
ראש המועצה- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

 ישובים3-כניסה לאכיפה בחיזוק השיטור המועצתי כולל פיקוח בתוך היישובים
שנתי

תחילת הקמת מרכז הפעלההקמת מרכז הפעלה מועצתי
3

חיזוק תחושת הביטחון של תושבי 

המועצה

קבלת תקציב להדרכות וליוויפיתוח מרכז החוסן
משרד הרווחהשנתי

 כיתות כוננות חדשות6לפחות הקמת כיתות כוננות
שנתי

הקמת מרכז הפעלההקמת מרכז הפעלה בנבטים
4

תחילת הקמת מפעלים בפועלהמשך קידום אזור תעסוקה חקלאי ותחילת בניית מפעלים
שנתי

סיום תכנוןהתחלת הקמת מבנה משרדים להשכרהפיתוח כלכלי ותעסוקה
שנתי

סיום כתיבת התכנית ויציאה ליישוםסיום תכנית אסטרטגית בנושאי תעסוקה
2

אישור התכנית במחוזית והמשך קידום הפרויקטהמשך קידום הפארק הלוגיסטי נבטים ונגב פארק
באר שבע, שגב שלוםשנתי

 המלצות5מימוש של לפחות מימוש התכנית האסטרטגית עליה הוחלט
שנתי

 פגישות פורום4לפחות יישום פורום רשויות ביחד עם אשכול נגב מערבי ומזרחי בנושא השלכת פסולתהובלה באיכות סביבה וקיימות

אשכול נגב מזרחי, אשכול נגב מערבישנתי

 פגישות פורום4לפחות המשך הפעלת שולחן עגול בבני שמעון
רשויות שכנותשנתי

הורדת אופציית קמה מהפרקל בנבטים"הקמת שדה תעופה בינ

שנתי

קידום החלטת ממשלה בנושאחיזוק ההתיישבות היהודית בין מיתר לערדהובלה אזורית
שנתי

הקמת מנהלת משותפתתיאום והובלת מעבר בסיס המודיעין לליקית
ל"מנהלת מעבר צהשנתי

פגישות בכל היישוביםפגישות עם תושבים בכל היישובים
שנתי

מפגש של כל אגפי המועצה עם כל היישובים לפחות פעם בשנההעמקת עבודת אגפי המועצה ביישובים ועם היישוביםחיזוק הקשר עם התושבים והיישובים
שנתי

 יישובים7-לפחות בשיפור פני היישוב
שנתי

בבתי הספר' המחונן בכיתתו'הטמעת תכניות חינוך למצוינות
שנתי

הפעלה מלאה של היחידההפעלת היחידה להתפתחות הילדקידום חינוך
1

שנתיהרשאה תקציבית מאושרת'נווה במדבר'קבלת תקציב לבניית בית ספר 

תכנית כתובהתכנית אסטרטגית לחינוך איכותי בבני שמעון
3

מכל היישובים למרכזי תחבורה קרובים , קידום מערך היסעים אזורי ביחד עם אשכול נגב מערבי

באופן קבוע

סיום גיבוש התכנית
אשכול נגב מערבי2

רשות המיםשנתיהסכמות מול רשות המיםן לנגב המזרחי"הבאת מי השפדחקלאות

2סיום הפרויקטהסדרת הקרקעות הזמניות

מכון וולקנישנתילפחות שני מחקרים רלוונטיים לחקלאי המועצהשיתוף פעולה בתחום המחקר החקלאי  עם מכון וולקני

משרדי הממשלהשנתי שרים חדשים6מפגש עם לפחות חיזוק ממשקי עבודה מול משרדי הממשלה החדשהחיזוק הקשר עם השלטון המרכזי


