
האגף לפיתוח כלכלי- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
1רישום נכסי המועצה לרבות מעקב שוטףהמשך רישום נכסי המועצהניהול ורישום קרקעות המועצה

שנתיי ומוסדות התכנון"ר למול רמ"קידום תצ(ר"תצ)נדרש לקדם תוכנית לצרכי רישום (4008מגרש )שינוי יעוד בעידן הנגב 

3 מגרשים3שיווק בחינת חלוקה ושימושים תעסוקה ומסחר(4008מגרש )שינוי יעוד בעידן הנגב 

ל דודאים"חכ2דיון התקייםדיון במקומית ומחוזית

ל דודאים"חכ2אישור התקבלאישור המשרד להגנת הסביבה(הגדלת הטמנה)ע דודאים "שינוי תב

1הסכם חתוםל דודאים ויזום ופיתוח"הסכם בין המועצה לחכ

שביל אופניים בית קמה אשל  - 264כביש 

הנשיא
אגף הנדסה שנתיגיוס מימון לצורך תכנון מפורטאיגום משאבים לתכנון

שביל אופניים בית קמה אשל  - 264כביש 

הנשיא
אגף הנדסה שנתיפתיחת חוזים למתכנן תנועה ולאדריכל נוףהקמת צוות תכנון

בדיקת התכנות להקמת הפרויקטתחנת דלק- צומת אופקים 
בדיקת בעלים , רולינג עם רשות מקרקעי ישראל-פרה

בדיקת תנועה, של הקרקע
2

ביצוע בדיקה תכנונית להרחבה
מולר רשות , בחינת התכנות מול רשות מקרקעי ישראל

ומול רכבת ישראל, הבדואים
3

1רשות מקרקעי ישראל או מכספי תכנון של המוצעה-מאיגום משאבים לתכנוןהרחבת אמבר

4פתיחת חוזים- השלמת צוות יועצים מלא הקמת צוות תכנון

שנתיע"גיוס מימון לצורך הכנת תבאיגום משאבים לתכנון

שנתיי"קבלת חוזי בעלויות מרממיפוי בעלויות ושטחים לצורך תכנוןאזור תעסוקה גילת

משרד , רשות מקרקעי ישראל

, מרחבים, אופקים, החקלאות

קרן קיימת לישראל

שנתיהפצת מסמך עקרונות מוסכם של השותפיםמשרד החקלאות+ ל "הגעה להסכמות עם קק

ל"קק, י"רמשנתיפרסום- מתן תוקף לתכנית מתן תוקף לתכניתחורבת זעק

ל"קק, י"רמשנתי(ל"קק/ י "י רמ"ע)יציאה למכרז תפעול והקמה יציאה למכרז תפעולחורבת זעק

1ע"גיוס מימון לצורך הכנת תבאיגום משאבים לתכנון

2פתיחת חוזים- השלמת צוות יועצים מלא הקמת צוות תכנוןאזור תעסוקה חקלאי יחדיו
, משרד החקלאות, י"רמ

תאשור

4הגעה לתכנון ראשוניהתחלת תכנון

שנתיל"אישור הפרוגרמה בדירקטוריון החכהכנת פרוגרמה תכנונית ושיווקית למתחם

שנתיע"גיוס מימון לצורך הכנת תבאיגום משאבים לתכנון

מועצה/ ל"הקצאת הקרקע לחכ
/ ל"אישור משרד הכלכלה להקצאת הקרקע בפטור לחכ

מועצה
שנתי

ל "חכ, ל חשמל ירוק"חכ

דודאים

שנתיי"הקרקע מול רמ" רכישת"הסדרת מועצה/ ל"הקצאת הקרקע לחכאזור גריטת רכבים ופאנלים סולאריים

שנתיקידום תכנית לשימוש חורגהתחלת תכנון

שנתיתקצוב הפרויקטשיריון מקור תקציבי לפרויקט

שנתיפתיחת חוזה לאדריכלבחירת אדריכל
ל חשמל "חכ, קיבוץ בית קמה

אגף הנדסה מועצה, ירוק

שנתיהמקומית להגדלת זכויות בניה. הגשת תכנית לוהתחלת תכנון"קמה"ע מתקן הנדסי "שינוי תב

י"שינוי חוזה ברמ
+ קבלת חוזה מעודכן חדש בהתאם לייעוד החדש 

השלמת תשלומי הרכישה
שנתי


