
תכנית חומש
2020ביטוי בתוכנית העבודה 

סטטוס ביצוע



יעד  / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

סעיף  / מקור עלות תקציבית2020
רבעון לביצועמשימותתקציבי

עצמאות כלכלית  

הכנה ואישור חוקי עזר  
לביצוע מתן שירותים  

ושיפור איכות חיים  
לתושבים  

יישום חוק עזר חנייה
גביה תפעול ואכיפה  ₪90,000199400752

החל מרבעון ראשון  
.בוצע -

נעצר ביצוע בגלל  
קורונה ובעקבות

היעדר פקח למתן 
דוחות

גיוס משאבים מקולות  
שנתי  מעקב ובקרה קולות קוראים ₪9,600מיצוי קולות קוראים  קוראים  

התייעלות ארגונית  

שיפור פריון והקטנת  
ללא עלותשעות נוספות  

גיבוש תכנית , מיפוי
לצמצום שעות נוספות  

גילום בשכר גלובלי 
ויישום

בוצע

בחינת התייעלות של צי 
הרכבים והגבלת מספר  

מ "הק
בחינת  , מיפויללא עלות

האפשרויות ויישום
לא-שני/ ראשון 

בוצע

שירות לציבור  
הטמעת כלים טכנולוגים  

שיפור , יעול ארגוני
השירות ושיפור הנגישות  

והשקיפות לתושבים  

הפעלה מיטבית של 
₪60,000176100780המוקד  

מעקב , פרסום לציבור
ובקרה למתן מענה 

בהתאם לאמנה 
שנתי  

בחינת מדדי מענה 
והתאמתם בהתאם 

לצורך  
רבעון ראשון  

שימוש בכלי בקרה 
ומעקב משימות  

ופרוייקטים  
₪62,000193800758

מיצוי קולות קוראים  
ישראל דיגיטלית  

נומבמברמשולם עד 
2020

הכשרה והטמעה  
שנתיארגונית  

לית"מנכ



יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020

לביצוע

שירות לציבור  

הטמעת כלים  
יעולטכנולוגים 

שיפור , ארגוני
השירות ושיפור  

הנגישות והשקיפות  
לתושבים  

הפעלת אתר אינטרנט 
חדש ומונגש כולל 

דיגיטליםטפסים 
לתושב

193800753
טפסים לשימוש  

,  התושבים  אישור תושב
תו חניה אגרות  

רבעון 
–ראשון 

בוצע חלקית

הנגשת מידע לציבור 
בתחומי העשייה 

השונים באופן שוטף  

מדיות חברתיות  , ניוזטלר₪15,000161120780
ופרסומים  

כל השנה  
באחריות  

דוברת  

עידכון אתר האינטרנט₪35,000193800753
כל השנה  
באחריות  

דוברת  

שיפור התשתית  
הטכנולוגית במועצה  

מעבר לטכנולוגיה  
מוטת עתיד  

₪300,000193800751

רבעון תכנון  
ראשון  

ביצוע כולל מעבר לענן  
והתאמת  משידרוגחלק )

(המינהלהמבנה 
-רבעון שני

בוצע חלקית  

ניהול פנים  

פיתוח שגרות עבודה 
מכוונות חזון ויעדי 

המועצה 

ניסוח נהלים ארגונים  
והתאמתם לדרישות  

החוק  
יעוץ משפטי במידה  

-רבעון שניקבצי נהלים רענוןונדרש
לא בוצע

שנתי  הטמעה ללא עלותמנהל תקין 

פיתוח המשאב  
האנושי  

16110753הערכת עובדים  
ארגון לומד ופיתוח  

המשאב האנושי  
במועצה  

משאבי אנוש  
בהתאם , תוכנית שנתית

לתוכנית של משאבי 
אנוש  

שנתי  

לית"מנכ



אגף הנדסה
יעד  / מטרת על  
סעיף  / מקור עלות תקציבית  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

רבעון משימותתקציבי
לביצוע

לכליתAעצמאות כ

קידום -תיירות חקלאית 
תכניות ומיזמים לא חקלאיים  
בסביבה ובשטחים החקלאיים

שתאפשר  ע"תבקידום 
מיזמים בעלי אופי 
תיירותי בשטחים  

חקלאיים מחוץ לישובים

אין צורך בתקציב נוסף

היגוי של בועדתהסכמה 
הכוללנית על שימושים  

בשטחי החקלאיים
ראשון

סיכום עם רשות מקרקעי  
ישראל

שני
סיכום עם לשכת התכנון  

המחוזי

סיכום עם משרד החקלאות  

סיכום עם משרד התיירות

₪2,500,000
גיוס ממקורות חוץ 

הקצאה  / 
מהמועצה

שלישיגיבוש פרוגרמה וצוות תכנון

ע נסיון גיוס  "תחילת תכנון תב
רביעיי"רמ/ ממשרד התיירות 

קידום גן לאומי ניצנה ושבטה 
ג במסגרת המוצר  "יחד עם רט

הדרומי  
ג"רטשיתוף פעולה מול 

אין צורך בתקציב נוסףע"התבלקידום 
מעקב אחרי קידום התוכנית  

ניצנה ושבטה בהובלת  ל"גשל 
ג"רט

שנתי

תוספת הכנסה למועצה  
במסגרת מכירת שירותי ניהול  

פרויקטים

תקורותמימוש גביה של 
אפשריות ממשרדי  

ממשלה בפרויקטים  
.בניהול פנימי

תכנית להכנסה של 
2020בשנת 197,500₪

בשנת  220,000₪ןעוד
2021

ללא עלות

-ס "תכנון הרחבת מתנ
30,000₪: צפי הכנסה

בשנת  
2021

-פארק טללים 
100,000₪: צפי הכנסה

ראשון

-מילכהד בבאר "יח19
60,000₪: צפי הכנסה

בשנת  
2021



אגף הנדסה
סעיף  / מקור עלות תקציבית  2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון משימותתקציבי
לביצוע

עצמאות כלכלית

...המשך
תוספת הכנסה למועצה  
במסגרת מכירת שירותי 

ניהול פרויקטים

...המשך
תקורותמימוש גביה של 

אפשריות ממשרדי ממשלה  
.בפרויקטים בניהול פנימי

תכנית להכנסה של 
2020בשנת 197,500₪

בשנת  220,000₪ןעוד
2021

ללא עלות

-גן ילדים מרחבעם 
25,000₪: צפי הכנסה

רביעי
-גן משחקים רתמים 

10,000: צפי הכנסה
בשנת  
2021

-ד  בשדה בוקר "יח60
120,000₪: צפי הכנסה

בשנת  
2021

-מרכז צעירים 
50,000₪: צפי הכנסה

ראשון
-בית עלמין רתמים 

10,000₪: צפי הכנסה
ראשון

-מממ שדה בוקר 
12,500₪: צפי הכנסה

ראשון

חיזוק העצמאות  
הכלכלית של הישובים   

תכנון כניסה  -אשלים 
נפרדת לשטחי מסחר  

ותיירות
שני  הכנת תוכנית והגשה למחוזיתאין צורך בתקציב נוסף

שלישי
ח "הכנסת פל-באר מילכה

ע חדשה  "לנחלות כחלק מתב
לישוב

שלישיתכנון חלופה נבחרת

הוספת שטחי  -כמהין 
שטחי  + ע"בתבתיירות 

תעסוקה
רביעיהפקדת התוכניתאין צורך בתקציב נוסף

להוביל  -קדש ברנע
ע  "שימושים נוספים לתב

של מבני עזר
שניתכנון חלופה נבחרתי"רמ/ מועצה ₪500,000

ע למגרשים  "תכנון תב-עזוז
רביעיהפקדת התוכניתאין צורך בתקציב נוסףהמשולבים בתיירות ובמסחר

תוכנית  -מדרשת בן גוריון 
ע למרכז הישוב"תב/ בינוי 

₪2,000,000

תקציב ממשרד  
שלישיתכנון חלופה נבחרתי"רמ/ השיכון 

הכללת מגרשים  -מרחבעם 
למסחר ואטרקציה תיירותית

אין צורך  
רביעיהפקדהבתקציב נוסף



אגף הנדסה
רבעון משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית  2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

עצמאות כלכלית

חיזוק העצמאות  
הכלכלית של הישובים   

איזורהכללת -טללים 
ע"בתבלמסחר ותיירות 

הישוב

אין צורך בתקציב נוסף

רביעיהעברת תנאי סף

ע  "הכנת תב-שיזף 
מפורטת עם שטחי מסחר 

ותעסוקה
רביעיהפקדה

הקמת ישובים חדשים  
נווה תמרים  -במועצה 

וניצנית

תיאום בין נווה תמרים  
ולשכת התכנון

פגישה עם אירית גיל 
ראשוןומיכל בן שושן

רביעיהפקדה בפועלהשלמת נספחים לניצנית
שלישיהשלמת תיאומיםהשלמת תיאומים לתוכנית

התיישבות וצמיחה  
דמוגרפית

המועצה תהיה בכל זמן 
נתון עם יכולת תכנונית  
5לכל ישוב לקליטה של 

שנים קדימה
אין צורך בתקציב נוסף

מימוש תכניות בהתאם  
קליטה : לטבלת התכנון

עות"תבמול 
שנתי

תשתיות וביטחון

הסדרה חוקית של מגורי  
העובדים הזרים בשטחים  

החקלאיים
למגורים לעובדים  ע"תב

זרים

אין צורך בתקציב נוסף
אחרות  עות"תבלימוד 

קיימות במחוז צפון 
ובערבה

-ראשון 
שני

גיוס תקציבים ממשרד  צוות תכנון₪1,000,000
י"רמ/ החקלאות 

רביעי

שלישיפרויקטורשנים X 3לשנה 50,000

גיבוש שפה חזותית  
למועצה וניסוח חוברת  

פרטים לפיתוח מאפיין  
המועצהישובישל 

אין צורך בתקציב נוסףסיום הנחיות מרחביות  
בחינת חלוקת העבודה  

ה"לשפבין ההנדסה 
וביצוע בהתאם



אגף הנדסה
רבעון משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית  2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

תשתיות וביטחון
הפצת הנחיות בניה  

מועצתיות להענקת צביון  
ישובי/ שכונתי 

סיום הנחיות מרחביות  
אישור הנחיות  אין צורך בתקציב נוסף

ראשוןובטלליםבמרחבעם

אישור הנחיות  אין צורך בתקציב נוסף
ראשוןבקיבוצים

אגני התיישבות

גיבוש תכנית לעתיד  
למועצה הכוללת את  

,  השטחים הפתוחים
,  תיירות, שטחי מסחר

.חקלאות ותעשייה

סיום חלופה נבחרת של 
אין צורך בתקציב נוסףתוכנית כוללנית

סיום חלופה נבחרת  
והתחלת הכנת  

התוכנית להעברה  
למחוזית

שני

הכנת תוכניות נגזרות  
רביעיגיבוש התכניתפרויקטור₪35,000מהחלופה הנבחרת

שירות לציבור

הכשרת עובדים במועצה  
לעבודה על המערכת  

GIS (הנדסה)

העברת השתלמויות  אין צורך בתקציב נוסף
ראשוןבפורום מנהלים

שלישיGISארגון לומד בנושא אין צורך בתקציב נוסף

תכנון  -בתי עלמין 
והחלטות

קביעת החלטות לגבי  
,  מדרשה, אשלים

טללים שיזף  , מרחבעם
ומשאבי שדה

תכנון פרוגרמה לצרכי  אין צורך בתקציב נוסף 
ראשוןציבור

₪250,000
הוצאות תכנון לבית  
,  עלמין משאבי שדה
למדרשה ולאשלים  

תכנון חלקות נוספות 
בבתי העלמין לצרכי  

הישובים
שני

אין צורך בתקציב נוסףבניית מרפאה אזוריתהקמת מרכז רפואי אזורי

י"רמסיום עסקה עם 
ראשוןלמגרש המרפאה

מכרז להקמה ובחירת  
ראשוןקבלן



אגף הנדסה

יעד  / מטרת על  
רבעון משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

לביצוע

שירות לציבור

הגדלת המרכז הטיפולי 
והגדלת מבנה מחלקת  

שירותים חברתיים  
הקמת המרכז הטיפולי

ראשוןתחילת עבודת קבלן

שלישיסיום עבודה

קידום נהלים במחלקת  
פיתוח ובינוי

הטמעת הנהלים לתהליך  
העבודה

הכנסת התהליכים  
ראשוןMONDAYל

הנגשת מידע דמוגרפי  
ותכנוני למנגנוני המועצה  

ולציבור
חיבור עבודת המועצה  

GISוהישובים ל 

משימות לאומיות
קידום סטטוטורי של 
הקמת ישוב בדואי בהר  

הנגב
ע לישוב חדש  "קידום תב

בעבדה

התנעה מחדש של  
התוכנית לימוד מצב קיים 

על ידי צוות חדש
ראשון

-ראשון תכנון חלופות שלד
שני

-שני תכנון חלופת שלד נבחרת
שלישי

תכנון חלופה למרכז  
שירותים

-ראשון 
שני

קידום תוכנית שלד לדיון  
במקומית

-שלישי 
רביעי

קידום תוכנית מרכז  
שירותים לדיון במקומית

-שלישי 
רביעי

2021ב דיון במקומית
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1-התיישבות והנדסהגאנט

תכנון מפורט  :שלבי העבודה
לביצוע

תהליך עבודה על 
ע"תב

חוזה וגביית 
כספים

תשתיות תת  
קרקעיות

שיווק

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536383940414243444647484950515253

ביצוע תשתיות תת קרקעיות )שלב ג(

גביית כספים

באר מילכה

2022

אשלים

כמהין

מדרשה

טללים

2018201920202021

גביית כספים

ביצוע תשתיות תת קרקעיות

תבע

תכנון מפורט לביצוע

חוזה

תבע

תכנון מפורט לביצוע

גביית כספיםחוזה

שיווק

ביצוע תשתיות תת קרקעיות

תב"ע
תכנון מפורט לביצוע

גביית כספיםחוזה

שיווק )19(

תב"ע

שיווק )44( - שווקו 18 לקיבוץ עד כה

ביצוע

תכנון מפורט לביצוע

חוזה

ביצוע תשתיות תת קרקעיות
שיווק )36(

ביצוע תשתיות תת קרקעיות )שלב ג(

שיווק )מכרז(

תכנון מפורט לביצוע

תב"ע



2-התיישבות והנדסה גאנט
תכנון מפורט  :שלבי העבודה

לביצוע
תהליך עבודה על 

ע"תב
חוזה וגביית 

כספים
תשתיות תת  

קרקעיות
שיווק

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536383940414243444647484950515253

ביצוע תשתיות תת קרקעיות

2022

עזוז

משאבי שדה

מרחב עם

ניצנה

ניצנה ב'

תב"ע - 75 יח"ד

תכנון לביצוע 25 יח"ד

משפטי

ביצוע - פיתוח מגרשים

שיווק

תב"ע - 98 יח"ד

תכנון לביצוע 58 יח"ד

ביצוע  פיתוח מגרשים

2018201920202021

תב"ע

תכנון מפורט לביצוע

גביית כספיםחוזה

ביצוע תשתיות תת קרקעיות

שיווק

גביית כספיםחוזה

תב"ע

תכנון מפורט לביצוע

הכנת פלטפורמה לקליטה

גביית כספיםחוזה

שיווק )53(

תב"ע

שיווק )58 (

תכנון מפורט לביצוע

גביית כספיםחוזה

ביצוע תשתיות תת קרקעיות

שיווק



3-התיישבות והנדסה גאנט
תכנון מפורט  :שלבי העבודה

לביצוע
תהליך עבודה על 

ע"תב
חוזה וגביית 

כספים
תשתיות תת  

קרקעיות
שיווק

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536383940414243444647484950515253

ביצוע - פיתוח מגרשים

רתמים

שיזף

קדש ברנע

רביבים

שדה בוקר

2022 2018201920202021

שיווק )32(

תכנון לביצוע 10 יח"ד

גביית כספיםחוזה

שיווק

ביצוע - פיתוח מגרשים

שיווק )69(

תב"ע

תכנון מפורט לביצוע )שלב ד(

תכנון מפורט לביצוע )60(

תכנון מפורט לביצוע )15(

ביצוע - פיתוח מגרשים

תכנון מפורט לביצוע )69(

גביית כספיםחוזה

תכנון מפורט לביצוע )69(

גביית כספיםחוזה

ביצוע - פיתוח מגרשים

שיווק )שלב א'(

גביית כספיםחוזה

ביצוע - פיתוח מגרשים
שיווק )40(

תב"ע מפורטת



אגף קהילה וחינוך
רבעון משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

סטטוסלביצוע

צמיחה דמוגרפית

הקמת גרעין מורים 
בטללים

מורים ואנשי  15הגעת 
מ "חינוך  למועצה ע

להתגורר בה ולעבוד 
בתחומה בחינוך פורמלי

טרם נעשתה הערכה

בחינת התיכנות הפרויקט ל  
ראשון2020

:  במידה ויוחלט לקדם
הקמה פיזית של האתר# 
שיווק הגרעין# 
התאמת אנשי החינוך  # 

למוסדות  
החינוך השונים

ליווי ומעקב אחר  # 
התאקלמות

רביעי-שני 
.  לא בוצע
נדחה  

א"לתשפ

הקמת גרעין 
התיישבות חדש  

בניצנה
הקמת גרעין מייסדים 

?מבנים לניצנה650,000₪משפחות  8של 

מבנים יבילים  12העברת # 
לניצנה

שיפוץ מבנים בשכונה  # 
החדשה

גיוס גרעין ראשוני  # 
העברת תהליך של בניית  # 

קהילה ביחד עם הגרעין

-שלישי 
רביעי

חינוך

שילוב חדשנות  
במערכת החינוך

וטיפוח אנשי חינוך  
,  מובילים במועצה

י עידוד יזמות  "ע
חינוכית ומתן 

אוטונומיה בשילוב  
המטפחות  תכניות

,  חינוך מדעי
מוזיקלי , טכנולוגי

וערכי

הפעלת תכנית חדשנות  
ס  "פדגוגית בכל בתיה

תלמידים מובילי  )
(למידה

20,000₪

11750
השלמה לתקציב משרד  

החינוך

תכנית רשותית משותפת  
בוצעכל השנהלפיתוח חדשנות פדגוגית

עידוד יזמות אנשי חינוך 
להתנסות בתהליכי  

חדשנות פדגוגית
(מאי)שני שבוע פתוח לחינוך10,000₪

לאורך השנה
-לא בוצע
קורונה

התאמה פיזית של  
תקציבי תכנון בהנדסהמרחבי הלמידה

מיפוי והערכות לקולות  
קוראים של משרד החינוך 

(m21, מרחבי הכלה)
בוצע בנגב  לאורך השנה

סיני ובצין

הפעלת תכניות העשרה  
רשותיות

הפעלת תכנית חינוך 
לסייבר וקוד

10783רובוטיקה120,000₪
תכניותהמשך הפעלת 

עבודה מול  , רובוטיקה
הארצית לחינוך התכנית

סייבר
בביצועראשון

130,000₪

רבעון אחרון  ס מנגן"הפעלת בי10782ס מנגן"בי
בוצע2019



אגף קהילה וחינוך

יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020

סטטוסלביצוע

חינוך

...המשך
שילוב חדשנות 
במערכת החינוך

וטיפוח אנשי חינוך  
מובילים במועצה

קיום חוג אנגלית 
10,000₪בגנים

10750

בוצעראשוןגנים4הפעלת פיילוט ב 

הפעלת יוזמות  
20,000₪חינוכיות בגני הילדים

המשך תכנית יוזמות  
לאורך  חינוכיות

בוצעהשנה

פיתוח מודל לעבודה  
עם האוניברסיטה 

ויישומו
,  בחינת אפשרויות קיימותלא ידוע כרגע

נדחה ראשוןס"בחינת הפעלה בבתיה
א"לתשפ

פיתוח שפת חינוך

יישום והטמעה של  
₪10,00010750מפת החינוך

ערב שיח מועצתי בנושא  
בוצעראשוןחינוך וקהילה

שולחן ראש המועצה  
לחינוך

פעמיים 
בשנה

התקיים  
אחד

סיור עובדי מועצה  
לא התקייםראשוןס"בביה

שילוב החינוך  
הפורמלי והבלתי  

פרוייקטים  -פורמלי 
עבודה  , משולבים

משותפת על תכנים 
חינוכיים

ללא עלות

קיום מפגשים שוטפים  
נוער ומנהלי  ' של מח

המוסדות
לאורך  
השנה

בוצע  
חלקית

הגדרה של לפחות  
פרוייקטיםשלושה 

משותפים וביצועם לאורך  
השנה

לאורך  
השנה

בוצע  
חלקית

בחינת היתכנות  
ס יסודי "פתיחת בי

בפתחת ניצנה

הגעה להסכמות  
והחלטה משותפת  

ס "בנוגע לפתיחת בי
אופיו  , בפיתחה
ומיקומו

לא ידוע בשלב זהיתכן שידרש תקציב ליווי

לאורך  הקמת וועדת היגוי
סיום  . השנה

בתחילת 
רבעון שני

בוצע ביקור במוסדות חינוך
הגעה להסכמות



אגף קהילה וחינוך
יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020
סטטוסלביצוע

חינוך

גיבוש מערכת  
החינוך באזור אגן  

משאבים

בחינת חלופות וגיבוש  
מדיניות למערכת חינוך  

בשיזף
ללא עלות

מיפוי צפי צמיחה דמוגרפית  
אזורית

בתהליך  ראשון
ביצוע בחינת מודלים אפשריים

הגעה להסכמות בנוגע  
למודל השנים הבאות

יישום מיטבי של 
רפורמת החינוך  

המיוחד

הכלה מקסימלית 
,  במערכות בשלות

ערוכות ובעלת  
אמצעים להכלה

50,000₪

התכניתתקציב 
הטמעת , הלאומית

.  חדרי שלווה
כל השאר ללא עלות

הכנת המערכות

ראשון ושני
בתהליך  

ביצוע

הכשרת מורים ויועצות
מיפוי צרכים ומענים  

נדרשים
צמצום הפער בין הצרכים 

למענים
הטמעת תכנית חדרי שלווה  

ס היסודיים"בבתיה

מערכות טיפוליות  
מסונכרנות וממקסמות  

.  את יכולתן ותפקידן
-מעגן-הגיל הרך' מע

;  ח"שפ-מרכז טיפולי
רווחה-חינוך

ללא עלות
,  פ"של שתסדירויותיצירת 

העברת מידע ועבודה  
משותפות

ביצוע  ראשון ושני
חלקי

גיבוש והפעלה של  
תפיסת עבודה 

פ"בחינוך הב

קיום וביצוע מודל  
להפעלת בני נוער  

ל  "במועצה בשנה
תוך  , ובחופשת הקיץ

יצירת משמעות  
ומניעת התנהגויות  

סיכוניות בראיה רב 
מערכתית

הפעלת תנועת נוער 
באופן מיטבי

מתוך התקציב הקיים 
בהיקף , של מחלקת נוער

1,900,000₪:  כולל של

נוער  ' תקציב מח
ס"ומניעה במתנ

,  מיפוי בני נוער במועצה
תחומי ענין ושעות פנויות

בוצעראשון

יצירת מענים מגוונים  
להעצמה ותחושת שייכות  

לבני הנוער

סיום תהליך בחירת תנועת  
נוער והטמעה במועצה  

בהתאם לתנועה הנבחרת



אגף קהילה וחינוך

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
סטטוסלביצוע

פרט וקהילה

פיתוח תחושת 
השייכות הקהילתית  
וגאוות היחידה בקרב  

תושבי המועצה

השתתפות תושבים  
בפעילות מועצתית
,  תושבים מעורבים

שותפים ושבעי רצון  
מפעילות המועצה

תושבים מרגישים חיבור  
ושייכות

₪80,000
תקציב בינוי קהילה 

4401000000: ס"במתנ
משרד  , מפעל הפיס+ 

התרבות

קיום תכניות רחבות לכלל  
פברואר יוצא מן -המועצה

,  עשרת ימי הוקרה, הכלל
סיום הקיץ

קיום תכנית מפגשים  
,  בתים פתוחים-מועצתית

בתים מדליקים
התאמת תכנית התרבות  

השנתית להיבטים של 
פיתוח קהילתי
"בנק הזמן"הפעלת מיזם 

מרץ, פברואר
בוצע חלקיתלאורך השנה

₪50,000412300000

חיזוק תחושת 
השייכות למועצה  

לאחר  , בקרב צעירים
.סיום תיכון

שמירה על קשר עם חיילי 
המועצה והכרתם בשירותי  

מרכז הצעירים

כ תקציב "סה
צעירים 

488,000₪

ס"בתקציב המתנ

ב "תכנית למסיימי י
ליאורשניפגישות יישוביות

כנס הוקרה למתגייסים  
שינים"וש

לא יבוצע  
השנה לאור 

אילוצי  
הקורונה

ליאור

שמירה על קשר עם 
-18צעירים בגילאי 

עד המפגש עם , 25
.קרן המלגות

חיזוק שכבת הצעירים  
המשוחררים אשר 
מתגוררים במועצה

ומסגרות  תכניותהקמת 
שישאירו צעירים בני 

המקום לגור פה בשנים  
אלו

ליאורשלישי

גיוס צעירים מבחוץ לשנה 
עבודה במועצה על מנת 

לחזק את השכבה הקיימת 
התיישבותיאפוקולפתוח 

תכנית דרך הנגב
תכנית מענקים לבני 

המקום
ליאור



אגף קהילה וחינוך
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

סטטוסלביצוע

פרט וקהילה

...המשך
שמירה על קשר עם  

,  18-25צעירים בגילאי 
עד המפגש עם קרן 

.המלגות

...המשך
בניית רשת חברתית  
שתחזק את תחושת  
השייכות לרמת הנגב

כ תקציב "סה
488,000צעירים 

₪

ס"בתקציב המתנ

הכוונה  :  שים"תכנית לחיימ
ייעוץ  -והתפתחות אישית

קורס , (שנתי)לימודים אישי 
פסיכומטרי מסובסד 

,  (תלוי בנרשמים-פברואר)
ייעוץ והכוונה לחיילים  

עזרה , (שנתי)משוחררים 
במציאת עבודה מועדפת 

ברמת הנגב

ליאורשני

סדנא להתנהלות כלכלית  
נכונה לצעירים

ליאוררביעי הכנה לטיול  , סדנת שטח
הגדול עם בית הספר 

לסיירות
הקמה ותפעול שנה ראשונה 

וחיבור  ', דרך הנגב'של תכנית 
לרמת הנגבהתכנית

להיכרות  )פגישות יישוביות 
חלוקת תיקים והסבר  , אישית

(על מרכז הצעירים

ליאורשנתי

שימור קשר ופיתוח 
שכבת צעירים פעילים 

המרכזתכניותבוגרי –

הקמת פורום בוגרים  
חודשית במרכז  שיפגש

הצעירים
יצירת סדרת מפגשים וגיבוש  

ליאורשלישיקבוצת בוגרים

חיזוק מפגשים  
ישובייםתרבותיים בין 

לצעירים ובכלל
פתיחה מחודשת של  

40פאב 

הוצאת רישוי עסק  # 
למסעדה

הוצאת רישוי עסק #
להופעות

חידוש החוזים מול #
השותפים

חזרה להפעלת תכנית #
עבודה של תכני מין סטרים  

ותוכן מקומי

ליאורשלישי

בניית שותפות וטיפוח  
מנהיגות בישובים

וועדות חינוך ותרבות  
בישובים פעילות 

תוך הבהרת  , ושותפות
מערכות היחסים בין 

המועצה לישובים
20,000₪

נוער  ' מתוך תקציב מח
ס"במתנ

תהליכי הכשרה וגיבוש  
לפעילים בוועדות נוער 

ותרבות

נדחה  רבעון ראשון
א"לתשפ

טיפוח קבוצות פעילים 
לאורך השנהלנושאי חינוך וקהילה



אגף קהילה וחינוך

יעד  / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

סעיף  / מקור עלות תקציבית2020
סטטוסמשימותתקציבי

משימות לאומיות
ביסוס פעילות  

משותפת לילדים  
ונוער עם הבדווים

פעילות משותפת 
משמעותית אחת

טרם נעשתה  
הערכה

מתוך תקציב  
נוער  ' מח

ס"במתנ

בשיתוף  -ילדי רמת הנגב
בניית , גיוס תקציב-ה"שפ

, מציאת מדריכים, קבוצה
הפעלת הקבוצה

לא בוצע

חיזוק הקשר עם  
יהודי התפוצות

חיזוק תכניות  
קיימות

מתפתחות תכניות
שותפויות' מתקציב מחהקשריםותחזוק

משלחת צעירים ובוגרי  
משלחות

משלחת נוער 
של " קומה הבאה"בניית ה

משלחות נוער
בתי ספר תאומים

בוצע

(3%לפני קיצוץ )ס "תקציב מתנ
195,000ותיקים325,000מחול
750,000הסעות חוגים  745,000אלרן

1,595,000מינהלה80,000קהילה ותרבות
1,239,000חוגים+כללי-ספורט1,170,000תרבות

678,000כדורסל746,000צלילים במדבר
593,000כדורגל676,000חוגי העשרה

720,000שחייה1,961,000נוער' מח
605,000אחזקת מתקנים370,000נוער' מניעה מח

1,033,000הגיל הרך848,000האב+צעירים' מח
6,921,000כ"סה



ה"אגף שפ
יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

סעיף / מקור עלות תקציבית2020
רבעון משימותתקציבי

לביצוע
סטאטוס  

סטאטוס רבעון שלישיביצוע

עצמאות כלכלית

רכישה של שלוש  
משאיות אשפה

ייצוב מערך האשפה  
ל  "בישובים ובבסיסי צה

ס"ושב
נאמדת  -2019זהה ל 

.  2,500,000₪בכ 
קבלני פינוי  

אשפה
מיפוי הצרכים  

בישובים בהתאמה  
.  לרכישת המשאיות

ראשון

2ל צומצם
,  משאיות 

.  בוצעו רכישות
אספקה תוך 

חודשים  4.5

משאית ראשונה תוך עד
.  אמצע אוקטובר

התייעלות אנרגטית  

החלפת תאורת חוץ ללד 
מרחבעם  , במדרשה

,  שדה בוקר ורתמים
התקנת פנלים סולריים  

בתיכון ומבנה צעירים 
מבני ציבור בכמהין 

מכרז  . אשלים ומרחבעם
קירוי ופאנלים על חניות  

ומגרשי ספורט

תיקבע לאחר בניית  
ר"תבתוכנית עבודה

-ביצוע החלפת תאורה
מותנה בקבלת הקול  

קורא והתקנת פאנלים  
סולאריים בהתאם  

לתכנית העבודה אשר  
תגובש ברבעון  

.הראשון

יוצא  מכרזראשון
בעוד שבועיים

עומדי  . מכרז יצא
לקראת בחירת קבלן  

זוכה

יעוץ לתהליכי התייעלות  
התיעלות  ₪80,000אנרגטית

מבוצעמבוצעשוטףלאורך השנהאנרגטית

הפעלה ראשונית של  הסדרת אתר אשלים
ר"תבקבלן חיצוניאתר אשלים

בחירת קבלן זוכה  
והסדרת תא הטמנה  
ראשון לפי תוצאות  
תסקיר השפעה על 

הסביבה

שני+ראשון
לוועדה ממתין

הכוללת  
–בפסולת 

.בעוד שבועיים

ללא עלותחתימה עם תאגיד מאיהסדרת אלקטרוניקה
חתימה עם התאגיד 

לטובת התחלת פינוי  
האלקטרוניקה

הסכם יחתם
לא יאוחר מה  

10/07

אוקטובר יוצא  באמצע
לא ניתן היה  –מכרז 

לחתום עם קבלן ללא  
מכרז

מתקן להפקת אנרגיה
קידום סטוטטורי של  

הקמה של מתקן  
גזיפיקציה לפסולת  

חקלאית
ללא עלות בשלב זה

משרדי  
החקלאות  

-ס"והגנה
ותורם

החלטה לגבי  
הטכנולוגיה  בשטח  
ועל המתווה הכלכלי

ראשון

לוועדה ממתין
הכוללת  

בפסולת  
שאמורה  
להתקיים  

באמצע יולי

תשתיות וביטחון

הגדלת מערך  
המוניציפאליה

כניסה של שלושה  
ישובים נוספים למערך 

המוניציפאליה
סעיף חדש₪100,000

בניית תוכנית עבודה  
שנתית לקדש ברנע 

ומחנה רמון  
ראשון

לא  מחנה רמון
קדש . רלוונטי

ברנע בוצע

תוכניותכרגע אין 
לכניסת ישובים נוספים  
לניהול מוניציפאלי של  

האגף
ניסוח הנחיות לנראות  

המועצה
התחלת ליווי וכתיבה 

יציאה למכרז והתחלת  סעיף חדש₪80,000של הנחיות  
ממתין לאישור  כל השנה  ליווי

של ההנדסה



ה"אגף שפ
יעד / מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

לביצוע
סטאטוס  

ביצוע
סטאטוס
רבעון  
שלשי

-תשתיות וביטחון 
המשך

חיזוק וקידום 
פרויקטים סביבתיים  

בישובים

"  חושבים עושים"המשך 
"  איכות על כמות"במתכונת 

"עגלה"ה

טרם נקבע תיקצוב  
חושבים עושים ותקציב  

כיל  
יציאה לקול קורא וקידום  

כל השנהביצוע  
.  בוצע

נבחרו  
פרויקטים  

חדשים

בוצע
מבצעים  

חשיבה על 
אופני  

הפרויקטים  
בשנים  
הבאות

הסדרת ופיקוח על  
ח בישובים"נושא בע

-הוצאת הנחיות לתושבים
ח בבית  "אחזקת בע

אלא אם )ללא עלות 
תידרש התערבות 

(משפטית
כתיבת הנחיות בשיתוף  תקציב הכנת מכרזים

לא בוצעבוצעלאשניהוטרינרית 

תיעוד והסדרה של  
נושא שוחות הביוב  

בישובים
מיפוי השוחות בכל ישוב  ללא עלותGISהכנסת השוחות ל 

ראשוןא"והורדתם על תצ

,  לא בוצע
עיכוב טכני 

מבחינת  
של התוכנה

ההנדסה

לא בוצע

חקלאות תומכת  
סביבה

אפליקציה לניהול מזיקים 
אגרותוריזםוקידום נושא 

תחת פרויקט  
חקלאות תומכת  "

"  סביבה

-התחלת פיילוט מצומצם
אפליקציה לניהול 

מזיקים 
בוצעבוצעראשון

בניית תוכנית עבודה  
לקידום אגרותוריזם  

בשיתוף תיירות פתחת  
ניצנה

לא בוצעלא בוצעשני

טיפול בשטחים  
ציבוריים ופנים  

לשיפור  ישוביים
הנראות והניקיון

.  השלמת פינוי גזם בישובים
,  הסדרת אמדות אשפה
ניקיון שוטף ועבודות  

שוטפות
הוצאות אחרות אשפה ₪160,000

לא בוצעשוטףשוטףלאורך השנה(2019)

₪310,000תשלום לעובדי אחזקה
מתקציב  ח"אש160

150. ניקיון כבישים
מתקציב קבלניות  ח"אש

(2020)תחזוקה 
שוטףשוטףשוטףלאורך השנה

טיפול ושדרוג מתקני  
משחקים

מיפוי מתקני משחק  
,  הנחוצים לשדרוג ולתוספות
הצללה ומתקנים במקומות  

הרלוונטיים
שוטףשוטףשוטףבהתאם לצורךתיקון ואחזקת מוסדות₪200,000

שיפור תשתיות 
תיקוני כבישים לא ₪80,000תיקון בעיות תשתיתתחבורה

שוטףשוטףבהתאם לצורךבישובים



ה"אגף שפ
/  מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020
לביצוע

סטאטוס  
לביצוע

סטאטוס רבעון  
שלישי

תשתיות 
-וביטחון 
המשך

שיפור נראות  
אזור התעשיה

גינון אזור  -אחזקה 
שוטףשוטףשוטףבהתאם לצורךאחזקת אזור תעשיה₪15,000תעשיה

שוטףשוטףשוטףבהתאם לצורךתחזוקת מרכזי מחזור₪60,000תחזוקת מרכזי מחזורמחזור

מתן מענה  
להיבטים  

סביבתיים  
בהנדסה  בתכניות

העסקת מתכנן סביבתי 
שוטףשוטףשוטףלאורך השנהתכנון סביבתי₪80,000תכניותלבחינת 

חינוך סביבתי
קיום פעילות לחינוך  

סביבתי במגרות 
השונות

שכר רכזת חינוך סביבתי₪120,000

שוטףשוטףשוטףלאורך השנה

צריכה נכונה בקהילות ₪25,000
מקיימות

שיפור נראות  
פרוייקט+ שוטף שוטףשוטףלאורך השנהשירותי גינון במועצה₪180,000גינון אזור המועצהמתחם המועצה

בחצר נהגים

פינוי ואיסוף 
אשפה

שוטףשוטףרכישה בהתאם לצורךציוד יסודי אשפה₪80,000רכישת פחי אשפה
תשלום שוטף משאית  

משאית יוצאתשוטףשוטףלאורך השנה68-846-61משאית אשפה ₪200,000אשפה ישנה
למכרז מכירה

תשלום שוטף משאית  
-15-523משאית אשפה      ₪275,000אשפה חדשה

שוטףשוטףשוטףלאורך השנה58

תשלום שוטף משאית  
-36-910משאית מנוף       ₪180,000מנוף

שוטףשוטףשוטףלאורך השנה001

אחזקת המשאיות  
סעיף חדש₪275,000החדשות

.  מימוש באמצע השנה
עלות אחזקה לחצי שנה  

של כל משאית
שוטףשלישי

רכישת מכולות חדשות  
ל לטובת "לבסיסי צה

צמצום קווים
???שוטףשנירכישהר|תב₪200,000



ה"אגף שפ
יעד / מטרת על  
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

סטאטוסרבעון לביצועמשימותתקציבי
ביצוע

סטאטוס רבעון  
שלישי

-תשתיות וביטחון 
המשך

פינוי ואיסוף 
המשך-אשפה 

פינוי לאורך השנה של 
. אשפה ואשפה רטובה

י קבלן"החלפת נהגים ע
קבלני פינוי  ₪300,000

שוטףשוטףשוטףלאורך השנהאשפה

תשלום היטל הטמנה 
שוטףשוטףשוטףלאורך השנההיטל הטמנה₪1,800,000ס"להגנהלמשרד 

תשלום כניסה וטיפול  
כניסה וטיפול  ₪850,000בדודאים

הטמנה באפעה שוטףשוטףלאורך השנהבדודאים
שוטף-

תשלום לנהגי ורותמי  
תוספת שני : האשפה

.  נהגים ושני רותמים
ח  "אש700תוספת של 

לתקציב קבלנים במקום  
פינוי שוטף אשפה

קבלני פינוי  ₪1,462,000
שוטףשוטףשוטףלאורך השנהאשפה

תשלום ליסינג משאית 
בוצעראשוןשכירה בליסינגסעיף חדש₪100,000לאשכול לארבעה חודשים

,  שוריין תקציב
לא בוצע  

תשלום
דלק תשלום עבור משאית  

שוטףשוטףשוטףלאורך השנהסעיף חדש₪120,000אשכול

טיפול תברואתי  
בישובים ומחוצה 

להם

טיפול  , ריסוס שוחות ביוב
ניטור  , בבריכת חמצון

ביקרות מים, מפגעים
שוטףשוטףשוטףלאורך השנהשונות הדברה₪70,000

,  התקנת מלכודות חדשות
הוצאות לחימה ₪200,000ריסוס ישובים נגד זבובים

שוטףשוטףשוטףלאורך השנהבמזיקים

תשלום לתברואים  
שכר מדבירים ₪175,000ומדבירים

שוטףשוטףשוטףלאורך השנהותברואנים

התישבותאגני 

בדיקת התכנות  
לפארק צפרות

סיום תכנון וקבלת 
תרומה מי רמת  ₪7,000,000אישורים

נגב

פתיחת חסמים  
סטטוטורים
הרחבת  . וסביבתיים 

התכנון לביצוע  
שכשוכיות

לאורך השנה

מתכנן אושר
לתכנון  
,  מפורט

בשלבי 
ר"תבפתיחת 

,  נבחר מתכנן
החל תהליך 

בניהול הנדסה

חידוש גני  
משחקים

הכנת תכנית עבודה שנתית  
לחידוש

₪150,000
סעיף חדש

מיפוי מתקני משחקים  
הדורשים שיפוצים  

ובניית תכנית עבודה  
שוטףשוטףלאורך השנהלחידושם



המחלקה לשירותים חברתיים

יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020

לביצוע

התיישבות וצמיחה  
דמוגרפית

פיתוח עבודה  
קהילתית עם ועדי  

היישובים

תהליך אסטרטגי  
קהילתי בפתחת ניצנה  

לחשיבה על חיים 
משותפים לאור סוגיות 

חינוכיות שנויות  
במחלוקת

70,000₪
184821750

קיום פגישות עם וועדי 
הישובים להצגת הרציונאל

לא בוצע הובלה' גיבוש קב
קיום מפגשים שוטפים  

לגיבוש הסכמות
לא בוצעס"ליווי והדרכה של עו

פרט וקהילה
גיבוש מענים  

מותאמים  
לאוכלוסיות  

בתחומי הרווחה

תעסוקה פרוייקט
לרווחה בשיתוף מצפה  

רמון

בוצעגיוס ואיתור משתתפיםמימון מלא משרד הרווחה₪450,000

בוצעתיאום וביצוע-הסעות ₪40,000184222750

מרחב לתעסוקה לחיזוק  
₪20,000184710780צעירים

אבחון ואיתור צרכי 
צעירים בניית תוכניות על 

פי מיפוי צרכים
בביצוע

מתן מענה עמלני לנוער 
תוך רכישת , בסיכון

מקצוע ותרומה לקהילה
30,000₪18482840

איתור בני נוער תוך בחינת 
ה  "צרכים בשיתוף עם להב

נוער' ומח
בוצע

₪46,000184710781תעסוקת קיץ
איתור נוער בסיכון  

והעסקתו בחודשי הקיץ  
ה "להב, נוער' בשיתוף מח

המועצה' ומח

לא בוצע  
העדר  
תקציב  

ממשרד 
רווחה

נתיבים "הרחבת תוכנית 
משרד הרווחה  ₪120,000"להורות

184100787
לא בוצעמיפוי הצרכים בקהילה

לא בוצעקליטת מטפלים



המחלקה לשירותים חברתיים
רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

...פרט וקהילה   המשך

א  מותאם "גיוס כ
בהתאם לגידול ולצרכי  

האוכלוסייה

ס לחוק נוער  "איוש תקן עו
בוצעראיון ומכרז, איתור184100100משרד הרווחה 50%₪100,000

משרד הרווחה  + רשות50%₪80,000ס מרחבי "איוש עו
בוצעראיון ומכרז, איתור184100100

משרד  50%₪80,000184352100ה"להבס "איוש עו
בוצעראיון ומכרז, איתורהרווחה

50%תוספת תקן של  
ס מרחבי בשל גידול  "עו

באוכלוסיה
בוצעראיון ומכרז, איתור₪80,000184100100

מענה לגיל השלישי

יישום תוכנית אסטרטגית 
–קיצוץ בתקציב ל לגיל השלישי

6000₪

פעילות לותיקים בשיתוף  184445840משרד הרווחה 
בוצערכזת גיל שלישי

184222750משרד הרווחה ₪20,000הסעות לותיקים
הסעות לפעילות חמישי  
בבוקר וטיולים לותיקים  

ביישובים בשיתוף רכזת גיל 
שלישי

ביצוע חלקי  
בהתאם  

לפעילות בגין  
קורונה

בתים  -תוכנית העשרה 
חמים

20,000–מ קיצוץ
₪

10,000₪–ל 

הפעלה שוטפת של בתים 184445840
בוצעשדה בוקר ומדרשה-חמים 

-ת "הפעלת מועדוני מופ
משרד הרווחה ויישובים  ₪470,000בטחון תזונתי לותיקים

184430780184431780

הפעלה שוטפת של מועדוני  
ותיקים  60-ת"מופ

בקיבוצים רביבים ומשאבי  
שדה

בביצוע

מתן כלים לאוכלוסייה  
בחירום ובשגרה

סדנאות לבעלי תפקידים  
₪20,000י"בצח

רשות  + משרד הרווחה 
184100789
184100780

לא בוצעסדנאות מקצועיות2קיום 

₪10,000י בישובים"תירגולים לצח
רשות  + משרד הרווחה 

184100790
לא בוצעביצוע תרגיל בשנה הדרכה184100780

תרגול מתקן קליטה  
₪10,000184100789מקומי

לא בוצעתרגול צוות המתקן184100780



המחלקה לשירותים חברתיים
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

...פרט וקהילה   המשך
הגדלת היקף  

המתנדבים ושימור  
המערך

השלמת מאגר מתנדבים  
י "בחירום ובשגרה עפ

תחומי עיסוק

סיום הקלדת נתונים  ללא עלות
בוצעבתוכנה

מיפוי המאגר לזמינות  
לא בוצעהתנדבות

טיפול ושימור מערך 
184830780+ סעיף חדש ₪85,000מתנדבים

184830782

לא בוצעערב הוקרה
י יחידות  "שימור עפ

ביצוע חלקיהתנדבות במועצה

משימות לאומיות
פ עם בעלי  "שת

ביר  י"בצחתפקידים 
'הדאג

הכרות עם בעלי  
ביר י"בצחתפקידים 

'הדאג
ללא עלות

הזמנה לסדנאות רלוונטיות  
והצעה לביצוע תרגול 

רביבים/משותף עם רתמים
לא בוצע

מתן מענה שוטף ומיטבי  
לאוכלוסיות רווחה  

,  ילד ומשפחה: בתחומים
,     ותיקים, מוגבלויות

צעירים  ,    קהילה
התמכרויות

מענה שוטף וזמין 
תוך שמירה על 

מקצועיות גבוהה  
סים"של העו

איוש משרות קיימות  
,  ותוספת חצי משרה

בהתאם למיפוי הצרכים
מכרז , פרסום ראיונות₪1,800,000184100100

בוצעוהכשרות

ליווי  : הדרכות צוות
י  "מקצועי במשרד ע

מדריכה חיצונית
ביצוע הדרכות במועדים  ₪85,000184100780

ביצוע חלקיהקבועים ביומן

השתלמויות צוות  
₪25,000184100780בנושאי תוכן מקצועיים

,  "הודעה מרה: "בתחומים
ליווי בריאות הנפש  

ופגיעות מיניות
לא בוצע

יועץ מקצועי לוועדות  
6-ליווי מקצועי חיצוני ל₪15,000184100780תכנון וטיפול

ביצוע חלקיוועדות

ליווי מקצועי והדרכת  
סים בעבודה  "העו

קהילתית
₪70,000184821750

הנחייה וליווי שוטף של 
בעבודה מול בעלי  סים"העו

תפקיד בישובים  
ובהתמודדות עם דילמות  

קהילתיות

לא בוצע



המחלקה לשירותים חברתיים

יעד  / מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

לביצוע

מתן מענה שוטף  
ומיטבי לאוכלוסיות  

-רווחה 
...המשך

מימוש מיטבי של  
תקציבי משרד 

הרווחה

מתן מענה לאוכלוסיות  
י משרד "המובחנות ע

,  ילד ומשפחה: הרווחה
,  פיגור)מוגבלויות 

, (שיקום, אוטיזם
פגיעות  , צעירים, ותיקים
,  קהילה, מיניות

היקף התמיכה של  
כולל , משרד הרווחה

. 5,200,000₪: שכר
:  כ הוצאות מועצה"סה

7,595,000₪

סעיפים שונים

בביצועביצוע שוטף

מעקב חודשי אחרי  
תזרים הוצאות והכנסות 

ממשרד הרווחה
24-מעקב אחר תזרים ב

חודשילכל חודש

סיוע למשפחות  
נזקקות בחגים

מתן תווים למשפחות  
₪15,000184100780נזקקות בחגים

פנייה -פעמיים בשנה 
למאיר פנים במתן סיוע  

כספי מקביל
בוצע

ליווי פורום חינוך  
פורום חינוך ורווחה  ורווחה בבתי הספר  

,  ד"ממ, צין, במשאבים
בוסתן ותיכון רמת נגב

מפגש חודשי למשך ללא עלות
חודשישעה וחצי



מחלקת ביטחון
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

תשתיות וביטחון

סיוע למרכבי ביטחון  
ביישובי פתחת ניצנה

גידור אלקטרוני בקדש 
פיקוד העורף משרד ₪2,000,000וניצנהמילכהבאר 

הביטחון
יבוצע תוך חצי שנה 

מאישור התקציב של 
ר"פקע

נדחה

אחזקה מרכבי ביטחון  
פיקוד העורף  משרד ₪350,000בפתחה

הביטחון
תיקון ואחזקת מרכיבי 

ביטחון
במהלך 

השנה

מותנה בתקציב משרד  ₪250,000מצלמה ניידת לעזוז
הביטחון

דאגה להכרה בצורך  
ראשוןובמימון

מצלמות לגדר קדש ברנע 
מותנה בתקציב משרד  ₪200,000וכמהין

לא אושרר"אישור תקציב פקעהביטחון

ראשוןבוצע ממתין לחשבוניתמשרד הביטחון₪100,000רכישת מכשרי קשר

,  מועצה, משרד הביטחון₪230,000רענון רכב קדש
ראשוןבוצעישוב

ראשוןבוצעמועצה, משרד הביטחון₪30,000רכש גרור כיבוי

שיפוץ ורכישת ציוד אחזקת מקלטים וזיוודם
ביקורת במקלטים א"תקציב הג₪80,000לשעת חרום

שלישיוטיפול בליקויים

חיזוק ההיערכות  
בישוביהביטחונית 

המועצה

כתיבת אוגדן נוהלי חרום  
הוגש קול קורא משרד ₪60,000למועצה ולישובים

אישור וביצוע קולות  הפנים
. קוראים

השתתפות המועצה  
50%

שני-ראשון  רכש ציוד למתנדבים  
רכש גרור כיבוי רכש גרור  

ק"חפ
הוגש קול קורא משרד ₪300,000

הפנים

בוצעחדש מועצה₪24,000סיוריםתיגבור

בוצעחדש מועצה₪20,000רכש מצלמות מארב



מחלקת ביטחון
סעיף  / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

תשתיות וביטחון

מתן מענה להפעלה 
שוטפת של הביטחון  

בישובים

תפעול תקין של 
המכשירים הפלאפונים  

קיום  , ומכשירי הקשר
הוצאות  , שמירה, מטווח

'דלק וכד

במהלך שוטףהוצאות שונות₪80,000
השנה

אבטחת מוסדות חינוך

הפעלת חברת אבטחה  
משרד לביטחון  ₪800,000ובקרה 

פנים
קיצוץ תקציב בעקבות 

הקורונה
במהלך 

השנה
ט מוסדות "העסקת קב

במהלך שוטףהשתתפות בשכר ₪90,000חינוך
השנה

הצטיידות והפעלת שיפור מצב המקלטים
במהלך שוטףא"תקציב הג₪600,000י הוועדים"המקלטים ע

השנה

ז שנתי  "עבודה לפי לו
,  מימוש מפגשים

ביקורות ועבודה שוטפת  
לפי לוח הזמנים השנתי  

ללא עלות

4ו-1ריעון קיום מפגש וועדת ביטחון
אחת לרבעון4ח "ישבות וועדת מל
בוטלים באילת"השתלמות קבט

בוצע מרץתרגיל מוסדות חינוך ארצי
הכנת מוסדות חינוך  

לאורך השנהלחירום וביקורות
ביקורת ותירגול מאבטחי  

לאורך השנהמוסדות חינוך
כל רבעוןטיפול במחסני החרום

איפיון תוכנת מוקד 
1רבעון והצעות מחיר

פרט וקהילה

חיזוק החוסן הישובי  
והערכות לחרום

השתתפות בתרגילים 
והדרכות לצוותים  

השונים בהנחיית הרווחה
שניביצוע תרגילים והדרכותמחלקת רווחה

חיזוק יישובים עורפיים  
במרכיבי ביטחון

סיוע בשיקום ואחזקה  
והכנת תכנית  איפיוןתקציב מועצה₪100,000של מרכיבי ביטחון

שנילביצוע



מחלקת פיתוח משאבים  
יעד / מטרת על  
עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

/  מקור
סעיף  
תקציבי

רבעון  משימות
סטטוסלביצוע

עצמאות כלכלית

טיפוח קשר שוטף עם  
JNF USA   לטובת

פיתוח קשרי עבודה  
ואמון ויצירת 

פרויקטים משותפים  

גיוס משאבים לארבעה פרויקטים  
, ₪מיליון 10לפחות בהיקף של כ 

חוזרים  ₪מתוכם חמישה מיליון 
מהגביה מהתושבים החדשים

ללא עלות

 JNFתרגום פרויקטים לתכנויות עבודה מותאמות ל 
USA: 

500,000$-מבנה יחידת החילוץ 
1,200,000₪: מימון ביניים לשכונה בבאר מילכה

4,000,000₪:  מימון ביניים לשכונה בשדה בוקר

3,000,000₪( פארק קציעות בשיתוף אוסטרליה

ופרויקטים נוספים

ראשון

בוצע 
:במלואו

מאגר
-קציעות

ח"מלש3.5
מבנה 
יחידת 
2-חילוץ
ח"מלש

-שדה בוקר
ח"מלש3.3

באר  
2.2-מילכה

ח"מלש

:טיפוח קשרים עם
מטה הארגון* 
לשכת ראסל רובינסון* 
ב"גייסי כספים ברחבי ארה* 
מנהיגים מקומיים האחראים על  * 

משימה או המשתתפים בכוחות 
משימה

תורמים ספציפיים עימם יש * 
למועצה קשר

,  משלחות-אירוח סיורים וביקורים . 1
professionals ותורמים בודדים

ב וקיום "בארה JNFהשתתפות בכנסים ובאירועי . 2
.פגישות בשטח

תיקי , חומרים כתובים, מצגות-יצירת חומרים . 3
תורם והדמיות

עדכון שוטף של התורמים-שיווק ופרסום . 4
שמירה על קשר אישי עם התורמים. 5

במהלך  
השנה

בוצע
חלקית 

בשל 
-הקורונה

חיזוק 
משמעותי  
של הקשר 
עם אנשי  

הצוות  
בישראל  

ב"ובארה
ללא

נסיעות 
וללא  

ביקורים

 JNFטיפוח קשר  עם 
Australia   לטובת

קשרי עבודה ואמון 
ויצירת פרויקטים  

משותפים  

גיוס משאבים עבור פארק קציעות או 
ללא עלותהאורווה ברביבים

,  הכנת תיק תורם ודוחות על התקדמות פעילות
תקשורת שוטפת עם הפדרציות באזורי הגיוס של  

שיזף , קשר שוטף עם התורמים לתיכון, אוסטרליה
.וטללים

10מיליון השלמה ל 2-3, קציעותפארק : הפרוקטים
:  האורווה ברביבים,  ב"שיגיעו מארה₪מיליון 

750,000₪.

במהלך  
השנה

-בוצע
פארק  

2.5קציעות
ח"מלש



מחלקת פיתוח משאבים
יעד / מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
/  מקור 

סעיף 
תקציבי

סטטוסרבעון לביצועמשימות

עצמאות  
כלכלית

טיפוח קשרי עבודה עם 
קרן היסוד לטובת  

ניימינגמכירת 
ס נגב "מציאת תורם שם לבי

2חיפוש אחר תורם בהיקף של ללא עלות.סיני
₪מיליון 

לא בוצעבמהלך השנה

טיפוח קשרי עבודה עם 
JNF UK   לטובת מכירת

עבור מבנים  ניימינג
במועצה

חיפוש אחר תורם בהיקף של  ללא עלותמציאת תורם לגנים במרחב עם
550,000₪

ראשון
כנראה  בוצע

-מתורם אחר
ל ישראל"קק

יצירת קשרי חוץ 
חדשים לתרומות

יצירת קשרי חוץ חדשים עם 
JNF Canada   ופדרציות

ב"נוספות ברחבי ארה
במהלך השנהיצירת קשרים ומיסודם, מיפויללא עלות

חלקיתבוצע
JNF 

HOLLAND

שמירה על קשר וטיפול  
בגופים קיימים  

שמירה על קשר עם הפדרציה  
הפדרציה של , של לאס וגאס

פאלם ספרינגס ואקסודוס  
נורד

בוצעבמהלך השנהשמירה על קשר שוטףללא עלות

למידה מקצועית של 
התחום 

,  השתתפות בלמידת עמיתים
ויצירת  , ימי עיון והכשרות

מאגר ארגוני ושימור ידע
ללא עלות

קיום פגישות עם מקבילים במועצות  
השתתפות בימי  , וברשויות מקומיות

עיון והכשרות
בוצעבמהלך השנה

הפעלת המחלקה באופן  
גיוס  ₪100,000ביצוע מקצועי של המשימותמקצועי

משאבים
הדמיות  , תיקי פרויקט, הכנת חומרים

בוצעבמהלך השנה'וכד



החברה הכלכלית
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרה

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

תעסוקה בפתחת ניצנהאיזורהקמת 

סיום תכנון אזור תעסוקה שישרת את 
הצרכים השונים במרחב פיתחת ניצנה  

הכוללים יוזמות הקשורות במעבר גבול 
חקלאות ותעסוקה לא חקלאית  , ניצנה

.מגוונת

עלות תכנון 
1,900,000₪

במימון גורם  
י"רמ-חיצוני  

י"הסדרת הרשאה ברמ

במהלך 
השנה

ס על שימוש בשטח לא "סיכום עם שב
ממומש של מתקן חולות

א במידת הצורך"סיום תכנון ושינוי תמ

תעשיה לאומי  איזורהקמת 
במימון גורם  ₪5,000,000תכנון אזור תעשיה לאומי באורוןלתעשיות כבדות

י"רמ-חיצוני 
המשך תכנון וקבלת החלטה על מסלול 

תכנון
במהלך 

השנה

ל רמת הנגב ותאגיד שדה "פ חכ"שת
בוקר

הכנת רשימת מיזמים לצורך הצגת  
במימון המועצה₪50,000עם ראש רשות החברותפ"השת

ביצוע סקר ובחינת אפשרויות הקמת 
,  מסחר, מיזמים בתחום התיירות

תעסוקה ומשרדים
במהלך 

השנה

להרחבת האזור תעשיה התכניותאישור הרחבת אזור תעשיה מועצה
במימון גורם  ₪2,000,000הקיים במועצה  

י"רמ-חיצוני 
-ראשון סיום תכנון

שלישי

רביעיאישור תכניות

הקמת אזור תעסוקה משותף בבאר  
חייל

גיוס מימון להקמת אזור תעסוקה  
לחלוקת הכנסות עם מועצה אזורית נווה  
מדבר לטובת יצירת תשתית תעסוקתית  

למרחב רביבים
במימון גורם  ₪3,000,000

י"רמ-חיצוני 

רב שנתימ"לתמגיוס מימון לתכנון שינוי 

תכנית מפורטת



החברה הכלכלית
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרה

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

הרחבת אזור תעשיה הר שחר
תחילת תכנון הרחבת אזור התעשייה הר 
שחר למפעלים חריגים במסגרת תכנית 

.להרחבת המחצבה
במימון גורם  ₪2,000,000

י"רמ-חיצוני 
-ראשון גיוס מימון חלקי ממשרד הכלכלה

שלישי
רביעיתחילת תכנון

הקמת מרכז שירותי דרך קריית  
ההדרכה

אישור תכנית למרכז שירותי דרך הכולל 
במימון גורם  ₪4,000,000תחנת רכבת לכלל הרשויות במרחב

י"רמ-חיצוני 

מ בוועדה  "הבאה לדיון לשינוי תמ
המחוזית

-ראשון 
שלישי

רביעיאישור תכנית

הקמת מרכז שירותי דרך למרכז  
המועצה

יציאה למכרז להקמת מרכז שירותי דרך 
₪25,000,000למרכז המועצה

2,000,000₪

,  במימון המועצה
היתרה מגורם  

חיצוני

הכנת מכרזים חדשים עם הוצאות  
ראשוןפיתוח מופחתות

קידום תכנית הצרכת שטחים בסמכות 
שנימקומית

ע בסמכות מקומית ויציאה  "סיום תב
שלישיי"למכרז רמ

,  יציאה למכרז למתקן טיפול בבוצותקומפוסטהקמת מתקן 
₪500,000פרש בעלי חיים ופסולת אורגנית

מימון  300,000
-גורם חיצוני ו

200,000₪

במימון המועצה

-ראשון המשך תכנון
שני

שלישייציאה למכרז

הקמת מתקן תרמי ליצור אנרגיה  
במימון גורם  ₪4,000,000תכנון מתקן תרמי ליצור אנריה באורוןבאורון

י"רמ-חיצוני 
-ראשון סיום תכנון

שני

-ראשון בחינת התפתחויות עם הממשלה
שני

במהלך המשך בדיקה מול מערכת הביטחוןבמימון המועצה₪200,000בחינת הקמת המטמנה באורוןהקמת מטמנה באורון
השנה

הקמת מתחם מלונאי בשטח של  
במימון גורם  ₪1,500,000תכנון המתחם המלונאי לשני בתי מלוןע שדה בוקר"גדנ

במהלך המשך תכנוןחיצוני
השנה

הקמת הקמת שתי חממות טכנולוגיות  הקמת חממות טכנולוגיות
במימון המועצה₪200,000חינוכית וביטחונית במועצה

סיכום על מתווה והגשת בקשה לרשות  
לחדשנות

הקמת החממה



החברה הכלכלית
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרה

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

איתור ואישור שטח למתחם קבוע  הקמת מתחם לאירועי שטח
המשך בדיקה מול מערכת הביטחוןללא עלותלאירועי שטח כמו המידברן

יצירת זמינות תכנונית וקניינית  
מיזמי לינה והסעדה בסך  15להקמת 

חדרים חדשים על פי 300כולל של 
תכנית מתאר מחוזית דרכי הבשמים

תכנון נקודות מלונאיות במרחב המועצה  
במימון גורם  ₪10,000,000תכנית דרכי הבשמיםבמסגאת

י"רמ-חיצוני 

המשך תכנון

קידום המרכיבים הציבוריים בתכנית 
דרכי הבשמים

הקמת מלון בתרומה בחברה הכלכלית  הקמת מלון בשנטי במדבר
במימון המועצה₪500,000לצורך סיוע באחזקת הכפר

י"הקצאת קרקע מרמ
י עמותת בית השנטי "גיוס תרומות ע

בשיתוף המועצה

ביצוע מעקב תכנוני לפרישת תשתיות גז אספקת גז טבעי למועצה
₪30,000,000טבעי ברחבי המועצה

במימון גורם  
איגום  -חיצוני 

תקציבי ממשלה

מיליון  30העברת החלטת ממשלה על 
הכסף , והעברתם לחברה הזכיינית

הועבר למשרד האנרגיה
תחילת תכנון תוכנית עבודה במרחב

₪1,000,000השלמת תכנון קטע עזוז10תכנון כביש 
במימון גורם  

איגום  -חיצוני 
סיום תכנוןתקציבי ממשלה

רביעי

במימון גורם  ₪1,500,000תכנון תשתיות למיזמי תיירותפיתוח מתחם תיירותי בישוב אשלים
חיצוני

המשך תכנון תשתיות
גיוס מימון להגדלות

תמיכה וסיוע להקמת מיזמים  
תיירותים

מלון קדמה  , ליווי המיזמים במרחבעם
בשיתוף עם עמותת  , וחדרי אחסון תיירותי

התיירות
₪420,000

300-נגב גליל 
-ח והיתרה "אש

מועצה



החברה הכלכלית
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרה

לביצוע

ליווי ותמיכה ביזמים מקומיים
: הפעלת תכנית המאיץ העסקי
תכנית מעטפת לליווי ותמיכה  

ביזמים מקומיים

עסקים לתכנית40הרשמת 

קבלת משוב של שביעות רצון  
75%גבוהה מלפחות 

מהמשתתפים

75%הצלחה של לפחות 
מהעסקים בהשלמת המסלול

HUBאיוש עמדות ב HUBהרחבת השימוש ב 

עמדות קבועות לאורך כל  9איוש 
השנה

לאורך  
השנה

עמדות אלטרנטיביות 16איוש 
לאורך כל השנה( מנויים למאיץ)

לאורך  
השנה

שילוב עסקים במרחב פתחת ניצנה

שילוב עסקים להשתתפות במחרב 
130-ומועצה 130-מעוף ₪260,000והגדלת תנועה תיירותית

עסקים להשתתפות  40שילוב 
במרחב

הגדלת תנועה תיירותית בפתחה ב 
שנתי25%

שיתופי פעולה וליווי העסקים  
הקטנים

שלישימאיקיום כנס שנתי לעסקים הקטנים

יצירה וניהול של אינדקס עסקים 
דיגיטלי מקומי



/  מטרת על  
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש

סטטוסרבעון לביצועמשימותתקציבי

עצמאות 

כלכלית

קידום ושיווק התיירות  1.

קידום ושיווק התיירות  2.

קידום ושיווק התיירות  3.

קידום ושיווק התיירות  4.

חידוש מלאי המפות  

לתיירות  

הפקת אירועי משקים  

פתוחים בפסח וסוכות  

2020

הפקת אירועי לילות  

קרירים בהר הנגב 

במהלך הקיץ

הפקת מרתון סיורים  

הצעדה )ברוח בן גוריון 
(לשעבר

100,000₪

70,000  ₪

100,000 ₪

140,000 ₪

שותפות תיירות הר  

הנגב 

תקציב תיירות רמת  

הנגב

תקציב תיירות רמת  

הנגב

+  משרד התרבות 

+  תקציב תיירות 
גבייה

הפקת מפת תיירות חדשה  

הפצה בקרב + והדפסתה 

התיירנים  

הפקת האירועים ושיווקם  

הפקת האירועים קידומם  

ושיווקם  

הפקת האירועים קידומם  
ושיווקם  

לאחר עיכובים בגין  

המפה  , משבר הקורונה

צפויה לצאת לאור עד 

תום השנה

בוטל בשל משבר 

הקורונה

בוצע בהצלחה רבה 

(2020יולי אוגוסט )

(דצמבר)רבעון רביעי 

פיתוח אגני  

ההתיישבות  

התיירותתשתיותשדרוג1.

גוריוןבןטיילת-

במדרשה

התיירותתשתיותשדרוג2.

הגשריםטיילת-

ציןבנחלהתלויים

התיירותתשתיותשדרוג3.

הנגבהרשביל-

התיירותתשתיותשדרוג4.

הליכהשביליסימון-

ניצנהבפתחתחדשים

התיירותתשתיותשדרוג5.
כוללניתתוכנית-

קידום תכנון ותחילת  

עבודה

קידום מימון ואישור  

הפרויקט לתכנון

קידום מימון לשדרוג  

תשתיות השביל

אישור וסימון בשטח 

קידום ותכנון

ח  "מלש14

ח  "מלש8.3

ח  "מלש1.5

30,000 ₪

י ומשרד התיירות  "חל

י ומשרד התיירות"חל

י משרד התיירות"חל

תקציב עצמי תיירות  
(תרומת קרן נס)

קידום מימון וקידום לביצוע

קידום לאישור מימון  

ותוכנית

קידום ואישור מימון

סימון בפועל

השתתפות בישיבות  

התוכנית וייצוג ההיבטים  
התיירותיים

עוכב בשל משבר  

הקורונה

עוכב בשל משבר  

הקורונה

עוכב בשל משבר  

הקורונה

עוכב בשל משבר  

הקורונה

מקודם לאורך השנה 

ונערכו כמה ועדות  
דיונים וישיבות  , היגוי

תיירות רמת הנגב



תיירות רמת הנגב
יעד / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

סעיף / מקור עלות תקציבית2020
סטטוסרבעון לביצועמשימותתקציבי

ליצירתסיועצמיחה דמוגרפית

חדשותמשרות
בתיירות

קידום תוכניות  

סטטוטוריות וסיוע  

,  למיזמי תיירות בייעוץ
תקציב תיירות  ליווי וקידום תוכניות  

השתתפות  

בישיבות ודיונים  

לקידום מיזמי  

תיירות ותכנון  
עתיד המועצה

שנתי  

עסקימרחבהקמתשירות לציבור

מעוףבשיתוף

המחרבלקידום
התיירותי

מתן שירות אישי  

+  לצורכי התיירנים 

הפקות אירועים  

ופעילות תיירותית  

במרחב בעזרתה  
רכזת תיירות  

240,000 ₪
+  תקציב מועצה 
תקציב מעוף 

,  תיאום, שיווק

שיפור ושדרוג  

המוצר  

,  התיירותי
הפקת אירועים

שנתי  

חיזוק הקשר עם 

יהדות התפוצות

יהדותעםקשרים
התפוצות

קידום התיירות  
הבדווית ברמת הנגב 

50,000 ₪
תקציב תיירות רמת  

הנגב 

הפקת  , שיווק

,  ניקיון, חומרים

קידום סיורי  

משפיענים
ב"וכיו

בשל משבר 

הקורונה הנושא  
לא בוצע השנה



פ ומי רמת הנגב"מו, ועדה חקלאית
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

עצמאות כלכלית

ליווי וסיוע לחקלאי  
,  האזור

הרחבת הפעילות  
החקלאית  

וההתיישבות ברמת  
הנגב

מתן יעוץ משפטי וליווי  
עסקי לחקלאים  

,  ולמשפחות חדשות
טיפול  , ביצוע סקר קרקע
,  בפסולת חקלאית

פרסום וקיום כנסים

₪100,000

במסגרת תקציב של  
300,000₪

יעוץ משפטי

במהלך השנה

סקר קרקע ומדידות  ₪30,000
שטחים

₪50,000
ליווי עסקי למשפחות  

חדשות וקיימות בתחום  
החקלאי

טיפול בפסולת חקלאית₪70,000
פרסום וכנסים₪50,000

טיפול בביוב תלת אגני

במהלך השנהגיוס המימון ומימושמימון חיצוני₪15,000,000שיקום מאגר נחל לבן

המשך טיפול וטיהור  
השפכים בקציעות ובאגן  

שדה בוקר
מי רמת נגב בכספי רשות  

המים ואגרת ביוב

2020סיום ב -קציעות 
במהלך השנה תכנון ב -אגן שדה בוקר 

-2021וביצוע ב 2020
2023

הבאת מי שפדן לטובת  
חקלאי רמת הנגב

מיליון  15תכנון הבאת 
קוב מי שפדן

4תקציב כולל למשך 
100,000,000₪: שנים

מקורות
סיום תכנון ב )המשך תכנון 

תחילת ביצוע ב , 2021
(2023וגמר ביצוע ב 2022

במהלך השנה

ש באגן שדה  "הקמת מטש חדש"הקמת מט
בוקר

מסגרת תקציבית של 
50,000,000₪

במהלך השנהתכנון

חיזוק אספקת המים חיזוק אספקת המים
השפירים לכלל האגנים

מסגרת כוללת של 
500,000,000₪

במהלך השנה(2021סיום ב )בביצוע 

מחקר יישומי -פ "מו
לקידום החקלאות  

באזור
,  ל ומשרד החקלאות"קק₪5,000,000ביצוע המחקר

במהלך השנהבביצועא"כו50%

פ עסקי"הקמת מו
מכירת ידע בעולם 
ומימוש ההכנסות  

ם"לחיזוק המו
מפעלי רמת הנגב₪450,000

העסקת יועץ לביסוס 
במהלך השנהקשרים

חתימה על מספר הסכמים


