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שותפים יקרים!

אני שמח וגאה להציג בפניכם את פעילות האשכול לשנה החולפת, שנת 
2019, ובמקביל את המצופה לנו מהשנה הנוכחית, שנת 2020.

כארגון צעיר, שמתפתח במהירות, אנו חשים כי כל שנה היא "שנת 
המפנה". ואכן בכל שנה נוסף נדבך משמעותי בבניית האשכול, בגיבוש 

תחומי הפעילות והאחריות, ברתימת השותפים ובעיצוב אופי ודרכי 
העבודה. שנת 2019 גם היא הייתה עבור האשכול "שנת מפנה". בשנה 

זו האשכול התבסס כארגון יציב שנמצא כאן בשביל ובשליחות הרשויות, 
שפועל ונותן שירות בצורה מקצועית ומשתפת, שחולם יחד איתן בעניינים 

גדולים ובפרטים הקטנים ומוכן ויכול ללכת דרך ארוכה למענן ולמען 
תושביהן. 

התקדמנו מאד בשנת -2019 הפעילות הקיימת בווטרינריה ובמרכז אפ 
+60 התעצמה והתבססה, במקביל לכך, החל מערך הפסולת האזורי 
לפעול, נפתח מרכז נגב 19 לתעסוקה מרחוק, קמה תזמורת אזורית 
שהחלה להיפגש ולנגן במשותף בהזדמנויות ואירועים שונים. אך לא 

הסתפקנו בזו, ובאותה השנה ממש החלו לקרום עור וגידים מרכז אזורי 
ללימודי מדעים, מנהלת אנרגיה והקמת קהילה טכנולוגית. וכן, היד עוד 

נטויה.

כאן המקום להוקיר תודה גדולה למי שמחזיק במושכות, יו"ר האשכול 
וראש עיריית שדרות אלון דוידי. אלון, יחד עם ראשי רשויות ומועצת 

האשכול, דוחפים, מסייעים ומעודדים ללא הרף. ומעל הכל, מעניקים לנו 
אמון שכל כך חשוב בארגון מורכב כאשכול רשויות.

תודה לכם, תודה לשותפים הרבים לדרך,  ותודה לצוות שעוסק יחד איתי 
במלאכה. כולנו אוהבים מאוד לקום כל בוקר למשימה הגדולה והחשובה 

שלנו כחברה – ליצור עתיד משותף וטוב יותר לעצמנו ולכל מי שחי לצידנו.

שתהיה לכולנו שנה של הצלחות ולמידות משמעותיות,
שלכם,

אורי פינטו

מנכ"ל האשכול

 דבר 
המנכ"ל 

שותפים, תושבים, ראשי רשויות ועובדי רשויות אשכול הנגב המערבי!

שנת 2019 עמדה, ללא ספק, בסימן בחירות. השנה החלה עם חילופי 
תפקידים שבאו  בעקבות מערכת הבחירות ברשויות המקומיות שנערכה 

ברבעון האחרון של שנת 2018, והמשיכה עם שתי מערכות בחירות 
 ארציות, בואכה מערכת שלישית. כידוע, שנת בחירות מאופיינת 

באי-ודאות - פוליטית, תקציבית וביצועית. 

בתוך כל זאת, חווה האשכול גם חילופי תפקידים פנימיים. סיגל מורן, 
שהיתה יו"ר האשכול, ולקחה חלק משמעותי מאד בבנייתו ועיצובו, חדלה 

מלכהן כראש המועצה האזורית בני שמעון, ומתוקף כך גם כיו"ר האשכול. 
במקומה, קיבלתי אני את אמון מועצת האשכול, ולקחתי על עצמי לכהן 

כיו"ר אשכול נגב מערבי.

הודות למאמצים רבים ומגוונים מצד השותפים, אשכול נגב מערבי צלח 
את הסערות הרבות. משרדי הממשלה, ובראשם משרד הפנים, עשו ככל 

אשר לאל ידם כדי לאפשר לנו להמשיך בשגרת ההתקדמות התמידית 
ובעשייה החשובה שלנו. ראשי רשויות האשכול, ותיקים כחדשים, 

שילבו ידיים וסמכו אותם על ראשנו בביטחון ובאחריות, כדי שנמשיך 
לקדם ולחזק את  הנגב המערבי. הפורומים באשכול, המורכבים מבעלי 

תפקידים ברשויות, שמרו על רצף פעילות, הגו, יזמו וביצעו פעולות 
משותפות בתחומים שונים כמו חינוך, תעסוקה, רווחה, פסולת וטרינריה 

ועוד.

בתום מספר שנות פעילות ניתן לומר שאשכול נגב מערבי נמצא כאן כדי 
להישאר. כבשנים עברו, נטל ההוכחה לפורמט חדש זה יישאר גם בשנים 

הקרובות, אך ניתן להמשיך לחלום בגדול ולעבוד קשה כדי לממש את 
ההבטחה, מתוך אמונה שהשלם אכן גדול מסך החלקים המרכיבים את 

אזורנו המיוחד.

אני רוצה להודות לאורי ולצוות האשכול על הפעילות המרובה והברוכה. 
אנחנו עם הפנים קדימה ושמחים מאד שאתם אלה שאמונים על 

המלאכה.

ברכה והצלחה,

אלון דוידי

יו"ר האשכול וראש העיר שדרות

דבר היו"ר 



אבני דרך עיקריות בשנת 2019

• מעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים
 • בנייה וחיזוק של פורום הנהגת האשכול הכולל ראשי רשויות, מנכ”לים ונציגי רשויות

במועצת האיגוד
• ביסוס המערך הפיננסי והחשבונאי של האשכול

• הרחבה משמעותית ומעבר מתכנון לביצוע באגף חברה
• מעבר מתכנון לביצוע ומתן שירות ישיר ושותף בטיפול במספר זרמי פסולת במסגרת מערך   

הפסולת האזורי
• הרחבת השירות הוטרינרי לרשויות נוספות והמשך שיפור והתמקצעות השירות

• הקמת היחידה לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי

דגשים ארגוניים לשנת 2020

• שמירת איזון מתמיד בין מתן שירות שוטף יעיל, מקצועי ואיכותי לרשויות האשכול ולתושביו  
לבין פיתוח תחומים, פרויקטים ומיזמים חדשים.

• חיזוק הקשר עם רשויות האשכול, נציגיהן בפורומים השונים ובעלי תפקידים משמעותיים 
נוספים, ייעול תהליכי השיתוף, הגברת החשיפה והמודעות של השותפים למכלול הפעילות 

והתהליכים שמבצע האשכול.
• חיזוק פעילות המטה, בדגש על הטמעת נהלים, חיזוק ההון האנושי והתשתיות הארגוניות 

המאפשרות פעילות בסדרי הגודל הנדרשים
• פיתוח יכולות ניהוליות והכשרת הצוותים תוך שימוש בכלים חדשניים

• העמקת תהליכי מדידה ובקרה, קבלת החלטות מבוססות נתונים וקידום חשיבה תוצאתית

אשכול נגב מערבי - מטרות על ועקרונות עבודה
אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים המשותף לעשר רשויות הנגב המערבי: אופקים, אשכול, בני 

שמעון, לקיה, מרחבים, נתיבות, רהט, שדות נגב, שדרות ושער הנגב. 

מטרות העל של הארגון

• גיבוש ומימוש אסטרטגיית פיתוח אזורי מקיים, המבוססת על חזון מוסכם וברור של כלל בעל  
העניין במרחב.

• חיזוק החוסן והלכידות החברתית, צמצום פערים וקידום חיים משותפים במרחב.
• קידום ופיתוח שירותים אזוריים ופעולות תוך יצירת ערך מוסף כלכלי, תפעולי ושירותי. 

התורמים לעלייה ברמת ואיכות החיים באשכול.
• יצירת גוף ידע המבוסס על יזמות וחדשנות המקדם מדיניות תכנון ופיתוח אזורי.

קווים מנחים לפעילות האשכול

בתפיסת העבודה שלנו האשכול ניכנס לפעולה בהינתן שלושה תנאי ייסוד הכרחיים:
1. ערך מוסף - כלומר, שיש ערך בכך שהיא תתבצע אזורית ועם עוד רשויות.

2. בחירה - שהרשויות בחרו לבצע את הפעולה במסגרת האשכול. 
3. שותפות - רב שיח מתמיד ומתוך תחושת אחריות משותפת עם הרשויות ועם בעלי עניין 

 נוספים. 

בהינתן שלושת התנאים המקדימים הללו, פעילותו של האשכול יכולה לייצר ערך במגוון אופנים 
- חיסכון כלכלי והתייעלות תפעולית, טיוב שירותים, פיתוח אזורי, יצירת קול משותף, חיזוק 

לכידות חברתית וקידום החיים המשותפים במרחב. 
תוצאות מגוונות אלו מושגות על ידי האשכול בשלושת תחומי הפעולה שלנו – 

תחום מוניציפלי סביבתי
תחום חברה 

תחום תכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי 
בכל תחום כזה אנו מבצעים מגוון פעולות, במגוון שיטות פעולה המתרגמות את עקרונות 

העבודה המתוארים לביצוע בשטח הלכה למעשה.

וולונטריות

מוניציפלי
סביבתי

דיגיטציה
וחדשנות

תכנון אסטרטגי
ופיתוח כלכלי

שירותים
חברתיים

 יעילות כלכלית
ותפעולית

טיוב שירותים

יצירת קול אזורי

פיתוח האזור

לכידות חברתית

שותפות

תחומי פעולה

 קידום החיים
 המשותפים

במרחב

תוצריםערך מוסף



ולהעשרת המגוון התרבותי העומד לטובת תושבי האזור.
פיתוח חוסן אזורי - השנה האחרונה הוכיחה כי מצבי חירום ביטחוניים הם רק אחד מהגורמים 

אשר רשויות הנגב המערבי מתמודדות עימם. נוסף לאלו יכולים לפקוד אותנו משברים אקלימיים 
או כלכליים שיבחנו את החוסן של הפרט, הקהילה והאזור. חיזוק הגופים, המערכות והקשרים 
בשגרה משפרים את היכולת של אזור להתמודדות עם מצבי משבר וזמני חירום. לשם כך, בחר 
האשכול לפעול לפיתוח החוסן האזורי באמצעות טיפוח רשת ארגונים המקדמים חוסן במרחב 

ולעידוד יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים  בשגרה ובחירום.

מובילת תחום פיתוח באגף חברה - נועה אלהרר

תכנון ופיתוח אגף חברה  - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מרכז למשפחה 

מתן תמיכה רגשית 
ומקצועית למשפחות של 

ילדים עם צרכים 
מיוחדים ויצירת קהילת 

משפחות עצמאית 
הפועלת לקידום מהלכים 

ומיזמים בתחום 

5מספר רשויות שותפות
בניית מודל העבודה האזורי של המרכז 

ומדדי הצלחה לפעילותו עד לתאריך 
04/2020

גיוס מנהל למרכז וכתיבת תכנית פעילות 
שנתית עד לתאריך 

06/2020

09/2020הקמת צוות עבודה אזורי עד לתאריך 
09/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 

09/2020פתיחת מרכז עד לתאריך
 60מספר משפחות שייעזרו בשירותי המרכז

נגב 19 מותאם

מתן תעסוקה  באזור 
לאנשים עם מוגבלויות 
והקטנת האבטלה של 

אוכלוסיה זו

מילוי קולות קוראים, איתור ערוצים לסיוע 
ופתוח שותפיות עד לתאריך 

06/2020          

סך תקציב שיגוייס לפרויקט מקולות קוראים 
ופילנתרופיה

04/2020קבלת החלטה לגבי המשך הפרויקט 
06/2020בניית תכנית עסקית מותאמת

צרכים 
מיוחדים

06/2020כתיבת מדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020בניית תכנית שיקום וליווי עד לתאריך 
12/2020שיפוץ והתאמת המבנה עד לתאריך 

12/2020גיוס צוות מנהל ועובדים עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

ניצן הורים
הדרכה והעצמה להורים 
עם לקויות לימידה, קשב 
וקשיי הסתגלות ותפקוד 

בניית מודל הפעלה אזורי כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך בשיתוף  עמותת ניצן 

03/2020

04/2020בדיקת היתכנות מול הרשויות
04/2020קבלת החלטה על המשך פרויקט

06/2020גיבוש  הסכמים מול ניצן הורים והרשויות 
7מספר רשויות שותפות

10/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

מספר משתתפים 

פיתוח תחום 
הצרכים 

המיוחדים ברמה 
אזורית

ביסוס וטיוב מענים 
אזוריים לאתגרים 

וצרכים קיימים במרחב 
בתחום אנשים עם צרכים 

מיוחדים

הקמת פורום אזורי של עו"סיות צרכים 
מיוחדים עד לתאריך 

09/2020

1מספר מפגשים
80%אחוז השתתפות ממוצע

בניית תכנית לפיתוח פרויקט שייבחר (כולל 
אבני דרך ומדדי הצלחה)  

12/2020

צרכים 
מיוחדים

ביסוס שותפויות רב 
מגזריות לקידום התחום 

זיהוי גורמים רלוונטיים וביסוס העבודה 
עימם.

שוטף

היסעים חינוך 
מיוחד

בחינת גיבוש מערך 
הסעים משותף ויעיל 

לחנוך המיוחד

בדיקת כדאיות כלכלית ואופן הפעלה 
אופטימלי  עד לתאריך 

04/2020

גיבוש תכנית  הפעלה מפורטת הכוללת גם 
אבני דרך ומדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020

מספר רשויות שותפות בשנת הלימודים 
תשפ"א 

7

תרבות

פורום מקדמי 
תרבות

יצירת חיבור בין 
הגורמים הרלוונטים 

באזור לקידום התרבות 
ברמה אזורית 

הקמת פורום רפרנטים לתחום התרבות 
ברשויות ואישרור תכנית העבודה עד לתאריך 

03/2020

10מספר רשויות שותפות בפורום 
4מספר מפגשים של הפורום

80%אחוז השתתפות ממוצע במפגשי הפורום 
זיהוי שותפים רלוונטיים באזור (מגזר שלישי 

ועסקי)  ורתימתם לקידום הנושא
שוטף

מספר משתתפים באירוע רישות ליזמים 
ופעילים בתחום התרבות במרחב

50

מספר משתפים במסע ממלכתיות  (הכררות 
עם מגזרים שונים) לחברי הפורום (מעגל 

ראשון ושני)
15

ארועים 

קיום ארועי תרבות 
מגוונים לרווחת תושבים 

האזור  

ביצוע בדיקת עלויות 2019  ובדיקת 
התייעלות עד לתאריך 

04/2020

ביצועהפקת אירוע קיץ אזורי

הנגשת הארועים 
הקיימים באשכול לכלל 

הרשויות והתושבים 
להגברת שיתוף הפעולה 

יצירת גאנט אירועים שנתי משותף עד 
לתאריך 

03/2020

סך תמיכת האשכול באירועים משותפים
מספר ארועים באזור בהם תנתן  הנחה לכלל 

תושבי האשכול  (ולא רק לתושבי אותה 
רשות) 

פלטפורמה 
דיגיטלית 

אזורית לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
דיגיטציה) 

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור לתושבים 

והגדלת התפוסה 
בארועים השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  
09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
12/2020לתאריך 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

גיוס ואיגום 
משאבים

גיוס ואיגום משאבים 
לקידום התרבות ברמה 

אזורית 

מיפוי הנכסים הפיזיים הקיימים בתחום 
התרבות (אולמות וכו') והנגשת המידע 

לרשויות
06/2020

שוטףאיתור ומילוי קולות קוראים בתחום 
סך תקציבים שיגוייסו בתחום התרבות 

חוסן

פיתוח חוסן 
אזורי

קידום החוסן האזורי 

04/2020גיבוש ועדת היגוי לתחום עד לתאריך 
05/2020מיפוי החוסן האזורי עד לתאריך 

כתיבת מסמך מסכם (כולל זיהוי האתגרים 
באזור)  והצגתו בועדת ההיגוי עד לתאריך 

06/2020

09/2020קיום האקתון אזורי  עד לתאריך 
בניית תכנית לקידום 2 פתרונות נבחרים 
(כולל הגדרת מדדי הצלחה) עד לתאריך 

12/2020

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
דיגיטציה)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 

קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
שאלונים, ביצוע הדרכות)

12/2020

     

          

 

מבנה ארגוני

אגף חברה
אגף חברה מקדם ומפעיל שירותים חברתיים בתפיסה אזורית בתחומי חינוך, רווחה, תעסוקה, 
תרבות ועוד. האגף מפעיל שלושה שירותים פעילים ומקדם הקמתם של שניים נוספים השנה. 

איתור הצרכים, גיבוש היוזמות וקידום הפעלתן מתאפשרים הודות למפגשים קבועים של 
פורומים מקצועיים וצוותי פיתוח הכוללים נציגים מכלל הרשויות תוך שילוב שותפים נוספים 

מהמרחב )פורום חינוך, פורום רווחה, פורום מקדמי תעסוקה, פורום תרבות

מנהלת האגף – עדינה יאנג סויסה

תחום פיתוח שירותים ותוכניות

כחלק מהיות האשכול גוף פיתוח לשירותים ותוכניות בראייה אזורית, ולצד ההפעלה השוטפת 
של שירותים שכבר פועלים בשטח, נבנה באגף חברה תחום עבודה המתמחה בפיתוח שירותים. 

במסגרת התמחות זו מגבש התחום מודל מובנה ויכולות הובלה של תהליכי פיתוח שירותים 
חברתיים בראייה אזורית – החל משלב איתור הצרכים ואיסוף המידע, דרך הגדרת הבעיה, 

עיצוב המענה הנכון ועד הטמעתו במרחב. כל זאת בגישה מבוססת שותפויות, מבוססת נתונים 
וממוקדת תוצאות. התמקצעות תחום זה באגף חברה יורחב בעתיד לכלל תהליכי הפיתוח של 

האשכול. 

בשנת 2020 בחרנו לפתח שירותים ותוכניות בשלושה תחומים חדשים תוך התבססות על 
צרכים שעלו מקרב הרשויות לצד הזדמנויות נוספות שעלו בשטח:

צרכים מיוחדים - אנשים עם מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים נמצאים בליבה של כל אחת 
מרשויות האשכול. האשכול, יחד עם רשויותיו פועל לקידום מענים ייחודיים לאנשים עם 

מוגבלויות אשר יתבססו על יתרון האזוריות וישרתו את כלל המרחב.
תרבות - תרבות היא סיפור של מקום אך גם סיפור של אזור. האשכול ורשויותיו זיהו את 

הפוטנציאל הטמון בפיתוח תרבות ברמה האזורית לקידום התחום, לחיזוק היצירה המקומית 

מועצת האיגוד / דירקטוריון

אגף חברה

מנכ“ל כספים
גזבר

 הנהלת חשבונות שכר

כספים
מזכירות

מש"א ופיתוח ארגוני
יועמ"ש

אגף
מוניציפאלי 

סביבתי

יחידת דיגיטציה וחדשנות 
צוות חדשנות אשכולי

אגף תכנון אסטרטגי 
ופיתוח כלכלי

תכנית קפיצת 
מדרגה אזורית. 
עסקים קטנים 

וכלכלה מקומית 
מנהל תיירות

מהלך נגב STEM  חינוך 
מדעי טכנולוגי
מרכז אפ +60

נגב19 - רשת מרכזי 
העסקה מרחוק
חינוך מוזיקלי

התנדבות
תרבות ופנאי

מערך פסולת אזורי:
התקשרות אתר קצה

שדרוג תשתיות
מכרז איסוף אזורי

טיפול בפסולת בנין
פסולת למחזור
אכיפה בקרה 

אלקטרונית

שירות וטרינרי אזורי:
חיסונים

לכידה ואכיפה
כלביה ומכלאות

בדיקת מזון
חינוך וקהילה

ימי אימוץ

התייעלות 
אנרגטית 

וייצור 
אנרגיה

פורום ראשי רשויות ועדת מכרזים הנהלה

מטה

שירותים /
פרויקטים



חינוך מוזיקלי
 

הצורך בתכלול אזורי וקידום יוזמות אזוריות בתחום החינוך המוסיקלי עלה מהשטח. גם כאן, בפעולה אזורית, 
קיימת הזדמנות לשפר לאין ערוך את ההישגים וההזדמנויות.

המטרה היא לקדם משמעותית את החינוך והפעילות המוזיקלית בקרב רשויות האשכול לתלמידים, למורים 
ולעוסקים בתחום.

לקידום המהלך הוקם פורום של מנהלי הקונסרבטוריונים ומרכזי המוסיקה באשכול. אחת ההחלטות הראשונות 
שקיבל הפורום הייתה הקמת "התזמורת הקאמרית הצעירה נגב מערבי", גוף ביצוע אזורי ראשון ונחוץ, מענה 
לתלמידי נגינה מצטיינים אשר מאפשר להם הזדמנות לצמוח לרמות הגבוהות ביותר ולמצות את הפוטנציאל.

לתזמורת תכנית שנתית עשירה ומקיפה הכוללת התכנסות חודשית בסבב בין הרשויות. בתזמורת יש כרגע 20 
תלמידים משבע רשויות שלומדים בחמישה קונסרבטוריונים במרחב האשכול.

 
במבט לשנת 2020 שמנו לעצמנו ליעד למסד ולהרחיב את פעילות התזמורת האזורית וכמו כן לפעול ליצירת 

מענים למצוקת המחסור במורים לנגינה במרחב וחיזוק המורים הקיימים. 
 

מתכלל תחום חינוך מוזיקלי אזורי – דודי יצחקי

תכנון ופיתוח אגף חברה  - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מרכז למשפחה 

מתן תמיכה רגשית 
ומקצועית למשפחות של 

ילדים עם צרכים 
מיוחדים ויצירת קהילת 

משפחות עצמאית 
הפועלת לקידום מהלכים 

ומיזמים בתחום 

5מספר רשויות שותפות
בניית מודל העבודה האזורי של המרכז 

ומדדי הצלחה לפעילותו עד לתאריך 
04/2020

גיוס מנהל למרכז וכתיבת תכנית פעילות 
שנתית עד לתאריך 

06/2020

09/2020הקמת צוות עבודה אזורי עד לתאריך 
09/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 

09/2020פתיחת מרכז עד לתאריך
 60מספר משפחות שייעזרו בשירותי המרכז

נגב 19 מותאם

מתן תעסוקה  באזור 
לאנשים עם מוגבלויות 
והקטנת האבטלה של 

אוכלוסיה זו

מילוי קולות קוראים, איתור ערוצים לסיוע 
ופתוח שותפיות עד לתאריך 

06/2020          

סך תקציב שיגוייס לפרויקט מקולות קוראים 
ופילנתרופיה

04/2020קבלת החלטה לגבי המשך הפרויקט 
06/2020בניית תכנית עסקית מותאמת

צרכים 
מיוחדים

06/2020כתיבת מדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020בניית תכנית שיקום וליווי עד לתאריך 
12/2020שיפוץ והתאמת המבנה עד לתאריך 

12/2020גיוס צוות מנהל ועובדים עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

ניצן הורים
הדרכה והעצמה להורים 
עם לקויות לימידה, קשב 
וקשיי הסתגלות ותפקוד 

בניית מודל הפעלה אזורי כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך בשיתוף  עמותת ניצן 

03/2020

04/2020בדיקת היתכנות מול הרשויות
04/2020קבלת החלטה על המשך פרויקט

06/2020גיבוש  הסכמים מול ניצן הורים והרשויות 
7מספר רשויות שותפות

10/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

מספר משתתפים 

פיתוח תחום 
הצרכים 

המיוחדים ברמה 
אזורית

ביסוס וטיוב מענים 
אזוריים לאתגרים 

וצרכים קיימים במרחב 
בתחום אנשים עם צרכים 

מיוחדים

הקמת פורום אזורי של עו"סיות צרכים 
מיוחדים עד לתאריך 

09/2020

1מספר מפגשים
80%אחוז השתתפות ממוצע

בניית תכנית לפיתוח פרויקט שייבחר (כולל 
אבני דרך ומדדי הצלחה)  

12/2020

צרכים 
מיוחדים

ביסוס שותפויות רב 
מגזריות לקידום התחום 

זיהוי גורמים רלוונטיים וביסוס העבודה 
עימם.

שוטף

היסעים חינוך 
מיוחד

בחינת גיבוש מערך 
הסעים משותף ויעיל 

לחנוך המיוחד

בדיקת כדאיות כלכלית ואופן הפעלה 
אופטימלי  עד לתאריך 

04/2020

גיבוש תכנית  הפעלה מפורטת הכוללת גם 
אבני דרך ומדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020

מספר רשויות שותפות בשנת הלימודים 
תשפ"א 

7

תרבות

פורום מקדמי 
תרבות

יצירת חיבור בין 
הגורמים הרלוונטים 

באזור לקידום התרבות 
ברמה אזורית 

הקמת פורום רפרנטים לתחום התרבות 
ברשויות ואישרור תכנית העבודה עד לתאריך 

03/2020

10מספר רשויות שותפות בפורום 
4מספר מפגשים של הפורום

80%אחוז השתתפות ממוצע במפגשי הפורום 
זיהוי שותפים רלוונטיים באזור (מגזר שלישי 

ועסקי)  ורתימתם לקידום הנושא
שוטף

מספר משתתפים באירוע רישות ליזמים 
ופעילים בתחום התרבות במרחב

50

מספר משתפים במסע ממלכתיות  (הכררות 
עם מגזרים שונים) לחברי הפורום (מעגל 

ראשון ושני)
15

ארועים 

קיום ארועי תרבות 
מגוונים לרווחת תושבים 

האזור  

ביצוע בדיקת עלויות 2019  ובדיקת 
התייעלות עד לתאריך 

04/2020

ביצועהפקת אירוע קיץ אזורי

הנגשת הארועים 
הקיימים באשכול לכלל 

הרשויות והתושבים 
להגברת שיתוף הפעולה 

יצירת גאנט אירועים שנתי משותף עד 
לתאריך 

03/2020

סך תמיכת האשכול באירועים משותפים
מספר ארועים באזור בהם תנתן  הנחה לכלל 

תושבי האשכול  (ולא רק לתושבי אותה 
רשות) 

פלטפורמה 
דיגיטלית 

אזורית לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
דיגיטציה) 

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור לתושבים 

והגדלת התפוסה 
בארועים השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  
09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
12/2020לתאריך 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

גיוס ואיגום 
משאבים

גיוס ואיגום משאבים 
לקידום התרבות ברמה 

אזורית 

מיפוי הנכסים הפיזיים הקיימים בתחום 
התרבות (אולמות וכו') והנגשת המידע 

לרשויות
06/2020

שוטףאיתור ומילוי קולות קוראים בתחום 
סך תקציבים שיגוייסו בתחום התרבות 

חוסן

פיתוח חוסן 
אזורי

קידום החוסן האזורי 

04/2020גיבוש ועדת היגוי לתחום עד לתאריך 
05/2020מיפוי החוסן האזורי עד לתאריך 

כתיבת מסמך מסכם (כולל זיהוי האתגרים 
באזור)  והצגתו בועדת ההיגוי עד לתאריך 

06/2020

09/2020קיום האקתון אזורי  עד לתאריך 
בניית תכנית לקידום 2 פתרונות נבחרים 
(כולל הגדרת מדדי הצלחה) עד לתאריך 

12/2020

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
דיגיטציה)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 

קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
שאלונים, ביצוע הדרכות)

12/2020

     

          

 

תכנון ופיתוח אגף חברה  - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מרכז למשפחה 

מתן תמיכה רגשית 
ומקצועית למשפחות של 

ילדים עם צרכים 
מיוחדים ויצירת קהילת 

משפחות עצמאית 
הפועלת לקידום מהלכים 

ומיזמים בתחום 

5מספר רשויות שותפות
בניית מודל העבודה האזורי של המרכז 

ומדדי הצלחה לפעילותו עד לתאריך 
04/2020

גיוס מנהל למרכז וכתיבת תכנית פעילות 
שנתית עד לתאריך 

06/2020

09/2020הקמת צוות עבודה אזורי עד לתאריך 
09/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 

09/2020פתיחת מרכז עד לתאריך
 60מספר משפחות שייעזרו בשירותי המרכז

נגב 19 מותאם

מתן תעסוקה  באזור 
לאנשים עם מוגבלויות 
והקטנת האבטלה של 

אוכלוסיה זו

מילוי קולות קוראים, איתור ערוצים לסיוע 
ופתוח שותפיות עד לתאריך 

06/2020          

סך תקציב שיגוייס לפרויקט מקולות קוראים 
ופילנתרופיה

04/2020קבלת החלטה לגבי המשך הפרויקט 
06/2020בניית תכנית עסקית מותאמת

צרכים 
מיוחדים

06/2020כתיבת מדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020בניית תכנית שיקום וליווי עד לתאריך 
12/2020שיפוץ והתאמת המבנה עד לתאריך 

12/2020גיוס צוות מנהל ועובדים עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

ניצן הורים
הדרכה והעצמה להורים 
עם לקויות לימידה, קשב 
וקשיי הסתגלות ותפקוד 

בניית מודל הפעלה אזורי כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך בשיתוף  עמותת ניצן 

03/2020

04/2020בדיקת היתכנות מול הרשויות
04/2020קבלת החלטה על המשך פרויקט

06/2020גיבוש  הסכמים מול ניצן הורים והרשויות 
7מספר רשויות שותפות

10/2020גיוס והכשרת צוות המרכז עד לתאריך 
12/2020פתיחת המרכז עד לתאריך 

מספר משתתפים 

פיתוח תחום 
הצרכים 

המיוחדים ברמה 
אזורית

ביסוס וטיוב מענים 
אזוריים לאתגרים 

וצרכים קיימים במרחב 
בתחום אנשים עם צרכים 

מיוחדים

הקמת פורום אזורי של עו"סיות צרכים 
מיוחדים עד לתאריך 

09/2020

1מספר מפגשים
80%אחוז השתתפות ממוצע

בניית תכנית לפיתוח פרויקט שייבחר (כולל 
אבני דרך ומדדי הצלחה)  

12/2020

צרכים 
מיוחדים

ביסוס שותפויות רב 
מגזריות לקידום התחום 

זיהוי גורמים רלוונטיים וביסוס העבודה 
עימם.

שוטף

היסעים חינוך 
מיוחד

בחינת גיבוש מערך 
הסעים משותף ויעיל 

לחנוך המיוחד

בדיקת כדאיות כלכלית ואופן הפעלה 
אופטימלי  עד לתאריך 

04/2020

גיבוש תכנית  הפעלה מפורטת הכוללת גם 
אבני דרך ומדדי הצלחה לפרויקט עד לתאריך 

06/2020

מספר רשויות שותפות בשנת הלימודים 
תשפ"א 

7

תרבות

פורום מקדמי 
תרבות

יצירת חיבור בין 
הגורמים הרלוונטים 

באזור לקידום התרבות 
ברמה אזורית 

הקמת פורום רפרנטים לתחום התרבות 
ברשויות ואישרור תכנית העבודה עד לתאריך 

03/2020

10מספר רשויות שותפות בפורום 
4מספר מפגשים של הפורום

80%אחוז השתתפות ממוצע במפגשי הפורום 
זיהוי שותפים רלוונטיים באזור (מגזר שלישי 

ועסקי)  ורתימתם לקידום הנושא
שוטף

מספר משתתפים באירוע רישות ליזמים 
ופעילים בתחום התרבות במרחב

50

מספר משתפים במסע ממלכתיות  (הכררות 
עם מגזרים שונים) לחברי הפורום (מעגל 

ראשון ושני)
15

ארועים 

קיום ארועי תרבות 
מגוונים לרווחת תושבים 

האזור  

ביצוע בדיקת עלויות 2019  ובדיקת 
התייעלות עד לתאריך 

04/2020

ביצועהפקת אירוע קיץ אזורי

הנגשת הארועים 
הקיימים באשכול לכלל 

הרשויות והתושבים 
להגברת שיתוף הפעולה 

יצירת גאנט אירועים שנתי משותף עד 
לתאריך 

03/2020

סך תמיכת האשכול באירועים משותפים
מספר ארועים באזור בהם תנתן  הנחה לכלל 

תושבי האשכול  (ולא רק לתושבי אותה 
רשות) 

פלטפורמה 
דיגיטלית 

אזורית לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
דיגיטציה) 

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור לתושבים 

והגדלת התפוסה 
בארועים השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  
09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
12/2020לתאריך 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

גיוס ואיגום 
משאבים

גיוס ואיגום משאבים 
לקידום התרבות ברמה 

אזורית 

מיפוי הנכסים הפיזיים הקיימים בתחום 
התרבות (אולמות וכו') והנגשת המידע 

לרשויות
06/2020

שוטףאיתור ומילוי קולות קוראים בתחום 
סך תקציבים שיגוייסו בתחום התרבות 

חוסן

פיתוח חוסן 
אזורי

קידום החוסן האזורי 

04/2020גיבוש ועדת היגוי לתחום עד לתאריך 
05/2020מיפוי החוסן האזורי עד לתאריך 

כתיבת מסמך מסכם (כולל זיהוי האתגרים 
באזור)  והצגתו בועדת ההיגוי עד לתאריך 

06/2020

09/2020קיום האקתון אזורי  עד לתאריך 
בניית תכנית לקידום 2 פתרונות נבחרים 
(כולל הגדרת מדדי הצלחה) עד לתאריך 

12/2020

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
דיגיטציה)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 

קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
שאלונים, ביצוע הדרכות)

12/2020

     

          

 



יחד מטרות, ומתמקדים בחוזקות שיוכלו לעמוד לצידם על מנת לממש את מטרותיהם. השנה 
פתחנו גם 5 סדנאות חלוציות לתכנון וניהול תקופת החיים החדשה. הסדנאות הללו, שפותחו 

בג'וינט, אפשרו לאזרחים הוותיקים לפגוש משתתפים נוספים שנמצאים גם הם בשלב דומה 
בחיים, ויחד לשמוע על הקשיים והאתגרים ולקבל כח מהיחד הקבוצתי על מנת להתקדם בדרך 

העצמאית שלהם.
מלבד הסדנאות הללו, נהנו האזרחים הוותיקים גם מסדנאות נוספות, המציעות כלים לחיים 

עצמאיים ופעילים בתקופה שאחרי הפרישה: סדנאות אוריינות דיגיטלית, סדנא לעיצוב אורח 
חיים בריא, סדנאות הכנה, קורס אנגלית בסיסית ואפילו סדנת סטיילינג.

בנוסף קיימנו הרצאות המציעות מידע רלבנטי להתמודדויות השונות הקשורות בגיל הזה, 
כגון הרצאה אודות ייפוי כח, זכויות בביטוח הלאומי ושירותים של המוקד לאזרחים הוותיקים, 

סבתאות וקשרי משפחה ועוד. נקודת המוצא שלנו לקיום הפעילויות והסדנאות הללו היא הרצון 
להעצים את יכולתו של הפרט להנהיג בעצמו את חייו, לקחת אחריות ולקדם את איכות חייו 

בשלב זה שלאחר הפרישה.

כ"כ המרכז עסק בעידוד ומציאת פתרונות תעסוקה לאוכלוסיית היעד שלנו בשיתוף פעולה עם 
כל הגופים מקדמי התעסוקה הוכנסה השנה לנגב המערבי תכנית ייחודית של לשכת התעסוקה 

לבני 50+ בשיתוף עם מכללת אשקלון. 
 

במבט ל- 2020 נרצה להרחיב ולגוון את קהלי היעד, לחזק ולבסס את הליווי הפרטני, לקדם 
פתרונות תעסוקה לבני 60+ ולבנות קבוצות מנהיגות ואזרחות פעילה.

כמו כן, נסיים את המעבר למקומות הקבע בשדרות ונתיבות.

מנהלת מרכז אפ 60+ -  שולמית קורצוויל

 מרכז הכוונה וצמיחה לאזרחים ותיקים (אפ 60+) - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מרכז הכוונה 
וצמיחה אזורי 

לאזרחים ותיקים 

מתן מענה מותאם אישית 
לאוכלוסיית הפורשים 

לפנסיה

7מספר רשויות בפרויקט

ליווי והכוון אישי

240מספר שיחות היכרות והתאמה

מספר תושבים להם יינתן ליווי פרטני לבניית תכנית אישית 
לשנים הקרובות 

50

10מספר סדנאות לתכנון וניהול תקופת החיים החדשה 
150מספר משתתפים בסדנאות

10מספר סדנאות בתחומי ליבה
03/2020גיוס כוח אדם מותאם לעולים דוברי הרוסית עד לתאריך 

הרחבת פעילות המרכז

250קיום כנס פורשים אחת לשנה - מספר משתתפים
מספר רפרנטים ברשויות עימם יתקיימו 4 פגישות בשנה 

(פגישה רבעונית)
7 

בניית תכנית להגדלת מספר ומגוון המשתתפים בפעיליות 
המרכז עד לתאריך

02/2020          

הוצאת דוח רבעוני שלביצוע מול תכנון ודיון בצוות - מספר 
דוחות

4

תקופת חיים חדשה 
של זקנה פעילה

שינוי התפישה ביחס 
לאזרחים ותיקים (ברשויות 

ובציבור)

סיום סבב מפגשים עם בעלי תפקידים במחלקות לשירותים 
03/2020חברתיים ברשויות השותפות בפרויקט עד לתאריך

שוטףהעלאת תכנים בפייסבוק 

תעסוקה

בניית תכנית תומכת 
תעסוקת אזרחים ותיקים 

(למעסיקים, גופים מקדמי 
תעסוקה ולעובדים)

ביצועקיום השתלמות למעסיקים בתחום העסקת מבוגרים

30מספר משתתפים בהשתלמות

בדיקת צרכים והיתכנות של ליווי פרטני למפעלים לשילוב 
אזרחים ותיקים בעבודה וגיבוש החלטה עד לתאריך

03/2020

כתיבת תוכנית ליווי וגיוס משאבים (התוכנית תכלול מדדי 
06/2020הצלחה ואבני דרך) עד לתאריך

התנדבות
הגדלת מספר המתנדבים 

מקהל היעד והרחבת 
אפשרויות ההתנדבות

ביצועקיום speed date"בנושא עידוד ההתנדבות

הקמת קבוצת הנהגה פעילה אזורית למעורבות חברתית עד 
לתאריך

05/2020

10מספר משתתפים בקבוצת ההנהגה
בניית מיזם אזורי / מקומי לעידוד מעורבות חברתית על ידי 

קבוצת ההנהגה
07/2020

תפישה אזורית של 
קידום אזרחים 

ותיקים

רתימת הרשויות לקידום 
תפישה אזורית של תחום 

האזרחים הותיקים

קיום מפגש עומק של וועדת ההיגוי בנושא האזוריות 
(במפגש ישתתפו בעלי תפקידים נוספים וכלל צוות מרכז 

ההכוונה) עד לתאריך

03/2020

בחירת פרויקט אזורי משותף כולל מדדי הצלחה ואבני דרך 
04/2020ואישור בועדה

סעיפי תקציב 
כוללים

מרכז אפ 60+

המרכז פועל לקידום ולפיתוח פתרונות תעסוקה לבני ה- 60+ על מנת לאפשר הזדמנויות 
תעסוקה למעוניינים בכך.

שנת 2019 הייתה השנה הראשונה של פעילות מלאה באפ 60+ , מרכז הכוונה וצמיחה לאזרחים 
ותיקים ואנו מסכמים זאת כשנה מוצלחת! צוות המרכז עבר הכשרות מותאמות לשירותי המרכז 
)שיחות אימון, הנחיית קבוצות ולווי פרטני( והחל את עבודתו. אנו מציעים לאוכלוסיית האזרחים 

הוותיקים ליווי פרטני בגישה אימונית, על מנת לסייע לפורשים לצלוח בצורה טובה יותר את 
המעבר מהעבודה לפרישה. במסגרת הליווי אנו שואפים לעודד פרואקטיביות. אנו מגדירים 

חינוך מוסיקלי - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מורי מוסיקה
טיוב רמת הוראת 
המוסיקה באזור 

קיום השתלמות מקצועית  אזורית למורי 
ביצועהמוסיקה הקיימים באזור 

מספר מורים מחוץ לאזור שיגויסו ללמד 
באזור

פגישות עם מסיימי לימוד הוראת מוסיקה 
וביצוע  באקדמיות בארץ לצורך רתימתם 

להוראה באזור 
2

הקמת צוות אזורי לתכנון וקידום לימודי 
תואר ראשון במוסיקה + תעודת הוראה 

במרחב
ביצוע

תזמורת אזורית לנוער

טיפוח מצטיינים 
בתחום המוסיקלי  
והקמת גוף ביצוע 

אזורי ייצוגי 

20מספר תלמידים  שישתתפו בתזמורת 
6מספר רשויות שותפות 

בניית המערך הפדגוגי בשותפות עם 
האקדמיה למוסיקה בירושלים ושילוב מורים 

בכירים 
ביצוע 

מספר סטודנטים למוסיקה שישולבו כמודלים 
וחונכים לתלמידי התזמורת 

2

6מספר  קונצרטים/ חזרות פתוחות לקהילה
מספר קונצרטים  בהם תייצג התזמורת את  

הנגב המערבי 
1

גיוס משאבים לקידום גיוס משאבים 
הוראת המוזיקה באזור

סך תקציב שיגויס ממקורות מימון חיצוניים

פורום מנהלי קונסרבטוריונים (9 
קונסרבטוריונים)

שיתוף פעולה אזורי 
לקידום רמת החינוך 

המוזיקלי 

4מספר מפגשים 
70%אחוז נוכחות ממוצע במפגשים 

מספר שיתופי פעולה של העסקה משותפת 
של מורים בין קונסרבטוריונים 

קיום מפגש למידה ופיתוח מקצועי למנהלי 
הקונסרבטוריונים 

ביצוע 

2מספר צוותי  פרויקטים 



נקודות הפעילות העיקריות לשנת 2020:

 • הקמת מרכזי שוורץ רייסמן בנגב- הקמת מרכז אזורי ללימודי מדע לתלמידי העל יסודי. המרכז 
יוקם בנתיבות וילמדו בו כל תלמידי התיכון בנגב המערבי. המרכז האזורי ללימודי פיזיקה וכימיה 

יזמן למידה חדשנית ומאתגרת המאפשרת התנסות וחקירה המובילה לחדוות הגילוי והיצירה. 
המרכז יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות החינוך, האקדמיה והקהילה וישמש בית ומעבדה 

שואבת לפיתוח רעיונות חדשניים העוסקים בפתרון בעיות. צוות המרכז יורכב  מצוותי הוראה 
איכותיים שיכינו את התלמידים לבגרות, באמצעות ציוד מדעי-חינוכי מהמתקדמים ביותר, 

במבנה פיזי מותאם ומעורר השראה.

• הקמת מערך אזורי לעבודות גמר- יצירת תשתית לתלמידים לכתיבת עבודות גמר בשיתוף 
האקדמיות ומכוני המחקר בנגב. המערך 

האזורי ידאג לאיתור חוקרים ולתמיכה 
בתלמידים בתהליך הכתיבה וההגשה.

 
• גיל רך- ניסוח מדיניות מומלצת לקידום 

STEM בגיל הרך. במהלך שנה זו נכנס שולחן 
חשיבה רב מגזרי שיעסוק שיתמקד בין היתר 

באתגרים הייחודיים של החברה הבדואית 
וכיווני פעולה מומלצים.

• חברה בדואית - מגמה אזורית בפיזיקה – 
אנו שותפים בהפעלת מגמה שנפתחה השנה 

עבור תלמידים שבתיכונים בהם לומדים אין 
מגמת פיזיקה. 

הקמת פאב לאב ברהט- מעבדת יצירה חדשנית שתפעל בקרב תלמידים )העשרה, למידה 
וחקר(, צעירים )הכשרות( ויזמים. המרכז יאפשר חשיפה לכלים טכנולוגיים והתנסות בתכנון 

ויצירה באמצעים המתקדמים ביותר.

מובילה משותפת לאשכולות הנגב לקידום מהלך STEM נגב - אסתר עקיבא

קידום חינוך מדעי - טכנולוגי בנגב 

בשנת 2019 העמקנו את השותפות האזורית לקידום חינוך מדעי טכנולוגי, עסקנו בהידוק 
השותפות וברקימת יוזמות אזוריות. היוזמות שיקודמו במהלך השנה צמחו מתוך השותפות 

ומבוססות על המנופים האזוריים שהוגדרו: חדשנות ויזמות, קידום מורים ואיכות הוראה, תכלול 
וקידום סינרגיה בין שחקנים ובין פעולות על הרצף החינוכי והגילאי. השנה נבחן את מיסוד 

השותפות עם אשכול נגב מזרחי באמצעות מהלך להקמת ארגון שידרה שינהל את קואליציית 
השותפים שגובשה במהלך ואת היוזמות שעולות ממנה, זאת ע”פ תפיסת  הפעולה של 

“קולקטיב אימפקט” המהווה מודל מקצועי לתהליך. 

 מרכז הכוונה וצמיחה לאזרחים ותיקים (אפ 60+) - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

מרכז הכוונה 
וצמיחה אזורי 

לאזרחים ותיקים 

מתן מענה מותאם אישית 
לאוכלוסיית הפורשים 

לפנסיה

7מספר רשויות בפרויקט

ליווי והכוון אישי

240מספר שיחות היכרות והתאמה

מספר תושבים להם יינתן ליווי פרטני לבניית תכנית אישית 
לשנים הקרובות 

50

10מספר סדנאות לתכנון וניהול תקופת החיים החדשה 
150מספר משתתפים בסדנאות

10מספר סדנאות בתחומי ליבה
03/2020גיוס כוח אדם מותאם לעולים דוברי הרוסית עד לתאריך 

הרחבת פעילות המרכז

250קיום כנס פורשים אחת לשנה - מספר משתתפים
מספר רפרנטים ברשויות עימם יתקיימו 4 פגישות בשנה 

(פגישה רבעונית)
7 

בניית תכנית להגדלת מספר ומגוון המשתתפים בפעיליות 
המרכז עד לתאריך

02/2020          

הוצאת דוח רבעוני שלביצוע מול תכנון ודיון בצוות - מספר 
דוחות

4

תקופת חיים חדשה 
של זקנה פעילה

שינוי התפישה ביחס 
לאזרחים ותיקים (ברשויות 

ובציבור)

סיום סבב מפגשים עם בעלי תפקידים במחלקות לשירותים 
03/2020חברתיים ברשויות השותפות בפרויקט עד לתאריך

שוטףהעלאת תכנים בפייסבוק 

תעסוקה

בניית תכנית תומכת 
תעסוקת אזרחים ותיקים 

(למעסיקים, גופים מקדמי 
תעסוקה ולעובדים)

ביצועקיום השתלמות למעסיקים בתחום העסקת מבוגרים

30מספר משתתפים בהשתלמות

בדיקת צרכים והיתכנות של ליווי פרטני למפעלים לשילוב 
אזרחים ותיקים בעבודה וגיבוש החלטה עד לתאריך

03/2020

כתיבת תוכנית ליווי וגיוס משאבים (התוכנית תכלול מדדי 
06/2020הצלחה ואבני דרך) עד לתאריך

התנדבות
הגדלת מספר המתנדבים 

מקהל היעד והרחבת 
אפשרויות ההתנדבות

ביצועקיום speed date"בנושא עידוד ההתנדבות

הקמת קבוצת הנהגה פעילה אזורית למעורבות חברתית עד 
לתאריך

05/2020

10מספר משתתפים בקבוצת ההנהגה
בניית מיזם אזורי / מקומי לעידוד מעורבות חברתית על ידי 

קבוצת ההנהגה
07/2020

תפישה אזורית של 
קידום אזרחים 

ותיקים

רתימת הרשויות לקידום 
תפישה אזורית של תחום 

האזרחים הותיקים

קיום מפגש עומק של וועדת ההיגוי בנושא האזוריות 
(במפגש ישתתפו בעלי תפקידים נוספים וכלל צוות מרכז 

ההכוונה) עד לתאריך

03/2020

בחירת פרויקט אזורי משותף כולל מדדי הצלחה ואבני דרך 
04/2020ואישור בועדה

סעיפי תקציב 
כוללים



 אגף מוניציפלי

האגף המוניציפלי מהווה עוגן משמעותי בפעילות אשכול נגב מערבי ברשויות. האגף פועל מתוך 
חזון לצמצום פערים בין הרשויות השונות באשכול ומתן שירותים  מוניציפליים ברמת איכות 

גבוהה בכולן.  האגף מנצל את יתרון הגודל של מס’ רשויות שצועדות יחד, כדי להרחיב ולהעמיק 
שירותים ולהוריד כמה שניתן את העלויות.

מערך פסולת אזורי

שנת 2019 הייתה שנה משמעותית מאוד בתוכנית האשכול לטיפול בפסולת. בשנה זו עסקנו 
בהרחבת השירות הניתן ע”י האשכול לרשויות בתחום הפסולת והכל מתוך מטרה לצמצם 

עלויות באמצעות יתרון הגודל, לשיפור היעילות התפעולית ולטיוב והרחבת השירות. 
בשנה החולפת, ביצע האשכול את תהליכי הפינוי המשותפים של פסולת הרשויות לאתר 

הטיפול בפסולת, פעולה שהניבה חסכון של כ- 850,000 ₪ לרשויות האשכול, זאת בנוסף לחסכון 
לרשויות בתחום התשתיות והפעילות היום- יומית.  למכרז המשותף לאיסוף ופינוי פסולת 

ביתית, הצטרפו כבר 6 מתוך 10 רשויות האשכול. הרשויות נהנות מפינוי המפוקח על ידי צוות 
האשכול ובמקביל, בימים אלה, אנו עובדים על פיתוח אמצעים טכנולוגיים לפיקוח על הקבלנים. 

למעשה, אשכול נגב מערבי עומד להיות האשכול הראשון בארץ שבמשאיות הפינוי שלו 
מותקנים משקלים אינטגרליים לשקילת הפסולת לאורך כל הפינוי. 

במהלך 2020 נפעל במישורים הבאים: 

• השקת מערך אזורי חדשני לטיפול בפסולת הבניין. במסגרת השירות יוכלו התושבים הנדרשים 
לטפל בפסולת בנין להנות ממחירים אטרקטיביים ובאותה עת לתרום לצמצום ההשלכה 

הפיראטית של פסולת הבניין בערים ובשטחים הפתוחים.  
תכנית העבודה לשנה הנוכחית  כוללת בין היתר:

• הטמעת מערכות בקרה טכנולוגיות לקבלני האיסוף וחיזוק מערך האיסוף של הפסולת 
הביתית. 

• הסדרת התקשרות לטיפול משותף בזרמי ה"מתמחזרים" ובפסולת אלקטרונית.
• גיבוש וביצוע תכנית אזורית לטיפול בפסולת חקלאית ובגזם נקי.

• התנעת אכיפה סביבתית אזורית משותפת. 

מנהלת מערך הפסולת האזורי – נופר שואט אוזנה

נגב 19

מיזם תעסוקה פורץ דרך שמטרתו להקים ולהפעיל רשת מרחבי העסקה למתן שירותים 
מקצועיים מרחוק, המשנה מציאות כלכלית וחברתית ומייצרת חיבור בין לקוחות מכל העולם 

לעובדים מצוינים המתגוררים בנגב המערבי. המיזם קורא תיגר על תפיסת ההעסקה הקיימת 
ומביא את הפוטנציאל והיכולות של המועסקים בנגב המערבי ולא רק את צרכי המעסיקים. 

זאת תוך שימוש בכלים טכנולוגיים הקיימים בעולם הגלובלי לפריצת גבולות העסקה הקיימים, 
העסקה הוגנת ומיטיבה ומתן כלים ומיומנויות ייחודיים להעסקה מרחוק. 

המיזם נולד בדיון והעלאת צרכים של פורום המבוסס על חיבור רב מגזרי של שותפים מהמגזר 
העסקי, החברתי והציבורי. במהלך 2020 יוקמו שני מרכזים ראשונים ותקודם משמעותית 

הקמתם של 2-3 נוספים.
 

מנהלת מיזם נגב 19 – ציפי המר

 
מרחבי תעסוקה  (נגב 19) - תכנון פעילות 2020

יעדים/ נתונים למעקבמטרהנושא

מרחבי העסקה

יצירת מרחבי העסקה ברי 
קיימא שיכשירו ויעסיקו  

עובדים במקצועות 
המאפשרים עבודה מרחוק 

יצירת והחתמת הסכמים עם הרשויות עד 
לתאריך 

שוטף

2מספר המתחמים הפיזיים שיוקמו 
1/5/20פתיחת המתחמים שיוקמו עד לתאריך 

2מספר מתחמים פיזיים שיקודמו 

60מספר עובדים שיועסקו במיזם 
הגשת דוחות רבעוניים לעמידה בתכנית 

העסקית 
4

                    



מערך הפסולת - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

הטמנת פסולת

נתוני פעילות
כמות פסולת ביתית 
כמות פסולת גושית

 כמות גזם 

ייעול הטמנת כלל ניהול שוטף
הפסולת באשכול

הפעלה שוטפת: קבלת דוחות שבועיים וחודשיים, 
אישורי רשויות, קבלת חשבוניות, גביה ותשלום 

לאתר 
שוטף

הוצאת דוח רבעוני של אחוז הגזם הנקי מכלל 
הפסולת הגושית / תעשייתית  לצורך התייעלות 

וחסכון בעלויות הטמנה - מספר דוחות
4

הוצאת מסמך סיכום 2019 כולל חסכון לכל רשות עד 
לתאריך

03/2020

איסוף ופינוי 
פסולת (ביתית, 
גזם, גורטאות 

ואריזות)

נתוני פעילות
כמות פסולת ביתית 
כמות פסולת גושית

                     כמות גזם 

ניהול שוטף
התייעלות בתחום 

מערך איסוף 
הפסולת ברשות

מספר רשויות שיישתמשו בשירותי האשכול לאיסוף 
ופינוי פסולת באופן מלא

7

בניית טבלת השוואה של מחירים ושירותים לקראת 
כניסת רשויות חדשות עד לתאריך

04/2020

הפעלה שוטפת (בשיתוף הרשות):הוצאת  דוחות 
חודשיים, קבלת חשבוניות, אישורי רשויות, תשלום 

לקבלנים
שוטף

03/2020קליטת רכז פסולת ומחזור עד לתאריך

בקרה אלקטרונית

הפעלת בקרה 
אלקטרונית לשיפור 
הפיקוח על פעולות 

הקבלן

תיוג כלל כלי האצירה של הרשויות במערך עד 
לתאריך

06/2020

06/2020קיום הדרכה לרשויות על המערכת עד לתאריך
הוצאת דוחות חודשיים לכלל הרשויות כולל ניתוח 

דוחות בהתייחס לתוכנית העבודה וחשבוניות 
הקבלןו- מספר חודשים

6

ניהול 

ייצוב מחלקת 
הפסולת באשכול 
כמחלקה יציבה 

ועצמאית

כתיבת תוכנית מפורטת לניהול מחלקת הפסולת 
כמשק סגור (ללא תמיכה) עד לתאריך

06/2020

הוצאת דוח חודשי לעמידה ביעדי התוכנית - מספר 
דוחות

9

הגדלת משאביםקולות קוראים
סך תקציב שיגויים במסגרת קול קורא לעניין פסולת 

חקלאית ופסולת בניין

התכנית האזורית 
לשדרוג וייעול 

הטיפול בפסולת  

ממשק עם 
המשרד לאיכות 

הסביבה

הפעלה שוטפת של 
התוכנית מול המשרד 

להגנת הסביבה

עבודה שוטפת - דרישות תשלום והגשת תוכנית 
שוטףשינויים פעמיים בשנה

שדרוג כלי האצירה רכש כלי אצירה
ברשויות

12/2020סיום רכש כלי אצירה על פי התוכנית עד לתאריך

גזם נקי

שיפור הטיפול בגזם 
נקי לצורך התייעלות 
ושמירה על איכות 

הסביבה

בדיקת תהליך עבודה ועלויות במועצה האזורית 
מרחבים בנושא הגזם עד לתאריך

03/2020

פגישות עם כלל המועצות האזוריות (4) להצגת 
המודל עד לתאריך

03/2020

בדיקת עלות תועלת לכלל המועצות האזוריות  
והצגת הפתרון האופטימלי עד לתאריך

03/2020

3מספר מועצות שייכנסו לתוכנית 
06/2020תחילת פעילות התוכנית 

הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני  כולל החסכון 
התקופתי- מספר דוחות

2

פסולת בניין

צמצום השלכת 
פסולת בניין המפונה 
לאזורים לא מורשים

הקמת מערך פינוי פסולת בניין לטובת תושבי 
האשכול כולל מתן פתרון לפניות תושבים עד 

לתאריך
04/2020

04/2020יציאה לקמפיין ותחילת פעילות עד לתאריך
הוצאת דוח רבעוני על השימוש לפעילות - מספר 

דוחות
3

הטמעת כלי טכנולוגי לתחום פסולת הבניין עד 
לתאריך

08/2020

ניסוח חוק עזר לשימוש בלעדי בשירות האשכול 
(הצעה לרשויות האשכול) עד לתאריך

06/2020

פגישות עם כלל רשויות האשכול להצגת הניסוח 
ולסיוע פרטני באישור חוק העזר עד לתאריך

09/2020

טיפול במפגעים 
קיימים ומניעת 
מפגעים בעתיד

10/2020ביצוע הסרת המפגעים הקיימים עד לתאריך
10/2020רכישת ציוד למניעת מפגעי פסולת בניין עד לתאריך
הצבת שילוט ואמצעי אכיפה כגון מצלמות במקומות 

הניקוי עד לתאריך
12/2020

 

התייעלות בתחום 
המחזור לרשויות 
האשכול והגדלת 
אחוזי המחזור 

ברשויות

04/2020הגדרת האשכול כאחראי מחזור עד לתאריך

התקשרות עם התאגידים וגופי יישום מוכרים (תמיר, 
אלקטרונית) במכרז מסגרת עד לתאריך

08/2020

בניית טבלת השוואה של מחירים ושירותים לקראת 
כניסת רשויות לשירות עד לתאריך

09/2020

80%אחוז הרשויות אשר יצטרפו להסכם החדש
07/2020רכש והסדרת פינוי כלי אצירה למחזור עד לתאריך

08/2020ביצוע הסברה ופרסום לתושבי הרשויות עד לתאריך

יחידת פיקוח 
סביבתי רהט, 

לקיה ובני 
שמעון

שיפור איכות חיי 
התושבים תוך מניעת 
מפגעים סביבתיים 
(בדגש על פסולת 

בניין)

02/2020אישור התקציב עד לתאריך

05/2020גיוס כ"א והכשרתו עד לתאריך

רכישת ציוד הקמה ליחידה (רכב, כלי טכנולוגי 
תומך, ציוד משרדי ואישי) עד לתאריך

05/2020

ביצוע מיפוי של מצבורי פסולת הבניין ואיתור מוקדי 
השלכה חוזרים עד לתאריך

06/2020

כתיבת תכנית עבודה יזומה לטיפול במפגעים עד 
לתאריך

06/2020

הוצאת דוח חודשי לסיכום עבודת הפקחים (ביצוע 
מול תכנון ) - מספר דוחות

6

דיון רבעוני עם הנהלת הרשות  בדוחות החודשיים 
והוצאת סיכום כתוב - מספר דוחות

2

07/2020יציאה לקמפיין ותחילת פעילות  עד לתאריך

שיפור מערך האכיפה אכיפה אזורית
האזורית

פתיחת קורס אזורי משותף לפקחים סביבתיים / רב 
תכליתיים עד לתאריך

03/2020

מערך הפסולת - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

הטמנת פסולת

נתוני פעילות
כמות פסולת ביתית 
כמות פסולת גושית

 כמות גזם 

ייעול הטמנת כלל ניהול שוטף
הפסולת באשכול

הפעלה שוטפת: קבלת דוחות שבועיים וחודשיים, 
אישורי רשויות, קבלת חשבוניות, גביה ותשלום 

לאתר 
שוטף

הוצאת דוח רבעוני של אחוז הגזם הנקי מכלל 
הפסולת הגושית / תעשייתית  לצורך התייעלות 

וחסכון בעלויות הטמנה - מספר דוחות
4

הוצאת מסמך סיכום 2019 כולל חסכון לכל רשות עד 
לתאריך

03/2020

איסוף ופינוי 
פסולת (ביתית, 
גזם, גורטאות 

ואריזות)

נתוני פעילות
כמות פסולת ביתית 
כמות פסולת גושית

                     כמות גזם 

ניהול שוטף
התייעלות בתחום 

מערך איסוף 
הפסולת ברשות

מספר רשויות שיישתמשו בשירותי האשכול לאיסוף 
ופינוי פסולת באופן מלא

7

בניית טבלת השוואה של מחירים ושירותים לקראת 
כניסת רשויות חדשות עד לתאריך

04/2020

הפעלה שוטפת (בשיתוף הרשות):הוצאת  דוחות 
חודשיים, קבלת חשבוניות, אישורי רשויות, תשלום 

לקבלנים
שוטף

03/2020קליטת רכז פסולת ומחזור עד לתאריך

בקרה אלקטרונית

הפעלת בקרה 
אלקטרונית לשיפור 
הפיקוח על פעולות 

הקבלן

תיוג כלל כלי האצירה של הרשויות במערך עד 
לתאריך

06/2020

06/2020קיום הדרכה לרשויות על המערכת עד לתאריך
הוצאת דוחות חודשיים לכלל הרשויות כולל ניתוח 

דוחות בהתייחס לתוכנית העבודה וחשבוניות 
הקבלןו- מספר חודשים

6

ניהול 

ייצוב מחלקת 
הפסולת באשכול 
כמחלקה יציבה 

ועצמאית

כתיבת תוכנית מפורטת לניהול מחלקת הפסולת 
כמשק סגור (ללא תמיכה) עד לתאריך

06/2020

הוצאת דוח חודשי לעמידה ביעדי התוכנית - מספר 
דוחות

9

הגדלת משאביםקולות קוראים
סך תקציב שיגויים במסגרת קול קורא לעניין פסולת 

חקלאית ופסולת בניין

התכנית האזורית 
לשדרוג וייעול 

הטיפול בפסולת  

ממשק עם 
המשרד לאיכות 

הסביבה

הפעלה שוטפת של 
התוכנית מול המשרד 

להגנת הסביבה

עבודה שוטפת - דרישות תשלום והגשת תוכנית 
שוטףשינויים פעמיים בשנה

שדרוג כלי האצירה רכש כלי אצירה
ברשויות

12/2020סיום רכש כלי אצירה על פי התוכנית עד לתאריך

גזם נקי

שיפור הטיפול בגזם 
נקי לצורך התייעלות 
ושמירה על איכות 

הסביבה

בדיקת תהליך עבודה ועלויות במועצה האזורית 
מרחבים בנושא הגזם עד לתאריך

03/2020

פגישות עם כלל המועצות האזוריות (4) להצגת 
המודל עד לתאריך

03/2020

בדיקת עלות תועלת לכלל המועצות האזוריות  
והצגת הפתרון האופטימלי עד לתאריך

03/2020

3מספר מועצות שייכנסו לתוכנית 
06/2020תחילת פעילות התוכנית 

הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני  כולל החסכון 
התקופתי- מספר דוחות

2

פסולת בניין

צמצום השלכת 
פסולת בניין המפונה 
לאזורים לא מורשים

הקמת מערך פינוי פסולת בניין לטובת תושבי 
האשכול כולל מתן פתרון לפניות תושבים עד 

לתאריך
04/2020

04/2020יציאה לקמפיין ותחילת פעילות עד לתאריך
הוצאת דוח רבעוני על השימוש לפעילות - מספר 

דוחות
3

הטמעת כלי טכנולוגי לתחום פסולת הבניין עד 
לתאריך

08/2020

ניסוח חוק עזר לשימוש בלעדי בשירות האשכול 
(הצעה לרשויות האשכול) עד לתאריך

06/2020

פגישות עם כלל רשויות האשכול להצגת הניסוח 
ולסיוע פרטני באישור חוק העזר עד לתאריך

09/2020

טיפול במפגעים 
קיימים ומניעת 
מפגעים בעתיד

10/2020ביצוע הסרת המפגעים הקיימים עד לתאריך
10/2020רכישת ציוד למניעת מפגעי פסולת בניין עד לתאריך
הצבת שילוט ואמצעי אכיפה כגון מצלמות במקומות 

הניקוי עד לתאריך
12/2020

 

התייעלות בתחום 
המחזור לרשויות 
האשכול והגדלת 
אחוזי המחזור 

ברשויות

04/2020הגדרת האשכול כאחראי מחזור עד לתאריך

התקשרות עם התאגידים וגופי יישום מוכרים (תמיר, 
אלקטרונית) במכרז מסגרת עד לתאריך

08/2020

בניית טבלת השוואה של מחירים ושירותים לקראת 
כניסת רשויות לשירות עד לתאריך

09/2020

80%אחוז הרשויות אשר יצטרפו להסכם החדש
07/2020רכש והסדרת פינוי כלי אצירה למחזור עד לתאריך

08/2020ביצוע הסברה ופרסום לתושבי הרשויות עד לתאריך

יחידת פיקוח 
סביבתי רהט, 

לקיה ובני 
שמעון

שיפור איכות חיי 
התושבים תוך מניעת 
מפגעים סביבתיים 
(בדגש על פסולת 

בניין)

02/2020אישור התקציב עד לתאריך

05/2020גיוס כ"א והכשרתו עד לתאריך

רכישת ציוד הקמה ליחידה (רכב, כלי טכנולוגי 
תומך, ציוד משרדי ואישי) עד לתאריך

05/2020

ביצוע מיפוי של מצבורי פסולת הבניין ואיתור מוקדי 
השלכה חוזרים עד לתאריך

06/2020

כתיבת תכנית עבודה יזומה לטיפול במפגעים עד 
לתאריך

06/2020

הוצאת דוח חודשי לסיכום עבודת הפקחים (ביצוע 
מול תכנון ) - מספר דוחות

6

דיון רבעוני עם הנהלת הרשות  בדוחות החודשיים 
והוצאת סיכום כתוב - מספר דוחות

2

07/2020יציאה לקמפיין ותחילת פעילות  עד לתאריך

שיפור מערך האכיפה אכיפה אזורית
האזורית

פתיחת קורס אזורי משותף לפקחים סביבתיים / רב 
תכליתיים עד לתאריך

03/2020



וטרינריה - תכנון פעילות 2020

הערותיעדים/ נתונים למעקבמטרהנושא

ניהול מרחבי 
של תחום 
הוטרינריה

השתתפות רשויות
ניהול ופיתוח אזורי של 
תחום הוטרינריה כתחום 
חוצה גבולות מוניציפליים

מספר רשויות בהם כלל סמכויות הרשות 
בתחום הוטרינריה יואצלו לאשכול

6

בסוף 2019 - 5. בשתי רשויות נוספות 
קיימת האצלת סמכויות חלקית (בני שמעון 

- כלביה. שער הנגב - פיקוח ולכידת 
כלבים)

ניהול השירות 
הוטרינרי

מבנה ארגוני
התאמת המבנה הארגוני 
לניהול אזורי רוחבי של 

התחום 

סיום בניית מבנה ארגוני  (כולל אבני דרך 
להטמעה) עד לתאריך 

בסיוע ייעוץ חיצוני03/2020

סיום הטמעת המבנה הארגוני בהתאם 
לאבני הדרך שהוגדרו עד לתאריך 

06/2020

ניהול צוות 
העובדים

ניהול מקצועי ויעיל של 
צוות העובדים ורתימתם  
לקידום מטרות השירות 

ולביצוע המשימות

מיסוד עבודה עם תוכניות עבודה שבועיות 
לכלל הפקחים והוטרינרים 

02/2020

הגשת דוחות שבועיים של עמידה בתכניות 
העבודה - תכנון מול ביצוע 

שוטף

ישיבה אחת לשבועיים שוטףקיום ישיבות צוות על בסיס קבוע
2מספר פעילויות לגיבוש הצוות 

תכנת ניהול 
השירות הוטרינרי

ניהול יעיל ומוסדר של 
השירות הוטרינרי

קבלת החלטה על תוכנה לניהול השירות 
עד לתאריך 

02/2020

בניית תכנית להטמעת תכנת הניהול עד 
לתאריך 

בשיתוף דיגיטציה04/2020

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה 

גיוס משאביםקולות קוראים 
אימוץ כלבים, ימי אימוץ, עיקור וסירוס 3מספר קולות קוראים שיוגשו 

חתולי רחוב
נתון למעקב.  הביצוע ב- 2021סך תקציב שיאושר בקולות קוראים

ניהול מיטבי של תקציב ניהול תקציב 
ותזרים השירות

מספר ישיבות עם מחלקת כספים באשכול 
לבדיקת התקציב והתזרים 

12

קיום ישיבות רבעוניות עם מנכל האשכול. 
מספר ישיבות 

4

מענה לפניות 
ציבור

ניהול הפניות באופן מיטביניהול הפניות

נתון למעקבמספר פניות 

קבלת החלטה על תוכנה לניהול הפניות עד 
לתאריך  

02/2020

03/2020הגדרת זמני תקן למתן שירות עד לתאריך 
יימדד החל מ - 90%4.2020אחוז עמידה בזמני תקן 

תחילת עבודה עם התכנה שנבחרה עד 
לתאריך 

03/2020

כלבים בבעלות - חיסונים 
ורשיונות

העלאת אחוז הכלבים 
המוכרים למערך הוטרינרי, 

מחוסנים ובעלי רשיון  
לצורך שמירה על בריאות 

הציבור ובעלי החיים

מספר הכלבים המוכרים ורשומים במערך 
הוטרינרי

נתון למעקב. ב- 2019 רשומים   7884. 

נתון למעקב.מספר הכלבים המחוסנים ובעלי הרשיון 
נתון למעקב.סך הכנסות מחיסונים / רשיונות

אחוז הכלבים המחוסנים מסך הכלבים 
המוכרים למערך הוטרינרי

ב2019 - כ 75%50%

בניית תכנית סיורים והשגת מידע מגורמים 
בקהילה לאיתור כלבים לא רשומים / לא 

מחוסנים עד לתאריך
01/2020

ייבנה דוח סיור למילוי ע"י הפקח (רצוי 
ממוחשב)

הגשת דוח חודשי -- ביצוע מול תכנון . 
מספר דוחות 

החל מפברואר11

אחוז עמידה בתכנית חיסונים שנתית 
במועצות אזוריות

 במועצות אזוריות - פעמיים בשנה 100%
(בערים מרכזיות - כל השנה)

בערים - קבלת קהל 1-2 ימים בשבוע.100%אחוז עמידה בימי קבלת קהל בערים
נתון למעקב. ב 2019 - 50מספר התראות 

נתון למעקב. ב 2019 - 10 קנסותמספר קנסות

כלבים משוטטים

צמצום תופעת הכלבים 
המשוטטים

קיום סיורים יזומים בכלל הערים 
והיישובים אחת לשבוע 

יישובים - 31. ערים - 3שוטף

אחוז עמידה בתכנית תצפית ופעילות 
לכידה יזומה

פעילות אחת לשבוע. לעיתים בסיוע יחידת 100%
הפיצוח

מספר כלבים שנלכדו
אחוז כלבים שנלכדו מתוך כלל פניות 

התושבים בנושא
נתון למעקב

נתון למעקבמספר התראות 
נתון למעקבמספר קנסות

כלביות

נתון למעקב. ב- 2019 - כ- 60-80 מספר כלבים שיוחזקו בכלביה
בחודש 10/2020הרחבת הכלביה בשדרות עד לתאריך 

12/2020סגירת כלביה באופקים
ביצועעבודה עם תכנת ניהול כלביה 

נתון למעקבמספר כלבים שיאומצו
אחוז ניצול תקציב אימוצים במסגרת קול 

קורא לאימוץ  
100%

שלשה ימי אימוץ100%אחוז ניצול תקציב קול קורא לימי אימוץ 

מניעת התרבות בלתי חתולי רחוב
מבוקרת של חתולי רחוב

בהתאם לתקציב. ב- 2019 - 3,0001333מספר חתולים שיעוקרו/ יסורסו
אחוז ניצול תקציב קול קורא בנושא עיקור 

וסירוס חתולים
100%

לכידת נחשיםנחשים
מספר רשויות עימם ייחתמו הסכמים 
ללכידת נחשים בתחומי השיפוט של 

הרשות 
יבוצע עד 15.3. (ב- 2019 - 2)5

קידום בריאות הציבור 

עדכון תקני כח אדם בהתאם לביטול תחום 
בדיקות המשנה בחוק המזון החדש

ביצוע 

פיקוח וביקורות 
בעסקים

נתון למעקב. מספר בתי עסק מבוקרים 
בניית תכנית שנתית לבדיקות בבתי עסק 

עד לתאריך 
03/2020

אחוז עמידה בתכנית ביקורות של תאגיד 
המזון (לאחר שיוקם) או בתכנית שנכתבה

100%

דוברות 
והסברה

רשויות ויישובים
חיזוק הקשר עם הרשויות 
והיישובים  לצורך הגברת 
האמון ושיתוף הפעולה 

אחוז רשויות שותפות עימם יתקיימו 
פגישות פעמיים בשנה להצגת נתוני 

פעילות ובדיקת צרכים 
100%

אחוז יישובים עימם תתקיים פגישה עם 
נציג היישוב אחת לשנה 

מספר יישובים - 100%32

תושבים 

פרסום והנגשת המענה 
הניתן ע"י השירות הוטרינרי 

האזורי לתושבים 

מספר פרסומים המציגים את השירות 
הוטרינרי ופעילותו במרחב האזורי 

2

עדכון אתר האינטרנט של השירות 
הוטרינרי 

שוטף

שוטףניהול דף פייסבוק בנושא אימוץ כלבים 
הגברת המודעות לתנאי 

אחזקת בעלי חיים בקרב  
תושבים ותלמידים  

מספר פרסומים בנושא תנאי אחזקת 
כלבים (פייסבוק ועיתונות מקומית)

אחת לרבעון4

4מספר פעילויות במוסדות חינוך 

שירות וטרינרי אזורי

השירות הווטרינרי האזורי של אשכול נגב מערבי מעניק שירותים וטרינריים מלאים בחמש 
מרשויות האשכול: אופקים, נתיבות, שדרות, מ.א. מרחבים ומ.א. שדות נגב. השירות מסכם 

שנה נוספת מלאת עבודה ועשייה. במהלך השנה החולפת הושקעו מאמצים מרובים בהרחבת 
והנגשת השירות לתושבים ודגש על צמצום מטרדי בעלי חיים בתחום שיפוטנו.  במהלך 

תקופה זו הגדלנו את אחוז הכלבים המחוסנים, כמו כן הפעלנו בהצלחה רבה מספר ימי אימוץ 
קהילתיים ושיתפנו פעולה עם עמותות למען רווחת בעלי חיים במציאת בתים חמים למאות 

כלבים שחסו בכלביות אשר באחריותנו.  בתקופה החולפת נערך מבצע רחב היקף של עיקור 
וסירוס חתולי רחוב ובוצעה פעילות חינוך והסברה בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי. במסגרת 

עבודתנו השתלבו תלמידים, משרתי שירות לאומי ובעלי מוגבלויות בפעילות המערך. 

אנשי הצוות של השירות, וטרינריים, מפקחי בעלי חיים, כלבנים ומנהלה עובדים מסביב לשעון  
במקצועיות רבה כדי לספק לתושבי האשכול ובעלי החיים כאחד סביבה בריאה ובטוחה יותר. 
קצת מספרים: במהלך השנה טופלו 6,086 פניות מוקד, נמסרו לאימוץ כ-320 כלבים. חוסנו 

 3,056 כלבים, נערכו כ-1,300 ניתוחי עיקור, סירוס וחיסוני מנע לחתולי רחוב ובוצעו 207 
לכידות נחשים. 

יעדים עיקריים ל2020 :

• פתיחתה והפעלתה של כלבייה אזורית חדשה. 
• הצטרפות של רשות נוספת למערך הווטרינרי באופן מלא. 

• הרחבת פעילות חינוך והסברה בקהילה להעלאת המודעות לבעלי החיים, תנאי החזקתם 
ורווחתם. 

•  גדילה משמעותית בכמות ניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב לצמצום התרבותם הבלתי 
מבוקרת.

• המשך מתן שירות מקצועי, אדיב ונגיש. 

מנהל השירות הווטרינרי האזורי – ד”ר מיקי בר-קמה



תכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי
 

היחידה לפיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי פועלת מתוך תפיסה כי אסטרטגיה מקומית אינה 
יכולה להיות מנותקת מזו האזורית. היחידה פועלת בכמה אפיקים: קידום התוכנית האסטרטגית 

לפיתוח איזורי, קידום ופיתוח של כלכלה מקומית מקיימת )בדגש על קידום עסקים זעירים, 
קטנים ובינוניים(, פיתוח עוגנים כלכליים לאשכול וקידום שותפויות האזוריות ליצירת מהלכים 

תעסוקתיים מחוללי שינוי.

 תכנית אסטרטגית לפיתוח אזורי

בשנה 2019 עסקנו בעיקר בהתנעת היישום של התכנית האסטרטגית האזורית. התכנית 
זיהתה ארבעה מנועי צמיחה עיקריים הייחודיים לנגב המערבי: חקלאות מתקדמת, שיקום 

ושילוב בקהילה, תעשיית מדיה ורהט כמטרופולין ייחודית. תוצר הלוואי החיובי של קידום מנועי 
הצמיחה הוא קידום התיירות האזורית. בשנה החולפת ייצרנו סרטי הסברה ותדמית המספרים 

את הסיפור האזורי ומדגימים את מנועי הצמיחה בצורה בהירה ומעוררת השראה; סייענו 
בגיבוש הצעה זוכה בקול קורא של רשות החדשנות להקמת חממת יזמות אזורית המבוססת על 

מנועי הצמיחה הייחודיים; פעלנו לרתימת כוחות אזוריים וממשלתיים למימוש התכנית: משרד 
הכלכלה, הפנים, רה"מ, נגב גליל, ישראל צומחת, קק"ל, 2048, חברה למתנ"סים ועוד. במסגרת 
מנוע צמיחה של תעשיית המדיה גויסה רכזת משותפת עם מכללת ספיר לקידום מנוע הצמיחה 

של מדיה, קודמו תכניות אופרטיביות כגון הקמת בית פוסט, הקמת קרן קולנוע, חברת הפקות 
ועוד. כמו כן, גיוסו 1.75 מיליון ₪ לחיזוק מנוע הצמיחה של רהט כמטרופולין ייחודית.

 
תיירות אזורית

בתחום זה, שמקודם בשותפות אסטרטגית עם עמותת התיירות שיקמה-בשור, בוצעו מספר 
מהלכים מוצלחים במהלך השנה: התחלנו תהליך לגיבוש חבילות תיירות אזוריות בדגש על 

לינה; חיברנו  רשויות נוספות לפעילות בפסטיבל "דרום אדום"; התנענו את מיזם "מאיץ תיירות 
אזורית" שמטרתו גיבוש מותג אזורי משותף והטמעתו; קידמנו אירועי תיירות במרחב והתחלנו 
בפיתוח המוצר התיירותי האזורי; קידמנו בניית אפליקציית תיירות ותרבות אזורית לשלב אפיון 

מתקדם. 
בנושא התיירות חשוב לציין, כי לראשונה פועלת ברהט רכזת מקומית לתחום התיירות שתחבר 

יוזמות תיירותיות עירוניות  לפעילות התיירות במרחב.

צילום: תמרה כהןצילום: יגאל סלבין

כלכלה מקומית מקיימת

בשנת שעברה התנענו את פעילותו של פורום מקדמי עסקים שכללה פיתוח תכניות משותפות 
וסיורי למידה.  כמו כן, ההושלמה תוכנית סטארטר דיגיטלי ל 140 עסקים – הכוללת בניית אתר 

אינטרנט, דף פייסבוק, פתיחת חשבון גוגל עסקי ומציין מיקום בווייז.

וטרינריה - תכנון פעילות 2020

הערותיעדים/ נתונים למעקבמטרהנושא

ניהול מרחבי 
של תחום 
הוטרינריה

השתתפות רשויות
ניהול ופיתוח אזורי של 
תחום הוטרינריה כתחום 
חוצה גבולות מוניציפליים

מספר רשויות בהם כלל סמכויות הרשות 
בתחום הוטרינריה יואצלו לאשכול

6

בסוף 2019 - 5. בשתי רשויות נוספות 
קיימת האצלת סמכויות חלקית (בני שמעון 

- כלביה. שער הנגב - פיקוח ולכידת 
כלבים)

ניהול השירות 
הוטרינרי

מבנה ארגוני
התאמת המבנה הארגוני 
לניהול אזורי רוחבי של 

התחום 

סיום בניית מבנה ארגוני  (כולל אבני דרך 
להטמעה) עד לתאריך 

בסיוע ייעוץ חיצוני03/2020

סיום הטמעת המבנה הארגוני בהתאם 
לאבני הדרך שהוגדרו עד לתאריך 

06/2020

ניהול צוות 
העובדים

ניהול מקצועי ויעיל של 
צוות העובדים ורתימתם  
לקידום מטרות השירות 

ולביצוע המשימות

מיסוד עבודה עם תוכניות עבודה שבועיות 
לכלל הפקחים והוטרינרים 

02/2020

הגשת דוחות שבועיים של עמידה בתכניות 
העבודה - תכנון מול ביצוע 

שוטף

ישיבה אחת לשבועיים שוטףקיום ישיבות צוות על בסיס קבוע
2מספר פעילויות לגיבוש הצוות 

תכנת ניהול 
השירות הוטרינרי

ניהול יעיל ומוסדר של 
השירות הוטרינרי

קבלת החלטה על תוכנה לניהול השירות 
עד לתאריך 

02/2020

בניית תכנית להטמעת תכנת הניהול עד 
לתאריך 

בשיתוף דיגיטציה04/2020

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה 

גיוס משאביםקולות קוראים 
אימוץ כלבים, ימי אימוץ, עיקור וסירוס 3מספר קולות קוראים שיוגשו 

חתולי רחוב
נתון למעקב.  הביצוע ב- 2021סך תקציב שיאושר בקולות קוראים

ניהול מיטבי של תקציב ניהול תקציב 
ותזרים השירות

מספר ישיבות עם מחלקת כספים באשכול 
לבדיקת התקציב והתזרים 

12

קיום ישיבות רבעוניות עם מנכל האשכול. 
מספר ישיבות 

4

מענה לפניות 
ציבור

ניהול הפניות באופן מיטביניהול הפניות

נתון למעקבמספר פניות 

קבלת החלטה על תוכנה לניהול הפניות עד 
לתאריך  

02/2020

03/2020הגדרת זמני תקן למתן שירות עד לתאריך 
יימדד החל מ - 90%4.2020אחוז עמידה בזמני תקן 

תחילת עבודה עם התכנה שנבחרה עד 
לתאריך 

03/2020

כלבים בבעלות - חיסונים 
ורשיונות

העלאת אחוז הכלבים 
המוכרים למערך הוטרינרי, 

מחוסנים ובעלי רשיון  
לצורך שמירה על בריאות 

הציבור ובעלי החיים

מספר הכלבים המוכרים ורשומים במערך 
הוטרינרי

נתון למעקב. ב- 2019 רשומים   7884. 

נתון למעקב.מספר הכלבים המחוסנים ובעלי הרשיון 
נתון למעקב.סך הכנסות מחיסונים / רשיונות

אחוז הכלבים המחוסנים מסך הכלבים 
המוכרים למערך הוטרינרי

ב2019 - כ 75%50%

בניית תכנית סיורים והשגת מידע מגורמים 
בקהילה לאיתור כלבים לא רשומים / לא 

מחוסנים עד לתאריך
01/2020

ייבנה דוח סיור למילוי ע"י הפקח (רצוי 
ממוחשב)

הגשת דוח חודשי -- ביצוע מול תכנון . 
מספר דוחות 

החל מפברואר11

אחוז עמידה בתכנית חיסונים שנתית 
במועצות אזוריות

 במועצות אזוריות - פעמיים בשנה 100%
(בערים מרכזיות - כל השנה)

בערים - קבלת קהל 1-2 ימים בשבוע.100%אחוז עמידה בימי קבלת קהל בערים
נתון למעקב. ב 2019 - 50מספר התראות 

נתון למעקב. ב 2019 - 10 קנסותמספר קנסות

כלבים משוטטים

צמצום תופעת הכלבים 
המשוטטים

קיום סיורים יזומים בכלל הערים 
והיישובים אחת לשבוע 

יישובים - 31. ערים - 3שוטף

אחוז עמידה בתכנית תצפית ופעילות 
לכידה יזומה

פעילות אחת לשבוע. לעיתים בסיוע יחידת 100%
הפיצוח

מספר כלבים שנלכדו
אחוז כלבים שנלכדו מתוך כלל פניות 

התושבים בנושא
נתון למעקב

נתון למעקבמספר התראות 
נתון למעקבמספר קנסות

כלביות

נתון למעקב. ב- 2019 - כ- 60-80 מספר כלבים שיוחזקו בכלביה
בחודש 10/2020הרחבת הכלביה בשדרות עד לתאריך 

12/2020סגירת כלביה באופקים
ביצועעבודה עם תכנת ניהול כלביה 

נתון למעקבמספר כלבים שיאומצו
אחוז ניצול תקציב אימוצים במסגרת קול 

קורא לאימוץ  
100%

שלשה ימי אימוץ100%אחוז ניצול תקציב קול קורא לימי אימוץ 

מניעת התרבות בלתי חתולי רחוב
מבוקרת של חתולי רחוב

בהתאם לתקציב. ב- 2019 - 3,0001333מספר חתולים שיעוקרו/ יסורסו
אחוז ניצול תקציב קול קורא בנושא עיקור 

וסירוס חתולים
100%

לכידת נחשיםנחשים
מספר רשויות עימם ייחתמו הסכמים 
ללכידת נחשים בתחומי השיפוט של 

הרשות 
יבוצע עד 15.3. (ב- 2019 - 2)5

קידום בריאות הציבור 

עדכון תקני כח אדם בהתאם לביטול תחום 
בדיקות המשנה בחוק המזון החדש

ביצוע 

פיקוח וביקורות 
בעסקים

נתון למעקב. מספר בתי עסק מבוקרים 
בניית תכנית שנתית לבדיקות בבתי עסק 

עד לתאריך 
03/2020

אחוז עמידה בתכנית ביקורות של תאגיד 
המזון (לאחר שיוקם) או בתכנית שנכתבה

100%

דוברות 
והסברה

רשויות ויישובים
חיזוק הקשר עם הרשויות 
והיישובים  לצורך הגברת 
האמון ושיתוף הפעולה 

אחוז רשויות שותפות עימם יתקיימו 
פגישות פעמיים בשנה להצגת נתוני 

פעילות ובדיקת צרכים 
100%

אחוז יישובים עימם תתקיים פגישה עם 
נציג היישוב אחת לשנה 

מספר יישובים - 100%32

תושבים 

פרסום והנגשת המענה 
הניתן ע"י השירות הוטרינרי 

האזורי לתושבים 

מספר פרסומים המציגים את השירות 
הוטרינרי ופעילותו במרחב האזורי 

2

עדכון אתר האינטרנט של השירות 
הוטרינרי 

שוטף

שוטףניהול דף פייסבוק בנושא אימוץ כלבים 
הגברת המודעות לתנאי 

אחזקת בעלי חיים בקרב  
תושבים ותלמידים  

מספר פרסומים בנושא תנאי אחזקת 
כלבים (פייסבוק ועיתונות מקומית)

אחת לרבעון4

4מספר פעילויות במוסדות חינוך 
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יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

תוכנית 
אסטרגית  - 

רתימה

השתלמויות
רתימת ארגונים ורשויות 

לקידום התוכנית 
האסטרטגית

2מספר השתלמויות 
מספר הארגונים / רשויות אשר ייעדו תקציב  לפעולות 

לקידום התוכנית האסטרטגית
2

תחרות למציאת שם 
לתוכנית

העלאת המודעות של תושבי 
האשכול לקיום התוכנית 
האסטרטגית (באמצעות 

תחרות למציאת שם)

10/2020העלאת קמפיין לתחרות למציאת שם עד לתאריך
5000מספר התושבים אליהם יגיע הקמפיין 

50מספר הצעות מינימאלי שיתקבלו
12/2020בחירת השם ופרסומו עד לתאריך

תעשיית המדיה (בשיתוף מכללת  
ספיר)  - 

מנוע צמיחה 1

ניצול החוזקות הקיימות 
בנגב המערבי בתחום המדיה 

לפיתוח כלכלי

שוטףקיום מפגש דו שבועי של השותפים עם מובילת התחום

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
03/2020ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

3הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני . מספר דוחות

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 
200,000סך תקציב שיגוייס להמשך הפרויקט 

רהט כמטרופולין ייחודי (בשיתוף 
עם עיריית רהט)
מנוע צמיחה 2

חיזוק העיר רהט כנכס 
ייחודי לכלל הרשויות 

במרחב

קליטת מוביל לתחום וקיום מפגש דו שבועי של 
השותפים עם מוביל התחום

שוטף

03/2020הקמת ועדת היגוי בהובלת ראש הרשות עד לתאריך
מיפוי מצב התחבורה הציבורית ומתקני פנאי וספורט 

קיימים 
05/2020

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

06/2020

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 

חקלאות 
מתקדמת 

בתנאי ספר 
מדבר 

מנוע צמיחה 3

ועדת היגוי
יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום החקלאות 

במרחב

6.20הקמת ועדת היגוי עד לתאריך
גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 

כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 
12/2020

חקלאות ביישובי 
עוטף עזה  (כחלק 
מתוכנית אסטרגית 

לפיתוח כלכלי 
ברשויות העוטף)

קידום חקלאות מתקדמת 
בישובי עוטף עזה

בחירת ההמלצות אשר יקודמו ויעד כספי לגיוס עד 
לתאריך

12/2020

2מספר ההמלצות שיקודמו

12/2020גיוס פרויקטור בחצי משרה עד לתאריך

מרכז לימודי 
המרחב הכפרי - 

מכללת ספיר

חיבור המרכז ללימוד המרחב 
במכללת ספיר לאזור הנגב 

המערבי

מספר השתלמויות  / הכשרות של האשכול בהם מעורב 
המרכז ללימוד המרחב

1

הפקת סרט הסברה של המרכז הכפרי והפצתו לרשויות 
האשכול עד לתאריך 

12/2020

סיום 2  מסמכי מדיניות העוסקים בחיזוק החקלאות עד 
לתאריך

07/2020

חממות טכנולוגיות

קידום החיבור בין  החממות 
הטכנולוגיות: סאותאפ 

ואיננגב למרחב - העסקי, 
המחקרי והחינוכי

1מספר הסכמים בין החממות לבין המופי"ם
1מספר תוכניות עם בתי הספר

שיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילשיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילובשיקב

שיקום ושילוב  
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים מנוע 

צמיחה 
4שיקום 
ושילוב 

בקהילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע נשים עם 
צרכישיקום 

ושילוב 
בקהילהישיקו

ם ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
להשל אנשים 

עם צרכים 
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 4 
דים

מנוע צמיחה 
4הילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
4מיחה 4

חלוקת אחריות 
וסמכות בנושא

ניהול מיטבי של התחום
קבלת החלטה לגבי תחומי האחריות וממשקי העבודה 

בין אגף חברה והאגף לפיתוח אסטרטגי וכלכלי עד 
לתאריך

05/2020

יצירת מיתוג לאזור כמתמחה כנס מקצועי
בתחום

בחינת הצורך בכנס מקצועי וקבלת החלטה על קיום 
ואופיו כולל אבני דרך ומדדי הצלחה

05/2020

ועדת היגוי

יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום מנוע 

הצמיחה - פתרונות לשיקום 
ושילוב אנשים עם מוגבליות 

במרחב

07/2020הקמת ועדת היגוי עד לתאריך

גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 
12/2020כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 

מיתוג ושיווק מנוע 
הצמיחה

הטמעת מנוע הצמיחה 
במרחב

כתיבת מסמך מפורט למיתוג ושיווק כולל אבני דרך 
ותקציב

12/2020

פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים 
מיוחדים (בשיתוף 

(TOM עם

הקמת קהילה אשר תסייע 
למציאת פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים מיוחדים

ביצועקיום האקתון של יומיים בנושא

100מספר משתתפים

ביצועיצירת הקהילה

רתימת עיריית 
אופקים

רתימת עיריית אופקים למנוע 
הצמיחה ואימוצו  

הטמעת נושא שיקום ושילוב בקהילה בתוכנית 
האסטרטגית של העירייה

ביצוע

ביצועבחינת התכנות להקמת אכסניה שכנה לעלה נגב

סייעים פארא 
רפואיים

קידום תיקנון הסייעים 
הפרא-רפואיים

גיוס שני ארגונים נוספים לשיתוף פעולה בנושא עד 
לתאריך

07/2020

שוטףפגישות עם משרד הבריאות לקידום הנושא

השמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

שיפור ההשמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

יצירת שותפות עם ארגון WINWORK (העוסק בתחום) 
עד לתאריך

07/2020

2מספר פעילויות / מיזמים עם הארגון
מספר ההשמות 

הפיכת האזור למקום ללמידה משלחות בינלאומית
בינלאומית של התחום

בניית חבילת תיירות בת יומיים  שיווק התוכנית אצל 
הסוכנים (במיוחד לקבוצות מחו"ל) עד לתאריך

03/2020

מספר המשתתפים בחבילת התיירות

תיירות
מנוע צמיחה 5

פיתוח כללי
פיתוח התיירות כמנוף כלכלי 

ביצועכתיבת תכנית אב לתיירות במרחבשל המרחב

ביצוע תוכנית העבודה במיזם המשותף עם הרשות פיתוח מותג תיירותימאיץ תיירות
לפיתוח הנגב

ביצוע

גוף מתכלל

הקמת גוף מתכלל תיירות 
לכלל רשויות האשכול 

(מינוף עמותת התיירות 
הקיימת)

10מספר הרשויות אשר ישתלבו בגוף המתכלל

כתיבת תכנית עבודה על ידי הגוף המתכלל כולל אבני 
12/2020דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

הרחבת פורום התיירנים פורום תיירנים
הקיים 

הקמת פורום התיירנים האזוריים וביצוע תוכנית 
העבודה עד לתאריך

09/2020

יצירת אפליקציה לעידוד אפליקציה
התיירות במרחב

04/2020תחילת פיילוט עד לתאריך

קידום כלכלה 
מקומית 
מקיימת

פורום מקדמי 
עסקים

שיתוף פעולה לצורך פיתוח 
העסקים במרחב

4מספר מפגשים של הפורום
 2מספר השתלמויות העשרה וגיבוש

קיום השתלמות בנושא התוכנית האסטרטגית עד 
לתאריך

06/2020

קיום סיור חדשנות ויזמות במרחב (מרכזי חדשנות, חי 
בספיר, קליניקות). עד לתאריך

06/2020

בניית תכנית למיזם משותף המקדם עסקים במרחב כולל 
אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

03/2020

הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני לפרויקט המשותף - 
מספר דוחות

3

העברת שאלון שביעות רצון לחברות הפורום לצורך 
למידה ושיפור עד לתאריך

12/2020

עסקי תעשיה קטנים 
ובינוניים

קידום וסיוע לעסקים 
קטנים ובינוניים - בעזרת 
פרוייקט מיזם משותף עם 

קונסול

07/2020פיילוט ראשוני עד לתאריך

10מספר עסקים שילוו

מיזמים אזוריים 
לתמיכה ישירה 

בעסקים

קידום עסקים במרחב 
באמצעות ליווי פרטני

2מספר פרויקטים להנגשת סיוע במימון
40מספר עסקים אשר ילוו בתחזוקת הנוכחות הדיגיטלית

מספר עסקים אשר יקבלו תו חברתי סביבתי בליווי אגף 
לפיתוח כלכלי

50

מטבע דיגיטלי 
אזורי

קידום הכלכלה המקומית  
והשירות לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי אזורי 
והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

12/2020
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יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

תוכנית 
אסטרגית  - 

רתימה

השתלמויות
רתימת ארגונים ורשויות 

לקידום התוכנית 
האסטרטגית

2מספר השתלמויות 
מספר הארגונים / רשויות אשר ייעדו תקציב  לפעולות 

לקידום התוכנית האסטרטגית
2

תחרות למציאת שם 
לתוכנית

העלאת המודעות של תושבי 
האשכול לקיום התוכנית 
האסטרטגית (באמצעות 

תחרות למציאת שם)

10/2020העלאת קמפיין לתחרות למציאת שם עד לתאריך
5000מספר התושבים אליהם יגיע הקמפיין 

50מספר הצעות מינימאלי שיתקבלו
12/2020בחירת השם ופרסומו עד לתאריך

תעשיית המדיה (בשיתוף מכללת  
ספיר)  - 

מנוע צמיחה 1

ניצול החוזקות הקיימות 
בנגב המערבי בתחום המדיה 

לפיתוח כלכלי

שוטףקיום מפגש דו שבועי של השותפים עם מובילת התחום

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
03/2020ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

3הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני . מספר דוחות

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 
200,000סך תקציב שיגוייס להמשך הפרויקט 

רהט כמטרופולין ייחודי (בשיתוף 
עם עיריית רהט)
מנוע צמיחה 2

חיזוק העיר רהט כנכס 
ייחודי לכלל הרשויות 

במרחב

קליטת מוביל לתחום וקיום מפגש דו שבועי של 
השותפים עם מוביל התחום

שוטף

03/2020הקמת ועדת היגוי בהובלת ראש הרשות עד לתאריך
מיפוי מצב התחבורה הציבורית ומתקני פנאי וספורט 

קיימים 
05/2020

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

06/2020

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 

חקלאות 
מתקדמת 

בתנאי ספר 
מדבר 

מנוע צמיחה 3

ועדת היגוי
יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום החקלאות 

במרחב

6.20הקמת ועדת היגוי עד לתאריך
גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 

כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 
12/2020

חקלאות ביישובי 
עוטף עזה  (כחלק 
מתוכנית אסטרגית 

לפיתוח כלכלי 
ברשויות העוטף)

קידום חקלאות מתקדמת 
בישובי עוטף עזה

בחירת ההמלצות אשר יקודמו ויעד כספי לגיוס עד 
לתאריך

12/2020

2מספר ההמלצות שיקודמו

12/2020גיוס פרויקטור בחצי משרה עד לתאריך

מרכז לימודי 
המרחב הכפרי - 

מכללת ספיר

חיבור המרכז ללימוד המרחב 
במכללת ספיר לאזור הנגב 

המערבי

מספר השתלמויות  / הכשרות של האשכול בהם מעורב 
המרכז ללימוד המרחב

1

הפקת סרט הסברה של המרכז הכפרי והפצתו לרשויות 
האשכול עד לתאריך 

12/2020

סיום 2  מסמכי מדיניות העוסקים בחיזוק החקלאות עד 
לתאריך

07/2020

חממות טכנולוגיות

קידום החיבור בין  החממות 
הטכנולוגיות: סאותאפ 

ואיננגב למרחב - העסקי, 
המחקרי והחינוכי

1מספר הסכמים בין החממות לבין המופי"ם
1מספר תוכניות עם בתי הספר

שיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילשיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילובשיקב

שיקום ושילוב  
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים מנוע 

צמיחה 
4שיקום 
ושילוב 

בקהילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע נשים עם 
צרכישיקום 

ושילוב 
בקהילהישיקו

ם ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
להשל אנשים 

עם צרכים 
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 4 
דים

מנוע צמיחה 
4הילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
4מיחה 4

חלוקת אחריות 
וסמכות בנושא

ניהול מיטבי של התחום
קבלת החלטה לגבי תחומי האחריות וממשקי העבודה 

בין אגף חברה והאגף לפיתוח אסטרטגי וכלכלי עד 
לתאריך

05/2020

יצירת מיתוג לאזור כמתמחה כנס מקצועי
בתחום

בחינת הצורך בכנס מקצועי וקבלת החלטה על קיום 
ואופיו כולל אבני דרך ומדדי הצלחה

05/2020

ועדת היגוי

יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום מנוע 

הצמיחה - פתרונות לשיקום 
ושילוב אנשים עם מוגבליות 

במרחב

07/2020הקמת ועדת היגוי עד לתאריך

גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 
12/2020כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 

מיתוג ושיווק מנוע 
הצמיחה

הטמעת מנוע הצמיחה 
במרחב

כתיבת מסמך מפורט למיתוג ושיווק כולל אבני דרך 
ותקציב

12/2020

פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים 
מיוחדים (בשיתוף 

(TOM עם

הקמת קהילה אשר תסייע 
למציאת פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים מיוחדים

ביצועקיום האקתון של יומיים בנושא

100מספר משתתפים

ביצועיצירת הקהילה

רתימת עיריית 
אופקים

רתימת עיריית אופקים למנוע 
הצמיחה ואימוצו  

הטמעת נושא שיקום ושילוב בקהילה בתוכנית 
האסטרטגית של העירייה

ביצוע

ביצועבחינת התכנות להקמת אכסניה שכנה לעלה נגב

סייעים פארא 
רפואיים

קידום תיקנון הסייעים 
הפרא-רפואיים

גיוס שני ארגונים נוספים לשיתוף פעולה בנושא עד 
לתאריך

07/2020

שוטףפגישות עם משרד הבריאות לקידום הנושא

השמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

שיפור ההשמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

יצירת שותפות עם ארגון WINWORK (העוסק בתחום) 
עד לתאריך

07/2020

2מספר פעילויות / מיזמים עם הארגון
מספר ההשמות 

הפיכת האזור למקום ללמידה משלחות בינלאומית
בינלאומית של התחום

בניית חבילת תיירות בת יומיים  שיווק התוכנית אצל 
הסוכנים (במיוחד לקבוצות מחו"ל) עד לתאריך

03/2020

מספר המשתתפים בחבילת התיירות

תיירות
מנוע צמיחה 5

פיתוח כללי
פיתוח התיירות כמנוף כלכלי 

ביצועכתיבת תכנית אב לתיירות במרחבשל המרחב

ביצוע תוכנית העבודה במיזם המשותף עם הרשות פיתוח מותג תיירותימאיץ תיירות
לפיתוח הנגב

ביצוע

גוף מתכלל

הקמת גוף מתכלל תיירות 
לכלל רשויות האשכול 

(מינוף עמותת התיירות 
הקיימת)

10מספר הרשויות אשר ישתלבו בגוף המתכלל

כתיבת תכנית עבודה על ידי הגוף המתכלל כולל אבני 
12/2020דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

הרחבת פורום התיירנים פורום תיירנים
הקיים 

הקמת פורום התיירנים האזוריים וביצוע תוכנית 
העבודה עד לתאריך

09/2020

יצירת אפליקציה לעידוד אפליקציה
התיירות במרחב

04/2020תחילת פיילוט עד לתאריך

קידום כלכלה 
מקומית 
מקיימת

פורום מקדמי 
עסקים

שיתוף פעולה לצורך פיתוח 
העסקים במרחב

4מספר מפגשים של הפורום
 2מספר השתלמויות העשרה וגיבוש

קיום השתלמות בנושא התוכנית האסטרטגית עד 
לתאריך

06/2020

קיום סיור חדשנות ויזמות במרחב (מרכזי חדשנות, חי 
בספיר, קליניקות). עד לתאריך

06/2020

בניית תכנית למיזם משותף המקדם עסקים במרחב כולל 
אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

03/2020

הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני לפרויקט המשותף - 
מספר דוחות

3

העברת שאלון שביעות רצון לחברות הפורום לצורך 
למידה ושיפור עד לתאריך

12/2020

עסקי תעשיה קטנים 
ובינוניים

קידום וסיוע לעסקים 
קטנים ובינוניים - בעזרת 
פרוייקט מיזם משותף עם 

קונסול

07/2020פיילוט ראשוני עד לתאריך

10מספר עסקים שילוו

מיזמים אזוריים 
לתמיכה ישירה 

בעסקים

קידום עסקים במרחב 
באמצעות ליווי פרטני

2מספר פרויקטים להנגשת סיוע במימון
40מספר עסקים אשר ילוו בתחזוקת הנוכחות הדיגיטלית

מספר עסקים אשר יקבלו תו חברתי סביבתי בליווי אגף 
לפיתוח כלכלי

50

מטבע דיגיטלי 
אזורי

קידום הכלכלה המקומית  
והשירות לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי אזורי 
והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

12/2020

            

במבט ל-2020 אנחנו עתידים לקדם משמעותית את מנועי הצמיחה תעשיית המדיה, חקלאות 
מתקדמת ורהט כמטרופולין. זאת באמצעות הקמת מנהלות ייעודיות לקידום המהלכים 

הנדרשים. כמו כן, נקדם את שיתוף הפעולה בין המועצות האזוריות לערים בנושא התיירות.
בנוסף, נפעל לחיזוק עסקים קטנים, באמצעות יצירת קהילת עסקים אזורית ובחינת השקת 

מטבע אזורי דיגיטלי.   

מוביל האגף לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי – יובל סתיו



דיגיטציה וחדשנות  - תכנון פעילות 2020
יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

דיגיטציה 
ברשויות 
מקומיות

ארכיון 
דיגיטלי

רכישה משותפת של 
שירותי ארכיון 

דיגיטלי לשיפור 
השירות ברשויות 

מיפוי צרכים ברשויות ובדיקת שותפים 
רלוונטיים 

06/2020

08/2020לימוד המערכות הקיימות בשוק

10/2020קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט 

אבטחת מידע
מתן שירותי אבטחת 

מידע לרשויות האשכול 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
הכרות עם דרישות החוק , מיפוי צרכים 
ברשויות ובדיקת שותפים רלוונטיים עד 

לתאריך 
06/2020

קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט עד 
לתאריך 

07/2020

כתיבה  ופרסום מכרז (כולל הגדרת מדדי 
הצלחה לשירות ומערך הבקרה עליו ) עד 

לתאריך 
11/2020

12/2020בחירת זוכה במכרז

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
חוסן בחירום)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
12/2020שאלונים, ביצוע הדרכות)

מערכות 
ופרויקטים 
דיגיטליים 

אזוריים

פלטפורמה 
דיגיטלית 
אזורית 
לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
אגף חברה)

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור 

לתושבים והגדלת 
התפוסה בארועים 

השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
 08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  

09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
לתאריך 

12/2020 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

קהילה 
טכנולוגית

יצירת קהילה של 
העוסקים בטכנולוגיה 
לצורך קידום התחום 

במרחב

03/2020פרסום מכרז להפעלת הקהילה עד לתאריך 

04/2020בחירת זוכה וחתימת חוזה עד לתאריך 
ניתוח מצב קיים ומיפוי גורמים רלוונטיים 
ברשויות מהחברה המפעילה  עד לתאריך 

05/2020

סיום תכנית הקמה ותכנית פעילות לקהילה 
07/2020הטכנולוגית (כולל מדדי הצלחה לתכנית)

פעילות שוטפת בהתבסס על תכנית פעילות 
שוטףמוסכמת (סיום חוזה  סוף רבעון 1 2021)

מספר חברים בקהילה 
מספר מפגשים של חברי הקהילה (מיטאפים) 

מספר האקתונים 
הקמת אתר לקהילה והגדרת מדדי הצלחה 

לשימוש באתר 
ביצוע

שוטףניהול עמוד וקבוצת פייסבוק
מספר חברים בקבוצת הפייסבוק

שוטף ליווי האגף לפיתוח כלכלי באשכול שימור נראות דיגיטליתקידום עסקים

ארנק דיגיטלי
קידום הכלכלה 

המקומית והשירות 
לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי 
03/2020אזורי והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

חטיבה 
ליזמות

תמיכה במיזם איזורי 
טכנולוגי לקידום 
התיירות בנגב 

06/2020בחינת תמיכה במיזם בעל ערך איזורי

פסולת בנין  
(בשיתוף 

מערך 
הפסולת) 

הפעלת פיילוט השירות 

התקשרות עם חברת שירותי סליקה עד 
לתאריך 

2/20/2020

התקשרות עם חברה המספקת מערכת להפקת 
חשבוניות 

2/20/2020

יצירת טופס פניה דיגיטלי לתושב והעלאתו 
לאתר  

2/28/2020

3/1/2020תחילת הפעלת השירות 

הקמה והטמעת מערכת 
בקרה טכנולוגית 

לשירות לתושב - טיפול 
בפסולת בנין

03/2020בחירת ספק עד לתאריך 
05/2020אפיון המערכת עד לתאריך 

08/2020סיום פיתוח 

סיום בניית תכנית הטמעה כולל הגדרת מדדי 
08/2020הצלחה ואבני דרך

08/2020תחילת עבודה עם המערכת 
הגשת דוח ביצוע מול תכנון  לתכנית 

ההטמעה. מספר דוחות 
5

מערכת 
לניהול שירות 

וטרינרי 
(פריזה) 

מערכת ממוחשבת 
אופטימלית לניהול 
תחום הוטרינריה

ליווי השירות הוטרינרי בקבלת החלטה לגבי 
המשך עבודה עם המערכת הקיימת או יציאה 

להתקשרות חדשה עד לתאריך 
02/2020

בניית תכנית התאמות למערכת והטמעת 
04/2020תוכנת הניהול שתיבחר עד לתאריך 

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה

מוקד שירות 
איזורי 

וטרינרי (נגב 
(19

הקמת מוקד פניות 
איזורי המתמחה 
במערכות בתחום 

הוטרינריה

הטמעת המערכות והצטיידות טכנולוגית של 
המוקד

06/2020

דיגיטציה 
באשכול (פנים 

ארגוני) 

מערכת 
לניהול 
משימות

ניהול משימות מיטבי 
באשכול

לימוד ההיצע בשוק בחירת מערכת עד 
לתאריך 

09/2020

בניית תכנית הטמעה כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך עד לתאריך 

12/2020

הגשת דוח תכנון מול ביצוע לעמידה ביעדי 
6תכנית ההטמעה. מספר דוחות

מערכת 
לניהול 
פיננסי

ניהול מיטבי של 
המערכת הכספית 

באשכול 

05/2020לימוד ההיצע הקיים בשוק

07/2020כתיבת מכרז ופרסומו 
08/2020בחירת ספק עד לתאריך 

שוטףליווי המטה בהפעלת המערכת לניהול פיננסי 

מיזם הזירה

קידום פתרונות 
יצירתיים להתמודדות 
עם אתגרים אזוריים 

באמצעות מתודולגיות 
פיתוח חדשניות

שוטףהשתתפות בצוות חדשנות אזורי אחת לשבוע

סעיפי תקציב

דיגיטציה וחדשנות  - תכנון פעילות 2020
יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

דיגיטציה 
ברשויות 
מקומיות

ארכיון 
דיגיטלי

רכישה משותפת של 
שירותי ארכיון 

דיגיטלי לשיפור 
השירות ברשויות 

מיפוי צרכים ברשויות ובדיקת שותפים 
רלוונטיים 

06/2020

08/2020לימוד המערכות הקיימות בשוק

10/2020קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט 

אבטחת מידע
מתן שירותי אבטחת 

מידע לרשויות האשכול 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
הכרות עם דרישות החוק , מיפוי צרכים 
ברשויות ובדיקת שותפים רלוונטיים עד 

לתאריך 
06/2020

קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט עד 
לתאריך 

07/2020

כתיבה  ופרסום מכרז (כולל הגדרת מדדי 
הצלחה לשירות ומערך הבקרה עליו ) עד 

לתאריך 
11/2020

12/2020בחירת זוכה במכרז

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
חוסן בחירום)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
12/2020שאלונים, ביצוע הדרכות)

מערכות 
ופרויקטים 
דיגיטליים 

אזוריים

פלטפורמה 
דיגיטלית 
אזורית 
לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
אגף חברה)

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור 

לתושבים והגדלת 
התפוסה בארועים 

השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
 08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  

09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
לתאריך 

12/2020 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

קהילה 
טכנולוגית

יצירת קהילה של 
העוסקים בטכנולוגיה 
לצורך קידום התחום 

במרחב

03/2020פרסום מכרז להפעלת הקהילה עד לתאריך 

04/2020בחירת זוכה וחתימת חוזה עד לתאריך 
ניתוח מצב קיים ומיפוי גורמים רלוונטיים 
ברשויות מהחברה המפעילה  עד לתאריך 

05/2020

סיום תכנית הקמה ותכנית פעילות לקהילה 
07/2020הטכנולוגית (כולל מדדי הצלחה לתכנית)

פעילות שוטפת בהתבסס על תכנית פעילות 
שוטףמוסכמת (סיום חוזה  סוף רבעון 1 2021)

מספר חברים בקהילה 
מספר מפגשים של חברי הקהילה (מיטאפים) 

מספר האקתונים 
הקמת אתר לקהילה והגדרת מדדי הצלחה 

לשימוש באתר 
ביצוע

שוטףניהול עמוד וקבוצת פייסבוק
מספר חברים בקבוצת הפייסבוק

שוטף ליווי האגף לפיתוח כלכלי באשכול שימור נראות דיגיטליתקידום עסקים

ארנק דיגיטלי
קידום הכלכלה 

המקומית והשירות 
לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי 
03/2020אזורי והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

חטיבה 
ליזמות

תמיכה במיזם איזורי 
טכנולוגי לקידום 
התיירות בנגב 

06/2020בחינת תמיכה במיזם בעל ערך איזורי

פסולת בנין  
(בשיתוף 

מערך 
הפסולת) 

הפעלת פיילוט השירות 

התקשרות עם חברת שירותי סליקה עד 
לתאריך 

2/20/2020

התקשרות עם חברה המספקת מערכת להפקת 
חשבוניות 

2/20/2020

יצירת טופס פניה דיגיטלי לתושב והעלאתו 
לאתר  

2/28/2020

3/1/2020תחילת הפעלת השירות 

הקמה והטמעת מערכת 
בקרה טכנולוגית 

לשירות לתושב - טיפול 
בפסולת בנין

03/2020בחירת ספק עד לתאריך 
05/2020אפיון המערכת עד לתאריך 

08/2020סיום פיתוח 

סיום בניית תכנית הטמעה כולל הגדרת מדדי 
08/2020הצלחה ואבני דרך

08/2020תחילת עבודה עם המערכת 
הגשת דוח ביצוע מול תכנון  לתכנית 

ההטמעה. מספר דוחות 
5

מערכת 
לניהול שירות 

וטרינרי 
(פריזה) 

מערכת ממוחשבת 
אופטימלית לניהול 
תחום הוטרינריה

ליווי השירות הוטרינרי בקבלת החלטה לגבי 
המשך עבודה עם המערכת הקיימת או יציאה 

להתקשרות חדשה עד לתאריך 
02/2020

בניית תכנית התאמות למערכת והטמעת 
04/2020תוכנת הניהול שתיבחר עד לתאריך 

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה

מוקד שירות 
איזורי 

וטרינרי (נגב 
(19

הקמת מוקד פניות 
איזורי המתמחה 
במערכות בתחום 

הוטרינריה

הטמעת המערכות והצטיידות טכנולוגית של 
המוקד

06/2020

דיגיטציה 
באשכול (פנים 

ארגוני) 

מערכת 
לניהול 
משימות

ניהול משימות מיטבי 
באשכול

לימוד ההיצע בשוק בחירת מערכת עד 
לתאריך 

09/2020

בניית תכנית הטמעה כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך עד לתאריך 

12/2020

הגשת דוח תכנון מול ביצוע לעמידה ביעדי 
6תכנית ההטמעה. מספר דוחות

מערכת 
לניהול 
פיננסי

ניהול מיטבי של 
המערכת הכספית 

באשכול 

05/2020לימוד ההיצע הקיים בשוק

07/2020כתיבת מכרז ופרסומו 
08/2020בחירת ספק עד לתאריך 

שוטףליווי המטה בהפעלת המערכת לניהול פיננסי 

מיזם הזירה

קידום פתרונות 
יצירתיים להתמודדות 
עם אתגרים אזוריים 

באמצעות מתודולגיות 
פיתוח חדשניות

שוטףהשתתפות בצוות חדשנות אזורי אחת לשבוע

סעיפי תקציב

יחידת דיגיטציה וחדשנות
יחידת הדיגיטציה והחדשנות מהווה יחידת רוחב למגוון שירותים ותוכניות באשכול וברשויות 

החברות בו. תפקיד היחידה הוא קידום והטמעה של פתרונות מבוססי חדשנות וטכנולוגיה 
לאתגרים ארגוניים, רשותיים ואזוריים. כל זאת תוך קיום שיתוף פעולה ושיח מתמשך עם 

המוטבים המרכזיים של היחידה; רשויות ועובדי הרשויות, תושבי הנגב המערבי והאשכול. בנוסף 
היחידה מקדמת מהלכים ומקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות עוגן הקיימים באזור, ארגונים 

ומשרדי ממשלה, כדי לבסס תפיסת חדשנות במרחב ויצירת פתרונות דיגיטליים שיספקו מענים 
יעילים לצרכים אזוריים.

מובילת דיגיטציה וחדשנות

המהפכה הדיגיטלית החולשת על תחומים נרחבים ורלוונטית ביותר גם לרשויות ולאשכולות. 
אנו מכירים בכוחם של כלים טכנולוגים בצמצום פערים כלכליים- חברתיים, בייעול תהליכים 

בירוקרטיים והנגשת מידע ושירותים ובשיפור תהליכי עבודה, וטיוב השירותים לרשויות 
ולתושבים כאחד. 

בשנת 2019 ביצענו תהליך למידה, איתור צרכים ומיפוי בתחומי הדיגיטציה והחדשנות בקרב 
הרשויות והתושבים. ביקשנו להכיר את המגמות והיישומים המובילים בעולם בתחום הדיגיטלי 

לצורך זיהוי הזדמנויות דיגיטליות לשיפור השירותים לתושב, יצירת חסכון בעלויות והגברת 
האפקטיביות של השירותים בתחומים עליהם מופקד האשכול.

כחלק משיתוף הפעולה הפורה של האשכול והרשויות החברות בו, הפעיל האשכול את תכנית 
"חונכים דיגיטליים" אשר חיזקה את האוריינות הדיגיטלית של עובדי הרשויות המקומיות. 
במסגרת התוכנית קיבלו עובדי הרשויות חונכות אישית ביישומי מחשב ותוכנות ארגוניות 

ייעודיות אשר שיפרו וייעלו את תהליכי העבודה לעובדי ולתושבי הרשות.

בנוסף, מתוך הצורך שעלה מהשטח בחיזוק עסקים מקומיים על ידי יצירת נראות דיגיטלית 
יושמה תכנית "סטרטר דיגיטלי". במסגרת התוכנית ליווה האשכול 140 עסקים מקומיים ביצירת 

נראות דיגיטלית על ידי הקמת עמוד פייסבוק עסקי, בניית אתר מבוסס WIX, ויצירת מיקום 
.GOOGLE-ו WAZE גיאוגרפי במפות

בשנת 2020 אנו מתכננים להתמקד בשלושה תחומים עיקריים; מערכות ופרויקטים דיגיטליים 
אזוריים, דיגיטציה ברשויות מקומיות ודיגיטציה באשכול כארגון מתפתח. 

מובילת דיגיטציה וחדשנות – רותם פרי

 תכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי - תכנון פעילות 2020

יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

תוכנית 
אסטרגית  - 

רתימה

השתלמויות
רתימת ארגונים ורשויות 

לקידום התוכנית 
האסטרטגית

2מספר השתלמויות 
מספר הארגונים / רשויות אשר ייעדו תקציב  לפעולות 

לקידום התוכנית האסטרטגית
2

תחרות למציאת שם 
לתוכנית

העלאת המודעות של תושבי 
האשכול לקיום התוכנית 
האסטרטגית (באמצעות 

תחרות למציאת שם)

10/2020העלאת קמפיין לתחרות למציאת שם עד לתאריך
5000מספר התושבים אליהם יגיע הקמפיין 

50מספר הצעות מינימאלי שיתקבלו
12/2020בחירת השם ופרסומו עד לתאריך

תעשיית המדיה (בשיתוף מכללת  
ספיר)  - 

מנוע צמיחה 1

ניצול החוזקות הקיימות 
בנגב המערבי בתחום המדיה 

לפיתוח כלכלי

שוטףקיום מפגש דו שבועי של השותפים עם מובילת התחום

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
03/2020ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

3הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני . מספר דוחות

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 
200,000סך תקציב שיגוייס להמשך הפרויקט 

רהט כמטרופולין ייחודי (בשיתוף 
עם עיריית רהט)
מנוע צמיחה 2

חיזוק העיר רהט כנכס 
ייחודי לכלל הרשויות 

במרחב

קליטת מוביל לתחום וקיום מפגש דו שבועי של 
השותפים עם מוביל התחום

שוטף

03/2020הקמת ועדת היגוי בהובלת ראש הרשות עד לתאריך
מיפוי מצב התחבורה הציבורית ומתקני פנאי וספורט 

קיימים 
05/2020

כתיבת תכנית עבודה הכוללת אבני דרך ומדדי תוצאה 
ואישורה בועדת ההיגוי עד לתאריך

06/2020

4מספר מפגשי וועדת ההיגוי 

חקלאות 
מתקדמת 

בתנאי ספר 
מדבר 

מנוע צמיחה 3

ועדת היגוי
יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום החקלאות 

במרחב

6.20הקמת ועדת היגוי עד לתאריך
גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 

כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 
12/2020

חקלאות ביישובי 
עוטף עזה  (כחלק 
מתוכנית אסטרגית 

לפיתוח כלכלי 
ברשויות העוטף)

קידום חקלאות מתקדמת 
בישובי עוטף עזה

בחירת ההמלצות אשר יקודמו ויעד כספי לגיוס עד 
לתאריך

12/2020

2מספר ההמלצות שיקודמו

12/2020גיוס פרויקטור בחצי משרה עד לתאריך

מרכז לימודי 
המרחב הכפרי - 

מכללת ספיר

חיבור המרכז ללימוד המרחב 
במכללת ספיר לאזור הנגב 

המערבי

מספר השתלמויות  / הכשרות של האשכול בהם מעורב 
המרכז ללימוד המרחב

1

הפקת סרט הסברה של המרכז הכפרי והפצתו לרשויות 
האשכול עד לתאריך 

12/2020

סיום 2  מסמכי מדיניות העוסקים בחיזוק החקלאות עד 
לתאריך

07/2020

חממות טכנולוגיות

קידום החיבור בין  החממות 
הטכנולוגיות: סאותאפ 

ואיננגב למרחב - העסקי, 
המחקרי והחינוכי

1מספר הסכמים בין החממות לבין המופי"ם
1מספר תוכניות עם בתי הספר

שיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילשיקום 
ושושילובשיקו
םילוושילובשי
קוםילובשיקב

שיקום ושילוב  
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים מנוע 

צמיחה 
4שיקום 
ושילוב 

בקהילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע נשים עם 
צרכישיקום 

ושילוב 
בקהילהישיקו

ם ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
להשל אנשים 

עם צרכים 
שיקום ושילוב 
בקהילה של 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 4 
דים

מנוע צמיחה 
4הילהשל 
אנשים עם 

צרכים 
מיוחדים

מנוע צמיחה 
4מיחה 4

חלוקת אחריות 
וסמכות בנושא

ניהול מיטבי של התחום
קבלת החלטה לגבי תחומי האחריות וממשקי העבודה 

בין אגף חברה והאגף לפיתוח אסטרטגי וכלכלי עד 
לתאריך

05/2020

יצירת מיתוג לאזור כמתמחה כנס מקצועי
בתחום

בחינת הצורך בכנס מקצועי וקבלת החלטה על קיום 
ואופיו כולל אבני דרך ומדדי הצלחה

05/2020

ועדת היגוי

יצירת חיבור בין הגורמים 
השונים לקידום מנוע 

הצמיחה - פתרונות לשיקום 
ושילוב אנשים עם מוגבליות 

במרחב

07/2020הקמת ועדת היגוי עד לתאריך

גיבוש תכנית לקידום הפרויקטים / נושאים שייבחרו 
12/2020כולל אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך 

מיתוג ושיווק מנוע 
הצמיחה

הטמעת מנוע הצמיחה 
במרחב

כתיבת מסמך מפורט למיתוג ושיווק כולל אבני דרך 
ותקציב

12/2020

פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים 
מיוחדים (בשיתוף 

(TOM עם

הקמת קהילה אשר תסייע 
למציאת פתרונות טכנולוגיים 
לאנשים עם צרכים מיוחדים

ביצועקיום האקתון של יומיים בנושא

100מספר משתתפים

ביצועיצירת הקהילה

רתימת עיריית 
אופקים

רתימת עיריית אופקים למנוע 
הצמיחה ואימוצו  

הטמעת נושא שיקום ושילוב בקהילה בתוכנית 
האסטרטגית של העירייה

ביצוע

ביצועבחינת התכנות להקמת אכסניה שכנה לעלה נגב

סייעים פארא 
רפואיים

קידום תיקנון הסייעים 
הפרא-רפואיים

גיוס שני ארגונים נוספים לשיתוף פעולה בנושא עד 
לתאריך

07/2020

שוטףפגישות עם משרד הבריאות לקידום הנושא

השמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

שיפור ההשמה של אנשים 
עם צרכים מיוחדים

יצירת שותפות עם ארגון WINWORK (העוסק בתחום) 
עד לתאריך

07/2020

2מספר פעילויות / מיזמים עם הארגון
מספר ההשמות 

הפיכת האזור למקום ללמידה משלחות בינלאומית
בינלאומית של התחום

בניית חבילת תיירות בת יומיים  שיווק התוכנית אצל 
הסוכנים (במיוחד לקבוצות מחו"ל) עד לתאריך

03/2020

מספר המשתתפים בחבילת התיירות

תיירות
מנוע צמיחה 5

פיתוח כללי
פיתוח התיירות כמנוף כלכלי 

ביצועכתיבת תכנית אב לתיירות במרחבשל המרחב

ביצוע תוכנית העבודה במיזם המשותף עם הרשות פיתוח מותג תיירותימאיץ תיירות
לפיתוח הנגב

ביצוע

גוף מתכלל

הקמת גוף מתכלל תיירות 
לכלל רשויות האשכול 

(מינוף עמותת התיירות 
הקיימת)

10מספר הרשויות אשר ישתלבו בגוף המתכלל

כתיבת תכנית עבודה על ידי הגוף המתכלל כולל אבני 
12/2020דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

הרחבת פורום התיירנים פורום תיירנים
הקיים 

הקמת פורום התיירנים האזוריים וביצוע תוכנית 
העבודה עד לתאריך

09/2020

יצירת אפליקציה לעידוד אפליקציה
התיירות במרחב

04/2020תחילת פיילוט עד לתאריך

קידום כלכלה 
מקומית 
מקיימת

פורום מקדמי 
עסקים

שיתוף פעולה לצורך פיתוח 
העסקים במרחב

4מספר מפגשים של הפורום
 2מספר השתלמויות העשרה וגיבוש

קיום השתלמות בנושא התוכנית האסטרטגית עד 
לתאריך

06/2020

קיום סיור חדשנות ויזמות במרחב (מרכזי חדשנות, חי 
בספיר, קליניקות). עד לתאריך

06/2020

בניית תכנית למיזם משותף המקדם עסקים במרחב כולל 
אבני דרך ומדדי תוצאה עד לתאריך

03/2020

הגשת דוח ביצוע מול תכנון רבעוני לפרויקט המשותף - 
מספר דוחות

3

העברת שאלון שביעות רצון לחברות הפורום לצורך 
למידה ושיפור עד לתאריך

12/2020

עסקי תעשיה קטנים 
ובינוניים

קידום וסיוע לעסקים 
קטנים ובינוניים - בעזרת 
פרוייקט מיזם משותף עם 

קונסול

07/2020פיילוט ראשוני עד לתאריך

10מספר עסקים שילוו

מיזמים אזוריים 
לתמיכה ישירה 

בעסקים

קידום עסקים במרחב 
באמצעות ליווי פרטני

2מספר פרויקטים להנגשת סיוע במימון
40מספר עסקים אשר ילוו בתחזוקת הנוכחות הדיגיטלית

מספר עסקים אשר יקבלו תו חברתי סביבתי בליווי אגף 
לפיתוח כלכלי

50

מטבע דיגיטלי 
אזורי

קידום הכלכלה המקומית  
והשירות לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי אזורי 
והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

12/2020

            



דיגיטציה וחדשנות  - תכנון פעילות 2020
יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

דיגיטציה 
ברשויות 
מקומיות

ארכיון 
דיגיטלי

רכישה משותפת של 
שירותי ארכיון 

דיגיטלי לשיפור 
השירות ברשויות 

מיפוי צרכים ברשויות ובדיקת שותפים 
רלוונטיים 

06/2020

08/2020לימוד המערכות הקיימות בשוק

10/2020קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט 

אבטחת מידע
מתן שירותי אבטחת 

מידע לרשויות האשכול 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
הכרות עם דרישות החוק , מיפוי צרכים 
ברשויות ובדיקת שותפים רלוונטיים עד 

לתאריך 
06/2020

קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט עד 
לתאריך 

07/2020

כתיבה  ופרסום מכרז (כולל הגדרת מדדי 
הצלחה לשירות ומערך הבקרה עליו ) עד 

לתאריך 
11/2020

12/2020בחירת זוכה במכרז

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
חוסן בחירום)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
12/2020שאלונים, ביצוע הדרכות)

מערכות 
ופרויקטים 
דיגיטליים 

אזוריים

פלטפורמה 
דיגיטלית 
אזורית 
לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
אגף חברה)

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור 

לתושבים והגדלת 
התפוסה בארועים 

השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
 08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  

09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
לתאריך 

12/2020 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

קהילה 
טכנולוגית

יצירת קהילה של 
העוסקים בטכנולוגיה 
לצורך קידום התחום 

במרחב

03/2020פרסום מכרז להפעלת הקהילה עד לתאריך 

04/2020בחירת זוכה וחתימת חוזה עד לתאריך 
ניתוח מצב קיים ומיפוי גורמים רלוונטיים 
ברשויות מהחברה המפעילה  עד לתאריך 

05/2020

סיום תכנית הקמה ותכנית פעילות לקהילה 
07/2020הטכנולוגית (כולל מדדי הצלחה לתכנית)

פעילות שוטפת בהתבסס על תכנית פעילות 
שוטףמוסכמת (סיום חוזה  סוף רבעון 1 2021)

מספר חברים בקהילה 
מספר מפגשים של חברי הקהילה (מיטאפים) 

מספר האקתונים 
הקמת אתר לקהילה והגדרת מדדי הצלחה 

לשימוש באתר 
ביצוע

שוטףניהול עמוד וקבוצת פייסבוק
מספר חברים בקבוצת הפייסבוק

שוטף ליווי האגף לפיתוח כלכלי באשכול שימור נראות דיגיטליתקידום עסקים

ארנק דיגיטלי
קידום הכלכלה 

המקומית והשירות 
לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי 
03/2020אזורי והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

חטיבה 
ליזמות

תמיכה במיזם איזורי 
טכנולוגי לקידום 
התיירות בנגב 

06/2020בחינת תמיכה במיזם בעל ערך איזורי

פסולת בנין  
(בשיתוף 

מערך 
הפסולת) 

הפעלת פיילוט השירות 

התקשרות עם חברת שירותי סליקה עד 
לתאריך 

2/20/2020

התקשרות עם חברה המספקת מערכת להפקת 
חשבוניות 

2/20/2020

יצירת טופס פניה דיגיטלי לתושב והעלאתו 
לאתר  

2/28/2020

3/1/2020תחילת הפעלת השירות 

הקמה והטמעת מערכת 
בקרה טכנולוגית 

לשירות לתושב - טיפול 
בפסולת בנין

03/2020בחירת ספק עד לתאריך 
05/2020אפיון המערכת עד לתאריך 

08/2020סיום פיתוח 

סיום בניית תכנית הטמעה כולל הגדרת מדדי 
08/2020הצלחה ואבני דרך

08/2020תחילת עבודה עם המערכת 
הגשת דוח ביצוע מול תכנון  לתכנית 

ההטמעה. מספר דוחות 
5

מערכת 
לניהול שירות 

וטרינרי 
(פריזה) 

מערכת ממוחשבת 
אופטימלית לניהול 
תחום הוטרינריה

ליווי השירות הוטרינרי בקבלת החלטה לגבי 
המשך עבודה עם המערכת הקיימת או יציאה 

להתקשרות חדשה עד לתאריך 
02/2020

בניית תכנית התאמות למערכת והטמעת 
04/2020תוכנת הניהול שתיבחר עד לתאריך 

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה

מוקד שירות 
איזורי 

וטרינרי (נגב 
(19

הקמת מוקד פניות 
איזורי המתמחה 
במערכות בתחום 

הוטרינריה

הטמעת המערכות והצטיידות טכנולוגית של 
המוקד

06/2020

דיגיטציה 
באשכול (פנים 

ארגוני) 

מערכת 
לניהול 
משימות

ניהול משימות מיטבי 
באשכול

לימוד ההיצע בשוק בחירת מערכת עד 
לתאריך 

09/2020

בניית תכנית הטמעה כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך עד לתאריך 

12/2020

הגשת דוח תכנון מול ביצוע לעמידה ביעדי 
6תכנית ההטמעה. מספר דוחות

מערכת 
לניהול 
פיננסי

ניהול מיטבי של 
המערכת הכספית 

באשכול 

05/2020לימוד ההיצע הקיים בשוק

07/2020כתיבת מכרז ופרסומו 
08/2020בחירת ספק עד לתאריך 

שוטףליווי המטה בהפעלת המערכת לניהול פיננסי 

מיזם הזירה

קידום פתרונות 
יצירתיים להתמודדות 
עם אתגרים אזוריים 

באמצעות מתודולגיות 
פיתוח חדשניות

שוטףהשתתפות בצוות חדשנות אזורי אחת לשבוע

סעיפי תקציב
 צוות חדשנות אזורי

  
אשכול נגב מערבי נבחר להיות האשכול הראשון אשר ישתתף בתוכנית “הזירה”. זוהי 

תכנית משותפת לקרן בלומברג העולמית, משרד הפנים ומרכז פרס לשלום ולחדשנות, אשר 
במסגרתה יוקם צוות חדשנות אשכולי שיעסוק בשנתיים הקרובות בחקר וטיפול באתגרים 

אזוריים נבחרים. 
הצוות יורכב מעובדי האשכול ומנציגי הרשויות ויעסוק השנה באתגר “ניידות מוגבלת בשטח 

גיאוגרפי רחב המאופיין בצפיפות נמוכה”.
חברי הצוות יעברו תכנית הכשרה מעמיקה ואיכותית לפי שיטת העבודה של “צוותי בלומברג” 

שפעלו בערים גדולות בכל העולם. הם יעסקו במחקר וניתוח, יתנסו בהנעת והובלת תהליכי 
שינוי תוך שימוש בשיטות עבודה חדשניות המבוססות על חשיבה יצירתית ותפיסות עיצוב 

שירות.
צוות החדשנות יפעל לפיתוח פתרונות לאתגרים מורכבים הקיימים במרחב הנגב המערבי 

ויטמיע דרכי התמודדות חדשניות ברשויות ובאשכול.

מנהל צוות חדשנות אשכולי – אדי עזרן

דיגיטציה וחדשנות  - תכנון פעילות 2020
יעדים / נתונים למעקבמטרהנושא

דיגיטציה 
ברשויות 
מקומיות

ארכיון 
דיגיטלי

רכישה משותפת של 
שירותי ארכיון 

דיגיטלי לשיפור 
השירות ברשויות 

מיפוי צרכים ברשויות ובדיקת שותפים 
רלוונטיים 

06/2020

08/2020לימוד המערכות הקיימות בשוק

10/2020קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט 

אבטחת מידע
מתן שירותי אבטחת 

מידע לרשויות האשכול 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
הכרות עם דרישות החוק , מיפוי צרכים 
ברשויות ובדיקת שותפים רלוונטיים עד 

לתאריך 
06/2020

קבלת החלטה לגבי המשך פרויקט עד 
לתאריך 

07/2020

כתיבה  ופרסום מכרז (כולל הגדרת מדדי 
הצלחה לשירות ומערך הבקרה עליו ) עד 

לתאריך 
11/2020

12/2020בחירת זוכה במכרז

מערכת ניהול 
ארועי חירום 

(בשיתוף 
חוסן בחירום)

ייעול התנהלות הרשות 
המקומית בארועי חירום 

מספר רשויות שיטמיעו את המערכת 
קבלת הצעה מהספק לכלל הרשויות באיזור 
(איסוף נתונים, הטמעה, התאמות וכו') עד 

לתאריך 
06/2020

הצגת התכנית לרשויות האשכול וקבלת 
החלטה על יציאה לדרך עד לתאריך

09/2020

בניית קמפיין שיווקי  דיגיטלי ומערך איסוף 
נתונים דיגיטלי עד לתאריך 

12/2020

בניית מערך איסוף נתונים ע"י סוקרים (הכנת 
12/2020שאלונים, ביצוע הדרכות)

מערכות 
ופרויקטים 
דיגיטליים 

אזוריים

פלטפורמה 
דיגיטלית 
אזורית 
לארועי 
תרבות 

(בשיתוף 
אגף חברה)

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטלית אחידה 

להנגשת כלל ארועי 
התרבות באזור 

לתושבים והגדלת 
התפוסה בארועים 

השונים 

לימוד הנושא והפקת מסמך מיפוי מענים 
הקיימים בשוק

06/2020

ראיונות עם מנהלי מחלקות תרבות ברשויות 
למיפוי צרכים  

06/2020

07/2020הפקת מסמך מיפוי צרכי הרשויות 
 08/2020ביצוע סקר צרכים בקרב תושבי האזור 

08/2020ניתוח הסקר  

09/2020הצגת תוצרי הלמידה בפורום מקדמי תרבות 

קבלת החלטה לגבי בחירת פלטפורמה קיימת 
או פיתוח  עצמאי 

09/2020

11/2020כתיבת מכרז

בחירת מערכת / ספק אפיון ופיתוח עד 
לתאריך 

12/2020 

8מספר רשויות שישתתפו בפלטפורמה 

קהילה 
טכנולוגית

יצירת קהילה של 
העוסקים בטכנולוגיה 
לצורך קידום התחום 

במרחב

03/2020פרסום מכרז להפעלת הקהילה עד לתאריך 

04/2020בחירת זוכה וחתימת חוזה עד לתאריך 
ניתוח מצב קיים ומיפוי גורמים רלוונטיים 
ברשויות מהחברה המפעילה  עד לתאריך 

05/2020

סיום תכנית הקמה ותכנית פעילות לקהילה 
07/2020הטכנולוגית (כולל מדדי הצלחה לתכנית)

פעילות שוטפת בהתבסס על תכנית פעילות 
שוטףמוסכמת (סיום חוזה  סוף רבעון 1 2021)

מספר חברים בקהילה 
מספר מפגשים של חברי הקהילה (מיטאפים) 

מספר האקתונים 
הקמת אתר לקהילה והגדרת מדדי הצלחה 

לשימוש באתר 
ביצוע

שוטףניהול עמוד וקבוצת פייסבוק
מספר חברים בקבוצת הפייסבוק

שוטף ליווי האגף לפיתוח כלכלי באשכול שימור נראות דיגיטליתקידום עסקים

ארנק דיגיטלי
קידום הכלכלה 

המקומית והשירות 
לתושב

דיון בחלופות השונות להפקת מטבע דיגיטלי 
03/2020אזורי והחלטה על המשך הפרויקט ואופיו

חטיבה 
ליזמות

תמיכה במיזם איזורי 
טכנולוגי לקידום 
התיירות בנגב 

06/2020בחינת תמיכה במיזם בעל ערך איזורי

פסולת בנין  
(בשיתוף 

מערך 
הפסולת) 

הפעלת פיילוט השירות 

התקשרות עם חברת שירותי סליקה עד 
לתאריך 

2/20/2020

התקשרות עם חברה המספקת מערכת להפקת 
חשבוניות 

2/20/2020

יצירת טופס פניה דיגיטלי לתושב והעלאתו 
לאתר  

2/28/2020

3/1/2020תחילת הפעלת השירות 

הקמה והטמעת מערכת 
בקרה טכנולוגית 

לשירות לתושב - טיפול 
בפסולת בנין

03/2020בחירת ספק עד לתאריך 
05/2020אפיון המערכת עד לתאריך 

08/2020סיום פיתוח 

סיום בניית תכנית הטמעה כולל הגדרת מדדי 
08/2020הצלחה ואבני דרך

08/2020תחילת עבודה עם המערכת 
הגשת דוח ביצוע מול תכנון  לתכנית 

ההטמעה. מספר דוחות 
5

מערכת 
לניהול שירות 

וטרינרי 
(פריזה) 

מערכת ממוחשבת 
אופטימלית לניהול 
תחום הוטרינריה

ליווי השירות הוטרינרי בקבלת החלטה לגבי 
המשך עבודה עם המערכת הקיימת או יציאה 

להתקשרות חדשה עד לתאריך 
02/2020

בניית תכנית התאמות למערכת והטמעת 
04/2020תוכנת הניהול שתיבחר עד לתאריך 

ביצועהטמעת התכנה בהתאם ללו"ז שייבנה

מוקד שירות 
איזורי 

וטרינרי (נגב 
(19

הקמת מוקד פניות 
איזורי המתמחה 
במערכות בתחום 

הוטרינריה

הטמעת המערכות והצטיידות טכנולוגית של 
המוקד

06/2020

דיגיטציה 
באשכול (פנים 

ארגוני) 

מערכת 
לניהול 
משימות

ניהול משימות מיטבי 
באשכול

לימוד ההיצע בשוק בחירת מערכת עד 
לתאריך 

09/2020

בניית תכנית הטמעה כולל מדדי הצלחה 
ואבני דרך עד לתאריך 

12/2020

הגשת דוח תכנון מול ביצוע לעמידה ביעדי 
6תכנית ההטמעה. מספר דוחות

מערכת 
לניהול 
פיננסי

ניהול מיטבי של 
המערכת הכספית 

באשכול 

05/2020לימוד ההיצע הקיים בשוק

07/2020כתיבת מכרז ופרסומו 
08/2020בחירת ספק עד לתאריך 

שוטףליווי המטה בהפעלת המערכת לניהול פיננסי 

מיזם הזירה

קידום פתרונות 
יצירתיים להתמודדות 
עם אתגרים אזוריים 

באמצעות מתודולגיות 
פיתוח חדשניות

שוטףהשתתפות בצוות חדשנות אזורי אחת לשבוע

סעיפי תקציב



 2019
היתה שנה 

נפלאה!
אז מה היה 

לנו כאן?

2020 כבר כאן

ינואר
הצטרפות נתיבות
לשירות הווטרינרי
האזורי

פברואר
סדנא ראשונה 
בהנחיית צוות 

אפ +60

מרץ
סיור מנהלי אגפי חינוך של 

רשויות האשכול ללמידת 
STEM מודלים לחינוך

אפריל
סמינר הנהגת
האשכול וכניסת
אלון דוידי לתפקיד
יו"ר האשכול

אוקטובר
יום אימוץ של 

השירות הווטרינרי 
האזורי

מאי
הפעלה ראשונה 

של המערך לאיסוף 
פסולת ביתית

יולי
פרויקט מטרונגב 

יוצא לדרך

אוגוסט
קליטת פרויקטורית 

לקידום מנוע הצמיחה 
"תעשיית מדיה"

ספטמבר
פתיחת המגמה 

האזורית ללימודי 
פיזיקה

יוני
החלטת ראשי 

רשויות האשכול 
על הקמת מרכז 

אזורי ללימודי 
מדעים בנתיבות

נובמבר
כנס פורשים 

ראשון של 
מרכז אפ +60

דצמבר
הקמת התזמורת 

האזורית
זכייה בקול קורא 

להשתתפות בתוכנית 
"הזירה" והקמת צוות 

חדשנות אשכולי


