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   קוברסקי,   אדוארד  רומנו, בן   רונית ערוסי,   מזל אלון,  דודי  הוכמן,  ידידיה  בר,  יובל  ירקוני,  גדי :  נוכחים

   דג'אווי,  רויטל  מימון, יהודית  ספקטור, שמואל  רביבו,  קובי  בוקסבאום,  רותם  ברקאי,  מירב גרין,   סילביה

  סלע,   נעמי  מאיר,  בר  תמי  שמעיה,  אליהו    ,פלג  אמיר  קלדרון,   שרון  בלברמן,  שמואל  ברזילי,  דני  אווקרט,  חנניה

 . אדמון  דנה , גל נועם  דניאל,   קארי 

 . - 0-  :  מתנצלים

   טל,  משה ציפורי,  איתי רובין,  השי  , אלמקייס  שמעון ארי, בן  רבקה  אהרון,  אלי  יפרח, מאיר  :  חסרים

 . פרידמן   ראובן  חפץ,  בר  משה,  צפניה

 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

 . דוברת -יפעת   גזברית,-כבי  ,מנכ"ל -ניר  :  קבועים נוכחים

 . האישה קידום - חן ענת לשכה, - תמרה ,מבקר -זנטי יהודה   הנהח"ש,-יפה  :  קבועים  חסרים

 . האגפים  מנהלי כל מימון,  עופר  , סעד שבע   בת  , לדר  נפתלי ,עוזיהו  מיכל  , צוער-מתן  :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 

                                                                                                 מידע. .1

    נפתלי.  בהנחיית  ,2021-ב  המועצה עבודת לתוכנית   על מטרות  גיבוש .2

 

     .מידע  .1

 

שמסיים את תפקידו כסמח"ט דרומית,    נפרדנו מסא"ל גדעון אילאיסטם – דרומית פרידה מסמח"ט 

השנים האחרונות   5-דרכו בצבא. גדעון יליד האזור שירת ב   ימשיך אתלטובת פרק לימודים, ולאחריו 

 במרחב אוג' עזה, ויצר קשר חם וייחודי עם תושבי המועצה, הנהלות הישובים והנהלת המועצה.  

הדדית, בין פיקוד האוג' והחט' הדרומית,   ביחד עם גדעון נוצרה מסורת של שיתוף פעולה הדוק ועזרה

 לבין הנהלת המועצה בכלל, ואילן קב"ט המועצה בפרט.  

 אנחנו מודים לגדעון ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו בצה"ל. 

 

   –   2021-ב  המועצה  עבודת  לתוכנית   על מטרות  גיבוש .2

 בהנחיית נפתלי לדר ומיכל עוזיהו, בהשתתפות חברי המליאה ומנהלי האגפים במועצה.   פתוח דיוןנערך  

 

 : מטרות המפגש  

 . ניסוח משותף של העקרונות המנחים •

 . גזירת התוצאות הרצויות מהמטרות הרב שנתיות שהוגדרו בשנה שעברה •

 . שניסחנוניסוח מחודש של מטרות רב שנתיות לאור העקרונות והתוצאות הרצויות  •
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 שסוכמו במפגש :   עקרונות מנחים

 

 מה? 

   . שיפור איכות החיים, שיפור השירות לתושב •

 . שאיפה לצמיחה דמוגרפית •

   . מוגנות •

 . תוך התייחסות לשונות בין קהילות  –קהילתיות  •

   . הוגנות •

 . שקיפות •

 

 איך? 

 . קריטריונים בחלוקת משאבים )עם העדפה ליישובים חלשים יותר(  •

 . תקציבית אחריות  •

 . רובדית - עבודה דו •

 . חשיבה תוצאתית, ניהול  על פי תוצאות עם מדדי הצלחה שקופים •

 

 שסוכמו במפגש :  מטרות רב שנתיות 

 

 מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי   – קיימות  •

   . על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה

 . קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב •

 . ( תושבים מעורבים, המרגישים משמעותיים ושייכים )אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל השלישי •

 . סל שירותים אופטימאלי לתושבים תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב  •

 . מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושבי אשכול •

 . פעילות וכלכלה חקלאית כמאפיין בולט מועצה, כרוח של אשכול  •

 . ילדי אשכול צומחים וגדלים במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי •

 . כולל תקשורת(  – מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה )תשתיות מועצה בה  •

 . זהות אשכולית משותפת חזקה ומלוכדת •

 . מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד  •

 . תושבים בתחושת מוגנות וחוסן )ביטחוני, קהילתי וכלכלי(  •

 

 

   

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 2/11/20 :  בתאריך אושר                                          

 


