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הפצת תוכנית מראש•
דקות הצגה של כל מנהל אגף על התוכנית המלאה20–כ –שתי ישיבות מליאה ברצף •

[מליאה]טיוטה ראשונה  2021תקציב –30/11•



רקע

הכנת תכנית עבודה שנתית  : זוהי השנה השנייה בה אנו עומדים בפני משימה מורכבת•
.  וקביעת תקציב מתאים ליישומה

(  2019)מיקודי המועצה , המועצהחזוןכצוות מנהלי המועצה קיימנו תהליך של עיבוד •
.  שהוגדרו על ידי המליאה2020ומטרות הרב שנתיות 

כמה ? מה הצליח ומה פחות, האתגרים, ההישגים, בחנו את יעדי השנה שחלפה•
! מה חזינו נכון ומה לא? וכמה יישמנו? מימשנו

בהמשך לתהליך זה הכנו הצעה לאישור המליאה לעקרונות מנחים ומטרות רב שנתיות  •
.של המועצה

בהתאם להחלטת המליאה נמשיך בפיתוח תכנית העבודה ותקציב לשנה החדשה  •
השלכות חירום הקורונה על  -ובהלימה לצרכים ואתגרים חדשים בהם בראש ובראשונה 

.  התושבים והמשאבים



(2005)המועצה חזון
מועצה של יישובים כפריים בהם מתקיימים חיי קהילה ושירותים מקומיים ואזוריים ברמה 

.  ועל אחדות השירותים באזורעל ייחודיות הקהילה ביישוב, כפריציביוןתוך שמירה על , איכותית

תוך שמירה מיטבית  , מועצה אשר תושביה מתפרנסים מחקלאות ומהפוטנציאל הכלכלי הגלום באזור

הנוף והמורשת והערכות לדיאלוג של שלום ושיתוף פעולה כלכלי עם השכנים , על ערכי הטבע

.הפלסטינאים ברצועת עזה

(2019)מיקודי המועצה 
צמיחה דמוגרפית✓

איכות חיים לתושבים✓
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תוך שמירה על , שמירה על צביון כפרי וחקלאי המוביל בארץ•

סביבה ירוקה מוגנת ופורחת

לכל תושב( קהילתית וכלכלית, ביטחונית)תחושת מוגנות •

הסתכלות מכלילה השמה בראש מעייניה את איכות החיים של •

התושב

הובלת תהליכים להעלאת איכות החיים של התושב  •

יחס מכבד והוגן לאוכלוסיות לתושבים קשישים ועם צרכים •

.מיוחדים

.  תעסוקתית וקהילתית מצוינת, יצירת תשתית חינוכית•

(קהילתית וכלכלית, ביטחונית)תושבים החווים תחושת מוגנות •

.אכפתיים ותורמים לסביבה, תושבים מעורבים•

.מנהיגות מקומית שלוקחת אחריות על הקהילות ומרחב המועצה•

:ביסוס תרבות מועצתית התומכת בערכים הבאים•

אוכלוסיות ותושבים עם צרכים מיוחדים ולבני הגיל השלישי •

.זוכים ליחס מכבד והוגן ולאפשרויות לקבל מענה לצרכיהם

שמירה על הטבע וחיבור לנוף המקומי•

קיימות ואחריות אקולוגית  , שמירה על איכות הסביבה•

.כעקרונות מנחים

תוצאה רצויה–איכות חיים לתושבים  איכות חיים לתושבים

(כפי שהוגדרו על ידי חברי המליאה בשנה שעברה והצעה לתוצאה רצויה)מטרות רב שנתיות 



רשותיתשיפור נגישות פנים -נגישות ושירותי תחבורה•

וקירוב המועצה למרכזי תעסוקה ולערים

.ייצור מקומות תעסוקה איכותיים•

.שירותי בריאות ורווחה שימשכו אוכלוסייה למועצה•

פיתוח והרחבת תחומי הפנאי והעשייה הקהילתיים שיפור  •

.תחום איכות הסביבה

.תיווך ההתמודדות עם מצב בטחוני מורכב•

.מענה חינוכי מגוון ומתאים שימשוך משפחות למועצה•

.בניית קהילות חזקות ומושכות קליטה•

תוצאה רצויה–צמיחה דמוגרפית  צמיחה דמוגרפית

(כפי שהוגדרו על ידי חברי המליאה בשנה שעברה והצעה לתוצאה רצויה)מטרות רב שנתיות 

.ככל שניתן במרחב המועצה–אוכלוסייה המתפרנסת בכבוד •

המאפשר ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה  , מרחב חיים ייחודי•

.והרחוקה

.היצע ואפשרויות בחירה בתחום הפנאי והתרבות, חינוך איכותי•

.מנגנונים אפקטיביים להתמודדות עם המצב הבטחוני המורכב•

,  מענה למגוון צרכי התושבים בתחום הבריאות והרווחה•

.  מותאמים למרחב הכפרי

המאפשרות צמיחה אישית וחברתית, קהילות מנוהלות•

עשירה תרבותית וחברתית בזכות הגיוון  –חברה מכלילה •

.והשונות



ניסוח משותף של העקרונות המנחים•

גזירת התוצאות הרצויות מהמטרות הרב שנתיות שהוגדרו בשנה שעברה•

ניסוח מחודש של מטרות רב שנתיות לאור העקרונות והתוצאות הרצויות  •

שניסחנו

19.10.20מטרות המפגש במליאה 



עקרונות מנחים

?מה

שיפור השירות לתושב  , שיפור איכות החיים•

שאיפה לצמיחה דמוגרפית•

קהילתיות•

הוגנות  •

שקיפות•

?איך

קריטריונים בחלוקת משאבים•

אחריות תקציבית•

עבודה דו רובדית•

ניהול  על פי תוצאות, תוצאתיתחשיבה •



ולאופן הצגת תוכנית העבודה בהמשך  -דוגמא למטרה רב שנתיות
מטרות רב  

שנתיות
דוגמא למדדים להצלחהדוגמא ליעדים2021דוגמא למטרות 

לראות ולהגיע אל כל תושבת  

ותושב ולייצר עבורם את  

התנאים להרגיש משמעותיים  

ושייכים

להמשיך בפיתוח והרחבת המענים לתושבים עם צרכים  

בהעלאת הנושא לשיח הקהילתי ועל סדר  , מיוחדים

היום באשכול

למתן הבינאגפייםחיזוק שיתופי הפעולה 

מענה הוליסטי לצרכים

פתיחת מועדונית לילדים עם צרכים  

מיוחדים

הפעלת פעילויות פנאי לילדים במתן 

מענים במסגרות משלבות ומסגרות  

ייעודיות

ויצירת מרחב  הרשותיתחיזוק המודעות 

בטוח להורים וילדים

למידה משותפת של שולחן עגול צרכים  

שיתופי פעולה שנתיים  2יצירת , מיוחדים

חוצי אגפים

ילדים 10השתתפות של לפחות 

במועדונית תוך מתן מענה והעשרה  

להורים

לפחות ייעודית 1פתיחת פעילות חוגית 

ילדים בחוגים  15ושילוב לפחות , לילדים

מועצתיים

חיזוק אירועי פברואר יוצא מן הכלל הן 

רשותיתוהן ברמה ישוביתברמה 

המענים לגיל שלישי בהתאם לתוכנית ועמקתיישום 

.האסטרטגית המועצתית

אפשרויות מסלולים ובחירה , לפתח מגוון מענים-חינוך

עבור צרכים שונים ומגוונים

לחזק מודעות סביבתית באשכול ומעורבות פעילה של 

תושבים בעשייה סביבתית

,  להעשיר את הפנאי והתרבות באשכול תוך חיזוק יצירה

יוצרים והון אנושי מקומי



מוצעות לדיון ותיעדוף המליאהרשותיותמטרות 
2021מטרות מטרות רב שנתיות

קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב

המרגישים משמעותיים ושייכים, תושבים מעורבים

סל שירותים אופטימאלי לתושבים תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב

מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושבי אשכול

כרוח של אשכול, פעילות וכלכלה חקלאית כמאפיין בולט מועצה

(קהילתי וכלכלי, ביטחוני)תושבים בתחושת מוגנות וחוסן 

מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד

ילדי אשכול צומחים וגדלים במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

,  (כולל והקטנת המפגעים הסביבתיים)הסביבה , מועצה בה מתקיימת שמירה מיטבית על ערכי הטבע

הנוף והמורשת

.מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה

(כמות ומגוון)הגדלת אפשרויות התעסוקה במועצה 



אירגוניותמטרות פנים 
2021מטרות מטרות רב שנתיות

האירגוניתחיזוק ההזדהות והשייכות , לחזק את חיבור צוות המועצה למטרות וחזון המועצה

התייעלות ארגונית

לחזק את האיתנות הכלכלית של המועצה


