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 קהילת אשכול יקרה,

עבודת  של  תוצר  היא  לפניכם  המובאת   2023 לשנת  העבודה המועצתית  תוכנית 
והנהגות  הוועדים  המועצה,  מליאת  בשיתוף  המועצה  אגפי  של  מתמשכת  מטה 
הישובים. זו שנה רביעית שאנו מפרסמים את תוכניות העבודה השנתיות ומטרתן 
להציג את סדר היום המועצתי, היעדים לשנה הקרובה, צעדי הפעולה למימושם 

וההתקדמות בתוכנית האסטרטגית הרחבה של המועצה. 

 11 על  המסתמכת  רחבה  מועצתית  בראיה  העבודה  תוכניות  את  הובלנו  השנה 
מטרות רב שנתיות אותם גיבשנו יחד עם המליאה לפני שנתיים. צורת חשיבה זו 
אשר  הפעולה  שיתופי  חיזוק  תוך  מסונכרנת  לעבודה  המועצה  אגפי  את  מכוונת 
יובילו אותנו קדימה וישפרו את היכולת שלנו להרחיב את סל השירותים ואת היכולות 

הכלכליות שלנו.  

תוכניות העבודה נבנו בהתאם למסגרת התקציבית של המועצה ובצל התייקרויות 
רוחביות במשק וחוסר יציבות שלטונית. על אף זאת, תקציב המועצה לשנת 2023 
הגדול   ,₪ מיליון   231 סך  על  עומד  מליאת המועצה  ידי  על  אחד  פה  אושר  אשר 
בתולדות המועצה עם גידול של 10 מיליון ש"ח מתקציב שנה שעברה. מקור הגידול 
נובע בעיקר מתוספת הכנסות ארנונה מבסיסי צה"ל, מהלך אותו הובלנו כדי לתקן 

טעות חיוב היסטורית, איתה הגענו עד לבג"צ. 

גם השנה הנתח הגדול בתקציב מופנה לחינוך וטיפוח דור העתיד, לרווחה ולקהילה. 
כמועצה חקלאית בלב המרחב הכפרי- נושא הקיימות והסביבה, שמירת השטחים 
של  היום  בסדר  וגדל  הולך  נתח  תופס  מתחדשות  לאנרגיות  והמעבר  הפתוחים 
לחיזוק  לפעול  ממשיכים  אנו  אלה  לצד  בהתאם.  העבודה  ובתוכניות  המועצה 
על  לשמירה  חדשנות  בין  מתמיד  איזון  תוך  תשתיות  ופיתוח  התיירות  העסקים, 

הקיים, בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי קהילתי וחברתי. 

אחת המטרות המרכזיות של המועצה היא לבסס את מצבנו הכלכלי לטווח הארוך. 
משאבים רבים מושקעים כדי לפתח מנופי צמיחה שיגדילו את הכנסות המועצה 
ויאפשרו לנו להרחיב את איכות השירותים לתושבים. מפירות ההשקעה היום נזכה 

כולנו להנות בעתיד הקרוב ועוד שנים רבות קדימה. 

ברצוני להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הטמעת מהלך תוכניות העבודה, 
לחברי המליאה ולהנהגות הישובים השותפים איתנו לדרך.

כל שנה אנו עולים עוד מדרגה ומכוונים גבוה יותר. אני מאמין שתוכניות העובדה 
שעבדנו עליהן יחד יבטיחו קפיצת מדרגה נוספת בשירות הניתן לתושבות ותושבי 

המועצה.

גדי ירקוני
ראש המועצה

תוכניות  את  הובלנו  השנה 
העבודה בראיה מועצתית רחבה 
רב  מטרות   11 על  המסתמכת 
עם  יחד  גיבשנו  אותם  שנתיות 
צורת  שנתיים.  לפני  המליאה 
אגפי  את  מכוונת  זו  חשיבה 
המועצה לעבודה מסונכרנת תוך 
אשר  הפעולה  שיתופי  חיזוק 
וישפרו  קדימה  אותנו  יובילו 
את  להרחיב  שלנו  היכולת  את 
היכולות  ואת  השירותים  סל 

הכלכליות שלנו.  
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נבנו  העבודה  תוכניות  השנה 
אחת  של  ולרוחבם  לאורכם 
עשרה מטרות על שאותם גיבשנו 
יחד עם מליאת המועצה, מתוך 
הסתכלות פנימה והחוצה ובדרך 
משותפת של כלל האגפים, לצד 
שכשצועדים  התפיסה  ביסוס 

יחד מגיעים רחוק ואל המטרה. 

אשכולניקים יקרים,

השנה תוכניות העבודה נבנו לאורכם ולרוחבם של אחת עשרה מטרות על שאותם 
גיבשנו יחד עם מליאת המועצה, מתוך הסתכלות פנימה והחוצה ובדרך משותפת 
של כלל האגפים, לצד ביסוס התפיסה שכשצועדים יחד מגיעים רחוק ואל המטרה. 

התקדמנו צעד נוסף לחיזוק הקיימות- הקטנת מפגעים, אכיפה ושמירה על ערכי 
הטבע הנוף והסביבה.

יצרנו יחד עוד תשתיות קהילתיות ביישובים. 
התחברנו יחד למעורבות ועשייה של התושבים. 

דייקנו את סל השירותים אל מול מסגרות התקציב. 
יצקנו עוד יסודות בדרך לכלכלה עצמאית ופיתוח עסקי. 

זרענו והשקנו פעילות וכלכלה חקלאית חדשנות וטיפול בפסולת חקלאית.
ממשיכים להשקיע בדור העתיד שיגדל ויצמח במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי.

באופן  דמוגרפית  בצמיחה  מועצה  ומלוכדת,  חזקה  משותפת  אשכולית  זהות 
מתמיד. והכל לטובת תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן ביטחוני, קהילתי וכלכלי.

אני רוצה להודות לכלל המנהלים והעובדים על המסירות והדבקות בדרך.
אני מלא תקווה וחדוות העשייה למען הבית שלנו באשכול והקהילה המופלאה.

 
יחד נעשה ונצליח

דודי אלון
סגן ראש המועצה
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תוכן עניינים
5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

יעדים נבחרים לשנת 2023
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תשתיות קהילתיות
מעורבות

סל שירותים אופטימלי
כלכלה עצמאית

פעילות וכלכלה חקלאית
דור העתיד
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זהות אשכולית
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מוגנות וחוסן
תקציב 2023
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אנו גאים להציג בפניכם את 11 מטרות העל אשר
המועצה הציבה לעצמה בשיתוף המליאה לשנת 2023

קיימות

זהות
אשכולית

תשתיות
קהילתיות

כלכלה עצמאית

מעורבות

פעילות וכלכלה 
חקלאית

צמיחה
דמוגרפית

סל שירותים
אופטימלי

דור העתיד

מוגנות וחוסן   ניידות

יעדים נבחרים לשנת 2023
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סביבה וקיימות
הגברת אכיפה בתחום ניקיון פסולת שמייצרת 

מפגעים 

בניית תשתית טכנולוגית ולוגיסיטית עבור הפקחים  	

שיגרות אכיפה ובקרה לאיתור מפגעים וקנסות 	

אכיפה מערכתית ביחד עם גורמי אכיפה נוספים 	

הסברה לציבור בנושא הגברת אכיפה 	

הפחתת הטמנת פסולת

 הסברה וגיוס התושבים להפרדת פסולת במקור 	

טיפול בלישמניה 

ניטור והדברת מכרסמים וזבוב החול 	

הנדסה
פינוי פסולת בנין ותשתיות בצורה יעילה 

חיפוש ולמידה של טכנולוגיות חדשות לפינוי פסולת  	

בעבודה מול קבלנים

אסטרטגיה
פיתוח ושימור שטחים פתוחים 

גיוס תקציבים לטיפול במתחם קירות ימית  	

תכנית ניהול למתחם בארי 	

הגברת המעורבות והאכיפה בשיתוף משרד  	

החקלאות בתחום המרעה 

קידום אגרואקולוגיה, פיתוח משותף של מנגנונים  	

לטובת ממשק מיטבי בין שטחים פתוחים חקלאיים 

לשטחים פתוחים טבעיים ושמורים.

טיפול בדרך השדות 	

פיתוח ושימור אתרי מורשת

שיפור ותפעול מנגנון לאחזקה נאותה לאנדרטאות. 	

פיתוח אתר נאחביר ואתרי מורשת במתחם בארי 	

הכשרת מתנדבים להעברת מערכי ביקור בבית  	

מורשת

הטמעת עוגני ביקור של מוסדות החינוך בבית  	

המורשת

חנכנו את טיילת חבל שלום

1 מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות 
והקטנת המפגעים הסביבתיים 
ושומרת באופן מיטבי על ערכי 
הטבע, הנוף והמורשת ואיכות 

הסביבה 

קיימות

יעדי 2023

הצצה לעשייה האשכולית 
ב-2022
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השלמנו בניית 5 תחנות שאיבה חדשות יצאנו בפרויקט "נאמני סביבה" ישוביים
ומתקדמות של מי שפכים והשנה נשדרג 13 

תחנות ברחבי המועצה

הצבנו מדיחי כלים בכל גני הילדים 
במועצה לצמצום שימוש בחד פעמי

34 2

חינוך 
חינוך סביבתי מבוסס מקום

למידה של נושאי קיימות וסביבה באופן חוויתי דרך  	

סוגיות מקומיות

חיזוק תחושת השייכות והאחריות לסביבה וקיימות

שת"פ בין כל הגורמים הרלוונטיים ליצירת מודעות  	

למפגעים סביבתיים

יצירת אקטיביזם סביבתי דרך פרויקטים סביבתיים

שת"פ עם רכז חינוך סביבתי 	

דוברות
חיזוק הסברה בתחום סביבה 

המשק קמפיין "מיקי": הפצת מידע שוטף בכל  	

האמצעים הדיגיטליים, שילוט במרחב ציבורי, מדור 

נעים להכיר נאמני סביבה

חקלאות 
טיפול ופינוי אריזות חומרי הדברה 

מתן פתרון בר קיימה לפינוי אריזות ריקות 	

מתן פתרון בר קיימה לפינוי חומרי הדברה פגי תוקף 	

הטמעה ותמיכה של תכנית לטיפול בפסולת חקלאית

תמיכה וסיוע בפרויקט טיפול בפסולת חקלאית  	

מטעם אשכול רשויות נגב מערבי

קיימות | תכנית עבודה בסימן המראה
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 מרכז קהילתי
הטמעת שפה קהילתית משותפת בהנהגות 

הישובים- מיקוד עבודה מבוססת נתונים )תמונת 
מצב( ומנהיגות השתתפותית

כינוס פורומים מקצועיים בנושאי חינוך חברתי,  	

תרבות, צעירים, ספורט וליווי סדור שלהם לאורך 

 השנה

בניית "אמנת חינוך חברתי יישובי" בין הישובים 
והרשות

הצגת האמנה והחתמת הישובים 	

קיומם של מדריכים לחינוך חברתי בישובים באופן 
קבוע

חיזוק העבודה עם אירגונים המסייעים בגיוס, קידום 
תוכנית מגורים עם השומר הצעיר והשומר החדש, 

עבודה מול צעירים משוחררים.

שיפור יכולות היישובים לתת מענה בנושא מעטפת 
קהילתית לתושבים עם צרכים מיוחדים

קבלת ליווי לשילוב בחינוך חברתי בישובים, העלאת  	

המודעות בקרב בעלי תפקידים ומתנדבים בחינוך 

החברתי.

חינוך
חיזוק החינוך בישובים בשגרה ובחרום 

עבודה עם גורמי החינוך, מנהלי קהילה והצח''י  	

ניהול וחיזוק החינוך בגיל הרך בישובים 

קיום פורומים וקבוצות למידה ועבודה בגיל הרך  	

בינוי מעונות יום וגני ילדים עפ"י הצרכים 

אישור תקציבי מול משרד החינוך וליווי התכנון  	

והבינוי של מעונות וגני ילדים 

חוסן
הטמעת מערכת טכנולוגית בכל היישובים ובשולחן 

המרכזי על מנת לייצר תמונת מצב יישובית 
אינטגרטיבית ואיכותית בחירום

תרגול המערכת בישובים 	

מיסוד תהליכי הוקרה לפעילי צח"י

הטמעת התוכנית להוקרה וגיבוש במסגרת ישובית  	

קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב
תשתיות קהילתיות

יעדי 2023
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אסטרטגיה
הנהגות היישובים פועלות באופן מקצועי ומיטבי 

לפיתוח היישוב 

הכשרה לועדים חדשים 	

ליווי על ידי יועצים מומחים לתהליכי פיתוח בישובים 	

יישום מודל מותאם לניהול ישובים קהילתיים 	

שיתוף פעולה מיטבי בין הנהלות היישובים למועצה 

גיוס רכז ישובים במשרה מלאה 	

פורום יורים ופורום מזכירים פועלים במהלך השנה 	

יצאנו לסמינר משותף עם הנהגות ובעלי זכינו בפרס החינוך הארצי
התפקידים בישובים לשיפור העבודה 

המשותפת

הקמנו את פורום "קהילת הורים לילדים עם 
צרכים מיוחדים"

3 2 1

סביבה וקיימות 
נאמני סביבה בישובים 

ליווי לקבוצת נאמני -סביבה מחזור א 	

הכשרת מחזור ב לנאמני סביבה  	

הנדסה 
שיפור הקשר עם הישובים בשגרה ובחירום 

איתור רפרנטים קבועים לאגף הנדסה בכל ישוב  	

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

תשתיות קהילתיות | תכנית עבודה בסימן המראה
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 מרכז קהילתי
דתיים וחילוניים באשכול יחושו ערבות הדדית זה לזה

גיבוש קבוצת משימה, הגדרת מטרה מוסכמת  	

משותפת, הגדרת ייעדים לקבוצה, כתיבת תוכנית 

של אירועים ופעילויות שנתית בסימן קירוב לבבות

טיוב המענים הקהילתיים לתושבים עם צרכים 
מיוחדים

ליווי קבוצת הורים ותושבים מעורבים להובלת  	

התהליך, הכשרות צוות חוגים וחינוך חברתי 

לשילוב, קיום תוכנית שנתית למפגשים איכותיים 

שמאפשרים פנאי למשפחות, מעטפת שיתוף 

ותמיכה של הורים להורים, הרחבת פעילות פברואר 

יוצא מן הכלל להעלאת המודעות

לעורר צורך ולבסס מסורת של יזמות חברתית 
והתנדבות בכלל ובמיקוד צעירים ונוער

מרכז הנוער ירחיב את מסגרות היזמות החברתית  	

בעוד שני תחומים, מרכז צעירים באמצעות תוכנית 

המלגות יניע לפעולה ויצא קול קורא לצעירים, 

הובלת "הסלון של אשכול" יוזמה פלטפורמה 

שהוקמה על ידי תושבים למרחב לשיתופי פעולה 

ליזמות חברתית

שירותים חברתיים
הגברת מעורבות תושבים ע"י עשיה פעילה, נתינה 

ואכפתיות 

הקמת צוותי מעורבות חברתית ישוביים  	

ביסוס ערך ההתנדבות בקרב עובדי המועצה 

התנדבות ארגונית  	

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מעורבים בפיתוח 

מענים  

הקמת קבוצת הורים פעילה עם הדרכה  	

 המשך מרכז קהילתי
יצירת פלטפורמה לעבודה משמעותית יותר עם 

הציבור הדתי באשכול

כניסה לתפקיד של מנהלת שלוחת מרכז קהילתי  	

בחלוציות

עשייה של תושבים.ות 
לתחושת משמעות ושייכות 

)אוכלוסיות עם צרכים 
מיוחדים, הגיל השלישי(

מעורבות

יעדי 2023

1
תמכנו ומיסדנו מגוון יוזמות ורעיונות 

מהשטח ואקטיביזם חברתי, כמו 
האשכוליגה- ליגת הכדורגל האזורית

1

הצצה לעשייה האשכולית 
ב-2022



10 | מועצה אזורית אשכול | 11

סביבה וקיימות
אירועים לכלל הקהילה בתחום הקיימות והסביבה  

הפקת אירועים קהילתיים בימים ירוקים בהובלת  	

אגף סביבה וקיימות

קידום מעמד האשה
עידוד נשים למעורבות חברתית ואקטיביזם  

ליווי הקמה של קהילת נשים הנפגשת באופן קבוע 	

טקס הוקרת נשים משפיעות בקהילה ומעוררות  	

השראה המהוות דוגמא ומודל מקומי להצלחה

חינוך
שיפור שת"פ בין מוסדות החינוך והקהילה  

מענים במסגרת קידום נוער והשתתפות בשולחן  	

עגול צרכים מיוחדים

תרומה לקהילה בדגש על גיל שלישי 

העצמת והגדלת פעולות ההתנדבות בדגש על גיל  	

שלישי

העמקת שיתוף הפעולה עם הישובים והתושבים 

בתחום החינוך  

פיתוח ויישום מענים עפ"י הצרכים והבקשות של  	

הישובים

מתן מענים אופטימליים לחינוך המיוחד 

הקמה וליווי מסגרות ח"מ, שיתוף תלמידי ח"מ וליווי  	

ומתן מענים לצרכים החינוכיים

הקמנו את תחנת שי"ל - שירות יעוץ 
לאזרח

הכשרנו פעילים למען האוכלוסיה הותיקה 
ביישובי צוחר

מיסדנו פעילות לשימור גיבוש וחיזוק 
צוותי החירום הישוביים

32

מעורבות | תכנית עבודה בסימן המראה

4
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הקמנו את המרכז לתשושי נפש

מרכז קהילתי
פיתוח תפיסת הלמידה לאורך החיים מעבר לקיים היום 

באשכול )בעיקר קיים עבור ילדים(  

הרחבת פעילויות הפנאי, ספורט והעשרה לבני 40 + הן  	
בגרובטק, הן בחוגים, העשרה ותרבות

שיפור הנגשת המידע לציבור  

סיום תהליך למידה אודות פערי השיווק הקיימים קיום  	
והצפת הציבור במידע

שיפור סל השירותים לצעירים  

חיזוק ההיכרות עם חטיבת הגיל הצעירה )מתגייסים,  	
סטודנטים ורווקים עד גיל 30( ע"י יציאה לשטח 

והיכרות אישית

קיום תוכנית פנאי שנתית לתרבות לצעירים, הנגשת  	
הזכויות לצעירים

כספים 
הנגשת מידע תשלומים  

החלפת מערכת מידע  	

הנגשת מערך גביית התשלומים  	

הכנסת מערך קליטת תשלומים באמצעות ארנקים  	
דיגיטאליים

ריכוז תשלומי מיסים ואגרות מועצה והנגשתם 	

הגברת גבייה  

צמצום חובות עבר ארנונה ב 5% ע"י קידום הסדרים  	

מעבר לגביה מנהלתית עיקולי בנקים 	

העלאת גביה ל- 96% 	

הורדת עלויות בגביה משפטית ב10% ע"י החלפת  	
מערכת מידע והתאמות 

סיום הסדר צה"ל וחובות עבר 	

גיוס יעוץ חיצוני 	

ניהול תקציב מועצתי אגפי תואם צרכי מועצה  

בניית 'תקציב 0' ל2 אגפים תואם צרכים וליווי שנתי  	
שלהם עד בנייה של תקציב 2024

יעילות תקציבית 	

הפחתת חובות ממשלה תב"ר ב20% ע"י שינוי שיטת  	
תשלום/דיווח

סיום מכרז והטמעה של מערכת מידע - המכילה  	
מערך ספקים מכרזים

שיפור שירות לספקים ואגפים ע"י הטמעת מערכת  	
קליטת חשבוניות אלקטרונית

תוך מיצוי מירבי של מסגרות 
התקציב

 סל שירותים 
1אופטימלי 1

חינוך 
טיוב ופיתוח שירותי החינוך בכלל זה שרותיים פדגוגיים 

חברתיים ורגשיים

הפעלת מערך שירותי החינוך והמענים לצרכים  	
ולבקשות בכל התחומים פדגוגי רגשי וחברתי

גיבוש מענים לצרכים ולפניות תושבים

מתן המענים ומעקב בביצוע 	

כל התלמידים באשכול לומדים במוסדות החינוך 
המוכרים

רישום ושיבוץ תלמידים במוסדות החינוך 	

יעדי 2023

הצצה לעשייה האשכולית 
ב-2022
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התחלנו בהקמת נקודת כיבוי נוספת 
במועצה, בכיסופים

3 2

דוברות 
שיפור בהנגשת מידע ושירותי המועצה לתושבים

סדנה ושירות למנהלים 	

הטמעת והעלאת מספר קוראים ניוזלטר אשכוליות 	

העלאת העוקבים בווצאפ המועצתי 	

מעבר לפלטפורמות שיווק ואירועים דיגיטלית 	

הנגשת ישיבות והחלטות מליאות המועצה 	

 בנינו מגרשי שחב"קים- שחק בקהילה בישע, 
בני נצרים ושלומית. השנה יבנו במבטחים 

ובחולית

הרחבנו את מגוון השירותים למען 
תושבים עם מגבלות ניידות

4

 הנדסה
הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה

אישור משרד הפנים 	

קידום תכנית מתאר כוללנית

התקשרויות עם יועצים 	

פיתוח אזורי תעשיה

קידום תשתיות באזורי תעשיה 	

שדרוג תשתיות חשמל

קידום הקמת תחמ"ש ניר יצחק מול חברת חשמל 	

שדרוג תשתיות כבישים

הרחבת 232 מול נת"י 	

שדרוג תשתיות מים 

שיקום תשתיות מים בשכונות ותיקות ביישובים  	
קהילתיים

שדרוג כ-13 תחנות שאיבה 	

שירותים חברתיים
צמצום פערים התפתחותיים 

הפעלת תוכנית מסיכון לסיכוי  	

תמיכה, הנגשת מידע ומיצוי זכויות 

קבוצת הורים למאובחנים חדשים  	

מענים למרותקי בית קשישים  

הכנסת סמך מקצועי לבתי מרותקים 	

שדרוג מענה רפואת לילה 

בחינת חלופות מול ספקים שונים. מיצוי משאבים מול  	
משרד הבריאות וקופות החולים 

העלאת תחום קידום בריאות ורווחה לסדר היום הישובי  

חידוש ופיתוח פורום רכזי בריאות ורווחה 	

אסטרטגיה
צמיחה מתמדת בתקציב הנכנס מקולות קוראים תוך 

מימוש מיטבי בשנת 2025 

פיתוח מנגנון ארגוני שיאפשר מוטת שליטה על  	
הקולות קוראים מרמת ההגשה עד קבלת הכסף  

חקלאות
סיוע לחקלאים במועצה אזורית אשכול בצריכת ידע 

לקידום ופיתוח המשקים

הפעלה שוטפת "מרכז מענים" לחקלאי אשכול   	

סל שירותים אופטימלי | תכנית עבודה בסימן המראה
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חברה כלכלית 
קידום פיתוח אנרגיות מתחדשות  

קידום אתר דיה - ייצור חשמל מפסולת אורגנית 	

הקמה והפעלת מט"ש חולית והשבת מים לחקלאות 	

תקצוב לתכנון מגה פרויקט סולארי צמוד גדר 	

פיתוח תעשייה  

השלמת שיווק ופיתוח אזור תעשיה אבשלום 	

שיווק ופיתוח תשתיות אזור תעשיה חקלאי 	

פיתוח מסחר ולוגיסטיקה  

תכנון ובניית מרכז לוגיסטיקה כרם שלום 	

פיתוח נכסים מניבים  

סיום אישור תב"ע מנחת גבולות 	

סיוע לישובים ביצירת עוגנים כלכליים 	

פרויקט עתידי לבחינה  

בחינת היתכנות למפעל השבת פסולת, מרכז תיירות  	
וספארי בין-לאומי

מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן 
כלכלי לתושביה 

כלכלה עצמאית 

אסטרטגיה
פיתוח וחיזוק יזמויות ועסקים קטנים

מתן הכשרות מקצועיות וכלים בנושא ניהול עסק  	

גיבוש קהילת העסקים ויצירת שיתופי פעולה  	

סמינר לבעלי עסקים בנושא חוסן עסקי 	

מענה לצרכים פרטניים וייחודיים של בעלי עסקים  	

בתחום השיווק והמיתוג

הנגשת והגדלת הזדמניות לבעלי העסקים 	

בנית תוכניות והובלת פרויקטים המעודדים קניה  	

בעסקים מקומיים וצריכה מנותני שירות מקומיים

פיתוח ומיסוד תחום התיירות

כתיבת תוכנית אב 	

חיזוק הקשר עם עמותת התיירות 	

קיום פסטיבל חקלאות 	

חיזוק והסדרת הקשר עם אינדינגב 	

יעדי 2023
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כלכלה עצמאית 

חינוך
פיתוח כלכלה מקיימת כמודל פעולה במערכת החינוך

העדפה וקידום תושבי אשכול במסגרת מוגדרת  	
בפעילות מערכת החינוך

הרחבת ההון האנושי המקומי בתחום החינוך

הסבת תושבים אקדמאים לחינוך ושילובם במערכת  	
החינוך

1

סיימנו מכרז להקמת והפעלת אתר דיה 
הראשון מסוגו בארץ למיחזור פסולת

התחלנו בבניית מפעל השבה של מי קולחין 
גדול

מקדמים מגה פרויקט סולארי צמוד גדר 

3 2 1

 סביבה וקיימות 
הסדרה רגולטורית של המועצה בתחום רישוי העסקים

הטמעת הרפורמה של מפרט אחיד בנושא רישוי  	
עסקים

הסדרת חוקי עזר

קידום 2 חוקי עזר הקשורים באכיפת האגף )תברואה  	
ורוכלות(

הנדסה
פיתוח תשתיות באזורי תעשיה 

קידום תשתיות באזורי תעשיה 	

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

כלכלה עצמאית | תכנית עבודה בסימן המראה
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חברה כלכלית 
פיתוח מו"פ דרום  

הפיכת המו"פ למרכז ידע ונסיון מוביל ומשמעותי  	
בקנה מידה ארצי בתחום החקלאות החכמה 

והמדייקת

חינוך  
פיתוח העמקה והעצמת לימודי החקלאות במוסדות 

החינוך 

יישום לימודי חקלאות מדייקת ואגרוטק 	

הקמת חווה חקלאית, שת''פ עם המו''פ והחקלאים  	
במועצה

עבודת חקר ופרויקטים בתחום החקלאות 	

הפעלה ופיתוח חממות לימוד וגינות במוסדות החינוך 	

חקלאות 
חיבור החקלאים והמועצה למו"פ וייזום מחקרים 

רלוונטיים 

איתור מחקרים ומיזמים מקומיים ובמרחב  	

שיתופי פעולה רחבים מול מו"פ דרום ומו"פים נוספים 	

 הוצאת קול קורא למו"פ וליזמות מקומית 	

יישום תכנית "מחקר ופיתוח" באשכול )תשתיות 
למרחב בטא סייט אזורי( 

גיוס משאבים ושותפים ליישום  	

כמאפיין בולט של אשכול
פעילות וכלכלה חקלאית

סביבה וקיימות
תוכנית לטיפול בפסולת חקלאית

שותפות במערך הטיפול בפסולת חקלאית )חלק  	
מצוות היגוי לטיפול בפסולת, פיקוח טיפול מפגעי 

העבר(

יעדי 2023
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פעילות וכלכלה חקלאית

דוברות
מיתוג המועצה כמועצה חקלאית, קולטת וחדשנית

יח"צ סביב פסטיבל חקלאות וקליטה, כתבות תקשורת  	
ארצית

1
קידמנו את אישור תוכנית הפל"ח המועצתית 

בועדת תכנון ובניה
קידמנו הקמת מפעל למיחזור פסולת הקמנו מרכז מענים לחקלאים

פלסטיק והכנת משטחים לתעשייה וחקלאות 

3 2 1

 הנדסה 
קידום פרויקטים ותב"עות בתחום החקלאות

ליווי מקצועי לישובים מול הועדה המרחבית נגב  	
מערבי וגורמי חוץ רלוונטיים

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

פעילות וכלכלה חקלאית | תכנית עבודה בסימן המראה
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מרכז קהילתי 
הרחבת מעגלי מעורבות ההורים בעשייה החינוכית  

יישום תוכנית פעולה המתגבשת לחיזוק מעורבות  	
הורים באמצעות העשרה ויצירת מרחב פעילות 

להורים וילדים )חוגים, בתי הספר(, שיתוף פעולה כולל 
 של שולחן רשותי רחב

חיזוק וביסוס ממשקים מול בתי הספר 

בניית עבודת מטה מול הנהגת החינוך הפורמלי,  	
הרחבת הפעלת חוגי ההעשרה בבתי הספר על ידי 

המרכז הקהילתי, קידום כנס חינוך שנתי באשכול

ביסוס מודל עבודה בכוחות משותפים להגעה לנוער 
במצבי סיכון ולהיות שם עבורם

מיפוי עומק של בני/בנות הנוער - מעגלי ההשתייכות  	
שלהם ומתן מענים נקודתיים לנוער מאותר בשיתוף 
צוות בתי הספר, חיזוק מערך האיתור והליווי בישובים

יצירת מערך למעורבות נוער בצורה אקטיבית חיובית

חיזוק נוכחות תנועות הנוער בישובים וחיזוק מעמדם  	
של בני הנוער כמובילים בישובים. הגדלת מספר בני 

הנוער בקבוצות תוכן המעודדות מצויינות )ספורט, 
מוזיקה, מחול, מדעים ועוד(, הגדלת היקפי תוכנית 

תעסוקת נוער בקיץ, פיתוח מתחם בילוי לנוער

המשך מרכז קהילתי
חינוך חברתי אחרי בית הספר לילדי היסודי

שימור המסגרות הקיימות בקריית החינוך ומוסדות  	
החינוך היסודיים ובחינה רשותית של הדרכים ליצירת 

חינוך חברתי מיטבי

להכין את הנוער שלנו לשירות משמעותי ולתת לו כלים 
לחיזוק המסוגלות

תיאום שולחן עגול רב תחומי, קיום סדנאות ופעילויות  	
הכנה לשירות משמעותי

לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי
דור העתיד

שירותים חברתיים 
איתור נוער בסיכון בישובי החלוציות

פתיחת קבוצה לבני נוער בבני נצרים )אופניים/ 	
חברתית( מדריך מאתר בנווה ובחינת הצרכים של 

שלומית
בני נוער במועצה החווים בדידות יהיו משולבים 

בפעילות מיטיבה אחר הצהריים

פתיחת מענה נוסף לבני נוער בסיכון - בתחום החיות- 	
רכיבה טיפולית

הקניית כלים לתזונה נכונה לילדים, הורים וצוותי הגן

תוכנית תזונה בריאה בכ- 20 גנים 	

יעדי 2023
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דור העתיד
1

פתחנו את הגרובטק - הבית הטכנולוגי 
באשכול

הרחבנו את מגוון חוגי המועצה והגדלנו 
את כמות המשתתפים

פתחנו כיתת תקשורת ראשונה באשכול

3 2 1

 חינוך 
הובלה ועיצוב מערכת החינוך באשכול תוך מענים 

חינוכיים פדגוגיים, חברתיים ורגשיים, איכותיים 
ומשמעותיים בהתאם לצרכים.

הובלת פרוייקטים מחוללי שינוי ומצוינות במדעים  	
וטכנולוגיה )תכנית הנובליסטים, תעשידע, נוער שותה 
מים ודעת, יזמים צעירים, קידומטיקה תכניות מצוינות, 

מילה, מודל המוזיקה, ניצני סייבר, גשרים(

הטמעת התפיסה הפדגוגית יצירת ייחודיות לכל בית 
ספר

פיתוח והובלת למידה פרו אקטיבית, לומד עד  	
ופרסונליזציה של הלמידה, בניית מודל הבחירה 
המבוקרת פיתוח ומתן מענים מגוונים, העשרה 

ואפשרויות בחירה

חיזוק הקשר האישי בין הצוותים החינוכיים ובינם ולבין 
התלמידים

בניית תכנית לאקלים חינוך מיטבי בדגש על הקשר  	
האישי מחנך תלמידים

הכנה וליווי השירות בצה''ל, שנת שרות, מכינות ושירות 
לאומי

בניית תכנית הכנה לצה''ל ולשירות לאומי 	

סביבה וקיימות
יישום תוכניות לחינוך סביבתי בבתי הספר

קידום ועדת היגוי 	

גיוס רכזי חינוך במוסדות החינוך וקיום תכנית חינוך  	
סביבתי בתוך בית הספר

 המשך חינוך 
פיתוח והתאמת המענים בתחום הגיל הרך למציאות 

המשתנה

המשך התהליך האסטרטגי  	

התאמת המענים בגילאי לידה עד 3 לפי מדיניות  	
החדשה של משרד החינוך

 חקלאות 
הקמת חווה לימודית חקלאית באשכול

קבלת הכרה ממשרד החינוך, תחילת תכנון לבינוי 	

חיזוק לימודי החקלאות בכלל מוסדות החינוך )מגילאי 
הגן ועד לחטיבה עליונה(

בניית תוכנית פדגוגית מגילאי גן ועד יב'. 	

שיתוף פעולה עם אשכול רשויות ללימודי חוץ- מכון  	
וולקני ללימודי חקר

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

דור העתיד | תכנית עבודה בסימן המראה
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מערכות מידע ומיחשוב 
שדרוג תשתיות תקשורת )ישנות( קיימות

ביצוע הפעולה בהתאם לתוצאות סקר אתר 	

העברת כל המחלקות והאגפים לעבודה בענן

בניית תוכנית להעברת המחלקות לענן 	

החלפת מערכת CRM למוקד/מועצה

בהתאם להמלצות יועץ דיגיטל אשר עושה עבודה  	

בנושא

 מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין
לסביבה הקרובה והרחוקה

ניידות

תחבורה
 שיפור שירות ההיסעים בתחבורה הציבורית

בחינת ההיתכנות לשינוי במתווה הקווים מול משרד  	
התחבורה

 
שיפור השירות לאנשים עם מוגבלות בניידות

תקן לנהג נוסף ברכב מונגש והדרכת מיומנויות שרות  	
לנהגים בהסעת הגיל השלישי ואוכלוסייה עם צרכים 

מיוחדים על מנת לתת מענה מותאם
 

שירות מיטבי ברמה המקצועית בטיחותית וכלכלית

ביצוע סקר ראשון בנושא שביעות רצון מלווים  	

בהסעות ומובילי חינוך ביישובים מההיסעים. וניתוח 

ממצאים

דגשים לקראת מכרז חדש להסעים בסוף 6/23 בנוסף  	

לדגשים לאפיון ההסעים של חינוך מיוחד

למידת המנגנון שיאפשר לקבל שיפוי גבוה יותר  	

ממשרד החינוך על ההסעות לדוגמה רמת הגולן

קביעת נוסחה מאוזנת לצי אוטובוסים בין צהוב לקבלן 	

יעדי 2023



20 | מועצה אזורית אשכול | 21

11

חינוך
שדרוג ופיתוח תשתיות טכנולוגיות דיגטליות ותקשורת

הקמה והפעלה של תשתיות טכנולוגיות, חומרה,  	
תוכנה, אינטרנט ותקשורת

פיתוח מודל בית הספר היברידי 	

 דוברות
הבטחת המשך הרחבת כביש 232 עד סעד

קמפיין תקשורת ארצית 	

 ביטחון 
הגדלת אפשרויות הניידות בחירום אל מול תרחישי 

החירום

עבודה מול צה"ל לביצוע הסתרות צירים חשופים  	

כחלק מהפקת הלקחים של מבצע עלות השחר

עבודה מול צה"ל להסדרת דרכי מילוט בעקבות  	

הפקת לקחים ממבצע עלות השחר לאפשר דרכי 

מילוט חלופיים

לאפשר אמצעי ניידות ממוגנים המותאמים לאיומי 
האזור

רכישת רכב ממוגן לכיסופים 	

רכישת רכב חפ"ק ממוגן 	

קידמנו את המשך הרחבת כביש 232 כולל 
בניית 2 מעברים תת קרקעיים

קידמנו פריסת סיבים אופטיים במרבית 
ישובי המועצה

קידמנו הקמת אנטנה סולארית חדשה 
בחלוציות

3 2

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

ניידות | תכנית עבודה בסימן המראה
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מרכז קהילתי 
 תושבי אשכול חשים שייכות לקהילה וגאווה מקומית

הפעלת שתי שלוחות מרכז קהילתי בדיונה ובחלוצה  	
במודל הנגשת שירותים ובינוי קהילה, כניסה לתפקיד 

של רכזת חדשה לחלוציות ופיתוח תפיסת עבודה. 
למידת המענים הקיימים ומידת התאמתם לשלוחות 

השונות

טיפוח יצירה מקומית

רענון מודל העבודה של הגילדה וצמיחה לקומה  	
שנייה, הבלטת יוצרים מקומיים ובחינת מודל תמיכה 

ביוצרים מקומיים

הרחבת החשיפה והגדלת ההשתתפות באירועי תרבות, 
ספורט, חודשים נושאיים המגבשים קהילה דרך ערכים 

משותפים

חיזוק המסורות של 3 אירועי ספורט מובילים, שיתופי  	
פעולה בין אגפיים סביב חודשים מובילים כגון פברואר 
יוצא מן הכלל, בריאות וספורט, חודש אזרח ותיק ועוד. 

גיבוש תוכנית להתחדשות אולם התרבות האזורי

משותפת חזקה ומלוכדת
זהות אשכולית

חינוך
הובלה ועיצוב מערכת החינוך לאורו של החזון החינוכי 

הקהילתי של אשכול

פיתוח בתי ספר קהילתיים 	

פיתוח הזהות האשכולית תוך בניה וחיזוק תחושת 
השייכות והשותפות

פיתוח ויישום למידה מבוססת מקום הכרת חבל  	

אשכול, היסטוריה גאוגרפית, מורשת

עידוד והרחבת ההתנדבות והתרומה לקהילה 	

הובלת פרויקטים קהילתיים 	

יעדי 2023
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זהות אשכולית
1 1

 דוברות
חיזוק אמון התושבים במועצה

הסדרת ניהול מקצועי "הכל באשכול" 	

חיזוק דברור: עסקים, תשתיות, שקיפות, חינוך 	

חיזוק האמון במערכת החינוך המועצתית

בניית תוכנית אסטרטגית תוך הסתייעות ביעוץ  	

מקצועי + סדנת תקשורת לצוותי החינוך

חיזוק תחושת הגאווה, השייכות והקהילתיות

הטמעת ניוזלטר, מגזין אשכול טבעי ואינסטגרם 	

1
יזמנו את פסטיבל "מאירים את העסקים" ציינו 40 שנה לפינוי ימית וחבל סיניקיימנו את מירוץ 232 הראשון

באשכול בחנוכה

3 2

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

זהות אשכולית | תכנית עבודה בסימן המראה
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אסטרטגיה
 יישובי המועצה נמצאים בתהליכי קליטה 

ליווי וועדות הקליטה בתהליך 	

סיוע ליישובים בתהליכי קליטה 	

יצירת מנגנון "ברוכים הבאים" בין מועמדים לקליטה  	
והנקלטים

מענה ועזרה ליישובים סמוכי גדר בדרום המועצה 	

כנס קליטה כלל אזורי 	

פורום צמ"ד פעיל ומעורב 	

מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד
צמיחה דמוגרפית

הנדסה
בניית תשתיות להרחבות 

ב5 יישובים )אוהד, בארי, עין השלושה, פריגן, יבול,  	

צוחר, אבשלום ודקל(

בניה והרחבת מוסדות חינוך 

קידום 9 מעונות יום 0-3 	

קידום תהליך תכנוני של בתי ספר ייסודים בחלוציות 	

יעדי 2023
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1 1

חינוך
ביסוס, שיפור והצמחת החינוך כעוגן משיכה 

לאוכלוסייה חדשה

מיתוג החינוך באשכול, העשייה החינוכית והייחודית,  	
פרסום ושיווק

מתן מענים לצרכים בעקבות הצמיחה הדמוגרפית 	

השלמנו הרחבות במבטחים, מגן וישע 
והשנה נתחיל באוהד, סופה ועין השלושה

קיימנו את פסטיבל קליטה וחקלאות 
הראשון 

התחלנו בבניית הפארק האתגרי הראשון 
במועצה, במתחם הבשור לחובבי 

הסקייטבורדים, גלגליות, קארברים ואופניים

3 2

חוסן
בניית תשתית להקמת תוכניות לנקלטים חדשים

 בניית תוכנית עם מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית 	

הצצה לעשייה האשכולית ב-2022

צמיחה דמוגרפית | תכנית עבודה בסימן המראה
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חוסן 
אוכלוסיות מטרה אשר מופו במדד החוסן בעלי תחושת 
מסוגלות נמוכה להתמודדות עם השלכות מצב החירום

בניית תוכנית עם מרכז צעירים 	

בניית תשתית להקמת תוכניות לנקלטים חדשים

בניית תוכנית עם מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית 	

נוער בעל תחושת שייכות ומשמעות עם מסוגלות 
להתמודד עם החירום המתמשך

בניית מודל טיפולי פרטני ייעודי לאוכלוסיית  	
המלש"בים )י"א- י"ב( על מנת לחזק מסוגלות ויכולת 

להתמודד עם היציאה לעצמאות )שירות משמעותי(

בנייה ומיסוד תשתית קהילתית עם קידום נוער  	
כפיילוט

הכשרת מודל מעש"ה וגשר מאח"ד בשכבה י"ב  	
תלמידים+ מורים על מנת לחזק מסוגלות ויכולת 

להתמודד עם היציאה לעצמאות

פיתוח תשתית למענה נגיש ומותאם לחולי 
פיברומיאלגיה במועצה

יישום תוכנית טיפולית קבוצתית למתמודדות עם כאב  	
כרוני ופיברומיאלגיה

פיתוח תוכנית לחולות פיברו בשיתוף יזמיות חברתיות  	
מהקהילה והמרכז הקהילתי

תושבים.ות בתחושת מוגנות 
וחוסן ביטחוני, קהילתי וכלכלי

מוגנות וחוסן

המשך חוסן 
חיזוק משאבי התמודדות בקרב ילדים בגילאי בית 

הספר היסודי הפעלת מגוון קבוצות טיפוליות להורים 
וילדים בגילאי בית הספר היסודי

בניית מודלים קבוצתיים יחודיים, כגון קבוצת יער,  	
קבוצת שתי חרבות , קבוצת גינון

חיזוק משאבי התמודדות של ילדים עם צרכים מיוחדים 
והוריהם הפעלת קבוצה מותאמת ומונגשת להורים 

וילדים

בניית מודל ייחודי טיפולי מותאם 	

חינוך
הגברת החוסן והמוגנות של תלמידים וצוותי החינוך 

במוסדות החינוך ובמועצה.

בניית תכנית חינוכית חברתית מבוססת תקציב לחיזוק  	
החוסן וכושר העמידה במערכת החינוך, ואישורה

פיתוח תכניות למידה ומענים רגשיים וחברתיים 
בהתמודדות עם השלכות הקורונה ושגרת החרום.

המשך פיתוח ומתן מענים ייעוציים חינוכיים,  	
פסיכולוגיים ורגשיים

שותפות בבניית תכנית רשותית והפעלתה בנושא  	
אלימות, סמים, אלכוהול, ומוגנות בני הנוער.

11
בנינו והפעלנו תוכנית פינוי חדשה ומשופרת 

בחירום 

יעדי 2023

הצצה לעשייה האשכולית 
ב-2022

1

צילום: תומר אפלבאום
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תחבורה ובטיחות
הסדרת מטה בטיחות רשותי

תוגדר תפיסת ההפעלה של מטה הבטיחות הרשותי  	
בהליך של יעוץ ארגוני ויחולקו הסמכויות והאחריות

תבנה תוכנית שנתית לטיפול בתשתיות הבטיחות 
בדרכים

חלוקת תחומי האחריות בין המועצה ליישוב בתחום  	
התמרור

בניית מנגנון עבודה שיאפשר ניטור מפגעים  	
בטיחותיים בתחומי שיפוט המועצה / מרחב ציבורי 

ויישובים, תמרור סימון כבישים ביישובים תחנות הסעה 
וכד'( כולל תקצוב התוכנית

השלמות בטיחות בדרכים למלוות בהסעות 	

התמקצעות נהגים ומלווים בהסעות

2 השתלמויות של בטיחות בדרכים במהלך השנה 	

הטמעת תחום הבטיחות בדרכים בקרב תלמידים 
ואוכלוסיית הגיל השלישי

פעילויות בבתי הספר בנווה אשכול 	

1 21
הקמנו מרחבים מוגנים מרחביים בשדה ניצן, 

אוהד, תלמי אליהו וצוחר. בשנה הבאה יבנו 
בישובים נוספים

פיתחנו תשתית למענה לחולי פיברומיאלגיה 
במועצה

התחלנו בהקמת מרכז הפעלה המתמיד 
בחבל שלום

4 3

ביטחון 
הנגשת מתקני בטחון בפריסה מועצתית

הקמת תחנת כיבוי למתנדבי כב"ה כיסופים 	

 הקמת נקודת משטרה למתנדבי המתמיד 	

התייעלות העבודה מול המשטרה
הכשרת חלק מעובדי האגף כמתנדבים במשטרה 	

דוברות 
חיזוק תחושת ביטחון אישי

העמקת דברור פעולות בטחון 	

שיפור מוכנות לחירום

סדנת דוברי ישובים 	

קמפיין ממ"דים 0-7 ק"מ 	

קידום מעמד האשה 
קידום המאבק באלימות כלפי נשים והעלאת המודעות 

למוגנות מינית ובריאות האישה

ציון מועדים, הרצאות, סדנאות לכל הגילאים, פעילויות  	
בקהילה

קורס התנהלות כלכלית לנשים כחלק מהמאבק  	
באלימות כלכלית מותנה בקבלת קול קורא

מוגנות וחוסן | תכנית עבודה בסימן המראה
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תקציב 2023, הכנסות לפי מקורות מימון 

ב-%באלפי ₪סעיף

49,50021%ארנונה

13,7006%שפוי ארנונה עוטף עזה

126,75255%השתתפות משרדי ממשלה

5,3002%אגרות בניה ומים

8,3504%שרותים שכ"ל ועצמיות 

3,0001%היטל ביוב

4,0602%קרנות ביוב ושנים קודמות 

4,2892%השתתפות מוסדות 

16,7007%שפוי ארנונה והנחות 

231,651100%סה"כ הכנסות

ב-%באלפי ₪סעיף

91,56840%שכר ונלוות

10,3474%אחזקה ותחבורה

52,78023%הוצאות כלליות ואחרות 

48,41521%השתתפויות ותמיכות 

1,9441%הוצאות חד פעמיות 

9,8974%פרעון מילוות

16,7007%שפוי ארנונה והנחות

231,651100%סה"כ הוצאות

2015 20192016 2020  2021 2022 202320182017

200,000

150,000

250,000

150,069 152,864

213,534
217,473 220,973

231,651

187,758

162,149

195,547

גרף צמיחת תקציבים במיליוני ₪
בסיס התקציב שאושר צפוי לעלות עד סוף השנה

בשנת 2023 אנו שמים את הנקודה על גידול תקציבי 
עבור כל אחת מן המטרות שלפניכם.

תקציב הוצאות

תקציב 2023
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פירוט הכנסות משרדי ממשלה

ב-%באלפי ₪סעיף

28,40022%משרד הפנים מענק איזון

משרד הפנים מענקים 
מיועדים ומיוחדים

11,4919%

55,54344%משרד החנוך

20,62016%משרד הרווחה

7,9656%משרד הביטחון

2,7332%משרדים אחרים 

126,752100סה"כ הכנסות ממשלה 

 משרד הפנים - 
שיפוי ארנונה עוטף עזה

13,700

140,452סה"כ הכנסות ממשלה 

תקציבים בלתי מיועדים – נתיבי הכנסה שונים 

תקציבים בלתי מיועדים – נתיבי הכנסה שונים 

הכנסות 
עצמיות

הכנסות משרדי 
ממשלה 

סה"כ 
הכנסות

49,500 49,500ארנונה

שיפוי הנחות 
ארנונה

 13,70013,700

3,000 3,000היטל ביוב 

28,40028,400 מענק איזון 

מענק לתיקון 
עיוותים 

 500500

מעק לסיוע 
ע.עזה 

 10,42610,426

 סה"כ
תקציבים 

בלתי מיועדים 
52,50053,026105,526

שק/ השתתפות מועצה סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות שם מחלקה 

105,526- 105,526תקבולים בלתי מיועדים 

59,43190,47631,045חינוך

22,62828,9466,318שירותים חברתיים

22,39622,717321שונות

1,38811,64510,257תברואה ואיכות הסביבה 

3,42515,24411,819שכר גורמי חוץ פנסיה ופיצויים

7,59211,2713,679ביטחון

09,8979,897פרעון מילוות 

3011,10911,079מינהל כללי 

2,0758,3376,262מרכז קהילתי 

5,3337,5592,226הנדסה 

7274,9584,231שירותים מקומיים מוניציפלי

04,0684,068מינהל כספי

9803,0362,056אסטרטגיה 

1201,7981,678ביטוח ורכש

0590590ועדה חקלאית 

231,651231,6510סה"כ מחלקות 

תקציב 2023 | תכנית עבודה בסימן המראה
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יש לנו 11 יעדים ו-12 חודשים
 להמריא לכל היעדים
יצאנו לדרך 2023!
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