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מועצה אזורית אשכול שוכנת בצפון מערב הנגב, בלב נופים ירוקים על גבול המדבר.  
תושבים המתגוררים בקיבוצים,   16,500  -זו המועצה המאוכלסת ביותר בנגב, המונה כ

 .במושבים ובישובים קהילתיים 

ומספקת   בארץ  ביותר  הגדולה  החקלאית  המועצה  היא  מהתוצרת    60%אשכול 
 .החקלאית של מדינת ישראל

שטחיה הנרחבים מכילים תוואי נוף שונים: חורש ירוק, דיונות חול מרהיבות, מרחבים  
אליו   מביא  לאורכה  העובר  הבשור  נחל  הפריחה.  בעונת  צבעים  ושלל  חקלאיים 

שמורת יער בארי, הגשר התלוי, נחל גרר, נחל אסף. במועצה  מבקרים רבים, כך גם  
תיירות חקלאית מפותחת אליה מגיעים מבקרים מכל רחבי הארץ וקבוצות מאורגנות  
לרכב   המגיעים  רוכבים מכל הארץ  אלינו  מושכים  רכיבת האופניים  מחו"ל. מסלולי 

האתגריים השטח  ובמסלולי  האזור  מהנוחי  .בכבישי  הינו  באזור  בארץ  האקלים    –ם 
 .בחורף שמש חורפית נעימה ובקיץ אויר יבש וצלול

נופים חקלאיים קסומים ושמיים הנפרסים עד קו האופק, אוויר נקי, בתים צמודי קרקע  
עם גינה ודשא, מערכת שירותים אזורית ברמה גבוהה מאוד ופעילות קהילתית ענפה.  

נהנים מהטבע שמעניק שלווה   והמטיילים באזור  ורוגע, לצד מערכת  תושבי אשכול 
 .חינוך איכותית המובילה בנתוניה בכל אזור הדרום

 .ישובי המועצה שזורים בהיסטוריה של הפרחת הנגב והקמת מדינת ישראל

בנגב   החל דרך  מהקמת שלושת המצפים  גבולות,  מצפה    הנקודות   11מבצע    ובהם 
ת מדינת  עם ההכרזה על הקמ.  והקמת אורים, נירים ובארי ואחריהם מבטחים וצאלים

קמו עוד ועוד ישובים ומילאו את המועצה: מגן, ניר יצחק, רעים, עין השלושה,   ,ישראל
פינוי  .  כיסופים, ניר עוז, עמיעוז, ישע, כרם שלום, אוהד, תלמי אליהו, צוחר ושדה ניצן

ימית במועצה: תלמי    חבל  ישובים חדשים  ולהקמת  לקליטת התושבים שפונו  הביא 
ועין הבשור ולהקמת ישובים חדשים נוספים בחבל  יוסף, חולית, פריגן, ד  קל, סופה 

קלטנו    פינוי גוש קטיף  שלום: יבול, שדי אברהם, יתד ומאוחר יותר גם אבשלום. לאחר 
 .עלה לקרקע הישוב שלומית  2012שני ישובים חדשים באשכול: נווה ובני נצרים ובשנת  

ם כאן ומהווה עוד  כל ישוב שהוקם במהלך השנים, הצטרף לפסיפס הקהילות הקיי
 .חתיכה בפאזל היוצר את עוצמתה של מועצת אשכול. כל קהילה והייחוד שלה 

על אף ההתמודדויות הביטחוניות שידע האזור,    המועצה נמצאת בגדילה מתמדת
ב האוכלוסייה  גדלה  האחרונות  בוחרות  35%  -בשנים  הארץ  רחבי  מכל  משפחות   .

ח החיים הערכי, כך גם בני המקום,  להצטרף לאזור, בשל רמת החיים הגבוהה ואור
 .אשר חוזרים לאזור כדי להקים בו את ביתם
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 מפת המועצה 
 

 
 

 מסלול הסיור: 
 

 התכנסות – 9:30

 יציאה לקרית החינוך  – 10:10

 , בתי הספרסיור בקרית החינוך –  11:30  – 10:15

 )מתנ"ס(  מרכז הקהילתי קרית החינוך, סיור ב  –  12:15  – 11:30

 שתיה קרה וכיבוד במרכז האומניות  –  12:35  – 12:15

 

 יציאה לתצפית גשר החבלים  – 12:35

 נסיעה לצוחר  –  13:20  – 12:50

 שביל הליכה צוחר, בית עלמין צוחר  –  13:50  – 12:35

 

 נסיעה לאבשלום  – 14:00

 אזור תעשיה אבשלום  – 15:00 14:30

 סיכום בדיונה  – 15:00
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 בניין המועצה וסביבתו
 

 נגישות: 
 .2014המועצה פועלת לביצוע התאמות נגישות והנגשת הארגון משנת 

 
המועצה סיימה את ביצוע התאמות הנגישות בכלל מבני הציבור הקיימים במועצה,  

   .לפי תוכנית עבודה סדורה, שאושרה במשרד הפנים ותוקצבה על כך 
לפי סקרים שבוצעו    -התאמות הנגישות כוללות הן הנגשה פיזית והן הנגשת שירות  

 לכלל מבני המועצה. 
 

 בתחום הנגשת השירות, כוללת מגוון נושאים:   - הנגשת הארגון 
הנגשות שמע לכלל המבנים ושירות לציבור; נהלי נגישות; הדרכות; הכשרת עובדים  
חדשים; פרסום הסדרי הנגישות; תוכנית הדרכה מתעדכנת וחתומה מורשית נגישות;  

שנים )למתן    שלושנגש; הסכם הנגשת מידע המתחדש כל  אתר אינטרנט מועצתי מו
 שירות כתב ברייל, דיבוב, שפת סימנים באירועים וכו', לפי צורך ובקשה מראש( וכו'. 

 
על   שמירה  שמטרתו  השוטף,  האחזקה  שלב  החל  ההתאמות,  שהסתיימו  מעת 

ת  הסקר אמור להתבצע אח  ההתאמות שבוצעו, זיהוי פערים במידה וקיימים / נוצרים.
  . טופס י"ב המדווח כל שנה בנושא למשרד הפנים2020לשנה בחודש מרץ והחל משנת  

 מצורף כנספח. 
 

, מצורף סקר 2021מבנים    תעכב סקרה  –  'שומר חומות'בשל כלל נסיבות הקורונה ו
2020. 
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 שטחים ציבוריים
 

 החבלים ותצפית נחל הבשור: גשר 
מהנוף ותורמים לאיכות הסביבה של התושבים  לק  במועצה שטחים פתוחים המהווים ח

וגשר  התצפית  מגדל  הבשור:  בנחל  נקודות  שתי  להציג  בחרנו  הרבים.  והמבקרים 
 החבלים. 

 

 ם רביצולם ע"י אייל בר
 צולם ע"י יעקב שקולניק 

 
 הליכה:  י שביל

הישובים    ישובים  גושישני    במועצה בין  לקשר  מנת  על  'גוש אבשלום',  ו  צחור  'גוש 
שבילי  אבשלום    םנסללו  ושביל  צוחר  שביל  הישובים:  בשביל    .בסלילהנמצא  ה בין 

שולב שילוט בנושאי איכות סביבה, בריאות וספורט. בחלק מהשביל הותקנה תאורה  
 פוטו וולטאית. 
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 "הקיר הירוק"
נמצא בסמיכות לשכונה חדשה בישוב צוחר. במקום חומת אבן בין    עלמין צוחרהבית 

השכונה לבית העלמין נשתלה צמחיה, בנוסף לשורת הברושים, אשר תהווה חציצה  
 ירוקה. 
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 מוסדות ציבור וחינוך, אזור תעשיה
 

 קרית החינוך 

 

 : מציג – מנהל אגף חינוך  –אבי יאנוס 

היא   באשכול  החינוך  והחינוך  קריית  הפורמלי  החינוך  חינוכי,  רצף  בו  שמתקיים  קהילתי  קמפוס 

החברתי, תוך שיתופי פעולה עם המרכז הקהילתי, משרד החינוך, הורים, וגורמים נוספים השותפים  

 למעשה החינוכי.

בתי הספר בקרית החינוך החדשה מתבססים על תפיסה חינוכית, שבבסיסה  למידה פרואקטיבית,  

ידים, תפיסה המעודדת את התלמידים ללמידה משמעותית, פעילה ורלוונטית של המורים והתלמ

מתוך סקרנות וחקר, משנה את תפקידו של המורה ממעביר ידע בהוראה המסורתית הפרונטלית,  

למנחה ומנטור לתלמידיו. בבתי הספר מגוון של מרחבי למידה המציעים דרכים ושיטות מגוונות של  

י והבנית  פרואקטיבית  הספר  למידה  בבתי  הלמידה  חללי  גיוון  ידי  על  הוא  והחידוש  השינוי  דע. 

המאפשרים לצוותי החינוך גמישות בשיטות ודרכי ההוראה והלמידה בכל אחד ממקצועות הלימוד  

כך למשל: למידה מבוססת תוצר, למידה   ונושא למידה.  והתאמתן לצרכי התלמידים בכל מקצוע 

למ פרויקט,  מבוססת  למידה  בעיה,  בסביבה מבוססת  למידה  בלמידה,  החקר, משחק  בדרך  ידה 

עתירת טכנולוגיה, למידה בחברותא, למידה הפוכה. גיוון זה מאפשר למידה רב תחומית ופיתוח  

יזמות,    , יצירתיות  עד,  לומד  בתוכם  פעם,  מאי  מואץ  בקצב  משתנה  בעולם  הנדרשות  מיומנויות 

ית ואתית, חשיבה ביקורתית ויכולת תקשורת בינאישית ושיתוף פעולה, מודעות חברתית, תרבות

 התמודדות עם בעיות מורכבות שאין להם פתרון אחד אם בכלל. 

לכל בית ספר בקריית החינוך תפיסה חינוכית בית ספרית מגובשת, שעל בסיסה  נבנות  ומפותחות   

הפדגוגיים   והכלים  ספר  בית  את  שמובילים  והערכים  הלימוד  תוכניות  וההוראה,  הלמידה  דרכי 

שתאפשר  היי ייחודיות  מתגבשת  בית  לכל  החינוכית.  לתפיסה  בהלימה  ספר,  בית  לאותו  חודיים 

 בעתיד הקרוב, בחירה מבוקרת של הורים ותלמידים על פי רצונותיהם וכישוריהם.
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מבצעת   המועצה  בנוסף,  החינוך.  משרד  של  ההנגשה  לכללי  בהתאם  נבנו  החדשים  הספר  בתי 

תות הלימוד מונגשות פרטנית לשמע וראייה על פי הצורך.  התאמות פרטניות לצרכים באשכול. כי

 המועצה מלווה בנושא זה על ידי יועצי הנגשה.  

קיימות   תכנית  נוספים,  גורמים  עם  פעולה  בשיתופי  המועצה  שמובילה  הדגל  מתוכניות  אחת 

המבוססת על למידה פעילה, הגברת מודעות לאיכות הסביבה ,אקטיביזם סביבתי, הבנת המורכבות 

,משבר ה ובים  ביבשה  ובצומח   בחי  פגיעה  וכה"א,  האוויר  זיהום  הארץ,  כדור  על  בשמירה  רבה 

 האקלים התחממות כה"א, הנזקים ההשלכות הרבות על כל תחומי חיינו . 

 עיקרי התפיסה הפדגוגית: למידה פרואקטיבית, מותאמת אישית, מבוססת מיומנויות, ידע וערכים. 

 

 

ב הציבורי בקרית החינוך מונגש: סימונים, הנמכות,  המרח : ככללנגשה ע"פ צרכים ה
מעקים וכד'. ע"פ הנחיות המשרד יש לבצע הנגשה ע"פ דרישה מותאמת לתלמידים.  

 )מצורפים אישורי ביצוע(.   ראיה -שדות אשכול  ,שמע - בוצע: במרחבי אשכול

 

 
 

פועלים על סמך 
:  ידע מבוסס

שיחות , מיפויים
, עם התלמידים
איסוף מידע 

אבחון  , מתצפיות
והערכת ידע 

ומיומנויות קודמים

יצירת תכנית  
עבודה אישית  
:  מבוססת נתונים
,  קביעת מטרות

בחירת הכלים  
והדרכים  

המותאמים לכל 
בחרית  , תלמיד

דרכי הערכה  
הגדרת , והאבחון

.  דרכי פעולה

עבודה בתכנית  
,  העבודה האישית

עדכון ושינוי כשעולה 
הצורך עי התלמיד או 

.   המורה

, משוב לומד
, משוב עמיתים

משוב והערכת  
מורה

הערכה ועדכון  
עדכון : התכנית 

המטרות ודרכי 
הפעולה בפרקי זמן 
מוגדרים מראש  
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 אזור תעשיה אבשלום
 

 מועצה בדרום ה מוקם בין הישובים אבשלום ודקל בחבל שלום מאזור התעשייה  

 

בהחלטתם על הקמת אזור התעשייה אבשלום    ראשי המועצה בפני    ושעמד   ותהמטר
 ו: הי

ייסוד אזור    .פיתוח האזור, יצירת מקומות עבודה יציבים חדשים, משיכת תושבים חדשים
איכותי  יצרני,  מלאכה  ו  תעשייה  ובתי  משרדים  זאת שיתופייםהקמת  תמריצים    מתן  , 

 ייחודיים ואטרקטיביים ליזמים שיתרמו באופן משמעותי לפיתוח האזור.
נותן מענה לקליטת מפעלים מאזורים אחרים בארץ, המעוניינים ליהנות    אזור התעשיה 

מההטבות שמציע האזור והמיקום של אזור התעשייה בקרבת משולש הגבולות ישראל  
 הוא בעל פוטנציאל רב לעת שלום. רצועת עזה, ש –מצריים  –

כמו כן, נותן מענה לתושבי יישובי החלוציות החדשים, מפוני גוש קטיף, להקים במקום  

 מפעלי תעשייה ועיבוד התוצרת החקלאית.  

 

, נפתחו מספר  השטח המסחרי מוסדר נמצא בתקופת בינוי ואיכלוס.  אזור  : הנכון להיום
 וביצוע.  . מגרש חניה בתכנוןחנויות לרבות מרכול הנותן שרות לישובי דרום המועצה
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 בשלבים שונים, חלקם כבר בהקמה. מגרשים אחרים: 
 

 לאזור התעשיה הוקמה מנהלת בה חברים גם נציגי ציבור, מתושבי הישובים הסמוכים. 
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 התנהלות לקימות ותרומה לקהילה  –איכות הסביבה 
 

 כוללת רב שנתית  תוכנית אב
 

 מציגה:   –מנהלת אגף אסטרטגיה  -דקלה קצוני אזרד  

 
 תכנית כוללנית למועצה אזורית אשכול 

זו   ומצריים,  עזה  ישראל  הגבולות  למשולש  בסמוך  עזה  בעוטף  ממוקמת  אשכול  אזורית  מועצה 
 תושבים.   16,500יישובים וכ  32המועצה האזורית המאוכלסת ביותר בנגב וכוללת 

יי שובים כפריים בהם מתקיימים חיי קהילה  בחזונה הגדירה המועצה את עצמה כ"כמועצה של 
הקהילה בישוב    תייחודיו מה איכותית, תוך שמירה על צביון כפרי, על  ושירותים מקומיים ואזורים בר

ועל אחדות השירותים באזור. מועצה אשר תושביה מתפרנסים מחקלאות ומהפוטנציאל הכלכלי  
 ". הגלום באזור, תוך שמירה מיטבית על ערכי הטבע, הנוף והמורשת

 
בשנת    כבר  המועצה  קידמה  זה  חזון  לפית  2010לאור  אב  נכתבה  תוכנית  התוכנית  האזור,  וח 

פתוחים,   ושטחים  קרקעות  כגון:  מגוונים  לתחומים  התייחסות  מתן  ותוך  רחב  ציבורי  בשיתוף 
ועוד, תוכנית האב   וניידות  חקלאות, צמיחה דמוגרפית, שירותים לתושב, פיתוח כלכלי תחבורה 

תו  להכנת  בדרך  ראשון  נדבך  ומהווה   האזורית  להתפתחות  כבסיס  היום  עד  כנית  משמשת 
 סטטוטורית כוללנית. 

נחתם חוזה בין המועצה לבין    2018אשכול המשיכה לקדם את נושא התוכנית הכוללנית ובשנת  
 מיליון שקלים.  4-רשות התכנון לצורך הכנת תוכנית כוללנית לאשכול בהיקף של כ

 למרבה הצער בשל היעדר תקציב התכנון לא יצא לפעל והוא נדחה פעמים מספר. 
 

ים הרבים והצורך הדחוף של המועצה בתוכנית הכוללנית כדי לקדם את איכות חיי  לאור העיכוב 
התושבים, החלה המועצה בקידום עצמאי של התוכנית, בשלב הנוכחי אנו מקדמים תוכנית צמיחה  

 דמוגרפית, תוכנית לפעילות לא חקלאית )פל"ח( ותוכנית מורשת ושימור אתרים. 
קורי בסיוע רשות התכנון ונוכל לסיים את הכנת התוכנית עד  אנו תקווה כי בקרוב נשוב לתכנון המ

 . 2022לסוף שנת 
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 התיעלות אנרגטית 
  25  –כ  : המועצה מנטרת את תחום הייצור הסולארי על  מערכת לניהול ובקרת אנרגיה 

כנה ייעודית. בנוסף המועצה יצאה לפיילוט להתקנת  וגגות ברחבי המועצה בעזרת ת

נתונים, מעקב ובקרה בשני בתי הספר היסודיים החדשים על מנת  חיישנים לאיסוף  

 לעקוב אחר צריכת האנרגיה ולבצע תהליכי התייעלות. 

המועצה במוסדות  חשמל:  פעילות  לכיבוי  אשכול,ספר  ה  יבבת  קיים   עיניות    שחר 

בכלל    שימוש בנורות חסכוניות.  מרחבי אשכול ושדות אשכול לכיבוי של תאורה ומיזוג

 . החלפה לתאורה חוסכת חשמל במשרדי המועצה, בתהליך. בתי הספר

מתחדשות  באנרגיות  רחוב  תאורת  ב :  מתקני  מהקיים  במקטע    . ישוביםחלק  מתוכנן 

 . כביש בין שדה ניצן לאוהד

 חסכון במים 
 מותקנים בכל מבני המועצה לרבות מערכת החינוך.    הדחה כמותיים:  מיכליומים  "חסכ

 
 

ישובי המועצה מחוברים למערכת ביוב מרכזית  רוב    ניהול וטיפול יעילים במי שפכים: 
שלישוני, המים    –אשר פתרון הקצה שלה הינו מט"ש חולית. רמת הטיפול במט"ש  

 המופקים משמשים לגידולים חקלאיים בשדות הסמוכים. 
המועצתית,  בי למערכת  הצטרפו  שלא  קיבוצים  האחרים,  מקומיים  שובים  מתקנים 

 והמים משמשים להשקיה חקלאית. 
 השקיה במי קולחין ע"פ היתרים של משרד הבריאות.  •

ובכך חוסכים במים שפירים ומהווים חלק    שטחים חקלאיים רבים מושקים במי שפד"ן
 .קוב 56,000: מהפתרון הארצי למי שפד"ן

בנוסף על נחל הבשור מערכת מאגרי מים לתפיסת מי שטפונות, משמש כמקור מים  
 חליפי לחקלאות. 

 
 צמצום והפרדת פסולת

כוללת   תוכנית  הוגשה  מערבי  נגב  רשויות  אשכול  לתאגיד  המועצה  הצטרפות  עם 
אושרה לרבות תקציב ומבוצעת )מצורף  התוכנית  ,  2017ומחזור בשנת  לנושא אשפה  

 . נספח התוכנית המלאה(
 
מערך  ה של  יעיל  ניהול  כולל  וגושית  בייתי  האשפה:  זרמי  לכלל  מתייחסת  תוכנית 

התאגיד   הקצה.  לפתרונות  וכן  אלקטרוניקה,  בניין,  פסולת  לרבות  והמחזור  הפינוי, 
השרות   קבלני  עם  הסכמים  והמועצה  חותם  השונים,  השרות  לנושאי  מכרזים  ע"פ 

 בוחרת באלו נושאים לקבל את השרות במסגרת התאגיד. 



 
 

12 

 

 
,  ופסולת גושית)הפח הירוק(    לפסולת בייתית  פינוי פסולת להטמנהלמועצה הסדרי  

 אתר הקצה אתר דיה הנמצא בתחום המועצה. 
 

ופיקוח  בקרה  מנת  מערכת  על  הרשויות(  אשכול  )במסגרת  הכמות  :  את  להקטין 
המגיעה להטמנה ולנהל באופן יעיל את פינוי האשפה הותקנה מערכת בקרה כולל  
משקל. המערכת קוראת את הפחים )ברקוד( בעת הפינוי, והמשקל סוכם. כך ניתן  
לדעת כמה פחים פונו ומהו משקל הפסולת בכל ישוב. המערכת בתקופת הרצה, הינה  

 ראשונית באזורנו. 
 

אריזותמחזור  בהסדרים    :  מתכת  ואריזות  שתיה  בקבוקי  ונייר,  קרטון  כתום(,  )פח 
מאושרים ע"י תאגיד ת.מ.י.ר. בישובי המועצה מרכזי מחזור ומתקנים נוספים, בעיקר 

 לנייר ובקבוקים, בחלק מהישובים. 
קטרוניקה מטופלת בהסדר עם תאגיד מ.א.י. )במסגרת אשכול הרשויות(,  פסולת אל

ישוב איסוף  מרכזי  בהוקמו  הישובים.    17  -  יים  בשאר  השלמה  לקראת  ואנו  ישובים 
 איסוף מהמדרכות מתבצע מספר פעמים בשנה. 

 פסולת בניין: שרות בתשלום מסובסד )במסגרת אשכול הרשויות(. 
גזם גנני: מודל שרות יחודי למועצה, ריסוק הגזם בישוב והשארתו לשימוש מקומי בגינון  

 במועצה! אין הטמנת גזם גנניהציבורי והפרטי. 
 

פתרון הקצה של המועצה הינו אתר דיה,    –   אתר דיה )אתר לטיפול בפסולת והטמנה( 
ישובי המועצה. כחלק ממדיניות המועצה לטיפול מתקדם   אתר קטן העומד לשרות 

חדשה לאתר אשר תביא  )תב"ע(  אושרה תוכנית  באשפה וצמצום ההטמנה הוגשה ו
הפסולת תמויין, החלק האורגני יעבור למתקן    .לצמצום משמעותי בפסולת להטמנה 

להטמנה.   השאריות  ורק  וקומפוסט  חשמל  הסופי  התוצר  כאשר  אנארובי  לעיכול 
ת מהאזור כחלק ממענה אזורי כולל לטיפול  במפעל תקלט גם פסולת אורגנית נוספ

 בפסולת. 
המכרז להקמה והפעלה יצא, ובהמשך יבחר המפעיל ונצא לביצוע, צפי תוך שנתיים  

 האתר החדש פועל. 
 

 הדמית האתר המתוכנן 

 
 

 . (חתום 2020דוח מצורף ) 42.86%אחוז המחזור היה  2020בשנת : יעד מחזור רשותי 
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חסכון בנייר ע"י מעבר להפצת חלק מהמסמכים    :צמצום פסולת במוסדות המועצה

 תשלומי ארנונה. ו דיווח נוכחות והטפסים באופן דיגיטאלי: תלושי שכר לעובדים, 
 רבה מצד התושבים והעובדים למעבר ל"שרות ללא נייר". יש הענות 

 . במשרדי המועצה פינות איסוף פסולת למחזור                                  

 

 

 

 

 במדפסות המועצה, בתהליך. : מוטמע ל בררת מחדדפסה דו צידית כה

ברוב המטבחים במשרדי המועצה יש כלים רב פעמיים לצד הכלים  :  כלים רב פעמיים
יוצבו מדיחי כלים   החד פעמיים. על מנת להגביר את השימוש בכלים הרב פעמיים 

החלטת  במטבחים, במשרדים ובמוסדות החינוך )פרט לגני הילדים(. הישום במסגרת 
 לתמיכה בהגדלת המחזור ברשויות עוטף עזה. הממשלה 
קם כבר היום. כל הגנים יעברו לכלים רב פעמיים כולל מדיחים עם  : בחלגני ילדים 

 אישור הקול קורא שהוגש למשרד להגנת הסביבה. 
 

 עידוד השימוש בתחבורה ציבורית
  רכשה תוכנה לניהול ציי רכב וסידור עבודה   מחלקת התחבורה:  מערכת לניהול ובקרה

(yit) .    העבודה בהסעות תלמידים + מודול  התוכנה נותנת מענה ממוחשב לכל סידורי
רכבי   על  ובקרה  למעקב  בטיחות  קצין  מודול   + חשבוניות  וניהול  למעקב  כספים 

 המועצה בעיקר אוטובוסים. 
 יכנס לפעילות שוטפת במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.נ הרצה ו  אנו בתקופת

 
ר  לעובדי המועצה הסעה מאורגנת מאופקים. מערכת החינוך כולה, לרבות פעילות אח

 סעים.  יהצהרים, במערך ה 
 

   שבילי אופניים והליכה בגוש ישובי צוחר וגוש חבל שלום. : עידוד רכיבה על אופניים
 

 חינוך והסברה 
שוטף באתר המועצה,    : עדכוןמידע בנושאי איכות סביבהפרסום שוטף  ועדכני של  

 חדשות סביבה ואגרת ראש המועצה. 
מוקד המועצה מקבל פניות בכלל הנושאים, נושאי איכות סביבה מהווים חלק גדול  

 . מהפניות
הדוברות   בשילוב  הסביבה  איכות  אגף  כשנתיים  מקיף  ב  יצאולפני  הסברה  מערך 

וקיימות. ל  בנושאי סביבה  הוחלט  ונגיש  קמפיין אחיד  לערוך  "דובר  על מנת  המציא 
  : 'מיקי הצפרדע'לאחר תהליך חשיבה ועיבוד נבחר  סביבתי".

 
 "נעים מאוד, אני מיקי! 

 צפרדע קופצני ושוקק חיים. 
 אני אוהב לצאת לבלות בטבע, קופץ ממקום למקום, יכול לחיות בכל מקום  

 אבל אני אסטניסט, אוהב את הסביבה שלי נקייה. 



 
 

14 

 

זה פשוט. אני לא מבין איך לא קופץ    -למחזוריתאני לא מבין מה הבעיה לקפוץ רגע 
לאנשים הפיוז כשהם רואים לכלוך על הריצפה? אני לא מבין למה זורקים גזם  

 וחוסמים לי את שדה הראיה?" 

הצפרדע הוא גורם חשוב באיכות הסביבה: כתוצאה מהרגישות שלהן לזיהומים  
ינים שהימצאותם  וללכלוך בסביבת מחייתם, הצפרדעים נחשבות לאחד משלושת המ 

. בשטח טבעי מעידה על סביבה טבעית בריאה, ביחד עם הפרפרים והדבורים  

 
 
 

 עידוד והפעלת תכניות העשרה בתחומי הסביבה בכל מוסדות החינוך:  
 

   מועצתית ורכזי חינוך סביבתי בבתי הספר.  רכזת חינוך סביבתי במערכת החינוך:
בה חברים נציגי אגף חינוך, אגף איכות סביבה,    הסביבתי,חינוך  מועצתית ל ועדת היגוי  

להגנת הסביבה   איכות סביבה, המשרד  ועדת  בתי הספר,  )מתנ"ס(,  המרכז הקהילתי 
 . ונציגי ציבור

 
מותאמות למגוון בתי הספר יסודי שחר  :   תוכניות  )תיכון ממלכתי(,  נופי הבשור  תיכון 

אשכול, מרחבי אשכול ושדות נגב )בי"ס יסודי ממלכתי( ישיבת בני נצרים, אולפנא בני  
 נצרים )ממלכתי דתי(. 

' נבחר  נושאים חינוך מקומילשנתיים האחרונות  הודגשו    ' בהמשך להחלטת הממשלה. 
יולוגי, על מנת להנגיש את הנושא  כמו תרבות הצריכה, טביעת רגל אקולוגית ומגוון ב 

התכנית נכתבה בסיוע המורים למדעים ובהתאמה מרבית לתכנית לימודי    –לתלמידים  
 מדעים של מערכת החינוך. 

שונים  עשרה   שיעורים  שכבה  לכל  הנבחרות.  הגיל  בשכבות  כיתה  לכל  שיעורים 
ך הסביבתי  המותאמים לתכנית הלימודים של משרד החינוך בתחום המדעים בכלל והחינו

 . בבתי הספר בפרט
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 מו: בנוסף התקיי
 .  ימי נקיון בשיתוף הקהילה •

, בנושא האבקה,  2020-תוצר פרחי הבר מ   הועברו מערכים בהקשר של •
 . צמחי בר ומגוון בוטני וביולוגי

 סדנאות כוורנות לבתי הספר שכבה ה׳ של בית הספר שחר אשכול.   •
סיור לתלמידי שכבה ה׳ בית הספר מרחבי אשכול, בדרך מתקני המים   •

 . בין בארי לרעים 
כולל שתי סדנאות  • עוז,  ניר  לצוותי    ותהרצא.  סיור לצוות ההוראה לאזור 

 . בתי הספר הההוראה של ארבע 
במערכים ותמיכה מקצועית לאורך השנה, ובפורום  רכזי בתי הספר מלווים   •

 . פנימי
בה חברים נציגים מכל    -קבוצת ווטסאפ פעילה לכל פורום חינוך סביבתי   •

התחומים: עובדי מועצה, חברי ועדת איכות הסביבה, נציגי ציבור וכן נציגי  
 ורכזי בתי הספר ומערכת החינוך. 

 
 הגיל הרך 
צוות הגן עבר הכשרה לקידום אורח חיים    –  'ירוקיםגנים  'הם    ,40  –מ    30,  רוב הגנים
בין קידום בריאות  מתוך ראיה כוללת  רוב הגנים באשכול מקדמי בריאות    .מקיים בגן

וכד' הצומח  מן  מזון  בטבע,  ספורטיבית  פעילות  מקיים:  חיים  וגם  אורח  טיולים  . 
וניקיון  בסביבה הקרובה וברחבי המועצה תוך תשומת לב לאיסוף הפסולת שלהם  

 . הסביבה בה הם מטיילים
 

בחצר  ,  בכל הגנים עובדים בגינות ירק ובחצר הגן מטפחים צמחייה המזמנת חרקים
 .  הגן יש מתקנים להאכלת ציפורים

 
 .'השתתפות בימיים ארציים כגון: יום ספורט, יום ההליכה יום הניקיון וכד

 
ור וילדי הגן שותפים  פסולת: צוות הגן דואג לפנות את הפסולת למכלי מחזומחזור 

זו כחצר  .  לפעולה  הן  בגנים  מתקיים  רהיטים  במוצרים/  חוזר  שימוש  של  הגישה 
פעילה חצר גרוטאות )שבנוסף לפעילות עם חפצים רהיטים ואביזרים בשימוש חוזר  
להיות עכשיו   יכול  כיסא  ולומדים שמה שהיה פעם  הילדים מפתחים את הדמיון 

משפצי .  מלונה...( הצוותים  רהיטים  כמובן  ומתקנים  קרובות   ם  לעיתים  וחפצים 
 בשיתוף הילדים וההורים.  

 
בטיולים   פעמיים  רב  בכלים  ההזנה  פעמיים:  חד  כלים  של  משמעותית  הפחתה 

. הוגש ע"י המועצה קול קורא למעבר לשימוש בכלים רב  לוקחים כלים רב פעמיים
 פעמיים. 

 
לזולת ילדי הגנים במהלך השנה  אדיבות : גישה מקיימת כוללת יחס אדיב ואכפתי  

 יוצרים קשר עם הגיל השלישי ומקיימים איתם קשרים
 
 קיפות ודיווח ש

 . קבוצות לפי תחומים , דרך צח״י, ישירות לכלל התושבים: קבוצות ווצאפ מועצתיות
ו שירותי  מידע  מעבירות  ומקיפות  חההודעות  יומיומי  בסיס  על  בווצאפ  לתושבים  יוני 

קבוצות הווצאפ חשיפה גבוהה ויעילה ומדי יום מצטרפים תושבים  מגוון תחומי תוכן. ל
 .חדשים
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רשמי:  פייסבוק מועצה  עם    .עמוד  פעיל  גבוהה    000,8עמוד  מעורבות  עם  עוקבים 
יחסית. בעמוד מועלה מדי יום מידע חיוני, לצד אירועים ויוזמות מועצתיות קהילתיות  

 . לחיזוק תחושת גאווה, שייכות וערבות הדדית
פייסבוק באשכל  :קבוצת  עסקים,  .  הכל  מידע,  לפרסומי  לתושבי  פתוחה  קבוצה 

 . אבידות ומציאות, שירותים וסוגיות חברתיות ומועצתיות
מועצהא ושירותים  :  תר  עדכני  מידע  שירות  טפסי  כולל  יומיומי.  בסיס  על  מתעדכן 

 .קיבקל
 . יםנמצא בחיתוליו ובמגמת עליה מתמדת. מכוון לנוער וצעיר: אינסטגרם 

 . ירחון חודשי. נמצא בימים אלה בחידוש לקראת מעבר לפורמט דיגיטלי:  עיתון מועצה 
מועצה  ראש  המועצה:  אגרת  ראש  של  שבועי  עדכון  הנושאים    דף  את  המסכם 

 . המרכזיים לאותו השבוע במועצה 
נוספת  :  דואל חיזוק  להווה פלטפורמה  ישובים  מזכירויות  חיוני שיוצא בתפוצת  מידע 

 . להעברה מידע שיוצא בווצאפים 
ומודעות בנושאי  :  שילוט  הממוקד  מרכזיים  במוקדים  המועצה,  ברחבי  חוצות  שילוט 

 מודעות פרסומיות בלוחות המודעות בישובים  .יים לתושבנשירותים חיו
 

 :  פרסום התחרות 
.  ם, דיווח שוטף למנהלים על התקדמותהמנהלי פורום  צגה בפני  והרות  השתתפות בתח

ומנהלים לשילובם ומעורבותם בנושאי התחרות. סיורים    גישות עם עובדיםהתקיימו פ
 בשטח: קרית חינוך, אזור התעשיה, מרחב ציבורי: לבחירת האתרים. 

פורום  במסגרת 'רחיב את ההשתתפות גם לישובים, הועברה הפניה  הבנוסף במטרה ל 
 ' ע"י רכז הישובים וכן השתתפות בישיבת הפורום להצגת הנושא. הנהלות ישובים

 
 : יוזמות אחרות
גינה   הקהילות    -  קהילתית פרויקט  לחיזוק  המסלולים  כאחד  חוסן  מרכז  ע"י  החל 

של התחלה וביסוס הפעילות במסגרת מרכז חוסן עברה    בישובים. אחרי שלוש שנים
 . סביבה  הפעילות לאגף איכות

 
הגינה הקהילתית משמשת מרכז נוסף לפעילות בישוב, בדומה למועדון. כיום במועצה  

 גינות פעילות ועוד שתיים בהליכי הקמה.   עשר
המהוה מקום להחלפת ידע, להוסיף תמיכה    –רכז במימון המועצה    – קיים פורום לגינות  

 . תוכנית פעילות שנתית בהקמה ופעילות
 

קהילתי סביבתי  ממשלה    -  פרויקט  החלטת  בהתאם    4328במסגרת  חינוכית  תכנית 
קול קורא לקהילה    יצא  עזהלהחלטת ממשלה לתמיכה בחינוך סביבתי ברשויות בעוטף  

בקהילות אשכול לשיפור איכות החיים, שמירה  קבוצות תושבים    לעודד ולאפשר יוזמות של
במסגרת תוכנית זו    .על הסביבה תוך חיזוק החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמעורבות

 : שתי יזמויות קהילתיות  ת השנהיושמונבחרו ומ
עוז .1 ניר  בקיבוץ  השלישי  לגיל  מונגשת  הגיל  הגינה    - גינה  למועדון  בסמוך  תמוקם 

ל מנת לאפשר גישה בטוחה ונוחה לחברים הוותיקים.  השלישי שנמצא בלב הקיבוץ, ע
הגינה תהווה נקודה ירוקה נוספת ומקום מפגש אטרקטיבי הן לאוכלוסייה והן למגוון  

  חיות ומאביקים חשובים.

קהילתית .2 הבשור  גינה  עין  וחלקות    הכוללת  -  במושב  רבדים  מספר  בתוכה 
ינת צמחי בר, בוסתן  : גינת פרפרים, גהמתייחסים לקיימות ושמירה על הסביבה

 . , גינת תבלינים, מטבח חוץ ופינת ישיבה אקולוגית פירות
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 תרומה לקהילה 
מוגבלויות( )בעלי  מאותגרים  עובדים  בהנחיות  העסקת  עומדת  המועצה    משרד: 

( מכלל העובדים,   5%  -  3.5%חברתיים. רמה בנונית )בין    העבודה, הרווחה ושרותים
 יש ממונה. 

 
כבר מספר שנים. השנה שולבה הפעילות    העובדים משתתפים ביום המעשים הטובים

בחורשת   והדרכה  הסברה  וגם  ניקיון  ליום  יצאו  המועצה  ועובדי  המיליון'  'ניקיון  עם 
 אבשלום. 

 
המוצגים ע"י קבוצות מתנדבים    שוק פתוח של המועצה למוצרי יד שניה  –ק  והמשומש

מכלל התושבים, התמורה ממכירות אלו המתנהלות בשוברי תשלום מועברת לעמותת  
 לתמיכה ע"פ אמות המידה של העמותה.  –תושבי אשכול קרן חרוב 

 השוק נערך פעם בשנה. לעובדי המועצה דוכן בו נמכרים מאפי בית. 
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 ( 2021טופס י"ב ) –נגישות  -
 אישורי ביצוע הנגשות נגישות בבתי הספר:   -
 אשכול רשויות נגב מערבי ומחזור תוכנית אשפה -
 2020מחזור למשרד להגנת הסביבה   דוח -


