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כבכל שנה אנו מסתכלים קדימה, מסמנים 
לנו מטרות חדשות ויוצרים לנו דרכים 

חדשות לפסוע בהן.

כל סימון דרך הוא תזכורת עבורנו למה 
שנעשה ולמה שצריך לבוא אחריו.

חוברת זו היא הצידה לדרך שלנו לשנה 
הבאה עלינו לטובה   
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תושבות ותושבים יקרים

אנו פותחים את שנת 2022 בסימן צמיחה וציוני דרך במגוון תחומים, אשר ילוו אותנו 
עוד שנים רבות קדימה וישפיעו על החיים של כולנו. השנה, נתחיל לקצור את 

פירות ההשקעה של השנים האחרונות ונמשיך בתכנון והשקעה בעוגנים נוספים 
ומשמעותיים לעתידנו. 

תקציב המועצה לשנת 2022 עומד על 220.973 ₪ ומשקף גידול של 3.5 מיליון ₪ 
משנה שעברה. בטווח של ה-5 שנים האחרונות גדל תקציב המועצה ב-50 מיליון ₪. 

שמקורם בעיקר בהגדלת הכנסות המועצה. גידול תקציבי זה, יחד עם התמיכה 
הרבה לה אנו זוכים משותפינו מעבר לים, מאפשרים לנו להעצים את השירותים 
לתושבי המועצה בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, הקהילה 

ואיכות החיים והסביבה.

הגדלת הכנסות המועצה וביסוסה כמועצה עצמאית מבחינה כלכלית לצד ניהול 
תקין ואחריות ציבורית, הם המפתח ליכולת שלנו להשקיע משאבים רבים יותר 

למען שיפור איכות החיים של כל תושבת ותושב. 

תוכניות העבודה לשנת 2022 של אגפי ומחלקות המועצה מגלמות בתוכן את 
החזון ואת התכנון ארוך הטווח שלנו. גם השנה איגדנו את התוכניות ואת התקציב 
בחוברת מסודרת, ידידותית ונגישה שמתפרסמת לכלל התושבים כחלק מתהליך 

מתמיד לשקיפות וחיזוק הקשר עם התושב.

אנו קשובים לתושבים ולצרכים שאתם מעלים בפנינו אשר שזורים לכל אורכה של 
החוברת ובתוך תוכניות העבודה של האגפים. אני מזמין אתכם לקרוא את החוברת 

בעיון, להתעדכן ולהתעמק בסדר היום המועצתי לשנת 2022.
תודה למנהלי האגפים ומחלקות המועצה ולכל העובדים המסורים שבזכותם אנו 
יכולים למלא את משימתנו, להנהגות היישוביות וחברי המליאה ששותפים איתנו 

לדרך במטרה להפוך את אשכול למקום טוב עוד יותר. 

גדי ירקוני
ראש המועצה

הגדלת הכנסות המועצה 
וביסוסה כמועצה עצמאית 

מבחינה כלכלית לצד ניהול תקין 
ואחריות ציבורית, הם המפתח 

ליכולת שלנו להשקיע משאבים 
רבים יותר למען שיפור איכות 
החיים של כל תושבת ותושב.
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אשכולניקים יקרים,

ראשית אני רוצה להודות לכל השותפים והמובילים של תוכניות העבודה ל-2022 
כמסורת שמשתמרת ומהווה אבן דרך בשקיפות ומקצועיות לשיתוף הציבור.

תכניות העבודה אלו הם המצפן המפה והGPS שלנו לשנה הקרובה ומביאות לידי 
ביטוי את התוויית הדרך של הנהגת המועצה הנהלה וועדות ומליאת המועצה.

לשמחתי הרבה הייתה לי הזכות להביא לידי ביטוי את הדגשים והמטרות שלי 
בתחומי האחריות של סגן ראש המועצה יחד עם מנהלי האגפים /המחלקות ,חברי 

המליאה ויו"ר הועדות. 

אני גאה במיוחד השנה שנביא בשורה משותפת בנקודת המפגש של חקלאות 
ואיכות הסביבה. תמצאו את "הבשורה" ועוד בשורות רבות לשנה הקרובה בהמשך 

החוברת 

יחד נעשה ונצליח – קריאה מהנה!

דודי אלון
סגן ראש המועצה

תכניות העבודה אלו הם 
המצפן המפה והGPS שלנו 

לשנה הקרובה ומביאות לידי 
ביטוי את התוויית הדרך של 

הנהגת המועצה הנהלה וועדות 
ומליאת המועצה.
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דרך הסביבה - מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי על ערכי 
הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה 

דרך קהילה - קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב

דרך משמעות- מעורבות ועשייה של תושבים.ות לתחושת משמעות ושייכות. )אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל 
השלישי(

דרך אופטימלית -  יצירת סל השירותים המורחב ביותר תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב

דרך כלכלה עצמאית- מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה

דרך פעילות וכלכלה חקלאית- כמאפיין בולט של אשכול

דרך דור העתיד- לאפשר צמיחה והתפתחות במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

דרך ניידות- מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה 

דרך זהות אשכולית- משותפת חזקה ומלוכדת

דרך צמיחה דמוגרפית- מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד

דרך מוגנת וחוסן- תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן )ביטחוני, קהילתי וכלכלי(

מדריך לתושב 
לזיהוי מטרות

 :2021
נקבעו על ידי מליאת המועצה 11 מטרות על לשלוש השנים 

הבאות. 

 :2022
מתוך 11 המטרות סומנו בשנה זו 3 מטרות על 

מובילות  

פוסעים אל עבר המטרות הרב שנתיות
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איך בנינו באשכול את 
תכניות העבודה 

מקרא בניית תכנית עבודה שנתית:

מחליטים על מבנה תוכניות העבודה – 

מדדים ומעקב

מפגש מנהלי האגפים עם חברי מליאת 

המועצה להצגת המתווה הרעיוני 

וקבלת דגשים 

מפגש עם הנהגות היישובים לקבלת 

דגשים נוספים

מפגש של כל מנהל אגף עם ראש 

המועצה ומנהלת האגף האסטרטגי 

לדגשי ראש המועצה

עבודה פנימית של כל מנהל אגף עם 

מנהלי מחלקותיו השונות

מפגש של כל מנהל אגף עם יועצת 

ארגונית על מנת לדייק את טיוטת 

התוכנית עבודה

סדנה של יומיים בהובלת יועצת 

ארגונית ומנהלת האגף האסטרטגי 

לדיוק התוכניות, לעבודת שיקוף 

התוכניות בין האגפים השונים והבניית 

שיתופי הפעולה.

דיוק נוסף של תוכניות העבודה ע"י כל 

מנהל אגף 

ריכוז התוכניות להצגה בפני ההנהלה 

ישיבת מליאה בנוכחות כל מנהלי 

האגפים לצורך פירוט וביאור תוכניות 

העבודה וכמובן לאישורן.

מעקב רבעוני של משימות לביצוע 

ועמידה בהן.

חיתוך חצי שנתי ביחס לסטאטוס ביצוע 

תוכניות העבודה הכלל מועצתיות
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תקציב 2022
כובשים פסגות!

2015 20192016 2020  2021 202220182017

200,000

150,000

250,000

150,069 152,864

213,534
217,473 220,973

187,758

162,149

195,547

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

תקציב הוצאות:הכנסות לפי מקורות מימון: 
ב-%באלפי ש"חסעיף

121,03555%השתתפות משרדי ממשלה

42,30019%ארנונה

12,8526%שירותים שכ"ל ועצמיות 

14,0006%שפוי ארנונה והנחות 

12,0005%שפוי ארנונה עוטף עזה

4,7002%אגרות בניה ומים

5,0762%היטל ביוב

4,9442%קרנות ביוב ושנים קודמות 

3,8862%השתתפות מוסדות 

220,793100סה"כ הכנסות

ב-%באלפי ש"חסעיף

84,95538%שכר ונלוות

53,05724%הוצאות כלליות ואחרות 

47,72722%השתתפויות ותמיכות 

14,0006%שפוי ארנונה והנחות

9,5214%אחזקה ותחבורה

9,8974%פרעון מילוות

1,6361%הוצאות חד פעמיות 

220,793100%סה"כ הוצאות
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תקציב הוצאות לפי מחלקה:פירוט השתתפות ממשלה:
באלפי ש"חסעיף

82,719חינוך

27,123שירותים חברתיים

19,002שונות 

17,088תברואה ואיכות סביבה 

14,832שכר גורמי חוץ פנסיה ופיצויים 

11,061ביטחון 

9,897פירעון מלוות 

9,716מינהל כללי

8,149מרכז קהילתי 

7,192הנדסה

5,596שרותים מקומיים מוניציפלי

3,723מינהל כספי 

2,474אסטרטגיה 

1,658ביטוח ורכש

563ועדה חקלאית 

220,793סה"כ מחלקות 

ב-%באלפי ש"חסעיף

52,89544%משרד החינוך

22,67019%משרד הפנים מענק איזון 

20,32217%משרד הרווחה

משרד הפנים מענקים 
מיועדים ומיוחדים

11,91910%

9,3078%משרד הביטחון

1,2241%מענק מותנה  - משרד הפנים

121,035100%סה"כ הכנסות ממשלה 

משרד הפנים - שיפוי ארנונה 
עוטף עזה

12,0002%

133,035100%ס"ה הכנסות ממשלה 

תקציבים בלתי מיועדים – נתיבי הכנסה שונים

הכנסות משרדי הכנסות עצמיות
סה"כ הכנסותממשלה 

42,300 42,300ארנונה

12,00012,000 שיפוי הנחות ארנונה

5,076 5,076היטל ביוב 

2,000 2,000קרן עודפי שנים קודמות 

22,67022,670 מענק איזון 

1,2241,224 מענק מותנה 

1717 מענק ותיקים מ.הפנים 

410410 מענק צמצום פערים 

10,70710,707 מענק סיוע עוטף עזה 

49,37647,02896,404סה"כ תקבולים בלתי מיועדים 
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כמה נקודות על תקציב 2022

הגדלנו הכנסות ארנונה ב-5 מיליון ₪ עקב מדידות לתושבים ומחנות צה"ל 	

מרכז קהילתי - הוספנו 600,00 -למדריכי נוער בישובים  	

חינוך מיוחד - הוספנו 300,00 ₪ לסייעות 	

ביטחון - תקצבנו  150,000 ₪ לפקח שמירה באזור תעשיה אבשלום  	

מחלקה אסטרטגיה - תקצבנו 230,00 ₪ להקמת מחלקת ישובים 	

תב"רים
191 מיליון ₪ תברים פעילים: 

אתר דיה 	

פרויקט ביוב 	

בתי ספר יסודיים 	

 מגרשי שחב"ק בישובים 	

אולם ספורט ממוגן 	

 מבנה "גרוב-טק"  	
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אגף החינוךאגף החינוך
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הדרך שלנו לבניית קהילה לומדת, מתן מענים חינוכיים 

פדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכלל ילדי המועצה, מתחילה 

בצעדים הבאים:

יצירת ייחודיות לכל בית ספר יסודי בקריית החינוך 	

בניית מודל לבחירה מבוקרת של בתי הספר על ידי ההורים  	

יצירת רצף חינוכי עם החינוך החברתי 	

חיזוק הקשר האישי בין הצוותים החינוכיים לתלמידים 	

גיבוש התפיסה הפדגוגית בנופי הבשור 	

הכנה וליווי השירות בצה''ל, שנת שירות מכינות ושירות  	

לאומי

מתן מענים חינוכיים חברתיים ורגשיים מותאמים לילדים עם  	

צרכים מיוחדים

פיתוח והטמעת תרבות של מצוינות 	

תכנון בתי ספר חדשים וחדשניים בחלוציות 	

דרך פיתוח מודעות לחינוך סביבתי וקיימות נצליח להשיג:

שיתופי פעולה בין מוסדות החינוך לקהילה, תרומה לקהילה,  	

בכלל זה הגיל השלישי

חינוך סביבתי מבוסס מקום במוסדות החינוך בשביל קידום,  	

שיפור ופיתוח העבודה עם הישובים.

חיזוק החינוך בישובים בשגרה ובחרום 	

ניהול וחיזוק החינוך בגיל הרך בישובים 	

בינוי מעונות יום וגני ילדים עפ''י הצרכים הדמוגרפיים 	

תמיכה וסיוע בהקמה ותפעול מרכזי חינוך בישובים 	

מסלול שירותים אופטימאלי

טיוב ופיתוח שירותי החינוך, בכלל זה שירותים פדגוגיים  	

חברתיים ורגשיים

מתן מענה לפניות ולצרכים של התושבים בתחום החינוך 	

יצירת כלכלה משתפת

פיתוח כלכלה משתפת כמודל פעולה במערכת החינוך, תוך  	

שת''פ בין כלל המעורבים בעשייה החינוכית. איגום וניצול 

המשאבים הקיימים

דרך טבע: נושא החקלאות במערכת החינוך

פיתוח העמקה והעצמת לימודי החקלאות ואיכות הסביבה  	

במוסדות החינוך

הקמת חווה חקלאית 	

חינוך כללי 
1,677 מינהל חינוך

300 מינהל חינוך ע.עזה 

238 מינהל חינוך קול קורא פרוייקטים

0 קול קורא עוזרי חינוך 

17 שיפור פני בתי ספר 

596 יחידה לקידום נוער

139 התחלה טובה -תוכנית לאומית 

382 מרכז למידה 

1,888 מרכז למידה לימי קורונה 

89 חדרי שלווה -תוכנית לאומית 

32 תכנית התקשרות -שפ"ח

246 גן שייח

1,039 גן חינוך מיוחד

97 מצויינות

29 תקשוב ומיחשוב

1,551 שמירה בי"ס

674 קב"ט בי"ס

767 מרכז טיפול מיוחד

2,132 שפ"ח

51 בריאות השן

474 קב"סים

9,241 הסעות תלמידים

824 הסעות תלמידים מלווים

10,143 חינוך מיוחד והסעות כיתתיות

288 מועדוניות מושבים 

15 ביכורים לאחר סגירה 

301 מדור נוער 

545 ספריות 

33,775 סה"כ חינוך כללי 

נופי הבשור
בי"ס נופי הבשור 21,292

2022 מתפתחת וצומחת בדרכים שונות, בואו נכיר אותן יחד. 



13 תכנית עבודה שנתית 2022

דור העתיד מוביל לדרכים חדשות

הובלה ועיצוב מערכת החינוך באשכול תוך מתן  	

מענים חינוכיים ופדגוגיים, חברתיים ורגשיים, איכותיים 

ומשמעותיים, התאמת התוכניות למאה ה 21 ולעידן 

הקורונה

הצמחת בוגרים ערכיים עם מיומנויות הנדרשות להשתלבות  	

בחברה הישראלית וחשים זהות ושייכות לאשכול ולמדינת 

ישראל

תשתית לפניך: פיתוח מרחבי למידה ראויים ורלוונטיים

שדרוג ופיתוח תשתיות חינוכיות במוסדות החינוך 	

שדרוג ופיתוח תשתיות דיגיטליות, חומרה ותוכנה, אינטרנט  	

ותקשורת

ברוכים הבאים: צמיחה דמוגרפית

ביסוס, שיפור והצמחת החינוך כעוגן משיכה לאוכלוסייה  	

חדשה

דרך עוטפת: מוגנות וחוסן

הגברת החוסן והמוגנות של תלמידים וצוותי החינוך  	

במוסדות החינוך ובמועצה.

פיתוח תוכניות למידה ומענים רגשיים וחברתיים  	

בהתמודדות עם שגרת הקורונה ושגרת החירום וניצול 

המשאבים הקיימים

חינוך  גיל הרך
1,237 מינהל גיל הרך 

6,210 גני ילדים מושבים 

55 גני ילדים צהרונים

283 מסגרות של חופשות גני ילדים

137 שיפוצי קיץ גני ילדים

151 פעוטונים מושבים

5,257 גני ילדים קיבוצים

68 קייטנת גני ילדים 

13,398 סה"כ חינוך גיל הרך

בתי ספר יסודי
1,726 שדות אשכול )יובלי הבשור(

1,890 שחר אשכול )ניצני אשכול(

1,564 מרחבי אשכול )בי"ס חדש(

49 פעילות חגים בתי ספר 

412 בי"ס של החופש הגדול א-ג

5,641 סה"כ בתי ספר יסודי

חינוך בחלוציות
5,932 גנים חלוציות 

58 פעוטנים -נצרים , עצמונה ושלומית 

2,623 בתי ספר 

8,613 סה"כ חינוך בחלוציות

 בפינת "פריצת דרך" של אגף החינוך מוזמנים להכיר את
שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

משבר הקורונה השפיע עמוקות על ילדינו ויצר קשיים רגשיים, חברתיים 
ולימודיים. מערכת החינוך באשכול תמקד השנה עשייה, במתן מענים 

לצרכים אלה. תצא לדרך תוכנית לחיזוק הקשר האישי בין צוותי החינוך 
לתלמידים, יצירת רצף חינוכי בשיתוף החינוך החברתי, חיזוק תחושת 

השייכות והחוסן האישי ותרומה לקהילה.  

בתי הספר היסודיים בקריית החינוך נמצאים בתהליך יצירת וגיבוש 
הייחודיות הבית ספרית שלהם. בסיום התהליך ילדי אשכול והוריהם ייהנו 

מגיוון לימודי ומאפשרות בחירת בית הספר לפי הייחודיות. בשנה הקרובה 
יוקם צוות עבודה לבניית מודל הבחירה.

.1
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אגף איכות הסביבהאגף איכות הסביבה
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שמירה על בריאות ואיכות החיים של הציבור

הטמעת מדיניות ברישוי עסקים 	

צמצום מפגעי מזיקים "חדשים"  	

מענה מועצתי לחוק הפיקדון 	

מבצע עיקור חתולי רחוב 	

שיפור שירות לתושב

טיוב ניהול הספקים והקבלנים 	

כלים ומיומנויות שירות לצוות האגף 	

הגברת מנגנוני אכיפה 	

הגברת מודעות לסביבה וקיימות

השלמת מרכזי מחזור בישובים 	

חיזוק החינוך סביבתי 	

גינות קהילתיות 	

טיפוח המרחב הציבורי בשיתוף הקהילה 	

הנגשת מידע בצורה פשוטה ויעילה לטובת התושבים 	

תשתית ביצועית של האגף בישובים 	

באלפי ₪ תקציב תברואה
547 שירותים מקומיים 

2,471 איסוף  אשפה 

1,650 היטל הטמנה 

1,800 אתר דיה 

650 אתר דיה -משתמשים 

472 טיפול בגזם גנני

3,000 ניקוי בישובי המועצה 

3,000 ניקוי ישובים מותנה 

1,142 פקח איכות הסביבה 

104 שפכי תעשיה 

5 ועדה לאיכות הסביבה 

170 רישוי עסקים

685 פקח וטרינרי 

1,323 הדברת מזיקים

69 איכות הסביבה 

17,088 סה"כ תברואה

2022 מתפתחת וצומחת בדרכים שונות, בואו נכיר אותן יחד. 

 בפינת "פריצת דרך" של איכות הסביבה מוזמנים להכיר
את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

 במסגרת פעילות המועצה להקטנת ההטמנה והגברת המחזור, 
המועצה תכשיר 'נאמן סביבה יישובי' שיפעל לקידום נושאי איכות 
הסביבה ברמה היישובית. הן בפעולות הסברה, חינוך והפצת מידע 

והן בפעולות בשטח כגון תחזוקה שוטפת של עמדת המחזור, עמדות 
אשפה יישוביות, שטחים ציבוריים ועוד. המועצה תלווה את נאמני 

הסביבה ותסייע במתן כלים ותשתיות 

קידום הרפורמה של רישוי עסקים עם דגש על חומרים מסוכנים ומזון. 
המועצה פועלת בתוך הרפורמה של רישוי עסקים מאפריל 2021 מצד 
אחד הרפורמה באה להקל על בעלי העסק מצד שני גדלה האחריות 

על מחלקת רישוי עסקים. אנו מעוניינים שכל עסק באשכול יעבור 
הליך הסדרת רישוי, כדי להגן עליו מקנסות עתידיות ולהגן על הציבור 
ונהדק השנה מעטפת ליווי, הסברה ותמיכה בעסקים בדרישות החוק. 

.1
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אגף הביטחוןאגף הביטחון
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שימור וחיזוק תחושת הביטחון האישי

הקמת נקודת מתמיד באזור התעשיה אבשלום 	

הקמת נקודת כיבוי בכיסופים 	

הקמת צוות חילוץ והצלה בשלומית  	

הרחבת תשתיות המצלמות במועצה 	

שיפור שרות לתושב

חיזוק מיומנויות שרות במוקד 	

שיפור מוגנות תושבים

צמצום תופעת ה "פרוטקשיין" 	

בניית תשתית מוגנות נ"ט 	

באלפי ₪ תקציב ביטחון 
1,003 מוקד ביטחון

263 בטחון קהילתי 

119 מצב חירום 

145 קורונה

15 מתנ"א

974 שמירה בטחונית

4,705 רבש"צ 

255 עזרים טכנולוגים לבטחון

141 מתמיד

1,022 הג"א

42 מל"ח פס"ח

2,377 מרכיבי הגמ"ר

11,061 סה"כ בטחון

 בפינת "פריצת דרך" של הבטחון מוזמנים להכיר
את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

מחזקים את הבטחון: נקודת מתמיד נוספת תוקם השנה במועצה, 
באזור התעשיה אבשלום 

מחזקים את אמצעי האכיפה נגד הפשיעה הפלילית עם הרחבת 
תשתיות מצלמות האבטחה ברחבי המועצה. בצמתים המרכזיים 

לאורך כביש 232 יותקנו 5 מצלמות אבטחה השנה

.1
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חברתייםהאגף לשירותים
חברתייםהאגף לשירותים 
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הרחבת סל השירותים החברתיים:

הקמת נקודה למיצוי זכויות לאזרחים וותיקים

הקמת מועדון מופת בחבל שלום 

הקמת קבוצה חברתית חדשה לבני נוער אשר תעסוק בתחום 

המעורבות החברתית דרך התנדבות. 

פיתוח מענה טיפולי לקהילה הלהטבית

הנגשת שרותי המועדון החברתי לנכים לאוכ. בריאות הנפש

מתן כלים להורים צעירים לילדים מיוחדים

מניעת תופעות סיכוניות

פעולות יזומות לאיתור ומניעה

הקמת גרעין שרות לאומי באשכול

הקמת צוות ייעוץ רב-מקצועי לקשישים ובני משפחתם 

במצבים מורכבים

הגברת מעורבות הורים בתחומי סיכון לנוער.

קידום המאבק באלימות כלפי נשים והעלאת המודעות 

למוגנות מינית 

שיתוף ומעורבות תושבים בעשיה חברתית

הקמת מועדונים/ בתים חמים ביישובי גוש צוחר- בשיתוף 

קבוצת פעילים וותיקים 

פיתוח והרחבת יוזמות חברתיות/קהילתיות

הנגשת תחומי התנדבות לגיל השלישי

גיוס נאמני בריאות וספורט

עידוד נשים למעורבות חברתית וקידום נושאים הקרובים 

באלפי ₪ רווחה 
4,074 רווחה מנהלה 

18,978 רווחה פעולות 

1,699 השתתפות נווה אשכול 

24,751 סה"כ נווה אשכול -רווחה

באלפי ₪ תקציב בריאות 
303 בריאות כללי

456 מרכז רפואי 

759 סה"כ בריאות 

2022 אלו הם סימוני הדרך שלנו לשנה זו:

באלפי ₪  תקציב דת

1,422 סה"כ  דת 

באלפי ₪  תקציב קליטה

191 סה"כ  קליטה

27,123 סה"כ שירותים חברתיים

לליבם.ן

הוקרת נשים משפיעות בקהילה ומעוררות השראה המהוות דוגמא ומודל מקומי להצלחה

חיזוק החוסן והלכידות הקהילתית

בניית תוכנית טיולים שנתית, בהתאם לסוגי אוכלוסיות בקרב האזרחים הוותיקים  )מרותקים, מצב סוציואקונומי נמוך וכו'( 

₪ תקציב "נווה אשכול" כולל תקציבי חוץ - 5,151,000 
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סל שירותים אופטימאלי 

שפה שוויונית ומתווה של שוויון מגדרי  לכלל הקהילה 	

כלכלה עצמאית – מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה

קידום תעסוקת נשים והתנהלות כלכלית נכונה 	

דור העתיד – לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

הטמעת תכנים של שוויון מגדרי ועידוד לאקטיביזם חברתי 	

 בפינת "פריצת דרך" של האגף לשירותים חברתיים 
מוזמנים להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

תוכנית "יתד" המלווה צעירים בגילאי 18-25 שנמצאים בסיכון 
מתרחבת. כדי להעמיק את הפעילות החשובה, יגויסו ויוכשרו רכזי 

צעירים פעילים ומעורבים לאיתור צעירים במצבי סיכון בישובים 
ומתן מענים במכלול היבטי החיים.

האגף לשירותים חברתיים יקים נקודה למיצוי זכויות לאזרחים 
ותיקים, כולל גיוס והכשרת רכז ומתנדבים שיסייעו לאזרחים 

הותיקים להכיר ולמצות את זכויותיהם במגוון תחומים

.1
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מרכז חוסןמרכז חוסן
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בעלי התפקידים במועצה וברשות בעלי תחושת מסוגלות גבוהה לעבודה במציאות המורכבת המאפיינת את האזור

מיסוד ימי חוסן אחת לשנה לכל אגפי המועצה ולצוותים המקצועיים  	

פעילי הצח"י בעלי תחושת שייכות גבוהה בכדי להצליח לתפקד במצבי חירום ומשבר  מתמשכים

בניה ומיסוד תהליכי הוקרה לפעילי צח"י   	

בניה ומיסוד תהליכי הוקרה לפעילים בחירום 	

אבני דרך:

אוכלוסיות מטרה אשר מופו במדד החוסן בעלי תחושת מסוגלות גבוהה להתמודדות עם השלכות מצב החירום 
המתמשך 

בניית תשתית להקמת תוכניות לחיזוק צעירים 	

בניית תשתית להקמת תוכניות לנקלטים חדשים 	

מיסוד תשתית לתוכניות חוסן לנוער לקראת גיוס  	

פיתוח תשתית למענה נגיש ומותאם לחולי פיברומיאלגיה במועצה 	

פנים ארגוני

מבנה ארגוני מותאם לצרכים. 	

לצורך מתן שירות מותאם לסוג והיקף המענים הניתנים במסגרתו

הרחבת המבנה הפיזי 	

נקודות ציון, לשבח! 

בפינת "פריצת דרך" של מרכז חוסן מוזמנים להכיר את 
שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

על סדר יומנו: פיתוח מענים ייחודיים לנשים הסובלות 
מפיברומאלגיה וכאבים כרוניים, כולל הקמת קבוצת תמיכה ארוכת 

טווח להרחבת המענים ובשיתוף יזמיות בקהילה

בעלי התפקידים במועצה מתמודדים עם מציאות מורכבת של 
חירום מתמשך. כדי לשמר תפקוד ומסוגלות גבוהה לאורך זמן, אגף 
החוסן יפעיל תוכנית לחיזוק החוסן האירגוני- תוכניות חוסן ייעודית 

לבעלי התפקידים
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מרכז קהילתי "זה פה"מרכז קהילתי "זה פה"
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חיזוק לכידות חברתית

דתיים וחילוניים באשכול יחושו ערבות הדדית זה לזה

תושבי אשכול חשים שייכות לקהילה וגאווה מקומית על ידי 

מעורבות חברתית, אירועים, תוכניות ופעילויות קהילתיות

מעורבות – עשייה של תושבים.ות לתחושת משמעות ושייכות

תושבים יראו בנו כתובת לקידום יוזמות חברתיות

באלפי ₪ תקציב מרכז קהילתי
6,149 השתתפות למ. קהילתי 

2,000
מ.קהילתי הכנסות והוצאות 

במעבר 

8,149 סה"כ מרכז קהילתי 

מרכז קהילתי אשכול מפלס דרכים חדשות,  מחזק תשתיות ומרחיב שירותים.
מרכז קהילתי 2022 -זה פה!

לעורר צורך ולבסס מסורת של יזמות והתנדבות בני נוער

חיזוק העשייה הקהילתית עם הציבור הדתי באשכול

רצף חינוכי בין מסגרות החינוך הפורמלי והחינוך החברתי

חיזוק וביסוס ממשקים מול בתי הספר

שיפור מסגרות הצהרונים

התאמת הקמפוס החינוכי למתן מעטפת שלמה ומוגנת לילדים בה

להגיע לנוער במצבי סיכון ולהיות שם עבורו

יצירת מרחבים להתפתחות וצמיחה עבור הנוער 

דור העתיד – לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

העשרת והרחבות פעילויות העשרה בחוגים וספורט וחיזוק מסלולי המצויינות- ספורט לאלופים וספורט לאלפים

חיזוק החינוך החברתי ומסגרות העשייה והצמיחה לילדים ונוער

יצירת מתחם בילוי לנוער

קידום "בצפר להורים" – בית ספר להורים והרחבת מעגלי מעורבות ההורים בעשייה החינוכית

להכין את הנוער שלנו לשירות משמעותי ולתת לו כלים לחיזוק המסוגלות

הבניית קהילה לומדת במיקוד מבוגרים

פיתוח תפיסת הלמידה לארוך החיים מעבר לקיים היום באשכול )בעיקר קיים עבור ילדים(

קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב

הטמעת שפה קהילתית משותפת בהנהגות הישובים )"מנהיגות השתתפותית"(

בניית "אמנת חינוך חברתי יישובי" בין הישובים והרשות

פיתוח, ליווי והכשרת הפעילים החברתיים ביישובים 

קיומם של מדריכים לחינוך חברתי בישובים באופן קבוע

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

תקציב מרכז קהילתי כולל תקציבי חוץ: 16,144,946 ₪
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סל שירותים אופטימאלי – תוך מיצוי מירבי של מסגרות התקציב

הנגשת המידע וייעול השיווק 	

שיפור סל השירותים למבוגרים 	

שיפור סל השירותים לצעירים 	

שיפור סל השירותים בדרום המועצה 	

צמיחה דמוגרפית- לפעול להחזרת צעירי אשכול לבנות את ביתם פה

יצירת מעטפת קהילתית לצעירי אשכול השומרת על חיבור וקשר במיקוד חטיבת גיל צעירה 18-30 	

בפינת "פריצת דרך" של המרכז הקהילתי מוזמנים להכיר 
את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

פתיחת מתחם ה"גרוב טק" - מרכז המדעים והטכנולוגיה החדש 
באשכול לכל הקהילה עתיד לשנות את כל תרבות הפנאי, החוגים 

וההעשרה לכל תושבי אשכול, מהבוקר ועד הלילה .

במטרה להגיע לכל הילדים והנוער שלנו, אנו נרכז עשייה בחיזוק 
מעגלי ההשתייכות של הילדים והנוער, הן בחינוך החברתי בישובים, 

והן בחוגים וספורט תוך יצירת מסלולים למצויינות גם בתחומים 
מקצועיים וגם חברתיים.

.1

.2
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אגף אסטרטגיהאגף אסטרטגיה
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צמיחה דמוגרפית במועצה אזורית אשכול 

ליווי וועדות הקליטה בתהליך  	

יצירת מנגנון "ברוכים הבאים" בין מועמדים לקליטה והנקלטים 	

מענה  ועזרה ליישובים סמוכי גדר בדרום המועצה 	

כנס קליטה כלל אזורי   	

פורום צמ"ד פעיל ומעורב 	

קידום וחיזוק קהילת העסקים 

באלפי ₪ תקציב אסטרטגיה 
846 יחידה אסטרטגית 

300 מעברים

360 תיירות 

465 השתתפות בפסטיבלים 

503 צמיחה דמוגרפית 

2,474 סה"כ  

 צפי שנת 2022 : שינויים לפניך! 

מתן הכשרות מקצועיות, הטבות ושיתופי פעולה בתחומי ניהול עסק  	

חוסן לעסקים  	

הנגשת והגדלה של הזדמנויות לבעלי העסקים 	

מענה לצרכים פרטניים וייחודיים של בעלי עסקים 	

בנית תוכניות והובלת פרוייקטים המעודדים קניה בעסקים מקומיים וצריכה מנותני שירות מקומיים  	

הגדלת המודעות לתחום הזיכרון והמורשת

יצירת מנגנון הפעלה לבית הזיכרון והמורשת באשכול 	

שימור אתרי מורשת 

קידום סטטוטורי של אתרי מורשת 	

תחזוקה ונראות של אתרי המורשת 	

שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה

טיפול תדיר וסדיר בשטחים הפתוחים 	

חיזוק הממשקים עם השותפים 	

חיזוק הקשר בין היישובים למועצה 

קליטת אדם במשרה מלאה ייעודית לנושא  	

ליווי הנהגות  	

מיפוי משבר והובלה  לפתרון  	

יצירת שיח פורה ופתוח בין הנהגות היישובים  	

יישובים קהילתיים 

יצירת תוכנית חומש למעורבות המועצה ביישובים קהילתיים 	
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מיצוי מקורות הכנסה 

יצירת מערך מועצתי  מובנה  לקליטת קולות קוראים 	

טיפול בקולות קוראים חוצי אגפים. 	

ליווי וסיוע לאגפים – מותאם לצרכים 	

חיזוק ופיתוח תחום התיירות במועצה 

קליטת אדם במשרה מלאה ייעודית לנושא  	

הקמת פסטיבל חקלאי בתחומי המועצה   	

תוכנית רב שנתית בשיתוף משרד התיירות – "נגב" תוכנית המדבר הפורח  	

תוספת תיירנים ועסקי תיירות במועצה  	

שגרות ניהול ועבודה מול עמותת התיירות 	

 בפינת "פריצת דרך" של אגף האסטרטגיה מוזמנים
להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

התיירות באשכול נמצאת בעליה מתמדת בשנים האחרונות. תוכנית 
הפל"ח שמקדמת המועצה צפויה להגדיל משמעותית את עסקי 

התיירות באשכול. לצד העבודה המבורכת של עמותת "שקמה 
הבשור" עלה במועצה צורך בהקמת מחלקה ייעודית לתחום 

התיירות, כולל ליווי מקצועי בהקמת עסקי התיירות חדשים.

נעים מאוד: רכז ישובים! המועצה עם הפנים לישוב, ומעמידה 
תפקיד חדש של רכז ישובים שיהיה אמון על קשר ישיר ותכלול 

המענים לצרכים של הנהגות הישובים, ליווי תהליכי הבינוי והפיתוח 
הקהילתי וסיוע בירוקרטי.

.1
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אגף ההנדסהאגף ההנדסה
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פיתוח והרחבת תשתיות בישובים ותשתיות כלליות

תכנון מפורט, תכנון וביצוע תשתיות ביישובי המועצה 	

הרחבת 232 מקטע ניר יצחק-מבטחים 	

הרחבות ישובים 	

מתן מענה מותאם לצרכים במבני ציבור

הקמת מבני ציבור ופנאי 	

הקמת מבני חינוך 	

פיתוח וייזום פרויקטים תכנוניים וכלכליים

פרויקטים ביטחוניים  	

אנרגיה מקיימת 	

תוכניות יישובים 	

מענה לתכנון סטטוטורי

תוכניות יישובים 	

סולארי 	

שטחים פתוחים 	

תשתיות 	

מרכז מועצה 	

באלפי ₪ תקציב הנדסה
3,768 מהנדס הרשות 

2,920 מים 

504 אחזקת נכסים 

7,192 סה"כ הנדסה

שימו לב הדרכים לפניכם מובילות להתפתחויות מעניינות מאוד

 בפינת "פריצת דרך" של מחקלת ההנדסה מוזמנים 
להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

סוף סוף זה קורה: ועדה מקומית לתכנון ובניה עצמאית לאשכול 
בשלבי התהוות מתקדמים וצפויה לקום השנה במועצה. ועדה 

עצמאית באשכול תקל משמעותית על תושבי המועצה בתהליכי 
תכנון ובניה, כולל תבעו"ת, בנייה, הרחבות ותשתיות. 

בקרית החינוך תחל השנה בניית חדר הפעלה לנוער )חדר אוכל( 
שייתן מענה לילדים שנשארים בה שעות ארוכות, לחוגי אחר 

הצהריים והצהרונים. הילדים ייהנו מארוחה חמה במקום נעים 
ומסודר. כשתכננו את קריית החינוך חלמנו שתהיה מרחב שוקק 
לפעילות ילדים והנוער, מהבוקר ועד הלילה. לשמחתנו חלום זה 

קורם עור וגידים.

.1
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מחלקת חקלאותמחלקת חקלאות
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לבסס את תחום החקלאות במועצה 

לייצר תשתית לתחום החקלאות במועצה למימוש הגדרות  	

התפקיד כפי שפורסם

מיתוג החקלאות  	

חיבור החקלאים והמועצה למו"פ וייזום מחקרים רלוונטיים 	

מתן מענה בר קיימא לטיפול בפסולת החקלאית

הקמת מערך טיפול בפסולת החקלאית של אשכול נגב מערבי 	

יצירת מנגנון טיפול באריזות חומרי הדברה 	

טיוב וביסוס החינוך החקלאי במועצה

בניית תוכניות למידה במסלולים השונים 	

הקמת חווה חקלאית במועצה 	

הקמת תיכון חקלאי 	

באלפי ₪ תקציב חקלאות

563 סה"כ תקציב חקלאות

2022, בא לשכונה בחור חדש והוא מתכוון לתקוע יתדות, התכונני. 

בפינת "פריצת דרך" של מחלקת החקלאות מוזמנים 
להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

שינוי "כללי המשחק" יצירת וקיום מנגנון מוסדר לטיפול בפסולת 
חקלאית. המענה המוסדר יפעל לטובת החקלאים ברמת שינוי 

סדרי חקלאות וכמו כן יפעל לטובת פינוי פסולת בדרך המיטבית 
לסביבה ירוקה 

המועצה משקיעה בהעמקת לימודי החקלאות במועצה, בדגש 
על חדשנות, חקלאות מדייקת ואגרוטק. בימים אלה נבנית תוכנית 

למידה במסלולים השונים, כולל מסלול חקלאי מתוגבר לבגרות 
בהיקף 10 יחידות לימוד

.1
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אגף הכספיםאגף הכספים
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באלפי ₪  שכר גורמי חוץ +
פנסיה ופיצויים

3,000 שכר גורמי חוץ

11,332 פנסיה 

500 פיצויים 

14,832 סה"כ 

3,463 מינהל כספי 

260 ריבית ששולמה 

3,723 סה"כ מינהל כספי 

סל שירותים אופטימלי

תיק תושב 	

הנפקת דו"חות חודשיים להנהלה הבכירה  	

מרכז גביה אחוד לכל סוגי התשלומים 	

הגדלת הכנסות המועצה

העמקת גביה מאגרות ביוב 	

שיפור העמידה בתקציב

הקפדה על נהלי העבודה - הזמנות, מעקב תקציבי של כל  	

אגף ומחלקה. חסכון.

השנה נפגוש אותו בדרכים הבאות:

בפינת "פריצת דרך" של אגף הכספים מוזמנים להכיר 
את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

תיק תושב – הקמת פלטפורמה דיגיטלית שתהווה מעין "אזור 
אישי" לתושב, ותאחד את כל האינטראקציה של התושב עם 

האגפים השונים במועצה – במקום אחד. באזור האישי ניתן יהיה 
לצפות בנכסים שבבעלות התושב, בשוברים לתשלום, בהיסטוריית 

תשלומים וכיו"ב והנפקת אישור תושב לזכאים.

מרכז גביה לכל סוגי התשלומים – הקמת פלטפורמה אחת מרכזת, 
לביצוע של כל התשלומים למועצה ולגופיה. שוברים לתשלום, 

מוסדות חינוך, פעילויות תרבות וכיו"ב.

.1
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9,897 סה"כ פרעון מלוות 
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ביטוחים וגינוןאגף רכש, מכרזים, 
ביטוחים וגינוןאגף רכש, מכרזים, 
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באלפי ₪ תקציב ביטוח ורכש 
927 ביטוחים

556 קניין 

175 מכרזים 

1,658 סה"כ 

עידוד רכש מקומי 

הרחבת מאגר ספקים מקומיים  	

שיפור שירות

הטמעת שרות אינטרנטי למיצוי זכויות בתביעות תאונות  	

תלמידים 

הגדרה מחודשת של סמכויות ואחריות בין אגף איכות הסביבה  	

למחלקת הגינון שבאגף

ממשקי עבודה עם כל אגפי המועצה בדגש על אגף ההנדסה 	

טיפול וטיפוח בכניסה לחבל שלום וגוש צוחר כולל שביל הליכה  	

מעקב אחר חוזי המועצה מול כל הגורמים הרלוונטיים כולל  	

מעקב אישור קיום ביטוחים

2022 צועדים בדרך חדשה

בפינת "פריצת דרך" של אגף רכש, מכרזים, ביטוחים 
וגינון הכירו את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

אנו רוצים להרחיב את מאגר הספקים המקומיים עמם המועצה 
מתקשרת. אנו נצא השנה בהסברה ממוקדת לעידוד רישום 

העסקים בספר הספקים. עוד לא רשומים? הירשמו באתר המועצה

חדש: הנגשנו עבורכם שירות להגשת תביעות תאונות תלמידים 
באתר המועצה שיסייע לכם במימוש זכויותיכם במסגרת פוליסת 

ביטוח תאונות
אישיות לתלמידים הנערכת על פי חוק עבור ילדיכם

.1
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החברה הכלכליתהחברה הכלכלית
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חיזוק ופיתוח איתנות כלכלית

"הקמת אתר טיפול בפסולת דיה 	

יצירת מקומות תעסוקה  	

הקמת מרכז לוגיסטי 	

"הקמת מפעל השבה )מאגר חולית( 	

הקמת מתקן PV על מאגר ישן חולית 	

הקמת מנחת תעופה גבולות 	

קידום שיפור ופיתוח עבודת המועצה אל מול היישובים

פיתוח שביל הליכה חבל שלום 	

2022 בדרך לחיזוק ופיתוח איתנות עוצרים פה

בפינת "פריצת דרך" של אגף החברה הכלכלית מוזמנים 
להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

מפעל ההשבה )מאגר חולית( יוצא לביצוע ובעוד פחות משנה, 
המתקן יספק מעל מיליון קו"ב מים מושבים לחקלאות, פתרון 

סביבתי כלכלי שמתחבר לחקלאות

פרויקט סולארי על מאגר חולית הישן - נצא לביצוע בחודשים 
הקרובים ונייצר חשמל לתפעול מט"ש חולית , פתרון וחיבור של 

הקיימות  והכלכלה.
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אגף מנהל כלליאגף מנהל כללי
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באלפי ₪ תקציב מנכ"ל
3,921 מזכירות 

45 רווחת העובד

37 בטיחות בעבודה 

5 ועדים מקומיים

562 נכסי בית מועצה 

0 רישום נכסים 

4,570 סה"כ מזכירות -מנכ"ל 

שיפור אפקטיביות אירגונית

שיפור ממשקים בין מנהלים ובין אגפים ובין מליאת המועצה  	

למנהלי המועצה

שגרות עבודה, ניהול ובקרה 	

ניהול יעיל של פרוייקטים 	

בניית צוות מנהלי ביניים 	

משאבי אנוש

שיפור השירות לעובדי המועצה 	

הגברת תחושת השייכות 	

עדכון נהלים 	

מיחשוב

חיזוק צוות מחשב מועצתי ושיפור מקצועיות ושרותיות 	

העלאת מודעות לאבטחת מידע ומיסוד תוכניות הדרכה  	

2022 התנועה זורמת: 

830 סה"כ תקציב מיחשוב 

לעובדים ושיפור עבודת המועצה בנושא

שדרוג תשתיות מחשוב בגנים לפי מתווה "גנים חמים"  	

ברמת התשתיות וציוד הקצה

הפרדת תשתיות בין נופי הבשור לקמפוס יסודי 	

 העברת המועצה לענן 	

הכנת תוכנית להעמקת דיגיטציה )עיר חכמה( 	

העמקת יכולות התגוננות והתאוששות מאירוע סייבר 	

באלפי ₪ שונות  
300 קמפוס הבשור 

335 קמפוס יובלי הבשור

144
יד לבנים +אנדרטאות +גבעת 

האירוסים 

100 הוצאות עודפות 

200 חשמל סולארי

2,944 קרן אגרת ביוב 

100 הוצאות בילתי צפויות

90 השתתפות לתברים

81 השתתפות לתיאטרון הנגב 

300 הוצאות מיוחדות חד פעמיות 

14,000 הנחות ארנונה 

150 הפרשה לביגוד והבראה 

258 סיכה ומוסך 

19,002 סה"כ שונות

באלפי ₪ תקציב שרותים מקומיים 
396 מטה בטיחות בתעבורה 

1,397 גנים ונטיעות 

101 בריכות ציבוריות 

76 בריכת שחיה מחוממת 

145 בתי קברות 

165 השתתפויות 

1,147 תמיכות 

360
השתתפות לרכזים שלומית 

,צוחר,ואבשלום 

550 ועדים מקומיים עוטף עזה 

920 שרותי החברה הכלכלית 

339 ניקוז

5,596 סה"כ שרותים מקומיים

באלפי ₪ תקציב הנהלה
3,457 הנהלה 

579 דוברות ופרסום

31 מעמד האישה 

249 ועדת ביקורת 

4,316 סה"כ הנהלה 
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מחלקת תחבורהמחלקת תחבורה
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באלפי ₪ תקציב מחלקת תחבורה
2,886 הסעות תלמידים חינוך רגיל

274 מלווים בהסעות  חינוך רגיל

1,638
הסעות תלמידים חינוך מיוחד+ ליווי

4,798 סה"כ  מחלקת תחבורה

שיפור שרות לתושב

הקשבה לקול הלקוח 	

הגדלת צי אוטובוסים צהובים 	

מתן מענה היסעים מותאם לצרכים של בגיל השלישי ובעלי  	

מוגבלויות

שיפור שירות ההיסעים במערך הבין יישוב 	

2022 – הדרך שלנו

בפינת "פריצת דרך" של מחלקת התחבורה מוזמנים 
להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:  

מחלקת התחבורה מתרחבת עם תוספת אוטובוס צהוב חדש 
ומשודרג לצי האוטובוסים הצהובים של המועצה  שיאפשר שיפור 

נוסף במערך ההסעות לילדי אשכול 

אנו רוצים לשפר את השירות ואת מעטפת המוגנות לילדנו גם 
בהסעות לחוגים אחר הצהריים ולכן פועלים השנה להעביר את 

מערך ההיסעים מהישובים לפעילויות החינוך המשלים באמצעות 
האוטובוסים הצהובים של המועצה, על ידי נהגי המועצה.
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מעמד  האישהמעמד האישה
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שיתוף ומעורבות תושבים בעשיה חברתית

עידוד נשים למעורבות חברתית וקידום נושאים הקרובים לליבם.ן

הוקרת נשים משפיעות בקהילה ומעוררות השראה המהוות דוגמה ומודל מקומי להצלחה 

סל שירותים אופטימאלי 

שפה שוויונית ומתווה של שוויון מגדרי לכל הקהילה  

קידום תעסוקת נשים והתנהלות כלכלית נכונה

דור העתיד – לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

הטמעת תכנים של שוויון מגדרי ועידוד לאקטיביזם חברתי 

מניעת תופעות סיכוניות

קידום המאבק באלימות כלפי נשים והעלאת המודעות למוגנות מינית 

"הדרך הכי אפקטיבית לגרום למשהו לקרות, היא פשוט לעשות אותו". – אמיליה ארהרט.
2022 בואו נפתח דרכים נעשה את זה...

בפינת "פריצת דרך" של יחידת קידום מעמד האישה 
מוזמנים להכיר את שני הנושאים החדשים לשנת 2022:

בספריית ידע כל יפתח השנה מדור מיוחד באגף הילדים שיהיה 
מוקדש לספרות שווה. במהלך השנה יתקיימו בו פעילויות מגוונות 

ומפגשים עם מודלים מעוררי השראה

כחלק מקידום תעסוקת נשים והתנהלות כלכלית נכונה יפתח 
השנה קורס פמיננסי ושווה במיוחד, לנשות המועצה
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