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איך נולדה התכנית?
המועצה האזורית חוף אשקלון מספקת שירותים ליותר 

מ -  18,000 תושבים הגרים ב -  21 ישובים, מתוכם 
11 מושבים, חמישה קיבוצים וחמישה ישובים קהילתיים. 

האוכלוסייה שלנו היא מגוונת, עם שונות רבה במגוון 
מאפייניה. 

בשנים האחרונות חוותה המועצה צמיחה דמוגרפית 
משמעותית, עם קליטתם של תושבים חדשים ובנים 

חוזרים. השינויים והאתגרים הרבים המונחים לפתחה 
של המועצה, הולידו את הצורך בגיבוש תפיסת עתיד 

מותאמת למציאות המשתנה.
לצורך כך, החלנו בתהליך גיבוש תכנית חומש למועצה, 

תכנית הכוללת יעדים שניתן יהיה לממשם במסגרת 
תכניות העבודה השוטפות. 

היעדים הם לטווח בינוני של חמש שנים - טווח זמן 
מספיק קרוב כדי לקבוע יעדים מדידים עם השלכות 

מיידיות לתכניות העבודה השנתיות ומספיק רחוק 
שיאפשר להגשים חלומות מעבר לשנת העבודה 

הקרובה.

מטרת התהליך
גיבוש יעדי חומש בשיתוף מליאת המועצה ותוך 

התייעצות עם הנהגות הישובים ומנהלי המחלקות. 
תרגום יעדי החומש לתכניות העבודה של המנהלים 

במועצה.

השלב הראשון 
איסוף החומרים המרכזיים מהם גובשו החזון והיעדים. 

שלב זה כלל שלושה מרכיבים: 
1 . יעדי מחלקות המועצה האזורית: בחודשים 

האחרונים התקיימו פגישות של היועץ המלווה, רפי 
נשיא, עם כל מנהלי המחלקות המועצה. במסגרת 

הפגישות נרשמו הצעותיהם ליעדים. 
2 . יעדי הישובים: בסבב גדול שהתקיים במקביל, כל 
יישובי המועצה ניסחו את הצרכים שלהם והצעותיהם 

ליעדים ואלה השתלבו עם הצעות המנהלים.
3 . תוצרי צוות מאה הימים: צוות מאה הימים הוקם 
ע"י ראש המועצה מיד לאחר הבחירות וכלל צוותים 
בתחומים שונים שבחנו סוגיות מרכזיות והגישו את 

הצעותיהם במסמך מסכם. המלצות אלה השתלבו גם 
הן בתהליך. 

השלב השני 
בשלב זה התכנסו ראש המועצה, מנהלי מחלקות 

ובעלי תפקידים מרכזיים במועצה, לכנס מיוחד וייעודי 
לנושא. במסגרת הכנס התקיימו דיונים לניסוח ההצעה 

לחזון המועצה ולתכנית החומש שלה. 
דיוני הכנס התבססו על שישה מרכיבים מרכזיים: 

ניתוח מגמות אזוריות, תחזית דמוגרפית, יעדי ראש 
המועצה, ההצעות של מנהלי המחלקות, יעדי היישובים 

והמלצות צוות מאה הימים. 

השלב השלישי
בתום התהליך אישרו חברי מליאת המועצה את היעדים 

והם יתורגמו לתוכניות העבודה של המנהלים, כולל 
ביצוע בקרה במהלך השנה.
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תושבים יקרים, 
אני שמח להציג בפניכם את תכנית החומש 
המועצתית, תכנית שנבנתה במהלך השנה 
האחרונה תוך הסתכלות לטווח ארוך ותיאום 
יעדי  לבין  שלכם  והשאיפות  הרצונות  בין 

המועצה.

לעבוד  עלינו  שהצבנו,  ביעדים  עמידה  לצורך 
בשיתוף מירבי ואפקטיבי ביחד עם נציגי היישובים, 

קרי תושבי המועצה.
בתחילת הקדנציה הקמנו את פורום 100 הימים 
ובמשך שלושה חודשים הזמנו אתכם התושבים 
אל מעגלי שיח וחשיבה שם עלו רעיונות, חלומות 
ויוזמות למען שיפור פני המועצה, קידומה ושגשוגה.
ריכזנו את כל התובנות שעלו במפגשים למסמך 
מחלקות  של  העבודה  תוכניות  עם  שמוזג  אחד 

המועצה לכדי תכנית חומש אחת. 

תכנית העבודה של המועצה
לחמש השנים הקרובות

המועצה  אוכלוסיית  תגדל  שנים  חמש  בתוך 
ל-22,000 תושבים. בתוכנית זו תמצאו את 
הפירוט של תוכניות המועצה להגדלת החוסן 

הכלכלי דרך קידום תכנון אזורי תעסוקה 
חדשים, חיזוק המרקם הקהילתי, שדרוג 

מערך החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 
והשירות  המועצה  נראות  ושיפור 

לתושב.
אתכם  מזמין  אני  יקרים,  תושבים 

החומש,  תכנית  בחוברת  לעיין 
המסלול  את  מקרוב  להכיר 

בשנים  המועצה  תצעד  בה 
שותפים  ולהיות  הקרובות 

לשינוי.

בברכה,
איתמר רביבו

דברי ראש המועצה
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יעדי חומש לשנים
2020-2025

והגעה  המצטבר  התקציבי  הגרעון  הקטנת 
לאיזון תקציבי שוטף, היערכות לקיצוץ במענקי 
מקורות  ולגיוון  להגדלה  ופעילות  האיזון 

ההכנסה של המועצה, הישובים והתושבים.

דורי  הבין  הקשר  שיפור  הקהילות,  חיזוק 
מיטבי  לניהול  הישובים  להנהגות  כלים  ומתן 
בין  הפעולה  שיתופי  ולשיפור  הקהילות  של 
הישובים, תוך שמירה על הגיוון והייחודיות של 

כל קהילה.

המחובר  ונגיש,  ערכי  איכותי,  חינוך  הקניית 
המטפח  ה-21,  למאה  ומותאם  לשורשים 
יזמות  המעודד  ושותפות,  מעורבות  קהילות 
וחדשנות. גיבוש מענים בתוך המועצה שיאפשרו 
לכל תלמיד במועצה למצוא את מקומו ולפתח 

את כישוריו ואישיותו.

חמש  בתוך  תושבים   22,000 ל  תגדל  המועצה 
תושבים   5,000 ל  תכנוניות  עתודות  עם  שנים, 
אוכלוסיית  מכן.  שלאחר  השנים  בחמש  נוספים 

המועצה תהיה רב גילאית ומגוונת תרבותית.

חוסן קהילתיחוסן כלכלי 

חינוך פורמלי
ובלתי פורמלי

צמיחה
דמוגרפית

  4



יעדי חומש לשנים
2020-2025

מישורי  בכל  הביטחון  בתחום  תכנית  גיבוש 
הפעילות למתן מענה רחוק טווח ומיידי בחירום, 
גיבוש תוכניות עבודה ונהלים להעלאת תחושת 
הביטחון והחוסן ביישובי המועצה תוך תפירת 
היישובים  לסוגי  פרטנית"  ביטחון  "חליפת 

השונים.

מיסוד יחסי מועצה - ישובים באמצעות גיבוש סל 
לכל  דיפרנציאלי  באופן  המותאם  יישובי  שירותים 
שימת דגש על איכות הסביבה ועל שיפור  ישוב, 
בישובים  המועצה,  ברחבי  והתשתיות  הנראות 
תיירות  מיזמי  וקידום  המועצה  מבנה  ובמתחם 

במועצה ובישובים.

השייכות,  ותחושת  התושבים  אמון  חיזוק 
המועצה  והפיכת  הארגונית  התרבות  שיפור 
למקור גאווה לתושבים ולעובדים עם שימת דגש 
יותר  ונגיש  מהיר  איכותי,  רחב,  שירות  למתן 
תוך שמירה על ערכים של מקצועיות, שקיפות, 

מחויבות וכבוד.  

יחסי מועצה, ישובים, ביטחון וחירום
תיירות, תשתיות ונראות

השירות
לתושב
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חוסן כלכלי
תכנית החומש 2020-2025

הקטנת הגרעון 
התקציבי המצטבר 

והגעה לאיזון תקציבי 
שוטף, היערכות 

לקיצוץ במענקי האיזון 
ופעילות להגדלה 

ולגיוון מקורות 
ההכנסה של המועצה, 

הישובים והתושבים.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

לאיזון  והגעה  המצטבר  הגרעון  הקטנת 
תקציבי. 

לעוטף  הממשלתית  החוסן  תכנית  מימוש 
עזה.

הגדלת ההכנסות מארנונה עסקית ותוספת 
גביה ממקורות חדשים.

גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים ומוסדיים 
ומתרומות.

איתור   – המדינה  תקציבי  ניהול  שיפור 
תקציבים ומענה לקולות קוראים. 

מועצות  עם  במרחב  פעולה  שיתופי  גיבוש 
ורשויות שכנות.
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ומסחר,  תעשיה  אזורי  ופיתוח  תכנון 
הקמת מרכז מסחרי חדש, הגדלת מרכזים 

         מסחריים קיימים וקידום מתחמי
         התעסוקה למקבץ מושבים. 

סיוע לישובים בחיזוק הכלכלה הפנימית 
והקטנת התלות במועצה, ע"י יצירת ענפי 
        ייצור חדשים, הקמת אזורי מסחר, פיתוח    

        יוזמות כלכליות וסיוע מקצועי
        ליזמים פרטיים.

עדכון תכנית אב לתיירות שתעניק מענה 
לתיירות פנים וחוץ, פיתוח התיירות 

         הכפרית תוך שמירה על פיתוח בר קיימא 
         של ערכי המורשת, הטבע והנוף בתחום  

         המועצה.

קידום    - במועצה  לחקלאות  סיוע 
החקלאות במועצה, ליווי החקלאים מול 

         הרשויות בנושאי מים וניקוז, עובדים זרים, 
        אתרי פסולת ופשיעה חקלאית.

ביצוע תהליכי התייעלות אנרגטית ברחבי 
המועצה .

המועצה  במחלקות  כלכלית  התייעלות 
ובגופי הסמך.

התייעלות כלכלית במערך התחבורה, מימוש 
מירבי של מערך ההסעות בתוך המועצה 
    ובחינת שילוב הפעילות בחברה הכלכלית.

תשתיות המים, הקטנת היקף הפחת  שיפור 
ע"י התקנת מוני מים, שיפור הגביה עבור מים 
   במוסדות השונים וגיבוש תעריף מי גינון מול 

   רשות המים.

הגעה להסדר ארוך טווח על הפעלת החופים 
במועצה.
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חינוך פורמלי
ובלתי פורמלי

תכנית החומש 2020-2025

הקניית חינוך איכותי, 
ערכי ונגיש, המחובר 

לשורשים ומותאם 
למאה ה-21, המטפח 

קהילות מעורבות 
ושותפות, המעודד 

יזמות וחדשנות. גיבוש 
מענים בתוך המועצה 
שיאפשרו לכל תלמיד 

במועצה למצוא את 
מקומו ולפתח את 
כישוריו ואישיותו.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

הובלת יעד פדגוגיה מוטת עתיד בכל מסגרות 
 ,M21 החינוך באמצעות בינוי סביבות לימוד

         הכשרות צוותים וליווי מקצועי.

חינוכיים  מענים  הקמת  ובחינת  מיפוי 
משלימים כדוגמת מרכז מצוינות וחקר.

ומתן  החינוך  מסגרות  בכל  האקלים  טיוב 
מענה חינוכי מותאם לכל ילד.

בכל  חדשניות  למידה  סביבות  התאמת 
מסגרות החינוך.

חיזוק שיתופי הפעולה ואיגום המשאבים בין 
יחידות החינוך, המתנ"ס, הרווחה והקהילה.

יצירת ייחודיות לבתי הספר. בין היתר, פתיחת 
מגמות ייחודיות, טיפוח ענפי ספורט.

שפה  ליצירת  מקצועי  פיתוח  מערך  הקמת 
חינוכית ופדגוגית משותפת. התמקצעות צוותי 

         החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וחיזוק
         המחוברות למועצה.
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ויציבות של  ביטחון  תחושת אמון,  חיזוק 
הציבור במערך החינוך במועצה.

בחינת ייחודיותו ומעמדו של בי"ס שדות 
סילבר. בחינת שת"פ עם הפקולטה 

          לחקלאות.

נוסף  יסודי  על  מוסד  הקמת  בחינת 
במועצה.

יסודי.  ובעל  ביסודי  הילדים  הישגי  שיפור 
מתן מענה לתלמידים מצטיינים.

ויזמות,  מנהיגות  תכניות  הטמעת 
שיאפשרו חיבור קהילתי בין בני הנוער, הגיל 

          השלישי ומובילי התחום העסקי במועצה.

 – המתנ"ס  לשירותי  נכון  תמהיל  בניית 
מרכז מול שלוחות והרחבת מעגל החוגים 

          אחרי הלימודים במסגרת בתי הספר.

והגנים  החינוך  מוסדות  של  נרחב  שיפוץ 
בישובים, מעבר של עשרה גנים למבני  

           קבע, יצירת מענים מתאימים לחינוך הבלתי 
         פורמלי ושדרוג מתקני הספורט בישובים.

הימי  הספורט  פיתוח  הספורט,  ענפי  גיוון 
וספורט החופים, טיפוח כישרונות   

     ספורטיביים וקידום הישגיות
     אישית וקבוצתית.

     הנחלת והטמעת העיסוק בפעילות
     גופנית וספורט כחלק מרכזי

     מאורח החיים לכל שכבות הגיל.

מגרשי  מרדכי,  ביד  ספורט  מתחם  הקמת 
שחב"ק ואולם ספורט ממוגן.

הקמת עמותת ספורט.

התאמת פעילות הנוער לצרכי כל ישוב תוך 
הרחבת מערך פעילות שעות הפנאי החל

       מכיתה א' וחיזוק פעילות תנועות הנוער  
      השונות.

עיבוי מערך הספריות לאשכולות.

חוצות  מועצתיות  לומדות  קהילות  הקמת 
מסגרות לימוד.

לילדים  מועצתיים  פנים  מענים  גיבוש 
ומתבגרים בעלי צרכים מיוחדים ולהוריהם.
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חוסן קהילתי
תכנית החומש 2020-2025

חיזוק הקהילות, 
שיפור הקשר הבין 

דורי ומתן כלים 
להנהגות הישובים 

לניהול מיטבי של 
הקהילות ולשיפור 

שיתופי הפעולה בין 
הישובים, תוך שמירה 

על הגיוון והייחודיות 
של כל קהילה.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

מיישובי  אחד  לכל  ישוב"  "שולחן  הקמת 
המועצה וגיבוש תכנית ליווי יישובי מותאם 

         לצרכי הישוב.

ליווי הנהגות הישובים לשיפור הניהול השוטף 
ולתכנון עתידי. מתן כלים לשיפור ניהול 

          קהילות במושבים וחיזוק הנהגות הישובים.

והגדרת  בישובים  התפקידים  בעלי  מיפוי 
אנשי הקשר בכל ישוב.

ניהולית  ומערכת  יישובית  זהות  גיבוש 
ליישובים הקהילתיים.

סיוע נקודתי מוגבר לישובים במשבר.

נתיבים   – במועצה  רווחה  שירותי  ריכוז 
להורות, מוגבלויות, מרכז לטיפול בהתמכרויות 
          והרחבת מערך טיפולי ע"י הקמת מרכז אית"ן 
           רגשי, שיתכלל את גורמי החינוך הרווחה, מרכז 

         אתגרים  וחוסן.

הקמת מרכז ספורט וקהילה בבת הדר.
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חיזוק מערך המתנדבים בחירום ובשגרה.

השלישי  לגיל  השירותים  סל  הרחבת 
ביישובים ובמרכז יום לקשיש.

למוביל  שיהפוך  הצעירים  מרכז  חיזוק 
בתחום ההשכלה, התעסוקה, והתרבות.

וייזום  חיזוק החיבור בין הקהילות עידוד 
פעילויות שמפגישות קהילות מיישובים 

          שונים.
 

תרבות  בתחומי  ייצוג  קבוצות  גיבוש 
פנאי וספורט: תיאטרון במועצה, חבורת 

          הזמר, קבוצות ספורט. 

תכנית תרבות מגוונת, שתאפשר  מיסוד 
חשיפה, הכרות, חיבורים, ומענה לכל 

          תושב.
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צמיחה 
דמוגרפית

תכנית החומש 2020-2025

המועצה תגדל
ל- 22,000 תושבים 
בתוך חמש שנים, עם 

עתודות תכנוניות 
ל 5,000 תושבים 

נוספים בחמש 
השנים שלאחר מכן. 
אוכלוסיית המועצה 

תהיה רב גילאית 
ומגוונת תרבותית.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

למשמעויות  המועצה  מחלקות  היערכות 
הגידול הדמוגרפי הצפוי בישובים, הן ברמת 

         המועצה והן ברמת הישובים. 

במוסדות  והתשתיות  המשאבים  התאמת 
החינוך לגידול הצפוי במספר התלמידים וסגל 

         ההוראה.

והמימוש  התכנון  בתהליכי  הישובים  ליווי 
לצמיחה דמוגרפית בתחומי הקהילה ושירותי 

         הציבור.

חיזוק  עם  בהתמודדות  הישובים  ליווי 
מערכות היחסים הפנים קהילתיות בעקבות 

         תהליכי הקליטה.
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ביטחון וחירום
תכנית החומש 2020-2025

גיבוש תכנית בתחום 
הביטחון בכל מישורי 

הפעילות למתן 
מענה רחוק טווח 

ומיידי בחירום, גיבוש 
תוכניות עבודה 

ונהלים להעלאת 
תחושת הביטחון 

והחוסן ביישובי 
המועצה תוך תפירת 

"חליפת ביטחון 
פרטנית" לסוגי 

היישובים השונים.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

רגשי  חוסן  מלא,  בטחוני  מענה  תחושת  מתן 
ופיזי לתושבים ואוכלוסיית פוטנציאל 

         קליטה.

חמ"לים  והסדרת  בישובים  צח"י  צוותי  חיזוק 
לצוותים.

גורמי  מול  בחירום  המועצה  צרכי  תיווך 
הממשלה, מראש מועצה ועד יחידות 

         מקצועיות.

ממ"דים  להקמת  ממשלה  החלטות  קידום 
בבתים והקטנת התהליך הבירוקרטי הנדרש.

שיפור מצב המקלטים – פסילה או שיפוץ.

בקישור  בישובים  המצלמות  מערך  הרחבת 
למוקד.

בניית מחסני חירום חדשים ושיפוץ והצטיידות 
קיימים.

לחוסן  התורמים  המענים  מגוון  הרחבת 
הקהילתי )פרטני וקבוצתי(.
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ביטחון וחירום
תכנית החומש 2020-2025

שיספק  כך  התחבורתי,  המערך  התאמת 
מענה לאיומים הביטחוניים.

בעוטף,  יישוביות  פינוי  תכניות  בחינת 
כולל ביצוע ותרגול מול ישובים קולטים.

של  שני  למעגל  פינוי  תכנית  כתיבת 
העוטף.

וחירום,  חינוך  לצוותי  הפוגות  תכנון 
תלמידים, מבוגרים וגיל שלישי.

שיפור ניהול תקציב מרכיבי הביטחון מול 
הישובים.
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השירות לתושב
תכנית החומש 2020-2025

חיזוק אמון התושבים 
ותחושת השייכות, 

שיפור התרבות 
הארגונית והפיכת 

המועצה למקור גאווה 
לתושבים ולעובדים 

עם שימת דגש למתן 
שירות רחב, איכותי, 

מהיר ונגיש יותר תוך 
שמירה על ערכים של 
מקצועיות, שקיפות, 

מחויבות וכבוד.  

מטרות למימוש 
בחמש שנים

קיום תהליך למיתוג מחדש של המועצה.

שיפור הממשק בין הישובים למועצה. 

פעילות לחיזוק אמון התושבים במועצה.

שיפור השירות והנגישות לשירותי המועצה, 
ניסוח אמנת שירות, כולל שעות קבלה וזמני 

         תגובה ופרסומה לציבור.

התשלום  ריכוז   - לתשלום  הנגישות  שיפור 
לכלל שירותי המועצה באתר אחד.

שיפור מערך התשלומים והגביה בחינוך.

יעדים  פי  על  לעבודה  המחלקות  מעבר 
ותוכניות עבודה מקושרות תקציב.

המועצה  לצרכי  הארגוני  המבנה  התאמת 
המשתנים וניסוח הגדרות תפקיד למנהלים 

         ביחידות השונות.

וחיזוק  במועצה  הארגונית  התרבות  שיפור 
שיתופי הפעולה בין המחלקות וגאוות 

         היחידה בקרב העובדים.
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קיום פעילות לגיבוש בין העובדים.

חיזוק ההון האנושי במועצה, דיוק הגדרת 
תפקידים ותחומי אחריות.

תיאום ציפיות וטיוב עבודת המוקד.

הטמעת תודעת השירות בקרב העובדים.

הוועדה  הסמכת  לקידום  פעילות 
המקומית.

לנציבות  והגשה  הנגשה  תכנית  גיבוש 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
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יחסי מועצה,
תשתיות ונראות ישובים, תיירות, 

תכנית החומש 2020-2025

מיסוד יחסי מועצה-
ישובים באמצעות 

גיבוש סל שירותים 
יישובי המותאם באופן 
דיפרנציאלי לכל ישוב, 

שימת דגש על איכות 
הסביבה ועל שיפור 
הנראות והתשתיות 

ברחבי המועצה, 
בישובים ובמתחם 

מבנה המועצה וקידום 
מיזמי תיירות במועצה 

ובישובים.

מטרות למימוש 
בחמש שנים

תוך  רובדי  הדו  השלטון  מערכת  הגדרת 
התחשבות בשונות בין הישובים.

סיום כתיבת תכנית המתאר הכוללנית.

שיפור נראות המרחב הציבורי ומערך הגינון 
ביישובי המועצה.

תשתיות  לשיפור  עבודה  תכנית  קביעת 
באופן שוטף לאורך כל השנה.

אישור  בתהליכי  תב"עות  אישור  קידום 
לישובים: יד מרדכי, נתיב העשרה וניר ישראל. 

סיוע לשאר הישובים בקידום תב"עות.

קידום  ובהמשך  הפל"ח  תכנית  ואישור  סיום 
הפל"ח במושבים.

ריכוז  המועצה,  מרכז  אזור  של  מיטבי  תכנון 
שירותים וקריית חינוך והקמת מרכז הפעלה 

         בחירום ומרכז חוסן.

תכנון שכונת מגורים ומרכזי תעסוקה בניצן 
במקום אתר הקרווילות.
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חוקי  חקיקת  והשלמת  האכיפה  חיזוק 
עזר בתחום איכות הסביבה והבניה.

וקידום  הניקוז  רשות  עם  פעולה  שיתוף 
תכנית נופית למועצה: טיילות

         ושבילים - טיילת בנחל אבטח ותכנית
         למערכות נחלים.

גיבוש תפיסה ירוקה, חיזוק המודעות 
למחזור. שיפור הטיפול בגזם

         ובפסולת גושית.

שדרוג תשתיות הביוב: מימוש תכנית אב   
 לביוב ושדרוג תחנות שאיבה.

פעילות לשדרוג מערך התנועה בין ובתוך         
הישובים.
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