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שיקום מבני ציבורהכנה לפרישה

מציאת מענה לקשישים 

שאינם בבית גלעד
תכנון שיקום תשתיות

בחינה וחשיבה על רווחה 

יישובית

צומת כניסה ליישובבית סיעודיטיפול באוכלוסיה ותיקהשובל
טיפול במט"ש

בית סיעודי
בנית מסגרת תקציבית למוס"ח

תמיכה באירועי חג ומועדבנית קמפוס ישיבה לצעירים

בנית תוכניות להתמודדות קליטה

עם העבר מתוך מבט לעתיד

פיתוח החקלאות 

בשילוב התיירות

הרחבת החממות 

והמנהרות

עזרה במצאי מדריכים 

ותקציב

בנית מבנה רב תכליתישילוב בין המשפחות

הקמת מחלקת צעיריםבנית תוכנית לנוער

הקמת מח' בריאות במועצהמרסקת גזםמועדון נוערעיקור בעלי חייםסיוע באיתור כ"א לחינוךערבות הדדית
איגום משאבים בנושא בריאותהגברת המיחזורפיתוח תשתיותהכשרות והשתלמיוית 

קידום בית הכנסת

בדיקה תחזוקה 

משותפת
בדיקת אפשרות הכנסת 

תוכנית להבה

שיתוף פעולה 

מועצתי בנושא איש 

בטיחות למתקני 

משחקים
תכנון כפר אמניםהגדלת מע החינוך ביישובגבעות בר

פינוי פסולת גזםחניות באזור בתי ילדיםטיפול במקלטים/ממד"יםמרפאת שינית אזוריתעיצוב קהילה משותפת

קהילה תומכת לאוכלוסיה 

ותיקה

תחנת הסעה ליווי צח"ימרפאה אזורית

הגברת המיחזורלתלמידים בשכונה
תעסוקות אזוריעזרה בתכנון עתידי של היישוב

קהילה תומכת לחד 

הוריים/אלמנים/יחידים

בית סיעודי אזורי

מיגון מוסדות חינוך ביישוב
יישוב ירוק

פתרון קבע לבית הכנסתהרחבת האכיפה
שילוט

תמיכה וליווי של המועצה 

באופן מקצועי וקבוע

יצירת מפגשים בין 

ענפים דומים ללמידה 

ושיתופי פעולה

פעילויות לגיל השני - גם 

לבודדים

למצוא את הערך המוסף 

שלנו: "מה יש לנו שאין 

לאחרים"

הרחבת פעילות המרפאה 

ומוסדות הרווחה להתאמתם 

לאוכלוסיה הגדלה

הסעה לבי"ס דתי לפי 

בחירת היישוב

הנה"ח - בקשה 

להסברים והדרכות - 

כרמים

תכנון טיפול בתשתיות 

ביישוב הישן

מטרות 

המועצה

כללי

שומריה

משמר הנגב

תעסוקה/פעילות פנאי 

לבעלי צרכים מיוחדים 

(גם צעירים)

הטמעת שימוש 

במוקד 106

חצרים

בית קמה

להב

דביר

כרמים

פיתוח דור ניהולי 

מנהיגותי צעיר

העצמת המערכת 

הארגונית

תעסוקה/פעילות פנאי 

לבעלי צרכים מיוחדים 

(גם צעירים)

הרחבת טיפול 

בנושאי תברואה 

ומחזור

מע הסעות בין יישובים 

(צעירים, עובדים)

פיתוח ושדרוג תחבורה 

ציבורית

הקמת תחנת מוניות 

במועצה
הגדלת היצע החוגים 

למבוגרים

הכנה והצטיידות 

המקלטים לחינוך

הקמה ופיתוח מבני 

ציבור והתאמת 

הקיימים
הסדרת כביש גישה 

לקיבוץ

הקמת אקדמיית בני 

שמעון

מתן עדיפות לתושבי 

מועצה (בפרוייקטים 

עתידיים)

הרחבת מקורות 

הפרנסה: חממת 

יזמויות, פיתוח מקורות 

הכנסה

טיפול בבעלי חיים 

משוטטים

כנס בנושא בניה 

ואחזקה ביישובים

התאמת סל חינוך ליכולת 

התושבים

שמירה על איכות הקיים 

בחינוך הפורמאלי ומציאת 

פתרונות ייחודים לחינוך 

החברתי

בנית קהילה גדולה 

ואידיאלסטית בעלת חזון 

משותף

התאמת השירותים לחבר 

הותיק

הגיל השלישי - יצירת נושאי 

פעילות וענין גיל רביעי - בנית 

מודל של דיור מוגן כפרי, 

שלב סיעודי - פתרון 

המאפשר להזדקן בכבוד

קידום פעולות 

לשמירה על 

הסביבה

שמירה על שטחים 

פתוחים ופיתוח 

מוקדי תיירות 

במועצה

פיתוח תחום 

התעשייה, 

החקלאות וקידום 

משק המים 

העמקת שיתופי 

הפעולה עם היישובים 

באזור

המשך פיתוח כפר 

תיירותי

הגדלת שטחי 

המטעים והגד"ש

שת"פ עם המועצה 

לעידוד, פיתוח 

וליווי יזמויות של 

חברים

הגברת נושא 

המיחזור בדגש 

על הפרדה במקור

התאמת הנוי 

לאקלים המשפנה

 קידום ההערכות לשעת 

חירום במועצה ובישובי, 

והגברת תחושת 

הביטחון לתושבים

קידום תכנון רב שנתי 

לפיתוח ושיקום 

תשתיות ומבני ציבור 

בישובים

פיתוח וביסוס החוסן 

הקהילתי, תוך מציאת האיזון 

בין הקהילה האזורית וקהילה 

היישובית

קידום ופיתוח מערכות 

החינוך האזוריות לצד סיוע 

ליישובים בחיזוק מערכות 

החינוך המקומיות.

חיזוק ופיתוח מנהיגות 

מקומית ואזורית של 

נוער, צעירים ובוגרים 

במועצה

פיתוח וביסוס מערך 

השירותים 

המוניציפאליים 

והקהילתיים במועצה

פיתוח מקורות הכנסה 

ותעסוקה במועצה 

ובישובים, גיוס משאבים 

ומיצוי הזכויות

פיתוח וביסוס שיתופי 

פעולה בין  הישובים, 

בינם לבין המועצה וכן 

עם רשויות שכנות



בריאות במועצה
איגום משאבים בנושא בריאות


