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 5102ינואר  – חידוש התהליך האסטרטגי

 
 

בתהליך אסטרטגי   4102שער הנגב פתחה בתחילת שנת   המועצה האזורית
 הסדרת מערכת היחסים וחלוקת, הגדרת יעדי המועצה לשנים הבאותשמטרתו 

התאמת המערכת ו תושב(-ישוב-רובדית )מועצה-התפקידים בהתנהלות הדו
 י הישובים והתושבים.המועצתית וסל השירותים לצרכ

 
 רחבה וקדימה. -התבוננות אסטרטגית העקרונות המנחים של התהליך היו: 

בנקודות המפגש בין הישוב  מיקוד; הנהלות ישובים + תושבים -ציבור  שיתוף
עבודה בסטנדרטים ; ושותפות של ממלאי תפקידים במועצהמעורבות ; למועצה
 מיקוד בתוצרים  בני יישום.ו ברמות התהליך והתוכן -ים גבוהים מקצועי

 
חברי ; כל יו"ר –ראש המועצה הוקמה ועדת היגוי רחבה, שהרכבה כללה את 

נציגי )שמנהלים את השוטף של התהליך(;  חברי הצוות המוביל; המליאה
נציגי  מנהלי ; שותפים: משרד הפנים, הרשות לפיתוח הנגב, מפעם

 .נציגי ציבורו קהילות/אגודות
 

ראיונות עם הנהלת המועצה הובילו לקביעת נושאים לדיון קבוצות מיקוד ו
 ; חינוך( 4; )שילוב אוכלוסיותוחברה, רווחה  –קהילה ( 0והחלטה שהם: )

 תכנון, בינוי( 5; )שירותים מוניציפאליים וסביבה( 2; )תרבות  הפנאי( 3)
. בהמשך וכתוצאה ישירה מהמפגש פיתוח כלכלי, חקלאות ומים( 6; )תשתיותו

 .קשר עם הציבור( 7יבור נולד נושא נוסף, )עם הצ
יישובי המועצה ובמשך  00-בחודשי מרץ ואפריל היו מפגשי ציבור בכל אחד ה

חודש יוני נפתחה תוכנה אינטרנטית בה התושבים יכלו להציע הצעות וסוגיות 
 לטיפול. 

 
אז הגיע מבצע "צוק איתן" , ו לנושאים הרלוונטיים צוותים מקצועיים הקמנו
אוגוסט היינו אמורים לעבד את -ע את המשך התהליך. בחודשי יולישקט

התייעצות עם הציבור ובחודש ספטמבר להתחיל לעבוד השלב הדברים שעלו ב
תגרים למפות מצב קיים, להציף ציפיות ואמקצועיים שמטרתם הבצוותים 

 .לגבש הצעות לתכנית עבודהלהתחיל ו
 

נובמבר  שהעיסוק בהשלכות "צוק איתן" דחו את העיסוק בתהליך ובחוד
. הגענו חשיבה איך "מחשבים מסלול מחדש"במאמץ  התחלנו להשקיע

בצוות )לאסוף את האנשים שמרכיבים את הצוותים המקצועיים שצריך למסקנה 
ואנשי מקצוע ממועצות שכנות   נציגי ציבורמשער הנגב, אנשי מקצוע רלוונטיים 

התהליך  להתניע אתאנרגיה ו כדי לחדש ביומיים מרוכזים/או ארגונים שותפים( ו
מרכזיות הסוגיות הגיבוש שלו ומיפוי הנושאים , כשכל צוות יעסוק במחדש

 עדוף הנושאים ותחילת עבודה.יואתגרים בכל צוות, ת
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ת איש השתתפו בהרצאות ובעבודת הצוותים. כל המשתתפים גילו התגייסו 61-כ

ומחויבות ראויות לציון. העבודה הייתה לא רק נעימה אלא גם אפקטיבית ומהנה. 
אווירת שיתוף פעולה ופרגון הדדי שררה במשך היומיים. אפשר לציין בסיפוק 

 שכל המטרות הושגו.
 

מכאן והלאה הצוותים המקצועיים ימשיכו להיפגש עד חודש אפריל, שלב בו 
 קיום כנס תושבים לסיכום התהליך.נתחיל להתכנס לסיכומים והחלטות ו

 
חברת פילת מלווה אותנו בייעוץ מקצועי מתחילת התהליך. בשלב זה כל צוות 

 מלווה ע"י מנחה תהליכי ומנוהל ע"י המנהל המקצועי של התחום במועצה.
 

 להזכירכם, התוצרים המצופים מהתהליך:
 יעדי המועצה לשנים הבאות. סימון 

 תרגומה בהמשך לסל השירותים.עדכון התפיסה הדו רובדית ו
 תושב.-ישוב-חיזוק התקשורת בציר מועצה

 
 

 להתראות/להישמע  בהמשך
 
 

 נפתלי סיון 
 המטה האסטרטגי


