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חנה  , ברנע ינינהעודד פלוט, שמעון קרן צבי, נפתלי סיון, אריה חודרה,   :משתתפים

)נאלץ  ( אמיתיחקל'היצחק ), יצחקי , רוניתכספי , גליתמימון זוהרטל, 
 לעזוב(, 

 .)מחלה(שבן קוצר )מילואים(; מיכל  ברגלנעמיר א  :חסרים
 

 : על סדר היום
 מתווה מחודש לתהליך האסטרטגי.

 
מחשבים מסלול  –בשבועות האחרונים עסקנו בסוגיית "התהליך האסטרטגי   נפתלי:

 בחנו את המשך התהליך והגענו לתובנות הבאות: מחדש".
הדבר הזה יתוף הציבור. יש לנו תוצרים מהמפגשים ביישובים וממערכת ש .1

 .לא השתנה
צריך לבחון האם בעקבות מבצע "צוק איתן" משהו השתנה לגבי סדר היום  .5

  .מועצתי והנושאים בהם כדאי להעמיקה
 ראינו לנכון לדאוג לתהליך ממוקד, קונקרטי, יעיל ומוגבל בזמן. .8

הוצג לו"ז של הפעילויות המתוכננות מעכשיו ועד  הסיכום וקבלת החלטות 
 )במצגת המצורפת(. 5712בחודש מאי 

עד כה ביצענו את השלב של איסוף המידע ע"י שיתוף ציבור. קיימנו שיחות  
בכל אחד מהיישובים והפעלנו את המערכת האינטרנטית לשיתוף ציבור 

. בחודש יולי היו אמורים להתחיל לעבוד הצוותים תרעיונובהעלאת 
ש את התהליך המקצועיים, אבל אז פרץ מבצע "צוק איתן". הכוונה היא לחד

 מהמקום הזה.
חשבנו שכדי להתניע את התהליך מחדש ראוי לכנס את האנשים )וועדת  

היגוי + האנשים המרכיבים את הצוותים המקצועיים( ליומיים שמטרתם חידוש 
ה והתנעת התהליך מחדש; מיפוי הנושאים לצוותי העבודה וגיבוש האנרגי

תכנית  "איך להתקדם לתכנית עבודה" בכל צוות, תיעדוף הנושאים ותחילת 
 עבודה.

 
; כשהבוקר הראשון מיועד "להחזיר את מפרטת את הצעה של מהלך היומיים  גלית:

 האנשים לתהליך" ובהמשך עבודה בצוותים. 
 

הות והדינמיקה של הפעולות המוצעות בהשתתפות פעילה של התקיים דיון על המ
חברי הצוות המוביל שסוכם בשינויים שהוכנסו להצעה המקורית. סיכום הדיון בקובץ 

 המצורף.
 

 רשם: נפתלי סיון
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