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 4102התהליך האסטרטגי שער הנגב 

 תקציר

 רקע

. משתף ציבור, רחבתהליך אסטרטגי האזורית שער הנגב לפני כעשור קיימה המועצה 

 :דורשים תשומת לב מיוחדתשהוגדרו כ ,מרכזיים נושאיםשני  מסגרת התהליך מוקדוב

בעקבות התהליך הופנו מאמצים ומשאבים  .הצמיחה הדמוגרפית והחוסן הקהילתי

 .משמעותיתכברת דרך בהם ללא ספק עשינו היום ניתן לומר ש. רבים לשני הנושאים

שינויים והתפתחויות שעיצבו מציאות חדשה המועצה חוותה במהלך עשר השנים האלה 

המטרה שלנו היא , גם הפעם. אנו רואים לנכון לקיים תהליך אסטרטגי נוסף. באזור

ולהתוות את היעדים של האזור לשנים במועצה ובישובים  סדר היום שלנולבחון את 

 . הבאות

בכוונה לחדד את חלוקת , תמקד בממשק שבין המועצה לישוביםמהתהליך השנה 

 .האחריות ושיתופי הפעולה בין שני הרבדים

 

 מטרות התהליך

 .הגדרת יעדי המועצה לשנים הבאות •

 הסדרת מערכת היחסים וחלוקת התפקידים בהתנהלות  •

 (תושב-וביש-מועצה)רובדית -הדו

 .התאמת המערכת המועצתית וסל השירותים לצרכי הישובים והתושבים •

 

 עקרונות מנחים לתהליך

 .רחבה וקדימה -התבוננות אסטרטגית  •

 .תושבים +הנהלות ישובים  -שיתוף ציבור  •

 .מיקוד בנקודות המפגש בין הישוב למועצה •

 .מעורבות ושותפות של ממלאי תפקידים במועצה •

 .ברמות התהליך והתוכן -מקצועיים גבוהים עבודה בסטנדרטים  •

 .מיקוד בתוצרים  בני יישום •
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 נושאים מרכזיים למיקוד העבודה

במטרה לאתר את , בוצעה עבודה מול קבוצות מיקוד, לקראת היציאה לתהליך

 .הנושאים המרכזיים בהם יעסוק התהליך

וב התבקש לבחור כל יש. לות הישובים בישיבות התנעההשהוצגו להנ, נושאים 8נבחרו 

 :להלן רשימת הנושאים. נושאים בהם הוא בוחר להתמקד 3

 (ישובים 8) תשתיות, בינוי, תכנון •

 (ישובים 5) שילוב אוכלוסיות, קליטה, רווחה קהילתית, חברה –קהילה  •

 (ישובים 5) חינוך •

 (ישובים 5) שירותים מוניציפאליים •

 (ישובים 4) פיתוח כלכלי •

 (ישובים 2) פנאי, תרבות •

 (ישוב אחד) ביבה ושטחים ירוקיםס •

 (אף ישוב) חקלאות ומים •
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 שיתוף ציבור אינטרנטי

המועצה מפעילה תוכנה חדשנית , על מנת להרחיב את מעגל המשתתפים בתהליך

או , התוכנה מאפשרת לכל תושב להעלות הצעות חדשות. לשיתוף ציבור אינטרנטי

 .על פי התחומים בהם עוסק התהליך, להתייחס להצעות של תושבים אחרים

המנהלים יתמקדו , בשלב זה. ערוץ השיתוף האינטרנטי הוא שלב בפני עצמו בתהליך

. ההצעות יעובדו וישמשו חומרי עבודה להמשך. בקבלה וטיפול של הצעות מהציבור

 .שיעודד את הציבור לקחת בו חלק, זה ילווה בקמפיין תקשורתי ערוץ

 וותי עבודה מקצועייםצ

בסיס ומשמשים , מהישובים ומהערוץ האינטרנטי עוברים עיבוד יםהחומרים שנאספ

להציף ציפיות , למפות מצב קיים -מטרת הצוותים . לעבודה של צוותים מקצועיים

 עומדבראש כל צוות . רובדיות-ש על הדובדג, ואתגרים ולגבש הצעות לתכנית עבודה

י מנחה תהליך ויפעל לפי מתודולוגיה "מנהל המחלקה הרלוונטית והצוות ילווה ע

 . חברים אנשי מקצוע רלוונטיים ונציגי ציבורבצוות . סדורה

 הובלת התהליך

 : י שני גופים"ובל עמהתהליך 

 החלטות מקבלתאת המדיניות ו קובעתש –ועדת היגוי 

  .לתפעולו השוטף שמתכלל את התהליך ודואג – בילצוות מו

 ועדת היגויהרכב 

 ר"יו –ראש המועצה  •

 חברי המליאה •

 חברי הצוות המוביל •

 מפעם, הרשות לפיתוח הנגב, משרד הפנים: נציגי שותפים •

 אגודות/נציגי  מנהלי קהילות •

 נציגי ציבור •

 

 צוות מובילהרכב ה

 ל המועצה"מנכ, (ר"יו)עודד פלוט 

 המטה האסטרטגי, (מרכז)ן נפתלי סיו

 גזבר המועצה, שמעון קרן צבי

 דוברת, מיכל שבן קוצר

 חינוך' מנהל מח, אריה חודרה

 לשירותים חברתיים' מ מנהלת המח"מ, חנה טל

 רכזת פיתוח קהילתי, ינינה ברנע

 נציג המליאה, (ה'חקל)יצחק אמיתי 

 נציג מנהלי קהילות, עמיר אלנברג

 נציגת המפעם, ורד בנארי

 וות יועצי התהליךצ
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 לוח הזמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המתוכננים תוצרי התהליך

 . יעדי המועצה לשנים הבאותהגדרת  •

 עדכון התפיסה הדו רובדית ותרגומה בהמשך לסל השירותים •

 ואילך 2105 -התאמה של תכניות העבודה והתקציבים ב •

 . תושב-ישוב-חיזוק התקשורת בציר מועצה •

   


