
מתווה מחודש לתהליך 

 האסטרטגי



 25-26/1/15מטרות היומיים 

 חידוש אנרגיה•

 מיפוי מחודש של הנושאים לצוותי העבודה•

 בכל צוות" איך להתקדם לתכנית עבודה"גיבוש תכנית  •



 25-26/1/15תכנית היומיים 
 'יום ב 'א יום שעה

מציג את העבודה שנעשתה בצוות  צוות פיתוח כלכלי  :במליאה הגעה והתכנסות 8:30-10:00

 עד כה

 עודד  / אלון  – פתיחה• 10:00-11:00

ר צבי  "ד, "להיות מצוין" - פתיחה אנרגטית הרצאת •

 ברק  

 עבודה בקבוצות לגיבוש תכנית התקדמות והעמקה בנושאים

משתתף בצוות שירותים מוניציפאליים ומוותר על צוות   עודד)

 (תרבות

 

 (מדלג בין צוות קשר עם הציבור ותכנון בינוי ותשתיות אלון)

 

התוצרים  , כל צוות מכין פלקט יצירתי שמסכם את עבודת הצוות

 עד כה והתכנית להמשך

בשיטת   – בסביבה הכפריתמגמות ושינויים מיפוי • 11:00-13:00

 "מרחב פתוח"

עבודה   - 2030של שער הנגב ב תמונת עתיד ציור •

 בקבוצות

 עבודה בזוגות -הסכמה על מילים הכרחיות בחזון •

 ארוחת צהריים 13:00-14:00

מיפוי הנושאים שעלו בישובים ובמערכת  : מרחב פתוח 14:00-14:30

בטכניקה של פלקטים , על לאור המלחמה והוספת נושאי

 POST ITופתקים 

 ארוחת צהריים

 :  במליאה

במרחב ומעבר חופשי של הפלקטים של כל צוות  של תצוגה•

 לתכניות שגובשו POST ITהמשתתפים והארות על גבי 

נושא אחד שלקחתי מהיומיים  ..." / אני אופטימי כי"סבב •

 ...מה שהכי אהבתי בסדנה/ ליישום מידי 

 עודד/ אלון  –סיכום היומיים •

 1,2,4,6עבודה בצוותים  14:30-16:30

 נחים/ מקבלים חדרים  3,5 צוותים

 3,5עבודה בצוותים  16:30-18:30

 נחים/ מקבלים חדרים  1,2,4,6 צוותים

 פיזור

 ארוחת ערב 19:00

 הביטלס -מופע מוסיקלי : פעילות ערב 20:30



 פירוט העבודה בצוותים
 של הצוות 1מפגש  -חצי יום השני ' יום א

   אפשרית של נושאים חדשים שחסרים מעבר על הנושאים שעלו בישובים ובמערכת שיתוף ציבור והוספה: מרחב פתוח דקות 15 14:00

 הידע והמומחיות שכל חבר בצוות מביא עמו היכרות והצגת תחומי דקות 15 14:30

 מטרות ותאום ציפיות לתוצר של היומיים דקות 30 14:45

בטכניקה של  , שלהם ותעדוףמעבר על הנושאים שעלו בישובים ובמערכת ובחירת הנושאים שעליהם הצוות יעבוד  דקות 60 15:00

קלות היישום  )באמצעות קריטריונים מובנים  ,בחירה בזוגות והסכמה על הנושאים בצוות, בחירת כרטיסיות באופן אישי

 (.  משאבים נדרשים/ מידת ההשפעה / 

הרחבה  , למשל)תוך כדי הדיון ראש הצוות מרחיב על נושא מסוים ורושמים צרכים של הצוות שעולים תוך כדי התהליך 

   ('מומחה בתחום וכד/ והעמקה בנושא מסוים 

הנושאים המרכזיים והרעיונות שעלו במערכת והכנת הכרטיסיות  ריכוז  –קבוצה של מנחה ההכנה מוקדמת תבוצע **

 לפי נושאים

 של הצוות 2מפגש  -' יום ב

 צוות פיתוח כלכלי מציג את העבודה שנעשתה בצוות עד כה :במליאה דקות 60 9:00

שכוללת משימות תכניות ולוגיסטיקה  , "להתקדם לתכנית עבודה איך"מעבר על הרעיונות שעלו במערכת וגיבוש תכנית  שעות 4 10:00

במידה ויש זמן אפשר להעמיק  . לרבות מומחים שצריך להביא כדי להמשיך וללמוד על הנושא, של עבודת הצוות

 .בנושאים וברעיונות השונים

 התוצרים עד כה והתכנית להמשך, כל צוות מכין פלקט יצירתי שמסכם את עבודת הצוות

 צהריים. א 14:00

 :  במליאה דקות 90 14:30

לתכניות   POST ITבמרחב ומעבר חופשי של המשתתפים והארות על גבי הפלקטים של כל צוות  של תצוגה•

 שגובשו

 ...מה שהכי אהבתי בסדנה/ נושא אחד שלקחתי מהיומיים ליישום מידי ..." / אני אופטימי כי"סבב •

 עודד/ אלון  -סיכום ומה הלאה   16:00



 צוותי העבודה

  
 חינוך

1 

,  רווחה, קהילה

 אוכלוסיותשילוב 

2 

,  בינוי, תכנון

 תשתיות

3 

שירותים  

מוניציפליים  

 וסביבה

4 

 הפנאיתרבות 

 

5 

קשר עם  

 הציבור

6 

,  פיתוח כלכלי

 חקלאות

7 

 ינינה מיכל שבן חזי בוצר אלעד חורב דניאל סנרמן נפתלי סיון -חנה טל  אריה חודרה מנהל מקצועי

 - חסיה רונית רונית רונית - חסיה יועץ מלווה  



 מתווה התהליך האסטרטגי
 מטרה פעילות

 דצמבר  
14 

 ינואר  
15 

 פברואר
15 

 מרץ  
15 

 אפריל  
15 

 מאי  
2015 

פגישת  
התנעה  

 מחדש

 תקשור התהליך וקבלת
 מחויבות מחדש

 צוות מוביל

ת ראשי  הכנ
 צוותים

חיבור והכנה למפגשי  
תאום ציפיות  , העבודה

על תפקיד ראש צוות  
 והתוצרים המצופים

הכנת ראשי  
+  צוותים 

מנהלי  
 מחלקות

מפגש  
 ראשון

,  חידוש התהליךיומיים ל
של  ותיעדוףריענון 

הנושאים והרעיונות  
 שעלו

כנס  
   התנעה

ועדת היגוי  
 צוותים +

 

מפגש  
 סטטוס

ניהול ומעקב של 
 התהליך

 צוות מוביל ועדת היגוי צוות מוביל מוביל צוות

מפגשי  
 המשך

המשך עיבוד חומרים  
 (במידת הצורך)

צוותי  
 עבודה

צוותי  
 עבודה

מפגש  
 שיתוף ציבור ותיקוף שלישי

כנס  
תושבים  

 מסכם

סיכום  
וקבלת  

 החלטות
 ועדת היגוי החלטות ליישוםקבלת 


