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 מטרות התהליך

 

 .הגדרת יעדי המועצה לשנים הבאות•

 הסדרת מערכת היחסים וחלוקת התפקידים בהתנהלות  •

 (תושב-ישוב-מועצה)רובדית -הדו

התאמת המערכת המועצתית וסל השירותים לצרכי הישובים  •

 .והתושבים

 

 



 תכנון והבנייה, למידה -מה עשינו עד היום 

 

תחומים 4 -אספנו את האינפורמציה ל , דגמנו את קולות השטח: 

 מה מייחד את המועצה האזורית שער הנגב -מי אנחנו 1.

 מה אנחנו רוצים לקבל בסופו של תהליך -תוצרים 2.

 תחומים  שמייצרים חוסר שקט בהווה ובעתיד/ תהליכים/ נושאים 3.

 מה מרכיביו של תהליך נכון לשער הנגב4.

 מפגשי גיוס ורתימה עם הנהלות הישובים 

 



 עקרונות מנחים למבנה התהליך

 .רחבה וקדימה -התבוננות אסטרטגית •

 .תושבים +הנהלות ישובים  -שיתוף ציבור •

 .מיקוד בנקודות המפגש בין הישוב למועצה•

 .מעורבות ושותפות של ממלאי תפקידים במועצה•

 .ברמות התהליך והתוכן -עבודה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים •

 .מיקוד בתוצרים  בני יישום•

 



 נושאים מרכזיים למיקוד העבודה

 אוכלוסיות שילוב ,קליטה ,קהילתית רווחה ,חברה – קהילה•

 חינוך•

 פנאי ,תרבות•

 ומים חקלאות•

 ירוקים ושטחים סביבה•

 מוניציפאליים שירותים•

 תשתיות ,בינוי ,תכנון•

 כלכלי פיתוח•



 בחירת הנושאים בישובים

,  בינוי, תכנון  

 תשתיות

,  קהילה

שילוב  , חברה

 אוכלוסיות

שירותים  

 מוניציפאליים

 תרבות ופנאי פיתוח כלכלי חינוך

 

 חקלאות סביבה

1  אור הנר  1  1            

1     1   1    ארז      

         1   1 1 ברור חיל

1    1 1     גבים    

         1   1 1 דורות

    1 1     1   יכיני

       1     1 1 כפר עזה

       1   1   1 מפלסים

       1   1   1 נחל עוז

         1   1 1 ניר עם

           1 1 1 רוחמה

 0 1 2 4 5 5 8 8 כ"סה



 מבנה התהליך



 צוותי העבודה

  להתייחסויות בהתאם ,הרלוונטיים לנושאים עבודה צוותי יוקמו•

  המועצה ובציר היישובים בציר

  ולגבש ואתגרים ציפיות להציף ,קיים מצב למפות הצוותים מטרת•

    רובדיות-הדו על בדגש ,עבודה לתכנית הצעות

  י"ע ילווה והצוות הרלוונטית המחלקה מנהל יעמוד צוות כל בראש•

 סדורה מתודולוגיה לפי ויפעל תהליך מנחה

 ציבור ונציגי רלוונטיים מקצוע אנשי חברים יהיו בצוות•

 תוכנה באמצעות ,ציבור מקסימום לשתף האפשרות נבחנת•

 מוחות לסיעור ייעודית

 



 הובלת התהליך

 ועדת היגוי
 ר"יו –ראש המועצה •
 חברי המליאה•
 חברי הצוות המוביל•
 מפעם, הרשות לפיתוח הנגב, משרד הפנים: נציגי שותפים•
 אגודות/נציגי  מנהלי קהילות•
 נציגי ציבור•

     צוות מוביל                                                    

  מיכל שבן קוצר*    ר  "יו –עודד פלוט *                   

 ינינה ברנע*  מרכז              -נפתלי סיון  *                   

 יצחק אמתי -נציג מליאה * זוהר מימון מלווה מקצועי     *                   

 עמיר אלנברג -נציג מנהלי קהילה *  שמעון קרן צבי                   *               

 נציגת מפעם*  אריה חודרה                      *                   

 חנה טל*                   



 ז לתהליך"לו

 עיקרי הפעילות שלב
דצמבר  

2013 

ינואר  

2014 

פברואר  

2014 

מרץ 

2014 

אפריל  

2014 

מאי  

2014 

יוני  

2014 

יולי  

2014 

אוגוסט  

2014 

ספטמב

 2014ר 

אוקטוב

 2014ר 

נובמבר  

2014 

אבחון  

 צרכים
קבוצות , ראיונות

 מיקוד
                        

  תכנון

 והבנייה
הנהלה פעילה  

 וצוות מוביל
                        

יישום  

 תהליך   
מפגשי רתימה  

 בישובים
                        

כנס פתיחה וצוות  

 היגוי

  
ליבת העשייה  

 בישובים ובצוותים
                        

איסוף  

 ועיבוד
עיבוד תוצרי  

 המפגשים
                        

סיכום  
והתנעת  

 היישום

 סיכום התהליך

 יישום והצעת
                        

 צוות מוביל צוות היגוי

 כנס אזורי



 תוצרי התהליך האסטרטגי

   .הבאות לשנים המועצה יעדי•

 השירותים לסל בהמשך ותרגומה רובדית הדו התפיסה עדכון•

 ואילך 2015 -ב והתקציבים העבודה תכניות של התאמה•

   .תושב-ישוב-מועצה בציר התקשורת חיזוק•

 



 !תודה על ההקשבה 


