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 ד"ז אדר א תשע"י  
 4172פברואר  71  
 7-5 –( תהליך אסטרטגי) 
 

 ועדת היגוי תהליך אסטרטגי
 61.2.61סיכום פגישה מיום 

 
  :משתתפים

 , יוסי קרן, יצחק אמיתי, (ר הועדה"יו)אלון שוסטר  :חברי מליאה
 , בטי גברי, לארי טרנטו, ופיר ליבשטייןא, ניר בן אשר 
 . ליאור ניסקי 

 , אריה חודרה, נפתלי סיון, שמעון קרן צבי, עודד פלוט :מנהלים במועצה
 .קוצר-מיכל שבן, חנה טל, ינינה ברנע 

 , עודד בריש, נבות יזרעאלי, עמיר אלנברג, אביתר קיפניס :נציגי ציבור
 .נחמני-בי'מורן חג 

 .ארי-ורד בן, יימן פסחחנה ה :מפעם דרום
 .רונית יצחקי, גלית כספי, זוהר מימון :יועצים

 
 :במהלך השנים האחרונות חלו מספר שינויים באזור :אלון

 הצטרפו תושבים רבים. 
 מרכז הכובד עובר בהדרגה מקליטה לבינוי קהילתי. 

 שינוי בדפוסי קליטה ובסטאטוסים בהם נקלטים החדשים. 
 הן בשל , פך יותר ויותר מרכזימקומה של המועצה הולך והו

 .הנחיות המדינה והן בשל הציפיות של הנהלות הישוב והתושבים
  הישובים שלנו נמצאים בצמיחה כלכלית ומשלימים תהליכי שינוי

 .אורחות חיים

 אנו פנויים לעסוק יותר בנושאים סביבתיים. 
 :קווי היסוד לתהליך

  ניהםהרובדים ויחסי הגומלין בי 3בחינה בו זמנית של. 
 שיתוף ציבור , מבט רחב מול מיקוד בתוצאות: איזון בין פרמטרים

אך " ממריא"תהליך , מול קבלת החלטות בפורומים רלוונטיים
 .מעוגן במציאות

אנו רואים חשיבות רבה בהגעה . יש לנו בסיס טוב ליציאה לדרך
מאחל שנפיק את המירב . לישובים וקיום דיאלוג ישיר עם הציבור

 .מהתהליך הזה
הן בתרומה המקצועית והן  –מודה לכל הגורמים השותפים 

 .במשאבים
 

המועצה מקיימת מהליכים אסטרטגיים ותוכניות אב בתחומים  :עודד
מעת . אלה תהליכים משתפי ציבור, לרוב. ממוקדים כשמזוהה צורך

, בעקבות התהליך הקודם. כוללני, לעת אנו נדרשים לתהליך רחב
: חו שני נושאים במרכז סדר היום המועצתיהונ, שנים 71שבוצע לפני 

הכוונה שגם התהליך הנוכחי יעדכן את . הצמיחה הדמוגרפית והחוסן
ועל , שתשפיע על תשומת הלב הניהולית והציבורית, נדה שלנו'האג

 .רבדית-לב התהליך הוא ההתנהלות הדו. הפניית המשאבים
מליאה קבלה מה, שבכוונה כוללת את חברי המליאה, ועדת ההיגוי 

את הסמכות להוביל את התהליך ולקבל החלטות תכניות ותהליכיות 
 .הנוגעות אליו

 
. מציג את סדר היום של הפגישה ואת אופן ההתנהלות של הועדה :נפתלי

לאחר שיתקיימו מפגשים ברוב , 71.2-הפגישה הבאה תיערך ב
 .הישובים
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 :הכוללת, מציגים את התהליך באמצעות מצגת :זהר/נפתלי

 מטרות התהליך. 
 מה נעשה עד היום. 
 הנושאים המרכזיים למיקוד העבודה. 
 י הישובים"בחירת הנושאים ע. 
  המשלב בין ציר הישובים וציר המועצה –מבנה התהליך. 
 י ועדת ההיגוי והצוות המוביל"הובלה משולבת ע. 

 צוותי העבודה בתחומים השונים. 
 ז המתוכנן לתהליך"הלו. 
 תוצרי התהליך. 
 תח להצלחת התהליךגורמי מפ. 

 :דגשים

 שיתוף הנהגות הישובים בתהליך. 
  זהו אתגר לא פשוט –שיתוף ציבור רחב. 
 בכוונה שישפיע על , 4172 בשנת המגמה לסיים את התהליך

 .4175-תוכנית העבודה ב
 התהליך ילווה לכל אורכו בתקשורת מול הציבור. 

 
 :הערות והתייחסויות בעקבות המצגת

 ום לאיסוף חומר במכלול הנושאיםהתהליך צריך לתת מק. 
 השאלה איך גורמים לתושבים להיות חלק מהתהליך. 
 חשוב להשקיע בפרסום לקראת המפגשים. 
 אפשר לעשות שאלון לגבי הנושאים במפגש. 
 להנהלות הישובים יש תפקיד חשוב ברתימת התושבים לתהליך. 
 חשוב שהמפגשים בישוב יהיו מובנים. 
 הות מדי בציבורחשוב לא ליצור ציפיות גבו. 

 חשוב להגיע למפגשים עם חומרים מתאימים. 
 יתכן שכדאי להגיע למפגשים עם רעיונות או הצעות לרעיונות. 

 
ההערות וההתייחסויות נרשמו ויועברו להמשך טיפול של הצוות  :נפתלי

 .המוביל
 

 :נושאים לבחינה 4הועלו 
 ?האם יש צורך בהוספת נושאים לבחינה .7

 .צורך בהוספת נושאים מעבר לרשימה שהוצגהחברי הועדה לא ראו 
 ?האם הועדה צריכה לגבש חזון במסגרת התהליך .4

 .סוכם שההחלטה על כך תתקבל בהמשך
 
י הצוות המוביל "הנושאים וההצעות שעלו בדיון יבחנו ע( מסכם) :אלון

אנחנו צריכים להיות פתוחים לקולות , כמו כן. וישמשו אותנו בהמשך
, חשוב שנגלה סבלנות לתהליך. גיב בהתאםשיבואו מהישובים ולה

אנחנו נשתדל לצאת . וגם סובלנות למגוון הצעות ואפילו להתנגדויות
בהתאם לחומרים שיעלו ויעובדו , עם כיווני עשייה קונקרטיים

בפגישה הבאה של הועדה נוכל להעמיק בתכנים ולכוון את . בישובים
 .המשך התהליך

 .מובילי התהליךמודה לחברי הועדה ומאחל הצלחה ל 
 

 עודד פלוט: רשם
 

 ועדת היגוי תהליך אסטרטגי :העתק
 הנהלות הישובים 
 צוות תיאום 


