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 "א ניסן תשע"די  
 4112אפריל  11  
 1-5 –)ת. אסטרטגי(  

 
 ועדת היגוי התהליך האסטרטגי

 01.1.01ם וסיכום ישיבה מי
 

אלון שוסטר )יו"ר הועדה(, עודד פלוט, נפתלי סיון, לארי טרנטו,   :משתתפים
ליאור ניסקי, ינינה ברנע, חנה טל, מיכל שבן קוצר, אביתר קיפניס, 

 בן ארי, ורד גושן. עודד בריש, ורד
 .זוהר מימון, גלית כספי, רונית יצחק :יועצים
 .חיים חרמוני :משקיף

 
 סיכום ביניים של סבב המפגשים בישובים .1

 
 נמסר דיווח על המפגשים שנערכו עד כה בשישה ישובים. דגשים מרכזיים:

  משתתפים בכל מפגש. 21מספר המשתתפים נע בממוצע סביב 

 ות זורמת ומתפקדת היטב.מבחינה לוגיסטית ההתנהל 
  בדרך כלל, יש שיתוף פעולה טוב עם הנהלות הישובים, שגם לוקחות

 חלק פעיל בהכנת המפגשים ובהתנהלותם.

  היא מקצועית ביותרההנחיה של העובדות הסוציאליות. 
 .המנהלים מהמועצה מעורבים ומסורים לתהליך 
 ית.אנשי המועצה והמשתתפים מהישובים מעידים על חוויה חיוב 
 .נאסף חומר משמעותי רב, שמועבר לעיבוד של אנשי פיל"ת 
 .מידע וחומרים אודות התהליך מוצגים באתר המועצה 

 
 צוותי העבודה .4

 
הוצגו ונדונו סוגיות שונות, הקשורות להתנהלות צוותי העבודה בהמשך 

 התהליך.
 

 :סוכם
 
 עדכון הנושאים (1

 ים:עדכונים בנושא יבוצעובעקבות התובנות שעלו עד כה, 
 תחום החקלאות יהפוך לחלק מעבודת צוות הפיתוח הכלכלי. .א
 מוסיפים שני תחומים:  .ב

 חזון המועצה -
 קשר עם הציבור -
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 הרכב צוות העבודה (4
 להרכב צוותי העבודה: המסגרת

 המנהל/ים הרלוונטי/ם מהמועצה  -הובלת הצוות 
 תושב המועצה. –נציג ציבור מהתחום   •

 עובד מהתחוםמנהל/ - חברים נוספים
 נציג מליאה 
 ממלא תפקיד רלוונטי ביישובים 
 נציגי גופים רלוונטיים במועצה ומחוץ לה 
 תושבים נציגי ציבור 1-4 

 
 לו"ז לעבודת הצוותים (3

 מספר מפגשי עבודה  -אוגוסט -יולי
 .(במסגרת סדנת יוב"ל)מפגש מרוכז של יומיים    -ספטמבר 

 
 שיתוף ציבור אינטרנטי .3

 
הצוות המוביל, נוסף עוד שלב לתהליך: שיתוף ציבור  על פי המלצת

, Qmarketsבאמצעות מערכת אינטרנטית. לשם כך נרכשה מערכת 
עיקרה לאיסוף שויות עירוניות. המערכת מיועדת בשהשתמשו בה במספר ר

 רעיונות והצעות מהציבור ועיבודם באופן שיטתי.
 המערכת הוצגה באופן מפורט. דגשים:

 פשוט, מותאם למגוון רחב של משתמשים. השימוש באתר הוא 
 .יש אפשרות להציג הצעות חדשות או להתייחס להצעות שכבר הועלו 
 .ניתן לבצע פילוחים שונים ולהציג נתונים סטטיסטיים 
 .דף הבית כולל את התחומים והנושאים שנבחרו 

 .ניתן לעודד את ההשתתפות באמצעות ניקוד למשתתפים 
השיח על הנושאים ינוהל ע"י מנהלי המחלקות הרלוונטיים, שיעברו הכשרה 

 לכך.
אנו ניערך לקמפיין מקיף, על מנת לעודד כמה שיותר תושבים לקחת חלק 

 בתהליך. חברי הועדה מוזמנים להציע רעיונות בתחום זה.
 

 הערות והתייחסויות שעלו בדיון:

 ם.צריכים להיות קישורים מאתרי המועצה והישובי 
 .חשוב להציג לציבור מה מתגבש בקבוצות ולקבל על כך משוב 
 ילדים ובני נוער. כולליה צעירה, יצריך לחשוב איך לחבר אוכלוס 

 .יש לבדוק אם ניתן להתחבר למערכת גם באמצעות אפליקציה בסלולר 
  כדאי לבדוק את המשך הקשר עם אנשים שהשתתפו במפגשים

 בישובים בתחומים הרלוונטיים.

  לזמן לשיח הזה גם קבוצות אוכלוסייה שבדרך כלל אינן באות חשוב
 לידי ביטוי.

 .יש מקום לבחון את המשך הפעלת האתר גם לאחר סיום התהליך 
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 פיילוט להפעלת המערכת
על מנת להיערך כראוי ולבצע שינויים ושיפורים נדרשים, סוכם לבצע פיילוט 

 לפני "היציאה" אל הציבור. 
הל במהלך חודש מאי, ישתתפו חברי ועדת ההיגוי ואנשי בפיילוט, שיתנ

 המועצה. מידע על כך יועבר אל המשתתפים לקראת ההפעלה.
 

 תקציב התהליך .2
 

 הוצגה מסגרת התקציב של התהליך, נכון לנקודת הזמן הנוכחית. 
ממשרד הפנים, הרשות לפיתוח  -אש"ח  311 -היקף המקורות עומד על כ

לחטיבה ו סן/רווחה. פניות נעשו גם למפעםחוהנגב, המועצה, ומרכז ה
 גורמים נוספים.. תמשך עבודת גיוס המשאבים גם מלהתיישבות

 עיקר השימושים: ייעוץ, רכישת התוכנה, כנסים ותקורות שונות.
 היקף הפעילות וההוצאות יגזרו מהמקורות הנוספים שיגויסו.

ביצוע עד הובהר שהתקציב אושר ל –לגבי השתתפות הרשות לפיתוח הנגב 
חודש אוגוסט, אך אם תידרש הארכה, ניתן יהיה לבחון זאת. כמו כן, ייבדק 

 אם יש צורך להעמיד מצ'ינג ובאיזה היקף.
 

 
 רשם: עודד פלוט

 
 

 חברי הועדה העתק: 
 צוות הייעוץ  
 פורום מנהלי מחלקות  
 פורום מנהלי קהילה  

 


