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שלום לחברי, אנשי שער הנגב
חוברת זו מסכמת תהליך ממוקד ובעל משמעות לחיים המשותפים שלנו בצפון מערב הנגב,

על גבול עזה.
 

בעשור האחרון חלו התפתחויות חשובות בתחום הדמוגרפי, הכלכלי והבטחוני. במרבית הישובים 
חלו תמורות משמעותיות באורחות החיים ובמבנה הארגוני של הקבוצים.

מתוך כוונה לבצע בחינת אמת ותכנון רב שנתי, יזמנו את המהלך שתפוקתו מונחת לפניכם.
 

מאות תושבים לקחו חלק בשיחות מצומצמות, במפגשים ציבוריים ובהתכתבויות באמצעי 
התקשורת הפנימיים. צוות היגוי רחב, בהשתתפות חברי מועצת הרשות, הוביל את ההליך. 

מהתהליך שקיימנו במחצית העשור הקודם, למדנו שזרעים שנטמנו בו נקצרו באופן רב עוצמה 
בשנים הבאות. מהכרות עם רצינות כוונתנו ליישם את תובנות התהליך האסטרטגי הנוכחי, אני 

משוכנע שתפוקות צוותי העבודה בתחומים השונים יהוו עבורנו מנוף ליישום המגמות וסדן 
לקביעת תוכניות העבודה לשנים הבאות.

 
אני ממליץ לכל המעיין בחוברת זו, לא להחמיץ את חזון המועצה, שהינו אחד מתוצריו הנפלאים 

של התהליך. הצלחנו, בכוחות משותפים, רבי מחויבות, אהבה ויכולת, לגבש מסמך מעמיק, 
מרחיק ראות ורחב תפיסה, שספק אם נוצר כדוגמתו ברשות ישראלית אחרת.

 
אני מבקש להודות לצוות העובדים המסור והמקצועי של המועצה, לצוות פילת ולחברות 

והחברים שליוו אותנו בישובים ובמועצה על ארגוניה.
בזכותכם, גם ארועי “צוק איתן" לא מנעו אותנו מקיום התהליך והשלמתו.

 
בברכת חברות חיים,
 
אלון
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על התהליך האסטרטגי 

הצטרפותן של משפחות רבות וחדשות לשער הנגב, הקליטה בסטטוסים השונים, הצמיחה 
הכלכלית ושינוי אורחות החיים מציבים בפנינו אתגרים חדשים. הצורך להתמודד עמם, הם 

שהובילו לתהליך האסטרטגי הנוכחי. התהליכים הללו מדגישים את מקומה של המועצה שהולכת 
והופכת מרכזית יותר, הן בשל הנחיות המדינה והן בשל ציפיות התושבים והישובים.

רצינו בתהליך שייבחן מחדש את המבנה הדו-רובדי והיחסים של שלושת השחקנים המרכזיים בו: 
היישוב המועצה והתושב. 

ביקשנו לשמור על איזון בין מבט רחב מול מיקוד בתוצאות, שיתוף ציבור מול קבלת החלטות 
בפורומים רלוונטיים, מיקוד בתהליך "ממריא" אך מעוגן במציאות.

תושבים והנהלות היישובים סייעו לנו למקד את נקודות המפגש בין הישוב למועצה, תוך 
מעורבות מלאה של ממלאי תפקידים במועצה. דרשנו מעצמנו עבודה בסטנדרטים מקצועיים 

גבוהים ובקשנו מיקוד בתוצרים ברי יישום.

הלכה למעשה, יותר מ-500 איש היו מעורבים בשלב איסוף המידע וקביעת תחומי הטיפול. 
וכשהיינו מוכנים לעבור לשלב הבא הגיעו אירועי "צוק איתן" שדחו את ההמשך ומנעו מאתנו 

לסיים את התהליך  בדצמבר 2014. 

בכוחות רעננים חזרנו ב2015 לעבודה בצוותים המקצועיים. 
כ100 אנשי צוות, בהם אנשי מקצוע מהמועצה, ממלאי תפקידים ביישובים, נציגי ציבור ונציגי 

ארגונים ומוסדות שכנים ו/או ממלכתיים.

תוצרי התהליך ברורים. הצוותים המקצועיים זיהו אתגרים ותרגמו אותם ליעדים אסטרטגיים 
לשנים הבאות. 

התפיסה הדו רובדית עודכנה ותורגמה לסל השירותים. מנהלי התחומים שוקדים על תכניות 
העבודה הנגזרות מהיעדים תוך שימת דגש על חיזוק התקשורת בציר מועצה-ישוב-תושב.

עובדי המועצה, נבחריה ורבים מתושביה שמתנדבים למשימות התגייסו וגילו מחויבות ראויה לציון.  
מאפיינים שמבטיחים את הצלחת המשימה, הן מבחינת החשיבה והן ביישום בשנים הקרובות.

באופן אישי, אני מודה להנהלת המועצה על ההזדמנות שניתנה לי להיות שותף להובלת תהליך 
משמעותי זה.

נפתלי סיון
מנהל פרויקטים 
המטה האסטרטגי
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הרקע לתהליך
לפני כעשור קיימה המועצה האזורית שער הנגב תהליך אסטרטגי רחב, משתף ציבור. במסגרת 

התהליך מוקדו שני נושאים מרכזיים שהוגדרו כדורשים תשומת לב מיוחדת: הצמיחה 
הדמוגרפית והחוסן הקהילתי. בעקבות התהליך הופנו מאמצים ומשאבים רבים, וקודמו שני 

הנושאים. 

בשנים האחרונות, חוותה המועצה שינויים והתפתחויות במבנה הדמוגרפי, בהרכב 
האוכלוסייה, במאפיינים הקהילתיים והכלכליים, אשר עיצבו מציאות חדשה באזור. 

בנוסף, שתי מגמות משמעותיות של העברת אחריות מהישובים למועצה וקיטון בסך ההשקעה 
של המועצה פר תושב, לאור הצמיחה הדמוגרפית, צפויות להשפיע על עבודת המועצה.

לאור זאת, הוחלט לקיים תהליך אסטרטגי נוסף, הבוחן את סדר היום במועצה ובישובים 
ומתווה את היעדים וסדרי העדיפויות באזור, לשנים הבאות.

התהליך האסטרטגי התמקד בממשק שבין המועצה לישובים, על מנת לחדד את חלוקת 
האחריות ושיתופי הפעולה בין שני הרבדים.

הובלת התהליך
וועדת היגוי:

• אלון שוסטר, ראש המועצה - יו"ר	
• חברי מליאת המועצה	
• עודד פלוט, מנכ"ל המועצה	
• שמעון קרן צבי, גזבר המועצה	
• נפתלי סיון, ריכוז התהליך	
• ממלאי תפקידים ומנהלי מחלקות	
• נציגי שותפים: משרד הפנים, הרשות לפיתוח הנגב, מפעם	
• נציגי מנהלי קהילות/ אגודות	
• נציגי ציבור	

ראשי הצוותים המקצועיים
• חברי צוות החירום האזורי- התנהלות בשעת חירום	
• חזי בוצר - תרבות 	
• אלעד חורב - שירותים מוניציפאליים 	
• דניאל סנרמן - תכנון והנדסה 	
• נפתלי סיון וחנה טל - קהילה רווחה ושילוב אוכלוסיות 	
• אריה חודרה - חינוך 	
• מיכל שבן קוצר – קשר עם הציבור 	
• ינינה ברנע  ושמעון קרן צבי - פיתוח כלכלי וחקלאות 	

ליווי ויעוץ
• חברת פילת, מקבוצת היי קפיטל	
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מטרות התהליך
1. הגדרת יעדי המועצה לשנים הבאות

2. הסדרת מערכת היחסים וחלוקת התפקידים בהתנהלות הדו-רובדית )מועצה-ישוב-תושב(

3. התאמת המערכת המועצתית וסל השירותים לצרכי הישובים והתושבים

4. חיזוק הקשר בציר מועצה-ישוב-תושב

5. גיבוש חזון שער הנגב 

מתווה התהליך

ציר הישוביםציר המועצה

קבוצות מיקוד אזוריות	•
איסוף ועיבוד אינפורמציה	•

מפגשי גיוס עם הנהלות	•
   בחירת 3 נושאים בכל ישוב

כנס תושבים אזורי פתיחת התהליך

ניהול מפגשים בישובים,     	•
ריכוז מידע

מפגשים ישוביים לדיון           	•
ב- 3 הנושאים הנבחרים

שיתוף ציבור אינטרנטי בכל התחומים הנבחרים

צוותי עבודה בנושאים הנבחרים	•

כנס תושבים אזורי - משוב ודיון על תוצרי צוותי העבודה

גיבוש תוצרי התהליך       	•
והפצה לציבור

ביל
מו

ת 
צוו

י, 
יגו

ת ה
עד

ו

בור
צי

ן ל
דכו

וע
ם 

סו
פיר
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הכללים המנחים שנקבעו לתהליך
1. התבוננות אסטרטגית  ורחבה, המכוונת לראייה ולהיערכות אזורית, בשנים הבאות

2. שיתוף ציבור – שיתוף הנהלות הישובים והתושבים בתהליך

3. מיקוד בנקודות המפגש בין הישוב למועצה

4. מעורבות ושותפות של ממלאי תפקידים במועצה, האמונים על גיבוש האסטרטגיה ויישומה 

5. עבודה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, ברמת התהליך וברמת התכנים

6. תהליך יישומי – מכוון לבניית תכניות עבודה אופרטיביות

תחומי העיסוק של התהליך

התחומים נבחרו על בסיס קבוצות מיקוד של תושבים וממלאי תפקידים בישובים ובמועצה.

שירותים מוניציפאליים, 
סביבה

חינוךתכנון והנדסה

קהילה, רווחה 
ושילוב אוכלוסיות

תרבות ופנאיקשר עם הציבור

התנהלות בשעת חירוםחזון פיתוח כלכלי וחקלאות
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תוצרי התהליך
חזון המועצה 

המועצה האזורית שער הנגב מחויבת להמשך ביסוסה וצמיחתה של ההתיישבות השיתופית 
הכפרית בצפון הנגב, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות של מדינת ישראל, ערכי הצדק 

החברתי. 

שער הנגב תפעל להבניית המציאות, תוך מתן מענים לסוגיות העומדות במבחן ההווה ואל 
מול אתגרי המחר.

המועצה תתמוך ביישוביה ותסייע לפיתוחם, תוך חיזוק הקהילתיות והעצמאות הניהולית של 
הקיבוצים והמושב  ופיתוח אישי של תושבי האזור. המועצה תעודד קיום חיים דמוקרטיים 
ומעורבות התושבים בתהליכי קבלת החלטות, תוך חתירה לקיום תרבות של שיח והדברות, 

במטרה להגיע להסכמות רחבות ויציבות

שער הנגב תהיה בית לבנים ולתושבים חדשים, המזדהים עם ערכי הקהילות שבתוכה. 
הקהילות ביישובי המועצה יהיו רב דוריות, צומחות ומתחדשות. גודלם של המועצה ושל 

הישובים יקבע תוך איזון בין הצמיחה והקליטה לחוסנן ולכידותן של הקהילות.

המועצה והיישובים יפעילו במשותף ובתיאום מערך שירותים סדור, איכותי ועדכני על בסיס 
תפיסת השלטון הדו-רובדי. 

המועצה תפעל לפיתוח מערכות של סולידריות ותמיכה הדדית ברמות הפרט, הקהילה והאזור. 
המועצה תוביל עשייה משימתית בחברה הישראלית לקידום צרכים אנושיים, חברתיים 

ולאומיים.

המועצה תפעל עם הישובים לחיזוק החוסן הקהילתי והאישי לאורך זמן ולהבניית מערכי 
החירום מול האיומים הביטחוניים במרחב. במקביל, המועצה תחרוט על דגלה את התקווה 

לשלום אמת ותחתור להגיע לדו קיום עם תושבי רצועת עזה.
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קריית החינוך תהיה הלב הפועם של האזור, ותשמש מוקד לשירותים איכותיים במגוון 
של תחומי חינוך, רווחה, השכלה, תרבות וספורט, היוצרים רצף מילדות ועד זקנה. בקריה 

תפעל מערכת חינוכית, מתקדמת וערכית, המשלבת בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. 
המועצה תתמוך בהמשך פיתוחה של מכללת ספיר כמנוף לשגשוג אזורי. 

המועצה תתנהל על בסיס 
כלכלי איתן ומאוזן ותפעל 

להרחיב ולבסס את מקורות 
ההכנסה והתעסוקה של 

הישובים והתושבים. שער 
הנגב תהיה בית ליוזמים 

ותשמש כר להגשמת 
שאיפות. המועצה תעודד 

יזמויות קהילתיות, חינוכיות 
ועסקיות, שיאפשרו פיתוח 

שירותים חדשניים ואיכותיים, 
המתאימים לצרכי המגזר 

הכפרי ומרחב הנגב הצפוני. 

המועצה תשמור על איזון 
בין פיתוח לבין שמירה על 

הנופים הפתוחים וערכי הטבע. 
המועצה תתמוך בקידום ופיתוח החקלאות כמקור הכנסה 

וכערך משמעותי באורח החיים הכפרי.

המועצה תפעל לאורה של היהדות הפלורליסטית תקיים 
שיתופי פעולה עם מגוון רחב של גורמים בארץ ועם 

קהילות בחו"ל. 

שער הנגב רואה בפיתוח העיר שדרות מנוף חיוני לפיתוח 
המרחב, שיפור השירותים וחיזוק המרקם החברתי באזור.

המועצה האזורית שער הנגב מחויבת לחזון זה. הוא ישמש כמגדלור למועצה ולישובים, ולאורו 
יוגדרו היעדים ותכוון העשייה באזור אל מול פני העתיד.
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תובנות מרכזיות
יש לבסס ולחזק את השלטון הדו-רובדי, תוך שמירה על תיאום, סנכרון ופרגון הדדי בין . 1

המועצה להנהלות הישובים. מערכת היחסים וחלוקת התפקידים צריכה להיות מוסדרת, 
ידועה ובהירה. 

יש להגביר את אחריותה ומעורבותה של המועצה בישובים בניהול ההווה ועיצוב פני העתיד. . 2
במקביל, יש לחזק את מנהיגויות והנהלות הישובים.

יש לעדכן באופן שוטף את סל השירותים ואת חלוקת האחריות במערך מועצה-ישוב-. 3
תושב, על מנת להתאים את המענים לצרכי הישובים והתושבים.

10
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מטרות ויעדי המועצה לשנים הבאות
1. קהילה, רווחה ושילוב אוכלוסיות

גיבוש תמונת עתיד וזהות מוסכמת לקהילות היישוביות, תוך גיבוש שכבת צעירים גדולה, 
השותפה בניהול היישובים והמועצה, מתן מענה מקצועי מותאם לצרכי ותיקים וצעירים 

ופיתוח שירותי בריאות מתקדמים באזור.

2. שירותים מוניציפאליים, סביבה 
הפעלת סל שירותים מיטבי, יעיל, מעודכן ונגיש לתושב, תוך שימת דגש על ניהול אפקטיבי 
ויעיל של התחום המוניציפאלי ביישוב, הגברת שיתופי הפעולה באזור ואכיפה של חוקי עזר 

אפקטיביים ומעודכנים. במקביל, פיתוח איכות הסביבה שימור המרחבים הפתוחים בהווה 
ולמען הדורות הבאים.

3. חינוך 
עיצוב והובלה של תפיסה חינוכית כוללת, הנותנת מענה לרצף החינוכי מגיל לידה עד סוף 

הלימודים ומשלבת בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. קידום חינוך איכותי ומודרני במערכת 
האזורית ובישובים, תוך הסדרה והבהרה של תחומי האחריות והסמכות. גיבוש מענים עדכניים 

להיערכות בחירום מתמשך. הקמת בית ספר יסודי, הפועל ברוח התפיסה החינוכית שגובשה.

4. תכנון, בינוי תשתיות 
מתן מענה תכנוני כלל אזורי וארוך טווח, השומר על הצביון הכפרי של האזור, ואשר שם דגש 

על שיתוף מידע וידע, חלוקת אחריות ברורה בין המועצה ליישובים ותיאום עם שדרות בתכנון 
ובעשייה. פיתוח התשתיות בישובים ובמתחמים האזוריים, במטרה לתת מענים איכותיים 

לצרכים בהווה ומתוך ראיה של הצרכים בעתיד.

5. פיתוח כלכלי
הגדלת מקורות ההכנסה של המועצה והישובים במטרה לייצב את עצמאותם הכלכלית, ולאפשר 
להם לקיים תשתיות ושירותים איכותיים ורלוונטיים לאורך שנים. פיתוח יזמות מקומית ועידוד 

הגעת יזמים חיצוניים במטרה להגדיל את ההכנסות, מקורות הפרנסה ומגוון השירותים ואיכותם.

6. תרבות הפנאי  
הפעלה של תכנית תרבות מגוונת, משמעותית ורציפה, הנותנת מענה מגוון לקבוצות 
האוכלוסייה השונות ומטפחת אמנים ויוצרים מקומיים, תוך מיצוב התרבות בתודעה 

הציבורית. פיתוח כלים אזוריים לתמיכה ועידוד התרבות בישובים.

7. קשר עם הציבור 
שיפור משמעותי בחשיפה של העשייה והפעילות האזורית לתושבים, ושל זרימת המידע 

במשולש מועצה-ישוב-תושב. הפעלת מערך קשר ותקשורת עם הציבור, תוך ניהול וסנכרון 
המידע המועבר, התאמת ערוצי  התקשורת ויצירת זירה למעורבות ועשייה ציבורית. 

8. התנהלות בשעת חירום )בעקבות “צוק איתן"(
גיבוש תורת הפעלה ויישומה במצבי חירום מתמשך ב- 3 תחומים: מודל התנהלות הישוב, 

 התכנסות קהילות מחוץ לאזור והתנהלות מערכי החינוך בישובים ובאזור.
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כללים מנחים לקידום המטרות  
1. מעורבות, שותפות ומחויבות ממלאי תפקידים במועצה ובישובים ליישום תוצרי התהליך.

2. שיתוף ומעורבות ציבור לגבי מדיניות ובנושאים בעלי משמעות אסטרטגית.

3. עידוד חשיבה ועשייה יזמית ויצירתית כבסיס לגיבוש מענים מיטביים.

4. המועצה תחתור לאיזון בין הצורך להרחיב את אחריותה ומוטת השירותים שהיא נותנת, לבין 
הצורך לשמור על התייעלות מרבית ולצמצם עלויות ככל הניתן.

5. המועצה תקדם באופן מתמיד שיתופי פעולה עם רשויות שכנות וגורמים שונים. 

6. המועצה תעמוד בסטנדרטים מקצועיים גבוהים ואיכותיים בעבודתה.

7. המועצה תפעיל כלי מדידה ובקרה להבטחת יישום המטרות שהוגדרו.
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קהילה, רווחה ושילוב אוכלוסיות

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה: 

• הקמת פורום לבינוי קהילתי	
• ייזום תהליך בכל היישובים לגיבוש תמונת עתיד וזהות יישובית מוסכמת 	
• תכנון מענים לתמונת עתיד מועצתית לעשור הבא כנגזרת של התהליך בישובים	
• בניית מערכת מובילה במסגרת האזור ובמסגרת היישוב	
• הקצאת משאבים לביצוע המשימות	
• העצמה מתמשכת של קבוצות צעירים 	
• הכנסת נושא הצעירים לסדר היום ביישובים 	
• שילוב אקטיבי של צעירים במליאת המועצה ומוסדותיה	
• עידוד שילוב אקטיבי של צעירים  ביישובים ומוסדותיהם	
• כניסה לתהליך אסטרטגי מקצועי לגבי הגיל השלישי והרביעי	
• המשך הלמידה בתחום בריאות ע"י הקמת צוות למידה  הכולל אנשי מקצוע ונציגי ציבור 	

שיביא מסקנות להכרעה במליאה

יעדים מרכזיים:
גיבוש תמונת עתיד וזהות מוסכמת לקהילות היישוביות, 

תוך גיבוש שכבת צעירים גדולה, השותפה בניהול היישובים 
והמועצה, מתן מענה מקצועי מותאם לצרכי ותיקים וצעירים 

ופיתוח שירותי בריאות מתקדמים באזור.
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שירותים מוניציפאליים, סביבה

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה: 

• בניית טבלה מרכזת של סל שירותים מעודכנת בהירה ונגישה 	
• אימוץ הסטנדרטים  לניהול התחום המוניציפאלי בישוב	
• בקרה – עריכת סקר שביעות רצון שנתי כולל בקרה על ידי ועדת איכות הסביבה 	
• הפעלת מודל “קול קורא" לשת"פ בין הישובים, מטעם המועצה או מבעלי תפקידים בישובים 	

המועצה תעמיד חבילת שעות ייעוץ 
• הדרכות משותפות לממלאי תפקידים מוניציפאליים בישובים	
• קיום קבוצת עמיתים פיזית או טכנולוגית	
• יצירת מודל של רכז מוניציפאלי לכינוס התחומים תחת קורת גג אחת. 	
• השלמת חוקי העזר והפצתם לציבור	
• אכיפה מלאה על ידי המועצה	

גיבוש מדיניות לשיתוף פעלה ישוב - מועצה בתחום האכיפה 

יעדים מרכזיים:
הפעלת סל שירותים מיטבי, יעיל, מעודכן ונגיש לתושב, 

תוך שימת דגש על ניהול אפקטיבי ויעיל של התחום 
המוניציפאלי ביישוב, הגברת שיתופי הפעולה באזור ואכיפה 

של חוקי עזר אפקטיביים ומעודכנים. 
במקביל, פיתוח איכות הסביבה שימור המרחבים הפתוחים 

בהווה ולמען הדורות הבאים.
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חינוך

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה: 

• עבודה עם מנחה מקצועי בעל ניסיון בעיצוב תפישות חינוכיות	
• יצירת מחויבות וגמישות של הצוות השותף להובלת התהליך	
• דאגה לתיעוד ופיתוח שפה חינוכית משותפת	
• הכנת תכנית הטמעה ברורה	
• הכנת מענה לאילוצים 	
• עבודה בשלבים: יצירת פורום ועדות חינוך יישוביות לצורך הכרה ומיפוי ומתוך הבנת 	

התמונה לאשורה, החלטות על עיצוב האחריות המשותפת
• יצירת מסמך הבנות וחלוקת אחריות וסמכות בין כל הנושאים במשימה 	
• יצירת תכנית עבודה לשנת תשע"ו מוסכמת ומתומחרת	
• יצירת סינרגיה שתבטיח העברת תחומים מחלקתיים לעבודת הצוות הרב מקצועי 	
• בחירת רפרנט לאסוף נתונים ויכולות על מנת לבנות תכנית פעולה רחבה ישימה וגמישה	
• הצגת התכנית למליאת המועצה ולאחר אישור יישומה - הטמעה בישובים	
• עריכת תכנית חרום למערך הפורמלי	
• עיצוב בית הספר החדש ברוח התפיסה החינוכית האזורית המתגבשת	

יעדים מרכזיים:
עיצוב והובלה של תפיסה חינוכית כוללת, הנותנת מענה 
לרצף החינוכי מגיל לידה עד סוף הלימודים ומשלבת בין 

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. 
קידום חינוך איכותי ומודרני במערכת האזורית ובישובים, 

תוך הסדרה והבהרה של תחומי האחריות והסמכות. גיבוש 
מענים עדכניים להיערכות בחירום מתמשך. 

הקמת בית ספר יסודי, הפועל ברוח התפיסה החינוכית שגובשה.
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תכנון והנדסה

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה:

• הקמת מערכת יישובית )רכז בניין וועדת תכנון( מוסדרת לייזום והובלת תהליכים תכנוניים 	
על פי סטנדרטים, הנמצאת בקשר שוטף ומובנה עם מחלקת התכנון וההנדסה במועצה

• יצירת בסיס למידה להובלה תכנונית לבעלי התפקידים	
• התאמת משאבים ונהלים במח' תכנון והנדסה לאור הרפורמה בחוק תכנון ובנייה )רישוי מקוון(	
• מיפוי מצב יישובי תחום בפרוגראמה ובלו"ז	
• איפיון תפקיד רכז תשתיות–תכנון-ביצוע וועדת תכנון בתוך הישובים והסכמה על חלוקת 	

אחריות בין המועצה לכל ישוב על פי צרכיו 
• יצירת מנגנוני הכשרה לבעלי התפקידים הייעודיים בישוב	
• קיום שיח רחב חוצה-מועצה בשאיפה להגדיר ‘צביון כפרי מהו'	
• גיבוש מדיניות תכנון כלל-מועצתית השומרת על צביון כפרי רב-דורי, ומיושמת ע"י גורמי 	

הביצוע
• שינויי והתאמת ייעוד למבני ציבור, דרכי תעבורה, ומרחבי ציבור	
• מציאת מנגנוני אכיפת כללי בינוי, תעבורה ובטיחות, ומתן מעמד למהנדס המועצה גם בייצוג 	

מול מוסד התכנון
• בחירת דרך פעולה בתחום ה-  GIS ומינוי מנהל מיפוי ואיסוף	
• קיום שולחן עגול לתהליכי תכנון וביצוע והעברת מידע וידע, ומיסוד כלי לשיתוף ידע 	

במעגלים הרלוונטיים
• הנגשת המידע והידע מתכנון ועד גמר ביצוע וסנכרון עם המידע הנאסף הוועדה המקומית 	

)הנגב המערבי( לתכנון ובנייה
• ייזום וגיבוש תכנית אב משותפת עם שדרות לתשתיות, תעסוקה, מסחר ופנאי ותחומים 	

שבהם יתרון לטיפול משותף

יעדים מרכזיים:
מתן מענה תכנוני כלל אזורי וארוך טווח, השומר על הצביון 

הכפרי של האזור, ואשר שם דגש על שיתוף מידע וידע, 
חלוקת אחריות ברורה בין המועצה ליישובים ותיאום עם 

שדרות בתכנון ובעשייה. 
פיתוח התשתיות בישובים ובמתחמים האזוריים, במטרה 

לתת מענים איכותיים לצרכים בהווה ומתוך ראיה של 
הצרכים בעתיד.



17

פיתוח כלכלי וחקלאות

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה:

• היעזרות בכלי התכנון על מנת לייצר פרוגרמה מתאימה. מיצוי החלטת הממשלה 2017 לצורכי 	
מימוש התכנון

• בחינה של לפחות 5 רעיונות בשנה להגדלת הכנסות )או הקטנת הוצאות (. קידום פרויקטים 	
במעורבות המועצה

• מציאת ערוצי הכנסה לחברה הכלכלית וחיזוק כושר הביצוע שלה	
• העמקת המעורבות בישובים וטיפוח מתמיד של קשרי הגומלין עם המכללה ושדרות	

בשיתוף המועצה ונציגי היישובים קיים שולחן לפיתוח כלכלי אשר החל בעבודתו לפני התהליך 
האסטרטגי, השתלב בתהליך ובמהלכו ואף ממשיך להתקיים באופן עצמאי.

יעדים מרכזיים:
הגדלת מקורות ההכנסה של המועצה והישובים במטרה 

לייצב את עצמאותם הכלכלית, ולאפשר להם לקיים 
תשתיות ושירותים איכותיים ורלוונטיים לאורך שנים. 
פיתוח יזמות מקומית ועידוד הגעת יזמים חיצוניים 

במטרה להגדיל את ההכנסות, מקורות הפרנסה ומגוון 
השירותים ואיכותם.

17
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תרבות הפנאי

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה:

• בניית תכנית תרבות שנתית מעודכנת עם רצף ומגוון מעודכנים.	
• הגדלת המשאבים העומדים לרשות התרבות האזורית בערוצים הבאים:	

הגדלת תקציב התרבות מהמועצה 
הפניית משאבים לא ייעודיים לתרבות )תרומות, תקציבי חוסן ועוד(

איגום משאבים עם מחלקות נוספות )צעירים, יחדיו, תיירות(
הרחבה ומיסוד של שת"פ בין אזורי

העברת תקציב הספרייה לאחריות מחלקת התרבות
שימוש בתקציבים לפעילויות מהמשרד לאיכות הסביבה

ניצול קרנות לפעילות תרבות יהודית
• מיתוג מעודכן של התרבות במתכונתה החדשה )בדגש על עושר ומגוון(, ליווי הפעילות 	

המתחדשת בקמפיין השקה מקצועי.
• יצירת “מחסן תרבות" - מקום מפגש ומחסן ציוד לרשות התרבות בישובים	
• הגדרת סל שירותים מוגדר לרשות התרבות בישובים	
• קיום מפגשי עמיתים סדירים	
• קיום מפגשים סדירים  של מנהל מח' תרבות עם רכזי התרבות  בישובים	
• הרחבת פורום מקבלי החלטות לרפרטואר הפעילויות	
• הקמת צוות שותף ומייעץ לצד רכז התרבות	
• הקמת צוות תרבות צעירים.	
• בחינת הקמת גלריה במרכז התרבות והספורט המתוכנן	
• שימוש ב"מועצה-נט" כתשתית דו כיוונית לשיווק, פרסום והרשמה.	
• יצירת יומן תרבות שירכז את הפעילויות של כל התחומים המשיקים 	
• פרסום לפי פילוח קבוצות אוכלוסייה	
• תכנון לוח הפעילויות ופרסום מרוכז כל פרק זמן קבוע	
• יצירת אפשרות להרשמה נוחה וזמינה במחשב / טלפון 	
• בניית מנגנון פרסום משותף עם מועצות ורשויות באזור	
• יצירת שת"פ עם מרכזי תרבות במרחב 	

יעדים מרכזיים:
הפעלה של תכנית תרבות מגוונת, משמעותית ורציפה, 

הנותנת מענה מגוון לקבוצות האוכלוסייה השונות ומטפחת 
אמנים ויוצרים מקומיים, תוך מיצוב התרבות בתודעה הציבורית. 

פיתוח כלים אזוריים לתמיכה ועידוד התרבות בישובים.
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קשר עם הציבור

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה:

• מיפוי הערוצים הקיימים	
• ניתוח של המיפוי ע"י איש מקצוע/ צוות קמפיין/ שולחן “קשר עם הציבור"	
• מנהל פרויקט והקמה ילמד את הצרכים, את המבנה הארגוני התומך והמשאבים הנדרשים	
• בחינה של ערוצי המידע והתקשורת עם הציבור והתאמתם לצרכים ולמטרות	
• בחינת ערוצי הקשר בתוך הארגון והתאמתם לצרכים ולמטרות	
• בחינה וניתוח דרכי ההטמעה וההתארגנות בטרם יציאה לציבור	
• יצירת מעטפת גרפית אחידה לכלל הארגון	

יעדים מרכזיים:
שיפור משמעותי בחשיפה של העשייה והפעילות האזורית 

לתושבים, ושל זרימת המידע במשולש מועצה-ישוב-תושב. 
הפעלת מערך קשר ותקשורת עם הציבור, תוך ניהול וסנכרון 

המידע המועבר, התאמת ערוצי  התקשורת ויצירת זירה 
למעורבות ועשייה ציבורית.
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התנהלות בשעת חירום 

דרכי פעולה להשגת יעדים אלה: 

• מנהלי “תא יישובים" יעדכנו את מודל העבודה בחירום ביישוב ובממשק יישוב-מועצה	
• מנהלי “תא יישובים" יכבו מודל עבודה להתכנסות קהילות מחוץ לאזור וממשקי העבודה    	

מול המועצה
• צוות ממחלקת החינוך יעדכן את מערכי החינוך ביישובים ובאזור בעת חירום	

* תחום זה לא נבחר בשלבים הראשונים ע"י התושבים וע"י צוות ההיגוי.
בעקבות מבצע “צוק איתן"  שהתרחש במהלכו של התהליך, מצאנו לנכון לקחת בחשבון חלק 

מהתובנות והניסיון שעלו במהלך המבצע.

יעדים מרכזיים:
גיבוש של תורת הפעלה ייחודית למצבי חירום מתמשך 

שיתמקדו בהתנהלות הישוב בשעת חירום, התכנסות של 
קהילות מחוץ לאזור וכן דרכי ניהול מערכות החינוך ברמה 

האזורית והיישובית.
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התהליך האסטרטגי 2014-2015
סיכום ומבט להמשך

מאז התבצע התהליך האסטרטגי הקודם לפני כעשר שנים, היו באזור שינויים משמעותיים. 
הצמיחה הדמוגרפית המואצת, השתנות היישובים, המצב הביטחוני – כל אלה חייבו אותנו 

לבצע בחינה מעמיקה של המערך המועצתי והחיבור שלו אל הישובים והתושבים.

מתוך הכרה בחשיבות התהליך ובמשמעויות שלו, המועצה השקיעה משאבים רבים בקידומות 
ופיתוחו. אגמנו כספים ממקורות חיצוניים וממקורותינו והקדשנו שעות ניהול ועבודה רבות 

לטובת התהליך. 

במבט לאחור, אפשר לומר שההשקעה בהחלט משתלמת: בצענו התבוננות מקיפה ומעמיקה, 
נפגשנו עם שכבות רבות של הציבור ונציגיו, גיבשנו תובנות מעודכנות וקבלנו תוצרים בעלי 

ישימות גבוהה.

עיקר המאמצים כוונו לאחד הנושאים המשמעותיים: הממשק בין המועצה והישובים. לאור 
השתנות המציאות, פעלנו להגדיר מחדש את אופני העבודה המשותפים, תוך הגדרה ברורה 

יותר של חלוקת האחריות והסמכות. בנוסף, השקענו תשומת לב בהבהרת השירותים 
שהתושבים מקבלים ובשיפור התקשורת, ההיכרות והעברת המידע.

תוצרי התהליך ילוו אותנו בשתי רמות:
ברמה הכלל מועצתית – תרגום התובנות, החזון והיעדים להתנהלות המועצתית. אלה יבואו 
לידי ביטוי בהחלטות מליאה, קידום מהלכים אסטרטגיים, קשר עם גורמי חוץ, מיתוג ושיווק 

המועצה ועוד.
ברמת התחומים – מחלקות ותאגידי המועצה יקדמו כל אחד בתחומו את יישום התובנות 

והלקחים שגובשו בתהליך.

מטבעם של תהליכים אסטרטגיים, שחלק משמעותי מהתוצאות מגיעות בהדרגה, לעיתים 
לאורך שנים. יש מצבים בהם נדרשת פרספקטיבה ארוכה על מנת ללמוד את מידת ההשפעה 
של התהליך על ההתנהלות וקבלת ההחלטות. אני מאמין שתוצרי התהליך שביצענו שומרים 

על איזון נכון בין הטווח הקצר לטווחים הבינוני והארוך, כך שנוכל ליהנות מהפירות גם בעת 
הקרובה וגם לאורך שנים.

אני רוצה להודות למנהלי המועצה שהובילו את התחומים השונים בתהליך בתשומת לב רבה 
ובמעורבות ישירה. תודה לחברת פיל"ת שנתנה לנו גב מקצועי חזק ואיכותי. תודה מיוחדת 

לתושבים הרבים שלקחו חלק פעיל בתהליך, ואפשרו לו להיות מעוגן היטב בצרכים וברצונות 
של הציבור בשער הנגב.

עודד פלוט,
 מנכ"ל המועצה
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צוות יועצי פילת:
זוהר מימון - מנכ"ל 

גלית כספי - מנהלת חטיבת הייעוץ וההדרכה
הדס גילן - מנהלת מחלקת פיתוח ארגוני

רונית יצחקי - יועצת ארגונית
חסיה ישראלי - יועצת ארגונית

כלנית קאופמן שטרית - יועצת ארגונית

עיצוב גרפי: יפעת ז'ז'ק דרומי 

המועצה האזורית שער הנגב
www.sng.org.il 

ד.נ חוף אשקלון  78100  






