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 הערות/ סוגיות שעלו במפגש מצגת

 
 

 כבוד לאחר ; מצוינות; מעורבות; קהילתיות    :ערכי המועצה

 

 מערך  ;תכנון בונה קהילה)חקלאות, יזמויות ותיירות(;  פיתוח אזורי: השולחנות
 ; קהילה של קהילות.השירותים המוניציפליים בראיה סביבתית

 

 

תהליכים אסטרטגים  2עד כה נעשו : סיגל
 השיגו את מטרתם: גדולים, אשר

I    מס' התושבים היה  - 2003-2004בשנים
מעל גיל הפנסיה. צמיחה  40%, 4400

האוכלוסייה הכפלת להיעד דמוגרפית ושינוי 
 40%וכיום , , ואף יותרעשור הושג תוך

 .18מתחת לגיל 
. 

II 2010 – המועצה הינם תוצר התהליך.  ערכי
אם זאת עלינו יום, ו-הוטמעו בחיי היום הם

לבחון אותם ולראות אם הם מקדמים 
אנו שומרים על "קהילה של אותנו. 

 יוזמות רבות, מבוססות על. קהילות"
 , ומבוצעות., מגיעות מהשטחערכיםה

 

לדייק בנושאים קצר ומטרתו  -תהליך זה 
נוכל  ,שנבחרו. חשוב שלפחות חלק מהמלצות

 .2018לשלב בבניית תכניות עבודה לשנת 
 

 מטרת התהליך 

רובדי בתחומי הקהילה, התכנון, הפיתוח -להגדיר את מערכת היחסים בשלטון דו
והשירותים המוניציפליים. למפות סוגיות מרכזיות בכל וסוגיות המשותפות לכל 

 ש הצעות בהתאם.השולחנות, ולגב
 

 

 
בנקודת זמן זו, התהליך השיג את : סיגל

 מטרותיו. 
 

 

    מטרת השולחן -פיתוח אזורי  ❖
 

הגדרת מקום המועצה בקידום הכלכלה המקומית וביצירת שיתופי פעולה ויזמויות 
 כלכליות בתחומי החקלאות, התיירות, ענפי השירותים והעסקים הקטנים.

לחיזוק החוסן הכלכלי של הישובים, כולל יצירת מקורות הכנסה  ניסוח דרכים
 עצמאיים לוועדים המקומיים.

 

 

התוכניות האסטרטגיות הקודמות  2 -ב: דרור
רוב ההמלצות התייחסו לפרויקטים גדולים 

 עם תרומה בעיקר להכנסות המועצה.
הדגש בתהליך זה הינו על שת"פ בין הישובים 

 הישוב. ויצירת מקורות פרנסה בתוך
 וחבר בסוף יחד. שולחנות3השולחן התפצל ל 

 

 

 תוצרים –, תחום החקלאות אזוריפיתוח 
 

 

 

 

 .לחזון 'חקלאות'להוסיף חשוב  נועה:
 הוא ברמה של מנהל מחלקה  -רפרנט חקלאות 

 איכן שניתן לקצר תהליך. -הקלות ברגולציה 
 

 מתקיים תהליך אזוריבימים אלו : סלעית
, בני שמעון, שער הנגב, אשכול, יואבבשיתוף: )

(. נוגע בהרבה מהנקודות ומשקי הנגב מעברים
 שעלו בשולחן זה וינסו לקדמם. 

, שמעוניינים חקלאים צעיריםהינם ם יוזמיה
 דור החקלאים הבא. את לקדם ולהצמיח

 

: אנחנו מועצה חקלאית אך מרבית סיגל
להתייחס , צריך התושבים אינם חקלאים

ייחודיות ה)ולהוסיפו לחזון   לחקלאות כערך
  .(שלו לחינוך הילדים ולא רק פרנסה ותעסוקה

 

יש החבר'ה הצעירים יזמו את התהליך ולכן 
הבא של  דורההצמחת את  לחדד בתוצרים

  צעירים.החקלאים ה
 לה מאד חזק בשולחן.הצעירים ע : נושאנועה

 
: נושא החקלאות יכול להשתלב גם עם רעיה

 בגילת. התיכון תלמידישל מחקר 

 ציגה: נועה ה

 סיגל ציגה: ה

 דרור ציג: ה
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 תוצרים –פיתוח אזורי, תחום התיירות 
 

 
 

 
 

 

 : לקח זמן להגדיר מיהו יזם. דרור
 
 
 
 

שמירה על  –אחד הדברים החשובים  :דרור
 . איכות העסקים

קבוצת יזמים  – שיתוף פעולהדבר נוסף, 
ויש לתת להם  .מהווה כח ,שעובדת יחד

 תמיכה מתאימה )יטופל בשלב הבא(
 
 

 
 
 
 
 

: בישוב יש קושי ליזם הבודד ולכן צריך דרור
 תמיכה של המועצה ושל החברה הכלכלית. 

 
 
 
 
 

, איש : צורף לתיירות דני מקסימובדרור
 ע בתהליך.יימקצוע שיס

 
 

שת"פ תוך בצוות התיירות על הצורך ב:  דרור
 מועצתיים וחוץ

 הקיבוצים* עידוד 
 שת"פ עם הבדויים* 
 שת"פ עם עיריית באר שבע.* 

 * שת"פ של התיירות עם החקלאות. 
 

חשוב לחבר בין תיירנים : הערה מהקהל
חשוב להקצות תקציב למען והיזמים וכן 

 .פעילות מסיבית יותר בתיירות
 

, תקציבים אגום: אחת הניסיונות הוא לדרור
תקציבי גם את עצמינו כדי שנוכל לקבל למצב 

 לפיתוח ותשתיות.בעיקר מדינה 
צוות חשיבה של התיירנים עם וכן, יש להקים 

 ולממש את ההמלצות. היזמים
 

מה חשוב ' - תיעדוףלהיות  : חייבדורון יונאי
תוך  .התחומים 3ב  יותר' ו'מה פחות'

, לגידול האוכלוסייה, תויכוללהתייחסות 
 צמצום תקציבים, וליכולות המועצה.

 
: במהלך התהליך הבנו את הצורך דרור

בתיעדוף, מרמת היזם ועד רמת המועצה, ולכן 
 צורף איש מקצוע. 

 

המשאבים הם לא  –: ביזמות ובתיירות סיגל
חשוב להתמקד באייך המרכיב העיקרי, אלא 

", לעזור לה לפרוח התיירות "צומחת מלמטה
 והמועצה תהייה כמעטפת.

 

את  'קו מנחה' שיעודדלהגדרה חסר לי 
? להבין האם לכל סוג של תיירות התיירות.

  האם יש 'צבע מיוחד' לתיירות?  
 

 דרור ציג: ה
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 שולחן מטרת ה -תכנון בונה קהילה  ❖
 

 גיבוש עקרונות לתכנון המרחב הפיזי בתוך הישובים בראיה קהילתית. 
הגעה להסכמה על הכללים לתכנון העיצוב העתידי מגובה בהנחיות מרחביות, 

 לשיפור המצב הקיים ולעיצוב שטחי הציבור.

 

 

תכנון אנו עוסקים מזה זמן מה ב: ולדימיר
קשר בבשולחן העמקנו  .אסטרטגי של המועצה

עם הקהילה והציבור. דרישת המשתתפים 
 שותפה.= "קהילה מתכננת"גם להוסיף לשם 

 

      תוצרים -קהילה מתכננת /תכנון בונה קהילה
 

 

 
 

 

 
 

 

לתכנית : המלצות משולחן זה יתורגמו סיגל
קיימת  ,למשלקווים מנחים. כוללת ויהיו בה 

הזדמנות לשינוי גישה תכנונית, מכוניות 
 שבילים ונגישות. מאחור ולא בקדמת הבית, 

 

 .אזורים בטוחיםמיתון תנועה ו : דגש עלחסר
 

בתוך היישוב,  סוגיית ההסעות חסר:
טרמינלים מפוזרים או מרוכזים, לאיסוף 

 בתוך הישוב. התלמידים
)אחד בוועדת תנועה הוחלט על טרמינל מרוכז 

 גם אם יש צורך בהליכה אליו.או שניים( 
 מ'( 500)מרחק 

 

 נושא זה. צריך לחזק -בטיחות 
 

. התכנית : קיבלנו תמיכה מהציבורולדימיר
, לתכנון מפורטהנחיות נותנת  האסטרטגית

חשוב מ'(,  70לאיסוף פסולת )בתב"עות, 
 להטמיע אותן.  

 

קונספט. את הרוצים לשנות החשיבה ש: טובי
חניות ליד כל בית,  2אם התכנון בעבר היה 

, באזורים מרוכזות חניותעכשיו מעוניינים ב
נושא הפחים: לא פח ב בטוחים יותר. מו כן,

 .מרכזי אשפהאישי אלא 
 בשכונות.  קהילתיאופי יצירת 

 

מגוון כלי יש  –: אספקט נוסף עידו רענן
קאר, אופניים חשמליים, -: קלאבתחבורה

 .ואין חוקי תנועה מסודרים – םטרקטורוני
 

 "מקומות סטריליים"תכנן : חשוב לולדימיר
אולם, לאופניים חשמליים, להולכי רגל. 

 מנהל הקהילה. ע"י התושבים חינוךהאחריות 
 

, לקהילה רב דורית השאיפה: מירב אדרי
 האם המועצה "דואגת" לילדי ההרחבה?

 

 -לא שאלה תכנונית אלא קניינית זו : סיגל
 ולםבמרחב הכפרי אין עדיפות ל'בני המקום' א

מול גורמי  ,חשיבה ברמה מועצתיתיש 
  .שכונה עם עדיפות לבני האזור, להמדינה

 

בשם "קהילה  : למרות השינויהערה מהקהל
, היום על התב"ע )אקטיבית( מתכננת"

', ללא לגוקוביות 'בניית הקיימת זה כמו 
 גמישות בחשיבה.

 

ליזום  אפשרת, יצירת תכנית אב: ולדימיר
 .לכל מיני שינויים אפשרייםגמישות 

 

חייבים , לשים גבולות: אבל חשוב גם סיגל
קהילה של התפיסה של ' קווים מנחים

שהיינו פשרניים,  מקומותהיו ). קהילות'
  .(סבלו התושביםולבסוף 

= קווים כלליים. וכן  תכנית כוללנית: עינת
יותר גמישות ומאפשרות  = הנחיות מרחביות

 התאמה לכל ישוב.
 

 : האם תהייה התייחסות למים אפורים? רויטל
, אין בעיה לתכנן : לא בתכנית זוולדימיר

 למשרד הבריאות תכנית מים אפורים בהתאם
 

  ציגה: עינת נמרודה 
 ""לרמן תכנון עיר ואזור

 

 ולדימיר ציג: ה
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 שולחן מטרת ה -בראיה סביבתית מערך השירותים המוניציפליים ❖

 

שיפור וייעול תפיסת העבודה של מערך השירותים המוניציפאליים הניתנים ע"י 
המועצה והיישובים. גיבוש עקרונות לסביבה מקיימת בתחומים אלה, בהתאם 

 לערכי המועצה ותוך שמירה על המסגרת התקציבית.
 

 
 

אייך , שיפור וייעול: המטרה הייתה הדרה
לא התמקדנו 'במי , לעלות ברמת השירותניתן 

 עושה מה'

 

 תוצרים – המוניציפלייםמערך השירותים 
 

 

  
 

 חוזקות וחולשות בטיפול המועצה או הישוב

 
 

 מסקנות והמלצות

 
 

 

 : התהליך נעשה בשלבים. הדרה
 של המועצה ושל הישוב, חיפוש אחר החוזקה

 לתושב.  'שירות מיטבילחבר יחד ל'ו
ראייה  תרותים, נבחן על פי זוויומיפוי השי

שונות: מ"עיני" התושב; עלות שירות; יתרון 
 לגודל/ חיסרון לקוטן.

דחינו לסוף, כדי לא  –את החלק של התקציב 
 להקשות על מיפוי השירותים. 

 
 דמויי מאסלו  הנעשה מיפוי פירמיד

 ישוב ומועצה. וכן מיפוי חוזקות וחולשות
=  השאלה החשובה "אייך עושים טוב יותר?

 אייך עולים מדרגה" ?
 

 :הדרה
שמתחברות לתוכניות העבודה, יש המלצות * 

 ויש המלצות שהוסיפו.
של הישוב אוטונומיה לחשיבות * קיימת 

 .ובמסר לתושב
 

: עלה רק בסוף הדיונים חלוקת משאבים
 בנושא.  וחשוב להמשיך ולהתעמק

 

 . הצלחת תהליךשיפור תהליכיםלחקר מוקיר 
תחזוקת גני משחקים, שצביעת תקציבים  כמו

 . הקותחזובבפעילות ה סייע
 

: קשה להתחיל ולעבוד על הכל, לכן הדרה
 החלטנו לבחור מס' דברים.

"סביבה חשוב להתייחס לכל הנושאים באור 
)לא לנתק את הנושא הסביבתי  מקיימת"

 מהשירותים המוניציפליים.
 

ותחום  שיפור הנגשה, תאורת רחובות
 כבר בתכניות העבודה.ים נמצא המחזור

 

 לנסות עבודה באשכולותעלה בצוות: הצורך 
)ולא בהכרח בטווח המועצה(.  בין הישובים

 התמקדנו בתחומים:
צריך לבנות   אחזקת כבישים יישוביים* 

תכנית לאורך השנה שתטפל בכביש, ברחוב, 
 )דורש מחשבה לעומק(.  בסימון וכו'בתמרור, 

זולים מכרז עם מחירים   תאורת רחוב*
 שיצדיקו את העשייה.יותר 

 )דגש על מבני חינוך אחזקת מבני ציבור* 
 קיבוץ דביר.עם פיילוט  בישובים(

 

 הוספת ישוב/ ישובים למועצה:  סיגל
דיונים על יש דרומית, ועדת גבולות ב

 2500כרמית למועצה )מתוכננים הצטרפות של 
חירן, יתיר  .(מגרשים 730, שווקו כבר בתי אב

הינה  כזוהצטרפות  . ישובים קטנים 3או 
 .  משנה את כל החשיבהדרמטית ו

 

 , כלבים משוטטים הצלחנו לצמצםה: עפר
מחשבה על גינות, מרחבים בתוך  -הבאשלב ה

 הישוב לשלב עבודה עם בע"ח. 
 יש תכנית עם גינות כלבים בשובל.

 הדרהציגה: ה
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 שולחן מטרת ה -קהילה של קהילות  ❖
 

שיפור וייעול תפיסת העבודה של מערך השירותים המוניציפאליים הניתנים ע"י 
המועצה והיישובים. גיבוש עקרונות לסביבה מקיימת בתחומים אלה, בהתאם 

 לערכי המועצה ותוך שמירה על המסגרת התקציבית.
 

 

: השולחן בחן את רמת הקהילתיות עידית
במציאות הקיימת ובמיוחד את יחסי הגומלין 

 בין המועצה לישובים. 

 

 תוצרים – קהילה של קהילות

 
 

 

תהליכים תחומים:  3התמקדנו ב : עידית
 , תרבות בונה קהילה והנהגות. וניהול משברים

 

בעבודה השוטפת יש ממשקים עם אגפים * 
 שונים.

 מינון נכון בהתערבות של המועצה* 
 סייג בניהול משברים.* 
 עלה גם נושא של שיפור התקשורת* 
 

תרבות הינה אחד משלושת העוגנים בקהילה 
 )חינוך, רווחה ותרבות(

 
 פרוט בסוגיות הרוחב. –* הנהגות בישובים 

 

 מעבדת חינוך ❖
 

  : רקע
קיים צורך לקפוץ מדרגה חינוכית מרכיב מרכזי בעשייה הקהילתית האזורית.  -החינוך 

מרחב פיזי שיתופי בו מתקיימת למידה הדדית  –וערכית. לשם כך הוקמה "מעבדת חינוך" 
 .2021מהנעשה בשדה החינוך בארץ ובעולם ובהמשך, פיתוח תכנית חדשנות חינוכית 

 
 2021חינוך  –יצירת תכנית אזורית : המטרה

מבטאת את החזון החינוכי של המועצה ושילוב בניית "מטריית ערכים" מוסכמת ומשותפת ה
בין הייחודיות של מערכת החינוך במועצה לבין גישות חדשניות ופורצות דרך. זאת עם הפנים 

 . 2021למערכת החינוך בשנת 
  .בנוסף, יצירת שיתופי פעולה ושימוש מקסימלי במשאבים קיימים

 
 מודל מועצתי –תוצר ביניים 

 מערכות היחסים בעיסוק החינוכי  נקודת המוצא: 
 .בסיס של שותפות היו על

 
 :המשך תהליך מעבדת החינוך

 כמאיץ ליזמות חינוכיות.המעבדה המשך פעילות  .1
 פורום מובילי חינוך לחיזוק קשרים ושת"פ בתוך  .2

 בין בתי הספר וברמה המועצתית. בתי הספר,
 ליווי פרטני של מנהלי בתי הספר והתחומים השונים. .3

 

 

 12: חשוב לייצר משמעות בחינוך, לאחר אמיר
שנות לימוד שיצא האדם עם משמעות לפי 

 אנחנו.–אתה  –המודל "המשולש" אני 
השלב הבא הוא לחדד את המשמעות האחרת 

 לחינוך.
 
 

 

 לחדד את העשייה במעבדה:חשוב : סיגל
 לגדרות המועצה. לצאת מחוץ * הרצון הוא 

הרעיון של )לדוגמא  מאיץ ליזמות חינוכית* 
 (ה"שמעונים" של חנה

אנחנו" –אתה  –"אני המודל  עודד את חשוב ל
, ואת המועצה ערכיפעולות שמקדמות את 

  ה.התפיס
 

את התלמידים  אפשרות לחשוףלפתח  חשוב* 
 שלשיתוף למקומות עם מומחיות שונות. 

תפיסה. , בוכו' גילתעידן הנגב, מפעלים, ה
לימודי למקום תלמידים הסעת , יום בשבוע)

 אחר(.
 

: רהט, פעילות עם בני נוער מהמרחבקידום * 
 'עוגנים'עם , ורשויות אחרות בסביבה

 שקיימים באזור. 
 

  עדיתציגה: ה

  אמיר: הציג



  2.7.17 מיום מליאת מועצה

 06/2017 מס'

 שולחנות עגוליםמפגש מסכם  - איך גדלים ונשארים קהילה""

 

 

 נושאי רוחב**   
 

 
 הנהגות ישובים 

דרכים לחיזוק ההיבט הניהולי בישובים והגדרת רמת מעורבות הרצויה של המועצה 
 התמודדות עם השונות בין הישובים באופן הנהגת הישובים.בישובים לשיפור הניהול. 

 תוצרים )משולחן קהילה של קהילות(: 
 קיום הכשרות להצמחת מנהיגות עתידית בישובים .1
 גיבוש מענים ייחודיים למושבים ולקיבוצים .2
 סיוע של המועצה ב"העברת מקל" נכונה בחילופי תפקיד בישובים .3
 יכים אסטרטגיים, גם כשהישוב לא פונהשותפות של המועצה בתהל .4
 

 

להלן מס' סוגיות המחייבות התייחסות : סיגל
 :ברמה רוחבית

 לה בכל הצוותים.ע - בישובים הנהגות
 מודל של כניסת הנהלה חדשה לתפקידבניית * 

גיבוש מענים   - לרשום בשקף* יש צורך 
 מושב(./לא קיבוץ) למודלים שונים במועצה

המועצה פרואקטיבית בישובים שמבקשים  *
 . פחות ,עזרה, בישובים שלא מבקשים עזרה

"קהילה של המובילה היא  תפיסה ה* 
)גם ישובים חזקים , אך יש מקרים קהילות"

בעת משבר( שלא יודעים לבקש עזרה. יש 
 שהמועצה צריכה ליזום ולהציעמקרים 

 עזרה ברגישות נכונה.
 

ות את הישובים : יש מועצות שמלוסהריורם 
 לאורך שנה מתחילת התפקיד.

 

 . הנהגות חזקותל: יש חשיבות סיגל
שהמועצה תסייע  לבנות מודלאולי ניתן * 

 בבחירת בעלי התפקידים, 
לייצר "קאדר" של  - אשכולות* חשיבה על ה

בעלי אנשים שיעברו הכשרות רלוונטיות ויהיו 
 ביותר מישוב אחד. תפקידים

 

: הרבה מההנהגות הן בהתנדבות. חשוב הדרה
 .התאמות לעבודה עם מתנדביםלעשות 

 
 

 
 

  שיתוף ציבור
הן ברמת הישוב  לחיזוק מרכיב שיתוף הציבורמעורבות גדולה יותר של המועצה ומתן כלים 

 והן ברמת המועצה

  אשכולות ישובים
שיתופי פעולה וגיבוש יצירת אשכולות ישובים בחינת העבודה בתחומים השונים ע"י 

 .באזורים מוגדרים גיאוגרפית. בנושא זה יתקיים דיון נפרד

 פרויקט דגל מועצתי
 )כמו פרויקט התנדבות(פרויקט מרכזי "חוצה מועצה" קיום 

 

 
 

 לתקן בשקף()   ותפותוש שיתוף נושא
ישובים נושא זה גם בהיבט בין המועצה ל* 

 בין הישובים, אך במידה רבה יותר תושביםוה
 .)בחלק מהישובים זה עוד פחות(  עצמםלבין 

באמצעות תהליכים מובנים וחשיבה אפשר 
ולמועצה  עו לישוביםיייסמשותפת יעודדו ו

 לשתף יותר.
 

חשוב הן  – הנגשת מידע: הערה מהקהל
 ברמת המועצה והן ברמת הישוב.

 

 לש עלה בנושאים שונים והקשר – אשכולות
 הנהגות ישובים )מאד משמעותי(.

 
   דגל מועצתיפרויקט 

סיום מחזור אחרון של נעל"ה עורר הרבה * 
תגובות. אמירה זו מתחברת חזק לערכי 

את  'משרת' גםהמועצה. פרויקט מעין זה, 
לכל  'טעם ותוכן' נותן גםוהקהילה האזורית 

  אחד מהישובים. 
את אייך מעלים  – מנגנוןצריך לחשוב על ה

 רעיונות לפרויקטים.  ה
 עדנים( עםמעניינת  )אופציה

 

 לסיכום:

כל הכבוד גם על היקף העשייה וגם על עושר הרעיונות. יש הרבה דברים שניתן לעשותם וזה מעודד שיש רעיונות : דורון יונאי

 אך חשוב לעשות תיעדוף., וכל כך הרבה אנשים לקוח חלק, רבים
 

 : סיגל

 איש. 117בתהליך  השתתפו* 

 .םבקידומהיות שותפים ולרעיונות  מוזמנים להציע המשתתפים. ליצור שותפות לאורך זמן* חשוב 

 צוערת(עדי לבדוק מול אופציה: )  חייבים למצוא פלטפורמה של שיח המונים * 

 וניגש למלאכת התרגום.את ההמלצות שלח לכל חברי המליאה החוברת, נאשר * לקראת ישיבת מליאה הקרובה ת

  סיגלציגה: ה


