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 תכנית אסטרטגית 
 מוניציפאלי מועצה אזורית יואב-קהילתילפיתוח 

 3102דצמבר                                 עיקרי התכנית
 

 צוות מוביל:

 יו"ר התוכנית האסטרטגית ראש המועצה מטי צרפתי הרכבי
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 מנהל מחלקת חינוךבר לשע מועצה   אורי מלול 

 גזבר מועצה  יואלי ברקאי 
 מנהל תפעול  מועצה יוסי שיש 
 מנהלת מתנ"ס  מועצה  ניצה נדיל

 מזכירת התכנית האסטרטגית מועצה נועה אלמוג 
 מלווה לתכנית  יועץ  ארז קרייזלר

      
 :עורכי התכנית

   תכנון.סביבה.חברה

 בשיתוף דר' אורי וובר 
 

 )בסדר האלף בית( :צוות היגוי
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 קדמה  עמיץ בר סגולה  אשר שלמה

 בית ניר קרן מעוז סגולה חגית עמיאל גבאי
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 צוותי עבודה תחומיים:
 קהילה: 

  שדה יואב איציק עוז חינוך  מועצה אורי מלול 

 רווחה מועצה טובה הרפניסט מנהל קהילה גת  אורן אנוך

 חינוך  מועצה מירית דגני מנהל קהילה לשעבר  נגבה יונתן ברוק

    מועצה מתנ"ס ניצה נידל
 

 ים:פיתוח שירותים מוניציפאלי
 הנהלה סגולה מנחם מנשהפור מנהל קהילה רבדים טוביה טל 

 ביטחון מועצה נתן בר  גזבר מועצה יואלי ברקאי

 תחבורה  מועצה שלום כץ תפעול מועצה יוסי שיש
 

 : פיתוח במרחב הכפרי
 גזבר מועצה יואלי ברקאי חכ"ל מועצה אביטל פטיש

 הנדסה מועצה יחיאל כהן  כפר מנחם איצלה מודעי

  גת  שם טוב סרנגה חכ"ל מועצה אלון הברפלד

    מנהל קהילה רבדים טוביה טל
 

 :(3103)נכון למועד התחלת התכנית,  מליאת המועצהחברי 
 

  אל עזי אמג'אד אל עזה ראש המועצה סגולה  מטי צרפתי הרכבי
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  גת  וי אתי ל סגן כפר הריף מוטי קצביץ

  ניר יתב גלית ברקת חבר הנהלה  נחלה יואב כהן

  כפר הריף דוד יוריש  חברת הנהלה גלאון יונית פרטוק

  נחלה יעקב דרור חבר הנהלה  כפר מנחם  יחיעם יוגב

  נגבה ירון הרמן חבר הנהלה גת מורדי ונטורה

  ורדון נחמיה עזרא חבר הנהלה סגולה מנחם מנשה פור

  רבדים סמי גרס חבר הנהלה  שדה יואב עופר סלע

  קדמה עמיץ בר  כפר מנחם אליז זלינגר
 

 

 : 3102 -החל מ מליאת המועצהחברי 
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 תושבי יואב היקרים,

בעשור האחרון אנו עוברים שינויים דמוגרפים חשובים היוצרים, בהיערכות נכונה, הזדמנות 

 ה וחיזוק הישובים ואיכות החיים במועצה. לצמיח

שנתיים, החלטנו לבצע תהליך של תכנון עתידי כלפני עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה 

לזהות בזמן תהליכים , העתידלמועצה, בשיתוף תושבי יואב, מתוך אמונה כי יש לצפות פני 

 ושינויים ולכוון ליעדים אליהם אנו שואפים להגיע.

מיוחדת לעובדה שכל תושב או ממלא תפקיד יכול להביע את עמדתו.  יש בעיני חשיבות

להיות שותף בתכנון, בהבנת הצרכים החדשים ולהשפיע על עיצוב עתיד המועצה 

 והיישובים הכפריים. 

הגידול במספר תושבי המועצה מחייב פיתוח כלים חדשים שיבטיחו מתן שירותים ברמה 

הנדרשות  מהצמיחה הצפויה גם ברמה הפיזית  גבוהה ביותר. עלינו לבנות את התשתיות

 אך בעיקר ברמה הקהילתית והחברתית.

התהליך האסטרטגי נועד לזהות את הצרכים ולהיערך להם. לקיים דיאלוג עם בעלי העניין, 

ובחירה במבנה המתאים ביותר  וביישובים ממלאי התפקידים במועצה, בהם תושבי יואב

 לצרכים ולציפיות שלנו כתושבים.

אני מאמינה כי תפקידה של המועצה להביא לידי ביטוי את המבנה הקהילתי המיוחד 

שלנו, לחזק ולשמר את הערכים ההתיישבותיים ולפעול לקירוב הקהילות במקביל למתן 

 מענה לצרכים המגוונים.

מועצה אזורית חייבת להיות גורם בעל השפעה המנווט קדימה ומבטיח את עתיד הישובים 

 יים של כל תושב ותושב.ואת איכות הח

החוברת מסכמת את השלב הראשון בתהליך ותשמש כלי בדרך ליישום והטמעה של 

 ההמלצות.

 שלכם, 

 הרכבי -מטי צרפתי

 

 

 

 דבר ראש המועצה
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 . הרקע להכנת התכנית0

 

 

 

 

 מראה דרך למועצה  0.0
תהליך זה נמצאת בעיצומו של תהליך צמיחה דמוגרפי. האזורית יואב המועצה 

ובמסגרתו שינויים רבים  בשנים הבאותגם צפויה להימשך מאופיין במגמת גידול ה

חשיבה לפוקדים את היישובים. שינויים אלה מחייבים את היישובים והמועצה 

  עדכנית באשר להיערכות חדשה ברמה המוניציפאלית והקהילתית.

למהלך אסטרטגי שיאפשר גיבוש מדיניות בנקודת זמן זו קיימת חשיבות רבה 

 מוגדרת ומוסכמת  לקידום וצמיחה על בסיס צורכי התושבים, היישובים והמועצה.

סטרטגי תהליך אלשם כך הנהלת המועצה והעומדת בראשה החליטו על הובלת 

שנתית בהתאם לתוצרי -והכנת תכנית פעולה רב לפיתוח קהילתי מוניציפאלי

 התהליך.
 

 מטרות התוכנית  0.3
היערכות המועצה למעורבות פעילה ויוזמת ביישובים תוך הסכמה ושיתוף  .1

 ההנהגות והתושבים.

 מועצה.-יישובים-חיזוק הקשר תושבים .1

ותו ביישום מדיניות העצמת הצוות הניהולי של המועצה והגברת מעורב .3

 המועצה.
 

 ותוצריו  תהליך העבודה  0.2
 תהליך העבודה: 

הושתת על ( ו1מורכב משלושה שלבים עיקריים )ראו איור. תהליך הכנת התכנית 

 :  שלושה עקרונות לאורם הוכנה התכנית. עקרונות אלה הם
 

 

 שיתוף ציבור לכל אורך הכנת התוכנית  .0

o ועצה מפגשים עם תושבים ביישובי המ 

o  מעורבות הנהגות היישובים 

o .וועדת היגוי בהשתתפות בעלי תפקידים ותושבים 

o יואב של ו"דף הבית"  יידוע שוטף באתר האנטרנט 

 התכנית הוכנה בסיוע גורמים מקצועיים .3

  ראש המועצה והצוות הניהולי של המועצה היו מעורבים בכל שלב ושלב .2
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 העבודה  תהליך  –השלבים בהכנת התכנית   .0איור מס.
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 :תוצרי התהליך 

תוצרי התהליך מציגים שינוי באופי הפעילות של המועצה המתבטא ביוזמה בכל 

הקשור לפיתוח ולחיזוק המרקם הקהילתי היישובי. בהתאם לזאת להלן ארבעה 

 תוצרים מהתהליך: 

 

 אקטיבית לגבי תפקיד המועצה ואופן תפקודה-גיבוש תפישה פרו .1

מותאמת לחזון ולמטרות שהוגדרו ולעקרונות שנתית למועצה -מדיניות רב .1

 פעולה הנובעים מהם. 

 הצעה להתאמת המערך הארגוני במועצה ליישום המדיניות שגובשה. .3

 פרויקטים מומלצים ליישום עקרונות הפעולה. .1
 

 
 

  שיתוף ומעורבות הציבור בגיבוש התכנית    0.4
נקודת  ,כאמור לעיל

המוצא לעבודה על 

הכנת התכנית היתה 

שיתוף לצורך ב

ומעורבות הציבור לכל 

אורך התהליך )עיקרון 

מציג  1איור מנחה(.  

להלן רכיבים מתוך 

שיתוף ומעורבות 

התושבים בכל 

 התהליך. 

 

 

 

 רכיבים בשיתוף ומעורבות הציבור. 3איור מס. 
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 מידע מקוון 

לכל אורך התהליך העמידה המועצה "באנר" קבוע באתר האנטרנט המועצתי, 

אודות התקדמות התכנית וסיכום תוצרי עדכנית ן היה לקבל תמונת מצב דרכו נית

תהליך שיתוף ומעורבות התושבים. כל מפגש בכל יישוב תועד והועלה לאתר 

האינטרנט של המועצה. ראש המועצה הקפידה להוציא משולחנה  עדכון שוטף 

השלבים ת בדיון ותוצרי הסוגיו )"דף הבית של יואב"(,אודות ההתקדמות בתהליך 

 השונים.  

  

 תיעוד התהליך 

כלל המפגשים ביישובים וישיבות וועדת ההיגוי והמליאה תועדו והועלו לאתר 

המועצה. בתום התהליך לוקטו קטעים מתוך דברי התושבים והופק סרטון קצר 

, ניתן לצפות בסרטון המאפשר "הצצה" אל התהליך עבור מי שלא לקח בו חלק

 באתר המועצה. 
 

 ושבים בכל היישובים מפגשי ת

כבר בתחילת התהליך הדגישה ראש המועצה את רצונה להגיע לכל יישוב ויישוב 

במועצה ולספק את ההזדמנות לתושבים להשמיע את דברם ועמדותיהם הן על 

הפיתוח כיום והן את צרכיהם וחזונם לפיתוח עתידי של היישובים והמועצה ובדגש 

עם המועצה. במסגרת זו התקיימו מפגשים  על היבטים של קהילה וחיזוק הקשרים

בכל היישובים אליהם הגיע ציבור התושבים המתעניין. מפגשים אלה סיפקו 

הזדמנות אמיתית לקשר עם התושבים ולקבלת מידע באופן ישיר המתייחס למגוון 

סוגיות מתוך חיי היום יום והפיתוח העתידי של היישובים. כמו כן במפגשים אלה 

מציג  3התושבים ביישובים. נספח מס. של  שף  למגוון הדעות להיחניתן היה 

כל המפגשים סוכמו ותועדו ונמצאים  כאמור,תמונות נבחרות ממפגשי התושבים. 

 זמינים באתר האינטרנט של המועצה.   
 

 ביישובים ראיונות עם בעלי תפקידים 

עורכי התכנית נפגשו עם בעלי תפקידים מכל יישובי המועצה. לפני 

ישות/הראיונות הועבר מכתב פנייה לבעלי התפקידים ביישובים לרבות בקשה הפג

לקבלת מידע ונתונים אודות היישוב. בראיון עצמו התייחסו בעלי התפקידים למידע 
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ולנתונים הפיזיים והכמותיים, אך הדגש העיקרי במפגש זה היה על היבטים של 

המועצה ליישובים ולתושבים.  ניהול, ארגון, מתן שירותים ועמדות אודות קשרים בין

 מציג את השאלות שהופנו לבעלי התפקידים ביישובים.  1נספח מס. 
 

 מעורבות הצוות הניהולי של המועצה 

הוקם פורום בעלי תפקידים אשר ליווה את התכנית מראשיתה עד סופה. כמו כן 

נקבעו צוותי עבודה תחומיים: קהילה, פיתוח שירותים מוניציפאליים ופיתוח 

 במרחב הכפרי אשר דנו בתמונת העתיד ובגיבוש תכנית יישום. 

 ראיונות עם בעלי תפקידים במועצה 

מספר בעלי תפקידים במועצה התבקשו להתייחס לסדר שאלות אשר נוסחו על ידי 

מציג את  1עורכי התכנית והצוות המוביל של התכנית במועצה. נספח מס.

   השאלות שהופנו לבעלי התפקידים.
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 . ממצאי הרקע3
 

 

 
 מקור ממצאי הרקע ודרך הצגתם   3.0

הליך אסטרטגי מחייב למידה אודות המצב הקיים במועצה וזיהוי מגמות ותהליכים. 

עומק מגוון עבודות קודמו במועצה בתחומים שונים במסגרתם נעשתה למידת 

קדת נציין כי במהלך הכנת התכנית ובמקביל לה שו)חינוך, שירותים, סביבה, ועוד(. 

. מכאן התקבלה 1המועצה על הכנת תכנית למבני ציבור במועצה וביישוביה

החלטה בשיתוף עם צוותי הליווי של התכנית כי ממצאי הרקע של התכנית יתמקדו 

 מקורות עיקריים:בארבע 

 תמצית תמונות מצב  –. פרופיל המועצה 1

 . ראיונות עם בעלי תפקידים במועצה1

 ים ביישובים. ראיונות עם ממלאי תפקיד3

 . מפגשי תושבים בכל יישובי המועצה1
 

 מטרות חשובות שעמדו בבסיס התכנית: שלוש קידם לימוד ממקורות אלה
 

: מבוסס על עובדות ונתונים ועל עמדות בעלי המצב הקייםזיהוי והבנת  .1

 תפקידים ותושבים.

 ברמת היישוב והמועצה מוניציפאלים-קהילתיים םצרכי .1

 יישובים ובמועצה הציבור בעמדות מגוון  .3
 

בסיס לגיבוש מדיניות הפיתוח של המועצה ולהגדרת תחומי הליבה של היוו  הנ"ל

  התכנית.
 

 דרך הצגת ממצאי הרקע 

מקורות המידע המצויינים לעיל נותחו ועובדו והוצגו בפני צוותי הליווי של התכנית. 

ור והישגים מתוך הדברים עלן באופן ברור חוזקות המועצה ונושאים הדורשים שיפ

. חלוקה זו מהווה תשתית לחשיבה עתידית ברמת היישוב ונושאים הדורשים שיפור

הן לנדרש בטווח הקרוב והן בראייה ארוכת טווח כחלק מחזון הפיתוח של המועצה 

  והיישובים. 

                                                           
1

 :  תכנית אב למבני ציבור , המועצה האזורית יואב. 1ראה נספח  
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  תמצית  –פרופיל המועצה  3.3
 

 מיקום במרחב

היא שוכנת במחוז   המועצות האזוריות. 53-המועצה האזורית יואב היא אחת מ

דרום, ומשויכת לנפת אשקלון. שטחה המוניציפלי של המועצה, מורכב משני 

 חלקים שאין ביניהם רצף טריטוריאלי: 

חלקה המזרחי והגדול גובל עם שטחן המוניציפלי של הרשויות המקומיות הבאות: 

ת מטה יהודה ממזרח, לכיש מדרום, באר טוביה, קריית גת ולכיש ממערב ובמועצו

האזוריות מטה יהודה ונחל שורק מצפון מזרח וצפון מערב בהתאמה. את שטחו של 

מדרום, נחל תמנע  35ממזרח, כביש  383החלק המזרחי תוחמים אזור כביש 

חלקה המערבי והקטן ממוקם בין קריית גת לאשקלון  ממערב. 11מצפון, וכביש 

ח ומדרום,  וחוף וגובל במועצות האזוריות: שפיר מצפון וממזרח, לכיש ממזר

בגוש המזרחי  11ישובים,  11בתחומי המועצה שוכנים בסך הכל  אשקלון ממערב. 

קיבוצים: בית גוברין, בית ניר,  8נוספים בגוש המערבי. הרכב יישוביה מונה  1-ו

 3גלאון, גת, כפר מנחם ורבדים בחלקה המזרחי ונגבה ושדה יואב בחלקה המערבי, 

ערבי אל עזי היישוב הקהילתי ורדון, היישוב הוסגולה,  מושבים:  כפר הרי"ף, נחלה

 וכפר הנוער קדמה.

 

אורך (, 3)ראה איור מס.  דונם 131,111 -שטחה הכולל של המועצה משתרע על כ

חלקה המזרחי של 

 ק"מ 11-המועצה כ

 15-11ורוחבו נע בין 

למועצה אופי  ק"מ.

 53%כפרי חקלאי בולט:

משטחי המועצה הם 

 12% קרקע מעובדת,

 16%מיועדים למרעה, 

שטחים פתוחים אחרים 

הם שטח  בלבד 1%-ו

מגורים  מפותח:

חלקה  ותעשייה.

המזרחי של המועצה 

מאופיין בשטח מישורי 

השייך לשפלה הדרומית 

במערבו ושטח גבעי 

  מועצה אזורית יואב . 2איור מס.  מבותר ע"י נחלים במזרחו. 
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השטחים המערביים מישוריים ומעובדים בד"כ ובהם פלחה ומטעים בעוד השטחים 

מזרחיים של המועצה, המגשרים בין השפלה להר, מתאפיינים בשטחים פתוחים ה

בלתי מופרים שמכילים שטחי מרעה, חורשות קק"ל ושמורות טבע, עמקי נחל, 

 גבעות מוריקות ופריחות עונתיות. 

רשת התחבורה הארצית באזור כוללת שלשה כבישים בין עירוניים ראשיים: כביש 

המקשר בין  גוש דן ודרום הארץ,  11ן לדרום, וכביש , החוצה את המועצה מצפו6

ממזרח למערב גם  35מצוי בגבולה המערבי של המועצה )החלק המזרחי(. כביש 

 מקשר בין שני גושי הישובים של המועצה.

היסטורית שכנו באזור בית גוברין העתיקה, ישובים מתקופת המקרא והתלמוד וכן 

 קנה וצפית. חלק גדול מערי ארץ פלשת בניהן תל מ

 אוכלוסייה וצמיחה דמוגרפית 

 5,711-התגוררו בשטחה של המועצה האזורית יואב כ 1118במפקד האוכלוסין של 

עזי, שהוא מוסלמי. אוכלוסייתה של -תושבים יהודים להוציא הישוב הקטן אל

 7,211 -המועצה האזורית גדלה מאוד בחומש האחרון כאשר כיום מונה המועצה כ

שינויים ניכרים אלה התרחשו בעקבות תהליכי צמיחה (. 1יור מס.)ראה א נפש

דמוגרפית ותוספת הרחבות קהילתיות במרבית יישובי המועצה. מקורות הגידול 

נובעים אפוא מהגירה חיובית גבוהה 

בהן עמד  1111-1111בעיקר בשנים 

בשנה ומריבוי  6%-קצב הגידול על כ

טבעי של האוכלוסייה הנכנסת, 

בקצב  מגמה זו תמשיךבעיקר. אם 

לשנה, עד שנת  6%הגידול של 

, עתידה המועצה למנות 1111

איש בקירוב. מספר זה הינו  11,811

מצריך הערכות חדשה של המועצה 

לסיפוק של מכלול תשתיות כגון: 

 דיור וחינוך.    

נמוך במידת מה מיחס התלות הארצי -במועצה 2על פי נתוני המפקד, יחס התלות

( ושיעור 12-)נתון ארצי 31בהתאמה(. הגיל החציוני עומד על  838,822והמחוזי )

 (.11%נמוך במקצת מממוצע הארצי ) 2.5%-הקשישים עומד על כ

 

 

                                                           
2

פקד: נפש. נתוני המ 1111יחס תלות מבטא את כמות האוכלוסייה התלויה: ילדים וקשישים לכל  

 .838והנתון הארצי עומד על  822, במחוז 755במועצה 

 1111-1111 אוכלוסיית המועצה בשנים .4איור מס. 
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הנתונים הללו מצביעים על גילה הצעיר יחסית של האוכלוסייה בעת המפקד, ועם 

המשך הצמיחה הדמוגרפית צפויה מגמה זו להימשך ואף להתחזק. לפי נתוני 

ילדים בכלל מערכות החינוך. בתוך כך, בשנים  1,211 -היו כ 1111, בשנת 3ההמועצ

היה גידול משמעותי בקרב כלל קבוצות הגיל, החל מאלו ההולכים  1117-1111

(, 118ילדים בביה"ס יסודי  וילדים בית הספר צפית ),  3-6גנים לגילאי , למעונות 

עתיד  כלל מערכות החינוךב 1112שנת ל שהצפיילדים נוספים. כך  651-סה"כ כ

ילדים, שיעור זה מהווה כמעט כפול מגודלה של מערכת החינוך  3,116 -כ למנות

. באופן זה, מספרה של כל אחת ממערכות יגדל: מערכת המעונות 1111בשנת 

ילדים  811-תמנה כ 3-6ילדים בקירוב, מערכת גני הילדים לגילאי  631-תמנה כ

ילדים בקירוב ובית ספר צפית  1,111-יים תמנה כבקירוב, מערכת בתי הספר היסוד

  תלמידים תושבי יואב בלבד. 611-ימנה כ
 

התעצמות כלל מוסדות החינוך, בדגש על בתי הספר היסודיים, מהווה שיקול 

מכריע בהשקעתם של המשאבים להמשך יצירה של חינוך ברמה גבוהה ואיכותית 

שר הישוב הגדול במועצה הוא כפר היישובים במועצה מגוונים בגודלם, כא במועצה.

תושבים בכל  811-1111ואחריו נגבה וכפר הריף ובהם  תושבים 1311-עם כ מנחם

יישובי המועצה חל גידול דמוגראפי בשנים האחרונות. נכון  11מתוך  11-אחד. ב

 3להיום, בכל הישובים קיימות תכניות להרחבות נוספות והמשך הגידול , למעט 

 ישובים:

נוער, הכלול בשטח המועצה, אך מהווה ישות מנהלית  כפר-קדמה .1

 עצמאית.

ישוב ערבי בו חיים צאצאיהם של תושבי משפחה ערבית בשם זה.  ה -אל עזי .2

 היושב מוכר, אך טרם הוסדר.

ישוב קהילתי קטן, הטרוגני, שהוקם על שטחו של מרכז כפרי לשעבר.   -ורדון .3

 .היישוב אינו משתייך לתנועה התיישבותית כלשהי
 

  התושבים במספר עליה נרשמה יואב א.מ ישובי 11 מתוך 11-ב ס"הלמ נתוני פי-על

 שינוי על מצביעים אלה בנתונים העלייה (. 5)איור  1111 – 1111 השנים בין

 .   עצמה האוכלוסייה בהיקף וצמיחה חיובי דמוגראפי

 

 

 

 

 

                                                           
3

  11.1.1113מצגת ועדה לאיכות הסביבה במועצה האזורית יואב מתוך 
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 .1111-1111ורית יואב בין השנים אוכלוסיית היישובים במועצה האז  .5איור מס.  

 

 תמורות ושינויים קהילתיים ביישובי המועצה 

 81-כמרבית יישובי ההתיישבות העובדת, פגע המשבר בחקלאות של סוף שנות ה

גם במרבית הישובים במועצה. המשבר אילץ את התושבים לאתר פרנסות חלופיות 

שיתופיים, בעיקר וכן תבע המשבר שינויים מרחיקי לכת באורחות החיים ה

לקיבוץ מתחדש. לפיכך, מתמודדות  -בקיבוצים אשר  רובם ככולם עברו שינוי סיווג 

הקהילות הוותיקות בקיבוצים עם שינוי אורחות החיים השיתופיים, הפרטות  

ושינויים חברתיים הכוללים בין השאר למידה מחדש של מערכות מנהליות, צורך 

רנסות עצמאית, וחששות מימי הזקנה. ברכישת כישוריי חיים חדשים, התפ

במושבים הביא הצורך במקורות פרנסה חדשים להסבות מקצועיות ולהקמתן של 

פעילויות לא חקלאיות בחלקות המגורים. מגמה זו הובילה לצורך בהסדרה ואישור 

לא  פעילות) תוכנית פל"חשל המקומות לעסקים שאינם חקלאים, כחלק 

בנים חקלאים לשימושים שאינם חקלאים כגון: (, המאפשרת הסבה של מתחקלאי

משרדים, גני ילדים, מעונות יום, מועדון קשישים, מלאכה, תעשיה זעירה ואירוח 

. תוכנית זו החלה לפעול בשלושה יישובים: נחלה, סגולה וכפר הריף, בהם 4כפרי

ה. הוגשו תוכניות המתאימות לאופיו וחזונו של הישוב לוועדה המחוזית לתכנון ובניי

תוכניות אלו הוכנו בשיתוף פעולה בין החברה הכלכלית והנהגות המושבים ונציגי 

 .  5הציבור בכל מושב

תוצאה נוספת של המשבר הכלכלי היא ההכרה של הישובים והקהילות השונות 

בצורך בצמיחה דמוגרפית. צמיחה זו, הביאה גם לחששות גדולים מצד האוכלוסייה 

                                                           
4

 אתר האדריכלית ליה צור דדון המתמחה בתחום של תכנון במושבים במצבים מורכבים.  
5

 . באתר המועצה יואב.18.13.1111בתאריך  12"דף הבית של יואב" מס' 
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יחסים שבין התושבים הוותיקים לחדשים, על רקע הוותיקה וכן לקונפליקטים ב

הסדרת מסגרות ההשתייכות. המסגרות הארגוניות החדשות כוללות אבחנה בין 

האגודה השיתופית החקלאית, בה חברים בדר"כ התושבים והמשפחות הוותיקות 

בלבד, לבין הועד המוניציפלי שבו שותפים כל התושבים, לרבות תושבי ההרחבות 

שאין להם חלק בנכסי האגודות החקלאיות. היות ולאגודות הקהילתיות, 

החקלאיות השיתופיות היסטוריה של נכסים ופעילות משותפים רואים תושבי 

ההרחבה בשירותים הציבוריים חלק מהזכויות "הטבעיות" השייכות להם במסגרת 

. עובדה זו אינו חושב כךהתושבים הוותיקים חלק מקבלתם להרחבות, בעוד 

אף היא קונפליקטים רבים. בישובים ספורים האמירו הקונפליקטים לרמת מייצרת 

סכסוכים משפטיים שיושבו בסופו של הדבר באמצעות גישור והתערבות חיצוניים 

בלבד. הן לאור הניסיון במגזר הכפרי, והן לאור שינויים מנהליים שונים,  פונים כיום 

הכחול( ולחברות מלאה  חלק מהישובים למסלולי קליטה לתחומי הקיבוץ )הקו

באגודות השיתופיות, וזאת כדי למנוע את הבדלי המעמדות וההשלכות החברתיות 

 הקשות הנגזרות מהן.  

חשוב ההבדל בין הקהילות הקיבוציות והמושביות נעוץ אפוא במועדי השינוי 

 התפישתי, הארגוני והמעשי שפקד את הישובים החקלאיים. 
 

 ה האוכלוסייה הנקלטת ומאפייני

האוכלוסייה המשתקעת במועצה האזורית יואב, היא ברובה אוכלוסייה מבוססת 

למדי וכן אוכלוסייה של משפרי דיור. מרבית המשתכנים עוסקים במקצועות 

ונהנים מרמת הכנסה גבוהה מהממוצע המקנה  6חופשיים, בעלי השכלה אקדמית

, 7בוה של כלי רכבלהם את היכולת לרכוש קרקע ובית צמוד קרקע, להחזיק שיעור ג

ולעבור להתגורר במרחב הכפרי. הרכב המשתכנים  כולל שילוב של מהגרים מערי 

הסביבה ובנים חוזרים אשר יצאו לרכוש השכלה, הקימו משפחות וחוזרים 

להשתקע ביישובי המועצה. ראוי לציין כי, המשתכנים החדשים שמוצאם מערים 

קונפליקטים ברמות שונות לעיתים מביאים עימם הרגלים ותרבות שונה המייצרים 

 בישובים שונים, בין המשתכנים החדשים לתושבי הישובים הותיקים.

תהליכי ההרחבה עדיין נמשכים, אם כי  ניכר , כי קצב הצמיחה מאט ושיעורי 

הגידול השנתיים הולכים ופוחתים. למרות זאת, עדיין מתמודדת המועצה עם 

רה חיובית וכן מתהליכי הריבוי הטבעי של המשך גידול האוכלוסייה כתוצאה מהגי

המשפחות הצעירות החדשות, עובדה המחייבת את המועצה להיערכות מתאימה 

 בתחום שירותי הציבור והמקורות העצמיים.
                                                           

6
שנות לימוד,  13-15למדו  12%במחוז,  1.1%, לעומת 1.1%שלמדו בישיבה עומד על  15חוז בני +א 

 בלבד בארץ. 11.8%שנות לימוד לעומת  16למדו מעל  18%-ו
7

או יותר כלי רכב  1ממשקי הבית עם   17.5%, פרופיל המועצה האזורית יואב.  1118למ"ס, מפקד 

 בלבד במחוז הדרום.  11.3%לעומת 
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 כלכלה ותעסוקה 

. זהו שיעור גבוה מאוד 78.51%שיעור המשתתפים בכוח העבודה במועצה עומד על 

. בכלל אלה, גבוה מאוד  8ה במחוז או בארץביחס לשיעור המשתתפים בכוח העבוד

במחוז. שיעור  7.7%לעומת  11.6%: 15-17גם שיעורם של המועסקים בגילאי 

שיעור  -ובחקלאות 15.1%, בחינוך 16.3%המועסקים הגבוה ביותר נמצא בתעשייה 

. שיעור המועסקים הגבוה בענפי החקלאות 11%9 -גבוה במיוחד באופן יחסי 

המרכזי, עדיין, של החקלאות בתעסוקה, עומד בהלימה עם מצביע על מקומה 

שיעורי הקרקע המעובדת הגבוהים וכן הוא מעיד על חלקה של החקלאות בקביעת 

החזות הכפרית והחקלאית של נופי המועצה. במרבית יישובי המועצה קיימים  

עוגנים תעסוקתיים ראשיים ביישובי  :5מס.  )ראה נספחמקומיים  עוגני תעסוקה

בצד אלה, מגמות ההפרטה וההרחבות הקהילתיות מצאו  .מועצה האזורית יואב(ה

את ביטוין גם בתחום התעסוקה: פנייה של רבים להסבות מקצועיות, למקצועות 

חופשיים, ולפיתוח מיומנויות ומיזמים אישיים. קרבתם היחסית של מרבית יישובי 

לעיסוק במקצועות לא המועצה לעורקי תנועה נוחים וזמינים, גם אפשרה מעבר 

. בהיבט זה, 10חקלאיים במסגרת תנועה יומית ליישובי המרכז, ירושלים והדרום

חשוב לציין גם את הקמתה של תחנת הרכבת המתוכננת בתווך שבין קיבוץ כפר 

מנחם ומושב כפר הריף. בישובים קיימים גם מיזמים תיירותיים ואישיים רבים: 

הסעדה, הפעלת אטרקציות, לינה ואירוח. אלה טיפולים אלטרנטיביים, אומנויות, 

מתקיימים בעיקר בקיבוצים ובמושבים. שיווק של הפעילות העסקית המתקיימת 

, לצד תפקידה בהפקה וארגון "שפלת יהודה"באזור נעשית על ידי עמותת התיירות 

. כמו כן, במועצה פועלת 11של פסטיבלים, אירועי תרבות המתקיימים במועצה

לפיתוח ת העירונית האחראית על כלל התחומים הקשורים החברה הכלכלי

של המועצה. בתוך כך, יוזמת ומקדמת מיזמים כלכליים, אחראית לייצוג  הכלכלי

משמעות כלכלית המתקיימים בתחומה, הקמה של  בפרוייקטים בעליהמועצה 

ניהול ופיקוח על הקמה של  תשתית רשותית לפעילות כלכלית, בעלת זרוע של

יבוריות מוניציפאליות במסגרת פעולות פיתוח של המועצה ומוציאה תשתיות צ

 . 12לפועל תוכניות מפורטות לתעסוקה

                                                           
8

יעור המשתתפים בכח העבודה האזרחי מייצג את שיעור הנפשות העובדות, או מחפשות עבודה ש 

. צמצום בשיעורים אלה יכול לנבוע בין היתר, כתוצאה מבחירתן/אילוצן של נשים 15-65בגילאים 

-בלבד, ן 57.1%שלא לצאת לעבודה, ולא לקחת חלק כלל בשוק העבודה. הנתון המחוזי עומד על 

 .בארץ 52.2%
9

, פרופיל המועצה האזורית יואב, שיעור המועסקים המחוזי בתעשייה עומד על 1118למ"ס, מפקד  

 בלבד מהמועסקים במחוז הדרום. 3%. בחקלאות 11.6%ובחינוך  12%
10

 ראה גם רמת המינוע הגבוהה בפרק האוכלוסייה הנקלטת 
11

 /http://www.touryoav.org.ilאתר התיירות שפלת יהודה  
12

 אתר האינטרנט של המועצה האזורית יואב.   

http://www.touryoav.org.il/
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במועצה האזורית  הפועלתרומה לפעילות העסקית הינו מועדון "עסקים ביואב" 

יואב ומשרת את מרחב הנגב הצפוני. מועדון זה הינו אחד ממרכזי תוכנית 

באר שבע.  14יף מט"י )מרכז טיפוח יזמות(, המתקיימת בסיוע של סנ13"מעברים"

סייע מול גורמים למים והמועדון הוקם על מנת לאפשר ליווי אישי לעסקים וליז

-קידום כלכלה מקומית מקיימת, למידת עמיתים ויצירת רשת עסקית מממנים,

חברתית, המקדמת שיתוף פעולה, מיתוג ואיגום משאבים. מגוון תוכניות היזמות, 

עצה מאפשרות אפיקים רבים למימוש הפוטנציאל האנושי המתקיימות במו

והגברה של פיתוח תרבות עסקית ורווחה כלכלית. אלו תורמים למשיכה של 

אוכלוסיה חדשה לאזור, מהלך שיביא להמשך הגידול הדמוגראפי ושיפור מעמדה 

 הכלכלי של המועצה בגביית הארנונה והטבה של השירותים הקהילתיים. 
 

 חינוך ותרבות 

המועצה האזורית יואב ידועה במערכת החינוך המצוינת הפועלת בתחומה. היא 

. 15גנים, שני בתי ספר יסודיים, בית ספר על יסודי אזורי 11מונה כתשעה מעונות, 

מוסדות חינוך אלו מייצגים קשת רחבה מאוד של שיטות, תכניות ודיסציפלינות 

ך אשר פועלת בין היתר ילדים מתחנכים במחלקה לגיל הר 1111-חינוכיות. כ

לחיזוק ופיתוח מערכות גיל רך יישוביות המתאימות לתהליכי ההרחבה בישובים, 

ניהול תקציב הגנים וגיוס מקורות מימון, סיוע וארגון קליטת כלל הילדים במערכות 

השונות, הטמעת פעילויות העשרה למחנכים והורים, מתן מענה לילדים עם צרכים 

מוסדות והשירותים בתחום החינוך הניתנים בישובי המועצה מיוחדים ועוד. היצע ה

 מרשים, הן מבחינת המגוון והן מבחינת איכותו.  

בית הספר "שדות יואב",  -בתי הספר היסודיים במועצה ממוקמים בקיבוץ גת

בית הספר "האלה", -המשרת את האזור הדרומי של המועצה, ובקיבוץ כפר מנחם

מועצה. במועצה בית הספר על יסודי אזורי יחיד, המשרת את המרחב הצפוני של ה

"צפית", הכולל חטיבת ביניים ותיכון. בית הספר "צפית" ממוקם אף הוא בכפר 

את  ולהתאיםמנחם, והגידול הדמוגרפי של המועצה העלה גם האת הצורך להגדיל 

 בית הספר. 

                                                           
13 

"מעברים" היא תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי בשותפות משרד הרווחה, משרד 
  il/http://www.mnz.org.ג'וינט ישראל-התמ"ת, המועצות האזוריות ותבת

14
 מרכז טיפוח יזמות סניף ב"ש  -מט"י 
15

ראוי לציון גם כפר הנוער קדמה השוכן בתחומי המועצה, אולם זה אינו משתייך למערך החינוך  

של המועצה אלא כמוסד חינוכי כלל ארצי לנערים שלא הצליחו להיקלט במסגרות החינוכיות 

 ערך טיפולי ענף.והכפר מאפשר להם הזדמנות נוספת לרכישת מקצוע במסגרת מ

http://www.mnz.org.il/
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הרי"ף, תלמידים מהישובים כפר  337-לומדים כ-האלה-בבית הספר היסודי הצפוני

תלמידים  561-. בבית הספר "שדות יואב" לומדים כיום כ16כפר מנחם ורבדים

. שני בתי הספר חילוניים ופועלים על פי הרוח מישובי המועצה הנוספים

התיישבותית ודוגלים בלימוד אינטגרטיבי ושיטת הנושאים שעקרונותיה כוללים: 

. לקצב אישי ועודדגש על איכות הדעת ולא הכמות, עבודה עצמאית והתאמה 

שירותי חינוך בעל צביון דתי  ניתנים במועצות האזוריות השכנות, לפיכך תלמידי, 

 בעיקר מהישובים נחלה וורדון לומדים במסגרות חוץ מועצתיות. 

יב', ניתן -תלמידים בכיתות ז' 271 -בבית הספר התיכון האזורי "צפית" מתחנכים כ

פתרונות בדרך נת על חינוך הומניסטי, בו דגש על גישת "אכפתיות נחושה" הנשע

ותיקון החברה בשילוב ביסוס סמכות בית הספר ועולם של הידברות, יצירת בריתות 

בית הספר "צפית" נמצא ברשימת בתי הספר המצטיינים בנוכחות המבוגרים. 

 1111-בוגריהם בצה"ל בכלל ובמסלולי השירות הקרבי ומסלולי הפיקוד בפרט. ב

 ריב כאחד מעשרת בתי הספר העל יסודיים הטובים במדינה. פורסם בעיתון מע
 

מתקיימת למידה בשיטת  )כמצוין לעיל(היסודי האזורי "שדות יואב"  בבית הספר

הנושאים וניתן דגש על איכות הלמידה, התאמה לקצב האישי של התלמידים 

ו זו וטיפוח מיומנויות לשם פיתוח יכולות עצמיות והרחבת הדעת. כמו כן מיושמת ב

השנה הרביעית רפורמת "אופק חדש" המדגישה את ההוראה המכוונת לפרט, 

 תלמיד.  –למידה בקבוצות קטנות ומפגשי דיאלוג מורה 

 165-בבית הספר כ מוסד נוסף בתחומה של  המועצה הוא כפר הנוער קדמה,

 לא השתלבו. הכפר משמש בית לנערים ונערות , אשר 'יב-תלמידים בכיתות ח'

 אחרות. בכפר מערך טיפולי עשיר ומסלולי לימוד מגוונים.מסגרות ב

בנוסף למסגרות החינוך היסודיים והעל יסודיים הקיימים בתחומי המועצה,  

קיימים בקרבתה  מוסדות אקדמאיים שונים כגון: מכללות אחווה, ספיר, חמדת 

 הדרום, אשקלון ואוניברסיטת באר שבע.

ועלת במועצה מערכת חינוך בלתי בנוסף על מערכת החינוך הפורמאלית, פ

פורמאלי ענפה. חלקה מקומי בישובים ובניצוחם וחלקה באמצעות המתנ"ס. 

המפתחת ומניעה מגוון פעילויות פנאי חברה  ארגוניתהינו מסגרת  מתנ"ס יואב

. תכניות המתנ"ס נבנות יחד ים נציגי במועצה אזורית יואב והסביבה וקהילה

את במטרה לסייע לעשייה הקהילתית, לחזק ולתגבר היישובים בתחומים השונים וז

חוגי ילדים ונוער, חוגי העשרה לכל גיל וגיל, מסורת טיולים בטבע, פרויקטים אותה. 

 סביבתיים ונסיעות משותפות לאתרים היסטוריים בארץ ובסביבה.

                                                           
16

 ד', בלבד.-בית הספר "האלה" נחנך בשנת תשע"א, והוא עדיין צומח. כיום כולל כיתות א' 
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בתחומי המתנ"ס  . בתחום התרבות והספורט פועלת המועצה באמצעות המתנ"ס

מרכז מוסיקה ללימוד כלי נגינה נבחרות ספורט וחוגי ספורט,  בית ספר למחול,

מקהלת מחלקת תרבות הכוללת מגוון הצגות תיאטרון, והרכבי שירה ומוסיקה, 

ישובית, תרבות אזורית וימבוגרים, חבורת זמר ותיאטרון קהילתי. קידום אירועי 

חלקת פעילות רחבה לאזרחים וותיקים, מ הכוללת מחלקת וותיקים ומתנדבים,

 קהילתיים, מפעילה -ומלוה את המדריכים החברתייםילדים ונוער המפעילה 

ותכניות ופרוייקטים ייחודיים. המתנ"ס מפעיל צהרונים בישובים  קייטנות, מחנות 

פעילות המתנ"ס מתקיימת בדר"כ בתחומי בתי הספר: כפר הרי"ף וסגולה. רבות מ

פורט והמחול מתקיימות גם בכפר מנחם. חלק מהפעילות בתחום הס-צפית והאלה

במספר ישובים, בהם מתקנים המאפשרים זאת. תכניות המתנ"ס מפורסמות מידי 

 שנה בחוברת המופצת לכלל התושבים ובאתר .

 

  בתכנון ובניהמעורבות המועצה 

ון מצוי בשלב ביניים כאשר האחריות על התכנ מרחב המועצהפיתוח תכנון ו

 "שקמים" לתכנון ובניה המרחביתועדה מה 1113ה ביולי עברהמועצה  במרחב

. כיום 17לוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה, בכפוף לאישור משרד הפנים

מונה לה המהנדס. המועצה רואה ו מצויה הועדה בשלבי התהוות והתארגנות

בהקמתה של ועדת התכנון המקומית מנוף לקיצור וזירוז תהליכים בירוקרטים 

 .18נוני שכל עניינו קידום ופיתוח האזוררשות תכ גוףובעצם כך 
  

 מעורבות המועצה בפיתוח קהילתי 

שייעודה  גית, מחלקת ישובים או מחלקה אחרתבמועצה לא קיימת יחידה אסטרט

עיסוק בצמיחה הדמוגרפית ובתמורות העוברות על הישובים. יוצאים מן הכלל 

שבים בהיבטים מחלקת הרווחה, התומכת בישובים ובתוו אגף קהילהבהקשר זה 

יחד עם זאת, ראוי לציין כי המועצה נוטה להתגייס . אישיים, וריכוז צוותי צח"י

לצרכים ספציפיים העולים מהישובים בתחומים הקהילתיים ולסייע לישובים 

בעיתות משבר קהילתי, דוגמת הליך הגישור שנערך בסיוע המועצה בין תושבי 

 .קהותי ההרחבה בכפר מנחם לבין חברי הקיבוץ

בישובים עצמם מתקיימות קהילות עצמאיות. כל אחד מהישובים מקיים חיי קהילה 

כראות עיניו וכפי יכולתו. מסורות הקיבוצים החזקות משתמרות, תחת מגבלות 

ההפרטה, וכך גם במושבים. מפגש יזום בין קהילות מתרחש במסגרת פעולות 

בלתי פורמאלית. המתנ"ס האזוריות וכמובן בפעילות החינוך הפורמאלית וה

משמעותית למועצה, בזמן איסוף המידע על המצב הקיים, אין מעורבות ישירה 
                                                           

17
 . באתר המועצה יואב.11.15.1113בתאריך  11"דף הבית של יואב" מס'  
18

 . באתר המועצה יואב.16.17.1111בתאריך  17"דף הבית של יואב" מס'  
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בבניית החוסן הקהילתי ככזה או בקיומו של יעד כזה בתוכנית העבודה של 

 המועצה. 

ניתן לאפיין אפוא את פעילות המועצה בתחום הקהילתי ככזאת הנכללת 

באופן ניכר על ידי המשתמשים  בשירותים הסטטוטוריים או ככאלה המתוקצבים

וניתנים בדר"כ מחוץ לישובים, כגון חוגים וכיו"ב. לעומת זאת, נמצא במהלך 

האפיון, כי לתושבים מגוון של ציפיות מהמועצה כעוגן מקצועי וכספקית מידע 

 ושירותים בתחום הקהילתי המוניציפאלי.
 

 ראיה סביבתית 

פתוחים המצויים בשפלת יהודה, המועצה האזורית יואב ממוקמת במארג שטחים 

בשטח המשתרע מהר סנסן בצפון ועד לאזור להב ובקעת באר שבע בדרום. שטח 

זה הינו בעל איכויות נופיות ייחודיות בהיותו בעל מגוון ביולוגי מהגבוהים בישראל, 

לצד אתרי עתיקות ושפע יחסי של יערות טבעיים ויערות נטע האדם, שמורות טבע 

. שילובם של מגוון השטחים הפתוחים יוצר איזור של ריאה ירוקה 19וגנים לאומיים

. ייחודו של שטח מעלה את המודעות 20ברצף השטח הבנוי במרכז המדינה

למטרדים סביבתיים קיימים ועתידיים. אלו מביאים לפעילות אקטיבית מצד 

 המועצה לשם מיגור המטרד או לחילופין להשגה של הסדר פשרה. 

י השמן בחבל עדולם הינו אחד המאבקים אליו הצטרפה תוכנית קידוח פצל

לצד ארגונים ירוקים  21המועצה. המועצה הצטרפה למטה המאבק "בשביל עדולם"

. על פי 22ומועצת מטה יהודה מתוך ניסיון לבלום את תחילת התהליך של הקידוח

המיזם הניסיוני, נמצאה שיטה לקידוח פצלי השמן להפקת נפט בשיטה חדשה של 

 IE  (Israelקרקעי שעתידה להתבצע על ידי חברת-, חציבה וחימום תתקידוח

Energy IInitiatives המועצה מתנגדת ממספר סיבות לרעיון החל מכך שקידוח .)

ניסיוני דומה שנערך בעמק האלה גרר מטרדי רעש וריח וכן מצפי בפגיעה סביבתית 

ייחסות מצד נרחבת בקרקע, בחי והצומח ומי התהום. כל זאת כאשר אין הת

החברה לניהול הסיכונים, הדרכים להתמודדות עם נזקים אפשריים והאחריות 

. המאבק נמצא בשלב מכריע כאשר בג"צ העביר את ההחלטה לביצוע 23לנזקים

                                                           
19

בתוך : הרשת  בישראל כנון של שמורות ביוספריותהתוויה ות(. 1111שטרן, אליהו ) 

 . 1-15(. עמ'  1)1הגיאוגרפית, כרך 
20

 גסול, דלית. הנסיון הישראלי בתכנון מרחבים ביוספריים. משרד הפנים. 
21

 /http://www.saveadullam.orgאתר המאבק "בשביל עדולם"  
22

 11.1.1113יכות הסביבה במועצה האזורית יואב מצגת ועדה לא 
23

. אתר מוא"ז יואב הצטרפה למאבק כנגד מיזם פצלי השמן בעדולם(. 1113גלבוע, נחמן ) 

 18.1.1113האינטרנט של הזמן הירוק 

http://www.saveadullam.org/
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הקידוח לדיון של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בעקבותיה יערכו במטה המאבק 

 . 24לפעילות

תר הפסולת דלילה המצוי בסמוך לקיבוצים מאבק סביבתי נוסף הינו נגד אישור א

כפר מנחם ורבדים, בתחום שטח המועצה האזורית מטה יהודה. האתר גורם 

למפגעי ריח בקיבוצים השכנים בהיותו אחד האתרים המרכזיים לטיפול בבוצות 

שפכים, שלאחר תהליכי ייבוש ואוורור שונים הופכות לדשן )קומפוסט(. כמו כן, 

ית שהופרדה על ידי משקי בית לצורכי מחזור. סך כל מתעסק מובאת פסולת אורגנ

. לאחר מאבק של שנתיים, 25אלף טונות של פסולת ובוצות בשנה 175האתר עם 

קיבוצים להליכים המשפטיים כנגד האתר ומול מוסדות התכנון.  ה הצטרפו

 . 26המאבק הוביל לפניה מצד היזמים להגיע להסדר

ות המועצה, הינה הקמתה של תחנת הכוח תוכנית שיצאה לפועל, חרף התנגד

ליצור חשמל בטכנולוגיה של גז. תחנה זו הינה הראשונה והגדולה ביותר "דליה" 

. התחנה עתידה להיבנות 111527שבבעלות פרטית, שעתידה להתחיל לפעול בשנת 

בצמוד לגן הלאומי "תל צפית"במרכזו של אזור תיירות ונופש, בצמוד ליער חרובית 

 .  28הירוקה של שפלת יהודה.   בתוך הריאה

המודעות למיקום הגיאוגרפי הייחודי מביא את המועצה לקחת חלק במאבקים 

 סביבתיים חשובים, המאפשרים שימור של איכות חיים וסביבה ברמה גבוהה.  
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 11.1.1113בתאריך  11"דף הבית של יואב" מס'  
25

 ר האינטרנט "הארץ".  . אתאתרי סילוק פסולת מזהמים את הסביבה(. 1111צפריר, רינת ) 
26

 5.3.1113בתאריך    11"דף הבית של יואב" מס'  
27

 2.6.1113 16"דף הבית של יואב" מס'  
28

. מתוך אתר האינטרנט הקיבוצניקים ביואב: לא רוצים את תחנת הכוח(. 1111בשן, אריק ) 

mynet .http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4113408,00.html 
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 חוזקות המועצה ונושאים לשיפור  3.2
 

וך מגוון ממצאי הרקע ופעילותה כפי שהם עולים מת חוזקות המועצהריכוז להלן 

 שהוצגו לעיל:

 מועצה ידידותית, קשובה, אינטימית ואכפתית. ·

 מסירות ועבודת הצוות.במועצה קיימת עבודה המאופיינת ב ·

 התנהלות תקינה, יושר, אמינות ורצון טוב. ·

 מערכת חינוך מוערכת בהובלת המועצה. ·

 שירותים מקיפים בכל ישוב )רווחה, חינוך, גמלאים, וכו...( ·

 נות גבוהה לחירום במועצה וביישובים.מוכ ·

 רובדי מתפקד.-מערך דו ·

 רצון של מרבית התושבים בחיי קהילה משמעותיים. ·

 מערכת מגיבה, לומדת ומשתפרת. ·

 קשר טוב עם הנהגות היישובים. ·

 תדמית חיובית של המועצה מביאה תושבים חדשים ליישובים. ·
 

פי כשל המועצה בתחום הטיפול וההערכות  הנושאים לשיפורלהלן הצגת 

 שעולים מתוך מגוון ממצאי הרקע שהוצגו לעיל: 

 מעורבות לא מספקת ביישובים בנושאי צמיחה דמוגרפית וחיזוק הקהילות. ·

  חוסר יוזמה וחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך. ·

 יכולת תקציבית מועטה, משאבים מוגבלים. ·

 התושבים לא מכירים את תפקיד המועצה ותחומי אחריותה.  ·

 לא מודעים לעשיית המועצה. התושבים ·

 נדרש חיזוק של קשר וממשק ישיר עם התושב. ·
 

שני  ובמסגרת עיבוד ממצאי הרקע בתחום חוזקות המועצה ונושאים לשיפור על

 אלה הובאו בחשבון בתהליך העבודה והחשיבה של התכנית. להלן: .  פערים פערים

 
 פעילות איזורית 

זורית ענפה לגילאים השונים מסורת של פעילות א ציינה לשבחהמועצה  ·

התייחס ציבור  בחלק מהיישוביםמנגד  )מתנ"ס, תרבות בוגרים, גמלאים(

 התושבים לצורך בהרחבת הפעילות האזורית. 
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שיפור התשתיות ומבני הציבור מבוצעים המועצה התייחסה לעובדה כי  ·

פער בתפישה בקרב חלק  מהמדינה. בהתאם לתקציבים המתקבלים

 פור תשתיות ומבני ציבור מתבצע מתקציבי המועצה. מהתושבים כי שי

 

 

 חוזקות היישובים ונושאים לשיפור  3.4
 

כפי שהם עולים מתוך מגוון   לחוזקות היישובים והישגיהםלהלן התייחסות 

 ממצאי הרקע שהוצגו לעיל:

 צמיחה דמוגרפית. ·

 קליטה מהירה של אנשים איכותיים.  ·

 חברתי משתפר.מצב  ·

 מערכת חינוך מתמלאת בילדים ומתפקדת במלוא המרץ. ·

 מערכות חינוך משובחות. ·

 היישובים שוקקים חיים ופעילות קהילתית. ·
 

ביישובים כפי שעולים מתוך מגוון ממצאי הרקע  הנושאים לשיפורלהלן הצגת 

 שהוצגו לעיל: 

 סממנים של ניגודי אינטרסים בין הנקלטים לוותיקים. ·

 ה של קהילה מפולגת חברתית. בחלק מהיישובים, תחוש ·

 שירותים מוניציפאליים לא מספקים. ·

 בעיה של תשתיות ישנות מאוד )בחלק הוותיק של היישוב( ומחסור במבני ציבור. ·

 מערך ניהול לא מותאם למציאות החדשה.  ·
 
 

, כמו:  גיוס משאבים לפיתוח במהלך המיפוי הועלו נושאים חשובים נוספים

פעילות אזורית בתחומים וקיימות, תשתיות ומבני ציבור ,  היישובים והאזור, סביבה

תכנית זו הוגדרה בדגש  , יזמויות ותעסוקה. מגוונים, תרבות, ספורט, קשישים ועוד

נושאים אלה קשורים באופן חלקי או עקיף על פיתוח קהילתי מוניציפאלי , ואילו 

הלן: תחומי )ראה ל  להיבטים קהילתיים ומוניציפאלים עליהם מושתת התכנית

 על כן לא קיבלו התייחסות מפורשת בתכנית זו.  -הליבה( 
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 סוגיות מרכזיות  2.0
ממצאי הרקע המוצגים לעיל והבנת המועצה כי כי נדרשת חשיבה והערכות 

מוחדשת ברמה המוניציפאלית והקהילתית הובילה לצורך בהתמקדות 

 תתמקד ותעסוק התכנית.  סוגיות עיקריות ומתוכן הגדרת תחומי הליבה בהןחמשב

 ותיקים ומצטרפים חדשים. –בניית קהילה מאוחדת של כלל התושבים  .1

 םמתאים לאוכלוסייה המתרחבת ברמת השירותים המוניציפליי מענה .1

 קהילתי של היישובים-שמירה על אופיים הכפרי .3

 התארגנות הוועד המקומי והאגודות .1

והתושבים המספק  בניית מערך קשרים הדדיים בין המועצה, היישובים .5

 מענה לצרכים החדשים.

 תחומי הליבה   2.3

 

ומתוך  קהילתי-מתמקדת בפיתוח מוניצפאליהנוכחית התכנית האסטרטגית 

ממצאי הרקע לתכנית ותהליך שיתוף ומעורבות הציבור עלו סוגיות מרכזיות 

לעיל(. לאור זאת התקבלה  3.1הקשורות באופן ישיר למהות התכנית )סעיף 

סגרת הצוות המוביל למקד את פיתוח החזון המדיניות והיישום החלטה במ

הקהילה לשלושה תחומים עיקריים, הקרויים תחומי הליבה של התכנית: תחום 

פיתוח וטיפוח ביישוב, תחום  שירותים מוניציפאלייםביישוב, מתן  והקהילתיות

והיישובים. מרכיבי התכנית המפורטים בהמשך יתייחסו הן  המרחב הכפרי

וגיות המרכזיות שעמדו בבסיס מרכיבי התכנית הכוללים חזון המועצה, מתווה לס

מדיניות, תמונת עתיד ותכנית היישום וההטמעה. כל אלה מוצגים באופן מפורט 

 להלן.   1בפרק 

 תחומי הליבה –. סוגיות מרכזיות 2
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 חזון המועצה  4.0

המועצה האזורית יואב קיימה לפני מספר שנים תהליך לגיבוש וניסוח חזון 

שנבחנו נמצא כי נכון  חלופות החזוןת התהליך הנוכחי ומבין המועצה. במסגר

ומתאים גם במסגרת תכנית זו להמשיך ולאמץ את החזון שנסחה המועצה לפני 

מספר שנים. מתוך החזון המספק תמונה רחבה אודות הפיתוח העתידי של 

המועצה תקבע מדיניות פיתוח עתידית המתמקדת בפיתוח מוניציפאלי קהילתי 

לסוגיות התכנון ולתחומי הליבה שהוזכרו לעיל. להלן חזון המועצה  ומותאמת

 האזורית יואב )מתוך מסמכי החזון ואתר האינטרנט של המועצה(: 

 

 

מועצה של יישובים רב דוריים צומחים ומתחדשים, המקיימים חיי קהילה  •

 איכותיים, תוך שמירה על צביון כפרי, חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית.

 טיפוח המרחבים הפתוחים וערכי הנוף, הטבע והמורשת הייחודיים לאזור. •

 מצוינות בחינוך, וטיפוח תרבות ושירותי הרווחה, למען התושבים. •

אחריות משותפת של תושביה ויישוביה לביטחון, לאקולוגיה, לאיכות הסביבה  •

 ולאיכות החיים.

יתוח החקלאות, מיצוי הפוטנציאל הכלכלי וקיום תעסוקה איכותית, תוך פ •

 התשתיות והתיירות הכפרית, בשילוב עם הרשויות הסובבות.

 

 

 

 

 

 . מרכיבי התכנית4
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    על מדיניות  4.3

ממצאי הרקע של התכנית, זיהוי חוזקות ונושאים לשיפור המועצה והיישובים, אפיון 

הסוגיות ותחומי הליבה בהם מתמקדת התכנית היוו בסיס להגדרת מדיניות 

מדיניות הפיתוח החדשה קהילתי.  –יפאלי הפיתוח של המועצה בתחום המוניצ

אקטיבי -מקומה של המועצה כגוף פרוהמקבלת ביטוי בתכנית זו מדגישה את 

מכאן נוסחו משפטי ומוביל המזהה מגמות עתידיות ופועל בראייה מערכתית, 

 המדיניות של התכנית, והם:

  
o מועצה יוזמת ומובילה 

o ך הסכמה ושיתוף מועצה מעודדת, תומכת ומעורבת ביישובים מתו

 עם  ההנהלות והתושבים

 
משפט החזון הראשון של המועצה המתמקד בחולייה מדיניות זו נגזרת מתוך 

מרכזית הקשורה ביכולת המועצה והיישובים להתפתח כיישובים רב דוריים 

צומחים ומתחדשים המקיימים חיי קהילה איכותיים , תוך שמירה על צביון כפרי, 

 המנהיגות המקומית. חוסן קהילתי וחיזוק 

 

 העל של התכנית, הועלתה הדילמה:-בדיונים שהתקיימו סביב ניסוח מטרת

צוינו היבטים וחששות שונים לגבי הגדרה   ? "מועצה יוזמת ומובילה" מה היא

 זו, הן מצד הישובים והן מצד המועצה. 

הועלה הצורך במועצה יוזמת, מחויבת ונושאת באחריות, אך גם  :מצד הישובים

 הצורך בשמירה על אוטונומיה יישובית וייחודם של הישובים. 

ריאליות -הועלו חששות לגבי פער אפשרי בין יצירת ציפיות בלתי :מצד המועצה

והיכולת לעמוד בהן, ובין הרצון להניע שינוי בתחום הממשק עם הישובים והקשיים 

 בדרך ליישמו.
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 מתווה המדיניות     4.2
שתית לפיתוח המדיניות בשלושת תחומי הליבה בהם מתווה המדיניות מספק ת

מתמקדת התכנית: קהילה, שירותים מוניציפאלים ופיתוח המרחב הכפרי. תשתית 

זו באה לידי ביטוי בסדרה של עקרונות שיש להפעילן בכל שלושת התחומים 

הנגזרים מתוך המדיניות של המועצה לפיתוח קהילתי מוניציפאלי. ולהלן פירוט 

 : כפי שנוסחו ע"י הצוותהעקרונות 

 

האחריות על  , אך משאירה אתמועצה מעודדת, תומכת ומעורבת בישובים •

 .המדיניות וההתנהלות בידי הנהלת היישוב ותושביו

קידום תכנון אסטרטגי והיערכות לקראת מגמות עתידיות בתחומים  •

ועל השלכותיהם על יישובי  -הקהילתיים, הדמוגרפיים והמוניציפאליים 

 בי המועצהותוש

 הובלת יישום ערכים של קהילתיות והתנדבות בישובים •

 קשר קבוע בין הנהלות היישובים והתושבים לבעלי התפקידים במועצה  •

גיוס כספים ממקורות ממשלתיים, ציבוריים ואחרים לקידום מטרות  •

 התוכנית

 התנהלות שקופה ודמוקרטית •

 שירות איכותי, מקצועי ואדיב •

 

 תחומי הליבה  תוחתמונות העתיד לפי 4.4
אקטיביות  -מדיניות העל המוצגת לעיל מדגישה את עמדת המועצה במעבר לפרו 

המאופיינת בזיהוי מגמות והובלה של שינויים בדגש על פעולה בראייה מערכתית. 

אף מושתת על  ,בתכנית זוומדיניות זו מקבלת ביטוי דרך עקרונות ומתווה מדיניות 

להתמקדות בפיתוח ובמאמץ שתשקיע המועצה שלושה תחומי הליבה הנבחרים 

לאור השינויים שעוברים היישובים ולצורך הובלה בתוך מערך משתנה וחדש של 

כל אחד מתחומי מ תוהנגזר פיתוחל תמונות העתידצרכים. מתוך כך להלן תאור 

 הליבה של התכנית:
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   תכנית ליישום והטמעה  4.5

מתווה המדיניות ותמונות העתיד לפיתוח תחומי הליבה עומדים, כאמור, בבסיס 

התכנית האסטרטגית לפיתוח מוניציפאלי קהילתי. על מנת לפרוט אותם מרמת 

הפעולה המדיניות והחשיבה העתידית הוגדרו בנוסף לתמונת העתיד גם עקרונות 

בכל תחום ונושאים ופעולות המוצעים ליישום המדיניות ולקידום תמונות העתיד 

נציין כי במסגרת התהליך נקבעו עקרונות הפעולה בתהליך משותף הלכה למעשה. 

עם עורכי התכנית והצוות המוביל )המורכב מבעלי תפקיד במועצה( ובהמשך 

המוצעים ליישום המדיניות הוגדרו בצוותי עבודה תחומיים הנושאים והפעולות 

הלן הצגת עקרונות ל. ותוצרי הגלם שהתקבלו( צוותי העבודה, 6מס.  )ראה נספח

 הפעולה ונושאים או פעולות מוצעות ליישום בכל אחד מתחומי הליבה. 
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ומתמקד בשלושת תחומי הליבה:  1113ל במהלך שנת יישום התכנית כבר הח

קהילה, שירותים מוניציפאליים ופיתוח במרחב הכפרי. המועצה ניצבת בפני אתגר 

יישובים ההצורך בעבודה מאומצת, המשלבת בין משותף יחד עם היישובים, מכאן 

 -קהילתי . התכנית הנוכחית מספקת מסגרת מתאימה לפיתוח והמועצה

תאם לצו השעה ובהמשך לה יש להמשיך ולפעול במגוון הנושאים מוניציפאלי מו

שעלו במהלך המיפוי ובמפגש עם התושבים: גיוס משאבים, פיתוח כלכלי, יזמויות 

נושאים אלה חשובים להמשך הבטחת עצמאותם התפקודית של  ותעסוקה ועוד.

היישובים והמועצה. עתה מצויידת המועצה עם מתווה מראה דרך, המאפשר 

קדם יחד עם היישובים למציאות של שינוי ותמורות ביישובים.  האתגר הגדול להת

 . ימוץ והטמעה של התפישה התכנונית על מרכיביהטמון בא

ועד פירסום זה )דצמבר  מאז אישורה הפורמלי של התכנית במליאת המועצה

על המועצה מתקיימים דיונים והחלטות ליישום והטמעה של התכנית.  ( 1113

 .לקידום העשייה בהתאם למתווה התכנית האסטרטגיתועובדיה פועלים נבחריה 

ובבניית תכנית העבודה.  1111 -עקרונות התכנית קיבלו ביטוי בהכנת היעדים ל

והן תוצר ישיר של התכנית על שלושת  עד כה להלן סקירת הפעולות שקודמו

 תחומי הליבה שלה: 

 הקהילה בתחום 

ת יחידה לפיתוח קהילתי. הצוות להקמ ההמלצה ליישוםהוקם צוות  .1

: הגדרת 29שכללה( 1113י מליאת המועצה הצעה )יולי הגיש בפנ

באירגון ודרך פעולה  מהתפקיד היחידה לפיתוח קהילתי, מיקו

להקים יחידה לפיתוח  בישיבת המליאה הוחלטוהפעלת המחלקה. 

  . מוביל לתחוםלמנות בעל תפקיד ו  קהילתי

  קידיםהוקם ומופעל פורום בעלי תפ .1

כלים מקצועיים: הכנת  ןלהכשרה ומת)מזכירים טכנים( הוקם פורום מנהלנים  .3

 תקציב, חוק חובת מכרזים, הגשת מאזנים וכדומה.

                                                           
29
 לפיתוח קהילתי הצעה להקמת יחידה:  7 חראה נספ 

 . עם המבט קדימה5
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 בתחום השירות

הצעה לעדכון אחראיות סמכויות ותפקידים  צוות מקצועי גיבש .1

במגוון תחומים: הפעלת ותחזוקת  בין המועצה לועדים המקומיים

חזוקת תשתיות, פינוי אשפה, ניקיון וטיאוט, שירות מבני ציבור, ת

ההצעה תובא לדיון  וטרינרי, הדברה וריסוס, בטחון, תחבורה, חינוך ותרבות.

  . 1111הנהלה ולאישור מליאת המועצה בתחילת 

, להרחבת האפשרויות פנייה וקשר של פותחה אפליקצייה לשיפור השירות .1

 התושבים עם המועצה. 

 טיוטא ראשונית להגדרת סל השירותים המוניציפאלים צוות מקצועי גיבש .3

 במועצה וביישובים. 

 יתבצע סקר שביעות רצון התושבים מהשירותים במועצה.  1111בשנת  .1

 

 בתחום הפיתוח במרחב הכפרי

המועצה קיבלה הסמכה לועדת תכנון ובנייה מקומית )יולי  .1

 , נבנתה תכנית לביסוס עבודת הוועדה )ליווי מקצועי,(1113

פי דרישות -טמעת עבודה מקוונת עלותוכנה, בנית מסד ידע ונתונים וה ציוד

 מוסדות התכנון(.

כנון, הכשרה מקצועית החל לפעול צוות לניסוח אמנת שירות לוועדת הת .1

 ייעול העבודה עם התושב. ו

בו חברים נציגי מחלקת הנדסה ,  מועצתיפנים הוקם ומופעל צוות תכנון  .3

  ועצה. הצוות מגבש תכנית עבודה אופרטיבית.  חברה כלכלית ומנכ"ל המ

יוש משרה חלקית לגייס אישרה א 1113עצה בישיבתה מאפריל הנהלת המו .1

 משאבים.  
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 : 0נספח מס.

 . ת שהופנו לבעלי תפקידים במועצהשאלו –מידע ונתונים מהמועצה 
 מערך שירותים, חלוקת אחריות וקשרים 

כל מידע כתוב, מגובש  – ישוביםסל השירותים לתושב ולימהו  .1

 בתחום זה יכול לסייע לקבלת תמונת מצב. 

? השירותים הממומנים על ידי המועצה עבור היישוביםמה הם  .2

מה הן דרכי המימון ומתכונת העברת הכספים מהמועצה אל 

 היישובים? 

מתכונת העבודה של המועצה מול היישובים בטיפול מה היא  .3

מים מפגשים קבועים של המועצה ? האם מתקייבנושאים שונים

 עם היישובים )בעלי תפקידים ביישובים, תושבים או גורם אחר(.

באחריות האם קיימת חלוקה מוגדרת בין המועצה ליישובים  .4

 ? הטיפול בתחומים שונים

תקשורת שוטפת עם היישובים כיצד מנהלת המועצה  .5

העברת מידע, עדכונים, קבלת תגובות ועוד. האם  - והתושבים

)לניהול קשרים   CRMאו מערכת  smsישנה תשתית מיילים, הודעות 

  עם התושבים( כל שהיא?

 צמיחה דמוגרפית 

?  מעורבות המועצה בתהליך הצמיחה הדמוגרפי ביישוביםמה היא  .1

 בתכנון, בליווי, בקליטה ועוד..

?  )האם יש מוקד, האם נרשמות מתכונת קליטת פניות תושביםמה היא  .2

 פנויות וכדומה(

 ? מהו? מי לוקח בו חלק? נוהל קליטת תושבים חדשיםהאם למועצה יש  .3

אל בתי הספר והגנים  תהליך קליטה של תלמידים חדשיםכיצד מתבצע  .4

 הספר לקליטת התלמידים(-במועצה? )היערכות מוקדמת של בתי

 ביישובים? קשר והדרכה לצוותי הקליטההאם המועצה מקיימת  .5

 

 

 ם. נספחי6
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  : 3נספח מס.

  ביישובים פקידיםשאלון לבעלי ת
 

  לכבוד
_________________________ 
_________________________ 

 

 שלום רב,

לאחרונה התקבלה החלטה שהובלתי יחד עם מליאת המועצה להכנת תכנית 

-מוניציפאלי של יישוביה ולביסוס היחסים מועצה-אסטרטגית לפיתוח קהילתי

 תושב. -ישוב

י של התוכנית לראיין ממלאי תפקידים ותושבים במסגרת זו מעוניין הצוות המקצוע

 נוספים בכל יישוב במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית, ולזהות צרכים עתידיים.

אנו פונים אליך ליטול חלק במהלך הזה ולהשתתף בראיון קצר אשר יתקיים 

 בתאריך ........  

 בבית המועצה/ביישוב.......

חס למספר שאלות אודות היישוב בנוסף לקראת המפגש המתוכנן נבקשך להתיי

ולהכין מידע הנחוץ ליצירת בסיס הלימוד הראשוני בתכנית. אם נדרשות הבהרות 

כל שהן בנושא זה ניתן לפנות בכל עת לצוות התכנון ולהתייעץ עימם: 

viaoffice@viaplan.co.il  ניסטרטיבית של התכנית ו/או לנועה אלמוג רכזת אדמי

   .18-8511713מטעם המועצה 

 בברכה,

 הרכביצרפתי מטי 

 ראש המועצה האזורית יואב 

 

הינכם מתבקשים להביא עימכם לפגישה את המידע המפורט בשאלון או להעביר 

 noa@yoav.org.iקודם לכן לנועה אלמוג , מהמועצה למייל: 

mailto:viaoffice@viaplan.co.il
mailto:viaoffice@viaplan.co.il
mailto:noa@yoav.org.i
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 כלוסייה ודמוגרפיה ותכניות פיתוח קיימות ועתידיות או

. גיל 1, 1-17. גיל 1מס' תושבים ביישוב: אוכלוסייה לפי חלוקה לקבוצות גיל:  ·

 + 65. גיל 1, 61-15. גיל 3, 18-11

 פי צפי נקלטים או נקלטים רשומים(. -מס' בתי אב קיים ומתוכנן )על ·

 ת? השנים האחרונו 1-כמה משפחות חדשות נקלטו ב ·

האם יש לכם תכנית הרחבה  מאושרת,  או בשלבי תכנון? אם כן אז כמה  ·

 מגרשים נכללים בתוכנית?

 כמה מגרשים בהרחבה מאוכלסים וכמה נוספים כבר שווקו?  ·

 האם אתם מקדמים מהלך של שיוך דירות לחברים? באיזה שלב הוא נמצא? ·

באיזה שלב  האם נערכה פרצלציה לטובת שיוך  דירות בתחומי הקו הכחול ? ·

 נמצאת התוכנית?

 כמה מגרשים לא משויכים נמצאים בתוכנית? ·

 ארגון ושירותים ,ניהול 

 באיזה מודל מתנהל היישוב: שיתופי, קיבוץ מתחדש, קליטה בעצמאות כלכלית  ·

 אילו התאגדויות  קיימות ביישוב )אגודה קהילתית בנוסף לאגש"ח(? ·

 איזו הנהלה ממלאת את התפקיד של וועד מקומי? ·

 האם קיימות התארגנויות ניהוליות נוספות שלא הוזכרו? ·

מה הן משרות הניהול ביישוב? באילו תחומי טיפול נוטלים חלק אותם בעלי  ·

 התפקידים?

 מה הם המיסים הנגבים ביישוב? )מה גובהם( ·

 באיזה  שירותים שמספק היישוב ישנה השתתפות של המועצה.  ·

 קשר עם המועצה 

 קשר של המועצה עם הישוב? כן/לא ולמההאם את/ה רואה חשיבות ל ·

האם מתקיימים מפגשים בין המועצה ליישוב? אם כן, באיזו מתכונת ובאיזו  ·
 תדירות

האם יש לך/לישובך)?(  קשרי עבודה עם בעלי תפקידים ומנהלי מחלקות  ·
 במועצה? אם כן  עם מי?

האם למיטב ידיעתך המועצה מעורבת בקידום פרויקט ההרחבה ביישוב?  אם  ·
 כן במה?

 מה הן ציפיותך משירותי המועצה? ·

 איך היית מגדיר את הקשר  הקיים היום של יישובך עם המועצה:  ·

 טוב. הסבר את הגדרתך. –סביר  –חלש  –מאכזב 
 

 



39 

 

 : 2נספח מס.

  מפגשי תושבים ביישובים
 

שאלות מנחות אליהם התבקשו התושבים להתייחס וסביבם התקיים דיון במפגש 

 :התושבים היישובי

 . מה הוא האופי הרצוי ליישוב?1

 . מה מערך הקשרים הקיים עם המועצה?1

 . מה מערך הקשרים הרצוי עם המועצה?3

 . מה הוא המבנה הקהילתי הרצוי לאור תהליכי השינוי ביישוב?1

. מה הם התחומים בהם רצוי לראות שינוי ביישובים ובמועצה לקראת השנים 5

 הבאות?
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 : 4נספח מס.

 מבנה העבודה  –כנית אב למבני ציבור ת
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 : 5נספח מס.

 עוגנים תעסוקתיים ראשיים במועצה האזורית יואב 
 

 עוגנים עיקריים ענפים ראשיים ישוב

חקלאות, חלפים  עזי כפר-אל

 לרכב

 עזי-חלפי אל

בית גוברין, 

 קיבוץ

תעשייה, חקלאות, 

תיירות, עסקים 

 קטנים

גידולי שדה,  -יפי ברמפעל, אס-ב.ג. פולימרים

 גן אירועים -רפת, לול, בריכת שחייה, "המערה"

חקלאות, תעשייה,  בית ניר קיבוץ

תיירות, עסקים 

 קטנים

-גידולי שדה, כרם זיתים ובקר לבשר, אגריניר

מפעל לייצור זיתים ושמן זית, מפעל גניר 

ייצור מיצים למותג -)בשיתוף עם קיבוץ גת(

 שיטים."פרימור", מפעל לייצור תכ

חקלאות, תיירות,  און קיבוץ-גל

הסעדה, עסקים 

 קטנים

גידולי שדה, ירקות אורגניים, אבוקדו, חוחובה, 

 רפת, לול, בית הארחה, מסעדות

תעשייה, חקלאות,  גת קיבוץ

 חינוך, עסקים קטנים

ייצור  -מפעל גניר )בשיתוף עם קיבוץ בית ניר(

רפת מיצים למותג "פרימור", גידולי שדה, פרדס, 

בית -)בשיתוף עם קיבוץ פלמחים(, איתני גת

יקב, קייטרינג גת,  -אבות, לה טרה פרומסה 

-מרכז ספורט ונופש, "שדות יואב" -קלאב גת

 בית ספר יסודי אזורי 

 - - ורדון

כפר הריף, 

 מושב

חקלאות, עסקים 

 קטנים

 גידולי שדה-"אגודת רם"

כפר מנחם 

 קיבוץ

חקלאות, תעשייה, 

 קטנים חינוך, עסקים

גידולי שדה ומטעי נשירים, רפת ולול, כפר מנחם 

מפעל  -מפעל מתכת, קיר וחומר-טכנולוגיות

למוצרי חיפוי אדריכלי מקרמיקה, מחצבת 

כורכר, בית ספר אזורי על יסודי "צפית", בית 

 "האלה".-ספר אזורי יסודי 

חקלאות, שירותים  נגבה, קיבוץ

 ועסקים קטנים

-פת, מוסך, בית נועםגידולי שלחין ומטעים, ר

 מוסד סיעודי, בריכת שחיה.

 עוגנים עיקריים ענפים ראשיים ישוב

 גידולי שדה, פרחים, לול חקלאות נחלה,  מושב

חקלאות, תעשייה  סגולה, מושב

יזמויות ועסקים 

 קטנים

 פרחים, פלחה, פירות
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קדמה, כפר 

 נוער

 סגל כפר הנוער חינוך

חקלאות, תיירות,  רבדים, קיבוץ

עשייה, עסקים ת

 קטנים

רפת, גידולי שדה, לול הודים, לינה כפרית, 

 מפעל תכשיטים-"ספירים"

שדה יואב,  

 קיבוץ

תיירות, חקלאות, 

 עסקים קטנים

מרחצאות ואירוח כפרי, גידולי שדה  -חמי יואב

 ולולים
 

 : 6נספח מס.

 צוותי עבודה תחומיים ותוצרי העבודה  
המועצה ונציגי יישובים הכינו הצעות שלושה צוותים בהשתתפות מנהלים מ

לפרויקטים מומלצים כדרכי יישום לעקרונות הפעולה בכל אחד מהתחומים צוות 

העבודה של התוכנית בחן את הפרויקטים שהציעו הצוותים והחליט להשלים את 

 . הרשימה עם הצעות נוספות של פרויקטים מומלצים

 

 תחום הקהילה 
 

 בתהליך הצמיחה הדמוגרפית והפיתוח הקהילתי  נושא: לווי ותמיכת היישובים 
 המטרות:

 ללוות יישובים באופן פעיל בתהליך התמודדותם עם הצמיחה הדמוגרפית  ·

 ייזום פרויקטים לפיתוח הקהילתיות ביישוב  ·

ליצור משאב ידע בתחום הבינוי הקהילתי עבור כל בעלי התפקידים ביישובים   ·
 ובמועצה

 ווייםלמפות תהליכים קהילתיים עכש  ·

 לזהות צרכים וסוגיות משמעותיים תוך ראייה מערכתית    ·
 הפרויקטים:

הקמת יחידה לפיתוח קהילתי ותכנון אסטרטגי במועצה, הגדרת תפקיד מנהל/ת  .1

 היחידה,  איוש התפקיד

תהליך חברתי ביישובים בלווי גורם מקצועי בהתאם לצורכי היישוב )בניית זהות  .1

 יה, הכרות הדדית, בניית הסכמות, ועוד(משותפת, פעילות לשילוב אוכלוסי

הכנת חוברת לנקלט יישובית )מודל בית ניר( )כולל הכרות עם היישוב, קבלת  .3

רובדי, שירותים שהמועצה נותנת -השירותים, זכויות וחובות, התנהלות במשטר דו

באחריות היישובים, בליווי עידוד ותמיכה של  –ואלה שהוועד המקומי נותן ועוד( 

 המועצה.
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נושא: בניית קשרים ממוסדים לקידום משותף של נושאים אסטרטגים ומשמעותיים 
 בעבודת 
ומשמעותיים  לקידום משותף של נושאים אסטרטגיםבניית קשרים ממוסדים המטרה:

רובדי ולמתן מענה מיטבי לצרכי -בעבודת היישובים והמועצה, כמנוף לחיזוק המבנה הדו

 היישובים. 

 פרויקטים:
המחלקות יקיימו סבב מפגשים מובנים עם האחראים על תחומם ביישובים,  מנהלי .1

 להתייעצויות 

-פעם -פגישת צוות מנהל של המועצה עם צוות מנהל היישוב  -"מטה מול מטה"  .5

פעמיים בשנה: תיק ביקור יישובי, סיורים ברחבי היישוב, קיום דיון על אחד או שניים 

המועצה לפי הנושא הנבחר וחשיבה  הרכבה של צוות -מהנושאים שעל הפרק 

 בנושאים וסוגיות מהותיות. המפגשים יתקיימו אחת לשנה בכל יישוב.

 יצירת קשרים עם מפעלים באזור למען הקהילה )תרומה, אימוץ פעילויות, ועוד( .6

אפשרות שבועית לפגישת התושבים עם  –להנהיג "דלת פתוחה" לראש המועצה  .7

 ראש המועצה

 של תושבי המועצה ומחלקות המועצהלהפיץ ספר טלפונים  .8

 לחזק תקשורת ישירה מול התושבים: דפי מידע, עיתון המועצה, אתר המועצה, ועוד .2

ליזום תוכנית פעולה להכרות עם השלטון המקומי ותפקיד המועצה )הסברה בקרב  .11

 רובדי, תפקיד המועצה וסמכויות הוועד המקומי-תושבי היישובים על השלטון הדו

ן המועצה והיישובים לקידום משותף של נושאים עכשוויים למסד קשרים בי .11

 רובדי ולמתן מענה מיטבי לצרכי היישובים-ואסטרטגים כמנוף לחיזוק המבנה הדו

למסד סבב מפגשים מובנים של מנהלי המחלקות עם בעלי התפקידים ביישובים,  .11

ה בכל להתייעצויות וחשיבה בנושאים וסוגיות מהותיות. המפגשים יתקיימו אחת לשנ

 יישוב.
 

 נושא: יצירת קשר בין ממלאי תפקידים דומים ביישובים 

מתן העשרה וידע מקצועיים לממלאי תפקידים ביישובים, לחשיבה והתמודדות  המטרה:
 משותפת עם נושאים ואתגרים משותפים או דומים

  הפרויקטים:
הקמה או הפעלת פורומי עמיתים / "שולחן" של בעלי תפקידים רלוונטיים  .13

 היישוביםמ
חיזוק הפורומים הקיימים של ממלאי תפקידים ביישובים: גיל רך, גננות  -

ביישובים, מדריכי נוער, ילדים ורכזי חינוך; מנהלי בתים סיעודיים; מנהלי 

 קהילות, וועדי יישובים, צח"י, 

לבחון הקמת פורומים נוספים: תרבות/ספורט, איכות הסביבה/תברואה, חזות  -

 , חשמל, תקשורת, הנה"ח, ספריות וארכיון.נוי, בינוי -היישוב

 תדירות פגישות: פעם בחודש/חודשיים. -

תוכן הפגישות: למידה והעשרה, עדכון, שיתוף, קבוצת תמיכה וגיבוש יעדים  -

 משותפים.

 יצירת חיבור קבוצת עמיתים בין בעלי תפקידים מהיישובים. -
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 נושא: התמקצעות של בעלי תפקידים ביישובים

 הניהול של היישובשיפור המטרה: 
 פרויקטים:

קיום סדנאות, ימי עיון, כנסים, לכלל בעלי התפקידים ביישובים )בנושאי ניהול  .11

 למשל(.

לתת מענה לכל בעל תפקיד בהתאם לתחומו  -ליווי ואימון אישי לבעלי תפקידים  .15

 ואישיותו. 

שיתוף ידע  -הצמדה מוגדרת של בעל תפקיד ותיק לבעל תפקיד חדש שנכנס  .16

 נה )לא בהכרח מאותו תחום(.והכוו

 ייזום קורסים לבעלי תפקידים ביישובים .17
 

 נושא: טיפוח מנהיגות ועתודה ניהולית  ביישובים ובמועצה
 לזהות, לעודד ולהכשיר עתודה ניהולית ביישובים המטרה:

 פרויקטים:
 לאתר מועמדים מכל יישוב בעלי רצון ויכולת למלא תפקידי ניהול. .18

קניית ידע תיאורטי, מיומנות ושיטות לפעולה מעשית בנושאי לקיים איתם מפגשים לה

  –ניהול וקהילה 

מועצה/ אשכול יישובים. לארגן עבודה סדנאית והתנסות בפרויקט אישי/יישובי. 

 לתמוך בשילובם כמשקיפים בגופי הניהול ביישוב.

ליצור במועצה מסגרת לליווי ותמיכה אישית למנהלים בשלבים הראשוניים של איוש  .12

 תפקיד ביישוב.

 
 נושא: הרחבת הפעילות הקהילתית ברמת היישוב

 ליצור הזדמנויות רבות למפגש, להכרות ולפעילות משותפתהמטרה:
 פרויקטים:

 טיפוח הספריות ביישובים כמרכז תרבותי פעיל )שעת סיפור, הרצאות סופרים, ועוד( .11

)חילונים  הפעלת בתי כנסת ביישובים כמקום של למידה משותפת ופיתוח קהילתי .11

 ומסורתיים ביחד(  

 תוכנית להתנדבות גמלאים בקהילה ובאזור .11

 

 תחום השירותים 
 

 הנושא: סל שירותים של המועצה ורמת השירות
שקיפות במידע לתושבים על סל השירותים של המועצה, מתן שירותים בחלוקה המטרה: 

 אחד הוגנת בין היישובים השונים תוך התייחסות לצרכים המיוחדים של כל 
 פרויקטים:

פרסום בתדירות קבועה של חוברת סל שירותים סטנדרטי של המועצה הכולל  .13

שנתית לביצוע ע"י המועצה תוך -השלמות מותאמות לישוב במסגרת תוכנית רב

 התאמה תקציבית
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לכל יישוב חוברת המגדירה בתאום עם הנהלת היישוב את חלוקת האחריות  .11

 והתפקידים בין הוועד המקומי למועצה

 עדכון והתאמת חוקי עזר בהתאם לצרכים )כלבים ועוד( ופרסומם .15

פעילות לשיפור רמת השירות: לקבוע מדדים ברורים לבדיקת השיפור לעומת מה  .16

 שקיים היום
 

 נושא: סל שירותים בתשלום
 ניצול יתרון לגודל לטובת התושבים באמצעות המועצה המטרה:
 פרויקט:

ן פרטי/ יישובי מקבלנים העובדים עם יצירת אפשרות לקבלת שירות מוזל באופ .17

 המועצה, על פי מחירון שיוסכם כולל הנחה לתושבי המועצה.  

 בניית בסיס נתונים של קבלנים ונותני שירות מהאזור שנכנסו להסדר.  -

המועצה תהיה גורם מפנה בלבד. המועצה לא מפקחת ולא אחראית אלא  -

 מעבירה אינפורמציה ומקשרת.

איש קשר מהיישוב יעביר  -עולת בנייה של המועצה ביישוב דוגמה: לפני ביצוע פ -

רשימה של תושבים המעוניינים באותו שירות גם באופן פרטי וכך השירות יהיה 

 מסובסד.

 
 הנושא: שירותי ניהול מקצועיים

 שיפור רמת הניהול של היישובהמטרה:
 פרויקטים:

 בתמיכת המועצה מנהל מוניציפאלי במשרה חלקית בכל יישוב )לא רק בהתנדבות( .18

 וועדת ביקורת בכל יישוב והנחייה ולווי המועצה .12

 

 נהיגה על פי חוק בתוך היישוב -הנושא: בטיחות בדרכים 
 להגביר את הבטיחות ביישובים שלא תוכננו לתנועת כלי רכב גבוהההמטרה:

 :פרויקטים
להכין תכנית אב לתחבורה בשלבים. פנייה קודם ליישובים שמבחינת התב"ע ניתן  .31

 להתחיל בהם את התהליך. לדוגמה: כ. הריף.

 קיום דיון בועדת התמרור: משמעויות הנדסיות, משפטיות ותקציביות.    .31

 מיפוי הכבישים בהם ניתן לשים תמרורים באופן חוקי, תוך שיתוף היישובים. .31

פרויקטים "בטיחות בדרכים" ביישוביים, פרויקט מרוכז בבי"ס צפית, הרצאות בנושא  .33

 מים דה פקטו(. ביצוע פעולות דומות להורים.זה"ב )מתקיי

 תוכנית אכיפה ממוקדת ביישובים ע"י השוטר הקהילתי תוך תאום עם היישוב. .31
 

 הפרדה במקור -נושא: מחזור
 שיפור במצב האקולוגי וצימצום כמות האשפה הנתמנתהמטרה: 

 פרויקטים:
 הצבת מתקנים לסוגי פסולת שונים בישובים והסדרת פתרונות קצה. .35

 בסוד קומפוסטרים לתושבים המעוניינים. ס .36
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צוות מהמועצה יחד עם  -תמיכה, עידוד ולווי פרויקטים יישוביים להפרדה במקור  .37

 חברים מרבדים וגלאון )שכבר ביצעו תהליך בנושא( ידריך יישובים נוספים.

 

 פיתוח במרחב בכפרי
 

 נושא: הקמה והפעלת צוות תכנון מועצתי 
תית וארוכת טווח לתוכניות היישובים והמועצה כפועל יוצא להעניק ראיה מערכ המטרה:

 קהילתית מוסכמת-של תפישה חברתית
 פרויקטים:

 להקים צוות תכנון מועצתי הכולל עובדי מועצה מקצועיים ובעלי ניסיון מהיישובים.  .38

ליצור קשר קבוע עם בעל מקצוע, מתכנן ערים, אשר ילווה וייעץ ליישובים בתקופת 
 ם צוות תכנון מועצתי.התכנון, יחד ע

 תפקידי הצוות: 
כתובת ליישובים, הכנת מסמכים תכנוניים, חוות דעת לתכניות היישוביות  -

 בהכנה, ריכוז מידע מהיישובים.
קביעת מדיניות ודיונים בסוגיות סביבתיות: מרכזי מחזור בישובים )קומפוסט  -

 ועוד ועוד(, תוכנית הדברה שנתית, תוכנית למתקנים לאנרגיה סולרית,
הכנת מסמך עקרונות לתכנון היישוב באופי כפרי חקלאי המותאם לכל יישוב  -

 )תכנית בינוי(.
הכנת מסמך עקרונות לשטחים הציבוריים, למוסדות ציבור ולתשתיות  -

 אזוריות.  
הכנת תכנית אב למבני ציבור ואחזקתם )התכנית כרגע עוסקת במיפוי ולא  -

 בנושא האחזקה(.
עתיד חלק מהתשתיות ומבני הציבור יהיו הערכות המועצה לכך שב -

באחריותה. הצגת חלופות של אספקת שירותים )סקר ומיפוי, מים, חשמל, 
 ביוב...(.

שנתית לשדרוג תשתיות ביישובים, תכנון נוף, נוי ציבורי, -הכנת תוכנית רב -
 ואחזקתם. -תאורה 

ת ייצוג המועצה בתהליכי תכנון של משרדי הממשלה: תוכנית הרכבת, הסדר -
 כבישים בטיחותיים ליד הכניסה לישובים, ועוד.

 

 נושא: טיפוח חזות היישוב 
 לעודד טיפוח חזות היישוב כמרכיב של זהות יישובית ואיכות חייםהמטרה: 

 פרויקטים:
עידוד היישובים להשתתף בתחרות השנתית של "ארץ ישראל יפה" לשם טיפוח חזות  .32

 היישוב, הדרכה ולווי המועצה בהכנות
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 : 7נספח מס.

 הצעה להקמת יחידה לפיתוח קהילתי במועצה האזורית יואב
 טיוטא לדיון.

 

 רקע כללי

במסגרת ההחלטות שהתקבלו בתהליך האסטרטגי האחרון שיזמה המועצה עלה כי 

המועצה רואה בפיתוח הקהילתי יעד אסטרטגי לשנים הקרובות וכי תיערך ארגונית לכך. 

ש ועדה שתלווה הקמת היחידה וועדה זו הוקמה עם תחילת באותו תהליך הומלץ על גיבו

 עבודת המליאה בכהונתה זו.

בוועדה/צוות  חברים: אביבה נתנאל, ורד בן ארי, טובה הרפניסט, ניצה נדיל, איציק עוז, 

 איציק קמה, אמיר סנדר, שי בר, אורן אנוך ומרכז את פעילותה ניתאי קרן.

ודה ליחידה לפיתוח קהילתי המותאם לצרכי הצוות שם לעצמו מטרה לבנות מודל עב

 המועצה, תוך לימוד מניסיונם של אחרים במועצות אחרות.

במסגרת עבודתו נפגש הצוות עם ד"ר שי בן יוסף, ראיין רכזי פעילויות דומות במועצות 

אחרות, נחשף להצגת 'מדד המאה' לאיכות חיים קהילתית שהוצג בפני המתנ"ס ונפגש 

 רום של החברה למתנ"סים.מנהלי מחוז ד עם 

 הצוות הצעתו לקבלת משוב בפני פורום מזכירי היישובים. ףכמו כן חש

 

 פיתוח קהילתי מהו ולמה הוא נחוץ?

עם תחילת עבודתו נחשף הצוות לחוסר ההכרות עם המושג והעדר ההבנה הדרושה לגבי 

זה עבר הצוות חשיבותו, כדי שניתן יהיה לקדם מסגרת ארגונית ולתקצבה כראוי. על רקע 

 תהליך למידה קצר שלהלן סיכומו:

לפיתוח הקהילתי במגזר הכפרי מספר גישות ומודלים המציגים בדרך כלל שלל פרמטרים 

 המקוטלגים תחת שלושה תחומים עיקריים:

זהות קהילתית, קשרים חברתיים, נורמות וערכים משותפים, מסורת  - קהילתיות ·

בות, שייכות, עזרה הדדית, רשתות חברתיות משותפת, וולונטריות, מעורבות, התנד

 ועשייה משותפת.

ניהול עצמי, עבודה על בסיס תוכניות שנתיות, ניהול תקציב, ועדות פועלות,  – משילות ·

 מנגנוני שיתוף ציבור, פתרון קונפליקטים, ניהול קשרי חוץ, מנהיגות מקומית.
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צביון כפרי, איכות קידום תכנית אב ותוכניות פיתוח, שמירה על  - פני היישוב ·

 הסביבה, קיימות, מבני ושטחי ציבור ופנאי, מקורות תעסוקה.

מבט נוסף על תחומים אלו מלמד שאין מחלקה היום במועצה הנותנת להם מענה 

במסגרת  עיסוקיה העיקריים והכוונה שהיחידה לפיתוח קהילתי תהיה הכתובת של 

כדי להבטיח חוסן קהילתי בכל ישוב היישובים בנושאים אלו ותעסוק בקידום מערכות אלו 

 לאורך זמן.

 

 ציפיות מהיחידה

 הצוות הגדיר את הציפיות מעבודת היחידה במסגרת פעילות המועצה להלן:

 לא מתווכת בין יחידות המועצה ליישובים אלא בעלת לו"ז משלה –לא גורם מתווך  •

משתלבת  -לא חודרת לתחומי אחריות של מחלקות אחרות  –לא דורכת על יבלות  •

 בעבודתן.

לא רק עוסקת רק בעבודת מטה אלא מחוברת לשטח  –לא יושבת במשרדים  •

 וממוקדת בו

 לא מנחה אלא מבצעת –לא מחלקת הוראות  •

 ליישובים ולמחלקות המועצה -כן אוטוריטה מקצועית  •

מבססת פעילותה על יכולות  –כן פועלת ע"פ 'עקרון ההסתמכות העצמית'  •

 וכוחות הקהילות

 

 היחידהמטרות 

 סיוע לישובים בבניית קהילה מיטבית .1

 סיוע לקהילות 'בעלי עניין' ברמה האזורית .1

 קידום תפיסה וראיה קהילתית במחלקות המועצה .3

 תכלול ויצירת סינרגיה בעבודת מחלקות המועצה ביישובים .4

 

 תחומי אחריות

 םאבחון ,מיפוי, שיקוף תמונת מצב והגדרת צרכי -חיישן למצב הקהילתי ביישובים  •

 עבודה עם היישוב ולא במקומו -התנעת תהליכים קהילתיים וליווי שלהם  •

 יצירת ראייה אינטגרטיבית של התהליכים והסתכלות ארוכת טווח •

 חיבור וקישור מחלקות המועצה לתהליכים קהילתיים ביישובים •



49 

 

 ניהול ניסיון וידע מצטבר ושילוב עבודה עם יועצים מקצועיים •

 מוסדות המדינה ותנועות מיישבות –בתחום  קשר עם גורמי חוץ הפועלים •

 איגום משאבים •

 סיוע בבניית תוכניות עבודה שנתיות ביישובים •

 ליווי ממלאי תפקידים ביישובים והקמת פורומים אזוריים לתמיכה בבעלי תפקידים •

 קידום השתלמויות בנושאים הרלוונטיים לקהילה •

 קידום ותמיכה בפרויקטים ויוזמות קהילתיות וחברתיות •

 

 מיקום בארגון והיקף משרה

למועצה מבנה שטוח של דרג מחלקות הכפופות למנכ"ל המועצה. המחלקות מתארגנות  •

 לאגפים ע"פ תחומי תוכן ברמת התאום וללא היררכיה ניהולית ביניהן.

מיקום המחלקה בארגון במעמד של מחלקה לצד המחלקות האחרות במועצה ומשולבת  •

 עבודת אגף הקהילה

 אייש רכז המחלקה במשרה מלאה את המחלקה י •

עם הקמת היחידה יועברו אליה פעילויות שונות המתקיימות היום במחלקות אחרות  •

 ורלוונטיות לפעילותה וכן יופנו אליה תקציבים ככל שיהיו

 כמו כן מוצע לצרף לתחומי האחריות של המחלקה גם את האסטרטגיה •

 

 הרציונאל להצעה וסוגיות לדיון

 נן בנויות להסב עבודתן לפיתוח קהילתי מתוך עצמןמחלקות המועצה אי •

 נדרש בעל תפקיד ייעודי לנושא שיתווסף למערכת ולא יצא מתוכה •

היקף המשרה המלאה משקף את חשיבותו האסטרטגית של הנושא ומגדיל סיכויי המחלקה  •

 ליצירת ויציקת תוכן ממשי לעבודתה

ה לפיתוח קהילתי שתפעל כצוות המחלקה תפעל בשנתה הראשונה בהנחיה ופיקוח של הוועד •

 היגוי למחלקה.

 על מנהל המחלקה יוטל לבצע מיפוי ולהגיש תוכנית עבודה כשלב ראשות לעבודתו •
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