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דברי פתיחה
לאורך שני העשורים האחרונים חלו תמורות נרחבות במרחב ההתיישבותי, במדיניות השלטון המרכזי ובמאפייניה של האוכלוסייה המתגוררת 

בקהילות הכפריות ברחבי המועצות האזוריות השונות. המרחב הכפרי, הפך ממרחב חקלאי יצרני למרחב העשיר בהרחבות קהילתיות. תקציבי 

של  היחלשותן  תהליך  קדם  לזאת  האזוריות.  המועצות  בידי  שהופקדו  האחריות  ותחומי  הסמכויות  התרחבו  ובמקביל,  הצטמצמו  המדינה 

התנועות המיישבות, התפרקותם של ארגוני הקניות וירידת מרכזיותן ועוצמתן של האגודות השיתופיות. בפועל, הפכה המועצה לגוף הניהול 

הדומיננטי והשולט בתחומה. 

שינויים אידיאולוגים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים ופיזיים, הביאו לכך שמערכת הציפיות והדרישות מהמועצה האזורית השתנתה מהותית.   

התושבים מחפשים איכות חיים גבוהה המתבטאת הן בהיבט המרחבי - סביבה מטופחת, חיבור לאדמה ונוף מרהיב והן בהיבט החינוכי-חברתי 

המתבטא בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, אפשרויות מגוונות לתרבות ושעות פנאי, הזדמנויות תעסוקתיות וכיו"ב. 

הציפייה לרמת שירותים הולכת ועולה לצד הצורך בהקצאת משאבים, שיתמכו במימוש ובהפיכת הציפייה למציאות יומיומית, יוצרת מתח שעל 

המועצה להתמודד עמו. מוכוונות ליצירת מקורות הכנסה עצמיים ותכנון אסטרטגי ארוך טווח, אינם בגדר אפשרות כי אם מחויבי המציאות.

מכלול האתגרים שתואר לעיל, הנו קצה קצהו של מערך התמודדויות ואתגרים, לו יש לתת מענה מערכתי, כולל, מובנה ועם זאת גמיש ואדפטיבי, 

על מנת לנהל מועצה אזורית. כזו, אשר תצמח, תוביל ולא תיוותר מאחור לאור ההשתנות החברתית, הארצית והמקומית. 

זו  - מחזון למציאות", הינו פרי למידה של למעלה מ-20 שנות עשייה ציבורית במועצה אזורית הגלבוע. חוברת  "מודל האוטונומיה הניהולית 

נכתבה במטרה לשתף בתובנות, בקשיים ובאתגרים כמו גם להציע מודל ארגוני ומנגנוני למידה תומכי מבנה, אשר יחדיו מהווים תכנית אסטרטגית 

ואופרטיבית, שהופכת את האתגרים העומדים בפני המועצות האזוריות למכפילי כוח בעלי פוטנציאל אדיר למינוף וצמיחה. 

בבסיסו של מודל העבודה עומדת מטרת העל, שהנה העלאת שביעות רצונו של התושב. מימוש מטרה זו מתבסס על בניית תשתית יצירתית 

בשלושה  שירותים  למתן  האחריות  חלוקת  את  מתאר  זו,  בחוברת  רב  בפירוט  שיוצג  המודל  הקיימת.  האילוצים  מערכת  עם  להתמודדות 

מעגלים מוגדרים, שביניהם תחומי חפיפה וממשקים: אחריות מועצתית, אחריות יישובית כיחידה אוטונומית ואחריות משותפת. כיוון שמועצה 

אזורית הגלבוע מאופיינת במארג יישובים מורכב ומגוון, נדרשה בכל יישוב התייחסות שונה המותאמת ליכולותיו ולתרבות הארגונית הקיימת 

בו. המודל המוצג מייצר מתווה אחיד וברור לצד התאמה ושלביות הלוקחים בחשבון את מוכנותו ובשלותו של כל יישוב כנקודת מוצא וממנה 

נגזרת תכנית העבודה. 

אני מאחל לכם קריאה מהנה ומעשירה ומקווה שעבודתנו תקל ותנגיש עבורכם ידע ופתרונות אשר יובילו להשגת מטרותיכם.

  

 בברכה,

ראש מועצה אזורית הגלבוע, דני עטר
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תקציר מנהלים
חוברת זו נפתחת בסקירת התמורות ומגמות השינוי המאפיינות את המרחב הכפרי בעשורים האחרונים. אפיונים אלו של המרחב הכפרי כוללים 

התייחסות  כולל  זו,  חוברת  של  הראשון  פרקה  הרחב.  הציבורי  היום  מסדר  המושפעים  וכאלו  כלכליים  חברתיים,  תקציביים,  מדיניים,  שינויים 

לשינויים בסביבה החיצונית ומציג בתמצית את מאזן הכוחות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, משמעות הקטנת המימון המדיני והתהוותה של 

חברה אזרחית. בנוסף, מופיעה סקירת השינויים במערכת ההתיישבותית הכוללת את היחלשותן של המערכות השיתופיות, מאפייני ניהול וארגון, 

וחברה. עבור כלל המאפיינים המוזכרים נסקרת מגמת התמורות והמשמעות עבור  ותעסוקה, הסביבה הפיזית, אידיאולוגיה  דמוגרפיה, כלכלה 

השלטון המקומי. הפרק הראשון מוביל לטענה מרכזית הגורסת כי קיימת מגמת התחזקות של המועצות האזוריות לצד הכרח מקביל להתמודד 

עם מערכת לחצים הולכת וגוברת. לאור כך, עולה הצורך בהיערכות אסטרטגית ואופרטיבית נרחבת.  

פרקה השני של חוברת זו מתאר את מכלול הלחצים והדרישות, שחלים על המועצות האזוריות. לאחר בחינת מערכת הלחצים המוצגת בתרשים 

"מכבש הלחצים" המרכז את מכלול הגורמים או מעגלי ההשפעה להם יש לתת מענה, מופיע רצף של שאלות עומק אשר על המועצה האזורית 

לשאול את עצמה, לאור השינויים והתמורות במרחב מחד, וצרכי האוכלוסייה והשתנות הקהילות השונות ומערכת הציפיות מאידך. 

בעקבות שני פרקים המציפים את האתגרים הרבים והמשמעותיים, מציע הפרק השלישי את הפתרון המערכתי, האסטרטגי והכולל אשר פותח 

ומכיל בתוכו את  אזורית הגלבוע  מיושם במועצה  זה  מודל האוטונומיה הניהולית. מודל  ופירוט של  אזורית הגלבוע באמצעות הצגה  במועצה 

האלמנטים הנדרשים על מנת להתמודד עם מכבש הלחצים. לצד יכולתו להתוות דרך מובנית ומסלולים ברורים הוא מאפשר גמישות והחלת 

התאמות נקודתיות כמתבקש, כאשר עובדים במערכות מורכבות והטרוגניות. 

והשירותים  הפעילויות  לכלל  מתייחס  הראשון  המעגל  מובחנים.  מעגלים  לשלושה  האחריות  חלוקת  על  מבוסס  הניהולית  האוטונומיה  מודל 

אוטונומית.  כיחידה  ליישוב  מתייחס  השני  המעגל  יישוביה.  לכלל  ואחיד  שוויוני  באופן  ומסופקים  תקציבה  במסגרת  המועצה  ידי  על  המבוצעים 

במסגרת פעולתה ככזו, מובנה מנגנון הניהול המוניציפאלי בתוכה, מוגדרים על ידי היישוב ותקציבו, השירותים אותם מספק הוועד המקומי כמוביל 

המנגנון הניהולי, לתושביו. שירותים אלו משתנים מיישוב ליישוב ומשנה לשנה. היישוב כיחידה אוטונומית, אמון על תפעול שוטף יחד עם פיתוח 

וזמינותם עבור התושבים. הסתכלות על היחידה  נוצרים מכפילי הכוח אשר ממנפים את איכות השירותים  ידי כך,  ועל  מקורות הכנסה עצמיים 

היישובית כאוטונומית ומתן הכוח בידי תושבי היישוב להשפיע, מאפשר לכלל התושבים להשמיע את קולם ולהכתיב את סדר היום היישובי. המעגל 

השלישי הינו מעגל האחריות המשותפת. מעגל זה מסדיר ומבנה את אותם הפרויקטים ארוכי הטווח אשר לצורך ביצועם נדרש זיהוי צורך, הגדרת 

סדר עדיפויות, גיוס משאבים וכמובן ביצוע, פיקוח ובקרה.
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מודל האוטונומיה הניהולית - הגדרה

מעגל ראשון - שירותים שהינם באחריות המועצה

הגדרה והנגשה של כלל השירותים הניתנים על ידי המועצה במרחב היישובי ובמרחב המועצתי.	 

תשתיתית, 	  היערכות  דורשות  אלו  התאמות  ליישובים.  השירותים  ביזור  מגמת  למימוש  המועצתית  המערכת  של  ארגוניות  התאמות  ביצוע 
תקציבית, הדרכתית ותפיסתית.

מעגל שני - היחידה היישובית האוטונומית 

בניית והעצמת המנהיגות היישובית בדמות הוועד המקומי, תוך הכרה בכך שמדובר בוועד הפועל על בסיס התנדבותי.	 

הקמת צוות ניהולי מקצועי מולטי דיסציפלינרי המורכב ממנהל קהילה, עו"ס ומדריך בוגר בכל יישוב. מטרתו של צוות זה היא לתמוך את הוועד 	 
המקומי ולתת מענה לתחומי הניהול השוטף, ניהול הקהילה והפעלת אוכלוסיות מפתח ביישוב. בנוסף, הקמת וועדות נושאיות בהן פועלים תושבי 

היישוב על בסיס התנדבותי.

העברת תקציבים שוטפים מהמועצה לוועד המקומי לצורך מימון הצוות הניהולי, על פי מפתח חישוב הנגזר מתשלום הארנונה למגורים בפועל.	 

העמדת מנגנון מקצועי תומך עבור היישובים - פיתוח חומרי הדרכה, הכשרות לבעלי תפקידים ביישוב, בניית פורומים נושאיים בניהולם של 	 
מנהלי מחלקות המועצה וליווי פרטני וממוקד מטרה.

עידוד וסיוע ליישובים בפיתוח מקורות הכנסה עצמיים לצורך הרחבת השירותים הניתנים על ידי הוועד המקומי לתושביו.	 

מעגל שלישי - אחריות משותפת של המועצה והיישוב

המועצה תומכת ומעודדת יזמות ומעורבות יישובית בכל הנוגע לפרויקטים שאינם במסגרת התקציבים הרגילים. מעגל זה מספק את הכלים 	 
ומגדיר את שיתופי הפעולה שיאפשרו לממש את צרכי היישוב הבודד תוך ניצול יתרון הגודל המועצתי. 

מנעד הצרכים הינו רחב ומגוון ועל ידי פעולות במסגרת מעגל זה, תוך שיתוף פעולה וגיוס משותף של משאבים, היחידה היישובית משמשת 	 
כמכפיל כוח של המועצה ולהפך. 

שיתופי הפעולה מעוגנים בנהלי עבודה ברורים ושיטות עבודה מוסדרות, דבר היוצר תשתית מאפשרת ונגישה לייזום וקידום פרויקטים של פיתוח 	 
יישובי.

פרקה האחרון של חוברת זו, משמש מעיין ספריה מונגשת של כלל התכנים המקצועיים תומכי המודל אותם ניתן ללמוד וליישם ליצירת מענה 

חזוני ואסטרטגי, אך לא פחות, אופרטיבי ונגיש לשימוש. התכנים מפורטים תוך שהם מוצגים בשלושה מוקדי התייחסות: היחידה היישובית, החברה 

האזרחית והשלטון המרכזי. חומרי ההדרכה והמידע מבוססים הן על ידע מקצועי והן על ניסיון ניהולי מוניציפאלי בשל ועתיר שנים.

המודל מושתת על תפיסה אסטרטגית רחבה אשר מייצרת 

 עקרונות מנחים ומנגנוני עבודה אופרטיביים.

במסגרת המודל קיימת חלוקת אחריות ברורה לשלושה 

מעגלים על מנת לספק את מכלול השירותים לתושבים.

כללי
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תוכן עניינים
תוכן



7
מועצה אזורית הגלבוע - מחזון למציאות
"אוטונומיה ניהולית"

מבוא

תמורות במרחב הכפרי בעשורים האחרונים: סקירה כללית

ישראל, בדומה למדינות אחרות בעולם, מצויה כיום בתקופה המאופיינת בשינויים משמעותיים ומואצים בכל תחומי החיים. תמורות, שחלות 

בחברה הישראלית כולה, השפיעו ומשפיעות עודן באופן ניכר על אופיו ועל דרך התנהלותו של המרחב הכפרי. בין מוקדי השינוי העיקריים 

שנוגעים למרחב הכפרי ניתן למנות:

ירידת כוחו הפוליטי של המגזר השיתופי	 

הפחתת משקלה של החקלאות במשק הלאומי	 

צמצום ההגנה המוסדית על הכפר ושינוי יעוד קרקעות חקלאיות לטובת יוזמות פיתוח ציבוריות ופרטיות	 

שינוי מגמות ההגירה בין העיר לכפר 	 

תמורות במבנה השלטוני של המרחב הכפרי: צמצום כוחן הכלכלי והפוליטי של האגודות החקלאיות מול התחזקות כוחן ומעמדן של המועצות 	 
האזוריות. 

תהליך השינוי מזמן ואולי אף מצריך את המועצות האזוריות לאמץ גישה חדשה ואדפטיבית, המשלבת ראייה אזורית כוללת לצד התייחסות 

ייחודית רגישת - תרבות לישובים, למגזרים ולצרכים השונים המתקיימים בתחומה. מועצות המעוניינות להסתגל למציאות הדינאמית ולתת לה 

מענה מערכתי, נדרשות לעבור מדגם מועצתי שהיה נהוג בעבר בסגנון "קבלן ביצוע" קרי, גורם מתווך בין השלטון המרכזי ליישוב, לדגם אחר 

וחדש: מכוון לקוחות, בעל תפישת ניהול אסטרטגית ובעל יכולת ליצירת שותפויות ארגוניות וקהילתיות. כיום, המועצה מייצרת משמעויות משל 

עצמה, מערכת תרבותית, חינוכית, קהילתית-חברתית וכלכלית. תפישת המוכוונות ללקוח מחייבת את המועצה לקיים דו שיח או קשר דיאלוגי 

עם התושב, לתת לו מענה וביטוי לצרכיו ולהתאים את סדר היום המועצתי לקולות העולים מהשטח.

פרק 1

תמורות במרחב הכפרי 
בעשורים האחרונים

פרק 4

תכנים תומכי מודל

פרק 3

מודל אוטונומיה ניהולית 
- מענה מערכתי

פרק 2

משמעויות נגזרות עבור 
השלטון המקומי במרחב 
הכפרי: "מכבש לחצים".
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פרק 1

תמורות במרחב הכפרי בעשורים האחרונים: מועצות אזוריות בעידן של שינוי

בעשורים האחרונים, עובר המרחב הכפרי תהליך השתנות והופך ממרחב בעל אופי יצרני - חקלאי שיתופי למרחב רב תפקודי ורב גוני בהרכבו 

החברתי, הכלכלי והארגוני. את מגמות השינוי והתמורות עמן מתמודדות המועצות האזוריות, ניתן לחלק לשני שדות עיקריים: שינויים בסביבה 

החיצונית ושינויים במערכת ההתיישבותית.

שינויים בסביבה החיצונית

משמעותתהליך

השלטון  בין  הכוחות  במאזן  שינוי 

"מגמת  המקומי  לשלטון  המרכזי 

ביזור"

ניכר  חלק  מועבר  האחרונות  בשנים 

מתפקידי השלטון המרכזי לשלטון המקומי. 

מענה  במתן  מתקשה  המדינתית  הזרוע 

ברמה  המתהווים  המורכבים  לצרכים 

עבודה  מוביל לחלוקת  זה  המקומית. פער 

חדשה ולשינוי במאזן הכוחות.

גוברת.  המקומי  השלטון  של  השפעתו 

חופש  יותר  עצמן  על  מקבלות  המועצות 

סמכויות  פעולה, עצמאות בשיקול הדעת, 

ויוזמות חדשות וזאת לצד הפחתה ברמת 

במרחב  המרכזי  השלטון  של  מעורבותו 

המקומי.

השלטון הקטנת מימון מדינתי של  מעורבותו  לצמצום  במקביל 

תקציבי  צמצום  של  תהליך  חל  המרכזי, 

משמעותי.

הכבדת הנטל הכספי על המועצות, אתגור 

ויכולתן  יכולתן לעמוד במכלול משימותיהן 

השונות  לאוכלוסיות  מותאם  מענה  לתת 

בתחומן. הן נדרשות למעבר מניהול מוטה 

תשומות לניהול מוטה תוצאות.

עליית סדר היום הלאומי - אזרחי בישראל התהוותה של חברה אזרחית

צמיחתם  הכפרי.  במרחב  גם  מתבטאת 

גוברת  ומודעות  אזרחיים  ארגונים  של 

ולקידום  זכויותיהם  למימוש  אזרחים  של 

ביטוי  לידי  באים  שלהם  האינטרסים 

לשקיפות  ישירה,  לדמוקרטיה  בדרישה 

ולגישה דיאלוגית עם האזרח.

בדמות  האזרחית"  "החברה  התחזקות 

ארגונים  של  והתחזקותם  הקמתם 

צרכים  למלא  מטרתם  אשר  חברתיים 

שאינם מטופלים או נענים על ידי המדינה 

ועולה  הולך  צורך  מתגבש  ומוסדותיה. 

יסודות  על  המושתתת  לעשייה  למעבר 

של משילות חברתית וערכים של שקיפות, 

ואפשור  דמוקרטיזציה  ציבורית,  אחריות 

מעורבות אקטיבית יותר של הציבור.
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שינויים במערכת ההתיישבותית

משמעותתהליך

המערכות  של  כוחן  היחלשות 

והארגונים  התנועות  השיתופיות, 

הכלכליים

שפקד  חברתי   - הכלכלי  המשבר  מאז 

איבדו  השמונים,  בשנות  ההתיישבות  את 

שהיו  הארציות  ההתיישבותיות  התנועות 

פוליטי  כוח  ובעלת  תומכת  מכוונת,  זרוע 

השיתופיות  האגודות  גם  עוצמתן.  רוב  את 

ואינם  נחלשו  הכלכליים  והארגונים 

התפקידים  את  למלא  היום  מסוגלים 

המוניציפאליים שמילאו בעבר.

המועצות  את  הפך  שנוצר,  "הוואקום" 

האזוריות לגופים המרכזיים בזירת המרחב 

לאספקת  בנוסף  מהן  המצופה  הכפרי 

הכלכלית  לרווחתם  לדאוג  גם  שירותים, 

ולאיכות חייהם של התושבים.

בידי  מניהול  מעבר  וארגון:  ניהול 

למערכות  שיתופיות  אגודות 

שלטוניות סטטוטוריות

ועדי  של  המנהיגותי  כוחן  היחלשות 

של  ומינוים  ביישוב  השיתופיות  האגודות 

ועדים מקומיים סטטוטוריים.

קיומם   - מובנה  קונפליקט  של  היווצרותו 

וועד  ביישוב,  במקביל  וועדים  סוגי  שני  של 

מישויות  אחת  כל  אגודה.  וועד  מקומי 

הכוח,  בריכוז  מעוניינת  אלו  ניהוליות 

השליטה וההשפעה.

המתאפיין  אינטימי,  ניהולי  מדגם  מעבר 

בלתי  והתנהגות  ישירה  בדמוקרטיה 

פורמאלי  ניהולי  לדגם  פורמאלית, 

ולדמוקרטיה ייצוגית.

צורך לקיים מנגנונים להסדרת היחסים בין 

המנהיגויות השונות ביישוב.

- דמוגרפיה ובהרכבה  האוכלוסייה  בממדי  שינויים 

הוותיקים  התושבים  הזדקנות  של  תהליך 

מחד ומגמת הצערה עקב תושבים חדשים 

היווצרות  מאידך.  קהילתיות(  )בהרחבות 

התושבים  של  במעמדם  הטרוגניות 

ביישוב: חבר אגודה/קיבוץ, תושב בהרחבה 

קהילתית, שוכר וכיו"ב 

היישוב  בממדי  הדמוגרפי,  בהרכב  שינויים 

שינויים  מחוללים  התושבים  ובמעמד 

היא  להם  בשירותים  האוכלוסייה,  בצרכי 

מהמועצות  דורשת  היא  ואותם  נזקקת 

האזוריות ומהישוב.

ייעוד כלכלה ותעסוקה שינוי  שאפשרה  מדיניות  בעקבות 

בערך  תמורות  חלו  חקלאית,  קרקע  של 

בנוסף,  נדל"ני.  הקרקעות שהביאו לפיתוח 

משמעותי  צמצום  של  מגמה  התפתחה 

מפעילות  המתפרנסים  התושבים  במס' 

של  במספרם  וגידול  חקלאית   - יצרנית 

במרכזים  העובדים  השכירים  העובדים 

העירוניים.

הדעת  את  לתת  האזוריות  המועצות  על 

ליצור  בתחומן,  התעסוקה  לנושא 

הזדמנויות תעסוקתיות עבור תושביהן. 
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משמעותתהליך

מהרחבות סביבה פיזית כתוצאה  פיזיים  שינויים 

פיצול  ציבור,  מבני  של  תוספת  קהילתיות, 

בתחום  מבנים  של  יעוד  ושינויי  נחלות 

הישוב הישן, למשל המרת מחסנים למבני 

של  צמיחה  ועסקים.  למגורים  השכרה 

בתחום  ומסחר  תיירות  תעשייה,  מרכזי 

המועצות האזוריות.

צורך בפיתוח של תשתיות מותאמות, החל 

מדרכים, תחבורה, מים וביוב וכלה בשילוט 

רחובות ביישוב.

שונה אידיאולוגיה בזיקה  מתבטאים  ערכיים  שינויים 

וליישובם.  לקהילתם  תושבים  של  מבעבר 

הקשורה  משימתית  מגישה  מעבר  חל 

הפרחת  האדמה,  עיבוד  של  לרעיונות 

לגישה  ספר  אזורי  על  והגנה  השממה 

החיים,  רמת  שיפור  על  דגש  השמה 

קהילתיות מודרנית.

של  להתעצמותם  המובילה  מציאות 

ערכים אינדיבידואליסטים מחד והיחלשות 

השיתוף, המעורבות, הסולידריות, הערבות 

תרבותית  כהבניה  והשוויוניות  ההדדית 

מאידך. תפקידן של המועצות האזוריות הוא 

והלכידות  הקהילתיות  את  ולחזק  לשמר 

החברתית, באמצעות מיסוד ועידוד הקמתן 

שוויונית,  ראייה  ביישובים,  תוכן  וועדות  של 

הנחייה מקצועית וכיו"ב.

ההרחבות בתוך היישובים הביאו מצד אחד חברה

יצרו  שני,  ומצד  וחיות  התחדשות  של  רוח 

מבוטל  לא  בחלק  תרבויות.  של  רב  ערב 

מהישובים, מתהווים קונפליקטים על רקע 

בעלי  חדשים  מתיישבים  בין  למשל  זה, 

ותיקים.  כפריים  תושבים  לבין  עירוני  רקע 

אינטימיות  מקהילות  הופכים  היישובים 

וזיקה הדדית,  בעלות אופי שיתופי הומוגני 

לישובים גדולים המאופיינים במרקם אנושי 

הטרוגני.

הסכמות  ואי  קונפליקטים  של  קיומם 

לעסוק  האזוריות  המועצות  את  מובילים 

מנגנוני  ובמיסוד  יישוביים  פנים  בנושאים 

גישור, יישוב סכסוכים ובניית הסכמות.

קהילתי  ותכנון  מוקדמת  היערכות  נדרשת 

מנת  על  יישובית  הרחבה  פרויקט  טרום 

משתכנים  הרחבה/קליטת  תהליך  לטייב 

חדשים ביישוב.

 לסיכום,

המשמעות המרכזית של תמורות אלו, הנה התחזקות המועצות האזוריות מחד והתגברות "מכבש הלחצים" המופעל עליהן מאידך, דבר המחייב 

היערכות אסטרטגית ואופרטיבית נרחבת.

בפרק הבא ייסקרו האתגרים להם יש לתת מענה ותועלינה השאלות עמן יש להתמודד בעקבות כך. 
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פרק 2

משמעויות התמורות עבור השלטון המקומי במרחב הכפרי: "מכבש לחצים"

התמורות שצוינו להלן, מייצרות "מכבש לחצים" עמו מתמודדת כיום המועצה האזורית. מדובר במגוון רחב של דרישות מקבילות, שבאות מכל 

הממשקים עמם באה במגע, ברמות ההשפעה השונות, החל מרמת המדינה דרך החברה האזרחית והיחידה היישובית וכלה ברמת הפרט.

שלטון מרכזי - המדינה
העלאת הדרישות והרחבת 
הסמכויות יחד עם צמצום 

תקציבי

משרד הפנים
משמש כגוף מנחה וכזרוע מבצעת 

של השלטון המרכזי.
מציב דרישה לביצוע הנחיות, 

עמידה בתקנים ונהלים בירוקרטיים 
הקבועים על פי חוק (לדוגמא: צו 

הטלת מיסים)

היחידה הישובית
צורך לתגובה מועצתית כלפי 

השינויים הפוליטיים הפנים ישוביים 
(היחלשות וועד אגודה כגוף מנהל).

דרישה להעלאת רמת ומגוון 
השירותים הניתנים ליחידה הישובית 

מטעם המועצה.
תורך להתייחסות לשינויים 

הדמוגרפיים בגינם הופך היישוב 
לזירה המתקיימים בה ריבוי 

קולות ואינטרסים

התושב הבודד - רמת הפרט
דרישה למציאת פתרונות 

לתעסוקה ולאיכות חייים גבוהה

החברה האזרחית
התגברות הקול האזרחי ודרישה 
לנורמות שלטוניות של שקיפות, 

שיוויוניות, דמוקרטיזציה ומנהל תקין.
הקמתם ותפקודם של מוקדי 

התארגנות התנדבותיים לצורך 
מימוש צרכים חברתיים אשר 

אינם נענים

שלטון מקומי - 
מועצה אזורית

דיסוננס בין עליית ערך 
האינדיבידואליזם לבין הרצון של 

התושבים לקהילתיות.
שאלה: מה היא קהילה במונחים?
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סקירת הכוחות הרבים הפועלים בסביבת השלטון המקומי ומשפיעים עליו, מעלה שאלות משמעותיות וחשובות הנוגעות לאופייה של המועצה 

האזורית, לאופן תפקודה ולדרכי התמודדותה עם האתגרים הניצבים בפניה:

כיצד ניתן ליישב את המתח בין התחזקות השלטון המקומי והרחבת הסמכויות מחד, לצמצום תקציבי המדינה מאידך?	 

מהם המנגנונים שיש ליצור על מנת לתת מענה לדרישות של החברה האזרחית?	 

מהו הפתרון האסטרטגי אך גם המעשי - אופרטיבי, שיוכל לתת מענה לתהליך המעבר ממועצה כ"קבלן ביצוע" בעבר לדגם מועצתי חדש 	 
הנדרש בנוסף לאספקת שירותים, לדאוג לרווחתם הכלכלית ולאיכות החיים של התושבים?

מהו המנגנון, שיאפשר שיתוף פעולה יעיל ומאזן סמכויות נכון בין המועצה האזורית לוועד המקומי?	 

כיצד ניתן להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים של הזדקנות אוכלוסיית ה"וותיקים" ביישובים, הצטרפות תושבים צעירים ועם המתח שלעתים 	 
נוצר בין שתי הקבוצות? 

האם על המועצה לקחת חלק בתהליכים תוך יישובים, בהעצמה קהילתית, בהגברת החוסן הקהילתי והלכידות החברתית, באיזו מידה וכיצד?	 

מבחינה יישומית, נדרשת פרקטיקה מובנית למיסוד והעצמת מערכות היחסים בין המועצה האזורית לתושביה, בין הרובד האזורי ליישובי 

תוך הקשבה לקולותיהם של התושבים, הכרה בכוחותיהם ובמרכזיותם ומימוש ערכים של חלוקת עוצמה, הדדיות ואמון. 

פיתוח של מנגנונים אשר יקדמו ויעודדו עבודה משותפת ושותפות. 

הגייה ויישום תהליך אסטרטגי שמטרת העל שלו היא אדפטיביות. קרי, תהליך אשר יפתח מנגנון בעל יכולת לתת מענה לצרכים עכשוויים, 

תוך שיפור איכות החיים בקהילות. כל אלו, במסגרת הסתגלות למערך האילוצים הכולל והתנהלות נכונה עמו.
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פרק 3

מודל האוטונומיה הניהולית: מענה מערכתי אסטרטגי ואופרטיבי

"האוטונומיה הניהולית" הוא שמו של מודל אסטרטגי שפיתחה מועצה אזורית הגלבוע. המודל נותן מענה רחב ומקיף למכלול הדרישות שצוינו. 

להלן סקירה של רמות ההשפעה השונות, האתגרים שהן מציבות והפתרון שמיושם באמצעות יישום המודל.

אודות המועצה ויישוביה

מועצה אזורית הגלבוע היא מועצה אזורית במחוז הצפון, ממוקמת למרגלות הר הגלבוע ושטחה משתרע על כ־250,000 דונם. המועצה מחולקת 

לארבעה תאי שטח: מישור תענך, עמק חרוד, רכס הגלבוע ורמת יששכר. תושבי מועצה אזורית הגלבוע מאכלסים 33 יישובים: 14 מושבים, 8 

קיבוצים, 5 כפרים ו־6 יישובים קהילתיים. 

על  דגש  עם  ודעות  אמונות  של  רחבה  קשת  מייצגים  יישוביה  כלל  קהילתיים-כפריים.  יישובים  הנם  המועצה  של  בתחומה  היישובים  רוב 

פלורליזם, דו קיום וסובלנות.

מועצה אזורית הגלבוע - חזון הצמיחה

מועצה אזורית הגלבוע הציבה לעצמה חזון צמיחה דמוגרפית כבר בשנת 2000, חזון זה מתווה גדילה ל- 53,000 תושבים עד שנת 2025.

היעדים למימוש החזון נמצאים על גבי ציר הנע בין תכנון לאכלוס וכוללים: הגדלת מלאי ייעודי הקרקעות למגורים, פיתוח תשתיות ומבני ציבור, 

שיווק מרחב הגלבוע וליווי חברתי של קהילות ותיקות וחדשות. המועצה בנויה כך, שישנם אחראי תחומי ליבה - מינהל כללי, כספים, שירות לתושב, 

תשתיות ופיתוח, חינוך, שירותים חברתיים, מרכזים קהילתיים, חברה כלכלית וקולחי הגלבוע. ניתן לראות כי שלושת מטרות העל מקבלות ביטוי 

בחזונה ובמבנה של המועצה: הגידול הדמוגרפי, פיתוח תחום החינוך והגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה.



14
מועצה אזורית הגלבוע - מחזון למציאות

"אוטונומיה ניהולית"

מחזון למציאות - אוטונומיה ניהולית יישובית

היישוב למועצה בכל הנוגע לשירותים אותם מקבל  בין  יישובית" היא מנגנון המאפשר חלוקת אחריות ברורה  ניהולית  "אוטונומיה 

התושב. מסגרת זו כוללת הגדרת תחום האחריות המשותפת, האצלת סמכויות לוועדים המקומיים ביישוב, העצמתם ובניית היישובים 

כיחידות אוטונומיות.

אוטונומיה ניהולית - רקע להולדת החזון:

הנחת המוצא הינה כי כל ישוב מתוך יישובי המועצה, נמצא בשלב אחר בתהליך הניהול העצמי. קיימים יישובים בהם קיימת תרבות ארגונית של 

עבודת וועד מקומי או וועד אגודה למתן שירותים לתושבים והפעלת מערכת וועדות בתחומי החיים השונים. לעומת זאת, ביישובים אחרים לא קיימת 

תרבות ארגונית זו ושירותי המועצה ניתנים בעיקר ישירות לתושבים. מכאן, שתהליך האצלת הסמכויות ליישוב והקמת המנגנון להפעלת השירותים 

יהיה שונה מיישוב ליישוב ועוצמתו תהיה בהתאם ליכולתו של היישוב לקבל את הסמכויות ולהפעיל אותן. מדובר בתהליך ארוך שנים אשר מטרתו 

הסופית היא לבסס ניהול אוטונומי בכלל יישובי המועצה.

מסקנת ביניים                            צורך מערכתי

דיפרנציאציה והטרוגניות בין היישובים השונים

בניית מנגנון הניתן ליישום באופן מערכתי ועם זאת בהתאמה אישית

שלטון דו רובדי: 

במועצות האזוריות מתקיימים מודלים מגוונים של חלוקת סמכויות ואחריות בין שני רובדי השלטון. מתן השירותים לפי דגם השלטון הדו רובדי 

מתבצע על פי חלוקת סמכויות מתואמת ומעוגנת בהחלטת מליאה, בין המועצה לוועד המקומי. ראוי להדגיש כי אין משמעו של השלטון הדו רובדי 

בהסרת האחריות הישירה של המועצה, כרשות השלטונית המוניציפאלית של האזור, לנושאים המוניציפאליים ולייצוג האינטרסים של תושביה 

בפני מוסדות המדינה, אלא יסודו בייעול העבודה מול הרשות ע"י ריכוז צרכי היישוב באמצעות הגורם הסוברני לכך ביישוב, קרי הוועד המקומי, 

וחלוקת העבודה על בסיס האצלת סמכויות מהרשות לוועד המקומי. 

אצילת הסמכויות מרחיבה את מוטת השליטה ומידת השותפות. בכך מגמישה את תהליכי קבלת ההחלטות תוך שהיא מתעלת אותם לפסים 

מקצועיים לטובת הקהילה כולה. התפיסה המובילה במבנה המשילות הדו רובדי, היא מתן האפשרות לתושב להשפיע על איכות חייו לצד הפעילויות 

הכלכליות המתקיימות בו )חקלאות, יזמות עסקית קטנה, תעשיה זעירה(. 

המועצה מספקת לתושבים וליישובים ממשאביה וממשאבים אותם היא מגייסת מגורמים שונים, תוך חלוקת האחריות עם הוועד המקומי ומאפשרת 

תשתית להתפתחות וצמיחת יישוביה, כל אחד עפ"י אופיו, צביונו וצרכיו. 

 חזון אוטונומיה

ניהולית יישובית

 מטרה: העלאת

שביעות רצונם

של התושבים

 מנגנון ארגוני מוצע:

 שלושת מעגלי

האחריות

כלים

וממשקי עבודה
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מועצה אזורית יכולה לבחור בין אספקת שירותים מבוזרת ביישובים לבין אספקת שירותים מרוכזת במוקדים אזוריים. בנסיבות מסוימות, יכולה 

המועצה להפנות תושבים למוקדי שירות מחוץ לגבולותיה. החוק מחייב את המועצה האזורית לספק רק מספר מוגבל של שירותים ומעבר להם, 

יש למועצה במישור הפורמאלי שיקול דעת להחליט. לכן, למועצה נותר מרחב גמישות בהחלטה אילו שירותים לספק ועד כמה מוכנה להשתתף 

והאנושיים לספק  ידי הוועדים המקומיים. אולם, במקרים רבים, לא עומדים לרשות הוועד המקומי המשאבים החומריים  בשירותים שיינתנו על 

שירותים הנדרשים על ידי התושבים. חוסר ההלימה בין הדרישות לבין המשאבים, בין המועצות ליישוביהם, והפערים הגדולים בין יכולותיהן וחוסנן 

של המועצות האזוריות ו/או הוועדים המקומיים, באים לידי ביטוי בהתפתחות הסדרים מגוונים. 

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון( התשס"ד 2004 קובע, כי לוועד המקומי יהיו רק סמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית, 

כאשר זו רשאית להאציל לוועד המקומי חלק מסמכויותיה ובאותה מידה גם יכולה לשלול ממנו סמכויות, שהואצלו לו. חלק מסמכויות המועצה 

ומסמכויות ראש המועצה אינן ניתנות להאצלה, כגון: הטלת אגרות והיטלים, התקנת חוקי עזר ופרסומם, ייסוד תאגידים ורכישת מניות בהם, חברות 

בעמותות, הפקעת מקרקעין, אישור תקציב הוועד המקומי וחוק רישוי עסקים. התיקון מעניק למועצה האזורית גם סמכויות פיקוח ובקרה על הוועד 

המקומי ובכלל זה הסמכות להחליפו בעת הצורך, או לפזרו אם אינו ממלא תפקידיו, הסמכות להורות על בחירת וועד חדש או למנות וועדה קרואה 

למילוי תפקידי הוועד המקומי.

חלוקת אחריות במתן השירותים המוניציפאליים כאבן דרך 

 מנגנון חלוקת אחריות, שיעצים את היחידה היישובית כיחידה אוטונומית, ישמר את יתרונות הגודל הקיימים במערכת

ויוביל להעלאת שביעות רצונו של התושב

מימוש מלא של האוטונומיה הניהולית הניתנת לוועדים המקומיים, על ידי אצילת הסמכויות, מצריך מילוי תחומי אחריות. לאור העובדה כי חברי 

הוועד הינם מתנדבים, יש לתכנן כלים ומנגנונים אשר ייתנו מענה לצרכי הוועדים ויאפשרו את מילוי תחומי האחריות באופן מיטבי.

חלוקת האחריות לכשעצמה אינה מענה מספק, כי אם יש צורך בבניית מסלולי מימוש 

 הגדרת צוות ניהול יישובי מולטי-דיסציפלינרי, הגדלת המשאבים העומדים לרשות היישובים,

פיתוח חומרי הדרכה והכשרה וליווי ממוקד לפי צורך 

מודל האוטונומיה הניהולית - מחזון למציאות: שלושת מעגלי ההשפעה והממשקים ביניהם

שירותים מוניציפליים שהינם באחריות המועצה - השירותים הניתנים לתושבים על ידי ובאחריות המועצה האזורית. 	 

היחידה היישובית האוטונומית )מכפיל כוח( - כלל השירותים הניתנים לתושבי היישוב על ידי הוועד המקומי, נמצאים בתקציב הוועד ומכך 	 
מואצלות לו סמכויות בגינם.

ויגויסו משאבים עבורם, 	  יתוכננו  ייבנו,  - פרויקטים של פיתוח אשר  )תכניות עבודה מותאמות(  ושל המועצה  אחריות משותפת של היישוב 
בשיתוף פעולה בין הוועד המקומי למועצה.

כלי וממשקי עבודה: מנגנונים לתכלול וליצירת אינטגרציה בין תחומים
כללי
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מועצה אזורית הגלבוע - מודל האוטונומיה הניהולית

מרכיבי המודל ותהליכי החשיבה שהובילו לפיתוח ממשקי וכלי העבודה

בתחילת שנת 2014 הוחלט במליאת מועצה אזורית הגלבוע, על כניסה לתהליך רב שנתי הנקרא אוטונומיה ניהולית יישובית. תהליך זה מורכב 

משלבים אשר מטרתם אצילת סמכויות ביצוע ומתן שירותים לוועדים המקומיים על מנת שאלו יספקו את השירותים באופן ישיר לתושבים.

 המעגל הראשון
כלל הפעילויות והשירותים אשר באחריות המועצה ואותם מספקת לתושביה

המגוונים  והפעילויות  השירותים  לגבי  מעמיקה  ובחינה  חשיבה  תהליך  נערך  זה,  לתהליך  לכניסה  הכנה  במסגרת 

המבוצעים על ידי המועצה. תוצרי תהליך זה רוכזו בחוברת סל שירותים, שחולקה לכלל בתי האב בגלבוע. חוברת זו 

מהווה מעיין אמנת שירות בין המועצה לתושבים. מטרת התוצר הכתוב הינה להסביר ולהבהיר מהם השירותים אותם 

נותנת המועצה בתוך היישובים ובמרחב המועצתי. שירותי המועצה מתעדכנים מדי שנה והינם שקופים וחשופים בפני 

כלל תושבי המועצה. סל השירותים כולל מגוון רחב ומותאם לצורכי ולגודלה של האוכלוסייה ביישובי המועצה כגון, התוויית "מסלול ירוק" להיתרי 

בניה בהרחבות ולעסקים קטנים, ימי פינוי אשפה טיאוט רחובות, פינוי גזם, ריסוס ושטיפת פחי אשפה, צי אוטובוסים צהובים, קיום חוגים ופעילויות 

תרבות ביישובים עצמם, פתיחת אגף הצעירים במועצה, פתיחת מחלקת תרבות, פעילות המחלקה החקלאית והיחידה לאיכות הסביבה ועוד. ראוי 

להדגיש כי סל השירותים הינו אוניברסלי, שוויוני ותקף לכל יישובי ותושבי המועצה. 

ממשקי וכלי עבודה:

במסגרת שטח החפיפה בין המעגל הראשון - שירותים באחריות המועצה למעגל השני - "היישוב כיחידה אוטונומית )מכפיל כוח(" הוגדרה 

הוועדים  ידי  על  ביצוע התהליך  על  לצורך הקלה  הוועדים המקומיים.  וטיפול בפערים, כאחריותם של  כלל השירותים  לווידוא קבלת  האחריות 

המקומיים או על ידי שלוחים מטעמם )יפורט בהמשך - תפקיד מנהל הקהילה( הוכן טופס משוב לביצוע סל השירותים. טופס זה מכיל פירוט מלא 

של השירותים הניתנים על ידי המועצה והוא מוצע כטבלת עבודה. עבור כל שירות ניתן לסמן האם מבוצע באופן מלא, חלקי או כלל לא ומיהו מנהל 

המחלקה הרלוונטי במועצה אליו יש לפנות על מנת לפתור פער אשר מתגלה בין הגדרת השירות לשירות בפועל. טופס זה זמין להורדה באתר 

 www.hagilboa.org.il האינטרנט של מועצה אזורית הגלבוע

 המעגל השני
שירותים הניתנים על ידי הוועד המקומי לתושביו

מעגל אחריות זה מכיל בתוכו את כלל השירותים שוועד היישוב והמערכת היישובית האוטונומית מספקת עבור עצמה. 

למעגל זה פוטנציאל מינוף אדיר לכלל תחומי החיים היישוביים - תרבות, חינוך, שירותים חברתיים, כלכלה ותעסוקה 

וכיו"ב. בעוד סל השירותים המועצתי הינו קשיח וישתנה לעתים רחוקות, סל השירותים היישובי יכול להשתנות בכל 

שנת תקציב. היישוב, בניהולו של הוועד המקומי, מונחה להשפיע, ליזום ולפעול באופן פרואקטיבי על מנת להעצים את 

מגוון, איכות ואופי השירותים הניתנים בתוכו לתושביו. כל אלו, בהתאמה ליכולותיו, צרכיו, רצונותיו ואופייה של הקהילה הקיימת בתוכו. מעגל אחריות 

זה מבנה אפשרות לתושבים לגבש ולהביע דעה, להשתתף ולשאת באחריות קהילתית אזרחית לעיצוב ובניית תמונת חייהם מעצם הרחבת מוטת 

נוער, איכות  יישוביות נושאיות בתחומים כמו - חינוך, ספורט,  וועדות  ייעשה באמצעות התניה בקיומן של  הכנפיים של העוסקים במלאכה. זאת 

ובעשייה.  ויהיו שותפים פעילים בתכנון  ובפני המועצה  וחזונם בפני הוועד המקומי  ועוד, שיביאו את קולם של התושבים, צרכיהם  סביבה, ביטחון 

תפיסת האפשרות למינוף או "מכפיל כוח" נולדה מתוך האמונה כי מעורבות אזרחית חיובית, בונה, חושבת ומקדמת היא מפתח מהותי בשיפור 

איכות החיים בגלבוע. יתרה מכך, חברי הוועד המקומי, מעבר לאחריותם למתן השירותים לתושבי יישובם, נושאים במחויבות התפקיד הציבורי אותה 

ביקשו ובה זכו כנבחרים. לכן, הוועד כבעל סמכות מחד ומחויבות אישית ורצון מאידך, הינו הכתובת המרכזית עבור תושבי יישובו. 

בידיו הכוח לנתב, להוביל ולהעצים את חוויית איכות חיי תושביו. 

שירותים מוניציפליים 

שהינם באחריות 

המועצה

היחידה היישובית 

 האוטונומית

)מכפיל כוח(
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 ממשקי וכלי עבודה:

מנגנוני וכלי עבודה נדרשים לצורך הפעלת המעגל השני - היחידה היישובית האוטונומית )מכפיל כוח( - לצורך מתן בפועל של השירותים 

לתושבים ומימוש תכנית חלוקת האחריות, הונחו הוועדים המקומיים להקים צוות ניהולי הכולל מנהל קהילה, מזכירה ביישוב, עובדת סוציאלית 

ומד"ב )מדריך בוגר(. צוות ניהולי זה בסיוע מרכזי הוועדות בישוב, אחראי בנוסף לווידוא קבלת שירותי המועצה )המעגל הראשון( לבניית סל שירותים 

מותאם ועשיר עבור תושביו. 

בשטח החפיפה שבין המעגל הראשון )שירותים באחריות המועצה( למעגל השני )היישוב כיחידה אוטונומית( מתקיימים תהליכי תמיכה וליווי 

מועצתיים של הצוות הניהולי. צוות זה מתוקצב על ידי המועצה בתקציב הוועד המקומי על פי חישוב של- 30% מתשלום הארנונה למגורים 

בפועל. בנוסף לתקצוב הבסיסי ועל מנת להעצים את יכולת התפתחותו של היישוב, המועצה, במסגרת פיתוח מנגנוני למידה ארגוניים ובניית חומרי 

ההדרכה מקיימת פורומים נושאיים מקצועיים )תרבות, מדריכי נוער, שירותים חברתיים, ספורט וכדומה(. זאת לצד קורסי הכשרה והעשרה לבעלי 

תפקידים, ימי עיון מובנים אליהם מוזמנים כלל חברי הוועדים המקומיים ובעלי עניין נוספים מתוך היישובים.

על מנת להקל ולטייב את תהליכי העבודה השוטפים בין מנהלי הקהילה למועצה, הוגדרו ימים המהווים "מסלולים ירוקים" עבור מנהלי הקהילה 

בלבד במשרדי המועצה. בימים אלו, המועצה אינה מקבלת קהל פרט לנציגי היישובים השונים. נוהל זה מקל את עבודתם של מנהלי הקהילה ויוצר 

ממשקי עבודה שוטפת שהינם יעילים ומוסדרים. 

כלים נדרשים להפעלת המעגל השני - היישוב כיחידה אוטונומית, בנוסף לצוות הניהולי ועל מנת לקיים מערכת יישובית אוטונומית, אשר 

תפעל כמכפיל כוח, על הוועד המקומי לפתח מקורות להרחבת המשאבים העומדים לרשותו. האפיק הכלכלי כולל בתוכו את גביית מסי 

הוועד המקומי. לצורך כך, הונגשו תנאי ושלבי הגשת צו הטלה למסי וועד מקומי כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים והמועצה מסייעת בידי הוועדים 

המקומיים אשר אינם גובים מס זה כיום, על מנת שיוכלו לגבותו. לצד מס זה, ועל מנת להגיע למימוש היכולת לפעול באופן אוטונומי ביישוב, 

- השכרת מבנים,  נוספים  לגיוס כספים  ובניית מערכות  יצירתית  ומעודדים לחשיבה  ביישובם, מונחים  הוועדים המקומיים כנבחרי הציבור 

פיתוח תעשייה )בשיתוף האגודות הפועלות ביישובים(, הכנסת אוכלוסיות בעלות עניין בתחומי הפיתוח וכיו"ב. האפיק האנושי כולל בתוכו את ההון 

האנושי הרב והמגוון הקיים בקרב קהילת היישוב. מיפוי כוחות מקומיים והרחבת מעגלי השותפים בחיים הקהילתיים מהווים מקור עשיר, פרודוקטיבי 

ובעל עניין אמתי בפיתוח, העצמתו וצמיחתו של היישוב. במסגרת הטמעת מודל האוטונומיה הניהולית, המועצה מנחה את הוועדים כיצד למפות 

את פוטנציאל התרומה של התושבים, להגביר את תחושת השייכות שלהם ודרך פעולה התנדבותית מותאמת להעצים את תחושת המשמעותיות 

אותה חווים חברי הקהילה ביישוב. בפרק הבא בחוברת זו ניתנים באופן מפורט התכנים המקצועיים תומכי המודל. מוצג האופן בו ניתן למנף את 

.win-win ההון האנושי ולייצר חוויה מסוג

 המעגל השלישי
תחום אחריות משותף: פרויקטים בהם מתקיים שיתוף פעולה בין המועצה לוועד המקומי

מעגל זה מתחיל ביוזמה פרואקטיבית של המערכת היישובית האוטונומית, כמאתרת צרכים יישוביים ואפשרויות פיתוח 

וייזום. לאחר איתור הצורך וכאשר מדובר בפרויקטים ארוכי טווח ו/או להם מטרות אסטרטגיות עבור היישוב, תתקיימנה 

ישיבות משותפות עם בעלי התפקידים במועצה ולאחר בחינת סדר העדיפויות המועצתי, ייבנו תכניות עבודה רב שנתיות 

בשיתוף המועצה והיישוב. חשוב לציין כי תחום אחריות משותף זה, אינו מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל, אלא מדובר 

בתכניות פיתוח הדורשות גיוס משאבים ממקורות חיצוניים ולכן נכלל במסגרת התקציבים הבלתי רגילים.

ממשקי וכלי עבודה 

בנושאי גיוס משאבים לצורך הוצאה לפועל של תכניות פיתוח ארוכות טווח ו/או גיוס תקציבים בלתי רגילים, פיתחה המועצה נוהל מוסדר שיקל על 

היישוב את ניצול ומיצוי האפשרויות הקיימות במעגל זה. זהו נוהל עבודה הדורש את איתור הצורך וכתיבת הבקשה העקרונית על ידי היישוב כתנאי 

מקדים. לאחריו, הנקודה הראשונה של שיתוף פעולה בין המועצה ליישוב מתמקדת בגיוס תמיכתה של המחלקה המקצועית הרלוונטית מתוך 

המועצה על פי סוג הפרויקט. לאחר קבלת התמיכה ובניית אומדני עלויות, עבודת בחינת הייתכנות עוברת למועצה. בשלב זה נבחנת מערכת סדר 

העדיפויות המועצתית יחד עם מקורות גיוס פוטנציאליים. 

כיוון שמערך האילוצים שונה בין ארגון האם, המועצה לבין ארגון המיקרו, היישוב ולמועצה ישנה פריזמת מאקרו כוללת - בחינת חלוקת המשאבים 

באופן ראוי, שוויוני ומותאם לצורך על ידה הינו שלב משמעותי בקידום פרוייקטים של היישוב. 

אחריות משותפת של 

 היישוב ושל המועצה.

תכניות פיתוח וייזום 
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ויעיל הן מול המועצה והן "בסביבה הכללית",  יותר מגובש, מוטיבציוני, יצירתי  עם זאת, הניסיון מלמד, שככל שהיישוב והנהגתו מתנהלים באופן 

למשל בהשלמת משאבים מגופים חיצוניים, כך עולה הסיכוי למימוש בפועל של היוזמות. 

במידה והפרויקט הוגדר כנחוץ, כרלוונטי לביצוע בהשוואה לכלל הבקשות המועצתיות שהוגשו וככזה, שניתן לגייס עבורו את המקורות המימוניים 

הנדרשים - ניתן לצאת לדרך. 

לאורך כל השלבים הללו, חלקו של מנהל הקהילה קריטי ומשמעותי. הוא מתבקש לתפקד כשליחו של היישוב וכנציג האינטרס שלו ולפעול לקידום 

ול"דחיפת" הפרויקט. על מנת שמנהלי הקהילה יבצעו באופן אופטימלי את חלקם כ"מניעים לפעולה", הם קיבלו הכשרה מקצועית ומסודרת והונחו 

לגבי שלבי התהליך והנקודות הקריטיות עבורם.

לסיכום, שלושת מעגלי האחריות המתוארים במסגרת מודל העבודה, יחד עם שטחי החפיפה המתקיימים ביניהם וכלי ומנגנוני העבודה שפותחו 

על מנת להקל ולבנות תשתית נכונה לעבודה שוטפת, מייצרים יכולת אסטרטגית ומעשית לניהול מכלול התנאים הסביבתיים והפנימיים עמם יש 

להתמודד. 

ברורים  ומטרותיה  משאביה  צרכיה,  אשר  אוטונומית,  כיחידה  מתפקד  היישוב  כאשר:  מתרחש  הניהולית  האוטונומיה  מודל  של  מלא  מימוש 

וכאשר שתי  ביישוב.  בעלי התפקידים המקבילים  עבודה שוטפים עם  ונמצאת בקשרי  ומוגדרים  ברורים  ומנוהלים. המועצה, מספקת שירותים 

המערכות פועלות בסינכרוניזציה לצורך הגשמת מטרה משותפת - העלאת שביעות רצונו ואיכות חייו של התושב. 

ערכו המוסף של המודל בכך שאינו מספק רק פתרון אופרטיבי לצורך "הישרדות" אלא עוסק גם ביצירת מכפילי כוח, מינוף הקיים והעצמה של 

חוויית החיים במועצה.

בחלק הבא, יקושרו האתגרים שהועלו בתרשים "מכבש הלחצים" לדרכי ההתמודדות ישימות, אותן מציע מודל האוטונומיה הניהולית. 
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סיכום
המענה המערכתי אותו נותן המודל בהתייחס למעגלי ההשפעה שהוצגו בפרק הקודם - "מכבש הלחצים"

השלטון המרכזי - המדינה

האתגר 

השלטון המרכזי ומשרד הפנים, מובילים מדיניות הכוללת מצד אחד העברת סמכויות למועצות האזוריות ומצד שני קיצוץ בתמיכה הכספית 

ובתקציבים המוענקים על ידם.

משרד הפנים מחייב עבודה על פי תקנות ונהלי עבודה ככתוב בחוק. 

הפתרון 

המועצה מנחה ומחייבת את הוועדים לעבודה על פי תקנות ברורות ומסודרות באמצעות תכנית הכשרה וחומרים כתובים אשר נבנו עבורם 

והוקנו להם.

עבודה לפי נוהל תקין היא תנאי הכרחי לקבלת תקציבים מהמועצה. תקציבים אלו, שמטרתם העיקרית הינה סיוע במימון חברי הצוות 

הניהולי, מותנים בעמידה בתנאים מוגדרים.

"החברה האזרחית"

האתגר 

דרישה אזרחית להתנהלות על פי נורמות שלטוניות המבוססות על שקיפות, שיתוף ודמוקרטיזציה בתהליכי קבלת החלטות. התארגנויות 

מקומיות המעוניינות למלא את פערי השירותים הרצויים. 

הפתרון 

המועצה עושה צעדים שיגבירו את השקיפות והיכולת של התושבים להיות מעורבים. הקמת פלטפורמות אינטרנטיות מותאמות לצורך 

הנגשת המידע לציבור הרחב - פרסום שוטף ומלא של סיכומי ישיבות, פרוטוקולים והחלטות מליאה, חומרי הדרכה, מצגות תכניות וכיו"ב. 

מודל האוטונומיה הניהולית מעודד ומעצים את מנגנוני "החברה האזרחית" להגברת מעורבותם ויוזמותיהם של התושבים בעיצוב תמונת 

חייהם באופן פרואקטיבי. זאת יחד עם דרישה מועצתית לבחירת והפעלת וועד מקומי וועדות נושאיות מגוונות, כל זאת על מנת שאלו יוכל 

לייצג את מכלול התושבים ולאפשר להם להשמיע קולם ולהשפיע במסגרת יישובם.
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היחידה היישובית

האתגר 

דרישה הולכת וגוברת להעלאת רמת ומגוון השירותים הניתנים על ידי המועצה. 

ריבוי קולות והשפעות בתוך היישוב - קשת רחבה של אינטרסים ובעלי עניין.

בעקבות הרחבות היישובים ושינויים דמוגרפיים, תעסוקתיים וערכיים, התגבר הצורך לייצר מחדש לכידות חברתית ותחושת קהילה. 

"החלפת תפקידים" - מעבר הכוח הפוליטי המקומי מוועד האגודה לוועד המקומי, שינוי זה לעתים גורר קונפליקטים. 

הפתרון 

לכל ישוב, בנוסף לוועד המקומי, שמורכב ממתנדבים נבחרי ציבור, מוצמד בהנחיית ומטעם המועצה צוות מקצועי מולטי-דיסציפלינרי. 

הצוות כולל עובד סוציאלי יישובי, מדריך בוגר ומנהל קהילה. בחירת אנשי המקצוע הללו נובעת מהרצון לתת מענה בפן הקהילתי-חברתי 

)עו"ס(, בפן אוכלוסיות מרכזיות הצורכות שירותים )מד"ב- נוער וצעירים( ובפן האינטגרציה והניהול היישובי )מנהל הקהילה(. 

עבור קהילות, שהטמיעו בתוכן את תושבי ההרחבה באופן אינטגרלי, מודל העבודה נותן תמיכה ערכית ותכנית. יישובים שאובחנו כמתקשים 

בייצור המנגנון הקהילתי, הוגדרו על ידי המועצה האזורית כ"יישובי מיקוד" ועבורם נבחרו מלווים קהילתיים פרטניים. ליווי יישובי המיקוד 

נערך באופן מובנה, במימון מועצתי ועל פי תכניות עבודה ממוקדות. כמו כן, המועצה מספקת תהליכי גישור במקרים בהם קשיי ההתנהלות 

נובעים מאי יכולת להגיע לשיתופי פעולה או מאתגרים בתחום בניית ההסכמות הפנים יישוביות.

התושב הבודד - רמת הפרט

האתגר 

דרישה למתן שירות איכותי, נגיש ויעיל לפרט, תוך התחשבות במגוון אוכלוסיות, צרכים, רצונות ותפישות עולם. 

הפתרון 

הנגשת שירותי המועצה "עד הבית" )במסגרת גבולות היישוב( באמצעות המנגנון הניהולי הפנים יישובי - חברי הוועד המקומי והצוות 

המקצועי. מטרת פתרון זה, היא מתן מירב השירותים האפשריים לתושב בתוך היישוב לצורך קיצור תהליכים המצריכים הגעה פיזית 

למועצה. המטרה -  להקל על אורח החיים. 

הצוות המקצועי נוכח ביישוב בימים ושעות קבועים, עוסק בקבלת קהל ומתן מענה פרטני וקבוצתי לפי הצורך, יחד עם תיווך וטיפול הדורשים ממשק 

ישיר עם מנהלי מחלקות המועצה. לאור האמור, פועל הצוות המקצועי להעברת מידע בשני הכיוונים: מן המועצה לתושב ומן התושב למועצה.  

על מנת להקל ולטייב את עבודתו של מנהל הקהילה בממשק העבודה עם המועצה, נבנו "מסלולים ירוקים", ימים בהם משרדי המועצה 

פתוחים עבור מנהלי הקהילה בלבד.
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פרק 4

תכנים תומכי מודל - פרקטיקות והצעות יישום

פרק זה כולל הן תכני ידע רלוונטיים ומעשירים והן כלים יישומיים לשימוש קל ויעיל. 

הנושאים מחולקים על פי ממשקי ההתייחסות: היחידה היישובית, החברה האזרחית והשלטון המרכזי ומכילים סקירה מקצועית של הגורמים 

בחומרים  לשימוש  דוגמאות  ולתת  להנגיש  להבהיר,  מנת  על  זו  לחוברת  הוסף  זה  פרק  הניהולית.  האוטונומיה  מודל  של  בבסיסו  היושבים 

מקצועיים אקדמיים, משפטיים, חשבונאיים, חברתיים וקהילתיים במסגרת פיתוח מנגנוני למידה ארגוניים ובניית חומרי הדרכה מערכתיים.
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היחידה היישובית

הגדרת תפקיד מנהל קהילה

רשתות חברתיות - קהילה ושחקנים בקהילה

מיפוי יישובי - רציונל, משמעות והקשר לתכנית עבודה

זיהוי כוחות ונכסים בקהילה - תפישת עולם

חוסן קהילתי - תיאוריה וצירים מרכזיים

עבודה עם מתנדבים - אתגרים, גיוס, שימור וניהול

הובלת שינוי בקהילה - גישות ותפישות

צמיחה דמוגרפית - תמורות במרחב

גיוס משאבים

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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הגדרת תפקיד מנהל קהילה

זרועו הביצועית של הוועד המקומי

מהות התפקיד  - יישום מדיניות הוועד בהתאם לתקציב המאושר

כפיפות - יו"ר הוועד המקומי )מועסק על ידי הוועד המקומי(

עבודה בתיאום מלא מול המועצה

תחומי אחריות/משימות עיקריות

מיפוי יישובי וניהול מאגר תושבים. 1

מיפוי צרכי ומאפייני הקהילה. א. 

אלקטרוני, ב.  דואר  טלפונים,  כתובת,  לידה,  שנת  ת"ז,  שם,  ביישוב:  המתגוררים  התושבים  נתוני  ועדכון  ריכוז 
קבוצות אוכלוסייה )ילדים, נוער, מבוגרים, קשישים וכיו"ב(.

עריכה, בקרה וניהול תקציב הוועד. 2

הכנת תקציב לפעילות השוטפת של הוועד והוועדות היישוביות.א. 

בקרה על תקציבים והתרעה על חריגות.ב. 

הכנת תקציב תכנון ופיתוח.ג. 

טיפול בגביית מסי וועד מקומי מהתושבים.ד. 

הנגשת שירותי המועצה ביישוב. 3

בקרת ביצוע של שירותי המועצה ביישוב.א. 

מתן שירות לתושבים ביישוב.ב. 

ליווי וסיוע לוועד ולוועדות ביישוב. 4

הכנת ישיבות הוועד, לרבות הכנת חומרי רקע, הכנת סדר היום ופרסומו.א. 

אחריות לרישום פרוטוקול ישיבות הוועד.ב. 

ריכוז תכניות העבודה וסיוע בהוצאתן לפועל.ג. 

בחינת דרכים להתייעלות ולשיפור איכות הפעילות בוועדות השונות.ד. 

סיוע למתנדבים ומרכזי הוועדות, וקיום פגישות קבועות למעקב שוטף.ה. 

קידום נושאי פיתוח, תשתית ובינוי ביישוב. 5

ריכוז צרכי הפיתוח של היישוב והצגתם בפני הגורמים הרלוונטיים.א. 

ליווי תהליך גיוס המשאבים עבור פרויקטים שאושרו )תב"רים(.ב. 

בקרה על עבודת הקבלנים בתחומי היישוב.ג. 

הפצת מידע של הוועד ושל המועצה לתושבים. 6

אחריות להפצת החלטות הוועד לתושבים.א. 

אחריות להפצת מידע מהוועדות לתושבים.ב. 

אחריות להפצת חומרי המועצה לתושבים.ג. 

ריכוז עבודת הצוות הניהולי ביישוב. 7

ריכוז ובניית שיתופי פעולה עם העו"ס היישובית והמד"ב היישובי.א. 

בקרה על ביצוע פרויקטים ומימוש תכניות העבודה.ב. 

ריכוז וטיפול בבעיות תושבים. 8

ריכוז בעיות תושביםא. 

טיפול בבעיות תושבים )פנים יישובי, בסיוע מחלקות מועצה וכד'(.ב. 

"עדכון, מעקב וסגירת פנייה" - עדכון שוטף של התושב בנוגע לטיפול בפנייתו.ג. 
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רשתות חברתיות 1

קהילה ושחקנים בקהילה

מהי קהילה? ישנן מספר הגדרות אפשריות:

ציבור המאוגד במסגרת גיאוגרפית יישובית או אזורית הכוללת מגוון שחקנים: התארגנויות שלטוניות, ממסדיות והתנדבותיות.	 

מערכת חברתית המקיימת מערכות יחסי-גומלין בתחומי חיים שונים.	 

במסגרת 	  המאוגד  ציבור  שבתוכה.  הקהילתיות  מימוש  באמצעות  ביישוב,  והקבוצות  היחיד  עבור  ומשמעות  להזדהות  ציבורי  כמוקד  קהילה 
גיאוגרפית יישובית או אזורית הכוללת מגוון שחקנים: התארגנויות שלטוניות, ממסדיות והתנדבותיות.

מהי קהילתיות? גם פה, אין הגדרה אחת "נכונה".

היכולת של החברים ביישוב ליצור הסכמה סביב אמנה חברתית נורמטיבית המתבטאת ברשתות חברתיות, המבוססות על יחסי אמון והדדיות 	 
בין מרכיביה.

לכידות חברתית המאפשרת לחברי הקהילה לממש באופן וולונטארי את שותפותם במרחב הציבורי ולחוש שייכות, מחויבות ומשמעותיות.	 

מהו הערך המוסף של קהילה?

ברמת היחיד/הקבוצה:

משמעותיות - הכרה בייחודיות, בממד הסגולי, המבחין את היחיד מאחרים.	 

שייכות - תחושת בעלות של יחידים וקבוצות במרחב הקהילתי.	 

מחויבות - תחושת אחריות אישית למרחב הקהילתי ורצון לדאגה ולפעולה.	 

ברמת הכלל:

אמון והדדיות מוכללים: "הנכונות של יחידים להתגייס ולסייע ללא הכרות אישית עמוקה וללא ציפייה לתמורה מידית מתוך ידיעה עמוקה כי בעתיד 

הלא ברור מישהו, ארגון או יחיד, בקהילה יסייעו לו בתמורה".

1 עיקרי תפיסת העולם של "שדמות" לגבי קהילה וקהילתיות הועבר על ידי נירית קורן-לורנס וסחר מחמיד

מושג: הון חברתי

הון חברתי הנו מערך הקשרים בקהילה המתקיים בין כלל התושבים 

ובין השחקנים השונים בה. הון חברתי נמדד באמצעות:

כמות הקשרים. 1

איכות הקשרים. 2

מידת השימוש בקשרים. 3

 החברה

האזרחית
שלטון

 תושבים בלתי

מאורגנים

 המגזר

העסקי

השחקנים 
בקהילה
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שלטון

מערכת שלטונית 

מתוקף חוק מדינה

המגזר העיסקי

ארגון למען מטרות רווח

חברה אזרחית

יוזמה אזרחית בעלת 

מעמד

תושבים

התאגדות וולונטרית 

במסגרת יישוב

מתן שירותים . 1מטרות
לשמירת הסדר 

הציבורי.

חיזוק החוסן . 2
החברתי.

בחירה מחדש.. 3

תיקון עוולות . 1הגדלת הרווח.
שלטוניות וחברתיות.

עזר מנגד למערכת . 2
השלטונית תוך 
מענה לצרכים 

אישיים וחברתיים.

מימוש ערכי 

מעורבות 

והשתתפות.

תושבי הרשות ע"פ קהל יעד

מרשם אוכלוסין.

אוכלוסייה אשר צרכנים.

לא מקבלת מענה 

מהשלטון.

חברי הקהילה 

הוולונטרית.

איזון בין משאבים מדדים

לצרכים.

היחס בין ההשקעה 

לרווח.

השפעה ושינוי 

המציאות.

רשתות חברתיות.

זמן אישי.	 הון פיננסי.מיסים, הון אנושי.משאב

תרומות 	 
פילנתרופיות.

הכנסה אישית.	 

השלמה מהמדינה.	 

מימוש הון אנושי 

להון חברתי.

קהילה היא מבנה המבוסס על שותפויות. מהם סוגי השותפות הקיימים?

שיתוף )top-down(: תהליך המשקף בעיקר את יוזמת המשתפים מקבלי ההחלטות)כמו קובעי מדיניות, אנשי מקצוע, מנהיגים מהקהילה(.	 

השתתפות )bottom-up(: תהליך המשקף בעיקר את יוזמת המשתתפים )כמו ציבור האזרחים השואף להיות יוזם התהליך(.	 

וחובות שלהם 	  זכויות  ומבטאת שוויון  יוזמות שני הצדדים  בין שיתוף להשתתפות. משקפת את  בין שיתוף להשתתפות. מיזוג  שותפות: מיזוג 
בתהליך )צרצ'מן, 1985(. יחסי עבודה שמאופיינים במטרה משותפת, כבוד הדדי ומוכנות למשא ומתן. מכך משתמע התחלקות במידע, אחריות, 

.)Buchanan, 1994( מיומנויות, קבלת החלטות ואחריות למתן דין וחשבון

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
הנרי פורד
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מיפוי יישובי 2

רציונל, משמעות והקשר לתכנית עבודה

מערכת קהילתית הינה מערכת מורכבת הכוללת בתוכה תחומים מגוונים ורבים. לאור המורכבות והמטרות השונות המאפיינות כל תחום, עולה 

הצורך לבצע מיפוי קהילתי/יישובי מקיף ושיטתי.

מה מוביל אותי בבניית תכנית עבודה?

תהליכים שאני מכיר	 

מצב הרוח שלי	 

תכנית העבודה של השנה שעברה	 

פרדיגמות מחשבתיות	 

"מחסן" זכרונות קודמים	 

אחד המשאבים המקצועיים והמשמעותיים ביותר העומדים לרשות מובילים בקהילה, הינו המידע שנובע מההיכרות שלהם עם הקהילה והיישוב. 

ועם זאת, בבואם לכתוב תכנית עבודה, עליהם למצוא את האיזון והיחס המושכל שבין ידע מוקדם לשימוש במיפוי שיטתי ומדויק. המיפוי צריך 

להכיל מידע סובייקטיבי אך להשתמש בו באופן אובייקטיבי - להתנהל על פי מתודה מאורגנת וסיסטמתית של איסוף מידע מכלל הגורמים 

בקהילה וסביבתה. 

למיפוי קהילתי מאפיינים מומלצים ושדות אליהם רצוי וכדאי להתייחס:

מאפיינים גיאוגרפיים	 

מאפיינים היסטוריים	 

מאפיינים כלכליים	 

תשתית פיזית	 

שירותים וארגונים בקהילה	 

יחס הקהילה למנהיגות ולבעלי השפעה 	 

דפוסי תקשורת בקהילה	 

התארגנות קהילתית	 

2 עיקרי הרצאתה של לינוי אלייה, יועצת ארגונית - פאי-סאל בע"מ
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שאלות מנחות למיפוי התחוםמאפיינים

האם הישוב מבודד או מנותק?מאפיינים גאוגרפיים

מהו מבנה הישוב: שטחי מגורים, מסחר, תעשייה, מלאכה?

תשתיות, תחזוקה כללית, צפיפות.

מתי הוקם הישוב, ע"י מי ולמה דווקא כאן? האם השאירו המייסדים טביעות אצבע מיוחדות הקיימות מאפיינים היסטוריים

עד היום )מסורת, אגדות, מיומנות(? ציוני דרך בתולדות הישוב והתפתחותו.

מהם מקורות ההכנסה של התושבים?מאפיינים כלכליים

מהם מקורות ההכנסה של היישוב?

האם ישנם מקומות עבודה ביישוב? באזור?

מי האנשים המתגוררים בישוב )מעמד חברתי, מוצא, גיל(?מאפיינים חברתיים

יש מקומות מפגש פורמליים  ידידות, אדישות, סקרנות(? האם  )עוינות,  איך מגיבים אליך האנשים 

עושים האנשים  באיזה מצב? מה  או מגרשי משחקים?  ציבוריים  גנים  יש  פורמליים? האם  ובלתי 

שחיים בישוב? האם יש כניסה ויציאה של אנשים שאינם מתגוררים בישוב? לאיזה צורך?

תחזוקה ומראה כללי - האם מטופח / מוזנח? כבישים - האם מספיק כבישים, מדרכות ודרכי גישה? תשתית פיזית

תחבורה - מידת הנגישות של תושבי הקהילה לתחבורה ציבורית. תאורה - כמות, פיזור, תחזוקה. 

ביוב וניקוז - איכות ורמת אחזקה. גני משחקים - כמות, מיקום, תחזוקה.

השירותים הארגוניים הרלוונטיים:שירותים וארגונים בקהילה

רווחה, בריאות, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, מרכזים	 

קהילתיים, בתי כנסת, מסחר, בידור ופנאי, תעסוקה, תברואה, בטחון, תקשורת.	 

מידת המעורבות הקהילתית	 

קבוצות בלתי פורמליות הנותנות שירותים בקהילה	 

למנהיגות  הקהילה  יחסי 

ולבעלי ההשפעה

כיצד מתייחסים התושבים להנהגה הנבחרת ולמנהיגים הבלתי פורמליים? האם יש תמיכה גורפת 

והאם המחויבות היא אוטומטית על פי השתייכות תרבותית/ משפחתית או שיש שיקול דעת? האם 

קיימת אופוזיציה והאם היא באה לידי ביטוי?

מהם אמצעי התקשורת הכלליים ואופן העברת מידע?דפוסי תקשורת בקהילה

איך עובר מידע בין האנשים?

איפה מקומות המפגש? האם קיימת אינטראקציה חברתית?

האם אנשים מדברים ברחוב? בגן הציבורי? מעבר לגדר?

איך פועלת הקהילה? האם יש עזרה הדדית? איך מסייעים זה לזה? איך פועלים במקרה של מוות התארגנות קהילתית

מהן  מתנדבים?  ארגוני  קיימים  האם  ואיפה?  עושים  הם  מה  מתנדבים?  יש  האם  /אבל/שמחה? 

הפעילויות שהם יוזמים?
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לאחר ביצוע מיפוי רחב ומקיף ובניית תכנית עבודה שהינה נגזרת של המיפוי היישובי, חשוב לוודא כי אכן ההתנהלות היומיומית של ביצוע המשימות 

וקידום התהליכים מתבצעים על סמך תכנית העבודה ולא מונעים מ"רעשים" מגוונים.  

סיכום ונקודות נוספות למחשבה

קיים פרדוקס מובנה בין ניהול פנימי וחיצוני בו לכאורה קיים יתרון לניהול מתוך היישוב תוך ניצול ההיכרות המעמיקה עם התושבים והבעיות. יחד 

עם זאת מצב היכרות זה עשוי לקבע את החשיבה ואת היצירתיות לראיית הקהילה כמשתנה ומתפתחת.

חשוב לדעת לשאול את השאלות על מנת לקבל תשובות ופריסה אובייקטיבית של מאפייני האוכלוסייה והצרכים. מיפוי "עושה סדר" וממקד את 

העבודה כך שעולה הסיכוי להשגת המטרות.

במסגרת הזו אנו מנסים לכוון את המנהלים ומובילי הקהילות, להסתכלות מובנית שאינה עוסקת בשוטף בלבד )תמיד יש בעיות הגוזלות משאבים 

אך עבודה לפי תכנית עבודה מבטיחה הסתכלות לטווח ארוך ומתן מענה והתייחסות לכלל האוכלוסייה(.

על מנהל הקהילה להיות שותף בגיבוש תכנית העבודה כפי שבאה לידי ביטוי בתקציב השנתי ולהוביל את הקהילה ליישום התכנית. עריכת 

מיפוי מובנה, שיטתי ומערכתי, יאפשרו בניית תכנית עבודה המושתתת על צרכי הקהילה לפי סדר העדיפויות היישובי ולא על בסיס מסיחים.

* נספח 1 של החוברת מכיל פורמט שאלון מיפוי קהילתי/יישובי
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צרכים

]מה שאינו 

נמצא[

 שירותים

 העונים על

צרכים

צרכנים

 הפתרון הוא

תכניות

זיהוי כוחות ונכסים בקהילה 3

תפישת עולם

תפיסת העולם המנסה לאתר כוחות ונכסים בתוך הקהילה גורסת כי לא ניתן לאבחן מה נחוץ בטרם אובחן מה קיים. 

על מנת ל"הרוויח" את חברי הקהילה יש לאפשר לאנשים לפעול!

רצוי להזמין אנשים לחלום, ולעזור להם להגשים את חלומם. לגלות אכפתיות - מה חשוב לאנשים מספיק כדי שיפעלו 

עבורו? יש לאפשר הזדמנויות לנתינה - אנשים חשים מוערכים ומחוברים כאשר הם נותנים.

מהם נכסים בראייה יישובית/קהילתית?

ידע, כישורים ותשוקות של יחידים	 

הכוח של התאגדות מרצון	 

משאבים של מוסדות וארגונים ציבוריים, פרטיים ועמותות	 

היבטים כלכליים ופיזיים של מקום	 

סיפורים ותרבות של קהילה	 

שתי דרכים - שני פתרונות

מה שאנחנו צריכים

מה שיש לנו

נכסים

]מה שקיים[

קשרים ותרומות

אזרחים

 הפתרון הוא

אנשים

3 עיקרי מודל "שדמות", הועבר על ידי סחר מחמיד ונירית קורן-לורנס
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שינוי מוצעמדיניות עכשווית

דגש על נכסיםדגש על חוסרים

זיהוי הזדמנויותפתרון בעיות

מוכוונות להשקעהמכוונות לצדקה

מענקים, הלוואות, השקעות ומינוףמענקים לגופים ומוסדות

פחות שירותיםיותר שירותים

דגש על ארגונים וולונטרייםדגש גבוה על גופים ומוסדות

התמקדות בשכונות או קהילותהתמקדות ביחידים

פיתוחתחזוקה

ראיית האנשים כאזרחים ושותפיםראיית האנשים כלקוחות

לפתח פוטנציאל"לתקן" אנשים

הפתרון הוא אנשיםהפתרון הוא תוכניות

אסטרטגיה בסיסית בחמישה שלבים

לגלות נכסים חבויים	 

לגלות מה חשוב לאנשים מספיק כדי שיפעלו למענו	 

לפתח אסטרטגיות לגיוס של קבוצות כדי שיפעלו	 

לגלות תפקידים שונים לתכניות ולאנשים	 

הגופים מובילים בכך שהם זזים אחורה	 
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תרגיל: שותפים בקהילה

כאשר ברצוננו למפות את המניעים הפנימיים אשר יובילו חברי קהילה לעשייה התנדבותית משמעותית, עלינו לזהות את תחומי העניין שלהם, 

את הנושאים הבוערים עבורם ואת מנעד הכוחות והיכולות הקיים בהם. לצורך כך מצורף נוסח תרגיל כדוגמת תהליך מיפוי חווייתי ומשתף. לאחר 

איסוף הנתונים מכלל חברי הקהילה, ניתן לבחון את היתרונות היחסיים העולים ולתכנן את הפעילות כך שיופק המרב בעשייה היישובית.

חוזקות אישיות

מה יש לי בראש?

דברים שאני יודע ואשמח 
לדבר עליהם עם אחרים

מה יש לי בידיים?

איזה מיומנות יש לי, דברים 
שאני יודע לעשות ושארצה 

לשתף אחרים בעשייה

מה יש לי בלב?

דברים שמאוד אכפת לי מהם
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חוסן קהילתי 4

תיאוריה וצירים מרכזיים

מטרתה של הקהילה והצלחתה נמדדת בהיותה מקום בטוח עבור חבריה לאורך זמן. 

הקהילה הראויה / האידיאלית - מכילה שורה של סטנדרטים ערכיים אשר מובילים למסוגלות קהילתית. 

קהילה בעלת מסוגלות מקיימת בתוכה: אפשרות להשמעת קול החברים בה, תחושת משמעותיות, מנגנונים מובנים ליישוב סכסוכים, שותפות 

בקבלת החלטות, דיאלוג עם הסביבה, יכולת ניהול משאבים פנימיים, חיברות למנהיגות, למידה רפלקטיבית ושיטתית כתהליך פנימי מתמשך.

סקרים אשר אוספים נתונים בנוגע לשאלת "מהו יישוב אידיאלי" פורטים מגוון רחב של תשובות

4 היישוב האידיאלי, חוסן ומה שביניהם - עיקרי הרצאתו של דימה לינקדין, "מכון משאבים"
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מושג: חוסן קהילתי

ותהליכיה  משאביה  באמצעות  ולחזק,  לקדם  קהילה  של  היכולת 

וארגונים בקהילה  יחידים  יכולות אישיות וקבוצתיות של  הפנימיים, 

מתוך תפיסה המבוססת על עקרונות של הזדמנות צודקת ושווה, 

הבנה, השתתפות, אחריות חברית ומסוגלות עצמית.

(Black & Hughes, 2001:31)

מה אנחנו יודעים שמסייע לישוב להתאושש משינויים ומשברים?

תיאוריות ומודלים רבים נבנו במטרה לסייע למערכות לפתח 

חוסן. הוכח כי תחושת חוסן בעת שגרה היא מנבא משמעותי, 

מהימן ותקף עבור חוסן בעתות משבר או חירום. ניתן למפות 

החוסן  להגברת  יוביל  ותחזוקם  חיזוקם  אשר  עוגנים  מספר 

קולקטיבית,  יעילות  מנהיגות,  כוללים:  אלו  עוגנים  המקומי. 

אמון חברתי, מוכנות וקשר למקום.

מנהיגות

תפיסת תפקוד הרשות 

המוניציפלית, רציפות 

בקבלת שירותים, אמון 

ברשות ובמקבלי 

ההחלטות

יעילות קולקטיבית

עזרה הדדית ודאגה לאחר 

)לכידות(, תפיסת מסוגלות 

קהילתית

מוכנות

היכרות עם מערך 

ההתארגנות ותפקידים 

בחירום. תפיסת מוכנות 

יישובית וכשירות לחירום

אמון חברתי

יחסי אמון בין התושבים, 

יחסים בין קבוצות בישוב

קשר למקום

גאוות שייכות לישוב, ערכים 

ואידיאולוגיה
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רציפות תפקודית של היישוב  

ישוב ייתפס כבעל חוסן או כבעל כושר הסתגלות גבוה, כאשר יוכיח תפקוד רציף וישמר פעולות ורוטינה שגרתית קבועה בעתות שינוי או משבר. 

מקבלי ההחלטות ביישוב והתושבים עצמם מעוניינים לבסס תחושת שליטה	 

היישוב כמערכת נדרש להמשיך להתקיים ונשען על מספר עוגנים שמייצרים עבורה וודאות ועקביות	 

כאשר מנתחים את הרציפויות התפקודיות, נהוג לבחון ארבעה ממדים עיקריים:

רציפות קוגניטיבית-מציאותית . 1

נהלים ותקנונים של היישוב - הבנה ופעולה על פיהם	 

עדכון התושבים במידע, והפצת מידע פנימי	 

"חוקי המשחק" ביישוב, בהנהלה, בוועד	 

הבנה של תהליכים	 

רציפות תפקודית. 2

מי הם בעלי התפקידים ביישוב - מה התפקידים הממונים עליהם? האם הם ממלאים אותם כראוי?	 

מהי ההיררכיה התפקודית?	 

עסקים ביישוב וענפי היישוב - שגרת פעילות	 

מה הסטטוס של היישוב?	 

תיאור פעילויות ביישוב	 

רציפות חברתית. 3

חברי היישוב ומעמדם	 

השתתפות באספות, חגים, פעילויות קהילתיות	 

היחסים החברתיים בין חברי היישוב, יחסים בין המנהיגות	 

המקומית לתושבים	 

רציפות היסטורית. 4

ערכים, חזון ואידיאולוגיה מקומית	 

אירועים שחוגגים ביישוב	 

מסורת יישובית	 

זיכרון והנצחה	 

איך המועצה תופסת את היישוב?	 

אנשים זקוקים לתחושת 

שליטה על מנת להרגיש בטחון 

ורגיעה

בעלי התפקידים בישוב כבעלי סמכות   

ואחריות קהילתית

כלל התושבים  

תחושת וודאות 

ועקביות יוצרת תחושת 

שליטה

פעילות מוסדרת, קבועה וצפויה   

מובילה לוודאות

חזרות ויכולת ניבוי המחר מובילים   

לתפיסה עקבית של 

המציאות

הצורך 

בשליטה, עקביות 

וודאות עולים ומתגברים 

בעיתות חירום, שינוי או משבר

שמירה על עוגני רציפות תפקודית יספקו 

את צרכיהם המנטליים של חברי הקהילה 

ויאפשרו תפקוד רציף ואדפטיבי 

וימנעו קריסה וכאוס
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לאחר בחינת עומק של כל אחת מבין הרציפויות המתוארות, ישנן מספר שאלות שכדאי לשאול ולתת להן תשובות ברמה המערכתית.

כיצד הרציפויות באות לידי ביטוי ביישוב שלי?	 

כיצד כל אחד מגורמי החוסן הקהילתי  )הרציפויות( בא לידי ביטוי ביישוב?	 

מהם הכוחות הקיימים בקהילה שלי?	 

האם ניכרים פערים בין תפיסות המנהיגות המקומית לבין תפיסות תושבי היישוב ?	 

בתום תהליך האבחון )שאילת השאלות וגיבוש התשובות( יש לבנות תכנית עבודה אשר מטרתה, צמצום הפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי.
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עבודה עם מתנדבים 5

אתגרים, גיוס, שימור וניהול

התנדבות

"עשיית מעשה למען מישהו אחר, שאיננו בן משפחה - ללא כוונה לקבלת תמורה חומרית מידית, מתוך בחירה חופשית".

תחושת  את  מחזקת  ההתנדבות  וכישורים.  יכולות  הפעלת  תוך  ורגשיים  חברתיים  צרכים  לסיפוק  הערוצים  אחד  היא  בקהילה  התנדבות 

ההשתייכות לקהילה ולחברה. אדם פעיל מעורב ומחויב יותר לקהילתו.

מתנדבים בקהילה נכונים לפעול מתוך מניעים אישיים וחברתיים ובשל הרצון לחוש שייכים ומשמעותיים בקהילה. פעולת ההתנדבות נעשית מתוך 

בחירה חופשית ובאופן, שמאפשר לכל אחד להתנדב.

התנדבות היא...

פעולה מסייעת הנתפסת כבעלת ערך ע"י הפרט.	 

אינה מכוונת באופן ישיר לרווח כספי ושאינה נכפית	 

מטרתה להיטיב עם פרט, קבוצה או מטרה.	 

מבוססת על ההכרה של היחיד בזכותו לבחור: האם? עם מי, מתי ובאיזו תדירות ירצה לפעול.	 

מניעים להתנדבות

מניעים אינסטרומנטליים: השגת הערכה, הכרה, קבלת תחושה טובה, השפעה, הטבעת חותם.	 

מניעים אלטרואיסטים "זולתניים": מניעים דתיים, רצון לעזור לזולת, שאיפה לתיקון עוולות...	 

רצון להצטרף לארגון מסוים: סיבות ערכיות, הזדהות.	 

3 המוטיבציות להתנדבות בקהילה:

תחושת השתייכות - מערכות יחסים	 

הישגים - השלמת משימות	 

כוח והשפעה - הנעת תהליכים ואנשים	 

הפרט המתנדב יכול לפעול על בסיסן של שלוש המוטיבציות המוזכרות מעלה. הבדלים בין אישיים ומצביים יקבעו את חוזקה והשפעתה של כל 

אחת מן המוטיבציות. יש להבין ולזכור כי מינונים ועוצמות אלו צפויים להשתנות לאורך הזמן וכמובן בין אדם לאדם ובין מצב למצב.

"התנדבות היא כביש דו כיווני, מדובר במה שאנחנו נותנים וגם במה שאנחנו מקבלים"

עקרונות בהפעלת מערך מתנדבים

על היישוב לבחון מראש את מטרות ההתנדבות, לפעול ולהפעיל את המתנדבים בצורה מובנית,  על בסיס ראייה מערכתית ותכנון לטווח ארוך. 

הניסיון מלמד כי יש צורך ממשי בהכוונה וליווי של קבוצות מתנדבים על מנת לשמר את אותם מניעים ולייצר פעולה אמיתית, שתוליד תוצרים. 

תוצרים וחוויות ההצלחה יהוו "דלק" למנוע הפנימי ויבטיחו המשכיות ותחושת סיפוק.

5 עיקרי מודל "שדמות" לבניית קהילה, הועבר על ידי סחר מחמיד ונירית קורן-לורנס
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המלצות להכשרת המלווים של המתנדבים:

מומלץ כי פעילויות הוועדות ילוו על-ידי נציג )נציג מהוועד המקומי / מלווה מהקהילה/ מנהל הקהילה/ נציג מלווה מהמועצה(.	 

על מנת לייצר תהליך מקצועי ולטווח ארוך, מומלץ להכשיר את המלווים באופן מקצועי לפני כניסתם לעבודת הליווי ובמהלכה.	 

המלצות לאופן ליווי המתנדבים:

זהו את הפערים המצויים בין המצב הקיים למצב הרצוי בקהילה או בתחום מסוים.	 

כתבו חזון, מטרות ויעדים למערך ההתנדבות.	 

חשבו על מסגרת פעילות, שמייצרת תוצרים משמעותיים אך אינה גובה מחיר כבד מדי מצד המתנדבים.	 

בנו מנגנון חיזוקים, שישמר את אותם מניעים המושכים את המתנדבים.	 

הסדירו את תהליכי העבודה בנושאים הבאים:

אופן גיוס החברים	 

אופן החלפת החברים	 

נהלי ההתכנסות	 

תהליכי קבלת ההחלטות	 

תהליכי תיעוד ופרסום	 

תהליכי הדיווח לוועד המקומי	 

הגדירו את תפקידי הוועדה	 

ערכו חלוקה של התפקידים בצוות	 

ערכו תכנית שנתית ורב-שנתית	 

גבשו את אופן פעילות הוועדה המתאים ליישוב שלכם: האם יש דגש על ההיבט החברתי בישיבות? האם האווירה בין חברי הוועדה נינוחה? 

האם נקבעו ימי פעילות קבועים?  האם מיישמים מטרות?  וכדומה.
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הובלת שינוי בקהילה 6

גישות ותפישות

מהו שינוי?

מצב חדש רלוונטי ומשפיע, שאינו נוצר באופן טבעי עם חלוף הזמן	 

חוויה פסיכולוגית חדשה וראשונית	 

אירוע הנקלט בחושיו של אדם	 

תהליך דינאמי ומתמשך	 

 שים לב!

בקהילות, שינוי איטי גורר תחושת אכזבה, הגורמת לירידה במוטיבציה )דה מורליזציה(

תהליכים אורכים זמן, אך הציפייה לתוצאות השינוי מיד עם רגע הכניסה אליו, אינה פועלת באופן לוגי, אלא בעיקר בצורה אמוציונלית. לכן, לעתים 

קיימת סתירה בין משך השינוי הנדרש לצורך יצירת אפקט לבין נקודות המבחן אותן קובעים השותפים לתהליך באופן בלתי פורמאלי. 

ישמרו את המוטיבציה של השותפים  ביניים,  "הצלחות בדרך"/תועלות  והדגשת  יחד עם שיקוף  ציפיות בטרם הכניסה לתהליך השינוי,  תיאום 

ו"יתדלקו" את המשך הפעילות.

שילוב בין תהליך תחזוקת המוטיבציה להצבת מדדי הצלחה ברורים ולוח זמנים מובנה יגביר את סיכויי הצלחת תהליך השינוי והתחושות 

הנלוות אליו.

השפעות השינוי

שינוי ישפיע ב-3 תחומים מרכזיים:

בתחום הקוגניטיבי. 1

בתחום הרגשי-אמוציונלי. 2

בתחום ההתנהגותי. 3

רמות שונות של שינוי

החלפת  מצריך  ושאינו  ממוקד  התנהגותי,  שינוי  שמטרתם  לשינויים  מתאימה  הראשונה  הרמה  רמות.  לשתי  כללי  באופן  לחלק  ניתן  שינויים, 

אידיאולוגיה או שינוי בתפישת עולם - שינויים כאלו נקראים שינויים ממעלה ראשונה.

דוגמאות לשינויים ממעלה ראשונה: שינוי שעות קבלת קהל ביישוב, החלפת נותני שירותים, שיפוץ מבנים וכיו"ב. 

הרמה השנייה מתייחסת לשינויי עומק, שינויים מקיפים, רחבים וארוכי טווח. סוג זה של שינויים מצריך שבירה או החלפה של הנחות יסוד קיימות 

ואימוץ פרדיגמות התייחסות חדשות. כמצופה, שינויים מסוג זה, גוררים התנגדות רבה יותר ומעוררים במקרים רבים חרדה ומתח ברמות שונות. 

שינויים אלו נקראים שינויים ממעלה שנייה. דוגמאות לשינויים ממעלה שנייה: גיבוש חזון יישובי, מעבר מניהול על ידי וועד אגודה לניהול על ידי וועד 

מקומי סטטוטורי, מעבר מתקשורת חד צדדית לתקשורת משתפת וכיו"ב.   

5 עיקרי מודל "שדמות" לבניית קהילה, הועבר על ידי סחר מחמיד ונירית קורן-לורנס
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מאפייני ההתנגדות לשינוי

שינוי, לצד האופטימיות והסיכויים הטמונים בו, עשוי לאתגר את הנורמות הלא-פורמליות, ההרגלים שהתמסדו בתוך הקהילה וההבניה החברתית. 

אנשים נוטים לכן, לחשוש משינויים, כי הם כרוכים בוויתור על הקיים לטובת העתיד, זניחת "אזור הנוחות", העלאת רמת אי הוודאות ולקיחת סיכון. 

הדבר עשוי להוליד התנגדויות ולייצר חסמים. 

סוגים שונים של התנגדויות לשינוי: 

התנגדות קוגניטיבית:

דבקות בעמדות קיימות	 

הכחשת המציאות שבעטיה נדרש שינוי	 

גיוס טענות ונימוקים כנגד תהליך השינוי, תירוצים והצטדקויות	 

רגשות פעילים:

רוגז, בוז, כעס ואי-שקט	 

התנגדות פסיבית-אגרסיבית: התנגדות רגשית סמויה, אי-עשייה, סגירות והתכנסות.	 

חששות מהלא נודע ומאובדן שליטה	 

חוסר אונים נרכש-כישלון.	 

הנטייה לקונפורמיות ולשימור הרגלים	 

חשש מאובדן הזהות האישית בתוך תהליך השינוי	 

החשש מהפגיעה בדימוי העצמי ובמעמד	 

תופעת ”הצדקת המאמץ“	 

 	“)sunk cost( תופעת ”ההשקעה ששקעה

עוגנים בהטמעת שינוי אפקטיבי

עבודה עם סמכות והשפעה

 יצירת קואליציה תומכת שינוי בשיתוף
בעלי הכוח הפורמלי והבלתי פורמלי

 הערכה של העמידה במטרות
וביעדי השינוי

 תכנון וביצוע של תהליך רציף
המכיל יעדי ביניים

העצמה

 הנחיית מובילי השינוי כך שיוכלו
להנהיגו באופן אפקטיבי

אחריות משותפת 
להצלחת התהליך
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צמיחה דמוגרפית 7

תמורות במרחב

כאשר מדברים על צמיחה דמוגרפית, הכוונה היא לתוספת לאוכלוסייה הקיימת במועצה/ישוב.

לחברות  קליטה  ובקיבוצים  קהילתיות  ההרחבות  קמו  הדמוגרפית.  הצמיחה  תהליך  את  להאיץ  הישובים  את  הביא  המזדקן  הדמוגרפי  המבנה 

בסטאטוסים שונים. 

הצטרפות תושבים חדשים הוא אחד הגורמים שהביאו לשינוי בהרכב האוכלוסייה בישובים הכפריים. מאחר ולא תוכנן ולא נבחן הצורך באכלוס 

מתמשך ובר קיימא של הישוב הכפרי יש ישובים אשר סיימו את הקיבולת התכנונית שלהם, ואחרים בעלי קיבולת פנויה, או כאלה שעדיין לא תכננו 

הרחבה. 

בכדי לעצב את המציאות הרצויה ולא להגיב למציאות הקיימת, נדרש מהיישובים הכפריים לקבוע כיעד אסטרטגי את הצמיחה הדמוגרפית 

ואת  כלכליים של הפרויקט  ארגוניים, משפטיים,  לכלול את ההיבטים החברתיים,  על התכנון  ובהלימה, לתכנן תכנון מושכל את התהליך. 

התכנון הפיזי.

צמיחה דמוגרפית - תכנון מערכתי 

תהליך תכנון מושכל של תהליך צמיחה דמוגרפית בישוב

המטרה- להיות ישוב כפרי רב דורי.	 

מה נדרש- קליטה ואכלוס מתמשך ובר קיימא.	 

מהם הצעדים וההחלטות שנדרש מהישוב לעשות מבחינה קהילתית, כלכלית, תכנונית משפטית, ארגונית ?	 

שאלות מפתח:

מי אחראי על הצמיחה הדמוגרפית בישוב?. 1

מי מוביל את הצמיחה הדמוגרפית ביישוב ?. 2

מקומו של מנהל הקהילה בפרויקט ?. 3

מדובר בתהליך שאורך 3-7 שנים. התהליך המתואר הינו מסובך ומורכב: משתנים חיצוניים ופנימיים, החלטות בשלב מקדמי ישפיעו על השלבים 

הסופיים. התהליך מחייב סנכרון.

אז... איך עושים את זה נכון ?

הכנת תכנית עבודה	 

גיבוש צוות רב מערכתי המשלב אנשים מהתחום הפיזי והחברתי קהילתי.	 

הקמת תת ועדות לנושאים מקצועיים ותכנית עבודה עבור כל תחום )פיזי, חברתי קהילתי(.	 

שיתוף ציבור )חיבור ורתימת הקהילה לתוכנית, עדכון שוטף(.	 

יעוץ וליווי מקצועי	 

מנהיגות 	 

שת"פ בין המנהלים.	 

7 הערכות לתהליך קליטה, צמיחה דמוגרפית בישוב הכפרי, ורד יהלום-חטיבה להתיישבות
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תכנון חברתי

זהות קהילתית הנה תנאי מרכזי לקליטה של אוכלוסיות חדשות. זהותו הקהילתית של היישוב בהיבטים האיכותיים תהווה מקור משיכה או דחייה 

מצד אוכלוסיות חדשות בעלות פוטנציאל להצטרפות, כמו גם בחירה מחודשת ביישוב כבית, מצד החברים הוותיקים. הקהילה הקולטת צריכה 

תהליך  לכל  יישומית  תשתית  שיהווה  חזון  בקהילה.  המשותפים  הערכים  בסיס  על  שיהיה  אסטרטגי,  /תכנון  משותף  עתיד(  )תמונת  חזון  לנסח 

הצמיחה הדמוגרפית. כמו כן, יש לקבוע את כמות וקצב הקליטה ולערוך תכנון דמוגרפי, זאת יחד עם תכנון תהליכי המיון והקבלה.

בניית תשתית ארגונית משפטית לקליטה

על בסיס החזון יש לבנות תשתית ארגונית משפטית לקליטה - שינוי ועדכון תקנון אגודה/בנייה, הקמת אגודה קהילתית, בחינת זכויות בקרקע, 

סטאטוס הנקלט וכד', הגדרת חובות זכויות של הנקלט ביחס לנכסי האגודה וכד'. ועדת קבלה/יישובית/אזורית, מיסים, תשלומים, חוזים ועוד.

בניית תשתית תכנונית

על פי האופי התכנוני של הישוב יש לבנות תשתית תכנונית בראייה קהילתית רב דורית. שכונה,  בנייה מרוכזת, בנה ביתך, דיור בר השגה, מחסניות 

ציבור, קיבולת מבני מערכת החינוך ע"פ תחזית  בית צומח, חניות, דרכים, תשתיות, שצ"פים היבטי תחזוקה, תעסוקה, הערכות למבני  קליטה, 

אכלוס, תאי דואר וכד', בית גיל הזהב. שירותי בריאות. התכנון הפיזי קובע את קצב הקליטה, קובע את המחיר וחלקו נתון להחלטות חיצוניות.

בניית תשתית ארגונית - ניהולית

יזם, שיווק. התאמת מערך  יזמות עצמית, שכירת  ניהולי לניהול הפרויקט. הקמת מנהלת בנייה, ועדת קבלה/הכרות ועדת קליטה.  יצירת מבנה 

השירותים בישוב, צורת התאגדות, שינוי מבנה ארגוני. 

בניית תשתית קהילתית

בהיבט הקהילתי, נדרשת הכנה של הקהילה הקולטת. כמו כן, על הישוב לבצע ולתכנן תהליך קליטה סדור להכרות ושיתוף של הנקלטים החדשים, 

ואירועים,  בחגיגות  הנקלטים  שיתוף  והיכרות.  התערות  לאפשר  מנת  על  יישוביים  פנים  תקשורת  באמצעי  שימוש  נקלט,  תיק  הכנת   - משמע 

הזמנתם להשתתף ולהתנדב בוועדות בישוב, הנחת אבן הפינה, ועוד. 

בניית תשתית כלכלית

בהיבט הכלכלי - יש לתכנן את עלות הפרויקט והיקפו. לקבוע מראש עלות דמי קבלה,/הון אגודה, מרכיבי הנחה וסבסוד, סוגיות מימון, מיסוי, ביטוח, 

כוח אדם )יועצים משפטיים, מהנדסים, מנהלי פרויקט( אירועי קליטה ועוד.
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ממשק חדש-ותיקחברים ותיקיםחברים חדשיםרפרנטנושא

הערוץ 

התרבותי

ועדת תרבות 

אבנר

הצגת חיי התרבות הקיימים 	 
היום בקיבוץ - במפגש

תכנון וביצוע אירועי תרבות וחגים 	 
משותפים

התייחסות לקליטה במסגרת 	 

אירועי התרבות, שיתוף בפעילויות 

של חגיגות שנות ה-60.

מנהלת הערוץ החינוכי

חינוך רחל

מפגשים אישיים עם מנהלת 	 
החינוך –  עד סוף 3/10

הבהרות לגבי מעמד ההורה 	 
ה"חדש" מול מנהלת החינוך 

של הקיבוץ ושל המועצה

הסבר על מערכת החינוך 	 
)מבנה ארגוני, אידיאולוגיה, כ"א, 

תקציב וכו'( – במפגש

ע"פ תוכנית שתוגש ע"י הנהלת 	 
החינוך בדגש על היכרות 

והכנת מבנים

תכנית ליווי וקליטה 

של הילדים הותיקים

היכרות הילדים החדים והותיקים 	 
במערכת החינוך טרם כניסתם 

למערכת החינוך )בית ספר/גנים(

בהמשך - שילוב הילדים 	 
החדשים במערכות החברתיות 

בקיבוץ.

מנהל חברתי

הקהילה רונן

מפגש היכרות ע"י מצגת 	 
והיכרות עם הנפשות הפועלות 

בתחומים השונים )חינוך 
תרבות וכו'( – באחריות צוות 

קליטה.

מפגש עם החברים החדשים 	 
בנוכחות גלעד על מנת להציף 

פחדים וחששות מהליך 
הקליטה בקיבוץ )ייתכן ויאוחד 

עם מפגש ההיכרות( באחריות 
גלעד ואביב

הכנת "אוגדן קליטה" – טל חן 	 
וורד

סיור להכרת המרחב הפיסי 	 
וההיסטורי של עין כרמל.

מפגש עם החברים 

הותיקים בדגש 

על חברים צעירים 

ברוחם בנוכחות 

גלעד וורד על מנת 

להכיר פחדים 

וחששות מהליך 

הקליטה של 

החברים החדשים – 

באחריות ורד וגלעד

משפחות "מאמצות" – באחריות 	 
הצוות, להשהות בינתיים

אירוע חברתי במטרה לגבש את 	 
הקבוצות )בשונה מטיול שגרתי 

כמו ט"ו בשבט שהיה ללא 
אוריינטציה של גיבוש(

משולחן מנהלת הקליטה – אביב 	 
וורד

לשקול הזמנת חברים 	 
חדשים במהלך שנת החופש 
להשתתפות – ללא הצבעה- 

באסיפות הקיבוץ – ורד וחנן

פרסום פרוטוקולים של מזכירות 	 
הקיבוץ לכלל החברים

גיבוש חברתי בין החברים 	 
החדשים לחברים הותיקים 

הצעירים

הפעלת אתר האינטרנט.	 
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דגשים והמלצות

אין קיצורי דרך!!!	 

חשוב לתכנן מראש ועם זאת לקחת בחשבון הפתעות ונסיבות לא צפויות. 	 

כדאי לקיים תקשורת רציפה עם האוכלוסייה הקולטת והנקלטת 	 

לפני תחילת הקליטה: יש להגדיר מבנה הירארכי של וועדת קליטה ולבחור צוותים שיטפלו בנושאים הקשורים באספקטים השונים של הקליטה 	 
בשלבים השונים.

יש לבצע מעקב שוטף וצמוד אחר פעולת הצוותים, לכנס על בסיס קבוע את וועדת קליטה ולחתור לטיפול מהיר בבעיות שמתעוררות.	 

יש לשלב הנקלטים, התושבים החדשים בחיי היישוב, עוד לפני הקליטה וכמובן מיד לאחריה.	 

המלצה על תקופת שכירות לפני העתקת קבע של מקום.	 

יש לבנות מנגנון של "משפחות מאמצות" לנקלטים החפצים בכך. 	 

סיכום

תהליך התכנון והקליטה מורכב ומחייב עבודה מערכתית.

התשתיות שנבנה בהווה ישפיעו על אופי היחסים הקהילתיים בעתיד.

האחריות על הובלת תהליכי הצמיחה היא על המנהיגות האזורית/יישובית.

במהלך הקליטה ולאחר האכלוס על היישוב לבצע תהליך בינוי קהילתי תהליך הבונה את הזהות הקהילתית המתחדשת.
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גיוס משאבים 8

גיוס משאבים הינו תהליך נדרש וחשוב על מנת להוציא לפועל יוזמות חברתיות וקהילתיות

מדובר בתהליך ארוך בדרך כלל, שצורך בעצמו משאבים רבים. מרבית היזמים מתקשים למצוא בעצמם את האנרגיות ואורך הרוח הנדרשים 

לשם קיומו. יש למפות את הצרכים השונים לתפעול המיזם הן בפריסה פרויקטאלית והן בלוחות הזמנים.

של 	  מכלול  על  דגש  ששמה  כיום  הפילנתרופיים  המשאבים  תפיסת  את  תואמת  איננה  כסף,  גיוס   = משאבים  גיוס  של  המקובלת  התפיסה 
משאבים חומריים ומופשטים. 

השלב הראשון הנדרש לצורך גיוס משאבים הוא מיפוי לצרכים וללוחות הזמנים. 	 

סוגי משאבים

שירותים - אם שירותים הנובעים משימוש בתשתיות קימות בארגון ואם שירותים הנובעים ממקצועיות הארגון 	 

זמן עובדים - כמו בנקודה הקודמת, גם כאן ישנה תמיכת מתנדבים בתחום המקצועי ממנו הם באים ותמיכת מתנדבים בצרכים כללים	 

מוצרים - הן מוצרים/שירותים של המגייס והן מוצרים/שירותים שהמגייס גייס עבור התרומה	 

פרסום - באמצעות אימוץ הרעיון המרכזי והפצתו בקרב הגוף התורם ובקרב תורמים פוטנציאלים נוספים	 

כסף - כסף, מלגות, רכישת שירותים...	 

מוטיבציות להקצאת משאבים

מניעים אישיים - הכרה בחשיבות הבעיה, קשר אישי או הכרות קודמת עם המבקש, תחושת סיפוק מעצם הנתינה, אי נעימות לסרב, תחושת 	 
שייכות, "ניקוי" המצפון, להראות אזרח טוב.

מניעים עסקיים - שיקולי תדמית, שיפור "יחסי השכנות", יחסי ציבור, הגברת הנאמנות למוצרי/שירותי המגייס, השפעה ועיצוב מדיניות, גיבוש 	 
הפעילים ויצירת גאוות יחידה על בסיסו של ציר ערכי.

מניעים סביבתיים - מיצוב הארגון או היישוב כגורם מועיל, חשיבות נושא הפרויקט, מודעות גבוהה לאחריות סביבתית. 	 

מקורות אפשריים לגיוס משאבים

קרנות - קרנות ישראליות העוסקות בתחום, קרנות חוץ ישראליות התורמות לישראל.	 

קהילת היישוב - דמי חברות, גביית תשלומים עבור השתתפות, אגודת ידידים.	 

קהילת השייכות - קהילה יכולה להיות מוגדרת על בסיס גיאוגרפי או על בסיס מכנה משותף אחר: רשויות מקומיות, שכונות בסביבה, מוסדות 	 
ומפעלים בסביבה הקרובה.

רשויות ומוסדות מדינה - מענקים, מלגות עידוד ותמיכה במיזמים חדשניים. 	 

עסקים - שילוב של רציונל- החלטה עסקית נבונה שיש לה השפעה חיובית על הצרכנים והעובדים ורגש - מערכת ערכים.	 

7 הערכות לתהליך קליטה, צמיחה דמוגרפית בישוב הכפרי, ורד יהלום-חטיבה להתיישבות
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הכנות ותהליכים מקדימים

היערכות ראשונית - בשלב ראשון של התארגנות לגיוס כספים יש להעריך ולתכנן את התהליך. שלב גיוס הכספים יבוא באופן טבעי לאחר 	 
ש"תיק הפרויקט" מוכן וערוך, קהל היעד, המטרות, היעדים, תכנית העבודה ותכנון התקציב מוכנים לשימוש.

מיפוי מקורות אפשריים - בשלב זה יש לקבוע תכנית גיוס משאבים מותאמת צרכים ולוחות זמנים של היישוב. תכנון כזה מוטב לו שיתבסס על 	 
מגוון מקורות ובעלי עניין וייקח בחשבון די אלטרנטיבות. לוח הזמנים לגיוס משאבים מהווה סנן טבעי מפני רעיונות חולפים. 

לעתים נדרש רה-עיצוב פרויקט תוך התחשבות במקורות האפשריים. בהקשר זה חוקי הטבע פועלים באופן מיטבי- רק החזקים והנחושים שורדים

עשרת המהלכים שיבטיחו כתיבה נכונה של תכנית עבודה

יש לוודא כי הבקשה מוגשת באופן מלא וללא חוסרים כלשהם - דבר שעשוי לעכב את אישורה.. 1

יש להגדיר את הבעיה והפתרון באופן נתמך תיעוד: נתונים סטטיסטים, סיפור מקרה מגובה, שימוש במקרה מוכר.. 2

על הבקשה להכיל יעדים מדידים אשר יאפשרו מעקב, בקרה ובחינת תוצאות.. 3

על הבקשה להיות עניינית ועם זאת, מקיפה, מעמיקה ומותאמת לדרישות הגוף אליו מוגשת. . 4

יש  לבנות תכנית הערכה מלווה.. 5

יש להכין תקציב מפורט.. 6

יש לבנות תכנית ניהול.. 7

יש לנסח את הבקשה באופן רהוט, מקצועי, מסקרן ומעורר עניין. לתת המחשות לבעיה אותה מנסים לפתור ולהתייעץ עם אנשים בעלי ניסיון . 8
בתחום כתיבת תכניות עבודה בתחום של קבלת תמיכות או מענקים. 

יש לשמור על רצף לוגי, הבנייה וסדר. . 9

על הפרויקט להיות ישים ובר ביצוע.. 10

תרשים זרימה לתהליך

גיבוש יעדי הגיוס

איתור מקורות פוטנציאליים

בקשת תמיכה

הרשאה/הסכם

ביצוע פרויקט

הגשת דוחות ביצוע

תקבולים
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תהליך הגיוס - אינדיקטורים לתהליך טוב ויעיל

תהליך שיש לו התחלה וסיום. 1

חשיבה מוקדמת על מגבלות וחסמים. 2

מיפוי מלא של מכלול הגורמים המעורבים. 3

קיומה של פונקציה מנהלת/מרכזת/אחראית אחת בלבד. 4
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החברה האזרחית

כלים לשיתוף הציבור - העצמת מעורבות חברתית 1
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כלים לשיתוף הציבור

העצמת מעורבות חברתית

שיתוף הציבור - דמוקרטיה השתתפותית

עקרון שיתוף הציבור נובע מהרצון להטמיע ערכי שוויון אזרחי. הוועדים המקומיים, הפועלים במסגרת הסמכויות אותן אצלה להם המועצה, נכון שיפעלו 

בהתאמה ולפי אותם עקרונות המנחים את המועצה האזורית. 

פעולה אמתית, עקבית ומתמשכת לפי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית, תוביל לביסוס אמון הציבור, חיזוק תחושת השייכות, ביסוס הסכמה רחבה, 

הפחתת התנגדות ומיתון ניגודי אינטרסים, עיגון צדק חלוקתי וחברתי ויצירת מחויבות ואחריות אזרחית בקרב הציבור לפיתוח חיי הפרט והקהילה.

קיימות פרקטיקות שונות בהן ניתן לנקוט על מנת לשתף את הציבור, להלן דוגמאות: 

פייסבוק - שיפור ועדכון תדיר של דף הפייסבוק. הפיכתו לבימת שיח של התושבים עם הוועד בו יוכלו להעלות הצעות, שאילתות, עדכונים און 	 
ליין, וקבלת משוב מן הציבור על פעולות קיימות או עתידות. חשוב לזכור כי עיקר משתמשי הפייסבוק הינם תושבים בגילאים 17-50. 

היא מהווה 	  ומתן במה לתושבים.  ישיר, בלתי אמצעי  ליצירת קשר  ביישוב מהותית  קיום אספה עד שתיים בשנה   - ביישובים  אספות כלליות 
פלטפורמה בה ניתן להשמיע קול ולהעלות צרכים או ביקורת כמו גם לקבל מידע ולהשפיע על תכניות עבודה, תהליכי קבלת החלטות כמו גם 

על תהליכי עבודה.

מרחב פתוח - שיתוף כלל הציבור בשיח על תכניות אזוריות העתידות להשפיע על כולם. במרחב הפתוח מוצג הרעיון והציבור כולו שותף, 	 
באמצעות שולחנות עגולים וועדות נושאיות ביישובים ואחר כך במרחב הפתוח לגיבוש התכנית ולא רק כמחווה דעה על מוצר מוגמר.

קבוצות מיקוד - משמשות בדרך כלל לקבלת משוב על פעולות, מדיניות, ניתוח צרכים או תכנון קהילתי. 	 

ועצמאות פעולה 	  דיאלוג עם קבוצות שונות. מתן חופש  - נתפס ככלי השיתוף המיטבי בכדי לעודד  נושאיות  וועדות  ו/או  נושאיים  פורומים 
המעלים  וככאלו  כמעוררים  שיתוף  של  אלה  תהליכים  מקבל  הציבור  אפקטיביות.  יותר  שיתוף  תוצאות  להניב  עשויה  לפורומים  )אוטונומיה( 
את רמת המודעות לעבודת הוועד ולעבודת הרשות ולנגיעה לטובת הציבור וקידום צרכיו. לפורומים יכולת מוכחת בגיוס מרב הציבור לנושאים 
השונים בהם עוסק הפורום ושיתוף גורמי המועצה השונים עפ"י מידת הרלוונטיות שלהם. ראוי לציין כי פורומים, מפגשים- עשויים להגיע למגוון 

רחב מאוד של קהלים ולעומתם אתר האינטרנט והפייסבוק נחשפים רק לקהלים המשתמשים בכלים אלה. 

שיתוף הציבור - סיכום:

פעילות המועצה על בסיס עקרונות אלו, יחד עם פעילות הוועדים המקומיים ומנהלי הקהילות תוך יישום אוטונומיה ניהולית, יובילו לשיתוף 

מרבי של הציבור.

תהליכי שיתוף אינטראקטיביים תורמים בהכרח גם לרמת היידוע וגם לנכונות הציבור לקבל מידע נוסף העולה מהפרסומים. ברגע, שמשתרשת 

בציבור תחושת שותפות ומעורבות, המידע המועבר אינו נתפס כפופוליסטי וזוכה לאוזן קשבת יותר.
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שלטון מרכזי

ניהול פיננסי ותקציבי

צו הטלת מסי וועד מקומי

פורמט תקציב אחיד

טעימה מדיני עבודה – מנהל קהילה כשלוח הוועד

טעימה מדיני עבודה – דגשים יישומיים

1

2

3

4

5
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משאבים ותקציבים

ניהול פיננסי ותקציב

עקרונות יסוד

משרד הפנים פועל במדיניות של: "מוטב לסמוך בעיניים עצומות, אך מידי פעם יש לפתוח את העיניים על מנת לוודא כי העיניים של  האחר 

לא נעצמו..."

ניהול כספים לפי עקרונות: שקיפות, אמינות, אחידות, ומתן אפשרות לקיום והתפתחות ההתיישבות הארצית.

כפועל יוצא מכך, מוטלת החובה על הוועדים המקומיים, להגביר וליעל את כל הקשור לניהול מערכת הכספים. יש לוודא תיעוד נכון ומדויק של 

הכנסותיו והוצאותיו של הוועד. הצגה נכונה ומדודה של הנתונים הן בהקשר להכנת התקציב והן בהקשר לעריכת הדוחות הכספיים הינה הכרחית. 

היבטים כספיים וחשבונאיים בוועד המקומי 

ידי מבקר המדינה, במבנה קובץ אחיד של  הדוחות  ומדוקדק אשר נכפה על  ראינו כי בדעת משרד הפנים לפקח על הוועדים בפיקוח אחיד 

הכספיים ובניית מסגרת תקציב ברורה ומדויקת. מערך זה יאפשר הליכי בקרה ופיקוח. כן יאפשרו הדברים השוואה בין הוועדים הן למשרד הפנים 

כהשוואה כוללת של כלל המועצות האזוריות והן למועצות האזוריות להשוואה בין תקציבי היישובים. המבנה האחיד מאפשר אישור תקציב נאות 

ושוויוני, שממנו נגזר מענק האיזון השנתי.

חשוב להבין כי בניגוד למשק המסחרי המבוסס על כדאיות ו"רווח", הרי מטרת המשק הכספי של הועד הוא מימון השירותים לתושב, בלי 

חישובים של כדאיות ורווחים. רק צרכי התושבים, טובתם והפעלת המערכת ביעילות מרבית הם שצריכים לעמוד בסדר העדיפויות.

המסגרת החוקית לביצוע פעילות הועד

תקציב הועד המקומי הוא בגדר תקציב "הרשאה" כלומר, הועד רשאי להוציא את הסכום הנקוב בתקציב המאושר. יש לראות בתקציב מסגרת שאין 

לחרוג ממנה . ומאידך, אין חובה להוציא כל סכום שרשום בתקציב אלא ביחס למימוש אומדן ההכנסות.

הכנת תקציב

לצורך מילוי תפקידיו יכין ועד מקומי, תקציב הכנסות ויגישו לאישור המועצה. התקציב יוגש לאישור לא יאוחר מיום 1 באוקטובר לכל שנה לגבי 

שנת הכספים הבאה. במקרה בו הועד אינו מכין תקציב, תכין המועצה תקציב במקומו וזאת בכדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים לתושבי 

הישובים. המועצה תמסור בכתב לוועד את החלטותיה בדבר התקציב עד ליום 31 בדצמבר.

תפקידים עיקריים של התקציב הרגיל
קביעת היקף הפעילות במונחים כספיים לכל ענפי הועד בשנת כספים אחת.. 1

הבטחת המשאבים הדרושים למילוי המשימות.. 2

להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הועד כמסגרת מכסימלית שאין לחרוג ממנה.. 3

תפקידים נוספים של התקציב הרגיל
כלי שליטה של הנהלת הועד בפעילות היחידות השונות.. 1

מתן מסגרת לתכנון הפעילות וכן להשוואת הביצוע של הפעילות לתכנון.. 2

מתן אפשרות להשוואה בין תקופות שונות .. 3

יצירת נתוני עלות המסייעים להתחשבנות הועד עם  גורמים חיצוניים ועם המועצה.. 4
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צו ארנונה ועד מקומי

ועד מקומי רשאי באישור המועצה להטיל בתחום הנהלתו מס מוניציפאלי. אישור המס כפוף לאישור המועצה וכפוף להוראות חוק ההסדרים 

ועד   ועד מקומי על הטלת מיסי  לו. במקרה בו לא החליט  ייעודו של מס מוניציפאלי לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה  במשק המדינה. 

רשאית המועצה להחליט על הטלת מס בישוב. ועד מקומי ישתמש בשומות המועצה שנקבעו לצורך הטלת מיסי ועד. המועצה רשאית להסמיך 

את הועד לגבות את מיסי הועד, וליו"ר הועד אותן סמכויות הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית מיסים.

ביקורת חשבונות

חשבונותיו של ועד מקומי יבוקרו על ידי רואה חשבון שמינתה לצורך כך המועצה. רואה חשבון יגיש למועצה דו"ח על פעולותיו של הועד המקומי. 

הדו"ח הכספי יוגש למועצה לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. תמצית נתונים מתוך הדו"ח הכספי תופץ לתושבי הישוב בתוך 14 

ימים מהגשת הדו"ח למועצה.

משרד הפנים פועל ומנחה למתכונת אחידה. קיימים כללי דיווח מדויקים ומעמיקים. על הדוחות הכספיים להיות ערוכים ומדווחים על  פיהם. 

דוחות כספיים במתכונת הנ"ל יבוקרו על ידי רואי חשבון ויוגשו מידי שנה למועצה האזורית ולממונה על המחוז במשרד הפנים. יש לראות 

בתקציב מסגרת שאין לחרוג ממנה. מאידך, אין חובה להוציא כל סכום שרשום בתקציב, אלא להוציא רק את מסגרת ההוצאות התואמת את 

ההכנסות שמומשו. לשון אחר: אין לבצע חריגות.

התקציב הבלתי רגיל )תב"ר/ תקציב פיתוח(: 

התב"ר כולל את כל העלויות החזויות בגין פעילויות חד פעמיות בתחום פיתוח וביצוע עבודות ציבוריות שונות. ביצוע התקציב הבלתי רגיל אינו מוגבל 

לשנת תקציב אחת וביצועו אפשרי גם אחרי שנת הכספים שבה נערך.

פרויקטים מתמשכים אותם מבצע הוועד המקומי, ירשמו במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

תחילתו של תב"ר חלה עם אישור היקף ההשקעה ודרך המימון )תקציב מיוחד(, וסיומו עם סיום ביצוע העבודה.

יתרונו של התקציב הבלתי רגיל אינו בכך שהוא פותח כביכול מקורות הכנסה חדשים, כי אם בכך שהוא מאפשר לחלק את  מימונן של ההוצאות 

החד פעמיות הגדולות.

הערות מיוחדות בנוגע ליישום רישומי התב"רים:
יש להכין תב"ר מיוחד הכולל הוצאות ומקורות מימון לכל פרויקט בנפרד.	 

מקורות המימון נרשמים על בסיס מזומן וההוצאות ירשמו על בסיס מצטבר.	 

במסגרת הדיווח הכספי יוצגו היתרות המצטברות לכל הפרויקטים לתחילת השנה, במהלך השנה ולסוף השנה.	 

סכומי העודפים או הגירעונות הם זמניים כל עוד לא הסתיים ביצוע הפרויקט. ומועברים משנה לשנה.	 

בסוף השנה יוצג בדיווח הכספי, לכל פרויקט בנפרד: העודף או הגרעון לעומת התקציב, העודף או הגרעון על פי הביצוע, היתרות בחשבונות 	 
התקציב הבלתי רגיל יחולקו בסוף השנה לשני סוגים:

פרויקטים עם עודפים וגירעונות זמניים.	 

פרויקטים עם עודפים וגירעונות סופיים.	 

בפרויקט שהסתיים בעודף, יועבר העודף לחשבון "הקרן לעבודות פיתוח", וישמש כמקור לתב"רים בעתיד.	 

בפרויקט שהסתיים בגרעון, יש לאשר תקציב נוסף למימון הגרעון שנוצר. מקורות מימון אפשריים למימון הגרעון הינם:	 

הקרן לעבודות פיתוח.	 

התקציב הרגיל.	 

מקור מימון אחר מאושר.	 
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ניהול הכספים השוטף/ הדרכה לוועדים מקומיים בתחילת דרכם: 
חשבון בנק ינוהל בחשבון נפרד בו יופקדו כספי הגביה מהתושבים וכספי העברות מהמועצה האזורית.. 1

פנקס קבלות - יש לנהל פנקס קבלות נפרד הכולל את פרטי הוועד המקומי ופרטי התשלום. . 2

פנקס המחאות - יש להקפיד על פנקסי המחאות עם הגבלת סחירות וציון למוטב בלבד. אין לחתום על המחאות "בלנקו" בכל הנסיבות.. 3

רכישת טובין או שירותים - יש להקפיד על רכישות מספקים בעלי אישור "חוק עסקאות גופים ציבוריים" בתוקף.. 4

מעמדו המיסוי של הוועד המקומי  
 	www.misim.gov.il/hasreiyeshut :לכל וועד מקומי קיים מספר ישות מוגדר. ניתן לזהותו ולקבל מידע נוסף באתר רשות המיסים

הוועד מקומי יפתח תיק במשרדי מע"מ ויסווג כמלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח(.	 

הוועד המקומי יפתח תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי.	 

על הוועד המקומי לפתוח תיק במחלקת מוסדות ציבור בנציבות מס הכנסה.	 

דגשים בניהול החשבונות בוועד מקומי 

מבנה החשבונות בוועד המקומי ינוהלו על בסיס "שיטת המזומנים המתוקנת". דהיינו חלק מהפעולות תרשמנה על בסיס מצטבר וחלק על בסיס 

מזומן על פי נוסחאות קבועות בספר ההנחיות של משרד הפנים )"הספר הירוק"(.

להלן תמצית ההנחיות החשבונאיות הרלוונטיות החלות על רשויות מקומיות אותן יש להחיל גם על הועד המקומי. נדגיש כי חובת ניהול הספרים 

במבנה המפורט להלן אינה הכרחית ליישום על ידי הנהלת החשבונות באופן שוטף, אך יש לבצעה באופן המדויק ביותר בשלב עריכת הדו"חות 

הכספיים על ידי רואי החשבון.

הכנסות  

הכנסות מתושבים: נרשמות על בסיס תקבולים במזומן בלבד. בין אם מדובר בהכנסות למימון התקציב הרגיל, למימון תקציב פיתוח או למימון 	 
קרנות פיתוח. מערכת החייבים תתנהל באופן פרטני בקובץ הנהלת חשבונות נפרד מהנהלת החשבונות המרכזית.

הכנסות ממענקים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נרשמות על בסיס מצטבר. במועצה 	 

הניהולית  האוטונומיה  מודל  פי  על  הפועלים  המקומיים  לוועדים  וועדים  החזר  יועבר  כי  הגורסת  מליאה  החלטת  התקבלה  הגלבוע  אזורית 
היישובית. החזר זה, מהווה הכנסה משמעותית עבור הוועדים ומטרתו העיקרית היא בינוי צוות ניהול יישובי )מנהל קהילה, מזכירה( כאשר היתרה 

הינה עבור פעילות לתושבים. חישוב גובה ההחזר הינו נגזרת מתוך אחוז תשלום הארנונה למגורים בפועל.

הכנסות לקבל: מוצגות כסעיף מאזני של "הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו" רק אם החובות ודאיים ונתקבלו בפועל עד מועד עריכת הדוחות הכספיים.	 

הוצאות
הוצאות תרשמנה על בסיס מצטבר, כך שכל ההוצאות שנצברו עד לתום התקופה תהיינה כלולות בדוחות הכספיים. 	 

סוגי ההוצאות כוללות: משכורות, פנסיה המשולמת בפועל, מימון פעילות, השתתפויות וכו'.	 

רכוש קבוע

ההשקעה מופחתת עם זקיפת ההוצאה לתקציב הרגיל או לתב"ר, בהתאם למקור המימון. זאת שלא כבאגודות שיתופיות בהן הרכוש הקבוע 

מופחת על פני אורך החיים השימושיים של הנכס.

פירוט סעיפים מאזניים חריגים שאינם נרשמים בספרים:

חופשה שנתית - רישום ההוצאות מבוצע על בסיס הניצול בפועל ולא תירשם בספרים הפרשה בגין ימי חופשה לעובדים שטרם נוצלו.	 

דמי מחלה - רישום ההוצאות מבוצע על פי הזכאות של ימי המחלה ולא תירשם בספרים הפרשה בגין ימי מחלה שטרם נוצלו.	 

עתודה לפיצויים - הסכומים המופקדים בפועל יוכרו כהוצאה ולא תחושב יתרת עתודה לפיצויים לכלל העובדים.	 

עתודה לפנסיה - "פנסיה תקציבית" תירשם כאשר עובד פורש לפנסיה ולא תיכלל בספרים התחייבות  אקטוארית לפנסיה.	 

חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך אינן מוצגות בדוחות הכספיים.	 

הפרשה לחובות מסופקים אינה מוצגת בספרים. שכן, התקבולים נרשמים על בסיס מזומן. מסים, אגרות, היטלים והשתתפויות שטרם שולמו על ידי תושבים לא יכללו.
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משאבים ותקציבים

צו הטלת מיסי וועד מקומי

זכאות ועד מקומי להטלת מיסי וועד

ועד מקומי רשאי באישור המועצה האזורית להטיל ארנונה על נכסים הנמצאים בתחומו, הארנונה תחושב בהתאם לשטח הנכס במכפלת תעריף 

שקבע הועד המקומי בצו )תעריף המצרפי הן של המועצה והן של הועד, לא יפחת מתעריף המינימום ולא יעלה על תעריף המרבי(.

המלצת משרד הפנים לגבי סכום הארנונה המוטל על ידי ועד מקומי, שלגביו נדרש אשור שרי הפנים והאוצר, הוא כי תעריף הועד המקומי לנכס 

מסוג מגורים לא יעלה על 30% מתעריף המועצה האזורית. בנוסף, ההמלצה היא, כי לא תוטל ארנונה על ידי הועד המקומי על נכסים שאינם 

למגורים אלא על ידי המועצה האזורית בלבד. עם זאת יובהר כי אין בהמלצות אלה כדי לפסול את תעריפי הוועדים הגובים כדין יותר מ-30% 

מתעריף המועצה )הכוונה לאותם ועדים שהטילו בעבר כדין ארנונה זו( ואלה המטילים כדין ארנונה שלא למגורים.

חשוב להבין כי אין מדובר בפעולה הנמצאת בסמכות אישורו של הוועד או של הוועד ושל המועצה האזורית, כי אם מצריכה אישור שר הפנים ושר 

האוצר וכפופה לתהליך ארוך ובירוקרטי.

הטלה ראשונה של ארנונה ע"י ועד מקומי

הנחיות שהוציא משרד הפנים )ב-15/5/05( דנות בהטלה ראשונה של ארנונה כללית ע"י ועד מקומי המחויבת באישור שרי הפנים והאוצר:

המסמכים הנדרשים

להגשת בקשה להטלה ראשונה של ארנונה ע"י ועד מקומי יצורפו המסמכים הבאים:

פרוטוקול הועד המקומי בו הוחלט על תעריף הארנונה.	 

צו המסים של הועד המקומי.	 

הסבר מפורט לדרך חישוב תעריף הארנונה.	 

תקציב השנה הנוכחית ותקציב שנה קודמת.	 

פרוטוקול המועצה האזורית המאשר האצלת סמכויות לוועד המקומי.	 

פרוטוקול המועצה האזורית המאשר את תעריף הארנונה, בין אם הוא זהה לסכום שביקש הועד ובין אם סכום אחר.	 

הסבר מטעם המועצה האזורית כיצד מומנו השירותים בשנים קודמות במקרה והטלת הארנונה נובעת מהאצלת סמכויות חדשות לוועד המקומי.	 

הצהרה חתומה ע"י יו"ר הועד המקומי וראש המועצה האזורית כי לא נגבים תשלומים נוספים ע"י הועד המקומי עבור השירותים אותו הוא מספק. 	 

אם נגבים סכומים נוספים נדרש לפרט את הסכומים ואת היעדים עבורם נגבים הסכומים.

הגשת המסמכים

הבקשה תוגש במרוכז יחד עם בקשות נוספות של ועדים מקומיים אחרים ע"י המועצה האזורית.

תעריף הארנונה על מבני מגורים שיאושר לוועד מקומי לא יעלה על 30% מהתעריף המוטל ע"י המועצה האזורית.	 

לא תאושר הטלת ארנונה ראשונה ע"י ועד מקומי על נכסים שאינם למגורים.	 

המועד האחרון להגשת בקשה להטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי מפורט בתקנות וחוזרים אותם מפרסם משרד הפנים.	 
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הבהרות

ראוי להבהיר שתי נקודות נוספות שלדעתנו אינן בהירות דיין בנוהל כפי שפורסם על ידי משרד הפנים:

נוהל זה רלוונטי אך ורק להטלה ראשונית של ארנונה על ידי ועד מקומי. נוהל זה אינו פוגע בצו המסים של הועד המקומי במקרים בהם אושר 	 
לפני שנת 2005.

שינוי תעריפי הארנונה המוטלים שלא בפעם הראשונה ע"י ועד מקומי כפופה לתקנות. קרי, ועד מקומי המבקש לשנות את תעריפי הארנונה 	 
לשנת 2005 הנגבים על ידו חייב לבקש, באמצעות המועצה האזורית, אישור חריג.
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משאבים ותקציבים

פורמט תקציב אחיד

וועדים המקומיים הפועלים במועצות האזוריות חייבים בהכנת דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים לפעילותם הכספית ובהגשתם למועצה האזורית. 

הדיווח  צורת  בהאחדת  חשיבות  רואה  הפנים   משרד  לאישור.  האזורית  למועצה  ובהגשתו  שנתי  תקציב  בהכנת  המקומיים  הוועדים  חייבים  כן 

בדו"חות הכספיים לכלל הוועדים המקומיים.  בהתאם לכך, הכין משרד הפנים מתכונת אחידה לדו"חות הכספיים בשיטת המזומנים המתוקנת. 

שיטת הדיווח תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי, דהיינו, דיווח בשיטת המזומן המתוקן, ומתכונת הדיווח  של הדו"חות הכספיים 

תהיה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות. באחידות הדיווח, כאמור, יש תועלת רבה אף למועצות האזוריות בהיותן גופים מפקחים 

על הוועדים, בין השאר ביכולת השוואה בין הוועדים הפועלים במועצה האזורית. כן תַקנה אחידות הדיווח יכולת הפקת נתונים ומדדים כלל ארציים 

על פעילות הוועדים.

 קובץ אקסל מלא ומוכן לשימוש קיים באתר משרד הפנים לנוחיות הוועדים

http://www.moin.gov.il/Subjects/LocalGovermentCriticism/CPA/Pages/VadimMekomim.aspx
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טעימה מדיני עבודה 8

מנהל קהילה כשלוח הוועד

אחריות שילוחית ואחריות מעביד בדיני הנזיקין

על מנת להבין מהי אחריות שילוחית, ראשית יש להבין מהי שליחות במובנה המשפטי. השליחות מוגדרת בחוק השליחות תשכ"ה- 1965: 1.)א( 

שליחות היא ייפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. )ב( כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא 

לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית. בספרות המשפטית מוגדרת אחריות שילוחית כ-"ייחוס יסודות האחריות 

שגובשו אצל השלוח אל שולחו".

סעיף 14 לפקודת הנזיקין מעגן את דוקטרינת האחריות השילוחית בדיני נזיקין. אחריות שילוחית מהווה, על פי הגישה המקובלת, מעין סוג של 

אחריות מוחלטת, כל זאת מאחר שאין היא טעונה אשם מצד השולח, עליו מוטלת החבות )החולקים על גישה זו גורסים, כי החבות השילוחית 

דווקא עולה בקנה אחד עם עקרון האשם הנזיקי(. אשמתו של השלוח )'agent'( מיוחסת באופן גורף לשולח )'principal' ( גם כאשר השולח עצמו 

הפעיל שיקול דעת, ונהג בזהירות סבירה כלפי הניזוק )למעט סייגים שיפורטו בהמשך(. סוגיה זו נידונה בהרחבה ב- ע"א 502/78 מדינת ישראל נ' 

ירוחם ניסים )להלן: פרשת ניסים(, פ"ד ל"ה )4( 748.

יחסי עובד מעביד הינם מקרה פרטי של אחריות שילוחית. יחסי עובד –מעביד מעוגנים, כאמור, בסעיף 13 לפקודת הנזיקין. מקרים של תביעת 

מעביד בגין נזק שגרם עובדו הם השכיחים ביותר בהם נדרש בית המשפט להביא לכדי יישום את דוקטרינת האחריות השילוחית. על כן, עיקר 

הפסיקה העוסקת באחריות שילוחית דנה במקרים כגון אלו. זה המקום לציין, כי למושג "מעביד" אין משמעות יחידה בעולם המשפט, ייתכן כי אדם 

ייחשב מעביד לעניין אחריות שילוחית, אך לא לשם תובענה בדיני עבודה או כל ענף משפטי אחר. הדברים נכונים לגבי מושג ה-"עובד" גם כן.

חשיבות ההבחנה בין אחריות שילוחית לאחריות מעביד

הן בספרות המשפטית והן בפסיקה קיימת נטייה מתמשכת להתעלם מההבדלים בין יחסי שולח-שלוח ויחסי עובד-מעביד. ההתייחסות למקרים 

אלו היא בדרך כלל כאל דוקטרינה אחת. אולם, ישנם מצבים בהם ההבחנה בין יחסי שולח-שלוח ויחסי עובד-מעביד הינה מהותית. אחד מהם, 

עולה בהקשר של סעיף 13)א()2()ב( לפקודת הנזיקין, הפוטר מעביד מאחריות למעשי אדם שהיה "אנוס על פי דין להשתמש בשירותיו". לעומת 

זאת, סעיף 14 לפקודת הנזיקין, העוסק באחריות שילוחית, לא מסייג את האחריות באופן דומה. אם כך הדבר, להבחנה בין המקרים חשיבות רבה. 

סוגיה זו עלתה לדיון ב-ע"א 4530/91 רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית בע"מ, פ"ד נד)4( 583, שם קבע השופט יצחק זמיר, כי 

"אחריות שילוחית של שולח לשלוח, להבדיל מאחריות שילוחית של מעביד לעובד, אינה מותנית בשליטה של השולח בשלוח, אלא במילוי המקום 

של השולח על ידי השלוח". דהיינו, לצורך יחסי שליחות בנזיקין אין צורך ב"שליטה גמורה" של השולח על מעשי השלוח, כפי שנדרשת בהגדרת 

מעביד, אלא ניתן להסתפק במבחן מרוכך יותר של "מילוי מקום". מכאן אנו למדים, שייתכן מצב דברים בו לא מתקיימים יחסי עבודה במובנם לפי 

סעיף 13, אך מתקיימים יחסי שולח-שלוח על פי סעיף 14. להבדיל מאחריות מעביד, אחריות שילוחית יכולה לקום מקשר ארעי שנכפה על השולח 

מכוח החוק, גם אם לא הייתה בידו כל אפשרות לשלוט על זהות השלוח.

בבואנו לבחון את קיומה של אחריות מעביד יש להידרש למספר הבחנות: ראשית, קיים קושי להבחין בין עובד ובין "קבלן עצמאי"- הנחשב מעביד 	 
בפני עצמו, ועליו לא חלים דינים אלו. 

את 	  המבטאת  השולח,  על  המוטלת  בסנקציה  רוב  פי  על  כרוכה  זו  אחריות  ישירה.  בלתי  אחריות  הינה  שילוחית  אחריות  לעיל,  האמור  אור 
הסתייגותה הנורמטיבית של החברה מאותו מעשה. מן הראוי להזכיר שסוגית סיווגה של אחריות שילוחית בארצנו כישירה או עקיפה נידונה 

בפסק דין מנחה שניתן בנושא- ע"א 338/60 מדינת ישראל נ. מדר פ"ד טו 1569. 

בפרשה זו נידונה אחריותה השילוחית של המדינה למותו של אדם, שעלה על טרמפ ברכב צבאי ונהרג כתוצאה מתאונה דרכים שנגרמה עקב 	 
נהיגתו הרשלנית של הנהג הצבאי. נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( שמעון אגרנט הציג שתי גישות שונות, לפי האחת אחריות השולח היא 
עקיפה, ולפי האחרת ישירה. אגרנט נמנע מלהכריע נחרצות בשאלה זו, אך אימץ לחיקו את האחריות העקיפה. הפסיקה שלאחר מכן אימצה גם 

9 דיני נזיקין ודיני עבודה בראי מנהל הקהילה, עו"ד ליאור לוגסי
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היא את גישת האחריות העקיפה. דוגמה לכך ניתן למצוא בדבריה של השופטת )בדימוס( דליה דורנר ב-ע"א 8199/01 עזבון מירו ז"ל ואח' נ' מירו 
ואח' פ"ד נז )2( 785. במקרה זה, שוטר שהפקיר את נשקו האישי, גרם בהתרשלותו למותו של מכרו. השופטת דורנר דנה באחריות המשטרה, 
שנתבעה בגין אחריותה השילוחית למעשה השוטר: "המדינה אינה חולקת על כך, כי השוטר נשא עמו בעת חופשתו את האקדח המשטרתי, שבו 
נורה המנוח, ברשות. לו סברתי, כעולה מטענות המדינה, כי הורשה לקחת עמו את הנשק אף שלא לצורך תפקידו, הרי ממילא הייתי מחייבת 

את המדינה ברשלנות ישירה ולא שילוחית."
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טעימה מדיני עבודה

דגשים יישומיים

מנהל הקהילה הינו שלוח של הוועד המקומי. שלוח הינו מיופה כוחו של השולח לביצוע כל פעולה משפטית כלפי צד ג'. יש לשים לב כי האחריות 

בגין תוצאות הפעולות הנעשות מיוחסות הן לשלוח והן לשולח.

למנהלי הקהילה אחריות עצומה בנוגע לתפעול השוטף של היישוב, עמידה בתקני בטיחות ומנהל תקין וכו'. עקב העובדה שמנהל הקהילה הינו 

הזרוע הביצועית של הוועד, במעשיו מחייב את הוועד המקומי ולכן יש לפעול בערנות רבה. נושאים המגיעים לפתחו של מנהל הקהילה ודורשים 

קבלת החלטות עקרוניות, מחובתו להעבירם לוועד לדיון והכרעה. 

בתקופות בהן מחליט הוועד/מנהל הקהילה להעסיק בני נוער, יש לפעול על פי חוק העסקת נוער.

יש לשים לב לנושא הטרדה מינית ולפעול לפי שנקבע בחוק. נוסח חוק הטרדה מינית צריך להיתלות במשרדי הוועד המקומי ועל כל יישוב למנות 

אחראי לנושא זה ביישובו.
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