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 דבר ראש המועצה

 האתגרים עדיין ואולם מתבססים ,מתבגרים הישובים .שנים 33 -כ לפני קמה חברון הר האזורית המועצה

  לשנת תושבים 20,000  -ל באזור הישובים לצמיחת להוביל מיועדת זו אסטרטגית תכנית .לפנינו הגדולים

 מחייבת זה בשיעור צמיחה .ומתפתח  מאפשר ,עדכני ובמרחב גבוהה חיים באיכות באזור שיחיו ,2025

  מאזור - פאזה מעבר ישקף אשר שינוי ;כמכלול ולאזור לישובים מתאימה התייחסות ,תפיסה שינוי

   .וצומח מתבסס לאזור בהקמה

  :השינוי התנעת את מקדם כבר ולמעשה מעיד חברון להר האסטרטגית התכנית של ההכנה תהליך עצם

   .עתידנו את ביחד מעצבים - ובעיקר לשיח פורומים מרכיבים ,ללמידה זמן מקצים ,תכנון חושבים

  הכל ,ורחבים מצומצמים ,ציבוריים ,מקצועיים גורמים עם נפגשנו במסגרתו ,תהליך היא התכנית הכנת

  ממנו שנתי רב פעולה מתווה להניח לנו שיאפשרו ומדיניות חזון תגדיר אשר לתכנית להוביל כוונה מתוך

 החזון ואת מבטנו נקודת את ,תפיסתנו את לייצג מיועד המתווה .הבאות לשנים העבודה תכנית תיגזר

  התכנית .הסובב במרחב והאזור הישוב ,והמשפחה הפרט מרמת :האזור של לעתידו הנוגע בכל שלנו

  המועצה תפיסת את משקפת התכנית .המלצות נגזרות מהם - ועקרונות מטרות ,חזון :מדיניות מציגה

  מנת על הממשלה משרדי ומגוון התושבים ,היזמים ,הישובים עם בתיאום המועצה יחידות ועבודת

   .מימושה את לאפשר

  מימוש ונראה ,לקידומה משותפת בעבודה שנוביל לכולנו ומאחל במלאכה העוסקים לכל מודה אני

 .והצלחות

 

 ראש המועצה האזורית, דמרייוחאי 
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 המועצה האזורית הר חברון: צילום
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 פתיח ותקציר

  15 המועצה מונה כיום .1982 בשנת כמועצה הוכרזה חברון הר האזורית המועצה

 .תושבים 8,500 -כ – מצפים 3 -ו ישובים

  ביהודה אחרות במועצות ישובים לבין המועצה ביישובי הצמיחה שעורי של השוואה

  האזור .יחסית באיטיות צומח האזור כי מעידה שכנות אזוריות במועצות או ושומרון

  ובאר דן גוש ,ירושלים) מטרופוליניים מרחבים שלושה בין אמצע במרחב ממוקם

 ,החיים אורחות ,הצמיחה דפוסי ,זאת עם יחד .ואזוריים ארציים תנועה צירי ולאורך (שבע

 גם ואולי ,מנותק ,רחוק הנתפס כמרחב האזור את הובילו ועוד הגאופוליטית המציאות

   .קיצוני ואף דתי

 המועצה האזורית הר חברון  
 מטרופולינייםבין שלושה מרחבים 

  26.10.14 -מבט באזור 

 govmap.gov.il: מקור

 ירושלים

 גוש דן

 באר שבע

 הר חברון

 המועצה האזורית 

 חברוןהר 
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 פתיח ותקציר

  רגישי ישובים ,דתיים ישובים :ישובים מגוון כולל המרחב כי מעידים האזור מאפייני

   .ועוד ,חילוניים ישובים ,קהילתיים – חברתיים ישובים ,ואקולוגיה סביבה

  צירים ,מוקדים מגוון על הנשען ,מגוון באזור פרוסה חברון הר האזורית המועצה

  והקהילות הישובים ומאפייני האזור לימוד .וקהילתיות סביבתיות ,חברתיות נוף ותבניות

  למרות רחוק הנתפס אזור הוא .הישראלית לציבוריות מוכר אינו האזור כי מעיד בו

 להציג הצליח לא אכן הקמתו שנות במשך אשר מסתגר ,הררי מרחב ,קצה אזור שאינו

  אלה כל רקע על .וכלכלית חברתית ,ערכית ,פיסית :אותו המאפיין המגוון הפסיפס את

 הקהילה ,הישובים ,המרחב של ואפיון שיח ,לימוד ,ניתוח האסטרטגית התכנית הובילה

  הוצגו אלה .ושקוף פתוח ,רחב שיח בסיס על וגובשו ,לדיון שהוצגו ,החיים ואורחות

  :מובילים יסוד מאפייני למספר והובילו מפורטות

    למועצה מחוץ מרכזיים צמיחה עוגני ,רחוק לבין קרוב בין - ופריסה מיקום•

 ואידיאולוגיה ערכים ,חיים ואורחות קהילות ,נוף תבניות מגוון הכולל מרחב - מגוון•

  קישוריות ללא - ומוקדים יוזמות מגוון וביניהם זעירים ישובים - צמיחה דפוסי•

   וסינרגיה

   הבאה לקומה מעבר - הניהול בתפיסת שינוי מחייב האזור - התבגרות•

 חברוןהאזורית הר יישובי המועצה  " עשבי קדם"מפעל  בית חגי (בית יתיר)יהודה  מצדות
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 פתיח ותקציר

  בשולחנות דיונים ,תושבים כנס כלל אשר הציבור שיתוף של תהליך באמצעות גובש המועצה חזון

 ,שהוגדרו כפי העקרונות עם ובמשולב ,המדיניות עיקרי את משקף החזון .שאלונים והפצת עגולים

   .האסטרטגית התכנית לגיבוש מוצא נקודת משמש

 ומימוש לקידום תפעל המועצה כי מוצע בסיסן על מרכזיות מטרות שלוש מציגה התכנית

  את ומשקפות כלכלה ,סביבה ,חברה – הקיימות עקרונות על מבוססות אלה מטרות .מדיניותה

  למעשה הלכה ביטוי לה ויתנו התפיסה שינוי את יביעו אשר ,הדגל ומהלכי המרכזיים הדגשים

  .ובביצוע העבודה בתכניות

  ,חברון הר במרחב משולב פסיפס – חיים סביבות :הם התכנית מתמקדת בהם המסלולים

 .האזורי השינוי ניהול-ו האסטרטגי הפיתוח מוקדי – צמיחה מנועי

  מדיניות המהווה ,מנחה תפיסה האסטרטגיות המטרות משלוש אחת כל עבור מציגה התכנית

  לכל .משנה נושאי סביב המלצות מוצגות הזה הבסיס על .כוללת בראייה מסלול לכל ומסגרת

  קידום דפוסי ,היעד לקהלי והמתאימים הרלוונטיים להיבטים התייחסות קיימת משנה נושא

 .השראה המהוות רלוונטיות דוגמאות משולבות ,כן כמו .מרכזיים ושותפים

 על .מוצא נקודת זוהי לכן ,עבודה ככלי לשמש ומיועדת 'ונושם חי' תוצר הינה אסטרטגית תכנית

  ,לעדכן ,העשייה את לבחון ,המרכזיים השותפים עם ,להתקדם המועצה נדרשת זו תכנית בסיס

  ניצול לאפשר מנת על חיוני אסטרטגית לעבודה פרויקטאלית מעבודה המעבר .ולהתאים לשנות

 גם כמו בשטח שינוי להטמיע ההזדמנות זוהי .מימושה את ולקדם התכנית תוצרי של מיטבי

 המועצה האזורית הר חברון: צילום .שינוי להוביל הזדמנות - במלאכה העוסקים וכל האזור תושבי ,הישובים ,המועצה בעבודת

 המועצה האזורית הר חברון: צילום
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 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

 ותושבים יישובים

 :יישובים  18–ב המתגוררים תושבים 8,500 כ כיום מונה חברון הר האזורית המועצה

  נסיעה מצריכה ולעתים נוחה אינה אליהם הגישה אשר .מצפים 3 ו יישובים 15

   .בטוחה שאינה ממושכת

 .נפש 1,000 מ יותר מונה – ביותר הגדול היישוב הינו סוסיא

 .נפש 300 כ מונה – ביותר הקטן היישוב הינו תלם

 .משפחות של מועט מספר כוללים המצפים

 הצמיחה שיעור כי ניכר אך ,(4.2%) גבוה המועצה של הגידול ממוצע שנתי רב במבט

 נמוך צמיחה שיעור ,1.6% ב המועצה צמחה 2012 בשנת .ירידה במגמת נמצא

   ושומרון ביהודה אזוריות מועצות וכן גובלות אזוריות מועצות לעומת משמעותית
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 2012במועצות אזוריות נבחרות בשנת  אוכלוסיהשיעור גידול 

 מפת המועצה האזורית הר חברון
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 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

 המשך – ותושבים יישובים

  זהו ;השנים לאורך באזור צמחו אשר ועסקים יזמויות של רב מספר המועצה ברחבי

 מאופיין האזור .יזמית – חקלאית פעילות גם כמו ,ועסקים יזמויות מגוון הכולל מרחב

    .והיוזמות המוקדים מגוון בין וקשרים סנרגיה ,זיקות ללא ,נקודתית בפעילות

   ומוקדים יוזמות מגוון עם יחסית באיטיות הצומחים זעירים ישובים

 מפת המועצה האזורית הר חברון



 עיקרי התוכנית והמלצות -התוכנית האסטרטגית של הר חברון 10

 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 ופריסה מיקום

 :מטרופולינים שלושה שבין במרחב ממוקמת חברון הר האזורית המועצה

  שבע באר ,(נסיעה דקות 90) מ"ק 80 -כ דן גוש , (נסיעה דקות 45) מ"ק 40 -כ ירושלים

  שבע לבאר ירושלים בין מקשר ,המועצה את החוצה 60 כביש .(נסיעה דקות 30) מ"ק 20

   .(נסיעה דקות 80)

 המועצה נתפסת ,מטרופוליניים למוקדים וקרבתה יחסית הקטנים המרחקים אף על

 .להגעה נגישה ובלתי ידידותית לא ,כמרוחקת

  .כאחת העסקי ומהמגזר הציבורי מהמגזר ,אדירים בהיקפים השקעות מקודמות האזור סביב

 סביב מתרחשים אלה כל – 'וכד ל"צה בסיסי העתקת ,עסקית פעילות ,תשתיות פיתוח

 וליהנות וקישוריות זיקות ליצור לה מאפשרת במרחב המועצה פריסת .המועצה

 .הללו מההשקעות

 

 ירושלים

באר 
 שבע

 קרית
 גת

תל  
 אביב

בית 
 שמש

 ערד

 חברון

 לכיש

בני 
 שמעון

גוש 
 עציון

 מגילות

 קרית
 ארבע

 מיתר

 הר חברון

ר "בית
 עילית

 המועצה האזורית הר חברון במרחב

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

ל לנגב"מעבר צה גת קריתפארק היי טק   6כביש    

 דוגמא להשקעות פרטיות וציבוריות המקודמות כיום בנגב
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 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 המשך - ופריסה מיקום

  הקיימים היהודים היישובים כמקבץ חברון הר לאזור להתייחס נהוג היה שנים במשך

 יושבת שבאזור לכך ולהתייחס מציאותית בעין להסתכל חשוב  .בתוכו

 10% – כ מהם  ,כ"בסה נפש 800,000 – כ של משמעותי בהיקף אוכלוסיה

 .(פאי 'ר) פלסטינים 90% – וכ יהודים

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

 חברון

 דורא

 דהריה

ז מגילות"מוא  

 קרית ארבע

ז גוש עציון"מוא  

ר עילית"בית  

 יטא

 בני נעים

 ר עילית  "כולל את המועצות האזוריות וכן את בית)**( הפלסטיני  ס"הלמ: מקור)*( 

  מסחר של משמעותית פעילות מרכז ,ושומרון יהודה בשטחי העשיר האזור זהו

 אזורי מידה בקנה עסקי - כלכלי ופוטנציאל להון הובילו אשר ,עסקית ופעילות

   .ובינלאומי

  לאתר מנת על המורכבת למציאות להתייחס נדרשת אסטרטגית תכנית

   .מתאימים פעולה דפוסי ולגבש הזדמנויות

82,000 
10% 

7000,000 
90% 

באזור  * ופלסטינים** תושבים יהודים
 המועצה

תושבים  
 יהודים

תושבים  
 פלסטינים

 הגדולה העיר הינה חברון

 נפש 200,000 כ ומונה באזור

 נפש  60,000 כ מונה יטא

 נפש 45,000 כ מונה עילית ר"בית

  35,000 כ מונות ודהריה דורא

 אחת כל נפש
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 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 חברתי קהילתי מגוון – חברתי אפיון

  בפועל אך ,ומאפייניו בקהילותיו ואחיד הומוגני כאזור נתפסת האזורית המועצה

 לבין ספר אזור בין) שלו הנוף תבניות על מאוד שונה האזור .לחלוטין שונה המציאות

   .וכדומה (וחילונים דתיים) החיים אורחות ,(גילאים של רחב מגוון) בקהילות ,(מדבר

-ו ,הסמוכות הרשויות למרבית בדומה - 5 כלכלי-חברתי באשכול מדורגת המועצה

  של יחסי מיעוט על המעיד דבר ,למועצה מחוץ אל לעבודתם ליומם נוהגים 68.20%

 .בתוכה פרנסה מקורות

   49.6% שיעור עם ,בארץ ביותר הצעירות מהקהילות היא חברון הר  קהילת

  ,בה המתגוררים 20-29 בני צעירים של הגבוה בשיעור מאופיינת הקהילה .0-17  בני

  האזוריות במועצות הממוצע משיעורם משמעותית גבוה אלה גילאים בני של שיעורם

   .(גרף 'ר)  הארץ ברחבי

 בשיעור היתר בין ביטוי לידי באה ובחינוך בקהילה המועצה של הרבה השקעתה

  ,אחרות אזוריות למועצות בהשוואה משמעותית גבוה שהינו ,לבגרות זכאיםה

   .(גרף 'ר) האזוריות המועצות של הארצי לממוצע ובהשוואה

 

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

70.50% 
68.00% 

71.50% 
73.30% 

79.10% 

73% 

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

ממוצע 
 המועצות

 בני שמעון הר חברון גוש עציון מטה בנימין מעלה יוסף

בגרות מבין תלמידי  שיעור הזכאים לתעודת 
 ג"תשע, ב"כיתות י

 2008מפקד ;  2013  ס"למ: מקור

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0-19 20-29 30-44 45-64 65+ 

בהר חברון בהשוואה   20-29שיעור הצעירים בני 
 לממוצע במועצות האזוריות

 הר חברון

ממוצע 
המועצות  
 האזוריות
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 הבזקים ותזכורת -אפיון ומיפוי

 מרכזיות תובנות

 : האזור לגבי מרכזיות תובנות מספר בגיבוש סייע חברון הר האזורית המועצה אפיון

 מאפייני יסוד מובילים ועיקרי התובנות

 ר עילית  "כולל את המועצות האזוריות וכן את בית)**( הפלסטיני  ס"הלמ: מקור)*( 

  יוזמות מגוון עם יחסית באיטיות הצומחים זעירים ישובים | צמיחה דפוסי

 .סינרגיה או קישור ללא -  ומוקדים

  משיכה במוקדי המוקף צנטריפוגלי מבנה בעל מרחב | חיצוניים משיכה מוקדי

 .החוץ מן פיתוח ומגנטי מרכזיים והשקעות

  ,קהילות ,נוף תבניות מגוון כולל בפועל אך כהומוגני הנתפס מרחב | מגוון

 .ואידיאולוגיות חקלאות ,חיים אורחות

  *וערבים **יהודים 800,000 כ מונה המרחב אוכלוסיית | המרחב אוכלוסיית

  –כ על עומד הישראלים היהודים שעור ;(הפלסטינית והרשות ישראל בשטחי)

10%.   

 בין ביניים במרחב ממוקם בפועל אך כרחוק נתפס האזור | ופריסה מיקום

  .בישראל המובילים המטרופולינים אזורי שלושה
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 '15ינואר , מפגש שיתוף ציבור '15מרץ , מפגש שיח '15מרץ , סיור בשטח המועצה

 האסטרטגיה הובילה שיח ודיון

 מפגשים וסדנאות, מגוון פורומים

 .ובקהילה בישובים ,במרחב ,במועצה ואפיון שיח ,לימוד ,ניתוח הובילה האסטרטגית התכנית

 

 

 '14' אוק, סיור בשטח המועצה '14יולי , מפגש תושבים '14דצמבר , מפגש שיח
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 המועצה האזורית הר חברון: צילום

 לקראת גיבוש מדיניות

 עיקרי התובנות

 וניהולי ישובי ,חברתי שינוי של דינמיקה :עשורים 4-כ לאחר  | התבגרות

 

 

 !מחייב קפיצה לקומה השנייה

 !2025בשנת תושבים  20,000
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 חזון המועצה האזורית הר חברון

 המדיניות

 מובילים היבטים מספר המדגישה מדיניות להגדרת הוביל מרכיביו מגוון על האזור ואפיון ניתוח

 :שהוגדר כפי המועצה בחזון ביטוי ומקבלים שינוי המשקפים

 .וקהילה חיים איכות ,צמיחה בין המשלב האזורי החזון לב זהו קהילתיות – חיים איכות – צמיחה

 חברון הר האזורית המועצה תוביל אותו 'המשולש' זהו .עדכנית צמיחה תפיסת המשקף חדש שילוב

  מאפשרת קהילתיות עם במשולב חיים איכות המקדמת צמיחה .ופיתוח לצמיחה מוצא כנקודת

  הובלת תוך מגוונים לקהלים להתייחס ,מהמוכר ואחר שונה משמעותי מידה בקנה לצמוח למועצה

   .ועדכניים חדשים בכלים הצמיחה

  .וקהילותיו המקום את המאפיינת ערכיות על הקפדה תוך לצמוח נדרש האזור האזורי הערכי הקוד

  האזור בפיתוח מוביל כמרכיב עליה לשמור ונדרש הקהילה וחיי ההתיישבות בבסיס עומדת הערכיות

  בקנה צמיחה לבין בבסיסו העומד האידיאולוגי המימד ,האזור מורשת בין לשלב נדרש השינוי .וצמיחתו

  עכשווי ,עדכני פיתוח לבין ועבר מורשת בין זה שילוב .באזור מוכר בלתי הינו כה שעד ,חדש מידה

  להמשיך הנדרש שילוב זהו .העתידית הצמיחה בבסיס לעמוד הנדרש הערכי הקוד את מהווה 'חכם'ו

   .קהילותיו ומגוון חברון הר מרחב את ולאפיין

  לקהילות ,לישובים – 'פנימה' בהתייחסות המורגלת למועצה חדש מסר זהו גומלין ויחסי פתיחות

 גומלין ויחסי פתיחות למנף ויכול המאפשר באופן במרחב פרוס חברון הר .מוגדרים יעד ולקהלי האזור

  הקהלים מגוון ,המועצה גבולות מגוון – הסובב המרחב לבין ובינה המועצה בתוך הישובים בין

 ויחסי לפתיחות מבידול האזור את המעבירה תפיסה .'וכד הרלבנטיים המרחבים ,הרשויות ,הסמוכים

   .וייחודיותו איכויותיו את ולמנף הזדמנויות לתפוס לאזור תאפשר ,גומלין
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 חזון המועצה האזורית הר חברון

 המדיניות
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 מטרות התכנית

 המדיניות

  בסיס על .האסטרטגית התוכנית שלד את המהוות מרכזיות מטרות שלוש מציגה התכנית

 :התוכנית המלצות מוצגות אלו מטרות

   משולב פסיפס -חברון בהר החיים סביבת

  חשובה המגוונת הקהילתיות ואילו ,השינוי ליבת היא חיים איכות בסיס על צמיחה

  בו ויש ,בו המתגוררות והקהילות האזור של המאפיינים אחד זהו שכן .פחות לא

 כלל עם ושיח סובלנות ,יעד קהלי למגוון פניה ,פתיחות ליצירת תשתית משום

   .הישראלית החברה

 במרחב יזמיים עוגנים -הצמיחה מנועי 

  משקפת ,לאומי ובין לאומי ואף אזורי מידה בקנה ,יישוביים על דגל מהלכי הובלת

  של החיים איכות את להעלות ,לחברה רלבנטית להיות המועצה של השאיפה את

   .חדשנית יזמית ,כלכלית צמיחה של מהלכים ולהוביל התושבים

 האזורי השינוי -ניהול

  חדשים ,חכמים ,עדכניים ניהול לדפוסי מעבר מצריכה המוצעים המהלכים הובלת

  חדשנות לשלב ניתן לא .היום עד והישובים המועצה את המאפיינים מאלה אחרים

   .השינוי ניהול ללא השניה לקומה והמראה

 קהילתיות ,גבוהה חיים באיכות המשולבת צמיחה הינה הליבה מטרת

 .וערכיות מגוונת

 ,חיים גבוההבאיכות 

 קהילתיות מגוונת    

 וערכיות    

 סביבות החיים  

פסיפס   -חברוןבהר 

 משולב  

   -מנועי הצמיחה

עוגנים יזמיים  

 במרחב

השינוי   ניהול

 האזורי
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 עקרונות התכנית

 המדיניות

 התחדשות -מקומי זיכרון | דוריות רב | עתיד-הווה-עבר   מתמשך תהליך

 "פרוייקט"לא עוד ! עוברים לעבודה אסטרטגית

 ובקרה מעקב | פרטים על הקפדה | שירותיות | בינלאומיים סטנדרטים  ומקצועיות איכות

 שונה עושים | חדש חושבים | אחרת מהלכים מקדמים | יוזמים | מובילים   לקופסא מחוץ חשיבה ,חדשנות

 קהלים למגוון פנייה | ושקיפות נראות | דיון ,שיח עידוד | מעגלים הרחבת | עכשווי ניהול   הציבור ושיתוף שקיפות

 המועצה יחידות בין פעולה שיתופי| וחינוך מיתוג ,שיווק | וצמיחה טכנולוגיה | חברה-כלכלה | ידע תחומי בין זיקות   וסינרגיה תחומיות רב
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 פסיפס משולב   -סביבות חיים

 ישוביתמיני אסטרטגיה 

 מרחבי צמיחה

 חינוך וקהילה

 המלצות התכנית האסטרטגית
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

 תפיסה מנחה

 מגוון סביבות חיים בהר חברוןדגש על חשיבות פיתוח 
 
 

 ...חקלאי, קהילתי, אקולוגי, סביבתי, חילוני-דתי || אורח חיים
 
 

 ...להשכרה, רוויה, קרקע צמודת ||מגוון דפוסי בינוי 
 
 

,  שטחים פתוחים, שטחי חקלאות, יער, הר  ||מגוון תבניות נוף ואזורי חיים 
 אתרי מורשת

 
   מגוון יחידות צמיחה -ל –ישוב כיחידת הצמיחה הבלעדית  -מ
 

 :  מסלולים מרכזיים המפורטים בהמשך  זו מקבלת ביטוי בשלושה מטרה 

 מיני אסטרטגיה יישובית•

 מכלולי צמיחה יישוביים  •

 .חברה והקהילה•

 

 צמיחה והתחדשות בהר חברון   -מרחבי מגורים 

 צמיחה בין (סינרגיה) הדדית השפעה קיימת - חיים איכות משולבת צמיחה

 המובילים הכלים אחד היא החיים איכות על הקפדה .החיים איכות לבין

 .ולהיפך ,היישובים צמיחת את והמאפשרים

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור
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 המוצא נקודת

  הישובים תשתית בסיס על לצמוח תמשיך חברון הר האזורית המועצה

   .הקיימת

 

 

 'אסטרטגיה מיני'

 ופרוגרמה מנחה תפיסה לפיתוח תוביל ,הישוב בשיתוף המועצה

  מתווה ,פיתוח ,לתכנון  בסיס - והישוב המועצה על מוסכמת אסטרטגית

   .משותפת שנתית עבודה ותכנית שנתי רב פעולה

 (  בית יתיר)יהודה  מצדות

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 מיני אסטרטגיה יישובית

 של למומנטום מובילה במקביל המועצה יישובי לכל אסטרטגיה מיני הובלת

 של חלופה לשקול ניתן .ומערכתי כולל מהלך והתנעת לשיח הזדמנות ,שינוי

    .היתר לכל להתקדם בסיסם על – ישובים במספר פיילוט

 מ"בע ואיזוריםתכנון ופיתוח ערים  ר.מ.ד: מקור
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   מרכזיות משמעויות

 

 חודשים מספר - וממוקד קצר ,מקצועי תהליך•

    מובנית ושלביות זמנים לוח בסיס על התקדמות - דרך אבני•

   והקהילה הישוב לאופי התאמה•

  ,ארגוניות ,ניהוליות ,חברתיות משמעויות למהלך - תחומיות רב•

   .ועוד תקציביות-כלכליות

   ניהול•

   המועצה מטעם התהליך את מוביל גורם•

 יישובי רפרנט•

 מתאים יישובי פורום•

  קהילתי שיח - הישוב ברמת הציבור שיתוף•

  שנתית עבודה ותכנית שנתי רב פעולה למתווה בסיס - עבודה תכנית•

   ולמועצה לישוב משותפים

   המועצה לבין הישוב בין הגומלין יחסי את המגדירים עדכניים דפוסים•

 אפיון  , לימוד
 וניתוח הישוב 

על בסיס עבודת מטה  •
מכינה עם כלל יחידות 

 המועצה  
 ריכוז מידע•
 ניתוח תכנוני•

מפגש וסיור  
 בישוב  

, צרכים, הצגת סוגיות
אתגרים ותפיסת פיתוח  

היכרות  , שיח. עתידי
 .  והצגת עמדות הישוב

,  הגדרת תפיסה פיסית
כלכלית לכל  , חברתית

אשר תשקף את   –יישוב 
תפיסת המועצה והישוב  

בכל הנוגע להמשך  
 .  צמיחתו בשנים הבאות

  ופרוגרמהתכנית 
 אסטרטגית  

הגדרת תפיסה מנחה  
 בראיה כוללת

הגדרת מתווה פעולה רב 
שנתי המשקף את  

התפיסה ומאפשר גזירת 
תכניות עבודה רב שנתיות  

,  קידום תכנון, ושנתיות
סדרי עדיפויות  , פיתוח

 .  'וכד

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 מיני אסטרטגיה יישובית
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

 אדורה

 :המאפשרים גומלין ליחסי הזדמנות – ישובים מקבצי

 

 מגוון שירותים היצע•

 החברתי המרחב העשרת•

   אופניים ,הליכה שבילי•

  ישובים סובב במרחב פיתוח•

   ומקצועי יעיל ניהול•

 מוסף וערך התמחות•

•... 

 

  בנפרד יישוב כל ייחודיות העצמת יאפשרו המכלולים

 .ביניהם הזיקה  לפיתוח כבסיס

 

 היצע יפתח ,התושבים חיי איכות את ישפר התהליך

 לאפשר מנת על ,ופיתוח בינוי ודפוסי שירותים של מגוון

 .ויעילה מושכלת איכותית צמיחה
 מ "תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע –. ר.מ.ד: מקור 

 תלם

  כל של תפקודו את הבוחנת כוללת מבט נקודת מתוך שיעשה חשוב ,היישובים פיתוח

  נמוכים כניסה ספי כגון מכשולים על להתגבר יהיה ניתן כך .אזורית מרשת כחלק יישוב

 . צמיחה לבין חיים איכות בין ולקשר היישוב מעניק / צורך אותם לשירותים

 מכלולי צמיחה

 מ"בע ואיזוריםתכנון ופיתוח ערים  ר.מ.ד: מקור



 עיקרי התוכנית והמלצות -התוכנית האסטרטגית של הר חברון 25

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

   חדש צמיחה דפוס – המכלולים

 עירוני סמי מכלול - במרחב מרכזי יישובי מקבץ 

 משותף צמיחה מרחב 

 חקלאיים צמיחה  מרחבי 

 יישובי צמיחה מכלול                      

 משולב תכנון

 אב תכנית     הכנת יובילו הישובים נציגי בשיתוף המועצה•

   מכלול לכל

 על זיקות המדגישה ,משותפת פרוגרמה תגדיר התכנית•

  בין קשרים ,חקלאית פעילות ,שירותים ,תשתיות :בסיס

  חברתיות פעילויות ,במרחב רציפים שבילים ,יישובים

 .'וכד משותפות

   ניהוליות משמעויות

   משותף אזורי ניהול•

 וגורמי הישובים נציגות עם - אזורית היגוי וועדת י"ע ליווי•

   .רלבנטיים מקצוע

  .קהילתי תהליך –  בישוב / במכלול ציבור שיתוף•
 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 מכלולי הצמיחה המוצעים בשלב זה

 מכלולי צמיחה
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 מכלולי צמיחה

 אדורה

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 יישוב מרכזי אזורי -מכלול סמי עירוני  – ואדורהתלם 

 ואדורה תלם

  של הצפוני במרחב משמעותי התיישבות גוש ליצירת הזדמנות

  אל תרקומיא ממעבר המוביל מרכזי ציר על הממוקם ,המועצה

  .ארבע קרית

 תלם

  פרוגרמה כולל ,אסטרטגית / אב תכנית הכנת תוביל המועצה

 :על בדגש הישובים לשני משולבת

  שני של משמעותית לצמיחה יוביל - דיור ותמהיל מגוון•

   משולבת בראיה הישובים

  מגוון שירותים תמהיל על בדגש - משותף שירותים מערך•

   אוכלוסייה של משמעותי להיקף מענה המספק

  החיבור את המדגישים מקשרות ותשתיות שבילים - קישוריות•

 מעבר ,35 כביש – הסובב המרחב לבין ובינם היישובים שני בין

 .ארבע וקריית תרקומיא

 קהילה של מודל פיתוח תוך - מפגשים המעודדת קהילתיות•

  מעודדת זמנית ובו פלורליזם המאפשרת ,ומגוונת גדולה

 הישובים קהילות מגוון בין גומלין ויחסי מפגשים

 ניהול מכלול  •

 מעבר 
 תרקומיא

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

     משולב צמיחה מכלול עומרים-שמעה-עשהאל

  והתייחסות ניהול ומאפשר ייחודית סביבתית נוף בתבנית מאופיין

  לפרוגרמה אלא פיזית לקישוריות כוונה אין .משולבת בראיה

  על – הצמיחה ודפוסי השיווק ,השירותים במערך שיתוף המעודדת

   .והיזמות הקהילות ,הסביבה ייחודיות בסיס

  :מרכזיות משמעויות

  משותפת אב תכנית הכנת ,הישובים נציגי בשיתוף ,תוביל המועצה

  :על בדגש לישובים

   מתאימה חברתית ,סביבתית רגישות המשקף שירותים מערך•

 בין קהילתיים מפגשים המעודדים יישוביים צמיחה דפוסי•

  הישובים

    מרחבי תיירותי מעוגן חלק המהווה מכלול•

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 שמעה ועומרים כמרחב צמיחה משותף, עשהאל

  מדיניות מתאימות זיקות חיזוק תוך יישובית לצמיחה תכנוני בסיס

  הישובים בין משותפת פעולה לתכנית בסיס המניח ,שנתי רב ומתווה

  ישוב לכל אינטימיות מאפשרת קהילתית צמיחה המועצה לבין ובינם

   ,החיים איכות ,הצמיחה אפשרויות את ומגוונת מרחיבה זמנית ובו

   .והקהילה השירותים

 מכלולי צמיחה

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

 חקלאיים צמיחה מרחבי

 

 מרחבי צמיחה חקלאיים בדרום מזרח המועצה

 מכלולי צמיחה

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

  אשר חקלאית פרוגרמה של הכנתה תוביל חברון הר האזורית המועצה

   .בחקלאות וחכמה ייחודית עסקית יזמות תעודד

 

  גאוגרפי במיקום ,כפרית התיישבות של מרחב הינו חברון הר אזור

 בכלל במרחב ייחודית איכותית חקלאות של וצמיחה פיתוח המאפשר

 מקדמים אלה ישובים .בפרט בתשריט כמסומן המועצה מזרח ובדרום

  מקום יש כי נראה ;העולמי ובשוק בארץ מצליחה מתקדמת חקלאות

   .בנושא הצמיחה להמשך הפוטנציאל את לבחון

 

 שונים במודלים ,ופרטית יזמית חקלאות לפתח יכול זה מרחב

  .ולסביבה לקהילה ,במקום להתיישבות המתאימים

 

  של הייחודי בהיצע להשתלב יוכלו זה במרחב מתאימים גידולים

  ביו) צרכים למגוון התוצרת ובעיבוד בתעשייה ,הישראלית החקלאות

   .('וכד ,פארמה

 

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור
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 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 של הייחודי אופיו העצמת על בדגש משותפת תכנית יגדירו ,אלה ישובים

  מגוון ,משלים שירותים מערך פיתוח תוך חייו ואורחות קהילתו ,ישוב כל

 איכות ושיפור זיקות ,לקשרים יוביל המשלים השירותים מערך .ואיכותי

  את ישקף ישוב בכל השירותים מערך .האזור מיישובי אחד כל עבור החיים

 מן ליהנות במרחב הקהילות לכלל ויאפשר ,הקהילה של החיים אורח

 .ייחודיים וחברה רווחה מוסדות הכולל ,היישובי ההיצע

  פעילות דפוסי ,התרחשויות יעודדו המועצה של זה מרכזי במרחב הישובים

   .המרחב של העירוני הישוב - ארבע קריית עם וקשרים

  כישוריהם ,התמחותם ,יכולותיהם את יבחנו אלה ישובים - חינוך על דגש

  בשיתוף תוביל המועצה .לחינוך הנוגע בכל בהם הטמון הייחודי והמוניטין

  החינוך ומוסדות המכללה ומיצוב משמעותית צמיחהל ארבע קריית עם

 משותפת ואטרקטיבית ייחודית מתמחה חינוך כרשת – המרחב ביישובי

  .באזור הקהילות וערכי המקום רוח את ומשקפת צמיחה המייצרת

   אזורית ברשת יישובית צמיחה - נגוהות ,עתניאל ,חגי בית ,חבר מעלה

 מעלה חבר עתניאל נגוהות בית חגי

 מרחבי צמיחה ישוביים

 מכלולי צמיחה
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 המוצא נקודת

  מערכת על ניכר באופן מושתתים חברון הר של ותפקודו צמיחתו המשך

  האוכלוסיות למגוון תמיכה המעניקה מגובשת וקהילה מצוינת חינוך

  לצרכי מענה לתושביה לספק מחויבת המועצה .אליה המשתייכות

 בין לשלב יהיה שניתן כך ביותר האיכותית ברמה והקהילה החינוך

 ,וחילונים דתיים – ובעתיד כיום מורכבת היא ממנו המגוון הפסיפס

 הפרטי המגזר ,מיוחדים צרכים בעלות אוכלוסיות ,ומבוגרים צעירים

 .והצבא

 המועצה האזורית הר חברון: צילום

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 חינוך וקהילה

  הקומה אל המועצה לקידום מפתח היא ובקהילה בחינוך השקעה

  בעבור לאטרקטיבי המקום בהפיכת רבות לסייע וצפויה השנייה

 .והעתידיים הנוכחיים התושבים
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 המוצא נקודת

  רוח את הממחישות המלצות הינן והקהילה החינוך בנושאי ההמלצות

 והקהילה הישובים ,המועצה למנהלי כי ספק אין .האסטרטגית התפיסה

  רוח את ישקפו אשר וחינוכיות חברתיות ,קהילתיות יוזמות יהיו האזורית

  יכולות וכן הדברים עיקרי את הממחישות דוגמאות אלה ואולם .הדברים

   .האסטרטגית לתפיסה קהילתית-חברתית ונראות שינוי לחולל

 

  הר של הפלורליסטית הרוח – חילוני-דתי ייחודי ספר בית הקמת

 המעידים הכלים אחד זהו .החינוך במערכת ביטוי לקבל נדרשת חברון

  מומלץ .האזור מאופי כחלק המגוון לקבלת ונכונות קהילתי מגוון על

  איכות המשקף ,משולב חילוני-דתי יסודי ספר בית הקמת לשקול

  קוד – ובעיקר ייחודיים ליבה לימודי ,וחילוניים דתיים בין שיח ,ייחודית

  .רלבנטי אזורי ערכי

 לחלופין או (מיתרים) אזורי במרכז הספר בית הקמת את לשקול מוצע

  מהפרוגרמה חלק) באזור לחילונית דתית אוכלוסייה בין המשלב בישוב

   .(למשל ,אדורה – תלם של

 ס ניסויי אזורי בסוסיא"בי

 ס דביר בעתניאל"בי

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 חינוך וקהילה
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  תכנית ולפתח להגדיר ,לבחון נדרש- ומפגשים הזדמנויות ,מענה - ייחודיים קהלים

  מגוון .יעד קהלי למגוון התייחסות מדיניותה במרכז שמה אשר שנתית רב פעולה

 ,חדשים עולים ,החיים מחזור כל לאורך ,חיים אורחות למגוון להתייחס נדרש הקהלים

  תרבות ,ספורט ,פנאי פעילויות סביב אלה כל בין המפגש .'וכד מיוחדים צרכים

  .המרחב את המאפיין המגוון את וישקף משולבת אזורית שייכות ייצר וקהילתיות

 

  בין ומשותפת כוללת בראייה באזור מכללה הקמת – מתמחה אזורית מכללה

  להוביל יכולה ,ארבע קריית המקומית המועצה לבין חברון הר האזורית המועצה

 בלימודים מעוניינים יהיו אשר ,צעירים יעד קהלי של רחב למגוון משיכה מוקד לפיתוח

  ופתיחת גבוהה אקדמית רמה על הקפדה מחייבת מכללה של הקמתה .במקום

  מפתח תנאי מהווים אלה שני .המשתנה למציאות ורלבנטיים מבוקשים מסלולים

   .המהלך להצלחת

 

  אוכלוסיית שכן .מוביל וכלכלי חברתי אתגר מהווה באזור מוגן דיור הקמת – מוגן דיור

  ובו כלכלי למנוף והופך הולך המוגן הדיור כיום .משמעותיים בהיקפים תתבגר האזור

 שילוב .ולנכדים לילדים בסמיכות ההורים את להותיר המאפשר דמוגרפי עוגן – זמנית

 יש .מרכזי כלכלי-חברתי למנוף המוגן הדיור את הופך כלכלית ראייה עם זה דורי בין

  .באזור לנושא התכנות בחינת לערוך מקום

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון

  הן .אזורית לצמיחה המובילים המנופים אחד הינן מכללות

  פ"מו לצרכי ותשתית אקדמי לסגל ,לצעירים משיכה מקור מהוות

 .המרכזיים ההתמחות בתחומי

 חינוך וקהילה

 ויקיפדיה: מקור
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  נדרשים החברתית והפעילות הקהילתיים המרכזים – האזור למבוגרי פעילות

  עוברת השלישי הגיל תפיסת .השלישי לגיל כוללת שנתית רב תכנית להכין

 זוהי .באזור ותתרחב תלך זו ואוכלוסייה ,האחרונות בשנים מהותיים שינויים

  פעילויות היצע פיתוח ומחייבת ותרבות פנאי צורכת ,פעילה אוכלוסייה

 כיום השלישי הגיל .זה בגיל הגלום הפוטנציאל את שימנפו ,מתאימות רלבנטיות

 גם כמו לאזור לאפשר מקום ויש ותרבות פנאי שרותי של המוביל הצרכן הינו

   .מכך ליהנות לקהילה

 

  ומשפחות צעירה אוכלוסייה של ריכוז באזור – ומשפחות צעירים מרכז

  את מחייב הקליטה של המידה בקנה שינוי והובלת האזור צמיחת .גדולות

 צעירים מרכז לפתח החברתיים השירותים בפיתוח העוסקים ואת המועצה

 ולצעירים הצעירים להורים ,שבדרך להורים יאפשר אשר ,תחומי רב ,ומשפחות

  מתאימות חוויות ,מפגש מקום ,הכוונה ,רלבנטית פעילות ,מידע לקבל בכלל

  רשויות במגוון האחרונות בשנים ומתפתחים הולכים הצעירים מרכזי .ועוד

 – מימושו ולקדם חברון להר המתאים המודל את לפתח מקום יש .בארץ

  .באזור והמשפחות הצעירים קהילת עם בשיתוף

 בעיר נתניהפעילות לגמלאים 

 ילדים גפן ביפו-מרכז הורים

 פסיפס משולב -סביבת החיים בהר חברון
 חינוך וקהילה
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 הצמיחהמנועי 

אזורימרכז  -מיתרים   

אזור לתעשיה מתקדמת  –השער הדרומי     

מרכז לוגיסטי -השער הצפוני   

יתירחבל  -מרחב אקו תיירותי   

 חקלאות יזמית חכמה

 בית חולים צומח

 צירי תנועה מרחביים

 דרכי חוויה ונוף
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 .ביניהם והקשרים הישובים על מתבסס חברון הר האזורית המועצה מרחב

 בין ומהלכים התרחשויות ,מוקדים פיתוח מחייבת זמן לאורך צמיחה

   .הכולל ובמרחב הישובים

  ,חברתי הכלכלי הבסיס ,המסה את שמייצרים אלו הם הצמיחה מנועי

 .במרחב והתנועה השירותים מערכי

 

   בתפיסה שינוי

 לתושבי אזוריים דגל מהלכי להובלת הישובים בצמיחת מהתמקדות

   .הפתוח ולשוק למרחב ,האזור

 

 גורמים של רחב מגוון עם ושותפויות גומלין יחסי ,פתיחות מחייבת

 וארגונים צבא ,הממשלה משרדי ,למועצה הסמוכות הרשויות בהם ,רלבנטיים

 .נוספים

 

 מנת על – פרויקט תיקי הכנת מחייבים המוגדרים הצמיחה מנועי :ניהולית

 התפיסה את ולקדם לשווק ,החלטות קבלת להתניע ,קהל דעת לגייס

 .מפורט תכנון ולאחריה היתכנות בחינת לקדם מקום יהיה בהמשך .והמהלך

   .ל"והמנכ המועצה ראש בראשות היגוי בוועדת ילוו שאלו מומלץ

 מנועי הצמיחה
 תפיסה מנחה

 הדמיה מתוך המצגת השיווקית של הר חברון
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 מרכז אזורי למועצה ולעוברים בה -מיתרים 

   אזורי מרכז

  דווקא לאו) במרחב בולטת ציון נקודתכ לשמש הנדרש ,המחסום למעבר סמוך

  .למחסום בסמיכות והשבים העוברים כל על בטחון המשרה (...פיסית

 המעבר חווית את לשנות יכול כמוצע מיתרים פיתוח -'השער שומר'ל ממחסום

 חי ,אטרקטיבי ,מעניין ,בטוח למתחם העוברים את המכניסה לחוויה במחסום

    .ופעיל

 

 מרכזיים מרכיבים

 ,משרדים מבני ,ומנוחה תנועה טרמינל ,(פרוגרמה מחייב) אזוריים שירותים מבני

 של מרחב  .'וכד שמחה אולמות ,מידע מרכז ,דרך שרותי ,מסחר ,מקומית יזמות

  ,קהילתיים – אזוריים לאירועים התכנסות רחבת :אזוריות קהילתיות התרחשויות

   .'וכד אזורית גלריה ,אמנות ,תערוכות ,האזור תוצרת ירידי

 

  שער'כ המחסום על בדגש – הסובב למרחב התייחסות מחייב מיתרים פיתוח

  .לאזור 'הכניסה

 מיתרים

 מנועי הצמיחה

 מיתרים מרכז אזורי
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 מרחב חיפוש להקמת השער הדרומי

 מנועי הצמיחה

 אזור לתעשייה מתקדמת -השער הדרומי

   המוצא נקודות

  ויזמות תעסוקה מרחב פיתוח מאפשר חברון הר לאזור מערבי הדרום השער

 בטחון המשרה מרחב ,יזמיים לישובים סמיכותו רקע על זאת .מתקדם טכנולוגי

  יוצר מיקומו .משמעותיים בהיקפים מהאזור וכניסה יציאה המעודדת מעבר וסביבת

   .ונצפות נראות

  יאפשר אשר מתקדם ויזמות תעסוקה של מרחב לפתח מוצע אלה כל רקע על

  על למרחב מתקדמות וטכנולוגיות עסקיים שירותים ,תעסוקות של שילוב לספק

 .קהילותיו מגוון

 

   מרכזיות משמעויות

   .המקום את לקדם המעוניינים מהמרחב יזמים עם שותפות בסיס על תכנית הכנת

 

  .האזור וקהילות המרחב תושבי עבור מתקדמות ליוזמות רלבנטי היצע פיתוח

 

  .יעד קהלי למגוון המתאימים בערוצים ההזדמנויות שיווק
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 :ל מענה – תרקומיא למחסום בסמיכות לוגיסטי תעסוקה אזור

המרובה הסחורות תנועת   

גת קריית התעשייה לאזור לוגיסטי עורף   

האזור תושבי למגוון תעסוקתי מענה   

  המאופיינת  ,גת וקריית לכיש בואכה ,הזדמנות סביבת מהווה זה מרחב

  .קהילות למגוון תעסוקה לאזורי וקרבה זמינות ,סחורות של מרובה בתנועה

  תעסוקה אזור לפיתוח והקהילות המגזרים לכל הזדמנות פותח המעבר

 שעור הורדת ויאפשר ועדכני חכם ,לוגיסטי למרחב יוביל אשר ,משמעותי

 היצע ופיתוח ועכשווי עדכני סחורות באחסון מאמצים ריכוז ,המשאיות תנועת

   .האזור תושבי כלל לטובת תעסוקה

 

 

 

 השער הצפוני של המועצה – תרקומיאמעבר 

 מנועי הצמיחה

 מרכז תעסוקה לוגיסטי –השער הצפוני 

  אלפי ומעסיק כלכלי נכס מהווה ,בשומרון ,ברקן התעשייה אזור

  המנופים אחד זהו .פלסטינאים עובדים של ניכר שיעור מהם ;עובדים

  .הישראלי ובמשק בשומרון המרכזיים והבטחוניים הכלכליים



 עיקרי התוכנית והמלצות -התוכנית האסטרטגית של הר חברון 39

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 מרכז תעסוקה לוגיסטי –השער הצפוני למועצה 

  ביותר הסמוך לאזור מובילה כלכלית תשתית ישמש הלוגיסטי התעסוקה מרכז

  לכיש וליישובי (גת קריית) משמעותיים תעסוקה לאזורי ,הארץ למרכז

 וישרה האזור תושבי לכלל תעסוקה יספק זה במרחב תעסוקה אזור .הסמוכים

  את לנצל עשוי אשר מהלך זהו .לכל הנדרשות פרנסה והזדמנויות בטחון ,ודאות

   .והשוק האזור תושבי לטובת כלכלי למנוף במרחב הסחורות תנועת

  מספקת ,בטחון המשרה נוכחות מאפשר למחסום בסמיכות החיפוש מרחב

  ומהווה במרחב יזמית כלכלית רלבנטית התרחשות מייצרת ,לצרכים מענה

   .ובאזור במרחב גורמים מגוון בין פעולה לשיתופי תשתית

 מנועי הצמיחה

 מרכז תעסוקה לוגיסטי –השער הצפוני 



 עיקרי התוכנית והמלצות -התוכנית האסטרטגית של הר חברון 40

  המוצא נקודת

  ,ומגוונים רבים תיירותיים משיכה מוקדי מכילה כולה האזורית המועצה

  המכפלה מערת דרך ,ואדורה תלם בסביבת הנמצאים והנוף הטבע מאתרי

 .יתיר וחבל המועצה דרום ליישובי ועד הסמוכה

 ,ייחודי סביבתי ולמרחב יתיר ליער נושק המועצה של הדרומי המרחב

  .באזור נדיר וממשק פתיחות ,קישוריות המאפשר

  משולב כמרחב וסביבתם הישובים מקבץ את הכולל במרחב לראות מומלץ

 סביבתית חקלאית כפרית תיירות :'תיירות אקו'ב המתמחה

  המקושרת (כלכלה – סביבה – חברה) קיימא בת תיירות .קהילתית

   .האזורית והמועצה יתיר יער אזור של מההיצע נפרד בלתי חלק ומהווה

 

 WIKIPEDIA: מקור

 מרחב סביבתי נדיר –יער יתיר 

 מנועי הצמיחה

 חבל יתיר –מרחב אקו תיירותי 
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 מרכזיות משמעויות

  ,ואטרקציות מוקדים ,צירים ,וסביבתם הישובים - כולו באזור התיירות מרחב הגדרת

   .'וכד שירותים

   .ומקושר משולב כהיצע - יתיר יער עם משותפת תיירות תכנית קידום

  הניהול ,התפעול ,התכנון ,היזום את תקדם אשר יתיר יער תיירות מנהלת הקמת

   .והשיווק

  ,לינה ,אופיים ,הישובים בצמיחת 'תיירות אקו'מ הנגזרות משמעויות הטמעת

 .'וכד ציבורי מרחב מאפייני ,קטנות יזמויות

  ,ואפיון תכנית מחייבים - 'תיירות אקו'מ נפרד בלתי כחלק - פתוחים ושטחים חקלאות

   .'וכד חקלאיות חוויות ,קטיף ,האזור תוצרת קניית חנויות ,אורגנית חקלאות שילוב

  תוצרת ,אוכל ,היסטוריה ,צפייה ,חוויות ,ספורט ,להליכה עניין צירי הגדרת - עניין צירי

   .ועוד חקלאית

 ובכלים בערוצים מתאים שיווק מחייבת כולו במרחב התיירות - שיווק שיווק שיווק

  .המתאימים לקהלים הרלבנטיים

 מרכיבי כלל בין המשלב בשם המרחב הגדרת לבחון מוצע - אטרקטיבי שם :'יתיר'

  .יתיר - האזור
המועצה האזורית הר חברון כאזור תיירותי מגוון  

 .  מרחב אקו תיירותי –המכיל בתוכו את  חבל יתיר 

מדבר  

 יהודה

 סוסיה

 מנועי הצמיחה

 חבל יתיר –מרחב אקו תיירותי 
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 המוצא נקודת

  דפוסי ,ומכאן .השיתופית הכפרית ההתיישבות על מתבססת בישראל החקלאות

  .הישראלי החקלאי המשק את המאפיינים הצמיחה

  אגודות על המתבססת ,קהילתית כפרית התיישבות כסביבת מאופיין חברון הר מרחב

 – חקלאיות יוזמות ביניהן ,מגוונות יזמויות באזור צומחות החלו השנים לאורך .שיתופיות

  מבנה עם במשולב זה יחסי יתרון .האזור של והאקלימי הגאוגרפי היחסי היתרון רקע על

  הישראלי במשק ייחודיות חקלאיות יוזמות למגוון הוביל באזור ההתיישבות

 

 מנועי הצמיחה

 חקלאות יזמית חכמה

 מ"תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע – ר.מ.ד: מקור

 -( למטה)ועשבי קדם ( למעלה ומימין)מחלבות סוסיא 
דוגמא ליזמות חקלאית חכמה המסתמכת על מדע 

 וטכנולוגיה מתקדמת לטובת פיתוח המוצר  
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   מרכזיות משמעויות

  יוזמות ומקדמת מייעצת מעודדת ,המנחה מסגרת לפתח מומלץ – חקלאית יזמות

  המשק עם והכרות בקיאות ,יעוץ מחייבות אלה יוזמות .האזור תושבי של חקלאיות

   .ייחודי שילוב – פרטית יזמות עם זמנית ובו החקלאי

  את לקרב תאפשר אשר 'חכמה' לצמיחה מיועד האזור – חקלאית וטכנולוגיה פ"מו

  נדרש באזור חכמות טכנולוגיות שילוב .'וכד שווקים ,מסחר ,תעסוקה למוקדי המרחב

  של היחסי היתרון את המשקף חדשני ,עדכני פיתוח לאפשר ובכך בחקלאות ביטוי לקבל

  לעודד מומלץ .חכמה כסביבה המרחב לפיתוח התכנית בהמלצות ומשתלב הקהילה

   .האזור הפיתוח מתפיסת כחלק חקלאיות טכנולוגיות של יזמויות

  מאפשר באזור מתפתח החל אשר החקלאיות היזמויות מגוון – האזור תוצרת מיתוג

 כולל מיתוג .איכותית חקלאות המפתח ,נקי ,אקולוגי כמרחב חברון הר תוצרת מיתוג

  המקדמת משולבת מטריה תחת ,ערוצים במגוון התוצרת לשיווק להועיל עשוי ומשולב

  הלאומי בשוק כלכלית הצלחה ומאפשרת שווקים למגוון פתוחה ,גבולות חוצה תפיסה

   .והגלובאלי

  כסביבת האזור את לשווק מוצע – קטנים וכעסקים עצמית לצריכה חקלאות עידוד

  אחר המחפשות משפחות עבור בעיקר .משפחתי חיים כאורח חקלאות המעודדת חיים

  פרנסה ,הכנסה מקור לאיתור נדרש והשני במרחב עובד זוג מבניה אחד ,קיימות חיי

  .המרחב של איכותי יחסי יתרון לשקף יכול חקלאות מגורי של זה שילוב .עצמית והגשמה

 

 מנועי הצמיחה

 חקלאות יזמית חכמה

נקי המפתח חקלאות  , מרחב אקולוגי –כרם ליד סוסיא 
 איכותית

 מ"בע ואיזוריםתכנון ופיתוח ערים  ר.מ.ד: מקור
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 המוצא נקודת

 ניתוח .ואיכותיים סמוכים ,זמינים בריאות לשירותי נדרש חברון הר אזור

 בתי) מתאים מקצועי מהיצע סביר בלתי מרחק על מעיד השירותים היצע

 ומחייבים מלאים ,עמוסים  הם אף אשר ,(המטרופולינים בישובים החולים

  .הרחבה

  עם הגומלין ויחסי הפתיחות בחשיבות המכירה ,האסטרטגיה תפיסת

 מחייבת ,החיים איכות את מדגישה זמנית ובו הפתוח והשוק המרחב

   .צומח בריאות מוקד פיתוח

 

 

שירותים  , מסחר, המעודד תיירות מרפא –ח אסותא "בי
 'משלימים וכד

 www.avivgroup.com/public/assuta: מקור

 מנועי הצמיחה
 בית חולים צומח

  זהו .מידה קנה בכל כאינטגרטורים משמשים בריאות ומוסדות חולים בתי

  הצורך בסיס על – אוכלוסיות מגוון בין שילוב המעודדים השירותים אחד

  ,מסחר ,ידע לפיתוח מנוע הם בריאות מוקדי .ואיכותו השירות בקבלת

 .איכותית אוכלוסייה משיכת  וכן ,בקרבתם משלימים ושירותים תעסוקה
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 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 חולים  חיפוש להקמת בית מרחב 

   מרכזיות משמעויות

   .והצבא האזור תושבי עבור משוכלל קדמי מיון חדר להקים מומלץ ההקמה בשלב

  מאפייני רקע על - ילדים ורפואת יולדות בנושאי התמחות משמעות תבחן ,במקביל

 צמחיית טהרת על ,וטבעית אלטרנטיבית רפואה שילוב לבחון ניתן .וקהילותיו האזור

   .ומאפייניו האזור

  אשר ,איכותי ,מתמחה חולים לבית הבריאות מוקד את להצמיח מקום יש זו בחינה לאור

  ,הקהילות חיי איכות את ויעשיר רפואית תיירות יעודד ,האזור לתושבי מענה יספק

   .האיכותית הצמיחה ופוטנציאל ,התעסוקה הזדמנויות

 לריכוזי בסמיכות - האזור בליבת הינו הבריאות מוקד להקמת החיפוש מרחב

  ,60 כביש) מובילים תנועה לצירי וזמינות ובנגישות ('וכד חברון ,ארבע קריית) אוכלוסייה

    .(35 לציר ובזיקה

 להוביל הנדרש מקצועי צוות לעבודת בסיס לשמש יאפשר אשר פרויקט תיק להכין מומלץ

  מהלך זהו .ההתנעה בשלב והמתאימים הרלבנטיים הגורמים עם ,בהדרגה המהלך את

  .זמן לאורך צמיחה המחייב ,מתמשך

קמפוס בריאות  , כמוקד בריאות אשר חלקו בישראל וחלקו ברשות הפלסטיניתלהתפתח בעתיד יכול , מתמחהחולים חדר מיון קדמי אשר יצמח לבית 

מהלך דגל מתמשך בקנה זהו . מקצועית ואנושית, כלכליתהתמחות ואטרקטיביות , ידע, פ"מרכז מואשר יספק מענה למגוון אוכלוסיות האזור ויצור 

 .  מידה לאומי ובינלאומי

 מנועי הצמיחה
 בית חולים צומח
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 מוצא נקודת

 צירי ופיתוח הישובים צמיחת את הדגישה חברון הר אזור של הפיתוח תפיסת

  .ביניהם ויעילה מהירה ,בטוחה תנועה המאפשרים תנועה

 

   תפיסה שינוי

  ,התרחשות כמרחבי ישמשו אשר מפתח צירי מספר להגדיר ממליצה התכנית

 – ישובים בין מקשרים להיותם מעבר .עצמם בפני חשיבות ובעלי אטרקטיביים

 נקודות ,תצפית ,דרך שירותי ,שהייה ,עצירה ,מעבר צירי :ישמשו אלה

 הסובב למרחב התייחסות המאפשר בטחון של מרחב – ובעיקר תיירות

 .לישובים מעבר

 מגוון בחינת המחייבת לתפיסה דוגמאות הם זה בשלב אותרו אשר הצירים

  ,שהייה ,עצירה פוטנציאל ,פיתוח ברמת ומשמעויותיהם במועצה הצירים

   .'וכד  באזור והאטרקציות הישובים לתוך פנימה משיכה ,מעבר

 www.themarker.com/dynamo: מקור

ציר המאפשר תנועה מהירה ובטוחה ומהדק את   – 6כביש 
 הקשר בין היישובים והאתרים השונים לאורכו

 מנועי הצמיחה

 צירי תנועה מרחביים
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 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 מרחבייםתנועה צירי 

 מרכזיות משמעויות

 באר לבין ירושלים בין למעבר אטרקטיבי כציר לשמש יכול אשר ארצי ציר - 60 ציר

  6 כביש ואילו ,ובטחון ודאות חוסר ומשרה דליל בשימוש הוא הנוכחית במציאות .שבע

  לטווח חשוב ואולם .המטרופולינים שני בין לנסיעה מועדפת כאלטרנטיבה משמש

 מנוחה ,עצירה נקודות ,דרך שרותי ,צמתים המציגה תכנית לקדם הארוך

  מרחבים שני בין לקישור אטרקטיבי כציר בדרך שימוש לעודד מנת על .ותצפית

   .מרכזיים מטרופולינים

  מספרי :מתאים דרך חתך של במונחים לצרכים והתאמתה הדרך הרחבת לקדם יש

   .נסיעה בטיחות לצרכי הנדרש וכל שוליים ,הפרדות ,נתיבים

 

  ביותר והסמוכה ביותר הצפונית לנקודה האזור את המקשר רוחב ציר - 35 ציר

   .וממנו הגבול למעבר ומשאיות סחורות של עמוסה תנועה מוביל זה ציר .הארץ למרכז

  מספרי :מתאים דרך חתך של במונחים לצרכים והתאמת הדרך הרחבת לקדם יש

  ,לפיתוח נדרש זה ציר .נסיעה בטיחות לצרכי הנדרש וכל שוליים ,הפרדות ,נתיבים

   .דרך שירותי ותחנות עצירה נקודות ,תאורה ,שילוט

  צירים שילוב .והחיים הנגישות ,היוממות ,התנועה ממערך כחלק אותו וימצב האזור מעמד את יחזק המרכזי הלאומי הדרכים במערך חברון הר שילוב

   .כמכלול המרחב ואת בנפרד מהישובים אחד כל המעצים היבט למרחב ויספק התיירות משמעות את יחזק המועצה במרחב נופיים

 מנועי הצמיחה

 צירי תנועה מרחביים
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 המוצא נקודת

 בתוך - ומערכתי כולל תיירותי היצע לפיתוח פוטנציאל מהווה חברון הר

 אב תכנית לקדם מומלץ זה לצורך .הסובב המרחב עם זיקות על ובדגש האזור

   .באזור המרכזיים התיירות מרכיבי מגוון את תגדיר אשר לתיירות מפורטת

  .המרחב צירי של מקומם את להדגיש חשוב ,האסטרטגית התכנית במסגרת

  דגש אלא – בלבד אטרקציה נקודות עוד לא – בתפיסה שינוי משקפים הם שכן

  .ביניהן הקישור על

 ממוקם בסמוך לדרכי חוויה ונוף ייחודיים –מאגר יער יתיר 

 מ "תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע –. ר.מ.ד: מקור 

 מנועי הצמיחה

 דרכי חוויה ונוף

 והמוקדים מהאטרקציות חשוב פחות לא מרכיב מהווים נופיים צירים

  הנעימות תחושת ,האווירה את משרים אשר אלה הם .עצמם התיירותיים

  המאפשר כלכלי מנוף המייצרת התרחשות סביבת וכן '...ל דרך'ב הטמונה

   .כמכלול המרחב ומיתוג יזמות ,שיווק ,דרך ,מידע שירותי לספק
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   המרכזיות המשמעויות

 - 3253 וציר 317 ציר ,316 ציר את לדוגמא מציגה האסטרטגית התכנית

  התיירות ולמכלול פתוחים שטחים ,תיירותיים למרחבים המובילים צירים אלה

  – באזור המוביל התיירותי האתר עם קישור על בדגש ,המועצה של הדרומי

 חוויה דרכי לפיתוח PILOT צירי אלה בצירים לראות שראוי מכאן .סוסיא

   .ונוף

  והוויה תחושה ומייצרת האזור לאטרקציות 'מבואה' מהווה ונוף חוויה דרך

 המשרה דרך חתך הינה הנופית הדרך משמעות .הסובב במרחב תיירותית

 מעורר ,התבוננות ,שהייה המזמין מרחב ,ואיכותי פתוח מרחב של אווירה

  ,מידע ,נוף תבנית ,שילוט ,הפיתוח דפוסי מחייבת נופית דרך .והשראה סקרנות

   .'וכד הסברים

  ,בתיירות המשתלבים הנופיים בצירים ובעיקר יאותרו אשר מהצירים אחד בכל

 וקישורו הציר מפיתוח נפרד בלתי כחלק ורכיבה הליכה שבילי לשלב חיוני

   .'וכד התצפית נקודות ,האטרקציות ,הישובים למערך

    

 על בסיס מפת משרד הפנים, ר.מ.ד: מקור

 דרך נופית בדרום המועצה וביער יתיר

 מנועי הצמיחה
 דרכי חוויה ונוף
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 חילוני -בית ספר דתי 

 דיור מוגן

 מרכז צעירים ומשפחות

 מנועי הצמיחה
 ריכוז עקרי ההמלצות

 אזור לתעשיה מתקדמת

 חקלאות יזמית חכמה
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 ניהול השינוי האזורי

 עובדים על פי תכנית

 אזור חכם

 שיתוף ופתיחות, שותפויות

 מודל עבודה עדכני

 עבודה מרחוק

 שיווק ומיתוג
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  ניהולי-ארגוני תהליך הובלת מחייבת האסטרטגית בתכנית המוצעת הפיתוח תפיסת

  את ויספק למהלך  MODELLINGישמש ,השינוי את להוביל יאפשר אשר משמעותי

  עדכון ,בקרה ,מעקב ,מעשיים פרויקטים קידום ,הטמעה ,התנעה לקדם היכולת

 .זמן לאורך והתאמה

  את ישקפו אשר מרכזיים מהלכים מספר תקדם האזורית המועצה כי חיוני זה לצורך

  :העדכני הניהול דפוס

  ,מנחה עבודה ככלי באסטרטגיה שימוש עושה אשר ,חכם אזור של תפיסה שילוב

  המבנה את ומתאים והישובים האזור של החיים לאורחות מתאימות טכנולוגיות משלב

 .היום סדר על העומדים המרכזיים לאתגרים הארגוני

  כדרך השיתוף הטמעת .חכם אזורי בניהול מוביל מרכיב מהווים ושקיפות שיתופיות

  מגוון על המועצה בין הגומלין יחסי עדכון את המחייב מרכזי כמרכיב משמשת ניהול

  וחיוני השינוי בבסיס עומדים אלה גומלין יחסי .והקהילות הישובים לבין ובינה ,מרכיביה

  אפשרויות ,משותפות עבודה תכניות הכנת המאפשרים מודלים וליצור אותם להתאים

   .במרחב חדשה קישוריות ,גומלין ויחסי לשותפויות

  –פרק זה יפרט את משמעויות דפוסי הניהול לצורך מימוש האסטרטגיה 
 על בסיס עבודת הנהלת המועצה ומובילי התכנית  

 ניהול השינוי האזורי

 תפיסה מנחה
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 שנתי ורב שנתי ,אסטרטגי עבודה שעון

  וזמנים מופעים ולפי סדור באופן תיעשה במועצה השונות המחלקות עבודת

  הצגת ,חציוני סיכום ,ותקציב תכניות אישור דוגמת ,מראש שהוגדרו קבועים

 מוצלחת עמידה מבטיחה מסודרת עבודה .ובקרה עדכון ומופעי עבודה תכניות

   .להן שנקבעו הזמן בפרקי במטרות

 

 ומדדים יעדים סביב עבודה

  כפי התכנית המלצות - מוגדרות מטרות סביב לעבודה גדולה חשיבות יש

  עבודה הליך על יעידו שלהן מוצלח וביצוע עמידה .הקודמים בפרקים שהוצגו

 .ומסודר נכון

 

 תחומית ורב משותפת עבודה - דגל למהלכי גדולה נראות

  אותו ולהביא כולו המרחב את למנף צפויים בהמלצות המוצעים הדגל מהלכי

 הגורמים כל של משותפים וביצוע לתכנון גדולה חשיבות ישנה .הבאה לפאזה

 .ביצועם לאחר שלהם נכון ולמיתוג ,הדגל בפרויקטי המעורבים

 ניהול השינוי האזורי

 עובדים על פי תכנית

 שעון עבודה אסטרטגי שנתי

מפגש עדכון  
לבחון את   שמטרתו

הנעשה לאור  
הדגשים שהוגדרו  

בעיתוי שעדיין   –
בזמן ' עדכון'מאפשר 

 אמת

 – סיכום חצי שנתי
מפגש המיועד לבחון  
את הנעשה ולהגדיר 

,  דגשים עדכניים
;  אתגרים והזדמנויות

לקראת גיבוש  
מתווה פעולה  
לשנת הכספים  

 הבאה

תכנית   הצגת
העבודה לשנה 

 הבאה

אישור התכנית  
 והתקציב
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 ותפקיד כישורים ,ידע בין התאמה - באדם מתחיל הכל

  תבצע המועצה .מתאימים מקצוע אנשיב צורך יש משמעותיים מהלכים ביצוע לצורך

  את ותאייש ,הבאות בשנים אותה להוביל בכדי הדרוש האדם כח של מחודשת הגדרה

 .גבוהות מקצועיות מידה אמות פי על השונים התפקידים

 

 במשאבים ושימוש יעיל ניהול

 ולהעצים לנצל יש אותם ,ייחודיים מאפיינים בחובו טומן חברון בהר המגוון החיים אורח

  המוסף הערך את מעצים מקומיים במשאבים מושכל שימוש .עתידי מהלך בכל

   .המקום של הגאווה ותחושת

 

 וקהילה אזור ,חיים אורחות תואמות טכנולוגיות

  אין .בה והמבקרים המועצה תושבי של היומיומיים לצרכים טכנולוגי מענה להעניק יש

  מתחומי יצירתיים פתרונות עם בשילוב אלא ,בלבד מתקדמות בטכנולוגיות הכוונה

 .שונים עשייה

 

 חברתי אקטיביזם

  לתושבי וביטוי מקום לתת יש .הציבורית במעורבות חלק לוקחים וכולם נגיש המידע ,כיום

    .פלטפורמות במגוון משותפים ועשייה דיאלוגב ולתמוך המועצה

-ל LOW TECHשילוב בין טכנולוגיות 
HIGH TECH 

 ברצלונה, תחנת אוטובוס חכמה

 אמסטרדם, מסילה להעלאת אופניים במדרגות

 ניהול השינוי האזורי

 אזור חכם
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 ביחד עובדים

  האזור תושבי מקרב פוטנציאלים שותפים עם פעולה שיתוף תוך תפעל המועצה

 סביבתכ כולו האזור את לקדם מנת על ,והציבורי העסקי בשוק השונים והמגזרים

 .איכותית חיים

 

 תחומיות בין

 שונים עשייה מתחומי גורמים ידי על מובילים מהלכים של רוחבית ועבודה תכנון

 .והתפוקות ההישגים ,היעילות בשיפור מרכזי גורם מהווה

 

 הדרך כל לאורך ציבור שיתוף

  ,השוטפת ההתנהלות משגרת כחלק ציבור שיתוףל ערוצים מגוון פיתוח

 .לתושביה המועצה בין הגומלין יחסי ותפיסת המקום ערכי את המשקפת

 

 השקיפות בעידן מידע ניהול

  ניהולל לפעול יש ,העולם רחבי בכל ציבוריים בגופים היום הקיימות לנורמות בהתאם

   .ונוחים דיגיטליים אמצעיםב לתושבים והנגשתם והתהליכים הידע של נכון

 אביבתושבים מתל יוזמה ותכנון של קבוצת  –ספר  קריתגן 

 ניהול השינוי האזורי

 שיתוף ופתיחות, שותפויות
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 יישובים מקבץ / יישוב עם בשיתוף מובילה מועצה

 ידי על ויפוקחו שיותנעו סדורות עבודה תכניות לפי יפעלו המועצה יישובי

 והישובים המועצה ידי על בצוותא יוגדרו והמטרות היעדים .האזורית המועצה

 .המועצה יישובי לכלל משותפות מידה אמות פי על ,השונים

 

 ישוב-מועצה משותפת עבודה תכנית

  על ,המועצה ידי על וילווה מלא פעולה בשיתוף יעשה היישובי העבודה הליך

  של השוטפות העבודה בתכניות גם יוגדרו היישוביים היעדים .השונות מחלקותיה

 .והמועצה הישוב בין ומשותפת מסונכרנת עבודהב יושג שמימושם כך ,המועצה

 

 מימוש את המאפשרות ומסגרות פורומים ,תפקידים של מחודשת הגדרה

 האסטרטגיה

  את לייעל מנת ועל העבודה בשגרת ובקרה מעקב תהליכי הטמעת לצורך

  עבודה בישיבות חלק שייקחו מתאימים רפרנטים יוגדרו ,המשותפת העבודה

 .הפרויקט להצלחת הרלוונטיים הגורמים כלל ישתתפו בהן תקופתיות

הובילה לאחרונה מהלך מקיף  מועצה אזורית בני שמעון 

 ניתוח וכיווני התפתחות לעתיד, שכלל פרוגרמה, יישוביהלכל 

 ניהול השינוי האזורי

 מודל עבודה עדכני
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 מתאימים ובינוי תכנון דפוסי

 להנגיש כך ידי ועל מביתם מקוון באופן לעבוד המועצה לתושבי לאפשר מנת על

  ברמה ,'מרחוק עבודה מרכזי' להקמת לפעול יש ,הגדולים התעסוקה מוקדי את

 .ומהירים נוחים עבודה תנאי המציעים ,והאזורית היישובית

 

 מקוונת עבודה תומכות תשתיות

  באופן שתתבצע בכדי מהירה אינטרנטית תשתית דורשת מהבית מקוונת עבודה

  לכמה והנגשתה מתאימה תשתית פריסתב גדולה חשיבות יש .ויעיל מוצלח

 .תושבים שיותר

 

 בקהילה מהבית עבודה של והטמעה הכשרה

 הדרוש הידע הרחבת .עצמה משל והכשרה מיוחדת דינמיקה מהבית לעבודה

  מגזרים להכניס יכולה המועצה תושבי בקרב מרחוק עבודה דפוסי והטמעת

 .קהילתי ייחוד וליצור העבודה למעגל חדשים

,  בכל העולם מוקמים היום  מרכזים שכונתיים לעבודה מרחוק

בהן ניתן לקבל עמדות עבודה פרטיות ואף לשכור חדר ישיבות  

 ולבצע שיחות ועידה

 ניהול השינוי האזורי

 עבודה מרחוק
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 העבודה בשגרת והמיתוג השיווק שילוב

 .השוטפים העבודה בתהליכי חשוב נדבך אלא ,ני"יחצ פן רק אינם ומיתוג שיווק

  ,חיצוניות השקעות עימו ויביא קהילתית מעורבות יעורר האזורי המותג חיזוק

   .כולו המרחב פני את שישדרגו

 

 באזור שיווק כלי והטמעת לימוד

  .מתאימים ובאמצעים מקצוע אנשי ידי על לבצעו יש כן על ,מומחיות הוא שיווק

 ,מקומיים עסקים בין שיווקי פעולה שיתוף להוליד יכול המשותף האזורי האינטרס

 .הקהילתית הזהות את ויחזק המקומית הכלכלה את שיקדם באופן

 

 דרך אבני בסיס על שיווקית אסטרטגיה קידום

  מתאימות דרך אבני לקבוע יש .לילה בין הנעשה עניין אינה אזורי מותג יצירת

 .מתאימה בשלביות שתיעשה ,טווח ארוכת שיווקית אסטרטגיה ליצירת

ריכזה את כלל השירותים העירוניים לתושבים  אמסטרדםעיריית 

בעזרת ממשק פשוט וידידותי  . I AMsterdamולתיירים תחת המיתוג 

מתשלום חשבונות ועד   –ניתן לחפש ולבצע מגוון רחב של פעולות 

 .השקעות עסקיות

  

 ניהול השינוי האזורי

 שיווק ומיתוג

https://www.iamsterdam.com/en/
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 המוצא נקודת

  ליכולות ,היום לסדר מתאימה ושלביות יעדים ,דרך אבני הגדרת מחייב האסטרטגיה מימוש

  מתכנית במעבר מוביל מרכיב מהווה הדרך אבני הגדרת .ההזדמנויות ולתפיסת המימוש

  ,החלטות קבלת התנעת ,המועצה של העבודה בתכנית למעשה הלכה למימושה אסטרטגית

  צרכים ,המהלך הצלחת להערכת הזדמנות לשמש נדרשת דרך אבן כל .'וכד שותפים גיוס

  ניהולית כתפיסה אסטרטגיה להטמיע הדרך זוהי .לצורך בהתאם ועדכונים שינוי ,עדכניים

  .זמן לאורך

 המרכזית המשמעות

 כלל פירוט את המכיל לוח הינו היישום ושלב האסטרטגיה שלב בין המקשר העבודה כלי

 .מוגדרים מדדים פי על להצלחה ויעדים לביצוע יעדים ומציב ,האסטרטגית התכנית המלצות

  כלכלית הערכה גם כמו ,הפרויקט של המרכזיים היישום לשלבי התייחסות יכללו הביצוע יעדי

 פי על יפורטו ההצלחה יעדי .ביישומו לסייע צפוי שילובם אשר המרכזיים השותפים ופירוט

 .כמה ועד הצליח הפרויקט האם לקבוע יהיה ניתן שלאורן השגה וברות מדידות מטרות

 .המסמך מהמלצות אחת כל ליישום כללי זמנים לוח יוכן וההצלחה הביצוע ליעדי במקביל

 

 עם הפנים ליישום והטמעה

 שלביות ואבני דרך להערכה
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  ,הכוללת הפיתוח מתפיסת וכחלק המועצה של העבודה בשעון האסטרטגית התכנית הטמעת

  .בקהילה ,בישובים ,המועצה יחידות במגוון התכנית עיקרי הטמעת של תהליך להוביל נדרש

  נדרש זה שלב .מהלך בכל רלבנטיים שותפים מגוון עם וזיקות שותפויות לפתח – ובמקביל

   .יישומה לבין האסטרטגית התכנית הכנת בין מקשרת כחוליה

 עם הפנים ליישום והטמעה

 שלביות ואבני דרך להערכה

 כלי עבודה חשוב במעבר מהכנת התכנית האסטרטגית למימושה בפועל   –דוגמא מתוך טבלת המדדים וההערכה 
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  תשתית המספקת ,האסטרטגית התכנית את הובילה חברון הר האזורית המועצה

 אוכלוסייה להיקף ;אחרת לפאזה מעבר לכדי ,הבאות בשנים האזור לצמיחת מקצועית

  מוקדים ומקדם תושביו של החיים איכות למען הפועל לאזור ,תושבים 20,000 של

  יזמות ,תעסוקה הזדמנויות ,שירותים המספקים ואיכותיים אטרקטיביים אזוריים

 .כולו הסובב למרחב גם כמו ,האזור לתושבי – וחדשנות

  ,אחרת בסקאלה צמיחה ומקדמת האזור של בעתידו שינוי משקפת התכנית

  ,ומצוינות חדשנות מעודדי מהלכים ,חדשות הזדמנויות פתיחת המחייבת

   .ושותפויות פתיחות

 

 שיטתיים ,סדורים עבודה תהליכי להוביל חיוני ,התכנית את לממש מנת על

  השתתפות יעודדו ,הישובים מגוון לבין המועצה בין בונות זיקות שייצרו ,ומקצועיים

  המעבר .התכנית של מימושה את לקדם במשותף יאפשרו ובכך ,ושקיפות תושבים

  לימוד ,הטמעה תהליך המחייב מעבר הינו בפועל עבודה לתכנית אסטרטגית מתכנית

  מגוון עם במשותף האזורית המנהיגות תוביל אותו תהליך זהו .עבודה תפיסת ושינוי

   .הדרך וזוהי החזון זהו אכן כי אמונה מתוך  ,לו ומחוצה באזור הרלבנטיים הגורמים

 סיכום
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 אופי השיתוף תאריך השיתוף

 לתושבים ולעובדי המועצה לטובת פתיחת התהליך הפצת שאלון מקוון 2014 יוני

,  פתיחת התהליך והצגת תוצרים ראשונים מתוך מיפוי ואפיון המועצה ישיבת 2014יולי  31
 בשיתוף עובדי המועצה ותושבי האזור

,  הפצת שאלון מקוון לתושבי המועצה כחלק מהליך ניסוח חזון המועצה 2014נובמבר 
 מטרות ועקרונות הפיתוח העתידיים

מטרות  , סדנת מדיניות הכוללת קבוצות שיח ודיון בנושא הגדרת חזון המועצה 2015ינואר  13
 ועקרונות

דיון עם עובדי המועצה ותושביה בנושא עיקרי ההמלצות המוצעות של מסמך   2015מאי  31
 וקבלת התייחסות והערות, המדיניות

 ועדת היגוי בין משרדית   2015אוקטובר  13

 אירוע שיתוף קהילתי כלל אזורי  בהמשך

 נספח

 מ"בע ואיזוריםתכנון ופיתוח ערים  ר.מ.ד: מקור

 מ"בע ואיזוריםתכנון ופיתוח ערים  ר.מ.ד: מקור
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http://dmr.co.il/
http://dmr.co.il/
https://www.facebook.com/DMR.planning
https://www.facebook.com/DMR.planning

