
 

 מחלקת יישוביי העמק
 

 

רמת 
 השיתוף

 כלים דרכי שיתוף הגדרה

ועד הישוב מיידע את התושבים לגבי פעילותו והחלטותיו. ברמת  שיתוף במידע
שיתוף זו המשתף מעביר מידע על פי בחירתו ברמת התוכן 

 והאמצעים. 
 שיתוף במידע הוא השלב הראשוני במעורבות הציבור. 

 על מנת לשתף במידע מומלץ:
 שיבות.לפרסם פרוטוקולים של י .1
 להוציא דף עדכונים ומידע. .2
 להפיץ סיכום רבעוני של פעילות הועד. .3
  להציג את פעילות הועד במפגש תושבים. .4

 
 תושבים מפגשי

 הקמת ועדות

 צוותי היגוי

 הוק-צוותי משימה אד

 /ווטסאפקבוצת מייל

 שובייאתר י

 (facebookרשתות חברתיות )

SMS )שליחה מרוכזת דרך אתר( 

 ישובייעיתון 

 ור לתיבות הדוארדיו

 לוחות מודעות

ברמת שיתוף זו, ועד הישוב פתוח לקבל הצעות, רעיונות, תגובות  קבלת מידע
המשתף אוסף  .מהתושבים ומסדיר דרכי התקשרות לצורך כך

 מידע ומאפשר העברת מידע אליו. 
 נתון לבחירתו באיזה אופן אם בכלל להשתמש במידע זה.

 

מהתושבים מומלץ שוועד הישוב  על מנת לשפר ולאפשר קבלת מידע
 יסדיר מספר דרכים כגון:

 תיבת פניות הציבור במזכירות .1
 כתובת מייל ידועה ופעילה .2
 של יו"ר הועד מדיניות "דלת פתוחה" .3

הועד דואג לתקשורת שוטפת והדדית מול התושבים. ברמת  היזון חוזר
שיתוף זו, מתקיים משוב בין מקבלי ההחלטות לאחר ביצוע 

 .בין הציבור שנטל חלק באותה פעולהפעולה, ל
 

 על מנת שתיווצר תחושת הדדיות מול התושבים מומלץ להקפיד על:
 מתן תשובה לפניות תושבים. .1
 .ליזום משוב לאחר פעילות כלשהי .2

ברמת שיתוף זו ועד הישוב מבקש לשמוע מגוון דעות, לקבל חוות  התייעצות
ר מראש כי חשוב להבהי דעת של תושבים לפני קבלת החלטות.

 . מדובר בהתייעצות בלבד ולא בקבלת החלטה משותפת
 

 המקרים בהם מומלץ לוועד הישוב לקיים התייעצות:   
בישיבות סביב נושאים הרלוונטיים לפעילות וועדה כלשהי ניתן  .1

 להזמין את יו"ר או נציגי ועדה לישיבה.
קט לפני קבלת החלטה הנוגעת לציבור הרחב )הרחבה, פרוי  .2

תשתיות, שיפוץ בית עם וכדומה(, ניתן להקים ועדת היגוי עם 
מפגש ולהציג תושבים, לקיים משאל תושבים, לכנס את התושבים ל

 , זאת על מנת לראות "לאן נושבת הרוח".את האפשרויות השונות

ברמה שיתוף זו, שיתוף התושבים בא לידי ביטוי בארגון ובביצוע  שותף זוטר
חריות על חלקים ממנו. לתושבים אפשרות נושאים ובלקיחת א

לקידום נושא, כולל תקציב ייעודי אך בכפוף להסכמת הגוף 
 המשתף. 

 

ועדות בישוב מהוות בעצם שותף זוטר של הועד המקומי. באמצעות הפעלת 
ועדות הועד המקומי מאציל סמכויות לקבוצת תושבים המעוניינת לפעול 

ת נובעות מהמנוי של הוועד. הועד בתחום כלשהו בישוב.  סמכויות הוועדו
מלווה את הועדה ומגדיר את סמכויותיו, תפקידו ואופי התפוקות שעל הוועדה 

 להציג.

אחריות  ולכולםברמת שיתוף זו הכוח מתחלק באופן שוויוני  ותפותש
כאשר קיימת  תמתאפשרהשותפות בקבלת ההחלטות. משותפת 

 קבוצה המוכנה לשאת באחריות באופן שווה. 

נציגי ועדות חזקות בישוב )כדוגמת תרבות, נוער ביטחון וכו'( יכולים להוות 
שותפים מלאים לוועד, במידה וניתנת להם יכולת השפעה ואחריות במידה 

 שווה.

 


