
ניוזלטר ראש השנה תשע"ט 

דבר היו"ר 
שותפים יקרים. 

בהתרגשות אני מסתכלת לאחור על השנה שחלפה כל כך מהר ועל השנה החדשה הבאה אלינו 
לטובה. בשנה האחרונה האשכול שלנו הפך מ"פעוט רך" לילד שעושה את צעדיו הראשונים, ולי 

ברור ש"הילד" עוד יגיע לגדולות...   

האשכול עשה השנה קפיצה משמעותית בפעילותו ועבר מתכנון לביצוע במגוון שירותים ותכניות האשכול עשה השנה קפיצה משמעותית בפעילותו ועבר מתכנון לביצוע במגוון שירותים ותכניות 
ובמספר תחומים, והוכיח שיחד ניתן להשיג יותר. לצד הדגש היישומי, התקדמנו השנה גם בגיבוש 
תפיסה אסטרטגית המבוססת על ראיה אזורית מכלילה, לטובת פיתוח כלכלי וחברתי של המרחב 

ותושביו. 

אנחנו יוצאים לשנה החדשה עם אתגרים רבים וחלומות גדולים ותכניות מפורטות ויש לנו צוות אנחנו יוצאים לשנה החדשה עם אתגרים רבים וחלומות גדולים ותכניות מפורטות ויש לנו צוות 
נהדר ומחויב שיגשים את כל אלו. אני רואה במיזם האשכולות בכלל ובאשכול שלנו בפרט משימה 
לאומית ולא פחות! האשכול הוא אחת הזירות המשמעותיות שבה אנו מקדמים יום יום עתיד 
משותף וטוב יותר לכל מי שחי עמנו במרחב הגאוגרפי. באשכול אנחנו בונים את הגשרים, 

מנמיכים את המחיצות ויוצרים סיפור חדש אופטימי ומשותף. 
אני מבקשת להודות לצוות האשכול בהובלתו של אורי על עבודה מהלב, על מסירות, מקצועיות 

ואכפתיות, לקטן כגדול. 

אני מאחלת לכולנו שתהה שנה טובה, שנה של עשייה משמעותית, שנה של חיבורים ושותפויות, אני מאחלת לכולנו שתהה שנה טובה, שנה של עשייה משמעותית, שנה של חיבורים ושותפויות, 
שנה בה נמשיך לקדם, יחד ולחוד את האזור הנפלא שלנו. 

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה! 

סיגל מורן 

דבר המנכ"ל 
שותפים יקרים. 

השנה שחלפה הייתה שנה משמעותית ביותר לאשכול שלנו ולחיזוק פעילותו בקידום האזור. 

בשנה שחלפה הגדלנו משמעתית את נפח הפעילות והשותפים שלנו, התחלנו במתן שירות ישיר 
לתושבים ולרשויות במספר תחומים וזכינו להתחיל ליהנות מפירות של השקעה משותפת בשנים 
הראשונות. בשנה הזאת האשכול שלנו התבסס תקציבית וארגונית, ומיצב עצמו כגורם רלוונטי 

לקידום של כל פעולה אזורית עם ערך מוסף חברתי, כלכלי או סביבתי. 

בשורות הבאות תוכלו ללמוד קצת יותר על הנעשה במסגרת האשכול בחודשים האחרונים ועל בשורות הבאות תוכלו ללמוד קצת יותר על הנעשה במסגרת האשכול בחודשים האחרונים ועל 
מעט מהמתוכנן לשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה. על מנת לבצע את מגוון הפעולות והעשייה 
המבורכת המתוארות בהמשך, הרחבנו השנה את מערך כוח האדם של האשכול. העובדים שלנו 
הם "הנשק הסודי" של האשכול ואני מרגיש שזכיתי לכנס אלינו קבוצה איכותית של שחקני נשמה 
הפועלים מתוך מחויבות גבוהה למשימה ולאזור ועל כך הערכתי ותודתי אליהם. זו גם הזמנות 
לומר תודה לכל האנשים והמערכות התומכות שלנו, ברשויות במשרדי הממשלה ובמרחב 

המקומי. 
השנה ראש השנה היהודי והמוסלמי וזו הזדמנות לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה! השנה ראש השנה היהודי והמוסלמי וזו הזדמנות לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה! 

שנשכיל להתמודד עם אתגרי השעה, שנהנה ביחד מפירות ההשקעה ושנמשיך לזרוע יחד את 
זרעי ההצלחות של השנה הבאה. 

יחד נעשה ונצליח! 
אורי פינטו 

חושבים רחוק, חושבים עמוק 
אשכול נגב מערבי, בשיתוף המרכז לקפיצת מדריגה במכון ראות וקרן נס, מסיים בימים אלה את 
כתיבת התכנית האסטרטגית לפיתוח כלכלי וחברתי בנגב המערבי. תהליך הכתיבה כלל סיורים 
מעמיקים ברשויות האשכול, ראיונות, שולחנות עגולים סביב נושאים מגוונים, התייעצות עם 

מומחים וכמובן מחקר על שלל הנושאים שהיו על הפרק.  

בסופו של דבר, התכנית מונה ארבעה מנועי צמיחה אזוריים הכרוכים זה בזה ומחוברים בסופו של דבר, התכנית מונה ארבעה מנועי צמיחה אזוריים הכרוכים זה בזה ומחוברים 
למאפיינים הייחודים של המרחב שלנו. ביחס לכל מנוע צמיחה נעשה מחקר מגמות, חקר מקרים 
דומים בעולם, תיאור המערכת הכלכלית המרכיבה אותו, השותפים שיכולים לקדם אותו 
והמלצות לפעולה ראשונית. לצורך קידום קפיצת המדרגה האזורית וכדי שהתכנית לא תישאר 
יפה אבל רק על הנייר, הצטרף אלינו יובל סתיו. יובל, איש מוכשר עם חזון גדול, הוא פרויקטור 
הקמה לאגף לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי שיקום באשכול. לצד העבודה על  מימוש התכנית 
האסטרטגית יובל גם יקדם את תפיסת הפעולה והעבודה של האשכול לקידום כלכלה מקומית 

מקיימת . אנו מאחלים לו ולנגב המערבי הצלחה רבה!  מקיימת . אנו מאחלים לו ולנגב המערבי הצלחה רבה!  

מרכז לניהול תקופת החיים החדשה לבני 60 + 
התקדמנו משמעותית... בחרנו גוף מפעיל – עמותת שמעיה, עמותה ארצית שעוסקת בתחומי 

מוגבלות בשמיעה ותעסוקה, ומרחיבה את מעגל הפעילות שלה. 
התחלנו בבניית צוות המרכז – גויסו 4 מנחים ומאמנים ורכזת אדמיניסטרטיבית לשלוחות – 

לשמחתנו הרבה כל העובדים תושבי אשכול נגב מערבי. 
נפתח קורס אוריינות דיגיטאלית בשדרות – מטרת הקורס היא שבירת המחסומים בין אנשי הגיל נפתח קורס אוריינות דיגיטאלית בשדרות – מטרת הקורס היא שבירת המחסומים בין אנשי הגיל 
השלישי לבין הטכנולוגיה המתקדמת. המשתתפים יוצאים מהקורס עם יכולת לעבוד עם המחשב 
והסמארטפון וליהנות מהיתרונות הרבים שיש בהם. הביקוש לקורס היה גדול, אך מקום היה רק 
ל-12 משתתפים, שמתמידים ומגיעים לכל מפגש ונהנים מאווירה טובה וחברתית עם למידה 

משמעותית. מיד לאחר החגים יפתחו 3 קורסים נוספים. מוזמנים להתרשם: 
https://westnegev.vp4.me/course 

וכמובן – אחרי החגים – יתחדש הכל!  
• המרכז יכנס לפעילות מלאה עם צוות עובדים: סדנאות הכנה לפרישה, קורסי מחשבים, מפגשי • המרכז יכנס לפעילות מלאה עם צוות עובדים: סדנאות הכנה לפרישה, קורסי מחשבים, מפגשי 

היכרות, הרצאות ואירועים שיפורסמו בהמשך על פי הביקוש והצרכים של התושבים.  
• ישופצו המבנים שנבחרו לטובת הקמת השלוחות הפיזיות, מתוך רצון לתת שירות איכותי 

ומקצועי לבאי המרכז. 
• בהובלת אשל והמשרד לשוויון חברתי נצא עם מיתוג ונקבל שם קבוע למרכז (יחד עם 7 

המרכזים הנוספים שקמים ברחבי הארץ). 
• שריינו ביומנים: כנס פורשים אזורי – ראשון מסוגו! 11/12/18

אנו מזמינים את כל מי שמעוניין לקבל מידע/להציע הצעה או להירשם לקורסים  אנו מזמינים את כל מי שמעוניין לקבל מידע/להציע הצעה או להירשם לקורסים  
להתקשר לאמי: 054-5656385  
או לשולמית: 054-7807224  

מערך אזורי לטיפול בפסולת 
בימים אלו נחתם הסכם פורץ דרך, ראשון מסוגו, בין אשכול רשויות לאתר קצה לטיפול בפסולת. 
בהמשך למכרז שפרסם האשכול בשם הרשויות, הוסדרו מחירי הכניסה של הרשויות לאתר 

דודאים, אשר זכה במכרז תוך הוזלת עלויות הכניסה  במאות אלפי שקלים בשנה.  

זהו אחד מצעדי הבסיס בתכנית האזורית לשדרוג מערך הטיפול בפסולת. התכנית יוצאת לפועל זהו אחד מצעדי הבסיס בתכנית האזורית לשדרוג מערך הטיפול בפסולת. התכנית יוצאת לפועל 
ביוזמת  המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף הרשויות המקומיות ובהובלת האשכול. במסגרת 
התכנית שגובשה הוקצו לאשכול 50 מיליון ₪ למשך השנתיים הקרובות לצורך ביצועה על כל 
מרכיביה. במסגרת זאת מתבצעים בימים אלו מכרזי רכש ורכש בפועל של כלי אצירה, ספירת 
כלי אצירה בשטח ועוד. כמו כן, בקרוב יפורסמו מכרזי איסוף משותף לפסולת ביתית ולגזם, 
הצבת כלי אצירה רבים למחזור, הטמעת חוק האריזות וחוק הטיפול בפסולת האלקטרונית, 

הקמת מערך איסוף פסולת בניין מבתי התושבים, טיפול בגזם נקי ועוד. 

כל זאת, תוך מתן דגש משמעותי לשילוב טכנולוגיות רבות כגון: גלאים לכלי האצירה, מערכות כל זאת, תוך מתן דגש משמעותי לשילוב טכנולוגיות רבות כגון: גלאים לכלי האצירה, מערכות 
איתור ושקילה למשאיות וכלים טכנולוגיים נוספים.  

חינוך 
אשכול נגב מערבי ואשכול נגב מזרחי משלבים ידיים. בחצי שנה האחרונה נרקמה שותפות תלת 
מגזרית (ציבורי, עסקי וחברתי) סביב הרצון שלנו לקדם חינוך מדעי טכנולוגי מעולה בנגב. 
השותפות מתבססת על ההבנה, כי לכל אשכול בנפרד ולשני האשכולות ביחד, יש פוטנציאל 
לייצר מנועים לחיזוק מצוינות מדעית - טכנולוגית, אשר נשענים על יתרונות המרחב ושיתוף 
הפעולה בין הרשויות. אנו מאמינים כי חינוך מדעי מעולה הוא מפתח למוביליות חברתית ויאפשר 

לתלמידי הנגב את התשתית הנדרשת למימוש יכולותיהם. 

לאורך החודשים קיימנו מפגשי חשיבה ולמידה מרתקים בהם לקחו חלק מגוון רחב של ארגונים לאורך החודשים קיימנו מפגשי חשיבה ולמידה מרתקים בהם לקחו חלק מגוון רחב של ארגונים 
ושותפים. את המפגשים הנחו בגישת הקולקטיב אימפקט, צוות מנחות מוכשרות מארגון שיתופים 
שחבר אלינו לתהליך. בתחילת יולי קיימנו את המפגש המסכם לתהליך שניהלנו בהשתתפות 
מנהלי אגפי החינוך עם נציגים בכירים ממשרד החינוך, משרד המדע, נגב גליל, משרד החקלאות 
והביטחון, לצד ארגונים ועמותות מובילות בתחום כמו חותם, קרן רש"י, קרן טראמפ, מרכז תמר, 

אג'יק, תעשיידע ועוד. 

המעמד בו ישבנו יחד כ-60 מנהלים בכירים המחויבים לקידום החינוך בנגב היה מרגש. כולם  מנהלים בכירים המחויבים לקידום החינוך בנגב היה מרגש. כולם 
הגיעו במטרה לעבוד (!) לקבל החלטות, לדייק ולמקד את מודל ההפעלה שיבטא את הערך 

המוסף שהאשכולות יכולים להביא בתחום החשוב הזה. 
אחרי העמל הרב שהושקע בפיתוח מודל ייחודי ומותאם לנגב, האשכול יחד עם השותפים עתידים 

לצאת לדרך ולפעול לקידום ומימוש התכניות.  

וטרינריה 
שעת בוקר חורפית, פקחי המערך הווטרינרי האזורי באשכול נגב מערבי, מקבלים קריאת מוקד 
על כלב פצוע במושב פטיש. הפקחים מגיעים ומוצאים גור כלבים יפהפה עם רגל שבורה. הגור, 
ששמו הוא תיאודור, נלקח לכלביה, מקבל טיפול רפואי מסור ע"י צוות הווטרינרים ומצליח  
להשתקם. אבל לא די בכך. צוות המערך מחפש לתיאודור בית. אנשי המערך הווטרינרי משתפים 
פעולה עם עמותת SOS בכדי למצוא לתיאודור את הבית המתאים ביותר. הם מגיעים אפילו עד 
לתכנית של אורלי וגיא. היום תיאודור נמצא אצל משפחה אוהבת ונהנה מהחיים. תודה לאזרחים 

הערניים ותודה לעובדי המערך הווטרינרי האזורי על המסירות. 

מזה חצי שנה פועל במרץ המערך הווטרינרי האזורי באשכול נגב מערבי. במערך חברות ארבע מזה חצי שנה פועל במרץ המערך הווטרינרי האזורי באשכול נגב מערבי. במערך חברות ארבע 
מרשויות האשכול:  אופקים, שדרות, מרחבים ושדות נגב, והוא עתיד להתרחב בקרוב לנתיבות 
ולרשויות נוספות. המערך מעניק שירות וטרינרי מלא: טיפולים וחיסונים של כלבים פרטיים, 

לכידות והסגר בע"ח משוטטים, בדיקות מזון ועוד. 

המערך האזורי מאפשר גמישות בשירות ובפעילות הרופאים והפקחים הווטרינריים במרחב הנגב המערך האזורי מאפשר גמישות בשירות ובפעילות הרופאים והפקחים הווטרינריים במרחב הנגב 
המערבי, גיבוי במקומות בהם קיימים כלבים משוטטים רבים, וטיפול מרחבי באתגרים  נוספים 
בתחום הווטרינריה. במסגרת הפעילות מקים המערך כלביה אזורית חדשה, בסמוך לזו הקיימת 
בשדרות. הכלבייה תאפשר הסגר ראוי לבעלי החיים, הגעה נוחה לבדיקות מזון וקיום ימי אימוץ 
אזוריים. המערך הווטרינרי מתמודד ביתר שאת עם תופעת הכלבים המשוטטים וביחד עם 

השותפים במשרד החקלאות נעשים מאמצים אדירים לצמצום התופעה. 

בנוסף לפעילות הרשמית, מקיימים פקחי המערך פעילות חברתית וחינוכית עם קבוצות שונות בנוסף לפעילות הרשמית, מקיימים פקחי המערך פעילות חברתית וחינוכית עם קבוצות שונות 
ברשויות האשכול. 

רוצים לחסן את הכלב? ראיתם כלב משוטט? מחפשים לאמץ כלב? יש לכם הצעה או רעיון 
לפעילות רשותית עם בע"ח? מוזמנים להתקשר אלינו *8261. 

דיגיטציה 
בשיתוף פעולה עם נציגי הרשויות, צוות דיגיטציה והחדשנות באשכול נגב מערבי סיים תהליך 
אסטרטגי לגיבוש תכנית העבודה שלנו. התכנית תוצג בקרוב למשרד הפנים ומטה ישראל 
דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, המממנים ותומכים בפעילות. במקביל כבר מתבצעים בשטח 

מספר פרויקטים ותכניות שגיבשנו יחדיו: 
• תכנית מלגות "חונכים דיגיטליים": בחודש האחרון נפתחה ההרשמה לתכנית מלגות ייחודית 
המשלבת מערבות חברתית ואוריינות דיגיטלית כאשר המטרה היא חונכות ישירה בין סטודנטים 

בעלי כישורי מחשב ובעלי תפקידים ברשויות הנגב המערבי.  
• קהילה טכנולוגית והאקתון אזורי: לאחר תהליך רתימת שותפים ומיתוג הורחבה קהילת  לאחר תהליך רתימת שותפים ומיתוג הורחבה קהילת 
TECHNEGEV אשר במקור הוקמה ע"י מעברים נגב צפוני. הקהילה המורחבת תהווה פלטפורמה 
אזורית לאירועים, הזדמנויות ומפגשים מעולם היזמות והטכנולוגיה. אירוע השקת הקהילה 
FUNK- של מכללת ספיר יתקיים ב-22.10.18 סביב תחרות האקתון (לה נבחר השם XLAB-וה
ATHON) כאשר האתגר המרכזי יהיה קידום תרבות פנאי וקהילה במענים ובגישה אזורית.  

• שירות ווטרינרי דיגיטלי: עם תחילת מתן שירותים ווטרינריים אזוריים הוקמה מערכת ניהול 
ייעודית הכוללת אפליקציה למערך הפיקוח ומערכת חיסונים וגבייה למערך הווטרינרים. כמו כן 
הוקם אתר לשירות הווטרינרי בו ניתן לבצע תשלומים, לעלות פניות ובקרוב גם לאמץ כלבים 

https://www.westnegev.org.il/vet
• פיילוט למערכת ניהול קולות קוראים: במסגרת דיגיטציה ברשויות המקומיות קידם האשכול  במסגרת דיגיטציה ברשויות המקומיות קידם האשכול 
פיילוט למשך 3 חודשים בו כל תשעת רשויות האשכול התחברו למערכת המנתבת קולות קוראים 
ממשלתיים ישירות למייל, ומאפשרת ניהול תהליך הגשה בפורמט דיגיטלי של ניהול משימות. 
בעקבות הפיילוט, שמונה מתוך תשע הרשויות הביעו שביעות רצון והחליטו להמשיך לעבוד עם 

המערכת. 
• "החטיבה ליזמות": בשנה האחרונה ליווה האשכול את החטיבה ליזמות במכללת ספיר, בין  בשנה האחרונה ליווה האשכול את החטיבה ליזמות במכללת ספיר, בין 
היתר נחשפו הסטודנטים לאתגרי השלטון המקומי וחלקם אף בחרו לבצע את פרויקט הגמר 
שלהם סביב העולם המוניציפלי. לאחר חצי שנה של תכנון נבחרו שלושה מיזמים לקבל תקצוב 
אשר יאפשר להם לבנות אב-טיפוס ולהיכנס לחממה הטכנולוגית south up לתהליך אקסלרטור. 
בין הפרויקטים: תלת אופן חשמלי לניקוי רחובות, פלטפורמה לקידום עסקים מתחום 

הקונדיטוריה ופלטפורמה להתאגדות יצרנים מקומיים של עבודות יד. 
https://www.westnegev.org.il/copy-of-4  מוזמנים להתעדכן

מעבר לאיגוד 
מזל טוב לנו! הקמנו איגוד! נסביר בכמה מילים... האשכול פעל עד עתה במתכונת של "תאגיד 
עירוני". במסגרת הפעילות של משרד הפנים לעידוד הקמת אשכולות חדשים וחיזוק הקיימים, 
החלנו בהליך להפוך לאיגוד ערים (מסוג אשכול). למהלך אין משמעות מהותית- אשכול נגב 
מערבי רואה את תפקידו לקדם חיים משותפים במרחב ולספק לרשויות ולתושבים ערך מוסף - 
כלכלי ושירותי, בין אם כתאגיד בין אם כאיגוד. אך משמעות מעשית קיימת בהחלט- תפקוד 
האשכול כאיגוד מאפשר לו, משפטית ובירוקרטית, שיתוף פעולה מלא יותר עם הרשויות וביניהן 
ומול משרדי ממשלה, בתחומים שונים כגון: מיכרוז ורכש משותף, האצלת סמכויות סטטוטוריות 

מהרשויות לאיגוד, יכולת תקצוב ישיר של משרדי ממשלה ועוד. מהרשויות לאיגוד, יכולת תקצוב ישיר של משרדי ממשלה ועוד. 

את ישיבת המועצה הראשונה ניהל נציג משרד הפנים וסגן ממונה המחוז, מר עידו לבנה, שבירך 
על פעילות האשכול בכלל ועל מערך ההתאגדות בפרט. בישיבה הקמנו רשמית את האיגוד 
והסדרנו משפטית וארגונית את המעבר החלק בין הארגונים. מנכ"ל האשכול הדגיש בישיבה כי 
הוא רואה במועצה הנכנסת את ההנהגה הערכית והמקצועית של הארגון ואופן פעולתו, ובכוונתו 

לחזק אותה ככזו במהלך השנה הקרובה. 

fעקבו אחרינו בפייסבוק 


