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2%

החומש הקודמתלתכניתחשיפה 

כן לא לא ענו



....לחמוקה.הצליחאחת ת.תושב, למרות שהוגדרה כשאלת חובה
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מעניין לבדוק את האחוז  
מתושבי הישוב
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הביעו עניין  

בקבוצות העבודה  

21%

62%

17%

המשך העבודה בקבוצות

כן לא לא ענו



סיכום שאלון בנושא  
בטחון , בנייה

ואיכות הסביבה





,  אכיפה ונוכחות משטרתית
33%

חיזוק מערך בעלי התפקידים  
13%, והמתנדבים

שיתוף פעולה עם גורמי  
16%, בטחון 

אבטחת הבטיחות במוסדות  
6%, החינוך 

היערכות ותרגול התושבים  
4%, למצבי חירום 

חיזוק מרכיבי הביטחון  
שערים , מצלמות)בישובים 

25%, ('וכד

2%, אחר 

?  מה יכול לשפר את תחושת המוגנות שלך במרחב המועצה 



:תשובה חוזרת
כבר משלמים מסי שמירה במסגרת היישוב לכן לא צריך לגבות גם במועצה•

















:תשובה חוזרת
הגדלת תדירות פינוי האשפה ביישובים•



:הערה חוזרת
.הצגת השאלה בעייתית, בנייה ירוקה אינה יקרה יותר בהסתכלות לטווח הארוך•





:הערות נוספות חזרו בנושאים
טיפול בזבובים•
נהיגה בכבישים, גניבות, פריצות-פשיעה•
לכלוך ביישובים/וניראותפינוי אשפה •
התייעלות הוועדה לתכנון ובנייה באופן כללי והקלות בתחום הבנייה הירוקה על מנת לעודד  •

אותה



סיכום שאלון 
בנושא  

שירותי המועצה















החלטות מליאה  
29%

ח שנתי על כלל 'דו
עבודת המועצה

19%

נושאים ספציפיים  
,  כמו התיישבות

,  לוח דרושים
,  תרבות, מגורים
פיתוח, חינוך

37%

תקציב
15%

באלו נושאים היית רוצה לקבל דיווח ומידע על הנעשה במועצה



:הערות שעלו בנושא השירות
אתר האינטרנט•
תרבות ופנאי•
בעיות במוקד•
אמצעי תקשורת•
השחיהשדרוג בריכת •
השירות הווטרינרי•
פינוי אשפה•
..ועודועוד •

:גם מחמאות על שירות טוב.. אבל

! עובדי המועצה נפלאים כולם"

"תודעת שירות גבוהה



סיכום שאלון 
בנושא  

פיתוח כלכלי

















?הסבר מדוע
:בעד

תיירות כמנוע צמיחה כלכלי •
מגוון של אנשים חדשים באזור•

:נגד
מביא אנשים חיצוניים שפוגעים במרקם של היישוב•
.אם כבר תיירות שתהיה של עסקים מקומיים ולא ספקים חיצוניים•



:אחר
-תשובה חוזרת

רישוי וקיצור תהליכים בירוקרטיים, עזרה בתכנון•



":אחר"תשובות חוזרת ב
במיוחד בימי ראשון. לא רק כשר, חסרה הסעדה באופן כללי•
פארקים ומקומות מוצלים•
מקומות בילוי ואטרקציות•





0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%

,  לקחת חלק במפגשי קהילת העסקים של רמת הנגבי.ותרצהבמידה 
?מהם הנושאים המעניינים אותךי.סמן

:תשובות נוספות

טיפול רגשי•

פיתוח כבישים•

לא יודעת כרגע•

תעשיה ומסחר•

קשרי עסקים, ניהול עסק•

פיתוח קליניקות ותחומי טיפול•

רוח וחברה•

מסעדנות•

לווי התפתחות תינוקות•

בטיחות ובטיחות אש•



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

הכשרות בתחומים 
,  שיווק)קשורים 

ניהול קשרי  , פרסום
ניהול , לקוחות

...( פיננסי

ות לטווח  .עובדים
הארוך

/  סטטוטוריקה
רגולציה

קושי ביצירת שיתופי מיקום העסק
פעולה עם עסקים 

אחרים

רישוי עסקים  

? להיות רווחי/להתפתח/מה לדעתך החסמים העיקריים שמונעים מהעסק שלך לגדול



פ  'התאמת המחקר במו
לצרכי החקלאים  

14%

סיוע במציאת גידולים  
חדשים 

7%

: סיוע בהקטנת ההוצאות 
העסקת עובדים , מחיר מים

זרים
25%

סיוע במציאת פתרונות כוח  
אדם 
16%

הלוואות
3%

ייצוג מול ארגוני המגדלים  
ומוסדות המדינה הכולל סיוע 

מענקי )בנבכי הבירוקרטיה 
, קרנות, משרד החקלאות

( 'י וכד'רמ, ל'קק
19%

יזמים/ חיבור למשקיעים 
9%

סיוע בשיווק
3%

אחר  
4%

? מהם לדעתך האמצעים בהם צריכה המועצה לתמוך על מנת לחזק את החקלאות

קנייה מקומית•

הקצאת קרקעות•

להקל בבירוקרטיה והסדרה להגדיל שימושים  •

לעודד סולארי

וכוגניבות , פרטקשיין-תמיכה בנושאי בטחון  •

לגידול קנאביס וייצר שמן רשיונותלהשיג •

קנאביס

לשחרור אדמותי'רמעזרה מול •

:אחר



סובטרופי•

חומרי הדברה•

ריסוס כמויות גדולות של  . התבססות מזיקים ומחלות-מזיק לסביבה. מתועשת הגיע לסוף דרכהמונוקולטורה. מבוססת על מונו קולטורהבאיזורהחקלאות  כפי שהיא "•

.  להיכנס למחקר של שילוב שיטות חקלאות בת קיימא עם חקלאות מסחריתלמופפחיתת יבולים עד כדי חוסר כלכליות ממליץ . זיהום האדמה עם דשנים כימיים, כימיקלים

מבחינה שיווקית נוכל ליצור בידול ארוך טווח עם חסמי  . נוכל להיות ביחד החנית של החקלאות במקום להתחרות ביבוא עגבניותבאיזורבהנחה שהמים יצליח ליצור מהלך כזה 

."היום צפון ראש פינה קיים פרויקט כזה. כניסה

זיתים-ייעול הגידול ופתרונות מסיק •

על מנת לאפשר להם להיות חלק ממערך ההדרכה,  המופברחבי , יותר שיתוף פעולה בהכשרת מדריכים מקומיים•

במשחקי מודלמופטכנולוגיה בכל התחומים •

.ח'בעחקלאות , חקלאות משקמת קרקע, חקלאות אורגנית•

"אני מגדל כבשים רוצה לסייע לאחרים לגדל גם"•

.וכוהגדלת התפוקה , היא להגדיל את נתח המחקרים הרלוונטיים לגידולי האזור כמו טיפול בנגעים ומחלותלמופהמלצתי •

שעה שהוא אינו אזרח וכלל לא זכאי  , למשל עובד זר זכאי לקבל כספי פנסיה. קידום תיקוני חקיקה וכדומה. לעסוק בסיוע לחקלאים בהיבט של הקטנת הוצאות כוח האדם"•

של קופת פנסיה שהינה למנוע מאזרח להיות נטל כספי על המדינה בעת זקנתו לא חל כאן מהסיבה הפשוטה שאותו עובד זר עם אשרה לזמן  והרציונאללהקים קופה בישראל 

."שכן המעסיקים לא מפטרים את העובדים הללו אלא תמה להם אשרת העבודה, נוספת הם כספי פיצוייםדוגמא.המדינהבשום שלה לא יהיה נטל על -קצוב 

:פ"הערות נוספות למו







.  בעיה של היתרים•

הוזלת מחירי המים•

הרגולציה של התיירות החקלאית והתיירות בכלל בפתחת ניצנה•

אפשרויות תעסוקה שדורשות השכלה•

שמורות טבע תורמות רבות לתיירות•

הזדמנויות התעסוקה הסביבתית•

העסקת עובדים מקומיים•

פרויקט משתלמים פשט את הרגל•

.  ושותפינטק, ביוטק, הייטק-צריך עבודות משרדיות•

ם WE WORKלהגדיל את אזור ה•

מיתוג לרמת הנגב•

שמירה על מרקם החיים הייחודי בתחומי המועצה•

(משקים ביתיים)חקלאות המקומית •

:הערות נוספות בנושאים אלו

חקלאות תיירותית•

ועדה חקלאית חזקה•

תיירות צריכה להשתלב בנוף•

פיתוח לא יבוא על חשבון הטבע הנדיר•

לקדם אזורי תעשיה ליישובים•

מפלצתייםבמימדיםלא להגדיל את כמות התושבים •

שילוט על כבישים שנותן יותר מידע על נקודות מעניינות לתיירות•

התיירניםחסר בתיירות משהו שיעבוד עם •

הנגשת מקומות עבודה בתחום המועצה ומתן עדיפות לתושבים"•

עסקים קטנים/לתמוך ביזמים•

תעסוקה לאנשי אקדמיה•

להוריד מיסים לתושבי המדרשה•

חסרים מקומות לינה זולים עבור אורחים•



סיכום שאלון 
בנושא  

קהילה  , פרט
והגיל השלישי









":אחר"תשובה חוזרת ב
גם  , שילוב פעילויות גם ברמת היישוב

.האגן וגם המועצה

":אחר"תשובה חוזרת ב
שירותי רפואה











"אחר"-הרבה תשובות מעניינות ב

-"אחר"תשובה חוזרת ב

מסגרות לצרכים מיוחדים  





-"אחר"תשובה חוזרת ב

ת/כבר מתנדב



-"אחר"תשובה חוזרת ב

מתן שירותים גם לחברי קופות אחרות 

.בדגש על מכבי, שאינן כללית

.ועוד הרבה תשובות אחרות





מנהלת אחת רב תחומית לגיל השלישי•

מורגש מחסור במבנה קהילה במדרשת בן גוריון•

זירוז הליכי פיתוח תשתיות ושטחים בישובים  •

דיור מגוון במדרשה•

חיבור הגיל השלישי לקהילה•

תוכנית שתתאים לכל ישוב על פי הצרכים שלו•

התורים למרפאה מאוד ארוכים•

חוגים וטיולים מגוונים•

לגיל השלישי' סבבתא'תנועת נוער •

.בניית מגורים לגיל השלישי נחוץ כאן מאד•

.גשר להולכי רגל מתחנת האוטובוס לכיוון המועצה•

:הערות נוספות בנושאים אלו

התעמלות ושחייה בבריכה מחוממת לגיל השלישי באגן שדה בוקר•

משפחות צעירות /מחסור בדיור להשכרה לצעירים•

חושב שיש להגביר פעילות תרבותית•

ת'הלהטביאין פנייה לקהילה •

לשלב את הגיל השלישי בכלל האירועים החברתיים•

קליטת בנים•

לעודד אנשים להקים יחידות דיור•

.  במדרשה יש צורך בהקמת גני שעשועים איכותיים וטובים•

.ישובייםכלל ארועיםחיבור בין הישובים ויותר •

. בית מרקחת במועצה•

פעילות תרבותית פר אגן•

במדרשה' בית עם'/ מועדון / מבנה ציבורי•



סיכום שאלון 
בנושא  

נוער וצעירים, חינוך



-"אחר"תשובה חוזרת ב

ה'נינג

אומנויות לחימה

התעמלות קרקע

רכיבה על סוסים

ודו'ג

טיפוס



13%

15%15%

7%

15%

10%

4%

8%

10%

1%

-התמקצעות פעילות פנאי תחבורהמקום מפגש 
נבחרות 
ולהקות  

פעילות בלתי  
פורמאלית 
ביישובים  

מפגשים בין  
בני נוער 

בתוך 
המועצה

מפגשים בין  
בני נוער 

מחוץ 
למועצה  

חינוך  פיתוח יזמות
טכנולוגי

אחר  

?  באילו מענים לנוער יש להתמקד בחומש הקרוב

-"אחר"תשובה נוספות מ

הדרכה בין שכבתית

.  בני נוער החווים קשיי השתלבות במועצה

התנדבויות

מוסיקה וחינוך מוזיקלי

פעילות גופנית

שביל אופניים  עבור הנוער בפתחת ניצנה

לחזק את הצוותים החינוכיים בישובים

מפגשים עם נוער בדואי





אולפנה פנימייתית  /ישיבה
מחוץ למועצה

12%

אולפנה ללא  /ישיבה
פנימייה במרחב הקרוב 

29%

ד מחוץ 'ס תיכון ממ'בי
למועצה

0%
ד במועצה  'ס תיכון ממ'בי

20%

השתלבות בתיכון רמת 
במסגרת חינוך  , הנגב

משלב
29%

אחר
10%

לשלוח את ילדיך י.תרצהמהי מסגרת החינוך העל יסודי אליה 
? (מיועד לאוכלוסייה הדתית)









-"אחר"תשובה נוספות מ

יזמות

מענה להט״בים

תעסוקה 

הרצאות להורים צעירים

ייעוץ וליווי למשפחות צעירות

מרכז ספורט 

תחבורה

מסגרות לילדים שיאפשרו להורים לצאת לעבוד

תמיכה בסטודנטים

תרבות  



28%

7%

14%

8%

13%13%

7%

10%

2%

הופעות של 
אמנים מוכרים

במה פתוחה 
ליוצרים  
מקומיים 

פאב וקולנוע 
בימים ושעות 

קבועים באיילים  
אשלים -

קהילה מארחת 
ביישובים

טיולי זוגות  
ומשפחות

פלטפורמות 
לפעילות 

ספורטיבית 

מעגלי שיח מפגשי יזמות 
:  בנושאים שונים

הורות , זהות
שכנות , צעירה

עם אוכלוסייה 
'  בדואית וכו

אחר  

?  אלו סוגי מענים היית רוצה לצרוך במסגרת פעילות הפנאי לצעירים במועצה

-"אחר"תשובה נוספות מ

תמיכה ביזמות מקומית ליצירת מקומות בילוי ואירוח

הרצאות העשרה

קורסים

מרכז קניות מסחרי 

סדנאות  וחוגים  

מקומות בילוי

בית ליוצרים, מפגשי אמנים, מקום לצריכת אמנות

18להקת מחול מעל גיל 

הרכבי מוזיקה

הצגות וערבי תרבות

לימודיםתכניות



:הערות נוספות בנושאים אלו

.  המון הערות חשובות
:נושאים שחזרו על עצמן הרבה פעמים

מצב החינוך הפורמאלי•
חיבור ושילוב בין הנוער במועצה•
מסגרות הגיל הרך•
בריכת השחייה•
דיור במועצה•


