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מול רשויות וגופים  , המייצג את המרחב הכפרי בישראל ואת כל המועצות האזוריותגוף ייחודי
ממשלתיים בגיבוש מדיניות והתמודדות עם חסמים ובקידום חקיקה

ומשמר את רוח הכפר והחקלאות בישראל, המגן על המרחב הכפרי בראייה לאומית רחבהמתכללגוף ➢

לכידות ומניעת אפליה בין יישובי המועצות האזוריות השונים  , המחויב לשמירה על איזוןגוף יישומי ➢
בחלוקתם למרחבים אזוריים

ויוצר שותפויות  , הבוחן נושאים וצרכים משותפים למרחב הכפרי ולחלקיו השוניםגוף מקצועי➢
ולמקסם תועלות לטובת המועצות האזוריות והשטחים הפתוחים  , רלוונטיות כדי להשיג יתרון לגודל

.בישראל

השואף להוות מקור לידע ונוהלי עבודה יישומיים בעולמות התוכן של המרחב הכפרי  גוף מומחה➢



21-גיבוש מדיניות לעתיד המרחב הכפרי במאה ה

שמירת גבולות ואינטרסים של המרחב הכפרי

קידום מאבקים של המרחב הכפרי

א כשותף ומוביל אסטרטגי ומקצועי "ביסוס מעמד ממ

מכשיר ומתמחה במרחב הכפרי, א כגוף מקצועי"ביסוס ומיתוג ממ

א לשותף מקצועי"ביסוס קשרי עבודה שוטפים והפיכת ממ

א מול"גיבוש תפיסת עולם משותפת וחיזוק השפעת ממ:

שלטון מרכזי○

מרכז השלטון המקומי○

ראשי המועצות האזוריות○

בעלי תפקידים במועצות האזוריות  ○

העצמת תהליכי למידת עמיתים בקרב בעלי תפקידים במועצות האזוריות

 מקצוע עבודת בעלי התפקידים-יצירת שיח עמיתים שוטף והתייעצויות מקצועיות

מתן כלים לנותני השירות במועצות האזוריות

א"יעילה ולמידת עמיתים בתוך מטה ממ, יצירת עבודה מסונכרנת

 א"במממקצוע התנהלות וניהול שוטף

תכנון וביצוע תהליכי התייעלות וחסכון

העמקת למידת שטח ולמידת עמיתים-א למרחב הכפרי "חיבור מטה ממ

מטרות-2020תכנית עבודה מרכז המועצות האזוריות
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א"התחום והחיבור לחזון ממחזון
יעדים אסטרטגיים ועקרונות  , חזוןהכוללת  , גיבוש מדיניות כוללת במרכז המועצות 

הפעולה הרצויים של מרכז המועצות האזוריות והפיכת מרכז המועצות האזוריות לגוף  
העברת סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון  , המשמעותי והרלוונטי במרחב הכפרי 

.המקומי 

ערכים מוספים של התחום עבור המועצות האזוריות
ניהול ועדת אסטרטגיה ותהליך ליווי שנתי רחב•
יעדים אסטרטגים ועקרונות פעולה-למרחב הכפרי חזוןכתיבת •
מיפוי צרכים ורפורמות לקידום חקיקה•
מחקר אקדמאי בנושא העברת סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי  •
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פעילות/משימה/תהליך/פרויקט/נושאמטרה

מיצוב -כתיבת מדיניות כוללת 
,ומיתוג המרחב הכפרי 

מרכז המועצות האזוריות ו
המועצות האזוריות  

יעדים והפקת תוצר לפי הסכמות-מטרות-יועץ מלווה לכתיבת חזון
.בניית תהליך מיתוג ויישומו

חיבור לאקדמיה  


