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 7-1 –)צעירים(  

 

 בני שמעון -הפעלת מרכז צעירים משותף שער הנגב 
 עקרונותמסמך 

 
 כללי

למועצות האזוריות שער הנגב ובני שמעון יש ניסיון מוצלח מאד בשיתופי פעולה לאורך 
נגב עמותת תיירות, אשכול פסטיבל דרום אדום, השנים, ביניהם במרכז מעברים, 

שתי המועצות מעוניינות לבחון הפעלה של  ,מערבי ועוד. על בסיס ההצלחות האלה
 מרכז צעירים משותף.

 
 הסיבות לרצון לפעול במשותף

 שיפור מערך השירותים, יעילות תקציבית – יתרון הגודל 
 סינרגיה ניהולית ותפעולית 

 עמידה בתנאי הסף של תו התקן 
 רך שניםשותפות מוצלחת בין שתי המועצות לאו 
 
 מודל ההפעלה המוצעלבסיס ה

שער הנגב ובני שמעון הקימו במשותף את מרכז מעברים הראשון בארץ. כללי 
השותפות שנקבעו במודל הזה הוכיחו עצמם לאורך שנים )המרכז פועל בהצלחה 

אנו מאמינים  !( והיוו בסיס למודל השותפות הארצי של מרכזי מעברים.1999משנת 
 3, שישיג את מאד להקמת מרכז משותף גם בתחום הצעיריםשהמודל הזה יתאים 

 המטרות המרכזיות של מרכזי הצעירים:
 באזור. צעיריםה של האישי הפוטנציאל מיצוי את להבטיח .1
 ולהצליח להשתלב לצעירים הזדמנויות מתן ידי עלמרחב הנגב הצפוני  את לחזק .2

 .בה
 מדיניות גיבוש והבטחתשל שתי המועצות  היום סדר על הצעירים נושא את להציב .3

 .זו יהיאוכלוס שהולמים מערכתיים מענים ומתן
 

)השכלה, פיתוח קריירה,  של מרכזי הצעירים המרכז יעסוק בחמשת תחומי הליבה
, תוך שהוא מנתב את תרבות צעירים, מעורבות חברתית ומנהיגות וצמיחה דמוגרפית(

 הטיפול בהם בין המערכת המשותפת לשתי המועצות.
 

 ות המודלעקרונ
 .קביעה משותפת של מדיניות ועדכון שלה לאורך השנים באופן סדור ומובנה 
 .שילוב מושכל בין ראיה כולל של הארגון לבין הצרכים של כל מועצה 

 שותפות מלאה בניהול. 
 .תיאום מלא ושוטף בקבלת החלטות 
 .שיוויון בהשתתפות הכספית 
 .)שיוויון בחלוקת המשאבים )כח אדם, תקציבים 
 יות משותפת לחריגות תקציב ולגרעונות.אחר 
 

 הבסיס הניהולי
 המרכז מתנהל בשלוש רמות ניהול:
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  נציגי המועצות השותפות )כולל ראשי המועצות(, מנהל המתנ"ס  –ועדת היגוי
המפעיל, נציגי השותפים הארציים ומנהל/ת המרכז. יו"ר הועדה הוא אחד מראשי 

 המועצות.

  השותפות, מנהל המתנ"ס ומנהל/ת המרכז. יו"ר נציגי המועצות  –הנהלה פעילה
 ההנהלה הוא מנהל המתנ"ס.

  מנהל/ת המרכז מוביל את ההתנהלות עם הצוות מקצועי מול  –התנהלות שוטפת
 המועצות, הישובים והתושבים.

  הפעילות באמצעות המתנ"ס מאפשרת חיבור תעסוקתי  -חיבורים לפעילויות קיימות
וחיבורים נוספים ומשמעותיים בתחום הצעירים, כגון: תרבות,  באמצעות מעברים

 פעילות פנאי לצעירים ומשפחות ועוד.
 
 מנהלתיהבסיס ה

  המודל מבוסס על הסכם משותף בין המועצות האזוריות והמתנ"ס המפעיל )הפועל
 בשער הנגב(.

  על פי ההסכם, המתנ"ס הוא הגורם המפעיל ובו מתרחשת כל הפעילות
 העסקת עובדים, ריכוז המשאבים וכו'.הפורמאלית: 

  .פורמאלית, המרכז כפוף לכללי העמותה המפעילה את המתנ"ס 
 המבוססת על הסכם להנהלה המשותפת יש אוטונומיה תקציבית ותפעולית מלאה ,

 .  פורמאלי

  המרכז פועל על בסיס "תקציב סגור", כלומר בתקציב המתנ"ס מופיע תקציב מאוזן
 ל המרכז.של הכנסות והוצאות ש

 
 קשיים, אתגרים

 .התמודדות עם המרחקים הפיזיים 
 )ניהול מרכזי לשתי רשויות שונות )אחריות וסמכות 
 .)"התייחסות לכספים שמגיעים באופן נפרד לרשויות )למשל תקציבי "עוטף עזה 

 יש לרכז נקודות נוספות שעלולות לעורר מחלוקת שחשוב להעלותן על השולחן.
 שנים. 3-5 -זאת כפיילוט ל יתכן ויש מקום להגדיר

 
 לסיכום

על בסיס הניסיון המוצלח בשותפויות בין המועצות, ועל בסיס הצלחת המודל של מרכז 

מעברים, אנו משוכנעים שיש בסיס טוב לבחינת שותפות בין שתי המועצות בתחום 

  הצעירים.

 
 
 
 
 


