
  מועצה אזורית הגלבוע

 

 

 שאלון מיפוי סטאטוס היישוב בתהליך האוטונומיה הניהולית

 יו"ר הוועד המקומי: _____________________חתימת יישוב: ___________________    

 ניהול היישוב? האם לפני שנבחר הוועד המקומי הנוכחי, התקיימה פעילות של .1

 כן/לא

 אם כן, על ידי מי? _________________________________________________

 מה אפיין אותה? __________________________________________________

 האם הוועד המקומי מעורב בפעילות המתקיימת ביישוב? .2

  כן/באופן חלקי/כלל לא

 עם הוועדות הנושאיות? האם הוועד המקומי נמצא בקשר רציף .3

 כן/במידה חלקית/כלל לא

 האם הוועד המקומי הנוכחי מתכנס באופן קבוע? .4

 כן/לא

 אם כן, באיזו תדירות? ______________________________________________

 היכן מתקיימות הישיבות? ___________________________________________

 ____________________________________מי משתתף בפגישות? ___________

 האם ישיבות הוועד מתועדות )נרשמים פרוטוקולים(? .5

 כן/לא

אם כן, האם הפרוטוקולים נשמרים ומשמשים בסיס למפגשי המשך ומעקב? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 האם הפרוטוקולים שקופים לציבור? ____________________________________

 ___באיזו דרך מופצים? _____________________________________________

 האם קיימת תכנית עבודה מובנית? .6

 כן/לא

  האם הוועד מתנהל לפי תכנית עבודה מובנית? .7

 כן/לא

אם כן, אילו נושאים היא כוללת? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 האם הוועד מעדכן את התושבים בנוגע להחלטות המתקבלות? .8

 כן/לא

 דכן את התושבים בנוגע לפעילויות מתוכננות?האם הוועד מע

 כן/לא
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 האם מועבר לתושבים מידע המתקבל מהמועצה?

 כן/לא

 אם כן, באילו ערוצים? ______________________________________________

 האם נערך מיפוי יישובי/קהילתי בהיבטים הבאים: .9

 כן/לא                   תיאור דמוגרפי )פירוט קבוצות גיל ביישוב( 

 כן/לא                                  פריסת מבנים ומתקנים ציבוריים 

 כן/לא                                                       מיפוי מוסדות חינוך 

 כן/לא                     איתור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 

 כן/לא                           מיקוד מאפיינים ייחודיים של היישוב 

 כן/לא                                חזון יישובי/מטרות עתידיות ליישוב 

מהו? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מה היו רוצים  ?מה חשוב להם שיקרה ביישובנשאלו התושבים נערך סקר או האם 

 שישתנה? איך הם תופסים את היישוב היום ובעתיד? וכדומה.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מהן התשובות שהתקבלו? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 האם התקיימו השנה אירועי חג ביישוב?  .11

 כן/לא

 אם כן, אילו חגים? _________________________________________________

 באיזה אופן? _____________________________________________________

 נמוכה/בינונית/גבוהה                 –מידת השתתפות התושבים הייתה 

 האם התקיימו השנה אירועי תרבות ביישוב? .11

 כן/לא

 אילו אירועים? ___________________________________________________

 מי קהל היעד? ____________________________________________________

 בד/כלל המעונייניםתושבי היישוב בל

 ילדים/נוער/מבוגרים/מעורב
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 אילו פעולות תפעול שוטף של היישוב הוועד מנהל? .21

 

 אחראי ביישוב פעולה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 האם נעשו פעולות הנוגעות לחזות היישוב? .13

 כן/לא

 אילו פעולות? ____________________________________________________

 פועלות ביישוב וועדות נושאיות?האם  .14

 כן/לא

אילו? אם כן, 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 כן/לא                                יר?האם מתכנסות באופן סד

 כן/לא                       האם מקיימות פעילות לתושבים? 

 האם מתקיימים חוגים ביישוב?  .15

 כן/לא

 האם נפתחו חוגים השנה? 

 כן/לא 

 אם כן, אילו? _____________________________________________________

 ______________________________________מי קהל היעד? ______________

 האם מתקיימת פעילות נוער ביישוב?  .16

 כן/לא

 איזו? __________________________________________________________

 מי מרכז את הפעילות? ______________________________________________

 האם קיים מד"ב? 

 ___________________________________________כן/לא באיזה היקף? _____

 נמוכה/בינונית/גבוהה                -השתתפות הנוער 
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 האם מתקיימים שירותי רווחה ביישוב?  .17

 כן/לא

 כן/לא                       האם העו"ס מגיעה ליישוב? 

 _________________________________________________ ?מקבלת קהלהיכן 

 אם מגיעים אליה תושבים? __________________________________________ה

 האם התושבים מעורבים בפעילות החברתית ביישוב?  .18

רוב התושבים מעורבים מאוד/רוב התושבים מעורבים חלקית/רוב התושבים כלל לא 

 מעורבים

 האם ישנם תושבים המתנדבים באופן קבוע ביישוב )מעבר לחברי הוועד(? 

 לאכן/

, )יתרונות, קשייםמהי המשמעות של יישום האוטונומיה הניהולית ביישוב שלי?  .19

 וכו'( , נותני השירות העיקריים, פעריםהשלכות

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 

 


