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 מקומימנהלי קהילה של וועד  פורום - 2מפגש 

   15/3/24תאריך:          2  :פורום מפגש

 משתתפים נוספים מוזמנים חסרים מוזמנים שהגיעו

 רמ"ט המועצה –ארז שטיין  יזרעאל קהילה מנהל – לוי קובי אדירים קהילה מנהל – תמיר אמר

מנהל קהילה עין חרוד  –שי סט  גבע  קהילה מנהל – מור איציק

 מאוחד

 יועצת ארגונית -לינוי אלייה

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי  צבי רמת – נורקין ליאור מולדת קהילה מנהלת  – כהן חווה

 נר-תושב גן  -אבי היימאן  יפה מנהל קהילה ניר–יוסי בן דוד  נר גן קהילה מנהלת – סבג מירי

  קהילה ענפי מנהלת – רז פיין רינת אביטל קהילה מנהלת– יוסף זהבה

 איחוד חרוד עין

 חבר וועד ניר יפה –שרל פרטי 

-יו"ר וועד מקומי רם –יצחקי גולן  יבלהחבר וועד מוקי –נור קאסם  סנדלה קהילה מנהל  – אחמד עומרי

 און

מנהל קהילה בית  –שאול דובשני 

 אלפא

  טמרה וועד ר"יו – זועבי חמודי

  מיטב קהילה מנהלת – אסרף רבקה שאול מגן  קהילה מנהל – מור יאיר

  מלאה קהילה מנהל – דהן נפתלי און רם קהילה מנהל – אורן אורי

  מנהל קהילה בית השיטה –צור אדר  חבר קהילה מנהלת -אורצקי נטלי

 קהילה מנהל  – ורנו'ג שמוליק

 גדעונה + פרזון

  

 כפר קהילה מנהל – גורן גלעד

 יחזקאל

  

   חפציבה קהילה מנהל– מור נטע

   ברק קהילה מנהל – רפי כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  אזורית הגלבועמועצה 

 

 2גש מפ –פורום מנהלי קהילה סיכום עיקרי מפגש 

 נושאי המפגש

 און –היכרות עם היישוב רם  .1
 חינוך, יאיר ילובסקי בדגש עם היערכות לרישום לשנת הלימודים הקרובה מפגש עם ראש מינהל .2
 רמ"ט המועצה, ארז שטיין –סיכום  .3

 
 היכרות עם רם און .1

יצחקי גולן, יו"ר הוועד המקומי של רם און פתח בברכות למשתתפי הפורום וחיזוק  .א

בה התהליך אשר מתרחש במועצה, הגברת האוטונומיה של היישובים וחיזוק תחומי לי

 כגון החינוך הבלתי פורמלי, הקשר עם נהלי הקהילה וכיו"ב.

אורי אורן, מנהל הקהילה הציג נתונים לגבי אוכלוסיית רם און, האתגרים ותהליכי  .ב

 התקשורת והשיתוף אשר מתקיימים ביישוב. 

 עיקרי דבריו של ראש מינהל חינוך, יאיר ילובסקי .2

 חינוך )מצ"ב מצגת( הוצג המבנה הארגוני של מינהל .א

משרד החינוך הוא המחזיק באחריות הפדגוגית של מערכת החינוך אך שיתוף הפעולה  .ב

עם המועצה הינו קריטי וחשוב מאוד לייצר שיח פתוח. זאת על מנת להעמיד לרשות 

 בתי הספר את התשתית הנדרשת לפעילות תקינה.

מעבר בין אזורים ללא אזורי הרישום של בתי הספר הינם קשיחים ולכן לא יתאפשר  .ג

 וועדה מקצועית.

 מזמין את מנהלי הקהילה לשיתוף פעולה ושיח פתוח .ד

מדגיש כי יש לשים לב ווודא כי מערכת הבחירות לראשות המועצה אשר אנו עומדים  .ה

 בפתחה לא גולשת למסגרות החינוכיות.

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה –סיכום  .3

מעורבות מוסדות החינוך ערים לכך ש אנו נמצאים בתקופת בחירות ותפקידנו להיות .א

בפוליטיקה המקומית מייצרת דילמות אתיות וחוקיות ועלינו לקחת אחריות ולעשות 

 את כל המאמצים על מנת למנוע מצבים כאלו.

ישנם לא מעט תושבי מועצה אזורית הגלבוע אשר בתעודת  –תהליך הרישום ומשמעותו  .ב

וב להבין כי יש לכך משמעות כלכלית הזהות רשום כגרים במקומות אחרים בארץ. חש

רחבה ועל מנהלי הקהילה לסייע למועצה ולתושבים בכדי להעלות נושא זה למודעותם 

 של התושבים ולהוביל לשינוי.

יישובים, אשר נמצאים בפתחה של הרחבה  –ההרחבות ומשמעותן על מערכת החינוך  .ג

דויקת לגבי צרכיהם משמעותית, צריכים לדאוג לערוך מיפוי ותחזית כמה שיותר מ

החינוכיים של המשתכנים החדשים. על ידי כך, יכולים מנהלי הקהילה לדאוג ולהיערך 

 לרישום העתידי, קרי לבנייה, שיפוץ ותקנים. 

 

 בברכה,      

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה                                                                                                     

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                 


