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 מקומימנהלי קהילה של וועד  פורום - 3מפגש 

   15/4/82תאריך:         3  :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  צבי רמת – נורקין ליאור

 מאוחד

 יועצת ארגונית -לינוי אלייה

 כפר קהילה מנהל – גורן גלעד מולדת קהילה מנהלת  – כהן חווה

 יחזקאל

מנהלת האגף  –סיוון גולדמן 

 למרכזים קהילתיים

 נר-תושב גן  -אבי היימאן  חבר קהילה מנהלת -אורצקי נטלי נר גן קהילה מנהלת – סבג מירי

  קהילה ענפי מנהלת – רז פיין רינת מנהל קהילה ניר יפה–יוסי בן דוד 

 איחוד חרוד עין

 חבר וועד ניר יפה –שרל פרטי 

 קהילה מנהל  – ורנו'ג שמוליק סנדלה קהילה מנהל  – אחמד עומרי

 גדעונה + פרזון

 עו"ס מולדת - מזרחיאתי 

מנהל קהילה בית  –שאול דובשני 

 אלפא

  טמרה וועד ר"יו – זועבי חמודי

  מיטב קהילה מנהלת – אסרף רבקה חפציבה קהילה מנהל– מור נטע

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

  מנהל קהילה בית השיטה –צור אדר  יבלהחבר וועד מוקי –נור קאסם 

  גבע  קהילה מנהל – מור איציק ברק קהילה מנהל – רפי כהן

  מנהל קהילה מגן שאול –יאיר מור  
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 3גש מפ –פורום מנהלי קהילה סיכום עיקרי מפגש 

 נושאי המפגש

 רמ"ט המועצה, ארז שטיין –דברי פתיחה  .1
 חווה כהן, מנהלת קהילת מולדת – מולדתהיכרות עם היישוב  .2
על משמעות שיתוף המד"ב או בדגש  סיוון גולדמן, אגף המרכזיים הקהילתיים מנהלתמפגש עם  .3

 שובי. יאחראי תחום הנוער כחלק מצוות הניהול הי
 רמ"ט המועצה, ארז שטיין –סיכום  .4

 
 עיקרי דברי הפתיחה, ארז שטיין .1

עם זאת הפורום לא יעסוק תקופת הבחירות בה אנו נמצאים מייצרת חילוקי דעות.  .א

שידון בנושאים המעסיקים את קהילות פורום זה הינו פורום מקצועי ות. בנושאי בחיר

 הגלבוע.

עה על חברי הפורום מצוקה כלכלית של הגזבר מקשה על העברת החזרי הוועדים ומשפי .ב

 תפקוד, עבודה משותפת, עבודה שוטפת ואולי גם על הנוכחות. –בדרכים שונות 

 .בהתאם להחלטות המועצה עושה כל מאמץ להשלים את פער התשלומים

לאחר התלבטויות בנוגע להמשך קיומו של הפורום בתקופה הנוכחית, הוחלט להמשיך  .ג

כל  ולקיימו, יתרה מכך, אנו נאיץ את הקצב ונשמור על מסגרת מפגשים דו שבועיים.

 מפגש יתקיים ביישוב אחר ובמסגרתו יידון נושא מרכזי.

 

 מולדתהיכרות עם  .2

, הציגה את היישוב מולדת, חתכי האוכלוסייה, חווה כהן, מנהלת קהילת מולדת .א

הרחבת היישוב, נתוני הצמיחה הדמוגרפית, מבנה ארגוני ותחומי עבודת הוועד 

  המקומי.

מולדת הינו ללא ספק אחד היישובים שעבר שינוי חיובי משמעותי במהלך השנים 

 האחרונות ואנו מודים לחווה על האירוח והצגת הנתונים

 

 סיון גולדמן מנהלת אגף המרכזים הקהילתיים,עיקרי דבריה של  .3

  –על חינוך קהילה ומה שבניהם 

 

 ל הקהילה והלכידות הקהילתית.שחשיבותה  -. מעבר מחברה ריכוזית לחברה מקומית1

נמצא כי תחושת מועילות ושייכות בקרב הקהילה מהווה  -. יצירת בסיס משותף וחוסן קהילתי2

 וער ובכך מפחיתה סיכון להתנהגות סיכונית.חיזוק משמעותי עבור אוכלוסיית נ

שיתופם של האחראים על תחומי הנוער תאפשר ותבטיח את  חשיבותם של בני הנוער ליישוב. 3

 מתן תשומת הלב ובמענה לנוער.

. אגף המרכזים הקהילתיים נותן תמיכה מקצועית והכשרה למדריכים הבוגרים. בנוסף, מנהלי 4

 '.וכוהקהילה מוזמנים לפנות ולבקש סיוע נוסף, התייעצות 

 * מצ"ב מצגת.
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 ארז שטיין, רמ"ט המועצה –סיכום  .4

נשענת על צוותי עבודת מנהל הקהילה הינה מורכבת ורב תחומית ולכן היכולת להכיל את כלל הנושאים 
עבודה. שילוב עו"ס ומד"ב במסגרת צוות ניהולי המקיים מפגשים קבועים יכול לסייע למנהל הקהילה 

ולוועד היישוב לקבל החלטות המביאות לידי ביטוי את מירב האינטרסים של קבוצות האוכלוסייה 
בוה ומומלץ לתת משקל ג השונות. ביישובים שביצעו הרחבה קהילתית דוגמת מולדת, אחוז הילדים הינו

רב לייצוג  הולם של קבוצה זו. שילוב הנוער בפעילות היישובית מחזק את הקשר למקום ובעתיד יגדיל את 
 הסיכוי להקמת בית ביישוב.

 

 

 

 

 

 בברכה,      

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה                                                                                                     

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                 


