
כמנוף לשמירה לחיזוק ומינוף  

 הקהילה

 רכז קהילה 

 ביישובי המועצה

 6/3/2016מליאת המועצה 



 שאלות שעולות בשנים האחרונות בישובים

 ?שכונה? מה  מייחד את היישוב שלנו מעיר

 ?מה המודל הארגוני הרצוי ביישוב כמו שלנו

 ?איך מחברים בין תושבים וותיקים לחדשים

 ?משלבים את השוכרים/איך מתייחסים

 ?משמרים מסורת יישובית/איך יוצרים

 ?עזרה הדדית האם צריך/האם יש בישוב ערבות

 ?איך מגבירים את רוח ההתנדבות

 ?איך מגיעים לאנשים שאינם פעילים אף פעם

 ?איזה וכמה וועדות חשוב שתהיינה בישוב

 ?מה יגרום לאנשים להישאר ביישוב כשילדיהם גדלו

 ?איך מתקיים השיח היישובי

 ?איך אנחנו ביחס לקהילות אחרות

 ?מה תדמית הישוב בעיננו ובעיני אחרים

 ?מה הערכים שמובילים אותנו כקהילה

 ?לילדנומה המסר שלנו 



 ?אז מה עושים

 (עבודה שנעשית מול הוועדים)במרכז הקהילה -אמירה של יישוב

 הגדרת תפקיד ברורה על פי הצרכים של היישוב

 מסנכרן,  מתכלל, מחולל אנרגיהשתפקידו -צוות איתור לבחירת הרכז 

 ?  האתגרים הקהילתייםהובלת תהליך עם וועד היישוב סביב 

 ?ערכי הקהילה שלנוהגדרת -תושבים + יחד עם הרכז 

 .ודרך פעילותן  של הועדותתפקידן הגדרת  

 .מיישובים אחריםלמידה 

 (בכל מספר חודשים נבחנים המדדים )? להצלחהמדדים הגדרת  

 



 

 

ה הגורם המקצועי בתחום  /הקהילה היינות /רכז•

 .  קהילתי  ביישוב-החברתי

 פעולה עם גורמי הפנים עובד בשיתוף •

(  וועד ובעלי תפקידים, וועדות, תושבים) •

 (.מועצה ) וגורמי החוץ הרלוונטיים 

 הגדרת תפקיד הרכז



 חברתי/רכז קהילה כמפתח התחום הקהילתי

  פועל ליצירת פעילות קהילתית לאורך זמן 

משתמש בכלים חדשניים ויצירתיים 

נותן ביטוי לכלל הצרכים של האוכלוסייה  . 

 ביישוב ומייצר מסורת יישוביתאנרגיה מחולל 

 רחב ומגווןמחודש לפעילות הקהילתית כך שתיתן מענה יוצק תוכן 

 היישוביות אחריות כוללת  על הועדות. 

 חינוך , תרבות, חינוך.)תכניות שונות המופעלות ביישובמתאם ומסנכרן בין
 (פרויקטים, בלתי פורמאלי

 נוספיםפעילות הנוער בתכנים משמעותיים מחזק את. 

 השייכות והגאווה המקומיתפועל לחיזוק תחושת 

 שונים הרישות החברתי  והחיבורים בין האנשים ביישוב לצרכים מחזק את
 ..(שירותים, תעסוקה)

 



 מודל אירגוני מוצע ביישוב

 

 

 

 

 

 וועד היישוב

 מזכיר/מנהל יישוב

 

 

הפעלה וקשר 

 :עם הוועדות

,  נוער, תרבות

, בריכה, ס"איכו

,  ספרייה, ביטחון

,  בטחון, חיילים

פנאי,חוגים.י"צח

... 

 

 

 

 רכז קהילה וחברה

ניהול כלל  

,  תקציב:היישוב 

 בקרת.ו

 ניהול מוניציפאלי

ניהול הבנייה  

וועדת בנייה  )

 ההרחבה( ותכנון

 והמשתכנים

אחריות על  

 תחום 

חברה קהילה  

פנאי  

 ותיקים,נוער

 



 האתגרים שלנו לעתיד

  להגיע עם המודל לכלל היישובים 

להשוות  , לפתח כלי מדידה קהילתיים כדי לקבל תמונת מצב קהילתית

 ...בין קהילות

לימוד ותיעוד הידע הרחב שמצוי בשטח 

פיתוח כלים לשיתוף בידע 

חברתית ברמה המועצתית/סנכרון הפעילות הקהילתית 

העמקת שיתופי הפעולה ברמת אשכולות יישובים. 

 

 

 

 



 דוגמא למיפוי קהילתי  

 2016 –עדי 

 עודד הלפרין –רכז הקהילה 



 (ניתוח ראשוני)צורך  מספר גילאים

   70 לידה עד שלוש

   100 שש -שלוש

 איכותיים חוגים ,צהרונים 140 ד-א

 ב.ש ,ליווי ,נוער מועדון 70 ו-ה

 בתנועה איכותית פעילות ,נוער מועדון 72 ח-ז

 ההתבגרות גיל ליווי ,ל"לצה הכנה ,הרצאות 120 ב"י-ט

 כ"חד ,יישוביים באירועים שייכות 90 18-20

     :תתי קהילות

בוגרים רווקים 

20-30 
 לקהילה חיבור ,בילוי מקום 30

 ביישוב ביטחון ,טוב חינוך ,תרבות אירועי 100 זוגות צעירים

 תשתיות ,קשבת אוזן ,חברה 150 אזרחים וותיקים

   6 שכונות

     עולים חדשים

 בועדות מעורבות 200 נקלטים

 .הרצאות ,תרבות אירועי 500 40-60

     מובטלים

   6 חד הוריות

     אוכלוסיות מיוחדות

   10 בנים ממשיכים

 מיפוי גילאים

 לידה עד שלוש

 שש -שלוש

 ד-א

 ו-ה

 ח-ז

 ב"י-ט

18-20 

 :תתי קהילות

 20-30בוגרים רווקים 

 זוגות צעירים

 אזרחים וותיקים

 שכונות

 עולים חדשים

 נקלטים

40-60 

 מובטלים

 חד הוריות

 אוכלוסיות מיוחדות

 בנים ממשיכים

 מיפוי גילאים



 שירותים קהילתיים
 הקמה/ שדרוג/ שימור הערות שם השירות

 תרבות אשכול/ספריה
 ואחת 'ד 'ב בימים פועלת

 .'ו ביום לשבועיים

  צורך יש -שימור

 .מזגן בהחלפת

 צהרון
  צהרונים להקמת אפשרות נבדקת

 הבאה ל"לשנה
 ?הקמה

 שימור חוגים 20כ ביישוב כיום פועלים חוגים .ת

   בלבד ילדים גני חינוך מוסדות

     ישוב מועדון

 נוער מועדון
  ארוך תהליך לאחר לאחרונה נחנך

 הנוער בני עם
 שימור

 +50 מועדון
 לאשכול מועשר אזורי מועדון

 הצפוני
 שדרוג

 שדרוג זכיין מכולת

   כללית מרפאה

 שדרוג המושבים בני נוער תנועות

 שדרוג פעילים 3 שעשועים גני

 שדרוג מנויים 100כ כושר חדר

 שדרוג   בריכה



 חוגים

חוג רב שנתי או חד שנתיסה"כ משתתפיםקהל יעדשם החוג

רב שנתי25נשיםפילאטיס

רב שנתי40גנים- ו'כדורגל

רב שנתי60ילדות נערות נשיםזומבה

רב/ חד שנתי10נעריםקראטה

רב/ חד שנתי30ילדים ונוערג'ודו

רב/ חד שנתי20נערות ונשיםאירובי דאנס

רב/ חד שנתי20נשיםעיצוב וחיטוב

רב/ חד שנתי20ילדים וילדות גן- ב'שח מט

רב/ חד שנתי20מבוגריםריקודי עם

רב/ חד שנתי35כל הגילאיםטניס

רב/ חד שנתי10ילדיםמבוכים ודרקונים

רב/ חד שנתי30ילדותג'אז

רב/ חד שנתי30ילדותהתעמלות קרקע



 עוגנים קהילתיים

שותפיםמס' שניםשם

צוות הנוער, תנועה, גנים3מצעד לפידים בחנוכהמסורת יישובית

5טו בשבט קהילתימסורת יישובית
ועדת איכות הסביבה, בני

מצווה

שכבת י"ב, כל היישוב2ערב התרמה לזכר גיא גולדשטייןמיזם קהילתי

הורי הגנים0פרוייקט ציורי רצפהמיזם קהילתי

כל היישוב בני מצווה6צעדת סובב עדי ספורטיבימסורת יישובית

הורי הגניםחדשמסיבת סיום גנים בריכהמסורת יישובית

ועדת תרבות10מסיבת קייץמסורת יישובית

ועדת תרבות2שבתרבותמסורת יישובית



 קליטה

  בשנה שנקלטו משפחות 'מס

 95   החולפת

 5   החולפת בשנה שעזבו משפחות 'מס

  בשנה להגיע שעתידות משפחות 'מס

   (צפי) הקרובה
4 

 דיירי משנה 60   בית ששוכרות משפחות 'מס

 3   בבניה בתים 'מס

 2   החולפת בשנה שנרכשו בתים 'מס



 ועדות ביישוב

 תדירות מפגשים ותק הועדה פעילים' מס שם וועדה

 אפקטיביות  

 ,אפקטיבי מאוד 5

 לא אפקטיבי כלל 1 

 4 הצורך פי על 5 8 הסביבה איכות ועדת

 3 לחודש אחת 3 8 קהילה ועדת

 5 עימי רציף קשר 4 4 תרבות ועדת

 5 הצורך פי על חדשה 3 חוגים ועדת

 4 וחצי לחודש אחת +5 10כ נוער ועדת

 5 לחודש אחת 2 9 גנים ועדת

 3 לרבעון אחת 2 8 י"צח

 5 לחודש אחת   10 (יישוב מרכז) בנייה

 3 בשנה פעמים מספר 3 4 בריכה

 3 לרבעון אחת +10 3 ביקורת

          

          



 חזות הישוב

  
 , שבעי רצון מאוד – 5

 לא שבעי רצון כלל -1

 4 ציבוריים מבנים

 4 ציבוריים שטחים

 2 שעשועים גני

  4 פרטיים חצרות

 

 



 מטרות השנה החולפת

מטרות השנה החולפת

יושם באופן חלקי אך מוצהלא יושם כלליושם בהצלחההמטרההתחום )חברה, תרבות, קליטה וכו'(

בהצלחה יתרהלייצר סל תרבות אטרקטיבי לתושבי עדיתרבות

חוגים
לספק מגוון רחב של חוגים עבור כלל

האוכלוסיות

לחבר למתרחש ביישוב ולתת חינוך לערכיםנוער

חברה
להכיר מספר רב של תושבים ולתת הרגשה של

"דלת פתוחה"
יושם בהצלחה

להטמיע שיטות עבודה בריאות בארגוןתרבות ארגונית



 2016מטרות לשנת 

מטרות לשנת 2016- ניתוח ראשוני

יעדיםהמטרההתחום )חברה, תרבות, קליטה וכו'(
הוזלת העלויות לתושבים

הגדלת מספר המשתתפים ב20%

צמצום הונדליזם ביישוב ל0
הגדלת מספר המשתתפים בתנועה

הגדלת מספר המגיעים למועדונים

מיתוג נוער עדי כאיכותי ולא

כ"בעייתי"
נציגות בכל הועדות

לפחות 85% השתתפות באירועים 

שיפור בנתוני סקר שביעות רצון

הפצת ניוזלטר אחת לחודש

יצירת מערך חוגים אטרקטיבי במודל קאנטריחוגים

שיפור הקשר עם התושבקהילה

חיבור הנוער לקהילה, שיפור הערכיותנוער

חיבור תושבי הרחבת התמר ליישובקהילה- קליטה



 מעורבות בני הנוער בעשייה היישובית

 בתנועה  הדרכה 

 בני  פרוייקט, יום הזיכרון, טקס רבין, יום השואה -על חגיםאחריות

 .מצווה

 דרכי התקשרות בקהילה

 ,sms, פייסבוק,אפ וואטסקבוצות , מייל יישובי
 אתר יישובי



 פרויקט קהילתי ייחודי שהתקיים השנה

 רצפהפרויקט ציורי 

היישוב רכש את , שעלתה מהורי הגנים אשר רצו ליצור מקום בילוי משותף לילדים ולהוריהםיוזמה 
ולאחר , הרחבה שלפני כן הייתה לא אטרקטיבית החומרים והורים מתנדבים יחד עם ילדיהם צבעו את 

הן לילדים שזוכים לשחק עם חבריהם והן להורים   -צ"הצביעה הפכה למקום מפגש תוסס בשעות אחה
 הקהילהוכל זה בעלות מינימלית ובשיתוף  -שזוכים למקום מפגש חברתי


