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 משתתפים נוספים מוזמנים חסרים מוזמנים שהגיעו

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

 רמתמנהל קהילה  – נורקין ליאור

 צבי

מנהל קהילה עין חרוד  –שי סט 

 מאוחד

 יועצת ארגונית -לינוי אלייה

 כפר קהילה מנהל – גורן גלעד

 יחזקאל

מזכירת רמ"ט  –דוריה אלגריסי  חפציבה קהילה מנהל– מור נטע

 המועצה

 חבר וועד ניר יפה –שרל פרטי  מלאה קהילה מנהל – דהן נפתלי נר גן קהילה מנהלת – סבג מירי

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

 איחוד חרוד עין

מנהל מחלקת איכות  –זאב שמחי 

 הסביבה 

 שוטרת קהילתית –חנה ישראלי  גבע  קהילה מנהל – מור איציק סנדלה קהילה מנהל  – אחמד עומרי

מנהל קהילה בית  –שאול דובשני 

 אלפא

 מושב אביטל –זהבה יוסף  טמרה וועד ר"יו – זועבי חמודי

 קהילה מנהל  – ורנו'ג שמוליק

 גדעונה + פרזון

 מושב אומן –משה עמיר  מולדת קהילה מנהלת  – כהן חווה

 גן נר -אבי היימאן  און רם קהילה מנהל – אורן אורי 

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

   ברק קהילה מנהל – רפי כהן

   מיטב קהילה מנהלת – אסרף רבקה

   חבר קהילה מנהלת -אורצקי נטלי

   מנהל קהילה מגן שאול –יאיר מור 

מנהלת קהילה  –בת שבע יוסף 

 אביטל
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 5גש מפ –פורום מנהלי קהילה סיכום עיקרי מפגש 

 נושאי המפגש

  גן נרהיכרות עם היישוב  .1
 שיטור קהילתי .2
 מחלקת איכות הסביבה  .3

 

 הארגון והאירוח של פורום מנהלי הקהילה. למירי סבג על תודות 

 גן נרהיכרות עם  .1

 וסיוע הגלבוע אזורית מועצה, היהודית הסוכנות י"ע 1987 בשנת גן נר יישוב קהילתי שהוקם 

 .דאז הממשלה ראש פרס שמעון של

 התענך ממושבי שיצאו משפחות תשע היו, נר בגן הראשונים המתיישבים . 

 נפשות 3500 -וכ הארץ רחבי מכל משפחות 700- כ מונה היישוב( 2015) כיום. 

 במהלך השנה מתקיימים.        

  בשבט במהלך השנה מתבצעים מספר פעילויות מרכזיות סביב חגי ישראל כמו סדר טו

 יישובי, מירוץ הלפיד, משלוח מנות יישובי, מסיבת פורים למבוגרים, חגיגת המימונה וכו'.

  ,רנה, העתקת גן אושיפוץ ישנם פרויקטים עתידיים הנמצאים כעת לפני שיפוץ : חזות היישוב

 ש"רב סמה מיכאל ש"ע זיכרון אתר – הגלבוע נר ס"ביה מעל תצפית תיבות דואר למזכירות,

, בישוב אזורים בארבעה ממשיכים בנים פרויקט במסגרת דיור יחידות 250 -כ אושרו, הישוב

 .מאי לחודש בסמוך מרקחת בית ופתיחת הקמה

 .לכל וועדה ביישוב יש יו"ר וועדה וחברים נוספים 

  ,ביישוב ישנם כמה מוסדות : דורות בגלבוע, בית הספר נר הגלבוע, אשכול גנים, גנים פרטיים
 .מייפל, פלאפל, בדרכים רפאלו, בורקס ביגי: ירות כגוןבריכה ונותני ש

  מתקיימות פעילויות חוגים ופעילות בחינוך הבלתי פורמלי : מועצת נוער, מועדונים, תנועת

 אומנות, הלחימה אומנות, התעמלות, ריקוד, סל-כדור, רגל-כדור: חוגיםבני המושבים, 

 .ועוד ודרקונים מבוכים, ויצירה

 הישוב מאפשר לעסקים לפרסם מודעות בלוחות ,עסקים פרטיים  50-70נר קיימים בין -בגן

 שיפוצים בניה ועבודות עפר, קוסמטיקה ויופיהתחומים הם :  המודעות בישוב ובמזכירות

 .צימרים מזון אומנות ויצירה 

 

 של מועצה אזורית הגלבוע, חנה ישראלי תהשוטרת הקהילתי שיח עם  .2

הקהילתית מתבצעת על ידי משמר הגבול בשיתוף עם משטרת ישראל )משטרה עבודת השיטור 

כחולה(. מזה כשנה, מתפקדת חנה ישראלי כשוטרת הקהילתית של יישובי מועצה אזורית הגלבוע 

ית בפן אומכך מנהלת קשרים עם כלל יישובי המועצה ועם רב"שי היישובים עליהם אחר

 המקצועי. 

טיפול מתקבלות מתושבים ומרב"שים וניתנות לחלוקה לשני  פניות בנוגע לנושאים הדורשים

 תחומים:
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 מניעה ואכיפה .1

 הסברה .2

חנה מציינת כי בשנה האחרונה ישנה עליה בשכיחות עבירות הרכוש והפריצות לבתים ולכן על 

 התושבים להיות מודעים ולנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להקטין את חשיפתם ופגיעותם.

ילתי מתבצעים מבצעים יזומים בתחום התנועה על מנת להפחית במסגרת השיטור הקה

התנהגויות סיכוניות ולהגביר משמעת תנועתית. התבצעו כניסות ומבצעי אכיפה בתוך היישובים 

השונים ברחבי המועצה ומתוכננים נוספים. בעתיד הקרוב מתוכננים מבצעי אכיפה בתחומי 

 לה ומשטרת בית שאן.האלכוהול והסמים בשיתוף פעולה עם משטרת עפו

ממליצה לקדם את נושא סיירות ההורים ביישובים ומדווחת כי מניסיונה לסיירות ההורים 

 השפעה חיובית מהותית על התנהגות הנוער ביישובים.

מזמינה את מנהלי הקהילות לקדם את נושאי ההסברה ביישובים ומציעה להזמינה למפגשים על 

 (.050-5068681מנת לסייע )

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה -ביניים סיכום  .3

 

  מנהלי הקהילה צריכים לקחת  –להיעזר במשטרה למניעת תופעות עברייניות בשלבים מוקדמים

חלק פעיל בהובלת פעולות מניעה של תופעות עברייניות ביישובם. יש מקום ליוזמות מקומיות 

בעזרת השיטור הקהילתי בדרך של הדרכה לנוער ולמבוגרים. המידע על מוקדי סיכון נימצא 

ילה היודעים על מנהלי קה –ביישובים ומנהל הקהילה יכול לבצע פעולות לצמצום הנזק. לדוגמא 

מסיבות סיום שנה המתקיימות ביישובם ומעריכים כי תיתכן תופעה של שתיית אלכוהול על ידי 

בני נוער יכולים לבקש נוכחות גלויה של מתנדבי משטרה באזור המסיבה, דבר היכול למנוע או 

 לצמצם את פוטנציאל הנזק לבני הנוער ולסביבה.

 

 נה סוג של הסכמה עם תופעה )מעבר להוראות החוק(. מנהלי חשוב להבין כי ידיעה ואי דיווח הי

הקהילה מעורים בהלכי הרוח הנושבים ביישובם ולכן חשופים למידע, גם עם לא לעובדות, בדבר 

פעולות החורגות מהנורמה הציבורית ואף מהוראות החוק. האחריות מלווה את המנהל והפעולות 

 ליליות ביישוב.שינקטו הם אלו שיחזקו או יחלישו תופעות ש

 

 

  הוועד המקומי באמצעות מנהל הקהילה אחראי גם על המידע הנמסר  –מידע כללי לעדכון וידיעה

לתושבי היישוב על ידי הרב"ש. יש מידע רב המועבר באופן שוטף על ידי גורמי אכיפת החוק 

שוטרת לרב"ש וצריך לוודא שמידע זה מגיע גם לתושבי היישוב. בנוסף ניתן לקבל באמצעות ה

 הקהילתית מידע מסכם על אירועים ביישוב ולעדכן את התושבים.

 

  מגיעות מידי פעם תלונות על התנהגות בלתי סבירה ואף בלתי חוקית של גורמי משטרה  –לבסוף

בתוך היישובים. נסיעה מהירה, קיום מרדפים, עליה על מדרכות, דשאים וכדומה. חשוב להבהיר 

ילתית או את מפקדי התחנות עפולה ובית שאן בדבר התנהגות כי ניתן לעדכן את השוטרת הקה

 בלתי הולמת של גורמי אכיפת החוק.
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 : זאב שימחי – מנהל מחלקת איכות הסביבהשל  עיקרי דבריו .1

זאב הציג את המחלקת לאיכות הסביבה אשר נמצאת בתוך מינהל שירות לתושב.  .1

תחום הפיקוח הציג את תחומי האחריות בהם מטפלת המחלקה והפריד בין 

 הסביבתי לתחום הפרויקטים.

, ניכר כי מרבית הפניות 2014זאב פרט את התפלגות הפניות לפי תחומי הפניה בשנת  .2

 עוסקות בתחומי המיחזור ומכך כי ישנה עלייה במודעות הציבור לחשיבות הנושא.

בתחומי אחריות המחלקה ובתחומים להם אחראים אחרים כמו  נעשה חידוד .3

 משטרת ישראל, רשות הניקוז וכו'. פירוט זה מופיע במצגת המצורפת.

מבקש לפנות באמצעות המוקד המועצתי. פניה מסודרת דרך המוקד מאפשרת  .4

 מעקב אחר הטיפול ומשכו וכמובן לצורך עדכון הפונה לגבי סיום הטיפול. בנוסף 

עתידית, איסוף כלל הנתונים מאפשר פילוח וניתוח סוגי הפניות בחלוקה ובראייה 

 לאזורים.

מזמין את מנהלי הקהילה ליזום שיתופי פעולה בפרויקטים מיוחדים בתחומי  .5

איכות הסביבה. מחלקת איכות הסביבה תשמח להעמיד לרשות הישובים משאבי 

  ידע וניסיון רבים לצורך מינוף ויישום הפרויקטים הללו. 

 

 

 

 בברכה,      

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה                                                                                                           

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                      
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 וועדים מקומיים
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