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 מקומימנהלי קהילה של וועד  –קורס הכשרה 

    9/9/9/תאריך:           2  מפגש הכשרה:

 משתתפים נוספים מוזמנים חסרים מוזמנים שהגיעו

 מנהלת קהילה–זהבה יוסף 

 אביטל

 ביתמנהל קהילה   –מוטי דניאלי 

 השיטה

 מזכירה וחברת וועד  –רוני צור 

 עין חרוד איחוד

מנהל קהילה  –עמר תמיר 

 אדירים

 ניר יפהחבר וועד  –שרל פרטי  יזרעאל מנהל קהילה –קובי לוי 

כפר מנהל קהילה  –גלעד גורן  אומןמנהל קהילה  –משה עמיר 

 יחזקאל

 

בית מנהל קהילה  –שאול דובשני 

 אלפא

עין חרוד  מנהל קהילה –שי סט 

 מאוחד

 

תל מנהל קהילה  –לאונרדו לם  ברקמנהל קהילה  –כהן רפי 

 יוסף

 

   גבע מנהל קהילה  –איציק מור 

מנהל קהילה   –שמוליק ג'ורנו 

 גדעונה

  

   גן נרמנהלת קהילה  –מירי סבג 

מנהלת קהילה  -נטלי אורצקי

 חבר

  

   חפציבהמנהל קהילה –נטע מור 

   טמרהיו"ר וועד  –חמודי זועבי 

פרזון  מנהל קהילה  –יאיר מור 

 +מגן שאול

  

   מוקייבלהחבר וועד  –נור קאסם 

מנהלת קהילה   –חווה כהן 

 מולדת

  

מנהלת קהילה  –רבקה אסרף 

 מיטב

  

   מלאהמנהל קהילה  –נפתלי דהן 

ניר  מנהל קהילה  –יוסי בן דוד 

 יפה

  

   סנדלה –עומרי אחמאד 

   רם און –אורי אורן 

   רמת צבי –ליאור נורקין 

עין חרוד  –איילה אופנהיימר 

 איחוד
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 סיכום נושאים עיקריים

 חלק ראשון

במסגרת הכשרת מנהלי הקהילות הוצגה התכנית האסטרטגית של הגלבוע ובתוכה היעד של הגעה 

 תושבים0 תוך שמירה על איזון דמוגרפי. 200222 -ל 2222בשנת 

הוצגו המטרות המרכזיות ובכללן פיתוח כלכלי מקדם תעסוקה0 הרחבת היישובים0 פיתוח מערכת 

 החינוך והספורט.

 מצורפת לסיכום מצגת מלאה ומפורטת שהוצגה במפגש.

 חלק שני

במסגרת העמקת ההיכרות של מנהלי הקהילה עם גופי הסמך של המועצה0 התקיים סיור שכלל 

ים בקיבוץ תל יוסף0 החברה הכלכלית0 קולחי הגלבוע ומחלקת את המרכזים הקהילתיים הנמצא

 התחבורה הנמצאים בגוש יישובי יעל.

התקיים סיור באזור התעשייה "מבואות גלבוע" ובמעבר גלבוע המחבר בין ישראל לרשות 

 הפלסטינית הנמצא בשלבי פיתוח וגידול משמעותיים.

 : נושאים נוספים

הציגו בפני מנהלי הקהילה עופר ון ונציגיו0 יורם אללוף ונורית מנכ"ל החברה הכלכלית0  ירון אוחי

את הפלטפורמה האינטרנטית החדשה של החברה הכלכלית. פלטפורמה זו כוללת בתוכה דף 

טופס ייעודי לכל אחד מיישובי המועצה. לצורך עדכון האתר0 נתבקשו מנהלי הקהילה למלא 

 זה.תקציר נתונים על יישובם. הטופס מצורף לסיכום 

 

 

 בברכה0                                                                                                                  

 ארז שטיין0 רמ"ט המועצה                                                                                                     

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                 


