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 מקומימנהלי קהילה של וועד  –קורס הכשרה 

   1411/11/תאריך:          9  מפגש הכשרה:

 משתתפים נוספים מוזמנים חסרים מוזמנים שהגיעו

  קהילה ענפי מנהלת – רז פיין רינת מנהל קהילה אומן –משה עמיר 

 איחוד חרוד עין

 רמ"ט המועצה –ארז שטיין 

מנהל קהילה בית  –שאול דובשני 

 אלפא

 יועצת ארגונית -לינוי אלייה גבע  קהילה מנהל – מור איציק

 תל מקומי וועד ר"יו – אטש אתי ברק קהילה מנהל – רפי כהן

 יוסף

 חבר וועד מולדת –אריה ברוש 

 קהילה מנהל  – ורנו'ג שמוליק צבי רמת – נורקין ליאור

 גדעונה

 נר-תושב גן  -אבי היימאן 

 חבר וועד חבר –עו"ד ליאור לוגסי  יזרעאל קהילה מנהל – לוי קובי מולדת קהילה מנהלת  – כהן חווה

 מזכיר המועצה –אילנה חייט   נר גן קהילה מנהלת – סבג מירי

היחידה לעסקים  –עמיר נחשון   אביטל קהילה מנהלת– יוסף זהבה

 קטנים ותיירות בחכ"ל

 חבר וועד ניר יפה  –שרל פרטי   חפציבה קהילה מנהל– מור נטע

   טמרה וועד ר"יו – זועבי חמודי

   מיטב קהילה מנהלת – אסרף רבקה

   מלאה קהילה מנהל – דהן נפתלי

   מנהל קהילה בית השיטה –צור אדר 

   סנדלה קהילה מנהל  – אחמד עומרי

   מנהל קהילה ניר יפה–יוסי בן דוד 

 מגן+ פרזון  קהילה מנהל – מור יאיר

 שאול

  

   און רם קהילה מנהל – אורן אורי

 כפר קהילה מנהל – גורן גלעד

 יחזקאל

  

   חבר קהילה מנהלת -אורצקי נטלי

   חבר וועד מוקייבלה –נור קאסם 

עין חרוד  מנהל קהילה –שי סט 

 מאוחד

  

   אדירים קהילה מנהל – תמיר אמר
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 קורס הכשרה מנהלי קהילה – התשיעיסיכום עיקרי המפגש 

 , רמ"ט המועצהארז שטיין –דברי פתיחה 

במספר נושאים. בחלק הראשון, נדון בתהליך המשוב על סל השירותים אותו  יעסוקמפגש זה 
, חבר וועד מקומי ביישוב חבר, הצגנו במפגש השביעי. בחלק השני יצטרף אלינו עו"ד ליאור לוגסי

שיפרוס סוגיות נבחרות ורלוונטיות בתחום דיני העבודה. חלקו השלישי של המפגש יוקדש 
להיכרות ושיח עם אילנה חייט, מזכיר המועצה, אשר תתאר את הליך קליטת עובדים ברשות 

האחרון  מקומית, נושא ניגוד האינטרסים בוועד מקומי וחובת השיתוף בידע ובמידע. בחלק
יצטרף אלינו עמיר נחשון מהיחידה לעסקים קטנים ותיירות בחברה הכלכלית, על מנת להציג את 

בסיוע בשיווקו והגברת קים הקטנים המתוכנן לחודש הבא ואת תפקיד מנהלי הקהילה סכנס הע
 מודעות התושבים הרלוונטיים.

 משוב על סל השירותים

  לכל בית אב ברחבי המועצה. באופן עקרוני בתחילת השנה חולקה חוברת סל השירותים
שירותים אלו, המופיעים בחוברת, מתקיימים ומבוצעים על ידי המחלקות השונות. 
בימים אלו מתנהלים דיונים אופרטיביים שמטרתם, עריכת שינויים והתאמות בסל 

 .2015השירותים לשנת 

 רותים ביישוב, אחר ביצוע סל השי משובלפני שבועיים, כאשר חולק טופס המעקב ו
נתבקשו מנהלי הקהילה להתייחס לשירותים השונים ולהעביר התייחסויות ובקשות 

, יש 2015. על מנת שנוכל לקחת את ההערות בחשבון וליישמן בשנת ככל שיש שינוי
מתבקשים מנהלי הקהילה למלא את טבלת המעקב ולהביאה להעבירן בזמן. לאור כך, 

 .25/11למפגש פורום המנהלים שיערך ב 

  ,זוהי העת לבצע בנושא גיוס משאבים והגשת בקשות לתמיכות ממשרדי ממשלה שונים
. חייבים להיכנס לתכנית עבודה רוחבית עם כלל מחלקות את פעולות ההכנה הנדרשות

המועצה. יש להבין כי כיום מוגשות הבקשות דרך מערכת ממוחשבת המחייבת חשיבה 
 מעמיקה, תיקוף הנתונים ותעדוף.

 דיני עבודה ודגשים עבור מנהלי קהילה של הוועד המקומי –י דבריו של עו"ד ליאור לוגסי עיקר

מנהל הקהילה הינו שלוח של הוועד המקומי. שלוח הינו מיופה כוחו של השולח לביצוע כל פעולה 
משפטית כלפי צד ג'. יש לשים לב כי האחריות בגין תוצאות הפעולות הנעשות מיוחסות הן לשלוח 

 שולח.והן ל

למנהלי הקהילה אחריות עצומה בנוגע לתפעול השוטף של היישוב, עמידה בתקני בטיחות ומנהל 
תקין וכו'. עקב העובדה שמנהל הקהילה הינו הזרוע הביצועית של הוועד, במעשיו מחייב את 

רבה. נושאים המגיעים לפתחו של מנהל הקהילה ודורשים  הוועד המקומי ולכן יש לפעול בעירנות
 קבלת החלטות עקרוניות, מחובתו להעבירם לוועד לדיון והכרעה. 

 בתקופות בהן מחליט הוועד/מנהל הקהילה להעסיק בני נוער, יש לפעול על פי חוק העסקת נוער.

דה מינית צריך יש לשים לב לנושא הטרדה מינית ולפעול לפי שנקבע בחוק. נוסח חוק הטר
 להיתלות במשרדי הוועד המקומי ועל כל יישוב למנות אחראי לנושא זה ביישובו.

 מצ"ב מצגת ההרצאה המלאה.

 עיקרי דבריה של אילנה חייט, מזכיר המועצה

 תפקיד מזכיר המועצה אחראי על מגוון פרוצדורות ומנהל פנימי של המועצה.
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ים. המערכת המועצתית כפופה באופן מלא ומוחלט במועצה עולה צורך כמעט יומיומי בגיוס עובד
ומחייב תנאי שכר מוגדרים ותהליך מובנה. ישנם תפקידים למשרד הפנים וההליך המדובר מותנה 

ייעודיים הכפופים ומונחים למשרדי ממשלה ספציפיים וישנם תפקידים מוניציפליים אשר 
משרה" בטרם פנייה להליך הגיוס לגביהם הצורך עולה מהשטח ויש צורך בקבלת אישור "נחיצות 

המקובל. מכרזי משרות המועצה מפורסמים, תמיד, בלפחות שני עיתונים כאשר אחד מהם הינו 
אי עמידה בתנאי הסף המוגדרים. בסיום  וארצי. לאחר מכן מתבצע מיון קורות חיים לפי עמידה א

יות נוספות מהתחום שלב זה מתקיימת וועדת בחינה בנוכחות קצין המחוז ופונקציות רלוונט
 המקצועי אליו משתייכת המשרה.

כיום המועצה כארגון הינו  יש לציין כי בכל משרות המועצה, ניתנת עדיפות לתושבי המועצה. 
 אחד המעסיקים המרכזיים והגדולים עבור תושביה.

משרות עבור לתושבים ביישובו מודעת דרושים הפצת לסייע ב מנהל הקהילה הינואחד מתפקידי 
  .באתר האינטרנט ובעיתונים השונים וזאת בנוסף לפרסומים המתפנות במועצה

מנהלי כמי שמועסקים על ידי הוועדים המקומיים,  –בנושא ניגודי אינטרסים וטובות הנאה 
הקהילה מחויבים לאותה שמירה על הימנעות מהעסקה המוגדרת כניגוד אינטרסים וקבלת טובות 

לצו  132 -ו 59, א' 89. נוסח האיסור מופיע בסעיף עד המקומיהנאה, כשם שמחויבים חברי הוו
 המועצות.

בנושא העברת המידע לתושבים ובהמשך להיכרות שנערכה עם דוברת המועצה במפגש השני של 
פורום זה, במועצה מודעים לכך, שהמידע הרחב והמגוון לא תמיד מגיע לאחרון התושבים 

מנהלי הקהילה מועצה ומנהלי הקהילה.  –היא משותפת  ובמקרה זה האחריות להפצתו והנגשתו
מתבקשים להעביר רשימות מיילים מסודרות של תושבי יישוביהם, על מנת שהמועצה תוכל 

 . כמובן שתהיה רגישות ותשומת לב לשמירה על פרטיות.להפיץ ניוזלטר מסודר ומרוכז

 כ"לעיקרי דבריו של עמיר נחשון, היחידה לעסקים קטנים ותיירות בח

היחידה אמונה על סיוע לעסקים קטנים ברחבי המועצה. כחלק מפעילותה, היחידה מקיימת כנס 
.  מטרתו העיקרית של כנס זה הינה חשיפת היחידה, 23/12-לבעלי העסקים הקטנים בתאריך ה

חיבור בעלי העסקים לגופים מסייעים )מעוף, מקורות מימון, אשראי, קרנות תמיכה וחומרים 
 יצירת נטוורקינג בין בעלי העסקים בגלבוע. אקדמיים( ו

עמיר יעביר חומרים סופיים בנוגע לכנס בשבועיים הקרובים ומבקש ממנהלי הקהילה להעביר 
 את החומרים לידיעת התושבים הרלוונטיים.

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה -סיכום 

חלק מתפקידינו כמנהלים מובילים במועצה הינו לייצר את התשתית להתפתחות העסקית של 
התושבים. האינטרס לפתח מקורות תעסוקה חדשים ולהעצים מקומות תעסוקה קיימים הינו 

פיתוח העסקים הקטנים, כמו נושאים ואירועים נוספים נתפסים על ידינו כמועצה נושא משותף. 
היחידה לתיירות ועסקים קטנים עומדת לרשות התושבים עם התושבים. כמשמעותיים וכמטיבים 

ומבצעת פעילויות יזומות להרחבת שיתוף הפעולה בין העסקים ובין התושבים. הכלים העומדים 
לרשות היחידה בתחום הפרסום, הידע המקצועי והחיבור לגופים נוספים העוסקים בתחום הינו 

אנו מבקשים את לים אלו לשימוש התושבים והעסקים. רב מהעסק הבודד ולכן אנו מעמידים כ
 סיוע מנהלי הקהילה בהפצת החומרים לכשישלחו על ידי עמיר.

 בברכה,                                                                                                                  

 ארז שטיין, רמ"ט המועצה                                                                                                     

 ומנהל תהליך האוטונומיה הניהולית ביישובים                                                                                 


