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דבר ראש העיר

במאי  2019החלה לפעול יוזמת ״היישוב במרכז״.
הרשות ביחד עם קרן רש"י שמה למטרה לקדם מוביליות חברתית עבור תושבי אופקים.
לאחר שנה של תהליך מעמיק הכולל מיפוי ומיקוד תחומי הפעילות ,אנו בתחילתה של עבודת השטח לקידום תחומי
המוביליות העיקריים שנבחרו בעיר אופקים.
שמח אני לבשר לכם כי מאמצינו נשאו פירות ,והשנה יקודמו התחומים הבאים :מיומנויות המאה ה ,21-החינוך הקדם יסודי
והחינוך בלתי פורמאלי.
ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק בפעילות במהלך השנה ,חברי המנהלת ,הצוותים המקצועיים ולכלל בעלי התפקידים
בעיר על ההירתמות והנכונות שהם מביעים לקידום נושא חשוב זה .ארצה להודות באופן אישי לקרן רש"י ולברך על
השותפות המופלאה שיצרנו העוזרת לקדם תחומים רבים בקרב תושבי העיר.
אני מאחל לכולנו המשך עשייה מקצועית וברוכה לשנים הקרובות.
איציק דנינו
ראש עיריית אופקים

נעים להכיר

“אופקים במרכז“ הינה יוזמה משותפת לעיריית אופקים וקרן רש"י אשר נועדה להעניק לתושביה את האפשרות להתקדם
במעלה הסולם החברתי לאורך זמן ,באמצעות חיזוק התשתית האנושית והארגונית של הרשות.

תשתית רשות:

הצבת תוצאות משותפות:

נתונים :DATA -

רצף והמשכיות:

שיתוף ציבור וארגון קהילה:

מדיניות רשות ,הון אנושי,
תקציב

ארוכות טווח בתחומי מוביליות
חברתית

עבודה עם נתונים ככלי
מרכזי לקבלת החלטות

תיאום ,סנכרון ויצירת רצף
והמשכיות בין גילאי ונושאי

קבלת החלטות מתוך שיתוף
ציבור וקהילה

היוזמה החלה לפעול במאי  2019בשלושה צירים מרכזיים:
מיקוד

02
מיפוי

01

הקמת מינהלת יישובית רב מגזרית
הסכמה על אג׳נדה משותפת ( 6תחומים לקידום ב 5-שנים הקרובות)
הקמת צוותים מקצועיים לתחומים הנבחרים
העמקה בתחומי המיקוד
הגדרת יעד יישובי משותף לתחום החינוך הבלתי פורמלי

מיפוי תמונת מוביליות
חברתית בעיר הכוללת:
ראיונות עומק עם בעלי
תפקידים ,סקר תושבים,
סקר ילדים ונוער ומפת
השקעות

מינוף

מינוי מנהלת אקו-סיסטם
יישובית לפיתוח מיומנויות
המאה ה 21-ביישוב

03

חברי המינהלת היישובית החליטו לקדם את התחומים
הבאים לפי הדירוג הבא והסכימו על אג׳נדה משותפת
01

גיל רך

•התכנס צוות מקצועי רב מגזרי
•התחיל איסוף נתונים לתמונת מצב יישובית בתחום

02

חינוך בלתי פורמלי

•התכנס צוות מקצועי רב מגזרי
•נאספו נתונים להשלמת תמונת מצב יישובית
•כעת בשלב הגדרת יעד יישובי משותף

03

מיומנות המאה ה21-

•כניסת מנהל/ת אקו-סיסטם ליישוב
•תחילת איסוף נתונים לתמונת מצב יישובית בתחום

04

הישגים לימודיים

•לדיון -תחילת עבודה בתשפ"א

05

השכלה גבוהה

•תחילת עבודה על התחום בתשפ״ב

06

שירות משמעותי

•תחילת עבודה על התחום בתשפ״ב
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כינוס  5מפגשי צוות
מוביל בהובלת מנכ״ל
העירייה

מיפוי עירוני לתמונת
מצב יישובית בחינוך
הבלתי פורמלי:
 15מראויינים
 2סקרי נוער
 2קבוצות מיקוד
מפת השקעות

התקיימו  9מפגשי מינהלת
ממוצע נוכחות:
 16משתתפים במפגש
 16%נציגי תושבים

הסכמה משותפת על
 6תחומי מוביליות
לקידום באופקים

גיוס מנהלת מצוינות
ואקו-סיסטם לרשות

חלוקת מחשבים
ל 25-ילדים
מאופקים לסיוע
בלמידה מרחוק
בקורונה

אבני דרך לשנה הקרובה:

01

יציאה למחקר עומק
בתחומים גיל רך
ומיומנויות המאה
ה21-

02

03

הגדרת יעד יישובי
בתחומים חינוך
בלתי פורמלי ,גיל
רך ומיומנויות המאה
ה21-

בניית תכנית
קולקטיבית בתחומים
חינוך בלתי פורמלי,
גיל רך ומיומנויות
המאה ה21-

04

הסכמה על יעדים
יישוביים

05

החלטה על תכנית
והתערבויות לקידום
היעד היישובי

חברי המינהלת היישובית
רשות המקומית

מגזר חברתי

מגזר עסקי

תושבים

ממשלה

מנכ"ל העירייה  -יורם נחמן
ראש מנהל חינוך  -אבי ביתן
מנהלת מחל' הרווחה  -סוזי דודפור
מנהל היחידה האסט' – עמיצור דמרי
מנהל הקנטרי – נאור רוהקר
מנהל המתנ"ס  -שי אלקלעאי
מנהלת מרכז גיל רך  -לאה קבסה
מנהלת יחידת הנוער  -עדן כהן
מנהלת היחידה לקידום נוער – רונית אמסלם
מנהלת מ .צעירים  -מיטל דרעי
מנהל השפ"ח  -קלאודיו גלזר
מנהלת כ"א  -שולה דהן
מנהלת מערך התנדבות יישובי  -איילה אלמקייס

תנועת אור  -יאיר שרף
קרן נס  -אודליה קרוצי
פדרציית מטרווסט  -עמיר שחם
ומיכל צור
שותפות ביחד  -בת-אל אליצור דמול
מיזם להעז  -שחר דיין
פותחים עתיד  -נורית נסים
תכנית הישגים -בת אל סלפטי
מכללת ספיר -שירה לפידות

אריאל ספרונוב widiz -
אדיב יפרח  -המרפסת

יהלומה זכות
שיר בוהדנה
טל מגרה
טלהון ימרן
יחזקאל שרייבר
איציק קריספל
שונית גץ
שרי ביתן שדה

מפקחת מ .הבריאות  -בת שבע
שמואל
משרד השיכון  -אפי מנדיל
הרשות למאבק בסמים
ובאלכוהול  -כוכי ישראלי
תכנית - 360-מירב בן נעים

רשות
מקומית

מגזר
שלישי

נציגת
ציבור

רשות
רשות
מקומית מקומית

רשות
מקומית
רשות
מקומית

ממשלה
בריאות
נציג
ציבור

נציג
ציבור

מאחלים לכם שנה של הגשמה והתפתחות!
שתהה זו שנה ברוכה ברגעי שמחה ובבריאות איתנה!
מזמינים אתכם/ן לקחת חלק בשינוי

ניתן לפנות בדוא״לrachelia@rashi.org.il :

לסרטון המסביר על יוזמת היישוב במרכז:

http://www.youtube.com/watch?v=2x7CEdq_ncc

לקריאה נוספת

http://www.rashi.org.il/--c8dv

