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,  מכלל המגזרים בעיר, הרחבת מספר התושבים. 1

.  המעורבים בפעילות והעמקת מידת מעורבותם

אמינות וטיב  , גוף מוביל באיכות מקצועית. 2

.השירות

חיזוק שיתופי הפעולה עם כלל הגורמים . 3

.  הפועלים בעיר

.פיתוח אישי ומקצועי למנהלים ועובדים. 4

.המשך ביסוס העצמאות והאיתנות הכלכלית. 5

מטרות
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על קצה המזלג2020

מקום  
"ZOOM"

:  אתגרים

.קהילה בלי להתקהל•

.הסתגלות מהירה לשינויים תכופים•

.בידודים, ת"חל, שימור : עובדים •

חוסר יכולת לתכנן לטווח ארוך •

.קטיעת מקורות הכנסה עצמיים•

שינויי תקציב  •



על קצה המזלג2020

מקום  
"ZOOM"

הזדמנויות

הסרת חסמים טכנולוגיים  •

תהליכי עבודה ותקשורתיעול•

חיזוק מערך המתנדבים והפעילות  •

ההתנדבותית



2021עיקרים 

מקום  
"ZOOM"

אתגרים

.חידוש מערך החוגים ופעילות התרבות והפנאי•

.  הקמת מרכז הלמידה בספריה•

.עבודה לחיזוק הקהילתיות בעירתוכנית•

.המשך חיזוק היציבות הכלכלית•

קליטת האוכלוסיות החדשות בעיר ושילובם  •

.  בפעילות



הגדרה וממדים

אמון והדדיות

קהילתיות היא מצב בו  

החולקים מרחב גיאוגרפי  אנשים

ולמען  פועלים יחד זה למען זה

מכוננים יחסים  ,המקום

וערבות הדדית באופן  אמוןשל

שגורם להם להרגיש בעלי ערך 

והשפעה ולחוש  

גאווה מקומית

שייכות

חיבוריות

מחויבות

משמעותיות

פעולה קולקטיבית

הנכונות של יחידים לתמוך ולסייע לאחרים  
במרחב הקהילתי ללא תלות בהיכרות אישית  

מתוך אמונה  , וללא ציפייה לתמורה מידית
בנורמות המשותפות של חברי הקהילה

המידה בה פרטים מרגישים כי הקהילה היא 
חשים זיקה וגאווה  , חלק חשוב מזהותם

וחולקים נרטיב משותף

איכות וגיוון הקשרים החברתיים , כמות
בין פרטים בקהילה ומידת השימוש בהם

מידת הנכונות והיכולת של 
הפרט בקהילה לפעול 

למען טובת הכלל

המידה בה הפרט מרגיש 
בעל ערך ומשפיע בקהילתו

הנכונות והיכולת לפעול ביחד מתוך 
הסכמה לקידום מטרות קהילתיות

ופתרון בעיות משותפות

על קצה המזלג   –מדד הקהילתיות 



בחירת רשות  

למדידה

התהליך

אישור ראש 

רשות והנהלת  

המרכז הקהילתי

הכנת מנהל  

מרכז קהילתי  

וצוות שותפים

מדידה

ניתוח מדד 

ותרגום 

לתוכנית עבודה 

יישום תכנית 

עבודה לשיפור  

תוצאות 

מדידה

נוספת 

כעבור שנתיים

על קצה המזלג   –מדד הקהילתיות 


