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תכנית ״קהילה חזקה"
נהלל
תוצאות הסקר והמלצות
יולי 2017
טיוטה-בימים אלה מקדמת המועצה מיפוי בשם 'פני העמק :מבט לעתיד' .מטרת המיפוי הינה לספק לכל אחד מיישובי המועצה
תמונת מצב רחבה על תחומים שרלוונטיים לצרכי התושבים בישוב (נושאי הקשורים לחיי הקהילה ,מבני ציבור ותחזיות
אוכלוסייה).
כחלק ממיפוי זה ,נערך בחודש דצמבר  2016סקר בהובלת אגף קהילה ורווחה בכלל יישובי המועצה .מטרת הסקר
הייתה לאתר ולאפיין את כלל המרכיבים הקהילתיים המצביעים על חוזקה של הקהילה בישובים השונים .בדיקה זו
נועדה לזהות מגמות מועצתיות וכן לאתר ביישובים תחומים הדורשים התייחסות ותמיכה נקודתית מאגף קהילה ורווחה
ומבעלי תפקידים רלוונטיים נוספים.
במסמך זה מפורטים הנתונים שהתקבלו ביישובכם בנושאים רבים מתחום הקהילה והרווחה (פעילות הועדות ,מערך
המתנדבים ,רשת קהילתית ,מערך יישובי לוותיקים ,יוזמות חברתיות בישוב ומוכנות לחירום) ,כל זאת יחד עם הסבר
והמלצות.
הנתונים נאספו במפגש של עו"ס היישוב דפנה נעה-ליעז עם יאיר מור -מזכיר הוועד המקומי ,לימור רגב -יו"ר הוועד
המקומי ,מזל גורן -יו"ר ועדת רווחה וגל דוד -מנהלת הלשכה.
עיבוד הנתונים נעשה ע״י ד״ר נועם כהן ,מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה ,וההמלצות ניתנו ע"י צוות הפיתוח
הקהילתי של אגף קהילה ורווחה במועצה.
חשוב להבהיר -מטרת המסמך אינה לשפוט או להצביע על כשלים אפשריים ,אלא לזהות נקודות הדורשות התייחסות,
הן ברמת המועצה והן ברמת הישוב ,ובהתאם להן ליצור את המענה המתאים בכל ישוב ,לפי צרכיו ורצונותיו .כמו כן,
נדגיש כי מדובר במסמך ראשוני ,ואנו מזמינים אתכם להגיב ולתקף את הממצאים שנאספו.
נשמח לסייע בכל שאלה ועניין.
בברכה,

אתי גפן
מנהלת אגף קהילה ורווחה

ועדות

רמת ועדות -נהלל
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
רמת הפעילות

רמת המקצועיות
נהלל

ממוצע מועצתי

רמת הפעילות של וועדות הישוב בנהלל הינה גבוהה לעומת הממוצע המועצתי .ברובן המוחלט של הועדות קיימת
פעילות רבה ,וככלל הן גם פועלות ברמה גבוהה יחסית של מקצועיות .נתונים מפורטים אודות המאפיינים המקצועיים
של ועדות הישוב בנהלל ,לרבות רמת הפעילות של הועדות הספציפיות ניתן למצוא בגרפים הבאים:

רמת פעילות ועדות -נהלל
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

נהלל

ממוצע מועצתי

רובן המוחלט של ועדות הישוב הינן פעילות ברמה גבוהה מאוד ומעל הממוצע המועצתי .יחד עם זאת ,נראה כי ועדת
איכות הסביבה אינה פעילה במיוחד והיא נמצאת מתחת לממוצע המועצתי.
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רמת מקצועיות ועדות -נהלל
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
יציבות בעלי
תפקידים

השקעה
בהדרכה
לוועדות

צוותי אד
שיתופי דיווח לציבור קיום תכנית רפרנטים
פעולה בין על פעילות עבודה/יעדים מהוועד הוק שהוקמו
בשנתיים
בוועדות
לוועדות
הוועדות
הוועדות
האחרונות
השונות
השונות
נהלל

ממוצע מועצתי

ככלל ,ניתן לראות כי פעילות וועדות בנהלל הינה מקצועית ,וברמה גבוהה מאוד .רוב האלמנטים שנבחנו נמצאו גבוהים
משמעותית מהממוצע המועצתי ,למעט נושא יציבות בעלי התפקידים אשר נמצא נמוך במעט מהממוצע הכללי.

לאור הנתונים המוצגים באשר לפעילות הועדות ומקצועיות עבודתן ,הכלים העומדים לרשותכם:
פורום מובילי קהילה :מכללת קהילה פעילה מקיימת הכשרה למיסוד והקמה של פורום מובילי קהילה .פורום זה נועד
לסנכרן את עבודתם של מרכזי הועדות ולפתח מיומנויות לניהולן .כמו כן ,מעניקה ההכשרה כלים אשר יאפשרו לפורום
זה לפעול ביישוב לאורך זמן באופן עצמאי ולהוביל את העשייה הקהילתית ביישוב.
דפנה נעה-ליעז -עובדת סוציאלית קהילתית ,מרכזת "מכללת קהילה פעילה" ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילdafnan@eyz.org.il :
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מערך מתנדבים

חוזק מערך המתנדבים -נהלל
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
מדד חוזק מערך ההתנדבות בישוב
נהלל

ממוצע מועצתי

מנתוני הסקר עולה כי בנהלל קיים מערך מתנדבים חזק מאוד ,אשר נמצא מעל הממוצע המועצתי .פרטים לגבי
המאפיינים הספציפיים ניתן לראות בגרף הבא:

פעילות מערך המתנדבים -נהלל
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
מעורבות
התושבים ביוזמות
קהילתיות

רישום מערך
המתנדבים
ביישוב

הוקרה וגמול
למתנדבים
נהלל

גיוס מתנדבים

שימור פעילות
המתנדבים

ממוצע מועצתי

כל האלמנטים שנבחנו בסקר נמצאו כגבוהים מאוד ,ובנהלל קיימת פעילות רבה הן בגיוס מתנדבים וברישומם ,והן
בהוקרה ושימור פעילותם.

לאור הנתונים המוצגים באשר למערך ההתנדבות ביישוב ,הכלים העומדים לרשותכם:
ייעוץ מנהלת המחלקה להתנדבות :ייעוץ ותמיכה בפיתוח ושימור מערך המתנדבים בדרכים מגוונות של הכשרה,
תגמול והוקרה.
ענת ירון -מנהלת המחלקה להתנדבות ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון 04-6520066 :מיילanaty@eyz.org.il :
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הרשת הקהילתית

חוזק הרשת הקהילתית -נהלל
8
7
6
5
4
3
2
1
0
מדד הרשת הקהילתית
נהלל

ממוצע מועצתי

נתוני הסקר מעידים כי בנהלל קיימים רוב מרכיבי הרשת הקהילתית שנמדדו (סיוע ליולדת ,סיוע למשפחה
אבלה/במחלה ,קרן סיוע קהילתית ,שילוב אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ,חיזוק כלכלה מקומית ,סיירת הורים-ערים
ואלמנטים נוספים).

לאור הנתונים המוצגים באשר לרשת הקהילתית ,הכלים העומדים לרשותכם:
מיסוד והרחבת הרשת הקהילתית והקמת מערכי הרווחה :ייעוץ קהילתי של עו"ס היישוב בליווי עו"ס קהילתית איילת
אפשטיין לבניית מערך רווחה המאגד ומתכלל את היוזמות הקיימות ביישוב.
דפנה נעה-ליעז -עו"ס היישוב ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילdafnan@eyz.org.il :
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מערך יישובי לוותיקים

מערך ישובי לותיקים -נהלל
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
מדד פעילות בתחום הותיקים בישוב
נהלל

מידת השתתפות הותיקים בועדות
ממוצע מועצתי

בנהלל קיימת פעילות ענפה לוותיקי הישוב ,והנושא זוכה להתייחסות גבוהה מהממוצע המועצתי .בנוסף ,הנתונים
אומנם מעידים כי ותיקי הישוב הינם פעילים ברמה גבוה מהממוצע בוועדות הישוב השונות ,אך עדיין מדובר על רמת
פעילות בינונית בלבד.

לאור הנתונים המוצגים באשר לפעילות הוותיקים ביישוב ,הכלים העומדים לרשותכם:
סדנאות והרצאות לוותיקים :העשרת היצע הפעילות לוותיקי היישוב באמצעות התכנים המוצעים על ידי היחידה
לרווחת הוותיק בקהילה.
דפנה נעה-ליעז -עו"ס היישוב ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילdafnan@eyz.org.il :
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ניהול קונפליקטים בקהילה
ביישוב קיים נוהל מסודר לפתרון קונפליקטים בקהילה.

לאור הנתונים המוצגים באשר לניהול הקונפליקטים בקהילה ,הכלים העומדים לרשותכם:
ישוב סכסוכים :מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה מציע מגוון שירותים ומפעיל תכניות להנחלת אורח חיים המבוסס על
כבוד ,שיתוף פעולה ותקשורת לא אלימה בין אנשים ובין קבוצות בקהילות המועצה .בין המענים שנותן המרכז :סיוע
בניהול ופתרון סכסוכי שכנים ,סוגיות שבין תושב ליישוב ובין קבוצות ביישוב ,וכן ליווי וייעוץ לבעלי תפקידים בניהול
סכסוכים.
ענת ירון -עובדת סוציאלית קהילתית ,מרכז גישור ודיאלוג בקהילה ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילanaty@eyz.org.il :
התמודדות עם אירועי אלימות :תכנית "מועצה ללא אלימות" מסייעת בבניית נוהל יישוב להתמודדות עם אירועי
אלימות בקהילה .כמו כן ,מלווה את היישוב ברמה הקהילתית או ברמת המסגרות בבניית אמנה המתייחסת למקובל
והמצופה מבחינת נורמות ההתנהגות ביישוב.

נטלי פאר -מנהלת תכנית מועצה ללא אלימות
טלפון ,04-6520730 :מיילnatalip@eyz.org.il :
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יוזמות חברתיות

יוזמות חברתיות -נהלל
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
יוזמות למען הפרט והקהילה

מידת השתתפות התושבים
בחגיגות
נהלל

מסורות ישוביות

ממוצע מועצתי

תושבי נהלל מפגינים רמה גבוהה ביותר של יוזמות חברתיות בישוב ,ורמת תרומתם ליוזמות למען האחר בקהילה
והשתתפותם בחגיגות ובמסורת בישוב הינה מעל הממוצע המועצתי.

לאור הנתונים המוצגים באשר ליוזמות החברתיות ביישוב הכלים העומדים לרשותכם:
השתתפות בכנס השנתי של "משלבים כוחות" :המציג יוזמות חברתיות מכל יישובי העמק ,לצורך הצגת היוזמות
הקיימות ביישובכם ולצורך למידת עמיתים.
פורטל  :Forcauzפלטפורמה אינטרנטית שיתופית ליזמות חברתית .כלי לניהול פרויקטים ,גיוס מתנדבים
ומשאבים בקהילה .פרטים נוספים אודות הפלטפורמה ,ביניהם קישור וקוד להרשמה לדף היישוב ייצאו בנפרד.
ליאת בן משה ,עובדת סוציאלית קהילתית ,מרכזת "משלבים כוחות"  ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון 04-6520066 :מיילliatb@eyz.org.il :
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מוכנות לחירום

מוכנות לחירום -נהלל
6
5
4
3
2
1
0
מדד הכשרה כללי -צח " י
נהלל

קיום צוות חוסן יישובי מאוייש
ממוצע מועצתי

רמת המוכנות לחירום של נהלל הינה מעל הממוצע המועצתי ,וקיים צוות חוסן מוכשר אשר ערוך למגוון תרחישים
אפשריים.

לאור הנתונים המוצגים באשר למוכנות היישוב לחירום ,הכלים העומדים לרשותכם:
אתר החירום המועצתי המשודרג :בו ניתן למצוא מידע שימושי לשעת חירום ובהיערכות היישוב אליה ,ביניהם
הנחיות לבניית תיק צח"י יישובי.
לחץ כאן לכניסה לאתר.

הכשרת תת צוות צח"י רווחה :הסתייעות בעו"ס היישוב להכשרת תת צוות הצח"י בהיבטים של רווחה ואוכלוסייה.
דפנה נעה-ליעז -עו"ס היישוב ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילdafnan@eyz.org.il :

הקמת חדר תמיכה -מענה יישובי לנפגעי חרדה :בהמשך להכשרת המתנדבים שהתקיימה ביישובכם.
עדי חמו קפלן -עובדת סוציאלית קהילתית ,תחום חירום ,אגף קהילה ורווחה.
טלפון ,04-6520066 :מיילadih@eyz.org.il :
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תקשורת יישובית
תקשורת ישובית -נהלל
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
מדד תקשורת ישובית
נהלל

ממוצע מועצתי

מנתוני הסקר עולה כי בנהלל פעילים כלל אמצעי התקשורת היישוביים אשר נבחנו .רמת הקשר בין מוסדות הישוב
לכלל התושבים הינה טובה מאוד ,וגבוהה מהממוצע המועצתי.

לאור הנתונים המוצגים באשר לתקשורת היישובית ,הכלים העומדים לרשותכם:
ייעוץ דוברת המועצה -ייעוץ וסיוע לקידום מרכיבי התקשורת היישובית.
רחלי אבידוב -דוברת המועצה.
טלפון ,04-6520727 :מיילracheliav@eyz.org.il :
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סיכום
מסמך זה מפרט את הנתונים שהתקבלו ביישובכם בנושאים רבים מתחום הקהילה והרווחה ,בצירוף הכלים והמענים
העומדים לרשותכם באגפי המועצה השונים .אנו מזמינים אתכם לבחון את הקיים ביישובכם ,להגיב ,להעיר ולהאיר,
ולהסתייע בשירותינו המקצועיים בכל תחום אותו תמצאו לנכון.
אנו מודים לכם על ההיענות ושיתוף הפעולה ,ומקווים כי מסמך זה יסייע בידיכם להמשיך ולפעול בצורה מיטבית ביישוב.
לנוחותכם -ריכוז השירותים השונים ואנשי הקשר הרלוונטיים במועצה ,אל כולם ניתן לפנות גם באמצעות פנייה לעו"ס
היישוב.
אגף קהילה ורווחה:
טלפון04-6520066 :

עו"ס היישוב :דפנה נעה-ליעז ,מיילdafnan@eyz.org.il :
מכללת קהילה פעילה :דפנה נעה-ליעז ,מיילdafnan@eyz.org.il :
מחלקת התנדבות :ענת ירון ,מיילanaty@eyz.org.il :
מרכז גישור ודיאלוג בקהילה :ענת ירון ,מיילanaty@eyz.org.il :
מערכי רווחה והרשת הקהילתית :איילת אפשטיין ,מיילayelete@eyz.org.il :
מערך יישובי לוותיקים :איילת אפשטיין ,מיילayelete@eyz.org.il :
תכנית "משלבים כוחות" :ליאת בן משה ,מיילliatb@eyz.org.il :
מוכנות לחירום :עדי חמו קפלן ,מייל adih@eyz.org.il

מועצה ללא אלימות:
טלפון04-6520730 :

תכנית "מועצה ללא אלימות" :נטלי פאר ,מנהלת התכנית ,מיילnatalip@eyz.org.il :

מחלקת יישובים:
טלפון04-6520151 :
תרגול והכשרת צוותי חוסן יישובי (צח"י) :דליה אייל ,מנהלת המחלקה ,מיילdaliae@eyz.org.il :

מחלקת דוברות:
טלפון04-6520727 :
ייעוץ דוברת המועצה :רחלי אבידוב ,דוברת המועצה ,מיילracheliav@eyz.org.il :
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