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   חזון והגדרת תפקיד- רכז הקהילה בבנימין
  
  

  ,שב בתוך עמך" 

  .למד מהם, חיה בינותם, לך אל האנשים

  קח את אשר הם יודעים

  .ובנה את הטוב שיש בכוחם לתת

  הצלחתך תימדד

  כאשר בלכתך

  "כל זאת עשינו בעצמנו: יאמרו האנשים

  

  

  

  

  

  

  

ים רבים כפי שיפורטו התפקיד הינו ייחודי ומרכב ונוגע בתחומ, חשוב להבין כי

ו ב נדרשת הגדרה מחודשת של היעדים החברתיים בייש, לעיתים. בהמשך

ת הקהילה לתחומי /רכזעבודתו של ת נ בהתאם מכוו.לפי סדרי עדיפויותוקביעתם 

  .ם בעשייההפעילות ודגשי

מתאים למעשה את ההגדרה המתאימה לו , ס"כל יישוב בשיתוף מדור קהילה במתנ

 .וניתנת לשינוי והתאמה' מודולרית'הגדרה זו הינה , לכן  .לפי גודלו וצרכיו הייחודיים
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  רקע
  

בהתאם  ,משתנה ותדינאמיהינה בנימין  ביישובי  קהילתית-המציאות החברתית

   . הולםמקצועי וויה של מענה התנדרשת 

  

  . בנימין" קהילות"בנימין ל- תליקה של ממענה   שינוי התחום החברתי עבר

,  ותחושת השייכותזהותה יצירת, הפיתוח הקהילתי,  הקהילתייםםהשירותי מתן

  . היישובית- קבלת ההחלטות והביצוע בפועל עבר מרמת המועצה לרמה המקומית

נדרשו מענים ולכך ,  צרכים ורצונות משלופ" ע ליחידת התייחסותהפךהיישוב 

 החשיבותגברה  קהילתיים -הצרכים החברתייםגדלו מש .וייחודייםכותיים יא

  . ביישובלתפקידו של  רכז הקהילה

  

אירועים וחוגים , התפקיד צמח ועבר שינויים במשך השנים מרכז תרבות

תחומים חברתיים  אחראי על יותר ויותר ה רכז הקהילהל.  קהילתיתהבאוריינטצי

יוזם פרויקטים קהילתיים ומלווה וועדות חברתיות , )רווחה ועוד, חינוך קליטה(

 . ביישוב

  

ה /האמון, ת תפקיד מנהיגותי בקהילה/ת הקהילה נושא/רכז את היום אנו רואים

על חיזוק החוסן הקהילתי ומהווה כתובת מקצועית משמעותית כלפי פנים וחוץ 

  . יישובלענייני חברה וקהילה ב

וועד ובעלי , וועדות, תושבים(ה לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי הפנים /עליו

  ).'מועצה וכו, ס"מתנ(וגורמי החוץ הרלוונטיים ) תפקידים
  

  

 מקבלת כאן משנה משמעות עקב " האדם הוא העושה את התפקיד"האמרה כי  

  .רב מימדיותו של התפקיד
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 ?איך

 

 :אופי העבודהתפקיד ומרכיבי ה
 הקהילה כארגון דורש אבחון ואיתור של הצרכים .כרות עומק עם הקהילההי 

 ת לתפקיד עליו לערוך מיפוי צרכים/עם כניסת הרכז, לכן. והרצונות ביישוב

                                            .מקיף וכולל ולאורך תפקידו לפי הצורך

, קבוצות מיקוד, חוגי בית, שאלון, סקר:  למיפוי צרכים ואבחון יישוביאמצעים(

 ).'בעלי תפקידים וועד וכו, שיחות עם תושבים, צוות היגוי/וועדת חברה

 ית נגזרת ממיפוי התוכנית החברת.  כתיבת תוכנית חברה וקהילה כוללת

התוכנית מתייחסת לכלל הישוב וכן לפי . צרכיה השוניםהאוכלוסייה על 

עולים ,  שונותשכונות, יקיםצעירים וות: וקבוצות ביישוב כגוןה של חלוק

גזבר \בהתאם ניהול ועמידה ביעדי התקציב בשיתוף המזכיר. 'חדשים וכו

 .גיוס משאבים נוספים לפי הצורך לטובת התוכנית, ומזכירות היישוב

 גיוס . לפי התפיסה הקהילתית ביישוב וועדות ומתנדבים- שיתוף תושבים 

ליווי ,  ביישובתית קהיל- וטיפוח פעילים ומתנדבים לעבודה החברתית

משתלב . (עידוד יוזמות בקרב תושבים. הוועדות החברתיות ביישוב

 ).בהתאמה לפי צרכים לסעיפים השונים

 ם הרלוונטיים והמשמעותיים  הגורמיעבודה בשיתוף. עבודה מערכתית

השתתפות בדיונים (מזכירות /וועד, ועובדי המשרדמזכיר היישוב : ביישוב 

: ס" מתנ: ומחוץ ליישוב.' וכומוסדות חינוך, יישוב רב ה,)חברתיים ואחרים

, ס"עו, רכזי קהילה עמיתים ,מחלקת תרבות ומחלקת נוער, מדור קהילה

גורמים רלוונטיים לפי תחומי האחריות (, מועצה, חטיבה להתיישבות

 ). שייקבעו

   ומייצג מחד מחויב  .יישובבנה הארגוני בניים במביתפקיד  לרכז הקהילה 

  .וחלק מהגוף הביצועי מחויב למדיניות של מקבלי ההחלטות, אידךמותושבים 

 אחריות מקצועית וליווי בעלי תפקידים אחרים ביישוב  - תחוםארגון וניהול

רכזת , חצרן, ת נוער/ רכז, רכז חוגים,ית/ספרן: כמו) לפי הגדרת היישוב(

 .'קליטה וכו
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    ?מה

  
  :תחומי  אחריות ועבודה

  
 ביישוב לפי מיפוי צרכים פרויקטים ותהליכים מיוחדיםהנעה וליווי , ייזום 

, בניית הסכמות ביישוב: כגון, בשיתוף גורמים מקצועיים חיצוניים ואחרים

קהילה , קליטת עלייה,  גישור קהילתי, חוסן משפחתי,תוכנית אסטרטגית

 .'בניית חזון יישובי וכו, בחוסר וודאות

 של ) לפי הגדרה וצרכים(שדרוג והקמה , פיתוח,  אחריותשירותים קהילתיים

, צהרון,משחקייה/מרכז הפעלה, ית/ס"מתנ, ספרייה:  כגון ביישובשירותים

 , מועדון קשישים+/60מועדון ,מועדונית

 החלטה .לפי קבוצות גיל וקהילי יעד שונים ביישוב בדיקת צרכים חוגים 

רחבה , תוכנית חלקית, גליםמע( אסטרטגית על אופי תוכנית החוגים ביישוב

, שיווק ופרסום התוכנית, קביעה וסגירת תוכנית החוגים היישובית, )'וכו

 .. הרשמה והרצת החוגים בפועל בעיקר בתחילת השנה ולאורכה לפי הצורך

 .הפעלת רכז חוגים לפי הצורך

 קהילתיים ביישוב כגוןלמענים וצרכים  שימוש בתרבות ככלי קהילתי תרבות :

 קהילות ,מענה לקבוצות, גאוות יחידה יישובית, לכידות החברתיתהגברת ה

אחריות על קיום אירועים בשוטף . )'גיבוש וכו, חיזוק קשרים, ביישובשכונותו

 . כולל שיווק ופרסום חגים ומועדיםובדגש על 

 )'חדרי חוגים וכו, בית תרבות, ס"מתנ(אחריות על מבני התרבות בישוב 

  .לפי הגדרת היישוב
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 אחריות על רכז הקליטה היישובי  -  במידה ויש (יטה וקליטת פניםקל .( 

קביעת מדיניות קליטה ' מזכירות היישוב וכו, בשיתוף וועדת קליטה. 1

  .  ,מעקב אחר ביצוע, ומנגנון הקליטה ביישוב

 וועדת קליטה:  עם גורמים רלוונטיים בישוב ומחוצה לושיתוף פעולה . 2

  . ' וכו אמנה,ועצהמ, החטיבה להתיישבות, )ליווי הוועדה לפי הצורך(

. הקמת וועדה וגיוס פעילים לפי הצורך, אחריות על מערך קליטת הפנים.3

י ליווי ומעקב "לדאוג לקשר עם המשפחות החדשות ולמערך קליטת הפנים ע

חיפוש אחר . בירור צרכים בקרב משפחות חדשות, אחר פעילות הוועדה

  . ל משפחות ביישוברעיונות הולמים לקליטה טובה ש

 .חיבור כלל הקהילה והיישוב לנושא הקליטה וקליטת פנים. 4

 וכית בעיקרהובתחום זה העבודה הינה תי  רווחה . 

 . ס היישובית להעברת מידע כללי ופרטני לפי הצורך"קשר עם העו     

, ים וארגוני צדקה"גמח, תיווך לוועדת רווחה יישובית: סיוע למשפחות .1

 .הנחות באירועים ופעילות ביישובים, בתחום לפי הצורךגיוס מתנדבים 

 . והחוסן המשפחתיקהילתי לצרכים בתחום הרווחה- מתן מענה יישובי .2

, סדנאות וחוגי הורים, הרצאות,  ביישוב 'פעמונים 'שיתוף: לדוגמא(

 ).'קרן צדקה יישובית וכו, אם לאם, צהרון, פיתוח שירותים כמו מועדונית

 רמים שונים בתחום החינוך ביישוב ומחוצה לו לקידום  עבודה מול גוחינוך

 . רווחת התושבים בקבלת מענה ושירותים בתחום החינוך

  .  'וועדת חינוך  וכו, בית ספר, תלמוד תורה, גני ילדים,  מנהלת מעון: ביישוב    

 . 'בעלי תפקידים רלוונטיים  וכו, מחלקות המועצה הרלוונטיות:     מחוצה לו

 סיוע בהקמת . רכזי תנועת נוער/ת הנוער והקומונרים/י עבודת רכזליוו  נוער

, ת הנוער/בשיתוף עם רכז. מנהיגות חינוכית משמעותית ביישוב- וועדת נוער

פיתוח , בדיקת צרכים בנושא וקביעת תוכנית לחיזוק הקשר בין נוער וקהילה

 חיבור הנוער לתהליכים, פרויקט התנדבות נוער: תוכניות ביישוב  כגון

  .בדיקת צרכים בקרב הורי מתבגרים ומענה בהתאם.  'יישוביים וכו

 ר ולפי " קשר קבוע עם היו. צות החירום היישובי על בנושא- אחריותי"צח

 .חיבור לגורמים רלוונטיים במועצה' הכשרה וכו, רענון, הצורך
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  : כללי

  

  :היקף משרה

קיים , קהילתיים- ברתיים החםבגלל השונות הגדולה בין היישובים על גודלם וצורכיה

  . קושי לתת המלצה גורפת להיקף משרה

  . משרה למשרה מלאה3/4על פי רוב הצורך עומד על  היקף הנע בין 

  

יש יישובים שמעסיקים יותר מבעל תפקיד אחד בתחום החברתי ועורכים חלוקה 

 על מנת לתת מענה רחב ומעמיק לצרכים החברתיים ,מושכלת של העבודה ביניהם

  .בביישו

  

  :ליווי מקצועי

  .קהילתי בבנימין- אמון על הובלת התחום החברתיהמדור לעבודה קהילתית

, המלווים את היישובים, המדור היינו צוות מקצועי של  עובדים סוציאליים קהילתיים

וועדות חברתיות והנהגה , מדריכים ומאמנים באופן שוטף את רכזי הקהילה

  . חשיבה והכוונה,המדור משמש כתובת לייעוץ .יישובית

  .נשמח לעמוד לשירותכם

  


