
 גישה כללית גישה כללית––  שירותים קהילתיים   שירותים קהילתיים 4.24.2
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך  תרבות נוער וספורט

,   ר ו וחה, ברי א ות, ספ ו רט, נו ער, תרב ות, ח ינ וך: סך כל תרומ ת הקהילה לחב ר יה
:בכך .  פעיל ו ת פנא י  וע וד

מערך השיר ות ים הקה ילת י י ם יה ו וה חלק  
  הב י וספר ימהת מי כה בקי ום  ותח ז וקת ה מ רחב  

 באמצ ע ות ק ישור מער כת השירו ת ים  -
.הקהילת י ים ל יעד י ה מר חב

ר ו חנ ית של האדם /קישור הפע יל ות  התרב ות ית
. עם סביבת ו

תמ יכה ב מי ת וג הא ז ור ו הפיכת ו ל חלק 
.  הלא ו מ י ת והב ינל א ומ י תהב יוספ ר יתמהקה ילה 



 פריסה נוכחית של  שירותי הקהילה פריסה נוכחית של  שירותי הקהילה-- שירותים קהילתיים  שירותים קהילתיים 4.24.2
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך  תרבות נוער וספורט
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עוז
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השופט

רמות 
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מגידו

: במרבית הישובים נכללות גם הפונקציות הבאות
, מרכז התכנסות קהילתית, פעוטונים, גני ילדים

מגרש ספורט , מרפאה מקומית, מועדון נוער
כיתות כושר /חדרי, מקומי



 מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים––מצב קיים מצב קיים : :  שירותים קהילתיים שירותים קהילתיים4.24.2

במועצה קיי מים שירותים ופעילוי ות ברמה מקומית ואזורית תפרוסת במרחב 

: בשני מוקדים  עיקר הפעילות הקהילתית מרוכזת 

 סמוך לעין השופט–באזור ההר 

 משמר העמק–באזור העמק 

אין כיום נגישות אופטימאלית בין  כל יישובי המועצה למוקד י  נגישות במרחב 
העדר תנאים , העדר תחבורה ציבור ית נוחה(הפעילות השונים 

). להליכה והגעה עצמית

תלות /התמחות
ברשויות הסמוכות

)   ח ינוך תרבות (המועצה מפתחת התמחות בענפים מוגדר ים 
ונשענת על יישובי הסביבה בשירותים שסף הכניסה אליהם 

כמו בר יאות(גבוה 

שירותים קהילתיים 
–

 חינוך  תרבות נוער וספורט

 היקף נרחב ש ל שטחים ומוסדות ציבור   ברחבי הי ישוביםניצול אמ צעים 
.בניצ ולת נמוכה



מגמותמגמות: :  שירותים קהילתיים שירותים קהילתיים4.24.2

מתגברת מגמת פיתוח ושדרוג  שירותי הציב ור הקיימ ים  מגיד ו והמרח ב הסובב 
בריאות ותרבות  , פיתו ח מוסדות ספורט (במרחב הסובב

). עפולה ועוד, נשר, טבעון, ביוקנעם

בשנים האחרונות חל גידול בביקושים מצד הרשוי ות  
הסמוכות לשימוש בשירותי החינ ו ך של המועצה האזורית 

.מגיד ו

שינוי הדרישות 
הקהילתיות

.דרישה מתמדת לעלייה ברמת השירותים הקהילתיים

)   כתוצאה מכניסת אוכלוסייה חדשה(שינוי הצבי ון המקומ י 
צפוי להשפיע על שינוי בדרישו ת ובמגמות הקהילתיות 

.  הקיימות כיום

 י''ע(תהליך מתמשך של הפרטת השירותים הקהילתיים הפרטה
). או ברמת הישוב/פרטיים ו

שירותים קהילתיים 
–

 חינוך  תרבות נוער וספורט



דילמות וסוגיות עיקריותדילמות וסוגיות עיקריות: :  שירותים קהילתיים שירותים קהילתיים4.24.2
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך  תרבות נוער וספורט

הבהרות והערותסוגיות לדיוןהנושא

מידת השיתוף בין . 2
יישובי המ ועצה 

פע יל ות קה י לת ית  י יש ובית  
שילוב שימושים והסבת עצמא ית 

מבני  ציבו ר שאינם 
בשימוש אינטנסיבי   
.פעיל לשימושים אחרים

פע יל ות קה י לת ית 
מבנים משותפים /משותפת

תפרוסת מרחבית. 1

שילוב  , יתרונות לגודלחיז וק המ ו קדים הק י ימ ים 
שימושים וחסכון בקרקע 

פיז ור שיר ות י הצ יב ור ברחבי 
המ ועצ ה 

הגברת נגישות וחיזוק  
ישובים חלשים 



ה וצג  ק ונפ ליקט א ו  ד יל מה בנ ושא ה וצג  ק ונפ ליקט א ו  ד יל מה בנ ושא // ישובים בהם ז והה ישובים בהם ז והה-- שירות ים קה ילת י ים   שירות ים קה ילת י ים  4.24.2
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך  תרבות נוער וספורט

תחום   יש וב י ם 

גלעד

יוקנעם 
המושבה

גבעת 
עוז

הזורע

משמר 
העמק

מדרך 
עוז

עין 
העמק

אליקים

רמת 
השופט

עין
השופט

רמות 
מנשה

דליה

מגידו

: במרבית הישובים נכללות גם הפונקציות הבאות
, מרכז התכנסות קהילתית, פעוטונים, גני ילדים

מגרש ספורט , מרפאה מקומית, מועדון נוער
כיתות כושר /חדרי, מקומי



שירותים קהילתיים 
 )

חינוך רווחה ספורט ונוער 
(

 יש לטפח חינוך סביבתי ומידע על ההיסטוריה של האזור•
ס למבוגרים ''יש ליצור מערכת חינוך סביבתי מהגיל הרך  ועד לבי•

עין השופט

מגידולהוסיף חינוך סביבתי לא פורמלי•

צריכים לטפח את החינוך הסביבתי•
 אזור-ישוב /  קהילה–ס ''לטפח קשר בי•
  בין פלחי אוכלוסייה שוניםפ''שתטיפוח •
. שבליבה הוא הפרטביוספריצריך לטפח תכנית חינוך •

פורום חינוכי מורחב

 –  לעודד את מרכזיותומ''עמיקום פונקציות אזוריות בישוב צריך לחשוב על •
לדוגמא הועדה המקומית

גבעת עוז

לחזק את מגמת החינוך הסביבתייש •
צריך לקבוע מלגות לסטודנטים שיעסקו בנושא•

גלעד

כוונת המועצה להשקיע בחינוך סביבתי צריכה להתבטא בתקציב•
 חינוך שיבטיח המשך השינויים בכלכלה ובתעסוקה: החשוב הוא •

-

רעיון הקהילה הלומדת•
נדרשת התארגנות של  התרבות•
פעילויות לגיל המבוגר•

דליה

היש וב בו עלה הנ ושאהנושא

 דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור  דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור -- שירות ים קה ילת י ים   שירות ים קה ילת י ים  4.24.2



שירותים קהילתיים 
 )

חינוך רווחה ספורט ונוער 
(

ככל שכמות החקלאים תקטן השפעתם תצטמצם ותושבי ההרחבות יכפו את •
. בנושאים שונים דעתם

צריך להשקיע בחינוך סביבתי ולתת פרויקט ייחודי לכל ישוב•

מדרך עוז

יוקנעם המושבה? כיצד יורשו לדורות הבאים את הערך הסביבתי•

היש וב בו עלה הנ ושאהנושא

 דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור  דילמ ות  ונ ושאים שעלו במפג שי שיתוף ה צ יב ור -- שירות ים קה ילת י ים   שירות ים קה ילת י ים  4.24.2


