מחברים קהילות
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דבר המנכ“ל
חברי התאגדות יקרים,
אני שמחה לשלוח אליכם ידיעון חדש ,חודשי ,והפעם דיגיטלי...
שמירת הקשר בין החברים הפזורים בארץ ורציפות המידע
הם עקרונות מרכזיים בפעולת ההתאגדות .אני בטוחה ,כי
פרסום חודשי זה יסייע לנו במימושם.
בחודשים האחרונים עברה ההתאגדות טלטלות לא מעטות.
אני מקווה ,כי המקום שבו אנו מצויים כעת יאפשר פיתוח
ושדרוג העבודה ,ביחד עם המוסדות הנבחרים והוועדות,
אשר אמורות להפוך את עבודת ההתאגדות למקיפה ,גורפת
ובעלת רלוונטיות.
לאחרונה נדרשתי לעניין כספי הקשור באישורים מרשויות
המס .לצורך כך ,בדקתי את הניירות השונים ומצאתי
שההתאגדות נרשמה כעמותה בסוף שנת  .1983זאת
אומרת ,שבדרך מסוימת אנחנו חוגגים  30שנה ...אך
למעשה ,ההתאגדות הוקמה עוד קודם לכן ,על ידי חיים
צפורי ז"ל ,מייסדה של החברה למתנ"סים ,שמצא נחיצות
בשולחן עבודה משותף לכל הארגונים והמוסדות אשר
מפעילים מרכזים קהילתיים ומפתחים קהילות.
בדיונים ובפגישות שהיו לנו עם מקבלי ההחלטות ,הייתה
הסכמה כללית ,כי יש מקום מכובד לגוף זה .ואולם ,נכון
להיום ,לא נמצאה ,עדיין ,הדרך לייצר להתאגדות עוגן
כלכלי ,שיבטיח את קיומה היציב ,תוך מתן מענים רלוונטיים
לחבריה .כדי לבדוק ולחדד מה בדיוק הצורך הזה – אנו הולכים
לכיוון של מיפוי ארגונים וצרכים ,כאשר לאורך כל הדרך אנו
זוכרים ,כי בקצה נמצאת הקהילה ,לה אנו מחויבים.
בנקודת זמן זו ,חברי ההתאגדות נדרשים לקחת אחריות
ולתרום לפיתוח השותפות שלנו ולחיזוק מידת האקטיביזם
שנגלה כארגון .אני מזמינה אתכם לקחת חלק בהתמודדות
עם האתגרים הצפויים לנו ולהשתלב בוועדות ומחוצה להן.
הידיעון הוא הבמה שלכם ,שהרי אתם ההתאגדות .נצלו במה
זו ,שילחו אלינו חומרים ורעיונות!
פסח כשר ושמח לכולנו,
אתי איסלר

הכנס השנתי של ההתאגדות :רצף חינוכי
מבוקר עד ערב
הכנס השנתי של התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל
התקיים השנה בבאר שבע ,בשיתוף עיריית באר שבע וחברת
”כיוונים" ,ועסק בנושא הרצף החינוכי מבוקר עד ערב,
כלומר רצף בין הפורמלי והבלתי פורמלי.
בכנס השתתפו למעלה מ 200-איש ,ביניהם צמרת משרד
החינוך ,מנהלי מרכזים ואנשי מטה מכל רחבי הארץ .שר
החינוך ,הרב שי פירון ,כיבד את הכנס בהשתתפותו.

שר החינוך ,הרב שי פירון ,עם פרופ' הלל שמיד ,נשיא ההתאגדות.
משמאל :אתי פרחי-זהבי ,יו"ר הוועד המנהל

באר שבע שימשה כמארחת את הכנס ,בהיותה דוגמה לרצף
חינוכי מעורר השראה.
ניסים סספורטס ,מנכ"ל חברת ”כיוונים" ,ורותי בובליל עם
כל הצוות עמלו וטרחו ,ביחד עם אנשי ההתאגדות האחרים,
ויצרו כנס לתפארת .במהלך הכנס הוצגו מודלים מוצלחים
לשילוב בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי וכן נערך פאנל
בנושא ,בהשתתפות ד"ר חפצי זהר ,מ“מ ראש עיריית באר
שבע.
היה זה גם המפגש הראשון ליו"ר הוועד המנהל הנבחרת,
אתי פרחי-זהבי ,שהציגה בפני המשתתפים את משנתה
ואת חזונה .בדבריה ,עמדה אתי על חשיבות ההתארגנות
של ההתאגדות ,שהיא ,למעשה ,ארגון של חבריה .כמו כן
חידדה יו"ר הוועד המנהל את הצורך ביצירת תשתית כלכלית
יציבה עבור ההתאגדות ,שאמורה לתת את המענים הטובים
ביותר לחבריה ,להפגת הבדידות המקצועית ולהעלאת נושא
הקהילה והמרכז הקהילתי למקום מרכזי בשיח הציבורי
היישובי.
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שר החינוך ,כבוד הרב שי פירון ,אשר פתח את
חלקו השני של הכנס ,אמר כי אינו רואה צורך
בחלוקה הזו לפורמלי ולבלתי פורמלי .בעיניו ,אלה
הם ביטויים ארכאיים” .האבחנה מזיקה ,כי אנחנו מדברים
על רצף אחד .ברצף זה ,תפקידו המרכזי של המרכז
הקהילתי הוא לחזק את ישראל כחברה לומדת .הלימוד הוא
כלי מרכזי לחיזוק הפרט ולחיזוק הקהילה ,כאשר הרעיון הוא
יצירת תחושה לפרט שהוא אינו עומד לבדו מול העולם; הוא
חלק משלם הרבה יותר גדול".

משולחן הוועדות
הוועדות החדשות יוצאות לדרך
בישיבת הוועד המנהל ,שנערכה לאחרונה ,נבחרו ראשי
ועדות ,אשר אמורים להתאים את המענים של ההתאגדות
בצורה מרבית לצרכים העולים מהשטח ולהפכה ליותר
רלוונטית לחבריה .כל אחד מראשי הוועדות התבקש לקבוע
יעדים מרכזיים לעבודת הוועדה ולצוות לה חברים .ועדת
ארגון וחברות ,בראשותו של משה עזרא מעיריית תל אביב-
יפו ,כבר עשתה זאת .הוועדה הגדירה את תפקידה כך:






למפות את היישובים אשר אינם חברים בהתאגדות.
לאתר את בעלי התפקידים באותם יישובים העוסקים
בתחום החברה והקהילה.
להעביר מידע על פועלה של ההתאגדות ומטרותיה.
להמריץ גורמים אלה להצטרף כחברים בהתאגדות.

כמו כן ,הוועדה קבעה שמספר חבריה יעמוד על שבעה,
כולל המגזר הערבי וכי חבריה יהיו אנשים המכירים את
עבודת ההתאגדות ומעורבים בה ויכולים להקדיש זמן
לעבודה פעילה להרחבת השותפויות של ההתאגדות.
יעדי הוועדה ל :2014-פנייה לכל הרשויות שלא חברות
בהתאגדות והעברת חומר רלוונטי בנושא לידיעתם; הקמת
רשת בפריסה ארצית באמצעות חברי הוועדה על פי מחוזות;
בכל מחוז תצורף לפחות רשות אחת נוספת להתאגדות
בשנת .2014

בפגישה זו העלו המארחים את הצורך הגדול
שהם מזהים בתחום של הכשרות מקצועיות
ופיתוח צוותים.

אלי פולק ,מנכ"ל החברה העירונית
בראשון לציון וחני צביון ,מנהלת תחום
מרכזי קהילה

הרצאת האורח ניתנה על ידי יורי הירשפלד ,אשר עמד על
חשיבות עבודת הוועדות בארגון כמו ההתאגדות” .בוועדות
נעשית העבודה האמיתית ,כי כולם נושאים באחריות ,מתוך
רצון לראות בהצלחת התחום שאותו מרכזים כל יושבי ראש
הוועדות" .יורי ממליץ להקים ועדות בנות שבעה עד תשעה
חברים ,על פי תחומי העיסוק של ההתאגדות ,ומוכן לקחת
חלק בבניית הוועדות ובהפעלתן.
הסוגיה המרכזית שעלתה במפגש ובישיבת הוועד המנהל
בראשון לציון הייתה שאלת הזהות של ההתאגדות והרלוונטיות
שלה לחבריה ,תוך חידוד מטרות ההתאגדות ויעדיה.

בעלי התפקידים בהתאגדות


המפגש הראשון של המוסדות הנבחרים של ההתאגדות
התקיים במרכז הקהילתי ”נאות שקמה" בראשון לציון,
הפועל בשיתוף בית ספר תיכון מקומי.
קדמה לישיבת הוועד המנהל פגישת זיהוי צרכים ,שבה
השתתפו יו"ר הוועד המנהל ,אתי פרחי-זהבי ,המנכ"לית של
ההתאגדות ,אתי איסלר ,וחני ציביון ,מנהלת מרכזי קהילה
בחברה העירונית ראשון לציון .בישיבה השתתף גם פרופ' הלל
שמיד ,נשיא ההתאגדות ,אשר הדגיש את הצורך בהרחבת
התשתית הארגונית של ההתאגדות והבטחת עתידה.

פרופ' הלל שמיד  -נשיא ההתאגדות

חברי הוועד המנהל











”בוועדות נעשית העבודה האמיתית- “...
על מפגש הוועד המנהל בראשון לציון

את ישיבת הוועד המנהל
פתח אלי פולק ,מנכ"ל
החברה העירונית בראשון
לציון ,אשר פרס בפני
המשתתפים את עבודת
החברה ,המרכזת את כל
נושא תרבות הפנאי בראשון
לציון בתקציב של 220
מיליון  ₪בשנה.











אתי פרחי-זהבי  -יו"ר הוועד המנהל
עודד חוברה  -מ"מ יו"ר הוועד המנהל ויו"ר ועדת פיתוח
משאבים וקשרי חוץ
יגאל דנינו  -ס/יו"ר הוועד המנהל ויו"ר ועדת הכספים
לאה כץ – יו"ר ועדת הכשרות והשתלמויות
אורנה סטרוטי – יו"ר ועדת פרסום ויחסי ציבור
משה עזרא – יו"ר ועדת ארגון וחברות
מאיר אפללו – יו"ר ועדת ביקורת
רז פרויליך  -מנכ"ל החברה למתנ"סים
עו"ד יחזקאל רוזנבלום  -החברה למתנ"סים
יגאל גמליאל  -החברה העירונית ,אשדוד
ניסים סספורטס  -חברת כיוונים ,באר שבע
יאיר דמארי  -בית עמנואל ,רמת גן
אסתר סלע  -עיריית רעננה
שלמה קופמר  -עיריית חיפה
יעקב אטיאס  -עיריית אשקלון
חני צביון  -החברה העירונית ,ראשון לציון
יוליה פנסון  -החברה לפיתוח קיסריה
קובי שרון  -החברה למתנ"סים

מנכ"לית – אתי איסלר
יועץ ומשקיף לוועד המנהל – איתן טימן ,מינהל חברה
ונוער ,משרד החינוך
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בין ההתאגדות לבין ארגון שטח כמו זה של
בת ים וכיצד ההתאגדות תהיה רלוונטית לחבריה.

מהנעשה בשטח
יריד מפעלי הקיץ חוגג עשור
היריד המסורתי ,לקראת מפעלי
הקיץ ,התקיים זו השנה העשירית
בבית דני ,שבשכונת התקווה
בתל אביב-יפו ,בהשתתפות מאות
מנהלי מרכזים קהילתיים ,רכזי
קייטנות ,רכזי נוער וגיל רך .היריד,
שכבר רכש שם כמקום שופע
רעיונות לקראת הקיץ בעיקר ,נערך
בשיתוף החברה למתנ"סים ,עיריית
תל אביב-יפו ועמותת אהב"י.
וכך ,ביום שמש אביבי התכנסו
ובאו עשרות מציגים ,בכל התחומים העשויים לעניין מרכזים
קהילתיים ,ביניהם :הפעלות ,מוזיאונים ,אתרים ,אמנים
וחוגים בתחומים שונים .כל זאת ,כדי לייצר "קיצור דרך" אל
התכנים האיכותיים ביותר עבור האוכלוסייה ,הצורכת שירותי
קייטנות וחוגים במרכזים הקהילתיים ולא רק בחודשי הקיץ.
השנה בלטו באופן מיוחד התכניות הנוגעות לתיאטרון
ולמדע ,שהוכיחו כי באמצעים פשוטים ונגישים ניתן לקרב
את הילדים  -מהגיל הרך ועד לבני הנוער – אל התיאטרון ,אל
אמנויות הבמה האחרות ואל המדע בכלל.

המסקנה המרכזית – מפגשי למידת עמיתים ,עוד
קורסים והכשרות וייצוג מול מוסדות המדינה ומקבלי
ההחלטות .המשתתפים סיכמו בהערכה רבה את הכנס
בבאר שבע ,את הלימוד הרב שהיה בתוך חדרי ההרצאות,
בסיורים וביניהם .כמו כן ,הביעו עניין גדול להשתתף
בוועדות החדשות ההולכות ומוקמות.

הגדת חג העצמאות  -ב‘זית‘ עמק חפר
’זית'  -זהות יהודית תרבותית בעמק חפר – הוא מיזם העוסק
ביצירה ובהצמחה של חיי תרבות ושיח ,היונקים מתוך
התרבות והמקורות היהודיים-ישראליים.
’זית' הוא חלק מהמרכז הקהילתי בעמק חפר ,והוא פועל
במגוון תחומים :הכשרת מובילים קהילתיים ביישובים ,יצירת
אירועים קהילתיים סביב מעגל השנה ,הפעלת בתי מדרש
פלורליסטיים ,שבהם ציבור מגוון לומד לימוד פתוח ויצירתי
וכן הפעלת תכניות משפחתיות וקיום פעילויות במערכות
החינוך .אחד הפרויקטים של ’זית' הוא הגדת חג העצמאות,
שנוצרה מתוך תחושה שעדיין לא התגבשה ליום העצמאות
)אולי מפאת ”צעירותו"( מסורת של חגיגה ערכית-תרבותית.
ב'זית' ישמחו לייעץ ולסייע כיצד לבנות אירוע סביב ההגדה.
לפניות :טל קלאר  ;052-5308019רינה ברקאי .052-3344720

מפגש עם המערכת הקהילתית בבת ים
במסגרת ביקורי ההיכרות עם הארגונים המרכיבים את
ההתאגדות נערך סיור עם המערכת הקהילתית בבת ים.
החברה העירונית לתרבות ,ספורט ומרכזים קהילתיים בבת
ים היא תאגיד עירוני ,המפעיל תשעה מרכזים קהילתיים
ועוסק בכל מה שקשור בקהילה – ספורט ,תרבות ,נוער ,גיל
רך ,קשישים ,ועוד.
החברה העירונית והעומדת בראש תחום המרכזים
הקהילתיים – אורנה סטרוטי ,מובילים תפיסת עבודה
המעודדת פיתוח והעצמת הקהילה.
העיר מאופיינת באוכלוסייה מבוגרת ,באופן יחסי ,ביניהם
רבים מיוצאי חבר המדינות ואתיופיה.
לכל אחד מן המגזרים יש התייחסות ייחודית ,הכוללת תכניות
מותאמות ברמה שכונתית וברמה עירונית.

אורנה סטרוטי :דגש על פיתוח הקהילה והעצמתה

בפגישה סיפרו
המנהלים על
האפיונים המיוחדים
של כל אחד מן
המרכזים ,שאותו הם
מנהלים ,וניסו לחדד
את נקודות ההשקה
המרכזיות

הצעה לדיון :למידת מבוגרים במרכזים הקהילתיים
בשנים האחרונות מספר הגמלאים גדל והולך .קבוצה זו מחפשת
עניין ותכנים למלא את שעות הפנאי לאחר שנות העבודה הרבות.
זוהי אוכלוסייה המהווה אתגר למרכז הקהילתי ,שכן מדובר
באנשים שרובם משכילים ,רכשו ידע רב בשנות עבודתם והם
לא מחפשים קורסים בסיסיים של השלמת השכלה ,אלא מפגשי
העשרה ברמה גבוהה וכן יצירת מסגרת חברתית משמעותית .יש
מבניהם השייכים למועדוני גמלאים של ארגונים חזקים.
איך נוכל לעזור לאחרים? אילו קורסים אפשר וכדאי להציע להם
במרכזים הקהילתיים? האם יש גורמים אחרים המציעים פעילות
למבוגרים? בתוך קבוצת המבוגרים יש רבים המעוניינים לחזור
ולהשתלב בשוק העבודה ,האם נוכל לעזור להם בקורסים ייעודים
לחיפוש עבודה?
האם נכון לחכות לגמלאים או שאפשר להעשיר גם את גילאי
הביניים ,שלרוב לא נמצאים במרכזים הקהילתיים.
בכנס בבאר שבע אמר שר החינוך ,הרב שי פירון ,שחלומו לראות
קהילה לומדת ,איך פורטים את החלום למציאות?
אשמח לפתח שיח בנושא ולמצוא נקודות שבהן אפשר ללמוד
ביחד -
תמר פארן-גת ,מנהלת בית התרבות ע"ש רייזל ,כפר סבא,
טלפון.050-7382738 :
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קשרי חוץ
על פעילות היורומד  -מסגרת אירופית לשיתוף
פעולה בתחום חילופי נוער וצעירים החוזרת לפעולה



מתחילת פעילותה הייתה ההתאגדות שותפה פעילה בתכנית
היורומד ,שהיא תכנית נוער הפועלת במסגרת הרשות
לחילופי נוער וצעירים .בתכנית משתתפות מדינות האיחוד
האירופי וכן מדינות באגן הים התיכון.
התכנית מתמקדת בפעילויות המקדמות חינוך לא פורמלי,
למידה בין-תרבותית ואזרחות פעילה בקרב צעירים ,מנהיגי
נוער ועובדי נוער ,הפועלים במסגרת של ארגוני נוער
וארגונים אזרחיים העוסקים בנוער.
בין מטרותיה של התכנית :לחזק את השותפות בין האיחוד
האירופי לבין המדינות החברות מהים התיכון; לקדם הבנה
הדדית בין בני נוער; לקדם אזרחות פעילה בקרב צעירים
ולשפר את תחושת הסולידריות שלהם.
הנושאים בעלי עדיפות בפרויקטים המתוכננים של היורומד
הם :מאבק בגזענות ובשנאת זרים; הגנת הסביבה; תמיכה
בשוויון בין המינים; זכויות אדם; השתתפות צעירים בפיתוח
החברה האזרחית והדמוקרטיה; הכללת צעירים עם צרכים
מיוחדים; העלאת הסכנות לשימוש בסמים ובאלכוהול;
מניעת אלימות ,ועוד.
במסגרת היורומד מתקיימים ביקורים לימודיים מאורגנים
ומפגשים עם מובילי פרויקטים ועם ארגונים שונים במדינה
המארחת .כמו כן ,מתקיימים סמינרים לדיונים ולחילופי
שיטות עבודה וכן קורסי הדרכה לשיפור איכות העבודה.
כאמור ,ההתאגדות שותפה פעילה בתכנית וסוכנת
להפעלתה בארץ” .קול קורא" לתכנית המתחדשת יצא בקרוב
ואנו נלווה ונתמוך בארגוני ההתאגדות שיגישו פרויקטים.

טיפים
איך מכינים קומוניקט?
יחסי ציבור מבוססים על מערכת יחסים של תן וקח בין
עיתונאים לבין ארגונים.
כלי התקשורת זקוקים למידע חדש ועדכני והם ”צמאים"
לחומרים מעניינים וחדשותיים .כאשר מדובר בארגונים קטנים
ובעלי השפעה מקומית ,קשה יותר להשפיע על העיתונאים.
הקומוניקט הוא כלי העבודה המרכזי של יחסי הציבור.
המידע המופיע בו צריך להתייחס לשירות ,למוצר חדש או
לאירוע מיוחד.
טיפים לכתיבת קומוניקט




אורכו של הקומוניקט לא יעלה על עמוד אחד.
כתבו את הקומוניקט על נייר מכתבים רשמי של הארגון.
יש להכין גרסה אלקטרונית על קובץ עם הלוגו של

הארגון .עצבו את הקומוניקט כך שתהיה לו
כותרת ראשית ,כותרת משנית ופרטים.
ברמת התכנים ,הקומוניקט צריך להעביר מידע ובו
”חמשת המ"מים":
מה  -התוכן ,מה יהיה שם או מה זה עושה?
מי  -מי קהל היעד ,למי רלוונטי המידע?
מדוע  -מה המטרה של האירוע  /השירות?
מתי  -פירוט המועד והמקום  -היכן הוא עומד להתרחש,
או היכן מוצע השירות? יש להוסיף שם ופרטים על איש
קשר וכן לציין מה תפקידו.








חשוב לכתוב רק דברים נכונים ומהימנים .אפשר לא
לכתוב את כל המידע ,אבל ייתכן שתתבקשו להשלים
מידע .נסו להיות ערוכים עם התשובות.
רצוי לצרף חומרים גרפיים  /תמונות.
הקפידו על ניסוח תקין ורהוט .הכותב חייב להיות בעל
כישורי כתיבה.
נסחו את הכותרת כך שתלכוד את עינו של העיתונאי,
אך אל תכתבו כותרת מתוחכמת מדי .נסו לחשוב כמו
עיתונאים  -מה מעניין אותם.

העבירו את ניסוח הקומוניקט למספר אנשים חיצוניים ,כדי
לקבל משוב .אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון!
)באדיבות לאה כץ ,יו"ר ועדת הכשרות והשתלמויות(

לקראת הקיץ והשינויים במבנה הקייטנות יתקיים יום עיון
בנושא:
חשיבה חדשנית במפעלי הקיץ ,ביום שני ,26.5.14 ,בין השעות
 10:00עד  .15:00פרטים נוספים בהמשך.

לאחר חורף רטוב וסגרירי ,מתייצבת לפנינו חמה של ניסן
בזיו פניה המאירות והמחייכות ומבשרת לנו על ימי האביב
הבאים .האדמה מתחממת ומוציאה צמחייה ובתרועת
אביב עונים האילנות בפריחות ובריחות .גם אנו זוכים
לעדנה מיוחדת ופינו מתמלא שירה בברכת האילנות.
)מתוך חברותא  -ברכת האילנות(
חג אביב שמח!

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל
ת.ד2378 .
ירושלים 9102301
טלפון073-2870246 :
פקס073-2870444 :

www.ifcc.org.il
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