


מנהלת  
תרבות

מזכירת  80%
תרבות

מנהל חוגים  
וספורט

מזכירת  100%
מחלקה

מדריכי  
חוגים

מנהל אולפן  
למוזיקה

מורים

מנהלת  
אולפן מחול

35%
מזכירה

מורים

מנהלת  
דיונה

מנהלת אגף 
חינוך

מנהלת  35%
צהרונים

פרויקטורית
קייטנות

מנהלת מדור  
ילדים ונוער

רכזת  75%
הדרכה

רכזת  100%
ובית  ה"להב

ירוק

מדריכים

רכזי  3
תנועות נוער

80%
מנהלנית

מנהלת אגף 
אסטרטגיה

מנהלת מרכז  
צעירים



מנהלת המרכז 
הקהילתי

מנהלת תרבות 
ואומנות

מנהל אחזקה
מנהל ספורט  

ופנאי

מדריכי חוגים
מנהל אולפן  

למוזיקה

מזכירה50%

מנהלת אולפן  
מחול

מורים

מנהלת דיונה  
וצרכים  
מיוחדים

מנהלת מדור ילדים  
ונוער

רכזת הדרכה

א"פלרכזת נוער 

ה"להברכזת 

רכז נוער  
ב"להט

קייטנות  
וצהרונים

מדריכים

רכזי תנועות

רכז נוער  
מושבים

רכז שומר  
צעיר

רכז נוער עובד  
ולומד

מנהלת מרכז 
צעירים

רכזת מעורבות  
חברתית

-מנהל כספים
שכר+ש"הנהח

מנהלת משרד

מזכירה

גיוס משאבים

מנהל מדעים  
וטכנולוגיה





1500מ ללמעלה870פ מ "עליה בהרשמה לחוגים ב תש•

רשומים

אירועי  )הפקת מגוון אירועים רחב לכל הקהילה על גווניה •

(קורונה, קיץ

הייחודיים  לצרכייםהתאמת תכנים , חיבור עם החלוציות•

(חינוך חברתי, תרבות, חוגים)

פ עם  "בניית שת, התאמת חוגים ותרבות-צרכים מיוחדים•

"פברואר יוצר מן הכלל"-ואגף חינוך, אגף שירותים חברתיים

.יצירת מענים משלימים לשירותים הניתנים-גיל שלישי•

.תהליך בתחילת דרכו בשלב הלמידה-חד הוריותאמהות•



צהרונים-"מועדוני פרדס"הקמת מועדוני הילדים •

יצירת מתחם הזנה בקמפוס החינוכי•

"מרכז חלום"פתיחת מתחם טכנולוגיה •

-עבודה עם בתי הספר ליצירת שפה חינוכית משותפת•

,  התנדבות, ב"להטבנוגע לנוער פים"שת, ה"להבכנס 

.מעברים ועוד

פיתוח הפנאי והעשרה והרחבת מגוון החוגים תוך ליווי  •

מאמנים ומדריכים



התמקדות ביצירה אומנים מקומיים-הגילדה•

הבלטת וקידום היוצרים המקומיים באירועים•

קידום ותמיכה ביוזמות מקומיות באיכות הסביבה•

מועדון ותיקים בחבל -חיבור ותמיכה ביוזמות מקומיות, עידוד•

צעירות ועודאמהותקבוצות , בית מדרש מקומי, שלום

נוער פועל למען האחר-א"פלנוער •

תיאטרון קהילתי•

רדיו קהילתי•



ליווי וחיזוק העשייה עם אנשי החינוך החברתי•

פרק משימה

ח"גרעין קמ

הקמת פורום מובילי תרבות בישובים•

חוג לכל ילדה וילד•

אירועי תרבות בישובים, אירועי שבתא•



תוכניות ממשלה  , קרנות, משיכת תקציבים מקולות קוראים•

מועדון ותיקים מטיילים+ מועדון משפחות מטיילות •

קהילת אנשי טכנולוגיה•

ספארי  , דרייב אין, אשכולאידע-בניית מסורות חדשות•

מרוצים ואירועי ספורט, תרבות

חיזוק גאווה מקומית  •


