
 

 

חשוןתשע"גט"ז
 2012נובמבר01



,לכבוד

 חברי המליאה
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 חוו"ד מנכ"ל: אסדרת עמותת אופק לתעסוקה  הנדון: 

 מעברים בעמק )ע"ר( כעמותה עירונית           



 אסדרת לנוהל בדברבהתאם דעתי לחוות מתכבד הריני הפנים, משרד של עירונית עמותה

אסדרתהעמותהשבנדון,כעמותהעירונית:

)" .1 )ע"ר( בע"מ מעברים לתעסוקה למגזרהעמותהאופק קהילתי תעסוקה מרכז מהווה )"

ע אזורית למועצה התעסוקה בתחום מוביל כמיזם המשמש מועצההכפרי, יזרעאל, מק

אזוריתמגידוומועצהאזוריתזבולון.

ומענה .2 אישי יחס מתן התעסוקה, בתחום שירותים של רחבה קשת לתת נועדה העמותה

של יכולתן העצמת תוך בקהילה, נוספות ולמערכות למעסיקים עבודה, לדורשי מקצועי

 הקהילותוהישוביםבמגזרהכפריככלילמינוףהתעסוקהבאזור.

העמ .3 המקומיות הרשויות שלושת כל תושבי את משרתת עמק–ותה אזורית מועצה

המתאימה קהילתית התאמה דרך זבולון, אזורית ומועצה מגידו אזורית מועצה יזרעאל,

אוכלוסיות קהילתיים, ישובים בדואים, ישובים מושבים, קיבוצים, מול אל לפעילות

 חילוניותואוכלוסיותדתיות.

בהת .4 פועלת אתהעמותה לשלב מנת על פיה, על תעסוקתית, סולידרית עולם לתפיסת אם

המקומיים הוועדים הקהילות, המועצות, את לשתף יש התעסוקה בעולם האזור תושבי

 והמעסיקיםבפתרוןבעייתהתעסוקהבפריפריה.

באזור, .5 המועסקים מספר להגדלת בפעילות התבטאה בתחום הפעילות החולפת בשנה

הת המסוגלות להתמודדשיפור הישובים של היכולת הרחבת האזור, תושבי של עסוקתית

 עםבנייתהתעסוקהשלחבריהם,וכיו"ב.

נתוניםויצירתמיפויים .6 שכללהאיסוף תעסוקהוהשמה, תוכניתשל פי העמותהפעלהעל

ובניית קבוע באופן מעסיקים עם קשרים קיום התעסוקה, ומחפשי המעסיקים בקרב

 לטווח יחסים מנהלימערכת עם מפגשים וחדשים, קיימים מעסיקים מפגשי קיום ארוך,

 אזוריתעשיהבתחוםהמועצותהאזוריות,קיוםסדנאותוקורסיםעבורדורשיעבודה.

וכן .7 יזמים, עם ועסקיים ניהוליים כלים הקניית לטובת מפגשים קיימה העמותה בנוסף,

העמותהקיימהגםקורסי םעבורענפיםבקיבוץהמופרטקיימהמפגשיםפרטנייםבעניין.

 אשרעברולנהלעסקהאמורלהיותרווחיאומאוזן.



 

 

הן .8 שכן תעסוקה בנושא לטיפול יחד חברו בעמותה החברות המקומיות הרשויות שלושת

 המעסיקים סוג גם כמו הכפריתשלהן, והאוכלוסיה טריטוריאלי רצף ביניהן –מקיימות

 דומה.

ל כל המפורט לעיל וכן לאחר בחינת התוכנית לאחר ניתוח החלופות בדבר ניהו .9

יש תועלת בהפעלת העמותה כעמותה עירונית במתווה האסטרטגית, הריני סבור כי

 המבוקש:

זה. .9.1 מסוג בעמותה חברות מקומיות רשויות ששלוש לכך רבה חשיבות יש ראשית,

קשר ביניהן המקיימות מקומיות רשויות בשלוש לעיל, שציינתי כפי מדובר,

וריאלירציףומאופיינותבסוגיאוכלוסיהדומים,וישנהחשיבותשלממשלייצרטריט

 תעסוקתי.-ולהגביראתשיתוףהפעולההאזוריבתחוםהחברתי

כפילות .9.2 ביטול בעקבות עלויות להקטין יהיה ניתן משותפת עמותה קיום באמצעות

 ואיחודתפקידים.

יהיהלהגביראתשיתוףהפעולהבמישורהאזורי .9.3 תחוםקשהניתן בתחוםהתעסוקה,

 ביותרבאזוריםהאמורים)פריפריים(.

ובקביעות .9.4 בייצוג יותר משמעותי מעמד למועצות תעניק עירונית עמותה של קיומה

התושבים לרווחת כאחראיות יעודן והגשמת מערכתית ראייה לטובת המדיניות

 המציאות הכתבת מהחשיבה, חלק להיות למועצות תאפשר ובכך ושימתבתחומן,

 דגשיםחיונייםלשטח.

הפיכת .9.5 את יאפשר אשר ופרקטי נוח בסיס ייצר משפטי, תאגיד עמותה, של קיומה

שווה ייצוג הענקת יאפשר וכך לפעולה ופשוט יעיל למנגנון הרשויות בין ההסכמות

 לכלהמסגרותההתיישבותיותהקיימותאצלכלאחתמןהרשויות.

 









בכבודרב,

 דן תנחומא
 המועצה מנכ"ל

 




 


