
פרופיל רכזיי קהילה

תחילת עבודה . תכפיפות ארגוניתתחומי עשייה ואחריות ביישובימי עבודה ביישובמשרה נוספת/היקף משרהרקע מקצוע והשכלההגדרת תפקידמקום עבודהמקום מגוריםשם מלא

חנתוןגבעת אלהחן ברזלי איתן

רכזת חינוך 

, בלתי פורמאלי

תרבות וקהילה

תואר שני בעבודה 

מתמחה בטיפול ,סוציאלית

חצי משרהמשפחתי וזוגי

-'ג,צ"אחה-'ב

' ה,צהריים-'ד,בוקר

בוקר
, עבודה מול הוועד , נוער, ועדות

15-נובמזכיר היישובמירוץ,צעדות : אירועים שוטפים

רכזת קהילה אלון הגלילאלון הגלילשירי מידן
תואר שני בהנחיית קבוצות 

שעות שבועיות 24עצמאית+ חצי משרהתואר ראשון .בשילוב אומניות 

, קהילה, נוער, מערכת חינוך, ועדות

14-דצמוועד יישובתרבות

תמרתרמת דוד שי בן דוד
רכזת קהילה 

וחוגים

, תואר ראשון בכלכלה וניהול

שלוש רבעי משרהעבדה בתחום ניהול פרוייקטים 

בין שלושה לארבע 

ימים

, תרבות, חוגים, מרכז קהילתי

15-אפרר הנהלה"יוילדים, נוער, ועדות,פרוייקטים בקהילה

רכז קהילהאחוזת ברקשדה נחום ינקי וייס

משלים לתואר ראשון במכללת 

מדריך מקצועי , עמק יזרעאל

קורס ניהול , שמנהל חברה ונוער

בכיר

חצי משרה
 ימים 7)יומיים וחצי

(בשבוע בפועל
15-ינומזכיר היישובועדות, תרבות, חינוך, חברה, קהילה

שמשיתגבעת אלהמיטל מיצנר לב
מרכז ספורט 

וקהילה
תואר , תואר שני במדיניות ציבורית

ג"ראשון במדעי המדינה וג
מלאהמשרה מלאה

15-נובמנהלת יישובמרכז ספורט פנאי וקהילה

מנהלת קהילההושעיהכפר קישנעמי רומיניאק

, תואר ראשון במדע המדינה

, תואר שני במנהל החינוך

מורה בהכשרה . תעודת הוראה

.ובעיסוק הקודם

ימים בשבוע 5מלאה

כל הפעילות הלא פורמלית שמתקיימת 

, חוגים:ביישוב

, רווחה,תרבות,תנועה,ילדים,נוער

מבוגרים

08-ספטהנהלת הקהילה

גבעת אלהרמת דוד דקלה יוחאי רוטמן
רכזת נוער 

וקהילה

, תואר שני בעבודה סוציאלית

לימודי תעודה של טיפול 

התנהגותי קוגנטיבי

14-מאימנהלת קהילה,יוזמות,עשייה קהילתית, בריאות, רווחהשעות שבועיות 12רבע משרה

עדיכפר תבורעודד הלפרין
רכז קהילה 

וחוגים

תואר שני . קורס דירקטורים

.במדיניות ציבורית

חוגים ,60%קהילה 

40%

כל יום חוץ מיום 

יום שישי+ 'ג

גבייה :עיסוק בחוגים,חוגים20-הפעלת כ

עבודה מול ,שינוי לוגיסטי, חיובים

ניהול פעילות הוועדות,ספקים

15-ספטמזכיר היישוב

אלוני אבאשמשיתשלומית קוזי חת
רכזת קהילה 

ונוער

תואר ראשון במנהל 

רכזת תרבות וחוגים ,החינוך

רקע עשיר ,  שנים5בשמשית 

בהפקות ובחינוך בלתי פורמלי

משמשת גם50%  

 'כרכזת סל תרבות במח

חינוך במועצה

 ימים4-משתנה כ
אירועים , אחריות על פעילות הנוער

ותיאום בין ועדות
16-פברמנהלת קהילה

רכז קהילה ציפוריציפוריאסף בן שלום

שנה של עבודה עם נוער20 , 

קורסים, חברה וקהילה  

מקצועיים שונים

עובד ברמת /חצי משרה

הדסה
כל יום

, חגים, מסורות, אחריות על ועדות

ארגן מפגשים של , קידום יזמות, תרבות

, ז"בית עם לו. חיבורים ,אנשים

נעים להכיר, תערוכות

14-נובוועד יישוב

בית שעריםעפולהיענקלה מאיר
רכז נוער 

וקהילה

, תואר ראשון ושני בתקשורת

שתי תעודות הוראה בתקשורת 

ואזרחות

חצי משרה
שלושה ימים 

בשבוע

רכז חוגים ופעילות בלתי , וועדות

מנהל בפועל את האתר , פוראלית

וקבוצת הפייס בוק

14-ספטוועד יישוב

שדה יעקבשדה יעקבדקלה שחף
רכזת קהילה

בעלת תואר ראשון ושני 

בתקשורת

כתבת + משרה מלאה 

בידיעות אחרונות
מלאה

, תרבות חוגים, אירועים)חינוך וקהילה 

(ועדות
15-פבוראר וועד מקומי

רכזת קהילהבלפוריהבלפוריהמתן לב

מסיימת , תואר ראשון בביולוגיה

בעוד חודש מטפלת 

בהידרוטרפיה

שעות שבועיות 11רבע משרה
מתחילה עוד מעט , (יב-א)ילדים ונוער 

3-6לטפל גם בגילאי 
15-מרץוועד יישוב



גניגרקיבוץ גניגרנועה זהבי
רכזת לפיתוח 

קהילתי

תואר ראשון בתכנית אופקים 

' ובחוג לשירותי אנוש אונ

בתקשורת -רקע מקצועי .חיפה

בגופים שונים ובעבודה 

קהילתית במסגרת הסוכנות 

עשייה קהילתית ,היהודית 

בגניגר כמתנדבת

 היקף המשרה הכללי)

עובדות-יומיים וחצי   

(בצוות

יום בשבוע
יצירת פרקטיקות , יזמות, שיתוף ציבור

קהילתי" מבט על"ניהול של 
15-מאימנהל הקהילה

גניגרקיבוץ גניגרליאת ראובן
רכזת לפיתוח 

קהילתי
תואר ראשון במדעי ההתנהגות

משרה מלאה כמזכירת 

רבע משרה , ס"ביה

בפיתוח

פרוס על כל פני כל 

השבוע
15-מאי

רכזת קהילהמנשייה וסוואעדעין מאהלאחלאם חריב

תואר ראשון במדעי ההתנהגות 

הסבה . BAופסיכולוגיה 

לתעודת הוראה באומנות

יומיים+חצי יום חצי משרה
כל הפעילויות הקהילתיות שמתקיימות 

נשים, נוער, ביישוב
15-ינומזכיר היישוב


