
 

 תכנית "מרחב משותף"
 לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית

 (7/201/321-20סיור לצפון ) –תיק סיור למפגש שישי 

 מטרות:

 חברה אזרחית-היכרות עם מלחמת לבנון השנייה כאירוע מכונן ביחסי ממשל 

 חשיפה לאתגרים והצלחות בשותפויות בין מגזריות 

 עבודה על הפרויקטים 

 המקומי השלטון על נתבונן –בין חברה אזרחית וממשל מקומי פריזמת הסתכלות מוצעת: 

 .מגזריים-בין חיבורים ומתכלל מוביל כמרחב

 רציונל הסיור:

התמודדות עם מצב  –מלחמת לבנון השנייה הייתה אירוע ייחודי בחברה האזרחית בישראל 

ימים ספורים חירום נמשך כאשר הממשלה לא מצליחה לענות לצרכי הציבור באופן מלא. 

בעיקר בעורף האזרחי, התברר כי פגיעתה בצד הישראלי מתמקדת  ,אחרי תחילת המלחמה

שלטוניות לתאם פעולות ומידע הייתה מוגבלת. המדינה וכן התברר שיכולתן של הרשויות ה

גם נמנעה מלהכריז על מצב חירום כדי להימנע מהשלכות כלכליות, מה שעיכב סיוע 

 ומהמגזר העסקי,חברה אזרחית מה םלחלל הזה נכנסו ארגוני 1לוגיסטי וכספי לנפגעים.

  בים ואספקת שירותים.נדאשר ריכזו טיפול בפניות, העסקת מת

י המגזר השלישי מיהרו להתאים את פעילותם למצב החירום. הם נערכו לספק מזון, ארגונ

ציוד ושירותים שונים לשוהים במקלטים מחד, וכן סייעו באירוח המפונים מחוץ לטווח 

עילות של מאות הגופים תיאום הפאיגום המשאבים ובעם זאת, נוצר קושי רב בהסכנה. 

ללא יד מכוונת ומתאמת, ובשל כך לא ניתן היה שפעלו בשטח. פעילות הגופים נעשתה 

להתאים באופן מלא את היצע המוצרים והציוד לביקוש, ולא היה אפשר להפיק את מלוא 

 2התועלת מפעילותם המאומצת של הארגונים.

המציאות של ימי המלחמה הדגישה את הבעייתיות שביחסי המגזר השלישי והממשלה 

וקת תפקידים ברורה בין המגזר הציבורי והשלישי בישראל והעלתה מחדש את הצורך בחל

 הקושי בתיאום והיעדר השיח בין שני המגזרים בעת משבר אך גם בימי שגרה.  ,בישראל

מסמנים את המלחמה כנקודת מפנה בסוגיה זו של היחסים בין המדינה לבין המגזר 

 השלישי.

 : השנייה לבנון תבמלחמ ותפקודו העורף היערכותדוח מבקר המדינה על תקציר מתוך 
מישור הביצוע: משרדי  -"הליקויים מתמקדים בשלושה מישורים עיקריים..... )המישור( השלישי 

לא קיימו את  -לרבות מל"ח ופיקוד העורף  -ממשלה, רשויות מקומיות וגופים האחראיים לביצוע 
הרשויות המוטל עליהם בחוק ובנהלים ולא הכינו את העורף לעתות חירום כנדרש. מוכנות 

המקומיות לעתות חירום הייתה ירודה. ברשויות רבות לא הוכנו תכניות חירום כנדרש, וממילא לא 
 (10)עמ'  הוכנה בהן התשתית הנדרשת לעתות חירום."

 

 : 2006מתוך דוח ועדת וינוגרד לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

                                                           
, בתוך: חברה המגזר השלישי במלחמת לבנון השנייה: יתרונות, מגבלות ויחסיו עם הממשלהכץ, חגי ושות',  1

 57, ע' (2007)באר שבע,  1 שראל, כרך א', מס'אזרחית ומגזר שלישי בי
דוח מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו בתוך:  המלחמה בעת המקומיות הרשויות תפקודן של 2

 573(, ע' 2007במלחמת לבנון השנייה )



 

 -, ומספר גדול של תושבים מרקם החיים באזור, שהיה תחת איום הרקטות, שובש באופן רציני"
עזבו  -כולל מספר קטן, אך משמעותי, של אנשי הרשויות המקומיות, שתפקידם היה לעמוד בפרץ 

  (34עמ' )" .את בתיהם
ההתגייסות של החברה האזרחית בישראל ושל הקהילה היהודית בחו"ל לתפקידים אלה היא "

ות של רשויות המדינה לתת חשובה ומחממת את הלב, אולם אינה מצדיקה חולשה בהיערכ

 (582 'עמ) ".תקטיבילאזרחים הנמצאים תחת מתקפה צבאית תמיכה אפ

 

שותפות הנדרשת בין ואת המחויבות להכשל הממשלתי במלחמה אמנם עורר את הדיון 

ומסמך המדיניות  3190רחית לממשלה )ותוצאת הדיון היו החלטת הממשלה החברה האז

במה וכיצד  עומדת במבחן המציאות:אך לא ברור אם המדיניות החדשה  ,(2008-ב הנלווה

האם הממשלה תעבוד אחרת במשבר מתאפיין הממשק הבין מגזרי במרחב המקומי כיום? 

 ?באופן הפעולה של הארגונים האם המדיניות החדשה באה לידי ביטוי ה כעת?דומ

י הסבר ושיחה עם חיים בתצפית מהרי נפתלי על קריית שמונה בליוואת הסיור נתחיל 

נבחן את מה שאירע במלחמה משתי בקרית שמונה  ברביבאי, ראש העיר בתקופת המלחמה.

חיים ברביבאי; אהרון ולנסי, ראש מוא"ז בפנינו  והמוניציפלית, אותה יציג. 1 –נקודות מבט 

מנהל היחידה האסטרטגית בעיריית קרית  ירדן ארליך,גליל עליון בתקופת המלחמה; ו

בזמן  השפעל עם מנכ"ל ישיבת ההסדר בעיר,החברתית, לה נחשף בפאנל של . 2 .שמונה

 המלחמה.

את ההתפתחויות בממשקים הבין מגזריים בהצלחות להציג גם  מטרת הפאנל הינה

 .עמותות-ממשל מקומי-בדגש על הקשר ממשל מרכזי ,ובאתגרים מאז מלחמת לבנון השנייה

-השותפויות הביןונכיר את  MOONAב ביקור ם לכרו-מג'ד אלנמשיך ל קרית שמונהמ

 -יותם מארקאל, אשר נציגה נכיר גם את תנועת דרור ישר MOONAב  מגזריות בצפון כיום.

עה דרך מגזר יגיע אלינו במיוחד, ונעמוד מקרוב על תנועת השפ -ץ המחנכים בחיפהמקיבו

 .שלישי

את היום הראשון נסיים במלון במעלות, בפעילות ערב חברתית שיעבירו משתתפים 

  פייני, סימה ויורם. –מהקבוצה 

נפתח במלון, במליאת בוקר והמשך עבודה על הפרויקטים. משם ניסע  יום השניאת ה

 לפקיעין לסיור קצרצר, בהובלת אמיל. 

סיפור ההצלחה החינוכי  –נוספת בצפון  לאחר מכן נמשיך ונפגוש מקרוב שותפות בין מגזרית

בבית ג'ן, שם ניחשף לאחד התיכונים הטובים בישראל. נכיר את האנשים הפועלים במיזם 

הרשות המוניציפלית, משרד החינוך, מנהל בית הספר ואנשי מגזרי זה, בו פעלו יחד -בין

ס סיפור הוראה, התארגנות הורים ועמותה. ננסה להבין את השותפויות שעומדות בבסי

 ההצלחה הזה.

של מיזם משותף של ארגונים חברתיים ואת ארוחת הצהריים נקיים במארג; המקום הוא 

סיון יחיאלי, ראש מועצת  םניפגש עשם נותן תעסוקה לבעלי מוגבלויות. ה ,מועצת כפר ורדים

 והפעילותאזוריות באשכול גליל מערבי על  – נקודת מבט מוניציפליתכיר עוד נוכפר ורדים, 

לחירום, את  כפר ורדיםאת ההיערכות של נבין  .הבין מגזרית בזמן מלחמת לבנון השנייה

לגבי  סיון יחיאלי גזרית ואת התפיסה שלמ-מה שהשתנה מאז המלחמה בתפיסה הבין

במימוש  ונכיר גם את הקשיים שניצבים בפני בנוסף, החברה האזרחית והשותפויות איתה.

 שותפויות אלו.



 

 רותי גופר, מנכ"לית עמותת כוכב צפון, המפעילה את המיזם במפגש עםלבסוף נסיים 

עם הממשל המרכזי והמקומי של מארג שיתופי הפעולה ניחשף ל רותי. בשיחה עם במארג

 תוך דגש על קשיים ופריצות דרך. 

 

 תחנות הסיור:

והארוך, בחלק יער הרי נפתלי נטוע לאורכו של רכס רמים הצר  – מהרי נפתליתצפית 

המערבי של אצבע הגליל בין גבול הלבנון לעמק החולה. הרכס מתנשא לגובה של למעלה 

מפסגות  .מטרים מעל פני הים ויורד בתלילות אל עמק החולה תוך כדי יצירת מצוקים 800-מ

מטרת  .הרכס נשקפים הנופים המרהיבים של עמק החולה, הגולן, החרמון ודרום לבנון

התצפית היא להתחיל את הסיור בהתמקמות גיאוגרפית, להבין היכן אנחנו נמצאים ומה 

 היה שם במלחמת לבנון השנייה לפני כמעט עשר שנים. 

מערבי של עמק החולה. העיר נשענת  -קריית שמונה שוכנת בקצהו הצפון – קרית שמונה
מ' מעל פני  100ממוצע של על מורדותיו המזרחיים של הגליל, לרגלי הרי רמים, בגובה 

חי -גבולה הצפוני של העיר עשוי גבעות קירטון נמוכות אשר בראשן שוכנות חצר תל .הים
 –במזרח ; גוש בריכות הדגים ואזור התעשייה –בדרום גבולות העיר:  .והמכללה האזורית

מורדות הרי רמים )נפתלי(  –במערב ; תעלת המים המערבית בפרויקט ניקוז עמק החולה
  .מ' בערך 240עד קו גובה ברום 

מונה העיר  כיום. "על חורבותיו של הכפר הערבי "חלסה 1949העיר הוקמה בחודש יולי 
נפש והיא משמשת מרכז אזורי ליישובי הסביבה בתחומי הבריאות, החינוך,  24,000

  .התעשייה, השירותים והמסחר

בשנים שמאז הקמתה, עברה העיר גלגולים רבים והושפעה רבות מהמצב הביטחוני הרגיש 
עשורים, סבלה קרית שמונה מהפגזת כשישה בשל קירבתה ללבנון )ירי קטיושות(. במשך 

קטיושות ביתר שאת. היו תקופות בהן יום יום נורו קטיושות על העיר ושיבשו את מהלך 
את קריית שמונה למוקד עניין ציבורי בכל מה שקשור  מלחמת לבנון הפכה החיים התקין.

עקב המצב הביטחוני והשלטוני בישוב  .לטרור מלבנון ולמוקד הפגזת קטיושות מסיביות
  .קיבלה קריית שמונה תקציבים גדולים לפיתוח ולחינוך

זבאללה שכללה חטיפת שני חיילי צה"ל והריגת ארבעה יבפעולת ח ,2006ביולי  12ב־
המשבר . מלחמת לבנון השנייהויצאה ל חליטה ממשלת ישראל להגיב בחומרהה ,חיילים

ומנגד ירי מסיבי של  ,התפתח להתקפה כוללת של ישראל על יעדים בכלל שטח לבנון
ימים נפסקה המלחמה והחיים חזרו אט אט  33לאחר  .זבאללה על כל צפון ישראליח

הקטיושות שנפלו במהלך כל מכלל  %25קריית שמונה חטפה במהלך הלחימה  .לשיגרה
  .ימי הלחימה בכל הצפון

קרית שמונה היא התחנה הראשונה שלנו בסיור, כמקום בו פצע המלחמה היה קשה 
 אך הירתמות ארגונים חברתיים לעזרתה הייתה משמעותית.  ,ביותר

 

 הוותיקות מהישיבות הינה, שמונה קרית ההסדר ישיבת - ישיבת ההסדר בקרית שמונה
 צבי הרב של בברכתו, דרורי צפניה הרב י"ע (1977בשנת ה'תשל"ז ) הוקמה הישיבה. בארץ
 .ל"זצ קוק יהודה
 המסורת מיטב פ"ע קירשטיין ישראל הרב של בהנהגתו נעשה ובעמקות בעיון הגמרא לימוד

 על דגש ישנו ובראשונים בגמרא מעמיק לימוד לצד, בישיבה. הישיבות עולם של הלימודית
 .ישראל ולארץ ישראל לעם עמוק חיבור מתוך והלכה אמונה, ך"תנ לימודי



 

 עם אישי קשר ליצור רצון מתוך בבתיהם רבים שיעורים מקיימים הישיבה ורבני ראשי
 והקיבוצים העיר תושבי בקרב וערכית חינוכית פעילות משלבת הישיבה. התלמידים

 .וחברית משפחתית אווירה מתוך ואברכים בחורים 270 -כ לומדים בישיבה. בסביבה

 

MOONA - חלל לשינוי 
הארגון הושק בהשתתפות  אסף ברימר )ראו ביוגרפיה בהמשך(, ע"י 2013נוסדה בשנת מונא 

היא מרחב עשייה טכנולוגי חדשני לפיתוח  מונא מר צ'ארלס בולדן ג'ר, מנהל בנאס"א.
כרום, ופועל ליצירת מציאות -מיומנויות, מסוגלות ומוצרים. המרחב יושב ביישוב מג'ד אל

פועלת  ,חברתית וכלכלית טובה יותר בפריפריה הצפונית של ישראל. במרחב הפתוח לכולם
מתן הזדמנויות לפיתוח מונא למפגש בין מגוון אוכלוסיות ולעשייה טכנולוגית משותפת, תוך 

המגיעים מן  השילוב המיוחד בין אנשים מרקע תרבותי שונה והצמחה אישית קהילתית.
מונא דוגלת ביצירת שינוי  .התעשייה והאקדמיה מהווה מכפיל כח ומנוע להזדמנויות חדשות

קיימא, ארוך טווח והרשמי תוך העצמה, פיתוח מסוגלות והצמחת מנהיגות מקומית. -בר
ייחודיות היוצקות ערך חברתי לטכנולוגיה כגון תוכנית הרחפנים  כניותותמספר  מפעילה

 /http://moona.co/en .והמאיץ בתלת מימד
 

והנה תנועה חברתית, חינוכית,  2006נוסדה בשנת  תנועת דרור ישראל – דרור ישראל
חניכים ומאות בוגרים להגשמת ערכי שוויון ערך שיתופית במסגרתה פועלים עשרות אלפי 

הנוער  דרור ישראל היא תנועת האם של שלוש תנועות: האדם, ציונות, דמוקרטיה ושלום.
 קהיליית קיבוצי מחדשי רעיון החלוץ בישראל )מרח"ב(,  -העובד והלומד, תנועת הבוגרים

 סמינרים :ראל כוללתהפעילות החינוכית של חברי הקיבוצים בתנועת דרור ישהקבוצות. 
ריכוז חברתי  ,הפעלת מרכזי זכויות לנערים עובדים, לבתי ספר וארגונים חינוכייםופעילויות 

ליווי חברתי של מועצות אזוריות , והדרכה ביישובים עירוניים וכפריים, יהודים, ערבים ודרוזים
פעילות בקרב פליטים מרצח העם בדארפור , ערבי-יהודי –פעילות קיום משותף , ובתי ספר

 /http://www.drorisrael.org.il .וממלחמת האזרחים בסודן
 

. 1958הוכרזה כמועצה מקומית בשנת  ל.מועצה מקומית במחוז הצפון בישרא – פקיעין

תרשיחא. אוכלוסיית -מזרחית למעלות-ודרום פקיעין שוכנת בגליל העליון, מערבית לבית ג'ן

כאן  ;פקיעין נמנית עם הכפרים השמורים והיפים ביותר בגלילהיישוב היא דרוזית ברובה. 

וסמטאותיו הצרות, בקעת  נשמר המראה האוטנטי של גרעין הכפר העתיק על בתיו הישנים

 ה חלקות חקלאיות פקיעין המוארכת בצלע הרי הגליל עטויה עצי חורש טבעי סבוך ובתחתי

 שצבעיותן משתנה בהתאם לעונות השנה.

הסיור יכלול  .שלו התרבותי החברתי ההרכב ועל הישוב על הסברב תחילת הסיור ייפתח

הנשקף  הנוף על תצפית ,הזוהר ספר נכתב שבה י"הרשב במערת המתחיל תיירותי מסלול

 ,דתותה 3 של התפילה מקומות 4 בין נסייר גם .הכפר במרכז המעיין לכיכר נגיע, וכן פקיעיןמ

, הקתולית הכנסייה – מהשני מטר 100 רק בכ מרוחק מקום שכלהוא  אותם שהמאפיין

 לידנסיים  הסיור את. כסיתוהאורתוד והכנסייה העתיק הכנסת בית, הדרוזית לוה'הח

 .מילה'ג וסבתא הערביות הפיתות מסעדות

קילומטרים  5-הוא יישוב דרוזי בגליל העליון, ממוקם כ בית ג'ן – בית ספר מקיף בית ג'ן

 1964מטר מעל פני הים. בשנת  1050עד  850דרומית מערבית להר מירון, בגובה שבין 

מתגוררים בבית  2014הוכרז היישוב כמועצה מקומית במחוז הצפון בישראל. נכון לדצמבר 

כלכלי. בשנת -בדירוג החברתי, 10מתוך  2תושבים. המועצה המקומית מדורגת  11,253ג'ן 

זכאות לבגרות בקרב  100%הוכרזה בית ג'ן במקום הראשון לזכאות לבגרות עם  2014

בקרוב תלמידי י"ב הגרים ביישוב(, לאחר  91.2%תלמידי התיכון המקומי )ושיעור זכאות של 

 שעקפה בנתונים את כפר יאיר ומועצה אזורית חוף השרון.

http://moona.co/en/
http://www.drorisrael.org.il/


 

בלבד והיה מהנמוכים  13%-של בוגרי בית הספר הסתכם ב, שיעור הזכאות 1999-רק ב

זכאות לבגרות הוצב  100%בישראל, אך מאז עלה באופן הדרגתי מדי שנה בשנה. היעד של 

לא לוותר על אף תלמיד, בדומה ליעד הכללי שהוצב לכל  -כדי לחדד את המטרה העיקרית 

תי ספר במגזר הדרוזי הפעילות ב 15-בתי הספר במגזר הדרוזי. כדי לעמוד במשימה, שולבה ב

של עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, הפועלת בשיתוף אגף שירותי הרווחה של משרד 

 החינוך. העמותה סיפקה למורים הדרכה והשתלמויות בשיטת "צמצום הפערים המואץ".

הצלחתו של מקיף בית ג'ן היא תוצר של שותפות בין מגזרית רבת משתתפים. בפאנל שיוביל 

שנה, עלי סלאלחה, נשמע מפי מכלול הגורמים שסייעו להצלחת  15מנהל בית הספר זה 

ראש המועצה, נציגי המגזר השלישי, נציג משרד החינוך ונציגי ההורים והתלמידים,  -התיכון 

 וננסה להבין מה סוד ההצלחה של שותפות זו.

חוז הצפון בישראל כפר ורדים היא מועצה מקומית במ – מפגש עם ראש מועצת כפר ורדים

המשתייכת לאשכול רשויות גליל מערבי. המועצה שוכנת במערב הגליל העליון, סמוך לעיר 

התעשיין  1979דונם קרקע שקיבל בשנת  7,000-מעלות. ראשיתו של היישוב כפר ורדים ב

סטף ורטהיימר ממינהל מקרקעי ישראל עם הרשאה לתכנון, פיתוח והקמת יישוב קהילתי 

נו, כחלק מתוכנית רחבה יותר שכללה את אזור התעשייה תפן. במסגרת בהתאם לחזו

התוכנית נועד כפר ורדים להיות מקום מגורים איכותי שיפעיל מערכות חינוך ותרבות 

, 2014מפותחות וימשוך אוכלוסייה חזקה ממרכז הארץ. לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 

 9, המועצה המקומית מדורגת 2013ר תושבים. נכון לדצמב 5,482מתגוררים בכפר ורדים 

 כלכלי.-בדירוג החברתי 10מתוך 

ניפגש עם ראש המועצה סיון יחיאלי המשמש גם כיו"ר פורום יישובי קו העימות. בסיור 

נשמע ממנו על האתגרים שבפניהם ניצב כפר ורדים על אף איתנותו הכלכלית, על תפיסת 

 ישובי קו העימות ובאשכול גליל מערבי. החירום שבה הוא מחזיק, ועל פעילותו בפורום י

בכפר ורדים, מיסודה של עמותת  2011מארג הינו מיזם ייחודי, אשר נפתח ביולי  – מארג

"כוכב הצפון". המיזם משלב בין אמנים מן הקהילה לבין אמנים בעלי צרכים מיוחדים. 

ייר טבעי, במקום פועלות סדנאות הפתוחות לקהל, בתחומים של מולטימדיה, קרמיקה, נ

עץ, טקסטיל, זכוכית ועוד. כמו כן, מפעיל מארג בית קפה גלריה המציג חפצי אמנות למכירה 

בחלל הגלריה הסמוך לבית הקפה. מארג הוקם על מנת לתת ביטוי שווה ואפשרות לשילוב 

אמיתי של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היוצרים במגוון חומרים ודרכים, ובין אמנים מן 

וכלוסיית היעד היא בוגרים בעלי נכות מוטורית, קוגניטיבית, נפשית או חושית. הקהילה. א

, PPSNIבהקמתו של מארג לקחו חלק שותפים רבים, בהם קרן לגסי, קרן ויינברג, קבוצת 

קרן רש"י, הביטוח הלאומי, קרן שלם, משרד הרווחה, משרד הבריאות והמועצה המקומית 

 כפר ורדים. 

נשמע על המיזם מפי רותי גופר, מנכ"לית כוכב הצפון.  ,למארגהגיענו , בלקראת סיום הסיור

אל מול היותו ספק שירותים  ,ננסה להבין את הייחודיות של המיזם בתור שותפות בין מגזרית

 עבור אוכלוסייה נתמכת.

 

 

 



 

 האנשים שנפגוש:

 

  .2008-1997, בין השנים חיים ברביבאי, ראש עיריית קרית שמונה לשעבר

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  – לשעבר אהרון ולנסי, ראש מוא"ז גליל עליון
 

 בליון 1941 שנת בדצמבר 6 -ב נולד. העליון שבגליל גלעדי כפר חבר
 . 1949 בשנת ארצה ועלה שבצרפת

 תפקידים דרך, לצרפת" הבונים" כשליח הציבורית פעילותו את החל
" + הבונים" בקנדה מרכזי שליח היה. גלעדי כפר בקיבוץ מרכזיים

 תל מכללת ל"כמנכ והמשיך, 1978-1980 בשנים" החלוץ"ו" נוער"
 .אקדמית למכללה המכללה של הפיכתה את הוביל שם, חי

 בגליל המועצה כראש כיהן ומאז העליון הגליל האזורית המועצה לרשות נבחר 1991 בשנת
 שנה מדי כמעט המועצה זכתה כהונתו בשנות. שנים( 21)במשך  2012 דצמבר עד העליון

 ביותר היעילה המועצה היא כי BDI מכון קבע 2008-ו 2007 ובשנים, תקין ניהול על בפרסים
 לאיכות התנועה מטעם השלטון איכות אביר אות  את ולנסי קיבל 2008 בשנת. בארץ

 . בישראל השלטון
 בחבר וחבר הראשוני ר"כיו, הלאומיים והגנים הטבע רשות מועצת כחבר רבות שנים כיהן

 בין, בגליל ומחקר לרפואה קריה להקמת בעמותה חבר, חי תל מכללת של הנאמנים
 ר"כיו וכיהן, היוזם היה 2007 בשנת. בצפת לרפואה ס"בי של להקמתו המרכזיים המובילים

 פ"ושת אקדמי מחקר מכון להקים מטרה לה ששמה המזרחי בגליל רשויות ראשי פורום
 בקיבוצי הישובים הרחבת מועצה כראש והוביל יזם. 2013 שנת עד, המזרחי בגליל אזורי

 (.2013 עד 20,000 כמעט עד 12,000-מ גדלה האוכלוסייה) העליון הגליל
 חברבין היתר גם . כנרת ניקוז רשות ר"וכיו גלעדי כפר קיבוץ ר"כיו מכהן, פנסיונר כיום

 גליל הוספיס של הציבורית בהנהלה חבר, בעמיר אומנות עמותת ר"יו -ציבוריים בגופים
  .ל"מיג -חלץ בחברת דירקטור, יפה ישראל לארץ הציבורית במועצה חבר, עליון

 

 . בקרית שמונה חיים בומש, מנכ"ל ישיבת ההסדר

 

 

 

 



 

  -MOONAאסף ברימר, מנכ"ל ומייסד 

שנים בתפקידים בכירים  6טייס לשעבר בחיל האוויר, בעל ותק של 

בכלכלה וניהול בתעשייה האווירית לישראל. אסף בעל תואר ראשון 

מאוניברסיטת חיפה; תואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי 

 בהרצליה ותואר שני במנהל עסקים מהקריה האקדמית.

 

 וגדללד נו – המחנכים בחיפהקיבוץ  -תנועת דרור ישראל ,יותם מארק

 ופעיל צ"מד', ה מכיתה והלומד העובד בנוער חניך, היה השרון בהוד

 והקים העמק במגדל בקומונה עשה (הכשרה חוות) שירות שנת .בקן

 הגרעין עם 2003ב התגייס .עילית בעפולה התנועה של הקן את

 .אתיופי נוער חיים ובקריית בנהריה הדריך המשימה בפרק .לקרקל

 משגב ביישובי נוער רכז היהו בעכו לגור עברה לאחר הצבא הקומונה

 .שנים 3 במשך

 מעין) בסיכון לילדים ילדים במרכז להדריך נכנסו בחיפה הדר לשכונת עברו 2009ב

 וניהל שנים 5 במשך במועדון הדריך. בשכונה ביחד הקימו והעירייה שהתנועה( מועדונית

 העבודה להנסקת החממה -חדשה למשימה נכנס האחרונים בחודשים .שנתיים במשך אותו

 מטה עבודת עושה שם. הבוגרים בתנועת חברתית עסקית יזמות פיתוח -הבוגרים בתנועת

 .וגזברות

 

 להורים דתיים, עניים ופלחים 1952בשנת  נולד – עלי סלאלחה, מנהל מקיף בית ג'ן

בכפר  סייםתיכון  יסודי עד כיתה ח' בכפר, סיים למשפחה מרובת ילדים.

עם שנה נוספת בגלל  1974באפריל  וסיים 1970-ל ב"לצה התגייסראמה, 

העברית  בלימודים אקדמאיים באונ'השתלב  מלחמת יום כיפור.

ללמוד  התחיל, 1978-חב"ל ומזה"ת ביב ואת לימודי ייםס. שליםוריב

לטיול באירופה  יצאויחד עם חבר  הפסיקמשפטים באונ' תל אביב אבל 

חזר לאחר מסע של שנה . 78/79 יםקו וברזיל בשנמקסי קנדה, ,בובארה"

בשנת  .2000 ועד 79ן משנת ג'כמורה בתיכון בית  עבודתואת  והתחיל

תלמידים נהדרים ויחד עם צוות מורים  ,עד היוםור ומאז הספאת ניהול בית  קיבל 2000

עליה עם והבגרות  יגבהישן למקום ראשון במדינה 'להביא את הכפר בית ג הצליחו ,וערכיים

 .יים וכמובן בחזקיםנבבינו ו בחלשים,טיפל .משמעותית במספר האקדמאיים של הכפר

מהנא טאפש, ; מנהל פדגודי, ג'לאל סעד – פאנל בבית ג'ןהמוזמנים למשתתפים נוספים 

; איאד מהנא, נציג מזנה סלאלחה, מנחה פדגוגית, עמותת יכולות; מנהל מחלקת חינוך

ועד ההורים; חמד טאפש, ; חמדה סלאלחה, רכזת אגף שח"ר במשרד החינוךעמותת יכולות; 

 .סמאח גאנם, ועד ההורים



 

בקיבוץ שריד.  1964-סיון יחיאלי נולד ב – מר סיון יחיאלי, ראש מועצה מקומית כפר ורדים

שירת בצה"ל כמפקד פלוגת  בשנות נעוריו התגורר בנס ציונה. יחיאלי

עורב בגדוד דוכיפת. לאחר שחרורו מצה"ל עסק יחיאלי בפיתוח תוכנה, 

 2002בחברת טופטיקס ומשנת  CTO-ל תכנה ו”מונה לסמנכ 2000בשנת 

ל פיתוח ”, בתחילה כמנהל תכנה ולאחר מכן כסמנכOTIעבד בחברת 

תוכנה. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובלימודים רב תחומיים 

אילן. -מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בלימודי משפט מאוניברסיטת בר

נבחר לכהן  2008בוגר המכללה ליזמות של סטף ורטהיימר. בנובמבר 

כראש המועצה המקומית כפר ורדים. בשנות כהונתו שם יחיאלי דגש על פיתוח כפר ורדים, 

-' של כפר ורדים ובו כוהגליל המערבי ומחוז הצפון. פרויקטים מרכזיים הם קידום שלב ג

יחידות דיור והקמה של אזור תעשייה משותף עם העיר מעלות תרשיחא. יחיאלי פועל  2000

בתפקידים נוספים בהתנדבות, ביניהם יו"ר פורום קו העימות, חבר בהנהלת השלטון 

המקומי, סגן יו"ר הדירקטוריון של אשכול גליל מערבי, חבר בוועדה לתכנון ובנייה מעלה 

 ל. נשוי ואב לשניים.הגלי

משמשת רותי כמנכ"לית ארגון כוכב,  1997מאז  – מנכ"לית עמותת כוכב הצפון גופר,רותי 

הכולל שתי עמותות וחברה עסקית. בטרם נכנסה לתפקיד זה, 

ועובדת  הייתה מנהלת לשכת הקונסול בשגרירות ישראל במכסיקו

סוציאליות ברשויות מקומיות שונות בארץ בתחום הטיפול 

תואר  –במשפחה. בעלת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית 

ראשון מאוניברסיטת חיפה ותואר שני מאוניברסיטת תל אביב. 

במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה. זכתה  MBAבנוסף בעלת 

חסד ע"ש טראמפ בפרס קרן שלם על מצוינות בניהול ובפרס אות ה

 מבית איזי שפירא.


