
חלוצה
זה פה

עקרונות עבודה מוצעים לשלוחת מרכז קהילתי אשכול בחלוצה



תפיסת הפעלה

שלוחה של המרכז הקהילתי אשכול המייצרת  יההמרכז קהילתי חלוצה •
ותחושת שייכות לתושבי האזורמחוייבות, פלטפורמות לעשייה משמעותית

משפחות500בימים אלו בישוב שלומית שעתיד להיות ישוב עם נבנתהשלוחה •

השלוחה תהייה עם התמחות של מתן מענה למגזר הציוני דתי על צרכיו השונים•

.חינוך חברתי ועשייה קהילתית, ספורט, תרבות, תוכניות העשרהינגישהמרכז •

( ראה שקופית בנידון)יוקם צוות ציבורי מוביל למרכז הקהילתי חלוצה •

.רוח המקום ועקרונות ההפעלה יוגדרו יחד עם הצוות הציבורי המוביל•

תחת העקרונות שיוגדרו המרכז יפתח דלתותיו לכל תושבי האזור•

השכרת אולם )הצוות הציבורי המוביל יגדיר את השימוש במבנה לקהלים חיצוניים •
(  התרבות להופעות חיצוניות



מרכז קהילתי חלוצה-צוות ציבורי מוביל 

שלוחת חלוצה ופעילותה יהיו כפופות להנהלת המרכז  , כשלוחה של מרכז קהילתי אשכול•
.הקהילתי

ת מרכז  /י מנהל"על מנת ללוות יותר מקרוב את הפעילות יוקם צוות מוביל לשלוחה שירוכז ע•
קהילתי אשכול

:הצוות יורכב מ •
ת מרכז קהילתי אשכול /מנהל1•
נציגי הישוב שלומית2•
נציג מושב נווה1•
נציג מושב בני נצרים1•
(יבחר בקול קורא)נציג ציבור 1•
נציג הנהלת מרכז קהילתי אשכול1•

ת השלוחה ישתתפו בכל ישיבות הצוות  /מנהל•

פעמים בשנה4לפחות יפגשהצוות •

הצוות הינו צוות מלווה ואינו בעל סמכות סטטוטורית  •



שלב א להפעלה מיידית-המתקנים המתוכננים

סיפרייה•

ימבורי'ג•

מושבים450-אודיטוריום•

חדר סייבר•

חדר כושר•

קפיטרייה•

סטודיו התעמלות•

חדר קהילה-חדר רב תכליתי•

1מרתף -קונסרבטוריון•

2מרתף -מועדון נוער/חדרי אומנות•



תקצוב שוטף

תקציבי התפעול שיושקעו בהפעלת השלוחה יחליפו את התקציבים  •
החלוציות לתקצוב חינוך משליםלישוביהמועברים כיום 

-ייועד תקציב אחזקה במפתח דומה לתפעול מבני ציבור מקבילים במועצה•
(הערכה)₪ 250,000

/ תרבות/ פעילויות שוטפות בשלוחה יתוקצבו בהתאם למודל תקצוב חוגים•
.בהתאם לפוטנציאל ביקוש-רשותייםפנאי 











תקציב הקמה

עלות הפרויקט

5,647,000תשלום שלד עד רצפה  

6,788,000תשלום עד גמר שלד  

12,435,000סך הכל שלד סופי  

10,000,000[  שלב א]ההערכה -עלות גמרים 

22,435,000הפרוייקטההערכה  עלות הכלסך 

מקורות

JNF 6,865,000עד לסיום השלד 

3,800,000חטיבה להתיישבות  

200,000חטיבה להתיישבות  

JNF 4,660,000עד לסיום המבנה 

2,500,000מועצה  

18,025,000מקורות עד לסיום  הכלסך 

3,750,000שולם עד כה הכלסך 

21,775,000מקורות כולל מה ששולם  הכלסך 

660,000פער



לתפיסת הפעלה יומיתטיוטא

ערבצהרייםבוקר

קהל רחבקהל רחבגניםסיפרייה

משפחותמשפחותגני ילדיםימבורי'ג

הרכבים  , חוגי דרמהסל תרבות בתי ספר וגניםאודיטוריום

מוזיקליים

אירועים  , מופעים

והתכנסויות

חוגיםחוגיםחדר סייבר

קהל רחבקהל רחבקהל רחבחדר כושר

חוגיםחוגיםקונסרבטוריון

שיעורי תנועה  + קהל רחב סטודיו התעמלות

לגנים

קהל רחבקהל רחב

הרצאות סדנאות  , אירועיםמתחם עבודהחדר רב תכליתי

ומפגשי קהילה

פתוחפתוחקפיטרייה

חוגיםחוגיםחדר אומנות


