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קצת היסטוריה
עיריית ירושלים הקימה את המנהלים הקהילתיים בתחילת שנות התשעים.

ראש העיר טדי קולק ביקש להקים את המינהלים הקהילתיים למטרות הבאות:

המינהל הקהילתי הוא גוף שמנוהל ע"י עיריית ירושלים 
והחברה למתנ״סים במשותף. 

מאז ועד היום המינהל הקהילתי הוא הגוף המרכזי 
שאחראי על פיתוח השכונות בירושלים ואמון על ניהול 

השרותים לתושב בשכונה  ועל העבודה עם תושבי 
השכונה ולמענם .

1. שיפור השרותים לתושב

2. חיזוק העבודה עם התושבים בשכונות

3. ביזור חלק מהסמכויות לגופים מקומיים



המינהל 
קהילתי 
כמקדם 
מדיניות 
עירונית



למה 
להשקיע 

בקהילתיות
חיזוק תחושת השייכות
והמשמעות של התושב

שיפור איכות החיים 
האישית

יצירת עיר מותאמת 
ומתקדמת

חיזוק החוסן החברתי 
בשעות חירום



האסטרטגיה 
הנחת תשתיות העירונית

ארגוניות, חיזוק 
הצוותים המקצועיים 
במנהלים הקהילתיים 

וחידוש הכלים

עידוד תושבים 
לפעול וליזום 

באמצעות המנהל 
הקהילתי - המנהל 
כבית ומחולל קהילה

חיזוק התפיסה 
והתודעה 

הקהילתית 
בקרב הזרועות 

העירוניות



ארבעה צירי
חיבוריםדיאלוגמודעותיוזמותפעולה



גורם מתווך ומקשר 
בין צרכי התושבים 

לעיריית ירושלים 
וגופים נוספים

עבודה קהילתית
פיתוח יוזמות תושבים, 

ניהול וועדות תושבים 
ועבודה עם פעילים 

בשכונה

הפעלת מערכת
פנאי וחוגים בשכונה

אחריות על הפיתוח 
הפיזי של השכונה 

שיתוף הציבור 
בתהליכים הפיזים 

בשכונה

ארועי תרבות 
למשפחות ומבוגרים

תכלול כלל הגופים 
והתוכניות הקיימות 

בשכונה

פיתוח פעילות ומענה 
מותאם אוכלוסייה: 

נוער, גיל שלישי, צמי"ד, 
קליטה ועוד

מינהל קהילתי
תפקידים עיקריים



איפה התושב פוגש את 
המינהל הקהילתי?

צריכת שרותי 
פנאי ותרבות 
קרובים לבית

קידום צרכים 
ושינויים בסביבה 

הפיזית בשכונה

תמיכה ביוזמות 
קהילתיות 

מקומיות של 
התושבים

השתתפות 
בוועדות וצוותי 

פעולה בנושאים 
שונים

פיתוח מערכת 
החינוך בשכונה 

אל מול מנח"י

השפעה על 
תוכניות הבינוי 

העתידיות 
בשכונה



מבנה ארגוני



תפקידי ההנהלה:

גיבוש חזון 
קהילתי

הרחבת מעגלי התושבים סביב 
שולחנות מקבלי ההחלטות 

במינהל - חיזוק תהליכים 
דמוקרטיים, שיתוף תושבים 

ופיתוח מנהיגות 

ייצוג של צרכי 
התושבים

אחראית על ניהול 
תקין של מערכות 

המנהל

סייע לצוות 
המקצועי ביישום 

המדיניות



מניית זהב לתושבים
מודל ייחודי ירושלמי

ההנהלה מורכבת מ-15 חברים:

נציגי שותפים
נציג עירייה, נציג החברה למתנסים, נציג 

הסוכנות )בשכונות הרלוונטיות(, מנהל 
רובע, מתכנן רובע, מנהל לשכת רווחה, 

נציג מנח"י, נציג מנהל תרבות.

נציגי תושבים
נציגים אלו נבחרים על ידי תושבי השכונה 9

6



פרופיל חבר הנהלה

כישורים נדרשים:נסיון מומלץ:

בעלת כישורי מנהיגות 

פעיל.ה שכונתי.ת - לקיחת חלק 
משמעותי בתהליכים שכונתיים. 

הכרות מעמיקה עם השכונה 
והסוגיות הבוערות בה. 

יכולות בין אישיות

ראייה מערכתית

הבנה בניהול כספים 
ותקציב ובניהו כוח אדם

יכולת בקרה וביקורת



טעימה 
מהעשייה 
בשכונות 

בשנים 
האחרונות



יוזמות תושבים
תחנת קריאה | פרק המסילה



יוזמות תושבים - 
פלייטמייקינג

ספרייה קהילתית | ארמון הנציב
משחקי רחוב | לב העיר



חיבורים
שכנים - שכנים



חיבורים
בניית מנהיגות בשכונות 

מעורבות



וטעימונת 
קטנטונת 

מהעשייה 
בקורונה
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