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 בס"ד

 

 

 מינהל קהילתי רמות אלון -מיפוי אוכלוסיות היעד 
 

 

 ומטרות המינהל:חזון המינהל הקהילתי רמות אלון 

שכונה עם איכות חיים גבוהה, אשר תושביה גאים לחיות בה, מאופיינת במגוון רב  "

במעורבות של תושביה  פלורליסטי ורב גילאי של תושבים, שכונה מובילה    - תרבותי  

השכונה   וסביבת  הקהילה  התרבות,  החינוך,  תחומי  ואשר  חייהם,  אורחות  בעיצוב 

 " הירוקה הם עוגנים במשיכת תושבים אליה.

 

, המונה  הכלליאוכלוסיות היעד של המינהל הקהילתי רמות אלון ברמות הן הציבור  

- ספרדיות, המהוות כ – הקהילות החרדיות מהציבור לו נותן המינהל שירות,  60%-כ

  10%-נותן המינהל שירות, והקהילות החרדיות הנוספות, המהוות כ   ו מהציבור ל  30%

 מהציבור לו נותן המינהל שירות. 

הגילאים מכלל  ולגברים  לנשים  שירות  נותן  הקהילתי  חדשים  המינהל  לעולים   ,

המינהל משקיע מאמצים מיוחדים בקליטת  ולציבור התושבים עם צרכים מיוחדים.  

 התושבים החדשים בשכונה ומתן מענה מותאם לכל אוכלוסייה בהתאם לצרכיה.  

 

 

 בברכה, 

 

 איר בקלה י קירמ אסת

 מינהל קהילתי רמות אלון  מנהלת
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 המינהל הקהילתי בשכונה פעילות  –נספח 
 

 . 1974ד בשנת ( נוס)ע"רמינהל קהילתי רמות אלון 

קהילתית  המינהל   לפעילות  בסיס  שירותי  בשכונהמהווה  לתושומעניק  במגוון  ם  השכונה  בי 

חירום וביטחון,  ים,  פנאי, רווחה, קליטת עלייה, צרכים מיוחד , ספורט,  ינוך, תרבותחומים, בהם חת

 ותוכניות קהילתיות מגוונות.   ביבה וקיימותסלעסקים,  ועוסי תעסוקה, תכנון קהילתי

כל האוכלוסיות מגילאי לידה ועד גיל שלישי, ועבור מגוון  המינהל הקהילתי מפעיל תוכניות עבור  

, ומפעיל  עלות למען צרכי התושביםויל ומלווה קבוצות תושבים הפהמינהל מפעלות.  לי יעד וקהיקה

 .  וםבשגרה ובחיר תחומי התנדבות,  קשת שלמתנדבים ב

 

מפין  ב הקהילתיהשאר  המינהל  תוכניות    עיל  הרך,  לגיל  חינוך  להורימסגרות  והכשרה  ם  ליווי 

תוכניות חינוך  סיירת הורים,  וער בסיכון,  ולנ   תוכניות לנוערם,  בגרימתלילדים מגילאי לידה ועד  

אישי  וליווי    עבודהקראת  הכשרה ל  , פעילות מבוגרים, קורסילמגוון גילאים  בלתי פורמאלי, חוגים

לימודים ומקצועב קורסיבחירת  דיגיטלית ומחש  ,  למועדוני  בים,  הכשרה  שלישי,  הגיל  ופעילויות 

חברתיי תרבותם,  מועדונים  הרצאות,  אירועי  הציבורי,  אירוע ,  במרחב  מוקד  ליוים  לעסקים,  וי 

שכונתי,  מתנדבים,   גישור  מרכז  מרכז  התרבות,  בתחום  עם  יוזמות  לתושבים  צרכים פעילות 

נפשמיוחדים,   מתמודדי  ו בקהילה,    ליווי  תושבמרכז  יוזמות  לליווי  וצוותי  ,  יםהכשרות  וועדות 

 וד.  כונה וע ליווי לקהילות חדשות בשתושבים, 

 

 


