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נושא  י תכנית המנהיגות המקומית בבית שאן לשנת תשפ"א יצאו ליומיים למידה והכשרה בעיר ירוחם.עמית

 הסמינר היה "בין נרטיב אישי לנרטיב ציבורי". 

הקשורות לעשיה ברמה  ,בעיר דמויות מתוך המנהיגות המקומית עם עמיתיםבמסגרת הסמינר נפגשו ה

להובלה  בכדי להכיר הן את המסע האישי שלהן וכן את השפעתו על הבחירות ברמה הארציתכן המקומית ו

 ציבורית. 

מנהלת  - עדי רוזנברגם נפגשו היו מכלל השחקנים ברשות המקומית ירוחם ביניהם נפגשו עם מינציגי הציבור ע

תכנון אסטרטגי מועצה מקומית ירוחם, אשר תארה את מהלך השינוי הדמוגרפי אשר השפיע על העיר ועל אגף 

מנהלת תחום צעירים  – הילה שלומיהאתגרים של צעירים בפיתוח ירוחם כאשר אינם בני מקום, לאחריה הגיעה 

 פוסופי, אל הילהאשר הובילה בית ספר אנטרו אשר תיארה את הובלת היזמות הצעירה בישוב כבת מקום

הצטרפו שתי יזמיות מקומיות עם סיפור הצלחה על מנהיגות צעירה מקומית וסיפור על יוזמה מקומית שכשלה 

 בתחום התרבות. 

עמיתי התכנית נחשפו לנרטיבים האישיים והקבוצתיים אשר מניעים מהלכים של עיצוב תודעה. בסיום היום 

אשר מיקדה את על אופני הקמת מנהיגות מקומית ויזמית,  נהטל אוח ראשת העירהראשון נפגשה הקבוצה עם 

וראש ח"כ לרשות. למחרת נפגשו העמיתים עם  התושביםבדגש על רצף מנהיגותי ויצירת מנגנוני אמון בין 

אשר ייחד את שיחתו לדרך בה נבנתה שפה מראשון התושבים ועד אחרון נציגי ביטון  מיכאלמר  הרשות לשעבר

שפה אשר תפקידה לנסות ולגשר על השונות והמתחים אשר היו והינם בעיר. בהמשך הבוקר נפגשה  –הציבור 

ולסיום חברתית -מרכז אתגרי חינוכי בפארק ירוחם על תפקידו ואתגריו של יזמית כלכליתהקבוצה עם בעלי 

שניסה לענות על השאלה כיצד מערכת החינוך מסייעת  עידו פרומרמר  –עם מנהל מחלקת החינוך בעיר   היום

בבינוי וחיזוק הקהילה החל מפעלות אזרחית התנדבותית ועד השפעתה על מיזמים אזוריים בתחום הטכנולוגיה 

 והרובוטיקה. 

ה והתבוננות על מקרה בוחן הדומה מאוד מרבית העמיתים חוו יומיים גדושים אשר זימנו עבורם תהליך למיד

 בחון את השונה והדורש התאמה. לעיר בית שאן, ומצד שני אפשר ל

בה העמיתים התחלקו לזוגות עם יזמויות שונות אשר הועלו מתחום התרבות,  הבסוף היומיים נערכה סדנ

היוזמות הופכות לתכניות עבודה בשלב זה  צעירים, נוער, שירות חדשני לתושב, טיפוח ונראות העיר והתיירות. 

 אשר תוך כחצי שנה אמורות לצאת אל הפועל.


