
שלום רב, 

"המחלקה לאחריות משותפת" בעיריית חיפה, הוקמה בחודש יולי 2017 ביוזמתו של חבר מועצת העיר, עו"ד בועז גור, 
ויעודה לטפח שותפויות רב מגזריות בזירת העשייה החברתית והאזרחית במטרופולין חיפה.

אנו מאמינים כי רק באמצעות שותפויות אילה ניצור מארג עשייה רחב, חזק ומשמעותי, הפועל באמצעות תהליכי 
חשיבה, תכנון וביצוע משותפים. 

אנו פועלים מתוך תפיסה כי דרך יצירת כוחות משותפים במרחב החיפאי יוכלו ויאפשרו לכל העושים במלאכה מגוון רחב 
יותר של הזדמנויות ויוזמות להשפעה מערכתית במרחב זה. 

"מכללת אורנים" באמצעות גשר לעתיד ושדמות יש ניסיון רב וייחודי בעבודה בשדה ביצירת שותפויות רב מגזריות 
ברמת היישוב והרשות, בליווי תהליכי שינוי וצמיחה חברתית וכלכלית, בפיתוח מודלים להערכה ומדידה, לחיבור בין 

אוכלוסיות ותיקות וצעירות ביישובים (יישובים בצמיחה דמוגרפית מהירה) ובחיבור קבוצות משימה למרקם העירוני ועד.

הכנס:
שתוף פעולה בין שני גופים אילה, יצר כנס ייחודי בן יומיים של התנסות בלתי אמצעית וחשיבה משותפת. הסמינר יזמן 
מפגש בין מובילי דעה ופעילים מרכזיים ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות, מארגונים הפועלים בתחומים של תכנון, 

פיתוח חברתי, חינוכי וכלכלי וכו', ליומיים של התנסות וחשיבה על...

• איך יוצרים שותפות רב מגזרית בין תושבים, ארגוני חברה אזרחית, ורשות מוניציפלית?

• מה תפקידם של משרדי הממשלה, הרשות, פעילים, מגזרי שלישי וגופים מתערבים?

• מהי אחריות כל מגזר בתהליך?

• וכיצד בונים אמון בין השותפים בדגש על משילות משתפת?

חלק מתוצרי הכנס יהיה התנעה ראשונית של שיתופי פעולה קונקרטיים לקידום הנושא בין המשתתפים, בנוסף ליצירת 
מאגר מידע וניסיון על עשייה משותפת במרחב הציבורי מתוך "חכמת ההמונים" של אנשי השטח, האקדמיה והדרג 

הלאומי.

למה דווקא חיפה?
המרחב החיפאי עשיר בפעילות של עשייה קהילתית וחברתית הפועלים בשותפות רב מגזרית במגוון רחב ומרתק. 

חיבורים בין המגזר השלטוני, החברה האזרחית, קהילות ותושבים והמגזר הפרטי יוצרת מארג עשייה אחר ומשמעותי, 
זאת בתנאים של רב תרבותיות מורכבת (יהודים - ערבים, עולים - אוכלוסייה ותיקה, תושבי קבע - ו"חולות נודדים", 

קבוצות משימה ועוד).
לכן נבחרה העיר חיפה כמרחב הקהילתי לקיום הכנס וכזירת הניסוי והבחינה של אתגרים מקומיים וגלובליים בתחום 

שותפות רב מגזרית ובינוי קהילה.

פרטים טכניים:
הכנס יתקיים בחיפה בתאריכים 20-21 ליוני (ימים רביעי- חמישי). 

המפגש כולל לינה.
עלות למשתתף 350 ש"ח (כולל לינה).

המפגש יהיה מוגבל לכ- 60 משתתפים ממגוון רחב ככל האפשר של שותפים הפועלים במרחב המוניציפלי (משרדי 
ממשלה, חברה למתנסים, ארגוני חברה אזרחית, נציגי רשויות מקומיות, מתכננים, חוקרים גופי התערבות, ועוד).

ההשתתפות בהזמנות אישיות בלבד!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר למייל stavh@haifa.muni.il    /  לסלולרי 054-2090667

תהליכי שיתוף רב מגזריים
כמנוע צמיחה קהילתית-עירונית

להרשמה
לחץ כאן

בואו ליצור איתנו משהו יחד 

בתאריכים 20-21/6/18, ימים רביעי- חמישי
בחיפה

https://community2018il.kld-conf.com/

