כלכלי כלכלי
אגף אגף

אגף כלכלי
אזורי תעשייה ופיתוח כלכלי • תיירות
תעסוקה ויזמות • תכנון אסטרטגי • חקלאות
מנהל האגף | אברהם ברקן
מטרות ויעדים:
• להניע ולכוון את פעילות הפיתוח של המועצה.
• לייצר מקורות תעסוקה לתושביה בתחומי התעשייה,
החקלאות ,התיירות השירותים והמסחר.
• להניע בתחומים אלה פיתוח כלכלי מניב ,שיאפשר
להרחיב את פעילות המועצה.
• לסייע לתושב במציאת תעסוקה ומקורות פרנסה.
• לתכנן ולקדם מיזמים לצמיחה כלכלית ולהגדלת אוכלוסיית
המועצה ,כדי לקדם את צמיחת האזור ולסייע למועצה
האזורית למלא את ייעודיה.
• ליזום תכנון ארוך טווח של פעילות המועצה ויישוביה.
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תעשייה ופיתוח כלכלי
אחריות האגף הכלכלי

תעשייה

שיווק ,איכלוס ופיתוח של
אזורי תעשייה.

המשך שיווק ואיכלוס של אזורי
התעשייה אלון תבור ושגיא .2000

שיפור החזות ורמת התחזוקה
באזורי התעשייה.

שיפור החזות ורמת התחזוקה
באלון תבור ובשגיא .2000

תכנון הרחבה של אזורי
תעשייה והקמתם של אזורים
חדשים.

הרחבת אלון תבור ב 320-דונם.
הרחבת שגיא  2000ב 1000-דונם.
הרחבת א.ת .זרזיר .הרחבת א.ת.
איכסאל.

קידום אישור תוכנית שדה
תעופה מגידו.

אישור תוכנית מצומצמת בוועדה
המחוזית; שינוי התוכנית בהתאם
להחלטת הוועדה המחוזית.

קידום פרויקטים כלכליים
בתוך היישובים.

פיתוח
כלכלי

אחריות ועד
מקומי/יישוב

תוכניות מוצעות

הובלת התוכניות
על ידי היישובים.

קידום פרויקטים כלכליים
בשטחי המועצה.

סיוע ליישובים בהקמת פרויקטים
כלכליים בהתאם לתוכניות
מאושרות.
חשמל ירוק ,אנטנות סולאריות,
שטחי מסחר ועוד.

בית ספר ללימוד נהיגה
ברכב :רגיל ,אוטומטי,
טרקטור וטרקטורון .מחירים
אטרקטיביים ללומדי הנהיגה,
גמישות בשעות הלימוד,
שירות ואמינות.

פרסום השירות
לצורך הפניית
תלמידים.

אפשרות להתקשרות מרוכזת
(יישובית) או פרטנית (על ידי
התושב).

הפעלת מטווח.

אפשרות להתקשרות
יישובית מרוכזת או
פרטנית.

אפשר להתקשר במרוכז
(מטעם היישוב) או פרטנית
(על ידי התושב).

אברהם ברקן  -מנהל האגף הכלכלי | avraham@eyz.org.il | 04-6520015
תמי לבנוני  -מזכירת האגף | tami@eyz.org.il | 04-6520013
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עמותת התיירות
אחריות האגף הכלכלי

תעשייה

שיווק ,איכלוס ופיתוח של
אזורי תעשייה.

המשך שיווק ואיכלוס של אזורי
התעשייה אלון תבור ושגיא .2000

שיפור החזות ורמת התחזוקה
באזורי התעשייה.

שיפור החזות ורמת התחזוקה
באלון תבור ובשגיא .2000

תכנון הרחבה של אזורי
תעשייה והקמתם של אזורים
חדשים.

הרחבת אלון תבור ב 320-דונם.
הרחבת שגיא  2000ב 1000-דונם.
הרחבת א.ת .זרזיר .הרחבת א.ת.
איכסאל.

קידום אישור תוכנית שדה
תעופה מגידו.

אישור תוכנית מצומצמת בוועדה
המחוזית; שינוי התוכנית בהתאם
להחלטת הוועדה המחוזית.

קידום פרויקטים כלכליים
בתוך היישובים.

פיתוח
כלכלי

אחריות ועד
מקומי/יישוב

תוכניות מוצעות

הובלת התוכניות
על ידי היישובים.

קידום פרויקטים כלכליים
בשטחי המועצה.

סיוע ליישובים בהקמת פרויקטים
כלכליים בהתאם לתוכניות
מאושרות.
חשמל ירוק ,אנטנות סולאריות,
שטחי מסחר ועוד.

בית ספר ללימוד נהיגה
ברכב :רגיל ,אוטומטי,
טרקטור וטרקטורון .מחירים
אטרקטיביים ללומדי הנהיגה,
גמישות בשעות הלימוד,
שירות ואמינות.

פרסום השירות
לצורך הפניית
תלמידים.

אפשרות להתקשרות מרוכזת
(יישובית) או פרטנית (על ידי
התושב).

הפעלת מטווח.

אפשרות להתקשרות
יישובית מרוכזת או
פרטנית.

אפשר להתקשר במרוכז
(מטעם היישוב) או פרטנית
(על ידי התושב).
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אגף כלכלי

אחריות עמותת התיירות

ליווי
וקידום
מקצועי

אחריות התיירן/היישוב

השתתפות וליווי בצוות המקצועי של
התוכנית האסטרטגית לתיירות ובתוכניות
אזוריות.

השתתפות בצוותי חשיבה ובימי חשיפה של
התוכניות לציבור.

ליווי והפקה של סיורים למקבלי החלטות
ואורחים חשובים.

השתתפות באירוח והצגת נושא התיירות
הכפרית.

הדרכות ,הכשרות מקצועיות וכנסים
לתיירנים.

השתתפות פעילה.

הגשת פרויקטים אזוריים וגיוס תקציבים
ממשרדי החקלאות והתיירות ומהרשות
לפיתוח הגליל.

מענה ל"קולות קוראים" על פי הנדרש ,תוך
הכנת המסמכים הנדרשים.

אורית מסר הראל  -מנהלת עמותת התיירות | orit@eyz.org.il | 04-6540495
רותי אלוני  -מזכירת עמותת התיירות | RutiA@eyz.org.il | 04-6540495
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תעסוקה ,יזמות ועסקים
מטרות המחלקה:
עמותת "אופק לתעסוקה  -מעברים בעמק" תפעל לקידום התעסוקה במגזר הכפרי ,בשיתוף המועצות
האזוריות זבולון ומגידו ומפעלי העמק.

אחריות המועצה
קידום
תעסוקה

אחריות ועד מקומי/יישוב

מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור,
מעורבות בפיתוח פרויקטים תעסוקתיים ,יצירת שיתופי
פעולה עם יישובים ,מפעלים ומועצות שכנות ,חיבור האזור
לגורמים ציבוריים ועסקיים ברמה הארצית ,במטרה לפתח
כלים להתמודדות עם פיתוח ההון האנושי באזור ויצירת
מקורות תעסוקה.
סיוע למחפשי עבודה:
הדרכה ,הכוון וייעוץ תעסוקתי ,סדנאות ,קורסים ,פרסום
משרות דרושים.

הפניית דורשי עבודה ביישוב
לקבלת השירות.

ניהול אתר אינטרנט לטובת קידום התעסוקה באזור.

פרסום האתר באתר היישוב.

עזרה למעסיקים באיתור עובדים מתאימים.

העברת משרות דרושים על פי
צורכי היישובים.
מינוי אנשי קשר בכל יישוב
לנושא התעסוקה ,והכשרתם כך
שיתווכו בין דורשי התעסוקה
למעסיקים .קידום יחידות
משאבי אנוש בקיבוצים .תיאום
בין הגורמים הפעילים ביישוב -
עובדי רווחה ,בעלי תפקידים.

הפעלת פורומים מקצועיים ללמידה והעמקה בתחום
משאבי האנוש ביישובים ובתעשייה.

הפניית תושבים.

ניהול פורום מנכ"לים בתעשייה
פיתוח
וקידום
יזמות
ועסקים

ליווי עסקי :ליווי פרטני מקצועי של בעלי עסקים ויזמים
לפיתוח וקידום העסק.

הפניית היזמים ובעלי העסקים
לייעוץ ,והפצת הפרסומים
והמידע בנושא.

קורסים והכשרות :ארגון כנסים ,ימי עיון ,קורסים
והכשרות מקצועיות ,הפעלת קבוצות נטוורקינג ,הפעלת
סדנאות ליזמים מתחילים ,הנגשת מידע מקצועי בתחום.

הפניית היזמים ובעלי העסקים
לייעוץ ,והפצת הפרסומים
והמידע בנושא.
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אגף כלכלי

אחריות המועצה
קידום ופיתוח מרחבים עסקיים:
מתן מענה מקצועי להנהגות ובעלי
תפקידים בישובים לפיתוח וקידום
עסקים קטנים ובינוניים בתוך
הישובים ,ייעוץ וליווי מקצועי
בתחומים עסקיים ,לרבות סוגיות
של רישוי ותכנון.

אחריות ועד מקומי/יישוב
הפניית היזמים ובעלי העסקים לייעוץ ,והפצת
הפרסומים והמידע בנושא.

תעסוקה ויזמות  -אופק לתעסוקה מעברים בעמק
ליאת וייסבוך  -מנהלת "אופק לתעסוקה מעברים בעמק" | liat@mhk.co.il | 04-6544769
מאיה לייטון  -מנהלת יחידת יזמות | mayal@mhk.co.il | ,04-6544816
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היחידה האסטרטגית
מטרות המחלקה:
באחריות היחידה לתכנון אסטרטגי להכין תוכניות לטווח ארוך עבור המועצה וייישוביה.
אחריות המחלקה:
• הטמעה ויישום של התוכנית האסטרטגית באמצעות תוכניות לביצוע.
• תרגום יעדי המועצה לתוכניות עבודה שנתיות ,מעקב אחר ביצוען ,וגזירת משימות
מהתוכנית האסטרטגית לפרויקטים.
• גיבוי תכנוני לתוספת האוכלוסייה הצפויה ,להרחבת היישובים ולתהליכי השינוי ביישובים.
• תכנון וליווי עבודת המועצה מול היישובים ,ליווי תוכניות אב ביישובים ,הכנת תוכניות לדיור ותעסוקה
עבור אוכלוסיה צעירה.
• ריכוז המידע הקיים (באגפי הרשות) במאגר נתונים ממוחשב אחד.
• ליווי התכנון באזור.
• מעקב אחר התכנון האזורי והארצי והשפעתו על הפיתוח המקומי.
הטמעת צורכי המועצה בתוכניות השונות.

דודי בריל  -מנהל היחידה האסטרטגית | davidb@eyz.org.il | 04-6520149
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אגף כלכלי

מרכז חקלאי העמק
מטרות המחלקה:
• מרכז חקלאי העמק יהווה מרכז איכותי המשרת ביעילות את חקלאי העמק ,ומוקד ידע חקלאי מוביל בארץ.
• מרכז חקלאי העמק יתמחה בפיתוח חקלאות בת-קיימא ,המממשת ערכים סביבתיים
ומשלבת בין אדם ,אדמה וסביבה.
• מרכז חקלאי העמק יסייע לחקלאים לשמור ולהשיא את אמצעי הייצור ,למצות מהם את המיטב
ולהתפרנס מהם בכבוד.

מרכז חקלאי העמק

תוכניות מוצעות

פיתוח החקלאות
במרחב

ייזום תוכניות לפיתוח כלכלי ,מתוך איזון וראייה ארוכת טווח של שימור משאבים
ואמצעי ייצור.

מו"פ

ייזום מחקר למימוש חקלאות בת קיימא תוך הפחתת השימוש באנרגיה ,חומרי
הדברה ודשן מינרלי ,ובדגש על שמירת משאבים לדורות הבאים.
חיזוק המו"פ האזורי כמו"פ יישומי.
חיזוק הקשר עם חוקרים מהארץ ומהעולם להרחבת פעילות המחקר.

פעילות עסקית

קידום ותמיכה ביזמות עסקית ויצרנית ,שתועיל לחקלאי במיצוי משאביו ואמצעי
הייצור שלו.
תיאום וסיוע בהקמת שותפויות בין חקלאים.
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תפעול המשק החקלאי בעת חירום
אחריות המועצה
שותפות בניהול משק
בשעת חירום.

אחריות ועד מקומי/
יישוב

תוכניות מוצעות

קשר שוטף עם הרשויות ועם החקלאים.

סיוע בהפעלת המשקים
החקלאיים.
קשר עם ספקים.

מזון לבע"ח.

היערכות בשיגרה.

סיוע לחקלאים שנפגעו.

מים לחקלאות ולבע"ח.

הכנת מלאי אופרטיבי במשקים.

אספקה שוטפת של
סחורה טרייה.
מצאי התוצרת.

שווקים.

היערכות בשיגרה.

אספקה שוטפת של
תשומות.

תעשייה חקלאית.

היערכות בשיגרה.

מענה לצרכים לאומיים.

שווקים אלטרנטיביים.

משה בן שחר  -מנהל מרכז חקלאי העמק | toshko@mhk.co.il | 04-6544759

33
אמנת שירות
מועצה אזורית עמק יזרעאל > 2016

