אגף תפעול
איכות סביבה ותברואה • ארכיון • ביטחון • ספורט
קידום אורח חיים בריא • כח אדם • תחבורה • תרבות
אחריות כוללת | דן תנחומא  -מנכ"ל המועצה
תחומי אחריות:
• כח אדם ומשאבי אנוש.
• איכות סביבה ,תברואה ,היחידה הסביבתית ורישוי עסקים.
• מחלקת ביטחון.
• ארכיון המועצה.
• משק בית המועצה.
• מחלקת תחבורה.
• מחלקת התרבות.
• מחלקת ספורט וקידום אורח חיים פעיל ובריא.
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אגף איכות סביבה
•
•
•
•

אחריות על שירותי איכות סביבה ותברואה בכל יישובי המועצה ובשטחים הפתוחים.
מתן שירות יעיל כלכלי ומיידי ככל האפשר ,תוך שמירה על ערכי הקיימות והסביבה ושאיפה למיחזור
והפרדה מירביים.
האגף מספק שירותי חינוך סביבתי במוסדות החינוך ובקהילות ,ושירותי אכיפה סביבתית ביישובים
ובשטחים הפתוחים.
האגף שותף בקידום ובפיתוח יוזמות סביבתיות באתרי הטבע ובשטחים הפתוחים ,על מנת לקרב את
תושבי המועצה אל ערכי הטבע והנוף בסביבתם.

קריטריון

פינוי
וטיפול
בפסולת
ביתית
ומיחזור.

אשפה ופסולת ביתית :פינוי ,מיון,
מיחזור והפרדת פסולת .רכישה
ותיקון של כלי אצירה (פחים ומיכלים)
לפסולת ביתית ומיחזור.

הקצאת שטח מוגדר
לכלי אצירה .טיפול
במרכזי המיחזור
ואחזקתם השוטפת.
דיווח ועידכון האגף
כאשר יש צורך
בפינוי כלי האצירה
או בתיקונם.

פסולת
מוצקה,
פסולת
חקלאית.

למועצה הסכם מסגרת עם חברת פינוי הקצאת אתר
פסולת מוצקה .ההסכם עומד לרשות
מורשה .הזמנת
היישובים.
הפינוי ותשלום
עבור הפינוי.

פינוי של
פסולת
ביתית
מעסקים.

פינוי אשפה ביתית מעסקים
וממפעלים (ניירות ,שירותים ,אוכל,
משרדים) בלבד.

פינוי
וטיפול
בגזם.

טאוט
רחובות.

פינוי פגרי
בעלי חיים.

36

אחריות המועצה

אחריות ועד
מקומי /היישוב

הערות

המועצה לא מפנה כל
פסולת תעשייתית.

אין .המועצה מקצה בסל השירותים
תקציב לטיפול בגזם בהתאם לסוג
היישוב ולגודלו.

טיפול ופינוי גזם.
אופי הפינוי ודרך
הטיפול נקבעים על
פי החלטת היישוב.

המועצה מסבסדת על פי סוג היישוב-
קיבוצים ומושבים פעמיים בשנה,
יישובים קהילתיים ארבע פעמים
בשנה.
התקציב הועבר לרשות היישובים.

באחריות היישוב
לתאם את יום
הטאוט עם הקבלן
ולשלם לו.

פינוי פגרי בע"ח משלט מע"צ המוצב
ליד היישוב ועד שער הכניסה ליישוב.

פינוי פגרים
הנמצאים בשטח
הקו הכחול של
היישוב.

פינוי פגרים הנמצאים
בשטח חצר הבית -
באחריות התושב.

אגף תפעול

קריטריון

הדברת
מזיקים.

וטרנריה:
חיסון
בע"ח.

אחריות המועצה
טיפול במוקדי הדגירה וההתרבות
בשטחים הפתוחים .טיפול בכל מתקני
המועצה לרבות מתקנים ביישובים
(בתי ספר ,גני ילדים) .ייעוץ והכוונה
מקצועית בנושא.

אחריות ועד
מקומי /היישוב
טיפול והדברה
ברחבי היישוב.
טיפול והדברה
בחצר הבית.

הערות
המועצה אינה מדבירה
בחצר היישוב ובבתי
היישובים.

תיאום ופרסום
א .חיסון כלבים נגד מחלת הכלבת
לתושבים על
ביישובים ובבית המועצה .או אצל
הווטרינרים הפרטיים המורשים והמוכרים הגעת הווטרינר
לחיסונים בשעות
על ידי וטרינר הרשות.
אחה"צ .הקצאת
ב.סימון הכלבים בשבבים אלקטרוניים.
מלווה מתוך היישוב
ג.לכידת כלבים משוטטים בתיאום עם
ללוכד הכלבים
היישובים.
במהלך הלכידה.
ד.פיקוח לכידה והטלת קנסות על
טיפול בפגרים בתוך
בעליהם של כלבים שאינם קשורים או
כלבים שתקפו או נשכו  ,או כלבים שלא תחומי היישוב.
חוסנו.

חוק צער בעלי חיים  -מניעת
התאכזרות לבעלי החיים בתחומי
הרשות (בתים פרטיים ,פינות חי,
אורוות וכו').
בדיקת משנה  -בדיקת הבשר הנכנס
לתחומי המועצה.
עיסוקים
רישוי עסקים  -סוג האישור ובדיקת
נוספים של רפתות ולולים ,דירים ,אורוות ואף
השירות
חנויות ומפעלים לייצור ומכירה של
הוטרינרי
מזון מן החי.
טיפול בפגרים  -סילוק פגרי בעלי
חיים מתחומי המועצה (ולא בתחומי
היישוב) בכפוף להנחיות המשרד
לאיכות הסביבה.

פיקוח

עריכת ביקורות בבתי אוכל ,מסעדות,
אולמות שמחה וחדרי אוכל.
פיקוח על מכירת תכשירים וטרינריים
המיועדים לבעלי חיים.
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קריטריון

קשר רציף עם רשות הטבע והגנים
בנושא חיות בר.

דיווח למוקד
המועצה או ישירות
לפקח רשות הטבע
והגנים.

חינוך
סביבתי-
פעילות
סביבתית
במוסדות
החינוך.

הפעלת תוכניות חינוך סביבתיות בגני
הילדים ובבתי הספר ,לרבות גנים
ומוסדות חינוך פרטיים.

עדכון המוסדות
ביישוב לגבי
השירות שניתן על
ידי האגף.

סביבה
וקהילה-
פעילות
סביבתית
המתקיימת
ביישובים.

הקצאת משאבים (תקציב ופעילויות)
לכל פעילות קהילתית/סביבתית
שמתקיימת ביישוב.

הפעלת ועדת איכות
סביבה.
הקצאת תקציב
יישובי ייעודי
להשלמת התקציב
המועצתי.

חיות בר.

קריטריון

תפקיד
סיירי
שדות.
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אחריות המועצה

אחריות ועד
מקומי /היישוב

אחריות המועצה

אחריות ועד
מקומי /היישוב

אכיפת חוקי עזר בשטחים הפתוחים
ובישובים.

שמירה ואכיפה על
שטחים פתוחים
שבאחריות היישוב.
הסברה לתושב
בנושא.

איתור מפגעים סביבתיים ,מתן
התרעות וקנסות לפי צורך.

איתור מפגעים
ופינויים .דיווח
לסיירי המועצה.

איתור הפוגעים (באמצעות חקירת
מסמכים ,מצלמות ,עדים) ומתן קנסות
למי שעבר על חוקי העזר של הרשות.

עזרה לסיירים
בעבודת האכיפה.

הערות

אחריות התושב

התושב נושא באחריות
על מפגעים בשטחים
שנמצאים בבעלותו.

אגף תפעול

התחייבות ומדדי שירות:
א .לספק לתושבי המועצה את השירותים התברואתיים והסביבתיים בצורה היעילה והכלכלית ביותר.
ב .לספק את כל תחומי הלמידה ולהקנות הרגלי חיים מקיימים וסביבתיים על ידי שירות החינוך הסביבתי
והפעילות הסביבתית בקהילות.
ג .לעמוד בכל יעדי המשרד להגנת הסביבה בתחום האיסוף והטיפול בפסולת  -הפרדה במקור ,מיחזור ,חוק
האריזות ,פסולת חקלאית.
ד .לספק שירותי אחזקה ,הוספה והחלפה של כלי אצירה ביישובים.
ה .לתת מענה וטרינרי כנדרש בחוק בנושא בעלי חיים ,חיות מחמד וחיות בר.
ו .לספק הסברה ,התראה ואכיפה בכל הקשור למפגעים סביבתיים.
ז .לספק את כל השירותים השוטפים לתושב ,תוך התייעלות סביבתית וכלכלית משמעותית.
ח .תגובה מיידית לטיפול במפגעים סביבתיים.

אסף אליה  -מנהל האגף | טלפון במחלקה asi@eyz.org.il | 04-6520098
מירי מלכה  -מזכירת האגף | טלפון במחלקה mirim@eyz.org.il | 04-6520098
שי שחל  -רכז קהילה וסביבה | shy@eyz.org.il | 04-6520012
דפנה ליבנה  -רכזת חינוך סביבתי | dafnal@eyz.org.il | 04-6520012
ד"ר תאיס גרשמן  -וטרינרית רשותית | tais@eyz.org.il | 04-6520126
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ארכיון
מטרת המחלקה:
שימור ותיעוד ההיסטוריה של המועצה וייישוביה.

אחריות המועצה
לשמר ולתעד את ההיסטוריה של
המועצה ויישוביה.
שימור
ותיעוד

אחריות וועד מקומי /היישוב
הקמת ארכיון יישובי על ידי מציאת חדר
מתאים ביישוב ,דאגה לתנאי שימור נכונים
של החומרים ,מינוי ארכיונאי מתנדב והפנייתו
להכשרה מקצועית.
יישוב העומד בדרישות הסף יוכל לפנות
למועצה בבקשת סיוע להקמת ארכיון.

אסתר רויניק  -מנהלת ארכיון המועצה | טלפון במחלקה ester@eyz.org.il | 04-6520076

כח אדם
מטרת המחלקה:
טיפול בעובדי המועצה.
תחומי אחריות המועצה:
• מיון כח אדם ,קליטה ,ניוד וסיום עבודה.
• טיפול בזכויות סוציאליות של העובדים :קרן פנסיה ,קרן השתלמות וקופת גמל.
• יישום חוקת העבודה.
• ניהול נוכחות עובדים.
• קשר עם גורמי חוץ (משרדי ממשלה ,ארגוני עובדים) ופנים (הנהלת המועצה ,עובדים ,מנהלים).
ענת דומינסקי  -מנהלת המחלקה | anatd@eyz.org.il
מרב ברנדט שתיל  -מזכירת המחלקה | טלפון במחלקה meravbs@eyz.org.il | 04-6520037
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מחלקת הביטחון ומוקד המועצה
המחלקה עוסקת בביטחון שוטף ומפעילה את מוקד המועצה ,תוך שיתוף פעולה נרחב והדוק עם כוחות
הביטחון ,על מנת לסייע בתחומים שבאחריותה בשטחי המועצה.
בנוסף אחראית המחלקה על הכנת המועצה לזמן חירום.

אחריות המועצה
מוקד
המועצה
אחזקת
המקלטים

אחריות ועד מקומי/היישוב

הפעלת מוקד פניות לתושבים ,הפועל  24שעות,
שבעה ימים בשבוע.

רב''ש יישוב מתנדב בפיקוח מג''ב.
ארבעה רב"שים מגויסים הממומנים
על ידי מג"ב :עדי/הרדוף ,ציפורי/
הושעיה ,כפר החורש ,חנתון.

אחזקת המקלטים ביישובים.

ביצוע ע"י מחלקת אחזקה.

מוסדות
חינוך

ביטחון של מוסדות חינוך  -מאבטחים בשכר ברוב
מוסדות החינוך ,בהתאם להנחיית משטרת ישראל.
אחת לשלוש שנים מתקיים מכרז במשכ"ל לבחירת
החברה הקבלנית המתפעלת את המאבטחים ומעסיקה
אותם.

יחידת יפתח

יפתח  -הפעלת כיתת כוננות וחילוץ 50 .מתנדבים
שעברו הכשרה למשימות מיוחדות .אחת מ 12-יחידות
חילוץ בארץ .מתמחה גם בחילוץ מהריסות (כולל ציוד
מתאים) בשיתוף משמר הגבול.

מתמי"ד

מתמי"ד  -בסיס הפעלה של כ 350-מתנדבים לסיורי לילה
בין היישובים ,באחריות מג"ב .בכל לילה יוצאים  4סיורים
בשטחי המועצה.

חירום

הכנת המועצה והיישובים לשעת חירום (מפגש שנתי
אחד לפחות ).אחזקת מחסני מל"ח במועצה.

לעודד מתגייסים חדשים למתמי"ד.

הקמת צוות חירום יישובי ותחזוקתו
לפחות פעמיים בשנה.

שיתוף פעולה רציף עם כוחות הביטחון .שיתוף פעולה
עם צה"ל ,משטרה ,מג"ב ,כיבוי אש ומד"א.
שיתוף פעולה רציף עם גורמי הביטחון במועצות
שכנות ובערים שכנות.
שיתופי
פעולה

מיגון
יחידת כיבוי

שיתוף פעולה רציף עם גורמים בשטח (קק''ל,
רשוה''ט ,מקורות ,ח''ח וכו').
שיטור קהילתי  -משטרת ישראל נותנת כלים
ליישובים ולתושבים בכל הקשור ביחסי הגומלין
משטרה/קהילה .במקרים שבהם הטיפול אינו יכול
להתבצע במרכז לשיטור קהילתי ,השוטר הקהילתי
יקשר את הפונה ויכוון אותו לטיפול הקצה.

פנייה והפניה בנושאים של ונדליזם
והתפרעות ביישוב ,סכסוכי שכנים,
אלימות ,המלצות בנושא מיגון,
המלצות ומתן ייעוץ חוקי ,הזמנה
להרצאות בפני בני נוער ,הורים,
תושבים -והכל תוך שמירה על
דיסקרטיות מלאה.

ייעוץ במיגון בתים ומוסדות ביישוב.

הפניית הגורמים הרלוונטים למח' ביטחון.

הפעלת כיבוי אש הכוללת  15חברים שעברו הכשרות
מתאימות .ליח' ציוד כיבוי אישי ,כבאית ומס' גרורי
כיבוי .האימונים והפעילות בשירות כיבוי אש עפולה.
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תפקיד סייר
השדות

אחריות המועצה

אחריות ועד מקומי/היישוב

מחלקת ביטחון מעסיקה שני סיירי שדות לצורך
שמירה על בטחונם ורכושם של יישובי המועצה ושל
תושביהם ,ופיקוח אזורי בתחום המועצה (כולל אכיפה)
לצד גורמי הביטחון .הסיירים הם בעלי תעודה והסמכה
המתירה להם לעקוב ולעצור כל פעילות שאינה חוקית.

מזכיר היישוב ידווח למוקד המועצה
או לסייר על כל עבירה על החוק
שמתבצעת בשטח היישוב.

הסייר מקבל התרעה דרך מוקד המועצה ,ומגיע
במהירות למקום .הסייר מעדכן את הגורמים
הרלוונטיים (משטרה ,מינהל ,רשות שמורות הטבע,
קק"ל ,רשות העתיקות" ,פיצוח").

מוסר הדיווח למוקד (בעל תפקיד/
תושב) יגיע למקום כדי למסור פרטים
מדויקים.

טיפול מקצועי באירוע.
עיכוב אדם או רכב עד הגעת גורמי החוק.
המשך טיפול עפ"י הנתונים ובהתאם לשיקול דעתו
של הסייר.
תיעוד האירוע ביומן המוקד.
ביצוע מבצעים יזומים (תצפיות ,מארבים ,התקנת
מצלמות) למיגור עבירות חוזרות ונשנות.

היישוב/התושב יכול לפנות ולבקש
סיוע ביוזמות אכיפה נקודתיות.

התחייבות ומדדי שירות
מענה מיידי במוקד המועצה הפועל  365 ,24/7ימים בשנה ,העברת הפנייה לגורם המקצועי המטפל,
ובקרת ביצוע.

משה אלקנה  -קב"ט ומנהל מחלקת ביטחון | ביפר | 49172 :נייד | 050-5306691 :מירס057-5306691 :
קרן שחר  -מנהלת מוקד המועצה | keren@eyz.org.il | 04-6520086
אברהם אבידן  -קב"ט מוסדות חינוך/סייר | נייד | 050-6599822 :מירס057-7752288 :
רפ"ק רון רוזנר  -מפקד בסיס הפעלה ,המתמי"ד | נייד | 050-6273859 :מירס057-7725967 :
דגן פריג'  -פקח  /סייר מועצה | נייד050-5562897 :
בארי פלטי  -פקח/סייר מועצה | נייד054-7002544 :
מוקד המועצה  24שעות ביממה04-6520100 | 108 :

42

אגף תפעול

ספורט
מטרות המחלקה:
המועצה ,באמצעות מחלקת ספורט ,פועלת להטמעת העיסוק בספורט כחלק מאורח חייהם של תושבי
המועצה .זאת באמצעות חינוך ומודעות לאורח חיים בריא ,נגישות וזמינות  -במתקני ספורט ונופש פעיל,
איכות בשירות  -במתקנים ובהדרכה ,מצוינות  -בהישגים ספורטיביים ,בייצוג ובתמיכה בעמותות ספורט.

תחום

כדורסל

אחריות עמותת כחול לבן
בי"ס לכדורסל עמק יזרעאל פועל זו השנה ה 15-ברוב יישובי
המועצה ,ומיועד לבנות ובנים בכיתות א'-ה' .מאמני הקבוצות הינם
מאמנים מוסמכים ומקצועיים המתמחים בעבודה עם הגילאים
הצעירים .ביה"ס שם דגש רב על הפן החינוכי חברתי ורואה בכדורסל
כלי חינוכי המלמד את הילדים לשתף פעולה ולהתגבר על מכשולים.
הכדורסל מקנה משמעת עצמית ומעניק לילדים חוויה מהנה
ומיוחדת .כל קבוצה מתאמנת פעמיים בשבוע ,כל אימון כשעה.
בנוסף לאימונים מתקיימים מפגשים ומשחקים מול קבוצות האזור.

אחריות הוועד
המקומי/יישוב
ארגון חוגי ספורט
מקומיים .באחריות
היישובים להעביר את
הפרסומים והמידע
הנשלחים ליישובים
בנושא הפעילות
הספורטיבית.

כיום משחקים בענפי הספורט השונים כ 850-שחקנים ושחקניות.
קבוצות הדגל של המועצה זוכות בשנים האחרנות באליפויות
ובגביעים רבים .בנוסף יש למועצה נציגים קבועים בנבחרות
ישראל הצעירות לבנים ובנות.

שחייה

ענף השחייה הוא מן המובילים בתחום המועצה .מקצוע השחייה
לא רק מפעיל את כל מערכות הגוף ,אלא גם מקנה ביטחון רב
לעוסקים בו .כיום יש כ 230-שחיינים פעילים ,המתאמנים לפי
קבוצות גיל ולוקחים חלק בתחרויות אזוריות וארציות .בנוסף לכך
אנו מפתחים את ענף השחייה במים פתוחים .לרשותנו עומד צוות
מאמנים מן הטובים בארץ.

כדור רגל

מועדון כדורגל עמק יזרעאל  -מכבי חיפה .האימונים מתקיימים
במגרשי הכדורגל בנהלל .המועדון מופעל על ידי מכבי חיפה
בשיתוף מ.א .עמק יזרעאל וכפר הנוער ויצו נהלל .בית הספר
לכדורגל מעניק את היסודות הנכונים ואת הבסיס המקצועי ביותר,
שיאפשר לכם להפוך בעתיד לכדורגלנים מקצוענים .האימונים
בבית הספר מיועדים לילדים בגילאי  .6-13השחקנים המצטיינים
ישולבו בקבוצות הליגה של מכבי חיפה.

ניווט

ספורט הניווט הינו ספורט אתגרי ,המשלב בתוכו תחרות
ספורטיבית ופעילות עממית לכל המשפחה .ספורט זה משלב
יכולת גופנית ,חשיבה ,ראייה מרחבית וקריאת מפת ניווט.
במסגרת איגוד הניווט מתקיימים במשך כל השנה ארועי ניווט
רבים ,ביניהם ריצת ניווט ,ניווט אופני הרים ופעילות של ניווט
עממי .מועדון ניווט "עמק יזרעאל" מארגן במסגרת איגוד הניווט
פעילויות רבות :ארועים מקומיים וארציים ,ניווטים רגליים וניווטי
אופני הרים ,כאשר בכל אירוע מתקיים גם מסלול עממי לכל
המשפחה .במסגרת המועדון מתקיים חוג לילדים ונוער בהדרכתו
של טל עופר  -המעוניינים מוזמנים להצטרף.
מתקיימת פעילות ניווט גם במסגרת בתי הספר של המועצה:
ב"שגיא"" ,העמק המערבי" ו"עמקים -תבור".

מועדון הניווט מופעל
על ידי קיבוץ שריד.
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אחריות עמותת כחול לבן

תחום

מרכז הסיף בכפר יהושע מוכר על ידי היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים במכון
וינגייט .הענף מתפתח מאוד בשנים האחרונות .ספורטאי המרכז מתחרים בתחרויות על פי רמתם.
סיף

שלוחה נוספת פעילה בשמשית ויש תכנון לשלוחות נוספות .המאמן הראשי של ענף הסיף
הוא שלומי אייל ,אשר ייצג את ישראל במשך שנים רבות באליפות העולם .ענף הסיף מעניק
לעוסקים בו ביטחון עצמי רב ומשמעת אישית גבוהה מאד.

התעמלות

בית הספר להתעמלות קרקע ,מכשירים וקרקע פועל באולם הספורט בגבעת אלה .זהו בית ספר
מקצועי ,שבו מתאמנים כ 150-מתעמלים ומתעמלות מכל הסביבה .בנוסף קיימת שלוחה נוספת
עם התמחות באקרובטיקה עם  80משתתפים .הקבוצות בבית הספר מחולקות על פי גילאים ורמות.
ספורט זה מומלץ מאוד ,מכיוון שהוא מפתח קשת רחבה של מיומנויות יסוד כגון קואורדינציה ,שיווי
משקל ,התמודדות עם פחדים ,גמישות ,פיתוח כוח וביטחון עצמי.

כדור רשת

מרכזים בגבת ,מזרע ,שריד וכפר תבור ( המיועד לתושבות גזית  ,עין דור ואחוזת ברק ).

מדדי השירות
• שוויון הזדמנויות בקבלת שירותי ספורט עממיים ותחרותיים.
• המועצה האזורית שמה לה למטרה לפתח את הספורט העממי ולסייע בכל יוזמה חדשה.
ארז ביטמן  -מנהל המחלקה | erezb@eyz.org.il

קטי ויינר  -מזכירת המחלקה | טלפון במחלקה katty@eyz.org.il | 04-6520080

קידום אורח חיים פעיל ובריא
משרד הבריאות מוביל בשיתוף משרדי החינוך ,התרבות והספורט את 'התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים
פעיל ובריא' בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית .החזון של התוכנית הלאומית הינו קיומה של סביבה
המאפשרת לאוכלוסייה לשמור על בריאות ועל משקל תקין במעגל החיים באמצעות תזונה נבונה
ופעילות גופנית .מועצה אזורית עמק יזרעאל הינה המועצה האזורית הראשונה שלוקחת חלק בתוכנית
הלאומית ובכך מצטרפת לשורה של ערים שכבר שותפות בתוכנית.
במסגרת התוכנית ,מתוך אחריות לבריאות התושבים שבתחומה ,המועצה האזורית עמק יזרעאל מתחייבת:
• להגביר את מודעות השותפים לחשיבות קיום אורח חיים פעיל ובריא ,בדגש על פעילות גופנית ותזונה
נבונה ,על-פי עקרונות השוויון ,הבריאות ,הקיימות ובשיתוף הקהילה.
• לחנך ולהקנות לתושבים את המשאבים ,הכלים והמיומנויות הנדרשים לשמירה על בריאותם ולשיפורה.
זאת על בסיס תוכנית עבודה מדידה ומוערכת ,הכוללת מגוון פעילויות פנאי ,ספורט ותזונה.
• לפתח את השטחים הציבוריים שבתחומי שיפוטה ,כך שיתאפשר לתושבים לקיים אורח חיים פעיל ובריא,
בשיתוף אגף הנדסה במועצה ומשרדי ממשלה שונים.
• להיות רשות מובילה בבריאות תושביה ובקידום אורח חיים פעיל ובריא ,התפתחות שתיבחן באמצעות סקר
שנתי שיופץ בקרב השותפים .בהתאם לממצאי הסקר יינתן מענה לצרכי התושבים בתוכניות הבאות.
חן זרצקי  -מנהלת פרויקט רשות מקדמת אורח חיים פעיל ובריא

משרד | 04-6520709 :ניידchenz@eyz.org.il | 050-6587111 :
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תחבורה
מטרות המחלקה:
מחלקת התחבורה רואה עצמה אחראית להסעת התלמידים בבטחה למוסדות החינוך וחזרה לביתם .ההסעות
שבאחריות המחלקה יבוצעו ברמת השירות הגבוהה ביותר.
בהתחייבות זו מביאה מחלקת התחבורה לידי ביטוי את קשרי העבודה ואת האחריות ההדדית בין המחלקה
לממשקים במועצה ובמוסדות החינוך ,ואת שיתוף הפעולה עם ההורים.

אחריות מועצה

הסעות
תלמידים

מעקב
מוקד
זמין
תחנות
הסעה

שימושים
נוספים

אחריות ועד מקומי /יישוב /תושב

הסעות תלמידים :בהתאם להנחיות אגף חינוך
מעמידה המחלקה הסעות בטוחות ואמינות לבתי
הספר וחזרה .מחלקת תחבורה מתכננת את מערך
ההסעות ואחראית על ביצוע ומעקב ההסעות.
בשיתוף אגף חינוך ובתי ספר מפורסמים נהלי
התנהגות התלמידים בהסעות.

היישוב יאתר נציג מטעמו לשיתוף
פעולה בכל הנוגע להסעות (תכנון
מסלול האוטובוסים ביישוב ,ויסות
כמויות התלמידים לרכבים השונים,
בעיות ברמה יישובית וכו').

הסעות תלמידי חינוך מיוחד :בהתאם להנחיות
אגף חינוך מוסדרות הסעות ייעודיות לתלמידי
חינוך מיוחד הזכאים לכך.

הקשר מתבצע ישירות בין ההורים
לאגף חינוך.

התנהגות תלמידים בהסעות ובתחנות :אנו
מקיימים הדרכות לתלמידים בשיתוף אגף חינוך
ומוסדות החינוך .בעיות התנהגות תלמידים
מטופלות בשיתוף אגף חינוך.

דיווח מיידי על התנהגות חריגה של
התלמידים .ישנם יישובים המפעילים
מלווים בהסעות התלמידים על חשבון
היישוב/ההורים.

מעקב ובקרה :אנו עורכים ביקורות ומעקב אחר
מערך הסעות תלמידים ,הן של האוטובוסים
הצהובים והן של קבלני המשנה.

דיווח מיידי על חריגות בכל תחום:
איחורים כרוניים ,רכבים לא תקינים,
נהגים לא ראויים ,שינויים במסלול
הנסיעה המתוכנן וכו'.

ניתן להתקשר למוקד המועצה  24/7בכל בעיה
ושאלה.

לרשות היישובים והתושבים.

תחנות הסעה :תחנות ההסעה ביישובים קבועות,
לאחר שאושרו על ידי קצין בטיחות בהסעות.

הקמת התחנות ותחזוקתן באחריות
היישוב .מזכיר היישוב יפנה למחלקה
אם נדרשים שינויים בתחנות ההסעה.

הסעות נוספות :בשעות שבהן האוטובוסים
הצהובים פנויים אנו מקיימים הסעות עבור
מחלקות המועצה השונות (נוער ,חינוך ,תרבות)
ויישובי המועצה.

בעלי תפקידים ביישובים מוזמנים
לבקש הצעות מחיר להסעות יישוביות
בשעות הפעילות ,לטובת הפעילות
היישובית.

צי אוטובוסים צהובים :אנו דואגים לעדכן ולחדש
את צי האוטובוסים הצהובים העומדים לרשותנו.
פיתוח צוות :אנו עורכים השתלמויות והכשרות
לנהגים.
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מדדי שירות
מחלקת התחבורה מתאמת עם חברת ההסעות את פרטי ההסעה ,על בסיס תכנון שנתי מוקדם ועל פי נתוני
משרד החינוך ונתוני המועצה.
מערך ההסעות מבוקר באופן שוטף במשך כל השנה.
פניות למוקד המועצה לאחר שעות העבודה יטופלו למחרת .פניות דחופות/נקודתיות יטופלו תוך  24שעות.
פניות הדורשות טיפול ארוך יותר יטופלו תוך  48שעות .במקרה של התארכות הטיפול ,הפונה יעודכן.
אורן חכם  -מנהל המחלקה | sadran@eyz.org.il
אנט טוביאנה  -מזכירת המחלקה | טלפון במחלקה anet@eyz.org.il | 04-6520091
משה פולק  -קצין בטיחות | moshep@eyz.org.il | 04-6520089
מירי שטיינברג  -ניהול הסעות חינוך מיוחד | טלפון במחלקה miris@eyz.org.il | 04-6520028

פניות :מוקד המועצה 04-6520100
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תרבות
מטרות המחלקה:
• מחלקת התרבות מקדמת תרבות פנאי מעשירה ואיכותית לרווחת התושבים ,בדגש על טיפוח תרבות
מקומית יוצרת בעזרת רכזי התרבות היישוביים ודרך הבניית תשתיות ארגוניות.
!• ברמה המועצתית תקדם המחלקה תרבות איכותית וייחודית הנותנת מענה רחב לצורכי התושבים.

אחריות המועצה
פעילות ביישובים במגוון נושאים :ספרות ,קונצרטים קאמריים,
מספרי סיפורים לילדים ,מפגשי קריאה ,מפגשי שירה ,מפגשים
על פי נושא ,הופעות של חבורות/מקהלות זמר ביישובים,
פעילות תמיכה וסיוע ליוזמות מקומיות תרבותיות ביישובים .סיבסוד
ביישובים למופעים/מפגשים מקומיים על ידי "תרבות לישראל".

פעילות
אזורית

תמיכה

אחריות ועד מקומי/
יישוב
תרבות מקומית ביישובים.
מספרי סיפורים סבסוד
תרבות לישראל ומחלקת
התרבות והספרייה האזורית.
העברת פרטי הארוע
למחלקת התרבות .המועצה
תשלם על הארוע ותחייב
את היישוב לאחר סיבסוד.

פעילות במוקדים אזוריים :סדרת מנויי "תיאטרון איכותי בעמק",
הצגות שונות ,מנוי לילדים והורים ,מנוי ערבי שירה מופעי
מחול ,מוסיקה קלה ,קונצרטים ,תערוכות ,קולנוע ,שבוע הספר
העברי ,פעילויות במוזיאונים ומופעים שונים באולם ביפעת
ובאמפי נהלל.

פרסום המידע בסיוע איש
הקשר ומזכירות היישוב.

ארגון והפקת טקסים וארועים מרכזיים :ערב הוקרה למתנדבים
ו"פרס העמק" ע"ש גדעון צימבל ,הקפות שניות בשמחת תורה,
טקס יום השואה והגבורה ,טקס יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל" ,שרים לזכרם"  -ערב סיפורים ושירה לזכר הנופלים,
פעילות לכל המשפחה ביום העצמאות בויצו נהלל  ,פסטיבל
"חלב ודבש" בשבועות.
ערב הוקרה לוותיקי העמק ,ערב הוקרה לנשות העמק.

הפצת המידע לתושבים.

ארגון והפקת טקסים וימי עיון בנושאים שונים וביוזמות של
גופים שונים ותושבים "כנס גבתי" במוזיאון ביפעת .יום עיון
ביוזמה והפקה ,אלי שמיר.

הפצת מידע לתושבים.

תמיכה כספית בסך  5000ש"ח במקהלות ובחבורות זמר
יישוביות ,וארגון מופעים ללהקות במהלך השנה .ארגון כנס
אזורי בפסטיבל "חלב ודבש".

התקשרות של מזכיר היישוב
או מנהל המקהלה/חבורת
הזמר למחלקת התרבות.
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אגף תפעול

אחריות המועצה
קידום
יוזמות
הדרכה
וליווי

קידום וסיוע ליוזמות תרבותיות שונות (תיאטרון המילה  -הרדוף,
תיאטרון-תמרת) .הסיוע הינו בהתקשרות עם גופים ממשלתיים
והקצאת במה (אחת לשנה) באולם המופעים יפעת/מזרע.

התקשרות של מזכיר
היישוב ומנהל היוזמות
למחלקת התרבות.

הדרכה ,ליווי וסיוע לפעילי תרבות ביישובים .קורס שנתי.

נציגות של ועדת תרבות
בהכשרה שנתית.

ניהול והפעלה של להקת "פינה בעמק"  -הלהקה הייצוגית של
המועצה.

פנייה למחלקת תרבות
לבקשת הופעה של להקת
"פינה בעמק" .לצורך כך
נדרשים :אולם או במה,
כסאות ,אירוח חברי הלהקה.
המופע כולל הגברה במימון
מחלקת התרבות.

הפעלת אולם התרבות האזורי יפעת -תרבות במגוון תחומים,
ברמה גבוהה ובעלויות סבירות.
קיום הופעות שונות באמפי ויצו נהלל.

הפצת הפרסומים לידיעת
התושבים.

פינה
בעמק

אולם
אזורי
ביפעת,
אמפי
ויצו
נהלל
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אחריות ועד מקומי/
יישוב

אגף תפעול

מדדי שירות
 .1ידע ,היכרות והתמצאות בעולם התרבות בישראל על כל תחומיו  -כדי לפעול מתוך הבנה
ואמות מידה מקצועיות.
 .2איכות ומגוון  -פעילות התרבות הקנויה שלנו היא באיכות גבוה.
 .3טיפוח תרבות מקומית לצד הבאת תרבות קנויה  -אנו רואים את תפקידנו לא רק בהבאת תרבות
מהמרכז לעמק ,אלא גם בסיוע ליישובים בקיום ארועים מקומיים ובעידוד גופי תרבות הפועלים
ביישובים וברמה אזורית ,על ידי שיתוף פעולה עם גורמי התרבות ביישובים.
 .4נגישות למידע  -אנו משתמשים במגוון כלים כדי להביא לידיעת כלל התושבים את המידע על הפעילות:
פלאיירים ,אינטרנט ,דיוור ישיר .כן ניתנת אפשרות להזמין כרטיסים ולשלם מראש לרוב האירועים
בטלפון ( מערכת ממוחשבת להזמנת כרטיסים באינטרנט או בטלפון באולם התרבות האזורי יפעת).
 .5נגישות לקהלים מיוחדים  -הסעות למבוגרים ,שמירת מקומות למוגבלים ,אוזניות לכבדי שמיעה,
סידורי חניה ונגישות לנכים ומוגבלים ,ועוד.
 .6מחירים נמוכים מהקיים בשוק  -מחירי הכרטיסים לאירועים שלנו נמוכים יחסית למרכז הארץ,
ודומים למחירים הקיימים באזורנו.

ברכה כהן  -מנהלת המחלקה | bracha@eyz.org.il | 04-6520081
חלי לוי  -מזכירת המחלקה | hali@eyz.org.il | 04-6520082
מאיה אדר קדוש  -מזכירת מחלקה | mayaa@eyz.org.il | 04-6520172
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