גופים נוספים

עמותת ותיקי עמק יזרעאל
מטרת העמותה:
עמותת ותיקי עמק יזרעאל אחראית על מערך השירותים לוותיקי עמק יזרעאל

אחריות העמותה
מרכז היום סב יום  -מרכז יום שפועל במשך
כל השנה למעט מועדים וחגים .המרכז מספק
למשתתפים מגוון פעילויות :פעילות חברתית,
חוגי בחירה ,פעילות תרבותית ובריכה טיפולית.
כל משתתף משלם השתתפות עצמית ,והמועצה
מוסיפה השלמה וסיבסוד .בסב יום מופעל מוקד
מידע ,ייעוץ והדרכה לקשיש ולבני משפחתו ,כולל
טיפול פרטני וקבוצות תמיכה.

אחריות ועד מקומי/
יישוב
עידוד הוותיקים
להצטרף למרכז.

הערות
לתושבי המועצה ,במחיר
ההשתתפות העצמית
כלולות ארוחות בוקר
וצהריים.

יחידת איתן הנמצאת בסב יום  -יחידה מוגנת
לקשישים הנמצאים בתהליך של ירידה קוגניטיבית
ותפקודית (דמנציה).
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קהילה כפרית תומכת  -מעניקה שירותים
המסייעים לשמירה על עצמאותם ועל איכות
חייהם של ותיקי העמק בביתם .ביטחון אישי
באמצעות לחצן מצוקה  24שעות ביממה ,תחזוקת
בית על ידי אב בית  -תיקונים ועזרה קלה .שירות
רפואי בשעות הערב והלילה ובסופי שבוע וחגים,
פעילות חברתית ותרבותית ,יעוץ וסיוע במיצוי
זכויות לניצולי שואה.

עידוד הוותיקים
להצטרף לקהילה.

תוכנית הפועלת בשיתוף
עם אש"ל ,משרד הרווחה
והמועצה .המשתתפים
משלמים השתתפות
עצמית על פי תעריף
קבוע לזוג או לבודד.
המועצה משלימה למחיר
מנוי מלא.

מרכז הידרותרפי לשימור וקידום בריאות  -טיפולי
הידרותרפיה .שחייה טיפולית ושיעורי שחייה.
התעמלות בריאותית ,התעמלות לנשים ,התעמלות
שיקומית ,טיפולים במים ,פעילות במים לפעוטות,
לילדים ונוער וקורסי הדרכה .קיימת אפשרות של
השכרת הבריכה למסיבות וארועים.

פרסום השירות.

השתתפות עצמית של
המשתתפים .הנחה
לתושבי המועצה
ולמבקרי מרכז היום.

ארגון טיולים וסיורים בארץ ובעולם.

פרסום השירות.

השתתפות עצמית
בהתאם לסוג הטיול
והאזור .הטיולים בארץ
מלווים על ידי מנהלת
תחום תרבות ופנאי.
הטיולים בעולם כוללים
גם ליווי רפואי.

מועדוני ותיקים ביישובים בשיתוף
מחלקת הרווחה  -ליווי ,תמיכה וייעוץ ליישובים.
כמו כן ניתן עידוד כספי שנתי לכל מועדון פעיל
על פי קריטריונים שנקבעו.

על כל ועד יישוב לתקצב
בתקציבו השנתי ₪ 150
עבור כל ותיק מגיל 65
המתגורר ביישוב .תקציב
זה מיועד לפעילות
יישובית למען הוותיקים.

גופים נוספים

אחריות העמותה

אחריות ועד מקומי/
יישוב

גיל תרבות  -בשיתוף מחלקת התרבות  -סדרת הצגות למנויים באולם התרבות
בקיבוץ יפעת .המנוי כולל הסעות מהבית .העמותה אחראית לקיום ההסעות
ולליווי באולם.

פרסום השירות.

שישי בשבילי ישראל  -תוכנית של צעידה מאורגנת בשביל ישראל.

פרסום השירות.

פעילות למען ניצולי שואה ,מיצוי זכויות ,מתן טיפול תמיכה פרטני  /קבוצתי
וקיום פעילות תרבות ייחודית ,ביקורי בית.

פרסום השירות.

קיום קבוצת תמיכה לבני זוג ובנים/בנות מטפלים עיקריים בחולים כרוניים
ודמנציה

פרסום השירות.

נוקי בן שושן  -מנהלת העמותה | טלפון במחלקה nuki@eyz.org.il | 04-6520104
דורית דוק  -מזכירת העמותה | טלפון במחלקה doritd@eyz.org.il | 04-6520103
תמי גרופר  -רכזת חברתית | tammy@eyz.org.il | 04-6520725
נועה לוי  -מרכז הידרותרפי | noa-l@eyz.org.il | 04-6420195
תמר להב  -מנהלת איתן | tamarl@eyz.org.il
סיגל אהרון  -רכזת פעילות לבריאות ומתנדבים | sigal@eyz.org.il | 04-6520733
קרנית כהן  -עו"ס סב-יום | karnitc@eyz.org.il | 04-6520106
מרגלית רואי  -עו"ס סב-יום | margalit@eyz.org.il | 04-6520135
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בית האמנויות למוסיקה ומחול
מטרות המחלקה :קידום המחול והמוסיקה בעמק יזרעאל.
בית האמנויות למוסיקה ומחול הינו מוסד אמנותי-חינוכי ,המטפח דורות של אוהבי נגינה ,ריקוד ואמנות.
הלימודים בבית האמנויות מבוססים על שיעורים יחידניים או קבוצתיים ,ובנוסף להם מתקיימת קשת רחבה
של פעולות העשרה  -הרכבי נגינה שונים ,מופעים ,סדנאות ועוד.
בנוסף ללימודים הסדירים לבני נוער וילדים מקיים בית האמנויות פעילות מגוונת ,המכוונת לבתי הספר
באזור ,לאנשי חינוך ,לתלמידי מוסדות אחרים ולקהל הרחב .מפעילות זו נשכרים קודם כל התלמידים שלנו
וכמובן הקהילה כולה .בית האמנויות ממוקם סמוך לבית המועצה האזורית והמכללה האקדמית עמק יזרעאל,
ומצטיין בתכנונו הפונקציונלי ובציודו המודרני.
עם צוות בית האמנויות נמנים מורים מן השורה הראשונה בארץ ,ביניהם מוזיקאים ,יוצרים ויוצאי להקות
מחול ידועות .כל המורים הם בעלי נסיון עשיר הן בתחום המקצועי והן בתחום החינוכי.
בית האמנויות פועל במסגרת "העמותה לקידום המחול ,המוסיקה והאמנויות עמק יזרעאל" ובפיקוח משרד
החינוך ,ונהנה מתמיכת המועצה האזורית עמק יזרעאל.
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גופים נוספים

מחול

מוסיקה

פרויקטים

אחריות בית האמנויות

אחריות הוועד המקומי/יישוב

המרכז למחול מקדם ומטפח מאות תלמידי
מחול מצעדיהם הראשונים בטרום מחול ,דרך
מגוון שיעורי המחול המקצועיים  -בלט קלאסי,
פוינט ,מחול מודרני ,ג'אז ,ריקודי בטן ,היפ-הופ
וקומפוזיציה  -ועד למגמת בגרות במחול בהיקף
של חמש יחידות לימוד ,המוכרת ע"י משרד
החינוך .במרכז מתקיימות פעילויות שונות כגון
פעולות העשרה ,סדנאות אמן ,מפגשים עם להקות
מחול וכנסי מחול ארציים .כמו כן מתקיימים מופעי
סיום שנה ושיעורים פתוחים עם ההורים.

שלוחות מחול ביישובים  -שלוחות
בית האמנויות מאפשרות לתלמידים
צעירים (כולל כיתה ו') ללמוד ברמה
גבוהה ובנוחות רבה ביישוב בו הם
גרים או בסמוך אליו .תלמידי השלוחות
משתתפים במופעים השונים ,ויכולים
להשתלב מאוחר יותר בתוכנית
המקצועית של בית האמנויות ,הכוללת
גם מגמות בגרות במחול.

מגמת בגרות במחול  -התוכנית מאושרת על ידי
משרד החינוך ,מקנה  5יחידות לימוד לבגרות,
וכוללת לימודים מעשיים ועיוניים (תולדות
המחול ,מוסיקה ואנטומיה) בשיתוף עם כל
ביה"ס התיכוניים .מגמת הבגרות נפתחת בכיתה
י' וממשיכה לכיתות י"א וי"ב .כן ניתן ללמוד בבית
האמנויות לקראת עבודת גמר לבגרות במחול.
ההרשמה בבתי הספר התיכוניים של המועצה
ובבית האמנויות .הלימודים בשעות אחה"צ.
ההצטרפות למגמה מותנית בניסיון קודם בקלאסי
ובמודרני .בנות המגמה יוצרות ריקודים משלהן
לערב "עבודות אישיות".

בשיתוף פעולה עם כל ביה"ס
התיכוניים.

מרכז המוסיקה הינו בית מוסיקלי רב-תרבותי
לילדים ,בני נוער ומבוגרים יהודים וערבים מכל
אזור הצפון .המרכז מקיים פעילות מוסיקלית
עשירה וענפה בשלושה תחומים עיקריים שמפרים
זה את זה.
התלמידים מקבלים שיעורים יחידניים במגוון רחב
של כלי נגינה .במסגרת המרכז מתקיימת פעילות
שבועית של גופי ביצוע ייצוגיים ,שמופיעים
בבתי הספר ,בארועי תרבות ובכנסים ארציים
ובינלאומיים.
בנוסף פועלת במרכז מגמת בגרות למוסיקה ,בה
משתתפים תלמידים מכל אזור הצפון .במגמה
לומדים התלמידים תיאוריה ,סולפז' והרמוניה,
ספרות המוסיקה ,תולדות הג'אז וקומפוזיציה.

בשלוחות מרכז המוסיקה בבתי
הספר בשמשית ,בהושעיה ובהרדוף
מתקיימים שיעורי נגינה פרטניים :כלי
נשיפה (חלילית ,חליל צד ,קלרינט,
סקסופון ,חצוצרה ,קרן יער ,טרומבון,
בריטון ואבוב) ,כלי קשת (כינור ,ויולה
וצ'לו) ,גיטרה ,פסנתר ופיתוח קול.
תלמידי השלוחות של מרכז המוסיקה
ביישובים מוזמנים להשתתף בהרכבים
הייצוגים בבית האמנויות ,בכיתות אמן,
בסדנאות מיוחדות ובקונצרטים.
מרכז המוסיקה עמק יזרעאל פועל
בפיקוח משרד החינוך ,ומכין תלמידים
לבגרות בנגינה בהיקף של  5יח"ל (ניתן
להגיע עד  10יח"ל).

פרויקטים מוסיקליים רב תרבותיים :תוכניות
ייחודיות במרכז למוסיקה  -תוכנית מפנה לטיפוח
מוסיקאים צעירים מצטיינים ,יהודים וערבים.
מחנה קיץ רב תרבותי .אודיטוריום השלום -
הקמת מרחב התכנסות לקונצרטים.
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מוסיקה

פרויקטים

אחריות בית האמנויות

אחריות הוועד המקומי/יישוב

מרכז המוסיקה הינו בית מוסיקלי רב-תרבותי
לילדים ,בני נוער ומבוגרים יהודים וערבים מכל
אזור הצפון .המרכז מקיים פעילות מוסיקלית
עשירה וענפה בשלושה תחומים עיקריים שמפרים
זה את זה.
התלמידים מקבלים שיעורים יחידניים במגוון רחב
של כלי נגינה .במסגרת המרכז מתקיימת פעילות
שבועית של גופי ביצוע ייצוגיים ,שמופיעים
בבתי הספר ,בארועי תרבות ובכנסים ארציים
ובינלאומיים.
בנוסף פועלת במרכז מגמת בגרות למוסיקה ,בה
משתתפים תלמידים מכל אזור הצפון .במגמה
לומדים התלמידים תיאוריה ,סולפז' והרמוניה,
ספרות המוסיקה ,תולדות הג'אז וקומפוזיציה.

בשלוחות מרכז המוסיקה בבתי
הספר בשמשית ,בהושעיה ובהרדוף
מתקיימים שיעורי נגינה פרטניים :כלי
נשיפה (חלילית ,חליל צד ,קלרינט,
סקסופון ,חצוצרה ,קרן יער ,טרומבון,
בריטון ואבוב) ,כלי קשת (כינור ,ויולה
וצ'לו) ,גיטרה ,פסנתר ופיתוח קול.
תלמידי השלוחות של מרכז המוסיקה
ביישובים מוזמנים להשתתף בהרכבים
הייצוגים בבית האמנויות ,בכיתות אמן,
בסדנאות מיוחדות ובקונצרטים.
מרכז המוסיקה עמק יזרעאל פועל
בפיקוח משרד החינוך ,ומכין תלמידים
לבגרות בנגינה בהיקף של  5יח"ל (ניתן
להגיע עד  10יח"ל).

פרויקטים מוסיקליים רב תרבותיים :תוכניות
ייחודיות במרכז למוסיקה  -תוכנית מפנה לטיפוח
מוסיקאים צעירים מצטיינים ,יהודים וערבים.
מחנה קיץ רב תרבותי .אודיטוריום השלום -
הקמת מרחב התכנסות לקונצרטים.

לאה זית  -מנהלת בית האמנויות ומרכז המחול | lea@eyz.org.il | 04-6520112
עינת נינבורג  -מזכירת הבית | einat@eyz.org.il | 04-6520102
עליזה רויזנר  -מזכירת מרכז המחול | alizar@eyz.org.il | 04-6520132
גלי יגר  -מנהלת מרכז המוסיקה | gilij@eyz.org.il@eyz.org | 04-6520133
רותי ברג  -מזכירת מרכז המוסיקה | rutib@eyz.org.il | 04-6520134
אורי בן דוד  -מנהל פרוייקטים | uri@eyz.org.il | 04-6520712
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מפעם עמק יזרעאל וגליל עליון
מפעם עמק יזרעאל הוא אחד משמונה מרכזים להדרכה ולפיתוח ארגוני ,שהוקמו על ידי משרד הפנים
והרשויות המקומיות במטרה לקדם את הפעילות המקצועית והניהולית בשלטון המקומי בישראל.
המפעמים עוסקים בניהול ובביצוע הדרכה ברשויות המקומיות ,בפיתוח ארגוני ובניהול איכותי בקרב
הנבחרים והעובדים ברשויות המקומיות .כן עוסקים המפעמים בפיתוח ואיגום תחומי ידע מקצועיים
וניהוליים הייחודיים לשלטון המקומי ,תוך התמחות בהכנת חומר מקצועי ומעודכן לשימוש
כלל המערכת המוניציפלית.
המועצה האזורית עמק יזרעאל נבחרה על ידי משרד הפנים כמקום משכנו של המפעם האזורי,
הנותן שירות לכ 60-הרשויות המקומיות באזור העמקים הצפוניים ,הגליל העליון והתחתון והגולן.

אלה אילת  -מנהלת המפעם | טלפון במפעם ela@eyz.org.il | 04-6520007/110

יזרעאלים  -תכנון ובנייה
הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה  -יזרעאלים.
הוועדה המקומית היא גוף סטטוטורי ,הפועל בנפרד מהמועצה האזורית על פי חוק התכנון והבנייה
ומופקד על מרחב התכנון הכולל את מ.א .עמק יזרעאל ועוד  3רשויות נוספות.
תחומי העיסוק של הוועדה:
• רישוי בנייה  -מתן היתרי בנייה למבנים ולשימושים.
• אישור תשריטי חלוקת קרקע.
• ייזום וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות ובתוכניות מפורטות.
• טיפול בתוכניות מתאר מחוזיות וארציות.
• מידע והדרכה לגבי ייעודי קרקע וזכויות בנייה.
• פיקוח על הבנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
מידע על ייעודי קרקע ,תוכניות מתאר ומידע שוטף על פעילות ורישוי בנייה
ניתן לקבל באתר האינטרנט של הוועדה www.yizraelim.org.il
משרדי הוועדה נמצאים בקיבוץ מזרע ,על יד המוסך.
קבלת הקהל :ימי ב’ ו -ד’ בין השעות 08:00-12:30
מתכננים מתקבלים גם בימי ה’ בתאום מראש.
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