
 

 

 

 בישובים לרכזי הקהילה קשרטבלת 

 מצורפת טבלה המרכזת את הסיוע הניתן ע"י מחלקות המועצה לפעילות קהילתית בישובים

 

 אפשרויות סיוע תחום עיסוק מייל טלפון איש הקשר שם המחלקה
 מקצועי / תקציבי

 מתנדביםמח' 
 

הרחבת השותפות   anaty@eyz.org.il 052-8334228 ענת ירון
 הפעילה בחיי הקהילה.

רתימת שותפים 
רה שימור והוק לפעולה,

 של מתנדבים.

ייעוץ פרטני לבעלי תפקידים. הכשרת וועדות 
ופעילים בנושא הנעה לפעולה )במסגרת קהילה 

בניית תכנית הוקרה לתושבים המתנדבים, פעילה(. 
 כולל מענק תמיכה  במימון פעילות הוקרה.

מכללת קהילה 
 פעילה
 

 הכשרת ועדות  dafnan@eyzl.org.il 6520066/7 דפנה נעה ליעז
 בישובים

הכשרה והעשרה לוועדות פעילות בישובים. נושאי 
הכשרה: עבודת צוות, הגדרת תפקידי הועדה, בניית 

תכנית עבודה, הכשרה מקצועית בתחום רלוונטי, 
 עבודה בממשקים עם ועדות נוספות 

 משלבים כוחות
 

 6520066/7 איריס פארן
 
 
 
 
 
 

 

iris@eyz.org.il 
 

עידוד יוזמות חברתיות 
יישוביות התורמות 
לקידום האחריות 

החברתית ולחיבור בין 
 אנשי הקהילה

 
 

 

ליווי בחשיבה, תכנון, כתיבת הפרויקטים. תמיכה 
כספית בפרויקטים שיעמדו בקריטריונים, על בסיס 

 מצ'ינג.

מערכי תמיכה 
 יישוביים

 iris@eyz.org.il 6520066/7 איריס פארן
 

הקמת והכשרת צוותים 
יישוביים הנותנים מענה 

רווחה  -בתחום התמיכה
 לחברי הקהילה.
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המרכז לטיפול 
קבוצתי בילדים 
 והדרכת הורים

 להורים הדרכה קבוצות   dalit@eyz.org.il 6520066/7 דלית רויטר
 והרצאות ביישוב
 . ההורות בתחום

 קבוצתי לטיפול המרכז י"ע מקצועית וילוו יסובסדו
 קבוצות המקדם ומתווך יוזם גורם להיות הישוב על

 .אלו
 מכללת ותיקים

 
 

 חשיפת המכללה בפני הוותיקים ביישוב מכללת וותיקים  riki@eyz.org.il 6401406 ריקי  שמעוני

תכנית עיר ללא 
 אלימות

 

 6520730 נטלי פאר
052-2512527

  

natalip@eyz.org.il  בתופעות וטיפול מניעה 
 מגוון על אלימות

 .סוגיהן

, אלימות באירועי תגובה לנוהל הנחייה 
 תפקידים לבעלי סיוע

 מדריך, נוער לבני סדנאות, ומניעה בהתמודדות
 .מחצלות סיירת', יב-'ד מכיתות מקצועי

 
בסמים מח' מניעת 

 ואלכוהול
 6520083 לילך כהני

050-2120695  
lilachk@eyz.org.il   תכלול פעילויות מניעה

בהקשר של סמים 
 ואלכוהול

מניעה: סדנאות, הרצאות להורים ובני פעילויות 
נוער, הקמה וליווי סיירות הורים, ליווי ישובים 

 בהתערבות במקרי שתייה/ ואו סמים.
 

 
 חינוך חברתי

 קהילתי
 

 6520083 לילך כהני
050-2120695 

 

lilachk@eyz.org.il    ליווי מערכות חינוך
 ,יישוביות 

 רכזי חינוך ורכזי קהילה

סיוע בהקמת מערכת חינוך חברתי בישוב, התאמה 
לאקלים היישובי, הדרכת מדריכים ורכזים 

בפורומים במועצה, ליווי באישורי קייטנות מול 
 משרד החינוך.

 מח' צעירים
 

 

 6520010 מורן ניר
 

moran@eyz.org.il  המועצה באתר קריטריונים לפי לגותמ וצעירים מלגות: 
  ₪ 1,000 עידוד

  ₪ 10,000 עד: חברתית מעורבות
 01.09.2016 ב יפורסם ז"תשע

 באירועי לצעירים הנחות, פסיכומטרי: צעירים
 ,המועצה של תרבות

 ניהול – השנה לאורך שונים קורסים, יזרעאלה
 ועוד אישי תקציב
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 מח' נוער
 

 מיה בירמן
 

 

6520078 naama@eyz.org.il   ליווי והנחיית המד"בים
 באופן שוטף

ליווי פעילות הנוער 
 י"ב-בישוב ז

ליווי פעילות תנועת 
 הנוער והש"ש בישוב

פיתוח תכניות פעילות 
ייחודיות בהתאם 
 לאוכלוסיות וצורך

 פורום ואישי –הנחיית מד"בים 
ליווי בניית תכניות חינוכיות שנתיות למערכת 

 החינוך החברתי בישוב  
 ליווי מקצועי לבניית תוכניות חינוכיות בישוב

 ליווי תהליכים בקבוצות הנוער בישוב

 מח' תרבות
 

6520081 ברכה כהן
  
  

 

bracha@eyz.org.il 
  

 

 ,שונים אירועים הפקות
 ומקומיים אזוריים

 כספי סיוע. המקומיות בהפקות פעולה שיתוף
 הזמר בחבורות כספית תמיכה" ,לישראל תרבות"מ

 . בישובים
 התרבות רכזי וליווי סיוע

 ,תלמדים הסעות  sadran@eyz.org.il 6520091/3 אורן חכם מח' תחבורה
 הפורמלי בחינוך

 .פורמלי והבלתי
 

 

 בטיחות בדרכים
 

ע"פ קריטריונים  פעילות בקהילהוסבסוד הסברה  בטיחות בדרכים   050-5511762 משה בר
 של הרשות לבטיחות בדרכים

 
 מח' ספורט

 
 ותכנית אפשרי בריא

 ארז ביטמן
 

 חן זרצקי

6520079 
 

6520709 
 

erezb@eyz.org.il 
 

chenz@eyz.org.il 

 קידום פעילות בריאות וספורט ביישובים.  ספורט ובריאות
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 אסיה אליה מח' איכות הסביבה
 שי שחל

0523-516441
  

 
 
 
 

 

shy@eyz.org.il  וסביבה קהילה רכז .
 ס"איכה ועדות עם קשר

 טיפול. ביישובים
 . אורגנית  בפסולת

 ופעילות נושא וכל הרצאות/ הפעלות/ סדנאות
 . ס"איכה לנושאי המודעות תאהעל את שיקדמו

 
 

 עמותת ותיקי העמק
 

 נוקי בן שושן
 תמי גרופר

 

6520104 
0528403085 

 
tammy@eyz.org.il 

 

 
מנהלת תחום תרבות 

ופנאי בעמותה 
ואחראית על מועדוני 

 הוותיקים בישובים

 

 6544726 ליאת וייסבוך מעברים בעמק
  

 

liat@mhk.co.il   סיוע,  כלכלי יתוחפ 
 ולתושבים לישובים

 יזמות תעסוקה בנושאי
 ועסקים

 

 עמותת התיירות
 

 -אורית מסר
 הראל
 

046797404 orit@eyz.org.il   פיתוח ועידוד התיירות
לעמק יזרעאל ולאזור 

 כלו.
עזרה וייעוץ בהקמת 

 יוזמות תיירותיות.
הכשרת העוסקים 

 בתיירות.
שיווק ופרסום העשייה 

התיירותית בעמק 
 יזרעאל ובאזור.

 
 

 

 אתרי התיירותהשתלמויות מקצועיות לבעלי 
 סיוע ליזמים

 הבאת סוכני נסיעות לסיורים באזור
 שילוב אתרי התיירות בפסטיבלים אזוריים
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 לאה זית בית האומנויות
 

6520112 
6520102 

Lea@eyz.org.il    בית:  מחול 
 עד הגן מגיל מחול ספר

 לבגרות מגמה.  ב"י
 בגבעת שלוחות.  במחול

 ובהושעיה אלה
, נגינה לימוד: מוסיקה
, הרכבים, שירה

.  ותזמורות מקהלות
 ומגמה ב"לחט מסלול

. במוסיקה לבגרות
 בית" פרויקט הפעלת

 שלוחות.  מנגן ספר
   ובהושעיה בשמשית

 

 חיה קליגר המועצה הדתית
 

 
 

   

 דוברות
 

 04-6520726 רחלי אבידוב
052-2840533 

 

Racheliav@eyz.org.il 
 
 

 

 מדי שנה לוח חלוקת.1
 בעמק תושב לכל שנה

 שנתיים עיתונים שני.2
, מגוונים נושאים עם

 קהילות, אנשים
 ויישובים

 כל עם שבועי ניוזלטר.3
 החדשות, המידע
 רועיםיוהא

 

 
, אתרים, מידע דפי – התושב עם קשר בנושא ייעוץ

 .ועוד פייסבוק
 בשגרה, בכך החפץ ישוב לכל תקשורתי ייעוץ

 ובחירום
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