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לשנת  2015ויעדים לשנת 2016
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דרכי קשר עם מועצה מקומית זכרון יעקב
04-6297100 טלפון ראשי
04-6390304 פקס
:106 מוקד
.04-6391126 מטלפון קווי או דרך נייד106 ✦ מענה אנושי בחיוג
moked106@zy1882.co.il 106 ✦ דואר אלקטרוני לפניות מקוונות למוקד
www.zy1882.co.il  דרך אתר המועצה106 ✦ פניה מקוונת למוקד
.”✦ פניה מקוונת דרך דף פיסבוק “מועצה מקומית זכרון יעקב
www.zy1882.co.il פניה למחלקת פניות הציבור – דרך אתר המועצה
פנייה ישירה לבעלי תפקיד במועצה
) (אלפוןwww.zy1882.co.il ✦ דרך אתר המועצה
.)✦ דרך דף פיסבוק “מועצה מקומית זכרון יעקב“ (טאב צרו קשר

www.zy1882.com
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מועצה מקומית זכרון יעקב

Emergency phone Numbers:
Police: 100  ׀Magen David Adom: 101  ׀Fire service: 102
Local Authority call center: 106 or 04-6391126
Water and sewage services:1800-800-223 / 04-8569696

★

Contains contact details for various departments of the municipality offices
as well as information useful to residents of Zichron Ya'akov, for example
culture events, Synagogues, volunteer opportunities and medical facilities.
Additionally there is a part time English speaking social worker with
responsibility for new immigrants-tel: 04-6297182.

דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,
אני מתכבד להציג את דו”ח סיכום שנת הפעילות  2015והיעדים אותם הצבנו לעצמנו
בשנת .2016
שנת  2015הסתיימה זה עתה ,שנה מלאת עשייה וסיפוק רב בכל תחומי החיים כאן
במושבה הנפלאה שלנו.
נבנו מוסדות חינוך רבים ,נסללו כבישים ונחנכו כיכרות ,התחלנו בתוכנית שיקום בשכונות
הוותיקות רמת צבי ונווה שרת ,פרויקט תמ”א  38יצא לדרך ואיתו הבשורה למאות
משפחות ולזוגות הצעירים ,תכניות שדרוג גני המשחקים יצאה לדרך בכל רחבי המושבה,
זכינו בפרסי חינוך חשובים ובראשם פרס חינוך יישובי לשנת  2015ופרס  5כוכבי יופי
מטעם ארץ ישראל יפה .עוד דברים רבים וטובים שנעשו כאן למענכם ובשבילכם.

זו הזדמנות להודות לאנשים נפלאים שעושים עבודת קודש יום יום שעה שעה ,עובדי
המועצה המסורים ,עובדי המתנ”ס ,חברי לשולחן הנהלת המועצה ,המתנדבים הרבים
וכמובן לכם תושבים יקרים על שיתוף הפעולה ,האכפתיות והדאגה לכל הסובב אותנו.
שלכם,
אלי אבוטבול
ראש המועצה

מועצה מקומית זכרון יעקב

שנת  2016מציבה בפנינו יעדים חדשים וחשובים :בניית אולמות קולנוע יס פלאנט,
סינימטק זכרון יעקב ,בית גיל הזהב ,בית נוער מכבי וחנוכת בית הנוער העובד והלומד,
בניית “בית הילד” ,מגרש הכדורגל ,חנוכת בית ספר יעב”ץ החדש ,בניית  3פעוטונים
חדשים ,הקמת אתר הקומפוסט החדש ,פרויקט לזוגות הצעירים בני הישוב ועוד עשרות
בשורות חשובות למען איכות חיינו כאן.
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נתונים כלליים על המועצה המקומית
זכרון יעקב משתרעת על שטח שיפוט של כ 32,000 -דונם מתוכם
כ –  7,000דונם שטח אורבאני ו –  25,000דונם שטח חקלאי ,יערות ושמורות טבע.
היישוב מונה כ 22,000-תושבים.
המועצה המקומית זכרון יעקב הינה מועצה מקומית נבחרת עפ”י פקודת המועצות
המקומיות.
ראש המועצה ,מר אלי אבוטבול ,נבחר לקדנציה שלישית כראש המועצה
ב .22/10/2013 -המועצה מונה  13חברים ,כאשר  11מתוכם הנם חברי קואלציה.
למועצה המקומית  16ועדות שונות המורכבות מנבחרי ציבור ,עובדי מועצה ומתנדבים
מהישוב.
קיימות  13ועדות חובה (ביטחון ומשק לשעת חירום ,מכרזים ,רכש ,הנחות ,הקצאת
קרקעות ,ביקורת ,מאבק בנגע הסמים המסוכנים ומניעת אלימות ,הנהלה ,שימור אתרים,
איכות סביבה ,ועדת תחבורה ,ועדת הנצחה ,ותמיכות) ו 3 -ועדות רשות (חינוך ,שמות
לרחובות ,יקיר זכרון יעקב).
את רשימת הועדות והרכבן ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצהZy1882.co.il .

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

סה”כ כונסו בשנת  2015כ 113 -ישיבות של הועדות מתוכן  21ישיבות מליאת מועצה.
לשירות התושבים וחברי הועדות עומדים כלים ממוחשבים לשיפור הקשר עם התושב.
אתר אינטרנט בימים אלו מתבצעת התאמת נגישות לאתר האינטרנט בהתאם לתקנות
הנגזרות מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .ההנגשה תבוצע בגין כל שירות או
מידע אודות השירות הניתן באמצעות האתר ,בהתאם לנדרש בחוק.
באתר מופיעים פרטי התקשרות עם עובדי המועצה במחלקות השונות וקיימת אפשרות
לביצוע פעולות כגון :ביצוע תשלומים ,רישום לגני ילדים והורדת טפסים שונים.
כמו כן יש אפשרות לצפות בפרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה.
מוקד עירוני המוקד פועל  24שעות ביממה ,עוקב אחר הטיפול בפניות תושבים ,ובמקרי
חירום מפעיל כוננים .הפניות מועברות  on-lineבאמצעות מכשירי טאבלט לבעלי
תפקידים הנמצאים בשטח,לצורך מתן מענה מהיר ויעיל.
בשנת  2015טיפל המוקד ב 11,162 -פניות.
כמו כן ,במסגרת חוק חופש המידע -לכל אזרח/תושב ניתנת הזכות לקבל מידע מהרשות
המקומית .התהליך לבקשת מידע וסוג המידע המבוקש נעשה בהתאם לתקנות ומגבלות
החוק.

4

אגף הנדסה
אגף הנדסה אחראי לביצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה
וחזונה בתחום בינוי ופיתוח:
✦ תכנון וקידום תוכניות ארוכות טווח ,ויזום פרויקטים בתחום התשתיות והבניה הציבורית.
✦ תחזוקה שוטפת נאותה של כל מערכות התשתית ההנדסית בישוב.
✦ מתן תמיכה הנדסית למחלקות המועצה השונות.
✦ מתן שירותים הנדסיים לקהל הרחב ובכלל זה תושבים ,קבלנים ,מתכננים ,יזמים.
✦ ייצוג המועצה בפני מוסדות חוץ כגון משרדי ממשלה ,החברה הלאומית לדרכים ועוד.
תוכניות ארוכות טווח ושיפור תשתיות הישוב:
✦ השלמת תוכנית כוללנית (מתאר) .2040
✦ שיפור השירות לתושב בכל הנוגע לשירותים הנדסיים ,הסדרת מפגעים שדווחו למוקד .106
✦ הכנת תוכנית אחזקה יישובית רב שנתית.
✦ הקמת מאגר מידע ממוחשב בנושא תשתיות הנדסיות של הישוב (מערכת .)G.I.S
מבני ציבור:
✦ סיום בניית ארכיון היסטורי –  1.8מיליון .₪
✦ סיום ביצוע עבודות הרחבת מועדון נוער לתנועת הנוער העובד והלומד  1.7 -מיליון .₪
✦ בניית בית ספר לבנות פלך וישיבת בנים  20 -מיליון .₪
✦ ממ”דים ,הנגשה וחצר בגני ילדים הזית-שחף  1.4 -מיליון .₪
✦ סיום עבודות הקמת ספריית ילדים  2.5 -מיליון .₪
✦ שיקום בית הקשתות ובריכת בנימין  2 -מיליון .₪
מרכז הילד

מועצה מקומית זכרון יעקב

פרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2015
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אדריכלים ומתכנני ערים ( )1994בע"מ ©
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סינימטק זיכרון יעקב

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

מבני ציבור:
סינמטק תכנון
במתחם אגד הישן | הדמיית התכנון
ומגורים

✦ מבנה קפיטריה משרדים בפארק המושבה.
✦ הקמת ביה”ס יסודי יעבץ בסמיכות לתיכון ממ”ד החדש.
✦ מבנה כיתות ,אודיטוריום ומגרשי ספורט בתיכון המושבה.
✦ הרחבת מבנה למחלקת רווחה בנוה שרת.
✦ מרכז הילד בסמוך לקאנטרי זכרון.
✦ מרכז מבקרים בגן המייסדים.
✦ חצרות המושבה בסמוך למדרחוב.
✦ מתחם לב המושבה ומגרש ספורט מכבי.
✦ גני ילדים במתחם דיור מוגן.
✦ מעון יום תלת כיתתי בשכונת חלומות זכרון.
תכנון תשתיות:
✦ צומת הרחובות פינלס ,הרצל ,תרע”ב.
✦ רחוב הכובשים.
✦ כיכר בכביש  652ורחוב מעוף הציפור.
✦ כיכר בכביש  652ורחוב צופית.
✦ חניון ציבורי במרכז המושבה מדרך ניל״י.
✦ התחברות מרחוב הרצל לחניון “בזק”.
✦ מגרש כדורגל באזור תעסוקה מערבי(בסמוך לכביש .)4
✦ פיתוח חצר הספרייה.
✦ קו ביוב רחוב אחי אילת.
✦ דרך המגינים ודרך תשתיות.
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דיור מוגן

עוזי גורדון בע"מ אדריכלים ומתכנני ערים

עבודות פיתוח כבישים,תשתיות ומתקנים

1
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✦ כיכר בית אל  1.4 -מיליון .₪
✦ גשר להולכי רגל מעל כביש  652ליד ביה”ס התיכון  2.2 -מיליון .₪
✦ שיקום כבישים ומדרכות ברחובות :השקד ,גפן ,הנדיב ,גולומב ובית צורי.
✦ כביש ומדרכות ברחוב כ”ט בנובמבר .₪ 300,000 -
✦ כביש  652טיילת מערבית ומצפור  2.5 -מיליון .₪
✦ הסדרת טיילת בן גוריון .₪ 700,000 -
✦ הסדרת מעקות בטיחות בדרך אהרון .₪ 220,000 -
✦ הסדרת כביש וריבוד קיבוץ גלויות .₪ 150,000 -
✦ השלמת מדרכות בשמורה .₪ 50,000 -
✦ שיקום תשתיות וכבישים בשכונת רמת צבי .₪ 750,000 -
✦ החלפת גדרות מגרש טניס רחוב תש”ח .₪ 45,000 -
✦ הסדרת רחוב גאולים  2.7 -מיליון .₪

מועצה מקומית זכרון יעקב

תוכניות בניין יישוביות:
✦ ש/792/ב המגינים המייסדים – התכנית אושרה.
✦ ש 1058 /כניסה מזרחית לזכרון יעקב  -התוכנית אושרה.
✦ ש“ 916/זמארין”  -התכנית אושרה להפקדה.
✦ אזור תעסוקה משותף.
✦ בנים ממשיכים ברחוב גאולים.
✦ דיור מוגן בזכרון יעקב.
✦ סינמטק.
✦ הרחבת בית העלמין.

✦ הקמת מגרש מיני פיץ’ בגבעת עדן .₪ 180,000 -
✦ הסדרי בטיחות ברחוב עזריאלי .₪ 70,000 -
✦ פיתוח תשתיות במתחם ש 11 - 619/מיליון .₪
✦ פיתוח תשתיות במתחם ש 9 - 343/מיליון .₪
✦ תחילת פיתוח תשתיות במתחם  11322חלקה  1.6 - 63מיליון .₪
✦ תחילת פיתוח תשתיות במתחם ש 580/מיליון .₪
✦ תחילת ביצוע כיכר בצומת הכניסה לתיכון המושבה,
כביש  652ורחוב מעוף הציפור –  1מיליון .₪
✦ פיתוח תשתיות ש.₪ 200,000 - 564/
✦ שצ”פ ש.₪ 800,000 - 564/
✦ השלמת תשתיות חשמל בערוגות רבקה .₪ 200,000 -
 1חלק מהפרויקטים טרם הסתיימו.

מועצה מקומית זכרון יעקב
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פרויקטים לביצוע במהלך שנת 2016
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✦ הקמת תחנת שאיבת ביוב בפארק היין וקווי הולכה  20 -מיליון .₪
✦ הקמת מבנה כיתות ,אודיטוריום ומגרשי ספורט בתיכון המושבה  9 -מיליון.
✦ מגרש כדורגל באזור התעסוקה  7 -מיליון .₪
✦ אנדרטה למתנדבי הצבא הבריטי בגן המייסדים .₪ 70,000 -
✦ העתקת צריף לשימור מרחוב תרע”ב למתחם המוזיאון .₪ 180,000 -
✦ הקמת בית ספר יעב”ץ–  16מיליון .₪
✦ קידום תכנון בית ספר דמוקרטי קשת.
✦ מתחם חניון מדרך ניל״י לכיוון חניון בזק – .₪ 400,000
✦ הסדרת כניסה לחניון בזק מרחוב הרצל .₪ 200,000 -
✦ בור חירום לתחנת שאיבה נווה שרת .₪ 400,000 -
✦ רחוב הכובשים  8 -מיליון.
✦ רחוב המגינים ודרך התשתיות  9 -מיליון.
✦ פיתוח חצר הספרייה .₪ 300,000 -
✦ השלמת בטיחות מעקות ובמפרים ברחבי הישוב .₪ 400,000 -
✦ מתחם ערוגות רבקה  3 -מיליון.
✦ תכנון וביצוע פארקי כלבים .₪ 350,000 -
✦ קו ביוב רחוב אחי אילת .₪ 180,000 -
✦ קידום קו הולכה ביוב משותף פארדיס.
✦ תכנון שביל אופניים סובב זכרון.
✦ תכנון מסלולי אופניים עירוניים.
✦ מועדון נוער לתנועת מכבי.
✦ התקנת מתקני כושר בפארק תחושות זכרון יעקב .₪ 200,000 -
 2לא כולל את פרויקט חצרות המושבה המוערך בכ 38-מיליון.
נדב הדר
מהנדס המועצה
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מועצה מקומית זכרון יעקב ★ 20152016
יס פלנט

דבר סגן ראש המועצה
תושבים יקרים אני שמח לפרוס בפניכם את סיכום פעילותי במהלך  2015עם קבלת
מינוי כסגן ראש רשות המחזיק את תיק התיירות וממונה על פרויקט פארק היין.

מועצה מקומית זכרון יעקב
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סיכום שנת  2015ויעדי  2016בתחום התיירות

במהלך החציון האחרון נחתמו הסכמים עם הגופים אשר יבצעו את עבודות התשתית
הכוללות עבודות עפר ,ביוב וחשמל במתחם פארק היין.
במסגרת עבודות התשתית תיבנה תחנת שאיבה חדשה בעלות של כ 20 -מיליון .₪
צפי עליה על הקרקע לתחילת עבודות העפר תחילת חציון ב’ .2016
במהלך שנה זו אנו עוסקים בהכנת תוכנית שיווק ומיתוג למתחם הקסום שיבנה.
התוכנית מהווה פריצת דרך בתכנון מתחמי תיירות ומהווה מנוף לפיתוח התיירות
והתרבות בזכרון יעקב ובאזור כולו.
במהלך  2016יתקיימו פעילויות שיווקיות לקידום התיירות בזכרון יעקב ,יבוצעו כנסי
סוכנים ומדריכי טיולים אשר קיבלו סקירה על האזור וחלקם כבר היום מגיעים לכאן עם
קבוצות תיירים.
אירועי “לילות קיץ” היוו מנוף תיירותי ועסקי למדרחוב במהלך חופשת הקיץ ובחגי
תשרי.
הידוק הקשר עם הסוכנות היהודית ופרויקט תגלית .יעדי  2016אנו נמשיך לחזק את
הקשר עם סוכני נסיעות ומנהלי תרבות ברשויות מקבילות מתוך רצון להגדיל את תנועת
התיירות הנכנסת למושבה.
נמשיך את תוכנית “לילות קיץ” ונרחיבה גם למוקדים נוספים כגון הפארק.
בברכת המשך עשייה פורייה
מישה בלומנפלד
סגן ראש המועצה
יו”ר מנהלת פארק היין
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דבר סגנית ראש המועצה
כמחזיקת תיק שיפור פני הישוב החל מחודש מאי  2015אני שמחה לפרט בפניכם את
סיכום עשייתי בחודשים אלו ,כמוכן אפרט את היעדים בהם אתמקד במהלך .2016

סיכום פעילות 2015

✦ פיקוח על עבודות הקבלנים בתחום פינו אשפה ,גזם והדברה.
✦ דגש על אכיפת הוצאת פסולת וגזם על-פי תוכנית יישובית.
✦ גיבוש תוכנית פעולה לצמצום מטרד היתושים.
✦ שיפור מערך הבטיחות בהיסעים הציבוריים.
✦ הקמת פלטפורמות נוספות לטובת הנגשת מידע לתושב.

יעדי 2016

★
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20152016

צילה רשף
סגנית ראש מועצת
זכרון יעקב

מועצה מקומית זכרון יעקב

✦ הקמת אתר אינטרנט חדש למועצה העומד בחוק הנגישות ,צפי השקת האתר
החדש  -סוף רבעון א׳ .2016
✦ מימוש תוכנית פעולה לצמצום מטרד היתושים -התוכנית כוללת מערכי שיעור
והסברה לתלמידים ,ניטור כלל בתי האב בישוב ומוסדות ציבוריים ,ייעול עבודת
ההדברה וצמצומה למקורות ממוקדים ע”י ניתוח מפה יישובית אליה ינוקזו כלל פניות
התושבים באמצעות מערכת חדשה שנרכשה לטובת שיפור השליטה.
✦ ביצוע מעקב ובקרה אחר החלטות מליאת המועצה.
✦ השקת אפליקציה לתושב בה ירוכז כלל המידע לתושב ,החל מאירועים במושבה וכלה
במידע לשעת חירום ,דיווחים למוקד עם אפשרות העברת תמונת המפגע.
האפליקציה תאפשר לכל תושב להיות מעודכן בכלל המידע ואף לעקוב אחר
פניותיו למוקד.
✦ גיבוש אמנת שירות לקביעת מדדי זמן לטיפול בפניות הציבור.

מחלקת איכות סביבה וגינון
סיכום פעילות בתחום איכות הסביבה 2015

✦ בשנת  82% 2015מתושבי המושבה הפרידו פסולת בצורה טובה  -טובה מאוד.
✦ בשנה זו קיימת ירידה מתמשכת בשיעור הפסולת הממוצעת להטמנה לתושב.
✦ בשנת  2015המועצה חילצה מהפסולת  18%אריזות .חילוץ האריזות מהפסולת
מתבצע באתר אמניר עפולה עבור תאגיד ת.מ.י.ר ,ולכן אין צורך בפחים כתומים
ברחבי היישוב.
✦ האוכלוסייה בזכרון יעקב גדלה בקצב של  3.4%לשנה ,למרות זאת ובזכות
השתתפותכם בתהליך הפרדת פסולת במקור ,כמות האשפה ביישוב לא עלתה,
כפי שניתן לראות מהגרף הבא:

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

עלייה בפסולת להטמנה אם לא היה מהלך של הפרדה

✦ הוקם פורום פעילי סביבה בזכרון יעקב – תושבי המושבה לוקחים חלק פעיל
במתרחש בסביבתם ומקדמים מיזמי סביבה .התכנית כוללת :הרצאות בתחומי קיימות,
תכנון והובלת פרויקטים סביבתיים ,גיבוש והכשרה של צוותים לקידום מיזמים אישיים
וקבוצתיים.
✦ הוטמעה תוכנית לצמצום שימוש בכלים חד פעמיים במוסדות החינוך.
✦ החל תהליך הפרדת פסולת אורגנית בעסקים :מסעדות ,בתי קפה ,חנות ירקות,
וחדרי אוכל בפנימיות המגזר החרדי.
✦ גינה קהילתית בשכונה חרדית ברמת צבי – מיזם בשיתוף עם רמת הנדיב ובנות
הקהילה החרדית.
✦ יער מאכל צמוד למשעול ניר ברחוב ביאליק  -מיזם בשיתוף עם רמת הנדיב
וגן ראשונים.
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✦ נווה שרת – חידוש כל ריהוט הרחוב (ספסלים  ,פחים ,לוחות מודעות).
✦ כנס רשויות חוצות גבולות לקראת אפס פסולת להטמנה – הכנס היווה שיא בפעילות
רבת השנים במושבה בנושא הפסולת ושילב בין שלושה גורמים :הרשויות המקומיות,
המשרד להגנת הסביבה והחברה האזרחית .בכנס נכחו ראשי ערים ,נציגי המשרד להגנת
הסביבה ופעילים סביבתיים.

יעדים לשנת  2016בתחום איכות הסביבה

✦ פתיחת תחנת המעבר לטיפול בפסולת אורגנית בשטח המוניציפלי של זכרון יעקב.
✦ המשך הטמעת תכניות חינוכיות סביבתיות בגני ילדים ובבתי הספר.
✦ הרחבת פעילות הוועדה לאיכות סביבה :בנייה ירוקה ,תחבורה מקיימת ועוד.
✦ פיתוח תכניות קהילתיות בנושאי קיימות ואיכות סביבה במגזר החרדי.
✦ סיום הטמעת תהליך הפרדת האשפה בבתי עסקים ברחבי היישוב .
✦ תהליך שיתוף ציבור לגבי עתידו של מתחם גיבור בנווה שרת בשיתוף רמת הנדיב.

מדור גינון
סיכום פעילות מדור גינון 2015
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מועצה מקומית זכרון יעקב

✦ שיקום כיכר הספרייה.
✦ הקמת שני פארקי כלבים אחד בגבעת עדן והשני בנווה שרת.
✦ המשך הקמה ושדרוג של גנים ציבוריים (מתקני משחק ,משטח בלימה ,הצללות).
		
✦ שדרוג תשתיות השקיה ברחבי המושבה – החלפת ראשי מערכת ישנים להשקיה
ציבורית בראשי מערכת חדשים עם שליטה מרחוק.
✦ שיקום ערוגות בשכונות ברחבי המושבה.
✦ ביצוע  -חורשת הבאר.
טליה מבור
מ .מחלקת איכות הסביבה וגינון

20152016

יעדי מדור גינון לשנת 2016

★

✦ שיקום תשתיות השקיה ברחבי המושבה – הכנת תוכנית מפורטת.
✦ רחוב קרן היסוד – תכנון תשתיות ,צמחיה ,ומרכז מיחזור.
✦ כיכר רוטרי צמוד לבית אל – הקמת כיכר כולל צמחיה ופסל.
✦ שיקום איי תנועה בכניסה הדרומית.
✦ פיקוח על עבודות גינון קבלניות.
✦ ביצוע תוצאות סקר עצים בישוב.
שדרוג והקמת גני משחק ברחבי הישוב:
✦ גן אורבך (וילות בחורש)– הקמה מחדש (משטח ,הצללה ,מתקנים).
✦ גן לאה (קרן היסוד) – הקמה מחדש (משטח ,הצללה ,מתקנים).
✦ גן השמורה – שדרוג ( משטחי בלימה ושדרוג מתקנים).
✦ גן סימה (רמת צבי) – שדרוג מתקנים.
✦ גן המייסדים – הצבת מתקני כושר חדשים כולל משטח בלימה.
✦ גן גולומב (רמת צבי) – הצללה.
✦ גן קרניאל (הצללה) – הצללה.

מחלקת חינוך

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

כללי

✦ בבעלות המועצה חמישה בתי ספר יסודיים מכיתות א’-ח’ ,בהם לומדים כ2,700 -
תלמידים ושני בתי ספר תיכוניים:
תיכון המושבה כיתות ט’-י”ב בו לומדים כ 950 -תלמידים ותיכון ממ”ד (ממלכתי דתי)
כיתות ז’-י”ב בו לומדים  300תלמידים.
✦ בשנת הלימודים תשע”ה אחוז הזכאים לבגרות בתיכון המושבה עמד על 92.4%
ובתיכון הדתי אחוז הזכאים עמד בקירוב על .95%
✦ בבעלות המועצה כ 25 -גני ילדים בהם מתחנכים כ 750 -ילדים.

סיכום פעילות שנת 2015

בתי ספר
✦ הורחבו מספר הכיתות המקוונות בכלל בתי הספר היסודיים.
✦ קיימת מגמת עליה בכמות התלמידים בתיכון המושבה הלומדים  5יח’ מתמטיקה -
 200תלמידים ו 5 -יח’ אנגלית 500 -תלמידים.
✦ בשנת  2015נבנה מבנה תיכון דתי חדש לאוכלוסייה הדתית ממלכתית במושבה.
✦ כלל בתי הספר בישוב הוסמכו לבתי ספר ירוקים בהיבט הפעילות האקולוגית
המבוצעת בכל אחד מהם.

גני ילדים
✦ הוספה סייעת שניה בגנים מעל  30ילדים בהתאם לרפורמת הסייעת השניה.
✦ בוצעה התקנה של מערכות לגילוי אש.
✦ הותקנו הצללות קבועות בגני ילדים ,שודרגו בחלק מהגנים משטחי הבלימה בחצרות.
✦ שנת  2015התמקדה בנושא הבריאות -שילוב שיננית בגני חובה והעלאת המודעות
לבריאות הפה והחניכיים.
✦  2גנים שפתיים הוטמנו בישוב -מתוכם אחד במגזר החרדי.
✦ עידוד לשותפות בפעילות חקלאית במסגרת מפגשים בגן האקולוגי בערוגות רבקה.
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משכ”ל (מרכז שיפור כישורי למידה)
✦ הרחבת סוגי הטיפולים הניתנים במרכז.
✦ שילוב תלמידים מתיכון המושבה במסגרת “מחויבות אישית” כחונכים במשכ”ל.
✦ הרחבת השירותים למען אוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים כולל שימוש במתקני
החווה החקלאית.
✦ הטמנת מרפאה בעיסוק בבתי ספר.
✦ סיום תכנון פרויקט “בית -הילד” -מרכז טיפולי משולב למשכ”ל ,לשירות הפסיכולוגי
וטיפות חלב.
קב”ס (קצין ביקור סדיר)
✦ המשך מניעת נשירה ע”י הטמעת תוכנית התערבות לתלמידים בסיכון לנשירה.
✦ ביצוע מעקב אחר תלמידים הלומדים במסגרות חינוך חוץ ישוביות.
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★

פעילות קהילה משותפת המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת חינוך
✦ פיתוח המודעות של הקהילה כלפי אנשים בעלי נכויות וצרכים מיוחדים – קיום
אירועים יישוביים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים סביב היום הבינלאומי לזכויות
האדם עם המוגבלויות בחודש דצמבר.
✦ הרחבת השירותים גם לסדנאות טיפוליות לילדים ולהורים.
✦ העמקת פעילות במסגרת “מחויבות אישית” בתיכון המושבה בשכבת י’.
✦ מתן מענה וסיוע לבתיה”ס בנושאים שונים ומגוונים – המחלקה לשירותים חברתיים –
בתיה”ס – חינוך.

20152016

שפ”ח  -שירות פסיכולוגי חינוכי
✦ המשך הטמעת תוכנית “מיטיבה” -שפ”ח זכרון יעקב נבחר מתוך  10מרכזים
לשירותים פסיכולוגיים בארץ ,במסגרת התוכנית הוקמה קבוצה טיפולית בשלושה בתי
ספר .בכל קבוצה כ 7 -ילדים שאותרו כילדים בעלי סיכון חברתי גבוה ,הקבוצה מונחית
על -ידי פסיכולוגים אשר מדריכים את ההורים ואת ציוותי בית הספר.
✦ השתתפות רכזת גיל הרך של שפ”ח בשולחן עגול מח’ חינוך .בעקבות השתתפות זו
הוקם פרויקט הממומן ע”י שפ”י (משרד החינוך) המאפשר לפסיכולוג להיכנס השנה
לטיפת חלב למתן ייעוץ והדרכה למשפחות בנושא גיל הרך.
✦ הקמת שפ”מ (שירות פסיכולוגי משלים) המאפשר מתן מענה טיפולי פרטני ,זוגי
ומשפחתי .השירות כרוך בתשלום ומסובסד ע”י המועצה.

מועצה מקומית זכרון יעקב

קידום נוער
✦ איתור מסגרת אלטרנטיבית מקצועית עבור נערים “ברשת עתיד” (מסגרת הכשרות
מקצועיות מטעם משרד החינוך).
✦ צמצום תופעת התלמידים המנותקים בישוב ,תוך מניעת נשירה סמויה.
✦ עידוד פעילות התנדבותית במטרה לחזק את הקשר עם הקהילה.
✦ העלאת הישגי הבגרויות בקרב התלמידים הניגשים.

שבוע הספר העברי

פרס חינוך מחוזי לגן חרוב

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

✦ מענים משותפים למשפחות  /ילדים הזקוקים לשירותים רחבים הכוללים את מחלקת
החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים בתחום הלימודי – רגשי – חברתי.
חינוך מיוחד
✦ המגמה היישובית להשאיר את תלמידי החינוך המיוחד במסגרת בתי הספר במושבה כל
עוד תלמידי החינוך המיוחד משולבים ומצליחים.
✦ הכוונה ,הדרכה וליווי משפחות בחינוך המיוחד.
✦ שיבוץ תלמידים במסגרות חינוכיות בהתאם לצרכים אישיים ,ביישוב ומחוצה לו.
✦ מעקב סדיר אחר התקדמות כל תלמיד במסגרת המתאימה.
✦ הרחבת מענה יישובי בתיכון המושבה ובתיכון ממלכתי – דתי בכיתות הגבוהות.
ערוגות רבקה -חווה לחינוך חקלאי
✦ פרויקט בוסתן “ערוגות רבקה”  -נטיעת כרם גפנים בשיתוף גני הילדים.
✦ פתיחת מגמת בגרות בחקלאות בשיתוף עם תיכון “המושבה” ובי”ס “רננים” לחינוך מיוחד.
✦ הורחבה הפעילות בפינת החי בהשתתפות  15כיתות.
✦ הורחבה פעילות הגן האקולוגי לגני טרום חובה.
✦ פתיחת חוג בע”ח ותראפיה בדגש חברתי בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים.
✦ הורחב הפרויקט “יום בחווה לתלמידי החינוך המיוחד” בשיתוף עם תיכון “המושבה”
ובי”ס “אדנים” לחינוך מיוחד.
תכניות העשרה ביישוב
מצוינות טכניון תכנית תלת שנתית שנבנתה בשותפות עם מחלקת החינוך והטכניון עבור
תלמידים מוכשרים בתחומי המדעים והמתמטיקה מיועדת לגילאי ז-ח-ט בכל שנה תחום
התמחות :בכיתה ז’ פיזיקה וכימיה ,בכיתה ח’ אווירונאוטיקה בכיתה ט’ – רפואה.
שגרירים צעירים פיתוח יכולות מנהיגות צעירה בשיתוף עם חטיבת ההדרכה של משרד
החוץ ,התוכנית מיועדת לתלמידי שכבת ט’-י’ ומשתתפים בה תלמידים מתיכון המושבה
ומתיכון ממ”ד.
16

מרכז העשרה יישובי מיועד לתלמידי ז-ח-ט ,במרכז מוצעים לתלמיד מגוון מסלולי
העשרה במטרה לאפשר לו הכרות וחשיפה עם כישוריו ורצונותיו האישיים וכן לסייע לו
לקראת בחירת מגמות עתידיות.
המסלולים הינם :יזמי תיקשוב ,תאטרון ,מוסיקה ,שגרירים צעירים ,קורס עזרה ראשונה
ורפואה וסייבר.
הספריה הציבורית
בשנת  2015הגיעה הספריה לשיאים חדשים בכל תחומי פעילותה ושירותיה:
✦ מעל  2500ספרים חדשים נוספו לספריה והועלו לקטלוג האינטרנטי.
✦ מעל  5,700מבקרים (ילדים ,נוער ומבוגרים) השתתפו במהלך השנה בפעילויות תרבות
והעשרה בספריה ,זאת בנוסף להשאלת ספרים.
✦ בין מבחר המפגשים ,אירחה הספרייה השנה גם את אנשי הספר הבאים:
שרית ישי-לוי ,ליהיא לפיד ,אתגר קרת ,צרויה שלו ,דני קרמן ואפרים סידון ,איתי בחור.

במסגרת חגיגות שבוע הספר נבחרו וזכו בפרסים:
✦ חמש משפחות “אלופות הקריאה” לשנת  - 2015משפחות ינובר ,זר-גוטמן ,נדיר,
פינגר ,שרפשטיין.
✦ הזוכים בתחרות השירה (גילאי  18ומעלה) :דוד ברג ,עמיחי שאולי ,מיכה לאור,
שירה ברנגה.
✦ הזוכים בתחרות הסיפור הקצר לצעירים (גילאי  :)18 – 8שקד דנוס (“החיטה”),
אלמוג פרידמן (ניל”י) ,נועה אוחיון (בי”ס “החורש”).

★
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✦ מידעון מקוון – במסגרת שיפור השירות לקהל ,בשנה זו עברה הספרייה לעבוד עם
חברה חיצונית ,האחראית למשלוח מידעון הספרייה המקוון ,המתפרסם מדי חודש
ונשלח במייל לרשימת התפוצה.
✦ תערוכות – במהלך השנה הספרייה הציגה תערוכות של אומנים מקומיים :איריס הוניג,
גליה שפירא ,אלי עינת ,תמנה צפתי נוימן.
✦ המעוניינים להציג בספרייה אוסף אישי ,המתמקד בנושא מסוים ו/או להשתמש בבמה
המוצעת של תערוכה מתחלפת ,מתבקש לפנות במייל לכתובת:
( .zichron.art@gmail.comהספרייה שומרת לעצמה את הזכות להשיב לפניות
מתאימות בלבד).
✦ בספריה מתקיימים מגוון עשיר של מפגשים ,חוגים ופעילויות לכל הגילאים .פרטים
ומידע עדכני ניתן למצוא באתר הספרייה  zichron.libraries.co.ilובמידעון המקוון
הנשלח לרשימת התפוצה .ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של הספרייה באמצעות
הקישור המופיע באתר או בפייסבוק ‘ספריה ציבורית זכרון יעקב.

מועצה מקומית זכרון יעקב

✦ אירועי שבוע הספר  2015היוו נקודת שיא שנתית בפעילות הספרייה .הצלחת אירועים
אלה הייתה תוצר של שיתוף פעולה פורה ומעורבות משמעותית של מתנדבים
מהקהילה ,אשר סחפו אליהם קהל משתתפים רב ,בגילאים שונים ,במושבה.
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★

יעדים לשנת 2016

✦ הקמת מרכז העשרה לגיל הרך.
✦ הקמת מועדון חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
✦ הקמת מסגרת טיפולית ממשיכה למשכ”ל לכיתות ט’-י”א.
✦ שיתוף פעולה ואיגום משאבים בין מינהל חברה ונוער וקידום נוער לאגף שח”ר
(שרותי חינוך רווחה) ביקור סדיר.
✦ בניית מתחם חינוכי חדש לבית ספר יעב”ץ.
✦ יישום תוכנית ל”גיוס משמעותי בצה”ל” ברמה היישובית.
✦ הקמת מערך לגיל הרך מגילאי  6-0בשיתוף כל הגורמים היישובים כולל מסגרות
פרטיות ,טיפות חלב.
✦ גני ילדים תהליך מחשוב גני טרום חובה ורכישת תוכנת מחשב לימודית “גוגלה”
לגני חובה.
✦ שיתוף פעולה בגין גני הילדים לרמת הנדיב בהתנסות בפעילות מדעית חוקרת.
✦ קב”ס תכנון לפתיחת מועדונית לבנים בסיכון לנשירה במגזר החרדי (תלמוד תורה).
✦ חווה חקלאית תכנון ובינוי של החווה כמודל חדיש יחיד בארץ בשיתוף משרד החינוך.
✦ כניסה לפרויקט מצוינות במדעים – חוקרים צעירים עם בתי הספר היסודיים  ,בשיתוף
פרויקט “גלוב” העולמי.
✦ הפעלת תוכנית קהילתית “זבוב הפירות” בשיתוף עם רמת הנדיב וחקלאי המושבה.
✦ בתי הספר בניית תוכנית חברתית-קהילתית לכיתות ז’-ח’ עם תכנון עתידי גם לתיכון
ט’-י”ב ,שיתוף פעולה של מחלקת הנוער היישובית.
✦ ביסוס תוכנית לגיוס מיטבי ברמת היישוב בהובלת תיכון המושבה ,ביסוס תוכנית
מוכנות לצה”ל גם בתיכון ממלכתי – דתי.
✦ בניית מענה לתלמידים מחוננים/מצטיינים במסגרת יישובית ,החל מכיתה ז’ והמשך
במסגרת התיכונית “מושבה” ותיכון ממלכתי – דתי.
✦ פיתוח והקמת מערך חינוכי פדגוגי ממלכתי דתי לכיתות ז’-י”ב.
✦ נתינת מענה להורים ע”י השפ”ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) לקראת התיכון; שאלות
ייעוץ ,הכוונה ,הדרכה.
✦ תכנון ובינוי בי”ס יסודי יעב”ץ בסמוך לתיכון ממלכתי – דתי.
ד”ר מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת החינוך
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המחלקה לשרותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים ,מטפלת בכ 1200-בתי אב במושבה ,הכוללים יחידים,
זוגות ,משפחות ,ילדים ואזרחים ותיקים – על פני רצף של מעגלי החיים של האדם.
המחלקה מפעילה תכניות מגוונות לרווחת הקהילה כדוגמת מועדוניות לילדים
ונוער ,מועדונים לנשים ,קשישים ועוד – למניעה ,לטיפול ,לטיפוח והעצמה  -לרווחת
התושבים.

תכניות בתחום הגיל הרך ,ילדים ובני נוער

19

מועצה מקומית זכרון יעקב

המשך הפעלת תכנית נתיבים להורות המיועדת לטיפול וליווי של ילדים ובני נוער
במטרה לאפשר המשך התחנכותם בקהילה .תכנית זו פועלת באמצעות מתן טיפולים

★

תכנית נתיבים להורות
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✦ המשך הפעלת שבעה משפחתונים בשכונות רמת צבי וחזון איש בשיתוף משרד
הכלכלה עבור פעוטות לגיל הרך (עד גיל .)3
✦ המשך הפעלת מועדונית לגיל הרך בה שוהים  24ילדים בגילאי גן .המועדונית פועלת
חמישה ימים בשבוע בין  14:00 – 17:00בהנחיית צוות מקצועי.
✦ המשך הפעלת מועדונית ,מיועדת ל 15-בנות בכתות א’-ד’ ,מתנהלת בהנחיית צוות
רחב הכולל מורה מקצועית.
✦ המשך הפעלת שתי מועדוניות בניהול משותף של מחלקת חינוך והמחלקה לשירותים
חברתיים הפועלות חמישה ימים בשבוע משעה  ,13:00-18:00בשכונות נווה שרת
ורמת צבי.
✦ הפעלת מועדון נערים צעירים המהווה מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בגילאי
 11-15כיתות ו’-ט’ .המועדון פועל שלושה ימים בשבוע בין השעות .13:30-17:00
המועדון נותן מענה לצורכיהם הפיסיים ,הרגשיים ,החברתיים והלימודיים של
המתבגרים.
✦ מועדונית משפחתית -המועדונית מתקיימת בביתה של תושבת היישוב .הפעילות
כוללת ארוחת צהריים ,סיוע בשעורי בית ,פעילויות חינוכיות והעשרה ,טיולים ,ועוד.
במועדוניות  8ילדים בגילאי בי”ס יסודי.
✦ הפעלת מועדון נערות צעירות “בית חם” בשיתוף ויצ”ו ,מיועד ל 15-בנות בכיתות
ז’-ח’-ט’ ,הפעילות מתקיימת שלוש פעמים בשבוע בשעות  13:30 –17:00בבית ויצ”ו
ובשיתוף פעולה עם מתנדבות ויצו.
✦ קבוצת תגבור לימודי פועלת פעמיים בשבוע בין השעות  19:00 – 17:00במועדון
הקהילתי ברמת צבי .הקבוצה מיועדת לבני נוער במכיתות ז’ – י”ב’ בעלי מוטיבציה
לשפר את הציונים ולעשות שינוי במצבם הלימודי.
הסיוע הלימודי ניתן על ידי מתנדבי התוכנית ,באופן פרטני.
ניתן דגש על אחריות עצמית ,מוטיבציה והתמדה .
✦ מועדון נוער רמת צבי מיועד לבני נוער  ,הפעילות כוללת שלושה ימים ,17:00-21:00
פעילות חברתית ,העשרה ,ויציאה לפעילות חוץ.

פרטניים ,שיעורי עזר ,חונכים  -לילדים ,בני נוער ולהוריהם .התכנית מגובשת בוועדות
לתכנון טיפול המתקיימות במחלקה.

ועדה יישובית לטיפול בנוער

השתתפות פעילה של המחלקה לשירותים חברתיים בוועדה זו שמטרתה מניעת שימוש
בסמים ,באלכוהול ובאלימות .כולל גיבוש תכנית מקיפה לטיפול בנושא המניעה.
פתיחת תחנת אל סם
בתחילת שנת  2016תיפתח תחנת אל –סם במחלקה לשירותים חברתיים בזכרון יעקב.
התחנה מאפשרת טיפולים ,ייעוץ והדרכות לבני נוער וצעירים עד גיל  24ולהוריהם
בנושאים הקשורים לשימוש לרעה בסמים ו\או אלכוהול .השרות ניתן על ידי עובדים
סוציאליים מומחים בתחום ההתמכרויות וגיל התבגרות.

תחנה לטיפול משפחתי

מועצה מקומית זכרון יעקב

★

המשך הפעלת תחנה לטיפול בפרט ,בזוג ובמשפחה נותנת מענה טיפולי לכלל תושבי
זכרון יעקב והסביבה בתחומים הבאים:
✦ מצבי משבר :קונפליקטים זוגיים ,גירושין ,נכות ,חולי ,שכול.
✦ מעברי חיים :התבגרות ,יעוץ לפני נישואין ,הולדת ילד ראשון ,משפחות מורכבות
(פרק ב’) התמודדויות בגיל השלישי.
✦ הדרכה הורית ותאום הורי לזוגות בקונפליקט גבוה.
השירות ניתן בתשלום מסובסד התחנה ממוקמת ברח’ הגת 22א’ ,שכ’ נווה שרת.
סודיות מובטחת! להתייעצות ראשונית ולתאום פגישת הכרות ניתן ליצור קשר עם
מנהלת התחנה לטיפול משפחתי.

תכניות לקליטת עליה

הפעלת אולפן עברית פעמיים בשבוע עבור שתי קבוצות לרמות שונות כולל אולפן
לנוער הכולל הכנה לבגרויות.
קשר פרטני ומשפחתי עם משפחות העולים .סיוע למשפחות עולים ע”י מגשרת הפועלת
בתחום החינוך ונמצאת בקשר עם בתי הספר.
מתקיימת קבוצה לדוברי אנגלית פנסיונרים אחת לשבועיים בהנחיית ביבלתרפיסטית,
אשר מסייעת לעולים לכתוב את סיפור חייהם תוך עבודה אישית וקבוצתית.
ישנו מענה לכלל הפונים אשר מתכננים לעשות עליה לארץ ישראל ומתן מידע בנושאים
הקשורים לזכרון בפרט ועליה לארץ ככלל.
✦ לקהילת דוברי הצרפתית מתקיימים מפגשים חברתיים ,ציון החגים ביחד ,שעת סיפור
לילדים דוברי צרפתית אחת לשבוע ועיתון בצרפתית שיוצא אחת לחודש ומסקר את
כלל הפעילויות והאירועים המתקיימים באזור.
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חוג לעברית
גם השנה ,המשיך להתקיים החוג לעברית.
החוג מתנהל במתנ”ס מידי יום ראשון במשך  3שעות .המשתתפים בחוג בוגרים
המעוניינים לבסס את ידיעותיהם בשפה .ניתן דגש על קריאה וניהול שיחה.

מועדוני נשים

שני מועדונים בנווה שרת מיועדים לנשים בשתי קבוצות גיל ,קבוצה אחת בגילאי ,35-45
וקבוצה שניה בגילאי  ,45-65המועדונים פועלים פעם בשבוע בשעות הערב .הפעילות
כוללת סדנאות למודעות עצמית ,להעצמה ,לתקשורת ,פעילות יצירה ,פעילות חווייתית
(ריקודים) טיולים ומסיבות.

יחידת ההתנדבות

יחידת ההתנדבות בזכרון יעקב פועלת מזה שנים רבות.
פעילות שמחברת בין הרצון לנתינה של מתנדבים תושבי המושבה – לבין אוכלוסייה
רחבה של בודדים ,עריריים ,בעלי צרכים מיוחדים ומשפחות הזקוקים ליד מושטת.
מארג ההתנדבות תורם לחוסן קהילתי ,ליצירת קהילה מעורבת ,תומכת וצומחת.
תרומות יחידים.

תכניות בקהילה
✦ פרויקט “אשה לאשה – גבר לגבר  -אדם לאדם  -אדם“.
למטופלים הזקוקים לקשר אישי וליווי – משתתפים  25מתנדבים.
✦ קו קשר מתנדבים מתקשרים לבתי קשישים עריריים אחת לשבוע ע”מ לדרוש
בשלומם ולצרכיהם .המידע מועבר לעו”ס המטפלת.
21
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עזרה במתן ובחלוקת מזון לנזקקים.
מתבצעת באופן קבוע ע”י קרן ק.מ.ה( .קרן משפחות המושבה) ,עמותת “יד עזר”,
הקהילה המסורתית ,חב”ד ,עמותת “לתת” – איסוף מזון במרכולים ע”י בני תנועות
הנוער בישוב.

★

חלוקת מלגות לסטודנטים :קרן רוטרי ,קרן שטאכר ,יד עזר.
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פורום נשים
פורום נשים הוקם בשנת  ,2008פועל ע”י מתנדבות מהישוב בשלושה תחומים עיקריים:
✦ יזמות עסקית לנשים.
✦ פעילויות תרבות ,חברה והעצמת נשים.
✦ פעילות פנאי לבנות הגיל השלישי “תרבות על הבוקר” ,הכולל :חוגים ,הרצאות,
טיולים ועוד ,בשיתוף עם המתנ”ס וויצ”ו.
✦ כל אחד מהתחומים כולל הרצאות ,סדנאות ,קורסים ,טיולים ומגוון פעילויות
המפורטות בדף הפייסבוק של פורום נשים זיכרון יעקב והסביבה ,ובדיוור ישיר במייל.
מרכזת הפורום :יהודית מזוז

✦ פרויקט סבי גן מונה  16מתנדבים המגיעים לגני הילדים באופן קבוע כל השנה
ומשמשים ככוח עזר חינוכי וטיפולי .ניתן דגש על תוכנית “זהירות בדרכים” (זהב בגן).
✦ ארוחות על גלגלים מתנדבים מסיעים ארוחות חמות לקשישים המרותקים לבתיהם
מידי יום.
✦ מתנדבים במסגרות מגוונות בקהילה מוזיאון העלייה הראשונה ,ספרייה ציבורית,
סיירת הורים ,שיעורי עזר לנוער במקצועות שונים ,פעילויות לגיל השלישי וארכיון
היסטורי.
רופאי שיניים מתנדבים
קבוצת רופאי שיניים בזכרון-יעקב מטפלים בהתנדבות – ובהנחה מיוחדת למטופלי
המחלקה לשירותים חברתיים בזכרון-יעקב – ובטיפולי חירום.
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★

עמותת “יד עזר” -זכרונים למען זכרונים
עמותה העוסקת בגיוס תרומות לנזקקי היישוב .כל חברי הנהלת העמותה פועלים
בהתנדבות מלאה והנזקקים מקבלים את מלוא סכום התרומה.
לאחרונה הורחבה פעילות העמותה והוגדלה התמיכה במתן מלגות לתלמידי תיכון,
ללימודים אקדמאיים ולהסבות מקצוע.
בנוסף ,נפתחה קרן למתן שיעורים פרטיים למתמטיקה ואנגלית לתלמידי כיתות יסוד
לילדים ממשפחות במצוקה.
בכל שנה נערך ערב התרמה מרוכז כל ההכנסות כולן מופנות לטובת העמותה המקומית.

תכניות בתחום הזקנה

✦ מועדוני קשישים – פועלים תוך שיתוף פעולה עם עמותת הגמלאים  -בבית תשבי,
בנוה שרת ובשכונת הגורן .הפעילות כוללת :חוגים ,הרצאות ,סדנאות ,טיולים ומסיבות.
קיים מועדון נוסף – לעולים חדשים קשישים.
✦ קהילה מוגנת – נהנים כ 200-בתי אב גמלאים בישוב .השרות כולל :לחצן מצוקה,
ביקורי בית ,ביקורי רופא ,אמבולנס ותיקונים קלים בבית ,פעילות חברתית במועדון
“תשבי” .שירותי הקהילה המוגנת מפוקחים ע”י המחלקה לשירותים חברתיים ופועלים
מתוקף זיכיון כחוק.
✦ במועדון “תשבי” במושבה פועל מרכז לחלוקת מנות אוכל ,המסופקות ע”י חברת
קייטרינג מקצועי ,המפוקח ע”י המחלקה לשירותים חברתיים .מנות האוכל מהוות
אלטרנטיבה ראויה לארוחת צהרים מלאה והינן בעלות ערכים תזונתיים .ניתן לקבל
את המנות בימים ראשון ,שלישי וחמישי במועדון “תשבי” .קבלת המנות הינה לכל
המעוניין וכרוכה בתשלום עבור כל מנה .עבור אזרחים ותיקים ,המרותקים לבתיהם
בשל סיבות בריאותיות ,יש אפשרות לקבל את המנות ישירות לביתם.

טיפול בניצולי השואה
✦ מועדון לניצולי השואה – פועל בשותפות של המחלקה לשירותים חברתיים ומועדון
ויצ”ו .המועדון החברתי פועל במועדון ויצ”ו אחת לשבוע בימי שני בשעות הבוקר.
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במסגרת המועדון משתתפים החברים בהרצאות בתחומים מגוונים ושונים ,שיחות
קבוצתיות ,מציינים אירועים ומסיבות וכן יוצאים לטיולים .במועדון חברים כ 30 -איש.
✦ מיצוי זכויות ניצולי השואה וקבלת מידע אודות יוזמות חדשות בתחום.
✦ מענה לצרכים רגשיים ומתן תמיכה וליווי בעת הצורך.

יעדים לשנת 2016
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★

ד”ר אורלי דביר
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

20152016

במסגרת תכנית הרפורמה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,עבודת הצוות
במחלקה לשירותים חברתיים תתמקד בשנת  2016בליווי לפי אזורים ושכונות ,בצד מתן
שירות כוללני משפחתי ,בשמירה על סודיות מתן השירות ,ביצירת סדרי עדיפויות –
בשיתופי פעולה בין שירותים ,ובטיפוח סיוע בין קבוצות שונות באוכלוסייה.
✦ העמקת עבודה מותאמת תכנית כחלק מהרפורמה שמוביל משרד הרווחה והשירותים
החברתיים.
✦ קידום ויישום של מעבר המחלקה למבנה חדש – לקידום איכות השירות ללקוחות.
✦ יישום שיפוץ המבנה בנווה שרת והתאמתו למילוי ייעודיו.
✦ הרחבת פעילות המרכז למשפחה הכולל תחנה לטיפול משפחתי ומרכז טיפולי
להורים ולילדים.
✦ הוספת עו”ס לסדרי דין והרחבת השירות לזוגות בתהליכי גירושין.
✦ העמקת והוספת עו”ס לחוק הנוער – מתן שירות למשפחות במשבר ולמצבי סיכון
של ילדים ובני נוער.
✦ הגברת פעילות מועדונים ומועדוניות לקבוצות נשים ,מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים,
נערות וילדים.
✦ הגדלת הפעילות לקהילה במבנה בית הנוער והפיכתו למרכז לקהילה בשכונת
רמת צבי.
✦ השירות לאזרחים הוותיקים – העשרת תכניות ההתערבות ,הרחבת שיתופי פעולה
עם המתנ”ס ויישום תכנית האב לאזרחים הוותיקים הרחבה והעשרה של פעילות
המועדונים בשכונות.
✦ הכשרה למכלול אוכלוסייה – היערכות המכלול והקהילה לשעת חירום.
✦ הנגשת שירותים לתושבי השכונות ,ובכלל זה לאוכלוסיות ייחודיות – טיפוח גישה
רב תרבותית.
✦ הקמת יחידת אל-סם יישובית.
✦ העמקה בליווי אוכלוסיית עולים חדשים ביישוב.
✦ השקעה בתכניות לשיפור מעמדן של נשים ,העצמתן ,וקידום מעמד האישה.
✦ הרחבת גיוס מתנדבים וכן משפחות מתנדבות –סיוע ליחידים בעלי צרכים מיוחדים.
✦ שיפור נגישות שירות ומבנים ביישוב.

מתנ”ס זכרון יעקב תרבות הפנאי שלנו
סיכום פעילות  2015ויעדים לשנת 2016
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★

עמותת מתנ”ס זכרון יעקב משנה את פניה והופכת לעמותת זמארין – העמותה לתרבות
פנאי ותיירות בזכרון יעקב.
העמותה העירונית היא הזרוע הביצועית של המועצה המקומית בתחומי תרבות ואירועים,
ספורט ,פנאי והעשרה ,תרבות יהודית ,גיל רך ,נוער ,משפחות ואזרחים ותיקים.
השנה נמשיך וניישם את המלצות תוכנית האב לאזרחים ותיקים ונחל ביישומה של תוכנית
האב לספורט שנכתבת בימים אלו.
העמותה תיזום השנה פעולות נוספות לחיזוק הפעילות התיירותית של המושבה ותקדם
אירועי תרבות ,בילוי ופנאי.
מוצגים בפניכם סיכומים מתומצתים של פעילות העמותה ב  2015ויעדים מרכזיים ב 2016
מרכז עירית למוסיקה – סיכום 2015
✦ בפברואר  2015נפתח בית ספר מנגן בביה”ס החיטה ילדים מכיתות ד’  -ו’.
✦ לגילאים הצעירים הורחבו קבוצות החליליות וקבוצות האורגניות.
✦ הורחבו ההרכבים במרכז המוסיקה וכיום פועלים הרכב כלי הקשה ,אנסמבל חלילים,
הרכב כינורות ,הרכב רוק והרכב ג’אז.
✦ החוג למוסיקה קאמרית למבוגרים קיים שני קונצרטים שנתיים ומגיש קונצרטים
בקהילה.
✦ גם תזמורת הנשפנים למבוגרים מופיעים באירועים השונים ברחבי זכרון .נערכו
קונצרטים רבים ביניהם קונצרט התזמורות  ,קונצרט הרכבים וקונצרט בוגרים סולנים
למען רכישת פסנתר למרכז המוזיקה.
✦ מקהלת “קולות מעיין” השתתפה בכנסי מקהלות ארציים בטכסים עירוניים וכן הופיעה
במחלקת הילדים בבית החולים לניאדו.
יעדים ל 2016
✦ פתיחת פעילות “טרום כלי” לגיל הרך.
✦ פתיחת שיעורים חדשים בצ’לו ונבל.
✦ פתיחת תזמורת כלי קשת.
✦ נסיעת התזמורת הייצוגית לפסטיבל תזמורות נוער בשלדמינג ,אוסטריה.
✦ פתיחת קורס אילתור וג’אז.
✦ הפקת קונצרט הרכבים לזכרו של אהוד מנור.
✦ הרחבת המשתתפים הפעילים במקהלת הילדים הייצוגית “קולות מעיין”.
מחלקת ספורט אומנות ופנאי – סיכום 2015
✦ אירוע ספורט לתנועות הנוער הפועלות בזכרון יעקב.
✦ ארוע ניווט לתלמידי כיתות ו’ של כל בתי הספר בזכרון יעקב.
✦  3ימי פעילות לאזרחים ותיקים בשיתוף פעולה עם כיתת הספורט של בי”ס החורש.
✦ אירוע כדורסל המשפחות בשיתוף אגודות הספורט.
✦ השתתפות באירועי ספורט ארציים ,שמטרתם קידום הספורט בקרב קהלי יעד מסוימים:
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✦ ספורטירשת באר שבע –  3קבוצות נערות.
✦ אולימפיאדת הילדים וינגייט –  100ילדים ב 4-ענפי ספורט שונים.
✦ קיום אירועים שמטרתם תרומה לקהילה:
✦ יום המעשים הטובים בחסות ליגת המאמאנט היישובית ולטובת קהילת רננים.
✦ “לתת משלנו” – אירוע הפעלה ומכירה ע”י מדריכי ומשתתפי חוגי המתנ”ס שמטרתו
גיוס כספים לקניית מזון למשפחות הזקוקות לכך בזכרון יעקב.
✦ פתיחת לובי פעילות חופשית לגיל הרך.

אולפן מחול – סיכום 2015
✦ מופע משותף עם גמלאי זכרון בפתיחת ערב האזרח הותיק.
✦ מתן תגבור ללא תשלום.
✦ יישום תוכנית חונכות באולפן המחול.
✦ בניית להקות מחול ייצוגיות למושבה.
✦ השתתפות באירועים יישובים.
✦ השתתפות בפסטיבל המחול בכרמיאל.
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יעדים ל 2016
✦ הפקת שני מופעים מוזיקליים ברוח היהדות.
✦ הפקת סידרת הרצאות על ידי נשים מובילות בחברה בתחומי תרבות ומסורת יהודית.

★

תרבות ולמידה יהודית – סיכום 2015
✦ קיום אירועי תרבות יהודית ללמידה יהודית אינטלקטואלית וחוויתית לקהל הרחב
במוזיאון העלייה הראשונה לאורך כל השנה.
✦ שני קורסים בנושאי תלמוד הצמחים ,רפואת צמחים ושימוש ביתי ממקורות היהדות.
✦ קורס רפואת הנפש והגוף.
✦ סדרה של חמישה סיורי ליקוט ,על פי תלמוד הצמחים .ממקורות ארון הספרים
היהודי המשלבים טבע ,מורשת ,בריאות ומקורות היהדות.
✦ סיור צלילי סליחות בסמטאות ירושלים.
✦ מפגש עם שני סופרים בשבוע הספר.
✦ פרויקט הקהל עם בית ספר יעב”ץ בהשתתפות מאות תלמידים והורים.
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יעדים ל 2016
✦ קיום צעדת זכרון יעקב בחול המועד פסח ל  4,000משתתפים.
✦ פעילות אורח חיים בריא לאזרחים ותיקים במסגרת שבוע הספורט וחודש
האזרח הותיק.
✦ הקמת אתר ספורט יישובי.
✦ אישור תוכנית אב בספורט לזכרון יעקב.
✦ חיזוק ענפי ספורט חדשים :הוקי רולר והתעמלות קרקע.
✦ פעילות “הסלון” – בית לאומנות בלובי המתנ”ס כל יום שני.
✦ לווי פורום אומנים יישובי.
✦ קיום במה פתוחה לאומנים מהיישוב.
✦ פתיחת חוגי מדעים ומשחקי חשיבה.

יעדים ל 2016
✦ מופע מחול משותף לאמהות ונערות במסגרת יום האישה.
✦ תגבור בשיעורי מחול קלאסי.
✦ פתיחת תאטרון בלט.
✦ יציאת הלהקה הייצוגית לפסטיבל מחול בין לאומי בפראג.
✦ הקמת שתי להקות בתחום ההיפ הופ והגאז.
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מחלקת נוער  -סיכום 2015
✦ פעילות מניעת אלימות סמים ואלכוהול.
✦ הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמועצה המקומית סיכמו על פעילות
משותפת והגדלת תקציב המניעה הרשותי.
✦ במסגרת התכנית התקיים השנה כנס שיתוף הציבור לחשיבה משותפת.
בנושא,ובעקבותיו החלו לפעול תכניות הסברה בקרב צוותי חינוך ,תלמידי ז’-י”ב ,הורים,
בני נוער ומתנדבים.
✦ במהלך מחצית ב’  2015הופעלו מגוון פעילויות הדרכה והסברה בקרב הורי מתבגרים,
צוותי חינוך ומדריכי נוער .בתיה”ס תוגברו בשעות הדרכה לתלמידים.
✦ בשותפות עם אגף “מצילה” במשרד לבטה”פ .למלחמה בסמים ובאלכוהול ולאחר
פיילוט מוצלח בשנה”ל תשע”ה ,בו הגיעו עשרות הורים למתבגרים להרצאות בוקר
בנושאי גיל ההתבגרות ,הוחלט להרחיב את כמות ותדירות ההרצאות.
פעילות מרכז הנוער אוונגרד
✦ המרכז פועל זו השנה השישית והגיעו אליו למעלה מ 1,400בני נוער.
✦ נרשם גידול בצוות המתנדבים – מגיל תיכון ועד לגימלאים המגיעים לתת מזמנם
ומרצם לטובת הנוער.
✦ חדר המוזיקה התחדש בציוד הקלטות חדש במימון המועצה המקומית.
✦  :Spokenoarביוזמת ובהדרכת נוער מקומי התקיימו בהצלחה למעלה מ 5-ערבי
“ ”SPOKENמיוחדים בהם עלו נערים ונערות עם טקסטים מקוריים בנושאים
המעסיקים אותם.
✦ קבוצות נוער מתנדב המשיכו לפעול במחלקת הנוער זו השנה הרביעית ותרמו
לקהילתם בתחומי :ספורט ,מוזיקה ,ליצנות ופעילות נוער.
יעדים 2016
✦ תחנת טיפול אל סם :בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף מח’ הנוער
והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ,תפתח השנה תחנה של עמותת “אל סם”
המציעה טיפול והתערבות לבני נוער  ,הורים ומשפחות.
✦ תגבור פעילות הדרכה והסברה בתנועות הנוער ,במרכזי הנוער ובבתיה”ס.
✦ סיירת הורים :הסיירת שואפת להגדיל את מס’ המתנדבים לטובת קיום סיורים גם
בלילות חמישי.
✦ הורים מסבירים :הורים למתבגרים מוזמנים לארח חוגי בית מצומצמים בנושא גיל
ההתבגרות .את המפגשים מעבירים מתנדבי סיירת הורים שעברו הכשרה ייעודית לכך.
✦ במסגרת תכנית “מצילה” למניעת אלימות של המשרד לביטחון הפנים:
תשולב תוכנית מניעת בריונות חברתית בבתי”ס וכיתות שימצאו לנכון לשלבן.
26

אריאל ליסמן
מנהל המתנ”ס
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יעדים 2016
✦ הגדלת היצע מופעי התרבות והבילוי ביישוב.
✦ הפקת סידרת הרצאות ומפגשים בתחום צבא וביטחון.
✦ קיום סדרת הרצאות בשיתוף המרכז למורשת בן גוריון.
✦ הקמת אתר תיירות ליישוב וקידום אירועים ותשתיות לעידוד התיירות.

20152016

מחלקת תרבות ואירועים  -סיכום 2015
✦ מנוי תיאטרון :לגילאי  8-12 ,4-7ולמבוגרים.
✦ קונצרטים :קיום ארבעה קונצרטים מוסברים לבני נוער ולמבוגרים.
✦ קולנוע :הקרנת חמישה סרטים דוקומנטריים ומפגש עם היוצרים וסרטי איכות
מובילים.
✦ סיורים :חמישה סיורי אמנות ואדריכלות.
✦ קתדרה לתרבות :מגוון קורסים מרתקים לגמלאים ולקהל הרחב.
✦ סל תרבות עשיר ומגוון בכל בתי הספר והגנים.
✦ אירועי חוצות :אירועים יישוביים בחגים ומועדים :חגיגת אביב לקראת פסח ,תהלוכת
שבועות ו “ צלילי קיץ” -שפע של אירועי מוסיקה ומחול במדרחוב ,יריד וינטג’ –
בסוכות.

מועצה מקומית זכרון יעקב

✦ חדר המוזיקה ישמש גם כאולפן הקלטות להרכבי נוער הפעילים במקום ,במטרה
להשתפר ולהפיץ את היצירה המקורית.
✦ הרחבת מספר סדנאות דרמה ל 3-קבוצות (ז’ עד י”ב)
✦ פתיחת סדנת קולנוע.
✦ מח’ הנוער שואפת להגדיל את צוות המתנדבים מרכז הנוער – (מעל גיל  ,)18אם נוער
מדבר אליך – מקומך איתנו!
✦  7הרצאות חודשיות במרכז הנוער להורי מתבגרים .על קפה איכותי ומאפה –
הכניסה חופשית!
תכנית ההרצאות בעמוד הפייסבוק“ :באים בטוב – הורים למתבגרים בזכרון יעקב”
✦ השנה תפעלה  5קבוצות נוער מתנדב ;sporteam :קבוצת מוזיקה של מרכז הנוער;
קבוצת ליצנות רפואית ; פרויקט צילום קהילתי ומועצת הנוער.
✦ מועצת הנוער לוקחת אחריות על הפעלת אירוע יום המעשים הטובים קהילתי.
✦ “הקיוסק של נורי” :לזכרו של משה (נורי) עוזר ז”ל החליטה ועדת שימור במועצה
המקומית לשמר את הקיוסק ולהפעילו באופן קהילתי .מועצת הנוער לוקחת אחריות
על תפעולו ולאחר שיפוץ המבנה והתאמתו לצרכים עכשוויים ,הוא יפתח במתכונת של
“קיוסק חברתי” המופעל ע”י נוער מתנדב והכנסותיו ישמשו לקידום תכניות קהילתיות.
✦ מחלקת הנוער תעניק השנה מלגות לימוד לסטודנטים בתחומי חינוך ,חינוך בלתי
פורמלי ,ע”ס או מדעי החברה תמורת שעות הדרכה וריכוז מיזמים קהילתיים
לבני נוער.
✦ קיום שולחן עגול של נציגי נוער בהשתתפות ראש המועצה.

דף קשר למחלקות המועצה
מחלקה

שם

טל׳ ישיר

ראש המועצה
סגן ראש מועצה
סגנית ראש מועצה
עוזרת אישית
מנהלת לשכה

אלי אבוטבול
מישה בלומנפלד
צילה רשף
מוניקה לוי
לילך פרץ

6297509
6297156
6297126
6297101

מזכירה
מזכיר המועצה
מזכירה
ממונה פניות ציבור
יועץ משפטי
מזכירה

נירית אחון
דני ביתן
דיקלה ברומי
יסמית דקל
עו״ד יוסי ברזלי
רבקה אואנונו

6297511
6297118
6297166
6297127
6297132
6297135

מבקרת פנים
גזבר
סגן גזבר

הילה וקנין כהן
אבי הוסמן
ניר שליו

6297199
6297107
6297165

הנה״ח ראשית
הנה״ח ספקים
הנה״ח תשלומים
הנה״ח תב״רים
הנה״ח שכר
קופאית
מנהלת מחלקת גבייה

יעל אמסלם
סתיו איטח
שלי עטר
ענת אטל
מירב ברששת
בתיה אהרון
ורד בלה
דינה גינת
חגית קרן
יסמין ברדי
ענת סטובסקי
מיכל שקד
יורם מגן
אסנת גל
נטלי יצחק
דגנית פישביין
עדי גולץ אהוד
מלכי ריזל

6297130
6297169
6297119
6297187
6297178
6297121
6297108
6297111
6297151
6297125
6297134
6297152
6297154
6297122
6297190
6297120
6297195
6297175

תקציבאית
הנה״ח
קב״סית

מענה טלפוני

דואר אלקטרוני
eliab@zy1882.co.il
mishab2@zy1882.co.il
tsilar@zy1882.co.il
monical@zy1882.co.il

 + 13:00–8:00יום
ג׳ 18:30–16:00

lilachpz@zy1882.co.il
nirita@zy1882.co.il

פקס6390304 :

dannyb@zy1882.co.il
diklab@zy1882.co.il
yasmitd@zy1882.co.il
yossib@zy1882.co.il

12:30 – 8:30
פקס6291205 :

revkava@zy1882.co.il
hilac@zy1882.co.il
avih@zy1882.co.il

12:30 – 8:30
פקס6391676 :

nirs@zy1882.co.il
yaela@zy1882.co.il
stavi@zy1882.co.il
shelia@zy1882.co.il
anata@zy1882.co.il
meravb@zy1882.co.il

מענה טלפוני:
ימי א׳,ב׳,ד׳,ה׳
בין השעות
13:30 – 12:30

gvia@zy1882.co.il

yoram.magen@gmail.com

osnat@zy1882.co.il
nataliz@zy1882.co.il
dganitp@zy1882.co.il
adig@zy1882.co.il
malkar@zy1882.co.il
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מחלקה

שם

טל׳ ישיר

מנהלת מדור גני ילדים
מזכירה
מנהלת משכ”ל
מזכירה
מנהלת שפ״י
מזכירה
מנהלת הספריה
הציבורית

6297168
6297184
6397803

חווה חקלאית
ערוגות רבקה
מזכירה
מנהלת המחלקה לאיכות
הסביבה ומחלקת גינון
ע .מחלקת גינון
מנהל מחלקת תברואה
ואשפה
מזכירה
קב״ט המועצה
מזכירה
מוקד 106
מנהלת המחלקה
לשרותים חברתיים
מזכירה
עו״סים

מענה טלפוני

מיכל פז
פנינה רווח
פרידה עין דור
דלית אנקונינה
תמר שחר
שרון לזמי
אורלי אבני

6291557

12:30 – 8:30

6398259

ימים א׳ ,ב׳ ,ד׳ ,ה׳:
12:30 – 9:00
19:00 – 16:00
יום ו׳ 12:00 – 9:00

דנה ששון

6399737

שושי דנינו
טליה מבור

6297128

אברהם רווח
יואל שגיא

michalp@zy1882.co.il
pnina@zy1882.co.il
eindor5@gmail.com
dalitan@walla.com
tamar9464@gmail.com
sharonl@zy1882.co.il
avni.orly@gmail.com

danazorsa@gmail.com
iarin111@walla.com
talyam@zy1882.co.il
ginun@zy1882.co.il
באמצעות
מזכירת המחלקה

שרון אילוז
אלי עטייה
רבקה קסטרו
בת שבע ברקת
אורלי דביר

6297193
6297147
6297185
6391126
6297109

כלנית ביטון

6297137
פקס:
6292350
6297113
6297115
6297167
6297116
6297198
6297510
6297183
6297114
6297138
6297163
6297197

אלה בוחניק
מיכל ניר
גליה חומש
הדסה גבעתי
חנית אפשטיין
יערה גרופר
לימור דניאל
לירון גרינפלד
רותם מנחם
פני עמירה
נירית שדה
סוסתיאל

דואר אלקטרוני
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12:30-08:30
106

יום א׳
11:00-09:00
וביום ג׳-ד׳
18:30-16:00
בתאום מראש

sharoni@zy1882.co.il
eliat@zy1882.co.il
moked106@zy1882.co.il
orlyd@zy1882.co.il
calanitb@zy1882.co.il
ellab@zy1882.co.il
michaln@zy1882.co.il
galiah@zy1882.co.il
hadasa@zy1882.co.il
hanitep@zy1882.co.il
yaarag@zy1882.co.il
limord@zy1882.co.il
lirong@zy1882.co.il
rotem@zy1882.co.il
fania@zy1882.co.il
nirits@zy1882.co.il

מחלקה

שם

עו״ס קשישים
רכזת מתנדבים ונגישות
רכזת זכאות
מהנדס המועצה
ע .מהנדס
מזכירה
הנהלת חשבונות
מנהלת מטה בטיחות
אדריכליות

6291859
ענבר כץ
6297181
איילה ממן
6297117
נעמי צאירי
6297105
נדב הדר
ארקאדי ברנשטיין 6297133
6297110
ג׳נט ציוני
אירנה דובובסקי 6297136
6297145
עמית אסימני
6297507
אורלי אלימלך
6297194
תמר בר אל יניר
6297159
אורן פרץ

מנהל מחלקת פיקוח,
שילוט
ורישוי עסקים
מזכירה
מנהלת משאבי אנוש
מזכירה
מזכירה
מזכירה
מנהלת ארכיון
מזכירה
ארכיון היסטורי
מנהלת מוזיאון העליה
הראשונה

רונית לוגסי
יעל סוקולר
אלינור דניאל
בת שבע לוגסי
שלומית פרץ
לירון גרופינקל
תהילה שרעבי
הילה -לנר בלום
אביטל אפרת

מזכירה

רחלי אלפנדרי

מנהלת עמותת
הגדעונים

כרמלה בן משה

טל׳ ישיר

6297160
6297103
6297196
6297124
6297190
6297139
6396512
6294777

6398811

מענה טלפוני

ימים א׳ ,ב׳ ,ד׳ ,ה׳
08:30-12:00
יום ג׳
16:00-18:30

ימים א׳-ה׳
08:30-12:30
יום ג׳
16:00-18:30

ימים א׳,ג׳,ה׳
08:30- 12:30
09:00-14:00
למעט יום א׳
א׳-ה׳
08:30-13:00

דואר אלקטרוני
(בבית תשבי-מועדון קשישים)
ayalam@zy1882.co.il
naomiz@zy1882.co.il
nadavh@zy1882.co.il
arkady@zy1882.co.il
janttea@zy1882.co.il
yrenad@zy1882.co.il
amita@zy1882.co.il
orlyel@zy1882.co.il
tamarb@zy1882.co.il
orenp@zy1882.co.il
ronitl@zy1882.co.il
yael-s@zy1882.co.il
elinord@zy1882.co.il
batsheval@zy1882.c0.il
shlomitp@zy1882.co.il
lirongu@zy1882.co.il

museum@zy1882.co.il

gidonim@bezeqint.net

ציפי אטיאס
מחלקת רכש

ימים א׳-ה׳
08:30-13:00

מיטל קרביץ

6297506

גלית כץ

6297171

galitk@zy1882.co.il

מירי קנדרי

6297158

mirik@zy1882.co.il

מרכזיה

שריתה בטסטיני

6297100

sarita@zy1882.co.il

משמר אזרחי

רס״מ
אשר בן שמעון

6297142

המרכז לגישור

עליזה קרייזל

6297143

08:30-13:30

meitalk@zy1882.co.il

mishmar@zy1882.co.il
gishur@zy1882.co.il
1-800-800-223
04-8569696

תאגיד מים וביוב
מעיינות העמקים
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דף קשר מתנ”ס
מחלקה

שם

מנהל המתנ”ס

אריאל ליסמן

שרות לקוחות

רעיה בן צבי

טל׳ ישיר

מענה טלפוני דואר אלקטרוני
zichron@zichron-matnasim.co.il

6297000

08:30-13:00
16:00-19:00

raya@zichron-matnasim.co.il

רחל שטיינהרדט
סימה מכלוף
דבורה אשוח
הנה”ח

אירנה
חיירוטדינוב

6297011

מוסיקה

רפי פרימו

6297018

irina@ zichron-matnasim.co.il

מזכירה

מדלן אוחיון

6297017

נוער

עומר בן ארצי

6297010

noarzy@ cramim.org.il

14:30-18:45

ספורט ,אמנות
והעשרה

ורד נבות

6297008

sport.art@cramim.org.il

מחול

זהבה בורנובסקי

6297016

zehava@zichron-matnasim.co.il

תרבות וארועים

מיכל וונדר שוורץ 6297012

irit@zichron.matnasim.co.il

מזכירה

דרי ברזילי

6297006

tarbut.zichron@gmail.com

תרבות ולמידה
יהודית

ניר קובי

6297003

nir@zichron-matnasim.co.il

מנהלת צהרונים

שרון בנוש

5/6297004

מנהלת פעוטון

רוית איטח

6399283

אב בית

כפיר שדה

050-8645192

31

sharon@cramim.org.il
ravite71@walla.com

