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זיו דשא 
קהילה יקרה, דבר ראש המועצה, 

מתכבד להציג בפניכם את סיכום פעילות המועצה המקומית 
לשנת 2020 ואת יעדי המועצה לשנת 2021. מרבית השנה 

החולפת התקיימה בצל נגיף הקורונה. אנו, יחד איתכם, 
התמודדנו בנחישות מול נגיף שטרם נראה כמותו. בכוחות 

משותפים ובסיוע עובדות ועובדי המועצה, חברות וחברי 
הנהלת המועצה ומאות המתנדבות והמתנדבים שלנו - מיקדנו 

את מאמצינו לעצירת שרשרת ההדבקה, מתן תמיכה וסיוע 
למאמותים ומבודדים, תמיכה בעסקים המקומיים, קידום 
קורסים במימון המועצה לבעלי עסקים מקומיים, שמירה 

מקסימלית על שגרת חיי קהילה ופעילות תרבותית למגוון 
קהלים, ובמקביל קידום נושאים רבים לטובת איכות ואורח 

החיים במושבה כאשר טובת הקהילה עומדת במרכז.
עם פרוץ הנגיף, הקימה המועצה המקומית משל"ט קורונה. 

מרכז השליטה מאגד את: משרד הבריאות, משטרת ישראל, 
פיקוד העורף, מחלקת הבטחון, המחלקה לשירותים חברתיים, 
יחידת המתנדבים, מחלקת הדוברות, חוקרים אפידמיולוגים ועוד, 
מתוך מטרה לייעל את עבודת הניהול ומיגור הנגיף במושבה. 

במסגרת הפעילות צופת פני העתיד המשכנו בפיתוח תשתיות, 
סיימנו את הקמתו של אולם הספורט החדש, הקמנו אגף 

לימודים חדש בתיכון המושבה, הוספנו מבנים יבילים למוסדות 
החינוך השונים, אנחנו בשלבי סיום של חניון ציבורי חדש 

במתחם יעבץ הישן (רח' המייסדים 100). במקביל להפיכת 
כלל המתחם למרכז קהילתי (כשלוחה של מתנ"ס זמארין). 



המרכז יכלול בין היתר מרכז לאזרח הוותיק, מרכז 
לאומנים ומרכז צעירים. השלמנו הסדרת צמתים, 

הסדרי תנועה ובטיחות. סיימנו את סקר הטבע 
העירוני, קידמנו מיזמים קהילתיים רבים הכוללים 
גינות קהילתיות, הקמת בית המלאכה הקהילתי, 

קהילת אומנים ועוד מיזמים לרווחת תושבי זכרון יעקב 
ובסיוע נכבד של הקהילה. 

במהלך השנה קידמנו את תוכנית מרחבי חינוך, 
אשר תיושם במסגרת פיילוט בשנת הלימודים תשפ"ב. 

בנוסף, הטמענו את תוכנית א.י.ל ועוד תוכניות חינוך 
נוספות. שנה זו הסבה לנו גאווה רבה עם זכייתה 

של יחידת הנוער שלנו כיחידה ארצית מצטיינת 
מטעם המרכז לשלטון מקומי, וכן אנו גאים בהישגי 

בוגרי בתי הספר.  
המחלקה לשרותים חברתיים המשיכה לייצר 

תשתית מקצועית ורגשית איתנה לחוסן קהילתי 
במושבה, בדגש על תושבים ותיקים, תושבים עם 

צרכים מיוחדים ומשפחות הנתמכות בידי המחלקה. 
המחלקה הובילה במקצועיות ורגישות את חמ"ל 

המתנדבים של המועצה, וסיפקה מגוון שירותי 
תמיכה גם לתושבים מבודדים ומאומתים, בימי 

הקורונה ובדגש על ימי הסגר במושבה. 
בתחום אחזקת הישוב אגף התפעול במועצה עובר 

בימים אלו שינויים מרחיקי לכת שיביאו לשדרוג פעולת 
המחלקה לטובת שיפור חזות המושבה. 

לקראת סוף השנה השלמנו את מרבית הנושאים הנדרשים על 
מנת לחתום על הסכם הפיתוח לאזור התעסוקה חוף כרמל- 
זכרון יעקב. זו בשורה חשובה לעתידה הכלכלי של המושבה. 

בנוסף, אני גאה ושמח לבשר כי המועצה המקומית עומדת 
ביעדי תוכנית ההתייעלות. אנו צופים ששנת הכספים 2021 
תמשיך גם היא באיזון תקציב תוך הרחבת פעילות לשיפור 

השרות לתושב. 
בשנת 2021 נבסס הקמה של מרכז צעירים ישובי ובמקביל 
נפתח את הפעילות לגילאי לידה עד 3 ומתן מענה לקהלים 
אלה. נקדם את תחום הספורט ונוער, נמשיך לקדם פיתוח 

תשתיות, תחום התיירות, ובעיקר פעילות ומיזמים קהילתיים- 
במגוון תחומי החיים. 

בחוברת זו נפרט את עיקרי הפעולות שעשינו ומה עוד אנו 
מתכננים לעשות למען המושבה שלנו. 

תודה לשותפיי לעשייה, חברי הנהלת המועצה, מנהלי 
המחלקות, עובדי המועצה ובעיקר לכם קהילה יקרה, על 

העשייה המרובה למען המושבה ותושביה. 

שלכם,
זיו דשא, 

ראש המועצה 
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שנת 2020 נפתחה בסימן נגיף הקורונה. שנה מאתגרת זו, 
השפיעה על כל אחד ואחת מאיתנו בפן הבריאותי, כלכלי, חברתי 

ורגשי. השלכות הנגיף ששינו את חיינו ללא היכר הדגישו גם את 
החוסן הקהילתי והערבות ההדדית המאפיינת כל כך את תושבי 

המושבה. במהלך השנה תגברנו את מחלקת התפעול, גויס מנהל 
תפעול חדש למועצה, מיקי חדד, אשר כבר עם כניסתו לתפקיד 
הביא משב רוח מרענן וכעת מוביל מספר תהליכים משמעותיים 

לשיפור וחידוש פני המושבה. חשים בשינוי בשטח וזו הזדמנות 
לאחל לו הצלחה רבה. 

בנוסף, בעוד עסקי התיירות בישראל נפגעים אנושות בשל הנגיף. 
פעלה המועצה המקומית כבר עם פרוץ הקורונה להקמת מערך 

לימודים מעשיר לבעלי עסקים ותיירנים במושבה. מפגשי הלימוד 
נועדו להעצים את העסקים המקומיים בכלל ואת עסקי התיירות 

בפרט – אשר מהווים מנוע צמיחה משמעותי לכלכלת היישוב. 
הוקם פורום תיירנים לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה בין העסקים 

והמועצה. זו הזדמנות להודות לענת קראוס, מי שהובילה את 
תחום התיירות והעסקים במועצה המקומית. ענת סיימה את 

תפקידה לאחר כ-4 שנים בהן פעלה למען העסקים והתיירות 
המקומית בחריצות, מסירות ונאמנות.  נמשיך לפתח את תחום 

התיירות במקצועיות יחד עם קהילת התיירנים וגורמי מקצוע 
כיאה לזכרון יעקב, הפנינה שעל ההר.

אני מאחל למושבה ששנת 2021 תהיה בסימן בריאות, פוסט קורונה 
וחזרה לשגרה בטוחה, להמשך עשייה פורייה למענכם ולמען המושבה. 

שלכם, 
מאיר ואנונו

סגן ומ"מ ראש המועצה

מאיר ואנונו

דבר סגן ומ"מ
ראש המועצה,
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ביוני 2020 עם הצטרפותי להנהלת המועצה, התמניתי לתפקיד סגן 
ראש המועצה ומחזיק תיק הגיל השלישי – תפקיד שאינו בשכר. 

אני גאה לקחת חלק בעשייה המקומית למענכם התושבים הן כחבר 
מועצה והן כחבר הנהלה. זכרון יעקב התברכה באוכלוסיה ענפה של 
אזרחים ותיקים אשר מונה כ-3,800 תושבים. בשנה הקרובה נזכה לחזות 
בחלק מפירות העשייה המתבצעת לרווחת התושב בשנים האחרונות.

להלן חלק מהנושאים המקודמים למענכם: הקמת המרכז לגיל השלישי. 
מרכז אשר יכלול מניפת שירותים רחבה בתחום התרבות, אמנות וקהילה 

לתושביה הוותיקים של זכרון יעקב במקביל לפעילות לכלל הקהילה. 
המרכז אשר יפתח במתחם המייסדים 100 (יעבץ הישן), כולל תשתית חניה 
ומרחבי פעילות. כמו כן, התנעת פרויקט מרכז רב תכליתי לגיל השלישי. 
המועצה פועלת להקמת המרכז, שיהווה בית לתושביה הוותיקים של 
המושבה ויספק צרכים מגוונים לגיל השלישי. המרכז יכלול בין היתר בית קפה 
מותאם, אגף לתשושי נפש, שירותי קהילה, ספורט, תרבות ועוד. הפרויקט 
כעת בשלב גיוס תקציבי. בנוסף, קידום מיזם "דיור מוגן בבית" אשר מספק 
מגוון שירותים הישר לבתים למען אזרחים ותיקים. כך למשל, הפרויקט יכלול 
שירותי רפואת חירום, אחזקת הבית, טיפול מציל חיים ועוד. הפרויקט קיים 
כבר כיום ואנו פועלים להרחיבו (כעת בשלב בניית הפרוגרמה וגיוס משאבים). 
כמו כן, קידום ועדת תכנון ובניה מקומית. התחלנו פעילות להקמת 

גוף סטטוטורי אשר יתמקד בפיתוח ובנייה מקומית, יעצים את 
סמכויות המועצה וישדרג את היקף ואיכות השירות המוענק 

לתושבי המושבה בתחום התכנון והבניה.
אני מאחל לנו עוד שנים רבות של עשייה משותפת ופורייה.

שלכם, 
צחי ברוך, 

סגן ראש המועצה

צחי ברוך

דבר סגן 
ראש המועצה,
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נגיף הקורונה שפרץ אל חיינו במרץ 2020, מנוהל 
ישובית בידי משל"ט הקורונה. בין חברי המשל"ט: 
משרד הבריאות, פיקוד העורף, משטרת ישראל, 
המחלקה לשירותים חברתיים, דוברות והסברה, 
מחלקת בטחון, יועץ לקהילה החרדית, מחלקת 

פיקוח, ומחלקת חינוך. יחד פועלים חברי 
המשל"ט לניהול מיטבי של המשבר, לשמירה על 

בריאות הציבור וחוסן קהילתי.
בין הפעולות המרכזיות אשר נוהלו בידי המשל"ט:

הקמת מערך חוקרים אפידמיולוגים. עובדי 
המועצה אשר הוסמכו לפעול כחוקרים מטעם 
משרד הבריאות, פועלים לאתר תושבים אשר 

נחשפו לנגיף הקורונה, לספק לתושבים הנחיות 
בהתאם להגדרות משרד הבריאות, ולברר צרכי 

תושבים מבודדים למתן סיוע במידת הנדרש. 
פעילות זו מסייעת בקטיעת שרשרת ההדבקה 

ובבלימת התפשטות הנגיף בזכרון יעקב. 

הקמת חמ"ל מתנדבים בהובלת המחלקה לשירותים 
חברתיים (במסגרת מכלול אוכלוסייה בחירום), בימי 

קורונה ובדגש על ימי הסגר הראשון. בימי הסגר חולקו 
6,230 מנות לתושבים במגוון קבוצות קריטריונים,  

מאומתים, מבודדים, ותיקים, ובעלי צרכים מיוחדים.
586 פניות התקבלו בחמ"ל של מכלול אוכלוסייה,  

כ-800 משלוחי מזון ותרופות חולקו מידי יום, 
ו-3,712 שיחות טלפון נעשו בסיוע מאות מתנדבים 

כדי לחזק, לסייע רגשית ולברר את צרכי התושבים. 

הקמת מתחמי בדיקות במושבה בשיתוף פיקוד העורף 
ומד"א, הנגשת מידע ועידוד הציבור להיבדק.   

הקמת מתחמי חיסונים במושבה בשיתוף קופות החולים, 
הנגשת מידע ועידוד הציבור להתחסן.  

הקורונה
משל"ט 
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מערך תמיכה רגשית ובירור צרכים לתושבים 
מאומתים. בימי קורונה, עובדות המחלקה לשירותים 

חברתיים פעלו למתן תמיכה וסיוע לתושבים מאומתים. 

גיוס נוער מתנדב לסיירת הקורונה של המועצה. 
מתנדבי הסיירת מחזקים את מודעות הציבור בשטח 

להנחיות הממשלה, חילקו מסכות בד אשר נרכשו 
בידי המועצה ופלאיירים הסברתיים. 

בניית מסד נתונים שוטף לשיתוף הציבור במצב 
התחלואה היומי במושבה. 



חינוך
במושבה

בזכרון יעקב החינוך הוא ערך עליון. המועצה המקומית חרטה 
על דגלה את קידום תלמידיה בפן הרגשי, חברתי ופדגוגי, 

מתוך רצון להביא לכדי מימוש את הפוטנציאל הגלום בכל ילדי 
המושבה. על פי חזון המחלקה, מערכת החינוך הנה פורצת 

דרך בכל תחומי העשייה, ומעניקה מוגנות וכבוד לכל הלוקחים 
בה חלק, מחויבת להעניק לכל ילד וילדה מרגע לידתם חינוך 
מיטבי, פועלת לפיתוח תמונת העתיד האישית של כל ילד/ה, 
מאפשרת חופש בחירה תוך פיתוח יחסי גומלין עם הסביבה, 

שואפת שבוגר המערכת יהיה אדם חופשי, ערכי, יצירתי, 
משכיל ותרבותי המגשים עצמו ומחויב לחברה. גם לצד אתגרי 
נגיף הקורונה, הטמענו תכניות חדשות במערכת החינוך שלנו. 

תיכוני המושבה הממלכתיים ממשיכים להוביל בשיעורי 
זכאים לבגרות מהגבוהים בישראל. תיכון המושבה – 96%; 
הישיבה התיכונית – 100%; פלך – 100% (נכון לשנת 2019).

סיכום שנה להטמעת תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) היא 
תכנית חינוכית להעצמת הילד, המיועדת לתלמידים וצוותי 

חינוך מגן חובה ועד כתה ט', במטרה לחזק את היכולות 
הרגשיות, לימודיות וחברתיות של דור העתיד שלנו. התוכנית 
נועדה להכשיר צוותים חינוכיים בנושא למידה רגשית-חברתית 

ולפתח בקרב התלמידים מיומנויות רגשיות וחברתיות. 
עם היציאה לסגר בגל הקורונה הראשון, נערכה מערכת 

החינוך היישובית ללמידה מרחוק. תלמידי המושבה הקדישו 
את ימי הבידוד בבית ללמידה, פעילות גופנית, והפעלות 

בתחום התרבות ופנאי – הכול כמובן מהבית. 
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שנת הלימודים תשפ"א נפתחה בזכרון יעקב עם 
כ-4,150 תלמידים במערכת החינוך הפורמלית וכ-2,000 

תלמידים במסגרות החינוך המוכר שאינו רשמי. 
המערך הפדגוגי הותאם ללימודים בשגרת קורונה, 

במסגרתו הותאמו מרחבי חוץ כחלק ממרחבי הלמידה, 
כך למשל בגינות ציבוריות ובחווה החקלאית. בנוסף, 

ימי הלמידה מרחוק שולבו בפעילויות מעשירות 
וחברתיות במרחבים הפתוחים במסגרות בתי הספר. 

חידוש וחיזוק מוסדות חינוך. סדרת עבודות התחדשות 
ובטיחות נערכה במוסדות החינוך במושבה בימי 

החופש הגדול. בין העבודות - הסדרת ניקוז בחצרות 
גני ילדים ואיטום גגות; התקנת מזגנים חדשים; החלפת 

חול במקומות הנדרשים; עבודות להתאמת מבנים 
בהתאם לתקנות הנגישות; שיפוץ ועיצוב מחדש 

במבנה בניין משכ"ל (המרכז לשיפור כישורי 
הלמידה) - בשיתוף עמותת יד עזר. 

חלוקת 20 מלגות כל אחת בסך של 5,000 שקל 
הוענקו לסטודנטים תושבי המושבה, בעבור תמיכה 

בצוותי החינוך בבתי הספר. הסטודנטים פעלו 
במסגרת הקייטנות, במשך 50 שעות לאורך 10 ימים. 

הפרויקט במימון פיס בקהילה. 

הובלת פרוייקט הסברה "תסתכלו לי בעיניים", 
לצמצום השימוש בסלולריים חכמים בקרב ילדים 
ומתן פתרונות בנושא. במסגרת הפרוייקט הוקם 

מערך חינוכי שנתי ורב-גילאי לשימוש 
חכם בניידים ואיסור שימוש בטלפונים 

במהלך יום לימודים, חיזוק מערך 
ההסברה להורים ותלמידים בדבר שימוש 

מושכל בניידים חכמים, ואימוץ מודל אכיפה מידתי. פרויקט זה 
החל בשנת 2019 ונמשך ב-2020 עד לפרוץ נגיף הקורונה.  

המשך פתיחת מגמה חדשה לתלמידי תיכון המושבה והקמת 
מעבדות חדשות. אוטוטק - מגמה לתחבורה מתקדמת אשר 

מספקת מענה חינוכי-טכנולוגי בהלימה לקידמה המואצת 
בתחום האוטומוטיבי הנחשק. הלימודים מתנהלים באופן עיוני 

ומעשי, תוך שיתופי פעולה עם חברות ההי טק, סטארטאפ, 
עולם התעשייה של מרכזי הרכב, מרכזי חקר אקדמיים וצה"ל. 
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משכ"ל (המרכז לשיפור כישורי הלמידה)
כ-200 ילדים (גילאי 1.5-18) מקבלים שירות במגוון תחומי 

תרפיה, טיפול התפתחותי ודידקטי. ביניהם: קלינאות 
תקשורת, מרפאות בעיסוק, תרפיות במוזיקה, תנועה, 

אומנות, דרמה, הבעה, אומנויות לחימה ועוד.

שירות חדש לילדי המושבה. יצירת קבוצות לחיזוק ותרגול 
מיומנויות חברתיות שיעשירו את ההבנה החברתית 

והעצמית של כל ילד. השירות ניתן בעלות מסובסדת.

הספרייה הציבורית 
גאווה ישובית. 2 תלמידי המושבה – מתן ירושלמי מבי"ס 

החיטה ואוריה אהרוני מבי"ס יעב"ץ הם בין 72 הזוכים 
בתחרות הכתיבה הכלל ארצית שנערכה לשנת 2020, 

זאת מתוך 10,004 יצירות מועמדות. 

תחרות כתיבה יישובית. 4 יצירות של תלמידי המושבה 
זכו בתחרות הכתיבה היישובית מתוך 74 מועמדויות – 

כולן יצירות מקוריות של תלמידי המושבה. 

תרומת ספרים לתחנת הקריאה הראשונה במושבה 
וקיום מפגשי שעת סיפור לילדי המושבה ללא 

עלות בגינות ציבוריות ובתחנת הקריאה הקהילתית. 

קוראים גם בסגר. ניהול מערך אינטרנטי להשאלת 
ספרים וחלוקת קודים לקריאת ספרים דיגיטליים. 

בנוסף, הגדילה הספרייה בימי הסגר, והפעילה מערך 
מתנדבים לשליחת ספרים מוזמנים לבתי המנויים, 

בעזרתם של מתנדבים נפלאים.

עריכת מפגשי סדנאות יצירה בספריה הציבורית אשר 
הוסבו לסדנאות זום מרתקות בימי הסגר. 

עשרות שעות סיפור נערכו במהלך 
השנה לילדי המושבה, עם 

פרוץ הנגיף הוסבו למתכונת 
וירטואלית ואף נערכו 
במרחבים הפתוחים 

בהתאם להנחיות 
הממשלה. 



חברתיים
שירותים

המחלקה לשירותים חברתיים מספקת כתובת 
למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת 
החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי של זכרון יעקב. 

המחלקה יוזמת ומקדמת פיתוח שרותי רווחה 
במושבה בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות 

ייחודיות. בפעילות מסייעים באופן אקטיבי מתנדבים 
מתוך הקהילה, כולל סיוע עמותות ומגזר שלישי.

מיזם פעילות גופנית באוויר הפתוח לתושבים 
הוותיקים, תיחום מתחמים בטוחים בגנים הציבוריים 

לטיפוח פעילויות גופניות בהובלת מדריכי כושר 
מוסמכים. המיזם בשיתוף המחלקה לשירותים 

חברתיים, מתנ"ס זמארין ומכינת 5 אצבעות. 



תושבים ותיקים. הפעלת ארבעה מועדונים לרווחת 
אזרחים ותיקים, על פי הנחיות התו הסגול.

"קפה אירופה", מועדון עולים דוברי רוסית אשר הוקם 
השנה פועל אחת לשבוע, לרווחת תושבים עולים דוברי 

רוסית. המועדון משמש לחיזוק קשר התושב עם הקהילה 
והמועצה, מתן תמיכה ופעילויות חברה, פנאי והעשרה. 

מועדון נוסף שהוקם במהלך השנה הוא מועדון נשים 
גמלאיות חרדיות, הפועל כפעמיים בשבוע. המועדון מהווה 

קבוצת תמיכה וחברה עבור התושבות, לפעילויות אומנות 
העשרה וספורט. 

מועדוניות הגיל הרך. צוות המחלקה מפעיל 7 
משפחתונים לילדים מגיל לידה עד 3 שנים, כולל ליווי 

הצוותים החינוכיים והטיפוליים.
גילאי 6-18 : הפעלה ליווי והדרכה של צוותים במועדונית 
ביתית, מועדוניות לגילאי א-ו, בשיתוף מחלקת החינוך,  

ומועדונית לילדות הקהילה החרדית.

נוער. טיפול, עזרה לימודית, חונכות אישית ושילוב 
חברתי במסגרות לנוער - מועדון בית חם. 

במסגרת תכנית נתיבים להורות, נערכו עשרות טיפולים 
פרטניים לילדים בסיכון על פני הרצף, והדרכות להוריהם. 

התמיכה כוללת מתן מעטפת תומכת של התערבויות 
טיפוליות במסגרת הקהילה. במקרה הצורך ובשיתוף 

ההורים, נעשית הפנייה לפנימיות ומשפחות אומנה.
סה"כ כ-60 קטינים ובני משפחותיהם טופלו בידי צוות 

המחלקה בשנה החולפת. 

משפחה. ליווי ותמיכה לתושבים החווים קשיים בזוגיות 
ובתהליכי גירושין, בנושאי אפוטרופסות, ואלימות 

במשפחה. מאות מפגשים והדרכות ניתנו השנה במסגרת 
תחנה לטיפול משפחתי לכ-60 משפחות במהלך השנה. 
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פורום נשים. קידום שותפות בקהילה, בדגש 
על מנהיגות נשים יוזמת ומשפיעה, העלאת 
מודעות לסוגיות רגישות בעולמן של נשים, 

באמצעות העשרה, הכשרה, אימהות וילדות 
בחברה ובמשפחה. 

קליטת עלייה. הובלת תוכניות לרווחת 
משפחות עולים, מבוגרים וילדים בדגש על 

דוברי אנגלית וצרפתית, בשיתוף משרד 
העלייה והקליטה. 

יחידת ההתנדבות. הפעלת מערך מתנדבים 
לרווחת התושבים, הכשרת קבוצת מתנדבים 
מנהיגים בקהילה. מתן שיעורי עזר, ארוחות 

על גלגלים ושיפוץ בתים עבור משפחות 
מעוטות יכולת כלכלית, בשיתוף ארגונים 

ועמותות: עמותת יד עזר, קרן קמ"ה, קהילת 
ואהבת, רוטרי ארגונים ועמותות נוספות וכן 

תמיכה של תושבים ברמה אישית.
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סביבה
וקיימות

המחלקה לאיכות סביבה וקיימות, שמה לה למטרה 
להטמיע את ערכי הסביבה בכל אחד מתחומי החיים בהם 
עוסקת המועצה, וזאת במטרה להיטיב עם התושבים ועם 

ממשק טבע – אדם. כמו כן משקיעה המועצה תשומות 
רבות בדור העתיד, להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים 

הדורשים שינוי התנהגותי משמעותי, ביחס לסביבה בה 
אנו חיים.  בשנה זו נמשיך לפעול לאור הערכים המובילים 
אותנו – שמירה על הטבע, חיים בצד החי והצומח ולא על 

חשבונו, לקיחת אחריות על נחלת הכלל, שותפות 
שקיפות ושמירה על המשאבים שסביבנו. 

סיום עבודות אתר הקומפוסט, המתבסס על מיחזור גזם 
ופסולת רטובה יחד עם מפעלי בית אל. זכרון יעקב, אשר 
ניצבת בחוד חנית הקיימות והגנת הסביבה בישראל, היא 
הרשות המקומית הראשונה אשר מקימה אתר קומפוסט 

ראשון מסוגו. האתר ייצר קומפוסט באיכות גבוהה ויחסוך 
לרשות בעלויות הטמנה ושינוע פסולת.
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ומועדון רוטרי. הפרויקט הוקם כחלק מתכנית שיקום הריאה 
הירוקה וכולל בין היתר הנבטת זרעי פרחי בר וזריעתם, הקמת 
מערכת השקייה, סלילת שבילי אבני דרך וניצול מקסימלי של 

המרחב למבקרים. הפרויקט הנו כחלק מאחוות הזרעים. 

קידום פרויקטים סביבתיים קהילתיים נוספים: ערוגות 
נגישות, שיקום חורשת הסיגלוניות, גינה ברח' שלף, ואל-האורי.

הקמה וטיפוח גינות קהילתיות. הגינות: שלף, תרשיש, שזיף, 
גיבור ותש"ח – מופעלות בידי תושבים בתמיכה ותקצוב 

המחלקה לאיכות סביבה וקיימות. 

חינוך סביבתי. הפעלת תכנית חינוך סביבתי כחלק מפעולות 
חוץ של תלמידי בתי ספר בתקופת הקורונה. מערכי השיעור 

נכתבו על ידי המחלקה לטובת בתי הספר 
כחלק מהלמידה בזום. 

לראשונה: הנגשת סקר טבע עירוני הכולל מאות מיני 
בעלי חיים וצמחייה ייחודית בשטחי זכרון יעקב. 

הסקר ביוזמת המועצה ובביצוע החברה להגנת הטבע, 
נעשה במטרה לסייע בפיתוח האורבני של המושבה, 

באופן אחראי תוך שמירה על החי והצומח.

בית המלאכה הקהילתי הראשון במושבה. הפרויקט, 
ביוזמת תושבים ובשיתוף המועצה המקומית, עמותת זמארין 
והמשרד להגנת הסביבה הוקם למען תושבי המושבה מתוך 
חזון לחיזוק החוסן הקהילתי והמודעות הסביבתית במושבה. 

בית המלאכה ממוקם ברח' המייסדים 100, מספק חלל 
מאובזר וסיוע מקצועי לבנייה, תיקון ותפירה.

תחנת הקריאה הראשונה של זכרון יעקב – ביוזמת תושבים 
במסגרת בית המלאכה הקהילתי ובשיתוף המועצה, הוסבה 
תחנת אוטובוס ישנה לספריה ציבורית. התחנה הממוקמת 

ברח' העבודה בשכונת נווה רמז, הפכה למוקד תרבות וקהילה. 

שדרוג חורשת רוטרי. פרויקט קהילתי ביוזמת תושבי 
שכונת נווה רמז ובשיתוף המחלקה לאיכות סביבה וקיימות 
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קמפיין העלאת מודעות לנזקי הקמינים מבוססי עץ. 
הקמפיין ההסברתי נועד לצמצם את השימוש בקמיני עץ, 

אשר מסבים נזק סביבתי ובריאותי לציבור. זאת תוך 
חידוד ערכי שכנות טובה וערבות הדדית. 

מיזם נמלת האש. תכנית לשיפור ההתמודדות עם 
נמלת האש. מתן הדרכה והנעת פעולת הדברה 

משותפת ואפקטיבית יותר.

"עשו טובה, איספו את השיט של הכלבים שלכם" - 
קמפיין עידוד איסוף צואת כלבים בשיתוף איגוד ערים 

שרון - כרמל לאיכות הסביבה. המיזם פעל לחיזוק מודעות 
בעלי הכלבים לחשיבות השמירה על המרחב הציבורי 

וכלל פרסום נרחב וחלוקת מתקני שקיות יעודיות.

צמצום הדברה בשטחי גינון במרחב הציבורי. בכלל אזורי 
הגינון לא התבצעה בשנת 2020 הדברה בשל אימוץ 

פעולות חלופיות ידידותיות 
לסביבה. בנוסף, סומנו 
אזורים יעודיים בשילוט 
"חורשה ללא הדברה".

התייעלות אנרגטית. 
התקנת מערכת 

אל-סן במבני מערכת 
החינוך לצמצום 
צריכת החשמל. 

התקנת מונים חכמים על גבי ארונות חשמל בבתי הספר 
לחסכון באנרגיה. 

הקמת מתקני ספורט וכושר חדשים הוקמו ב-2 מתחמים, 
בפארק גבעת עדן ובמצפון גל אזולאי בשמורה, בעלות 

של כ-100 אלף שקל. 

5 הצללות חודשו במהלך השנה ברחבי המושבה בגינות 
ציבוריות בעלות 94 אלף ₪. 

סיום שיקום נזקי השריפה במרחב האורבני. 
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קידום

ועסקים

זכרון יעקב, פנינה ארצישראלית, המשופעת באתרי מורשת 
היסטוריים, אוצרות טבע וחקלאות, בתי מלון, גלריות, 

ומסעדות. כולם יחד הופכים את המושבה שלנו לאחד מיעדי 
התיירות האטרקטיביים המזמינים את התייר הישראלי 

ובכלל – ליהנות משפע מדהים זה. כחלק ממדיניות המועצה 
לקידום התיירות, הושקעו תקציבים ופעולות ליצירת תשתית 
ארגונית מבוססת שתעצים את ענף התיירות של זכרון יעקב 

והעסקים המקומיים. 

קידום והובלת מפגשי לימוד להעצמת בעלי העסקים 
המקומיים במימון המועצה – אסטרטגית שיווק דיגיטלי כלל 

ערוצי, אקסל ככלי ניהול ומיתוג העסק. מעל מאה בעלי 
עסקים לקחו חלק במפגשים ב-ZOOM ופרונטלית, אשר 

נוסדו במטרה לסייע לצאת מהמשבר הכלכלי אליו הובילה 
הקורונה ואף למנף את התקופה להעצמת העסקים במושבה. 

פטור מארנונה ל-3 חודשים ניתן לכ-800 עסקים מקומיים. 
ההטבה ניתנה במסגרת ההסכמות בין מרכז השלטון המקומי 
והממשלה וכחלק מהמאמץ המשותף לסייע לבעלי העסקים 

בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות בתקופת הקורונה.

הקמת פורום לקידום עסקי התיירות, ביוזמת מחלקת 
התיירות ובשיתוף "מעוף". הפורום בו משתתפים כ-40 תיירנים 

פועל יחד ליצירת שיתופי פעולה להעמקת הנטוורקינג, 
ליצירת מוצרי תיירות אטרקטיביים משותפים, העצמת 

העסק הפרטי ועוד.   

תיירות



הובלת קהילות עסקים. שתי קהילות עסקים אותן 
הקימה ומובילה המועצה, התקיימו במקביל וקיבלו 

מתחילת המשבר דיווחים, עדכונים ומענים שוטפים. 
מטרת הקבוצות לחזק את קשרי הממשק בין המועצה, 

בעלי העסקים ובין העסקים עצמם. 

לראשונה: הוקם אתר תיירות לזכרון יעקב. האתר 
המותאם גם לשפה האנגלית, יסייע בשיווק המושבה 
והנגשתה לתיירים בישראל ובעולם. האתר מאגד את 

כלל עסקי התיירות, האטרקציות, והאירועים הקרובים 
במושבה לרווחת התייר.

עידוד רכישה בעסקים מקומיים. הובלת קמפיין מתמשך 
לעידוד רכישה בעסקים מקומיים בימי קורונה. הקמפיין 

כלל בין היתר פלטפורמה המחברת בין העסקים 
המקומיים לתושבים, ומדור "הכירו את העסקים של 

זכרון" - באתר המועצה, וברשתות החברתיות.

השקת לוגו תיירות חדש. לכבוד ציון 138 שנה למושבה, 
השיקה המועצה המקומית את לוגו התיירות החדש אשר נבחר 

ברוב קולות בידי תושבי המושבה. השקת הלוגו היא חלק 
מאסטרטגיית המועצה לחיזוק ענף התיירות במושבה, וכולל 

נדבכים מרכזיים מנופי המושבה, שיחד הופכים את זכרון יעקב 
לאחד ממוקדי התיירות היפים והמרתקים שיש בישראל.
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תכנון,
בנייה ופיתוח 

מחלקת ההנדסה מובילה את 
תחום התכנון האורבני ביישוב 

ומקדמת את תחום הבינוי 
ופיתוח תשתיות לטובת הציבור. 

פיתוח מבני חינוך. הקמת אגף 
לימודים חדש בתיכון המושבה, הכולל 8 

כיתות אם. בנוסף, הרחבת   אגפי אמנות ומדעים והנגשת 
המבנים בעלות כוללת של כ-8,500,000 שקל. 

בניית אולם ספורט חדשני המותאם לכדורסל וכדורעף. 
האולם מתפרס על פני 1,500 מ"ר, ומכיל 498 מושבים. עלות 

העבודות 10,500,000 שקל. במימון מפעל הפיס ומנהל הספורט.

הצבת 5 כיתות לימוד יבילות בבית ספר החורש, החיטה 
ופלך בעלות כ-750 אלף שקל.

שיפוץ ושדרוג רחובות 
פיתוח ושדרוג צומת הרצל-תרע"ב-המייסדים ושיפור 

הבטיחות במקום. הפיכת הדרך לחד סטרית, חידוש מערכת 
הניקוז, וסלילת כביש. כ-600 אלף שקל הושקעו בעבודות - 

70% מתוכם במימון משרד התחבורה. 

שיפוץ רחוב הסוכה. קרצוף, ריבוד, סלילה וחידוש 
מדרכות בחלק מרחוב הסוכה בעלות של כ-75 אלף שקל. 

שיפוץ רחוב הבאר. חידוש מערכות הביוב, החשמל, 
המדרכות וסלילה מחודשת בעלות של כ-300,000 שקל.



ייצור חשמל מאנרגיה 
מתחדשת – פריסת 

פאנלים פוטווולטאיים לייצור 
חשמל על גגות מבני המועצה 

ברחבי המושבה. הפרויקט אשר 
נמצא בשלבים סופיים, בשיתוף מחלקת 

הנדסה, גזברות והמחלקה לאיכות סביבה וקיימות. 

הצבת 11 סככות לקירוי תחנות אוטובוס ברחבי 
המושבה. הפרויקט בשיתוף משרד התחבורה ממשיך 

בשנת 2021 לתחנות נוספות.
  

עבודות שלב ב' להקמת פרויקט 
"מורדות הבאר" (ש/619) כ-4 מיליון 

שקל מושקעים בהסדרה והשלמת 
תשתיות בשכונה החדשה. העבודות 

כוללות השלמת תשתיות תת-קרקעיות, תאורת רחוב, 
מדרכות סלילת כבישים, הקמת פחים מוטמנים ועוד.

המשך פיתוח פרויקט פארק היין אשר מנוהל על ידי 
מנהל מקרקעי ישראל ובשיתוף המועצה, יביא להקמת 

מתחם תיירות ומסחר - מלונות בוטיק, ומסעדות וכן יוסיף 
220 יחידות דיור חדשות למושבה. הפרויקט מיושם תוך 

התחשבות בצרכים הנלווים, כמו למשל תשתיות והרחבת 
מוסדות החינוך. כמו כן הוא כולל הרחבה משמעותית של 

המסדרון האקולוגי לטובת החי והצומח באזור. 

שיפוץ מרכז המשפחה. חידוש המבנה והרחבתו לרווחת 
התושבים, בעלות של כ-250 אלף שקל. במסגרת 

העבודות, הורחב המרכז ל-4 קליניקות וחדר פעילות 
קבוצתית, מטבחון טיפולי והנגשת המבנה. 

בניית חניון ציבורי חדש. החניון (ברח' המייסדים 100 - 
מתחם יעבץ הישן) יכלול כ-40 מקומות חניה חדשים, 

לרווחת התושבים ולחיזוק ענף התיירות במושבה.

לראשונה במושבה: תאורה סולארית. התקנת 5 עמודי 
תאורה סולארית בגן אקסודוס, המשלבת חדשנות ואנרגיה 

ירוקה. הפרויקט, מאפשר להימנע מפגיעה בתשתיות 
הצומח וצפוי לחסוך בעלויות צריכת האנרגיה.
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גזברות

המועצה המקומית מסיימת בהצלחה את השנה ה-3 
והאחרונה של תכנית ההתייעלות. התכנית מבוצעת 

בהובלת גזבר המועצה ובליווי משרד הפנים. תכנית זו 
מנוהלת באופן אחראי ומקצועי, גם בתקופת הקורונה 

המאופיינת באי ודאות תקציבית. היעדים המרכזיים של 
תכנית ההתייעלות, הקטנת הגרעון המצטבר והגעה 

לתקציב מאוזן, הושגו.

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת – המועצה נמצאת 
בשלבים סופיים של פריסת פאנלים פוטווולטאיים 

לייצור חשמל על גגות מבני המועצה ברחבי המושבה. 
בחודשים הקרובים יותקנו פאנלים על שני הגגות 

האחרונים במושבה. הפרויקט יביא לחסכון של כ-600 
אלף שקל בתשלומי החשמל של המועצה המקומית. 

בימים אלו, נבחנים מיזמים נוספים בתחום. 
הפרויקט בשיתוף המחלקה לאיכות סביבה וקיימות 

ומחלקת הנדסה. 

בהתאם להנחיות משרד הפנים, המועצה מבצעת 
סקר נכסים ברחבי המושבה. יישום הסקר יביא לגביית 

מס אמת, שיוויוני ואחיד מכלל התושבים. 

בימים אלו נערכת המועצה לשדרוג ושיפור מערך 
השרות של מחלקת הגבייה.

ניהול פיננסי



מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 
תפקידה לשמור על הסדר 

במרחב הציבורי. כך למשל, 
פיקוח ובקרה על ניקיון שטחים 
פרטיים ושטחי ציבור פתוחים - 
גזם, כלבים משוטטים, פסולת 

בניין ועוד. בנוסף, פועלת המחלקה 
להעניק שירות לעסקים המקומיים, 

במתן רישוי עסק, הנגשת מידע וסיוע 
ביורוקרטי. שנת 2020 הוסיפה לעבודת המחלקה נדבך 

חשוב נוסף והוא אכיפת הנחיות הקורונה במרחב הציבורי.

הגברת הפעילות להנפקת רישוי עסקים. בשנת 2020 אחוז 
העסקים בעלי רשיון עסק הוא 85% - עליה של 10% לעומת 2019.

מתן ליווי, סיוע ותמיכה לעסקים מקומיים לצורך עידוד 
הקפדה על הנחיות התו הסגול. הנגשת מידע שוטף, וחיזוק 

ההסברה להנחיות הקורונה.

אכיפת הנחיות הקורונה במרחב הציבורי - עטיית מסכות, 
שמירת מרחק וכן סגירת אירועים רבי משתתפים בימי 

הסגר והמגבלות.

הגברת אכיפת חניות בתחומי "כחול לבן" - בשנת 2020 
נרשמו 3,880 דוחות חניה, במטרה לאפשר תחלופה גבוהה 
יותר של רכבים בשטחים יעודיים, בדגש על אזורי מסחר. 

חניות אלה משרתות את ציבור הלקוחות במושבה 
ומסייעות לעסקים המקומיים.

עסקים
פיקוח ורישוי 
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פני המושבה
שיפור

אגף התפעול של המועצה מקדם את תחזוקת התשתיות 
ואת טיפוח חזות המושבה.

"נמצאים בשכונות" לשדרוג וחידוש פני המושבה. 
הפיילוט שהחל בשכונת נווה הברון ייערך מספר חודשים 

ויגיע לכל שכונת מגורים במושבה. הפרויקט כולל בין היתר 
עבודות גינון, צביעה, ניקיון, איסוף פסולת, הצבה וחידוש 

תמרורים, ותיקוני חשמל. המיזם בהובלת אגף התפעול 
ובסיוע המחלקה לאיכות סביבה והפיקוח.

כ-150 מעקות בטיחות להולכי רגל הוצבו ברחבי המושבה 
במהלך השנה, למניעת התפרצות לכביש. 

עשרות תיקונים ועבודות לשיקום שבילים בוצעו מתחילת 
החורף, במוקדים שונים במושבה, בעקבות נזקי סופות.

תוקנו בורות בכבישים ובמדרכות וחידוש אספלט.

כלל מעברי החצייה במושבה נצבעו פעמיים במהלך השנה. 



חידוש והתקנת תמרורי אזהרה ובטיחות חדשים, 
וכן כיסוי אנטי גרפיטי להגנה והבלטה במרחב הציבורי.

הנגשת חניות נכים בסמוך לעמדות חלוקת דואר ישראל. 
העבודות כוללות צביעה והתקנת תמרור לשיפור 

הנגישות ואיכות חיי תושבי המושבה עם מוגבלויות. 
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שדרוג מוקד החירום בסיוע משרד הפנים, והטמעת מערכת שליטה 
חדשנית לשיפור יכולת ניהול אירועים בשטח. בנוסף, שדרוג מחסן 

החירום ובניית גלריה לאחסון ציוד בסיוע אגף הביטחון במשרד הפנים. 

שיקום 3 מקלטים ציבוריים ברחבי היישוב וביצוע עבודות 
תחזוקה בכלל המקלטים הציבוריים.

התקנת כ-40 מצלמות אבטחה בנקודות שליטה קריטיות 
ובכיכרות המרכזיות במושבה, וחיבורן למוקד השליטה במרכז 

ההפעלה במועצה.

התקנת מערכות התרעה לרעידת אדמה בכלל בתי הספר 
(בבעלות המועצה). בנוסף, הותקנו בבתי הספר התיכוניים ארונות 
חילוץ קל המכילים ציוד רב לשימוש ברעידת אדמה. שדרוג גדרות, 

התקנת מערכות כריזה לשיפור הבטחון ושדרוג ביתני שמירה.

הדרכות ורענון נהלי בטחון בשעת חירום לצוותי החינוך 
והתלמידים, וכן ביצוע השתלמות ייחודית לשעת חירום לרכזי הבטחון 

ולצוותים בבתי הספר, אשר משמשים כמתקני קליטה בחירום. 

תרגול כלל מוסדות החינוך ביישוב במתווה היערכות לירי טילים. 
הרחבת מספר העמדות במוקד לצורך קליטת מוקדנים רבים 

בשעת חירום.

טיפול במאות אירועים ביישוב, ביניהם תאונות דרכים, מפגעי 
מזג אוויר ורעש, רכבים/אנשים חשודים, טיפול בחפצים חשודים, 

ליווי ואבטחה בפעילויות שונות, טיפול ומניעה של פריצות 
וגניבות, טיפול בשתיית אלכוהול של קטינים, ונדליזם, הגשת 

עזרה ראשונה לאזרחים, חיפוש נעדרים ועוד.

בטחון, בטיחות 
ומוקד עירוני 
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המשך הפעלת סיירת הורים יישובית בפארקים ציבוריים 
ליצירת מרחב בטוח וצמצום סיכונים כלפי בני נוער. 

הובלת הרצאות להורים והכשרות לשומרי סף בשיתוף 
המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת החינוך ומחלקת 

הנוער  – "קנאביס בגובה העיניים", "סמים ואלכוהול בקרב 
מתבגרים" ועוד.

קיום פעילויות יחד עם מובילי תנועות נוער, ביניהם 
הובלת סיור בדרום ת"א להמחשת הסיכונים הקיימים. 

קמפיין הסברה בנושא נזקי צריכת גז קצפת בקרב בני 
נוער, ומתן מענה פרטני להורים ונוער. 

הפעלת בני שירות במגזר החרדי ומלגאים במגזר הכללי, 
בפרויקטים קהילתיים וכן מניעה, תוך ליווי בני נוער 

במוסדות ומועדוני נוער. 

רישות פארק חלומות במצלמות למניעת ונדליזם 
ושוטטות, הפרויקט בשיתוף היחידה למאבק באלימות 

סמים ואלכוהול, ויסתיים בתחילת 2021. 

מאבק באלימות, 
בסמים ובאלכוהול



הגיל הרך
חוגים וספורט

עמותת
זמארין

צהרונים
בצל מגבלות הקורונה המשיכה פעילותם של 15 הצהרונים תחת 
הנהלת מתנ"ס זמארין. במהלך השנה המאתגרת שודרגו מערכי 

התוכן והחל מעקב פדגוגי ואדמיניסטרטיבי מהודק בשיתוף 
"צהריים טובים", חברת ליווי פדגוגי מטעם החברה למתנ"סים. 

כ-70 עובדים לקחו חלק בעשייה מאומצת לפתיחתה 
הראשונה של קייטנת בית הספר של החופש הגדול.

פעוטון פועה 
שדרוג מבנה הפעוטון המפוקח בידי 

"התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים. 
התקנת מצלמות אבטחה לביצוע בקרה.

חוגים וספורט
כ-20 חוגים מגוונים מוצעים לתושבי זכרון יעקב, ביניהם 

תחומי עשייה חדשים – כדורעף וזומבה בתנועה לילדים ונוער. 

הובלת פעילויות ספורט קהילתיות לימי קורונה ב-ZOOM בשיתוף 
המחלקה לשירותים חברתיים ובכיכובם של תושבים מתנדבים. 

ניהול שני מסלולי מחול מקצועי ומסלול חוגים לבחירה החל 
מהגיל הרך ועד מבוגרים.

קורס קיץ מקצועי למחול, אשר כלל מורים ויוצרים מהשורה הראשונה.

שיעורי אונליין וטורנירים חווייתיים בהובלת מחלקת הספורט. 

קונסרבטוריון
בשנה זו פתחנו עם שיעורי תיאוריה, פיתוח שמיעה 

וקומפוזיציה, וכן בקונצרטים כלליים וכיתתיים. 



פסטיבל פורים של זכרון יעקב נערך השנה עם מגבלת 
התקהלות של עד 2,000 תושבים. לצד ההנחיות, תושבי המושבה 

המחופשים חגגו את החג השמח בשנה כמיטב המסורת. 

עשרות הופעות מוזיקליות מתגלגלות נערכו במושבה בימי גל 
הקורונה הראשון. ההופעות הססגוניות נערכו במהלך חג 

הפסח, המימונה ויום העצמאות, והרקידו את התושבים בסמוך 
לבתיהם, בחצרות ומרפסות הבתים. 

ימי הזיכרון הלאומיים בצל הקורונה. יום הזיכרון לשואה והגבורה 
ויום הזיכרון לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, 

נערכו השנה במתכונת מקוונת ובשידור LIVE. הטקסים 
בשיתוף תושבי המושבה, כללו קטעי אמנות וטקסטים מרגשים. 

מצעד הכלים החקלאיים ברחובותיה הראשיים של המושבה 
לרגל חג השבועות. 

אירוע גאווה וזכויות אדם כלל מעגלי שיח פתוחים 
על מגדר, ומופעים אמנותיים שחגגו את מגוון צבעי הקשת 

בחברה הישראלית. 

כל שני וחמישי. סדרת אירועי תרבות לכל המשפחה בגינות 
הציבוריות ברחבי המושבה בחודשי יוני-יולי.

פסטיבל כרמל הבינלאומי לקולנוע קצר
לראשונה בישראל נערך בזכרון יעקב. 

בשל מגבלות הסגר, הפסטיבל נערך 
און ליין במהלך חגי תשרי ואיפשר צפייה 

בכ-100 סרטים ללא עלות. 

תרבות

עמותת
זמארין



הופעות רחוב. מופעי קרקס וג׳גלינג, תיאטרון
רחוב, והופעות מוזיקה נערכו לשמחת התושבים

ברחבי המדרחוב ולאורך השנה.

מרכז צעירים - גיוס מנהל למרכז הצעירים הראשון במושבה. 

הקמת קהילת אמנים. כחלק מיעדי המועצה להעצים את 
תחום האמנות במושבה, נוסדה קהילת אמנים אשר פועלים 

יחדיו להעצמת התחום ומתן במה איכותית ליצירותיהם 
לקהל המקומי והארצי. 

הקמת גינת ירק קהילתית במתנ"ס זמארין. 
תושבים אשר ביקשו חלקת אדמה לטיפוח הצומח - 

זורעים, משקים וקוטפים. לטובת המיזם, גידר המתנ"ס 
את החלקה, סיפק כלי עבודה, סייע בהובלות 

ובמימון ההשקייה, התאורה 
והתפעול היומיומי.  

 



זכייה במקום הראשון בפרס שר החינוך 
במסגרת תחרות ארצית על מיזמים

פורצי דרך בתחומי התרבות היהודית.
הפרס הוענק למנהל המחלקה, ניר קובי.

סדרת הרצאות לדוברי צרפתית ואנגלית 
בשיתוף פעולה עם הספריה הציבורית.

מסיבות פורים לקהילה הדתית לאומית בזכרון יעקב.

עשרות הרצאות, אירועים מוזיקליים ומפגשי ZOOM לאורך 
השנה ברוח היהדות, בריאות, מסורת, תרבות ועוד.

סיורים בזכרון יעקב וסביבתה במסגרת פרויקט "סיורים עם אשכולות".

חידוש ושידרוג אתרי התיירות, מערת המייש והבירכה. פרויקט השיפוץ 
נעשה במימון המועצה למורשת אתרים, ובשיתוף המועצה המקומית 

ותושבים מתנדבים. עבודות השיפוץ כללו בין היתר שחזור כיפת הבאר 
העתיקה, חשיפת הבאר הסתומה, גילוי מקורות הנביעה בבאר, 

התקנת תאורה ותשתיות חשמל, גינון, ניקיון המים, חיפוי קרמיקה 
במבנה, שיפור זרימת המים. פילוס שביל למערת המייש על ידי נוער 
מתנדב וסימונו בידי מדריכות מרכז סיור ולימוד בשבילינו 'אשכולות".

הבאת מיזם "בואו נעשה לנו חג" הווירטואלי לזכרון יעקב, המיזם 
לימי הסגר בחג הסוכות, כלל עשרות חידונים, סיורים, ומשחקים 

לכל המשפחה בשיתוף ערוץ 7 והמשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. 

הובלת תכנית ההתנדבות "מחוברים" המסייעת לחולים ובני 
משפחותיהם ותושבים ותיקים, ברכישת תרופות והסעות לבתי חולים.

הובלת מיזם חבילות שי לחג החנוכה - משחקים והפעלות לתושבים 
בבידוד בסיוע מתנדבים.

תרבות יהודית

עמותת
זמארין
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נוער

עמותת
זמארין

זכייה באות "מחלקת נוער מצטיינת" לשנת 2020 בקטגוריה 
 .MUNI EXPO מועצה מקומית, ובמסגרת התערוכה הארצית

אות ההוקרה ניתן בשל פעילותו יוצאת הדופן של מועדון 
אוונגרד, המעניק מעטפת רגשית וחברתית לבני הנוער, 

תוך יצירת מרחב של שיח פתוח ומעשיר. 

הובלת אימוני ספורט באוויר הפתוח לנוער בימי הלמידה מרחוק. 

מפגשי ZOOM מעשירים, כך למשל - הסכנות האפשריות 
מגלישה ברשתות חברתיות. בימי הפעילות, ערך המועדון 
מפגשים מודרכים, ערבי סרט ותיאטרון, אמנות, ופעילויות 

ספורט ואקסטרים, הובלת תחרות כישרונות צעירים, מפגשי 
תמיכה רגשית, סדנאות בישול ועוד. לאורך תקופת הסגר 

ולאחריה, צוות המועדון ניהל קשר הדוק עם בני הנוער 
וליווה אותם בתקופה המאתגרת.

שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך ליוזמות יחודיות 
המחזקות את הרצף בין החינוך הפורמלי והלא-פורמלי. 

כך למשל, מפגשי נוער חילוני-דתי בהנחיית עמותת גשר 
והתנדבות בעמותת חסד לסיוע למשפחות נזקקות.

פרויקט "דור" לחיבור בין שכבות נמוכות לגבוהות ויצירת 
קשר מעצים בין תלמידות שכבת ח' ושכבת ו'. 

גם בימי הקורונה, עם החרפת המגבלות במרחב הציבורי, 
איסור פעילות תנועות נוער, ובימי הסגר - יזמה מחלקת 

הנוער מגוון פעילויות יצירתיות שיאפשרו להנעים, ולהעשיר 
את הימים המאתגרים אשר חווה נוער המושבה. 



הקמת מערך מתנדבים בימי הסגר. המערך כלל 
כ-200 בני נוער שלקחו חלק בשלל פעילויות למען 

תושבי המושבה - סיוע לקשישים וניצולי שואה, 
משפחות נזקקות, תושבי הישובים הערבים השכנים, 

משפחות בבידוד, סיוע לחקלאים בעבודתם, מתן 
תמיכה רגשית למשפחות שכולות ועוד.

חלוקת 20 מלגות בסך 10,000 שקל  (כל אחת) 
לסטודנטים תושבי המושבה בעבור תרומה לקהילה. 

במימון פיס בקהילה. 

בידידות וסולידריות. הכנה ומסירת כ-300 מסכות 
וכ-600 ערכות יצירה לילדים תושבי ג'יסר א-זרקא.

פרויקט מניינוער בשיתוף חברת המועצה פנינה 
סלמון. מתן מסגרת חברתית, רוחנית, לימודית 

וחווייתית בימי החופש הגדול ותחת מגבלות הקורונה, 
לבני הנוער שומרי המסורת. בסיוע רבנים מתנדבים 

ומדריכים מטעם עמותת זמארין - אתגרי ניווט, טיולי 
אופניים, סדנאות משחק ועוד. 

"משמר הכבוד האזרחי" בהשתתפות בני נוער 
ואזרחים נערך לציון יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ונפגעי פעולות האיבה. המשמר כיבד את 
זכר הנופלים בימי גל הקורונה הראשון - עמד דום 

לצד דגל ישראל ובכלל אנדרטאות הנופלים 
ברחבי המושבה. 
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פרויקט "אהבת חינם זה מדבק" 
לעידוד מעשים טובים והפצת 

אהבת חינם, הוציא לפועל מיזמים 
לרגל תשעה באב, בביצוע ויוזמת 

בני הנוער. הפרויקט כלל בין היתר 
חלוקת מסכות לחיזוק המודעות לשמירה 
על בריאות הציבור, אריזת מנות מזון ומיון 

ירקות עבור 150 משפחות, במסגרת עמותת אחווה 
וחסד בחיפה. 

ערב מתגייסים. אף על פי שהשנה לא יכלה מחלקת 
הנוער להפיק טקס מכובד ומרשים כמיטב המסורת, 

חולקו תיקי גב ותיקי רחצה מתנת המועצה 
המקומית ומועדון הרוטרי, לבוגרי שכבות י"ב 

במושבה לקראת גיוסם לצה"ל, שנת שירות, מכינות 
קדם צבאיות ושירות לאומי ואזרחי. 

ערב גאווה וזכויות אדם. השנה לראשונה, בני נוער 
לקחו חלק פעיל ומרכזי באירוע גאווה שהתקיים 

בבית ניר, האירוע כלל מעגלי שיח בנושאים שונים, 
אותם הובילו בני הנוער ומופע שכלל קטעי מוזיקה, 

ספוקן וורד ונאומים בנושא המדובר.
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המשך קידום פעילויות מועדון חצ"ב – תושבים ותיקים 
מרכז העשרה, תרבות ופנאי לאזרח הוותיק. 

קתדרה להרצאות בתחום הכלכלה התרבות 
והקהילה פעלה בין הסגרים והידוק מגבלות הקורונה. 

קיום מערך טיולים ברחבי הארץ והתאמתו למגבלות 
הקורונה והסגר, בשביל ישראל ושמורות הטבע.

קיום מגוון חוגים – כושר, אומנות, דיגיטל ומיחשוב.

הפעלת מערך מתנדבי מועדון חצ"ב לשמירה על קשר 
עם ותיקי הישוב, רכישת מזון ותרופות ומשלוח לבתים, 

התרמת סלי מזון וזרי פרחים.

הפעלת מוקד "קשרי רעות". לשמירה על קשר עם ותיקי 
הישוב. קיום מאות שיחות טלפון למרותקי בית ומבודדים.

קיום פעילויות חוץ - סדנאות והרצאות במגוון תחומים 
בימי קורונה.

בסיום הסגר השני הורחב הקשר עם הוותיקים באמצעות 
ה-ZOOM למפגשי כושר, בישול, קשר עם הספריה 

הציבורית ועוד.

עמותת
זמארין
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המוזיאון מספר את סיפורם של אנשי העלייה הראשונה. 
באמצעות סרטונים, תמונות ומיצגים נחשפים המבקרים 

לסיפורה המרתק של עלייה זו, הקשיים המרובים, 
המאבקים, הנחישות והאמונה. 

במוזיאון מגוון סדנאות חינוכיות לתלמידים, סיורים, 
הרצאות, השתלמויות ואירועים.

במהלך השנה המאתגרת בייחוד בפן התיירותי, פעל 
מוזיאון העלייה הראשונה בחודשי הקיץ, מתוך ההבנה 
כי תרבות ורכישת חוויות הן חלק בלתי נפרד מבריאות 

הציבור והכל תחת הנחיות קורונה.

תרגום הסרטים המוצגים במוזיאון ל-6 שפות, 
והצגתם בכתוביות הניתנות לבחירת המבקר. 

חידוש מערך ההקרנה והשידור של הסרטים - מקרנים, 
מסכים ומערכות שמע. בנוסף, חידוש השטיחים, וטיפול 

בגג המבנה. 

העבודות בשיתוף המועצה המקומית, המועצה לשימור 
אתרי מורשת, העמותה יד לעלייה הראשונה במושבות 

מבית קרן אריסון ובחסות משרד ירושלים ומורשת.

מוזיאון
העלייה הראשונה 



הארכיון לתולדת
זכרון יעקב 

הארכיון לתולדות זכרון יעקב- אוצר בתוכו את כל 
חומרי הנייר החל משנת 1885 ועד היום, לשימוש 

הציבור בסיוע 13 תושבים מתנדבים. 

כ-650 תיקים (גזברות, מזכירות, רווחה) אוחסנו. 

איסוף נתונים על צאצאי משפחות המייסדים בשיתוף 
מוזיאון העלייה הראשונה ועמותת "הגדעונים".

שיפוץ מדור "לזכרם" באתר המועצה המקומית.

טיפול, הצלה והנגשה לעץ הקטלב בהר זכרונה. 

הקמת שילוט, וקיום סיורים בשיתוף בית אהרונסון 
והמחלקה לאיכות סביבה וקיימות.

תיעוד בע"פ. ראיונות מצולמים של ותיקי המושבה, 
תמלול, הוספת תמונות והנגשה.

שימור והנגשת זכרונות ויומני המייסדים. 

שיפוץ שילוט היסטורי.

קיום הרצאות "תחת כנפי הארכיון" בשיתוף עם 
עמותת "הגדעונים". 

סיום הטמעת 6,000 תיקי נישואין בארכיון להנגשה 
מהירה ויעילה לטובת הציבור.

סיום הטמעת פרויקט "ציר הזמן" של המושבה באתר 
המועצה. אירועים מרכזיים בתולדות זכרון יעקב.

שיתוף פעולה עם בית ספר ניל"י להקמת מוזיאון 
חדש וקיום תערוכות. 
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2021

מקצת
תכניות ויעדים
מרכזיים לשנת

הרחבת מתנ"ס זמארין ומגוון השירותים 
הקהילתיים. עם סיום עבודות הקמת מתחם 
המייסדים 100 (יעבץ הישן) ישוכנו במתחם 

החדיש מגוון רחב של מרכזי קהילה לרווחת 
התושבים. המרכז לאזרח הוותיק, בית 

המלאכה הקהילתי, ופעילות נוער. 

הקמת מרכז צעירים במתנ״ס זמארין, 
בסיוע חברת המועצה משכית לאופר. 

המרכז החל לפעול בסוף שנת 2020 
ויהפוך לבית לצעירי המושבה במהלך 

שנת 2021. 

הקמת מרכז אמנים, בית לקהילת 
 ,ZYGA האמנים והיוצרים - גלריה יישובית

סדנת אמנים שיתופית ועוד. 

הקמת מדור לגיל הרך במחלקת החינוך. 
מערך עצמאי של המועצה לחיזוק תחום הטיפול 
בפעוטות מגיל לידה ועד גיל 3. לקידום התהליך 
הקימה המועצה את "השולחן העגול לגיל הרך", 
בראשו עומדת חברת המועצה, משכית לאופר. 

בנוסף תוקם שלוחה של המתנ"ס 
לטובת פעילות לגיל הרך. 

חתימה על הסכם פיתוח מרכז 
תעסוקה משותף. 

חניכת מרכז מבקרים חדש בבריכת בנימין. 

קידום תוכנית שדרוג המדרחוב. 

הטמעת מודל הפרדת גזם מגרוטאות 
לקידום אתר הקומפוסט. 

קידום שביל אופניים בד' בגין.

השלמת חניון בקונגרס הציוני. 

קירוי מגרשי ספורט.

הטמעת תכנית תיירות במושבה. 

הטמעת תשתיות נוספות 
להתייעלות אנרגטית. 

קידום מרחבים עסקיים בפארק היין.

שדרוג ושיפור תשתיות תנועה ברחבי 
המושבה, למשל: הסדרי תנועה בסמוך 

לבי"ס ניל"י; הקמת כיכר במפגש צופית-ד' 
רבין; קידום גשר להולכי רגל מעל ד' רבין; 

תיקון מדרכות ברחבי היישוב.

יישום פרויקט מרחבי חינוך. 
תכנית בהובלת מחלקת החינוך לחיזוק 

היחודיות של בתי הספר במושבה, והתאמה 
מיטבית של צרכי קהילת התלמידים 

והוריהם לכל בית ספר. 

המשך צמצום הדברה במרחב הציבורי. 

קידום אישורים להרחבת בתי הספר החיטה, 
ניל"י, פלך, יעבץ והישיבה התיכונית. 

הקמת אגף לימודים חדש של החווה 
החקלאית, ערוגות רבקה.

הפעלת אשכול אזורי למרכז רישוי עסקים.



שומרים על קשר
מועצה מקומית תמיד איתכם

לשכת ראש המועצה

לשכת סגן ראש המועצה

לשכת מזכיר המועצה

מחלקת הגבייה
 

מחלקה משפטית

גזברות

מחלקת חינוך

מדור גני ילדים

משכ״ל

השירות הפסיכולוגי

ספרייה ציבורית

מחלקת הנדסה

המחלקה לאיכות הסביבה
 

המחלקה לשירותים חברתיים

מחלקת פיקוח ורישוי עסקים

מחלקת תפעול

הארכיון לתולדות זכרון יעקב

מוזיאון העלייה הראשונה

פניות הציבור

מרכזייה

עמותת זמארין

04-6297101

04-6297513

04-6297166

04-6297111, 134, 151, 152
פקס: 04-6391754

04-6297135  רבקה

04-6297187  ענת

04-6297112  אתיאל

04-6297184  איריס

04-6297803

04-6291557

04-6398259

04-6297110

   04-6297193

04-6297137

04-6297160

04-6297133  שרון 

04-6396512

04-6294777

04-6297127

04-6297100

04-6297000

mayor@zy1882.co.il
meirv@zy1882.co.il

dannyb@zy1882.co.il
gvia@zy1882.co.il

  
revkava@zy1882.co.il

anata@zy1882.co.il
etiel@zy1882.co.il
irist@zy1882.co.il

dalitan@zy1882.co.il
sharonl@zy1882.co.il

libzichron@zy1882.co.il
handasa@zy1882.co.il

miriz@zy1882.co.il
calanitb@zy1882.co.il
revacha@zy1882.co.il

ronitl@zy1882.co.il
sharoni@zy1882.co.il
lirongu@zy1882.co.il

museum@zy1882.co.il
yasmitd@zy1882.co.il

sarita@zy1882.co.il
 slg@zy1882.co.il

אין קבלת קהל עקב נגיף הקורונה, שירות מקוון או 
מענה טלפוני:  א׳ - ה׳: 08:00 – 13:00  

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30 

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

יום א׳: 09:00 – 11:00  |  יום ג׳: 16:00 - 18:30
קביעת פגישות בתאום מראש בלבד

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  |  יום ג׳: 16:30 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 12:30  

09:00 – 16:00 למעט יום ראשון

א׳ - ה׳: 08:00 – 13:00  |  יום ג׳: 16:00 - 18:30

א׳ - ה׳: 08:30 – 13:00  |  יום ג׳: 16:00 - 19:00

שעות מענה טלפונידוא״למס׳ טלפוןמחלקה
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קבוצות ווטסאפ
להצטרפות כנסו לאתר המועצה

www.zy1882.co.il https://

אתר המועצה:

אפליקציה יישובית: 
לשירות ומידע זמין ונוח חפשו ״זכרון יעקב״ 

QR - בחנות האפליקציות או סרקו את ה

מידע, אירועים ועדכונים שוטפים
הישארו מחוברים לזכרון יעקב

לשירותכם מגוון ערוצי מידע לקבלת עדכונים ודיווחים בשגרה ובחירום

:


