
1

סל
שירותים
לתושב

מועצה אזורית הגלבוע



23

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
מספר  של  מאומצת  עבודה  תוצר  השירותים,  סל  חוברת  את  אליכם  להעביר  מתכבד 
חודשים בה ביקשנו לאגם ולפרוט את כל שירותי המועצה השוטפים הניתנים לתושבים 

וליישובים, לחדדם ולהבהירם, על מגוונם הרחב. 

חוברת זו, היא בבחינת כתב התחייבות על השירותים שבאחריות המועצה לספק ליישוביה 
ולתושביה.

בשנה האחרונה שקדנו על הרחבת סל השירותים לתושב והתאמתו לצרכים המשתנים, 
תחת תפיסת מודל האוטונומיה הניהולית ליישובים, עליו אפרט בהמשך.

בחוברת ניתן להבחין בהרחבת שירותים קיימים בהתאמה לגידול האוכלוסייה ביישובי 
המועצה כגון, התוויית "מסלול ירוק" להיתרי בניה בהרחבות ולעסקים קטנים, תגבור ימי 
פינוי אשפה טיאוט רחובות, פינוי 
אשפה,  פחי  ושטיפת  ריסוס  גזם, 
הרחבת צי האוטובוסים הצהובים. 
פתיחת שירותים חדשים, כמו קיום 
חוגים ופעילויות תרבות ביישובים 
מחלקות  פתיחת  וכן  עצמם, 
שעלו  לדרישות  בהתאם  חדשות 
כמו   - והתושבים  היישובים  מן 
פתיחת  הצעירים,  אגף  פתיחת 
חידוש  ובעתיד  תרבות  מחלקת 
החקלאית  המחלקה  פעילות 

ויחידת איכות הסביבה.

המועצה.  ותושבי  יישובי  לכל  ותקף  אוניברסלי  הינו  השירותים  סל  כי  להדגיש  ראוי 
נוסיף.   או  שנרחיב  לשירותים  בהתאם  השירותים  סל  לחוברת  עדכון  נוציא  פעם   מידי 
אני מבקש להודות לחברי המליאה היוצאים ולחברי המליאה שנבחרו בבחירות האחרונות 
על  הציבור,  למען  מזמנם  רבות  שעות  הקדשתם  על  לדרך,  שותפותם  על  לרשות, 
האחריות הציבורית הרחבה שגילו ומגלים לאורך כל הדרך. אני מבקש לברך את חברי 
הוועדים המקומיים היוצאים והנכנסים על נכונותם להתגייס בהתנדבות לשירות הציבור 
ולשאת באחריות הציבורית הכבדה ולברך את כל המתנדבים הרבים הפונים ומבקשים 
 להצטרף לוועדות השונות ולקחת חלק פעיל בעשייה הציבורית והקהילתית. ישר כוח!.

אני מאחל הצלחה רבה לכולנו.
 בברכה,
 דני עטר
ראש מועצה אזורית הגלבוע

מודל האוטונומיה הניהולית:

היישובים  הרחבת  לנוכח  הנדרש  ארגוני  שינוי  של  ומהותי  נוסף  שלב  הינו  זה  מודל 
ביישום  והתקדמות המועצה  ומקומיים  אזוריים  המואצת, התפתחות מקורות תעסוקה 
- 15 שנה בשיתוף  כ  נבנתה לפני  כזכור התכנית  התכנית האסטרטגית של המועצה. 

הציבור והוגדרה כתכנית האב מתאר של המועצה. תכנית זו הגדירה מטרת על:
53,000 תושבים עד שנת 2025

ממנה נגזרו 4 מטרות משנה למועצה, לאורם אנו פועלים במשך כל השנים ומהן נגזרת 
כל הפעילות השוטפת והאחרת של המועצה:

מנינו כעשור  לפני  תושבים.   32,000  - כ  מונים  אנו  )כיום  יישובי המועצה  כל  הרחבת 
כ - 16,000 תושבים(.
קידום ופיתוח החינוך.

פיתוח כלכלי ומקורות תעסוקה.
פיתוח הספורט.

עפ"י  יישוב,  בכל  במדרגיות  להחיל  מתכוונים  אנו  אותו  הניהולית  האוטונומיה  מודל 
לתושבים  השירותים  הרחבת  יאפשר  וסיוע,  הדרכה  ליווי,  תוך  הארגוניות,  יכולותיו 
וליישובים והתאמת השירותים לכל יישוב עפ"י צרכיו, רצונותיו, תרבותו. המודל מבנה 
אפשרות לתושבים לגבש ולהביע דעה, להשתתף ולשאת באחריות קהילתית אזרחית 
במלאכה.  העוסקים  של  הכנפיים  מוטת  הרחבת  מעצם  חייהם  תמונת  ובניית  לעיצוב 
 - כמו  בתחומים  נושאיות  יישוביות  וועדות  של  בקיומן  התניה  באמצעות  ייעשה  זאת 
חינוך, ספורט, נוער, איכות סביבה, ביטחון ועוד, שיביאו את קולם של התושבים, צרכיהם 

וחזונם בפני הוועד המקומי ובפני המועצה ויהיו שותפים פעילים בתכנון ובעשייה.
מהותי  מפתח  היא  ומקדמת  חושבת  בונה,  חיובית,  אזרחית  מעורבות  כי  סבורים  אנו 

בשיפור איכות החיים בגלבוע.
במועצות האזוריות מתקיים דגם ניהול דו רובדי בו החוק מגדיר כי כלל סמכויות הפעולה 
מצויות בידי המועצה, וזו מאצילה מהם לוועדים המקומיים על מנת לאפשר פעולתם 
לגביית  וסמכות  ובניה  תכנון  סמכויות  למעט  ויכולותיו,  דרישותיו  עפ"י  יישוב  לכל   -
מיסי ארנונה. עד כה, חלק מן הוועדים השתמשו במלוא הסמכויות שהואצלו, חלק מן 
הוועדים השתמשו בחלקן וחלק מן הוועדים לא תפקדו כלל. בכדי לאפשר את ביצוע 
השינוי בחלוקת האחריות למתן השירות בין המועצה לוועד המקומי, כל יישוב או קבוצת 
יישובים בהתאמה, הונחה למנות מנהל קהילה ומזכירה, שיועסקו ע"י הוועד המקומי. 
הוועד  של  כשליחו  לשמש  האחד,  עיקרים:  בשני  יתמקד  הקהילה  מנהל  של  תפקידו 
גורמי  מול  שוטפת  ועבודה  לשוטף  ומחוץ  שוטפים  נושאים  לקידום  במועצה  המקומי 
המועצה. השני, הנגשת שירותי המועצה לתושבים, כך שמרבית השירותים הפרטניים 
שהמענה  היא  המטרה  עצמו.  ביישוב  במשרדו  באמצעותו  יתווכו  או  יינתנו  לתושבים 
לקידום נושאים לפרט יהיה יעיל, מהיר ונגיש. לצוות זה יחברו מטעם המועצה עובד/ת 

סוציאלי/ת ומדריך נוער בוגר )מד"ב(.
 המועצה תקים שולחן עבודה סביבו יתכנסו אחת לשבוע מנהלי קהילה ואנשי המקצוע 
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השונים במועצה לדיון 
בבעיות  טיפול  וריכוז 
וחסמים  עקרוניות 
יוקדשו  וכן  מרכזיים 
בהם  בשבוע  יומיים 
יסגרו משרדי המועצה 
מול  עבודה  לטובת 
מנהלי הקהילות בלבד 
הנושאים  וקידום 
והפרטיים  היישוביים 
של  לפתחה  שיביאו 

המועצה.

מודל  החלת  תחת 
הניהולית  האוטונומיה 
המודל  את  המיישם 
נדרוש  רובדי,  הדו 

מהוועדים המקומיים תפקוד תקין, כמתחייב בחוק, תחת פרמטרים בסיסיים של הגשה 
יישובית, שתפקח על  וועדת ביקורת  וקיומה של  וניהול תקציב, הגשת דוחות כספיים 
ביצוע ויישום התקציב, שיאושר במליאת המועצה. במקביל לכך, תבצע המועצה החזר 
וועדים בגובה של 20% מגביית הארנונה בפועל ביישוב ותגדילו ל-30% בשנת 2015 - 
תקציב זה יועבר לוועד המקומי בכל יישוב וישמש לשתי מטרות: תשלום שכר עבודה 
המקומי,  הוועד  ע"י  תופנה  תיוותר  אם  התקציב  ויתרת  והמזכירה  הקהילה  מנהל  של 

לבחירתו, לפיתוח/ העמקת שירותים לתושבי היישוב. 

שירותי המועצה יתחלקו תחת מודל זה לשלושה סוגים: 
⋅ שירותים שוטפים באחריות מועצה.

⋅ שירותים שוטפים באחריות הוועד המקומי.
⋅ פרויקטים ארוכי טווח המבטאים צרכים מקומיים של כל יישוב, בהם נפעל בשיתוף 
פעולה עם הוועד המקומי וגורמים נוספים לאיתור המשאבים וביצוע במסגרת תכנית 

עבודה שתבנה עם וועד היישוב.

ראוי להדגיש כי שנת 2014 הוכרזה כשנת הרצה למודל והשאיפה היא כי מתחילת שנת 
2015 יפעל המודל במלואו בכל יישוב המועצה, כל יישוב כמידת יכולתו.

 דני עטר
 ראש המועצה.

6 אגף החינוך 

8 מחלקת גנים וגיל רך 

10 האגף לחינוך בלתי פורמלי  

14 מחלקת תרבות  

15 תכנית "עיר ללא אלימות"  

15 מחלקת צעירים  

17 מינהל השירות לתושב  

18 מחלקת תברואה  

19 מחלקת אחזקה ותאורת רחובות 

19 מחלקת ביטחון  

20 בטיחות  

21 שירות וטרינרי  

22 יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי  

23 מחלקת שירותי דת  

23 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גלבוע  

24 המחלקה לשירותים חברתיים  

25 עמותת "דורות בגלבוע"  

26 תאגיד קולחי הגלבוע 

27 מחלקת תחבורה  

תוכן העניינים

www.hagilboa.org.il :בקרו באתר המועצה
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⋅ תוכנית "קרב" - שעורי "שפת המצוינות" וחוגי העשרה נוספים.
⋅ תכנית "מקפצה"– תוכנית הוליסטית למימוש פוטנציאל של תלמידים בבתי הספר 

)במסגרת התוכנית הלאומית(.
⋅ תכנית "מעברים" – הכנה ילדי הגנים לכיתה א'.

⋅ הכשרת צוותי חינוך באמצעות השתלמויות ותוכניות ליווי פדגוגיות לשיפור דרכי 
הוראה.

⋅ תגבור לימודי במסגרת פרויקט שיקום שכונות.
⋅ תכנית "אמירים" – קידום והעשרה לתלמידים מצטיינים.

⋅ "פרחי טכניון" – חשיפה והעשרה טכנולוגית בשיתוף הטכניון ומשרד החינוך, 
.YTEK המופעל באמצעות

⋅ סל תרבות – מבחר הצגות, מופעים ופעילויות תרבות לאורך השנה.
⋅ סיוע לתלמידים מחוננים.

⋅ פרויקט מחשב לכל ילד למשפחות העומדות בקריטריונים של הפרויקט.
⋅ סיוע בהסמכת בתי"ס ירוקים ומתמידים. 

⋅ השתתפות בביטוח תאונות אישיות.
חטיבות ביניים ובתי"ס תיכוניים:

⋅ חשיפה והעשרה טכנולוגית - חוגי מדע וטכנולוגיה, רובוטיקה רפואית,  רובוטים 
בחלל. בשיתוף משרד המדע

⋅ מפגשי אביב לתלמידים יהודים וערבים בפעילות רב שנתית בשיתוף בית יגאל אלון
⋅ פרויקט "נשרים צעירים"- חוג טיס לתלמידים מובילים. 

⋅ פרויקט FLL –  תלמידים בונים יחד מודל רובוטי לתחרות הארצית. 
⋅ תכנית "מקפצה"– תוכנית הוליסטית למימוש פוטנציאל של תלמידים בבתי הספר 

)במסגרת התוכנית הלאומית(.

אגף החינוך
 מנהלת: ד"ר מיכל סדן –  04-6533355 • 04-6533212 • 04-6533366 

במועצה אזורית גלבוע 94 מוסדות חינוך בהם כ - 9,000 תלמידים. 10 בתי -ספר 
יסודיים, 4 בתי - ספר תיכוניים, 67 גני ילדים ו- 13 מעונות יום. חמשת המטרות 

 המרכזיות בחינוך בגלבוע הן: 
 ⋅ העלאת הישגים לימודיים.

 ⋅ מניעת נשירה- הסללה וטיפול.
 ⋅ למידה והובלה של ערכים.

 ⋅ פיתוח מנהיגות הורית חינוכית ומעורבות בקהילה.
 ⋅ בניית רצף לימודי מלידה ועד י"ב.

פעילות החינוך מתקיימת תחת מעטפת מודל חינוכי- "שפת המצוינות בגלבוע", הפועל 
זו השנה הרביעית. מטרת העל של המודל הינה העמקת הסולידריות החברתית וחיזוק 
הערבות ההדדית בקרב תלמידים, צוותי חינוך והורים. בבסיס המודל עומדת התפישה 
שכל תלמיד יכול לממש את עצמו ולפעול במסגרת קבוצתית, שבה באות לידי ביטוי 

היכולות האישיות בעשייה ובחיבור לקהילה. מודל "שפת המצוינות" כולל עשייה 
נרחבת, כשהרשות, מנהלי בתי הספר והגנים מקיימים בשיתוף פעולה יוזמות חינוכיות 

 ופרויקטים משמעותיים בגלבוע. 
 שירותי האגף בבתי הספר:

 כלל בתיה"ס: 
⋅ שירותי ביקור סדיר, ועדות השמה, ועדות התמדה.

בתי"ס יסודיים:
⋅ מודל "שפת המצוינות בגלבוע": שגרירי אמנה – תלמידים מנהיגים המובילים את 

תהליך כתיבת ויישום אמנה מועצתית.
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"נפלא כוחו של האדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח ...".
במועצה אזורית הגלבוע מתחנכים, כ- 2000 ילדים בגילאי 3 חודשים – שש שנים. במועצה 

 פועלים באחריות ישירה 13 מעונות יום, ו- 67 גני ילדים, מתוכם 2 גני חינוך מיוחד. 
מחלקת גנים וגיל הרך מחויבת למתן מענה חינוכי איכותי, העונה לצרכי הילדים, 

ההורים והקהילה. המחלקה משלבת תכניות למידה, טיפול והעשרה במסגרת שעות 
הפעילות הפורמליות.

שירותי המחלקה ביישובים:
⋅ הפעלת גני ילדים. 

⋅ הפעלת מעונות יום.
⋅ הפעלת גני חינוך מיוחד.

⋅ הפעלת תכניות המשך יום לימודים בגני ילדים )תכנית מיל"ת(.
⋅ הפעלת תכניות המשך בגני ילדים בחופשת הקיץ של משרד החינוך.

⋅ הצגות ילדים בגן הילדים.
⋅ שירות פסיכולוגי, 2 שעות חודשיות לכל גן.

⋅ פעילות העשרה שעה שבועית בגני הילדים + קונצרט. )תכנית "קרן קרב"(.
⋅ פעילות ירוקה בגני הילדים + יום ירוק מרוכז. )תכנית "קרן קרב"(.

⋅ יעוץ חינוכי והדרכה לצוותים במעונות היום.
 מבנים וחצרות:

 ⋅ תחזוקה שוטפת.
 ⋅ בדיקות יועצים: חשמל, כיבוי אש, מתקני חצר, בטיחות.

 ⋅ טיפול בהתאם לדוחות היועצים.
 ⋅ חיבור מסגרות החינוך למוקד שירותי חירום.

 ⋅ רכישת מזגנים + ביטוח
⋅ טיפול בגגות ומרזבים.

 שירותי המחלקה במרחב המועצתי:
תחום גני ילדים:

⋅ רישום ושיבוץ לגני הילדים .
⋅ אשור סמלי גן תקניים, מוכרים ורשמיים לכל גני 

הילדים בגלבוע.
⋅ ועדות השמה- התאמת מסגרת חינוכית לילדי 

גן- ביה"ס
⋅ ועדות שילוב - התאמת סיוע חינוכי לילדי גן

⋅ טיפול פרטני בילדים, )רגשי, מוטורי, התפתחותי( במסגרת תכנית מיל"ת.

⋅ שעות העשרה לאשכול הגנים.
⋅ ביקור והדרכה במשכן לאמנות, פעם בשנה.

⋅ מפגשי רכזות חינוך, 4 פעמים בשנה.
⋅ מפגשי הדרכה לצוותי החינוך, 3-4 מפגשים בשנה.

⋅ הדרכת הורים מכוונת ע"י פסיכולוג הגן )במסגרת התכנית הלאומית(.
⋅ ליווי ילדים והדרכת הורים )במסגרת התכנית הלאומית(.

⋅ הצגת ילדים בקמרון/ היכל תרבות לילדי הגן בשפה העברית. אחת בשנה.

⋅ הצגת ילדים בקמרון/ היכל תרבות לילדי הגן בשפה הערבית. אחת בשנה.
⋅ הענקת ספרי קריאה לכל ילד בגני הילדים  5-10 ספרים בשנה. )במסגרת תכנית

  ספריית פיג'מות, וספריית הבית(.
⋅ הכנת ילדי גן חובה לכתה א'. )במסגרת התכנית 

הלאומית, "יד ביד לכיתה א'"(.
⋅ פעילות שיא בחופשת קיץ לילדי גני חובה בביה"ס. 

 אירועים וחגים: 
 ⋅ חלוקת עצי פרי לנטיעות בחצר הגן.

 ⋅ צעדת הגלבוע בהשתתפות גני הילדים. 
 ⋅ עצרת יום העצמאות לגני הילדים. 

⋅ יום הערכות לצוותי חינוך בגלבוע בגני ילדים.
תחום מעונות היום

⋅ אישור סמלי מעון תקניים ע"פ משרד התמ"ת.
⋅ איתור וטיפול בפעוטות בגילאי לידה עד שלוש, 
בתחנות טיפות חלב ע"י אנשי מקצוע )במסגרת 

התכנית הלאומית(
⋅ שירות הסעדה למעונות היום.

⋅ תכנית רב תחומית מקיפה ואינטנסיבית לילדים, 
הורים וצוות חינוכי במעונות ובכפרים. )במסגרת 

התכנית הלאומית(
⋅ יום הערכות לצוותי החינוך במעונות היום.
⋅ ייעוץ חינוכי לצוותי החינוך במעונות היום.

 ⋅ מפגשי הדרכה לצוותי החינוך, 3-4 מפגשים בשנה.
 הפעלת מטבח מרכזי:

⋅ אספקת ארוחות חמות לפעוטונים ולגני הילדים
בינוי חדש:

⋅ מיפוי צרכים לבינוי  גני ילדים ומעונות יום בשיתוף עם היישובים עפ"י קריטריונים 
מוגדרים.

גנים והגיל הרך
 מנהלת: חגית לוין –  משרד 04-6533212/366 ⋅ נייד 050-6926650  
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האגף לחינוך בלתי פורמלי שואף לבנות 
לילדים, בני נוער וצעירים ביישובי המועצה 

מרחבי פעילות במגוון תחומים תוך מתן 
דגש על פיתוח מודעות ומעורבות חברתית, 

נקיטת עמדה ערכית והובלת תהליכים 
 בחברה הסובבת אותם.

האגף הינו גוף מקצועי וחינוכי המוביל את 
החינוך הבלתי פורמלי במועצה ומסייע  

 לישובים השונים בבניית מסגרות פעילות יישוביות בהתאם לשונותם וצרכיהם.
האגף כולל את מחלקת הנוער, היחידה לקידום נוער, מחלקת הכדורסל, הכדורגל, 

אולפן למחול, מחלקת צעירים ומחלקת הספורט הרב תחומי. 

האגף לחינוך בלתי פורמלי
מנהלת: סיון גולדמן 050-8640694

מחלקת הנוער
050-4077966 • 04-6533317

המחלקה אמונה על  פעילויות הנוער  והחינוך הבלתי פורמלי  מכיתות  ד' עד י"ב. 
השירותים ניתנים גם בסביבה ההיקפית וכוללים ליווי הורים, צוותים חינוכיים, 

ועדות יישוביות, ועוד. המחלקה שואפת ופועלת ליצירת סביבה מאפשרת להעצמה 
והתפתחות אישית בהתוויית פעילויות חינוכיות מגוונות ומאתגרות, קידום ערכי 

חברתיים של סולידריות, סובלנות, מעורבות בקהילה, אחריות לזולת ולסביבה תחת 
מעטפת מעשית של שילוב וחיזוק מודל החיים המשותפים בגלבוע. 

שירותי המחלקה בישובים:
⋅ פעילות גרעינר בישוב – מינימום פעם בשבוע. 
⋅ תהליך יישובי לקראת הדרכה )גרעינר( –אחת 

לשבוע. 
⋅ ליווי אישי של המד"ב ע"י רכז הנוער.
⋅ ליווי וועדות הנוער והחינוך בישובים.
⋅ ליווי פעילות תנועות הנוער בישובים.

⋅ הנחיות צוות מד"צים ופעילים. 
⋅ ליווי הפעלת מועצת נוער יישובית. 
⋅ טקס פתיחת שנת פעילות יישובי. 

⋅ קבוצה מודרכת בכל שכבת גיל ד'-י"ב אחת לשבוע.

⋅ הרחבת השירות הלאומי בכפרים – איתור מועמדים לשירות לאומי , השמתם  
במקומות פעילות בישוב: בתי ספר, מועדוניות נוער, מתנ"סים וגני ילדים. ליווי 

הבנות והמסגרות בכל תקופת השירות.
שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

⋅ סבסוד הכשרת חניכים בקורס מד"צים.
⋅ תהליך טרומ"פים }חניכים בשכבה ט' טרם הפיכתם למדריכים{.

⋅ ליווי, הנחייה ותמיכה בפעילות תנועות הנוער ביישובים.
⋅ ליווי והכשרה מקצועית של צוותי החינוך מיישובי המועצה. 

⋅ הפעלת מועדוניות ילדים במועצה בשיתוף עם מחלקת הרווחה.
⋅ הפעלת מסגרות העשרה לילדים במתנסים ומועדוני נוער ביישובים במסגרת 

תוכנית "אופנים".
⋅ מפעלים – טיולים, מחנות, קייטנות ואירועי תרבות לנוער.

⋅ הפעלת מסגרת גרעין עודד, בני נוער בוגרי תנועת בני המושבים בשנת שירות  
ביישובי המועצה.

 ⋅ טורניר דביר לניר – טורניר כדורסל של נוער הגלבוע לזכרו של דביר לניר ז"ל.
"בשבילי יותם" -  טיול ברחבי הגלבוע לזכרו של יותם לוטן ז"ל.

⋅ מפגש בני נוער היוצאים לשירות צבאי/לאומי/אזרחי. 
⋅ קידום נוער – מסגרת לימודית חינוכית אשר נותנת מענה לבני נוער אשר לא 

מצאו את מקומם במסגרת החינוך הפורמאלית.

אולפן למחול
 מנהלת: ילנה זינשטיין - 04-6071205 • 050-6926656 

חוויית עולם המחול מוקנית לילדים ברמה מקצועית גבוהה והיצע חוגים רחב 
ומגוון המשלב הקניית יכולת תנועתית, גמישות, חינוך לתזונה בריאה, סדנאות 

מקצועיות וליווי התלמידים באופן מקצועי ואישי לעמוד במטרות המוצבות 
בפניהם. האולפן מעסיק סגל מורים מקצועי, מנוסה וחם ההופך את האולפן לבית.
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מחלקת הספורט הרב תחומי
מנהל: שלומי אייל – 050-6926657
רכז: עומר עומרי – 050-4077980 

מחלקת הספורט הרב תחומי פועלת מתוך תפישה של פיתוח אורח חיים בריא 
לכלל הציבור כחלק בלתי נפרד מהעלאת איכות החיים בגלבוע. המחלקה מייצרת 
פעילות בכדי לקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים לתחומי עיסוק אקטיביים, המשפרים 
יכולות תפקודיות הן הגופניות והן החברתיות. מחלקת הספורט מארגנת פעילויות 

במגוון תחומים ברמת חוג, ספורט קבוצתי וספורט אישי וכן מקיימת אירועי 
ספורט לקהל הרחב.

שירותי המחלקה במרחב המועצתי:
⋅ חוגים במגוון ענפי ספורט לילדים ונוער לדוגמא: סייף, קפוארה, התעמלות 

אומנותית, קרטה, ריצת ניווט, אופניים ועוד.
⋅ פיתוח ענפי ספורט למבוגרים כדוגמת קבוצת ריצה, אירובי, זומבה.

⋅ מועדון כדורשת נשים.
⋅ ארגון אירועי ספורט לקהל הרחב כולל צעדת הגלבוע, מונדיאל הגלבוע 

ופסטיבל הכדורים הפורחים.
שירותי המחלקה בישובים: 

⋅ סיוע בפתיחת חוגים בישוב בתחומי 
הספורט, המחול והאומנות בכפוף 

למספר משתתפים מינימלי ובהתאם 
למתקנים בישוב לכל הגילאים.

⋅ בנייה וליווי קבוצת כדורשת נשים 
 יישובית. 

מועדון כדורסל גלבוע – מעיינות
 מנהל: לירן וינקור – 050-4077972 

מועדון הכדורסל גלבוע מעיינות המועדון נמנה בין שלושת המועדונים הגדולים 
והאיכותיים בארץ. המועדון מקנה מסגרת מקצועית, חינוכית, נעימה ותומכת, 

המהווה חממה לגידול כדורסלנים צעירים ומוכשרים, ומכשירה את דור העתיד 
של כדורסלני גלבוע מעיינות. מועדון הכדורסל הרחיב את מספר המשתתפים 

באורח ניכר, ומהווה אבן שואבת לבני נוער השוחרים ספורט זה. מספר החניכים 
 במועדון מגיע כיום לכ-1,100 חניכים.  

 שירותי המועדון במרחב המועצתי:
⋅ במועדון קבוצות כדורסל מכיתות א' עד ד'  לבנים ובנות  

   במסגרת חוגים פעמיים בשבוע.
⋅ מכיתה ה'- י"ב קבוצות בנים ובנות תחרותיות –

   3-5 פעמים בשבוע.
⋅ בכל קבוצת גיל קיימות 2 קבוצות בליגה הלאומית.

מועדון הכדורגל – אסי גלבוע
מנהל: זכי הרוניאן – 050-4077979 

חוגי הכדורגל הינם אמצעי חינוכי בו פעילות ספורט מקצועית מקנה ערכים 
וכישורים חברתיים, משמעת עצמית וקבוצתית, המאפשרת לכל ילד להגשים 

שאיפות בתחום. במועדון מאמנים מקצועיים ומנוסים המנחילים לילדים כישורים 
מקצועיים ומעטפת חברתית חמה ובונה. המועצה שואפת לקיים פעילות חוגית 

מקצועית בכדורגל בכל ישוב/גוש יישובים שבו יהיו מספיק ילדים בפעילות זו 
)מינימום 14 ילדים בכל שכבת גיל(, באמצעות מאמנים מוסמכים ומקצועיים.

שירותי האולפן במרחב המועצתי:
⋅ חוגי מחול במגוון סוגי ריקוד מגיל 5 ומעלה: בלט קלאסי, 

מחול מודרני, היפ-הופ, ג'אז, זומבה. 
⋅ כיתת מחול )מכיתה ז'( בשיתוף בי"ס רב תחומי עמק חרוד.

⋅ מגמת מחול )5 יחידות לימוד לבגרות( בשיתוף בי"ס רב 
תחומי עמק חרוד.

 שירותי המועדון בישובים:
⋅ הפעלת חוגי כדורגל לילדי גן- כיתות ו', שיתקיימו בישובים או 

במרכזי גושים,
   בשיתוף פעולה עם וועדות הספורט והנוער ביישובים. 

 שירותי המועדון במרחב המועצתי:
 ⋅ חוגי כדורגל לילדים פעמיים בשבוע.

 ⋅ קבוצות תחרותיות בליגות ארציות.
⋅ איתור כישרונות וניתובם לעבר ליגות תחרותיות ברמה הארצית. 
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מחלקת התרבות בגלבוע פועלת ליצירת תשתית תרבותית פעילה, תוססת ועקבית, 
להגדיל את מעגלי המשתתפים ונהנים מפעילויות תרבות תוך מתן מענה לצרכי 

קבוצות הגיל השונות ומגוון האוכלוסיות והתרבויות הגלבוע ונקודות הממשק ביניהם. 
המחלקה שואפת לעודד יצירה מקומית ולחשוף את התושבים לקשת רחבה של 

פעילויות תרבות תוך שיקוף התפיסה התרבותית של תושבי הגלבוע ויצירת אפיקי 
 שיתוף פעולה עם היישובים, וועדות התרבות, גופים וארגונים הפועלים במועצה ועוד. 

 שירותי המחלקה ביישובים:
 ⋅ תמיכה באירוע יישובי גדול פעם בשנה.

 ⋅ סבסוד הצגות ילדים.
 ⋅ סבסוד הרצאות ומפגשים בנושאים שונים.

 ⋅ סבסוד אוטובוס לפעילות קהילתית סובב חג/נושא.   
 שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

 ⋅ פעילות לקראת חגים שונים לגילאי בתי הספר היסודיים.
 ⋅ ערבי תרבות למבוגרים.

 ⋅ יום המעשים הטובים בבתי הספר.
 ⋅ סל תרבות בתחום הקולנוע בבתי הספר לכיתות ז'-יב'.

 ⋅ סל תרבות בתחום התיאטרון לגילאי גן עד יב'.
 ⋅ סל תרבות בתחום הספרות לגילאי יסודי עד יב'.

 ⋅ סל תרבות בתחום המוסיקה לגילאי גן עד יב'.
 ⋅ סל תרבות בתחום אומנות פלסטית לגילאי יסודי.

 ⋅ סל תרבות בתחום המחול לגני ילדים.
⋅ סבסוד ותמיכה בעמותות וארגוני תרבות שונים הפועלים במועצה.

מיזם "עיר ללא אלימות" פועל ליצירת אקלים מועצתי שמקדם ערכים של: כבוד 
הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם. זאת, לצד הוקעת עבירה 

על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי מכל סוג שהוא. המיזם פועל 
בשיתוף פעולה רחב עם מוסדות החינוך במועצה, גורמי הביטחון השונים, המחלקה 

לשירותים חברתיים, מחלקת הספורט, מחלקת הנוער, וועדי יישובים וועדות יישוביות, 
הורים ועוד בכדי ליצור מעטפת רחבה הרתומה לקידום ערכי התכנית ולמניעת אלימות 

באמצעים שונים.

מחלקת תרבות
מנהלת: גלית בר גיל 04-6522355 • 050-4077978

תכנית "עיר ללא אלימות"
מנהלת התוכנית: גלית בר גיל 04-6522355 • 050-4077978

מרכז הצעירים בגלבוע מיועד לתת מענה מקיף לצעירי המועצה בגילאי 18 עד 40.
מרכז הצעירים ישמש כפלטפורמה לצעירי המועצה תוך התייחסות לצמיחה הדמוגרפית 
של האזור, בדגש על החזרת בניו ובנותיו להתיישב ביישובי המועצה. מטרת המחלקה 
היא שילוב הצעירים והחיילים המשוחררים בחיי האזור בתחומים החברתיים, הלימודיים, 

התרבותיים והתעסוקתיים, תוך מיפוי צרכיהם בשיתוף פעולה עם נציגות מתנדבת 
מהיישובים. מרכז הצעירים, יעניק ייעוץ וסיוע, במטרה לממש את הפוטנציאל האישי 
של כל אחד ואחת מבין צעירי הגלבוע. המרכז יעמיד סיוע והכוונה מקצועית לתחום 

התעסוקה וההשכלה גבוהה, עזרה בפיתוח מיומנויות אישיות וכישורי חיים וישקוד על 
 פיתוח תכניות מתאימות לכך. 

 חפשו אותנו בפייסבוק:       מרכז צעירים גלבוע וקבלו עדכונים שוטפים.

מחלקת צעירים
מנהל: שי גוטמן  050-4077878 • 04-6533371

שירותי התכנית במרחב המועצתי:
⋅ תחום אכיפה – התקנת מצלמות, סיוע בהקמת 

סיירת הורים.
⋅ תחום החינוך – אמנת חינוך מועצתית, הנחיית 

מנחים, מדריכי מוגנות.
⋅ תחום הפנאי – טורניר מונדיאליקו, סדנאות 

למניעת אלימות, סיוע במדריך.
⋅ תחום הרווחה – עו"ס מתכללת, סדנאות 

להטמעת תקשורת מגשרת, סדנאות למניעת 
אלימות מינית בגיל הרך.

⋅ תחום הקהילתי – פרסום, שיווק והכשרות.
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 שירותי המחלקה במרחב המועצתי:
החטיבה צעירה: גילאי 18-22 בוגרי י"ב כולל צבא:

⋅ הפעלת מערך הכנה לצבא, לנוער ולהורים.
⋅ שנת שירות – עידוד הכוונה וסיוע בחיבור לעשיית שנת שירות.

⋅ שירות לאומי עידוד השירות הלאומי בקרב אלה שאינם מתגייסים לצה"ל מסיבות שונות.
⋅ קשר עם חיילים בודדים.

⋅ הכוונה מקצועית למשתחררים עם דגש לעבודה מועדפת.
חטיבת הביניים: גילאי 22-27

)הפרק הסטודנטיאלי(.
⋅ הכוונה בתחומי השכלה, שיפור הנגישות לרכישת 

השכלה.
⋅ מלגות לסטודנטים פרויקטים בקהילה כמחויבות 

אישית.
חטיבת הבוגרים: גילאי 27-40: פיתוח וטיפוח 

קרירה ומעורבות חברתית
⋅ הרחבת האפשרות להשתלבות במעגל העבודה.

⋅ פיתוח והגברת רשתות חברתיות.
⋅ ליווי והנחית זוגות צעירים לקראת שילובם 

בהרחבות היישובים.

מינהל שירות לתושב מאגד את כלל השירותים המוניציפאליים לתושבים. בשנים 
האחרונות הועמקו והורחבו שירותים רבים לנוכח הרחבת היישובים המואצת, הגידול 
הניכר באוכלוסייה והכרזת המועצה כרשות ירוקה בהתאם לתכנית האב לפיתוח בר 

קיימא, שנעשתה בשיתוף הציבור. בתוך כך רכשנו השנה משאית אשפה רביעית, 
משאית רמסה לפינוי מכולות ומחפרון, תגברנו את ימי פינוי האשפה, הגזם וטיאוט 

הרחובות, פיתחנו את מערך הפיקוח הסביבתי, הוספנו מצלמות במוקדים שונות 
לאיתור ומניעת מפגעים סביבתיים, גידרנו תחנות מעבר לפסולת, פעלנו לפתיחת 

בסיס מתמי"ד נוסף ולהכשרת צוותי מתנדבי לחירום ביישובים וציודם ועוד היד נטויה 
להוסיף ולהעניק שירות יעיל, מהיר, איכותי, נגיש, וקשוב לצרכי התושב. ראוי לציין כי 
בשנה שעברה זכתה המועצה זו השנה החמישית בחמישה כוכבי יופי בתחרות ישראל 

 יפה ואנו מוסיפים לפתח מגמה זו של איכות חיים והגנת הסביבה.
מוקד המועצה בחיוג 109, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. צוותי העבודה של המינהל 

מקבלים את הקריאות המתקבלות במוקד ומטפלים בהן בהתאם ללוחות זמנים 
מוגדרים הקבועים לפעולות השונות.

מינהל השירות לתושב
ראש המינהל: רמי אלהרר 04-6533374 • 050-6926666

 ⋅ ועדת איכות סביבה מועצתית.
 ⋅ ועדת ביטחון וחירום.

⋅ ועדת מל"ח.

 מינהל שירות לתושב אחראי במרחב המועצתי על השירותים הבאים:
 ⋅ מוקד 109 - הנותן מענה לתושבים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

 ⋅ טיפוח הסביבה- וגינון – בצמתים ובכניסות לישובים. 
 ⋅ אחזקת בתי עלמין אזוריים.

⋅ סיוע לוגיסטי למשפחות אבלות.
⋅ ועדה חקלאית –מועצתית.
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מחלקת התברואה מופקדת על בריאות הציבור מתוך אחריותה לניקיון הסביבה, 
למיחזור פסולת חקלאית באמצעות תחנות מעבר מוסדרות ומתקדמות, פתרונות 

הטמנת פסולת, שירותי פינוי אשפה ביתית, גזם, טיאוט וניקיון הרחובות, פינוי פסולת 
מוצקה ועוד. עם העלייה הניכרת במספר התושבים בגלבוע והדרישה להעלאת רמת 

איכות החיים והסביבה בישובים, בוצע תהליך שדרוג והתאמה לצרכי התושבים, והורחב 
השירות לתושבים וליישובים, תוך שימוש באמצעים וכלים מתאימים. תכניות עבודה 

מפורטות - מתפרסמות באתר המועצה באינטרנט.

שירותי המחלקה בישובים:
⋅ פינוי אשפה ביתית – מתבצע בכל ישוב פעמיים בשבוע בימים קבועים בכל ישוב

⋅ פינוי גזם – מתבצע על ידי משאית מנוף פעם בשבועיים בכל ישוב. 
⋅ טיפול ואחזקת תחנות מעבר לפסולת – פינוי מתחנות המעבר לפסולת גושית 

מתבצע פעמים בשבוע בכל תחנה. 
⋅ טיאוט רחובות - מתבצע בכל ישוב פעם בחודש.

⋅ החלפה ותיקון פחי אשפה- מתבצע עפ"י קריאות המתקבלות במוקד ומטופלות בתוך 
72 שעות.

⋅ שטיפת פחי אשפה- שטיפה פנימית וחיצונית של כל פח מתבצעת אחת לשנה בכל 
יישוב.     

⋅ ריסוס פחי אשפה –מתבצע על ידי צוות משאית האשפה פעם בשבועיים בחודשי 
הקיץ.

⋅ פינוי פסדים- מתבצע פעם בשבוע מהמכלים המיועדים לכך בסמוך לתחנות המעבר
⋅ ריסוק גזם- באתרים שאליהם מגיע הגזם לאחר פינוי מתבצע ריסוק פעמיים בשנה.

מחלקת תברואה
מנהל: יהודה ביטון 04-6533353 • 050-8640615 

מחלקת אחזקה מבצעת טיפול מונע ופעולות שיקום ופיקוח למוסדות חינוך 
ולמבנים מועצתיים וציבוריים, תוך מתן דגש מיוחד להסרת והסדרת מפגעי 
בטיחות במוסדות חינוך ומתקנים ציבוריים. המחלקה ערכה באחרונה סקר 

מקיף להתייעלות אנרגטית לחסכון בחשמל תאורת רחובות. תכנית שדרוג תגובש 
 בהתאם לממצאי הסקר.

שירותי המחלקה ביישובים:
⋅ תיקוני בטיחות בישובים - מעקות, מדרכות, מכשולים וכו' - עפ"י קריאת מוקד 

וביצוע סיור יזום לאיתור מפגעי בטיחות ביישובים אחת לשנה.
⋅ טיפול יזום בתחנות הסעה – אחת לשנה.

⋅ אחזקת גני ילדים ופעוטונים – תוך 36 שעות. 
⋅ תיקון/ הסרת ליקויי בטיחות בגנים ופעוטונים – מיידי. 

⋅ תיקון ערוב- תחום שבת – עפ"י קריאה.
⋅ תאורת רחובות – אחזקה, תיקון ליקויים – עפ"י קריאה - במערכות שהינן באחריות 

המועצה בלבד. 
שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

שיפוצי קיץ מקיפים במוסדות החינוך ברחבי המועצה – בתקופת האביב.

מחלקת הביטחון פועלת להגברת הביטחון האישי ותחושת הביטחון לכלל התושבים. 
במסגרת זאת, המועצה נמצאת בקשר ובתיאום עם צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב וכן 

מלווה, מנחה ומתאמת פעילות עם כ - 300 מתנדבים מקרב תושבי המועצה הלוקחים 
 חלק פעיל ויומיומי בשמירה  בישובים ובפעילות במרחב הכפרי.

שירותי המחלקה בישובים:
⋅ טיפול ואחזקת מרכיבי בטחון – עפ"י קריטריונים ביטחוניים.

⋅ שירותי שמירה בישובים- ניתן לישובים בעלי סיווג מתאים, 170 שעות בחודש, 
מותנה בשומר מהישוב. 

⋅ סיוע בבניית רשות שמירה יישובית- המועצה מגישה את הסיוע, ההדרכה וביצוע
⋅ ההליך לצורך הגדרת ומתן סמכות. 

⋅ תאום סיורי מתמי"ד בישובים-ביצוע סיורים מזדמנים ביישובי המועצה. 
הקמה והפעלת צוותי חירום יישוביים:

⋅ הקמה, גיבוש והדרכת צוות חירום יישובי.

מחלקת אחזקה ותאורת רחובות
מנהל: אשר עמוס 050-6926653 • 04-6533322

מחלקת ביטחון
מנהל: משה שלמה – 04-6533377 • 050-8640660
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המחלקה מרכזת טיפול בכשירותם ובטיחותם של כ - 50 מתקני משחקים ביישובי 
המועצה, וכן בטיחות במוסדות החינוך ברחבי המועצה, מגרשי כדורסל וכדורגל. 

המועצה הגדירה עדיפות עליונה ופעולה מיידית לסילוק מפגעי בטיחות מסכני חיים, 
 כמו גם ביצוע פעולות מקדימות לאיתור ומניעת מפגעים כאלו. 

שירותי המחלקה בישובים:
⋅ מתקני משחקים - ביצוע ביקורת חודשית, תיקוני ליקויים ואחזקה שוטפת וכן ביצוע 

סיור חצי שנתי לאיתור מפגעי בטיחות וגיבוש תכנית עבודה, בשיתוף עם הישוב. 
 ⋅ ביצוע בדיקה שנתית למתקני הסל והרגל )מגרשים(.

שירותי המחלקה במרחב המועצתי:
⋅ ביצוע סקרי בטיחות במוסדות החינוך- אחת לשנה  באמצעות מכון התקנים.

⋅ ביצוע השתלמות שנתית ותירגול- אחת לשנה.
⋅ אחזקת מערכות אזעקה וכריזה בישוב.

⋅ ביקורת + סקר מקלטים-אחת לשנה בשיתוף הישוב, הרב"ש וועדת הביטחון. 
 ⋅ ריענון תיקי רופא אחת לשנתיים.

השתלמויות מגישי עזרה ראשונה- 
אחת לשנה. 

⋅ הדרכת היערכות לחירום- אחת 
לשנה.

⋅ הדרכה וסיוע בארגון אירוע יישובי- 
ישוב המקיים אירוע/ים, יקבל סיוע 

בנושא בטחון ובטיחות.
⋅ מתן שירותי SMS לצוות חירום 

וביטחון- לרשות צוות הצח"י. 
 נדרשת הזנת הנתונים.

שירות ניפוק כלי  ירייה ומתן 
רישיונות לכלי ירייה לחקלאים הזכאים בהתאם להנחיות. 

⋅ טיפול בקבלת רישיון נשק פרטי- המועצה מסייעת לזכאים לקבל את האישורים 
הנדרשים, לצורך קבלת רישיון לנשיאת נשק פרטי, בהתאם להנחיות.    

⋅ התקנת לחצני מצוקה בגני הילדים וחיבורם למוקד. 
 שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

אבטחת מוסדות החינוך ברחבי המועצה - אבטחה צמודה או אזורית בהתאם להנחיות 
הביטחון.

בטיחות
מנהל: משה שלמה – 04-6533377 • 050-8640660

המחלקה נותנת שרות לתושבי המועצה בתחום הווטרינרי לשמירה על בריאות הציבור 
ולרווחת בעלי החיים. המחלקה פעלה ופועלת באינטנסיביות ובאורח ממוקד ויזום 
במניעת התפרצות והתפשטות מחלות הכלבת והלישמניה )זבוב החול( ביישובים 

ובאזור. כחלק מתפיסה זו המועצה מחזיקה ומפעילה תחנת הסגר אזורית, בתחומה גם  
פועלת יחידת אימוץ המצילה כלבים משוטטים ונטושים ומוצאת עבורם בית מאמץ 

חם ומתאים לאחר שקיבלו טיפול וטרינרי כנדרש. כחלק מהחינוך לאהבת בעלי החיים 
ושמירה על רווחתם, מפעילה המחלקה ביחידת האימוץ מערך בני נוער מתנדבים 

 מיישובי האזור.
שירותי המחלקה ביישובים:

⋅ חיסון כלבים וחתולים כנגד כלבת בישובים ובשעות קבלה קבועות במועצה ובכלביה.
⋅ מעקב וביצוע פעולות למניעת התפרצות מחלות הכלבת והלשמניה ביישובי המועצה 

ובאזור. 
⋅ לכידת כלבים משוטטים ואכיפת החוק בנוגע לאחזקת בעלי חיים )קנסות מינהלים(.

⋅ לכידת נחשים בדירות מגורים ובמבני ציבור.
⋅ מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב. 
שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

⋅ מתן שירותי הסגר בכלביה לכלבים וחתולים.
⋅ הפעלת יחידת אימוץ – הצלה  וטיפול בכלבים והעברתם לבתים מאמצים.

⋅ ביצוע בדיקות למוצרים 
מן החי הנכנסים לתחום 

המועצה.
⋅ בדיקת דגים חיים 

בעבור משקי המדגה 
והנפקת תעודות 

שירות וטרינרי
ד"ר שי רודריג: 050-8640623 • 04-6533290 • 04-6081547
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היחידה פועלת לשיפור איכות החיים בגלבוע ולמען סביבה ירוקה ואיכותית בהתאם 
להכרזת המועצה כמועצה ירוקה והפעלת תכנית האב לפיתוח בר קיימא. מתוך 

כך יוזמת ומעודדת היחידה הפעלת תכניות מיחזור פסולת בכל התחומים והגברת 
המודעות להגנת הסביבה באמצעות הסברה ותכניות חינוכיות. המחלקה מבצעת 

פעולות פיקוח ואכיפה של חוקי העזר של המועצה בתחום הניקיון הסביבתי ומטפלת 
בתלונות עפ"י קריאות מוקד והודעות יישובים בתחום איכות הסביבה - הוצאת 

התראת, דוחות וקנסות עפ"י הנחיות המשרד להגנת 
הסביבה. מפגעים בטיחותיים המסכנים חיים או 

 רכוש יטופלו מידית.
שירותי המחלקה בישובים - יחידת הפיקוח:
⋅ טיפול במפגעי אסבסט וחומרים מסוכנים.
⋅ טיפול בהזרמת מי שופכין לרשות הרבים

)לא סתימות ביוב(.  
⋅ טיפול במפגעי פסולת גושית ופסולת בניין.
⋅ טיפול במפגעי קומפוסט בשטחים פתוחים.

⋅ טיפול במפגעי פסדים פגרים.
⋅ טיפול במפגעי רעש, זיהום אויר ומפגעי ריח.

⋅ טיפול במפגעי גזם - תחילת טיפול תוך 48 שעות 
לאחר שבוצע פנוי ע"י המועצה.

⋅ טיפול במפגעי גרוטאות.
⋅ טיפול בהצבת שילוט לא חוקי.

⋅ ביצוע פיקוח תחנות מעבר לפסולת גושית - אחת לשבועיים.
 שירותי המחלקה בישובים - היחידה הסביבתית:

 הצבת פינות מיחזור – תפעול אחת לשבועיים בשיתוף עם  וועדת איכות הסביבה.
 הקמת גינות אקולוגיות בשיתוף עם  ועדות איכות הסביבה וועדת הנוער.

הסמכת בתי ספר וגנים ירוקים בשיתוף עם ועדת איכות הסביבה הבית ספרית ו/או 
היישובית.

שירותי היחידות במרחב המועצתי:
⋅ הדרכה והכשרת נאמני ניקיון.

⋅ תפעול תאגידי מחזור )פלסטיק נייר קרטון בגדים(. 
⋅ הנחיה וליווי וועדות איכות הסביבה מועצתית, ביישובים ובבתי הספר.

⋅ טיפול יחידת הפיקוח והאכיפה במרחב המועצתי בכלל הנושאים העשויים להתרחש 
במרחב היישובי.

מחלקת שירותי דת
הרב אשר גבאי 050-4077888

המועצה בסיוע הרב האזורי, מעניקה ומספקת שירותי דת לרווחת התושבים ביישובים 
 במגוון נושאים תוך רגישות והתחשבות בצרכים.

שירותי המחלקה בישובים:
⋅ גיוס תקציבים והגשת בקשות למשרדי ממשלה לטובת שפוץ ובניית מקוואות, בתי 

כנסת, ועוד.
⋅ הקמת עירובין בישובים.

⋅ רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, תעודת נישואין.
שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

⋅ פיקוח על הכשרות, מתן תעודת כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מסעדות, בתי 
עסק ועוד.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה גלבוע
 מהנדס הוועדה: בני סגל - 04-6533252 • 050-6926673 

הוועדה לתכנון ובנייה גלבוע פועלת לייזום תכניות לשיפור זכויות הבנייה ביישובים, 
לצד תכנון כולל לפיתוח אזורי בכל תחומי החיים. הוועדה אחראית בפני התושב 

למתן שירותי ייעוץ לתכנון ואישור תכניות במסגרת הזכויות המאושרות ולאכיפת חוק 
 התכנון והבניה. הוועדה מפעילה מערך פיקוח ורישוי עסקים. 

לנוכח הרחבת היישובים המשמעותית בגלבוע ותנופת הפיתוח הכלכלי, הטמיעה 
הוועדה "מסלול ירוק" להיתרי בניה לתושבים וליזמים שיסייע בידם לפעול להתחלת 

בניה בלוחות זמנים קצרים. צוות הוועדה המקומית פועל להעמיד לרשות התושב 
את מלוא המידע ושואף 

לשיפור מתמיד לאור הצרכים 
המשתנים של התושבים, 

בהנגשת האינפורמציה לתושב, 
לשימוש במדיה ממוחשבת 

לקיצור ופישוט תהליכים, 
ולקיצור זמן ההמתנה לתשובות 
מהוועדה. צוות הוועדה מאמין 

כי עבודה משותפת עקבית 
מובילה למנגנון יעיל ומתן 
 שירות נעים ויציב לתושב. 

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי
מנהל: זאב שמחי -050-9488893 • 04-6533290
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המחלקה לשירותים חברתיים
מנהלת:  רחל ברנע 04-6533207 • 050-6926662

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת במטרה לבסס את החוסן האישי, החברתי 
והקהילתי של התושבים והיישובים בגלבוע, מתוך התפישה כי הקניית כלים 

להתמודדות והתנהלות מול אתגרים יומיומיים ישפיע במישרין על החוסן היישובי, 
 קהילתי והפרטני, תוך לקיחת אחריות על החיים כקהילה.

 שירותי המחלקה בישובים:
 ⋅ קבלת קהל בישוב –עד 4 שעות בשבוע בישוב.   

 ⋅ כתיבת דוחות סוציאליים )ארנונה, מלגות( – לבעלי תיק ברווחה .
 ⋅ ביקור בית לכל פונה עם תיק ברווחה.

שירותי המחלקה במרחב המועצתי:
⋅ הדרכת הורים –  מינימום 20 משתתפים.

⋅ שירותי עובדים סוציאליים לחוק נוער, סדרי דין אפוטרופסות.
⋅ שירותי גישור פרטני / קהילתי - לפי דרישה.

⋅ ייעוץ והתערבות במצבי משבר במעגלים קהילתיים ופרטניים במצבים המשבשים את 
התפקוד המשפחתי קהילתי, מצבי חולי קשה, מוות פתאומי, או פגיעות המחייבות 

התערבות של החוק .

 שירותי הוועדה במרחב המועצתי:
⋅ הפקת תכניות אב ומתאר מפורטות כולל  תכנון + קידום סטטוטורי עד הבאתם 

לאישור.
⋅ תכנון מבני ציבור – הקצאות קרקע למבני ציבור  והוצאת היתרי בניה עבורם.

⋅ "מסלול ירוק" להיתרי בניה בהרחבות.
⋅ "מסלול ירוק" להיתרי בניה למיזמים כלכליים.

⋅ טיפול בהיתרי בניה והכנת ט' 4.
⋅ הנחיית בעלי עסקים וליווים בתהליכי הרישוי עפ"י דרישות גורמי הרישוי הרלוונטיים.

⋅ טיפול בקבלת רישיון עסק עפ"י חוק "רישוי עסקים".
⋅ פיקוח על עסקים קיימים וטיפול בעסקים שאינם עומדים בדרישות החוק.

⋅ גבית היטלי השבחה.
⋅ טיפול בשימושים חורגים.

⋅ מידע תכנוני לתושבים.
⋅ פיקוח.

⋅ רישוי עסקים.

עמותת "דורות בגלבוע" פועלת לצד המועצה ובתמיכתה לייזום, פיתוח והפעלה של 
מגוון תכניות לרווחתם של וותיקי הגלבוע בגילאי 60 ומעלה, תוך התייחסות למימוש 

יכולותיהם ומתן סל שירותים נרחב שיענה לצרכיהם האישיים, הבריאותיים, החברתיים 
 והתרבותיים.

ותיקי המועצה מתגוררים בצורות התיישבות שונות, המחייבות התייחסות לצרכיהם  
הייחודיים תוך הכרה בשונות ברקע התרבותי והחברתי מחד ומתוך ראיית נקודות 

החיבור וההפריה ההדדית, מאידך. סל השירותים של העמותה מופעל מתוך  המרכז 
האזורי הרב שירותי  "דורות בגלבוע" הממוקם בישוב גן-נר ואליו מגיעים וותיקי 

המועצה – החל מעצמאיים ועד המוגבלים בריאותית ומקבלים שירותים המותאמים 
לצרכיהם וליכולותיהם. קבוצת הגילאים 40-60 מהווה אף היא אוכלוסיית יעד במטרה 

לייצר רצף שוויוני.
שירותי העמותה ביישובים:

⋅ קהילה כפרית תומכת- מגוון שירותים לשמירה על איכות חיים עצמאית בבית 
הוותיק 24 שעות ביממה.

⋅ "בתים חמים" - מארחים ביישובים, המהווים
⋅ מקום כינוס ופעילות חברתית ביישובים.

⋅ ייעוץ למשפחות.
⋅ ייעוץ לצוותים.

⋅ ביקורי מתנדבים אצל רתוקי בית.
שירותי העמותה במרחב המועצתי:

⋅ חוגים וסדנאות- היצע בתחומים רחבים.
⋅ מרכז יום לזכאי חוק סיעוד ורווחה- מסגרת 

חברתית בהיבטים בריאותיים מותאמים לצרכים 
האישיים.

⋅ חדר כושר ומרכז לפעילות גופנית משולבת.
⋅ מרכז יעוץ אזורי מקצועי.

⋅ טיולים, נופשים וסיורים, בארץ ובחו"ל.
⋅ תכניות תרבות, אירועי חג ומועד.

⋅ ימי העשרה ועיון לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.
⋅ סדנאות לחיזוק כישורים קוגניטיביים.

⋅ ספריה להשאלת ספרי קריאה ועיון.
⋅ מספרה, פדיקור, התאמת עזרי ראייה, טיפולי שיניים.

עמותת "דורות בגלבוע"
מנהלת: מרים ורד –   050-6926670 • 04-6421050/66

עמותה ומרכז אזורי רב תחומי למבוגרים ולוותיקי הגלבוע
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⋅ "ארץ אהבתי" – סיורים ומפגשים לגילאי הביניים.
⋅ תחנת יעוץ למיצוי זכויות בתחומים רחבים.

⋅ מרכז ומערך שירותי התנדבות.
⋅ קבוצות תמיכה )ניצולי שואה, בני זוג מטפלים ועוד(

⋅ עמד"א – שירות לחולי אלצהיימר ומחלות דמנציה ולבני משפחותיהם.
⋅ תכניות יזמות ותעסוקה.

⋅ טיפול פרטני בניצולי שואה. 

תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ
מנכ"ל: מוחמד אלבחירי 04-6400142 שלוחה 3 • 04-6648600

תאגיד קולחי הגלבוע מספק לתושבי הגלבוע שירות בתחום התשתיות הזורמות,  
מקדם את פיתוח מערכות המים והביוב בישובים ובאזור ופועל לשמירת משאבי  

 הסביבה, משאבי המים וערכי הטבע והנוף.
כל זאת בניהול מקצועי, כלכלי ויעיל של החברה.

שירותי התאגיד בישובים:
⋅ טיפול מיידי בסתימות ביוב.                                   

⋅ טיפול מיידי בתקלות בטיחות של 
שוחות ביוב.

⋅ טיפול בתקלות שוטפות של שוחות 
ביוב.

⋅ פינוי בורות ספיגה.
⋅ תיקון מיידי פיצוצים ונזילות בצנרת 

המים.
⋅ התקנת שעוני מים.

⋅ שליחת מדי מים לבדיקות מעבדה.
⋅ החלפה וריענון קווי מים ישנים.

⋅ ניקוי תעלות ניקוז.
⋅ טיפול במים/דיגום מים ביישובים במערכותיהם באחזקת התאגיד.

שירותי התאגיד במרחב המועצתי: 
⋅ עבודות יזומות להחלפת קווי ביוב/ שוחות.

⋅ הדברת יתושים במוקדי דגירה.              
⋅ בדיקת בקשות להיתרי בניה.  

 ⋅ ניהול, תכנון, פיקוח ואחזקה של מתקני טיהור שפכים במועצה אזורית גלבוע.

מחלקת תחבורה
מנהל: מאיר נוריאני 04-6648626 • 04-6648625 • 050-4077832

מחלקת התחבורה מקיימת מערך היסעים לכלל התלמידים במוסדות החינוך וכן 
הסעות וותיקים, הסעות ייעודיות, הסעות לאירועים מועצתיים ועוד. צי האוטובוסים 

חדיש ומתקדם, ומתבצעות הכשרות שוטפות לנהגים ולצוות בתחומי הבטיחות. 
המועצה עומדת בקשר רציף עם וועדי הישובים ואחראי ההסעות בבתי הספר 

וביישובים המהווים חולית קישור הכרחית בין המחלקה לתושבים. 
שירותי המחלקה ביישובים: 

⋅ הסעות תלמידים מהישובים לבתי הספר בחינוך הרגיל והמיוחד. 
⋅ הסעות חוגים המופעלים ע"י המועצה – איסוף ופיזור לחוגים ברחבי המועצה.

⋅ הסעות לאירועים יישוביים אחת לשנה בתאום עם מחלקת התרבות וועד היישוב.
שירותי המחלקה במרחב המועצתי:

⋅ הסעות לאירועים מועצתיים – צעדות, התכנסויות ועוד.
⋅ הסעות בני הנוער לפעילות. תנועות נוער, טיולים, מחנות, משלחות וכנסים. 

⋅ הסעת תושבים וותיקים  למרכז "דורות בגלבוע" בגן נר.
⋅ הסעות למופעים והצגות גני ילדים במסגרת סל תרבות. 
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מוקד 109
לשירותכם 24 שעות ביממה
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