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תושבים יקרים,
בחוברת - סיכום פעילות המועצה בשנת 2016 - לעיונכם.

אנו מסיימים שנה נוספת עתירת פעילות והישגים, בינוי וצמיחה. 
יישובינו מתרחבים, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך 

ומפותחות תשתיות חיוניות. 
תקציב המועצה לשנת 2017, בסך 302 מיליון ש"ח, אושר על ידי מליאת המועצה, ואליו יתווספו תקציבי 

פיתוח. המועצה זכתה בפרס ניהול כספי תקין של משרד הפנים זו השנה ה - 16 ברציפות. 
למועצה הוענקו פרסים נוספים: פרס אחריות חברתית של משרד הפנים, ופרס גליקמן על פיתוח שירותים 

ייחודיים לאוכלוסיית הוותיקים בעמק. 
השנה, אחרי 65 שנים, רכבת העמק חזרה לנוע על המסילה, ותושבי העמק כבר נהנים מהשירות החדש. 

הרכבת תקל את את הנגישות לחיפה ולמרכז הארץ ותאפשר פיתוח והרחבה של היישובים, של התעסוקה 
ושל התעשייה בעמק. 

המועצה פועלת עם משרד התחבורה וחברת נתיבי-ישראל לקידום פתרונות תחבורתיים לעומסים בכבישי 
העמק ובישובים. חלק מהצמתים שודרגו ורומזרו ובקרוב יטופלו צמתים נוספים באזור. 

ממשיכים להתנגד להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל ופועלים עם רשויות שכנות לאורה 
של החלטת המליאה לקידום חלופות נוספות ובדיקתן לעומק, כפי שמחייב החוק. 

 הצלחנו לשמר את ההנחה על הקרקע בעמק עד 31.12.2017, ונדרוש להמשיך אותה גם לשנים הבאות. 
יש לכך משמעות רבה לצעירים הרוצים לבנות את ביתם בעמק. 

בקרוב, ניישם את תכנית החומש השלישית של המועצה – אישור תקציבי פיתוח ליישובים לחמש השנים 
הקרובות בהיקף של כ - 16 מיליון ש"ח מתקציב המועצה. התקציב ישמש לקידום הנגישות והבטיחות, 

לשיפור חזות היישובים, למבני ציבור ולתשתיות. 
ממשיכים לטפח ולחזק את מוסדות החינוך שלנו. במועצה כ- 100 מוסדות חינוך - גנים, בתי ספר יסודיים 

ותיכונים - בהם נעשית עבודה ערכית וחינוכית חשובה. בוגרי מערכת החינוך שלנו ממשיכים לבלוט 
 בהתנדבות לשנת שירות ולשירות לאומי, בגיוס לשירות משמעותי בצבא ובלימודים אקדמיים.

עבודה קהילתית עמוקה ומקיפה מעניקה מענים לכל גיל ולכל צורך בכל יישוב.  
 יישובינו מתחזקים - האוכלוסייה בעמק ממשיכה לצמוח ועכשיו אנו מתברכים ביותר מ - 40,000

תושבים במועצה. 
בחודשים הקרובים נסיים את פרישת הפחים הכתומים ביישובים ותפחת כמות הפסולת ועלויות ההטמנה. 

תושבי העמק ממשיכים להיאבק למען שמירת החקלאות ופיתוחה באזורנו, כמו גם בכל המדינה. 
כולם מוזמנים להיות מעודכנים ומעורים בעשיית המועצה במגוון אמצעים: 

אתר המועצה, מידעון שבועי, פייסבוק, אינטסגרם ויוטיוב.
השנה, השקנו יישומון )אפלקציה( המנגיש את שירותי המועצה באמצעות הטלפון החכם. 

המועצה ממשיכה להעניק לתושבי המועצה את מיטב השירותים, התרבות, ארועי הפנאי והספורט, בשיתוף 
פעולה עם הוועדים המקומיים של היישובים.

בברכת שנה אזרחית טובה וחורף פורה,
אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
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 את הדו"ח לתושב של שנת 2015, חתמנו ברשימת אתגרים לשנת 2016. 
את מרביתם של האתגרים ביצענו ואנו ממשיכים לקדם אותם גם בשנה הקרובה, לצד יעדים חדשים: 

אתגרים שהצבנו לביצוע לשנת 2016 - מעקב
בניית שלבים נוספים בבתי הספר התיכוניים הרדוף ו"עמקים תבור" )מזרע(  < בוצע

שדרוג מסיבי בשני בתי ספר יסודיים בשיתוף משרד החינוך < בוצע

יושקעו עוד מאות אלפי שקלים בתקצוב נוסף של בתי הספר בפעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות < בוצע

הטמעת תכנית "משחק הוגן" - לקיום פעילות בהפסקות בבתי הספר שבבסיסה תקנון המחנך להוגנות, כבוד 

הדדי ושיח מכבד < בוצע

יישום תכנית המיפוי החדשה בחינוך, לבתי הספר היסודיים < בוצע

הגברת מערך המיחזור וסיום הצבת פחים כתומים בכל יישובי המועצה < בוצע, למעט 5 ישובים

בדיקה מקצועית לבחינת סל השירותים לתושב < בתהליכי סיום

 בניית מבנה חדש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "יזרעאלים", שיכלול גם מרחב מוגן לניהול 

משברים מועצתי < בתהליכי סיום

גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה < בוצע

דיור מוגן לתושבי המועצה < קידום תכנית ליישום הדרגתי

קידום פתרונות תחבורתיים ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל עם רכבת העמק < בוצע

הקמת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה במועצה לתושבים וליישובים < בוצע

עידוד כלכלה מקומית ויצירת מאגר עסקים אזורי < בוצע

העמקת שיתופי פעולה וקידום יחסי יהודים ערבים במועצה ובאזור < בוצע

הטמעת אפליקצייה מועצתית בטלפון החכם שתשפר את הקשר עם התושב < בוצע

לפניכם מהנעשה בשנת 2016 ומהצפוי בשנת 2017
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בשנת  הלימודים תשע"ז נקלטו כ-205 תלמידים חדשים בבתי הספר )כיתות א'-י"ב(. ●
מליאת המועצה הקימה ועדת חינוך שתדון בסוגיות חינוכיות ותהווה גוף ממליץ בנושאים אלה.   ●
 באגף החינוך נקלטה מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים - ענבל מור סמו המרכזת את פעילותם של ●

14 בתי ספר יסודיים. 
2 מיליון שקלים הושקעו בהצטיידות ומיחשוב בתי ספר. ●
החל מתשע"ז, תלמידים מ 5 ישובים בכיתות א' החלו ללמוד בבתי ספר על פי המיפוי החדש. ●
אחוז זכאות לבגרות של תלמידים תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל עומד על 88%. ●
 תו תקן ירוק וירוק מתמיד - גם השנה הוסמכו חמישה גני ילדים לירוקים וירוקים מתמידים.  ●

הם מצטרפים לכ- 42  גנים ירוקים ברחבי המועצה.
כל בתי הספר במועצה הינם בעלי תו תקן ירוק, ומרביתם בעלי תו תקן ירוק מתמיד. ●
מועצה מקדמת בריאות  ועיר ללא אלימות - "משחק הוגן" -  גם השנה נמשכת התכנית לקיום פעילות  ●

בהפסקות בבתי הספר שבבסיסה תקנון המחנך להוגנות, כבוד הדדי ושיח מכבד.
ספרים דיגיטליים  - בית הספר "יחד" בגבעת אלה החל השנה לימוד בספרים דיגיטליים, בנוסף לבי"ס  ●

אופקים שפרץ דרך בשנה"ל הקודמת.
תכנית האנגלית - השנה נמשכת תכנית ייחודית לשיפור השיח באנגלית בבתי הספר התיכוניים בשיתוף  ●

שותפות 2000 בנוסף לתכנית לתגבור באנגלית  המתקיימת בבתי הספר היסודיים.
בית הספר העמק המערבי  בפעם השלישית  הוכרז כבית ספר מצטיין והצטרף לבתי הספר עמקים תבור  ●

וויצו נהלל, שהוכרזו מצטיינים בשנתיים האחרונות. ההצטיינות היא במגוון תחומים: הישגים אקדמיים, חינוך 
ערכי, גיוס משמעותי לצה"ל, מניעת נשירה, תרומה לקהילה.

בית הספר התיכון "עמקים תבור" זכה בפרס "קליטה מיטבית" לשנת תשע"ו על קליטה איכותית של  ●
מורים חדשים בבית הספר.

שירות פסיכולוגי חינוכי:
משרד החינוך בחר בשירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל כמרכז אבחון מחוזי לאבחוני התאמות  ●

לתלמידים לקויי למידה מכל מחוז הצפון.
ב 2016 התקיימו שתי קבוצות "התקשרות" להורים לילדי גן עם קשיי ויסות. במסגרת זו נתנו להורים כלים  ●

מעשיים להורות מיטיבה.
במסגרת שיתוף הפעולה של השירות הפסיכולוגי עם מכללת עמק יזרעאל, מתחילה שותפות בתחומי מחקר. ●

במערכת החינוך במועצה לומדים 
כ-13,500 ילדים ובני נוער. במעונות, 

בגנים, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים. חינוך

כנס מקהלות בתי ספר יסודיים הסמכת גנים ירוקים
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המשך בינוי והרחבה של מוסדות חינוך: 
נחנך בניין חדש בתיכון הרדוף ●
שופצה ונחנכה יחידה לקידום נוער במנשייה זבדה  ●
נערך שיפוץ רחב היקף בבתי הספר: יסודי נהלל  ●

 ועמק יזרעאל בגניגר
)פירוט נוסף במידע של אגף ההנדסה(

הסתיימה בניית שלב ב׳ בבית ספר העמקים תבור ●

בית האמנויות: 
 פרויקט בית ספר מנגן מתקיים  ●

ב 5- בתי ספר יסודיים  
 מסלול מוסיקה בחטיבת ביניים בבית הספר ●

העמק המערבי 
 מפגשי מקהלות של בתי הספר ●

אל רואאה מנשיה ומרחבים כפר יהושע במסגרת 
פרוייקט "צלילים משותפים"

 בבתי הספר מתקיימות למידה מגוונת וחדשנית, המובלת על ידי 
כוחות פנימיים ובשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים מהרמה הגבוהה ביותר.

מתקיים פיתוח מקצועי תדיר של הצוותים החינוכיים.

מקדמים משחק הוגן

כנס תזמורות בתי ספר יסודייםהצללות בבית ספר ׳אופקים׳ מרחביה
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שביל יזרעאל קק"ל  נחנך השנה בהפנינג ביער כפר  ●
החורש.  היישובים מקיימים פעילויות לאורך השביל 

במהלך השנה לכל הגילאים. לוח השנה המועצתי 
יצא השנה בסימן השביל ומזמין תושבים לבקר 

בפינות חמד בשביל וסביבותיו.  
מועדונים בתנופה - פרוייקט לשיפור פני מועדוני  ●

הנוער ביישובים. בשיתוף עיר ללא אלימות, הרשות 
למלחמה בסמים ואלכוהול ותקצוב וליווי מועצתי. 

פרוייקטים שהורחבו השנה ליישובים נוספים:
"מדריך מקצועי" פעילויות העשרה, ספורט ופנאי  ●

 לבני נוער, מתקיים זו שנה שלישית בסיוע עיר 
ללא אלימות. 

"סיירת מחצלות" מדריכים מפעילים בני נוער  ●
 בלילות חופשת הקיץ במשך שמונה מפגשים. 

 שנה רביעית לפרוייקט, בשיתוף: 
תכניות "עיר ללא אלימות", "מועצה מקדמת 

בריאות", "הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" 
ואגף קהילה ורווחה. 

יזרע-ראלי - התקיים השנה בפעם ה-3, צוותי נוער  ●
בונים כלי רכב ללא מנוע ומשתתפים בסוף תהליך 

הבניה בתחרות ראלי. 
כנס קיץ 2016 נערך בסימן של התארגנות  ●

קהילתית מטף ועד קשיש. 
כ- 1000 ילדים השתתפו בתכניות המגוונות של  ●

קייטנות המועצה.
מניעת סמים ואלכוהול: התקיימו פעילויות  ●

במסגרת בתי הספר, הרצאות וסדנאות להורים 
ובני נוער ביישובים והופעלו סיירות הורים בשישה 

ישובים בתקופת האביב והקיץ.

כ-7000 ילדים ובני נוער משתתפים בפעילויות 
מחלקת הנוער: פעילויות שבועיות, סמינרים, טיולים, 

סדנאות ועוד. 

נוער וחינוך חברתי

עשור מסע ׳דרך ארץ׳

חנוכת שביל יזרעאל - קק"לשיפור חזות מועדוני נוערראלי יזרעאלי
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תכנית מועצה ללא אלימות
 הפעלת תכנית מדריכי מוגנות הורחבה לשמונה בתי ספר, הפעלת תכניות  ●

חינוכיות בשיתוף אגף החינוך, מחלקת הספורט והתכנית לקידום אורח חיים בריא. 
שותפות במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ושלום המשפחה, מתן מענה מוכוון  ●

 ומותאם לבני נוער, 
ליווי בעלי תפקידים ויישובים סביב תופעות או אירועים בישובים. 

הפעלת מסלולי פעילות חלופיים לילדים ונוער בשיתוף מחלקות החינוך החברתי  ●
והנוער, קיום סדנאות ייחודיות לקבוצות ילדים ונוער. 

ליווי שיפור פני מועדונים במסגרת פרויקט "מועדונים בתנופה".  ●
חיזוק קשרי קהילה- משטרה. ●
 ליווי בעלי תפקידים ויישובים בהתמודדות עם תופעות או אירועים הקשורים  ●

באלימות ואלימות ברשתות חברתיות.
פיתוח מענים למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות ברשת.  ●

מערך המלגות הורחב בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס ושותפות גליל מרכזי - מלגות עד 10,000 ₪.  ●
מקבלי המלגות זוכים לליווי מקצועי והדרכה ליצירת פורום מוביל ומשפיע.

הכשרות מפגשים והדרכות לצעירים: פסיכומטרי מוזל, מפגשי מנהיגות צעירה, מפגשים בתחום  ●
התעסוקה והובלת פרויקט זיכרון בסלון ביישובי העמק. 

הנחות באירועי תרבות של המועצה למשרתי שנת שירות, חיילים בסדיר ולסטודנטים.   ●

צעירים

טקס פתיחת שנה - 
נוער עמק יזרעאל

הענקת מלגות - מעורבות חברתית - כתיבת סיפורי חיים לוותיקי העמק 
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אזרחים ותיקים
פעילות פנאי תרבות ועשייה קהילתית מתקיימת ביישובים באמצעות רשת מועדוני ותיקים.

 
תכניות לרווחת הוותיק בקהילה התקיימו השנה ב 10 ישובים: סדנאות שונות וסיוע בהקמת ועדות ותיקים. 

פרס קרן גליקמן לאגף קהילה ורווחה ועמותת הוותיקים הוענק פרס גליקמן על חדשנות בתחום פיתוח  ●
שירותים לאזרחים ותיקים.  

במכללת הוותיקים לומדים כ- 1400 סטודנטים במגוון נושאים ותכניות לימודים חדשות. ●
הושק עמוד פייסבוק ובו פעילויות עמותת ותיקי העמק ●
קידום שילוב בין דורי בפרויקטים:  "תיאטרון עדות" המפגיש תלמידים וניצולי שואה, צעדה רב דורית,  ●

שילוב סטודנטים בתיעוד סיפורי חיים ולימוד הפעלת מחשב וטכנולוגיות, בבית הוותיקים.

8

צעדת ׳בשביל הדורות׳תיאטרון עדות - תלמידי עמקים תבור ונילולי השואה של העמק

פתיחת שנה במכללת ותיקי העמק
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 מכללת קהילה פעילה - הכשירה השנה עשרות תושבים פעילים ב 15 ישובים, במסגרת ועדות היישוב.  ●
בין הוועדות: חינוך, תרבות ועוד. 

הוקם "מרכז גישור ודיאלוג בקהילה" לסיוע ביישוב סכסוכים ובניית הסכמות, המרכז פועל ביישובי  ●
המועצה ומבוסס על עבודת מתנדבים.

תכנית "משלבים כוחות" סייעה בתקצוב ובתמיכה של פרויקטים קהילתיים המקדמים את תחום האחריות  ●
החברתית ביישובים.

סיוע, ייזום ותמיכה באירועים למען 3000 מתנדבים ביישובים ובארגונים השונים. ●
קיום 15 סדנאות ביישובים לנערות ולנערים בנושאים הקשורים להתפתחותם ולשמירה על עצמם. ●
 הורחבה פעילות המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה, הנותן שירות לכלל התושבים.  ●

פתיחת שלוחות בהושעיה- לתושבי צפון המועצה ובדברת לתושבי מזרח המועצה. 

קהילה ורווחה
ניתן שירות אישי לכ-2000 משפחות ברחבי המועצה, 

על ידי עובדים סוציאליים מיומנים ובאמצעות מערכת 
ממוחשבת ומתקדמת של ״ניהול תכנית התערבות במשפחה״

פעילויות נוספות באגף:
עשרות קבוצות טיפול והדרכה לילדים ולהורים הופעלו ע"י המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים.

הפעלת "מיזם אבישי טבת" לסיוע לנוער טרום גיוס, לחיילים ולבני המשפחה בסוגיות הקשורות בקושי 
משמעותי מול הצבא.

המרכז למניעה ולטיפול באלימות הפעיל גם השנה תכנית זוגיות וחברות מכבדת, לכלל חטיבות עליונות.
פעילות למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  סיוע בשילוב בפעילות הנוער היישובית, קייטנת קיץ, מועדוניות.

    9

קייטנת - ׳כיף מיוחד לי׳ בעמקערב הנערה
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 המועצה ממשיכה בגיוס רכזי קהילה, מסייעת במימון בליווי ובתמיכה כדי לקדם את הפעילות ●
הקהילתית בישובים. 

קידום מקצועי והכשרות בעלי תפקידים ביישובים יושבי ראש וועדים, מזכירים, רכזי קהילה, מנהלות לשכה  ●
ורכזי תחומים נוספים באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות.

קידום וחיזוק יחסי השכנות בין יהודים לערבים הובלת פורום מנהלי עמותות/ארגונים ותמיכה בפעילויות  ●
ביישובים.

נערכו מפגשי מטה עם הנהלות היישובים בעמק ●
הובלת קורסים מקצועיים - גישור, מפעילי מערכות הגברה. ●

יישובים

כ-350 מתנדבי "מתמיד" פועלים ברחבי העמק עם תמיכה שוטפת של 
מחלקת הבטחון.  לצידם: יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה 

"יפתח", כולם עוברים הכשרות שנתיות לחירום. 

רשות החירום הלאומית ציידה את המועצה בגרור חפ׳׳ק חדיש אשר  ●
נותן מענה לכל אירוע חירום.

חולקו מכשירי קשר לחירום לכל הישובים )מכשירים אלו החליפו את  ●
המירסים(. מכשירי הקשר עובדים ברשת קשר בלתי תלויה והממסרים 

שלה הינם של המועצה.
נשלמת בניית המבנה הממוגן למוקד ולביטחון. ●
 יחידת החילוץ של המועצה השתתפה בתרגיל גדול עם הרכבת ●

שדימה שריפה וחילוץ לכודים. 
יחידת הכיבוי  של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור  ●
בעקבות פנייה של המועצה - משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי  ●

המג"ב של המרחב לתחנות הכחולות 
מוקד המועצה ממשיך לפעול 24/7. ניתן לשלוח קריאות דרך  ●

האפליקציה של המועצה.

ביטחון
שולחן עגול - יהודים וערבים
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פחים כתומים לאריזות נפרשו ב-34 מיישובי המועצה. סקרים מצביעים על שיפור משמעותי ומתמיד  ●
ברמות המיחזור של התושבים.

התקיימו עשרות הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ואירועי תרבות לכל הקהילה בנושאי קיימות, כגון  ●
תרבות הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא, ועוד.

גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב-12 ישובים בעמק, ומהווים מקום מפגש והפוגה ממרוץ החיים. ●
עשרה ישובים שומרים על השטחים הציבוריים בגינון אקולוגי, ונהנים ממרבדי פריחה באביב. שלושה  ●

ישובים אחרים בתהליכי הצטרפות אליהם.
האגף החל לקדם את תחום הבניה הירוקה בשיתוף אגף ההנדסה, במטרה ליצור סביבה טובה יותר  ●

ותכנון מרחבי המותאם לאופי הקהילתי של הישובים.
יחידת האכיפה המועצתית מטפלת בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים הפתוחים וברחבי המועצה.  ●
שמירה על השטחים הפתוחים האגף פועל למניעת השלכת פסולת וונדליזם, קידום תכנית אב למניעת  ●

 ירידת כלי רכב 4x4 לשטחים המיוערים ולנחלים. סגירת סביבת תל שימרון ואתרים נוספים לכניסת
כלי רכב. 

קידום פריצת שבילי מטיילים ושבילי אופניים יחד עם הגופים הירוקים.  ●

חינוך סביבתי, ראה פירוט במידע אגף החינוך.

איכות הסביבה

צוות המסבירים של אגף איכות הסביבה
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מעברים בעמק
ועידת העמקים לפיתוח כלכלי אזורי התקיימה בפעם השנייה בהצלחה רבה. ●
הוקם פורטל ירוק לבן   www.ylv.co.il  לקידום עסקים מקומיים ועידוד כלכלה אזורית.  ●
הושק תו העמק תווי קנייה לרכישה מקומית ואזורית, לקידום עסקים מקומיים. ●

תעשייה, תיירות ופיתוח כלכלי 

אזור התעשייה אלון תבור: 
 הוקמו 3 מפעלים חדשים בהשקעה של  ●

כ 70 מיליון ₪, תוספת של כ 130 עובדים.
אושרה הרחבת אזור התעשיה שלב א׳. ●
הונחה צנרת גז טבעי למפעלים באזור התעשייה. ●
בוצעו תשתיות ציבוריות ופיתוח מגרשים בהיקף  ●

של כ 20 מיליון ₪. 

אזור התעשייה שגיא 2000: 
בוצעו תשתיות ציבוריות בהיקף של כ 10 מיליון ₪. ●
 שלב ב׳ נמצא בשלבי תכנון מפורט לקראת ●

ביצוע תשתיות.
הוקמו 3 מפעלים חדשים בשטח כולל של 20 דונם,  ●

תוספת של כ 130 עובדים.

12

יריד חשיפה לעסקים קטנים

אזור התעשייה ׳אלון תבור׳
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אגף הכספים
למועצה הוענק פרס ניהול כספי תקין בפעם ה 16 ברציפות. ●
המועצה עמדה בהצלחה בכל יעדי הגבייה ●
בשנת 2016 הושקעו כ 53 מליוני שקלים בתקציבי פיתוח  ●

מועצתיים במגוון פרוייקטים.

תכנון אסטרטגי
במועצה נקלט מנהל יחידה אסטרטגית - ד"ר נועם כהן ●
בימים אלה היחידה מבצעת סקר אוכלוסייה ביישובי המועצה. הסקר כולל ביצוע תחזית דמוגרפי וגיבוש  ●

פרוגרמה למוסדות חינוך וציבור ברחבי המועצה לעשור הקרוב

עמותת התיירות
העיר יקנעם הצטרפה לעמותת התיירות בעמקים. ●
נערכו שווקים חקלאים ותיירותיים במתחם רכבת העמק ההיסטורית ●

    13
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תרבות

 תכנית אפשרי בריא הפכה למסורת במרבית היישובים ומסייעת למנף פעילויות בריאות וספורט קהילתיות:
 תכנית ספורט יישובית, מרוצים, מסעות אופניים, הפנינג בריאות ועוד. תכנית פרחי הספורט פועלת ברחבי

המועצה זו השנה השלישית בענפים: שחייה, כדור עף, כדורסל וטניס. 

ספורט
וקידום אורח חיים פעיל ובריא 

המועצה מציעה חמש תכניות מנויים עשירות: מנויי תיאטרון, הורים וילדים, מופעים 
לכל המשפחה, מוסיקה קלאסית ומחול. לצד אלו עוד שלל מופעים וארועי תרבות. 

עונה שנייה ומוצלחת של חורף חם בעמק יזרעאל התקיימה באולם המופעים  ●
ביפעת וארחה את טובי האמנים בישראל, ניתנו הנחות לחיילים סטודנטים וש"ש. 

ערב הוקרה לוותיקים נערך על טהרת הכוחות המקומיים: מקהלת פינה בעמק  ●
ולהקת המחול "צוותא יזרעאל". 

מחלקת התרבות מעניקה תמיכה כספית לחבורות זמר ביישובים וכן תומכת  ●
ביוזמות מקומיות בתחום התרבות. 

תושבי המועצה מציגים תערוכות אמנות מתחלפות במבואת אולם התרבות יפעת.  ●
פסטיבל חלב ודבש התקיים בפעם ה 16 השנה וכלל שפע ארועי תרבות ואלפי  ●

משתתפים בארועים בכל רחבי העמק - תרבות, אמנות, מחול ועוד. 

אולם הספורט החדש בתיכון העמק המערבי נחנך ופעיל עד שעות הערב המאוחרות.  ●
הורחבה הפעילות הספורטיבית באולם הספורט המשופץ והמשודרג בקיבוץ שריד. ●
במסגרת קול קורא לישובים לשיפוץ מגרשי ספורט שודרגו ושופצו  מגרשים באלוני אבא, דברת, גבת, נהלל,  ●

אחוזת ברק, עין דור ומזרע.
בשיתוף עמותת ותיקי העמק הוקמו מגרשי פטאנק ביפעת, גבת, רמת דוד, כפר יהושע ומזרע. ●
חוגי ספורט חדשים נפתחו במועצה וביישובים.  ●

אולם המופעים יפעת 

לפרטים: מחלקת התרבות המועצה האזורית עמק יזרעאל 04-6520082

לרכישת כרטיסים:
www.eyz.org.il אתר המועצה האזורית עמק יזרעאל

בקופת אולם המופעים יפעת 04-6040575
יש להגיע למופע עם כרטיס מודפס בלבד!

גיל שוחט

רותם כהן

פיירוז מבקרת בלה-סקלה

"לא דמיינתי"

יהודית רביץ

גידי גוב

בהופעה

בהופעה

מירה עווד – שירה                                                                                                             
דניאלה לוגסי – סופרן                                                                                                       

התזמורת הסימפונית
 אשדוד                                                                                                      

שישי, 12.2.2016, 21:30  

שישי, 26.2.2016, 21:30

מוצ״ש, 19.3.2016, 18:00  

חמישי, 24.3.2016, 21:30

ערב הוקרה לוותיקי העמק
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חקלאות ומרכז חקלאי העמק 
מרכז חקלאי העמק וחקלאי האזור השתתפו במאבק רחב היקף במחאה על מדיניות הממשלה כלפי  ●

החקלאים והחקלאות. בעלי התפקידים פועלים מול שרים וחברי כנסת לביטול גזירות מחמירות על 
החקלאות וגיוס תמיכה ממשלתית רחבה.

גובש פורום הנהגה צעירה של חקלאים והוכן נייר עמדה בנושא דור ההמשך בחקלאות, שאומץ על ידי  ●
התאחדות חקלאי ישראל

 התקיימו קורסים: ניהול אגודות חקלאיות וקורס ניהול משק חקלאי לדור ההמשך ●
  נערכו כנסי עדכון והסברה לבעלי תפקידים בנושא החלטות חדשות של מנהל מקרקעי ישראל  ●

בתחום הקרקעות.

שיפוץ מגרשי ספורט ביישובים אולם ספורט בשריד

הענקת מלגות בחקלאות
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בינוי חינוך וספורט
 תיכון "עמקים תבור" במזרע הושלם שלב ב׳ בבינוי ביה"ס בשטח של 1,400 מ"ר ונערכים לביצוע שלב ג׳, 	•

בשטח של כ- 1,300 מ"ר. נבנה מגרש ספורט משולב.
תיכון הרדוף הושלם ונחנך מכלול כיתות ומעבדות בשטח של כ- 1,300 מ"ר. ●
בבתי הספר היסודיים נהלל ו"עמק יזרעאל" בגניגר, בוצעו שידרוגי עומק. ●
תיכון "העמק המערבי" יפעת - הוקם אולם ספורט בשטח של 1,400 מ"ר, מגרש ספורט פתוח ומסלולי ריצה. ●
תיכון ויצו נהלל נבנו 2 כיתות יבילות חדשות וכן מסלול ריצה. ●
בית הספר היסודי "שגיא" שריד - בוצע גידור היקפי לכל ביה"ס בהתאם לדרישות משרד החינוך.  ●
עבודות קיץ ובטיחות במוסדות החינוך הערכות לפתיחת שנה"ל: בוצעו עבודות בסך כולל של כ- 7.5 מלש"ח,  ●

בכל מוסדות החינוך ב-20 בתי ספר ובכ - 80 גני ילדים.
בוצעו הצללות במגרש אורט בבית ספר אופקים מרחביה. ●
קיבוץ שריד שודרג אולם הספורט ביישוב.  ●
שוקמו 5 מגרשי ספורט ותיקים ביישובים יחד עם היישובים: ציפורי, מרחביה, וכפר ברוך. ●
כפר יהושע הוקמו אמפי ו-2 מגרשי ספורט: טניס וסל. ●
כפר החורש הוקדם מגרש ספורט משולב: טניס וסל. ●

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים 

שלב ח׳ הושעיה

חנוכת מגרש ספורט ׳העמק המערבי׳



    17

הרחבות
עדי: הסתיימה הרחבה של 95 יחד׳. ●
 יפעת: הסתיים שלב ב׳ של הרחבת היישוב עם ●

39 יחד׳. 
אחוזת ברק: הוקמה שכונה חדשה של 95 יחד׳,  ●

מתוכן אולכסו כ-40 יחד׳.
אלון הגליל: 72 יחד׳, מתוכם אוכלסו כ-52 יחד׳. ●
אלונים: שכונת נופר נבנית ובה 80 יחד׳, לקראת  ●

שיווק ופיתוח 40 יחד׳.
 דברת: פותחו תשתיות ל-48 יחד׳, מתוכם ●

אוכלסו 33 יחד׳.
 הושעיה: הרחבה של 72 יחד׳, בבניה כ-35 יחד׳, ●

10 אוכלסו.
היוגב: הושלם תכנון מפורט ל-62 יחד׳. ●
כפר ברוך: הושלם תכנון מפורט ל-62 יחד׳. ●
כפר החורש: הושלם ביצוע תשתיות ל-30 יחד׳. ●
מזרע: הושלמו תשתיות ל-15 יחד׳ והחלו בבניה. ●

בנוסף, פותחו עוד 15 יחד׳ לשיווק.
 כפר יהושע: בוצעו תשתיות ל-30 יחד׳, החלו ●

בניית בתים, כ-15 יחד׳.
נהלל: ביצוע שלב א׳, בעיגול הגדול עבור 75  ●

נחלות חדשות.
 מרחביה קיבוץ: הושלמו תשתיות ציבוריות ●

ל-56 יחד׳.
עין דור: בניית תשתיות ל-30 יחד׳. ●

הנדסה תשתיות והרחבות יישובים 

תשתיות
ביצוע שולי כבישים בכניסות ל 3 יישובים. ●
שיקום מטמנת כפר גדעון. ●
חיבור קיבוץ גזית למערכת ביוב מרכזית. ●
סוואעד חמירה: בוצע כביש 3 והסדרי בטיחות ותנועה  ●

לאוטובוס ציבורי.
ביצוע שוליים ב- 3 ישובים: גבעת אלה, שמשית, הושעיה. ●

מבני ציבור
מרחביה קיבוץ:  בניית בית כנסת בהרחבה. ●
כפר גדעון: בניית בית כנסת שלב א׳. ●
בניית מבנה לוועדה המקומית ומרכז ניהול  ●

משברים מועצתי, הולכת ונשלמת. העבודות 
צפויות להסתיים באפריל 2017.

אלון הגליל קודם תכנון למועדון חברים וקירוי  ●
מגרש ספורט.

בוצעו שיפוצים ושדרוגים בבריכת השחיה בגזית,  ●
בסיוע המועצה.  

בריכה מקורה אזורית בנהלל: חידוש קירוי,  ●
התאמת מלתחות, מבנה להורים והסדרת חנייה.

גבעת אלה: תכנון מועדון חברים ביישוב. ●

בית הכנסת, קיבוץ מרחביה שכונת התמר, עדי שכונה חדשה באחוזת ברק
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 המועצה השיקה אפליקציה מועצתית לטלפון החכם ובה מידע נגיש ושלל שירותים: תשלומים ודיווח ●
ישיר למוקד על מפגעים. 

שישה יישובים קיבלו תקציב לבניית אתר אינטרנט ומערכת דיוור לתושבים שתשפר את התקשורת  ●
היישובית והמועצתית. 

שלטי הכניסה ליישובים חודשו ושופצו.  ●
 הוגדל מערך השירותים הדיגיטליים - הגשת בקשות על פי חוק חופש המידע, תשלומי אגרות,  ●

מועדון הכדורסל, ועוד. 
אתר המועצה הותאם במלאו לטלפונים חכמים ועומד בכל תקני הנגישות.  ●

נגישות שקיפות
ושיפור הקשר עם התושבים 

18
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אתגרים לשנה הקרובה 
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תכנית●החומש●השלישית - אישור תקציבי פיתוח וביצועם ביישובים בחמש השנים הקרובות, בהיקף של ●●
כ - 16 מיליון שקלים מתקציב המועצה. התקציב ישמש לקידום הנגישות, הבטיחות, חזות היישוב ותשתיות. 

התנגדות●להקמת●שדה●תעופה●אזרחי●בעמק וקידום בדיקת חלופות נוספות לשדה תעופה משלים ●●
לנתב"ג, כפי שהחוק מחייב.

קידום●שדרוג●צומת●כפר●ברוך באמצעות נתיבי ישראל ומשרד התחבורה. ●●
קידום●תכנון●שדרת●העמק - שביל הליכה ואופניים לצד כביש 73 מצומת נהלל ועד צומת מזרע, בהתאם ●●

לתכנית האסטרטגית. 
"מלכה●יזרעאלית"●- הפקת מסע נשים הרפתקני בעמק יזרעאל.  ●
קידום●תכנית●מועצתית●ללימוד●וחוויה●בשביל●יזרעאל. ●●
השקעות●בבתי-הספר●והיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח.●●
בחינת●צרכים●למבני●החינוך לאור צפי הגידול הדמוגרפי.●●
בניית●שלב●ג׳●בבית●הספר●התיכון●"עמקים●תבור" במזרע. ●●
הסדרת●כביש●הגישה●לבית●הספר●העל●אזורי●"קישון". ●●
השקעה●בהנגשה●של●מוסדות●חינוך●ומבני●ציבור ברחבי העמק. ●●
בניית●שני●גני●ילדים●בחנתון●ובהיוגב. ●●
החפירות●הארכיאולוגיות●בתל●שימרון - תכנית חינוכית-סביבתית חדשה תלווה את החפירות. ●●
כנס●מקהלות●אזורי●של●בתי●הספר●היסודיים העובדים יחד על יצירות מקוריות של מלחיני העמק.●●
פרויקט●"תיאטרון●בנעלי●בית" - סידרת הצגות-יחיד ביישובי המועצה. ●●
סדרת●קונצרטים●פתוחים●לקהל●הרחב במרכז המוסיקה בבית האמנויות.●●
עבודות●פיתוח●באזור●התעשייה●שגיא●2000 לקראת אכלוס שטחים נוספים.●●
הרחבת●שלושה●אזורי●תעשייה●ותעסוקה: עפולה-מרחביה, זרזיר-בית-לחם הגלילית, ומגדל העמק-כפר ●●

ברוך )שגיא 2000(. 
פיתוח●חזות●מושב●ציפורי בתמיכת משרד החקלאות.●●
בניית●אולם●ספורט●בהושעיה וקידום תכנון●בניית●אולם●ספורט●בעדי. ●●
קירוי●מגרש●ספורט●בבית-הספר●"אל-ראואה"●במנשייה זבדה.●●
שיפוץ●מגרשי●ספורט●בשמונה●יישובים על פי תכנית רב-שנתית )התכנית מבוצעת בכל שנה ביישובים אחרים(.●●
בניית●מועדוני-נוער●בסוועאד-חמירה●ובמנשיה●זבדה. ●●●
שדרוג●מבנה●רווחה●במנשייה●זבדה. ●●
שיפוץ●נרחב●בבית●כנסת●בגבעת●אלה. ●●●
יערך●איבחון●קהילתי●בכל●יישוב, ותינתן הצעה לצמצום הפערים בין הרצוי למצוי.●●
רכישת●משאית●אשפה●חדשה.●●●
השלמה●של●פרישת●פחים●כתומים בעמק. ●●
איסוף●פסולת●אלקטרונית●מבתי●הספר●ומיישובי●המועצה - פרוייקט סביבתי חברתי בשיתוף עמותת ●●

"אקומיוניטי", המעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות במחזור מוצרי חשמל. 
הקמת●תחנת●שאיבה●וקו●סניקת●ביוב●בנהלל, והקמת מערכת ביוב ציבורית בהרחבה. ●●
הסדרה●ושדרוג●של●קטע●קו●ביוב●מאסף●בכפר●יהושע. ●●
המועצות●האזוריות●גלבוע●וזבולון●מצטרפות●לעמותת●התיירות●בעמקים. ●●
תכנון●דרכים●סלולות●שתחברנה●יישובים●ברחבי המועצה האזורית.●●
שיפור●מערך●התחבורה●הציבורית●על●פי●צרכי●התושבים●והיישובים.●●
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