מחלקת החינוך
השבוע נכנסתי לתפקיד מ"מ מנהל
מחלקת החינוך.
כחלק מתהליך הכניסה לתפקיד
נערכו סיורים עם ראש המועצה
ומזכיר המועצה .הסיורים היו הזדמנות
להתרשם וללמוד על בתי הספר,
תכניות הלימודים ,האתגרים והנושאים הדורשים טיפול ותיקון .בסיורים נוכחנו שמערכת החינוך
במועצה בנויה על חינוך לערכים ,לדו קיום ולהישגים.
מערכת הפועלת ע"י צוותים שעושים עבודת קודש תוך חשיבה ובדיקה מתמדת לשיפור וקידום.
בצד קמפוסים חדישים ,מתקדמים ,ומרווחים שנבנו בשנים האחרונות (ניצני זבולון ,רמות זבולון)
קיימים בתי ספר שניבנו לפני למעלה מעשרים שנים (איבטין ,נופית) ומצב תחזוקתם והתאמתם
לדרכי ההוראה המקובלות כיום דורש התאמה מיידית.
בנוסף לכך קיים חוסר איזון בגודלם של שני בתי הספר היסודיים בניצני זבולון ובנופית .דבר
הנובע מהעלייה במספר התושבים בקיבוצים לעומת התבגרות הישוב בנופית והקטנת מספר
התלמידים בביה"ס בעקבות כך .שמירה על גודל ביה"ס בנופית הינה אתגר אליו תידרש מחלקת
החינוך .בנוסף לכך יטופלו באופן מידי בעיות הבטיחות הקיימות בביה"ס.
למחלקת החינוך מספר תפקידים:
 .1להצעיד את החינוך קדימה ,להיות עדכניים ,לתת פתרונות לכל אחד ואחת ,להביא לחינוך
ערכי ומצוין.
 .2להרחיב לפעילויות חברתיות ,ערכיות ,לשנות ולהשפיע.
 .3לתת מענה טכני ,תקלות ,פתרון בעיות ,שיפור אחזקה ,תחזוקה ,מבנים.
 .4לעבוד תוך עמידה בתקציב ,להיות מחוברים למציאות ולאפשריות.
 .5להיות יצירתיים ,ללכת מעבר לאופק.
את היעדים האלה בכוונתנו להוביל תוך דיאלוג משותף עם כל הישובים השותפים.
					

אורית שטייף | מ״מ מנהל מחלקת חינוך

דבר סגן ראש המועצה
ביטחון | בימים אלה נפתח מכרז לתפקיד קצין הביטחון של המועצה (קב"ט)
ופרטיו מצויים באתר המועצה .תפיסת הביטחון במועצה מתבססת על כך
שהסיוע הראשוני והחשוב בעת משבר יתבצע ע"י התושבים בסיוע המועצה.
החוסן היישובי וההיערכות למצבי חירום יתנהלו באמצעות צוותים יישוביים
(צח"י) .אלה הם "לבנת הבסיס" של תפיסת הביטחון וחלק ממרקם שלם של
כוחות וארגונים ובהם רשות חירום לאומית (רח"ל) ,פיקוד העורף ,משטרת
ישראל ,מד"א ,כיבוי אש ומשרדי ממשלה נוספים .מתנדבים תושבי המועצה
נוטלים חלק בהכשרות היישוביות .המועצה מצטרפת לפנייה של מנהלי  /מנכ"לי היישובים
להתנדב למסגרות החירום ביישובים.
בטיחות | נושאי הבטיחות ייבחנו על מגוון מרכיביהם :דרכים ,מתקנים ,מבנים ומוסדות חינוך.
בחירת וועדים מקומיים חדשים ביישובים ופעילות מול גורמי המועצה בממשקים השונים,
מחייבים לחדד את גבולות האחריות בין המועצה ,היישובים ,מערכת החינוך וגופים נוספים .כמו
כן נבחנת האצלת הסמכויות מהמועצה ליישובים.
תיירות | במטרה לפתח את התיירות בגבולות המועצה תוקם ועדת תיירות במועצה שתורכב
ממגוון רחב של מומחים מקרב תושבי המועצה .הועדה תובא לאישור בישיבת המליאה ותחל
בפעילותה בקרוב .על שולחנה ייבחנו סקרי תיירות שנעשו בעבר ,קידום תיירות כפרית ,תיירות
חקלאית ועוד .נוסיף כי בימים אלו רשות ניקוז נחלים קישון מתכננת את המשך הטיילת שעל נחל
ציפורי המקיפה את הכפר ראס עלי.
הגיל השלישי | לגיל ה"שלישי" (המתרחב) בקרב תושבי המועצה תינתן תשומת לב מיוחדת
בפעילות המרכזית המבורכת מטעם "דורות" ,תוך מציאת שילובים ואיזונים עם פעילויות מועדוני
החברים ביישובים.
						
יואב זאבי | סגן ראש המועצה

לשירותכם ,שעות העבודה במועצה
דלפק הקבלה במועצה יהיה מאוייש בימים א'-ה' בין השעות .8:00-16:30
שעות העבודה בלשכת ראש המועצה יהיו מעתה בין השעות .8:00-18:00

אירועי מחלקת התרבות במועצה | מרץ 2019
סוליקא

המכשפה
בבית ממול

יום ב׳ | 20:00 | 4.3.19
יום ג׳ | 17:00 | 5.3.19

גילאי 8-12
יום ד׳ | 17:30 | 6.3.19

הביצה
שהתחפשה

הדייג
ודג הזהב

מועצה אזורית זבולון

שבת | 11:00 | 9.3.19

גילאי 4-7
יום ב׳ | 17:30 | 11.3.19

על מי ועל מה

יום האישה
2019

יום ד׳ | 20:30 | 13.3.19

יאנה דרום ,רמי קלינשטיין
יום ה׳ | 18:30 | 14.3.19

״מתנות קטנות״
הסיפורים מאחורי השירים
עם נעם חורב
יום א׳ | 19:00 | 24.3.2019
בפואייה ביד למגינים

אל  -נאס
אג'נאס

יום ה׳ | 17:30 | 13.3.19
בחוואלד

העששית
הקטנה

אום סלים
והשועל

יום ו׳ | 18:00 | 15.3.19
בראס עלי

שבת | 17:00 | 23.3.19
בחוואלד

סדנת פסיפס
ואמנות

סדרת סובב עולם
מופע 4

יום ה׳ | 16:00 | 28.3.19
בראס עלי

שבתרבות

בהנחיית נחמה דואק
בהשתתפות מיקי חיימוביץ,
יפעת שאשא ביטון,
מרב מיכאלי ויפעת ביטון

שבת | 11:00 | 30.3.2019

קורסים חדשים
בדורות
סמסטר ב׳
החל מה 1.3.19 -

סדנת ליבוד
רטוב
בצמר גולמי

יום ו׳ | 9:00-12:00 | 8.3.19
בקתדרה דורות

מידעון

03
מרץ
2019

גליון מס׳ 2

מדינות
האיסלאם

יום ה׳ | 20:30 | 28.3.19

לפרטים ולרכישת כרטיסים
משרד הכרטיסים יד למגינים
04-8431500
www.yadal.co.il
הקתדרה
הצעירה
בזבולון
פתוחה לכולם

״המוח שלא הכרתם״
סדרת הרצאות מרתקות
ימי שני | 19:30 - 18:00

סיפור
שמשאיר חותם

לצאת למסע אישי
לתיעוד סיפור חיים
יהלומה קצב | 053-3313071

פרטים נוספים באתר דורות | www.dorotzvulun.org.il

יגור ,שער העמקים ,אורנים ,כפר חסידים ,כפר הנוער הדתי ,כפר המכבי,
נופית ,ראס עלי ,חוואלד ,איבטין ,אושה ,רמת יוחנן ,כפר ביאליק.

תושבות ותושבים יקרים,

קידום פרויקטים | מחלקת הנדסה

היחידה להתנדבות שבמחלקה לשירותים חברתיים

המלאכה רבה ואנו בשלבים האחרונים של
בניית מבנה ארגוני ,שיאפשר התקדמות ביעדים
הרבים והחשובים שלפנינו .המבנה יהיה מבוסס
על אגפים ,על כוח אדם חדש ורענן לצד הצוות
הנאמן והמנוסה שבמועצה ועל ייצוג יישובי
המועצה.
במסגרת זו אנו משלימים את המכרזים הבאים:
יועץ משפטי  -המכרז נסגר .החלטה עד סוף
פברואר .2019
קב"ט  -המכרז עדיין פתוח .החלטה במרץ .2019
מהנדס המועצה  -המכרז נסגר .החלטה במרץ .2019
מאיר יפה ,מנהל מחלקת החינוך במועצה במשך  8השנים האחרונות ,ביקש לסיים
תפקידו .מחלקת החינוך הינה הגדולה ביותר במועצה וכולנו מכירים בחשיבות
פעילותה.
אורית שטייף ,שניהלה ב 10-השנים האחרונות את ביה"ס "ניצני זבולון" ,תמלא את
מקום מאיר יפה למשך  3חודשים .במהלך חודשים אלה יתקיים מכרז לתפקיד זה.
אני מודה למאיר יפה על שירות ארוך ,מקצועי ומסור.

ארבעה פרויקטים יוצאים לדרך.
הקמת בית כנסת חדש בנופית  -העבודות יתחילו
באמצע אפריל וימשכו בין חצי שנה לשנה .שדרוג קו
ביוב מאסף בנופית ,שייתן מענה לשיפור התשתיות
בישוב .הפרויקט מגיע לשלב ביצוע.
שיפוץ מועדון רב תכליתי בראס עלי ,העבודות יתחילו
עד סוף חודש מרץ וימשכו כ  4 -חודשים עד חצי שנה .חיזוק יסודות בית הספר היסודי באיבטין
לרעידת אדמה ,מכרז לביצוע יפתח בתחילת אפריל ,משך העבודות יהיו כ  4 -חודשים עד חצי שנה.

במהלך החודש התקיים טקס סיום של קורס
מובילי התנדבות .בנוכחות ראש המועצה ,מר
עמוס נצר ,מפקחת מחוזית צפון של תחום
ההתנדבות במשרד הרווחה הגברת ריקי שחר
ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הגברת
ג'קי שורק ,הקורס בהובלת יחידת ההתנדבות,
התקיים לאורך  7מפגשים ונגע בכל תחומי
הידע של עולם ההתנדבות.
הקורס בהובלתו של מר רמי סטוויצקי פתח
בפני המובילים עולמות של ידע ,קרא תיגר על
מוסכמות מעולם ההתנדבות והרחיב ויצר שפה משותפת לשטח.
תודה גדולה לדורות ולמנהלת הגברת מיכל קציר על אירוח הקורס.
ויקי שלם | מנהלת היחידה להתנדבות
						

אנו בסיום תהליך של פגישות עם וועדי כל היישובים .הפגישות מתנהלות באווירה
טובה ,מוקדשות להיכרות הדדית ,לתיאום ציפיות ולהקשבה לדרישות היישובים.
התחייבתי בכל הפגישות להיות פתוח וקשוב לוועדים ולתושבים ולחזור עם תשובות
מבוררות ומהירות בכל נושא ונושא.
התחייבתי לקדם את הנושאים באופן שוויוני וללא מתן עדיפות לסקטור או ליישוב
מסוימים .הצוות ואני מקדישים לכך תשומת לב רבה.
ברצוני להתייחס לנושאי התמיכות ביישובים ובפרויקטים מיוחדים .התמיכה
ביישובים מתאפשרת משני מקורות עיקריים:
•תקציבי מדינה (בעיקר באמצעות "קולות קוראים") ,שמגיעים ממשרדי
הממשלה למועצה ומיועדים לפרויקטים מוגדרים כגון :מתקני שעשועים,
כבישים ,אולמות ספורט ,מרכזי למידה .המדינה דורשת שהמועצה תוסיף
ותממן מתקציבה חלק מכל פרויקט .על מנת לזכות בתקציבים אלה נפתחים
במועצה תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) ,שחייבים להיות מאושרים במליאת
המועצה ולאחר מכן במשרד הפנים .נכין תכנית רב שנתית (יחד עם אגפי
המועצה והיישובים) ועד אז נביא לדיון ולהחלטה תב"רים תוך שמירה על כלל
השוויון ואי מתן עדיפות לסקטור או ליישוב מסוים.
•מקור תקציבי נוסף הוא תקציבי הוועדים ,שמוקצים לפעילות שוטפת על פי
החלטות הוועדים .לעיתים משתתפת המועצה במימון פעילות כזו או אחרת.
המקור העיקרי לתקציבי הוועדים הוא החזרי הארנונה שנגבית מאותו יישוב.
בברכה,
עמוס נצר

							

מתן ורקר | מנהל פרויקטים

פרס התנדבות
ברכות למיקי בן דור תלמידת כיתה י"ב בכרמל זבולון
מקיבוץ יגור .על זכייתה בפרס המתנדב המצטיין ע"ש אלעד
ריבן ז"ל .מיקי הוגשה כמועמדת לפרס ע"י מחלקת ספורט
ונוער מטעם מועצה אזורית זבולון ,בהמלצתם של מדריכיה
בישוב ובתנועת המחנות העולים הפועלת בישובי המועצה.
יישר כח למיקי והמשיכי בעשייתך המשמעותית.
ענת טנא מלכין | רכזת חינוך ונוער

טורניר ערן נאור ז״ל | טורניר כדורסל

פסטיבל המורשת הבדואית באיבטין
במסגרת שבוע התרבות הארצי של תוכנית
היל"ה (תוכנית השלמת יסוד ולימודי השכלה)
התקיים באיבטין פסטיבל למורשת הבדואית,
במהלכו ארחה היחידה את הילדים מגני החובה
בכפר לחגיגה של טעמים ,מראות וקולות ברוח
המורשת הבדואית.
האורחים זכו להשתתף בחוויות ייחודיות ,אכלו
ארוחות מסורתיות עממיות ,צפו בתצוגות
מקומיות ,ונהנו מקפה ותה באוהל בדואי ,שם
גם קיבלו הסבר על מנהגי הבדואים.
כמו כן ,במהלך הפסטיבל הועברו מספר
פעילויות על ידי נערי היחידה וביניהן :מופעי תרבות ,סדנאות אמנותיות ,סדנת אפיה ועוד .הפעילויות
התבצעו בהובלתו של עדואן ח'אלדי ,מנהל היחידה לקידום נוער.
זיו ויינגרם | מנהל היחידה למניעת התנהגויות סיכון

שנים רבות אני מלווה את טורניר המועצה
ע"ש ערן נאור ז"ל דרך עיני המצלמה וקרוב
לתמונות העוצרות במרחבי הזמן .תמונות
שנשארות בתוך אלבומים או נצרבות על
גבי דיסקים ,תמונות שלא מתבגרות לעולם,
נשארות נאמנות לגילן כעין תמונות אמצע
שלא מביטות ימינה לעבר ולא שמאלה
לעתיד ,תמיד לעין המצלמה.
אני אורז את מצלמתי בתיק המרופד ומביט איך כולם עוזבים את האולם לפני כיבוי אורות ,אלה
שצילמתי לפני שנים רבות כנערים כבר נושאים את ילדיהם על זרועותיהם וחלקם עדיין לא בגרו כדי
להבין את משמעות הטורניר.
לקרב בין תושבי המועצה ,לאסוף את כל הרגעים הספורטיביים לתמונה אחת גדולה של זיכרון לערן
נאור ז"ל שעל שמו ולכבודו מקיימות מחלקת ספורט ונוער של המועצה ומשפחתו ,את הטורניר הזה
מידי שנה.
ברכות ליגור שזכו בטורניר ,במשחק הגמר גברה יגור על רמת יוחנן .למקום השלישי והמכובד הגיעה
נופית ,אשר גברה על כפר חסידים.
יערי משה

כחלק ממאמצי מחלקת התחבורה לשפר את שירות ההסעות
לילדי ותושבי המועצה ,רכשה המועצה אוטובוס חדש אשר יגדיל
את צי האוטובוסים שלנו על מנת לעמוד באתגרי המחלקה.
האוטובוס עומד בתקן  EUR 6המתקדם .גם מערכת האתרעה
היא עדכנית ביותר של מובילאי .עלותו  800אש"ח בהשתתפות מפעל הפייס ומשרד החינוך .חלקה
של המועצה  14אש"ח.
יוסי דבח | מנהל מחלקת תחבורה
						

הצלחה גדולה למעופפי זבולון באליפות ישראל להתעמלות אומנותית לגילאי 10-16

תרבות  2020לאן

 8צוותים של "מעופפי זבולון" השתתפו באליפות
ישראל שנערכה בחולון .כל הצוותים חזרו עטורי
מדליות והישגים יוצאים מן הכלל!
את הספורטאים/ות מאמנים צוות מאמנים מהטובים
בארץ :בניהולה של המאמנת הראשית ,קרן גרשגורן
וצוות המאמנים ,סבטה גרבר ,גרגורי דסטניאק ,גיא בן
דור ויולי בן ארי.
האימונים מתקיימים בנופית ובגוש .צוות מחלקת
הספורט במועצה מזמין את כולם להצטרף.
יישר כוח לקרן למאמנים ולמתעמלים.
דני אלימלך | מנהל מחלקת ספורט ונוער
			
		

במסגרת פעילות מחלקת התרבות במועצה התקיים
מפגש עם רכזות התרבות ביישובים.על סדר היום
במפגש היו כמה נושאים .הועלו כמהה רעיונות להמשך
הפעילות ב  .2020בין הרעיונות היה למתג כל יישוב
על פי ייחודיות ,סוכם שכל הרכזות יעברו בין היישובים
ויחד עם היישוב ימצאו את המיתוג המתאים לו.
סיור ראשון יתקיים בקרוב בכפר ביאליק עם יו"ר הועד שלומית שלו .כמו כן ,הועלה רעיון "אירוח
יישובים" ,מאחורי הרעיון עומד הרצון להעמקת ההכרות בין התושבים .המפגש היה מוצלח ופורה
בציפייה להמשך ולפיתוח רעיונות נוספים.

מחלקת תחבורה

						

הלן בוטנסקי | מנהלת מחלקת תרבות

