


הבראה ופיתוח אירגוני
בשנים האחרונות השלימה המועצה מהלכי התייעלות מעמיקים ויסודיים, הכוללים תכנית הבראה, 
שבסיומם לראשונה מזה מעל שני עשורים, נקייה המועצה מחובות ופועלת על פי מינהל תקין. 
לצד זה, משלימה המועצה תהליך פיתוח מצויינות אירגונית וביסוס תשתיות איתנות להתנהלות 

מאוזנת, יעילה, מקצועית ואיכותית.

להלן טעימות מהנעשה בתחומים השונים:

תחום החינוך
• ביסוס החינוך והספורט בפסגת המצוינות הארצית, כהמשך ישיר למינוף המדיניות הרואה

בחינוך "תשובה לכל השאלות" ומכירה בחינוך בראש סדר העדיפויות.

מיקודים אסטרטגים בתחום החינוך: 

1. 'זהות גלבועית'- טיפוח זהות גלבועית לכלל הילדים, תוך העצמת הזיקה לגלבוע - הכרה
מעמיקה של הטבע, הצומח ובעה"ח, ההיסטוריה והמורשת, ערכי החיים המשותפים והערבות 

ההדדית המצויינות וההגשמה העצמית.

2. בתיה"ס כמרכזים קהילתיים. ביסוס בתי"הס כהנהגות חינוכיות המקיימות לטובת הקהילה
בכל  התושבים  לטובת  וקהילה  העשרה  פעילויות  בשלל   24/7 הפעילים  ומתקנים  מוקדים 

קשת הגילאים.

3. רצף חינוכי מגיל אפס עד -99 ביסוס רצף חינוכי בין כל המסגרות, תוך ניהול מידע וקשר
והן  וליווי פדגוגי בכל מעבר בין מסגרות חינוכיות הן ברמת הצוותים  מיטבי לטובת הילדים, 

בביסוס המוכנות של הילד למסגרת הבאה.

דגשים נוספים בחינוך:

4. פיתוח מענה שלם לצרכים בתחום החינוך המיוחד בתחומי השיפוט של המועצה, מתוך
ראיית חשיבות השארת הילדים בקהילתם, הן לטובת חוסנם האישי והן למניעת שעות של 
יסודי  ביה"ס  הקמת  ילדים,  וגני  לחנ"מ  מעונות  ושדרוג  הקמה  המשך  כולל  בהסעות,  בילוי 
מסייעת  הצרכים,  קשת  לכל  מיטבי  מענה  לפיתוח  חתירה  כולל  המענים  כלל  וגיוון  לחנ"מ, 
המועצה גם לתלמידים המחוננים תוך שהיא פועלת בתכנית העבודה לבחינת קידום שלוחה 

אקדמאית וביסוס פלטפורמה בגלבוע.

5. המשך טיפוח המדיניות "שלא מוותרים על אף תלמיד", הן באמצעות 'קידום הנוער' המבסס
עצמו כמענה האיכותי ביותר בקרב המסגרות לנושרים ממערכת החינוך, והן בשאר המוסדות- 
ומוטיבציה, כחלק מהמשך  ביצירת שלל מענים להשארת התלמידים במסגרות מתוך עניין 

ביסוס הגלבוע בצמרת הארצית גם בתחום זה.

6. הידוק הקשר ושילוב הפעולות בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי )של המרכזים 
הקהילתיים(.

7. תכנית חומש מאושרת לשדרוג מבני החינוך, והתאמתם לסביבה לימודים טכנולוגית מתפתחת.



השירות לתושב
• המשך שיפור האיכות בשירות לתושבים, כנגזרת ישירה מהשיפור המשמעותי בתחום התברואה
מכלל  בשבוע  פעמיים  הביתית,  האשפה  של  שוטף  ופינוי  התברואה  מערך  שיפור  והאחזקה: 

היישובים והמרחב.

• החלפת פחי האשפה בכמחצית מהיישובים בשלב זה, בחדשים וגדולים יותר.

• בנוסף להחלפת פחי האשפה, שדרוג מערך פינוי האשפה במשאית חדשה ומתקדמת, כל זאת,
בתקציב של 2,350,000 ₪ שיממנו את המהלכים מתקציב האשכול.

• קידום חוק עזר ברוח הנחיות החוק - לטיפול נפרד בפסולת העיסקית ולעידוד המיחזור ברשות.

• תוספת שירותים כתיקוני כבישים פנימיים ומדרכות, וטיאוט רחובות.

• בהמשך לתהליך הציבורי של הגדרת סל השירותים היישובי ותקצובו לגמישות תפעולית
 והתאמה מירבית לצרכי היישובים השונים, המשך הגדלת תקציב סל השירותים היישובי המועבר 

לטובת התושבים, בדגש על מימון הטיפול בפסולת גושית וגינון,
ותקצוב פעילות קהילתית. 

מדובר בסדרי גודל של בין 100 אלף ל 200 אלף ש"ח לישוב עפ"י גודלו ולצרכי הקהילה.

במספרים מתוך תקציב המועצה: 

• בשנת 2020 הוקצו 1.56 מיליון ש״ח ליישובים במסגרת סל השירותים היישובי.

• בשנת -2021 הוקצו 3.297 מיליון ש״ח ליישובים במסגרת סל השירותים היישובי.

• בשנת -2022 יוקצו 4.837 מיליון ש״ח ליישובים במסגרת סל השירותים היישובי. 

מוקד המועצה
החלפת החברה המפעילה את שירותי המוקד. הרחבה ושיפור המענה כולל הודעות

טקסט בקבלת הפניה ובסיום הטיפול בה. פילוח נתונים משמעותי יותר, תוך ביטוי לשביעות רצון, 
שיפור האפליקציה ועידוד השימוש בה. צמצום דרמטי בפניות הפתוחות.

אמנת שירות - גיבוש, אישור, הטמעה ובקרה שוטפת, לעמידה ביעדים שנקבעו, הן מבחינת איכות 
והן מבחינת לו"ז המענה.

שירותי דת
בית העלמין חבר )האזורי(, עבר שדרוג משמעותי בנראות ובניהול הקבורות המקצועי, לצד קידום 

יכולות וגיוס תקציבים לפיתוח בתי עלמין ומתקני דת בישובים.



הנדסה
המשך הובלה ביכולות גיוס של תקציבים משמעותיים לתכניות תב"ע במועצה ולתכניות מפורטות 
הבשורה  מימוש  המשך  זאת,  לצד  ובניה.  לפיתוח  עיקרי  כנדבך  בישובים,  צמיחה  המקדמות 
היישובים.  מרכזי  תכנון  תקצוב  של  והשיכון,  הבינוי  משרד  ואימץ  המועצה  שיזמה  התקדימית 
הניתנים  מענים  וביסוס  תכנוני  מידע  שכבות  יצירת  המקומית,  הוועדה  עבודת  שכלול  בנוסף, 

לתושבים באופן מקוון.

ביטחון
בהמשך לביצוע מרכיבי הביטחון ביישובים, במסגרת התכנית ל"תגבור הביטחון האישי במרחב 
הכפרי", בעלות של 2.2 מיליון ש"ח כגון מצלמות, שערים חשמליים, עיגון נקודות ומענים לצרכי 
כיבוי אש במרחב, הכשרות מצילות חיים ועוד, ממשיכים לתת מענה רציף ואיכותי לצרכי הביטחון 
בישובים, תוך שיפור והעמקת הקשר ושיתוף הפעולה עם כל כוחות הביטחון וההצלה הפועלים 

במרחב.

מחלקת יישובים
היישובים,  עם  השוטפת  והעבודה  הקשר  את  להעמיק  ממשיכה  יחסית,  החדשה  המחלקה 
תוך ריכוז כולל של צרכי הישוב ומעקב אחר המענה לצרכים. בנוסף, מעניקה המחלקה מיפוי 
מענים  וגיבוש  עתידיים  או  נוספים  צרכים  לאיתור  מקומיים,  נתונים  הכוללות  וסטטיסטיקות 
כולל  ביישובים  לוועדים  ההכשרות  את  ולהגביר  להמשיך  המחלקה  מתוכננת  בנוסף,  כוללים. 

שיתופי הפעולה בין היישובים. 

רישוי עסקים
עסקים  להקמת  בדרך  משמעותית  הקלה  לרבות  העסקים,  רישוי  בתחום  רפורמה  מקודמת 

חדשים בגלבוע, לצד פעילות מתרחבת להסדרת עסקים קיימים.

תכניות לאומית/בטחון קהילתי
• המשך ביסוס המענים כמו סיירת הורים, מדריכי מוגנות ופעילויות אכיפה יזומות עפ"י צורך.

• פעילויות בבתיה"ס ובקהילות להעמקת המודעות ופיתוח מיומנויות להתמודדות עם ילדי ובני 
נוער בסיכון ו/או מצבים בסיכון.



תכנית 360
חיזוק הפלטפורמות המקצועיות האיכותיות שנוצרו בגלבוע לאיתור, ניטור וטיפול בילדים, פעוטות,  

נוער בסיכון וקשרים בתוך המשפחה. מעקב מקצועי אחר אפקטיביות הטיפול והתאמתו.

שירותים חברתיים
המשך הרחבת מגוון המענים יוצאי הדופן ביחס למרחב, כפי שהם מתקיימים בגלבוע בפלטפורמות: 
'עוצמה'  במרכז  המענים  פיתוח  להורות",  "נתיבים  מרכז  לנערות״,  חם  ו״בית  לנערים״  חם  ״בית 
הגישור,  מרכז  אזוריים,  מפעלים  עם  שת"פ  כולל  בתעסוקה,  והשתלבות  ההכוונה  תחום  ושיפור 
משפחתונים בכפרים, פעילות ממוקדת כמענה לבעלי צרכים מיוחדים,  פיתוח פעילות המתנדבים 
ולבסוף שלל מענים ומגוון עשיר של פעילויות לקשישים, באמצעות מרכז "דורות לגלבוע" ובתוך 

הקהילות עצמן.

מתנ"ס
פעוטונים - הפעלה איכותית ומענה שוטף במסגרת 11 פעוטונים ברחבי המועצה.

כדורסל - בגלבוע התבססה פעילות חריגה בהיקפה ובאיכותה של מועדון הכדורסל , שהוא השני 
בארץ בגודלו ומהמובילים בהישגיו, תוך הפעלת 34 קבוצות תחרותיות ושילוב 600 ילדות ילדים 

ובני נוער בחוגי הכדורסל.
4 קבוצות  והיא כוללת  כדורגל - הפעלת מועדון הכדורגל התמקצעה בחיבור עם מכבי חיפה  

תחרותיות וכ 350 ילדים בפעילות חוגים. 
ראגבי - מועדון הראגבי מקיף פעילות שלו כ 12 קבוצות  ופעילות של  כ 200 ילדים במסגרות 
אלופת  כעשור  במשך  כבר  שהיא  המקצועית,  הראגבי  וקבוצת  יזרעאל  קיבוץ  בהפעלת  חוגים, 

הארץ!!!
ספורט רב תחומי - כולל פעילות של אופניים בשת"פ עם  מועדון  500 וואט העמקים, חוג טניס ועוד.

נוער - פעילות הנוער מקיפה כ2500  ילדים ובני נוער מכל היישובים ומכל קשת התנועות: 
החדשה",  "התנועה  והלומד",  העובד  "הנוער   - היישובים  ובשאר  "הצופים",  פעילים   - בכפרים 
ומחנות  הילדים  בנוסף מתקיימות פעילות משותפות לכלל  ו"השומר הצעיר".  "מחנות העולים" 
וקיץ משותפים, לצד עידוד ותמיכה של המועצה בכל התנועות- ביציאה לקורסי מדצ"ים  פסח 

ומד"בים כמיטב מסורת הגלבוע.
מחול - מעל 60 משתתפות ומשתתפים בחוגי המחול השונים, באולפן שהפך מזמן לבית מעצים 

ותומך, הכולל ליווי חינוך מקצועי ואיכותי, ומפגשים עם קבוצות מחול מובילות בארץ. 
בנוסף, ממשיכה פעילות מגמת המחול, הקוצרת תהילה ומבססת מחול איכותי בגלבוע.

- המרכז ממשיך בפעילות אינטנסיבית לליווי צעירים בגלבוע, בפעילות תרבות,  מרכז צעירים 
בהכשרה תעסוקתית, הדרכה בתחום המשפחה והקמת הבית, בשיפור מיומנויות, קורסי ערבית, 
קורסי דירקטורים ועוד, וכן, ניהול תהליכי וועדות הקבלה והקליטה של מצטרפים פוטנציאליים 

בהרחבות ביישובים.



תחבורה
בתחום  השירות  איכות  לשיפור  והפעילות  )צהובים(  המועצתי  האוטובוסים  צי  הרחבת  המשך 
התחבורה, כולל הכנסת האפליקציה החדשה המאפשרת להורים לדעת היכן נמצאים ילדיהם 

במהלך הנסיעה וצפי זמן הגעתם, כולל שילוב האפליקציה באוטובוסים של קבלני המועצה.
קידום מתקדם לתכנון עבודות פיתוח בכבישים: 675, 60, 71, 716 ועוד.

תרבות
לצד המשך פעילות סל התרבות בשוטף, הרחבת מכירת המנויים בכל תכנית ההצגות השוטפת 
קיום  למצב,  ובהתאם  ולהגבלות.  להנחיות  בכפוף  כרגע,  בהצגות,  מלאה  כמעט  תפוסה  עד 
אומנים  של  מופעים  ביסוס  המשך  היישובים.  ובבחירת  בהתאמה  יישוביות  תרבות  פעילויות 

פופולאריים במרחבים פתוחים ופעילות ייחודית ומותאמת בכפרים.

גבייה
בגביית  הפוטנציאל  במיצוי   ₪ מיליון  כ-15  של  משמעותי  גידול  חל  האחרונות  השנים  בארבע 
הארנונה בגלבוע. חלק ניכר מעליה זו מיוחס לתהליכי העמקת הגבייה בקרב חייבים, שעד כה 

נמנעו מתשלומי ארנונה.

איכו"ס
השלמת מהלך תכנון פינות ומתקני המיחזור ביישובים והיערכות למימוש ביצוע של פינות מיחזור 
בשיתוף היישובים - בכל היישובים בעלות 2,300,000 ₪. הפעלת מתחמים לטיפול בגזם מכלל 

יישובי המועצה.

כלביה
הכלכלי,  האתגר  וחרף  במרחב  דופן  יוצא  שירות  הוא  איכותי,  כמענה  וביסוסה  הכלביה  שימור 
ומקצועי של  זאת בוצע תהליך משמעותי  נדבך חשוב בשירות לתושבים. לאור  רואים בכך  אנו 
הריאליות  התפעול  עלויות  השתת  תוך  הכלבייה,  במחלקת  הגרעון  ביטול  עד  והתייעלות  ניתוח 
על הרשויות המשתמשות- כנדרש בדין. במקביל מושלמת ההיערכות להשלמת תקציב בניית 

הכלבייה החדשה כולל בחינת הפעלתה ע"י האשכול. צפי מעבר לכלביה החדשה- שלהי 2022.



תכנית אב למיחשוב והגנה מפני מתקפת סייבר
ביסוס תכנית אב בהובלת גורמי מקצוע, לביסוס מענה מיטבי בתחום שירותי המיחשוב עפ"י צרכי 
התושבים.   לטובת  המקוונים  השירותים  תגבור  על  דגש  תוך  התחומים,  בכל  השונות  המחלקות 
במקביל גובשה ומיושמת תכנית להגנה מירבית אפשרית, על המידע האירגוני ועל חיסיון המידע בו .

קולחי גלבוע
תכנית  פי  על  ביישובים  מערכות  שדרוג  כולל  המועצה  ברחבי  והקולחין  הביוב  מערכות  ניהול 
והפרויקטים  ההנדסה  לצרכי  מענה  התאגיד.  בניהול  המצויות  המים  מערכות  שדרוג  החומש. 
ברחבי  הסניקה  ותחנות  השאיבה  תחנות  ושדרוג  חידוש  קידום  המשך  במועצה.  המקודמים 

המועצה.

חברה כלכלית
המשך הובלת ביצוע תכניות ההרחבות ביישובים ובינוי מבני חינוך ומבני ציבור לצד ניהול אזורי 

התעשייה ופיתוח מנופים כלכליים.
להלן דוגמאות לקידום מיזמים כלכליים, מיזמים בשלבי תכנון וביצוע כמנוף ופיתוח כלכלי.

• פארק מוטורי הכולל פעילות לנהיגה בטוחה עם פעילות אקסטרים, בתחום האופניים, 
אופנועים ומכוניות.

• ביה"ס לצניחה חופשית + מנחת לכלי טייס.

• מטמנה אזורית חדשה. חתימה על הסכם עם האשכול להפעלת המטמנה תוך ביסוס מענה
מקומי ומסובסד משמעותית לתושבים והכנסה של כ-3 מיליון ₪ בשנה למועצה.

• הפיכת בריכות הדגים לאטרקציות של אקסטרים ימי ופעילות פנאי ונופש.

• קידום חוות שרתים כמנוף כלכלי ישובי ורשותי.

• קירוי סולרי בכל מוסדות המועצה וגופי הסמך, לצד קידום מיזמים סולאריים ביישובים.

• המשך פיתוח וקידום המיקהל כעוגן תיירותי משמעותי.

• קידום תכניות להפיכת בור מחצבת גדעונה לפארק אתגרי מוביל בארץ.

• המשך פיתוח הגן הלאומי מעין חרוד וביסוסו כעוגן תיירותי משמעותי וכאתר קמפינג מוביל.

• בהמשך להשלמת תכנית אב לשטחים פתוחים וחזון התיירות, המשך פיתוח תוואי הנחלים,
תרבות  וקידום  הפתוחים  השטחים  שימור  במסגרת  במרחב,  תיירות  ונקודות  אופניים  שבילי 

הפנאי והתיירות באזור.




