
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום עיון והדרכה 

 לועדים מקומיים

22/01/2019 

 ועדים מקומייםשירותי המועצה ל





 
 

 
 

 

 

 
 
 

חברי וחברות ועד יקרי�,

אנו מתכבדי� להגיש לכ� חוברת המרכזת את השירותי� שניתני� על ידי אגפי 
המועצה לטובת הוועדי� המקומיי�.

שאושר  ה	מכויות  האצלת  מ	מ�  על  מבו		י�  כא�  המופיעי�  השירותי� 
במליאת המועצה ומגדיר את יח	י הגומלי� וחלוקת התפקידי� בי� ועדי� למועצה 

בנוגע לשירותי� שניתני� לתושבי�.

בשנה הקרובה, כחלק מהדגש שאנו שמי� על שיפור השירות לתושבי� והעצמת 
מנהיגות מקומית, נערו� תהלי� חשיבה עמוק בנושא האצלת 	מכויות.

אנו מרחיבי� את מחלקת ועדי הישובי� לטובת הכשרה ומת� ליווי לוועדי� השוני�. 
תו� תשומת לב מיוחדת להכשרת הוועדי� המקומיי� ובעלי תפקידי� בישובי�.

הצלחת הישובי� תלויה בכ� ובפועלכ�. אנחנו נעשה הכול על מנת להעניק לכ� 
את מירב הכלי� והשירותי� ולעזור להצלחת ולטובת תושבי מטה יהודה.

שלכ�,

ניב ויזל
ראש המועצה האזורית מטה יהודה



 

 אגף תפעול, פיתוח תיירות, חקלאות וקשרי חוץ

  של האגף:  עיסוק מרכזי

לתקלות שבר, פריצות וסתימות  מתן מענה בהתאם לקריאות מוקד : מחלקת ביוב

 .ביוב

בגני הילדים  מענה בהתאם לקריאות מוקדמתן   :נוך מבני ציבור וחימחלקת אחזקת 

 .ביישוב

ייעוץ וליווי מקצועי בתחום בטיחות במבני ציבור, מתקני משחק  :מחלקת בטיחות

 ומגרשי ספורט.

  :מחלקת ההנדסה

 ליווי היישוב עד השלמת ומסירת ההרחבה לאחריות המועצה. -הרחבות

ייעוץ ופיקוח בפיתוח השקעות ביישוב בהתאם  ליווי, -בינוי ופיתוחהשקעות ביישובים, 

 לתב"ר פיתוח יישובי מאושר.

קיום פסטיבלים ואירועי תרבות שונים במהלך   :מחלקת תיירות, חקלאות וקשרי חוץ

 ם. מתן ייעוץ מקצועי בתחום המיזמים ובפיתוח כלכלי.השנה ושיתוף התושבי

 

 שירותי האגף לועדים מקומיים

 הערות איש קשר השירותפירוט  שם השירות

  אהוד שלו  מחלקת ביוב

מחלקת אחזקת מבני 
 ציבור וחינוך

  אבי יצחק 

  אבי קינן  מחלקת בטיחות

 ביישובים  השקעות מחלקת הנדסה
 ובינוי פיתוח

  ישרית עוזר

  עליזה משה  הרחבות

 השקעות ביישובים
 

 בדיקת הצעות מחיר מירי דדון

 בדיקת הצעות מחיר סיגל מסורי

  משה ליאון , חכ"ל בינוי ופיתוח

  אליעזר אהרון

  שרית עוזרי/ ערן אוחנה  מחלקת תיירות
 

 

 

 



 

 

 אגף תפעול, פיתוח תיירות, חקלאות וקשרי חוץ

 

 בעלי תפקידים באגף:

 מייל נייד טלפון תפקיד שם

 yehuda.org.il-sarito@m 052-7250946 02-9958946 האגףמנהלת  שרית עוזרי
 yehuda.org.il-mirid@m 052-7250948 02-9958948 מזכירת אגף מירי דדון

 yehuda.org.il-sigalm@m 052-7250770 02-9958770 מזכירה מסורי גלסי
ייעוץ וליווי  אהוד שלו

 חלקת ביובמ
02-9958939 052-8700009 yehuda.org.il-ehuds@m 

יועץ למערך  תום ליברמן 
 ביובשטח 

02-9958814 054-2171505 yehuda.org.il-tom@m 

אחזקת מערכות  צמח עידו
 ביוב

 052-7250889  

 מנהל מחלקת אבי יצחק
מבני אחזקת 

 ציבור וחינוך

02-9958863 052-7250863 ehuda.org.ily-avii@m 

מ ,הקזחאבני  נח יצחק
 ציבור וחינוך

 052-7250800  

אחזקת גני  שמעון נחמן
 ילדים

 052-7250669  

אחזקת גני  זאב דוד
 ילדים

 050-7187774  

-052 ממונה בטיחות אבי קינן
7250920 

052-7250920 yehuda.org.il-avi_k@m 

רכזת תיאום  עליזה משה
ובקרה, צוות 

 הרחבות

02-9958833 052-7250833 yehuda.org.il-alizam@m 

מנהל מחלקת  משה ליאון
 הנדסה, חכ"ל

02-9958831 052-7250831 yehuda.org.il-leonm@m 

רכז מבני ציבור  אליעזר אהרון
 וחינוך

02-9958741 052-7250741 yehuda.org.il-eliezer@m 

מנהל מחלקת  ערן אוחנה 
 תיירות

02-9958651 052-7250651 yehuda.org.il-eran@m 

מזכירת מחלקת  ביץמאירוריקי 
 תיירות

02-9958650 054-2046460 yehuda.org.il-rikim@m 

 yehuda.org.il-rachelh@m 052-7250655 02-9958655 רכזת הדרכה רחל הראל 
 yehuda.org.il-neta_li@m 052-7250877 02-9958877 יקטים רכזת פרו נטעלי אופיר

 yehuda.org.il-barakk@m 054-7641667 02-9958653 רכז פורומים ברק כץ
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 אגף חברה ונוער

 

 עיסוק מרכזי של האגף:   

אגף חברה ונוער נותן מענה לתושבים וליישובים  בתחומי החינוך המשלים ובשירותי 

 הדת  בשלוש רמות : יישובי, אזורי ומועצתי.

 :שירותי האגף לועדים מקומיים

 מחלקה הערות איש קשר פירוט השירות שם השירות

תחנות להשלכת גניזה  4קיימות  גניזה
בבתי העלמין האזוריים : נס 

פר אוריה, שריגים הרים , כ
 ותירוש

 דת  לאליאור אמוי

   אלליאור אמוי סיוע בתקלות בתשתיות  עירובין
זיכוי חלקי בחשבונות סולר  מקוואות 

 וחשמל 
 בכפוף לנוהל הצעות מחיר אמויאלליאור 

בזמן שבעה אנו מספקים אוהל,  אוהל אבלים 
 כסאות ותאורה 

 בכל יישוב יש צורך למנות אמויאל ליאור
מתנדבים שיסייעו בהקמה 

 ופירוק
מלגות סטודנטים 

 למעורבות בקהילה 
האגף ממנה סטודנטים ברמה 

יישובית ע"מ לקדם תחום או 
 לפתח תחומים ביישוב 

יישוב המעוניין לקלוט  רוני עירון
סטודנט , עליו להגיש 

לוועדת המלגות כרטיס 
 פרויקט עד סוף אוגוסט 

 צעירים

אחת לשלושה מגיעה  הספרייה ספרייה ניידת 
 שבועות

יישוב המעוניין לקלוט  רוני עירון
ספרייה ידאג לאיש קשר 

 מטעמו ויספק נגישות 
מרכז צעירים עד 

 אלייך
ייעוץ והכוונה לחיילים 

 משוחררים
הועד ידאג לחדר ראוי  רוני עירון

 ונציג יישובי לתאום
הפעלה ופתיחת 

 חוגי ספורט 
פתיחת חוגים ברמה יישובית , 

 אזורית 
מתקנים מתאימים ומספר  עוזי קחו

 מינימלי של משתתפים
 ספורט

סיוע ביוזמות קהילתיות  יוזמות ספורט 
  ספורטיביות

 איש קשר מטעם היישוב עוזי קחו

לקריטריונים של בכפוף  עוזי קחו שדרוג מתקנים הזקוקים לשיפוץ  מתקני ספורט 
 מפעל הפיס והטוטו

 –ספרים החלפת 
 ספריות יישוביות   

הספרייה תספק לספריות 
קיימות ולספריות בהקמה 

 ספרים להחלפה 

על הועד 
למנות אחראי 

להפעלה 
 וניהול

 
 

 ספרייה רבקה 

השתתפות בשכר 
 ע"נק /מדריך נוער

המועצה משתתפת בשכר 
מדריך הנוער. יש להגיש טופס 

 מתאים

מועבר בכל רבעון בהתאם  אביגיל חזן
ביצוע ( תלושי להוכחת 

 שכר)

 נוער
 

ליווי והכשרה של 
 ועדות נוער /חינוך

ליווי בהקמת וועדות חינוך / 
נוער. מתן כלים והכשרה 

 לפעילות הוועדה

 שרון כ"ץ
 (רכזי נוער)

 
 
 

בהתאם לצורך של כל 
 ישוב



 

הנחיה, הכשרה 
וליווי של מדריכי 

 נוער/ ע"נקים

הנחיה צמודה ורציפה של 
ולותיו מדריך הנוער בכל פע

 .ביישוב

 שרון כ"ץ
 (רכזי נוער)

תכנית השתלמויות שנתית 
 נשלחת בתחילת השנה.

ועדים בתחום ליווי 
 נוער וקהילה

מתן יעוץ ארגוני, סיוע בבניית 
תקציב, מיפוי, תכנת חינוכית, 

דרת יעדים ומטרות בתחום הג
 נוער וקהילה

 שרון כ"ץ
 ( רכזי נוער)

 

העשרת מדריכי הנוער בתכני  מרכז הדרכה  
הדרכה אקטואליים, איכותיים 

 ורלוונטיים

 שרון כ"ץ
 ( רכזי נוער)

הדרכה ישנו מרכז 
וירטואלי וכן נשלחות 

חוברות הדרכה ופעילויות 
לאורך השנה. בנוסף 

ניתנת עזרה פרטנית למי 
 שמבקש.

מופעים, סיורים , 
 הרצאות 

הישוב יכול לרכוש במחיר מוזל 
 באמצעות מחלקת תרבות

 תרבות   פחימה יוכי

היכל התרבות 
 מטה יהודה

ניתן לרכוש כרטיסים באופן 
 מרוכז על ידי הועד

  

מרכז אמנויות 
 מטה יהודהוחוגים 

ב במערך להשתלועד יוכל 
רמה שלוחות בהחוגים ב
 האזורית

  יוכי פחימה

תרבות יהודית 
 ישראלית

בנייה וליווי תכניות בנושא שיח 
  לי.יהודי ישרא

  פחימה יוכי

ועדת תרבות 
 שוביתי

ליווי והנחייה לועדות תרבות 
 ישוביות

   פחימה יוכי

   יוכי פחימה ניתן להשתלב ברמת הישוב נשיםמפגשי 
עידוד קיום פעילויות תרבות  פעילויות אזורית

 באשכולות ישובים
   פחימה יוכי

סיוע והנחיה בבניית ליווי,  הפקת אירוע ישובי
 אירועים והפקתם

   יוכי פחימה

 :בעלי תפקידים באגף

 מייל טלפון תפקיד שם

 שלהבת מרכוספלד
 

מנהלת אגף חברה 
 ונוער

052-7250974 
9958974 

shal@m-yehuda.org.il 
 

 ofiras@m-yehuda.org.il 9958978 מזכירת האגף אופירה שרוני 
 

 052-7250726 מנהלת מחלקת הנוער ץ"שרון כ
9958726 

sharonk@m-yehuda.org.il 
 

מנהלת מחלקת  יוכי פחימה
, תרבות תרבות

 תורנית ונשים

052-7250856 
9958856 

Yochi@m-yehuda.org.il 
 

 052-7250958 מנהלת מרכז צעירים רוני עירון
9958958 

ronii@m-yehuda.org.il 
 

הל מחלקת נמ עוזי קאחו
 הספורט

052-7250829 
9958829 

uzi@m-yehuda.org.il 
 

מנהל המחלקה  ל אליאור אמוי
 לשירותי דת 

052-7250958 
9958958 

lior@m-yehuda.org.il 
 

 052-7250952 מנהלת הספרייה רבקה אליהו
9958952 

rivkae@m-yehuda.org.il 
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 שיפור פני הכפר ואיכות הסביבהאגף 

 עיסוק מרכזי של האגף:   

רותים מוניציפליים לניהול שוטף יהאגף לשיפור פני הכפר ואיכות הסביבה מספק ש

 במועצה.הסביבה בחיי היומיום בישובים ושמירה על איכות 

 הפעלת מערך עובדים בתחומי האגף. 

 וניים בתחום הקיימות ואיכות סביבה .צקשר עם מוסדות חי

 בוועדות בתחום הקיימות ואיכות הסביבה .שיתוף ציבור 

 הכנת תכנית ארוכת טווח בתחום הקיימות.

 חזור בקרב ילדים , בני נוער ומבוגרים.יהגברת המודעות למ

 

 וטרינריים המחלקה לשירותים
 

המחלקה לשירותים וטרינריים אחראית על שמירת בריאות הציבור באמצעות פיקוח על בעלי 
 החי.חיים וכן על מזון מן 

 
 תחומי אחריות המחלקה

 חיסון כלבים לכלבת -
 פיקוח על בעלי חינ/ םישיכות/שוטטות/צער בעלי חיים -
 .הפעלת תחנת הסגר -
 עידוד לאימוץ כלבים. -
 .ומכירת מזון מן החית ומפעלים לייצור רישוי עסקים חנויו -
 טיפול בבעלי חיים ללא בעלים . -
 מתן קנסות . -

 

 :מקומיים ועדיםמחלקה לשירותי ה

 איש קשר שם השירות

 *8108 חיסון כלבים נגד כלבת 
 םיפיקוח על בעלי חיים /נשיכות/שוטטות/צער בעלי חי 

 הפעלת תחנת הסגר 
 

 :בעלי תפקידים באגף

 טלפון תפקיד שם

  וטרינר  

 02-9958906 מזכירת המחלקה  אדמית ענפי 

 

 



 

 

 

 
 מחלקת חשמל 

 
בישובים, ותקינות מערכת וביטחון  תקינות תאורת רחובותמחלקת חשמל אחראית על 

 החשמל במוסדות החינוך ובבנייני המועצה.
 

 תחומי אחריות המחלקה 
 המועצה:  ישוביאחזקה שוטפת של מערכת חשמל בי

 רחובות (החלפת פנסים שרופים או מהבהבים) תאורת תקינות -
 תקינות תאורת ביטחון בישובים . -
 החשמל במקלטים וחדרי הנשק .טיפול במערכות  -
 סיוע ליישובים בטיפול בשערים חשמליים. -
 פיקוח על עבודות קבלנים ( קבלני חשמל) -
 ייעוץ והכוונה בכל נושא חשמל בישובים . -
 הגדלת מרכזיות בישובים. -
 תי חשמל לאירועי המועצה.שירומתן  -

 

 לועדים מקומיים: מחלקהשירותי ה

 קשראיש  פירוט השירות שם השירות

החלפת פנסים שרופים  תקינות תאורת רחובות 
 או מהבהבים

8108* 
 
תקינות תאורת בטחון  

 בישובים 
 

טיפול במערכת החשמל 
 במקלטים וחדרי נשק 

 

סיוע לישובים בטיפול 
 ם בשערים חשמליי

 

פיקוח על עבודות קבלני 
 חשמל 

 

 

 :בעלי תפקידים באגף

 טלפון תפקיד שם

 02-9958698 מ"מ מנהל מחלקת חשמל  בועז אליהו 

 02-9958668 מזכירה  אתי בר ששת 

 

 

 

 

 



 

 מחלקת תברואה ופיקוח 

מחלקת תברואה ופיקוח פועלת בהתמדה לקיים סביבת מגורים נקיה ואיכותית. המחלקה 
גימת תית, קיימות ואיכות סביבה, פינוי מתקני מחזור , דית לפינוי אשפה ביתיתע ,תשידואג

 מים ואכיפת חוקי עזר.

 תחומי אחריות המחלקה 

 פינוי אשפה ביתית באמצעות קבלן . -
 החלפה ואב ) הקפסמידת הצךרו ) של עגלות אשפה. -
 פינוי אשפה תעשייתית באמצעות קבלן ועובדי מועצה. -
 ת קבלן ועובדי מועצה.ישובים באמצעופינוי גזם מהי -
 הדברת יתושים בנחלים. -
 בנחל שורק.ריסוס עשבייה  -
 הדברת מכרסמים במערכות הביוב בישובים. -
 איתור מפגעים במאסף כסלון . -
 הדברה במוסדות חינוך. -
 תיקוני בורות בכביש. -
 הפעלת טרקטור בישובים לסיוע בניקיון , פעם ברבעון לכל ישוב . -
 חים.יון שטחים פתואחריות על ניק -
 ליווהכ ,יוונה ובניה של מרכזי מחזור בישובים . -
 ת מים .דגימו -
 פיקוח ואכיפת חוקי עזר. -
 טיפול בעצים מסוכנים במוסדות החינוך. -

 
 :לועדים מקומיים מחלקהשירותי ה

 איש קשר פירוט השירות שם השירות

  שובים איסוף אשפה פעמיים  בשבוע מהי פנוי אשפה ביתית באמצעות קבלן 
 ואספקה בעת הצורך.תשלום במחלקת גביה  מכירה והחלפת עגלות אשפה  *8108

פינוי אשפה תעשייתית באמצעות 
 קבלן ועובדי המועצה 

 הפסולת נאספת מנקודות ריכוז בישוב 

פינוי גזם מהמועצה באמצעות קבלן 
 ועובדי מועצה

 הגזם נאסף מנקודות איסוף בישובים

 פיזור דגים המשמידים את תולעי היתושים  ליםהדברת יתושים בנח
 שיתוף פעולה עלם מחלקת ביוב  באגף פיתוח  הדברת מכרסמים במערכות הביוב

 איתור מפגעי ביוב בנחל כיסלון
 

 סיורים יזומים של מפקחים לאורך מאסף כסלון 

 מגיע לכל ישוב פעם ברבעון  הפעלת טרקטור בישובים לניקיון
 אחריות על ניקיון בשטחים פתוחים ת בכבישיםתיקוני בורו

 בחלוקה לאזורים  הדברה במוסדות חינוך
 

 :בעלי תפקידים באגף

 טלפון תפקיד שם

 9958613-02 מנהל מחלקת תברואה   לוי עזיז 

 9958608-02 מזכירה  גילה כהן  

 
 

 



 

 רישוי עסקים 

תהליכי רישוי בכל העסקים  עסקיהמח. םלקה לרישוי עסקים מקדמת  900-במטה יהודה כ
לחוק הרישוי. באחריותנו לאפשר פעילות עסקים על פי החוק החייבים רישיון עסק בהתאם 

 ותוך שמירה על איכות הסביבה. 

 תחומי אחריות המחלקה

 מתן מידע בנוגע לדרישות חוק הרישוי בכל עסק. -
 מקדמת.חוות דעת  -
 .ליווי עסקים בהליך הרישוי עד להוצאת רישיון עסק -
 חידוש רישיונות עסק תקופתיים. -
 מניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים על ידי עסקים באמצעות אכיפה. -
 תברואה במוסדות חינוך .   -
 הנפקת אישורים לרישיון מוסד. -
 פיקוח  תברואתי שוטף. -

 
 טחוןיב מחלקת          

 

 :המחלקהעיסוק מרכזי של 

 טחון במוסדות החינוךיניהול הב

 שובי התפריבי טחוןיניהול אחזקת מרכיבי הב

 הכנה ותרגול מערכי המועצה לשעת חירום

 תיאום בין המועצה לגורמי החירום השונים

 
 

 :שירותי המחלקה לועדים מקומיים
 

 הערות איש קשר פירוט השירות שם השירות
 עפ'י תוכנית מוקד שמשון חי יוסף ליקוייםבקרה ותיקון  אחזקת מקלטים
 בהובלת אגף הרווחה יפמןצפריר ש הכשרת צח"י הדרכה לחירום

חוק הסדרת  קב"ט אזורי ליווי וייעוץ שמירה
 השמירה/שירותי שמירה

 
 :בעלי תפקידים במחלקה

 מייל נייד טלפון משרד תפקיד שם ומשפחה
 yaira@m-yehuda.org.il 052-7250686 02-9958604 מנהל מחלקת בטחון יאיר אברהם 

 Batya@m-yehuda.org.il 052-7250604 02-9958604 מזכירת המחלקה בתיה יוסף
 bitachon@tzuba.co.il 052-7250767 02-6456658 קב"ט איזור ההר צפריר שיפמן

 vaad@m-yehuda.org.il 052-7250857 02-9958857 קב"ט איזור גיזו משה דוד
 ran902@gmail.com 052-7250610 02-9958604 קב"ט עדולם והמזלג רן דנין

 

 



 

 מידע ותקשוב

 ק מרכזי של האגף:  סועי

אגף מידע ותקשוב נושא האחריות כוללת למגוון רחב של תחומים מתחומי המידע, 

הטכנולוגיה, המחשוב ומערכות המידע הן במועצה והן בגופים להם מעניקה המועצה 

 שירותים במסגרת אחריותה. 

 :שירותי האגף לועדים מקומיים

 הערות איש קשר פירוט השירות שם השירות

שירותי איסוף, קליטה וניהול מילולי גראפי  GISת גיאוגרפית רכמע
 וגיאוגרפי

חברת 
 טלדור 

התקשרות עם ספק 
 במסגרת מכרז 

מערכת מוקד המועצה + 
מודול מש"ל (מערכת 

 שיקוף לתושב)

מערכת לניהול פניות מוקד המועצה אשר 
הותאמה במיוחד לצרכי המועצה ולאופן 

פעולה  העבודה במועצה, לנהליה ודרכי
נדרשים לטיפול בתרחישים מגוונים וכן 

ריכוז כלל המידע הרלוונטי למוקדנים  לצורך 
טיפול מהיר בתקלות ובפניות הציבור אל 

 המועצה.

חברת א.ש 
 בינה

התקשרות עם ספק 
 במסגרת מכרז

 -רשתות חברתיות 
 פייסבוק

הפעלת דף פייסבוק רשמי, המשמש כערוץ 
ה ערוץ ז תקשורת נוסף עם תושבי המועצה.

מיועד להציג מידע רחב על פעילות המועצה 
 ולתת מענה בזמן אמת באירועים מיוחדים

התקשרות עם ספק  פאר לוין
 במסגרת מכרז 

 -רשתות חברתיות 
newsletter

מערכת מותאמת אישית לכל תחומי השירות 
תושבי המועצה הנרשמים לשירות  -המועצה 

תובת יקבלו עדכונים שוטפים בנושא ישירות לכ
 המייל כפי שנרשמו  

  א.ש בינה

אתר אינטרנט מועצתי, 
 יישומון סלולרי 

הספקת שירותי הקמה ותפעול של אתרי 
אינטרנט, פורטלים, יישומונים, שרותי הפצת 

 "ל, תוכנות ייעודיות וניהול תוכןדוא

התקשרות עם ספק  א.ש בינה
 במסגרת מכרז

הקמת שירותים מקוונים 

)אתרי אינטרנט ומערכות 

 תומכות( ליישובי המועצה

 

התאם למכרז פומבי להספקת שירותי 
הקמה ותפעול של אתרי אינטרנט, ישומים, 

למועצה , ישנה יישומנים וניהול אתרי תוכן 
אתר אינטרנט יישובי ומערכות  לפיתוח הצעה

 תומכות 

  א.ש בינה

 קווי טלפון ולחצני מצוקה
 בגני ילדים

הפעלה, שירות ותחזוקה שוטפת של מערכת 
 לחצני מצוקה בגני הילדים

  ביוקום

 

 :בעלי תפקידים באגף

 מייל טלפון תפקיד שם

 yehuda.org.il-Gili2@m 052-7250799 מנהלת אגף גילי אהרוני
 yehuda.org.il-danit@m 052-7250795 מזכירת אגף דנית ברק

 yehuda.org.il-shanit@m 052-7250796 רפרנטית באגף שני יצחק

 yehuda.org.il-Elior@m 052-7250798 טכנאי מחשוב אליאור שמביק

 

 

 



 

 ללא אלימות" מועצה"

, המועצה ביישובי חברתית אנטי והתנהגות אלכוהול, סמים, אלימות צמצום .1

 .ובשטחה

 .המועצה תושבי של המוגנות תחושת חיזוק .2

 .חברתית אנטי התנהגות עם הישובים התמודדות יכולת העצמת .3

 .חייהם איכות על אחריות בלקיחת תושבים מעורבות הגדלת .4

 :עדים מקומייםוום לשירותי

 איש קשר פירוט השירות שם השירות

מיפוי וגיבוש פתרונות הכשרות 
קהילתיים להתמודדות עם תופעות 

 אנטי חברתיות בישוב

ות עבודה עם בעלי תפקידים בישוב לזיהוי ויצירת פתרונ
 קהילתיים להתמודדות עם תופעות אנטי חברתיות 

 לילך חליס דניאל

 רוית אביב יישוביות סיירות הוריםהקמה, הנחייה וליוויי של  סיירות הורים
הגעה של מדריכי נוער מקצועיים ליישוב בשעות הערב  חצלותסיירת מ

והלילה ופתיחת זירה בלתי פורמאלית ליצירת קשר עם 
 בני נוער

 יברוית אב

, ליווי לנוער ולהורים סדנאות ופעילות
 מדריך הנוער

לנוער ולהורים וליווי מדריך הנוער  סדנאות ופעילות
 בנושאי מניעת אלימות סמים ואלכוהול וונדליזם

 רוית אביב

 שניר פירו בבתי הספר. מדריכי מוגנותהנחיה וליווי של  בבתי הספר. מדריכי מוגנות
טיפול באירועים, הכשרת נהגים,  -גנות בהסעותמו תלמידים. מוגנות בהסעות

 ות".מלוות בהסעות ו"ידידי הסע
 שניר פירו

 סיון כהן טופל ליווי וועדים וטיפול קהילתי באירועי אלימות במשפחה. אלימות כלפי נשים
 סיון כהן טופל " בישובים"צוותי מוגנות מיניתהקמה וליווי של   צוותי מוגנות מינית

 סיון כהן טופל ביישוב וחיבור לגורמי מקצוע מצלמותבנושא ייעוץ  מצלמות
ועבודה עם שוטר קהילתי להורים  חוקר נוערהרצאות  משותפת עם המשטרהעבודה 

 ולנוער.
 לילך חליס דניאל

שיתוף פעולה עם המשטרה והמודיעין בצמצום  צמצום עבירות איכות חיים
ש, עבירות איכות חיים כגון: מסיבות יער, הקמות רע

סכסוכי שכנים, בריונות בכביש אלימות  שתיית 
 סמים.        אלכוהול ושימוש ב

 

 לילך חליס דניאל

 :בעלי תפקידים 

 מייל טלפון תפקיד שם

מנהל תכנית "עיר ללא  סיון כהן טופל
 אלימות"

052-7250828 sivan@m-yehuda.org.il 

רכזת קהילה ורפרנטית  לילך חליס דניאל
 התכנית.

052-7250881 lilachh@m-
yehuda.org.il 

חינוך אחראי תחום  שניר פירו
 ומוגנות בהסעות

052-7250824 snir@m-yehuda.org.il 

רכזת תחום פנאי  רוית אביב
 וסיירות הורים.

050-6581211 ravita@m-yehuda.org.il 

 

 

 

 

 



 

 אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 

ה יהודה פועל לקידום צרכי הרווחה מט אגף הרווחה והשירותים החברתיים במ.א

האישית והחברתית של תושבי המועצה בעת שגרה ובעת חירום, מגיל לידה עד 

 זקנה.

אגף הרווחה שואף לסייע לכל תושב ,המעוניין בכך ,במצב של משבר, מצוקה 

כלכלית, קשיי תפקוד ,אבטלה, חולי או תאונה, מתוך כוונה לקדם את עצמאות האדם, 

הילה לניהול חייהם ולבחירת תנאי קיומם וזאת עי שיתוף הלקוחות הק המשפחה או

 בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

ברמה הקהילתית וכחלק ממערך השירותים האגף מזהה צרכים וחותר לפיתוח 

מענים קהילתיים, שותף ומקדם עשייה למען חיזוק החוסן החברתי של תושבים 

, חברתיים פעילים והצמחת תושבים תעצמוקהילות במרחב המועצה. פועל לה

 .תושבים והשתתפות שותפות תהליכי לקדם במטרה

אגף הרווחה פועל ליצירת שינוי ברוח ערכים של מתן כבוד ללקוח, הימנעות מאפליה 

 ושמירה על חסיון מקצועי.

 

 

 ולתושבים: עדים מקומייםושירותי האגף לו

 
מרכז /איש קשר פירוט השירות שם השירות

 תחום
 רותהע

 
 מרחבי ס"עו

 
 

 
 הן, פנייה לכל ראשונית כתובת מהווה המרחבי ס"העו
 .בקהילה גורמים של והן הפרט של
 זכויות ומיצוי טיפול ליווי, מסייהכוונה המרחבי ס"העו

 .השונים הרווחה בתחומי
 

 
 של רשימה ב"מצ
 יישוב לכל ס"עו
 

 של לידה חופשות עקב
 בחלק ות"עוסי

 שירות ניתן מהישובים
 .מקום ממלא עי
 

 
 מנהל

 וזכאות

 
קשר אינטנסיבי עם , וזכאות מנהל עובדת תפקיד

 לקוח שלחומרית   פנייה כל  עובדים סוציאליים לבדיקת
, הרווחה משרד של הזכאות בתנאי עומדת אם

 לבצע...) ועוד השמות( ומגוונים שונים בנושאים
 .הרווחה למשרד ולדווח התשלומים וגביית הזכאות

 
 עמוס שושי

 בטאט עופרה
 כהן אתי

 עזיז אורית
 -02 טל

9958926/929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 חוסן צוותי

 יישוביים
 (צח"י)

 וחירום חוסן צוותי והכשרת בהקמה מקצועי ליווי
 תחומים במספר פועלים אלו צוותים. ביישובים
 . בריאות ביטחון: מרכזיים

 . ולקהילה למשפחה, ליחיד סיוע מתן. לוגיסטיקה
 . והסברה דוברות באמצעות לציבור מידע

 . וחינוך תרבות
   
 

 יצחק הילה ס"עו
 02: טל

9958697  
 ס"העו דרך או

 המרחבי

 מחלקת בשיתוף
 במועצה ביטחוןה

 
מרכז 

לדיאלוג 
קהילתי 

 וגישור
 

לתושבים קורסים והכשרות בתחום הגישור והדיאלוג 
 ופעילים.

(גישורי משפחה, תביעות קטנות, בן  שירותי גישור
 ך, בין שכנים ועוד..)ממשי

 בין תושבים בניית הסכמות
 ברחבי המועצה קידום דיאלוג

 
מנהלת המרכז: 

 ד"ר נעמי תור 
-052טל: 

7250969 

הפנייה באמצעות 
טופס המופיע באתר 

 המועצה

 
מרכז לילד 
 ולמשפחה 

 

 במועצה הרווחה באגף  פועל ולמשפחה לילד המרכז
 מודדותהמת למשפחות מיועד. יהודה מטה האזורית

 .שונים מסוגים קשיים עם
, זוגי טיפול משפחתי טיפול: טיפולים מגוון מציע המרכז
, אומנות באמצעות ומתבגרים לילדים פרטני טיפול

 .   להורים בהדרכה ומלווה חיים ובעלי מוסיקה
 התשלום. תאום פי על גמישות בשעות ניתן השרות

 .ברווחה תיק פתיחת ומחייב מסובסד

 
 :המרכז מנהלת
 .עוז זהבי אילנית

02-9958685 

הפנייה באמצעות 
טופס המופיע באתר 

 המועצה.

שירותים 
לגיל 

 השלישי:
 

מועדוני 
  ותיקים

הישובים וליווי סיוע בהקמת מועדוני וותיקים בכל 
 הפעלתם .

 
 זכאי תעודת אזרח ותיק.: ותיקים אוכלוסיית יעד

 

  ניצן קליןעו"ס 
 9958691טל: 

 
או באמצעות 

חבי של עו"ס מר
 הישוב

תנאי סף להקמת 
מועדון במסמכים 

המצ"ב ובאתר 
 המועצה

היחידה 
הגנה ל

ושלום 
האזרח 
 הוותיק

לתופעה של התעללות והזנחה של  העלאת מודעות
טיפול ישיר  ...עי הרצאות ,ימי עיון ועודים, קשיש

  .במקרים של חשש להזנחה או התעללות
צאים : קשישים בקהילה ומוסדות הנמאוכלוסיית יעד

 בשטח שיפוט המועצה
 
 
 
 
 

עו"ס אליצור 
 מרדכי 

 9958618טל: 
052-7250618 

 

 
שירותים 

ל הניתנים ע
עמותת ידי 

וותיקי מטה 
 יהודה

 
 

 
לקשיש: מסגרת בוקר עד צהריים הכוללת מרכז יום 

ארוחות ופעילות פנאי איכותית לקשישים העונים 
+ הרצאות  60פעילות  לקריטריונים של משרד הרווחה.

רים ופעילויות מגוונות לוותיקי המועצה בשעות סיו
 אחה"צ.

סל שירותים לוותיק הכולל אב בית, –קהילה תומכת 
 לחצן מצוקה, שרותי אמבולנס ועוד...

פרויקט ביקורי בית לניצולי –שירותים לניצולי שואה 
 שואה מרותקים עי מטפלים פרה רפואיים.

 
–מירי איבלר 

מנכל"ית 
העמותה 

ומנהלת מרכז 
 ם.היו
 9958983 : טל 

052-7250893 
 

 
 

פירוט במידעון מצורף 
 ובאתר המועצה.

השירותים הניתנים 
 הינם בתשלום.

 
 



 

 צוותי
  מוגנות
  מינית

   יישוביים

  צוותי בהקמת סיוע
 הגברת עי, מינית הטרדה למניעת יישוביים מוגנות

  הציבורית המודעות
 תיווךב ולקהילה המעורבות למשפחות אירוע בעת וסיוע

 .המקצוע לאנשי

 עו"ס מירב 
 שנקר, 

-02טל: 
9958938 

 

 ללא עיר" בשיתוף
 מקצועי ובליווי" אלימות

 "חרוב" מכון של

היחידה 
 להתנדבות 

 

 
 התנדבות פלטפורמות לפתח למטרה שמה היחידה

 מטה תושבי ואוכלוסיית בפרט הרווחה אוכלוסיית עבור
 .בכלל יהודה
 המועצה במרחב ליםהפוע התנדבות ארגוני בין לאגם

 כפי, נזקקים לבין המתנדבים ויחידים קבוצות בין ולתווך
 .יכולתנו

 

 
עו"ס עינת 

 ליפסקר
 

 
 

 
 צרכים

 מיוחדים

מתן מענה רחב מקיף ומקצועי בתחום הצמי"ד (צרכים 
תוכנית ) 1מיוחדים). פרויקטים ייעודיים בתחום: 

צרכים מיוחדים לכלל תושבי מנהיגות הורים לילדים עם 
) הפעלת קבוצה לילדי צמי"ד במגזר הערבי, 2המועצה 

 3התוכנית תתקיים פעם בשבוע במשך  –עין נקובא 
 קבוצה חברתית.  שעות ותהווה

 

 
 

 עו"ס לירז נאקי 
02-9958672 

052-7250672 
 

בשיתוף האגפים החברתיים 
 -במומ .הצענהיגות הורים 

 בליווי של ארגון "קשר"
בשיתוף -קבוצת ילדי צמי"ד 

 תוכנית הלאומיתה

 
 תכנית

 -"יתד"
 מענה

 לצעירים
 -18 בגילאי

25  
 

 ?ות/לצעירים התכנית מציעה מה
 אישי ליווי•

 המתאימות ותכניות מענים של “אישית חליפה“•
 ה/הצעיר של ולרצונות לצרכים

 ?התכנית מיועדת למי
 לפעול המעוניינים 25 עד 18 בני וצעירים צעירות
 חייהם לקידום
 :הבאים התחומים מארבעת יותר או באחד

 ומיומנויות תעסוקה, השכלה•
 רגשית ובריאות רווחה•
 ומוגנות בריאות, פיזי קיום•
 ומשפחתית חברתית השתייכות•

 
 עו"ס ליאור כץ

-02טל: 
9958689 

 

 

 

 :בעלי תפקידים באגף

 ףהנהלת האג                                                
 

 ת דוא"לכתוב טלפון תפקיד שם

 
 דפנה בירן אשתר

 
 אגף המנהלת 

052-7250937 
02-9958937 

 

yehuda.org.il-dafnaashtar@m 
 

 
 הדס דוד

 מנהלת מחלקה
 מדריכה ראש צוות 

 

052-7250875 
9958875 -02 

yehuda.org.il-adasdavid@mh 

 
 נחמה יהושע

 מנהלת מחלקה
 ראש צוותמדריכה 

052-7250666 
02-9958666 

 yehuda.org.il-nechama@m 
 
 

 

 

 

 

mailto:dafnaashtar@m-yehuda.org.il
mailto:hadasdavid@m-yehuda.org.il
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 מזכירות האגף                                                
 

 דוא"ל כתובת טלפון תפקיד שם

 
 שושנה עמוס

 
 אגף המזכירת 

052-7250926 
02-9958926 

 

yehuda.org.il-shosa@m 

 
 אסתר כהן

רווחה מזכירה ב
ת וותיקי מטה עמותבו

 יהודה

052-7250929 
02-9958929 

rg.ilyehuda.o-atic@m 

 
 עפרה בטאט

 052-7250947 מינהל  וזכאות
02-9958947 

yehuda.org.il-ofrab@m 
 
 

 
 דוד כהני

 050-7520754  חשב
02-9958931 

yehuda.org.il-davidc@m 
 
 

 
 אורית עזיז

 yehuda.org.il-orita@m 02-9958930 כאותמינהל וז
 
 

 

 תפקידים נוספים                                                 
 

 כתובת דוא"ל טלפון תפקיד שם

 
 חיה פרץ

רכזת פעוטות בסיכון, 
רכזת פרויקטים 

 במעונות

052-7250932 
02-9958932 

hayaperetz@m-yehuda.org.il 

 
 זהיה איברהים

רכזת משפחתונים 
במגזר הערבע ,יין 

 רפא

052-7250869 
02-9958869 

averahamzahina@m-yehuda.org.il 

 
 מירי איבלר

מנהלת מרכז יום 
מנכ"לית –לקשיש 

 העמותה לזקן

052-7250893 
02-9958893 

agudalazaken@barak.net.il 

 
 ד"ר נעמי תור

מנהלת המרכז 
לדיאלוג קהילתי 

 וגישור 

052-7250969 
02-9958969 

yehuda.org.il-naomit@m 

 
 עינת ליפסקר

רכזת יחידת 
 ההתנדבות 

02-9958899 yehuda.org.il-einat@m 
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 9958875-02-7250875-052 –: ראש צוות הדס דוד  1צוות עו"ס ישובים מס' 

 

 9958666-02-7250666-052 -ושע: ראש צוות נחמה יה2ישובים מס' צוות עו"ס  

 מיילים וטלפונים תפקיד נוסף ישובים       ת/שם העובד
 

רכזת חוק סיעוד פ"ס  רמת רזיאל, כסלון  גרנית אפרתי
 לפיגור.

yehuda.org.il-granits@m 
052-725074002-9958740 

 , מחסיה,מסילת ציוןישעי, נחם צור-אילת לזרוב
 זנוח 

  yehuda.org.il-ayeletz@m 
02-9958694 

 תמר גיגי
 

 צור הדסה
 

 yehuda.org.il-tamarg@m מועדוני ותיקיםרכזת 
02-9958695 

 ספיר רמת רחל, אבן אליצור מרדכי
 עין נקובא (אלמ"ב)

 עו"ס סדרי דין,
, רכז פ"ס חוסים 

היחידה להגנה ושלום 
 האזרח הותיק

 
yehuda.org.il-elimordichay@m 

02-9958618-052-7250618 
 

מבוא ביתר, מטע, בר גיורא, נס  אסתי גלברג
 הרים.

 yehuda.org.il-estigelberg@m רכזת ניצולי שואה
02-9958934 

 הילה יצחק
נא  –(בחופשת לידה 

לברר במזכירות לגבי 
 מ"מ)

בית מאיר, שואבה, שורש, ק. 
 ענבים, צובה.

 ilyehuda.org.-hilay@m רכזת חירום
02-9958697 

 yehuda.org.il-hilai@m עו"ס לחוק הנוער אשתאול, עין נקובא (חוק נוער). הילה יששכר
02-9958692 

בית זית, מוצא, מעון רופא,  ליאת בכר
 נטף,נווה אילן, יד השמונה 

 עו"ס לסדרי דין
 

yehuda.org.il-liatbachar@m 
02-9958963-052-7250963  

אורה, עמינדב, גבעת יערים,  ניצן קלין 
 מעלה החמישה,בית נקופה

 lyehuda.org.i-nitzank@m רכזת מועדוני וותיקים
6919958-02 

   
צלפון, גיזו, תעוז, תרום כפר  מירב שנקר

(מ. נוהשלום הראל אוריה
 חשוןונ

 yehuda.org.il-merav@m רכזת תוכנית מוגנות 
02-9958938 

 yehuda.org.il-liork@m רכז ית"ד  נוער וצעיריםעין נקובא מחליף  ליאור כץ
02-9958695 

 

 בחופשת לידה   בחופשת לידה  עינב רייך 
 

 

 מיילים וטלפונים תפקיד נוסף ישובים ת/שם העובד
 

עין נקובא זכריה תירוש, גפן  לירז נקי
 (צרכים מיוחדים).

 חוק סיעוד
 רכזת צרכים מיוחדים

yehuda.org.il-lirazn@m 
02-9958672-052-7250672 

מנהלת המרכז לילד  רכזת ועדות תכנון טיפול עוז אילנית זהבי
 ולמשפחה.

yehuda.org.il-ilanitz@m 
02-9958685 

 סידרי דיןעו"ס ל עג'ור , צרעה. נטע גולן
מתאמת התכנית 

 הלאומית.

yehuda.org.il-nettagolan@m 
02-9958935-052-7250935 

 

 עו"ס לחוק הנוער ות מיכה, רוגליתשד מורן טובי
 רכזת מט"ל

yehuda.org.il-morant@m 
02-9958698-052-7250698 

 רכז של"צ של"צ חנניה צברי
 תרומות

yehuda.org.ii-Zabari@mHanan  
02-9958936 

 
 טיפול במתבגרים לוזית ליאור שקד

 בתים חמיםרכזת 
 מודיעי בשורה מרה.

yehuda.org.il-rs@mlio 
02-9958690-052-7250690 

 
(בחופשת  ליזורוביץסיון 

נא לפנות  –לידה 
 למזכירות לבירור מ"מ)

נחשון, הראל. טל שחר.זכריה, 
 נווה שלום

 קבוצות טיפוליות
 מודיעי בשורה.מרה

yehuda.org.il-sivanl@m 
02-9958691-052-7250691 

 מכינת אדרת.רכזת  אדרת, נתיב הל"ה. עדי בן דוד
רכזת בית חם לנערות. 

 עו"ס חוק נוער

yehuda.org.il-tamars@m 
02-9958883 

 הדרכת סדרי דין. בקוע סוזן כהן
רכזת היחידה לזקנים 

 בסיכון.

yehuda.org.il-suzan@m 
052-7250933-02-9958933 

 
צפרירים, שריגים, נחושה, גבעת  עירית מרכפלד

 ישעיהו, אביעזר
 yehuda.org.il-irit@m רכזת מועדוניות

02-9958693 
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