
סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

מעודכן לשנת 2023



סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב

13

לה
הי

וק
ה 

וח
רו

ף 
אג

15

בה
בי

הס
ת 

כו
אי

ע ו
פ״

ש
ף 

אג

וך
ינ

 ח
גף

א

11 04

חון
יט

 ב
גף

א

08

סה
נד

 ה
גף

א

ים
ספ

הכ
ף 

אג

0632

גב
ש

 מ
חי

ול
ק

ית
כל

כל
 ה

רה
חב

ה

21
רב

 ה
כת

ש
ל

23
תי

יל
קה

כז 
מר

25

ים
וב

ש
 יי

וח
ית

פ

29

ים
חב

מר
ת 

ות
עמ

27

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ני
וב

רא
ב 

יר
 מ

ב:
צו

עי



סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב

אנחנו חיים בקהילות יישוביות קטנות שמפוזרות על פני מרחב גדול בלב הגליל ההררי. אנחנו זקוקים לשירותי חינוך 

לילדינו, שירותי תברואה ותחזוקה של תשתיות ומבני ציבור, שירותי רווחה, שירותי ביטחון ועוד.

אנחנו מצפים למבחר ומגוון של אפשרויות, ולשירות מעולה וטוב. בבחירותינו איזה שירות להעדיף ובאיזו צורה,

אנו מבטאים סדרי עדיפויות אישיות, משפחתיות, קהילתיות ויישוביות. סדרי העדיפויות שלנו גם משתנים מעת לעת.

• במסגרת הליך אסטרטגי מעמיק ושיתוף כלל הציבור, עלתה דרישה להגדרה והסברה של "סל השירותים" - כלל 
השירותים המוצעים לישובים ולתושבים ע"י המועצה ותאגידיה.

במשך שנות דור לא הושקעה עבודה כל-כך מעמיקה בפירוט והנגשה של המידע בצורה כזו.

• במועצה אזורית השירות הציבורי הוא "דו-רובדי". רובד אחד - המועצה האזורית והרובד השני - היישוב.
ביישובים פועלים ועדים מקומיים מתוקצבים ע"י המועצה, אגודות ותאגידים נוספים, מוסדות דת ותרבות וגורמים 

קהילתיים נוספים.

השונות בין יישובי משגב היא גדולה מאוד, וטוב שכך!

• ראוי שכל תושב יעיין בחוברת זו וכך ייטיב להבין את אופן התמודדותנו המשותפת עם אתגר "שירות הציבור".

יישר כוח לעוסקים במלאכה!

לשרותכם,

דני עברי
ראש מועצה אזורית משגב

דבר ראש
המועצה

סל
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סל
שירותים
ליישובי
ייעוד האגף]    [      משגב

ניהול מערך ביטחון ובטיחות ברחבי המועצה ובמוסדות החינוך והרווחה.

ייעוץ ביטחוני/ בטיחותי על פי דרישה לישובים.

הפעלת מרכז הפעלה בטחוני 24/7.

בנייה ושימור של מערך ביטחון לשעת חירום ובכלל זה אמצעים וכוח אדם ייעודי.

הפעלת קב"טי מוסדות חינוך וסיירי בטחון.

רשימת קשר
טלפוןמיילתפקידשם

idan@misgav.org.il04-9902381מנהל אגףעידן פיגנבאום
sigal1@misgav.org.il04-9902381מזכירת אגףסיגל פונס
or@misgav.org.il04-9902304קב"ט מוסדות חינוךאור זרחי

etio@misgav.org.il04-9902333מוקדני מרכז הפעלה ביטחוניערן בצול, רביע מריסאת
לירן פלדמן

שלומי אזרזר
קב"ט מוסדות חינוך/ סייר ביטחון

סייר ביטחון
liran@misgav.org.il

shlomia@misgav.org.il
04-9902066
04-9902017

chaim@misgav.org.il04-9902381מחסנאי מחסן חירוםחיים עזריה

      ]
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חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

אחזקת מקלטים 
ציבוריים

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועתלת חודשיחובה
תקלות/ מפגעים

ליישובים שבהם ללא עלות
קיימים מקלטים 

ציבוריים

1.075,000 

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועלפני הקיץחובהאחזקת גרורי כיבוי
תקלות/ מפגעים

בכל היישובים שקיים ללא עלות
בהם גרור כיבוי

  

בקרה ואחזקת ציוד 
כיבוי אש

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועלפני הקיץחובה
תקלות/ מפגעים

 45,000לכל היישובים50% מהעלות בפועל

בקרה ואחזקת 
מערכות קשר 

בישובים

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועפעם בשנהרשות
תקלות/ מפגעים

 75,000לכל היישוביםללא עלות

בקרה ואחזקת 
אמצעי בטחון

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועפעם בשנהרשות
תקלות/מפגעים

 33,000לכל היישובים50% מהעלות בפועל

בקרה ואחזקת תיקי 
חובש

לדווח במקרים של מלוא האחזקהקבועפעם בשנהרשות
תקלות/מפגעים

למעט חידוש תרופות25,000לכל היישוביםללא עלות

לספק מחפרון לפי דרישהבהתאם לצורךרשותאחזקת דרכי בטחון
ומפעיל בהתאם 

לדרישה

תיאום עם אגף 
הביטחון

בכל יישוב שיש בו בהתאם לצורך
דרך ביטחון

100,000 

הדרכות והכשרות 
בנושאי כיבוי, ע"ר 

ונאמני ביטחון

תיאום וארגון ביוזמת המועצהבתאום עם הישוברשות
ההדרכות

לתאם, לגייס 
מתנדבים ולשמור על 

כשירות

 לכל היישוביםללא עלות

רישוי בטחון/בטיחות 
קייטנות ישוביות

לבצע אתאישור ממונה בטיחותלפי דרישהבתאום עם הישוברשות
דרישות הרישוי

  לכל היישוביםללא עלות

מתן שרותי מוקד 
מוניציפאלי ומרכז 

הפעלה ביטחוני
)יחד עם לשכת ראש 

המועצה(

לאורך כל השנה, חובה
מענה טלפוני 24/7, 

שירות פרונטלי 
בימים א'-ה'

בין 8:00 - 19:00
כולל בשפה הערבית

מתן מענה לקריאות, קבוע
הפנייה לגורם 

הרלבנטי לטיפול 
ותיאום איתו ועם 

הפונה

לסייע למועצה 
בזיהוי תופעות 

מערכתיות

המוקד המוניציפאלי לכל היישוביםללא עלות
מנוהל ע״י מנכ״לית 

המועצה |
מרכז ההפעלה מנוהל 

ע״י אגף ביטחון 
במועצה

מתן מענה לקריאות, קבועלאורך כל השנהחובהמתן שרותי סיור
התרעות ואירועים 

ביישובים

לסייע לסייר ככל 
שידרש ... ?

לכל היישוביםללא עלות

אגף ביטחון]    [      
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ייעוד האגף
לנהל את כספי המועצה.

ליישם את המדיניות הכספית של מליאת המועצה.

להכין ולנהל את התקציב השוטף ותקציב הפיתוח.

רשימת קשר
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אגף הכספים

      ]
טלפוןאימיילהגדרת תפקידשם מלא

limorb@misgav.org.il04-9902305גזברית המועצהלימור ברק
hayab@misgav.org.il04-9902359מזכירת גזברית המועצהחיה שאל

shanim@misgav.org.il04-9902040מנהלת חשבונות ראשישני משעלי
ahuva@misgav.org.il04-9902306מנהלת חשבונות ספקיםאהובה פינקלשטיין

rotem@misgav.org.il04-9902028מנהלת חשבונות רתם אהרונוביץ
adin@misgav.org.il04-9902042מנהלת חשבונות עדי סול

gviyay@misgav.org.il04-9902371 מנהלת חשבונות בדואיםעירית ריינגולד

tahel@misgav.org.il04-9902358מנהלת הארנונהתהל פרץ
yaelh@misgav.org.il04-9902384מרכזת חיובים והנחותיעל הורוביץ

gviyah@misgav.org.il04-9902357מרכז ארנונה והנחותמוסטפא קאסם
gviyas@misgav.org.il04-9902041רכזת תחום ארנונה למגוריםיפעת סגל

gviya_b2@misgav.org.il04-9904110מרכז גביהאוסאמה סואעד
gviyak@misgav.org.il04-9902026רכזת תשלומים וקופהרינת כהן

טלפוןאימיילהגדרת תפקידשם מלא
limorb@misgav.org.il04-9902305גזברית המועצהלימור ברק
yaffa@misgav.org.il04-9902359מזכירת האגףיפה הרטמן
shanim@misgav.org.il04-9902040מנהלת חשבונות ראשיתשני משעלי

ahuva@misgav.org.il04-9902306מנהלת חשבונות ספקיםאהובה פינקלשטיין
rotem@misgav.org.il04-9902028מנהלת חשבונות רתם אהרונוביץ

adin@misgav.org.il04-9902042מנהלת חשבונות עדי סול

gviyay@misgav.org.il04-9902371 רכזת הנהלת חשבונות בדואיםעירית ריינגולד

tahel@misgav.org.il04-9902358מנהלת הארנונהתהל פרץ
yaelh@misgav.org.il04-9902384מרכזת חיובים והנחותיעל הורוביץ

gviyah@misgav.org.il04-9902357מרכז ארנונה והנחותמוסטפא קאסם
gviyas@misgav.org.il04-9902041רכזת תחום ארנונה למגוריםיפעת סגל

gviya_b2@misgav.org.il04-9904110מרכז גביהאוסאמה סואעד
gviyak@misgav.org.il04-9902026רכזת תשלומים וקופהרינת כהן

טלפוןאימיילהגדרת תפקידשם מלא
limorb@misgav.org.il04-9902305גזברית המועצהלימור ברק

hayab@misgav.org.il04-9902359מזכירת גזברית המועצהחיה שאל
shanim@misgav.org.il04-9902040מנהלת חשבונות ראשישני משעלי

ahuva@misgav.org.il04-9902306מנהלת חשבונות ספקיםאהובה פינקלשטיין
rotem@misgav.org.il04-9902028מנהלת חשבונות רתם אהרונוביץ

adin@misgav.org.il04-9902042מנהלת חשבונות עדי סול

gviyay@misgav.org.il04-9902371 רכזת הנהלת חשבונות בדואיםעירית ריינגולד

yaelh@misgav.org.il04-9902384מרכזת חיובים והנחותיעל הורוביץ
gviyah@misgav.org.il04-9902357מרכז ארנונה והנחותמוסטפא קאסם

gviyas@misgav.org.il04-9902041רכזת תחום ארנונה למגוריםיפעת סגל
gviya_b2@misgav.org.il04-9904110מרכז גביהאוסאמה סואעד

רינת כהן
חני שייער

דור שי
בני אהרון שלום

רכזת תשלומים וקופה
הנחות ארנונה

עובדת גזברות
מנהל פיתוח עסקי ומיצוי משאבים

gviyak@misgav.org.il
gviya3@misgav.org.il
gvia4@misgav.org.il

benny@misgav.org.il

04-9902026
04-9902081
04-9902358
04-9902150

mailto:gviyay%40misgav.org.il%20?subject=
mailto:gviyay%40misgav.org.il%20?subject=
mailto:limorb%40misgav.org.il?subject=
mailto:yaffa%40misgav.org.il?subject=
mailto:shanim%40misgav.org.il?subject=
mailto:ahuva%40misgav.org.il?subject=
mailto:rotem%40misgav.org.il?subject=
mailto:adin%40misgav.org.il?subject=
mailto:yaelh%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviyah%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviyas%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviya_b2%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviyak%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviya3%40misgav.org.il?subject=
mailto:smadar%40mec.org.il?subject=
mailto:smadar%40mec.org.il?subject=
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חובת המועצה/   השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/ 
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

הנהלת חשבונות 
של הוועדים 

הבדואים

לנהל את חשבונות קבועשוטףחובה
הוועד המקומי

ניהול רכש לפי 
כללי המועצה

ליישובים הבדואיםבהתאם לנושא

הנהלת חשבונות 
מול הוועדים 

המקומיים

הנהלת חשבונות של 
הוועדים הבדואים

לנהל את חשבונות קבועשוטףחובה
הוועד המקומי

ניהול רכש לפי 
כללי המועצה

לישובים הבדואיםבהתאם לנושא

לחייב או לזכות את קבועב-15 לכל חודשחובה
הוועד המקומי

ביצוע מעקב שוטף 
לחשבונות

זיכויים וחיובי לכל היישוביםבהתאם לנושא
השתתפויות באופן 

שוטף לפי ביצוע 
בפועל

אגף הכספים]    [      

      ]

חובת המועצה/   השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/ 
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

העברת 24% 
מהארנונה למגורים 

לועדים המקומיים

העברת התקציב קבועב-15 לכל חודשחובה
בהתאם להחלטת 

המליאה

ניהול תקציב הועד 
המקומי והגשת 
תקציב מאושר 

בדצמבר כל שנה

לפי נוסחא, בהתאם לכל היישוביםללא עלות
להחלטת מליאת 

המועצה

העברת 60% 
נוספים מהארנונה 
למגורים לוועדים 

הבדואים )94% 
סה"כ(

העברת התקציב קבועב-15 לכל חודשחובה
בהתאם להחלטת 

המליאה

ניהול תקציב הועד 
המקומי והגשת 
תקציב מאושר 

בדצמבר כל שנה

ליישובים הבדואיםללא עלות

הנהלת חשבונות 
מול הוועדים 

המקומיים

לחייב או לזכות את קבועב-15 לכל חודשחובה
הוועד המקומי

ביצוע מעקב שוטף 
לחשבונות

זיכויים וחיובי לכל היישוביםבהתאם לנושא
השתתפויות באופן 

שוטף לפי ביצוע 
בפועל

סל
שירותים
ליישובי
משגב
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סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד האגף
ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים ואחזקתם: תשתיות ופיתוח, כבישים תאורה, התיישבות והרחבת יישובים, בנייה ואחזקה של מבני חינוך וציבור. 

סיוע מקצועי ליישובים בנושא תכנון, ביצוע ואחזקה. 

קידום פרויקטים ע"י הפעלת משרדי ממשלה וגורמים רלוונטים )נת"י, משרד התחבורה, משרד השיכון וכד'(.

הפעלת רשות תמרור עצמאית בתחום יישובי המועצה.

מתן שרותי אחזקת שבר ואחזקה מונעת במבנים ובמתקנים אשר באחריות המועצה.

רשימת קשר

08

אגף הנדסה

      ]
טלפון מיילתפקידשם

tomer@misgav.org.il04-9902303מנהל אגף הנדסה, אחזקה ותשתיותתומר לוין

moshe@misgav.org.il04-9902303ממונה נכסי הרשות, מזכיר אגף הנדסהמשה פלד

shlomig@misgav.org.il04-9902029מינהלת תחום הרחבות ביישוביםשלומי גדמו

husein@misgav.org.il04-9902349מנהל מחלקת פרוייקטיםחוסיין אחמד גדיר

avner@misgav.org.il04-9902398רכז אחזקהאבנר מצובה

oritb@misgav.org.il04-9902369רכזת פרוייקטים ונגישותאורית פרץ

mailto:tomer%40misgav.org.il?subject=
mailto:moshe%40misgav.org.il?subject=
mailto:shlomig%40misgav.org.il?subject=
mailto:husein%40misgav.org.il?subject=
mailto:avner%40misgav.org.il?subject=
mailto:oritb%40misgav.org.il?subject=
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חובת המועצה/   השירות

לבחירת היישוב
מועד אספקה/ 

נורמת שירות
לפי דרישת היישוב/ 

קבוע/ ביוזמת 
המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

אחזקת תאורת 
רחובות

תקלת תאורה בישוב חובה
שלם/ סכנת התחשמלות 

- טיפול מידי. החלפת 
פנסים ותקלות שונות - 

עד 120 שעות

מלוא האחזקה לפי דרישה
השוטפת

לדווח למוקד על 
תקלות

תחזוקה שוטפתלכל היישוביםללא עלות

חשמל תאורת 
רחובות

תשלום חודשי קבוע8 שעות כל לילהחובה
ליישובים

תשלום היתרה אם 
ישנה

בהתאם לרצונות 
היישוב לתגבר

8 שעות כפול לכל היישובים
מספר הפנסים כפול 
צריכת החשמל של 

כל פנס

פרויקט המיליון- 
תקציב פעולות 

תחזוקה שוטפות 
ביישובים

תיקצוב שנתי של לפי דרישהלהחלטת היישובחובה
שני שליש מתקציב 

פרויקט המיליון 
בחלוקה ליישובים

לבצע את 
התחזוקה בהתאם 

לתקציב

מורכב מסכום לכל היישוביםשליש מהתקציב
קבוע לישוב וסכום 

משתנה בהתאם 
לגודל האוכלוסיה

ניהול קופה לפי דרישהלהחלטת היישובחובהחלף היטל השבחה
הצבורה ליישובים 

לטובת פרויקטי 
תשתיות בתחומם

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

בהתאם לתקבולים לכל היישוביםללא עלות
משיווק יח"ד

נגישות תשתיות 
ומבני ציבור 

בישובים

קידום פרויקטי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
נגישות בשותפות 

עם היישובים

ליזום פרויקטי 
נגישות במבני 
ציבור ביישוב

50% מהעלות 
בפועל

המועצה תקצה עד לכל היישובים
50,000 ש״ח לישוב

הכנת תוכניות 
תמרור בישובים 

)תכנית תנועה 
ותחבורה(

הכנת תכנית לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 

היישוב או לצורך 
בטיחותי/תעבורתי 
ובהתאם לדרישות 

משרד התחבורה 
והמשטרה

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

אחזקת מתקני 
משחקים ביישובים

בדיקה חודשיתחובה
בדיקה שנתית

בהתאם לכללי מכון 
התקנים

ביצוע הבדיקות קבוע
ופעולות תחזוקה 
שוטפות והגשת 
מסמכי תו תקן

לדווח למוקד על 
תקלות ולתקצב 
פעולות אחזקת 

שבר

בהתאם לעלות 
בפועל, מתוך 

תקציב התחזוקה 
במועצה )עבור 

תחזוקה שוטפת(

כולל גני הילדיםלכל היישובים

תוכנית החומש 
לתשתיות ומבני 

ציבור

תקצוב 50% לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
מהעלות ובהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

 לכל היישובים50% מהעלות

קידום זמינות 
ביצוע הרחבות 

ביישובים

לקדם את תהליכי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
התכנון עד לשלב 

אישור עלויות 
פיתוח ע"י משב"ש 

או רמ"י

לפנות למועצה 
בבקשה לקידום 
ולתכנן את שלב 
ביצוע התשתיות 

הציבוריות

 לכל היישובים0

סככות המתנה 
לתחבורה ציבורית

50% מהעלות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם למסגרת 
התקציב, בהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לפנות למועצה 
בבקשה לביצוע 

התקציב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סל
שירותים
ליישובי
משגב

[      להמשך הטבלה
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חובת המועצה/   השירות

לבחירת היישוב
מועד אספקה/ 

נורמת שירות
לפי דרישת היישוב/ 

קבוע/ ביוזמת 
המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

אחזקת תאורת 
רחובות

6 שעות לתקלה חובה
חמורה/מסוכנת, 

120 שעות לתקלה 
שגרתית

לדווח למוקד על מלוא האחזקהלפי דרישה
תקלות

תחזוקה שוטפתלכל היישובים0

חשמל תאורת 
רחובות

תשלום שנתי קבוע8 שעות כל לילהחובה
ליישובים

תשלום היתרה אם 
ישנה

בהתאם לרצונות 
היישוב לתגבר

8 שעות כפול לכל היישובים
מספר הפנסים כפול 
צריכת החשמל של 

כל פנס

פרויקט המיליון- 
תקציב פעולות 

תחזוקה שוטפות 
ביישובים

הפרשה שנתית של לפי דרישהלהחלטת היישובחובה
שני שליש מתקציב 

פרויקט המיליון 
בחלוקה ליישובים

לבצע את 
התחזוקה בהתאם 

לתקציב

מורכב מסכום לכל היישוביםשליש מהתקציב
קבוע לישוב וסכום 

משתנה בהתאם 
לגודל האוכלוסיה

ניהול קופה לפי דרישהלהחלטת היישובחובהחלף היטל השבחה
הצבורה ליישובים 

לטובת פרויקטי 
תשתיות בתחומם

לפנות למועצה 
לניצול היתרות 
ולהקצות 3/4 

מתוכם לשיקום 
התשתיות הוותיקות 

ביישוב

בהתאם לתקבולים לכל היישובים0
משיווק יח"ד

נגישות תשתיות 
ומבני ציבור 

בישובים

קידום פרויקטי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
נגישות בשותפות 

עם היישובים

ליזום פרויקטי 
נגישות במבני 
ציבור ביישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכנת תוכניות 
תמרור בישובים 

)תכנית תנועה 
ותחבורה(

הכנת תכנית לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 

היישוב או לצורך 
בטיחותי/תעבורתי 
ובהתאם לדרישות 

משרד התחבורה 
והמשטרה

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סימון כבישים 
והתקני בטיחות

סימון והתקנה לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 
היישוב והצרכים 

הבטיחותיים

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

40% מהעלות 
בפועל

תקציב משרד לכל היישובים
התחבורה

תוכנית החומש 
לתשתיות ומבני 

ציבור

תקצוב 50% לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
מהעלות ובהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

 לכל היישובים50% מהעלות

קידום זמינות 
ביצוע הרחבות 

ביישובים

לקדם את תהליכי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
התכנון עד לשלב 

אישור עלויות 
פיתוח ע"י משב"ש 

או רמ"י

לפנות למועצה 
בבקשה לקידום 
ולתכנן את שלב 
ביצוע התשתיות 

הציבוריות

 לכל היישובים0

סככות המתנה 
לתחבורה ציבורית

50% מהעלות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם למסגרת 
התקציב, בהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לפנות למועצה 
בבקשה לביצוע 

התקציב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סיוע, ייעוץ וליווי 
ליישובים בביצוע 
פרויקטים פיזיים 

של היישוב

מתן ייעוץ להנהלת לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
היישוב בכל שלבי 

הפרויקט כולל 
אפשרות להתקשר 
עם קבלני המועצה 

במחירי המכרז

 לכל היישובים100% מהעלותפנייה למועצה

      ]

סל
שירותים
ליישובי
משגב

חובת המועצה/   השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/ 
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

אחזקת תאורת 
רחובות

6 שעות לתקלה חובה
חמורה/מסוכנת, 

120 שעות לתקלה 
שגרתית

לדווח למוקד על מלוא האחזקהלפי דרישה
תקלות

תחזוקה שוטפתלכל היישובים0

חשמל תאורת 
רחובות

תשלום שנתי קבוע8 שעות כל לילהחובה
ליישובים

תשלום היתרה אם 
ישנה

בהתאם לרצונות 
היישוב לתגבר

8 שעות כפול לכל היישובים
מספר הפנסים כפול 
צריכת החשמל של 

כל פנס

פרויקט המיליון- 
תקציב פעולות 

תחזוקה שוטפות 
ביישובים

הפרשה שנתית של לפי דרישהלהחלטת היישובחובה
שני שליש מתקציב 

פרויקט המיליון 
בחלוקה ליישובים

לבצע את 
התחזוקה בהתאם 

לתקציב

מורכב מסכום לכל היישוביםשליש מהתקציב
קבוע לישוב וסכום 

משתנה בהתאם 
לגודל האוכלוסיה

ניהול קופה לפי דרישהלהחלטת היישובחובהחלף היטל השבחה
הצבורה ליישובים 

לטובת פרויקטי 
תשתיות בתחומם

לפנות למועצה 
לניצול היתרות 
ולהקצות 3/4 

מתוכם לשיקום 
התשתיות הוותיקות 

ביישוב

בהתאם לתקבולים לכל היישובים0
משיווק יח"ד

נגישות תשתיות 
ומבני ציבור 

בישובים

קידום פרויקטי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
נגישות בשותפות 

עם היישובים

ליזום פרויקטי 
נגישות במבני 
ציבור ביישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכנת תוכניות 
תמרור בישובים 

)תכנית תנועה 
ותחבורה(

הכנת תכנית לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 

היישוב או לצורך 
בטיחותי/תעבורתי 
ובהתאם לדרישות 

משרד התחבורה 
והמשטרה

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סימון כבישים 
והתקני בטיחות

סימון והתקנה לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 
היישוב והצרכים 

הבטיחותיים

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

מותנה בתקציב לכל היישובים
משרד התחבורה

תוכנית החומש 
לתשתיות ומבני 

ציבור

תקצוב 50% לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
מהעלות ובהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

 לכל היישובים50% מהעלות

ניהול ביצוע 
התשתיות 

הציבוריות 
בהרחבות היישובים

ביצוע התשתיות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
הציבוריות לרמה 
שתאפשר קבלת 

היתר בנייה ואישור 
איכלוס

פנייה למועצה, 
הפניות משתכנים 

לרמ״י וליווי 
הביצוע

 ניהול הפרויקט לכל היישוביםללא עלות
בהתקשרות ישירה 

מול המשתכנים

סככות המתנה 
לתחבורה ציבורית

ו/או הסעת 
תלמידים

50% מהעלות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם למסגרת 
התקציב, בהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לפנות למועצה 
בבקשה לביצוע 

התקציב

50% מהעלות 
בפועל

המועצה תקצה עד לכל היישובים
7,000 ש״ח לסככת 

המתנה

סיוע, ייעוץ וליווי 
ליישובים בביצוע 
פרויקטים פיזיים 

של היישוב

מתן ייעוץ להנהלת לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
היישוב בכל שלבי 

הפרויקט כולל 
אפשרות להתקשר 
עם קבלני המועצה 

במחירי המכרז

 לכל היישובים100% מהעלותפנייה למועצה

חובת המועצה/   השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/ 
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

אחזקת תאורת 
רחובות

6 שעות לתקלה חובה
חמורה/מסוכנת, 

120 שעות לתקלה 
שגרתית

לדווח למוקד על מלוא האחזקהלפי דרישה
תקלות

תחזוקה שוטפתלכל היישובים0

חשמל תאורת 
רחובות

תשלום שנתי קבוע8 שעות כל לילהחובה
ליישובים

תשלום היתרה אם 
ישנה

בהתאם לרצונות 
היישוב לתגבר

8 שעות כפול לכל היישובים
מספר הפנסים כפול 
צריכת החשמל של 

כל פנס

פרויקט המיליון- 
תקציב פעולות 

תחזוקה שוטפות 
ביישובים

הפרשה שנתית של לפי דרישהלהחלטת היישובחובה
שני שליש מתקציב 

פרויקט המיליון 
בחלוקה ליישובים

לבצע את 
התחזוקה בהתאם 

לתקציב

מורכב מסכום לכל היישוביםשליש מהתקציב
קבוע לישוב וסכום 

משתנה בהתאם 
לגודל האוכלוסיה

ניהול קופה לפי דרישהלהחלטת היישובחובהחלף היטל השבחה
הצבורה ליישובים 

לטובת פרויקטי 
תשתיות בתחומם

לפנות למועצה 
לניצול היתרות 
ולהקצות 3/4 

מתוכם לשיקום 
התשתיות הוותיקות 

ביישוב

בהתאם לתקבולים לכל היישובים0
משיווק יח"ד

נגישות תשתיות 
ומבני ציבור 

בישובים

קידום פרויקטי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
נגישות בשותפות 

עם היישובים

ליזום פרויקטי 
נגישות במבני 
ציבור ביישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכנת תוכניות 
תמרור בישובים 

)תכנית תנועה 
ותחבורה(

הכנת תכנית לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 

היישוב או לצורך 
בטיחותי/תעבורתי 
ובהתאם לדרישות 

משרד התחבורה 
והמשטרה

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סימון כבישים 
והתקני בטיחות

סימון והתקנה לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 
היישוב והצרכים 

הבטיחותיים

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

מותנה בתקציב לכל היישובים
משרד התחבורה

תוכנית החומש 
לתשתיות ומבני 

ציבור

תקצוב 50% לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
מהעלות ובהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

 לכל היישובים50% מהעלות

תכנון תשתיות 
ציבוריות בהרחבות 

יישובים

לקדם את תהליכי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
התכנון עד לשלב 

אישור עלויות 
פיתוח ע"י משב"ש 

או רמ"י

לפנות למועצה 
בבקשה לקידום 
ולתכנן את שלב 
ביצוע התשתיות 

הציבוריות

 לכל היישוביםללא עלות

סככות המתנה 
לתחבורה ציבורית

ו/או הסעת 
תלמידים

50% מהעלות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם למסגרת 
התקציב, בהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לפנות למועצה 
בבקשה לביצוע 

התקציב

50% מהעלות 
בפועל

המועצה תקצה עד לכל היישובים
7,000 ש״ח לסככת 

המתנה

סיוע, ייעוץ וליווי 
ליישובים בביצוע 
פרויקטים פיזיים 

של היישוב

מתן ייעוץ להנהלת לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
היישוב בכל שלבי 

הפרויקט כולל 
אפשרות להתקשר 
עם קבלני המועצה 

במחירי המכרז

 לכל היישובים100% מהעלותפנייה למועצה

חובת המועצה/   השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/ 
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

אחזקת תאורת 
רחובות

6 שעות לתקלה חובה
חמורה/מסוכנת, 

120 שעות לתקלה 
שגרתית

לדווח למוקד על מלוא האחזקהלפי דרישה
תקלות

תחזוקה שוטפתלכל היישובים0

חשמל תאורת 
רחובות

תשלום שנתי קבוע8 שעות כל לילהחובה
ליישובים

תשלום היתרה אם 
ישנה

בהתאם לרצונות 
היישוב לתגבר

8 שעות כפול לכל היישובים
מספר הפנסים כפול 
צריכת החשמל של 

כל פנס

פרויקט המיליון- 
תקציב פעולות 

תחזוקה שוטפות 
ביישובים

הפרשה שנתית של לפי דרישהלהחלטת היישובחובה
שני שליש מתקציב 

פרויקט המיליון 
בחלוקה ליישובים

לבצע את 
התחזוקה בהתאם 

לתקציב

מורכב מסכום לכל היישוביםשליש מהתקציב
קבוע לישוב וסכום 

משתנה בהתאם 
לגודל האוכלוסיה

ניהול קופה לפי דרישהלהחלטת היישובחובהחלף היטל השבחה
הצבורה ליישובים 

לטובת פרויקטי 
תשתיות בתחומם

לפנות למועצה 
לניצול היתרות 
ולהקצות 3/4 

מתוכם לשיקום 
התשתיות הוותיקות 

ביישוב

בהתאם לתקבולים לכל היישובים0
משיווק יח"ד

נגישות תשתיות 
ומבני ציבור 

בישובים

קידום פרויקטי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
נגישות בשותפות 

עם היישובים

ליזום פרויקטי 
נגישות במבני 
ציבור ביישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכנת תוכניות 
תמרור בישובים 

)תכנית תנועה 
ותחבורה(

הכנת תכנית לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 

היישוב או לצורך 
בטיחותי/תעבורתי 
ובהתאם לדרישות 

משרד התחבורה 
והמשטרה

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סימון כבישים 
והתקני בטיחות

סימון והתקנה לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם לבקשת 
היישוב והצרכים 

הבטיחותיים

הצפת צרכים 
בטיחותיים/
תעבורתיים 

למועצה

50% מהעלות 
בפועל

מותנה בתקציב לכל היישובים
משרד התחבורה

תוכנית החומש 
לתשתיות ומבני 

ציבור

תקצוב 50% לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
מהעלות ובהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לקבוע את תכולת 
הפרויקט ולייעד 

3/4 מתקציב 
הפרויקט לטובת 
שיקום התשתיות 

הוותיקות ביישובים

 לכל היישובים50% מהעלות

תכנון תשתיות 
ציבוריות בהרחבות 

יישובים

לקדם את תהליכי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
התכנון עד לשלב 

אישור עלויות 
פיתוח ע"י משב"ש 

או רמ"י

לפנות למועצה 
בבקשה לקידום 
ולתכנן את שלב 
ביצוע התשתיות 

הציבוריות

 לכל היישוביםללא עלות

סככות המתנה 
לתחבורה ציבורית

ו/או הסעת 
תלמידים

50% מהעלות לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
בהתאם למסגרת 
התקציב, בהתאם 

לבקשת היישוב 
ניהול המכרז 

לביצוע העבודות

לפנות למועצה 
בבקשה לביצוע 

התקציב

50% מהעלות 
בפועל

המועצה תקצה עד לכל היישובים
7,000 ש״ח לסככת 

המתנה

סיוע, ייעוץ וליווי 
ליישובים בביצוע 
פרויקטים פיזיים 

של היישוב

מתן ייעוץ להנהלת לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
היישוב בכל שלבי 

הפרויקט כולל 
אפשרות להתקשר 
עם קבלני המועצה 

במחירי המכרז

 לכל היישובים100% מהעלותפנייה למועצה
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טלפוןמיילתפקידשם
noat@misgav.org.il04-9902362מנהלת אגף חינוךנועה צוק 
אילנה צור
קובי מאל

הילה טלאור
אסתר בלליס

ספי מלדסי
נדיה סואעד

אפרת סגל אבני
מיקי וייסמן

ניצן בן שושן
פנינה ורסנו
ספאא חטיב

צדוק יחזקאל
נורית מתן
גלית שילר

מזכירת אגף החינוך
מנהל מנהלת קמפוס משגב

מנהלת המחלקה לפרט ולחינוך המיוחד
מזכירת המחלקה לפרט ולחינוך מיוחד

מנהלת המחלקה לגיל הרך
מתכללת בגנים בחברה הבדואית

מזכירת רישום
מנהל תקציב ומינהל

מזכירת תקציב ומינהל
ביקור סדיר, גיל רך, חברה יהודית

ביקור סדיר בחברה הבדואית
מנהל אדמינסטרטיבי חינוך

רכזת אדמיניסטרטיבית לקייטנות וצהרונים
רכזת חממה פדגוגית

ilana@misgav.org.il
kobi@misgav.org.il
hila@misgav.org.il

ester@misgav.org.il
sefi@misgav.org.il

nadya@misgav.org.il
gilrach@misgav.org.il
micky@misgav.org.il

hinuch@misgav.org.il
pnina1@misgav.org.il
safaa@misgav.org.il

tzadok@misgav.org.il
kaytanot@misgav.org.il

galits@misgav.org.il

04-9902362
07-2602116
04-9906503
072-2602157
04-9902327
04-9904137
04-9902330
04-9902015
04-9902366
04-9902070
04-9902031
04-9902027
04-6031516
04-9902377

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד האגף
עיצוב מדיניות החינוך והובלת תהליכים ליישומה.

הובלה ופיתוח מנהיגות חינוכית אזורית.

הדרכה, פיתוח וליווי למנהלות/ים וצוותים חינוכיים ומקצועיים.

קידום הפרט: התאמת מסגרת לתלמידי החינוך המיוחד, פיתוח תשתיות מקצועיות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים וייחודיים.

מתן מענה לקהילות ולהורים - טיפול בפניות.

ליווי ויעוץ לועדות חינוך בישובים.

סיוע לוגיסטי כולל למוסדות החינוך. כגון: ציוד, בינוי והסעים.

הפעלת תהליך הרישום והשיבוץ בכל מוסדות החינוך.

רשימת קשר
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אגף חינוך

      ]
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חובת המועצה/ השירות

לבחירת היישוב
מועד אספקה/ 

נורמת שירות
לפי דרישת היישוב/

קבוע/ ביוזמת 
המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

ימי שישי במהלך בחירת ישוב שישי יישובי - א'-ג'
שנת הלימודים

 העברת תשלומים לפי דרישה
לפי דיווח וקשר עם 
האחראים לפעילות 

בישובים לתמיכה 
וסיוע בעת הצורך 

תכנון הפעילות 
ותיאום מול 

המפעיל, הקצאת 
מקום ודיווח 

למועצה

לכל היישובים,משתנה
למעט החברה 

הבדואית

השתתפות המועצה 400,000 ש"ח
ע"ס 390 ש"ח לילד 

לשנה

הפעלת הקייטנות, קבועחודש יוליחובהקייטנות 3-6 בקיץ
תכניות רישוי 

וביטוח, רישום 
ילדים וחיובי הורים

הקצאת מקום
ותיאום מול אגף 

החינוך

  לכל היישוביםתשלומי הורים

הפעלת ביוזמת המועצהכל השנהרשותהדרכה לפעוטונים
תוכנית הדרכה 

והשתלמויות 

25 שח לילד/ה - קשר עם המועצה
תקציב מועצה

  לכל היישובים

      ]

סל
שירותים
ליישובי
משגב

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

ימי שישי במהלך בחירת ישוב שישי יישובי- א'-ג'
שנת הלימודים

 העברת תשלומים לפי דרישה
לפי דיווח וקשר עם 
האחראים לפעילות 

בישובים לתמיכה 
וסיוע בעת הצורך 

תכנון הפעילות 
ותיאום מול 

המפעיל, הקצאת 
מקום ודיווח 

למועצה

השתתפות המועצה 400,000 ש"חלכל היישוביםמשתנה
ע"ס 390 ש"ח לילד 

לפעילות של 10 
חודשים מספטמבר 

עד יוני

שירותי ספריה 
ליישובים

בהתאם לתוכנית חובה
שנתית וכפוף 

לתקציב

ליווי מקצועי לפי דרישה
ותמיכה תקציבית

הקצאת מקום, 
ניהול המלאי, 
עריכת תכנית 

פעילות

  לכל היישוביםמשתנה

הפעלת הקייטנות, קבועחודש יוליחובהקייטנות 3-6 בקיץ
תוכניות רישוי 

וביטוח

הקצאת מקום, 
רישום הילדים 

ותיאום מול אגף 
החינוך

  לכל היישוביםתשלומי הורים

הפעלת ביוזמת המועצהכל השנהרשותהדרכה לפעוטונים
תוכנית הדרכה 

והשתלמויות 

25 שח לילד/ה - קשר עם המועצה
תקציב מועצה

  לכל היישובים
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סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד האגף
הגברת החוסן האישי והקהילתי במשגב - מתן מענה מקצועי לפרט, למשפחה ולקהילה בשלבי החיים השונים בהתמודדות עם מצבי משבר בשגרה ובחירום.

פיתוח מענים חברתיים, שירותים ותכניות הרלוונטיים לקידום איכות חיי תושבי משגב ורווחתם, תוך בניית שותפיות ואיגום משאבים עם גורמים משיקים בקהילה.

האגף שואף להיות קשוב ומותאם לשינויים ולשונות ולהשפיע על מדיניות הרווחה לפיתוח חברתי ולקידום השירות לתושבים.
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אגף רווחה 
[      וקהילה

רשימת קשר
טלפוןמיילתפקידשם 

sharons@misgav.org.il04-9902331מנהלת אגף רווחה וקהילהשרון סודרי

hanit@misgav.org.il04-9902334מזכירת אגף ועובדת זכאותחנית וינשטיין

shiran@misgav.org.il04-9902332מזכירה ועובדת זכאותשירן פרץ

netaroz@misgav.org.il04-6031506עו"ס ראש צוות ותחום א. ותיקיםנטע רוזנאי

yaelo@misgav.org.il04-6031509עו"ס ראש צוות | תחום פגיעות מיניותיעל עומר

layla@misgav.org.il04-9902009עו"ס תחום קהילה וסדרי דיןלילה סואעד

sagit@misgav.org.il04-8742421עו"ס מרכזת מרכז טיפול במשפחהשגית בוחבוט

hadasd@misgav.org.il04-9902336רכזת התנדבותהדס דושי

osnatk@misgav.org.il04-9920124מזכירת היח' להתנדבותאסנת קציר

04-6783469 סאלמה | 04-6031518 משגבdaker@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וא. ותיקים דאקר סואעד

reut@misgav.org.ilעו"ס מרחביתרעות טוקר

shira@misgav.org.il04-9902072עו"ס נתיבים צעירים וועדת תכנון טיפולשירה אנדי גריי

samah@misgav.org.il04-6031504עו"ס מרחבית וחוק הנוערסמאח אבו יונס

reem@misgav.org.il04-6031502עו"ס אובדן ושכול - מטפלת משפחתיתרים סולימאן

nirite@misgav.org.il04-9902347עו"ס מרחבית ותחום מוגבלויותנירית אבן שדה

046781434 סאלמה | 04-9904139 משגבrabia@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וחוק הנועררביע שאהין

peerli@misgav.org.il04-9902332עו"ס תכנית ״ניר״פארלי לולקו

tami@misgav.org.ilעו״ס בני משפחה מטפליםתמי ענבר

ronit@misgav.org.il04-9902059עו"ס נתיבים מתבגריםרונית וידר

vahed@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתואעד טאהא

maram@misgav.org.il04-6031500עו"ס מרחבית וקהילהמראם אבו ריא

amal@misgav.org.il04-6031511עוס מרחבית וקידום תעסוקה לצעיריםאמאל סואעד

rozelin@misgav.org.il04-6031503עו"ס נערות ומועדוניותרוזלין סואעד

ruan@misgav.org.il04-6031505עו"ס מרחבית ומשפחתוניםרואן אוסמאן

najla@misgav.org.il04-6031510עו"ס קידום אורח חיים בריאנג'לא סואעד

shiraw@misgav.org.il04-6031501עו"ס מרחבית וגיל הרךשירה וידר

misgarot@misgav.org.il04-9902311עו"ס נוער ומועדוניותסאלם סאלח

טלפוןמיילתפקידשם 

sharons@misgav.org.il04-9902331מנהלת אגף רווחה וקהילהשרון סודרי

hanit@misgav.org.il04-9902334מזכירת אגף ועובדת זכאותחנית וינשטיין

shiran@misgav.org.il04-9902332מזכירה ועובדת זכאותשירן פרץ

netaroz@misgav.org.il04-6031506עו"ס ראש צוות ותחום א. ותיקיםנטע רוזנאי

yaelo@misgav.org.il04-6031509עו"ס ראש צוות | תחום פגיעות מיניותיעל עומר

layla@misgav.org.il04-9902009עו"ס תחום קהילה וסדרי דיןלילה סואעד

sagit@misgav.org.il04-8742421עו"ס מרכזת מרכז טיפול במשפחהשגית בוחבוט

hadasd@misgav.org.il04-9902336רכזת התנדבותהדס דושי

osnatk@misgav.org.il04-9920124מזכירת היח' להתנדבותאסנת קציר

04-6783469 סאלמה | 04-6031518 משגבdaker@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וא. ותיקים דאקר סואעד

reut@misgav.org.ilעו"ס מרחביתרעות טוקר

shira@misgav.org.il04-9902072עו"ס נתיבים צעירים וועדת תכנון טיפולשירה אנדי גריי

samah@misgav.org.il04-6031504עו"ס מרחבית וחוק הנוערסמאח אבו יונס

reem@misgav.org.il04-6031502עו"ס אובדן ושכול - מטפלת משפחתיתרים סולימאן

nirite@misgav.org.il04-9902347עו"ס מרחבית ותחום מוגבלויותנירית אבן שדה

046781434 סאלמה | 04-9904139 משגבrabia@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וחוק הנועררביע שאהין

peerli@misgav.org.il04-9902332עו"ס תכנית ״ניר״פארלי לולקו

tami@misgav.org.ilעו״ס בני משפחה מטפליםתמי ענבר

ronit@misgav.org.il04-9902059עו"ס נתיבים מתבגריםרונית וידר

vahed@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתואעד טאהא

maram@misgav.org.il04-6031500עו"ס מרחבית וקהילהמראם אבו ריא

noap@misgav.org.il04-9902308עו"ס מרחבית וקהילהנועה פולבר אנקה

amal@misgav.org.il04-6031511עוס מרחבית וקידום תעסוקה לצעיריםאמאל סואעד

rozelin@misgav.org.il04-6031503עו"ס נערות ומועדוניותרוזלין סואעד

ruan@misgav.org.il04-6031505עו"ס מרחבית ומשפחתוניםרואן אוסמאן

najla@misgav.org.il04-6031510עו"ס קידום אורח חיים בריאנג'לא סואעד

shiraw@misgav.org.il04-6031501עו"ס מרחבית וגיל הרךשירה וידר

misgarot@misgav.org.il04-9902311עו"ס נוער ומועדוניותסאלם סאלח

טלפוןמיילתפקידשם 

sharons@misgav.org.il04-9902331מנהלת אגף רווחה וקהילהשרון סודרי

hanit@misgav.org.il04-9902334מזכירת אגף ועובדת זכאותחנית וינשטיין

shiran@misgav.org.il04-9902332מזכירה ועובדת זכאותשירן פרץ

netaroz@misgav.org.il04-6031506עו"ס ראש צוות ותחום א. ותיקיםנטע רוזנאי

yaelo@misgav.org.il04-6031509עו"ס ראש צוות | תחום פגיעות מיניותיעל עומר

layla@misgav.org.il04-9902009עו"ס תחום קהילה וסדרי דיןלילה סואעד

sagit@misgav.org.il04-8742421עו"ס מרכזת מרכז טיפול במשפחהשגית בוחבוט

hadasd@misgav.org.il04-9902336רכזת התנדבותהדס דושי

osnatk@misgav.org.il04-9920124מזכירת היח' להתנדבותאסנת קציר

04-6783469 סאלמה | 04-6031518 משגבdaker@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וא. ותיקים דאקר סואעד

reut@misgav.org.ilעו"ס מרחביתרעות טוקר

shira@misgav.org.il04-9902072עו"ס נתיבים צעירים וועדת תכנון טיפולשירה אנדי גריי

samah@misgav.org.il04-6031504עו"ס מרחבית וחוק הנוערסמאח אבו יונס

reem@misgav.org.il04-6031502עו"ס אובדן ושכול - מטפלת משפחתיתרים סולימאן

nirite@misgav.org.il04-9902347עו"ס מרחבית ותחום מוגבלויותנירית אבן שדה

046781434 סאלמה | 04-9904139 משגבrabia@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וחוק הנועררביע שאהין

peerli@misgav.org.il04-9902332עו"ס תכנית ״ניר״פארלי לולקו

tami@misgav.org.ilעו״ס בני משפחה מטפליםתמי ענבר

ronit@misgav.org.il04-9902059עו"ס נתיבים מתבגריםרונית וידר

vahed@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתואעד טאהא

maram@misgav.org.il04-6031500עו"ס מרחבית וקהילהמראם אבו ריא

noap@misgav.org.il04-9902308עו"ס מרחבית וקהילהנועה פולבר אנקה

amal@misgav.org.il04-6031511עוס מרחבית וקידום תעסוקה לצעיריםאמאל סואעד

rozelin@misgav.org.il04-6031503עו"ס נערות ומועדוניותרוזלין סואעד

ruan@misgav.org.il04-6031505עו"ס מרחבית ומשפחתוניםרואן אוסמאן

najla@misgav.org.il04-6031510עו"ס קידום אורח חיים בריאנג'לא סואעד

shiraw@misgav.org.il04-6031501עו"ס מרחבית וגיל הרךשירה וידר

misgarot@misgav.org.il04-9902311עו"ס נוער ומועדוניותסאלם סאלח

טלפוןמיילתפקידשם 

sharons@misgav.org.il04-9902331מנהלת אגף רווחה וקהילהשרון סודרי

hanit@misgav.org.il04-9902334מזכירת אגף ועובדת זכאותחנית וינשטיין

shiran@misgav.org.il04-9902332מזכירה ועובדת זכאותשירן פרץ

netaroz@misgav.org.il04-6031506עו"ס ראש צוות ותחום א. ותיקיםנטע רוזנאי

samah@misgav.org.il04-6031509עו"ס ראש צוות | תחום פגיעות מיניות וחוק הנוערסמאח אבו יונס

noap@misgav.org.il04-9902308עו"ס מרחבית ותחום קהילתינועה פולבר אנקה

hadasd@misgav.org.il04-9902336רכזת התנדבותהדס דושי

osnatk@misgav.org.il04-9920124מזכירת היח' להתנדבותאסנת קציר

04-6783469 סאלמה | 04-6031518 משגבdaker@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וא. ותיקים דאקר סואעד

reut@misgav.org.il04-9902074עו"ס מרחביתרעות טוקר

shira@misgav.org.il04-9902072עו"ס נתיבים צעירים וועדת תכנון טיפולשירה אנדי גריי

reem@misgav.org.il04-6031502עו"ס אובדן ושכול - מטפלת משפחתיתרים סולימאן

nirite@misgav.org.il04-9902347עו"ס מרחבית ותחום מוגבלויותנירית אבן שדה

046781434 סאלמה | 04-9904139 משגבrabia@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וחוק הנועררביע שאהין

peerli@misgav.org.il04-9902332עו"ס תכנית ״ניר״ ונוערפארלי לולקו

tami@misgav.org.il04-6031514עו״ס בני משפחה מטפליםתמי ענבר

ronit@misgav.org.il04-9902059עו"ס נתיבים מתבגריםרונית וידר

vahed@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתואעד טאהא

maram@misgav.org.il04-6031500עו"ס מרחבית וקהילהמראם אבו ריא

טלפוןמיילתפקידשם 

sharons@misgav.org.il04-9902331מנהלת אגף רווחה וקהילהשרון סודרי

hanit@misgav.org.il04-9902334מזכירת אגף ועובדת זכאותחנית וינשטיין

shiran@misgav.org.il04-9902332מזכירה ועובדת זכאותשירן פרץ

netaroz@misgav.org.il04-6031506עו"ס ראש צוות ותחום א. ותיקיםנטע רוזנאי

yaelo@misgav.org.il04-6031509עו"ס ראש צוות | תחום פגיעות מיניותיעל עומר

layla@misgav.org.il04-9902009עו"ס תחום קהילה וסדרי דיןלילה סואעד

sagit@misgav.org.il04-8742421עו"ס מרכזת מרכז טיפול במשפחהשגית בוחבוט

hadasd@misgav.org.il04-9902336רכזת התנדבותהדס דושי

osnatk@misgav.org.il04-9920124מזכירת היח' להתנדבותאסנת קציר

04-6783469 סאלמה | 04-6031518 משגבdaker@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וא. ותיקים דאקר סואעד

reut@misgav.org.ilעו"ס מרחביתרעות טוקר

shira@misgav.org.il04-9902072עו"ס נתיבים צעירים וועדת תכנון טיפולשירה אנדי גריי

samah@misgav.org.il04-6031504עו"ס מרחבית וחוק הנוערסמאח אבו יונס

reem@misgav.org.il04-6031502עו"ס אובדן ושכול - מטפלת משפחתיתרים סולימאן

nirite@misgav.org.il04-9902347עו"ס מרחבית ותחום מוגבלויותנירית אבן שדה

046781434 סאלמה | 04-9904139 משגבrabia@misgav.org.ilעו"ס מרחבי וחוק הנועררביע שאהין

peerli@misgav.org.il04-9902332עו"ס תכנית ״ניר״פארלי לולקו

tami@misgav.org.ilעו״ס בני משפחה מטפליםתמי ענבר

ronit@misgav.org.il04-9902059עו"ס נתיבים מתבגריםרונית וידר

vahed@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתואעד טאהא

maram@misgav.org.il04-6031500עו"ס מרחבית וקהילהמראם אבו ריא

noap@misgav.org.il04-9902308עו"ס מרחבית וקהילהנועה פולבר אנקה

amal@misgav.org.il04-6031511עוס מרחבית וקידום תעסוקה לצעיריםאמאל סואעד

rozelin@misgav.org.il04-6031503עו"ס נערות ומועדוניותרוזלין סואעד

ruan@misgav.org.il04-6031505עו"ס מרחבית ומשפחתוניםרואן אוסמאן

najla@misgav.org.il04-6031510עו"ס קידום אורח חיים בריאנג'לא סואעד

tamar@misgav.org.il04-9902348עו"ס מרחביתתמר בצין

reut6@misgav.org.il04-6031511עו"ס מרחביתרעות בריח
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סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

עו"ס מרחבית 
לליווי פרטני 
וקהילתי של 

היישובים בשלבי 
החיים השונים

קשר עם הנהלת קבועבאופן שוטףחובה
היישוב, וועדות 
קהילה ותושבים 
הזקוקים לשירות

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

יעוץ, ליווי לכל היישוביםללא עלות
ותוכניות לרווחת 

הקהילה והתושבים 
בתחומים כמו 
הורות, צרכים 

מיוחדים, אובדן 
ושכול, גיל שלישי, 

נוער, צעירים, 
פגיעות מיניות, 

התמכרויות ועוד

ליווי והתערבות 
במצבי קושי או 
משבר בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב, באופן 

מיידי

מתן מענה מהיר לפי דרישה
לפניות ואחזקת 
עו"ס כונן מחוץ 
לשעות העבודה

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

 לכל היישוביםללא עלות

"גישור בקהילה" 
- תכנית 

התנדבות לפתרון 
קונפליקטים 

בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב

להפנות למגשר לפי דרישה
מקצועי

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

תושבים יכולים לכל היישובים0
לפנות בעצמם

פיתוח, הכשרה 
וליווי פעילים 

ומתנדבים בקהילה

ללוות מקצועית לפי דרישהבאופן שוטףרשות
את היישובים 

בפיתוח ובניהול 
המתנדבים 

והפעילים

לפנות לקבלת 
ייעוץ וליווי

 לכל היישובים0

הפעלת מסגרות 
אחה"צ לילדים 
ונוער למניעת 

סיכון

להפעיל את קבועפעילות קבועהרשות
המועדוניות 

בהתאם לתקציב 
והנחיות משרד 

הרווחה

להפנות משפחות 
לקבלת השירות 
ולהקצות מרחב 

פעילות

כל היישובים  
הבדואים

 

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

עו"ס מרחבית 
לליווי פרטני 
וקהילתי של 

היישוביםבשלבי 
החיים השונים

קשר עם הנהלת קבועבאופן שוטףחובה
היישוב, וועדות 
קהילה ותושבים 
הזקוקים לשירות

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

יעוץ, ליווי לכל היישובים0
ותוכניות לרווחת 

הקהילה והתושבים 
בתחומים כמו 
הורות, צרכים 

מיוחדים, אובדן 
ושכול, גיל שלישי, 

נוער, צעירים, 
פגיעות מיניות, 

התמכרויות ועוד

ליווי והתערבות 
במצבי קושי או 
משבר בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב, באופן 

מיידי

מתן מענה מהיר לפי דרישה
לפניות ואחזקת 
עו"ס כונן מחוץ 
לשעות העבודה

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

 לכל היישובים0

ועדות קהילה -
פיתוח, הכשרה 

וליווי

מתן יעוץ, ליווי לפי דרישהבאופן שוטףרשות
והכשרה לוועדות 

קהילה

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

לכל היישוביםללא עלות

פיתוח, הכשרה 
וליווי פעילים 

ומתנדבים בקהילה

ללוות מקצועית לפי דרישהבאופן שוטףרשות
את היישובים 

בפיתוח ובניהול 
המתנדבים 

והפעילים

לפנות לקבלת 
ייעוץ וליווי

 לכל היישובים0

הפעלת מסגרות 
אחה"צ לילדים 
ונוער למניעת 

סיכון

להפעיל את קבועפעילות קבועהרשות
המועדוניות 

בהתאם לתקציב 
והנחיות משרד 

הרווחה

להפנות משפחות 
לקבלת השירות 
ולהקצות מרחב 

פעילות

כל היישובים  
הבדואים

 

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

עו"ס מרחבית 
לליווי פרטני 
וקהילתי של 

היישובים בשלבי 
החיים השונים

קשר עם הנהלת קבועבאופן שוטףחובה
היישוב, וועדות 
קהילה ותושבים 
הזקוקים לשירות

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

יעוץ, ליווי לכל היישובים0
ותוכניות לרווחת 

הקהילה והתושבים 
בתחומים כמו 
הורות, צרכים 

מיוחדים, אובדן 
ושכול, גיל שלישי, 

נוער, צעירים, 
פגיעות מיניות, 

התמכרויות ועוד

ליווי והתערבות 
במצבי קושי או 
משבר בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב, באופן 

מיידי

מתן מענה מהיר לפי דרישה
לפניות ואחזקת 
עו"ס כונן מחוץ 
לשעות העבודה

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

 לכל היישובים0

"גישור בקהילה" 
- תכנית 

התנדבות לפתרון 
קונפליקטים 

בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב

להפנות למגשר לפי דרישה
מקצועי

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

תושבים יכולים לכל היישובים0
לפנות בעצמם

פיתוח, הכשרה 
וליווי פעילים 

ומתנדבים בקהילה

ללוות מקצועית לפי דרישהבאופן שוטףרשות
את היישובים 

בפיתוח ובניהול 
המתנדבים 

והפעילים

לפנות לקבלת 
ייעוץ וליווי

 לכל היישובים0

הפעלת מסגרות 
אחה"צ לילדים 
ונוער למניעת 

סיכון

להפעיל את קבועפעילות קבועהרשות
המועדוניות 

בהתאם לתקציב 
והנחיות משרד 

הרווחה

להפנות משפחות 
לקבלת השירות 
ולהקצות מרחב 

פעילות

כל היישובים  
הבדואים

 

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
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פנייה לסיוע 
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 לכל היישובים0

"גישור בקהילה" 
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התנדבות לפתרון 
קונפליקטים 

בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב

להפנות למגשר לפי דרישה
מקצועי

פנייה לסיוע 
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לפנות בעצמם

פיתוח, הכשרה 
וליווי פעילים 

ומתנדבים בקהילה

ללוות מקצועית לפי דרישהבאופן שוטףרשות
את היישובים 

בפיתוח ובניהול 
המתנדבים 

והפעילים

לפנות לקבלת 
ייעוץ וליווי

 לכל היישוביםללא עלות

הפעלת מסגרות 
אחה"צ לילדים 
ונוער למניעת 

סיכון

להפעיל את קבועפעילות קבועהרשות
המועדוניות 

בהתאם לתקציב 
והנחיות משרד 

הרווחה

להפנות משפחות 
לקבלת השירות 
ולהקצות מרחב 

פעילות

כל היישובים  
הבדואים
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- תכנית 

התנדבות לפתרון 
קונפליקטים 

בקהילה

בתיאום עם רשות
היישוב

להפנות למגשר לפי דרישה
מקצועי

פנייה לסיוע 
במקרה הצורך

תושבים יכולים לכל היישוביםללא עלות
לפנות בעצמם

פיתוח, הכשרה 
וליווי פעילים 

ומתנדבים בקהילה

ללוות מקצועית לפי דרישהבאופן שוטףרשות
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בפיתוח ובניהול 
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הבדואים
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טלפוןמיילתפקידשם 

lev@misgav.org.il04-9902010מנהל אגף שפ״ע ואיכו״הסלב רוזנשטיין

miri@misgav.org.il04-9902317מזכירת האגףמירי פרחי

dubi@misgav.org.il04-9902038רכז מיחזור ותברואהדובי רייטמן

eitank@misgav.org.il04-9902012וטרינראיתן קליגלר

gonen@misgav.org.il054-6986506פקח וטרינריגונן פז

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד האגף
לספק שירות לתושבים בתחומי פינוי פסולת ומיחזור, הדברה ווטרינריה.

לקדם ולעודד פעילות ומודעות סביבתית במועצה לאור ערכי הקיימות.

[      למנוע ולטפל במפגעים סביבתיים בישובים, בשטחים הפתוחים ובאזורי התעשייה.
רשימת קשר

15

אגף שפ״ע
ואיכות הסביבה

טלפוןמיילתפקידשם 

lev@misgav.org.il04-9902010מנהל אגף שפ״ע ואיכו״הסלב רוזנשטיין

miri@misgav.org.il04-9902317מזכירת האגףמירי פרחי

dubi@misgav.org.il04-9902038רכז מיחזור ותברואהדובי רייטמן

orits@misgav.org.il04-9902012וטרינריתאורית שריר

davidb@misgav.org.il04-9902012פקח וטרינרידודי בר

nitsanluz@gmail.com054-7232349רכזת חינוך סביבתי וקהילהניצן לוז

  נהג/ עובד תברואהוואיל כיואן

  

  נהג/ עובד תברואהבילאל בדארנה

  מדביר/ עובד תברואהצביקה גמליאל

  עובד תברואהחוסיין נעים

  עובד תברואהנאסר נעים

  עובד תברואהחאלד אבו סאלח

  עובד תברואהאחמד נעים

טלפוןמיילתפקידשם 

lev@misgav.org.il04-9902010מנהל אגף שפ״ע ואיכו״הסלב רוזנשטיין

miri@misgav.org.il04-9902317מזכירת האגףמירי פרחי

dubi@misgav.org.il04-9902038רכז מיחזור ותברואהדובי רייטמן

eitank@misgav.org.il04-9902012וטרינראיתן קליגלר

nitsanluz@gmail.com054-7232349רכזת חינוך סביבתי וקהילהניצן לוז

  נהג/ עובד תברואהוואיל כיואן
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[      להמשך הטבלה

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פינוי מתקני האצירה קבועפעמיים בשבועחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים בחריגים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמי פסולת 
שונים כמו: פסולת 

גושית, אורגנית, גזם, 
אריזות וקרטון

פינוי המתקנים, קבועפעם בשבועחובה
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי מתקני האצירה קבועפעם בשבועייםחובהפינוי נייר מעורב
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמים נוספים 
- בקבוקים, טקסטיל, 

אריזות זכוכית

פינוי מתקני האצירה קבועתדירות משתנהחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

במימון ישיר של לכל היישוביםללא עלות
תאגידי המיחזור

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
סביבת מרכזי 

המיחזור בשוטף, 
להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

 לכל היישוביםללא עלות

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
בבעלות המועצה

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

ביצוע בהתאם לגיוס ביוזמת המועצהשוטףחובהניקיון שטחים פתוחים
מקורות והפעלת 

גורמים חיצוניים - 
נתיבי ישראל, קק"ל, 
רט"ג בהתאם למיקום

 מחוץ ליישוביםללא עלותהתראה על מפגעים

פיקוח ומניעת 
מפגעים סביבתיים

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת קבועשוטףחובה
החוקים על ידי פקח, 

לוכד ווטרינרית 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התרעות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פעם/ פעמיים חובה
בשבוע, בהתאם 
לתוכנית העבודה

פינוי מתקני האצירה קבוע
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים חריגים

ייתכנו שינויים מעת לכל היישוביםללא עלות
לעת והם יפורסמו 

ליישובים

פינוי רכיבי פסולת 
למיחזור

תדירות משתנה, על חובה
פי תכנית עבודה

פינוי המתקנים, קבוע
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

ייתכנו שינויים מעת לכל היישוביםללא עלות
לעת והם יפורסמו 

ליישובים

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש 

ומהמתקנים היעודיים

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
סביבת מרכזי 

המיחזור בשוטף, 
להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

 לכל היישוביםללא עלות

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
בבעלות המועצה

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

ביצוע בהתאם לגיוס ביוזמת המועצהשוטףחובהניקיון שטחים פתוחים
מקורות והפעלת 

גורמים חיצוניים - 
נתיבי ישראל, קק"ל, 
רט"ג בהתאם למיקום

 מחוץ ליישוביםללא עלותהתראה על מפגעים

פיקוח ומניעת 
מפגעים סביבתיים

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת קבועשוטףחובה
החוקים על ידי פקח, 

לוכד ווטרינרית 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התרעות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות

אגף שפ״ע ואיכות הסביבה
סל

שירותים
ליישובי
משגב
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[      להמשך הטבלה

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פינוי מתקני האצירה קבועפעמיים בשבועחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים בחריגים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמי פסולת 
שונים כמו: פסולת 

גושית, אורגנית, גזם, 
אריזות וקרטון

פינוי המתקנים, קבועפעם בשבועחובה
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי מתקני האצירה קבועפעם בשבועייםחובהפינוי נייר מעורב
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמים נוספים 
- בקבוקים, טקסטיל, 

אריזות זכוכית

פינוי מתקני האצירה קבועתדירות משתנהחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

במימון ישיר של לכל היישוביםללא עלות
תאגידי המיחזור

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
סביבת מרכזי 

המיחזור בשוטף, 
להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

 לכל היישוביםללא עלות

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
בבעלות המועצה

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

ביצוע בהתאם לגיוס ביוזמת המועצהשוטףחובהניקיון שטחים פתוחים
מקורות והפעלת 

גורמים חיצוניים - 
נתיבי ישראל, קק"ל, 
רט"ג בהתאם למיקום

 מחוץ ליישוביםללא עלותהתראה על מפגעים

פיקוח ומניעת 
מפגעים סביבתיים

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת קבועשוטףחובה
החוקים על ידי פקח, 

לוכד ווטרינרית 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התרעות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פינוי מתקני האצירה קבועפעמיים בשבועחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים בחריגים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמי פסולת 
שונים כמו: פסולת 

גושית, אורגנית, גזם, 
אריזות וקרטון

פינוי המתקנים, קבועפעם בשבועחובה
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי מתקני האצירה קבועפעם בשבועייםחובהפינוי נייר מעורב
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמים נוספים 
- בקבוקים, טקסטיל, 

אריזות זכוכית

פינוי מתקני האצירה קבועתדירות משתנהחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

במימון ישיר של לכל היישוביםללא עלות
תאגידי המיחזור

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
וסדר סביבת 

מרכזי המיחזור 
בשוטף, להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

שיתוף הפעולה של לכל היישוביםללא עלות
היישוב והתושבים 
בשמירה על סדר 

וניקיון מרכז המחזור 
הנו מהותי!

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
ציבוריים בבעלות 

המועצה מחוץ 
ליישובים

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

מניעה וטיפול 
במפגעים סביבתיים 

בתחום שיפוט 
המועצה

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת קבועשוטףחובה
החוקים על ידי פקח, 

לוכד ווטרינרית 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התרעות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות

אגף שפ״ע ואיכות הסביבה
סל

שירותים
ליישובי
משגב



סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב סל]    [      
שירותים
ליישובי
אגף שפ״ע ואיכות הסביבהמשגב

      ]

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פינוי מתקני האצירה קבועפעמיים בשבועחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים בחריגים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמי פסולת 
שונים כמו: פסולת 

גושית, אורגנית, גזם, 
אריזות וקרטון

פינוי המתקנים, קבועפעם בשבועחובה
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי מתקני האצירה קבועפעם בשבועייםחובהפינוי נייר מעורב
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמים נוספים 
- בקבוקים, טקסטיל, 

אריזות זכוכית

פינוי מתקני האצירה קבועתדירות משתנהחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

במימון ישיר של לכל היישוביםללא עלות
תאגידי המיחזור

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
סביבת מרכזי 

המיחזור בשוטף, 
להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

 לכל היישוביםללא עלות

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
בבעלות המועצה

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

ביצוע בהתאם לגיוס ביוזמת המועצהשוטףחובהניקיון שטחים פתוחים
מקורות והפעלת 

גורמים חיצוניים - 
נתיבי ישראל, קק"ל, 
רט"ג בהתאם למיקום

 מחוץ ליישוביםללא עלותהתראה על מפגעים

פיקוח ומניעת 
מפגעים סביבתיים

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת לפי דרישת היישובשוטףחובה
החוקים על ידי 

פקח, לוכד וטרינר 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התראות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פינוי פסולת ביתית 
מעורבת

פינוי מתקני האצירה קבועפעמיים בשבועחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לדאוג לגישה קבועה 
למשאית הפינוי 

ולעדכן את המוקד 
במצבים בחריגים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמי פסולת 
שונים כמו: פסולת 

גושית, אורגנית, גזם, 
אריזות וקרטון

פינוי המתקנים, קבועפעם בשבועחובה
תחזוקתם, נקיונם 

ונקיון סביבתם

לוודא גישה למשאיות 
הפינוי ולמנוע גלישה 

מחוץ למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי מתקני האצירה קבועפעם בשבועייםחובהפינוי נייר מעורב
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי זרמים נוספים 
- בקבוקים, טקסטיל, 

אריזות זכוכית

פינוי מתקני האצירה קבועתדירות משתנהחובה
וניקיון סביב 

המתקנים, תחזוקת 
מתקני האצירה

לוודא גישה פנויה 
למתקנים

במימון ישיר של לכל היישוביםללא עלות
תאגידי המיחזור

פינוי פסולת מכשירי 
חשמל ואלקטרוניקה

פינוי המכשירים קבועלפי קריאה במוקדחובה
מפתח המגרש

להביא למודעות 
התושבים לאופן 
הפניה למועצה 
וקבלת השירות

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי סוללות
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הסוללות, 

להביא למודעות 
התושבים את 

האפשרות להשלכת 
סוללות במזכירות. 

להודיע כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

פינוי ממוסדות חינוך קבועבהתאם לצורךחובהפינוי נייר לבן
והמזכירויות

לרכז במתקן אצירה 
ייעודי את הנייר 

הלבן. להודיע 
כשצריך פינוי

 לכל היישוביםללא עלות

סידור המתחם, קבועפעם בשבועחובהניקיון מרכזי מיחזור
צמצום נפח הפסולת, 

ניקיון

לשמור על ניקיון 
סביבת מרכזי 

המיחזור בשוטף, 
להדריך את 

התושבים על אופן 
ההשלכה ועל שמירת 

הניקיון

 לכל היישוביםללא עלות

הדברה - חולדות, 
צרעות, זבובים, 
יתושים, נמלים, 

ג'וקים

הדברה בשטח קבועשוטףחובה
ציבורי, שוחות ביוב 

ציבוריות, ניטור 
וייעוץ למניעת 

מפגעים

למנוע בתי גידול 
למזיקים בשטח 

הישוב, לבצע ניטור 
והדברה באופן שוטף

 לכל היישוביםללא עלות

גינון ציבורי בשטחים 
בבעלות המועצה

הפעלת קבלן גינון ביוזמת המועצהשוטףחובה
)החכ"ל( בהתאם 

לתכנית עבודה

 לכל היישוביםללא עלותאין

ביצוע בהתאם לגיוס ביוזמת המועצהשוטףחובהניקיון שטחים פתוחים
מקורות והפעלת 

גורמים חיצוניים - 
נתיבי ישראל, קק"ל, 
רט"ג בהתאם למיקום

 מחוץ ליישוביםללא עלותהתראה על מפגעים

פיקוח ומניעת 
מפגעים סביבתיים

תקשורת שוטפת עם ביוזמת המועצהשוטףחובה
גורמי פיקוח חיצוניים 

ורשויות שכנות 
והפעלת פיקוח 

מועצתי במקרים 
רלבנטיים

דיווח על חשד 
למפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

עיקור וסירוס חתולי 
רחוב

לכידת חתולים לפי דרישהשוטףחובה
בשטח הציבורי של 

הישובים, ביצוע 
הניתוח והחזרתם

לפקח ולהסדיר את 
נושא האכלת חתולי 

רחוב ודיווח על 
מפגעים

 לכל היישוביםללא עלות

מניעת מפגעים 
מחיות בר )חזירים, 

שפנים, דורבנים, 
תנים וכד'(

ייעוץ ומתן מידע לפי דרישהשוטףחובה
למניעת גורמי משיכה 

וטיפול ומניעה 
במוקדי מפגעים

מניעת גורמי משיכה 
בישובים, סניטציה, 

הנחיית תושבים 
בנושא, ושיפור 

הגידור. דיווח על 
מפגעים

בשיתוף רט"ג - פקח לכל היישוביםללא עלות
נזקי חקלאות וחיות 

בר

פיקוח ואכיפת חוקי 
מדינה וחוקי עזר 
בתחום הוטרינרי

פיקוח ואכיפת קבועשוטףחובה
החוקים על ידי פקח, 

לוכד ווטרינרית 
המועצה באמצעות 
קיום הסברה, מתן 

התרעות, קנסות 
ולכידה

לעורר מודעות 
התושבים לחוקים 

ולהנחיות בנוגע 
לאחזקת חיות בית

 לכל היישוביםללא עלות

מתן חיסוני כלבת, קבועשוטףחובהחיסוני כלבת
באמצעות קבלת 

קהל במועצה 
ובישובים על פי 

תכנית שנתית

הנגשת השירות 
לתושבי היישובים

 לכל היישוביםללא עלות

ייזום וקידום 
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

ייזום וקידום ביוזמת המועצהשוטףרשות
פרויקטים קהילתיים 

בנושאים סביבתיים

עידוד ותמיכה 
בוועדת איכות 

הסביבה הישובית 
ומיזמים סביבתיים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי ותמיכה 
בוועדות איכות 

סביבה 

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטףרשות
לוועדות

הקמה, הפעלה 
ותמיכה ביוזמות 

ועדת איכות סביבה

 לכל היישוביםללא עלות
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שירותים
ליישובי
תוכנית עבודה לפינויאגף שפ״ע ואיכות הסביבהמשגב

פסולת ביתית מעורבת |

מועצה

יובלים

אשחר

אשבל

קורנית

שכניה

מנוף

משטרה

דמיידה

מורן

לוטם

מעלה צביה

הררית

יחד

יודפת

אבטליון

מורשת

מצפה אביב

חוסניה

ערב אל 

נעים

בסיס משגב

יום רביעי

מועצה

יובלים

אשחר

אשבל

קורנית

שכניה

מנוף

מורן

לוטם

מעלה צביה

מורשת

מצפה אביב

אוהל יעל

חוסניה

ערב אל 

נעים

בסיס משגב

משטרה

דמיידה

בית עלמין

מחסן מל״ח

ת. דלק יובלים

הררית

יחד

יודפת

אבטליון

יום ראשון

לבון

הר חלוץ

פלך

תובל

צורית

גילון

טל אל

כמון

מכמנים

סלאמה רק 

מריסאת

ראס אל עין

כמאנה

רכבת אחיהוד

חניון יער שגב

יום שני

חרשים

לבון

הר חלוץ

תובל

פלך

צורית

גילון

טלאל

כמון

מכמנים

סלאמה רק 

מריסאת

ראס אל עין

כמאנה

יום חמישי

שורשים

יעד

עצמון

מט״י משגב

רקפת

מורשת

סלאמה ללא 

מריסאת

בסיס צלמון

יום שישי

שורשים

יעד

עצמון

מט״י משגב

רקפת

סלאמה ללא 

מריסאת

יום שלישי
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שירותים
ליישובי
אגף שפ״ע ואיכות הסביבהמשגב

טל אל

לבון

הר חלוץ

תובל

לבון

הר חלוץ

תובל

פלך

שורשים

הררית

יחד

אבטליון

אשבל

אשחר

יובלים

שורשים

רקפת

יעד

עצמון

יום רביעי

טלאל

הר חלוץ

לבון

כישור

תובל

פלך

שורשים

יובלים

אשחר

אשבל

רקפת

עצמון

יעד

קורנית

מנוף

שכניה

גזם

גושית

צורית

גילון

לבון

הר חלוץ

פלך

תובל

מנוף

שכניה

קורנית

טלאל

גילון

צורית

מנוף

שכניה

קורנית

מורשת

מצפה אביב

דמיידה

מורשת

מצפה אביב

טלאל

יום ראשון

יודפת

אבטליון

יחד

הררית

כמון

מכמנים

כמאנה

מורן

ראס אל עין

לוטם

מעלה צביה

חוסניה

מנוף

שכניה

קורנית

יודפת

יחד

אבטליון

הררית

יום שני

אשבל

אשחר

יובלים

שורשים

רקפת

מורשת

מצפה אביב

מורשת

מצפה אביב

ראס אל עין

חרשים

דמיידה

צוריתגילון

יום חמישי

מורןאורגני

ראס אל עין

סלאמה

לוטם

חוסניה

יום שישי

כמון

מכמנים

מורן

חרשים

מעלה צביה

אשבל

אשחר

יובלים

יעד

עצמון

רקפת

יודפת

כמון

מכמנים

כמאנה

לבון

הר חלוץ

כישור

תובל

פלך

יום שלישי

גילון

צורית

חרשים

מורן

כמון

מכמנים

חוסניה

מעלה צביה

לוטם

ראס אל עין

הררית

יחד

אבטליון

יודפת

מורשת

מצפה אביב

סלאמה

אריזות

פינוי כל 52 יום אריזות זכוכית
פח סגול

שוטף בהתאם לצורך מתקני 
טקסטיל

מתקני נייר
פח כחול

פעם בשבועיים

תוכנית עבודה לפינוי
זרמים נוספים |

כמאנה

יעד

עצמון

לוטם

סלאמה

פעם בשבוע/ שבועיים קרטון
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טלפוןמיילתפקידשם 

shmulik@misgav.org.il04-9902312מנהל פיתוח עסקי ומנכ"ל החכ"לשמוליק דודאי

office@mec.org.il04-9990106מזכירת החברהמיקי ברוך

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד
קידום ופיתוח מיזמים עסקיים במועצה לטובת התושבים והמועצה.

מתן שירות לבעלי עסקים, יזמים ועסקים הפועלים בשטח המועצה.

הגדלת הכנסות המועצה ממקורות שאינם ארנונה למגורים.

רשימת קשר

      ]
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פיתוח כלכלי
)החברה הכלכלית(

טלפוןמיילתפקידשם 

shmulik@misgav.org.il04-9902312מנהל פיתוח עסקי ומנכ"ל החכ"לשמוליק דודאי

office@mec.org.il04-9990106מזכירת החברהמיקי ברוך

tsionbha@gmail.com04-9990106מנהל הרחבות יישוביםציון ברכה

yair@mec.org.il04-9990106סגן מנהל הרחבותיאיר שושני

lina@mec.org.il04-9990106אחראית פניות משתכניםלינה עאלם

smadar@mec.org.il04-9990106מנהלת חשבונותסמדר בן חמו

liran@mec.org.il04-9990106מנהלת כספיםלירן שר

michal@gmail.com04-9990106מנהל האברועי אלישע

pini@mec.org.il04-9990106סמנכ"ל תפעולפיני בלחסן

michal.bell82@gmail.com050-9737660מנהלת האבמיכל בלין

mailto:shmulik%40misgav.org.il?subject=
mailto:office%40mec.org.il?subject=
mailto:shmulik%40misgav.org.il?subject=
mailto:office%40mec.org.il?subject=
mailto:tsionbha%40gmail.com?subject=
mailto:yair%40mec.org.il?subject=
mailto:lina%40mec.org.il?subject=
mailto:smadar%40mec.org.il?subject=
mailto:liran%40mec.org.il?subject=
mailto:michal%40gmail.com?subject=
mailto:pini%40mec.org.il?subject=
mailto:michal.bell82%40gmail.com?subject=


סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פיתוח עסקי 
ביישובים

ליווי מקצועי והסרת לפי דרישהבאופן שוטףרשות
חסמים

ייזום וניהול 
הפרוייקטים

 לכל היישוביםללא עלות

שיפור רשת 
האינטרנט 
ביישובים

קידום הנושא מול ביוזמת המועצה רשות
הגופים הרלבנטיים 
בהתבסס על מיפוי 

צרכים

הצפת צרכים, 
פתרון חסמים 

בתהליך היישום

 לכל היישוביםללא עלות

החברה הכלכלית]    [      
חובת המועצה/ השירות

לבחירת היישוב
מועד אספקה/ 

נורמת שירות
לפי דרישת 

היישוב/קבוע/ 
ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

פיתוח עסקי 
ביישובים

ליווי מקצועי והסרת לפי דרישהבאופן שוטףרשות
חסמים

ייזום וניהול 
הפרוייקטים

 לכל היישוביםללא עלות

שיפור רשת 
האינטרנט 
ביישובים

קידום הנושא מול ביוזמת המועצה רשות
הגופים הרלבנטיים 
בהתבסס על מיפוי 

צרכים

הצפת צרכים, 
פתרון חסמים 

בתהליך היישום

 לכל היישוביםללא עלות

      ]

סל
שירותים
ליישובי
משגב

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

סיוע ליזמים 
ועסקים מקומיים

מידע וסיוע ליזמים לפי דרישהבאופן שוטףרשות
ועסקים מקומיים

 לכל היישובים והתושביםללא עלותאין אחריות

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת 
היישוב/קבוע/ 

ביוזמת המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

ניהול הפיתוח לפי דרישהבאופן שוטףרשותהרחבות ביישובים
הציבורי והמגרשים 

בהרחבה

שותפות במנהלת 
ההרחבה

ללא עלות מעבר 
לתשלומי המשתכנים

 לחלק מהיישובים
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טלפוןמיילתפקידשם

052-3755006 וטלפון בית uziel@misgav.org.ilרב המועצההרב עוזיאל אליהו
למקרים דחופים 04-9999181

04-9902353 או galitp@misgav.org.il04-9902300מזכירת לשכת הרבגלית פינטו

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד
מתן שירותי דת ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה. הענקת יחס אישי והוגן לכל תושבי המועצה.

רשימת קשר

23

[      לשכת הרב

mailto:uziel%40misgav.org.il?subject=
mailto:galitp%40misgav.org.il?subject=
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      ]

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

הענקת שירותי 
כשרות לענף המזון

לבדוק ולספק לפי דרישהבהתאם לצורךחובה
תעודת כשרות 
לעסק העומד 

בכללים

הנגשת השירות 
לעסקים הפועלים 

ביישוב

 לכל העסקיםללא עלות

טיפול בנפטרים 
והבאתם לקבורה

ביצוע כל הסדרי לפי דרישהבהתאם לצורךחובה
ההלוויה בהתאם 
לכללים ובתיאום 

עם המשפחה

להנגיש את השירות 
למשפחות הנפטרים

 ליישובים היהודיםללא עלות

תקצוב פרוייקט 
שנת מצווה ישובית 

פנייה ליישובים ביוזמת המועצהבתיאום עם היישוברשות
בהתאם לתקציב

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

טיפול בתשמישי 
קדושה המצריכים 

גניזה

ביצוע בהתאם לפי דרישהבתיאום עם היישוברשות
לצורך

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

בדיקה של ספרי 
התורה בבתי 

הכנסת בישובים

ביצוע בהתאם לפי דרישהבתיאום עם היישוברשות
לצורך

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

סיוע ותגבור מנייני 
תפילה בבתי כנסת 

בישובי בתקופת 
החגים

עפ"י דרישה רשות
ובתיאום אחת 

לשנה 

ביצוע בהתאם לפי דרישה
לצורך

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

קיום מפגשי מובילי 
תפילה בישובים

ביצוע בהתאם לפי דרישהבתיאום עם היישוברשות
לצורך

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

ביצוע תחזוקה קבועבאופן שוטףחובהתחזוקת מקוואות
שוטפת

פנייה במקרה של 
תקלות

מועצהליישובים היהודיםללא עלות
ומשרד הדתות

ביצוע בהתאם לפי דרישהבתיאום עם היישוברשותשיפוץ מקוואות
לתקציב

 ליישובים היהודיםללא עלותפנייה ללשכת הרב

סל
שירותים
ליישובי
משגב

      ]
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סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד
להוביל את תחומי הפנאי עבור תושבי המועצה תוך פיתוח שותפויות עם ובין ישובים וגורמים נוספים במרחב.

יצירת היצע מגוון של פעילות מהנה, מקצועית, איכותית, חינוכית ומונגשת ברחבי המועצה.

רשימת קשר

25

מרכז קהילתי
      ]

איילת בראונשטיין
נגה פרייס

מנהלת הלהקות והמחול
מנהלת מקצועית מחול

lehakot@misgav.org.il
ulpana@misgav.org.il

054-4648628
04-9902389

oz@misgav.org.il04-9902368מנהל מחלקת הספורטעוז דודאי
אלון בר
אניה שני

מנהל הקונסרבטוריון
מחלקת תרבות

alonb@misgav.org.il
tarbut@misgav.org.il

04-9902378
04-9902016

לורן סמט
רותם וצלר-אוחנה

אייל יסוד
ניל יבין

אופיר מצליח
יואב לבנטר

מנהלת אשכול דרום
מנהלת מחלקת נוער

מנהל אשכול מרכז - מחלקת נוער
מנהלת אשכול צפון - מחלקת נוער

רכזת אזור משגב - האיחוד החקלאי
רכז אזור משגב - הנוער העובד והלומד

eshcold@misgav.org.il
noar@misgav.org.il

eshkolm@misgav.org.il
eshkolz@misgav.org.il

ofirm@ihudnik.co.il
yoavlev40@gmail.com

04-9902323
04-9902093

054-6735128
052-2668710
054-7494059
054-9730050

yaelz@misgav.org.il04-9904133מנהלת המחוליעל זבולון
אלונה גרנות

נגה פרייס
מנהלת הלהקות והמחול
מנהלת מקצועית מחול

lehakot@misgav.org.il
ulpana@misgav.org.il

054-4648628
04-9902389

oz@misgav.org.il04-9902368מנהל מחלקת הספורטעוז דודאי
אלון בר
אניה שני

מנהל הקונסרבטוריון
מחלקת תרבות

alonb@misgav.org.il
tarbut@misgav.org.il

04-9902378
04-9902016

לורן סמט
רותם וצלר-אוחנה

אייל יסוד
ניל יבין

אופיר מצליח
רון דרסן

רכזת העשרה ומנהלת אשכול דרום
מנהלת מחלקת נוער

מנהל אשכול מרכז - מחלקת נוער
מנהלת אשכול צפון - מחלקת נוער

רכזת אזור משגב - האיחוד החקלאי
רכז אזור משגב - הנוער העובד והלומד

hashara@misgav.org.il
noar@misgav.org.il

eshkolm@misgav.org.il
eshkolz@misgav.org.il

ofirm@ihudnik.co.il
rondarsan@gmail.com

04-9902323
04-9902093

054-6735128
052-2668710
054-7494059
054-9730050

maayan@misgav.org.il072-2602130מנהלת מחלקת קהילהמעין בלוך
lehava@misgav.org.il050-8226543רכז תכנית להב״הענת ספיאשוילי

dganit.peretz@gmail.com054-2554883רכזת תכנית ״רעים״דגנית פרץ
יואב לונטר

מחמוד סוואעד
שלום אמסלם

דינה חורב
יפעת קדם יהז

שגית שטרייזנט

רכז תכנית ״שווים״
רכז בדואים

מנהל מועדון כפרי
מנהלת קשרי לקוחות - מועדון כפרי

רכזת הדרכה חברה בדואית
גזברות

yoavlev40@gmail.com
sa.m1971@hotmail.com
shalom@misgav.org.il

dinah@misgav.org.il
yifatk@misgav.org.il

ksafim@misgav.org.il

052-8224408
052-29272122

04-8839894
04-8839894
04-9902130
04-9904124

טלפוןמיילתפקידשם

sivang@misgav.org.il058-4005687מנהלת מרכז קהילתי משגבסיוון גולדמן
kehilaty@misgav.org.il04-9902322מזכירת מרכז קהילתי משגבאושרת סלומון

gviya@misgav.org.il04-9902394אחראית גבייהאלכס לויאש
ilanit@misgav.org.il04-9902361רכזת כ"א ושכראילנית כהן

elena@misgav.org.il04-9902382מנהלת חשבונותילנה ורשינסקי
chen@misgav.org.il04-9902361חשבת שכרחן שנקר

shivk@misgav.org.il04-6986504רכזת שיווק ופרסוםאיילת כהן
srurmoti@misgav.org.il052-3499072רכז הסעים וביטחוןמוטי סרור

victor@misgav.org.il04-9902075מנהל אחזקה ותפעול ואחראי בטיחותויקטור אוזן

mailto:lehakot%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:ulpana%40misgav.org.il?subject=
mailto:oz%40misgav.org.il?subject=
mailto:alonb%40misgav.org.il?subject=
mailto:tarbut%40misgav.org.il?subject=
mailto:eshcold%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:noar%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:eshkolm%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:eshkolz%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:ofirm%40ihudnik.co.il%0D?subject=
mailto:yoavlev40%40gmail.com%0D?subject=
mailto:yaelz%40misgav.org.il?subject=
mailto:lehakot%40misgav.org.il?subject=
mailto:oz%40misgav.org.il?subject=
mailto:alonb%40misgav.org.il?subject=
mailto:tarbut%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:hashara%40misgav.org.il?subject=
mailto:maayan%40misgav.org.il?subject=
mailto:lehava%40misgav.org.il?subject=
mailto:dganit.peretz%40gmail.com?subject=
mailto:yoavlev40%40gmail.com%0D?subject=
mailto:yoavlev40%40gmail.com%0D?subject=
mailto:sa.m1971%40hotmail.com%0D?subject=
mailto:shalom%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:shalom%40misgav.org.il%0D?subject=
mailto:dinah%40misgav.org.il?subject=
mailto:yifatk%40misgav.org.il?subject=
mailto:ksafim%40misgav.org.il?subject=
mailto:sivang%40misgav.org.il?subject=
mailto:kehilaty%40misgav.org.il?subject=
mailto:gviya%40misgav.org.il?subject=
mailto:ilanit%40misgav.org.il?subject=
mailto:elena%40misgav.org.il?subject=
mailto:chen%40misgav.org.il?subject=
mailto:shivk%40misgav.org.il?subject=
mailto:srurmoti%40misgav.org.il?subject=
mailto:victor%40misgav.org.il?subject=
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חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

הפעלת מערך קבועפעם בשבוערשותחוג לכל ילד
החוגים בבתי 

הספר או ביישובים 
בהתאם לתנאים

במקרה של קיום 
ביישוב- שימוש 
במתקני היישוב

לכל ילדי כיתות 0
ד'-ה' במועצה

בהתאם לתקציב  
משרד החינוך

אירועי תרבות 
בישובים

בחלק מהמקרים ביוזמת המועצהבתאום עם הישוברשות
הפקת האירוע 
ובחלקם ייעוץ 

מקצועי, הנגשת 
סיוע חיצוני 

וסבסוד, ליווי 
וועדות התרבות 

ביישובים

להעמיד את 
מתקניו ולבחור את 
קהלי היעד לאירועי 

התרבות

 משתנהלכל היישוביםתלוי אירוע

סיוע בקיום אירועי 
ספורט יישוביים

יעוץ לישובים וליווי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
וועדות ספורט 

בנוגע לאירועים 
ישוביים בתחום 

הספורט

 שווה כסףלכל היישוביםתלוי אירועהפקת האירוע

הנגשת תוצאות 
מדד הקהילתיות

ביוזמת המועצה לפי רצון היישוברשות
ולפי דרישה

הנגשת תוצאות 
המדד: הצגתן 

ביישוב, הכשרת 
ליווי יישום תהליכי 

עבודה יישוביים 
בהמשך לתוצאות.

הגשת דוח 
התוצאות בנוכחות 
יו"ר, מנהל קהילה,

צוות המדד 
ומשתתפים נוספים.
בניית דרכים וצוות 

עבודה להמשך

 1,035,000לכל היישובים

העסקת מנהלי 
חינוך בישובים

העסקת הרכזים, לפי דרישהלאורך כל השנהרשות
תקצוב של 30% 

מעלות מעביד 
לחצי משרה 

בשיעור משרות 
לפי כמות הילדים 

ביישוב, הנחייה 
וליווי מקצועי 

וועדת הנוער 
ביישוב מלווה 

ומנחה את פעילות 
מנהל החינוך 

ביישוב

70% משכר מנהל 
החינוך

 כ-390,000לכל היישובים

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

הפעלת מערך קבועפעם בשבוערשותחוג לכל ילד
החוגים בבתי 

הספר או ביישובים 
בהתאם לתנאים

במקרה של קיום 
ביישוב- שימוש 
במתקני היישוב

לכל ילדי כיתות 0
ד'-ה' במועצה

בהתאם לתקציב  
משרד החינוך

אירועי תרבות 
בישובים

בחלק מהמקרים ביוזמת המועצהבתאום עם הישוברשות
הפקת האירוע 
ובחלקם ייעוץ 

מקצועי, הנגשת 
סיוע חיצוני 

וסבסוד, ליווי 
וועדות התרבות 

ביישובים

להעמיד את 
מתקניו ולבחור את 
קהלי היעד לאירועי 

התרבות

 משתנהלכל היישוביםתלוי אירוע

סיוע בקיום אירועי 
ספורט יישוביים

יעוץ לישובים וליווי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
וועדות ספורט 

בנוגע לאירועים 
ישוביים בתחום 

הספורט

 שווה כסףלכל היישוביםתלוי אירועהפקת האירוע

העסקת רכזי נוער 
ושכב"ג עבור 

פעילות ילדים 
ונוער בישובים

בהתאם להיקף רשות
המשרה

ביוזמת המועצה 
ולפי דרישה

העסקת הרכזים, 
תקצוב של 30% 

מעלות מעביד 
בשיעור משרות 

לפי כמות הילדים 
ביישוב, הנחייה 

וליווי מקצועי של 
הרכזים וועדות 

הנוער

וועדת הנוער 
ביישוב מלווה 

ומנחה את פעילות 
הרכז ביישוב

 1,035,000לכל היישובים70% משכר הרכזים

העסקת מנהלי 
חינוך בישובים

העסקת הרכזים, לפי דרישהלאורך כל השנהרשות
תקצוב של 30% 

מעלות מעביד 
לחצי משרה 

בשיעור משרות 
לפי כמות הילדים 

ביישוב, הנחייה 
וליווי מקצועי 

וועדת הנוער 
ביישוב מלווה 

ומנחה את פעילות 
מנהל החינוך 

ביישוב

70% משכר מנהל 
החינוך

 כ-390,000לכל היישובים

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

הפעלת מערך קבועפעם בשבוערשותחוג לכל ילד
החוגים בבתי 

הספר או ביישובים 
בהתאם לתנאים

במקרה של קיום 
ביישוב- שימוש 
במתקני היישוב

לכל ילדי כיתות 0
ד'-ה' במועצה

בהתאם לתקציב  
משרד החינוך

אירועי תרבות 
בישובים

בחלק מהמקרים ביוזמת המועצהבתאום עם הישוברשות
הפקת האירוע 
ובחלקם ייעוץ 

מקצועי, הנגשת 
סיוע חיצוני 

וסבסוד, ליווי 
וועדות התרבות 

ביישובים

להעמיד את 
מתקניו ולבחור את 
קהלי היעד לאירועי 

התרבות

 משתנהלכל היישוביםתלוי אירוע

סיוע בקיום אירועי 
ספורט יישוביים

יעוץ לישובים וליווי לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
וועדות ספורט 

בנוגע לאירועים 
ישוביים בתחום 

הספורט

 שווה כסףלכל היישוביםתלוי אירועהפקת האירוע

העסקת רכזי נוער 
ושכב"ג עבור 

פעילות ילדים 
ונוער בישובים

בהתאם להיקף רשות
המשרה

ביוזמת המועצה 
ולפי דרישה

העסקת הרכזים, 
תקצוב של 30% 

מעלות מעביד 
בשיעור משרות 

לפי כמות הילדים 
ביישוב, הנחייה 

וליווי מקצועי של 
הרכזים וועדות 

הנוער

וועדת הנוער 
ביישוב מלווה 

ומנחה את פעילות 
הרכז ביישוב

 1,035,000לכל היישובים70% משכר הרכזים

העסקת מנהלי 
חינוך בישובים

העסקת הרכזים, לפי דרישהלאורך כל השנהרשות
תקצוב של 30% 

מעלות מעביד 
לחצי משרה 

בשיעור משרות 
לפי כמות הילדים 

ביישוב, הנחייה 
וליווי מקצועי 

וועדת הנוער 
ביישוב מלווה 

ומנחה את פעילות 
מנהל החינוך 

ביישוב

70% משכר מנהל 
החינוך

 כ-390,000לכל היישובים

מרכז קהילתי]    [      

      ]
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טלפוןמיילתפקידשם

michal@merchavim-misgav.org.il04-9990314מנהלת העמותהמיכל חונן
adi@merchavim-misgav.org.il04-9990314מזכירת העמותהעדי קרואני

sari@merchavim-misgav.org.il04-9990314רכזת תחום לימודים ופנאישרי רבון
kineret@merchavim-misgav.org.il04-9990314רכזת פעילות ביישובים ותכניות מקצועיותכנרת מלר

yousra@merchavim-misgav.org.il04-9990314רכזת פעילות ביישובים הבדואיםיוסרא אברהם סועאד
adva@merchavim-misgav.org.il04-9990314אחראית קתדרת ערב, פרויקטים וטיוליםאדוה נמרוד
dror@merchavim-misgav.org.il04-9990314אב קהילה, תכנית "קהילה בקשר"דרור ראוך

yochi@merchavim-misgav.org.il04-9990314מנהלניתיוכי וינשטיין

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד
פיתוח, קידום והפעלת שירותים בכל תחומי החיים לרווחת ושיפור איכות החיים של התושבים הוותיקים בתחום המועצה האזורית 

משגב, בתחומי חברה, תרבות, בריאות, רווחה אישית,  כלכלה,  נגישות, סיעוד, שעות הפנאי, התעסוקה ועוד. כל זאת, במטרה להפוך 

את יישובי משגב למקום  בו ניתן להתבגר ולהזדקן בכבוד, עם שירותים מותאמים באופן מיטבי. לאפשר קהילה רב דורית צומחת 

ומתפתחת, כשהוותיקים מהווים נדבך חשוב בקהילה, תורמים ונתרמים.

רשימת קשר
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עמותת מרחבים

      ]
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חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערותהערות

ליווי מקצועי 
לועדות וותיקים

העסקת רכזת קבועבתאום עם הישובחובה
מקצועית לתכניות 
לוותיקים בישובים

ליווי מקצועי 
לועדות וותיקים 
בישובים וסיוע 
במיפוי צרכים 

ובפיתוח שירותים

הקמת נציגות 
יישובית לנושא 
הקצאת תקציב 
ומרחב פעילות 
מותאם ומונגש

 לכל היישוביםלהחלטת היישוב

פיתוח שירותים 
לותיק בתוך 

היישובים

סיוע לפיתוח לפי דרישהבתאום עם הישוברשות
שירותים בהתאם 

לתהליך אסטרטגי 
למיפוי צרכים

הקצאת תקציב 
ומרחב פעילות

תלוי בהיקף 
השירות

 לכל היישובים

הפעלת תכנית 
"קהילה לדורות": 

1. תהליך אסטרטגי. 
2. העסקת רכז 
וותיקים יישובי.

3. בניית סל 
שירותים לוותיק

סיוע בתהליך ביוזמת המועצהשנתירשות
האסטרטגי, העסקת 

רכז הוותיקים 
היישובי וליווי 
מקצועי שלו, 

גיבוש והפעלת סל 
השירותים

הקצאת כוח האדם 
הדרוש לליווי 

התהליך והתקציב 
הדרוש להעסקת 

הרכז

70% משכר הרכז
וסל השירות

פיילוט בכמה 
יישובים 

 

תכנית "חברותא" 
פעילות חברתית 
שבועית קבועה 
לוותיקי היישוב 

הפעלת התכניתלפי דרישהפעילות שבועית רשות
וסיוע במימון

מינוי רכז לתכנית, 
השתתפות במימון 

והקצאת מרחב 
פעילות

 ₪ 7,000-4,000
לשנה 

מותנה בתקציבי חלק מהיישובים
משרד הרווחה

מותנה בתקציבי 
משרד הרווחה

"בתים חמים"- 
פעילות חברתית 
שבועית קבועה 
לוותיקי היישוב 

 ליווי מקצועי וסיוע לפי דרישהפעילות שבועית רשות
במימון ובחלק 

מהישובים העסקת 
מדריך/ רכז

בניית תכנית 
פעילות שבועית 

מינוי  רכז, 
השתתפות במימון 

והקצאת מקום

מותנה בתקציבי חלק מהיישובים4,000 ₪ לשנה 
משרד הרווחה

מותנה בתקציבי 
משרד הרווחה

מועדונים לותיק 
בכפרים הבדואים

העסקת צוות, ביוזמת המועצהבאופן שוטףחובה
גיבוש תכנית 

פעילות, הסעות 
וארוחות

הקצאת מקום 
מתאים ומונגש 

לפעילות המועדון, 
השתתפות במימון 

הפעילות, סיוע 
בשיווק הפעילות

 ₪ 9,000-35,000
לשנה תלוי בגודל 

הישוב

לכל היישובים 
הבדואים

בערב אל נעים 
יחל לאחר פתיחת 

המרכז הרב 
תכליתי

בערב אל נעים 
יחל לאחר פתיחת 

המרכז הרב 
תכליתי

עמותת מרחבים]    [      

      ]

סל
שירותים
ליישובי
משגב
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טלפוןמיילתפקידשם

נבות זיסו גולדווין
יפה הרטמן

מנהל אגף פיתוח יישובים
מזכירת האגף

navot@misgav.org.il
yaffa@misgav.org.il

04-9902024 נייד 052-3743903
04-9902359

misgav4u@misgav.org.il04-990411מנהל תחום צעירים וקליטהעופר אסטמקר פרידמן
04-9902308 נייד noap@misgav.org.il050-6420784רכזת תהליכים קהילתיים בישוביםעו"ס נועה פולבר )רווחה(

04-9902097 נייד vahed@misgav.org.il052-9547000רכזת צח"י בישובים הבדואיםעו"ס ואעד טאעא

waeled@misgav.org.il052-9277042רכז מוניציפלי חוסנייה וכמאנהואליד סואעד
salah@misgav.org.il058-5223433רכז מוניציפלי ראס אל עין ודמיידהסלאח סואעד
naif@misgav.org.il052-2693219רכז מוניציפלי סלמהנאיף סואעד

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד
טיוב ממשקי העבודה שבין היישובים למועצה ולהפך.

סיוע לפיתוח יישובי המועצה כיישובים רב דוריים, קהילתיים, המנוהלים בצורה מקצועית ועצמאית, תוך ערבות הדדית ומעורבות תושבים.

פיתוח ומתן שירותים ליישובי המועצה בשגרה ובחירום.    

רשימת קשר
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פיתוח יישובים

      ]
טלפוןמיילתפקידשם

04-9902024 נייד navot@misgav.org.il052-3743903מנהל מחלקת פיתוח ישוביםנבות זיסו גולדווין
misgav4u@misgav.org.il04-990411מנהל תחום צעירים וקליטהעופר אסטמקר פרידמן

04-9902308 נייד noap@misgav.org.il050-6420784רכזת תהליכים קהילתיים בישוביםעו"ס נועה פולבר
04-9902097 נייד vahed@misgav.org.il052-9547000רכזת צח"י בישובים הבדואיםעו"ס ואעד טאעא

waeled@misgav.org.il052-9277042רכז מוניציפלי חוסנייה וכמאנהואליד סואעד
salah@misgav.org.il058-5223433רכז מוניציפלי ראס אל עין ומינהלת הר כמוןסלאח סואעד
naif@misgav.org.il052-2693219רכז מוניציפלי סלמהנאיף סואעד

chayim@misgav.org.il052-3341310רכז מוניציפלי ערב אל נעים ודמיידהחיים ריס

mailto:navot%40misgav.org.il?subject=
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mailto:misgav4u%40misgav.org.il?subject=
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mailto:waeled%40misgav.org.il?subject=
mailto:salah%40misgav.org.il?subject=
mailto:naif%40misgav.org.il?subject=
mailto:navot%40misgav.org.il?subject=
mailto:misgav4u%40misgav.org.il?subject=
mailto:noap%40misgav.org.il?subject=
mailto:vahed%40misgav.org.il?subject=
mailto:waeled%40misgav.org.il?subject=
mailto:salah%40misgav.org.il?subject=
mailto:naif%40misgav.org.il?subject=
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חובת המועצה/ השירות

לבחירת היישוב
מועד אספקה/ 

נורמת שירות
לפי דרישת היישוב/

קבוע/ ביוזמת 
המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

ליווי והכשרת צוותי 
הצח"י היישוביים

ליווי הצוותים, ביוזמת המועצהשוטףחובה
ארגון הכשרות 

מקצועיות ועריכת 
תרגילים

גיוס ושימור 
מתנדבים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי וועדות 
הקליטה והצעירים 

ביישובים

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטף רשות
ועריכת הכשרות

 לכל היישוביםללא עלותהפעלת ועדות 

ניהול וועדת 
הקבלה האזורית

תיאום וביצוע לפי דרישהבתיאוםחובה
הליכי וועדת 

הקבלה בתיאום 
עם היישוב, 

המועמד, מכון 
האבחון והחטיבה 

להתיישבות

קשר עם המועצה 
וייצוג עמדת 

היישוב בוועדה

ניתן גם להרחבות יישובים קהילתיים ללא עלות
בקיבוצים

גיבוש ועדכון סל 
שירותים ליישובים

לגבש ולעדכן ביוזמת המועצהבתיאוםחובה
את סל השירותים 

בתיאום עם 
היישובים

להשתתף בתהליכי 
העדכון ולהציף 

פערים וצרכים

 לכל היישוביםללא עלות

עידוד שיתופי 
פעולה בין יישוביים

עידוד שיתופי ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
פעולה בין יישובים 

וביזור שירותי 
המועצה ליישובים 
המרוחקים ממרכז 

המועצה

ליצור שיתופי 
פעולה על בסיס 

מיפוי צרכים אזורי

 לכל היישוביםתלוי בפעילות

ליווי תהליכים 
קהילתיים ביישובים

״יישוב לדורות״

להציע סל תהליכים לפי דרישהבתיאוםרשות
ומלווים מקצועיים 
התואמים את צרכי 
היישובים ומטפחים 

ערכים קהילתיים

ליזום תהליכים 
קהילתיים לפיתוח 

היישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכשרת בעלי 
תפקידים

עריכת פורומים ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
וקורסים מקצועיים 

לטובת עדכון, 
למידה הדדית 

והעשרה של בעלי 
תפקידים ביישובים

לשתף פעולה 
וליזום תהליכי 
למידה ותכנים 

מקצועיים

 לכל היישובים0

עריכת תכניות 
לכיבוי אש 

ביישובים

ליזום ולנהל את ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ההליך התכנוני

לפנות בבקשה 
לביצוע תכנית 
ולסייע לצוות 

התכנון

 לכל היישובים0

קידום דילול וקווי 
חיץ ביישובים

להקצות תקציב ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ייעודי בכל שנה 

לפנות בבקשה 
לביצוע ולגבש 
סדרי עדיפויות

1/3 מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

[      להמשך הטבלה

סל
שירותים
ליישובי
משגב



סל שירותים ליישובי משגב | מועצה אזורית משגב פיתוח יישובים]    [      

      ]

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

ליווי והכשרת צוותי 
הצח"י היישוביים

ליווי הצוותים, ביוזמת המועצהשוטףחובה
ארגון הכשרות 

מקצועיות ועריכת 
תרגילים

גיוס ושימור 
מתנדבים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי וועדות 
הקליטה והצעירים 

ביישובים

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטף רשות
ועריכת הכשרות

 לכל היישוביםללא עלותהפעלת ועדות 

ניהול וועדת 
הקבלה האזורית

תיאום וביצוע לפי דרישהבתיאוםחובה
הליכי וועדת 

הקבלה בתיאום 
עם היישוב, 

המועמד, מכון 
האבחון והחטיבה 

להתיישבות

קשר עם המועצה 
וייצוג עמדת 

היישוב בוועדה

ניתן גם להרחבות יישובים קהילתיים 0
בקיבוצים

גיבוש ועדכון סל 
שירותים ליישובים

לגבש ולעדכן ביוזמת המועצהבתיאוםחובה
את סל השירותים 

בתיאום עם 
היישובים

להשתתף בתהליכי 
העדכון ולהציף 

פערים וצרכים

 לכל היישובים0

גיבוש והפעלת 
מודל אשכולות 

לגבש מענה ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
לעידוד שיתופי 

פעולה בין יישובים 
וביזור שירותי 

המועצה ליישובים 
המרוחקים ממרכז 

המועצה

ליצור שיתופי 
פעולה על בסיס 

מיפוי צרכים אזורי

 לכל היישוביםתלוי בפעילות

ליווי תהליכים 
קהילתיים ביישובים

להציע סל תהליכים לפי דרישהבתיאוםרשות
ומלווים מקצועיים 
התואמים את צרכי 
היישובים ומטפחים 

ערכים קהילתיים

ליזום תהליכים 
קהילתיים לפיתוח 

היישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכשרת בעלי 
תפקידים

עריכת פורומים ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
וקורסים מקצועיים 

לטובת עדכון, 
למידה הדדית 

והעשרה של בעלי 
תפקידים ביישובים

לשתף פעולה 
וליזום תהליכי 
למידה ותכנים 

מקצועיים

 לכל היישובים0

עריכת תכניות 
לכיבוי אש 

ביישובים

ליזום ולנהל את ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ההליך התכנוני

לפנות בבקשה 
לביצוע תכנית 
ולסייע לצוות 

התכנון

 לכל היישובים0

קידום דילול וקווי 
חיץ ביישובים

להקצות תקציב ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ייעודי בכל שנה 

לפנות בבקשה 
לביצוע ולגבש 
סדרי עדיפויות

1/3 מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

הערות

ליווי והכשרת צוותי 
הצח"י היישוביים

ליווי הצוותים, ביוזמת המועצהשוטףחובה
ארגון הכשרות 

מקצועיות ועריכת 
תרגילים

גיוס ושימור 
מתנדבים

 לכל היישוביםללא עלות

ליווי וועדות 
הקליטה והצעירים 

ביישובים

ליווי מקצועי ביוזמת המועצהשוטף רשות
ועריכת הכשרות

 לכל היישוביםללא עלותהפעלת ועדות 

ניהול וועדת 
הקבלה האזורית

תיאום וביצוע לפי דרישהבתיאוםחובה
הליכי וועדת 

הקבלה בתיאום 
עם היישוב, 

המועמד, מכון 
האבחון והחטיבה 

להתיישבות

קשר עם המועצה 
וייצוג עמדת 

היישוב בוועדה

ניתן גם להרחבות יישובים קהילתיים 0
בקיבוצים

גיבוש ועדכון סל 
שירותים ליישובים

לגבש ולעדכן ביוזמת המועצהבתיאוםחובה
את סל השירותים 

בתיאום עם 
היישובים

להשתתף בתהליכי 
העדכון ולהציף 

פערים וצרכים

 לכל היישובים0

גיבוש והפעלת 
מודל אשכולות 

לגבש מענה ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
לעידוד שיתופי 

פעולה בין יישובים 
וביזור שירותי 

המועצה ליישובים 
המרוחקים ממרכז 

המועצה

ליצור שיתופי 
פעולה על בסיס 

מיפוי צרכים אזורי

 לכל היישוביםתלוי בפעילות

ליווי תהליכים 
קהילתיים ביישובים

להציע סל תהליכים לפי דרישהבתיאוםרשות
ומלווים מקצועיים 
התואמים את צרכי 
היישובים ומטפחים 

ערכים קהילתיים

ליזום תהליכים 
קהילתיים לפיתוח 

היישוב

50% מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

הכשרת בעלי 
תפקידים

עריכת פורומים ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
וקורסים מקצועיים 

לטובת עדכון, 
למידה הדדית 

והעשרה של בעלי 
תפקידים ביישובים

לשתף פעולה 
וליזום תהליכי 
למידה ותכנים 

מקצועיים

 לכל היישוביםללא עלות

עריכת תכניות 
לכיבוי אש 

ביישובים

ליזום ולנהל את ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ההליך התכנוני

לפנות בבקשה 
לביצוע תכנית 
ולסייע לצוות 

התכנון

 לכל היישוביםללא עלות

קידום דילול וקווי 
חיץ ביישובים

להקצות תקציב ביוזמת המועצהבתיאוםרשות
ייעודי בכל שנה 

לפנות בבקשה 
לביצוע ולגבש 
סדרי עדיפויות

1/3 מהעלות 
בפועל

 לכל היישובים

סל
שירותים
ליישובי
משגב
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טלפון מיילתפקידשם 

סמי ניסן
מאירה טואג

מנכ"ל קולחי משגב
גזברות - הנהח"ש

sami@kmisgav.co.il
meira@kmisgav.co.il

04-9990165 שלוחה 2509/ 052-4725151 
04-9990165 שלוחה 2505/ 052-3054865

04-9990165 שלוחה sarit@kmisgav.co.il052-2995358 /2504גזברות - גביה ותשלומיםשרית שבו
דקל שרגא

עליזה דרעי
גזברות - גביה ואכיפה

גזברות - גביה ותשלומים
dekel@kmisgav.co.il
aliza@kmisgav.co.il

04-9990165 שלוחה 2501/ 052-3235074
04-9990165 שלוחה 2502/ 052-2301669

04-9990165 שלוחה galit@kmisgav.co.il052-8041439 /2506מנהלת שרות לקוחות ויח"צגלית הוך
04-9990165 שלוחה leonid@kmisgav.co.il052-6673681 /2511מהנדס ומנהל פרוייקטיםלאוניד זלוטניקוב

04-9990163 שלוחה yoram@kmisgav.co.il052-4410689 /2510מנהל תחום ביוביורם קורן
04-9990165 שלוחה marti@kmisgav.co.il052-5958020 /2512מנהל תחום מיםמרטי קרפל

04-9990165 שלוחה moran@kmisgav.co.il052-6704909 /2507בדיקת היתרי בניה ו-GISמורן גרנביץ' בן הרוש 
04-9990165 שלוחה morans@kmisgav.co.il2500מזכירותמורן שטרית

סל]    [      
שירותים
ליישובי
משגב

ייעוד התאגיד
הקמה, תחזוקה, תפעול ושיקום של תשתיות ביוב ומים ליישובי משגב באופן מקצועי יעיל, שירותי ושומר סביבה.

רשימת קשר
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חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

הקמת תשתיות 
ביוב ומים 

בהרחבות ישובים 
וכן שיקום ושדרוג 

תשתיות קיימות

בהתאם לצורך חובה
ולתקציב מאושר

שיתוף ועדכון מלאהקבוע
בהתאם לתכניות 

הפיתוח של הישוב

בהצטרפות לתאגיד 
המים היישוב 

ישתתף בעלות 
שיקום תשתית 

המים

מים - לישובים 
שהצטרפו לקולחי 

משגב.
ביוב - לכלל 

הישובים

652,860 

תפעול ותחזוקה 
של תשתיות ומתקני 

הביוב לאחזקת 
שבר

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 150,000לכל הישוביםללא עלות

תפעול, תחזוקה 
והפעלה של תחנות 

שאיבה ומתקנים

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 36,000לכל הישוביםללא עלות

הדברת מתקנים 
ומאגרים ציבוריים 
שבבעלות החברה

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 109,000לכל הישוביםללא עלות

דיגום וניטור שפכי 
תעשייה לתורמי 
שפכים בהתאם 

לכללי שפכי 
תעשיה

)רשות המים(

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

השתתפות על פי 
סוג הדיגום

לחלק מהתורמים, 
עפ"י תוכנית 

מאושרת

282,223 

תפעול ותחזוקת 
תשתיות מים 
ואחזקת שבר

לספק ביישובים קבועבאופן שוטףחובה
שחברים בתאגיד

פתיחת קריאה 
במקרה של תקלות

לכל היישובים ללא עלות
שהצטרפו לקולחי 

משגב

196,566 

סל
שירותים
ליישובי
משגב

חובת המועצה/ השירות
לבחירת היישוב

מועד אספקה/ 
נורמת שירות

לפי דרישת היישוב/
קבוע/ ביוזמת 

המועצה

גובה/ שיעור אחריות היישובאחריות המועצה
השתתפות היישוב

ניתן לכל/ לחלק 
מהיישובים

היקף התקציב 
השנתי לשירות

הערות

הקמת תשתיות 
ביוב ומים 

בהרחבות ישובים 
וכן שיקום ושדרוג 

תשתיות קיימות

בהתאם לצורך חובה
ולתקציב מאושר

שיתוף ועדכון מלאהקבוע
בהתאם לתכניות 

הפיתוח של הישוב

בהצטרפות לתאגיד 
המים היישוב 

ישתתף בעלות 
שיקום תשתית 

המים

מים - לישובים 
שהצטרפו לקולחי 

משגב.
ביוב - לכלל 

הישובים

652,860 

תפעול ותחזוקה 
של תשתיות ומתקני 

הביוב לאחזקת 
שבר

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 150,000לכל הישובים0

תפעול, תחזוקה 
והפעלה של תחנות 

שאיבה ומתקנים

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 36,000לכל הישובים0

הדברת מתקנים 
ומאגרים ציבוריים 
שבבעלות החברה

פתיחת קריאה אחזקה מלאהקבועבאופן שוטףחובה
במקרה של תקלות

 109,000לכל הישובים0

מכוני טיהור שפכים 
ותשתיות הולכת 

ביוב

 282,223לכל היישוביםמלאהקבועבאופן שוטףחובה

תפעול ותחזוקת 
תשתיות מים 
ואחזקת שבר

לספק ביישובים קבועבאופן שוטףחובה
שחברים בתאגיד

פתיחת קריאה 
במקרה של תקלות

לכל היישובים 0
שהצטרפו לקולחי 

משגב

196,566 


