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תושבים יקרים,
המועצה שמה לה למטרה לספק ליישוביה ולתושביה שירותים איכותיים ,יעילים וזמינים,
הקשובים לצרכים המגוונים והמתעדכנים העולים מהשטח.
אני מאמין כי שירותים מיטביים הם מפתח לחיזוק הקהילות השונות ,כמו גם הקהילה הרחבה,
וכלי חשוב במשימת הצמיחה הדמוגרפית ,המהווה כיום יעד מספר  1של המועצה האזורית.
אני שמח להגיש לכם את חוברת אמנת השירות של המועצה ,המפרטת את מגוון השירותים
הניתנים על ידי מחלקות המועצה השונות.
אמנת השירות גובשה במהלך החודשים האחרונים בשיתוף נציגי היישובים ועובדי המועצה,
והללו חתמו עליה בטקס חגיגי שהתקיים ב 22-בספטמבר .2019
ב 1-בינואר  2020הושק המוקד לפניות הציבור (מוקד  ,)106המאפשר לתושבים לפנות בשאלות
ובבקשות למחלקות המועצה השונות ,והוא מסתמך על המפורט באמנת השירות.
אני קורא לכם ,תושבי המועצה ,לסייע בידינו ,על ידי מעורבות ואכפתיות ,תוך שימוש במוקד
לפניות הציבור והעברת משוב על איכות השירות  -בכדי שנוכל לפעול לשיפור מתמיד ומתמשך.
בברכה,
ד"ר חנן גינת
ראש המועצה האזורית חבל אילות
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אמנת שירות חבל אילות
חזון המועצה האזורית חבל אילות:
"לממש ולפתח את החלום ההתיישבותי והחלוצי של האזור,
המושתת על ערכים של
לכידות קהילתית,
שיתוף ועזרה הדדית
ומתבסס על פיתוח כלכלי תואם,
תוך זיקה ליתרונות האזור ולהתייחסות סביבתית כוללת".
אמנת השירות היא כלי חשוב ומרכזי למתן מענה מתקדם ,זמין ונגיש,
ולייעול התרבות הארגונית הממוקדת בתושב.
עובדי המועצה והנהגות היישובים השתתפו בתהליך גיבוש אמנת השירות,
שכלל בחינה יסודית של כל שירותי המועצה והגדרה של רמת השירות
באמצעות קביעת מדדי ביצוע.
אנו ,עובדי המועצה האזורית חבל אילות והנהגות הישובים  -מתחייבים
לקידום רווחת ואיכות חיי התושבים על ידי שיפור מתמיד ברמת השירות,
תוך התחדשות והתאמה לצרכים המשתנים.
למען קידום האזור כולו ומתוך תחושת שליחות זו ,אנו מתחייבים
להמשיך ולהעמיד את התושבים במרכז העשייה ,להעניק שירות מקצועי,
אדיב ,נגיש ואיכותי.
אנו מתחייבים להקפיד על אתיקה מקצועית ועל מינהל תקין ,תוך שיח
מתמשך עם התושבים ושימוש מושכל בכל משאבי המועצה.
3

יהל

אודות החבל

נאות סמדר
נווה חריף
לוטן

שטח המועצה:
יותר מ 2.6-מיליון דונם
המהווים כ 13%-משטח מדינת ישראל

קטורה
גרופית

עובדה
ביה״ס
מעלה שחרות

אוכלוסיה:
 5,200תושבים
ועוד  20,000חיילים

שחרות

יטבתה

יישובים:
 10קיבוצים ( 5שיתופיים ו 5-מתחדשים)
 2יישובים קהילתיים
שיכון משפחות בעובדה

סמר
אליפז
פארק תמנע
נמל
תעופה
רמון
באר אורה

שטחי חקלאות:
כ 30,000-דונם
( 1.1%משטח המועצה)
תוספת שטחי חקלאות בפרוגרמה:
כ 55,000-דונם
( 2.1%משטח המועצה)
שטחי אש:
 1.8מיליון דונם
( 70%משטח המועצה)

אילות
אילת
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שמורות מוכרזות ומאושרות:
 1.3מיליון דונם
( 50%משטח המועצה)

מבנה ארגוני  -מועצה אזורית חבל אילות
מליאת המועצה

ראש
המועצה

גופי סמך

לשכה
החברה הכלכלית

לפיתוח חבל אילות

מהנדס
מועצה
וועדה
מקומית
לתכנון
ובניה

סביבה
ושטחים
פתוחים
חינוך סביבתי

גזברית

מבקר
פנים

דוברות,
קשרי
חוץ
וגיוס
משאבים

צמיחה
דמוגרפית,
צעירים
וקשרי
קהילה

מנכ״לית

לשכה
ומוקד 106

הנדסה

גזברות

חינוך

תברואה

תחבורה

שירותים
חברתיים

אחזקה

בריאות

ביטחון

בינוי
ותשתיות
רישוי
ופיקוח
 GISתכנון
מערכת
מידע
גיאוגרפית

גביה
הנהלת חשבונות
שכר
התקשרויות
ביטוח

גיל רך
בתי ספר
שפ״ח
חינוך מיוחד
קב״ס
ילדים ונוער
ספריה

פינוי אשפה
הדברה
ניקיון
פיקוח
רישוי עסקים
ובטיחות
ביוב ומים
נגישות
שרות וטרינרי

תחבורה ציבורית
הסעות חינוך
נסיעות מיוחדות
(ויזות)
קצין בטיחות

מועדון הגיל
השלישי
מועדונית לילדים
עם צרכים
מיוחדים
יחידה להתנדבות
צח״י
עו״ס ישובים
חוק נוער וסדרי דין
טיפול זוגי ומשפחתי

גינון

טיפת חלב
מרפאות

קב״ט

משאבי
אנוש
קליטת
עליה

תקשורת
עיתון מועצה
ארכיון
אתר ושירותים
דיגיטליים
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יחסי הגומלין בין המועצה לבין הישובים
חוזקה של המועצה האזורית חבל אילות הוא בעצם היותה “קהילה של קהילות”.
רוחה וחזונה של המועצה באים לידי ביטוי ביכולתה לטפח ולחזק כל אחת
מקהילות המועצה ,ולסייע לה בהתאם לדרכה ולאורחות חייה ,ובד בבד  -לפתח
במשותף את הקהילה האזורית ואת השירותים המשותפים.
מטרתה העיקרית של אמנת השירות היא להבטיח מתן שירות איכותי ,מקצועי
ואדיב לתושבי המועצה .האמנה מביאה לידי ביטוי אופרטיבי את חזון המועצה
ואת ערכי הליבה שלה ,תוך הגדרת היחסים בין המועצה לישובים ,בין המועצה
לתושבים ובין הישובים לתושביהם.
אמנת השירות נועדה להגדיר באופן ברור את תחומי האחריות של המועצה
ושל הוועד המקומי ,ולהקל בכך על התושבים בבואם לקבל שירות.
השלטון המקומי בישראל מופקד על מתן שירותים מוניציפליים וממלכתיים
לתושבי מדינת ישראל .לשלטון המקומי במרחב הכפרי מאפיינים ייחודיים,
כשהבולט בהם הוא המבנה השלטוני הדו-רובדי :הרובד האחד הוא המועצה
האזורית ,שבתחום שיפוטה מצויים היישובים ,והרובד השני הוא הוועד המקומי
של היישוב .על אמנת השירות עבדנו בשנה האחרונה בשיתוף עם נציגי היישובים,
מנהלי המחלקות והעובדים.

חשוב להדגיש שחובות המועצה כפופים באופן טבעי לאילוצי התקציב,
לדגשים השנתיים והרב-שנתיים ולסדרי העדיפויות המועצתיים בין הישובים.
כמתבקש מנסיבות החיים המשתנות ,אמנת יחסי גומלין זו תעודכן ותותאם מעת
לעת.
הקמת המוקד לפניות הציבור של המועצה משלימה את אמנת השירות ומאפשרת
את דיוקה של האמנה ואת עדכונה על ידי הצבת לוחות זמנים לחלק מהשרותים
ובחינת היתכנות העמידה בהם.
אתגר גדול הוא למצוא את האיזון המתבקש בין המקומות בהם יש לעשות
שימוש במועצה כספק השירות (“היתרון לגודל”) לבין האצלת הסמכות על הוועד
המקומי .מחשבה רבה הושקעה בשאלה “היכן טמון חוזקו של הישוב?” ,שנשאלה
בגרסאות שונות בכל ישובי המועצה ונבחנה אל מול “סל השירותים” שגובש.
המועצה נוהגת להשתתף בתקציב הוועדים המקומיים בהתאם למספר התושבים,
גודל מ”ר למגורים ,גני ילדים ,מספר ותיקים והוצאות מיוחדות .נוסחת התקצוב
תחושב אחת לשנה במעמד הכנת התקציב והיא כוללת האצלת סמכות מטעם
המועצה על הוועדים המקומיים בתחומים הבאים:

פינוי פסולת ביתית ובסיסית ,פינוי קרטונים ,אריזות ,פלסטיק ,זכוכית

סמכויות
המועצה:
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איסוף גזם

חינוך פורמלי  -בית ספר ,שפ”ח

גביה

שירותים חברתיים

פיקוח ואכיפה

ביוב ציבורי

טיפול בבעלי חיים משוטטים

רישוי עסקים

תחבורה ציבורית ,הסעות חינוך והסעות מיוחדות

הסמכה לוועדים-מועצה אזורית חבל אילות 2020
אילות אליפז גרופית יהל

סמכויות הוועד

לוטן

נאות
סמדר

נווה
חריף

יטבתה

סמר

קטורה

באר
אורה

שחרות

הנהלה וכלליות
תברואה :הדברה ,נקיון רחובות וכבישים,
סירוס ועיקור חתולים
תברואה :ריסוק גזם ,פסולת גושית/מוצקה,
החלפת/הוספת פחים
בטחון
תכנון ובניה ,פיתוח
גינון ציבורי
נכסים ציבורים  -אחזקת מבני ומתקני ציבור ,מגרשי משחקים
וספורט ,מועדונים ,ספריות ,נוי ציבורי ,תאורת רחוב
אחזקת דרכים ומדרכות ,תשתיות תיעול וניקוז
שירותי חינוך
פעילות גיל רך והפעלת גן ילדים
שירותי תרבות ,אירועים ,ספורט ,חוגים ,ספריות
וצמיחה דמוגרפית
שרותי בריאות
שירותי רווחה
שירותי דת
קליטת עליה
נכסים  -משרדי הועד
סמכות קיימת בוועד ביחס לוועדים אחרים

סמכות חסרה בוועד ביחס לוועדים אחרים

סמכות של המועצה
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צילום :נטליה קסרוטי
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הנהלה
ייעוד המחלקה:
התוויית מדיניות המועצה ,וכן ארגון ,הפעלה וניהול מנגנון המועצה ,תוך פיתוח והכשרת ההון האנושי כגורם מרכזי להצלחתה.

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
לשכת מנכ״לית

אמנת שירות לתושב עדכון והפקה של החוברת עפ"י צורך
חופש המידע

עדכון צרכים

מתן מענה על פי חוק חופש המידע בתוך  30יום
מיום תשלום האגרה

ללא עלות
 20ש״ח לפתיחת הבקשה ,תשלום נוסף
בהתאם לסוג הבקשה ועפ"י החוק

מוקד לפניות הציבור

מתן מענה לפניות ציבור בתוך  7ימי עבודה מיום
קבלת הפניה
תיעוד ,מעקב וניתוח של הפניות במטרה להיטיב
את שירותי המועצה

פניה טלפונית בימים ראשון עד
חמישי בשעות  ,9:00-14:00בטל' 08-
 6455106בשעות הקבלה
פניה  24/7באמצעות טופס מקוון
המופיע באתר המועצה

ללא עלות

מודעות דרושים

עדכון שוטף של מודעות דרושים באתר המועצה
ריכוז והפצה של המודעות בדוא"ל אחת
ל 4-שבועות

עדכון צרכים

ללא עלות

וועדים מקומיים

טיפול שוטף במינוי חברי מליאה ונציגי וועדים מול
משרד הפנים

וועדות חובה ורשות

האצלת סמכויות

ללא עלות

טיפול במינוי נציגים לוועדות.
מעקב אחר התכנסות והפקת פרוטוקולים

ללא עלות

אישור האצלת סמכויות מהמועצה לוועדים
המקומיים

יישום הסמכויות שניתנו ע"י המועצה
פניה בכתב למועצה במידה
והוועד את ללא עלות
המקומי אינו יכול לקחת על עצמו
הסמכות
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תחום השירות
חוקי עזר
מערך הבחירות
לרשות המקומית
ולבחירות הארציות
מכרזים
מטה חירום
קשר עם התושב

מטה עם מטה

שיוויון מגדרי
במועצה

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב

עדכון והכנת חוקי עזר בהתאם לצורך ,ובאישור
מליאת המועצה

ללא עלות

ניהול מערך הבחירות לרשות המקומית ולבחירות
הארציות עפ"י הוראות משרד הפנים

ללא עלות

טיפול במכרזי המועצה ופרסומם

רכישת חוברת מכרז בעלות של
 500-2,000ש״ח בהתאם לאומדן
היקף הפרויקט

ניהול מערך החירום בשיתוף קב"ט המועצה וראש
המועצה

ללא עלות

מפגש של ראש המועצה ומנכ"לית המועצה עם
התושבים בכל אחד מהיישובים אחת לשנה

העלאת נושאים לשיחה וטיפול

ללא עלות

מפגש נציגי הנהלת המועצה עם נציגי הנהלת
היישובים אחת לשנה

העלאת נושאים לשיחה וטיפול

ללא עלות

מתן מענה לפניות נשים במגוון תחומים
הובלת מדיניות לשיוויון מגדרי במטרה ליצור
קהילה שיוויונית
יצירת שיוויון הזדמנויות בכל תחומי החיים וייצוג
הקול הנשי
יצירת שיח משותף בין קהילת הנשים בחבל אילות
וקידום ופיתוח נשים באיזור

ללא עלות

מבקר המועצה
בקרה על תפקוד
ופעילות המועצה
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טיפול בתלונות הציבור על תפקוד ופעילות
המועצה .מתן תשובה עד  14ימי עבודה מיום קבלת
הפניה

פניה יזומה למבקר המועצה

ללא עלות

אחריות המועצה

תחום השירות

עלות

אחריות היישוב/התושב
משאבי אנוש

מכרזי כח אדם

פרסום מכרזים עפ"י צורך ולפי הנחיות משרד
הפנים (תוך  7ימי עבודה מדרישה מאושרת)

אישור תושבות

טיפול שוטף בהפקת האישורים

כרטיס תושב

הנפקה וחידוש של כרטיס תושב

ללא עלות

מוניציפלי
הגשת מסמכים נדרשים

ללא עלות

ללא עלות .במקרה של אובדן -
תשלום של  10ש״ח במחלקת הגביה

ראש המועצה

ד״ר חנן גינת

052-8521407 | 08-6355834

HananG@eilot.org.il

מנכ״לית המועצה

הדס שפירא

052-2967708 | 08-6355824

Hadas@eilot.org.il

מנהלת משאבי אנוש

מירב עפרוני

052-6044536 | 08-6355814

Meirave@eilot.org.il

סמדר אוחיון-אזואלוס

054-2205801 | 08-6355834/5

Smadar@eilot.org.il

יעל אוסטרובסקי

054-8039201 | 08-6355743

Yael@eilot.org.il

שרי ברקן

052-2748369 | 08-6355736

sheryb@eilot.org.il

מנהלת לשכת ראש המועצה
מנהלת לשכת מנכ"לית המועצה
יועצת ראש המועצה לשיוויון מגדרי
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צמיחה דמוגרפית וצעירים
ייעוד המחלקה:
פיתוח וחיזוק חבל אילות כמוקד משיכה למשפחות וצעירים ,תוך קידום עשייה ,בינוי קהילה ,מנהיגות ותרבות ביישובים ובחבל.

תחום השירות
נתוני אוכלוסיה
עדכניים
השתלמויות
וימי עיון

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

צמיחה דמוגרפית
העברת דו"ח תקופתי לרכז הצמיחה
איסוף ובניה של מסד נתוני הצמיחה הדמוגרפית
הדמוגרפית במועצה
הפקת האירועים עפ"י הצורך

לקיחת חלק בהכשרות השונות
פרסום ועידוד הרשמה

תהליכי בינוי קהילה לווי תהליכי בינוי קהילה ביישובי החבל עפ"י הצורך פניה עפ"י צורך
ועדת קבלה אזורית הפעלת ועדת קבלה אזורית להרחבה שיתופית
בשטחי המועצה
רכזי קליטה

מידע לנקלטים

הפעלת פורום רכזי/ות קליטה
ארגון מפגשים על בסיס קבוע
ייעוץ בנוגע לעידוד הקליטה
הפעלת מרכז מידע הכולל :שיחות הכוונה ,מיון
והתאמה לחבל וליישובים הקולטים

הפניית משפחות לוועדה

עלות
ללא עלות
מסובסד חלקית ע"י מחלקת הצמיחה
הדמוגרפית
מסובסד חלקית ע"י מחלקת הצמיחה
הדמוגרפית
ללא עלות

השתתפות של רכזי/ות הקליטה בפורום
האזורי
עדכון במידע המשתנה ובכמות
המשפחות

ללא עלות

צעירים
ועדות צעירים
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הפעלת פורום וועדות צעירים
ארגון מפגשים על בסיס קבוע

השתתפות בעלי תפקידים בפורום

ללא עלות

אחריות המועצה

תחום השירות
תרבות ופנאי
מלגות לסטודנטים
מפגשי צעירים

אחריות היישוב/התושב

הפקת  4-6אירועי תרבות בשנה המיועדים לצעירים פרסום האירועים
בחינת הבקשות למילגה
הענקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה
קיום שני מפגשים שנתיים

עלות
מסובסד חלקית ע"י מחלקת צעירים

הפצת המידע לתושבי היישוב

שעות התנדבות עפ"י תנאי המלגה

הפצת המידע לתושבי היישוב

מסובסד חלקית ע"י מחלקת צעירים

קליטת עליה
"בית ראשון
במולדת"

לימוד עברית

קליטה וליווי משפחות עולים חדשים עם ילדים
למסגרת הקיבוצית
סיוע בשילוב המשפחות בכל מערכות החיים
האזוריות

מינוי איש קשר מטעם היישוב
אספקת דירה ושירותים למשפחות
שילוב המשפחות במסגרות החברתיות
והחינוכיות של הקיבוץ

הפעלת אולפן ללימוד עברית

ללא עלות

ללא עלות לזכאים ובהתאם להנחיות
משרד החינוך

רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית

שרון ארובס

052-7411081 | 08-6355967

Klita@eilot.org.il

מנהלת משאבי אנוש

מירב עפרוני

052-6044536 | ,08-6355814

Meirave@eilot.org.il

מנהלת קשרי קהילה

רונית אוסמו

054-9799139

kehila@eilot.co.il
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תקשורת
ייעוד המחלקה:
שיפור הקשר בין המועצה לתושבים וחיזוק תדמיתה של המועצה.

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
שירותים דיגיטליים
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פניה עפ"י צורך

ללא עלות

אתר המועצה

תחזוקה שוטפת של אתר המועצה

פרסומים
באתר המועצה

הגהה/עריכה ופרסום של אירועים ,מודעות ועסקים מילוי עצמאי של טופס מקוון באתר
באתר המועצה .טיפול בתוך שלושה ימי עבודה מיום המועצה בהתאם לכללי הפרסום
וההנגשה המפורטים באתר
קבלת המידע באתר

עפ"י מדיניות הפרסום המתעדכנת
מעת לעת באתר המועצה

דף הפייסבוק
של המועצה

עדכון שוטף של דף הפייסבוק של המועצה האזורית תיוג המועצה האזורית על פרסומים
קיימים

עפ"י מדיניות הפרסום המתעדכנת
מעת לעת באתר המועצה

שירות "חדשות
החבל במייל"

שליחה של עד שלוש הודעות בשבוע ,הכוללות
כותרות  +קישורים לאתר המועצה .שליחת הודעות
דחופות עפ"י צורך

הפצת המידע לתושבים על ידי
מזכירות היישוב
אפשרות להירשם לשירות בצורה
ישירה (קישור להרשמה בדף הבית)

ללא עלות

שירות "חדשות
החבל בווטסאפ"

שליחה של עד שלוש הודעות בשבוע ,הכוללות
כותרות  +קישורים לאתר המועצה .שליחת הודעות
דחופות עפ"י צורך

מילוי טופס מקוון (קישור בדף הבית)

ללא עלות

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
עיתון המועצה

ניהול ועריכת תוכן
הפצת הגיליונות ביישובים

הפקת עיתון
המועצה

ללא עלות

מתן במה לפרסומים עפ"י מדיניות הפרסום
המתעדכנת באתר המועצה

פרסום

"מכתבים למערכת" מתן במה לפניות הציבור .התייחסות לתוכן בתוך
שבעה ימי עבודה מיום הפניה

עפ"י התעריפים המתעדכנים באתר
המועצה
פניה בדוא"ל לעורכת העיתון

ללא עלות

ארכיון
תיעוד ואחזקת
ארכיון

הנגשה לציבור

ימי עיון
ארכיונים יישוביים

תיעוד פעילות מחלקות המועצה השונות במסגרת
חוק הארכיונים
העלאת הרשומות לתוכנת ארכיון החבל
איתור מסמכים ותצלומים הקיימים בארכיון החבל
במסגרת מדיניות חופש המידע
אחזקת "הסיפור המקומי"  -ציר הזמן של חבל
אילות
יידוע רבעוני של צוות מחנכי ביה"ס והספריה על
חומרים נגישים חדשים בתוכנת הארכיון
ארגון של שני ימי עיון לארכיונאי החבל מדי שנה.
ארגון יום ארכיון אזורי אחת לשנה

ללא עלות

ללא עלות

מינוי איש קשר מטעם היישוב
השתתפות בימי העיון

ליווי ארכיונים בהקמתם וייעוץ לארכיונאים ביישובי הגדרת הצרכים
החבל

מוביל צוות התקשורת
מנהלת השירותים הדיגיטליים
עורכת עיתון "קצה המדבר"
מנהלת הארכיון

שרון ארובס
זהר טלמור-רוטבליט
גל נקדימון
נורית גורן

ללא עלות
עפ"י מחירון המתעדכן באתר המועצה

052-7411081 | 08-6355967
054-5656714
052-6066664 | 08-6355815
052-3920884

Klita@eilot.org.il
eilot.org@gmail.com
nakdimon@eilot.org.il
nurit.eilot@gmail.com
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חינוך
ייעוד המחלקה:
הובלה (שיפור ושימור) של שירותי החינוך השונים ,טיפוח הקשר והרציפות בין החינוך הפורמלי והחברתי .קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות
במוסדות החינוך השונים.

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
מנהלת חינוך
אסטרטגיה חינוכית אזורית

הפעלת מועצת חינוך אזורית אחת לחודשיים
מועצת חינוך אזורית עם נציגי חינוך מכל היישובים ומערכות החינוך
האזוריות
"המקפצה"  -קידום
יוזמות קהילתיות
כוח אדם

קיום מפגשים קבועים
ליווי היוזמות

מינוי נציג יישובי

ללא עלות

עידוד תושבים להשתתפות

ללא עלות

העסקה והכשרה של כוח אדם למערכות החינוך
(מנהלה ,סייעים/ות ומורים/ות נוספים/ות)
מנהלה

מעברים לבתי הספר מתן מענה לפניות מרשויות סמוכות בתוך  14ימי
עבודה

שליחת מסמכים רלונטיים

ללא עלות
יש להשלים את תשלום החובות

בטיחות וחירום
ביה"ס כמרכז קליטה הפעלת ביה"ס כמרכז קליטה בחירום עפ"י נהלי
מל"ח ,רח"ל ופיקוד העורף
בחירום
חינוך בעת אירוע
חירום
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הפעלת נוהל חינוך בעת אירוע חירום עפ"י הנחיות
מל"ח ,רח"ל ופיקוד העורף

ללא עלות
ללא עלות

תחום השירות
אבטחת מוסדות
חינוך ,אירועים
חריגים וטיולים
הסעות תלמידים

ביה"ס של החופש
הגדול

ביה"ס של החגים
(בחופשות חנוכה
ופסח)

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

תיאום של חברת אבטחה ,חדר מצב וטיולים מול
משרד החינוך ,בהתאם לחוזר מנכ"ל מטעם משרד
החינוך ובאחריות מחלקת הביטחון במועצה
פירסום באתר המועצה של נוהל התנהגות נאותה
הקפדה על הנהלים
בהסעות ,ואכיפתו.
חינוך בחופשות
הפעלת התכנית במשך שלושה שבועות בחודש
הרשמה והסדרת התשלום.
באישור
יולי ,עפ"י נהלי משרד החינוך (מותנית
הגשת המסמכים הנדרשים לקבלת
ובהסדרת
משרד החינוך ,במינימום משתתפים
'רישוי קייטנה' לפחות  14ימי עבודה
התשלום).
התכנית ועלותה לפחות שבועיים לפני הפעלתה לפני מועד פתיחת הקייטנה
פרסום
הפעלת התכנית במשך חמישה ימים בכל חופשה,
עפ"י נהלי משרד החינוך (מותנית באישור משרד
החינוך ,במינימום משתתפים ובהסדרת התשלום)
פרסום התכנית ועלותה לפחות שבועיים לפני
הפעלתה

הרשמה והסדרת התשלום עפ"י
המועדים שנקבעו ופורסמו באתר
המועצה

עלות
ללא עלות
ללא עלות

תשלום הורים וסבסוד משרד החינוך
ומחלקת החינוך במועצה

תשלום הורים וסבסוד משרד החינוך
ומחלקת החינוך במועצה

חינוך מיוחד
הפעלת ועדות עפ"י חוק ועפ"י צורך
ועדות אפיון וזכאות מתן תשובות לגבי שיבוץ במוסדות חינוך לפני
תחילת שנת הלימודים
הסעות לתלמידי ריכוז וליווי הסעות לתלמידי החינוך המיוחד עפ"י
החלטות ועדת ההשמה
החינוך המיוחד
חינוך לבריאות
אורח חיים
בריא הפעלת תכנית בריאות השן במהלך שנת הלימודים אישור  /אי אישור ביצוע הבדיקה
ובריאות השן
הגשת המסמכים הרלוונטיים
הגעה לוועדות עפ"י זימון

ללא עלות
ללא עלות

ללא עלות

קצין ביקור סדיר (קב"ס)
נשירת תלמידים
ממוסדות החינוך

איתור ובניית תכנית למניעת נשירת תלמידים
ממוסדות החינוך

זיהוי מצבי מצוקה ופניה לקב"ס

ללא עלות
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תחום השירות
מסגרות חלופיות

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

איתור מסגרות חלופיות לנושרים בתיאום עם
ההורים ושמירה על קשר לאורך השנה לפי הצורך

עלות
תשלום עפ"י הנחיות משרד החינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)
שירות פסיכולוגי
חינוכי
אבחונים
פסיכולוגיים

ליווי שוטף לכל מערכות החינוך הפורמאלי ,מגן
חובה ועד י"ב ,עפ"י הצורך

אישור של הליווי והגשת המסמכים
הרלוונטיים במידת הצורך

אבחונים לילדים המועמדים לוועדות איפיון וזכאות

אישור של האבחון.
לדאוג להגיע לפסיכולוג המאבחן בתחנה ללא עלות
ולהביא את הילד

"פרויקט שלבים" -
איתור ומניעה של
התפתחותיים החלת הפרויקט ע"י פסיכולוגים ומטפלות
קשיים
במסגרות החינוך התפתחויות
מלידה ועד גן חובה

ללא עלות

אישור של ההשתתפות בפרויקט והגשת האיתור ללא עלות .בדיקות פרטניות
בתשלום
המסמכים

פרויקט
"דלת פתוחה"

הדרכות הורים בגיל הרך ע"י פסיכולוגים

אישור של ההשתתפות בפרויקט והגשת
המסמכים הרלוונטיים במידת הצורך.

עד  5פגישות ללא עלות

סדנאות להורי
הגיל הרך

סדנאות להורים בישובים בהתאם לצרכים

התחייבות להשתתף בכל המפגשים

ללא עלות

ליווי המערכות לגיל יסוד

תיאום המפגשים עם מנהלת השפ"ח

השתתפות עצמית מסובסדת של היישוב

מערכות החינוך
הבלתי פורמאליות

בתי ספר

רישום תלמידים
חדשים
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רישום תלמידים

בי"ס יסודי "נוף אדום" ועל-יסודי "מעלה שחרות"
ריכוז שמות התלמידים וגילאיהם ע"י
מזכירות היישוב והעברת הרשימות
לבתי-הספר
הגשת בקשה לגריעה ותשלום חובות
מוסד החינוכי

ללא עלות

תחום השירות
מלגות לתלמידים
בית ספר מנגן

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

הענקת המלגות אחת לשנה ,בכפוף לוועדת
המלגות הגשת בקשה למילגה אחת לשנה עד
המופיעות
מטעם המועצה ולהגדרות משרד החינוך
לתאריך  15באוקטובר
באתר ביה"ס
שיעורי נגינה לכיתות ג'-ד'

יום עבודה
במסגרת הפעלת יום העבודה לתלמידי כיתות ח'-י"א
תכנית הלימודים

עלות
ללא עלות

הרשמה ובחירת כלי נגינה

תשלום בגין אבדן  /הרס כלים וחוברות

איתור ,שיבוץ ,וליווי של הפעילות
בתיאום עם צוות ביה"ס

במסגרת אגרת בית הספר

תכניות לימודים

הגדרת תכניות הלימודים באישור ופיקוח משרד
החינוך

סיורים וטיולים

קיום סיורים וטיולים עפ"י תכנית שנתית ובתיאום
מול גורמי משרד החינוך

סל תרבות  -הופעות
והצגות לכלל
תלמידי בי"הס

הפעלת סל התרבות בהתאם לתכנית משרד החינוך

במסגרת אגרת בית הספר

אספקת מחשב לכל כיתה ,אינטרנט אלחוטי זמין
בכל ביה"ס ,חדרי מחשבים ,מחשב אישי/טבלט עפ"י שמירה על הציוד והחזרתו במצב תקין
פרויקט

במסגרת אגרת בית הספר

שירותי מחשב

במסגרת אגרת בית הספר
ציוד התלמידים עפ"י רשימה
המפורסמת ע"י ביה"ס

במסגרת אגרת בית הספר

תגבור לימודי -
שיעורי עזר ,חינוך
מיוחד ,ליווי אישי

מתן תגבור בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל והמלצות
הצוות הפדגוגי (ועדת אפיון וזכאות ותכנית שילוב
עפ"י צורך)

הגשת המסמכים הרלוונטיים

במסגרת אגרת בית הספר

ביטוח תאונות
אישיות לתלמידים

מתן כיסוי מלא 24/7

העברת מסמכי תביעה רלוונטים
למזכירות ביה"ס

במסגרת אגרת בית הספר
(מידע בגזברות)

שיעורי בחירה
והעשרה

העברת שיעורים עפ"י תכנית שכבתית הנקבעת ע"י
צוות ביה"ס ובהתאם לתקציב מאושר

במסגרת אגרת בית הספר

תחזוקת מבנים
ומעבדות

עפ"י תקני משרד החינוך

ללא עלות

השאלת ספרי לימוד אספקת ספרים וחומרי לימוד

שמירה על הציוד והחזרתו במצב תקין

במסגרת אגרת בית הספר
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תחום השירות
ליווי עבודות גמר
לתלמידי י"א-י"ב
מסע לפולין

תקציב ביה"ס

השאלת ספרי לימוד

מערכת רישום
ספרים
פעילות תרבותית

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב

איתור מנחה מקצועי וליווי התהליך

בחירת נושא והשלמת כל הדרישות
עפ"י הגדרות משרד החינוך

במסגרת אגרת בית הספר

קיום מסע אחת לשנתיים

השתתפות בתהליך הלימודים

מימון עצמי .קיימת אפשרות להגשת
בקשה למלגה בהתאם לקריטריונים
הנקבעים ע"י בי"הס ומפורסמים באתר
בית-הספר

ביה"ס בנאות סמדר
תקצוב ביה"ס בהתאם לחוק נהרי והקצבת משרד
החינוך
ספריה אזורית

ללא עלות

הפעלת הספריה האזורית בביה"ס "מעלה שחרות"

כניסה בתאום טלפוני עפ"י לוח זמנים
המופיע באתר המועצה

עפ"י הרשמה ללא עלות

תקצוב סניפי הספריה האזורית ביישובים ומתן
הדרכה וייעוץ

הפעלת הספריות ביישובים יטבתה,
אילות ,גרופית ,קטורה ,יהל ,נווה חריף,
סמר ,שחרות ובאר אורה.

ללא עלות ,בחלק מהיישובים מותנה
בפיקדון

הרשמה לספריה הדיגיטלית.
מעקב אחר השאלת ספרים (בשפות שונות) וזמינותם
הפעלת פעילויות תרבותיות במתחם התרבות
ובספריות היישובים ,בהתאם לתכנית העבודה
והתקציב

עפ"י הרשמה ,ללא עלות
הרשמה מראש

תשלום בהתאם לפרסום בלוחות
המודעות ובאתר המועצה

הגיל הרך
גנים ומעונות
סל תרבות  -הופעות
והצגות לכלל
ילדי הגיל הרך
תקצוב של חוגים עפ"י בחירת צוות הגן
חוגים

הפעלת סל התרבות פעם בשנה באולם התרבות
האזורי  /ביישובים
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ללא עלות
בחירת החוגים

ללא עלות

תחום השירות
רישום וגבייה לגנים
המופעלים ע"י
המועצה

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

רישום לגנים וגביית התשלומים

מיפוי גנים
ביישובים קישור בין יישובים ללא גנים ליישובים בעלי גנים
בהם אין גן
מעונות יום של
התמ"ת
מעבר לכיתה א'
קייטנות קיץ

עלות

ריכוז שמות הילדים וגילאיהם ע"י
מזכירויות היישובים

ללא עלות

ריכוז שמות הילדים וגילאיהם ע"י
מזכירויות היישובים

ללא עלות

הגשת המסמכים הנדרשים עפ"י חוק
טיפול בכספים המגיעים ליישוב ו/או
לתושב הזכאים במועדים המפורסמים מדי שנה באתר
(תמ"ת)
להשתתפות כספית ממשרד הרווחה
המועצה

ללא עלות

ליווי הגנים בהכנת הילדים לכיתה א'.
מתן מענה לפניות בנושא מעברים מהגן לביה"ס

ללא עלות

הפעלת קייטנות הקיץ בגני הילדים המופעלים ע"י הגשת המסמכים הנדרשים לקבלת
'רישוי קייטנה' לפחות  14ימי עבודה
מועצה.
לפני מועד פתיחת הקייטנה
סיוע בקבלת 'רישוי קייטנה'

תשלום עפ"י הנחיות משרד החינוך
וחוק רישוי עסקים

צהרונים
תכנית "ניצנים" של הפעלת התכנית בגני הילדים (גילאי  )3-6בשעות
לנהלי הרשמה והסדרת תשלום בהתאם
 14:00-16:00ובמהלך חופשות החגים ,בהתאם
למועדים שנקבעו
משרד החינוך
משרד החינוך והחלטות צוות ההיגוי של התכנית

מנהלת מחלקת חינוך
מנהלת חינוך קדם יסודי (הגיל הרך)
מנהלת השפ"ח (השירות הפסיכולוגי)
קצין ביקור סדיר  -גן חובה עד ו'
קצינת ביקור סדיר  -ז'-י"ב
מזכירת המחלקה

קרן ספיר
רינת גבאי
ורד כהן אכד
זאב נעמן
בת שבע זוזות-צפריר
רוני שבח

תשלום עפ"י הנחיות משרד החינוך
ובסבסוד מחלקת החינוך במועצה

054-9797946
08-6355813
08-6355860 | 054-4224081
08-6355739 | 054-9799299
08-6355850 | 050-2342873
08-6355850

Ksapir@eilot.org.il
Rinat@eilot.org.il
vered.ca@gmail.com
MeeKabas@eilot.org.il
Batsheva@eilot.org.il
Mehinsec@eilot.org.il
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תברואה
ייעוד המחלקה:
שמירה על בריאות הציבור ,שימור ושיפור רמת חיי תושבי המועצה.

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
פינוי אשפה

אשפה ביתית
מעורבת
מפחים ירוקים
פסולת גושית
פסולת בניין
בישובים
מיכלי אשפה
טיאוט רחובות

פינוי קרטונים
מקרטוניות

פינוי נייר מפחים
כחולים
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הצבת הפחים
פינוי האשפה פעמיים בשבוע

רכישה/החלפה ,הצבה ותחזוקה של
מיכלי אשפה (כלי אצירה) וסביבתם
עפ"י הנחיות תברואן המועצה

פינוי הפסולת ממכולה אחת באתר מרכזי ביישוב על איסוף פסולת גושית לאתר מרכזי
ביישוב
פי הזמנה ובתוך  3ימי עבודה מיום הפנייה
פינוי הפסולת מהישובים עפ"י הזמנה ובתוך  3ימי
עבודה מיום הפנייה
שטיפת המיכלים פעם בשנה
תקצוב במסגרת האצלת סמכויות

ללא עלות
בהתאם למחירון המופיע באתר המועצה
ומתעדכן מעת לעת

איסוף פסולת בניין לאתר מרכזי ביישוב בהתאם למחירון המופיע באתר המועצה
ומתעדכן מעת לעת

ביצוע באחריות הישוב
מיחזור
הקצאת שטח מוגדר לכלי אצירה.
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פינוי קרטונים מקרטוניות יעודיות שהוצבו באישור
פנויה לפינוי.
תמ"יר אחת לשבועיים
הפרדת קרטונים ופינויים למיכלי
האצירה היעודיים
הקצאת שטח מוגדר לכלי אצירה.
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פינוי נייר מפחים כחולים שהוצבו באישור תמ"יר
פנויה לפינוי
אחת לשבועיים
הפרדת נייר ופינויו למיכלי האצירה
היעודיים

ללא עלות

ללא עלות ,למעט עסקים בהתאם לחוק
העזר לפסולת

ללא עלות למעט עסקים בהתאם לחוק
עזר לפסולת

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב

פינוי סוללות
מצברים) פינוי הסוללות ממתקני אצירה יעודיים לפי קריאה
(לא כולל

הקצאת נקודה לכלי אצירה
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פנויה לפינוי
הפרדת סוללות ופינויין למיכלי
האצירה היעודיים
בקשה לפינוי

ללא עלות

פינוי בקבוקי פלסטיק ממיחזוריות ,שהוצבו באישור
פינוי בקבוקי
פלסטיק ממיחזוריות אל"ה /תמ"יר ,אחת לרבעון

הקצאת שטח מוגדר לכלי אצירה.
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פנויה לפינוי
הפרדת בקבוקי פלסטיק ופינויים
למיכלי האצירה היעודיים

ללא עלות

פינוי פסולת אריזות פינוי הפסולת מהפחים הכתומים ,שהוצבו באישור
תמ"יר ,אחת לשבועיים
מפחים כתומים

הקצאת שטח מוגדר לכלי אצירה.
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פנויה לפינוי
הפרדת אריזות ופינויין למיכלי
האצירה היעודיים

ללא עלות

פינוי זכוכית מפחים פינוי זכוכית מפחים סגולים ,שהוצבו באישור
תמ"יר ,אחת לחצי שנה
סגולים

הקצאת שטח מוגדר לכלי אצירה
טיפול בסביבת כלי האצירה וגישה
פנויה לפינוי
הפרדת זכוכיות ופינויין למיכלי
האצירה היעודיים

ללא עלות

הקצאת שטח מוגדר בתוך הקו הכחול
פינוי הגזם היישובי לאתר המרכזי
וריסוקו
עדכון אגף התברואה עד חודש מאי
בכל שנה על הצורך בפינוי

ללא עלות

פינוי גזם מרוסק

פינוי גזם מרוסק מאתר מרכזי ביישוב פעם בשנה

פינוי פסולת
מופרדת מעסקים
ע"י קבלן חיצוני

הפנייה לקבלן שירותים מורשה

התקשרות עם הקבלן להסדרת הפינוי

עפ"י חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור
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תחום השירות

מוני מים

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

מים (באזורים בהם המועצה היא ספקית המים)
הקפדה על גישה פנויה לטיפול
קריאה ותחזוקה של מוני מים באמצעות מערכת
קריאה.
קריאה מרחוק (קר"ם).
מילוי טופס בקשה לבדיקת דיוק
בדיקת דיוק מד מים.
(מופיע באתר המועצה)
אספקת מונה חלופי ומענה תוך  30יום

דליפות ופיצוצי
מים תיקוני דליפות ופיצוצי מים בתוך  48שעות מרגע
הראשיים
בקווים
הדיווח ,והחזרת המצב לקדמותו בתוך שבועיים
עד למונה
פיצוצי מים כתוצאה
תיקון ו/או פיקוח
מפגיעה/פעולה
של תושב/קבלן

עלות

בהתאם לנוהל המופיע בטופס הבקשה.
ללא עלות במידה והמונה נמצא לא תקין.
בתשלום במידה והמונה נמצא תקין

דיווח למוקד לפניות הציבור על דליפות
ופיצוצי מים.

ללא עלות

דיווח למוקד לפניות הציבור על דליפות
ופיצוצי מים.

בהתאם לנזק שנגרם
ללא עלות

איכות המים ביישוב בקרה פעם בחודש
ביוב
תחזוקת קוי ביוב

תחזוקת קוי ביוב מחוץ לגדרות היישובים פעם בחודש שמירה על איכות הביוב בהתאם לתקנות

תחזוקת אגני חמצון
שפכים תחזוקת אגני חמצון ומכוני טיהור שפכים אחת לחודש
ומכוני טיהור
פתיחת סתימות ביוב פתיחת סתימות ביוב בתוך הישוב עפ"י תלונה במוקד

ללא עלות
ללא עלות

דיווח למוקד לפניות הציבור

בהתאם למחירון המופיע באתר המועצה
ומתעדכן מעת לעת

הדברה
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ניטור והדברת
יתושים

ניטור והדברת מקורות דגירת יתושים בשטחים
פתוחים ובאגני שיקוע וחמצון ,שמופעלים ע"י
המועצה ,אחת לשבוע בעונה הרלוונטית.
פיקוח הדברת מקורות דגירת יתושים וזבובים
בשטחים חקלאיים אחת לשבוע בעונה הרלוונטית
(לא מחויב בתיאום)

טיפול בתיקנים
ומכרסמים

ריסוס נגד תיקנים ומכרסמים בשוחות ביוב פעם
בשנה ,לפי תכנית שתפורסם ביישובים

דיווח על מפגעים במוקד לפניות
הציבור.
איתור ומניעה של מפגעים וגישה
חופשית לאנשי הניטור
הכנת שוחות הביוב לפתיחה ,וסגירתן
בסוף הריסוס

הפיקוח ללא עלות .תשלום קנסות במקרה
של מפגע לא מטופל

ללא עלות

תחום השירות

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

טיפול במינים
פולשים (נמלת האש ,טיפול לפי קריאה ובהתאם להנחיות משרדי
הממשלה
חידקונית הדקל,
דבורה ננסית וכד')
שירותי הדברה
(תיקנים ,נמלים ,מתן שירותי הדברה עפ"י קריאה
מכרסמים וכד')
חיסוני כלבת ומתן
רישיון

פירסום תזכורת שנתית ביישובים

לשתילים חדשים נדרש אישור משתלה
מורשית ע"י המשרד להגנת הסביבה

עלות
ללא עלות
בהתאם למחירון המופיע באתר המועצה
ומתעדכן מעת לעת

שירות וטרינרי
תיאום מול הווטרינר ופירסום לתושבים עפ"י מחירון משרד החקלאות המתעדכן
מעת לעת
הקצאת מקום עבודה ונציג מלווה

שליחת לוכד בתוך  4שעות מרגע קבלת פנייה
לכידת כלבים
משוטטים (בהתאם במוקד לפניות הציבור ,עפ"י הנחיית וטרינר
רשותי או דרישת משרד הבריאות (לא כולל סופ"ש
להסכמות מול
ובהתאם לשעות פעילות תחנת ההסגר)
היישובים)

דיווח על כלב משוטט במוקד לפניות
הציבור

תשלום קנס ותשלום בגין תחנת ההסגר
של עיריית אילת עפ"י מחירון המופיע
באתר המועצה.

הטיפול באחריות רשות הטבע והגנים ובתיאום מול
מרכז השירותים בקיבוץ או מרכז הקהילה ביישוב
הקהילתי

דיווח ויצירת קשר עם הפקח האזורי
ורכז שטחים פתוחים ואיכות סביבה
במועצה

ללא עלות

פינוי פגרי חתולים
וכלבים

שליחת צוות פינוי עד  24שעות מקבלת קריאה
במוקד לפניות הציבור

דיווח על פגר חתול/כלב

ללא עלות

עיקור וסירוס
חתולים משוטטים

הבאת קבלן חיצוני פעם בשנה בהתאם לתכנית
המפורסמת ביישובים

טיפול בחיות בר

פיקוח על כלבים
משוטטים

תיאום ופירסום לתושבים
ליווי הלוכד

פעם בשנה ללא עלות .במקרה ונדרש
מבצע נוסף  -התשלום יתבצע ע"י
היישוב

פיקוח ואכיפה
הקפדה על אחזקת כלב קשור בידי
רצועהאדם מתן קנסות עפ"י המוגדר בחוק הסדרת
הפיקוח מתבצע פעם בשבוע או עפ"י תלונה במוקד המסוגל לשלוט בו באמצעות
להסדרת הפיקוח הפיקוח על כלבים משוטטים המופיע
ובכפוף להוראות החוק
לפניות הציבור
באתר המועצה
על כלבים המופיע באתר המועצה
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תחום השירות

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

פיקוח על
מפגעי פיקוח על המפגעים בהתאמה לחוק העזר לפסולת
(פסולת
תברואה
פסולת גושית ,וחוק העזר למניעת מפגעי תברואה פעם בשבוע או
בניין,
פסולת אריזות וכו') עפ"י תלונה במוקד לפניות הציבור

עמידה בדרישות חוקי העזר ודיווח
למוקד לפניות הציבור על מפגעים

עלות
מתן קנסות עפ"י המוגדר בחוקי העזר
הרלוונטים של המועצה
הוצאת התראה עם איתור מפגע
יתושים וזבובים לטיפול.
הטלת קנס לאחר  48שעות ללא
טיפול ,למעט גלמים בהם הקנס הוא
מיידי ,עפ"י המוגדר בחוק המועצות
האזוריות

פיקוח מניעת
מפגעי יתושים

ניטור שבועי באתרים בעלי פוטנציאל למפגע עפ"י
החלטת תברואן המועצה ,בהתאמה לחוק בריאות
העם

מניעת מקורות דגירה ודיווח על
מפגעים

פיקוח ואכיפת
מפגעי זבובים

ניטור שבועי באתרים בעלי פוטנציאל למפגע
עפ"י החלטת תברואן המועצה ,בהתאמה לחוק עזר
לזבובים של המועצה

מניעת מקורות דגירה ודיווח על
מפגעים

מתן התראות וקנסות עפ"י המוגדר
בחוק העזר של המועצה

פיקוח ואכיפה
על פינוי פסולת
חקלאית

פיקוח ואכיפה על פינוי פסולת חקלאית בהתאם
לחוק העזר ומדיניות האכיפה של מליאת המועצה

אחריות בעל הקרקע על פינוי וטיפול
בפסולת חקלאית על סוגיה השונים

מתן התראות וקנסות עפ"י המוגדר
בחוק העזר של המועצה

תיק לבעל עסק

פתיחת תיק בתוך  48שעות מקבלת המסמכים
הנדרשים .כל הטפסים והמידע מופיעים באתר
המועצה

הגשת המסמכים הנדרשים

רישיון עסק זמני

הנפקת רישיון עסק זמני לאחר השלמת דרישות
נותני האישורים (הנדסה ,משטרה ,כבאות ,משרד
הבריאות ,איכות הסביבה וכו') בתוך  7ימי עסקים
מיום השלמת הדרישות של נותני האישורים

הגשת המסמכים הנדרשים

אגרה על פי חוק וצו רישוי העסקים

רישיון עסק קבוע

הנפקת רישיון עסק קבוע בתוך  7ימי עסקים מיום
השלמת הדרישות של נותני האישורים

הגשת המסמכים הנדרשים

אגרה על פי חוק וצו רישוי העסקים

פיקוח על רישוי
עסקים

פיקוח שוטף עפ"י הוראות צו רישוי עסקים

עמידה בדרישות החוק

ללא עלות

רישוי עסקים
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מחירון באתר המועצה בהתאם להנחיות
משרד הפנים

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
שילוט

הנפקת היתרים תוך  7ימי עסקים מיום קבלת
אישור ועדת שילוט של המועצה ,שתתכנס לא יאוחר הגשת המסמכים הנדרשים
מ 30-יום מקבלת בקשה ובכפוף לחוק עזר לשילוט
בטיחות

היתרי שילוט

בטיחות מוסדות
חינוך (תמ"ת
ומשרד החינוך)

ביצוע של מבדקים ,סקרים והדרכות ,ומתן יעוץ
עפ"י דרישות משרד החינוך ומשרד העבודה

בטיחות מתקני
משחקים

ביצוע מבדקים וסקרים ומתן יעוץ על פי תו התקן
הישראלי ובפיקוח משרד התמ"ת

ייעוץ בטיחות

ביצוע מבדקים ,סקרים והדרכות עפ"י דרישות
משרד העבודה ובאישור ראש המועצה

אגרה על פי חוק עזר לשילוט

ללא עלות
התקשרות מול חברה מתחזקת
לתחזוקת המתקנים
הגשת האישורים הרלוונטיים למועצה

עפ"י תעריף החברה המתחזקת
עפ"י מהות הבקשה ובהתאם להזמנת
העבודה והצעת המחיר המאושרת

הוצאת הזמנה
נגישות

אחריות כוללת על הנגשה פיזית וטכנולוגית של כלל אתרי
המועצה (מבנים ,סביבה ודיגיטל) עפ"י חוק הנגישות
בטיחות בדרכים

הנגשת פיזית
וטכנולוגית

תשתיות בטיחות
בדרכים

ללא עלות

טיפול בתשתיות הקשורות לבטיחות בדרכים
(צביעת מעברי חציה ,מעקות בטיחות בתחנות,
הצבת שילוט מתאים ,ביצוע סקר בטיחות
בדרכים דיווח למוקד לפניות הציבור ומילוי
בדרכים
וכו') עפ"י דרישות הרשות לבטיחות
טופס בקשה
(רלב"ד) ומשרד התחבורה
ביצוע סקר מקדים בתוך  7ימים מיום קבלת
הבקשה

מנהל האגף
מזכירת האגף
רישוי עסקים וממונה בטיחות
מנהל מחלקת מים וביוב
רישוי עסקים ,ביוב ומים

דורון אלפסי
מירב פיתום
יעקב מנשה
איתי זומרפרוינד
משה מלכה

עפ"י תוצאות סקר מקדים ובהתאם
לתקציב הרלב"ד ומשרד התחבורה

053-2291025 | 08-6355845
08-6355802
054-9799135 | 08-6355847
050-6552229
050-4646789

Doron@eilot.org.il
Merav@eilot.org.il
Yaakov@eilot.org.il
Itay@eilot.org.il
Moshem@eilot.org.il
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תחבורה
ייעוד המחלקה:
מתן שירות הסעות איכותי ובטיחותי לתלמידי ותושבי החבל.

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
תחבורה ציבורית

הפעלת התחבורה
הציבורית בחבל

פרסום מפת הקווים ,לו"ז הנסיעות והמחירון
הפעלת התחבורה הציבורית.
פיקוח על איכות השירות

הסעות תלמידים
וצוות לבתי-הספר

הזמנת נסיעות בקווים  24ו26-

בתשלום עפ"י מחירון משרד התחבורה
המופיע באתר המועצה

הסעות חינוך

הסעות תלמידי
החינוך
הממלכתי-דתי

הפעלת ההסעות עפ"י לוחות זמנים קבועים
ורשימות מעודכנות ,שנקבעות ומועברות ע"י בתי
הספר

עמידה בלוחות הזמנים ובתקנון
ההתנהגות המופיע באתר המועצה

ללא עלות

הפעלת ההסעות עפ"י לוחות זמנים קבועים
ורשימות מעודכנות ,שנקבעות ומועברות ע"י
מחלקת החינוך במועצה

הגדרת הצורך מול מחלקת החינוך
במועצה

מימון עצמי בהתאם לעלויות בפועל
ובקיזוז הכנסות ממשרד החינוך

הפעלת ההסעות עפ"י לוחות זמנים קבועים
ורשימות מעודכנות ,שנקבעות ומועברות ע"י
מחלקת החינוך במועצה

הגדרת הצורך מול מחלקת החינוך
במועצה

ללא עלות

עדכון הצורך והסדרת ההתקשרות

בהתאם להסכם

הסעות תלמידים
ומלווי החינוך
המיוחד
הסעות ילדים
והורים אחריות כוללת להסעות עפ"י מיפוי של מחלקת
הילדים
אל
גני ליישובים החינוך במועצה
ובחזרה

הסעות מיוחדות
הסעות עפ"י ויזה
(הזמנת נסיעות
מיוחדות)
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הפעלת ההסעות בשעות בהן האוטובוסים פנויים
מהסעות חינוך

הזמנה מראש בהתאם להגדרות
שמופיעות באתר המועצה

תשלום בהתאם למחירון המופיע באתר
המועצה *אגף התחבורה מתחייב למחיר
הנמוך ביותר למול מסיעים אחרים

מנהל האגף
מזכירת האגף
מנהל מחלקת התחבורה הציבורית
מזכירת מחלקת התחבורה הציבורית
קצין בטיחות בתעבורה

יצחק אסף
אנבלה שטופקופר
אייל לוי
רויטל גלקר
אודי קמרון

054-9799098 | 08-6326213
053-2291013 | 08-6326213
053-2291016 | 08-6326213
054-5644118 | 08-6326213
050-5905010 | 08-6326213

Asaf@eilot.org.il
Annabel@eilot.org.il
Eyal@eilot.org.il
Revital@eilot.org.il
Uodi@eilot.org.il
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ביטחון והצלה
ייעוד המחלקה:
שמירה על ביטחון תושבי המועצה ויישוביה ,והכנתם לשעת חירום.

תחום השירות
קישור ותיאום
מול גופי הביטחון
והחירום
הפעלת מערך חירום
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אחריות המועצה
תיאום בין גופי הביטחון השונים ליישובים
ולמחלקות המועצה
סיוע ותיאום חילוץ מטיילים מול יחידת החילוץ
הכנת תושבים וצוותי צח"י למצבי חירום בשיתוף
עם המחלקה לשירותים חברתיים
הכנת היישובים למקרי כבאות והצלה ,והכשרה של
מתנדבים ,ציוד וכשירות

שטחי אש

תיאום מול הפיקוד ויחידות צה"ל
פרסום בנוגע לסגירת כבישים

אחריות היישוב/התושב
פניה לסיוע ותיאום עפ"י צורך
הקצאת מתנדבים.
הקמת צוותי צח"י יישוביים.
פניה לסיוע ותיאום עפ"י צורך

עלות
ללא עלות
ללא עלות למועצה .במקרי חילוץ,
ייתכן תשלום לגורם המחלץ

ללא עלות

שיטור קהילתי -
טיפול באירועים
בתוך היישובים

סיוע ותיאום עבודת השוטר הקהילתי

פניה למוקד  100ו/או לשוטר הקהילתי

ללא עלות

אבטחת אירועים

תיאום וייעוץ לפי בקשה ובהתאם להנחיות רישוי
עסקים

פניה לסיוע ותיאום עפ"י צורך

ללא עלות

אבטחת מוסדות
חינוך ואירועים
חריגים

תאום מול משרד החינוך ,חברת האבטחה ,חדר מצב
וטיולים ,בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך

ללא עלות

תחום השירות
תחזוקת מרכיבי
ביטחון ביישובים
נקודות הזנקה
של מד"א
תחזוקת מקלטים

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

ריכוז עבודת רבש"צים ביישובים ואחזקת מרכיבי
ביטחון וכיתות כוננות עפ"י הנחיות מערכת הביטחון
תחזוקה שוטפת ,אספקת ציוד (כולל  5אמבולנסים) ,עמידה בקריטריונים של אחזקת
רישום דו"חות ,ארגון השתלמויות והכשרת מתנדבים אמבולנס כמפורסם באתר המועצה.
אחזקת מקלטים ציבוריים ובקרה בהתאם להנחיות דיווח על תקלות ומפגעים
פיקוד העורף

בינה נעים
רועי רייך

קב"טית המועצה
שוטר קהילתי

עלות
מימון אחזקת מרכיבי ביטחון שאינם
ממומנים ע"י פיקוד העורף
ללא עלות למועצה .ייתכן תשלום
למד"א בהתאם לנהלי מד"א
ללא עלות

054-9799100 | 08-6355816/7
050-5070220

Bina@eilot.org.il

צילום :יאיר בן צבי

צילום :יאיר בן צבי

צילום :נטליה קסרוטי
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בריאות
ייעוד המחלקה:
מתן שירותי בריאות נגישים ואיכותיים לכלל תושבי החבל.

תחום השירות

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

מחלקת בריאות
סניף קופ"ח כללית הפעלת הסניף :ניקיון ,תחזוקה שוטפת של המבנה
ואספקת שירותי משרד
במבנה המועצה
מרפאת באר אורה הפעלת
הסניף :תחזוקה שוטפת של המבנה ואספקת ניקיון המבנה
שירותי משרד
ואילות
ליווי וייעוץ רכזי
בריאות ביישובים ומנהלי קהילות ,מינוי רכז/ת בריאות ביישוב
ליווי וייעוץ
עד  3פגישות בשנה
העלאת דרישה לקורסים
הכשרת עזרה
ארגון הכשרה פעם בשנה או לפי בקשת היישוב
ראשונה (ע"ר)
פרסום ההכשרה ביישובים
עזרה ראשונה (ע"ר) ארגון הכשרת עזרה ראשונה (ע"ר) למצילים אחת
מינוי מצילים ורישומם לקורס
לשנתיים
למצילים
ייזום וארגון פעילויות לקהל הרחב במרכז האזורי
פעילויות לקהל
הפסקת
(עיסוי תינוקות ,אורח חיים בריא ,תזונה,
פרסום הפעילות ביישובים
הרחב
עישון ועוד)
פרסום הפעילויות בלוח האירועים של אתר המועצה
הזמנת תור אצל הסייע/ת או
המקשר/ת היישובי/ת
מתן שירות אורתודנטי פעם בחודש
אורתודונטיה
ליווי של הורה או מקשר/ת בטיפול
בילדים
ליווי של הורה או מקשר/ת בטיפול
תקצוב סייע/ת לרופא/ת שיניים עד  20שעות
רפואת שיניים
בילדים
בחודש
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עלות
ללא עלות
ללא עלות
ללא עלות
תלוי במימון משרד הבריאות
תשלום מלא
תשלום חלקי בהתאם לסבסוד קופות
החולים/המועצה

תשלום ישירות לאורתודנט ולמעבדה
עפ"י מחירון המתעדכן באתר המועצה

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
המרפאה האזורית במתחם המועצה

שירותי משרד
וקבלה
שירותי סיעוד
ובדיקות מעבדה
רפואת משפחה
וילדים
רפואה יועצת (עור ,מתן השירות על פי לוח הזמנים המפורסם באתר
נשים ,דיאטה)
המועצה
ליווי הריון והנקה
תחנת טיפת חלב
ליווי אונקולוגי
ומחלות כרוניות

הזמנת תור ונוכחות הורה או מקשר/ת
בטיפול ילדים

על פי הסכמי קופ"ח כללית ומשרד
הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי)

שירות פרטי  -החזרים עפ"י חוק
הבריאות הממלכתי

פיזיותרפיה
רפואה משלימה
הזמנת תור ונוכחות הורה או מקשר/ת
דיקור ,אוסטיאופטיה מתן השירות על פי לוח זמנים המפורסם באתר
בטיפול בילדים
המועצה
בית המרקחת האזורי
חדר תרופות
שירותי מתן השירות על פי לוח הזמנים המפורסם באתר
מרשם מרופא/ה קופ"ח כללית
למבוטחי
המועצה
בריאות כללית

שירות פרטי

על פי הסכמי קופ"ח כללית ומשרד
הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי)

מרפאת באר אורה ואילות
הפעלת סניף באר
אורה ואילות של
קופ"ח כללית
תזונאי/ת
הומאופטיה

מתן השירות על פי לוח הזמנים המפורסם באתר
המועצה

הזמנת תור ונוכחות הורה או מקשר/ת
בטיפול בילדים

ללא עלות
שירות פרטי
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צילום :נטליה קסרוטי
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המרפאה האזורית
מנהלת מרכז הבריאות האזורי
מזכירת מרכז הבריאות האזורי
מנהלת המרפאה בבאר אורה ובאילות

עידית אושה
אורית רון
צילה לוי

08-6355880
08-6355880 | 054-9799147
08-6355880 | 054-9799142
08-6425260

Clinic@eilot.org.il
Idit@eilot.org.il
Oritron@eilot.org.il
zilale@clalit.org.il

שירותים חברתיים
ייעוד המחלקה:
קידום רווחת הפרט ,המשפחה והקהילה בחבל אילות באמצעות שירות נגיש ,מקצועי ואיכותי ,ופיתוח מענים הולמים לצרכי כלל האוכלוסיה.

תחום השירות

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

פרט ,משפחה וקהילה
יעוץ וטיפול פרטני במחלקה ו/או בישובים ע"י
עו"ס פנייה למחלקה
יעוץ וטיפול פרטני מרחבי ישובי ,כולל יעוץ בנושא מיצוי זכויות הפרט
הקצאת חדר ביישוב
מול מוסדות המדינה
עבודה
ליווי ממלאי תפקידים חברתיים ,ועדות וצוותים
מינוי איש/אשת קשר מהיישוב
קהילתית-מערכתית בישובים ,בתיאום עם הנהלת היישוב
ליווי ותמיכה לאנשים עם צרכים מיוחדים ובני
משפחותיהם ,תיאום תכנית טיפולית ,תיווך
אנשים עם צרכים
לקהילה ולמסגרות לפי הצורך
פניה למחלקה
מיוחדים
מיפוי צרכים ופיתוח שירותים מקומיים עבור
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם
(קבוצות תמיכה ,הרצאות)
טיפול בילדים ונוער בסיכון ובבני משפחותיהם,
פניה למחלקה
ילדים ונוער בסיכון הפעלת תכניות מניעה וסיוע בקהילה (להב"ה,
התכנית הלאומית  )360והקצאת עו"ס לחוק הנוער
תסקירים לסדרי דין אבחון והמלצות לערכאות משפטיות בסוגיות
עפ"י דרישת ערכאות משפטיות
קטינים ,אפוטרופסות ואלימות במשפחה
תעסוקה
הקצאת מרחב לצעירים/צעירות בגילאי 18-25
פניה למחלקה
הכוונה פרטנית/קבוצתית ללימודים ותעסוקה
לצעירים/ות
ימי עיון ועבודה
ארגון ימי עיון לקהילה ועבודה עם קבוצות
פנייה למחלקה
באוכלוסיה עפ"י מיפוי צרכים
עם קבוצות
איתור צרכים
מתנדבים בקהילה
פניה לרכזת מתנדבים במחלקה
הכשרת מתנדבים
שילוב מתנדבים בארגונים ושימורם

עלות

ללא עלות
ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות
ללא עלות
ללא עלות
בהתאם לתכנית המוצעת
ללא עלות
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תחום השירות

אזרחים ותיקים

יחידת ותיקים

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

ליווי ותמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם על
ידי עו"ס אזרחים ותיקים  -תיאום תכנית
טיפולית ,פניה למחלקה
תיווך לקהילה ולמסגרות בקהילה ומחוצה לה ,לפי
הצורך
מיפוי ,פיתוח והפעלת שירותים לאזרחים ותיקים
בחבל ()60+
תיאום בין המחלקה לשירותים חברתיים ,מחלקת
הבריאות ,והמתנ"ס (תחומי רווחה ,בריאות ופנאי).
ליווי בתהליכים ופעילויות יעודיות לאזרחים
ותיקים בישובים

עלות

ללא עלות

מינוי רכז/ת תחום ותיקים ביישוב.
הקמת מסגרת ופעילויות לגיל השלישי ללא עלות
התאם לצרכי היישוב
חירום

צוותי חירום
(צח"י)ישוביים הכשרות ורענון בישובים באופן שוטף
מקרי חירום

הקמת צוות חירום יישובי

ללא עלות

פניה
נוער .לשרי ניצן או לרונן גל ,עו"ס לחוק ללא עלות

טיפול במקרי חירום ,כוננות 24/7

ילדים עם צרכים
מיוחדים בגילאי
בי"ס יסודי

מועדונית
הפעלת מועדונית בחווה לרכיבה טיפולית ליד קיבוץ
גרופית בשעות אחר הצהרים ,כולל הסעות מביה"ס מילוי טפסי פניה בחודש מאי
וחזרה לישובים
מועדון לגיל השלישי (מופ"ת)

אזרחים ותיקים

הפעלת מועדון חברתי ,מוטורי וקוגניטיבי לגיל
השלישי במתחם המועצה 3 ,פעמים בשבוע בשעות
הבוקר .כולל הסעות ,ארוחת בוקר וחוגים

השתתפות עצמית בסך  100ש"ח לחודש

פניה לעו"ס
אזרחים ותיקים במחלקה או השתתפות עצמית בסך  45ש"ח לחודש
לרכזת המועדון

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
פרטים ,זוגות,
משפחות
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הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ,שבה מטפלים
מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

פניה לרכזת התחנה

השתתפות עצמית בסך 100ש"ח לפגישה

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
מרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

בוגרים עם
צרכים מיוחדים

ליווי ,שילוב תעסוקתי ופיתוח מיומנויות,
במסגרתעמי פניה לעו"ס המחלקה
"הבית לחיים בקיבוץ קטורה" המופעל ע"י אגודת

על פי מבחן הכנסות של משרד הרווחה

תכנית להב"ה

נוער 12-18

הפעלת תכנית הכוללת טיפול רגשי פרטני/קבוצתי
עבור נערות ,נערים וסביבתם ,וכן ליווי צוותי חינוך
פניה לעו"ס המחלקה
בלתי פורמלי והפעלת תכניות מניעה .התכנית
מופעלת בשיתוף עובדת סוציאלית מהמחלקה ורכזת
מטעם מחלקת הנוער

ללא עלות

תכנית יתד  -מרחב לקידום תעסוקה
צעירים וצעירות
בני 18-25

הכוונה וליווי פרטני/קבוצתי לקידום תעסוקה
ולימודים עבור צעירים וצעירות בגילאי 18-25
מנהלת מח' שירותים חברתיים ועו"ס לסדרי דין
עו"ס מרחבי ,מטפלת זוגית ומשפחתית
עו"ס מרחבי ,עו"ס לחוק הנוער
עו"ס מרחבי
עו"ס מרחב לקידום תעסוקת צעירים ,צח"י ,מלגות
עו"ס להב"ה
רכזת תחום ההתנדבות
עובדת זכאות ומזכירת המחלקה
רכזת מועדונית "בית בערבה" לילדים עם צרכים מיוחדים
סייעת מועדונית "בית בערבה"
רכזת היחידה לותיקים בקהילה
רכזת מועדון הגיל השלישי
מדריכה תעסוקתית במועדון לגיל השלישי

פניה למחלקה
שרי ניצן
סנאית בטש
רונן גל
רוית הראל
איריס בר
נטע טבת
פרח אוחנה
כרמית ברקוביץ
דקלה שלום
רונית פרידמן
יהודית רוט אלקלעי
שרון מודיאנו
בריג'ט ברגמן

ללא עלות
08-6355865
08-6198016
08-6198013
08-6198012
08-6198011
08-6198014
08-6198010
08-6355866

08-6355848

054-9779151
054-9799146
054-9799150
054-3500514
052-3442303
050-7731874
052-4014445
054-9799155
054-4627170
05-47203216
054-9799597
053-6323524
054-9797991
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ועדה מקומית והנדסה
ייעוד המחלקה:
קידום להובלת תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום התשתיות והבינוי ביישובים ובמרחב המועצה

תחום השירות

אחריות המועצה

עלות

אחריות היישוב/התושב
הנדסה אזרחית

פרוייקטים הנדסיים של תשתיות ייזום ,תכנון וביצוע של הפרוייקטים
ציבוריות בשטחי המועצה
הגדרת הצרכים
תכניות רב שנתיות לפיתוח מבני הכנת התכניות
ציבור וחינוך בשטחי המועצה
הקמת מבני ציבור וחינוך
הגדרת הצרכים
ייזום ,תכנון וביצוע של הפרוייקטים
בשטחי המועצה
ועדה מקומית לתכנון ובניה
טיפול בבקשות למידע תכנוני והיתרי בניה במערכת הגשת הפניה לקבלת מידע לצורך היתר
בקשות למידע תכנוני
בניה
רישוי זמין הנגישה דרך אתר המועצה ,בהתאם
והיתרי בניה
לתקנות חוק התכנון והבניה
היתרי בניה
פיקוח על חריגות חוק
התכנון והבניה
ייזום ותכנון תבע"י
מהנדס המועצה
מזכירת האגף
פיקוח על הבניה
מידע להיתר
רישוי הבניה
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הנפקת היתרים (היתר בניה ,טופס  ,2טופס 4
ותעודת גמר) בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה
פיקוח שוטף על חריגות בניה ואכיפת חוק התכנון
והבניה .מתן מענה לפניה בתוך  5ימי עבודה
ייזום ותכנון תבע"י לטווח ארוך המשרת את חזון
המועצה וצרכי היישובים
אדר' יונתן פרג'ון
אגי נקש
מיכאל טרבה
אורי טרבולוס
אדר' שרית רוזנפלד

השלמת הדרישות

ללא עלות
ללא עלות
ללא עלות

תשלומי אגרה בהתאם
לתקנות חוק התכנון והבניה

דיווח על חריגות בניה

תשלומי אגרה בהתאם
לתקנות חוק התכנון והבניה
פיקוח ללא עלות

הגדרת צרכים

ללא עלות

08-6355819
08-6355801
08-6355726
08-6355706
08-6355849

yoni@eilot.org.il
agi@eilot.org.il
michael@eilot.org.il
Ori-t@eilot.org.il
saritmr@eilot.org.il
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שטחים פתוחים ואיכות הסביבה
ייעוד המחלקה:
ניהול מושכל של שטחי המועצה שמחוץ לשטחי היישובים ומתן מענה לנושאים בתחום איכות הסביבה ,לרווחת ושיפור איכות חיי התושבים.

תחום השירות

אחריות המועצה

מפגעי איכות סביבה

סיוע במענה מקצועי בנושאי איכות הסביבה (כגון:
מפגעי רעש ,אסבסט ,ריח ואבק ,זיהום אויר ,מים
וקרקע) לאורך כל השנה.
פיקוח סביבתי על בסיס שוטף

בקשות למידע והיתרי בניה

הטמעת שיקוליים סביבתיים
בוועדה המקומית לתכנון ובניה

אחריות היישוב/התושב
דיווח על מפגעים/מטרדים וסכנות
במוקד לפניות הציבור

מתן מענה לבקשות מידע ובקשות להיתרי בניה
בהתאם לדרישות מהנדס המועצה והוועדה המקומית הגשת הבקשות והאישורים הנדרשים
לתכנון ובניה
נציגות בוועדה המקומית

ללא עלות

הפעלת הוועדת לאיכות סביבה ולשטחים פתוחים
קיום לפחות  3מפגשים בשנה

מנהל היחידה האזורית לאיכות סביבה אילת-אילות
אקולוג ורכז איכות סביבה ושטחים פתוחים
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ללא עלות

ללא עלות

מתן תנאים סביבתיים ברישיונות
עסק עפ"י הנחיות הגשת המסמכים עפ"י הנדרש בחוק
תנאים סביבתיים ברישיונות עסק המשרד להגנת הסביבה באופן שוטף
ועדת איכות סביבה ושטחים
פתוחים

עלות

מינוי נציג
העלאת נושאים לדיון וטיפול

ללא עלות

ללא עלות

אסף אדמון

054-9799159 ,08-6367526

assaf@eilot.org.il

איתי שני

052-3689773 ,08-6355846

sviva@eilot.org.il

גזברות
ייעוד המחלקה:
ניהול תקציבי המועצה האזורית והובלת המערכת הכספית שלה ברמה מקצועית גבוהה.

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

פיקוח ובקרה על תקציבי וועדים מקומיים ומאזן
תקציבי וועדים
מקומיים ומאזן שנתי שנתי

צו הארנונה
של המועצה
צו הארנונה
של הוועד המקומי
(מיסי קהילה)
שומת הארנונה
הנחות ופטורים
בארנונה
וועדת הנחות
השגות ועררים

עלות

אחריות היישוב/התושב
הגשת תקציב לאישור המועצה עד ה1-
באוקטובר בכל שנת כספים עבור שנת
הכספים הבאה
הגשת אישור לעדכון תקציב עפ"י
צורך.
הגשת דו"ח כספי שנתי עד ה30-
באפריל בשנה העוקבת
הגשת פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי
המאשרת את התקציב

אישור הצו עד ה 1-ביולי עבור שנת הכספים הבאה
והטמעת שינויים בהתאם לצורך ,ופרסומו
אישור צו הארנונה במליאה (בהטלה ראשונה  -צו
ראשון  -יש להעביר לאישור משרד הפנים)

אישור הצו והבאתו לאישור המועצה עד
ה 1-ביולי עבור שנת הכספים העוקבת

ללא עלות

עדכון המועצה בדבר שינויים בנכסים
החייבים בארנונה
הגשת בקשה בטופס א' הנמצא באתר
המועצה

ללא עלות

קביעת שומה בהתאם לצו הארנונה פעם בשנה
ועדכונים עפ"י צורך
טיפול בבקשות להנחות ופטורים בארנונה עפ"י
בקשה .תשובה תינתן בתוך  30יום מקבלת הפניה
בכתב ובהתאם להוראות החוק
דיון בבקשות להנחה עפ"י צורך ומתן מענה בתוך  7הגשת בקשה בטופס ב' המופיע באתר
המועצה
ימים מיום קבלת ההחלטה בוועדה
הגשת השגה/ערר בכתב בתוך  90יום
טיפול עפ"י בקשה .תשובה תינתן בתוך  60יום
מקבלת הפניה בכתב ובהתאם להוראות החוק
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אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב
עדכון תעריפי מים וביוב פעמיים בשנה.
הפקת חשבון דו-חודשי והעברתו באמצעות דואר
או דוא"ל.
עדכון תעריפי אגרות שנתי.
הפקת חשבון והעברתו באמצעות דואר או דוא"ל
עפ"י צורך

חיובי ארנונה,
מים וביוב
חיובי אגרות
והיטלים
תשלומים
(כולל תשלומי
ביה"ס העל-יסודי)

קבלת קהל בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:00
או באמצעות אתר המועצה

גמר חשבון
והחלפת טיפול בבקשה עפ"י דרישה
מחזיקים בנכס
אובדן כרטיס תושב הנפקה חוזרת עפ"י דרישה
כרטיסי אוטובוס מכירה עפ"י דרישה
העדר חובות לנכס הפקת אישור על פי בקשת התושב
ביטוח תאונות
לתלמידים ביטוח  24/7על פי הפוליסה ועפ"י דיווח מחלקת
אישיות
החינוך במועצה
(גילאים )3-18
ביטוח תאונות
אישיות לילדי הגיל
הרך (גילאים )0-3

ביטוח  24/7על פי הפוליסה ועפ"י דיווח היישובים

גזברית ומנהלת הארנונה
גביה
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אחריות היישוב/התושב
גביה
תשלום עפ"י הנדרש בהודעת החיוב
(בתוך  30יום)

ללא עלות

תשלום עפ"י הנדרש בהודעת החיוב
(בתוך  30יום)

ללא עלות

תשלום עפ"י הנדרש בהודעת החיוב
(בתוך  30יום)

ללא עלות

פניה למחלקת הגביה

גביה מנהלית :הודעה ראשונה  16 -ש״ח,
הודעה שניה  27 -ש״ח ,עיקול בנק 8 -
ש״ח ,גביה משפטית :שכר טרחת עו"ד
ללא עלות

פניה למחלקת הגביה
פניה למחלקת הגביה
הגשת מסמכים רלוונטים
משלוח הודעה על תאונה באמצעות
טופס של הפוליסה

 10ש״ח
עפ"י מחירון המופיע באתר המועצה
ללא עלות
 49ש״ח ובהתאם לתקנות משרד החינוך
(נכון לשנה"ל תש"פ)

עידכון רשימות תלמידים במערכות
החינוך של הגיל הרך ( .)0-3משלוח
הודעה על תאונה ע"י טופס של הפוליסה

 49ש״ח ובהתאם לתקנות משרד החינוך
(נכון לשנה"ל תש"פ)

גביה מנהלית/משפטית

גביית חובות

עלות

רויטל טריפלר  -רו"ח
טלי לוי

054-5564461 | 08-6355830
08-6355735

revitalt@eilot.org.il
gvia@eilot.org.il

דוברות ,גיוס כספים וקשרי חוץ
ייעוד המחלקה:
גיוס משאבים ממקורות בארץ ובחו"ל עבור המועצה ויישוביה למען חיזוק החוסן הכלכלי.

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

עלות

אחריות היישוב/התושב
גיוס משאבים

ניהול קשרי חוץ

קיום קשר שוטף עם גופים פילנתרופיים ,משרדי
ממשלה וגורמים נוספים מהמגזר הפרטי
יצירת מאגר צרכים ותכנית רעיונית אזורית
מעודכנת
ניהול לו"ז ולוגיסטיקה במשלחות ובמפגשים עם
אחמ"ים
הכנת חומר שיווקי ועריכה גרפית
עזרה באיתור קולות קוראים

קולות קוראים

פרסום לגורמים הרלוונטיים בהתאם לקבלת המידע
העלאת החומרים למערכת מרכ"בה או כל מערכת
אחרת עד  48שעות לפני מועד סיום ההגשה
דיווח ומעקב אחרי ביצוע וקבלת התמיכה

דוברות ,קשרי חוץ וגיוס משאבים
מנהלת המחלקה ויועצת ראש המועצה לשיוויון מגדרי

הגדרת צרכים ותכנית רעיונית

הכנת טקסטים וחומרים גרפיים
רלוונטיים
מינוי איש קשר יישובי לתחום הקולות
הקוראים
עדכון בצורך וברצון להגיש קול קורא
העברת החומרים הרלוונטיים עד שבוע
לפני מועד ההגשה
הגשת החומרים הרלוונטיים

ריצ'רד סאמרס
שרי ברקן

ללא עלות

ללא עלות
ללא עלות

052-6130914
052-2748369 | 08-6355736

richard@eilot.org.il
sheryb@eilot.org.il
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אחזקה וגינון
ייעוד המחלקה:
מתן שירותי אחזקה ולוגיסטיקה לכל מחלקות המועצה.

אחריות היישוב/התושב

אחריות המועצה

אחריות היישוב/התושב

תחזוקת מבנים וציוד טיפול שוטף ועפ"י דרישה בתוך שבועיים ובכפוף
במועצה האזורית לזמינות הציוד
תחזוקת ציוד חירום בדיקת תקינות הציוד אחת לחודש
וביטחון
טיפול שנתי
תחזוקת
מוסדות טיפול עפ"י דרישה המתקבלת אחת לשבוע ממנהלת
הרך
לגיל
חינוך
שבהפעלת המועצה הגיל הרך במועצה
תחזוקת המרפאה
האזורית
תחזוקת המרפאה
בבאר אורה
תאורת רחוב
ביישובים
תאורת רחוב היקפית
במבני המועצה
גינון במתחם מבני
המועצה

ללא עלות
ללא עלות
ללא עלות

טיפול שוטף ועפ"י דרישה בתוך שבועיים מיום
קבלת הפנייה ובכפוף לזמינות הציוד
טיפול שוטף ועפ"י דרישה בתוך שבועיים מיום
קבלת הפנייה ובכפוף לזמינות הציוד

דיווח במוקד לפניות הציבור

ללא עלות

דיווח במוקד לפניות הציבור

ללא עלות

תקצוב הטיפול במסגרת האצלת סמכויות

הטיפול באחריות הישוב

ללא עלות

תחזוקה שוטפת וטיפול עפ"י דרישה בתוך
הציוד שבועיים דיווח במוקד לפניות הציבור
מיום קבלת הפנייה ובכפוף לזמינות

ללא עלות

דיווח במוקד לפניות הציבור

ללא עלות

טיפול שוטף פעמיים בשבוע ,כולל ציוד וצמחיה

מנהל המחלקה
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דיווח במוקד לפניות הציבור

עלות

ציון טל

054-9799136 | 08-6355722

zion@eilot.org.il

המוקד

המוקד לפניות הציבור נפתח במועצה האזורית חבל אילות ב 1-בינואר .2020
המוקד משמש ככלי תקשורת בין מחלקות המועצה השונות לבין תושבי ואורחי החבל,
ומהווה נדבך נוסף בשיפור רמת השירות הניתן לתושבי החבל על ידי המועצה.
ְל ָמה מיועד המוקד?

לפניות הציבור
(מוקד )106

דיווח על מפגעים ומטרדים ברחבי המועצה כגון :פסולת ,תחזוקת תשתיות ,תאורה ,בעלי חיים משוטטים וכד'.
שאלות ובקשות למידע בנושאים שונים ,מעבר למפורט באתר המועצה.

לוח אירועים

לוח מודעות

ניתן לפנות 24/7

eilot.org.il/moked106

או לחצו על האייקון
המתאים בדף הבית

אמנת שירות

מוקד 106

שרי אשחר

איך יוצרים
קשר?

פתיחת קריאה
באתר המועצה

פניה טלפונית
טל' 08-64-55-106
ראשון  -חמישי
בשעות
09:00-15:00

מוקד 106

מרפאה אזורית

לוח עסקים

רכישת כרטיסים

ספר טלפונים

