
מבקר המועצה 
ונציב תלונות הציבור

ניקוז מים

אגף
הון אנושי 

ומינהל

אגף
חינוך

ותקשורתדוברות

לשכה וקשר עם הציבור יועץ משפטי

קולחי
עמק המעיינות

פיתוח משאבים

חברה 
כלכלית

תכנון אסטרטגי

ראש המועצה

סגן ראש המועצה

ע"אגף שפ

גן
השלושה

אגף חקלאות 
ומגזר מושבי

לית"מנכ

מוקד שירות חופש המידע

אגף 
כספים

אגף
קהילה

אגף 
הנדסה

חקלאות



מבקר המועצה 
ונציב תלונות הציבור

רשות הניקוז אפיקי מים

אגף
הון אנושי 

ומינהל

אגף
חינוך

ותקשורתדוברות

לשכה וקשר עם הציבור יועץ משפטי

קולחי
עמק המעיינות

פיתוח משאבים

חברה 
כלכלית

תכנון אסטרטגי

ראש המועצה

סגן ראש המועצה

ע"אגף שפ

גן
השלושה

אגף חקלאות 
ומגזר מושבי

אחזקה
תברואה 

רישוי 
עסקים

פיקוח ס"בי
לטרקטורים

פינוי
אשפה

ביטחון
איכות
סביבה
ומיחזור

וטרינריה

לית"מנכ

מוקד שירות חופש המידע

ועדה 
לתכנון 
ובניה

ס"מתנרווחהנכסיםנגישות
פיתוח
קהילתי

ד"צמ
וישובים

תכנון
ומידע

גביהמעברים חשבות
רכש 
ומלאי

הון 
אנושי

מינהל
ומנגנון

' מע
מידע

קידום
מעמד 
האישה

חממות
ענפי 
צומח 

פ "מו
ענפי

ח "בע

אגף 
הנדסה

אגף 
כספים

אגף
קהילה

עידן 
טכנולוגי

מצבי 
סיכון

תחבורה
פרט

וחינוך 
מיוחד

גיל 
הרך

חקלאות

קשר 
מושבים



גזבר המועצה

מנהלת הגביה  
והארנונה

ופרויקטיםשומה

לפ"והוצאכיפה 

הנחיות ביוב ומים

קופאית ראשית

תברים. מ
חשב ומנהל מח 
חשבונות ראשי

ספקים–ח "הנה

ועדים  –ח "הנה

מקומיים  

התאמות  –ח "הנה
בנקים

ביטוחים  –ח "הנה
ומוסדות

רכש והתקשרויות ביטוחים

מזכירה ורכזת חשבונות בנקים סגן גזבר

אגף גזברות



מהנדס המועצה

מנהל פיקוח

פקח

פקח

מזכירת ועדה מקומית

בודקת  
תוכניות

בודקת  
היתרים

מידען

נכסים רכז נגישות

מזכירה מתכנן/ סגן מהנדס

תקציבאית

אגף הנדסה וועדה מקומית לתכנון ובניה



מנהל אגף חינוך

תוכניות  . ר
התנהגויות  

סיכונייות

רכזת בינוי

מבני חינוך

מח תחום פרט 
וחינוך מיוחד  

סיות"קב

ת  /רכז 

מ"חנהסעות 

ס"ביה

ס על יסודי"בי2

יסודיביהס5

גנים

רכזת מעונות  
וקיטנות

גני מועצה

תוכנית.ר

"עמק חינוך"
ח"שפ טכנולוגיעידן תחבורה

סדרן

נהגים

אגףתקציבאיתרישום  . ואמזכירות 

אגף חינוך



פ חוות  "מנהל מו
עדן

מנהל אחזקה
מנהל חווה וחקר  

גידולי שדה

עונתיםפועלים 

מנהל חממות מנהל מחקר ופיתוח

חוקרים

לחקר  יח

הגנת הצומח

לחקר  יח

המדגה

מזכירה

חקלאות ומגזר מושבי–פ חוות עדן "מו



מנהל אגף הון  
ומינהלאנושי 

מערכות מידע

אבטחת מידע שירותים  
דיגיטלים

מידע  מעמנהל 

מנהל רשת

מנהל תפעול

מחשוב מוסדות  
חינוך

מממונה בטיחות  
בתעבורה ורכב

משק בית' מח מנהלת הון אנושי

רכזת נוכחות וגיוסים

ממונה קידום אנשים  
בעלי מוגבלויות

מניעת הטרדה מינית

חשבת שכר

דואר ותקשורת ארכיון

חופש המידע. ואמזכירה 

ומינהלאגף הון אנושי 



שפע. מנהל א

מנהל מח פסולת 

פסולת חקלאית

פסולת ביתית

אחזקה ותשתיות

בטיחות ונגישות  
מבני ציבור

אחזקת שטחים  
פתוחים וגינון  
שטחי ציבור

אחזקת תשתיות  
מבני ציבור וחינוך

תברואה

דיגום מים

תאורת רחוב  
וחשמל

רישוי עסקים וטרינריה
מנהל איכות  

סביבה ומחזור 

רכז חינוך  
סביבתי

תכנון סביבתי

חומרים מסוכנים

הפיקוח' מנהל יח

כס"איפקח  

פקח וטרינרי

פקח חוקי עזר  
ורישוי עסקים

ביטחון' מח

צים"רבש

מוסדות  קבט
חינוך  

מזכירה

ס לטרקטורים"בי

מזכירה  

ורכזת רישוי עסקים

ע"אגף שפ



מנהל אגף קהילה

ס"מתנ

ספורט

תרבות

ספריה

מרכז מחול

מרכז מוזיקה

מרכז  צעירים  

רכז מתנדבים

ישובים' מח

ועדים מקומיים

קליטה

מידע ותכנון' מח

רכז  פיתוח פיזי

רכז פיתוח כלכלי

שירותים חברתיים' מח

ס סדרי דין"עו

ס חוק נוער"עו

ס מרחביות"עו

ס לזקן"עו

י"צחס "עו

גישור  מרכז גישור למשפחה ומרכז 
קהילתי

ס להבה נוער בסיכון"עו

פעוטות בסיכוןתוכנית

מ"חנס "עו

רכזת תכניות טיפול

שיקום שכונות–ק"עוס

רכזת זכאות

פיתוח קהילתי ' מח

מזכירות ושיווק

אגף קהילה



גן השלושה

מנהל מח אחזקה

עובדי אחזקה  

עובדי ניקיון

/ מנהל מח הצלה
אחראי תחנה

מצילים קבועים

מצילים עונתיים

מנהל פארק  
המעיינות

פקחים

עובדי אחזקה  
וניקיון

מוזיאון עקבות 
בעמק

גף ארכיאולוגיה

גף חומה ומגדל

מנהלת מכירות

קופאיות

מזכירה
. א/ סגן מנהל

קבוצות ושיווק

איתתקציב

גן השלושה


