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כיצד לשווק את העסק באמצעות 
וואטסאפ וטלגרם? 

קורס חדש לעסקים בזכרון יעקב 
יפתח ב- 22.7 בזום

כחלק משיתוף פעולה בין המועצה המקומית זכרון יעקב 
ל'מעוף חיפה'- מערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים 

ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה  מעוף

סביבה

בעקבות דרישת האיגוד יבוצע תרגיל ארצי לשעת חירום ב"אסדת לוויתן"
 דן רהב

המלצות תאגיד מעיינות העמקים 
לשימוש נכון במים בחודשי הקיץ

 נועם רגב

אור ריבוי התקלות באסדת לוויתן מאז ל
הקמתה והפעלתה דרש יו"ר איגוד ערים 
שרון כרמל אסיף איזק ממשרד האנרגיה 
ובועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת 
לגבש תכנית למקרה חירום של תקלה 
משמעותית באסדה הכולל ביצוע תרגיל 

ארצי מקיף לשעת חירום.

בעקבות כך- נקבע כי ב-13 בספטמבר יתקיים 
תרגיל ארצי מקיף במסגרתו יתרגלו כוחות הכיבוי 
וההצלה, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות 
ואיגוד ערים שרון כרמל והגופים הרלבנטיים 

תרחישים העלולים להגרם בשל תקלה.

בין השאר יתורגל זיהום סביבתי בים, זיהום 
אוויר ניכר ועוד.

מלבד הדרישה לתרגיל מוביל האיגוד את הדרישה 
ממשרדי הממשלה לביצוע ופרסום תחקיר מעמיק 

לאחר כל תקלה.

הדרישה לביצוע תחקור ותרגיל חירום מתקיימת 
במקביל להישג אליו הגיע האיגוד בדמות הסכם 
לביצוע ניטור רציף על גבי האסדה אשר ייושם 
בתוך כחצי שנה. הניטור על גבי האסדה יצטרף 
למערך הניטור החופי של האיגוד המנטר את 

נתוני איכות האוויר מהאסדה 24/07.

יו"ר האיגוד אסיף איזק,"האחריות שלנו לאיכות 
חיי התושבים ואיכות הסביבה קיימת בכל מקום: 
בים, באוויר וביבשה ואנו מובילים במעשים- 
פעילות להבטיח זאת מול אסדת לוויתן ותעשיות 

."נוספות במרחב האיגוד
בתמונה: יו"ר האיגוד אסיף איזק. צילום: סטודיו טל בדרק

שילוב בין עונת הקיץ ועימו השקיית ה
הגינות והצמחים והפעלת בריכות השחייה 
לצד הנוכחות המוגברת בבתים בעקבות משבר 
הקורונה עלול להביא להגדלת חשבונות המים 
הביתיים והמשותפים. תאגיד מעיינות העמקים 
מגיש לכם כמה עצות שימושיות לבקרה נכונה 
על חשבונות המים, צריכה נכונה של משק המים 
ומיצוי זכויותיכם. אורי שמואל, יו"ר התאגיד 
וממלא מקום ראש עיריית יקנעם: "תושבים 
יקרים, מוקד שירות הלקוחות של מעיינות 
העמקים עומד לרשותכם פרונטלית, טלפונית 
ובאמצעות האמצעים הדיגיטליים. נשמח לענות 
ולטפל לפניות ושאלות בנושא תפעול ותחזוקה 

בכלל וצריכות מים בפרט"

עדכון מספר הנפשות 
תעריף המים והביוב לשימושים ביתיים הינו 
7.385 שקלים לממ"ק בתעריף 1, ו-13.461 
שקלים לממ"ק בתעריף 2, כאשר ההקצאה 
לצרכן הינה 7 ממ"ק לנפש אחת לחודשיים )3.5 
ממ"ק לחודש(. לדוגמא למשפחה בת 4 נפשות 
מוקצה 28 ממ"ק בחודשיים, צריכה בתעריף 1. 
ולכן חשוב לעדכן את מספר הנפשות המדויק. 
במקרה והעדכון על הגדלה במספר הנפשות, 
מגיע באיחור במהלך השנה, התאגיד מזכה את 

החשבונות עד תקופה של שנה אחורה.
זכאות להטבה

 במקרה ואחד מבני משפחה מוכר כזכאי להטבה 
על פי הקריטריונים המוכרים ע"י הביטוח הלאומי, 
מאושר לצרכן תוספת של 7 ממ"ק בתעריף 1. 
תעריף זה ניתן רק במידה והצרכן אכן צרך מים 
מעל ההקצה המאושרת שלו. התאגיד מקבל 
רשימות מעודכנות מרשות המים אחת לרבעון.

מדי מים 

מנכ"ל התאגיד יהודה סיסו מציין כי ביישובים 
הותקנו מדי מים לקריאה מרחוק, המאפשרים 
מעקב אחר צריכות המים של התושבים ברמה 
יומית. מערכת זו מאפשרת גם לתושב לעקוב 
אישית אחר צריכות המים בביתו. צריכות המים 
נבדקות ע"י התאגיד ביסודיות טרם יציאת חשבון 
המים, לתושב עומדת תמיד הזכות לערער ואף 
לבקש לשלוח את מד המים לבדיקת תקינות 
בעלות של 122 ש"ח. המד נשלח לבדיקה 
במבדקה מוסמכת המאושרת ע"י רשות המים. 

עדכון מספר הטלפון הנייד בתאגיד
מנהל שירות הלקוחות של התאגיד אסף פנטליס 
קורא לתושבים לוודא שמספר הטלפון הנייד 
הקיים בתאגיד הינו עדכני על מנת שנוכל להודיע 
על נזילות וחריגות בצריכות המים בזמן אמת, 
ככל שיתקבלו במערכת הקריאה מרחוק. בנוסף 
 read your מומלץ להוריד לנייד את האפליקציה
meter, שדרכה ניתן לעקוב אחרי צריכות המים 

ברמה יומית ולקבל מידע בזמן אמת.
בנוסף מומלץ על רישום לשירות חשבונית במייל 
וביצוע הוראות קבע ובכך להימנע מאיחורים 
בתשלום. רישום לשרות חשבונית במייל מאפשר 
לצרכן לקבל את חשבון המים מיד לאחר הפקתו, 

ולסייע לשמירה על איכות הסביבה.

דגשים לצמצום צריכת מים בבתים משותפים
 מנכ"ל התאגיד יהודה סיסו מציין כי במיוחד 
בתקופת הקיץ מומלץ להתאים את השקיית 
הגינות עפ"י הכמות הנדרשת לצמחייה. הנושא 
חשוב גם בבתים משותפים. יש לבדוק את 
ויסות מחשבי ההשקיה. מומלץ לצמצם פתחי 
יציאת מים ולסגור מגופים שאינם בשימוש 
שוטף )כדוגמת מקלטים, מגופי גינות ציבוריות 
בתקופה בה לא מופעלת ההשקיה וכדומה(. 
צריכות המים הציבוריות במתחם מחולקות 

באופן שווה לכל הדיירים.
אורי שמואל, יו"ר התאגיד וממלא מקום ראש 
עיריית יקנעם: "תושבים יקרים, מוקד שירות 
הלקוחות של מעיינות העמקים, בכל אחד 
מיישובי התאגיד, יקנעם, קרית טבעון, רמת ישי 
וזכרון יעקב עומד לרשותכם פרונטלית, טלפונית 
ובאמצעות האמצעים הדיגיטליים. נשמח לענות 

." ולטפל לפניות ושאלות בכל נושא

שבר הקורונה יצר לבעלי העסקים מצב מ
המצריך שינוי בהתארגנות והאיץ את 
המהפכה הדיגיטלית. במסגרת שיתוף פעולה 
פורה בין המועצה המקומית זכרון יעקב ו'מעוף 
חיפה' הוחלט לפתוח קורס חדש בנושא- שיווק 
העסק בוואטסאפ ובטלגרם, העונה על הצורך 
במציאת דרכי שיווק נוספות, ההכרחיות בזמן זה 
של משבר הקורונה, עבור כל בעל עסק. הקורס 

יפתח ב- 22.7.2020 ויועבר באמצעות הזום.
במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים כיצד 
יוכלו לשווק את העסק שלהם דרך אפליקציית 
Whatsapp For Business- הגרסה העסקית 
לאפליקציה הנפוצה, ודרך טלגרם המייצרת בימים 
אלה את הקפיצה המשמעותית למיינסטרים 
וללב הפעילות העסקית. בעלי עסקים ילמדו 
להשתמש באפליקציות לתועלת העסק, ירכשו 
כלים שיווקיים ותפעוליים שעשויים לשדרג 
באופן משמעותי את האינטראקציה שלהם עם 
הלקוחות, יכירו לעומק את הפיצ'רים הייחודיים 
שהאפליקציות מספקות בגרסה העסקית, ויבינו 
כיצד ניתן ליצור דרכן שיווק ממוקד לקהל ולהביא 

לשיפור שירות הלקוחות בעסק.

זיו דשא, ראש המועצה המקומית זכרון יעקב: 
״במיוחד עכשיו, עם ההתמודדות המשותפת מול 
נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות, המועצה 
ממשיכה לעמוד מאחורי בעלי העסקים של 
זיכרון יעקב ולפעול להעצמתם. אנו גאים להיות 
מהחלוצים שלא רק פועלים ליציאה מהמשבר, 
אלא גם מינפו אותו לטובת בעלי העסקים של 
המושבה. במהלך חודשי מרץ-אפריל קיימנו 3 
קורסים חינמיים שונים, לתיירנים ובעלי העסקים 
הקטנים, במימון הרשות – שיווק רב-ערוצי, מיתוג 
ואקסל ככלי ניהולי. הקורס המסובסד לשיווק 
דיגיטלי ב- WhatsApp ובטלגרם הוא צעד 
נוסף בהובלה שלנו יחד עם משרד הכלכלה, את 
העסקים המקומיים אל רכישת תשתית מתקדמת 

שתסייע להצלחתם לצד האתגרים האוניברסליים 
המעסיקים את כולנו". 

אליסה מינדל קצב, רכזת שיווק: "אנחנו במעוף 
סיוע לעסקים שמחים לשתף פעולה עם מועצה 
מקומית זכרון יעקב, בעקבות משבר הקורונה 
נולד צורך לבעלי עסקים לרכישת כלים לשיווק 
העסק ולכן הוחלט על פתיחת קורס וואטסאפ 
וטלגרם על מנת להקנות את הידע והכלים 

העדכניים ביותר עבורם להצלחת העסק".

ענת קראוס מובילת תחום התיירות ועוזרת 
ראש המועצה: "המועצה המקומית עובדת 
בשיתוף פעולה פורה ונהדר עם מעוף חיפה 
והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד 
הכלכלה. עד כה ערכנו, קורסים בנושאים 
מגוונים וכעת אנחנו יוצאים לדרך עם קורס 
המיועד לבעלי עסקים על וואטסאפ וטלגרם 
ככלי עסקי, במחיר מסובסד. המועצה קוראת 
לבעלי העסקים לנצל את ההזדמנות ולהיעזר 
בקורסים שאנחנו מעמידים עבורם בשיתוף 
פעולה, במגוון נושאים רחב העונה לצרכים 
העולים מהשטח. אני מאחלת לבעלי העסקים 

הנרשמים לקורס ולמרצה הצלחה". 

מעוף, הינו מערך השטח הארצי של הסוכנות 
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה 
והתעשייה, שמטרתו לקדם עסקים ויזמים 
בישראל. שרותי מעוף ניתנים בהתאם למצב 
הקורונה גם באמצעות הדיגיטל לנוחיות כלל 

בעלי העסקים והיזמים.

הקורס יפתח ב- 22.7, ויתקיים בימי ד' בין 
השעות 17:00-19:15. משך הקורס: 3 מפגשים, 
סה"כ 3 שעות אקדמיות. עלות הקורס: 90 ₪ 
בלבד, מחיר מסובסד. לפרטים והרשמה מעוף 
alisam@2.maof.co.il 072-2217922 :חיפה

אורי שמואל יור התאגיד, 
צילום תאגיד מעיינות העמקים








