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  .מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל : .1

  המועצה:שאול, ראשת  גלית  :דיווחי ראשת המועצה .2
 

החלמה לפצועים, היערכות איחולי השתתפות בצער משפחות הנרצחים,  -מצב בטחוני −

, דרישה חוזרת לסגירת קו התפר הפרוץ מול תלמידי בתי הספר המועצה ואגף החינוך

 והתקווה לחזרה לשגרה.

שהתקיימה ביום שישי  ,אלפי משתתפים בצעדת עמק חפר - 2022צעדת עמק חפר  −

במיוחד בימים אלה, חשוב לקיים את . שנות התיישבות בעמק 92האחרון, בסימן 

במסר של אי כניעה לטרור  . מדוברהאירוע הקהילתי המסורתי כסדרו ולא לדחותו

תודה גדולה לאגף קהילה ויישובים ולכל מי שלקח חלק ותרם  והמשך שגרת החיים.

סיירת החקלאית, בעלי השטחים החקלאיים במסלול לקיום הצעדה: ליאור ארזי וה

במועצה, אגף החינוך,  ן ובטיחותביטחוהיחידה לחירום, הצעדה, קיבוץ עין החורש, 

מחלקת התחבורה, כוחות הביטחון, המתמידים, משמר הגבול, משטרת התנועה, רשות 

 ניקוז ונחלים שרון ונותני החסויות.

סיור בשבוע שעבר התקיים  – מ"י וצוותוסיור בעמק חפר עם מנהל מרחב מרכז בר −

ראשון ומשמעותי עם הצוות הבכיר של מרחב מרכז ברמ"י, בהובלת מנהל המרחב דוד 

האתגרים והצרכים הייחודיים של המועצה, בין היתר בנושאי:  הוצגובסיור . מזרחי

ביטחון, חקלאות, מים, אנרגיה, הצורך במגורים לבני הדור הצעיר, פיתוח עסקים 

ביקרנו בהרחבת בת חפר וגאולי . בעמק, וסיוע בקידום מהיר של הקמת ממ"דים בעמק

 תימן, אגמון חפר, פארק התעשיות.

כבכל שנה עובדי המועצה, חברות קבוצות "סורגות - ריום המעשים הטובים בעמק חפ −

קהילה", תלמידים וצוותים חינוכיים מבתי ספר בעמק קיימו בשבוע שעבר שלל 

למען הקהילה ובהן: ניקיון  2022פעילויות התנדבות במסגרת יום המעשים הטובים 

 .וטיפוח מבנים, תשורות לוותיקים, תרומות לפליטים מאוקראינה ועוד

בימים אלו יוצאים בקמפיין בגיוס  –עמותה "שכן טוב" לנזקקים למען חג הפסח  −

 תרומות. 
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 :אישור פרוטוקול .3

 .38-22מס'  מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל:  −

 
 : החלטההצעת 

 38-22  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת −

 אין :יםמתנגד −

 ים: אין נענמ −

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה  −

 

 :"ה, מציג: צור אוריון, גזבר המועצ2020בדצמבר  31הצגת דוחות כספיים מבוקרים ליום  .4

הדוחות הכספיים המבוקרים ליום את  בירמציג ומס , גזבר המועצה:אוריון צור −
 לרבות פעולות הפיננסיות שנעשולעיסוק ול באשר מהדו"ח הבין. ניתן ל31.12.20

ההשקעות המיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי 
ריכוז תקבולים  סוגיית את מסביר ,בנוסף. ועוד רעונות בתקציב רגילירגילים, ג

 תקציב. ב במפורטותשלומים 

עכשיו  ומובאלפני שנה וחצי  הבוצעמדבר על פעילות שדוח ה :, הדר עםפלג שמיל −
בעניין הדו"ח יראה את זה לקחים  פיקשמי שרוצה לה ,אותו, משמעתאשר שמליאה ל

 ועדפיק וליישם לקחים בתקופה הסמוכה למחושב שצריך לנסות לה. 2023בשנת רק 
 .2021בדוח, קרי  הפעילות המופיע

בסביבות יוני ועובר להיערך : מדובר בדוח מבוקר שמתחיל אוריון, גזבר המועצה צור −
 . 2021סבב רב ולכן אין אפשרות להכניס את הלקחים בשנת 

 : שנתיים זה איחור מאוד גדול.גדעון ברי, חופית −

 של אישור דו"ח זה סדר גודל של שנה פלוס. ליך רגיל הבת :ארז אוריון, גזבר המועצה −

 קים את הדו"ח.כל שלושה חודשים אנחנו נפגשים ובודמדגיש, כי  :מידד כלפון, בת חפר −

 
 : החלטההצעת 

 .31.12.20ת דוחות כספים מבוקרים ליום המועצה מאשר הנהלת −

 אין :יםמתנגד −

 ים: אין נענמ −

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה  −
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דיון על הציפיות מהמהלך  -החינוך השלם" בבית ספר רופין ובבית ספר קדם "פרוייקט  .5
 ומדדים להצלחה, מציגים: יעריב, סגן ראשת המועצה וירונה פוליטי, מנהלת אגף חינוך

 "החינוך השלם". פרויקט מסבירה את  הרעיון של :ירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך −
לחבר את הקיימת ולשנות את תפיסת העולם  ניסיוןהינה  "החינוך השלם"המטרה של 

 החינוך הפורמלי לחינוך הלא פורמלי. 

מציג רציונל של מרחב חינוך צומח בעמק חפר. מציג את המודל תוך פירוט  עמית פואה: −
ומועצה. המודל כולל  המודל מתחיל מהתלמיד לאחר מכן בית ספר, קהילה .לפי רמות

 מעגלים של מצוינות.  4-חינוך ב

מציגה את מגוון אירועי שיא ועוד.  כגון "החינוך השלם" תכניתה ודותאמסבירה  טלי: −
 השינוי שבוצע בביה"ס "קדם" ו"רופין". 

איך אתם אם כן, יש לנו בעיה של נשירה סמויה של תלמידים?  :ברי, חופית גדעון −
 ?לתלמידים בנושא זהמסייעים 

מנסים להבין את תחומי העניין של אותו  . אנואנחנו לא עובדים באופן פרטני טלי: −
מציגה את השינוי  ,בנוסףתלמיד בשיתוף היועצת לשם שימור וחיבור התלמיד לביה"ס. 

 הדרך והמשאבים להשגת המטרה.  לרבותתשפ"ג יהיה בשנת ש

הוא העתיד בשילוב חדשנות  "חינוך השלם"מסביר, כי ה :יעריב, סגן ראשת המועצה −
ומענה מותאם אישית לכל תלמיד. בתוספת שיפור חווית הלמידה תוך יצירת עשייה 
משותפת בין תלמידים, מורים וקהילה. חלק מהחינוך הוא חיזוק החוסן הרגשי 

 חברתי.   -והחינוך הערכי

ה "אחדות קראו לז ובזמנ ומציין, כי מודה על התכנית יהודה מרלא, גבעת חיים איחוד: −
 .  בתכנית לשתף את ההורים, כי יש עירבנוסף מהחינוך". 

להכיל את הפער בין מה  מביעה קושי .מברכת על התכנית הילה עיני, כפר הרא"ה: −
ביה"ס הראל הוא יעד מבוצר שלא מציינת, כי לבין המציאות בפועל.  מייצגת התכניתש

 .ניתן להיכנס אלא בהודעה מראש

לגבי כניסה . בביה"ס הראל הופעל טרם "החינוך השלם" המועצה:גלית שאול, ראשת  −
 ., מנהלת אגף חינוךפוליטי ירונה לבדיקת  לביה"ס יש להעביר את הערות

בתכנית  שתוארשואלת האם ניתן ליצור כזה בז כמו  מרגלית יוכבד, כפר חיים: −
 ?ה"חינוך השלם"

 הרעיון הוא ליצור שינוי. עמית פואה: −

צריכה חושב שמנהלי ביה"ס צריכים להוביל את התוכנית. התכנית  בחן:יואב בר סלע,  −
 סיוע לצוות המורים ולמנהלי ביה"ס. לשם המנהל וטלי ועמית הם ובהובלת של להיות 

קדם ובן גוריון נבחרו בעקבות רצון מנהלי  ביה"ס :פוליטי, מנהלת אגף החינוך ירונה −
חלק ניכר מצוות וא חלק מהעשייה חינוך השלם" בבן גוריון הוהביה"ס  לשינוי. "

 ביה"ס עובד יחד עם טלי ואסף למען שינוי.

 על מנהלי ביה"ס עומס וחושב שהעומס שנוצר הוא לא נכון. קיים יואב בר סלע, בחן: −
 .לדייק את מדדי ההצלחה חה כאן לא מדויקים ואשמח לעזורלמדדי ההצ

 של המרכז הקהילתי. גייצוו חיבור בפרויקט חסר :פליישר קרוב, חניאל גלדיס −

מתקיימת ישיבה בשיתוף המרכז  םפעם בשבועיי :פוליטי, מנהלת אגף החינוך ירונה −
. , תיאום, שותפותמדובר על שני גופים שיוצרים תהליך ופגישות לשם חיבור .הקהילתי

 באופן שוטף.יש לנו פורום "נוער בסיכון". החיבורים קיימים  ,בנוסף

הלימודים לקיים מפגש שנת לקראת סיום ציעה, כי מ מרגלית יוכבד, כפר חיים: −
 בשיתוף צוות ביה"ס לשם הסקת מסקנות לשנה הבאה. 

 זה חיזוק מצוין של החיבור, חיבור הפרט לקהילה.  :, בית יצחקאמנון שפר −

 איך מתגברים על הפער של פיזור התלמידים? הילה עיני, כפר הרא"ה: −
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 .בשעות הבוקר ואז יוצאים בהסעה או ברגל הפעילות :, סגן ראשת המועצהיעריב −
 רעיונות לתכנית. הוספת מטרת הדיון היא  ,בנוסף

להקצות למנהל  אמור משרד החינוך בשנה הבאה ירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך: −
 ביה"ס תקציב לטובת תוכניות רגשיות וחברתיות.  

 האם וועדי ההורים בביה"ס מעודכנים? :עיני, כפר הרא"ה הילה −

בשלב זה מלוא המידע טרם הונגש לכלל אך  ,ועד ההורים המרכזי מעודכן עמית פואה : −
 ההורים.

 נושאים שהתבקשו ע"י חברי הנהלה -דיון פתוח .6

נחשפנו אשר טרם סקר שביעות רצון של תושבים מעלה את נושא  :בר סלע, בחן יואב −
העלה בנושא זה את בעבר  בנוסף מציין, כי  .. הסקר היה מאוד בעייתייולתוצאות

  תוצאות לשיפור מהלך העבודה. לקבל , שיסייעוסקרים ממוקדיםלבצע  צורךה

 לחברי ההנהלה בימים הקרובים.  שלחותוצאות הסקר י :שאול, ראשת המועצה גלית −

לא הגיעה כעת אך  ,לעלות שני נושאיםמציינת, כי רצתה : עיני, כפא הרא"ה הילה −
כפר הרא"ה אחד הנושאים הוא נושא פרטני שנוגע ליישוב להצגתם.  מוכנה מספיק
פעילות הוועדות  ,הוא לשטחי ציבור. נושא שני מהרגופרהתפתחות ל באשר

בהבטחה גדולה  וועדות שהוקמו, יוןפררבים מחברי חשים סוג של  .המקצועיות
 והתמסמסו.

את עוצרת  ובנוסףאינה מקובלת "שם עולם" הדחייה של התוכנית : , חופיתגדעון ברי −
 של המועצה.  תהעבוד

 ההפרוגרמאנחנו נמצאים בשלב שחייבים לאשר את  :שאול, ראשת המועצה גלית −
 לשטחי ציבור. 

שהוצג את אותו מסמך  יםמציג השאלה היא האם עכשיו :עיני, כפר הרא"ה הילה −
 שינוי.  כל הביאהמסמך הזה לא  ,בעבר? אם כן

בעניין "שם  המהפרוגרמראיתי את הבעיות שנוצרות בכפר הרא"ה  :ברי, חופית גדעון −
 .יום ולילהכאן כולל בנושא זה  עולם" מאחר ולא עמד בתנאים. ישנם אנשים שעובדים 

 לגיטימי שלקיים רצון  . המועצה ולא של הילה עמדתה המקצועית שלאני מקבל את 
שם "המועצה לקבל את הקרקע לייעוד אחר שהוא פיתוח ביה"ס מול ההתחייבות של 

 צריך לאזן בין השניים ולמצוא פתרון מיטבי.. "עולם

אי  א העדרומה שמונע להוציא את התכנית לפועל ה עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: −
 אישור פרוגרמה לשטחי ציבור שעל בסיסה המועצה תוכל לצאת לנוהל הקצאות.

פתיחת פתח  מזההגרמה אבל רועל קידום המועצה בפ תמברכ :עיני, כפר הרא"ה הילה −
 .הבמסגרת הפרוגרמ תהליכים/אישור מסמכיםלשל 

בנושא זה. לא התקדמנו  בוצע דיון בראשית הקדנציה: שאול, ראשת המועצה גלית −
קצות קרקע חליפית מול מנהל מקרקעי ישראל. על מנת לה סוגיות שונות שהיובעקבות 

, שראשיתו נוהל הקצאות. ללא אישור הפרוגרמה צריך לעשות תהליך "שם עולם"ל
 המועצה מנועה מלהתחיל ביישום הנוהל. 

שיכניסו את המסמכים  רק מבקש ישוב כפר הרא"ה תומך, :כפר הרא"ההילה עיני,  −
 הנכונים.

החלק הראשון הוא  .הקצאההליך היש שני חלקים ב גלדיס פליישר קרוב, חניאל: −
 צריך להסתכל קדימה ולא אחורה. ביטול ההקצאה והחלק השני הוא הקצאה חדשה.

  

 19:05הישיבה ננעלה בשעה: 
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-3.4.22:

 

 החלטה נושא מס'

 39-22מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  39-22מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

 31הצגת דוחות כספיים מבוקרים ליום  2

 2020בדצמבר 
 31.12.20דוחות כספים מבוקרים ליום הנהלת המועצה מאשרת 

 

 

 


