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 ועד מקומי כפר החורש 2020סיכום שנת 

 

 !שלוםלקהילת כפר החורש 

הייתה שנה מלאה באתגרים ובעשייה. בשנה זו חווינו אתגרים שקשורים למגיפת  2020השנה החולפת, שנת 

, הרבה בזום, ושמירה על נהורך השועד לאעם תקציב מאוזן וישיבות הקורונה ולמרות זאת, אנו מסיימים שנה 

 במידה רבה של הצלחה. ם והתרבותיי   המוניציפלייםהשירותים 

 

 . 2021ויעדים לשנת  של הועד המקומי 2020מסכם לשנת "ח להלן דו

 נתחיל במעט מושגים: 

 

 הגדרה  -ועד מקומי 

מקומי אשר יכונן על פי   דת קובע כי כל יישוב בתחום המועצה האזורית ינוהל על ידי ועת האזוריוצו המועצו

הפרשנות( נמנה גם הוא בהגדרת “רשות  צו של שר הפנים. מבחינה משפטית, ועד מקומי )על פי חוק

ת לרשויות  סטטוטורית שחלות עליה הוראות הדין המינהלי הנוגעו -ות משפטית מינהליתמקומית,” והוא רש

 . מקומיות

 

 סמכויות הוועד המקומי

 חלק ממערכת השלטון  הואו המועצה האזורית, ול לפי הסמכויות שאוצלת להוועד המקומי מוסמך לפעו

 . .ציבורי -המקומי הכפוף לכללי המשפט המינהלי

 תו האזורית, בתחום הנהל סמכויותיו של הוועד המקומי מוגבלות ומותנות לסמכויות שאצלה לו המועצה

 זורית לוועד המקומי הוא תחום  הסייג לאצילת סמכויותיה של המועצה האובתנאים שנקבעו לו בלבד. 

 אחרת עם המועצה  והחינוך. הסמכות בתחום זה נתונה לוועד המקומי, אלא אם הוועד המקומי קבע התרבות

 . האזורית

 

 ומיהתנהלות הוועד המק

האזורית. על התנהלות הוועד   ב בתחומים שאצלה לו המועצההוועד המקומי הוא גוף המנהל את ענייני היישו

 המועצה בשינויים המחויבים.   ת ההוראות הסטטוטוריות החלות עלהמקומי חלו

 אגודה שיתופית יכהנו גם כחברי ה : חברי ההנהלה של זהות ועדיםשיתופי כמו כפר החורש, קיימת ביישוב 

 . זהות בין הוועדים עצמם הנים בוועדים הנפרדים, ואיןהוועד המקומי של היישוב. הזהות היא בחברים המכ

 64 -הפנים, לא יאוחר מהיום ה אינו חבר האגודה השיתופית רשאי לבקש משר  ב שיתופי אשרתושב של יישו 

תושבים לוועד המקומי של היישוב אשר יתווספו לחברי   שלפני יום הבחירות, להורות על צירוף נציגות של

 .  ועד הנהלת האגודה

 

 דו של יו"ר הוועד המקומיקיתפ

הכפרי היחיד, והוא ייבחר ברוב   אש רשות מקומית ברמת היישובמנהל היישוב כראש הוועד המקומי הוא ר

בתפקידו זה נדרש ראש הוועד המקומי לפעול על פי החוקים   .ה הראשונה של הוועד המקומיקולות בישיב

 הוא עמיר זרחי. . בכפר החורש, היו"ר לשלטון המקומי והתקנות הנוגעים
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 עדת ביקורת ו

יהיו שלושה עד חמישה   ועדהבי היישוב שהציעו את מועמדותם. בוהמועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תוש

לבחון אם החלטות הוועד המקומי בוצעו   ם:ה תפקידי ועדת הביקורת .ומיחברים שכולם אינם חברי הוועד המק

לבחון אם תוקנו   ;המאושר ם פעולותיו לא חרגו מהתקציבלבדוק את חשבונות הוועד המקומי ולבחון א ;כדין

 .מצאו בביקורות קודמותליקויים שנ 

 

 עדותו

 .למעט ועדת הביקורת, הוועדות בוועד המקומי הן ועדות רשות 

מיוחדים ולהטיל עליהן  עד מקומי רשאי למנות לפי צרכיו ושיקול דעתו ועדות קבועות לעניינים או למקריםו

החברתיים   ,קהילתייםתפקידן של הוועדות לסייע להנהלת היישוב לקדם את התחומים ה .יואות עינ תפקידים כר

 .החברות בוועדות מושתתת על רצון להתנדב ולתרום לקהילה  .והמוניציפליים ביישוב 

 

 המקומי  מיסי הוועד

 .מועצהלהטיל, וזאת באישור ה ועד מקומי רשאי להטיל בתחום הנהלתו ארנונה ומיסי ועד שהמועצה רשאית

דרושים לביצוע הסמכויות   כחה המועצה שהםלא החליט ועד מקומי להטיל מיסי ועד מקומי בתחומו, ונו

. בכפר החורש, המועצה היא הטלת מיסי ועד מקומי רשאית המועצה להחליט על -שאצלה לוועד המקומי 

  לוועד המקומיעד המקומי, באופן פרטני יחד עם הארנונה. המועצה מעבירה את מיסי הועד הגובה של מיסי הו

המועצה רשאי הוועד המקומי להטיל בשנת הכספים תוספת למיסי   שורבאי.  הוצאות גבייה בניכוי בכפר החורש

 . בתקופה שמיום האישור עד סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לגבייתה ,ועד

 

 מי וניהולותקציב הוועד המקו 

 .ויגישו למועצה לאישור לשם מילוי תפקידו יכין הוועד המקומי תקציב של הכנסות והוצאות לשנת הכספים

מקורות  . שנת הכספים שחלפה למועצה בכל שנה דוח כספי שנתי מבוקר בידי רו”ח לגביומי יגיש הוועד המק

הכנסות משימוש  , סלילה וכד,( ,מירהגביה מארנונה, אגרות והיטלים )ש –של הוועד המקומי הם  התקציב

  (.במבני ציבור השייכים לועד מקומי )חוגים, אירועים וכד

 

 -2020תקציב 

ועד על פי מטרות  הכלכלית לפעילות הוועד המקומי ומהווה כלי לניהול פעילות הוהתקציב הוא המסגרת 

  תשלומים)הכנסות( וה תקבוליםבסס על אומדן של התם. פעילותו התקציבית של הוועד המקומי חייבת להויעדי

 על סך כל ההכנסות. ל ההוצאות לא יעלה כלומר, שסך כ )הוצאות( שחייבים להגיע לאיזון עם הוצאותיו

לו  , באי, היכן לא נוצלו הכספיםכדי לזהות היכן היו חריגות, נלמדה ההתנהלות התקציבית ב2020שנת בסיום 

 בהקצאת תקציב. וכתבים על ידי המועצה ומחוייבים בוצעו שינויים ואילו סכומי מינימום מסעיפים 

 

 :2020 סיכום

. למרות שהייתה  ₪ 1,088,000 היה מגביית המועצה המקומי עדולרשות הו שעמד התקציב 2020בשנת 

 הועד המקומי עמד בתקציב.   (בגין הקורונה ארנונה לעסקיםפטור מירידה בהכנסות )
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 יות הועד:להלן פעילו

ת עובדים  קורונה אתגר את מערך החינוך תוך התמודדות עם סגרים, הוצאמשבר ה -ונוער חינוך •

 נה בהגדרות החוק. לות התקהלויות במציאות משתומגב הילדיםשמירה על קשר עם  ,לחל"ת

  פשר לנו להמשיך פעילות והפעלתת( היא נעם בכור מה שאי"לשמחתנו, רכזת הנוער )מדב -נוער •

 של הנוער.   ומניעת בדידותם בזוםלטובת למידה משותפת  המיח"ם )מלק"י(

נות יצירתיים של לספק תרבות תוך מציאת פתרו בתקופת הקורונה,  הצליחהועדת תרבות  -תרבות •

    לפי תחנות.  ופעילות , שיירות מוסיקה והפעלותהפעלות בקפסולות, הרצאות וטקסים בזום

רכש הועד מנוי להשאלת   בעקבות הקורונה והרצון להמשיך ולספק שירותי השאלת ספרים, -ספרייה •

היה   -קורונהובל בתקופת הדבר שסייע רבות למנויים. השירות שסיפקה נעמה ש -ספרים באופן מכוון

 מרשים ומחמם את הלב. 

יתה כמעט הי -מקביל למגבלות ההתקהלויות ושמירת המרחקעילות הספורטיבית ב הפ -ועדת ספורט •

ודרך המשיך את פעילותו דרך הזום    -שפר הפילאטיס בהובלת רעותובלתי אפשרית. יחד עם זאת 

 במרחב הפתוח.  מפגשים  

לצד הובלת הקיבוץ כולו לנוי בר קיימא. הועדה לאיכות הגינון והנוי דורש עוד עבודה רבה  -גינון •

ניצול כספי  פנייה למועצה לתוך  2021"בראש ירוק" לשנת הסביבה והנוי הכינו תוכנית שנתית 

סביבתיים. נקווה לשיתוף פעולה מצד המועצה ואישור  -קהילתיים  לפרויקטיםמש המיועדים החו

 הפרוייקט כולו. 

ולקיים ישיבות על פי כללי  , הצליחו המתנדבים לקיים תרבותנהלמרות הקורו  -מתנדביםועדות  •

 . קהילה ולקדם נושאים שהיו על סדר היוםהקורונה ובהחלט לשמר את רוח ה

 

 

 :2021להלן היעדים והמדדים לשנת 

 

ק איכות חיים גבוהה בכפר  ך לפעול יחדיו על מנת לתת את השירותים הטובים ביותר לתושבים ולספנמשי

כאן כמה מהיעדים נציין  הפעילות השוטפת, לוועד תוכניות ויעדים רבים בכל תחומי הפעילויות. החורש. לצד

 הבולטים ביותר. 

 

  במטרה לקרב קיום פעילויות קהילה ותרבות מגוונות בהתאם למצב הקורונה והנחיות משרד הבריאות -קהילה

 .בין האוכלוסיות השונות ביישוב

 

 , הגינון והתחזוקה. ב בדגש על כניסת היישוב, שיפור שירותי הניקיוןשיפור בחזות היישו -חזות היישוב

 

הקמת  , קידום תוכנית רב שנתית בנושא מחזור, נוי בר קיימא -אקים וברי קיימקהילה ירו יאיכות סביבה וחי

  גינה קהילתית ועוד כחלק מתוכנית החומש של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

זרת תרומות לטובת האוכלוסייה הצעירה המעוניינת במקום תפילה מסודר בימי  הקמת בית כנסת בע -בית כנסת

 שישי וחגים.  

 

 ריפה.קידום נושא היערכות היישוב להתמודדות עם ש -ביטחון וכיבוי אש
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מגרשים. יש להקים   135מתכוננת לבניית שכונה חדשה בת כפר החורש  קהילת -צמיחה דמוגרפית וקליטה

הילה חדשים. התוכנית צריכה לכלול תהליך של  צמיחה דמוגרפית וקליטת חברי ק צוות שיכין תוכנית של

 ון דמוגרפי. היכרות האוכלוסייה החדשה תוך הכשרת הקהילה הקיימת לקליטה תוך שמירה על איז

 

תשתיות המים,   חידוש התשתיות יכלול את. של חידוש תשתיות ביישוב הישןתהייה שנה  2021שנת  -תשתיות

תחת חפירות ויהיה מל והתקשורת. יהיה עלינו להתארגן לתקופה בה חלק ניכר מהמקום יהיה הביוב, החש

 . צורך להיות בקשר מתמיד עם האוכלוסייה תוך שמירה על בטיחות

 

 בנוסף לתשתיות הנ"ל יש צורך בחידוש ושדרוג מתקני המשחקים וקבלת תו תקן עבורם.

 

 

 

 בברכה, 

 עמיר זרחי 

 יו"ר ועד מקומי 

 

 

 


