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סיכום שנת פעילות

המועצה האזורית מנשה
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תושבים יקרים,

כוחה של חברה, של קהילה, נמדד בשעות קשות 
מורכבות ומאתגרות. מאז חודש מרץ, עת  החלה 

להתפשט מגפת הקורונה בישראל, עמדנו - תושבי 
 המועצה האזורית מנשה בכוחות משותפים ואמונה 

אחת – אל מול המגפה. ויכולנו לה. 

יכולנו לה בזכות הערכים המשותפים לנו, בזכות ההכרה 
שכל אדם הוא אדם לא משנה היכן הוא גר, מהי דתו, 

ומהו מגדרו, יכולנו לה בזכות רוח ההתנדבות והנכונות שלכם התושבים 
לסייע לאחר, ביישוב שלכם וביישובים אחרים, ויכולנו לה בזכות הערך שלא 

משאירים אף אחד מאחור, דואגים לכל אחד מהתושבים בהיבט הבריאותי, 
הכלכלי והרגשי. הוכחנו בתקופה הזו שאצלנו במנשה כולם בשביל אחד 

ואחד בשביל כולם.

הדרך, המאבק, מול הקורונה עדיין כאן. אסור להרפות, אסור לעצור, 
מוכרחים להמשיך ולפעול על פי ההנחיות. אני סמוך ובטוח שכולנו נמשיך 

ונקפיד על כך.  

איתנותה הכלכלית והניהולית  של המועצה והעובדה כי כל המערכות - 
עובדי המועצה במחלקות פעלו באופן מיטבי טרם הקורונה, אפשרה לנו לבצע 

באופן מיטבי שינויים במהלך השנה ולהתאים את עצמנו למציאות המשתנה 
במערכות החינוך, הילדים והנוער, האירועים והתרבות ועוד, תוך המשך מתן 

שירותים לתושבים ) במתכונת אונליין- בדיגיטל( והמשך יישום פרויקטים 
בתחום הבינוי, והתשתיות שהיו בתוכנית העבודה לשנה זו. 

בהזדמנות זו אודה לכם התושבים, מנהלי הקהילות, המתנדבים והפעילים 
בצח״י על ההתגייסות, ההתנדבות והרצון לסייע. אלו לא דברים מובנים 

מאליהם. זהו כוחה של קהילת מנשה שמרגש ומחזק אותנו בכל פעם 
מחדש. אודה כמובן גם לעובדי המועצה – כולם, אשר עבדו לילות כימים 

בכדי לאפשר שגרת חיים איתנה ובריאה במועצה.

מאחל לכולנו בריאות וחזרה מהירה לשגרה. מי ייתן ובקרוב נפגש באירועים 
בבתי הספר, במרכזים ובקהילה. 

שלכם,

ראש המועצה אילן שדה  

דבר ראש המועצה
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"בימי הקורונה הגדלנו והרחבנו את מכלול 
 השירותים ובכלל זה למשפחות ויחידים

שלא נזקקו בעבר לשירותים אלה"

הקמנו יחידות חדשות 
לטיפול באלימות במשפחה 
ולשלום התושב הוותיק ואת 

תכנית ״נתיבי מנשה״.

המשכנו את פרויקט שיפוץ  
הבתים ביישובים.

 הגדלנו את התקציב
לאזרחים הותיקים לפעילות 

 פנאי ולתפעול מועדוני
הוותיקים ביישובים.

הקמנו והמשכנו פרויקטים 
של הפגת הבדידות, ערבות 

הדדית וסיירת דיגיטלית.

הקמנו מסגרת טיפולית 
לאנשים עם מוגבלויות ע"י 

בעלי חיים.

אנו בעיצומם של מגוון 
תהליכים ליזמות עם 

צעירים בגילאי עד 25.

 ותיקים:
 מעל 250 שידורים 

התקיימו במרכז מלוא

בתקופות הסגרים ערכנו 
מעל 50 ביקורי בית, ו-1000 

שיחות טלפון לוותיקים.

התקיים פרויקט תיעוד 
סיפורי חיים, במהלכו הפקנו 

13 ספרים.

הפעלנו קהילה תומכת 
במסגרתה קיימנו 450 

שיחות טלפון, 55 ביקורי 
בית ו-15 תיקונים.

השירות הפסיכולוגי 
העניק טיפולים 

 ב-ZOOM לילדים
ובני נוער, הדרכות 

LIVE להורים ושידורי

1,200
ותיקות וותיקים למדו 

בקתדרה

סייענו במזון ובאופן 
חומרי ונפשי למאות 

משפחות ויחידים

המעגל החברתי –כלכלי המעגל החברתי –כלכלי
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"סייענו בכל הכוח לבעלי עסקים ולמבקשי 
עבודה בשעה מורכת ומאתגרת זו"

220
 תושבים קבלו

ייעוץ להשתלבות 
בשוק העבודה

136
 תושבים

השתלבו בפועל 

דף פייסבוק "עכשיו 
קונים במנשה" 

הושק  ופורסמו בו 
עשרות  עסקים

מעגל העסקים, תעסוקה ותיירות מעגל העסקים, תעסוקה ותיירות

הקמנו קבוצת ווטסאפ 
מועצתית לעסקים.

 העברנו סקר
לעסקים בקורונה, 

 בעזרתו מיפינו
צרכים ואתגרים.

 הנגשנו 6 סרטוני 
 לייב בפייסבוק 

ו-12 הרצאות וסדנאות 
מקצועיות. 

קיימנו סיורי בלוגרים 
לשיווק התיירות במנשה.

תרגמנו את 
אפליקציית 

 התיירות 
 שלנו – 

wishtrip לשלוש שפות

 המועצה השתתפה 
ביריד התיירות הבינלאומי 

.IMTM  2020

 התחלנו ביצירת
בנק תמונות לעסקים.

הותנע תהליך אסטרטגי 
 לקידום העסקים 

 והכלכלה המקומית 
למעבר לעמוד <<במנשה עם 'מעוף'.

להצטרפות <<

7

https://www.facebook.com/buyfrommenashe
https://chat.whatsapp.com/CKWDbYwtjIN9KQmCvvegRr
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מעגל החינוך ילדים, נוער וקהילה 

"המוטו והעשייה שלנו התרכזו בהענקת 
מסגרות חינוך מעשירות ותומכות –בבתי הספר 

ובמרכזים ובפעילות ביישובים"

5ימי לימוד
בבתי הספר 

היסודיים 
למרות החלטות 
הממשלה על 3

16
מרכזי למידה 
הוקמו ביישובים 

על ידי מחלקת 
 הנוער לתלמידי
העל ייסודיים 

חולקו 320 מחשבים 
ניידים והושקעו מיליון 

₪ להצטיידות 
 דיגיטלית 

בבתי הספר.

גיייסנו 20 תומכי חינוך 
ותוגברו עובדי ניקיון. 

היחידה ההתפתחותית יצאה 
לדרך לאיתור ותמיכה בילדים 
ומשפחותיהם בגילאי 0 עד 3. 

התחלנו בהפעלת תוכנית 
ניצנים  – המאפשרת מסגרת 

מסובסדת לילדי א', ב' בשעות 
הצהריים.

בית הספר של החגים 
והחופש הגדול פעל 

בחופשת החגים והקיץ – על 
אף המצב.

השקענו תקציבים רבים 
לשיפור המבנים במוסדות 
החינוך, בהם חדר המורים 
 M21 ברעות, הקמת מרחב

נוסף במייסר, טיפול במבנה 
פסגת אמיר בקציר ועוד. 

נפתחו שלושה גני ילדים 
חדשים בכפר גליקסון, עין 

שמר ובמייסר.

במהלך הסגרים קיימה 
מחלקת הנוער והילדים  

.zoom-עשרות פעילויות ב

הופעל אולפן טלוויזיה 
במייסר על ידי בני נוער.

מעגל החינוך ילדים, נוער וקהילה 
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נבנית "פינת חמד" לתושבי 
מייסר.

במהלך הקיץ יזמנו שאטלים 
שבועיים לחוף הים - בהם 

נסעו כ-400 בני נוער.

התקיימו חידונים עם בני 
הנוער ביישובים. 

קיימנו סדנאות יישוביות 
למניעת התנהגויות בסיכון 
וסדנאות לבני נוער בנושא 

בדידות.

יזמנו את מודל תקצוב תנועות 
הנוער - במימון של כחצי 

מיליון ₪ ובכך העצמנו 
וחיזקנו את סניפי התנועות 

בישובים עצמם. 

המרכז הקהילתי רותם יזם 
פעילויות אונליין לתושבים 

גם בימי הקורונה.

יזמנו טורניר 
כדורגל בין ישובים.

הרחבנו את 
המלגות ל-50 מלגות של 
המועצה בשיתוף מפעל 

הפיס בסכום של חצי מיליון 
ש"ח. 

החזרנו את הבית המנשק 
–לאמהות צעירות -לפעילות 

שבועית בצל הקורונה.

הקמנו עמודי פייסבוק, 
ווטסאפ ואינסטגרם למרכז 

הצעירים –"הקונטיינר".

שיפצנו את מבנה מרכז 
הצעירים –"הקונטיינר" 

במרכז האזורי 
מנשה והתאמנו 

לחדרי יזמות, 
ייעוץ וחלל 

עבודה.

500
משפחות

השתתפו ב"פרויקט 
עפיפוניאדה״
יצרו והעיפו 

עפיפונים יחדיו

יזמנו איסוף חבילות 
ממשפחות ביישובים 

וחלוקה לחיילים 
בבסיסים - על ידי 

עובדי המועצה.  

שופרה תכנית 
"אתגרים"  והתחלנו 

בהפעלת מערך 
חוגים באל-עריאן.  

מעגל החינוך ילדים, נוער וקהילה  מעגל החינוך ילדים, נוער וקהילה 
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מעגל התרבות והאירועים מעגל התרבות והאירועים

"בשנה מורכבת ומאתגרת הצלחנו להפיק אירועים –
רובם אונליין, בהם השתתפו אלפי תושבים"

 במלאת 25 שנים להירצחו
של שר הביטחון וראש 

הממשלה יצחק רבין ז"ל 
הפקנו לייב את טקס 'נזכור 

בשירים'.

חגגנו את חגיגות העצמאות 
ה-72 של המדינה במסכת 

לייב וב'שירה בציבור'.

מאות תושבים השתתפו 
בתחרות השרשרת הארוכה 
ביותר בסוכות ויצרו עשרות 

קילומטרים של שרשראות.

בתקופת בין הסגרים המועצה 
קיימה יותר מ-30 אירועי 

תרבות מותאמים להנחיות.

יצרנו את האוטובוס המזמר – 
במסגרתו הופיעה להקת נוער 

מנשה ביישובים.

בית מדרש בינ"ה פועל זו שנה 
שניה ויצרנו גם בית מדרש 

בכפר פינס.

עזרנו בציוד לישובים 
שהוציאו את התפילות מחוץ 

לבתי הכנסת.

קיימנו אירועים אונליין 
בספריה ובגני הילדים ויצרנו 
בספרייה מרחב למידה מזמין.

התקיימו פעילויות של 
המועצה הדתית סביב מעגל 

השנה. 

קיימנו את תחרות הסיפור 
הקצר לרגל 70 למועצה!

המועצה הדתית קיימה  
לימודי בר מצוה פרטני 

ויישוביים.

הפקנו מופעים חיים 
והרצאות, שצולמו 
ושודרו לייב ובכלל 

זה חגיגות העצמאות 
ומופע "שירי לוחמים 

וסיפורים" 

הספרייה המשיכה 
וממשיכה להשאיל 

ספרים באתר, 
בווטסאפ ובמייל

יצרנו את 'דרייב אין' 
מנשה בו הוקרנו 

סרטים  על מסך ענק
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מעגל הקיימות  והתברואה

לכל אורך תקופת 
הקורונה, כולל 

בסגרים, המשיכו 
עובדי התברואה 
האלופים בפינוי 

אשפה באופן יומיומי 
על אף הקשיים 

והמורכבויות

קיימנו גם השנה 
את שבוע הסביבה 
בישובים, במרכזים 

ובמרחבים

הקמנו ושדרגנו פינות חמד – 
בשיתוף התושבים בישובים: 

מאור, כפר גליקסון, משמרות, 
מי עמי, שדה יצחק, כפר 

פינס, מענית, רגבים, קציר, 
מצפה אילן.

קיימנו בשיתוף איגוד ערים 
לסביבה מגוון פעילויות 

סביבתיות בישובים.

קיימנו הרצאות בנושאי 
סביבה, טבע, חדשנות בטבע.

הקמנו עמדות גזם ומחזור 
ביישובים.

קיימנו מצעד אקלים מקומי 
ואת פרויקט אדמה ומים –
בשיתוף החברה הכלכלית.

קידמנו את  שיקום נחל עירון 
כולל יצירת שביל ופארק 

בהובלת רשות ניקוז שרון.

סיימנו את הקמת שביל 
שכנים באקה מנשה.

החלפנו את  תאורת הרחובות 
לתאורת לד חסכונית ב-13 

מיישובי המועצה ובמשרדי 
המועצה ואת המזגנים 

למזגנים יעילים אנרגטית  
בכל מערכת החינוך ובבניין 

המועצה.

בוצעו תיקוני פחי אשפה 
בכל הישובים.

רכשנו  טרקטור ועגלה 
חדשים לפינוי גזם.

"הקפדנו על שמירה על איכות הסביבה וחינוך 
לחיים מקיימים גם בימי הקורונה"

מעגל הקיימות  והתברואה
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"יצרנו תוכניות לפיתוח המועצה, הקמנו ושיפצנו 
מבני ציבור וחינוך והעצמנו את מפעל המים"

בנינו מרכז בטחון וחרום 
מועצתי לשעת חירום 

ומשרדים למחלקות תחבורה, 
בטחון, ותברואה בהיקף של 

למעלה מ-4 מיליון ₪. 

הוקמו גני שעשועים 
חדשים בברקאי, גן שמואל, 
מאור ורגבים והחלו עבודות 
להקמת שניים נוספים -מיני 
פיץ' בכפר פינס וגן משחקים 

במצפה אילן.

קציר: הקמנו בית כנסת, 
 בעלות של כ-1.6 מיליון

ואולם ספורט בעלות של 
כ-8.2 מיליון ₪. הסתיים 

שיפוץ מקיף בבית לולה הישן 
וזאת בהמשך להקמת המבנה 

החדש.

אום אל קוטוף: ביצענו 
פיתוח במתחמי מגורים 

בעלות של כ-4 מיליון ₪, 
ותכנון מבנה רב תכליתי , 

שבנייתו תחל בקרוב בהיקף 
של 2.6 מיליון ₪

 אל עריאן: הסתיימה 
הקמת מבנה רב תכליתי 
בעלות של 1.5 מיליון ₪. 

גוונים: הקמנו מבנה 
למעבדות בהיקף של כ-4.5 

מיליון ושדרגנו אולם הספורט 
בעלות כ-600 אלף ₪.

בית ספר רעות: התקנת מעלית, 
שיפוץ חדר המורים וקירוי גשר 
בית הספר וכן שיפוץ בית ספר 

ניצני רעות - בעלות כוללת 
של למעלה ממיליון ₪. 

הנגשנו את 
מוסדות ציבור 

ברחבי המועצה 
ואת בתי העלמין

400
מקומות חניה 

חדשים במרכז 
האזורי והסדרנו 

את נושא החנייה 
ובטיחות הילדים 

בקריית החינוך

מעגל התכנון בינוי ותשתיות מעגל התכנון בינוי ותשתיות
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 בית ספר מייסר: בצענו 
 קירוי חצרות ומגרש 

 ספורט בבית הספר, וכן 
תכנון מבנה רב תכליתי 

שבנייתו תחל בימים 
הקרובים בעלות של 2.8 

מיליון ₪.

תלמי אלעזר: שדרוג כביש 
גישה. עלות: כ-1.6 מיליון ₪

שדה יצחק: הסדרת 
כבישים ומדרכות למבני 

ציבור. עלות כ-900 אלף ₪.

 כפר פינס: תכנון מגרש
מיני פיץ'

מצפה אילן: תכנון גן ילדים

בתי הכנסת: המועצה 
 הדתית משתתפת

 בהוצאות ובהשקעות
 בבתי הכנסת 

ובתי העלמין שביישובים.

התחלנו בהקמת מערכות 
על גבי סוללות המאגרים. 

הוקמו מבנים למעונות יום 
במשמרות, מאור ותלמי 

אלעזר. 

גן שומרון: שיפוץ מועדון 
פיס. כ-280 אלף ₪.

עין שמר: שיפוץ אולם 
הספורט עין שמר. 

החברה הכלכלית 
ההתחילה בשדרוג 

מט"ש "גן שמואל גרנות" 
ליעילות אנרגטית  ושימוש 

בטכנולוגיה חדשה. 

ביצענו עבודות לחיבור 
תושבי אום אל קטף 

למערכות הביוב.

שודרג מט"ש עירון  
בטכנולוגיה מהמתקדמות 
בעולם. כעת יפיק המט"ש 
קולחים ברמה שלישונית- 

לטובת החקלאות. היקף 
השיפוץ כ-200 מיליון ₪.

הוקם מכון שאיבה ומערכת 
הולכה בעלות של 50 מיליון 

₪ בשטח של מענית, מערכת 
זו תחבר למט"ש עירון את 

יישובי מזרח המועצה – 
מענית, מצר, מייסר מצפה 

אילן וכן חריש וברטעה. 

במהלך השנה החלנו בביצוע 
עבודות לשדרוג תשתיות 

במשמרות בקיבוץ הוותיק. 

נחל נרבתא: בוצעו עבודות 
למניעת הצפות במייסר. 

והוסדרה טיילת.

 קידמנו תכנית כוללנית 

של המועצה בשיתוף 
התושבים לפיתוח המועצה 

בשנים הבאות והכנו תוכניות 
לוועדה הגיאוגרפית לשינוי 

גבולות המועצה.

החברה הכלכלית ביצעה 
פרויקטים של הרחבות 

בישובים מאור, משמרות, 
אום אל קוטוף. בקרוב יחלו 

עבודות  במי עמי ומייסר. 

קדמנו תוכניות להרחבת 
היישובים מייסר, אל עריאן 
והמושבים: מאור, עין עירון, 

שדה יצחק  ותלמי אלעזר. 
וכן תוכניות ליחידה 3 

בנחלות.

הוקמו גני שעשועים בברקאי, 
גן שמואל, מאור ורגבים 

והחלו עבודות להקמת שניים 
נוספים -מיני פיץ' בכפר פינס 

וגן משחקים במצפה אילן.

מעגל התכנון בינוי ותשתיות מעגל התכנון בינוי ותשתיות

החברה הכלכלית 
המשיכה בביסוס 

ושדרוג מפעל 
המים של מנשה

 10מיליון קוב 
ספקנו השנה 

לחקלאות, 
המשגשגת במועצה

במהלך 2020 הפקנו

108
היתרי בניה

 קיימנו דיונים
אודות

146
בקשות היתר

מסרנו

163
תיקי מידע

טיפלנו ב-

 9
תשריטי חלוקה

ו-2
תוכניות בינוי
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מעגל הביטחון וביטחון הקהילה

עבדנו בשילוב 
של היחידה 

לפיתוח 
קהילתי, 

יקל"ר ומחלקת ביטחון – 
למען ובשיתוף התושבים 

והיישובים.

הרחבנו והעמקנו את 
העבודה המשותפת עם 

צוותי הצוותי החוסן 
היישוביים )צח"י( 

ביישוביים.

ההכנות השגרתיות לחירום 
נמשכות כולל רכישת ציוד 

תרגולת ונהלים.

התמודדנו עם שריפות  
שפרצו בישובים והצטיידנו, 

התאמנו ויצרנו שיתופי 
 פעולה עם תושבים, לוחמי

האש וכוחות נוספים.

במהלך השריפות 
סייעו צוותים 

מישובים שונים 
האחד לשני בכיבוי 

שריפות וציוד. 

יזמנו שיח עם בני הנוער 
בשעות הלילה.

אנו מקימים ומלווים סיירות 
הורים ביישובים.

"ההשקעה הרבה לאורך השנים בגיוס 
וחיזוק תחום הביטחון בקהילה, הצטיידות 

לשעת חירום ותרגול וכתיבת נהלים הוכיחה 
את עצמה במציאות"

התקיימה 
פעילות ענפה 
בנושא מניעת 
אלימות לאורך 

כל השנה

כבר בתחילת 
תקופת הקורונה 
רכשנו אמצעים, 

 כתבנו נהלי
עבודה והתאמנו 

 את עצמנו
למצב החדש

מעגל הביטחון וביטחון הקהילה
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"יצרנו מערך שירות דיגיטלי והטמענו תוכנות 
חדשניות ומתקדמות"

"המשכנו להיאבק ולפעול לשמירה על איכות החיים הגבוהה במועצה"
הצטרפנו 

לאפליקציית 
WIshtrip התיירות

הטמענו תהליכים 
דיגיטליים חוצי ארגון 

לניהול מיטבי

הטעמנו תוכנה 
חדישה  בהסעות 
המאפשרת מעקב 

ותחקירים על בטיחות 
והתנהגות התלמידים

ערכנו מכרז להטמעת תוכנות 
שירות מתקדמות לתושב 

ואתר אינטרנט חדש.

הקמנו מערך שאטלים לבני 
הנוער בקיץ- באמצעות 

מערכת דיגיטלית.

הטמענו את האפליקציה 
למתנדבים –טריביו. 

יצרנו קבוצות ווטסאפ לעדכון 
תושבים.

הקמנו דפי פייסבוק חדשים 
-תרבות ואירועים ומרכז 

צעירים, עכשיו קונים במנשה- 
לעידוד כלכלה מקומית וכן 

אינסטגרם למחלקת הנוער.

תגברנו וחזקנו את מערך 
הסייבר במועצה.

יצרנו תהליכים של שימוש 
באמצעים דיגיטליים 

ומחשוב- במקום בנייר. 

דיגיטל במציאות של קורונה:
הפקנו עשרות פעילויות 

באמצעות הזום והפייסבוק
הקמנו מוקד שירות בווטסאפ

יצרנו מערך של עבודה אונליין 
מהבית לעובדים על מנת 
להמשיך ולהעניק שירות,

יצרנו ממשק  לזימון תורים 
דיגיטלי. 

הוועדה החקלאית עדכנה 
באופן שוטף את  החקלאים 
בהנחיות משרד החקלאות, 

שמשה אוזן קשבת 
למצוקות והפנייה לגורמים 

הרלוונטיים, סייעה  בהצעת 
תוצרת לתושבי המועצה, 

המשכנו במאבק כנגד הקמת 
שדה התעופה במזרח חדרה, 

בשיתוף הרשויות השכנות. 

המועצה – בשיתוף רשויות 
שכנות פועלת למען הקמת 

תחנת רכבת באחיטוב.

המועצה – הסדירה 
בשיתוף עם צה"ל את 

הפרעות הרעש מהבסיס 
הסמוך למאור ושער מנשה 

ובדקה לעומק עם גופי 
המקצוע את נושא הקרינה 

על מנת לשלול מפגע זה.

אנו ממשיכים לפעול 
למניעת זיהומי אוויר 

משטחי הרשות.

המועצה הוגדרה כרשות 
יציבה על ידי המינהל 

לשלטון מקומי במשרד 
הפנים. 

חיברה בין חקלאים 
ליישובים וארגונים, 

איתרה מתנדבים לעבודה 
בחקלאות ופעלה מול 

מרכז המועצות האזורית 
בהגדרת וסיוע לקבלת 

פיצוי לחקלאים.

 התכנית 
הכוללנית 

למועצה מתוכננת 
להמשך פיתוחה של 

החקלאות במועצה- הן 
ברמת התעסוקה והן ברמה 

הערכית-ציונית.

מעגל השירות, דוברות דיגיטל ומחשוב מעגל חקלאות

מאבקים ואותות
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תודה לתושבי המועצה על רוח ההתנדבות 
ושיתוף הפעולה במאבק נגד הקורונה


