
פנים אל מול פנים
ליקטנו, ציטטנו, נזכרנו, שאלנו והצבנו זה מול זה את ארבעת המתמודדים. ארבעה עמודים 

של השוואת האנשים, עמדותיהם ותוכניותיהם
הדס כרמונה

עודד נוריאלסיון יחיאליששון בן עמרםחנן חן
מנהיגות עם נשמהלהוביל לתוצאותזה האישכי הגיע הזמןמוטו מרכזי

15 שנה12 שנה11 שנה15 שנהתושב הכפר
לפני כשלוש שנים ייסד יחד עם חבריו רזומה

מהכפר עמותה הפועלת לקידום 
החינוך, הקהילה והנוער בגליל.

במקביל הקים עסק העוסק בשיפור 
תפקודי למידה והתפתחות הילד בכל 

הגליל. 
בעבר: ראש מינהל חינוך, קהילה ונוער 

במועצה אזורית בגליל. צבא: מפקד 
מחו”ה אלון 

מנהל ומנכ”ל רשתות מתנסי”ם בחברה 
למתנסי”ם. שירות צבאי: לוחם במערך 

החרמ”ש במלחמת יום הכיפורים, 
תקופת שירות 1972-1975.

בתעשיית ההיטק מלפני כשני עשורים, 
ועד להתמודדות סמנכ”ל פיתוח תוכנה 

בחברת הי-טק רב לאומית. 
כיהן כחבר מועצה מטעם סיעת “רם 

בתנופה” בקדנציה האחרונה. 
צבא: בסדיר מ”פ עורב בדוכיפת ועדין 

משרת במילואים כרב-סרן במערך 
הלוחם.

בעלים ומנכ”ל חברת “ערך אדם” - 
הדרכות הכשרות ואבחונים תעסוקתיים. 

מנהל מרחב חיפה צפון בחברת משאבי 
אנוש בפריסה ארצית, מנהל מחלקת 
הנוער במועצה מקומית כפר ורדים. 

מנהל עבודה / מנהל יצור, תעשיית מזון. 
מנהל המרכז הארצי לצופיות, רמת יוחנן. 
מרכז הנהגת צפון בתנועת הצופים. מנהל 
שיווק במפעל “לבנדר הגליל”. מנהל ענף 

כריתת עצים בקיבוץ תובל. 
צבא: שרות צבאי לוחם חי”ר, אלחוטן 

חי”ק, 1980-1983

פעילות 
ציבורית

במסגרת עבודתו.
התמודד על ראשות המועצה לפני 

חמש שנים, כיהן כחבר מועצה ופרש 
במהלך הקדנציה.

במסגרת עבודתו.
מכהן כחבר מועצה.

כיהן כחבר מועצה ופרש באמצע 
הקדנציה.

שימש כיו”ר ועדת ביטחון והיה חבר 
בוועדת החינוך.

במסגרת עבודתו, ובהתנדבות בוועדת 
הנוער בכפר ובמסגרות שונות של 

הצופים. 

תארים 
אקדמאיים

בוגר תואר ראשון בחינוך ומוסמך 
לתואר שני במנהל עסקים.

תואר ראשון בחינוך ולימודי תואר 
שני במדעי הקהילה והיהדות. בנוסף 

בעל תעודת הוראה ובוגר “תכנית 
שוורץ”, תכנית למנהל ציבורי בכיר 

באוניברסיטה העברית.

תואר ראשון B.A מנהל עסקים, שלוחת 
אונ’ דרבי בישראל. תואר שני 

M.Ed מנהל חינוך משלוחת אונ’ דרבי 
בישראל. 

תעודת הוראה

קשת )ק(מעוף )כן(הכפר שלנו )ה(למען הכפר )חנ(סיעה
דבירה גזית, אלחנן יחיאלי, ז’אק בן אנשי הסיעה

זקן, בתיה גלעד, ישראל ברוך, יעקב 
פנחסיאן, עופר שי, איילת עוז, עמוס 

עוז, ברוך בוקס, יואב הראל, נמרוד לב.

נתי שיינפלד, דוד אלגרבלי, טל יוגב, 
גליה לוי, דודי דשא.

אורי אמיתי, איל שמואלי, אבי כהן, איתן 
שטיינפלד, אילן פליוב, אורית דנציגר, 

עודד זהר, עמרי אבידר, זהבה כהן.

אוסנת עקירב, מנחם מרגוליס, עופר דוד, 
שרונה שלו מאייר, אבנר רביב, איל אשל, 

דן הורטמן, זאב דוידוביץ, אריה ברן.

בפנל המתמודדים  חנן הציע דת כללי
שכל המועמדים יחתמו על אמנה 

והתחייבות לשמירת אופיו החילוני של 
הכפר ומניעת כפייה דתית.

יחסי דתיים חילונים – סובלנות ולא 
תוקפנות.

“התעקשתי שסגני ברשימה יהיה חובש 
כיפה סרוגה, התנאי הוא, כמובן, שאורח 

חייו לא יפגע באורח חיי ולהיפך”.

“אני פלורליסט וליברלי, וחושב שיש 
מקום לכולם ואף רואה בכך ערך 

תרבותי. את הערוב, למשל, ראיתי 
כסימן לפלורליזם, אבל זה הפך להיות 

הזדמנות בשביל אנשים מסוימים להגיע 
הנה ולתפוש את הדומיין של כפר ורדים 

ופתח דלת לכל המלחמות”

כפר ורדים כקהילה ישראלית/יהודית 
רב תרבותית ליברלית ופתוחה. תמיכה 

בזכותן של משפחות דתיות המתגוררות 
בכפר לנהל את חייהן על פי אמונתן 

במסגרת השירותים הקיימים בכפר.  לא 
יוקצו תקציבים למטרות כמו: מקווה, 

גני ילדים, השתתפות בהסעות תלמידים 
למוסדות חינוך דתיים וכדומה.

בכל הנושאים השנויים במחלוקת, מקווה
נערוך משאל יישובי, בו התושבים 

יחליטו ויכריעו.

אפעל שתהיה מסגרת תכנונית כוללת 
של מבני ציבור, ושבנייתם תהיה לפי 

מידת נחיצותם לתושבי הכפר.

אין מקום נכון להיום להקים מקווה 
בכפר

אין צורך במקווה ציבורי בכפר ורדים. 
לכשאבחר, אדאג שלא יהיה כזה

התחרדות 
הכפר

אני נגד מלחמות ואני חושב שאנחנו 
נראים רע מאד בזמן האחרון. חייבים 

להוריד את הנושא מסדר היום ולעסוק 
בבעיות האמיתיות של היישוב.

“מוסר ומצפון אינה מעניינה וטיפולה 
של המועצה או העומד בראשה. 

המועצה צריכה לתקצב ולתת שירותים 
לכל הקהילה ללא הבדל”.

“כיוון שהרוב בכפר ורדים הוא חילוני, 
מין הראוי שסדר היום הציבורי בכפר 
ורדים יחזור להיות סדר יום חילוני”. 

“המלחמות משרתות רק את החרדים”. 
“אם הייתה מנהיגות לא היה איש מעז 

להקים מקווה במרכז המסחרי”.

הקהילה הדתית 
תגרום לחרדים 

והעומדים 
בראשם לצאת

 מהכפר.

אנחנו 
והממשלה

אני המועמד היחידי בכפר שנהנה 
מתמיכתם המלאה של שלוש 

מפלגות; ליכוד, עבודה וגמלאים. אני 
מתחזק קשרים ענפים עם משרדי 
הממשלה השונים, יזמתי והובלתי 
פרויקטים רבים באישור ובמימון 

משרדי הממשלה וגופים ממסדיים. 
יש להמשיך ולטפח קשרים חזקים עם 

השלטון המקומי.

“צריך, לזהות את האינטרסים 
המשותפים לשלטון המרכזי ולשלטון 
המוניציפאלי ולשדרג את הקשר מול 

משרדי הממשלה”.

“האפליה הממשלתית היא שורש 
הבעיה שלנו, ולשנות את זה אפשר רק 
על ידי דיאלוג עם הדרגים המקצועיים”.

“עלינו להפעיל כל הקשרים שיש 
לנו בכפר ורדים ולהבין טוב יותר את 
המערכת הפוליטית ושיקולי מקבלי 
ההחלטות, ולנהוג בהתאם על מנת 

להגדיל את חלקנו בעוגת התקציבים 
הממשלתיים, באופן קבוע ולא מזדמן”.

“אני מתחייב להוביל ולקחת חלק חשוב 
בניהול מאבק ציבורי על שינוי נוסחת 
מענק האיזון ממשרד הפנים, לפעול 

להחזרת ושמירת מעמדו של כפר ורדים 
כיישוב קו עימות, לפעול להשגת מעמד 
של כפר תיירותי ולהשגת מקורות מימון 

ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים לבינוי 
מבני ציבור”.

כסף 
וכלכלה

“יעלה בידי לגייס משאבים כפי שכבר 
הוכחתי בעבר”.

“המועצה בראשותי תפעל  ליצירת 
שיתופי פעולה אזוריים על מנת למנף 
את הכפר כעוגן כלכלי ואנושי אזורי”.

“קידום התיירות, תוך שמירה על 
איכות חיינו מחד ועל מקורות פרנסה 
לתושבי הכפר מאידך. פיתוח זה יביא 
בין היתר למיצוי ההון האנושי בכפר 

בכללם אומנים, מטפלים אלטרנטיביים, 
תיירנים ועוד...”

“הפשרת קרקעות לתיירות, למסחר, 
לקידום מיזמים עסקיים של תושבי 

הכפר”. “הכפר צריך להוביל מהלכים 
ולא להסתפח כסרח עודף לאזורי 

תעשייה או לפרויקטים של אחרים”.
“הכפר יתנהל בצניעות וחיסכון כספי 

לכל משפחה ומשפחה. יצומצמו 
תשלומי ארנונה וחינוך, תהיה הוזלה 

משמעותית”.
“הכפר ייפתח בפני יזמים שישלימו 

תשתיות ומבני ציבור לרווחתנו”.
“הקלות לעסקים בבתים הפרטיים ע”י 

הקלות ושינויי חוקי העזר”.

“רק עוד כסף למועצה יחולל את 
השינוי. הגדלת מקורות המימון בצורה 

משמעותית על ידי ארנונה מעסקים 
וקבלת חלק מכספי הארנונה של תפן, 

השקעות וסיוע לפרוייקטים בישוב 
מקרנות, ממשקיעים ומגופים מוסדיים 

לפרויקטים, ומציאת פיתרון לבעיות 
התקצוב הממשלתי המעוות.

“הכפר יהווה צומת אזורית חשובה 
לפעילויות כלכליות ויזמיות, שתפתחנה 

אפשרויות תעסוקה לתושביו”.
“שימוש בחברה הכלכלית, עידוד יזמות 
ויצירת מקורות תעסוקה, הקמת מרכז 

מבקרים, פיתוח אזור תעשייה ירוק 
והקמת חממה ליזמים, ביצוע פרויקט 

הדיור המוגן למגורים ולהגדלת מקורות 
התעסוקה, פעילות שמטרתה להקנות 
לכפר מעמד של כפר תיירותי, השגת 
מקורות מימון ממשלתיים, ציבוריים 

ופרטיים לבינוי מבני ציבור פיתוח אזור 
תעשייה והקמת חממה ליזמים”. 

יחס לקהילה, גיוס משאבים והמשך מועצה
חיזוק מערכת החינוך הפורמלית 

והבלתי פורמלית.

“אעשה כל מאמץ לצמצם במנגנון, 
להעביר את המשרדים לקרוואנים, 

ולמנוע הוצאות מיותרות”. 

“מצוינות בניהול עבודת המועצה. 
הביצוע של כל פעילות הכפר צריך 

להיות מבוסס על עבודתם המעולה של 
עובדי המועצה.

העקרונות ודפוסי העבודה העיקריים 
שבכוונתי להנהיג הם: ניהול על פי 

 ,ISO 9000 יעדים ומדדים. אימוץ תקן
שיפור השירות לתושב ויישום אמנת 

שרות, שיתוף תושבים ומתנדבים 
בפרויקטים, הגדלת אחריותם הביצועית 
של חברי המועצה, מיקוד פעילותו של 

ראש המועצה בתכנון, בקרה ובגיוס 
משאבים ולא בשוטף, בניית תוכנית 

חומש תוך 3 חודשים,    בנית קבוצות 
חשיבה וייעוץ”.

ניהול משתף, דלת פתוחה ואוזן כרויה 
לכל, שקיפות ציבורית ועשייה מבוקרת. 

הקמת צוות לחשיבה ארוכת טווח. יצירת 
שגרה של ישיבות קבועות של המועצה 

עם מנהלי המחלקות ליצירת שקיפות 
ומשוב הדדי.

ייצור מסמך מעקב שוטף אחר ביצוע 
החלטות המועצה. ישיבות המועצה 

תהיינה פתוחות לציבור )לבד ממקרים 
יוצאי דופן(. משרד ראש המועצה יהיה 

פתוח לקהל, באופן שתינתן הזמנות לכל 
אחד להגיע ולומר את דברו.

קשרים טובים בקדימה.קדימהליכוד ועבודהפוליטי
אני מעודד התנדבות בקרב הקהילה התנדבות

כחלק מהעצמתה ביישוב. ברשימת 
“חנן למען הכפר” נמנים אנשי כפר 
אשר מקדישים עצמם להתנדבות 

חברתית בכפר.

אקים כאן יישוב קהילתי יפה 
ומושקע, המבוסס על ערכי המייסדים: 

קהילתיות, התנדבות ואכפתיות.

ההתנדבות וההירתמות הקהילתית 
יהיו כתוספת, סיוע ועזרה, אך לא לב 

העשייה.
אני מעריך מאוד את ההתנדבות כערך 

וכמענה לצורך. אני אישית מתנדב 
מאז ומתמיד בכל המסגרות בהן הייתי. 
אבל ההתנדבות איננה תחליף לעבודת 

המועצה.

יצירת מערך התנדבות שישתלב במרקם 
חיי הקהילה. הקמת מרכז להתנדבות 
שירכז את צרכי קבוצות העניין והגיל 

השונות בכפר )גיל הזהב, נוער, בתי ספר, 
גנים( ואת המתנדבים המוכנים להירתם 

לפעילות התנדבות. המרכז יקשר ויתאם 
בין המתנדבים לבין צרכי הקבוצות הללו 

ויופעל על ידי עובד מועצה.

סביבה 
ואקולוגיה

למרות שבפנל הצהיר שהוא לא איש 
ירוק, בהזדמנות אחרת אמר: הטיפול  

בנושאי איכות הסביבה ייושם בעדיפות 
גבוהה, תוך מתן דגש על הטמעת 

תפישות של פיתוח בר קיימא.
לא חתם על האמנה של הסיעה 

הירוקה

חתם על האמנה של ‘כפר ורדים ירוק’.חתם על האמנה של ‘כפר ורדים ירוק’
על סדר היום שלו עומדת חשיבה 
ירוקה, מתכוון לבנות את השכונות 

החדשות בשלב ג’ בצורה ירוקה.

חתם על האמנה של ‘כפר ורדים ירוק’.
“איכות סביבה כערך עליון”. 

“החווי”ה” 
שלי

הקמת עמותת “ורד” לקידום, סיוע גן תיירותי גלילי.
ושיווק התיירות והאומנות  בכפר ורדים 

כמרכז תיירות איכותית וכמתווה דרך 
בתחום התיירות והאמנות. 

בנק הזמן – ריכוז מגוון פעילויות בכל 
התחומים האפשריים שתושבי הכפר 
יכולים לתת מזמנם לקהילה בתחום 
עיסוקם. כל חבר בבנק הזמן שתרם 
מזמנו לתושבי הקהילה זכאי לקבל 

מהבנק את אותו הזמן שתרם בכל תחום 
שיבחר מהתחומים המופקדים בבנק.
הקמת ועד קהילה שחבריו ייצגו את 

הקבוצות השונות בקהילה. הוועד 
יכין תוכנית פעולה שנתית ויפקח על 

ביצועה. תוכנית ועד הקהילה תתוקצב 
ע”י המועצה והוא יהיה כפוף לה.  

אזור 
התעשייה 

תפן

יש לחזק את הקשרים עם איזור 
התעשייה תפן שמספק אלפי משרות 

לאנשי הגליל.

אני מתנגד באופן חריף לניכוס תפן 
לכפר. נעשה שם ניסיון ראשוני להקים 

מועצה תעשייתית, ניסיון מדהים 
וחדשני שעובד ומשפיע על העמלים 

ועל הסביבה. אל תנסו להרוג את 
החלום בגלל בצע כסף. צריך לומר 

בבירור: תפן אינו שלנו ולא צריך להיות 
שלנו

אתעקש על
 קבלת חלק

 מכספי
 הארנונה של

 תפן

במקום להשקיע אנרגיה ומשאבים 
בניסיון לקבל חלק מהארנונה של אזור 

זה, שממילא תחולק למספר רב של 
יישובים מהסביבה, ניתן להוביל מהלך 

של עשייה משותפת שתביא לישוב 
שלנו משאבים גדולים יותר.

המועצה בראשותי תפעל לקידום חינוך
האיכות והמצוינות במערכת החינוך, 
תוך מתן מענה הולם לכל ילדי הכפר

הקמת בית ספר תיכון צומח, אשר 
יתמקד בלימודים בעלי צביון של 

תעשייה, עסקים וחברה ויהווה חיסכון 
משמעותי עבור עשרות משפחות אשר 

שולחות את ילדיהן ללמוד בישובי 
הסביבה. 

 

מצוינות בחינוך. אשים דגש מיוחד על 
טיפוחו ופיתוחו של החינוך בכפר.

קליטה מוצלחת של ביה”ס הניסויי תפן 
בכפר, חיזוק ושיפור חטיבת הביניים 

אמירים, שידרוג ושיפור החינוך הבלתי 
פורמלי, עם דגש על מתן מענה הולם 

לכל קבוצות הגיל והאוכלוסייה והוזלת 
העלויות לתושב, השלמת בניית תפיסה 

חינוכית הוליסטית ברורה והגברת 
התיאום ושיתופי הפעולה בין המוסדות 

והגופים השונים, 

חזון – מערכת חינוך מפותחת, איכותית, 
ערכית, המשקיעה בתכני הלימוד 

ופתוחה לייחודיות, מהלידה ועד כיתה 
י”ב. שילוב בין כל מערכות החינוך 

והנוער בכפר על כל שכבותיו, מערכות 
פורמליות ובלתי פורמליות, במטרה 

ליצור שפה משותפת לצוותי החינוך, 
ההורים והילדים. 

המשך ביסוס וגיבוש תפיסה חינוכית 
יישובית וקהילתית, פיתוח והרחבת 

המשכ”ל, תמיכה בפעילות הצופים, חוגי 
סיור, ספורט ופעילות המוסיקה, פעילות 
מצילה שמטרתה מניעת עבריינות נוער.

יש לפעול למען העצמת התרבות תרבות
בכפר כמשלימה לאיכות החיים בכפר. 

הדגש על גילאי הביניים. יש לפעול 
בהקדם למען הקמת אולם תרבות 

ואירועים לרווחת תושבי כפר ורדים 
וכמרכז תרבותי בגליל.

הוזלת סל התרבות והחוגים עד כדי 
50%. הוצאת כלל החוגים ופעילויות 

התרבות למכרזים תוך דגש על עלויות 
נמוכות מהנהוגות כיום, ללא התפשרות 

על איכות.

אני רואה בהקמת מתנ”ס - בית תרבות 
שיאפשר פעילות קהילתית ותרבותית 
ענפה, אבן בוחן ומדד מרכזי בהצלחתו 

של ראש המועצה הנבחר, ומתחייב 
להביא להקמתו של מבנה מתאים כזה.

עריכת חגים ואירועים קהילתיים 
בשיתוף אומנים וכוחות מקומיים. 

מופעי תרבות של אומנים מחוץ לכפר, 
מידע אודות מופעי תרבות בסביבה 

ויצירת תנאים נוחים להשתתפות 
תושבים במופעים שמחוץ לכפר.

העצמת הקהילה בכפר חשובה וחיונית, קהילה
יש לטפח אותה ואת ערך ההתנדבות 
למענה. נפעל בהקדם להחזרתו של 

ערוץ הקהילה כחלק מחיזוק מעמדה.

התושבים הם המשאב החשוב ביותר 
של הכפר. דגש על החזרת בנים לכפר 

ורדים.

“אפעל להקים כאן מתנ”ס, אשפר את 
אירועי החגים ואירועים הקהילתיים 

בניה ושימוש ב”לוח שנה קהילתי” 
יישובי משולב - חוצה מסגרות, אשר 
נותן מענה לכל קבוצות האוכלוסייה.

קהילה פלורליסטית פעילה ושותפה 
בחיי הכפר, מתנדבת ומשלבת בין 

הדורות, תומכת בנזקק ושומרת על 
איכות חיים וסביבה. 

היום אני בוגר, בשל ובעל ניסיון. אני למה אני
מרגיש שהגיע הזמן לפעול לטובת 

הבית של כולנו מתוך ראיית הצרכים 
האמיתיים של כפר וורדים ומתוך רצון 

לראות את היישוב מתפתח כישוב 
איכותי ומשפיע כעוגן על האזור כולו.

ניסיון והכרות של העבודה המוניציפלית 
הפכו חלק משגרת חיי למעלה משני 

עשורים. 
אלה ומשנתי הסדורה, הופכים אותי 

למועמד ראוי לתפקיד ראש המועצה. 
מעומק ליבי אני חש את גודל השעה 

וכובד האחריות. 
אינני נרתע כי אם נכון למשימה. 

אני מוכן לתפקיד!!!

אני מגיע מעולם הניהול בחברות 
ההיטק. שם נדרש לדעת, החליט 

ולבצע.
להפריד בזריזות את העיקר מהטפל, 

להתרכז בעיקר, להיות ממוקדי מטרה 
ולהביא תוצאות.

למה מעוף:
אנשי צוות מעוף  מביאים עימם ניסיון 

רב, ידע מעמיק וכושר ביצוע בלתי 
רגילים הן בתחומים הכלכלים והן 

בתחומי החינוך והקהילה. 

מנהיגות עם נשמה
הצלחתי בעבודתי הציבורית, הצלחתי 

בעסקיי, כפר ורדים תצליח איתי כראש 
מועצה. 

למה קשת: חברי הקבוצה לא עסוקים 
בחיפוש תועלת אישית או פוליטית, אלא 

מונחים מתוך דאגה כנה לכפר ורדים 
על מגוון תושביו. כולנו עם עבר והווה 

של עשייה התנדבותית בכפר בתחומים 
שונים.


