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תפקידו של תושבים הגיעו למפגש. יושב ראש הועד פתח והציג את הועד החדש ותפיסת עולמו הרואה את ה 60-כ

יסוף מידע מהועדות אבהועד התחיל את פעולתו שליחי ציבור המסייעים לקהילה להשיג את מטרותיה. כועד ה

הועד גם מנסה להגביר את הפעילות המשותפת עם המושבים באיזור ומכלל התושבים כדי לגבש תוכנית פעולה. 

 ועם הקיבוץ השכן. 

שמה לה במטרה להרחיב את מעגל בני הנוער המשתתפים  ועדת נוער הועדות השונות הציגו את עבודתן.

"גאוות יחידה" לבני הנוער. לשם כך הפעילויות הורחבו מעבר לתנועת הנוער וכוללות הרצאות,  בפעילויות וליצור

דואגת לעזרה לבני ובנות  ועדת חייליםועוד.  , "אח גדול"סרטים, מסיבות, פעילויות חופשיות במתחם הנוער

להם מתנות  יםמחלקמלווים את החיילים לפני ובמהלך השירות, הועדה חברי המושב המשרתים בשרות חובה. 

כן הועדה מארגנת פעילויות משותפות לחיילים המאפשרות להם -כמושנה ולכבוד הגיוס ובמספר מועדים ב

עידכן על הפעילות במועצה בחודשים האחרונים אחרי החלפת  נציג המושב במועצה להיפגש ולחלוק חויות.

למחלפים, סלילת חיבור  4ראשות המועצה. בין היתר הוא עידכן על תוכנית המתאר להחלפת כל הצמתים בכביש 

לותיקי  תיארה את הפעילות ועדת ותיקים, ראש מחלקת חינוך חדשה, ועוד שלל נושאים. 9לכביש  444ש בין כבי

במספר(. פעילות זאת מתרכזת בפעילות ספורט שמתרחשת פעם בשבוע אבל יש רצון להרחיבה  40-המושב )כ

-את הפעילות בשעות הבוקר. כמו . לשם כך יש צורך במתנדבים שיוכלו להפעיל"חם-בית"לפעילויות נוספות כגון 

עידכנה על פעילותה בשימור ההיסטוריה של המושב וברצונה לנגיש את  ועדת ארכיוןכן חסר מועדון לותיק בכפר. 

ויש צורך שאנשים ישלחו לאכיון חומר על העבר  גם כאן יש צורך בעזרה כדי לקדם את הנושא –הארכיון לתושבים 

דכנה על פעילות התרבות שכוללת חגיגה משותפת של החגים והרצאות עי תרבות תועד. וההווה של המושב

שבעזרת כיתת הכוננות וגורמי ביטחון  ועדת ביטחון)לאחרונה התארח אשכול נבו בכפר(. עידכנו גם מפעילות 

 נוספים באיזור הורידה את רמת הפשיעה בכפר לרמה נמוכה ביותר.

שאחראי לעזרה מהירה במקרה  צוות החרום הישובי )צח"י(ם י. בינהקמספר ועדות חסרות או סובלות מאיוש חל

על הניהול התקין של  הרישמ לעהאחראית  ועדת ביקורתשל שריפה או במקרה של צורך בעזרה רפואית, 

כל מי שיכול/ה לסייע בועדות אלו או  .וועדת רווחה האחרית על נושאים כגון ניקיון וגינון ועדת פני הכפרהמושב, 

 רות במושב הוזמן לפנות לאחד מחברי הועד.בפעילויות אח

 יכולים להישתפר בהם. ,עיקר הערב הוקדש להעלאת רעיונות לנושאים שבהם אנחנו, בתור מושב ובתור קהילה

-כ דיון שכזה יתקיים בהמשך. –מטרת הערב הייתה לשמוע כמה שיותר רעיונות ולא לערוך דיון על כל אחד מהם 

 נוספים בחרו לעשות זאת בכתב. הועלו מגוון רחב של נושאים: 5-הקהל בדעותיהם ועוד כתושבים שיתפו את  15

ידי מספר רב של תושבים כבעיה בטיחותית שעלינו למצוא לה -נושא החניה במושב הועלה על – חניה -

פתרון. רכבים חונים על מדרכות ובכך מאלצים את הולכי הרגל לרדת לכביש. רכבים חונים במקומות 

נים באדום לבן ועוד. חלק מהדוברים הציעו שבעלי הנחלות והדיירים שלהם צריכים להחנות את שמסומ

למרות שכל יחידה מחוייבת בשתי חניות, רבים משתמשים בשטח  ,רכביהם בתוך שטח הנחלה. בהרחבה

הזה כמחסן דבר שגורם עומס על מפרצי החניה וברחובות. הוצע שכל התושבים יקחו על עצמם את 

 ות לחנות בצורה שתשמור על הבטיחות במושב ועל הניראות שלו.האחרי
גם נושא הבטיחות בדרכים הוזכר מספר פעמים. מיכשולים במדרכות, כגון שיחים לא  – בדרכים בטיחות -

גזומים, מכוניות חונות, פחים וכו' שולחים את הולכי הרגל לכביש. נושא נוסף שהועלה הוא מספר מקומות 

ע במדרכה לפני מעברי חציה המקשה על החציה הבטוחה של הכביש. הועלו תלונות בכפר בהם אין שיפו

על כך שרכבים נוסעים עם נוסעים, בעיקר ילדים, שאינם קשורים בחגורות בטיחות דבר המהווה סכנה גם 

לנוסעים וגם למשתמשים האחרים בדרך. רוחבי האופניים רבים, הרבה מהם צעירים, אינם משתמשים 

הוצע לעשות פעילויות ידי נהגים בשעות החשכה. -ר או פנסים דבר המקשה על זיהויים עלבמחזירי או

פעילות כזו יכולה לכלול גם ביקור בבית לוינשטיין. הכביש  –בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולנוער 

יש  –מהכניסה למושב לכיוון המושב הותיק צר מדי ומכריח לפעמים את כלי הרכב לרדת לשוליים 



נושא נוסף שהועלה הוא שילטי הדמויות שהותקנו ברחבי הכפר וניטען כי הם בגדר יב את הכביש. להרח

 בכביש. אמיתיות "זאב זאב" ויכולים לגרום לנהגים להתעלם מסכנות 
גני המשחקים, במושב הותיק ובהרחבה )גוני גן( זקוקים לשיפוץ. חלק מהמתקנים  – גני המשחקים -

מקומם. יש לחשוב על התקנת מתקנים המאפשרים למספר ילדים לשחק נשברו ולא הותקנו מתקנים ב

יחדיו בטווח גילאים גדול. במושב הותיק חסר צל )טבעי או מלאכותי(. הגדר החיה שמסביב לגן במושב 

כן, בשני הגנים אין -הותיק לא שלמה ויש סכנה שילדים יפלו. בשני הגנים אין כרגע בירזיה פעילה. כמו

 הצהריים והערב, ביחוד בימי החורף.-אחר תילות בשעותאורה ראויה לפע
. נושא אחד הוא נושא צואת שהוזכרו בערב יש מספר מטרדים הקשורים לכלבים במושב – כלבים -

הכלבים המפוזרת ברחבי הכפר: בשטחים הציבוריים והפרטיים. הוצע לתלות מתקנים עם שקיות לאיסוף 

משוטטים. גם כאשר הכלבים משוטטים בשעות הלילה צואת הכלבים. נושא שני הוא נושא הכלבים ה

המאוחרות, הם נכנסים לחצרות הבתים וגורמים לכלבים הקשורים ואפילו לכלבים שנמצאים בתוך הבתים 

הועלה לנבוח בשעות מאוחרות של הלילה. בנוסף, הכלבים הופכים את הפחים וגורמים לליכלוך במושב. 

בים להסתובב חופשי ובנוסף תהיה מקום מפגש חברתי לבעלי הרעיון להקים גינת כלבים שתאפשר לכל

 הכלים.
קיימה במושב. גינון כזה -הוצע לנסות להרחיב את השימוש בשיטות של גינון בר – גינון בר קיימה -

משתמש בצימחייה מקומית והוא חסכוני יותר במים וצורך פחות חומרי הדברה. שיטת גינון כזו דורשת 

 ן לקבל ליווי מהמועצה בנושא זה.מומחיות אבל יתכן ונית
ת קבלת חבילה עשיטת חלוקת הדואר, ביחוד דואר החבילות, אינה נוחה. הוצע שב –חבילות  דואר -

 .כדי שידעו שהחבילה הגיעה תשלח הודעת טקסט בנושא לנמענים
זו במועצות אזוריות רבות, ויתכן שגם בעמק חפר, נעשית עבודה על תוכניות מתאר.  – תוכניות מתאר -

 (הגדלת השטחים החומים) הזדמנות למושב להשפיע על עתידנו בנושאים שונים כגון יעודים של שטחים

 ועוד.
בשנים האחרונות סבלו תושבי המושב הותיק מהפסקות חשמל בימי החורף עקב  – הכנת המושב לחורף -

שות פעולות מניעה כדי פגיעה בחוטי חשמל. הוצע לשמור את הפיקוסים בבית העם נמוכים ובכל סתיו לע

 למנועה הפסקות חשמל בחורף.
לא הוחזרה  581מאז התקנת המדרכה בין שער המושב והכיכר בכביש  – תאורה בכביש הגישה למושב -

ראש הועד שקטע זה נמצא בטיפול -דבר המהווה סכנה. בנושא זה הבהיר יושב, התאורה בקטע דרך זה

מהמועצה הם לא יכולים לסלול את החשמל אל העמודים. בשבועות מע"צ ובגלל צורך בהיתר חפירה 

הקרובים אמור להיסלל קו חשמל זמני ופתרון קבוע צפוי בתוך כחצי שנה. הוזכר גם שלמרות שקטע דרך 

 זה נסלל רק לאחרונה יש שקיעה שלו ושל המדרכה בסמוך לפתחי הביוב.
רמת השמירה על הציוד בבית העם איננה משביעת רצון. תושבים שואלים ציוד מבית העם  – בית העם -

 ולא מחזירים אותו בזמן או שמחזירים ציוד שאיננו תקין. בנוסף, יתכן ויהיה צורך בשיפוץ בית העם.
מספר  בהם יש מקריםהחותם נמצא בשימוש נרחב וצריך למצוא דרך לשמור עליו. בימים יפים  – חותם -

כן, -זמינות את אורחייהם במקביל למקום וכדאי לחשוב על אפשרות "להזמין" את המקום. כמומשפחות מ

 גם אנשים מחוץ למושב משתמשים במקום ויש למצוא דרך לשמור על המקום.
רבים מוצאים גזם מחצרותיהם בלי התחשבות במועדי פינוי הגזם דבר הפוגע בחזות  – הוצאת גזם -

 הכפר.
פסולת גושית בתדירות גבוהה יותר  פינויאפשר שתהתקין מכולה, אולי נעולה, ל – פינוי פסולת גושית -

 חודשים 3-מאשר פעם ב
אין השקיה מספקת בבית העלמין והצמחים מספר נושאים הקשורים לבית העלמין הועלו.  – בית העלמין -

ברים ויש צורך כן אין תוכנית מסודרת להיכן לקרות ק-העלמין. כמו-. אין שרותים לבאי ביתקיץקמלים ב

 לברר מחדש את הנוהל של מי זכאי להיקבר במושב ומה הסכום שיש לגבות על הקבורה.
 יש לשפץ את השירותים בבית העם ובמזכירות –שרותים  שיפוצי -
 יש סדקים בכבישים שעם הזמן יגרמו להתפוררות האספלט –תחזוקת כבישים  -
 לנזק לצנרת ומוצרי חשמל המחממים מים.כמות האבנית במים גבוהה מאוד וגורמת  – אבנית במים -

 

 



תודה לכל המשתתפים במפגש. הועד יעבור על הרשימה וימצא לכל נושא את הדרך המתאימה לקדמו: 

ידי הועד ישירות וכו'. ניתן להמשיך -ידי דיון קהילתי )שולחנות עגולים(, על-על ידי ועדות קיימות, על

 ה דרך אתר החוגלאי או פניה ישירה לחברי הועד.ידי פני-לשלוח רעיונות ונושאים לטיפול על

 

 בברכה,

 

 ועד חגלה   

 


