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 דיון והחלטות: 
האיזור  בהם היו מעורבים בני נוער מ רועים חריגים ש י ועדת נוער מכינה תוכנית לנוער בעקבות א .1

 חשוב זה.  הועד ימשיך לעקוב ולסייע בנושא .המושב ומ
, חלק מזה  7%- הייתה נמוכה מהצפי בכ 2020- גביית הארנונה שמתקבלת מהמועצה ב – דיון תקציב  .2

ואנו  קשור לשנת הקורונה אבל זה בתחום שגיאת ההערכה של הצפי. תקציב המושב נוהל באחריות  

 ביתרת זכות. 
של צרכים בתחום החינוך לגיל הרך  איסוף  נעשהבמהלך השנה  – עידכון ועדת חינוך )איריס ינאי(  .3

של המועצה וכך להשפיע על    הכרהעדי שאפשר יהיה לקבל (. הועדה עוסקת בגיבוש חזון  6)עד גיל 

שיח מכבד ויעיל עם  -נמצאת כבר בדו הועדה  . החל משנת הלימודים הבאה אופי הגנים בחגלה

הודה  הועד  ומסייעת לתושבי המושב בנושאים שונים.ועם צוותי הגנים מחלקת החינוך במועצה 

הועדה   שיעשו מפגשים עם ילדים מהקיבוצים הסמוכים. הציעה  ו המצוינתהעבודה  היוזמה ועל  ה לוועד

 תקצוב לשנת התקציב הבאה. לא ביקשה  

  הועדה המשיכה לפעול למרות מגבלות הקורונה בתמיכה בחיילים  – יו וייס( )סתעידכון ועדת חיילים  .4

שנים פחות או יותר בהרכב    10פועלת כבר הועדה ובמשפחותיהם, מתנות גיוס ומתנות לחגים. 

הגידול  הועד החליט לשמור את התקציב על רמתו הנוכחית למרות הנוכחי ועושה עבודה מצוינת. 

הצפויות    בגלל מגבלות הפעילות בשנת הקורונה ובגלל מגבלות התקציב בכמות החיילים מהמושב  

 שנה זאת. ב
מגבלות הקורונה הקשו מאוד על קיום הפעילויות ולמרות   – קציר( -עדכון ועדת תרבות )נוית אופיר .5

זאת נערכו אירועים רבים כדי לשמר על הרוח הקהילתית. זו הצלחה גדולה של ועדת תרבות.  

המטרה השנה זה לחלק את הפעילות בין אירועים סביב החגים ונושא שני של יוזמות תרבותיות של  

י הכפר. ועדת תרבות ביקשה להגדיל את התקציב כדי לאפשר יוזמות אלו כדי להרחיב את  תושב 

שח לוועדת תרבות   60000החלקים בקהילה שנהנים מארועי התרבות. הועד החליט על תקציב של 

 .  2021לשנת  

נערכה שיחה ובה עדכנה נוית על הצורך להמשיך לדרוש   - קציר( -מרכז קהילתי )עם נוית אופיר  .6

שהמרכז הקהילתי יאפשר להשתמש בתקציבים שנצברו במרכז הקהילתי לאירועי תרבות במושב.  

₪( של   400,000יו"ר הועד ינסה לגייס את ראשי הישובים בצפון חפר כדי לדרוש שיתרת התקציב )כ  



המרכז הקהילתי תועבר לטובת אירועי תרבות ביישובי האזור. ביקשנו גם מנציג הישוב במועצה  

 להעלות את הנושא במליאת המועצה כדי לדרוש שקיפות לגבי תקציב המרכז הקהילתי. 

חלק גדול מהפעילויות הופסקו בזמן הסגר   –יקים )עם ענת וייס ונוית אופיר קציר( עדכון ועדת ות  .7

  4- הפעילות לוותיקים של המועצה עברה ל 2021הראשון וחודשו באופן חלקי ביוני בזום. מתחילת 

פעמים בשבוע מרחוק )זום( בתשלום של המשתתפים. לחלק מהוותיקים הפעילות בזום עדיין קשה.  

ות המושב לוותיקים חוזרת החל מהשבוע במגבלות הקורונה. יש רצון לפתוח בית  פעילות ההתעמל

חם במושב פעם בשבוע שיאפשר מפגשים בבוקר לוותיקי המושב הכוללים ארוחה, התעמלות,  

 וארוחה. לשם כך יש צורך במישהו שירכז את הנושא. 
לשפר את הארכיון יש צורך או    נעשו שיפורים פיזיים בארכיון. כדי –עדכון ועדת ארכיון )ענת וייס(   .8

במספר גדול של מתנדבים או עובד בתשלום. דיויד יסייע בבניית שיגרת עבודה בארכיון ושימוש  

 בכלים שכבר קיימים במושב. 

 הועלו רעיונות שונים במידה ויהיה תקציב לשם כך.  – קציר( -עדכון ועדת רווחה )נוית אופיר .9
במועצה לפנות לחיזקי כדי לברר תוכניות שמתגבשות לגבי  הועד ביקש מנציג הישוב  –תב"ע אזורית  .10

פיתוח באיזור עמק חפר בדגש על סביבת נחל אלכסנדר והכוונה להפוך אותו לאזור ללא תנועה  

 מוטורית. 
כרגע תאריך היעד למעבר הוא הראשון ביולי. יו"ר הועד, הגזבר ומזכירת הישוב   –מעבר לניהול עצמי  .11

 י המועצה כדי לנסות ולגשר על פערים קיימים ינסו ליזום פגישה עם נציג
שכבות שלמות של נוער נמצאות עדיין ללא מסגרות אבל מגבלות   –פעילות לנוער בתקופת הקורונה  .12

הקורונה אינן מאפשרות פעילויות רבות. ועדת הנוער הציע לסייע במימון אירועים קטנים יותר )טיולים  

 ים.  וכו'( שיעשו ביוזמת ההורים ובהובלת ההור 
תעשה שתילה של צמחיה ופעילות גינון בבית העלמין. המימון מתוך תקציב סגור של   –בית עלמין  .13

 בית העלמין ולא מתקציב הוועד. 
. התיכנון נעשה בשיתוף עם  לקדם את שיפוץ מבנה המזכירות מנסים אנחנו   – שיפוץ מבנה המזכירות  .14

האגודה החקלאית. מטרתו: שיפוץ שיאפשר תפקוד יעיל גם בשנים הבאות, הכשרת חללים נוספים  

קידום הפרויקט לביצוע   למגוון שימושים ציבוריים לטובת הקהילה, הנגשה ושמירה על צביון המבנה. 

 ידי המועצה. -תב"ר תלת על ממתין לאישור 

מהיר בסיב אופטי לבתים  נעשית עבודה לבחון אפשרויות לחיבור לאינטרנט  –ינטרנט מהיר למושב א .15

 במושב. נעשות בדיקות כדי להעלות אפשרויות שונות ולהציג אותם לתושבים. 

  



 10.3.2021פרוטוקול ישיבת ועד חגלה  

 נוכחים:  
 בכרך - יפתח חיינר, ענת שרעבי, נירית יחיאלי, אלי שוח, שגיא סופר , דיויד מירון, רן גלעד

 סדר יום: 
 נוער  תעדומו  עדכון  .1
 2021 תקציב .2

 חלטות:ה
   – ניר שושני( )אסנת סופר,  מועדת נוער   עדכון .1

   חודשים. נכנס לתפקידו לפני מספר הצוות הנוכחי  .1.1
רבה בחודשים האחרונים למרות המגבלות: קייצת, התנדבות באריזת מזון, מרכז  הייתה פעילות   .1.2

 בארץ השנה.  טקס פתיחת שנת הפעילות שנערך הוא אחד מהיחידים מסוגו שנערך למידה. 

אין אישור לפעילות מאורגנת שכוללת   מתוכננות לפסח אבל יש מגבלות רבות )לדוגמהעוד פעילויות  .1.3

 . הנוער גם יוביל את טקסי יום השואהלינה(
, ביחוד בגלל המגבלות של  יש חשיבות למעורבות גדולה יותר של ההורים ביזימת פעילויות והובלתן  .1.4

 של לייצר הזדמנויות לנוער להיפגש. תקופת הקורונה יחד עם החשיבות הגדולה 

עול במסגרת  בין הייתר מכיוון שעברנו לפ –  עילות במסגרת התנועההועדה נותנן דגש השנה על הפ .1.5

 תנועת נוער חדשה )האיחוד החקלאי( ויש חשיבות להתחבר למסגרת הזאת. 
. יש רצון להרחיב  עם עזרה במימון מהמועצה  של למידה על מיניות בריאהי יעברו תהליך -שכבות ט  .1.6

 את זה גם לשכבת יא' אבל יש לכך עלות. 
שקלים    40שקלים לחודש במקום  25-ל הסכום לגביית הורים הופחת להשנהבפעילות בגלל הירידה  .1.7

 . לחודש

 כוונה היא לתגבר פעילות בתקופת הקיץה –במידת האפשר  .1.8
הועדה עובדת    בידיעונים ועוד. הועד מאוד מעריך את פעילות ועדת הנוער ואת השיתוף של הקהילה  .1.9

 קשה מאוד ותרומתה לנוער ולכל הקהילה גדולה מאוד. 

 . )הרצאות( יתאפשר למבוגרים להצטרףרועים מתאימים י הועד ביקש שבא .1.10
 . פעילויות במידה ראויה יקבלו  , יב' - ג' , הועד ביקש לוודא שכל שכבות הגיל .1.11

יוצג לציבור בפגישת  והתקציב אושר,   2021גזבר הועד הציג תוכנית תקציבית לשנת   –  2021תקציב  .2

 התושבים וזמין אצל מזכירת המושב )ענת( 

 


