מכתב עדכון  2לקהילת מושב טל שחר

קהילת טל שחר שלום,
מובא לעיונכם/ן וידיעתכם/ן עדכון נוסף אודות עשיית הוועד המקומי בנושאים השונים:

 .1שיפור פני הישוב

א .שיפוץ מבנים לשימור – מבנה המרפאה והמקווה הישן שופצו וגודרו בהתאם לתוכניות.
בשלב הבא ,תושלם תכנית גינון במקום ,ובכלל זה שתילת עצים נוספים ,הצבת מתקני כיבוי
האש ההיסטוריים לתצוגה ,וספסלי ישיבה .לבקשת החברים הוותיקים ,ולאור חשיבות
האתר כולו והקשר הייחודי שלו לייסוד המושב ולימיו הראשונים ,הוחלט לכנות את הגינה
המוקמת במקום "גן המייסדים והמייסדות".
ב .פינוי הגזם במושב – נושא פינוי הגזם הינו אחד הנושאים המורכבים עימם מתמודד הוועד
המקומי ,וזאת בעקבות החלטת המועצה ,עליה עדכנו במכתב הקודם ,על הפסקת הסדרי
פינוי הגזם מהיישובים .משמעות ההחלטה ,היא כי מספר משאיות הפינוי לחודש נמוך מאוד,
חרף הצרכים של המושב והדרישה לפינוי תכוף בהרבה.
הו ועד המקומי בוחן הצעות מחיר וחלופות שונות לפינוי הגזם ו/או לריסוק הגזם ביישוב.
במקביל ,אנו עושים כל מאמץ ,לפנות את הגזם באמצעים הקיימים ובמסגרת מגבלות
התקציב השנתי של הוועד המקומי ומגבלות המועצה האזורית בנושא.
לפיכך ,אנו חוזרים ומבקשים ,לעקוב אחר הודעות המזכירות בנושא פינוי הגזם,
ולעמוד במגבלות הכמות לפינוי ,שהינן כף מנוף אחת ,לכל בית/משק .במידה ויש
לכם כמות גזם גדולה במיוחד ,אנא פנו את הגזם באופן עצמאי (ניתן לקבל פרטים אודות
חברות לפינוי גזם במחירים סבירים במזכירות).
ג .הקמת שביל גישה לגן השעשועים – לאחרונה ,הושלמה בניית שביל גישה מסודר לגן
השעשועים מצד דרום של מבנה המזכירות (מהכניסה למרפאה ועד לאזור המתקנים).
השביל יאפשר גישה מרוצפת ונוחה ,ללא מכשולים ,להורים עם עגלות ,לבני הגיל השלישי
ולכל בני המשפחה.

ד .הקמת מעקה בטיחות בכניסה למזכירות ולמקלט סגל – הושלמה בנייתו של מעקה
בשביל הגישה למזכירות ,על מנת להבטיח גישה נוחה ובטוחה למבנה בית העם ,תיבות
הדואר והמזכירות .מעקה דומה הוקם ,בהתאם לבקשת התושבים ,בכניסה למקלט ברח'
נחל שורק (ליד משק סגל) ,לשם מעבר בטוח ונוח למקלט.
ה .שלט עסקים בכניסה לישוב – שלט העסקים החדש הותקן בכניסה ליישוב ,לפרסום בתי
העסק במושב ולרווחת האורחים והמבקרים.
ו.

תחנת אוטובוס חדשה– תחנת אוטובוס חדשה הוצבה בסמוך לכיכר ,מצד ימין לכיוון
היציאה מהמושב .התחנה תשמש את הנוסעים בקו  53של אגד ,המגיע לתחנת הרכבת
במזכרת בתיה אשר החלה לפעול לפני כחודשיים.

ז .יום ניקיון פסח יישובי – בחג הפסח האחרון נערך ביישוב יום ניקיון יישובי ,במסגרתו חולק
המושב לאזורים ושכונות ,בהובלת מתנדב מהיישוב וחברים אשר יצאו לנקות את אזורי
המגורים השונים ,בכדי להפוך את המושב לנעים ונקי עבור כולנו .תודה לכל המתנדבים !!!
ח .תכניות לעתיד – במסגרת פיתוח עתידי ,הועד המקומי פועל יחד עם התושבת אורית
אקרמן על תכנית לשיפוץ המרפאה והפיכתה לספרייה ,וכן על תכנית משותפת עם ועד
האגודה ואיסי פטורי להרחבת מגרש החנייה הסמוך לצרכנייה .כמו-כן ,הועד המקומי בוחן
תוכנית לשדרוג גן המשחקים הסמוך לבית העם.
בתחום הגינון ,אנו בוחנים שתילת עצי נוי ברחובות ,לשם הצללה טבעית על המדרכות
במקומות חשופים לשמש ,ולהצבת כלים חקלאיים היסטוריים מראשית ההתיישבות ברחבי
היישוב.
בנוסף ,אנו בוחנים את אפשרות לשדרוג הגבעה בכניסה ליישוב והגינון עליה.

 .2איכות הסביבה

א .יתושות – כידוע ,הדרך העיקרית לטיפול במטרד היתושות ,הינה באמצעות פעולות מניעה.
המועצה האזורית מטפלת בנושא ניטור ומיפוי היתושות וטיפול במקורות המים הנמצאים
בסביבת המושב.
הועד המקומי נוקט בצעדי מניעה ולמיגור בעיית היתושות ,באמצעות הצבת מלכודות
ייעודיות בשטחים הציבוריים ,בנוסף לפעולות המועצה .במידה וישנם אזורים הנגועים
בכמות לא סבירה של יתושות -אנא פנו למזכירות.

בנוסף ,על מנת להשלים את הטיפול באופן יעיל ,הנכם מתבקשים להימנע מהשקיית יתר
בגינות ,לרוקן מקורות מים עומדים (כגון :תחתיות עציצים ,דליים ,מרזבים סתומים וכד')
ולנקוט בצעדים להתגוננות אישית ,בעת שהייה מחוץ לבית.
ב .זבובים – הועד המקומי פעל לרסס את השטחים הציבוריים .כדי שהריסוס יהיה אפקטיבי,
אנא פעלו לבצעו גם בשטחים החקלאיים ,בלולים וכן בכל בתי הגידול של בע"ח.

 .3בטיחות בישוב

א .שער הכניסה ליישוב – הועדה לתכנון ובנייה במועצה האזורית מטה יהודה קיבלה
לאחרונה את בקשתו של המושב לאישור היתר בניה לשער הכניסה של היישוב .היתר זה
יחד עם תכנית התנועה של המושב ,מאפשר לסגור את שער הכניסה ליישוב ,על מנת למנוע
עומסי תנועה ולצמצם נהיגה פרועה של רכבי שטח במושב – לטובת האבטחה ,הביטחון
והבטיחות ביישוב.
לאור זאת ,החל מה –  13/7/19בכוונתנו לסגור את שער הכניסה ליישוב בסופי
השבוע ,החל מיום שישי בשעה  23:00בלילה ועד ליום ראשון בשעה  5:00בבוקר –

וזאת ,לתקופת ניסיון של  3חודשים .במסגרת תקופת הניסיון יבחנו היתרונות
החסרונות של סגירת השער באופן מעשי בשטח ,על מנת לקבל החלטה מושכלת
ומיטבית בנושא זה.
הנכם מתבקשים להסדיר את המנוי לפתיחת השער מול מזכירות המושב (למי שאין לו מנוי
כניסה) ,כדי שאתם ,בני ביתכם והאורחים המבקרים אתכם תוכלו להיכנס למושב בכל שעה
ללא כל קושי .במקביל ,השער לכיוון בריכת השחייה (ליד משק "ויילר") יפתח בסופי שבוע
לנוחות התושבים ,ויאפשר כניסה/יציאה מהכביש העוקף של המושב.

ב .כריתת עצים מסוכנים – נכרתו מספר עצים ,באישור ובהתייעצות עם הקרן הקיימת
לישראל ,אשר היוו ,מסיבות שונות ,מפגע בטיחותי (לדוגמה :בשל ריקבון ,צמיחה מסוכנת
על כבלי תשתית ו/או נטייה מסוכנת לכיוון כביש/דרך מרכזית).

 .4תרבות

בחודשים האחרונים התקיימו ביישוב אירועי תרבות משמעותיים ופעילות קהילתית ענפה:
א .חג הפורים  -מסיבת התחפושות המסורתית של מושב טל שחר התקיימה בחג הפורים
בבית העם ,בהובלתן של פלורי גולן ודגניה צור ,ובהשתתפותם של כ 250 -חברי המושב.
חלוקת משלוחי מנות – ילדי המושב ,בני המצווה ,ובני הנוער חילקו משלוחי מנות לוותיקי
המושב ,אשר אירחו וקיבלו אותם בחום ובשמחה בבתיהם.
הפנינג פורים לכל המשפחה – אירוע משפחות לחג הפורים התקיים בהובלת קן הנוער,
אמיר המד"ב ,ובסיועה של ציפי ליטווין ,והתנהל באווירה קהילתית ונעימה .תודה לאריאל
אביזוב מ" -סול סטודיו" על השתתפותו בחגיגה.
ב .טקס יום השואה והגבורה  -בהובלתן של רוית אביב ונועה שפי ,ובהשתתפותם של בני
נוער ותושבים רבים התקיים בבית העם .הטקס התמקד בכוחו של היחיד ,אך הוכיח כי
כוחה של הקהילה חזק יותר – יחד.
ג .טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – הטקס השנתי התקיים במדשאה
ליד המזכירות בהובלתה וניצוחה של אורנה אוזן .בטקס המרגש השתתפו תושבים רבים
אשר סייעו בקריאה ,שירה ,נגינה .בני הנוער ואמיר המד"ב ,התגייסו לסייע בארגון האירוע
ובהכנת כתובת האש.
ד .חגיגות יום העצמאות ה –  71למדינת ישראל  -התקיימו השנה בגן השעשועים בשיתוף
עם המועצה האזורית מטה יהודה .החגיגות ,בהובלת ינה נכט וליטל סופרי ,כללו מופע
קאברים לכל המשפחה ,מופע של סטודיו "אולה" ,מתקנים לילדים ,דוכני מזון ומופע
זיקוקים.
ה .מושבועות – אירוע שבועות מרשים נערך השנה בהשתתפותם של ילדי וילדות כיתה ז'
המקסימים ,בהובלתם המקצועית של מושית גבע ,אורן שפי ודידי קחטן ,ובסיוע ההורים.
תודה לכל מי שתרמו לאירוע המושקע ,ובכלל זה ,לאורן שטיינברג על בימוי וכתיבת ההצגה,
לניר מוקי על התפאורה ,ליעל שטיצברג ולילדי הגן החמודים על השירה ,לזהבה משה על
הכנת הריקוד המסורתי ,לכל בעלי הטרטורים והעגלות על השתתפותכם ברונדו המסורתי,
לקן הנוער על הסיוע בארגון ובהקמה ,ולאיסי פטורי וניר דומנקביץ' על תרומתכם הנדיבה.

ו.

אירועי שבוע הספר – במסגרת שבוע הספר נערך מפגש מרתק עם שמחה מדיוני ,בת
היישוב ,אשר פרסמה בשנים האחרונות שני ספרים ("ליטוף אחרון ופרידה" ו – "האמהות
של אמא שלי") לשיחה אישית על המוטיבציה ליצירה ועל תהליך היצירה החל מהרעיון,
דרך המחקר והכתיבה ,ועד ההוצאה לאור.
בנוסף ,קיימנו סדנא לילדים עם הסופרת חלי טל שלם ,ממנה שמענו איך בוקע רעיון לסיפור,
מנין נובעים הסיפורים שלנו ,מהי ההשראה ואיך היא מגיעה ,ועל תהליך היצירה והאנשים
המעורבים בת עשיית הספרים שלנו .הסדנא לוותה בתרגילי כתיבה וביצירת מובייל של
איצטרובלים .כמו כן ,ערכנו מפגשי שעת סיפור ,בסיועם של חברים מהיישוב  -אנו מודים
לעירית שטייניץ ,וענבל צור ,על השתתפותן.
אנו מודים לחמוטל סקלר אשר יזמה את אירועי שבוע הספר ועל הפעילות הענפה אותה
היא מובילה בספרייה.

ז .הרצאות  -בחודש יוני אירחנו את בני דגמי ,יוצא מערך שירות הביטחון הכללי ,בהרצאה
מרתקת אודות העולם הערבי ושורשי תרבות האסלאם .בחודש ספטמבר ,אנו מקווים לארח
את ההרצאה "גבולות באווירה טובה" העוסקת בדיאלוג שבין הורים וילדים ,בחשיבות
התקשורת ויצירת הדיאלוג בתוך המשפחה.
ח .משאית האוכל – משאית ההמבורגרים התארחה אצלנו כמה פעמים בבית העם ,לארוחת
המבורגרים ,ותמשיך ללוות אותנו בתקופה הקרובה ,על מנת שבני הנוער והתושבים יוכלו
להנות מהזדמנויות נוספות למפגש בלתי אמצעי וארוחת ערב באווירה נעימה.
ט .פעילות תנועה לגיל השלישי -פרויקט הפעילות הגופנית לגיל השלישי ,פרי שיתוף פעולה
עם סטודיו "אולה" ,ביוזמתה של רינה מדיוני ובסיוע הוועד המקומי ,התקיים בהצלחה
בחודשים האחרונים .בתחילת יולי שיעורי התנועה יוצאים לחופשה .שיעורי התנועה יחזרו
לפעילות סדירה בתחילת שנת תש"פ (שנה"ל הקרובה) ,וזה הזמן להצטרף ולבצע פעילות
גופנית מבוקרת ובריאה .בינתיים ,בני הגיל השלישי מוזמנים להשתתף בשיעורים
המתקיימים בסטודיו "אולה" בשעות הבוקר ,המתאימים ליכולתם הגופנית ,ע"פ בחירתם
וללא כל עלות בגין השתתפותם (כגון :שיעורי פלנקדרייז וכד').
י.

פרויקט מעורבות חברתית  -בחודשים מאי ויוני קיימנו  2מפגשים נוספים במסגרת שיתוף
הפעולה עם בית הספר השחר וותיקי היישוב .ילדי ביה"ס וותיקי המושב עסקו בפעילויות
שונות ,כגון :משחק משותף ,עזרה וסיוע בעבודות קלות בחצר ובגינה ,ארוחת בוקר משותפת,
פעילות חווייתית של אפיית פיתות בחצר ,סיפורים וחוויות על שנות הקמת המושב וייסודו
ושמעו על תחומי העניין הרבים של הוותיקים בעבר ובהווה .ננצל את ההזדמנות להודות

לביה"ס "השחר" ולצוות המורות ,אשר יזמו פרויקט חשוב זה ,לכל הוותיקים אשר הסכימו
לקחת חלק בפרויקט ,ליוו ואירחו את הילדים ,ולכל הילדים והילדות אשר השתתפו בפעילות
מבורכת זו.
יא .במסגרת הצגות הילדים של תיאטרון אורנה פורת ,אירחנו בחודש אפריל את ההצגה
המרגשת והמצחיקה "ליצן החצר" בכיכובו של ישראל גוריון .בחודש מאי אירחנו את
ההצגה "הרצל" ,המלמדת על פועלו של בנימין זאב הרצל שחלומו הפרטי שינה את פני
ההיסטוריה של עמנו.
יב .ועדת תרבות מבוגרים -בימים אלו מתהווה ומתגבשת ועדת תרבות מבוגרים במושב.
תודה לחיה כהן ,רותי שמש ורוני צבן על היוזמה המבורכת .תושבים/ות אשר מעוניינים
להצטרף לוועדה מוזמנים/ות לעשות זאת בפנייה למזכירות הישוב.
יג .הופעות במושב – בקרוב יתקיימו במושב שתי הופעות לרווחת התושבים בתמיכת הוועד
המקומי ובמחיר מסובסד לקהילה .המופעים יהיו מיועדים לתושבי/ות המושב וחבריהם
בלבד .לא תותר מכירת כרטיסים חיצונית .ההופעות יתקיימו במסגרת קהילתית לרווחת
קהילת טל שחר.

 .5חינוך

א .קן הנוער – כידוע ,בשנה האחרונה נעשה צעד משמעותי בו הוחלט על פרידה של תנועת
הנוער "בני המושבים" מתנועת "הנוער העובד והלומד" .מדובר במהלך מורכב ,ובעל
השלכות ומשמעויות רבות עבור התנועה ,בין השאר בהיבטי התוכן והמימון התקציבי,
שמטרתו להביא בסופו של דבר לניהול עצמאי של תנועת "בני המושבים" .הוועד המקומי
רואה חשיבות רבה בהנעת התהליך ,בגיבוש המסלול לאישור התנועה ,ובבניית תוכנית
פעולה מסודרת אשר תאפשר את המשך הפעילות התקינה של קן הנוער ביישוב ,בטווח
הקצר והארוך ,העצמתו ופריחתו.
ב .בנוסף ,לאחרונה קיימנו ישיבה להיגוי וחשיבה בהשתתפות נציגי ועדת חינוך ,תרבות ונוער,
חברי הועד המקומי ,אמיר המד"ב ומיה רון ,שהתנדבה לשמש בתפקיד יו"ר ועדת נוער ,כדי
לבחון את מסגרת הפעילות המיטבית בתחומים הנ"ל ,ובימים אלה ,אנו שוקדים על הכנת
תכנית הפעילות לשנה הקרובה .בהזדמנות זו ,אנו מודים לדפנה ארבל אשר סיימה את
תפקידה כיו"ר ועדת נוער על פעילותה ותרומתה החשובה משך שנים ארוכות בתחום הנוער

ביישוב ,על רוחב הלב ,על המעורבות והעשייה המשמעותית עבור הקהילה ,והפעילות
החינוכית עבור בני הנוער ,לטובת דור העתיד של היישוב ,ומאחלים למיה רון הצלחה רבה
בתפקידה ועשיה פורייה.
ג .סיירת מחצלות – גם השנה היישוב לוקח חלק בפרויקט "סיירת מחצלות" של המועצה
האזורית מטה יהודה .במהלך חופשת הקיץ ,יגיעו ליישוב בשעות הערב מדריכים עם
מחצלות ,שולחנות משחק ,פופים ,בידורית ,משחקי קופסא ערכת קפה והפתעות נוספות
ויפעילו את בני הנוער במהלך שעות הערב והלילה.

 .6בריאות

א .מכשיר החייאה (דפיברילטור) – מכשיר ההחייאה האוטומטי הועבר לארון ייעודי מיוחד
שממוקם ליד לוח המודעות בכניסה למזכירות .במקרה חירום ,ניתן לפתוח הארון באמצעות
מפתח שנמצא בצד שמאל.
ב .התרמת דם – בחודש מאי קיימו מד"א התרמת דם בבית העם .אנו מודים לכל מי שמצא
זמן ונענה לקריאה לתרום דם ,למתרימי הדם של מד"א  -על מלאכת הקודש שלהם להצלת
חיים ,וליואב לקטוש ,יו"ר וועדת הבריאות של המושב ,על ארגון האירוע.

 .7שונות

א .שדרוג דלת הכניסה והיכל ספרי התורה – לאחרונה חודשו דלת הכניסה של בית הכנסת
והיכל ספרי התורה ,בעזרתו של בני זיקרי ,אשר ביצע את עבודת הנגרות בהתנדבות מלאה.
התוצאה מרשימה ואסתטית ומוסיפה כבוד ורושם רב לבית הכנסת.
ב .אירוח תושבי קיבוץ הראל – בעקבות השריפה הגדולה בקיבוץ הראל ,נפתח מוקד חירום
מועצתי לקליטת תושבי קיבוץ הראל המפונים בבית העם של המושב .במקביל ,נערכנו
לארח את תושבי קיבוץ הראל במושב ולעזור להם בכל הנדרש .תושבי הקיבוץ היו נרגשים
מקבלת הפנים החמה של היישוב ,ומההירתמות וההתגייסות המופלאה של כל קהילת טל
שחר ,במלוא הכוח והרצון הטוב ,לסייע בכל דבר ועניין למי שרכושם נפגע במהלך השריפה
ועל כך – תודה לכולכם/ן.

ג .בחירת לוגו מחודש למושב -בימים אלה ,נבחר הלוגו החדש של המושב .הלוגו המחודש,
נבחר בהצבעת התושבים ,מתוך מבחר סמלים יפים שיצרו תושבים מהיישוב.
תודה לכל המעצבים/ות אשר לקחו חלק בתחרות ,לתושבים על ההיענות וההשתתפות
בהליך הבחירה ,וברכות חמות למעצבת מיכל עמרם אשר הסמל אשר הציגה זכה במירב
הקולות.
שנתחדש !!

בברכה,
חברי וחברות ועד מקומי טל שחר

