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 קהילת טל שחר שלום, 

לקראת ערב השנה החדשה אנו מביאים בזאת את סיכום הפעילות בשנה האחרונה של 

 הוועד המקומי והוועדות הפועלות במושב. 

 תרבות וקהילה 

 פעילויות חגי ישראל וימי הזיכרון   •

ומשמחת של הקהילה, משפחות במהלך השנה חגגנו ביחד את החגים עם השתתפות נהדרת  

ויום המשפחה בו הילדים והמבוגרים התנסו בהכנת חמוצים    ט"ו בשבטוילדים: אירוע  

את   מטורפת   פוריםוייחורים.  מסיבה  עם  וגם  ומשפחות  ילדים  במסגרת  גם  חגגנו 

יעל שטיצברג קיימה בהתנדבות    פסחלמבוגרים, כמו שרק בטל שחר יודעים להפיק. לפני  

בטקסים מכבדים   ימי הזיכרוןלילדי המושב ובחודשי אפריל ומאי ציינו את  סדנת סבונים  

באווירת רטרו עם   העצמאותומרגשים, כולנו כמשפחה אחת מלוכדת. המשכנו לחגיגות  

ריקודי מעגלים, מתנפחים לילדים, קיר טיפוס, מאכלים ומוזיקה ישראלית מקפיצה. את  

 ו לנו מסיבת מרגשת ומצחיקה.  חגגנו, כמיטב המסורת כששכבת ז' ארגנ שבועות 

, עם פעילות נחמדה ומתנה לכל אירוע עליה לכיתה א'לקראת שנת הלימודים התקיים  

ילד ולכבוד סיומו של הקיץ ותחילת שנת הלימודים הוקרן סרט ילדים בבית העם על מסך  

 ענק.  

 הרצאות והעשרה   •

שכיננו בסדרת הרצאות במהלך השנה זכינו להעשיר את עולמנו ולהכיר את פועלם של  

ע"י חברי המושב: איה רימון )מנור( לקחה אותנו למסע מרתק בחברה הבדואית, צפינו 

המעצבת   גופר  שלומית  ועם  הבמאית  עם  שיחה  וניהלנו  הייתה"  לא  זו  "אהבה  בסרט 

נעמה   של  והרצאה  ברנדס  יוכי  של  גם מהרצאה  נהנינו  בנוסף,  הסרט.  האומנותית של 

   וקסמן מדריכת הורים. 

 

התקיימו   כן,  קיימנו    3כמו  מאי  בחודש  המועצה.   ע"י  שסופקו  נהדרות  ילדים  הצגות 

פעילות "טל שחר משחקת" בה נפגשנו במגרש הכדורגל ושיחקנו יחד משחקים שונים  
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וכייפים. בין לבין נפגשנו לפיקניק משפחות בדשא המושב סתם ככה, עם מוזיקה, בועות  

 סבון וכיבוד קל.

, לפנינו את הנוכחות של הורים ומשפחות בכל אחת מהפעילויותכיף מאוד לראות  

 עוד אירועים רבים עד סוף השנה, ועוד הפתעות לשנה הבאה.  

 שיפור פני הכפר

גם  • משאבים  הושקעו  מערב  הירדן  נהר  ברחוב  המדרכה  על  העבודות  סיום  לאחר 

 קהילה.  בשדרוג חניית המכולת וזאת בשיתוף ועד האגודה ואיסי פטורי לרווחת כל ה

על מנת לשפר את הניקיון במושב הוועד הגדיל את האחריות של צוות הגננים במושב,  •

מעסיק פועל לניקיון שוטף של פינת המחזור ודואג לטיאוט רחובות לפני החגים. אין  

והתושבים  התושבות  כל  של  סיוע  ונדרש  נרחבת  במושב  הניקיון  עבודת  כי  ספק 

   לשמירה על הניקיון במרחב הציבורי. 

תקינות  • השערים,  תקינות  המושב:  של  השוטפת  בתחזוקה  רבות  משקיע  הוועד 

הקולרים, תחזוקה רבעונית קבועה של הסקייטפארק כולל דוח בטיחות שנתי וצביעת 

לטובת  המושב  ברחבי  ספסלים  מותקנים  שנה  כל  בנוסף,  הנדרש.  ככל  האטה  פסי 

 הקהילה.  

טקסים המתקיימים במקום וכן  במהלך השנה הוקם גב במה בדשא המרכזי לטובת ה •

הוקמו   והתרנים  הבמה  גב  הטקסים.  ובבימת  בכיכר  ישראל  לדגלי  תרנים  הוצבו 

 בהתנדבות מלאה. 

 נוער

כבירה:   בהצלחה  והסתיימה  גדול  באתגר  שהתחילה  פעילות  שנת   סיימנו 

התמודדו  התחילנו את השנה במעמקי הקורונה, עם מסיכות, בדיקות ובידודים. המדריכים  

עם אתגרי הקורונה והמשיכו לשמור על קשר עם החניכים בצורות אלטרנטיביות. במהלך  

אופק   איתנו  עבדה  השנה  לאורך  הדר.  את  וקלטנו  המד"בית  רוני  אותנו  עזבה  השנה 

 הגרעינרית.  
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לששת המדריכים המתחילים שנה שלישית של הדרכה ושלוש מדריכות שממשיכות לשנה 

  13עה מדריכים חדשים, שמצטרפים לצוות וביחד יוצרים צוות בן  השניה, מצטרפים ארב

 מחנכים שהשמיים עבורם הם הגבול. יצאנו לטיולים כל השנה ולקורסי ההדרכה בקיץ.  

מחמישים  למעלה  עם  רבה  בשמחה  נפתחה  שכבר  החדשה,  לשנה  הפנים  עם  אנחנו 

  17:00מי שלישי ב חניכות וחניכים! הורים יקרים, שילחו את הילדות והילדים לקן בי

 ונמשיך להיות קן נוער מוביל ומשמעותי!

 

 +  60מועדון 

מוותקי     40+ הולכת ומתרחבת וכרגע חברות וחברים במועדון למעלה מ  60פעילות מועדון  

מספר   ישנם  שבוע  בכל  השוטפת.  בפעילות  משתתפים  אשר  ספורטהמושב    פעילויות 

בחודשי   בבריכה  ופעילות  יוגה  פילאטיס,  ישנה ארוחת  קבועות:  כל שבוע  בנוסף,  הקיץ. 

למערות בית גוברין, מגדל צדק ונהנינו ביום   טיוליםבוקר משותפת. במהלך השנה יצאנו ל

 כיף בחמי געש.  

: ארז פייביש סיפר לנו על טיולים בעולם, חנה רון  אירועי תרבותכמו כן, קיימנו מספר  

בניצוחו של דוד מורס, יצאנו  שיתפה אותנו באמנות שלה, אירחנו את מקהלת הנשים שירה  

לטייל עם זיוה גטריידה למקומות "קרוב לבית" ושמענו הרצאה מפי תושב טל שחר פרופסור 

 אמריטוס אלון קדיש על אירועים שקרו באזור טל שחר במלחמת השחרור.  

בפסח, שבועות ועכשיו בראש השנה אנו חוגגים בהרמת כוסית, סדנה או הרצאה וחלוקת  

 .  70וחברי המועדון וכל ותיקי טל שחר מעל גיל  מתנות לחברות

לחברות ולחברים אשר אינם יכולים להגיע לפעילות במועדון בגלל מגבלה פיזית או תשישות 

הוועד   ע"י  מסובסדים  לטיפולים  וכן  ומתנדבים  מתנדבות  ע"י  בית  לביקורי  דואגים  אנו 

ר קשר עם פעילות חשובה זו ניתן ליצוהתנדבות ב להצטרפות להמקומי וועד האגודה.  

 .  050-3559516שרית: 

 

 המועדון הקהילתי 

החלו השיפוצים במקלט שמתחת לבית העם ע"י הוועד המקומי, אשר נמשכו    2021בסוף שנת  

במימון הוועד המקומי וועד האגודה. בתחילת אפריל    2022בחודשים הראשונים של שנת  

+"  60במסגרת פעילות "מועדון  נחנך המועדון החדש לפעילות של וותיקות וותיקי טל שחר  
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בערבי  פועל  בערב. המועדון הקהילתי  בערבי חמישי  הפעילות  ובאמצע מאי התחלנו את 

מלאה חמישי   לשתות   בהתנדבות  מגיעים  כולנו  אליו  מקום  במושב,  למוסד  כבר  והפך 

 ולפטפט, כל שבוע קונספט חדש, כל שבוע מתנדבים חדשים ותמיד תמיד שמח!  

  

 

 

 חון בטיחות ובט

במושב פועלת ועדת בטחון מספר שנים אשר דואגת לכולנו יום יום. הוועדה פעלה במהלך  

 השנה במגוון תחומים:  

בדרכים • המודעות זהירות  להעלאת  התושבים  בקרב  ושיחות  סיורים  התקיימו   :

לביטחון התושבים וזהירות בדרכים בנוסף, נערכה פגישה עם אנשי המועצה בנוגע  

להולכי רגל בכיכר. כמו כן, הצבו שלטים כנגד נהיגה פרועה של טרקטרונים למעבר  

 בתחום החיצוני של המושב.   

: ערכנו רשימות של כל התושבות והתושבים שגרים במושב וביצענו שמירה קהילתית •

לשמור   ויצאו  התנדבו  תושבים  בהם  במושב  קהילתית"  "שמירה  של  סבבים  שני 

 בלילה או ביום.  

להגביר נוכחות של נציגי משמר הגבול במושב חדר הנשק הישן הוסב לחדר  על מנת   •

בטחון נוח ונעים עבור נציגי משמר הגבול בו יוכלו לשבת כשהם נמצאים באזור.  

חדר זה משמש גם את נציגי ועדת בטחון לפגישות שנערכות אחת לשבוע. בנוסף,  

ושב ובדיקת כל רכב חברי וועדת הביטחון מסייעים למשמר הגבול ע"י סיורים במ

 שנראה חשוד.
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: כל אירוע גדול במושב מלווה ע"י נציג מוועדת בטחון אשר ליווי אירועים במושב •

הבטיחות  על  בשמירה  מסייעים  בטחון  ועדת  נציגי  כן,  כמו  האירוע.  את  מאבטח 

באירוע שבועות בלווי הטרקטורים וסגירת כבישים ובל"ג בעומר דואגים לבטיחות 

 ות בשיתוף עם מערך כיבוי האש האזורי.  אשר סביב המדור

 

 ועדת בריאות 

לא כולם יודעים אבל בטל שחר פועלת ועדת בריאות שעומדת לרשות הקהילה במקרי חרום  

ורופאות רופאים  הוועדה,  וחברות  חברי  הצורך,  במידת  וחובשות ,  רפואיים.  חובשים 

ה או  מיון  התפנות  לפני  והתייעצות  כעזרה  לבתים  מגיעים  ואף  בהכשרה  אמבולנס  זמנת 

במידה ויש לכןם ידע רפואי מקצועי, הוועדה תשמח  יכולים להגיש עזרה ראשונה מידית.  

-052לעוד מתנדבות ומתנדבים, ניתן לברר פרטים אצל יואב לקטוש יו"ר הוועדה:  

297-8698 . 

בנוסף, הוועדה אחראית על טיפול וריענון ציוד עזרה ראשונה במושב, ארגון קורסי הדרכת  

 עזרה ראשונה לתושבים והתרמות דם, אשר ההיענות אליהם בטל שחר גבוהה מאוד.  

 

 איכות הסביבה 

ועדת איכות הסביבה בטל שחר נפגשת באופן קבוע במהלך השנה ודנה בנושאים ומפגעים 

שונים במושב על מנת להביא לשינוי ולשיפור באיכות החיים של כולנו. הנושאים השונים 

 במהלך השנה הינם:   אשר נידונו בוועדה 

אנפיות של  מתחשב  מאזור גירוש  של  -  הקינון הבקר  להקה  האוטובוסים  סובת  באזור 

אנפיות בקר מקננת במשך שנים והייתה מטרד סביבתי חמור של ריח רע, לכלוך לשלשת 

ופגרים.  אחרי מהלך של בחינת הנושא מבחינת שמירת הטבע מחד ואיכות החיים מאידך,  

ליד בית הספר מבלי לגרום להם נזק. בשורת   האנפיות ה למניעת קינוןמצאנו חברה מתאימ

פגישות עם המועצה הובהרה אחריותם לאזור סובת בית הספר והם הסכימו לשאת בעלות  

  ונקווה שכך ימשך.  לא נצפה קינון שלהן במושב 2022הטיפול. מאז אפריל/מאי  
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הסביבה:  איכות  בוועדת  שנדונו  נוספים  הכל  נושאים  מחזור,  מטרד  המשוטטים,  בים 

בגינון  עשביה  ריסוס  סוסים,  צואת  בעקבות  ריח  מפגע  הזית,  זבוב  נגד  ריסוסים  מניעת 

 הציבורי, הוספת עצי צל לאורך הדרכים והגינה הקהילתית.   

בטל שחר פועלות קבוצות וואטסאפ רבות, עשינו קצת סדר וניתן להיכנס לקישור, לראות  

 / shahar.org.il/articles/item/35-https://tal: ם לצורךולהצטרף לקבוצות השונות בהתא

עים מתוך הקהילה ובזכות רעיונות שמגיהפעילות הענפה בטל שחר אפשרית רק בזכות  

תמיד מזמנם בתחומי עניין שונים,  תורמים  מתנדבות ומתנדבים אשר  המעורבות של  

הילה:  ! ניתן ליצור קשר עם שרית, רכזת הקרפות ומצטרפים חדשיםמצט עוד  לנשמח  

050-3599516 . 

 

 בברכת שנה טובה בריאה ומוצלחת,   

 הוועד המקומי  

 טל שחר  
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