מכתב עדכון  5לקהילת מושב טל שחר
נובמבר 2020

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

 .1שיפור פני הישוב

א .הסקייטפארק  -לאחר טיפול ארוך ,בסיוע האדריכלית פזית חזיז ,הוגשה בקשה להיתר
בנייה לסקייטפארק ,מה שיסדיר סופית את חוקיותו .בנוסף ,שופרה התאורה של המתקן
לטובת המשתמשים בשעות החשיכה.
ב .אזור בית העם  -התאורה סביב בית העם הוסדרה ושופרה בעזרתו של שגיא ורטמן במטרה
להאיר את השטחים הציבוריים.
ג .כבישים ומדרכות – הסתיים הליך ההכנה לקראת בניית מדרכה והרחבת הכביש בקטע שבין
בית משפחת חתינה למכולת .לצערנו בשל בעיות מימון של המועצה תחילתו של הפרויקט
מתעכב.
ד .אתר המחזור – החל לפעול לרווחת התושבים ולאחרונה הוספה קרטוניה .קצב ריקון הפחים
והקרטוניה לא מספקים והנושא מטופל מול המועצה .יחד עם זאת אין הקפדה של תושבים
המשתמשים? על כללי המקום :השלכת הפריטים הרלוונטיים בלבד ושמירה על ניקיון
האתר .במקום הותקנה מצלמה על מנת לשמור ולפקח על הסדר והניקיון במקום.
ה .התקנת ספסלים – הותקנו  6ספסלים חדשים בגינת הספרייה החדשה לרווחת המשתמשים
בשרותי הספרייה ובכלל.
ו .נטיעת עצי זית בוגרים –הוועד החקלאי תרם מספר עצי זית בוגרים אשר נטעו ע"י הוועד
המקומי בהיקף גינת קן הנוער ובשורות העצים בכביש העוקף מנחל הבשור לעמק .עצי הזית
בקטע זה הצטרפו לעצים שנטעו בטו בשבט.
ז .שדרוג מגרש המשחקים – אחד הפרויקטים שהוועד המקומי מקדם הוא שדרוג מגרשי
המשחקים :מגרש המשחקים המרכזי ומגרש המשחקים הצמוד לקן הנוער .בסקר ששלחנו

הקהילה בחרה את המתקנים המועדפים עליה ואנו מקווים להשלים את ביצוע הפרויקט עד
סוף שנה זו .קצב התקדמות הפרויקט תלוי ,בין היתר ,בתקציב המועצה.
ח .שילוט אתרים היסטוריים בטל שחר – ברחבי המושב נבחרו  7אתרים אשר להם משמעות
היסטורית למושב ובכל אתר יוצב שלט של ה"מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל" .את
תוכן השלטים כתבה זיוה גטריידה וערכה לשונית עירית שטייניץ .אנו מודים להן מאוד על
ההשקעה והעזרה בפרויקט .בימים אלו מושלמת העבודה על הפרויקט והשלטים עתידים
להיות מוצבים במהלך החודש הקרוב.

 .2חינוך ותרבות

א .הרצאה "מתוך הצללים"  -סיפורה של מסתערבת ,שיר פלד – ביוני התאספנו ב'עיזה
פזיזה' לשמוע את ההרצאה המרתקת של שיר פלד ,האישה הראשונה ששירתה כמסתערבת
בתקופת האינתיפאדה השנייה.
ב .הצגה "מהומה על הבמה" – בבית העם ,תחת הגבלות ,עם מסכות וריחוק חברתי צפינו
בהצגה המקסימה "מהומה על הבמה" של מידטק.
ג .סרט ב"דרייב אין" – מאחר ולא ניתן לצאת לבתי הקולנוע הבאנו את הקולנוע לטל שחר.
משפחות רבות הגיעו למנחת המטוסים לצפות בסרט מהמכונית ומהמחצלת.
ד .גיוס מד"בית חדשה  -רוני קמחי ,תושבת טל שחר ,גויסה לתפקיד מדריכת הנוער (מד"ב-
מדריכה בוגרת) החדשה והיא התחילה את עבודתה ב .01/07
ה .פעילות הנוער במושב – עם כניסתה של רוני לתפקיד החלה פעילות חינוכית קבועה
ושגרתית במושב שפועלת במספר מוקדים .ראשית קן הנוער  :החניכים מגיעים מידי שבוע
ובתקופות הסגר נפגשים בזום .המוקד השני הוא "המועדון הפתוח" אשר מתקיים בכל יום
שני ומיועד לגילאים -ד'-ו' בשעות  ,15:30-17:00ולגילאים ז'-ט' בשעות ,18:00-20:30
במועדון יתקיימו פעילויות שונות ומגוונות אשר ישתנו משבוע לשבוע .המועדון מנוהל
בהובלת לנה בוכבינדר ,סטודנטית להוראה ,צור הגרעינר ובליווי רוני .בנוסף ,בימי חמישי,
מתקיימת "פעולת חוץ" לגילאי ד'-ו' ומטרתה להוציא את ילדי המושב מהבתים לטיולים
בשטחי המושב ,הכרת המושב וחיבור לחוץ והטבע.

מעבר לכך ,יש פעילויות נוספות ,אירועי שיא ,סדנאות בזום -למשל סדנאות האפייה בזום
שהילדים ממש אהבו! כמו כן ,הילדים והנוער יכולים להתאמן במגרש הכדורגל וכן באולם
הספורט ,ובמגרש בתוך בית הספר היסודי ,שניהם באישור ופיקוח של רוני .חשוב להדגיש
כי אולם הספורט ומגרש בית הספר הם מתקנים של המועצה ועלינו לדאוג לתקינותם .וכמו
בשגרה -מועדון הנוער הבוגר והמועדון ליד הקן פתוחים לפי החלטת הנוער עצמו.
ו .חוברת חוגים – במושב מתקיימים חוגים רבים לגילאים השונים והוחלט ,על מנת להקל על
הקהילה בבחירת החוגים וכן על מנת לסייע למפעילי החוגים במושב בהנגשת המידע
לציבור ,לרכז את כל המידע הקיים.

במהלך אוגוסט הופצה חוברת חוגים מודפסת

ודיגיטלית .החוברת הדיגיטלית מעודכנת באתר המושב והמידע בה מתעדכן בהתאם לבקשת
המפעיליםhttps://user-1723486.cld.bz/tal-shahar-2020-2021 :

ז .הוספת חוגים למושב ע"י הוועד – במהלך העבודה על ריכוז החוגים עלה כי החוגים
העיקריים שיש במושב לילדות ולילדים הינם חוגי ספורט שונים ועל כן הוחלט להוסיף חוגים
מתחומים אחרים .לאחר בדיקה ארוכה מול מספר גופים הוחלט על הוספת חוג מדעים ,חוג
לגו וחוג מבוכים ודרקונים ,בכל חוג ישנם שתי קבוצות גיל .בשלב זה ,בעקבות הגבלות
הקורונה ,חוגי הלגו ממתינים להיפתח ויתר החוגים נעזרים במימון חלקי מכספי הוועד
לתקופה של עד  3חודשים ,במטרה לתמוך ולסייע לקבוצות להתמלא לכמות המשתתפים
הרצויה.
ח .הצגה חינמית לקהילה – במהלך אוגוסט התקיימה ההצגה "גומות החן של זוהר" בדשא
שבסמוך לספרייה ,בהתאם להנחיות .ההצגה הייתה ללא עלות לתושבות ולתושבים בזכות
זכייה של הוועד בסדנאות קיץ במימון המועצה.
ט .פתיחת גלריה מקומית – קיר בספריה החדשה מוקדש להצגת תערוכות מתחלפות של
יוצרות ויוצרים מהמושב ,מקצוענים וחובבים .התערוכה הפותחת הייתה של מירה שדות
ציירת וקדרית מוערכת.
י .סדנאות לנוער גרפיטי ובנייה בעץ – במסגרת זכייה בסדנאות הקיץ מהמועצה נערכו
במושב שתי סדנאות לנוער ,סדנת גרפיטי וסדנת בניה בעץ.
יא .אירוע עולים לכיתה א' – בסוף אוגוסט התאספו בבריכת טל שחר ילדות וילדים שעולים
לכיתה א' לפעילות יצירה ולשחייה בבריכה.
יב .פתיחת מגרש בית הספר לקהילה מחוץ לשעות הלימודים – לאחר בדיקה מול המועצה
ומול מנהלת בית הספר הוועד הביא לפתיחת שערי בית הספר מחוץ לשעות הלימודים ובכך

מאפשר לנערים ונערות להשתמש במגרש הספורט בשעות אחר הצהריים/ערב .בזמן הסגר,
המגרש פתוח משעות הבוקר עד הערב לשימוש הקהילה.
יג .אולם הספורט "פיס"  -המוצעה פנתה לוועד המקומי ומסרה כי ישנה בעיה בתחזוקה של
אולם הספורט ועל מנת לשפר את השירותים הניתנים לקהילה הוחלט במועצה לגבות תשלום
מהקבוצות שמשתמשות באולם ,בין אם שימוש מסחרי (חוגים) או שימוש פרטי (קבוצות
שמתאמנות/משחקות באופן פרטי) .לאחר דיון עם המועצה הוועד המקומי קיבל את האישור
לאפשר לנוער לשחק באולם ללא תשלום.
יד .סוכות – בערב החג חולקו לילדות וילדי המושב דפי יצירה לקישוט הסוכות.
טו .בימים אלו עומלת ועדת קהילה על בניית תכנית שנתית מותאמת להגבלות הקורונה
לפעילויות במושב.

 .3עדכוני קורונה

א .הצבת ממונה קורונה – על פי הנחיות המועצה ולאור הצורך בגורם אחד אשר ירכז אצלו
את המידע ,נבחרה חנה אוחיון ,מזכירת המושב ,להיות ממונת הקורונה מטעם הוועד
ולשמור על הקשר עם הקהילה בנושא .חנה מרכזת את המידע על המבודדים ושומרת איתם
על קשר טלפוני ומציעה את עזרת הוועד לכל הזקוק לה .כמו כן ,היא בקשר עם חולות
וחולים באם יש כאלה ואחראית על העברת מידע חיוני לקהילה בהתאם להודעות שמגיעות
מהמועצה.
ב .חלוקת מארז שי לחולים מאומתים – הוועד התייחס לכל חולי הקורונה ובדק אם יש צורך
בסיוע ,כמו כן כל משפחה שנמצא בה חולה קורונה מאומת קיבלה מארז שי צנוע .הוועד
ימשיך בפעילות זו עד חלוף המשבר.
ג .תרומות "חגי תשרי" – משבר הקורונה גרם למשבר כלכלי כבד הפוגע בכל שכבות
האוכלוסייה ,גם במי שמעולם לא נזקקו לעזרה כלכלית .לאור המשבר ,הקמנו ועדת תרומות
ויצאנו עם פרויקט תרומות "חגי תשרי" אשר לשמחתנו נחל הצלחה .קהילת טל שחר נרתמה
לטובת חברות וחברים מתוך הקהילה באופן מחמם לב! הפרויקט הצליח לסייע בספטמבר
לחמישה מבנות ובני הקהילה שלנו ,ואין דבר מרגש ומשמח מכך .לאור הצלחת הפרויקט
בחגים והמשבר המתמשך ,הוחלט להמשיך עם הפרויקט עד לאפריל ובכך להמשיך ולסייע
לאלו הזקוקים לכך.

ד .קשר עם קהילת הגיל שלישי – במסגרת פעילות עם הנוער נערכות שיחות טלפון ע"י הנוער
בהובלת והדרכת רוני קמחי ,המד"בית ,לשמירה על קשר עם התושבות והתושבים הוותיקים,
לוודא שכולם חשים בטוב ולהפיג מעט את הבדידות.

 .4בריאות ביטחון ובטיחות

א.

קורס "משפחה בטוחה" – בשיתוף פעולה עם ארגון איחוד הצלה הועבר קורס חינמי
לתושבות ותושבי טל שחר בנושא עזרה ראשונה ,כל מה שחייבים לדעת על הצלת חיים
במשפחה .תודה ליואב לקטוש על ארגון האירוע והוצאתו לפועל.

ב.

הקמת ועדת מוגנות מינית  -הוועדה קמה מתוך תחושה כי מחובתנו כקהילה ,לעשות ככל
שביכולתנו בתחום המניעה והטיפול באלימות מינית ,רגשית או פיזית ,מתוך אמונה כי
הגברת המודעות והעלאת הנושא לסדר היום ,יתרמו למניעת מקרים של הטרדה ופגיעה על
רקע מיני ולהתמודדות נכונה יותר בשעת הצורך .צוות הוועדה הוכשר לטובת מניעה
והתמודדות עם מקרים של פגיעה מינית ביישובים וזמין לכל שאלה ,שיתוף או התייעצות
בנושא .

ג.

הרצאות בנושא "מיניות מטיבה ופגיעה מינית"  -על מנת להגביר את המודעות ולהעלות
את הנושא לסדר היום ,ובכדי לתרום למניעת מקרים של הטרדה ופגיעה על רקע מיני ולסייע
בהתמודדות נכונה יותר בשעת הצורך ,ועדת מוגנות מינית הזמינה לטל שחר סדרה של
הרצאות בנושא מיניות מיטיבה ופגיעה מינית .ההרצאות הועברו להורי הגיל הרך ,הורי
הנוער ולבנות ובני הנוער עצמם.

ד.

טיפול במפגע האנפות מול המועצה – בסובת האוטובוסים הסמוכה לבית הספר "השחר",
מקננות אנפות בקר מזה כשנה .עובדה זו יוצרת מפגע סביבתי ולצורך טיפול בבעיה פנינו
למשרד לאיכות הסביבה ,רשות שמורות הטבע והגנים וחברות פרטיות אשר מתמחות
בנושא .לאחר התייעצות עם פקח רשות שמורות הטבע האזורי ישנה הבנה כי האנפות "כאן
כדי להישאר" ובהתאם לכך פנינו למועצה על מנת להיערך לטיפול במפגע מראש לשנה
הקרובה .המועצה העמידה לרשות הוועד אשת קשר לנושא ועדכנה כי היא תטפל בנושא
הלכלוך והפגרים ככל שתידרש לכך ,במקביל הוועד מטפל בימים אלו בקיצוץ ענפי העצים
הרלוונטיים בהתאם לסקר עצים.

ה.

טיפול בעצים במרחב הציבורי – בהתאם לסקר עצים שנעשה על ידי חברת ארזים אנו
מבצעים טיפול בעצים שסומנו על ידם כנמצאים בסכנת קריסה .הטיפול צפוי להסתיים
בחודש הקרוב טרם תחילת החורף.

ו.

סיום פרויקט המצלמות – בתאום ועל פי מיפוי של ועדת ביטחון הותקנו  6מצלמות בכניסה
הראשית למושב 2 .מצלמות בשער הצהוב  4מצלמות בכיכר הכניסה .המטרה לשחזר
אירועים באמצעות מערכת ההקלטה בעת הצורך .בנוסף הותקנו שתי מצלמות באתר הפסולת
הגושית ובאתר המחזור על מנת לפקח על התנהלות תקינה של המשתמשים באתרים אלה.

ז.

פרויקט הסלעים – ועדת ביטחון מיפתה את כל "החורים" במסלעה המוצבת בהיקף המושב
והציבה סלעים נוספים במרווחים .במשותף עם פרויקט השערים החשמליים אנו מקווים
שיקשה על גנבים וטרקטורונים לעבר בשטחנו.

 .5פינוי גזם ופסולת ביישוב

א.

התקנת מצלמה באתר הפסולת גושית  -באתר הפסולת הגושית הותקנה נעילה מקודדת
את הקוד אנו מחלפים מעת לעת .כדי להשליך פסולת יש לקבל את הקוד המעודכן מחנה
המזכירה או מדוד ויילר  050-6990040וכך ניתן להשליך פסולת בכל זמן שנוח .אנו
מזכירים שהאתר מיועד לפסולת ביתית שאינה נכנסת לפחים הירוקים הרגילים כמו ריהוט
ישן ציוד חשמלי גדול .האתר אינו מיועד לפסולת בניה מכל סוג שהוא ,פסולת עסקית או
חקלאית .לאחרונה הותקנה מצלמה באתר והמידע מוקלט לצורך בקרה ופיקוח על השימוש
באתר.

ב.

גזם -פינוי הגזם מתבצע בימי חמישי .אין להוציא גזם לפני ימי רביעי .הגזם מועבר לאתר
ריכוז גזם ע"י הבריכה ועובר ריסוק אחת לכמה חודשים .הריסוק הבא אמור להתקיים
בדצמבר.
לנהג איסוף הגזם יש הנחיה חד משמעית לא לאסוף גזם שאינו אינו נקי (מכיל אך ורק חומר
צימחי ללא שקיות פלסטיקים צינורות וכיוצא בזה) נא להקפיד ולשמור להוציא רק גזם
בכמות לא גדולה משתי בלות למשק .במקרה של כמויות גדולות ניתן לפנות עצמאית לריכוז
הגזם או להשתמש בשרותי המשאית באופן פרטי בתשלום.
ניתן להשתמש ברסק הגזם לחיפוי קרקע בחצרות ובמשקים יש ערמה לאיסוף ושימוש
התושבים ליד האתר.
במידה ויש צורך בהוצאת כמות גזם גדולה מהמותר -ניתן לפנות לחנה לקבלת מפתח
לפתיחת אתר הגזם ולהוביל את הגזם באופן עצמאי .לחילופין ניתן לפנות לפינוי גזם לאתר
גזם באמצעות בעל מקצוע .ניתן לפנות לחנה לקבלת המלצה על בעלי מקצוע.

ג.

התקנת מצלמה באתר המחזור – אתר המחזור החדש ,שמאחורי בית הכנסת ,פועל מזה
מספר חודשים עם פחי מחזור לאריזות ,אלקטרוניקה ,בגדים ,בקבוקי פלסטיק ובמקום גם
הוצבה קרטוניה .ניתן לראות כי הביקוש במושב למחזור גדול ועל כך אנו מברכים .יחד עם
זאת ,נא להקפיד לא להשאיר פסולת מחוץ לפחים כאשר הם מלאים ולא להשאיר קרטונים
מחוץ לקרטוניה ,במידה והמכלים מלאים יש להודיע למוקד המועצה או למזכירות ולהמתין
לפינוי הבא .הוועד המקומי בקשר רציף עם המועצה להוספת פינויים נוספים .כמו כן ,על
מנת לשמור על הסדר והניקיון ועל מנת לוודא כי השימוש באתר הוא לפסולת ביתית בלבד
הותקנה במקום מצלמה לפיקוח ואכיפה.

 .6שונות

א .איגרת לתושבות ותושבים חדשים – על מנת לסייע לתושבות ותושבים חדשים בקליטה מהירה
ונעימה ריכזנו עבורם מידע רלוונטי באיגרת בה יוכלו להיעזר עם המעבר למושב .האיגרת מרכזת
מידע עדכני בנושא חינוך ,מנהלה ,מקומות בילוי וטיול ומעודכנת באתר המושב:
/https://www.tal-shahar.org.il/194
ב .סירוס ועיקור חתולים וחתולות רחוב – לאור ריבוי החתולות והחתולים במושב הוחלט על
פרויקט סיוע וטיפול בחתולות וחתולי הרחוב במושב על ידי לכידה ,עיקור/סירוס והחזרה
למושב .העמותה שנבחרה לביצוע הפרויקט היא " SOSחיות" בשיתוף המועצה האזורית "מטה
יהודה" .במהלך ספטמבר בוצעו  2לכידות ונאספו  32חתולות וחתולים מהמושב והוחזרו לאחר
הפרוצדורה הרפואית .לשמחתנו ההיענות במושב גדולה וא.נשים מוכנים לתרום מכספם לטובת
עיקור חתולות הרחוב .יחד עם זאת נתקלנו בחוסר מוטיבציה לשלם עבור סירוס החתולים הזכרים
ופנינו למועצה בקבלת סיוע ומימון לצורך סירוס החתולים .עם קבלת תשובת המועצה נוכל
להמשיך בפעילות.
בברכה,
חברי וחברות ועד מקומי
מושב טל שחר

