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 ל"כרם מהרועד מקומי 

 וועדות חוברת 
 

 2018 ספטמבר

 ערב ראש השנה תשע"ט

 ליאת אילון :ערכה

 

 על החוברת: 

עבודת הוועדות מול המטרות, המתארת ומשקפת את חוברת עם סיום הקדנציה אנו מוציאים 

אחד מהמרכיבים החשובים בעבודת כרם מהר"ל. מושב הועד המקומי בתקציב של הו היעדים

   .השקיפות ושיתוף המידע עם התושביםהוא הועד המקומי 

ומאפשרת לכל תושב להכיר  ,את כלל הוועדות הפועלות במושב לתושביםמציגה החוברת 

 את פעילות הוועדות ולראות לאן מועדות פני המושב. 

 המאזן השנתי של הועד המקומי. כמו כן יכול התושב למצוא בחוברת את 
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 הוועד המקומי:יו"ר  דבר

 שלום, לחברי המושב

רגע לפני סיום, מצאנו לנכון  בימים אלו של סיום חמש שנות התנדבות כוועד מקומי במושב.

 לציין, לסכם ולהביא בפניכם את עבודת הוועדות השונות במושב.

שמנו לעצמנו , ח קדימהומתוך כוונה להניע את הגלגלים בכל הכו, עם תחילת הקדנציה

  .)השתדלנו ועמדנו בזה(.מטרה: אומרים לחברי הוועדות השונות כן

 

 הועדות פועלות בהתנדבות מלאה. לכל ועדה תקציב והיא עובדת בתיאום עם הועד המקומי.

 לאורך השנים זכינו לחוות עשייה קהילתית נהדרת, שהופכת אותנו למושב פעיל ותוסס.

 הדי העשייה של הועדות השונות נשמעים בכל האזור ואנו גאים על כך מאוד.

 שהגדילו את מעגל המתנדבים אף יותר., יזמנו הקמת ועדות נוספות ולפי הצורך, עם הזמן

ברצוני להודות לכל חברי הוועדות על השקעה של זמן, מחשבה ואנרגיה לטובת הציבור.  

  בזכותכם איכות החיים של כולנו טובה הרבה יותר.

ייה המשותפת, קשה להסביר במילים את תחושת השייכות לוועדה. ההווי בחשיבה ובעש 

תורמים רבות הן לכלל התושבים והן לכל מתנדב מעצם עשייתו למען הקהילה. ישנן ועדות 

 שהפכו ברבות השנים לקבוצות מגובשות הנהנות מהמפגשים.

 זוהי הזדמנות עבורי לקרוא לתושבים נוספים להצטרף ולהתנדב לפעילות הוועדות.

 

 אנתוני רובינס: , מאמן דגול שאני מאוד אוהב  אסיים במילים של

 "מה שנותן משמעות לחיינו זה מה שאנו תורמים, מה שאנו נהפכים, 

 ".ולא מה שאנו מקבלים מכך

 

 בברכת שנה טובה

 איתי גיל

 יו"ר ועד מקומי
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 :דבר מנהלת הקהילה

 איך אפשר לסכם מעל שנתיים של עבודה משותפת?

 .התפקיד ומה זה מנהלת קהילה בכללשנתיים בהם למדנו לעבוד יחד, למדנו את הגדרת 

לעשות את הכי טוב והכי נכון לטובת ופעלנו את הצרכים שלכם  אתכם התושבים,למדנו 

 ממשיכים ללמוד כל יום  מחדש. –הכלל והכי חשוב 

מהאכפתיות, מהיצירתיות, מהעשייה המדהימה שקיימת כאן,  מתרגשת כל פעם מחדש

 .חדשניים ופורצי דרךהמעורבות, מהרצון להתפתח ולהיות 

ל האמון, החופש, עהנוכחי עד המקומי ולו ברצוני להודות -עד המקומי בפתחינו ולובחירות 

  והתמיכה, לא יכולתי לבקש מורים טובים מכם.ההכוונה 

ובהזדמנות זו, אני רוצה להודות לעשרות המתנדבים, שבלעדיכם, חלק גדול מהמשימות היו 

 .תהופכות לרחוקות ובלתי מושגו

 הכרם.שמחה ומוקירה על הזכות להיות חלק מקהילת 

 בברכת שנה טובה

 שלכם,

 אביגיל

   כרם מהר"ל במספרים: 

 300: 0-18גילאי                                                                  

 470 19-54: גילאי                                                                  

 180 55-120: גילאי                                                                  

 280מספר בתי אב:                                                                  

  950כרם מהר"ל:סה"כ תושבי                                                                  
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    י"ועדת צח

דגן אוקו )יו"ר(, דרור גונן, לאה סוראסקי, יהודה בונה, סיגל רז, ערן בר מאיר,  :חברי הועדה

 עידית רחין. 

 :הועדהותפקידי מטרות 

 התפקודי הרצף את לשמר במטרה ,אסון או משבר לאירוע המושבי התגובה מערך את לנהל

 . ומערכותיו המושב של

 :י"בצח צוותים אשיר

 דגן אוקו -י"הצח ר"יו

 דרור גונן -סגן ומ"מ

 לאה סוראסקי -רווחה צוות ראש

 יהודה בונה -ביטחון צוות ראש

 סיגל רז -חינוך צוות ראש

 ערן בר מאיר –בריאות  צוות ראש

 עידית רחין – מידע לציבור צוות ראש

 :השנים האחרונותעשיה במהלך 

 ואיושם.הקמת צוות צחי, מיפוי התפקידים  -

"מארחים" לזמן  )ממ"ד( מיפוי הרחובות והאוכלוסייה על פי גילאים וכן שיבוץ בתים -

 חירום.

 . כשירות על לשמירה תרגילים ומבצעים הדרכות מקבלים י"הצח צוותיחברי  -

האמצעים  את וכן השונים וגווניה לגיליה האוכלוסייה על פרטים י, ובו"צח תיק"עדכון  -

 . במושב לרשותנו העומדים הפיזיים

 : יעדים קדימה

 . י"הצח לצוות הכשרה המשך -

 קביעת מיקום לחדר חירום ואכלוסו.  -

 ציוד.הצוות ימשיך ויפעל עם מערך החירום במועצה להשלמת חוסרים בהדרכות וב -

 

 



5 
 

 

 

 ועדת חינוך

מירב דודק, חני גיל, אורית ליאת אילון )יו"ר(, דוריס קיפר, סיגל רז, יעל שוורץ,  :חברי הועדה

 : מאי היימןרכזת הנועראברני. 

 שוטפתההחינוך הבלתי פורמלית  קיום פעילות על אחראית הועדה :הועדהותפקידי מטרות 

 וכן אחראית על התחומים הבאים:  במושב, 

 -הנוער ליווי רכז .1

  אחת לחודש,   קבועה פגישה מקיימת, והנוער רכז את בפועל מעסיקהועדת החינוך 
 .בעיות ופתרון החלטות קבלת ,הדדיים עדכונים לצורך

 הורי עם בקשר  ,המנהלה בתחומי בישוב בעבודתו הנוער לרכז ועדת החינוך מסייעת 
 .בעיות משמעת עם ובהתמודדות החניכים

  -תקציב .2
 החינוך תקציב קיום י,קר ,בישוב הנוער פעילות את לאפשר אחראית החינוך ועדת 

 כל בתחילת הנוער רכז עם במשותף מוגדר ונבנה חינוךקציב הות. תפעיל ומועדוני
  .ביישוב שהוגדרו למטרות בהתאם תקציב שנת

  -הנוער ענייני ייצוג .3
 וכן  .ההורים ובפני בישוב רשמיים גורמים בפני הנוער ענייני את מייצגתהחינוך  ועדת

  .אחרות וועדות מושבה ועד בפני הנוער תחום את מייצגת
 החלטות בלתובק, בישוב הנוער פעילות אופי קביעתהחינוך לוקחת חלק ב ועדת 

 .לנוער הנוגעים בנושאים

 נעשית הועדה פעילות. האזורית ברמה הישוב רצונות את מייצגת חינוךה ועדת 
 .משלימה אחת כמערכת– והאזורי המושבי במישור

 
 :השנים האחרונותבמהלך עשייה 

במהלך השנים ניהלו את ועדת חינוך, טליה שלום ואלישע אבני וזו העת לומר להם תודה 

 גדולה. 

 .רבית הנוע -מעבר לבית קבע -

 .הצטרפות לתנועת בני המושבים -

 גיוס וליווי רכז נוער. -

 יצירת תכנית עבודה שנתית לפעילות מועדון הנוער. -

 /מדמים/משצים.הגדלת כמות החניכים היוצאים לקורס מדצים -

 ג פעם בחודש במהלך השנה. -פעילות א -

 .מעלות/חגים/יום הילד/ ערב מתגייסים/ לילה לבן וכו -ם שוניםהפקת אירועים מושביי -

 סדנאות הורים ומועדון פתוח.  -יצירת פעילות במועדון קיץ -

 .וחלוקת משלוחי מנות לוותיקי המושב תכנית שנת מצוות -
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 קדימה:יעדים 

קשר בתוך קבוצות הגיל במושב והפיכת המועדון למרכז חברתי עבור חיזוק ושיפור ה -

 .בני נוער

 כמות החניכים המגיעים למועדון. גדלתה -

 במושב. והטמעתה חיזוק הקשר עם תנועת בני המושבים   -

 הגדלת צוות ההדרכה.  -

 טיולים ומחנות. -העלאת נוכחות במפעלים התנועתיים -

 רחבה יותר. פרסום ושיווק האירועים בצורהשקיפות,  -
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    ועדת קטנטנים

, מיטל גבעוני, תמרה הגר ארטנשטיין, תמר זקבךאביב יובל )יו"ר(, גלי גונן,  :חברי הועדה

 שלזינגר, עדי לבקוביץ. 

 :מטרות ותפקידי הועדה

 .במושב 0-9הועדה אחראית לילדים בגילאי 

וועדת החינוך, אחראים לפעילות הבלתי פורמלית של חברי הועדה, בשיתוף עם רכזת הנוער 

 כגון : פעילויות אחה"צ בנושאים שונים. ציון חגים, שעות סיפור והצגות. , קבוצת גיל זו

 לילדים הקטנים.  מושבית מתוך צורך של התושבים לפעילות ,קמה לפני שנתייםהוהועדה 

 מה עשינו בשנתיים האחרונות: 

 וכו'. חנוכהשונים טו בשבט, לג בעומר, פעילויות אחה"צ בנושאים  -

 שעות סיפור והקרנות סרטים. -

שיתוף פעולה עם ועדת חינוך באירועי פתיחת וסוף הקיץ ,בדגש על ההתייחסות  -

 לילדים העולים לכיתה א'.

 .יום המשפחה -

 .הפקה והוצאה לפועל של טיול מושבי -

 יעדים ומטרות להמשך:

 .ג-לגילאי א ,חלוקי נחל ,הצטרפות לתנועת הנוער האזורית -

 .הוספת פעילויות העשרה/חגים אחה"צ -

 .קידום ופיתוח השימוש בפעלטון  -
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     ועדת תרבות

אורית שחם )יו"ר(, אייל גונן, גל פז, דלית ספיר, ורד בהר, טל מנור, יפעת  חברי הועדה:

 , איתמר משולם. יובל, ליאת אילון, הילה בהט, אסתי אדלשטיין, ליאת פרנקו

 הועדה:ותפקידי מטרות 

 ! ומגובשת שמחה קהילה - הקהילתי החוסן חיזוק: על מטרת -

 במושב. הקבוצות כלל אל המכוונות תרבות פעילויות י"ע המושב חברי כל בין גיבוש -

 לצעירים באמצעות אירועים לאורך השנה.  ותיקים בין הקשר חיזוק -

 :שנים האחרונותבמהלך העשייה 

 תכנית שנתית של כלל האירועים המושביים.הכנת  -

 חינוך/ספורט.  –קיום שיתופי פעולה עם ועדות אחרות  -

 .הפקת אירועי החגים -

 .הפקת טקסים -

 שכונות מדליקות בחנוכה. -

 .tedהרצאות שונות ומגוונות לכלל התושבים כולל  -

 פורים/קיץ/סילבסטר.  -מסיבות -

 אירועים שונים.  הועדה קוראת ונענית ליוזמות של תושבים להפקת -

 יעדים קדימה:

 הגדלת מערך המתנדבים באירועי המושב. -

 הוספת אירועי מסורת כדוגמת פורים ושבועות.  -
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 ועדת ספורט

 .ניר אילון )יו"ר(, חני גיל, ערן בר מאיר, אביב יובל, אמיר טויטו, חגי קידר חברי הועדה:

 מטרות ותפקידי הועדה: 

 לאורח חיי התושבים.ספורט הכנסת ה -

 .במושב ובריאות ספורט אירועי הפקת -

 :שנים האחרונותעשייה במהלך ה

 הפקת ריצות לילה. -

 טורניר כדורגל לילדים. -

 כדורגל בימי שישי. -

 ספורטיחוף. -

 .הרצאות בנושא ספורט -

 סלים/רשתות/כדורים. -דאגה לתחזוקת מגרשי הספורט -

 הקרנות מושביות של משחקי כדורגל. -

 קדימה:יעדים 

 הכנסת חוגי ספורט למתקני הפאמפטרק והפטאנק. -

 הפקת אירוע ספורט לכלל הגילאים. -

 הרצאות בנושא ספורט ותזונה נכונה.  -
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  ועדת ותיקים

 דליה בונה )יו"ר(, מירי לייבוביץ, חנה ציחור, חווי יובל, נתי שלזינגר.  חברי הועדה:

ורצון לקיים מפגשים מעניינים ואיכותיים לכל ועדת ותיקים הוקמה כצורך  מטרות הועדה:

+ במושב. הרצאות, טיולים וחוגים והחשוב ביותר שיתוף פעולה וקשר רציף בין  60גילאי

 האנשים.

  : בשנה החולפתעשייה 

ולים יברצוננו לציין בסיפוק כי קיימנו עד כה הרצאות בנושאים שונים ומגוונים. יצאנו לט

חוגים כמו ברידג', מחשבת ישראל, שיעור ערבית,  שהשאירו תמיד טעם של עוד. םחווייתיי

 .נטויהיוגה בקרוב ועוד היד 

 יש לנו "בית" משלנו מועדון וותיקים בגן הצעיר לשעבר.  : גולת הכותרת

 תודה למי שנתן יד לטובת ה"וותיקים".

 שנה טובה ופורייה לכל קהילת כרם מהר"ל. 
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   בית כנסתעדת ו

 אלחנן שוורץ )יו"ר(, רובי פריד, עמית טירק.  חברי הועדה:

ת הכנסת יעל הפעילות השוטפת של ב תבית כנסת אחראי תועד :הועדהותפקידי מטרות 

  .במושב

בימים כתיקונם בבית הכנסת נערכות תפילות בשבתות וחגים, ולפי דרישה )אזכרות, אבל 

הכנסת מארח שמחות כגון בר מצווה, ברית מילה, קידוש להולדת בית   .וכו'( גם בימי חול

  .הבת, שבתות חתן ועוד

 : בשנים האחרונותעשייה 

ועד בית הכנסת, בשיתוף הועד המקומי, ביצע בשנים האחרונות פעולות לשדרוג בית  -

הכנסת: איטום הגג, צביעה פנימית חדשה, שיפוץ והנגשה של שירותי בית הכנסת 

קנה של מערכת מים קרים וחמים לשבת, רכישה של ספרי קודש התוהמועדון, 

  .חדשים, תיקון ספרי התורה ועוד

בימים הנוראים בית הכנסת מארגן תפילות חגיגיות וקידוש חגיגי בסיום התפילה  -

 (. תורה )בראש השנה ובשמחת

  .לרווחת תושבות המושב והאזור , םמקווה נשיהוקם ופועל  במושב -

נצטרך, אולם בבית העלמין בוצעה הכנה של שורת קברים  שלא -בית העלמין  -

  .רועננו נהלי בית העלמין והם זמינים במזכירות המושב  חפורים ומוכנים.

 

  יעדים קדימה:

  .בית הכנסת מבוסס על מתנדבים, ואנו מזמינים את כולם להשתתף -

 שיפוץ עזרת נשים. -
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   ועדת חזות המושב

עופר אייל רינות, , ביבה אילון, טליה שלום, עמיעד לפידות, ניתאי ארבל  חברי הועדה:

 מרגלית, ענת אביתר, דודו הברון, יהודה בונה. 

  הועדה:ותפקידי מטרות 

 שלוש מטרות מרכזיות הצבנו לעצמנו בתחום זה והן:

 צמצום כמות המים להשקיה. .1

 צמצום ניכר בכמות חומרי ההדברה והרעלים בגינון. .2

 כמות העצים.הגדלת  .3

עצים נוספים ברחבי  200 -כדי לעמוד בשלושת מטרות אלו שתלנו במהלך התקופה כ

המושב. כמו כן עברנו לגינון בר קיימא. המעבר לגינון בר קיימא הוריד לנו את הוצאות 

 וזאת תוך הגדלת השטחים המגוננים. 40% -ההשקיה בכ

די לקדם את הגינון ערכנו מושב. בכך ולקדם את הגינון המקיים בהמטרות להמשך הן להמשי

)בעזרתו  GISסקר ומיפוי של כל השטחים המגוננים במושב והצבנו את המיפוי על מפת 

קוב(. זו פעם ראשונה שאנו יודעים להגיד את סך השטח המגונן במושב אהגדולה של דרור קי

קה( הדבר נטנסיבי )מושקה( וכמה אקסטנסיבי )לא מושידונם( כמה מיתוכו א 38בדונמים )

 לקדם חיסכון במים. שאפשרלנו לדעת כמה מים אנו משקים לדונם מה  אפשר

 תכניות להמשך:

 לטובת מראה של טבע כרמלי למושב, הגדלת שטחי הגינון  –משך הגינון המקיים ה

. תכנית הגינון בשנים הקרובות הינה "להפגיש" תוך הורדת עלויות ההשקיה והטיפול

שמחוצה לו ולהפוך אותו לחלק משמורת הטבע שבה הוא בין שטחי המושב לשטחים 

 נמצא. לאור מטרה זו יקודם גינון בעל אופי מקומי, אסתטי וחסכוני.

נבנתה תכנית עבודה מסודרת באופן שיאפשר ללוטפי הגנן להגיע לכל פינה במושב 

באופן קבוע. מופו אזורים חדשים בלתי מטופלים אשר יקבלו התייחסות גינונית מתוך 

 וונה להנגיש אותם לנו התושבים לשימוש ולהנאה.כ

מראה המושב אינו תלוי רק בגינון אלא גם בניקיונו. אנחנו התושבים צריכים לתת 

 כתף ולהקפיד על ניקיונו ליד הבתים שלנו ובשטחים הציבוריים. זה שלנו!

  הצלחנו לארגן תקציב להקמת גינה קהילתית, אנו מקווים כי מהלך  –גינה קהילתית

 זה יסתייע ויקודם בהמשך.

 המשך נטיעות עצים בכל מקום אפשרי ברחבי המושב ובסביבתו.  – נטיעות עצים

עצים תורמים מאוד לסביבה בדרכים רבות: שיפור הנראות, ניקוי האוויר, מתן מיקרו 

 ממתנות נהיגה פרועה ויוצרות אווירה רגועה. אקלים נוח, מתן צל, סביבות עם עצים
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