
 14.11.12-סיכום פגישת מושב מה
 

 תודה לכל מי שהגיע למפגש המושב. 

 הטבלה הבאה משקפת את מרבית הנושאים שעלו במהלך הערב בשולחנות . 

קטגוריות מרכזיות כמיטב יכולתנו. נושאים רבים עלו בכל השולחנות בואריאציות  ניסינו לחלק את הנושאים תחת 

קפת את הרוח הכללית והכוונות האישיות של כל אחד ואחד. )הסיכום שונות ואנו מקווים שסה"כ הטבלה מש

הסיכום מעלה, גם תחושות שהעלו התושבים בנושאים נעשה עפ"י הפלקטים ועפ"י הסיכומים של כל שולחן(..

לאן פניה של הקהילה ומה כוחנו כקהילה אם  –הקשורים לחיי היומיום , גם הגיגים , גם שאלות חשובות מאוד 

 ל הרשויות השונות.בכלל מו

 הודגשו בצהוב. –הצעות לשיפור 

חזון  -זה המקום להזכיר כי לפני מספר שנים עם תחילת תהליך ההרחבה עבר המושב תהליך של כתיבת חזון

 המושב. ייתכן שחלק מהסוגיות יש לבדוק לאור החזון ואולי יש להמשיך את התהליך ...

שעלו כנקודות חוזק שאנשים רואים היום בחיי  ,דות חשובות לפני שתקראו את הטבלה אנו מביאים מספר נקו

 המושב ורוצים לשמר:

 

 הקשר לטבע ולנוף 

  ,חיי קהילה 

  חגיםפעילויות למסורות של 

 האופי החקלאי של היישוב 

 חברים בתוך המושב 

 איכות חיים 

 כפר 

 

 

 

 הסיכום הנ"ל מופץ לכל התושבים ולועדים.

של קהילתיות ועשייה קהילתית... זה דורש התנדבות ומעורבות!!!!!כמעט  התחושה הכללית היא שכולם רוצים סוג

 כל הפעילות והתפקידים במושב מלבד מזכיר מזכירה הם התנדבותיים.

רעיונות חדשים וגם אנו נביא הצעות להמשך התהליך בשבועות הקרובים, אך כל אחד ואחת מכם מוזמנים להציע 

 , להצטרף ולבצע אותם!להתנדב

 

 בברכה,

 סיגל, תמי 

 והצוות המארגן..

  



    

 חוסר צוות מתאים לנוערהובעה תחושה של   נוער

   חוסר בערכים הובעה תחושה של 

   חוסר בתנאים פיסייםהועלתה הבעיה של 

   אין מספיק הערכה וחיזוק לחבר,ה שכן פעיליםלמתן יותר תמיכה למד"צים הצעההועלתה . 

  תנועת נוער עצמאית . לבחון את ער עובד/תנועת המושביםלהכניס תנועת נוער צופים/נו הצעה .
 האפשרות להתנתק מהפעילות המוכתבת ע"י המועצה

  ד זו לא תנועת נוער ובד' הילדים כבר לא רוצים -הועלתה הבעייתיות בהיות תנועת הנוער מכתה א. א
 למדריכים( )בעיתי גם ללכת, וקיים קושי למעבר לפורמט של תנועת נוער הכולל יותר תכנים

 לקיום צהרונים לילדי ביה"ס היסודי הצעה  חינוך

  הועלתה דאגה בקשר ליחס בין מספר הילדים למספר המטפלות בגני המועצה בישוב 

  להקמת ועד הורים ישובי הצעה 

  פורמאלית היישובית -הובע רצון לפיתוח מערכת החינוך הא  

 כלבים משוטטים מפזרים מוקשים  כלבים

  ה גם הגישה של אנשים שגדלו כאן שנוכחות הכלבים הוא חלק מאופי הישוב תועלמאידך ה 

  בעייה של חוסר לקיחת אחריות ע"י הבעלים עד כדי נשיכות 

   גם לא נושא שניתן להתעלם ממנו –מאידך בעייה של הרעלות כלבים 

  לא יפריעו לילדים המשחקיםהכלבים לגדר את מגרשי המשחקים כדי ש הצעה 

 שאנשים יתנדבו להיות נאמני ניקיון ושמירה הצעה  ון ובטיחותביטח

  אולי למנות להחזיר שמירת תושבים ונוכחות בשער ולא ביצוע שמירה ע"י חברה חיצונית הצעה .
 אחראי על השמירה במושב , כמו בעבר.

  הועלתה נקודה שהתושבים ממשיכים לשלם על שמירה למרות שלא ריימת בפועל. מבקשים לבדוק 
 את הנושא.

  בכלל וברחוב מורד הכרמל בפרט ם. אנשים נוסעים מהר מידי במושביבטיחות בכביש 

   הועלתה הבעיה של תושב המקום הנכנס לחצרות "לוקח" ציוד ויש חשד שאולי גם מרעיל
 כלבים.)הנושא מוכר לועדים לחלק גדול מהקהילה, והוגשו תלונות במשטרה(.

  ם הציבורייםשיפור אחזקת המקלטירצון  ל 

 חזות המושב

 ומיחזור

 מציאת דרך לאכיפת רצון לשיפור חזות מרכז מיחזור כולל חינוך למיחזור בשילוב ילדים ונוער ,
 השמירה על הניקיון במקום .

  רצון לשיפור ניקיון המדרכות 

   תושב  -תחושת תסכול מכך שכרם מהר"ל איננו מושב מוביל בנושא המיחזור, שעמיעד הועלתה
 קום ממוביליו ברמה הארצית ואנו  נשארנו הרחק מאחור...המ

 להקים גינה קהילתית הצעה  פרוייקטים

  להקמת מגרש כדורגל תקני הצעה 

  להקמת בריכת שחיה הצעה 

  בקשה לבנות מועדון נוער ומועדון לחבר . 

  לפתח  מציעיםnetworking  על מנת שנוכל לעזר זה בזה 

  בקשה לאתר אינטרנט ופורום פעיל למושב 

  בקשה לשדרוג המתקנים בגני השעשועים 

  שיפוץ ושימור וטיפוח בית העם 

  שיפור תשתיות 

  ליצירת מאגר של אנשים למתן תמיכה בעת הצורך: לידה,שבעה,אשפוז וכדומה הצעה  שייכות וקהילה

  יידוע לגבי הקבוצה בfacebook טפורמה לשיתוף, הסעות וכו'אני גר בכרם מהר"ל  כפל 

   הועלתה התחושה שאנשים כבר לא אומרים שלום זה לזה כשנפגשים בכביש... מגביר תחושת ניכור
 בכלל ואצל הותיקים בפרט.

   הועלתה השאלה איך ולאן מובילים את הקהילה המורכבת מתתי קהילות, שמתוכן קיימת גם קבוצה
 כות וחיי קהילה.המחפשת וילה באזור ירוק ללא רצון לשיי

   הועלתה הסוגיה של הכוח שלנו כמושב כקהילה מול הרשויות  כגון מועצה... אך לא רק. אנחנו לא
כקהילה  , ולכן בנושאים רבים אנחנו לא מובילים  וגם יוצאים אולי נפסדים.)חינוך,  -חזקים כקבוצה

 מיחזור נוער וכדומה(

  הובע רצון ליותר חיי קהילה 

  מפגשים בסוכות וחנוכה, סובב כרם מהר"ל,סרט יותר אירועים חברתיים וספורטיבייםהובע רצון ל(
 בקיץ(ושאנשים ירצו לבוא

   רצון ליותר עדינות וטוב לב, פחות ביקורתיות, יותר פירגון  גם כלפי המתנדבים להוביל ולעשות
 בתחומים שונים במושב.

  הובע רצון להמשך קיום מסורת קבועה של חגים 



  ליצירת מפגשים קהילתיים לתקשורת והיכרות הצעה 
  ..)הועלתה תחושת הריחוק והניכור של הותיקים ודור הבינתים )החדשים במושב הישן 

  ליצירת פעילויות חיזוק הקשר הבין דורי ותיקים וחדשים הצעה 
  ערבות הדדית -בנית קהילה תומכת 

  מקצועיתליצירת תשתית קהילתית חברתית מאורגנת ומובלת  הצעה 

  רצון לבנית חוסן קהילתי כלפי פנים וחוץ 

  טיפול בקשישי המושב בצורה מובנית ומסודרת 

   הועלתה התחושה שכיום , למרות שהמושב גדל אנשים עוצרים פחות לטרמפיסטים הן ביציאה
 מהמושב והן בצומת בדרך למושב. יוצר תחושה של ניכור

  יה" שמטרת הקמתה בין היתר היא היותה מוקד למפגש להרחיב את פעילות חנות "היד השנ הצעה
 קהילתי 

 ללוח מודעות מעודכן ומפורט יותר הצעה  שונות

  ליצירת פינת מזל טוב וברכות בלוח המודעות הצעה 

  לבנות מחסום בכביש בין גני המשחקים הצעה 

  תגבור ההסעות בין הישובים 

  מידי ואין לקבל זאת כמובן מאליו. הועלתה  הטענה שחלק מהמחירים בצרכניה גבוהים 

  פילטיס וכו' והתאמת  :הגברת השימוש בבית העם לצרכי הקהילה בכרם מהר"ל כמו חוגיםל הצעה
 כך שיהיה הגיוני ... התשלום

 בקשה ליתר שקיפות של שני הועדים  ניהול המושב

  נגישה להעלאת  רצון לשיפור התקשורת והנגישות עם מובילי המושב ובכלל, שתהיה פלטפורמה
 רעיונות ומימושם

  המושב ינוהל טוב יותר ע"י שיתוף פעולה בין הועדים 

  להכנת תכנית מושבי שנתית הכוללת תרבות , חיוך אירועים וכו' הצעה 

  לקיום אסיפה כללית ע"י ועד מקומי הצעה 

  סיעה וכו'(בנית מנגנון ליצירת שיח במרחב הציבורי )הרעלות כלבים מרפאה מהירות נל הצעה 

  בקשה ליצירת מסמך המבהיר דרכי החלטה וחלוקת כספי מושב 

   להיעזר באיש מקצוע לליווי התהליך המושבי של פיתוח קהילתי הצעהעלתה 

  ואולי גם בפורמט שונה להמשך מפגשים מהסוג שנערך הערב בתדירות שתקבע מראש הצעה- 
  מעגלים סביב נושאים...

  ך בהובלת המושב כקהילה עם אמירה מול הרשויות.הועלתה הסוגיה של הצור 

 עלה הצורך בחלוקת הנטל בין יותר מתנדבים  התנדבות

  ?מעורבות היא ערך חשוב , ללא מעורבות והתנדבות איזה ערך יש לקהילה והאם זו קהילה 

   צורך ברענון הועדות והרחבתןעלה ה 

  להקמת הפונקציה רכז מתנדבים הצעה 

 
לים דפים עם פרטים אישיים של כל משתתף ובמה הוא מוכן לתרום. לא כולם מילאו את הדפים * העברנו במעג

 ואנו נעביר אותם שוב, אולי בתפוצה יותר גדולה ונסכם אותם בנפרד.


