
כרם מהר”לסיכום שנה

עם פרוש השנה החדשה - שנת תשפ”ב, ברצוננו לסכם ולעדכן בעיקרי 

העשיה בהם עסקנו בשנה החולפת במושב.

בין נושאים אלה ניתן לציין את העיסוק: בניהול שגרה לצד הקורונה, 

ניהול פעילות קהילתית ענפה באמצעות ועדות, רפורמות מבניות בניהול 

איכות חיים ואיכות סביבה במושב, ביצוע פרויקטים תשתיתיים - דוגמת 

מצלמות וקידום פרויקט סולארי, שמירת הביטחון, טיפול במבני ציבור 

ושצ”פים, קידום הטיפול בתחבורה ובטיחות במושב ועוד...

כאמור, בחרנו לציין את הנושאים המרכזיים בלבד בהם עסק הועד השנה, 

שכן מטבע הדברים קצרה היריעה מפרט את כל הנושאים המטופלים ע"י 

הועד המקומי, במסגרת ניהול שגרת החיים במושב. 

בהזדמנות זאת, אנו מבקשים להודות שוב לכל מתנדבים הרבים, אשר 

בלעדיהם לא היינו יכולים לקדם חלק גדול מהעשיה המפורטת בסיכום זה.

מאחלים לכולנו שנה טובה,

שנה של בריאות, חוסן קהילתי, שותפות והמשך עשיה מבורכת! 

אילנה אפללו פרץ

מנהלת הקהילה

ליאת אילון

יו”ר הועד המקומי   



ניהול שגרה 01
לצד הקורונה

כרם מהר”ל



ניהול שגרה לצד הקורונה

הועד בשיתוף צוות צח”י על חלקיו 

השונים, ניהל את ההתמודדות עם 

הקורונה ברמת הישוב לאורך כל השנה 

האחרונה, והתמודד עם האתגרים 

השונים שגלי המגפה זימנו לכולנו. 

התמודדות זו כללה בין היתר: ניטור 

מצב הקורונה במושב וסיוע בשמירה על 

בריאות התושבים, הנגשה ודברור של 

הנחיות הרשויות להתנהלות התושבים, 

מתן מענה לצרכי מבודדים, חולים, 

אוכלוסית המבוגרים ולכל מי שנזקק 

לסיוע בימי הסגר ובכלל. מתן תמיכה 

פיזית, מורלית וחיזוק החוסן הקהילתי 

לנוכח האתגר המתמשך.

ואי אפשר בלי להזכיר חלק מהעשיה 

היום יומית לצד הקורונה על קצה 

 המזלג:

  צוות צח”י חינוך המופלא - שעמד 
בקשר וסייע לאורך כל השנה לילדים 

המבודדים ומשפחתותיהם, ארגן 

 פעילות, חילק ערכות לילדים ועוד... 
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  צוות רווחה - שסייע לכל מי שנזקק 
לסיוע, המתנדבים הרבים - שביצעו 

שליחויות של מזון מהצרכניה, תרופות 

 והושיטו יד לכל צורך שעלה...

  צוות מורל הבלתי נלאה - שדאג 
לשמח את כולנו בחגים ומועדים בהם 

נבצר מאיתנו להתכנס, ארגן עגלות 

מורל, ויזם מחוות קטנות ויצירתיות 

אשר הזכירו לכולנו שאנחנו לא לבד.

חשוב לנו לציין כי פעולתם של 

המתנדבים הרבים - היא שאפשרה לועד 

ולצוות ניהול המושב להצליח לנהל חיי 

שגרה בישוב, להמשיך לספק את כל 

השרותים הנדרשים לתושבים על הצד 

הטוב ביותר, ואף לקדם עשייה וביצוע 

פרויקטים שונים, במקביל להתמודדות 

עם הקורונה.
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קהילתית ענפה 
באמצעות הועדות

כרם מהר”ל
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  ועדת חינוך - על אף התנאים 
והמגבלות, מועדון הנוער המשיך לעבוד 

השנה במלא המרץ. חניכים בגילאי ד'-

י"ב הגיעו אחת לשבוע לפחות, לפעילות 

תנועתית ופעילות מועדון פתוח. יונתן - 

רכז הנוער וועדת החינוך, עסקו בחשיבה 

מתמדת כיצד להנגיש את הפעילויות 

ולאפשר אותה, גם בתנאים לא פשוטים. 

כך הצליחו בני הנוער לחוות שנה 

מלאת ארועים, ואף יצאו למחנות הקיץ 

ולרפסודיה בנוכחות מרשימה. בקרוב 

מאוד אנו מקווים לקיים את יום הילד 

ושוק הילדים, שנדחו עד כה - גם זאת 

בהפקת ועדת חינוך וועדת קטנטנים.

  ועדת תרבות - שקדה על קיום ארועי 
תרבות וארועי חגים, בכל פעם כשרק היה 

אפשרי במסגרת המגבלות. בין היתר, 

אפשרה לכולנו להתכנס ולקיים את את 

טקסי יום הזכרון ויום העצמאות, לחגוג 

בחג השבועות כמיטב המסורת ולהנות 

אפילו ממסיבות - דוגמת מסיבת מסיכות 

ומסיבת קייץ.

  ועדת ותיקים - על אף הקורונה 
הפליאה ועדת ותיקים לקיים פעילות עם 

הרבה תושיה והתאמה יצירתית - ועל כך 

ישר כח גדול! בין הפעיליות ניתן למנות: 

קורס ללימוד רזי המחשב ושימוש בנייד, 

הרצאות פרונטליות ובזום, חוג ברידג’, 

טיולים ‘מתחץ לאף’, שעורי סריגה 

ורקמה משותפים לותיקים ולנוער, 

חידוש פעילות מועדון הספר, ועוד...

  ועדת ספורט - מייד כשהתאפשר, 
יזמה והפיקה ועדת הספורט ארוע אזורי 

נפלא בשיתוף עם המועצה. ריצת לילה 

שהיתה חוויה ספורטיבית וקהילתית 

מרוממת.
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  אולפן המוזיקה וחוגים במושב - במהלך 
השנה פעל במושב לצד הקורונה אולפן המוסיקה 

- שהקפיד לפעול באופן מלא ככל שרק ניתן 

היה, ואף התחדש באנסמבל מקומי במסגרת 

פעילותו. כמו כן פעלו במושב חוגים נוספים, 

בינהם: אופניים, קפוארה, תיאטרון וכדורגל.

רענון והקמת ועדות חדשות השנה: 
  ועדת ביקורת - במהלך החודשים האחרונים 

אוישה הועדה מחדש, בעקבות פרישת חלק 

מהחברים ופעילותה התחדשה.

  ועדת תחבורה ובטיחות - ועדה חדשה 
שקמה השנה, ומטרתה לשפר את מצב הבטיחות 

והתחבורה במושב )פרוט באשר לפעילות הועדה 

השנה - ראו בסעיף נפרד להל”ן(

  ועדת יוזמות/ השקעות בכרם - ועדה חדשה 
שיצאה לדרך בחודש האחרון. מטרתה לקדם 

יוזמות וביצוע פרויקטים במושב מתוך ראיה 

אסטרטגית, רחבה וארוכת טווח. וזאת, תוך גיוס 

משאבים לצורך ביצועם.



פרויקטים 
תשתיתיים

כרם מהר”ל
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פרויקטים תשתיתיים

  פרויקט המצלמות - במהלך השנה 
 השלמנו פרויקט תשתית רחב היקף -

רישות המושב במצלמות, שהינו 

משמעותי לבטחון וניהול הישוב. 

פרויקט זה יצא לדרך מתוך ראיית 

הצורך בחיזוק אמצעי הבטחון בישוב, 

לאחר תקופה של ריבוי פריצות במושב, 

וצורך ארוך שנים באמצעים להגברת 

הבטחון האישי.

הפרויקט כלל: לימוד הנושא ובחינת 

חלופות באמצעות יועץ, פניה לקבלת 

הצעות, בחירת קבלן מבצע, ביצוע 

עבודות תשתית, פרישת המצלמות 

במושב, הצבת שילוט נלווה, ולבסוף 

הכשרת צוות מושבי לבקרה, תפעול 

ומעקב אחרי המצלמות )בכפוף להוראות 

החוק לגבי שמירה על פרטיות(.

שמחים לציין כי בחודשים הספורים מאז 

הצבת המצלמות, כבר הסתייענו בהן 

במספר אירועים וסייענו באמצעותם 

להגברת הבטחון ושמירה על סדרי 

ההתנהלות במושב.

  פרויקט סולרי - להצבת מתקנים 
סולרים על מבני הציבור במושב, וכן 

קירוי מגרש הכדורסל והצבת מתקנים 

סולרים עליו. הפרויקט נולד מתוך מטרה 

לבצע פרויקט אסטרטגי, המקדם אנרגיה 

ירוקה וכן את תפיסת הקיימות והשמירה 

על איכות הסביבה במושב - כל זאת 

לצד קידום פרויקט מניב כלכלית.

שלב א’ של הפרויקט - בוצע בשיתוף 

המועצה, וכלל השלמת כל הפרוצדורות 

הדרושות מול חברת חשמל, על מנת 

להבטיח שיריון מכסות החשמל לכל אחד 

ממרכיבי הפרויקט, בתעריף המקסימלי.

בשלב ב’ - פנינו לאיתור יועץ מקצועי 
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אשר ילווה את הוועד במהלך כל תהליך 

 יישום הפרויקט. 

כיום אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים 

של ניסוח מפרט לפרויקט והזמנה 

להציע הצעות בסיוע הייועץ. ההזמנה 

תופנה לחברות וקבלנים שונים בתחום, 

והם יוזמנו להציע הצעות למושב. אנו 

מעריכים כי בתוך כחודשיים, תבחר 

חברה/קבלן מבצע, וזאת לצד קידום 

פרוצדורות המימון של הפרויקט.

בהזדמנות זו מבקשים להודות ליובל 

גילעדי, שסייע וליווה את הועד בקידום 

פרויקט המצלמות והפרויקט הסולרי 

לאורך השנה.

  תכנון כביש גישה לנחלה 73 וביטול 
הכביש הסמוך לגן השעשועים )רח' 

 החורשה( - סיום כל הליכי התכנון 

ומתן תוקף לתוכנית. 

תוכנית זו תאפשר גישה לנחלה 

מנותקת, ובעיקר תאפשר רצף בלתי 

מופרע של שטחי ציבור בין גני 

 השעשועים והשצפים במרכז המושב -

ללא הפרעה של כביש המהווה כיום 

סכנה בטיחותית. 

הליך התכנון הנ”ל החל לפני מספר 

שנים )עוד בתקופת הועד הקודם( אולם 

הבשיל והושלם בחודשים האחרונים. 

בימים אלה מסתיימות הפרוצדורות 

למתן תוקף לתוכנית, ואנו מקווים 

שסלילתו תוכל להתבצע בפועל 

במסגרת תוכנית החומש הקרובה.



רפורמות מבניות 
ופרויקטים בתחום 

איכות סביבה, 
איכות החיים 

ונראות המושב

כרם מהר”ל
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רפורמות מבניות ופרויקטים בתחום איכות סביבה, איכות 
החיים ונראות המושב 

השנה האחרונה התאפיינה ברפורמות רבות 

אשר התרחשו בישובנו, בתוכן:

  שינוי מערך הגינון והתחזוקה במושב: 
לפני מספר חודשים הוחלף מערך הגינון 

והתחזוקה במושב, מאחר שהמערך הקודם 

לא היה משביע רצון, ולא עמד בסטנדרטים 

הנדרשים מבחינת הגינון וחזות המושב.

לצורך כך, נבחנו מספר מודלים של העסקת 

עובדים שכירים והתקשרות עם קבלנים.

לבסוף נבחר קבלן גינון ותחזוקה חדש - 

מחמוד בן זייד, והוגדרו מחדש המשימות 

 ואופן ביצוע עבודות הגינון ותחזוקת 

הישוב - הכל תוך הקפדה על תפיסת גינון 

מקיים שהמושב מקפיד על קיומה.

לשמחתנו בחלוף חודשים ספורים ולאחר 

תקופה של השלמת פערים, ניתן לראות 

שיפור ניכר בחזות המושב. הוא מטופח 

ומגונן תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים של 

ביצוע, ותוך טיפול מעמיק בנושאי תשתית 

לצד עבודות גינון שגרתיות. עוד יצוין, 

כי השנה נרכשו רינג’ר חדש ועגלה לצרכי 

עבודות הגינון ותפעול המושב.

אנו מבקשים להודות לנתאי ארבל על סיוע 

וליווי בתחום הגינון וחזות המושב.

  שינוי תפיסת פינוי הגזם ופסולת 
קופסתית במושב - השנה הושלם מהלך 

פרישת כלובי הגזם בכל רחבי המושב. 

כלובי הגזם החליפו את המכולות הגדולות 

שהיו פרושות במושב והיוו מפגע חזותי 

ותברואתי. כמו כן, במקביל הושלם 

מהלך של הכשרת שלושה מתחמים 

בפאתי המושב, לפינוי פסולת קופסתית 
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)גרוטאות, ריהוט, מכשירי חשמל וכו(.

מהלך זה נועד לרכז ולהפריד גזם נקי 

מפסולת קופסתית ופסולת אחרת, זאת 

במטרה לשמור על חזות המושב ולמנוע 

מפגעי גזם ופסולת ברחובות, אך בעיקר 

לאפשר מהלך עתידי של קיימות - 

במהלכו יאסף הגזם הנקי מהכלובים 

ויעבור ריסוק. 

המהלך בשלמותו יאפשר בעתיד, אפס 

הוצאת גזם מהמושב והגזם יהפוך ממפגע 

למשאב )גם כלכלי(, אשר ישמש לחיפוי 

וחומר גלם לקומפוסט.

בחודשים הבאים, נפעל לקידום השלב הבא  

של המהלך - שלב ריסוק הגזם.

עוד יצויין כי מהלך זה הינו חלק מתוכנית 

רחבה יותר, שאנו מבקשים לקדם בשיתוף 

עם המועצה - ועוסקת מעבר לגזם, גם 

בטיפול באשפה ובמחזור )הפרדת פסולת 

אורגנית ואחרת, ושיפור תהליכי המחזור(.

  טיפול ומניעת מפגעי חזירים במושב -
טיפול זה כלל בתחילה מהלך רחב של 

עיגון פחים ברחבי המושב והנגשתו 

לתושבים. כמו כן, במהלך החודשים 

האחרונים פעלנו יחד עם הרט”ג ווטרינר 

המועצה להרחקת חזירים מהמושב, 

לצמצום שטחי עשביה  במושב שיכולים 

להוות להם מסתור, ופניה לתושבים שלא 

להשאיר מקורות מיים ומזון בחצרות 

הבתים. 

  הקמת בוסתן קהילתי - בהמשך לקול 
קורא של משרד החקלאות יוקם בוסתן 

בשצ”פ במושב. תכנון הבוסתן הושלם 

בימים אלה בהתנדבות, והקמתו תחל 

בחודשים הקרובים. הקמת הבוסתן מהווה 

חלק מפעילות לקידום קיימות ושמירה על 

איכות הסביבה במושב.

אנו מבקשים להודות בהזדמנות זו לעופר 

מרגלית, על סיוע לפרויקט.



ביטחון הישוב05
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ביטחון הישוב

מלבד הפעלת צוות צח”י, טופל תחום 

הביטחון בישוב בהובלת דגן אוקו, במספר 

תחומים:

  עבודה מול הצבא - מאמץ מתמשך 
להפחתת תנועת רכבים צבאיים העוברים 

דרך הישוב לשטחי האימונים הסמוכים 

למושב.

כמו כן, התמודדות עם תוכניות הצבא 

לסלילת ציר עוקף, בתוואי שהינו בעייתיי 

מבחינת המושב. בהקשר זה יצוין, כי בימים 

אלה אנו פועלים בשיתוף ועד האגודה, 

בדרישה לצמצום נזקי העבודות שביצע 

הצבא עד כה בציר העוקף ולביצוע עבודות 

משלימות.

  טיפול בשערי המושב ועדכון רשימת 
מורשי השערים - על מנת להבטיח כניסת 

מורשים בלבד למושב.

  טיפול במניעת שריפות ומוכנות לארוע 
שריפה במושב - בוצע טיפול מקיף בנושא, 

לרבות: בדיקה וסימון הידרנטים בהיקף 

המושב, רכישת ציוד חסר וחלוקתו ברחבי 

המושב למקרה הצורך, ביצוע פעולות 

דילול צמחיה וחישוף שטחים הגובלים 

במושב בסיוע קק”ל, הכנסת פרות לרעיה 

והפחתת צמחיה, טיפול בשצפים בתוך 

המושב ופניה לבעלי שטחים ונחלות 

פרטיות לסילוק עשביה, ביצוע תרגיל של 

ארוע שריפה מול המועצה, קיום ישיבות 

עם מבקר המועצה המטפל בנושא השרפות 

במישור המועצתי, הנגשת המלצות המבקר 

להגנה מפני שריפות במרחב הפרטי - 

לתושבים ורכישה מרוכזת של גלאי עשן 

ומטפים בעבור תושבים. 

כמו כן, בימים אלה אנו פועלים ומקווים 

להביא סוף סוף על פתרונו, את נושא  

לחץ המיים בחלק מהרחובות במושב, וזאת 

בשיתוף עם ועד האגודה החדש - הממונה 

על סוגית המים במושב - על מנת להבטיח 

קיום לחץ מיים תקין בשגרה ובחירום.



טיפול  במבני  
ציבור ושצ”פים
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טיפול  במבני  ציבור ושצ”פים

  איטום בית הנוער וצביעה חיצונית של 
המבנה - שיפוץ מאסיבי בהשקעה כספית 

ניכרת, בעקבות בעיות חמורות של חדירת 

מיים ורטיבות, שלא איפשרו פעילות 

הנוער.

  טיפול בגני השעשועים - כלל בין היתר: 
הנגשת גן השעשועים הקטן, החלפת גומי 

והתקנת אבן עוורים, הסרת מתקן גן ישן, 

הוצאת ספסלים לא תקינים וטיפול במפגעי 

בטיחות.

  מגרש הכדורגל - טיפול יסודי בתשתיות 
לחידוש דשא מגרש הכדורגל והבאתו 

למצב תקין.

  בית הכנסת - טיפול במערכת המיזוג 
ורכישת מספר מזגנים לבית הכנסת.

  פעלטון - חידוש פעילות הפעלטון 
ותיקון מתקנים, בהובלת צוות המתנדבים 

המנהל את הפעילות.

  חידוש תשתיות השקיה ברחובות המושב - 
המהלך יושלם בימים הקרובים.

  שתילה וזריעה - שתילת עצים סביב 
בית הנוער בט”ו בשבט, ומבצע זריעת זרעי 

בר בשצ”פים ברחבי בישוב.

  הארת ספרית התחנה - על מנת שתוכל 
להיות פעילה ומוארת גם בשעות הערב. 

ולאחרונה גם עיצוב והארת כיכר הכניסה.
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שיפור מצב התחבורה והבטיחות במושב

בתחום זה בוצעו הפעולות הבאות:

  איסוף של התייחסויות תושבים למפגעי 
תחבורה ובטיחות במושב, וחיבור מסמך 

המאגד את כל הדורש טיפול.

  עם הקמת ועדת תחבורה, נבחנו כל 
הסוגיות שהועלו במסמך ותועדפו נושאים 

לטיפול.

  קיימנו ישיבה עם גל יזרעאלי - העומד 
בראש רשות הרישוי והתחבורה במועצה.

  באופן מעשי הוחלט בשלב ראשון, 
לקדם מהלך של חידוש תמרור ומראות 

בטיחות ברחבי המושב. מהלך שחלקו 

הראשון בוצע לפני כחודש בסיוע 

מתנדבים. יצויין כי פעימה שניה של 

תמרור נוסף ושילוט מתוכנן בקרוב.

  כמו כן, הוחלט לטפל בתיקון והתקנת 
במפרים חדשים במקומות נדרשים במושב. 

לצורך כך נבחנו המקומות הנדרשים 

והחלנו בקידום הליך תכנון ומדידה - 

לצורך אישור והקמת הבמפרים. כמו כן, 

פנינו לקבל הצעות מקבלנים לביצוע, וזאת 

תוך פעולה להשגת משאבים.

אנו מקווים לסיים את הקמת הבמפרים  

במושב בתוך מספר חודשים.
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תכנון מתחם קהילתי

במהלך השנה עסקנו בבחינת אפשרויות להקמת מתחם 

קהילתי - שיכלול בין היתר: בית קפה, פאב, מתחם יד שניה, 

מרחב פעילות קהילתי וכו'. 

בין היתר נבחנו ותוכננו חלופות אפשריות להקמת מתחם כזה 

)אחת החלופות שנבחנה היא מיקום המרחב הקהילתי במבנה 

המחסן - בתקווה שהמחלוקת לגביו תפתר(. אנו מתכננים 

לפעול להמשך קידום נושא זה בחודשים הקרובים.


