
2022תקציב 
ועד מקומי צור משה



?מה היה לנו2021–ועדת פרט 

(יולדות16) מתן שי ליולדות

 (משפחות14)קבלת תושבים חדשים

 (בהדרגה)חלוקת חלות לשבת לגיל השלישי

 (בתי אב115)חלוקת תשורה לראש השנה ופסח לגיל השלישי

 (בתי אב115)חלוקת נרות חנוכה לגיל השלישי

 חיבור לגורמי רווחה, עזרה בבישול, קניית מזון ותרופות–קושי בעיתותעזרה לתושבים  ,

.חלוקת מזון בחגים, דאגה לקבלת מזון מוכן

 (ערכות30)חלוקת ערכות ניחום

קשר ישיר עם חולי הקורונה וחלוקת שי מנחם

סיוע שוטף בתחום מיצוי הזכויות

י וקשיים משפחתייםליווי אישי ודיסקרטי לתושבים המתמודדים עם חול

משחקיםהפעלת ספריית השאלה של

הגדלת מאגר מתנדבות מתוך הקהילה

סירי לידהפיילוט פרויקט



יעדים2022–ועדת פרט 

 (3גיל , חולי, דיירים חדשים, יולדות)שיפור איסוף המידע מהשטח והמשך בניית מאגר נתונים

חיזוק וביסוס הקשר עם הגיל השלישי

  שיפור דיוור פעילות הועדה לתושב בערוצי התקשורת השונים

 שימור והרחבת מעגל המתנדבים

ביסוס פרויקט סירי לידה והרחבתו לסירים בעת משבר

Follow up תחזוקה ומעקב על פי צורך, אחר משפחות המתמודדות עם משבר

  שימור ופיתוח קשרים עם גורמי סיוע חיצוניים

פיתוח ושכלול ספריית ההשאלה של משחקי הילדים

החלת פרויקט כובע וצעיף לגיל השלישי

שיתופי פעולה עם ועדת נוער וקהילה

הועדה מתנהלת כשצורכי הקהילה לנגד עיניה ומתאימה את המענה והסיוע בהתאם  

המשתנים של תושבי המושבלצרכים 



?מה היה לנו2021–ועדת תרבות

 לא קורונה/קורנה-שנה מורכבת?

תרבות מפואריםלצד אירועיביטולי אירועים

יצירתיות וחדשנות באירועי חגים

 עיקרי הפעילויות:

 עדלאידע–חגיגת פורים

חגיגת יום העצמאות ברחבי המושב

המים שפייםמשפחות בפארקהפנינג

מופע צופית גרנט

הופעה דני רובס

מסיבת קצף לילדים

תחרות הסוכה המקושטת

שי לילדים העולים לכיתה א'

אירוע כוורת בשיתוף עם האגודה

פסטיבל בירה



יעדים2022–ועדת תרבות

חוזרים לשגרה ובגדול-יעדים!

פעילות תרבותית שוטפת במושב  :

...הרצאות ועוד, מסיבות, מבוגרים, גמלאים, גיל רך

חנוכה, שבועות, פסח, פורים, ו בשבט"ט:  ציון חגים ומועדים

בבדיקת קונספט לשנה זו-יום העצמאות

מופע גדול



?מה היה לנו2021–ועדת נוער

קבלה אופי שונה בשל ההתמודדות עם מגפת  2021פעילות הנוער שנת •

..  משימות בזוגות, משחק חפש את המטמון, פעולות מקוונות: הקורונה

.שמירה על קשר עם החניכים וחידוש שגרת הפעילות התנועתית•

.  'ו-'לכיתות ד' וו ' ביסוס פעולות פעמיים בשבוע בימי ג•

.  ב"י-'י', ט-'הפעלת מועדוני ז•

.הרצאות לנוער נושאים שונים•

.משחק מונית הכסף ברחבי המושב•

.התנדבות של בני נוער בתקופת הקורונה•

פרויקט חונכות בשיתוף עם בית ספר בכר רוסו•

.בחג פורים" ממתק או תעלול"פעילות •

.יציאה לסמינרי הדרכה•

. מחנה קיץ של התנועה החדשה•



מטרות2022–ועדת נוער

ביסוס ושיפור של צוותי ההדרכה  -תכנים ומקצועיות

. ודרכי העבודה של התנועה החדשה במושב

יצירת שיתופי פעולה ופעילויות היוצאים  -קהילתיות

. מתחומי הנוער ומייצרים קהילה שפועלת יחד

מתן מענה רחב ומגוון לכלל הנוער  -מענה כולל

. במושב



יעדים2022–ועדת נוער

oתכנים ומקצועיות:

oהעשרה  , שילוב של רכזת הדרכה מועצתית בבניית התכנים-התמקצעות וליווי צוותי מדריכים

(. מחנאות ועוד, יצירתיות, בניית מערכים, תכנון זמן, ילדים מאתגרים)בתחומי עניין רלוונטיים 

oעבודה מול  , ישיבות קבועות, פריסה שנתית, כתיבת מערכים, תכנון זמן-ביסוס הרגלי עבודה

.  הפקת לקחים, תיעוד, פרסום במדיות השונות, גורמי מושב שונים

oשימוש בנתונים מדידים על מנת לקיים מעקב והערכת מצב לכל אורך השנה-מדידה והערכה  .

oתכני פעולות בהתאם לתוכנית התנועה החדשה ובמועדונים בהתאם לצורכי הגיל.

oקידום ערכים מרכזיים מוסכמים  .

oקהילתיות  :

o שילוב כוחות עם ועדת  ": המושבית"חיבור של פעילות הנוער לקהילת המושב והגברת ההוויה

.  פרט בפרויקטים רלוונטיים/קהילה/תרבות

oהתנדבות של בני הנוער על פי שכבות.

oסדנת : קידום קהילות עניין של בני נוער בתחומי עניין שוניםdiy ,מנהיגות, מודעות גוף ודימוי עצמי  ,

.   ועודועוד 

oגינה , מחנה משפחות, טיול מושבי לכלל השכבות: יצירת פעילויות ייחודיות ברמה המושבית

.  בישול+טיול לקטים , יריד לילה, קהילתית

oשתלווה על ידי נציג ועדת נוער-הקמה של מועצת נוער מושבית .



יעדים המשך2022–ועדת נוער

oמענה כולל:

o (.קבוצות עניין, מועדונים, תנועה)אחת הפלטפורמות על ידי מתן מענה לכלל הנוער במושב...

oפעילויות על פי שכבות גיל.

oשלוב חונכים ומיפויי חניכים, חניך-דגש על יחס אישי והקשר שבין מדריך  .

oקשר עם הורים .



?מה היה לנו2021–ועדת ביטחון 

הפעלת חלק מצוותי החירום היישובי  , פתיחת מקלטים: מבצע שומר חומות1.

(.ביטחון, דוברות, פרט)

.  2021נבחר יהודה רוט החל מיוני -מכרז להעסקת מנהל ביטחון חדש. 2

.השכרת רכב לטובת מנהל הביטחון. 3

הקמת שישה שערים . 250,000₪מכרז שערים חשמליים בעלות של כ . 4

כל השערים החקלאיים יהיו סגורים  . 'וג' חקלאיים ועוד שני מחסומים בכניסות א

.  PALבאופן קבוע ופתיחתם תתאפשר באמצעות אפליקציית 

.עיבוי מערך מצלמות הציידים לטובת מניעה וסיכול פעילות עבריינית במושב. 5



סיכום אירועים פליליים, 2021-ועדת ביטחון

5בכל המקרים  . ארבע התפרצויות בגבעה ואחת במושב הישן. מקרי התפרצויות לבתים
.לא פעלה מערכת האזעקה והכניסה לבית הייתה דרך חלון לא נעול

4כולם בגבעה, מקרי התפרצות לרכב או ניסיון לגניבת רכב.

ברחבי המושבבימבות/ עגלות ילדים/ לפחות שישה מקרי גניבת אופניים.

התפרצות לבית עסק במושב הישן על רקע סכסוך עסקי.

קטטות ונסיעה פראית עם כלי רכב  , מספר לא מבוטל של מקרי ונדליזם של בני נוער
.  ברחבי המושב

 זוגות אופניים ביצע פורץ  3יש לציין שאת כל מקרי ההתפרצויות לבתים בגבעה וגניבת
.אשר נלכד ונעצר בחודש נובמבר כשברשותו ציוד גנוב מבית בגבעה, בודד



יעדים2022–ועדת ביטחון 

 עיבוי מערך המצלמות ומצלמותLPRבסמוך לכל שער חדש שהוקם יש להציב  . בפרט
יש לעבות את מערך  , נוסף על כך. עמדת מצלמות עם יכולת צילום מספר רכב

המצלמות ההיקפי במושב אם באמצעות מצלמות רגילות ואם באמצעות מצלמות  
.ציידים

הראשון ביציאה לכיוון פרדסיה  . בדיקת היתכנות להקמת שני שערים חקלאיים נוספים
.והשני בוואדי שבסוף המשק של וייצמן

(.בבדיקה)ש "מינוי סגן רב

 ציוד הרכב במערכת כריזה קבועה ומערכת אורות  )סגירת עסקת ליסינג לרכב הביטחון
(.מהבהבים

קביעת מדיניות בנוגע לצוות התערבות.

מעקב שוטף-טיפול במקלטים

 נהלים וביצוע תרגולעדכון -י"צחצוות



?מה היה לנו2021–ועדת קהילה 

שדרוג מבנה הספרייה

החלפת תאורה בספרייה

הרצאה בספרייה

2מפגשי שעת סיפור בספרייה

פתיחת מועדון קריאה

פתיחת קורס כתיבה יוצרת

שדרוג פינת המחזור בגבעה

2קבלות שבת קהילתית

ב בגבעה"משמרות זה



עוגנים-2022תכנית –ועדת קהילה 

המשך הטיפול בספריה והפיכתה למרכז תוכן ופעילות קהילתי

 שוויוניתאורתודכסיתפעילות קבלת שבת

בנית תכנית נטיעות רב שנתית

 שיפוץ פינות המחזור ושיתוף הקהילה בהחלטות  –מחזור ואיכות סביבה
.בתחום איכות הסביבה



פרוט יעדים-2022תכנית –ועדת קהילה 

תכנית נטיעות רב שנתית

בניית תכנית נטיעות רב שנתית בשיתוף האגודה.

החלפות/ הגדרת מתחמים מתוכננים לנטיעות.

הגדרת סוגי עצים ושיחים המתאימים לכל מתחם.

  הגדרת סדרי עדיפות לנטיעות בהתאם למצב השטח
ותוכניות פיתוח תכנית נטיעות רב שנתית

מחזור ואיכות סביבה  

 פינות המחזור הנוספות2עיצוב

 (בדים/אלקטרוניקה )הוספת תחומי מחזור נוספים לפינות

שיתוף הקהילה בהחלטות בתחום איכות הסביבה.



ועדת פרויקטים
ועד מקומי צור משה



2021פרויקטים עיקריים 

שדרוג פינות הגזם

 (כבאית מחודשת ושיפור הנראות, מדרכה, מסלעה , הזזת פינת הגזם)'כיכר אאזור שדרוג

סגירת פינת גזם בית ספר בניית מסלעה

 גבעהמחזור הקמת עמדת

 ערסלים ועוד, פינות ישיבה-מתחם הנוער שדרוג

שדרוג גן טלי והקמת מתקן ספורט

 כלל שערי המושבחשמול

  הנמכת מדרכות



תכנית פרויקטים עתידית

דגל גדוליםפרויקטי

בניית שביל היקפי מסביב למושב לטובת הולכי רגל ורוכבי אופניים

שדרוג המגרש הסינטטי לטובת המשך פעילות תקינה ובטיחותית ורחבה יותר

פרויקטים עיקריים

ג+ ' כיכרות בכניסות ב'

לאחר סיום העבודות בכביש-' כניסה א

שדרוג כולל של בית העם לטובת המשך פעילות הן של חוגים והן של המושב בשוטף

שדרוג כולל של מתחם הנוער לטובת התאמתו לצרכים המשתנים בדגש על כלל הנוער במושב

הגדלת החניות בבית החוגים

אבזור ושיפור בית הנוער החדש



תכנית פרויקטים עתידית

פרויקטים נוספים

בית הראשונים

דשא ממזרח לבית הראשונים

מדרכה רחוב פלורנטין

 חדשה מאחורי בית העםמחזור עמדת



מטרות-2022שנת 

קידום פרויקטים בהתאם לתקציב מתוך מטרה לשיפור  

התושבים באמצעות הנגשת ושדרוג התשתיות במושברווחת 



עבודהתכנית –2022שנת 

,  לאור העובדה כי אנו בשנה בה קיימת אי ודאות ונתוני ההכנסות וההוצאות נלקחו בשמרנות רבה1.

.לא תוקצבו פרויקטים לשנה זו בשלב זה

1ומרביתו תוקצב באמצעות מענק מהמועצה ויבוצע ברבעון 2021פרויקט הסינטטי אושר בשנת 2.

פרויקט שביל היקפי נמצא בשלבי תכנון ולשם כך בחודשים הקרובים יבוצע תהליך של 3.

.של בחינת המשמעויות וכן תכנון ותיאום מול כלל הרשויות להקמת השביל

.מקורות המימון יבחנו במהלך תקופה זו

.יתר הפרויקטים יבחנו מידי סוף רבעון בהתאם לתוצאות הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.   4



תודה ובהצלחה


