וועד מקומי – כפר חיבת ציון
מיסודם של ציוני רוסיה

כ"ח אדר ב' תשע"ו7.4.16 ,
בס"ד

דף עדכון לתושבים
נפתח בברכה לקראת חג הפסח הקרב.
בימים אלה רבים בתוכנו משקיעים זמן ,כוחות ומחשבה בניקיון בתינו וסביבתנו הקרובה,
בהכנות למפגש המשפחתי הגדול והמשמעותי של ליל הסדר.
תקוותנו וברכתנו שנצליח להתכוון גם לאווירה נעימה ומשתפת פעולה ולאיכות חיים מיטבית
בכפרנו .וכמאמר הרב בא-גד :שנצליח לא "להחמיץ" את העומד בפני כולנו בקרוב  -שלבי
האישור האחרונים של ההרחבה.
ולעדכונים עצמם:
 .1מרפאה אזורית :כפי שהודענו כבר ,בחודש יוני הקרוב אמורה להיפתח המרפאה
האזורית בגבעת חיים איחוד .מבנה המרפאה נמצא בכניסה לקיבוץ והוא כבר מוכן.
במקביל לכך ,תיסגר המרפאה בחיבת ציון וד"ר הילמן יעבור למרפאה האזורית
בשרונית .כל אחד מהמטופלים של ד"ר הילמן יוכל לבחור האם להמשיך ולהיות
מטופל ע"י ד"ר הילמן בשרונית או לעבור למרפאה החדשה בגבעת חיים.
לאחר הפסח נזמין את נציגי קופ"ח והמועצה האזורית האחראים לפתיחת המרפאה,
לפגישה עם כל תושבי הישוב .הם יציגו בפנינו את דרך ההפעלה של המרפאה
(שעות פתיחה ,רפואה מקצועית ומשפחתית ,הסעות מהישובים ,ביקורי בית ,טיפת
חלב ועוד) .בהמשך יהיה מקום חשוב לשאלות והתלבטויות שלכם .בנוסף לכך,
תתואם פגישה נפרדת עם הפנסיונרים.
הודעה על מועד ומקום הפגישות תישלח בנפרד.
נא הכינו מראש נושאים ושאלות שאתם מעוניינים להעלות בפניהם.
 .2הודעות  :smsבשבועות הקרובים נפעיל שרות הודעות מהוועד לתושבים .ההודעות
תהיינה רק בענייני חרום או הפסקות מים וכן תזכורות לאירועים של כל הכפר .לא
תהיה אפשרות לשלוח באמצעות שרות זה הודעות פרטיות.
שרות זה אינו בא במקום הדיווחים השותפים שנשלחים במייל ורשומים באתר הכפר.
משפחה שטרם השיבה לשאלון ובו הסכמה לקבל את הודעות ה ,sms-מוזמנת
לעשות זאת בהקדם.
ההודעות יישלחו לכל משפחה רק למס' טלפון אחד ואת מספרו יש לרשום בשאלון.
 .3שילוט מספרי המגרשים :כזכור ,בכל רחוב נקבע מספר לכל מגרש .על כל שלט
יירשם שם הרחוב ומתחתיו מספר המגרש .השלטים כבר הגיעו והצבתם החלה .עד
פסח נסיים את הצבת כל השלטים.
 .4ועדת תרבות :מיטל לוי ואיתה חלק מועדת התרבות הנוכחית ,הודיעו על סיום
תפקידם עוד לפני יום העצמאות הקרוב .אנחנו רוצים להודות מאד למיטל ולכל חברי
הועדה על שנים של פעילות ,יוזמות ואירועים יפים .אין ספק שהאירועים הללו הם
מהמרכיבים החשובים ביותר שבזכותם החיים בכפר יותר נעימים ויותר שיתופיים.
את אירועי יום העצמאות לקחו על עצמם דפי ואסף יעקבס עם עזרה ותמיכה של
מתנדבים רבים ובהם גם חברי ועדת התרבות הקודמת.
תודה מראש לכולם!!
עם זאת ,עלינו לבנות ועדת תרבות חדשה שתמשיך ותוביל את כולנו מאירוע לאירוע.
במיוחד אנו מחפשים מתנדב/ת שיהיה מוכן לקחת על עצמו את ההובלה של הועדה.
עזרה ,ייעוץ ,תמיכה מובטחים מרבים וטובים בכפר.
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מי שיש לו הנכונות והזמן (גם נסיון קודם לא יזיק )...מוזמן לפנות אל אחד מחברי
הועד או למזכירות הכפר.
 .5שימוש אלטרנטיבי למבנה המרפאה :עלו מספר בקשות לשימוש במבנה -תנועת
הנוער ,ארכיון הכפר ,מוזיאון לכפר.
המבנה הוא משותף לחיבת ציון ולחרב לאת ולכן מחובתנו לקבל את הסכמת חרב
לאת לאופן השימוש החדש .מכל ההצעות הנ"ל ,ועד חרב לאת הסכים להעביר את
מבנה המרפאה לשימוש תנועת הנוער (שמשרתת את ילדי שני הישובים) .גם חברי
הועד המקומי בחיבת ציון מסכימים לבחירה הזו.
אם וכאשר ייבנה מבנה חדש לתנועת הנוער ,נוכל לדון באפשרויות האחרות.
 .6תעריפי שימוש בבית העם :לפני כחודש פרסמנו תעריפים מעודכנים לשימוש בבית
העם או בחלקו.
למשתמש חיצוני
לתושבי הכפר
₪ 2500
₪ 1000
שימוש בפואייה בלבד
₪ 4000
₪ 1500
שימוש בבית העם כולו
₪ 1000
₪ 600
שימוש בגלריה בלבד
כל יתר ההחלטות והתעריפים הנוגעים לשימוש בבית העם לא השתנו.
התעריפים החדשים נכנסו לתוקפם בתחילת חודש מרץ.
 .7מצלמות בפינת המיחזור :המצלמות הותקנו שוב וחוברו למס' מחשבים .על פי
הצילומים ניתן יהיה לפנות לאנשים שיעשו שימוש לא מתאים בפינת המיחזור.
במרבית המקרים האלה ,המועצה מחייבת את האנשים להוציא אשפה/גרוטאות
שהושלכו שלא כנדרש או קונסת בהתאם לחוק.
 .8מיכשור אלקטרוני :לאחרונה תוקן הברקו הנייד של הכפר והוחזר למבנה הספרייה.
כזכור ,ניתן להשתמש בו באירועים בתוך מבנה הספרייה ובמקרים מסויימים גם
בבתים פרטיים .עלות השימוש בברקו הזה היא .₪ 50
הברקו שמוצב בפואייה של בית העם ניתן לשימוש רק במקום והתשלום עבורו נכלל
בעלות השימוש בפואייה.
המצלמה של הכפר התקלקלה וגם התיישנה .עוד לפני פסח תירכש מצלמה חדשה
שתאפשר להנציח אירועים בכפר.
 .9מועדי פינוי לקראת פסח :ביום חמישי ה 14.4 -יהיה פינוי גזם וגם פינוי גרוטאות.
לאחר מכן הוזמנה מכונה לטאטוא הרחובות.
אנחנו מאד מקווים שנגיע לפסח עם כפר נקי ומצוחצח .עזרתכם נדרשת בהוצאת
הגזם והגרוטאות בזמן!
בהמשך ,הוחלט להפעיל את מכונת הטאטוא  4פעמים בשנה במקום פעמיים עד
עתה.
 .10שידרוג הגינון בכפר :אנו בודקים עלויות לשיפור הגינון הקיים והוספת נקודות גינון
חדשות .תקוותנו שהנושא יגיע לכלל ביצוע בזמן הקרוב.
 .11זהירות בדרכים :לאחרונה הוצבו שלטי זהירות בדרכים שישארו קבועים ועל גביהם
יוצבו ההודעות של ועדת תרבות או ועדת נוער בזמנים המתאימים.
אנא שימו לב לנהיגה וצעידה זהירה בכלל ובפרט בכפר.
בברכת חג שמח וכשר,
הועד המקומי.
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