


 

 

 2016אוקטובר  – 1גליון מספר                
 

 –קצת על הועד המקומי                
 

 בקיבוץ מרחביה פועל ועד מקומי המטפל בנושאים

 והקהילתיים.המוניציפליים 

  לשלטוןועד מקומי הוא גוף מוניציפלי סטטוטורי השייך 

 ועד מקומי( ואשר מתקיים במועצות האזוריות. –דו רובדי )מועצה 

  –בהנהלת הועד המקומי חברים תושבי היישוב 

 אשר נבחרים אחת לחמש שנים. חברי הקיבוץ וההרחבה
 

 האזוריתהועד המקומי מקבל את תקציבו וסמכויותיו מהמועצה 

 עמק יזרעאל, ובראשו יושב מזכיר הועד המוניציפאלי שהינו כתובת 

 מקשרת בין התושב למועצה האזורית ובין חברי הישוב לבינם.

 המועצה האזורית מטפלת בנושאים מרכזיים כגון: 

 חינוך ואיסוף פסולת.                                                       

 בחלק נוסף של מטלות הרשות מועברים כספים לוועד המקומי 

 למילוי המשימות.

 הוועד המקומי עוסק בנוער, תרבות, הפעלת מערכת קהילתית, 

 מאור רחובות, ביטחון, ספריה, גינון ציבורי, תברואה מקומי, 

 אחזקת שבר לתשתיות, בית עלמין, ותיקים וכו'.

 וב השונות ומתקצב הוועד המקומי מפעיל את וועדות הייש

  .אותם

 אחת הוועדות העיקריות היא וועדת תרבות אשר תחת מטרייתה

 ישנן מגוון פעילויות חברתיות כגון חגיגות חגי ישראל 

 במתכונת קיבוצית, טיולים, ערבי קהילה ועוד.

 

 

 



 מה השתנה אצלנו...

 

 

 החדש עלמיןהבית  תכנון
 

 לצערנו, המו"מ עם המושב נעצר,

 עקב דרישה לא הוגנת מצד המושב

 בדבר הוצאות הפיתוח.

 הנושא הועבר על ידנו לטיפול המועצה

 ואנו נעדכן כאשר תהיה התקדמות.

 



 

  



 אצלנו... התחדשמה 

 סתוית גורדיצקי. –ליישוב התווספה רב"שית נוספת 

 סתוית פועלת בשת"פ מלא עם גדעון חזן

 וניתן לפנות אליהם בנושאי ביטחון ובטיחות.

 הצלחה רבה בתפקידה החדש. אנו מאחלים לסתוית

 

 

 052-3863352גדעון                                052-3638086  

 



 ...בנוסףמה 

 

 

 

0505-720929 

052-3638063  

 



  – שלנו נוערה

 נוער היישוב מטופל השנה בהרכב גדול יותר מבעבר.

 אנו שמחים לגלות כי מספר בני הנוער המגיעים לפעילויות גדל מדי יום.

 עדיין לא נמצא/ה מועמד/ת מתאימ/ה לריכוז הנוער ואנו ממשיכים בחיפוש.

 לגילה ראובן על נכונותה להמשיך להוביל ולטפח את בני הנועראנו מודים 

 עד למציאת מועמד/ת מתאימ/ה.

 
 

 תודה...
 ז. -ברצוני להודות לדניאל דדשב על ליווי טיול פתיחת שנה לילדי כיתות ד 

 אתה מלווה כבר כמה שנים את הילדים והנוער בטיולים והדרכה יום יומית במועדון הנוער.

ליותר ויותר ילדים מפעילויות  ליהנותמשנה לשנה העשייה והעבודה המבורכת נותנת את ההזדמנות 

וטיולים כשאתה מוביל אותם והתוצאה מדברת בעד עצמה בכמות הילדים שמצטרפים לפעילויות במועדון  

 מילדי היישוב.  67השנה יצאו לטיול 

רותם מרקום, ענבר הרפז,  רים שלנו, עומר ויצמן,ולמד"צים הנהד  תודה לירדן יערי ונועם הקומונריות

על הטיול הראשון שלכם כמד"צים  , זיו פרנס ושי סויקה שאפו גדוללינוי סויקה, עידו פוגל, דן אזואלוס

 .וכמובן לילדים הנהדרים שלנו הייתם נפלאים כל הכבוד

 בפעילויות.בשיתוף ואחדות קהילתית והמשך עשייה מבורכת מלאה   שתהיה שנה טובה מלאה

 גילה -ישר כוח 

 



 מה בדרכים...

 
 

 
 

 

 

פנינו למועצה בבקשה למעבר חצייה 

 מול פלסים.

א מורכב מאחר והכביש הוא שהנו

 באחריות מע"צ.

ם כי תהיה התקדמות בנושא אנו מקווי

זה בהקדם.



 –ריחות רעים 
 

אנו מקבלים הודעות מחברים, ומודעים לנושא הריחות הרעים אשר 
 מטרידים את תושבי שכונת ההרחבה.

 

 גם בסופי שבוע.לאחרונה המצב הוא בלתי נסבל וגלי הריח מגיעים 
 

אנו מלווים את התהליך ומשתדלים לעשות כל שביכולתנו על מנת למגר 
 את הריחות.

 

, הינו דגן .כ.שיבולתענושא הריחות המגיעים לטענת החברים ממפעל 
 באחריותה הבלעדית של מועצת עמק יזרעאל.

 

 אנו מזכירים כי ניתן לפנות ולדווח למוקד המועצה בכל יום ובכל שעה.
 

 04-6520100 –ד המועצה מוק
 

 – מועדון ותיקים
 

 חופשת הקיץ הסתיימה והמועדון מחדש את פעילותו.
 בהזדמנות זו נביע את תודתנו והערכתנו הרבה לראובן ארז.

 

 2016נובמבר  –פעילות מועדון "יחדיו" 
 

 עם מורן גלאון: כיצד התעשרו ה"רוטשילדים"?           01/11/2016         יום שלישי
 

 גדות-עם אלי סט –"לבלבו אגס וגם תפוח"          08/11/2016         יום שלישי
 הקלטות מקוריות( –שירים רוסיים שאהבנו )קונצרט וידאו                                                      

 

 אלא אם נודיע אחרת., 17:30כל הפעילויות מתקיימות בשעה 

 

 להתראות

 צוות "יחדיו"

 



 לפני כשנה אוחדו ספריית הבוגרים וספריית הילדים,

 דבר שהקל מאוד על חברי היישוב.

 אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג המנויים הקיים

 וליהנות מספרים ישנים וחדשים.

 

 

 שעות פתיחת הספריה 

 
 -ימים א', ג', ה'

 12:00-10:30בשעות 
 10:00-8:30-יום ו'

  ע"י רותי טבנקין
 

  18:30-17:30יום ד' בין 
 ע"י לאה ארז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   04-6598830  

 הדואר ביישובשעות פתיחת 
 12:00-00:08-ה' -ימים א', 

04-6598611 0011-00:8:-יום ו'



 

 
 

 סטודנטית להוראה

)חינוך מיוחד וחינוך מתמטי( 

מעוניינת להעביר שיעורים 

במקצועות שפה  פרטיים

וחשבון לכל הגילאים 

 .ובמחירים נוחים

בעלת נסיון של שנתיים 

 .בהוראה, זמינה וניידת

 ליצירת קשר : 

 052-6501666משי, 

 אוכמא שפרן מוסיקאית

מלמדת פסנתר, קלידים, 

תיאוריה מוסיקלית ושירה 

מתווים. כמו כן מתרגמת 

מאמרים מאנגלית ומנחה 

עבודות עיוניות בתחומי 

 .המוסיקה

052-3748509 

 דרושה סייעת לילד בן שנה, 

 בזמן הארוחות במסגרת 

 .הפעוטון של אלה בקיבוץ

 כל יום לשעתיים עם פיצול 

 .בוקר וצהריים          

 

 

 
 

 .קלה מאודעבודה    

 .נדרשת אחריות ורצינות  

 .ללא ניסיון קודם    

 052-5773225דורון:    

 050-9262633שרון:    

 סניף הדואר ביישוב שעות פתיחת 
   12:00-00:08-ה'  -א' ימים 

 0011-00:8:-יום ו'
 

04-6598611 

 

 
 



 

 

 

 

  –טלפקס                

              04-6598744  
                              

                                www.merchavia.org.il 
 

                                  

  vaad@merchavia.co.il           פייסבוק–  

 מרחביה שלנו                                  

 תרבות קהילה                                    
 ונוער                                       

http://www.merchavia.org.il/
mailto:vaad@merchavia.co.il

