
 אות המתנדב
כשאנחנו מתחילים לראות ”

את הטוב שבזולת, אנחנו 
מתחילים למצוא את הטוב 

במילים אלו פתחה “ שבנו
חגית בן דב את דבריה, עת 

בירכה בשם המתנדבים אשר 
 קיבלו אות הוקרה על פועלם. 

חגית מרכזת בהתנדבות 

מלאה את פעילות המתנדבים 
בראש פנה, ומהווה דוגמה 

אישית לכל אחד ואחת מהם 
 ומכלל הקהילה.

אנו, במושבה, גאים בך, חגית 
ומודים לך על שירות נהדר 

מי יתן ותוכלי להמשיך בדרך זו  ונתינה לכלל.
 עוד שנים רבות.

 “מתנדב מצטיין”חגית בן דב מקבלת  אות 
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 שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
 

 00:88 —  0:88 יום ראשון 
 00:88— 00:88 

 00:88  — 0:88 יום שני
 00:88 —00:88 יום רביעי

 00:88  — 0:88 יום חמישי
 00:88— 00:88 

 
 מרכזנית לקבלת הודעות פועלת 

 00:68-0:88בשעות ‘ ה -‘ בימים א

 80-0080080טלפון: 
 80-0080006פקס: 
 rp@rosh-pinna.muni.ilדואר אלקטרוני:

www.rosh-pinna.muni.il 

 מועצה מקומית ראש פינה

 שנה של  עילות והתנדבות אהילתית
ח העומדת להסתיים “שנת תשע

התאפיינה בפעילות קהילתית של 
מתנדבים, אשר  יצרו עבור כלל 

 הקהילה שפע של אירועים.

המסיבות, הטקסים והחגים 
כל אלו לא היו —הקהילתיים

יוצאים לפועל ללא פעילותם 
הנמרצת של מתנדבים רבים 

בקהילה, אשר נרתמו לעשיה 
כתף אל כתף ויד ביד עם עובדי 

 המועצה והמרכז הקהילתי. 

תודה לכל אחד ואחת מכם, 
ובברכת המשך  עילות ועשיה 

 ושנה טובה!למען הכלל 

ח “עם סיומה של שנת תשע—בנימה אישית

ברצוני שוב להודות לעובדי המועצה המסורים 
שבזכותם המועצה נותנת את שירותיה 

לתושבים. אני רוצה להודות גם למתנדבים  
 בקהילה. התברכנו! 

לאחר החגים תגיע עת בחירות ואני אפנה את 
שנות עשיה  00מקומי לבא בתור, לאחר 

 במושבה.

אני רוצה להודות לכל אחד ואחת שתמכו בי 
לאורך הדרך, ולכל מי שהאיר את עיני לצרכים 

 ולמאוויים של התושבים.

, שנת שנה טובהאני מאחל לכולם 
 התחדשות ועשיה פוריה.

 שלכם, אביהוד



 עילות חינוכית בבית החינוך 
 ‘:וילאומיץ

. בכל כל בואר נ תח בשירה עברית
שבוע נבחר שיר עברי אחר אותו למדו 

הילדים לשיר ותוך כדי כך נחשפו 
למשוררים, פזמונאים ויוצרים מתרבות 

השירה והמוסיקה 
העברית על כל 
גווניה. פתיחת 

הבוקר בשירה ושיח 
רגשי מאפשרת 

כניסה רכה ליום 
הלימודים והעשרה 

 לשונית בדרך חווייתית ומהנה.

 קם לתחיה המטבח של  ולה גן גוריון 
במרחב שבין חדר האומנות לחדר 

המחשבים. המטבח פעל במשך ארבעה 
ימים בשבוע כסביבת למידה לכל דבר. 

במטבח למדו מיומנויות של עבודת צוות, 
מדעים, עברית, חשבון והכל תוך כדי 

 חווית הבישול.

הורחבו לימודי הבחירה )מרחבי בחירה( 
ו', מתוך מטרה לתת מענה -גם לכתות ד'

למגוון של אינטליגנציות בקרב 
התלמידים ולאפשר להם לפתח 

אוטונומיה באמצעות התנסות במיומנות 
  בחירה ולקיחת אחריות עליה.

הוכנסה לבית החינוך תוכנית "אמירים" 
תוכנית אשר נותנת מענה לתלמידים   -

ו'. בשנת תשע''ח -מצטיינים מכתות ד'
פעלו שתי קבוצות מצטיינים בהן למדו 

נושאים כמו: חלל, מדע במטבח, 
אומנות, חשיבה מתמטית, אומנות 

הדיבור באנגלית ועוד. בשנת תשע''ט 

 תפעלנה שלוש קבוצות אמירים.

שני מורים מעירים מהתוכנית 
היוארתית "חותם" נאלטו בבית החינוך. 

לשמחתנו הם נקלטו היטב וממשיכים 
  אתנו.

השנה החל לפעול בבית 
מודל הדרכה של מורים  החינוך

מובילים מתוך המוות החינוכי 
שתי מורות מובילות שלנו. 

השתלמו במהלך שנתיים 
בתוכנית "השקפה" והשנה 

החלו בהדרכת הצוות החינוכי 
בהצלחה רבה. תוכנית זו 

 תמשיך לפעול גם בשנה הבאה.

 מענה לתלמידים בחו שות:

על פי תוכנית משרד —אייטנת  סח
החינוך, התקיימו בחופשת הפסח 

 חמישה ימי פעילות, קייטנה של פסח. 

הפעילות היתה מיועדת לילדי בית 
הספר. בגנים מתקיימת לאורך השנה 

ובחופשות משרד החינוך מערכת 
צהרונים. מערכת זו 

מסובסדת על ידי 
המועצה, כך שבפועל, 

עלות יום פעילות בצהרון 
במהלך החופשה נמוכה 

מאשר על פי הנחיות 
משרד החינוך. יחד עם 

זאת, מכיוון שלא כל 
הילדים רשומים לצהרון, 

ניתנה בפניהם האפשרות 
להצטרף לפעילות הקיימת 

 במחיר המוזל.

פתח את בית ס ר של החו ש הגדול 
שעריו בראשית יולי ויצר  פעילות 
איכותית לילדים במהלך שלושת 

 השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. 

בחודש אוגוסט נהנו ילדי בית הספר 
מקייטנה  מדעים, אשר תוקצבה 

והופעלה  על ידי משרד המדע 
והטכנולוגיה. 
את הקייטנה 

הפעילו מדריכי 
משרד המדע 
והטכנולוגיה 

צים “בסיוע מד
מקרב בני 

 הנוער.

התחדשות 
 טכנולוגית:

חדר רובוטיקה חדש, מצוייד ומשוכלל 
בחדר ‘. נחנך בבית החינוך וילקומיץ

לומדים תלמידים בקבוצות מעורבות גיל 
ומתנסים בפתרון בעיות, תכנות ובניית 

רובוטים , תוך שימוש במחשבים 
 ובערכות למידה ובניה.

מרחב בימים אלה הולך ונבנה 
למידה עתידי לתלמידי כתה 

שיתאים את דרכי הלמידה א' 
. המרחב 00-שלהם למאה ה

מתוקצב על ידי משרד החינוך 
והוא פרי של קול קורא 

שהגיש בית החינוך בשיתוף 
  .עם מחלקת החינוך

מספר התינוקות במושבה, והאמון 
שההורים נותנים בפעוטון פשוש העלה 
את הצורך בבניית מבנה תינוקיה חדש. 

המבנה הוקם בצמוד למבנה הטרומי של 
גני הילדים, ובהזדמנות זו שופצה כתת 

 הגן הצמודה אליו.

עם השלמת כל התליכים הנדרשים 
וקבלת התקנים, כתת התינוקיה 

החדשה ביחד עם הכתה הקיימת 
במבנה הרב תכליתי יהוו בית חם 

 לכשלושים תינוקות.

בסיוע משרד החינוך נרכש והותקן ביתן  
שמירה חדש בכניסה 

לשער הדרומי של בית 
 החינוך.

הביתן מרווח, אטום 
ומתאים לשהיה גם בימי 

הקיץ החמים וגם בימי 
 החורף הצוננים.

 0עמוד 

 שנה של עשיה חינוכית

 ביתן שמירה חדש     כתת תינוקיה חדשה

פתיחת הבוקר בשירה ושיח ”

רגשי מאפשרת כניסה רכה ליום 

הלימודים והעשרה לשונית בדרך 

 “חווייתית ומהנה

 ע ד כ ו נ י ם   ל ת ו ש ב —פ“מ נ ש ר 

 בתוך כתת התינוקיה החדשה

 פעילות מדעית בקייטנה

 חדר רובוטיקה

 ביתן השמירה החדש



  השני“ אורות תרבות”פסטיבל 

0ס פ ט מ ב ר   —א ו ג ו ס ט  8 0 0 

וההורים נהנים ממשחקי קופסה 

 וממשחקי חשיבה ענקיים.

במסגרת שיתוף הפעולה בין הספרייה  

בית החינוך וילאומיץ׳ ללימודי שדה ו

התקיים גם ואהילה 

השנה , זו השנה 

השלישית, פרויקט 

אתנחתא 

ילדי בית בס רייה. 

החינוך מגיעים 

למפגש של שעתיים בו הם נהנים 

משעת סיפור, משחק במשחקי קופסה 

 .והשאלת ספרים

בא ליאמיה, הזמינה התחדשנו השנה 

 להורדה חינם בחנויות הא ליאמיות, 

ובה ניתנת לכם גישה 

חופשית למאגר הספרים 

שלנו. האפליקציה 

מאפשרת להזמין ספרים, 

להאריך את הספרים 

שברשותכם, ולצפות במידע כללי אודות 

 הספרייה. 

 - הס רייה הדיגיטלית הישראלית

הצטרפנו השנה לאתר הספריות 

הציבוריות הישראלי להשאלת ספרים 

אלקטרוניים. מעתה ניתן יהיה לשאול 

ספרים אלקטרונים באמצעות 

מחשב, טאבלט או טלפון חכם. 

 לפרטים, פנו לצוות הספרייה.

 

 מה בתכנון לאראת השנה החדשה?
 הגדלת אוס י הס רייה

בשיתוף בית החינוך  אתנחתא בס רייה
 זו השנה הרביעית -

 סי ורים בראש -אהילה מס רת 
 אירועי תרבות:

בעקבות ספרה החדש  יוכי ברנדס
 08:88בשעה  6/08/0800"אדל" 

עם ההצגה ״לא  תאטרון המדיטא
בשעה  08/08/0800סתם סיפור״ 

 ולכל המשפחה. 0-9, לגילאי 00:68
מספר ושר עם הסיפור  גבריאל הדר

"איתמר פוגש ארנב" )על פי דוד 
, 00:68בשעה  08/00/0800גרוסמן( 

 .6-0לגילאי 
אנו שואדים על אירועי תרבות נוס ים 
עליהם תוכלו להתעדכן בדף ה ייסבוא 
שלנו או לחילו ין להירשם בס רייה 
 .ולאבל הודעות למייל האישי שלכם

ואם טרם עשיתם לנו לייק, זה  
 הזמן:

 http://facebook.com/rpsifriya 
 :שעות  עילות

 80:88-06:88א', ב', ד' 
 00:88-09:88א', ה' 

 00:88-00:88ג' 
דאות ל ני  01דלתות הס רייה ייסגרו 

 מועד הסגירה
 

 80-0960309: טל ון
 80-0080060:  אס

: דואר אלאטרוני
roshpina@netvision.net.il 

 :אטלוג מאוון

 http://www.infocenters.co.il/rplib 

שנת פעילות עשירה התקיימה בספרייה 
הציבורית של ראש פנה. צוות הספרייה 

בראשותה של יעל, מנהלת הספרייה, 
הפך את המקום למרכז בילוי תרבותי 

ושוקק להורים ולילדים, כאשר ספרים 
 וקריאה בלב העשייה.

במהלך השנה אירחה הספרייה 
הציבורית מגוון של מפגשי סופרים אשר 

מלאו את האולם 
מפה לפה. כך 

למשל כיבדו אותנו 
בנוכחותם רק 

בשנה החולפת 
 ,מאיר שלו

יאיר ואבשלום אור 
  .נימני

סדנת כתיבה 

מבית  למבוגרים

ואורית גידלי  אשכול נבוהיוצר של 

התקיימה בהצלחה וזכתה להיענות 

 רבה.

ילדי המושבה נהנו אף הם מאירועי 
תרבות רבים וביניהם מפגשי סופר 

והצגות ילדים איכותיות אשר הקימו 
לתחיה את הספרים האהובים שעל מדף 
ספרי הילדים. השנה התארחו בספרייה 

תיאטרון אורנה  ,ינץ לוישלנו הסופר 
. כמו כן, ילדי תיאטרון הגברתו  ורת

 שעות סי ור אסומותהמושבה נהנו מ
ומחגיגות צבעוניות 

בחג החנוכה 
 .ובפורים

עבור הילדים 

הצעירים רכשה 

הספרייה שולחנות 

משחק מרהיבים בזמן שאחיהם הבוגרים 

 6עמוד 

 ממלכת הספרים, ולא רק....

תמיכתו של משרד התרבות אפשרה לנו 
לקיים, זו השנה השניה, במהלך חג 

 “ .אורות תרבות”החנוכה, את פסטיבל 

באי הפסטיבל נהנו מיומיים 
של פעילות  תרבותית עשירה: 

סרט ומפגש עם שחקנית, 
סדנאות מחול, סיורים 

מומחזים באתר השחזור, 
הצגות לילדים ולמבוגרים, 

 ואירועי מוזיקה.

 גולת הכותרת היתה בערב השני.

הילדים צעדו עם למפיונים דולקים, אותם  
ס, אל רחבת בית הדואר. “הכינו במתנ

במקום התמקם כבר הרכב 
ראש  פנה, אשר “ ביג בנד”

הלהיב את הקהל במוזיקה 
ד “קצבית. בסיוע בית חב

 הודלקה החנוכיה הגדולה.

סיומו של הערב היה 
בקונצרט החורף של 

 חגיגה לאוזניים.—תזמורת הנוער

משרד התרבות מתקצב פסטיבלים 
, והשנה 0800לפריפריה גם בשנת 

הפסטיבל מתוכנן להתקיים בחול 
אסיף ”המועד סוכות: פסטיבל 

 “.במושבה

הנכם מוזמנים לעקוב אחר 
הפרסומים באתר המועצה, 

 בפייסבוק ובאפליקציה לתושב.



מרכז הצעירים של ראש פנה מציין שנה 
 לפעילותו במבנה המצוי באתר השחזור.

במהלך שנה זו שימש המבנה אכסניה 

להרצאות, סדנאות, ערבי צפיה במשחקי 
גביע העולם בכדורגל, חלל עבודה פתוח 

ומקום התכנסות של  צעירי המושבה, 
אשר ביחד יזמו ובצעו אירועים שונים 

 בקהילה.

סטודנטים קיבלו  00—מלגות סטודנטים
מלגה מהמועצה בשנת הלימודים 

הנוכחית. גובה המלגה עמד, כבשנים 
 לסטודנט.₪  0,088עברו, על 

למרות שהרוב המכריע של הסטודנטים 
לומד בכל רחבי הארץ, הצלחנו לכנס 

אותם לאחר צהריים 
של יום שישי לטקס 

קבלת המלגות. 
מעבר לברכות 

ולהרמת כוסית לחיים 
לשנה החדשה 
שבאופק, נהנו 

הסטודנטים 
מאתנחתא מוזיקלית 

של נגנים מקומיים, 
ומהרצאתו של רואי גוטמן שנתן להם 

 מגוון של טיפים לתקופה זו בחייהם.

היתה זו הזדמנות מיוחדת במינה 
להפגיש את הצעירים הללו זה עם זה, 

 ולחבר אותם לעשיה במושבה.

כמחצית מהם ענו על שאלון מקוון, 
בנושא צרכים ורצונות אשר הופץ 

תיק, אשר —בקרבם, שאלון נושא פרס
לאחר הגרלה בין המשיבים הוענק לאור 

 כנרתי.

מלגות הסטודנטים 
הן חלק מתקציב 

המועצה ומוענקות 
ללא קשר למצב 
סוציואקונומי או 
בהקשר לביצוע 

 שעות התנדבות בקהילה.

סיים  0888שנתון —ערב מתגייסים
ב ויצא לדרך “כתה י

חדשה, מי לצבא, מי 
למכינה ומי לשנת 

השירות. מרכז 
הצעירים בשיתוף עם 
מטה בטיחות בדרכים 

ארגן ערב מהנה  
 למתגייסים ולהוריהם.

עורך הדין והקרימינולוג 
רוני מצליח העביר לבני הנוער ולהוריהם 

לנהוג ”הרצאה מרתקת שכותרתה 
 “.  ולהשאר בחיים

בדברי ברכתו למתגייסים אמר ראש 
אני מסתכל עליכם ”המועצה, אביהוד: 

בידיכם העוצמה והכוח.  –ואומר לכם 
בשאיפה למצויינות ולמיצוי יכולותיכם 

תוכלו לחוות שירות צבאי משמעותי, 
להיות מובילים ולא רק מובלים, להיות 
קּוִדים. אתם מקור  מפקדים ולא רק פַּ

עוצמתנו כחברה, אתם 
מקור עוצמתו של צה"ל 

 ” כצבא העם. 

עם סיום 
הטקס יצאו 

בני הנוער 
לארוחת ערב 

ומסיבה מהנה 
 במיוחד.

פרוייקט —כרטיס רוטשילד
משותף לבית הנוער ולמרכז הצעירים 

ייצר כרטיס הנחות הניתן לצעירי 
בני נוער, חיילים, סטודנטים —המושבה

. הכרטיס נועד לעודד 00ובכלל, עד גיל 
רכישה בעסקים מקומיים באמצעות מתן 

בתי עסק נרתמו  68הנחות. מעל 
לפרוייקט זה. פרטים נוספים, מידע על 

הכרטיס והאפשרות לקבל אותו ניתן 
 למצוא במרכז הצעירים.

—כנס אהילת עסאים
שיתוף פעולה מבורך של 

הסוכנות “ ף“מעו”
לעסקים קטנים ובינוניים, 

ושל מרכז הצעירים. 
בעלי  68—לכנס הגיעו כ

עסקים באזור. הם קיבלו 

ף והשירותים הניתנים על “מידע על מעו
ידה. באי הכנס נהנו מהרצאה על 

חשיבותה של הקהילה 
העסקית. אנו פועלים 

לכך שכנס זה יהווה 
ירית פתיחה לבניה של 
קהילת עסקים בראש 

פנה, המשתפת 
במשאבים וידע לרווחת 

בעלי העסקים ולצמיחה 
כלכלית. את הכנס 

סיכם פאנל של שלושה 
עסקים מקומיים: אהוד שגב )קפה 

לה( ויעל ‘נמרוד(, אלירם לגזיאל )יענק
קלר )יעל עיצובים(, אשר  סיפרו את 

 סיפורם האישי וחלקו מנסיונם.

איילת חן,  -“ מדברים אמת”שיח 
תושבת המושבה אשר ערה לקולות 

העולים מהשטח, יזמה ביחד עם מרכז 
הצעירים מפגשי שיח פתוח וכן על 

נושאים רגישים אשר חשוב להציף על 
פני השטח, לדון בהם ואולי גם להגיע 

לפתרונות. מאחורינו שני מפגשים 
מרתקים בהם עלתה לדיון הסוגיה של 
יחסי חילונים דתיים במושבה. בפעם 

הראשונה ניתנה לכל 
אחד האפשרות 

לשמוע ולהשמיע 
דברים ותחושות 

ממקום אישי. האוירה 
שנוצרה אפשרה רב 

 שיח אמיתי.

אנו מתכננים 
להמשיך במפגשים אלו, אשר מגלמים 

בתוכם פוטנציאל להשפיע באופן חיובי 
 על האקלים החברתי במושבה.

בשיתוף פעולה —ה נינג הריון ולידה
של המרכז הרפואי זיו, סופרפארם, מרכז 

קהילתי ראש פנה וכוחות מהקהילה, 
וביוזמתה של אורי נשרי, דולה 

במקצועה, יצא לפועל יריד ראשון של 
הריון ולידה. ביריד הציגו יוצרים מקומיים 
ומהאזור את תוצרתם לנשים בהריון. כל 

משתתף קיבל שקית עם דוגמיות 
והפתעות. באי ההפנינג נהנו משלל 

 הרצאות. 

הצורך במתן פתרון  -תעסואת נוער
תעסוקתי לבני נוער במהלך חופשת 

 0עמוד 

 צעיר בראש, פעיל בשטח 

בפעם הראשונה ניתנה לכל אחד ”

האפשרות לשמוע ולהשמיע דברים 

ותחושות ממקום אישי. האוירה 

 “שנוצרה אפשרה רב שיח אמיתי.

 ע ד כ ו נ י ם   ל ת ו ש ב —פ“מ נ ש ר 

 8102טקס חלוקת מלגות סטודנטים 

 ב ויוצא אל האור“מסיים י 8111שנתון 
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הקיץ הביא לשיתוף פעולה בין מרכז 
הצעירים, המחלקה לשירותים חברתיים 

ובית הנוער. פרוייקט זה נותן מענה גם 
למוסדות הזקוקים לתוספת ידיים 

עובדות וגם לבני הנוער המבקשים 
מענה תעסוקתי לחלק מחופשת הקיץ, 

 עם שכר בצידו.

בני נוער,  08לפרוייקט נרשמו  מעל 
אשר עבדו בפעוטון, בסינמטק, במרכז 

הצעירים, באחזקה, בבית הספר, ובארגון 
 אירועים קהילתיים.

—ה נינג אממע האיץ
חום יולי אוגוסט הביא 
אותנו לחפש פעילות 

מהנה בבריכת השחיה. 
שיתוף פעולה בין בית 
הנוער ומרכז הצעירים 

הוליד הפנינג  אמצע 

קיץ, שכלל מתנפחים ושלל הפעלות. 
בני נוער, בניצוחה של גאיה, רכזת 
הנוער, בנו תחנות הפעילו סדנאות 

ומשחקים, ואף סייעו למעוניינים בכך 
דבר —להוריד את האפליקציה לתושב

 אשר זיכה אותם בכוס מיץ גזר חינם.

במסגרת פעילות —אבומת נטווראינג
מרכז הצעירים לעידוד עסקים מקומיים 

התארגנה קבוצת נטוורקינג לעסקים, 
סלע. —בהנחייתה של ניצן בלום

הקבוצה קיימה שישה 
מפגשים, בהם בעלי 

העסקים התאמנו כיצד 
להציג את העסק שלהם. 
נוצרו שיתופי פעולה בין 

העסקים השונים. המשך 
 יבוא אחרי החגים...

רגע לפני סיום:  תוכניות לעתיד! 

סדנת חיילים משוחררים, ערבי חברה 
 לסטודנטים ולצעירים ועוד...

אתם —מעסיקים ומחפשי תעסוקה
 מוזמנים לפנות אלינו!

 עקבו אחרינו בפייסבוק: —ולסיום

 מרכז צעירים ראש פינה.

 0עמוד 

  המשך—צעיר בראש, פעיל בשטח

 בני הנוער ומיץ הגזר...

פינקה את המועמה לשימור אתרים 
אתר המורשת הלאומי שלנו, אתר 

 השחזור, בשלל פעילויות:

בחג החנוכה, במהלך שבוע מורשת, 
הגיעו זמרי האופרה הישראלית ושרו 

 ברחבת בית הפקידות.  ניני או רה 

הצלחת המופעים הביאה את המועצה 
לשימור אתרים לקיים במקום, במהלך 

מ ה ”חול המועד פסח, את אירועי 
בהם נטלו חלק מאות  -“ וממה

מטיילים. הילדים נהנו מהצגות בגן 
הברון,  וקהל המטיילים נהנה 

מסיורים מודרכים, סדנאות שונות 
 מפניני אופרה.—וכמובן, איך לא

סדרת הרצאות —שיח מורשת
הקושרת עבר והווה התקיימה זו 

השנה השלישית. ההרצאות 
המרתקות נגעו בגוון נושאים, החל 
ממאה שנים להצהרת בלפור מזוית 
מפתיעה, דרך ההתיישבות היהודית 

בארגנטינה, הקשר בין ראש פנה, 
המעברה וחצור הגלילית, פסל הגליל 

ושומרותיו וכלה בהרצאתו של אורי בירן 
 עוני. ‘על יחסי ראש פנה עם ערביי ג

אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר 
הפרסומים בלוח השנה, שבאתר 

המועצה ובפייסבוק לגבי סדרת 
 .0800-0809ההרצאות לשנת  

 

 

בתקצוב — יילוט הדרכה בטאבלטים
המועצה לשימור אתרים נרכשו 

טאבלטים ובהם הדרכה על התערוכה 
בבית פרופסור מר באנגלית ובעברית. 

ההדרכה היא אינטראקטיבית, ואף ילדים 
נהנים להקשיב לה. זהו פיילוט, שעל פי 

הצלחתו נרחיב את ההדרכות לנקודות 
 נוספות באתר השחזור.

 ומה מ וי בהמשך? 

בחול המועד סוכות יארח אתר השחזור 
יום יריד ומופעים במסגרת פסטיבל 

 “.אסיף במושבה”

בנר שמיני של חנוכה נמשיך במסורת 
 בתים מארחים. —יום התלם הראשון

 בין לבין יהיו הדרכות, סיורים ועוד. 

 עקבו אחרינו באתר האינטרנט שלנו : 

http://www.roshpina.org.il/ 

 ראש פנה -ובפייסבוק: אתר השחזור 

 מה חדש במושבה ההסטורית?

 פניני אופרה באתר השחזור

 
 0818016יש לתאם מראש עם איווט,  00:11-00:11בלשכת ראש המועצה, מדי יום שלישי בשעות  –דלת פתוחה

רונה ל שלכל מי שטרם עדכן: אנא העבירו למועצה מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני, כך שנוכל לשמור על  תקשורת מיידית וירוקה. יש לפנות א
 rp@rosh-pinna.muni.ilאו במייל:  10-0818018בטל': 

 קבוצת נטוורקינג בפעולה



רחוב —ב“מעגלי תנועה ברחוב דוד שו
ב מהווה ציר תנועה ראשי “דוד שו

לעולים לצפת וליורדים ממנה. השיפוע  
והחיבור שלו לדרך בינעירונית גורמים 

לכך שלא פעם מכוניות 
נוסעות בו מעבר למהירות 

 המותרת .

בתכנון מפורט קיימים 
שלושה מעגלי תנועה: ליד 

בית העלמין הצבאי, בחלקו 

העליון של הרחוב ומול גן יעקב. מעגלי 
תנועה אלו יאטו את התנועה ויסייעו 

 להשתלבות בטוחה של כלי רכב.

בתקופה הקרובה יצא המכרז למעגל 
הראשון לביצוע, המעגל 

שבחלקו העליון של הרחוב. 
עלות הפרוייקט כארבעה 

 ₪.מליון 

הועדה לתכנון —01 ניה ימנית לכביש 
אסטרטגי אישרה את תוכנית מחנה 

 הבינוי.

מעבר לתכנון בשטח עצמו , עיקר 
חשיבותה של התוכנית נעוץ בעובדה 

שהיא כוללת חיבור נוסף, פניה ימנית, 
 .98לכביש 

חיבור זה יקל באופן משמעותי את 
עומסי התנועה במתחם דרך הגליל 

 הישן(. 98)כביש 

הגינה קהילתית 
של ראש פנה, 

אשר היוזמה 
להקמתה באה 

מכיוונם של 
חברי המועצה 

גדי בן שמול 
ועמיר ילוז, 

פועלת מזה 
שלוש שנים במרחב הקסום 

שלמרגלות בית ספר וילקומיץ' 
הישן, בדיוק במקום בו המורה 

וילקומיץ טיפח עם תלמידיו 
 חלקות ירקות. 

הגינה מתוחזקת ע"י 
מתנדבים, שהשנה גם שיפצו 

את האוהל ובנו חממה להנבטות ולגידולי 
 חורף. 

הפעילות השוטפת כללה קבוצת 
תלמידים מבית ספר וילקומיץ', 

מפגש שבועי עם ארוחות מיבולי 
הגינה ואינספור חוגים, קבלות 

שבת, אירועי מוזיקה ואפילו 
מסיבות ריקודים. בחנוכה אירחה 

הגינה פעילות לילדים עם טקס 
הדלקת נרות ובשבועות ערכנו 
פיקניק ענק עם 

במה פתוחה. את 
פורים, יום 

העצמאות והיום 
הארוך בשנה ציינו 
במסיבות ריקודים 

מושקעות והמון 
כייף. היו גם 

 –הופעות בגינה, כמו להקת עלוואן 

  –להקה של שבעה מוזיקאים צעירים 
 088-בה נכחו כ

 איש! 

מעבר לירקות 
ולפרחים,  נוצרה 

קהילה סביב 
הגינה שהפכה 

לרבים למשפחה 
 חלופית. 

לעוד פרטים 
 בקרו אותנו בפייסבוק: 

 "גינה קהילתית ראש פינה" 

 . rosh pina gardenאו באינסטגרם: 

 בברכת שנה טובה,

 רכז הגינה.יגאל גלב, 

מערכת ספרינקלרים בכל 
המבנה לפי דרישת איגוד 

  הכבאות.

במהלך ההחודשים האחרונים בוצעו 
עבודות שונות באולם הספורט אשר 

נועדו לתקן מפגעים וליקויים, ולהנגיש 
את המקום כחוק. בן היתר נבנו שירותי 

נכים )שלא היו(, שופצו ושודרגו 
השירותים והמקלחות הקיימים, 

הוחלפו כסאות ומעקות שבורים, 
שופץ המחסן, הותקנו דודים עם 

קולטי שמש, והותקנו  סלים 
חדשים לפי תקן בטיחותי. לפי 

דרישת תקן בטיחות, נפתח פתח 
 נוסף בחדר מראות.

הגגונים בחזית הוחלפו והותקנה 

 0עמוד 

 חדשות בתחום התחבורה

 גינה קהילתית

 חנוכת מתחם עמידר  הנגשה ותיקון ליקויים—אולם הספורט

 ע ד כ ו נ י ם   ל ת ו ש ב —פ“מ נ ש ר 

 שבועות בגינה 

 סלים חדשים ותקניים

קי ‘כ ג“, במעמד סגן שר השיכון, ח00.0.0800בתאריך 
שיקום ”במחוז, נחנך פרוייקט “ עמידר”לוי, וצוות 

במסגרת הפרוייקט שופצו חדרי המדרגות, “. שכונות
 “.גיא אוני”חזיתות הבתים, השבילים והגינון בשכונת 

כ “במעמד הטקס סיפר ח
לוי כי ראש פנה לא עמדה 

בשום קריטריון להכלל 
בפרוייקט. היתה זו הפניה 

האישית של ראש המועצה  
שהביאה את משרד השיכון 

ואת עמידר לתקצב פרוייקט זה בעלות של  כשלושה 
 ₪.מליון 

 קי לוי בטקס החנוכה‘כ ג“ח

מעבר לירקות ולפרחים,  נוצרה ”

קהילה סביב הגינה שהפכה לרבים 

 “למשפחה חלופית.
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 למועצה.

השירות —מערך השירות הוטרינרי
המורחב מאפשר שיפור משמעותי 

בשירות ובזמינות לתושבים, וכן שיפור 
תנאי ורווחת בעלי החיים הנמצאים 
במרחב, זאת תוך הקפדה על אמנת 

  השירות.

יריד היין השמיני לבש צורה חדשה, והשנה 
התקיים במהלך שני ערבים: רביעי וחמישי. 

אלפי המבקרים  נהנו ממוזיקה משובחת, 
 מדוכני היקבים והמזון הגלילי. 

החגיגה האמיתית החלה בשעות 
המאוחרות יותר, כאשר מוזיקת הרקע 

התחלפה במוזיקה קצבית, אשר סחפה את 
המבקרים, וגרמה להם לרקוד, עד אשר 

נאלצנו לכבות אותה, מטעמי שמירה על 
 החוק והסדר...

יריד היין מתקיים בחסות 
ל, משרד החקלאות, “קק

הרשות לפיתוח הנגב 
 והגליל, וחסויות פרטיות.

ראש פנה נכנסה לשיתופי פעולה 
אשכול גליל ביחד עם שאר רשויות 

שיתופי הפעולה הללו נועדו מזרחי. 
ליעל את מתן השירות לתושב ואת 

 עבודת הרשויות.

פחי האשפה — ינוי אש ה וגזם
ברחבי המושבה מפונים כיום שלוש 

פעמים בשבוע, לעומת פעמיים בעבר, 
ללא שינוי בעלות למועצה!  מערכת 
פינוי האשפה תנוטר על ידי תוכנה 

אשר תעביר נתונים מדוייקים של פינוי  
האשפה ומשקל החומר המועבר 

להטמנה, דבר אשר יחסוך בעלויות 

אלוף פיקוד העורף, תמיר ידעי והצוות 
המקצועי שלו הגיעו לביקור במושבה 

בחודש מאי.  על הפרק עלו מספר 
 נושאים בוערים:

 00ישופצו —מיאלוט ו ערי מיגון
מקלטים בעלות משוערת של כמיליון 

כלל המקלטים שישופצו יהיו ₪. וחצי 
ברמה גבוהה, כולל מרכיבים הנדרשים 

, וכדומה( .  WiFiלשהייה ארוכה ) מיזוג, 
פיקוד העורף מודע לפערי המיגון 

הקיימים במושבה, כמו בכל הארץ, 
ומתחייב להציב מיגוניות, בהתאם לצורך, 

 חס וחלילה, בשעת חירום.

שודרג —המטיידות לשעת חירום
והורחב הציוד של מרכז ההפעלה לשעת 
חירום במועצה. כמו כן תוקצבה רכישת 
ציוד נדרש כגון: ציוד לחלוקת מים, גרור 

תאורה, שדרוג מערכת התקשורת ועוד. 
ח חדש, בו ניתן יהיה “ייבנה מחסן מל

לאחסן  את הציוד ולשמור אותו לעת 
 הצורך.

בעלי —השתלמויות ותרגילי חירום
תפקידים עברו ועוברים השתלמויות של 

פיקוד העורף, והמועצה מקיימת שגרה 
של תרגולים שוטפים לאורך השנה, 

במסגרתם מתורגל גם מערך המתנדבים 
לשעת חירום, הן במוקד והן בצוות 

 ר.“סע

המועצה —השלמת חוסרים שונים
פועלת מול פיקוד העורף להשלים ציוד 
הכרחי למתן מענה לאוכלוסיה בשעת 

 חירום. 

הנסיון מלמד כי בשעת חירום יהיה עלינו 

לתת מענה 
לתושבים באופן 

עצמאי עד לקבלת סיוע מכוחות הצבא 
 וההצלה.

אנו חוזרים ומזכירים לתושבים כי 
מוכנות לשעת חירום מתחילה 

באחריות של כל תושב ותושבת להיערך 
נכון בביתו. 

הנחיות 
מדוייאות 

ניתן לארוא 
באתר של 

 יאוד 
 העורף: 

חשמל, מעבר לכך שתצרוכת החשמל 
הנמוכה חוסכת באנרגיה ובחום 

 וידידותית לסביבה.

יתכן ושמתם לב כי חלק מפנסי 
הרחוב מאירים באור שונה, חזק 

ובהיר יותר. המועצה נכנסה לפרוייקט 
₪, בסדר גודל של כשני מליון 

להחלפת  כל תאורת הרחוב בראש 
ר לתאורת לד “פנה ובפארק צח

 החסכונית בחשמל. 

המעבר לתאורת לד יחסוך למועצה 
בשנה בעלויות ₪ אלף  008—כ

המשרד להעצמת אתרי מורשת אישר 
בשחזור מבנה ₪ מליון  0השקעה של 

בית הספר הראשון. מחצית מהסכום 
בתקצוב הממשלה ועל המועצה לגייס 

 את יתר הסכום ממקורותיה.

 3עמוד 

 יריד היין השמיני   שיתופי פעולה אזוריים—אשכול גליל מזרחי

 הפינה לשעת חירום 

 בית הספר העברי הראשון      (LEDתאורת לדים )

 סירקו  את הקוד להנחיות פיקוד העורף

 ערב של יין ומוזיקה ביריד היין

 למידע נוסף סרקו את הקוד



 אתר האינטרנט של המועצה עבר שדרוג!

 התחדשנו!
זמינה בחנויות  אפליקציה לתושב

 האפליקציות. גם באנדרואיד וגם באייפון!
דרכה תוכלו להתעדכן בהודעות שונות, 

אירועים, לשלם תשלומים שונים ואף לדווח 
 על מפגעים.

אתם מוזמנים להוריד ללא תשלום, 
 להירשם וקדימה לדרך!

 בחנויות האפליקציות!ראש  ינה חפשו 

אתר האינטרנט של המועצה התחדש והשתדרג וכיום הוא מודרני ומונגש. האתר מתעדכן באופן ישיר עם האפליקציה 
 לתושב, וניתן להתעדכן דרכו בהודעות, אירועים, לבצע תשלומים ואף לדווח למוקד.  האתר מותאם למכשירים ניידים.

 התחדשנו!

סוף סוף גם בראש פנה יש תחבורה ציבורית! לפרטים 
ומידע על הקוים והשעות אתם מוזמנים להכנס לאתר משרד 

 התחבורה.

 אתר משרד התחבורה


