מוצאון
הידיעון של מוצא עלית
דבר המערכת
שלום לכם ,אביב הגיע ואיתו הגיליון החמישי של המוצאון .חג שמח לכולם.

חדשות
פארק עמק מוצא:
תזכורת :עיריית ירושלים הגישה תוכנית לפיתוח פארק
עמק מוצא ,הפארק המשתרע בין מוצא עלית ,בית זית
ובית הספר החקלאי .הפארק מיועד לפעילות ספורט
ונופש אך גם טומן בחובו סכנות נוראיות בדמות אגם
מלאכותי קבוע ( עוד יתושים? ) ,בנייה מפלצתית של
 0011מ"ר לטובת מסחר  ,מגרש חניה ל 011מכוניות
ואוטובוסים ועוד.
הועד המקומי ,מתנגד נחרצות לחלופות שהוצעו ע"י
המתכננים ודורש לשנות אותן להתאים את התוכנית
לסביבה בה אנו חיים – כלומר להקים פארק שבו הטבע
הוא העיקר ולא המסחר ,לא להכניס משאיות וחומרי בניין
לצורך בניה של אגם מלאכותי ,ולא לסלול מגרש חנייה
עצום.
כחלק מהמאמצים לשמור על העמק נפתח דף בפייסבוק
לטובת המאבק .נשמח אם כולכם תכנסו לדף  ,תעשו לו
"לייק" ותקחו חלק במאבק.
כתובת הדף בפייסבוק" :הצילו את עמק מוצא"
כחלק מהמאמצים לשמירה על העמק ,חברו ביחד אנשים
ממקומות שונים בארץ .בימים אלו הם מקדמים הפקה של
סרט של הפארק ובעלי החיים בו אנו מחפשים אנשים
שמוכנים להתראיין לסרט או לקחת בו חלק .אם אתם
מעוניינים פנו לשרי בכתובתsari@2bvibes.com :
את תוכנית הפארק תמצאו בקישור הזה:
http://www.jerusalempark.org.il/download/files/ta
kanon_motza.pdf
תוכנית ספדי חוזרת!
כן ,קראתם נכון ,תכנית ספדי שנדחתה ובוטלה ב,7112
שבה לתחייה במלוא הדרה והיא כוללת בניית 01,111
יחידות דיור במורדות הר חרת מעל עמק מוצא .תוכנית זו
מאיימת להרוס את כל העבודה האדירה של שימור האזור
שנעשתה פה היום .ועדת איכות הסביבה של מוצא ,ביחד
עם נציגים מבית זית  ,עין כרם והחברה להגנת הטבע
חוברים ביחד להתנגדות מחודשת לתוכנית הזו כמו
לאיומים שונים ומשונים על פיסת הטבע הקטנה כאן.
אם אתם מעוניינים להצטרף למאבק ,פנו אלינו דרך דף
הפייסבוק  -הצילו את עמק מוצא.

ריסוסים בעמק מוצא
בקרוב תתחיל עונת ריסוס העשביה והמזיקים בכרמים
הצמודים למוצא עלית .כאשר יתקיים ריסוס תמסר על כך
הודעה לתושבים .ממולץ לילדים וקשישים לא להסתובב בחוץ
בזמן הריסוס ,וכן מומלץ להשאיר את החלונות סגורים.

תרומות קרקע  -זכויות ותיקים בישוב.
יש משפחות מותיקי הישוב שתרמו בעבר קרקעות וקיבלו
הסכמה שהם יהיו פטורים ממיסים למיניהם כמו דמי חכירה.
על סמך אותה הסכמה ,תושב מוצא עלית שנדרש לשלם דמי
חכירה הגיע עם המינהל למהלך משפטי והצליח במסגרת
פשרה לבטל את התשלום.
היות והתקבלה ע"י בית המשפט החלטה תקדימית ,וועד
מוצא בעזרת היועץ המשפטי יטפל בנושא בצורה קולקטיבית
ויסייע לתושבים בפניה למינהל.
אם הנושא רלוונטי עבורכם ,אנא הגיעו עם המסמכים בדבר
תרומת הקרקע לאתי.

ועדת איכות הסביבה ושיפור פני הכפר
רבותי ,על הפרק עומדים נושאים כבדי משקל שישפיעו על
איכות החיים שלנו ,על ערך הבתים שלנו ועל הבריאות של
כולנו :הריסוסים בכרמים בעמק מוצא הסמוכים מאד לישוב,
כביש  01המתוכנן והתוכניות לפארק מוצא .אלו הנושאים
העיקריים שהועדה תעסוק בהם.
נושאים נוספים הם ניקיון הישוב ופרויקטים לשיפוץ .נשמח
שעוד אנשים המוכנים לתרום מזמנם לטובת הנושא יצטרפו.
אנא צרו קשר עם אתי.
חברי הועדה :סלעית קרק לוין ,נעמי פורת ,יואב אשד ,מיה
סולניק אורי לנדאו ,מירית מרום ,טל רביב ,שרי וורטמן.
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מועדון בית הפייס.

נכון ,עברו כמה חודשים מאז הגיליון האחרון ,והנה טעימה
מאירועים נחמדים שכבר הספקנו לשכוח  -סדר ט"ו
בשבט ,השלג ומסיבת פורים.

סרקו את הקוד המצורף לטלפון ( צריך להוריד קודם
אפליקציה חינמית שנקראת  ,QR droidאו כל אפליקציה
אחרת לקריאת .)QR code

שלום רב,

אנו מזמינים את תושבי מוצא עלית לצאת קצת מהבית
וליהנות מפעילות וממפגש חברי פעם בשבוע.
המועדון שלנו פועל בכל יום שני ,משעה .03:51
שעה ראשונה התעמלות על כיסא – מפעיל ריקרדו.

שעה שנייה – קפה ,עוגה טרייה תוצרת בית ושיחת
רעים נעימה החוברת לנושא ספרותי ,אקטואלי וכדומה.

פרויקט קהילתי :שיפוץ מועדון הנוער

תושבים המוכנים לתרום מזמנם ,לשתף אותנו בחוויה
מעניינת ,סיפור או הפעלה (בין חצי שעה לשעה) – אנא
אחרי חופשת הפסח נתכנס כדי לשפץ את מועדון הנוער
פנו אלינו או לאתי המזכירה .נשמח מאד לכל פעילות.
שלנו ( צמוד לגן רימונים ) ולהפוך אותו למועדון כיפי
ומעוצב עם אוירה ביתית .מקום שכיף לבני הנוער להיות
מבקשים להודות לרות בקי ,לשולה
בשעות אנו
בהזדמנות זו
הפנאי.
בו

לויזון ,להילה רוזנסקי וליהושע כהן ,שתרמו לקבוצה
אותנו מאוד.
והעשירו
אחראית אורנה דודי ואת השיפוץ בפועל יבצעו
העיצוב
על
בני הנוער ,מתנדבים לצד אנשי מקצוע.

בואו הצטרפו אלינו!

בברכה,

חנה זהבי

רכזת מועדון גיל הזהב מוצא עילית

חידוש גדרות רשת – קניה קבוצתית
מסיור שקיימנו במוצא עולה כי גדרות הרשת של תושבים
רבים קרועות ,עקומות ומוזנחות .אנו מתארגנים לרכישה
קבוצתית שתוזיל את עלויות הגידור בהרבה .כל תושב שרוצה
לשפץ /להקים מחדש את הגדר בשטח שלו מוזמן להירשם
אצל אתי .במידה ויהיו מספיק נרשמים נוכל לקחת ספק אחד
ולהוזיל משמעותית את העלויות.
גם אחרי שנרשמתם אצל אתי ,הדבר אינו מחייב אתכם,
תוכלו להחליט אם אתם משפצים לאחר קבלת הצעת המחיר.

כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/

קהילה וחברה
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סיור ליקוט:
אחרי מספר דחיות בגלל מזג האויר התקיים בתחילת מרץ סיור
ליקוט.
התכנסנו ביער מול מעון הרופא ,ובהדרכתו של אייל מאיר יצאנו
להכיר את צמחי המאכל בסביבתנו.
מצאנו חובזה שעדיין לא פורחת אבל וקטפנו את העלים שלה
להכנת קציצות או סלט .מצאנו המון חרדלים שאפשר לאכול גם
את התפרחת הצהובה שלהם וגם את העלים ,מצאנו גדילן ,צמח
קוצני שנראה שאין טעם להתקרב אליו בכלל ,אבל אחרי
שמורידים את הקוצים מתגלה עלה בשרני בטעם שמזכיר חסה
 ,מצאנו גם סוג של אפונה וחמציצים וזה רק חלק קטן מהשפע
האדיר של צמחים מרהיבים ואכילים שיש לנו פה.
אחרי שכל ילד וגם הורה אסף מלוא הסל צמחים ,הכנו ארוחה
נהדרת.
הנה חלק מהמתכונים:
ממרח חרדל ביתי:
כוס מלאה בניצני פרחי חרדל
כף שמן זית
מיץ מ 0/7לימון
מלח
אופן ההכנה :כותשים את כל החומרים ביחד עד לקבלת משחה
אחידה .אם יצא יבש מדי ,ניתן להוסיף קצת מים.
אפשר לערבב עם גבינה לבנה או לאבנה .בתאבון.
קציצות עלי חובזה:
 7כפות שמן זית
בצל סגול קצוץ דק
עלי חובזה – שתי כוסות מלאות
 7ביצים
חבילה קוטג' או גבינה לבנה
פירורי לחם
מלח ופלפל
אופן ההכנה :מטגנים את הבצל .מוסיפים את עלי החובזה
ומטגנים ביחד שלוש דקות .מורידים מהאש ומוסיפים את שאר
החומרים .יוצרים בעזרת הידים קציצות קטנות ומגלגלים אותן
בפירורי לחם.
מחממים שמן עמוק לטיגון ,ומטגנים את הקציצות עד שיזהיבו.
בתאבון.
תודה רבה למארגנים – וועדת תרבות ,תמי חייט שפירא ,מיה
סולניק.

כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/

לוח מודעות
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הוצאת גזם וגרוטאות:
להזכירכם :בכל ימות השנה ניתן להוציא גזם
וגרוטאות בימי שני בלבד! .את הגזם והגרוטאות
אפשר לשים מחוץ לגדר שלכם ( אין צורך לטרוח
ולסחוב את הגזם לגדר של השכן ממול )....

יש בגדים שנשכחו על ידי תושבים במקלט
חוגים ,התושבים מוזמנים להגיע למשרד
לאתי ולקבלם.

לקראת חג הפסח נערך הוועד המקומי לתגבור פינוי
גזם וגרוטאות :יהיה אפשר להוציא גזם וגרוטאות
גם ביום רביעי  0.4.1103וביום שני ( 6.4חול
המועד)
להזכירכם ,למי שיש כמות גזם חריגה מתבקש לפנות
את הגזם על חשבונו!

קייטנת אמנות במוצא
לילדי גן חובה עד כיתה ג '
שבוע ראשון של חופשת הפסח
שעות פעילות 00:00-00:00
בתאריכים
29-31/3 1-2/4
ימים ראשון עד חמישי
התשלום כולל-
ארוחת בוקר
ארוחת צהריים
וכמובן מסיבת תה שהילדים לא מוותרים עליה.
שעור אמנות בכל יום ,משחקים ,בישול אפיה וטיול
בהר.
עלות  000שקלים.
אשמח שתרשמו
הילה 0506721820

כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/

תרבות

דצמבר 7102

כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/
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כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:
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