
 מוצאון 
 הידיעון של מוצא עלית

 
 

 
 

 

4102 ימא  

 דבר המערכת
שלום לכם, אחרי העדרות ארוכה אנו מחדשים את מסורת 
הידיעון של מוצא. נעדכן אותכם בכל העניינים הבוערים 

במהירות, נעסוק שקורים במוצא ובסביבתנו המתפתחת 
גם בנושאים של חברה ותרבות ונכיר יותר טוב אחד את 

 השני ואת הקהילה שלנו.
 הנה מתחילים.

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/ 

 חדשות
פארק מוצא המשתרע על שטח של : מוצאפארק עמק 

ציון מצד אחד, דונם וגובל במוצא עלית ובמעוז  0555כ
ובבית זית ועין כרם בצד השני, מתוכנן להוות מרכז נופש 
וספורט אזורי. תוכנית הפארק מעוררת הרבה התנגדויות 
 וחששות ממטרדי רעש, זיהום אויר, תנועת כלי רכב ועוד.

של ההתנגדויות בועדה  דיון םהתקיי לפני כשבועיים
מומלץ לא מכיר את התוכנית עדיין למי מכם ש המחוזית. 

 להיכנס לאתר הפארק, כל המידע והתוכניות נמצאות שם.
הפארק ישפיע על תושבי מוצא עלית לטובה ולרעה. עדיין 

דיון נוסף שיתקיים בועדה לא מאוחר להשפיע, לקראת 
המחוזית. עדיין אין תאריך לדיון זה, אך אנו נודיע עליו 

 באתר של הועד.
 http://www.jerusalempark.org.il/ 
 

בחודשים האחרונים נעשה נסיון תב"ע למוצא עלית: 
נוסף של מועצת מטה יהודה לקדם את נושא התב"ע 

)תוכנית בניין ערים ( במוצא עלית. עד כה התקיימו 
י גנצי ארבעה מפגשים בנושא בהשתתפות נציגי הישוב,

החברה לשיתוף  –המועצה, משרד האדריכלים ומודוס 
הציבור שנשכרה ללוות את התהליך ע"י המועצה. התב"ע 
עוסקת ומציפה נושאים כמו אחוזי בנייה, חלוקת מגרשים, 

. ועוד זכויות בנייה, דרכים, שטחי ציבור גבולות הישוב
נדמה שיחלוף עוד זמן רב עד שנגיע והנושא מורכב מאד 

כל הגורמים מסכימים כי "צריך לשמור על אופי  ה.להסכמ
הישוב", כעת נותר להסכים על מה הוא בדיוק "אופי 

 הישוב" ואיך שומרים עליו וגם מאפשרים פיתוח.
הפרוטוקולים מכל הדיונים, כמו גם המצגות שהוצגו לנציגי 

הישוב נמצאות באתר הועד המקומי. 
www.mozaelit.com 

 
בעקבות הבנייה בארזה שיפוץ כביש שבע האחיות: 

הובטח לישוב כי דרך שבע האחיות, ממתחם ארזה ועד 
החיבור לכביש אחד תשופץ. השיפוץ כולל התקנת מדרכה 

וטיפוח נוף בצידי הדרך. אין כל כוונה להרחיב או לשנות 
ביש עצמו. הועד עושה מאמצים רבים לקדם את תוואי הכ

 את הנושא שכצפוי תקוע בבירוקרטיה.
 אנו נעקוב אחר הנושא ונעדכן אותכם.

 
 

 
 
. 
 

 גזם גזם גזם
בשנה שעברה התרגלנו לפינוי גזם פעם בשבוע, וזה היה נהדר, 

למועצה התקציב וכל מה שכרגע  והישוב היה נקי. השנה נגמר
 מקציבים לנו זה פינוי פעם בחודש.

למרות שמועד הפינוי מפורסם לכל התושבים במייל ובאתר, 
עדיין יש תושבים / גננים של תושבים שמצפצפים על כולם 

 ומוציאים גזם מתי שנוח להם.
הגזם לא מפונה, והוא ישכב על הכביש ויהווה מכשול להולכי 

מין לנחשים וחיות אחרות במשך כמה שבועות עד רגל, ומקום מז
 שאלנו את ראובן, יו"ר הועד :הפינוי הבא.

 ראובן, מה קורה עם הגזם בישוב?
אנחנו עושים מאמצים אדירים מול המועצה לתגבר את 

המשאיות ואת כמות הפעמים לפינוי גזם. כרגע נראה שיאשרו 
התושבים לנו עוד שתיים שלוש משאיות אבל זה טיפה בים. 

מתי שנוח להם. ניתן להוציא  חייבים להימנע מלהוציא את הגזם
  את הגזם רק במועד המפורסם.

 אנחנו משלמים ארנונה יקרה, לא מגיע לנו ישוב נקי?
 ןמכוון .לפנות כל שבוע מגיע בהחלט, אך למועצה אין תקציב

לבוא מתקציב הועד  ,זה לא יכולעלות מאד יקרהבמדובר ש
 המקומי.

 עושים? אז מה
אפשר לשמור את הגזם בחצר ולהוציא במועד הפינוי, אפשר 

לסגור עם הגנן שלכם שיפנה בעצמו את הגזם לאתר מורשה, או 
אפשר להשתמש בשירותים בתשלום לפינוי הגזם. במקביל 

 עלים לקבלת תגבור בפינוי מהמועצה.אנחנו פו
 הישוב מלא בגזם, מה עושים כרגע?

המועצה החליטה לניקוי הישוב. נערוך מבצע חירום  השבוע
גזם לא במועד  יאוצילהגביר את הפיקוח וממה שהבנתי מי ש

 צפוי לקנס של כמה מאות שקלים.
 אני קורא לתושבים לא להוציא גזם לרחוב, זה מכוער ומסוכן.

 

 

 

 
בעוד כחודש מתוכנן להסתיים שלב החפירות, ויחלו  :הבנייה בארזה

 בבנייה בחלק התחתון של המתחם
 
 
 

http://www.jerusalempark.org.il/
http://www.mozaelit.com/
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 סיירת הורים
מטה יהודה הצטרפה לתוכנית הממשלתית "עיר ללא 

 אלימות" שמטרתה לצמצם את האלימות בקרב בני נוער.
גיבוש צוותי הורים מתנדבים אשר התוכנית תפעל ע"י 

יסיירו במקומות הבילוי והמפגש של בני נוער, בייחוד 
בחודשי החופש הגדול לשם הגברת הביטחון ומניעת 

 תופעות אלימות.
בימים אלו מתחיל תהליך ההכשרה של ההורים 

המתנדבים. אם אתם מוכנים להתנדב ולקחת חלק פעיל 
קומות בילוי של ובמניעת אלימות במבשמירה על ילדכם 

 הצטרפו לסיירת. –הנוער 
 לפרטים:

 500-6191196 רכז ביטחון -איתן קלדרון

 
 

 חברי ועדות הוועד המקומי.     .

איתן קלדרון, רות בקי,  -: יו"ר הוועדה ועדת ארכיון 
 פרחיה כהן. 

,  כהן שי קטנה -  יו"ר הוועדה  :ועדת תרבות ונוער 
מירי  חברים: נירית תרזה, יעל לויזון, תמי שפירא,

, הילה מלול )רוזנסקי(, צ'ופס לוי, אפרת דיויש
 רכזת הנוער.   -רוזנברג

איתן קלדרון, חברים:  –יו"ר הוועדה  -ועדת ביטחון 
 יאודי וויקוביץ, יצחק )ציקי( יצחקי, עדי נוסבאום, דוד

 טולקובסקי, רונן כהן, שלום גולדשטיין.
גל ישראלי, מירית מרום, יואב  ועדה לאיכות סביבה;

 .אשד
, דיויששרי וורטמן, מירי  –יו"ר הועדה  :קהילהקשרי 

 טל הראל
מל סופר, אילן סקלי, לארי )אלי( כר :ועדת ביקורת

 לסטר, שרה מורן ביטון, ליטל שחמון.
 
 

 

 סכנה ברחוב הארזים

כל כבישי הישוב צרים ויכולים להכיל נפח מוגבל של תנועה. 

אולם תושבי רחוב הארזים סבלו במיוחד מנפח תנועה הולך 

גם נוסעים לעיתים במהירות גבוהה תוך שוגובר של כלי רכב 

סיכון הולכי הרגל. תושבי מבשרת והסביבה "גילו" את קיצור 

הדרך דרך רחוב הארזים והשימוש בו הלך וגבר במיוחד 

הצבת שער בשעות הפקקים. לאחרונה אישר ועד הישוב 

(. השער יאפשר מעבר רחוב הארזים )זמורה בסוףסלולארי 

בחיוג מהסלולארי. כעת מחכים  מוצא עליתאך ורק לתושבי 

 הצעות מחירלאישור וכן קבלת אישור הוועדה לבניין ערים ל

 .  ע"י הוועד המקומי

 

4590 מאי  

 
 הבית לשימור בארזה

בית ההבראה ההיסטורי במתחם ארזה מיועד לעבור שיפוץ 
ולהפוך למבנה ציבור. חיצוניות הבניין תשומר ותשופץ, והבניין 

הקהילה.קבוצת אדריכלים )תושבי הישוב( בפנים יוסב לצרכי 
. בימים פרויקטנבחרה להוביל בשיתוף שאר הגורמים את ה

ולאחריו תובא תוכנית  שלב ההתקשרות והתכנוןאלו החל 
 9455כבית ארזה משתרע על פני . המתחם לאישור הועד

מיועד להיות אולם כנסים ומופעים, מוזאון מטר. המבנה 
מרכז לתולדות מוצא, מרכז של בני הנוער בישוב, בית קפה, 

וספריה. במסגרת ועדה שדנה ביעוד של חוגי אומנות ומוסיקה, 
הבניין ישמש גם במרכז המבנה לפני כשנתיים, הוחלט ש

 הארחה של סופרים או יוצרים וכן כמרכז חינוכי.
סומנו . מספר עצים לשימור, אלא גם העצים לא רק הבניין זוכה

הקבוע  ומםהם ינטעו מחדש במקלשימור והועתקו ממקומם, ו
 בסוף הבנייה.

 
 

 

 
  
  

 הקמת צוות חירום בישוב
צוות , וועדת ביטחון מעוניינת להקים צוות חרום בישוב

ות גיל אשר יעברו בהחרום יכלול תושבים מכל שכ
הדרכות שונות למתן סיוע ראשוני עד להגעת כוחות 

או כל מקרה חרום שנוכל , מצוקה, עזרה לדוגמה שריפה
 .לעזור

. אנו מחפשים כל תושב שאכפת לו ויש לו רצון לתרום
כל אחד יכול , לעבר צבאי או לגיל, אין חשיבות לכושר

 .להרשם
קורס ראשוני עזרה :קורסים שצוות חרום יעבור הם

 קורס מטעם פיקוד העורף, כיבוי אש קורס , ראשונה
הקורסים יועברו בתיאום ובאישור תחנת משטרה צובה 

 (.מגב יהודה)
 המעוניים להרשם או לשאול שאלות נא לפנות 

 500-6191196לאיתן קלדרון בטלפון 

 

 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:
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 שאלון לתושב: 
על מנת ליצור קהילה נחמדה ומקום טוב לגור בו. יש לכם  כל מה שנעשה בישוב ע"י המתנדבים הנהדרים שלנו,נעשה למעננו

דרכים רבות להשתתף ולהשפיע. אחת מהן היא הסקר הקצר הזה. נשמח אם תוכלו לענות עליו ולהחזיר למזכירות. ניתן גם לצלם 
 סמארטפון ולשלוח למזכירות. תודה.באת הדף 

 
 

 

 מה חסר לי במוצא עלית:
 שטחים ציבוריים .א
 מכולת .ב
מתקני ספורט: מגרש כדורגל, מגרש  .ג

 טניס, בריכה
 בית קפה / מסעדה .ד
לא חסר כלום. בבקשה לא לשנות  .ה

 את המצב הקיים.
 אחר ______________ .ו

 הידיעון המודפס הזה הוא:
שמחתי לקבל אותו  .א

 ולהתעדכן
התחלה טובה, טעון  .ב

 שיפור
חבל על כל הנייר, היום  .ג

קוראים חדשות רק 
 במחשב

 

 ד במוצא:-קייטנה לגילאי א
 כן, אני מעוניין .א
כן, אבל רק אם יש תוכן  .ב

 מעשיר ומעניין
 לא מעוניין .ג

 

 הסיפור האמיתי , מדורת יום רביעי
במוצא עילית צ ליד גן רימונים "מי שעובר ביום רביעי אחה

, הורים וילדים מסתובבים ליד המדורה -רואה מראה משמח
המדורה של ימי . משחקים ומשוחחים, אוכלים, עושים פיתות

אפילו בימים , רביעי כבר הפכה לעניין קבוע שתמיד יהיה שם 
כאן המקום )תמיד יהיה בצק . הקרים ולעיתים גם בטפטופים

תמיד תהיה ...( יםלהודות לכל העוסקות במלאכה לאורך השנ
אבל איך .  טונה וכל השאר תלוי ברצון ובמקרר של מי שמגיע

כדי לענות על השאלה הזו נראיין מישהי שהייתה ? זה התחיל
. את איילת סולניק, עדה לרגע ההתחלה  

? איך הכול התחיל, איילת   
חוג , אח שלי ואני אחרי החוג שהיה לנו במקלט , אבא שלי

אז . אולי נעשה מדורה -את הרעיון אבא שלי הציע. אורנה 
אסנת ואמיתי אחרי זה ,אח שלי ואני , אבא, עשינו מדורה

ואז אסנת . מצאנו חתיכת בד ועשינו דגל באמצע המדורה
ואסנת לא ?" . אולי נעשה את זה גם בשבוע הבא"הציעה 
שוב פעם אותו סיפור רק , שבוע אחרי ביום רביעי . שכחה 

אסנת ואנחנו אספנו , אימא .  הפעם אימא הייתה ולא אבא
עצים ואז הן הדליקו את המדורה ומרגע זה התחילה בעצם 

. המסורת של המדורות של יום רביעי  
? האם את נהנית מהמדורות  

במדורות . לא נעים לי להגיד אבל אני לא באה לכל המדורות 
לפעמים עושות , שאני באה החברות שלי ואני תמיד משחקות

יותר קטנים וכשאני באה אני רואה שכולם פעילויות לילדים 
מאוד אוהבים את המדורה הזו וממדורה של חמישה אנשים 

אני רואה פתאום עשרים שלושים אנשים סביב המדורה 
עכשיו בנו  -שבעצם פעם זה היה שתי מדורות עם דגלים

טריבונות ליד המדורה מאבנים גדולות ומשטח למדורה ומקום 
.לעצים   

? אחת שזכורה לך במיוחדהאם יש מדורה   
הייתה מדורה שאסנת אמיתי יאיר ואני נשארנו ממש עד 

הייתה אש ממש קטנה ואז אמיתי הציע , היה יחסית קר, הסוף
ואז סיפרנו וסיפרנו ואסנת "? אולי נתחיל לספר בדיחות"

את הסיפורים שלה על אחיה התאום ובסוף הלכנו  סיפרה
. לבתים וזהו  

?הכי אוהב לעשות במדורותמה הדבר שאתה , יאיר  
. להכין פיתות  

  
  
 

? מה האוכל האהוב עליך במדורות  
. פיתה עם שוקולד  

? מדוע לא תמיד אתה הולך למדורות, ידידיה   
. כי זה לא כייף לי  

. אולי נוכל לשפר משהו אם תשתף? למה  
.לפעמים כייף לי אבל פשוט אני רוצה לנוח בבית  

 
  -עוד כמה עובדות שאולי לא ידעתם על המדורות

מלכתחילה היו מדורות . הפיתות לא היו הדבר הראשון שעשינו
צמחוני ובשרי ועופות  –פויקה , מה חורפיות עם תפוחי אד

פעם אפילו נאפו בנייר כסף גם תפוחים עם , בנייר כסף באש
מדורה אחת מיוחדת במיוחד הייתה בחנוכה . קינמון במדורה

. בה הדלקנו חנוכייה ואורנה הפליאה בנגינה בגיטרה  
חלק , אחד הדברים המיוחדים במדורה זה שהיא שייכת לכולם

מנחלת הכלל במוצא ולכן כל מי שמגיע הוא חלק מהמארג 
כמו גילי המורה ליוגה )בין אם הוא עובר , המיוחד של המדורה 

כמו מיכאל )בין אם הוא תומך ( שתמיד עוברת בדרך לשיעור
בין אם הוא בא פעם אחת ובין ( שמדי פעם פשוט שם עצים ליד

פים בה ללא זה מדורה שכולם שות. אם הוא לא מפספס שבוע
אין ספק שהמדורה הזו היא חלק מהתהליך . אורחים ומארחים

תהליך , היפה והמבורך שמוצא עוברת בשנים האחרונות
. שעניינו הוא השיתוף וההשתתפות של התושבים במה שקורה

.... כן ירבו  
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 חוגים במוצא עלית

 
למרות שכמעט סוף השנה, 
עדיין אפשר להצטרף לרוב 

 החוגים.
פרטים נוספים אצל אתי 

 במייל:

motzaelit@gmail.com 

    מודעות     

 להשכרה
במוצא עלית, דירת חדר וחצי, 
מרוהטת, חניה פרטית כניסה 

5000094556פרטית.   

 דרושים
דרושים לידיעון של מוצא עלית 

מתנדבים: לכתיבת כתבות 
 וצילום.

  מודעות הוא חינם. לאנשים פרטיים הפרסום בידיעון

 לשלוח לאתי ישמודעות לעסקים בתשלום סמלי. את ה

  במידה ואינכם רוצים להמשיך לקבל את הידיעון

המודפס, שלחו מייל לאתי ונוריד אותכם מרישמת 

 התפוצה.

  הידיעון גם במייל.ניתן לקבל את 

 פעילות קהילתית
 א'ביום – שעת סיפור

כל חודש נפגשים ראשוןבה
 .לשעת סיפור בספרייה

בכל פעם הורה אחר מתנדב, 
בוחר ספר, מספר לילדים 

 .ומארגן פעילות יצירה
פרסום על השעה והיום 

 במייל ובאתר היישוב.
 

ביישוב מתקיים  –כיבוד לידה
מנהג מקסים של הכנת 

ארוחות/כיבוד למשפחה 
לאחר לידה. מי שמעוניין 

להשתתף בהכנת הכיבוד או 
שאמורה  שכנהיודע על 

אנא צרו קשר  –ללדת בקרוב 
 .ת הוועדועם מזכיר

 
אחת לחודש  – קפה שישי

הופך בית הפיס לבית קפה 
קטן. ניתן להגיע ולפגוש את 

, השכנים, לשתות כוס קפה
לאכול עוגה )מעשה ידי 

 התושבים(, ו/או משהו קל
לאכול )התפריט משתנה(. 

פעמים רבות מקיימים 
פעילות נוספת במסגרת 

הקפה )שוק, ארוחה 
משותפת, סרט לילדים, 

 יצירה ועוד(
 



 

 
  מתגייסים/ ב "טקס מסורתי למסיימי י
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אנו שוקדים  המסורתי. הטקס יכלול מצגת, ברכות וסיפורים.
בימים אלו על הכנת ספר ברכות שכל ילד יקבל כשי, בנוסף 

השנה גם יתקיים טיול גיבוש למתנה המוענקת לו מהמועצה. 
 .0.6למסיימים, הטיול יתקיים באיזור שפלת יהודה ב

מצוירות של גם ברכות ,נשמח מאוד לקבל מהתושבים ברכות
  .הילדים הקטנים במשפחה

 את הברכות נא להעביר למזכירות הוועד
  2.5.03..4-עד ה 
 

בגן  40:22בשעה , 02/6/41 , הטקס יתקיים ביום שישי
 .אמיר
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4590י מא  

במוצא עלית שבועות  
כמדי שנה יתקיים טקס שבועות המסורתי במגרש 

הכדורגל. בתוכנית פעילויות לילדים, משחקים 
נציין את והפתעות. השנה בחגיגת שבועות 

לעולמנו ולמושבנו בשנה  התינוקות שהצטרפו
 .האחרונה מערב חג השבועות אשתקד

עד שבועות ואתם , אם ילדתם או תלדו במזל טוב
 , מעוניינים לקחת חלק בטקס

 הנכם מתבקשים להעביר לאתי מייל 
mozaelit@gmail.com 

, נקבה/זכר, ה/שם הילד, ולציין את שם ההורים
  .וטלפון

 

ארט-קפה מוצ  
כשהושלמה הבנייה של בית הפייס הייתה הרגשה שסוף סוף 

יש בית קהילתי במוצא שיהווה מקום מפגש. גילי ודני שנית 
ללכד את  ארט במטרה-את קפה מוצהרימו את הכפפה וייסדו 

" אנו  הקהילה סביב הנושא של תרבות הקרוב לליבם.
מעורבים בקהילה התרבותית ונחשפים למגוון אירועי תרבות" 

 סרטיםנהנו מבשנתיים האחרונות תושבי מוצא ו ,אומרת גילי
.תאטרוןהצגות , מופעי מוסיקה ומודרכים  

התכנים פונים לקהל המבוגר ומאפשרים לתושבי מוצא להינות 
 מתכנים נהדרים במחיר סמלי.

מופע תיאטרון המופע הבא שיתקיים ביום חמישי, הוא  
, קסם ללא מילים  זהו .הבובות למבוגרים של מעיין רזניק

.בליווי מוסיקה מקורית מאת הפסנתרן והמלחין זהר שרון  
המפגש . מתכונן בביתו למפגש חשוב, בודד ושתקן, איש זקן

אמו  –לא ממומש אך הוא שב ונפגש עם שתי נשים מהעבר 
עולמה . פגישה נוספת היא עם דמות המפעילה. בתוואהו

הרגשי של המפעילה עובר אל הבובות ונוצר מפגש אינטימי 
ומרגש בין הגוף החי והנושם לחומר הדומם ממנו עשויות 

.הבובות  
. 

 

 

 אלופותהגמר ליגת 
 ,אתלטיקו מדריד -ריאל מדריד

 .בבית הפיס 02:15בשעה , 01/5/42, מוצ״ש
 ....!גרעינים והרבה אוירה, בירות

.מצפים לראותכם  

mailto:veredhvr@gmail.com
mailto:veredhvr@gmail.com

