
 , חברי אגודה יקרים 
 

פרויקט   כם בהתאם לנוהל השקעות, אנו מבקשים להביא לאישוראישורו של ועד ההנהלה ותמיכתו ו בהמשך ל
 "המסלול": פרויקט   -לתועלת הקהילה   מרכזי חינוכי

 
ם  לטפח בילדים ונוער ערכיהינה  ו מטרת.  ב' בפארק הרחבה שיבנהפעילות ייחודי כושר ו מתחם  הינו המסלול

 . וקבלת האחר נתינה, ענווה, רעות, חתירה למטרה, אהבת הארץ , דוגמה אישית,  מנהיגות , מצוינות  של
 

ולזכרו   בהשראתו  הינו  המסלול  נחמיה,  פרויקט  שדה  בן  ז"ל,  שלזינגר  דרור  )במיל(  סא"ל  מערך  ב  קצין של 
. דרור  ינת ישראל הצבאית של מד  ה המבצעים המיוחדים של צה"ל אשר תרם תרומה מהותית לביטחונה ועליונית

 . מצבא קבע  , לאחר שחרורו2017בשנת  נפטר בטרם עת 
 

 : כולל שני חלקיםאשר ופעילות ייחודי   מתחם כושר כאמור הינוהמסלול 
o  בו הקהילה  מלבד מקום    ומעלה(.   12נוער )גילאי  מבוגרים והמיועד ל  – , מסלול כושר והכנה לצבאהאחד

הכנה   כינוס לקבוצות מרכז אימוני מצוינות לנוער מהישוב ונקודת    ההמקום יהוו  שר, כואימוני    כולה תוכל לבצע
נוער  בני  למשל  . לצבא של  לקיים    ,  כך  לתקופה  אפשר  ואימון משות  י מפגש אחת    או תחרות   פים מצוינות 

משותפים,    ם לצד טיפוח ערכי.  נוער מרחבי הארץעמק ומרחבי ה  שדה נחמיה יחד עם נוער   של נוער   תקופתית
בין מיטב הנוער שהמשכו הישיר הוא בחוד החנית של צה"ל    קשר  מסלולמפגשי נוער אלו הם  תחילתו של  

    .החיים השונים  מסלולי למדינה דרך   בתרומה יוולאחר
o אשר יכלול מסלול אתגרי של מתקני נינג'ה מתוך כוונה    5-12המיועד לגילאי    –ם  י השני, מסלול מצוינות לילד

לטפח כבר בגילאים הצעירים את ערכי המצוינות, ההתמדה, ההשקעה והחתירה העקבית למטרה. הגעת  
הילדים למסלול הנינג'ה וניסיונותיהם החוזרים ונשנים לעבור אותו בהצלחה עד שלבסוף יעשו זאת, יטמיעו  

זה יהיה אבן    מסלולתחושת ההישג והאמונה הכה חשובה בעצמם וביכולתם להשפיע על חייהם.    בהם את
חייהם    למסלולהמצוינות שיבחרו, ובעיקר יספק להם כבר מגיל צעיר, את התובנה שהאחריות    במסלולדרך  

 . נמצאת בידיים שלהם 
 

  . עידית חמל ,נכ"לית המועצהמראש המועצה, גיורא זלץ ו ישיר באופן  ותומכים מעורבים  המסלול בהקמת  
לכשיוקם  ביעו נכונותם לשיתוף פעולה אשר ה   הכנה לצבא ומדריכי עם ארגון "אחרי"   קשר קיים   בנוסף, 

 .   המסלול
 הפרויקט.  מרכיבי צ"ב מצגת המתארת את מ
 

 עיקרי מימון הפרויקט: 

 ₪.   810,000 כ  עלות הפרויקט: •

 ₪.  200,000(: וחלק משנה זו  2020 שנת  מועצה חלק הציבור מתוך תקציב ההשקעות )תב"ר  •

 ותרומות מהארץ ומחו"ל.  ( שרד החקלאותצה )מועהמ  תמיכתמורכב י  המימון שאר  •

במקביל, כאמור, מתקיימת פעילות לגיוס   )כולל חלק הציבור(.  ₪.  535,000לטובת הפרויקט מו עד כה אוג •
 כספים מתרומות )בארץ ובחו"ל(. 

בהתאם להנחיות התמיכות )משרד החקלאות והמועצה(, אנו נדרשים לבצע את הפרויקט עד לתאריך   •
 . טרם תפקע לכספי משרד החקלאות   את ההרשאהלנצל , כדי  31.12.2021

 
, בהתאם לנוהל ההשקעות ולמסגרת הזמן  כעת  על כן, אנו מבקשים להביא לאישורכם את ביצוע הפרויקט

שלב א מתחם הכושר וההכנה   - ל. כמו כן, חשוב להדגיש, שייתכן וביצוע הפרויקט יהיה מודולרילעי לביצוע 
 . מימון ם להשגת התרומות להשלמת הא לצבא, שלב ב' נינג'ה, בהת 

 
 )קישור: נקיים מפגש זום  17:30בשעה  (10.6.2021ביום חמישי הקרוב )

https://us02web.zoom.us/j/9343199124בו נציג את הפרויקט. מיד אחרי המפגש תפתח הקלפי  ( ו
ביום שישי בין השעות  תהיה פתוחה קלפי במזכירות  ל )  12:30 -עד ליום שישי ב   להצבעה  תהאלקטרוני

8:30-12:30 .) 
 הראשונה: למצביעים בפעם 

או דרך קישור המסרון   לכפתור "הצבעה דיגיטלית"   –תוכלו להיכנס לאפליקציה  עם סיום מםגש הזום 
 הזינו:   שישלח אליכם בעת פתיחת הקלפי. 

 ספרות(  9ת"ז ) – שם משתמש 
 ספרות(  9ת"ז )  –סיסמא 

לקבלת    ספרות )המתינו 4לאחר הזנת שם המשתמש והסיסמא, ישלח אליכם מסרון עם קוד אימות בן 
 הקוד( 

 והיכנסו לקלפי.  -הזינו אותו  
 בצעו את בחירתכם, אשרו אותה והמתינו לאישור קליטת ההצבעה. 

 
 בברכה, 

 מנהל אג"מ  - שלמה ווייניש                               יזם הפרויקט -  שי זיו 

https://us02web.zoom.us/j/9343199124

