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תקשורת

• דיוור שבועי לתושבים
• לשיתוף מידע וחדשותאתר אינטרנט -  : kfaruria.com

• Kfar Uriya  - כפר אוריהדף פייסבוק

...ובקרוב  
• לנייד  sms הודעות

• שלט לד בכניסה למושב



שיפור פני הכפר



שיפור פני הכפר - 2016

:מטרות
לשקם גינות קיימות, ✓

 להקים גינות חדשות,✓

לחדש ולשפר תשתיות,✓

להרחיב את שטחי הפנאי והספורט,✓

לשלב את הקהילה בעשייה.✓



נטיעות ברחוב הראשישיפור פני הכפר –  



החייאת המגרש הישןשיפור פני הכפר –  



הקמת גינות ברחבי המושבשיפור פני הכפר –  

למושב כניסה מרכז  המושב



(המשך)הקמת גינות ברחבי המושב שיפור פני הכפר –  

מזכירות

מקלט

מרכז המושב



בטיחותשיפור פני הכפר – 

✓ ! עבודות ריבוד כביש הכניסהכביש גישה חדש
למושב יצאו השנה אל הפועל לאחר מאמצים רבים
ושיח של הוועד עם משרד התחבורה  וחב' נתיבי
.ישראל



תשתיותשיפור פני הכפר – 

העבודו
ת

טקס
הסיום

✓ זכינו! השנה בוצע פרויקט שיקום ציורי הקיר
אשר  מומן ונוהל ע"י המועצה לשימור אתרי
מורשת בעלות כוללת של כ-300,000 ש"ח



אנדרטת זיכרוןשיפור פני הכפר – 

פרויקט שיקום האנדרטה  נוהל ע"י הוועד        

.ומומן ע"י היחידה להנצחת חללים במשרד הביטחון     
...לפני

...אחרי



תשתיות מבניםשיפור פני הכפר – 

"הכשרת המקלט לדרישות "יד חריף

עם תקרה אקוסטית, מיזוג אויר וצביעה 

חדר מוזיקה ופאב קהילתי (גן רימונים לשעבר)מועדון חברים 

   מבנה גן רימונים שימש עד לשנה שעברה כגן ילדים,

   השנה המבנה שופץ והוכשר למס' שימושים:

מועדון ותיקות הכפר•

משחקיית חורף לילדים•

הרצאות מבוגרים•



תשתיות ומבניםשיפור פני הכפר – 

התקנת רצפת פרקט

לצורך חוגי התנועה והספורט

(ספרייה וחדר שרות)בית העם חדר מחול-בית המייסדים

 שדרוג הציוד בספרייה.✓

ובניית חדר שרות על  הבמה✓

לשימוש הצגות, מופעים ואחסנה.

מגרש הכדורסל
שדרוג מע' החשמל



תשתיות ופיתוחשיפור פני הכפר – 

לפני

...אחרי

לפני

...אחרי

במהלך השנה הקמנו מסלעות במגרש הכדורסל ובבית המייסדים במטרה✓
לפתור את בעיית הסחף בימי הגשם.



גן המשחקיםשיפור פני הכפר – 

תכנון
אדריכלי

תכנית
קונסטרוקציה

...רגע לפני
.



שיפור פני הכפר – רעיונות לפרויקטים בשנת 2017

• .סיום עבודות בגן המשחקים

• .התקנת שילוט רחובות

• המשך שיקום תשתיות והקמת גינות חדשות

• ....הצעות המשתתפים



...מתנדבים בשנת 2016



הרצאות, נטיעות ותשתיות  ...מתנדבים בשנת  2016



אות
!המתנדב



"יד חריף"

'טל בן אור- 5  דק



כפר אוריה

: שיעורי פסנתר, גיטרה, תופים, פיתוח קול, חליל צד, חלילית, צ'לו.מוזיקה
39סה"כ רשומים:

 זמרות.15: מקהלת שירה  - מונה כ- מבוגרים

, היפ הופ – כיתות ג-ד4-6: ג'אז לכיתות ג-ד,  טרום מחול – גילאי מחול
בלט קלאסי וקבוצת היפ הופ  נסגרו עקב מס מועט של משתתפות

21סה"כ רשומים 

 לגיל הרך:ספורט אתגרי
 ילדים.34 קבוצות גיל, סה"כ 3מחולק לפי 

 ילדים מגיעים לכפר אוריה מישובים אחרים.20כ – 

" קצת נתונים על החוגים  ...יד חריף" 2016



" קצת נתונים על החוגים  ...יד חריף" 2016

תרום

: עיצוב ופיסול בנייר לכיתות א-ג, רישום וציור לכיתות ד-זאמנות
9סה"כ רשומים: 

: לגו הנדסי לכיתות א-דמדעים
15סה"כ רשומים: 

 ילדים מגיעים לתרום מישובים אחרים.10כ – 
מבוגרים:

11נגרות סה"כ רשומים: 
 תלמידים מגיעים מישובים אחרים לקבוצת נגרות.8

צלפון

 קבוצות בחלוקה לגילאים כיתות א-ב, כיתות ג-ו.2 :תיאטרון
18סה"כ רשומים: 

: נסגר עקב מיעוט משתתפיםהתעמלות אקרובטית

163סה"כ רשומים (ללא החוגים שנסגרים): 



" קצת נתונים על החוגים  ...יד חריף" 2016

:חוגים שעומדים לקראת פתיחה
סדנת פיוטים- תעוז

ניה (תנועה) - כפר אוריה
 
 

:(תנועה יישובית (מספר היוצאים מכל ישוב לחוגים בישובים אחרים
5אשתאול – 

16כפר אוריה – 
7צלפון – 

2גיזו – 
6תעוז – 

6תרום – 
3טל שחר – 

1מסילת ציון - 



קהילה

'לירי נשילביץ - 5  דק



סיכום ארועי2016
קהילה ינוא

פברואר
מרץר

אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוס
ספטמט
אוקטוברבר

נובמבר
דצמב

ר

סוכימון
צופים

פורימון
צופים



הצגת ילדים

ערב יום הזכרון

יריד אביבקריאת מגילהפורימון

ארועי קהילה 2017
ינוא
פברואר
מרץר

אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוס
ספטמט
אוקטוברבר

נובמבר
דצמב

ר

מסיבת פורים
מבוגרים

ערב יום השואהמימונה

ערב יום
העצמאות

חגיגת שבועות



תנועת הנוער

'דורון אגמון-7 דק



תקציב

'איתן לומברד-7 דק



תכנון מול ביצועתקציב – 



דיווח של נציג הישוב במליאת המועצה מטה יהודה

'מוטי אליהו -5  דק



תודה
!


