
 מיקום הצרכנייה
 

"ככר העיר הישנה" )רחבת המכולת/מזכירות( היא מקום שקט, מקסים, נגיש, פשוט, נעים, ונטוע בקרקע ובהיסטוריה של היישוב. יש לו 

אופי ויש לו שימושים. גם הכנסות יש ממנו. להרוס אותו כי חייבים כרגע)?( שכונה זה דבר אחד. להרוס אותו מתוך אמירה שהוא אסופת 

 .מבנים מכוערים? טעות גדולה וכואבת

 

אם יש מבנה ביישוב שפיזית *אינו* מתאים לשמש כצרכנייה הרי זהו מועדון החברים הנוכחי. איפה המחסן האחורי עם גישה למשאיות? 

שבקדמת  איפה הנגישות לקלנועיות? איך זה לסחוב שקיות מצרכים ועגלת תינוק במדרגות לרכב שחונה למעלה? הרחבה ללא הרכבים

 ?זה לא טריוויאלי! וזה נהדר. לשנמך אותנו למכולת שבקדמתה נעות משאיות -המכולת היום היא מקום בטוח לילדים 

אפשר לבצע התאמות ולשפר חלקית, אבל ככה לא בונים חומה. להעביר לשם את הצרכנייה תהיה בכיה לדורות. אלה מהלכים שלעולם 

 .המכולת למיקום חליפי, אבל כחלק מתכנון כולל והולםאינם זמניים. אפשר וצריך להעביר את 

 

הפלאפל ניזון מהמכולת ולהיפך. הפאב נשען על המכולת בנושא האספקה והקירור. לכל פעילות שיש בה מזון הקרבה למכולת היא ברכה 

 .לכל הבעלים ולכל הלקוחות

 ות?בתי וכעסים. מה הקשר בין זה לחוגים, טקסים ותרבפוטנציאל למפגע סביה? להכניס ממכר מזון / פאב / קפיטריה למבנה הקהיל

גם שעון ופעמון ומאפיה היו בו. משום מה ביישובים הקהילתיים שהן  פעם בכל כפר קטן היה גרעין של מסחר זעיר כזה. ככר העיר.

ם ומסיבות, למעשה המצאה צעירה יחסית שמבחינות רבות טרם הבשילה, שכחו את הפונקציה הזו שמייצרת קהילה לא פחות מטקסי

 .כולם עושים לנו טוב ומחברים אותנו יחד -שוק האיכרים   יותר מהם. תראו איך פרסקו, פיצה גדי ושמחה, הפאב, פלאפל שפי,

ביודפת הצליחו לייצר כזו. כדאי לנו לתכנן כזו משלנו ולהרוס את המקום הנוכחי רק כשתהיה לנו חלופה. לא יקרה כלום אם זה יקרה 

 .בעוד עשור

 

 ?מה אני מציע לוועד הבא להחליט

מועדון החברים הישן לכשיתפנה יארח את כל הפונקציות הבאות יחד: ספריה )גדולה ומרווחת(, מועדון ותיקים, מקום מפגש  .1

לוועדות )מאד חסר היום(, מועדון בוקר לאימהות ועגלות ילדים )בוודאי לימים הגשומים כשפרסקו לא נותן את המענה הנהדר 

זה גם צמוד למרפאה ולגנים! יתרון גדול..(, מספר שולחנות לעזרה בשיעורי בית שהוותיקים יחנכו בעתיד, שעת  -נותן היום שהוא 

 ?סיפור, פינת ג'ימבורי קטנה

 .המכולת העתידית תקום במבנה קל וזול .2

נגישות שטוחה  המכולת תמוקם במבנה שבקרבתו חניה רחבה, עם מחסן אחורי, עם גישת משאיות בטוחה מאחור, עם .3

 .לקלנועיות, עגלות, בעלי מוגבלויות, עם בטיחות להולכי רגל וילדים

המיקום יתוכנן כך שבצמוד למכולת יוכלו לקום ולהתנהל יוזמות נוספות, פשוטות מאד ומקומיות מאד, הקשורות למזון ושתיה.  .4

 .פאב. פלאפל. בית קפה. מסעדת פועלים. מאפיה. פיצה -כגון 

כזה ואישורו, הצרכנייה תמשיך לפעול במיקומה הנוכחי ואיתה יושארו כל מבני ככר העיר הישנה ואולי גם  עד תכנון מרחב .5

 .הקרוואנים שיתרונם רב במספר היבטים

המזכירות )לכשתתפנה( תושכר ליוזמה שתספק ארוחת צהרים פשוטה לילדים החוזרים מביה"ס/מבוגרים שעובדים ביישוב וכן  .6

צמאים אלא אם מישהו ירים יוזמה כזו באופן פרטי בשטחי המשק שלו )יש הרבה דרישה למרחב קטן תופעל כמרחב עבודה לע

יספק גם שירות לקהילה וגם הכנסה ליישוב, עד שיוגדר  -לעבודה אישית עם חברה אנושית מסביב ואולי קצת שירותי משרד( 

 .מרחב חליפי למכולת והשאר

 

החברים הוא טעות גדולה. אשמח כתושב שנשקיע את המרץ שלנו בלהפוך דברים לטובים משהם בקיצור, לזרוק את המכולת למועדון 

 .היום ולא לקחת אותם שני צעדים אחורה

 

 דביר


