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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  2אפריל 2102

תושבים יקרים,
בחוזר החודשי אנו נשתף אתכם בכל הפעילות של הועד המקומי כפי שנעשה עד היום.
להלן מקבץ מהפעילויות המרכזיות שהתקיימו במושב בחודש האחרון:

חינוך
הרחבת מרכז הלמידה:

בקרוב יפתחו  2כיתות חדשות במרכז הלמידה 
שיתוף פעולה משולש בין הועד המקומי ,ועד האגודה ומחלקת החינוך במועצה ,הוביל להעמדת
תקציב נוסף לטובת הרחבת הפעילות של מרכז הלמידה.
כועד נפעל ונשקיע תמיד לעתיד חינוך ילדינו ונקדם כל פעילות חינוכית הנערכת במושב.

על שוטרים וילדים -יום השוטר

יום פעילות עשיר נערך בגני הילדים במסגרת קשרי משטרה וקהילה.
במסגרת שיתוף הפעולה עם שוטר הקהילה ,נערך בגני הילדים יום קהילה משטרה  ,הגיע צוות
נרחב של כלבן ,חבלן ,רכב ממוגן וכבאית ,הילדים קיבלו הסבר על עבודת השוטרים והתרגשו
מאוד ,אנו מודים לשלום נגר ודודו רוזנטל על שיתוף הפעולה עם המושב.

תרבות וספורט:
טיולי משפחות

כבכל שנה גם השנה המשכנו את המסורת ויצאנו לטיולי משפחות בפורים ופסח.
בפורים נסענו לאזור בארי ,טיול מרהיב של פריחות ,צבעים וריחות שלאחר החורף ובפסח נסענו
לאזור חוף הבונים ,ערכנו תחרויות בישול בטבע וחזרנו עייפים אך מרוצים והכי חשוב ,מחכים
כבר לטיול הבא...

פורים שמח – מופעים ותחפושות.
את חג פורים חגגנו בהפנינג משפחות עם תחפושות ססגוניות ומושקעות,
הילדים וההורים נהנו ממופע "המלך שניר" וסדנת תיפוף על פחים וחביות בכל הגדלים וכרגיל
סיימנו עם ארוחה חגיגית וטעימה.

יום השואה:
טקס יום השואה נערך ע"י הנוער שהשקיע וערך טקס מרגש במיוחד,
תודה למרים אוזן וכרמל המד"בית שניצחו על הכנת הטקס.

יום הזיכרון:
כמדי שנה נערך טקס יום הזיכרון במושב ,הטקס היה מכובד וברמה גבוהה בהשתתפות תושבי
המושב ומשפחות שכולות ,המסר העיקרי היה "במותם ציוו לנו את החיים" ואנו נמשיך לדאוג
שלעולם לא ישכחו.
תודה רבה לזיוה מנוחין שככל שנה מנהלת את הטקס במקצועיות רבה.

אירועי יום העצמאות:
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חגגנו לראשונה השנה את ערב יום העצמאות במושב בשיתוף עם מושב שער אפרים.
לאחר סקר שערך הועד בקרב תושבי המושב ובו הוחלט ברוב קולות לערוך השנה אירוע ערב.
נערך אירוע חגיגי שכלל ,מופע זיקוקים ,מתקני לונה פארק ,דוכני אוכל וצעצועים ובנוסף מופע
מרהיב של ילדים ומבוגרים על הבמה.
אנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה ולכל מי שלקח חלק בהכנה ובמהלך האירוע ולכל
התושבים שפרגנו במהלך ואחרי האירוע .
תודה מיוחדת לאילת גלם רכזת התרבות שמובילה את התרבות במושב בהצלחה גדולה.

ועדת ספורט יוצאת לדרך !!!

ועדת הספורט תחל את פעילותה ותתכנס כבר בימים הקרובים .
בחוזר האחרון קראנו לתושבים לבוא ולהיות חלק בועדת ספורט שמטרתה לבחון דרכים
להטמעת הפעילות הספורטיבית בקרב תושבי המושב ,לשמחתנו הרבה ההיענות הייתה גדולה
ותושבים רבים גילו עניין בנושא ,אנו ממשיכים ומזמינים את התושבים לשלוח למזכירות כל
הצעה  /בקשה בנושא.

אבטחה וביטחון:
גדר היקפית ודרך הביטחון:

הושלמו עבודות תיקון הגדר ההיקפית שנפגעה בסערה האחרונה ,כמו כן שופצה דרך הביטחון.
החקלאים מתבקשים לשמור על הגדר ודרך הביטחון במסגרת עבודתם בשטח.

פעילות רב"ש ומג"ב:

במסגרת אירועי יום העצמאות השתתף כוח משטרה ומג"ב באבטחת האירוע,
אנו מודים לכל הציבור על שיתוף הפעולה ועל ההקפדה על שמירת הסדרי התנועה והביטחון
וכמובן לכוחות הביטחון שליוו את האירוע.

ניקיון גינון ואיכות סביבה:
מושב ניצני עוז הינו מושב ירוק ונקי שכיף לגור בו
אנא הקדישו מחשבה נוספת בטרם השלכתם פסולת בשטח ציבורי.





איסוף גזם מתבצע ע"י המועצה רק בימי א' ורק מפינות הגזם – אין איסוף מהרחוב.
בעת השלכת הגזם אנא הקפידו להניח את הגזם בתוך פינת הגזם ולא בסמוך לה.
לפני גיזום חריג יש לתאם פינוי מול מזכירות המושב.
פסולת כבדה כגון ספות ,מזרנים ,שולחנות וכיו"ב – לזרוק אך ורק בפינת הגזם המרכזית
הסמוכה לתחנת הדלק.

רק בשיתוף פעולה של כולנו נוכל להמשיך ולשמור על איכות חיים ומושב מטופח.

מידע והודעות לציבור:
רחוב "הבוסתן"

לפני כמה חודשים התכנסה ועדה בראשות חברת הועד מירב טולדנו ונציגים משכונת ההרחבה
החדשה במטרה לבחור שם לרחוב בשכונה.
הועלו מספר אופציות לשמות עם הקפדה על קו מנחה והמשכיות של אופי השמות הקיימים היום
במושב :ערוגות ,אלומות ,רגבים ,דרך השדות והפרחים.
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השם שנבחר והיה מקובל על כל הנציגים שהשתתפו בישיבה הוא – "הבוסתן" וזאת לאחר חשיבה
מעמיקה והתייחסות למיקום השכונה אשר גובלת במטע של עצי פרי – בוסתן אשר ניטע לפני כ-
 01שנים ע"י ילדי ותושבי המושב והיום הם נהנים מפירותיו.
הועד פנה למועצה ולמשרד הפנים לקבל אישור על השם הנבחר.
היום עדכנו במערכות משרד הפנים את הרחוב "הבוסתן" – סמל רחוב  011בישוב ניצני עוז.
התושבים הגרים ברחוב זה יוכלו להירשם בלשכות משרד האוכלוסין הקרובה בכתובת זו החל
ממחר.
הועד הזמין שלטי רחוב שיותקנו בזמן הקרוב.

קופת חולים כללית:

נציגי ועד מקומי וועד האגודה הוזמנו לפגישה במשרדי קופת חולים בהשתתפות מנהלת המחוז,
קופת חולים מעוניינת לסגור את סניף קופת חולים במושב מאחר שלטענתם הסניף לא ריווחי.
בפגישה הבהרנו את החשיבות הרבה במתן השירותים של הקופה בפרט לותיקי המושב שלא פעם
מתקשים להגיע למרפאות שמחוץ למושב.
לשמחתנו הצלחנו לשכנע את נציגי הקופה לבצע חשיבה נוספת ולמצוא פיתרון שיאפשר לתושבים
להמשיך לקבל שירותים במושב.
עירבנו את ר' המועצה ובחודש הבא תתקיים פגישה נוספת עם ר' המועצה ועם מנהלת המחוז של
קופת חולים.

תקשורת:
במטרה לייעל ולשדרג את התקשורת בין הועד לתושבים ,הוחלט להשתמש בשירות מקצועי
שיבנה תהליכי עבודה מסודרים וישדרג את תוכנת המיילים ואתר המושב..
נבנה נוהל עבודה מסודר שישמש את הועד בשנים הקרובות ואף נפתח דף פייסבוק .
את האתר ודף הפייסבוק יתחזק קובי פובלוצקי באופן שוטף.
אנו מבקשים להודות לקובי ועידו סלע על העזרה והתמיכה לקידום נושא חשוב זה.

ונדליזים:
לאחרונה אנו עדים לתופעות ונדליזים של בני הנוער ,במגרשי הספורט ,בבית העם ואף בגני
הילדים .הועד יחל בפעולות הסברה ,אך עם זאת יפעל למיגור התופעה.
רק בשיתוף פעולה של ההורים והילדים נוכל לפעול לחיים בטוחים יותר.

השתתפות באבל:

משתתפים בצערה הכבד של משפחת מימון במות אב המשפחה יעקב מימון ז"ל מותיקי ומקימי
המושב.
משתתפים בצערו הכבד של חברינו ניסים ברבי במות אביו.
משתתפים בצערה הכבד של משפחת ענטר במות האב שלמה ענטר ז"ל ממייסדי המושב.
שלא תדעו עוד צער.

אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה
רונן חיון -יו"ר

1254445250

רועי מימון

1252000000

גלי סילס

1250601100

ניסים ברבי

1212661601

מירב טולדנו

1250452220

