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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  -4ספטמבר 3102

תושבים יקרים,
שנה טובה ומתוקה ,שנת צמיחה ועשייה ,הצלחה
והגשמה ,בריאות ואושר.
בחוזר זה אנו נשתף אתכם בכל הפעילות השוטפת במושב.
להלן מקבץ מהפעילויות המרכזיות שהתקיימו במושב בתקופה האחרונה.

תרבות נוער וספורט:
מרכז חוגים -חוגים ונהנים "שערי עוז"
במהלך חודש אוגוסט נערך הפנינג חוגים משותף לניצני עוז ושער אפרים.
השנה לראשונה מערך תרבות וחוגים משותף לניצני עוז ושער אפרים .שיתוף הפעולה בין
המושבים יאפשר הבאתם של יותר חוגים איכותיים ובכך יגדיל משמעותית את מגוון החוגים
ופעילויות התרבות העומדים לרשות התושבים במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.
חולקה חוברת חוגים בתיבות הדואר ובה מגוון רחב של תחומי עניין לכל שכבות האוכלוסייה.
אנו מקווים כי תמצאו בחוברת זו מענה ראוי לכל המשפחה.
כמו כן יתכנו שינויים בזמנים ובנוסף יתווספו חוגים שלא מופעים בחוברת ,אנא התעדכנו
במיילים הנשלחים ובפייסבוק ובנוסף תמיד ניתן לפנות למזכירות הועד לבירור נוסף.
שיעורי חשיפה:
במהלך ספטמבר החלו שיעורי חשיפה לחוגים השונים על מנת להיערך לפעילות ע"פ הגילאים ישר
לאחר החגים.
על מנת להעשיר את החינוך ותרבות הפנאי במושב ,אנו צריכים את תמיכתכם ועזרתכם בהרשמה
מסודרת לחוגים ובנוסף נשמח תמיד לקבל משוב על החוגים המתקיימים במושב.

מועדון נוער:

מועדון הנוער במקלט בית העם פעל בתקופת החופש הגדול במתכונת כמעט יום יומית ,ילדים
ונוער העבירו את זמנם הפנוי ונהנו מבילוי משותף עם החברים ,במשחקי חברה ,משחקי שולחן
ומפגש עם חברים.
עם סיום החופש הגדול ,המועדון יפעל בשיתוף עם תנועת הנוער ויתקיימו בו פעילויות לכלל
הנוער.
המועדון יפתח  3פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים והערב לפעילות לנוער ועוד יומיים לפעילות
תנועת הנוער.
תושבים הרוצים לתרום מזמנם ולהעביר הרצאה בכל נושא שיכול לעניין את הנוער ,מתבקשים
לפנות למזכירות הועד לתיאום.

בית ראשונים:

בהמשך לקול קורא של משרד החקלאות לקבלת תקציב לשיפוץ בית הראשונים ,ולאחר שהוכנה
פרוגרמה ותוכנית לבית הראשונים אשר הוגשה למשרד החקלאות ,אושר תקציב של כ05.555-
לסיוע בשיפוץ ופיתוח מבנה לבית ראשונים במושב.
ועד מקומי רוצה להקים צוות מכלל תושבי המושב אשר ייקח חלק בחשיבה מעמיקה ומקצועית ,
חשיבה אסטרטגית על אופן הפעלת המבנה ,צרכים ,קהל יעד וכו'.
כל תושב שמעוניין לקחת חלק ולהיות שותף בקבלת ההחלטות ,מתבקש לפנות למזכירות הועד
ואנו נזמן אותו למפגש שיתקיים.

אירועי תרבות:

סיור סליחות:
לקראת ראש השנה ,נסענו לסיור סליחות בירושלים ,הסיור שילב את העיר העתיקה והעיר
הקדומה ,באווירה מוסיקלית ,עברנו דרך שער יפו אל עבר עיר דוד וסיימנו בכותל המערבי.
סיור הסליחות הפך למסורת בניצני עוז.
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הרמת כוסית לראש השנה:
נערכה הרמת כוסית לכבוד ר' השנה בהשתתפות כל המתנדבים שמשקיעים במהלך השנה
בפעילויות השוטפות במושב ,יישר כוח לכולם ותודה למשפחת סילס שאירחו את כולם בצורה
חמה ולבבית.
סדנת קישוטי סוכה:
נערכה סדנא להכנת קישוטי סוכה ,ילדים הכינו קישו
טיול משפחות:
בחול המועד סוכות ביום א' ה ...2-נצא כמיטב המסורת לטיול משפחות לאזור הכרמל ונטייל
בנחל ספונים ,נלך בחורשה ים תיכונית סבוכה ויפיפה.
מהרו להירשם !!

תנועת הנוער:

לאחר שלוש שנים כמדריכת הנוער של המושב ,סיימה כרמל כרם את תפקידה והעבירה את
השרביט לשלומי פרץ מדריך הנוער החדש בן מושב ניצני עוז.
אנו רוצים להודות לכרמל על עבודתה המסורה עם הנוער והקהילה ,על ההשקעה והתרומה הרבה
לפעילויות הנוער במושב .מאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה .ולשלומי נאחל בהצלחה רבה
בתפקידו החדש והמאתגר.
סיימנו קיץ משמעותי ומלא באירועים ,נפרדנו משכבת י"ב שיוצאת לדרך חדשה ,שש בנות יצאו
לשנת שירות וכלל השכבה על סף גיוס לצה"ל ,יישר כח ובהצלחה לכולם.
כמו כל שנה אנו נפרדים מהגרעינרים שלנו -עידו לבקוביץ ושיר קרן ,מאחלים להם בהצלחה
בהמשך דרכם ומודים להם על השקעתם ותרומתם לקהילת ניצני עוז.
הגרעינרים החדשים הם :שי שלג וקורל יוסף ,מאחלים להם שנה מוצלחת.
פעולות הנוער מתקיימות כל יום ג' ומחולקות ע"פ הגילאים.
מועדון פתוח :בימי שני וחמישי בין השעות .00:55-.5:35
ביום ג' ה 0..2-יתקיים חג מעלות מועצתי לכיתות ד' -ח' במושב נורדייה.
מאחלים לכל הנוער הנהדר שלנו ולשלומי המד"ב שנה טובה ומלאה בחוויות ואירועים.

ועדת ספורט:
ועדת ספורט תגיש בקרוב את המלצותיה לפעילות הספורט במושב שלא במסגרת חוגי הספורט
שהחלו לפעול בתחילת השנה.

כמו כן רשמו ביומנים :יום ספורט לכל המשפחה ביום ה' ה01.01.01-
נפגשים בשעה  ,03:11פרטים בהמשך...
אבטחה וביטחון:
פעילות רב"ש ומג"ב:
נערך מטווח בהשתתפות חמישה חברי כיתת הכוננות של ניצני עוז .כל הכבוד למשתתפים!
אנא הקפידו על הפעלת אזעקות בבתים לקראת החגים ועדכנו על כל פעילות חשודה במושב.
יש לציין שערנות התושבים הורידה משמעותית את מספר הפריצות במושב.

ניקיון גינון ושיפור פני הכפר

איסוף גזם:
איסוף הגזם מתבצע ע"י המועצה רק בימי א' ורק מפינות הגזם.
שימו לב!!! בתקופה הקרובה תחל אכיפה מוגברת ע"י פקחי המועצה למשליכי הגזם שלא
בעמדות הגזם ,אנא הקפידו לתדרך את הגננים הפרטיים להשליך את הגזם רק בעמדות הגזם.
אנא הקדישו מחשבה נוספת בטרם השלכתם פסולת בשטח ציבורי.
 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.
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פסולת בניין:
חל איסור להשליך חומרי בנייה בעמדות הגזם
לאחרונה היו מקרים של השלכת פסולת בנייה בעמדות הגזם -נציין שהקנסות לזריקת פסולת
בנייה הם גבוהים וחבל.
רק בשיתוף פעולה של כולנו נוכל להמשיך ולשמור על איכות חיים ומושב מטופח.

מידע והודעות לציבור:

ברזיות:
הותקנו ברזיות בגינות הציבוריות לרווחת התושבים אחת הותקנה בדשא במרכז המושב והשנייה
בגינה הציבורית בשכונת ההרחבה.
לוח שנה -תשע"ד:
לקראת החג ,חולקו ע"י הנוער בכל הבתים לוחות שנה לשנת תשע"ד .בלוח שנה תוכלו להתעדכן
בכל האירועים השונים במהלך השנה.
משפחה שלא קיבלה את הלוח מוזמנת לפנות למשרדי הועד ואנו נדאג לכך.
תעריפי מים:
ועד מקומי פנה לועד האגודה בבקשה לקבל הנחה בתעריפי המים להשקיית הגינון הציבורי,מאחר
ששטחי הציבור במושב הם גדולים ואחזקתם היא מרכיב גדול בתקציב השנתי של הועד המקומי.
ועד האגודה החליט להיענות לבקשה ונתן הנחה בעלויות המים.
אנו מודים ליו"ר ועד האגודה נפתלי זר אביב ולחברי האגודה על שיתוף הפעולה.
כיתה נוספת בחטיבה צעירה בבית הספר לב הפרדס:
השנה נפתחה כיתה נוספת בחטיבה הצעירה ,צעד זה יתרום רבות לרווחת התלמידים והמורים
ויאפשר אווירת לימודים טובה יותר.
תודה לאלי אטון שטרם רבות במאבק על פתיחת כיתה נוספת.
ועדת תקשורת:
ועדת התקשורת שהחלה את פעילותה מגבשת בימים אלו את חזון הועדה שעיקרה הוא חיבור
הקהילה למידע שוטף ,אוטומציה של תהליכים בתחום המחשוב ,חיסכון בנייר והעברת מידע
בצורה אלקטרונית ,הוזלה של עלויות התקשורת מול החברות השונות ,לוחות מודעות אלקטרוני
ועוד.
במסגרת הועדה נערכה תחרות תמונות בפייסבוק על מנת ליצור ערוץ תקשורת נוסף בין התושבים
למידע שנשלח מהועד המקומי.
בתחרות במקום הראשון זכה עדן צרף שהשיג  00ליקים לתמונת הגינה המדהימה ואף תרם את
הפרס בשווי  ₪ 055לגן הילדים של המושב .כל הכבוד!
שימוש ברובי אוויר:
לאחרונה אנו עדים לתופעה של בני נוער שמשחקים בשעות אחר הצהריים עם רובי אויר עם כדורי
גומי ,המשחק מסוכן מאוד ויכול לפגוע בילדים בצורה קשה .אנא הסבירו לילדים ומנעו מהם
משחקים מסוג אלו.

איחולי מזל טוב:

למשפחת אטון לנישואי הבן אומרי ,למספחת סויסה לבר המצווה של יוסף דוד,
למשפחת ישי לנישואי הבן צח,

השתתפות באבל:

משתתפים בצערה של משפחת סופר במות האב יורם סופר ז"ל ,שלא תדעו עוד צער.
אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה
50.444.0.0
רונן חיון -יו"ר
רועי מימון

50.0020202

גלי סילס

50.0305500

ניסים ברבי

505033.30.

מירב טולדנו

50.04.0002
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