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 4102ינואר  – 6' חוזר מס -משולחן הועד המקומי 

 

 ,תושבים יקרים
 

 .השוטפת במושבפעילות באנו נשתף  אתכם  זהבחוזר 
 .ויתקיימו במושבהמרכזיות שהתקיימו הפעילויות מקבץ מלהלן 

                  
 :וספורטנוער תרבות 

 
 :קי לוי'ג -הרצאה

, שנונהתתפו מספר רב של תושבים שנהנו מהרצאה הש, קי לוי בבית העם'התקיימה הרצאה של ג
 .מעניינת ומבדרת בנושא הומור ביהדות

 .אנו נפעל להביא במהלך השנה מספר הרצאות שיעשירו לנו את חיי התרבות
נרשמו מראש ואף המתיקו לנו את הערב בעוגות , אנו מודים לכל התושבים ששיתפו פעולה

 .טעימות
 

 "קפה תרבות"
 -בראשות מירב טולדנו ועדת תרבות י"מיזם חדש שהועלה ע, תרבות במושבבמסגרת פעילות ה

שיתוף התושבים המוכנים לתרום ולשתף את הקהילה בתחום עיסוקם ובידע שלהם בנושאים 
 .מוזמן לפנות אלינו ואנו נתאם הרצאה בנושא, כל תושב שמעוניין להרצות בתחום מסוים, שונים

 .....הרצאה ראשונה יוצאת לדרך
, ורוודהימטפלת בא -הרצאה מפי חגית אריאלי שיינפלד -ונה ואורח חיים ברוח האיורוודהתז

 .את האיורוודהובוגרת מכללת רידמן והמרכז הישראלי לרפ
 

 ?ינוארמה יהיה לנו בחודש 
 

 ו בשבט"אירוע ט
ו בשבט המשלב את ועדת "יתקיים אירוע המסורתי של ט 71:71בשעה  71.7.71-ביום שישי ה

 .הועדה לשיפור פני הכפר וועדת תרבות ,ספורט
פינות יצירה ולקינוח , צעדת ניצני עוז בשטחי המושב, ו בשבט בדשא הגדול"טקס ט: בתוכנית

 .נטיעות במפרצי הגינון
 

 בבית העם 41.0.02-יום שני ה -"פרח לב הזהב" -הצגה
 .נפגש כולם ונהנה מהצגה ופעילות בנושא, לקראת יום המשפחה

ומתברר שהרופאים , אבל כאשר אמו האוהבת נעשית חולה, ילד שובב ומלא חייםדניאלי הוא "
 ."שה הכל כדי למצוא את המרפא למחלתההוא עו לא יכולים לעזור לה

   .הצגה מוזיקלית בחרוזים שזורה בשירים מרגשים
 
 

 שלומי פרץ -תנועת הנוער
התבטל בשל ' ו-'כה של כיתות דטיול חנו. 'יא -'בתחילת חודש דצמבר נערך טיול חנוכה לכיתות ט

 .תנאי מזג האוויר ונערכה פעילות חמימה במועדון הנוער
 .התקיימו פעולות בנושא מובילי תרבות שהלכו לעולמם בארץ ובעולם

 .ו בשבט"וצעדת ט' בינואר מצפה לנו כנס ט
 . אחר הצהריים' פעולות הנוער מתקיימות כל יום ג

 .70:11-11:01ין השעות בימי שני וחמישי ב: מועדון  פתוחה
 
 

 אנו קוראים לכל התושבים לבוא ולקחת חלק בפעילות התרבותית במושב
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 :שיפור פני הכפר
 

 :גינוןטיפוח מפרצוני 
העבודות נעשות בשיתוף פעולה . ברחבי המושב חלו עבודות הפיתוח במפרצי הגינוןבימים אלו ה

 .יסים ברביעם הועדה לשיפור פני הכפר  בראשותם של גלי סילס ונ
 .ייקחו חלק תושבי וילדי המושב בשתילת הצמחים במפרצים, ו בשבט"במסגרת פעילות ט

אנו רוצים להודות לשמעון צרף ולמשתלת ורד השרון אשר מייעצים ותורמים בעשייה להצלחת 
 .פיתוח  המפרצים

 
 :ספסלים ואשפתונים

בי גיל הזהב שמטיילים ספסלים לאורך המפרצים לרווחת התושבים ובמיוחד לתוש תקנוהו
 .ממנוחה במפרץ נעים ומגונן הנותילועכשיו גם יוכלו  בשעות היום 

 :אשפתונים
 !אנא השתמשו בו, הותקן אשפתון נוסף בסמוך לספסל בגינת ההרחבה

 
 :וכלבים משוטטים צואת כלבים

ול ואת הכלבים במהלך הטיאנא הקפידו לאסוף את צ, אנו שוב פונים ומבקשים מבעלי הכלבים
 .מה שהורס לכולם את איכות החיים, המדשאות והמדרכות מלאות בצואת כלבים, עם הכלב

בעלי הכלבים מתבקשים לקשור , בשבועות הקרובים תחל אכיפה מוגברת כנגד כלבים משוטטים
 .את הכלבים או לדאוג שלא יצאו מחצרות הבתים

 
 :עמדת הדואר

ן בה צורך למתקן העיתונים העומד בסמוך להשליך את הניירת שאי, אנו פונים שוב ומבקשים
 .למבנה הדואר ולא להניח ליד תיבות הדואר

 .תושבים רבים משאירים את הניירת על הרצפה וזו מתעופפת לכל עבר ומלכלכת את הרחובות
       

 
 :מידע והודעות לציבור

 
 :אתר אינטרנט

 /http://www.noz.co.il  - החדש אנו שמחים להשיק את אתר המושב
 

י וועדת התקשורת "נבנה ונבדק ע, י אחת המעצבות המוכשרות בישראל ואופיין"האתר עוצב ע
 . שלנו

, מכשירי אייפד, האתר בנוי בכלים מודרניים עכשוויים והוא מתאים את עצמו למכשירים ניידים
 . מחשבים ועוד

ב כלים טכנולוגיים ומודרניים בתוך האתר ולהתאים את לשל, הוא יאפשר לנו לגדול ולצמוח
 . ולעתיד לבוא 1171עצמנו לשנת 

 
האתר ם ודילק ו רבותשפעל ולעידו סלע שקד לקובי, בראשות רועי מימון תודה לוועדת התקשורת

 התושבים והמושב ולבחינת צרכי
 

 :שלט דיגיטאלי
נה ופרסום לכל הפעילויות השוטפות השלט ייתן מע, טאלי במרכז המושביהשבוע הותקן שלט דיג

 .סף ועדכון יום יומי על הפעילות הנעשיתחיסכון בכ, במושב ויביא לשיפור השירות לתושב
 

 :י"צוות צח
, כפי שיוגדרו בהמשך, נועד לטפל במצבי משבר וחרום קהילתיים( י"צח)וות החרום היישובי צ

ם במדינה ולאור המצב הביטחוני וזאת על סמך הפקת לקחים מאירועים שקרו ביישובים שוני
 .י במושבים"לאחרונה החלה המועצה לקיים מפגשים על מנת לקדם את נושא צח. השורר בישראל

י אצלנו במושב שכלל  צוותים ממושבים נוספים ומטרת "התקיים אימון צוות צח 1.7.71בתאריך 
 .תרגול הצוותים באירועי חירום, התרגיל הייתה

 
 

http://www.noz.co.il/


          
 63824לב השרון . נ.ד –ועד מקומי ניצני עוז          
 www.noz.co.il:אתר     vaadoz@013net.net: ל"דוא  90-8186977: פקס   90-8186979: 'טל          

          ========================================================== 
 

 תקציב ועד מקומי לשנת 4102:
בשיתוף במשך החודשים האחרונים התקציב נבנה . 1171הועד אישר את מסגרת התקציב לשנת 

. ועל פיה נבחן ואושר התקציב לכל ועדה 1171הועדות השונות אשר הגישו תוכנית עבודה לשנת   
,שיפור פני הכפר הועד בשיתוף הועדות הגדיר מטרות ויעדים הבאים השנה לידי ביטוי בתקציב  

.תקשורתו ספורט, נוך ותרבותחי  
המטרות והיעדים שהצבנו , נושאים אלו הוטמעו בתקציב וביחד נפעל להוציא לפועל את החזון

.לפנינו  
 

 עמדת טעינה של חברת קווים:
תושב שרכש . בסמוך למזכירות הותקנה עמדה לטעינת כרטיסים לחברת האוטובוסים קווים

יס אשראי ניתן להטעין את הכרטיס ולעשות בו כרטכרטיס נטען יכול להגיע לעמדה ובאמצעות 
.שימוש חוזר  

 
 :איחולי מזל טוב

, למשפחת סויסה לבת המצווה של תהילה ולהולדת הנכד, של רםלמשפחת גזאלה לבר המצווה 
למשפחת מימון להולדת  .למשפחת אסייג להולדת הבן,  למשפחת בלאיש לחתונת בנכם אריאל

 .הבת
 

 :משתתפים בצער
ל מותיקות ומקימות "בן שושן ואלגרבלי במות עליזה כץ ז, בצערם של משפחת כץ משתתפים

 .המושב
 .שלא תדעו עוד צער

 
 

 4102-0241אריאל שרון 
לוחם , אריאל שרון שהיה מדינאי .של ישראל 00-השבוע הלך לעולמו ראש הממשלה ה

 .וממנהיגיה הבולטים של מדינת ישראל
 .דה רבה את תולדותיה של המדינהחייו של ראש הממשלה משקפים במי 

 תושבי מושב ניצני עוז אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם
 
 

 אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה 
 

 1111111110ר         "יו -רונן חיון
 

 1110001170     גלי סילס                                   1111707070רועי מימון               
 

 1110111110מירב טולדנו                                   1111001001ניסים ברבי             
 
   
 
 

 


