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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  – 01דצמבר 4102
תושבים יקרים,
ועד מקומי מאחל לכל התושבים

בחוזר זה ,נשתף אתכם בפעילות השוטפת במושב.
להלן מקבץ מהפעילויות המרכזיות שהתקיימו ויתקיימו במושב.

תרבות נוער וספורט:
מה היה לנו??
קפה תרבות:
במסגרת קפה תרבות ,נהנינו מהרצאה בנושא "הבריחה מהנאצים דרך הרי הפירנאים בתקופת
מלחמת העולם השנייה" מפי עוזרד חובב .ההרצאה הייתה מרתקת ואנו מודים לחובב.
תושבים המעוניינים לשאת הרצאה בכל נושא ,מתבקשים לפנות לאילת או למזכירות הועד.
יום ספורט:
יום ספורט זו שנה שנייה יצא לדרך ....השנה נרתמו להפקת האירוע הנוער המדהים בניצוחה של
מאי המדריכה הקהילתית שלנו ועשו תחנות מדהימות עם פעילויות שונות :קפיצה עם שק,
משיכת גלגלים ,קליעה ועוד המון הפתעות.
נערכה תחרות משיכת חבל בין הורים לילדים ומסתבר שהילדים שלנו כל כך חזקים שהצליחו
לקרוע את החבל ...סוף טוב הכל טוב!
את יום הספורט הנחה עמית אביגדור מועדת ספורט שדואג לנו לרוח הספורטיבית ולאורח חיים
הבריא כל ימות השנה.
לקינוח כמובן נהנינו מקלמנטינות טריות וטעימות ומיוגורט עם גרנולה ,הכל על טהרת הבריאות.
חולקו תעודות השתתפות ,מדליות וחולצות דרייפיט לכל המשתתפים.
להתראות בשנה הבאה!
יום ספורט לגמלאים:
כמדי שנה מושב ניצני עוז מארח את גמלאי המועצה לפעילות יום ספורט מושבית .ביום חורפי,
אך שטוף שמש הגיעו כ 111-גמלאים לפעילות ענפה ומגוונת במתחם הדשא ובית העם.
התוכנית הייתה מגוונת ונערכו סדנאות אולימפיאדה למוח ,יוגה ,הליכה נורדית ,בדיקות שמיעה,
סדנת טיפוף על הגוף וכמובן ארוחת בוקר כמו שרק בניצני עוז יודעים .להתראות בשנה הבאה!
הצגות ילדים:
"שבת הזהב" של תיאטרון אורנה פורת הגיעה גם אלינו ,בכיכובו של השחקן גיא ברכה תושב ניצני
עוז ,ההצגה הייתה מוצלחת מאוד והילדים נהנו.
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מה יהיה לנו בחנוכה?
מסיבת חנוכה:
חפש את המטמון -משחק מרתק ומאתגר לכל המשפחה ,יום שישי ה 11.11-בשעה  11:11במתחם
הדשא.
טיול משפחות:
טיול חורף לאזור בית שמש ולאורכו של נחל דולב ,יום ראשון ה .11.11-נשארו עוד כמה מקומות
מהרו להירשם.
ערב עיון:
ועד האגודה מזמין את התושבים לערב עיון בנושא סיפורים מהחיים על "משפחה ונחלה" ,פיצול
נחלות ,סוגיות בהורשה ,בניית בית שני ושלישי בנחלה .הערב יתקיים ביום רביעי ה 11.11-בשעה
 11:11בבית העם.

חג אורים שמח

ביטחון:
גדר ביטחון:
בימים אלו הסתיימו העבודות בגדר הביטחון ,נוספו כ 011-מ"ר של גדר חדשה ,ועד מקומי יפעל
להמשך עבודות החלפת הגדר.
אימון כיתת כוננות:
כיתת הכוננות של המושב ביצעה יומיים של אימונים שעברו בהצלחה רבה ,יישר כח לאילן הרב"ש
שלנו וחברי כיתת הכוננות.
טלפון רב"ש:
טלפון של אילן הרב"ש הוחלף ,אנא עדכנו את המספר החדש100-2811260 :

שיפור פני הכפר:
כלבים משוטטים:
תופעת הכלבים המשוטטים ממשיכה ומטילה אימה על עוברי אורח!!
בעלי הכלבים ,הנכם מתבקשים לקשור כלבים או לדאוג שלא יטיילו מחוץ למגרשי הבתים ,ישנם
תושבים שלא יכולים לצעוד בערבים ,ילדים הפוחדים לצאת מהבית ולהגיע לשיעור במרכז
המושב.
קהילת ניצני עוז היא קהילה מאוחדת ומתחשבת ורק כך נוכל לחיות באיכות חיים .אנא הקפידו
ודאגו שהכלבים לא ייצאו מהחצרות.
ניקיון המושב:
אנו משקיעים רבות בניקיון המושב .ללא עזרתכם מאוד קשה לעשות זאת!! אנו מבקשים את
תשומת ליבכם בכל הנוגע בהשלכת פסולת במרחב הציבורי.
במושב קיימת פינת מחזור שבה ניתן לזרוק ,מתקני זכוכית ,עיתונים ,בקבוקים ובנוסף קיימת
עמדת קרטונים.
הנכם מתבקשים להקפיד ולהפריד פסולת ולהשליך רק במקומות המתאימים.
בעמדת הקרטונים מושלכים קרטונים מלאים בפסולת ומשאית הפינוי לא מפנה !! העמדה נערמת
ולא מפונה מה שגורם למטרד יום יומי.
עמדות הגזם מיועדות לגזם בלבד!!! פסולת אחרת שמושלכת במקום גורמת למקום להיראות
כמזבלה ואנו מזכירים שעמדות אלו צמודות לבתים ואין ספק שזה מראה לא מלבב.
העמדה היחידה שניתן להשליך בה פסולת גושית מעבר לגזם היא עמדת תחנת הדלק!!
אנא הקדישו תשומת לב בטרם אתם משליכים פסולת לעמדות אלו.
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צואת כלבים וכלבים משוטטים:
אנו שוב פונים ומבקשים מבעלי הכלבים ,אנא הקפידו לאסוף את צואת הכלבים במהלך הטיול
עם הכלב ,המדשאות והמדרכות מלאות בצואת כלבים ,מה שהורס לכולם את איכות החיים.
בעלי הכלבים מתבקשים לקשור את הכלבים או לדאוג שלא יצאו מחצרות הבתים.
דואר:
תושבים עם דואר רשום מתבקשים להגיע עם הפתק שקיבלו ,כמויות הדואר הרשום הם גדולות
וללא הפתק קשה למצוא את החבילה.
אנו פונים שוב ומבקשים ,להשליך את הניירת שאין בה צורך למתקן העיתונים העומד בסמוך
למבנה הדואר ולא להניח ליד תיבות הדואר.
תושבים רבים משאירים את הניירת על הרצפה וזו מתעופפת לכל עבר ומלכלכת את הרחובות.

רק ביחד נוכל לשמור על איכות חיים ומושב נקי.

מידע והודעות לציבור:
מתקני כושר:
אחד מיעדי הועד הוא קידום הספורט ואורח חיים בריא בניצני עוז .אנו שמחים לבשר לכם כי
השבוע הותקנו חמישה מתקני כושר בסמוך למרכז החוגים החדש ,מקבילים כפול ,הליכת ידיים
באוויר ,שני מתקני מתח ומיטת כפיפות בטן כפולה.
אנו מאחלים לכל הספורטאים ,אימוני כושר מהנים.
חנוכת מרכז החוגים:
אין זמן מתאים יותר לחנוכת מבנה מרכז החוגים אם לא בחג החנוכה .ביום שני ה 11.11-יערך
טקס חנוכת מרכז החוגים בהשתתפות תושבים ואורחים רבים ,כולם מוזמנים להשתתף בחנוכת
המבנה והדלקת נר שביעי של חנוכה.
סגירת רחוב השלושה בשעות אחר הצהריים:
בהמשך לחזון של הועד ליצירת מרכז במושב אשר יספק לתושבים מתחם פעילות מגוון הכולל את
כל פעילויות התרבות והספורט ,מגיש הועד באמצעות מהנדס ,תוכנית למועצה לסגירת רחוב
השלושה בשעות אחר הצהריים ,במתחם זה ,מצויים כל מבני הציבור ,מגרשי ספורט ,כיתות
לימוד ,מרכז החוגים ,אשר נותנים מענה לכלל הילדים ובני הנוער.
אנו רואים חשיבות רבה שהאזור יהיה בטוח לילדים.
מפרצי חניה:
בהמשך לתוכנית המפרצים שקיימת להגדלת מקומות חנייה בשכונת ההרחבה ,בימים הקרובים
יגיש המהנדס אריה פלנר תוכניות הגשה לוועדה לתכנון לביצוע עבודות מפרצי החנייה בשכונת
ההרחבה.
תיקוני מדרכות ואספלט:
במהלך החודש האחרון נעשו מספר תיקוני אספלט בכבישי המושב ,בנוסף בקרוב יחלו תיקוני
משתלבות במקומות שיש בהם ליקויים.
שביל גישה משכונת ההרחבה:
בשכונת ההרחבה (רחוב הבוסתן) קיים גשר מעבר בין השכונה למרכז המושב ,המעבר הוא בין עצי
הדר ובימי החורף המקום בוצי ולא נעים למעבר.
בימים הקרובים נדאג לשביל גישה בין השכונה למרכז המושב.
ריקודי עם בניצני עוז:
במסגרת יעדי הועד לקידום תרבות הפנאי במושב הוחלט לפתוח חוג נוסף למבוגרים
"ריקודי עם " – ב 10.11-יתחיל חוג למתחילים מצעד ראשון בהדרכת יוני יוסף בשעה  11:01בבית
העם ,בהצלחה לכל הרוקדים!
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חוג טניס:
נבחרת הטניס של המושב נסעו לסופ"ש של תחרויות באילת  .זו השנה השנייה שהנבחרת נוסעת
ומייצגת אותנו בכבוד .בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לאלדד מאמן הטניס שעושה עבודה
מבורכת עם הילדים והנוער.
מרכז למידה:
מרכז הלמידה במושב הוא ממרכזי הלמידה המובילים בשרון ,עם התפתחות המושב ועלייה
במספר התושבים ,חל צורך בחיזוק ושדרוג המרכז.
כוועד מקומי ,אנו רואים בחינוך הבלתי פורמאלי את אחד היעדים המרכזיים ומאמינים שחובתנו
להשקיע בנושא זה .תפיסת החינוך שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בשדרוג המבנה והפיכתו
למרכז ראוי ומתאים לשנות ה ,1111-מודרני וטכנולוגי.
הוכנה תוכנית שיפוץ ושדרוג המבנה והתקיימה פגישה עם ס' ר' המועצה ומנהלת החינוך של
המועצה.
הועד יפעל מול המועצה לקבלת תקציבים לשיפוץ ושדרוג המבנה.
שיתוף פעולה בין הוועדים:
נערכה פגישה בין ועד מקומי לוועד אגודה במטרה לבחון אפשרויות של שיתוף פעולה בקידום
נושאים והשקעות שונות במושב.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לוועד אגודה ולעומד בראשם אלי גז ,על שיתוף הפעולה והעבודה
המשותפת בנושאים שונים .אנו מאמינים שבשיתוף פעולה נוכל לקדם את המושב ואת רווחת
התושבים.

איחולי מזל טוב:

מזל טוב למשפחת סויסה לחתונת הבן ,מזל טוב למשפחת גלאם לבר המצווה ,מזל טוב לאתי
וליאור כהן להולדת הבן ,מזל טוב למתי וישראל ישי להולדת הנכדה ,לקרן ועידו סלע להולדת
הבת ,לבת שבע ויורם בלאיש להולדת הנכד.

הקצינה הראשונה בכלי שיט בצה"ל:

סרן אור כהן ,בוגרת קורס החובלים של חיל הים וקצינת גילוי ניווט וקשר בספינת הטילים אח"י
חץ ,תהיה האישה הראשונה שתוסמך לפקד על כלי שיט בצה"ל .סרן כהן היא תושבת שלנו ואנו
גאים בה מאוד ומאחלים לה הצלחה בתפקידה ובסולם הדרגות.

השתתפות באבל:

משתתפים בצערה של משפחת בלאיש במות האחות ורד ,משתתפים בצערה של עמית גן אור
במות אמה ,משתתפים בצערו של צביקה מימון במות אימו ,משתתפים בצערה של משפחת עסור
במותו של אב המשפחה רפי עסור ז"ל ,משתתפים בצערה של משפחת מצרי במות האב מאיר
מצרי ז"ל.
שלא תדעו עוד צער.
אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה
רונן חיון -יו"ר

1011111016

רועי מימון

1010111111

גלי סילס

1018081118

ניסים ברבי

1010002062

מירב טולדנו

1016110001
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