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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  – 8יוני 4102
תושבים יקרים,
בחוזר זה אנו נשתף אתכם בפעילות השוטפת במושב.
להלן מקבץ מהפעילויות המרכזיות שהתקיימו ויתקיימו במושב.

תרבות נוער וספורט:
מה היה לנו??
"קפה תרבות"
במסגרת פעילות התרבות במושב ,התקיימה הרצאה בנושא "מאחורי הקלעים של מחלקת
הבילוש במשטרה"  -ההרצאה הייתה מרתקת ,מעשירה ופיקנטית והועברה ע"י דודי רוזנטל -קצין
בילוש שהוא גם תושב שלנו !!! כל הכבוד לדודי ותודה רבה על הרצאה מעניינת ומקצועית.
אנו קוראים לכל מי שמעוניין להרצות בתחום מסוים לפנות אלינו ואנו נתאם מפגש בנושא.
וכמובן שלא נשכח לציין את העוגות הטעימות שבנות המושב טורחות להכין להרצאות אלו.
הצגה" -הנעליים של אדון סימון" מאת תיאטרון אורנה פורת
התקיימה הצגה של תיאטרון אורנה פורת .הצגה מרגשת ומצחיקה שמלמדת אותנו לקבל בשמחה
את הדברים החדשים שבחיינו ובאותו זמן להבין שאפשר גם להתגעגע לדברים הישנים ,כיוון
שהם תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו ומה היינו פעם!
ההצגה נערכה במסגרת תרבויחד מופעים והצגות לילדי ניצני עוז ושער אפרים.
רשמו כבר ביומנים את ההצגה הבאה" :ליצן החצר" (עם ישראל גוריון) וגם של תיאטרון אורנה
פורת .תתקיים בבית העם ב.66.6.61-
מחכים לכולכם!!!
מרוץ אופניי האביב:
לראשונה בניצני עוז נערך מרוץ אופניי האביב שהופק ע"י ועדת ספורט שלנו.
המרוץ התקיים ביום שישי ה 66.1-וכלל סדנת קישוט אופניים ,נסיעה בשטחי המושב שלקחו בו
חלק הורים ילדים ונוער ,הגרלת אופניים ואיך אפשר שלא לקנח בארוחת בוקר טעימה .
מבטיחים להפוך זאת למסורת ונתראה במרוץ האביב הבא!
הרצאה מפי פסקל ברקוביץ:
ב 4..1-נערך ערב סוחף וייחודי עם פסקל ברקוביץ ,ספורטאית פארואולימפית מצטיינת -מופת
לאומץ והתמודדות ומדליקת משואה ביום העצמאות.
להרצאה הגיעו מכל רחבי המועצה והייתה הרצאה מרתקת ומעניינת ביותר.
יום הזיכרון:
כמדי שנה נערך טקס יום הזיכרון לחלליי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
הטקס היה מכובד ומרגש וכולנו ביחד כגוף אחד כאבנו עם המשפחות השכולות.
יום העצמאות:
גם השנה חגגנו את יום העצמאות בשיתוף עם מושב שער אפרים .האירוע התקיים בערב יום
העצמאות עם מאות תושבים ואורחים שבאו להנות ממתקני הלונה פארק ,דוכנים מגוונים של
אוכל ומשחקים ,והכי חשוב ההופעות של ילדי החוגים שהציגו לנו את התוצרים של עבודה
שנעשית כל השנה במסגרת החוגים השונים.
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הקרנת ליגת האלופות:
נערכה הקרנה על גבי מסך ענק של גמר גביע אירופה לאלופות בדשא הצמוד למגרשי הספורט,
כולנו היינו במתח והאווירה הייתה ספורטיבית ומהנה.
ניפגש במשחקי המונדיאל .
חנוכת המקווה המשופץ:
ביום שלישי ה 41.5.61-חנכנו את המקווה המשופץ במושב .במקום נערך טקס חגיגי בהשתתפות
ר' המועצה ,ס' ר' המועצה  ,מנכ"לית המועצה ,רב ורבנית המושב ואורחים רבים.
אנו רוצים להודות למועצה ששיפצה את המקווה ,לגלי סילס שעיצבה את המבנה בטוב טעם
ולנציגנו במליאה אלי אטון שדחף ועמל לסיום עבודות השיפוץ במקווה.
אירוע שבועות:
ביום שני  4.6נערך הפנינג שבועות בדשא המרכזי שנצבע בלבן לקראת החג ,במקום נערכו תחנות
הפעלה ברוח החג -סדנת הכנת טנא ,חליבת עטינים ,הכנת כתרי ראש ,חפש בקש ,סדנת בצק
בסוכר ,הכנת גבינות והכנת פיתות.
ילדי המושב הופיעו בהתרגשות רבה על הבמה עם קטעי אומנות והופעות במסגרת החוגים,
הביכורים שנולדו השנה עלו על הבמה וכל הורה הציג את הרך הנולד -מחזה מרגש מאוד!
לסיום נערכה ארוחת ערב ממטעמי בנות ניצני עוז שהביאו ביד רחבה מטעמים לחג השבועות.
אנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה ולכל מי שלקח חלק בהכנה ובמהלך האירוע  ,יישר כח!
תערוכת כלבים:
ביום שישי ה 6.6-נערכה תערוכת כלבים משלל גזעים השייכים לקבוצת כלבי הרועים .התערוכה
כללה ,תצוגת יופי של כ 0.-כלבים שלא נראו בארץ ,דוכני ציוד לכלבים ודוכני מזון.
זו השנה השנייה שנערכת תערוכת כלבים במושב במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
אנו קוראים לכל התושבים לבוא ולקחת חלק בפעילות התרבותית במושב כי מי שלא בא מפסיד!
מד"ב נוער:
בימים אלו מסיים את תפקיד המד"ב שלומי פרץ ,אנו מודים לו על עבודתו המסורה והמקצועית
עם הנוער במהלך השנה ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.
את תפקיד המד"בית תמלא מאי נפרין תושבת תנובות ואנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקידה
החדש והמאתגר.
נאמן נוער לתנועת הנוער המושבית:
את תפקיד נאמן הנוער ממלא הורה מתנדב מהמושב .במסגרת התפקיד הוא מרכז את ועדת הנוער
וביחד הם שותפים מלאים לבניית מדיניות ,נהלים וכללי מסגרת של תנועת המושבים.
העבודה נעשית בקשר רציף עם מדור נוער של המועצה,הועד המקומי ורכזת התרבות.
השנה יחל את עבודתו כנאמן נוער -קובי שמואל ,תושב המושב בעל ניסיון רב בתנועת המושבים
ועבודה רבת שנים עם נוער .במסגרת תפקידו ירכז את ועדת הנוער המושבית ויעבוד בקשר רציף
עם המד"בית .אנו מאחלים לקובי הצלחה בתפקיד.
ועדת הנוער פועלת למען צרכי בני הנוער ,יוזמת פרויקטים שונים ומגוונים ושמה דגש על הרחבת
מעגלי ההתנדבות וחשיבותה של המעורבות החברתית.
שלב ראשון ,בעל חשיבות רבה היא הקמת ועדת נוער בניהולו של קובי שמואל .אנו מאמינים
שביחד עם כל הגורמים ,נאמן הנוער ,רכזת התרבות המד"בית ואתם ההורים ,נהפוך את תנועת
הנוער במושב למובילה בלב השרון.
אנו קוראים להורים המעוניינים לקחת חלק בעשייה לבוא להצטרף ולהוביל את הנוער הנפלא
שלנו.
ניתן לפנות לועד המקומי או לקובי ישירות.
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ביטחון:
לאחרונה אנו עדים לעלייה במספר ניסיונות פריצה באזור השרון ולצערנו גם אצלנו בניצני עוז.
ועדת ביטחון בשיתוף רב"ש המושב נקטו מספר פעולות בניסיון למגר את תופעות ההתפרצויות .
אנו מאמינים שהפעולות המהירות שננקטו וינקטו בהמשך ימנעו או יפחיתו פעילויות אלו
במושבנו.
אנו קוראים לכם לשמור על ערנות ולהודיע על כל פעילות חריגה ,רכבים חשודים ,אנשים חשודים
וכו'.

שיפור פני הכפר:
עמדות גזם:
עמדות הגזם מפוזרות במושב לרווחת התושבים ,העמדות הם לגזם בלבד!!! למעט העמדה ליד
תחנת הדלק שבה ניתן לזרוק פסולת כבדה( .חל איסור להשליך חומרי בנייה)
תושבים רבים שופכים לעמדות הנמצאות בסמוך לבתים ,אשפה ביתית ,כורסאות ,רהיטים וכו'
והמקום הופך למזבלה ציבורית! בנוסף יש לדאוג להשליך את הגזם לתוך העמדה ולא בסמוך!
אנא הקדישו תשומת לב בטרם אתם משליכים פסולת לעמדות אלו.

רק ביחד נוכל לשמור על איכות חיים ומושב נקי.
מתקן למחזור זכוכית:
במסגרת מהפכת המחזור ,נוסף פח סגול בעמדת המחזור ליד תחנת הדלק ובו ניתן להשליך
אריזות זכוכית ריקות (ללא המכסים) בקבוקי זכוכית ,צנצנות ועוד.
בקרוב יתווספו עוד פחים לסוגי מחזור שונים.
בעמדת המחזור כיום יש עמדות מחזור לניירות ,בקבוקים ,בגדים וזכוכית.
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.
עמדת הדואר:
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.

מידע והודעות לציבור:
ברכות לועד אגודה:
ברצוננו לאחל ל חברי ועד האגודה הנבחרים ,מזל טוב והצלחה בדרכם הציבורית בניצני עוז.
מושב ניצני עוז הוא מהמובילים בלב השרון ובשיתוף פעולה של שני הועדים ,נמשיך להצעיד אותו
קדימה לדוגמא ומצוינות.
סקר:
לפני כחודש נערך סקר השקעות ופיתוח במושב במטרה לדרג את סדרי העדיפויות בהשקעות
בפרויקטים.
הסקר נשלח לתושבים באמצעות המייל ובנוסף דאגנו להגיע לתושבים ותיקים שלא משתמשים
במחשב והעברנו להם טפסים ובשמחה רבה השתתפו גם בסקר.
תודה לכל התושבים שלקחו חלק בסקר ,כלי זה ישמש אותנו ויעזור לתכנן השקעות עתידיות
במושב.
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מגרשי ספורט:
במסגרת החזון ,יעדי הועד והסקר שנערך ,אנו פועלים נמרצות לבצע שיפוץ ולשדרג את מגרשי
הספורט במושב ,נלקחו הצעות מחיר לשיפוץ ושדרוג המגרשים ואנו שמחים לבשר לכם ששלב
ראשון יוצא לדרך ואנו מתחילים בשבועות הקרובים לשפץ את מגרש הכדורגל/כדורסל.
בשלב השני ישופץ מגרש הטניס.
שיפוץ מבנה בית החבר:
עוד במסגרת החזון -ליצור מרכז במושב אשר יספק לתושבים מתחם פעילות שירכז את כל
פעילות התרבות חינוך וספורט .תוכנית זו חייבת להתבצע בשלבים ולכן יש תחילה להשקיע
בתשתיות ושדרוג המתקנים הקיימים.
שלב נוסף בשדרוג התשתיות הוא שיפוץ בית החבר והפיכתו למבנה המתאים לחוגי מחול וספורט
ובמקביל הכשרת מבנה מתאים לגיל הזהב.
נעשתה פנייה לתושבת המושב אשרת אחרק שעיסוקה הוא אדריכלות ועיצוב פנים אשר מוכנה
בהתנדבות להירתם לטובת הפרויקט ,להכין פרוגרמה מקדימה תוך כדי התייעצות עם עם אנשי
מקצוע מהתחום ולקדם את הפרויקט כבר לתחילת החוגים בשנה הנוכחית.
ביום א' הקרוב בשעה  02:02בבית העם ,אנו מקיימים פגישה עם כל הועדות ,פעילים ותושבים
שאכפת להם בנושא הפיכת מרכז המושב למתחם תרבות חוגים וספורט.
אנו קוראים לכל מי שרוצה להצטרף למפגש ,להגיע ולהיות חלק בקבלת ההחלטות לבוא
ולהשפיע!!!
העלאת תעריפי הארנונה:
מ.א .לב השרון הגישה בקשה להעלאת הארנונה ב –  .5%ועד מקומי ניצני עוז בשיתוף עם עוד
מספר ועדים פנו למועצה בבקשה לבטל את בקשת התוספת של ה .5%-בימים הקרובים יערך דיון
במועצה בנושא.

איחולי מזל טוב:

לסמדר וברוך קטרי מזל טוב להולדת הנכדות ,לג'ולי ושי בלחסן לבר המצווה של איתן.

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

.541114540

רועי מימון

.545606060

גלי סילס

.54646..66

ניסים ברבי

.5.5441401

מירב טולדנו

.540145550

