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 32.2.5: תאריך          
 ג"ה בשבט תשע"כ       

 

 3112ינואר  1' חוזר מס -משולחן הועד המקומי 
 

 ,תושבים יקרים
 

 .בחוזר החודשי אנו נשתף  אתכם בכל הפעילות של הועד המקומי כפי שנעשה עד היום
 :להלן הפעילויות במושב בחודש האחרון

 
 :חינוך תרבות וספורט. 1
 

 :מרכז למידה
מזה עשרות שנים  מרכז למידה אזורי אשר מעניק שרות הן לילדי המושב במושב ניצני עוז פועל 

 .מרכז זה מהווה מודל למרכזים שונים ברחבי הארץ. והן לילדי מושבי לב השרון
במשך השנים אנו עדים לגידול משמעותי ומבורך במספר התלמידים הלוקחים חלק בפעילות עקב 

 .גידול במספר האוכלוסין
לאחר שבחן את הנושא והתרשם שאכן יש , ועד מקומי, מקום בחדרי מצב זה הביא למצוקת

פנה למועצה בבקשה לקבל סיוע בשכירת מבנה , לפעול בנחישות למציאת פיתרון וקידום המרכז
 .נוסף לפעילות מרכז הלמידה

 .המועצה ונציגי מחלקת חינוך על מנת לדון בנושא זה' נקבעה  פגישה עם ר
 :ועדת תרבות

בים נתחיל בבניית צוות מיוחד לוועדת תרבות אשר יבצעו בחינה מעמיקה והגשת בחודשים הקרו
 .המלצות בתחום התרבות ויעדי הועד לשנים הבאות

ולבוא ולהיות  אנו קוראים לתושבים שרוצים לקחת חלק בעשייה חשובה זו ליצור עמנו קשר
  .שותפים פעילים בעשייה במושב

 :ועדת ספורט
עמית אביגדור לקח על עצמו , לבחינת מתקני ופעילות הספורט במושבהועד החליט להקים ועדה 

נושא זה  בהבאתלהיות מוביל הועדה ויגייס תושבים שנושא זה חשוב להם ומעוניינים לקחת חלק 
 .לסדר היום

 : ו בשבט"אירועי ט
נהנינו מיום שטוף שמש ולשמחתנו עם . ו בשבט במושב"התקיים אירוע ט 21.5.52-ביום שישי ה

נערך טקס , האירוע התקיים בדשא המרכזי, ילדים ונוער, מבוגרים, ספר גדול של משתתפיםמ
הילדים ... בנושא מחזור ואיך אפשר שלא" קסם בצליל"מופע מוסיקלי ,  בהשתתפות הילדים 

הכינו ערוגות אישיות בגלגלים ושתלו שתילים בעמדת המחזור החדשה במושב בסמוך לתחנת 
 .הדלק

וגם ,  דות לכל העוסקים במלאכה ולכל מי שלקח חלק בהכנה ובמהלך האירועאנו רוצים להו
 .ר שהגיעו לקחת חלק ולעזור באירוע"לחיילות המקסימות מהחטמ

 
 :אבטחה וביטחון. 2

 :מצלמות אבטחה
המערכת משדרגת את  מערך הביטחון הפעיל במושב , התקנת מערכת המצלמות במושב הסתיימה

  .ת הביטחונית השוטפתונותנת מענה חשוב לפעילו
 :ב"ש ומג"פעילות רב

, חל איסור חמור להעסיק עובדים אלו. לאחרונה נתפשו תושבי שטחים ללא אישור ששהו במושב
 .העסקתם גורמת לסיכון חיי התושבים

 .אנא הקפידו לברר אצל הקבלנים המועסקים על ידכם האם לעובדים יש רישיונות עבודה
 !!!רישיונות יכולים להסתיים גם במעצרהעונשים להעסקת עובדים ללא 

 יוצא לדרך –פרויקט שיטור קהילתי 
פועל במושב שוטר קהילתי המשמש זרוע של תחנת המשטרה , ב והצבא"מג, ש"בנוסף לרב

 .האזורית ומספק את כל שירותי המשטרה למושב
לקשר  השוטר מהווה אמצעי, תפקיד בעל ערך מוסף גבוה מושב הינותפקיד השוטר הקהילתי ב

אלא גם בפיתרון , יום יומי מגוון בסיוע לאוכלוסיה לא רק בפעילות השגרתית של השיטור
 .אינם פלילים ובדרך כלל אינם זוכים לטיפול משטרתילאירועים רבים שרובם 

 .לגייס מתנדבים לפעילויות מניעה ושיטור בשבועות הקרובים ייצא פלייר שקורא 
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 ומספק ו נדבך חשוב בפעילות בשגרה ובחירוםהינ, מערך המתנדבים במשטרת ישראל
על משפחותיהם ולתרום לחברה , לשמור על ביתם תושביםמסגרת חברתית קהילתית המאפשרת ל

 . ולמדינה
 
 :ינון ואיכות סביבהג ניקיון. 3

 :פינת מחזור
אין מענה שלם ומרוכז לכל צרכי המחזור , ם מספר מתקני איסוף פסולת למחזורבמושב פזורי

 .במושב
להקמת מרכז מחזור אשר ירכז בתוכו את כל של המועצה מושב ניצני עוז נבחר כפיילוט 

, סוללות ומצברים, קלקר, מתקנים לזכוכית: המתקנים הקיימים ומתקנים נוספים כגון
 .אלקטרוניקה ומתכות

בשלב ראשון נסלל האזור עליו יעמדו  .ת המחזור הוקמה בסמוך לתחנת הדלק ולפינת הגזםפינ
 . ונשתלו צמחים כמסגרת לכל פינת המחזור כליםהמי

 .בפינה יש מתקני ניירות ובקבוקים ובתקופה הקרובה יגיעו שאר המתקנים בשלב זה
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כולם לשמור על פינה זו נקייה ואסתטית  ולהקפיד להניח את 

 .כל הפסולת במתקנים המתאימים
 . כך אנו מקווים למנוע השלכת פסולת שלא מתאימה לפינה זובמקום הותקנו מצלמות אבטחה וב

 : איסוף גזם
החל מחודש ינואר , בלבדמהגינות הפרטיות במושב פזורות עמדות גזם אשר מיועדות לגזם 

 !!!לא ניתן להשליך גזם מחוץ לבתים, המועצה מפנה את הגזם רק מפינות הגזם המיועדות לכך
 .'האיסוף מתבצע אחת לשבוע ביום א

תושב המבצע גיזום חריג בחצרו מתבקש להודיע על כך טרם הביצוע למזכירות הועד : גזם חריג
 .על מנת לתאם ולהיערך עם חברת הגזם

 .חובת התושב לפנות בצורה עצמאית לאתר פסולת מורשה: פסולת חקלאית ופסולת בניין
 . ניתן להניח בעמדת הגזם הסמוכה לתחנת הדלק בלבד, שולחנות, מזרנים, ספות: פסולת כבדה

 .אנא הקפידו על הוצאת הגזם לעמדות בלבד והקפידו להניח את הגזם בתוך העמדה ולא מסביב
אם כל אחד יקדיש עוד כמה דקות מחשבה בטרם הוא זורק את הגזם או כל פסולת אחרת שאולי 

 .היה איכות חיים ברמה גבוהההמושב יראה נקי יותר ולכולנו ת, לא מתאימה לעמדה
 :ופתיחת מעברי הניקוז ניקיון

בעלי המשקים מתבקשים ,במהלך הגשמים הזמין הועד שופל לפתיחת וניקיון מעברי הניקוז
להקפיד להשאיר את מעברי הניקוז במשקים פתוחים ולמנוע חסימה של זרימת המים בימים 

  .גשומים
 :ניקיון המושב

ירוק שכיף לגור בו אך עם זאת אנו נתקלים בפינות  ציבוריות שהושלכו  מושב ניצני עוז הינו מושב
 .'חומרי בנייה וכו, פסולת ביתית, בהם

 .רק בשיתוף פעולה של כולנו נוכל לשמור על איכות חיים ומושב נקי שכיף לגור בו
 .הקדישו מחשבה נוספת בטרם השלכתם פסולת בשטח ציבורי ורק כך יהיה לנו מושב נקי ויפה

 
 :מידע והודעות לתושב. 4

 :אירוח תושבי שער אפרים
, לפני כשבועיים במזג האוויר הסוער נחסמה הגישה לשער אפרים בשל הצפות וחסימת הכביש

 .מהרכביםעשרות תושבים לא יכלו להגיע לביתם ואף היה צורך לחלצם 
י ניצני עוז תושב, פתחנו את בית העם והזמנו את כל התושבים להגיע ולחכות עד לאחר הסופה

נוצרה אוירה  במקום, שתייה חמה עוגות וכל טוב, ששמעו על האורחים הגיעו לבית העם עם אוכל
 .חמה ומכניסת אורחים

 .ותומכת אירועים אלו הם לא מובנים מאליהם ואנו גאים שיש לנו קהילה חמה
 

 :בחירת שם לרחוב בשכונת ההרחבה
לרחוב בשכונה טרם נבחר שם והועד , יצני עוזבשנה האחרונה התאכלסה שכונת ההרחבה במושב נ

המקומי החליט למנות ועדה מקרב התושבים אשר יהיו שותפים וייקחו חלק בבחירת השם 
 .לרחוב

 .התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי ועד ונציגים משכונת ההרחבה
יום הועלו מספר אופציות לשמות עם הקפדה על קו מנחה והמשכיות של אופי השמות הקיימים ה

 .במושב
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וזאת לאחר חשיבה " הבוסתן" –היה מקובל על כל הנציגים שהשתתפו בישיבה הוא והשם שנבחר 
-אשר ניטע לפני כ ,בוסתן –נה אשר גובלת במטע של עצי פרי ומעמיקה והתייחסות למיקום השכ

 .י ילדי ותושבי המושב והיום הם נהנים מפירותיו"שנים ע 51
 .יאת המועצה שתאשר את השם ותעביר לאישור משרד הפניםהועד יעביר את השם לאישור מל

 :יעוץ ארגוני
הועד ממשיך את  תהליך הייעוץ הארגוני ובמהלך השנה יערוך מספר מפגשים עם יועץ ארגוני 

תוכנית , לקבוע סדר עדיפויות, במטרה לגבש את המטרות והיעדים של הועד לשנים הקרובות 
 . עבודה והקמת ועדות רלוונטיות

 :כרת בית העםהש
הרצאות , חוגים, פעילות נוער, בית העם משמש את המושב לאירועים שונים במהלך השנה

 .ומסיבות
ת /בר, ימי הולדת: בנוסף ניתן לתושבי המושב בלבד לשכור את המקום לאירועים פרטים כגון

 .'שבת חתן וכו, חינה, מצווה
 .חתימה על הסכם והפקדת שיק ביטחוןבכפוף ל₪  111: עלות השכרת בית העם לאירוע פרטי הינו

 .בכפוף לחתימה על הסכם והפקדת שיק ביטחון₪  311עלות השכרת בית העם לאזכרות הינו 
 .הכסף הנגבה עבור אירועים אלו מושקע בבית העם בשיפוץ ושדרוג התשתיות

 :מקווה
והשיפוץ  המועצה בחרה קבלן מבצע, ₪ 511.111-אושר תקציב לשיפוץ המקווה במושב בסך של כ

 .יחל בקרוב בפיקוחה ועיצובה של גלי סילס
 :בית ראשונים

הוכנה פרוגרמה  , בהמשך לקול קורא של משרד החקלאות לקבלת תקציב לשיפוץ בית הראשונים
למשרד החקלאות בתקווה לקבל סיוע כספי לשיפוץ  הותוכנית לבית הראשונים אשר הוגש

 .המבנה
 
    :איחולי מזל טוב. 4

 . ב למשפחת נוי לימור ואמיר להולדת הבןמזל טו    
 

 
 
 

 אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה 
 

 1124442120ר         "יו -רונן חיון
 

 1121505050רועי מימון               
 

 1120421110מירב טולדנו            
 

       1111330300ניסים ברבי             
 

 1120301150            גלי סילס     
 


