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 3103 יולי  3 ' חוזר מס -משולחן הועד המקומי 
 

 ,תושבים יקרים
 .אנו נשתף  אתכם בכל הפעילות של הועד המקומי כפי שנעשה עד היום זהבחוזר 
 :במושב בחודש האחרוןהמרכזיות שהתקיימו הפעילויות מקבץ מלהלן 

                  

 :וספורטנוער תרבות 
 :וקהילה  נאמנת נוער

מרים הייתה שותפה , סיימה מרים אוזן את תפקידה כנאמנת נוער של מושב ניצני עוזלאחרונה 
 .תמכה ועזרה במסירות בכל הנושאים הקשורים לנוער, מלאה בעשייה

אשר בהם תרמה לפעילות  מקרב לב על שנים ארוכות  מודים להחברי ועד מקומי ותושבי המושב 
 .ומאחלים לה הצלחה בהמשך הדרך,  הנוער
אשר מרכזת כיום את נושא התרבות , פקיד נאמנת הנוער והקהילה תמלא אילת גלאםאת ת

 .גיל הרך והנוער הבוגר, גיל הזהב, ומתוקף תפקידה מעורבת בכל הנושאים הקשורים לקהילה
כוועד ,  גדלו הצרכים החברתיים ואף השתנו כךהמושב ועם  ה אוכלוסייתבשנים האחרונות גדל

התפקיד אמון על חיזוק   .תפקיד נאמנת נוער וקהילה לשלב את וסף  אנו רואים יתרון וערך מ
 .החוסן הקהילתי ומהווה כתובת לכל הנושאים בתחום החברה והקהילה במושב

החיבור בין כל שכבות האוכלוסייה יביא לגיבוש ויצירת חיי קהילה , בחשיבה לטווח הארוך
 .כינו להמשגשגים תוך שמירה על הצביון הכפרי והקהילה החמה שז

אנו מאחלים לאילת הצלחה בתפקידה וקוראים לכל תושב שרוצה לקחת חלק בעשייה ובתרומה 
 .לקהילה לבוא להצטרף ולהיות שותף בעשייה

 
 :מועדון נוער

 .כפי שהבטחנו לכם בשעה טובה נפתח מועדון הנוער במקלט בית העם
 .הנוער המועדון יפעל בשיתוף עם תנועת הנוער ויתקיימו פעילויות לכלל

פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים והערב לפעילות לנוער ועוד יומיים לפעילות  3  המועדון יפתח
 .תנועת הנוער

לתת להם מענה ערכי וחינוכי לפעילויות , המטרה היא להעסיק את בני הנוער בפרט בימי החופש
 .בשעות הפנאי

השוטר הקהילתי אשר מוכן לתרום הועד יפעל להביא הרצאות מעניינות ויערך שיתוף פעולה עם 
 .לטובת הנוער במושב

מתבקשים , תושבים הרוצים לתרום מזמנם ולהעביר הרצאה בכל נושא שיכול לעניין את הנוער
 .לפנות למזכירות הועד לתיאום

 
 :מרכז חוגים בניצני עוז

את הוחלט לקדם , בהמשך לסקר שערכנו בנושא החוגים ושיתוף הפעולה שלכם במענה על הסקר
 .נושא החוגים בשיתוף פעולה עם מושב שער אפרים

בימים אלו אנו שוקדים על מערך חוגים ובניית מערכת שעות שנתית לחוגים שיתקיימו אצלנו 
 .במושב ואצל שכנינו מושב שער אפרים

 . מנויי הצגות ועוד, חוגי העשרה, חוגי ספורט, תוכנית החוגים תכלול
נג חוגים אשר בו תוכלו להיחשף לכל החוגים והפעילויות יערך הפני 11.8.22-הביום חמישי 

 (פרטים יפורסמו בהמשך. )השנתיות שיערכו במהלך השנה
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 :אירועי תרבות

 מסיבת קיץ
פתחנו את הקיץ במסיבת קיץ חגיגית שבה בירכנו את המתגייסים שלנו והילדים העולים לכיתה 

 וקליפ' ו מסרטון מקסים של העולים לכיתה אנהנ, הורי המתגייסים הפתיעו בריקוד ושירה. 'א
 .של המתגייסים מרגש

הילדים נהנו מחגיגת מים ומתנפחים וכמובן כמיטב המסורת  -ואיך אפשר בלי קצת צינון האווירה
 .....קינחנו עם מטעמים כמו שרק בניצני עוז יודעים לאפות

 ............מה עוד יהיה לנו הקיץ הזה
 

 :יפוריצירה מתוקה בעקבות ס
נערכה פעילות לילדים בבית העם באדיבותה של מתי ישי שהקריאה סיפור לילדים ולאחר מכן 

 .יצרו דגמים  ממטעמים מתוקים
 :שלישוק

₪  01כל אחד  שחפץ פתח את מרכולתו ומכר מוצרים של עד , נערך שוק של מוצרי יד שנייה
 ........והילדים חוו קצת מעולם העסקים

 :דל דודחוויה ירושלמית במג
נצא לסיור תיאטרלי חוויתי וסדנת יצירה  במגדל דוד בירושלים הפעילות  31.7.03-ביום חמישי ה

 1-03מתאימה לגילאי 
 :סיור למרכז החושים בקוקה קולה

חשיפה , חוויה ייחודית ומרתקת, ניסע למרכז המבקרים של קוקה קולה 03...3-ה' ביום ג
 .שקה המפורסם בעולםלתהליכי הייצור המתקדמים בעולם של המ

 :פארק דרך העץ בשדמות דבורה
, מבוך, סדנא בעץ, סדנת תיפוף, ובה נצפה בסרט,שעות 1-נצא לפעילות  של כ 03...03-ה' ביום ג

 3-03הפעילות מתאימה לגילאי , מכוניות פדלים וסדנת אפיית לחמים
 .מהרו להירשם, נשארו עוד מספר מקומות

 
  ר בחודש יולימפעילויות הנוע :תנועת הנוער

 .,חגגנו ושמחנו במסיבת מתגייסים מרגשת
 !וגם ביקרנו בבאולינג וגילינו שאנחנו הכי טובים, ילדים ליהנות בלונה פארק  11יצאנו מעל 

 ...יצרנו חולצות מיוחדות ועוד ועוד ועוד, כמו כן ביקרנו מספר פעמים בירח מלא במספר מושבים
 . בו נבנה קיאקים ונשוט בהם, המסורתי שלנו בצפוןאנו עתידים לצאת לטיול גיל התיכון 

 המשך קיץ נפלא לכולם
 

  :ספורט בניצני עוז
לפני מספר חודשים החלה לפעול ועדת הספורט בראשות עמית אביגדור שפועל בשיתוף חברי 

 .הועדה באופן מקצועי ובמטרה לקדם את כל נושא הספורט במושב
ובתוכם נושא  –גלו  מספר כיווני העצמה עיקריים כידוע לכולכם הוועד המקומי  חרט על ד

 .והפעילות הספורטיבית בקהילה,הספורט 
 –החלטה זו היא בעלת משקל רב  מאחר ובהיסטוריה של המושב לא הוקצו לספורט משאבים 

 .ולא תשומת לב או אנרגיה משמעותית
ויש להם מוטיבציה , עם בוא האביב התחלנו בגיבוש צוות של מתנדבים אשר הנושא חשוב להם

גילה , גיא ששון, ניר אלוני , עדנה עוזרד: בקבוצת המתנדבים הפעילים שלנו . לקדם אותו במושב 
 ואופק , מירב אסף , ולפרקים מצטרפים גם רינת אביגדור. ) ועמית אביגדור, עידו סלע , סטון 

לאן נשואות עיננו ולאן אנחנו . שלב הראשון היה גיבוש  האופק הספורטיבי של המושב(. ר פל
 . ון את הפעילותוממליצים לכ

 : והוגדרו הכיוונים  המרכזיים , תחילה  גובשה מצגת פנימית מסודרת 

  הקמת קהילה ספורטיבית פעילה ביישוב  : " חזון " 

  ( כשהכל בסינרגיה ) משאבים , ת  פעילו, תשתיות : גזרות לטיפול  3חולקו 
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אנחנו  מתמקדים בהכרת האפשרויות  כרגע. בשלב השני התחלקנו לצוותים והחלה עבודת הלימוד
ערכנו סעור מוחות רחב ובו הועלו . ובהתאמה שלהם ליכולות  ולתבנית נופו האנושי של המושב

 תחילים באיסוף וניתוח של ובימים אלו אנחנו מ, נשלח סקר מקיף לתושבים , רעיונות מרובים 
 

על פי מעגלי טווח זמן , הכוללת המלצות וכיוונים , ונתנו להכין תוכנית פעולה ובכ. הממצאים
והקמת תשתיות חדשות , רועי ספורט מסורתיים ימיסוד של  א,  (וארוך / שנתי /  מיידי )

 . ורלוונטיות
קרוב תהיה לנו המלצה מפורטת  שעל וב( וחופש ....קצת חם עכשיו) נתגבש  –בשבועות הקרובים 

 " .הקהילה הספורטיבית"פיה נוכל כולנו לקדם את פיתוח  הרעיון של 
 

 
 

 :אבטחה וביטחון
 :ב"ש ומג"פעילות רב

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

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

 

 :ינון ואיכות סביבהג ניקיון
 :הועדה לשיפור פני הכפר

עדי ילס וניסים ברבי החלה את עבודתה בקביעת יהועדה לשיפור פני הכפר בראשותם של גלי ס
 .וקביעת סדרי עדיפויות והמשך עבודה, המשך תוכנית מפרצי הגינון, הועדה

מוזמן לפנות למזכירות הועד , ולתרום לקהילהאנו קוראים שוב לכל מי שרוצה לקחת חלק 
 .ועדהוצטרף לולה

 
 :איסוף גזם

 .ורק מפינות הגזם' י המועצה רק בימי א"איסוף הגזם מתבצע ע
י פקחי המועצה למשליכי הגזם שלא "ה תחל אכיפה מוגברת עבתקופה הקרוב !!!שימו לב

 .אנא הקפידו לתדרך את הגננים הפרטיים להשליך את הגזם רק בעמדות הגזם, 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. 

 לזרוק אך ורק בפינת הגזם המרכזית   –ב "שולחנות וכיו, מזרנים, פסולת כבדה  כגון ספות
 .  הסמוכה לתחנת הדלק

 
 :פסולת בניין

 חל איסור להשליך חומרי בנייה בעמדות הגזם
נציין שהקנסות לזריקת פסולת  -לאחרונה היו מקרים של השלכת פסולת בנייה בעמדות הגזם

 .בנייה הם גבוהים וחבל
 .     רק בשיתוף פעולה של כולנו נוכל להמשיך ולשמור על איכות חיים ומושב מטופח 
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 :מידע והודעות לציבור
במסגרת תוכנית של הועדה לשיפור פני הכפר החליט הועד המקומי  :כריתת עצים מסוכנים

בשטחים יזום וכריתה של עצים מסוכנים ובמקביל הרמת הנוף של העצים לבצע עבודת ג 
 .הציבוריים לשיפור האסתטיקה וחזות המושב

 
ל שמאשרת ומסמנת את העצים המסוכנים "כריתת העצים נעשית לאחר סיור עם חברת קק

 .ומעבירה למושב רישיון כריתה כחוק
 .החלו עבודות הגיזום והכריתה השבוע, כפי שבטח ראיתם

 .כמויות הגזם הם גדולות וחריגות ובשיתוף המועצה ייאסף הגזם בשלבים
 .אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית בכמויות הגזם ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם

 
בבית החבר נרכש מזגן חדש לרווחת הקשישים שבאים לפעילות במהלך  -מזגן בית החבר

 .השבוע
 

 :איחולי מזל טוב
 לרותי וציון שלי מזל טוב לנישואי הבת דייזי, מזל טוב לנישואי הבן שאולילאורלי ומשה צרף 

 , ארז ואריה אוזן מזל טוב לרגל נישואי הבן  למרים, לבר המצווה של אריאל טוב לאיילת לוי מזל
 למירב ויובל, ה וישראל אוזן לבר המצווה של ניבלרוח, לברבי מזל ופנחס לבר המצווה של מיכאל

 .ב לבר המצווה של שגיאטולדנו מזל טו
 

 :השתתפות באבל
 . של אורנה אשוש במות אביב ושל דבי שחר במות אימהמשתתפים בצערה 
 .שלא תדעו עוד צער

 
 
 
 

 אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה 
 

 .113444313ר         "יו -רונן חיון
 

 1133331103גלי סילס                                        1131000000רועי מימון               
 

 113.431110מירב טולדנו                                   11113373.7ניסים ברבי             
 
   
 
 

 


