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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  -5נובמבר 3102

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

תרבות נוער וספורט:
מרכז חוגים -חוגים ונהנים "שערי עוז"
המיזם המשותף שהוביל הועד המקומי עם שער אפרים כחלק מתפיסה כוללת שתכליתה העשרה
של חיי התרבות בקהילה ,החל בפעילותו במהלך חודשים ספטמבר אוקטובר – והתוצאות
מדברות בעד עצמם....מגוון רחב ועשיר יותר של חוגים העומדים לרשותכם.
כדורגל ,טניס ,חוויה בתנועה ,פילאטיס ,מהנדסים צעירים ,כושר נשים ,השף הקטן ,מדענים
צעירים ,חוג חיות ,פרי סטייל לנערות ,שומרי משקל ,ניצני מחול.
אנו קוראים לכל התושבים לבוא ולקחת חלק בפעילות.

אירועי תרבות לחודש נובמבר ואירועי חנוכה:
"סיפורי בדים" – הצגה מאלפת ומלאת חיים ,האגדות שהיא מביאה היו ויהיו ,פעם
ועוד פעם ותמיד ,סם ממכר מילדות ועד זקנה .אסופה של סיפורי עמים נארגת
ליריעה צבעונית יפהפייה.
יום שני  1111111.11בשעה  , 13:1.בבית העם1
הפנינג חנוכה -

הפנינג לילדי הגנים וכיתות א-ב ,פעילות עם המון הפתעות לחנוכה,
הכנת לביבות טעימות -מחכים לכולם והכי חשוב לא לשכוח להביא
מגרדת ותפוח אדמה מקולף
יום ראשון  1311111.11בשעה  ,131..בבית העם1

"מסע קופסא"  -מסיבת חנוכה לכל המשפחה עם מופע מרהיב "מסע קופסא"
הצגת ילדים נפלאה שזכתה בגביע ובתעודה של "פרס ההצגה הטובה ביותר"
בפסטיבל ה 6-הבינלאומי להצגות ילדים .המופע מספר על קופסאות קרטון
שמתעוררות לחיים  ,כשילד אחד נכנס לחצר קסומה...
המופע מיועד לילדים מגיל  4ולכל המשפחה.
יום שישי  11111111בשעה  ,1.:1.בבית העם1
סיור חנוכיות-

סיור חנוכיות הכולל הליכה נעימה בשכונת נחלאות לאור נרות החנוכה
הדולקים ,הדרכה איכותית לצד מפגש עם אוצרות העבר המתגלים בכל פינה.
הסיור מאורגן עם מדריך מקצועי ביום שלישי  1111111יציאה בשעה 13:..

טיול משפחות-

טיול משפחות בהר עצמון בגליל התחתון -טיפוס ממריץ נשימה בינות
לצמחייה גלילית שמביאה אותנו לאחת התצפיות היפות בארץ.
יום רביעי  3111111יציאה בשעה 13:1.

ג'קי לוי-

אצלנו בניצני עוז ,הרצאה מרתקת בשנינות האופיינית לג'קי .
יום חמישי  21.21.21בבית העם.
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יום ספורט קהילתי
במסגרת פעילותה המבורכת של ועדת הספורט ,התקיים במהלך חודש אוקטובר יום ספורט
קהילתי לכל המשפחה ,בו לקחו חלק משפחות רבות במושב ,האירוע המוצלח שילב בתוכו את
חווית הגיבוש בקהילה והחוויה הספורטיבית כאחת ,ושם דגש על הצורך בשילוב פעילות גופנית
כחלק בלתי ניפרד מניהול אורך חיים בריא1
אנו מודים לחברי ועדת הספורט – אשר השקיעו ממיטב זמנם ומירצם למען כולנו ,ומבקשים
מכולם להתחיל להתאמן ליום ספורט הבא....

יום ספורט לגיל השלישי

החודש אירחנו את ישובי המועצה ביום ספורט אזורי לגיל השלישי ,האירוע יתקיים על הדשא
המרכזי ביום שטוף שמש ,עם מוסיקת רקע נעימה ,המשתתפים שהגיעו מכל המושבים במועצה,
השתתפו בסדנת יוגה ,תיפוף על כדורים ,טרפיה במוסיקה ,הליכה נורדית ,ולבסוף איך אפשר
בניצני עוז ללא ארוחת בוקר מפנקת.
זו השנה החמישית שאנו מארחים את הגיל השלישי ליום ספורט מאתגר ומפנק ואנו נדאג לשמר
את מסורת זו.

"דרושים"  -למועדון נוער:
למועדון הנוער הפועל במקלט בית העם "דרושים" תושבים בעלי סיפור חיים מעניין ,בכל נושא
שיכול לעניין את הנוער למתן הרצאות בפני הדור הצעיר שלנו.
תושבים הרוצים לתרום מזמנם ולהעביר הרצאה מתבקשים לפנות למזכירות הועד לתיאום.
בתקופה זו מועדון הנוער יהיה פתוח כל יום החל משעות אחר הצהריים. .

תנועת הנוער
טיול חנוכה  – 1121מדבר יהודה –  2עד  4לדצמבר.
את הטיול נתחיל בהר צבירה ,נבקר בהר נמרוד ,גבי הרדוף ,מעלה צאלים ,נחל צאלים ,הר נעמה,
מעלה ענבה ונסים במצדה מזרח.
פרטים והרשמה אצל הגרעינרים והמדריכים הבוגרים.
פעולות הנוער מתקיימות כל יום ג' אחר הצהריים.
המועדון פתוח :בימי שני וחמישי בין השעות .26:11-11:11

ניקיון גינון ושיפור פני הכפר
שלט אלקטרוני
בקרוב יותקן במושב שלט אלקטרוני גדול אשר ישמש למסירת הודעות לתושבים בנושאים שונים,
צעד זה יביא לשיפור השרות לתושב ,חיסכון בכסף לטווח הארוך כתוצאה מקיצוץ דרמטי
בעלויות הדפסה של שלטי חוצות ולא פחות חשוב  ....שמירה על כדור הארץ !

טיפוח מפרצוני גינון

אנו ממשיכים בפיתוח מפרצוני הגינון.
בקרוב יחלו העבודות בשטחים הציבוריים.
אנו מיצרים על חוסר הנוחות שיגרם לחלק מתושבים במהלך העבודות.
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מידע והודעות לציבור:
ונדליזם במושב:
לאחרונה היו מספר מקרים של מעשי ונדליזם במושב ,מספר נערים נכנסו למבנה הצמוד
למזכירות (המבנה המיועד לבית ראשונים) וניפצו את החלונות ואת דלתות הזכוכית במקום.
ומקרה נוסף של בני נוער אשר ריססו כתובות על מבני ציבור ,חומות ופחים בשטחים ציבוריים.
הועד המקומי בעזרת מצלמות האבטחה זיהה את כל בני הנוער שלקחו חלק באירועים אלו1
ועד מקומי רואה בחומרה מעשים אלו ויפעל בכל הכלים שעומדים לרשותו למגר תופעות אלו הן
בשיתוף ההורים והן בשיתוף גורמים אחרים במידת הצורך,
נערכו פעולות מיידיות בנושא והראשונה הייתה פנייה להורים לצבוע מיידית את כל הכתובות
במבני הציבור,לתקן ולהחליף זכוכיות שנשברו.
מדריכי הנוער נתבקשו לפתוח את פעילות הנוער בהסברה על פעילות ונדליזם והמשמעויות
הנלוות לכך.
במהלך השבוע ההורים והילדים שהיו שותפים בריסוס הקירות ,רכשו צבע וצבעו את כל הכתובות
על מבני הציבור.
אנו קוראים לכל ההורים להסביר לילדים את המשמעות של התנהגות זו ולתוצאות שיכולות
להתלוות לכך1

כביש עוקף שער אפרים ניצני עוז:
בהמשך לפניות רבות למועצה לטיפול ותחזוקת כביש ניצני עוז -שער אפרים ,בימים אלו הועבר
הכביש לאחריות מע"צ ,בקרוב תיערך פגישה עם נציגי מע"צ ,המושב והמועצה במטרה לקדם את
נושא הטיפול בכביש.
ועד מקומי פנה למועצה בדרישה לטפל בכביש עד שמע"צ יחלו בטיפול השוטף מאחר שהחורף
קרב ויש לדאוג לכסות את הבורות בכביש ובשולי הכביש המסכנים את הנוסעים בדרך.

תקציב ועד מקומי לשנת :1.13

בימים אלה הועד יחד עם הועדות השונות מתכננים את התקציב לשנת  1124שיהיה מותאם
ליעדים שהוחלטו במסגרת ישיבות מקדימות עם הועדות השונות.
לאחר אישור התקציב ,יפורסם התקציב לשנת .1124

ניקיון תעלות ניקוז:
בימים אלו מתבצעות עבודות לניקיון הניקוזים בשטחי הציבור ,כהכנה לימות הגשם ,התושבים
מתבקשים להקפיד לא לזרוק פסולת וגזם לתעלות על מנת לא לגרום להצפות בימי החורף.

אזור התעשייה ניצני שלום:
נערכה פגישה בהשתתפות נציגי ועד אגודה ,ועד מקומי וחבר המליאה עם נציגי ארגון "ידידי כדור
הארץ והמזה"ת" – ארגון שפועל לטובת איכות הסביבה .בימים אלו הוגשה תוכנית להסדרת אזור
התעשייה ואף דרישה להגדלת הפעילות במקום .הארגון קיבל ארכה להגשת התנגדויות לתוכנית.
נעשתה פנייה לר' המועצה להגיש התנגדות בשם המועצה להסדרת אזור התעשייה במתכונתו
הנוכחית.

איחולי מזל טוב:

לז'קלין וחיים אוזן להולדת הנכדה ,לאורנה ומשה גז לנישואי סער בנם.
אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה
רונן חיון -יו"ר

1214441210

רועי מימון

1212202020

גלי סילס

1216161126

ניסים ברבי

1212110100

מירב טולדנו

1210412220
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