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משולחן הועד המקומי  -חוזר מס'  – 9ספטמבר 4102
תושבים יקרים,
ועד מקומי מאחל לכל התושבים,
שנה טובה ומתוקה ,שנה של צמיחה ועשייה ,בריאות וביטחון.
בחוזר זה אנו נשתף אתכם בפעילות השוטפת במושב.
להלן מקבץ מהפעילויות המרכזיות שהתקיימו ויתקיימו במושב.

תרבות נוער וספורט:
מה היה לנו??
הקיץ החולף לא היה קיץ שיגרתי עבורנו ועבור כל תושבי המדינה ,מבצע צוק איתן גרם להמון
תכניות להשתנות ואנו עשינו ככל שביכולתנו לנסות לשמור על שגרה במסגרת הוראות פיקוד
העורף.
תושבי ניצני עוז נרתמו ואספו ציוד אשר חולק ביחידות צה"ל בשטחי הכינוס ,הנוער המדהים
שלנו אירח בני נוער מהדרום ואתן האימהות פינקתן אותם במטעמים שרק בניצני עוז יודעים
לעשות.
יש לנו קהילה חמה ואכפתית ועל כך כל הכבוד ותודות לכל התושבים שנתנו יד ועזרו בכל דרך.
מה כן היה לנו בחופש??
מסיבת קיץ:
ב 71.1-כמיטב המסורת גם השנה חגגנו את מסיבת הקיץ ובה איחלנו למתגייסים שלנו גיוס קל
ונעים ובירכנו את הילדים העולים לכיתה א'.
הוקרן קליפ שהוכן בהשתתפות הילדים וצולם ברחבי המושב וסרטון למתגייסים.
הדשא התמלא במתנפחים מגוונים לכל שכבות הגיל ולאורך כל אחר הצהריים ניתן היה ליהנות
מפיתות בטאבון ומגוון סלטים .להתראות בשנה הבאה.
שחייה לילית לכל המשפחה:
ב 7..1-נערכה מסיבת בריכה לכל המשפחה בבריכת עולש ,משפחות רבות הגיעו ובילו עד הלילה
בבריכה ובשחייה לילית ,לילדים ונוער חולקו משחקי בריכה ומבטיחים להיפגש גם בשנה הבאה!
ערב סיפורים מהחיים:
ותיקי המושב במהלך השנה משתתפים פעם בשבוע בסדנא לביבליותרפיה .ב 8..1-נערך מפגש
מסכם בבית העם שבו הוזמנו תושבים ובני משפחתם ושם חלקו עם הקהל רגעים מרתקים,
מרגשים ומצחיקים מסיפור חייהם בליווי שירים עבריים .היה מאוד מרגש ומחמם את הלב.
סיום שנת פעילות לגיל הזהב:
ב 8..1-סיימו חברי גיל הזהב את הפעילות השנתית במועדון החבר.
ועד מקומי הזמין את גיל הזהב לארוחת בוקר במסעדת "הבית בעולש" כאות הוקרה לדור
המייסדים וסיום שנת פעילות במסגרת מועדון החבר.
רונן חיון בשם הועד בירך את כולם ואיחל שנה טובה והמשך פעילות פורה ומהנה.
כמו כן הודו כולם לאילת רכזת התרבות על שנת פעילות מאתגרת ומלאת חוויות.
שי צנוע הוענק לגמלאים וכולנו חזרנו שבעים ומרוצים.
יריד חוגים:
ב 8..1-נערך יריד חוגים משותף לניצני עוז ושער אפרים ,ניתן היה להיחשף לחוגים הקיימים
ולחוגים החדשים שיחלו כבר בספטמבר .בחוברת החוגים שתשלח אליכם בדואר תוכלו להתעדכן
בחוגים השונים ובפעילויות סל תרבות הנערכות אצלנו ובשער אפרים.
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הרמת כוסית:
כמדי שנה אנו עורכים הרמת כוסית לר' השנה בהשתתפות כל הפעילים וחברי הועדות השונות .זו
השנה השנייה שמארחת אותנו משפחת סילס גלי ואמיר בערב מהנה ובו ועד מקומי הוקיר תודה
לכל הפעילים אשר תורמים ומתנדבים לטובת הפעילויות השוטפות לאורך השנה.
תודה למארחים על אירוח חם ולבבי ולכל המשתתפים.
פעילות נוער:
מצורף לחוזר ,דף פעילות נוער עם כל הפעילויות שהתקיימו בקיץ ומה יהיה לנו בהמשך.
חוגים בניצני עוז:
השנה החלו מספר חוגים חדשים שנוספו לחוגים הקיימים הפועלים בהצלחה לאורך השנה.
להלן החוגים הפועלים במסגרת החוגים בניצני עוז ,אנו תקווה כי יתנו מענה משמעותי לפעילות
התרבות והספורט במושב.
החוגים שנפתחו השנה :בית הספר לכדורסל – כדרורים ,בית הספר לכדורגל – גולים
סטודיו למחול ואירובי – שפת הגוף ,מרכז קראטה ,חוג יוגה.
החוגים הפועלים וממשיכים משנים קודמות :חגיגית טבע -חוג חיות ,טניס ,חוויה בקבוצה,
פילאטיס ושומרי משקל.

ביטחון:

לקראת החגים הבאים עלינו לטובה ,אנא שימרו על ערנות והודיעו על כל פעילות חריגה ,רכבים
חשודים או אנשים חשודים.
הקפידו על נעילת דלתות וחלונות בצאתכם מהבית ולהפעיל אזעקה גם לזמן קצר .בערבים
להשאיר תאורה מינימאלית בחזית הבית.
טלפון של אילן הרב"ש הוחלף ,אנא עדכנו את המספר החדש..0-1.8.110 :

שיפור פני הכפר:
מפרצי גינון:
בימים אלו אנו ממשיכים את פיתוח מפרצי הגינון במושב ,השבוע החלו העבודות במפרץ הכניסה
לרחוב הבוסתן ובמהלך החודש נמשיך את המפרצים הסמוכים אליו עד לכיכר.
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.
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.
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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.

רק ביחד נוכל לשמור על איכות חיים ומושב נקי.
מידע והודעות לציבור:
ועד אגודה ניצני עוז:
במסגרת שיתוף הפעולה בין ועד מקומי לועד האגודה ,העביר ועד האגודה  ₪ 0.....לטובת
השקעות בתשתיות במושב .אנו רוצים להודות לועד אגודה ולעומד בראשם אלי גז על שיתוף
פעולה פורה בין הועדים.
מגרשי ספורט:
במסגרת החזון ,יעדי הועד והסקר שנערך ,שופץ מגרש הכדורסל/כדורגל ,הוחלפו מתקני הסל
והמגרש רובד ,נצבע וסומן מחדש .בהמשך ישופץ מגרש הטניס.
השנה יחלו במגרש זה שני חוגים חדשים ,כדורסל וכדורגל ואנו מקווים שמספר גדול של ילדים
ובני נוער ייקחו חלק בחוגים אלו.
שיפוץ מבנה בית החבר:
עוד במסגרת החזון -ליצור מרכז במושב אשר יספק לתושבים מתחם פעילות שירכז את כל
פעילות התרבות חינוך וספורט.
במהלך אוגוסט החל שיפוץ המבנה אשר ייתן מענה לצרכים המשתנים ולכלל האוכלוסייה
בפעילויות השונות ובחוגי הספורט והמחול.
אנו רוצים להודות לסמדר ויעקב צרף אשר נרתמו ותרמו לשיפוץ המבנה שבסיומו יהווה עוגן
לפעילויות במושב.
לאושרת אחרק – אדריכלית ומעצבת פנים שנרתמה לטובת הפרויקט ,הכינה תכניות ועיצבה את
המקום ומלווה את השיפוץ יום יום.
בית העם:
אין לנו ספק שבהמשך נתמקד גם בשיפוץ בית העם אשר בו נערכים רוב הפעילויות הקהילתיות
וזקוק לשיפוץ הולם.
אנו רוצים להודות לערן צינצולוקר על תרומתו בהחלפת התעלות במזגנים להורדת הרעש
בהפעלתם .יישר כח!

איחולי מזל טוב:

ליצחק וענת אוזן מזל טוב להולדת הנכדה ,לגאולה ועמרם אוזן מזל טוב לחתונת הבן ,לבלאיש
בת שבע ויורם מזל טוב להולדת הנכד ,לדליה ושמעון אוזן מזל טוב לחתונת הבן אלון.

אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה
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