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 4102 פברואר – 01חוזר מס'  -משולחן הועד המקומי 
 

 ,תושבים יקרים
 

 השוטפת במושב.פעילות בנשתף  אתכם  ,זהבחוזר 
 ויתקיימו במושב.המרכזיות שהתקיימו הפעילויות מקבץ מלהלן 

                  
 וספורט:נוער תרבות 

 מה היה לנו??
 

 ט"ו בשבט:
גגנו את ט"ו בשבט, התכנסנו בשכונת ההרחבה,  חולקו כמיטב המסורת ח 52.2.6-ביום שישי ה

הקסום חיכו  שם במטע הזיתיםומשם צעדנו למרכז המושב וחטיפים מתוקים לדרך222   כובעים 
 לנו תחנות ופעילויות שונות שאורגנו והופעלו ע"י הנוער המקסים שלנו ומאי מדריכת הנוער2

לי צרף שגם תרמה את זרעי הדשא, הכנת מגוון התחנות כלל: הכנת ראש דשא בניצוחה של לי
מובייל צבעוני וממחוזר, פיתות על הטאבון, חביצת חמאה, הכנת סלט פירות, קישוט עציצים 

ושתילים שנתרמו ע"י משפחת מימון וכמון צלמת הבית הדר אלוני שניתן לראות את התמונות 
 בפייסבוק של המושב2

 הפנינג פורים2 52.2.6וע, ניפגש באירוע הבא: תודה רבה לכל מי שלקח חלק ותרם להצלחת האיר
 

 הצגות ילדים: 
התקיימה הצגה של תיאטרון "נוער מוסיקלי" ארץ הקופסאות, ההצגה עוסקת  .2..ביום ג' 

בדמיון ויצירה עם חומרים נגישים וממוחזרים, מלווה בתפאורה, תלבושות, אביזרים, קטעי 
 למוסיקה מגוונים ומשלב את הפעלת הקה

 

 בפורים?היה לנו מה י
 

 :מארח את גיל הזהב -"כדרורים" בית ספר לכדורסל
יום ב', ילדי חוג הכדורסל בהנהלת אורן, יארחו את חברי גיל הזהב בבית העם, בערב של  .2.-ב

משחקי חשיבה, שירי פורים ומשלוחי מנות וזאת במסגרת העצמת ילדי החוג בנתינה ועשייה 
 קהילתית2

 
 :הכנסת בבית המגילה קריאת

 והרבה לילדים פרסים, תחפושות מסיבת, הכנסת בבית המגילה לקריאת ניפגש 52.2.6-ה ד ביום
 2שמח

 
 :פורים -משפחות טיול

, ומים פריחות של שפע, תבור בנחל משפחות לטיול נצא, 62.2.6-ה' ה וביום במסורת ממשיכים
 !מוזמנים כולם, משפחתית חוויה

 
  פורים:מסיבת 

, אומני רחוב, סדנאות היתוליות, הפעלות שונות 52.2.6מסיבת רחוב שטרם נראתה באזורנו2222 
מפסיד!!! -מי שלא בא -שערות סבתא ועוד המון הפתעותהופעה של בנות המחול, ומגוונות,   

 

 פעילות נוער:
 

 פעולות שבועיות:
מסכות ענק לטובת מסיבת פורים  ט' –ת השבועית, הכינו בני הנוער משכבה ד' במסגרת הפעילו

הפעילות המשותפת של הכנת המסכות הייתה מעצימה ומגבשת2 קחו חלק כל בני הנוער2ישבה י  
 
 
 



          
 63824ד.נ. לב השרון  –ועד מקומי ניצני עוז          

 www.noz.co.ilאתר:     vaadoz@013net.netדוא"ל:   90-8186977פקס:    90-8186979טל':           

          ========================================================== 
 

 "פרויקט אבות ובנים":
 אבות" המיזם את יםמקיימרגון "אשלים", ד מקומי בשיתוף המועצה ואועמזה כחודשיים, 

 2רבה בהצלחה" ובנים
 2המתבגר לבנו האב בין הקשר את לחזק במטרה הוקם הפרויקט

 2ט'-ו 'ח-'ז לראשונה מושבנו ניבחר לקחת חלק בפרויקט זה ולוקחים בו חלק שכבות,
 י מדריכי הפרויקט2נפגשים לאימון כדורגל במגרש בליוו בכל יום ג' האבות והבנים

ומעצימים2 אנו מזמינים את ההורים שעדיין לא לוקחים חלק תיים יהמפגשים מאוד חווי
 במפגשים לבוא ולהצטרף2

 דרכי ועל ילדיהם להתבגרות הקשורים בנושאים בלבד לאבות סדנאות נקיים הפעילות במסגרת
 2 למושב מחוץ גיבוש לפעילויות והבנים האבות יצאו כן כמו, התמודדות

 

 טחון:בי
 ריבוי פריצות באזור השרון:

אירועים הפלילים באזור השרון וגם במועצה שלנו2יים האחרונים חל גידול חד בעבמהלך השבו  
בנושא:  ע"פ בקשת מפקד תחנת שדות ומפקדת חבל לב השרון אנו מפרסמים מספר דגשים  

 רוב הפריצות הם בבתים ללא אזעקות
2כלי רכב שמושארים פתוחים אפילו למספר דקות מועדים לפריצה בעיקר באזור, גנים, ומכולות  

לרב"ש על כל אדם או רכב חשוד2הנכם מתבקשים להודיע   
 

 :שיפור פני הכפר
 

 מפרצי גינון: 
בימים אלו אנו ממשיכים בפיתוח מפרצי הגינון במושב, הדגש במפרצים הוא שתילה של צמחים 

 שלא צרכים מים תוך שמירה על נראות ואסתטיקה2 
 

 עמדת הקרטונים במושב:
להשלכת קרטונים ריקים בלבד!!! תושבים בסמוך למבנה הדואר קיימת עמדת קרטונים המיועדת 

רבים משליכים קרטונים מלאים, והעמדה בשל כך לא נאספת או שהחברה שאוספת את 
 הקרטונים, מרוקנת את הקרטונים והמקום הופך לאתר פסולת2

 אנו פונים  ומבקשים שוב, לא להשליך קרטונים מלאים ולהקפיד על כך2
 נגד המשליכים2במקום מותקנות מצלמות ותחל אכיפה כ

 
 ניקיון המושב:

אנו משקיעים רבות בניקיון המושב2 ללא עזרתכם מאוד קשה לעשות זאת!! אנו מבקשים את 
 תשומת ליבכם בכל הנוגע בהשלכת פסולת במרחב הציבורי2

 
במושב קיימת פינת מחזור שבה ניתן לזרוק, מתקני זכוכית, עיתונים, בקבוקים ובנוסף קיימת 

 עמדת קרטונים2
 2ורשיםנכם מתבקשים להקפיד ולהפריד פסולת  ולהשליך רק במקומות המה

עמדות הגזם מיועדות לגזם בלבד!!! פסולת אחרת שמושלכת במקום גורמת למקום להיראות 
 כמזבלה ואנו מזכירים שעמדות אלו צמודות לבתים ואין ספק שזה מראה לא מלבב2

 ר לגזם היא עמדת תחנת הדלק!!העמדה היחידה שניתן להשליך בה פסולת גושית מעב
 בטרם אתם משליכים פסולת לעמדות אלו2אנא הקדישו תשומת לב 

 
 :משוטטיםכלבים 

המועצה החלה אכיפה מוגברת כנגד בעלי הכלבים המשוטטים,  אנו שוב פונים לבעלי הכלבים 
 ומבקשים מכם להתחשב בציבור ולדאוג שהכלבים לא יצאו מהחצרות2

מפחדים ללכת ברחובות, לעשות ספורט  וסתם לטייל מחשש לכלבים תושבים רבים וילדים 
 שרודפים אחריהם  ולעיתים גם מתקיפים2

 
 

 .נקי ומושב חיים איכות על לשמור נוכל ביחד רק
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 מידע והודעות לציבור:
 

 שיפוץ מגרש טניס:
רש אחד, בימים אלו אנו מסיימים את השלב הראשון של שיפוץ מגרש הטניס, בשלב א' שופץ מג

 והמגרש נצבע וסומן מחדש, כמו כן נצבעו הקירות המשמשים לאימון2 הסדקים טופלו 
 יש לסלול מחדש חלק מהמגרש2 , אשר בובשלב השני ישופץ המגרש השני

 
 גיזום עצים:

גיזום של כל העצים ליד פנסי התאורה, כמו כן נגזמו ענפים מסוכנים שהיה  בשבוע שעבר נערך
אנו מקפידים לבצע גיזום פעמיים בשנה על מנת למנוע קריסת עצים  2רסויקחשש שעם הרוחות 

 מסוכנים2
 

 שביל גישה משכונת ההרחבה:
בשכונת ההרחבה )רחוב הבוסתן( קיים גשר מעבר בין השכונה למרכז המושב, המעבר הוא בין עצי 

 הדר ובימי החורף המקום בוצי ולא נעים למעבר2
העוברים המגיעים משכונת ההרחבה למרכז המושב ולילדים  לאחרונה סודר שביל גישה להקל על

 יכולים להגיע ישירות למרכז המושב ללא מעבר בכבישים2אשר  ובני הנוער 
 

 הערכות לקראת החורף:
 ו פתיחה וניקוי  של תעלות ניקוז על מנת למנוע הצפות2לקראת החורף ביצענ

  /גזם2ולא להשליך אליהם פסולתאנו מבקשים מהתושבים להקפיד להשאיר את התעלות ריקות 
 

 החלפת גופי תאורה:
בעקבות קריסה של זרועות תאורה, הזמין ועד האגודה את החברה שהתקינה את הזרועות 

לבדיקת תקינותם, האגודה החליטה להחליף את הזרועות הקיימים בחדשים ולאחרונה הוחלפו 
 כל הזרועות2

 תודה לועד האגודה על הטיפול המסור בנושא2
 
 וג ריקודי עם:ח

לפני כשלושה חודשים, החל חוג ריקודי עם בבית העם עם המרקיד יוני יוסף, החוג מתקיים כל 
עם מספר רב של רקדנים ורקדניות2 כולם מוזמנים לבוא להתנסות  2.:2.יום שלישי בשעה 

 במפגשים אלו המשלבים פעילות ספורטיבית לצד מפגשים חברתיים2 
 

 איחולי מזל טוב:
הבת, למלי וסער גז להולדת  להולדת שושן בן ואלון אביחי פלח להולדת התאומים, לדנהלענת ו

הנכד, לאושרת ואושרי להולדת הבת, לאתי וליאור כהן להולדת  הבן, למגי ופרץ הזרטי להולדת
 2הבן, לקרן ועידו סלע להולדת הבת, לאפרת וליאור טריגר להולדת הבת

 לענת ועוזי כהן לבת המצווה של צאלה2 עידן2של לסילבי ויאיר לבר המצווה 
 

 השתתפות באבל:
חפץ במות הבן משתתפים בצערה של משפחת משתתפים בצערה של אתי פרץ במות אחותה, 

 שלא תדעו עוד צער2  2והאח
 

 
 אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומודים על השיתוף פעולה 

 
 26.555.6.0יו"ר          -רונן חיון

 
 26.5.522.5גלי סילס                                        26.6.0.0.0       רועי מימון        

 
 26.05.6660מירב טולדנו                                   .0....2626ניסים ברבי             
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