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בחירות בכפר ברוך! ועדת נוי וסביבה מכריזה על בחירות –
אנו עומדים בפני יצור שלטי רחובות אחידים במושב!
לכל רחוב ניתן שם של ציפור ,השמות כבר נקבעו ורשומים במשרד הפנים .כרגע אנו עוסקים
בעיצוב השלטים :ישנן שתי הצעות לעיצוב השלטים ,אותם עיצבה בהתנדבות דורית כוכבי ,ואנו
פונים אליכם ,התושבים כדי שתבחרו את העיצוב המועדף עליכם!
החל ממועד פרסום עכבר הכפר ועד ה ,15.3.18-כל אחד ואחת מכם יכול להצביע ולבחור
את עיצוב השלט המועדף עליו .העיצוב שיקבל את מספר ההצבעות המרובה ,יבחר והוא
שיופיע על שלטי הרחוב במושב !
איך מצביעים?

ניתן להצביע באחת משתי הדרכים הבאות:
 .1להגיע למזכירות ,לראות את העיצובים ולרשום אצל חגית מהו העיצוב הנבחר.
 .2דרך הלינק שמופיע באתר המושב  www.kfar-baruch.comוגם נשלח אליכם
במייל ,להצביע ב.GOOGLE DOCS – -

תודה לדורית על העיצובים!
מי שמצביע משפיע!

נוער נוער נוער– ...
וועדת נוער סיימה הכשרה בת  5מפגשים .ההכשרה הועברה על ידי יועצת ארגונית מטעם
המועצה האזורית ובמהלכה הציבה לעצמה הוועדה מטרות לשנה הקרובה ,בנתה תכנית
עבודה מותאמת לתקציב וכן ביצעה חלוקת תפקידים בין חברות הוועדה .ישר כוח ובהצלחה!
מודים לכל ההורים על שיתוף הפעולה בתשלומי מיסי הקן עבור פעילויות הנוער השנה .זוהי
תוספת משמעותית המאפשרת להרחיב את הפעילות לבני הנוער .תקציב הוועדה מנוהל על
ידי הועדה בשוטף ובהזדמנות זו נאמר תודה לטלי חמד שעסקה בהתמדה ובנחישות באיסוף
הכסף מההורים.
החודש התקיימו שתי מסיבות פורים לבני הנוער בחלוקה לשכבה צעירה ושכבה בוגרת,
פעילות הנהגה צעירה ברשות ראובן אמסלם ממשיכה ,אנו ממשיכים לראיין מועמדים לתפקיד
המד"ב/ית,

שיהיה פה סדר  -הודעות מזכירות
תנועה בהרחבה א'  -מבקשים להזכיר שהכביש בהרחבה א' הינו חד סטרי ,אנחנו מקבלים
במזכירות כבר מספר פניות על כך שאנשים נכנסים לרחוב מכיוון מגרש הכדור סל  -וזו
נסיעה שהיא נגד התנועה ,ומסכנת את האנשים שנוהגים נכון ,אנא מכם שימרו על החוק,
וכבדו את אלה שפועלים על פיו.
.פינוי גזם  -ייערך בתאריך  ,13.3.2018אנא הוציאו את הגזם רק ערב לפני יום הפינוי
גן השעשועים הגדול  -המגלשות בגן השעשועים ניזוקו ,ולכן סגרנו את המקום שלא היה
בטיחותי .לקח זמן מול המועצה לגייס את הכסף בכדי לתקן אותם ,השבוע החלו בעבודות
התיקון מקווים שבימים הקרובים העבודות יסתיימו ויהיה ניתן לפתוח שוב את הגן לשימוש
התושבים.
בית העם  -לאחרונה נצבע בית העם באופן חלקי על מנת לאפשר מקום נעים יותר עבור
התושבים באירועים שנערכים במקום .ישנה תוכנית לשיפוץ המבנה באופן רחב יותר – נעדכן
על התפתחויות בנושא בחודשים הקרובים.

מזמינים אתכם שוב  -התושבים שאכפת להם – -אנא עדכנו אותנו במזכירות על כל מפגע
שאתם רואים )כביש ,גינה ,תאורה ,לכלוך ועוד( על מנת שנוכל לטפל בו במהירות האפשרית,
אתם ה"עיניים" שלנו בשטח! .ניתן לפנות בטלפון –  ,04-6541323או במייל
 kfarbaruch1@gmail.com ,תמונות מהשטח יתקבלו בברכה.

ילדים זה שמחה -מאגודת החינוך
החודש התקיים ערב צוות לגיבוש וכיף לצוות החינוך במערכת.
בטו' בשבט התקיימו נטיעות משותפות לילדי כל הגנים ,אשר נטעו לאורך שביל הגנים עצי
פרי .בפורים התקיימה תהלוכה ססגונית ושמחה ,גם היא משותפת לכל הגנים במערכת ,ילדי
גן תמר וגן תות ערכו קבלת שבת משותפת ,ובימי חופשת פורים התקיימה קייטנת פורים,
במהלכה הגיעו הילדים מחופשים ,לבושים בפיג'מות ,ועסקו באפיית אזני המן והכנת משלוחי
מנות.
היערכות לשנה הבאה:
האגודה עובדת במלוא המרץ על מנת להשיג תנאים מתאימים לכמות הילדים המבוקשת
לפעוטון ולתינוקיה .היות והיה צפי לפני שנים לביקוש גבוה בתינוקיה ובפעוטון ,המושב פנה
כבר לפני שנתיים למועצה וביקש בחזרה את מבנה גן חרוב השייך לאגודה החקלאית ,על
מנת להשתמש בו כגן לגילאים הקטנים יותר
במקביל לכך ,הוגשו בקשות לבניית גן נוסף במושב .בשבוע שעבר התקיימה במועצה האזורית
פגישה עם ראש המועצה ,אייל בצר ,בה נכחו כל חברות הועד המנהל של אגודת החינוך
ולימור ,מנהלת הקהילה ,על מנת לקדם בניית גן בהקדם האפשרי במושב .ראש המועצה
הבטיח לפעול בדחיפות בעניין אך עדיין אין לנו תשובה מעשית .נעדכן לכשתהיה.
ילדים וטף
ביום שלישי  6.3.18אחה"צ במועדון הותיקים ,תתקיים פעילות בנושא החלל לילדי כיתות א'-ג'
מטעם מרכז מדעים בעמק המגיעים מבלפוריה.
בימי שני בשעה  17:30ממשיכה באופן קבוע פעילות משחקי הקופסא לילדי כיתות א-ג ,ומידי
פעם רותי מגיעה ומאפשרת לילדים המשחקים גם להחליף ספרים.
בתאריך  , 24.3.18יום שבת בבוקר ,יתקיים הפנינג אביב  -פעילות "משחק חוזר" -משחקים
לילדים מגילאי הגן ומעלה.
השבוע מתחיל פרוייקט ליווי הסעות בית הספר היסודי על ידי בני הנוער הלומדים בתיכון
בנהלל ,על מנת להבטיח את בטיחות הילדים בדרך אל בית הספר ובחזרה .בהצלחה!

קהילה פעילה–  -תרבות וועדות מתנדבים
צוותי העבודה של יום השואה ויום הזיכרון ,יום העצמאות ומירוץ כפר ברוך מתחילים לעבוד
בימים אלו!
כמו כן פרוייקט שנת בר מצווה מתחיל להתגבש בשיתוף הורי השכבות הרלוונטיות ,וועדת
נוער ונציג וועדת נוי וסביבה.
הורי כיתה ד' ונציגות המושב לוועד המרכזי של ביה"ס היסודי בנהלל מתכוננים לארח את
שכבת ד' במושב במסגרת "יום בישובים" שיתקיים ב .15.3
ב 11.3-יום ראשון ,יתקיים ערב להורי ביה"ס ויצו נהלל במועדון הותיקים .הצוות החינוכי של
ביה"ס יבואו לפגוש את ההורים במסגרת פרוייקט "בית ספר פוגש קהילה" ,בשעה 19:00
במועדון הותיקים.
לקראת יום העצמאות שתי הודעות חשובות :
כבכול שנה יתקיים יריד דוכני מכירה בערב יום העצמאות .מי שמעוניין להעמיד דוכן יפנה אל
טלי חמד 0506360181
חושבים שיש לכם כישרון מיוחד? רוצים להראות אותו לכולם? בערב יום העצמאות הקרב
ובא תתקיים תחרות כישרונות במושב -משפחות ,מבוגרים ,נוער ,ילדים – -כולם יכולים!
לפרטים והרשמה פנו למיכל זקס  .0523225217בסיום הערב יוכרזו זוכים בתחרות הכשרונות
להם מובטח פרס מפנק!

האירועים שהיו ויהיו בחודש מרץ:
 1.3מסיבת פורים מבוגרים
 6.3פעילות בנושא החלל לילדי כיתות א'-ג'
 11.3.18ערב במועדון ותיקים "-בית ספר פוגש קהילה" להורי ביה"ס ויצו נהלל
 24.3.18הפנינג אביב לילדים" -משחק חוזר"  -משחקים ממוחזרים במרכז היישוב ואיסוף
ציוד לגנים.

משהו מתוק לסיום...
הרבה מזל טוב לסבא וסבתא נילי ודוד קרנט ,להורים אבי וגלי –והאחים יותם וגפן ,וכל
משפחת קרנט המורחבת ,להולדת מתן ! הרבה נחת ואושר לכולכם!

