עכבר הכפר – נובמבר 2017
צריך שכל איש ידע ויבין ,
שבתוך תוכו דולק נר ,
ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין ,
שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו .
הרב קוק.

החורף כבר מורגש באוויר ובאדמה ,חג האור מתקרב ויום ההולדת של המושב איתו כמו תמיד ,ומכל קצוות
הקהילה מתקבצים ותיקים ,נוער וילדים לקחת חלק באירוע .
עוד על האירועים המתקרבים בהמשך הדף.

שיהיה פה סדר  -הודעות מזכירות
פינוי אשפה
אנו מבקשים להזכיר לתושבים את אפשרויות פינוי האשפה הביתית הקיימים במושב:
.1
.2

.3
.4

מרכז מחזור  -ממוקם ליד מגדל המים ,מתקנים שעומדים לרשותכם הם :מתקן לבקבוקי
פלסטיק ,מיכל לשקיות ,מתקן לקרטונים תעשייתיים ,מתקן לניירות ,מיכל של זכוכית ,מתקן
לבגדים ישנים.
מסתורי אשפה – ניתן לזרוק את כל האשפה הביתית ,אנו מבקשים את עזרתכם לזרוק את
הדברים שניתן למחזר ופורטו בסעיף הקודם במרכז המחזור .חל איסור לזרוק קופסאות קרטון,
אשפה שאינה ביתית ,מכשירי חשמל וכיו"ב ,כמו כן לא לזרוק חפצים מחוץ לפחים )שימו לב
שיש פיקוח של המועצה שרשאית לתת קנסות על זריקת אשפה מחו ץ לפחים באזורי
המסתורים(.
במקומות המרכזיים במושב יש פחים ,אנא זירקו את האשפה רק בפחים!
אתר גזם– כל חודש יש איסוף גזם באזור  10לכל חודש ,מעבר לכך ניתן לתאם עם צביקה מעוד
מיוחד ומתאים.

 .5מכולה )ליד מתקן מקורות( – למכולה ניתן לזרוק מכשירי חשמל מקולקלים וריהוט ישן בלבד ,כל
פריט אחר מחייב את המושב בקנסות ,במיוחד פסולת בניין ,המכולה נעולה לכן צריך לתאם עם
צביקה.
כולנו רוצים להנות ממושב נקי ונעים ,אנא עזרו לנו לשפר את נראות המושב.
כיוון תאורה במושב
תאורת הרחוב וגני שעשועים הותאמה לשעון החורף ,התאורה תידלק ע"פ חיישן אורות ויכבה בהתאמה.
במגרש כדור סל – תאורה מכוונת על טיימר משעה .23:00 – 17:00
שער כניסה – ניסגר בשעה  22:00ויפתח בשעה .6:00
בריכת השחיה
השנה נקטנו באמצעים נוספים ששומרים על המים נקיים )מצופי כלור( ,וכך מאפשרים להימנע מיתושים
ליד הבריכה וסביבתה.

ירוק בעיניים  -וועדת נוי וסביבה
וועדת נוי וסביבה התכנסה והגדירה את מטרותיה לשנה זו וביצעה חלוקת תפקידים על פי המטרות.
לכל רחוב יש שם  -בימים אלו עובדת הוועדה ומקדמת את פרוייקט שילוט המושב .שמות הרחובות כבר
קיימים ואושרו במשרד הפנים ואנו תקווה שבקרוב יעמדו ברחובות הכפר שלטים עם שמות הרחובות.
לסל וחסל  -פרוייקט נוסף שמתקדם בימים אלו הוא פרוייקט פחי האשפה באזורים הציבוריים .נבחר
אבטיפוס של פח ממתכת המיוצר על ידי יקיר גמליאל מהמושב ,והוא מוצב לניסיון בשבועיים הקרובים בין
שבילי הגנים .לאחר שיאושר כנוח לתפעול ,יפוזרו בתקופה הקרובה פחים נוספים באזורים הציבוריים
במושב  .אנא השתמשו בהם!

עם הספר  -ספריית הילדים
בשבוע שעבר הקריא רוני וייסמן ,תחת שם העט "יואל המספר" ) :-סיפור לילדים בספריה .נרשמה נוכחות
מרשימה של הורים וילדים והסיפור התקבל בתשואות רמות .תודה לרוני ! הורים וסבים נוספים
שמעוניינים להקריא סיפור בספריה בימי חמישי אחה"צ מוזמנים ליצור קשר עם רותי סולומון מנהלת
הספרייה .

נוער נוער נוער...
השבוע החלה וועדת הנוער הכשרה המועברת על ידי יועצת ארגונית מטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל.
ההכשרה כוללת חמישה מפגשים ,בחלקם בנוכחות נציג מחלקת נוער מהמועצה ותעסוק בייעול ושיפור
פעילות הוועדה לקידום פעילות הנוער במושב.
קבוצה ז-ח יוצאים לטיול של יומיים בדרום בסופש הקרוב .לטיול יוצאת קבוצה גדולה ומרשימה של ילדים עם
שלושת המדריכים שלהם :עדן כהן ,עידו מרגלית וגל עזרן ומלווה בשכר במקום מד"ב .
רם סופר המד"ב סיים את תפקידו בסוף חודש אוקטובר .נאמר לו תודה רבה !!! על החיבור המדהים
והקשר עם הנוער ועל הליווי בכל התקופה בתור מד"ב !
ממשיכים בחיפוש אחר מד"ב ובינתיים הפעילות מתקיימת בניצוחו של נדב הגרעינר ובליווי וועדת נוער
ומיכל רכזת הקהילה .

דע מאיפה באת  -ותיקים
ביום שלישי האחרון התקיים מופע "צלילים קסומים" במועדון הוותיקים .הנוכחים נהנו ממוסיקה אירית
וישראלית עם כלי נגינה רבים ומגוונים .
לפני המופע הגיעה תמי גרופר אדלשטיין ,האחראית על תחום הפנאי בעמותת ותיקי העמק כדי לספר אילו
פעילויות מתקיימות בישובים השונים בעמק לוותיקים ,איזה סיוע המועצה נותנת לפעילויות וותיקים בעמק
וכדי לתת מענה לשאלות  .אנו מקווים שזוהי פתיחה לשנת פעילות פורייה של הותיקים במושב!

ילדים זה שמחה – מאגודת החינוך
בפעוטון תות הותקן מטבח חדש לרווחת הגננות והילדים ,אנו מודים למולי יניב שבנה והתקין את המטבח
בהתנדבות!
בראשון לדצמבר יקלטו שני התינוקות האחרונים לשנה זו בתינוקיית תאנה ובכך תהיה התינוקייה מלאה
לגמרי.
אנחנו במהלך תהליך של הצטיידות ,עבור התינוקייה שעומדת לגדול במספר התינוקות והן במשחקים
המותאמים לקבוצה הבוגרת יותר עבור פעוטון תות .
קייטנת חנוכה תתקיים לילדי הצהרון ולמי שנרשם לקייטנות בחגים .כבר התקבלו האישורים לכך ממשרד
החינוך וההכנות בעיצומן .
את חג החנוכה יחגגו גן חרוב וגן תמר יחדיו בבית העם בנוכחות ההורים ,ילדי פעוטון תות יחגגו עם ההורים
בגן בשיר ובריקוד עם טל המורה לתנועה ,וגם התינוקות בגן תאנה יקיימו הדלקת נרות משותפת עם
ההורים.

בכניסה לגן תמר גינה חדשה בתוך חומרים ממוחזרים כמו בקבוקים ,סירים ומחבתות ואפילו נעליים בתור
עציץ!

קהילה פעילה  -תרבות
לקראת מסיבת חנוכה וחג המושב שתתקיים ב ,14/12-חבורת הזמר מתאחדת ותשיר מספר שירים
במסיבה .נשמח מאד לצרף חברים חדשים לחבורה! אם אתם אוהבים לשיר – זה מספיק! בואו והצטרפו.
חזרה ראשונה ביום שני  4/12בערב.
האירועים המתוכננים לחודש דצמבר :רשמו לפניכם ובואו !!!
 8/12/17יום שישי בבוקר ,יום פעילות ותנועה קהילתי במרכז הישוב לשלל הגילאים.
 9/12/17הרצאה במועדון הותיקים –"שינויים בהרגלי הזלילה" במועדון הוותיקים בשעה 20:00
 – 14/12/17מסיבת חנוכה ויום הולדת  91לכפר ברוך בבית העם בשעה 17:30
 – 26/12/17הצגת ילדים "האור של קיפודי" בבית העם בשעה 17:30

