עכבר הכפר-מאי 2018
זרעי קיץ/מאיר אריאל
זרעי קיץ
נישאים ברוח
מעירים זכרונות
מעוררים ערגונות
זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות -
בוקר אחד פתחתי חלון
ותיכף הריח לי דק מן הדק
קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם
אמרתי בא קיץ  -קיץ חזק .
איך מוצא חן בעיניך להיות
פרח עושה לו כדור לבנבן ?
רוח קלה בו תבוא לעת ערב
תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן .
היית רוצה להיות גל נשבר
אל חוף ההומה רוחצים רוחצות ?
עושה אותי מלך משוח במלח
מוכתר בזרים של אצות .

תרצה תהיה סיגריה גנובה
בפי נערים בתשוקה ראשונה
או אז תימצץ תישאף אלי אפר
יאמרו זה הבהוב  -הבהוב העונה !
זרעי קיץ
נישאים ברוח
מעירים זכרונות
מעוררים ערגונות
זרעי קיץ
באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות -
אז מהו הקיץ שבא להיות
ממה שהריח לי דק מן הדק
גל אהבה שנוסע אלינו
נשבר על כמיהה למרחק .
זרעי קיץ
נישאים ברוח
מעירים זכרונות
מעוררים ערגונות
זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות.

סדר על כנו  -הודעות מזכירות
שמחים לעדכן ,כי אחרי שיחות ושיתוף המועצה במצב של מועדון הנוער ,קיבלנו אישור שנקבל
מועדון נוער תרומה של מפעל הפיס )המועצה קיבלה זכות ל  4מועדונים ממפעל הפיס ואחרי שבחנה
את הנתונים החליטה שכפר ברוך יהיה בין ארבעת הישובים(.
פינוי פסולת
אשפה ביתית – אנא פנו אשפה ביתית בלבד לפחי האשפה ,אין לזרוק חפצים בפילרים או במסתורי
האשפה ,לאחרונה היו פניות על כך שהפחים מלאים ועדיין לא פונו – ניתן להימנע מכך ע"י זריקת
פסולת למרכז המיחזור )בקבוקים ,קרטונים ,זכוכית ,ניירת(.

גזם
יום פינוי גזם לחודש יולי 8.7:יום ראשון
נא להוציא גזם ערב לפני ,לאחרונה אנו עדים לכך שמוצאים גזם ללא קשר ליום הפינוי ,מבקשים את
עזרתכם בנושא – חשוב לכולנו .נושא הגזם נמצא ברשות האכיפה של המועצה – לידיעה.
פינוי פסולת למכולה/גזם לאתר באופן עצמאי רק בימי חמישי בתאום עם צביקה אוחיון
חופש גדול -כלים ממנועים ומדרכות
אנו חיים במושב ,רוצים להרגיש חופשי ושזה שלנו ,יחד עם זאת מבקשים את תשומת ליבכם למס
נושאים במיוחד לקראת החופש ולא רק:
 .1נהיגה על רכבים ממנועים – אנא היו ערניים במיוחד אחר הצהריים כשהילדים מסתובבים
ברגל או באופניים ,הימנעו מכניסה לאזורים מרכזיים ,ומנסיעה על מדרכות.
 .2אין להחנות על מדרכות! -הדבר לא מאפשר לילד לעבור עם אופניים והבחירה הטבעית
והמסוכנת שלו היא  -ירידה לכביש.
בריכה ,מועדון ותיקים ,בית העם – מבני הציבור שלכם בשעות פעילות מוגדרות ,חל איסור להיכנס
למקומות אלה שלא בשעות הפעילות! בחלק מהמקומות יש מצלמות ,וביתר אנו נערכים בהתאמה –
עדכנו גם את הילדים – במידה ותהיה פריצה נוספת – נידרש לפעול בהתאם – המקומות מצולמים.

ילדים זה שמחה -מאגודת החינוך-
עם בוא הקיץ נפרשה רשת הצל מעל חצר התינוקייה והפעוטון ,הפעוטון התחדש בשער בכניסה
למטבחון ,וכן הגנים עברו ביקורת בטיחות וקיבלו אישורי לתקן כיבוי אש .הגננות עברו רענון בנושא
התנהלות ונהלים בנושא בטיחות ואש.
ילדי הגנים השתתפו ותרמו לחגיגת שבועות הן בהכנת התפאורה והן בשירים ובריקודים במופע
החג :ילדי גן תמר ציירו ציור ענק בנושא החג על בד לבן וילדי גן חרוב הכינו ציור של העיר ירושלים
ואת סמל כפר ברוך מחומרים ממוחזרים .במופע השתתפו ילדי כל הגנים – גן תות ותמר בריקוד וגן
חרוב בשיר על אהבה ובתנועות שפת הסימנים.

ילדים וטף -פעילות פנאי לילדים מלידה ועד כיתה ג'
פרוייקט "משחקופסא" :כחלק מתכנית "משלבים כוחות" הפועלת במועצה האזורית ,קיבלנו אישור
למימון עבור רכישת משחקי קופסא לפרויקט .כל משפחה מוזמנת להציע ושאותו היא ממליצה
לרכוש .זאת בהודעה לאפרת רוזנבלום .0506348496
פעילות בוקר ספורטיבי שתוכנן לילדי ביה"ס היסודי ונדחה עקב מזג האויר ,תדחה למהלך אוגוסט –
בשעות הבוקר המוקדמות.
צוות בטיחות בהסעות -הישג משמעותי הושג לשמחתנו בעקבות הפגישה שנערכה בין נציגות
הישוב לבין נציגות המועצה .בפגישה דרשנו כי המועצה ובית הספר ייקחו אחריות על בטיחות
הילדים בזמן הנסיעה בהסעות .בעקבות כך ,נערכה פגישה של נציגי המועצה עם מנהלת ביה"ס
היסודי ,תמר גידרון .בפגישה סוכם כי הנהלים הקיימים ,יחודשו ויחודדו במהלך הקיץ.
בנוסף ,קבענו אנחנו פגישה עם תמר ,בה נדון על הערכות לקראת הימים האחרונים של השנה ,בהם
הילדים יסעו ללא ליווי ,וכן על מערך הבטיחות בהסעות בשנה הבאה.

יום כיף למשפחות -ביום שישי  ,13.7מערכת הגנים במושב סגורה עקב יום צוות .ביום זה יתקיים
יום כיף למשפחות המושב ולישובים נוספים הלומדים בביה"ס היסודי בנהלל ,בפארק "שביל
התפוזים" .המקום יהיה סגור רק עבורנו והכניסה תהיה בתשלום מוזל .יש להירשם מראש,
ההרשמה אינה כרוכה בתשלום ,התשלום בקופות בכניסה לפארק .מוזמנים גם בני המושב אשר כבר
לא גרים בו ומשפחותיהם .להרשמה יש לפנות לאפרת רוזנבלום 0506348496

עדכון מוועדת 60-/+
הוועדה ממשיכה להיפגש באופן קבוע פעם בחודש ולתכנן אירועים על פי בקשות שעלו בשאלונים
שחולקו לותיקים .השבוע מתקיימת לראשונה סדנת בישול לותיקים ,מתוך כוונה שזהו המפגש
הראשון בסדרה .בהמשך החודש יתואם מופע נוסף לותיקים .פרטים בהמשך.

נוער כפר ברוך
אנחנו עדיין מחפשים מד"ב לנוער המושב .מסיימים שנת פעילות מאתגרת ללא מדריך בוגר.
פעילות עם נעם זכרי לכיתות ו' ,ז'-ח' – השנה נענינו לפרסום של מחלקת נוער והתכנית "עיר ללא
אלימות" במועצה האזורית המציעים השתתפות במימון מדריך מקצועי לפעילות הנוער במהלך הקיץ.
במסגרת התכנית יתקיימו פעם בשבוע מפגשים של שעה לכיתה ו' ולכיתות ז'-ח' )בנפרד( עם נעם
זכרי.

קהילה פעילה–
בשעה טובה הותקנו במועדון הותיקים ובמועדון הנוער מתקני תמי  .4תודה רבה לחנה ועמי
אוסובסקי שתרמו את המתקן לרווחת כולנו!
ועדת קליטה –עבודות הפיתוח בהרחבה החדשה יחלו בחודש הבא ובמקביל אנו רוצים להיערך
ליצירת קשר עם המשפחות שעתידות לעבור למושב ובהמשך לקליטה מוצלחת וקלה שלהן במושב.
לשם כך ,דרושים מתנדבים או מתנדבות לוועדת קליטה למשפחות החדשות .תפקיד הוועדה :
 .1ריכוז מידע שימושי על המושב בחוברת קליטה.
 .2גיוס וציוות משפחה מאמצת לכל משפחה חדשה.
 .3ריכוז מידע על המשפחות החדשות )מספר נפשות ,גילאי ילדים ,מקצועות(.
המעוניינים נא לפנות למיכל עידן 0524204200
משפחות מאמצות – אחת הדרכים לעזור ולהקל על המשפחות החדשות בקליטה במושב הינה
משפחה מאמצת .תפקיד משפחה מאמצת הינו ליצור קשר עם המשפחה החדשה ולהכיר אותה,
להיות כתובת עבורה ולתת מענה לשאלות בכל הקשור למגורים במושב ואף באזור )אם מדובר
במעבר מאזור מגורים אחר( וכן להזמין את המשפחה החדשה ולארח אותה.
משפחות המעוניינות להיות משפחה מאמצת של משפחה חדשה העתידה לעבור לגור במושב ישלחו
הודעה למיכל .0524204200
צוות צח"י – צוות חירום יישובי
בשבועות האחרונים צוות החירום היישובי החל להתאגד ואנו קוראים לכל חברי המושב להציע את
עזרתם ולהירשם לאחד מן הצוותים אשר מרכיבים את הצוות המרכזי.

בכדי להבהיר מהי מטרתו של הצוות הוספנו תיאור קצר של תפקיד כל זרוע אשר מרכיבה את
הצח"י.
צוות צח"י )חרום ישובי( צריך להיות ערוך לכל אירוע חרום גדול או קטן אשר עלול להתחולל בשטחי
המושב .מאירוע רפואי ממוקד ועד מצב חרום אזורי אשר משתק את המוסדות הציבוריים.
בכדי להתמודד עם מצבים אלו צוות צח"י מורכב ממספר זרועות:
זרוע עזרה ראשונה -הצוות יהיה מורכב מאנשים אשר עברו הכשרה רפואית ובעלי תפקידים נוספים
אשר דרושים לכל אירוע נפגעים .מטרתו הראשונה של צוות זה היא זמינות והכרה של כל נפש
במושב על קיומו ודרך הפעלתו מתוך הבנה שבאירוע בו יש סכנה לחיי אדם כל דקה היא קריטית.
זרוע לוגיסטיקה וכיבוי אש -הצוות יתבסס על ציוד ייעודי לכיבוי אש ועל בסיס הכלים אשר כבר
מצויים בידי חברי המושב .צריך להבין שבמידה ומתרחש אירוע אזורי כמו פגיעה במתקנים עם
חומרים מסוכנים ברחבי המועצה ,כפר ברוך יוותר ללא עזרה חיצונית ולכן יש חשיבות רבה למוכנות
וציוד ברמה גבוהה של צוות זה.
צוות רווחה -במושב כפר ברוך ישנן אוכלוסיות מבוגרות מאוד וצעירות מאוד .תפקיד צוות זה הוא
לדאוג לצרכים המיוחדים של האוכלוסיות הנ''ל בכדי לוודא שכל תושבי המושב מקבלים את כל הסיוע
אשר הם עלולים להזדקק לו.
צוות תקשורת -הגוף המחבר בין ענפי הצח"י השונים לכוחות הביטחון והרשויות הרלוונטיות במצב
חירום .
צוות ביטחון -בהנהגת רב"ש המושב במטרה לתת מענה לכל אירוע ביטחוני או פלילי במגבלות
החוק.
סיירת ריינג'רים -בנוסף לצוותים האלו ,משבוע הבא יתחיל צוות מהמושב לבצע סיורים בלילות.
בכוונתנו שבכל לילה יסתובב צוות של שני אנשים ברכב ממונע קטן ,על מנת לפקוח עין וליצור נוכחות
מונעת במושב וסביבתו.
אנו זקוקים למספר רב ביותר של מתנדבים ומתנדבות .מוזמנים ומוזמנות להצטרף!
פרטים נוספים בהמשך.
מתנדבים מן המושב כבר החלו לאייש כל אחד מתתי הצוות ואנו קוראים לכל התושבים לקחת חלק
בעשייה מתוך הנחה שבאירוע חירום קצר טווח רבים מחברי הצוות ככל הנראה לא יהיו זמינים
ואירוע ארוך טווח יאלץ את הקהילה במושב להסתמך על עצמה ולכן יש צורך במספר גדול ככל
האפשר של משתתפים בצוות.
בשבועות הקרובים מתוכננות הדרכות ושיחות על הנושאים השונים במטרה לשפר את המוכנות
לקראת ימי הקיץ ולהתחיל את ההכשרות הנדרשות להפעלת הצוות.
לפרטים נוספים או הרשמה ניתן ליצור קשר עם יקיר סולומון 0547275643
משהו מתוק לסיום:
מזל טוב למשפחת כוכבי – פאני ואייל ,שחר ,דורית ורון להולדתו של זהר! הרבה נחת ושמחה!

