עכבר הכפר -קיץ 2018

כפר ברוך במבט ל 2020 -
כפר ברוך יולי : 2018
במושב  600תושבים ,כ –  45%ילדים מגיל  .0-18ללא ספק ישוב צעיר ,המשלב את המשפחות הוותיקות
לדורותיהן ,עם בנים ובנות ממשיכים שחזרו למשקים במושב ,ועם התושבים שהצטרפו לפני כעשר שנים
ליישוב המתחדש.
כך נוצר מרקם אוכלוסייה הטרוגני ,המעשיר ומצמיח את המושב .רוח ההתנדבות בשנים האחרונות במגמה
חיובית ,דבר המאפשר למקסם את המשאבים הכספיים ולייצר פעילות עשירה עם השיא של חג שבועות
שתמיד מחמם את הלב ,ומייצג את המיטב של המושב בעשייה והשתתפות האנשים.
כחלק מתנופת העשייה הפורייה ,גם חזות המושב השתדרגה .הוצבו במרכז המושב פחי אשפה ,נוצרו פינות
ישיבה ושטחים ירוקים חדשים הכי חשוב – בחודש האחרון התחדשנו בשלטי רחובות מעוצבים ומרשימים!!!
בתחילת החודש הנחנו אבן פינה להרחבה החדשה 62 ,משפחות חדשות וצעירות שנקלטות למושב.
המגרשים "נחטפו" ביעף ,ועדיין אנחנו מקבלים בקשות רבות ,עובדה המשקפת עד כמה המושב נמצא במקום
נהדר מכל הבחינות.
הרכבת אפשרה לנו ניידות ,אוטובוסים נכנסים לתוך המושב ואפילו בזק כבר התקינו ארונות ועובדים על הסיב
האופטי עד לכניסה )לו יהי(.
הוועדים המנהלים במושב )הוועד המקומי ,האגודה החקלאית ואגודת החינוך( עובדים ביניהם בשיתוף פעולה
שוטף -דבר שלא מובן מאליו בסביבתנו ,ובשנה האחרונה קמות עוד ועוד וועדות מתנדבים המקדמות את
העשייה בתחומים השונים בקהילה.
בשנתיים האחרונות הוועד המקומי והאגודה החקלאית עובדים על תכנית למען הקהילה בהיבט של פיתוח
תשתיות ומבנים .סך התקציב שנאסף מגיע לכ –  6מיליון .₪
מקורות המימון הם:
חלף היטל השבחה )כספים שנגזרים מכספי ההיוון שמשלמים התושבים החדשים למנהל( ,מפעל הפיס )דרך
המועצה( ,חומש שלישי )כספים שמתקבלים דרך המועצה לכל ישוב ע"פ מס' התושבים – מתוך כספי
הארנונה( ,תשלום שמשלמים התושבים החדשים על פיתוח תשתיות ותיקות ,משרד החינוך ,משרד התמ"ת.
כל הכספים מיועדים לפיתוח תשתיות ציבוריות ,שכוללות גם מבני ציבור.
לאחרונה חתמו הוועדים על הסכם שמאפשר לוועד המקומי להשתמש במבנים ללא עלות )המבנים שייכים
לאגודה החקלאית( ,עם אחריות לתחזוקתם.
הוועד המקומי אישר בישיבה האחרונה את התוכנית להשקעות מהכספים שהוזכרו ,להלן עיקרי התוכנית:




שיפוץ בית העם.
הקמת מועדון נוער וחדרי חוגים חדשים – ליד בית העם )מאחורי האנדרטה(.
הקמת מתחם ספורט קטן בצמוד למגרש כדור סל– משטח והקמת מתקנים בהדרגה.








הקמת גני תמ"ת – גן דו גילאי ) – (0-3בשטח ה"חום" ליד פעוטון תות – יש היתר כרגע נמצא
באישור של תמ"ת )עדיין אין אישור סופית(.
הקמת גן נוסף של משרד החינוך – אושר עקרונית ע"י ראש המועצה ,יוגש ב –  2019לאישור משרד
החינוך )ליד החצר של גן תמר צמוד לבית משפחת סולומון(.
שיפוץ לשכת הרב
הצללה לגן שעשועים הגדול – אושר עקרונית – מצריך אישור סופי של המועצה.
שיפוץ קל של מזכירות הישנה.
פיתוח אזורים ירוקים במושב.

במהלך חמשת השנים החולפת הצלחנו להגיע להישג גדול שאינו נמדד בחומר .הצלחנו לשלב כוחות ,כל
הוועדים הפעילים ,בפעילות תומכת והומוגנית למען מטרת על אחת ....הצעדת כפר ברוך קדימה!!
השג נוסף שהושג ואין אנו זוקפים אותו לנו ,אלא ,לכם התושבים ,הוא האמון והתמיכה שלכם בנו ובעשייה
הנראית ,והעתידית להתממש.
אתם הכוח שמניע אותנו.....אז תודה לכם!!
ובהצלחה לכולנו.

ילדים וטף -פעילות פנאי לילדים מלידה ועד כיתה ג'
מה היה לנו?
יום כיף למשפחות בשביל התפוזים התקיים במהלך חודש יולי ,אנו מקווים כי התחלנו במסורת
חדשה .בימים אלו עובדים על קליפ סיכום רק לכפר ברוך .מי שרוצה עדיין מוזמן לשלוח לאפרת
תמונות וסרטונים מהיום בפארק.
ערב משחקים ספורטיבי עם נעם זכרי התקיים גם הוא במהלך החודש האחרון לכיתות א'-ו'.
מה בתכנית?
בתקופה האחרונה נעשים מאמצים גדולים על מנת להרכיב פעילות לילדי כיתות א'-ג' לימי שישי,
שתסובסד על ידי המועצה והמושב בתשלום סמלי בלבד להורים .המתכונת שעומדת כרגע על הפרק
תחל באוקטובר  ,פעם בשבועיים ,בדגש על כך שהפעילות תביא לגיבוש בין הילדים ותהיה מהנה
ומגוונת.
משחקופסא -לאחר שקיבלנו מהמועצה תקציב של  ₪ 2000לרכישת משחקים ,בימים אלו נרכשו
משחקים חדשים וכן קיבלנו משחקים ממשפחות הכפר .באחד מימי שישי האחרונים נערך מפגש
היכרות עם חלק מהמשחקים במטרה שהילדים ילמדו את חוקי המשחקים החדשים וילמדו את
חבריהם במהלך השנה .המפגש היה מוצלח מאד.
הסעות לביה"ס היסודי – במהלך השבועות האחרונים אנחנו בקשר עם המועצה על מנת שהמועצה
ובית הספר ייקחו אחריות על ילדינו בזמן הסעתם לבית הספר .כרגע ממשיכים במתכונת הקיימת
אך השאיפה היא לשדרג אותה .מתכוננת פגישה למלווים בהסעות עם עובדות סוציאליות מהמועצה
על מנת לתת להם כלים כיצד להגיב ולפעול בסיטואציות שונות הנוצרות בזמן ההסעות.

מסיבת סיום לילדי הגנים– מתוכננת ליום רביעי  ,16.8בשעה  .17:00לכל ילדי המושב מתינוקייה
ועד העולים לכיתה א' .המסיבה תתקיים בגן השעשועים הגדול בהרחבה .מוזמנים להביא
גיגיות/בריכות קטנות ומשחקים המתאימים לדשא ולמים .כל משפחה תביא כיבוד ונאכל ארוחת ערב
יחד.

עדכון מוועדת 60-/+
מרחשי ליבנו :עד כה נבנתה תכנית שהייתה מבוססת בעיקר על מופעים מוסיקליים כבקשתכם .חשבנו
שנכון ליצור מגוון פעילויות בתחומים שונים כמו סדנאות הבישול ,שהיו מוצלחות מאד ,אך ההיענות
הייתה דלילה ,ושירה בציבור וארוחה בשטח סביב מדורה בים -אך גם ליוזמה זו הייתה היענות דלילה,
ולכן המדורה לא יצאה לפועל .עם זאת ולמרות זאת ,אנו אופטימיות וממשיכות לחפש פעילויות
מעניינות שיגעו בתחומים נוספים בתקווה לשיתוף פעולה והמשך פעילות עניפה ופורייה.
בתחילת ספטמבר יתקיים מופע של סטנדאפיסטית שבו לא תפסיקו לצחוק .החלטנו לפתוח את הערב
לכלל תושבי המושב )מבוגרים בלבד( ובאותה הזדמנות נרים כוסית לרגל השנה החדשה.
בברכה ,וועדת  60פלוס מינוס.

נוער כפר ברוך
במהלך הקיץ עשינו מאמצים לקיים פעילות לנוער למרות שאין מד"ב וגרעינר .למשך חודש אחד רם
סופר חזר לתפקיד מדריך בוגר וליווה את פעילות הנוער.
בתחילת הקיץ התקיימה מסיבה בבריכה לציון סיום שנת הפעילות לכל שכבות הנוער ,וכן סדרה של
מפגשי משחק ספורטיביים מהנים לכיתות ו,ז,ח עם נעם זכרי.
במהלך הקיץ סיימו  4בני נוער את סמינר המד"צים ויצטרפו לצוות ההדרכה בשנה הבאה .שני
מדריכים יצאו לסמינר מד"מים וימשיכו להדריך שנה נוספת בשנה הבאה .כל הכבוד ויישר כח לצוות
ההדרכה החדש!
שכבה ד' יצאה למחנה הקיץ למשך  3ימים ,היה חם אך מהנה!
וועדת נוער עברה שינוי בהרכבה ,נפרדנו ממיכל זקס וטלי מרגלית וקיבלנו את נועה סבן ,זהבה דניאל
ורן קוטק ,המצטרפים לרויטל כהן וטלי חמד .בימים אלו נערכת הוועדה לתחילת שנת פעילות הנוער
הבאה במושב .תודות למסיימים ובהצלחה למצטרפים!

ועדת קליטה –
וועדה חדשה במושב ,חברות הוועדה :נטע וייס-יונה  ,סתיו עטיה וטלי גרינברג.
הוועדה נכנסה במרץ לתפקיד לקראת אירוע הנחת אבן הפינה להרחבה החדשה ויצרה קשר עם
המתיישבים החדשים להזמין אותם לאירוע .באירוע עצמו כל משפחה חדשה קיבלה עציץ וברכה ולוותה
על ידי משפחה ותיקה בניווט במושב.
בנוסף ,פתחנו קבוצת ווטסאפ של המשפחות המיועדות להגיע למושב על מנת לתת מענה לשאלות
המשותפות .נטע בקשר תמידי עם חלק מהמשפחות ואוספת מידע נחוץ לבנייה .בתכנון להביא את
חברת מייטק המתמחה בבנייה מתקדמת להרצות בפני כל המעוניין ,ואולי חברות נוספות .בהמשך
נקיים יריד תעסוקה בן יומיים לקבלנים ולאנשי מקצוע אשר מטרתו הוזלת עלויות .הוחלט שי שיהיה
נוכח ביריד הינם אנשי מקצוע שהמשפחות קיבלו עליהם המלצה ובנוסף רק כאלו שיסכימו לתת הנחה
למקבץ משפחות .נעדכן בפרטים בהמשך.
צוות צח"י – צוות חירום יישובי
הוועד המקומי אישר סכום של  ₪ 5000לרכישת ציוד רפואי ולוגיסטי לצרכי הצח"י במושב .סכום זה
ביחד עם  ₪ 15,000מהמועצה יהוו בסיס להצטיידות למקרה חירום .בימים אלו מתגבשת רשימת
הציוד ומתבצע איסוף הצעות מחיר.
אנחנו מתכננים לקיים מספר מפגשי הדרכה בסיסיים בביצוע החייאה -להורים בהתמקדות בהחייאת
תינוקות וילדים קטנים.
לפרטים נוספים והצטרפות לצוות הצח"י ניתן ליצור קשר עם יקיר סולומון 0547275643
משהו מתוק לסיום:
שתי משפחות חדשות הצטרפו אלינו הקיץ ,ברוכים הבאים למשפחת קליינמן ומשפחת רוזנצוויג!
התאקלמות קלה ומהירה !

