
  ! אנו שמחים לפתוח במסורת חדשה

. החל מחודש זה נוציא פעם בחודש דף עדכון לכל התושבים לגבי המתרחש במושב בתחומים השונים

ושאיפתנו ליצור קהילה מעורבת 

רועים ויוזמות חדשות יאנספר על 

  . רועים אישיים משמחים כמו חתונה או לידה

  מבשילות 

   .במועדן

  משתעלות

   .מוקדם לישון

  חליאלינ ראיתי

  לי נדמה רק

  אתמול נשבר חמסין

  הגדול החופש

  אתמול נשבר חמסין

 הגדול החופש

  

  

  

  

  

  )שם זמני( עדכון חודשי

אנו שמחים לפתוח במסורת חדשה ,עם ריחות הסתיו ותחילתה של שנה חדשה ומבטיחה

החל מחודש זה נוציא פעם בחודש דף עדכון לכל התושבים לגבי המתרחש במושב בתחומים השונים

ושאיפתנו ליצור קהילה מעורבת , כניסתה לתפקיד של רכזת הקהילה מיכלזהו צעד נוסף כחלק מ

נספר על , ישתפו בעשייתןהוועדות והאגודות השונות . ושותפה לנעשה במושב

רועים אישיים משמחים כמו חתונה או לידהיברכות על א –פינת הנחת 

  רחל שפירא

  

 

  השכנים מתכוננים

 

  מישהו חושב עליך

 . ורושם את מעשיך

  בוא הביתה במהרה

  עם הרוח הקרירה

  בוא הביתה במהרה

 . עם הרוח הקרירה

 מנדרינות

במועדן בפרדס

משתעלות המורות

לישון והולכות

  

ראיתי כבר

רק זה ואולי

חמסין עוד

החופש תם

חמסין עוד

החופש גם

 

 
 

 

  

  

  

עדכון חודשי - כפר ברוך

עם ריחות הסתיו ותחילתה של שנה חדשה ומבטיחה

החל מחודש זה נוציא פעם בחודש דף עדכון לכל התושבים לגבי המתרחש במושב בתחומים השונים

זהו צעד נוסף כחלק מ

ושותפה לנעשה במושב

פינת הנחת  -לקינוח ו

  

 

 

 

  

רחל שפירא /שיר תשרי

 השמיים משתנים

 . לעיני החקלאים

השכנים מתכוננים

 . לימים הנוראים

 

מישהו חושב עליך

ורושם את מעשיך

בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה

בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה



גיוס או משהו ייחודי , לידה , אנחנו מבקשים מכל משפחה שמציינת אירוע משמח כמו חתונה

או לחגית במזכירות על מנת שנברך אותו בדף 

הצעות לשם אטרקטיבי ! מחפשים שם לדף העדכון החודשי של המושב

ולציין את שם  19.10.17עד לתאריך 

נציג הוועד המקומי ונציג האגודה החקלאית ומציע השם 

צוות כים חדשים שהצטרפו ל

ארבעה מדריכים ממשיכים משנה 

פעילים בתנועת הנוער סך הכל ', חניכים בשכבה ד

  . 'וב', שנמצא בימים א, במושב פועל גם הגרעינר נדב קאופמן

. הוחלט לחפש מחליף לרם ,ב"המד

  . עדכונים בהמשך –אחרי החגים יתקיימו הן חג מעלות מועצתי והן חג מעלות מושבי 

על מנתשנוכל להמשיך ולקיים פעילות נוער איכותית ומגוונת ההורים מתבקשים לגשת למזכירות 

ק בתיבת הדואר 'ניתן להשאיר צ

אנחנו מבקשים מכל משפחה שמציינת אירוע משמח כמו חתונה

או לחגית במזכירות על מנת שנברך אותו בדף  0524204200להודיע למיכל בטלפון 

 . המושב הבא

מחפשים שם לדף העדכון החודשי של המושב -  נושאת פרס

עד לתאריך  0524204200וקליט לדף החודשי יש להעביר למיכל 

נציג הוועד המקומי ונציג האגודה החקלאית ומציע השם , מיכל, ההחלטה תתקבל על ידי לימור

 . במקלות ונילזוגית חת בוקר שנבחר יזכה בשובר לארו

  !"נוער, נוער

כים חדשים שהצטרפו למדרי 9על אנו גאים . פעילות הנוער השנה החלה במרץ רב

ארבעה מדריכים ממשיכים משנה . לאחר שסיימו בהצלחה קורס מדריכים בקיץ

חניכים בשכבה ד 10השנה הצטרפו לפעילות הנוער  

במושב פועל גם הגרעינר נדב קאופמן.  ילדים 52' עד ט' השנה מכיתה ד

המדסופר רם וועדת נוער ו, בתיאום והסכמה בין הוועד המקומי

  . מתאים מחליףב עד שימצא "רם ימשיך את תפקידו כמד

אחרי החגים יתקיימו הן חג מעלות מועצתי והן חג מעלות מושבי 

על מנתשנוכל להמשיך ולקיים פעילות נוער איכותית ומגוונת ההורים מתבקשים לגשת למזכירות 

ניתן להשאיר צ( כפי שפורסם בעבר) לילד₪  300(לם את מיסי הקן 

  

 
 

 אנחנו מבקשים מכל משפחה שמציינת אירוע משמח כמו חתונה

להודיע למיכל בטלפון , אחר

המושב הבא

  נושאת פרסתחרות

וקליט לדף החודשי יש להעביר למיכל 

  . המציע

ההחלטה תתקבל על ידי לימור

שנבחר יזכה בשובר לארו

  

נוער, נוער"

פעילות הנוער השנה החלה במרץ רב

לאחר שסיימו בהצלחה קורס מדריכים בקיץ ההדרכה

השנה הצטרפו לפעילות הנוער  . שעברה

השנה מכיתה ד

  

בתיאום והסכמה בין הוועד המקומי

רם ימשיך את תפקידו כמד

אחרי החגים יתקיימו הן חג מעלות מועצתי והן חג מעלות מושבי 

על מנתשנוכל להמשיך ולקיים פעילות נוער איכותית ומגוונת ההורים מתבקשים לגשת למזכירות 

לם את מיסי הקן ולש

  .)בכניסה

  

  

  

  

  

  

  



ומעתה תוכלו לפגוש על המדרכות , 

נכנסה  במהלך הקיץ .מטיילים וחוקרים את הסביבה וליהנות מקולותיהם השמחים

 !בהצלחה למירי. מאחוזת ברק והחלה לעבוד במרץ רב

שולחנות , יבה לילדיםהוספת פינת יש

ל קבוצת גיל בנפרד כ, הצהרון פוצל לשתי קבוצות כך שכעת הילדים ממשיכים לצהרון בגנים שלהם

 . וכך זוכים לתשומת הלב המתאימה לגילם ונשארים בגן המוכר להם

האגודה , בחופשי החגים ובחופשת הקיץ

  . ים יועברו להורי ילדי הגנים

, ודו'ג, כדורגל, זומבה:  ביניהם

כמו כן קיימים מספר חוגים . תנועה לגיל הרך ועוד ועוד

  052-4657646: אחראית חוגים במושב

בהזדמנות זו נודה לנועה על העשייה הברוכה והבאת חוגים איכותיים ומגוונים למושב וניהול 

כל מי שמעוניין . תכנית פעילות לותיקים בכפר

  . ום פעילות כלשהי ולהשפיע על המתרחש מוזמן ליצור קשר עם מיכל

  . מופע של יובל דור

פרטים . כמו כן לאחר החגים נקיים ערב הסברה לגבי האפשרויות הקיימות עבור הותיקים בעמק

 :מאגודת החינוך –..." ם זה שמחה

, הילדים במושב בגניח "תשעטובה נפתחה שנת הלימודים 

מטיילים וחוקרים את הסביבה וליהנות מקולותיהם השמחים

מאחוזת ברק והחלה לעבוד במרץ רב מירי ביכלר, החדשהלתפקיד מנהלת הגנים 

הוספת פינת יש, הוספת קיר, צביעה - במהלך הקיץ פעוטון תות עבר שיפוץ

 . מרחב מזמין ונעיםוכעת הילדים והגננות נהנים מ

הצהרון פוצל לשתי קבוצות כך שכעת הילדים ממשיכים לצהרון בגנים שלהם

וכך זוכים לתשומת הלב המתאימה לגילם ונשארים בגן המוכר להם

 . לפעוטון ולתינוקיה התווסף חוג מוסיקה ותנועה פעם בשבוע

בחופשי החגים ובחופשת הקיץ, על מנת לתת מענה להורים שילדיהם לא רשומים לצהרון

ים יועברו להורי ילדי הגניםהפרט. מציעה מסלולים חדשים להרשמה לקייטנות

ביניהם, פר מרשים של חוגים למגוון גילאיםהשנה נפתחו במושב מס

תנועה לגיל הרך ועוד ועוד, "מועדון המעשים הטובים", תפירה

אחראית חוגים במושב, למתעניינים ניתן לפנות לנועה סבן

בהזדמנות זו נודה לנועה על העשייה הברוכה והבאת חוגים איכותיים ומגוונים למושב וניהול 

 ! המערכת בפועל

   -מועדון שישים פלוס 

תכנית פעילות לותיקים בכפרעובדים על חידושוהוספת תכנים לבימים אלו אנו 

ום פעילות כלשהי ולהשפיע על המתרחש מוזמן ליצור קשר עם מיכלליזלארגן או 

מופע של יובל דור – 31.10פעילות ראשונה כבר מתוכננת לתאריך 

כמו כן לאחר החגים נקיים ערב הסברה לגבי האפשרויות הקיימות עבור הותיקים בעמק

 .נוספים בהמשך

 
  

ם זה שמחהילדי"

 טובה נפתחה שנת הלימודים  בשעה

מטיילים וחוקרים את הסביבה וליהנות מקולותיהם השמחים את הילדים

לתפקיד מנהלת הגנים 

 במהלך הקיץ פעוטון תות עבר שיפוץ

וכעת הילדים והגננות נהנים מ, חדשים ועוד

 הצהרון פוצל לשתי קבוצות כך שכעת הילדים ממשיכים לצהרון בגנים שלהם

וכך זוכים לתשומת הלב המתאימה לגילם ונשארים בגן המוכר להם

 לפעוטון ולתינוקיה התווסף חוג מוסיקה ותנועה פעם בשבוע

 על מנת לתת מענה להורים שילדיהם לא רשומים לצהרון

מציעה מסלולים חדשים להרשמה לקייטנות

  

  חוגים

השנה נפתחו במושב מס

תפירה, קרמיקה

למתעניינים ניתן לפנות לנועה סבן. למבוגרים

בהזדמנות זו נודה לנועה על העשייה הברוכה והבאת חוגים איכותיים ומגוונים למושב וניהול 

המערכת בפועל

  

מועדון שישים פלוס 

בימים אלו אנו 

לארגן או , לתרום

פעילות ראשונה כבר מתוכננת לתאריך 

כמו כן לאחר החגים נקיים ערב הסברה לגבי האפשרויות הקיימות עבור הותיקים בעמק 

נוספים בהמשך

  



החשמל עובד באמצעות שעון שבת והתאורה דולקת בין השעות 

במידה ומישהו נתקל בתקלה שלא 

 59אנו רוצים לברך את , שהתקיימו החודש הגרלות לגבי מיקום המגרשים בהרחבה

חלקם בני המושב וחלקם מצטרפים 

 . קט הכוללת תחילת עבודות פיתוח תשתיות וכדומה

 הזמנות . מידי שנה המועצה המקומית מקיימת ערב הוקרה למתנדבים ובמסגרתו מופע מוזיקלי

במקרה . רועים שהתנדבו בשנה האחרונה במושב

ץ האחרון ולאחל להן אנו מבקשים לברך את המשפחות החדשות שהצטרפו אלינו בקי

, משפחת דשא, ששבו לכפר משפחת גודלי

 :וועד מקומימזכירות 

  :מגרש הכדורסל

החשמל עובד באמצעות שעון שבת והתאורה דולקת בין השעות , בעיית החשמל במגרש טופלה

17:30 . 

  :תאורת רחוב

במידה ומישהו נתקל בתקלה שלא . בשבוע הבא יגיע קבלן חיצוני לטפל בתקלות בתאורת רחוב

 . 1.10אנא ידעו את המזכירות עד יום ראשון , ידוע לנו עליה

שהתקיימו החודש הגרלות לגבי מיקום המגרשים בהרחבה

חלקם בני המושב וחלקם מצטרפים , ת שיצטרפו להרחבה שעתידה להיבנותהמשפחות החדשו

קט הכוללת תחילת עבודות פיתוח תשתיות וכדומהנמשיך ונעדכן לגבי התקדמות הפרוי

  :ערב הוקרה למתנדבים במועצה

מידי שנה המועצה המקומית מקיימת ערב הוקרה למתנדבים ובמסגרתו מופע מוזיקלי

רועים שהתנדבו בשנה האחרונה במושביעדות ואויחולקו בתאים לפעילים בו

 . אנא פנו אל מיכל, והתנדבתם ולא קיבלתם הזמנה

אנו מבקשים לברך את המשפחות החדשות שהצטרפו אלינו בקי

משפחת גודלי, )נועם וניצן( משפחת זכרי: הצלחה והסתגלות קלה

 .ומשפחת נחמיה )עמרי ותמר( משפחת לוין

  !להתראות בעדכון הבא 

 
  

מזכירות 

 מגרש הכדורסל

בעיית החשמל במגרש טופלה

17:30-23:00

 תאורת רחוב

בשבוע הבא יגיע קבלן חיצוני לטפל בתקלות בתאורת רחוב

ידוע לנו עליה

 הרחבה:  

שהתקיימו החודש הגרלות לגבי מיקום המגרשים בהרחבהלאחר 

המשפחות החדשו

נמשיך ונעדכן לגבי התקדמות הפרוי. חדשים

 ערב הוקרה למתנדבים במועצה

מידי שנה המועצה המקומית מקיימת ערב הוקרה למתנדבים ובמסגרתו מופע מוזיקליכ

יחולקו בתאים לפעילים בו

והתנדבתם ולא קיבלתם הזמנה

 אנו מבקשים לברך את המשפחות החדשות שהצטרפו אלינו בקי, לסיום

הצלחה והסתגלות קלה

משפחת לוין

  

 

להתראות בעדכון הבא  


