שבת פרשת ראה
מוצאי שבת 20:07

הדלקת נרות 18:59
גליון מספר  09/08/2018 52כ"ח אב תשע"ח

דף מידע שבועי של קהילת חנתון

השבת
בית הכנסת בקיבוץ (תפילה שוויונות)

מועדון הנוער

 18:30קבלת שבת
 9:00תפילת שחרית
 10:00תפילת ילדים לגיל הרך ולילדי בית ספר –בבית תמ"ר
( 11:15בערך) קידוש קהילתי

קבלת שבת – 19:30
 8:30תפילת שחרית

משולחן ועד האגודה  /עינת בנטל וניר טיסר
אסיפת חברים 02/2018
ביום רביעי  15/08תתקיים אסיפה חברים בבית תמר .על סדר היום :אישור מאזן אגודת
מתיישבי חנתון לשנת 2016

האסיפה תתקיים בשעה  .20:00אם בשעה היעודה לא יהיה מספר מספיק של משתתפים
חברי האגודה על פי התקנון ,תדחה פתיחת האסיפה בשעה ותתקיים בשעה  21:00בכל
מספר של חברים.
*הזמנה לאסיפה נשלחה בדוא"ל נפרד

איסוף מידע ישובי לשעת לשעת חירום על ידי הצח"י
עד כה מלאו את הטבלה כ 90-משפחות .אנא הקדישו רגע מזמנכם ומלאו את
הפרטים .בזמן חירום מידע זה יהיה לעזר רב לצוות ביכולותיו לעזור לכם.
על מנת שמערך הצח"י יוכל לפעול בצורה מיטבית ולתת מענה ראוי לתושבים ולקהילה בעת
הצורך אנו בונים מערך מידע יישובי לשעת חירום.
המידע יהיה נגיש רק לחברי צוותי החירום (צח"י) בעת הצורך.
אנא השקיעו רגע מזמנכם ומלאו את הטופס המצורף בקישור הבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuzMS1ZTVs4l0FaBDbZv7kcYR_HgkXycANAXH12McQyrqaA/viewform?c=0&w=1
בהזדמנות זו אנו ממליצים להיכנס לאתר האינטרנט של הישוב ( (hanaton.netולעדכן את
הפרטים הרלוונטים לכם (כולל מספר נייד) – בעמוד הבית ב"קישורים שימושיים" משמאל.
אחת הדרכים להפצת הודעות ועדכונים בעת חירום תהיה דרך מערכת אתר האינטרנט.
עזרו לנו לעזור לכל אחד לחוד ולכולנו ביחד בעת הצורך.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.

שימוש במבני צבור לצורך כנסי בחירות לרשות המועצה האזורית
בהתאם להחלטת הועד ניתן לעשות שימוש במבני הצבור בישוב לצורך כנסי בחירות
למועמדים לבחירות לרשות המועצה האזורית לכל מועמד שיבקש ( בתיאום מראש) וללא
תשלום על השימוש במבנה.

כלבים משוחררים ואיסוף צואת כלבים
אנו חוזרים ופונים אל בעלי הכלבים להימנע משחרור הכלבים במשך כל שעות היום (כולל
בשעות הבוקר המוקדמות ושעות החשיכה) .הדבר נוגד את החוק וגורם לאי נעימות
ותרעומת בקרב תושבים רבים .כמו כן ,צואת הכלבים במדרכות ובערוגות הישוב הן
מהכלבים המשוחררים והן מכלבים שבעליהם אינם אוספים אותה אחריהם – מהווה מפגע
לצועדים במדרכות הישוב .מעבר לעניין האכיפה שמבוצע על ידי פקחי המועצה בשעות
אקראיות שונות ( והמועצה ישנו גם ענין של התחשבות באחר ובקהילה בה אנו חיים ביחד.

תשלום מיסי אגודה
אנו חוזרים ומבקשים מכל מי שטרם הסדיר את תשלום מיסי האגודה לשנת  2018לעשות
זאת ( כולל שוכרי יחידות דיור )  ,רצוי במסגרת הרשאה לחיוב חשבון .

פרסום דו"ח ועדת בקורת
מצ"ב דו"ח ועדת בקורת לשנת  2017והתייחסות הועד לנושאים שעלו.
מבקשים להודות לועדה על ההתייחסות הרצינית והבדיקה המעמיקה של הנושאים השונים.

משולחנה של רכזת קהילה  /חן ברזילי
תרבות:


כולם מוזמנים ביום שלישי ה 7.8להופעה של להקת תוצרת הארץ קאברים ושירה
בציבור של שירים אהובים ומוכרים נ

.

 הפנינג משפחות לזכרה של אופיר אבוטבול יתקיים ביום רביעי ה
 22.8בשעה  17:00בתוכנית פעילויות לכל המפ\שפחה – שמרו את
התאריך.
 ועדת תרבות מחפשת מתנדבים לבנית פעילות התרבות והפנאי
בחנתון כל המעוניין נא לפנות לחן ברזלי רכזת הקהילה 055-
6628744

חינוך:
חצי חופש כבר עבר עלינו ותוכניות החינוך ביישוב ממשיכות במלוא המרץ.
במהלך השבוע מועדון הנוער פתוח כ 3 -פעמים בשבוע לשכבות השונות וכן בימי שלישי
מתקיימת פעילות לשכבות ד-ו בשעות הבוקר .תודה רבה אורטל על ההשקעה הרבה
בתוכניות השונות.
מעבירה לכם את תוכנית הנוער לשבוע הקרוב:



הקייטנה של היישב מתחילה את השבוע האחרון שלה תודה רבה לשי-לי מנהלת
הקייטנה ולצוות המדריכות אשר בנו קייטנה מעניינית ומהנה.



צהרון לשנת הלימודים הקרובה –

שמחים לבשר שכרגע רשומים לצהרון  31ילדים משכבות א-ד .הצהרון יפתח כרגע
במתכונת של  4ימי פעילות משעות סיום בתי הספר ועד השעה .16:30
הורים שעדיין לא נרשמו ומעונינים נא ליצור קשר עם חן ברזלי 055-6628744

שעות פתיחת בריכה במהלך חודש אוגוסט:
יום

שעות פעילות  -בוקר

יום א'

שעות פעילות – אחה"צ
15:00-19:00

יום ב'

( 06:30-08:30ספורט)

15:00-19:00

יום ג'

09:00-13:00

15:00-19:00

יום ד'

( 06:30-08:30ספורט)

15:00-19:00

יום ה'

09:00-13:00

15:00-22:00

יום ו'

( 08:00-10:00ספורט)

10:00-17:30

יום שבת

10:00-19:00

 .1כניסה לבריכה:
הכניסה לבריכה חופשית לתושבי חנתון ואורחיהם.
 .2יציאה מהמים – עשר דקות או רבע שעה לפני שעת הסגירה (ע"פ העומס
בבריכה) .יש להישמע להוראות המפעיל בנושא זה.
 .3מסלולי שחיה:
א .במהלך שעות שחיה ספורטיבית ייפרשו מסלולים בבריכה.
ב .בכל יום בין השעות  18:00-19:00יפרש מסלול אחד בבריכה לשחיה
ספורטיבית .בשבת גם בין  10:00-11:00בבוקר.
גם בשאר השעות לפעילות חופשית ייפרש מסלול אחד בבריכה שייועד
לשחיינים ,אך במקרה של עומס מתרחצים בבריכה המסלול יוסר.
בשעות שתוגדרנה כשעות עומס ,לא ייפרש מסלול.
ג .שעות עומס :
ימים א-ה בין  16:00ל18:00-
יום ו' בין 13:00-15:00
שבת בין .11:00-13:00
ד .פרישת המסלול הינה באחריות המציל והמפעיל ועל פי שיקול דעתם
הבלעדי.
 .4כללי התנהגות מיוחדים לשבתות :יש לשמור על אווירת שבת בשטח הבריכה:
אין להבעיר אש ,אין להשתמש במכשירי חשמל ולדבר בטלפון ואין לנגן
מוזיקה.

