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עדכון תקופתי משולחנו של ועד ההנהלה
תושבים יקרים,
מובא לפניכם עדכון מהנעשה ביישוב:
ועד – ביום  28/2/19נערכו בחירות ,חברי הוועד הנבחר :אוהד מילר -יו"ר ,מינה גורדון לינהרט,
צביקה שמואלי ,נדב שטופלמן ,שני מיכאל ,ארז סיגל.
הוועד בהרכבו החדש התכנס ,נערכה פגישת עדכון ולימוד לחברים החדשים ויצאנו לדרך.
לדיאנה גרין ורועי ארד -תודות רבות על השנים בהן הייתם בוועד.
 חג ה – 70 -ב 19/9/19 -נחגוג שבעים להסוללים! הוקם צוות מתנדבים מהקהילה המגבש
רעיונות פרטים בהמשך...
 החלפת תאורת רחוב לתאורת לד – לאחר התקנת פיילוט אנו בשלבי סיום לקראת ביצוע
החלפת התאורה בכל היישוב .תודה לגל מלחי שנרתם לסיוע בדיקה מקצועית וליווי.
 תברואה ואיכ"ס  -יש להקפיד ולזרוק פסולת מוצקה במכולות ולא בפחים ירוקים וכתומים וכן
לפנות את הזבל לפח ריק ולהשאיר את המתחם נקי ,אנו מנקים את המתחמים בכל שבוע .
 תושבים חדשים -שוכרים -תזכורת על מנת להסדיר כניסת תושבים חדשים להסוללים ,יש
לתאם פגישה (דרך גוני במזכירות) של השוכרים עם הדס בזק תמיר – מנהלת הקהילה ,לפני
הגעתם ליישוב לבחינת מקום במערכות החינוך ,אישור תושב ,הסדרת תיבת דאר ,פתיחת
שער והסדרת תשלומים.
חובת המשכיר הינה לדאוג כי השוכר מסדיר את תשלומיו כחוק ליישוב באמצאות ה .קבע.
 מזכירות היישוב – צוות המשרד בהרכבו החדש:
גוני רביב  -מזכירת היישוב ניתן לפנות במייל mekomi@hasolelim.org.il :טלפון04-6406505 :
הדס בזק תמיר -מנהלת קהילה 054-6670038 04-6406525 mazkir@hasolelim.org.il
רותי לבנון  -חינוך חברתי ורכזת קהילה תרבות ופנאי מיילmashlim@hasolelim.org.il :
אירית טיסר – חינוך גיל הרך מייל.educ@hasolelim.org.il :
יהודית גל  -אחראית דואר.
דלתנו פתוחה לקראתכם תמיד...
ותודה למסיימות :מרים שבתאי ,לימור אגם וקרן קובה על שנים של עשיה למען כולנו.
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 בית הרדוף -ישופץ חדר החוגים בסיוע של כספי המועצה – קול קורא ( 2019החלפת חלונות,
תיקון תקרה וצביעה).
 בית עלמין -באמצעות כספי משרד הדתות יבוצע שדרוג (פרגולה להתכנסות או גידור) ,בהתאם
להנחיות משרד הדתות .הוועד מינה צוות לפרויקט :מינה גורדון לינהרט – נציגת הוועד ,ריצ'רד
נוט – בית עלמין והדס  -מנהלת קהילה.
 אתר יישובי -נבחן מחדש במגמה לשפר את המידע לתושב.
 בריכה -בחג השבועות תפתח עונת הרחצה בבריכה.

בברכת חג אביב שמח
הדס בזק תמיר מנהלת קהילה
שגיאה!

