
 

 

    

 
 

                                                                

 30.8.2019 ,באב טכ, שישייום  .3781 מס'                                                               

   שבת שלום
 וני: מבנה ארגאספה

י ארגונבנה הנוי במשי צעתהבנושא פה נוספת ניפגש לאס 20:00בשעה  2/9 ביום שני
. עותק מודפס ניתן עדכוניםההצעה נשלחה שוב במייל לאחר  .קבלת החלטות ליכיהתבו

 בואו להיות שותפים. לבקש במזכירות.
 

 הרצאה שהיא סיפור אישי מרתק: אזור הנכות
מעיין של . סיפורו הרצאה מעוררת השראהנארח במועדון  20:00בשעה  5/9ביום חמישי 

 לאדם -כל החיים  לכיסא גלגליםמרותק  שיישארבעל שיתוק מוחין כאובחן ש גבאי, מתינוק
 ייל, רוכב על אופניים ונוהג., מטםייעצמא שחי חיים

אזור הנכות על , ובעיקר הדרךלאורך  שלוההתמודדויות ו ת, ההצלחותהנפילו מעיין יספר על
  .₪ 20 עלות:כל אחד מאיתנו ועל האפשרות להפוך אותו ליתרון. אצל נמצא ש

 

 ים בחקיקהשינוי :מועדון הבוקר
 נשיאת בית המשפט העליון בדימוס. –עם מרים נאור  מפגש 10:00בשעה  16.9ביום שני 

 .השינויים בחקיקה עליהם דובר במערכת הבחירות האחרונהנאור תדבר על 
 מוזמנים לשמוע ולשאול שאלות. .יהיה מענין

 

 זרתה חוצי: חטיפהבשורה הכי טובה מאז המצאת הגלגל
 ! הכי שווה באזור השפלהגם הפיצה ו, כולנו חוזרים לשגרה
 . בואו רעבים.17:30-לכם בחטיבה ממחכים  –יום ראשון ובכל  –מיום ראשון הקרוב 

 

 תזכורת לאחרונים :לילדים חוג טבע
 16:00, בשעה 2.9ביום שני יתקיים בבוסתן מפגש היכרות עם המדריכה דקלה קרשפין, 

ת בכל שאלה מוזמנים לפנו .פגש ללא תשלוםד. המ-לכיתות ג 16:45ב, ובשעה -לכיתות א
  050-9105656אפשר גם להירשם למפגש דרכי, אייל מצליח . 050-9023272לדקלה 

 
  רק ביום השביעי -פינוי גושי משננים וזוכרים: 

של פסולת או חפצים ישנים מחוץ  אין להניח כל סוג ומזכירים: חוזריםחשוב לכולנו אז 
. אנא שיתוף שבתהוא היום היחיד שבו הדבר מותר לפחים השכונתיים או בסמוך אליהם. 

                               הפעולה שלכם למען שדרוג הנראות והסביבה הנופית שלנו.
 

 וח הגדול.אתם כבר יודעים למה. תודה על המאמץ הקטן והרו: ריקים ושטוחים -קרטונים 
 מהתברואה, ירוקהיפה ו ת לימודיםתודה ושנ                                                              

 
 !, לשנה שמחה ומצמיחההתחלה טובהשתהיה  –ההורים ו אנשי החינוךלכל התלמידים, 

 
 להשראה: שורה 

      ינים,אממ –להם שאין צד שני  כותביםשכשלשניים, אלו  העולם מתחלק
           ואלו שיהיו חייבים להפוך ולבדוק בעצמם

 
 

 

 תנחומים מכל בית נען –במות האם  – למזל שגב ולמשפחה
–   


