
 
 

    
 
 
           

 1.202122.  ,טבשב  'טישי ש. יום 4538מס'                                                                                    

  שבת שלום
 

 קראת אסיפה : להמשק  תוכנית
 . 2021נקיים אסיפה מקוונת על תוכנית המשק לשנת  , 26.1הקרוב, ביום שלישי 

 שיתוף ציבור להצגת פרטי התוכנית, ועד יום ראשון השבועערב קיימנו   (11.1בתחילת השבוע שעבר ) 
הצעות   חברים שהציעו קיבלנו הערות והצעות לתיקון התוכנית. קיימנו דיון בצוות הניהול ועם ה  (17.1)

 קונים קלים בתוכנית.  ובסופו של תהליך ביצענו תי  קונקרטיות,
בצמוד לתוכנית שתובא סוף השבוע במהלך  ישלחו לחבריםי  עומדים עליהן, המציעיםשו  הצעות שלא קיבלנו 

  .ו בהצלחה לכולנ אנחנו מצפים לדיון ענייני ובסופו העברת אישור תוכנית המשק לקלפי. לדיון באסיפה.
 

 פקעות או לא להיות   :ט"ו בשבט
 נעדכן בהמשך.  .נדחית בעקבות הארכת הסגר  30.1חגיגת טבע מקומי שתוכננה ליום שבת 

ישראליים -שתול פקעות של צמחי בר ארץל 16:00בימים ראשון, שני ושלישי ניפגש בשעה  :שתילת פקעות
 מחכים לכם עם רון בלב.  ולשמר את הטבע המקומי. מקום המפגש יפורסם בכל יום.

 

 הספריה כבר מחכה מותר להציץ:  
 לפתיחתה המחודשת.  כרגע בהערכות  .הסתיימו השיפוצים בספריהבשעה טובה ומשמחת 

 כנרת וגיל                                                         .לעבור ולהציץ מה התחדש כמו תמיד מוזמניםבינתיים 
 

 לעבודה: למתפקדי המפלגה בחירות 
  19:00-11:00יהיו פתוחות בין השעות הקלפיות . 24.1ביום ראשון יתקיימו הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה 

                                                          .   מהמפלגה נשלחתהודעה לבוחר  .קלפי  וצבבנען לא תברחבי הארץ.  וניתן להצביע בכל אתר
 מירלה מקושבסקי                                                                                                                       

 

 בת חיסוני כלהאו האו: 
ת המזכירות יתקיימו בחניי  חיסוני כלבת מטעם וטרינר המועצה -בעלי הכלבים ידיעת ל  

.יש להסדיר תשלום מראש ולהגיע עם שוברים משולמים. 8:45-9:30בין השעות  12.2ביום שישי   
 

 קלנועיות: יום טיפול  
. במקרה של  מקלט ניגוניםרחבת ב  12:00-9:00בין השעות יום טיפול לקלנועיות אפיקים,  26.1ביום שלישי 
                         רחלי ביבי                                     .צ'קבתשלום במזומן או לסככת תיקון האופניים. נעבור ום שמזג אוויר ג

 

 תודה ממשפחת ישראל
  ח של הבית.ו ברגעים אלה מרגישים את הכ תודה לכל מי שתמך בנו בשעתנו הקשה.

 עדת אבלות, למזכירות הקהילה ולכל מי שסייע לנו והשתתף בצערנו.ו תודה לו 
 רונן, זיו, רויטל והמשפחות   בתיה,                                                                                                  
 

 בהצלחה למלקטי הפטריות. מ. מ"  374. מתחילת העונה גשם מ"מ 81השבוע ירדו  :כמה ירד
 

 זּוג ֵמַהָשַמִים - הּומֹור ְוֶחְמָלה
 הּוא לֹא ּבֹוֵגד ָּבּה, ִהיא ֶנֱאָמָנה לֹו

 .אֹוֲהִבים ְלַבּלֹות ְּבַצְוָתא, ָאז ֵהם ְמֻאָשִרים
 ,ָלּה ֵיׁש ְקִביעּות, לֹו ַרק ֲעבֹוָדה ְזַמִנית
 .ֲאָבל ְלִעִתים הּוא ַמְרִויַח יֹוֵתר ִמֶמָנה

 ְכֶׁשֵהם ֶנֱאָלִצים ְלִהָפֵרד
 ,ִלְזַמן ָאֹרְך -  ֶׁשּלֹא ְּבַאְׁשָמָתם - 

 המעולה(  סקהרו ויסלבה שימב ה/)הומור וחמל         ְיֹתַאר.ָהעֹוָלם הֹוֵפְך ִמָיד ְלַבל 
 
 
 

 

תנחומים מכל בית נען, רבקהנו ת, במות חברסוקולובסקילמשפחת   
 


