
 

 

    

 

 
   
 13.3.2020 ,אדר יז שישי יום  .3809 מס'                                                                                      

   שבת שלום

  וקבלה לחברות : תוכנית המשקקלפי 
ות לחברקבלתם ואת  2020תוכנית המשק לשנת אישור הקלפי את העבירה להאסיפה שהתקיימה השבוע 

 בסעיפים: )כולל( 22/3עד יום ראשון  19/3מיום חמישי קלפי תתקיים ם. ל המועמדיש
  אורה ירקוני )בת הזוג של איתי ירקוני(, )בן הזוג של שני וייצמן(, ןש: אביב שוקבלת מועמדים לחברות .1

של תומר חן שחר )בת הזוג ום שרון(, אלה שרון )בת הזוג של ת, )אורן לוזון )בן הזוג של יולי שביט
 .)קארין אלי )בת הזוג של איתמר אליגה של רוני שגב(, נדב גלס )בן זושחר(, 

  2020תוכנית המשק אישור .   2
 

  ויתור על ביטוח שארים לחברים בגיל העבודה :פנסיהדואגים ל
  :נכללים בסטטוסים הבאים אם אתם ! זה לטובתכם -למידע  שימו לבחברים 

  –רווק/ה גרוש/ה עם ילדים או  (21ילדים מעל גיל עם )או  רווק/ה גרוש/ה ללא ילדים
ובכך בעצם להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלכם  ילדים/לוותר על קצבת שארים לבן הזוג יש באפשרותכם

 . (סכום זה מתבזבז ללא סיבה וחבל)
 לחתום על טופס ויתוריש שלכם עביר את הסכום המוקצה לשארים להגדלת החסכון הפנסיוני לה כדי

 בתום התקופה.הוויתור תקף לשנתיים ויש לחדשו  ה.ביטוח השארים בפנסי
 .או לתאם פגישה איתי * )מוקד מנורה מבטחים(2000יתן לפנות ל לחתום על הטופס נ דיכ

  קלסקי ענב סו                                                                                                                            
 אתכם ובשבילכם: הרווחה

האחראית על נען מטעם המועצה חזרה אלינו  –עירית דרורי  - היישובית ובדת הסוציאליתעה •
רווחה ושירותים מיוחדים. עירית  בנושאיבקשה  אובכל שאלה  אליהניתן לפנות  לאחר חופשה.

 במועצה. טיים הרלוונ לאנשיםלהיפגש איתכם או להפנות תוכל 
 region.muni.il-iritd@gezer)ניתן להשאיר הודעה( מייל:  9274077-08 :התקשרותפרטי 

זקוקים לסיוע מוזמנים וחברים החווים מצוקה רגשית  הגיעו איתה:והאתגרים ש בצל הקורונה •
 אל תהססו. .אליילפנות 

   רעיונות אם צצים לכם אז  –לא תזיק אף פעם  הוקצת יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופס         
  מאוד נשמח  –בתוך הקהילה  ובתקופה זהתמודדות והברקות שיכולים להקל עלינו ב         
      .052-6931190: שלי ניתן. טלפון ולבחון, וליישם אםלשמוע          

 יהודאי-לימור אלי שיבואו ימים רגועים, 
 מנען חוג הנוער יוצא ברגל: קרובהכי טוב 

 ,שידורהתחנת סביב הצמיחה להריח ולהכיר את הפריחה ו ומטיילי חוג הנוער מוזמנים מריעהאביב 
שער חלופ )שער ב 9:30בשעה  16.3הקרוב  ביום שני  נפגשיםבהדרכת הוד שטרלינג מחברת רדיוס. 

מי סא מתקפל )ינעליים נוחות להליכה, כובע, מים וכ ציוד: משך הטיול כשעתיים+. .האבוקדו לכיוון סתריה(
 בנות הצוות  !להתראות                                             הנות.ירשם, פשוט לבוא וליאין צורך לה(. שרוצה

 

 תבוא בפעם אחרת י מוסולינ: האחות של דוקו המועדון סרטי 
הקרנת  נדחית( ולכן לצערנו )אילוצי בידוד למפגש המתוכנןביום שלישי להגיע אלינו  לא תוכלהסרט  במאית

 י נעדכן. סליחה על האכזבה.מועד חלופ ייקבע. כשהסרט "האחות של מוסוליני"
 

Five O'clock Tea :ראה אחרי הקורונהנת 
 מועד חדש בהמשך. לעדכן עלמבטיחים . בבית הדריםה לפי שעה אנו נאלצים לדחות את ההרצא

 

 לקראת פסח לנזקקים: תרומות מזון 
 . 2.4בו עד -לאיסוף מוצרי מזון מוצב בכלארגז  – למעוניינים לתרום

 קרנית חלופ ,תודה רבה וכולי.ורז, שימורים, שמן, יין אצה, קמח מהמוצרים המומלצים: 
 

 . זה מטלטלקורס ונופל, לפתע , שצמח איתנו עצוםלראות עץ " שורה להשראה:
    )אורן הסלע(   קטן, או עלה, שלא מבין כלום ואחר כך מתפלא"ענף מה אנחנו כאן בכלל? 
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