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הקיץ עבר ,החום הגדול
שנה חדשה באה לכל
רוחות מנשבות ,נודדות
ציפורים
הולכים ובאים הימים הקרים .
הביטו וראו קטונתי אתמול
הקיץ עבר ואני כבר גדול
שנה חדשה התחילה היום
היי נא ברוכה ובואך לשלום.
שלמה בס

עדכון מגרש הכדורסל וההרחבה – עזרא ברנע
מגרש כדורסל -הבניה של המגרש הסתיימה לפני כחודשיים.
חברת החשמל ,משרכת רגליה בחיבור ארון החשמל.
אנו מחכים לחיבור של המגרש במהלך החודש הקרוב .
עם חיבורו של המגרש ,עבודת הקמתו תסתיים.
אני רוצה להביע צער על כך שאנשים חסרי אחריות הורידו בפעולה וונדלית
את הרשתות של הסלים והותירו את טבעות הסלים ערומות.

מגרשים בהרחבה -עבודות הבניה ופרישת התשתיות כמעט נסתיימו.
חברת החשמל ,כהרגלה ,גוררת אותנו מתחילת אוגוסט.
במהלך החודש הקרוב ,היא אמורה לסיים את חיבור קוי החשמל.
לאחר החיבור ,יבנה הקבלן את המדרכות וישלים את כיסוי האספלט.
אם חברת החשמל לא תעכב אותנו שוב ,עבודות הפיתוח אמורות להסתיים
בסוף חודש אוקטובר תחילת נובמבר בשעה טובה.
בעלי המגרשים בתהליכים מול המועצה האזורית.
אנחנו מצפים ומקווים שאישורי הבניה הראשונים ינתנו עד סוף השנה כך
שמתחילת חודש ינואר  ,2016נראה התחלות בניה בפרויקט.
בתחילת חודש ספטמבר הסתיים מכרז ממ"י למכירת  3מגרשים בפרויקט.
ישנם  3זוכים ,שיצטרפו בשעה טובה לפרויקט ולבניית בתים כך שעל כל 9
המגרשים ייבנה בית בעתיד הקרוב.

ועד מקומי -עדכונים
 איסוף גזם -שימו לב בגלל חג הסוכות איסוף הגזם יתבצע ביום ראשון
.11/10
 מועדון – לאחרונה נעשו כמה שדרוגים – במכולה שמהווה את מחסן הציוד
של המועדון נבנתה דלת רגילה שתהיה קלה לפתיחה ותפעול ,בנוסף נבנו
עגלות לכיסאות ולציוד כדי שיהיה קל להוציאם וכן נבנו רמפות להנגשה
במכולה ובמועדון.

בברכה ועד מקומי.
ועד מקומי

הציבור מוזמן לחגיגות שמחת תורה בבית הכנסת
לפניכם לוח זמני תפילה -
יום א' כ"א תשרי תשע"ו
תפילת מנחה בשעה 18:30
לאחר תפילת מנחה תערך תפילת חג שתכלול:
תפילת ערבית
הקפות לשמחה תורה
יום ב' כ"ב תשרי תשע"ו
בשעה  7:30תפילת שחרית
בשעה ( 8:30זמן משוער) קריאת התורה
בשעה ( 9:45זמן משוער) הקפות שמחה תורה עם כיבוד-קל בחצר בית-
כנסת/מועדון
בשעה ( 10:30זמן משוער) תפילת יזכור
בשעה ( 10:45זמן משוער) תפילת מוסף

לפני ראש השנה ,התאספנו לסדנת הכנה של אגרות ברכה .כל אחד
הכין אגרות ברכה למשפחתו ובנוסף הוכנו כרטיסי ברכה לוותיקי
היישוב .בשיתוף פעולה עם זיווה ויסמן (האחראית על ותיקי היישוב)
צורפו אגרות הברכה למתנות וחולקו באותו הערב .תודה רבה לנעמי
שגב והילדים המקסימים שעברו בין הבתים ושימחו לבבות .תודה
לתרבותניקיות שטרחו והקימו וסידרו.
ומי שלא היה...מוזמן בשנה הבאה.

מכינים אגרות ברכה במועדון

חלוקת המתנות והאגרות
לוותיקים

רשמו ביומן -אירוע ספורט משפחתי בתאריך  . 16.10-טיול
אופניים בישובים ופעילות ספורט וזהירות בדרכים.

משפחה מתארחת-טובית ואוהד שוחט
מי במשפחה? – טובית ואוהד ההורים .טאי בת ה 9-שלומדת בכתה ד' בבי"ס משגב
ורוקדת בחוג ריקוד בכפר ויתקין .זיו בן  6.5לומד בכתה א' ומתאמן בקארטה עם
המאמן אלי אלפסי בחוג שבמושב שלנו .גלי בת ה 4-לומדת בגן בגבעת חיים איחוד
ורוקדת בלט בחוג שבכפר הרואה .המשפחה לא תהיה שלמה בלי ארבעת הכלבים:
קוקה ,בלה ,ג'וי וג'וני .טובית הינה צלמת ותיקה העוסקת בצילום משפחות ,הריון ומכינה
"בוקים" לקראת בת מצווה ועוד .בנוסף תסיים השנה לימודי אחיות בהלל יפה.
בהצלחה .אוהד (הבן של גינה) הינו יועץ פיננסי לחברות :מנהל כספים ,מגייס כספים
ומטפל בחלקים לוגיסטיים ופיננסיים של כל חברה בהתאם לצורך .המשפחה אוהבת
לטייל בשטח עם פיקניקים ,אוהלים וכל הכייף .המלצה שלהם הינה לצאת לכיוון נחל
פארן וליהנות מהתגליות בשטח :גבים ,נקיקים והתחברות לטבע.

ביביסיטר-חרב לאת
לכל ההורים שמבינים שקצת זמן לעצמם זה ממש מצרך
חשוב...
שני נאור – 0542131115
נעמי בהרי 0586308090-
מחכים לעוד שמות.....

נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות .משפחות מארחות,
המלצות ועוד .הכול אל המייל שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM
עירית בן חיים

