 17נובמבר 2020
לחברים שלום,
בתחילת הקורונה ,לפני כ 8 -חודשים ,החלטנו שי זיו ואני שנוציא יחד את דפי המידע.
כמות האינפורמציה הייתה גדולה וכללה את כלל האוכלוסייה כך שראינו חשיבות בדיוור משותף.
אז הקורונה עדיין כאן אך למדנו לחיות איתה ואני חוזרת לדפי המידע לחברים בלבד.
לקראת החורף להלן כמה עדכונים:
גיזום עצים
החורף כבר כאן (כמעט) וכידוע מביא אתו רוחות חזקות.
זיו גינונים יחד עם יריב ערכו סיור ובדקו את העצים ברחבי הקיבוץ .אני מבקשת שתבדקו את העצים
בגינות הפרטיות ובמידת הצורך תבצעו גיזום מונע.
רווחה ובריאות
• צוות האיי טים:
אירית טל יחד עם מוישלה אנוליק וערן גדנקן עברו בין בתי הקשישים ובדקו את מצב מוכנות הבית
לחורף :מרזבים ,גגות ,פנסי חירום ,מזגנים ועוד.
• מערך מתנדבי ההסעות לענייני בריאות
אני מזכירה כי לטובת חברים אשר נצרכים להסעה בענייני בריאות הוקם מערך מתנדבים.
אירית טל מרכזת את הפניות של החברים .להלן רשימת המתנדבים.

אשמח למתנדבים נוספים.
שם

טל' פנימי

סלולארי

יואב קציר

6928

052-3231762

חנוך משרדי

6965

052-3451185

יגאל צור

6926

052-3231763

בת שבע רינגוולד

6950

052-3231758

יואב שהם

6982

052-3231754

יאיר שלח

6952

052-3733533

גדעון שלח

6095

052-4807496

אירית טל

6993

052-8735731

אילנה עמידור

6017

052-2839070

• בית חם
אלישבע יחד עם שמעון ובת שבע רינגוולט ממשיכים להפעיל את מועדון הבית החם.
אלישבע מרכזת את הפעילויות וההרצאות ושמעון ובת שבע על האירוח והכיבוד.
לשמחתי משרד הבריאות נתן אישור להמשך פעילות בבית החם למרות הקורונה ,כמובן על פי ההנחיות.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאלישבע ,שמעון ובת שבע על העבודה המסורה והמבורכת.
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• מרפאה:
צוות המרפאה ברשותה של דר' רימה ויפית האחות האחראית ממשיך לתת שירות יציב וטוב.
מרוות יוצאת בקרוב לחופשת לידה ואנחנו נערכים לקליטת אחות חדשה אשר תחליף את מרוות בחופשת
הלידה .בשם כולנו שיהיה במזל למרוות ובני משפחתה.
תרומות:
בכל שנה אנו מתקצבים בתקציב הקהילה סכום המיועד לתרומות.
לקראת תקציב  2021אשמח לקבל מכם רעיונות לגופים וארגונים שאתם חושבים שראוי לתרום להם.
ההצעות ידונו בהנהלת הקהילה בישיבתה על תקציב .2021
ביטוחי דירה:
לקראת סוף השנה אני מבקשת מכל החברים לבדוק שפוליסת ביטוח הדירה בתוקף .באם תוקף הפוליסה
עומד לפוג ,אנא דאגו לחדש אותו ולהעביר העתק מהפוליסה לאילנה עמידור במזכירות.

בברכה,
שרון ליפשיץ
מנהלת קהילה אגש"ח
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