 20יולי 2021
י"א אב תשפ"א
חברי אגודה ותושבים יקרים שלום רב,
▪ בשעה טובה ,נבחר ועד חדש להנהלת האגודה הקהילתית ,שבחר את
גיל שדה-אליסי כיו"ר .הועד החדש התחיל את עבודתו ובמקביל לניהול
השוטף של צרכי הישוב ,עוברים החברים החדשים תהליך הכשרה
ולמידה שייתן להם כלים טובים יותר לאתגרי ניהול הועד והישוב .זה
המקום להודות לחברי הועד היוצא :רן אבן-דנן ,דודי גבאי ,איזי גרצר,
ספי הראל ,מיקי כהן ,קרן מלול ,משה סורוקר ורונית קורן.

חברי הועד הנבחר במהלך פגישת ועד .מימין לשמאל :דודי סיסו ,מירי עסיס-אייזנברג ,ורה
מיכאלביץ' ,עדי כהן ,מעוז כחלון ,בת אל שלום-נברו ,שמוליק מרקביץ' ,אסף ברמי ,גיל שדה-אליסי,
אביב מרון וגדי נחשוני.

▪ לצערנו הרב ,אנו עדים להתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה שמביא
עימו דיונים על שינויי נהלים והנחיות .אנו ,כמובן ,נפעל בהתאם להנחיות
משרד הבריאות ,תוך שמירה על שגרת חיים רגילה עד כמה שניתן .אני
מבקש להדגיש את הצורך בעמידה בנהלים ובהנחיות על מנת שנבטיח
את בריאות כלל חברי הקהילה .במידה ונמצאתם מאומתים או אתם
נמצאים בבידוד נשמח שתפעלו על פי ההנחיות הקודמות -מלאו את
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הטופס ועדכנו אותנו  .אנו נסייע בכל עניין וצורך .אני מאחל לכולנו לעבור
את ההתפרצות הנוכחית בבריאות איתנה.
▪ במקביל ,נערכנו לגל המטיילים שכבר פוקדים ואמורים עוד לפקוד אותנו
בימי הקיץ הקרובים .אנו ערוכים עם שמירה מתוגברת בשער (2
שומרים) .המצב מביא לעיכובים בכניסה לישוב ואנו מתנצלים עליהם
מראש .בהתאם ,אנו מבקשים את ההבנה והסבלנות שלכם .חשוב
להזכיר שמדבקה על חלון המכונית תקצר את זמן התשאול של
השומר .למי שאי ן מדבקה ,מוזמן להגיע ול קבל מדבקה במשרדי
האג"מ
▪ בשבועי ים האחרונים מיקמנו  4עמדות של שקיות לאיסוף צואת
כלבים ברחבי הישוב ,לפי הפירוט הבא:
 .1במדרכה סמוכה לגן קורות
 .2בפינה הדרום מזרחית של מגרש כדורגל
ליד עמדת הפחים
 .3על המדרכה בסמוך לתחנת ההסעה
בהרחבה
 .4בפארק השצ"פ בהרחבה אני מבקש
לעשות בהן שימוש כדי שנוכל להבטיח את
הניקון ואיכות החיים ברחבי הישוב.

ימי הקיץ חמים במיוחד ומאתגרים אותנו בתופעות שונות כגון שריפות ,יתושים
וכד' .שיתוף הפעולה של כל אחת ואחד מכם בשמירה על נהלים והנחיות תסייע
לנו לשמור על חיי קהילה טובים ובטוחים יותר.

שלכם,
שלמה
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