2.2.2021
שלום רב לכולם,
מספר עדכונים וחידושים ,אנא קראו עד הסוף-
קול קורא ועדת ביקורת – פורסם כזכור בשבוע שעבר.
הועדה תיבחר באסיפה ביום ב .8.2
חברי האגודה מוזמנים להצטרף ולתרום לטובת הקהילה בתחום חשוב זה.
חברי הועדה יעברו הכשרה שהמועצה תעביר לוועדות ביקורת יישוביות.
המעוניינים מוזמנים לפנות אלי.
הנהלת החינוך הציבורית –
עם פרישת מספר חברים  ,ולאחר פרסום קול קורא למילוי מקומם,
מצטרפים להנהלת החינוך  3חברים חדשים :אור אלימלך ,אורן גינת ופלג זרחי.
בהצלחה לחברים החדשים והוותיקים בהנהלת החינוך הציבורית!!
ותודה גדולה לחברים המסיימים – טל שטרן ,רונית לוין  ,וסמדר קודריאנו.

השאלת ציוד תרבות –
בעקבות פניות חוזרות ונשנות ,החליטה הנהלת האגודה כי תתאפשר השאלה בתשלום
של שולחנות וכסאות ממחסן התרבות.
מחיר השאלת כיסא  ₪ 3ומחיר שולחן  .₪ 5התשלום יעשה יחד עם חיובי האגודה.
תיאום השאלה והחזרה יעשה שבוע ימים מראש מול דיקלה ארגס .052-3563594

אתר אינטרנט מחודש -
בתקופה האחרונה עבדנו על שדרוג האתר והעברתו למערכת מקומי.
אנו עושים הכל כדי שיהיה לכם נוח וקל יותר להיכנס לאתר ולהתעדכן בכל מה שחדש.
לכן ,עכשיו ניתן להיכנס לאתר דרך אפליקציית מקומי ,תחת לשונית ״קהילה״.
כמו שפורסם במיילים ,כרגע אין צורך בהתחברות לאתר על ידי שם משתמש וסיסמא .
האתר פתוח וזמין לכולם .מוזמנים להיכנס.

פרוייקטים וחידושים נוספים מהתקופה האחרונה –
בוצע פיתוח סביבת השער הכולל תוספת מדרכה מפרץ חנייה והכנת שטח לגינון עד
סביבת הבודקה .בהמשך מתוכננת תוספת גינון ,לאחר שיחובר קו מים למקום .
כמו כן צפוי להיות מותקן בשטח זה שילוט עסקים מוסדר  ,התקנתו תבוצע בהמשך
בתיאום עם הקיבוץ.
התקנת שלטי שמות רחובות צפוייה גם הם להתבצע בחודש הקרוב.
פיילוט הגדלת ערוגות בהרחבה – הועמקו והורחבו  5ערוגות ,בהן ישתלו עצים .זאת
כפיילוט בניסיון לשפר את צמיחת העצים בהרחבה .בהתאם לתוצאות הפיילוט יוחלט
איך נכון להתקדם בנושא זה.

ביוזמת צוות שפ"י נרכשו והותקנו מתקני חניית אפניים באזורי מתקנים ציבוריים,
ובקרוב יותקנו גם מספר ספסלים נוספים להנאתכם.

בברכה
יעל גל ,בשם הנהלת האגודה.

