


נערך ניקיון כללי  , לקראת טו בשבט
.  במרכז הקליטה



תודה–בשבט ' טו

השתילה–דיויד נימן •

פינת היצירה–נירית כהן •

פעילות הספורט–לנגאייל •

פינת הפיתות והמדורה–תומר אשל וילדי חוג הישרדות •

צילום תמונות מקסימות–ספקטורדורון •

הכנת הבצק–הדר חזן •

לאוכלים ולנהנים, ליוצרים, למשחקים, לשותלים•



עץ לכל עולה



SAVE THE DATE…



איכות הסביבה
פריסת פחים כתומים בהרחבה

.לקראת סוף מרץ יגיעו הפחים הכתומים לאריזות גם לשכונת ההרחבה

,  לפני כן יעברו מדריכים של המועצה בכל הבתים

.להסביר על הפרדת פסולת בכלל ועל הפח הכתום בפרט

:אנו מזכירים, בינתיים

,   פחיות, סלסלות פלסטיק, נילוןשקיות : אריזות ריקות–לפח הכתום * 

.'וכושקיות חטיפים , אריזות מוצרי חלב

עיתונים וניירות-המיחזורלמתקן הכחול במרכז * 

זכוכית-למתקן הסגול בלבד * 

קרטונים-לקרטוניה * 

כלים חד פעמיים-לפח הירוק * 

פינוי גזם

אנו מבקשים לחזור ולהזכיר כי עבודות  

י  "אשר יבוצעו ע, גיזום בגינות פרטיות

י הקבלן לאתר "יפונו ע, קבלני גינון

ליד מגרש הכדורסל  )הגזם ביישוב 

(.הסמוך לבריכה



תיקון מדרכות

.בוצעו מספר תיקוני מדרכות מתקציב הועד המקומי•

.הוספו מעקי בטיחות ובוצעו תיקוני מדרגות ביישוב•



תמונת מצב–בית כנסת 

,           בשבוע שעבר אמורה הייתה להתקיים מסירה ראשונה של בית הכנסת•

.לצערנו המקום לא היה במצב תקין למסירה

הועברה לקבלן רשימת ליקויים וברגע שאלה יסתיימו תתקיים פגישה נוספת•

.למסירה

.תתקיים פתיחה חגיגית לחברי היישוב, לאחר המסירה•

.אושר ונחתם–הסכם שימוש בין הועד המקומי למועצה •

.יועבר לחברי היישוב בהקדם, כתיבת התקנון בשלבי סיום–תקנון בית הכנסת •



ספריית היישוב
אנו מזכירים כי ביישוב פועלת ספרייה לרווחת הילדים והבוגרים  

בכל חודש מתחדשת הספרייה במלאי ספרים עכשוויים 

-ספרי החודש 
(אמיתירומן מתח המבוסס על סיפור )נשואה למוסד –שלוה הסל •

(סיפורים)? מי את חושבת שאת–אליס מונרו •

הנני–פוירונתן ספרן 'ג•

(רומן בלשי)דברים שהשתיקה יפה להם –יונתן שגיב •

(רומן)שטום –לסטרם 'ג•

(רומן היסטורי)דיקטטור –רוברט האריס •

וידוייו של מאחז עיניים, פליקס קרול–תומאס מאן •

עיני האח הנצחי–צוויגשטפן •

ווסהציור האחרון של שרה דה –סמית דומיניק•

מכתב אחרון ופרידה–מויסו'וג'ג•



היקר שלומי כהנאלחברנו 

באבלך  איתךבית מרחביה 

על מות אחיך

שולחים את תנחומנו לכל המשפחה

בתפילה שלא תדעו עוד צער וכאב

לקראת פורים

,  הפיראט האדום עפולה

הנחה על  10%מעניק 

.תחפושות לחברי היישוב

עד גמר המלאי וללא כפל  )

(מבצעים

תודה מיוחדת
ב"המדדדשבלדניאל 

!על גילוי ערנות 

, בזכות ערנות זו

תי החברים  נמנעה פריצה לב

.ולרכביהם

.י המשטרה"החוליה נתפסה ע



גינות כושר

במהלך חודש מרץ

פרויקטים2יבוצעו 

של גינות כושר

בסמוך לגן השעשועים  

הוותיק  ובקיבוץ , בהרחבה

.בסמוך למועדון הנוער

שדרוג מצלמות  

בשערי היישוב

אנו נמצאים בעיצומו של 

הליך שדרוג המצלמות  

בשער הכניסה לקיבוץ  

ובמחסום הכניסה  

.לשכונת ההרחבה

מחסום שער ההרחבה

אנו עדים לאחרונה  

וונדליזם  למקרים רבים של 

לשכונה בשער הכניסה 

אשר גורמים לתקלות  

.מרובות בהפעלת המחסום

עושים כל שניתן על אנו 

.מנת למנוע שיבושים



לסיגל וזיו מן

מזל טוב

להולדת הבת

ניצן
נכדה לדגנית ונחום מן

לשקמה ותומר ארזי אונה

מזל טוב

להולדת הבן

אליאור
נכד לדגנית ושמאי מעוז



שלך ובשבילך–הועד המקומי 

משרדי הועד המקומי עומדים לרשותכם 
08:00-12:30חמישי בין השעות –בימים ראשון 

04-6598744: טלפקס 
: מייל  vaad@merchavia.co.il

: אתר היישוב  http://www.merchavia.org.il/
תרבות קהילה ונוער –מרחביה שלנו : פייסבוקדף 

050-9300909שיפרה קינן / 050-7348102: עוזי עשת

mailto:vaad@merchavia.co.il

