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תודות על אירוע שבועות ועפיפוניאדה
אירוע רודף אירוע .לא הספקנו להודות על שבועות ,וכבר חווינו את אירוע העפיפוניאדה שזכה לשבחים מכל עבר .אז
תודה לכל האנשים היקרים (לא נוכל לצערנו למנות את שמותיהם מפאת החשש שנפספס מישהו) ,תודה ליוזמים,
למפיקים ,לצלמים ואנשי הלוגיסטיקה ובעיקר לועד המקומי על התמיכה ועל הפרגון  .כן ירבו אירועים כאלו ברשפון .

נחלת בנימין ברשפון
לקראת שנת תשע"ח הועד המקומי מבקש ליזום אירוע של שוק משולב אמנים -אוכל -איכרים -
הועד מבקש לקיים את האירוע ביום חמישי  14ספטמבר  17החל משעה  1700בשטח השצ"פ
אנחנו קוראים לכל המעוניינים לקחת חלק באירוע לפנות למזכירות לכנרת 09-9584221
לקבלת פרטים נוספים.

הקמת להקת מחול ייצוגית מושב רשפון
מושב רשפון  ,קיבל החלטה להקים להקות מחול ייצוגיות שיפעלו ,החל מחודש ספטמבר,
להקות אלו נועדות להופיע במהלך השנה באירועים מרכזיים ביישוב  ,ואף לייצג את רשפון ואת בפסטיבלים הגדולים
בארץ כדוגמת פסטיבל מחולות כרמיאל.
* הפעילות מתוכננת לימי ראשון ורביעי .כל הלהקות מיועדות לבנים ובנות
 להקת "ניצנים" לכיתות ב'-ג' (.)16:00-17:30 להקת "אפרוחים" לכיתות ד'-ו' (.)17:30-19:00 להקת "נעורים" כיתות ז'-ט' (.)19:00-20:30 להקת "בוגרים" לגילאי .)20:30-22:00( + 30* .המבחנים לקבלה ללהקות ייערכו ב 29.8.17 -וב 5.9.17-בשעות אחר הצהריים בבית העם.
לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לכנרת למזכירות

הרצאה המרגשת של אור אלתרמן ברנע ואור ברנע "קשר העין" שיחה מפתיעה על אוטיזם מגיעה אלינו
למועדון לחבר ב 4.7 -בשעה  20:00ללא עלות.
הרשמה מראש במזכירות.
גינת כלבים ברחוב הפרדס  31בקצה מטע הזיתים
המזכירות מבקשת להזכיר לכולם ,כי בארי שקד הקים גינת כלבים לזכרה של גילי ביתו ברחוב הפרדס  31בקצה מטע
הזיתים אתם מוזמנים עם כלביכם לגינה  ,מאוד מבקשים לעשות שימוש בגינה זו כחלופה לשצ"פ,

שמירה על המושב שלנו
ארוע העפיפונידה זכה אמנם לשבחים רבים ,אולם ,לצערנו נותרה מאחור אשפה מרובה ,ואנחנו קוראים להורים ולילדים
שלוקחים חלק באירוע מסוג זה לקחת אחריות ולדאוג לנקות אחריהם.
תודה על שיתוף הפעולה!
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בטיחות הילדים שלנו
אנחנו שבים ומבקשים ,מכל התושבים שמגיעים לשטח הפארק .אנא החנו את רכבכם בחניה ולא לאורך הכביש .בואו
נרתם כולנו לשמור על ילדינו.

תודה מיוחדת מאתי רובינשטיין על הענקת אות ההוקרה
"אני מודה לכם מאוד על אות ההוקרה שהענקתם לי ביום מהעצמאות על תרומתי בפעילותי הקהילתית ובספריה.
הספריה מופעלת על ידי מתנדבים ומזה שנים רבות מפעילים אותה משה סמולר ואני ,ומתנדבים מהנוער שמתחלפים
בדרך כלל ,מדי שנה או יותר.
משה סמולר מתנדב בספריה במסירות ,בצניעות ובאהבה רבה .ללא התנדבותו הפעלת הספריה לא היתה נמשכת.
קוראים ותיקים וחדשים ,בני כל הגילאים ,מוזמנים לבוא לספריה.
נשמח לראותכם.
הספריה פתוחה בימי ה' בשעות 18.30-19.30

נפתחה ההרשמה ל "צהריים טובים"
לשנת הלימודים הבאה הפעילות מתקיימת בבית העם.
הילדים נהנים מאוכל ביתי,עזרה בהכנת שיעורי בית וחוגים כגון :קרקס ,יצירה ,תיאטרון,בישול וכו,

מיועד לילדי כיתות א-ג.
לפרטים נוספים :עידן שולמן052-2550798

פרוייקט סירי לידה
המטרה – לתמוך ביולדת ובמשפחות שחובקות תינוק חדש באמצעות סירים ,תבשילים או מאפים ביתיים וטעימים .
רוצים להתנדב? שלחו לנו את שמכם המלא ,המייל והטלפון
למעיין עשת – maayanmantel@gmail.com 054-4459081
או לרוני הרמלין – .ronikenet@gmail.com 052-6091142
וכנסו למאגר המתנדבים.

דפיברילטור:
מזכירים לכם ששני מכשירים מוצבים בכניסה למרפאה ,ליד הדואר .שלא נזדקק רק בריאות!

פחי אשפה ביתית שיצאו מכלל שימוש ניתן לדווח למזכירות או למעין  054-4682767ואנו נדאג להחלפה.

מבקשים להזכיר לכולם שגם האתר וגם דף הפייסבוק שלנו פעילים ומתעדכנים בתכיפות  .מי שעדיין לא
נרשם לאתר מוזמן.

חופשת קיץ בטוחה ונעימה לכולם!

