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פתיחת חוג כדורסל לבנות במגרש הכדורסל

ברשפון .

שמחים לבשר לכם ,כי נפתחה קבוצת בנות של רשפון וכפר שמריהו ,שמתאמנת במגרש הכדורסל
של רשפון האימון מתקיים בימי שלישי בשעה  2000עד . 2130
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרב לרנר טלפון 052-5044504

הצבת פחים כתומים לאריזות
החל מ -15לחודש נובמבר תציב המועצה האזורית פחים כתומים ברחבי המושב לרווחת התושבים.
ניתן לרוקן לפח אריזות פלסטיק ,מתכת ,קרטונים שקיות ניילון בלבד שיהיו ריקות.
לגבי מיקומים מדויקים מפנים אתכם לאתר המושב,
מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

מועדון +60
ב 8.12-תתכנס קהילת  +60לבוקר של כייף ,בבית העם שייפתח ,בארוחת בוקר מעשה ידי
החברים ,בהמשך תינתן הופעה של דר' דינה אייזן רופאה וסטנדפיסטית .קהילת ה + 60מוזמנת

הנחות בצרכנייה לבני  65ופלוס
הועד המקומי מבקש לעדכן ,כי קיים סיכום עם הצרכנייה על חמישה אחוזי הנחה לתושבי המקום

מצעד האורות בנר ראשון של חנוכה 12/12
ביום שלישי –  12.12בשעה  17:00יקיים בית הספר המשותף את מצעד האורות ,שיצא בשעה
האמורה מבית הספר המשותף לבית העם ברשפון .בבית העם תערך הדלקת נר ראשון ,והופעה של
כיתות ד' .סיום משוער שעה  1900בואו בהמוניכם!

שדרוג וגינון רחוב הכפר ואחרים
בימים אלה אתם עדים לגיזום מסיבי שנעשה בשדרת הכניסה למושב
עצי הפיקוס שהיו חולים נכרתו ,הצמחייה העבותה דוללה ,ובקרוב נחל בשתילה ועיצוב של כל
השדרה
במקביל אנחנו משדרגים ומטפלים בערוגות ואיי תנועה ברחבי המושב.
פונים אליכם בהזדמנות זו שתסייעו לנו לשמור על ניקיון המושב  .תודה על שיתוף הפעולה
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מערכת העיתון החלה בישיבות לקראת הפקת הגיליון הבא של העיתון שלנו.
נשמח אם תציעו למערכת כתבות משלכם .
בנוסף ,בימים הקרובים תשלח לטלפונים הניידים בקשה להשיב על סקר קצר בהקשר לעיתון ומה
דעתכם עליו.
היענותכם להשיב על השאלות חשובה לנו מאוד ,נשמח על שיתוף הפעולה.

פרטים לצורך תקשורת והעברת הודעות
לצורך שיפור התקשורת ,מזכירות רשפון תשמח לקבל מתושבים ,שעדיין לא העבירו ,את מספרי
הטלפון הניידים שלהם וכתובות מייל.
אתם מוזמנים להעביר את הפרטים במייל לכנרת kineret@rishpon.org.il

חניה מסודרת בשצ"פ
חוזרים ומבקשים למען בטיחות ילדנו אנא הקפידו להחנות רכבכם במגרש החניה המסודר ולא
לאורך רחוב הפרדס .תודה

תודות לתמיר כספי
אמנם קצת באיחור ,אבל אף פעם לא מאוחר מידי לציין לשבח  ,תושבים שנרתמים לטובת הקהילה,
בענייו זה מבקשים לציין לשבח את פעילותו של תמיר כספי ,לטובת ניהול בית הכנסת ,שבאה
לאחרונה ,לידי ביטוי גם בחגי תשרי .תמיר מגלה מסירות  ,אחריות ,והמון אכפתיות בכל מה שקשור
לתפקוד היומי של בית הכנסת ,ובעיקר לכל הנדרש בזמן החגים ,יישר כוח!
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