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  .מאחורינו חג החנוכה

התרבות שלא משאיר רגע  צוותתודה ל .ימי החג הצטיינו בפעילות רבה ומגוונת
                                                                                     את התכנית. כמובן לכל השותפים שעוזרים ליישם ,דל

אך בעזרת החיסונים  ,לנו שהקורה עדין כאן הווריאנט הדרום אפריקאי מזכיר
לשנת על יעדים ותקציב הקהילה אנו מתארגנים  שגרת חיים. בענפי לנהלניתן 

2022. 

 
  מהנעשה בחצר:

קוויצקי, המלווה את עדי  ,האישיותלאחר סיום השיחות  :תהליך  קהילתי
הנושא הכנה לקראת הצגת  ערךיכום לצוות ההיגוי ותיאת הס יציגהתהליך, 
  .פעולהושתפו שהגיעו  בור. תודה לחבריםילכלל הצ
היועץ הפנסיוני שמלווה גלזר  האקטוארי ע"י עופר הצגת הדו"ח לאחר פנסיה:

הסברים  יקבלו החברים  .יוצג הדו"ח האסיפת הסבר ב סוכם שתיערך ,אותנו
פר  וברו לעשהוע שאלות. חשוב לציין שבמסגרת הדוחות האישיים לשאול ויוכלו

 .ול גבוהיםדמי ניה משלמים תמונה שחלק מהחבריםבלנו יק ,מהמסלקה
. ישנם עוד  בעתיד שתתקבלגובה הפנסיה ב המשמעות הישירה הינה פגיעה

הקצבה שנקבל בעת פרישה.  אתמנת למקסם  עללבחון שיש מספר מרכיבים 
ובכך לשפר  ר פוע עם אישיים צור מפגשיםיכוונה ללאחר אסיפת ההסבר יש 

 באסיפה. להיות שותפיםלחברים  את תוצאות הפנסיה לעתיד. ממליץ בחום
ביטוח  ים לבצעניות חברים שנוטלים משכנתא ומחויבבהמשך לפ :ביטוח רכוש

שאין אפשרות ל"זכות" הוחלט שמכיוון  .נערך דיון חוזר בוועד ההנהלה ,רכוש
ביטוח רכוש.  ב מתשלוםלפטור את אותם בתי א ,משני גורמים בקרות נזק

יש את הטופס . הצגת פוליסה בתוקף מידי שנההינו לקבלת הפטור  התנאי 
. lmazkirut@kamiad.co.iלמייל מזכירות להביא למזכירות או לשלוח סרוק 

 הביטוח להעביר בעליעל  .2022 ברההחלטה תכנס  לתוקף  החל מדצמ
 .20.12.21תאריך  פוליסה עד

האב בתי  לכללחודש  ₪ 80יטוח הרכוש תעלה לעלות ב 2022 מינואר החל
                                                                           החברים בביטוח היום.

החברה המבטחת את שוב עם נבחן  22פברואר כמו כן הוחלט שבמהלך חודש 
 .המשך הביטוח הקולקטיבי

              ,2לאורך כביש  .בעבודת הפיתוחהקבלן ממשיך  :שכונת הנוריות
נבנו אבני שפה למדרכה שתוקם בצד  ,להרחבה()הכביש המרכזי המוביל 
                .הגבהים לטובת הכניסה לשכונת "משק  חי"הצפוני. בהמשך יותאמו 

של  הדרומי ואני התחלנו את הפגישות עם המשפחות הגרות בצדקדוש ם ריו
המוצע לחניות לאחר  את הפתרון  להראות להם 2הישוב הוותיק לאורך כביש 

של סלילה  סלילת הכביש. נראה שלקבלן יש עוד הרבה עבודה וכנראה שהיעד
 יושג. לא דצמ'בסוף 
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מספר כוח אדם. אנו רתמנו בנמצאים במחסור מעבר ליום יום אנו עדין  :חינוך

חסור במהרה אני מקווה שנצליח להשלים את המ .בגיוסלנו חברות שיעזרו 
 ה לחזור לעסוק בפיתוח וקידום המערכת.וניתן יהי

תודה לדיניק ולצוות שהמשיכו  .הסתיימה במרפאה העבודה :בריאות ורווחה
 לקבל קהל ולסייע בהפעלת המקום לאורך כל התקופה. ,לעבוד

שעל   ,מבקש להזכיר ליורשים ולחברים שמשכירים את ביתם: השכרות פרטיות
הסכם משולש. מטרתו לעגן את מערכת היחסים   פי ההחלטות יש לחתום על

 בוץ. יבין השוכר לק
משוכרים הבית לדאוג לחלוקה וגביית הכסף  באחריות משכיר החל מחודש  נוב'

 .מספר מונים( )ביחוד בבתים שיש יותר משוכר אחד ושיש המשתמשים בבית
ב באחריות משכיר הדירה לדווח לגלעד והנהלת חשבונות על  מנת למנוע מצ

לבצע מול  יש של חיוב של מישהו שכבר עזב. כל כניסה ויציאה וחתימת הסכם
 גלעד.

 

  מוניציפאלי:
 .לאחר העיקור הוחזרו לשטח .חתולים 17כ מבצע עיקור נלכדו נערך : חתולים
               : הלוכד מסתובב באופן יזום כחלק מהשרות שהאשכול נותן. כלבים

 שחרור מלכידה עולה כסף. אנא הקפידו לקשור כלבים. ,תשומת ליבכם
 למגר את התופעה. מקווה שנצליח .לכידות לבצע מספרהצליח  דודי :יונים

מתחמי מחזור ויש להקפיד   לכולם שיש מספר מבקש להזכיר :מתחמי מחזור
 את הפסולת בהתאם. לפזר

 ,לוניםימניקפיד לשטח קרטונים ולזרוק רק את הקרטון נקי נא לה– קרטוניה
 באושים. קלקרים ושאר

 לון שהבאתם בו את הבקבוקים בפח הירוק.יאת הני נא להשליך :בקבוקיה
תשומת לבכם שהחודש יתבצע פינוי  .יהיה עוד איסוף אחד במהלך דצמבר

כל   דון עלמס פיק לאור החלטת הממשלה להטיל הבקבוקים. אחרון של מתקני
מתקנים  לטובת שדרוג בכסף  וישתמשיבצע איסוף  הנוער ,הבקבוקים

 בהמשך.  ופעילויות שיבחר. פרסום בנושא 
 בפח הכתום. אריזות:

המקום  ,החוםילון הישר לפח יהנעם  מכל סוג אפשר להשליך :פסולת אורגנית
 שקולט את הפסולת מטפל בשקיות.

הגעתם לנקודת מחזור ראיתם לכלוך שלא במקומו אנא עזרו לו להגיע   ,לסיום
 ליעד. 
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