דף מידע  -מושב מבוא ביתר

חפשו אותנו

בימים לא פשוטים אלו ,אנו שולחים תנחומים למשפחות השכולות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים
מחזקים את כוחות הביטחון ומייחלים לימים של שקט ושלווה.

נוער
בשמחה ומתוך התרגשות גדולה אנחנו מכריזים על:

משולחן הועד המקומי
•

פתיחת שנת הפעילות של הילדים והנוער במושב!
במהלך הקיץ והתקופה האחרונה צוות ההדרכה הכין את עצמו לקראת
פתיחת הפעילות והנה זה קורה! השנה הרחבנו את הפעילות ואנחנו פותחים
פעילות לשלוש קבוצות גיל! א-ב ,ג-ד ,ה-ו.
ביום שני 19.10 ,נקיים מפגשי היכרות של הילדים עם המדריכים .א-ב בין
השעות  17:30-18:00וה-ו בין השעות .18:30-19:00
אתם ,ההורים ,מוזמנים לפגוש את שירה הגרעינרית שתלווה את פעילות
הילדים והנוער לאורך השנה בין השעות .16:45-17:30
ביום רביעי 21.10 ,תתחיל הפעילות לכיתות ג-ד! בין השעות .18:00-19:00
משבוע לאחר מכן הפעילות תכנס לשגרה של יום ושעה קבועה לכל קבוצה.
הפעילות תתרחש בימי רביעי:
א-ב 17:00-18:00
ג-ד 18:00-19:00
ה-ו 17:00-18:00

•

•
•

חלוקת מפתחות לתאי הדואר החדשים תתקיים החל מיום ראשון 18.10.15
ועד ליום שלישי  .20.10.15החלוקה תתבצע במשרדי הוועד בשעות
הפתיחה וכן אצל ציפי הדוורית בשעות פתיחת משרד הדואר.
מפתח לשער בית העלמין -עם החלפת המנעולים בשערי הביטחון הוועד
קבל החלטה כי לא יחולקו מפתחות לשער בית העלמין לכניסה/יציאת כלי
רכב .במידת הצורך ובמקרים כגון אזכרות -ניתן יהיה לפנות לרב"ש הישוב
או למנהל הישוב ולקבל מפתח שיוחזר בתום הארוע.
מועדון הנוער -לאור פניות תושבים על רעש ,לכלוך ואופי השימוש במועדון,
הוחלט על סגירת מועדון הנוער עד להודעה חדשה.
פינוי הגזם והגרוטאות וכן עבודות הגינון ייעשו בימי חמישי .התושבים
מתבקשים להוציא את הגזם עד ליום חמישי בבוקר בכל שבוע  .תיבחן
חלוקת באלות למילוי עלים וכדומה.

את הפרוטוקול המלא של ישיבת הועד האחרונה ניתן לקרוא כאן

תרבות
הודעות שונות
דואר  -שעות פתיחת הדואר בימים א'-ה' 18:00 - 17:00
מזכירות הועד המקומי  -קבלת קהל :יום א' 8.30-15.00
יום ג'  14.00-19.30יום ה'  16.00-19.30טלפקס 02-5791671 :
דוא"ל mevobeitar@gmail.com -

• ערב נשים  -אתי מזמינה אותנו הנשים לערב של צחוק ויופי ביום חמישי
 22/10בשעה  19:30בחדר מלח .דמי השתתפות  ₪ 30בהרשמה מראש
אצל אתי  .050-8802727פרטים במודעה המצורפת.
• הרצאה בנס הרים  -ביום חמישי הקרוב 22/10 ,בשעה  20:30תתקיים
בנס הרים הרצאה מרתקת של רונה רמון – 'כעוף החול' .קהילת נס הרים
מזמינה אותנו גם לערב זה  -פרטים במודעה המצורפת  -הכניסה
חופשית.

