דף מידע ינואר 2020
משפחות יקרות,
ועד סניף ירושלים עבר שינוי בבחירות שהתקיימו ב10.12.19 -
נבחר וועד חדש ,שבחר את היו"ר.
שמות החברים שנבחרו לוועד סניף ירושלים:
דורון רוזנפלד מזרחי -יו"ר
שלמה שרון
ברכה גוטמן
אריאלה ברגהרש
יפה בר
עוזי קירמה
שמעון שושני
מירב חג'ג'
אליעזר רוזנפלד
שלמה בנאי
נעמי מזרחי
גפן אהרון
יצחק סמי
חיים ריינהרץ

הנכם מוזמנים לפגוש את נציגי הסניף בכל תלונה ,הצעה,
או בקשה בתאום מראש עם המשרד .מספרי טלפונים במשרד
02-6255092 02-6248338
הוועד החדש מבקש להודות לחברי וועדת הקלפי שאפשרו את קיום ההליך
הדמוקרטי :בתיה הירש יו"ר הקלפי ,שוקי בן עמי ,רוני אילן פוליאקין ,איציק
ליפצין ,לריסה ינובסקי ,אנטולי שיין ,ליז לב ,אבי בר-ששת ,תודה.
בחירת וועדות הסניף:
•
•
•
•
•
•
•

יו"ר סניף יד לבנים-דורון רוזנפלד מזרחי
מנכ"ל סניף יד לבנים -שמעון גולובנציץ
גזבר סניף יד לבנים -שלמה שרון
וועדת הנצחה  -עוזי קירמה ,מירב חג'ג'
וועדת רווחה/קשר משפחות  -ברכה גוטמן ,אליעזר רוזנפלד,
וועדת ארועים ותרבות פנאי -אריאלה ברגהרש ,נעומי מזרחי
אב בית -שמעון שושני

•
•
•
•
•
•

וועדת נופש -יצחק סמי ,אהרן גפן
ועדת הגיל המבוגר-שלמה בנאי
חוגים-חיים ריינהרץ
מנהל משרד -יפה בר
חיים ריינהרץ וברכה גוטמן יצטרפו כנציגי הוועד בוועדת ההיגוי של מרכז
מש"יי
כמו כן שובצו חברים מהוועד בפעילות הארצית.

משפחות יקרות,
הוועד מעוניין להדק את הקשר אתכן ,אנו מבקשים לקבל מכם כתובת מייל כדי
לעבור לתקשורת דיגיטלית ,בבקשה לפנות למזכירות הסניף ולמסור את פרטי
ההתקשרות .מי שמבקש להצטרף לקבוצת הווצאפ יש לפנות ליפה בר או לדורון
רוזנפלד מזרחי.
אחים/אחיות:
כל המעוניין להצטרף לקבוצת ווצאפ של אחים/אחיות שכולים ולקבל מידע יפנה
לאריאלה ברגהרש בטלפון  050-5555986בנוסף הודעות הקשורות לאירועי האחים
יפורסמו על לוח המודעות בסניף.
מרכז מש"י:
סניף "יד לבנים" בירושלים עבר לשימוש בכלי זכוכית ומתכת במטרה לשמור על
איכות הסביבה .כמו כן ,הוועד החליט להעלות את מחיר ההשתתפות בחוג ל₪ 25-
בחודש על מנת לאפשר שדרוג של הכיבוד לבריא יותר :קרקרים ,גבינה ,ירקות,
פירות יבשים ,גרנולה וכו' שכבר מוגש בסניף.
כעת הזמן להירשם לשליש השני ,הנכם מתבקשים להצטרף ולהציע פעילויות
חדשות ,ניתנה לנו האפשרות להרחיב את הפעילות גם ליום חמישי במטרה
להוסיף שלושה חוגים נוספים פיסול עץ ,תיאטרון ,בריאות מצוינת.
חוג בריאות מצוינת יתקיים בימי חמישי בין השעות  14:00עד  15:30בהדרכתו של
מר מיכאל פורת והיא תעסוק בתזונה נכונה ,פעילות גופנית ושינה טובה.
בברכה,
דורון רוזנפלד מזרחי-יו"ר
חברי וועד סניף "יד לבנים" ירושלים

