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  מבצע תרומת דם
  60200עד  00200בין השעות  72026003 –כמידי שנה גם השנה יתקיים ביום רביעי ה 

 !לב שימו
  .שניות, אדם זקוק לעירוי דם או מרכיביו 30בישראל, כל    •
  .יכולה להציל חיי ארבעה חולים שונים מנת דם אחת  • 
מותנה באישור  03-00חודשים )מגיל  7לתרום מנת דם כל  יכול 26גיל  עד 03כל אדם בריא מגיל    •

  ,הורים
 2אישור מרופא נדרש 26מעל גיל     
  .מרכיבי דם מיוחדים )פלסמה, טסיות( ניתן לתרום כל חודש   •

 פעמית2 אין סיכון להידבק באידס או במחלות אחרות-תרומת דם מבוצעת בערכה סטרילית חד •  
  .דם במהלך תרומת

  .בעבר יש לפחות מכר קרוב שנזקק לדם 70מהאנשים מעל גיל  30% –לכ   •
  ,לתורם דם מחקרים מראים שתרומת דם היא לא רק מעשה אלטרואיסטי, אלא היא גם בריאה  •

  .הסיכון ללקות בהתקפי לב נמוך במידה ניכרת בקרב תורמי הדם
  .קרובה בטוח דם למשך שנהתרומת דם, פעם בשנה, מבטיחה לתורם ולמשפחתו ה • 
 הדם זכאי לקבל משירותי הדם של מד"א כל כמות דם לה יזדקקו חו"ח הוא ובני ביתו במשך תורם • 

  .והורים משני הצדדים 00שנה2 הבטוח כולל את תורם הדם, בן/בת זוג, ילדים עד גיל 
  .00רווק מבטח בנוסף להוריו גם אחים ואחיות עד גיל   •
  מתבצעת ביוזמת מד"א במקום העבודה, בישובים השונים וכד', תוקף הבטוח הדם במידה ותרומת •
  !מיידי   

 .אדם תורם דם מיוזמתו בתחנות מד"א השונות, תוקף הבטוח יחל חודשיים לאחר תרומת הדם אם  •
 
  !תרומת דם מצילה חיי אדם •
 .הכוללת מס' ת2ז בבואך לתרום דם, נא הצטייד/י בתעודה מזהה •

*** 

  7//0////00 סיוון-אייר
  ידיעות: 6במידעון זה התפרסמו 

  ל"ג בעומר תשס"ז
 לקראת שבועות תשס"ז

 
  ל"ג בעומר תשס"ז

  .ל"ג בעומר ע''י בית העם נפגש כולנו למדורת 00270בשעה  626203במוצ"ש 
 .כיבוד בערב זה נקיים ארוחה משותפת ,כל משפחה צריכה להביא

  ערך עם המזון, יש להרשם מראשעל מנת שנוכל להתארגן ולה
  0640402 060אצל אילת גבל  בגני הילדים או

  האירוע פתוח לכל תושבי המושב



 
 

  לקראת שבועות תשס"ז
 : לליליק אנו מבקשים להעביר למזכירות המושב או 6726203-לקראת טקס חג השבועות שיחול השנה ב

 ועד לשבועות השנהאת שמות של התינוקות שנולדו אחרי שבועות תשס"ו 
 . את תאריך ההולדת שמות ההורים ולשלוח תמונה וכן

 לאלבום התמונות באתר תשס"ו ושנים אחרות לצפיה בתמונות משנים עברו: היכנסו
 .שי בני מצוות שכבת ז' נא העבירו שמות למזכירות לקבלת

 כל שכבת י'ב העבירו שמות למזכירות לקבלת שי למתגי

 

*** 

 7//0////10   מזאירועי שבועות תש
 השתתפות ועלויותומועדי האירועים  במידעון זה התפסמו שתי הודעות:

 מועדי האירועים 
  :והם יכללו 7/./.00האירועים יתקיימו ביום רביעי ו' בסיון תשס"ו 

  .חקלאים מקושטים תהלוכה של כלים
אנא שריינו את הזמן ובואו הספורט2  בבוקר במגרש 00הכנת העגלות הקבוצתיות וקישוטן יעשו בשעה 

  .להשתתף בהכנת הקישוטים
 .מקושטות משנים עברו אפשר לראות באלבום התמונות של האתר תזכורת לעגלות

 .(62 -64ע"י אי התנועה ברחוב השדרה )ע"י מספר  02270התהלוכה תצא בשעה 
בני המצווה  השאר נציג את ילידי השנה, ונברך את שכבת בסיום התהלוכה יתקיים טקס ובו בין

 .והמתגייסים
 מתקנים מתנפחים לאחר הטקס יהיו

 
 



 השתתפות ועלויות
 .אנו מבקשים מכל משפחה להביא לאירוע עוגה אשר תימכר במחיר סימלי

  .ללא תשלום –לתושבי המושב, בניהם ונכדיהם  העליה למתקנים
 .לילד₪  60 –לילדי אורחים 

 יהיו דוכני אוכל בתשלום במקום

*** 

 7//7/0//00   אבחודש 

 

*** 

  7//0.10.0 אירועי חנוכה תשסח

 

  - חג חנוכה תשס"ח בפתח

  :ועדת תרבות מודיעה על שני אירועים בחג

 בבית העם, יקח אותנו תמיר וקסמן ב"דרך //.01נר שלישי בשעה –בדצמבר(  6חמישי בערב) ביום

  "המשי

וממפגשו עם תרבויות  (עם תמונות שבעזרתן יספר על חוויותיו ממסעו, עם ובלי אפניים )בסין

  .חדשות

 .לכל המשפחה אחר צהריים //.17בשעה  –נר חמישי  –ביום ראשון בערב 

מופע קרקס  -ובסיום בתכנית: הדלקת נרות, הצגה קצרה של ילדי המושב המשתתפים בחוג תיאטרון

 .חנוכה

 .מוזמנים לקחת חלק באירועים תושבי המושב

 שמח חג אורים

 

 חוגים בצופית

 


