
13.7.1954  
  גבת- איחוד השרון

  ועדת ההעברה
  
  2 'ודעה מסה
  

  !חברים
  .בעוד שני ימים אנו מתחילים בהעברה לנקודה החדשה

: העברת מוסדות הבית, הילדים וההורים על הציוד האישי שלהם, הנוער, הובלת מאות החברים
ן מפורט מאוד המחייב תכנו,  זהו מבצע קשה ומסובך–' המרפאה וכו, מחסני הבגדים, המטבחים

  .וביצוע קפדני
  

ם כולם יגישו ירק בתנאי שהחבר, בצע את ההעברה כולה בזמן קצר וללא סיבוכיםליש אפשרות 
ישמרו בקפדנות על הסדר שנקבע , ימלאו את התפקידים שיוטלו עליהם, את עזרתם המלאה

  .וינהגו לפי ההוראות המפורטות להלן והוראות אחרות שיפורסמו במשך זמן ההעברה
  

ההורים והאחראים למוסדות החינוך ומוסדות השירות חייבים לשמור , כל החברים  .א
עליהם לעשות מבעוד זמן את כל ההכנות .  ההעברה שנקבעו בשבילםבקפדנות על תאריכי

 בכדי ;'הספרים וכו,  אריזת החפצים;'הכונניות וכו, פינוי הארונות: הדרושות להעברה
  .ברתםלא לעכב את כלי הרכב המיועד להע

ועדת ההעברה תמציא לכל חבר או מוסד יום או יומיים לפני ההעברה ארגזים ריקים   .ב
 .'כלי הבית וכו, הלבנים, ושקים נקיים לאריזת הספרים

ר באחד משלושים הבתים הראשונים ישאירו את ארונות כל החברים העוברים לדּו  .ג
 .הבגדים שלהם בחדריהם ולא יעבירו אותם לנקודה החדשה

ר את כל החפצים והמטלטלין בבת אחת ביום שנקבע לכך ולא להשאיר בדירה ייש להעב  .ד
את הדירה יש לנעול ואת המפתח למסור לחברים שנקבעו . הקודמת חפצים פרט לארון

 . לאריה גלילי–חברי השרון , חברי גבת מוסרים את המפתחות ליוסף זהר: לכך

הקרניזים לווילונות , ילונותהחברים העוזבים את דירותיהם צריכים לקחת איתם את הוו  .ה
תם את הנורות ואת הגולות יכמו כן עליהם להוריד ולקחת א. ואת הנברשות שלהם
אין להוריד את האצטבאות והמראות במקלחות ). שיכון ותיקים(במרפסות ובמקלחת 

ולים לקחת איתם את המראות כהחברים הזקוקים לכך י. אשר בשיכון הוותיקים
 .הקבועות בארונות

וסידור ) 'קומקומים וכו, רדיו, מנורות(התאמת החיבורים של המכשירים החשמליים   .ו
החשמלאים יעברו בדירות בנקודה . הנברשות בדירות החדשות תיעשה ביום ההעברה

 .החדשה ויעשו במקום את העבודות הדרושות

ם ביו.  ועד בכלל22.7', מחסני הבגדים יישארו פתוחים במקומותיהם הקבועים עד יום ה  .ז
. לאחר מכן ייסגרו המחסנים למשך שבועיים. זה תהיה חלוקה אחרונה של בגדים ולבנים

על החברים להצטייד בלבנים ובגדים שיספיקו לשבועיים עד שתסתיים העברת המחסן 
על מועד פתיחתו תבוא . 17.7, מחסן הילדים ייסגר בשבת. והוא יתחיל לפעול מחדש

 .הודעה מיוחדת

אחרי תאריך זה אין . 18.7', שר להכניס למכבסה עד יום אאת הלבנים לכביסה אפ  .ח
 .להכניס לבנים עד להודעה חדשה

לאחר מכן יהיה מחסן ההספקה הקטנה . 16.7', חלוקת ההספקה הקטנה תהיה ביום ו  .ט
החברים מתבקשים להצטייד במצרכים הדרושים להם למשך . ייםסגור במשך שבוע

 .ייםשבוע

הריק בו ביום את כלי האריזה שקיבלו ולסדר אותם לאחר ההעברה מתבקשים החברים ל  .י
כלי רכב מיוחד יעבור . את השקים יש להכניס בתוך הארגזים הריקים. ליד דירתם

 .ויאסוף את כלי האריזה הריקים לשם חלוקתם לחברים האחרים שתורם להעברה יגיע

שינויים אחרי זה תתפרסם הודעה על . ר יישארו ללא שינוי עד סיום ההעברהאסדרי הדו  .יא
 .שיחולו בכתובת ובסדרי המשלוח והקבלה של הדואר

  
הודעות נוספות על סדר ההעברה של החברים והילדים ועל סדר האוכל בתקופת ההעברה 

  .תתפרסמנה בימים הקרובים
  
 


