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 /  בני רגיל   הקהילה-ממשרדו של מנהל
 

בשבוע הבא אצא לחופש, בהעדרי רותי שוב תמלא את מקומי במקרים דחופים בלבד וכמובן 

 . שיש את שאר אנשי המקצוע בנחשון

 

 תודות לצוות זהות 

בשבוע שעבר יצאנו לפיצה במשמר 

ילות של צוות  איילון לערב סיכום פע 

יפעת,  -כבים)הכו  זהות קהילתית

מירב, מורן, אביטל ובהובלת 

במשך  הצוות עבד מעולה . חבצלת(

מרות  ח ללמעלה משנתיים והצלי 

רבים להביא להשלמה של   קשיים

תהליך גיבוש הזהות ולגיבוש 

, דברים שהוצגו  תוכנית אסטרטגית 

 . במפורטלקיבוץ 

 

יפה לראות עד כמה צוות היה בערב 

ומרצם למען   מזמנם מי שתרמו 

  תהליך שהובילו בקיבוץ.  עם ההקיבוץ נתרמו בענק, והתפתחו 

     

גם לצוות מודה אני  .יבוץבק רבים פנויים לתפקידים לאחרונה פורסמו קולות קוראים  מתוך כך,

שניר, מאיה רוקח, יפעת שפץ, אריאלה ניב, אפי   , ליאורשוב רותיבהובלת מאיה פרגן )האיתור 

  פניות לחברים למילוי התפקידים בהצלחה רבה.  יוזםש (אריאלי

 

 הארכת הסדר הביניים  –שיוך 

ארכה של הסדר עם ה  רשות מקרקעי ישראלמכיוון נדירה לאחרונה יש התפתחות חיובית 

חברים  המשמעות היא ש. (כאן זמנים לקרוא )מו  2023 הביניים בשנה נוספת ועד סוף מרץ

בקיבוץ.   תיק השיוך במצב תלותבלי יוכלו להמשיך לקבל היתרי בניה  2007שהתקבלו אחרי 

שיוך והגשתו לרמ"י, במיוחד את נושא  יק האנחנו כקיבוץ ממשיכים לקדם את השלמת ת

  .המשפחות  15מוסכם עם  רון , תוך מציאת פתתשריט החלוקה 
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 הערכות בחינוך 

זה מכבר מערכת החינוך סגורה 

מנצלים את אנו ולפגרת הקיץ 

הזמן הזה להערכות לשנה 

המחסור בכח אדם בגיל   הבאה.

עדיין קשה מאוד ופועלים הרך 

ח למצוא פתרונות בכל הכ

שיביאו לפתיחה מלאה ככל 

 הגנים במערכת.הניתן של 

ת החינוך  בחינוך החברתי מנהל

במרכזים מובילים מהלך וחובב 

)שלוש  מתלתונים  של מעבר

שעולים על שכבות במרכז( 

)שתי שכבות  גדותיהם לדואונים

לדים. מידע רב הוצג ופורסם במזכירות )בתמונה( תר לימתוך כוונה לתת מענה טוב יו  במרכז(

השנה  בינתיים מעל פתיחת בינוי עליהם עומל דיויד.  המהלך מצריך גם שינויינשלח לחברים. ו 

 . מצב כזה מתן מענה זמני אצלנו לשביתה והערכות ל כמדי שנה כמעט, ,מרחפת

 

 

  שיגיע ליום מרוכז שמעוניינים להפגש עם יועץ פנסיוניכך בגיל פנסיה או קרוב לחברים לסיום, 

 , בהתאם להענות נקבע מועד. מוזמנים לפנות אלי במימון הקיבוץ 

 

 בענייני הקהילה.  לפנות אלי  מזמין חברים

 

 חופש נעים, 

 בני  
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