
 

 M.P. SHIMSHON  9976000ד.נ. שמשון  
 

 TEL:  08-9278840טל:    :FAX 08-9278855: פקס
 

 Mail: office@knn.org.il מייל:  
 

  

30.10.2022  
 /  בני רגיל   הקהילה-ממשרדו של מנהל

 

 עבר יותר זמן מהרגיל מאז כתבתי דווח לקהילה, היו חגים ועבודה בינהם. 

בחודש האחרון היו לנו כמה אירועי שיא: מצד אחד טיול קיבוץ עם השתתפות שיא והמשך של 

מסורת שמשתרשת ושמחתי להצטרף אליה. מצד שני, החרפה של המשבר בחינוך עם הודעה 

דרמטית להורים ולקהילה )ערב היציאה לטיול הקיבוץ( כי אנו צפויים לסגור את גן פשוש עקב 

ומתוך כך גם החלו לעלות מחסור בכח אדם. הקהי וגעשה מהמצב הדרמטי  לה כולה רעשה 

כח האדם  ומצבת  נמנעה  הגן  סגירת  יום  של  ובסופו  לא הסתייעו  כה  נוספים שעד  פתרונות 

 רתמות של חברים בשעת המשבר.יהיה יפה לראות את הה בחינוך התחזקה.

 

את   גם  לנו  היו  אלו  לאירועים  מעבר 

-ביקור מטה התנועה הקיבוצית ב

סוגיית   ,3.10 לגבי  דיון  שכלל 

השיוך,   מחירי  בנחשון,  הסטטוסים 

ועוד. את הביקור סיימנו בסיור במפעל 

 תמצית של הסיור.  אר"ן.

 

מט   24.10-ב של  סיור  ה  התקיים 

)בתמונה(. קיבוץ נחשון הוא    המועצה

מחוברים   פחות  הכי  מהישובים  אחד 

האחרונים   ובחודשים  אנו  למועצה, 

על שינוי מגמה ויצירת קשרים    עובדים  

ישירים בין ממלאי תפקידים בקיבוץ לבין מקביליהם במועצה בכדי שנכיר ונמצה את האפשרויות  

 עבור קיבוץ נחשון.  הקיימות 

 

 תחבורה ציבורית בנחשון

ודרשנו את    הוא התחבורה הציבורית הלוקה בחסרלסייע,  אחד הנושאים שביקשנו מהמועצה  

נציגי המועצה הסבירו שהנושא    עזרתם ביצירת אפשרויות תחב"צ למרכז מודיעין ותחנת הרכבת.

לשפר את    ברובו מחוץ להישג ידם ונמצא באחריות משרד התחבורה וכי אין להם תקווה רבה

השנים.   לאורך  בנושא  ניסיונם  לאור  זאת  הקיים,  למשרד  המצב  תפנה  המועצה  זאת  עם 

להיות עימם בקשר לפעול לשיפור. המועצה הדגישה כי משרד התחבורה בורה, והתבקשנו  התח

ייעודי לטיפול  עבר שינוי תפיסה ומייחס חשיבות לשמיעת הציבור ולשם כך נפתח אגף חדש  

נותן מענה לכל סוגי הפניות כולל פניות בנושא שירות תחבורה ציבורית.    בפניות ציבור אשר 

 לפנות לפניות הציבור של משרד התחבורה בשלוש דרכים:  לץ הומ

  . MOT.GOV.IL(הכי טוב לפנות למערכת פניות הציבור של משרד התחבורה באתר האינטרנט  1

ניתן להגיש תלונה למשרד התחבורה בטופס מקוון  2 ניתן באמצעות פקס:  3.  בקישור(   )-03

תלונות.  .6849876 להגשת  טלפוני  מוקד  מתן   אין  על  להשפיע  יכולות  הציבור  מטעם   פניות 

 *. 8787לבירור סטטוס הפניה בלבד ניתן להתקשר למוקד   הפיתרון.
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 צוות איחוד סטטוסים 

בשבוע שעבר, סקרנו את הנעשה בצוות שפעל בשנה שעברה ובחרנו   הצוות נפגש בפעם השניה

את גלעד לוי מחברת מודוס כיועץ שילווה את עבודת הצוות. גלעד מנוסה מאוד בעבודה על  

גם  פרוייקטים מסוגים שונים בקיבוצים והוא יתחיל להוביל את עבודת הצוות מהמפגש הבא ו 

 רבה ולא פשוטה בדרך לאיחוד הסטטוסים.  יגיע למפגש עם כלל הקהילה. יש לצוות עבודה

 

 תכנית אזורית למנהיגות צומחת 

בתוכנית חדשה   יוצאים  דרום  ומשקי  התק"צ 

 < --לחיזוק המנהיגות בישובים, ראו פלייר 

 במידה ומישהו מעוניין, מזמין לפנות אלי. 

 

 

 על שיחות לחו"ל    עדכון לגבי זיכוי מפרטנר

זיכוי כקיבוץ  עבור  9,724של    קיבלנו  ש"ח 

על   2006-2014השנים   מע"מ  חיוב  בגין 

לאור  קווים  לחו"ל שבוצעו מטלפונים  שיחות 

בכמות  ומדובר  מאחר  נגדם.  ייצוגית  תביעה 

וחיובים   זמן  הרבה  לאורך  עצומה  שיחות 

את  להחזיר  נוכל  לא  שיחה  כל  על  מזעריים 

זה  ייצוגיות  בתביעות  שנהוג  ומה  הכסף 

ו במרוכז  אותו  הקהילה  להחזיר  נזכה את  כך 

 .והאחזקות חצי חצי

 

 

 

 לחיי קיבוץ נחשון, 

 רגיל בני

 מנהל הקהילה 
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