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עובדות   "ספקולציות"עוד  מערכת בחירות מאחורינו, שוב לא הושגה הכרעה וה

 שעות נוספות. 
 

יעל תחל לעבוד  . לנהל את הבריאות והרווחה פרסקי נבחרהיעל  : אצלנו  בחצר
שוב ניתן  לראות   , בהצלחה ליעל. מערכת החינוך חזרה לעבודה. אפריל  באמצע

מתיחת  בוץ. גן אורן עבר יהקבחצר  ומתרוצצים את הילדים מרננים ולשמוע 
בבית אלה  ש ה . התינוקייהישנה הוחלפווהתאורה התקרה האקוסטית פנים 

לאחר פסח  הצוות הפותח עסוק בימים אלה בארגון המקום   , חוזרת לפעול
את  יק גדול של תינוקות המצד תאוכלס מחדש לאחר שהתברכנו שוב במספר  

 הפעלת הבית.  
 

נערכה פגישה עם ס. מנהל המחוז מהמשב"ש ,נציגי המועצה   : שכונת הנוריות
  העלנו בפניהם את ההשגות שיש בקשר לקיר תמך, גדר בטחון  . ונציגי הקבוץ

אני מקווה שהפעם הצלחנו  להעביר את    ואופן מסירת המגרשים למשפחות.
 נוסף נהיה מעורבים יותר. של שלב  ה שבטוח שבשלב הפיתוח מ .המסר

 
נפרסם   . אני מקווה שאחרי פסח המרפאה תחזור  לשגרה בריאות ורווחה: 

מדיניק, רעיה   הצוות יהיה מורכב:שעות פעילות של כל נותני השרות במקום. 
שגויס כמזכיר  רפואי, רותי שתעבוד בימי  –ימים בשבוע, משה   4כ  ות, אח

 ם  כניסתה לתפקיד. עקח פיקוד   יחמישי עם הרופא. יעל ת
 

היום הסתיימה עבודת השילוט  והסדרי התנועה שבוצעו  :  מתחם תחנת הדלק
באים  ללמתחם שהכניסה  שימו לב   שור מתכנן התנועה של המתחם.יעל  פי א

  !ומעתה תהיה דרך הכניסה הראשית. סעו  בזהירות  ,שונתה בוץ יון הקמכיו
 תודה לכל מי שהיה שותף בקידום הטיפול. 

 
כמובן שאנו רואים   . עונת הרחצה בפתח, יצא קול קורא  למנהל בריכהבריכה: 

ח לראות שיש  מי שירים  בחשיבות שמירת התפקיד לחבר מהמקום לכן נשמ
              את הכפפה.

 יש באוויר  ריח של התחלהאנו בפתחו של חג הפסח 

 ספק שפסח ואביב הם שילוב מנצח. סביב פורח, אין ל והכ

 רה. הבמאחל לכולם שהשנה המורכבת שעברנו תחלוף מ

 , יחד נחזור לבלות ולחזק את הב

 איש  לרעהו .  , םנשכיל להיות סבלנים  וסובלניי

 שבשכונת הנוריות נמשיך לראות  

                                                         מתרוצצים.                 בתים  צומחים וילדים  

 חג אביב שמח                                                                                 

 יפה  אלון                                                                                          


