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משולחני ,
אנו בפתחה של שנה חדשה ,ריח של סתיו ניגר באוויר ,השמש
מפציעה מאוחר יותר ושוקעת מוקדם יותר ,תחילת של עונה חדשה.
עונת הלימודים נפתחה כסדרה ,הפעם לא נשמעו קולות של איומים על שביתה.
נראה שכולם היו כמהים למפגש ולחברותה ,רק הקורונה ממשיכה להטיל
ולטלטל בנו.
מאחל לכול הילדים והנערים שיזכו לשנת לימודים פורייה ,מינימום בדודים
והרבה חוויות משותפות .בהצלחה!
סיימנו את פעילות הקיץ והפעילויות השונות בשכבה הבוגרת ללא מבודדים.
גולת הכותרת הייתה הרפסודיה שעברה לא תקלות.
בסוף אוגוסט עובדי מערכת החינוך יצאו להפוגה קצרה .חלק מהימים נועדו
להתארגנות ,יום כיף וכמובן קצת מנוחה בחיק המשפחה.
פעילות הילדים הסתיימה בשלום .לצערי נאלצנו לסגור את שקמה וערבה
שבוע לפני הסוף ,כך מנענו הדבקת שרשרת .האירוע הסתיים עם מעט
נדבקים ואפשר חזרה לשגרה יחסית מהר ,ועם מעט מאומתים.
מהנעשה בחצר:
שכונת הנוריות :הקבלן כבר בעיצומה של העבודה .השבוע הייתה תקלה
מבחינתו שפתחו את הכביש בצומת הכניסה להרחבה ,מבלי לעדכן אותנו.
בנוסף לא סימנו ולא שמו שלטי הכוונה כמתחייב .התרענו בפני הפיקוח ,אנו
מקווים שאירועים כאלה לא יחזרו .החל ביצוע קירות התמך לאורך הצד הצפוני.
צפי לסיום סוף ספטמבר ,בעיקר כי החודש מתאפיין במעט ימי עבודה.
הקיר יבנה בדרוג וגובהו יושפע מגובה התכסית בשטח.
קולחי גליל קבלו תקציב להנחת קו המים המחבר את שכונת הנוריות למקורות
מה שיסדיר אספקת מים תקינה בלחץ נורמאלי .מתנהל דיון על המיקום הסופי
של החפירה שצריכה להתבצע על כביש המערכת המערבי.
במהלך ספטמבר יצא מכרז .הכוונה בסוף אוקטובר להיות עם קבלן זוכה
ולצאת לעבודה .נעדכן כשהדברים יסגרו.
פעוטון תמר :דודי יחד עם צוות עוזריו סיימו את עבודת השיפוץ .השיפוץ בוצע
בלוח זמנים לחוץ ,התוצאה שהתקבלה טובה .תודה לדודי והצוות שהיו
קשובים לשינויים וסיימו את העבודה בזמן.
מבנה  901בבית אלון עובר מתיחת פנים בניצוחו של אבי בוטבול.
מיד אחרי ראש השנה תכנס לגור בו משפחה שבתהליך קליטה.
חינוך
מערכת החינוך הפנימית חזרה לשגרת פעילות .החזרה מהחופשה מתנהלת
כסדרה .חשוב לי לשתף ביחוד את הורי הילדים שאנו נמצאים עדין בתהליך

ארוך ומיגע למצוא עובדי חינוך .לצערי חוסר כוח אדם הינו כלל ארצי ,מה שלא
תורם ליכולת שלנו למצוא אנשים מתאימים .משתף אתכם ,כדי לגייס אתכם
למאמץ ולעזור לנו למצוא עובדים למערכת .אותה בעיה אנו חווים בחינוך
החברתי .גם כאן נשמח לעזרתכם.
מבקש להודות לצוותי החינוך לחיה ואיילת על עבודתן המסורה .
מסלקה :תודה לחברים שנענו וחתמו על אישורים למסלקה ,הגענו כמעט
ל 100%חותמים ,מה שיאפשר לנו לדייק את הדוח.
בריאות ורווחה :אנו מנסים לקיים חיי שיגרה לצד מחלת הקורונה .נשתדל
להגיב בזמן כשמתגלה מקרה ולפעול נכון על מנת לעצור הדבקת שרשרת.
תודה על שיתוף הפעולה שזכינו באירוע האחרון.
מזכיר שוב במידה ונמצאתם חיוביים נא לעדכן את יעל או אותי.
בריכת שחיה :נכנסנו לחודש ספטמבר .שעות הפתיחה עודכנו בהתאם.
מציע לעקוב במקומי אחרי הפרסומים והעדכונים.
אתר אינטרנט :אנו רגע לפני השקת האתר .מקווה שעוד במהלך החגים יעלה
לאוויר .נרי עובדת עליו במשנה מרץ עם נציגת מקומי.
תקנון הקבוץ :סעיף  102העוסק בשינוי תקופת הכהונה של הוועד לא עבר
לאחר שלא השיג את הרוב הדרוש .הנושא יגיע לדיון והצבעה נוספים.
במקביל נטפל גם בשינוי סעיף  118העוסק ברוב הדרוש לשינוי תקנון אגודה.
לסיום.
לקראת השנה החדשה
מאחל לכל אחת ואחד
שתהיה זו שנה טובה מקודמתה
שתהיה לכולנו שנת אחדות
שבה נדע לשים מאחורינו חילוקי דעות
נאחד כוחות ונפרץ גבולות.
נגלה סבלנות וסובלנות אחד לשני.
שנראה את הטוב ולא את הרע.
שהשנה החדשה תביא אתה
רוח של שלום ותקווה
חוסן צמיחה והגשמה.
שנה טובה
חג שמח
אלון .י

