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 משולחני,

 
תקופת עברנו והפעם  ,כלל בגשמיםבדרך המתאפיין אוקטובר חודש לו הסתיים 

  יובש.
מקווה שזה יעשה הנהלה יצאו ליום כיף מלא הרפתקאות. עובדי הענפים וה

 .בשנה הבאהלהצטרף הגיעו ו שלא לאלחשק 
 כיף. היה ממש  !תודה למארגנים

על וכמובן  2022ל התארגן על הכנת תקציב ל מתחילים ,לשגרת עבודה חוזרים
 תכנית השקעות.

סיב בבצורה רצינית שאלמונים חיבלו אחרי  אינטרנטללא ימים עברנו מספר 
ל כך גדול שבזק סללו קו חדש כהיה  תחם. הנזקהאופטי המגיע לעמיעד ולמ

ומהירות שידור רציפה  תקין וה שלפחות נרוויח קו עמיעד. מקו מאליפלט עד
מוזמנים  מעבודתם  נפרדחברים שהאינטרנט הוא חלק בלתי  ניתוקים.ללא 

עצמו. העלות לפתרון  לכל  עמיעד   עלכזה יחזור אופציה במידה ואירוע לבדוק 
 כלכלית .ואינה מצדיקה את העלות המאוד  היקר

 
  מהנעשה בחצר:

צקי המנחה שנבחר  ללוות וויי קעדהחלו פגישות אישיות עם : הילתיתהליך  ק
  על הוספת יום נוסף.  הוחלטביקוש ער לימי הפגישות לאור  .תהליךאת ה

ינתנו  י לשמחהמעבר . ברחבת המועדון מפגשיערך  שהיום מזכיר לכולם
 .ונעים יהיה מעניין טעים ,התהליך. תבואו על נוספים הסברים
צפי  יהיה גשםהמשך עבודות הפיתוח בעיצומן. במידה ולא  הנוריות:שכונת 

תמך ולצאת את הקיר  לסייםעל הקבלן  לוחצים כחודשיים. אנו לסיום
אבני השפה  .הפרטיים. מבקש מתושבי השכונה להיות ערנייםמהמגרשים 

בשיפוע מתון את פינות השפה  בלן התבקש  להנמיךמאוד גבוהות, הק
  ות גבוה.המסתיימ

משפחות  מספרעוד לו יפרטיים ובקרוב יתח רחבה התחילה בניה של בתיםבה
ת העבודה המשפחות לפני תחילעם יורם ואני נפגשים  ,לבנות את ביתם. תמי

הפסקת על  להקפיד ומבקשים נותנים להם תקציר התנהלות ,הקבלןיחד עם 
במידה  קורה.לצערי זה לא תמיד  בימי שישי וערבי חג. 14:00עבודה ב 

 להתקשר ליורם ואלי. ומתעוררת בעיה מוזמנים 
 עומדת להתקבל קבוצת משפחות גדולה לחברות. 7.11ביום ראשון  קליטה:

מה שיאפשר לקהילה צומחת. האסיפה תתבצע בזום רוע מכונן  ומשמעותי יא
                   את המשפחות מעבר  לפרסום להשתתף ולהכיר לקהל גדול יותר
המשמעותית   העבודה עדה על ולהודות לחברי הו שמבק . ב"נעים  להכיר"

 שהם עושים לפני הבאת המשפחות להצבעה.
עם רוב המשפחות נערכו שיחות למידה ומשוב בהשתתפות תמי, נוקי  ואלון 

מהדברים הפחות  המטרה הייתה ללמוד בעיקר .שנקלטו בשנים האחרונות
לשמר את הדברים  טובים ואיך ניתן  למקסם את תהליך הקליטה. כמובן גם 

 היום.הטובים  שנעשים 



 
 
 

 :חינוך
צב את יאיכותי וליח אדם וס כיהמישורים לגיבכל לים פוע אנו :מערכת החינוך

המערכת. התחברנו לעוד חברה שתחום ההתמחות שלה גיוס עובדים לחינוך 
בנות שבודקות  הפרק עוד מספר על .שהשתחררה ת משקהחברתי. זכינו לב
 "בקצה המנהרה."אור מקווה  שמתחילים  לראות  .מערכתאפשרות לעבוד ב

ין יעדשאנו  ,והנעריםחוד את הורי הילדים ייב, לשתףלהמשיך וחשוב לי 
 ,. לצערי חוסר כוח אדם הינו כלל ארצילמצוא עובדי חינוךגע יבתהליך ארוך ומי

לגייס  יכד םתף אתכאנשים מתאימים. משמה שלא תורם ליכולת שלנו למצוא 
                                 מערכת. מץ ולעזור לנו למצוא עובדים לאתכם למא

 לעזרתכם.  גם  כאן  נשמח את אותה בעיה.אנו חווים בחינוך החברתי 
             הושלמה.  םהעבודה טר המרפאה עברה מתיחת פנים.: בריאות ורווחה

 יסיימו  את השיפוץ בצורה ראויה.מקווה  שעד שבוע הבא 
  מוניציפאלי:

 .9.11.21יתבצע מבצע עיקור בתאריך פניה לאשכול מזרחי : לאחר חתולים
 יסגרו אותם  בביתם. החתולים הפרטייםנודיע מראש שבעלי 

נותן. המזרחי יזום כחלק מהשרות שהאשכול  : הלוכד מסתובב באופןכלבים
             שחרור מלכידה עולה כסף.  ,תשומת ליבכםשעבר נתנו שני קנסות. שבוע ב

 הקפידו לקשור כלבים.אנא 
 מקווה שנצליח להתגבר על התופעה. ,התחלנו  בניסיון לכידה: יונים

מתחמי מחזור ויש להקפיד   לכולם שיש מספר : מבקש להזכירמתחמי מחזור
 את הפסולת בהתאם. לפזר

משקיות קפיד לשטח קרטונים ולזרוק רק את הקרטון נקי נא לה: קרטוניה
 באושים. רקלקרים ושא ,ןניילוועטיפות 
את המתקנים לאור חוק המחזור החדש המועצה מתכננת להוציא  :בקבוקיה

וכך הנוער "י ע בודקים אפשרות לאיסוף  הבקבוקיםלהשלכת בקבוקים. אנו 
 .להם קופה לפעילויות מגוונות לצור

 אריזות: בפח הכתום.
המקום  ,החוםילון הישר לפח יהנעם  מכל סוג אפשר להשליך: פסולת אורגנית

 שקולט את הפסולת מטפל בשקיות.
הגעתם לנקודת מחזור ראיתם לכלוך שלא במקומו אנא עזרו לו להגיע   ,לסיום
 ליעד. 

ולידע מבקש להמשיך דיקה. מידי פעם  קורה שמשהו  נמצא חיובי בבקורונה: 
יש  לידע את מנהלי  התחום   ,ילדיםאת יעל פרסקי. ככל שמעורבים באירוע 

להם אנו  מול נציגי המועצה ומשרד החינוך נו מנהלים את האירוע א .לת וחיהיאי
 ל להקל ככל  שניתן  במסגרת המגבלות.וכמובן  שנעשה הכ .כפופים

 
 אלון  שבת שלום,                                                                  

                                                                                          


