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 /  בני רגיל   הקהילה-ממשרדו של מנהל

  

בתום מערכת בחירות סוערת   ,5.7-שמח שב
 הקיבוץ בחר יו"ר.  

 
מצרף תמונה מרגעי השיא של ספירת 

 הקולות בועדת קלפי. 
 

שי ואני התחלנו כבר בישיבות משותפות, 
 לשי בהצלחה גדולה בתפקיד מאחל
בוץ ה רוויות אתגרים משמעותיים לקיבתקופ 
לתת לשי את , קורא לכל החברים נחשון 

 הגיבוי לקדם את נחשון מול האתגרים. 
 

 ינוך ח חינוך
לילדי הבית ובהתרעות קצרות ימי שביתה רבים עם סיום שנת הלימודים חווינו 

ן לפתוח במיוחד את ארג והעובדות הצליחו להת. מערכת החינוך הרךספר וגם הגיל  
וגם בגיל הרך פתחנו  תת פיתרון להוריםבבקרים של רוב ימי השביתה ולהמרכזים 

 פשרו זאת. דות שאי , אז תודה לכל העובלמרות השביתות 
מחסור בכח  האך  , קיימנו ערב צוות לעובדות הגיל הרך ושיפרנו את תנאי ההעסקה 

להשתלבות יותר אנשים מהקהילה בעבודה  אדם ממשיך להעיק ונשמח מאוד 
 נשמח שתבואו לעבוד איתנו. פרו, בחינוך, התנאים השת 

  ה, סיגל צפוימנהלת הגיל הרך הזמנית)ואסנת  נהלת החינוךיהובילה מבמקביל 
. הייתה  מפגשי שיח לגבי החינוך 3יוני  בסוף חודש( זור לעבודה באמצע אוגוסטלח

הנחות והתוצרים ימשיכו ל  מהמפגש השלישי()ראו תמונה למטה  הענות רבה
 אותנו. 
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 להצגת תוצרי תהליך גיבוש הזהות ותוכנית אסטרטגית מפגש ציבורי 

בחדר אוכל.   19:30בשעה  27.7-שנדחה שוב יתקיים ביום רביעי ההמפגש הציבורי 
היפה שהעבירו בנחשון וחברי המזכירות   חברי צוות זהות יציגו את תוצרי התהליך

 רו. מקווה לראותכם. יציגו את התוכנית האסטרטגית שגיבשו לאו 
 

 סופטבול  –מכבייה 
למי שעוד לא הספיק להכיר לגבי, אני שחקן  

 שתי סוגי  גיל צעיר ועד היום.מוסופטבול בייסבול 
מקורם בארצות הברית , ומים מאודפורט דסה

אני משחק    .מחבט וכפפה אותם עםומשחקים 
וטס עם הנבחרת בנבחרת ישראל לאורך השנים 
במכבייה אני הפעם לטורנירים לייצג את המדינה, ו 

)מעל גיל  ותיקההבחרת עם הנ  לראשונה משחק 
35)  . 

ר,  וגם בקיבוץ גז היום נפתחת המכבייה בארץ
את משחקי הסופטבול   בקיבוץאנחנו מארחים 

עם משחקים רבים   במהלך השבועיים הקרובים
. חגיגה של ספורט, נבחרות מכל העולם, מדי יום

 לות תל גזר. ירה מיוחדת למרג, שתייה ואוו אוכל
קים בהם אני משתתף. ח המשח מצרף את לו 

מחווית ספורט קצת  מוזמנים בהחלט להגיע להנות
 .לבית  קרובו ללא עלות, שונה 

 
 

 
 

 בברכת חברים,   בני 
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