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 /  בני רגיל   הקהילה-ממשרדו של מנהל

 
 הקיץ החמים בשיאם והעבודה בקיבוץ נחשון לא פוסקת לרגע.   ימי

 
והזמנו גם את כלל הציבור לבוא לשמוע  במועדון לחבר הנהלות השבוע קיימנו מפגש 

. מנהלת הקהילה שהובילה  )ראו תמונה( גלאון לגשר על פערי סטטוסיםמההצלחה בקיבוץ 

 את התהליך הארוך והיסודי שעברו בקיבוץ בדרך לסטטוס אחידהליך בגלאון הציגה את הת

הוחלט מתוך כך . לתהליך  בליווי של יועץ חיצוני המובהק ם רבים ובינהם הצורך נתנה דגשי

עם נציגות   יקדם את הנושאעם חברי ועד האגש"ח על הקמת צוות שבפורום ההנהלות ביחד 

 מכלל ההנהלות. 

 
 

 ועדת תכנון

חברי הועדה שנבחרו זה  התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת התכנון המחודשת עם  13.7-ב

סות של החברים ת של הועדה ואת ההתגייומשמח לראות את החזרה לפעילומכבר. חשוב 

 . נחשוןמי אחריות לקדם את התחום הכל כך חשוב הזה לטובת ם מטלות ותחו לקחת על עצמ

 

 יה מכבימקום ראשון ב

, בהם אני משתתף  מכבייההסופטבול בשחקי מ"ממשרדו .." הקודם שלי, כתבתי על  בדווח

נבחרת . בקיבוץ גזר שאירח את רוב הטורניר ום ראשון בי לסיום חלומיעו המשחקים הגי 

  קטפה את הזהב.  ,ניה, שאני בן שחקישראל 
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שנה משחק בייסבול  30אני כבר 

,  רניריםומשתתף בטו  וסופטבול

העולם במדינות אליפויות אירופה ו 

שונות. הפעם הייתה הפעם  

בזהב בטורניר  הראשונה שזכינו 

עצומה ומי, ההתרגשות בינלא 

 והרגשת הסיפוק גם היא.

תודה לכל מי שהגיע מנחשון  

הנות מהחוויה למגרש בגזר ל

-שמתקיימת אחת להזו המיוחדת 

 שנים במשחקי המכבייה.  4

 
ששיחקו   שחקני קבוצת קיבוץ גזר

      בנבחרת ישראל במכבייה
 
 
 
 

להצגת תוצרי תהליך מפגש ציבורי 

גיבוש הזהות הקהילתית ותוכנית 

 אסטרטגית 

  19:30-ב !היום )יום רביעי( זה קורה

ש לסכם את מעגלי  נפג  בחדר האוכל

. נמשיך ונציג  ו השיח והתהליך שעברנ 

כנית האסטרטגית שגיבשו  את התו 

זכירות לאור תוצרי התהליך חברי המ

שהוביל צוות זהות קהילתית יחד עם  

 צלת. חב

  נשמח מאוד לראותכם.

 

 
 ,   בנילחיי קיבוץ נחשון
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