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  יתכם, הבנתי שיש צורך במידע יותר תדיר מפעם בחודש. תהליך "מדברים קיבוץ" ושיחות אבמסגרת 
  .אשתדל להוציא עדכונים על בסיס שבועי מהנעשה בקהילה

  
  הנה העדכון הראשון: 

  קהילתי במרחב הלימודי  תבלמידה משותפ ממשיכיםט  -לביה"ס בשעה טובה, וילדי החזרו ד -ילדי א -בחינוך
מהווה  מתקיים במועדוןאשר   מרכז הלמידה בקפסולות לפי שכבה. ) (מלקי

מאיין מסגרת מדומה לבתי הספר ומאפשרת המשכיות של דינמיקה חברתית  
  הילדים והנוער. ולימוד משותף שכל כך חשובים להתפתחות

קט  ימהקיבוץ שנרתמו לפרובמתנדבים   נעזריםבנוסף ללמידה המשותפת 
. הזדמנות נהדרת להודות להיות עם הילדים בזמן הלמידה דיומגיעים כ

ארגמן,  -ר, שלומית אברהם, יעל פויס ,אורה ברזללענת שפלמתנדבים: 
ליאיר  גם תודה . על ההגעה בשעות הלימוד ותמיכה בילדים ושמוליק בדאור

קשת על שיעורי תגבור באנגלית, לגלעד תלם על טיול שטח בגשם ולמירי  
  תודה גדולה לכל מי שתרם מחשב נייד למרחב הלמידה ובזכותו הגיעו עוד .ופלמן על הפוגות יצירה נהדרותק

    .על התיקונים)ורמי דביר גם  בדאור שמוליקזרחי,  (רבקה ילדים ללמוד ביחד
זקוק לעוד מתנדבים הן מקרב ההורים והן מכלל הציבור לאותן פעילויות הפגתיות  ת החינוך ממשיך צוו

עשבי תה ותבלינים,   ות הפגתית יכולים להיות: אפיה ובישול, טיולים, ליקוטתחומים לפעיל דינו.ליל
, הישרדות בשטח, פעילויות להפגת בדידות למבוגרים, ניקיון גינות בבתים פרטיים, גינון,  יחזור, יצירהמ

  ועוד. מתקני המשחקים, שעת סיפורעל הכביש באיזור ם יוגה, צביעת משחקיזומבה, 
  

סיימה את ההכשרה שניתנה לה על ידי המועצה. בשבועות   וועדת חינוך נפגש בפעם הראשונה  צוות צמיחה
  השנתית.הקרובים הועדה תפרסם את שמות חבריה ואת תוכנית עבודתה 

  
הנגשת  תחלה עבודוהשיבה במגרש הכדורסל, שופרה הגישה לברזיה במתקנים ספסלי הי תוקנו -ר בחצ 

    . הספרייה והמועדון
  

שדרוג כניסת הקיבוץ על ידי שיפוץ חזית בית  בנוגע לצ'ין דורהתקיימה פגישה עם יעקב  -הכניסה לקיבוץ
ד על התנדבותה בהכנת דותודה ללבנת . ה כמה מפסליו, צביעת וסידור המחרשות והצבהוהמסגרייהקירור 

  ת כולה. יהתוכנ  ליוויה ולבריגיט והלל על יוהמסגרי  חזית בית הקירור שיפוץהתוכנית ל
  

אלכס גרדי, לבנת, מאורו, אלי ותמרה הכינו תוכנית להקמת בריכה במסגרת שכונת הר בהרן. הנושא   -בריכה
אם וכאשר תאושר כוללנית.  ותוכנית מתאר תוכנית השכונה. הנושא מקודם במסגרת מחייב התאמת שטחים

  יא את הנושא לאישור החברים. ב הואופייה במטרה ל בריכהן ההתוכנית, ימשיך הצוות בהכנת חלופות למימו
  

גר  אלה פרסבורבמטרה לשפר את מספר שעות פתיחת הדואר לחלוקת חבילות ודואר רשום, נבחרו  -דואר
ים לסיון אנו מודבהזדמנות זו  .ימי שישי. נאחל להם המון הצלחהדואר בשעות אחה"צ וכעובדי הורפי אבני 

  ואר. נאחל לה הצלחה בהמשך דרכה. דאדיב במסגרת חלוקת השבח על שנים של מתן שירות  
  שעות הפתיחה מפורסמות באתר האינטרנט ובמקומי. 

  
. אנו מזמינות את כלל  חודשים האחרונים בנתה שרית בנימין אתר אינטרנט חדשב -אתר אינטרנט חדש

. שרית תשמח לקבל משובים והערות לשיפור. תודה www.k-h.org.il)( ולהתרשם הציבור להיכנס לאתר
  .בהקמת האתרה שרית על כל העבודרבה ל
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