לקראת שבת  11ביוני 2017

עדכוני ועד הנהלה:


פרוטוקול וועד הנהלה  – /102/50קובץ מצורף קישור



שיפוץ בית הדס

בשעה טובה ,התחלנו בשיפוץ בית הדס.
כוונתנו לסיים את פנים הבית עד תחילת חופשת הקיץ ולאחר מכן להמשיך בשיפוץ חלקו
החיצוני .תהליך השיפוץ מתבצע בתיאום עם צוות הבית תוך כדי פעילות שוטפת .



בית תפילה יישובי

בישיבת ועד ההנהלה שהתקיימה ב ,11/1-התקיים דיון ראשוני בנושא בית הכנסת הקהילתי.
לדיון זה הצטרף פיני אוחיון ,שהציג מתווים אפשריים ,אשר הוכנו במשותף ע"י נציגי הזרם
הרפורמי והזרם האורתודוקסי ביישוב – יעל בן יצחק ופיני אוחיון .
המשך התהליך:
 בימים הקרובים יוקם צוות ייעודי ,אשר ימליץ על קריטריונים ומדיניות להקמת בית
כנסת קהילתי ,תוך כדי שמירה על צביונו החילוני יהודי של היישוב ותקנון האגודה.
ועד ההנהלה דוגל בניהול אורח חיים של "חייה ותן לחיות" תוך כדי כבוד מלא לכל
החברים והתושבים ביישוב
 המלצות הצוות יובאו לדיון בישיבת וועד ההנהלה הבאה ,שתתקיים ב 2-ביולי 2017
ובה יבחנו אספקטים חברתיים ,קהילתיים ,חוקיים ואחרים ..
 במידה ויאושרו ההמלצות ,תוצג התוכנית לדיון והצבעה באסיפת מתיישבים כללית.
**הנהלת הקהילה תשמור על שקיפות מרבית בכל שלבי התהליך.



התערבות חריגה של חברים בשטחים ציבוריים:

במהלך התקופה האחרונה אירע מקרה של התערבות חריגה של חבר ,באחד מהשטחים
הציבוריים ביישוב .במקרה המדובר נגזמה לחלוטין צמחיית הגדר החיה ,שנשתלה וטופחה במשך
שנים על ידי האגודה .הנהלת הקהילה רואה מקרה זה כחמור .התבצעה שיחה עם החבר במטרה
לברר ,להסביר ולקבל החלטה להמשך .בתיאום והסכמה עם החבר ,ישוקמו החלקים בשצ"פ
ויוחזרו לקדמותם בהקדם האפשרי ועל חשבונו הפרטי.
אנו מבקשים להזכיר לכולם ,שהשטחים הציבוריים במרכז היישוב ו/או בצמוד לשטחים הפרטיים,
אינם נחלתם הפרטית של החברים בקהילה .האגודה משקיעה רבות בבנייה ובטיפוח של
השטחים הללו ומתכננת להמשיך לעשות כך גם בהמשך .כל תוספת ,שינוי או הסרה ,שבכוונת כל
חבר לבצע בשטחים אלו ,חייבת לעבור דרך הנהלת האגודה ולקבל את אישורה.



שמירה על היישוב

חג'ג'רה חוסיין ששמר על יישובנו במהלך שלושת השנים האחרונות ,הודיע על כוונתו לסיים את
תפקידו בסוף חודש מאי .חג'ג'רה ביצע את משימתו בנאמנות ובמקצועיות רבה .אנו מודים
לחג'ג'רה על פועלו ומאחלים הצלחה בהמשך דרכו.
אנו בתהליך חיפוש שומר ליישוב בשעות הלילה .כרגע נעזרים בחברת שמירה חיצונית.



מגרש כדורסל

עקב פגמים במשטח מגרש הכדורסל ,בימים אילו נכנסה החברה המבצעת לתיקונו .התהליך
יארך כשבוע .עמכם הסליחה..

 תרומת מחשבים מבנק הפועלים
בנק הפועלים ,ביוזמתו והובלתו של ניר יעקוב ,תרם לקהילה  10מחשבים מאובזרים הכוללים
מסכים ,מקלדות ,עכברים ,ומערכת חלונות ואופיס .בכוונתנו לאפשר למערכת החינוך ולמערכות
קהילה אחרות ליהנות מהתרומה.
תודה גדולה לניר!

בברכה
ארז – מנהל הקהילה

אביטל לפונד סולומון /10-121/5//

גיל הרך:
ילדי גן רימון מקיבוץ מגידו
נפגשו לאורך השנה עם ותיקי הקיבוץ וטיילנו לאתרים מרכזיים בחיי קיבוץ תוך התבוננות והכרות
עם נוף הקיבוץ.
בימי שישי הילדים נהנו מפעילות תפירה עם סבתא שמחה וסבתא בלהה ,ולאחר יום המשפחה בו
הכרנו את הפירושים השונים של משפחות הגן ,החלטנו יחדיו לתפור את סמל מגידו ובמקביל
להכיר את סיפור ההתיישבות בקיבוץ ומשמעות הסמל והשם.
הזמנו את סוניה ,מהגרעין המייסד ,שמענו על תהליך בחירת השם של הקיבוץ ,ראינו את מגילת
היסוד של מגידו ואת החשיבות של מיקומו ההיסטורי ,בין גבעת ישעיהו (תל אל אסמאר) לבין תל
מגידו ,אליו טיילנו יחד עם ההורים .בהמשך נפגשנו עם הצייר אסף רודריגז ,אבא של ליבי ,וראינו
את הסטודיו שלו ואת ציורי הנוף שלו .התחלקנו לקבוצות ,וכל ילד צייר פריטים נבחרים המסמלים
עבורו את מגידו.

ברכות חמות לעינב גיגי עטר להולדת בנה הבחור .אנו מאחלים לעינב
וליוסי ,בן זוגה ,ימים טובים של אושר ונחת .באהבה מבית מגידו.

סוף שבוע נעים,
ארז עמיר  -מנהל הקהילה

