דף קשר קהילת קיבוץ מרחביה
מספר 003
gilareuven5@gmail.com

0010212000
www.merchavia.org.il

משולחן מנהל הקהילה
בשבועות האחרונים הזרקורים מופנים לקהילה במרחביה.
בנוסף לחשיפה בעיתונות התבקשנו ע"י התנועה הקיבוצית להציג את הדרך בה הגענו להסכמה על
הקמת בית כנסת.
הקמת בית כנסת בישוב חילוני שנוסד ע"י השומר הצעיר ובניה חונכו בערכי הציונות הסוציאליתית
אינו מובן מעליו.
תפיסת העולם של חברי הקיבוץ ורגשותיהם נפגשו עם רצונם של התושבים שהצטרפו לאגודה
הקהילתית ולחיי הקהילה בישוב להבטיח שיהיה מקום בו אפשר לקיים תפילה ביום כיפור ובאירועים
שונים.
מקרב חברי הקיבוץ הדעה לא היתה אחידה אבל אצל כולם עמדה הדאגה לתהליכי השתלחות גורמים
דתיים – חרדים על ליבת חיי האזרחים במדינה .יש היום עליית מדרגה כאשר עוברים מדיני חיתון
וגירושים לשירת נשים בצבא.
בדו שיח שהתקיים במסגרת האסיפה התקבלה החלטה להקים בית כנסת לכלל הישוב וביחד עם זאת
בא לידי ביטוי ההתחשבות בחברי הקיבוץ ע"י הקמת בית הכנסת במתחם ההרחבה ,זאת ביותר
ההחלטה מדגישה את הרצון המשותף לשמור על חיי קהילה פלורליסטיים וללא כפיה דתית.
***********************************************************************
פרוייקטים שונים:
מחסום כניסה להרחבה :משלימים אישורים ויוקם המחסום בשבועות הקרובים
 מקדמים :משה,ניר וגילה.מועדון נוער :הושלם תכנון שיפוץ המועדון משלימים מקורות מימון
 מקדמים :גילה ועמרם.השלמת פיתוח בהרחבה :לאחר דיון עם ראש המועצה ונציגיו והיזם חסון -העבודות יוצאות לדרך.
 מקדמים :משה וניר.הקמת בית הכנסת :לאחר החלטה מטפלים מול רשויות וספקים
 מקדמים :ניר ומשה.הפעלת מסגרת לגילאים ד' – ו' :לאחר הסדרת הפעלת הצהרון אנו מפעילים החל מחודש דצמבר
 מקדמת :גילה.פעילות לילדים ד' ו'
***********************************************************************
לקראת תקציב 2102
בימים אלה אנו מקיימים דיונים קדחתניים לקראת גיבוש תקציב  .2102סיכום ביניים לביצוע 2100
מראה הצלחה בצמצום כמה סעיפים כבדים בתקציב.
א .צמצום הוצאות המים ב 01% -תוך שמירה על נוף הקיבוץ באחריות דיוד.
ב .צמצום הוצאות מנהל ע"י הפעלת מזכירה ומנהל קהילה במשרה מצומצמת.
ג .צמצום בהתחשבנויות שונות בין הועד והקיבוץ.
מעבר לתקציב ועד מקומי כפי שצויין התחלנו בגיוס הכספים לאגודה הקהילתית ,חברי
הקיבוץ חויבו בתקציבם מתחילת יולי .חברי ההרחבה חתמו רובם על הטפסים בימים אלו
כאשר נמצאים בהדברות עם  9חברים אחרונים לקראת החתמתם .הסדר זה יאפשר לנהל את
האגודה באופן מסודר וישפר את איכות החיים בישוב.
שבת שלום
אשר צימרמן
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בתאריך  1.22121.22יום שלישי
הדלקת נר ראשון של חנוכה,
נקים את מסיבת חנוכה בשעה  20:..באולם הקולנוע
שליד הצרכנייה2
בתכנית:
* הדלקת חנוכייה2
* שירה בציבור2
* חנה זלדה2
* ריקוד הסטיק לייט2
* הופעות ילדים2
* סופגניות חמות
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בשבת  21.02.2100נתכנס בשעה  00:11בדשא הגדול מתחת
לחדר האוכל ( מול תאי הדואר).
בתכנית:
ניווט חפש את המטמון ע"ש רותי גלעדי
הפנינג משחקים על הדשא
פינת יצירה
פינת סיפור
פינת שאנטי
הכנת לביבות
תה צמחים
ילדים  ,הורים  ,סבים ונכדים  ,תושבי וחברי מרחביה וכל בני
המשפחה מקרוב ומרחוק – כולם כולם מוזמנים
להתראות צוות החג
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תקלות בתאורת הרחובות
לצורך טיפול בתקלות בתאורת הרחובות יש להתקשר אל גילה
 40-4789500או  ,470-0494808ניתן גם לשלוח הודעה לאימייל
Gilareuven5@gmail.com

חברים יקרים!!
כל הפרסומים דפי המידע ,הודעות ועדת תרבות,
מרפאה ,קהילה ,ספר טלפונים
הכל נמצא באתר קיבוץ מרחביה ונועד
לשימושכם !!
www.merchavia.org.il

מזל טוב .........

ברכות חמות לכל ילדי דצמבר
החוגגים החודש את יום הולדתם.....
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