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ל ויום  "לבין יום הזיכרון לחללי צה, השבוע הזה שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה
.הוא שבוע מורכב וטעון משמעות, העצמאות

ל ויום "לבין יום הזיכרון לחללי צה, שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, השבוע הזה
להשתאות לגבורתם ולהגיד תודה על  , אין כמוהו כדי לספר את סיפור חייהם, העצמאות 

.חלקם בחיינו

המעצב זיכרון  , הלומד, השבוע הזה מחייב גם שותפות במרחב הקהילתי הזוכר ביחד
.ולקחים

.נחוש את המעבר שבין עמוד לעמוד, גם בעלון החודש



בטקס מרכזי 23.04.17ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיים ביום ראשון 
. באולם הקולנוע

.בפתיחת הטקס חולקו פרחים והודלקו נרות זיכרון

הוקרן סרט ונשמעו מילים  , חברת הקיבוץ, הטקס הוקדש לסיפורה של מירב דגן
.וצלילים מפי המשפחה וחברי הקהילה

טרח והפיק ערב כל כך קשה , אנו מבקשים להודות לצוות יום השואה שערך
.להבנה והכלה

ז"ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע









...מוכרחים להיות שמח

ג בעומר"ל
13/05/17ג בעומר מתקיים השנה ביום ראשון "ערב ל•

אנו מקשים להקפיד על כללי הבטיחות ולקיים מדורות •
(.ב מפה"מצ)רק במקומות המיועדים לכך 

אין להבעיר מדורות בשטח הפארק החדש ולא באזור  •

!!בית הכנסת 

אנו מזכירים לכם לנקות ולהחזיר את המצב לקדמותו •

בסיום האירוע וכן לא להשאיר מדורה בוערת ללא 

.השגחת מבוגר

שבועות

טקס ביכורים ופעילות אתגרית •
31.05.17תתקיים ביום רביעי 

מתחת לחדר האוכל10:30בשעה 

פרטים נוספים בהמשך•



במרכז הגן העליון1.

(אחרי בית חסון שנבנה)פינת מדורה חדשה בחלק הצפוני של שכונת ההרחבה 2.

מדורה מרכזית ביישוב הוותיק הינה בגן נדב(6' בסמוך לבית מס)בהיקף המזרחי של השכונה 3.



שיקום נופי–נחל חרוד 

התכנסו ביום שישי  , בפרויקט משותף של הועד המקומי עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
(.סמוך לשכונת ההרחבה)מילדי היישוב לנטיעות בחלקו המערבי  של נחל חרוד 80האחרון כ 

.לא נבהלו מהחום הכבד והגיעו בשמחה לנחל, בליווי הורים ומדריכי הנוער, הילדים
כחלק מפרויקט של שיקום   , עצים ממינים שונים150וניטעו , מ"ק-הנטיעות התקיימו לאורך כ

.הסדרת שביל הליכה ופינות לישיבה, הסדרת שיפועי הגדות, גדות הנחל
.תודה לכל השותפים להצלחת האירוע וכמובן לבני הנוער היקרים



-נוער 
סיים את  בליסיאנוטל )חדשה שרון עזריאל מתל יוסף ית"מדבלצוות הדרכת הנוער הצטרפה 

החיבור של שרון עם בני הנוער היה מידי ובזאת אנו מאחלים לה ולנו הצלחה ושיתוף (. תפקידו
.עבודה פורה ומהנה

בני הנוער השתתפו לאחרונה בפעילות מחנות פסח של התנועה וכן בימי חופשת הפסח היו  
.לעזר רב בהפעלת ילדי הצהרון ועל כך מגיעה להם התודה

צים"המדביחד עם בים"המדאנו לקראת התארגנות לחופשת הקיץ הארוכה ומאמינים כי צוות 
.ימצאו תכנית מעניינת להפעלת הנוער בחופשה

.אנו מזמינים בזאת בני נוער נוספים ליטול חלק בפעילות המיוחדת של מועדון הנוער שלנו



-נוי 

.עוזר הגנן עדיין לא חזר לתפקידו מחופשת המחלהחאלדימוחמד 
.מזרזירניפס'חעיאדהנכנס לעבודה כעוזר גנן , בינתיים ועד לחזרתו

סיום הקצר של האביב וכניסתו המוקמת של הקיץ מחייבים אותנו להיערכות מיוחדת
ולכן אנו עוברים על כל  , מסודרתהשקייהריסוסים מונעים והמשך תהליכי , הן בהשמדת עשבים

.מערכות הגינון הציבוריות
עבודות הנוי שפעם היו עונתיות הפכו להיות עבודות שוטפות גם  , כפי שוודאי שמתם לב

.לאורך חודשי החורף על מנת שהיישוב יראה ירוק ויפה



ערב זמר–הצתה מאוחרת 
במסגרת פסטיבל חלב ודבש נקיים ביישוב מופע שובה לב של שני חברי שלישיית שריד  

בו יספרו וישירו משירי נתן יונתן ומשירי  , נתן מילוא ומנחם ראובני–המיתולוגית 
.ויספרו את החוויות של זמרים בני קיבוץ בשנות השישים, השלישייה

אהוד ,קלידים ושירהסוף סלע ,גיטרה ושירה, ניהול מוסיקליליאורה בלוך:משתתפים
אקורדיון וכינור, כלי נשיפהגולדיק

נצר מילוא:זמר אורח

.בחצר הגדולה21:00בשעה 28/05/17הערב יתקיים ביום ראשון 
.הכניסה חופשית



ספריית היישוב
אנו מזכירים כי ביישוב פועלת ספרייה לרווחת הילדים והבוגרים 

בכל חודש מתחדשת הספרייה במלאי ספרים עכשוויים  

-ספרי החודש 
החברה  "ספר שלישי בסדרה )הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו –פרנטהאלנה •

"(הגאונה
(מותחן)תיק רצח –פרסונסטוני •
(קליפטוןסדרת דברי ימי )זה היה אדם –ר'ארצפרי 'ג•
(רומן)ככה החיים יפים –אוליביה בורדו •
(רומן היסטורי)הדוקטור היווני מירושלים –אתי שחר •
כפיות–לילך סיגן •
ארבעה אבות–אמיר זיו •
(מותחן)האיש משומקום –גרג הורביץ •
המתריעים–גרישםון 'ג•
(מותחן)עצמי עיניים חזק –ון ורדון 'ג•



מועדון הנוער

במועדון הנוער ישנה  
בעיית קונסטרוקציה  

"  חלקים"והחלו ליפול 
.מהתקרה

אנו בבדיקה לתכנית  
.קונסטרוקטורשיקום מול 

עברה  , עד שימצא פתרון
פעילות הנוער למועדון  

.הצהרון

גינות כושר

במהלך חודש מרץ
פרויקטים2בוצעו 

של גינות כושר
בסמוך לגן השעשועים  

ובקיבוץ הוותיק  , בהרחבה
אנו שמחים לראות מדי 
.יום שימוש במתקנים אלו
אנו חוזרים ומדגישים כי  
השימוש במתקני הכושר  

ומעלה  14הינו לגילאי 
.ובאחריות ההורים בלבד

ס אופקים"גן אקולוגי בי

רשות הנחלים בשיתוף עם  
מרחביה קיבוץ החלה  

בהסדרת השטח הסמוך  
במתחם  )ס אופקים "לביה

בו מתוכנן  ( האקליפטוסים
. גן אקולוגי

נזכה  , בסיום העבודות
לפינת חמד המתאימה  

.לפעילות משפחתית



בית כנסת

שלבי הגמר בבית הכנסת  
עורכים מעל ומעבר  
.  ללוחות זמנים סבירים
י  "הפרויקט כולו מנוהל ע
מחלקת הנדסה של  

המועצה ואנו תובעים  
מהם לסיים בהקדם את  

.עבודות הגמר

איסוף אשפה

במהלך חג הפסח הייתה בעיה  
,באיסוף האשפה ביישוב
הן בקיבוץ הוותיק והן 

,בשכונת ההרחבה
והתבטאה בכך שפחי האשפה 
היו מלאים והייתה גלישה של 

.אשפה החוצה 
הדבר הביא לצחנה וחוסר  

.אסתטיקה ביישוב

במועצה  ס"איכפנינו למנהל 
בדרישה דחופה לתוספת פחים  
.לבל יחזור על עצמו מקרה כזה

גדלנו בשנה

י נתונים שהתקבלו  "עפ
היישוב , ממשרד הפנים

שלנו גדל בשנה האחרונה  
.נפש67שזה 5.13%-ב

מונה  03/17נכון לחודש 
1,307היישוב שלנו 

.תושבים



שונות
לשער היישוב נרכשה  . 1

מערכת מצלמות משוכללת 
אשר אמורה לתת שליטה 
. מלאה על הרכבים הנכנסים
לצערנו זה עדיין לא פועל  

במידה ולא נקבל . כמצופה
, את התמורה לה ציפינו
.נחפש חלופות נוספות

כספיים ות"דוח. 2
הוצגו בפני  2016לשנת 

חות  "הדו. חברי הועד המקומי
אושרו ויועברו לאישור 

המועצה  מיד לאחר סיום 
.ח"עריכתם על יד משרד רו

השלכת פסולת לוואדי 
בשכונת ההרחבה

לאחר שבוצעו עבודות פיתוח 
לאחר הניקיון  לאורך הנחל ו
המשיכו מספר  , שבוצע בשטח

חברים המתגוררים בסמוך  
.לזרוק אליו פסולת וגזם, לנחל

אנו מבקשים בזאת להימנע  
מכל השלכת פסולת לכיוון  

.הנחל
פקחי המועצה המסיירים 
בשטח יטפלו בכל חריגה 

.מנוהל זה

החזרת פחים למסתורי  
האשפה בשכונת ההרחבה

לאחרונה אנו עדים לכך כי  
לא , מפני האשפה של המועצה
מחזירים את פחי האשפה  

.למסתור

אנו מבקשים מכם לדאוג 
להכנסת פחי האשפה 

למסתורים
הקיימים בחצר ביתכם ולא  

.להשאירם על המדרכה
המדרכה תפקידה לשמש 

.להולכי רגל



לרבקה וצבי לשם
לורד והילדים  

משתתפים בצערכם הרב
על מותו של אילן

(  בעלה של ורד)

שדיאורלשלמה 
ולדני שריג

משתתפים בצערכם הרב
על מותה של אחותכם  

(שטויר)איה חקלאי

דוניולחיים 
ולכל בני המשפחה 

משתתפים בצערכם הרב
על מותה של האם

דוניולונה 

לנג( אלה)לאלחנדרה

משתתפים בצערך הרב  
על מות אביך  

רבנבךמאוריציו

שולחים את תנחומנו למשפחות
בתפילה שלא תדעו עוד צער וכאב



שלך ובשבילך–הועד המקומי 


