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.שנה כשהיה מנהל פרויקטים לבניה במועצה20הכרתי את ראובן לפני כ

.משרדו היה שכן למשרדי ובכל בוקר פתחנו את היום בכוס קפה משותף

.וכמנהל פרויקטים היה קפדן ושאף תמיד לביצוע הטוב ביותר, ראובן היה מקצוען בעבודתו באגף ההנדסה

.היה חולק את הידע הרחב שהיה לו עם כולםעימוראובן היה ידען ודעתן גדול ובשיחות 
.בעיקר בתחום הבנייה, הגיע לגיל פרישה חזר לקיבוץ שבו מילא תפקידים רביםכאשר 

"מועדון יחדיו"ראובן מצא עיסוק מעניין וניהל את מועדון הוותיקים בקיבוץ 

.המועדון הפך להיות גורם מרכזי בפעילות הקהילתית ביישוב והוצג כפרויקט מצליח בין יישובי המועצה
.  ראובן הלך מאתנו בחטף

".נעליו הגדולות"יחסר לנו מאוד ולאחר לכתו יהיה קשה ומורכב להיכנס לראובן 



–רוני קריסטל 
,  לאחר שנים בהם ערכה והפיקה את טקסי יום השואה

.תפקידהביקשה רוני לסיים את

.  אנו מודים לה על התנדבותה רבת השנים בטקסים מורכבים וטעוני משמעות

–אסנת אילת ואופירה פרנס
,ל"לאחר שנים בהם ערכו והפיקו את טקסי יום הזיכרון לחללי צה

.  ןביקשו לסיים את תפקיד

.אנו מודים להן על התנדבותן והשקעתן לאורך השנים

.תנדבות לצוותים אלון בבקשה לה/בהזדמנות זו אנו פונים אליכם
–מינצריהודה מן ורותי 

. יוזמה והפכו את המחסן למחודש" תפסו", לאחר שנים בהם עמד מחסן התרבות שומם מבולגן ומלא אבק

.אנו מבקשים להודות להם על היוזמה והעשייה

–ספקטורדורון 
.  הזדמנות מצוינת להודות לדורון על כל תצלומי האירועים ביישוב אשר נעשים ברוחב לב ובהתנדבות מלאה



.  ביישוב פועלת ספרייה לרווחת הילדים והבוגרים

.בכל חודש מתחדשת הספרייה במלאי ספרים עכשוויים

ב שעות פעילות הספרייה"מצ

.ניתן להחזיר ספרים לארגז הנמצא בחוץ, במידה והספרייה סגורה, בנוסף



,  בו הוצע מפרט תיקוןהקונסטרוקטורלאחר סיום עבודת 
...נוקה וחזר לפעילות, ניצבע, המועדון שופץ

כריות נוי  , שולחן, ספריה, ספות–מי שיש באפשרותו לתרום למועדון 
.גילה/ מוזמן ליצור קשר עם דניאל , וכדומה



גדעון , יעל גורן, גדעון חזן: וחברים בה2016ועדת הספורט במרחביה החלה את פעילותה בספטמבר •
לנגואייל אבידוב

ר  "יו–מאז קידמה הועדה מספר דברים חשובים בתחום הספורט בישוב בתמיכתו הרבה של משה להב •
.הועד המקומי

בימים אלו מסודר מחסן ציוד כחלק  . חדר הפינג פונג הנמצא לרשות התושבים סודר והותקן בו מזגן חדש•
.  מאותו מתחם של חדר הפינג פונג

...משחקי נופש ועוד, דלגיות, חישוקים, כדורים: בסוף שנה שעברה רכשנו ציוד ספורט חדש•

כדורסל מתקיימות מעת לעת פעילויות שונות בתיאום עם ועדת הספורט ונבנה במגרש  /במגרש הכדורגל•
.מחסן ציוד המיועד לפעילויות אלו

.פעולה שהוביל משה להב בתיאום עם ועדת הספורט, לאחרונה הותקנו בהרחבה ובקיבוץ מתקני כושר•

חנוכה עם מרוץ  : נוסף על כל אלה ועדת הספורט לקחה חלק פעיל באירועים השונים והחגים בישוב כמו•
....  פעילות ספורטיבית במהלך הנטיעות עם רשות הנחלים ועוד, פורים, ו בשבט"ט, הלפיד

ריצה המחבר  /מסלול הליכה, שיתופי פעולה עם המועצה בתחום הבריאות: ישנם תכניות רבות להמשך בהן•
.הגדלת היצע החוגים לילדים ועוד, החזרת הפעילות בתחומי הכדורעף והכדורסל, בין הקיבוץ להרחבה

.  נשמח ליוזמות שונות של התושבים ומתן עזרה מצדינו והוצאתם לפועל•



התקיימה פגישה משותפת עם מתכנן גני  , ר הועד המקומי ובהנחייתו"יו–לבקשת משה להב 
.וזאת על מנת לבחון אפשרות להוספת מתקנים בשני הגנים, השעשועים והחברה המספקת

דאג משה להב להרוות את  , לרגל הימים החמים שהגיעו אלינו, בנוסף
...תמונה שווה אלף מילים–צימאונם של הילדים 



בשעה טובה ומוצלחת וברוב פאר והדר אנו שמחים לבשר כי בפגישה שקיים מר משה •
קיבל משה אישור חריג  , ראש המועצה–ר הועד המקומי  עם מר אייל בצר "יו–להב 

.לפתיחת בית הכנסת לתפילה בחג השבועות בלבד

יום שני  , אנו נקיים טקס קביעת מזוזה בבית הכנסת שבהרחבה הערב, בהתאם לכך•
.20.30בשעה 29.5.2017

הדחיפה  , למשה להב על ההנעהאנו מודים , בשם ועד בית הכנסת וחברי היישוב•
וכל זאת  , המסירות והרצון הטוב בקידום המהלכים וללא וויתור על שום פרט

!בהתנדבות ובזמנו החופשי

!לזמן הזה בברכת שהחיינו וקיימנו והגענו

.תצא הודעה נפרדת, אירוע מכובד לפתיחת היכל בית הכנסתלקראת •



הודעות תרבות

סיגל מן –רכזת התרבות 
בווצאפפתחה קבוצת שידור 

בה היא מעבירה הודעות על 
.אירועים

על מנת לקבל ממנה את 
הטלפון שלה חייב  , ההודעות

.להופיע באנשי הקשר שלכם
אנו מזמינים חברים נוספים  

.להירשם לקבוצה זו
052-8309736–סיגל מן 

עצי הדקל

בשבוע שעבר בוצע טיפול בכל  
עצי הדקל בקיבוץ כנגד חדקונית 

.הדקל האדומה

הטיפול בוצע על ידי חברת  
אשר מתמחה  " הטובים לדקל"

בטיפולי מסוג זה באמצעות ציוד  
.מתקדם ובטוח לשימוש

תקציב הועד המקומי

המקומי ח כספי של הועד "דו
לאישור  הועבר 2016לשנת 

.המועצה
לאחר שיאושר יופיע לעיונכם  

.היישובבאתר 





-התקיים ביישוב ערב זמר של שלישית שריד , במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה•
"הצתה מאוחרת"

.ונוכחו בו חברים רבים שבאו לשיר ולשמוחלהצלחהזכההערב•





הועד המקומי וחברי קהילת קיבוץ מרחביה

-משתתפים בצערם של חברינו ליישוב 

פינטויורם חרוש וליאת 

על לכתה בטרם עת של האחות 

.ל"אליס חרוש ז

יושבים שבעה בבית משפחת חרוש

עפולה9רחוב בני עקיבא 

הועד המקומי וחברי קהילת קיבוץ מרחביה

יסעורקלרהמשתתפים בצערה של חברתנו 

-על מות אביה 

.ל"זזייתוןמרדכי ילברט'ז

-יושבים שבעה  

באר שבע17דירה 23פיאברגברח 

שולחים את תנחומנו למשפחות
בתפילה שלא תדעו עוד צער וכאב



שלך ובשבילך–הועד המקומי 


