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שיח חברים – מעגלי הקשבה
בהמשך להחלטת המזכירות לאחר שיחת הקיבוץ בנושא קליטה נקיים שיח
חברים במעגלי הקשבה על הנעשה בקיבוץ.

המפגש יתקיים באולם הכנסים בתאריך  ,22.2יום ב' בין השעות
22:00 –19:30
בתוכנית:
ארוחת ערב קלה
דברי פתיחה
מעגלי הקשבה בקבוצות
סיכום
מטרת המפגש להקשיב לתחושות ותקוות האחד של השני לגבי הנעשה בקיבוץ
ולגבי העתיד .במפגש ייקחו חלק חברי המזכירות ,הנהלת הקהילה ובעלי
התפקידים .את המפגש והתהליך ילווה ניתאי קרן העוסק בליווי קהילתי.
תוצרי המפגש יעברו לדיון וחשיבה במזכירות על מנת לנסות ולגבש סדר יום
עדכני שייתן מענה לצרכי החברים ולתהליכים ביד מרדכי.
שיוך דירות

שיח ציבורי

פנסיה

בתי אגודה

צמיחה דמוגרפית
איחוד סטאטוסים

שיוך הון
ועוד..

אנו מזמינים את החברים להגיע ,להקשיב ולשתף.
נא שריינו את המועד .הצלחת המפגש תלויה רבות בנוכחות ובמעורבות החברים.

בברכה ,המזכירות והנהלת הקהילה
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בחירת מגרשים – תהליך שיוך דירות
בהמשך להחלטת הקלפי (החלטה משלימה לנוהל אכלוס – אושרה בקלפי  )26.4.2015להלן בחירת מגרשים
על ידי חברים להם אין מגרש לשיוך:
א .מרדכי שיפמן – בית אריק הוך ז"ל (מגרש מספר )122
ב .צלילה דגן – בית שאול וולנסקי ז"ל (מגרש מספר )112
ג .פרומקה הלפמן – בית משפחת דשתי כיום (מגרש מספר )39
שאולי בשם צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה
__________________________________________________________________________

עדכון בנושא כביש היקפי
בעקבות בעיות תקציביות בחטיבה להתיישבות ישנו עיכוב בהמשך העבודות על הכביש ההיקפי.
להערכתנו העיכוב צפוי להתמשך כשבועיים עד להסדרת תקציבי החטיבה מול הממשלה .הבעיה קיימת
אצל כלל הישובים בעוטף עזה ומופעלים מאמצים ולחצים לחדש את המשך הפרויקטים ב"תקציבי צוק
איתן" .אנו מתנצלים על אי הנוחות ונשוב ונעדכן עם פתרון הבעיה.
אליהו שחם בשם צוות הכביש
_________________________________________________________________________

מועדון החברים
במרכז הכנסים ,ביום שלישי הקרוב –  9.2.2016בשעה 19.30
נארח את הילה עוגן ,שתספר:
היא ובן זוגה החליטו לקיים בית ספר ביתי,
והם מלמדים את שני ילדיהם בבית.
הילה תספר גם על התהליך ,על ההתמודדויות
ועל החוויה שעוברים יחד ,הם וילדיהם.
מומלץ מאד לבוא
ארוחת ערב קלה מובטחת
להתראות  -הצוות

__ ________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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