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 1.7.18 – 389 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .מרים עד תאריךחו .–מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 

 לחברים שלום,

 החל מיום ראשון הקרוב יפתח חדר האוכל לארוחת צהרים. 

 את ארוחת הצהרים נקבל מקייטרינג "נשים מבשלות".

   ראשון במידה ואתם מעוניינים להזמין ארוחה ליום

 אנא צרו קשר עם חנה עד מחר יום שישי.

  12:00 - 15:00  ארוחת הצהרים תוגש בין השעות

  ש"ח. 33עלות מנה 

 

 

     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 תזכורת

 3 –לחברי הגיל ה 

מוזמנים לארוחת בוקר כולם  ,9:00בשעה  2.7.2018 ,יום שניב

 ם שרה מנהלת הכספים.ע , ולפגישהבמועדון של אוקלי

 

  רוני ואפרת.
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 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –

 26/06/2018 

 .ברצוני לעדכן אתכם בנעשה בתחום הקליטה בקיבוצנו, לחברים שלום
 

בשבועות האחרונים התחלנו בהתארגנות מחדש של עבודת וועדת הקליטה, ושל העבודה 
 .המשותפת שלנו עם הקבלן

הישן(, נפתחו מחדש, והתחלנו לחדש את תהליכי הקליטה המשרדים החדשים )גן נרקיס 
 .והקבלה, ואת ההתקשרויות שלנו עם גורמי חוץ תומכי קליטה

בריכוז הוועדה עובדת איתי זיזיל קצב, חברת קיבוץ בית גוברין, שהתמחתה בתהליכי קליטה 
יה. זיזיל בקיבוצה, וכעת היא מנחה, מלווה ומייעצת לקיבוצים נוספים בתהליכי קליטה ובני

 .מקצוענית בתחום והיא נותנת לנו את הבסיס המקצועי לעבודתנו

 .בשלב ראשון אנו מתחילים בקליטה של הבנים

 .המשפחות של הבנים המועמדים החיים בקיבוץ 3חידשנו את תהליכי הקבלה של  .1

 .אנו מחדשים את תהליכי הקבלה של משפחות הבנים שבחרו מגרשים .2

הליכי הקבלה של הבנים שעברו את ההגרלה, לא בחרו מגרשים, אך מעוניינים לחדש אנו מחדשים את ת .3

 .את תהליך הקליטה

 .במקביל נפנה ליתר הבנים המעוניינים בקליטה ונתחיל בתהליך של קליטה וקבלה שלהם .4

 .לוח הזמנים שלנו קצר מאד, ואנו מצפים לשיתוף פעולה מהיר של הבנים

  ת שלבי קליטת הבנים, נעבור לקליטה של נקלטים חיצוניים.בשלב השני, לאחר שנסיים א

וועדת הקליטה רצינית מאד, ומתכוננת לעבודה רבה בזמן קליטת הנקלטים החיצוניים. אנו 
עומדים לקלוט מספר רב מאד של משפחות, וכדי שנצליח בקליטה של משפחות טובות 

  יונות.ומתאימות, אנו צריכים להיפגש עם כל המשפחות לשיחות ורא

אנו עומדים להכפיל ואף לשלש את מספר החברים בקיבוץ, מהלך שיכול מצד אחד, להזרים 
דם חדש צעיר ומגוון לקיבוצנו, ולתרום רבות להתפתחות של הקיבוץ בכל התחומים, אך, 
מצד שני, טמונות בו גם סכנות. לכן יש חשיבות עצומה למפגשים של חברי וועדת קליטה עם 

ת, ולהקפדה יתרה שלנו על מלוי כל שלבי הקליטה והקבלה. מכיוון שאנו המשפחות הנקלטו
צופים שיהיו הרבה משפחות שירצו להתקבל, אנו מתכוננים לעבודה רבה מאד ולעומס כבד, 
וכדי שנוכל לעמוד בכך, אנו זקוקים לחברים נוספים שיצטרפו לוועדת הקליטה ויעזרו לנו 

 .לעמוד באתגרים העומדים בפנינו

ם, הגענו לרגע האמת. פניו של הקיבוץ ייקבעו עכשיו לדורות, והמטלה החשובה ביותר חברי
עכשיו היא קליטה נכונה ומושכלת של החברים החדשים. אמנם אנו נעזרים במכוני אבחון 
הבודקים את התחומים הכלכליים והחברתיים של הנקלטים, אך הפגישה וההתרשמות 

 .האישית חשובה ביותר

ת לכל החברים הרוצים לקחת חלק בקביעת פניו של הקיבוץ בעתיד, לעשות לכן, אני קורא
 .את הצעד החשוב והגורלי, ולהצטרף לוועדת קליטה

 .050-5383170 –הטלפון שלי להתקשרויות 



3 

 

 םהזמנה מחודשת לבני

אני מצרפת מכתב לבנים שלא היו עד עתה בתהליך,  -להורים של בני ובנות הקיבוץ 
 .בקיבוץ ושמעוניינים בקליטה

אנא, שלחו לבנים המעוניינים להיקלט בקיבוץ מכתב זה, כדי שיירשמו, ונוכל להתחיל איתם 
  את תהליך הקליטה.

  בכל שאלה ובקשה, אנא פנו אלי לטלפון:

 .אפשר גם בהודעות סמס, ובווטסאפ – 050-5383170נייד: 

 .5348763בית: 

 am450m@gmail.com או באימייל:

 .עדה מנדל ,בברכת הצלחה לכולנו

 30/06/2018 

 .רב שלום  ,יקרים בנים

 .ענבים בקריית  ,בקיבוצנו  הקליטה תהליך את  שוב פותחים אנו מחודשים ובכוחות טובה בשעה

 לתהליך מחודשת יציאה מתאפשרת ובכך ישראל,   מקרקעי מרשות המגרשים שמאות תקבלהה לאחרונה

 .הקליטה

 .עמנו אתכם  לראות מאד ונשמח, ראשונים אליכם פונים אנו

 פרק לכל והעלויות הבניה ,הקליטה לתהליך בנוגע המידע כלובידי החברה הקבלנית,  בידינו נמצא היום

 .והבנייה הקליטה בתהליך

 ,אנו מזמינים אתכם להירשם לפתיחת תהליך הקליטה והבנייה

  https://goo.gl/forms/LFJUIruoky4emsXL2הרשמה   לטופס קישורב
 .זה קצר טופס תמלאו אם מאד נשמח

 נזמין אתכם לפגישה. בהמשך

 ,בברכה להתראות,

 מנדל עדה

 קליטה רכזת

050-5383170 

 

 

 
יח לפתוח את הקישור )וגם למי שלא...(, נספר שאפשר לראות פה צילום למי שיצל

בחושך )אבל באיכות טובה( של משפחת חזירי בר גדולה שמטיילת במגרש הכדורגל 

 להנאתה )צולם על ידי יובל נרדי השבוע(
 

VID-20180626-WA00
mp4.07

 
שבוע על ידי המזכירות עם הנחיות והסברים על חזירי בר, נשלח ה PDFקובץ 

 בוואטסאפ לחברים
 

mailto:am450m@gmail.com
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          ספורט
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 חנקן נובי

הפינה הזו זנחה קצת את אחת הציפורים היותר יפות שחולפות אצלנו 

באביב ובסתיו. זהו החנקן הנובי, הקטן מבין החנקנים, הנוהג כמו יתר בני 

 משפחתו לצוד חרקים קטנים ולעתים לשפד אותם על קוץ או על גדר תייל

על מנת לאכול אותם בעתיד. תחפשו אותו בשולי הקיבוץ עומד במקום 

בולט ולעתים עף לכיוון האדמה ללכוד חרק ביש מזל. אז גם ניתן לראות 

 היטב את כנפיו המשובצות בשחור ולבן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.7.18 – 1.7.18 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

מעין מנדל, יהל נרדי, יהודית טופל, עומר אלון 

 ומעין נרדי
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