יש להקפיד על הכללים במרחב הציבורי

בימים האחרונים מתקיימת אכיפת מוגברת
וניתנים קנסות לעוברים על החוק

ביום שלישי התקיים ערב סוף שנה והוקרה למד"צים שהתנדבו לאורך השנה
במערכת החינוך הבלתי פורמלי במסגרת "השומר הצעיר".
אני רוצה להודות על הפעילות החינוכית המבורכת ,על ההתמדה והאכפתיות,
על רוח ההתנדבות והעשייה החברתית.
תודה לחן ,מדריכת הנעורים ,שמובילה את תנועת השומר הצעיר בקיבוץ,
ליעל ועומר הקומונרים האלופים שלנו ,וכמובן למד"צים ולרש"צים שכתבו,
מחקו ,צחקו ,בכו ,התעצבנו ,התאהבו,
ובעיקר עשו.
"החינוך הוא מכשיר חברתי אשר
לא ניתן להפריז בחשיבותו".
מעריכים ואוהבים,
תומר אמר
וצוות החינוך הבלתי פורמאלי
שדה נחמיה

לחברים שלום ,אנו מירי )) 43וליאב )) 42מבקשים לכתוב מעט על עצמנו במסגרת
הגשת מועמדות לקבלה לחברות בקיבוץ .
הכרנו בסוף שנות ה 20לחיינו ,בחלוף מספר שנים התחתנו ואנו הורים לאיתי בן ה-
 12ואופיר בן ה .10-ב 2019.03.11-חתמנו על כתב הצטרפות לקיבוץ במסגרת שבו
בנים ואנו ממתינים ומקווים שבימים הקרובים יסתיים הטיפול ברמ"י ויתאפשר לנו
להתחיל ולקדם בניית בית בקיבוץ .
מירי עסיס איזנברג ,הנני בתם של מגדה ועסיס )נסים( ,נולדתי וגדלתי בקיבוץ ,לאחר
השירות הצבאי התחלתי לימודי תואר ראשון במכללת תל-חי אותם המשכתי
במכללת בית ברל D.E.Bבחינוך-מורות גננות .במהלך הלימודים בתל-חי התגוררנו
ליאב ואני בקיבוץ .
בהמשך ולאורך כ 10-שנים התגוררנו בקיבוץ רמת הכובש בו נולדו גם שני ילדינו,
היינו מעורבים מאוד בחיי הקהילה ועבדתי כגננת מטעם משרד החינוך בקיבוץ .מזה
כ 8-שנים אנו מתגוררים בפרדס חנה כרכור ,בשנים הללו השלמתי לימודי ניתוח
התנהגות יישומי ועבדתי כגננת משרד החינוך בגן חובה במושבה.
באוגוסט הקרוב  2020אנו מתכוונים לעבור ולהתגורר בקיבוץ ,איתי ילמד בכיתה ז'
בבית הספר עמק החולה ואופיר בכיתה ה' בבית הספר הגומא .אני צפויה לקבל
משרה מטעם משרד החינוך באחד הישובים באזור .
ליאב איזנברג ,נולדתי וגדלתי במושבה מטולה ,משפחתי בין מייסדי המושבה ועדיין
מתגוררים בה וכן אחי חזר לפני מספר שנים להתגורר בצפון ונקלט כחבר בקיבוץ
כפר גלעדי .במקצוע הנני מהנדס אזרחי רשוי )מהנדס בניין( ,במשך עשר השנים
האחרונות וכעת אני משמש כמהנדס הראשי של החברה לפיתוח ת"א-יפו )זרוע
ביצועית של העירייה( עסקתי בניהול של מגוון פרויקטים ,המוכרים שבהם הקמת
היכל שלמה ואצטדיון בלומפילד ,עם מעבר מקום המגורים אני צפוי לחלק את הזמן
בין עבודה בת"א לעבודה בצפון .לאורך כל השנים בהם התגוררנו רחוק מהמשפחה
ומצפון הארץ חשנו כמיהה לחזור לנוף ילדותנו ולגדל בו את ילדינו .כעת הבשיל הזמן
ואנו מעוניינים להתקבל לחברות בקיבוץ ,להיות מעורבים בחיי הקהילה ,להשפיע
ולתרום .נשמח לחלוק עמכם בידע ובניסיון המקצועי שרכשנו בתחומי עיסוקינו
במהלך השנים.

ברוכים הבאים לשדה נחמיה
מירי וליאב אייזנברג

ועדת תרבות וצוות האירוע
גבר גבר
הודעה על מועד חדש
תצא בהמשך
פרטים נוספים בהמשך...

מכלול רפואה שדה נחמיה

להרשמה והצטרפות לצוות "רפואה שלמה" לחצו כאן

בואו להיות חברים שלנו
בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו

