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 "ב ניסן תשפ"א כ         
 

 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות
 

  יקרעב ו  ,ות, תובנותחשבתי שזה זמן טוב לשתף אתכם במחשב,  מנהל האג"מ  ידלאחר חודש בתפק
 זו.קצרה  ה תקופ לך  במהו ם שקרואירועיילות פע  ,יםנע מולהיות   יםשמתחיליכים בתהל

 
לכניסה   לת  המנהליתבמקביל  התפקידים  שלי  בעלי  עם  ועבודה  הכרות  פגישות  שכוללת  פקיד 

ובמוב האישוב  התחלנו  זורעצה  זובהערכות  ית,  בתקופה  שגרה  תו    לחיי  של  לנהלים  בהתאם 
י  פ  לעועלים  פ  , אנו זהוחשוב מ  בים לנהלים אלהגוף ציבורי אנו מחויגיש, שכהדסגול/ירוק. חשוב ל 

  ויצירתית כל דרך אפשרית  ועלים בועם זאת, אנו פ.  יבורות הצאנהלים אלה על מנת לשמור על ברי
 . בי הישוב באירועי תרבות וקהילהששל חברי הקהילה ותוכדי לאפשר השתתפות מרבית 

 
ובס ואת  רדני  ע של  המופ  -ירוע תרבות קהילתישנה ארוכה ומאתגרת, הצלחנו לקיים א לאחר  כך,  

הי ירוקים  צירהסדנת  את  ש  ,חומרים  להדגיש  חשוב  זה,  בהקשר  לילדים.  המועד  בחול  קיימנו 
שלכם   הפעולה  כמוום  קי  שאפשרשיתוף  גודל  בסדר  ר המ   אירוע  דני  של  פי    ובסופע  הנהלים  על 

 . וההנחיות
 

אי  קרובההבתקופה   של  שורה  בפני  עומדים  מרכזייאנו  קהילתיים  השואה  -םרועים  י יום  ם  ו, 
, על מנת שיהיו  ף פעולה של כל אחת ואחד מכםושיתוכות  ים הערב ית, שמחייום העצמאורון  כיהז
ך חיי קהילה  ות איתנה והמש ריא, כדי שנבטיח ביםהלשוב, על פי הנ חמשמעותיים ובלא פחות    גם

 בריאים. 
 

 קהילה: לישוב וה כות עתידיותשלהעותיים ובעלי  תהליכים משמף, התחלנו בנוס
לגיל הרך, לנוכח  מערכת החינוך  י  ל אופי, מהות ופנולהמליץ ען  שאמור לדו הקמנו צוות   -

דמ בישוב,  תהליכים  תקציביותמשמעויווגרפיים  ותקניות    ,ת  ניהוליות  משמעויות 
חעם  ודדות  והתמ חינוכיות  להעביר  דשות.מגמות  וניתן  מלול  קרן  עומדת  הצוות    בראש 

בכל אופן, תצא הודעה מוסדרת של הצוות, כולל    או נושאים לדיון.שאלות ו/באמצעותה  
 רשימת מפגשים וכד'. 

של בחינת המערכת והערכות  פני תהליך  עומדים בלגיל הרך, אנו  ך  החינולמערכת    בדומה -
 שנים הבאות. ל

מחדשים   - הריסוסיםאנחנו  בנושא  הגישור  צוות  עבודת  בהדברות  את  שרק  הבנה  מתוך   ,
והסכמו להבנות  להגיע  שייטיבניתן  יפגעו    ו ת  ולא  מחד  והסביבה  החיים  איכות  עם 

ין  וני ע שמת רונית קורן ומי  בראש הצוות עומד  דה.שגידולי הות והיעילות של  באפקטיבי
 ר.שדיון ,מוזמן ליצור עימה קושאים לקבל מידע ו/או להעלות נ ל

 
 כן,   כמו
 , מוזמן למשרדי האג"מ. נהאת המת   קיבל או אסףשלא מי   .ילקנו מתנה לחג הפסחח -
את אנ - לבסס  ממשיכים  האפליקציה  ושבלת  והשירות  הולניהת  מערכ  חנו  חשוב דרך   .

מענה  יכולת שלנו לתת  צמת הע, אלא כלי חשוב לההמטרה  אינה   האפליקצישה  ,להדגיש
מידע    תלקבוהן לטובת    ,נו לטיפולליא העברת מידע    ,םיתושבכים של הלצר  טוב  ושירות

בישוב.  המתרחש  על  ללוחשוב    ,לכן  שוטף  מלהיכנס  ההודעות  פעם  ח  עדכן  ולהת די 
 ים. משתמש 510 פליקציהבא חשוב לציין שעד כה, משתמשים וטפות.  בהודעות הש

   צה.ועהעברנו את תקציב הועד המקומי במ  -
 מ. ועד ההנהלה של האג"החלטות   ויישום  ועלים למימושפ  אנו -

 
האיוהכרתי  תי  פגש  ,לשמחתי הרבה במהלך  ולא מעט מכם  וה רועים  השוטפת  י מקווה  אנעבודה 

 לנו. קהילתית המשותפת שכשותפים לעשייה השבים וד תושבות ותוולפגוש ע המשיך  ל
 
 

 שלכם,
 

 
 שלמה 
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