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ח' אייר תשפ"א
חברי אגודה ותושבים יקרים שלום רב,

 .1אנחנו אחרי שבועיים אינטנסיביים ומאתגרים -בעיקר לנוכח ההנחיות משרד הבריאות
שהשתנו בתדירות גבוהה והצריכו התארגנות והתייחסות מבחינת עמידה בנהלים ,של
אירועים קהילתיים משמעותיים -יום השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות ויום הילד .זה
המקום להודות לכל המתנדבים שלקחו חלק בתכנון ,בהפקה ,בהקמה ,בפירוק
ובהשתתפות פעילה באירועים עצמם .בשבועיים הקרובים נקיים פגישת סיכום של צוות
התרבות ,שתהיה פתוחה לציבור להעלאת נושאים .המועד יפורסם בימים הקרובים.
 .2כפי שכתבתי בעבר ,אנו עומדים בפני תהליך בחינה והערכות של מערכת החינוך הבלתי
פורמלי .כשלב ראשון ,יופץ ביום חמישי הקרוב (הודעה תצא בנפרד) סקר עומק לגבי
פעילות החינוך הבלתי פורמלי .המועד האחרון למענה על הסקר הוא  .30.4.2021הסקר
פתוח לכלל התושבים והמשוב חשוב לנו ולקהילה כדי להמשיך ולחזק את פעילות החינוך
הבלתי פורמלי.
 .3במעט הזמן שלי בתפקיד קיבלתי פניות רבות בנושא "התנהגות תעברותית" ברחבי
הקיבוץ .אני יודע שבעבר הנושא עלה כמה פעמים ואף נאכף על ידי משטרת ישראל .אז
רגע לפי הפניה למשטרת ישראל להפעיל אכיפה מוגברת ,שוב ,אני מבקש לחדד את
הנושא ולהדגיש את בטיחות הולכי הרגל ,בעיקר הילדים ,שנפגעת בשל חניה על מדרכה
באופן לא בטיחותי ולא חוקי.
 .4אנו עומדים בפני הקיץ וזה מחייב אותנו בהתארגנות מנהלתית בהתאם .בנוסף ,זה מחייב
גם כל אחת ואחד מכם בנושאים של מניעת יצירת היקוות מים כדי להפחית את כמות
היתושים .בהתאם ,יש לבדוק בגינות הפרטיות מקורות מים חשופים.
 .5בנוסף ,ימי הקיץ החמים מדגישים את הצורך בשמירה על ניקיון סביב עמדות הפחים וגם
על פינוי אשפה ופסולת מוצקה לעמדות המיועדות לכך ולא בשטחים פתוחים .ידוע לנו,
שיש מחסור בפחים כתומים למחזור ומכולות פסולת מוצקה וגם תדירות הפינוי היא
בעייתית ואנו בשיח מול המועצה האזורית לטיפול בשני נושאים אלה.
 .6בעונות הקיץ ובשל עומס מבקרים בסמוך לישוב ובתוכו ,חילקנו לתושבים מדבקה לרכב
על מנת להקל על השומר בזיהוי התושב .מי שטרם אסף את המדבקה ,מוזמן להגיע אלינו
למשרד לקבלת המדבקה.
לסיכום ,אני חוזר ומדגיש שדלת הנהלת האג"מ פתוחה בפניכן ובפניכם בכל שאלה ,יוזמה ועניין
ואנחנו מודים לכל אחת ואחד מכם על שיתוף הפעולה בשמירה וקידום איכות החיים בישוב.
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