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 2021יוני  09
 "ט סיון תשפ"א כ

 
 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות

 
ה הביטויים  ושגאחד  הציבורית  בתרבות  " ורים  הוא  של    100הניהולית  ימים 

חסד". קיימת מחלוקת לגבי המקור שלו ואני מאוד אוהב את האגדה האורבנית  
וחמישים שנה בארה"בשטוענת שלפנ יותר ממאה  כש י    ו הי חבורה  התי  אמצע, 

גי  נגישות ומיידיות, זה היה פרק הזמן שאיפשרו לכל נצי  בעלי רמה נמוכה של
לקבל    כדיתייצב בבירה וושינגטון  רס על מנת להגבסנאט ובקונ  השונותהמדינות  
ולפ  על עצמם  הרשמיים בשני הבתים השונים.  תוח את המושבים  את השלטון 

שגורה התפיסה  יין,  ים, עד ירמההרבה יותר  הרבה שנים אחרי ועם כלי תחבורה  
לבעל למצב שהוק  פר  תפקיד   שלוקח  ל"הגיע"  את  זמן  באופן מעשי  "פותח"  א 

   תפקידו.
 

הבחנה בהקשר  עבורי ה.  הימים שלי הסתיימו אתמול   100-אני שמח לבשר ש
ובין התחלה של הובלה של    ףשר לניהול השוטיסה לתפקיד בהקהזה היא בין כנ

"הקלו" על    ת האובייקטיביוהנסיבות  קהילה.  חיי ה  לחיזוק רוכי טווח  פרויקטים א 
  . של תחילת כהונתי בשלבים מוקדמים    הכניסה שלי לתחום השוטף של התפקיד 

ללמוד  ואמשיך  לומד  אני  שעדיין,  ספק,  אין  שני,  תנועה    מצד  כדי  דרכים  תוך 
שאני  אני מרגיש    . במקביל,בישוב ובקהילה  היום יום   וכלים לניהול מיטבי של חיי 

  פרויקטים   ילה, יחד עם מתנדבים מהקה,  ובילהן ולכנ, לת יזום ל  פנוי יותר   בהחלט
 י ומהות קהילתיים. בעלי אופ

 
ים לדבר" שיצטרפו  "משוגע  , מעוניין לקדם ומחפשמציעהפרויקט הראשון שאני  

וה  אלי ההוא    ובלהלתכנון  ש .  זמן" "בנק  הוא  הפרויקט  בבסיס  "זמן  הרעיון 
זמן"  בתחום  שווה  נתינה  של  שעה  הנותן  .  את  מזכה  של  מסוים,  בשעה 
בת  בקהילה קבלה  שנצברו  היכולות  ממאגר  בוחר  הוא  אותו  אחר,  .  חום 

כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל.  - הזמן של כולם שווה   " בבנק הזמן " כלומר,  
י הערך שלו בשוק  כל שירות מתומחר לפי משך הזמן הנדרש לספקו ולא לפ 

ש הרעיון    .הכלכלי  ז   מפקידים אנשים  הוא  ב את  עזרה  מנם  מתן  ע"י  בנק 
בתחומים  צריכים    לאחרים  הם  כאשר  זמנם  את  ו"פודים"  שמשהו  מגוונים 

ניתן    . "מקבלי זמן" ו   "תורמי זמן" ייעשה למענם. בבנק אין "מתנדבים" אלא  
וייעוץ כלכלי ועד ל לתרום בכל תחום שהוא, מעזרה בלימו  בגינה.    לימוד דים 

ומ  לתרום  רוצה  הוא  במה  לבחור  יכול  אדם  בזמן  כל  לקבל,  רוצה  הוא  ה 
 לו. ובמקום הנוחים  

 
הכלכלי  לחיסכון  הזמן " ,  מעבר  בין    " בנק  גומלין  יחסי  קהילה  ה   חברי מניע 

ו   העוזרים והנעזרים בתחומי חיים שונים במסגרת של    מחבר אחד על אחד, 
לפרטים    ביניהם.  מתחברים  הקהילה  נוצרת  חברי  וכך  בקהילה  אחרים 

הקהילה.  לבניית  תשתית  מהווה  זו  שרשרת  וקבלה.  נתינה  של    שרשרת 
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דומים  במק ועלי פ   פרויקטים  והתועל ומ ם  ובארץ  בעולם  שונים  ות  ות 
 שלהם עצומות. ת  ו ילתי הקה 

 
נדבים לצוות  תפות מהצטרל דרך הניהול והובלת הפרויקט נפרסם אחרי ע פירוט 

ת  /שמעוניינפעולית והניהולית של המהלך. מי  התת התשתית  ואחרי בנייההיגוי  
 . נות אליפלהצטרף לצוות ההיגוי, מוזמנ/ת ל 

 
 

  ץ קייטנות הקי  כמנהלתיץ לשמש  הורוב-אני שמח לבשר שגייסנו את דנה דניאל
פורמלי ובלתי    בניהול חינוך לתי פורמלי. לדנה ניסיון רב  ך הב של מערכת החינו

והיא החלה בתהליך חפיפה ולמי ומר אמר שאמור לסיים את  דה עם תפורמלי 
י  ת חינוך בלת/תפקיד מנהלפ/ה למחלי  מינויהודעה על    ם הקרובים.תפקידו בימי

 משך. תצא לאחר תהליך איתור בה פורמלי 
 
 

לזה,  להא  מעבר  מבקש  ל דגיש  ני  הקשורים  נושאים    " הקיץ ראשית  ימי  "כמה 
  זי כץ במקור, של ג'ו ר  לשי  קישור של הביצוע החדש של אור אדרי וג'נגוף  רמצ)

הדברים   קריאת  את  להנעים    : ה"מינהליים" כדי 
https://youtu.be/bODNe5Onzjs :) 

ומטיילים  ה של  רנוכח התנועה הע ל .1 עניין  בישוב, חשובאזור  להדגיש את  ב 
וסג פתיחה  הפחשיבות  לאשפשים ירת  של  .  מקרים  כמה  נרשמו  חרונה 

ולהדגיש  י מבקש לחזור  באמצעות אבנים וכד'. אנתוחים  פשפשים פ השארת  
לוודא זאת  בעיקר להקפיד  לאחר המעבר בו ו  פשפשאת הצורך לסגור את ה

 . פשפש עבור אחריםכאשר פותחים מרחוק את ה
לים  אנו עדים לעליה משמעותית של כמויות המטייכאמור, בימים האחרונים   .2

בתחילת חודש  תחיל  אם לנסיבות, נבהתשעוברים דרך הישוב במהלך היום.  
במידת  ו  ער הישוב שבסופי שבוע בבשער הכניסה  בשמירה    , בהדרגה יולי,  
 רך נשקול העברת השמירה גם לימי החול. הצו

ם במרחב הכפרי היא היכולת של בני הנוער לנסוע  החיירונות של  ד היתאח .3
כמה  לאחרונה  בלנו  קיכבר  ש  צייןחשוב ל.  קרים()בעיקר קלאב  בכלים שונים 
רחבי  רועה של בני נוער שנוהגים בשל התנהגות תעבורתית פ   פניות בנושא

נושאי בטיחות כגון  הדגיש בפניהם את  לם ההורים  הישוב. אנו מבקשים מכ
שמירה על חוקי התעבורה במקרה שבילים ובה  ה פרוענהיג  מהירות נסיעה,  

 . בכבישיםשל נסיעה 
 
   
 

 , שלכם
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