לחברים שלום,
רגע לפ י שהש ה גמרת והש ה החדשה כ סת להלן כמה עדכו ים:
סיום עבודתה של אס ת כמ הלת מש"א
לאחר  7ש ים אס ת מסיימת את עבודתה כמ הלת משאבי א וש בשדה חמיה,
א י רוצה להודות לאס ת בשם כול ו על המסירות ,האחריות האכפתיות ,המקצועיות והא ושיות שליוו את
עבודתה.
מאחלת לך שתמשיכי להצליח בכל אשר תלכי ,תתפתחי תצמחי ובעיקר תיה י מכל מעשה ידיך.
יצא מכרז פ ימי וחיצו י לאיוש המשרה ובימים הקרובים איילון וא י ראיין מועמדים חדשים לתפקיד.
גיזום עצים לקראת החורף
שדה חמיה מאופיי ת בעצים גבוהים אשר חלקם יטעו לפ י כמעט  80ש ה ויוצרים את ה וף המיוחד
והיפה של הקיבוץ.
לקראת החורף והרוחות החזקות המאפיי ות אותו ,זיו גי ו ים יחד עם יריב יערכו סיור ויבדקו את העצים
ברחבי הקיבוץ .א י מבקשת שתבדקו את העצים בגי ות הפרטיות ובמידת הצורך תבצעו גיזום מו ע.
רווחה ובריאות
לאחרו ה יש יותר ויותר פ יות ב ושא הסעות לבדיקות ,ביקורי רופא וכו'.
בצורה מעוררת הערצה חברי הקיבוץ הת דבו להיות הגים לעת צורך.
אירית טל תרכז את הפ יות ותפ ה ל הגים המת דבים.
שם

טל' פ ימי

סלולארי

יואב קציר

6928

052-3231762

ח וך משרדי

6965

052-3451185

יגאל צור

6926

052-3231763

בת שבע רי גוולד

6950

052-3231758

יואב שהם

6982

052-3231754

יאיר שלח

6952

052-3733533

גדעון שלח

6095

052-4807496

אירית טל

6993

052-8735731

איל ה עמידור

6017

052-2839070

בית חם
א י שמחה לבשר כי החל מאוקטובר שמעון ובת שבע רי גוולט מצטרפים לאלישבע במועדון הבית החם.
הם יחליפו את אירית טל בריכוז התפעול והאירוח במועדון.
אלישבע תמשיך לרכז את הפעילויות העשירות והמגוו ות.
בהצלחה לשמעון ובת שבע ותודה רבה לאירית על המסירות וההשקעה בחודשים האחרו ים.
אירית ממשיכה בריכוז ושא גיל הזהב והטיפול בזק ים בשטח.
וכמו הש ה החולפת ,גם הש ה א י מאחלת
שתהיה ל ו ש ת שגשוג וצמיחה
ש ת שיח פורה ,פרגון ושמחה
ש ת דיבור טוב ,מלא הקשבה
ש ה מבורכת ,ש ה טובה!
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