לחברים שלום,
שנת  2019מסתיימת ואנחנו עם הפנים לשנת 2020
במבט לאחור שנת  2019הייתה עשירה בבנייה ,קליטה ,התחדשות ,שינויים פרסונליים
בהנהלות ובוועדות ובקבלת החלטות קטנות וגדולות המשפיעות על החיים של כל אחד ואחת
בקיבוץ.
בעבודתי כמנהלת קהילה וכרכזת רווחה ישנם היבטים פרסונליים ואישיים אותם מן הסתם
אין ביכולתי לחשוף ,מכל עיסוקיי בחרתי לשתף אתכם בחלק מהדברים שקרו השנה:
נוי :בשעה טובה סיימנו את שיקום הנוי לאחר פרויקט התשתיות הגדול .זיו גינונים והצוות
שלו ממשיכים לדאוג לשטחים הירוקים והפורחים של היישוב.
בריכה :כמו בכל שנה גם השנה עמדה הבריכה בתקנים המחמירים של משרד הבריאות,
ידענו לשמור על הגירעון המובנה בתקציב ולא לחרוג ממנו.
וועד ההנהלה החליט שלא להפעיל לינת שטח באזור מחוץ לבריכת השחייה.
רווחה :צוות הרווחה הקודם סיים את תפקידו המסור וצוות חדש הוקם ,הצוות כולל את חנה
נחשוני ואיריס שלזינגר נבחרות הציבור ,יפית האחות ,העובד הסוציאלי ,אירית טל ואני.
נטע העוסי"ת יצאה לחופשת לידה ומחליף אותה רועי גרדי .רועי נמצא בשדה נחמיה בימי
רביעי וניתן לתאם אתו ישירות בטלפון .050-7272043
אירית טל נבחרה לרכז את הגיל השלישי והאוכלוסייה המבוגרת .
אלישבע ממשיכה לרכז את פעילויות "בית חם" ,הצטרפו אליה שמעון ובת שבע רינגוולט
אשר אחראים על תפעול הבית החם.
אני רוצה להודות בשם כולנו לעוסקים במלאכה במסירות ובאכפתיות גדולה.
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בריאות:
 מרפאה :לאחר תקופה של אי יציבות במרפאה ,נפרדנו מנעמה שסיימה את תפקידה
ומתמר שיצאה לחופשת לידה .גייסנו צוות אחיות חזק ואיכותי אשר נותן מענה הולם
לאוכלוסיית הקיבוץ.
 ביטוח סיעודי:
בימים אלו אני עורכת בדיקה יחד עם הגורמים הרלוונטיים לגבי הביטוח הסיעודי
הפרטי של החברים עליו הוחלט בשנת .2013
 הסעות:
לאחרונה יש יותר ויותר פניות בנושא הסעות לבדיקות ,ביקורי רופא וכו'.
חברי הקיבוץ התנדבו להיות נהגים לעת צורך ,רשימת הנהגים המתנדבים מרוכזת
ע"י אירית טל.
 פרידה:
לצערי נפרדנו השנה מכמה חברים יקרים:
 17.1.19יוסי אופיר ז"ל
 27.1.19וירה יעקובוביץ
 27.1.19גילי נחשוני
יהי זכרם ברוך.
קליטה:
השנה חזרנו לקלוט לחברות מלאה לאחר  6שנים בהן הוחלט לא לקלוט לחברות.
אילנה עמידור נבחרה לרכזת הקליטה ויחד עם צוות הקליטה הרחב אנו רואים שכר לעמלנו
הנקלטים כולם בני הקיבוץ ובני/בנות זוגם.
ואלו הן המשפחות שנקלטו לחברות השנה:
עידן וכרמל אגסי
נועם שהם
אורן וחן יוגב
צחי והילת עבדת
רן וטליה אבן דנן
בר ושגיא שלזינגר
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"שבו בנים" בניצוחו של חנוך משרדי ממשיך בתנופה:
השנה נחתמו הסכמים עם  6משפחות צעירות מבני הקיבוץ )חלקן עדיין ממתינות להסכם
חכירה עם המינהל(:
מירי וליאב איזנברג
גיל ומור אליאסי
דקלה ודוד מלכה
שחר שלזינגר ועמיחי לבנה
רעות איתני
ליטל ברזני

ברוכות הבאות משפחות יקרות

אבחון דמוגרפי
קליטתן של המשפחות החדשות ואלו שכבר בנו את בקיבוץ את ביתן משנה את המצב
הדמוגרפי בקיבוץ ,לפיכך הוחלט להיכנס למהלך של אבחון דמוגרפי סיימנו את שלב איסוף
הנתונים של כלל האוכלוסייה הן בישוב .הנתונים יעובדו ע"י חברה המתמחה בכך ובסופו של
תהליך נקבל כלי עבודה אשר יעזור לנו להיערך לעתיד.

תשתיות:
במסגרת הקליטה ל"שבו בנים" ולאגש"ח עסקנו בשלושה נושאים עיקריים השנה:
 תב"ע חדשה לשכונת הקיווי ולשכונת ה –  100בעזרת האדריכל אליאב פרייס
 הסדר מול רמ"י של המגרשים בקו הכחול לבנים במסגרת "שבו בנים" ולמגרשי
הנקלטים לחברות .העבודה מול הגורמים הממשלתיים איננה קלה בלשון המעטה
ואנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם עו"ד גולדשטיין על מנת לקבל היתר עבור
המגרשים.
 נוהל בניה ושיפוץ:
ברחבי הקיבוץ נבנים בתים חדשים וחברים רבים נמצאים בתהליך שיפוץ בביתם.
בעזרת יריב עדכנו את "נוהל שיפוץ ובניה" אשר בא להסדיר ולסייע לבונה\משפץ
בתהליכי ההכנה והתיאום בכניסה לעבודה ,בזמן תקופת הבניה\שיפוץ ובסיום
העבודות.
לאפשר את הצורך הפרטי ובו בעת לשמור על האינטרס הציבורי.
לעגן את השמירה על המרחב הציבורי במהלך העבודות ולדאוג להחזיר את המצב
הסביבתי לקדמותו ולשמירה על התשתיות הציבוריות ועל תשתיות השכנים באזור
אתרי העבודות.
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משאבי אנוש:
לאחר  7שנים אסנת מסיימת את עבודתה כמנהלת משאבי אנוש בשדה נחמיה.
צוות האיתור מטעם וועד ההנהלה ערך ראיונות עם מועמדים לתפקיד ולבסוף נבחרה יפית
גבאי להחליף את אסנת.
אני רוצה להודות לאסנת בשם כולנו על המסירות ,האחריות האכפתיות ,המקצועיות
והאנושיות שליוו את עבודתה ולאחל ליפית הצלחה רבה.

אנחנו נכנסים לשנת ה –  80של שדה נחמיה ואני רוצה לברך את חברי הקיבוץ ואת
השותפים לדרך ולהצלחה לעוד שנים רבות של הגשמה ושגשוג.
חוליות כשמן כן הן מקשרות בשרשרת אחת את הוותיקים והצעירים ,את ההורים והבנים,
את הדורות שהיו והדורות הממשיכים ושרשרת החוליות לעולם אינה נשברת.

שרון ליפשיץ
מ הלת קהילה
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