 30דצמבר 2019
קולטים לחברות מלאה מכתב מס' 7
לחברים שלום רב,
סוף ש ה זו הזדמ ות להביט אחורה ולבדוק מה עשי ו ולאן פ י ו מועדות.
לאחר תיקון תק ון קליטה ואשרורו בקלפי קלט ו  11חברים חדשים
עידן וכרמל אגסי
עם שוהם
שגיא ובר שלזי גר
אורן וחן יוגב
הלית וצחי עבדת מצר
רן וטליה אבן ד ן
כולם ב י משק וב י ב ות זוגם/ן מועמדים שהי ם ראויים פעילים
ומעורבים בחיי הקהילה עם רצון כן ואמיתי להיות חלק מקהילת
האגש"ח של שדה חמיה .החברים התקבלו בחיבוק חם מהחברים
הוותיקים שהביעו בכך כו ות להגדיל את האגש"ח עם ב י המשק ובכך
לחזק ולהצעיר את האגודה הקהילתית עם ב י המקום .הב ים שאי ם
בעלי מגרש מתקדמים יפה בתהליך הב יה ובקרוב ראה את חלקם בו ים
את ביתם "תרתי משמע" בשדה חמיה מול חדר האוכל )מגורי חיילים
לשעבר( שיהיה לכולם בהצלחה.
לפי היעד שהוחלט וקיים בתק ון השתדל ו לעמוד ביעד הקליטה לש ה זו
והיד עוד טויה...
ציטוט מהתק ון" :
 .1מטרת ה והל:
" .1.1חיזוק האגש"ח באמצעות קליטת משפחות או בודדים לחברות מלאה בקיבוץ תוך עידוד
הצטרפות של ב י הקיבוץ על ידי ה חות בדמי הכ יסה וקדימות בקליטה" .,
 .1.2יעד הקליטה הוא של כ 10-משפחות בש ה .באישור ועד ה הלה תתאפשר חריגה מעבר
למספר זה.
 .1.3מובהר כי לא תהיה הגבלה לכמות המבקשים לעבור ממסלול של חברות בע.כ .לחברות
מלאה וכך גם לא לקליטה לחברות ב י זוג של מי שהם כבר חברי הקיבוץ ,ואלו לא יבאו
במ יין ייעד המשפחות לקליטה כאמור לעיל" .
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לקראת ש ת  2020הבאה עלי ו לטובה,יש כבר מספר מועמדים ב י קיבוץ וב י/ות
זוג של חברים שהביעו רצון להצטרף לחברות מלאה ,א י מלווה את המועמדים
ומקווה שבקרוב הם יעברו את המסלול ה דרש מה קלטים.

קלטים מחזור מרץ 2019
ועדת קליטה וא וכי מזמי ים את ב י המשק ש מצאים בסטטוסים השו ים :ב ים
משכו ת ב ים ,חברים מעצמאות כלכלית ,ב י זוג שרואים את עצמם מתאימים
לפרופיל שכיו ו אליו לפ ות אלי ולהגיש את מועמדותם.
א ח ו מחפשים מועמדים שרוצים לתרום ולהרגיש חלק מקהילת האגש"ח.
כבר היום א ח ו רואים את ה קלטים חברים בועדות מעורבים בפרויקטים
בקהילה ותורמים מעצמם לחיזוק האגש"ח.
ב וסף א י רוצה לברך את ב י המשק משכו ת ב ים ש מצאים בתהליכי אכלוס
לביתם החדש ברכות חמות.
שתהייה לכול ו ש ה אזרחית מוצלחת
והמשך קליטה טובה ומשמעותית
אילנה וצוות ועדת קליטה שדה נחמיה
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