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 מנהל קהילה 
 נכנס פטו  דירות. לאחראי השכרת פטוחברים מונה  6ו לאחר מכרז אליו פנ -השכרת דירות

 .אירית חפץוהחל חפיפה עם  13/11  לתפקיד ביום א'
שנות עבודתה הגדילה  בחמשתשנים של עבודה מסורה.  5על הנהלת הקהילה מודה לאירית 

, הקפידה על ניהול יעיל וחסכוני של הפעילות תוך ה את הכנסות הקהילה מהשכרת דירותאירית 
 שהיא מעמידה את רווחת התושבים בראש מעיניה. 

 תודה לאירית והצלחה בעתיד כספרנית. 
 ס של מיד תקציב מיוחד לצורך לכידה ועיקור או סירועמשרד החקלאות ה -בטיפול בחתולי רחו

חתולי רחוב במגמה לצמצם את מספר החתולים במרחב הכפרי . השתתפות הקבוץ 
לחתול( ובאיש קשר מהישוב שילווה ₪  175מעלות הפעילות )  50%כרוכה בתשלום   במבצע

זים חתולי הרחוב. חבר/ה המוכנים לרכז הלוכדים וידאג לאתר עבורם את במקום בו מתרכ  את
 יפנו בבקשה בהקדם לאריק. בהתנדבות את המבצע 

 בוץ וכן מגרשי מחר יום חמישי ייצבעו הבאמפרים בכל הקי -צביעת באמפרים ומגרשי חנייה
מתבקש שלא לחנות בחניות אלו. החנייה שליד בית התינוקות, פשוש ומאחורי סנונית. הציבור 

 .מסתכן בצביעת רכבורכב שישאיר את רכבו באחת מהחניות הנ"ל 
 אריק חצור

 

 חבילות 
בימים ראשון יים, רשתהיה אופציה לאיסוף חבילות בשעות אחר הצהלאור בקשות של חברים 

 ולבקש ממנו מפתח למשרדי.ניתן להגיע , בשעות אחה"צבמשרד ורביעי אריק נמצא 
 ברק לנל

 

 שם לשכונה החדשה 
השכונה החדשה להציע הצעות לשם עבור וועדת קליטה וצוות היגוי צמ"ד מזמינים את הציבור 

 בקיבוץ. חברים החדשים שצפויים להיקלט לחברותבנה לישת
אופטימי  ,נכון להיום אין שם מיועד לשכונה ואנו מחפשים שם שיתאים לנירים ושיהיה שם נעים

  בתים. 32ושיווקי. השכונה תכיל בסופו של תהליך 

 טלפון או ל mail.comalmog.holot@gשלח לאלמוג למייל יההצעות צריכות לכלול הסבר ולה
  לאחר שתרוכזנה מספר הצעות נעמידן לעיון ולבחירת הציבור. .052-2841489

 אלמוג וועדת קליטה
 

 ספרים, רבותי, ספרים  
  סיפור חוזר הינו שירות חברתי המעודד שימוש בספרים יד שניה אשר מופעל כולו על ידי אנשים
המתמודדים עם קשיים תעסוקתיים. באמצעות התעסוקה בסיפור חוזר המתמודדים מקבלים 

 ת מחדש לשוק העבודה.כלים מקצועיים והזדמנות להסתגלו

 https://rebooks.org.il/about_us.php על סיפור חוזר אפשר לקרוא בקישור הבא:
סניף  קח את הספרים ל"סיפור חוזר",ני אואלי מי שרוצה לפנות מקום על מדפים מוזמן להודיע 

ש"ח  20-הארץ ומוכרת את הספרים ב. זו רשת שפרוסה ברחבי 1ראשי בבאר שבע רחוב רמב"ם 
ניתן   ש"ח האחד. 15מי שמביא ספרים מקבל שובר הנחה המקנה לו אפשרות לקנות ספר ב  האחד.

 ר האינטרנט שלהם, כאשר ספר כזה מגיע לרשת מודיעים לך על כך.לחפש ספר דרך את
 נמרוד חפץ
 

 ספריה  

, אפשר לבוא להצטייד בספרים לפני , ה תהייה סגורהיהספריו אני בחופשה 7-19/12 בין התאריכים

 . , או להיות איתי בקשרבשעות הקבלה
 יבלונקה מרים 
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