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 עדכון ממערכת החינוך ❖
שולחנות עגולים בנושא  תעורכ יוני הנהלת החינוך במהלך חודש

"מקומה של מערכת החינוך במארג החברתי, האנושי והאירגוני של 
 קיבוץ נירים". 

במהלך הדיון יוזמנו המשתתפים לשתף בתפיסה שלהם את מערכת 
שולחן כל בקיבוץ המתחדש, יעדיה ויעודה. ינוך, חשיבותה היום הח

 ברק.אורלי  – את המפגש תלווה יועצת אירגונית. נציגים משכבות גיל שונות 10-יורכב מכ
 המעוניינים מוזמנים לפנות לברק במזכירות. .חלק בתהליך זהי /נשמח מאד שתקח

 .על כל שאלה תנשמח לענו
 הנהלת החינוך

 
 מנהל קהילה ❖

 נהלי רחצה בבריכה ✓
 בשימוש בבריכת השחייה:ברצוני להזכיר את הנהלים המחייבים ה צפתיחת עונת הרחעם 

 .בלבדהבריכה מיועדת לשימוש חברי הקיבוץ ותושביו  .א

 בליווי המארחים )חברי קיבוץ או תושבים(. רקאורחים יכנסו לבריכה  .ב

 .ילדים ילוו ע"י הורה עד סוף כיתה ז' )יוני( .ג

 אין להיכנס למים עם דברי אוכל ומשקה. .ד

 מנהל הקהילה.חה מחייבת את אישור מנהל הבריכה/פעילות בבריכה מעבר לשעות הפתי .ה

 שיער ארוך מתבקשים לאסוף אותו.בעלי  .ו

 .)פרט לחולצות לשם הגנה מהשמש( מורשית בבגד ים בלבדהכניסה לבריכה  .ז
 רחצה נעימה!. תום דאוטיוהמציל הוא  דניאל מאירמנהל הבריכה הוא       
לקו הגדרות לאחר שקיבלנו את ביום שני התחלנו בהעברת שער הכניסה  -העברת שער הכניסה ✓

התעכב היות ולא הצלחנו להגיע לכך  העבודותההיתר ובהתאם לתוכנית ההנדסית. ביצוע 
 את ההעברה. תבצעשחברה המתמחה בתחום 

ובעזרתו  מיקיבניהולו של (, ה, צ'ינגס ומשרותםמתי, ההעברה בוצעה ע"י צוות האחזקה )
 .חוליוהרבה והמקצועית של 

 השלמת הפרוייקט כוללת:
 חיבור השער והביתן לקו הגדרות ולמערכת האלקטרונית  .א

 אחריו.ו לפני השערבאמפרים  הקמת   .ב

 הורדת הגדרות וסלילת חיבור בהתאם לתוכנית כביש הביטחון.   .ג

 שיפוץ ביתן השמירה, כולל צביעה חיצונית.   .ד

 ניקיון השטחים הפתוחים והכנתם לגינון. .ה

 גינון השטח.   .ו
שאלת סלילת המדרכה לאורך הכביש עד למדרכות החדשות לא נסגרה, הביצוע הוא באחריות 

 ות.מע"צ וטרם נקבע מועד לתחילת העבוד
בענייני אחזקה ניתן . 4.6 -יה בחופשה. אחזור לעבודה באה 25.5-3.6בין התאריכים  -חופשה ✓

 לענת ח.רים ניתן לפנות נים דחופים אחיובעני למיקילפנות 

. ניתן יהיה לא תוגש ארוחת צהריים בחדר האוכל ,ערב חג שבועות 30.5 -ה יום ג'ב -חדר האוכל ✓
 .29.5 -ה לקחת אוכל ביום שני

 אריק חצור
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 כלבו ❖

לקבל  אין באפשרותנוצוות הכלבו נתקל בתופעה של החזרת מוצרים ע"י הלקוחות.  -החזרות ✓
. אין באפשרותנו להחזיר למדף מוצרים חזרה מוצרים )מוצרי חלב, שימורים ומאפים(

. על כל לקוח לעשות את השיקול לפני פגי תוקףשנמכרו הצוות יקבל רק מוצרים שהוחזרו 
 הקנייה.

תמורת . מי שמעוניין להשתתף בספירה 24.6ו בשבת חצי שנתית תתקיים בכלב ספירת מלאי ✓
 מוזמן לפנות לרותי.תשלום 

 ברכה וצוות הכלבו
 

 חבילה אבודה ❖
החבילה . , רק כתובת הקיבוץס / איביי( בלי שם הנמעןהגיעה בדואר חבילה מסין )עלי אקספר

 ניתן לקבלה בהצגת אישור רכישה מהאתר. ,מכילה קולר חשמלי לכלבים
 ברק לנל

 
 שבועות בנירים ❖

יערך טקס חג השבועות המחודש. במסגרת חידוש המסורת אנו מזמינים  31.05 -ביום רביעי ה
ותסתיים בשדה. את  מהשער האחורי 16:30את כולם לתהלוכה חגיגית שתתחיל בשעה 

 התהלוכה יובילו כלים חקלאים.
איתו  לתשומת לב ההורים, הילדים משתתפים בטקס הבאת הביכורים, כל בית ילדים עם הענף

 הם נפגשו.
 פעולה.אנא שתפו  -כלי רכב מטעמי בטיחותלאבקרים ובתהלוכה לא יהיו ק

לבריכה להכנת זרים לראש ולקישוט האופנים לקראת  10:30ילדים והוריהם מוזמנים בשעה 
 התהלוכה החגיגית.

 צוות חג שבועות. -ניפגש ונחדש
 

 תחתונה תערוכת הלבשה ❖
 קיים בקומונה תערוכת הלבשה תחתונה לנשים. תת 10:00-12:00בין  26.5 -יום שישי הב

 כולן מוזמנות!
 רחל ג.

 
 
 


