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מבצע "צוק איתן"  -הודעה לציבור מס' 8
עוד שבוע של המבצע עומד להסתיים .שבוע לא קל לאף אחד מאתנו אך מנגד ,זו בהחלט תקופה בה ניתן
להתמלא בגאווה ובהערכה רבה כלפי כל המערכות והעושים במלאכה בקיבוצנו שמתפקדים בצורה ראויה לשבח!

להלן מס‘ עדכונים:
חינוך – מחר ,יום שישי ,כל מסגרות החינוך סגורות וזאת על מנת לאפשר לצוותי החינוך ,שעובדים מאוד
קשה ,להתאוורר ולצבור כוחות לימים שיבואו.
תודה ליערה אבני ויפעת אסרף על הפעילות המצוינת היום בגנים.
ביום ראשון בבוקר תתקיים פעילות גדולה מאוד בכל המקלטים מגילאי מקטן ועד גדול )גיל הרך ובלתי
פורמאלי( של ”צעירי יש עתיד“ הכוללת פעילות חיות ,מתנפחים ,איפור ,סבון וכו )לכל מקלט תתואם
פעילות בהתאם לגיל הילדים( .הפעילות תופעל ע“י  20מתנדבים מהארגון .הורים מבקשים להביא את
ילדיהם עד השעה  9:00בבוקר .תודה על הענות הנפלאה.
ילדי ד‘  -י‘ התארחו בקיבוץ שניר מיום שלישי ועד היום .הם נעטפו באהבה גדולה ,פינוקים והפתעות
בלי סוף .אנו שולחים מפה את הערכתנו הרבה לחברי שניר על האירוח ולטלי כהן ועירא ארגמן מהחינוך
על ארגון הטיול .נודה גם למועצה על האוטובוס הצמוד שליווה את ילדינו .כמובן ,שבסיום המבצע נודה
לקיבוץ שניר בצורה רשמית ומכובדת.
מארחים חיילים – החל מהיום ועד יום ראשון בבוקר יתארחו בג‘אמפו כ 120-חיילי מילואים.
הינכם מוזמנים לפנק אותם בכיבוד טעים במהלך הימים.
בריכה – בשישי ושבת הבריכה פתוחה כרגיל מ .10:00-18:00-על מנת שלא תהיה התקהלות )בהתאם
להנחיות פיקוד העורף( לא ניתן להביא אורחים לבריכה! אנא מכם ,אל תעמידו אותנו ואת ציון בפני
סיטואציות לא נעימות והימנעו מהבאת אורחים .תודה.
מרפאה – בשורה טובה – היום קיבלנו אישור לפתוח את המרפאה .סוניה תודרכה בהנחיות כיצד להתגונן
במקרה ויש אזעקה .החל מיום ראשון – קבלת קהל במרפאה – כרגיל!
הרצאה להורים – בשל מיעוט נרשמים ההרצאה נדחית .על מועד חדש תצא הודעה.
ציוד כיבוי אש – בזכותו של ירוחם ,הושלם הציוד הבסיסי לכיבוי אש – ושלא נצטרך!

 מבצע צ ח וק איתן -לאור המשך המצב באזורנו ,התגייסנו ,קבוצה של חברים ובעלי תפקידים ,לתת מענה של הפוגה ,צחוק וכייף לכל
קהילת נגבה .אנו עמלים להכין תוכנית מסודרת לשבוע הבא לפעילויות שונות לכל קשת הגילאים והכל כמובן
בהתאם להוראות פיקוד העורף .תוכנית מפורטת תשלח בתחילת שבוע הבא.

וביום ראשון בשעה  17:00בדשא הגדול )ליד המקלט( הפעלה לכל המשפחה עם ”רוני טלטולי“
משחקים ,סיפורים ,חידונים והפתעות לילדים קטנים וגדולים ...מומלץ בחום!
בימים אלו ,כשכולנו מחכים לשמוע את החדשות  -כניסה לרצועה/הפסקת אש וכו ..מומלץ לנתק את
עצמנו ממרקע הטלוויזיה ,לצאת החוצה )כמובן מבלי להתרחק ממרחב מוגן( ,לשאוף אוויר ולפגוש שכנים
וחברים .אין כמו חברה טובה לעידוד ושיפור מצב הרוח והפגת המתחים.
שיהיה לכולנו סופשבוע רגוע ונעים
בר שניידר
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