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אתמול התכנסנו לחגיגת פורים מסורתית 

 ומרגשת במיוחד.

 יצאנו לדרך בתהלוכה צבעונית עם כל הקהילה

בהובלת קלאבקאר שילדי בית הילדים קישטו 

ובובות ענק שחילקו סוכריות לילדי הקיבוץ ודאגו 

 שיהיה שמח.

סיימנו בדשא של החלק שם חיכתה לנו חגיגה!

תחנות פורימון שהפעילו הנעורים והמכינה 

 בהצלחה רבה! 

מתנפחים גדולים ואדירים, אומן בלונים שקישט 

לנו את הידיים והראש, שולחנות איפור וקעקועים 

צבעוניים, דוכן מתוקים בהובלת הנעורים, דוכן 

אוכל משביע וטעים, צלמי מגנטים שהנציחו את 

 הרגעים השמחים ומלא אווירה ואוויר קררררר.
 

 

 והפינלה של השמחה...

 קריאת המגילה במועדון לחבר,

המועדון היה מקושט ומאובזר במגילות, רעשנים, 

 שתייה קלה חמה ונשנושי פורים.

קראנו את המגילה ובכל פעם שהשם "המן" 

 נשמע רישרשנו ברעשן קטנים וגדולים.

בסיום פתחנו במסיבת ריקודים, עם בובות ענק 

 והפתעות לילדים.
 

 תודה גדולה לצוות פורים האדיר!

 נעורים ומכינת מעין ברוך!

של מאיה לוז, גאיה זינגר, זוהר יצחקי, בניהולם 

 יואב פורסטמיאן ופלג שוורץ.
 

לאנג'ל יצחק מנהל הקהילה, חן גזית, אבישג 

 וגילי מנצור, שמעון הדרי, חופית בוגטוס ועדי לוי.

 

שניצחה לאתר סיון רכזת התרבות תודה גדולה 

 על הכל, ודאגה שיהיה לנו פורים שמח.

 

 להמשך שנה שמחה ומבדחת :)
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יחיד, ללא קשר לכמות תיבות הדואר שקיימות 

בקיבוץ. עם זאת, הדואר הכיר בהשלכות חלוקת 

הדואר בקיבוצים והשתתף בסכום מיזערי בעלויות 

חלוקת הדואר לפי מפתח של מספר יחידות 

משפחתיות בקיבוץ (נתון שלא עודכן בדואר מזה 

שנים רבות ועתה נמצא בתהליך עידכון). מיותר 

לציין שסכום ההשתתפות הוא כעין וכאפס לעומת 

העלות האמיתית של תפעול מערך חלוקה של 

 דואר וחבילות שהקיבוץ נושא בו.

המשמעות של המהלך של הדואר הוא הפחתה 

בתשלום הניתן בגין החלוקה וירידה  25%של 

ליומיים חלוקת דואר רגיל (במקום חמישה). רכב 

הדואר נע ימשיך להיכנס לקיבוצים ולחלק חבילות, 

דואר רשום ועוד חמישה ימים בשבוע כך שבפועל 

לא תפתח עלות העבודה אלא יפגע השירות 

 ותוצמצם ההשתתפות.

עד כה פניות שנעשו על ידי המועצות האזוריות 

למשרד התקשורת העלו תוהו אך אנחנו ממשיכים 

להיאבק על זכותם של תושבי מעין ברוך לקבל 

שירותי דואר הוגנים ושוויוניים ככלל תושבי מדינת 

 ישראל במטרה שלא לפגוע בשירות הניתן לתושב. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחר מסיבת פורים במעין ברוך בפיל הלבן

תשלום במקום או לפני  22:00פתיחת שערים ב

 payboxדרך 

 050-934-5408למספר: 

 

 מגן הצפון -סיכום מפגש                  
 

ביום שני האחרון התכנסנו במועדון לחבר.ה 

ובזום לכנס הסברה לתושבים של פרוייקט מגן 

הצפון. הפרוייקט הינו פרוייקט ממשלתי שנועד 

לתת מענה מיגוני לבתי תושבים וחברים שאין 

להם ממ"דים או פתרונות מיגון תקינים אחרים. 

אורטל הציגה את התהליך שנעשה עד לכנס, 

ראש מנהלת מגן הצפון וטארק  -אבישי סיוון 

מפקח מטעם עמיגור הסבירו על  -באדר 

הזכאויות ותהליך התכנון והבנייה וענו על 

 שאלות של המשתתפים. 

כעת מפורסמת רשימת המועמדים לזכאות 

בשלב א'. תושבים שאינם מופיעים ברשימה 

המצורפת הם תושבים שמועמדים לזכאות 

בניה ’/מקלט משותף‘(קיים חד"ב/’ בשלב ב

בטחונית) או אינם זכאים (קיים ממ"ד/מקלט 

 פרטי).

לתושבים אשר לא נמצאו מועמדים לזכאות 

ואינם כלולים ברשימת המועמדים ’ בשלב א

לזכאות המצורפת למסמך זה, עומדת הזכות 

 .03/04/2022להגיש השגה עד התאריך 

טופס הגשת השגה מצורף כנספח לרשימה 

וניתן לקחת עותק מודפס מהמזכירות. לאחר 

 מילוי הטופס יש להחזירו לאבישג במזכירות.

ההשגות יוגשו על ידי הקיבוץ בצורה מרוכזת 

. טפסים שיתקבלו לאחר מכן 3/4/2022בתאריך 

 לא יועברו למנהלת לדיון.

לפרטים נוספים בנושא הזכאות ניתן לפנות 

 ’, מנהלת מגן הצפון‘למשרדי 

 .073-3395999בטלפון: 

 
 דואר ישראל                 

 

השבוע התבשרנו על ידי דואר ישראל על כוונתם 

לצמצם את השירותים וההשתתפות הכספית 

הניתנים ללקוחות הדואר במעין ברוך ובקיבוצים 

אחרים. המהלך מגיע לאחר החלטה של משרד 

התקשורת להפריט את שירותי הדואר ומתוך 

ניסיון לצמצם את העלויות שחלות בגין חלוקת 

דואר ביישובי הפריפריה. חשוב לדעת כי בשנות 

יצא חוק שמגדיר את הקיבוצים כנמען  80-ה
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