שבת פרשת תזריע מצורע
מוצאי שבת 19:44
הדלקת נרות 18:31
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 12/04/2018כ"ח ניסן תשע"ח

דף מידע שבועי של קהילת חנתון

השבת
בית הכנסת בקיבוץ )תפילה שוויונות(

מועדון הנוער

 17:30קבלת שבת
 9:00תפילת שחרית
 10:00תפילת ילדים לגיל הרך ולילדי בית ספר –בבית תמ"ר
) 11:15בערך( קידוש קהילתי

קבלת שבת – 16:30
 8:30תפילת שחרית

בקצרה









מזל טוב לרוית ושי רבינוביץ' ולכל המשפחה
להולדת התינוק החדש
מזל טוב גם לאלונה ורוסלן פיחוטניק להולדת בנם
מזל טוב למשפחת רוזוליו לרגל אירוסי הבת – נוי
תזכורת  :מרוץ חנתון יתקיים ביום שישי הקרוב –
כולם מוזמנים להגיע ,גם מי שלא הספיק להירשם
למירוץ באופן רשמי.
שימו לב – היד השלישית עוברת לשעון קיץ.
שעות הפתחיה המעודכנות :
ימי רביעי  .17:00-18:00מוזמנות\ים לבוא ולחדש
את מחלצותיכן\ם
קהילת חנתון משתתפת בצערה של לינדה ברגר עם
פטירתה של אחותה – ליסה .תהי נשמתה צרורה בצרור החיים

מירוץ חנתון ה – 4-מחר זה קורה!!
שלום לרצי מירוץ חנתון ה!!!4-
רצינו להזכיר לכם שהמירוץ מתקיים ביום שישי
הקרוב .13.4
שעות ההזנקה:
 10 - 7:30ק"מ
 5 - 7:50ק"מ
 1 - 8:45ק"מ
חלוקת ערכות תחל ב.6:30-
לאחר ובזמן המירוץ יתקיים הפניניג עם דוכני מזון,
דוכני מכירה ,פעילויות ,הפעלות לילדים ,זומבה ועוד...
דגשים ליום המירוץ:
 .1לפי התחזית יהיה יום שמשי נעים .מומלץ להצטייד
בבקבוק שתייה.
 .2יהיו אנשים שיכוונו אתכם לחניה בשער היישוב.
בהצלחה ונתראה במירוץ!

משולחן ועד האגודה \ עינת בנטל וניר טיסר
כל הארץ דגלים דגלים...
יום העצמאות בפתח ומבצע תלית הדגלים שבוצע השבוע מביא איתו את אווירת החגיגיות
לציון מועד זה – כיף גדול...
מוזמנים להוסיף לאווירה החגיגית בתליית דגלי ישראל בפתחי בתיכם ובחצרות.
בחירות לועד המנהל
לאחר תהליך הבחירות לועד הישוב ולועדת ביקורת – יובל וקנין ימשיך לקדנציה נוספת
בועדת ביקורת יחד עם יונה ,שרונה ואמרי .שגיא סרדל מצטרף לועד הישוב ,יחד עם עפר
רנד וגיורא סמט שממשיכים לקדנציה נוספת וללימור חלפון וניר טיסר.
בהצלחה לכולנו ותודה לשגיא שמצטרף לועד עם הרבה אנרגיות ורצון לקדם את הישוב!
בחירות כאמור לא התקיימו בפועל ,מאחר ומספר התושבים שהגישו עצמם למועמדות
לועד ולועדת ביקורת לא עלה על מספר המקומות הפנויים.
תאורת רחובות ומגרש הספורט
במגרש הספורט הוחלפו הפנסים השרופים בפנסי לד חסכוניים המאירים בצורה מיטבית
את המגרש .זהו חלק ממהלך להחלפת כלל הפנסים במגרש לפנסי לד.
ברחבי הישוב מתבצעות עבודות תיקון תאורת הרחוב שאינה עובדת.
במקביל מתקיימת בדיקה להוספת תאורה לאורך הכביש ההיקפי מאזור הכניסה לישוב
לכוון בית הכנסת ,זאת על מנת שהנהגים הנוסעים במקום בשעות החשיכה יוכלו לראות
את הצועדים והרצים בכביש זה .זו הזדמנות לבקש שוב מתושבי הישוב – אנא הימנעו
מפסיעה או ריצה על כביש הכניסה לישוב בשעות החשיכה .התאורה שם איננה
מספיקה וזה מסוכן מאד מאד!! ונשמרתם מאד לנפשותיכם!
בנוסף לאמור אנו בוחנים אפשרויות לתיקון עמודי התאורה הנמוכים המוצבים לאורך
הטיילת בכניסה לישוב.

שער הישוב
בימים האחרונים תוקן שער הישוב לאחר שנפגע מפגיעת ברק.
פגיעת הברק שרפה את כל המערכות החשמליות בשער ובסביבתו – מערכת הבקרה,
מערכת הטלפון ,המצלמות והתאורה .לאחר תהליך מול חברת הביטוח שאישרה מימון
להחלפת המערכות ,הותקנה בשלב ראשון מערכת חדשה המפעילה את שער הישוב.
אי לכך עלינו לעדכן מחדש את כל מספרי הטלפונים הניידים במערכת.
כמאגר נתונים ראשוני אנו משתמשים במספרים המופיעים בספר הטלפונים הישובי.
מספרים נוספים שחשוב שנעדכן במערכת על מנת לאפשר את פתיחת השער )דיירי יחידות
דיור ,בני זוג שאינם בספר הטלפונים ,ילדים בוגרים וכו'(..
יש למלא בטופס המקוון :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDR9RZLzL6dJYYIvE9rk
xfWNUgYpT5C9r3PeLpUfYOceKRqA/viewform?c=0&w=1
את הפרטים יש למלא עד ליום ראשון 15/04
נודה לשיתוף פעולה ומתנצלים מראש על אי הנוחות.
במהלך השבועות הקרובים תותקן באזור השער מערכת חדשה של מצלמות אבטחה.
המערכת תאפשר זיהוי טוב יותר של הרכבים והאנשים הנכנסים והיוצאים.
שתי פעולות אלו מתבצעות בעזרתו הרבה של שי פינצ'וק הרב"ש וזהו המקום להודות לו
על פועלו הרב למען שיפור הרגשת הביטחון הישובית ,על האיכפתיות ועל הזמן הרב אותו
משקיע שי .תודה!
גיוס איש אחזקה במשרה חלקית וקריאות שירות לתקלות ומפגעים
ויקטור הדר החל השבוע את תפקידו כאיש האחזקה בישוב במשרה חלקית .אנו מבקשים
לאחל הצלחה רבה לויקטור ובטוחים שבעזרתו נצעיד את חנתון לרמת תחזוקה גבוהה
ונאותה יותר.
שימו לב ! על מנת לאפשר טיפול מקצועי ויעיל בבעיות העולות ועל מנת לכבד את זמנם
הפרטי גם של דנה וגם של ויקטור אנו מבקשים כי במקרה שנתקלתם בבעיה ,תקלה או
מפגע שדורשים טיפול אך אינם מהווים סכנת חיים או שבר שדורש טיפול מיידי )סומכים
על שיקול דעתכם( – פתחו קריאת שירות בצורה מסודרת על ידי שליחת דוא"ל ל-
 hanatonvaad@gmail.comאו השתמשו באפליקציה היישובית לפתיחת קריאה.
גני משחקים
בימים אלו מתבצעת הערכת מצב של שלושת גני המשחקים במטרה לצבוע ולחדש את
המתקנים ,לשפץ את אלו הדורשים שיפוץ ולאפשר רמת תחזוקה נאותה גם בעתיד.

עבודת פיתוח אמפי
אנו שמחים לעדכן כי התבשרנו על ידי המועצה שניתן היתר לתוכניות פיתוח אזור האמפי.
העבודות אמורות להתחיל בשבועות הקרובים והודעה מסודרת תצא לתושבים.
בית כנסת
חברת רולאן חתמה על ההסכם מול המועצה לבניית בית כנסת נוסף בישוב.
בקרוב תתקיים פגישת התנעה לתכנון ובניית בית הכנסת .קול קורא לחברות בצוות ההיגוי
של בית הכנסת )תיכנון ,תקנון שימוש ועזרה בקידום הפרוייקט( יצא לפני מספר חודשים.
במידה ומישהו מעוניין להצטרף לצוות – נא לפנות למשרד הועד.
אכיפת איסור השלכת גזם ברשות הרבים בשביל ההיקפי
אנו מבקשים להודיע לכלל התושבים כי פקח המועצה מגיע לסיור בתחילת השבוע הקרוב
על מנת לאכוף את איסור השלכת הגזם ברשות הרבים תוך שימת דגש על השביל ההיקפי
הגובל עם היער .מעבר לעובדה שהגזם מהווה מפגע הרי שעם קרוב ימי הקיץ קיים חשש
ממשי לשריפה וגזם יבש המושלך כך בקרבת הבתים מהווה סכנה ממשית.
אנו מבקשים מהתושבים הגובלים עם היער ושגזם הושלך מבתיהם אל השביל לדאוג
לפינוי הגזם לפני הגעת המפקח על מנת למנוע אי נעימויות וקנסות מיותרים.
מדיניות תשלום עבור אירועים בישוב
אנו מבקשים לחדד מספר נהלים לגבי תשלום עבור אירועים המתקיימים בישוב )מסיבות,
הופעות וכו'( .האירועים מעשירים את חיי התרבות בישוב ,תורמים לאוירה קהילתית
ומקרבת וחשובים מאד .באירגון האירועים מושקע מאמץ רב וחשיבה רבה ובחלק
מהאירועים אנו מבקשים השתתפות כספית.
על מנת למנוע חוסר נעימות בעת ההגעה לאירוע בתשלום :
א .כניסה לאירוע הינה בתשלום בלבד – מראש במשרד הועד או דרך הרשאה לחיוב
חשבון ,או במקום במזומן )לפני הכניסה לאירוע(
ב .לאחר כניסה לאירוע לא יתאפשר החזר כספי ,גם למי שלא התאפשר לו להישאר עד
סוף האירוע מסיבות כאלו או אחרות.
נודה להבנתכם ולשיתוף פעולה – למען חיי תרבות עשירים ומפרים לכולנו!

צח"י ישובי
תפקידו של הצח"י )צוות חירום ישובי( הוא לתת את המענה והסיוע הראשוני הנדרש
בישוב במצבים של משבר וחירום .התארגנות מבעוד מועד תורמת רבות לחוסן האישי,
הקהילתי והישובי שלנו.
מיד לאחר יום העצמאות נחל בפעולות גיבוש של צוות רחב שכזה בתחומים השונים :
כבאות אש ,לוגיסטיקה,רווחה ,דוברות ,רפואה )כבר קיים( ועוד.
נשמח אם תקדישו כבר כעת מחשבה לדרך בה אתם יכולים לתרום ולעזור בימים או
באירועים של משבר וחירום ובהמשך תתנדבו לצוות על מנת לחזק ולפתח את הערבות
ההדדית והקהילתית ואת תחושת הביטחון בישוב.
גביית מיסי אגודה
פניה זו נעשית לאלו מבינכם שטרם הסדירו את תשלום מיסי הועד:
לפני מספר שבועות נשלח מייל אישי לכל אחד מהתושבים אשר עדיין לא הסדירו את
תשלום מיסי האגודה.
יהיה זה לעזר רב אם תקדישו רגע מזמנכם על מנת להעביר את התשלומים הנדרשים –
הוראת קבע )ניתן לבצע דרך האינטרנט( ,העברה בנקאית ) גם דרך האינטרנט( ,צ'קים –
הגעה למשרד.
פשוט חבל על כמות הזמן והאנרגיה המושקעת על ידי צוות מזכירות הישוב בנושאי גביה,
בו בזמן שמשאבי הזמן המוגבלים היו יכולים להיות מוקדשים בפיתוח והעצמה של נושאים
החשובים לישוב וכרגע )בשל העיסוק בגביה( אינם יכולים לקבל את העדיפות הנדרשת.
ניקיון היער במקטע אלון הגליל  -חנתון
בשבועות האחרונים התקיימו שלוש פעילויות לניקיון מקטע היער בין חנתון לאלון הגליל,
ביוזמתם של "ארץ חדשה" – קבוצה מקסימה שכל כמה שבתות יוצאת לנקות איזור
מסויים ומזמינים את מי שגר קרוב ובעניין.
למבצע הצטרפו תושבים מחנתון ,ונאספו ביער כמויות משמעותיות של פסולת וליכלוך.
תודה רבה ליואב לב שעוזר ביוזמה ובאירגון של פעולות הניקיון ונמצא בקשר רציף עם
קק"ל ועם המועצה לגבי היער והמצב התברואתי בו .תודה רבה גם לחביבה נר דוד על
האיכפתיות ,ועל העזרה באירגון והקשר עם "ארץ חדשה"
לצערנו גם לאחר פעולות הניקיון – הפיקניקים ביער ממשיכים ,והפסולת מתחילה להיערם
מחדש.
על מנת לתת השראה  -מצורף קישור מעניין על כוחה של פעולה אחת...
https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/1015451836725
/6512

עדכוני תשתיות \ רומן וטין
הקבלנים של חברת חשמל נכנסו לעבודה .הנושא משמח כיוון שהעיכוב בהתחלת עבודתם
גרם לעיכוב של הפרויקט כולו .לצערנו תחילת העבודה לא היתה חלקה ולוותה בפגיעה
בתשתיות אחרות .אנו פועלים מול המפקחים ומנהלי העבודה של חברת חשמל על מנת
לשפר את צורת העבודה כך שתתחשב ככל שניתן בתושבים ,כך למשל כל תשתית החשמל
שסביב הגנים בוצעה במהלך פסח בזמן שהילדים היו בחופש.
עד כה בצעו חברת חשמל את כל השכונה המזרחית )שכונה ב( כולל הכביש שמתחת לגנים
וכן את אזור הגנים והמכולת .בהמשך השבוע הם יימסרו לקבלן את השטח שסיימו ויעבדו
על השכונה המערבית )שכונה א( .לאחר שיסיימו עם השכונות יעבדו על החיבור למדרשה
ועל הנחת קו מתח גבוה תת קרקעי במקביל לכביש הכניסה לקיבוץ.
מבחינת עבודות הקבלן הראשי  -לאחר שקיבל מחברת חשמל את השכונה המזרחית
)שכונה ב'( החל בהנחת תשתית חשמל לתאורה הציבורית ,בהמשך צפוי להתחיל לעבוד
על הכביש שמתחת לגנים )אבן שפה ובהמשך סלילה( וכן יחלו עבודות ההכנה לסלילת
השבילים בתוך הקיבוץ.
כמו כן ,מחר יושלמו הגדרות במגרשים שבהן הן נדרשות מבחינת בטיחות ,משפחות שאינן
מעוניינות בגדרות מוזמנות לכתוב לגל במייל.
עבודות על השצ"פים בשכונת הרקפות  -העבודות מתעכבות בשל המתנה לתכניות
מעודכנות מהמתכננת שהחליפה את חנה לבנה .לאחר שיתקבלו התכניות המעודכנות ייקבע
מחיר הפרויקט .לאור העומס הצפוי בעבודת הקבלן בתקופה הקרובה הצפי לכניסה
לעבודה בשצ"פים אלו יהיה רק לאחר הרמדאן ב .20/6-השלמת השצ"פים צפויה לקחת
כחודש.
בכל שאלה/בעיה ניתן לפנות אליי או אל גל

פינת המיחזור

מהנעשה במדרשה \ אלעד ארנון
השבוע רווי משמעויות חשובות ב"ימים הנוראים" של הלאום היהודי ישראלי
מחירות לשואה וזיכרון עד לשבעים שנות חגיגה למדינה.
ימים של טקסים שממלאים את ליבנו בכבוד ,התרגשות ועצב.
בפסח התארחו משפחות רבות במדרשה ערכו סדר פסח מכובד ואפילו חגגו בר מצווה .
בחג שני קבוצת ניפטי מתיכון הלר בילו אתנו את החג .זכינו לשבחים על האירוח הנפלא בבית תמ"ר
ובשבת בצהריים הגיעו בני נוער מחנתון למפגש משובב.
בשבת הקרובה תתארח אצלינו קבוצה מכובדת של מדריכי נוע"ם ממדינות שונות בעולם מאמריקה
הלטינית ,ארה"ב אנגליה ואפילו מאוגנדה .הם יצטרפו לתפילות ברוח מיוחדת של "שבת תקומה".
בקבלת שבת יהיו גם חניכי/ות המכינה לאחר שיסיימו להתנשף מהמירוץ..
שבת הבאה לצד שבתון נוע"ם יהיו אצלנו אורחים נכבדים בני מצווה מתיכון פרסמן של הקהילה מלוס
אנג'לס הם יצטרפו לקבלת השבת ויצאו לפעילות מיוחדת ברחבי הקיבוץ בשבת .הורים לילדי בני מצווה
נשמח להרתמותכם להיכרות שלהם עם בני/ות המצווה שלנו )במסגרת השבתון(
אסיים בדברי מרדכי אנילביץ' מנהיג מרד גטו וארשה שכתב מימיו האחרונים בבונקר לחברו יצחק
)אנטק( צוקרמן:
"נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר :הגרמנים ברחו פעמיים מן הגיטו"
שיהיו לנו ימים משמעותיים ומחזקים

טבלת מערכת החוגים והפעילות השבועית:

שעות פתיחת דואר :
ימי א' ,ג' ,ה' 10:30 – 11:30 :
18:00 – 19:00 :
יום ב'
8:30 - 10:00 :
יום ו'

יום שלישי

יום רביעי

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

לימודיה

יום ראשון

יצירה – מאיה
שביט:
17:00- 18:30

בני המושבים

נוע"ם

ג'ודו – אולם
גדול
17:15-18:00

כדורסל
במגרש
16:30-18:30

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

פסנתר חדר
מוזיקה
19:00-15:30

יום שני
מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

כדורגל – מגרש
16:30 – 19:00

חוג אופנים
ליד המועדון
16:00 – 17:00
פסנתר
חדר מוזיקה
19:00 – 15:30

חוג ריקוד
במועדון
21:00-22:00

כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
במועדון

17:00-18:00
חנות היד
השלישית
פתוחה

יום חמישי
מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר
קרטה
אולם גדול
מתקדמים :
15:30-16:15
מתחילים :
16:15 – 17:00
בלט ילדות
17:00 – 15:50

פסנתר חדר
מוזיקה
19:00-15:30
מרחב בוגר
בית תמ"ר
18:30 – 17:30
כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
במועדון

מועדון פתוח
כיתות א-ב :
16:30-17:30
שכבה ג'
17:30-18:30

חוג לכל ילד –
מדע וחלל
כיתות ד-ה
17:00-18:00
גיטרה
שני חדרים
קטנים
18:15-19:30
מועדון פתוח
כיתות ד-ה
18:00-19:30
מועדון פתוח
כיתות ו'
20:30 – 19:30

עיצוב הגוף
20:00-21:00
ארובי
22:00 – 21:00
במועדון
מועדון לנוער
ז-י"ב
20:00-22:00

עיצוב הגוף
22:00 -21:00
במועדון

יום שישי

מועדון לנוער
ז-יב
20:30-24:00

תכנית שישי –
בית תמ"ר

אימון כושר קרבי
מגרש+מועדון
15:00-16:00

יום שבת

