שבת פרשת וישלח
מוצאי שבת 17:12
הדלקת נרות 16:05
גליון מספר  1/12/2017 41י"ג כסלו 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
 היכונו לשבוע עמוס בפעילויות ואירועים :
 oהיום יום חמישי 30/11 ,מופע נוסטלגיה ארץ
ישראלית ויהודית – "היו זמנים" בשעה 20:00
בבית תמ"ר  .כולם מוזמנים  -מומלץ מאד,
בואו בהמוניכם!
 : 7/12 oפתיחה חגיגית של גן זית במעמד איל
בצר ראש המועצה
 : 7/12 oאסיפה כללית של אגודת מתיישבי
חנתון לאישור תקציב  2018ועוד
 מזל טוב לנירית ואלעד ארנון שחוגגים את פדיון הבן
לבנם הקטן דרור!

דינה ואחיה \ אבל פן

משולחן ועד האגודה \ ניר טיסר
תקציב:
ביום חמישי השבוע תתקיים אסיפה כללית שנתית של אגודת מתיישבי חנתון.
באסיפה נקיים סקירה של פעילות הועד בשנה החולפת ,נעבור על דו"ח ועדת ביקורת
לשנת  2016ונאשר )אני מקווה ( ...את תקציב האגודה לשנת .2018
טיוטת התקציב נשלחה כבר לכלל הישוב ,ואשלח שוב פעם את הקובץ לאחר מספר
עדכונים על מנת שכלל התושבים יוכלו לעבור על הדברים .בשבוע שעבר התקיים ערב
פתוח לציבור על מנת לשמוע הערות בנושא התקציב ,ונושאים אשר בהם נרצה להשקיע
בשנה הקרובה בפרט ובעתיד בכלל.
ביקשנו מהציבור גם לשלוח רעיונות במייל וקיבלנו לא מעט ,סקר תיעדוף ישלח בקרוב
כחומר לעבודת הועד ולקראת האסיפה.
חשוב להגיע ,לשמוע ולהשפיע!
בהמשך לשאלות שנשאלתי – נושא התב"ע ובית הכנסת לא יידון באסיפה זו אלא
באסיפות נפרדות.
האסיפה השנתית הכללית עמוסה בנושאים ואיננו רוצים לערבב שמחה בשמחה.
מהנעשה במרכז החינוכי \ אלעד ארנון
לקראת חג אורים שמח
בשבת האחרונה התארחו אצלינו חניכי דילר מחוף השרון וקבוצת סטודנטים מחו"ל .זכינו
לתגובות מאוד חיוביות מהתפילה המשותפת וההיכרות עם אתכם/ן תושבי/ות חנתון .המון
תודה על שיתוף הפעולה
בשבת הקרובה פרשת וישלח יעקב נאבק עם המלאך ואצלינו באים להתמודד עם הזהות
היהודית וההיכרות איתנו .חניכי דילר מהרצליה ומראשון לציון .הם/ן ישתתפו אתנו
בתפילת קבלת השבת .מוזמנים להכיר מדובר בתכנית מנהיגות איכותית של בני/ות נוער
בגילאי תיכון
קבוצות רבות וטובות עתידות להגיע לבקר ולהכיר אותנו ללמוד את הזהות היהודית שלהם
דרך הסיפור הייחודי של קהילת חנתון
היכנו לסדנת כתיבה בעקבות האור
שתתקיים לקראת חנוכה במרכז החינוכי
אירוע פתוח שכולו מחווה ואווירה חמימה ויצירתית לכל מי שמעוניין/ת בקהילה פרטים
בהמשך..

קול קורא להתנדבות בצוות בונה קהילה \ לימור חלפון ,עזרא קופלוביץ ,טל סופר,
אבי לנגבהיים
מעוניינים להוביל את חנתון למקום טוב יותר? לשנות את האקלים והשיח היישובי?
להתוות המלצות לתכנית שתשפיע על חיי היומיום שלנו בחנתון?
בואו ותצטרפו לצוות בונה קהילה!
להצטרפותkh.hanaton@gmail.com :
תושבים יקרים,
חנתון שלנו נמצאת בשנים האחרונות בתהליכי צמיחה .תהליכים מסוג זה יוצרים פעמים
רבות טלטלות וחוסר איזון.
במטרה להוביל את חנתון למקום טוב יותר ומצמיח ,אנחנו מזמינים אתכם התושבים לבוא
ולעזור לקדם ביחד תהליך קהילתי יישובי ,במטרה לייצר פה סביבה חברית ונעימה
ומערכת הקשובה לצרכי הקבוצות המגוונות המרכיבות אותה ,תוך הבנת הצרכים הייחודים
השונים.
לצד הפחדים והחששות אנו מעוניינים להתכנס יחד ולהתוות לעצמנו עקרונות משותפים
ותכנית פעולה יישובית ,הנותנת מענה לכלל התושבים בישוב.
זאת במטרה ברורה לקיים כאן בחנתון חיי קהילה ייחודיים ומיוחדים התורמים ומכבדים
את כל התושבים.
לצורך כך ,אנו מוציאים קול קורא לתושבים להתנדבות בצוות בונה קהילה.
תפקידו של צוות זה יהיה להגיע להמלצות לתוכנית עבודה יישובית במבחר נושאים
נבחרים ,להציע עקרונות שינחו אותנו כיישוב ולהוביל צוותי עבודה התנדבותיים במטרה
להגיע לקידום מטרות אלה.
מתווה התכנית לתהליך הקהילתי אושר ע"י ועד הישוב ומזכירות הקיבוץ והוא ילווה
בגורמים המקצועיים מטעם אגף קהילה ורווחה במועצה – מכללת קהילה פעילה – מנהלת
המכללה ושתי יועצות ארגוניות מטעמה ,ובתמיכתה של חנה פרידמן סגנית יו"ר המועצה,
וכמובן בחן ברזלי – רכזת הקהילה.
כשלב ראשון ,תוקם קבוצה בת  20משתתפים  ,באופן מאוזן מן הקיבוץ ומן ההרחבה .אנו
מחפשים קבוצה מגוונת אשר תביא לידי ביטוי את הקהלים והדעות השונות.
קבוצה זו תיפגש לכחמישה מפגשים ,אחת לשבועיים למשך כשלוש שעות .מתוך מפגשים
אלו יווצרו צוותי העבודה על מנת להמשיך ולפעול באופן עקבי בתחומים השונים.
על חברי הצוות להתחייב:
 .1לניהול דיאלוג פתוח ומכבד
 .2למחויבות ולנוכחות בחמשת המפגשים

 .3ולאחר חמשת המפגשים ,מחויבות לשנה אחת להשתתף בצוותי עבודה שייפגשו
בקצב של כל כמה שבועות.
מעוניינים להוביל את חנתון לצמיחה?
אנא פנו במייל לחן ברזלי – רכזת הקהילה ,לצורכי הרשמה.
kh.hanaton@gmail.com
הקבוצה תחל בפעילותה בתחילת חודש ינואר.
פרטים על מתווה המפגשים בנספח.
בברכה,
עזרא קופולוביץ ,טל סופר ,אבי לנגבהיים ולימור חלפון
וכן הועדים המנהלים של היישוב והקיבוץ ,רכזת הקהילה ונציגי המועצה אשר אישרו את
התהליך וילוו אותו

מזג האויר בחנתון \ עמית פרל
בשבוע האחרון התברכנו במשקעים בכמות של  30.5מ"מ בקצב מקסימלי של  185מ"מ
לשעה )נמדד ב .(22.11
אנחנו כבר בסוף החודש וזאת הזדמנות לסכם את החודש שעבר עלינו נכון ל  29.11בערב
החודש בסה"כ היו  5ימי גשם בהם ירדו 53.3 :מ"מ אשר מהווים  73%מהממוצע החודשי
וסהכ בכל העונה ירדו  119.8מ"מ אשר מהווים  20.29%מהממוצע השנתי.
טמפרטורה מקסימלית  º29.4ומינימלית ) º7.5מורגשת מינימלית .(º6.6
משב הרוח המקסימלי שנמדד  30.6קמ"ש.
מה צפוי בהמשך? אנחנו מתקרבים לקראת כניסה רשמית לחורף אך בניגוד לכך ,בימים
הקרובים תחול התייבשות והתחממות אשר כרגע מגיע לשיא ביום שני בו כרגע צפויות
טמפרטורות סביב ה  !º30יש להמשיך לעקוב לקראת תחילת שבוע הבא.
אבל לא להתייאש החורף האמיתי אוטו מגיע ויש למה לחכות...
בגרף הבא ניתן לראות את מגמת הטמפרטורות בחודש האחרון:

אתר מזג האוויר בחנתון /http://hanaton.co.il

מהנעשה בניצני חנתון \ אירית טיסר
איזה מזל התחיל לרדת גשם....
הגשם הגיע ועמו השלוליות והבוץ .הילדים צוברים חוויות שונות מהטיולים בגשם ולאחריו.
הגשם הביא עמו לא מעט בוץ ברחבי הישוב והילדים מבקרים גם בשלוליות ומטיילים
בשבילים המבוצבצים .
הגנים הבוגרים )אלון וזית( מבקרים פעם בשבוע ביער ליד חנתון ,ביציאה לכיוון בית העלמין.
במשך כל היום הם מתנהלים ביער ,משחקים לומדים ופועלים בחוץ .החוויות הן של הילדים
והן של הצוות מהנות ומלמדות .כפי שכתבנו שאר הגנים מטיילים באורך סדיר ברחבי הישוב
ונהנים מהימים החמימים ומהימים הגשומים.
מי יתן וגשמי הברכה ימשיכו לפקוד אותנו...
ביום חמישי הבא ,כולם מוזמנים לטקס חנוכת גן זית החדש .הילדים מתכוננים ומתוכנן אירוע
נחמד ומהנה לכל מהשפחה.

משולחנה של רכזת קהילה \ חן ברזילי
תרבות:
מועדון  +50מזמין את הקהילה להופעה "היו זמנים".
ההופעה תתקיים היום ,יום חמישי ,בבית תמר בשעה20:00
כולם מוזמנים

היכונו היכונו חנוכה בפתח!

חודש דצמבר גדוש באירועי תרבות יישוביים אנא רישמו ביומנים!!!

שלום לכולם ,כאן מכינת חנתון!
אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב פאב ובמה פתוחה שייערך ביום חמישי ה21.12.17-
בבית תמר בשעה  .21:30בערב ייעלו להופיע הרכבים ויחידים מהקהילה ומהמכינה אז
מוזיקה טובה וכיף מובטחים.
אם יש לכם הרכב מנצח או שאתם
כוכבים יחידים אנחנו יותר מנשמח אם
תפנו אלינו ,תשתתפו ותופיעובנוסף ,אם
למישהו יש פסנתר חשמלי והוא מוכן
להשאיל אותו לטובת האירוע אנחנו ממש
נודה לו.
ירדן0526687921 -
שירה0506510217-

חינוך:
 שכבת מצווה :ביום שישי שעבר התכנסו בני/בנות מצווה ובחרו כל אחד את מקום
ההתנדבות שלו לשנה .בקרוב נתחיל לראות את השכבה מתנדבת במקומות שונים
ברחבי היישוב ,תורמים ונתרמים .תודה רבה לצוות התנדבות בפתח בפני השכבה
מקומות רבים וטובים.
 מועדון פתוח מרחיב את פעילותו!!!
משבוע הבא המועדון יפעל גם בימי שני בין השעות 16:30-18:30
שכבות א,ב מוזמנות להגיע למועדון הנוער בין השעות 16:30-17:30
ושכבת ג מוזמנת בשעה 17:30-18:30
מטרת המפגשים היא הכרות ,גיבוש יצירת שכבות מעורבות ביישוב .ברור לנו כי לא כל
הילדים יוכלו לקחת חלק במועדון הפתוח וכי יש חוגים בשעות אחה"צ .אנו נתחיל לפעול
ונשנה את השעות במידה ונראה כי יש צורך.
את המועדון פותחת אורטל המדב"ית.

הרצאות והצגות לשכבות השונות:
הצגה להורים וילדים שכבות ג-ה
ביום שני ה 11.12.17 -בין השעות  18:30-20:00תתקיים בחנתון הצגה בשם "תגיבו
כבר" ההצגה מיועדת להורים וילדים
המופע מציג סיטואציות של פגיעות וסכנות ברשת ובסלולר המותאמות לגיל בו מקבלים
הילדים סלולרי ,עוד בטרם פיתחו חוסן ,מודעות וכישורים להתנהלות נכונה אתו.
קפה דילמה לשכבות ו-ז
ביום ראשון ה 31.12.17 -יתקיים "קפה דילמה" בין השעות  18:30-20:00להורים
וילדים בשכבות ו-ז.
בקפה דילמה תפתח הזדמנות להורים ולילדים לדבר על נושאים בוערים בנושא גיל
ההתבגרות את הדילמות מעבירים שני מנחים מקצועיים ממכון מתבגרים.

אנא רשמו את התאריכים ביומן המפגשים חשובים ומלמדים!!

לוז דצמבר לנוער:

סיור עיד-אל-מילאד )חג המולד( בשפרעם
בסיור חג המולד נסייר בסמטאות העיר העתיקה המקושטים באורות החג ,ניכנס לכנסיות
ונהנה ממזמורי החג ,נלמד על המנהגים המקומיים ונתרשם מעץ האשוח הענק המקושט,
נבקר בחנות ייחודית המוכרת קישוטי חג.
נבקר גם בבית הכנסת הייחודי של שפרעם.

אז מתי כל זה קורה? יום אחרון של חנוכה 20.12 -
 16:00אחה"צ ברחבת הכניסה לעיריית שפרעם.
משך הסיור שעתיים  -שעתיים וחצי.
כמה זה עולה? מחיר מוזל של  40ש"ח לכל אדם מעל גיל
שלוש
ועדת תרבות תוסיף ותפנק בכיבוד.

מוזמנים להירשם בקישור .מספר המקומות מוגבל.

מועדת בית כנסת \ שירה לוין
שבת שלום!
תפילת קבלת שבת בשעה  17:30בבית הכנסת .לתפילה יצטרפו  30חניכי תכנית דילר ,שבוע
שעבר שמחנו לארח קבוצה נפלאה אשר השתתפה בשירה ובתפילה ,נהנו מאוד ומודים
לקהילתנו מאוד על האירוח.
בשבת בבוקר נתפלל שחרית בשעה  ,9:00תפילות ילדים בשעה  ,10עם שירה אנדי לילדי
הגן ועם דבי פ .לילדי בית הספר.
את ההפטרה יקרא יאיר חרזי במלאת שנתיים לבר המצווה שלו -מזל טוב יאיר  Jקידוש
באדיבות משפחת חרזי.
ב"ה נקיים  3סדנאות -סדנת גבאי.ת ,סדנת עיון תפילה ,וערב הכשרה נוסף למנחי תפילת
ילדים -אנא חזרו אלינו בפרטי להרשמה.

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 ראשון
מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר
יצירה – מאיה
שביט:
17:00- 18:30

ג'ודו – אולם
גדול
17:15-18:00

יום שלישי

יום רביעי

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

מרחב צעיר
14:30-16:30
בית תמ"ר

לימודיה

יום שני

היפ הופ
אולם גדול
16:30-19:30

בני המושבים

נוע"ם

יוגה לילדים
17:00 – 16:00

כדורסל
במגרש
16:30-18:30

16:00-17:00
חנות היד
השלישית
פתוחה

כדורגל – מגרש
16:30 – 19:00

חוג אופנים
במגרש
18:00 – 17:00
פסנתר
חדר מוזיקה
19:00 – 15:30

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

חוג קרקס
מגרש

מרחב בוגר
בית תמ"ר
18:30 – 17:30
כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
במועדון

עיצוב הגוף
20:00-21:00
ארובי
22:00 – 21:00
במועדון

17:00 -16:00
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

כושר
פונקציונלי
21:00 – 20:00
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

