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 שבת שלום 
 ועונת רחצה שמחה!

   
 

 בנייה: הזמנה להרצאהוון תכנ
בכיר במינהל  –אדריכל אהוד יוסטמן ה נארח להרצאה את 17:00בשעה  27/5ביום שני 

המחזיק בתיק תוכניות המתאר של הקיבוצים, ותיק התוכניות הכוללניות של  ,התכנון
 איך הרגולטור מסתכל על התכנון והבניה בקיבוץ.ממנו נשמע  המועצות האזוריות.

אבל כמובן שאין כמו לשמוע ולשאול בזמן  ,ויוקלט לשידור חוזר 900ץ בערוהמפגש ישודר 
 . יהיה מעניין לשמוע אותו.אמת

 
 ממנהלת הדיור: על החלפת מגרשים בין חברים

נענינו לבקשה שהופנתה אלינו מהציבור לבחון פתרון לשיוך בר השגה למשפחות צעירות 
מגרש לשיוך וזכאי לשייכו יוכל רר בהכוונה היא שחבר המתגו באמצעות החלפת מגרשים.

 "להחליף זכויות" עם חבר שזכאי לבנות בבנייה החדשה.
 מכתב המגדיר את כללי היסוד הראשוניים להחלפה בין שני דיירים. השבוע שלחנו במייל

 .התהליך מורכב, וחברים אשר רוצים ללמוד ולבחון אפשרות זו מוזמנים לפנות לעודד רובין

 
 ילת התערוכה של שיר שבדרוןד נעלכבו :שיח גלריה
יונתן שיר שבדרון בהשתתפותם של שיח גלריה  נקיים 11:00בשעה  1.6ביום שבת 
יונתן קיים בנען סדרת הרצאות על אמנות לפני שנים אחדות, והפעם יאיר את  .הירשפלד

 עיננו ויכוון אותנו בדיון על יצירותיו של שיר שבדרון. 
   "ח.ש 25עלות הכניסה לחברי נען 

 חמוטל ודורית ,כםאותרמחכות ל                                                                              
 
 

 במה פתוחה: ככה סוגרים שבת מנוחה
 !ערב להקות ובמה פתוחה - מ"מתחילים מסורת בפאב התק במוצ"ש הקרוב )ממש מחר(,

 .בירה במחירי קיבוץ. חיות הופעות 21:00-החל מ, 20:30פתיחת דלתות 
 .18הכניסה מגיל . גיטרה ולעלות לבמה אתכם או אפילו להביא שמועמוזמנים לבוא ל

 !נתראה בפאב
 
 

 : פראמועדון סרטי דוקו
 יום בבית החולים לחיות בר-םעל הוויית היו - "פרא" נקרין את הסרט 28.5ביום שלישי 

ום ההקרנה ניפגש לשיחה עם בת .20:00תחילת ההקרנה בשעה  בספארי ברמת גן.
 יהיה מרתק!תבואו,  הווטרינרית הראשית של ביה"ח, ד"ר אריאלה רוזנצוויג.

 
 

 קיבוצניקים למען המדינה: חומת מגן לדמוקרטיה 
, מוזמן לשלוח ל אביבבת מוצ"שמי שמעוניין להירשם להסעה מנען להפגנה שתתקיים ב

 . 054-4488745הודעה לאנטיה ירקוני 
 
 



 
 

 : מפגשי לימוד קהילתייםון ליל שבועותתיק
לילה של ערב חג שבועות בתיקון ליל שבועות הוא מנהג יהודי עתיק לפיו נשארים ערים 

זכר למעמד הר  - השחרלקבלה מחדש )באופן סמלי( עם עלות  כדילצורך לימוד התורה, 
ק צביון בליל שבועות. בשנים האחרונות לובש המנהג העתי ,לפי המסורת ,סיני שהתרחש

חדש ובקרב קהילות רבות בישראל הוא מהווה הזדמנות ללימוד, שיח ומפגש סביב מגוון 
 תחומי ידע, יצירה ותרבות. 

ס על כוחות מקומיים. את בהשראת מנהג "התיקון", נקיים בנען אירוע לימוד קהילתי, המבוס
ד במגוון תחומי בעלי ידע או ניסיון מיוח שהםמפגשי הלימוד יובילו מנחים מקהילת נען, 

עשייה ויצירה. מלבד העשרת הרוח והנפש, מפגשי הלימוד הם גם הזדמנות להיחשף למגוון 
 תחומי העיסוק והעניין הקיימים בנען ולהעמקת ההיכרות בין חברי הקהילה שלנו. 

 את האירוע נפרסם תוכנייה מסודרת של המפגשים. לקר
 .21:00, החל מהשעה 8.6ערב חג שבועות  :בינתיים שריינו לכם את הלילה

 
 

 נזהרים: מתקנים בשטח מפגן האש
ים, הוצבו מתקנים בשטח המפגן. מזכירים לילדים, להור כיתת הדר של בר המצווהלקראת 

 בקרבתם. תודה על הזהירות. לשחקאין לטפס על המתקנים בשום אופן ואין  –ולסקרנים 
 
 

 מתנדבים לעת חירום הגיל הרך: דרושים 
(, כךלעת חירום )והלוואי שלא נזדקק ל הגיל הרך יפור ההערכות במערכתכחלק מהמשך ש

לצורך קבלת הילדים בבתים ובגנים  צטרף אלינושיהיו מוכנים לה אנו קוראות למתנדבים
פנו אנא להגיע לעבודה מאזורים פגועים. המעוניינים  יוכלונשות הצוות לא  למקרים שבהם

 חמוטל ודוריתאש, תודה מר. 2265אלינו למשרד הגיל הרך: 
  

 
 בחופש בסופ"ש זה. מחליף אותו איל מזרחי. אלוני : נירמהביטחון

 
 

  שורה להשראה:
טים הם האנשים שנראים כמו פרפר כשהם שוחים פרפר. הרוב נראים כמו חולד מע"

 )ניל המציל(  "במצוקה
 
 
 
 
 


