
 

 

    

 

                                  

 21.6.2019 ,סיווןב יח, שישייום  .3771 מס'                                                                            
 

 שבת שלום 
 

  !קולולולו ,מזל טוב
 ולכל המשפחה לאילה, לשולה גנזיה  ,לנישואיהם - לטל ואבירם סופר

 

 : בסופ"ש הבאקלפי
 להצבעה בקלפי הנושאים הבאים:  ובאסיפה שהתקיימה השבוע אושר

(, מתן באשר )בן זוגה של שלומית גונן עינת פולק גונן )בת זוגו של עמרי – קבלה לחברות .1
 (, דרור חלאווה )בן זוגה של גוני גורן(.ניר סויטלמן(, אדל ניר )בת זוגו של עילם

  .: דורית שכטר שגב וליאת מאיומועמדות לתפקידהבחירה באחת מ – ושמשאבי אנ מנהלת .2
 

 .30.6עד יום ראשון  27.6תתקיים מיום חמישי  קלפי
 

 מועדון הבוקר: מארשים בקצב טוב
נארח את ירון קרשאי שידבר על מארשים וניצחונות מפורסמים.  10:00בשעה  24/6ביום שני 

חגיגה של מוזיקה  -רסמים והמלהיבים ביותר ההרצאה סוקרת את המארשים היפים, המפו
מחכות לכם, צוות הבנות                 קצבית, מהנה, מוכרת וסוחפת.                                  

 

 וגאווה: מורה להשראהברכות 
  חינוך, מדריכת מורים, מורה למתמטיקהאשת  – לוי-ענבר קמירל

 למורה מצטיינת שנבחרה  - יקהטושותפה בניהול פורום המורים למתמ
  !ךב מעריכים וגאים – ברשת בתי הספר של נעמת

  בכל תלמיד והאמונה ההשקעה ,החינוכית על העשייהגדול וד כב
  .וההצלחה המקצועית

 
 

 אחרון ודי: שבוע המוזיקה
  . בואו ליהנות!הרכבי מוזיקה קלה ברחבת חדר האוכל – 20:30בשעה  ,שישי הערב,

 

 הרצאה לגיל השלישי: ביום ראשון הקרוב בשעה 9:00 במועדון - בנושא בנקאות דיגיטלית. 
 

  ות: הודעתשתיותובינוי אשכול 
אייל מצליח מסיים בימים אלו את עבודתו בנוי. בכל נושא שקשור להדברה ותברואה  תברואה:

 .16:00-8:00פעילות: הבשעות  2842בינוי בטלפון היש לפנות למשרד אשכול  בנען
 איציק ויגאל                                .אנו מודים לאייל ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך הדרך

 

 

 יבוצע פירוק אסבסט מגג המכבסה.  13:00 -ל 8:00בין שעות  22/6בשבת  אסבסט: פירוק

הפירוק נעשה בהיתר ועל פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה. לשם כך ייסגרו כביש הכניסה 
לחניית בית גלילי )ליד הפלאפל(, כביש הגישה לכלבו )ליד חדר מכונות בריכה( ,דרך הגישה ליד 

 )הבריכה פתוחה כרגיל( הסתובב באזור המסומן בזמן הפירוק. למ יש להימנעגן תות. 
 

  .נוי. אנו זקוקים להןלמי שלקח בטעות מספרי תוכי לגיזום ענפים, נא להחזיר  דה:השבת אב

 

 

 משק החי מזמין: פתיחת קיץ

 . מה בתוכנית?19:30-17:30אירוע פתיחת הקיץ אצלנו במשק חי  25/6יום שלישי ב
 ,מתנפח ומשחקי מים מרטיבים, פינת ליטוף ואיפור פנים, תאי דגירהט קישו –פינת יצירה 

 (נען ילדי וחבריהפעילות מיועדת למחכים לכם בהתרגשות. ) .נקניקיות, שתיה וקרטיבים גםו
 משק החי צוות                                                                                                           



 
 צמוד לפאב.ה הישן ררויבית הקלמשכנו החדש מעתה מוזמנים להגיע  :עבר דירה סלקום נען

 054-6741376 אייל עומסי                 .14:30-9:30א' ב' ד' ה' בין השעות  קבלת קהל בימים
 

 לקראת שנה הבאה :חוג הטבע של המעבדה
אז מה היה  כבר השלמנו סמסטר ראשון.לא להאמין שרק לפני כמה חודשים יצאנו לדרך, ו

סיור ליקוט, סדנאות לריבוי צמחים, סיור עכבישים, סדנה להקמת גינת פרפרים, פעילות  לנו?
 . לכל המשפחה במסגרת "ספירת הפרפרים הגדולה", מפגש על נחשים ועוד

 . אנחנו יוצאים לחופשת הקיץ, ומתכוננים לשנה הבאה עם פעילויות חדשות ומפתיעותכעת 
אז זה בדיוק הזמן להצטרף לרשימת הקשר שלנו )קישור להצטרפות בקבוצת הפייסבוק של נען( 

 אייל ודפנה .                                                 ומבטיחים לעדכן אתכם בכל הפעילויות הבאות
 

ונים. התשלום במקלט ניג 9:00-12:00בשעות  25/6ביום שלישי : : יום טיפול לקלנועיות אפיקיםיום טיפול לקלנועיות אפיקים
 בשאלות ניתן להתקשר לרחלי ביבי. במזומן או בצ'ק

 

חודשים עד  10-המנוי ל מנוי לעיתון ידיעות אחרונות יומי במחיר של עיתון סוף שבוע. :עיתונים
 פרטים אצל רחלי ביבי כולל סוף שבוע וחגים., 2020מאי 

 

     

 מכתבים               

 ביקור שכבה ה' מבית ספר "שחקים" במעבדה לטבע 
במעבדה לטבע של קיבוץ נען. מטרת הסיור נועדה לחזק  'הת שעורי מדעים ביקרו כיתות במסגר

את הקשר הקהילתי בין תלמידי בית הספר ויישובי האזור. המעבדה נבחרה משום שהיא 
משמרת את תצורת כיתות המדעים "של פעם". לאחר הליכה בשמורת שחקים ובשבילי הקיבוץ 

פרה, מורה שהטבע זורם בדמה, ליוותה את כל וה וידן. עפרוקיבלה אותנו בחיבוק גדול ע
 הפעילות ותרמה לאווירה המיוחדת בביקור זה.

התלמידים עבדו בקבוצות חקר והגדירו באמצעות כרטיסי אפיון ובדיקת תכונות שונות את 
כלי עבודה מתקופת האבן שנמצאו  .הסלעים. מבנה הסלעים נבחן בהגדלה באמצעות הבינוקולר

ן, מוינו לפי שימושם.באזור נע  
הביקור ב"מעבדה מן העבר" היווה חוויה אחרת עבור התלמידים. מוצגים כגון כדים עתיקים, 

 . את סקרנותם וועורר םתוחיות מפוחלצות, שלדים, מאובנים ועוד הקסימו א
 .תודה מיוחדת לעפרה וידן

 שחקים בי"ס, נה ראובןגבי מאירוביץ ודפ, צוות מדעים שכבת ה'                                     
       

 היום הקובעהרהורים על 
 אנוכי כדוגמה:ומבקשת להפנות זרקור אל אלו החיים פה אך אינם כאחרים. 

 עד פטירתם.  –מנעוריהם חיו כאן  צעירותנו.בבצעירותם ו - לצערם ולצערנו - הורינו נפטרו
אר לא הגיעו אל . בין השאך לא זכו להרבה דברים –במפעל( תרמו  "רוזה"עבדו )אפילו על 

, ליקוט כותנה, קטיף, בציר, כרוהס אני מילדותי, כשאר ילדי המקום, עבדנו בדילול סלק יום.ה
בחדרי החולים, פעוטונים, גנים, מרחבים,  –משק החי, יציאה אל המרעה, מפעל ועוד. כשבגרתי 

 .חליבה ועגלים, בית הדר ועוד ועוד
מקומות ישוב אחרים, ולשמחתי ותודתי בו נכון, בשלבים מסוימים התנסיתי בחיים בארץ

 התקבלתי והתקבלנו תמיד בחזרה ללא בעיות.
 ולא חלק מנכסי המפעל האדירים. ,אין דירת הורים לשיוךלנו  –שלא כאחרים  – אולם

 נהנים מתגמולים אלו. -וזאת, בעת שכאלה שבקושי יודעים היכן ממוקמת נען 
 אבל שונים. ,ים ואוהבים את המקוםשנים רבות אנחנו כאן. עובדים, תורמ –אז כן 

 הגר אוקו                                                                                           זרקור. –כאמור 
 

 (נורית זרחי)  "הבחירה היא המתמטיקה של החופש"שורה להשראה: 


