
 

 

     

 
 

 7.2.2020 ,ט בש יב  שישי יום   . 3804  מס'                                                                           

  שלום שבת
 ! קולולולו   מזל טוב 

     לדנה ואמיר קסטרו, לאילת וסרג' ולכל המשפחה 

 נגה   -להולדת הבת והנכדה  
 

 אסיפה : 2020תוכנית משק 
 .20:30בשעה   16/2תתקיים ביום א' אסיפה בנושא תוכנית המשק 

 .  לחברים והיא הופצה   ,חברים לנוסח הראשון של תיקונים בעקבות הערות בוצעו תוכנית ב
 

   : עצים, פירות ואירועים:ט"ו בשבט
   9.2ראשון 

כולם  ועם" מזמין את בית הכנסת "דרכי נ - סדנת פירות יבשים מיוחדת לילדים  •
 . בחדר האוכל 17:30 , עם קריוקי שמח במיוחד.לפעילות בנושא ט"ו בשבט

" מזמין את כולם לשיר ביחד לארץ ישראל  כזה ראה וחדשצוות " - סדר ט"ו בשבט •
 . במועדון 20:00משולב בלימוד פירות יבשים ויין לבן ואדום.   חגהיפה בסדר 

 11.2שלישי 

 . בגבעת האמפי 16:00 - ילות לכל המשפחהפע  - הטמנה של פקעות בר  •
 13.2חמישי 

מפגש   -עועית הגלידה פוגשת צימוקים יפנים?"ורה כשש"מה ק  -  הפתעות בבוסתן •
 .צוות חוג הטבע של המעבדה - בבוסתן  16:00 - מיוחד בהדרכתה של תמנה

 15.2שבת  

  11:00-9:00  המשפחהבהוקרה לדוד זהבי. פעילות תחנות לכל  - בוקר של ניגונים  •
 . המשךיפורסמו בפרטים    - פרגולה בדשא חדר אוכל  / בית ניגונים/ מועדון 

תה צמחים   פעילות קהילתית עם חומרי טבע, חריו א . בבוסתן 11:30 - טקס ט"ו בשבט •
    .ופירות הדר 

 

Five O'clock Tea סלון הדרים מארח : 
 .  רק בשמיים" לא   –תתארח בסלון שלנו נעמי ברעם שתדבר על "קשת  12.2ביום רביעי 

רתיים  ו לונים, מסותפים לחיתשתף מתוך עבודתה כמורה בבית ספר קשת על החיים המשנעמי 
 ם, הצוות, רותם ולימור יהדייר                               . חם כרגילעם תה  17:00-נתראה ב ודתיים. 

 

 עכשיו גם בטלוויזיה  :האפליקציה היישובית 
  900מהיום משודרות בערוץ החל ו , היישובית הציקילוח המודעות האלקטרוני התחבר לאפל

  ניתן בשבוע האחרון. לקריאה מלאה של ההודעות צו הקהילה שהופכל הודעות  ובחדר האוכל
 להיכנס לאתר נען מכל מחשב או טלפון חכם. 

 

 מתקרב טיול קהילתי: השלישי 

  מתוכנןטיול קיבוצי מספר שלוש בסימן אביב ופריחות באזור עמק האלה ופארק בריטניה 
קיבוץ נתיב הל"ה עד   ליד  ראשון מחירבת שוכה, שלושה מסלולים: ה לבחירתכם . 7.3שבת ל

 ומתאים לילדים מכיתה א' ומעלה.  קשה יותר מהאחרים מסלול קצת לחירבת עיתרי. 
מסלול שני באזור חירבת מידרס. המסלול מעגלי וכולל ביקור במערות שבאזור. מתאים גם  

 לילדים קטנים שיכולים ללכת. 
 ילים. גהמסלול שלישי באזור תל עזקה ב"שביל הבורות והבארות". מתאים לכל 

רשמה . ה שריינו את התאריך  ארוחת צהריים משותפת באזור תל עזקה.ניפגש ל  הטיול  בסיום
 צוות טיולים נען , להתראות                                                                         בקרוב.    תיפתח

 



 

 שוברט בבית גלילי :  יקה קאמריתזהסלון למו
 בערב שכולו יצירות של שוברט.  יו קוסוגה וחברים  פנית הנפלאהגאה לארח את הפסנתרנית הי 

  –ומפורטי צ'לו, ניר ק –ויולה, צבי פלסר   –כינור, טלי קרביץ פרג    –הנגנים יהונתן בריק 
 . 19:15פתיחת דלתות בשעה  בבית גלילי. 20:00בשעה  12.2יום רביעי,  קונטרבס.

 

 רט לילדים מגיל צעיר: קונצ

  עם הזמר והנגן הרבגוני בועז דוידוף  קונצרט מונגש ומוסבר לילדים  -דון במוע 10.2שני ביום 
החיוב  לילד.  ₪  ₪ 25 מתחילים. 17:00כניסה.  16:30  .כניתו "ויוה ויוואלדי לה לה לאה" ובת

  גזר  והמועצה האזורית יקה קאמרית זהסלון למוהחינוך בנען,   מערכת               דרך התקציב.
 

 : תרופות להצלת חיים מועדון הבוקר של הגמלאים 

שירצה על   ,דוד צור ם  במועדון הבוקר של הגמלאי יתארח  10:00בשעה  17.10יום שני ב
  עד ל בה "מנכהיה יסד החברה וידוד הוא מ פיתוח תרופות להצלת חיים חברת קמהדע".  "

 בנות הצוות מחכות לכם, ר הדירקטוריון. " כסגן יו כיום מכהן  . 2015
 

 חיית תאריך ג הנוער: ד טיול חו
 התחזית הקרה.  בטיול טו בשבט שתוכנן ליום שני הקרוב נדחה עק

 

 : מצטרפים?ור הפרפרים הלאומיתתוכנית ניט
התוכנית כוללת   אזרחי לשימור המגוון הביולוגי של ישראל. -בואו לקחת חלק בפרויקט מדע

הכשרה כמנטרי פרפרים, מפגשים עיוניים, סיורים לימודיים, כנסים וסקרי מינים נדירים ברחבי  
   . , במועדון19:00בשעה  17.2 המפגש הראשון בתוכנית יתקיים ביום שניהארץ. 

נארח את אופיר תומר מאגודת חובבי הפרפרים להרצאה על ייחודיות פרפרי השפלה במפגש 
 והצגת תכנית ניטור הפרפרים הלאומית. לפרטים נוספים אפשר לפנות לאייל מצליח. 

 

 : המסיבה של השנה פורים 

 בייביסיטרים וכל מה שצריך. שריינו  . 13.3ביום שישי תתקיים מסיבת פורים של המבוגרים 
תחפושות משנה שעברה או   ששכח להחזיר. נבקש ממי להתארגן ו התחלנ :מחסן תחפושות 

  ון כיומ )מכבסה(  ותלהשאיר בשקית בכניסה למחסן התחפוש - יש לכם תחפושות לתרומהאם 
אתי מדאר    עםמחסן התחפושות, שיעשה זאת בתיאום   שירותי  אם מישהו צריך את  .גן תות

 אתי וגילתודה מראש,  .יפורסמו בקרוב שעות פתיחה המחסן ייפתח כשבועיים לפני החג,  .הלוי
 

 יצאנו לדרך : 90-תחרות לוגו שנת ה

   . יםידי מישהו מאיתנו וייבחר בתחרות נושאת פרס   יעוצב עלשילוו בלוגו לנען  90-אירועי ה
אתם מוזמנים להגיש   - אם יש לכם רעיון יפה, מצחיק, ציני, דרמטי, גרפי, שנון או פשוט מעניין

   .הצעה ולהיות חלק מהחגיגה 
נעזור לכם  מוזמנים להגיש לנו סקיצה ו ?ל לא יודעים איך לבצע אותובלכם רעיון טוב איש 

 להעביר את הלוגו לשפה דיגיטלית. 
 . בחדר האוכל או בתיבה   tarbut@naan.co.il למייל  16.3את ההצעות יש להגיש עד 

 052-3371067דורית קופיט או  054-5612206סול( גלוטמן גיל ) : שאלותל
 90-צוות שנת ה        !                                            ליצירתיים  בהצלחה, ומצפיםמתרגשים 

 

   תודה  ערב המחווה לטוביה סולמי:
 ל טוביה סולמי.  מחווה ליצירתו ופועלו ש  - בשבוע שעבר התקיים ערב שירה מקסים 

 שלמה צוברי ואביטל לוי.  שושי סהר, שאולי ברעם, - תודה רבה לצוות המארגן 
 

 תודה 
היחס החם והחברי   .לףמות אבי וו  לאחראני רוצה להודות על התמיכה והניחומים שקיבלתי 
     .אהבו לבוא אליו שוב ושוב הם  אשר   ,להורי לאורך השנים נתן להם הרגשה של בית שני

קלר והמשפחה                                                                                                               
 

אין דבר, הלחם לא יחסר    ,ולא ירדנו אל סופה  ,לא דיברנו עוד על אהבה"  שורה להשראה:
 ( אהוד מנור)   " ראשך הניחי על הכר ,מחר
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