
 

 

    

 
 

 31.5.2019 ,איירב כו, שישייום  .3768 מס'                                                                                          

    שבת שלום 

 גלעד ואנהלנישואי  –ולכל המשפחה  בן אברהם לרחלי ויפתח !קולולולו מזל טוב
 

  חילופי תפקיד: ניהול העסקים בנען
תעבור האחריות לידי ניב.  1.6.19 -להעברת התפקיד מעירית שיפריס לניב רונן. החל מ הסתיימה החפיפה
שהובילה בנחישות וביסודיות תהליכים רחבים בתקופה מאתגרת, ופעלה למען נען במסירות  תודה רבה לעירית

 חדש. בהצלחה לניב בתפקיד ה .בהמשך דרכך רבה בהצלחה . מעריכים ומאחלים לךגדולה
 מילות פרידה מעירית פורסמו בדף נפרד. 

 

 רועים: האיחג שבועות
  בשדה החיטה הסמוך לבוסתן. 18:00בשעה  9.6ראשון יום יתקיים ב המסורתי טקס שבועות

לאחר הטקס יתקיים יריד יזמים צנוע בשטח מתחם העסקים: . בבוסתן 17:00הכנת זרי ראש החל משעה 
 .ול רעיהיזמים המעוניינים למכור את מרכולתם מוזמנים לפנות ולתאם מ .םיהיו פתוחי הפאב ורבקההקפה, 

 .באחריות היזם - רוקו והשארת המקום נקי ומסודר אחרייהקמת הדוכן, פשחשוב לציין 
 

יתקיים תיקון ליל שבועות קהילתי, המבוסס על כוחות מקומיים. במהלך הלילה  8.6במוצ"ש  תיקון ליל שבועות:
 שייתם.ברי קהילה עם תחומי עיסוק ועניין מרתקים, שידברו על ביכורי ענשמע הרצאות מח

 

 ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות
  .השבוע סיים דורון שרון את תפקידו כאחראי ביטוח הבריאות והפנסיה לאחר שנים ארוכות בתפקיד

 .בהמשך והנאה לך הצלחה דורון יקר, חברי נען מודים לך על שנים של מסירות, מקצועיות ואוזן קשבת ומאחלים
 : בניהולה של ורדשת אחריות מערך הכספים נושא ביטוח הבריאות והפנסיה יעבור תח

ניתן ליצור איתה קשר בטלפון נייד: . במבנה ההנהלה משרדה נמצא. תרכז ענב סוקולסקי נושא הפנסיהאת 
  n.co.ilenav@naa או במייל 2232413-052

 

בשלבים ראשונים של למידת התפקיד, ותמשיך ותקבל אהובה . ירוכז ע"י אהובה פוקס נושא ביטוח הבריאות
 .א', ב', ג': וימי הקבלה הם נזוןיבבית מוס היהאהובה ימשרדה של . תמיכה מיועצים מקצועיים של חברת מנורה

   ahuva@naan.co.il מייל  7689781-050טלפון נייד: 
 ההנחייקבלת ת החברים המעוניינים אפשרות לפנות באופן עצמאי למוקד חברת מנורה לעומדת לזכו ,בנוסף

 ורד ורעיה         לדורון על הסבלנות בהעברת הידע הרב.   מודותאנו . 03-7107957 :טלפון ,הגשת תביעותב
 

 יה שרוןהחינוך החברתי: פרידה ותודה לצב
הייתה אבן יסוד בחינוך  החדשה כפנסיונרית פעילה. צבי השבוע סיימה צביה שרון את תפקידה ויוצאת לתקופה

החברתי בנען במשך שנים רבות, הן בניהול המשרד והן כאשת צוות במרחבים. עוד ניפרד חגיגית בהמשך. 
 תודה גדולה על שנים של עשייה. בינתיים, נגיד בהתרגשות

        רבה!בהצלחה  –רכות החינוך לך סולומון לתפקידה כמנהלת המשרד המשותף של מען תכנס ליביום ראשו
 דלית וצוות החינוך החברתי                                                                                                              

 ותק חברים: עדכון
ל כל חבר נכון לסוף שנות הוותק שרישום מכתבים אישיים ובהם  50-21א לחברים בגילים בימים הקרובים נוצי

 . את נושא הוותק מרכזת מטעם המזכירות ורד איתן, וניתן יהיה לפנות לקבלת הבהרות או לערעור.  2019מאי 
 

 בנייה חדשה ועדכון התורמנהלת הדיור: 
לפי  מעדכנים את רשימת התור לדיורימים אלו אנו . ב24.5.2019ההרשמה לבנייה חדשה נסגרה בתאריך 

ונפרסם את הרשימה לחברים. במידה ויימצא לאחר בדיקת  2019נכון לסוף מאי ם במזכירות ם המצויינתוניה
 יתאפשר להם להירשם.  –הפניות למזכירות בנושאי ותק כי ישנם חברים הזכאים להירשם לבנייה החדשה 

 

של שיר הצייר והמרצה יונתן הירשפלד לרגל נעילת התערוכה  שיח גלריה עםשבת, נקיים  ,מחר: שיח גלריה
 חמוטל ודורית                                                                     .11:00שבדרון. מחכות לכם במועדון בשעה 

 

 . 21/6-ל 15/6-הן בייתקיים " ששבוע המוזיקהאולפן המוזיקה סוגר שנת פעילות ב": שבוע המוזיקה
"כשקלאסי נפגש  – 20:00בשעה  17.6יום שני , בית גליליהרכב הדיקסי בפואיה  – 17:00בשעה  15.6שבת 

 הרכבי מוזיקה קלה ברחבת חדר האוכל – 20:30בשעה  21.6יום שישי , עם ג'אז" במועדון
 

   !פטורים מתשלום כניסה –צה יגיעו ל"ביקור יבש" במתחם ולא לרחשפנסיונרים חברי נען  :עדכון מהבריכה
 

 ישן. אפשר להשאיר בגדים וציוד בארגז שבכניסה.במבנה מכון החליבה ה: עבר למיקומו החדש מחסן נזקקים
 

 . מחכים לכם, המזגן גםח עובדבעל מסך ענק. המט 21:30שבת : גמר ליגת האלופות בפאב
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 עם שגרירות הודו חונכים פינת חמד :לאומי-ןיום הסביבה הבי
שנה להולדתו של מהטמה  150ון לרגל יום זה, ולצי. לאומי-ןיציינו בעולם את יום הסביבה הבי 5.6ום רביעי יב

פרי שיתוף פעולה בין שגרירות הודו, חברת נען דן ג'יין  –גאנדי, תחנך בחורשת נקודת זינוק פינת חמד קטנה 
 .בהשתתפות נציגי החברה והשגרירות 17:00טקס צנוע לחנוכת המקום יתקיים ביום רביעי בשעה  .וקיבוץ נען

 .לייצג את נעןויער" במקום מזה שנתיים( והוריהם הוזמנו להשתתף בטקס כנית "גן וילדי גן אביב )המקיימים ת
 

הקיץ הגיע ואיתו הנחשים, במקרה של מפגש אקראי עם נחש ניתן לקרוא ליובל זהבי. אם ? : מה עושיםנחשים
אין לנסות ללכוד את הנחש בעצמכם )זה מסוכן!( ובוודאי שלא  יש לקרוא ללוכד מוסמך. -יובל אינו יכול להגיע 

מתגורר ה(, להרוג אותו )הנחש הוא חיה מוגנת!(. אנו ממליצים להתקשר למנשה פינקל )"הלוכד משוהם"
מבירור שערכנו נראה כי הוא הלוכד הקרוב ביותר לנען. הזמנת לוכד חיצוני היא בתשלום )בדרך  .במשמר דוד

לוכד משוהם נותן גם אחריות לשבוע במידה ולא הצליח ללכוד את הנחש(. עלות הזמנת לוכד ש"ח, ה 500כלל 
 . 052-2445731, הלוכד משוהם 052-6121670 טלפונים: יובל זהביחיצוני היא על חשבון החבר. 

 צוות תברואה                                                                                                  קיץ בטוח.שיהיה לכולנו 
 

ו ן חדש, עושים שיפוץ או עוברים דירה, שימלכל החברים שמתקינים מזג איסור חמור על השלכת פסולת בניין:
לא ליד הפחים הירוקים ולא בתוכם )הם נקרעים מעומס המשקל  אסור להשליך פסולת בניין ברחבי נען! לב:

(. פסולת בניין יש לפנות אך ורק בצורה מסודרת לאתר המטפל בפסולת בניין. ניתן לסגור לכךואינם מיועדים 
אשכול הבינוי  ליצור קשר עםפשר א -שאכן מפנה לאתר מסודר(, או לחלופין  )ולוודא שלכםזאת מול הקבלן 

 כמות ומורכבות הפינוי. העלות הפינוי תתומחר לפי  והתשתיות ואנו נפנה בצורה מסודרת את הפסולת מביתכם.
 

 טקס לזכרו של תדי בן ציון פוחובסקי
י בית ן ציון ּפּוחֹובסקי, במלחמת העצמאות, במשלטב-, יחול יום השנה לנפילת סגן ֵתדי5.6ביום ד', ב' בסיוון, 

סוסין, בקרב הגנה על סוללי וחוצבי דרך בורמה. תשעת הלוחמים שנפלו בקרב באותו יום, נקברו בבית הקברות 
לפי בקשת משפחתו, נשאר ֵתדי באדמת  בנען. שמונה מן הנופלים הועברו לבתי קברות אחרים למנוחת עולם.

כבר שנים  שור בדרך כלשהי עם הקיבוץ.ערכות ישראל הקבור כאן, שמעולם לא היה קנען, היחיד מבין חללי מ
בעת האחרונה למדתי להכיר את סיפורו של ֵתדי ואת סיפור משפחתו. בשבועות  שכמעט אין פוקד את הקבר.

 האחרונים הצגתי סיפור זה באתר הפייסבוק של נען.
 בטקס קצר בסקיבן ציון פוחו-, נכבד את זכרו של סגן ֵתדי18:00בשעה  ,5.6יום רביעי ביום השנה לנפילתו, 
 בטקס תשתתף בתו היחידה של ֵתדי, פרופ' עידית ְפַלַטאּו. בבית הקברות בנען.

 שמעון גת  אני מזמין את חברי נען להשתתף בטקס, לכבד את אחד מהאנשים שבדמם נפרצה הדרך לירושלים.
 

 למשה פלמן במעבדהאירוע הסרת הלוט מקיר הזיכרון מרשמים 
כך שאלתי  -" )שתמיד תהיתי אם לא חסרה שם איזו ד'( ?וא מהשלט במעבדה"פלמן? מי זה משה פלמן? הה

 כניותיה להכין קיר הנצחה למשה.ושנים, כשסיפרה לצוות בית החמרה על ת 4את שרהלה אלמוג כבר לפני 
זה, מי שהיה ממקימי הנוער העובד  כשעבר הזמן ובמסגרת פרויקט לבית החמרה, נתגלה לי סיפורו של משה

לילי וזהבי, זה שכולם מסביבי אמרו: "זה, אם לא היה נפטר בגיל צעיר ממחלה, כנראה היה היום משהו יחד עם ג
נחשפתי למרכזיות שלו בראשית נען, למנהיגות, לערכיות ולתפקיד האבהי שנטל על עצמו בראשית  גדול".

בכניסה למעבדה וגם אז  כניות ראשונות לקיר ההנצחהויבלנו משרהלה תלפני שנה ק הקבוצה. וואו! איזה איש!
נפל סופית  , באירוע בשבת,לא הבנתי לגמרי את ההתרגשות של שאר חברי ועדת שימור. רק לפני חודש

  אשרינו שזכינו להנציח את מייסדינו. .האסימון
לחינוך למדעים, בוטניקה, חיבור  הודות לתרומת משפחת פלמן, נועדה להיות מקום 1966המעבדה שנחנכה ב 

זוהי מצבתו החיה של משה פלמן, אחד החשובים בראשיתה של קבוצת נען. נפעמתי  .ים, לחקלאותלאדמה, למ
"בנען היה משה משום יוצרי בראשית. אין  –מהנאמר עליו ומדבריו שלו. בחוברת "לחברים" שיצאה לזכרו נכתב 

של המים, של  את היסוד. היה הוא בנען האיש של הקרקעות, ערך קיים בערכי החיים שמשה לא הניח לו
 הענפים החדשים, של בית התינוקות".

תודה לשותפים בעשייה של קיר הזיכרון ושל אחר צהריים מופלא שזכיתי לקחת בו חלק ושהבהיר יותר מכל: 
 לזוהר בקא                                                                     כולנו חוליה בשלשלת. ממליצה לעבור ולראות.

 

נחשפנו לקיר זיכרון  5.11בשבת , חברי נעןלצוות הניהול וללשרה'לה אלמוג, : אריאלי-מכתב ממשפחת פלמן
כילדים, הרגשנו גאווה להיכנס  משה פלמן. –ושימור המעבדה לזכרו של האבא, הסבא והסבא רבא שלנו 

רמלין במסדרונות עם ריהוט א את שם הדמות שלא זכינו להכיר. ריח הפולשיעורי טבע ומדעים, עם השלט שנוש
בשבת המדוברת, התקבצנו במקום והוצפנו, שוב, באותן  נעני שלנו.-העץ במעבדה, התקשר לסיפור המשפחתי

 התחושות מפעם. הדור הצעיר זכה לחוש ולהכיר את השורשים המשפחתיים מזווית קצת אחרת.
שיש לשמרו ולהפיח בו תנועה  שטרח והתעקש להכיר במבנה המעבדה, כמקום להודות לצוות אנו רוצים

תודה לדורית קופיט על עיצוב קיר הזיכרון ולשרה'לה אלמוג, שעמלה וחשבה על החשיבות ופינת  וחיים.
אריאלי.-ההוקרה שמנציחה את חלקו של הסבא, הנפקד בהקמת הקיבוץ ובהקמת משפחת פלמן  

, והיטיבו לבחור, לנגן ולשיר משירי והמופיעים, שהעלו טקסטים אישיים ומרגשיםס קאנו מלאי הערכה על הט
וכמובן, תודה לכל חברי נען  האהוב כל כך על המשפחה עד היום. - חבר הילדות והשותף לדרך - דוד זהבי

 תחושת השייכות זכינו לערב מרגש של געגוע לבני המשפחה שכבר אינם ולהתחדשות שהגיעו לכבד ולהיזכר.
  אריאלי-משפחת פלמן                                                                    על כל אלה אנו מודים לכולכם. לנען.


