
 

 

    

 

 

 10.4.2020 ,ניסן זט שישייום  .3813 מס'                                                                                        

   שבת שלום             

   !וחג שמח               

 ! ל טוב קוקלולולו ז מ 
 

   הבן והנכד   להולדת   , ליהודית ודובי ולכל המשפחה לשמרית וענר חתואל        
 

 בן והנכד להולדת ה ויואל ולכל המשפחה,    יכל , למ עובדיהלאיילת ברקאי ויתיר        
 
 
 

  ו לדרך: יצאנרום כלכלי י צוות ח
משבר  דימה.הפנים ק אנחנו עםחשוך ובתים מוארים מאחורינו, ו ספורט ראשון עם אולם ליל סדר
 קדימה בהיבטערך יהלוכה להרים עיניים מעבר למס ,כפרטים וכקהילה ,אותנומחייב  העולמי הקורונה

 ותומחייבמענה  ותרשדוהן   הן מיידיות. על כולנו החבריםו נען כקיבוץעל  כלכליותההשפעות ה. כלכליה
 .עהתוך כדי תנו צעדינו את לחשבו, תאם להתפתחויותהבפעול לאותנו 

ו לסייע רום כלכלי שתפקידיועד ההנהלה על הקמת צוות חהחליט  השלכות המשבר,כדי להתמודד עם 
  .עת הזובלנהל את נען לבעלי התפקידים 

כנית עבודה ות בנינו .שבועכלפני  לנו לעבודהתחברור( והתכנסנו )בזום,  ,החדשצוות האנו, חברי 
תמונת  ;שימושיםבמקורות והשינויים ב :השונים יםבנושא צוותי משנה גיבשנו , ועל בסיסהראשונית
 . קרן הברזל ;יזמים ועצמאיים ;תזרים מזומנים ;ן בגיל העבודהשל כל חברי נע תעסוקהסטטוס ה

 נגבש לפיהש עדכניתכוללת ותמונת מצב צייר , ויחד לנתוניםאת ה, לאסוף ולנתח למפות תפקיד הצוותים
  .פעולהצעדי להמלצות 

 .לוועד ההנהלה ההמלצותאפריל את במטרה להגיש במהלך  מרץעובדים ב ותי המשנההצוות וצוחברי 
  .החלטות המדינהמהנגזרת מהמצב וותהליכים שיעזרו בהתנהלות כלים  אנו עוסקים בבנייתבמקביל 
 נשמח לשמוע.  .בכל שאלה או רעיון אלינולפנות  מוזמנים בהמשך.אתכם שתף לעדכן ול מבטיחים
  בהצלחה לכולנו,תשכחו! שמרו על עצמכם ואל  –ונען זה בית , חג שמח

  אמיר שביט, ,, אורן אנוך, רון גלילי , עדי שרון רן ורדי חברי צוות חירום כלכלי:                         
 ניב רונן, ורד איתן, רעיה בן אברהם, נמרוד זיו, דורית שגב, , סמדר שביטאייל גלס                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ת. עו. צפו להפת20:00-החל משידורים חיים  15/4ברביעי הקרוב : הרדיו שלכם - גלי נען

 

ם כדי בהקד עליהם. אנא עברו 12/4 ביום ראשון אליכם יישלחו של חודש מרץ דפי התקציב: תקציבים
 . עד יום שני לאורית ברקאי תיקונים ניתן להעביר שנספיק לתקן אם נפלה טעות. 

 

ידיעות אחרונות החליטו לסגור לצערנו  –כל אוהבי "ידיעות הקיבוץ" ללידיעת מנויי ידיעות אחרונות ו: עיתונים
   .הקיבוצית לתנועה עיתון חדשבפורמט אחר צא לאור . מקווים שבעתיד ימוסף הקיבוציאת ה

 
  מקנדה מכתב מעבר לים: טל רגב

 

 ,משפחת נען היקרה

 ? נשתנה מה
 ,לוןהח דרך החוצה מביט אני

 , משונה הרגשה בלב
 , זורחת עדיין השמש

 ? נשתנה מה אז
 ,שאלות שישאלו בנים ארבעה במקום קירות ארבעה

 , חכם אני ואם
 . בבית שארא אני
 ? השנה נשתנה מה

 , הלילות מכל  יותר קצת נשתה אולי
 ,הקללות כל את רם בקול נקרא אולי

 , האימהות כל את  ונהלל ונשיר
 .האבות כל את ונשבח

 ,הערוך השולחן על אוכל יותר ארשיי אולי
 ,בשבילו ניםמוכ היין וכוס הכיסא

 !ברוך שמו ויהי
 ,שהשנה הרגשה יש
 . השתנה לוהכ
 , זאת  למרות אך
 , החוצה מסתכל אני

 ע הגי שאביב ורואה
 ,בא ופסח
 .בסדר ויהיה

 ,בהגדה נקרא הזה הלילה
 .גדיא חג  ונשיר
 .שיש מה ועל ,החופש על נודה

 ,דלב לא שאנחנו זה לע
 .המכה  מול נתמודד וביחד 

 , לחירות צאנ וביחד
 .ממצרים יצאו שאבותינו כמו

 ?יודע מי אחד
 ! יודע אני אחד
          !כאחד כולנו

 

   !שמח פסח

 
 
 
 
 

 
 

   חותהאבמות  –ולמשפחה  למיכל ברקאי 
 

 האב במות  –ולמשפחה לליאן רביד 
 

 מכל בית נעןתנחומים 
 

 


