מס'  .3760יום שישי ,כט באדר ב'5.4.2009 ,

שבת שלום ובחירות טובות
מזל טוב!
לשני פרל ומשה נחמן ,לדרורית ומשה ולכל המשפחה להולדת הבן והנכד  -מיכאל

תוצאות קלפי
בהצבעה שהתקיימה בסופ"ש אושרה הקמת ועדת חינוך ציבורית ,וכן אושרה קבלתם לחברות של הראל גורן
ורע כהן .ברכות לחברים החדשים!
שער צפון :זמן הכרעה
באסיפה שהתקיימה ב 28/3-בנושא שער צפון (בעקבות עצומה) אושרה להעברה לקלפי הצעת ועדת ישוב,
לפיה יורחבו שעות פתיחת השער בהרשאה טלפונית ,כדלקמן:
 5:30עד  10:00 ,7:00עד  19:00 ,15:00עד  ,23:00ימי שישי ,שבת וחגים.
מול הצעה זו נבחרה לעמוד להצבעה  -מבין מספר הצעות חברים  -הצעתו של בן קרן ,לפיה שעות פתיחת
השער בהרשאה טלפונית יישארו לפי המתכונת הקיימת 19:00 :עד  ,22:00וימי שישי ,שבת וחגים.
קלפי בנושא זה ,וכן בנושא אישור המשך כהונתו של שמעון גת כיו"ר אסיפה ,תתקיים מיום שני  8.4עד יום
רביעי  .10.4נוסח טופס ההצבעה נשלח במייל.
לקראת ההצבעה על שער צפון :חלופה מול הצעת ועדת ישוב
בראייתי ,הצעת ועדת ישוב להרחיב משמעותית את שעות הפתיחה של שער צפון היא מסוכנת ושגויה .הצעד
יביא שוב לתנועה ערה ומיותרת של רכבים שאינם של תושבי נען (רכבי הסעות שונים ,משאיות ורכבים
פרטיים) .בנוסף ,החניות שתוכננו בניצב לציר זה מהוות מפגע בטיחותי משמעותי נוכח נפחי התנועה ומהירות
הנסיעה שנחזור לראות בכביש זה.
היבט נוסף  -המרחק מכביש זה לבתים הסמוכים אליו הוא מטרים ספורים בלבד! במציאות כזו ,מפגעי
הבטיחות והרעש אינם עולים בקנה אחד עם איכות חיים נורמלית בסמוך לכביש.
גם לי ברור שיש הגיון רב במתן אפשרות לצאת מנען מכוון צפון .ניתן למצוא חלופות תשתיתיות או טכנולוגיות
שונות .עם זאת ,הצעת ועדת ישוב בעת הזו להרחיב משמעותית את שעות פתיחת השער בהתבסס על הציר
הנוכחי והשער הקיים היא שגויה.
בהעדר פתרון ראוי אחר העומד על הפרק כרגע ,אני קורא לחברי נען לבחור בחלופה הקוראת להשאיר את
בן קרן
המצב הנוכחי כפי שהוא ולא לקבל את הצעת ועדת ישוב להרחבת שעות הפתיחה.
שיוך :אסיפות וקלפיות
אתמול קיימנו אסיפה שנייה בנושא שיוך דירות למשפחות חברים הגרות בדירות הראויות לשיוך ולהן פחות מ-
 15שנות ותק למועד קבלת ההחלטות המשלימות .התקיים דיון ואושרה העברה של חלופות לקלפי מול הצעת
המנהלת .נוסח טופס ההצבעה נשלח במייל.
האסיפה שתתקיים ביום שני  8.4תעסוק בנושא עקרונות קליטת חברים חדשים שהינם יורשי משפחות חברים
שהלכו לעולמם – וייבחרו הצעות שיועברו לקלפי .קלפי בשני הנושאים תתקיים מיום שישי .12.4
משולחן מנהלת הקהילה:
עם בחירתה של רעיה לתפקיד החלה חפיפה במהלכה נפגשנו ביחד עם מרבית מנהלי הפעילויות ,ונחשפנו
לנושאים שבשגרת הניהול השוטף במסגרת צוות הניהול והוועדות השונות.
החל מיום ראשון הקרוב ( )7.4ועד אחרי חוה"מ פסח ( )29.4אהיה בחופש שתוכנן מראש ,במועד זה אסיים
את התפקיד בנען באופן רשמי ,ואתחיל לכהן כמנהלת קהילה בקיבוץ גבעת חיים איחוד.
במהלך חודש מאי אמשיך ללוות לסירוגין את רעיה ואשתתף בפגישות מסוימות ,לרבות ריכוז ומעורבות בתחום
התכנון ,תפקיד שבימים אלה מתנהל מכרז לאיוש התפקיד.
המכרז לאיתור מנהל/ת לתרבות במקום רעיה מתנהל גם הוא בימים אלה .עד לאיוש התפקיד ,מקווים
שבמהרה ,מחויבת רעיה לתפקידה ,לחגים שבפתח ,ולהעברת חפיפה בתרבות לכשיאותר מחליף.
כפי שמובן זו תקופת מעבר שתידרש עבורה סבלנות וסובלנות.
אני בטוחה וסומכת שהניהול השוטף והמענה בתקופה זו יתבצע על ידי כל אחת ואחד ממנהלי הענפים בקהילה
על הצד הטוב ביותר!
בהזדמנות זו אני רוצה להביע את הערכתי מעומק הלב ותודתי על הזכות לתרום ולעבור עם כל שותפיי לניהול
ועם חברים רבים ,כברת דרך מכובדת ,כשהמטרה שעמדה לנגד עיני כל הזמן היא טובת נען ואנשיה.
שרון אולמן
אני מאחלת לרעיה הצלחה רבה בתפקיד.

מחכים לטובות ולטובים :מכרזים פתוחים
שלושה תפקידים חשובים ומאתגרים עדיין פתוחים לאיוש של חברי נען ,ואנחנו מחפשים להם מועמדים
מוכשרים ומתאימים שיוכלו לעוף איתם גבוה .מה אתם אומרים? אם רוצים לשאול או לשקול מוזמנים ליצור
קשר עם מרכזת כל מכרז :מנהל/ת אשכול תרבות  -לפנות לדורית שגב ,מנהל/ת תחום תכנון – לפנות
צוות מכרזים
לשלומית אלמוג ,מנהל/ת מש"א – לפנות למיטל מרקס .בהצלחה!
טיול חוג הנוער :מקומות אחרונים
הטיול בעקבות הארמנים בחיפה יתקיים בשני מועדים .נותרו מקומות ב .17.4 -הרשמה אצל דגנית אילן.
הרשמה לליל הסדר :אז איפה אתם בחג?
ההרשמה לליל הסדר תיסגר בחמישי  .11/4קישור לטופס ההזמנה המכוון נשלח גם ב  .smsלמי שחסר
הקישור ,מוזמן לשלוח ווטסאפ ללי .052-8892238
תורנים :עדיין חסרים .כ 4-שעות עבודה .שכר לחבר  ₪ 350ולבני שכבת הנעורים  .₪ 300לפנות לרעיה.
ספרים רבותיי :ספרים
יריד ספרים לקראת פסח יתקיים היום (שישי)  14:00-10:30ברחבת מתחם העסקים .אפשרי דרך התקציב.
בגט שמאלני ,חלה ימנית :יום הבוחר בכולבו
ביום שלישי ,יום הבחירות הכולבו פתוח בשבילכם מ 7:00-עד .12:00
• חדר אוכל סגור ביום הבחירות!
בית החמרה :עושה לכם סדר
"ארבע אחר הצהרים" בבית החמרה  -מתכוננים לליל הסדר :מי מכיר את ההגדה הנענית? כיצד ומתי נוצרה
ובמה היא שונה מההגדה המסורתית? מי הלחין את השירים? ומה חלוקת התפקידים בסדר שלנו?
נפגש ביום שני  8.4בין השעות  18:00-16:00נסתובב ונסייר בבית ובחצר בין המוצגים והסיפורים של נען
הצעירה .ב 16:30 -שיחה על ההגדה והסדר הנעניים .ב 17:00-שרים את שירי ההגדה שלנו עם דני שגב
והאקורדיון .הפעילות מתאימה לילדים מגיל גן חובה ומעלה .מוזמנים להביא את ההגדות שלכם מהבית.
17:00 o'clock tea
סלון הדרים ממשיך לארח את המפגשים הכי חמים באזור :ביום רביעי  10.4לירון פוקס ידבר על קמפיין פוליטי
– עבודת שטח ואסטרטגיה בראי הבחירות למועצה האזורית גזר .יהיה מרתק .מחכים לכם
גיוס קהילתי :זמן בוסתן
מחר ,שבת  ,6.4ייערך גיוס קהילתי בבוסתן .מוזמנים כולם  -מגדול ועד קטן  -לחוויה קהילתית בונה.
מתחילים בשעה  ,9:00סיום משוער  .11:30יש לבוא עם כובע ,בקבוק מים ומומלץ להביא כפפות (למי שיש).
הפעילות מתאימה לכל המשפחה ,נסיים עם פיתות בטאבון והרבה כיף! להתראות ,צוות קהילה בפעולה
הסלון למוזיקה קאמרית :הזמנה לקונצרט
ביום חמישי " 11.4רביעיית המיתרים פוגלר" והפסנתרנית אליזבטה בלומינה ,ביצירות מאת היידן ,שולהוף
ודבוז'אק .פתיחת דלתות  ,19:15תחילת הקונצרט .20:00
של מי אתה :כספומט
מכשיר הכספומט הנמצא בנען הוא באחריות חברת "קרן התמר" .בכל מקרה של תקלה או שנגמר הכסף
במכשיר ,יש לפנות ישירות אליהם .מספר הטלפון של החברה .03-7714777 :הניסיון מלמד אותנו כי הפניות
הישירות של החברים יעילות יותר.
תרומות מזון לקראת פסח :למעוניינים לתרום למעוטי יכולת  -ארגז לאיסוף תרומות מוצב בכלבו עד .12.4
קרנית חלופ
מוזמנים להשאיר בו מוצרי מזון יבש :אורז ,שימורים ,שמן ,יין וכולי .תודה וחג אביב שמח
דקה לבחירות :מפגש פתוח עם ח"כ עמיר פרץ ועם מזכ"ל המפלגה ערן חרמוני .יום ראשון  7/4בשעה 19:30
במועדון .על הדרך החברתית ,הכלכלית והביטחונית של מפלגת העבודה ועל הדרכים בהן ניתן וצריך
לשמור על ההתיישבות.
תודה :לעמי רוניס על היוזמה המבורכת והמפגש המרתק והמשמעותי עם אריאל קדם – עמותת אפריקה
 ,2030שבעזרת סיפוריו ותמונותיו נחשפנו לפעילות העמותה שהקים למען הילדים בקונגו.
רעיה ודלית
תודה גם לכל מי שבחר לתרום לפעילות העמותה .מי שמעוניין מוזמן לפנות לקבלת פרטים.
חורף נדיר :המודדים ברינה
במערכת החורפית האחרונה – משבת עד יום שני – ירדו בנען  52מ"מ .חורף משמח שלא רואים כל שנה.
מאז תחילת המדידות בנען עברנו רק שלוש פעמים את קו ה 900-מ"מ שנתי :בעונת  1955-6ירדו  ,914בעונת
 1991-2עם  1400מ"מ ,והשנה ( )2018-9עם  928מ"מ עד כה .לחיי המודדים ,העננים ,הפטריות והגשמים.
שורה להשראה :מה השימוש של בית אם אין לך כוכב נורמלי לשים אותו עליו? (הנרי דייוויד ת'ורו)

