
 

 

    

 
 

                                                                                                

 7.6.2019 ,סיווןב ד, שישייום  .3769 מס'                                                                                         

 וחג שמחשבת שלום 
 !לולולומזל טוב קו

 ברכות חמות – , ללאה ויצחק ולכל המשפחהלנישואיהם - איתי אברהםללנועה הראל ו  

 אסף גורן, לחגית ויובל ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכדללליאת ו
 

 חג הביכורים: תקציר האירועים
 -מ החל .פנים חדשות וסיפורים אישיים ,ערב קהילתי אינטימי ומרתק, מוצ"שב – תיקון ליל שבועות

  .(. כל הפרטים בתוכניית האירוע20:30-)פתיחת דלתות ועוגות גבינה במועדון החל מ 21:00
פנקר שעזרו -בהזדמנות זו נודה לכל המרצים שהתנדבו להשתתף באירוע ולאוריה בן מיור ולרומי גלילי

 ורעיה מיה, אייל -נשמח לראותכם, צוות התיקון  בחשיבה לאורך הדרך.
 

סמוך לבוסתן. בדרך לשדה עוצרים הבשטח החיטה  18:00ראשון בשעה יום יים ביתק - טקס שבועות
 . 17:00-מ תפעלעמדת הזרים  ,בבוסתן להכין זרים לראש

לי, רבקה )ביגודית(, מנה -קפה אור :במתחם העסקיםלאחר הטקס, יתקיים  – יריד ביכורים נעני
  .ובירה קרה "פינגר פוד" בהזמנה בפאב, דבש, עוגות אישיות, קרפ צרפתי,

 

 מהג'יפ של מנהלת הקהילה
ממיקרו  ,מתחילה להתרגל לשגרת היום המטורפת, יום אחד מכיל בתוכו נושאים רבים ורזולוציות שונות

כל זאת תוך כדי הכנת חג שבועות, בר מצווה, חיפוש  למקרו, מדיור לבריאות, לשיוך, לחינוך וכך הלאה.
מנסה ללמוד, להכיר ולזהות את  ,מנהלי הענפים והאשכולות יושבת עם. מחליפ/ה לתרבות ועוד ועוד

החוסרים, את הצרכים, את הקשיים ואת ההצלחות. משתדלת לתת מענה גם בפייסבוק ,שהפך בשנים 
 האחרונות לזירה ציבורית מרכזית )אפשר לאהוב את זה, אפשר לא, אבל זו המציאות(. 

 .( ובפייסבוקraaya@naan.co.ilואטסאפ, במייל )מזמינה את החברים לפנות ולשאול, בו בהמשך לכך,
  ל, אך בהחלט שמחה לברר וללמוד.ואמנם איני יודעת הכ

 בעתיד מתכוונת לפנות זמן מוגדר ביומן לפגישות עם החברים. 
 

 מה חדש?
תיק צח"י של נען ולהכין את התכנסנו לפני שבוע במטרה חשובה לחדש את  – צוות חירום יישובי

 בצורה הטובה ביותר להתמודדות במצבי חירום. הקיבוץ על כל מערכותיו,
ניר אלוני, אורן  :מרכז את הצוות עידו שרי, חברי הצוות. 2019צוות חדש יטפל בהתאמת המערך לנען 

נהלי האשכולות, הצוות יחל למידה ובנייה מסודרת מול מ ברנד, לירון פוקס, בן קרן ורעיה בן אברהם.
תוך מיקוד בחמישה תחומים מרכזיים: דוברות, לוגיסטיקה, רווחה, חינוך ובריאות. מי שיש לו מה 

  050-6246074לתרום בנושא מוזמן לפנות לעידו שרי: 
 

אירועי לבימים אלו נמשכות העבודות באמפי המיתולוגי שלנו ,שמתעורר לחיים ועתיד לשמש  –האמפי 
לתת מענה הולם לצרכים המשתנים ולחסוך  כדיהאוכלוסייה ההולכת וגדלה. זאת  שלנו, עבורתרבות ה

 את עלויות הקמת הבמות והשכרת כסאות לאורך השנה.
בנים של כיתת ברק, שמשנסת מותניים ונרתמת לפרויקט בכל החג  - 2019סוף יולי   :הצפי לסיום

 .הכוח. נמשיך ונעדכן על ההתקדמות
 

 שריינו ביומנים. ,9/7 בקרוב:מתכוננים ונרגשים לקראת החשיפה לציבור  – 2030צוות אסטרטגי נען 
  , רעיהחג שמח

 

 "קולנוע הדר" :תת בר המצווה הדר מציגיםיכ
מטורף )חידון אינטראקטיבי בטלפונים( בתוכנית: משחק קהוט  .בדשא חדר האוכל  19:30,שישיהערב, 

 !רןוקבואו בהמוניכם, מבטיחים גם פופ .וסרט לכל המשפחה
 

FIVE O'CLOCK TEA: הארכיון יוצא מהארון 
 הקלסרים ,הנשים שמאחורי התיקיות, נארח בסלון הדרים את 17:00בשעה  12/6ביום רביעי, 

 ן זה בטוח! מחכים לכם ומיה קסטרו. יהיה מענייאילן דגנית  – והאוצרות הגנוזים

 

mailto:raaya@naan.co.il


 דיור: סיום תפקיד יובל חלופ
 לסיים את תפקידו.  בחר יובל חלופלאחר שנים מאתגרות וארוכות בתפקיד מרכז הדירות של נען, 

תחום  - של נעןהדיור ת על שנשאת לאורך זמן כה רב במשימה הלא פשוטה במציאּוה יובל תודה גדול
ים שתהנה לאורך כל הדרך. מקוו. תודה על הרגישות, השכל הישר, והמסירות כולנונוגע בום", נפיץ "ח

  .טלפוניםומהשקט ב מהזמן שהתפנה
 במייל: הדיורמנהלת  –לעודד רובין  - לתפקיד עד למציאת מחליף - עתהכל נושאי הדיור יש לפנות מב

naan.dirot@gmail.com.    
  יורממנהלת הד ,חג שמח                       .   תפורסם בשבוע הבא רשימת הנרשמים לבנייה החדשה

 

 מאחורי הקלעים של שיחות השלום הסודיותדוקו: המועדון סרטי 
דקות ולכן נתחיל את  110נקרין את הסרט "יומני אוסלו". שימו לב, אורך הסרט הוא  11/6ביום שלישי 

 הילה מדליה.   וניפגש לשיחה עם מפיקת סרטבתום ה .19:00 . פתיחת דלתות ב19:30ההקרנה בשעה 
, הממשלה מנהלת משא ומתן מדיני בוושינגטון כבר תשעה חודשים, אך 1992השנה היא  על הסרט:

ללא פריצת דרך. ההבטחה של רבין לשלום מתרחקת. הייאוש בצד הפלסטיני עמוק, וגל אלימות שוטף 
ף( אסור על פי חוק. בניסיון אחרון “את הארץ. כל מפגש בין ישראלים לארגון לשחרור פלסטין )אש

התהליך נשלחים שני פרופסורים ישראלים ושלושה נציגים של אש"ף למפגש סודי באוסלו להציל את 
המושלגת. כנגד כל הסיכויים הם חייבים להצליח היכן שהמנהיגים שלהם כשלו. "יומני אוסלו" מביא 

למסך בפעם הראשונה את אחורי הקלעים של שיחות השלום הסודיות, מבעד ליומנים האישיים שנכתבו 
זהו רשומון פרטי ולאומי הנע בין האירועים ההיסטוריים משתתפים הישראלים והפלסטינים. בידי ה

 שעיצבו את חיינו לבין המסע האישי של אנשים שהקדישו את חייהם לתהליך השלום.
 

 ומה שביניהם ים: נמלים, כלבנוי ותברואה
גם מספר שירותים לחבר במחירים אטרקטיביים, כדי שתוכלו לשמור על גינה יפה  :מציעהנוי ענף 

 80ריסוס נגד עשבייה ₪(,  50למ"ר )מחיר מינימום לטיפול ₪  1בעונה החמה: דישון הדשא בעלות של 
אדמת שתילה שק גד מזיקים ומחלות בצמחים ועצים )יתומחר בהתאם לסוג הטיפול(, לגינה, טיפול נ₪ 
 ש"ח )עד הבית(. 15ליטר  25שק  -קומפוסט , ₪ 32ליטר  50

שימו לב לתת מים לדשא. הקיץ כבר כאן  –מי שמשקה את הדשא שלו דרך בקר פרטי או פותח ידנית 
דשא שהתייבש גבוהה מאוד ורצוי להימנע מכך. לות חידוש והדשאים שלכם מתייבשים! קחו בחשבון שע

  .₪ 40יה ואתחול המערכת לאחר החורף בעלות של במידת הצורך ניתן להזמין את הנוי לבדיקת השק
 

הדר ושיכון עולים. באזורים אלה יש לסגור  בשכונות צפון, גנים,בוצעה הדברה  השבוע: נמלת האש
יום שני משההדברה תהיה אפקטיבית. כדי יה עד ליום שני, מערכות טפטוף והמטרה ולהימנע מכל השק

 כרגיל. אנא הקפידו על ההנחיה כדי שנוכל לצמצמם את התפשטות הנמלה! להשקות ניתן 
 

בתקופה הקרובה תחול הגברה משמעותית באכיפה של נושא כלבים משוחררים  בעלי כלבים שימו לב:

במרחב הציבורי. בשיתוף עם המועצה, תהייה נוכחות מוגברת של לוכד בקיבוץ. מעבר לכך, בסיכום עם 

מונות של כלבים משוחררים ת )dogs.naan@gmail.com (וטרינר המועצה ניתן יהיה להעביר במייל

נעימות ומתשלום קנסות כבדים, -אנא הימנעו מאי .המועצה על ידיובעליו ייקנס  ,יחד עם פרטי הכלב

הקפידו לקשור את הכלבים ולנהוג לפי התקנות המחייבות, הקפידו ללכת תמיד עם הכלב כשהוא קשור 

 שיתוף הפעולה בחגורה ואל תאפשרו לו להסתובב חופשי במרחב הציבורי. תודה על

 עכבישים: סיור חוג הטבע  
הסיור  ."טיולי רדיוס"לסיור עכבישים בהדרכתו של הוד שטרלינג מחברת חוג הטבע של המעבדה מזמין 

כחצי )מתאים לכל המשפחה  ר האוכל.של חדבדשא  17:00, בשעה 11.6יתקיים ביום שלישי הקרוב, 
 050-9105656 מצליח אייל יש להירשם מראש, מספר המקומות מוגבל.. (בעים דקותשעה עד אר

 

 חוויה התודה על 

הילדים נהנו מחוויה  .לודהשכנה  מהעיר סביוןביום שלישי האחרון התארחו בבוסתן ובמשק החי ילדי גן 
רוצה להודות מקרב לב לאנשים שהיו שם,  .וכך גם הגננת והצוות שלה ,מסקרנת ומפעימה ,משמעותית

תודה  .ישי שגיא, תמנה שוער אייל מזרחי וזוהר ברעם - הסכימו וטרחו והפכו את החוויה לקסומהש
 לירון פרידברג                                                            .רבה, קבלת הפנים שלכם מחממת את הלב

 

כל אחד מאיתנו נולד למישהו שאהב אותו. גם אם ההרכב המשפחתי של כל אחד מאיתנו " שורה להשראה: 
 שונה, מקום המגורים שלנו שונה, נטייתנו המינית שונה, תפיסת העולם שלנו שונה.  שונה, האמונה שלנו

  –כל אחד מאיתנו צריך ויכול להסתכל על מי שמולנו ולזכור  נולדנו למישהו שחסרוננו ישנה את חייו לנצח.
  "החמלה שלנו גם הוא ילד של מישהו. כמו שאני ילדה של מישהו. זהו החיבור היסודי בין כולנו ושם טמון מקור

 השראה. יהי זכרה ברוך(שהיא  ן. אישה)נחמה ריבלי                                                                            
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