
 

 

    

 
 
                                                                                              
 

 27.12.2019 ,כסלו טכ שישייום  .3798 מס'                                                                                    

  וחג שמח שבת שלום
 

 

 לפי ות קתוצא: חוזי ך שיו
   נבחרה הצעת מנהלת הדיור. ו חברים 269עו האחרון הצבי קלפי שהתקיימה בסופ"שב
   . 58 –הצעת אילה סופר ל .210 –הצעת מנהלת הדיור  ל

 
 חוג הנוער: סוגרים עשור 

נפתח בארוחת בוקר   בתוכנית:  . 30.12יום שני  ב 2019  שנתמ לבוקר חגיגי לפרידה נפגשים 
 "תמונת אישה" משירי תרצה אתר.   למופע במועדון: , נמשיך 9:45-8:45חדר האוכל בפואיה 

   צוות חוג הנוער , מצפים לכם. 9:45-כניסה למועדון מ
 

 מעדכנים יומנים לישי: הגיל הש
ומפגש עם נציגי ההסתדרות בנושא המאבק לחיזוק מעמדם של   ארוחת בוקר  - 9:30בשעה  7/1

 הגמלאים בישראל. 
המעבירה סדנאות טכנולוגיות לבני הגיל   'מחשבה טובה'תת הרצאה של עמו 9:30בשעה  9/1

(. ההרצאה בשיתוף המועצה  נות ברשת, עיצוב אלבומי תמונות, סדנת סמארטפוןהשלישי )צרכ
 . 9:00התכנסות משעה  האזורית גזר. 

לכל  )ביטוח בריאות בנושאי גם בנושאי גיל שלישי וסיעוד ביתי ו  מנים לפנות אלייזמו להזכירכם 
   אהובה פוקס           .050-7689781: בטלפון  16:00-8:00א, ג ,ה בין השעות ים  בימ ( יםהגיל

 
 גלילי  משרד תכנון: נפרדים מרותי 

רותי על שנים ארוכות  ך אנו מודים להקיבוץ.  רותי גלילי סיימה את תפקידה במשרד התיכנון של 
 בתחום התיכנון הן לחברים והן לקיבוץ.  מסורו  מקצועישל שירות 

יומיים   בנען רון נמצאת   אדריכלית רון ציפורי ממשרדו של אדריכל עמוס וכמן.ה החליפה י רותאת  
תפקידה בין היתר לתת לנו שירותי תיכנון  . במשרד תכנון )מעל הכולבו()שלישי וחמישי(  בשבוע

                                                    מבקשים להגיש תוכניות בניה לוועדה המקומית.ה נקודתיים, כולל לחברים
 נמרוד זיו                                                                                                                   

 
 שיגור מוצלח :  באזורהאפליקציה הכי קהילתית 

יהיה יות ניתן תהליך הטמעת האפליקציה היישובית. בשאלות טכנבימים אלה אנו מסיימים את 
 יש לפנות למזכירות.    -הנוגע לשליחת הודעות ופרסום מידע לחברים  לניר דגן, ובכל לפנות 

 דכן. נע  –לשימוש החברים   יושלםעדיין בעבודה וכאשר  אפליקציה ירות דרך ה שהקריאות  נושא
   .ועשה זאת על הצד הטוב ביותר  ל מצליח שהתנדב לסייע בתהליך ההטמעה לאיירבה תודה  

 
 טניס שולחן: עד כאן 

לחן לפנסיונרים של  טניס שו , אחת לשבוע, חוגהספורט באולם  מקיימים  כבר תקופה ארוכה אנו 
   דמנות להנות מהחוג אצלנו בנען. הז, ושמחים על ה המועצה

  - שולחנות, רשתות, מטקות וכדורים - . אנו מדגישים כי הציוד כולו נפרץ ארון הציוד  לאחרונה
   ג בנען מותנה בשמירה עליו.ך קיומו של החוהמש, ורכוש המועצההוא 

 וונדי ברעם         לעשות כל שימוש בציוד זה ללא אישור מוונדי. אנא עזרו לנו לשמור עליו.  ין א
 
 
 
 



 
 לטיול יצאנו: והיה מעולה

לשני מסלולי טיול בחיק הטבע בעקבות   70עד  7משתתפים מגיל  150  -בשבת יצאנו כ
   ,על הפרסום וההרשמה נאה הגדולה: רמי מור מל ותרם להי שעדה לכל מתו חשמונאים. ה

 , ההדרכה המקצועית על   – יוסי שלו, יובל גורן, מורן ליבנה, עודד גרני וזהר באקל 
וצוות  ון ברק אהרונס, מושקעתהמפנקת ונקודת סיום הצהריים הארוחת  הפקתעל  –אייל מזרחי 

 ,  עזרה ראשונהונושא  מאסף כוח   – אילן פרידברגהארוחה, הכנת על  -המטבח 
הילי קרן, עלמה שביט, איה זליגמן, יולי וידן, מיקה רחמוט,   - ספיר שטרן חניכות הנוע"ל בהובלת 

 .  גב ניהולי ותקציבישנתנו   –, לגיל סול ורעיה ת הילדיםלהפע על  – ויהלי מזרחי 
 עמרי וידן                                                     , נתראה בטיול הבא,תודה רבה לכל המשתתפים

 
 

אם הרעש  הלילה יחגגו נערי החטיבה הצעירה מסיבת סופשנה. מתנצלים  :החינוך החברתי
 . על ההבנה  מראש  תודה .1:00מסיבה תסתיים בשעה יפריע. ה

 
 

 ברים שרציתי לומר: מכתבים למערכת דיש 
 

 על בחירות, בחירה וחברות 
התקיימו בשבוע שעבר, נבחר ניר מאיר, המזכ"ל המכהן,  בבחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית, ש

יום הבחירות הללו  יר ונאחל לו בהצלחה. בסופו של לתקופת כהונה נוספת. נתאחד כולנו סביב נ
גם ניר מאיר וגם ליאור שמחה הם משלנו וכל מי שהיה נבחר היה  . היו חסרות משמעות עבורנו

 עושה את המיטב לשיטתו עבור כולנו.  
האם וכיצד לאפשר לחברים לבחור באופן חברי,    -ירות הללו התקיימה בחירה נוספתבצל הבח

נו כולנו. הפסדנו בשל העובדה, שלא  המועמד שלהם. בבחירה הזאת הפסד עצמאי וחשאי את 
לא הקפדנו לפנות   ,הקפדנו לפעול מחוץ לאזור הקלפי האסור בתכלית לקיום תעמולת בחירות 

יטול המתמודד האחר ולא נמנענו מלהפוך את חדר האוכל  לחברים בנועם תוך הימנעות מב
בות יתר  לחברים רבים לחוש הפרעה והתער לאתר בחירות קולני. כל הדברים הללו גרמו 

לא ליאור וגם לא ניר יעזרו לנו אם וכאשר לא נשמור על חופש   -בבחירתם האישית. חשוב להבין
י החברות ביננו חשובה מהחברות  הבחירה והחברות בתוכנו. בואו נקפיד על כך בעתיד, כ 

עמי רוניס                                                                                           בתנועה הקיבוצית.   
 

 תגובת מירלה מקושבסקי: 
היו  ל יום הבחירות כמי שניהלה את יום הבחירות בנען ואת הקלפי, חשוב לי ליידע שלאורך כ

בסיומו של היום קיבלנו מהם מחמאות והערכה על   . קיפים ממטה ליאור שמחהבנען מש
ועה הקיבוצית ביקרה בקלפי  התנהלות למופת. כמו כן, עו"ד מטעם מטה הבחירות של התנ

.   מתנהל על פי הכללים ומחוצה לה כדי לוודא שהכול  
 

 
 "מ. מ 190מתחילת העונה: מ"מ.  60ביומיים האחרונים, עד הבוקר, ירדו  גשם:                   

 
 

 ין הלביבה לסופגניה:  בשורה להשראה 
יינו  אבל לא קרוב לקושי של לבזבז את ח  ,"לקחת בעלות על הסיפור שלנו יכול להיות קשה

על אהבה ושייכות    אבל לא מסוכן כמו לוותר , בבריחה ממנו. לחבק את הפגיעויות שלנו זה מסוכן
רק כאשר אנחנו אמיצים מספיק לחקור את  פגיעים. החוויות שעושות אותנו הכי  - ושמחה

            החשכה אנחנו נגלה את הכוח האינסופי של האור שלנו" 

 (אליתברנה בראון, ד"ר לעבודה סוצי)                                                                                                 
 

 

   . תנחומים מבית נען – במות האב –ולמשפחה  ת פרל לדרורי
18רח' הירדן ישרש,  חנה לוי בשבעה בבית יושבים    

 

 
 


