
 

 

    

 
 

 29.11.2019 ,כסלו א שישייום   .3794  מס'                                                                                        

 שבת שלום 

 חברים להנהלת קהילה ולוועד ההנהלהבוחרים  :קלפי 
  . הנושאים:)כולל( 1.12עד יום ראשון  29.11קלפי תיפתח מהיום, שישי 

מתן אגמון, רותם אוקו מבין המועמדים:  5לבחור יש  –הלת קהילה ת נציגי ציבור להנירבח .1
גרני, רמי מור, נופר מרשק, רן פרידברג, יולי שביט, רחמוט, אורן ברנד, רון גלילי לוי, עודד 

 אמיר שרון, תמר שרון.
ילן אולמן : איתמר אהרונסון, אםמבין המועמדי 9לבחור יש  –לוועד ההנהלה  בחירת חברים .2

 , ורית אפרתי קוטלי, אסף גודו, אסף גורני, אסף גינדין, איל גלס, עמרי וידן)צעיר(, ד
 ט, (, אריה סויטלמן, אורי פרידברג, דובי צפריר, אליהו רם, סמדר שבימיטל מרקס )אשל          
   פר הקולות המועמדים שיקבלו את מס 12) .סמדר שגב, אוהד שחם, קובי שילה, משה שיפמן          

 .הרב ביותר יתמנו כחברי ועד(          
 בהצלחה!שלא במהלך השבת. בבעיות טכניות בהצבעה ניתן לפנות לאילה סול. אנא השתדלו 

  

 הערכות הקיבוץ  בנייה למגורים:
ר, נערכנו כנית לבנייה בשטח הרפת לשעבכנון ובניה פסלה את התולאחר שהוועדה המחוזית לת

בינוי מתוקנת, על פי הנחייה של  במהלך הקיץ על הניסיון להריץ תוכנית. דיווחנו לתוכנית חלופית
מהנדס הוועדה המקומית היוצא. המהנדס הנכנס של הוועדה המקומית עצר אותנו, והתווה מסלול 

לזו  : הוזמנו להכין תוכנית בינוי מתוקנתאחר אשר עונה לדבריו על דרישות החוק. עיקרו של דבר
יחידות דיור  600 -ך שנגיע למגרשים לבינוי כלהציב תוספת  , ובמסגרתה2013ת המאושרת משנ

התבקשנו להכין 'תוכנית צל' לתב"ע הזו יח"ד זמניות/קטנות. וברקע תוכנית הבינוי  100-קבע, ו
 שתיות, שטחי חינוך וציבור, ושטחים פתוחים.יח"ד קבע, כולל פתרונות תנועה וחנייה, ת 800שתכיל 

בפרצלציה של המגרשים  עמוס וכמן שכבר עובד איתנו יכלעל אדריות הוטלה הכנת התוכנ
המשותפים. סקיצה ראשונה של תוכנית הבינוי הוצגה בוועדה המקומית לפני כחודש. המתכנן נערך 

למה שהצגנו, נגיע להצגה דיון  להציג גרסה משופרת בעוד כחודש. אם וכאשר נקבל אישור עקרוני
 ואישור ציבוריים. 

ה בבנדס, באסם יבניי לקבלת היתרי תנא מנים המשוער לאישור תוכנית הבינוי, שהיאהז לוח
ה. בשלב ילקראת הבני ובשכונות נוספות, הוא כשנה. מכיוון שכך, שלא בטובתנו יש לנו זמן להיערך

ה, אנחנו נמנעים מהתקשרות מחייבת עם יהול הבניהזה, כדי להותיר אופציות פתוחות לגבי שיטת וני
בתוך צוות התיכנון שלנו, גייסנו מהנדס תגבר על היעדר רקע מקצועי מתאים . בכדי להה כלשהיחבר

  נמרוד זיו                                                      שינהל את תהליך התיכנון, עד סיום תוכנית הבינוי.
 

 ערב שיתוף ציבור: איך ואם בכללכן לא  -קליטה 
 ?האם ואיך אפשר להמשיך לקלוט לחברות? בבריכהשקיימנו בייט זוכרים את ערב הדי

 . פהלאס בקרובממש מגיעה  הזו ה הבוערתיהסוגי
לוקחים . , במועדון20:30 בשעה ,3.12שי יום שלי :לערב שיתוף ציבורמזמין  2030רגע לפני, צוות 

 .בואו לשמוע ולהשמיע .אחריות על עתידנו
 

! לתקופה מאתגרת וטובה   הצלחה ת  רכ ב   –המתגייסת הטרייה  תמר עומסי  ל   
 

 

 סיום מכרז: מנהל לאשכול הבינוי , התשתיות והאחזקה
, נבחר עמרי וידן לניהול האשכול. שלושה חודשיםלמעלה משנמשך מכרז יסודי, בתום הליך   

  הצוות רוצה להודות למועמדים הנוספים שהתמודדו לתפקיד.
מכרזיםצוות         אחלים לעמרי ולכולנו בהצלחה! . אנו מ2020לינואר  1-עמרי יתחיל את תפקידו ב  

 

 ופלפלמלח  טיול חוג הנוער:
נצא לביקור במחנה המעפילים בעתלית, במרכז המבקרים "מלח הארץ" בעתלית  16.12ביום שני 

עם במוזיאון "פלפל מלח" בחדרה,  גםלוצי של מפעל הפקת המלח בארץ והמספר את סיפורו הח
 הרשמה אצל דגנית  ות.של איתן בר אור האוסף פלפליות ומלחי והמיוחד העצוםסיפורו ואוספו 

 



 והנהלת קהילה בחירת ועד ההנהלהמחשבות על 
. בסופו של יום שינוי ארגוני הוא כלי ועד ההנהלה הוא לא השינוי הארגוניהדבר החשוב בהקמת 

קחת חלק ולהשפיע ניהולי ולא מהות. הדבר החשוב הוא מספרם הרב של החברות וחברים הרוצים ל
נבחר להנהלת הקהילה ולוועד ההנהלה. מי יהיו החברים על מסע חיינו המשותף. עולה השאלה במי 

ה יותר בשל חוסר במקורות כספיים, והחברות, שיובילו אותנו בתקופה בה המסע המשותף נהיה קש
וינו בנען גופי  חוסר בדיור וחוסר בהסכמה לגבי מהות השיתוף הנדרש לעת הזו. בעשור האחרון חו

לעומק את האחריות העצומה של היות האדם שליח ניהול, שחלק מבעלי התפקיד בהם לא הבין 
וועד ההנהלה ולהנהלת הקהילה ציבור דבר שגרם לגדול בקיבוצים לדרוך במקום. אני מציע לבחור ל

רגשית(  יכולת הקשבה וחוכמת הלב )אינטליגנציה :חברות וחברים, שיש להם את הכישורים הבאים
אדם שליח ציבור, שעיקרה טובת הכלל בעיקר עבור חברים במשבר. הבנה עמוקה של היות ה

ונחישות גם  קודמת. תפיסת עולם מגובשת לגבי העתיד שלנו כקהילה שיתופית. יכולת התמדה
כאשר הציבור רועם ומתנגד. עצמאות מחשבתית מול צוות הניהול ו/או ה"פרלמנטים" המקומיים. 

רועי החיים. השכלה, ניסיון ויזמות ולא המתנה לנושאים אותם יעלו צוות הניהול או אימעורבות 
 עמי רוניס     .                                 ותפקיד ניהולי עכשווי לא יזיקו, אבל הם לא בראש הרשימה

 

 : הזמנה למפגש בוקרזה הכי  גיל השלישי ה

. 3.12ביום שלישי מוזמנים למפגש בוקר במועדון  כולכם ,היקרים הגיל השלישי וחברות לחברי

ומטפלת בשיטת מדריכת יוגה  ,מפגש עם שירלי שילה 10:00, ארוחת בוקר 9:00בתוכנית: 

נלמד על חיזוק ושיפור מערכת העיכול ונקבל טיפים שימושיים לחורף.. יורוודהא  

ולה עם אשכול הבריאות, שיתוף פעב ?. מה הפעם10:00בשעה  12.12 תאריך נוסף ליומנים:

   שימוש מושכל בתרופות.נדיה כגנסקי בנושא "ר לקפה והרצאה של דפגש יהמרפאה וקופת חולים נ

אהובה פוקס, מחכה לראותכם                                                                                             
 צביעים ומשפיעיםמבחירות לראשות התנועה הקיבוצית: 

 .מזכ"ל התנועה הקיבוציתתפקיד בחירות ל יתקיימו בקיבוצים 17.12ביום שלישי 
 ץמזכיר קיבווליאור שמחה , המזכ"ל המכהן מקיבוץ שילרניר מאיר  :מתמודדים לתפקידשני ה

   .כל חבר קיבוץ זכאי להצביע . 20:00-10:00בין השעות בספריה קלפי בנען תהיה ה .סירני נצר
 .052-2302081 ניתן לפנות בשאלות. רלה מקושבסקיאת הבחירות מרכזת מי

 

 במעבדה מעניין  ביקורעל  :הודת
ובשבילי   'שחקים'לאחר הליכה בשמורת  ביקרו כיתות ה' במעבדה לטבע של קיבוץ נען.גם השנה 

  ה.רה שהטבע זורם בדמה, וסבתא של תלמידמו - הקיבוץ קיבלה אותנו בחיבוק גדול עפרה וידן
 ה להעתיק את שיעור המדעים בנושא סלעים לסביבת לימודים אחרת, חווייתית.מטרת הסיור נועד

של  מוצגים כגון כדים עתיקים, חיות מפוחלצות, שלדים שונים, מאובנים ועוד, עוררו את סקרנותם
 סלעים. עלמעבר לנושא הלימוד  תלמידיםה

אפיון ובדיקת תכונות  וצות חקר והגדירו את מבנה הסלעים באמצעות כרטיסיהתלמידים חולקו לקב
 בנוסף, התנסו בהסתכלות דרך הבינוקולר וגילו את המבנה הבסיסי של חלק מהאבנים.. שונות

 פעילות נוספת כללה מיון של כלי עבודה מתקופת האבן שנמצאו באזור נען, לפי שימושם.
 דן שליוותה את כל הסדנה ותרמה לאווירה המיוחדת בביקור זה.תודה מיוחדת לעפרה וי

 דפנה ראובןו גבי מאירוביץ - בית ספר שחקים שכבת ה' צוות מדעים
 
 

סמסים כי כשאנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים אנחנו אנשים אוהבים אימיילים ו"שורה להשראה: 
. החלטתי שאני רוצה לשמוע רק את הצד בחרתי שלאוהייתי יכול להתקשר אליך  –רוצים שהם ידעו 

 ( ג'רי סיינפלד)                                                        שלי בשיחה. זה מה שאני חושב וסיימנו פה"
 

לכוכב לכת זה יש בעיה: מרבית האנשים שחיו עליו היו אומללים במשך " לבלאק פריידי:ועוד אחת 
רוב הזמן. הוצעו פתרונות רבים לבעיה זו, אך רובם עסקו בעיקר בתנועתן של פיסות נייר קטנות 

ל, לא פיסות הנייר הירוקות הקטנות הן שהיו ווירוקות. רעיון מוזר כשלעצמו, משום שאחרי ככלות הכ
 (מדריך הטרמפיסט לגלקסיה מתוך הספר   דאגלס אדאמס)                                                             "אומללות

 

 

במות האחתנחומים  –לאורי ישר ולמשפחה   
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