
 

 

    

 
 

 13.12.2019 ,כסלו  טו  שישי יום  .3796 מס'                                                                                            

 שבת שלום
 

 קלפידירות:  ךשיו 
  .לחבריודירות בין הקיבוץ יוך שחוזה : השבוע התקיימה אסיפה בנושא

 ת הדיור והצעת אילה סופר.קלפי: הצעת מינהלה ביועמדו לבחיר החלטה שתי הצעות
 לן במזכירות.בההצעות נשלחו במייל וניתן לק. לחברים למי שפספס: קישור לצפייה בשידור חוזר נשלח

)מתוך  מתיר לבית אב להחזיקרמ"י המגרשים ש מספרל בקשר בהמשך לאמירות שעלו באסיפה הבהרה
, חברים זכאים יהיו זכאים לשיוך יחידת דיור אחת ללככ" (:יתופילשיוך דירות בקיבוץ או במושב ש רמ"י והלנ

 ."רש זכות לשיוך יהיה זכאי לשיוך של יותר מיחידת דיור אחתשיעל אף האמור, חבר  .בלבד
 

 . כולל 22/12עד יום ראשון  19/12תתקיים בשבוע הבא, מיום חמישי  קלפי 
 

 

 
 

 הטריים למתגייסים   ברכות
 ! מאתגר ומספק   צבאי   רות צלחה ושי דרך    –  רג ואפיק שוורץ דבלעמרי סוקלסקי, הלל פרי 

 
 

   קלפי ב משפיעים בחירות לראשות התנועה הקיבוצית: 
בשעות בספריה ן תהיה בנע קלפיה .מזכ"ל התנועה הקיבוציתתפקיד בחירות ליתקיימו  17.12ביום שלישי 

 מזהה.  ע עם תעודהבבקשה להגי אין יפויי כוח. .כל חבר קיבוץ זכאי להצביע .20:00-10:00
 

 שנה למותו 20: ערב יהודה אורן 
מבטו אמנם קשוח, אך עיניו שוחקות   ,ר ללב החםואצבעותיו של יהודה כמו מושכות חוטים של קסם, מן המנגינה יש" 

 (יפתח גוטמן)" ל יתםובעצם, אם יחדל נגן, הכ

הורה   21:30, קפה ועוגה  21:00ממשיכים את היצירה, השירה והניגון במועדון.  13.12ליל שבת הערב, 
    !ערב נפלא. רחים: רבקה זוהר ולירון לב במופע משותףאו ."ה הדרמטיתיסטוד"ומשירי ה "יודה

 .(המועדון סגור בערב זה במתכונתו הרגילה)
 (גל )ציקי  " יהודה, שלימד להאזין ולהקשיב ולא רק לשמוע, שהניח סולם של תווים לכל אחד, לטפס אל גבול השמיים" 
 

 מרתקת הרצאה ת האלמן הסדרתי: שרדה אאישה שה
אשתו לשעבר של הרוצח שמעון קופר להתלונן  איך זה לחיות לצד רוצח ולא לדעת את זה? מה הביא את

 תוכלו לקחת מהרצאה זו?שהמסר החשוב ביותר ומה במשטרה? 
להורים ותה מילדופן ור חייה יוצא הדסיפעם  תגיע אלינו שרונה בן אור 20:30בשעה  15.12ראשון ביום 

"עובדה" כנית ובת הניצולי שואה בתפקוד רגשי נמוך, דרך שלוש מערכות נישואין הרסניות ועד לחשיפת
וצו הלב האמיץ שהביאו להרשעתו של בן זוגה שהיוותה עבורה טריגר לצאת למסע בעקבות הקול הפנימי 

 .י עלויותלכיסו ₪ 30יהיה מרתק.  .לשעבר
 

 טה ציבוריתקלי  ועדתמינוי ומכרזים: 
 נבחרי ציבור לוועדת קליטה ציבורית עודנו פתוח. וארבעהיו"ר  כרז לבחירתהמזוכרים? 

 להגיש את מועמדותם. המעוניינים להשפיע ולתרום מיכולותיהם, אנו מזמינים את החברים
 

 מו עדון סרטי דוקו : הזמנה לסרט
מבצע  .19:00-התכנסות וקפה מ ."מבצע חתונה" נקרין את הסרט 19:30בשעה  17.12 ביום שלישי

את  קבוצת יהודים סובייטים מסורבי עלייהיקנו , ; תחת מסווה של טיסה לחתונה"חתונה" התחיל כפנטזיה
. טייס הקבוצה ישתלט על תא הטייס וימריא מעבר לגבול הסובייטי. הם נעצרים הכרטיסים למטוס קטןכל 

שנה, בתם של מנהיגי הקבוצה,  45לאחר  .דה במולדתימספר צעדים לפני עלייתם למטוס ונשפטים בעוון בג
הנחשבים לגיבורים  , סילבה זלמנסון ואדוארד קוזנייצוב,את סיפור הוריהקוזניצוב, חושפת -ענת זלמנסון

. םטרוריסטיסיה עדיין מכונים  בארץ ובעולם המערבי אבל ברו  
מנהיגים הבולטים של הארגון כנית חטיפת המטוס היה גם הלל בוטמן שבאותה עת היה מהובין הוגי ת

לטיסה המדוברת בעקבות המלצת ממשלת ישראל להימנע מהפעולה. ר על העליה הציוני בלנינגרד. הלל וית
עלה לארץ , 1979שוחרר בשנת הוא לאג. ונשפט לעשר שנות מאסר בגו החטיפהסיון יעם זאת, נאסר ביום נ

, מאוחר יותר עבר עם בתחום המשפטסוק חזר לע והצטרף לאשתו אווה ולשתי בנותיו בנען. בהמשך
יציאתו לגמלאות.ינה עד למשפחתו לירושלים ועבד במשרד מבקר המד  

 



 נפרדים מרכזת התרבותרות. סוף: 
בביסוס התרבות  פיםשותאנשים הבסימן תודה ל, מרעיהשל התרבות בשבוע שעבר קיימנו ערב פרידה 

ולכל השותפים שתרמו תרומת ההגברה והתאורה, על  אלגרו, –המקומית שלנו. תודה גדולה לליאור שני 
  :שכתבה מיה קסטרו להפקת הערב הצנוע והמרגש. דברים

 

 רעיה,
 כן רוחב העשייה.  –כרוחב הלב 

 מקטן עד גדול.   –יוזמת, פועלת, מושכת בעול / חולשת על כל פרט 
 ה, טוגנים,  חגים, טקסים, נתונים / מופעים, ביר

 אנשים.  –תשעים / ומעל הכול ספורט, מוזיקה, שנת ה
 רותמת, מארגנת, מנצחת / לא טומנת ידה בצלחת. 

 מסדרת, פורסת / מקפלת, עומסת.
 פועלת ביד רמה, לפני ואחרי הבמה. 

 מקימה צוותים, מזיזה כוחות / כרוח סערה על מי מנוחות.  
 צאת זמן לכל חבר.  ובתוך כל העומס, בלי מזכיר או דובר / מו

 כוחות, יתרונות / שוזרת טוב בטוב בתנועות מיומנות. מזהה איכויות, 
 עשרה שנים נפלאות.-תודה לך על ארבערעיה, 

 אוהבים אותך מאוד ומאחלים לך הרבה הצלחה בתפקיד החדש.
 

 בעיניים פקוחות: חמוטל גורן
 . 20:30, בשעה 23.12שני ום במועדון בי שוביוקרן  - "פקוחותבעיניים " – גורן של חמוטל הסרט

 

 חיסוני שפעתמרפאה: 
ילדים , חולים כרוניים: משרד הבריאות נמקד את מאמץ ההתחסנות בקרב האוכלוסיות הבאות הנחיותלפי 
, נשים הרות, אושפזו עקב דלקת ריאות בעונה הקודמתשמטופלים , +65בני , שנים 12עד חודשים  6בני 

 . מוזמנים להגיע להתחסן בהקדםמשתייכים לאוכלוסיות אלה חברי קופ"ח כללית ה .ריאותעובדי ב
  צוות מרפאת נען חורף של בריאות, בברכת                                                      . אין צורך לקבוע תור

 

 שני אירועים בדרך מוזיקלי: חנוכה
  ., במועדון17:00בשעה , לילדים, "דואו הטובות הטובות"קונצרט מונגש  - 24.12 שלישי
 .בית גליליב 20:00, יקת בארוקזדיווינה אינסינייה" במו-קונצרט קאמרי עם אנסמבל "מצו  - 26.12 יחמיש

 

  : סוגרים שנהמועדון הבוקר
ארוחת בוקר קלה  :בתוכנית. 2019אירוע חגיגי בסימן פרידה משנת לניפגש  9:45בשעה  30.12יום שני ב
   חוג הנוערצוות                 שריינו את היום.  שה.תמונת אי - אתר של תרצהאחריה מופע מחווה לשיריה ו
 

 מועצהבפורום מנען ל נציגזה לא רק ספורט: 
מקרב מחפשות את "המשוגעים לדבר"  האזורית שלנו מחלקת קידום הבריאות ומחלקת הספורט במועצה

 .ותרי בתהליך ליצירת קהילה בריאה, חזקה ומגובשתהנציגים והשותפים  שיהיויישובי המועצה, 
 מרי וידן. עליצור קשר עם מוזמן  –לקידום הספורט  מועצתיאת נען בפורום צמו מתאים לייצג עמי שרואה 

 

 הזדמנות אחרונה להרשמה :בחנוכה טיול קהילתי 
 רשם:יני מסלולים מקסימים מחכים לכם, נשאר רק לבחור ולהמשותף נוסף. שנצא לטיול  21.12ביום שבת 

א בדרך העתיקה עם תצפיות נוף מדהימות ועוד קצת היסטוריה. מסלול נוח, מנווה אילן לשער הגי .1
 8:30ה מתונה. מתאים לילדים מכיתה א' ומעלה. יציאה: כשעתיים וחצי הליכה ביריד

מסלול הליכה נוח המשלב תצפית על הנוף וסיפורים היסטוריים על קרבות  -פארק איילון )פארק קנדה(  .2
 9:00יאה: המכבי שהתרחשו באזור. יצ

 בכל גיל.למשתתף  ₪ 25ות: על .הטיול ללא כלים חד פעמיים .צהריים: ארוחה משותפת בסיום המסלולים
 .יחויבו בתשלום מלא 14.12. לאחר מכן על בסיס מקום פנוי. ביטולים אחרי  14.12 שבת הרשמה: עד

 צוות טיוליםמחכים לכם,                          .052-3578027 ר לשלוח הודעה לרמי מור או להתקשראפש
 

 .7:00-9:30 וקררק בב פתוח יהיה בולוהכ 17/12ביום שלישי : ספירת מלאי בכולבו 
 

 לכל המשפחה טבע י המעבדה: חוג
, כנית מפורסמת באתר נעןהתו .לילדיםו מבוגריםעונה שנייה של סדנאות, סיורים ופעילויות נפתחת בקרוב! ל

 דפנה, אוריה, תמר ואיילניפגש במעבדה,                     רשם. יזמנים להבפייסבוק ועל לוחות המודעות. מו
 

 

הרבה יותר משעשע לנהל שיחה עם מישהו שלא זורק לך מילים קשות וארוכות כמו " : להשראה שורה
 "השתלשלות העניינים הרגילה בנסיבות אלו היא כדלקמן", ומסתפק בכמה מילים קצרות ופשוטות כמו: 

 ( מתוך הספר "ופו היה אומר"  מילן .א.א"                                                                                            (פו "קח עוגה,


