
 

 

    

 
 

                                                                                             

 19.4.2009 ,בניסן יד, שישייום  .3762 מס'                                                                                           

 וחג שמח! בת שלוםש
 !לולולוקו ובמזל ט

 רותם –ורועי גלוטמן, לאילה ודידי ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד  גיל סולל

 להולדת התאומות - למיכל רוניס ואביעד אטיאס, לגלדיס ואבנר ולכל המשפחה

 ורבקה נישואי שמעוןברכות חמות ל –ליהודית אליעזר ולמשפחה 
 

 ליל הסדר  וכל הגבעות תתמוגגנה:
 באולם הספורט.  ,כמסורת נען הערב, םליל הסדר יתקיי

  .19:30הסדר יחל בשעה  ,19:00דלתות האולם ייפתחו בשעה 
  עם החוגגים באשר הם.מתרגשים 

 
 ציור בבית קירור: יאיר שביט מזמין לסטודיו

"בית  מפגש אביבי עם יאיר שביט בסטודיו 17:00-11:00,  בשעות 20-22.4ראשון שני  ,בימים שבת
 .לביקורמנים . מוזקירור"

 
 חם בתק"ם: הדיקסיג'אז 

 .20:20תחילת מופע  20:00כניסה בשעה . בפאב גיח להופעהמהרכב הדיקסי  21.4יום ראשון ב
 

  מלחמת זכות השיבה: מועדון בוקר
הקרב על בעיית  ,תספר על ספרה "מלחמת זכות השיבה"ש ,את ד"ר עינת וילף נארח 29.4ביום שני 

לאומית -קהילה הביןולדה תביעת השיבה הפלסטינית, טיפוחה בידי הד נכיצ; הפליטים הפלסטינים
 . והתפקיד המטריד של מדינת ישראל בהמשכה של המלחמה הזאת

 צוות חוג הנוער  ,להתראות                                   .  10:00-צאה בתחילת ההר ,9:30-בקפה וכיבוד 
 

 טורניר פוקר: לזכרו של אילן
נשארו מקומות אחרונים. בחדר האוכל.  4.5לזכרו של אילן חכלילי יתקיים בשבת  המסורתי קרטורניר הפו

3578103-052 לתם: וואטסאפכדאי להירשם בהקדם ב  
 

 חדשות מהארכיוןמה נשתנה: 

  התחדשנו בפינת ארכיון קטנה בחדר האוכל )בלוח המודעות של סידור העבודה לשעבר(. לאחרונה

ם של "מה נשתנה", שהשתנו ר לאורך השנים ומבחר נוסחינה הגדות נען שראו אולכבוד פסח מוצגות בפי

 להמשיך לעקוב.להתרשם וחובבי הנוסטלגיה מוזמנים  גם הם עם השנים.
 

 עד הבית :זמן אדמה
אם אתם זקוקים לאדמת שתילה לעציצים או מתחשק לכם לפנק את הצמחים עונת השתילה בעיצומה, 

מוצרים אפשר להזמין את ה עכשיושמ אנחנו שמחים לבשר לכםיכותית, בגינה בתערובת קומפוסט א
 ח, "ש 40 -ליטר אדמת שתילה  70הללו דרך הנוי, ונספק לכם עד פתח הבית באותו יום! מחיר שק 

 חג שמח ופורח מצוות הנוי                          .ח, החיוב דרך התקציב"ש 15ליטר(  25שק קומפוסט )
                                                                               

  אמץ עץ" בפעולהזמן נטיעות: "
בשבועיים  הקבע שלהם ברחבי המשק. תיוזו תקופה מצוינת להעביר חלק מהעצים הרכים לב כאןהאביב 

ת להיפרד מהעץ משפחות מאמצות שמוכנות נפשי הקרובים נקיים נטיעות בחורשות נען ובכניסה לקיבוץ.
 050-9105656ולהעבירו לבית קבע מוזמנות לפנות לאייל 

 
 
 



 יה כוסית לחיים: תודה לחיים דמיר שיצא לפנס
שנים רבות של עשייה יה לאחר השבוע התכנסנו למפגש מרגש כדי לציין את פרישתו של חיים דמיר לפנס

  :ום הרבות והטובות שנאמרבנען. כמה מבין המילי שמילא יםשורת תפקידים משמעותיציבורית ב
 ,חיים יקר"

עם ים של כוחות. עמדת מאחורי הקלעים בתהליך השינוי שעבר הקיבוץ, פעלת ועשית סדר בכל נושא אתה אדם מיוחד 
הקרקעות של נען, ניהלת משאים ומתנים בחוכמה ועם אינטליגנציה רגשית גבוהה. הכנסת סדר וחשפת כל מטר רבוע שאולי 

 טר בעלות שבלעדיך היו נעלמים מן העולם. וזה ושוכל ח ,שייך לנו
ם יודעים, וכנראה גם לא ֵידעו ואינם יכולים לשער, את גודל תרומתך לקיבוץ בעשרות שנים של פעילות ומעורבות, מתוך לא כול

  !אלפי תודותאהבה, אכפתיות ורצון אמיתי וכן להביא את נען למקום טוב יותר. 
 

 :ברור לנו על שום מהו –תודה  לומר לך ברוח החג, מתכנסים
ריכזת בשליטה אדירה את המידע לעומקו, בתחום נפיץ  ,כז הקרקעותן שלנו על המפה כמר  "על שום ששמת את פיסות הנדל

  - וקידמת את תב"ע החלפת הקרקעות הרשויותייצגת את נען מול . ורב מהמורות
 זו שבזכותה יקומו בתים איפה שפעם עמדו פרות. 

 ,ופעלת לסנכרן בין כל הגורמיםונת הכדורגל נהלת שכבתפקיד ראש מ על שום שנשאת בנאמנות
 , לילות ומים סוערים. הבאת איתך יכולת הכלה נדירה למצוא פשרות בתוך המחלוקות ימים, על פני שעות,

 .הן צצו כמו פטריות –שבפרויקט ענק וראשוני 
 ה לטווח רחוק ובהיר יירתיות עסקית וראיעל שום שהבאת איתך יכולות מו"מ בולטות, יצ

  .לטובת נען, בלב שלם, בראש מבריק ובנחישות שיודעת לשבור קירוהכל 
 ,על שום יחסי האנוש הכובשים, החיוך, המנוע הפנימי שעובד תמיד בפול גז

 .וזו תכונה יקרה מפז -אף לא טיפה של אגו ועל שום שיש בך כל כך הרבה כישורים 
 .דמה ויחי איש האפליקציות והדוחות המושלמיםיחי הקי, לעולמים  waze-ך נען על מפת העל שום שבזכות

    "אוהבים ומעריכים, מי שזכו לעבוד לצידך לאורך השנים, מאחלים לך בריאות במהרה ואושר עם המשפחה
 

 ות הניהולצו     ומחזקים אותו לבריאות איתנה, על פועלו המשמעותי מודים לחיים בשם קהילת נען אנו 
 

 הפסקת חשמל: קומותיים מרכז
לצורך עבודות )במבנים: מרגלית  16:00-8:00תהיה הפסקת חשמל בקומותיים צפון  24.4ביום רביעי 

לייבל, נדב סוקולסקי, נירה בים, יאיר פרידברג, אברהם קלוסקה, אלי פסח, דוד שגיב, אליסיה קוטלי, 
 עומר ומקלט בית כנסת.    יהודית אליעזר, עודד גינדין, גן אביב, גן 

 

לא יישלחו בדיקות . רביעי סגור, 8:00-12:00שלישי וחמישי  ,שני ,ראשון םימי: המועד המרפאה בחול
 !חג אביב שמחו בריאות בברכת. במקרים דחופים נא לפנות לצוות המרפאה .מעבדה

 

 .25.4סגורה בערב חג שני  קופת בית:
 

 תזכורות מהרווחההחירות לקבל עזרה: 
אחרים הנמצאים בקשיים וזקוקים לעזרה, מוזמנים  הנקלעים לקושי או מזהים חבר/החברים  :למי פונים

או ליעל שריד  limorevaha@naan.co.il או במייל  6931190-052 פוןיהודאי בטל-לפנות ללימור אלי
 brevaha@naan.co.ilאו במייל  5792127-052 פוןה בטלמזכירת אשכול סיעוד, בריאות ורווח

על טיפול  (2019ת מפגשים בשנ 9עד )למפגש ₪  90ניתן לקבל החזר בסך : החזרים על טיפול רגשי
ם הטיפול(. ס קליני, מטפלים בעלי תואר שני ומעלה בתחו"רגשי אצל מטפלים מוסמכים )פסיכולוגים, עו

  נו.מחוץ למשרדבתיבה זכירות או מהרווחה בשל את הקבלות ניתן לשים בתא 
או אין ספק! במידה ואתם נתקלים בתופעה מטרידה  - אם יש ספק :מניעת הטרדות מיניות בקהילה

-052רונן רחמוט , 052-8373156ריקי גרין : לאחד מחברי הצוות פנואנא  – עולה חשד מסויםש
  .יהודאי-ימור אליאו ל 2232485

לרבות מנהלת מחלקת רווחה חדשה, שתחל עבודתה בתחילת חודש  :מועצהרווחה בבחילופי תפקידים 
, מוזמנים לפנות בפנייהואתם זקוקים לעזרה  אםו 08-9274067 פוןבטל ליצור איתם קשרמאי. ניתן 

 לימור -מח חג חירות ש                                                                                           אלינו ונסייע.
 

 פרפרים ותופים פסח במעבדה:

 – מפגש חגיגי לרגל השקת ספירת הפרפרים הגדולה בישראל 16:30בשעה  21.4יום ראשון ב •
יסייע  ,מהציבור יסייע למחקר על שינויים בתפוצת הפרפרים המידע שיתקבל פרויקט מדע לאומי.

 ת. יחולקו מדריכי פרפרים.. הכניסה חופשילהבין את השפעת שינויי הסביבהו, הםעלילהגן  
 

מתופפים עם  בוקר של כיף לילדי הגיל הרך. מעגל - 12:00-10:00, בין השעות 24.4יום רביעי ב •
 .תופים מנחה סדנאות -עמרי לפידות 

 

 להשראה:  וש שורותלש
 (ז'ול רנאר)  "ת הזמנה לארוחת ערב מבלי לספק תירוץהאדם היחיד אשר חופשי באמת הוא זה שיכול לדחו"
 (ריצ'ארד באך)       "מום. וזה לא תמיד קורבן קלאם רצונך להיות חופשי ומאושר, עליך להקריב את חיי השע"

 ליאלי( נח)                          "זה סימן שאלוהים אוהב חרציות ופחות בקטע של על האשאם יורד גשם בפסח "
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