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 טוב!מזל  ולקולולו
 

 גילי - להולדת הבת והנכדה –לגת ולירון פוקס, לאהובה ולכל המשפחה 

 

 דירקטוריון כלכלי: אסיפהסיכום 
באסיפה שהתקיימה אתמול התקיים דיון על נציגי ציבור לדירקטוריון הכלכלי. לא אושרה 

 העברה של חמשת המועמדים לבחירת שלושה מהם בקלפי. האסיפה החליטה שצוות מינוי
 ם וצוות הניהול יבחנו מחדש את הגדלת מספר נציגי הציבור בדירקטוריון. ומכרזי

 בהתאם להחלטה זו ייפתח מכרז חדש בשבועות הקרובים.  
 

 : ממשיכים2030נען 
ערב  .ביום שלישי התקיים ערב הסברה ראשון בנושא מבנה ארגוני ותהליך קבלת החלטות

 תודה לכל המשתתפים! .חשוב ומאיר עיניים
  מוזמנים.. בפאב , הפעםיערך מפגש נוסף ,13:00בשעה  ,שישי היום,

 :כנית המוצעת ניתן לשלוח במייל לנופר מרשקוהתייחסויות/הערות/הארות לת
nofarm@slavpro.co.il  את  ם ונבחןנשב על התייחסויותיכ לאחר תאריך זה. 12.8 שניעד יום

  צוות מבנה ארגוני וקבלת החלטות        כנית במטרה להגיע מוכנים לאסיפה.ובת ןהטמעת
 

  מה לנו ולתשעה באב?
 אחרי שני מפגשים מוצלחים ומרגשים, אנחנו סוגרים את הסדרה עם מפגש אחרון:

 וה, ביןבין חורבן לתקו – זוהר, אמיר ומאי - מפגש עם מספרי השירים - הבא מוצ"ש - 17.8
 מתחילים. 20:30קפה ועוגה,  20:00שבר לאהבה, בין ט' באב לט"ו באב. 

 וידן ועדי צפניה שוורץ , רינתבקאל זוהר                                                                  
 

 מועדון הבוקר: ילדי הלילה בסין 
יתה דוברת בתי המשפט ויועצת יהש ,כהן-תמר פולנארח את  10:00בשעה  12.8ביום שני 

 ילדי הלילה".הרומן "שם כתבה את עם פרישתו נסעה לסין ו .התקשורת של הנשיא ברק
הגבלת הילודה בסין גבתה מחיר פוליטי, חברתי ומוסרי גבוה מאוד. בנות שנולדו נשלחו לבתי 

ם ינה. הם אינכתושבי המד ואינם מוכריםננטשו ברחוב. נולדו ילדים שאינם רשומים יתומים או 
 רץ.צאת מהאבמערכת החינוך ואינם זכאים להתחתן או ל לומדיםזכאים לטיפול רפואי, אינם 

זה רקע לספר "ילדי הלילה", שנכתב לאחר שנים של מחקר בנושא הגבלת הילודה בסין 
  והשלכות החוק האכזרי הזה על סין.

ותו ובתוצאותיו ההרצאה עוסקת בסיבות לחקיקת החוק, הדרכים האכזריות לאכוף א
 על כךיר יקר עוד בהרצאה: אומנים שהביעו את מחאתם ביצירות ונאלצו לשלם מח ההרסניות.

 . בואו לשמוע.איי וויווי, האחים גאו, ליו בולין ועוד -

o'clock tea fiveהדרים מארחים : 
נו תגיע אלי 13/8ביום שלישי סלון הדרים ממשיך לארח את המפגשים הכי מעניינים באזור: 

מצעד האיוולת".  –"ברקסיט  –ה מרחיבת דעת על נושא מרתק ד"ר הילה זהבי עם הרצא
 הטוב, הרע והמכוער.  –יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי  תספר עלהילה 

   .ניפגש בחמש. אנחנו מחכים לכם עם תה ועוגיות כמו תמיד
  דיירי הבית, הצוות המסור, רותם ולימור                                                                     
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 השירותים בהדריםלנותני לדיירים: הזמנה להצטרף טיפולי בית 
רפיה, תרות, פדיקור, פיזיווקוסמטיקה, תספ –לכל נותני השירות הרלוונטיים בתחומים שונים 

אנו עורכים רשימה של מטפלים ואנשי מקצוע שמעוניינים להגיע  –טיפולים אלטרנטיביים וכולי 
 052-4572056 להדס נשמח שתפנורוצים להצטרף אתם אם ים. לטיפולי בית עבור דיירי הדר

  הדס פוקסתודה,  סוג הטיפול המוצע, משך הטיפול והעלות.  שלחו בבקשה תיאור קצר של –
 

 רץהגיל הרך: התחושות בעקבות הפרשיות ברחבי הא
 בתקופה האחרונה אנו נחשפים באמצעות התקשורת למסכת מדאיגה של התנהגות אלימה

מקרים לו, יל הרך ברחבי הארץת של הגבמסגרות שונוכלפי תינוקות, פעוטות וילדים צעירים 
התחושה היא קשה הן להורים והן לאנשי הצוות, ולצערנו היא מתעצמת  .שאין דרך לעכלם

  וקים בבניית התשתית לשנה החדשה.דווקא כעת, בזמן שאנו עס
ובהתאם לכך נשות הצוות  ,אנחנו קהילה שמאז ומעולם לוקחת אחריות על חינוך ילדיה

  ב לתהליכי החינוך בבתים ובגנים ומבינות את כובד האחריות.תשומת למגבירות ערנות ו
לחזק את אנשי הצוות, לראות אותם  –לקראת השנה חדשה מחכה אתגר חברתי נוסף 

עיניים טובות, לתת להם הרגשה של ביטחון ואמון כדי שיוכלו להמשיך לשאת באחריות ב
  הגדולה ללא פחד.

נוך הילדים שלנו יקר לליבו, להצטרף אלינו לשנת מי שחי אולי זהו הזמן המתאים לקרוא לכל
הלימודים הקרובה, בהתנדבות, בעבודה, ולחבור למאמץ לשמירה על כבוד הילד וליצירת 

 הטובים ביותר לפריחה ולצמיחה.  התנאים
חשוב לי מאוד להודות מכל הלב לנערים ולנערות )מהחטיבה הצעירה והבוגרת( שמצטרפים 

ניגוד מוחלט למה שנראה בחדשות יוצרים חוויה הומניסטית של קיץ, ובלמאמץ הזה כבר ה
  שיתוף ומשפחתיות לילדי נען.

 חמוטל, בשם צוות הגיל הרך                                                                                 

 : ואפילו השמיים כחולים יותרמקום של תרבות 
עם  –תערוכת ציורים מיוחדת במינה. הסדנה של סמדר  גלריה-במועדון בשבת נפתחה

נו מכלול הציגו בפני –נור, מיכלי אנוך ויצחק חלופ -היוצרים שרהל'ה חן, שרהל'ה שגיב, רוני די
 אישיות מעצימות. יותוציורים בשלל גוונים, עומק דקויות מזו

ת המקום קיבל א חמוטל ודורית הלבישו את הקירות בעבודות אישיות בטוב טעם; כל מיצג
 הנכון ובהשקעה מרבית.

הדשא היה ירוק יותר, השמיים כחולים יותר, העץ  –יצאתי מהמועדון עם שפת ציור חדשה 
                                                                            כל הכבוד לכל העושים במלאכה.  .י צהוב מרהיביםהפורח בלט בגוונ

 זשלומית רבהערכה,                                                                                               

 יםתודה אחרונה מהחברים הטרי
ינגר ולבני ובנות החטיבה בנשמטה תודתנו מקרב לב לישי ל מחג הבנים התרגשותהמרוב 

חיסול הערב וברוח טובה יקים, במקסימים שסייעו לנו בשמירה, בחלוקת הארטוההחרוצים 
 בני ובנות ברק וההורים                                                         וחברית לאורך כל הדרך!

 
 :לקראת טו באב להשראה

 

 ברק עידית /דגים כמו
 

 רבות שנים שאוהבים לאנשים
 .משלהם שפה
 .זה לצד זה ששוחים דגים כמו

 השפה את לשמוע ניתן לא
 .השפה בתוך

 

 ?כיצד: אותם תשאל םא
 לך יאמרו

 קרקעית יש למעמקים כי
 .לעלות רק אפשר ממנה


