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  שבת שלום

 
 ! מזל טוב 

 – ויוסי ולכל המשפחה  , לחנה  לירון ואון גולדסטין ל 
 והנכד   להולדת הבן   

 
 הכחול הגדול: יש גלים גם בבריכה סגורה 

 .מודה שלא קל בכלל להיכנע להנחיות ממשלה שרמת האמון בה נמוכה עד אפסית

 .להתיישר להנחיה הזויה ולא הגיונית בעליל ולהיכנע לה בשקטמאוד מתסכל 

 מישורים: זה קורה בשני ו .ללא מאבקמבקשת לעדכן אתכם שאנחנו לא מתכוונים לוותר 

 קיבוץ נען שותף לעתירה(. עתירה של ארגון מנהלי הבריכות לבג״צ ) .1

ת למשרד הבריאות בבקשה להחריג את הבריכות  ופנייה של המרכז למועצות אזורי .2

 .הפרטיות בישובים מבריכות ציבוריות

זה לא  ואם  , שינוילהתקדמות או  ל כל שנותר לנו בשלב זה הוא לחכות בסבלנות לתגובה,
 .גיון של הממשלהינדרש ליצירתיות אל מול האטימות וחוסר הה - יקרה 

                                                              את התשלום עבור המנויים הקפאנו עד שיתבהרו הדברים ולא ייגבו חיובים החודש.  
 רעיה                                                       נשימה עמוקה וראש מעל המים. אנחנו על זה.  

  
 

 לא משאירים בבטן מהרווחה: 
לקושי או מזהים חבר אחר הנמצא   חברים הנקלעים שאנחנו פה בשבילכם.  רוצות להזכיר לכם 

-052או ליעל מזכירת האשכול    6931190-052  בטלפוןמוזמנים לפנות ללימור    בקושי וזקוק לעזרה 
5792127  . 

  עזרה ראשונה נפשית  – ן" גם את הטלפון של עמותת ער מוסיפות כאן, בתקופה מורכבת זאת
 . 1201: אליהם ניתן לפנות באופן אנונימי ודיסקרטי –

 

יהודאי לשירותכם  -ולימור אלי 052-2232485 רונן רחמוט –  מניעת הטרדות מיניות בקהילה
אם יש  :  זכרוו   .מבטיחים לשמור על דיסקרטיות .  שנתקלתם בו מטריד    ענייןדיווח או  ,  בכל שאלה

 !  ספק אין ספק 
לנשים,    1202  פון טל) מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית    -   " תאיר " ל   ניתן תמיד לפנות גם 

 (.      לגברים 1203
  
 כללית: עברנו להרשאה פרטית חיובי קופ"ח  

 - מול קופ"ח כללית להרשאה פרטית  שעדיין לא הסדירו מעבר 62חברים מתחת לגיל 
ופות או שירותים אחרים דרך ההרשאה  רלא תתאפשר רכישת ת   ליולי  15מתאריך החל 

בו לא תכלו לקבל שירותי מרפאה  שכדי למנוע מצב  טפלו בזריזות בהרשאהאנא    הקיבוצית.
 . או לרכוש תרופות  17טופס כמו 

 איך עוברים להרשאה פרטית? 
 )בירורים כספיים( ומבקשים לעדכן הרשאת חיוב.  2* שלוחה 2700מתקשרים למוקד  •
מעדיפים למלא טופס הרשאה ידני? ניתן להגיע למרפאה בשעות הפתיחה עם כרטיס   •

 אשראי ופזית וריקי יסייעו לכן. 
 052-4204788ודפנה גונר  052-2552008פזית עזרי   -בכל שאלה  מוזמנים לפנות אלינו 

 
 



 
 

 יום הולדת 6: סורגים בכיף

   ��מורידים את הכובעקט הסריגה "סורגים בכיף", ואנחנו שש שנים לפרוי

ופריטים  חלוקה של אלפי כובעים   עד הלך והתרחב  ,זמה קטנה ופרטית ו קט שנולד אז מי פרויה
ונוער בסיכון, לבריאות הנפש,  בחורף האחרון: לניצולי שואה, לכפרי נוער  סרוגים נוספים 

ילדים חולים וילדים מצטיינים בתחומי מחקר ומדעים   , עובדים זרים ופליטים חסרי בית  
עוד. ו וכמובן לתינוקות רכים   

כך שהמקבלים את התוצרת    –עם השנים התחזקה הגישה של "ותעביר את זה הלאה" 
. ים גם הם לאחרים הסרוגה באהבה ובהתנדבות, מרחיבים את המעגל ותורמ  

שותפים נפלאים  ססגוני ומתחדש, עם מפעל חברתי זכות גדולה היא להיות חלק מ  
בתל אביב, חיפה מפעל שמקבל מראשיתו תמיכה מהקיבוץ, ופורש כנפיים בעשייה ושותפות 

ברחבי הארץ. והצפון ו  
   ." נונפלא לפגוש גם את הצבע הזה בעולמ" :חברה קרובה וכדבריה של 

   .מוזמנים להצטרף בכיף
 
 
 

 : סוף שנה מקהללי 
במוצאי שבת האחרונה התכנסנו, ילדי מקהללי וההורים, בדשא חדר המוזיקה, תוך שמירה  

   על ההנחיות, כדי להשלים את מה שלקחה לנו הקורונה.
 שנת הפעילות. שרנו ביחד ולחוד וסיימנו בהנאה את 

  אנשי החינוך החברתי, גיל סול ;ברצוננו להודות לכל מי שעזר לנו בקיום המפגש
 ללי             חופשה בריאה ומהנה. ותודה מיוחדת מאד לנדב גוטרמן המסור.  ,היודבתניקיםו
 
 

 תיקון אופניים: סדנה חדשה בנען  

להתייעץ ולקבל שירות.  שמח לצאת לדרך חדשה. מוזמנים להגיע להתרשם,   
  6121420-052סדנה חדשה במיקום הישן. רון עזרי 

 
 

 ויסלבה שימבורסקה: משוררת להשראה 

 
 הדעת הסח

 .אתמול ביקום התנהגתי לא יפה

 ,חייתי יממה שלמה בלי לשאול דבר

 .בלי להתפעל ממשהו

 ,ביצעתי פעולות שגרתיות

 .כאילו רק להן נדרשתי

נשימה, שאיפה, צעד אחר צעד, 

 ,התחייבויות

 ראבל בלי לחשוב מעב

 .ליציאה מן הבית וחזרה אליו

 עאפשר היה לראות את העולם כמשג

 .ואילו אני עשיתי בו שימוש יומיומי

 


