
 

 

    

 
 

                                                                                    

 25.10.2019 ,תשרי  כו , שישייום  .3789 מס'     

 שבת שלום 
 ! מזל טוב קולולולו 

 , לראובן ולכל המשפחה  לגרסיאלה   לנישואיהם,   –למאיה ודרור לוי  
 

 לסרט נה  הזמ:  דון סרטי דוקומוע
, כניסה למועדון  19:30הקרנה תחילת  נקרין את הסרט התיעודי "גולדה".  29.10שלישי  וםבי
   יוסי ביילין. ניפגש לשיחה עם   בסוף הסרט  .19:00-מ

חודשים ספורים לפני מותה העניקה גולדה מאיר ראיון לטלוויזיה הישראלית. בתום   על הסרט: 
וכנה שמעולם לא שודרה.  שיחה אישית הקליט, ותיעד איון המשיך צוות האולפן לילומי הרצי

כשהיא מדליקה סיגריה אחרי סיגריה, דיברה גולדה בפתיחות על האירועים שעיצבו את  
מלחמת ההתשה, מחאת הפנתרים השחורים, ימי הכיבוש הראשונים   –כהונתה כראש ממשלה 

לל הסרט את  ומתנגדיה, מגוכיון נדירים ובעדויות של תומכיה  ומלחמת יום הכיפורים. בקטעי אר 
הונתה של האישה הראשונה והיחידה שהנהיגה את ישראל ובוחן כיצד הפכה מ"אם  פור כסי

 האומה" ל"אם כל חטאת".   
 

o'clock tea five :יטק מגיע להדרים יהה 
ליבנה על החיים בהייטק.  ליעד  – 17:00בשעה   30.10: ביום רביעי  סלון הדרים ממשיך לארח

   דיירי הבית, הצוות המסור, רותם ולימור                      .ו תמיד מחכים לכם עם תה ועוגיות כמ
 

 יקי גזר וות צמד רעים: מופע ל
 מופע משותף לכל ותיקי גזרהמוזמנים למופע שירה עם צמד רעים.  חברי הגיל השלישי

 . 29.10בנען ביום שלישי במועדון  ויתקיים ,והמועצה  לשוויון אזרחי   המשרד   באדיבות
 תחילת המופע.   9:00  וקפה, קל כיבוד   8:30

 

 טורניר קט רגל : נדחה בשבוע
   . 2/11 לשבת הבאהקט רגל  הטורניר חה עקב מזג האוויר הצפוי נד 

שבוע   אורחים? ה או אולפן, חטיבה, חיילים, צעירים, בוגרים תיקח את הגביע?  איזו קבוצהאז  
 מתוח. תצטרכו לבוא לראות. 

 

 יה י נגרשירותים מהבינוי:   לאשכו
אחזקה   ספק ל ימשיך אשכול הבינוימנובמבר,  יה החל י להודעה על סגירת הנגרשך בהמ

   . וידיות ותליית אביזריםהחלפת רשתות, החלפת צילינדרים  הבאים: לשירותי הנגרות
 למשרדי הבינוי להזמנה. ניתן לפנות 

 

 חוברת הדרכה  :האפליקציה הקהילתית
רים  וברת נשלחה לחב הילתית. החפליקציה הקהשבוע פרסמנו חוברת הדרכה לשימוש בא

גם דרך אתר האינטרנט של נען )חפשו בגוגל "קיבוץ נען" או פשוט  מייל וניתן להגיע אליה ב
. בתפריט האתר היכנסו למדור "הדרכה" ותוכלו להגיע  naan.org.il הקלידו את כתובת האתר

 . אייל מצליח לניתן לפנות לניר דגן או  נת האפליקציהתקלה פורסמה. לחוברת ש 
 

 אתר גם ב -חוג הנוער  
המיועד לכל הפעילויות והנושאים   , באתר האינטרנט של נען פתחנו מדור שנקרא "חוג הנוער"

. ניתן להגיע אליו דרך התפריט הראשי של האתר. המדור יהיה מסונכרן  הקשורים לפנסיונרים
ילה הנשלחות לטלפון הנייד, כך שאפשר יהיה להתעדכן בנוחות  הקהודעות ה פן מלא עםבאו

 מוזמנים לעקוב.  . מהבית במסך גדול 
 

http://naan.org.il/


 

 ולת גושית סגם בפינוי פ  חוזרים לשגרה:
אנחנו    –שבמהלכה כבר לא ידענו אם שבת או יום חול  -  חגי תשרישל אחרי תקופה משוגעת  

אין  בכל יום אחר  ק ביום שבת. רומותרת אך  לת גושית ומזכירים שהוצאת פסוחוזרים לשגרה 
 תברואה נען   ,תודה על שיתוף הפעולה          . להניח בשום פנים ואופן פסולת מחוץ לפחים 

 

 יוצאים לדרך שומרי משקל:  קבוצת  
 052-3578015מוזמנים לפנות לרחלי אנוך מחזור נוסף בנען. לפרטים  ייפתח בנובמבר 

 

   כלי המטבח חסרים החג: בשולי  
פעילות לכל המשפחה, הוצגו בחדר האוכל כלי מטבח ישנים מתוך אוסף  ת בחג נען, במסגר

עד למחרת   "סדרן העבודה"בתום הפעילות, הכלים הונחו למשמרת בחדר  .הכלים של נען
הכלים הללו אוצרים בתוכם רגעים וזיכרונות   .יםחסר  מהם בצהריים, אז התברר כי כמה 

מתבקש   -מי שלקח את הכלים  .של נען  וד ההיסטורימתקופות אחרות, והם חלק מהתיע
 מיה , תודה. (להחזירם )אפשר להניח בשקית ליד דלת הארכיון 

 

 רגע אחרייצאנו:  טיול ל
 . בהרי ירושלים נעני לטיול  ,משתתפים ממאה יותר  , יצאנו   האחרונה בשבת

תפת  שושלוחת שיירות, וסיימנו בארוחת צהריים מבבסטף ו :טיילנו בשני מסלולי הליכה
אווירה חברית, הדרכה מקצועית וארוחת צהריים    ,ן זכינו למזג אוויר מצויבאנדרטת מח"ל. 

שטרח על  לצוות ותודה גדולה  , על חוויה משותפת  והילדים החברים ה רבה לכל תוד  טעימה.
 ל, אורי ארז, רמי מור, איל מזרחי ועמרי וידן.  אקוהר ב לו, יובל גורן, זבן מניס, יוסי ש ההפקה:

 

 איפה שהלב פועם לנען:  98

אם תשאלו אותי, התרבות היא מה שרואים כשמסתכלים    אומרים שהעיניים הן הראי לנשמה.
  .עתיד יהיה מורכב היה, מורכב עכשיו וסביר שגם ב כאן ביחד.   נכון, מורכב לנען עמוק בעיניים. 

מורשת,   יצרהתרבות שיצרו אנשים, ש. רואים תרבות -אבל אם מסתכלים לנו טוב בעיניים 
 שיצרה מסורות, שיצרה צביון, שיצרה בית. 

 כחים. לא מתווקולקטיבי הטבוע עמוק בכל אחת ואחד מאיתנו. הנשמה שלנו, ועם נשמה זיכרון 
כמו במשפחות הכי טובות, רבים לפעמים, כועסים לפעמים ושואלים את עצמנו מדי  , גם אצלנו

שולחן החג, בעצב או בשמחה, מתכנסת  ביב אך ס . פעם איך יכול להיות שנולדנו למשפחה הזו
 ועמוק בלב יודעים כולם שאין מקום אחר.  המשפחה יחד, מלוכדת.

  ובאסיפה ימשיכו להתווכח. , כנית המשק תעבור בקושיו ו, תאז השיוך הוא שיוך והיורשים יירש
ן  ביום הזיכרו, ועם זאת כשיגיע ליל הסדר, הלב יפעם בהתרגשות כשנשמע את "ים השיבולים"

 קוף חזה בגאווה. לנו לז רוםיגריקוד המצנח , ועם "ראי אדמה"א ירעד הו
   אלו תמיד יזכירו לנו שהבית הוא המקום בו נמצא הלב. 

 יש לנו קיבוץ נהדר עם אנשים נפלאים. . רועי החג י לכל החברים הרבים שלקחו חלק בא תודה
  רעיה, מברכת עליכם ומודה לכם מכל הלב                                                                       

 

 
 
 

   עוד שעה לישון: שעון חורף, זוכרים? 
     . אחת אחורה  שעהמזיזים  , 2:00-ב , לראשון בין מוצ"ש

 
   שורה להשראה:

 הימים באים והולכים כמו דמויות דוממות ומצועפות ששלח מישהו רחוק וידידותי;  "
 נים להשתמש במתנות שהביאו עמם,  ממא אך הם אינם אומרים דבר, ואם אנו 

 " בדממה כלעומת שבאו ן קחים אותהם לו
 ("ותמתוך הספר "חברה ובדיד ראלף וולדו אמרסון)                                                                         

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A3+%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95+%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F%5D/1/1/0/

