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שבת שלום
מזל טוב קולולולו!
לשקד קרן ועמרי שאשא ,לברניס ואילן ולכל המשפחה – להולדת הבן והנכד
לגל פרידברג ומורן כוכבא ,לעדנה ,לרותי ואפרים ולמשפחות ,להולדת הבן והנכד  -ארי

אסיפה :מתווה בנייה ודירקטוריון כלכלי
אסיפה תתקיים ביום שני הקרוב  5.8בשעה  .20:00על סדר היום:
 .1דיון בערעור קבוצת חברים על מתווה הבנייה המרוכזת עליו החליטה מנהלת הדיור ופרסמה.
 .2בחירת חברים לדירקטוריון הכלכלי – המועמדים :אליהו רם ,נדב סיני ,נמרוד וידן ,עדי שרון ,רן ורדי.
נען  :2030ממשיכים
צוות נען  2030ממשיך במלוא הקיטור קדימה .התהליך יתמקד בשלושה חלקים:
גודל הקיבוץ והקליטה" ,הקיבוציות שלנו"  -אורחות החיים ,השותפות והפיתוח העסקי ,המבנה הארגוני.
בנושא י גודל הקיבוץ וקליטה וברמת הקיבוציות שלנו נעסוק בשבועות ובחודשים הקרובים.
כעת אנו מביאים לקדמת הבמה את נושא שהבשיל ראשון :השינויים וההתאמות במבנה הארגוני של נען ,בין
השאר בשל הצורך הדחוף והחוקי לבחור ועד הנהלה לקיבוץ וכמובן ייעול הכרחי במנגנון קבלת ההחלטות
ועוד .בשבוע הקרוב יתקיימו שני מפגשי שיתוף ציבור בהם נסביר את ההצעה ואתם תוכלו להגיב ולשאול
שאלות .מי שלא היה מעורב עד עכשיו ,זו ההזדמנות️!
היום נשלחה אליכם חוברת מפורטת על המבנה המוצע ,ותהיה לכם האפשרות להעמיק.
באמצע אוגוסט אנו מעוניינים לקיים אסיפה בנושא .מפגשים בנושא המבנה הארגוני :יום שלישי 6/8
בשעה  20:30במועדון ,יום שישי  9/8בשעה  13:00בפאב .נשמח לראותכם מעורבים.
עסקה סולארית יוצאת לדרך
ההחלטה על העסקה הסולארית והחלפת הגג באולם עברה בקלפי בתחילת השבוע ואנחנו יוצאים לדרך.
התנעה מול היועץ תתקיים בתחילת השבוע .בחירת קבלן להחלפת גג האולם ספורט וההחלפה מתוכננת
עד  1.9ובהמשך ימוקמו עליו הלוחות הסולאריים .אנו כמובן נשמור בכול עת על תצורת הגג ,המראה
החיצוני והקונסטרוקציה הפנימית .שנתחדש.
גאווה מקומית וברוך השב!
איתי שכטר (בן זוגה של דורית שגב) נחת השבוע בארץ עם משלחת התעשייה האווירית .גאים
בך איתי על תרומתך החשובה להצלחת הניסוי פורץ הדרך של "חץ  "3באלסקה.

משולחן צוות מינוי ומכרזים
ניהול התרבות :בשעה טובה נבחרה גיל סול כמנהלת אשכול התרבות .גיל תחל חפיפה מספטמבר הקרוב
ותחליף את רעיה החל מנובמבר .רעיה תלווה את גיל ותהיה לצידה ולעזרה ככל שתצטרך .בהצלחה!
הקמת ועדת חינוך :אנו פועלים במרץ לאיוש נציגי הציבור ולאיתור יו"ר לוועדת חינוך .לאור מיעוט הפניות
שהגיעו לתפקיד היו"ר אנו מאריכים את משך המכרז .מזמינים את מי שמעוניין להציע את עצמו או שמעוניין
להמליץ על חבר/ה מתאימים לפנות לאחד מחברי הצוות :מיטל מרקס ,דורית שכטר ,שלומית אלמוג.
דוח ביקורת :פרויקט שכונת הכדורגל
דוח ביקורת בנושא ניהול פרויקט הבנייה בשכונת הכדורגל נשלח במייל .מי שזמנו או סבלנותו (או שניהם)
קצרים  -מוזמן לדלג ישר לסיכום ולריכוז הממצאים וההמלצות בעמודים האחרונים.
עותק מודפס אפשר לבקש ולקבל במזכירות.
תזכורת :טפסי  106לשנת 2018
לחברים שעדיין לא העבירו את טופס  106ואת תלוש השכר של דצמבר – אנא הזדרזו .אנחנו מחכים להם.
אפשר להעביר במייל לאורית ברקאי  orit@naan.co.ilאו להביא להנהח"ש.

מועדון גלריה :פתיחת תערוכה
מחר ,שבת ,בשעה  11:00נפתח את התערוכה הקבוצתית של יוצרי הסטודיו של סמדר בונן (זהבי):
ציור :שפה ,התמסרות ,גילוי 3 .שנים 4 ,שעות ,פעם בשבוע .בואו לעשות כבוד ליצחק חלופ ,שרה'לה חן,
מיכלי אנוך ,רוני די-נור ושרהל'ה שגיב .מחכות לכם ,חמוטל ודורית
מועדון הבוקר :ילדי הלילה בסין
ביום שני  12.8בשעה  10:00נארח את תמר פול-כהן ,שהייתה דוברת בתי המשפט ויועצת התקשורת של
הנשיא ברק .עם פרישתו נסעה לסין ושם כתבה את הרומן "ילדי הלילה".
הגבלת הילודה בסין גבתה מחיר פוליטי ,חברתי ומוסרי גבוה מאוד .בנות שנולדו נשלחו לבתי יתומים או
ננטשו ברחוב .נולדו ילדים שאינם רשומים ואינם מוכרים כתושבי המדינה .הם אינם זכאים לטיפול רפואי,
אינם לוקחים חלק במערכת החינוך ואינם זכאים להתחתן או לצאת מהארץ.
זה רקע לספר "ילדי הלילה" ,שנכתב לאחר שנים של מחקר בנושא הגבלת הילודה בסין והשלכות החוק
האכזרי הזה על סין .ההרצאה עוסקת בסיבות לחקיקת החוק ,הדרכים האכזריות לאכוף אותו ובתוצאותיו
ההרסניות .עוד בהרצאה :אומנים שהביעו את מחאתם ביצירות ונאלצו לשלם מחיר יקר על כך  -איי וויווי,
האחים גאו ,ליו בולין ועוד .בואו לשמוע.
סדרת מפגשים :מה לנו ולתשעה באב?
שמחים להזמין אתכם לסדרה מרתקת של שלושה ערבי לימוד ,שיחה ,סרט ושירה.
ניפגש ביום שבת  3.8במועדון 20:00 :קפה ועוגה 20:30 ,מתחילים .מפגש לימוד על תנורים ונחשים ,האם
יהדות יכולה להיות דמוקרטית ,ועוד מחשבות על מחלוקת ואחדות.
המפגשים הבאים :יום חמישי  - 8.8צפייה בסרט 'שא נא עינייך' ולאחר מכן מפגש עם הבמאי.
יהיה מרתק .זוהר ,רינת ועדי
 17.8מוצ"ש  -מפגש עם מספרי השירים  -זוהר ,אמיר ומאי.
חדשות חמות מהמדף :הספרייה חוזרת!
אמנם סידור המקום עדיין בעיצומו ,אבל אתם כבר מוזמנים :החל משבוע הבא ובמהלך כל אוגוסט תיפתח
הספרייה באופן חלקי בימי שני בבוקר  ,14:00-9:00ובימי רביעי אחה"צ .18:00-16:00
ספרי הקריאה כבר על המדפים ,ספריית הילדים ,ספרי העיון וחלל הלימוד עדיין בהתהוות ויוקמו תוך כדי
תנועה ,במטרה לסיים ולסדר את כל תכולת הספרייה במהלך חודש ספטמבר ולחזור לפעול בנפח מלא.
עבודה רבה עוד לפנינו ,אך בינתיים חשוב לנו להתחיל במה שיש.
נשמח לתרומת ציוד ביתי שאינכם צריכים :שטיחים ,כורסאות ,וילונות ,משחקים וכל מה שיסייע לנו להפוך
את הספרייה שלנו לביתית ומזמינה .אנחנו כאן בשבילכם ,כנרת ,רעיה וצוות הספרייה.
מהנוי :השקיית דשאים
הקיץ בעיצומו ורבים מהדשאים בשכונות המגורים ובמקומות הציבוריים אינם נראים טוב.
ברצוננו לשוב ולהזכיר לחברים שהשנה התקציב להשקיית שטחי הנוי הציבורי מוגבל ביחס לשנים קודמות.
אנו פועלים במסגרת מגבלות התקציב עליו הוחלט בתוכנית המשק .בהתאם לזאת ,החלטנו להפחית את
כמויות המים בדשאים ,כך שנצליח (אנו מקווים) לעבור את הקיץ עם דשאים שנראים פחות טוב ממה שהיינו
רוצים .מדובר גם על הדשאים בשכונות המגורים וגם על אלו שבאזורים ציבוריים (למעט אזור חדר האוכל).
אנו מודעים לאי הנחת שגורם מראה הדשא המצהיב ,אך חוזרים ומבקשים מכולם להבין את המצב ולא
לפתוח את המים באופן עצמאי .בכל שאלה ניתן לפנות אלינו .תודה על שיתוף הפעולה ,צוות הנוי
מאשכול הבינוי :איציק בחופש מיום א'  4/8עד  .10/8פניות (גם בשגרה) יש להעביר דרך המשרד.
שינוי חד-פעמי בימי הפתיחה של משרד סלקום :סגור ביום שני  ,5/8ופתוח ביום שלישי .6/8
ניקוי ריפודים ושטיחים :לקראת החגים ,אפשר להירשם אצל רחלי ביבי עד  .31.8טלפון052–2232398 :
זמן תודות :האבק באמפי כבר שקע ושנת יב הגיעה לסיומה
שנת יב היא שנה עמוסה ומאתגרת ברמה האישית והקבוצתית ,אשר דרשה התגייסות ותרומה של רבים
ולהם תודתנו :למדריכי הקבוצה – לי צ'רנר ואסנת יצחקי (ירקוני) – שהיו כל מה שיכולנו לבקש ממדריכי יב:
מנטורים וחברים ,מודל לחיקוי בגובה העיניים ומנוע לגיבוש ,התמודדות ועשיה.
לדלית מנהלת החינוך החברתי על היעוץ והתמיכה לאורך השנה .לרעיה מנהלת הקהילה והתרבות שלנו
שגייסה את כל ענף הבינוי ,חשמליה ,נוי ואת גולן יונתנוב ואנשיו –שבלעדיה ובלעדיהם האמפי היה נשאר
בגדר חלום .ללימור אגמון על צילומי הפוסטר שהיו חוויה ,לדורית קופיט על העיצוב הגרפי המוקפד ,לעידו
שמול שהוביל את צוות התפאורה ,ליובל אמיר על צילום ועריכת הקליפ ,לללי שהכניסה אותנו בסוד
הקנטטה ,לשירה ניר חביב על ההדרכה הקולית ,לליאור שני ולאלגרו המקצוענים וכמובן לגבי נאור
שניצחה על כולנו ביד רמה ולימדה אותנו דבר או שניים בדרך אל ההצגה ולכל ההורים שהיו שותפים
תודה לכולכם! הורי ,בני ובנות קבוצת ברק
פעילים ,תומכים ודוחפים בדרך.

