
 

 

    

 
 
                                                                                              

 20.12.2019 ,כסלו כב שישייום  .3797 מס'                                                                                

   שבת שלום 
 

 ! קולולולו ומזל טוב 
   עופר   –הבן והנכד  המשפחה, להולדת  עי רם, לאורית ואליהו ולכל  רו ו   גל ל 

 

 קלפי: חוזי ךשיו
(. 23:59) בלילה 22/12 א'יום ותיסגר ב ( 19/12נפתחה אתמול )מכר ושכירות   –קלפי בנושא שיוך חוזי 

 לבחירה שתי הצעות:  עומדותבהצבעה 
  –ארות של חברים ות והה הער, שגובשה לאחר תהליך ציבורי והוטמעו בהצעת מנהלת הדיור .1

 יה לזר נוטקין, אריה סויטלמן ובן קרן. איל שגב, ח     
 .הצעת אילה סופר .2

 

  בעיות טכניות ניתן לפנות לאילה סול ב. ומופיעות גם בתוך טופס ההצבעה במיילההצעות נשלחו 
 )תשתדלו לא בשבת(. 

  -ן מספר טלפו ליפוהח או ההצבעה אינם מעודכנים במערכת פרטיהםלא הצביעו מעולם וחברים ש
 שישי או בראשון. ם מוזמנים לפנות לאילה או לעפרי ביו

 

 נר ראשון וחג שיגעון
   .בסוף הטקסלמפיונים מצעד הגן הזיכרון. הפעם ראשון הקרוב ברחבת יתקיים ביום  טקס חנוכה

   –צלמי הבית והחצר קת הנרות לבחרנו להקדיש את הדל -טקס הדלקת נרות  - 17:30
   חיינו.פסיפס תמונות את אשר יוצרים   -רשמיים של נען  יבלתים המתעדה

 בסיום הטקס נצעד עם הלמפיונים ונביא את האור לרחבת חדר האוכל בהובלת החטיבה.
 .תשלום דרך התקציב() הברחב דוכני אוכל, בחדר האוכל ותערוכת ספריםיצירון  -  19:30-18:00

 

 בתים מדליקים
שפחות מ , יום שני, יפתחו ארבעבערב נר שני .לצאת מהבית עולהסיבה מ משהו חדש מתחיל השנה וזאת

 ינו המקומיים והמשובחים.  ל בכוחותוהכ  - להדלקת נרות משותפת ולימוד מיוחד לחג החנוכהאת ביתן 
 :לכם נותר רק לבחור

 .עםבהנחיית נעמי יטאח בר" אור וחושך, לא מה שחשבתם"הדר(: לימוד בנושא  ')שכ בית דגנית אילן •

בהנחיית " רקע היסטורי לחג  - היה או לא היה"בית ברל(: לימוד פותח בנושא  ')שכ אילנה נאורת בי •
 .בהנחיית רינת צפניה שוורץ" נס לא קרה לנו VS על הניסים"לימוד בנושא  וזוהר בקאל ואחרי

 . ןבהנחיית עדי ויד" 2020וונות יהתי"כדורגל(, לימוד בנושא  ')שכ בית אתי וגוני מניס •

   .בהנחיית דוד שילה" מעטים מול רבים"כדורגל(: לימוד בנושא  ')שכ י וליעד ליבנהרונלבית  •
 

 : להיערך כדילהרשמה מראש  ודהנ .מובטחיםחמה וירה ביתית , סופגניות ואו20:30נפגשים ב 
  !יםיבוד טענשמח לכ.  054-4630191 או לרינת צפניה שוורץ 052-8310130 סמס לזוהראשלחו 

 

 שני אירועים  מוזיקלי: חנוכה
 . 16:30-כניסה מ .עדוןבמו 17:00, , "דואו הטובות הטובות"לילדיםקונצרט מונגש  - 24.12 שלישי

שני נגני הטובה, אביטל הנדלר וחיים מזר מזמינים ילדים ומבוגרים למסע מופלא של היכרות עם כלי 
 .עלותללא  ₪, מלווה מבוגר 25לילד מחיר  ים!הנשיפה הגדול ביותר בתזמורת, שאורכו שישה מטר

בית ב 20:00, יקת בארוקזבמו דיווינה אינסינייה"-קונצרט קאמרי עם אנסמבל "מצו - 26.12 יחמיש
 ,כינור בארוק -חליליות, ליליה סלבני  -סופרן, דורט פלורנטין  -קלייר דבונו  :ההרכב. 19:15-כניסה מ  .גלילי

  .צ'מבלו -ר ורבו, צבי מניקתיא -בסון בארוק, אופירה זכאי  -בני אגסי 
 

  : כל הפרטים למי שנרשםטיול חנוכה קיבוצי
 הגיעו בזמן לפי שעות היציאה: אנא לשני המסלולים.   תוכנןנצא כמ 21/12ת מחר, שב

   .9:00שעה למסלול פארק אילון/קנדה ב. 8:30שעה שער הגיא ב -  למסלול נווה אילן
 .כלים רב פעמיים לאוכל! שני ליטר מים לכל משתתף להליכה, נעליים סגורות קרם הגנה, כובע, :אישי ציוד

 צוות טיוליםטיול מהנה לכולנו,  .המשותף ולא לשכוח את הכיבוד לשולחן פנסים. גם – למסלול פארק קנדה
 

 

 בעיניים פקוחות: חמוטל גורן
 . 20:30, בשעה 29/12ראשון ום במועדון בי שוביוקרן  - "פקוחותבעיניים " – של חמוטל הסרט

 



 חנוכה חם באולם  :כדורסל ליגה א'
 מחזורים.   7קבוצת הכדורסל המקומית פתחה בצורה טובה מאוד את העונה והיא מדורגת שנייה אחרי 

את   ח למשחק צמרתארין, נם ידלביום שלישי הקרוב, נר רביעי של חנוכה, ובמעמד ראשת המועצה רות
 בואו לעודד!וסופגניות טעימות במחצית מובטחים.  ים מהמקום השלישי בטבלה. הדלקת נרות אליצור בת

 

 ותילדים יצירתיים: תערוכת חוג אומנ
שם מעבודות השנה להתרמוזמנים   .2018-2019ו' -תות ג'יתערוכת חוג האמנות לילדים מכ במועדון מוצגת

               ם מולנו.           אפשר להגיע בשעות פתיחת המועדון או לתא .נעשו בטכניקות ציור, רישום, הדפס ועודש ,החולפת
 אורית רם וליגל סופר נורקין                                                                                                          

 תורמים לקהילהיאות סיעוד ורווחה: בר
 אנחנו זקוקים לכם! -חברים המעוניינים להצטרף למאגר המתנדבים של אשכול הסיעוד, בריאות ורווחה 

, ביקור מאושפזים, תמיכה חברתית לחברים חברים לבדיקות רפואיותיווי לאפשרויות ההתנדבות מגוונות: 
להנעים את   ור לנגינהביקו א דיירי בית הדרים לטיולליווי ,  אנשי קשר לזמן חירום לבית הדריםהזקוקים לכך, 

  שלכם.הזמינות והיכולת  , הכול לפילהתחייבאין צורך . כל רעיון או יוזמה יתקבלו בברכה ובתודה. זמנם
אהובה פוקס, רכזת  ,052-4572056נהלת בית הדרים: הדס פוקס, מ : מתנדביםלהצטרפות טים/לבטים/לפר

 050-7689781גיל שלישי וסיעוד ביתי 
 

 אוטומטיתנכות? ביטוח לאומי מעביר מקבלים קצבת זקנה? זכאים לחוק סיעוד? קצבת  :הנחות לארנונה
 מביטוח לאומי.  את ההנחה מיום קבלת האישור את העדכון למועצה ואתם תקבלו רטרואקטיבית 

 אפשר גם לפנות לענב סוקלסקי עם אישור מביטוח לאומי והיא תדאג לזרז את הנושא מול המועצה.  
 ( enav@naan.co.il 08-9392971ענב )
 

 תעירו את ההורים שלכם: 2019תינוקות 
, תאריך התינוקאנא בהקדם: שם  –זכירות למ את פרטיהםהעבירו שטרם  –השנה  תינוקות שנולדולהורים 

 תודה  co.ilofri@naan.ומספר זהות. למייל:  לידה
 

 כולל אוטובוס צמוד וטיולים בכל יום., ימים א' עד ד' 12.2-9 בטבריה לאונרדו קלאבמלון ב :נופש חורף
 . ם נוספים והרשמה אצל יעל רזפרטי .₪ 2,500יחיד בחדר ל, ₪ 1500מחיר לאדם בחדר זוגי 

 

 גם בחנוכה וראשים : מחממים לבבותבכיף סורגים
 מוצרים סרוגים  )!( 2000-כחילת החורף נתרמו כבר מת .שמחתבצמיחה מיך ממש 'סורגים בכיף'יקט פרו

 ם(.)והמסרגה ג ועוד היד נטויה  , הכיף שלהטעמה ולפי   – שלה הלייןכל סורגת וודגמים,  בשלל צבעים
 . להיות שותפים בהכנת מארזים חגיגיים ליולדות בקפלן –מרגשת החג התברכנו בזכות  לקראת

  :המיוחדת  זמהוא בעקבות הישיצ פרסום עלינוהנה 
קיבלו תרומה של כובעים סרוגים   'שער מנשה'דיירי הוסטל ניצולי השואה במרכז לבריאות הנפש "  

   דבותי "סורגים בכיף".בהם יוכלו להתחמם בחורף במסגרת פרויקט סריגה התנש
קט נפלא זה  הדיירים נרתמו לקחת חלק בפרוי וק הקשר עם הקהילה, כחלק מחיז  

   נת מארזים וקישוט כרטיסי ברכה ליולדות בבית החולים קפלן לקראת חנוכה. בהכ  וסייעו
   , מדר משריקיתוצרת קרמיקה של ס, יותסרוגים קטנטנים, מארזי עוג :רז כללהמא

   שמר. ה ה' בחממה האקולוגית בקיבוץ עיןכית לדיותוצרת קוסמטית מי
    ".ישר כוח לכל השותפים בות.לקחת חלק בפרויקט מועיל ומחמם לבחו לסייע והדיירים שמ

   .חג אורים שמח ותודה ענקית לכל השותפים ולסורגות כמובן
 

 מכתב תודה ל"מספרי השירים"שלישיה עליזה: 
אמיר רם ומאי   ,זוהר בקאל - מקיבוץ נען "מספרי השירים"נענו  לפני מספר שבועות, בעת המתיחות בדרום,

 .בוקר שישי בקיבוץ נירים שידע ימים מתוחים ולא פשוטים אגמון, לבקשתי להדרים לעוטף עזה ולהנעים
התגובות היו כל כך נלהבות שחשתי צורך לפרסם זאת גם לקהילת נען  מיד.הסכימה השלישייה העליזה  

 :התרבות של קיבוץ ניריםאחרי האירוע כתבה לי רכזת   .ות לרעיה על החיבורובאותה הזדמנות להוד
 .גיעו אלינו שובוחף ובעיקר מרתק. חברי הקיבוץ ביקשו שהם י המופע בבוקר שישי היה מדהים ס

רצינו להביע את תודותינו על הבוקר נפלא של אתמול, נהנינו מכל רגע. חווינו ידע רב הנאה ושמחה. הקהל שהיה 
 .להתפנות לארוחת בראנץ' מפנקת, פשוט לא הסכים ללכת ורצה לשמוע עוד ועוד אמור

כולותיכם ומכישוריכם באותה  זוהר, אמיר ומאי, שתמשיכו להעניק מי -רים מספרי השי -אנו מאחלים לכם 
 הנדיבות שהענקתם לנו. אנחנו עוד נתראה שוב בימים שקטים יותר, זה בטוח!   ריקי דודאי, קיבוץ נירים 

 .לה גסה ורוח ההתנדבות חיה וקיימתקיבוצית היא לא מי-כיף לראות שערבות הדדית בין
 ריקי רז, מנהלת תרבות, התנועה הקיבוצית  ,בתודה וברכה                                                              

 

  מ"מ בלבד. 5מבר מ"מ. בנוב 120מ"מ. מתחילת השנה:  106בדצמבר עד כה ירדו  גשם:
 

)רוי.ט.בנט(    "לזרוח באור הכי בוהק שלך זה להיות נאמן למי שאתה באמת"שורה להשראה:   
 

 

  תנחומים מבית נען – במות האב –לאהרל'ה פוקס ולמשפחה 
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