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 !לבני ובנות י"ב שהתקבלו לחברות אתמול וברכותשבת שלום 
 

 : יצאנו לדרך2030נען 
אז מה היה לנו בערב חברים מכל הגילים, יצאנו השבוע לדרך.  200-בה ועם בירה קרה, אווירה טו

  ?2030פתיחת תהליך נען 
 שעבד, עובד ויעבוד קשה על התהליך. 2030הצגנו את צוות נען • 
 הסברנו למה בחרנו לעסוק בדילמות המעשיות ומהן לצאת לחזון.• 
הנחות )שיכולות להיות שגויות(, דעות,  ;ההסתכלנו יחד על התהליך וראינו שיש בו חוסר ודאות גדול• 

וצריכים  ,נתונים הקיימיםעם השאפשר  ביותר החלטה הטובהאת האנחנו חייבים לקבל  –ועדיין  ,רגשות
 לקבל אותה עכשיו.

 דיברנו על דילמת גודל הישוב שקשורה קשר ישיר והדוק לקליטת הבנים.• 
 הצגנו שתי חלופות שעומדות על הפרק:• 

בתי אב, שמירת המצב הקיים. הפסקת  800-הנוכחי כ הלודנען מתקבעת על ג – פריתהחלופה הכ
 ם יש להם אופק לנכס )דירת יורשים(.אקבלה לחברות לאלתר. תור לבנים שיתקבלו לחברות רק 

בתי אב )למרות  1,200-חברי נען מחליטים שהם מעוניינים להגדיל את הישוב ל – חלופת הבנים
ל וות הפיזית של הישוב וביכולת לדאוג לפרט( מתוך החלטה שיש לעשות הכהמחירים הכבדים בנרא

 דור המשך לקהילה שלנו. -כדי לאפשר את קליטת הבנים 
 הקבלה לחברות תהיה מותנית )לא חברות מלאה כמו היום(.

במהלך החודש הקרוב יערכו כמה מפגשים ציבוריים )נפרסם לו"ז  -הצגנו את המשך התהליך • 
 ם יוצגו שתי הדילמות הנוספות שעל הפרק:בהמשך(, בה

 שותפות קהילתית ותקציבית. 2. מבנה אירגוני וקבלת החלטות .1
בתי אב משליכה  1,200-חשוב להבין: הדילמות קשורות זו בזו )לדוגמה: החלטה על הגדלת הישוב ל• 

 גם על רמת הערבות ההדדית, עליה נדבר בערב "שותפות תקציבית וקהילתית"(.
סקר עמדות )ע"י חברה מקצועית(  חבריםנראה את התמונה המלאה עד כמה שניתן, יועבר ללאחר ש• 

את החלופות  2030רוצה הציבור. לפי תוצאותיו יגבש צוות נען  ןשנוגע לדילמות שהועלו ולמגמות בה
 הסופיות שיובאו לאסיפה.

 "2030ן נע"הצלחתכם. חברי צוות  -הצלחתנו , תודה לכם על הפרגון ועל הרוח הגבית
 kibbutznaan2030@gmail.comפניות לצוות תאסוף ותרכז יעל פרבר במייל : האת 

 ברנד, נועם גלילי, אורון לנדאו, נדב גוטרמן ויורם שגבאורן  –ערב הדיבייט תודה לצוות ההפקה של 

 .900הערב הוקלט וישודר בערוץ  •
 

 ממשיכים בפעולה: מנהלת קהילה
ם ודילקרכזים בימים אלו אנחנו מ מאמציםהאת עיקר  מרגשים ומרתקים. ,עמוסים, דשיים עברווח

  במטרה לקבל עד סוף השנה החלטות שיעצבו את עתידנו. 2030נען תהליך 
  כניות.והחיים ממשיכים לקרות בזמן שאנחנו רוקמים ת .פרידות עצובותו, חג בנים, בר מצווה ,נתייםיוב

מתנצלת אם בגלל העומס  קדם.משתדלת כמיטב יכולתי לחזור לפניותיכם בה - לכל החברים הפונים 
 יהיואשמח אם הפניות  ., בכל זאת אני אחת ואתם אלףהרב בו אני נתונה יתכן ולוקח לי זמן לחזור

 רעיה, שבת יפה באופן מסודר למזכירות, כך אין סיכוי שאפספס.
 

 המשך בנייה לנוכח עצירת תכנון שכונת הרפת
הוועדה המחוזית ל ידי סרה מהשולחן עכפי שדיווחנו בשבוע שעבר, תוכנית שכונת הרפת נעצרה והו

מנהלת הדיור, ועדת ישוב והנהלת קהילה התכנסו בדחיפות השבוע כדי לדון ולשקול את  ה.ילתכנון ובני
על השולחן עמדה הצעה של הוועדה המקומית להכין תוכנית בינוי על יתרת השטח המיועד צעדינו. 

לוח  שור הוועדה המקומית לקראת סוף אוגוסט.למגורים שאינו מתוכנן, ולהביאה בהליך מזורז לאי
ד, אבל הפורום המשותף שהתכנס החליט 'לקפוץ למים', ולהיכנס להליך תיכנון מהיר. והזמנים צפוף מא

  .או יותר אחת מועדפתבפני הציבור חלופה ציג שונות, ולבסוף נ בנייה נבחן חלופות, צפיפויות ואנ
בלשון המעטה, וננסה להתמודד איתו בדרך שציינו.  ,ד לא נוחוברור לנו שנקלענו למצב מא  

עודד רובין ונמרוד זיו  הליך ארוך ויקר.  –ברירת המחדל היא כניסה מיידית לתכנון תב"ע חדשה לנען   
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 גברים, נשים, זוגיות, אהבה: הצגת בוקר במועדון
. השחקנית אמירה פולן ובן 15.7מזמין להצגה "על גברים ונשים" ביום שני מועדון הבוקר של חוג הנוער 

מצחיקה חכמה, אינטליגנטית, רומנטית ועושה טוב לנשמה. הצגה על זוגיות ואהבה זוגה בהצגת בידור 
 .10:00-. המופע יתחיל ב9:30שלא תשאיר אתכם אדישים. קפה ומיזוג במועדון משעה 

 

  מנהלת מש"א: תחילת תפקיד
את התקופה  .15/7הקרוב  אכנס לתפקיד ביום שני .על האמון שנתתם ביאני רוצה להודות לחברים 

הקרובה אקדיש להיכרות של פנים המערכות בנען, תוך מתן מענה לנושאים הדחופים שנמצאים על 
מאחר  .ר ועדת מינויים ומכרזים, כל עוד לא יוחלט אחרת"בנוסף לתפקידי, אמשיך לכהן גם כיו .הפרק

 .יה בכל תהליך של מכרז, יתכן ואף יימצא בכך יתרוןיא כרוכות האחת בשנ"משועבודת הוועדה ועבודת 
א, ונשתדל ". מוזמנים ליצור קשר דרך לימור מזכירת משבכךאשמח לפגוש בהדרגה חברים המעוניינים 

 דורית שגב שכטר                             .                                     בהצלחה לכולנו .לתאם בזמן סביר
 

 : אשכול תשתיות וחצרעדת ביקורתו
מי  ניתן לקבל במזכירות.במייל. עותק מודפס נשלח  אשכול תשתיות וחצרדוח ביקורת בנושא תקציר 

                                                                                       ח. שזמנו קצר, יכול לעבור לריכוז הממצאים וההמלצות בעמודים האחרונים של הדו
 ועדת ביקורת –אבי אילן                                                                                                     

 : שיתוף ציבורועדת תרומה
ועדת של הזוג סופי ושאול גרינגרד.  ומעיזבונאלף דולר  200קיבל קיבוץ נען תרומה בסך  2005בשנת 
  לפיתוח מצוינות, מנהיגות ותרומה לקהילה.הוסמכה להשתמש בריבית הקרן  תרומה

ברצוננו לשתף את . לקראת מועד סיום הקדנציה 2014הוועדה הנוכחית החלה את פעילותה בינואר 
 הציבור בפעילות שנעשתה עד כה.

תמיכה למשפחות ילדים מצטיינים  .הוועדות שקדמו לנו בה פעלולתפקיד המשכנו בדרך כניסתנו עם 
 .(אשר העבירו בקשות לוועדה)

 התורמותבשנתיים האחרונות הוועדה שינתה את יעוד חלוקת הכספים לתמיכה בקבוצות ילדים 
לימודי חלילית לילדים , ביקלייםזהרכבים מותמכנו ב תחום החינוך והתרבות.ומצטיינות בקהילה ב

משלחת נוער של ילדים מצטיינים במנהיגות שיצאה להודו כחלק משיתוף הפעולה עם ב ,מתחילים
 ,השתתפות במימון ספריה ומרכז למידה ,פרויקט של פיתוח מנהיגות בחינוך החברתיב ,משפחת ג'יין

הייתה נמוכה מאוד, גם הסכומים לחלוקה היו  הבנקאיתיות ובשנים האחרונות הריבית ה .בית החמרהוב
לאפשר המשך  כדימצומצמים. לאור זאת, בדקנו אפשרות עתידית של שימוש באחוזים מכספי הקרן 

 בחינוך ובתרבות. כל זאת בהתאמה לשינויים העוברים על קהילת נען. המצוינותטיפוח 
 טיפוח המצוינות והמנהיגות,בברכת המשך 

 יו"ר, ניר שגב, גדעון ארז, אנטיה ירקוני, רע מיטלמן, עדי שיפריס –דפנה זהבי 
 

 : עדכוןחיובי חשמל
    יולי.-יוניל א עיחויבו בתקציב הבלא יקבלו החודש חשבון חשמל, ומונה חשמל  שבביתם הוחלףחברים 

 

 : הרצאה של הדסה צורלהתמודד או להתמוטט
קפה ועוגה  19:30-לי. מ-, אתארח עם הסיפור האישי שלי להרצאה בקפה אור16/7ביום שלישי הקרוב, 

 . )ללא תשלום( תחילת ההרצאה 20:30)בתשלום(, 
, מאושפזת בבית 37ילדה בת  בתי הבכורה נעמה, .הסיפור שלי הוא סיפור של בחירהכמה מילים: 

אני קמה בכל  .בידוד תמידי עם חלון גדול ואור, רחוק ממני חולים לבריאות הנפש "שער מנשה" בחדר
לחיים. נעמה נולדה  בוקר למרחבים ירוקים, מתאפרת והולכת לעבודה בחיוך גדול ובתשוקה גדולה

ביניהן. היה לה מבנה ראש קטן  שותבלידת עכוז. כשהיא יצאה לאוויר העולם שמעתי את האחיות מתלח
 .המסע שלי כאמא לילדה מיוחדת התחיל .מאוד, והאצבעות שלה נראו כמו כדורים

מאושרת על  אני מזמינה אתכם לשמוע על מסע חיי ועל הבחירה לקום כל בוקר ולמצוא דרכים להיות
     הדסה 052-2232245בבקשה אשרו הגעה:  אף המציאות המורכבת.

 

 יידים: אפליקציה מזוייפתטלפונים נ
בתקופה האחרונה הופצה אפליקציה  - סמסונגים של כל המשתמשים במכשירלמנויי נען ולידיעת 

   .מתיימרת לבצע עדכוני תוכנה במכשיריםה  ,"Updates for Samsungמזויפת בשם "
גדרות רק דרך תפריט ההואת עדכוני תוכנה יש לבצע אך  להוריד את האפליקציה. שימו לב: לא

 .אייל עומסיבשאלות ניתן לפנות ל במכשיר.
 

 עובר דירה: מתקן לאיסוף בגדים לנזקקים
ם )ברפת(. ליד מחסן הנזקקי זמני המיועד לאיסוף בגדים למקום הצהוב מתקןבימים הקרובים יועבר ה  

 


