
 
 

    
 
 

                                                                   
 

 13.5.2022 ,איירב יבשישי . יום  2039מס'   

 שבת שלום 
 

 יוצא לדרך של המדרכה ההיקפית   מקטע נוסף סובבת נען: 
עדת ישוב ו החליטה  תהליך בדיקהלאחר   .לשמחתנו קיבלה נען גם השנה תקציבים לפיתוח מהמועצה

מקטע נוסף משער   לטובת סלילת –של הקיבוץ  המדרכה ההיקפית להמשךלנתב את תקציבי הפיתוח 
 .נמרה ברעם(מול חלופ ועד תחילת שכונת הכדורגל )

הרבים  לחבריםלאפשר  כדי  ,המדרכה תיסלל בצד של החורשה ותהווה המשך רציף למדרכה הקיימת
ת זאת בנוחות ובבטחה מרבית, מבלי שיאלצו לחצות מעברי חצייה שצועדים, רצים או רוכבים לעשו 

 .בשל כך יקטע רצף הפעילותי חניות ובלי שלבכניסות 
שיורידו ו במפרים יותקנ דיו דצ משני ו מדרכה, ה אלמעבר חצייה  וסדרי  לאורך המקטע החדש מכל שכונה

  .המדרכה ילווה יועץ תנועה וכבישיםתכנון וביצוע את  .ויאפשרו חצייה בטוחה את מהירות הנסיעה
  .מועצהבלאישור כנית ו הת תבימים אלו אנו מתחילים בתכנון המדרכה לקראת הגש ממש 

דווש בה יוכלו לש חדשה שעד תחילת שנת הלימודים הקרובה תעמוד לרשות הילדים מדרכה  מקווים
    .                                                                        ושנתחדש בקרוב בפרויקטבהצלחה  .בדרכם לבית הספר בכיף ובבטחה

 ועדת ישוב                                                                                                                            
 מהבריכה: עדכון לקראת עונת הרחצה 

לאתר את מקור דליפות המים מאמצים גדולים מסיומה של העונה הקודמת ובמהלך החורף השקענו 
בוצעו תיקונים בצנרת ואיטום של תעלות הגלישה. בהסתמך על חוות דעת מקצועיות שקיבלנו בבריכה.   

נפתרה הבעיה. לבחון האם במטרה  הדרגתי ומבוקר מים בחודש האחרון התחלנו בתהליך מילוי   
בימים אלו אנו בודקים את סדר הגודל של איבוד . איבוד מים זוההמילוי הלצערנו, בשלב השלישי של 

נעדכן בכל מידע נוסף שיהיה בידינו.באנשי מקצוע נוספים, ו בעזרת  המים  
גבי ורעיה          הבריכה בהקדם.לטפל בה ולפתוח את , אנו עושים כל מאמץ לאתר את המקור הבעיה  

  
 

 בבריכה: במה פתוחה! הערב  
מזמינים לערב של מוזיקה חיה, מחממים מנועים ו העונה עוד לא נפתחה, אבל הבריכה והתק"מ הפקות 

 . הרכבים מתחלפים, בירות קראפט מהחבית והשקה של המזנון החדש
 . תבואו, יהיה מעולה!18. הכניסה מגיל בבריכה 20:30-, מ13.5היום, שישי 

 

כזו שתזכיר לכם   , מסיבה נוסטלגית בפאב מקלט! 20.5בשישי הבא,  יורדים למקלט: +35 •
הדיג'אים המיתולוגיים כבר עובדים על  .אפלוליותבין הפליקר המהבהב למדרגות הנשכחות 

 יהיה אש! הפלייליסט.
 

 . פרטים בהמשך. הפתעות ל צפו בבריכה.   3.6: שישי מסיבת פתיחת הקיץ •
 

 מהחודש הבא  שינוייםאוטו בית:  
, ומתוך רצון להמשיך להעניק שירות  כנית המשק ו שהוקצה לענף ההסעות בתמתוך רצון לעמוד בתקציב 

 הקרוב.אנו נערכים לשינויים בהסעות רכב הבית החל מחודש יוני  טוב ויעיל לחברי נען,

 ולרמז. לקפלן  8:30יאוחדו להסעה אחת שתצא בשעה  8:45-ו  8:00ההסעות של השעות  •

יתבצע איסוף מרחובות  13:00לרחובות/רמז נשארת כפי שהיא. בשעה  11:00ההסעה של  •
 ומקפלן במידת הצורך. 

 . 13:00, עד יום לפני בשעה השימוש בהסעות יהיה בהרשמה מראש
, תידרשו לשלוח הודעה על כך 8:30של בהסעה  לנסוע לרמז ביום שני אתם רוצים לדוגמה  כלומר, אם

    .13:00ראשון בשעה  לאמיר עד יום
ההסעה לא תצא. לכן חשוב מאוד להירשם  –הערה חשובה: אם לא יהיו נרשמים לאחת ההסעות 

 מראש כדי למנוע אי נעימויות. במקרים חריגים ניתן לפנות לאמיר כדי למצוא את הפתרון המתאים.

 )כיוון אחד(.ש"ח לקפלן  12 /ש"ח לרחובות  15מחיר הנסיעה נשאר ללא שינוי:  •

 . 052-6111496הטלפון של אוטו בית להודעות ולתיאומים:  •
 רעיה ואמיר                                .המשך נסיעה טובה ובטוחה מוזמנים לפנות לאמיר שרון בכל שאלה.

 



 האולפן נפרד מאילן: שניים וחצי עשורים 
שניהל את אולפן נען  ,אינטימי ומרגש מאילן פרידברגשבועיים נערך בפאב המקומי אירוע פרידה כלפני 

באירוע נשאו דברים קולגות של אילן, הצוותים שעבדו לצדו ואולפניסטים ת. האחרונו  השנים )!( 25-ב
 השפיע ונחקק בליבם.האולפן עם לשעבר שהמפגש עם אילן ו 

  ;הרבים לאורך השנים "לילדיו "דברים שחזרו כחוט השני לאורך המפגש היו המסירות שהפגין אילן 
 .המפגש הראשון עם ישראל להםשזה  ,למאות צעירים העניק בנדיבותהסבלנות, ההכלה והאהבה ש

 .אותם ליווית במסירות רבהש אילן, כמות התודות אלייך היא ככמות הצעירים 
 .קיים עד היום האולפן בנען  -בזכותך ובזכות האמונה והמחויבות שלך לפרויקט הציוני החשוב הזה 

וזו זכות גדולה  ,בתנועה הקיבוציתפעילים אחרונים שנותרו האולפן נען הוא אחד מששת האולפנים 
 .חבריו ללקיבוץ נען ו 

והאהבה העשייה המשמעותית על הנחישות והטבעת החותם, על  ,תודה לך אילן על תחושת השליחות
   שהרעפת על החניכים מכל קצוות עולם.

 ושפע של זמן לטייל וליהנות.  ,המחויבויות וטלפונים באמצע הלילמאחלים לך חופש אמיתי נטול 
 חליפה את אילן בתפקיד. ההצלחה למיכל מאירי שגב שאיחולי 

 

  חוג הנוער: יש למה לחכות

"מאחורי   – הרצאה מרתקת לעם עו"ד אליה של"מ  במועדון  פגשי נ 10:00בשעה  23.5ביום שני  •
  .הקלעים" של בתי הדין הפליליים

 . 050-7689781 :אהובה הרשמה אצל .נצא לטיול ביפו בהדרכת שמעון גת 24.5ביום שלישי  •
 

 פרויקט קהילתילמשאירים את הבקבוקים  :הפיקדוניות
 .אין לאסוף בקבוקים ומכלי משקה אחרים באופן עצמאי מהפיקדוניותש רוצים להבהיר ולהסביר

שמפעילים נערות  ,פרויקט קהילתי תחת החינוך החברתי הפיקדוניות )מיחזוריות הבקבוקים( הן היום 
 הדר. ונערי כיתת 

 .חזוריות עם החלת חוק הפיקדון המורחב בתחילת השנהי חשוב לציין שברוב יישובי הארץ הוצאו כל המ
הושארו לטובת פרויקט קהילתי בהובלת בני כיתה י', אשר מפנים, ממיינים, מובילים, אורזים, הן ן בנע

 .סופרים ועומדים בקשר עם תאגיד האיסוף
אך ,  מי שמעוניין לאסוף בקבוקים עצמאית לצורך קבלת כספי הפיקדון, מוזמן לעשות זאת בחצר ביתו 

 .תבבקשה לא לקחת את הבקבוקים שהונחו בפיקדוניו 

ביסטים יסבירו זאת לילדים במסגרת פעילות המרחב. אנא העבירו גם אתם את המסר "המרח –הורים 

 צוות החינוך החברתי                                                      על שיתוף הפעולה.       תודה .לילדיכם
 

 

 ערב בלבד. - צ", בשעות אחה18.5 יום רביעי  : התאריך הבא להוצאת פסולת גושית
 
 
 
 

 

 תנחומים מכל בית נען –במות חברנו יובל  –למשפחת גורן 

 

(גלי רביץ)  


