
 
 

    
 
 

                                                                   
 

 

 7.202222. ,תמוז ב  'כגשישי . יום  3039מס'               
 

  שבת שלום
 

 

 פה גשים באס פקרן סיעוד: נ תקנון  
 . על סדר היום:  עוברים לאישור האספהבהמשך לערב שיתוף ציבור שהתקיים השבוע, 

 . 2תקנון קרן להבטחת סיעוד קבוצה 
   .( 900)תשודר גם בערוץ  20:00בשעה  26.7 ביום שלישי האספה תתקיים בזום  

 briut@naan.co.il המעוניינים להעביר שאלות מראש מוזמנים לשלוח לדפנה גונר 
 
 

 מקומי" " עברנו למחוברים:  
 "מקומי".   –אנחנו אחרי שבוע ראשון של הרצה באפליקציה הקהילתית החדשה  

לשמחתנו, הרוב המוחלט של החברים כבר מחובר! למי שעדיין יש שאלות או צריך עזרה  
שני ורביעי,  מוזמנים להגיע לספרייה עם מכשיר הטלפון בימים  – בהתחברות או בשימוש 

                                                                        .12:00עד  10:00-, או ביום שישי מ18:00-16:00בשעות 
 מיה קסטרו                                                                                                              

 
  : חברתי זה הכי חוזר 11מ " התק

   עם וייב חברתי מתמיד.מנער אבק ומתניע, הפאב המקומי 
 . פגש על מדי ב׳ לבירה קרה וחברים טוביםי נ 22:00-, החל מ22.7שישי הלילה, 

 .דריה שרון וגלי ציוני  – גפן וגרי כיתת שני ברמנים ב – יחנכו את הפורמט החדש  ,מאחורי הבר 
 . מוזמנים להזמין חברים טובים . התשלום דרך התקציב בלבד 

 מחודשת ושמחה ומחכים לכם! לפתיחה מתרגשים 

 
  הכביש שמאחורי אולם הספורט : ועדת ישוב

שבין מרחב ג' לבריכה    הסדרי תנועה וחנייה בקטע הכביש בינוי ש בשבוע שעבר פרסמנו על
   .  )מאחורי אולם הספורט(

מקטע זה הומה במיוחד בתקופת הקיץ, וכניסת רכבים אליו מסכנת את ילדי החינוך החברתי  
  עמודים שימנעו כניסת רכבים  הצבת ליטה הוועדה על לפיכך הח .בקביעותבמתחם השוהים 

 ד עמדת הפחים(.  לחניות הצמודות לאולם )לישתי חניות הנכים העתקת על ו
חברים המעוניינים להגיש הסתייגות/התייחסות  ל, אנו מזמינים לפני ביצוע השינוי בפוע

 . 1.8עד  vynaan1930@gmail.com : למייל ועדת יישוב  ן להעביר זו להחלטה 
 
 

 אילת : תודה לאירוחה נפרדים מדירות 
בקיבוץ  ח האחרונות שנותרו להסב את שתי דירות האירונאלצנו המוכרת,  עקב מצוקת הדיור

   . אירוחדירות  –  הקטן והיעילהענף בזאת בעצם נפרדנו לצערנו מלחברים.  לדירות מגורים
האירוח  מערך במסירות אין קץ את שניהלה  ,האחת והיחידה , זה המקום להודות לאילת קסטרו 

ועם יוזמה   , בנחישות בחריצות, . אילת לאורך שנים רבות ואת תחזוקתן השוטפת בדירות אלו 
לכולנו שהפשטות   ראתהוה , נלחמה על המשך קיומו , הצנוע השקיעה במפעל החיים  – אישית 
מכתבי התודה   מקום מטופח ונעים כדי להרגיש בו אורחים רצויים. שיהיה  ומספיק ,מנצחת

 הם הוכחה ניצחת.  מהמתארחים הרבים לאורך השנים 
 זכינו. הכי טובה שאפשר.  שהיית משוגעת לדבר  יקרה  תודה לך אילת 
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 בית הביטחון: מוזמנים לבקר 
על   הגנהקום תצפית לשומרים וכמבלב שדות נען,  1939הוקם בשנת בית הבטחון" מבנה "

 עובדים בשדות. ה
גדר עם שער נפרד  וקמה ה  ,"גני כנען"   םגן האירועי  בשיתוף פעולה עם מנהליבשנה האחרונה, 

 לקיבוץ. השייך לאפשר לחברי נען גישה חופשית למבנה ההיסטורי מטרה ב ,בית הביטחון ל
 אום מראש.  ילבקר במקום ללא תמעתה יוכל כל חבר המעוניין לקבל מפתח במזכירות ו

כמשרד לגן ומקווים שבקרוב יבשילו התנאים לטפל גם   עדיין  משמשלציין שכרגע פנים המבנה 
                                                                            . החשובה תודה לכל העוסקים במלאכהבו. 

 רעיה                                                                                                                        
 

 

 .  10.8 יום רביעי : התאריך הבא להוצאת פסולת גושית
 

 

 

 

 

 בק / דוריאן לקס א

 תרגום: מיה טבת דיין 
 

ְתמֹול ַבַלְיָלה ַלי אֶׁ ר אֵּ הּו ִדיבֵּ  ,ִמישֶׁ

ת. ַרק ַכָמה ִמִלים ְספּורֹות ת ָהֱאמֶׁ  ,ָאַמר ִלי אֶׁ

 .ִהיִתי אֹוָתּהיֲאָבל ֲאִני זִ 

ת ַעְצִמי  ָעַלי ְלָהִעיר אֶׁ  ָיַדְעִתי שֶׁ

 ,ְוִלְרשֹום אֹוָתּה, ֲאָבל ָהָיה ְמאּוָחר

ֲעבֹוָדה ת מֵּ שֶׁ  ְוָהִייִתי מּותֶׁ

 .ָכל ַהּיֹום ָסַחְבִתי ְסָלִעים ַבִגיָנה

ת ַהַטַעם  ַעְכָשיו  ת ַרק אֶׁ רֶׁ   – ֲאִני זֹוכֶׁ

ל אֹוכֶׁל, ָמתֹוק אֹו ָחִריף  .לֹא ְכמֹו שֶׁ

נֶׁת, ְכמֹו ָאָבק  עּודֶׁ ר ְכמֹו ַאְבָקה מֶׁ  .יֹותֵּ

ת לֶׁ ת רּוַח אֹו ְמבֹוהֶׁ מֶׁ  ,ָולֹא ָהִייִתי ְמרֹומֶׁ

ש ת, ְפקּוָחה ְלִמְתַרחֵּ קֶׁ ָלא ָפשּוט ְמרּותֶׁ  .אֶׁ

  – ָכָכה זֶׁה ִלְפָעִמים

ָלך ֱאל ל ַהַחלֹון שֶׁ  ֹוִהים ַמִגיַע אֶׁ

 ,כּולֹו אֹור ָבִהיר ּוְכָנַפִיים כֵּהֹות

י ִלְפתֹוחַ   .ְוַאְת ָפשּוט ֲעיֵּיָפה ִמְכדֵּ

 

 

 מדי פעם / איימן אגבאריה 
 

 ִלְפָעִמים 
ץ ִרים ַעל ָהעֵּ ר ִצפֳּ שֶׁ עֶׁ ָחד מֵּ סֹו אֶׁ ְסְפרֶׁ  .מּוָטב אֶׁ

 ִלְפָעִמים 
א מּול ַהִק  ל ַהָּיםמּוָטב ִכסֵּ ַחלֹון אֶׁ  .יר מֵּ

 ִלְפָעִמים 
ְקְשן ַעל ִשיר ְנטּול ַחִּיים ט אֶׁ רֶׁ  .מּוָטב סֶׁ

י ַפַעם   ִמדֵּ
ק  .ַאָבא צֹודֵּ

 


