
 
 

    
 
 

                                                                   
 
 

 
 

 5.202272. , איירב כושישי . יום 1239מס'     

 שבת שלום 
 

 מח ש  חגסלינו על כתפינו:  
 שבועות – 5.6 יום ראשון

 הכנת זרים, בועות סבון,   – תחנות פעילות בשטח החתונות 17:30-16:00
 .הפעילות מיועדת לקהילת נען .פינת צילום,   odtפעילותג'אגלינג, 

 .פתוח לקהל הרחב .  צמוד לבוסתןהבשטח  ,חוזרים לשדה ולמסורת –  טקס שבועות 18:00

 .יפתח בסיום הטקסוי 15:00  בשעה ייסגר  צפון   שער •
 

 מחזירים עטרה ליושנה בחדר האוכל:   הערב

 גש קהילתי.  זוכרים? חדר האוכל פתוח הערב לארוחת שישי ומפ 
 ברק, רעות וצוות ענף המזון                             . איזה כיף! 20:00-18:30נשמח לארח אתכם 

 

מזמינים אתכם להנות מפעילות  ודואגים שלא ישעמם  תת דובדבן )י"ב( יכ : שמח ברחבה
 או. תביאו את הילדים ובו.  ג'אסט דאנס ונשנושים  20:00-מ הערב .ברחבת חדר האוכל 

 

 : הבריכה מזמינה לופותגמר ליגת הא
   .22:00שריקת פתיחה:  . בבריכה על מסך מפנק  , מול ריאל מדריד ליברפול מחר, שבת, 

 מה צריך יותר? .  חברותא , אוכל ובירה
 

 חג המים זה כאן: הבריכה פותחת את  עונת הרחצה  
! 1.6יום רביעי נפתחת בהבריכה  מאוד   בשעה טובה ומשמחת   

  ואת אורחיהם  נען קהילת ת את חברי ותשר , תפעל הבריכה בהתנהלות פנימיתהשנה גם 
ים, גם  חיצוני  ים מנוי לאפשר, לא נוכל רישוי העסקלקבלת עד ו ,דמתבניגוד לעונה הקו .בלבד 

. מתחנכים בנען   שילדיהן למשפחות  לא  
  . 2023עונת להשלימו לקראת  ומקווים   הסדרת רישוי עסק לבריכה תהליך אנו בעיצומו של 

הנדרש. כל ועושים את    אורך רוח. אנחנו על זהך מדובר בתהליך ממושך שמצרי   
 

לחברי נען: מנויים   
  , כולל פירוט מחירים, טופס הרשמה מקוון  זהים למחירי העונה הקודמת.המחירים נשארים  

נסייע בשמחה. לבריכה ומוזמן להגיע  רישום מי שירצה עזרה ב  . ביישלח אליכם ממש בקרו  
 

תיחה לחודש יוני: שעות הפ   
16:00-20:00, 7:00-13:00ימי ראשון   

16:00-20:00, 6:00-13:00חמישי -ים שניימ  
7:00-18:00שישי   
לכולם 9:00-19:00לשחיינים,  8:00-9:00שבת   

 

: שעות הפתיחה בחג שבועות  
:8:00-0017 –  החג ערב   – 4.6שבת   

8:00-16:00 –שבועות  – 5.6יום ראשון   
 

 צהריים )פתוחה ברצף(. , ללא הפסקת הפתיחה זהות שעות  –ם יולי ואוגוסט  בחודשי •

   .30.9.2022עונת הרחצה תסתיים בתאריך  •

גבי וצוות הבריכה  ,  בטוחהו , מהנהות ומאחלים לכולנו עונה מרעננת גשלכם בהתר מצפים   

 



 
 

 בספרייה שבוע הספר ספרים רבותיי ספרים: 
 תחנות פעילות לכל המשפחה בספרייה וסביבתה.  –  18:00עד  16:00-מ ,6.6ביום שני, 

 יריד ספרים בדשא הגדול.  – 19:00עד   16:30-, מ8.6ביום רביעי, 
הודעת   שלחו - פשר להזמין ספרים ומשחקים, ולקבלם ביום המכירה. להזמנות א •

 להתראות!  .6.6עד לתאריך  052-2232524ווטסאפ למיה 
 

 : פגרת קיץסוף עונת הסיפורים 
 תודה לכל ההורים, הסבים והסבתות שהתארחו בשעת הסיפור בספרייה. 

 ונשוב בסתיו.  אנחנו לוקחים פסק זמן לתקופת הקיץ, 

מוזמנים ליצור   –אם גם אתם מעוניינים לקרוא לילדי נען במסגרת שעת סיפור בשנה הבאה 
 קשר עם מיה קסטרו. 

 
 

 

 . מקווים להפתיע בהמשך הקיץ .בוטלה, 24.6שתוכננה לשישי  מסיבת קיץ בבריכה •
 

   .8.6 יום רביעי : התאריך הבא להוצאת פסולת גושית •
  למעט תאריך זה אין להניח פסולת או חפצים מחוץ לפחים.         

 
 
 
 
 

 ימים יגידו / אגי משעול
 

הּו  ִלְפָעִמים ִנְצָמִדים ְלִמישֶׁ
 ִעם ִסכַּת ִבָטחֹון 
 ְכָבר ְוִלְפָעִמים ְכמֹו עַּ 
ק בֶׁ ת דֶׁ ְלכֹודֶׁ  ,ְלמַּ

ק ֲחשֹוב ָלֹעמֶׁ  ,ֲאָבל ָצִריְך לַּ
ק  ,לֹא ָלֹרחַּ

ָהִרים ל הֶׁ ינַּי אֶׁ את עֵֹ  לֹא ָלֹשֵֹ
ָלה ְשפֵֹ ֲאִני ָגָרה בַּ  ְכשֶׁ

ָיִמים ְכִאּלּו  ת הַּ ף אֶׁ ְפדֵֹ  אֹו ְלדַּ
ְכִבים ְמעַּ ָבע הַּ י טֶׁ יאּורֵֹ  ָהיּו תֵֹ

ת ָהֲעִליָלה   .אֶׁ
ָנְפָלה מֵֹ  ָפה שֶׁ ְמכַּשֵֹ א לַּ ָטאטֵֹ מַּ  הַּ

ְרצּוף  פַּ  ָצִריְך ִלְצחֹוק בַּ
ל סּוס  ְרָסה שֶׁ ְפנֵֹף מּוָלּה פַּ  ּוְלנַּ
ְנטֹו ן ָלּה 'ְבֲחָזָרה ְלסֹורֶׁ גֵֹ  , 'אֹו ְלנַּ
ל ִסְרָפד  ְשִתין עַּ  אֹו ָפשּוט ְלהַּ

ָיִמים  ת לַּ  ְוָלתֵֹ
ִגידּו  יַּ  .שֶׁ

 


