
 

 

    

 

 

                                                                         

 22.2.2019 ,א אדרב י"ז, שישייום  .3754מס'                                                                          

 שלום בתש
 

 אסיפהתוכנית משק: 
 סיכום הדיון והעברה לקלפי. – 2019. על סדר היום: תוכנית המשק 26.2אסיפה תתקיים ביום שלישי 

 

 עדכונים ם:משולחן ועדת מכרזי

ניתן  .ועדה את אנטיה ירקוניובחרו כיו"ר ה 2018אוקטובר בשחבריה נבחרו בקלפי  הקרן לערבות הדדית •
  .דפנה גרין ויעל רז - ותעדה האחרוהו ותלפנות אליה או לחבר

, לאחר מכרזים למנהל/ת מש"א ולמנהל/ת אשכול בריאות סיעודאתמול פורסמו במייל : מכרזים חדשים •
 10.3קורות חיים ניתן להגיש עד  ורקפת בנדה בחרו, כל אחת מסיבותיה, לסיים את תפקידן.שקרן אנוך 

מכרז  - . לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי המכרז, מיטל מרקסmichraznaan@gmail.comלמייל: 
 סיעוד.מכרז בריאות ו -רן פרידברג  ,מש"א

בחודשיים האחרונים עסק צוות מכרזים בשני  :מנהל קהילהלמנהל עסקי ול עדכון בדבר המכרזים •
קהילה. עשינו תהליך למידה לכל  ת/עסקים ומכרז למנהל ת/מכרזים מרכזיים וחשובים לנען: מכרז מנהל

למכרז  5העסקים,  לניהובמכרז  8מכרז, עברנו על עשרות קורות חיים וראיינו לכל תפקיד מועמדים רבים )
הקהילה(. לאחר סבבי הראיונות המשכנו בתהליכי אבחון נוספים וקיימנו מספר דיוני עומק באופציות  ניהול

  הקיימות לכל תפקיד עד אשר גיבשנו את רשימת המועמדים אשר אנו שלמים להביאם לאסיפה ולקלפי.
 

מנהלת את התרבות בנען מזה שנים עדה החליטה להגיש את רעיה בן אברהם שוהו למכרז מנהל הקהילה:
 שנים. 7וכן את תמיר כהן מקיבוץ רמת הכובש אשר משמש כמנהל קהילה שם מזה  ,רבות

את ניב רונן, מקיבוץ עינת, בעל יכולות וניסיון משמעותי בתחום  ועדה החליטה להגישוהלמכרז מנהל העסקים: 
 פעילויות מסחריות קיבוציות. בגד"ש, ו ,דל"ןאשר מביא איתו ניסיון משמעותי בנ ,ניהול עסקים בקיבוצים

עדה. מבין והחלטה לא פשוטה אשר התקבלה ברוב קולות בו אלהביא מועמד יחיד לבחירה הי החלטהה
בעוד שאף אחד מהמועמדים האחרים לא קיבל רוב גם  ,ועדהוניב היחידי שהיה מקובל על כל חברי ה המועמדים,

 לאחר מספר דיונים בנושא.
  .ולהכיר את המועמדים להגיע ם אתכםבתחילת מרץ, נעדכן על תאריך בקרוב. מזמיני תתקיים אסיפה

 צוות מכרזים: מיטל מרקס, רן פרידברג, דורית אפרתי קוטלי, יהודית חתואל ושלומית אלמוג                       
 

  בוקר הרצאה  ויום טיול: חוג הנוער
עבודת הדוקטורט של גילית היתה על "תולדות ההקמה של . איבגי גילית "רד אתבמועדון נארח  28.2ביום חמישי 

בעבר ותמיד זכינו לגילוי איתה נפגשנו  מוזיאון ישראל כמוזיאון לאומי" ולדבריה הנושא מרתק ומזמן הפתעות.
 להתראות! .10:00-בנפגשים, ההרצאה  9:30והנאה. 

 

בהדרכת טל רז.  בטיול רגלי שבצפון הבקעה נצא אל הגלבוע ואל ישוב רותם 4.3ביום שני  לגלבוע הפורח:
  052-8454977 דגנית :הרשמהל ברותם נפגוש קהילה קטנה המנסה לקיים חיים משותפים בין חילונים לדתיים.

 
  טבעי על הבר: כשאקולוגיה ובירה נפגשות

 .קיימא-ון ברהמפגש הקרוב יעסוק בגינ .יישוב וסביבה -על אקולוגיה וקהילה  11סדרת מפגשים בפאב התק"מ 
בואו לשמוע על המהפך שהוביל בשיטות הגינון בקיבוץ וכיצד הטמיע  .מרצה: תום חזקל, מנהל ענף הנוי בגזר

 , הכניסה חופשית.20:30, בשעה 27.2עקרונות של גינון אקולוגי במרחב הציבורי. יהיה מרתק! יום רביעי הקרוב, 
 

  הסלון למוסיקה קאמרית: הזמנה לקונצרט
 מתחילים.  20:00 ,פתיחת דלתות 19:15 .נארח לקונצרט שלישיית פסנתר בינלאומית 27.2עי ביום רבי

 
 פורים בלי נפצים

מבקשים להזכיר, שחל איסור על שימוש  בימים אלה ולקראת פורים, אנו רואים ושומעים עיסוק ומשחק עם נפצים.
 הפרעה בשעות ערב מאוחרות.מילדים מסיכון מיותר ואנא שימו לב ושימרו על ה -הורים  בנפצים ברחבי נען.

  דלית וחמוטל  -שרון אולמן, ניר אלוני, ומנהלות החינוך                                                                           

 
 מצלמים בשקט: דשא חתונות

 . איש קשר: קובי רביד. 24:00-17:00ביום חמישי הקרוב תצולם בדשא חתונות סצנה מאוד שקטנה בין השעות 
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 מהתרבות

 : איפה ושתימחסן תחפושות

בתחילת השבוע הועברו  בימים אלו נעשות הכנות רבות כדי שנוכל לפתוח את מחסן התחפושות שלנו בזמן.

 נפרסם אתיסודרו על מתלים ומדפים ואז  הן בשבוע הבא. ביסהעברו טיפול נמרץ, מיון וכ ,התחפושות למכבסה

מוזמנים ליצור ואולי ישמחו למצוא בית חם במחסן,  ,אם יש לכם תחפושות ואביזרים שאינם בשימוש ימי הפתיחה.

  .להעבירם אלינוו 052-2232311קשר עם אתי 

ותודה לאתי ולאורלי מדר הלוי על המסירות  תודה לצוות הנוי על העזרה בהעברה, תודה לאמיר על קבלת הפנים

 הרבה והלא מובנת מאליה למחסן ולתכולתו.
 

  : ממשיכים במשימההאמפי

בשנה החולפת עבר האמפי המיתולוגי שיפוץ רחב היקף. הבמה והגג הוחלפו, הפסולת פונתה, השירותים תוקנו 

עדיין לא תמה המלאכה. המטרה בשנה בקרובה והחומרים החשובים שצברו גדעון ואילן אוקו הועברו לארכיון. אך 

 בו נוכל להעביר אליו את הטקסים רבי המשתתפים.שהיא להביא את האמפי למצב 

איש ויכול לחסוך  1000 -מעבר להיותו פנינה אדריכלית ששווה לשמרה, מאפשר האמפי מקום ישיבה ליותר מ

 השכרת כסאות.לנען אלפי שקלים בשנה שמושקעים כיום בבניית במות זמניות ו

דלי תקציב, אך עשירים במוטיבציה, התכנסנו, צוות מצומצם, ע"מ לבחון את המקום ולראות איך במינימום 

 ( .2019השקעה אנו יכולים להכשירו לטקס עצמאות הקרוב )מאי 

ברג למשימה נרתמו איציק ואשכול התשתיות, גולן יונתנוב, שרהל'ה אלמוג )ועדת שימור(, גבי אולמן ורן פריד

)נאמני תרבות(, ליהי שביט ועומרי וידן, הורי בני י"ב והמדריכים אסנת יצחקי ולי צ'רנר, שלקחו את האמפי 

 מקווים שנעמוד במטרה שהצבנו לעצמנו. .הזמן קצר, התקציב דל והמלאכה מרובה כפרויקט י"ב.

חים להמשיך ולעדכן ולשמור מבטי תנו קשר.יצור אימוזמן ל – ושותףמי שמתחבר לפרויקט ורוצה להיות מעורב 

 הצוות ורעיה . בעתידותודה לכל השותפים בהווה  .על הזכות להזמין את הקהילה לגיוס חשוב במקום
 

 סוגרות ביומן :יום האישה

 .עולם שלם ,דקות 10 ,נשים 5. מפגש נשי לסיפור אישי - "סיפור נשי"במועדון:  7.3חמישי 

 יהיה חמים, מעניין ומאוד משלנו. .קפה ומאפה ביתי  21:30. מתחילים 20:30, התכנסות 20:15 

 לעדכן את רעיה.מוזמנת מי שיכולה לסייע ולפנק  לטובת הערב נשמח לעוגות ביתיות מעשה ידיכן.
 

  ענייניםחוזר ל :חדר הכושר

 נעדכן בקרוב. על לוחות הזמנים, נהלים ותאריכי סגירה . פרויקט שדרוג חדר הכושר יצא לדרך בקרוב
 

 שיר שמח :יקליתזת מושחרי
 יקלית עם ילדי מקהללי לקראת כנס המקהלות השנתי. זתתקיים, כמדי שנה שחרית מו 2.3בשבת 

עם שירים שיועדו לכל נופיע שנה למותו, ו 50השנה נקדיש את השירים למלחין מרדכי זעירא שלא מכבר ציינו 
 ,וילדי נען ליהנות משבת שירה ביחדאנו מזמינים את משפחות מקהללי, חברי  המקהלות המשתתפות בכנס.

 ניר-ילדי מקהללי וללי אורן ,מחכים לכם בשיר .במועדון 11:30בשעה 
 

 

 : ערב שירה רומן רוסי
, ₪ 25לחברי נען  לכיסוי הוצאות: עלותבמועדון.  21:00בשעה  1.3, שישי יהיערב שכולו שירים רוסיים שעשו על

 שרהלה חן ומנו ,שאולי ברעם, מיתי זליגמן, השפתיים מחכים לכם עם שיר בלב ועל₪.  50לאורחים 
 

 בשעה טובה ומילה טובהמשרדי החינוך: 
על השיפוץ המהיר ומתן השירות המקצועי. תודה לניר  ,לאיציק, לרותם וכל העובדים נוי,תודה רבה לאשכול הבי

דגן על בניית מערכות המחשוב והתקשורת. אנו רוצות להודות גם לצוות הנוי על העזרה בהעברת הציוד למשרדנו 
עד לגמר  בסבלנות וברוח טובה. אין זה מובן מאליו. ולסיום תודה גם על הסבלנות של כולם ,החדש במקצועיות
 דלית וחמוטל.                  שונית. מוזמנים לבוא לבקר! אין תירוצים אנחנו צמודים לחדר האוכלההתארגנות הרא

 
 

 להשראה: שורה

 
  ארץ קטנה עם חלוק"

  אנחנו פקק בפתחו של בקבוק

  צריך לבלוע כפית בדיוק

 "לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק
  

 מאיר גולדברג( מילים: –)"ארץ קטנה עם שפם" 

 

פעמים, כדי לדעת מה אתה מחפש, אתה צריך לחזור ל"
למקום שממנו יצאת. הלכת מהסלון לחדר השינה כדי לקחת 
משהו, הגעת לחדר השינה ושכחת מה בעצם רצית להביא, 

אתה חוזר לסלון, רואה את מה שמזכיר לך את הצורך, 
התקדמות וחוזר לחדר השינה להביא אותו. כך גם ב

זה שאתה חוזר אחורה זה לא סימן רע,  -האישית שלך 
לפעמים אתה חייב לחזור אחורה כדי לדעת מה בעצם אתה 

 ."מחפש
 ("מתוך הספר "קציצות - אילן הייטנר                      (
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