
 

 

    

 

 

 8.3.2019 ,ב אדרב ג, שישייום  .3756מס'                                                                             

 ויום האישה שמח בת שלוםש
 !מזל טוב קולולולו

 דמיאן –לאלה ותום שרון, לצביה ודורון ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד 

 עופר -להולדת הבת והנכדה  ,תי ויגאל ולכל המשפחהיענבל ועילי זליגמן, למל
 

  אסיפהסיכום 
באסיפה שהתקיימה ביום שני הציג צוות מכרזים את תהליך איתור המועמדים לתפקידי ניהול קהילה וניהול 
עסקים, וכן הסביר את החלטתו להביא לבחירה לתפקיד מנהל עסקים מועמד אחד. חברים התייחסו לנושא 

ם הציגו את עצמם וענו לשאלות. כמו כן הציג נמרוד וידן את מועמדותו לתפקיד מנהל דיבדיון. המועמ
 עסקים בעקבות עצומת חברים. כל המועמדים אושרו להעברה לבחירה בקלפי.

 

 קלפי
. בחירת 3בחירת מנהל/ת קהילה. . 2 ה בין חלופות. בחיראישור ו – 2019 משקה. תוכנית 1בנושאים: 

  !לפנות לאילה סול. בהצלחהניתן בבעיות טכניות  .11/3שני עד יום  ,8/3 היום,מם תתקיי –מנהל עסקים 
 

 לקראת הצבעה על מנהל עסקים
ניב רונן. זאת על רקע  –אחד רק על מועמד אחד לניהול העסקים  -צוות המכרזים הגיע להסכמה פה

טגיים טרכים אסה, מהליהתאמה גבוהה למשימות העסקיות העומדות לפנינו: פיתוח אזור התעשי
. ובחקלאות, ויזום עסקי. לניב רונן יש את היכולות והניסיון המוכחים להוציא לפועל בהצלחה משימות אל  

בעת סיום עבודתו  ;ניב רונןל ידי בדיון שנערך השבוע באסיפה עלתה טענה להתנהלות בניגוד עניינים ע
שכונת מגורים בעינת, וסכסוך  בו שבנתהכרכז כלכלי בעינת, עבר לעבוד כמנהל החברה היזמית אמפא מלי

 משפטי על טיב ביסוס השכונה מתנהל בינה לבין הקיבוץ. 
כמי שהיה שותף לצוות המכרזים, ומכיוון שלא נחשפנו לטענת ניגוד העניינים במסגרת ההמלצות שאספנו 

כאן  באמת יש על ניב, חזרתי ובדקתי אותה עם חברים בקיבוץ עינת, כדי לנסות ולהבין את שקרה, והאם
בסיכום הבדיקה שעשיתי, ניתן לומר כך:  תקלה גדולה המעלה סימן שאלה ביחס להתאמתו לתפקיד בנען.  

.ניקיון כפיים כספי-. לא שמעתי חשד לאי1  
.. בשום רגע ניב לא פעל מטעם אמפא מליבו נגד קיבוץ עינת2  
.ת. ניב ממשיך עד היום לשמש כדירקטור ולנהל עסקים של קיבוץ עינ3  
אותם מפגין ניב רונן שאיתם דיברתי משבחים את היזמות ואת רמת הניהול העסקי שהחברים  . כל4

 לטובת מעסיקיו.
נמרוד זיו        גם לאחר הבדיקה החוזרת, ניב רונן הוא מועמד ראוי ומומלץ לניהול העסקי בנען. –לסיכום   

 

 פנסיה: עדכון
עלייה במדד המחירים לצרכן עלו תשלומי פרמיות עקב  - (חברים המבטחים בפנסיית מגדל )המגןידיעת הל

 ש"ח בקרוב. 676-ל₪  650-פנסיית המגן מ
 יעודכן החיוב בהתאם לשינויים בגובה הפרמיה המחויבת על ידי חברות הביטוח. 2019מתקציב פברואר 

 

 הכוח הנשי בעולם החשאי: הרצאה 
את סהר קדמון, בן קיבוץ מרחביה. קדמון  10:00ה בשע 18.3מועדון הבוקר של חוג הנוער יארח ביום שני 

שנים במשרד ראש הממשלה, ופעל במגוון תחומים ייחודיים בארץ ובחו"ל. כיום מרצה בישראל  28-שירת כ
על  -נושא ההרצאה: הכוח הנשי בעולם החשאי  ומחוצה לה על עולם הצללים החשאי, מניסיונו וחוויותיו.

על נשים בעולם  ;י, והערך המוסף הנשי כיום ובעתיד בעולם זהולם החשאהיכולות הייחודיות של נשים בע
שלבי התקדמות הנשים בעבודתן בעולם החשאי במקביל להתפתחותן  המיתוסים מול המציאות. - הריגול

 האישית, המשפחתית, והתובנות מכך. וכן על פעילות נשים בארגוני מודיעין מובילים בחו"ל.
 

 לפן המוסיקה מציגואו מארחפאב מוזיקה זה החיים: ה
דביר , הלל רחמוט גיטרה, נעם דגן שירה וסקסופונים - מופע בכורה! - "רוק אל ויוי": 11בתק"מ  הערב

ארקטיק, מיוז  מרסדס, טסה, ברי, - אווה קרקר שירה, רן פתחה תופים, איתמר אפיץ בס, שכטר גיטרה
 אוזניים עפות.  21:00פתוחות,  דלתות 20:30 .זפלין



  .כ אבי דיכטר )ליכוד(. מוזמנים", נארח במועדון את ח00:20 שעהב 16.3צ"ש במו: ת בחירותראלק
 

 : גינה ידידותיתטבעי על הבר
עקרונות לתכנון גינה ידידותית לאדם ולסביבה, מרצה: אורי  -לים על עלים" ימפגש שני בסדרה, והפעם: "מ

 פתוח. הכניסה חופשית, הבר. פאבב, 20:30, בשעה 13.3יום רביעי,  .ארז
 

 סיור בתל גזר הפרפרים באים:
בשבת מרתק בעקבות עולם הפרפרים בהדרכת דובי בנימיני, מחבר "מגדיר הפרפרים של ישראל",  סיור

בחסות המועצה  ומתקיים ,ללא עלות, בהרשמה מראש לכולםהסיור פתוח . 12:00עד  10:00משעה  23.3
 050-9105656אייל מצליח  :הרשמהלבאזור. לפרטים ולרגל הקמת קהילת ניטור פרפרים 

 

 בבוסתן גיוס קהילתי: קריאה ראשונה
 -הורים, ילדים, סבים וסבתות  .11:00-9:00 ותבשע 6.4שבת, בצוות קהילה בפעולה מזמין לגיוס קהילתי, 

 .פרטים בהמשך !יהיה כיף הורים, ילדים, סבים וסבתות. – הגיוס מתאים לכולם
 

 פעילות פוריםבית החמרה: 
בין השעות  11.3נפגשים ביום שני  - "ארבע אחר הצהרים" פורימי בבית החמרה -מסע בזמן באווירת החג 

את חלוצות, נצטלם, נכין מסכות, וגם נמשיך להכיר את הבית ולנתחפש לחלוצים ו. 18:00-16:00
 צוות הבית –מחכות לכם  שעת סיפור. 16:45ב  נען של פעם.מהסיפורים 

 

 .16:00-18:00ראשון ורביעי  בימים מחכים לכם השבוע במחסן המחודש במכבסה: ן תחפושותמחס
 

 מהמעבדה: כבר חושבים על פסח
 ראשון וחמישיימי פתוח ב !גדי החורףבעל כל ₪  10-פרטים ב 5 - לילד ולתינוק 2מבצע סוף עונה ביד 

 שמים עצמאית בדף החיוב. ומגיעים, בוחרים ורלקנות ירוק. זה משתלם.  ובוא. 18:00-16:00
 

  ".בוקר של כיף"  24.4מסיבת ריקודים לכל המשפחה. רביעי  - BEAT GARDEN 13.4שבת  -פסח שמח 
 

  הכי שלנו-הכי :יום האישה
ערב שימשיך ויהדהד  מקורית וייחודית. ,תרבות מקומית שכולו ,מרגש ואינטימי ,רוע נשייא אמש חווינו יחד

קורנליה רייך, הדסה צור, הילה  -לנשים היקרות שפתחו את ליבן בפנינו האורות.  בליבנו הרבה אחרי שכבו
 תודה על השיתוף, הפתיחות והאמון. - יערי, מרינה סולומון, יובל ארז ומיה קסטרו

 ,תודה על השותפות - שלומית אלמוג, גבי אולמן, נועם גלילי ועינת גונן - רי הקלעיםולצוות הנפלא שמאח
על הפרסום  -לדורית קופיט, גיל סול, שי קופיט ואורלי שגב  .פורמטוהאמונה ב ועיותצ, המקהמסירות

 .יםללימור אגמון על הצילומים הנפלא שהפך את הטוב למושלם. ץ'העיצוב והטא, המושקע, איסוף העוגות
 פרגנתןועל שהגעתן  ,נשות נען ,ולכן, תודה לכל הנשים הנהדרות שטרחו והכינו עוגות ביתיות מעשה ידיהן

  רעיה   יום האישה שמח ומעצים, חשובה.ו משמעותית בתקווה שערב זה יהפוך למסורת מקומית. באהבה
 

כבשו כל פיסת כיסא במועדון ויצאו ללא  ,, שהצביעו ברגליים, באו בהמוניהן סקרניותבשם נשות המחנה
 במינון מושלם. תי. עוצמאנחנו רוצות שתדעו שהיה זה ערב  –מילים, בעצם עם מילה אחת: וואוו! 

 ברוך שעשני אישה בנען., היטלטלנו ויצאנו מחוזקות וגאות. תודה לכולכן יקרות! הופתענוצחקנו, זלגנו, 
      

 ברוחב לב  יום האישה בגיל הרך:
נשות צוות. הערב היה מוצלח מאוד בזכותן של שתי נשים יקרות  50ביום רביעי ציינו את יום האישה עם 

מדה אותנו לשים לב לגוף שלנו ורקדה איתנו ירומי פנקר גלילי ל: בהתנדבותן מהידע שלהינו שהרעיפו על
ריקודי בטן, ורינת צפניה שוורץ לקחה אותנו למסע של שינוי תודעה בעזרת היכרות עם נשים גדולות שלא 

ו הורים ן כמפחדו להשמיע את קולן ולהביא לשינויים במציאות. אין כמו הפקה עצמית אומרים בנען, ואי
שתורמים ברוחב לב כזה לנשות החינוך. תודה רבה מכל הלב! ותודה רבה גם לניר ולגל אלוני שדאגו לכך 

  חמוטל ודורית                                                                   .שלגוף ולנפש נוספה בטן מלאה בכל טוב
 
 

מי לושעזר, תרם ועשה איתנו ולמעננו בשעתנו הקשה,  ל מימשפחת דיין מבקשת להודות מקרב לב לכ
ניחמה ותמכה שקהילה למקרב לב לבית נען ו אנחנו מודים שתמך באוסי וליווה אותו לאורך הדרך הארוכה.

 משפחת דיין                     ביתו מיומו הראשון בקיבוץ ועד יומו האחרון.את קהילה באוסי ראה בנען ו נו.ב
 
 

 .הורייהיפהיפ .800-. עברנו את מחסום המ"מ 816ת העונה תחילמ גשם:
 
 
 
 

"השיגו את המיטב מעצמכן, על ידי כך שתהפכו ניצוצותשורה להשראה:   
(גולדה מאיר) " ללהבות גדולות של הישגים של הזדמנות, קטנטנים   


