
 
 

     
 
 

                                                                       
               

 1.202214. , בשבט יב ישיש. יום  4903מס'                                                                           

  שבת שלום
 

 השקעה בקנאביס: אסיפה 
כפי שהוסבר,  .  פעילה השבוע נפגשנו בזום לערב שיתוף ציבור בנושא השקעה בחוות קנאביס

 .  ץ כפר מנחם משותפת עם קיבו מדובר על כניסה להשקעה 
עלו שאלות מעניינות   כמה עשרות חברים.  900בערוץ מהבית צפו ו  בזום השתתפו בערב 

מוזמן   עם ניב רונן או עם עופר כהן  בנושא ומי שעדיין מעוניין להיפגש  ,וחשובות שקיבלו מענה 
   ונשמח לענות.לפנות 

  קלפימתוכננת  הבאבסוף השבוע  ו, 20:00בשעה   לאסיפה בזום   ניפגש  17.1שני  ביום 
   .  23.1-21 בתאריכים 

 

 הגשם שינה לנו תוכניות ט: טו בשב
 .12:30בשעה    21.1  יקלי בבוסתןזשישי מו  : חדש  למועד   בשבט   ו "ט  רועיא  נדחההאוויר    מזג   עקב

 לטבע המקומי ולקהילה. וחיבור  פעילות לכל המשפחהיקליות, פינות יצירה, זפינות מו 
 לא יתקיימו. לסופ"ש זה הסדנאות שתוכננו  •

 

 נכסי הנוף, התרבות והמבנים שימור בנען: 
נשלח השבוע   –ם נכסי הנוף, התרבות והמבני  – קובץ המרכז את הנכסים לשימור בנען 

 (.  "עדכונים חמים "תחת  )בטלגרם. הרשימה מופיעה באתר נען, בראש העמוד 
   .עזרו לנו לשמור על הנכסים שלנוניתן לקבל במזכירות. עותקים מודפסים 

 ועדת שימור                                                                                                                
 

 מבזקון סופ"ש : קורונהצח"י 
יכם  חושבים עללכל החולים, ובידוד קל למבודדים. החלמה מהירה  איחולישולחים  הכול, לפני

 אל תהססו לפנות.  –אם אתם צריכים משהו  ומזכירים ש 
   מתארכת מדי יום. , והרשימה מאומתים  50- מ כרגע יותרבנען 

 

 

להשאיר את מערכות    ,פעילה שגרת חיים לשמור על  לכולנו לעשות מה שאפשר כדי חשוב 
 . ושפיות ואוויר   חברהו  גם את האפשרות להיפגש, לצרוך תרבותו החינוך פתוחות 

ערבות   זו כי    –ושומרים על אחרים אחריות אישית,   וקחיםל ,בזהירות   התנהללאז ממשיכים 
   .יתהדד 

 

   :מזכירים 
)כולל למרפאה   מי שנמצא בבידוד או מרגיש לא טוב, לא מגיע למקומות ציבוריים  •

 ולמרפאת השיניים(. 
הפרדת  על ובוחרות שלא להקפיד על בידוד בבית ו  משפחות שבהן אחד האחים בבידוד  •

וח לגנים,  ולא לשל יצטרכו להשאיר את כל ילדי המשפחה בבית -  המבודד מאחיו
 למרחבים ולמקומות ציבוריים. 

 

מאומתים בכללית יקבלו מסרון ובו קישור   ימים. 7-לבידוד למאומתים קוצר ה :מאומתים 
   .או עם גורם רפואי אחר  בלי שיצטרכו ליצור קשר עם המרפאהלשאלון שחרור דיגיטלי  

יוכלו לקבל באופן   –אם לא דיווחו על תסמינים או על בעיה אחרת    – מילוי השאלון לאחר 
 אוטומטי אישור להשתחרר מהבידוד ואישור החלמה.  

ניתן ליצור קשר עם המרפאה או עם חמ"ל קורונה  אם לא קיבלתם שחרור לאחר מילוי הטופס
03-9687502 . 

צח"י נען                        לב שמח.ו , סבלנותבריאות גשמי ברכה, פטריות, סופ"ש מפנק שיהיה,    
 



 

 נען: הפיקדונית חברה חדשה ב תכירו 
בימים אלה )בעקבות החלת חוק הפיקדון החדש( עברו מיחזוריות הבקבוקים הוותיקות מתיחת  

שיש עליהם מתקנים קהילתיים לאיסוף מכלי משקה  – " פיקדוניות "פנים והן משנות את ייעודן ל
 .כמו פחיות, בקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית. בקיצור, רק מה שיש עליו פיקדון פיקדון

   –(  ליאריזות שאינן מכלי משקה עם פיקדון )כמו מרככי כביסה, חומרי ניקוי, אריזות מזון וכו
 .יש להשליך לפח הכתום
אנא עזרו להם בהקפדה על   . ההמופעל על ידי נערי ונערות החטיב ,מדובר בפרויקט קהילתי

הפרדה נכונה של האריזות והמכלים. ככה נמשיך לשמור על הסביבה ונשאיר את כספי הפיקדון  
 !תודה על שיתוף הפעולה .בתוך הקהילה

 נערי ונערות החטיבה וצוות החינוך החברתי                                                                    
 
 

 : תודה למפיקות חיסונים עד הבית
)!(    חברים  180 ,בבית הדרים  בהצלחה רביעי לגיל השלישי התקיים אתמול קורונה  מבצע חיסון 

 הגיעו התחסנו. 
 ארגון ותפעול המבצע על כל שלביו. ה תודה והערכה גדולה לאהובה ולהדס על 

בריאות  - דפנה גונר   
 

 קהילה מפנקת  : תודה מהאולפן
בשבוע  להודות לכל האנשים היקרים שפינקו אותנו במטעמים נפלאים בארוחת שישי  רוצים 

רותי מניס, לירון גליקמן )רוניס(, דגנית אילן, עדי שרון, תמי שגיב, מיכל ואמיר שביט,  שעבר: 
ת המצב  אילנה גרני, נעמי שגב, וונדי ברעם, יעל מאירי ורחל ביבי האחת והיחידה שמצילה א

 וריגשתם אותנו מאוד. פינקתם את הבטן  ממתם את הלב,  . חיכל פעם מחדש
 

לארוחה ביתית משפחתית, אז אם מתאים לכם  פעם  דימ מש להתארח החברה שלנו ישמחו מ 
 054-6741121מיכל   תודה!  טלפון ונתאם. תרימו  – עוד הערב אפילו   –לארח 

 
 

 ערב בלבד(. - )בשעות אחה"צ  26.1רביעי הוא יום  התאריך הבא  : פסולת גושית

 למעט תאריך זה אין להניח פסולת או חפצים מחוץ לפחים. אנא הקפידו על ההנחיות. 
 צוות הנוי והתברואה                                                                                                   

 
 

. מ"מ 332מ"מ, מתחילת העונה  26מ, מתחילת החודש מ" 16השבוע ירדו כמה גשם:   
 
 

   ָהביאו אליי / טלי וייס
ּקֹוְטִפים ּכֹוָכִבים   ָהִביאּו ֵאַלי ֲאָנִשים שֶׁ

ְמִעיִזים ָלִשיר סֹולֹו   שֶׁ
לֹּא ְמַפֲחִדים ְלִהָּכֵשל   שֶׁ

ִלָבם ִמְתַרֵגש   ָהִביאּו ֵאַלי ֲאָנִשים שֶׁ
ָחתּול  ִמְמעֹוף ַהַפְרַפר ְוִקמּור הֶׁ

 ָהִביאּו ֵאַלי ֲאָנִשים ַהּקֹוְרִאים ִשיָרה
 ָהרֹוְקִדים 

ם ָלהֶׁ ת ָהִריקּוד שֶׁ  ַעל ַהָשָפה אֶׁ
ֵעיַנִים ָהִביאּו ֵאַלי ֲאָנִשים ַהַמִביִטים בָ   

 ַהּיֹוְדִעים ְלַחֵבק ָזר ּוְלַחֵּיך 
 ָהִביאּו ֵאַלי ֲאָנִשים ַהָּקִמים ִמּתֹוך ַהְשָבִרים

 ְּכמֹו ָהיּו ַמְקֵפָצה ַלֲחלֹום 
ת ָהֲאָנִשים ַהְפשּוִטים  ָהִביאּו ֵאַלי אֶׁ

ת ַהָנִשים ָהַאִמיצֹות   אֶׁ
 ָהִביאּו ֵאַלי ָחְכַמת ְרחֹוב

 ִסיְמפֹוְנַית ְלָבבֹות

 

 ָקָצר / רחל חלפי
 ַאִני ַעַדִין ִמְתַקָשה ְלַעֵּכל
ל ַחלֹון מּוָאר ֵמַאחֹוֵרי ּכֹּ  שֶׁ

 ִמְסַּתֵּתר ִספּור ַחִּיים
 לֹּא ָפחֹות

 ָעמֹּק
ִלי  ִמשֶׁ

 


