
 

 

    

 

 

                                                                         

 1.3.2019 ,א אדרב כד, שישייום  .3755מס'                                                                          

 שלום בתש
 

 : סיכום אסיפה2019 כנית משקות

לאישור כנית והחלופות שנדונו ואושרה העברת הת שהתקיימה השבוע בסיום אסיפה שלישית
  שתתקיים בסופ"ש הבא. בקלפיולבחירה 

 

 בנושאים: 20:00בשעה  4/3תתקיים ביום שני  אסיפה
 :גת המועמדים מטעם צוות מכרזים לתפקידים ואישור העברה לקלפיהצ .1

 .לניהול קהילה –תמיר כהן , לניהול קהילה –רעיה בן אברהם , לניהול עסקים –ניב רונן 
 .לאישור העברה לקלפי –בעקבות עצומת חברים  –. מועמדות נמרוד וידן לניהול עסקים 2
 

 : בסופ"ש הבאקלפי
בחירת מנהל/ת . 2 אישור והצבעה בין חלופות.  – 2019 משקהת . תוכני1בנושאים: הצבעה 
 . 12/3שלישי עד יום  8/3תתקיים מיום שישי  –. בחירת מנהל עסקים 3קהילה. 

 נוסח טופס הקלפי יישלח ביום שלישי.
 

 תופעה שאסור לקבל 
ה ממלאות תפקידים בקיבוץ מכתבי שטנשתי בשבוע החולף התוודענו לשני מקרים בהם חיכו ל

נחשפו אנונימיים בפתח הבית ובתא הדואר הפרטי. כדי להוסיף חטא על פשע, באחד מהמקרים 
חודית לנען, אבל בכל פעם שאני נתקל יהילדים למכתב. התופעה הזו אינה חדשה בנען, ואינה י

בה, אני מזדעזע מהשנאה והרשעות שבאות לביטוי במעשה כזה. למי שזו דרכו, אנא מצא דרך 
נמרוד זיו                                                    ה יותר להביע התנגדות או מחאה.  הגונה וגלוי  

 

 : המזכירמועדון סרטי דוקו
. ""המזכיר - נקרין את סרטה של הבמאית והיוצרת מולי לנדסמן 20:00בשעה  5/3ביום שלישי 

קיבוץ, מעל בכספי הש המזכיר חולת בעברו ,יפתח צורןדמותו של ב דרמה מטלטלת העוסקת
זהו מסע אל נפשותיהם של ילדיו, מסע אל  .ו ועל משפחתוהשלכות הטרגיות של המעשה עליבו

רגשות מעורבים של אהבה, בגידה וסליחה, מסע של בדיקת הערכים השיתופיים 
כנות מנסים ילדיו הבוגרים של יפתח, המזכיר, למצוא את האמיתות בבאומץ ו והמשפחתיים.

 הכול.  ההשפעה, התרומה, המעילה והשקרים והיכן השתבש לאורך חיי אביהם.
 
 

 יום האישה: חמש משלנו

: עולם שלם ,דקות 10 ,נשים 5. מפגש נשי לסיפור אישי -במועדון: "סיפור נשי"  7/3חמישי 
 .קורנליה רייך, הדסה צור, הילה יערי, מרינה סלומון ויובל ארז

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

 052-4204773מוזמנת לעדכן את רעיה או אורלי שגב  שמתאים להנשמח לעוגות מעשה ידיכן. מי 
 

 מקהללי :יקליתזשחרית מו
 . מחכים לכם בשירבמועדון 11:30"מקהללי" שרה זעירא בשעה  ,2/3מחר, שבת 

 

 : ערב שירה רומן רוסי
לאורחים , ₪ 25לחברי נען  :ותעלבמועדון.  21:00בשעה  ,1/3 הערב,, יהישירים רוסיים שעשו על

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

 עבר דירהמחסן תחפושות פורים: 
 .הכניסה מכיוון גן תות. עבר למכבסהו יתולוגי ירד מבית מרווהמחסן התחפושות המ

 .בהמשךמועדי פתיחה נוספים  .18:00-16:00 ראשון ושני ה בשבוע הקרוב:שעות הפתיח
 



  חדר כושרחזקים בהמתנה: 
תעריפים ונהלים , על מדויק מועדעל  . נעדכן בהתאםפתח במהלך השבועיעובר מהפך וי המקום
 תודה על הסבלנות. .חדשים

 

 קהילה בפעולה: דרושים רכזי צוותים ליום גיוס
סורת הגיוסים הקהילתיים בשנים האחרונות, אנו נערכים לגיוס שיתקיים לקראת פסח, בהמשך למ

, ויתמקד הפעם בעיקר באזור הבוסתן. כדי להיערך אנו מחפשים מתנדבים, שיהיו 6/4בשבת 
  9105656-050מתאים לכם?  אנא פנו לאייל מצליח  באותו בוקר. לרכז צוותי משימהמוכנים 

 

 מתארח בבית הדרים :חוג הטבע

מדי חודש ניפגש בבית הדרים לשיחה קצרה על הטבע הרוחש בחצר הבית שלנו, ביחד נגלה את 
העולם המופלא שנמצא ממש מעבר לדלת ומאפיין את סביבתנו. כל מפגש יתמקד בשינויים 

 .הרלוונטיים לאותה תקופה בשנה ויאיר זוויות חדשות ומפתיעות על חיי הבר והצומח בקיבוצנו
אייל מצליח  .על פרפרים ואנשים :נושאה .9:15, בשעה 6.4המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי, 

יספר על הדרך שהובילה אותו להתאהב בפרפרים ויסביר למה הם כל כך חשובים עבורנו. כמו כן, 
הפרפר הבולט ביותר בנען בתקופה הזו של השנה ונגלה עליו פרטים  -נכיר את "פרפר החודש" 

 מרכז לטבע וסביבה קהילתי -חוג הטבע הוא יוזמה חברתית של המעבדה לטבע  עים.מפתי
 

 . נעדכן על מועד חדש.בוטל 4/3-הטיול לגלבוע שתוכנן ל: טיול חוג הנוער
 

 סדנה חדשה יוצאת לדרך: קבוצת הורים למתבגרים
אנו שמחים  ובקשות של הורים לנערי החטיבה הצעירה, לאור הצלחת קבוצת ההורים הראשונה,

-מפגשים, שיתקיימו בימי רביעי, החל מ 5ט. הסדנה בת -י זוהפעם להור –לפתוח סדנה נוספת 
, על הבנים והבנות שלנו ני גיל ההתבגרות הזה שעובר עליעל מה נדבר? על מאפי. 27/3

מסתגרת בחדר ואין לי מושג שהילדה על איך להתנהל חכם עם התקשורת, על חוסר התקשורת, 
 הבן שרק נוהם עליי לצאת לו מהווריד. ל, או עמה קורה איתה

, תכל'ס, איך להעצים את המתבגר, איך לתקשר איתו )כי גם אם נראה שהוא ים מעשייםנקבל כל
אחים, הוא זקוק מאוד להורה שילווה אותו(, איך להגיב בצורה יעילה למריבות  –לגמרי לא מעוניין 

 איך להתמודד עם חוצפה ואיך לשפר את האווירה בבית.
לחברי  העלות הסדנ. רים ויועצת משפחתיתמנחת קבוצות הו ,בחינוך A.M מיכל הראל –המנחה 

 . משתתפים 20מקסימום . . הפעילות מטעם מכון אדלר ובמימון המועצהלבית אב₪  100 :נען
  . 052-6931190 אצל לימור אליכדאי להזדרז. הרשמה  –אם אתם מעוניינים 

  רווחה -מור אלי ולי חברתיחינוך  –לית ברנד ד
 

 לתרומה הנוער העובד והלומד: יריד מתוק
עוגות ועוגיות ביתיות על דשא חדר אוכל בשעה בקן יריד  חניכי שכבה ט'יפיקו  5/3שלישי ביום 

תודה  .האירוע ישלב את רוב שכבות הקן .מטרת המכירה היא תרומה לעמותה שיבחרו. 16:30
פעילות  עמדותגם  יהיואפייה. מוזמנים כולכם לקנות ולהתפנק. מראש להורים על העזרה ב

 יהיה מתוק ומרגש! מחכים לכם. מבוגרים.לפשוטות לקטנטנים ופינת קפה 
 
 

שנתי לחודש -)ממוצע רב מ"מ 195 בפברוארמ"מ.  80 ירדוהשבוע  - גשםמודדים ברינה: כמה 

 (. 600שנתי -)ממוצע רב 789 מתחילת העונה .(111זה 
 

 שורה להשראה:

חיים זה כמו אמונה בדת. אולם הדת מבקשת מחסידיה  יש אנשים המתעקשים שזכויות בעלי"

חיים מבקשים מאנשים  להאמין בדברים שאף אחד לא יכול לראות, בזמן שחסידי זכויות בעלי

 (ייקאקרייג בארטון, סופר אמר)         "לראות דברים שאף אחד לא רוצה להאמין

 

 .במות חברנו אוסי, תנחומים מכל בית נען -למשפחת דיין 
 .18:00, וביום שבת משעה 13:00היום, שישי, עד המשפחה יושבת שבעה 

 
 
 


