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 9.7.17 – 341  מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .מרים עד תאריךחו 16.7.17 .–מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. – עדכוני מזכירות
 שלום רב,

 להלן עדכון קצר על תהליך הביקורת ודיווח על נושא הביקורת לשנה הנוכחית.

המבקר של הקיבוץ, עזרא מזרחי, נפגש עם מספר מנהלים בעבר ובהווה וביצע בחינה 
והשיוך. המבקר דיווח על ממצאיו לוועדה והמליץ על נושאים  ראשונית של תהליך ההרחבה

יהיה תהליך  2017אפשריים לביקורת. הוועדה והמבקר החליטו כי נושא הביקורת לשנת 
קבלת ההחלטות בהקשר לחוזי הבניה הן החוזה החיצוני החתום והן החוזה הפנימי שעדיין 

 רותיהם לכלל הציבור.אינו חתום. המבקר יחבר דוח שיוצג למנהלים ולאחר הע

בעקבות פניה של חבר והתייעצות עם עזרא אנו רוצים להבהיר את תפקידה של וועדת 
הביקורת ונוהל הפניה של חברים לוועדת הביקורת. וועדת הביקורת מבקרת נושאים 

עקרוניים של ניהול הקיבוץ ולא מתערבת בניהול היום יומי. חבר שלדעתו יש סוגיה של מינהל 
צריך ראשית לפנות להנהלת הקיבוץ על מנת לקבל תשובות בעניין, אם על ידי פניה  לא תקין

למנהלים ואם על ידי שאילתה באסיפה. במידה והתשובות לא מספקות, החבר יכול לאסוף 
חומר על המקרה )פרוטוקולים או החלטות של מנהלים( ולפנות איתו לוועדת ביקורת. וועדת 

וך ביקורת בנושא זה )המשמעות היא כמובן השקעה של הביקורת תחליט האם ומתי לער
שעות ביקורת לנושא על חשבון נושאים אחרים(. בכל מקרה, וועדת ביקורת תדון רק 

 בנושאים עקרוניים ולא בנושאים ספציפיים וייחודיים.
 

   בברכה, וועדת ביקורת

 

 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

    רפית, קרקעות, קרנות ופנסיה.הרחבה, צמיחה דמוג –
 

 

 לחברים שלום,

  

 בחדר האוכל  20:00יום שני בשעה   17.7.2017 בתאריך 

  

 הנכם מוזמנים לכנס למידה בנושא משכנתאות והלוואות

  

 למימון עלות הקרקע, בניה ושיפוץ עם איתן גל מחברת "טנא משכנתאות"

  

   

 בברכה

 רה בן מאירש                                                               

  מ. כספים.                                                               
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 היכונו היכונו )או משהו כזה...(

 18:00-24:00בשעות  21.7.17חג המשק יתקיים השנה ביום ו' בעוד שבועיים בלבד !!, 

 בבריכת השחייה

 אבל היא עוד לא סגורה..., יש תכנית עשירה

 כי זאת תהיה ממש מגילה, האז אנחנו לא יכולים לפרסם את כול

 אז כדאי שתפתחו יומנים, בינתיים אפשר לשחרר כמה פרטים

 ותוודאו שאתם מגיעים, תשחיזו את העטים

 שיהיה שווה אף יותר, כרגע אפשר לספר

 אבל פחות ממה שיהיה בחגיגות המאה, ממה שהיה בשנה שעברה

 אז אם אתם הורים, כל בני המשק לדורותיהם מוזמנים

 םאו בני

 או גיסים

 או דודנים

 כי תהיה הרבה שמחה, תזמינו תמשפחה

 מגדול ועד קטם, תודיעו לכולם

 ומקווים שלבשל הם יודעים, תגידו להם שהם מוזמנים

 אז כדאי שכבר תתחילו לחשוב, כי כל אחד מביא לאכול משהו טוב

 מה אתם מביאים, לתכנן ולהסכים

 שמיכות וכרים מחצלות, וחוץ מזה מה עוד אנחנו צריכים... ?

 יוקרן סרט מהתחלה )ועד הסוף...(, כי בערב אחרי כל ההמולה

 זה לא "מבצע סבתא", כי זה כבר די נדוש, משהו מגניב על קיבוץ, ולא לחשוש

 בשבוע הבא נפרסם דברים יותר מעודכנים, ויהיו עוד מלא דברים ומלא תכנים

 ב!!!חג המשק מגיע בקרובבב, בינתיים שיהיה לכולם שבוע טוב
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    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"
השתתפו יעל אלקון, נטלי קנר, הדס בהט, יונינה נרדי,  7.6.17במנהלת החינוך שהתקיימה ביום חמישי ה 

 נועה( -עדי מנדל, רווית ביטנר וסיון כהן טופל. )חסרה

 דנו בנושאים: 

משאבי אנוש. ב.  +מסלול קליטת מנהל מערכת החינוך בקיבוץ יהיה: א. ראיון עם מנהלת קהילה .1

  .י נועה גולדמן"המנהלת. ג. אבחון מקצועי עראיון של נציגי 

 .רק ילדים שנמצאים במערכת בכל חופשת הקיץ יוכלו לצאת לקיטנה הקיבוצית .2

 .הכניסה לברכה מכיתה ד ומעלה .3

 23-29.8.17 -החופשה במערכת החינוך בין התאריכים -תזכורת .4

  

 

 

 

 

 

          ספורט
 

 

בקאנטרי בנווה אילן 22/7שבת יוגה ב   

 סדנא בנושא הפחתת סטרס והרחבת הלב

הפנימי נלמד פראנאיאמה, אסנות ומדיטציה המכוונים להשבת השקט 

 .והרחבת הלב

12:00בבוקר עד  8:00הסדנא תחל ב  

 .יש להביא מזרון יוגה אישי ומשהו קל לאכול

 

 הסדנא מתאימה לכולם

 

שח 200עלות:   

 

 .מספר המשתתפים מוגבל לכן כדאי להרשם

0544535227טלפון:   

 

  :קצת על המורה

 .עוסקת ביוגה שנים רבות. בעלת תעודות הוראה ונסיון רב בתחום

 

 מובטחת שבת של רוגע וגילויים חדשים על עצמנו
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 רצים יקרים,

 עדכונים חשובים בנושאים הבאים:
 . פתיחת רישום רצים לקבוצות1
 . שינויים בשעות הזינוק2

 רשמת רצים לקבוצותה

 הרשמת הרצים לקבוצות.תיפתח  16.00ליולי בשעה  9ביום ראשון הקרוב, 

 הנחו את החברים להיכנס לאתר ולרשום את עצמם לקבוצה הפתוחה. - ראשי קבוצה
 ביולי. 16הרשמת הרצים לקבוצות תימשך שבוע עד יום ראשון 
 זמני זינוק יקבעו לאחר סיום הרשמת הרצים לקבוצות.

 אי להתעדכן בנוהל רישום רציםכד
yehuda.org.il/tanach/content/11120-tashach.m-http://tanach 

 לינק לרישום רצים לקבוצות
yehuda.org.il/tanach/category/11015-tashach.m-http://tanach 

 שעות אחרונות לפתיחת קבוצה! 48שימו לב! 

 עם פתיחת הרשמת הרצים תסגר האפשרות לפתוח קבוצות חדשות.
 את/ה והחברים מוכרחים לקחת חלק השנה

 הזדמנות אחרונה לרישום קבוצה עכשיו באתר
yehuda.org.il/tanach/category/11015-tashach.m-http://tanach 

 
 שינויים בשעות זינוק וסיום

 כדי לשפר את חווית הריצה ולהימנע עד כמה שאפשר מריצה בחום מעיק,
 אנו שמחים לבשר על הקדמת הזינוקים בשעתיים.

  -המשמעות 
 .5.00לספטמבר בשעה  14קבוצת שליחים ראשונה תזנק ביום חמישי 

 .13.00חמישי בשעה המשך זינוקים מידי כשעה עד זינוק אחרון ביום 
 בבוקר. 4.00לספטמבר בשעה  14יום חמישי  - 200זינוק ראשון מקצה 
 אחר הצהרים. 18.00לספטמבר בשעה  14יום חמישי  - 100זינוק ראשון מקצה 

 מה אתם מרווחים?
 . רוב רצי השליחים ירוצו באזור ההר בשעות עומס החום.1
 י בשעות החום.. סיום מוקדם יותר והימנעות מריצה ביום שיש2
 בבוקר )סגירת מסלול( 11.30בערב עד  18.00ירוצו בשעות אופטימאליות!  100. רצי אולטרה 3

 שעות זינוק וסיום מעודכנות למקצי האולטרה באתר
nach/content/11165yehuda.org.il/ta-tashach.m-http://tanach 

 ישארו ללא שינוי )גם כך הם בתזמון אופטימאלי( 70, 50, 30 מקצי אולטרהזינוקי 
 יקבעו לאחר מילוי הקבוצות ברצים. מקצי השליחיםשעות זינוק 

 ריצה בשעות אופטימאליות ובמיקום מיטבי היא )עוד( סיבה טובה להרשמה.
 עוד יומיים נסגרת הרשמת הקבוצות.

 והרשמה למקצי אולטרה ויחידים עכשיו וצהלפתיחת קב
yehuda.org.il/tanach/category/11015-tashach.m-http://tanach 

 צוות תנך תשח להתראות,

http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/content/11120
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/content/11120
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/content/11165
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/content/11165
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
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 ארנבת באילת

פורים העוברות בו במהלך כל השנה ובמיוחד הלכתי לצלם ציפורים באילת, מקום הידוע בשלל הצי

באביב. הסתובבתי בין העצים בפארק הולנד כשלפתע הבחנתי מרחוק בארנבת הולכת בואדי. נשכבתי 

מאחורי שיח מחכה לה שתגיע, והיא אכן באה, התקרבה ולא ממש שמה ליבה אליי. צילמתי מספר תמונות 

מסתבר כי זהו פרט צעיר בעל אוזניים מושלמות ללא עד שהבחינה בי, נבהלה וברחה כמו שפן. בדיעבד 

 חתכים, מציאה די נדירה במקומותינו.

 
 

    הקרוב השבועזל טוב לילידי מ

 דותן אלקון, עידו ניר, אסף רון, שוש פלג
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