
 
 23.4.17 – 351 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  428. מרים עד תאריךחו .430. –מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

          "יזכור"

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  

  ייערך ביום א' 

 20:00בשעה  23\04\2017ה 

 בחדר האוכל.

 

 

    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"
ל אלקון, נטלי קנר, הדס השתתפו יע 30.3.17במנהלת החינוך שהתקיימה ביום חמישי ה 

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

 דנו בנושאים:

נכנס מדריך חדש ושמו נווה לקבוצות קרמבו נעורים.  -עדכונים: גיל בית ספר .1
 נווה גם יעבוד בגן סחלב.

אתי את מקומה תמלא  6.4-30.4נטלי קנר יוצאת לחופשה בין התאריכים  .2
 המדריכה. במקרי חירום ניתן ליצור קשר עם רווית.

הנעורים התנדבו לארגן את יום השואה יחד עם נווה ונועה  -יום השואה .3
 אבי פרישברג. –ובשיתוף המתנדב המצטיין 

נוכחות בוגרת בזמן ההמתנה   מנהלת החינוך דנה בנושא -ליווי בהסעות .4
לסוגיה זו. לא ניתן  להסעה. המנהלת תשמח למעורבות של הורים במענה

 להעסיק אדם בתשלום לתפקיד זה.

לאחר דיונים ארוכים המנהלת החליטה שמשרת ניהול מערכת החינוך  .5
. פרסום יצא למכרז 50%וניהול גיל בית ספר  70%תחולק לניהול הגיל הרך 

 בקיבוץ ולאחר מכן בעיתון בקיצור ובמבשרת.
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 :בכל הדיונים היותר והפחות נעימים שהתנהלו בין החברים לאחרונה. לא הבנתי דבר אחד

אנשים שמזדעקים כל פעם שמישהו רק מעלה על דל שפתיו את הרעיון רק לחשוב  4.5אותם 
רק לשמוע  תהליך....בבצורה הוגנת מבלי לפגוע בינהם בניהם( (שוב אם ניתן לקלוט בנים 

 של קיפאון נוראי. רעיונות חדשים אחרי כ"כ הרבה שנים
אותם אנשים שאם מישהו בטעות כותב שהיה רוצה את הבנים שלהם כאן ועונים מייד בהתרסה 

 .ודיכוי
 ?מה מפריע לאותם אנשים? לשמוע רעיון

 
שקוש, וזו רק דרך יש את מי שחוזר שנים על אותה המנטרה "או בנייה או בנים" שכולנו יודעים שזה ק

 לא להסית את הדיון.

יש מי שאפילו משתמש במילה הכ"כ מוגזמת ולא קשורה למציאות "סלאמס" כדי לגרום לתחושת "דפקו 

 אותנו" בקרב החברים.

 דמגוגית לגבי "זיקנה בכבוד" מעט כמו כן הוזכרה הטענה שלדעתי היא 

אבל לא כולם כאלה וזה בסדר ,לא קבעתי מה  ברמה האישית אני חונכתי שעזרה לילדים הוא עניין קיומי

נכון או לא אלא מה אני חושב שהוא נכון, גם בצורה בה אני רואה את ילדיי, לא נטל, אלא בחירה ורצון 

 להשאיר אותם קרוב אלי בכל מחיר , ומקרה שלכם זה בהחלט מתאפשר. רק עניין של סדרי עדיפויות.

י אין בקיבוץ איש הרעב ללחם או חסר קורת גג )למזלנו . הרוזו דעתי האישיתלגבי זקנה בכבוד, 

הגדול(. לכן לפי פרמידת הצרכים של מאסלו  )תמונה בתחתית( הצורך הבסיסי הבא בתוך של האדם הוא 

 קרי קרבה למשפחה ז"א בנים ונכדים.בטחון שמקורו במשפחה, ולאחר מכן שייכות , 

וכמובן אין לי שום רצון לפגוע בה.  הכלואו להקריב  למען הסר ספק, למען טובתה של אמי אני מוכן לתת

אני פשוט חושב שצמיחה דמוגרפית נכונה, כלומר שמניעיה לא רק פיננסיים אל גם ובעיקר חברתיים רק 

יטיבו עמה. אני מבין שאת הקבלן והיזם זה מעניין כשלג דאשתקד אבל כאן אתם נכנסים לתמונה וצריכים 

ויכתיב את המרקם החברתי שלו יהיו האנשים הנכונים ולא כאלו שיהרסו  לדאוג שמי שימשיך את קיבוץ

 אותו או את הסיכוי שלו לחזור ולשגשג.

העובדה שמאיתנו  מרות. ולעות זכויות מעצם היותם חבריםעם זאת ודאי שאני חושב שלחברי המשק מגי

ים מאיתנו בשנתיים , בזמן שלחברינו הגדולנשללה האפשרות לקבלה לחלוטין )החלטה מימי שמוליק(

שלוש בלבד היא ניתנה במלואה יחד עם הבטחות מפליגות לשוויון מלא בחגיגת הבנייה כמו לוותיקים 

 ביותר.

מה שאני בא לומר הוא שהזדקנות בכבוד פירושה להיות מוקף בקרובים אליך ולא להרחיק אותם מעליך 

 רק כי אתה רוצה רכוש יותר חדש ממה שכבר יש לך.

ו דעתי. וכפי שאנחנו יודעים היא אינה קובעת כאן. למרות שישנה התעוררות ורצון לדיון , זאבל שוב

 מחודש בקרב חברים רבים.

 חשוב:
מטר בית לבנים )כולל  120שקלים ל  1700000כמו כן ישנם דיבורים לא פורמאלים על סדר גודל של 

 4המחיר האחרון שהוזכר לפני  השטח כמובן( שלאור נסיוני אני סקפטי אבל אם זה יהיה רשמי )כרגע

שנים בכנס הוא כפול( זה בהחלט מחיר הוגן שיאפשר לבנים לבוא לקיבוץ )מלבד אזורי עדיפות לאומית 

מ"ר קרקע עולה יותר מזה בהחלט(. חשוב לדבר ולבדוק כמה זה  350רכישת בית פרטי עם הקרקע על 

שידעו שיש אפשרות מאוד אטרקטיבית ויבואו כמה שיותר.  )זה  רציני ואם כן להתחיל לשדר לבנים, כדי

 יהיה זול רק בהתחלה(

הבתים בתוך הקו הכחול, ז"א גם בתים בהרחבה  19כמו כן ישנה שמועה נוספת שמדברת על יותר מ 

ישווקו לבנים קודם. אם זה נכון ולא סתם משהו שבא להשתיק את אלו הדוחפים לשינוי אז אלו גם 

 דרות. וחשוב לא לתת לזה לרדת מסדר היום.בשורות נה

דבר נוסף, הבנתי שמישהו בדק מול העו"ד של הקיבוץ את נושא דמי הקליטה, עלו שאלות על היותו 

לגיטימי ותשובות טרם ניתנו. אז ללא קשר למחירים ההיפוטטים הלא רעים שציינתי לעיל אם יחול שינווי 

ואפילו אלו שלא רוצים יוכלו להחזיר את בניהם אם יתחרטו  גם בתחום הזה....זה יהיה לא פחות ממדהים

 פתאום.
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וכרגיל אשקף לכם כאן מציאות אלטרנטיבית, בחודש הבא יתקיים במועצה האזורית מנשה פסטיבל יערות 

 מנשה

מיזם מרשים ומוצלח, שיזמיו הם צעירים בני הקיבוצים באזור.  הקיבוצים ששמים כערכים עליונים את 

 ליטת צעירים בני הקיבוצים.ההמשכיות וק

תוצר ישיר של מדיניות כזו הוא פריחה ושגשוג בכל החזיתות, והארוע הזה הוא סוג של שיא שמתרחש 

 כל שנה.

אז אתם יכולים או לאמץ וללמוד מדרכי החשיבה וההתנהלות האלו או להמשיך ללכת עם הראש בקיר 

 מקום בתוספת בניו ובנותיו.ולתת לקיבוץ שלנו לגווע. חרף הפוטנציאל האדיר שיש ל

http://www.yearot.com/ 
 

 
 

 ארז אורן
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

              
 אהבתי את אדוני                            

אחרי כל הגמגומים    זה היה צפוי כמו הרעם אחרי הברק . 
   ומדיון באסיפה  וההסתרה. וההתחמקויות מדיבורים ברורים 

  ברזני הוא אדונינו  המנהל והמנהלים,סוף סוף, אומרים בבירור : 
  ברכושנו  אם לא ניתן לו לעשות בעתידנו   .לנצח-חתונה קתולית

נאלץ לשלם לו מיליונים. זה החוזה       כעולה על רוחו ובאדמותינו 
   , חייבים לשלם{,לא הואואנחנו   עליו חתמנו. )כן. מי שהוא חתם 

הוא בסיידר   אנחנו לא עמדנו בתנאי החוזה  אנחנו האשמים    וכרגיל
 לא-אנחנו 

הוא   הוא ילד טוב אדונינו ברזני:   ,כמובן, יש גם גזר  ויחד עם המקל
הוא יבנה ויסלול וישפץ. תראו איזה קיבוץ   רק רוצה להיטיב עימנו .

 יפה הוא יעשה לנו.
איזה   יוותר.-הוא גם יעזור לנו כלכלית יבין את קשיינו אם צריך 

אינני מחסידי הקונספירציה ואני באמת מאמין             בוודאי. צדיק? 
נים שזו תהיה ה"חתונה" שאילה שמאמינים בכך.. באמת מאמי

שכולם שהתנסו בעסקים עמו ומזהירים אותנו      המאושרת בעולם .
המומחים להבדיל מה טוב   ה"מומחים" שלנו הם כולם טועים. ורק   

על הנזקים שגרמו   אם היו אחראים אישית  אולי      ומה רע בעבורנו.
רק נדל,"ן  זה היו גם הם חושבים שלא הכול   לנו   וגורמים ויגרמו

  כולנו חברים .אנו מבינים   נדנל"ניסטינו היקרים          .   ועסקים
  זה הוא מקצועכם הכשרתכם ואהבתכם.  ועסקים יזמות   שנדל"ן 

מספיק      עזבו אותנו. חפשו לכם מקום אחר..   לא אצלנו .-  אנא
 הזקתם .די ! 

 מיכיק שפירא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://nowai.files.wordpress.com/2006/07/graffiti_01_1920.jpg&imgrefurl=http://www.fxp.co.il/showthread.php%3Ft%3D1289399&usg=__MqKjzlqODvCMoLw9dOkvZwY3wiY=&h=1200&w=1920&sz=380&hl=iw&start=7&sig2=cR1OZkmDlJktFXiaRpsjig&tbnid=Jhg5iuzqx4c1_M:&tbnh=94&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2599%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=Zy_aSq3oKITAmQPo--HPDA


          רטספו

 

 
 

 

 רצים יקרים,

 אולטרה תנך תשח
 ק"מ 30ק"מ ויחידים  200 -ו 100, 70, 50למקצי אולטרה  במחירים מיוחדים הרשמה מוקדמת
 עומדת להסתיים.

 לאפריל. 30הארכנו אותה עד סוף השבוע הבא, לבקשתכם, 

 לבט. זה הזמן להירשם ולקחת חלק באירוע הריצה של השנהדי להת
  פרטים והרשמה בלינק

yehuda.org.il/tanach/category/11015-tashach.m-http://tanach 

 טובה באויר הריםפותחים את סוף השבוע עם ריצה  -ריצת הכנה ראשונה 
וקטעים  במצפה הראל ריצת הכנה בשבילי הלופ של האולטרה  6:15לאפריל,  28יום שישי הבא, 

 ממרוץ השליחים.
 ק"מ 20-ק"מ ו 10 –שתי אופציות למסלול 

  ק"מ 20מסלול  -אפשרות ראשונה 
יקבי היין של הישוב מסילת יער אשתאול,  נצא ממצפה הראל למסילת ציון, דרך בורמה, שביל ים לים,

  במרוץ השליחים. 24-ו 23שילוב בין קטעים  וחזרה למצפה הראל. ציון, דרך הגז, נווה שלום
 ק"מ 10מסלול  -אפשרות שניה 

 נווה שלום וחזרה למצפה הראל.נצא ממצפה הראל, נרוץ על דרך בורמה עד שביל ים לים, 
 המסלולים בדרגת קושי בינונית

  ניתן לעקוב במפות
 .windows.net/media/17/uploads/n/segments/23.pdfhttp://b2estorage.blob.core 

http://b2estorage.blob.core.windows.net/media/17/uploads/n/segments/24.pdf 
 המסלול מעגלי וחוזר לרכבים.

  יצת ההכנה היא ריצת כיף חברית ללא תשלום.ר
 אנו משלטים את המסלול לנוחיותכם אך אין רישום ומדידת זמנים והאחריות היא על הרצים.

 מתכוונים להגיע? מצוין!
 פרטים נוספים והרשמה ללא תשלום באמצעות אישור השתתפות באירוע בפייסבוק

https://www.facebook.com/events/1830662717195380 
UTMB-ITRA 

 המקצוענות של מירוץ תנך תשח מקבלת השנה קרדיט רשמי.
 בעיצומו. ITRAתהליך אישור, רישום המרוץ וזכאות לנקודות 

 .UTMBבהתאמה וכן בקרדיט  ITRAנקודות  2-ו 3-ק"מ אושרו ומזכים ב 50-ו 70מקצה 
 מקצים נוספים יאושרו בימים הקרובים.

   ITRAבאתר  Bible-Revival מרוץ תנך תשח 
70k-revival/8611-bible-tra.org/race/2017/3843-http://www.i 

 מרוץ שליחים
 ן לאסוף חברים טובים ולארגן קבוצה למרוץ השליחים.זה הזמ

 ביוני. 25 -הרשמת קבוצות תיפתח ב
 צוות תנך תשח שיהיה קיץ שכולו בריאות, מרחבים ושמחה,

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://rg.ramat-gan.info/NR/rdonlyres/6E616BE7-3364-4345-B2FC-772AF8E701B6/0/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.gif&imgrefurl=http://www.ramat-gan.info/pisgaRG/Resources/%25D7%2597%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/60%2B%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2B%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594.htm&usg=__kNh9IAVGG5A6flFGzoy3z48Vllk=&h=210&w=210&sz=8&hl=iw&start=2&sig2=2AQ7zJ48lUEiPwM1Wpmbeg&tbnid=8-nHieonGuvFrM:&tbnh=106&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2598%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=SzDaStbNMZHAmQOx__XNDA
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://tanach-tashach.m-yehuda.org.il/tanach/category/11015
http://b2estorage.blob.core.windows.net/media/17/uploads/n/segments/23.pdf
http://b2estorage.blob.core.windows.net/media/17/uploads/n/segments/24.pdf
http://b2estorage.blob.core.windows.net/media/17/uploads/n/segments/24.pdf
https://www.facebook.com/events/1830662717195380/
https://www.facebook.com/events/1830662717195380/
http://www.i-tra.org/race/2017/3843-bible-revival/8611-70k
http://www.i-tra.org/race/2017/3843-bible-revival/8611-70k


 

 הצבעים שלא היכרתם –צופית 

כולם מכירים, אני מקווה, את הצבעים הכחולים הבוהקים והיפים של זכר 

הצופית, אבל לא רבים יודעים כי בתקופת האביב הזכר מתהדר גם בכתם 

הוב מתחת לכנפו. זה מתגלה בעת שירה או בעת הרמת כנף צ-כתום

 לשמירת האיזון.

 
 

 

 :ן שלוקליין פינק אותנו בצילומים מהרחפגם אמיתי ו

 
ttps://youtu.be/etSuZFFVFykh 

 

 

    29.4 – 16.4 – ושעבר הקרוב השבועמזל טוב לילידי 
 

ביטנר, ציפי יאיר גל, אלדד לירם, הגר שוורץ, אוקלי 

, איתן בהט ונועה רינת אליהושמעוני, שרון שוורץ, 

 ניר

 

https://youtu.be/etSuZFFVFyk
https://youtu.be/etSuZFFVFyk
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.agada4u.co.il/images/1pic.gif&imgrefurl=http://www.2all.co.il/Web/Sites/amilia/forum2.asp&usg=__sjva3oxj6bShmnTiEjh8qmX1TUA=&h=490&w=400&sz=22&hl=iw&start=10&sig2=lkv8IVEINzMpcWEmnHKvJA&tbnid=yylXLLg9DtMr6M:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D%2B%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=mzDaStzYIITWmwPqvNXYDA

