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 30.4.17 – 352 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  21.4 מרים עד תאריךחו .23.4 –מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

          "יזכור"

!שגיאה

 

 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 
 

 

 שלום לכולם,

  

  30.4.2017 ביום ראשון 

  

  9:00 - 17:00 יתקיימו חזרות ירי כבוד בבית העלמין בין השעות 

  

 בברכה

  

  חנה.
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 שלום לכולם,

המעוניינים  חברים 1.7.2017 –ב  המנוי לנווה אילן מתחדש

 במנוי חדש מתבקשים להירשם בלוח המודעות שליד הסופר

 המחיר תלוי במספר המנויים. 

 אפרת. 

 

 

 

     עדכוני משאבי אנוש –"האדם שבמכונה" 
                                                                                                                                    24.4.17 

 דרוש/ה לקיבוץ קרית ענבים    

 מנהל/ת לחינוך הבלתי פורמאלי

 בחצי משרה      

חברים המעוניינים להגיש מועמדות 

לתפקיד מתבקשים לפנות בכתב לרוזי 

במשאבי אנוש ולהעביר קורות חיים לדוא"ל 

rozy@shibutzim.co.il  וזאת עד ליום

8.5.17 
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 

 טקס יום השואה נוהל והופק בהצלחה על ידי הנעורים, אתי והמדריכים. 

 תודה לכולם.
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 וכעת פנינו ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ולאחריו ליום העצמאות
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

 לעשות פחות ולהשיג יותר?
היום מתחיל בצלצול השכמה. חלקנו באמצעות הטלפון הנייד. אם כבר הוא בידינו, רבים 

המיילים שהגיעו בלילה מאיתנו, לא מתאפקים ובודקים את המסרונים האחרונים, 
ובמקרה הטוב, מעיפים מבט אל היומן, במקרה הפחות טוב, נשאבים לחדשות ו/או 

 אתרים אליהם אנחנו "מכורים".
 בדרך לעבודה מחוברים ל"ווייז", רואים מי עוד מחובר, איפה יש פקקים ואיפה משטרה.

טלפון, מיילים, מגיעים לעבודה וכמובן מדליקים את המחשב, מקבלים ומוצאים שיחות 
 שוב הודעות טקסט וכיו"ב.

יום העבודה עובר לו בעיקר במילוי המטלות וטיפול בבעיות שצצות, כל אחד על פי 
עיסוקו, מטפלים בלקוחות, בעמיתים לעבודה, מקיימים ישיבות, פגישות עבודה, או 

 שלוקחים הפסקה לאוכל או שלא ומתישהו מסתיים יום העבודה.
ים בעיסוקים של הבית, הילדים, פה ושם קצת חברים או תרבות שבים הביתה וממשיכ

 ונופלים למיטה תוך צפייה בטלוויזיה או בנייד.
משתלטת על חיינו, גורמת לנו לעסוק כל הזמן בדברים  (busyness" )העיסוקיות"

 הדחופים והבוערים ולא מותירה לנו פנאי לדברים החשובים.
אחרונים, עוזרת לשמור ולפתח קוגניציה  מחקריםהפעלת המוח באופן תדיר, על פי 

וזכרון. אכן, תוצאה מבורכת. השאלה היא ע"ח מה ולאיזה סוגים של "עיסוקיות" אנחנו 
חושפים את עצמנו. איך אנחנו מנצלים את השיפור בזיכרון ובקוגניציה ובעיקר איך 

ובצורך להרגיש מקושרים באופן  "עיסוקיות"ב שכרוכים והמתח מונעים את התעוקה
 מתמיד.

ת על מצב הבריאות הפיזית כפי שנמצא למתח המלווה את ה"עיסוקיות" יש השפעו
במחקרים. "הורמון המתח", הקורטיזול המופרש בעת מתח משפיע לרעה בתחומים 

 .מתמשכות השפעות להורמון יששונים. כאשר המצב הוא כרוני 
כולנו צריכים הפוגה מהעיסוקים הדחופים והשוטפים שלנו על מנת לטפל בדברים 
החשובים שבאופן טבעי נדחים ע"י העניינים הדחופים. זה לא רק מועיל לבריאות 

וחידוש הפיזית, זה מאפשר לנו פנאי למחשבה, יצירה, פסק זמן לנשימה עמוקה 
 אנרגיות.

האידאל זה פשוט לרשום לנו ביומן ולהפוך להרגל "לסגור" שעה או שעתיים בשבוע או 
לכל אחד על פי הרצון והצורך במקום שקט, בלי טלפון או אמצעי תקשורת אחר, אם 

 בחדר שקט ואם מול נוף מועדף בפארק או בטבע.
והיום הוא  80-, מי שהיה מזכיר המדינה בארה"ב בשנות ה"שולץ שעת"שווה לאמץ את 

, נהג להסתגר במשרדו עם נייר ועט לשעה בשבוע, והורה למזכירתו להפריע לו רק 96בן 
זו היתה השעה היחידה בה יכול היה לטפל בנושאים  אם הנשיא או אישתו מתקשרים.

 האסטרטגים החשובים באמת.
הזמן הוא גמיש, לכן חוסר זמן או פנאי היא בחירה  קודמים מאמריםכפי שהזכרתי ב 

הנפשית שלנו. מאחר והוא גם לא ניתן למחזור, אותה שעה שלא הקדשנו לבריאות 
 והפיזית שלנו ושל מי שסביבנו, היא שעה שלא תחזור.

 ניתן בהחלט לסגל הרגלים של ניהול זמן יעיל ופורה. תשאלו אותי איך:
http://www.consult-top.com 

 ועסקים לקריירה מנטור/אישי מאמן - טופל רונן©
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 מדברון

ציפור קטנה עם זנב ארוך שאכן מאוד  –המדברון הוא הפשוש של המדבר 

דומה לפשוש הנמצא בקיבוץ. הפרט המצולם תפס זחל כמעט בגודל שלו 

 ולקח לו זמן רב עד שהצליח להכניס את הארוחה לבטנו.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 

 חדש בנווה אילן
.פתחתי מאפייה ביתית מדליקה למאפים שונים שמטרתם להעניק לכם בריאות וחיוך  

גם כאלה  ,ל אחד יכול למצוא לעצמו משהו, כל הנמנעים למיניהםגן עדן לכ

.שאוכלים הכול  

נישוש'ס בייקרי אופה לחמניות כוסמין מדי יום, אווריריות, שמנמנות ובעיקר 

 בריאות

אנחנו גם אופים מאפים שונים ללא גלוטן, ללא סוכר, טבעוניים, פיתות כוסמין 

.ועוד... עם זרעי דלעת  

ל חומרי הגלם אורגניים, גרגיריי הדגנים המותרים לנמנעי גלוטן נטחנים כ

במאפייה ומיד נאפים לשמירה מקסימלית על ערכי התזונה, ההמתקה היא 

 ממקורות טבעיים בלבד.

ובימי שלישי ורביעי כדי לקבל  ,ימי ראשון ושני כדי לקבל בשלישילהזמין ב ניתן

.......בחמישי  

 משלוח עד הבית !!
 אפשר להזמין מאפים בהזמנה אישית לפי חומרי גלם אהובים או אסורים לאותו אדם 

 מהמגוון שאנחנו מציעים כרגע:

שקלים לפיתה 3 תפיתות כוסמין עם זרעי דלע -  

שקלים ליחידה 5לחמניות כוסמין  -  

מתאים לסכרתיים גר 100שקלים ל ואגוזים16 קרקרים מלוחים ללא גלוטן ממגוון דגנים -  

ממגוון דגנים ואגוזים מתאים גם לסכרתיים גר 100שקלים ל 16 ללא גלוטן קרקרים מתוקים -  

עוגה בטעם שוקולד נימוחה מלאה בתמרים אגוזים שונים ופירות  גר 100שקלים ל 17 עוגישוק -

ולטבעונים כרתייםלרגישים לגלוטן ולס  

גר עוגה מלאה כול טוב מן הטבע. פירות אגוזים גוגי בריז ילו בריס 100שקלים  ל 17 יעוגיבר -

וטבעונים תמרים מתוקה מפרי. מתאימה לכולם ולרגישים לגלוטן ולסכרתיים  

מתאים גם לסכרתיים גר 100שקלים ל 16 ללא גלוטן עוגירייז -  

מתאים גם לסכרתיים גר 100שקלים ל 15 בראוניז ללא גלוטן  -  

גר 100שקלים ל 15 ללא גלוטן מאפה חומוס -  

מתאים גם לסכרתיים גר 100שקלים ל 15 ללא גלוטן נשיקות אגוזים עם תמרים -  

 100שקלים ל 16 עוגיות ממולאות שונות ללא גלוטן )המילוי משתנה כול הזמן, צריך לשאול( -

םולטבעוני מתאים גם לסכרתיים גר  

מתאים גם לסכרתיים גרם 100שקלים ל 16 יז ופיסטוק ללא גלוטןיעם בר עוגיגורט חמה -  

מתאים גם  גר 100שקלים ל 16 ואגוזים כתושים ללא גלוטן עם שוקולדצ"יפרייז )עוגיות(  -

 לסכרתיים

ל שבוע מצטרפים אורחים חדשים לתפריטוכ  

צויין אחרת.ל המוצרים נאפים עם חומרים אורגניים אלא אם כן כ  

 הדגנים נטחנים במקום במטחנת ריחיים ונאפים מיד.

ההמתקה של כול המאפים היא על בסיס המתקה ממקור פירותי או מקור אחר שמותר לחולי 

לא תחליפים כימייםלסוכרת אבל   

   0544535227טלפון להזמנות:  

סיגל, אשמח לשמוע מכם  

http://www.yad2.co.il/
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     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 
 

 

 
 

 

    – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

 

רדי, אלוף קורצ'יה, אריה פיליפ, ברק ניר, כרמי נ

 אורה יוגב, אבי ניב ועומר בן שושן

http://www.yad2.co.il/
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

