
 

 

    

 

                                  

 28.6.2019 ,סיווןב כה, שישייום  .3772 מס'                                                                            
 

 שבת שלום 
 

  !קולולולו ,מזל טוב
  –ן, ללידיה ומשה, לאנריקה ולכל המשפחה לרבקה ואילן פלדמ

 ד והניןהנכ הבן,להולדת 
 

 כיתת הדר למצוות: נכונים אנו
, 4/7 יום חמישי במספר, חוגגים בר מצווה ומזמינים את בית נען. 31בני ובנות קבוצת הדר, 

טקס ומפגן אש בשטח ליד  21:00 קבלת פנים וארוחה על הדשאים של חדר האוכל. 19:00
 המדריכים והחינוך החברתי.המשפחות,  ,נשמח שתהיו איתנו בערב זה! ילדי הדרמגרשי הטניס. 

 

 , שירה ברקאי, עומר בן ארי, עדי דגן, אריאל גינדין, יולי וידן, אופיר גל, איה זליגמן, ילדי הדר: רביד אשל
 נור, יהלי מזרחי, ענבר זמיר, איריס פסח, -עמית גפן, אלה ירקוני, תמיר מילר, מור לנדאו, אדם די

 הילי קרן, עדן קמיר לוי, מיקה רחמוט, איתן שגב, עלמה שביט, רותם נוטקין, ליהיא פרג'ון, אריאל נועם, 
 .אלושאופל לירון שגיב, שני שמיר, אור אלעזר, גילי נול, אורי ביתן, יעל יטיב, 

 : עדי שרון, עידו שיפריס, ספיר שטרן )הנוער העובד(. בוגריםמדריכים 
 , נטע רגב.מדריכים צעירים: גלי ציוני, ניצן זמיר, עילי אנוך, דפנה עומסי

 

 :האירועצירי תנועה ביום 

 21:00בין טלפונית בהרשאה השער יהיה פתוח . 21:00סגור עד יהיה שער צפון  •
  לשחרור תנועה החוצה.)לאחר המפגן( ייפתח  22:00 -מו  22:00ל

מבקשים מהשכנים . 21:00 עד 17:30משעה סגר ידואר ילקטע הכביש בין הכספומט מ •
 ומתנצלים מראש על אי הנוחות. להוציא רכבים מהחניות לפני כן

  .מכון החליבהלבין קו האסם  - כבישים הסמוכים לשטח המפגןהייחסמו  20:45החל מ  •
לפנות ליוני רק באישור מראש לפי מספר רכב ) החסום רכב נכה יוכל להיכנס לשטח •

 . (052-2232536 נוטקין
 

 .19:00לבו בשעה ו. הכ17:00הבריכה תיסגר בשעה 
 

 !ברכות חמות וגאווה
 ר גבעתיפלס" –קורס קצינים שסיים  –לרום גרני 

 "פיםקורס משסיימה  –לטל שגב 
  .מענייןו המשך שירות צבאי מאתגרגאים בכם על הבחירה לתרום ולהוביל. ל

 

 מצביעיםעכשיו  נען: פיקל
(, מתן באשר )בן זוגה של שלומית גונן עינת פולק גונן )בת זוגו של עמרי – קבלה לחברות .1

 זוגה של גוני גורן(. לאווה )בן(, דרור חניר סויטלמן(, אדל ניר )בת זוגו של עילם
  .: דורית שכטר שגב וליאת מאיומועמדות לתפקידהאחת מבחירה ב – ושמשאבי אנ מנהלת .2

 

 (23:59) 30.6יום ראשון ב ותיסגר 27.6י מיום חמישנפתחה להצבעה י קלפה
  .. בהצלחהבחדר האוכלעמדת מחשב לשירותכם )לא בשבת(.  לפנות לאילה סולבבעיות טכניות 

 

 פתוח לכולםםםם :כולבוה
גם ללקוחות מכירה ה מותרתמעתה ו ,רשמי מרמ"יהאישור את הבשעה טובה קיבלנו השבוע 

 הפיץ את הבשורה. חיצוניים. מוזמנים ל
 

 פריימריז: העבודה
 – 16:30, בין השעות 2/7תתקיים ביום שלישי  מפלגת העבודה רליו"קלפי לבחירות מקדימות 

  .הרי בנוןל ת זהות. בשאלות ניתן לפנותתעודבייד טלהצבמועדון. יש  21:00



 , אהבה: הצגת בוקר במועדוןתגברים, נשים, זוגיו
השחקנית  .15.7 יום שניבמזמין להצגה "על גברים ונשים"  2000מועדון הבוקר של חוג הנוער 

 ת, רומנטיתגנטיי, אינטלמהחכ המצחיק - היא מסיבת מופעשבידור הצגת ב אמירה פולן ובן זוגה
 ועושה טוב לנשמה. הצגה על זוגיות ואהבה שלא תשאיר אתכם אדישים. קפה ומיזוג במועדון

 .10:00-. המופע יתחיל ב9:30משעה 
 

 שרים שלום חנוך :בגלגול הזה
 .רחובות במכון איילון, 28.6הערב, מתקיים ממש , חבריםערב זמר עם "חתולי הרחוב" ו

 . תקציב(ב חייבניתן ל) לכיסוי הוצאות ₪ 50עלות . מתחילים 21:30נפגשים,  21:00
 צוות הערב, כים לכם עם שיר בלבמח                            . הדברי מאפה ופירות יתקבלו בשמח

 

 : רענון הנחיותהשלכת פסולת גושית ופסולת בניין
פסולת בניין בנען כך עות לפינוי פסולת גושית ואנו מרעננים את ההנחיות הנוגבימים אלה 

לימים  נושאימו לדרישות הסביבתיות המקובלות בארץ וכדי לתחום את פעילות ענפי החצר בשיתא
. אנא קראו בעיון את ההנחיות והופץ במיילתאי הדואר ל הנחיות חולקדף שעות מוגדרות. לו

 .בשעות הפעילותלפנות למשרד אשכול הבינוי והתשתיות  והקפידו עליהן. בשאלות ניתן
 

 באופן פרטיהדברה בבתים וגינות: 
כי אשכול הבינוי והתשתיות אינו מטפל בנושאי הדברת מזיקים בתוך בתי להזכיר ברצוננו 
מדביר מוסמך במרפסות. לשם כך יש לפנות באופן עצמאי לאו בגינות פרטיות, בחצרות  ,החברים

הנותן  ,מדביר מוסמך ,הפועל ברישיון המשרד להגנת הסביבה. אנו ממליצים על שלומי עובד
זמינה ואמינה ולשביעות רצוננו המלאה.  שנה האחרונה שירותי הדברה בנען בצורה מקצועית,ב

לאחרונה הסכמנו מולו על מחירון אטרקטיבי עבור חברי נען כך שהשירות הפרטי שיעניק לחברים 
 050-7474223בטלפון עצמאית  אליויהיה נמוך ממחיר השוק. ניתן לפנות 

 

 
          
 

  :"טענו לתאר בקצרה את שעברנו בשנת תשברצונסיימנו עוד שנה מוזיקלית, ו
, ולימדו מבוגרים( 10-תלמידי חוץ )כ מחציתםילדי נען ו מחציתם, תלמידים 100-כבאולפן למדו 

, , פסנתר, גיטרה בסחשמלית וקלאסית, גיטרה חליל, קלרינט, חליליות ,סקסופון -מורים  10
הרכב חליליות בניהולה של רוני : הרכבים 5 יםפועלבאולפן  מורים. 10ולימדו ופיתוח קול, תופים 

" והרכב איי קיו אי קיו, הרכב "בניהולו של יוסי רגב "דיקסי"ההרכב ב מבוגרים והרכגולדנברג, 
במימון הקרן שימשיכו , ילדים( 28שני חוגי חליליות )פתחנו  ." בניהולו של שי סובולרוק אל ויוי"
  .קבוצות 4 לוסך הכ - תרומהל

 ,שונים באירועיםבחגים ו ;בות בנעןשנה רבות לפעילויות התרה לאורךתלמידי האולפן תורמים 
 ."שחקים" ו"גוונים" בבתי הספרלית והופעות ותמיכה ועזרה מוזיק "הדרים"בבפעילויות וחגים 

 לקראת השנה הבאה אנו פותחים בימים אלו את ההרשמה ומזמינים אתכם להבטיח את מקומכם.
   1.9.19 א'יום בתחילת הלימודים באולפן 

אם גם ההורים שלכם התעקשו שתלמדו חלילית או פסנתר, הם כנראה ידעו מה הם " ולסיום,
ד משמעי: מחקר שנעשה לחכמים יותר. זה די חעושים. מוזיקה הופכת אנשים )וגם ילדים( 

הצליחו יותר מילדים אחרים  אמריקאי לפיתוח מצא שילדים שהתאמנו בנגינה-בבנק האינטר
תה, סיום בית ספר, השתלבות בתעסוקה, השתתפות ינוכחות בכ בכל המדדים שנבדקו:

 ".הדס"חב'  – ".בפעילויות בקהילה והיחלצות מעוני

 052-2232439 ללי, 052-2232902 קובי, כים לכם באולפן המוזיקה, מחההרשמה בעיצומה

 !וואו ותודה -ערב להקות 
הנערים הצעירים והבוגרים  בליל שישי שעבר התקיים ערב להקות מקסים, מרגש ומלא אנרגיה.

תוצר של שנת עבודה מלאה השקעה. רוצים להודות לשי  ן! הערב הזה הואנשמעו ונראו מצוי
שרה  ,ולגבש אותם לכדי להקה מנגנת סובול האלוף, שהצליח לקחת חבורה של חבר'ה צעירים

ההזדמנות שאתה מאפשר להם לחוות, להתנסות, ללמוד וגם על הדרך  לובועטת. תודה לך ע
שליוותה את הזמרות שבחבורה וקידמה אותן כל כך.  שבה אתה עושה זאת. תודה גם לליאן

 מאיתנו ההורים הגאים    .המסגרת שמאפשרת לכל זה לקרות יקה עלזותודה אחרונה לאולפן מו


