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  שבת שלום
 קולולולו מזל טוב!

 הבן והנכדלהולדת  –ולכל המשפחה  להגר ובועז חכלילי, לרותי, להילל
 

 מתקדמים תוכנית המשק: 
   .2021לשנת תוכנית המשק  את והצגנו ערב שיתוף ציבור נפגשנו בזום לביום שני 

.  ofri@naan.co.ilלמייל:  17.1 ראשון הקרוביום  תתאפשר עד  למזכירות התייחסויות להזכירכם, הגשת
 אסיפה תתקיים בהמשך החודש. 

  

 קלפי: ועדת בוררים, דוחות כספיים ואיחוד קומותיים 
: סעיפיםארבעה עלו לדיון בזום ביום שלישי באסיפה )רבת המשתתפים!( שקיימנו   

 .שרה שקד –חברה לוועדת הבוררים החיצונית לשיוך דירות  מינוי . 1
 רני ליבנה.  – ועדת הבוררים החיצונית לשיוך דירותלו  יו"ר. מינוי 2
 הוצגו על ידי רו"ח אלי בירנבוים  – 2019אישור הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת . 3
 הצעת ועד ההנהלה ושלוש חלופות חברים. – . עדכון לוחות הזמנים לאיחוד דירות במבני קומותיים4

 

בסעיף איחוד קומותיים התקיימה הצבעה על החלופה שתועבר   שלושת הסעיפים הראשונים אושרו לקלפי.
   חברים. 338השתתפו בהצבעה   בקלפי מול הצעת ההנהלה. להצבעה

יעקב גוטרמן ועמי רוניס ת חלופ, מהחברים( 20.1% -קולות   213זכתה ברוב קולות )בתי האב  12 תחלופ
. מהחברים( 1.5%קולות ) 16 -אריה סויטלמן ת חלופ, מהחברים( 10.3%קולות )   109קיבלה   

 

חברים(, ובהתאם לתקנון האגודה    1059מקולות חברי נען )  10%קיבלה מעל עמי רוניס ויעקב גוטרמן חלופת 
חלופות:  שלושבקלפי נידרש להכריע בין כלומר,  א )ג( מועברת גם הצעה זו לקלפי.96 יףסע  

, הצעת עמי רוניס ויעקב גוטרמן. 12-הצעת ועד ההנהלה, הצעת קבוצת ה  
 

 סכהקול ההצבעה באמצעות מערכת  כולל. 17.1ראשון עד יום   15.1מתקיימת מהיום, שישי קלפי 
   בקלפי. בבעיות טכניות ניתן לפנות לאילה סול )בבקשה לא בשבת( או לעפרי קרן. כרגיל המשמשת אותנו 

 

 חברים:  התייחסויות
 

 בתי האב   12תומכים בהצעת ועד ההנהלה: מקבוצת 
בתי אב קומותיים דגם "בית ברל", תומכים  12לקלפי שלוש הצעות. אנו,  בעקבות האסיפה השבוע מגיעות

 בהצעת ועד ההנהלה. ביקשנו למשוך את הצעתנו, אך הדבר לא ניתן מטעמים משפטיים.
אנו פונים אליכם בבקשה להצביע להצעת ועד ההנהלה. הצעתנו המקורית דומה במהותה להצעת ועד  

צעת ועד ההנהלה תאפשר לקיבוץ נען למצוא פתרונות בלוח זמנים ההנהלה, למעט סוגיית לוח הזמנים. ה
 שנים( לדיירים ולנו, והיא ההחלטה הטובה ביותר לכלל קהילת נען.   5גמיש יותר )בטווח של 

מכיוון שטכנית עולות לבחירה בקלפי שלוש הצעות, כל הצבעה לחלופה המקורית שהוצגה על ידינו באסיפה 
לה, שבה אנו תומכים כעת. מבקשים מכם להצביע אך ורק להצעת ועד  רק תחליש את הצעת ועד ההנה

 בתי אב קומותיים דגם בית ברל  12בתודה,                                      ולהתעלם מהחלופה שלנו. ההנהלה 
 

 כי אין לנו נען אחרת: מעמי רוניס 
ולנו אין נען אחרת. מתוך כוונה לתרום ליחסים בקהילת נען אני מסיר את   , אהוד מנור כתב "אין לי ארץ אחרת"
שנים לפתרון נושא איחוד הדירות. אני תומך בעמדת ההנהלות המדברת   8תמיכתי בהצעה המדברת על מתן 

ההנהלות תחייב אותן לא ל ידי י. הובלת המהלך עי יצטרפו אל 12-שנים ואשמח אם תומכי עמדת ה 5על 
   עמי רוניס  ,בברכת חברים            ללא פתרון הולם הנשען על הסכמה.  ,חבר אחד משני הצדדים להשאיר ולו 

 

 מאמיר רם גם מחר ניפגש על המדרכות:  

בה אני חבר. צר לי על פרסומו  שואטסאפ  בשבוע האחרון פורסם ברשתות החברתיות מסרון ששלחתי לקבוצת  

המסרון, אותו ניתן היה לפרש כמתריס ודווקני כנגד אחרים בקיבוץ,  ברבים, אך חשוב מכך, צר לי על נוסח  

כך שמעתי לא    – יתה כוונתי. "גם מחר, כולנו ניפגש שוב על מדרכות הקיבוץ"  י שדעתם שונה משלי. לא זו ה

בהן כיהן כיו"ר האסיפה. התזכורת הזו רלוונטית תמיד, ורלוונטית שאחת את שמעון גת חותם את האסיפות  

 אמיר רם  , שבת שלום                                                                        אור השבוע שעבר עלינו. במיוחד ל



 ארבעים שנה פלוס: המזכירות נפרדת מיעל פלג

נפרדנו מיעל פלג, במפגש צנוע מול השדות הירוקים הנשקפים מהבוסתן. יעל בחרה לסיים את  בשבוע שעבר 

עבודתה במזכירות אחרי עשרות שנים של מקצוענות וחריצות נטולת פשרות. כצפוי, כמו שכולנו מכירים 

הברכה מ חלקאותה, היא לא יכולה לשבת ללא מעש ותורמת את כישוריה בהתנדבות בארכיון. מצרפים 

 הרבה בריאות.  -ומאחלים לך יעל מודים הקראנו באירוע, ש
 

 חלה תפנית בדפי ההיסטוריה הנענית., העולמית , בין גלי המגיפה2020אי שם בקצה של 
 בכירת המזכירות הטכנית חצתה את הקווים. ,הגלים השוצפיםבין  אחרי יותר מארבעים שנה בחזית הספינה

 אל המוסד הנחשק שכבר ראה הכול,  חמקה באלגנטיות, בחסות התו הסגול,
 המשופץ ובסודותיו המסעירים. בארכיון   והמירה אותנו, ואת הפרוטוקולים המשמימים

 בלענו בקושי את הגוש הצורב בגרון )מזל שעם המסכות לא רואים(,ו את שאריות האגו החבוט אספנו
 תפסנו את הראש והבנו שזכינו לשיעור ענק בחיים. 

 

 כמה מעלות וכוחות יש בך, אשת ברזל נדירה.יעל יקרה, 
 בדם,  את שיעור מהלך למוסר עבודה אמיתי, שורשי, שזורם

 משימה זו משימה, ואין חיפופים, גם אם יתהפך העולם.
 סדר ויעילות.   צדק, לוחמת שיעור חי בצניעות, בפשטות, בחריצות,

  ראש חריף וזיכרון חד של בת עשרים.עם  יסודית ודייקנית, מאגר ידע שובר שיאים,
 , והתיקים האישיים, דפי המידע, תנועת הישוב  מלכת הכרטיסים הצהובים

 עם פתיל קצר לנודניקים ולבלבולי ביצים. 
 אבל גם אמיצה והרפתקנית, אישה עם עקרונות ומשמעת עצמית

 שלנו בראש. קיבעוןומלמדת אותנו שגיל זה רק , כזו שקופצת מהאומגה כמו פנתרה בלי לחשוש
 אשת טבע, פטריות, שלכת ופרחים 

 רק לצאת למרחבים. -רגליים, רכובים, מוטסים, מושטים  –מצן  טיולים זה הח
 ספורטאית בנשמה, פייטרית ששמה את כולנו בכיס הקטן
 יוצאת בכל מזג אוויר ושום תירוץ לא ישאיר אותה במזגן. 

 ,יעל שלנו, נכס לאומי מיוחד 
 הותרת את חותמך בדפי מזכירות נען לעד. 

 . על מה היה פה פעם בימים רחוקים, נתגעגע לסיפורים שלך המרתקים
 , מודים לך על ארבעים ומשהו שנים מופלאות

 של תרומה ענקית לקיבוץ ויציבות איתנה מול הטלטלות
 ת. כי יש לך עוד המון לראות ולחוו - מאחלים לך בריאות ושיפתחו במהרה השמיים לטיסות

 , וגאים שחלקנו איתך פיסת דרך מבין המוני השנים ,אוהבים אותך, מעריכים 
 בשם החברים כולם  מזכירות,ב חברייך

 

  מחשבים מסלול מחדש :  דור צעיר
לאורך   המסירותו  , האוזן הקשבתאכפתיותהעל גל מודים לך . כרכזת דור צעיר סיימה את תפקידה גל כוכבא

 . שלוש שנים
צורך לבחון את תפקיד רכז דור צעיר ולהתאים את המענה לצרכים כעת הלאור השינויים החלים סביבנו עלה 

 .המעורבות לביתאת  ובמקביל למצוא את הדרך לחזק את הקשר ו  ,של צעירי נען 

התקבץ צוות של מספר צעירים אקטיביסטים ויחד אנו יוצאים לתהליך שמטרתו למצוא את התמהיל הנכון 
 עבור כולנו.

כל הפרטים החשובים את  .מלגה ערכית וחשובה לסטודנטים נענייםממש בימים אלו מתגבשת  ,בנוסף
 .צעירי נען קרוב לליבו ורוצה לקחת חלק בתהליך מוזמן לפנות אלינו  מי שתחום .בקרובנפרסם  והמשמחים

 ית( אבל אופטימ   עדי וידן ורעיה בן אברהם )קצת פחות צעירה                      . בהתפתחויות כן לעדנמשיך 
 

 רוצים להתחתן בבית: דשא חתונות 
 ., וכמובן לידיעת כולכםגל וגני הללת כדורו הודעה זו מיועדת בעיקר לדיירי שכונ

 שלנו.   להתחתן בדשא החתונות והביעו את רצונם הצעירים מחברי נען  פנו אליי כמהלאחרונה 
לקיים את האירועים המשמחים האלו כאן את ברכת הדרך   לקבלנרגשת   בבקשהפונה  אני  גותזו אותם ם בש

 בנען על הדשא הירוק והיפה. 
נתיים יש לנו את האפשרות להיענות לבקשת  י בעוד פחות משנה יוסב הגן לטובת בניית שכונה חדשה וב

  .2021ספטמבר עד  מאי  –הקיץ  בחודשי  (8-5)החברים ולרכז את החתונות 
 .24:00חוק ונשמיע מוזיקה עד השעה ל בהתאםן שנפעל לפי הנחיות הקורונה ו כמוב

 . הרוב  והסכמת  הדיירים הקרובים דועיי בכפוף ל, הביעה תמיכתהו אישרה עקרונית  הנהלת הקהילה
                                                                                     .אני לרשותכם לכל שאלה ובקשה .אשמח לדעת אם ישנן הסתייגויות למהלך זהו ומייחלים, מצפים זוגות ה

 אתי רוניס                                                                                                                                   


