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  שבת שלום
 

 מזל טוב קולולולו 
 להולדת הבן והנכד   – נר ולכל המשפחה  לחן ותומר שחר, לשרה, לאב 

 

 אסיפה: נפגשים בזום 
 ניפגש לאסיפה מקוונת בנושאים:  20:00בשעה  23.2ביום שלישי 

 )בן זוגה של ענבל סלומון(  דין לנגסם –קבלה לחברות   •

   מועמדים:  –  נציגי ציבור להנהלת קהילהבחירת  •
 . ארבעה(ה. )בקלפי ייבחרו שלושה מבין , ירון שכטר, עדי וידן( סהרליפשיץ )אייל מצליח, שרון      

 . 900התראות בזום ובערוץ ל
 

 לפוליסה פרטית   ים עובר  :ביטוח דירות
. המצגת שהוצגה והוסברה בערב נשלחה השבוע קיימנו ערב שיתוף ציבור בנושא ביטוח דירות 

 לחברים אתמול וניתן למצוא אותה באתר נען. 
כפי שהוחלט בתוכנית המשק ובהתאם לכללי השיוך, פוליסת ביטוח הדירות שהייתה עד כה בביטוח   

 . 2021היעד להשלמת התהליך: אפריל  חשבונו.רכוש הקיבוץ, תועבר לאחריות החבר ועל 
עם החברים בעניין הפוליסה הפרטית. מספרי   "ביטוח חקלאי"   קשר סוכני  צרו בתקופה הקרובה י

         בשאלות מומלץ לפנות ישירות לסוכנים.   טלפון של סוכני סניף פלמחים נשלחו אליכם גם. 
 רותי גלילי ועופר כהן                                                                                                             

  
 

 עדכונים צחי קורונה: דוח מצב ו
בשעה טובה חזרה המועצה האזורית שלנו להיות ירוקה. בנען לפי שעה ארבעה מאומתים. אחוז  

. אחוז המחוסנים עד  92% –וא מהגבוהים במועצה )!( ה 50מעל גיל  חיסונים( 2אחרי המחוסנים )
 בהחלט, כבוד!  מרשים . נתון 71% –  50גיל 

   .ובכך לסייע לכולנו לחזור לשגרת חיים   שעדיין אינו מחוסן לצאת ולהתחסןמי    אנו מעודדים את
בית  בפיס הבאשכול  21:00-16:00בשעות  22.2 ביום שני של המועצה פתוח מתחם חיסונים 

    באתר המועצה. זימון תור  חשמונאי. 
 

   . דפנה גונר עדכנו אתאנא  –  ם להיכנס לבידוד בבדיקת קורונה, או נדרשי  םנמצאתם מאומתי אם
 

ההנחיות לגבי החג דומות לשגרת הקורונה שאנו מצויים בה, בדגש על   ומה קורה בפורים? 
בשטח פתוח. להזכירכם: חל איסור   20אנשים בחלל סגור, עד  10עד  –הימנעות מהתקהלויות  

ילדי  . מערכת החינוך החברתי תקיים פעילות מצומצמת ללקיים אירועי עדלאידע, תהלוכות ומסיבות 
 ו' במסגרת ההנחיות. לא תתקיים מסיבת פורים לבני הנוער.  -א'

 הרונדו של המבוגרים נדחה אף הוא בשל המגבלות. 
 אנו מבקשים להימנע מהתקהלויות ולהקפיד על ההנחיות, כדי שנוכל לשמור על נען ירוקה. 

  באוזניים   לשמור על הבטיחות, השקטבקשה ממכם, עזרו לנו הורים יקרים, ב  : נפצים מחוץ לתחום 
 נפצים. תודה! בלי  – והשקט הנפשי של חברינו בקהילה 

 

 הבאה בחגיגה צוהלת ושמחה. כול, לשנה מרות ה, ל שיהיה לנו חג שמח
                                                                                           

 ואסתר המלכה נען צחי  –שלכם                                                                                        
 
 



 

   : השלב הבאחתימה על מסלקה פנסיונית
לפעילותנו המשותפת עם חברת "טנא מבט" לשם הקמת ושיפור מסד נתונים פנסיוני עבור  בהמשך 

 הקיבוץ, אנו נערכים לקראת השלב הבא. 
לקבל  על ייפוי כוח למסלקה הפנסיונית   לאחרונה צפוי כל חבר שחתם 24-25.2 רביעי וחמישי בימים 

הפנסיונים כפי שנתקבלו מהמסלקה  ו ח אישי הכולל את נתונידולכתובת הדוא"ל המעודכנת אצלנו 
 הפנסיונית.  

 . פגש עם יועץ פנסיוני י חברים שירצו להעבור בהמשך לקבלת המידע נפתח ימים מרוכזים 
שאם  . כך שקבלו לטלפון הנייד   קוד מוצפן  ות עהמייל תתבצע באמצפתיחת  להגן על פרטיותכם, כדי

 יוכל מישהו אחר לפתוח את הדוח האישי שלכם. טעות בכתובת המייל לא חלה 
 

,  עם קוד אישי   אסמסאי קבלת  בשל בעניין טכני שאלה  בכל , למייל מקרה של אי קבלת הדוח ב
   : מרכז השירות של טנאלבקשה אחרת ניתן לפנות כתובת דוא"ל שאינה מעודכנת או כל 

     הודעות וואטסאפ(. ב )ניתן לפנות גם  3388963-054: . טלפון tene.co.il-web@mkb: דוא"ל
 ענב סוקלסקי                                                                                                                  

 

 סיירת שישי: שומרים על המרחב הציבורי 

ת ליבנו לכך שבימי שישי מגיעים לנען  לאחרונה אנו מקבלים פניות של חברים המעירים את תשומ
   מרחבים ירוקים. ולהסניף נשנש מאפה ל, לשתות קפה יזמויות, להנות מה אורחים מהסביבה

 אנו מקבלים אורחים ולא סוגרים את שערינו בפני איש. , המדיניות של נען היא שער פתוח ולב חפץ
 חבריו ואת הנחיות הקורונה.את  , שאינו מכבד את כללי המקום לאורח  להעירעם זאת מחובתנו 

  – ופי השבוע סבמהלך ברחבי הקיבוץ יר ניר אלוני ישקט הנפשי גם, יסכדי שהסדר יישמר והלפיכך,  
 דא שכולם בטוב. לוופקח עין , וי , בבוסתן ובמרחב הציבוריבחורשות  -ושבת שישי 

 . מוזמנים להפנות את תשומת ליבו של ניר אתם  ,אם אתם נתקלים בהתנהגות חריגה או לא הולמת
 ניר ורעיה                                                                                      .בברכת סבלנות וסובלנות

 
 

 דוחים את החגיגה בשבוע : פורים 
 תרבות נען                             . שריינו יומנים!5.3לשישי נדחה  – ברחובות רונדו   – ג'ונגל ברחובות 

 
 צילומים: עדכון 

שטחים  כה וב . הצילומים ייערכו באולם הספורט, בבריפרסומת  ייערכו בנען צילומי ביום ראשון הקרוב 
 משעה  סגור  יהיה  הספורט אולם . שדה החיטה ליד שער צפון(חורשת חלופ ו  אזור)פתוחים נוספים 

. 18:30 עד   6:00  
 

 מ"מ.  523מ"מ. מתחילת העונה:    97השבוע )עד הבוקר( ירדו בנען  : גשם כמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

האבבמות  –מיכל שביט ולמשפחה ל  
 

האםבמות  –לאשר גד ולמשפחה   
  

תנחומים מכל בית נעןושולחים משתתפים בצערכם   
 

 

ה הכבד של משפחת ראובן ממושב ישרש, חברי נען משתתפים בצער  

.אמש בתאונת דרכים ,של בנם אופק, תלמיד י"ב בתיכון איתן במותו  

 יהי זכרו ברוך.
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