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  שבת שלום
 

 דחיית מועד אסיפה: 
כדי לאפשר  נדחתה  19.10האסיפה בנושא איחוד דירות במבני קומותיים שתוכננה ליום שני  

 לוועד ההנהלה ללמוד ולדון בהצעת ההחלטה על רקע ההסתייגויות שהגישו חברים. 
 מועד חדש יפורסם בהמשך.  

 

         , שזכתה עם סרטה האמיץ "בעיניים פקוחות"  ל גורן לחמוט ברכות חמות           
   . בפרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר בפסטיבל כרמל לסרטים קצרים          

  ! מאוד   גאים בך 
 

 חדר האוכל: סוף עונת המשלוחים 
ת הגנים ולהאכלת  סיימנו השבוע את שירותי המשלוחים לבתי החברים, ואנו נערכים לחזר

נהדרת וחשובה ותודה לכם החברים  שעשו עבודה הילדים החמודים. תודה לצוותי המתנדבים 
. מצפים ומייחלים לשוב ולארח אתכם  עד הבית אליכם  רגון. היה לנו לעונג להגיע י על האמון והפ

 צוות ענף המזון                                                       ההנחיות יאפשרו. בחדר האוכל ברגע ש
 

 מרפאה: עדכון  
  מטעם נען,  כמנהלת המרפאה תפקידהאת  ת מסיימ כי הדס עדי שרון   משתפים אתכם

 כללית.  קופת חולים כאחות מטעם  עבוד ממשיכה לו
שינויים בשעות  , וייתכנו את הדרכים לשיפור השירות במרפאה  בימים אלו אנחנו בוחנים 

נעשה את כל המאמצים להמשיך  בתקופה הקרובה.  הפעילות ובהיקף השירותים הניתנים 
   .ומודים על ההבנה סבלנותכםמבקשים את  ולתת שירות טוב ויעיל. 

 רעיה ודפנה                   .מנהלת האשכול מוזמנים לפנות לדפנה גונר  צורך בסיוע בכל שאלה או
 

 ! באזרחות   ומעניינת   חה חולי דרך צל ואי   עה טובה בש ,  לגלי פוקס, שהשתחררה מצה"ל 
 

 הדברה עדכון בעניין ברואה: ת
מחודש  החל  בהמשך להחלטה על העברת ההדברה במגרשים הפרטיים לאחריות חברים, 

  . במקרה הצורך תוכלו לפנות באופן פרטי הקיבוץ על ידייונים  רחקתה תבוצע לא נובמבר 
 עמרי וידן                                                                                               למדביר מוסמך.

 
 

 תשעים  ושבוע לנען: היום שאחרי 
לנען, אנו   90-בחגיגות החלפו וברצוני להודות לכל החברים והילדים שהשתתפו   אירועי חג נען 

   .סת יכולים להתגאות בקהילה חזקה, מגוונת, מוכשרת ומגוי
 גיל גלוטמן                     .פרד(נדף קרדיטים ותודות ראו )משמח. ולחיי עשור חדש   תודה לכולם

 

 קנטטת הבנים   :תיקון טעות
 בדבריי שנאמרו בהיסח דעת בפאנל מצעד התשעים שנערך בחג נען. ברצוני לתקן טעות 

  על ידי מילות השירים נאספו   נאמר על ידי שדוד זהבי אסף את שירי הקנטטה ולא כך הדבר. 
 צוות מבני מחזור ה', ביניהם יונתן גלילי ז"ל ושאול אריאלי ז"ל. 

 תה ובנימין חכלילי ז"ל. י בהתייעצות הסופית היו מעורבים יוסקה רבינוביץ ז"ל שהיה מחנך הכ
 ניר-ללי אורן                                                            . מתנצלת ומברכת בשנה טובה ובריאה

 

 
 

ל ַעְצְמָך, צֹוֵעק  ר ָהַאֵחר שֶׁ הּו, ִמן ָהֵעבֶׁ ּיֹוֵתר ַכָמה ֲחיֵה :ִמישֶׁ  (ישראל אלירז)         שֶׁ
 


