
 

 

    

 
 
                                                                                              
 

 3.1.2020 ,ו טבת שישי יום  .3799 מס'                                                                                      

  שבת שלום
 

 

 
 ! לולו לו קו מזל טוב  

 משפחות  ול   , לדודי , לסילביה, למריו, למרים רן ברנד או ו   סיירף   רלי י ש ל 
 הבן והנכד להולדת  

 

 קליטה: ערב הסברה חלופות ה 
בנושא חלופות   '2030נען  'של צוות נוסף ועד ההנהלה, אנו מקיימים ערב הסברה  בהמלצת

   במועדון. 20:00בשעה  7/1יתקיים ביום שלישי הערב הקליטה. 
 . לות שא אולולש  מוזמנים לשמוע

 
 מנהלים   : חילופיחשמליה

בחודשים  ו ששימש בשנה האחרונה כמנהל החשמליה,רותם גרינברג מ נו רד ע נפהשבו
 מנהל אשכול תשתיות.  מילא את מקוםגם האחרונים 

  תודעת שירות גבוהה, ובהצלחה בהמשך , עם מקצועיות שביצע את עבודתו בתודה לרותם 
 כך. דר

.  ים אלוימב ניהול החשמליהונכנס ל ן טב את נער היכישמ ,שמעון צדוק   מחליף םרותאת  
   ומאחלים לך הצלחה בתפקיד. שמעון  שובך בשמחים 

 
 שני מפגשים לישי: הגיל הש

ומפגש עם נציגי ההסתדרות בנושא המאבק לחיזוק מעמדם   ארוחת בוקר  - 9:30בשעה  7/1
 ראל. של הגמלאים ביש

נולוגיות לבני הגיל  ת טכה סדנאוהמעביר 'מחשבה טובה'תת הרצאה של עמו - 9:30בשעה  9/1
   אהובה פוקס                                                                   . 9:00התכנסות משעה  .לישיהש

 
 

 101פנסיונרים: טפסי 
על נהלים   כעת עובדים מס הכנסה  ב : 101טפסי   מכתבים לחברים למילוי המשך עדכון בעניין
וב. חברים לא ייפגעו מאי מילוי  אנו תקווה שהנושא ייפתר בזמן הקר קיבוץ. למתן מענה לחברי 

 צטרך.   רסם הנחיות ונעזור למי שילפעולה אנו נפהטופס בזמן זה, וברגע שייכנס הנוהל 
  ספים מח' כ                                                                                                                  

 ם על טיפולימהרווחה: החזרים  
  תשעה)עד  2019קבלות להשתתפות במימון טיפולים רגשיים בשנת  הגשתהזדמנות אחרונה: 

להעביר לתא   יש  את הקבלות. אנא הזדרזו. 6/1לעשות רק עד יום שני הקרוב ניתן בשנה( 
    a@naan.co.ilbrevah מייל לסרוק  או בכניסה למשרדי הרווחה  יבהלת  ;במזכירות 

 .2019 לשנת לא יתאפשר החזר  לאחר תאריך זה 
 

אחר הזקוק לסיוע, מוזמן לפנות ללימור אלי  חבר המרגיש קושי או שם לב ל תזכורת חשובה:
  כמובןאפשר  ו  052-5792127או ליעל שריד, מזכירת בריאות, סיעוד ורווחה  052-6931190

 לימור  , שנה אזרחית טובהבברכת  ו , לשירותכם    aan.co.illimorevaha@n ו מייל אלינ  לשלוח
 

 

 כרטיס מגנטי חובה  מהמרפאה:
  - עם או בלי מרשם  -רכישת תרופות  . כרטיס מגנטיאיתכם מרפאה יש להביא  ב ביקור בכל 

 הצוות בברכת בריאות,                                                         יס מגנטי בלבד.עם כרט אפשרית 
 

mailto:brevaha@naan.co.il
mailto:limorevaha@naan.co.il


 
 ים תור י גבי ביטולממרפאת השיניים: עדכון ל

או  לרופא השיניים  נקבעלתור ש אי הגעה ה שלבמקר , 5/1, בוע הבאמשלתשומת ליבכם, החל  
₪   50ם של בתקציב בסכו החבר , יחויב ושעות ממועד  24-או ביטול תור פחות מ  ,לשיננית
 (.  הכשהיה נהוג עד כפי ₪  30)במקום 

כדי לאפשר לחברים אחרים הזקוקים   , להגיע  אין באפשרותכם אם ליידע אותנו  ו הקפיד אנא 
 צוות מרפאת השיניים , תודה                                               לטיפול לקבל שירות במקומכם.

 
 

 ת  צפרו ו על ציפורים ציף ציף מעל הרציף:  
להרצאה מרתקת של הצפר  של המעבדה מזמין  חוג הטבע -גל ספירת הציפורים הארצית לר

   . 17:30בשעה   15/1רביעי ההרצאה תתקיים ביום  . פיקי איש שלום
  מופיע קישור להרשמה ., אך יש להירשם מראש )מספר המקומות מוגבל(ללא תשלוםהכניסה 

 באתר נען. 
 
 
 
 

  םכותבי : חבריםבלי בולים
 
 

 ן הנעול ן העדג
 " אל השטחים המערביים,  מ"כלוב הזהב אשתקד, מחפשת מוצאמו בושוב, כ

ומליקוט    כדי ליהנות מטיולון במטעי האבוקדו, בגן העדן, בתחנת השידור )התורמוסים נבטו(
  ,יל אימתניותאת המכתש חיסלו לנו. השערים נעולים ומרותכים. הכול חסום בגדרות ת פטריות. 

 מצטמצמות. ות  האפשרוי –ואם אינך בעל רכב  ממש הזוי.ני.  צמכוסות בסברס קו
אבל כן יאפשר טיול    ,שומר בשער, שלא יאפשר יציאה עם פרישיעמידו  –על הצעתי חוזרת 

                      .נעים ומאורר. )וגם לשקול מכירת הדרים טריים בכולבו( 
 הגר אוקו, לשינוי ה בתקוו                                                                                              

 

 פגיעה ברכוש 
 .  שעבר, באחד הלילות, בוצע מעשה ונדליזם בשתי מכוניות השייכות לחברי נען  עבשבו

 רואים בחומרה רבה התנהגות כזו בחברתנו.    , בעלי המכוניות , אנו
עלולה להיות פגיעה גם במשהו    בעתיד יעה במכונית, שמחירה בכסף ובעוגמת נפש, היום זו פג

 משה ציקמן                                                                                                          אחר.  
 
 
 
 
 

 : שורה להשראה 
 

 בכיתה, שקיבל ציון או תוצאה על הסבר שראיינתי מאדם ביקשתי לא פעם אף" 
  .נחשבים במוסדות למד כי רק למישהו יותר ההגבו ההערכ נתתי לא ומעולם

  קשה? עובד אתה האם אתה. אדם איזה זה לבחון ניסיתי שכן מה
 על ויתרת האם אחרות? להשקפות פתוח אתה האם עליך? לסמוך ניתן האם

  שלנו, למדינה לתרום דרך מצאת והאם לאחרים? לעזור כדי אישיים אינטרסים
                                                           ?"שלך הקהילה למען זה אם בין או במדים זה אם בין

 (אובמה ישלמ)                                                                                                     
 
 


