
 

 

    

 
 

                                                                                             

 12.4.2009 ,בניסן ז, שישייום  .3761 מס'                                                                                          

  בת שלוםש
 

 
 
 
 

  תוצאות קלפי
ואושר מינויו  ,התקבלה הצעת ועדת ישוב בנושא פתיחת שער צפוןקלפי שהתקיימה השבוע ב

 של שמעון גת להמשך כהונה כיו"ר אסיפה.
 ,15:00עד  10:00, 7:00עד  5:30שעות פתיחת השער בהרשאה טלפונית יהיו: 

  ימי שישי, שבת וחגים., 23:00עד  19:00

 . 6741338-054 נות בכל תקלהואליו יש לפ ,על השער יהיה אחראי צור טל

 

 שנות ותק וקליטת יורשים 15: מצביעים
-שיוך דירות למשפחות חברים הגרות בדירות הראויות לשיוך ולהן פחות מ. 1 בנושאים: קלפי

  - . עקרונות לקליטת יורשים 2שנות ותק למועד קבלת ההחלטות המשלימות.  15
  .23:59בשעה  15.4ני עד יום ש 9:00בשעה  12.4תתקיים מהיום, שישי 

עמדת הצבעה מוצבת בחדר האוכל בשעות הארוחות. אילה סול בחופשה בחו"ל ולכן בהעדרה 
 052-2232695טל'  17:00-7:30בימים ראשון ושני ניתן לפנות בבעיות טכניות לענת תדמור 

 .052-3578101במזכירות או לעפרי 
 
 

 שני מכרזים חדשים משולחן ועדת מכרזים:
בהמשך : דש לבחירת דירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי של נעןמכרז מחו

מכרז  פורסםלהחלטות נען על הקמת הדירקטוריון הכלכלי ולאחר שנציגי הציבור התפטרו, 
 מחודש לתפקיד חברי דירקטוריון נציגי ציבור.

בת המכרזים במש"א או למייל י, אל ת4.5.2019הגשת מועמדות עד מוצ"ש 
michraznaan@gmail.com  052-שכטר: -דורית שגבלים ניתן לפנות ספלפרטים נו

 052-3573713 אילן פלטו:לו 2317980
 

הוועדה מבקשת לקלוט אל : מכרז פתוח לבחירת חברים נוספים לוועדת מינויים ומכרזים
להשפיע ולתרום אנא הגישו מועמדותכם או  שורותיה חברות וחברים נוספים. אם חשוב לכם

 המליצו לנו על חברים מתאימים. ניתן ליצור קשר עם כל אחד מאיתנו.
 

 

 אבא אל השוק הלך: ליל הסדר 
 . באולם הספורט. 19.4שישי יום ליל הסדר יתקיים כמסורת נען ב

 .19:30הסדר יחל בשעה  ,19:00דלתות האולם ייפתחו בשעה 
רורים ואביב( ולילדי כיתה א' יתקיימו דלילדי הגנים הבוגרים ) :שיבוליםחזרות לריקוד ים ה

 .19:30מישי בשעה וחזרה גנרלית ביום ח 16:30בשעה  רביעייום באולם ב
 .לפנות לרעיה .₪ 350חברים ₪,  300חטיבה  :תשלום .שעות עבודה 4-3 .נחוצים תורנים:

 
 
 

  : משריינים תאריךמועדון בוקר
הקרב על  , "מלחמת זכות השיבה"תספר על ספרה ש ,את ד"ר עינת וילף ארחנ 29.4ביום שני 

כיצד נולדה תביעת השיבה הפלסטינית, טיפוחה בידי הקהילה ; בעיית הפליטים הפלסטינים
 . לאומית והתפקיד המטריד של מדינת ישראל בהמשכה של המלחמה הזאת-הבין

 צוות חוג הנוער  ,להתראות                      .  10:00-צאה בתחילת ההר ,9:30-בקפה וכיבוד 
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 : הדרבי של המועצהכדורסל ליגה א'

עונת כדורסל מרגשת ומרתקת מגיעה לסיומה, כשהפועל גזר/נען תארח למשחק האחרון לעונה 

 את היריבה מעבר לכביש, הפועל נצר סרני, לדרבי של המועצה. 

 באולם.  19:30המשחק ויתקיים כבר ביום ראשון הקרוב, הוקדם עקב החג 

 בואו לעודד ולדחוף את הקבוצה אל הניצחון!

 
 ביט גארדן: שמח במעבדה

, פינות יצירה מדליקות, 21:00-16:30 מקבלים את האביב עם מסיבת ריקודים 13.4שבת, ב
 .ש"ח לילד 10ש"ח למבוגר,  15בועות סבון והרבה אווירה על דשא המעבדה. 

 ומזמינים אתכם לבוא לשמוח איתנו. הרעששכנים יקרים, מתנצלים מראש על 
 

 הנוער העובד: פסח בקן
בשגרה, אבל כן כלא מתקיימים ימי פעילות  ;חג הפסח חג נפלא ואיתו חופשה ארוכה
 :מתקיימים טיולים מיוחדים לכל השכבות

שכבה ט', טיולים מיוחדים מסע עוטף ישראל לשכבה ח' והעלייה לתל חי ל - עם תחילת החופש
ז' והם יחזרו היישר לליל -נתקדם לטיולי השכבה הצעירה ד' סביב סיפורים חשובים ונופים יפים.

 מאחלים חג מהנה ופורח, הרבה מנוחה, כיף וחוויות חדשות. הסדר.
 נעןקן , לכולם חג שמח                   . במובנים הפיזיים וגם הרוחניים -שנצא מעבדות לחירות 

 
 בין הסדר הגדול לאתגר הענק: תודה ובהצלחה לרעיה 

, כמה מילים פקיד מנהלת הקהילהתעם סיום תפקידך כמנהלת התרבות, וכניסתך לרעיה, 
בשנים האחרונות שיתפנו פעולה וקידמנו נושאים שונים בתחומים רבים: ספורט,  אישיות.

מיד הקשבת, עודדת, הצעת, לאורך כל הדרך ת. מעורבות חברתית, תרבות, תקשורת ועוד
עם עם ראיה מערכתית רחבה ו ,סופית-ןתמכת ודחפת עד הביצוע, והכל עם חיוך ואנרגיה אי

אנרגיה חיובית ורצון  ,עם חיוך כובש ,יכולת מנהיגות והובלה. עם מעוף לעתיד טוב יותר לכולנו
 לעזור ולעשות לטובת כולם.

שעליה  -תרבות "ליגת על"  - ומשמעותית אין ספק שסחפת את כל הקהילה לתרבות איכותית
, וראו בה כמודל.כולה הקיבוצית שמעו באזור ובתנועה  
יובילו אותך ואותנו למקומות כיום,  נמצאת בו אתשהביאו אותך למקום ש ,בטוח שהיכולות שלך

 טובים.
מאחל לך ולכולנו שגם בתפקידך החדש כמנהלת הקהילה בנען, תדעי לנצח על התזמורת 

  ולהוביל את הקהילה הנפלאה שחיה בנען למקומות טובים. ,שיש בנען ליצירות מופת הנפלאה
עמרי וידן                                                                                                                    

 

 היום שאחרי: כבוד למצביעים
 , 21-הבבחירות לכנסת  הצבעה הגבוהשאפו גדול לציבור נען על אחוז ה

  הרי ומירלה                      . שלקחו חלק ועזרו ולחברות ותודה לחברים
 
 

 שורה להשראה:
    הן איך שתי הבעיות היחידות אותן אתה צריך לפתור כאשר אתה נוסע לירח"
                               "אל תצא לדרך לפני שפתרת את שתי הבעיות להגיע לשם ואיך לחזור. 

(ניל ארמסטרונג)                                                                                   

 

 במות האב, תנחומים מכל בית נען -לטיני ורדי ולמשפחות  ,לרבקה גינדין
 
 
 

 


