
 
 

    
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 12.10.18 ג' חשוון, ,שישייום  .3735מס'                                                                                         

  שלום בתש
 

  קלפיהתוצאות 
  חברים. 288שהתקיימה בסופ"ש האחרון הצביעו בהצבעה 

 .2030התקבלה הצעת ההנהלה למתווה נען  .1
 אושר הרכב צוות ההיגוי למתווה. .2
 .: אנטיה ירקוני, דפנה אטס ויעל רזנבחרו הנהלת הקרן לערבות הדדיתל .3
 ת: ישי שגיא, תמר סולטר שרון, מעיין גלבוע.התקבלו לחברו .4

 !ברכות לחברים החדשים ובהצלחה לכולם
 

 ביטוח סיעודי: הקלפיות נפתחות
ביטוח הסיעודי עבור חברי נען, האישור הצעת החלטה להבטחת הסיעוד והצבעה בנושא 

 ,(7.10.18בעקבות ביטול הביטוח הקבוצתי )כפי שהוצגה ואושרה באסיפה מיום 
 )כולל( 14/10עד יום ראשון  12/10שישי  ,יוםהמ תתקיים

 עמדת הצבעה ממוחשבת מוצבת בחדר האוכל בשעות הארוחות. 
 .052-8892222בבעיות ושאלות ניתן לפנות לאילה סול 

 

 הבהרות למתווה הסיעוד המוצע
 לקראת ההצבעה על מתווה הבטחת הסיעוד והביטוחים הסיעודיים להלן מספר הבהרות:

 ישנה חובה לעשיית ביטוח סיעודי. מי שלא יעשה כך הקיבוץ לא  - ביטוח חובת עשיית
 . יהיויוכל להתחייב לכיסוי עלויות הסיעוד שלו בעתיד, במידה ו

הדבר עלול להוות בעיה אל מול עקרון הערבות ההדדית ולכן על הקיבוץ לאכוף 
 בהחלטותיו את חובת הביטוחים.

 ה ויאושר תקנון מפורט לקרן, שיפורסם לחברים. בנילאחר אישור המתווה י - תקנון לקרן 

 שנים  5-שכבר עשו ביטוח ל 50חברים מתחת לגיל  - מעבר בין מסלולי ביטוח שונים
 לא יחויבו לשנותו או לבטלו. ₪  5000בגובה של 

לכל החיים ₪  3000 הסבסוד שנען תיתן בגין אותו ביטוח יחושב על פי עלות ביטוח של
ברים שיבחרו לשנות מסלול ביטוחי, יידרשו בחיתום מול חברת כפי שמוגדר בהצעה. ח

 הביטוח. 

 שנים של סבסוד, שנותן מענה  10-המתווה המוצע מתייחס לכ – וד עלות הביטוחבסס
 ראוי לפרק זמן משמעותי לחברים. 

  ו.בעתיד רשאי הקיבוץ לבחון מודל המשכי אל מול יכולת
 דורון וורד ,רקפת ,שרון ,נמרוד הצוות המכין:                                                                

 

 אסיפה: שיוך דירות
 .20:00בשעה  14/10ראשון הקרוב, אסיפה נוספת בנושא מתווה השיוך תתקיים ביום 

 
 : מדברים עסקיםשריינו יומנים

 בפואיה בית גלילי  20:30ניפגש בשעה  21.10ביום ראשון 
 כנית האסטרטגית לפעילות העסקית של נען והת למפגש הסבר של

 בשנים הקרובות. השתתפותכם חשובה! כי זה העסק של כולנו. 
   בתאי הדואר. אצלכםכבר הזמנות עם פירוט סדר היום 

 מחכים לכם, הדירקטוריון הכלכלי
 

 



 
 ראשון לעונה סרטדוקו זה כאן: 

  ,16/10ביום שלישי יתקיים  מפגש ראשון )ומומלץ!(עונה חדשה.  דוקו פותחהמועדון 
עם  מפגשל נמשיך הקרנה. לאחר ה"איפה אלה קארי ומה קרה לנוריקו סאן"עם הסרט 

 מתחילים. 20:30פתיחת דלתות.  20:00היוצרת דבורית שרגל. 
 

 שבתון בחירות: לא עובדים

 .שבתון יום ואה – 30.10.18 – המקומיות לרשויות הבחירות יום
רשות מקומית או עובדים ברשות מקומית בה  של הבוחרים בפנקס הרשומים אזרחים

 .זכאים ליום שבתון - מתקיימות בחירות )כל רשות בה מתקיימות בחירות(
 ביום זה.לא עובד  - במועצה אזורית גזר או עובד במועצה אזורית גזר ם: מי שרשוהלדוגמ
 הבחירות, ליום ךבסמו לפחות רצופים ימים 14 מעסיק אצל מי שעבד/ה ,לפי החוק :בנוסף

 .שמשולם יום שבתון עקב חגפי כ – כן עבד/ה כאילו הבחירות עבור יום שכר זכאי/ת לתשלום
   צוות מש"א                  .                                          בברכת שבתון שמח ובחירות טובות

  נען לא יעבדו ביום זה.במערכות החינוך 
 

 מועצה לקראת בחירות: המועמדים על הגדרות

  במועדון 20:30בשעה , 13.10מוצ"ש ב, אורן אבלהמפגש עם. 

  במועדון. 20:30, בשעה 15.10ביום שני  ,שוקי רגבמפגש עם 
 

 הנוער העובד והלומד: זוכרים את רבין
 שנים להירצחו. 23, לציון מזמין לטקס יום הזיכרון לרצח יצחק רביןשל הנוע"ל קן נען 

 17:00בשעה  16/10והוא יתקיים ביום שלישי  ,חניכי השכבה הבוגרת את הטקס יובילו
  ברחבת חדר האוכל.

 

 חטיפיצה: אחת מבית טוב
מחנה. ה להטריף את יום ראשון הקרוב גם ריחות הפיצה חוזריםמרוחות הסתיו כבר כאן, ו  

קים. . מחכים לכם עם חיוך על הפנים וזיתים ירו16:00-חטיבה, החל מהכל ראשון, על דשא   
 

 מחפשים מתנדבת לעזרה במעבדה: 2יד 

  .מתנדבת לניהול וארגון חנות היד שנייה לתינוק ולילדל תשמחהמעבדה 
 052-4204788דפנה . מתי שנוח -בבוקר או אחה"צ  בשבוע, כשעתייםמדובר על 

 
 

   קול קורא למתמודדים על תפקיד נציג/ת נען למליאת המועצהמכתב: 
עצמם לבחירה את השורה, אהרל'ה פוקס וחיה לזר נוטקין, מעמידים  לראשונה בנען חברים מן

לתפקיד נציג/ת נען במליאת המועצה. מדובר במהלך נכון! מנגד, בשלב זה, חברי נען לא 
יודעים את תפיסת עולמם בתפקיד והדבר אינו תקין חברתית! מזמין בזאת את אהרל'ה וחיה 

ם המרכזיים שבכוונת כל אחד/ת מהם לקדם לפרסם דף אישי לחברים בו הם ישתפו בנושאי
עבור כל תושבי המועצה, את מידת השקיפות/השיתוף/הקשר עם חברי נען ביום שאחרי 

מציע כי ביוזמת  ,ייכתב בדף האישיש מההבחירה ונושאים נוספים החשובים להם. בהמשך ל
בו על עמדתם צוות הניהול )או המתמודדים עצמם( יתקיים במועדון ערב לחברים בו הם ירחי

 עמי רוניס - בשם חברים רבים                                                     ויענו לשאלות חברים. 
 

 
 :שורה להשראה                 

  –העבודה אותה אתה עושה בזמן שאתה דוחה את העבודה שאתה אמור לעשות "
 ג'סיקה הישה                          "    היא העבודה בה אתה צריך לעבוד על סוף חייך
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