
 

 

    

 

 

                                                                                  

 3.4.2020 ,ניסן  ט שישייום  .3812 מס'                                                                                     

  שבת שלום
 

 מזל טוב קוקלולולו 
 לעומר קרן ודגן סדרינס, לברניס ואילן ולכל המשפחה  

 התאומות! להולדת  
 

 
 הקמת צוות לגיבוש הצעת החלטה : מימון אחזקת דירות

ום )בישיבתו בי ועד ההנהלה אישר, 2020כנית המשק ובהמשך להחלטות שהתקבלו במסגרת ת
 הקמת צוות שיגבש הצעה לדיון ציבורי בנושא מדיניות מימון אחזקת דירות. (25.3.2020

 הצוות יעסוק בנושא בשני מישורים:
 בחינת השתתפות הקיבוץ במימון האחזקה.   - דירות לשיוך/משויכות )דירות קבע( .1
 .גביית דמי שימוש ל ידימימון אחזקתן ע – דירות אגודה .2

אברהם )מרכזת(, עודד רובין ולירון פוקס )נציגי מנהלת הדיור(, מתן אגמון ואורן רעיה בן  הרכב הצוות:
 נור. -ברנד )נציגי הנהלת קהילה(, ורד איתן, עמרי וידן, אפרים כוכבא, לי די

 הצוות מתחיל את עבודתו ומזמין חברים להציע הצעות, להעלות רעיונות ומחשבות. 
 .lee@naan.co.ilבמייל: נור -ניתן לפנות ללי די

 
 

 עדכונים :אשכול תשתיות

 :חיובי החשמל, מים וגז עברו לטיפול רומי בר לב. בשאלות ובקשות, נא לפנות במייל בלבד •
 ; billing@naan.co.il romi@naan.co.il 

קריאות  לשירותכם עומדת מערכת במשרדי הבינוי. מענה טלפוני עקב משבר הקורונה לא יהיה •
. מי שמתקשה, ניתן להשאיר הודעה אנא פתחו קריאה דרכה –אפליקציה הקהילתית שירות בה

 .omri@naan.co.ilאו לשלוח הודעה למייל  9442842-08בטלפון 

 .הקיבוץ ל חשבוןקונים עתילא יבוצעו  מדיניות מימון אחזקת דירותעד להחלטה על  - תיקוני דירות •

 עמרי וידן                                                                                                                      
 

 
 ארבעה בחזית המאבק במגיפה :  אלופה משפחה  

עושים לילות כימים בעבודה  ש אנשי רפואה    היקרה! איזו גאווה שהם משלנו, משפחת וייס  
מנהל    –רוני  ד"ר  סמנכ"לית ואחות ראשית בשערי צדק,    –גלי  ונותנים את הלב והנשמה:  

 מנהל חמ"ל קורונה במד"א,    –  איתי הבן  רצפלד,  ה מחלקה גריאטרית ב 
 .  סטודנטית לסיעוד במיון שיבא   –  סתיו הבת  ו 

 תגידו, אפשר לא להתרגש מול כזו עשייה? כבוד, חיזוק, חיבוק ותודה גדולה! 
 

 
 אוכל הביתה: לקראת פסח

 (13:30-11:00)צהריים כרגיל  18:00-16:00מכירת אוכל הביתה תהיה ביום שלישי 
 סגור! –חמישי ושישי . 13:30-11:00ברביעי מכירת צהריים 

 
 כסף מהקיר: הכספומט המקומי

וג לתיקון זריז, אנא עדכנו אותנו אבל כדי שנוכל לדא –אם הכספומט עושה צרות ומתקלקל )מותר לקלל( 
 .052-3578101טסאפ או טלפון לעפרי א וואיך מודיעים? במידי. 

 
 מ"מ. 695מ"מ. מתחילת העונה  103בחודש מרץ ירדו  גשם:
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 יש גם דברים טובים :ימי קורונה
 

מאז שהתיישבה עלינו התקופה שמטלטלת את כל מה שמוכר ומובן מאליו, אנחנו חווים ומתרגשים 
 חרים בקהילה.מיוזמות מקומיות ומעשרות מתנדבים שרק רוצים להקל ולשמח א

סיכומים, אבל מרגישים צורך לתת חיבוק גדול ופרגון מתלהב לחבר'ה הצעירים התותחים לעדיין לא זמן 
 . אהרונסוןאיתמר  –יל אותם מוב, ולמדריך שאדירהכיתת גפן ה –בני ובנות י"ב  –לנו ש

ונותנים עבודה של מקצוענים, במשלוחים לבתים, , איזה כיף לראות אתכם לוקחים אחריות בהתנדבות
 חברי צח"י בשם כל בית נען                                             אין כמוכם! , על הכולובכל מה שצץ. תודה 

 
 

בהרחבת הדרך  ,ובמסירות בותהתנד, בעל העבודה המקצועיתתודה ( החקלאי העברי""לעילי זליגמן )
 הדיורמנהלת  –ין עודד רוב             !והיעילה הזריזהרתמות ימעריכים את הה .קפית בשכונת חלופיהה

 
 

 –נשים מעולים ומוכיחים שוב ושוב שיש לנו כאן אשהתייצבו לאייש את השער הראשי לכל המתנדבים 
  ביטחון  –אלוני ניר                                                                . על מי לסמוך ששאתם כאן ושיתודה 

 
 

 

 מגורי תפוז.אזור את כל השטח בשניקו וטיפחו הנוי המופלא שלנו,  צוותמבקשות להודות ליגאל ול
  לייפר ומיכל שגב )המקשרות(בנות תל"ם, אילת                                                             שימחתם!

 
 
 
 

 : שיר להשראה
 

 .והאנשים נשארו בבית "
 .ו ספרים והקשיבווהם קרא 

 .והם נחו והתעמלו
 והם עשו אמנות וניגנו 

 והם למדו דרכי הוויה חדשות
 .ועצרו 

 

 .והקשיבו יותר לעומק
 .מישהו עשה מדיטציה

 .מישהו התפלל
 .מישהו רקד 

 .מישהו מצא את הצל שלו
 .והאנשים התחילו לחשוב אחרת 

 

 .והאנשים נרפאו 
 ובהיעדר אנשים שחיים בבורות 

 מסוכנים 
 חסרי משמעות וחסרי לב

 .אפילו האדמה החלה לרפא 
 

 וכשהסתיימה הסכנה
 והאנשים נפגשו שוב

 .הם בכו על המתים 
 .והם קיבלו החלטות חדשות

 .והם חלמו חזיונות חדשים
 .והם יצרו דרכי חיים חדשות

 והם ריפאו לחלוטין את האדמה
 "בדיוק כמו שנרפאו 

 

 - K.O'Meara  (לפרננדו בורסוק :קרדיט)  1800בשנת  שיר שנכתב במהלך המגיפה 


