
 

 

     

 
 

 28.2.2020 , אדר  ג שישי יום   .3807 מס'                                                                               

  שלום שבת

 מזל טוב קולולולו 
  – לאורה ואיתי ירקוני, לטובה וחיים ולכל המשפחה

  שני - הוהנכד  תהבלהולדת 

   וקבלה לחברות : תוכנית המשקאסיפה 
 הנושאים:   .20:00עה בש 4.3תתקיים ביום רביעי אסיפה 

: אביב שושן )בן הזוג של שני וייצמן(, אורן לוזון )בן הזוג של יולי  קבלת מועמדים לחברות .1
 . )בת הזוג של איתמר אלי) חן שחר )בת הזוג של תומר שחר(, קארין אלי ,  )שביט

 . שך דיוןהמ – 2020תוכנית המשק .    2
 

 יות בדרך לקלפ: יום הבוחר
 .  לכנסתיום בחירות  2.3שני יום                  

 . 22:00עד   7:00שעות  בתוצב במועדון קלפי                 קלפי 
 יש להגיע עם תעודת זהות. 

 סגור. חדר האוכל . 12:00-7:00 בבוקר פתוח  הכולבו •
 
 

 2019דיווח על הכנסה לשנת  :חלקת כספים ומש"אממ
 טוס של כל חבר: ם את הדרישות בהתאם לסטמפרטי א, אנו הקודם בנושבהמשך לפרסום 

יותר  ב שעובדיםחברים . 2019של  106תלוש דצמבר וטופס להעביר  נדרשים  –ים שכיר •
 טפסים בהתאם. להביא  ממקום עבודה אחד צריכים

  באישור רו"ח . )סופית שומת מס, 1301טופס להעביר  כים צרי   – עצמאיים שמנהלים תיק •
 . "ח לפני הגשת התיק לרו בהנה"ח ץ עם דומיניק עייהמטפל בתיק( מומלץ להת

נדרשים   – אובדן כושר עבודה ומילואים , אבטלה ,דמי לידה  כגוןתשלום   בלויק חברים ש •
   . "(אישישירות אזור "ב  י אתר ביטוח לאוממהוציא ניתן ל) אישור שנתי מביטוח לאומי להביא 

אי הכנסה"    תהצהר"פס ו טעל  חתום ל כים צרי –  תשלום כלשהו קבלו  ולא  ועבדחברים שלא   •
 . מש"אמשרד אצל לימור ב ו לקבל, וניתן נעןמאתר להורדה  ניתן טופס ה –

ים  פנסיונר   .106טופס  עביר צריכים לה אינם  –"מגדל"(  שמקבלים פנסיה מנען )  – פנסיונרים  •
 .  106 ופס אתם בלבד מתבקשים להביא טמכל מקור שהוא:  ים פנסיה נוספתשמקבל

או    בת הדואר במשרד ילהניח בת : הנוחה לכם בדרך  לימור במש"א ליש להעביר את הטפסים 
   . ניקמידואו לימור לניתן לפנות  . בשאלותincome@naan.co.il מייל לשלוח ל

   !דה על שיתוף הפעולה ו ת                                                                                            

 ווחה ריאות ורב
צ תתקיים סדנת עזרה ראשונה בנען. משך  בשעות אחה"  4.3 : ביום רביעיסדנת עזרה ראשונה 

   . מספר המקומות מוגבל!אך ברישום מראש בלבד ללא תשלום  ההשתתפותשעות.  4הסדנה 

 brevaha@naan.co.ilאו במייל  5792127-052להרשמה: יעל 
 

  בכללהנחה בחשמל יקבלו את ההנחה  , חברים הזכאיםמשנה זו : החל הנחות בחשמל לזכאים 
   . ולא תינתן יותר הנחה רטרואקטיבית אחת לחצי שנהבחשבון החשמל   חודש

תקציב.  חיוב לההנחה תופיע בשורת זיכויים שונים בחשבון החשמל ותעבור אוטומטית עם ה
 חודש פברואר.  חשבונות  עם שלח מחדש יאם וינואר יתוקן בהתחשבון י

בין האוכלוסיות הזכאיות: ניצולי   . באתר חברת החשמלת ניתן לראואת רשימת הזכאים להנחה 
  6-ו  5לגמלת ילד נכה/ לקצבת זקנה לנכה/ שירותים מיוחדים/ גמלת סיעוד רמה שואה, זכאים 

    . ת מזכירת אשכול הבריאו פים ניתן לפנות ליעל,ועוד(. לבירורים נוס
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 זמן תרבות
 

 שבת עם שיר   יקלית:זשחרית מו
 . מקהללי במועדון, שרים עם ילדי  11:30בשעה  29.2מחר, שבת 

 

 Back to the 90’s  פורים:
  .ראש בראש שני דיג'יים שתי רחבות  בחדר אוכל.   22:00 -מ 13.3בשישי  2020מסיבת פורים 

 . וחופשי ועוד המון הפתעות לי איכותי  בר אלכוהו
 .  ₪ 120אורחים , ₪ 80בני/ות זוג של חברי נען  ,₪  60חברי נען מחירי כניסה: 
 כניסת אורחים בליווי מארחיהם חברי נען בלבד. . 18הכניסה מגיל 

 052-2232444ואורן ברנד    054-5612206לגיל סול  : שאלות
,  :14:00-0015 – 6.3שישי , :0016-3017: – 2.3יום שני :  בשבילכם  פתוח  מחסן תחפושות 

 ניתן לפנות לאתי מדאר הלוי . 15:00-14:00 - 13.3שישי   ,17:30-16:00 – 9.3שני 
 

 מסלולים פורחים   טיול משפחות: 
   . טיול קיבוצי בעקבות הפריחה וסיפורי המקרא בעמק האלה ופארק בריטניה

 בשלושה מסלולים: לאזור עמק האלה ופארק בריטניה, נצא  7.3שבת ב
אורך    תורמוסים וסיפורים בהובלת יוסי שלו.  ,פריחה, נופים  :בין תל שוכה לחרבת עתרי . 1

   . שעות. מותאם לילדים מכיתה א' המורגלים בהליכה 3.5ק"מ. זמן הליכה:  7.5המסלול: 
המסלול מעגלי ואורך כשעתיים.   על יד מושב צפרירים בהובלת יובל גורן.  דרסמ חירבת . 2
הקלמבריום, הפירמידה ומערכת מערות המסתור   :העניין השונות על התל עבור בין נקודות נ

   .5ים. הזחילה במערות המסתור מגיל המסלול קל ונוח לכל הגיל כוכבא.-מתקופת מרד בר
  שלושכ . המסלול מעגלי ונוח בהובלת עודד גורני.   ת והבארות בפארק בריטניה שביל הבורו .  3

 ומעלה. 5רות מים עתיקים. מגיל נוחה עם תצפיות נוף ובו הליכה ני שעות
לארוחת צהרים קלה באחד החניונים באזור עם שולחן   כמיטב המסורת בסיום המסלולים נתכנס

 מדות לילדים. הפעלות נח כיבוד משותף, תה וקפה וגם 
חזרה .  13:30-ארוחת צהריים ב.  8:30: האחרים   מסלולים ל. 8:15יציאה מנען למסלול הראשון: 

 למשתתף. ₪ 30: עלות .15:30-משוערת לנען ב
פנסים )מומלץ פנסי  , תה\ כלים רב פעמיים לאוכל ולקפה ציוד נדרש: כובע, נעלי הליכה, מים, 

 . דרסראש( למסלול חירבת מ
הרשמה  מכן לאחר . 2.3עד   ( בווטסאפ/אסמסאפשר גם ) 052-3578027רשמה אצל רמי מור  ה

 בחיוב. ועד זהמלאחר  ללא חיוב. 2.3עד ביטולים   . על בסיס מקום פנוי
 , 052-8881987 יוסי שלו : גם אצל המדריכים  אפשר לקבל פרטים נוספים על המסלולים

 . 055-8866944עודד גורני   ,054-6741512 יובל גורן 
 טיולים צוות                                                                            ההרשמה פתוחה, מחכים לכם! 

 

 ור אישי סיפ יום האישה: 
 , והנה זה מגיע:  לף מסכותלשמוע עוד סיפורים, לק ,חיכינו שנה שלמה להכיר עוד נשים 

 עולם שלם.  ,דקות  15 ,נשים 4 -אירוע מיוחד   - מפגש נשי לסיפור אישי 
 . שריינו באהבה. יהיה חמים, נעים, מעניין ומאוד משלנומועדון. ב 20:30שעה ב 26.3 חמישי

 

   ער חוג הנוטיול ף פלמ"ח: נו
סיפורו של יגאל אלון   מוזמנים לגלות את נוף פלמ"ח בגליל התחתון.  2000מטיילי חוג הנוער 

. נבקר בכדורי, נצעד בגבעות בית קשת,  ארז קמהגיבור נעוריה של המדינה שבדרך בהדרכת 
  יים בבית יגאל אלון בגינוסר. נבקר בבית הקברות של בית קשת הקיבוץ הראשון של הפלמ"ח ונס

 אצל דגנית בהודעת ווטסאפ. הרשמה  . 16.3ם שני מתי? יו
 

 הזמנה לקונצרט   :הסלון למוסיקה קאמרית

קט הקאמרי הישראלי"  את "הפרוי  בית גלילי נארח לקונצרט ב 20:00בשעה   4.3ביום רביעי 
 . 19:15פתיחת דלתות . מבצעים נפלאים ויצירות נהדרות  ביצירות מאת בטהובן ובארטוק. 

 
ודע שקראת ספר טוב כשאתה מעביר את הדף האחרון ומרגיש קצת  אתה י"    רה להשראה:שו

( פול סוויני)  " כאילו איבדת חבר  


