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  שבת שלום

 
 קולולולו!   מזל טוב 

 הבן והנכד להולדת    –  משפחה ולכל ה , לאורלי ויעקב  באבין  וולרי   פרבר ליעל  
   

 רז   –  להולדת הבת והנכדה   –למיכל ועלי ולכל המשפחה   , מיטל מרקס ויאיר אשל ל 
 

 סתיו   –  הבת והנכדה   להולדת   –משפחה  ול , לסוניה ואוסקר  ן לנגסם ודי   סלומון   ענבל ל
 

 

 

 מכרז מנהל/ת כספים: עד סוף החודש  
לאור הודעתה של ורד על רצונה לסיים את עבודתה בנען, פרסמנו לפני שבוע מכרז לאיתור מנהל/ת 

 כספים לנען. המכרז ייסגר בתאריך 31.5. 
חברי צוות האיתור הייעודי למשרה זו: סמדר שביט, אליהו רם, רעיה בן אברהם, ניב רונן, נמרוד זיו 

 ודורית שגב שכטר שמרכזת את הצוות.  בחירת המועמד/ת תעשה בוועד ההנהלה.
 לדורית לפנותלפרטים נוספים אפשר .dorit@naan.co.ilלכתובת  במיילקורות חיים יש לשלוח  

נמצא באתר נען, וניתן לקבלו באימייל של תנאי הסף להגשת מועמדות במש"א. פירוט מלא 
 בהצלחה!. יענורק פניות מתאימות מהמזכירות או ממש"א. 

 
 מי רוצה להשתתף בפיילוט?שיוך חוזי: 

 רגע שבו נחתום כולנו על הסכמי השיוך.ללב, ם, שלב אחרי שם להתקדאנחנו ממשיכי
 30-, אנו נדרשים להציג בפניהם הסכמים חתומים של ככדי שנוכל להגיע להסדר עם רשות המיסים

 בתי אב.
תשלום חבות המס לאת  (ואבי ברי ומתן עם רו"ח של נען )רביב ישילאחר משא  רשות המיסים תקבע

 ך לעדכן בהתקדמות התהליך.נמשיאנו  .ם שיוךהסכעל  מוחתיחתמו ושאב  תיב לכל
מייל למנהלת ישלחו  בקבוצת החותמים הראשונה כללבתי אב המעוניינים להי איך מצטרפים?

 5.6.2020ההרשמה לפיילוט פתוחה עד  .minhelet@naan.co.il  הדיור
 הדיורמנהלת                                         .לשמוע ממכם, וכמובן מוזמנים לפנות בכל שאלה נשמח

 

  חיוב פרטית עוברים להרשאת 62עד גיל חברים  :קופת חולים כללית מי תשלו 
בתקציב , וחיוב החברים באופן מרוכז לנעןהחברים מקופ"ח כללית  כל חיובי מגיעים נכון להיום

 40%קיבלנו הנחה בגובה  2017מכיוון שעד  פעל כךזה  גבייה מנגנון ם דרך הקיבוץ.אמבוצע בהת
שר פוגעת א הצדקה להמשיך בהתנהלות מסורבלת זובוטלה, אין הנחה הוהיות . על תרופות בסל

  .ועל היכולת של כל חבר לעקוב ולקבל פירוט המגיעים לחבריםהזיכויים קבלת מקשה על בפרטיות, 
 

 ?אז מה עושים
 .להרשאת חיוב פרטית 30.6.2020יך מתאר עד עוברים 62עד גיל ל החברים כ

את ההנחה של נען על תרופות  להםכדי לאפשר , כרגיל להתנהל ממשיכים 62חברים מעל גיל 
 .)כעת או בהמשך, על פי גילם( .67שניתנת מגיל 

 ?זה מתבצע יךא

 הרשאת חיוב. ם לעדכן כספיים( ומבקשי)בירורים  2שלוחה  2700מתקשרים למוקד * •
עד  16:00השעה מבמועדון יום מרוכז נקיים  1.6ביום שני ידני?  הרשאהם למלא טופס מעדיפי •

    .רשאת החיובשראי ולהסדיר את ה. מוזמנים להגיע עם כרטיס א20:00

 לחשבון נפרד.להעביר על חשבונכם או  להשאירםלהחליט  תתבקשו? 18ילדיכם מעל גיל  •
 רכישתתאפשר תלא  30.6.2020-החל מהעד סוף חודש יוני.  יריש להסד האת ההרשא חשוב:

 דרך ההרשאה הקיבוצית. אחרים םתרופות או שירותי 
 

 052-4204788גונר דפנה ו 052-2552008פזית עזרי  -בשאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו 
 

 ם אוסטרי( )פתג  "ראשית צריך לאפות שטרודל ורק אז לשבת ולהרהר"שורה להשראה:      
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