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  שבת שלום
            

 

 ברתם לקיבוצים בהע ייה דח :מביטוח לאומי קורונה  מענקי 

השבוע התבשרנו מהתנועה הקיבוצית שבשל עניינים טכניים נאלצת המדינה לדחות לכל  

 .בגין ילדים, פנסיה ונכותמענקי הקורונה הקיבוצים את העברת  

  -עקב כך אנו נאלצים לדחות את מתן המענק לחברים עד שייכנס הכסף לחשבון של נען 

 .י של חודש מאי שו בתקציב האיאת המענק תרא .לקראת סוף החודש

  חבר או בית אב שנקלע למצוקה זמנית עקב דחייה זו מוזמן לפנות למייל של ענב סוקלסקי 

enav@naan.co.il   כדי לקבל את הכסף כמקדמה  12:00בשעה   10/5עד יום ראשון הקרוב ,

 צוות הניהול                                   לחשבונו.                                                                 
 

 נערכים לחתימה על הסכמים שיוך חוזי: 
נתחיל  עליהם  , רות עם הסכמי השיוך כ יעשינו הו  ,לערב שיתוף ציבור   בזוםהשבוע התכנסנו 

בהקלטת הערב. החומר  שלחנו אליכם לינק לצפייה  -מי שפספס טובת  ל  לחתום בקרוב.
     כירות. מודפס במזוניתן גם לקבלו  נמצא באתר נען שהוצג 

ח רביב ישי ממבט  "רו  –ויוקדש לפגישה עם יועץ המס  20/5נוסף יתקיים ב  הסברה  ערב
   טכניים וכספיים הנוגעים לדיווח לרשויות.  פרטיםויתמקד ב  ,יועצים 

 מנהלת הדיור                                                                     בכל שאלה אנחנו כאן עבורכם.  
 

 האוכל: מתעדכנים בהתאם למצב  וחדר כולבו
כניסת ילדים לחדר האוכל ולכולבו תתאפשר מעתה מכיתה ד'. כמובן שנמשיך לשמור על  

 שמירת מרחק והגיינה. אתם כבר יודעים.  מסכה,  –ול לפיהן  ההנחיות ולפע 
 

 משלוחים מחדר האוכל: סיום השירות 
יהיה  –הגיל השלישי  כל. לחברימחדר האו  החל מיום ראשון הקרוב ייפסק שירות המשלוחים

.  יחת אוכל הבית ללקמדי יום  11:30עד  11:00חדר האוכל פתוח )עבורם בלבד( משעה 
פנות לאהובה פוקס ויקבלו מענה  לנים מוזמ –לסיוע  ים וזקוק קושי להגיע הם שיש לחברים 

050-7689781 . 
 

 מהגיל הרך: משריינים מקום לתינוקות 
כדי לשריין מקום  .  לשנת הפעילות הבאה תשפ"א  מבלבל, פנינולמרות המצב ה -הורים יקרים 

  ההרשמה לחברי נען עד תאריך . מתבקשים לרשום את ילדכם לשנה הבאה אתםבתינוקיות 
 .  לאחר מכן הכניסה על בסיס מקום פנוי  . 30.5

 . מוזמנים לפנות במייל או טלפונית למשרד. אנא הקדימו להירשם כדי להבטיח מקומכם 
 

 הסלון למוסיקה קאמרית ומועדון סרטי דוקו  : 2000חוג הנוער  
להתקיים   שיועדו הקונצרטים  . מוקדם מהמתוכנן הסתיימה  2020-2019עונת הקונצרטים 

למועד לא   , נדחה26/5-להיות מוקרן ב שאמור היה הסרט "החבר דב"   בוטלים.במאי וביוני מ
בכפוף להנחיות   בהמשךנעדכן , 30/6לגבי הסרט "הרועה" שאמור להיות מוקרן ב  ידוע. 

 לחזור לפעילות שוטפת עם בוא הסתיו.  כשנתקרב למועד. מקווים העדכניות
דה  י( עקב יר900וידאו נען )ערוץ וב אין אפשרות להקרין את הסרטים  - או שואל למי שתוהה

 באיכות העברת השידור. 
 



 

 עמוס הניירת של מנהלת הקהילה הדוהרת משולחנה  
 שנה מאז החלטתי להעלות שלב ביחסים של נען ושלי.  .אוטוטו סוגרת שנה בתפקיד 

 . ר לא ילדים אנחנו כב את, בכל ז, בתרבות  צמודהשנה של זוגיות   15הגיע הזמן אחרי זה 
 שנה שמרגישה כמו עשר שנים.    שנה מאז שכרעתי ברך והצעתי לנען נישואין. 

החלו   -בסיומם ו , המשכנו נען ואני להשתעשע בתרבות בירח הדבש, שישה חודשים ראשונים
 היחסים האמיתיים. 

 . היא רוצה רק בדרך שלה ורק איך שהיא אוהבת. עקשנית ומורכבת. נען אישה קשה
 . היא רוצה להמשיך לאכול ולהישאר רזה 

 היא רוצה לכעוס ולהטיח ועדיין להישאר אהובה.
 . צרהמקום , אך בביתנו היא רוצה הרבה ילדים 

 גור לנו את החשבון. היא רוצה לקבל עוד ועוד בלי שהבנק יס
 

 . שהלב שלי מחסיר פעימה –אך היא כל כך יפה כשהיא מחייכת 
 ב של ליל אמש ואיני זוכרת על מי ועל מה. ברגע נשכח ממני הרי

 , , שמחה ומוארת , צבעונית היא כל כך יפה ביום חגה
 יה אני זוכרת. ייום ורק את יופ-שברגע נשכחים ממני קשיי היום

   . עקשנית ומורכבת.קשהנען היא אישה  , אין ספק
 אני אוהבת אותה היום יותר מתמיד,  . שנה חלפה

 באחרת.  ולא הייתי מחליפה אותה
 

   –מהנעשה בקהילה 
אוציא לחברים דף נפרד ובו אפרט מה קורה בקהילה בימים אלו ואיך אנו    השבועבתחילת 

 . נערכים לחזרה לשגרה 
 רעיה                                    . יפהשבת   אני כאן לשרותכם בכל התלבטות , תהייה ושאלה.

 

 

 

 נמלת האש:  

יצורים, חלקם  הקיץ מזמן לנו המון  -נמלת האש, צרעות, חולדות, עכברים, תיקנים, פרעושים  
בעבר, נען אינה   היה נהוג מזכיר כי אולי בניגוד למה שפחות רצויים בסביבת הבית. אני 

  פנות ובשטח החצר של הבית. באחריות החבר למטפלת כיום בבתי החברים, בגינות חברים 
שלא   אין טעם לפנות לאשכול התשתיות, גם לא לרעיה ובטח  . מדביר מקצועי ולהזמין שירותל

 ככה עושים גם בנען.  -ככה עושים בכל העולם  אליי. פשוט להתקשר למדביר מוסמך.  
ה, שמעניק  אני ממליץ בחום על שלומי עובד, מדביר מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביב

ב לתוצאות  מחוישירות כבר כמה שנים לחברי נען. הוא עושה זאת באדיבות ובאמינות, 
 מור לעת צרה או צורך.  ולמחירים אטרקטיביים. מצורפים פרטי הקשר שלו. מוזמנים לגזור ולש

 050-7474223 -מטרה הדברת מזיקים  -שלומי עובד  
 אייל מצליח )אזרח מודאג(                                                                                          

 

 

 

   : חוזרים לפעילותממחסן תרומות
 ציוד  שוב נמסורבשבוע הקרוב  נאסף מהמחסן.   של ציוד  חוזרים לשגרה ומחזור ראשון  אט -אט

 את מה ששמרתם בבית ומיועד למסירה לנזקקים. זה הזמן להביא ום, כעת כשהתפנה מקו
                                                                                          . ודה על הסבלנותת

 ביבי  רחלי                                                                                                           
 

 


