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  שבת שלום

 
       ! קולולולו מזל טוב                        

 

 )!(,    שמתחתנים ממש היום   – לאביב אנוך ועמית טורונטו     
 ברכות חמות והרבה אושר   – לחיים ולכל המשפחה       

 

 

 
 
 
 

 משולחנו של צוות האיתור הציבורי: תהליך איתור יו"ר קיבוץ

צוות האיתור הציבורי החדש התחיל בתפקידו. לפני פרסום המכרז אנו מקדישים פרק זמן קצר  
וממוקד ללמידה. בשבועות אלו אנו נפגשים עם מספר בעלי תפקידים מנען ומחוצה לה, ובהזדמנות 

במייל, בטלפון או לתאם   -זו קוראים לחברים שחשוב להם להשמיע את דעתם, ליצור איתנו קשר  
   בהצלחה לכולנו.ניתן לפנות אל כל אחד ואחת מחברי הצוות. פגישה. 

חברי ועד   –חברי צוות איתור ציבורי; סמדר שגב ואיל גלס  –אורית ארליך, יוני קופיט, רן ורדי 
 מרכזת הצוות.  -ההנהלה, דורית שכטר  

 
 

 

 

 בהמשך לערב שיתוף ציבורנוהל אחזקת דירות: 
שיתוף שהתקיים אתמול, ומבטיחים לחזק  הראשית, אנחנו מתנצלים על איכות השידור של ערב 

 תודה לכל מי שהיה איתנו מהבית.   את ערוצי התקשורת. 
 ; המצגת המקוצרת של הנוהל; נוהל אחזקת דירות  הבוקר נשלחו לעיונכם שלושה מסמכים: 

 דירות האגודה )מעבר( בנען. טבלאות דמי אחזקה בשתי החלופות עבור כל סוגי      
 את המסמכים ניתן למצוא כמובן גם באתר נען. 

 . 20/9עד תאריך  lee@naan.co.il  מוזמנים לשלוח הארות, שאלות והתייחסויות למייל
 ידונו בוועד ההנהלה ומשם נמשיך לאסיפה ולקלפי.  התייחסויות חברים

 
 

 המרעננת הרשמית: הבריכה מאריכה בשעה 
  את שעות הפתיחה בשעה נוספתבעקבות בקשות ולרווחת השחיינים המתמידים החלטנו להרחיב  

(.  כפי שפורסם 19:00 עד )ולא  20:00 פתוחה עד הבריכה  החל מיום ראשון הקרוב,  . בימי חול 
 צוות הבריכהשחייה נעימה, 

 
 

 דפי זיכרון באתר נען הזמנה להיזכר: 
אפשר לגשת אליהם דרך   .להזכירכם, דפי זיכרון של חברי נען שנפטרו הועלו לאתר נען

 .מוזמנים לעיין, להתוודע ולהיזכר  .בתפריט הראשי של האתר   "דפי זיכרון"הקטגוריה 
  –אם מצאתם טעות, או אם אתם מעוניינים להוסיף חומרים כתובים, תמונות או סרטים 

  archion.naan@gmail.com ל"מוזמנים לפנות למיה קסטרו בטלפון או בדוא 
 

 
 דגלים שחורים לעתיד טוב: אוטובוס לבלפור 

 . 19:45בשעה  במוצ"שלהצטרף להסעה לבלפור  אחרונההזדמנות 
 052-6121462לביא רייך  : להרשמה  בואו להיות חלק ממשהו גדול!. ₪ 25עלות לנוסע 
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 חוויה טעימה ראשונה של קהילה  : אולפן נען

  של האולפן  הבית לתלמידים החדשיםאת ברצוננו להודות לכל המשפחות שפתחו את הלב ו
 . )עולים חדשים ותיירים( 

 רוח. י האממקבלת הפנים ו שהופתעו ארוחת שבת ראשונה בנען ריגשה את החבר'ה הצעירים 
 שמחנו לשמוע שגם למשפחות הייתה חוויה טובה ומרגשת. 

תודה גדולה לעינת פולק ועמרי גונן, אילה ודידי סול, מיכל ועלי אשל, תמנה ויורם שוער, ליאן  
 צוות האולפן                                                                 חק ישראל. וקובי רביד, בתיה ויצ

 
 איך מעבירים מתקציב לתקציב? 

לשלוח למייל של אורית ברקאי  חברים יש   העברות בין תקציבי לביצוע  לעדכונכם, פניות 
 orit@naan.co.il  ( ולא למיילtakziv@naan.co.il) . 

 
 תרומות מזון לקראת החג: למשפחות מעוטות יכולת 

מוזמן להניח   – . מי שמעוניין לתרום 17.9מוצב בכלבו מהיום ועד איסוף תרומות מזון ארגז ל 
 .כוליסוכר, אורז, פסטה, שימורים, דבש, ממרחים, שמן, יין, עוגות ו: מוצרי מזון יבשים 

 קרנית חלופ                                                              !שנה טובה, בריאה ומשמחת לכולם 
 
 

 : יום טיפול קלנועיות אפיקים 
ליום    מוזמנים בעלי קלנועיות אפיקים  –  מקלט ניגוניםב 12:00-9:00בין השעות  8.9שלישי ביום 

 . רחלי ביבי ל לפנות בשאלות ניתן   . צ'קבהתשלום במזומן או טיפול. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בית נען כואב ומשתתף בצערם הכבד של סולימן וחאלד, עובדי עג"ש הוותיקים, 

 . ליבנו איתכם.על הירצחה של הבת והאחות שריפה ברמלה
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