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   שבת שלום

 ! קולולולו   מזל טוב 
 

 עמית   –   והנכד   להולדת הבן   – ולכל המשפחה    לדפנה אטס ומיכאל גרין, לגילה 
 

 

 )!(, בת למיכל ואוהד   20- להולדת הנכדה ה   – לחגית ויובל גורן ולכל המשפחה  
 
 

 הקורונהאילוצי  למרות   :גפןתת יחג בנים כ  
ניצן   ,סול וידן   ,שירה גפן   ,לירון גפן  ,נח גינדין , דור אשל ,עילי אנוך   תת גפן:יבני ובנות כ 

   , הלל רחמוט  ,רן רגב  ,נטע רגב , גלי ציוני   , דפנה עומסי ,גיא סוקלסקי , רואי ישר , זמיר
. תה לכל דבר, תושבת יציץ השכנהי בת כ –  דנה שנער , דריה שרון  , זיו שגב  

 

בשעה   23.7 חמישיביום  תתקיים  לחברות מותנית גפן תת יקבלת בני כל אסיפה כללית
בפורום מצומצם, והחברים  האספה תתקיים גבלות  ההבעקבות  .ברחבת בית גלילי 20:00

.  900מוזמנים להשתתף באמצעות שידור חי בערוץ   
שור קבלת הבנים לחברות מותנית באמצעות  תתקיים הצבעה דיגיטלית לאיהאסיפה  מהלךב

 הצבעה אלקטרונית מרחוק. 
בשעה   24.7ביום שישי במתכונת מצולמת וישודר  תקייםיהאירוע המרכזי  –  חג הבנים 

אולמן. -בבימויה של גבי נאור  "מרי לו" תה יציגו את המחזמר יבני הכ. 20:30  
. תה המופלאה הזו יהצטרף אלינו מהבית ולחגוג עם הכלכולכם  אנו מזמינים את   

 
 הוא משלנו: גאווה גדולה

גוף חדש של חיל האוויר    - 7שמונה למפקד כנף , , בן וחבר נען'ברכות חמות לאל"מ ע
  שאחראי על פעילות יחידות העילית של החיל.

משלבת אותן עם יחידת מודיעין  ה, המינוי שלו לכנף 669-לאחר שפיקד על יחידות שלדג ו
 חדשה ואחראית על התחום כולו בחיל האוויר היא טבעית ומתבקשת. 

 עוף גבוה אל"מ ע'!   לך הצלחה גדולה בתפקיד מול אתגרי ביטחון מורכבים. יםומאחל  גאים 
 

 
 זמן קורונה: עדכון צח"י

התאים  לכדי  הבוקר קמנו אל רשימת הגבלות חדשות שקיבלה הממשלה, ונדרשנו להתכנס
   יבוצית שלנו למצב החדש. קאת ההתנהלות ה

 , ככל האפשר. ה ומתפקדתקהילה בריאלשמור על מכוונים צר, אפשרויות הטווח ה בתוך
   . בתוקף החל מהערב:מצרפים כאן את השינויים שהוכתבו 

   .אוכל הביתהלקיחת  – T.Aבמתכונת  – ר האוכל חד
עדיין    השבוע פתוחה כרגיל. ביתר . בשבת בלבד סגורה :  הגבלות סופ"ש פ ע"   – בריכה

 מבקשים להימנע מהזמנת אורחים. 
 יסומנו וייסגרו.  – גני שעשועים  .נסגר -  כושרהחדר 

  החלטה אחרת בממשלה.ד לא התקבלה , כל עולפעול שלנו ממשיכות מערכות החינוך 
אנשים   20ועד  , אנשים במרחב סגור 10עד  : צמצום ההתקהלויותת  תזכורת להנחיו 

 (. במרחב פתוח )למעט מקומות עבודה ומשפחות גרעיניות
,  במרחב הציבורי  מסיכהחובת   :שלושת הכללים,  וזוכרים מתוך שינה וכמו שאתם כבר יודעים

 .  מטר, היגיינה  2מרחק 
 י נען צח" – שלכם מקווים לחזור מהר לשגרה שפויה וקיץ שמח,  

 
 



 
 

 ישירות מול ביטוח לאומי לקראת קבלת מענקי קורונה: מתנהלים 
כדאי    –בתקווה שאכן כך יקרה  ביבי הודיע שממש בקרוב יועברו מענקי קורונה לכולללללם.

 שנעשה מה שצריך כדי לקבל את הכסף ישירות לחשבון הבנק.
כדי שתקבלו את הקצבאות ישירות לחשבון שלכם, עליכם לעדכן פרטי חשבון    מה זה אומר? 

אחרת הן יועברו )מתישהו, באיחור גדול( לחשבון הקיבוץ ורק   בנק באתר הביטוח הלאומי, 
 משם אליכם. מעצבן וחבל!

 דקה אחת וזה מאחוריכם.  . ומעדכנים את פרטיכם  אתר ביטוח לאומי נכנסים ל מה עושים? 
 בשאלות ניתן לפנות לענב סוקלסקי. 

 
 

 חותמים על הסכמי שיוך: ממשיכים לסיבוב שלישי 
בתי אב שהניפו את העט וחתמו בהתרגשות על   30- חתימות שני, עם כהשבוע צלחנו יום 
אנו שמחים לרצון מהשטח וכבר פתחנו הרשמה ליום חתימות שלישי   הניירת של ביתם.

 . minhelet@naan.co.ilשיתקיים בטווח שבועות הקרובים. להרשמה: שלחו מייל  
בנוסף, נזמין בזמן הקרוב את דיירי שכונת הכדורגל לחתום על ההסכם המשלים לחוזה  

    תודה על הפירגון והרוח הטובה,   המקוצר עליו חתמו בעבר.השיוך 
   מנהלת הדיור  –  רובין  עודד                                                                                      

 
 

 לא מאכילים במרחב הציבורי :אוהבים חתולים 
הסדרת הטיפול בחתולי הרחוב בנען ממשיכה. בשבוע שעבר ביקשנו להפסיק להאכיל  

חתולים ברחבת חדר האוכל ובכניסה לכלבו, וכעת אנו מרחיבים בצורה משמעותית את  
ובדגש על מרכז הקיבוץ. החתולים   -ההנחיה: לא להאכיל חתולים בשטחי המרחב הציבורי 

בשעות קבועות ובמקום   -מואכלים בצורה מסודרת בשתי נקודות בלבד על ידי מתנדבים 
 . במרחב הציבורי תאכילו  בבקשה עזרו לנו ותהליך ואל קבוע.

 . 050-9105656בכל שאלה אפשר לפנות לאייל מצליח 
 
 

 : מספיקה קריאה אחת קריאות שירות
במערכת קריאות השירות ניתן בכל  ות כפולות, אנו עושים קצת סדר: כדי למנוע קריאות שיר

 לקריאות הפתוחות שלכם דרך "הקריאות שלי". להיכנס עת 
ואתם רוצים לפנות שוב באותו   אםיותר מקריאה אחת בכל נושא.  תפתחו אנא שימו לב ואל

 . וף הפעולהתודה על שית ומשם להמשיך את הפנייה.  - עניין, יש לגשת ל"קריאות שלי" 
 
 

 הולכים מסביב: עבודות בשכונת ראשונים 
בשבוע הקרוב יבוצעו עבודות תשתית חשמל בשכונת ראשונים באזור בית החמרה. לצורך  

 אנא פנו למדרכה חלופית. . ייסגר למעבר קטע המדרכה בין רותם סלע להדר סיני חפירות 
 חשמליה  -שמעון    . אי הנוחותסליחה על  .מקומיתהפסקת חשמל בהמשך השבוע נעדכן על 

 
 

 : מחזירים תחפושות למחסן  הביתה מלכת אסתר לא חזרה 

 נשכחו בבתים.  ו שהושאלו  פורים בסוף לא ממש חגגנו, אבל עדיין חסרות לנו תחפושות
 .  חזרה למחסן תחפושות ןלנשמח לקב

    שנוכל לחגוג כראוי בפורים הבא.   ,מכיוון גן תות  אנא החזירו נקי ומסודר והניחו בכניסה
 אתי וגיל  ,תודה                                                                                                       

 
 
 
 
 

   תירסים ברמפהולא יחולקו   במסגרת ההגבלות, חדר הלחם יהיה סגור: פרעהה בשורה 

mailto:minhelet@naan.co.il

