
 

 

     

 
 

 23.8.2019 , באב כב, שישייום  . 3780 מס'                                                                      

 שבת שלום 
 

 בוא : זו שהייתה וזו שתפותאס
גלעד יטאח )בן הזוג של     קבלה לחברות שלשהתקיימה השבוע אושרה העברה לקלפי  היפאסב

והוא   , התקיים דיון  קבלת החלטות ליכיהתבי וארגונבנה הצעת שינוי במהבנושא . (נעמי ברעם
 . 2/9שתתקיים ביום שני באה  פה היימשך באס

 nofarm@slavpro.co.il: למייל של נופר מרשק 26.8כנית עד וניתן להעביר התייחסויות נוספות לת
 

 אגרת ביוב: שינוי בשיטת החיוב 
לחיוב אגרת הביוב   לפיה נהגנו עד כה נקבעה שיטה נען, מים בפרטת הטרם ה , לפני מספר שנים 

 . האב מספר הנפשות בביתכפול סכום קבוע לנפש  לפי  המועצהחיובי אל מול 
החיוב של  אינה תואמת את רעיון הפרטת המים היוצר קשר בין הצריכה הפרטית לבין  זו שיטה 

 המים. אמות המידה של רשות כללי בהפרטה להמשפחה, ושהותאם 
מצריכת המים   90%על פי  ומחויבת אגרת הביוב נקבעת של רשות המים, על פי אמות המידה

 מרץ(.  -חודשי החורף )דצמבר 4בממוצע של 
שת  על פי גי התאימהשנות את שיטת החיוב, ולהחליטה לו בנושא הנהלת קהילה ערכה דיון 

 . עד היוםהיה כפי ש ום קבועולא כסכ - ם לבין החיובין צריכת המייחס ישיר ב - אמות המידה
סעיף זה  .לקוב ₪  5כפול מהצריכה הממוצעת בחורף  90% לפי אגרת הביוב ויב תח שיטה זו ב

 כסעיף אגרת ביוב. המים  בחשבון יופיע באופן מפורט 
צה יהיה גבוה  ה גרעון בתקציב )חיוב המועבמידה ויהי כי הנהלת קהילה כמו כן, הוחלט ב
 . 2019  תולק בין בתי האב באופן שווה בתום שנר יחהפע ,מהחברים(  מהסכום שיגבה 

 . שיטת החיוב החדשה תחל בחשבונות המים לחודש אוגוסט 
   billing@naan.co.ilאו במייל  08-9442842בשאלות ניתן לפנות לדליה בבניין 

 romi@naan.co.ilאו לרומי במייל 
 

 נרשמים מתרשמים ו: חוגים 
ההרשמה תתבצע דרך  .  שנתי חוגים ההיריד את נקיים  17:00החל מהשעה  26/8ום שני בי

 . (ד עצמואפליקציה )ניתן יהיה לקבל הדרכה בירי
 על דשא חדר האוכל.  נתראה". א לבקר גילי ב"הופעה  –ון רבגן הזיכ  18:00בשעה  -ולקטנים  
 

 במיוחד בשבילכם : מפגש חשובישיהגיל השל
  ביום שני  יתקיים  – בנושא פנסיה, ביטוח לאומי וקיבוע זכויות  חברי הגיל השלישי ל מפגש מיוחד 

 .פיקוח ונציגים מברית  נב סוקלסקי, עעם ורד איתן, דומיניק שנידר  , במועדון 11:00בשעה  2.9
   אהובה פוקס                    .  חשובים הבנושאים  שאלות את כל ההזדמנות להתעדכן ולשאול זו 

 
 

 למאחרים  : בקשה חוזרת ותלוש 106 טופס 
, ומאחר וחלון הזמן להגשת הדוחות למס הכנסה ללא קנס מסתיים,  לחברים לאחר מספר פניות

להעביר אלינו בדחיפות טופס     -עשה זאת  מי שטרם  מכל  – אנו מבקשים בכל לשון של בקשה
 .  2018ותלוש דצמבר  106

ולכן אנו סוגרים זאת   , סופייםס האיזון הבי מ, בנוסף לדוחות, גם את חישומעכבת 106אי הבאת 
 .  2018-יחד עם מס הכנסה ונאלץ לחייב את החברים שלא יגישו במס איזון מקסימלי ל

 מחלקת כספים                                                                             ע. תודה לכולם על הסיו 
 

   ם מתנדביים : מחפשצוות טיולים נעני
 טיולים לקהילת נען? נשמח לשותפים שהנושא קרוב לליבם. ארגון ל אלינו לתכנון וצטרף רוצים לה

 . 054-6741015לפנות בהקדם לעמרי וידן  נים מוזמלאוקטובר. הטיול הקרוב מתוכנן 
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   אולם ספורט עד שכונת כדורגל עובדים בכביש: 
לכיוון שכונת   מאולם הספורט  , לבמהלך השבועיים הקרובים יחלו עבודות תשתית בכביש גני היל

הפרויקט מתבצע בשיתוף המועצה וכולל קרצוף וריבוד מחדש של הכביש וביצוע חנייה   .הכדורגל 
נות להיכנס  מנצלים הזדמו אנ  .מסודרת ברחבת החול מאחורי אולם הספורט והמרחב הצמוד 

 .יעבדו על הכביש  כבדיםפעילה וכלים  אינה לפרויקט בזמן שבו מערכת החינוך 

)צמוד  החול הגדולה עד לבריכה רחבת מ  לפנות רכבים נא  25-29/8בימים ראשון עד חמישי    •
 חדר תמר(. ל ולאולם 

   . הקרצוף וביצוע אספלט חדשלטובת עבודות  לסירוגין  הכביש ייסגר משך הב •
 

 החצר הקיבוצית: קרטונים שטוחים ופסולת גושית 
)בלי   ריקים רטוניות אך ורק קרטונים אנא הקפידו להשליך לק  ריקים ושטוחים: -קרטונים 

י  הר  .משמעותי מאוד החיסכון במקום  . ולאחר ששיטחתם אותם ( פלסטיק / ניילונים / קלקרים
שמתעצלים אצלנו  אי אפשר להזמין משאית פינוי ספיישל כל שני וחמישי רק בגלל שברור 
עולות   רות, ת במהימתמלאו הקרטוניות ברגע שלא משטחים  . זה בזבוז משווע של כסף  .לשטח

מנען היא  ושתדעו, תדירות הפינוי . קיבוץעל גדותיהן והקרטונים מתחילים להתגלגל ברחבי ה
   תודה!ונצליח. של כולם מאמץ קטן אז הגבוהה ביותר במועצה! 

אנחנו ממשיכים בהטמעת ההנחיות החדשות להשלכת פסולת  רק ביום השביעי:  -פינוי גושי 
שכונתיים, למעט גזם  ניח פסולת מכל סוג שהוא מחוץ לפחים הגושית בנען. להזכירכם: אין לה

)ואך ורק גזם( במקומות המיועדים לכך. פסולת גושית ניתן להוציא אך ורק במהלך יום שבת  
ולהניח בצורה מסודרת ליד הפחים השכונתיים. הנוי יאסוף את הפסולת הגושית מדי יום ראשון  

   בבוקר. אנא הקפידו על ההנחיות. 
 

   הזדמנות שחבל לפספס   :לילדים  חוג טבע 
מאיירת   -המדריכה היא דקלה קריספין  . הקרובה עומד להיפתח חוג טבע לילדים בנעןבשנה 

טבע מהמובילות בישראל שאת איוריה אתם זוכים לראות בדפי מידע של רשות שמורות הטבע  
ח איתה  והחברה להגנת הטבע בכל טיול וחופשה שאתם עושים בארץ. יש לנו הזדמנות לפתו

 . ם כך אנחנו צריכים להגיע למספר מינימום של ילדים שיירשמובנען, אבל לשחוג 
. החוג מיועד  16:00בבוסתן בשעה  2.9 שנייתקיים ביום  )ללא תשלום( מפגש היכרות עם דקלה 

 את כל הפרטים אפשר למצוא בפייסבוק של נען או על לוחות המודעות.    .ד -לילדים בכיתות א
   את הרשימה לדקלה.  אעבירם למפגש ההיכרות יכול לעשות זאת דרכי ומי שרוצה להירש

 050-9105656אייל מצליח  כדאי לבוא! 
 

עובדי האינסטלציה לא יעבדו. במקרים דחופים   29/8-25בין התאריכים   : מות או לא להיות י סת
 ניתן לפנות למשרדי הבניין. 

 אנרגיה וגז:  איל מזרחי יהיה בחופש 25-29/8. למקרים דחופים יחליף אותו ידין  אנוך. 
 

 תודה  מחונכת   של סוף החופש: לצוותי  החינוך שלנו  היקרים 
 , סוחטים עד תום טיפת זיעה שנמסה רגע לפני שעולים על הטיסה,
 , מההמוןלחפש מקור מים נסתר , יורדים לאילת או עולים לצפון

 , יזע ודמעות, על על השקעה אדירה מבקשים מכל הלב להוקיר ולהודות, 
 .שמהשחקני הנ -אנשי החינוך : ם שמלווים אותנו שנה שלמהלאנשי

 . איכותיתודה על נתינה אדירה וזמן , צוותי הגיל הרך והחינוך החברתי
 בילדים ובחינוך. על הבחירה   ,החיוך  ,תודה על החופש, המסגרת 

 ורים. הה -אותנו  גם להכיל את ילדינו ו ,אדירים הנפש התודה על האהבה וכוחות 
 מגיע לכם להרגיש משוחררים. , , הטעינו מצבריםיר קחו או 

 . שנה אחרי שנה ושוב מהתחלה, תודה על לקיחת האחריות וההובלה, לחמוטל ודלית 
 .סירי תודהאך אתן נפלאות ואנחנו א להוביל ולהצמיח את הדור הבא,  בכלל לא פשוט תפקיד 
 וההורים ילדי מערכות החינוך מ                                              ,וסוף חופש נעים  קיתענתודה 

 

 

 .ביקור חודשי בנמל התעופה עת השתחררתי הרופאים המליצו לי "  :לטסים בדיצה שורה להשראה
 )מאיר אריאל(  "ממריא דרך דמעה שקופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול


