
 

 

    

 
 

                                                                                    

 22.11.2019 ,חשוון  כד שישי יום  .3793 מס'               

 שבת שלום

 מצביעים בסופ"שקלפי נען: 
זהבי )בת זוגו  ייןמע –ה לחברות . קבל2)מאזן(.  2018לשנת . אישור דוחות כספיים 1לפי בנושאים: ק

 )כולל(. בהצלחה 24.11מהיום, שישי עד יום ראשון פתוחה  –של גלעד זהבי( 
 

  : בוחרים ועד הנהלה והנהלת קהילהאסיפה
 על סדר היום: .20:00, בשעה 24/11הקרוב,  ראשוןתתקיים ביום אסיפה  

איתמר אהרונסון, אילן אולמן )צעיר(,  (:12בקלפי ייבחרו ) וועד ההנהלהלגת מועמדים הצ .1

 דורית אפרתי קוטלי, אסף גודו, אסף גורני, אסף גינדין, איל גלס, עמרי וידן, 
 ריר, אליהו רם, סמדר שביט, מיטל מרקס )אשל(, אריה סויטלמן, אורי פרידברג, דובי צפ     
 אוהד שחם, קובי שילה, משה שיפמן.שגב, סמדר      

מתן אגמון, רותם  :(5)בקלפי ייבחרו  ילההצגת מועמדים לתפקיד נציגי ציבור בהנהלת הקה .2
רון גלילי לוי, עודד גרני, רמי מור, נופר מרשק, רן פרידברג, יולי שביט, אוקו רחמוט, אורן ברנד, 

 אמיר שרון, תמר שרון.
 

 לחו בתחילת השבוע. תקצירי קורות חיים שכתבו המועמדים ייש
 )כולל( 1.12עד יום ראשון  27.11קלפי תתקיים מיום רביעי 

 

 לקראת מכר והשכרהדיור ושיוך: 
במייל את החומר לחברים אחריו הפצנו נפגשנו לערב הסברה בנושא השכרה ומכר דירות.  השבוע

 נסו לפנות לכם זמן ולהתעדכן.  שהוצג וכן קישור לצפייה בערב שצולם.
 השלב הבא הוא כניסה לשלב החתימה על הסכמי השיוך החוזי. את התהליך לקראתכעת  יכיםממשאנו 

  .השכרתן תהחלטות שנועדו להסדיר את מכר הדירות ואקבלת 
 ?מה מתוכנן להמשך

 למייל: 26.11להצעת המנהלת יש להעביר בכתב עד יום רביעי  הגשת הצעות והסתייגויות •
minhelet@naan.co.il 

 ות חברים שיגישו הצע. 28.11ביום חמישי יתקיים  – הצעות עם מנהלת הדיורמפגש מגישי  •
תפיץ את הצעת ו עמדתהאת תגבש המנהלת  לאחר מכן .הצעותיהםאת יוזמנו להסביר 

  נת.ההחלטה המעודכ
 לאחר מכן תתקיים קלפי. .10.12יום שלישי בתתקיים  – בנושא הצעת ההחלטה אסיפה •

 מנהלת הדיורו, לכולנ בהצלחה               
 

  : בעקבות דב הקוטבמועדון סרטי דוקו 
 . כמה מילים על הסרט:את הסרט המופלא "תמונת חייו"במועדון נקרין  26.11ביום שלישי 

, בשלהי קריירה מפוארת, יוצא צלם הטבע הנודע עמוס נחום למסע אל עבר התמונה היחידה 65"בגיל 
תכוון לצלם הפעם, במישורים האינסופיים של אחרי שצילם את כל ענקי האוקיינוס הוא מ שחסרה לו.

בעבר ניסה לצלם את התמונה הזו  ב קוטב צולל, פנים אל פנים וללא אמצעי הגנה.קנדה הארקטית, דו
, סרטם השני המשותף של ' תמונת חייו' וכמעט נטרף, אבל משהו דוחף אותו לנסות לעשות זאת שוב.

 של חייו ועבודתו של נחום". -ם זאת אינטימי וע - יונתן ניר ודני מנקין, הוא תיעוד מרהיב
 .19:30-הסרט ב, 19:00מהשעה כניסה  ניר, אחד משני במאי הסרט.יפגש עם יונתן בסיום ההקרנה נ

 

 בעיניים פקוחות: חמוטל גורן
 אורך. 20:30, בשעה 27/11הקרוב,  רביעיביום במועדון "בעיניים פקוחות", יוקרן  ,סרטה של חמוטל

 יפורסם בהמשך.  מועד חודש הבא.ב מתוכננת דקות. הקרנה נוספת 30הסרט 
 

 : לקראת בחירות לראשות התנועה הקיבוציתבוץ על הברי ק
  ל התנועה הקיבוצית."מפגש עם ניר מאיר מזכ - בפאב 13:30 היום, שישי, בשעה

בנייה הת, ולאיחקה ותקרקעהמאבק על ה –הנושאים הבוערים לקיבוצים כל מה שרציתם לדעת על 
 .םמוזמני חומוס, בירה קרה ושיחה ערה. לגובה, ופני הקיבוץ לאן.



 

 ענף הבינוי: נפרדים מעודי הנגר
האחרונות  השנים 15-בעודי עבד בנגריה שיצא לפנסיה.  מעודי רוטשילדהשבוע נפרדנו באירוע מרגש 

  . אנשיהלאהבה לנען ועם צניעות ו, בבמסירות
 :מילים שכתב צור טל שותפו לדרך כמהן הדברים שנאמרו באירוע, מבי

  נים של עבודה הגיעה שעת הפרידה.ש 15אחרי  –לעודי בע' ולא בא' 
 . עכשיו כשהוא כאן, קצת עולה הדופק, תמיד ידעת שהיום הזה נמצא מעבר לאופק

  ממתין במיוחד בשבילך. הוא –לא צריך לרוץ אחרי הזמן  כל החלומות לעתיד נמצאים פתאום בכף ידך,
   שיו אפשר, זה הזמן המתאים.עכ .הילדים והנכדים עם שולה, ;אתה רק צריך לבחור אלו חלומות להגשים

 נמשיך לשמור לך בהתמדה. –ואת הכיסא הקבוע בחדר האוכל , ההשקעה והמסירות יזכרו לזמן רב כאן בעבודהאת 
  .לא נשכח איזה אדם מקצועי, ישר ומסודר אתה נים.בחלקנו הזכות והעונג לעבוד איתך הרבה ש ונפל

 –גם כשהיה קשה ו עזרת לכל חבר ולכל בעיה מצאת פתרון, .למדנו ממך המון, גם תשבץ בעיתון לפתור בהגיון
 נשארת איתנו עד הרגע האחרון.

      .תמיד היית ותמיד תישאר לכולנו חבר יקר, ממש ממחר –בהצלחה בהמשך 
 ותשתיות ינויאשכול במצור וכל חבריך ל                                                                                           

 

 
  בלבד. אחה"צ סגור. 12:00תהיה המרפאה פתוחה עד ביום שני הקרוב  ,עקב טיול צוות: מרפאהמה
 

 מה עושים עם זה: למקבלי המכתבים מחברת מגדל
אנא המתינו עם זה עוד  – 101למילוי טופס  גדללכל הפנסיונרים שקיבלו בימים אלו בקשה מחברת מ

 ענב סוקלסקיתודה על הסבלנות,                                  ם הנחיות מסודרות. רגע, בשבוע הבא נפרס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תודהמכתב 
 .רחלה עמירן ורדי לקבורה בקיבוץ נומיא ברצוננו להודות לכל מי שעזר וליווה אותנו בהבאת

 . ה בהכנת חגים וריקודיםחיים סוערים, מלאי אהבה ויציר ;בנען מאמעל למחצית שנותיה חיה א
 , אולםאחרכמו מעבר ממקום מגורים אחד ל יא. עזיבת הקיבוץ הנעןנו את יעזבו הור 40בגיל 

 .בגרתבו נולדת והתשהמקום מתמיד נשאר אתה  –בראש, בלב וברגש 
בהם נהגנו לטייל, לחפש פטריות שבו נולדת, מול השקיעה ונוף השדות שלחזור ולהיקבר במקום 

 .סגירת מעגל החייםשל רסים, נותן הרגשה של שלמות וולקטוף סב
  עומרי ואסף ,אוריתבברכת בריאות טובה ואריכות ימים,                                                             

 
  ורה להשראה:ש
   פיים(י אל)תיק      "זו לא פסולת גושית .שוחד, מרמה והפרת אמונים :אין לשים בשבת ליד הפחים"
 
 

  ?משפחות מדליקות: מי רוצה לארח בסלון 
 

  –מתקרב, טקס וטפטופי נרות לילדים חנוכה 
  ,גם –יהיו, מרוץ הלפיד לנערים 

 ?חגיגה למבוגרים ומה עם
 )נר שני של חנוכה(  23.12ביום שני 

 :נחזיר מנהג מקומי מימים נעניים רחוקים
  אתם פותחים את ביתכם להדלקת נר,

 .עלינו -לימוד על החג וסופגניות חמות 
 

לארח  ורוצים נשמע טוב? אם אתם בעניין 
חברים מקהילת נען )כמה שיכול הסלון להכיל(, 

 מחכות לפנייתכם! אנחנו 
 לשלוח הודעה לעדי וידןמוזמנים 

 052-6121516  
  –חג מואר, משפחתי וקהילתי  שיהיה לנו

 זוהר, רינת ועדי                                       


