
 

 

    

 

                                  

 14.6.2019 ,סיווןב יא, שישייום  .3770 מס'                                                                         
 

 שבת שלום 
 

  !וברכות חמות לולולוקו ,במזל טו
 

 חהלפנינה וזמיר ולכל המשפ לנישואיהם, –יליה ועידו שמול לאמ

 ללימור ורחמים, לנילי ונדב ולכל המשפחה לנישואיהם, –למתן כודדה ורון חן 

 

 ניהול מש"א וקבלה לחברותאסיפה: 
 תתקיים אסיפה. על סדר היום: 20:00בשעה  18/6ביום שלישי 

ן )בת זוגו של עינת פולק גונ :אישור העברה לקלפי של המועמדים – קבלה לחברות .1
(, ניר ויטלמן(, אדל ניר )בת זוגו של עילםזוגה של שלומית ס(, מתן באשר )בן גונן עמרי

 דרור חלאווה )בן זוגה של גוני גורן(.
: ות לתפקידלקלפי לבחירת אחת משתי המועמדאישור העברה  – ניהול משאבי אנוש .2

  .דורית שכטר שגב וליאת מאיו
         

  זיםועדת מכר העגול של שולחןהמ
שתי לבחירת הציבור שמח להציג הצוות  יך המכרזבתום תהל – מכרז לניהול מש"א

: דורית שגב שכטר וליאת מאיו חברת קיבוץ רבדים. אתמול נשלחו מועמדות ראויות לתפקיד
 .לחברים מטעם המועמדותמכתבים 

 

: דים כרגע על ארבעה מכרזיםעובעל הצוות גדול ואנו העומס  כידוע, – על הפרקשמכרזים 
 ען. דירקטוריון וניהול התכנון בנתרבות, ועדת חינוך, נציגי 

והם  –ים נוספים: ועדת קליטה, ניהול ענף הנוי ועוד מעבר לכך, ממתינים בתור לטיפולנו מכרז
נקבע לפי בפועל כשנתקדם ונשלים מכרזים פתוחים קודמים. סדר פתיחת המכרזים ייפתחו 

 בשילוב רמת דחיפות כפי שמוגדרת על ידי הנהלת הקיבוץ.תעדופי זמן 
 ועדת מכרזים -מיטל מרקס  ,שיהיה לכולנו בהצלחה

 

 ובנייה חדשה: התור ותק
הבנדס  באתרי האסם, חדשה החברים והיורשים שנרשמו לבנייהתור  במייל אתמול נשלח

 .31/5/2019התור הוא לפי הוותק המעודכן בנען נכון לתאריך  .והצריף השוודי
  

 31.5.2019-נכון ל הם מניין שנות הוותקוב 50-ל 20בין הגילים מכתבים אישיים לחברים 
לתאי הדואר. בערעורים או שאלות לגבי הוותק הרשום ניתן יהיה לפנות במייל  היוםיחולקו 

אינם צריכים לפנות  נושא. חברים שכבר פנו ב25.6עד  lee@naan.co.il ללי דינור במזכירות
 .תעודכן הרשימה בהתאםבמידה ויבוצעו תיקוני ותק  .שוב

 מנהלת הדיור ומזכירות נען, בהצלחה לכולם                                                                
 

 

 : הפתיחהשבוע המוזיקה
את רגב  הרכב "הדיקסי" בניצוחו של יוסי יפתחבמועדון  17:00בשעה , 15/6ובה, הקר בשבת
גש עם "כשקלאסי נפ – 20:00בשעה  17.6שני  : יוםובהמשך .ג'אז ועודעם שבוע האירועי 

  הרכבי מוזיקה קלה ברחבת חדר האוכל – 20:30בשעה  21.6ג'אז" במועדון, יום שישי 
 יקהאולפן המוז  ,בואו לשמוע

 

 



 

  פעילות לכל המשפחה :בית החמרהסודות 
ם, על כתבי סתריוהפעם: , 18:00עד  16:00-מ 17/6ביום שני  לאחה"צ פעיל ושמח ניפגש

 (בליווי הורים )ילדיםלסליק  וירידהסיור חופשי  16:00? כניתובתמה  .סודות ומה שביניהם
למד לכתוב בכתב , ננפצח כתבי חידה, נגלה סודות :לילדי בית ספרפעילות מיוחדת  16:45

 צוות הבית ,נתראה על הדשא                 נקנח בסיפור.ווחמי ההגנה והפלמ"ח סתרים כמו ל
 

 ב טובמארשים בקצ: הבוקר מועדון
מארשים וניצחונות על  שידברירון קרשאי נארח את  10:00בשעה  24/6יום שני ב

חגיגה  - מפורסמים והמלהיבים ביותרההרצאה סוקרת את המארשים היפים, ה. מפורסמים
 נותצוות הב מחכות לכם,                                 של מוזיקה קצבית, מהנה, מוכרת וסוחפת.

 

 משאבי אנוש: העברת טפסים
עליכם  ,ממקום העבודה, להזכירכם 2018לשנת  106-הפסי בימים אלו אתם מקבלים את ט

או למייל של אורית ברקאי  לכך המיועדתלהגיש טפסים אלו להנהלת חשבונות בתיבה 
orit@naan.co.il .2018דצמבר  של רהשכ בנוסף יש לצרף תלוש. 

, עצמאי, מס הכנסה מחייב אותנו לכלול בדוח את הכנסותיו של כל חבר קיבוץ )שכיר כידוע,
 מחלקת כספים                             . תודה על שיתוף הפעולה היעיל,   עובד בית, פנסיונר(

 

 שרים שלום חנוך :בגלגול הזה""
ל במכון איילון, רחובות )הערב מופק ע 28/6שישי  ביום, ערב זמר עם "חתולי הרחוב" וחברים

 חייבניתן ל) לכיסוי הוצאות ₪ 50עלות . מתחילים 21:30נפגשים,  21:00. צוות נעני( ידי
 צוות הערב, כים לכם עם שיר בלבמח         . הדברי מאפה ופירות יתקבלו בשמח. תקציב(ב

 

 לקלנועיות אפיקיםלקלנועיות אפיקיםטיפול טיפול יום יום 
בשאלות . התשלום במזומן או בצ'קבמקלט ניגונים.  12:00-9:00 בשעות 25/6ביום שלישי 

 ניתן להתקשר לרחלי ביבי
 

REBECCA : בשעות הפתיחהקל שינוי 
 .15:00-10:00 , שבת14:00-9:00 , שישי18:00-9:00 –שני עד חמישי  סגור, –שון אימי ר

 

  שורה להשראה:

   בתור( 59)לימור, מספר  " "עודד תעשה לי שלד

 

 שכונה להשראה:            
 

  אם גם היום תפני אלינו עורף"
  אנו נדבר עם הקבלן

  ונשבע לו שעד סוף החורף
  יןילא נוכל לגמור את הבנ

  אך אם תעיפי הנה מבט אחד קצר
  רים אותו מחרמיד תראי שאנו גומ

  ומן הגג הבנאים שלך
 "בלב אוהב ישליכו פרח לך

 נעמי שמר, אהבת פועלי הבניין()                
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