
 

 

    

 
 

                                                                                             

 3.5.2019 ,בניסן חכ, שישייום  .3764 מס'                                                                                         

  !בת שלוםש
 

 ללי מערכות ישראלכרון לחייום הז
 בגן ההנצחה. 20:00כרון לחללי מערכות ישראל יערך ביום שלישי בשעה יטקס פתיחת יום הז

יקדישו סיפורים ושירים לחלק מהנופלים,  חברים "שרים לזכרם".מועדון לערב בלאחר הטקס נתאסף 
 .בעת התחמושתאתר ההנצחה של ג על ידי הוכןיוקרן סרט לזכרו של מאיר רול ז"ל, ש במהלך הערבו

  :עלייה לבתי הקברות , יום הזיכרון,רביעיביום 
 תשמע צפירה ואחריה טקס בחלקה הצבאית. 11:00ובשעה  ,טקס בבית הקברות הישן 10:30בשעה 
 השתתפות ילדכם בטקסי הזיכרון נתונה לשיקול דעתכם, אנא התחשבו וכבדו את המעמד. - הורים

  חוגגים עצמאות
 ביום רביעי מעורבות ותרומה לחברה, יתקיים ,התנדבות – "מעורב ישראלי"ימן טקס עצמאות חגיגי בס

לאחר הטקס ייפתח ברחבת חדר האוכל בית קפה  רגל הצמוד למגרשי הטניס.-בדשא קט 20:30בשעה 
  .חותירוע ובטימטעמי רישוי א לא ישוגרו השנה זיקוקים ריקודים לילדים על הדשא.יהיו ו

 !המסך הגדול עלהפעם  –ריקוד הסבתות 
בסוף הטקס, נצלם את הריקוד לפני ונקרין אותו במהלך  "הדגל שלי" כיוון שהשנה לא יתקיים ריקוד

  .ברחבת חדר האוכל ,סבתות ונכדים, 13:00בשעה , שישי, היוםניפגש צילומים:  .הטקס
 השתתפותכם חשובה מאוד!

 

 מנהלת חדשה לאשכול בריאות ורווחהסיום מכרז: 
 .בחירתה למנהלת אשכול בריאות ורווחה כרזים והנהלת קהילה מברכים את דפנה גונר עלצוות מינוי מ
 צוות מינוי מכרזים    .מועמדות הנוספות שהתמודדו על התפקיד ומאחלים לכולנו בהצלחהלאנו מודים 

 

 זוכרים את אילן: טורניר פוקר בשבת
בחדר האוכל. השחקנים מתבקשים , תטורניר הפוקר המסורתי לזכרו של אילן חכלילי ייערך מחר, שב

לצפות ולקחת חלק באירוע. תהיה  10:00להגיע משעה מי שאינו משחק מוזמן  .9:30להגיע בשעה 
  לאגודת הנוירופיברוזיס העולמית. ייתרמושנה, גם ה, הכנסותמכירת חולצות וכל ה

 

 יום העצמאותלפעילות מיוחדת  :בית החמרה
כבים, אנגלים, מחתרת וילקוט הכזבים" בואו להכיר וללמוד ביום שני "פלמ"ח, פינג'אן, קפה שחור וכו

 -לגדולים יותר: החל מ. לקטנים: פעילות יצירה לכבוד החג על הדשא. 18:00-16:00 ין השעותב 6.5
סיפור וסיור בתערוכת בית החמרה המוקדשת לנען במערכות ההגנה והבטחון בשנות המאבק  16:30

 ליק שעבר צחצוח לרגל האירוע. ירידה לס –לעצמאות. וגם 
 

 : פרופ' חנה יבלונקהמועדון הבוקר
 תחומי עיסוקיהש ,חנה יבלונקה 'את פרופנארח במועדון  10:00בשעה  14.5 ביום שלישי

 בספר "ילדים הם בסדר גמור" היא ממפה את סיפורם כהיסטוריונית הם השואה והחברה הישראלית.
 יהודיים קודמים.  למדינה ושונה מדורותדור תש"ט, דור ראשון  ;של בני דורה

 

 : טקס הסרת הלוטאירוע לזכרו של משה פלמן
נסיר את הלוט באירוע מחווה לזכרו של משה פלמן )אריאלי(,  17:00בשעה  11.5במוצאי שבת 

המבנה שנוסד הודות  –קבוצת מייסדי נען. האירוע יתקיים בדשא המעבדה ממראשוני הנוער העובד ו
 את ילדי בית הספר בנעןפחת פלמן להנצחת זכרו של משה. מבנה המעבדה שימש לתרומה של מש

למרכז פעילות כיום מבנה לשימור ומשמש כהוכר  הואכימייה, בוטניקה והכרת הטבע בכלל.  לימודיל
 תרים בנעןהוועדה לשימור א –שרהלה אלמוג             .                                                     לילדים

 

 טיול חוג הנוער: בעקבות אהוד בנאי
 .21.5, ביום שלישי בהדרכת עופר רגב סיור בעקבות היוצר אהוד בנאי -"משהו בלתי נשכח" 
 .בגבעתיים )בערך( של סיור רגלישעות  3-לנפרדים מהאוטובוס 

 052-8454977. הרשמה אצל דגנית 16.00 :יציאה מנען



 מילים של תודה –בשלהי התפקיד 
ואם כבר מעזים ואומרים תודה, משתדלים לעשות זאת  ,לא נהוג במחוזותינו להודות לצוות הניהול

 או פרחים. מכתב תודה, צנצנת דבש, שוקולדב ,במסגרת מצומצמת ,בהיחבאו הבצנע
 למרות המנהג המקומי ננסה לשנות ולחרוג ממנהגנו.

 !תודה לכן -שרון ועירית  -תודה לכן 
-קהילתי ובתחום הכלכלי-בשנים האחרונות להנהיג ולהוביל בתחום החברתי ןעצמכ על ןשהעזתן ולקחת

. יזמתן וחשבתן כל יום ויום מה נכון 24/7פעלתן למען נען. למען כל אחד ואחת  אותנו. –עסקי את נען 
 מה מתאים יותר ואיך להגשים חלומות ושאיפות של קהילת נען. ,יותר
לא  .התפקידנושא בחובו התחושות הקשות שלעיתים  את הקשיים ואת ,מכירים את הלחצים כולםלא 

 זמן שמקדישים לתפקיד ולקיבוץ על חשבון המשפחה.האת הכל יודעים את השעות ו
מבינים מה נדרש כדי להכין נושא ולהביאו בצורה טובה לדיון ציבורי, מה נעשה מאחורי  כולםלא 

 יזמים, עם השותפים והשוכרים, עם הרשויות ועוד., בשיחות עם עורכי הדין וההקלעים במשא ומתן
על  ולכן, חשוב לנו לעצור, לומר תודה גדולה, לאחל הצלחה גדולה בהמשך הדרך ולהביע הערכה גדולה

 התרומה שלכן בשרשרת הדורות בהנהגת נען לדורותיה.
ומדת בזכות ילה פעילה ועושה, קהילה שעקידמתן את נען עוד צעד להיותה חברת מופת קיבוצית, קה

 עצמה ומחפשת את דרכה להיות טובה יותר בתחומי החברה והכלכלה.
 נקדיש לכן את מילות השיר "דרכנו" של יענקל'ה רוטבליט: 

 סערה היתה, הנה חלפה לה ופנייך שוב רוגעות כפני הים "
 עם האור נוסיף ללכת הלאה עוד הדרך רבה, המסע עדיין לא תם

  ינייך לפעמים כה נוגותקלה היא, לא קלה דרכנו וע לא
 "עוד שדות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים, וצונני פסגות

 אהרל'ה בשם משפחה וחברים                                                                         !תודה ובהצלחה

 גזרי גזר: חוסכים בניירת מיותרת
עלון המועצה ובזבוז הנייר הכרוך בכך, ביקשנו לקבל לנען מהשלכת כמויות גדולות של  כדי להימנע

יונחו על המדפים שליד תאי הדואר. לוניםהעכמות קטנה יותר. העלון מופץ כמובן גם במייל לנוחיותכם.   
רחלי ביבי. מוזמנים להירשם אצלחברים המבקשים לקבל ישירות לתא   

 

 ם גלוייםלהשאיר אות הדברת ביובים:
 אנו מבקשים מכולםתבוצע הדברת ביובים היקפית נגד תיקנים, חולדות ועכברים. בשבועות הקרובים 

כולל אלו הנסתרים  כדי שנוכל לטפל בהם, יהיו גלויים ומסומנים, לביתכםלדאוג שהביובים הקרובים 
  .ליהםחפצים המונחים ערהיטים ו. יש לפנות מפתחי הביוב במרפסות ובמחסנים שממוקמים

 רה יסומן, ורק לאחר מכן יש להחזיר את החפצים למקומם.ביוב שבוצעה בו הדב
 יש להשאיר פתק ברור עם הנחיות למדבירים כדי שיוכלו למצוא אותו. –במידה וביוב נמצא בתוך מחסן 

 .לא יטופל –שימו לב: ביוב נסתר שלא יסומן בצורה ברורה עבור אנשי ההדברה 
 

 למי פונים ם:שירותי תברואה לחברי
בשעות הפעילות בלבד למשרדי אשכול הבינוי והתשתיות י הדברה ותברואה יש לפנות בנושא פניותב

שימו לב: אייל מצליח לא יהיה זמין לקריאות בנושא תברואה . 08-9442842, בטלפון 16:30-7:30
 .SOSוהדברה, אלא במקרים חריגים בלבד שהם בבחינת 

וההדברה בנען מתייחסת אך ורק לשטחים האחריות של תחום התברואה  אנו מזכירים כי בהזדמנות זו
 בכל הדברה הנוגעת לבתי החברים יש לפנות למדביר פרטי.  הציבוריים ולא לבתי החברים.

 (2215אנו ממליצים על שלומי עובד, מדביר מוסמך, בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה )רישיון 
 עיות, היחס האישי והזמינות שלו.ץ ואנו מאוד מרוצים מהמקצושלומי נותן שירות מזה חצי שנה בקיבו

 050-7474223מוזמנים לשמור את הטלפון שלו ולפנות אליו בעת הצורך: שלומי 

  34, 12, 10שכונות  דיירילאיטום גגות: עדכון 
 כצעד מונע, הבינוי מתחיל דירות בשכונות אלה.להאחרונה היו חדירות של מים  גשומהבעונת ה

 בגגות הרעפים בחיבור בין בית לבית )דו משפחתי(.עבודה של איטום ברולקה  ועבביצ
להתקשר  תבקשיםמ האיטוםמעוניינים בביצוע  אינםחברים ש וללא תשלום. העבודה תבוצע באופן גורף

 .6/5לא יאוחר מהתאריך  08-9442842 למשרד הבינוי
 

. במקרים . ביום רביעי סגור14:45-9:30ג' בשעות -קבלת קהל השבוע תהיה בימים א' :סלקום נען
 054-6741376דחופים ניתן לפנות לאייל עומסי 

 

  אתה מנצח" –"יש ניצחונות של הנשמה ושל הרוח, לפעמים גם אם אתה מפסיד שורה להשראה: 
 )אלי ויזל(                                                                                                                               


