
 

 

    

 

 
 

 16.8.2019 ,טו באב, שישייום  .3779 מס'                                                                              

 שבת שלום 
 

 במועדון. על סדר היום: 20:00בשעה  19/8יום שני ה תתקיים ביפאס
 (גלעד יטאח )בן הזוג של נעמי ברעם -קבלה לחברות  .1
 .קבלת החלטות תהליכיבבנה הארגוני וצעת שינוי במה - 2030נען  .2

 

  פהימתקדמים לאס: רגוני ותהליכי קבלת החלטותמבנה א
 לפני כן והוצגה היום במיילשינוי. ההצעה נשלחה את הצעתו ל 2030מביא צוות  לאחר שנה של עבודה

ת הוטמעו מיקוד ושיתוף ציבור. התקבלו עשרות הערות והארות )תודה!(. רבות מההצעובערבי 
 –שנוכל להתקדם  כדיומביאים אותה לאסיפה  ,כנית. אנחנו מרגישים שההצעה טובה ובשלהותב

 (. ולהתחיל לעבוד איתה בשטח )ויש הרבה עבודהה ללקב
 2030צוות נען רכת דברים קורים, בב. , יחד נתחיל להניע שינוימעורביםהיות בואו ל

 

!לחיילים החדשיםברכות חמות   

דרך צלחה!אתגר ושירות מברכת  –לצה"ל , שהתגייסו שכטר לשי שגב ודביר  

 

 עדכון :תיקון תוכנית הבינוי של נען
יה, ימגרשים לבנ 600אושרה לנען תוכנית בינוי של אזור המגורים. התוכנית קבעה  2013בשנת 

 ה.יסימנה מגורים זמניים, והותירה שטחי ציבור ירוקים. מתוקף תוכנית זו ניתן להוציא היתרי בני
הוועדה המחוזית, החלטנו לנסות ולהריץ תיקון של תוכנית הבינוי  ל ידיעם פסילת תוכנית הרפת ע

. להריץ גם במונחים של זמן, מאחר ומהנדס הוועדה המקומית היוצא נרתם לסייע לנו 2013משנת 
במהלך. לצורך העניין נקבעה לנו בסוף אוגוסט פגישה ברמ"י מחוז מרכז, במטרה לקבל הסכמה 

שלהם לתוכנית שבהכנה. היה ונעבור את המשוכה הזו, כנראה שנוכל להתקדם במתווה הזה. את 
 אדריכל עמוס וכמן.התוכנית מכין עבורנו ה

ו: מיקסום האפשרויות להקמת יחידות העקרונות המנחים אותנו בהכנת התיקון לתוכנית הבינוי הם אל
ום בנען, תוך ויתור על יחידות דיור בלת היה המקוימגורי קבע על פי התב"ע שבתוקף, בצפיפות בני
 זמניות לטובת מגורי קבע, והכל בתהליך מהיר.

ת , כדי שנגיע לתוכניהיה ונעבור כאמור למעלה את המשוכה של רמ"י, נכין את התוכנית להצגה ודיון
 נמרוד זיו                                                                                   מוסכמת ובעלת תוקף ציבורי.

 
 מוועדת מינוי ומכרזים: מכרז משלים לבחירת נציגי ציבור בדירקטוריון הכלכלי

לבחון מחדש את הרכב הדירקטוריון ההנהלה  הנתבקש 8.8.19תאריך בשהתקיימה אספה רקע: ב
דירקטוריון הכלכלי.מספרם של נציגי הציבור באת ו הכלכלי  

, 2030תהליך האסטרטגי ב המבנה הארגוני החדש המוצעהמלצות ת אלאמץ  ההחליטההנהלה 
להגדיל את מספרם של נציגי הציבור בדירקטוריון משלושה חברים לחמישה.ו  

ז כרממכרזים ומינוי ועדת פותחת  – כאן בהמשךמצורף  – (7)פרק  בהתאם לתקנון מינויים ומכרזים
א עמדים שהגישו את עצמם, צוות מכרזים קורמוה שתלחמ ףבנוסכלומר, גי ציבור. לבחירת נצי משלים

 - להשפיע על קבלת ההחלטות בנעןמעוניינים ו עונים על תנאי המכרזה ,לחברות ולחברים נוספים
קורות חיים ניתן  .31.8.19 מועד סגירת המכרז:. 16.8 מועד פרסום המכרז: .להגיש את מועמדותם

  של מש"א. התיבלהניח בו א michraznaan@gmail.com מייללשלוח ל
 ספטמבר, לפני החגים. מהלךבאסיפה וקלפי לקיים נתנו וכוב

זת המכרז.רכאילן פלטו, יו"ר הדירקטוריון ואל דורית שגב שכטר מללמידע נוסף ניתן לפנות   
 

 : הנחיות כלליות4( סעיף 2016: נוהל מינויים ומכרזים )מיוני 7פרק 
 "יבורייםפקידים הצקבוצת "התיף ז: מספר המועמדים לתפקידים בעס

כדי לאפשר לחברים בחירה מרבית, על צוות המינוי לשאוף להביא לבחירת  - הולילבחירת ועדה / צוות / גוף ני
על מספר החברים הנדרשים. במידה ולא נמצאו יותר מועמדים  30%הציבור מספר מועמדים העולה לפחות ב 

א לנכון שאותרו. כללי: במידה וצוות מינוי ומכרזים ימצ םיהאסיפה את המועמדנמק הצוות ויביא לאישור מהנדרש, י
להביא להצבעת הציבור מועמדים שנמצאו מתאימים לתפקיד במספר העולה על המינימום הנדרש, יובאו כל 

 המועמדים להכרעה ציבורית. במידה ולא, יובאו לציבור מספר המועמדים המתאימים שאותרו



 
 ו באב"ט' באב לט ביןהרצאה מזמרת: 

 .במיני סדרה חרוןמרתקים, מזמינות אתכם למפגש השלישי והאאחרי שני מפגשים 
זוהר בקאל, אמיר רם ומאי  - ם"מספרי השירי"הרצאה מזמרת של ל במועדון יפגשנ מוצ"ש, מחר,
 מחורבן לתקווה.  - ו באב"שיספרו ויזמינו לשיר על כל מה שבין ט' באב לט ,אגמון

               ים. מתחיל 20:30קפה ומאפה,  20:00  וכעת גם אצלנו בבית. ספר מקומותבארץ במההרצאה רצה 
 רינת צפניה שוורץ, עדי וידן וזוהר בקאל                                                                               

 
 ?יםלהעביר תלוש זוכרים :ממחלקת כספים

וכן כדי כך,  צורךל. את הכנסותיו של כל חבר קיבוץח השנתי בדו אותנו לכלול מחייבמס הכנסה  כידוע,
את העברת הטפסים  להשלים בהקדם מזכירים לכל החבריםחישוב מס איזון לכל בית אב, אנו  לבצע

 בהתאם לפירוט:

. מי שעובד בכמה 2018 של 106וטופס  להעביר תלוש דצמבריש  – העובד כשכירחבר  •
 .ים בהתאםאת הטפס עבירלהיך מקומות, צר

   חבקשו מהרו") ח רווח והפסד, שומת מס, דו1301להעביר טופס  – עצמאיחבר העוסק כ •
 .מומלץ להתייעץ עם דומיניק לפני הגשת התיק לרואה חשבון .המטפל בתיק(         

להביא אישור שנתי מביטוח לאומי  יש – או דמי אבטלה/דמי לידה ו 2018-מי שקיבל ב •
 (.לאומי טוחוציא מאתר בישר לה)אפ

 .)ניתן לקבל אצל לימור במש"א)צריך לחתום על הצהרה על כך שאינו עובד  – מי שאינו עובד •

 .קיבלתםש 106טופס להגיש את  – ץהמקבלים פנסיה מבחו פנסיונרים •

 צריכים להעביר. אנו נטפל במרוכז.אינם  –סיה מנען המקבלים פנפנסיונרים  •
 

 .במשרד למגירהאלינו או להביא  orit@naan.co.il יאורית ברקאלביר ן להעאת הטפסים נית
  ,על שיתוף הפעולהומודים מראש  לכל מי שכבר הזדרז והעביר, מחכים לכל השאר תודה

 מחלקת כספים
 פשפש אבוקדו: סגירה זמנית

 -יף הפישפש בשער חלופ עד לסיום עונת הקט החל מספטמבר עם תחילת עונת האבוקדו ייסגר
 לים על אי הנוחות. המטרה היא למנוע כניסה למטעים ושמירת הפרי על העציםמתנצ הלך פברואר.במ

.עד להשלמת הקטיף  
 

 גושי יוביום השביעי עשה פינושננו והפנימו: 
אנו  בשטח, הטמעה, ולאחר בחינה של הענון ההנחיות להשלכת פסולת גושית ברחבי נעןיבהמשך לר

אסוף צוות הנוי י שבת.ליום  –נתיים הפחים השכו פסולת הגושית לידם הנחת היוב מעדכנים על שינוי
 את הפסולת הגושית מדי יום ראשון.

 יוכל לפנותשצוות הנוי מתוך כוונה  ,רביעיל בתחילה קבענו את יום הוצאת הפסולתלציין כי לנו חשוב 
שבת הוא זמן  נראה כי בפועל שבת. אולםלקראת  קיבוץאת הפסולת לפני סוף השבוע ולהכין את ה

  לכן הוחלט על שינוי.ופסולת גושית מביתם הוציא ל לחבריםיותר  נוח
נהנה ש ולא בימים אחרים, כדי להוציא פסולת גושית אך ורק במהלך יום שבת מאודאנו מבקשים 

 בלבד.אחד ליום  ותהשכונתי ותליד העמדונתחום את הנחת הפסולת  ,ממרחב ציבורי פתוח, נקי ויפה
ועד לשפר את נראות הקיבוץ, להתאים את נהלי פינוי הפסולת בנען ענון ההנחיות ניזכירכם, רלה

 למקובל במגזר הכפרי ולתחום את פעילות ענפי השירות בנושא לשעות וימים מוגדרים. 
 תודה על שיתוף הפעולה!

 

 פגרת קיץ :הנהלהמשרדי ה
בהם נדרש חופים (. במקרים דהחינוך במתכונת חלקית )בהתאם לסגירת מערכותד נעבו 20/8-החל מ
 .20-27/8תאריכים בין הרעיה תהיה בחופשה  .052-3578101לעפרי  ניתן לפנותמענה 

 

  :שורה להשראה
 

 ,לא דיברנו עוד על אהבה
 ,ולא ירדנו אל סופה

 ,אין דבר, הלחם לא יחסר מחר
 .ראשך הניחי על הכר
   (אהוד מנור)                                  

 
 


