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 וחג שמח שבת שלום
 

 

 קלפי: קבלה לחברות וקרן מילואים 
)כולל(, בנושאים:  13.12מהיום עד יום ראשון  פתוחה ההצבעה  

  – בת זוגו של לירון פוקס, דרור סטולרו  –בן זוגה של ענת מאירי, גת פוקס  –אליה של"ם  :קבלה לחברות .1
 .בן זוגה של דנה נווה  –של לירון רוניס, תמיר דניאל   בן זוגה –בן זוגה של נמרה ברעם, עידו גליקמן      

  איילת רז שיפמן, גיא דיין, רון סוקולובסקי. :הנהלת קרן מילואיםל נציגי ציבורחירת ב  .2
 בהצלחה לכולם!. נות לאילה סולבבעיות טכניות אפשר לפ 

 

   נעם דגן חמות ל ברכות  
   . ניצנה ב שנת שירות  אחרי    )ופספסנו. מחדל( שהתגייס לצה"ל בשבוע שעבר  

 . ירוקה ה כומתה  ה מאחלים לך שירות מעניין ובטוחים שתמשיך לתרום ולהשפיע גם עם  
 , מחכים לך בבית! שמור על עצמך 

 

 חנוכה זמן תרבות: 
   .הפתעהחכו לנען. ובאתר  900הדלקת נרות עם חטיבות החינוך החברתי בערוץ , 20:30 ,, שישי ערבה

 .11:00-9:00מוזמנים בין  .מול הקפה מפגש בוקר לכבוד החג לגיל השלישי בחורשת האורנים 13.12 ראשון 
עקבו אחר . מופע אורות נודד עם תחנות עצירה ברחבי הקיבוץ - JAMAN – 17:00בשעה  14.12יום שני 

 חג שמח!  המוזיקה.
 

 התייחסות בעניין תביעה 
בעניין זכותם לקבלת   חבריםהגיע לידנו, באופן לא רשמי, דף ראשון של כתב תביעה נגד הקיבוץ מתשעה זוגות 

 מאחר והדף כבר מופץ בקבוצות הוואטסאפ אנו מוצאים לנכון להתייחס.   מגרש נוסף.
נעדכן את הציבור   –כאשר יתקבל אצלנו  מבינים שהוא בדרך.כתב התביעה עצמו טרם הונח על שולחננו, אך אנו  

 רעיה ונמרוד                                                                                    ונערך בהתאם להתגונן מפני התביעה.
 

 תמונת מצב מנהלת הדיור והשיוך:
שמחים לבשר שבשעה טובה חתמנו עם רשות המיסים על הסכם שעיקרו גובה מס   הסכם עם רשות המיסים:

השבח שישלמו בתי האב וגובה ערך הבית. סכום מס השבח שנקבע לתשלום נשאר זהה לסכום שאותו שילמו  
החברים שכבר חתמו על הסכמי השיוך, ואנו מרוצים מאוד מהשגת היעד אליו שאפנו. תוקף ההסכם הוא לשנה 

המס שנקבע יחול על כל חבר שיחתום על הסכמי שיוך ביתו במהלך (, וגובה 8.12.2020תימת הקיבוץ )ממועד ח
 תקופת ההסכם. 

ונעדכן במועדים ברגע שייקבעו. מי שמעוניין מוזמן לפנות כבר   2021בכוונתנו לקיים ימי חתימות נוספים במהלך 
ולאחר יום החתימות המתקיים בשבוע הבא,  2020עתה ונשריין את מקומו לאחד המועדים הקרובים. עד סוף 

  בתי אב )!(. בהחלט מרגש ומשמח. 300-עתידים להשלים את שיוך ביתם כ
 המלווים את נען במסירות ובמקצועיות, על השגת היעד מול רשות המיסים. )מבט יועצים(  אנו מודים ליועצי המס

 

משותפים אנו לקראת סיום. בקרוב יתקיים במגרשים שאינם משותפים הושלם התהליך. במגרשים ה פרצלציה:
 יום פגישות אחרון עם האדריכל, ואחריו יועברו מפות לבתי האב הרלוונטיים. 

בתי אב שיבקשו לפנות לתהליך בוררות עקב אי הסכמות, תעמוד לזכותם האפשרות לערער  –בסיום שלב זה 
סיום הגשת המפות האחרונות על ידי  על גבולות המגרש בפני ועדת הבוררים. תהליך הבוררות יחל עם 

 האדריכל. 
 

אנו נערכים לקראת ערב שיתוף ציבור. נעדכן בהמשך על המועד. בינתיים מעדכנים כי את תחום  הפעלת השיוך:
 עוז. –ההשכרות והמכר תרכז רומי בר לב 

ועבר לידיכם עד נמצא בשלבי הפקה אחרונים וי  –המאגד בתוכו את כל החלטות נען בנושאי שיוך  –ספר השיוך 
 סוף החודש. 

 

 .20:30בשעה   17/12בחמישי הקרוב מפגש זום לדיירים הפוטנציאלים בפרויקט הקרוב יתקיים  בנייה חדשה:
 

 חברי מנהלת הדיור והשיוך         .                      תודה על התמיכה והשותפות בתהליכים המשמעותיים לכולנו 
 

 הלו סלקום: הסכם חדש 
פירוט וטפסי הצטרפות יפורסמו    תוקף ההסכם הוא לשנתיים. .הסכם חדש עם סלקום חתמנו עלבשעה טובה 

                                                                                                       אתמול וניתן למצוא אותו באתר נען.                           נשלח אליכם  טופס הרשמה מקוון  .בחדר אוכל ובמשרד סלקום מיום ראשון 
 אייל עומסי                                                                                                                                         



 : סביב השולחן והמשק ועדת ישוב
 אנו מודים ללירון על הזמן, ההשקעה והרצינות בתפקיד. . ועדה, סיים את תפקידו ולירון פוקס, יו"ר ה

   .כיו"ר זמני  מנהלת הקהילהכהן ת לוועדת ישוב עד שיתמנה יו"ר חדש
בתחילת השנה  .תעבורה, שילוט ובטיחות בדרכיםנושאי בימים אלו אנו עוסקים רבות בומה על שולחננו: 

 ברחבי הקיבוץ נמפה את הליקויים הקיימים איתו  ויחד ,ה מטעם המועצהסיור עם יועץ תעבור  מתוכנן החדשה 
לדייק היכן   , כדי במקביל נמפה ונערוך בחינה של כל המחסומים והשערים בנען  הדרכים לפתור אותם.ונבחן את 

 .יש צורך אמיתי בסגירה והיכן ניתן להשאיר פתוח
 .בכפוף לתקציב ולצרכים נוספיםובכוונתנו להציב  כדורגלה תבכביש העוקף של שכונ  פסי האטההצבנו  לאחרונה

אישור תוכניות מבני ציבור, מגרשי שעשועים, חניות, כבישים, וכל ועדה כוללים ו אנו מבקשים להזכיר שתפקידי ה
כל ב vynaan1930@gmail.com: לנו למייל לכתובאתם מוזמנים   חצר הקיבוץ.וצביון פרויקט שמשפיע על מראה 

 . היישובונראות הקשור לתכנון   נושא
בסמכותנו להעיר לחברים   מלווה או מאשר בנייה פרטית או מבצע אכיפה.ה אנו לא גוף   – חשוב לנו לציין ולהזכיר 

על חריגת בנייה שאינה מאושרת ויוצרת מפגע ציבורי, להמליץ, לאשר או לבקש, אך אם חבר סירב לקבל את 
 המועצה האזורית.  - צע אכיפה הפנייה לגוף שבסמכותו לבתעבור הדין 

את הקיבוץ שלנו  להפוךכדי נשמח לשיתוף פעולה שלכם  .קידוםלועדה חדורי מוטיבציה ורצון לעשייה ו ו חברי ה
 בן אברהםיריב ציוני, גולן יונתנוב, עמרי וידן ורעיה  אתי מניס, חן קרן, -ועדת ישוב             .ליפה ובטוח יותר

 

 : ניהול התכנון ואחראי מתחם הבריכה  חדשים מכרזים
את  ואחראי/ת מתחם בריכת השחייה. ,ניהול תחום התכנון  לתפקידים בנען:שני מכרזים אתמול פרסמנו 

 המכרזים במלואם ניתן למצוא באתר נען. הנה כמה פרטים על התפקידים המוצעים:
 מכרז לניהול תחום התכנון  

תחום , וריכוז מערכתי כולל של סנכרון מלא ביניהםב של הקיבוץ םתכנוניי התהליכים ה הובלת  מהות התפקיד:
  .השלכות ארוכות טווחבעל מרכזי ומהותי  נתח -התכנון  
בנען קיימת חשיבות רבה לתפקיד זה, שבאחריותו לוודא כי הובלת התהליכים, בהתאם להחלטות  ו בעת הז

 ע מתוך ראייה כוללת ובתיאום מלא בין הפונקציות השונות.  צשמתקבלות, תתב
 .052-2317980דורית לאו   050-5296496נמרוד זיו ללמידע נוסף ניתן לפנות . 19.12סגירת המכרז: 

 שחיה  המכרז לתפקיד אחראי/ת מתחם בריכת 
אורחיהם. ל אחריות על תפעול ואחזקת מתחם הבריכה כמקום בילוי וספורט לחברי נען ו   

2232229-052רעיה לניתן לפנות למידע נוסף . 1.1.2021מועד סגירת המכרז:   
 

  לרשום בכותרת המייל. ו dorit@naan.co.ilלכתובת  רות חייםקו יש לשלוח : לשני התפקידים הגשת מועמדות
 בהצלחה! את התפקיד אליו אתם מגישים מועמדותכם.

 

 מסד נתונים בנען  מקימים :ועדת פנסיה
פנסיית מינימום לכשיגיעו לגיל   ו להבטיח לחברי  מחויב הקיבוץהנחיות רשם האגודות השיתופיות, לבהתאם 

 פרישה. לשם כך יש צורך לעדכן את המצב הפנסיוני של כלל החברים מדי שנה.
כמענה לדרישה זו, ועדת פנסיה מובילה כעת מהלך של הקמת מסד נתונים שירכז את פרטי הפנסיה של כל 

גוף של  -מסלקה הפנסיונית  ח לקבלת מידע מהו פוי כ י אנו מבקשים מכם לחתום על י  לטובת העניין  החברים.
 משרד האוצר שמרכז מידע מגופי הפנסיה והגמל.

קיבוצים בתחום הפנסיוני( פיתחה אפשרות קלה ופשוטה לחתימה דיגיטלית  120-מבט )שמלווה כ-חברת טנא
   .ח של המסלקה באמצעות הטלפון הנייד או המיילו פוי הכ י על י 

 חתימה על המסלקה. לקישור  הןוב  דוא"להודעת ו אסמסהודעת  לחברי נען וישלח י  16.12ביום רביעי 
 להנחיות.  לפיאנא פיתחו את הקישור והמשיכו 

 .בתחילת השבוע ישלח בטלגרם ויפורסם בפייסבוקילפרטים נוספים מוזמנים לצפות בסרטון ההסבר ש
 שגב, ענב סוקלסקיפר כהן, דורית  ואברהם, ע-אילנה נאור, אורן אנוך, סמדר שגב, רעיה בן - ועדת פנסיה   

 

 סורגים בכיף: על הניסים ועל הנפלאות אשר יצרנו במו ידינו 
מלאכת מחשבת מכל הלב,  -מאות מוצרים סרוגים  - קצרה היריעה מלספר על כל אלו   

. כבר חולקו ברחבי הארץ מראשית ניצני הסתיו, ועד לחג המשופע בגשמי הברכה  
  בשותפים נפלאים, יצירה ענפה וסיפורים מרחיבי לב.שש שנים לפרויקט שממשיך להתרחב 

   .חג מואר ומבשר טוב. למצטרפים ולכל אלו שבדרך ,תודה לסורגות, לתומכים, לתורמים
 

שיפוץ במערכת  טובתסגורים ל במתחם העסקים השירותים יהיו  ביום ראשון : ציבורייםהבשירותים  ציםשיפו 
  .הנוחות סליחה על אי  את הצד השני. הבא לבצע ראשון וביום  של המבנה לסיים צד אחד השאיפה היא המים.

 

 רעשי את חייך שי , רנגני במיתרי האו"  שורה להשראה: 
 בוזה עושה רק טו בעוד יש מה לאהו                           

 ( חוה אלברשטיין : ן. לחענקל'ה רוטבליטי מילים:)                    "   רואין עוד מה להסבי                          
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