
 
 

    
 
 

 
 2020.821., לולא א ישי ש יום. 2338' מס                                                                                                         

  שבת שלום
 

 המשותפיםפרצלציה במגרשים 
האחרונות שתי השכונות  –ת מרפאה ושקמה ובשכונ המגרשים בשעה טובה הוגשו היום לחברים מפות

שכל בתי האב הזכאים לשיוך ביתם קיבלו לידיהם  מה שאומר בעצם, עד כה המפות. סדרולא הושבהן 
 את המפה.

הייתה לפרקם למגרשים קומותיים מדגם שאינם  ים המשותפיםבמגרששעמדה לנגד עינינו מטרת העל 
הממתינים  בודדים נותרו מספר בתים .הושגהולשמחתנו המטרה  – ולהיפרד מהמגרש המשותף פרטיים

 האדריכל.  להשלמת הטיפול על ידי
 לחתום על הסכם השיוך. ונזמין את המשפחות המפות המתוקנות לחברים  נעביר אתבמהלך ספטמבר 

, ונראה שאנחנו בדרך הנכונה לעמוד 2020יה עד סוף צסיים את הפרצלל בנימה אופטימית, הצבנו יעד
  שיתוף הפעולה, ואנחנו כאן לכל שאלה.ו האמון בו. תודה לכם על

 

 לקראת בנייה חדשה בבנדס: מינוי פרויקטור
את לירון פוקס, לפעול ולקדם מטעמה את פרויקט הבנייה  מנהלת הדיור החליטה למנות כפרויקטור

עד לפני כחודשיים נעזרה המנהלת ביועץ חיצוני שאמון היה על קידום תוכנית הבינוי של נען וכן   בבנדס.
על שכונת הבנדס. כשנוכחנו שקצב ההתקדמות של עבודת היועץ אינו תואם את רצוננו ואת דרישתנו 

 מו.הוחלט לסיים את התקשרות עי
בות, את העבודה מצאנו לנכון להעביר את המושכות ללירון, שהוביל בפועל בהתנדבות ובתחושת מחוי

הרבה שהושקעה סביב הגשת תוכנית הבינוי. לשמחתנו הסכים לירון לקבל על עצמו את התפקיד 
 צה. והחל לשמש כפרויקטור לקידום תוכנית הבינוי והוצאת היתרי פיתוח אל מול המוע במשרה חלקית

לירון נכנס לתפקידו לפני כחודשיים, קבע לוחות זמנים ברורים, ובמסגרתם אכן הוגשה בשבוע שעבר 
 תכנית הבינוי לוועדה המקומית. 

תלויה בקבלה לחברות של יורשים ובהשפעות חיצוניות נוספות, ולכן החלטנו  הבנייה בשכונת הבנדס
למנות את לירון כפרויקטור עד שתוקם מנהלת לשכונת הבנדס בשיתוף עם הדיירים. משתוקם מנהלת זו 

 היא תקבל החלטות לגבי המשך ניהול הפרויקט.
 לכולנו בהצלחה.מינויו של לירון קיבל את ברכת הדרך בישיבת ועד ההנהלה. שיהיה 

  מנהלת הדיור -עודד רובין                                                                                                        
 ביטוח בריאות: הסבר קצר

הוארך עד  'מנורה'הסכם ביטוח הבריאות הקולקטיבי של הקיבוץ מול חברת  ,לאחרונה כפי שפרסמנו
אין צורך  –לידיעתכם בלבד, כלומר  בא: הנושא הוכדי למנוע דאגות ושאלות, אנו מדייקים .30.9.2020

הטיפול בהסכם מול חברות הביטוח נעשה  לפעול עצמאית / לדאוג אישית או למלא טפסים כלשהם.
. אנו ממשיכים במשא ומתן ובתחילת ספטמבר נחתום מול חברת הביטוח שתיבחר באמצעות הקיבוץ.

 ביטוח בריאות  -אהובה פוקס  בברכת בריאות,                                               .כמובן ונעדכן נמשיך
 
 

 ראש השנה: שי לחג
עם כניסת השנה החדשה, , ראש השנה מתקרב, ובשאיפה גם יהיה שמח. הכול הסתיו בדרךלמרות 

 כנהוג בנען, יקבלו החברים שי לחג.
 מקבלים את השי ממקום עבודתם. -החברים העובדים בענפי המשק, בנען דן ג'יין, ועובדי חוץ 

יקבלו את השי  –חברים בפנסיה, יזמים וחברים שאינם מקבלים שי ממקום עבודתם )ואינם בחופש( 
 בהעברה לתקציבם.  
 בבקשה עדכנו את גל במש"א, כדי שנספיק להכין עבורכם. -ים שי ממקום עבודתם חברים שאינם מקבל

בנוסף, מי שמעוניין לקבל כרטיס שי של ישראכרט )במקום העברה לתקציב(, מתבקש גם הוא לעדכן. 
 . 2898או לטלפון  masha_gal@naan.co.il למייל של גל:  25.8פניות יש להעביר עד 

 

 עדינה חייבת מנדולינה: כי אין כמו ללמוד לנגן
 ממש בעיצומה. מאולפן המוזיקה מזכירים לכם שההרשמה שנת הלימודים אוטוטו נפתחת, ו

  אולפן המוזיקה –ללי וקובי                   מוזמנים לדבר איתנו, לשאול, להתייעץ ולהירשם. מחכים לכם, 
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 איתןתודה ופרידה: סיום תפקיד ורד 
 דגן(, שסיימה את תפקידה כמנהלת הכספים של נעןבשבוע שעבר נפרדנו במפגש צנוע מוורד איתן )

המילים היפות והמפרגנות שנאמרו, מצרפים קטע קצר ומצטרפים והמשיכה לדרך חדשה ומשמחת. מבין 
 :והחשיבה מחוץ לקופסה שהבאת איתך לתודה על העשייה הברוכה, הניסיון העצום

 ורד יקרה,

 נתינה לזולת ולב רחב ואוהב. נפש חופשיה וראש חושב,

 יוצרת, מהנדסת ולא עוצרת לדקה.  מאמצת, מארגנת, נותנת ומפיקה,

 הם שביליה. -והשבילים  ,הוא אסמה –בכל רמ"ח שורשיה, האסם מחוברת לנען 

 הרבה מעבר למספרים ולנוסחה הכתובה, תודה לך ורד על הנתינה באהבה,

 חלוציות שמאחוריו.ללמורשת של עמל ו אכפתיות למקום, לעברו, לאנשיו,על ה

 צוות ההערכה, בבאהבה ו         .ונען לעולם תהיה ביתך, אין ספק שאת תבנית נוף מולדתך
 

 המרעננת הרשמית: שעות הפתיחה של הבריכה
 )חלקית( לשגרה.שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים וחזרה  ,אנו בעיצומה של העונה

 האורחים בפרט. מספרוב ,להמעיט בהזמנת אורחים בכלל מכולם מזכירים ומבקשים
 לא תתאפשר כניסת אורחים לבריכה ללא מלווה.  בנוסף לכך,

  :ספטמברשעות הפתיחה ב
. סגירה 16:00-בפתח שוב יות  12:00הבריכה תיסגר בשעה . (7:00-)ימי ראשון מ 6:00-פתיחה ב – ה'-א'ימים 

 ברצף.  18:00עד  .לכולם 9:00 .לשחיינים  8:00-בפתיחה    –שבת . 18:00-7:00  –שישי  . 19:00בשעה 

 צוות הבריכה ,המשך רחצה מהנהחה בימי החגים יפורסמו בקרוב. שעות הפתי
 

 הסבתא חוגגת על המצגת: שיעורי בית להורי תינוקות תש"ף
לכל ההורים לתינוקות שנולדו בשנה זו, אומנם השנה חוגגים )עדיין( אחרת, אבל על מצגת התינוקות אי 

 ?אפשר לוותר. אז מה אתם צריכים לעשות בשביל זה
 .אחת רק של התינוק/ת ושניה של המשפחה -לשלוח שתי תמונות 

.  MB)1 שליחה התמונה צריכה להיות לפחותבעל התמונות להיות מצולמות לרוחב, ובאיכות גבוהה )
 .ואטסאפ או פייסבוקבבקשה להימנע מתמונות שצולמו בנייד ונשלחו דרך 

 .דה לועזיתאריך ליו שם מלא של הילדבגוף המייל יש לציין: 
  shykopit@gmail.com :למייל 4.9את התמונות יש לשלוח עד יום שישי 

 054-5612206וגיל )סול( גלוטמן  052-8692653שי קופיט אלינו,  בכל שאלה ניתן לפנותתודה ו
 

 לבעלי מחמם מים על גז: ניקוי אבנית על ידי פז גז
 גז מבצעת פניות טלפוניות יזומות למחזיקי מחמם מים מידי )המופעל על גז(,חברת פז 

 ומציעה לבצע ניקוי אבנית מהמכשירים במימון פרטי.
החברה פונה ישירות לחברים ומציעה את  אנו ממליצים לחברי נען להזמין את השירות המוצע ע"י פז גז.

 ₪. 270מעניקה מחיר מיוחד לחברי נען:  השירות לאחר מספר שנות שימוש. פז גז
 בשאלות ניתן לפנות לאייל מזרחי.

 

 עמלות או לא להיות: לבעלי חשבון בבנק הבינלאומי
 בהמשך לפרסום הקודם בנושא 'המסלול הירוק', הסברים נוספים לחברים המתעניינים: 

הנחות המובטחות בו, יש לאשר באתר הבנק )או בלעבור למסלול הירוק ולזכות בהטבות ו כדי
 )ולא בדואר(.במייל באפליקציה( לקבל את ומסמכי הבנק השוטפים 

 כדילהיכנס אחת לחודש למכתב אחד לפחות,  בנוסף, ברגע שאישרתם לקבל את הדואר במייל, יש
 שהמסלול הירוק ימשיך וכך גם הפטור מעמלות.

בקושי טכני אם בכל זאת נתקלתם  .לעשות זאת עצמאית יכולהתהליך הממוחשב הוא פשוט וכל אחד 
והוא יעשה את מירב המאמצים  בהודעה כתובה,רצוי  ,, מוזמנים לפנות לאילן פלדמןוזקוקים ליד מכוונת

 קולברג -אשל  דנה     למענה.   בשעות הבוקר, הוא פחות זמין לאילן לחזור לחברים. נא לא להתקשר 
 

ישנם שני סוגים של כוח. האחד מושג על ידי פחד מעונש והשני על ידי מחוות של " שורה להשראה:
 ה גנדי אטמ מה  "אהבה. כוח המבוסס על אהבה הוא חזק וקבוע אלף מונים מזה המושג דרך פחד מעונש

 

 

 

 

 

 

מכל בית נען תנחומים – םבמות הא –ולמשפחה דורון שרון ל  
 

16:00-20:00, ובערב 9:00-13:00אבלים בין השעות  ניחום  
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