
 

 

    

 

                                  

 5.7.2019 ,ב' בתמוז, שישייום  .3773 מס'                                                                                 
 

 !ולכל המשפחות - המצוותבני  –וברכות חמות להדרים שבת שלום 
 
 

  !קולולולו ,מזל טוב
 לטובה וחיים ולכל המשפחה ם,ואיהלניש –וני לאסנת ועדי ירק

 

 גלי -כדה נהבת והלהולדת  –ל, למרסלה ורפי ולכל המשפחה ון ודודו ברג'למריאל ניקס
 

  .20:00 בשעה 11.7י קיים ביום חמישתת ,63 מחזור ,ברק תתכיבני  13לקבלת  חגיגית אסיפה
 , גל שגיא, גל דיין, אלוני לג, אפיק שורץ, אושרי ציקמן, איתמר אפיץבני ובנות הכיתה: 

 שי שגב, רן פתחה, נעם דגן, נועה וידן, ירדן יהודאי ,דביר שכטר, דר עזרי
 .26.7יום שישי תתקיים ב, הצגת הכיתהובה הטקס ו -מסיבת החג 

  . הבנים באמפי! ההכנות בעיצומן השנה אנחנו שמחים ומתרגשים לשוב לחגוג את חג
 

 צבעה התוצאות הקלפי: 
 .דורית שגב שכטרמש"א נבחרה  הלתלמנ .1

התקבלו לחברות: אדל ניר )בת הזוג של עילם ניר(, דרור חלאוה )בן הזוג של גוני גורן(,  .2

 (.באשר )בן הזוג של שלומית סויטלמן( ועינת פולק גונן )בת הזוג של עומרי גונןמתן 
 ברכות לחברים החדשים ולמנהלת מש"א החדשה.

 

 ת ה ברפיעתיד הבנידכון: ע

 .ברפתלבנות שכונת מגורים  כדי ,עהתב" לשינויפעילות במשך תקופה ארוכה מנהל קיבוץ נען 

  :ת הבאותונבע מהסיבבמרחב הרפת בתי מגורים הרצון לבנות 

 (גושי החורשות הקימות בנען )חורשת חלופ ,חורשת ימית לשמר את .א
 .בצי המגורים למרכזי הפעילות הקהילתיתמקלקרב את  .ב

 .המחנהקצה לחי מבני משק להוציא את שט .ג
 תא שטח פנוי. לנצל .ד

שעיקרה  תוכנית להחלפת שטחים, 2011בשנת  תכנןלנען  זו החלה הקמת שכונהלאפשר  כדי

תהליך תכנוני  - "מגוריםשל "ליעוד " משק ימבנשל "מיעוד הרפת  שטחלהפוך את 

ה הכוונבלה סיוע וקיו פעלה באמצעות משרד אדריכלים 'אילן אייזן'נען  .וךאר יביואדמיניסטרט

 .של מועצה אזורית גזרה יובנילתכנון המקומית עדה ומהו

 ועדה המקומית,והופקדה ללא התנגדויות בסמכות הקיבלה את הסכמת רמ"י וכנית ולאחר שהת

של מנהל התכנון לתכנון ובנייה התקבלה החלטה בוועדה המחוזית  6/6/2019בתאריך 

 לשינוי עדה המקומיתובסמכות הו םלפת שטחילבצע הח יכוללאנען קיבוץ  :שמשמעותה

  .סטטוס הרפת למגרשי מגורים

למימוש תוספות כולל שינוי יעוד תהליך תכנון מפורט לבצע יצטרך הקיבוץ לבנות ברפת  כדי

 זמן רב. להימשך תהליך שעלול  - 35 אלפי תמ" יחידות דיור

כשתתבהר התמונה  .לטרנטיביותדרכי פעולה א וועדת ישוב יבחנומנהלת הדיור  ,הקהילההנהלת 

 נמרוד זיו ועודד רובין                  . ןמשמעותעל העומדות לפנינו ועל דרכי הפעולה נעדכן  בנושא
 

 התרמת דםמצילים חיים: 
. יש להגיע עם פאהבמריתקיים מבצע התרמת דם  20:00-17:00בין השעות  7.7יום ראשון ב

 מחכים לכם! תעודת זהות.
 

  .₪ 25ו'. עלות: -להורי ג'במועדון.  20:30בשעה  8.7יום שני  מיניות: רים בנושאהרצאה להו
 



 טיפול בתשתיותעובדים בכביש: 
 , כוללבימים אלו מתבצעות עבודות לחידוש השביל היורד מחדר האוכל עד צומת "בית עמי"

 .11.7 חמישיהעבודות מתוכננות להסתיים עד יום שלאורכו. תאורת החצר 
בים שבאזור, מתוכננות להתבצע עבודות לחידוש בפעילות המרח"ל והירידה בסיום החופש הגדו

הכביש המקביל למדרכה ולהסדרת חניה באזור מגרש הכורכר שלמרגלות אולם הספורט )בחלקו 
גני הן חלק מתוכנית שאושרה להסדרת התשתיות בשכונת  עבודות אלה האחורי של מרח"ב ג'(.

  .מתנצלים על אי הנוחות ועצה.רובן ע"י כספים ייעודיים המתקבלים מהמוממומנות ב ,הילל
 אשכול תשתיות ובינוי                                                                                                    

 

 

 עדכונים סיעוד, בריאות ורווחה:

 :לשאול שאלות או גונר, מנהלת האשכול,  חברים המעוניינים להיפגש עם דפנה פגישות
 08-9392913לשתף במחשבות, מוזמנים לקבוע פגישה דרך יעל, מזכירת האשכול, בטל' 

 .brevaha@naan.co.ilאו במייל 
 

 נען מעמידה שירות לחברים שזקוקים לעזרה, להזכירכם,  :סיוע ממערך הבריאות

גל, שמירת הריון, אחרי ניתוח או כל ית או מתמשכת, עקב מצב רפואי )שבירת רנקודת

סיבה רפואית אחרת(. העזרה כוללת ביקורי בית, עזרה בניידות, סידורים קלים בתוך נען 

. השירות ניתן ללא תשלום כחלק 054-6741391ועוד. ג'ניה זמינה עבורכם בטלפון: 

 ת!ממערך הבריאות של נען. מוזמנים לפנו
 

 :ס רופאת שיניים לילדים. התהליך עוד ייקח זמן. אנחנו בתהליך גיו מרפאת השיניים
 *(.2829בינתיים ניתן להגיע לטיפולים נדרשים בכללית סמייל )טל' 

 .ניתן לפנות לגילה במרפאת השיניים. תודה על הסבלנותלבירורים          
 

 

 גושית ופסולת בניין פינוי פסולת
ישן, מזרונים, ריהוט ) פסולת גושית ,ענון הנחיות בנושא. להזכירכםיך עם רהשבוע יצאנו לדר

בבוקר  06:00ועד  17:00מהשעה  בימי רביעייש להניח ליד הפחים אך ורק  -וכו'( עגלות ילדים 
חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין ברחבי נען ובסביבתה.   - פסולת בניין .למחרת

במידה והקבלן  -החבר ניין בעת שיפוץ או התקנה בבית היא על האחריות על פינוי פסולת ב
 .יש לתאם פינוי בתשלום מול אשכול הבינוי -שהזמנתם אינו מפנה בעצמו לאתר מורשה 

 

 תכינו את הדשאיםשקט, מכסחים: 
 :בתקופת הקיץ לפי שכונות כיסוח הדשא מיי

 מרפאה, שקמה, בית ברל -יום א' 
 כיןראשונים, בנדס, י -יום ב' 
 34הדר, דקלים,  -יום ג' 
 גנים, גני הלל, מגורי חטיבה -יום ד' 
 צפון, אולפן -יום ה' 

  נוכל לכסחו!אחרת לא  ,חפצים מהדשא בבוקר יום הכיסוחלפנות  כולםמבקשים מ
 צוות הנוי                                                                                    .תודה על שיתוף הפעולה

 
 

 : המצווה ילדילבהקדשה  – להשראה ותשור
 (קואלו פאולו) "כשאנחנו שואפים להיות טובים יותר ממה שאנחנו, הכול סביבנו הופך טוב יותר"      

 

 )שריל סנדברג( "אם מציעים לכם מושב בחללית, אל תשאלו איזה מושב. פשוט תעלו" 
 

  חד בהתחלה, כי מה שאתם לא יודעים עשוי להיות הנכס הכי גדול "תחבקו את חוסר הידע שלכם, במיו     
 (בלייקלי שרה) מבטיח שבוודאות תעשו דברים באופן שונה מכל השאר" שלכם. הוא       

 

 

 תנחומים מכל בית נען – חברנו אריהבמות  – למשפחת פרידברג
–   

mailto:brevaha@naan.co.il

