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  שבת שלום
  ! קולולולו מזל טוב  

 

 רותם   - להולדת הבן והנכד    – לרוני שגב ונדב גלס, לזהבה ודני ולכל המשפחה  

 
   : השאלות המעניינות באמתנען לאן

 ?מתי תקום השכונה הבאה? האם יש מחשבות לסגירת פערים חברתיים כלכליים
 ? איך מתקדם תהליך השיוך השנים הקרובות? 10-כמה חברים ללא דיור צפויים להיות ב

 ? שלנו? מה מתוכנן עבור הנדל"ן על הפרק  עסקייםכיוונים  איזה
 ת. בוולקבל תשו עכשיו יש הזדמנות לשאול

לערב פתוח עם  אנחנו מזמינים  ,בעקבות שאלות שהגיעו מהציבור וערב הכניסה לתוכנית המשק
 . אסטרטגיים  בעלי התפקידים שיענו על שאלות בנושאים 

 , מנהל עסקי –מנהלת קהילה, ניב רונן  – אברהם   יו"ר, רעיה בן – : נמרוד זיו ישתתפובפאנל 
 . שיוך ודיור – מנהל כספים, עודד רובין  –כהן  פר וע
 . 900בזום ובערוץ  20:00, בשעה 12/11  הפאנל יערך ביום חמישי 
.  שנתייחס אליהם תירצושלקראת המפגש ישלח שאלון מקוון ובו תוכלו לשלוח שאלות ונושאים  

   נתראה בקרוב!
 

 ועדת תרומה חדש: מכרז 
 נציגי ציבור בוועדת תרומה.  לארבעההשבוע התפרסם מכרז ליו"ר ו

זבונם של הזוג סופי ושאול  ימע  2005הקרן הוקמה מכספי תרומה שהתקבלו בשנת  : רקע
  יםמנח נותעקרו ו קידום החינוך של ילדי נען. הוגדרלפיתוח ו גרינגרד. התרומה נועדה באופן כללי ל

יקה, מחול, שירה  זמו  כגון,  תחומי אמנויות מגוון לתמיכה בילדים מנען אשר לומדים ומתמקדים ב
כפי שעוצבה בנען במשך   , הומהווים עתודה להמשכיות לתרבות  אמנות פלסטית ואשר תורמים ו

באלה ו , הספורט התחרותימצטיינים בתחומי המדעיםשבילדי נען תומכת הקרן . בנוסף דורותה
 המנהיגות והתרומה לקהילה. מי מובילים בתחוה

 אישור תמיכה כספית לילדים בנען, בהתאם לתקנון קרן התרומה.  : תפקידי הוועדה
 חבר בוועדה ציבורית ואיננו בעל תפקיד או נושא משרה בנען. : מי שאינו  כשירות לכהונה בוועדה

 14.11.2020    מועד סגירת המכרז:
יש  בנושא ההודעה   . dorit@naan.co.il מייל כוונות ל קו"ח או מכתב הצהרת  : הגשת מועמדות

 דורית.  לרעיה או ל לשאלות נוספות או הבהרות ניתן לפנות  עדת תרומה.ו מועמדות לו :לרשום 
 

יו"ר וחברי ועדת  . 1 ם: ממתינים לסיוהמכרזים פתוחים את קיומם של שלושה  בנוסף אנו מזכירים 
 . בקרן מילואיםיו"ר ונציגי ציבור . 3 ; בוועדת קליטהנציגי ציבור   .2; ביקורת

 

חברות בוועדות הציבוריות היא דרך נפלאה להיות   . אנו נמצאים בתקופה חשובה בעיצובה של נען 
כישוריכם ולהשפיע על ההווה והעתיד של כולנו. מזמינים אתכם  מכם ויתומעורבים, לתרום מיכול 

   באתר נען. תוכלו למצוא המכרזים שפורסמו  את כל בחום להגיש מועמדות למכרזים המוצעים. 
 

 תינים להנחיות ממבינתיים מכתבים מחברת מגדל: 
 011חידוש טופס  בנושא מחברת מגדל   הודעות  שקיבלו לאחרונההפנסיונרים  לידיעת

 מה צריך לעשות. בהמשך אתכם מודעים לנושא ומטפלים בכך. נעדכן אנו   –לפנסיה 
 ענב סוקלסקי                                          אין צורך להעביר את המכתבים או לעדכן על קבלתם.
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 למבוגרים מנויי השר"פ לחצני מצוקה:  
 מלאי של לחצני מצוקה.  קיבלנו  במסגרת ההסכם החדש של נען עם מוקד שר"פ

  ים מבוגרלעזרה של  לקריאות  שעות ביממה 24 נותן מענהמחוברים למוקד מאויש, ש םלחצניה
  . למצוקה יםנקלעה

לחברים מבוגרים המנויים לשר"פ על פי שיקול דעת   ללא עלות ספק את לחצני מצוקה י הקיבוץ
 וקריטריונים שיקבעו במינהלת בריאות, בעדיפות לחברים המתגוררים בגפם. 

ל  בין כהלחצנים החדשים של עלות תתחלק ה,  נוספיםלחצני מצוקה יהיה צורך בהזמנת  אם
 קיבלו לבתיהם את הלחצנים. החברים אשר 

 . לקבלת לחצן קריטריונים ב עומדים מוזמנים לפנות לאהובה פוקס לבדיקה האם המעוניינים 
 

     ורונהעם הק רואים ירוק : בשמירהשגרה 

 והבריא.   הטובלהישאר בתחומי הצבע  ומקווים   ,ירוקים להיות   חזרנו לשמחתנו 
אחר    כבר מלא  תות. אם גן  התקהלויות מנמשיך להקפיד על שמירת ריחוק פיזי, מסכות והימנעות 

ת סגורים נדאג להשאיר חלונות  ובמקומ, אחר גן שעשועים ל עם הילדים כדאי לדלג   הצהריים
 צת בחום. יודעים שמומלתם א – ים שטיפת ידיו , לאוורור פתוחים 

 עד שבריאים.  שארים בביתמרגישים לא טוב? נ
 .052-4204788נכנסתם לבידוד? יש לעדכן את משרד הבריאות ואת דפנה גונר 

 
 

 מכתב תודה: ממשפחת שנחה 
לחברי נען, ברצוננו להודות לכם על קבלת המלגה עבור לימודים אקדמאים. החלטנו לתת את  

 יה שנחה כהן.  , בתה של הנהמלגה למיכל כהן
ת אותנו במסירות  ת רוסק ואלמוג המלווובהזדמנות זו ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה למשפח

 משפחת שנחהבברכה,                                                                       ובחום עשרת שנים.  
 
 

 : חה ז"לנ על יצחק ש כמה מילים שכתב יוני שילה
חה שנהרג בקרב על מוצבי נוקייב נ מלגת לימודים ע"ש יצחק ש -בוגרי סיירת גולני  –עמותת הנמר 

 . 1961בשנת 
יצחק היה בן כיתת "סלע" מחזור ט' בנען. בהגיעו לקיבוץ הצטרף לקבוצת נערים שהגיעו לנען ולמדו 

 .לכיתה מאוחדת אחתלקבוצת בני גילם בנען  1953בהמשך צורפה הכיתה בשנת ". בכיתת "אביב
התקבלה לחברות בנען לאחר פרויקט יוצא דופן לסיום הלימודים: ולימודיה את הכיתה השלימה  

 .משפט על בית הספר הקיבוצי ולאחריו התגייסו לצה"ל
ומספר חודשים לאחר מכן יצאו במסגרת  1961יצחק ויפתח רוסק התגייסו לסיירת גולני בנובמבר 

 .קייב מצפון לעין גב הסיירת לפשיטה על מוצב נו
מוזכר מדי שנה בטקסי הזיכרון של יצחק נהרג בקרב זה ונקבר בנען. הוא רשום כאחד מחללי נען ו

 .הקיבוץ
יצחק היה נער שקט, חרוץ ומעורב, הוא התארח אצל משפחת יעקב ומלכה תמרי והיה בן בית בדומה 

 . סלעף הוא בכיתת א  יההלבן המשפחה דוד תמרי )היום חבר קיבוץ בית גוברין( ש
כרון של יבאתר הז פיעמושמו ו, כרובז עמותת הסיירת  מטפלת ,חלל של סיירת גולניבהיותו של יצחק  

 .הסיירת
 .לגות לבוגרי הסיירת הנזקקיםהעמותה פעילה בנושאים רבים ומסייעת בין השאר במ

 .יפתח רוסק נהרג בעת סיור מקדים בניצנה ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים
 .שנה לאחר מכן התגייסתי לסיירת עם תחושה מלווה של המשך דרכם של שני בני כיתתי

 .גה על שמו של יצחקהשנה פנתה העמותה לנען לממן מל
שימסרו כמלגת לימודים לבן משפחה של יצחק  שקלים 5000נען נענתה למלוא הבקשה ותרמה 

 .חהנש
שהוא גם מרכיב חשוב   ,אחר וקצת נסתררוע זה ולשתף את הציבור בפן ימצאנו לנכון לציין א 

 .שותף להוויית הסביבה המקיפה אותנוהבהתנהלותה של נען כישוב גדול 
ותודות לעמותת סיירת גולני שעמלה , לרעיה בן אברהם שטיפלה בבקשה ותרמה להשלמתה תתודו 

 .כרון זה בחיי המשפחות והקהילהילוב זיכרון הנופלים ושיושוקדת על ז
 


