
 

 

    

 

 

 17.4.2020 ,ניסן  כג שישי יום  .3814 מס'                                                                            

  שבת שלום
 
            

 עדכון  לעצמאים: מצוות החירום הכלכלי   
 בימים אלו.  נען חברי העצמאיםתמונת מצב של  , לקבלרום הכלכלייצוות הח חברי ,נוהתכנסהשבוע 
נמצאים ו משמעותיתאו נפגעו לגמרי את פעילותם  עצורנאלצו ל עצמאייםעולה כי רבים מה מהמיפוי

.העסק שלהם בחוסר ודאות לגבי עתיד  
צמאיים. בית העעם מר איל גלסשמרכז עודי לנושא צוות יי קייםעל בסיס שיחות ש נעשההבעיות מיקוד 

תקפות גם לפנסיונרים ה-החלטות מידיות שתי  הניעה אותנו לקבל תמונת המצב שהשתקפה מהנתונים
  .במטרה להקל ולסייע –עצמאים 

עקב יכולים לקבל את המענק המגיע להם מהמדינה  םאינעצמאים שלטובת  – מענק מהמדינה.1 
את המיסים ויעביר בנעלי רשויות הקיבוץ  ייכנס -מול הקיבוצים המדינה  להתנהלות ורהבירוקרטיה הקש

.ורד איתןל ים לפנותמוזמנלמענק  םהזכאי יםעצמאיהזכאי לקבלו. לכל עצמאי המענק   
. יבוטל ולא ייגבה מאיושכר הדירה עבור החודשים אפריל  - ליזמים השוכרים מבנים בנען . שכר דירה2

בלבד.חצי חודש של שכר דירה ב חוייחודש מרץ עבור   
מגזר של הצעה למתווה סיוע ולווי לגבש לפעול וכן ממשיך "צוות העצמאים"  ואלמעבר לשתי החלטות 

  .העצמאים
נות ובברכת תודה על התמיכה והסבל .בהתקדמות פעילותנו ובהחלטות המתקבלות נמשיך לעדכן ולשתף

רום הכלכלי י וות החאיל וצ                                                      חזרה מהירה ובטוחה לשגרה עסוקה.  
 
 
 

 לזקוקים לנובואו נושיט יד הזמנה פתוחה: 
הנחיל לנו תפיסת  ,דור המייסדיםהדור הראשון,  :רוריבב בשבועות האחרונים אומרתבנען הווית חיינו 

 ;ליום סגרירדאג לחסוך אחריות ובותבונה נהג ב, הוותיקים של היום, הדור השני ;עולם ודרך חיים נכונה
המשבר מ צאשקהילת נען ת - מכאןהדור השלישי, המוביל כיום את נען, פועל היטב במישור הקהילתי. 

                                                                    .יותר תמלוכדאולי אף ו עם שתי רגליים על הקרקע
מאות אלפי ילדים ומבוגרים ל ושיט ידלההלב ולפתוח את  ,כקהילה וכפרטים ,קוראים לנוהדברים מעלה 

העבודה בדרום תל מהגרי  - איימתממפחידה ו חייםיאות עם מצביתר שאת בימים אלו המתמודדים 
                                                                                                               אחרים.  רביםמתמודדים בגפם ועוד המרמלה השכנה  , קשישיםןתיהבהכלואות ב נשים מוכותאביב, 

אשר  ( מתבקש בעת הזו, שהנהלת הקהילה תוביל מהלךבנעןלא מעט מעבר להתנדבות יחידים )ויש 
ותות המסייעות לחלשים יכניס את קהילת נען האיתנה באופן מאורגן מתחת לאלונקה של אחת העמ

בני הדור הרביעי נעביר לוהקצאת משאבים בבעשייה ו נתרום את חלקנו. וכורעות תחת הנטלבחברה 
            נזקקים יהיו תמיד והמון.                                                                                                      חלשים וכי  ,עתידמורשת ל

שיתף על מחסור חמור ש ,רשףליאור  – מנכ"ל העמותה לפיתוח רמלהלפני מספר ימים יצרתי קשר עם 
 . קשה אנשים במצוקהבמתנדבים לחלוקת מזון ותרופות ל

 . לעמותהמוזמנים להצטרף ולסייע  -המוכנים בימים אלו להושיט יד  65חברים מתחת גיל 
עתיים התנדבות, אחת לשבוע או שבועיים, בתיאום מראש ולפי לוח זמנים המתאים שמדובר ב

יין. אדם שיתענ אשמח לכללמתנדב/ת. אני לוקח על עצמי את תיאום הפעילות וסידור העבודה הנדרש. 
 . שיבחר להיות שותף מודה מראש לכל מי

לתת כתף . מי שמוכן 8:30לחלוקת מזון יבש ביום שני הקרוב בשעה  מיידית בשלב זה יש בקשה
                                                                  . ויום ראשוןסוף השבוע י בכל שעה במהלך ימוזמן לפנות אל

עמותה הקרובה לליבו הלהיכנס לאתר של מוזמן לתרום כסף ורוצה  ן פעילבאופמי שלא פנוי לסייע 
ויקבל קבלה או במייל  ווטסאפשיחת טלפון, בהודעת דרכי בזאת עשות למוזמן מי שרוצה  ולתרום.

 . המעידה על תרומתו
                                                                                               .הבדל בין בטן ריקה למלאה למשך מספר ימיםההם  שקלים 50עבור אדם נזקק  - חשוב שנדע

                                      
 ami_ronis@naan.org.il  3578129-052   עמי רוניס ,בברכת חברים                                      
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 הרגע )או חלק ממנו( / ישראל אלירז
 

 (ָהֶרַגע)אֹו ֵחֶלק ִמֶמּנּו
 ִמְתַרֵחׁש ְבֶרַגע זֶה ַמָמׁש

 ִעם ְקִריַאת ַהִשיר ַהֶזה ַעל
 ַגֵבי ַהַדף ַהֶזה וְתֹוְך

 ְקִריָאתֹו הּוא נְִמַחק וְָׁשב
 :וְנְִכַתב ַעל יְָדָך ַהּיֹוֵדעַ 

ִֹּפי,   ֶׁשהּוא ַמְשַאת ַהּנֶֶפׁשַהּי
 ,ֶׁשל ַהּצּוָרה, ָכל צּוָרה

 ִמְתַמֵמׁש ְכֶׁשַאָתה קֹוֵרא ָלֶרַגע
 ַהֶזה ְבֵׁשם וְֵאינְָך ָצִריְך

 :עֹוד ְלַהְצִביַע וְלֹוַמר
ֹּל ַמְתִחיל ָכאן  ַהכ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  םהאבמות  –ולמשפחה  סה בנון י מלל
 

 

 מכל בית נעןתנחומים 
 

 

 ִאם ִּתְרצּו / חזי לסקלי

 ,ִאם ִתְרצּו ְסָּפֶגִטי בֹולֹונֶז
 .ְתַקְבלּו ֶאת ָכל ַהְּסָּפֶגִטי בֹולֹונֶז ֶׁשָבעֹוָלם

 ,ִאם ִתְרצּו ֶאת ָכל ַהְּסָּפֶגִטי בֹולֹונֶז ֶׁשָבעֹוָלם
ִֹּשי ַמֲעָטָפה ֵריָקה ִעם ֶּפֶתק  :ְתַקְבלּו ְבק

 ִמְׁשלֹוַח ַהבֹולֹונֶז ָאַבד ַבֶדֶרְך"
 ;ְלֵחיָפה ִמַמְרֵסי

 אּוַלי ָטַבע ַבּיָם
 אּוַלי נְֶחַטף ִביֵדי אּוזְֶבִקים ְמֻׁשְּלֵחי ֶרֶסן

 ."אּוַלי ִהְתּפֹוֵצץ ְבָטעּות

 ,ִאם ִתְרצּו ַאֲהָבה
ֶֹּבת ִֹּשי ַמֲעָטָפה ֵריָקה, ְבִלי ְכת  ,ְתַקְבלּו ְבק

 .ְבִלי ְכלּום
 ַאֲחֵרי ַהְבִכי וְַהֵשנָה ָתִבינּו

 ֶׁשֶאְפָׁשר
 ,ְלִהְׁשַתֵמׁש ַבַמֲעָטָפה ָהֵריָקה

 :ָלִׂשים ָבּה ַמֶשהּו
 אּוַלי ֶׁשֶבר זְכּוִכית

 אּוַלי ַטַבַעת ֶׁשִהְתַעְּקָמה
 .אּוַלי ְקוַֻּצת ֵׂשָער. ַמֶשהּו

 ,ִאם ְתַבְּקׁשּו ַמֲעָטָפה ֵריָקה
 ,ְתַקְבלּו ַאֲהָבה

 .ֶאת ָכל ָהַאֲהָבה ֶׁשָבעֹוָלם

 


