
 

 

     

 
 
                                                                 

 13.9.2019 , ' תשרייג, שישי יום  . 3783 מס'                                                                 

   שבת שלום
   : מה קורה בנעןבחירותיום 

 .  22:00-7:00במועדון בין השעות  י תוצב קלפ. 17.9בחירות לכנסת יתקיימו ביום שלישי 
 יש להצטייד בתעודת זהות. 

 

 יהיה סגור.   חדר האוכל 
 .  12:00-7:00עושה ג'סטה ופתוח בבוקר הכולבו 

 

אירוע  צוות הבריכה ותרבות נען מפנקים בשבתון הבחירות ב: בוחרים מתנפחים  בריכהב
 . 18:00פתוחים עד  יהיוהבריכה והמזנונים  .14:00-10:00מתנפחים בין השעות 

   קהילת נען כולה מוזמנת ביום זה ללא עלות! 
 מחכים לכם   .לא תתאפשר כניסה עם כרטיסיה. ₪ 45 : לאורחי חבריםכניסה מחיר  

 
 ברכות חמות 

 פרופ' יורם רבין, נבחר השבוע לתפקיד נשיא המכללה למנהל.חברנו, 
 ארבע שניםבמשך הן יורם כיהן בעבר כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה ואחר כך כי
 כיועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה.

 !הצלחה רבהיורם ים לך מאחל
 

 והשראה גאווה  

.2019של מאקו לשנת  מעוררי ההשראה 20קרצברג נבחרו להיות בין  וקובי רעותחברינו   
 יחדשל שניהם גם ו ,מהם הם נבחרו בשל תרומה חברתית ואנושית יוצאת דופן של כל אחד

.ינהמיוחדת במ כמשפחה  
, ה בצניעותל עשייה שקטעכדרך חיים, נתינה אישית על  ,קובי ורעותגאים ומעריכים אתכם, 

התרגשנו. חיים לאנשים במצוקה גדולה. ועל הבחירה לתת  

 
 : עדכון ומטה  49  בניביטוח סיעודי ל

  ליומיים  נערכים של נען, אנו להצטרף לביטוח הסיעודי דרך ההסדר  חבריםבהמשך לבקשות 
   .עם חברים נציג הביטוח, נמרוד אורן, לפגישות אישיות בשבוע הבא שבהם יגיע  רוכזיםמ

  19.9 חמישי, 13:00-9:00בשעות  18.9 רביעי   :למועדים  את הפגישות יש לתאם מראש 
 הפגישות יתקיימו בבית מוסינזון. . 18:30-15:00בשעות 

 .  08-6278241 בטלפון ציפי שרון  המעוניינים מוזמנים לקבוע פגישה מול 
 דפנה גונר, מנהלת אשכול סיעוד, בריאות ורווחה                                                          

 

 : תודה ליגאל זליגמןסיום תפקיד במנהלת דיור
רוצים  אנחנו  ו, אחרי תקופה ארוכה ומאומצת  בחר לסיים את תפקידו במנהלת הדיור יגאל 

 תודה. להגיד 
, ראש חושב  אכפתיות עצומהעם  כנציג ציבור   שם לפני כמה שנים, -יא   נכנסת לתפקיד יגאל, 

 חשובהמשותפת ורצופת המהמורות בתחום הרגיש, היית בורג  הדרך כל רך לאו ואוזן קשובה. 
 . משמעותיו ך מוער צוות במערכת, וחבר

 השקעת שעות על שעות של למידה, של הסברה, של הקשבהאחריות גדולה, לקחת עליך  
 .  ושל חשיבה יצירתית מי שפנהלכל 

את  , חשיבה ובכל צעד. מעריכים מאוד את דרכך הצנועהכל בלט ב לחברים הרצון לסייע 
 לקידום תהליכים בנען. ואת תרומתך  גישהה

                                     יתמלא בדברים טובים, משמחים ומעניינים.  שהתפנה מאחלים לך שהזמן 
 מנהלת הדיור צוות הניהול ו                                                                               



 

 ממחלקת כספים: תזכורת למאחרים 
  2018לשנת אנו חוזרים על בקשתנו מכל מי שטרם השלים את העברת הטפסים הנדרשים 

 הנה הפירוט לנוחיותכם:  לעשות זאת בהקדם. 
 . 106וטופס  2018דצמבר תלוש  –שכירים 

 . 2018ושומת מס  1301טופס   –מאיים עצ
 )אותו יש לבקש מקרן הפנסיה(.  106טופס   –פנסיונרים שלא מקבלים פנסיה מנען 

 לחתום על הצהרה. להגיע למשרד מש"א יש  –הכנסות כלל מי שלא היו לא 
 .במשרד  למגירה אלינו או להביא  orit@naan.co.il יאורית ברקאלביר ן להע את הטפסים נית

 מחלקת כספים , תודה על שיתוף הפעולה                                                                      
 

 : מחממים מנועים רגלטורניר קט 
ו את  חיזרו לכושר והכינמה איתכם?  מוכן,  כבר   המגרשבאשר אתם,  לכל הכדורגלנים 

 בהמשך. פרטים נוספים . 12/10שבת ב יתקיים הטורניר המסורתי . הנעליים
 

 טיול משפחות בסוכותתרמיל:   וקח  , מקל  וקח
.  18.10המועד: וקרוב לבית.  , יפה מקום ירוקל - ועדת טיולים מארגנת טיול נוסף, והפעם 

 בקרוב.  פרטים 
 

 קונצרט פתיחת העונה :יקה קאמריתזהסלון למו

ולות של  ירות גד לאומית בשתי יצ-ן שמיניית כלי קשת בינארח בבית גלילי  18.9ביום רביעי 
לשישיית כלי קשת   והקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו בעיבוד   2שישיית כלי קשת מס'  ברהמס.

   . 20:00, תחילת הקונצרט בשעה 19:15פתיחת דלתות בשעה    וכינור וצ'לו סולו.
 יקלית אדירה. זמוזמנים בחום לחוויה מו

 

  מצגת תינוקות ילידי תשע"טראש השנה:  לקראת 
אם אתם רוצים  אחרונה: תזכורת  - ולדו מראש השנה האחרון ועד עכשיו לתינוקות שנ רים הו

תמונות   2מתבקשים לשלוח  , אתם ת בטקס החג מצגת התינוקות המסורתי שתינוקכם יופיע ב
 ה של המשפחה. יאחת של התינוק והשני -

 חיות לתמונות: הנ לידה.התאריך ואת  (משפחהשם פרטי ושם הילד )  של  מו ש אתאנא ציינו  
 וחביות . ר1
בבקשה להימנע   -( 1MB. באיכות גבוהה )בעת השליחה התמונה צריכה להיות לפחות 2

יש  מלשלוח תמונות שצולמו בנייד ונשלחו דרך וואטסאפ או פייסבוק. )תמונה שצולמה בנייד 
   ( ייל כדי לשמור על האיכותישירות במ להעביר

.  shykopit@gmail.com למייל  ,14/9  שבת  את התמונות יש לשלוח עד מחר, 
המועד  שלחו אחרי יהשנה לא יתקבלו תמונות שי -מאחר והחג מתקרב והזמן קצר  לב:  שימו

 הטוב...(  )עם כל הרצון שצויין 
 צוות ראש השנה ,  תודה מראש. לרעיה התייעצות ניתן לפנות לשי קופיט או או   שאלהבכל 

 
 

 יהיה סגור הערב באופן חד פעמי. אתכם הסליחה.   מועדוןה •
 

 . אותה  ה . תמי שגיב מחליפ20/9זניה בחופש עד  : ית לקשישטיפול ב •
 

  מסירתם רגע לפני   שנשכחו.דים רבים בבית גלילי נערמו בג :מאולפן המוזיקה •
 מוזמנים לבוא לזהות ולקחת.  אתם לנזקקים 

 

לקראת החורף   לטפל בגגות הבתיםמתחילים  ראשון הקרוב אנחנו   החל מיום מהבינוי:  •
 . 34,  10,12  אולפןונות המתקרב. נעבוד בשכ 

 
תחומים אחרים. החברה צריכה ולא ב אל תקבלו מוסכמות קיימות, לא בחברה" : שורה להשראה 

שנה.  50מתנוונת. המציאות איננה מה שהיה לפני  -לדעת להשתנות. חברה או מדינה שלא משתנה 
זו מרדנות נגד מוסכמות. לא מרדנות לשם מרדנות, אלא מרדנות  -ואם יש משהו שצריך לייחד נוער 

                                                                                                                 "   ינוישות, והרבה דברים דורשים לשם שינוי. קיימו את אשר ראוי לקיים, שנו את אשר ראוי לשנ

       )יצחק רבין)                                                                                                                                                     
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