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 !שמח נען וחג שבת שלום
 

 
 פאנל מנהלי אשכולות   :2030נען   שותפים ושואלים 

שנתיים של אשכולות הקהילה, אנחנו שמחים  - בו הוצגו יעדים רבשבהמשך לשיתוף הציבור 
עלות שאלות,  הבה תוכלו ל ששיחה פתוחה  -להזמינכם לפאנל עם מנהלי האשכולות 

 התייחסויות והצעות. 
בריאות, סיעוד ורווחה,  מנהלת אשכול   - מנהלת קהילה, דפנה גונר  -בפאנל ישתתפו: רעיה  

  - מנהלת אשכול תרבות, חמוטל פרידברג  -מנהל אשכול תשתיות, גיל גלוטמן   -עמרי וידן  
 מנהלת החינוך החברתי.  -ברנד -מנהלת הגיל הרך, דלית לוי

לדרך  שיוצא , 2021לשנת  התובנות מהמפגש ילוו את המנהלים בתהליך הכנת תוכנית המשק
 אלה.  בימים 

שנתייחס   רצו ת תוכלו לשלוח שאלות ונושאים אליהם  דרכוקבלו שאלון מקוון ולקראת המפגש ת
 שלח המצגת משיתוף הציבור בה מופיעים היעדים בקווים כלליים. יבנוסף, ת  במפגש.

 . 900, בזום ובערוץ 20:00, בשעה  13/10 שלישיהפאנל יערך ביום 
 מוזמנים להיות שותפים. 

 
 תקדמים מהחדשה:   בנדס השכונת 

הציג  , שועדת ישוב ומנהלת הדיור והשיוך עם האדריכל עמוס וכמן  חברי  נפגשנו  בשבוע שעבר 
. בקרוב תושלם התוכנית ונציג אותה לעיון  של השכונה העמדה הראשוניתתוכנית הבפנינו את 

 מנהלת הדיור                                                                         בהצלחה לכולנו. החברים. 
 

 המנוע של הכלכלה המקומית  - אינדקס העסקים של נען 
קודם כול בודקים באינדקס העסקים   - מחפשים נותן שירות בתחום מסוים? עשו לכם הרגל 

אולי נותן השירות שאתם מחפשים גר    -מי יודע ו  , המקומי של נען )האינדקס מופיע באתר נען 
 (. ממש לידכם

יש לכם שירות להציע לחברי קהילת נען ואתם עדיין לא מופיעים באינדקס העסקים המקומי?  
 .ותהיו נגישים בלחיצת כפתור לכל קהילת נען  -חבל! ייקח לכם פחות מדקה להצטרף, זה חינם 

 סטרו פנו למיה ק -להצטרפות מהירה לאינדקס העסקים המקומי  
 

 נתונים משמחים מעיפים את הנגיפים:  
ממשיכים במגמת החלמה אצלנו בנען וזה בהחלט משמח. חמישה חברים עדיין חולים  

 ריק! איזה כיף.    –מאומתים ומקווים שיחלימו במהרה. אגף המבודדים על פי הדיווחים 
 והתנהלות אחראית.   במרחב הציבורי  נמשיך לשמור על מרחק פיזי, מסיכות אז 

 . אם נדרשים להיכנס לבידוד יש לעדכן את משרד הבריאות ואת דפנה גונר תזכורת: 
 
 
 
 
 
 
 

 

10:30בשעה  ,16.10במלאת שלושים לפטירתו של חברנו יצחק גרסטל, נעלה לקברו ביום ו'     
 



 היא יושבת בבוסתן, 
 מביטה אל המרחק.

  יש לה מעט קמטים במצח
 לבן חלק.ושיער 

 

 היא זוכרת צלילי פסנתר,
 שדות זהב וטפטפת.

 פרידה מילד בליל חורף,
 לטובת לינה משותפת.

 

 היא זוכרת את בית החמרה,
 אחר צהריים בחדרים.

 ארוחות בוקר בחדר האוכל,
 ברינזה, דייסה ומרק גריסים.

 
 טעם השוקולד עוד בפיה,

 קקאו חם בבוקר קר,
 ל,פיקניק, קדרים עברו ומשיכות חב

 גלגל ענק שלא נגמר.
 

 היא זוכרת את יום הילד,
 הורה ושירה בגרון ניחר,

 חברים טובים שהלכו ממנה
 והותירו געגוע מר.

 

 היא זוכרת אהבה ראשונה,
 שני ברושים בליל של סתיו,

  את מי שנשאר לצידה על הספסל
 ואת האחר שקם ועזב.

 
 היא הולידה תינוקות

  גידלה דורות של ילדים
 התפעמה בשנת בר מצווה,

 והתרגשה בחג בנים.
 

 היא ידעה ימים שקטים
 היא ידעה ימים סוערים
  היא הייתה ״משותפת״

 ש״התחדשה״ עם השנים.
 

 היא יושבת לה בפרגולה
  מביטה אל העבר

 יש לה ניסיון בשפע,
 תשעים שנה של זמן יקר.

 
 אין ספק שבגילה לא קל להסתגל לשינויים.

 נות,אך היא יודעת שהשת
 היא סוד הקסם של החיים.

 
 היא יושבת לה בנחת למרגלות האסם,

 הקיים. בליבה געגוע ושמחה על
 היא גאה בכל צלקת ובכל קמט בפניה,

 כך חלפו תשעים שנה ותשעים עוד לפניה.
 

 מזל טוב לך נען,
 אישה יפה וחזקה,

 שיודעת להשתנות עם הזמן.
 עומדת זקופה וגאה,

 ושיער חלק לבן.עם מעט קמטים במצח 


