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 זל טוב!קולולולו מ

 פחה, לרוני ורן ולכל המש, שלו דניאלו נור-די והאדל
  להולדת הבן והנכד

 
 

 

 אום מס  ית : עדכון לגבי פנסיונרים 

 לחברות הפנסיה:  והגיע אלינו ואנחנו מטפלים עבורכם בהעברת 2021אום המס לשנת ית
 . תשורה פנסיית ה.ע.ל , מחלקת הגמלאות החשב הכללי, מנורה מבטחים , מגדל

   לתאי הדואר שלכם את האישורים. לאחר שליחת המסמכים נעביר 
  היא  - מבין החברות שצוינו חברות פנסיה שאינן או ללמעסיקים נוספים   המס  אוםי העברת ת

 מחלקת כספים ופנסיה                                                                                      באחריותכם. 
 
 

 ים מהאשכול בריאות: עדכונרק 
הכנו לכם מגנט למקרר, ובו כל הטלפונים החשובים  , 2021לכבוד תחילת  - שי קטן לחברים  •

בתחילת שבוע הבא.   יחכה לכם בתא הדוארהמגנט  לקבלת שירות רפואי.  והמידע לאן לפנות 
שלחו  ווייז? הלא זוכרים את מספר  .למלא את כתובת הווייז של הבית שלכם בו שורה תמצאו 

 , ותקבלו אותו.  052-5792127 וואטסאפ ליעל מזכירת האשכול
 ! מספר הווייז שלכם כבר רשום על גבי המגנט   - חברי הגיל השלישי      
   ולעפרי קרן על העריכה.  בהזדמנות זו תודה גדולה לשי קופיט על העיצוב           

 

  ,את השירות   רתמשפלשמחתנו קופת החולים  –החזרים על תביעות של כללית מושלם  •
היא תעביר אלינו עדכון חודשי על הזכאים להחזר, והחברים יזוכו בתקציבם.   החל מינוארו

אישור זיכוי בגין תביעות כללית מושלם  להנהלת החשבונות להביא מעתה אין צורך  כלומר, 
 לקבל זיכוי בתקציב.  כדי

 

חיסוני קורונה בקפלן. שעות  השבוע נפתח מוקד  -  ומעלה 60 בניסוני קורונה והסעות לחי •
 . 12:00-7:00ובשישי  20:00-8:00ה -הפעילות: בימים א

    או באתר כללית ללא סיסמה. מי שכבר הזמין תור במקום אחר יכול  2700הזמנת תור דרך * 
 לבקש לעדכן את התור דרך המוקד.  
     יש  בתקופת הסגר (. 13:00, 11:00,  8:45, 8:00) לנסוע עם אוטו בית בשעות הקבועותניתן  
 . 052-3320009לתאם הסעה מראש עם אברהם  
 . 050-7689781מי שצריך עזרה בקביעת תור מוזמן לפנות לאהובה  

 

בית   • אב  כזה  לשכוח  יכול  שלישיחברי    – מי  זוכרים?   גיל  של   אתם  הבית  אב  מזרחי,  אייל 
צרו    -   או הנגשת שירותים   בבית זקוקים לסיוע בתחזוקה קלה    אם אתם   האשכול, לשירותכם. 

 קשר ישירות עם אייל או אהובה פוקס. 
   דפנה גונר ומרגיעות,  שתהיה לנו שנה של בשורות טובות                                                          

 
 בעיצומה לגיל הרך  איזה בית יש לפיסטוק: ההרשמה 

יום  ההרשמה לחברי נען תסתיים ב  . בית פיסטוק את פעילותו לשנה זו בשעה טובה החל השבוע
  אחרי מועד זה כניסה למערכת הזדרזו לרשום את תינוקכם, אנא הורים   . 8.1.21 –שישי הבא  
   מבר.   רק בספט תתאפשר 

 



 
   בנען 15/1: חיסוני כלבת

  8:30-8:00בין השעות    15.1ביום שישי  בעלי כלבים שימו לב: חיסוני כלבת מטעם המועצה יבוצעו  
   .במקום ניתן לשלם משולם. לא להסדיר תשלום מראש ולהגיע עם שובר   בחניית המזכירות. יש

 מחלקת תברואה ווטרינריה במועצה. מול  – פניות בנושאי שוברי תשלום או שינוי פרטים 
 
 

 מכתב מרעיה: פורסם השבוע בטלגרם 
 שלום חברים, 

במהלך השנים האחרונות מקיימים מספר זוגות שיח מול מנהלת שיוך דיור בשאלה על זכותם לשיוך  
 .תביעהלמסתמן שהשיח הגיע לנקודה שעלולה להוביל להליך משפטי ו .עבור כל אחד מבני הזוג

 :בענייןלכן אני מוצאת לנכון להבהיר את עמדתי 
 .בית האב שלנו אינו חלק מהתביעה ,למען הסר ספק 

כניסתי לתפקיד  טרם עוד לאורך כל השנים,   והתנגדתי לתהליך, הגשת התביעהל אני מתנגדת 

 מנהלת קהילה.
אני משויכת,  ו ,התחתנתי עם בן נען. זוהי עובדה שאינה ניתנת לשינוי   29.12.2005 תאריך ב

מלטפל   אני מנועהחרה לפעול. בשל כך, בתפקידי כיום, קטגורית בלבד, לקבוצת החברים שב
   עד כה.  שכך נהגתיבנושא, ואציין 

למי   ועד ההנהלה, בעלי קרבה משפחתיתובנוסף, אני מבקשת להביע את הערכתי לנציגי הציבור ב
 לאפשר דיון נקי עד כמה שניתן.   כדיאשר הוציאו עצמם מלדון בנושא זה מהזוגות השותפים להליך, 

 , לסיכום
בכל נושא ובכל החלטה ישנה תמיד מעורבות של   .בקיבוץ נען ישנן מערכות יחסים עמוקות וענפות

זה בלתי נמנע ולכן המירב שניתן לעשות הוא   מקורבים, שכנים וכולי. מישהו מבני משפחה, חברים, 
 .  לא להשתתף בקבלת החלטות ולמנוע חשד לניגודי עניינים

הכרעה בזירה  לדי אותם זוגות, הנושא ימשיך ויעבור להתנהלות ואם וכאשר תוגש תביעה על י
 . המשפטית ולא במדרכות הקיבוץ
ולזכור שאנחנו קהילה חזקה ונעבור גם את    ,, לשקול מילים ואמירות אני מבקשת מכולנו לא להתלהם

 .זה
לקדם ולעשות את הטוב ביותר למען נען כפי  לשרת את הקיבוץ אותו נבחרתי להוביל, אמשיך 

 . שעשיתי עד היום 
 רעיה                   . בפתחה של שנה חדשה, עם אתגרים חדשים וגם ישנים, ברכת בריאות וחברות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 לרותי חכלילי ולמשפחה, במות האם, תנחומים מכל בית נען
 


