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 שבת שלום
 

 ! 104אתמול  שחגגה    –   ראשת השבט הנעני   - מרים גוטמן  ל גדול  מזל טוב  
  ,והאנשים   הספרים  ,שמחת החיים בחריצותך,  ב בצניעותך,  ,את השראה לכולנו

 . בגישה חיובית   תמיד- ותמיד, סקרנות טבעיתעם בעשייה תמידית  
 וה מכל בית נען באהבה וגאו, מאחלים לך בריאות וימים יפים 

 

 ! ולמשפחת ציקמן, להולדת הבן, הנכד והנין   לספיר ומתן חלייף מזל טוב  
 

 אספה: קבלה לחברות וקרן מילואים 
 . על סדר היום:900ניפגש לאספה בזום ובערוץ  20:00בשעה   8.12ביום שלישי 

  –בן זוגה של ענת מאירי, גת פוקס  –אליה של"ם  קבלה לחברות של המועמדים: .1
     בן זוגה  –בן זוגה של נמרה ברעם, עידו גליקמן  – בת זוגו של לירון פוקס, דרור סטולרו      
 . בן זוגה של דנה נווה –של לירון רוניס, תמיר דניאל      

  .הנהלת קרן המילואיםל נציגי ציבורחירת ב .2
 

 מינויים ומכרזים: נציגי ציבור בקרן מילואים  
ניהול כספים שהוקצו עד היום ויוקצו בעתיד לצרכים צבירה וקרן כספית האחראית ל א"קרן מילואים" הי 

בחשבון נפרד מזה של הקיבוץ. י תאגיד נאמנות,  על ידמנוהלים כספי הקרן יעודיים של חברי הקיבוץ ובניהם. 
.מתוקף תפקידםנען, יו"ר , גזברית ו חברים נציגי ציבורמורכבת משלושה  הנהלת הקרן   

   איילת רז שיפמן, רון סוקולובסקי וגיא דיין.שלושה מועמדים:  אותרו מכרז לנציגי ציבור בסיום ה
קוראים לחברים להיענות לקריאה להתנדב  אנו   בחום על שלושת המועמדים, ובהזדמנות זו  ץממלי צוות  ה

צוותים הציבוריים בנען.בבוועדות ו   
 

 ברכות למתגייסים שלנו הטריים 
 שהתגייסו אתמול   נח גינדין וגיא סוקולסקי ול דפנה עומסי שהתגייסה בשבוע שעבר,  ל 

   מעניין, מאתגר, מספק ותורם שירות    – לכולכם  

 
 וכספים לתשתיות ולמסלול הירוק ערב שיתוף ציבור: נוהל קליטה

 ם. כספי2. נוהל קליטה. 1בשני נושאים:  בזום נקיים ערב שיתוף ציבור 20:00בשעה  10.12ביום חמישי 
קישור לזום יישלח  ופר כהן, עודד רובין. משתתפים: נמרוד זיו, רעיה בן אברהם, ע  תשתיות ולמסלול הירוק.

 . מחכים לכם. אליכם באותו היום
 

 כל האירועים  חנוכה הוא חג טוב:
 .רוץ, מתעדים ושולחיםיוצאים לרוץ עם חולצת מ - מאירים ביחד ,רצים לבד - מרוץ נען - 6-11.12

  (₪ 10) חד"אברחבת  עמדת חלוקה של ערכות למפיונים  - 17:00-15:30 בשעות ,9.12רביעי , 7.12שני 
הרשמה  ב הרצאה ומפגש בוקר לגיל השלישי  - עם אדווה נאמן  "סיפורי חיים" - 9:00 בשעה ,8.12שלישי 

 050-7689781מראש אצל אהובה 
בוגרת בשיתוף עם האולפן )רצים  הצעירה ו החטיבה ה - מרוץ הלפיד - 15:30 בשעה ,10.12חמישי 

 צאו מהבתים לעודד את הרצים. - עוקף הקיבוץכביש יימו ב את המרוץ יס .בקפסולות ומביאים את האור(
  .משחק חידות לכל המשפחה בתחנות - צועדים עם למפיונים -19:00-17:00בשעות 
 ובאתר הקיבוץ.  900ישודר בערוץ  - הדלקת נרות עם אולפן נען - 20:00
   !חכו להפתעה - ברכותחטיבות החינוך החברתי מדליקות נר ומ - 20:30 בשעה ,11.12שישי 

 )תלוי במזג האוויר(  מפגש לכבוד החג לגיל השלישי - 9:00 בשעה 13.12ראשון 
   .בשעות נפרדות מערכות החינוך ףיפעל בשיתו  - יצירון חנוכה - 13-17.12 

   .עם תחנות עצירה ברחבי הקיבוץ מופע אורות נודד - JAMAN -17:00 בשעה 14.12שני 
 .עקבו אחר העדכונים. גבלות נוספותלממזג אוויר ול התאםב גמישות לשינוייםתוכניות החג 

 והגיל השלישי חינוך התרבות נען בשיתוף           .                     חג שמח עם הרבה אור לכל קהילת נען 

 
לתאי הדואר פלאיירים עם זרעים של  אתמולחולקו  במסגרת חודש הקיימות במועצה האזורית גזר,: פרחי בר
 מוזמנים לאסוף, לזרוע ולהנות!  פרחי בר.

 



 עדכונים מהמרפאה:

מקום ראשון במרפאות   –  100ברציפות ציון נען קיבלה בפעם שניה טיפת חלב  - לשתףוגאים שמחים  •
תודה על השירות הנפלא  ו ויקה וורחובסקי, אחות טיפת חלב יחידה,  ה. יישר כוח לאחת ו )!( מחוזה

 . והמקצועיות

ימי ראשון  בעד הגעתה של אחות חדשה, ו  אשון הקרוברהחל מיום  :מרפאההעדכון שעות פתיחת  •
      .14:00יתן להמשיך ולקבוע תור טלפוני לרופאה עד נ. 13:00ושלישי המרפאה תהיה פתוחה עד 

 

 וסכנה רהתחבו  :הגיל הרךמ

משכונת  לאחרונה הולכת ומחמירה תופעת החניה הפראית בתחום הגנים הצעירים לאורך הכביש  •
גם הורים חברי נען וגם הורים לילדי   - הבנדס לחניית המזכירות. לצערנו כולנו שותפים למפגע הזה

מבקשת למצוא פתרון אפקטיבי. בינתיים, אני ממש  כדי בקרוב תתקיים ישיבה רחבה בנושא הסביבה. 
לאחרונה עם חוויות   י . הורים הגיעו אלייידרס ילד שחלילה שכל אחד יגלה אחריות אישית לפני 

מפחידות כי ההתנהלות כולה סביב החניה מאוד לא זהירה. גם חוסר הכבוד כלפי אנשי השכונה  
 יש לחנות בחניית המזכירות או בחניית בית גלילי. הסמוכה הוא בעייתי מאוד. 

נכנסה משאית לתחום הגנים הבוגרים בדיוק בשעת האיסוף של הילדים. לצערנו בדיוק לפי השבוע  •
 בכביש שבין שני הגנים עומר ואביב.התסריט גרוע ביותר, המשאית נסעה ברוורס 

אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לתאם מראש כניסה של כלי רכב בכלל וכלי רכב כבדים בפרט לאזור 
 עה והאיסוף. אנא התקשרו לניר אלוני או למשרד הגיל הרך לתיאום.  הגנים בשעות ההג 

אסור לפתוח פתח קל שבקלים שיקרה כאן אסון כפי שקרה לפני שנים אחדות בדיוק באופן הזה בקיבוץ לא 
 חמוטל וצוות הגיל הרך                                                            .ברצינותרחוק מאיתנו. בבקשה קחו זאת 

 

 חוצים  : ילדיםחברתיהחינוך מה
מדי בוקר חוצים עשרות ילדים את שער יכין בדרכם לבית הספר. באותה שעה עוברים  :נהגים ונהגות שימו לב

הורים מנען שמסיעים את ילדיהם לבית הספר והורים מבחוץ שמביאים את ילדיהם  -גים רבים בשער גם נה
אנא הקפידו לנסוע לאט ולכן:   – מסוכן מאודבין ילדים ממהרים להורים ממהרים בנען. המפגש למערכות 
   !תודה זכות קדימה לילדים חוצים. ותנו ובזהירות 

 
 

 ין צרכיו של הכלב לבעליובין אדם לחברו: ב
דורכים על גללים חומים  מתנקזות למזכירות פניות רבות של חברים מתוסכלים, שיום אחרי יוםלאחרונה 

אומר  בעיר כידוע מטילים קנסות, אצלנו לא, אבל זה לא  כלבים על המדרכות והדשאים.מסריחים שהשאירו 
 שהכול מותר ואפשר לצפצף על כולם.

בשום מקום. ב שלכם לא משאיר שום ערמה דאו שהכלוו בעלי כלבים יקרים, בבקשה קחו אחריות, קחו שקית, 
 . מבאס ומכעיס לדרוך בתוך ערמה טרייה שהכלב החמוד שלכם עשה. ודשאים נקייםכולנו שבילים השאירו ל

 
 

      תודה לשטח גן המשחקים.ואל תיכנסו איתם  השאירו את האופניים מחוץ לגדר  אנא: גנ"שבקשה לבאי ה


