
 

 

    

 
 
                                                                                              
 

 17.1.2020 ,טבת כ שישי יום  .3801 מס'                                                                               

  שבת שלום
 

 

 קליטה קלפי: 
(  14.1.2020קליטה לבני נען מבין שתי החלופות שהוצגו באסיפה )קלפי לבחירת חלופת 

 כולל.   19.1עד יום ראשון  17.1מתקיימת מהיום, שישי 
עמדת מחשב להצבעה לשירותכם בחדר האוכל בשעות הפתיחה. בבעיות ניתן לפנות לאילה  

 סול. בבקשה השתדלו שלא במהלך השבת.  
 

 מערכת קריאות שירות 
  קריאה ם בהרצה של מערכת קריאות שירות בנען. מהיום ניתן לפתוח בימים אלה אנו פותחי 

מכל טלפון או מחשב באמצעות צ'אט לענפי השירות באשכול תשתיות )בינוי, חשמליה,  
   אינסטלציה, גז ותקשורת(.

 איך עושים את זה? 
בתפריט הראשי לוחצים על "קריאות שירות" ובוחרים בענף   דרך האפליקציה היישובית:

 טי, כותבים את תוכן ההודעה ושולחים כצ'אט רגיל.  הרלוונ
בעמוד הבית של האתר יש קישור לקריאות השירות, לוחצים על הענף   דרך אתר נען:

הרלוונטי ושולחים את הודעתכם )זוהי הדרך הנוחה ביותר למי שאין לו חיבור לאפליקציה או  
  מערכת. באתר תוכלו גם למצוא סרטון הדרכה על השימוש ב טלפון חכם(.

ונודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה, אנו בטוחים כי    בתקופת הרצהשימו לב: אנחנו 
 המערכת תשפר את התקשורת בין נותני השירות לציבור החברים, לרווחת כולנו.  

 נוי ובי עמרי וידן, מנהל תשתיות                                                                                 
 
 מועדון הבוקר של חוג הנוער: סיפורים טכנולוגיה ונוסטלגיה  

-הכלים השתנו להרצאה בנושא: "  נארח את חלי יעקבס 10:00בשעה   20.1ביום שני 
חלי תדבר על תולדותיו של הסיפור, גלגולו  . על נרטיבים סיפורים וטכנולוגיה -  הכללים לא"

ומעוררת חשיבה  , מרתקתהרצאה מצחיקה ם. יואיך זה קשור לפייסבוק, לגוגל ולחתול במגפי 
 מוזמנים להנות  מה שביניהן. ונוסטלגיה  ,על טכנולוגיה 

 
 צלילים לילדים: "בשמיעה ראשונה" 

 במועדון.  11:00"בשמיעה ראשונה" בשעה  קונצרט מוסבר לילדים,  18.1מחר, שבת 
גיטרה   -ברטלר חליליות, גדעון   -מנגנים ומסבירים דורט פלורנטין   .10:30כניסה משעה 

 שירה.  -קלאסית ובאנג'ו, יעלה אביטל 
 

 "לאה צמל, עורכת דין" הזמנה לסרט: 
סרטם   - 19:30בשעה  21.1שלישי  מועדון סרטי הדוקו של חוג הנוער מזמין להקרנה: יום 

הסרט זכה בפרס הראשון  . של רחל לאה ג'ונס ופיליפ בלאיש "לאה צמל, עורכת דין" 
 . 2019פסטיבל "דוקאביב" ב

 בתום ההקרנה ניפגש לשיחה עם הבמאי והמפיק פיליפ בלאיש. דקות.  108 : אורך הסרט
 

 הרצאה: מה זה טרום סוכרת? 
כל מה שלא ידעתם על   :מועצה אזורית גזר בשיתוף אשכול הבריאות מזמינים להרצאה

במועדון. לכל   19:30בשעה  26.1יום ראשון   .בר  –טרום סוכרת. המרצה:  ד"ר ליטל שמש  
 .הגילים. הכניסה חופשית

 



 
 

 מתקנים  מחליפים עמדות מחזור: 
עקב החלפת קבלנים המפנים את מרכזי המחזור במועצה, יוחלפו בחודש הקרוב מתקני  

 בישובים.  פינוי הנייר, הקרטון והטקסטיל
הליך  בתקופה זו. נצטרך סבלנות עד סיום הת עלולים להיווצר עיכובים באיסוף המוצרים

 בסוף פברואר. 
 

 פסולת גושית  מי אוהב את השבת:  
  -יש תוצאות משמחות בשטח   לאחר כחצי שנה של יישום נוהל פינוי פסולת גושית בנען

מרכזי האשפה ובצמצום של מפגעים   אל שיפור משמעותי בנראות במהלך השבוע, בנגישות 
 .והיענות להנחיות כולםל  שיתוף הפעולה ש בזכות ה צד הפחים. כל זלסביבתיים ובטיחותיים  

לכן רצינו  יחד עם זאת, לאחרונה חלה התרופפות מסוימת בהקפדה על נוהל חשוב זה, ו
שפסולת גושית מפנים מהבית רק ביום   –, כדי שנמשיך ליהנות מהתוצאות לחזור ולהדגיש 

  תודהבשאר השבוע.   בצד הפחיםאין להניחה  שבת.
 
 

   : החלון מחוץ לתחום ממחסן תרומות
 . חווינו פריצות מצערות למחסן איסוף התרומות דרך החלוןרונה  לאח

. חלק מהדברים  תרומות שחברים מוסרים אחסן ולטפל בהעברת נועד ל  כידוע  המחסן
   מיוחדים ספציפית עבור משפחות ומוסדות שזקוקים ומצפים להם.

את    חהבשמ אפתח עבורםהמעוניינים בפריט כלשהו מוזמנים ליצור איתי קשר,  חברים לכן, 
 המחסן ואכוון אותם לציוד שאינו מיועד ומוזמן מראש. 

 רחלי ביבי תודה על ההבנה.              והכניסה אליו דרך החלון אינה מותרת. המחסן נעול 
 

 הצעירים  נדבים גן המטוס: תודה למת 
תודה רבה לילדי כיתה ג' מבית ספר מעיין, שגרפו וניקו את גן המטוס עם צוות הנוי במסגרת  

 . , והתוצאות ניכרות בשטחהילדים נהנו מאוד ידת נושא מלאכות הכפיים. למ
 יגאל דן 

 
 מ"מ.  365מ"מ. מתחילת העונה  146מתחילת החודש ירדו : גשם 

 
 
 
 
   : אתמולממש לכבוד יום הלשון העברית שחל  להשראה וש לש
 
 

 ( גאולה ברקוביץ')                     " הדגשים את בשפה, כמו בחיים, צריך לדעת איפה לשים "
 
 
 " ויהיה לך את המרכיב הראשון לחיים ,טוב ושלוט בה היטב למד את שפתך "

 (אדוארד מורו                                                                                                                       (

 
 
כשאנו נתקלים בדבר שאיננו מבינים, אנו אוהבים לתת לו שם בלתי מובן   , בואו נהיה כנים "

 " ניתן להגייה או אפילו בלתי
 (דאגלס אדאמס)                                                                                                      
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