
 
 

    
 
 

                                                                                 

 6.202091., סיוון  כז ישי ש יום. 3238' מס                                                                                                         

   שבת שלום

 קלפי: תוכנית הבינוי וקבלה לחברות
 )כולל(, בנושאים: 21.6עד יום ראשון  19.6הצבעה בקלפי מתקיימת מהיום, שישי 

 אישור תוכנית הבינוי של נען  .1
סולי זליגמן(, איציק מתתיהו )בן זוגה של קבלה לחברות של המועמדים: יובל ריטוב )בן זוגה של  .2

 , מורן ליפשיץ )בן זוגה של שרון סהר(.(הילה רוניס
 .ניתן לפנות לאיילה סול. בהצלחהטכניות שעות הפתיחה. בבעיות עמדת הצבעה מוצבת בחדר האוכל ב

 

 חתיכת היסטוריה: חותמים על הסכמי השיוך החוזי 
השלמנו בהצלחה את השלב  הסכמי השיוך. לראשוני החותמים עביום שלישי התרגשנו לצאת לדרך עם 

עורכי הדין צפריר בן  בתי אב שחתמו על הסכמי השיוך החוזי. איתנו במועדון היו 32 המשמעותי, בעזרת
 החברה – 'יועצים  ויורה פיליפ מ'מבט רעיה, דנה, ניב ונמרוד, –אור ועידן זדה, מורשי חתימה מטעם נען 

 הגעה להסדר עם רשות המיסים.  –את השלב הבא  "ח רביב ישיבראשות רו שתוביל
בשבועות הקרובים בכוונתנו להפיק את הלקחים מהפיילוט, ולהמשיך בהערכות לקראת החתמת בתי אב 

 נוספים על ההסכמים. 
 , משוב ופרגן תודה לחברים החלוצים ששיתפו פעולה, לשותפים לדרך ולכל מי שנתן

 שעל האדמיניסטרציה המורכבת של התהליך הזה.  –ותודה מיוחדת לשי קופיט 
 מנהלת הדיור – עודד רובין 

 

 ברכות חמות ליהב מור שהתגייס השבוע לצה"ל.  
 מאחלים לך שירות מעניין, תורם ומשמעותי 

 

 תודה ובהצלחה: ענף המזון נפרד מעובדים ותיקים
אל, אסתר גרני, -עמליה אור –השבוע נפרדנו במפגש חגיגי בענף המזון מארבעה חברי צוות ותיקים 

מעמודי התווך של הענף לאורך שנים  –כל אחד ואחת מהם  –, שהיו יוסי סוקולובסקי ועמוס שיפריס
ם מאוד ארוכות. תודה לכם על מסירות לעבודה ולקהילה, על ההשקעה והאכפתיות הגדולה. כולכם מזוהי

 חדר האוכל. מאחל לכם בריאות וימים יפים ומשמחים. –עם המוסד הנעני שלנו 
 אהרונסוןברק                               בהצלחה רבה בתפקיד. –שהחליפה את אסתר  – לרעות קרנצברג

 
 נציגים לצוות איתור ציבוריארבעה  :מכרז

נציגי ציבור בצוות איתור ומינוי ציבורי. ייעודו של הצוות הוא  ארבעההשבוע התפרסם מכרז לבחירת 
לאתר, למיין ולהמליץ בפני האסיפה על מועמדים לתפקידי ניהול בכיר ותפקידים ציבוריים הקובעים 

 .4.7.2020 :ומועד סגירת באתר נען. המכרז המלא מופיעמדיניות בנען. 
  dorit@naan.co.ilלשלוח למייל יש  –כוונות  קו"ח או מכתב הצהרת: מועמדותהגשת 

 .052-2317980שכטר -דורית שגבמרכזת המכרז שאלות ניתן לפנות אל ב
 

 דוח ביקורת: בריכת השחייה
 .ריכוז ההמלצות נמצא בסוף -וקצרי הזמן ח ביקורת בנושא הבריכה נשלח היום לחברים. למהירי לכת דו

 ועדת ביקורת -אבי אילן                                                             .ניתן לקבל עותק מודפס במזכירות
 

 תרופות ושירותי קופ"ח כללית: עוברים להרשאה פרטית
 . עוברים להרשאה פרטית בקופ"ח כלליתאנו  –ומטה  62תזכורת לחברים בגיל 

 לא תתאפשר רכישת תרופות או שירותים אחרים דרך ההרשאה הקיבוצית. 30.6.2020מתאריך החל 
 איך מתארגנים?

 )בירורים כספיים( ומבקשים לעדכן הרשאת חיוב. 2* שלוחה 2700מתקשרים למוקד  •
  .פזית וריקילקבל סיוע מניתן להגיע למרפאה עם כרטיס אשראי ו - הרשאה ידנימעדיפים טופס ל •

 052-4204788ודפנה גונר  052-2552008פזית עזרי  בכל שאלה: מוזמנים לפנות אלינו
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 צוות החירום יישובי: פרולוג
 .ו חברי צח"י מורחב לסיכום ביניים והיערכות לעתידנביום ראשון האחרון נפגש

 .החירום היישובי מורכב מבעלי תפקידים שונים וממתנדבים ומרכזת אותו מנהלת הקהילהצוות 
 : בסיכום עלו נקודות שונות לשימור ולשיפור ברמת הענפים וברמת ההנהלה

סיוע ותמיכה בחברי הגיל השלישי שימור מערך מתנדבים לאורך זמן, תקשורת קהילתית בזמן משבר, 
ת צוות, קבלות החלטות אמיצות לא פופולריות לטובת שמירה על בריאות עבודובחברים בקבוצות סיכון,  

בשורה התחתונה, צוות החירום  ועוד.הציבור, נהלים שיש לחדד ולשמר, שימור כוח אדם בעת משבר 
  .היישובי המורחב תפקד בצורה טובה בזמן המשבר וגילה אחריות ואכפתיות רבה לקהילה ולחברים

והיחסים הטובים ההולכים  ,ד המועצה שלנו ובראשה רותם ידלין בעת המשברבנוסף, צוין לטובה תפקו
 .ומתהדקים בין ממלאי התפקידים בנען וממלאי התפקידים במועצה

 .של קהילה בעתות חירום ועד כמה אנחנו באמת ערבים זה לזה את כוחה ועוצמתההמשבר הזכיר לנו 
לשינויים בהנחיות ולנעשה בארץ  קשוב ,הדופק ולעתיד לבוא, הצוות הרחב ימשיך להיות עם האצבע על

להתעדכן בהנחיות ולהיעזר  ,ובתחומי המועצה שלנו. נמשיך לשמור על הקשר ההדוק בין נען למועצה
 .במידת הצורך

להיערך ולבנות נוהל סדור למקרה של  כדיהוקם צוות מצומצם ויעודי המורכב מאשכול הבריאות והחינוך 
 . בהתרחיש קורונה בנען והסבי

ותודה לכם קהילה יקרה על שיתוף , ונתנו מעצמם באהבה שהתגייסו הרבים תודה לכל המתנדבים
 צח"י נען                                           , ואופטימיות מאומתתבברכת בריאות  .הפעולה והמילה הטובה

 
 האחריות עליכם :הפסולת שלכם

אנחנו מזכירים לחברים כי חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין ברחבי נען ובסביבתה. על החברים 
לסכם מראש עם הקבלן/טכנאי המבצעים את עבודת השיפוץ/התקנה על פינוי מסודר של הפסולת. לגבי 

להניח ליד  מותר -פסולת גושית )ריהוט ישן, מזרנים וכל מה שלא נכנס לפח הירוק ואינו פסולת בניין( 
הפחים השכונתיים אך ורק ביום שבת. שימו לב: לאחר שנה של הסברה אינטנסיבית בנושא, לא תהיה 

נעימות -אנא הימנעו מאי להתחיל לפנות באופן נקודתי לחברים החורגים מההנחיות.ברירה אלא 
  .והקפידו על הכללים. ביחד נשמור על סביבת חיים נקייה

 

 חתולים מקומייםמייאו: 
לאחר שהסדרנו את נושא העיקור והסירוס של חתולי רחוב בנען )באחריות זואי וידן שעושה עבודה 

 התחלנו לפעולשון רא כצעדחתולי הרחוב בנען.  ה שלנפלאה!(, אנחנו עוברים לשלב הבא: הסדרת האכל
חד"א נמשוך לגבעה  אזורבכניסה לכלבו ובכניסה לחדר האוכל. את חתולי  םחתוליהלהפסקת האכלת 

 מאחורי המכבסה. שמאחורי המטבח, ואת חתולי הכלבו לאזור 
 לא להאכיל חתולים ברחבת חדר האוכל ובכניסה לכלבו. אנו מבקשים מעתה  - בהתאם למאמץ זה

מזכירים כי אין להשאיר בשטח אוכל שעלול להיות חשוף ונגיש לחיות בר. מייד לאחר כמו כן, אנחנו 
 האכלת חתולים יש לאסוף את האוכל שנשאר ולפנותו מהשטח )גם מסיבות אסתטיות ותברואיות(.

 

 תזכורתהדברת מזיקים: 
 .הדברה של כל מערכת הביוב נגד תיקנים, חולדות ועכברים בוצעה בנעןלאחרונה 

, הקיבוץלבצע הדברה במערכת הביוב הקרובה לביתו, מעבר להדברה שכבר בוצעה על ידי וחר בחבר ש
  .מוזמן לעשות זאת על חשבונו

היא באחריות  -אנו שבים ומזכירים שהדברה נגד כל המזיקים בבית החבר, בחצר, במרפסת ובגינה 
 עמרי ויגאל                .                                                                תודה על שיתוף הפעולה .החבר

 

 מרעננות ארונות: מכירת יד שנייה בוטיקית
מכירה שמחה של בגדים יד שנייה מבתים טובים  13:00-9:30בנות אתן ערות? מחר, שבת בבוקר, 

 , יהיה כיף!. מחכות לכןהפינג פונגעל הדשא מול מועדון וארונות שווים. 
 

 חתונה בבוסתן: תודה על ההבנה
לשמחתנו, חרף עליות ומורדות הקורונה, אנחנו מאושרים לחגוג  ....ל"ו"בכל זאת הגענו למרות הכ

  .בבוסתן 25.6חתונתם של נועם, בנינו הצעיר, עם בחירת ליבו דניאל. החתונה תתקיים ביום חמישי  את
אנו עושים כמיטב יכולתנו למזער ולצמצם את אי הנוחות . בוץ נעשו כמובןירשים עם הקאומים הנדיכל הת

מתנצלים מראש אם בכל זאת תגרם אי נוחות ומקווים  שעלולה להגרם לדיירי השכונות הסמוכות.
 משה ודרורית פרל ,נועם, תודה רבה ושבת שלום                        שתקבלו אותה בהבנה ובהתחשבות.

 

יש בני אדם שטעם חייהם הוא העבודה, ויש שהאומנות או האהבה הן שורש נשמתם שורה להשראה: 
 )דויד גרוסמן(   "והפשר האחד לקיומם


