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 ! מזל טוב קולולולו 
 

 רי או    -הבן והנכד  להולדת    –  משפחה , לרותי ועמי ולכל ה גבעון לרותם וולצ'וק ועידו  
 

 ומצביעים משפיעים נען:  קלפי 

. מבנה ארגוני  2חתוכה )בן זוגה של יונת נרקיס(, תדהר  –. קבלה לחברות 1: ים שאבנוקלפי 

 בהצלחה)כולל(.  13/10ראשון עד יום  מהיוםלהצבעה פתוחה   ותהליכי קבלת החלטות,
 

   חפר: בעקבות סיפורו של עמק 2000חוג הנוער  
מפואר בהדרכתה של   בותי. מעבר מוכה ביצות להווה התיישעמק חפראל סיפורו של  מטיילים  

 בבוקר.  28/10מתי? יום שני  . רינה רייניץ אידן  "רד 
, אגמון חפר והציפורים הנודדות, בית  נבקר במוזיאון הטרקטורים בעין ורד, "מצפור ויקר" 

 בהודעת טקסט. עדיף  ,ראשונים בביתן אהרון ועוד. הרשמה אצל דגנית
 

 התחלנו!   –הטמעת האפליקציה הקהילתית 
התקיים השבוע מפגש הדרכה לחברי הגיל השלישי. אנחנו רוצים להודות לכל מי  כצעד ראשון 

מפגשי הדרכה ת מועדון מלא מפה לפה. במהלך השבועות הקרובים נקיים שבא, שמחנו לראו
 תצא בהמשך.   נוספים למעוניינים, בקבוצות קטנות. הודעה על כך 

 
 לכל המשפחה: משחק כתב חידה "בשבילי הילדות של פעם" 

יציאה למשחק משטח החתונות  רישום ו, מיד לאחר המרוץ. 21.10המשחק יתקיים בחג נען, 
. משך המשחק כשעה והוא יסתיים ברחבת חדר האוכל בטקס הענקת 9:30עד  9:00מהשעה 

 המדליות לרצים. 
 חלק מכתב החידה ישודר באפליקציה הקהילתית החדשה.   ! יש להצטייד בטלפוןשימו לב: 

לניר דגן  ומלץ לעשות זאת לפני המשחק, ניתן לפנות מ  -מי שעדיין לא התקין את האפליקציה 
   צוות המשחק  -מצפים לכם                                                                 אייל מצליח.  לאו 
 

 תיקונים  : בירורים ו תקציבדפי  
ניתן  שנשלחו אתמול  ספטמברחודש  תקציב דפי ל שאלות ובקשות לתיקונים ,עקב ימי החגים 

 . orit@naan.co.ilלאורית ברקאי במייל  10:00בשעה  15/10עד יום שלישי   העבירל
חודש הבא עקב מיעוט ימי  ייתכן כי בירורים שצריכים להיעשות עם מוסדות וענפים יידחו ל

   אוקטובר.  העבודה, ובמידת הצורך יתוקנו בתקציב 
 

 בלבד  : למושטחים יה ממשטחי עץקרטונ
של  אנא השתמשו אך ורק בקרטוניות  -אנחנו מבקשים מכל מי שאינו יכול לשטח קרטונים 

                                                                                                 אמניר. הקרטוניות הקטנות ממשטחי העץ מותאמות אך ורק לקרטונים ריקים ושטוחים.  
 צוות הנוי  ,תודה                                                                                                      

 

   : תזכורתיתהדברה בשטח הב
למדביר  באופן פרטי יש לפנות  בבית, בגינה ובחצר הביתרה שאי הדבכי בנו  מחדדים שובאנו 

את פרטי הקשר  ממשרדי הבינוי  לקבל ניתן . מוסמך בעל רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה
רכוש מוצרי . לחילופין, ניתן לעלות הטיפול היא על החברשל המדביר שעובד עם נען, אך 

 אשכול הבינוי                        .לבו(ונים בכהדברה לשימוש הקהל הרחב )יש מגוון מוצרים מצוי
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 ף הכן מרזבך לחורכים: מרזבים לחיים ארו
ניתן  . ויות והענפים ים, היזמהוא באחריות החבר, מרזבי הבתים לקראת החורף וריקון ניקוי 

 פנסיונרים יקבלו את השירות ללא עלות.   . ₪ 250עזר בשירותי הבינוי בעלות של ילה
ממים עומדים בגגות ומרזבים שלא פונתה מהם  ם  י במקרה של נזק שייגר חשוב לנו להבהיר כ

 אשכול הבינוי, לקבלת הנחיותמוזמנים לפנות תיקון לא יחול על הקיבוץ. ה –ש הפסולת כנדר
 

 חינוך ותרבות  מוזיקה: משחקי ילדים ב

 יקה. זל התרומה המשמעותית של ההקשבה של ילדים למורבות נכתב ונאמר ע
מודות ליענקלה גודו על המחשבה והיוזמה שהביאו אותנו להניע יחד השנה סדרת  אנו 

 קונצרטים מותאמים לילדים בנען.  
יקה  זכפי שפורסם המיזם הוא פרי שיתוף פעולה רחב בין מערכות החינוך, ה"סלון למו

 ות של המועצה האזורית גזר.  קמרית", תרבות נען ומחלקת התרב
  17:00בשעה  16/10ביום רביעי , יתקיים: דים במוסיקה" "משחקי ילהקונצרט הראשון 

 . 5מיועדים לילדים מגיל הזהו אחד מבין שישה קונצרטים אינטראקטיביים .  בנען במועדון 
במהלך הקונצרטים יוצגו הכלים, היצירות ילוו בהסברים והילדים יוזמנו להשתתפות  

 ₪. הכניסה בליווי מבוגר )המבוגר ללא עלות(.  25עלות הקונצרט לילד היא .  התנסותול
 חמוטל, יענקלה ורעיה   , דלית  מחכים לראות אתכם!                                                     

 
   עדכון מהצוות הפועל בנושא כלבים:  לבעלי ה

.  ת של כלבים משוחררים ברחבי הקיבוץ פניות ותמונות רבו  מחברים  לאחרונה אנו מקבלים 
לכן   .שיתוף פעולהל לא זכינומבעלי הכלבים אך לצערנו  ניסינו את דרך ההידברות עם חלק

   אפס סובלנות לגבישל חלט ביחד עם הלוכד על ביקורים תכופים יותר וגם על מדיניות הו
ח שהמועצה  "ש  500 בסךשימו לב מדובר בקנס  . כלבים משוחררים שיצולמו ברחבי הקיבוץ

התחשבו בחברים שזה מפריע להם   , בבקשה קישרו את כלביכם .מנפיקה ושולחת בדואר 
 .  והימנעו מקנסות מיותרים

    dogs.naan@gmail.com :  ירים לכם את המייל שלנו לפניות ותמונותמזכ
   צוות הכלבים   ,בברכת שנה טובה וחתימה טובה  ניס. בשאלות ניתן לפנות לסמי פרץ ואתי מ

 

 : עוד קצת זמן להתאמן טורניר קט רגל
 . 17/10 חמישי נסגרת ביום הרשמה .  26/10-נדחה ל 12/10הטורניר שתוכנן לשבת 

 

  סופ"ש אחרון לעונה   :הבריכה

, רוצו לטבילה אחרונה. היום, שישי עד  ונועל את השער מרוקן לכם את המים לפני שיורם 

.  שנהניתם וסר תודה על עונה מרעננת ומקווה ה מצוות הבריכ. 18:00-8:00שבת , 18:00

 קיץ הבא. להתראות ב
 

 אנא הערכו בהתאם.   חדר אוכל סגור בערב. 18/10בשישי הבא  : חדר האוכל
 

ואיש בעולם לא    ,צריך שכל אדם ידע שמטבע בריאתו יחיד הוא בעולם"  שורה להשראה:
 )רבי נחמן מברסלב(          " דומה לו, אז לא היה חפץ בקיומו שלו , כי אילו היה אישידמה לו

 
 
 

 

בית נען כל תנחומים ממשפחות ושולחים  משתתפים בצער ה  
 

יונל  חברנו במות  –ון למשפחת שש  
 

חברתנו יהודית במות  –למשפחת אליעזר   
 

חברנו חיים במות  –למשפחת דמיר   
 

   
 

mailto:dogs.naan@gmail.com

