
 

 

    

 
 

                                                                                    

 15.11.2019 ,חשוון זי  שישי יום  .3792 מס'       
 

 שבת שלום
 

 ערב הסברה: מכר והשכרת דירות
  ?להשכיר בעתיד חלק מהבית שלכם חושבים

 ?בנעןבית של  רוצים להבין איך יעבוד תהליך מכירה
 ושיתוף ציבור   הלערב הסבר שיוך מזמינההדיור והמנהלת 
 . מכר והשכרה של דירותשלב קבלת ההחלטות בנושא לקראת 

 .במועדון  20:00שעה ב, 19/11 יום שלישי 
בגובה העיניים  מבטיחים הסבר. בואו להבין איך זה הולך להיות ביום שאחרי הפעלת השיוך

 לכולנו, מחכים לכם. תרצו. חשובש מהוזמן לשאול כל , והאוזניים
 

 מים בששון: דיווח שנתי לרשות המים 
  למים בהקצאהזכאות  לצורך  נפשות העל מספר לרשות המים הדיווח השנתי   לקראת

להתגורר   חזרו או ש 2019שנולדו להם ילדים בשנת  מבקשים מהחברים )תעריף נמוך(, אנו 
   .ח להעביר צילום תעודת זהות וספ זו בשנה  בקיבוץ

  שיראו בצילום את הכתובת נען ואת פרטי הילדים. יש להעביר צילומים חשוב שימו לב: 
 או לשים בתא במזכירות.    romi@naan.co.il לרומי  24.11עד  במייל

 .תודה על שיתוף הפעולה
 

 אפליקציה קהילתית רים בעניינים: נשא
עליכם לוודא שכתובת המייל   ה במייל: את עדכוני הקהיל בל לקלכל מי שרוצה להמשיך 
ניתן לעשות זאת באופן עצמאי דרך האפליקציה או דרך   .החדשהשלכם מוגדרת במערכת 

)אנא   לשלוח הודעה לאייל מצליח או טל בניטה ונעשה זאת עבורכם.  אפשר גם אתר נען. 
ת במערכת  מעודכנ מייל שלכם. מהרגע שכתובת ההודעה כתובה. אין צורך להתקשר(

הודעות הקהילה למייל באמצעות "סיכום יומי" המכיל את כל ההודעות  תתחילו לקבל את 
  מאותו יום. 

ו במייל  א 050-9105656ליצירת קשר עם אייל מצליח ניתן לשלוח הודעה לטלפון 
eyalmaz@gmail.com . למייל  הודעהשלחו עם טל  ליצירת קשרtal@naan.org.il 

 

 לקראת בחירות לראשות התנועה הקיבוצית : קיבוץ על הבר
   ל התנועה הקיבוצית."מזכ עם ניר מאיר מפגש  - בפאב 13:30 בשעה 22/11 הבא שישיב

ת,  ואיחקלה ת וקרקעעל ההמאבק  –יבוצים הנושאים הבוערים לקכל מה שרציתם לדעת על 
 . מוזמנים ערה., בירה קרה ושיחה חומוס   ופני הקיבוץ לאן., בנייה לגובהה

 

 : הראש הרוסי מועדון הבוקר
  את מיקי אהרונסון )כלתם של אירית ואודי(.נארח במועדון   10:00בשעה  18.11 ביום שני 

וסקווה אינה מאמינה  תדבר על "מ, חוקרת במכון ירושלים למחקרים אסטרטגים מיקי 
רוסיה במזרח התיכון    את התנהלות ההרצאה תציג  בראש הרוסי".   סיור מודרך –בדמעות 

תדון במשחק הכוחות בין רוסיה  ו  ומעבר לו, תסביר איך מתקבלות ההחלטות בקרמלין
    יהיה מעניין.   לארה"ב וההשלכות על ישראל. 
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 ם שכונתיים: כמה חידודי  פחים מרכזי 

. אם אין  בלבד  לקרטונים ריקים ושטוחיםהקרטוניות הקטנות )ממשטחי העץ( מיועדות   •
 . אמנירשל בקרטוניות הגדולות , אנא השתמשו ביכולתכם לשטח

ולא על   אין להניח שום סוג של פסולת מחוץ לפחים. מקומה של הפסולת הוא בפח •
 (. ליד הפחים ממש המדרכה )אפילו אם זה

  . הפחיםלממחזרים ואין להניח אותם ליד  ישירות  יש להעביר ון  ד קיבקבוקי זכוכית לפ  •
 . הם מתנפצים בקלות והזכוכיות השבורות מהוות סכנה ומפגע

אחרת החתולים    -יש להקפיד ולסגור את המכסים של הפחים הירוקים עד הסוף  •
 והעורבים מפזרים את הפסולת בכל הקיבוץ. 

שקיות ניילון, עציצים   ןח בהלהניאין   פינות הגזם מיועדות אך ורק לגזם גינה. •
 או כל חומר אחר שאינו גזם גינה. מפלסטיק, כפפות 

להניח בצורה מסודרת ליד   יש(  ליריהוט ישן/מכשירים ישנים/מזרנים וכופסולת גושית ) •
 אתם כבר שולטים.  . אסור –הפחים אך ורק ביום שבת. ביתר ימי השבוע  

המרחב הציבורי,  ם חיונית לנראות נתייהשכוהקפדה על ההנחיות והסדר במרכזי הפחים  
היא חוסכת זמן ומשאבי קהילה בכל הנוגע לפינוי הפסולת והיא מאפשרת פינוי ביתי בצורה  

 על שיתוף הפעולה!לכולם תודה  נעימה ונגישה.
 

 פסולת אלקטרונית: עמדת מיחזור חדשה

ה  יחיד סוף, בתמיכת ה-זכינו סוףאחרי מאמצים רבים,   בשורות טובות לממחזרים:
ממוקמת ליד בית  העמדה   . בנעןהסביבתית במועצה, לנקודת איסוף פסולת אלקטרונית 

  הקירור הישן.
אנא   את מוצרי האלקטרוניקה הישנים יש להכניס דרך פתחים ייעודיים שבדפנות המתקן. 

  (.ליסות ישנות, כבלים, מחשבים וכומדפהקפידו להכניס למתקן אך ורק פסולת אלקטרונית )
  ! ותתחדשו  מיחזור נעים  . מוצרים חשמליים ואלקטרוניים זרוקים מחוץ למתקןאיר להשאין 

    איכות הסביבה וצוות תברואה ועדת                                                                         
 
 
 
 

 שורה להשראה: 
 ם,  לא התגש 60-אני לא שייך לאנשים שחושבים אם כל מה שחשבנו עליו בשנות ה"

 שגוי. אמנם אין שלום בעולם למרות מאמצינו,   אז כל מה שאמרנו ועשינו היה
אבל אני עדיין מאמין שהרעיון ההיפי של שלום ואהבה היה בעל ערך. אם מישהו קם ומחייך  

                                                               "וחוטף סטירת לחי, הסטירה לא מבטלת את החיוך. הוא היה קיים 
 )נוןג'ון ל)                                                                                                             
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