
 

 

     

 

 

 24.1.2020 ,טבת זכ שישי יום  .3802 מס'                                                                          

  שבת שלום
 

 קליטה: תוצאות הקלפי
 החברים(.  מ 50%כמעט  ביעים ) מצ  509הצביעו  שהסתיימה ביום ראשון בקלפי 

 מצביעים(.   307) 60%חלופת חברות במעמד מותנה נבחרה ברוב של 
 לסיום התהליך הציבורי בנושא.  יהול נפרד ובו כמה מילים מצוות הנ ראו דף

 
 ירות, חשמל: לא לוקחים סיכונים זה
בתוך זמן קצר במספר מקרים  שנתקלתי  חריאאבל   . לכולםברור וידוע,  . מל זה מסוכןחש

מרגיש צורך   ניא  – בנען  בעבודות חשמל עוסקים אנשי מקצוע שאינם חשמלאים   בהםש
שיש בידו רישיון לעבודות   למי  תיר ביצוע עבודות חשמל רקחוק החשמל מ: ולהזהירלהזכיר 

 ! יקרים ויש לנהוג במקצועיות כשעובדים עם חשמלהחיים   .זו אינה המלצה   .חשמל
קיימת אפשרות לעבוד באופן  , ומציעים את שירותינו המקצועיים לכל פונהבחשמליה אנו 

 . מציג בפניכם רישיון ה אחר  פרטי עם חשמלאי 
 

  ארעהבמידה ו .ענף החשמליה מספק שירותי חשמל בכל ימות השבוע : קריאות שירות
כמובן שניתן לפנות    . ובמידת הצורך לשרון וייזר אזורית פנו לכונן ראובן טקו  תקלת חשמל 

 .  עידואם    –מה של תקלה וצפי לתיקון על קיו אנו נדאג להוציא הודעה  .שמעון צדוק  -י אלי
את מתג דוד   נתקונסו לנתק מכשירים מהחשמל,   - במקרה של תקלה נקודתית בביתכם 

אם לא הצלחתם  .  יחזור לעבוד פחת ה מפסקכדי ש בו,  לשלול את התקלה ונסוהחשמל 
   . ניתן לפנות לראובן טקו  -לפתור 

 :  לכן אבקש ליידע  ,שעות עבודת הכונן הן שעות יקרות 
 הן בכל היממה.נן שעות עבודת הכו – אזוריתבתקלה 

לקריאה  הקריאה תיחשב מעבר לכך . 21:00עד   ן העבודת הכונן שעות  –בתקלה פרטית 
 ₪ לא כולל חומרים.  180עלות לחבר המזמין שירות לתקלה פרטית:   מיוחדת.

 לא כולל חומרים.  ₪  350 : מחיר לקריאת שירות מיוחדת
ורצוי לפתוח  איפוק, ניתן  נסו לגלות  21:00  אחרי שכשקיימת תקלה בשעות  : עצה קטנה

   . חזרה לשגרה לכם רונגיע למחרת, נעזור ונאפש  קריאת שירות דרך האפליקציה או האתר
   שמעון צדוק     חורף נעים ושמרו על עצמכם,                                                                 

 
   : טו בשבטחוג הנוערטיול 

, בנוף מרהיב, מערות,  הליכה בשטח בחבל עדולם. שרגין ם לטיול אביבי בחורבת בו מוזמני
פרחים וסיפורים. נקנח בביקור במתחם של להקת וורטיגו בנתיב הל"ה ונשמע את סיפורם.  

 טסאפ.  א ט"ו בשבט! הרשמה אצל דגנית בוו  10.2ביום שני  ,בהדרכתה של תמנה שוער 
 

 סוכרת? הרצאה: מה זה טרום  
איך לעכב או למנוע התפתחות של  ה חשובה במועדון: צאהר 19:30בשעה  26.1ביום ראשון 

 בר. -ד"ר ליטל שמש . מרצה:ך לדעתשצרי  כל מה  – סוכרת 
 הכניסה חופשית.   ולכל מי שמעוניין באורח חיים בריא. ים, ההרצאה מיועדת לכל הגיל

 אשכול בריאות, סיעוד ורווחה 
 טוביה סולמי מחווה לערב שירה:  
 פגש במועדון בשעה  י. נמיוחד, מסקרן ומעשיר  טוויסט ם ערב שירה ע  30.1ביום חמישי 

 . ם. מחכים לכ כניסה חופשית. 19:00 -ב , מתחילים18:30
   שושי סהר, שאולי ברעם, שלמה צוברי ואביטל לוי 

 



 
 

 הרצה  תקופת ב שירותהריאות  קבמקלחת:  הצילו יש לי הצפה 
. המערכת פועלת בצ'אט  לענפי השירות  בהרצה של מערכת קריאות שירות פתחנו השבוע 

גם  ניתן לפתוח קריאות  -מכל טלפון נייד דרך האפליקציה היישובית, ולמי שאין טלפון חכם 
תקלות טכניות  מאתר נען. תקופת ההרצה נועדה להטמעת השימוש במערכת ולתיקון 

מי   .לה ושיתוף הפעו כםאנו מבקשים את סבלנות שנצליח להטמיע את השינוי  כדי.  ובאגים 
                                        אייל מצליח.  ניתן לפנות לניר דגן או  להתקנה  מצוין.זמן זה   –שעדיין לא התחבר לאפליקציה 

 תשתיות  מנהל אשכול עמרי וידן,                                                                                
 

   מלמדהנוער העובד אפליקציה ישובית:  
ט' יעניקו  -ניכים משכבות ח' וח -בנען  קן הנוע"לים מבית היוצר של פרויקט קהילתי מקס
האפליקציה  הזקוקים לסיוע בהפעלת  ברי הגיל השלישיהדרכה לחבשבועות הקרובים 

שאין להם   בבתי החברים. ההדרכה מתאימה גם לחברים היישובית. מדובר בהדרכה אישית 
שאין להם את האפליקציה, אבל רוצים ללמוד איך לקבל את כל המידע  או  טלפון חכם 

הודעה לאייל מצליח   שלחו  מעוניינים לתאם הדרכה? המחשב הביתי שלהם. י מהקהילת
   eyalmaz@gmail.com או במייל   9105656-050בטלפון  

 
 קופת בית ב הנהלת חשבונות: שינויים 

 . 13:00עד  11:00משעה  ם שני וחמישי יביממעתה  יהיו  הקבלה בקופת ביתשעות 
שימו לב: בעקבות מגבלות של הבנקים על החלפת מזומן לכסף קטן, אנו נאלצים להפסיק  

 חברים.    לפרוט כסף ל
 

 לפרויקט תיעוד קולות הציפורים של נען  מצטרפים   : יף מעל הרציף ציף צ
 שנה פוקדים אותנו עשרות מינים של ציפורים. הן מגיעות אלינו  בתקופה זו של ה

 תזמורת שלמה מלווה את  מקרוב ומרחוק ולכל אחת שירה מיוחדת וציוץ משלה. 
 ם אתכם להכיר אותה ולתעד את קולותיה!  חיינו כאן. אנחנו מזמיני 

יר  אותה במכש  הקליטו  -מה עושים? אם שמעתם ציוץ מעניין או שירת ציפור מיוחדת 
אנחנו נדאג לערוך את קטעי הסאונד  . 050-9105656לאייל   פא ואטסוהטלפון שלכם ושלחו ב 

ה  לשלוש נהתמרים מגדיר ציפו יש גם פרסים למתמידים:וולהעלות למאגר מקוון באתר נען. 
    צאו לדרך! הכי הרבה קטעי סאונד. שישלחו 

 צוות חוג הטבע של המעבדה                                                                                     
 

מ"מ,   252מתחילת החודש , גשם  מ"מ  106ירדו  ( חמישי בבוקרעד  השבוע ) : כמה ירד
 מ"מ.  471מתחילת העונה 

 
 : שנה לשחרור אושוויץ  75 – ראה שורה להש

 

יקרה מצב שבו  צדק. אבל לעולם אסור ש-ישנם מקרים שבהם חסר לנו הכוח למנוע אי"
        ניכשל למחות כנגדו"

    .)אלי ויזל, ניצול השואה ששרד את צעדת המוות של אסירי אושוויץ                                               
 (דםאלמען זכויות  תופרס נובל לשלום על פעילו חתן                                                                  

 

 
 

 

מים מבית נעןתנחו  
 
 

   סרג'יו ניסטור במות האב  –ולמשפחה מיכל שגב ל
 

האב וולף מרמוט במות  –לקלר שילה ולמשפחה    
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