
 

 

    

 
                                  

 26.7.2019 ,בתמוז כג, שישי יום .3776 'מס                                                                                
 

 !שבת שלום  
 
 

 אסיפה סיכום – סולארית עסקה
 על קילוואט 330 של בהיקף ריתאולס עסקה יפרט לחברים והוצג, 22/7/2019', ב ביום יימהשהתק באסיפה

 .במפעל לוגיסטי ומחסן ההזרקה מבנה, הספורט אולם גגות
 (.כולל) 29/7', ב יום דע ותתקיים, אתמול נפתחה בנושא קלפי

 
 "!ברק" מחזור עם לאמפי חוזרים – 63 למחזור בנים חג! החג רונן מה בני

 לפני שנכתב מחזה פי"ע  – "2000 ליזיסטרטה" גהההצ את להעלות ברק קבוצת ובנות בני בחרו השנה
 והאמיץ שגרתי הלא הצעד את מתאר המחזה .גוב ענת עלידי וחדש אקטואלי לנוסח ועובד שנה 2400

 והתחפושות הקלילות, ההומור למעטה מתחת .הלחימה לקץ להביא כדי – מין שביתת – יוון נשות שנוקטות
 מוסכמות נגד לצאת מץוהאו שבמלחמה האבסורד, ישיתהא הבחירה של מקומה בדבר שאלות נשאלות

  .ופרדיגמות
 :הערב בתכנית
 בהפסקה קרירים וארטיקים הכיתה קליפ, ברכות, הקנטטה שירת - 20:30
 ההצגה - 21:00
 (.18 מגיל כניסה) 11 מ"התק בפאב למסיבה נען חברי מוזמנים הערב בסיום

, "ברק" קבוצת ובנות ובני ההורים– נווא, נען קהילת של נההש בלוח מכונן אירוע שנים לאורך היה הבנים חג
 . משמעויותיו כל על זה למעמד שזכינו על ושמחים מתרגשים

 מאחלים אנו  .הזה החג של ומהותו אופיו על גם כמו, וצביונה עתידה על שישפיעו בחירות בפני עומדת נען
 גם אך, ונדרש כוןשנ היכן להשתנות פעםה גם נדע, השנים לאורך זאת לעשות שידענו כפי כי ומייחלים

 .ההתחדשות ושמחת השייכות תחושת, המשמעות ליבת את לשמר
 .ברק קבוצת ובנות בני, הורי! לכולם שמח חג

 התערוכ פתיחת: מהגלריה חדשות
 פעם, שעות 4, שנים 3 – גילוי, התמסרות, שפה: ציור" התערוכה את נפתח 11:00 בשעה 3/8 -ה שבת ביום

 להרים בואו  .האחרונות השנים משלוש זהבי סמדר של הסטודיו תלמידי עבודות מוצגות בתערוכה  ."בשבוע
 מיכל, דינור רוני, חן ה'שרהל: מציגים. במינה מיוחדת חבורה של נדלים הבלתי היצירה תהליכי לכבוד כוסית
 וחמוטל דורית !לכם יםמחכ .שגיב ה'שרהלו חלופ יצחק, אנוך

 
  – 2018 לשנת 106 טפסי

 ל"בדוא םג אפשר ח"בהנה ברקאי לאורית להעביר נא! הםל מחכים, טפסיםה את והעביר לא שעדיין לחברים
orit@naan.co.il. 

 
 לקנריים קרוז: נופש

 טיסה. 8.12 חזרה, 28.11 בתאריך יציאה. ברנר אזורית מועצה בהפקת ,הקנריים לאיים קרוז: למעוניינים
 . דולר 2,545 זוגי תא/חדרב אדםל חירמ. קרוז-טנריף -מדריד – א"ת

 .רז יעל אצל והרשמה פרטים
 

-052: נייד זרחימ אייל אותו יחליף. 27/7-3/8/2019 התאריכים בין בחופש היהי אלוני ניר – ןמהביטחו
 .ןבטחו בברכת. 5525057



 
 

 : הבינוי מאשכול
 – בחודשים החשמל תעלויו של ואקטיבירטר חיוב החודש יקבלו, החשמל מונה הוחלף שבבתיהם חברים .א

 לפנות מוזמנים (תשלומים לשני לחלק ניתן) החיוב של בפריסה המעוניינים. וליולי יוני, מאי מחצית
 . (08-9442837) ברקאי לאורית

 הקהילה מפנה אותו התקציב התאמת לטובת מקיפה בחינה לערוך החלטנו, הבאה המשק תכנית לקראת .ב
. אהרונסון איתמר למשימה נרתם, לשמחתנו .החברים ציבור וציפיות דרישות מול אל ותשתיות לבינוי
 .בהצלחה .אוגוסט סוף עד לאיציק יחבור לבית רבה ואכפתיות בתחום רקע בעל איתמר

  :בניין ופסולת גושית פסולת להשלכת הנחיותל בנוגע תזכורת .ג
 לדרישות להתאימן כדי וזאת ,בנען בניין ופסולת גושית פסולת לכתלהש בנוגע ההנחיות רועננו לאחרונה

  :מוגדרים וימים לשעות בנושא החצר ענפי פעילות תא לתחום וכדי בארץ המקובלות הסביבתיות
 בימי ורק אך השכונתיים הפחים ליד להניח אפשר'( וכו ספות, מזרנים, ישן ריהוט) גושית פסולת .1

  .בבוקר 6:00 בשעה למחרת ועד 17:00 מהשעה החל, צ"אחה רביעי
 פסולת להשאיר אין .בבוקר חמישי בימי, בלבד לשבוע אחת הנוי עובדי יאספו הגושית הפסולת את

 .השבוע ימי ביתר השכונתיים לפחים מחוץ
 שאינם השכונתיים הפחים בתוך לא כולל ,ובסביבתה בנען בניין פסולת להשליך מוחלט איסור חל .2

 המקצוע נשיא מול לוודא הקפידו אנא .הפחים לצד להניח שלא וכמובן, סולתפ של זה לסוג מותאמים
 הצורך במקרה! לכך המורשים באתרים ורק אך הבניין סולתפ את משליכים שהם מזמינים שאתם

 .הבינוי אשכול דרך בתשלום בניין פסולת פינוי להזמין ניתן
 
 

 ...(קבוצתי משחק זה כדורגל, או) כדורגל שוב רוצים לא
 (החדשה לבנייה נען התארגנות בנושא ההסברה ערב על הדיור מנהלת לפרסום תגובה)

 נציגי דבריל שבנוקהו ההסברה למפגש הגענו, בנען לקום עתידותה הבאות בשכונות לבנייה כמועמדים
 כיתהלי את שפרול מסקנות הסיקל מטרהב ויסודית מקיפה עבודה עשתה שהמנהלת ספק לנו אין. המנהלת

  .בנען הבאות ונותהשכ קמתה
 צדדית חשיבות יכבעל העתידיים הדיירים מעמד את המנציח צדדי חד ווהמת הינן צגושהו הלמידה תוצאות
 . דייריםה מכספי ממומן להיות עתיד הפרויקטש למרות  והביצוע ההחלטות קבלת בתהליך

 שיעילותו מתווה דיורה מנהלת מקבעת, לציבור הכדורגל שכונת של הביקורת ועדת ח"דו הוצג בטרם עוד
 .בהווה נען של למציאות מותאם בהכרח אינוו בספק מוטלת

 לקיים בבקשה לשכונה שנרשמו אב בתי 60 של בהסכמה נציגים פנו, ההסברה למפגש שקדמו בשבועות
 .הכפפה את הרימו לא, הדיור במנהלת נבחרנו, לצערנו .מוסכם למתווה להגיע תומטרש פתוח דיאלוג
 המנהלת וםרספמ ישתמע אשל מנת על מבטנו מנקודת שהם כפי בדברים כאן הציבור את לעדכן בחרונו
 .המתווה בעניין הסכמה ישנה כי, שעבר בשבוע

 ביצועל אחריותהו ההחלטות קבלת במנגנון רוב יש םלדיירי בו חלופי מתווה הדיור למנהלת להגיש בכוונתנו
 שמידת הנוכחית ההתנהלות את לשנות במטרה אתז לכ. הקיבוץ ונציגי מקצועיים גורמים עם בשיתוף תהיה

 .במחלוקת שנויה ההצלחת
 פוטנציאלים דיירים בוצתוק יראד יניב, סוקלסקי יעל, ליפשיץ שרון

 
 : להשראה שורה

 (.יעקב פלמוני , חבר דגניה א') "ציפורים אינן עפות אחורה "
 רשם עם האחרון' ד ביום שהתקיים המרתק המפגש את מושלם באופן סיכם ובזאת גת שמעון שציטט משפט

 .השיתופיות האגודות
 


