
 
 

    
 
 
 

 2020.1113., חשוון כו  ישיש יום . 4438' מס                                                                                         

  שבת שלום
 

 : מזנקים וקוראיםתרבות 
רוץ  לקראת מ אז  .רוץ נעןעל מ . בטח לאגם אנחנו לא מוותרים ,המכביםכמו  נחושיםרצים על זה: 

 ,לבדוצו יר רץ ורצה. כל , במגבלות התקופהשונה וקצת  -משלנו  צהאירוע ריהלפיד בחנוכה, נקיים  
 !להביא את האור - ביחד לאותה מטרהנרוץ כולנו אבל 

 בקרוב.יחד. פרטים נוספים נצא לריצה לחוד אבל  במהלך השבוע הראשון של דצמבר
שנפרסם הקישור רך ד 19.11עד  יש להזמין – 90- ה בעיצוב חדש לשנת  :מרוץ נען  הזמנת חולצות

 גיל.  054-5612206 :להזמין דרכייכול  בהזמנה המקוונת שמתקשהמי  .במדיות השונות
  (S-XXL). ₪ למבוגר 20 ;( 18-2מידות )₪ לילד  18: דרייפיט חולצתעלות  

 

עוסקים  יה, ובמקביל יפרבימים אלו אנו נערכים לקראת שיפוץ וחידוש הס  מתחדשת: הספרייה
 .ה וצוותי החינוךי פרילמקום בעזרת צוות נאמנות הסמרענן ן יציקת תוכ בבגיבוש תוכנית עבודה ו 

ויאפשר מקום שישרת את כל שכבות האוכלוסייה  ,בית חינוך, תרבות ופנאי  ליצור םהרצון והחזון ה 
 הספרייה.פעילות  שלנפרסם תוכנית  מגוון פעילויות ופתרונות לצרכי הקהילה. בהמשך

  ספרים בכניסהולא להשאיר  054-6741560אנו מבקשות לתאם מול כנרת  -  ייהספרים יד שנ  מסירת
     כנרת וגיל                                                     נרגשות לקראת השינוי,  !ללא תיאום מראש. תודה

 

 : מה היה ומה הלאההפסקת חשמל 
  6:00בשעה  ה, שנמשכה אל תוך שעות הערב.ארוכ  תעוררנו אל הפסקת חשמלה בשישי האחרון 

   .מתח גבוהקווי  מפסק ראשי ו כשל בתקלה משולבת של חברת החשמל ושל   התרחשהבבוקר 
  ברחבי הקיבוץ הופעלו שלושה. ארך מספר שעות  יםהתקלה שהתרחשה במספר מוקד איתור

את המענה במרץ ונתנו  בדושע מצוות החשמליה חשמלאים, ועל התיקון עמלו שלושה גנרטורים
 . 19:00עד להשלמת התיקון בשעה  רביהמי 

 אין לכך וודאות., אך ת ברקפגיעמ  הואשהמקור סברה יש  סיבת התקלה אינה ברורה ומובהקת,
לרשת את כל שיאפשרו מגמה לרכוש גנרטורים עם  שממנה יצאנו  ,קיימנו פגישה בנושא ביום ראשון

 רב שנתית או ליסינג. מימון כניתובתבעזרת , נען
ובוחן    ,כמו זה האחרוןבמקרים לכלל החברים  מקומי יעיל ומקיף מבין את הצורך במענהצוות הניהול 
  תסבלנוהכים את יאנו מער  .לצערנו עלולים לקרותתרחישים כאלה אינם שכיחים אך  .את החלופות

על צוות   יפו חברים רביםשהרע  רגון והדאגהיאת הפו  והחשוכות עות הארוכותשל אנשי נען בש 
  צוות הניהול      .של אורבתקווה לימים  ולעמרי.לאים המסור לצוות החשמתודה  .שעבד החשמליה

 

 חילופי תפקידים  :מרפאת השיניים 
מאריאנה שחם  תחליף אותהבסקי את עבודתה במרפאת השיניים.  ובימים אלו מסיימת קרן סוקול

של  כניסתהועד של קרן  סיום עבודתהבין   ,בתקופה הקרובההשיניים.  נבחרה לנהל את מרפאתש
  .סבלנותכם תעזור לנומאריאנה בתחילת דצמבר, נשתדל לתת מענה מיטבי. 

   .בהצלחה – ריאנהא למו ,על השירות הנעים והמקצועי ובהצלחה בדרכך החדשה תודה  -לקרן 
 דפנה גונר                                                                                                                       

 בתי המגורים הגודל כן קובע: מדידות 
 . 2013- אחת לחמש שנים מבצעת המועצה מדידות ביישובים. המדידה האחרונה בנען נרשמה ב

של בתי החברים. לבצע מדידות בליווי נציג מטעם הקיבוץ  מודדים מטעם המועצה לוחה השבוע 
שדייריהן  כדורגל כונתשב קומתיות-דו )למעט דירות חיצונית, ללא כניסה לבתיםמדובר במדידה  

    .(אישיתהודעה   יקבלו
בהמשך ניתן יהיה  עיבודן יקבל כל בית אב תשריט ופירוט גודל הבית לחיוב.ו  עם השלמת המדידות

 לנתונים.הסתייגויות בנוגע ללהיפגש עם החברה לבירורים ו
 יבוצעו תשלומי הארנונה של החברים ישירות מול המועצה. 2021אנו נערכים לכך שהחל משנת 

 מדידות נוספות לטובת תיק השיוך.  ות בימים אלומתבצעבמקביל למדידות מטעם המועצה  •
 



 סלולחוזר למ ת:אוטו בי
 נסיעה טובה.  כרגיל. פעולל מנען החל מיום ראשון הקרוב חוזרות ההסעות

 

 : עדכון מחירים שימוש במועדון
המועדון הוא מתקן המשמש את הקהילה ומתוקצב על ידה. אחת לתקופה נדרש ריענון ועדכון של 

 בהתאמה לעלויות.  ומחירי השימוש ב
 באופן עסקי. ואינו יכול להתנהל לשימוש פנימי חבריהאת המועדון משרת את הקהילה ו

מנהלת המועדון, עופר כהן מנהל עם אילת לייפר  םבחינת הנתונינקבע לאחר  החדשהמחירון 
 . ענב סוקלסקי התמחירנית ורעיה בן אברהם מנהלת הקהילה הכספים,

 

 אירועים פרטיים: 
 תקציב(. ב  חיוב) ₪  600 –אירוע פרטי של חבר נען     •
 (. בלבד דרך תקציב₪ )  800 -מדרגה ראשונה של חבר נען   משפחה אירוע פרטי של קרוב    •

 ענפים: פעילות 
 .₪  500 –שעות ומעלה  4-מ  • .₪ 300 –שעות  4שימוש במועדון עד    •
ישולמו וענפים  בו בתעריףיחויפעילות  מרכז/שמתקיימים ביוזמת מרכז ענףפעמיים  - מפגשים חד   •

 . מתקציב הפעילות
 

 ת המשרתות את הקהילה יופעל שיקול דעת. פעמיו - פעילויות חדלגבי 
 . 2021בינואר  כנס לתוקף ייו  הנהלת הקהילהאושר על ידי  המחירון המעודכן

 
   נעןבמתקני מחירון שימוש זה רק ספורט: 

תקציב  ממתוחזקים וממומנים  - כדורגל ומגרש הטניסה, מגרש אולםה  -מתקני הספורט בנען 
תשלום ממאמנים המשתמשים במתקנים    לגבותועדת ספורט  ל ידישנתיים הוחלט עכלפני הקהילה. 

 לקיום חוגים פרטיים בתשלום.
 . להתאמן במתקןמבקשים משבצת זמן קבועה השל מתאמנים ות ייגבה תשלום מקבוצבנוסף 

 הספורט(אולם אסף שוורץ )  ,חדר הכושר(אורי ברקאי )   - הספורט מתקניהאחראים על  בשיתוף
  ויקל על הגבייה.  ההתנהלות שיסדיר אתנערכה עבודה לגיבוש מחירון , טניס(מגרשי וכפיר רובין ) 

   :לשעת שימוש  מחירון מתקני ספורט
 .₪ 40 –מגרש טניס  .₪  100 –מגרש כדורגל 
  .₪ 25 –חדר כושר   .₪ 25 –יציע  ,₪ 50 –מגרש שלם   ,₪ 40 –חצי מגרש – אולם ספורט 

 

 . 2021ואר על החל מינ והוא יופהמחירון את  אישרה הנהלת הקהילה  המחירים כוללים מע"מ.  
 זה.מחירון אחראי המתקן יעדכן את השוכרים וידאג לגבייה מסודרת לפי 

 

 הודעה שקיבלתם הלא להיבהל מביטוח בריאות: 
וח הבריאות של נען יטלב צירופםעל  "מנורה" שקיבלו הודעה מחברת חברים  –לידיעה ולהרגעה 

 -  את פוליסת הביטוח המפורטתלמעוניינים לקרוא . הכול בסדר. אין צורך לשלם  - ₪ 413בעלות של 
 פוקס.   אפשר לפנות לאהובה כל שאלהנען. בבאתר אותה תוכלו למצוא  

 

   ז'ניה נפרדת: נתראה בשבילים 

נהניתי מכל רגע בעבודתי ומהאנשים  במשך עשרים ושש שנים עבדתי עם בני הגיל השלישי בקיבוץ. 

 היה לי כי ההנאה הדדית.  ראהאיתם זכיתי לעבוד, ונ ש

  םיובבו הייתי זמינה  ש, (8008)  את מספר הטלפון שלי זכרוחלק מבני הדור השני ן ו בני הדור הראשו

שלומית, גדעון, הגר,  -לאורך השנים קיבלתי תמיכה מלאה ממערכת הבריאות וממנהליה  .הלילבו

 .צוות הדרים, ובפרט לירון והדס סייעו לי בהכול כמו כן  מיתי, לירון, רוני ודפנה.

קיימתי קשר בנושאים  ןאיתות מרכז יום למבוגרים, ניהלו א שתודה לאנה גת, אדווה אוקו ויעל רז 

 רבים בעבודתי. 

שהביעו נכונות לעזור ונענו לבקשותיי בנוגע  משקאני מביעה את תודתי העמוקה בפני ענפי ה

צוות המרפאה, החשמליה, הבניין, הנוי, האינסטלציה וחדר האוכל. תודה מיוחדת לניר   -  למבוגרים

 דגן המתנדב ביד שרה, שסיפק תמיכה טכנית עבור מערכת לחצני המצוקה בנען. 

.איתה עבדתי יד ביד במשך שנים רבותשאני מודה מקרב לב לתמי שגיב,   

   ז'ניה                                      בשבילי הקיבוץ האהוב. נתראה מאחלת לכולכם בריאות ואושר.

 
  (תות תריברות )   לאכול סופגניה חודש לפני חנוכה זה כמו לאכול קציצה ביום שלישי שורה להשראה: 


