
 

 

     

 
 

 14.2.2020 , טבש  יט  שישייום    .3805 מס'                                                                            

  שלום שבת
 

   אסיפה 
 ים: אסיפה בנושא 

 נדב גלס )בן זוגה של רוני שגב(, אלה שרון )בת הזוג של תום שרון( . קבלה לחברות: 1
   2020לשנת  המשק תוכנית . 2

 . )אכן, שמונה וחצי(  20:30בשעה   16/2ם א' ם ביוייתתק
 

 מעקב יישום החלטות תוכנית משק  ביקורת:  דוח הפצת 
לקראת הדיון  היום כנית המשק נשלח וח ביקורת למעקב יישום המלצות ניהול תקציב תדו

 ביקורתועדת                                   מיום ראשון.  במזכירות ניתן לקבל מודפס   תקעו .כניתובת
 

 הפרשות לפנסיה בגיל העבודה:  החל מגיל 30
בהתאם לעלייה בשכר הממוצע במשק.  בשנים האחרונות עלתה פנסיית הרשם   

בהתאם   תתעדכן ההפרשה לפנסיה לחברים שאינם עובדים או שעובדים במשרה חלקית 
   . רוארלחודש החל מתקציב פב ₪  1,100לפנסיית הרשם המעודכנת לסך של  

  וחוסר ביטוחי.  ווצר לו חוב פנסיוניישלא י כדי ותי אעבודתו נדרש לעדכן את חבר שמסיים 
וצוות פנסיה  ענב סוקלסקי                        אליי במייל או בנייד.בשאלות והבהרות ניתן לפנות   

 

במייל   שרק ליצורלהיפגש איתי  יםשרוצאו חברה  חבר מכל   בהזדמנות זו מבקשת
enav@naan.co.il  אליכם  כדי לקבוע פגישה. אם לא עניתי אחזור    2232413-052או בנייד

   רבית. אשמח לתת לכם את תשומת הלב המ בהמשך היום. 
 

  2019ממחלקת כספים ומשאבי אנוש: דווח על הכנסה לשנת 
 ו מהשנה שהסתיימה. בר מסמכים על הכנסותימדי שנה אנו מחויבים לאסוף מכל ח

וחברי קיבוץ   היות  , החבריםשל כל  הכנסותיהם למס הכנסה ובו  ח שנתיבים להגיש דו אנו מחוי
  ח השנתי המוגש על ידי הקיבוץ.אינם נישומים במס הכנסה אלא מדווחים בדו

 חישובי מס איזון.  המאזן השנתי של הקיבוץ ולצורך ריכתע לצורך  זה אנו נדרשים למידע , כמו כן 
  , כללנו עובד  ישכיר, עצמאי שמנהל תיק, מי שאוץ ט והסבר מה נדרש מכל אחד )עובד חרופי

 תודה על שיתוף הפעולה!  אנא עקבו אחר הפרסומים ופעלו בהתאם.  .סם בקרובנפרפנסיונר( 
 

 דון קו במועדוהסוד שכולם יודעים:  
ביום שלישי  , דעים" "הסוד שכולם יוהסרט   מזמין להקרנת 2000חוג הנוער  -מועדון סרטי דוקו 

 על תהליך הפקת הסרט ובימויו יספר הבמאי אילן מזרחי. במועדון.  19:30בשעה  18.2
 . 19:00כניסה למועדון החל מ  

 

 פות להצלת חיים : תרו עדון הבוקר של הגמלאים מו

פיתוח  " ל שירצה ע , דוד צור ם במועדון הבוקר של הגמלאי יתארח 10:00בשעה   17.2יום שני ב
כיום    .2015 עד ל בה "מנכהיה  יסד החברה וידוד הוא מ ".  ת חיים חברת קמהדעתרופות להצל

 בנות הצוות מחכות לכם, ר הדירקטוריון. " כסגן יו מכהן
 

 דרבי   : כדורסל ליגה א'

ה הליגה השנה חזקה וצפופה מתמיד, ואחרי הניצחון הגדול במשחק הביתי נגד מוליכת הטבל

 , עוד משחק חשוב לפנינו.  שניאת הקבוצה במקום הממודיעין שהציב 

 הקיבוצים נגד השכנים מנצר סרני המדורגים במקום הרביעי.   דרבי  -והפעם 

 בואו לעודד!  . 19:30שלישי הקרוב    יהיה חם. -ודרבי כמו דרבי 

mailto:enav@naan.co.il


 

 ו בשבט לפורים"מט תרבות:זמן 

קעות  ט"ו בשבט, קיימנו השבוע פעילות של הטמנת פכבוד ל שמורת טבע מקומית:  -האמפי 

למרחב טבע מקומי ולטפח בה אוכלוסייה  הגבעה בר בגבעת האמפי. המטרה היא להפוך את 

עשירה ומגוונת של פרחי בר. תודה לרמי חן על העזרה בהכנת השלטים ולענף הנוי על הסיוע  

  בהבאת הפקעות ובהשאלת הציוד.

בהוקרה לדוד זהבי . פעילות   "בוקר של ניגונים" : ניגונים את ט"ו בשבט פוגש  - 15.2שבת  
  15)השארנו    9:30-9:00  ,10:15-9:45 , 11:00-10:30 זמני התחנות:.  תחנות לכל המשפחה

  . מיקומים:  בזמן לתחילת כל פעילות(  גיע קפידו להאנא ה.  מעבר בין תחנה לתחנהלדקות זמן 
פרגולה    , יליטונים של דוד זהבי מתעוררים לחיים הפ -ון מועד  , שירי סבא דוד  –  בית ניגונים 

 . הכנת חלילי פאן מקנים  - בדשא חדר אוכל

הכנת מנדלה קהילתית מחומרי טבע, תה   12:00בשעה . בבוסתן 11:30: טקס ט"ו בשבט
   .תה ובקבוקי מים לכוסות רב פעמיות אנא הביאו .  צמחים ופירות הדר 

  מוגבלת לחברי נעןתהיה  המסיבה הפעם  האוכל. בחדר   13.3שישי בנחגוג  :סיבההמ – פורים 
  אופי אך מסיבות בטיחותיות ושמירה על   ,. ניתן להזמין חבריםשמגיעים איתם הםאורחילו

 אורחים המגיעים ללא מארח מהקיבוץ.  תהמסיבה, לא נאפשר כניס

ל  בכ  -"ניינטיז"   האפשרויות הן: . המסיבהנושא בחירת לפוסט  מחכה לכם בדף הפייסבוק של נען  
מוזמנים לתת את   .אין סיבה מיוחדתכי  – ג'ונגל, 13-כי יום שישי ה  - אימה , 90זאת, חוגגים 

 קולכם. 

       :שעות פתיחה - מחסן תחפושות 
 17:30-15:30 – 19.2רביעי 

 17:30-15:30 – 24.2יום שני 
 17:30-15:30 – 26.2יום רביעי 

 17:30-16:00 – 2.3יום שני 
    חברים שלא נמצאים בנען(לד לחיילים ו )במיוח  15:00-14:00 –  6.3שישי 

 17:30-16:00 – 9.3יום שני 
 15:00-14:00 -13.3שישי 

במכבסה . המחסן נמצא בהקדם החזירןמתבקש ל מי שטרם החזיר תחפושות משנה שעברה,
 . ניתן לפנות לאתי מדאר הלוי  ושאלות לתיאום . מכיוון גן תות( )נא להניח ליד דלת הכניסה

 

 
 

 פרים ומפגשים עיוניים טבע, פרשי: גיל השלי במיוחד ל
כנית משלבת  וכנית הלאומית לניטור פרפרים! התומוזמנים להצטרף לת   ים אוהבי טבע פנסיונר

מתאימה מאוד לפנסיונרים.  ו  -בין מפגשי העשרה עיוניים לפעילות פיזית קלה בחיק הטבע 
                                  צליח. למפגש אצל אייל מ ה. הרשמ במועדון 19:00בשעה   17.2יתקיים ביום שני מפגש היכרות 

 אהובה פוקס                                                                                                                
 אופטומטריסט תורים לעיניים שלי: 

 .במקלט המטוס  חבריםל קבצ ומ"מנחם האופטומטריסט מגיע לנען בימי שלישי אחה
 054-3130515אליו ישירות  תור מוזמנים להתקשר   יעת לקב. 17.2ל עד  "כרגע נמצא בחו 

 18.2 הבא:עד המו

 

 קה בין העצים שבחצר,  תמיד יש מוזי"שורה להשראה:  

             מיני אמוניר  "אבל הלבבות שלנו צריכים להיות שקטים כדי לשמוע אותה 


