
 

 

     

 
 
                                                                 

 20.9.2019 ,' תשרי כ, שישייום    .3784 מס'                                                                           

 שבת שלום
 

 זמן בחירותקלפי מקומית: 
  )כולל(, בנושאים: 22/9עד ראשון  19/9פתוחה מיום חמישי נען  קלפי
  יטאח )בן זוגה של נעמי ברעם(גלעד  – קבלה לחברות .1
                                      בחירת נציגי ציבור –דירקטוריון כלכלי  .2
 בחירת יו"ר ונציגי ציבור  –ועדת חינוך  .3

 

 ם.עמדילמו בחדר האוכל. בהצלחהעמדת מחשב (. בבעיות טכניות לפנות לאילה סול )לא בשבת
 

 ום:. על סדר הי20:00עה בש 26/9 תתקיים ביום חמישי אסיפה
 (. תדהר חתוכה )בן זוגה של יונת נרקיס –קבלה לחברות  .1
 המשך דיון –ובתהליכי קבלת החלטות  הצעת שינוי במבנה הארגוני - 2030נען  .2

 

 פירוק אסבסטהודעה על גג חדש לאולם ספורט: 
. קבלן מוסמך ל ידיע יבוצע פירוק גג האסבסט של האולם ,22-23/9 בימים ראשון ושני הקרובים

 . לאיכות הסביבה משרדבהתאם לתקנים ולדרישות ה העבודות יבוצעו
 מטר 50בטווח  הסמוך חוץ בשטחב יש להימנע משהייה יסומן וייסגר לתנועה. המקיף את האולםהאזור 

 עבודות אסבסט. בזמן ביצוע 
ות בגן תות הורים וילדים מתבקשים שלא לשה .אשון ושני בריכת השחייה תהיה סגורה בימים ר

    תודה על סבלנותכם. ו יפעל כרגיל.ביומיים אלו. הכולב
 

 ראש השנההו הא מי זה בא: 
ראשון יום יתקיים ב - ת"הפעם בסימן "חברּו -טקס קבלת השנה החדשה ופרידה מהשנה החולפת 

 גן הזיכרון.רחבת ב 20:30בשעה  29/9
 

 מבין המדפיםכונים הכולבו: עד
לאחרונה הוסדר  ,לאחר כשנה בה לא התאפשר לנו לקבל לקוחות חיצוניים - שירות לקוחות חיצוניים

 את חברי נען וגם לקוחות חוץ.כעת משרת לשמחתנו לבו לשימוש משולב ווהכ
 ומחזירים אותן ,לבתיהם עד שלנועגלות איתם את השלוקחים  יםישנם חבר לצערנו – עגלות נעלמות
את להשאיר את העגלות ו כל לשון של בקשהקשים באנו מב. או לא מחזירים כללארוך לאחר פרק זמן 

  . אנא מצאו פתרונות אחרים.ןהימנע מלקיחתות לשימוש כלל הלקוחות ולסלסלה
המקום מרושת לבו. ולאחרונה אנו ערים לתופעה מדאיגה של גניבות ממדפי הכ - תופעה חמורה

בקשים מהחברים ריעים ומ, אנו מתנעימות-אי רלהימנע מטיפול שיגרו במצלמות ואנו עדים להכול. כדי
 ידי.לחדול מהמעשה הפלילי באופן מ המעורבים

  צוותהאורי ו  , לשרותכם תמיד.בברכת קנייה נעימה                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יריד ספרים 
לרגל הפתיחה 

 יה יהמחודשת של הספר
ביום ראשון יתקיים 

19:00-16:00  
 בחדר האוכל.

התשלום 
באשראי/מזומן בלבד. 
לא תתאפשר מכירה 

 דרך התקציב.
לקנות מתנות  זמניםמו 

 .לחג ולהתחדש



  םבשכני  : מתחשביםרעש מהבוסתן 
, טבעית ויפה ריאה ירוקה לטובתחברים רבים צוות נאמנים ו ,תמנה ל ידיהבוסתן הנעני הוקם באהבה ע

 ולאירועים פרטיים בתאום מראש. יבוצייםציבורי לשימוש הקהילה לאירועים ק מרחב
באמצע ובסוף  ,בחודשים האחרונים אנו עדים לתופעה מטרידה של רעש מהבוסתן בשעות הלילה

 באיכות חייהם. עופוג חברים המתגוררים באזורל מאוד יעפרשבוע, שמ
נו, לצפות בזריחה, לשבת סביב אתם מוזמנים להנות ולבלות בבוסתן הנפלא של כולכם,פונים לו אנ

 שמרו:יאך כמה כללים חשוב שי המדורה, לטייל בין עצי הפרי ולנשום את הטבע.
 יש לעדכן מראש את תמנה שוער. – של חברי נען בלבד ורב משתתפים לאירוע גדול      .1
 אספו לכלוך, כבו מדורה וכבדו את המקום.קי ומסודר, השאירו אחריכם נ      .2
 .בלילה 23:00 השעה יקה בווליום גבוה לא תתאפשר אחריזמו      .3

את  להפסיק לקרוא לניר אלוניאלץ ינ 23:00תלונות מהשכנים על ווליום גבוה אחרי  יגיעובמידה ו
 סתןצוות הבו, לחיות נוות וחי נות, התחשבות,סובל בברכת                               מיידי.אופן ב האירוע

 
 הבהרה  בנען:חתולי רחוב 

ים, ניחוב, גם אם מדובר בחתולים חולים, תוקפברואה אינו עוסק בהרחקת חתולי רוי והתענף הנ
   .ייםאינם רצואו סתם מייללים 
 עבירה פלילית.  מבצעוהעושה זאת  ,חתול ממקומו לפי החוק בישראל, אסור להעתיקלידיעה: 

ו לפנות לווטרינר המועצה ולהגיש מביתו, עלי להרחיק חתול בקשתקל בבעיה ומבהתאם לזאת, חבר שנ
 חריגה להעתקת מקומו של החתול.בקשה 

 ענף הנוי ותברואה                                         בנושא חתולים. הענףלפנות לעובדי  לאאנו מבקשים 
 

 2020תוכנית רעיונות ל: גזר מועצה אזורית
 / עיונותרמי שיש לו , אני מזמין את 2020לשנת שנתית במועצה הכנית ותההכנת תחילת  לקראת
 עמרי וידן                                       .יילפנות אל - בתחומי התרבות, נוער וספורט -בקשות  הצעות/

 
 לתושבי המועצה חוגי סטודיו יוצאים מהבית: 

. החוגים מתקיימים בחסות המועצה האזורית גזרמוזמנים להצטרף למגוון חוגי סטודיו ו מוזמנות
, TRX, זומבהיוגה,  ,: פילאטיס ועיצוב הגוףלאורך כל השבועבבית ספר גוונים בסטודיו בבית גלילי ו

                                                                                                     .052-2232302 פרטים נוספיםל להתקשרנות. מוזמנים והמדריכות מצוי ריקוד החיים. המחירים שפויים
 קובי רביד                                                                                                                            

 כרטיסהלמחזיקי  הטבהמשקארד: 
ד. מייל בנושא חברת משקארד פרסמה מבצע של הטבה כספית ללקוחותיה מחזיקי כרטיס משקאר

 עםישירות קשר דעה ומעוניין בפרטים אודות ההטבה מוזמן ליצור וקיבל את ההלחברים. מי שלא נשלח 
 .03-6233558בטלפון החברה 

 
 ופש בצפתחורף רגוע: נ

רוח על בסיס חצי יאכולל , ד'( –)ימים א'   3-6/11תאריכים ב נופש במלון כנען ספא צפתלמעוניינים: 
 והרשמה אצל יעל רז. פרטים .י₪ ליחיד בחדר זוג 2615 :ירמח. ימים לארבעהאוטובוס ומדריך  ,פנסיון

 
 שבת המלכה , עדמחכה סולת גושיתפהקמפיין עובד: 

ההבדל לפרגן לחברים הרבים שהפנימו ומקפידים על פינוי רהיטים וחפצים בימי שבת בלבד.  ורצינ
הנה  - מהנושא שכחולצד זה אנחנו מזכירים שוב למי שלא גזר ורשם, או סתם  בהחלט נראה לעין!

הוט ישן/מתקנים שבורים/מכשירים ריליד הפחים להניח מותר היום היחיד בשבוע שבו : שובהנוהל 
 .רק ביום השביעי  פינוי גושי  :שיהיה לכם קל ממש או בקיצור .בלבדהוא יום שבת  ישנים

 מצוות התברואה תודה,                                                                                                          
  ות מזון לנזקקיםתרומעושים להם חג שמח: 

סוכר, אורז, פתיתים, פסטה,  :המוצרים המומלצים .27.9עד  בכולבו במוצמוצרי מזון יבש  ארגז לאיסוף
 קרנית חלופ                                           !לכולםתודה ושנה טובה  .ממרחים, שמן, יין ועוד, שימורים

 
 

  שורה להשראה:
     ש בידה לתקוף אפילו שאי אפשר להתחמק לצמיתות מן התקווה, וי אני רואה עתה" 
 ( מתוך הספר "המיתוס של סיזיפוס"  אלבר קאמי)      " את המבקשים להשתחרר ממנה  


