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  וגמר חתימה טוב! שבת שלום
 

 "2030"נען   -סיכום אסיפה 

ארגוני מבנה בנושא  2030הצעת צוות נען הסתיים הדיון ב, 26/9ה הכללית שהתקיימה ביום ה', באסיפ

 ותהליכי קבלת החלטות.

פורסמו ונוסח ההצעות יטופס ההצבעה )כולל(.  13/10ראשון עד יום  1/101שישי  תפתח ביוםשא בנוקלפי 

 .בהקרו בתחילת השבוע
 

  י פתוח?מת

  ביום כיפור סגור() 7:00-14:00, בין השעות 8/10ג', ביום פתוח  – כל בו

 (.סגור -כיפור  וביום בער)ב 11:00-13:00בין השעות  ,8/10, ביום ג'לארוחת צהריים פתוח  – חדר אוכל

ין השעות , ב9/10וביום כיפור, יום ד',  8:00-13:00, בין השעות 8/10ביום ג', פתוח  – ומזנון הבריכהבריכה 

10:00-17:00. 
 

 מעלים הילוך -האפליקציה הקהילתית 
בשעה  ,10.10יתקיים ביום חמישי,  הקהילתיתהדרכה לגיל השלישי על האפליקציה  מפגש :תזכורת
במועדון. במפגש נתרגל שימושים שונים באפליקציה ולכן יש להגיע עם טלפון אישי. בשאלות  ,10:00

 ולפרטים נוספים אפשר לפנות לאייל מצליח.
 

 . 12.10שבת ביתקיים ( )שביעיות טורניר קט רגל -תזכורת 
 

   הסביבה יוביישובהעשרה מוסיקלית לדור הצעיר בנען 

זמה ברוכה של ולי יוחברו יחד ר,והמועצה האזורית גז"הסלון למוסיקה קאמרית" , בנעןוהתרבות גופי החינוך 

 הקונצרטים יתקיימו בנען. הבאת סידרת קונצרטים מוסברים לילדים קטנים וצעירים.

במועדון החברים. פרטים  17:00בשעה  16/10/19יתקיים בחוה"מ סוכות, יום רביעי, קונצרט הראשון ה

  (.ללא עלות -מלווה מבוגר ) ₪ 25  בעלות של הכניסה לילדים מגיל חמש נוספים בהמשך.

 מצפים לראותכם!!!
 

  –ל הבינוי והתשתיות מאשכו
לאורך תקופה תוצאות הבחינה מראות כי . ההנגרייבחודשים האחרונים, נערכה בחינה מעמיקה של פעילות 

החל וזאת  להפסיק את פעילותהבצער אנו נאלצים  קבוע. לאור עובדה זו ןבגירעונמצאת  ההנגריי ארוכה
 השהנגרייעבודות . חדשותהזמנות  נהקבלתלא תהחל מיום פרסום הודעה זו,  .1/11/2019מתאריך 

  . התחייבה לסיים, תבוצענה במלואן
צור, שממשיך פעילותו לגמלאות ול שפורש לאודי, –והמסור  קהוותי ההנגרייזה המקום להודות לצוות 

 .צוות האשכול והנהלת הקיבוץ שנים של פעילות ועשייה מכל הלב ...על תודה  –באשכול 
 



 
 מהתרבות

  וחג נען סוכות ....העלינו לטוב יםבא יםועוד חג
 

 כרון., בגן הזי20:30בשעה  ,13/10יום א', בתתקיים לכבוד סוכות, צנועה  קבלת חג
 

הורים  – 18:00החל מהשעה  (13/10בערב החג ) תוקם בדשא חדר האוכלכמיטב המסורת  אוהליםעיר ה
 .אוהליכם וצברו שעות שינה יקרות ואוורר -המלצה חמה  ,יקרים

 

זור הרי ירושלים. הטיול יצא במתכונת של שני משפחות מנען לא, יצא טיול 18.10יום שישי, ב -  טיול נעני
מתאימים לילדים המסוגלים ללכת בכוחות עצמם או המסלולים  מסלולים, אחד לסטף ואחד לרכס השיירות.

מהמכבסה, נטייל, נשיר וניפגש בסוף כולנו  08:00נצא בשעה  להורים שיכולים לקחת את הילדים במנשא.
חזרה עד סביבות השעה תה צמחים ועוגות ביתיות )העוגות זה עליכם, השאר עלינו(. ם קלה, יילארוחת צהר

מהרו  .052-3578027 – ההרשמה אצל רמי מור, בטלפון או וואצאפ למשתתף. 20₪ - עלות .14:00
 רשם כי מספר המקומות מוגבל.ילה

  :כמה נקודות חשובות
 קושי להיערך עםאם יש לכם בהתאם ) ךלהיעראנו מבקשים  הטיול הינו טיול ללא כלים חד פעמיים. .1

  .מהבית, פנו אלינו(כלים 
 במקרה של גשם הטיול יידחה. .2
מועד זה, ביטול יהיה כרוך לאחר ) 20:00בשעה  ,10/10יום ה', אחרון להרשמה וביטולים הינו מועד  .3

  .בתשלום מלא(
 .בשם הצוות המארגן( 052-8284415)נייד י ארז אור, להתראות

 

  .21/10/19בשני,נען המסורתי יתקיים  מרוץ  ועדיין בכושר ! 89נען בת  - מרוץ נען
 .עממי ותחרותי )בשדות( -מ "ק 6מסלול , עממי ותחרותי )בתוך נען ( - "מק 3מסלול  -כנית ובת

,רשמו לפניכם  בבוסתן 16:30בשעה  5/10, ריצת הכנה ראשונה תתקיים בשבת הקרובה ️❤שימו 
 .והגיעו

 גם השנה ניתן להזמין חולצות מרוץ נען הזמנה ניתן לעשות  !!!90-בדקה ה. ולצות..ח. חולצות... חולצות ..
₪  20, (₪2-18 לילד ) 18 עלות : .חולצות מסוג ״דרייפיט״ בצבע אדום . 24:00, בשעה 5/10עד מוצ״ש ,

את ההזמנה  שם משפחה, מספר תקציב, כמות חולצות ומידות. + יש לציין שםבהזמנה . (s-xxlלמבוגר ) 
 צאו לדרך! -זה הזמן להיכנס לכושר  .yarafox@gmail.com מרכזת יערה פוקס דרך המייל

 
 

 

 .628672-054. אפשר לפנות לאייל עומסי 12/10-3 אמיר בחופש: סידור רכבמכורת תז

 

  שיר להשראה
 

 ק בוריס א' נובא / חלטותה

י ִמִלים ב   ת   ין שְׁ
ר ָטה יֹות  ק  שְׁ ֲחרּו בַּ  .בַּ

ִתיָקה  ין ִמָלה ִלשְׁ  ב 
ִשיב קְׁ הַּ ֲחרּו לְׁ  .בַּ

ָפִרים  נ י סְׁ ין שְׁ  ב 
ר ֻאָבק יֹות  מְׁ ֲחרּו בַּ  .בַּ

ִים  ָשמַּ ין ֲאָדָמה לְׁ  ב 
ִצּפֹור ֲחרּו בְׁ  .בַּ

 

ּיֹות  י חַּ ת  ין שְׁ  ב 
ר  קּוָקה ָלֶכם יֹות  זְׁ זֹו הַּ ֲחרּו בְׁ  .בַּ

ָלִדים נ י יְׁ ין שְׁ  ב 
נ יֶהם ֲחרּו ִבשְׁ  .בַּ

ר  ָקָטן יֹות  ין ָעֶול ָגדֹול לְׁ  ב 
ף ֶאָחד אַּ ֲחרּו בְׁ ל ִתבְׁ  .אַּ

י אּוש  ָוה לְׁ ין ִתקְׁ  ב 
ָוה ִתקְׁ ֲחרּו בַּ  :בַּ
קַּ  את אֹוָתּה ִתתְׁ ר ָלש  שּו יֹות 
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