
 

 

    

 
 

 29.3.2009 ,'ב אדרב כב, שישייום  .3759 מס'                                                                                         

  בת שלוםש

דיין , דגן נועם, אפיץ איתמר, אלוני גל :למועמדות ת ברקשל בני כיתכניסתם אושרה  19.3 -ב באסיפה שהתקיימה
 . שגיא גל, שכטר דביר, שוורץ אפיק, שגב שי ,ציקמן אושרי, פתחה רן, יהודאי ירדן, עזרי דר, דן נועהוי ,גל

הראל גורן וכן של קבלתו לחברות של  ,הצעת החלטה להקמת ועדת חינוך ציבורית בנוסף אושרה העברה לקלפי של
  )בן זוגה של רוני גונן(.

 

. קבלה לחברות: הראל גורן, ורע כהן )בן זוגה של עירית אולמן( 2ית. . הקמת ועדת חינוך ציבור1בנושאים:  קלפי
  שבת.בבעיות ניתן לפנות לאילה סול. בבקשה לא בבהצלחה. )כולל(.  1.4עד יום שני  29.3תתקיים מהיום, שישי 

 

 אספות, הצעות וקלפיותממנהלת הדיור: 
 15-בדירות הראויות לשיוך ולהן פחות מ שיוך דירות למשפחות חברים הגרותביום שני השבוע קיימנו אסיפה בנושא 

קיים דיון בנושא. חברים המעוניינים ת. הוצגה הצעת ההחלטה והשנות ותק למועד קבלת ההחלטות המשלימות
. אסיפה 1.4ני עד יום ש odedrubin83@gmail.comלהגיש הצעות/הסתייגויות מוזמנים להעבירן בכתב למייל: 

  .4.4תתקיים ביום חמישי לדיון בהצעות ובחירת ההצעה שתועבר לקלפי מול הצעת המינהלת 
אשר לא עלה לדיון  –עקרונות קליטת חברים חדשים שהינם יורשי משפחות חברים שהלכו לעולמם  -הנושא השני 

על ידי שרון מנהלת  יוצג הנושא .1.4באסיפה ביום שני הקרוב באסיפה השבוע עקב הימשכות הסעיף הקודם, יידון 
. הצעות ניתן להעביר 8.4-שתתקיים ב –הקהילה ויתקיים דיון. הצעות/הסתייגויות יידונו רק באסיפה השנייה בנושא 

 052-6121600עודד ל לפנות. בכל שאלה ניתן 4.4עד למייל של עודד 
 .12.4 -באים מתוכננת להתקיים בשני הנוש קלפיהצעות החלטה בשני הנושאים הועברו במייל. 

 

 : בדיקת נתונים ותק
המנהלת פועלת על פי  כידוע סדר הזכויות הוא על פי הוותק. ה.ימנהלת הדיור מנהלת בימים אלה הרשמה לבני

האחריות על בסיס  השגות ביחס לוותק הרשום להם.נן ר שישרבתממפניות של חברים  ותק הידועה לנו.הורשימת 
ואם  . המטרה הכוללת היא שלכל חבר יהיה ותק ידוע,בדיקת הפניותואנו נערכים ל הנהלת הקיבוץ,הנתונים היא של 

ויש להם השגות  ה,יחברים שנרשמים לבניההראשונים בהם נעסוק הם  יש מחלוקת, היא תבורר ותמוצה עד הכרעה.
 נמרוד זיו                 דרך כאמור.את בניית בסיס הנתונים תרכז ורד, והכוונה היא שבתוך שבועיים נצא ל על הוותק.

 

 בדיקת מונה חשמל
כחלק מהשירות הניתן ע"י אשכול הבינוי והתשתיות, אנו ערוכים לביצוע בדיקות של מוני חשמל באופן פיזי ובאופן 

ותוצאות  ,מקוון )דרך המחשב מרחוק(. במקרים בהם מבקשים חברים לבצע בדיקת מונה בגין חשד לחיוב יתר
האשכול. במקרים בהם לא תמצא תקלה, רשאי  ל חשבוןראו על תקלה במונה, תתבצע החלפת מונה עהבדיקה י

מהמונה החדש יצביעו על כך שקריאות המונה הקודמות  יתקבלוהיה והקריאות ש החבר לבקש החלפה של המונה.
אמה עם קריאות המונה תמומן החלפת המונה ע"י האשכול. במידה והקריאות של המונה החדש יראו הת - היו שגויות

  אשכול תשתיות ובינוי                            ₪. 400 אהישן, תמומן ההחלפה ע"י החבר. עלות החלפת מונה לחבר הי
 

 שותפות פריאור :עדכון ממגזר העסקים
תשלם . בתמורה 2020מהדרין לשנה נוספת, עד יוני -השבוע חתמנו על הסכם להארכת ההתקשרות עם פריאור

  ₪. 300,000 -פריאור לנען תוספת של כ
 הכדאיות הכלכלית בהמשך שיתוף הפעולה.בתקופת ההארכה נמשיך לקיים מו"מ עם פריאור לגבי 

 

 סיפורו של העם הארמני: 2000חוג הנוער  טיול
שעברה וסיפורו של העם הארמני בצל האירועים הקודרים בתחילת המאה   יואב אבינאון -"ארמנים בצל הכרמל" 

נס ובכפר הנטוש שיך בוריך ליד עתלית. )הטיול ברחובות העיר( יום אואדי ניסווהקשר שלו לארץ ישראל. בחיפה ב
 בבקשה בווטצאפ או מסרון. 0528454977הרשמה אצל דגנית . 7:00יציאה בשעה  ,15.4שני 

 

 עמותה למען ילדים בתת תזונה בקונגו  מרגש: מפגש
עם אריאל קדם מייסד עמותת אפריקה  20:00ניפגש במועדון בשעה  ,2/4ביום שלישי  שיחולביום המעשים הטובים, 

המפגש הוא לסייע בהצלת ילדים הנמצאים בתת תזונה.  . העמותה פועלת בקונגו ומטרתה העיקרית היא2030
וגמה כי ילדים במצוקה במקום הכואב בעולם ועם איש צעיר המהווה ד למעןהזדמנות להכרות עם עשייה משמעותית 

 מאפשרים הצצה למתרחש בקונגו, ארץ יפיפייה ושסועה. ה בסרטוניםמלווה  . הואאין דבר בעומד בפני החזון
                                                                     חברים שירצו יוכלו בסיום לתרום לעמותה דרך התקציב או בהעברה בנקאית.  .מיועד למבוגרים ולילדים מכיתה ד'

  רעיה בן אברהם, דלית ברנד ועמי רוניס ,נשמח לראותכם                                                                              
 

 מועצה אזורית ב ועדת קהילהמושכים בגזר: 
 תרבות נוער וספורט ורווחה. עולים לדיון נושאים בשני תחומים עיקריים: ת קהילהבמסגרת ועד

 בכל נושא הקשור בתחומים אלו. נוטקין ועמרי וידן-חיה לזר :החברים מוזמנים לפנות לנציגי נען בוועדה
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 מדיניות אחזקת דירות מעבר 
שכונת הכדורגל אנו מבקשים להזכיר את מדיניות נען בנוגע למימון אחזקת הדירה, כפי שאושרה ללקראת המעברים 

כזכור עקב גריעת מקורות הקהילה והפחתת סבסודי קהילה, ביניהם תקציב  .2017בקלפי במסגרת תכנית המשק 
 שינויים במדיניות מתן השירותים.  2017כנית המשק לשנת ורה", אושרו במסגרת ת"אחזקת די

הדייר ישלם דמי שימוש חודשיים לצורך כיסוי עלויות האחזקה כחלף לתקציב  –לקלפי הוגשו שתי חלופות: האחת 
הדייר לפי עלותן. כמופיע  אשר נבחרה, לפיה עבודות אחזקת הדירה ימומנו ע"ח -אחזקת דירה שהתבטל, והשנייה 

 הדייר יממן את עלות אחזקת דירתו לפי מחירון ובאופן הבא:  -בהחלטות 
 "כל דייר בעת מסירת דירתו מחזיר אותה כפי שקיבל )תיקוני צבע ובלאי סביר, כולל בלאי לא סביר שנוצר על ידו(".

ע"י הדייר, במצטבר למשך שנתיים, סכום  במידה וחלופת "דמי השימוש" היתה נבחרת, היה משולם -לצורך השוואה 
באופן נורמטיבי תיקוני בלאי בדירה שמתפנה מסתכמים בדרך כלל  בגין אחזקת דירתו.₪  10,000ממוצע של כ 

כאשר מדובר בתיקונים הנובעים מבעיית תשתית מקור המימון הנו מתוך קרן מיוחדת  בכמה אלפי שקלים בודדים.
 מעלות העבודה. 10%השתתפות עצמית של שהוקמה עבור תשתיות בדיור, ב

השירות באשכול ממשרד ניתן לקבל לאחזקת תשתיות בדיור כפי שאושרו בקלפי את פירוט העבודות הכלולות בקרן 
 .הבינוי והתשתיות או מהמזכירות והרשימה כפי שאושרה בקלפי תישלח במייל למבקשים

ה ייר על פי התנהלות כיום. תחזוקת אלמנטים שבוצעו בבניעבודות שאינן במסגרת הקרן ימשיכו להיות באחריות הדי
 פרטית, תישאר על פי מדיניות תקנון בניה פרטית )באחריות הבונה(.

לפיכך כל עבודה שאיננה כלולה בקרן וכרוכה בתיקוני צבע, בלאי סביר, או בלאי לא סביר שנוצר ע"י הדייר, כאמור, 
ים מהדיירים היוצאים מדירתם לכבד את החלטת הקלפי ולאפשר לענף הנה במימון הדייר היוצא. אנו פונים ומבקש

   שרון אולמן, עודד רובין, איציק ליבמן                 בהצלחה ובהנאה מהבית החדש.  הבינוי לפעול על פי המדיניות.
 

 : ממשאבי אנושלכנסת בחירותיום 
מי שעבד אצל  (וד )פרט למקומות העבודה שאושרויום שבתון שבו אין חובה לעב הוא 9.4-יום הבחירות שיתקיים ב

זכאי לתשלום על יום השבתון )כמו בחג(, ויום זה לא ינוכה  ימים רצופים לפני יום הבחירות 14המעסיק לפחות 
 .ממכסת ימי החופשה של העובד/ת. בברכת בחירות טובות

 

NAAN POKER TOUR :מספר המקומות ל. בחדר האוכ .54לזכרו של אילן חכלילי ייערך בשבת  טורניר הפוקר

  052-3578103בווטסאפ  תם נרקיס אצל הרשמהבאירוע המרגש.  רשם בהקדם ולהבטיח מקומכםימומלץ לה .מוגבל
 

 9:00-מ 6.4הגיוס יתקיים בשבת ולהתייצב בכיף. הזמן להפשיל שרוולים  וזההאביב כבר כאן : גיוס קהילתי בבוסתן
  .בפעילות קהילתית חיובית ובונה להשתתףוניתן עבודה! כולם מוזמנים  ביחד נבנה, ננקה, נטפח. 11:30עד 

 

יש לכם עץ מנגו? בוודאי תשמחו לדעת שיש פתרון לפייחת ולכנימות! ענף הנוי מציע טיפול  :מטפלים לכם במנגו
 .אייל מצליחלח לעץ. לפנות ליגאל דן או "ש 80לעצי מנגו בעלות של 

הירוק החדש: אחרי עבודה מפרכת שכללה חידוש של כל תשתית ההשקיה והכנת השטח, פרסנו אתמול את הדשא 
בשלושת השבועות הקרובים.ליו לא לדרוך ע מכולםאנו מבקשים כדי שהוא יצליח להיקלט החדש בחזית חדר האוכל!   

 

  , ובינתיים נברך את הגשם.לשבת שמשית עקב התחזית הגשומה התנדח :יקלית בבוסתןזמוהשבת ה
 

 אחרי פורים תודות של 

כשהתחפושות כבר אוחסנו עמוק בארון ורק התמונות הן עדות אילמת ויפה , מסיבת פוריםרגע אחרי  מהתרבות:
הכוח  - ובראשם אורן ברנד ,לנשף שהיה, מבקשת לומר תודה לצוות האש שעמל על המסיבה הכי טובה בסביבה

רוע וננסה למצוא יקיים פגישת סיכום עם צוות האבימים הקרובים נ החיובי המוביל והמניע של הנשף. היה מושלם.
 רעיה                                                       פתרון לביקוש הרב של אורחים מבחוץ שהולך ועולה משנה לשנה.

 

ללירון לכל הסבים והסבתות שאפו איתנו אזני המן, לגבי אולמן שכתבה במיוחד עבורנו הצגונת מקורית,  מהגיל הרך:
פרידברג שהפיקה, להורים שנכנסו לתפקיד ללא היסוס והיו לרגע ילדים, לנדב גוטרמן על ההגברה, לבני החטיבה על 

העבודה הנמרצת, לנשות צוות הגיל הרך שהגו את רעיון משלוחי המנות הקהילתיים להם יצרנו מארזים, ובמיוחד 
 חמוטל ודורית          !תודה רבה - הילתית עליזה ומרוממתלכל מי שהגיע לשמוח איתנו, הורים וילדים על תחושה ק

 

חודשים של הכנות לקראת הנשף הגדול חיברו אליהם לא מעט אנשים יקרים שעזרו לנו  :מערכת החינוך החברתימ

האימהות המוכשרות והבלתי  -לכוריאוגרפים המתנדבים, שעמלו רבות  :. רוצים להגיד תודה גדולהבדרכנו הארוכה

; איש הצוות רב הכישורים שלנו אלון ניקסון ;רומי גלילי, ליאת הרץ, לירון לבינגר ואורלי מדאר הלוי זליגמן - נלאות

רון אלוני, מיקה אלון, אוריה גרי ודניאל  - מהחטיבה הבוגרת דריה שרון, ומהחטיבה הצעירה - חברי/ות הנעורים

 ,תאורהההגברה ועל הלליאור שני וצוות אלגרו  ,ילותלשי קופיט האחת והיחידה, שעמלה על המצגות ימים ול שרון.

ההורים והסבים, הקהל הנפלא והמרגש  ,לכל הילדים - ותודה אחרונה הרימו את האווירה.שהמקצועיות וההשקעה 

 צוות הדלית בשם כל             .הפידבקים המדהימים והמחזקיםעל שלנו. תודה על נוכחותכם, על מחיאות הכפיים, ו
 

  .בכניסה בסל הכחול הניחומכובסים בשקית עם שם ומספר ופריטים אנא החזירו : מחזירים תחפושות
  מזומן./תקציבב . תשלוםברחבת הפאב 10:30-14:00בין השעות  5.4בשישי  :יריד ספרים לקראת פסח

 

 . 875מ"מ. מתחילת העונה  86מ"מ. מתחילת החודש  17ירדו  עד חמישי() השבוע אחחח איזה חורף משובח:
 

זיז את לה ,יאללהאז . מזיז לובאמת זה לא את הזמן.  שעצרתלא אומר את השעון, שהזזת זה "להשראה: שורה 
 (השען עידן)  "המחוג עם שתעשעתלא את היד שמ כן? ,את התחתעצמך. 


