
 

 

     

 
 

 21.2.2020  ,טבש  כו  שישייום    .3806 מס'                                                                            

  שלום שבת
 

 מזל טוב קולולולו 
  –דמיר וקובי סהר, לבילי, לשושי ויסה ולמשפחות ליעל 

   הבן והנכדלהולדת 
 

   אסיפה 
   :  להצבעה בקלפי ת המועמדים לחברות( אושרה העבר16.2שהתקיימה השבוע )אסיפה ב

 .  ל תום שרון(אלה שרון )בת הזוג שו נדב גלס )בן זוגה של רוני שגב( 
  25.2ביום שלישי באסיפה ן בנושא יהיה . המשך דיו 2020לשנת  המשקתוכנית בנוסף הוצגה 

 . 20:30 בשעה 
 

 המטמון הקדמון 
)בת זוגו של תומר נדב( על  ליאת נדב זיו לחברתנו הארכאולוגית ברכות חמות 

 .  נהביב ניהלהש של רשות העתיקות שנה בחפירות 1200גילוי מטבעות זהב מלפני 
  9-ה ף מתוארך לתחילתה של תקופת החליפות העבאסית במאההמטמון שנחש
 ! המקצועית  דרכך בהמשךהפתעות הטובות ובהצלחה לחיי ה לספירה.

 
 ""מי ששר –לית יקזשחרית מו

.  לית עם ילדי "מקהללי" לקראת כנס המקהלות השנתייקזשחרית מו  תתקיים  29.2בשבת 
,  ועם שירים שיועדו  70י שחגג לא מזמן בשחרית למלחין מתי כספ השנה נקדיש את השירים 

 .לכל המקהלות המשתתפות בכנס 
 .י וילדי נען ליהנות משבת שירה לחוד וביחד אנו מזמינים את משפחות מקהללי, חבר

 ניר-ילדי מקהללי וללי אורן ,  מחכים לכם בשיר                                . במועדון  11:30בשעה 
 

 שירים יפים ערב של :  רוסי רומן 
 "כי השירים העבריים הכי יפים הם השירים הרוסיים" אמר רפול. 

סולנים,   :כנית ובת מתחילים.  21.30נפגשים לקפה ועוגה,  21.00-ב. במועדון  20.3ליל שבת 
 סוי הוצאות ₪ לכי  40  –העלות  הרכבים והרבה שירה בציבור. 

 צוות הערב: שאולי ברעם, מיתי זליגמן, ישראל עלוה, מנו ושרהלה חן . מוזמנים בשמחה
 

   מתגייסים לבוסתן ומתחממים לפורים : מהתרבות
 !מתאים לכל המשפחה , קליל וחווייתי גיוס  האביב קורא לכם:כי   –  בבוסתן גיוס קהילתי 

בבוסתן. בואו עם כפפות ובקבוק שתייה או כוס    16:00-, החל מ27.2 הקרוב חמישי נפגשים ב
      . תה מפנק עלינו . פעמית מהבית-רב

לבחירת   צמודההתחרות ה אין באמת זוכים...  בבחירות גם אצלינו לפעמים  : יש נושא – ם פורי
באופן מפתיע ביותר את  אשר דחקו  , הסתיימה בתיקו בין הניינטיז לג'ונגל יבהנושא המס

)בכל   של נען גיל ל  תן כבוד , ניהשנהשהחלטנו אבל צריך להכריע, ו .13-שישי ה יום האימה של 
יז שיכבוש את חדר האוכל ממש  ת הניינטקבלו אאז  ?(90צא לנו עוד פעם לחגוג זאת, מתי י

 אתם מחופשים.  13.3. זהו אין תירוצים, (מבטיחים - )נושא הג'ונגל יישאר לשנה הבאה בקרוב
 

       שעות פתיחה  : מחסן תחפושות
 ,  17:30-16:00 – 2.3שני , 17:30-15:30 –  26.2רביעי ,  17:30-15:30 – 24.2יום שני 

 15:00-14:00 -13.3שישי , 17:30-16:00 – 9.3שני , 15:00-14:00 –  6.3שישי 
 
 



 
 זהו יום הבוחר : רות לכנסתבחי

 .  22:00-ל 7:00השעות . הקלפי בנען תוצב במועדון בין לכנסתיום בחירות  2.3ביום שני 
 יש להגיע עם תעודת זהות. בואו להשפיע. 

 
   : כל הקודם זוכה נת עזרה ראשונהדס
ללא   . ההשתתפותתתקיים סדנת עזרה ראשונה בנען אחר הצהריים בשעות  4.3 ום רביעי בי

 . שעות 4משך הסדנה  .. מספר המקומות מוגבל אך ברישום מראש בלבד תשלום 
 aan.co.ilbrevaha@nאו במייל  5792127-052להרשמה: יעל 

 
 שינוי היתר הפליטה  מפעל נשר: 

בימים אלה דן המשרד להגנת הסביבה בבקשתו של מפעל נשר לשנות את היתרי הפליטה  
וד  בע הקיימים עבורו. פירוש הדבר שכמות החומרים המסוכנים הנפלטים לאוויר תגדל. 

י הסברה ושיתוף  שבועיים יתקיים שימוע ציבורי בנושא. לקראת השימוע, יתקיימו שלושה מפגש
ככל שיהיו   ר שאנחנו נושמים! מדובר באווי  –ציבור בנושא. עשו מאמץ להגיע לאחד מהמפגשים 

 יותר תושבים מהאזור שמעורבים ומעורים בנושא כך נוכל להשפיע על המהלך.  
   ה לציבור ומיקומיהם:מועדי מפגשי ההסבר

 במתחם הצהרון במשמר דוד  20:00בשעה  23.2יום א',  
 בבניין המועצה בבית חשמונאי  18:00בשעה  25.2יום ג, 

 בבית העם בסתריה 20:00, בשעה 26.2יום ד', 
נא לפנות לאייל מצליח,   –מי שמגיע לאחד המפגשים עם רכב ויכול לקחת איתו אנשים נוספים  

 ן עם טרמפים. כדי שנוכל להתארג
 

   השלמת תביעות במידת הצורךביטוח בריאות:  
מצויים כמובן במו"מ  ו חודש מאי ואנמנורה מסתיים בת חברנען מול  ת הנוכחי שלהבריאוביטוח 

ניתוחים, אבחונים  על המעוניינים להגיש תביעות לביטוח שחברים  –זה אומר? מה  להמשכו. 
 לפני סוף תקופת הביטוח.  שלימו יפול כדי להת הטלזרז אמומלץ  –רפואיים וייעוצים  

   .050-7689781 אפשר לפנות לאהובהבכל שאלה  
         אקבל אתכם בשמחה.                                                       , ומראשכדאי לתאם ראשון, שלישי ורביעי.   -ימי קבלת הקהל במשרד 

 וקסאהובה פ                                                                                                           
 

 ספר טלפונים פנימי: באפליקציה היישובית  
דרך האפליקציה היישובית. הסיבה  לאחרונה קיבלנו תלונות על כך שלא ניתן לחייג לחברים 

  רכת. לכך היא שחברים רבים בחרו לא להציג את הטלפון שלהם במע
אינם חשופים  המוצגים במערכת זמינים אך ורק לחברי נען, ו חשוב להסביר: מספרי הטלפון

לכן נבקש מכל מי שאין לו איזה עניין עקרוני בנושא, לשנות את ההגדרות  . אף אחד אחרל
 בחזרה כך שמספר הטלפון שלו יוצג במערכת.  

"הגדרות  כפתור "הגדרות", לאחר מכן על   לוחצים באפליקציה על איך עושים את זה? 
 על כפתור "שם ומספר טלפון נייד". פרטיות", ואז 

לחלופין, אפשר לשלוח לאייל מצליח הודעה שאתם מאשרים הוספת הטלפון שלכם לדף  
 עבורכם.  יעשה זאת  הואהקשר, ו

של ספר הטלפונים   ותועוד מהדורשל עוד דפסה הכך נוכל להימנע מנודה על שיתוף הפעולה, 
 של פעם. 

 

 . מ"מ 570מתחילת העונה , מ"מ  15 ירדו השבוע  גשם: כמה 
 

   .הישמר והיזהר כאשר אתה מעלעל בספר העוסק בנושאי בריאות "   ראה:שורה להש
 מרק טווין                                                                  "אתה עלול למות משגיאת דפוס 
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