מס'  .3795יום שישי ח כסלו6.12.2019 ,

שבת שלום
קולולולו מזל טוב!
לטלי ואיתמר אהרונסון ,לאירית ואודי ולכל המשפחה ,להולדת הבת והנכדה

תוצאות קלפי :הנהלת קהילה וועד ההנהלה

 .1לתפקיד נציגי ציבור בהנהלת הקהילה נבחרו :רותם אוקו רחמוט ,אורן ברנד ,רון גלילי,
מתן אגמון ,יולי שביט.
 .2לתפקיד חברים בוועד ההנהלה נבחרו :אורי פרידברג ,סמדר שגב ,איתמר אהרונסון,
אליהו רם ,איל גלס ,אוהד שחם ,אסף גודו ,סמדר שביט ,אסף גינדין ,משה שיפמן ,עמרי
וידן ,מיטל מרקס.
מספר מצביעים .465 :תודה לכל המועמדים המצוינים ובהצלחה לנבחרים החדשים.
שיוך דירות :ממשיכים לאסיפה
ביום שלישי  10.12בשעה  20:00תתקיים אסיפה.
על סדר היום :חוזה שיוך דירות בין הקיבוץ לחבריו.
אתמול נשלחה במייל הצעת ההחלטה המעודכנת של מנהלת הדיור והשיוך ,לאחר שהוטמעו
בה הצעות חברים" :עקרונות הסכם העברת זכויות מהקיבוץ לחבר (שיוך חוזי) ,עקרונות
השכרה ומכר דירה והסמכת מנהלת הדיור לכתיבת נהלים והפעלתם בהתאם".
חלופות להצעת החלטה זו ניתן להגיש עד יום א'  8.12בבוקר ,לדוא"ל,minhelet@naan.co.il :
כדי שנוכל לפרסמן לציבור לפני האסיפה.
המבקשים להגיש הצעה נגדית מתבקשים להעביר הצעה כוללת .כלומר ,גם אם החבר המציע
מבקש לשנות סעיף אחד בלבד ,עליו להציעו במסגרת ההצעה הכוללת.
באסיפה יוצגו הצעת המינהלת והצעות נוספות שיוגשו מראש ,ותיבחר ההצעה הנגדית שתעמוד
לבחירה בקלפי מול הצעת המינהלת .קלפי מתוכננת להתקיים ב.20.12-
מנהלת הדיור והשיוך
מוזמנים לפנות בכל שאלה לעודד .מחכים לכם באסיפה,
לקראת בחירות לראשות התנועה הקיבוצית :מפגש עם ניר מאיר
ביום שני  9.12בשעה  20.00במועדון יתקיים מפגש עם ניר מאיר – מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
בואו לשמוע ולשאול על הנושאים הבוערים לקיבוצים :המאבק על הקרקעות ,בנייה ,חינוך,
קליטה ועוד וכן עם הפנים קדימה  -תוכנית  2030של התנועה .זה חשוב ומשפיע על חיינו.
מהתרבות :מה בקרוב
• ערב יהודה אורן  -ערב של מורשת מוזיקלית וחיבור בין-דורי – יום שישי  13.12בשעה
 21:00במועדון – מציינים עשרים שנה לפטירתו.
• טקס חנוכה – יתקיים ביום ראשון  22.12בשעה  17:00ואחריו יצירון ותערוכת ספרים.
האישה ששרדה את האלמן הסדרתי :הרצאה מרתקת
איך זה לחיות לצד רוצח ולא לדעת את זה? מה הביא את אשתו לשעבר של הרוצח שמעון קופר
להתלונן במשטרה? ומה המסר החשוב ביותר שתוכלו לקחת מהרצאה זו?
ביום ראשון  15.12בשעה  20:30תגיע אלינו שרונה בן אור עם סיפור חייה יוצא הדופן
מילדותה להורים ניצולי שואה בתפקוד רגשי נמוך ,דרך שלוש מערכות נישואין הרסניות ועד
לחשיפתה בתוכנית "עובדה" שהיוותה עבורה טריגר לצאת למסע בעקבות הקול הפנימי וצו הלב
האמיץ שהביאו להרשעתו של בן זוגה לשעבר .יהיה מרתק .שריינו יומן ₪ 30 .לכיסוי עלויות.

טיול חנוכה קהילתי :בעקבות המכבים
בשבת  21.12נצא לטיול בפארק אילון (פארק קנדה) בעקבות המכבים.
מסלול הליכה נוח המשלב תצפית על הנוף וסיפורים היסטוריים על קרבות המכבים שהתרחשו
ממש באזור זה .יציאה מנען בשעה  ,9:00חזרה משוערת .14:00
זמן הליכה כשעתיים .המסלול מתאים לילדים מגיל הגן ומעלה .ילדים קטנים יותר  -לשיקול דעת
ההורים .בסיום המסלול ,כמיטב המסורת ,ארוחת צהריים משותפת .והפעם גם סופגניות ,קפה
והפעלות חנוכה לילדים .תזכורת ירוקה וחשובה :הטיול ללא כלים חד-פעמיים!
עלות 25 :שקל למשתתף (בכל גיל) .הרשמה עד  ,14.12לאחר מכן על בסיס מקום פנוי.
ביטולי הזמנות לאחר  - 14.12יחויבו בתשלום מלא .להרשמה אפשר לשלוח הודעה לרמי מור
או להתקשר.052-3578027 :
מחכים לכם ,צוות טיולים נען
במקרה של מזג אוויר גשום יידחה הטיול ל.28.12-
לפנסיונרים :מה עושים עם המכתבים מחברת מגדל
לכל הפנסיונרים שקיבלו לאחרונה בקשה מחברת הביטוח מגדל למילוי טופס – 101
הנושא בבדיקה ועדיין אין לנו הנחיות ממס הכנסה כיצד לטפל בחברי קיבוצים .אנא המתינו
תודה על הסבלנות ,מחלקת כספים
לעדכון .ברגע שנדע נפרסם.
פה גדול :חדשות ממרפאת שיניים
• רופאת שיניים לילדים נטע אדרת החלה לעבוד .ילדי נען יקבלו זימון לביקורת .אם ילדכם
זקוק לטיפול לפני כן  -אנא צרו איתנו קשר בטלפון 08-9442844
• בשעה טובה ,הכנסנו מערכת הודעות תזכורת לתורים לרופאי השיניים ולשיננית.
עד ה 31.12 -נמשיך במקביל גם לחלק פתקים לתאי הדואר ,והחל מינואר נעבוד עם
מערכת ההודעות הטלפוניות בלבד.
חברים המחליפים מספר או בני נוער שרוצים לקבל הודעות ישירות אליהם ולא להוריהם -
קרן סוקולובסקי
אנא שלחו את המספר המעודכן למיילShinaim@naan.org.il :
פרויקט חברתי :מכירת יד שנייה עבור מלגות לנשים מעוטות יכולת
גם השנה נשתף פעולה עם מועדון הסורופטימיסט רחובות – הפועל למען קידום נשים בחברה
ומעניק מלגות לימודים לנשים מרקע סוציו אקונומי נמוך .כספי המלגות מגוייסים על ידי מכירות
יד שנייה של צעיפים ,תיקים ותכשיטים .אירוע המכירה בנען יתקיים בשבת .11.1.2020
זה הזמן לאסוף מהארונות שלכן תיקים ,צעיפים ותכשיטים שאתן מוכנות לתרום ,ולהניח בשקית
במרפסת של רותי כוכבא .תודה מראש!
סביבה זו אהבה :תזכורות ירוקות
• מתלבטים איפה למחזר? באפליקציה הקהילתית ריכזנו מידע מקיף בנושא מיחזור בנען,
ובלחיצת כפתור מהטלפון הנייד תוכלו למצוא את הפח המתאים לכל מוצר שאתם מתלבטים
לגביו (תפריט ראשי > שימושון > הפרדת פסולת) .נסו ותיהנו!
• קריאה אחרונה למתנדב או מתנדבת שייקחו אחריות על קומפוסטר שכונתי בשכונת
ראשונים (ליד שחר אברמסון) .בעניין? מוזמנים ליצור קשר עם רמי מור .אם לא יימצא
מתנדב ,הקומפוסטר יפונה בשבוע הבא.
• אנו מזכירים שנען קיבלה מהמועצה מתקן ייעודי לאיסוף פסולת אלקטרונית .המתקן ממוקם
ליד הסטודיו של יאיר שביט ויורם נדר .ניתן להשליך בו מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ישנים ,יש
תודה מהוועדה הירוקה
להכניס את המכשירים לתוך המתקן ולא להניח לידו.

שורה להשראה:
"כשאנחנו מתבגרים אנחנו לא משתנים .רק מה ,הדרכים נעשות ארוכות יותר וקשות יותר,
החפצים נעשים כבדים יותר ,האותיות נעשות קטנות יותר ,משום מה מדברים אלינו בלחש
במקום בקול רם ,וחפצים ששמים במקום אחד עוברים לבד למקום אחר .אנחנו לא משתנים"
(עמוס שביט)

