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 תרבות  אסיף של  ועוד:  סוכות 

, גת  עם רותם רחמוט, לירון ועוזא גרי , 17:30בשעה  שישי, ערב סוכות,היום,  - קבלת חג  •
 אליכם לפני. קישור יישלח  . 900ואמיר רם. ניפגש בזום ובערוץ   פוקס

נאתגר   (,לא נצליח לציין השנהשלצערנו ) יום הילד ל במחווה  - " בחזרה לילדות אתגר "  •

במהלך חול המועד נפרסם תמונות ילדות  . חידון "בחזרה לילדות" לכם את הראש עם 

שלכם יהיו   רוצים שהפנים. צילוםהילד שב את זהותו של  שלחתם ונראה מי יגלהש

או    tarbut@naan.co.ilגיל ל עוד היום  אחרונות תמונות  בפנים? אפשר להזדרז ולשלוח 

 . 054-5612206 וואטסאפל

ליצירת   וןניתן עדיין לקבל קרטרציתם אבל שכחתם?   - תערוכת געגועים קהילתית  •
:  לפרטים . 10.10התערוכה תיפתח בשבת . 6.10 עד  הה"געגוע" ולהגיש את העבוד 

      052-3371067דורית קופיט 
    בזום היישר מהמאפייה.    לברט( יעם גילי טנא )ג'  6.10שלישי יום  – סדנת אפייה •

מה, מי, ומתי? קצת סבלנות   .9.10ישודר בלייב ביום שישי   - הערב המרכזי - חג נען  •
 ותדעו הכול. 

   . נפרסם בהמשך -הצלחות לבהתאם ליכולות ו -שעל הפרק וכניות נוספות ת •

 תרבות נען    שיהיה לנו חג שמח!
 
 

 יו"ר נען  חדש: מכרז
ייעוד התפקיד: אחריות להתנהלות הכוללת של נען ותאגידיה;    השבוע התפרסם מכרז ליו"ר נען.

המכרז   .60% היקף המשרה: התווית אסטרטגיה כוללת, מיטבית וארוכת טווח לקיבוץ ולחבריו. 
 .  24.10.2020 ייסגר בתאריך

   –לציין בכותרת ו  dorit@naan.co.il :מייל ל רות חיים לשלוח קו  יש הגשת מועמדות ל
 . הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר נען

 מרכזת המכרז.   052-2317980 שגב שכטר דוריתללפרטים נוספים ניתן לפנות 
  בהצלחה. לקבלו.דורית או למזכירות לניתן לפנות ו . נמצא באתר נען א המכרז המל

 
 
 

 

 שיוך: איחוד דירות בקומותיים 
הוצגה   לערב שיתוף ציבור בנושא איחוד דירות בקומותיים. 900ובערוץ   אתמול נפגשנו בזום

וקישור לצפייה   , הצעת ההחלטהמצגת הנהלה. מטעם מנהלת הדיור וועד הההצעת החלטה 
 .  היום  ו ערב נשלחהקלטת הב

אנו נזמין את  . 8.10עד   בכתב  הסתייגויות מתבקשים להעבירןחברים המעוניינים להגיש 
   תודה למשתתפים וחג שמח. . 19.10-בנושא תתקיים באסיפה המגישים לפגישה. 

 וועד ההנהלה  מנהלת הדיור                                                                                       
 

 האפליקציה המקומית: העברת המושכות 
הניהול השוטף של אתר נען, האפליקציה היישובית ולוח השנה הקהילתי עוברים באופן מלא  

ת  לידיה המסורות של מיה קסטרו. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לאייל מצליח שהטמיע א
האפליקציה   אוהמערכת בקיבוץ בנחישות ובסבלנות. מעתה כל פנייה או שאלה בנושא האתר 

   היישובית )טלגרם( או לוח השנה הקהילתי יש להעביר למיה. 
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 ביטוח בריאות: הארכה של חודש 

–חברי וילדי נען   –להאריך את תוקף ביטוח הבריאות שלנו  יחד עם חברת מנורה החלטנו
   .31.10.2020בחודש נוסף ובתנאים זהים עד 

לקראת תחילת הסכם הביטוח החדש וכפי שפרסמנו, אנו משלימים בימים הקרובים את רשימת  
שמות המבוטחים שתועבר לחברת הביטוח. האחריות להעברת הפרטים האישיים היא שלכם.  

.  id@naan.co.ilתעודת זהות כולל הספח למייל: אז אנא, מי ששכח לטפל בזה: יש לשלוח צילום 
 פנסיונרים משוחררים ממטלה זו. 

 ביטוח בריאות  –אהובה פוקס 
 
 
 

 
 
 

 )שר"פ(  שירות רפואי פרטי למנויים בריאות:  
אנחנו שמחים לשתף אתכם שהרחבנו את סל השירותים של מוקד השר"פ לטובת החברים  

 .המנויים
בו   בארץ מכל מקום  שירות , יוםכבנוסף לשירותים הניתנים  ,סל השירותים החדש יאפשר לקבל

טר"ם ללא   הפניה למרפאות , ללא עלות  קבלת מרשמים לרשת סופרפארם , נמצא החבר בארץ 
וביקור בית של רופא/צוות רפואי בעלות   ₪ בלבד  35מרפאות לילה בהשתתפות של /עלות

 .₪  35סמלית של 
 .סל השירותים המלא מופיע באתר נען קובץ ובו פירוט

₪   15  במקום₪ ) 18 -למנוי תעלה החל מאוקטובר לעקב הרחבת הסל, העלות החודשית 
 .באופן אוטומטיהמנוי שר"פ ממשיך ה למנויי .ללא עלות  18(. ילדים עד גיל כיום

  מזכירת האשכולשילחו מייל ליעל,  ,חדשים  או להצטרף כמנויים  מנוי מעוניינים לבטל   אם אתם 
co.ilbrevaha@naan.  ,טלפון ואיש   מספרי זהות, עם הפרטים הבאים: שמות מלאים, תאריכי לידה

 . ירוםחקשר למצב  
, ההמלצה ולי במקרה של צורך רפואי כגון התייעצות עם רופא, קבלת מרשם וכלתשומת ליבכם: 

 .להתייעץ עם רופא אונליין של הקופה  שהיא סגורה למרפאה, ובשעות קודם כל היא לפנות 
ומיועד בעיקר למקרים בו נדרשת היענות מיידית,   מוקד השר"פ פועל בשעות שהמרפאה סגורה 

 .במקרי חירום  אוהתייעצות דחופה 
 

צ  "אחה. 12:00-8:00פתוחה בין השעות   מרפאהה 4-8.10בתאריכים   ה:חול המועד במרפא
 . בדיקות דם לא יבוצעו סגור. 

אפשר לקבל מגוון שירותים דרך אפליקציית כללית או להתייעץ  מה עושים כשהמרפאה סגורה?  
 *. 2700קד כללית עם רופא/אחות דרך מו 

 דפנה גונר, לכולם חג שמח ובריאות                                                                                 
 
 

 אוכל חם עד הבית המשלוחים:   רחיב את שירותחדר האוכל מ
לא  ממש במשלוח הביתה, להשתמש בשירותי המשלוחים שלנו. מזמינים את כל מי שחפץ 

   ! להנות מהשירותצריכים להיות בבידוד בשביל 
 .  052-5792149  טלפון החדש:לבהודעה  12:30-11:00 בשעות מתקבלות הזמנות

 בתיאבון! התפריט היומי מפורסם בכל בוקר בטלגרם. 
 
 

 דוד גרוסמן להשראה: 
מאמר פוליטי, אני חושב על האיש הזה שעמד    כל פעם שאני הולך להפגנה או צריך לכתוב "

 .שנים והפגין נגד מלחמת וייטנאם מול הבית הלבן
 .שנים, כל יום שישי. עמד שם את השעתיים שלו, עם שלט כזה

בסוף ניגש אליו איזה עיתונאי ושאל אותו במין גיחוך, 'תגיד לי, אדוני, אתה באמת חושב שתוכל  
 '. לא, אני רק מוודא שהעולם לא ישנה אותילשנות את העולם?' והוא אמר, '

 ". לפעמים, זה המקסימום שאפשר לייחל לו במצב כל כך מעוות כמו המצב שלנו
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