
 
 

    
 
 
 

 

                                                                                                             
 9.202025., תשרי  ז ישיש יום. 7338' מס                                                                                                           

  שבת שלום
 

 הילה ומה שביניהן, קקורונה :מפגש זום
נושאי בריאות, רווחה על , לשמוע ולשאול 20:30בשעה  30.9יום רביעי ב וזמנים למפגש קהילתימ
. אהובה פוקסו רעיה בן אברהם, דפנה גונר, לימור אלי יהודאיגלי וייס, : משתתפות בנען.שלנו  תנהלותההו

 .4204788-052 לקראת המפגש לדפנה בווטסאפשאלות  אפשר לשלוח
 

 

 איחוד דירות בקומותיים ערב שיתוף ציבור:
בנושא איחוד דירות ציבור לערב שיתוף  900בזום ובערוץ פגש ני ,20:00בשעה , 1.10 ,ביום חמישי הקרוב

 . בנושא לשינוי החלטה בערב תוצג הצעת מנהלת הדיור וועד ההנהלהם. בקומותיי
. גישיםולמפגשים עם המ להגשת התייחסויות והסתייגויות מוגדר ההצעה תישלח לאחר הערב ויהיה זמן

 טובת מיבהמשך להערב יוקלט וישודר טובר. אסיפה תתקיים במהלך אוקלוחות זמנים יוצגו בערב. 
 הלך השידור. לקראת הערב נשלח פרטים ומספר טלפון להעברת שאלות במשפספס. 

 מצפים לכם שותפים ומעורבים.
 

 חתימות הבאהדחיית יום על הסכמי שיוך: חתימות 
שמו . חברים שנר29.10תאריך ל 12.10-לדחות את יום החתימות שתוכנן ללנוכח המצב המאתגר החלטנו 

 .let@naan.co.ilminhe : במיילאלינו מוזמנים לפנות  להירשם , ואחרים שמעונייניםלשינוי לבשימו  –

 מנהלת הדיור                                                                     ��גם על ההסכמים, גמר חתימה טובה
 

 מהבריכהסוגרים את העונה: נפרדים 
 ,ולא לרוקן את הבריכה אישור הפעלה, לייחל ללצערנו, למרות הכוונות והרצון למשוך זמן

יימשך כבר )במקרה הטוב( למשך שבועיים  היוםהסגר הכללי שנכנס לתוקף  .נדרשנו לקבל החלטה מיידית
 .ולפיכך החלטנו לסגור את הבריכה לעונה זו ולרוקן את המים - מועד סיום העונה הקבוע -אוקטובר  לתוך

 .כרוך בעלויות כספיות, שאינן זניחות בעת הזובמשך מספר שבועות  הבריכה עם מים של שימור מהלך
למים הצוננים והמרגיעים דווקא בימים טרופים  של השחיינים והרוחצים אנו מודעים לאכזבה, ולגעגועים

                            .שהעונה הבאה תהיה שמחה, מלאה ורגועה מאוד ומקווים ,ומטורפים אלו
 רעיה וחברי הנהלת הקהילה                                                                                                      

 

 מעבירים פרטים אישייםטוח בריאות חדש לנען: בי 
אנו משלימים את אלו בימים  יתחיל הסכם ביטוח הבריאות החדש לכל חברי וילדי נען.אוקטובר חודש ב

 סגירת תנאי ההסכם מול חברת הביטוח.
חשוב שנהיה בטוחים שרשימת המבוטחים שבידינו, אשר תועבר לחברת  ,(מאוד)לקראת המועד הקרוב 

 קת וכוללת את כל חברי וילדי נען, עם מספרי זהות נכונים.הביטוח, מלאה ומדוי
 אבל קלה וזריזה:  –כאן אתם נכנסים לתמונה, ונדרשים לפעולה חשובה ודחופה 

  .27/9יום א' עד  id@naan.co.il  :למייל כולל הספחעל כל חבר וחברה לשלוח צילום ת.ז 

 ודאו שכל ילדיכם רשומים בספח שאתם מעבירים. –הורים  •

 אתם משוחררים ממטלה זו! –דור שני  –פנסיונרים  •

 גם הם להעביר. אנא מסרו להם.נדרשים  – ןשאינם גרים בנע"חופשה מיוחדת" מעמד בחברים  •
 

 שיתוף פעולה מהיר ויעיל ימנע טעויות. אנחנו לא רוצים שאף אחד יישאר מחוץ לביטוח. 
לא נוכל להבטיח  העתק תעודת זהותללא  אישית.חשוב להבהיר שהאחריות להעברת פרטים היא 

  אשת קשר ביטוח בריאות - אהובה פוקס       .               תודה ושיהיה לנו בהצלחה שתיכללו בהסכם.
 

 

 כיפוריום חדר האוכל בערב ענף המזון: 
  לקניית אוכל הביתה. 13:00-11:00פתוח בין השעות  ר האוכלערב כיפור, חד, 27.9ביום ראשון 

)לא לשכוח שם, מספר  050-7689781 ווטסאפ לאהובהב 12:00עד הזמנות  :לשירותכםמשלוחים מערך 
 תקציב ושכונה(. בתיאבון ולבריאות.
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    אופטימיות חובהקורונה:  צח"י 
 בריאים. ומקווים שגם הם עוד רגע ,מאומתים 11 בנעןנכון להיום ! מחלימים 7נתונים משמחים: נתחיל עם 

 מאוד. דדעומוזה  –במספר המבודדים  ירידה לראשונה מבודדים היומי שלנו הראה הבוקרדוח ה
ומקווים שאתם  לכל מי שנמצא בבידוד, מנסה לתת מענה מקסימיםהקהילה, באמצעות צח"י ומתנדבים 

  או מתביישים או אלוהים יודע מה. נעזרים ולא מהססים
בתקופת הבידוד. בקיבוץ התנהלות סביב של חברים  ערים לתחושותאנו יחד עם תחושת הסולידריות 

אכיפת  אנו לא לוקחים על עצמנו אתחשוב לנו להדגיש:  אז קודם כל. לפעול ולהזכיר בקשות מגיעות אלינו
, מעבר לזה שהפרת בידוד מודעיםשנהיה כולנו רגישים ואבל חשוב  .ולא פונים לחברים המדינה הנחיות

  .בפנים את זה ישירותגם אם הם לא אומרים  אחרים המדאיג עבירה פלילית, שהיא
 

 :רתונועדו למנוע הדבקה, או במילים יפות: לקטוע את השרשהנחיות הבידוד הן פשוטות אך חשובות 

 .ותדאגו להיות שם לבד הפרטיחייבים להתאוורר? צאו לדשא תישארו בבית.  –אתם בבידוד  •
  . עוד קצת ואם משוחררים גם אליו.לתחום בימי הבידוד נשאר מחוץ מרחב הציבוריה  

. מפריע לכם שהשכן שלכם מפר בידוד? דברו ואפילו הרב"ש לא בסיפוראין לנו שוטרים ופקחים  •
 . אבל בנחמדות, בואו בטוב תסבירו, ,איתו

חייב  -ועד להשלמת הבירור מרגע קבלת ההפניה  -אדם המקבל הפניה לעשות בדיקת קורונה כל  •
 .לשהות בבידוד

לבידוד עקב חשיפתו לחולה מאומת חייב להשלים את תקופת הבידוד שנקבעה לו גם אם  מי שנכנס •
 .שליליתמשמחת ותוצאת הבדיקה שלו 

ננקוט  –ואפילו יש ספק בדבר הצורך להיכנס לבידוד  -ששהינו במחיצת חולה מאומת  אם התברר •
 .ניכנס "לבידוד מניעתי" עד שנקבל הבהרותמשנה זהירות ו

 

 יות, שלוקחים אחרהגיבורים וגם של הילדים מעריכים את המאמצים האדירים של כל אחד ואחת ממכם
 . אנחנו אופטימיים וחזקים. זוכרים נכון?אישית וקהילתית

 צח"י נען                                            כאן בשבילכם.אנחנו  –שבת נעימה ואם צריכים משהו שתהיה 
 
 

 טובעים בחרא: אוספים את מה שהכלבים עושים
אינם מבודדים וממשיכים לעשות צרכים. מגיעות אלינו שוב פניות רבות  (למזלם)הכלבים  התקופה,למרות 

לא אחת גם  .ומצחינים על המדרכות בין גושים חומיםשל חברים כועסים ומתוסכלים, שנאלצים להלך 
 כפי שדורש החוק.  ,דיבאופן מי לאסוף אחריהםחוזרים ודורשים מבעלי הכלבים אנו  דורכים.

 . זו אחריותכם וחובתכם. נקייםודשאים  חניות, והשאירו מדרכות ,לטיולשקית איתכם בבקשה קחו 
 ה.שינוי הגישו פנמהתודה על הה

 
 

  גרסת קורונה :תפילות יום כיפור תשפ"א
 . אפשר לקיים את תפילת יום כיפור אך במתכונת קצת אחרתהנחיות האחרונות לבהתאם 

 . בחלוקה לקפסולות התפילות כולן יערכו מחוץ לבית גלילי, באוויר הפתוח,
 .עטיית מסכות עלמבקשים מהבאים להקפיד על מרחק בין אחד לשני ו

 

 :יום ראשון 27.9ערב יום הכיפורים ט' תשרי 
 כניסת הצום 18:10
 "תפילת "כל נדרי 18:30

 

 :יום שני 28.9תשרי  יום כיפור י'
 תפילת יזכור 9:30

 נעילה 18:00
 צאת הצום 19:05

 בברכת גמר חתימה טובה לכל בית נען!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנחומים מכל בית נען  –במות האב מנחם מלר  – ליעל מלר ולמשפחה


