
 

 

    

 
 

                                                                                    

 1.11.2019 , חשוון  ג, שישייום  . 3790 מס'       

 שבת שלום 
 

 רמ"יאישור מבשורות טובות: 
מעבר : כזכור, החלטנו השנה בקלפי על רמ"ישמחים לעדכן את החברים על השלמת תהליך מול 

לרשם  עברנוה . בהתאם לכך(1155)שיוך קנייני. לשעבר החלטה  1592להחלטה  751לטה מהח
עם רשימת  אישור הרשםגשנו לרמ"י את לאחר מכן ה .האגודות את החלטת נען וקיבלנו את אישורו

 . 27.3.2007החברים הרלוונטית ובה החברים שהתקבלו לחברות עד ליום 
 1592החלטה מעבר לעל  ת הקיבוץהחלט שקיבל אתמ"י קיבלנו את האישור הרשמי מר אתמול

רשימת החברים המעודכנת. המשמעות: חברים המופיעים ברשימה שנוספה לרשימת בצירוף 
 זכאים להגיש היתרי בנייה למנהל ללא צורך בהסדר הביניים.  18.1.2003הפרוגרמה מיום 

                                                     נות לעודד.  ן לפבשאלות נית. , שתרמו להשלמת התהליךתודה לכל העוסקים במלאכה
 מנהלת הדיור                                                                                                                    

 

 מועמדות לוועד ההנהלה ולהנהלת קהילה: עדכון
הוחלט להאריך את הזמן להגשת מועמדות לתפקיד נציגי  השבוע,ים שהתקיים בהמשך למפגש החבר

  .10/11ציבור בהנהלת הקהילה ובוועד ההנהלה עד יום א', 
יכולים להגיש את מועמדותם.  ה/כל חבר .ולהשפיע להצטרף לעשייהאנו מזמינים את החברים 

לקראת )יפורסם  dorit@naan.co.il ללדוא"מתבקשים לשלוח מידע תמציתי על עצמם מעוניינים ה
 .האסיפה(

 

 : הראש הרוסימועדון הבוקר
חוקרת מיקי  את מיקי אהרונסון )כלתם של אירית ואודי(.נארח במועדון  10:00בשעה  18.11 ביום שני

סיור מודרך בראש  –תדבר על "מוסקווה אינה מאמינה בדמעות , במכון ירושלים למחקרים אסטרטגים
רוסיה במזרח התיכון ומעבר לו, תסביר איך מתקבלות  את התנהלות ההרצאה תציג הרוסי".

   יהיה מעניין.  תדון במשחק הכוחות בין רוסיה לארה"ב וההשלכות על ישראל.ו ההחלטות בקרמלין
 

 מהמרפאה: שינוי בימי הקבלה
  .ניימי שבצ במקום "בימי רביעי אחהד"ר עדי אשכנזי  תעבוד  לנובמבר ועד חודש מרץ 1 יוםמהחל 

עם  19:00-15:00ובימי רביעי  ,ללא רופאה 19:00עד  16:00-תהיה פתוחה מבימי שני המרפאה 
 . אנא רשמו לפניכם.יום(כ הימיםהפוך מרופאה )

 

 סיעוד ו  בריאותפתוח על אשכול סיעוד, בריאות רווחה: ממשיכים בשיח 
פיסת תף ממחשבותיהם ובתים, המעוניינים לששני מפגשים. חברים נוספים, מכל הגיל קיימנו כבר
מתקיים בקבוצה קטנה  מפגשה .20:30בשעה  4/11יום שני : מנים להירשם למועד הקרובעולמם, מוז

 דפנה גונראשמח לראותכם , . 5792127-052ולכן יש להירשם מראש אצל יעל מזכירת האשכול 
 

 1.1.1969 אחרי לחברים שנולדו  :ביטוח סיעודי 

שימו לב: מי שלא יעשה שתזדקקו בעתיד לסיוע וטיפול סיעודי. רה למקאנא דאגו לבטח את עצמכם 
מנורה הודיעה השבוע כי היא מפסיקה ביטוח בזמן הקרוב, יתכן וכבר לא יהיה היכן לעשות. חברת 

 לשווק ביטוחים סיעודיים.
ח  מי שטרם ביטח את עצמו ואת משפחתו מוזמן ליצור קשר עם נמרוד אורן, סוכן ביטו מה עושים?

במייל או  08-6278241בטלפון: מזכירותו ען. לתיאום פגישה צרו קשר עם ציפי פל בנהמט
lehavimins@gmail.com  . 
מעבירים אישור ביצוע פוליסה והוכחת תשלום ליעל, מזכירת האשכול,  איך מקבלים החזר מנען?

 הבריאות במזכירות.או מניחים במגירה של  brevaha@naan.co.ilדוא"ל:   ,5792127-052בטלפון: 
ניתן להירשם ולקבל את  -חשוב שתצטרפו. לחברי נען הטבה מיוחדת  -אין לכם אם  – כללית מושלם
 . הטבה זו תסתיים בקרוב!ללא תקופת המתנהכל השירותים 

 briut@naan.co.ilל עם שם ותעודת זהות לכתובת: בקלות. שילחו מיי איך מצטרפים?
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 קריאה אחרונה ציה: זה לא דף בלי מילה על האפליק

 על האפליקציה הקהילתית של נען! ההדרכה תתקיים ביום שישיהזדמנות אחרונה לזכות בהדרכה 
, נעביר את כל 10.11תאריך מהחל ממש בקרוב, ומלץ מאוד להגיע כי מבמועדון.  9:00, בשעה 8.11

תקשורת הקהילה דרך האפליקציה ויופסקו משלוחי המיילים והסמסים. לא לדאוג: מי שאין לו טלפון 
חכם ימשיך לקבל את כל ההודעות כפי שקיבל עד עכשיו באמצעות מייל וסמס. מי שעדיין לא התחבר 

 ניר דגן והאפליקציה כבר בדרך אליכם.ללחו הודעה לאייל מצליח או ש -זה הזמן  -לאפליקציה 
 

 להורי התינוקות מהגיל הרך:
מו ומעוניינים להצטרף עד סוף מאי בית פיסטוק נפתח השנה בראשית דצמבר. הורים שטרם נרש

 , מתבקשים לפנות בדחיפות למשרדי הגיל הרך. 2020
 כבר פונים אלינו הורים .2020הירשם לקראת ספטמבר אנא הקדימו ל, כמו כן הורים לתינוקות שבדרך

                  לתכנן נכון את הקבוצות ולתת קדימות להורי נען.  ותואנחנו רוצמהסביבה 
 

  : נשמח להפתעותחצרות גרוטאות
גנים חמנית ודרורים אנו מחפשים בדחיפות מסגרות של סככות אופניים לשעבר או בסיסי עץ חצרות הל

" של הילדים. נשמח לקבל גם ארגזים, גלילים, חפצים ורהיטים שיכולים לעזור לנו ליצור ל"בניות
שר עם מפעלים יצרניים שיש להם אם יש חברים שיש להם ק ,סביבת חצר מעניינת ועשירה. כמו כן

 וריתחמוטל וד תודה רבה,                                שתצרו איתנו קשר.פסולת רלוונטית, נשמח מאוד 
 

 חיבור בין תרבויותאומנות: מפגש 
 יצירה את הצייר ואמן הטקסטיל אלדד תרקה, נארח במרכז  10:00בשעה  11.11ביום שני 

 וידגים מהמסורת האתיופית. שיספר 
  מאוד!מוזמנים  .₪ 30מחיר השתתפות סמלי: 

 
 

 בר יין בקפהיין ישמח לבב אנוש: 
אוויר  מזגעם י. באווירה קלילה בר יין איכותל י קפה בוטיקל-בפעם הראשונה הופך אור בחמישי הבא,

עוד, מפנק, יוגשו מגוון יינות מעולים במחירים שלא תמצאו בחוץ, לצד טאפסים, גבינות, פוקצ'ות ו
 .. מחכים לכם20:00-מ 7/11חמישי ת מצב הרוח. וברקע די.ג'אית שתרים א

 
 טורניר קט רגל תיחה: שריקת פ

 מוזמנים לבוא לעודד.. במגרש הכדורגל 09:00ם שבת החל מהשעה הטורניר יתקיים ביו
 

 יום טיפול לקלנועיות
 .בשאלות ניתן לפנות לרחלי ביביקלט בית הכנסת. בחניית מ 12:00עד  9:00-מ 5/11יום שלישי 

 

 היורה: חידוש עונת המדידות
 שבדרך. גשומהה מ"מ. לחיי העונה 19מ"מ. מתחילת העונה:  18 –גשמי היורה בשבת שעברה 

 

 שורה להשראה:
מהר יותר מהאריה המהיר ביותר, או שייטרף.  באפריקה מתעורר צבי מדי בוקר. הוא יודע שעליו לרוץ"

 מדי בוקר מתעורר אריה. הוא יודע שעליו לרוץ מהר יותר מהצבי האיטי ביותר, או שימות ברעב. 
 !"לרוץכשהיום עולה, מוטב לך  אין זה משנה אם אתה אריה או צבי.

 חואכים דה פוסדה מתוך הספר "אל תאכלו את המרשמלו... עדיין!"( )                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יום השלושים לחברינו 
 

15:00, בשעה 4.11ביום שני  –יונל ששון ז"ל   
 

:4515, בשעה 7.11ביום חמישי   –יהודית אליעזר ז"ל   
 

בחוג המשפחה  8.11ביום שישי  –חיים דמיר ז"ל   
 
 


