
 

 

    

 

 

 6.3.2020 ,אדר י  שישי יום  .3808 מס'                                                                                         

   שבת שלום 

  וקבלה לחברות : תוכנית המשקאסיפה
 הנושאים:   .20:00בשעה  11.3אסיפה תתקיים ביום רביעי 

   אורה ירקוני )בת הזוג של איתי ירקוני(, ן )בן הזוג של שני וייצמן(,: אביב שושקבלת מועמדים לחברות .1
 .), חן שחר )בת הזוג של תומר שחר(, קארין אלי )בת הזוג של איתמר אלי)אורן לוזון )בן הזוג של יולי שביט 

 המשך דיון.  –  2020תוכנית המשק .   2
 

 ועדת פנסיה: יוצאת לדרך
גוף מקצועי ו/או ציבורי. בנען בשנים האחרונות לא הופעלה ועדת  דייב נושא הפנסיהמנוהל במרבית הקיבוצים 

פנסיה. על פי הצעת צוות הניהול, ועד ההנהלה החליט בישיבתו האחרונה להקים ועדה מקצועית/ציבורית לניהול 
 נושא הפנסיה בנען. 

  מש"א, ורד איתן –ורית שגב אחראית פנסיה ומרכזת הצוות, ד – ועדה יהיו ממלאי תפקידים: ענב סוקלסקיהוחברי 
נושאים  נציגים מהציבור: סמדר שגב, אורן אנוך, אילנה נאור.ו ,מנהלת קהילה –  כספים, רעיה בן אברהם –

 זיו נמרוד                                                                                   הצוות לאישור ועד ההנהלה.יביא מהותיים 
 

 קרוביםה נען ה: עדכון לגבי אירועיקורונ
 אתמול נפגש צוות החירום היישובי לחשיבה על דרכי ההתמודדות אצלנו בנען עם נגיף הקורונה.  

בחנו את הסיכונים הכרוכים בקיום אירועי פורים, בהתייחס לגודל הקיבוץ )לפעמים הגודל כן קובע( ולמספר 
 ים.המשתתפים הצפוי להתכנס יחד באירועים המתוכננ

הצוות בחר לנקוט משנה זהירות מתוך תחושת אחריות קהילתית על ציבור גדול )מאוד( בגילים שונים. ואלו  
  ההחלטות שקיבלנו: 

יוצא לדרך כמתוכנן. אנו מבקשים להישמע להוראות משרד הבריאות ולפעול   )מחר(בשבת  טיול המשפחות    .1
   .איש. אנא הקפידו 100א יוכל להגיע להתכנסות של מעל באחריות המתבקשת: מי שחזר מחו"ל בשבוע האחרון ל

לא יתקיים כמתוכנן.  10/3האירוע המרכזי באולם שאמור היה להתקיים ביום שלישי  –נשף החינוך החברתי     .2
 פרטים על הפעילות הפורימית החלופית יישלחו בהמשך. 

, לא תתקיים כמתוכנן. נחגוג בפעילות 13/3חגיגת הפורים בדשא חדר האוכל שיועדה לשישי  – הגיל הרך   .3
 פרטים יישלחו בהמשך.  –חלופית 

 לפי שעה ללא שינוי. החלטה סופית נקבל ביום שני.   – מסיבת פורים של המבוגרים    .4
נבקש מכל מי שהיה בחו"ל באזורים המוגדרים כבעייתיים לעדכן את המרפאה. במקרה של אי בהירות לגבי  

 בזהירות יתר, והימנעו מהגעה למקומות ציבוריים.  אנא פעלו  -ההנחיות 

    . 052-4204788חבר שזקוק לסיוע כלשהו מוזמן לפנות לדפנה גונר  •

מי שחושש שנדבק או שנחשף לחולה קורונה או בכל שאלה בנושא יש לפנות למוקד משרד הבריאות   •
 לקבלת הנחיות.  101* או למוקד מד"א בטלפון 5400

 (מרכזת הצוות רעיה וניתן לפנות בכל שאלה) מורחב צח"י, חברי ופורים שמח נו סופ"ש רגועשיהיה ל               
 

 רוץ שלא הכרתם : המכל אם וכל בת רצה הקפות בשבת
רוץ ההקפות הראשון בתולדות ה למיליד החשמל 14.3רוץ נען ניפגש בשבת שנות מ 10ולציון   90-לרגל חגיגות ה

   .בדיוק 7:00, זינוק בשעה 6:15ם ולכל רמות הכושר. תחילת הרשמה בשעה רוץ מתאים לכל הגילינען. המ
 רוץצוות המ                                                                                     . יסבוקידף האירוע בפבפרטים נוספים 

 

 מועדון הבוקר: מפגשי חודש מרץ 
 נושאים אקטואליים שבהם הוא עוסק בשנים האחרונות. לע –  הרצאה של יורם רבין  23.3
 .נושא הישראלים והשואהב -הרצאה של חנה יבלונקה  30.3

 

 שובית: למי פוניםיאפליקציה י
 אפליקציה היישובית יש לפנות מעתה למיה קסטרו.הי אתר האינטרנט של נען, לוח השנה הקהילתי ובענייני

 

  סיור פריחה חוג הטבע במעבדה: 
 הטבע של המעבדה מזמין לסיור פריחה אביבי להכרת צמחי הבר הפורחים בתקופה זו באזורנו.  ג חו

לכל  , בהדרכת הוד שטרלינג מטיולי רדיוס. משך הסיור כשעה, המסלול קצר ונוח16:00בשעה  10.3שלישי 
 (.שוב לא צריךהמשפחה )לא עם עגלות(. יש להירשם מראש אצל אייל מצליח )מי שנרשם דרך האינטרנט 

 

מבקשים להזכיר לכם כי מדובר בפעילות לא חוקית המהווה סכנה אישית לבני הנוער  אנחנו  –הורים  :עונת הנפצים
 מערכות החינוך והביטחון                      .נמנעים מכךודאו כי ילדיכם  אנאשעוסקים בה וגם מטרד לכלל הקהילה. 



 אשכול תשתיות 
לאחר תקופת הטמעה מוצלחת של מערכת קריאות השירות בענפי האשכול, אנו : ינוענף הבקריאות שירות גם 

 .  נערכים בימים אלה להטמעת המערכת גם בענף הנוי. החל משבוע הבא יהיה ניתן לפתוח קריאות שירות
 . תודה על שיתוף הפעולה. לסיועלפנות למיה קסטרו  מוזמן מי שעדיין לא התקין אפליקציה יישובית 

 

כמדי שנה עם בוא האביב אנו נערכים להדברת מערכות הביוב כנגד מזיקים. ההדברה נעשית בכל  :ביםהדברת ביו
 פתחי הביוב המצויים בשטחים הציבוריים של המשק, ברחבי השכונות ומסביב לבתי החברים.  

מחסנים ומאחורי   שימו לב: לא תתבצע הדברה בפתחי ביוב הנמצאים מתחת למרפסות, מתחת לדקים מעץ, בתוך
חצרות נעולות. ההדברה במקומות אלה תהיה על חשבון החבר ובתיאום עצמאי מול חברת ההדברה. כמו כן, פתחי  

מראש את מועד   פרסםנלא יטופלו.  -ביוב שלא יהיו גלויים )לדוגמה בשל הצבה של עציצים או ריהוט מעליהם( 
 מראש ולגלות פתחי הביוב סביב הבית.להיערך שאפשר יהיה ההדברה )צפי לחודש אפריל(, כך 

 

שלא מניחים   מזכיריםקיונות בבית. יהאביב כבר כאן ואיתו גל הנ: פסולת גושית רק בשבת – זוכרים כל בן ובת
יש  -ליד הפחים השכונתיים פסולת גושית במהלך השבוע, אלא רק בשבת. אם אינכם יכולים לחכות לשבת הקרובה 

 . רות לאיסוף הפסולת הגושית מביתכם )בתשלום(. תודה על שיתוף הפעולהלפנות לענף הנוי ולבדוק אפש
 

כנית המשק לשנה ומאחר וטרם אושרה ת: 2020עד אישור תוכנית  עבודות בדירות על חשבון הקיבוץ לא יבוצעו
 גיל.. עבודות פרטיות במימון מלא של החבר יתבצעו כרהקיבוץענף הבינוי לא יבצע עבודות בדירות על חשבון  ,זו

 עמרי וידן                                                                                                                                             
 גז וחימום מים :חוםהשינויים במשק 

והתאמת חיוב החברים למציאות  עלויות משק החום  תבמקביל לבדיק ,בעקבות תנודות רבות ועלייה במחירי הגז
 החל מחודש מרץ שני שינויים עיקריים: נבצע , 2020של שנת 

ניהול מערכת  עבור  15₪תשלום קבוע בסך )המופק אחת לחודשיים( יתווסף מרכיב של  חשבון הגזל .1
 הבילינג והפקת חשבונות.

אוגרי גז(   - ם מים משותףבהן חימוש)בהם מחויבים חברים המתגוררים בדירות  אנרגיה לא מופחתתחיובי  .2
 ₪ כפי שהיה עד היום(. 63)במקום  לחבר/ה 80₪הותאמו לשינוי בתעריפי הגז והצריכה ויהיו מעתה 

 romi@naan.co.il עוז במייל -לפנות לרומי בר לב אלו ניתןבשאלות ובירורים לגבי עדכונים  
  billing@naan.co.il, נא לפנות לדליה בבינוי  גז בלבדחשבונות הלשאלות בנושא 

 

 זמן תרבות 
 . lee@naan.co.ilאתמול נשלח קישור להרשמה. מי שלא קיבל מוזמן לשלוח הודעה ללי:  : ליל הסדר

 נמוכה מהעלות האמיתית:  עלות ההשתתפות באירוע לחברים ואורחיהם מסובסדת מתקציבי הקהילה ולכן

. אורח )מי שאינו נכלל בהגדרה שבסעיף הקודם לרבות בני נען ₪ 100  -( 18חבר )חברי נען וילדיהם עד גיל 

 מספר נקודות חשובות:  . ₪  180 –שעזבו( 

 חברים המעוניינים לשבת יחד, מתבקשים למלא שאלון משותף אחד בכדי למנוע כפילויות.  -

  .לערוך שינויים בהזמנה, אתם מתבקשים למלא שאלון חדש. אנו נתייחס לשאלון האחרון שנשלחבמידה ויש צורך  -

 עבור המקומות שהוזמנו.  יהיה בחיוב לאחר תאריך זה ביטול. 30/3ביטולים/שינויים יתקבלו עד  -

ל להתחייב מומלץ לשלוח השאלון בהקדם כדי שנוכל לשריין עבורכם מקום. מספר המקומות מוגבל ולכן לא נוכ

 . 052-8892228או לי  lee@naan.co.il :להזמנות גדולות שיגיעו בשלבים מאוחרים של ההרשמה. לפניות

 -שעות לכל היותר(  4לארגון סופי של השולחנות, חלוקת האוכל, פינוי במהלך הארוחה וחיסול בסיום ) –תורנים 

 ₪054-5612206 לחטיבה. לפנות לגיל סול  ₪300 לחברים,    350שכר 

בסיום המסלולים  .טיול בעקבות הפריחה וסיפורי המקרא בעמק האלה ופארק בריטניהמחר, שבת, : טיול קיבוצי

   .מוזמנים להביא כיבוד .נתכנס לארוחת צהרים קלה עם שולחן כיבוד משותף, תה וקפה

 . 15:30-ערת ב. חזרה משו13:30-ארוחת צהריים ב .8:30למסלול השני: . 8:15יציאה מנען למסלול הראשון: 

   .ציוד נדרש: כובע, נעלי הליכה, מים, פנסים )מומלץ פנסי ראש( למסלול חירבת מידרס, כלים רב פעמיים

המסיבה בסבסוד התרבות ומיועדת לחברי נען וחבריהם, נבקש לא להפיצה בתפוצת .  13.3בשישי הבא : פורים

  .ער ולבני החטיבה אנא הימנעו מאי נעימותתעודות זהות ייבדקו בכניסה. המסיבה אינה מיועדת לנו נאט"ו.
 

 כולם מוזמנים :פורים בדרכי נועם
 לא לילדים בלבד!" שיעור על מגילת אסתר עם עדי וידן.   -"מגילת אסתר - בבית הכנסת 20:30יום ראשון    8.3
 מגילה. ערב פורים. הפעלות ויצירה לילדים ומיד לאחר מכן קריאת  - בחדר אוכל  17:30יום שני בשעה   9.3

   .קריאת מגילה, סעודה ומשתה עדלאידע - בבית הכנסת 16:30יום שלישי בשעה  10.3
 

 לשנה הבאה: תזכורת אחרונהמערכת הגיל הרך ל ההרשמ
  .8/3  א'יכולים לפנות אלינו במייל עד יום  נרשמומועד ההרשמה שפרסמנו הסתיים בסוף פברואר. הורים שטרם 

 שלא יפספסו את המועד.  ,את המסרלילדיכם אנא העבירו  -פנוי בלבד. סבים לאחר מכן ההרשמה על בסיס מקום 
                                                                                                 . 17:00-8:00ה -לתינוקיות ולילדים שבדרך. ממתינות לכם במשרד בימים א 31/3עד  ההרשמה :תינוקיות

 חמוטל ודורית, בברכת בריאות לכולנו                                                                                                     
 

(רמרתמ. מו)  בידוד בדירת מעבר? ל כמוייעהאם בידוד ביתי בדירת יורשים  :שאלות להשראה  
)השכן שלא ישן(האם דיירי מגרש משותף חשופים יותר לנגיף או שהפרצלציה תציל אותנו?                              
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