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 שבת שלום 
 
 

 : עסקה סולאריתאסיפה
 .ה סולאריתק. על סדר היום: עס20:00בשעה  22.7ביום שני אסיפה תתקיים 

 .28.7עד יום ראשון  25.7יום חמישי ממתוכננת בנושא  קלפי .מצגת נשלחה במייל
 

 : מפגש עם רשם האגודות השיתופיות2030נען 
 – פה?? אלו החלטות צריכות להגיע לאסהריאלית? למה צריך ועד הנהל "יםחלופת הבנ"האם 

יות ות השיתופרשם האגוד – ר ראשוןקוממ ים ולקבל תשובותלשמוע הסבר יש לנו הזדמנות
 דון. במוע 20:00בשעה  24.7פעמי ביום רביעי -עו"ד מירון הכהן. מפגש חד
 שווה לעשות מאמץ ולהגיע!

 
 אסם ויה באתרי בנדס יהתארגנות נען לבנ :ערב הסברה

המפגש התקיים לבקשת אסם. וים באתרי בנדס יהבונים העתיד התקיים מפגש שלביום רביעי 
ים יעל מנת להגדיל את מעורבות הדיירים העתיד ,היגנות לבנירההתאלעצור את ת דיירים קבוצ

עם מוקדמים התקיימו שני מפגשים טרם התכנסות זאת יה. יבשלב זה של ההתארגנות לבנ
 .בה הוסברו המהלכים שמבצעת מנהלת הדיור לקידום הפרויקט ,נציגי הקבוצה

 ראיונות עם, ה קיבוצייםיניאתרי ב 10-ם בסיוריכלל מנהלת הדיור ביצעה תהליך למידה ארוך ש
 10 נפגשה עםו, ת שונים שחוו את הבניה הקיבוצית בפועלעלי תפקידים ודיירים ממקומוב 35

 .והפרטייזמים וחברות ניהול שפועלים במגזר הקיבוצי 
כפי מיה ילשפר את תהליך הבנ כדייעיל  מתווההייתה ליצור תהליך לימוד זה מטרתו של 

בצורה  ותמדים שתי מצגות המגדירעוהמבעת ההרשמה קיבלו הכדורגל. ונת בשכ התנהלש
 ניהול הפרויקט. תאת עקרונו ברורה

 :החליטה מנהלת הדיור עקרונות בסיסים עליהם ישנם שני
 יה מרוכזת.יהפרויקט יבוצע כבנ .1

 הםב האפשריים והשינויים ,דגמים אשר יתוכננו בשיתוף הדיירים פריהיו מס :משמעות
   .יהבנבלב ם לכל שמוגדרי

  .האחריות והסמכות לביצוע הפרויקט היא של הקיבוץ .2

ת ולנציגבידי נציגי ציבור ובעלי תפקידים ולא רוב  היהי: במנהלת השכונה ותמשמע
 .הדיירים

 

  .נשמח לשלוח לכל חבר שיבקש .במסמכים את שאר העקרונות המופיעיםכאן לא נפרט 
ע הפרויקט של הבניה המרוכזת. צוביל ברת ניהולב של בחירת חמנהלת הדיור נמצאת בשל

 .ונים העתידייםהבאלינו שהגישו בעקבות עצומה עצרנו 
ה בצורה יסודית לאורך תקופה ארוכה הביאה לידי יהבניהמנהלת שלמדה את נושא התנהלות 

וד דרך לימאת ורגונית המקצועית והמחשבתית, הציגה את מסקנותיה מיצוי את יכולתה הא
נהלת הדיור לבחור את לאפשר לממטרתה הנוכחית  .רביעי וםבי שהתקייםגש א במפהנוש

כאמור בשיתוף המשתכנים כאשר תתגבש הקבוצה  ולקדם את הפרויקט חברת הניהול,
 המיועדת ותמנה את נציגיה המוסמכים.

ה בנושא זמנהלת הדיור כמו תמיד תשמח לשלוח לכל חבר את המצגות ולהשיב על כל שאלה 
                                                                              .   יםם אחרנושאיכמו ב

 זיו ונמרוד רובין עודד                                                                                                 
 
 



 האמפי קם לתחייה: חג בנים
 חג הבנים חוזר לאמפי! –הטריבונות יקה ושמרו מקום על הוציאו את הפ

באמפי  חג הבנים עם בני ובנות "ברק"אחרי שהתקבלו לחברות בשעה טובה, נחגוג את 
 –אחריו ההצגה "ליזיסטרטה" טקס חגיגי, ו 20:30בשעה  .26.7 –הבא  ישי, בשהמחודש

ים יכתיבה אקטואלבעיבוד וומובאת ב ,נסאריסטופאידי  שנה על יותר מאלפייםשנכתבה לפני 
ים וחדשים לחגוג בסיום ההצגה יוזמנו חברים ותיק ההצגה אינה מותאמת לילדים.של ענת גוב. 

                            (.18כניסה מגיל ) 11בתק"מ 
  םדריכים וההוריבני ובנות הכיתה, המ ,מחכים ומתרגשים                                                

 

 למשרתי מילואים פעילים :ארנונה הנחת
למשרתי מילואים פעילים על תשלום  5%אזורית גזר אישרה מתן הנחה בגובה המועצה ה

 :עביריש לה 2019לשנת בכדי לקבל את ההנחה  .למגוריםארנונה 
 צילום תעודת משרת פעיל מצה"ל )לוודא שהצילום ברור(. .1

 .ספחכולל ה זהות עודתצילום ת .2

)זמן אישור קבלת ההנחה(  2018ממחצית  אקטיביתההנחה רטרו ין בקבלתמי שמעוני .3

 טופס בקשה להנחה בארנונה כולל חתימות )הטופס נמצא באתר המועצה בנוסףימלא 

 מעל תאי הדואר(. או ניתן לקבלו במזכירות

 י במזכירות.ם בתא שללשי או co.ilenav@naan.: ניתן לשלוח אליי למייל
בעת גירושין, הורה יחיד, או לאחר קבלת  כגון -: על הנחות ארנונה נוספות תזכורת

 ענב סוקלסקי      .   ניתן לברר באתר המועצה או דרכי במייל -קצבאות מביטוח לאומי 
 

  ילדים לא רשומיםה :רים שכחתם משהוהו
י שילדיכם יהיו רשומים במערכת כד – לטריים פחותוגם רים הטריים, תזכורת חשובה להו

 למזכירות להעביר את פרטיהם באחריותכם ,בביטוח הבריאותיה של נען וייכללו יהאוכלוס
 . ור הביתה מהבית חולים, ברור(קודם לחז זה בסדר ,טובלמועד הלידה ) בסמוך

 . lo.iofri@naan.c : מייל לעפריב אואפשר בפתק 
מיועדת גם להורים  קריאהשם מלא של הילד, תאריך לידה ומספר זהות. ה מה לרשום?

  זה לטובתכם. תודה!. שכחו לרשום אותם מזמן לא תינוקות אבלשהתינוקות שלהם כבר 
 

 סורגים בכיף: בובות מטריפות

 במיוחד גש צבעוני המתעניינים למפכל מזמין את  'סורגים בכיף'פרויקט 

 יה היפות. שרה אופשטיין מרחובות ועם בובות תרגעם הסו

  רים.בהד 11:30בשעה במרכז יצירה, ו 10:00בשעה   22.7יום שני 
  .מוזמנים להצטרף אלינו וכמובן לבחור צמר ולחבור לקבוצת הסורגים בכיף

 

 .לפנות בוקרעד  18:00שעה מ א'ביום  ען ושני הברושיםאזור גני כנב :פרדסיםב ריסוס
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