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  שבת שלום
 

 קולולולו ומזל טוב! 
 לנישואיהם, לאורלי ויעקב ולכל המשפחה    – לאלונה ויפתח פרבר  

 
 

 ערב שיתוף ציבור: השכרה ומכר 
  , 24/12 הקרוב ביום חמישי, נקיים ערב שיתוף ציבור ( 2021בתחילת )לקראת הפעלת השיוך בנען 

 מה הולך להיות, איך ומתי.   ציגהשכרה ומכר. נ  י בנושא 20:00בשעה 
 צפריר בן אור, רומי בר לב עוז ועודד רובין.  עו"ד יסבירו ויענו לשאלות: נמרוד זיו, 

 . הערב יוקלט לטובת שידור חוזר.   900מחכים לכם בזום ובערוץ 
 

 
 

 
 

 

 קורנה: מרעננים ונשמרים 
 .  בתחלואה ובמעגלי הבידודים בר עלינו שבוע במגמת עלייה ואחרי תקופה רגועה יחסית, ע

וסבלנות   על -מאחלים לפני הכול החלמה מהירה ובריאות לחולים ולחיוביים, ושולחים כוחות
 מבודדים.ל

 כמה נקודות לטובת כולנו:  
סייע לכל  היערך למעודכנת, וכדי שנוכל ל יומית  כדי שתהיה לנו תמונת מצב – שאלון מבודדים  •

השאלון קצר  . חשוב שתמלאו את השאלון אם אחד מבני הבית נכנס לבידוד  –מי שזקוק 
 . היקר וממוקד ולא יגזול הרבה מזמנכם

קורונה  קל לבצע בדיקות היום ממש  . נשארים בביתלוקחים אחריות ואין ספק.   -אם יש ספק  •
 באחד המתחמים הקרובים.  ללא הפניה  בזריזות

   .מסכות ולא מוותרים על התקהלויות  אתם כבר יודעים. מוותרים על – נשמרים  •
עם מי שבסיכון   ככל הניתן ממפגשים משתדלים להימנע  – מגבירים זהירות בתקופה הקרובה  •

 בואו נשמור עליהם.  מבוגרים ואנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת. -
  ככל הניתן מנע ילה ביתנבקש מיתר בני ה אם חלק מבני הבית בבידוד, – יש מבודד בבית?  •

 בימים אלו.  אנא העזרו באחרים מהגעה למקומות ציבוריים. 
אבל בואו נהיה שקולים וסופר זהירים לפני ששולחים ילד למערכות   – זה שמחה  ילדים •

נמנעים מלסכן   – , אפילו קלים, או שמים לב לתסמיני מחלהאם מרגישים לא טוב החינוך. 
 קבוצה שלמה. 

ולא    עד תום הבידוד  בני משפחתו ימתינו –אם מישהו מבני הבית בבידוד  – מרפאת שיניים  •
 אנא קבלו בהבנה.  .יגיעו לטיפולים 

מקווים שהגרפים ישנו כיוון במהרה, ומפלס הדאגה ירד בהתאם. תודה לכולכם על האכפתיות והצעות  
                          יש קצת פקקים אבל היא תגיע.  לחיי השיגרה השפויה שבדרך,העזרה, 

 נען   צח"י שלכם,                                                                                                                      
 

 ביטוח בריאות קבוצתי לא נשארים בחוץ: 
לבדוק בהקדם באתר של מנורה   זה בשבילכם וזה חשוב: באחריותכם  – חברים ששכחו או פספסו 

 שבני המשפחה מופיעים ברשימת המבוטחים של נען, ושכל הפרטים נכונים. 
שמצאתם טעות בפרטים  או   שמכם אינו מופיע אם  נכנסים לאזור האישי באתר ועוברים על הנתונים. 

מי שלא יבצע את הבדיקה החשובה הזו עלול לגלות ברגע האמת   . ת אהובה פוקסאנא עדכנו א -
  וכולנו נהיה רגועים.את זכויותיו כמבוטח של נען וחבל. עשו מאמץ קטן    לממש הוא אינו זכאי ש

                  תודה על שיתוף הפעולה ושנהיה בריאים.                       
 ביטוח בריאות  – אהובה פוקס                                                                                             

 
 



 

 מכירה בנען הלו סלקום: יום  
  .19:00-10:00בין השעות סלקום מכירה מיוחדת לחברי נען במועדון  תקיים  24/12ביום חמישי 

 ו הסגול. תתקן הל תתנהל בהתאםהמכירה . מכשירים ניידים, אביזרים וציוד נלווה 
 
 

 כולבו: סופרים ביצים וסבונים  
 .  9:30-7:00נבצע ספירת מלאי והכולבו יהיה פתוח רק בבוקר   22/12ביום שלישי 

 כדאי להתארגן בהתאם.  
 
 

   שיתופי פעולה מאירים: יום אחרי הנר האחרון
 יה. יהשנה חגגנו קצת אחרת ופיזרנו אירועים לאורך החג בניסיון להתאים אותם לכל שכבות האוכלוס

בוער של תודה ענקית לכל העוסקים,   מצרפת לפיד קצרה היריעה מלהודות לכל אחד ואחת, אז 
  – תקופה המוזרה הזו ב –לחג הזה שעזרו  –המרימים ו הנרתמיםהמדליקים, , המוכשרים  היוצרים 
   שבדרך. התרבותולחיי השמחות,  משמח ומלא באור מקומי.להיות 

 נען תרבות  –  גלוטמן גיל                                                                                                      
 

 

 
 
 

 מ"מ.  262, מתחילת העונה מ"מ 75  חודשמ"מ, מתחילת ה 6האחרונה ירדו   מהבימ גשם: כמה 


