
 

 

    

 

 

 28.5.2020 ,' סיוון ה חמישי יום  .3820 מס'                                                                                 
 

 וחג שמח שבת שלום
 

 מזל טוב קולולולו! 

 נועם   –להולדת הבן, הנכד והנין  משפחה  ול לטל ואבירם סופר, לאילה, לשולה גנזיה,  
 

 ואנה להולדת הנכד, בן לגלעד    –ברהם ולכל המשפחה  לרחלי ויפתח בן א 
 

 

 שבילים חוגגים בשבועות:  
חג היפה  , אבל לא נוותר על האחרת קצת  נחגוגבהתאם להנחיות משרד הבריאות, השנה, 

 , ועצירות מפתיעות בדרך. תהלוכה עם טקס נודד בין השכונות  ה. מה מחכה לנו? הז
עות  שהבין כדי לשמור על הבטיחות של כולנו בזמן התהלוכה, ייסגרו השערים לתנועה 

19:00-17:00 . 
לא תתאפשר כניסת רכבים לנען בטווח   .שער צפון ושער יכין ייסגרו ובשער הראשי יוצב שומר 

כבישים פנימיים ייסגרו לפי  . 19:00 או אחרי  17:00אנא הקפידו שאורחיכם יגיעו לפני זה.  
 הצורך בהתאם לתנועת רכבי התהלוכה. 

 

 בתוכנית: מה   – 29/5 יום שישי 
להכין במקום או לקחת ערכה   אפשר  - להכנת זרי פרחים בדשא חדר האוכ -11:00-10:00
 ולהכין בבית. 

  העוקפים  כבישיםב יעברו  ומוזיקה שמחהכלים חקלאיים   - תהלוכת שבועות נודדת 17:00
   ויעצרו לטקסים קצרים והפתעות קרות בנקודות הבאות: 

 . שיכון עולים, צומת שכונת כדורגל  - שכונות צפון -  עצירה ראשונה 18:00
 . ת חניית מזכירות צומ - שכונות מרכז   - עצירה שנייה  18:30
   .צומת מרפאה, גן המטוס  - שכונות דרום -  עצירה שלישית 19:00

מוזמנים להנות בדשא החטיבה מפיצה,   - החטיפיצה מארחים את גילי ניר - 20:00-18:00
 צוות החג -תרבות נען מחכים לכם,                                          בלחמניה, קרפ ועוד.נקניקיה 

 

 החדר האוכל נפתח לישיב  בשורות משמחות: 
 מיום ראשון הקרוב אנחנו חוזרים לפעילות מלאה! 

 13:00-11:00שישי  ,  14:30-11:00ימים ראשון עד חמישי  : 31.5-שעות הפתיחה החל מ 

 . עדיין מגיעים עם מסכות לאזור של לקיחת האוכל •
 ללקיחת אוכל הביתה. שישי )חג( סגור.  13:30היום, ערב החג, פתוח עד   ובסופש הקרוב:

 חג שמח מצוות ענף המזון 
 

   בבתי חברים תיקונים במערכות חימום המים   :כול בינוי ותשתיותמאש
כפי שפורסם בעבר, בהמשך להחלטה שהתקבלה בתוכנית המשק שלא להקצות מתקציב 

לא ימומנו עבודות על חשבון   - הקהילה לאחזקת דירות ועד קבלת החלטה ציבורית בנושא
 . הקיבוץ לרבות תיקונים במערכות חימום המים

 

 בית: חוזרים לפעילות -הסעות אוטו
 : מנען  שעות ההסעות . בית-ההסעות של אוטולפעול יחזרו   31/5החל מיום ראשון  

 . רמז / חזורוקפלן  ל 13:00, רמז /חזורו קפלן ל 11:00, רמז /רחובות ל  8:45, קפלןל 8:00
יות מבלי  להוזיל עלו  כדיבמקביל נערכת בחינה להתייעלות ושיתוף פעולה בין מספר ענפים 

 נסיעה טובה.  ות ניתן לפנות לאמיר שרון.בשאל. לפגוע בשירות
 
 
 



 : הבריכה נפתחת קופצים למים 
 . 1/6  שני הקרובביום פתח באופן רשמי )ופנימי( ית  שלנו  בריכת השחייה

   שעות הפתיחה בחודש יוני:
 ( הבריכה סגורה – 16:00-12:00)   20:00-16:00ושוב אחה"צ:  12:00-6:00  -ה' -א' ימים 
 פתוחה ברצף  –  18:00-7:00 – שישי 
   . הבריכה פתוחה ברצף – 19:00-9:00. רק לשחיינים  – 9:00-8:00 –  שבת

   .יפורסמו בהמשך של החודשים הבאים פתיחה השעות 
 

 בהתנהלות פנימית   בעונה זו  הבריכהעל תפ  בעקבות השפעות הקורונה
)משפחה מסגרות החינוך בנען בכים מתחנ הןלילדילמשפחות שלחברי קהילת נען ואורחיהם ו

 ללא מנויים חיצוניים.  , גרעינית(
   . נפעל ככל הנדרש בכפוף לנהלים של משרד הבריאות ונבקש להקפיד על יישום ההנחיות

 בריכת הפעוטות תהיה סגורה.   -שנקבל הודעה חדשה נכון להיום ועד 
 

מאכלים  ויגיש מגוון  ( )כרמל רוניס "מנה בהזמנה"של   כיזמותיופעל  מזנון הבית האדום  •
 . ושתיה

 . ברד ועוד  , גלידות  , יופעל על ידי צוות הבריכה ויגיש שתיה  צריף הגלידות •
 

התשלום   .עלויות התפעול מ  לום, לצורך כיסוי חלק היא בתשכניסת החברים ואורחיהם לבריכה 
 . דרך התקציב בלבד 

 

 הסדרת מנוי פנימי: 
את הטפסים   .  , במזכירותיחכו לכם ליד תאי הדואר במייל, ו היום יישלחו   טפסי הרשמה

 . it@naan.co.ilorלמייל המלאים יש להניח בתא של אורית ברקאי במזכירות או לשלוח 
 

 +( 18מחויבת בליווי מבוגר )גיל  10לגיל הכניסה למתחם הבריכה לילדים מתחת         •
דורשים הקצאת  ה( ולימסיבות סיום, כנסים וכ   , ימי הולדתקיום אירועים או פעילויות )ל        •

 הנהלת הבריכה.  של מראש ואישור אום י ת נדרשאיש   20או התכנסויות מעל שטח 
   .לא מומשו ש  מעונות קודמות  כרטיסיותאין זיכוי על         •
 

נשמח תמיד לעמוד לרשותכם וכמו תמיד להנעים את   .ניתן לפנות בכל שאלה ליורם שגב 
 נטימית שלנו. בבריכה האיזמנכם 

 וצוות הבריכה   , רעיה יורם שגב , בברכת עונה מרעננת, בטוחה ושמחה
 

 

 הזדמנות אחרונה להצטרף לפיילוטשיוך חוזי:  הסכמי 
-עם רשות המיסים, אנו נדרשים להציג הסכמים חתומים של כ   הסדר של נעןהגעה ללטובת 

 לשם כך אנו מזמינים בתי אב להצטרף לפיילוט.  בתי אב.  30
מעולה! שלחו אלינו מייל   ?ראשונהמעוניינים להיכלל בקבוצת החותמים ה

minhelet@naan.co.il  נשמח לשמוע ממכם, וכמובן מוזמנים לפנות בכל שאלה. .5.6עד                               
 מנהלת הדיור                                                                                                            

 

 ובשישי כרגיל.   22:00-פתוח הערב )ערב החג( החלמ : 11פאב התק"מ 
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