
 
 

    
 
 
 

                   
 2020.1030., חשוון יב  ישיש יום. 2438' מס                                                                                        

  שבת שלום
 ! קולולולו מזל טוב  

 

 עמרי   – לרונלי וליעד ליבנה, לסבתא ליאורה ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד  
 

 להולדת הבן והנכד   – לשירלי ודוד שילה, לקלר וקובי ולכל המשפחה  
 

 

 חותמים על ההסכמים: מתקרבים לקראת מועד השיוך 
ממשיכים במרץ את תהליך  הטמפרטורות יורדות, החורף עושה קולות של מתקרב, ואנחנו 

הולכים ומתקרבים לעבר מועד הפעלת השיוך   . בשעה טובההסדרת הסכמי השיוך מול החברים 
 בתי אב על שיוך ביתם, מרגש!  250-. עד כה חתמו כבר כ2021ינואר   –בנען 

, הנה שני  באים אנו מזמינים את מי שטרם התפנה למשימה להירשם לאחד מימי החתימות ה
   . minhelet@naan.co.ilבמייל:    הרשמה. 15/12, 17/11התאריכים הקרובים: 
 מנהלת הדיור והשיוך   –עודד                                                          .  אנחנו כאן לכל שאלה 

 
 ביטוח בריאות: הסכם חדש 

 .עם חברת מנורה  של נען חידשנו את ביטוח הבריאות ש  לשתף אתכם שמחים 

  . 2016אנו מחויבים בביטוח החדש לרגולציה של ביטוחי בריאות משנת  בהתאם לתנאים החדשים 
ניתוחים פרטיים רק אצל רופאים שיש להם הסכם עם  יבוצעו בביטוח החדש ההשלכות לכך הן ש

  מחברת הביטוח.לבקש התחייבות  ובהמנורה. בכל מקרה לפני ניתוח ח
  זכאילא יהיה   - קות דרך קופת חולים ולא נדרש לשלם שעשה ניתוח/בדי הוא שלמי שינוי נוסף 

  בעבר.פיצוי כפי שהיה ל
   חברים וילדים.  –  רשימת המבוטחים  מסיימים בימים אלו את עדכוןאנו  כפי שפרסמנו 

 . id@naan.co.ilלמייל  עוד היום אנא עשו זאת   -כולל הספח  תעודת זהות מי שטרם שלח צילום  
לא נוכל להבטיח שהם יופיעו   – יעבירו את פרטי ילדיהם שלא   האחריות היא עליכם, ולכן לחברים

 . פנסיונרים פטורים ממטלה זו ברשימת שתועבר למנורה. 
 . הזכאויות מהביטוח פירוט בשבוע הבא תקבלו את החוברת החדשה ובה  

ברצוני להודות לדורון שרון שניהל את המשא ומתן בצורה מקצועית והוביל להסכם  בהזדמנות זו 
   .מיטבי

  אהובה פוקס
 

   בשעות הרגועות מגיעים לקחת אוכל חדר האוכל: 
ואנחנו נדרשים להתאים את שעות הכניסה לחדר   לספסל הלימודים,הילדים חוזרים לשמחתנו 

 האוכל בצהריים. 
חשוב לנו לאפשר לילדי המרחבים החוזרים מבתי הספר רעבים להיכנס לאכול ללא המתנה  

 וכמובן לאפשר לחברים לקחת אוכל הביתה עם המתנה מינימלית בכניסה.  ארוכה בחוץ,
מפרסמים לנוחיותכם את השעות בהם מגיעים הילדים, כדי שתוכלו לעשות מאמצים להגיע לפני.  

 כך נוכל לקבל אתכם ולתת לכם שירות נעים וטעים. 
 . 13:00- הגעת ילדים מ –  , ימים שלישי, רביעי, חמישי13:45-מ הגעת ילדים  –  ימים ראשון ושני 

 ת הלב.                       שלכם, זה מחמם א תודה על שיתוף הפעולה והתמיכה
   צוות ענף המזון                                                                                                         
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 הכן גגך ומרזבך לחורף: מנקים ומונעים בעיות 

 לקראת הגשמים אנחנו מזכירים לחברים להיערך מראש לניקוי של הגגות והמרזבים בבתים.  
.  האחריות לביצוע ולמימון היא על החבר. הזמנת השירות היא פרטית מול כל קבלן שתבחרו  

 יש לוודא מול הקבלן המבצע שיש לו אישור עבודה בגובה וביטוח.  
  9442842, טלפון 7.11עד  ו לבניין להרשמה  פנסיונרים המעוניינים בביצוע העבודה יפנ  •

   .12:00-8:00בשעות 
השתתפות  דרך התקציב. ויחויבו   ,השתתפות חלקית של הקיבוץ ל יהיו זכאיםפנסיונרים בלבד 

ולא על תוספות. רק על הגג המקורי של המבנה הקיבוץ תהיה    

   .דיירי המבנה יחולק החיוב בין כל בבתי קומותיים 

 עמרי וידן                                                              ם עם גגות תקינים.שיהיה לנו חורף גשו 
 

   2020: עדכון פרטים של תינוקות דיווח שנתי לרשות המים 
הורים  מתבקשים  ,2021לשנת  לקראת הדיווח השנתי על מספר הנפשות בקיבוץ לרשות המים 

הזהות הכולל את הכתובת   צילום של ספח תעודתלהעביר  , 2020בשנת שנולד/ה להם ילד/ה 
 . 15.11עד   romi@naan.co.ilבמייל לרומי  ופרטי הילדים 

אנא הקפידו על העברת הספחים בזמן כדי שנוכל להגיש את מלוא הפרטים ולקבל עבורכם את  
 עוז -רומי בר לב                                                                   תודה.   הקצאת המים השנתית.

 

 נפרדים ומודים לז'ניהבריאות סיעוד ורווחה: 
שנים רבות של עבודה , לאחר  מסיימת ז'ניה קוצ'רנקו את עבודתה כמטפלת שטח בנען   בסוף החודש

  לטובת לאחר בחינה מעמיקה של צורכי השטח, אנו מתחילים בתהליך גיוס אב/אם בית  מסורה.
אהובה תהיה , זה לאיתור העובד/ת לתפקיד המרותקים לביתם. עד  אולחברים המבוגרים   מענה

 פוקס לעזרתכם. 
 

 ז'ניה היקרה, 
פתיות  ליווית במסירות ובאכ לאחר שנים ארוכות שבהן  יציאתך לפנסיה עםאנחנו מברכים אותך 

 עשרות רבות של חברים.  
 לכל חבר ברגעי קושי או חולי.   ברגישות תמיד היית זמינה ונכונה לסייע 
את האחריות והרצון שלנו כקהילה לדאוג   –  הערבות ההדדיתאת בעבודתך הבאת לידי ביטוי 

 לחברים הוותיקים שלנו. 
 עשייה משמעותית. מודים לך מקרב לב ומאחלים לך ימים יפים, בריאות והמשך 

 צוות אשכול בריאות, סיעוד ורווחה וחברי נען 
 

 : פרויקט האולפן תודהמכתב  
 , נען קיבוץ  חברי וחברות 

בימים אלו של חשבון נפש, ניסיונות של פילוג ושנאה, אנו גאים לעצור לרגע ולראות את מלוא  
ליהדות התפוצות: באולפני  מאיתנו וזה החיבור בין ישראל   העשייה וההתגייסות למען דבר גדול 

 . הקיבוץ ברחבי הארץ 
רתמות של  ים סגורים וקשיים כלכליים, הלב מתרחב לראות את ההיבימים מאתגרים אלה של שמי

 חברי קיבוצכם למען המשתתפים שבאו לישראל ללמוד עברית ולהתנדב בקיבוצים. 
 ועל כך מלוא הערכתנו.  זה לא מובן מאליו 

לכלל קיבוץ נען על רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית, הסיוע   אנו רוצים להודות מקרב לב
 המתמיד והחיבוק החזק ליהדות התפוצות ולחיילים בודדים. 

תודות למנהלת הקהילה רעיה על מסירותה ותרומתה  תודה מיוחדת לצוות האולפן, אילן ומיכל.
 הבונים דרור                                                                                   למען עולם התפוצות. 

 

שמחים לעדכן כי למרות שחשבנו שהיה זה המחזור האחרון, זכינו לאפשר  בהזדמנות זו אנו 
 . שמחים על האפשרות! 2021בפברואר  אצלנו בנען פתיחת מחזור אולפן חדש שייפתח 

 
ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי אף קודם  "  שורה להשראה:

האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא   –האדם  כול
 )יצחק רבין(   "הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח. וביטחון הוא גם התקווה של האדם 
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