
 

 

    

 
 

 18.10.2019 ,תשרי טי, שישייום  .3788 מס'                                                                                              

 שבת שלום וחג נען שמח!
 

 : כל האירועיםמי יכול לזכור
 

   .כרוניים ורכישת עודפים למאחריםמי שהזמינו לחלוקת חולצות מרוץ בחד"א  13:00-11:30היום, 
 

 19.10שבת 
. שימו 14:00חזרה משוערת  חניית בית גלילי.מ 8:00-)למי שנרשם(. יציאה בטיול לאזור הרי ירושלים 

א עוגה לשולחן קינוחים משותף. באחריות כל משפחה להבי ארוחת צהריים קלה.נתכנס ללב: בסיום הטיול 
   .יםפעמי-כלים רב איתכם והביאואנא היערכו   .פעמיים-הטיול ללא כלים חד: תזכורת
 יקה משובחת וחברים טובים.ז בירה איכותית, מו – ביר גארדן בבוסתן 18:00

 

   20.10יום א' 
אנא    –וכל. במסגרת המגמה הירוקה ארוחת בוקר חגיגית ומפנקת על הדשאים של חדר הא  10:00-8:00

 "פ מתכלים יעמדו לרשות מי שלא יביא( דפעמיים מהבית )כלים ח-הצטיידו בכלים רב
 .ארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל  20:00-18:30

מופע מחווה   .90 -ופתיחת חגיגות שנת ה 89 -הערב המרכזי של חג נען ה –"יוצרים משלנו" –חג נען 
 20:30נים ולזמרים שתרמו מכישרונם ועודם תורמים לחיי הרוח והתרבות בנען. למלחינים, לכותבים, לנג 

 מתחילים.  21:00 ,התכנסות באמפי
 מסיבת ריקודים סוערת בבוסתן 22:30

 

 21.10יום ב' 
 התכנסות הרצים במגרש הכדורגל לרישום, חימום ותדרוך  7:30 :מרוץ נען המסורתי יוצא לדרך

   .מרוץ אפרוחים -לקטנים  .לקבל את הרצים בקו הסיום כולם מוזמנים. ק"מ  6-ו 3הזנקת מקצי  8:15
 .בשטח חתונות 9:00-מ רישום ויציאה למשחק .משחק כתב חידה נעני –"בשבילי ילדּות של פעם" 

 משך המשחק כשעה והוא יסתיים ברחבת חדר האוכל בטקס הענקת המדליות לרצים. 
 חידה ישודר באפליקציה הקהילתית החדשה.חלק מכתב ה – שימו לב: יש להצטייד בטלפון

 . טקס חלוקת מדליות וסיכום החג בדשא חדר האוכל 10:30
 

 מכולנו תודה גדולה -שסיים את עבודתו בענף המזון לאחר שנים רבות   לחיים אנוך 
בין  שתמיד נעים לפגוש המאיר , הרוח הטובה, ההומור והחיוךעל העבודה המסורה 

 מצוות ענף המזון וחברי נען  . הנות מהזמן שהתפנהילמאחלים לך  האורז לירקות.
  

 תוצאותנען: קלפי 

ברכות   – תדהר חתוכה )בן זוגה של יונת נרקיס( בקלפי שהתקיימה בסופ"ש האחרון התקבל לחברות

   .התקבלו הצעות הצוות וההנהלה חלטותהמבנה ארגוני ותהליכי קבלת בשני הסעיפים בנושא ה חמות!
 

 שינוי תאריך :2000חוג הנוער  טיול
  בואורשם מחדש. יאינו צריך לה כבר . מי שנרשם4/11נדחה ליום שני   28/10-להטיול לעמק חפר שתוכנן 

   .הרשמה אצל דגנית השקנאים המגיעים במיוחד מאירופה. ולפגוש גם אתלבקר באזור לא מוכר 
 

 : קונצרטיקה קאמריתזהסלון למו
. פתיחת 20:00בשעה  24/10יום חמישי  . עם נגן הקלרינט טיבי צייגרתתארח  רביעיית היידן הישראלית""

 ש"ח. 90ש"ח, לאורחים  50לחברי נען  הקונצרט מתקיים בבית גלילי. .19:15דלתות 
 

 אשכול בריאות סיעוד ורווחה: עדכונים
קרן לנהל את מרפאת השיניים.  , שנבחרהקרן סוקולובסקיולטים את אנו קבשעה טובה  :מרפאת שיניים

  !תתחיל בקרוב חפיפה לתפקיד. גילה אלי וחנהלה מנדלסון  ממשיכות בעבודתן כסייעות. בהצלחה
  .מיום שלישי פתוח כרגיל, 11:00-8:00ערב שמחת תורה  20.10יום א'  בחג: מרפאהה

מפגש האחרון. חברים נוספים, מכל הגילים, המעוניינים לשתף ה תודה למשתתפיהזמנה למפגש: 
המועדים הקרובים אצל יעל מזכירת  מוזמנים להירשם לאחד מ  ,בנושאי בריאות וסיעוד ממחשבותיהם

                                                       ם, אשמח לראותכ. 20:30בשעה  4/11 ב', יום 9:00בשעה  23/10 ד'. יום 052-5792127האשכול 
 דפנה גונר                                                                                                                                



 עדכונים ועדת מינויים ומכרזים:משולחן 
  .בהנהלת קהילהמכרז לבחירת נציגי ציבור ו ועד הנהלהמכרז להקמת רסמים שני מכרזים: תפהיום מ

   .נציגי הציבור נבחרים ע"י האספה הכללית
המבנה לשינוי הצעת צוות ההיגוי  - 70%ברוב של מעל  נבחרה – בקלפי שהתקיימה בערב סוכות :רקע

הסנונית הראשונה לתוצרי  וא. אישור ההצעה על ידי החברים בנען ההארגוני וקבלת ההחלטות בנען
 .2018לדרך בדיוק לפני שנה, באוקטובר ", שיצא 2030התהליך האסטרטגי "נען 

במהותה נציגי ציבור בהנהלת הקהילה,  5מכרז לבחירת בנען ו וועד הנהלהפרסום "קול קורא" להקמת 
 הוא השלב ראשון ביישום ההחלטות שנתקבלו בקלפי. ההחדש

ייעודו . הגוף הניהולי הבכיר בקיבוץ  ואועד ההנהלה ה: וועד ההנהלהנציגי ציבור ב 12מכרז לבחירת 
להתוות דרך ומדיניות ארוכת טווח לקיבוץ, לקבוע את סדר היום של האספה ולהיות סמכות מנחה  

 ומפקחת על גופי הניהול השוטפים.
הנהלת הקהילה כפופה לוועד ההנהלה של הקיבוץ.  : נציגי ציבור בהנהלת הקהילה 5מכרז לבחירת 

אחראית לניהול  הוא להוות גוף תמך למנהלת הקהילה. ההנהלה  הנהלת הקהילה של  המחודשה ודייע
 וקידום מערכת החיים הקהילתית והמוניציפאלית להבטחת איכות חיים ורווחה לחברי וילדי קיבוץ נען. 

  כל חבר וחברה יכולים להגיש את מועמדותם לכהן בוועד ההנהלה  :יםהמכרז של שני הליךהתמצית 
 כל המועמדים יוגשו, ללא מנגנון סינון או ראיון, לבחירה באספה הכללית.  ובהנהלת הקהילה.

רכז את פניות  מיוודא שהליך המכרז יהיה שוויוני, הגון ושקוף לציבור. הצוות הציבורי צוות האיתור 
הצוות  הצגתם באספה ובחירתם בקלפי., בטרם מידע תמציתי אודותיהם לציבורודואג לפרסם  המועמדים

יפעל, ככל יכולתו, להביא לבחירת הציבור מספר מועמדים רב יותר ממספר החברים הנדרשים  לכהן 
 ולצורך כך יקיים פניות יזומות לחברות וחברים בנען. (,5ובהנהלת הקהילה ) (12)  ההנהלה בוועד

 

 20:00בשעה  23.10ביום רביעי  -שיחה פתוחה למתעניינים 
מטרתה של השיחה הפתוחה היא לפרט ולהסביר אודות מהותו וייעודו של וועד ההנהלה )תדירות  
הפגישות, סוגי הנושאים שעל הפרק, מעמדם של חברי הוועד ועוד(, וכן לתת מידע אודות הנהלת  

יובלטו ההבדלים בין כהונה בוועד ההנהלה לבין כהונה בהנהלת הקהילה.  הקהילה, במהותה החדשה. 
 . במהלך תקופת המכרזשוב  שודר, תוקלט ות900בערוץ חה תשודר השי

 

 2.11.2019מוצ"ש, : יםמועד סגירת המכרז
או  צביונה של נען, להגיש את מועמדותכם  עלאנו מזמינים אתכם בחום, חברות וחברים, שרוצים להשפיע 

 . ובהנהלת הקהילה  חברים שלדעתכם מתאימים לכהן בוועד ההנהלהבפנינו על להמליץ 
 

מרכזת את הצוות, נמרוד זיו,  –שכטר, מנהלת מש"א -: דורית שגבצוות האיתור הציבורי לוועד ההנהלה
נהלת בצוות לאיתור חברי היו"ר נען, יהודית חתואל ודורית אפרתי )קוטלי( נציגות צוות מינויים ומכרזים. 

 מנהלת הקהילה. –אברהם -חברה גם רעיה בן- קהילה
 , ואל כל אחד מחברי צוות האיתור. למידע נוסף ניתן לפנות אל דורית שגב שכטר מכרזת המכרז

 בתפוצת מייל לחברים.ונשלחו באתר נען  ,ביתר פירוטבמלואם, מפורסמים  יםמכרזשני ה
 
 

 ם: תזכורת למאחריםממחלקת כספי
 לעשות זאת בהקדם. מתבקש  2018מי שטרם השלים את העברת הטפסים הנדרשים לשנת 

פנסיונרים שלא   .2018ושומת מס  1301טופס  –עצמאיים  .106וטופס  2018תלוש דצמבר  –שכירים 
יש   –מי שלא היו לא הכנסות כלל   (.ש מקרן הפנסיה)אותו יש לבק 106טופס  –מקבלים פנסיה מנען 

או   orit@naan.co.il את הטפסים ניתן להעביר לאורית ברקאי .להגיע למשרד מש"א לחתום על הצהרה
 . תודה על שיתוף הפעולה. למגירה במשרד

 

 מכתב: תודה
הבנתי. זה לקח רק כמה שעות מרגע פטירתו של יונל ועד שהבנתי מהי המשמעות של קיבוץ. הבנתי כמה  

כננה וודע הדבר, רעיה כבר ישבה ותחם ועוטף החיבוק הגדול שנקרא קיבוץ. תוך שעות ספורות מרגע הי
 .ומירה פרסה בפנינו תפריט נדיב לקבלת הפנים במועדון ,ההלוויה איתנו כיצד תיראה

 .עזר הסביר לנו בסבלנות יוצאת דופן על שלבי השבעה והשרה בנו ביטחון שאנו לא לבד
 . וכיבודומהכולבו כבר שלחו שתיה  ,ושולחנות הטרקטור של הנוי עצר מול הבית ופרק כסאות

הבנות המקסימות, הדואגות , לאורך כל השבוע השכנים והשכנות ביקרו ועטפו, החברות המדהימות בישלו
 ומיתי המקסימה דאגה להכול מכל!   ,  והאכפתיות התנדבו לתורנויות באהבה

 .כל שנשאר לנו היה רק לשבת ולהתאבל ללא דאגות
 .בה יוצאת דופןאהבפשרתם לנו, והקפתם בחום ותודה גדולה לכולכם שא

 סיקורין-לירון )בת זוגו של עידו( ומשפחת ששון
 

שרחב, אדמה נענית, מים זורמים, אהובינו הטמונים באדמה החולית  גבול  –בית נען " שורה להשראה: 
 , אדמה נענית(1979)אמנון אביטל,   ושירים של דוד" 


