
 

 

     

 
 
                                                                 

 6.9.2019  ,ו' תשרי , שישייום  . 3782 מס'                                                                     

   שבת שלום
 ות אסיפ

 נושאים: שני תתקיים אסיפה ב 20:00בשעה  12.9ביום חמישי 
 . ועדת חינוך.  2ון כלכלי.  רקטורי . די1 
   

   ם המועמדים לתפקידיועדת מכרזים:  
בהמשך להחלטת ההנהלה, להגדיל את מספרם   –  בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון הכלכלי 

,  שפורסםשל נציגי הציבור בדירקטוריון משלושה חברים לחמישה, ובתום המכרז השני 
 נמרוד וידן, רן ורדי, נדב סיני,   :מועמדיםועדת המינויים והמכרזים על חמישה  ממליצה 

 . )בן זוגה של גוני גורן(  עדי שרון ודרור חלאווה 
שאיפתה של הוועדה להביא לבחירת הציבור מספר מועמדים העולה על מספר החברים  

( לא צלחה,  7 פרק -, בתקנון מינויים ומכרזים  4הנדרשים בדירקטוריון )לפי הנחיות סעיף 
 תר מועמדים מהנדרש.  ן יובנע אותרו משום שלא 

, חשוב שתחודש פעילותו של דירקטוריון כלכלי בנען. היות וחמשת המועמדים עונים  ו בעת הז
על תנאי המכרז וכולם נמצאו מתאימים לכהן כדירקטורים נציגי ציבור, עוברים כל חמשת  

 החמישה.  בכלור לבחור המועמדים לבחירה בקלפי. הוועדה ממליצה לציב
   יופץ לחברים. המועמדים  והחיים שרשמ תקציר קורות 

  . המועמדים לתפקיד שמות  אנו שמחים להציג את  –ועדת חינוך בו ציבור  מועמדים לנציגי
איריס   , יעל אולמן , קורנליה רייך, דוד שילה,  שחר אברמסון  : מתוכם השישייבחרו בקלפי 

 . שלומית אלמוג, רוברט מוריס,  ליטל ארז, טלי אהרונסון,  ניסמאתי ,  עודד גרני  , וידן
 

   אסיפת המשך  - 2030נען 
 . 16.9 ב' תתקיים ביום  ובתהליכי קבלת החלטות   הצעת שינוי במבנה הארגוני  בנושא אסיפה 

 

 החלטות הנהלת קהילה: עדכונים לחברים 
 חרונים הופץ לחברים במייל.  חודשים האשהתקבלו בקהילה קובץ החלטות הנהלת ה

 ן. יום ראשון. מוזמנים להתעדכעותק מודפס ניתן לבקש במזכירות מ 
 
 

 חינוךת הובמערכ ת פעילות חדשה שנ  ותחים פ
אנשי צוות    120-שנת הלימודים תש"פ נפתחה השבוע בהתרגשות במערכות החינוך עם כ

)בית להורים   , ובית "תענוג"בתים וגנים  12עם בגיל הרך פתחנו את השנה  ! בשתי המערכות
ם  פתח בחודשים הקרובי י י – פיסטוק – ףנוסהנוקות יתה . בית ועוד היד נטויהבראשית הדרך( 

בגנים  ילדים  133, מתוכם  ים ילד  285מתחנכים כרגע במערכת . מסגרות  14-ואז נגיע ל
 אביב ודרורים.  חמנית,    ,עומר   – המפוקחים על ידי משרד החינוך 

, ולליסה שרון  ים החדשה שהצטרפה אלינון דרורגננת ג  ,לקרן וינבלוט נאחל הצלחה רבה 
   את בית פיסטוק.  שתוביל לראשונה

ו, שתי חטיבות בשכבת -מרחבים בשכבת הצעירים א 6בחינוך החברתי פתחנו את השנה עם  
                                           החטיפיצה.  -לקינוח י"ב, מרכז יצירה, חוגים ומקהללי, הנוער העובד והלומד ו -הבוגרים ז
ילדים נרגשים במרחב א' החדש.                              46ם מתוכ , ילדים ונוער 340במערכת 

ותודה  ,  השיפוץ התעכב תודה לילדים ולהורים על הסבלנות שגיליתם במרחבים שבהם 
                                                                                                שגב.   מיוחדת לאנשים הטובים שסייעו לנו למצוא פתרונות חלופיים: איילת לייפר ויורם 

כם ההורים הנפלאים על כך שאתם נותנים בנו אמון  אנו מבקשות בשם הצוות כולו להודות ל 
 של ילדכם.  משמעותי בחייםומאפשרים לנו את הזכות הגדולה לקחת חלק  

 דורית ולילך , טל חמו , יתדל  ,ם כל הצוות בש                                                                 
 



 ח: שי לראש השנה חג שמ
נען דן ג'יין", ועובדי ב"החברים העובדים בענפי המשק, כמו בכל שנה, יקבלו החברים שי לחג. 

 מקבלים את השי ממקום עבודתם.  - חוץ
  -  חברים שאינם מקבלים שי ממקום עבודתם )ואינם בחופש(ליזמים ול , חברים בפנסיהל
 אותנו. בבקשה עדכנו  -בלים שי ממקום עבודתם חברים שאינם מק  ועבר השי לתקציב.י

 ודיע על כך  מתבקש להקציב,  העברה לת במקוםמעוניין לקבל כרטיס שי של ישראכרט ש מי
 . 9.9 ב'עד יום    masha_einav@naan.co.il   או במייל: 2898בטלפון   למשרד מש"א 

 צוות משאבי אנוש חגים שמחים, 
 

 הזיכרון: הצבת עמודים  גןה על הבטיחות באזור שמיר 
ובקרבת   שטח גן הזיכרון והמאפיה ב תנועת רכבים למנוע  הוחלט  שבועשוב הועדת יישיבת ב

 .  חנייהל למעבר רכב או  מיועד   ו שאינ מתחם  -גן תות 
שלושה מוקדים: אחרי הכניסה לרמפה של  צבת עמודים באמצעות ההחסימה תתבצע ב

 . ים בכניסה לגן הזיכרון מכיוון בתי הילד ו יה מהמכבסה למאפייה בתחילת העלי המטבח, 
 , חברים וילדים.  צור שטח סטרילי ובטוח בכל שעות היום להולכי רגל יל היא  המטרה

 

 רך הנכונהד: בתברואה
ענון ההנחיות בנושא פינוי פסולת גושית )הנחת  יר ועות מפרסום כמה שב חלפו לאחר ש

אנחנו שמחים לעדכן כי חל   -ליד הפחים השכונתיים(   ריהוט ישן וחפצים מכל סוג שהוא
הנחיות בשטח. זו הזדמנות להודות לכל מי שכבר הפנים והטמיע את  שיפור ניכר ביישום ה

רק ביום   -שעדיין מתלבט או מבולבל משטף המידע: פינוי גושי , ולהזכיר שוב למי ההנחיות
ושבת יפהתודה   . ם(ליישני והפנימי, העיקר שתמשיכו שנ  זור ושמור, ג! )השביעי   

 

 מסע בעקבות ארבע נשים  : 2000חוג הנוער  
ארבע נשים, ארבע   ; סע חייהןטיול בעקבות נשים במ!  שוב יוצאים לדרך לאחר החופש הארוך  

תרבויות. ניפגש עם נזירה צרפתיה במנזר אמאוס, ערביה מוסלמית בלוד, בת העדה הקראית  
 במצליח ובת העדה האתיופית ברמלה.  

ש  . הטיול אינו כרוך בהליכה רבה ומקומות המפגאורן שמואליבהדרכתו של  23.9שני יום 
 עדיף במסרון.  ,הרשמה אצל דגנית  .פגש ולחוות י לה . נשמח8:30מקורים. יציאה מנען בשעה 

 

 ים בחקיקה שינוי   :מועדון הבוקר
 וס. נשיאת בית המשפט העליון בדימ –עם מרים נאור  גש מפ 10:00בשעה   16.9ביום שני 

 . ונההשינויים בחקיקה עליהם דובר במערכת הבחירות האחרנאור תדבר על 
 

 
 השכנה ברחובות סכנ: מפלגת העבודה מזמינה

 ,עמיר פרץ כנס בהשתתפות יו"ר המפלגה
  ויו"ר סיעת העבודהקסיס אב יו"ר מפלגת גשר אורלי לוי

  11.9ביום רביעי יתקיים , בכנסת איציק שמולי
  –ת ברחובו 19:30בשעה 

 . אולמי רוז אירועים , 2הלל וחנן אופנהיימר  'רח' פרופ
 נדבר על כיפת הברזל החברתית שנפרוש "

          .מוזמנים להגיע .שראל"מעל אזרחי י
 מירלה מקושבסקי                                            

   
 

   . הלוואי. הללויהלהשראה שיר        

 

 במות האחות תנחומים  –סח ולמשפחה  לנילי פ

 

  


