
 

 

    

 
 

                                                                                    

 8.11.2019 ,חשוון  י , בלי קציצות שישי יום  .3791 מס'    

 שבת שלום 
 מזל טוב קולולולו! 

 תמר   -אברהם ואיליה פוגרוב, לרחלי ויפי ולכל המשפחה, להולדת הבת והנכדה  -לדניאל בן 

 

 מהמרפאה: חיסוני שפעת 
לפי המלצות משרד הבריאות אנחנו ממקדים את מאמץ  למרפאה. הגיעו חיסוני שפעת 

 ;  כרת, לב, אסתמה ועוד(חולים כרוניים )ס: ההתחסנות בקרב האוכלוסיות הבאות
 אושפזו עקב דלקת ריאות  ש מי  ומעלה; 65בני ; שנים 12חודשים עד  6 מגיל ילדים 

   . עובדי בריאות; נשים הרות; בעונה הקודמת
 .  המשתייכים לאוכלוסיות אלה מוזמנים להגיע להתחסן בהקדם 

   . כללית קופ"חמיועד לחברי ה. פתיחהשעות ב רק להגיע לאחות  – אין צורך לקבוע תור מראש
   צוות מרפאת נען , בברכת בריאות טובה                                                                          

 

 סיעוד ביתי: תחת מטריית הגיל השלישי 
וכחלק משיתוף הפעולה בין אשכול הבריאות לגיל השלישי,   מתוך רצון לתת מענה הולם לחברים, 

עזרה  , לסיוע ללהכוונה ו . מוזמנים לפנותובה פוקסהלטיפולה של אם הסיעוד הביתי תחו יעבור 
 ובכל שאלה או צורך. במיצוי זכויות רפואיות, הנגשת הבית 

 

 יוצא לגליל חוג הנוער תרמיל:   קח מקל קח
ביתה של   ;נצא לגליל המערבי. נפתח את יומנו בביקור בבית המצויר בשלומי  25.11יום שני ב

בית ילדותה  -החלה לצייר על קירות דירתה. בעברון  80עפיה זכריה שעלתה מתימן ובגיל 
נתרשם ממיזם  נתארח במרכז המבקרים של ברמד, נשמע על המקום,  - ונערותה של הגר תמרי

 סיפורה של חוויה אתיופית ביזמותה של יוניי   -הפקת החשמל מ"ערמת הזבל" ונבקר ב"מבהרטיי"  
 . הרשמה אצל דגנית

 

 שחרית של שבת  מיוחד לילדים:קונצרט  
 . גינה""צלילים ומנ -הקונצרט המונגש את במועדון נארח  11:00בשעה   , 16/11בשבת הבאה, 

   . חלילנית ופסנתרן מבצעים ממיטב הרפרטואר הקלאסי בשילוב עם הפעלות והסברים מרתקים
נצא ביחד למסע מוזיקלי, במהלכו נחשף למונחים מוזיקליים שונים ויצירות מופת של מיטב  

  ;ומה מיוחד בהם ם על חליל ופסנתר נלמד איך מנגני ;המלחינים הקלאסיים לאורך ההיסטוריה 
  ; נבדוק האם למוזיקה יכולת לתאר טבע, עונות שנה, פריחה וחיות  ;נפתח את הדימיון 
, נקיש על הגוף,  להבין מבנים מוזיקליים, נכיר שמות מלחינים דיכתנועה בנשתמש בסרטים ו

 ונחווה את המוזיקה בעזרת כל החושים. 
  , ובליוויומעלה 5הכניסה לילדים מגיל  חליל צד. –פסנתר, שקמה ג'יוואן  –מנגנים: רועי לאוטרבך  

   חיוב בתקציב.ב -ילדי וחברי נען  ללא עלות. מלווה , מבוגרש"ח 25כניסה לילד . בלבד  מבוגר
 גזר  המועצה האזוריתויקה קאמרית, תרבות נען ז, הסלון למו מערכות החינוך                          

 
 תזכורת  עוברים לאפליקציה: 

ופסקו  יו באמצעות האפליקציה הקהילתיתכל הודעות הקהילה שלחו יי מיום ראשון הקרוב 
לקבל את ההודעות באמצעות   . מי שאין לו טלפון חכם ורוצה להמשיך האסמסים והודעות המייל

 יש לוודא עם אייל מצליח או ניר דגן שכתובת המייל שלכם מעודכנת במערכת החדשה. -מייל 
 
 
 



 בד והלומד מזמין יום הזיכרון ליצחק רבין: הנוער העו
כרון  י את טקס יום הזקן הנוער העובד והלומד  ערוךי  במועדון  17:00בשעה  12/11שלישי יום ב

   . על הטקס אחראיים חניכי השכבה הבוגרת  .לראש הממשלה ושר הבטחון יצחק רבין ז''ל
ביום  בתל אביב )כיכר רבין( תקיים יש  "אסיפה ישראלית אירוע "בנוסף, נשמח להזמין אתכם ל

ת  ירביעית שאסיפה ישראלית מתכנסת ביוזמת קואליצי זו השנה ה  .17:30בשעה  10/11 ראשון 
להתמודד במעגלי שיח עם אתגריה של החברה  "זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה"

השבר, בחדר  בסיקור המציאות ו -בואו לשמוע את הסיפור האישי של מי שהיה שם  .הישראלית 
 .יום של השבטים השונים בישראל-החקירות, ביום 

איילה חסון, אלישיב רייכנר, אסף ליברמן, גדי סוקניק, דביר קריב,   : בין הדוברים במעגלי השיח
יהושוע סובל, יעקב איילון, ירון זילברמן, נזיר מג'לי, עדינה בר שלום, הדסה פרומן, שרה רוזנפלד 

זוכרים  "פייסבוק  דף הפרטים נוספים ב  .תמודד ביחד עם אתגרי החברה הישראלית בואו לה. ועוד 
 הנוער העובד והלומד נען קן  –ספיר שטרן                       .   "את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה

 

 לקראת בחירות לראשות התנועה הקיבוצית: מפגש עם ליאור שמחה  
ניפגש במועדון עם ליאור שמחה, המתמודד לראשות התנועה  20:30 בשעה  11/11ביום שני 

משמש בשש השנים האחרונות   בוצית. ליאור בשנות הארבעים המוקדמות, חבר נצר סירני, הקי
בתקופה הזו העביר ליאור בדרך משתפת החלטות חשובות בנושאים כמו פנסיה כיו"ר הקיבוץ. 
    . מוזמנים לבוא ולשמוע .סירני חברתית וכלכלית מהלכים, שקידמו את נצר  -  לוותיקים ושיוך

 עמי רוניס                                                                                                                     
 

המרחבים תרגיל קטן של  של  נה במהלך שעות הלילה יתקיים במב 11.11ביום שני : מהביטחון 
 .רשם נוכחות חיילים בסביבהייחידה צבאית. אל דאגה אם ת 

 

 .  נדחה המפגש עם אומן הטקסטיל אלדד תרקה שתוכנן ליום שני : יצירה מרכז
 

 מפוסטרים מחפשים אבא ואמא קו מהוועדה הירוקה: 
אנו  לאחר שנתיים של הפעלת מערך הקומפוסטרים השכונתיים, ולמידה מהניסיון המצטבר,  

ן להם אחראי שכונתי מתנדב כי לא נוכל להמשיך ולהחזיק קומפוסטרים שכונתיים שאימודיעים 
על תחזוקת הקומפוסטר. בשבועיים הקרובים נחדד את מרכיבי   מלאה   אחריותשמוכן לקחת 

האחריות מול המתנדבים שכבר פעילים בפרויקט ובמקביל נפרסם את רשימת הקומפוסטרים  
אלץ  נ  -אחראים לקומפוסטרים הללו  תנדבושמחפשים אחראי. אם בשבועיים הקרובים לא י

 בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרמי מור.  . ותםלפנ
 

 שבת של כדורגל: מילה טובה 
קבוצה אורחת של בני  קבוצות מנען ו 6התקיים טורניר קט רגל בהשתתפות  האחרונה בשבת

 .הטורניר נוהל ואורגן בצורה מקצועית והייתה אווירה חברית וקהילתית  .קיבוצים מעמק הירדן 
  .תודה רבה לכל מי שעזר בארגון והשתתף באירוע המוצלח .רחים מעמק הירדןבטורניר זכו האו

                                                                                                          . נתראה בעונה הבאה.   ובעיקר למושיקו טויטה )חברה של ניקול גנזיה( שאירגן את הטורניר 
 עמרי וידן                                                                                                                     

 תודה לקהילה 
   .בעומדם לצידך ואיתך  מתגלה בשעות הקשות שלך, חברים טובים עוצמתם של 

 את הלב הקהילתי הפועם והרגיש.     החם,את עוצמת חיבוקה קהילת נען הוכיחה לנו  
  נען אהב את הוא סופית. -האיןהנתינה מההתגייסות ומאבא העריך והתרגש כל פעם מחדש 

 .האמין בכוחה של הקהילהו
להודות למשפחה המורחבת שלנו ולכל החברים הרבים והטובים, שעזרו, תמכו,   אנחנו רוצות 

   .ם האחרונים בפרטובחודשי, חיבקו והיו לצידנו בתקופת מחלתו של אבא
ענב  לדורון, לעדת אבלות, ולצוות הבריאות והרווחה, צוות המרפאה, צוות הדרים, מזכירות, 

                                                                                      .מעריכות ומוקירות דה. לכולכם תו –אהובה אשר על הביטוחים לו
 דמיר בילי, נועה, יעל וטלי                                                                                                 

 

    זה לא היה החלום שלי. רציתי להיות מהנדס מים. למדתי בבית ספר חקלאי. "  שורה להשראה:
 )יצחק רבין(    "  חשבתי שמהנדס מים הוא מקצוע חשוב במזרח התיכון הצחיח                         


