
 

 

     

 
 
                                                                 

 27.9.2019 , תשרי  זכ, שישי יום   . 3785 מס'                                                                   

 
  שבת שלום

 
 ! קולולולו   מזל טוב 

   ולכל המשפחה   חנוך , לגלי רז, לתמר ו סנש וגיל    נורקין  להגר        
 עמית   -דה והנינה  הנכ   הבת, להולדת  

 
 
 
 

 : תש"פ טובהראש השנה
   – ת" הפעם בסימן "חברּו -טקס קבלת השנה החדשה ופרידה מהשנה החולפת 

 גן הזיכרון. רחבת ב  20:30בשעה , ערב החג , ראשוןיום  יתקיים ב
 

 תוצאות האמת : נעןקלפי 
   . ברכות חמות!התקבל לחברות  -זוגה של נעמי ברעם בן  –  יטאחגלעד  .1
 חלאוה,  וידן, רן ורדי, דרור נמרוד   –כלכלי הדירקטוריון נציגי ציבור לחמישה אושרו  .2

   . נדב סיני, עדי שרון      
איריס וידן,  ליטל ארז, דוד שילה, רולניק, חברים: אורלי    –נבחרו: יו"ר ועדת חינוך לו .3

 רוברט מוריס, טלי אהרונסון, יעל אולמן 
 . נהדרים מועמדים המועמדות והלנבחרים ותודה לכל הבהצלחה 

 
 

 אשכול הבינוי והתשתיות  :עדכון
  שעקב החשדות  בניהול האשכול. חשוב לנו ליידע במהלך התקופה האחרונה נתגלו אי סדרים 

 אשר עוסקים כעת בחקירה.  ערבנו גורמים מקצועיים  שעלו
 .  לאחר מכן , ונעדכן  אחראיו באופן יסודי השלים את בדיקת כל הפרטים בכוונתנו ל

   צוות הניהול                                                                                   . על הסבלנותתודה 
 
 

 אשכול בריאות סיעוד רווחה: הזמנה לשיחה 
במטרה להקשיב לרחשי הלב   ,ה על בריאות, סיעוד ומה שבניהםמוזמנים לשיחה פתוח 

 23/10 , 20:30יום ה' בשעה    3/10:שתוכלו לבחור  השיח יתקיים בשני תאריכים  .ולחשוב יחד 
 . 9:00יום ד' בשעה 

נבקש שתירשמו לתאריך   ,נים להגיע כדי שנוכל להיערך בהתאם למספר החברים המעוניי
 .052-5792127בטלפון   ת האשכול מזכיר הרשמה אצל יעל  .שנוח לכם 

 דפנה גונר  ,אשמח לראותכם                                                                                      
 

 חלוקת לוחות שנה איזה יום היום: 
   –חגיגית  להגיע לקבל ולהרים כוסית מי שמעוניין בלוח שנה רענן של נען דן ג'יין מוזמן 

   בחדר האוכל.  13:00-11:30 וביום ראשון בין השעות  )שישי( היום
 
 



 
 

 הקהילתית נכנסת לפעולה אפליקציה ה : מתחדשים 
 אתר נען המתחדש מזמין אתכם!  -יזמים ובעלי עסקים מקומיים 

 קהילתית.  היקושר לאפליקציה ש , אלה אנו עובדים על חידוש אתר האינטרנטבימים 
 : יזמים ובעלי עסקים שרוצים לפרסם את עצמם בפלטפורמה זו מוזמנים לשלוח 

קישורים לנכסים דיגיטליים נוספים אם יש   . 3 , תמונות. 2 ,טקסט קצר על העסק/יזמות . 1 
כל דבר אחר שברצונכם להעלות לדף ייעודי  . 4בות בתקשורת(,  פייסבוק/אינסטגרם/כתלכם )

 משלכם באתר.  
 ואטספ.  ואו דרך ה eyalmaz@gmail.comלאייל מצליח במייל אנא שלחו את החומרים  

 
 פליקציה הקהילתית למען הגיל השלישי הא

לאחר ניסיון של כמה חודשים בהפעלת אפליקציה קהילתית על בסיס טלגרם, הוחלט להרחיב 
. לשם כך נקיים בשבועות  ים את השימוש באפליקציה ולרכז באמצעותה את הקשר עם החבר

 .  , שיהיה לכם נוח וברור הקרובים מהלכי הטמעה שונים
הגיל השלישי למפגש הדרכה על האפליקציה.   וחברות  כצעד ראשון אנו מזמינים את חברי 

 . , באווירה נעימהבמועדון 10:00בשעה  10.10 חמישיביום  המפגש יתקיים
 צוות הטמעת האפליקציה   ,מצפים לראותכם                                                                 

 
 טורניר קט רגל : הדשאכינים את מ

קבוצה של   איתו ויש מי שמעוניין להשתתף . 12.10שבת ביתקיים ( טורניר קט רגל )שביעיות
   .4.10הרשמה עד ל 050-7720011 מוזמן להתקשר למושיקו  לפחות שחקנים שבעה

 
 . 628672-054. אפשר לפנות לאייל עומסי  12/10-3 אמיר בחופש:  סידור רכב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ך מרים בסל. בצערך במות בת זוגמשתתפים  –לדני קורן   
את עבודותיה בתערוכות רבות,  ת מוכשרת ומוערכת, שהציגה מרים הייתה צייר

. וגם אצלנו בגלריה  
 תנחומים מבית נען 

mailto:eyalmaz@gmail.com

