
 

 

    

 
 

 17.5.2019 ,איירב יב, שישייום  .3766 מס'                                                                                               
 

 
 מזל טוב קולולולו!

 

  חמותברכות  -לרחלי ואהרון ולכל המשפחה  לנישואיהם, –ותם נרקיס  מוליל       
 

 גלעד -הבן והנכד להולדת  – ולכל המשפחה ,עמיל ,לאלה ועידו רוניס, לאתי        
 

 ן, הנכד והניןלהולדת הב - ועופר רבין דה, לעתליה וזאב, ליעלולילך מילר ושמוליק מעל    
 

 להולדת הבת והנכדה - לאלה וליאור קריגל, לאמנון ולכל המשפחה            
 

 : עדכוניםמשולחן מנהלת הדיור
מגרשים  -מפגש לכל דיירי קומתיים  וןדבמוע נקיים 10:00בשעה  28/5ביום שלישי  :מפגש דיירי קומותיים

עמוס וכמן נבחר לבצע את הפרצלציה לאחר החלטת  עמוס וכמן ועו"ד צפריר בן אור. יכלאדרמשותפים עם ה
הוא ביצע מהלך של פרצלציה מחודשת בפיילוט ראשוני בשכונת  ה" לביצוע פרצלציה.ייהאספה בנען על "דעה שנ

ביצוע תהליך  הסבר על מטרות המפגש: בשכונות הנוספות.גנים, ועל פי הניסיון שנרכש אנו ממשיכים בתהליך 
  .מענה לשאלות דיירים ;הסבר על משמעות מגרש משותף ;הפרצלציה

 שבניהם מלווים אותם בתהליך יגיעו יחד איתם למפגש.  וי מאוד שדיירים רצ •
הודעות על עם חלק מדיירי שכ' בית ברל בדירותיהם. בפגישות אישיות בסיומו של המפגש, באותו יום, נתחיל 

 .11/6-פגישות הבא יהיה בסבב היירים. מועד הפגישה יישלחו לד
 

ה הער .2019למאי  24תסתיים בתאריך  ואסם הרשמה לבנייה בשכונות בנדסה :סיום הרשמה לבנייה חדשה
 בירור הוותקהשלמת  לאחר אםולכן ותק מתעכב,  בעניין חברים רעוריהטיפול בעאנו מודעים לכך שחשובה: 

  .לו הרשמהתתאפשר  –כלל בה יתברר כי חבר שזכאי להיכלל ברשימה לא נ
 

בשכונת תנועת המשפחות העוברות לביתן החדש  מתקדמתבשעה טובה  :תנועת דיור במעבר לשכונת כדורגל
הדירות המתפנות מיועדות לאכלוס על פי החלטות השיוך, או בהתאם לקריטריונים למעבר לדירות  הכדורגל.

תנועת הדיירים לפי רשימת דיירי ובה  .במייל נשלחה אתמולשל סטטוס הדירות פורטת מ רשימה .מעבר
.  אכלוס דירות המעבר מתפרסם באתר נען 2019במאי  5לתאריך הכדורגל שקיבלו מפתחות לביתם החדש עד 

 .באופן קבוע וניתן לעקוב
 :תהליך המעברים לדירות המתפנות מתנהל בחלקו בקצב איטי יותר ממה שניתן לצפות משתי סיבות

 .רים, ובקצב פינוי הדירותבהחלטות חב התהליך תלוי א.

 שנות ותק. 15הכרוכה בישום החלטת  מנהלת הדיור טרם השלימה את האדמיניסטרציה ב.
 

  : הזמנה למפגשיוצאים לדרך 2030נען 
נתרופולוגיה, לא "רדמפגש פתיחה מרתק עם טל ישראלי, נקיים  במועדון 20:00בשעה  23.5חמישי יום ב
תהליכי שינוי  :נושא השיחה ניהל בעבר תהליכי שינוי במספר קיבוצים.ו שוניםו"ר בקיבוצים מכהן בתפקיד יה

לדיון פנימי אותו נושא זה מהווה רקע  גיים המלווים אותם.וחיצוניים ופנימיים החלים בקיבוצים והשינויים האידאול
האפשרויות רוצים להיות ומהן ו היום, מה אנחנו נה מאפיין את התנהלותמ - 2030נען תהליך נקיים במסגרת 

  2030וות נען צ       , בואו.חשובה לכולנונוכחותכם  תשובות.ואורך המפגש עד שעתיים, כולל שאלות  שלפנינו.
 

  הפותחים עונ השחייה: בריכת
שלחו במייל י. טפסי רישום י7.10משך עד יות 24.5ביום שישי  בשעה טובה ומרעננת הרחצה תפתח עונת

או לתיבת הבריכה  pool@naan.co.ilלמייל ניתן להחזיר  כניסה לבריכה.ובלחברים ויהיו מונחים במזכירות 
 .לשטח הבריכה עד הפתיחה אין להיכנס. הבריכה מלאה במים עם חומרים מסוכניםשימו לב:  במזכירות.

 צוות בריכת נען                               ורגוע.הנה קיץ מ מאחלים הילדים והנערים.בטיחות הורים אנא שמרו על 
 

 ניהול קהילה: תקופת למידה
עדיין יש הרבה  קצרה במקביל לתקופת החגים העמוסה.לעשות חפיפה  ,שרון ואני ,בחודש שחלף הצלחנו
, תוך שהיא בעצמה נקלטת להיות זמינה עבורי להשמתאפשר שרון משתדלת ככל  .ללמוד, להבין ולעשות

תוך החברים  הרבות של להשיב לפניות ;לתיאני מנסה לתמרן כמיטב יכו בגבעת חיים. כמנהלת קהילה חדשה
זו תקופה של הסתגלות לחדש,  נען.שנקרא  -החלקים  1650בעל  שאני לומדת להרכיב את הפאזל המאתגר

, שתשובות לא יתכן והדברים יתעכבו קצת .לאתגרים החדשים, לעומס אחר( ועם זאת כל כך מוכרללא מוכר )
 ,שאלות ,לפניות. אבל בסוף נצליח .גם אני וגם אתם - תאזר בסבלנותמהשרוול, שנצטרך להאט לרגע ולה יישלפו

 רעיההצלחה לכולנו, ב  raaya@naan.co.il: זמיןהמייל שלי  -תהיות והגיגים 

mailto:pool@naan.co.il
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 , בריאות ורווחה: לקראת תחילת תפקידסיעוד
תי לשרת בריאות ורווחה של נען ומבטיחה לעשות ככל יכול אני שמחה לקבל על עצמי את ניהול אשכול הסיעוד,

ללמידה אקדיש את התקופה הראשונה . 1.6 -שמי לתפקיד באתכם ולהיטיב עם הקהילה שלנו. אכנס באופן ר
בתחום הסיעוד שאלות ב נותמוזמנים לפ אתם עד אז .היכרות מעמיקה עם הצרכים והאתגרים של האשכוללו

הפניות בנושאי רווחה   brevaha@naan.co.il.מייל 08-9392913 'בטל יעל שריד והבריאות למזכירת האשכול
 דפנה גונר )שילה( .וצרכים מיוחדים ממשיכות להיות ללימור

 

דיר וחד קונצרט נ -לאומית -ןנארח לקונצרט חמישיית פסנתר בי 23.5 חמישי ביום: יקה קאמריתזהסלון למו
  בבית גלילי.הקונצרט יתקיים  .ביצירות מאת מוצרט, פורה ופראנק, פעמי

 ש"ח. 55 -החיוב לחברי נען לקונצרט זה  .20:00-ב מתחיל, 19:15פתיחת דלתות 
 

. פרטים בהמשך. באתר חדש שיעלה לאווירמים הקרובים יוחלף ביהאתר הוותיק של נען  אתר האינטרנט:
שנים של ועל  ,במרחבי הרשת הממושכת ההובלה אמיתי עלתודה  –תר אמיתי גת סיים את תפקידו כמנהל הא

 לחברים! מסור ואדיב שירות
 

)אשתו של נמרוד לאומי. יוזמת הסדנה, אורית הרץ -ןהשבוע התארחה בנען סדנה בניחוח בי: גאווה פורחת
, שהעביר עולמימדריך בעל שם  אל את גרגור לרש,תחום שזירת פרחים, הביאה לישרהרץ(, שהיא מומחית ב

-ןהשתלמות לשוזרים מקצועיים מכל הארץ. זוהי הפעם הראשונה שמתקיימת בישראל השתלמות ברמה בי
לרש ומשתתפי הסדנה התרגשו להכיר מקרוב ואנו התכבדנו לארחה בבית גלילי. המדריך  ,לאומית בתחום זה

ואת המתחם המכובד. ועל תעודת ההסמכה שלהם ריכו את האווירה הרגועה לאכול בחדר האוכל והע קיבוץ,
 נחבאת אל הפרחים.  אשת מקצוע !אוריתלך מתנוסס השם: נען, ישראל. כל הכבוד 

 

הוותיק של המעבדה לטבע, אנו שמחים במסגרת חידוש הפעילות הקהילתית במבנה  במעבדה: סדנאות טבע
 , עם אורי ארז )ההרשמה כבר מלאה(סדנת ריבוי צמחים  בשבוע הבא: יתקיימושסדנאות לעדכן על שתי 

וכבר מתוכננות פעילויות נוספות שנפרסם . סדנת יסודות להקמת גינת פרפרים )נותרו מקומות אחרונים בלבד(ו
הוא לבסס  בהפעלת המקום. החזון שלנו להיות שותפיםשרוצים מתנדבים  בינתיים, נשמח להתגייסות .בהמשך

 שנושאים אלו קרובים לליבומי  אי טבע, סביבה, מדעים וארכאולוגיה.את המעבדה כמרכז קהילתי ואזורי לנוש
 דפנה גונר ואייל מצליח                             .   מוזמן לפנות אלינו -בפן הקהילתי והחינוכי ורוצה לקדם אותם 

 

בוצעה הדברה בשכונות: מרפאה, שקמה, בית ברל, ראשונים, בנדס ויכין. בשבוע השבוע : הדברת ביובים
יכון עולים, חטיבה, גני הלל, אולפן. אנו חוזרים , גנים, ותיקים, צפון, ש34דקלים,  ך לשכונות:נמשיהקרוב 

מכונות עציצים /ומדגישים: יש להזיז חפצים או רהיטים שמונחים על פתחי הביוב ומסתירים אותם )
ולהניח  ברורההודעה  יש להשאיר לצוות ההדברה בתוך מחסן(. אם יש לכם פתח ביוב רהיטים/שטיחים/כביסה
! לא נוכל לטפל –ביובים שיהיו מוסתרים בלהשאיר את המחסן פתוח(. שימו לב:  במרפסת הבית )וכמובן אותה

 צוות ההדברה                                                                                                .פעולהתודה על שיתוף ה
 

החורשות הן מרחבי טבע  ברחבי נען.לחורשות אנו חוזרים ומבקשים לא להכניס ריהוט : ה אינה מזבלהחורש
 . נבקש מכל מי שהניח ספות/מזרוניםגרוטאותהן לא מזבלה וגם לא מגרש  –לרווחת כל הקהילה  שנועדו

באיזשהו הבוסתן! הכלל צריך להיות ברור לכולם: אם ביליתם  כנ"ל לגבי. בהקדם םלפנות אותבמרחבי הטבע 
 תודה.דמותו בגמר השימוש. החזירו הכול לק אך אנא –מצוין, לשם כך הם נועדו  –מרחב טבעי של נען 

 

חדשים נטענו עשרות שתילים  במהלך יום העצמאות )וגם בשבוע שלאחר מכן(: ת חלופחורשב נטיעות חדשות
 ישראל בחורשה, אנא שימו לב לשתילים הצעירים ושמרו עליהם. תודה.-של עצי ארץ

 

הבית ההרוס בלב חורשת יכין והקרקע עליה הוא ניצב נמצאים בבעלות נען. הבית  :בית רוזנבוים בחורשת יכין
של המאה העשרים וכיום הוא מט לנפול ויש להיזהר מכניסה אליו. לאחרונה חודשה לושים הוקם בשנות הש

הגדר שתוחמת את הבית מטעמי בטיחות, כדי למנוע כניסת ילדים למקום. עם זאת יש ילדים שמשתמשים 
 באתר לטובת מבחני אומץ. אנו קוראים להורים להסביר לילדיהם את הסיכון בכניסה למתחם.

 

כסאות וכל להשאיל נלא מעתה  מלאי כסאות הפלסטיק של התרבות אזל.: מהתרבות סאותלת כפסקת השאה
 052-8222126על איציק ממנו ניתן להשכיר ממליצה  (.תידרש השכרה תרבותהגם לאירועי לאירועים פרטיים )

 

 ת הלבטורניר שמרחיב א
יסות של החברים והשחקנים מרחיבה זו השנה השישית שמתקיים טורניר הפוקר לזכרו של אילן שלנו, וההתגי

 כל פעם מחדש. רצינו להודות לכל מי שנטל חלק בטורניר: לברק ואסתר, לבני כיתת שחף המדהימים,בב את הל
כי בלעדיך תם פשוט אי אפשר, לשחקנים, לחברים  -לחברות שמתנדבות לאפות עוגות, לשי קופיט, למולי ותם 

 משפחת חכלילי,   ה מעומק הלבתוד ולאורחים הרבים שפקדו את האירוע.
 

 

 אנחנו ביום צוות.. 23/5לא יהיה מענה ביום חמישי מש"א -הנהח"ש-משרדי המזכירותב •

 .08-9442837. מנייד 2837פנימי  :קאי בהנהלת החשבונותברלפון של אורית מספר הט •
 

 )תלס(  "ובכל יום היא שמש חדשה ,בכל יום זורחת אותה שמש" שורה להשראה:


