
 

 

     

 
 

 31.1.2020 , טבש  ה  שישייום  . 3803 מס'                                                                         

  שלום שבת
 קולולולו   מזל טוב 

 ן הב להולדת    –לחמוטל גורן וערן נחמיה  

 כרמל   -  הבת להולדת    –לגוני גורן ודרור חלאוה  

 ! כדים נ שני ה להולדת    -  יובל סבא  חגית ו סבתא  ל ו 
 
 

 דמנות להיות מעורבים ומשפיעים הז מכרזים חדשים: 
נציגי ציבור לוועדת  . 2הנהלת קרן מילואים, . 1ועדות ציבוריות: ושני מכרזים ל פורסמו  יוםה

 רפים תקצירי המכרזים. מצו .יישוב
)אגודה לנאמנות כספי חברים   נציגי ציבור בהנהלת "קרן מילואים"   שלושה מכרז לבחירת 

  על פיית לניהולן של קרנות ייעודיות.  ה קרן כספית האחרא"קרן מילואים" הינ  .)בקיבוץ נען
, ינוהלו כספי הקרן בחשבון נפרד מזה של הקיבוץ. מטרת  7.12.2007החלטת קלפי מיום 

הקרן: שימור מקורות כלכליים לשם הבטחת הביטחון הסוציאלי של החברים ובניהם, קיום  
   .שאושר בקלפי להוראות תקנון הקרן כפיזכאות מלגות ללימודים ובהתאם 

ושלושה חברים נציגי ציבור,   ( מתוקף תפקידם)הרכב הנהלת הקרן: יו"ר הקיבוץ, גזברית 
שאינם מכהנים בגוף המבקר על הקרן )חברים בוועדת ביקורת(. יו"ר הנהלת הקרן יהיה אחד  

 . משלושת נציגי הציבור וימונה על ידם
 

 ציבור בוועדת יישוב   יגינצ ארבעה ועדה ומכרז לבחירת יו"ר 
 . ה ומתאר המשפיעות על מראה וצביון חצר הקיבוץיכניות בניומטרת הוועדה: בקרה ואישור ת

מבני ציבור, מגרשי שעשועים, חניות, כבישים,  אישור תוכניות בינוי ומתאר, . 1תפקידי הוועדה: 
 . נון היישוב העלאת נושאים הקשורים לתכ. 2וכל פרויקט שמשפיע על מראה חצר הקיבוץ;  

חברים מתוקף תפקידם: יו"ר מנהלת   5-נציגי ציבור, ו 4-חברים: יו"ר ו 10-הוועדה מורכבת מ
ואדריכלית היישוב )כגורם   ותהשיוך והדיור, מנהלת קהילה, מנהל עסקים, מנהל אשכול תשתי 

 .מוזמנת ללא זכות הצבעה ה מקצועי(
   דורית. לניתן לפנות שאלות ב. 15.2עד  לשני המכרזים החדשים:  הגשת מועמדות 

 

נציגי  . 2  .ועדת ביקורת יו"ר וחברי   .1: פתוחיםנוספים שעדיין מכרזים  אנו מזכירים שני ,בנוסף
 . ציבור בוועדת קליטה

אנו נמצאים בתקופה חשובה בעיצובה של נען, חברות בוועדות הציבוריות היא דרך נפלאה  
 כולנו.    כישוריכם ולהשפיע על ההווה והעתיד שלמתרום מיכולתכם ומעורבים, ל להיות

 .וב להגיש מועמדות למכרזים המוצעיםמזמינים אתכם בחום לשקול בחי
 צוות מינוי ומכרזים                                 .באתר נען תוכלו למצואכל המכרזים שפורסמו את 

 
 המצווה מזמינה  : כיתת בר ינג של שבת הפנ

  10:00-במגרש כדורגל מכים לכם אנחנו מח מחר, שבת, לכם: בשביזה   –ילדי נען והוריהם 
  כוסות ו בקבוקי מים א תכםירק תביאו א . חיהבשיתוף משק  של תחנות פעילות שמח  להפנינג

  כיתת אלמוג מחכים לכם!   .פ( "סות חד רב פעמיות כי חשוב לנו לשמור על הסביבה )לא יהיו כו
 

 שומרים על המבצר :  כדורסל ליגה א'
סיימה סיבוב משחקים מוצלח במקום השני, ובמאזן ביתי   הפועל גזר/נען   קבוצת הבוגרים שלנו 

פתח הסיבוב השני כשנארח כאן אצלנו באולם את מוליכת  י הקרוב י שלישיביום מושלם. 
 שריקת פתיחה.   19:30 צר הביתי! ר על המבבואו לעזור לנו לשמו עוצמה מודיעין.  - הטבלה

 



 
 101תאום מס ומילוי טופס  :יום מרוכז לפנסיונרים 
 .לבצע תאום מס מרוכז לפנסיונרים חברי נען נענו לבקשתנו רשויות המס ברמלה 

לחברים המקבלים פנסיה  ימים מרוכזים , נקיים במועדון 9.2ראשון וביום    6.2 חמישי ביום 
 .כנדרש 101ומילוי טופס  לטובת ביצוע תאומי מס

 :החברים מוזמנים לפי סדר א' ב' של שמות המשפחה
 , 'ט  -ה'  – 11:00-14:00 14:00-11:00, 'ד   -אותיות א' –  11:00-8:00 – 6.2יום חמישי 

   . 'נ -י'  – 17:00-14:00
 'ת -ר'  –   14:00-11:00, 'ק -ס'  – 11:00-8:00 – 9.2ראשון יום  

 

   :המסמכים הבאים עם גיע יש לה

 . תלושי פנסיה אחרונים של כל אחת מהפנסיות הצבורות לזכות החבר שלושה •
שיש יותר מפנסיה אחת )מנורה מבטחים, מגדל, פסגות, משרד החינוך   מי ל –שימו לב  

 . ל אחת מהפנסיותיש להביא את כל התלושים של כ ( וליוכ

העובדים  תלושי שכר אחרונים ) שהשלוחברים בפנסיה שעדיין עובדים נדרשים להביא  •
 צריכים להביא תלושי שכר(.  אינם בנען 

 .חברים שלא יבצעו את תאום המס, לא יוכלו להמשיך לקבל החזר בגין ניכוי במס 
 ,  052-2232413ב סוקלסקי , ענ052-4486149לדומניק שניידר מוזמנים לפנות בכל שאלה 

                                                         . 050-7689781או אהובה פוקס  
 מחלקת כספים                                                                                                          

 
 

 עצים וניגונים  :מהתרבות
נקיים פעילות   9:00בשעה  15.2שבת . בבוקר של ניגונים פוגש את ט"ו בשבט  -והשנה 

 .ד זהבי, לאחר מכן נערוך טקס אלטרנטיבי בבוסתן ונהנה מהטבעבתחנות לזכרו של דו
 . בהמשך מובטחים פרטים 

 

 "ה במסגרת עלווסעים למוזאון: נ
מודרך   ר. כולל: סיו ח "ש  40, עלות  8:25יציאה . 12/2 ביום רביעי ביקור במוזאון ישראל  

להקת מחול   -" תבל כעמנסבאודיטוריום "א ,בתערוכת רודן וטולוז לוטרק, סיור מודרך בגלריות 
 עכשווי של גברים דתיים. קפה ומאפה. הרשמה אצל יעל רז  

 
 ? גוונים מי רוצה להתנדב בספריית   תולעת ספרים:

 .  בית ספר גוונים דרוש/ה ספרן/ית בהתנדבות ה שללספריי
   –שעתיים פנויות בשבוע -אם יש לכם שעה

 054-5932239ר דרו : לפרטים   . שם לעזרתכם ישמחו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ? ירד , כמה כמה גשם: 
 .  מ"מ  1(  6:00עד הבוקר ) האחרונה ביממה 

   .507 מתחילת העונה. מ"מ  288מתחילת החודש 
 
 
 


