
 

 

    

 
 

 15.3.2019 ,'ב אדרב ג, שישייום  .3756מס'                                                                                          

  בת שלוםש

 קולולולו! מזל טוב

 רוני – , לללי, ליעקב ולכל המשפחה, להולדת הבת והנכדהגיל חביבללשירה ניר ו
 איתן –להולדת הבן  –משפחה ולכל ה ברומרמשה לשני ו

 גאיה – ליונת נרקיס ותדהר חתוכה, לרחלי ואהרון ולכל המשפחה, להולדת הבת והנכדה
 

 ,(עקב טעות טכנית בטופסשהופסקה בסופ"ש ) ה בין חלופותבחירו 2019 משקהתוכנית לאישור  קלפי
 . השבתבמהלך בבקשה לא  – לפנות לאילה סולבבעיות טכניות  .18.3שני עד יום  ,15.3 היום,מתתקיים 

 

 ניהול קהילה ועסקים –תוצאות קלפי 
לתפקיד מנהלת הקהילה נבחרה רעיה בן אברהם, לתפקיד מנהל העסקים נבחר ניב רונן מקיבוץ עינת. 

 ברכות ובהצלחה לשניהם. חפיפה לניהול הקהילה החלה. מידע נוסף יפורסם בהמשך.
 

 על סדר היום:. 20:00בשעה  19.3שי ביום שליתתקיים  אסיפה
 , פתחה רן, עזרי דר, דיין גל, דגן נועם, אפיץ איתמר, אלוני גל :תת ברק למועמדותיקבלת בני כ. 1

 לי צ'רנר ואסנת יצחקי( :)מדריכים .וידן נועה, ציקמן אושרי, שגיא גל, שכטר דביר, שוורץ אפיק, שגב שי
 .הראל גורן )בן זוגה של רוני גונן( –. קבלה לחברות 3. הצעת החלטה להקמת ועדת חינוך ציבורית. 2 
 

 רקע בעניין סעיפי האסיפה:
ציבורית  לפני מספר חודשים פורסם עדכון מטעם הנהלת הקהילה להגיש הצעה להחלטה -קליטת י"ב

. בשבועות 2030השנה, על רקע קיום התהליך האסטרטגי נען  לחברות בנוגע למדיניות קליטת הבנים
החלטות בנושא זה במסגרת התהליך הרחב, תישאר  יתקבלושחלפו הוחלט בהנהלת הקהילה כי עד ש

 מדיניות הקליטה ללא שינוי מהנהוג עד היום. 
 

וגיבוש מודל הנכון עבור נען להקמת  הומאומצת של בחינ שכתממובימים אלה הסתיימה עבודה  - חינוך
הגדרת , מטרות הקמת ועדת החינוך, הרקע להצעהוהנושא מובא לאסיפה. יוצגו:  ועדת חינוך ציבורית

 .ומיקומה במבנה הארגוני הוועדההרכב , תפקיד ועדת החינוך וסמכויותיה
 דלית ושרון  ,חמוטל ינוך בפרט ולקהילה בכלל.בתהליך כה חשוב לח ולהשתתףאנו קוראות לכם להתעניין 

 

 עדכון בנושא חיוב חברים אגרת ביוב: 
אזורית דרישת תשלום עבור אגרת הביוב השנתית. בדרישה זו המועצה ההתקבלה מ 2018בסוף דצמבר 

שיצאו מתחנת  הביוב מיבכמות גם  חלה עליה. בנוסף לעלייה בתעריף, 65% -עלה תעריף אגרת הביוב ב
החברים ייגזר  ל ידיבהתאם להחלטות נען מהעבר, הסכום לתשלום ע. 2018יקה בנען למט"ש בשנת הסנ

מהתשלום שגובה המועצה האזורית מנען בגין הולכת הביוב מתחנת הסניקה עד למט"ש. תחשיב האגרה 
הפעלת  הנפשות בבית. פרכפול מס ,הנפשות בקיבוץ פרלק למסלצרכן הוא סך החיוב מהמועצה לח  

לנפש כפול ₪  171מביאה לתוספת שנתית בסך  2018המועצה עבור  ל ידישיב על הסכום שנגבה עהתח
 10 -הנפשות בבית. מאחר וזוהי תוספת משמעותית למשק הבית, אנו נחייב את החברים בפריסה ל פרמס

  צוות הניהול                                                                    תשלומים בתקציבם, החל מתקציב מרץ.   
                          

 מכרז חדש: ניהול אשכול תרבות
קורות חיים יש לשלוח  .28.3.2019היום פורסם במייל מכרז לניהול אשכול התרבות. הגשת מועמדות עד 

 צוות מכרזים                         .בהצלחה רז: דורית שגב.מרכזת המכ .@gmail.commichraznaanלמייל 
 

  במועדון הבוקר הכוח הנשי בעולם החשאי: הרצאה
על היכולות הייחודיות של  -הכוח הנשי בעולם החשאי  :ר קדמוןעאת סנארח  10:00בשעה  18.3ביום שני 

  . נשים בעולם החשאי, והערך המוסף הנשי כיום ובעתיד בעולם זה
 

e O'clock TeaFivסלון הדרים מארח : 
קצינות מבחן בפעולה,  - את ענת שלו )גורן( והדס זהבי בהדרים נארח 17:00בשעה  20/3ביום רביעי 

 בסלון. שיספרו על עבודתן. יהיה תה חם ויהיה מרתק. מחכים לכם
 

 ין!ינבמועדון, מוזמנים לשמוע ולהשמיע. יהיה מע 20:00בשעה  16.3: מוצ"ש כ אבי דיכטר"מפגש עם ח
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 בארמון של וולט דיסני נשף פורים של המבוגרים:
דלתות הארמון לשתי רחבות ושתייה כיד  פתיחת 22:00 , מוזמנים לנשף מהסרטים.22/3שישי הבא ב

  .יקה עכשווית בועטתזמו -רחבה גדולה , 2000-העד שנות  80-המשנות  -רחבה קטנה  המלך.
 100₪ -אורחים , ₪ 70 -ג )שאינם ברי רשות/מועמדים( בני ובנות זו, ₪ 50 - : חברי נעןכניסה

 ו."טאבבקשה לא להפיצה בתפוצת נ .המסיבה בסבסוד תרבות נען ומיועדת לחברי נען וחבריהם
 .משגעתוהתכוננו לקסם של מסיבה  הכינו את התחפושות ואת הדלעת בדקו בכניסה.יתעודות זהות י

  

  פורים של הילדים: כל האירועים 
 18:30 בשעה 21/3 חמישי ביום" לעולם מסביב" חוויה מכין לכם החברתי החינוך של המסורתי םפורי נשף

  .מזומן/בתקציב החיוב (טיולה על מימון עומלתה ברק כיתתשל  וביניהם) בחוץ יפתחו אוכל דוכני. ספורט באולם
  נרגשים וגם הצוותים. סופרים את הימים ומחכים!  הילדים, שיאןב ההכנות

 כמיטב 8:00-ב נפגש. האוכל חדר דשא על 22/3 שישי בוקרב שתתקיים פורים לחגיגת מזמין הרך הגיל
 בהפקה עצמית מקורית הצגהל למועדון נמשיך. גיל קבוצות לפי קצרה לעדלאידע האדום השטיח המסורת

                                                              . קהילתיים מנות משלוחי להכנת יצירה פינות יהיו ובמקביל, אולמן גבי בהנחיית הרך הגיל הורימ עם שחקנים

 הרך והגיל החברתי החינוך וצוותי חמוטל, דליתלכם שמחים,  מחכים                                                
 לכלי רכב על גלגלים: ביטוחים

תעודות הביטוח יחולקו לתאי הדואר . שנה נוספתל 1.4.2019-יתחדשו ב קארים-ביטוחי קלנועיות וקלאב
  ו.הסדירקוראת לחברים ל , ואניחו"ח תאונהלמקרה של  קאר-ד לבטח קלנועית/קלאבוחשוב מא בסוף מרץ.

למחזיקי כרטיס  לחברי קיבוץ בביטוחי רכב. מיוחדיצאה עם תעריף  "ביטוח חקלאי"חברת  לבעלי רכב:
 רותי גלילי   *  8088טלפון . 2019ח המקיף/צד ג' עד סוף יולי על הביטו 15%משקארד הנחה נוספת של 

 

 (2משחק העונה ): כדורסל ליגה א'
הפועל גזר/נען, מוליכת הטבלה, את תארח  וביום שלישי ,מחזורים בלבד נותרו לסיום העונה ארבעה

יע כמעט בוודאות סגניתה אליצור 'נוה דוד' רמלה למשחק לוהט. לשתי הקבוצות מאזן זהה וניצחון כאן יכר

   באולם.  19:30שלישי,  מי תזכה באליפות. בואו לעודד ולדחוף את הקבוצה לניצחון!
 

 כן פרפריםפסולת לא, סביבה טובה: 
כי אין להשליך  קבלנים שאתם מזמיניםאת הומזגנים ה מתקיניאנא יידעו את  :דיירי השכונה החדשהל

 ,ים השכונתיים ובוודאי שלא להשליך שאריות בטון, קרמיקה, גם לא ליד מרכזי הפחנעןפסולת בניין ברחבי 
 צוות תברואה .קרטוניה מאחורי האולפןעבור קרטונים בלבד יש  .פחים הירוקיםלאו כל פסולת בניין אחרת 

יתקיים סיור פרפרים אביבי ומרתק בגן הלאומי תל  12:00-10:00בשעות , 23.3שבת ב פרפרים:סיור 
צריך להירשם אך  ,הסיור ללא עלות ".מדריך הפרפרים של ישראל"ני, מחבר גזר, בהדרכת דובי בנימי

 050-9105656אייל  :לפרטים נוספים .דרך אתר המועצה מראש
 
 

 הזמנה למפגש שיח הגיל השלישי:
 )בטי פרידן( "התבגרות אינה אובדן הנעורים, אלא שלב חדש בחיים של הזדמנויות וחוזק נפשי"

לתי את תפקידי כרכזת הגיל השלישי בלמידה על הקורה בנען ובסביבתה. התח, לחברי הגיל השלישי
והגיע הרגע להיפגש עמכם לשיח בו נתאם ציפיות,  ,בתקופה זו נפגשתי עם בעלי התפקידים בנען ובמועצה

בשעה  25.3קפה ומאפה ביום שני , נשמע על רצונותיכם ונתחיל יחד לצעוד קדימה. מוזמנים למפגש שיח
כמו כן אני זמינה  לכל אחד ואחת  שאוכל לבצע את תפקידי נאמנה.כדי נוכחותכם חשובה  .וןבמועד 10:00

                             ahuvitfox@gmail.comאו במייל  7689781-050 טלפוןמוזמנים ליצור קשר: . שאלהומכם, בכל בקשה 
  רכזת הגיל השלישי - אהובה פוקס                                                                                              

 

 תודה: מילה של אחרי הקלפי
                                                                                          אשר תמכו בי במהלך התמודדותי לתפקיד מנהל עסקי.                                        היקרים אני רוצה להודות לכל חברי נען 

אני מקווה שאמצא דרך אחרת לנסות להשפיע על הכיוון אליו נען הולכת אך  ,התאכזבתי מתוצאות הקלפי
לשמור  כדיתמיד בתחום העסקי ובכלל. אני מאמין שהמעורבות של חברי נען נחוצה והכרחית היום יותר מ

 נמרוד וידן                                                       בהצלחה לרעיה ולניב רונן בתפקידם.  על הבית שלנו.
 
 

 מתוק במיוחד אירוע הנוער העובד:
בלי מו לא יכולנו לקיי. היה הצלחה גדולהש ,שכבה ט' ת, בהובל'טעם הקן'קיימנו את אירוע  השבוע

 .בקינוחים יפים דוכניםהצלחנו למלא את ה ובזכותםהירתמות האדירה של הורי החניכים שטרחו ואפו, ה
 השותפים.תודה רבה לכל  המון אנשים הגיעו לתרום, ואת הכסף נעביר לעמותה המסייעת לניצולי שואה.

ות פעילות ו', על שע-ג', לאחר מכן ד'-נתחיל בכיתות א' - נתראה בפורימוןבצהריים ביום רביעי 
 קן נען –ספיר שטרן                                                                                  !פורים שמח .המרחבים

 

 )בר דלס(  שורה להשראה: "הדרך בין מי שאתה לבין מי שאתה חולם להיות, לא עוברת במחסן תחפושות"
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