
 

 

    

 
 

 22.3.2009 ,'ב אדרב וט, שישייום  .3758 מס'                                                                                         

 !ופורים שמח בת שלוםש
 

  בסעיפי החלופות נבחרו הצעות ההנהלות.ו ,אושרה 2019תוכנית המשק לשנת : תוצאות קלפי
 

 אחדוע בשב ותאסיפשתי 
 15-. שיוך דירות למשפחות חברים הגרות בדירות הראויות לשיוך ולהן פחות מ1 בנושאים: 25.3 שניביום 

 . הצעת החלטה –שנות ותק למועד קבלת ההחלטות המשלימות 
 .הצעת החלטה –לעולמם  . עקרונות קליטת חברים חדשים שהינם יורשי משפחות חברים שהלכו2

 

האסיפה מתקיימת בעקבות עצומה שהוגשה בדרישה לקיום אסיפה שער צפון.  :אבנוש 28.3ביום חמישי 
ועדת ישוב הצעה אשר תוצג לקראת האסיפה גיבשה  חלופות נוספות לדיון ולהכרעה ציבורית. ייבחנובה 

 בדיון.  ולהשתתףהחברים מוזמנים להגיע לשמוע לדיון ואישור. 
 

 :משולחן הנהלת הקהילה
 :ת הדיור והשיוךלביטול משרת יו"ר מינה

נהלת, על נמסרה לחברים הודעתו של ברק ניר ששימש כיו"ר המ פות לאישור מתווה השיוךהאסבמסגרת 
נהלת ותחום הדיור בהיקף של משרה מלאה, מאחר ועודד רובין משמש כמנהל המ סיום עבודתו בנען.

נהלת תפקיד יו"ר המ כיה הוחלט בהנהלת הקהילנהלת כחבר קבוע, יו"ר הקיבוץ הצטרף למונמרוד זיו 
 מתייתר ולא נדרש למלא את מקומו. 

  שבועיים מיום פרסום זה, תיכנס ההחלטה לתוקף. הסתייגויות בתוך  יוגשובמידה ולא 
 :ותק באסיפה הקרובהשנות  15יון בסעיף ד
 נותש 15ב שטרם צברו דירת המגורים של בתי א יועלה שוב לדיון נושא הזכאות לשיוך הקרובהאסיפה ב

במסגרת הדיונים מאחר וטרם חלפה שנה ממועד ההחלטה שהתקבלה  ותק במועד ההחלטות המשלימות.
ובעקבות פניית , במסגרת דיון עתידי בנוגע לעלויות הדיור בנעןבנושא לדון בה הוחלט ש ,על מתווה השיוך

 75%של וברוב  הנהלת הקהילה החלטה, התכנסהלודיון הנושא לאת נהלת הדיור להחזיר ימחברים ו
 הוחלט להעלות את הנושא לדיון חוזר.מחברי ההנהלה 

 :תחום התכנון בנען ניהול
בחודשים שחלפו נעשתה בחינה מחודשת של הצרכים והמשימות בתחום התכנון בנען בעת הזו ובכלל זה 

 . על הישוב רוכות טווחשלכות והשפעות אלו ה שיורוחבי שמרכזי תחום תכנון הוא ה עדכון הגדרת התפקיד.
 בתיאום וסנכרון מלא ביניהם, היא קריטית לעתיד הקיבוץ.  ,הובלת התהליכים התכנוניים

ר הקיבוץ לצורך ניהול מיטבי של תחום התכנון ליו"מנהל לעת חילופי מנהלת הקהילה בקרוב, יוכפף 
  שונים. בין הגורמים ההממשקים המתחייבים 

 ,באמצעות יו"ר הקיבוץ - ת, לרבות נוהל המינויהגדרת התפקיד המעודכנבהנהלת הקהילה אושרה לפיכך 
לעת איתור ובחירת האדם לתפקיד תסיים רותי גלילי את עבודתה  נציגות מצוות מכרזים.ו מנהל/ת מש"א

 . המבוצעת על ידה במסירות רבהבמשרד התכנון ם מרובת השני
בשאלות ניתן לפנות . 5.4.2019הגשת מועמדות עד  רסם השבוע במייל.ופמכרז למנהל/ת תחום התכנון 

 בהצלחה. אלמוג.שלומית  – מטעם צוות מכרזים זת המכרזלמרכ
 

 תור לבנייה חדשהדיור: ממנהלת ה
לפרויקטים  צטרףהלפנינו אליהם בתור לבנייה חדשה  לפי ותק השבוע הופצה במייל רשימת החברים

הם ותיקים שעומדת לרים ללא היורשים וללא חב ,רק את חברי נען כוללת הרשימה המתוכננים לבנייה.
 .זכותם לבנות בשכונות האסם והבנדס

במידה , הנתונים הידועים להםאת  מותשלהם תוא לבדוק ששנות הוותקבתי האב שברשימה מבקשים מאנו 
לל בה, היכלרים אמו שהם וסבוריםחברים שאינם מופיעים ברשימה  רור.ת למזכירות לבילפנויש  –ולא 

                                                                                                           מנהלת הדיור                                                                                    ור.לביר מוזמנים גם הם לפנות
 

 הזמנה למפגש שיח הגיל השלישי:
 .וןועדבמ 10:00בשעה  25.3ביום שני  יתקיים והשמעת רצונות ציפיות וםתיאלשיח  מפגש תזכורת:

 050-7689781 טלפוןב שאלהול בקשה כלזמינה  שאוכל לבצע את תפקידי נאמנה.כדי נוכחותכם חשובה 
  שלישירכזת הגיל ה - סאהובה פוק                                                  ahuvitfox@gmail.comאו במייל 

mailto:ahuvitfox@gmail.com


 בארמון של וולט דיסני :ף פוריםשנ
לשתי רחבות דלתות  פתיחת 22:00 .הופך לארמוןם הלילה זה קורה! כי רק פעם בשנה חדר האוכל שלכ

דרוג משמעותי עוברת השנה ש -, 2000 -העד שנות  80-המשנות  -רחבה קטנה  ושתייה כיד המלך.
  .יקה עכשווית בועטתזמו -רחבה גדולה ב .ברמה אחרת גוגלח וצפונה 35-לבני הר אפשיש

 ₪ 100 –אורחים , ₪ 70 -ג בני ובנות זו, ₪ 50 - , מועמדים וברי רשות: חברי נעןכניסה
 ו."טאלהפיצה בתפוצת נה לא בבקש .ן וחבריהםעומיועדת לחברי נתרבות ההמסיבה בסבסוד 

 .משגעת סם של מסיבהוהתכוננו לק הכינו את התחפושות ואת הדלעת בדקו בכניסה.יתעודות זהות י
  אי נעימות.מנעו מיהזאת ונוער ולבני החטיבה, אנא כבדו המסיבה איננה מיועדת ל

  
 

  נתראה!. 13:00-10:00שעות בין ה 30.3 !על טהרת התוצרת העצמיתיקלית זמושבת : בוסתן להיות בו
 

 .20:00קונצרט , תחילת 19:15 כניסה. י"דואו איטלק"  26/3ביום שלישי : תמריאלמוזיקה ק ןהסלו
 

  בפאב. 20:30 (!יש דבר כזה) ספינות אדמהלי שידבר על ינארח את הרן גל 27.3ביום רביעי : טבעי על הבר
 

 לקראת בחירות: אז למה לי פוליטיקה עכשיו

  מיכל רוזין  ח"כבמועדון עם מפגש  20:30בשעה  24.3ביום ראשון  -מרצ 

 ומזכ"ל המפלגה ערן חרמוני ח את ח"כ עמיר פרץנאר 19:30בשעה  7.4ביום ראשון  - העבודה.  
 

 : הרשמה ותורניםליל הסדר
 .lee@naan.co.il לי: ל מי שלא קיבל מוזמן לשלוח הודעהלהרשמה לליל הסדר. קישור נשלח שבוע ה

לכל  ותשע 4) ארגון סופי של השולחנות, חלוקת האוכל, פינוי במהלך הארוחה וחיסול בסיוםל – תורנים
 .לפנות לרעיה ₪. לחטיבה₪  300לחברים, ₪  350שכר  - היותר(

 

 שי לפסח"א: משמ
לחברים בפנסיה,  ממקום עבודתם.מקבלים את השי  - חוץועובדי  העובדים בענפי המשק, "נען דן ג'יין"

חברים שאינם  יועבר השי לתקציב. בלים שי ממקום עבודתם )ואינם בחופש(אינם מקש יזמים וחברים
ולא בנוסף, חבר המעוניין לקבל כרטיס שי של ישראכרט . מקבלים שי ממקום עבודתם בבקשה עדכנו את גל

 בברכת חג שמח . 26.3יום ג'  עדיות יתקבלו פנ .il@naan.comasha_gal. , יפנה לגלהעברה לתקציב
 

  עמותה למען ילדים בתת תזונה בקונגו מרגש: מפגש
עמותת עם אריאל קדם מייסד  20:00ניפגש במועדון בשעה  ,2/4-בהשנה  שיחולביום המעשים הטובים, 

. ת תזונהלסייע בהצלת ילדים הנמצאים בת . העמותה פועלת בקונגו ומטרתה העיקרית היא2030אפריקה 
כמו כן מספקת  .על-מזוןמתן סיוע בהקמת חוות לגידול אצת הספירולינה הנחשבת ל ל ידיהדבר נעשה ע

המפגש הוא מצאת בסכנת הכחדה. העמותה פרנסה לכפריים בשמירה וטיפוח אוכלוסיית הגורילות הנ
יש צעיר המהווה בעולם ועם אהזדמנות להכרות עם עשייה משמעותית עבור ילדים במצוקה במקום הכואב 

צה למתרחש בקונגו, ארץ מאפשרים הצה בסרטוניםמלווה  הוא .כי אין דבר בעומד בפני החזון דוגמה
יתה ד' והוא הזדמנות לחוויה משותפת מיועד למבוגרים ולילדים מכ )ללא תשלום( יפיפייה ושסועה. המפגש

  רך התקציב או בהעברה בנקאית. יוכלו בסיום לתרום לעמותה דחברים שירצו ילדים. של סבים, הורים ו
מטרתו לאפשר לכל אחת ואחד לתרום בעשייה למען זולת מדינות ו 100יום המעשים הטובים מתקיים ב 

  רעיה בן אברהם, דלית ברנד ועמי רוניס ,ח לראותכםנשמ                                   .  נזקק ולמען הסביבה
 

  עובדים לעונה הקרובה :מהבריכה
: עובדי שוניםה במאי אנו מזמינים את מי שמעוניין להגיש מועמדות לתפקידי הבריכה הראת פתיחת העונלק

נכונות  דרישות: שירותיות גבוהה, יחסי אנוש מעולים, מזנון, עובדים בבקרת כניסה. אחזקה וניקיון, עובדי
 . 5.4שישי ם יוב מוראיונות יתקיי .70%לעבודה במשמרות ובשעות גמישות. היקפי משרה עד 

  . pool@naan.co.ilמייל או  2472090-054 ל פווטסא להגשת מועמדות יש לשלוח
 

 מרץ אצל רחלי ביבי.חודש עד סוף הרשמה  :ניקוי שטיחים וריפודים לקראת פסח
 

חני שגם הגלגל הוא המצאה ללא ספק, ההמצאה הגדולה בהיסטוריה היא הבירה. בטו": שורה להשראה
 (דייב בארי) "נהדרת, אך הוא לא קרוב להתחרות בה ליד הפיצה

 

 תודה
 שלנוהאהובה סבתא שרה -אמאמלא בהדרים של נתינה, אחריות ומסירות. הוא,  ן, כשמו כבית הדרים

ל אחת לכ תודתנו. מילים לא יצליחו להביע את קיבלה במתנה את שנותיה האחרונות כזכות לחיות בכבוד
 זכינו.  ה.בפניקיבוץ נען שפתח את דלתו וצוות העובדים, צוות המרפאה, הבית, דיירי  – ואחד מכם

 משפחת וולצ'וק                                           על המילים המנחמות.  לחברים ותודה ,לכולכםאלפי תודות 
 

 תנחומים מכל בית נען
 האחות במות  –חה פולמש קייעזר משרל

 האםבמות  –לרותי וולצ'וק ולמשפחה 
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