
 

 

    

 

 

 4.1.2019 ,בטבת זכ, שישייום  .3747מס'                                                                               

 שלום בתש
 מזל טוב קולולולו

 ליב -להולדת הבת והנכדה לגלי ועידו שרי, לאורנה ושי אגמון ולכל המשפחה,   
  

 שתיים השבוע אספות בפתח:

גיל חביב ה לחברות של , ולקבלבחירת רכזת לגיל השלישיל ,ושבי ראש לאספותאספה לבחירת י •
 .20:00בשעה  7.1ביום שני תתקיים  )בן זוגה של שירה ניר(

 ביוםכנית עבודה מפורטת ליישום מתווה השיוך וביצוע השיוך הקנייני תתקיים ואספה בנושא ת •
 .20:00בשעה  10.1חמישי 

  מהן.אחת  בקלפי תיבחר .דות אהובה פוקס ודפנה גונר )שילה(הגיל השלישי מועמ תלתפקיד רכז
     לתפקיד יו"ר אסיפה מועמדים: נופר מרשק שוורץ, ליהי שביט, גיא דיין ואהובה פוקס. 

לצורך איוש התפקיד ועמידה באתגרים הנלווים לו לאורך זמן, גובשה מתכונת חדשה לניהול האספות 
לפיכך יוגשו כל  גיבוי הדדי.באשר עובד בתיאום ו ,כצוות לומד ומתייעץ באמצעות בניית צוות יורי"ם שיפעל

 המועמדים לאישור בקלפי, ללא בחירה מבין מועמדים.
צוות המכרז וצוות הניהול פעלו במאמץ משותף, פנו למספר רב של חברים, ומצאו שהמועמדים שהסכימו 

 ד הטוב ביותר. לקחת על עצמם את התפקיד, ראויים ויפעלו במתכונת זו על הצ
 איל בן יהודה שנבחר כיו"ר זמני ימשיך לשמש גם הוא בתפקיד ויצטרף למתכונת החדשה. 

המתוכננת ליום חמישי בנושא שיוך מאחר והקלפי לאישור צוות יורי"ם לאספות תתקיים לאחר האסיפה 
 ו"ר. כממלא מקום הי פעמי-באופן חד גיא דייןועקב מחסור ביו"ר לאספה זו, ישמש  הקרוב,

 

אספות בנושאי השיוך ואספות לאישור  במשולבבמהלך חודש ינואר יכונסו אספות בתדירות גבוהה ויערכו 
 .2019כנית המשק לשנת ות

ב על רקע "מדיניות קליטת בני ילגע ולצד אלה תוגש לאספה הצעת החלטה לבחירת הציבור בקלפי בנ
 בנושא. החלטות  יתקבלוקיומו של הליך אסטרטגי רחב שבמסגרתו 

לכל המאוחר, תאושר  ,אנו שואפים כי עד סוף ינואר יובאו נושאי השיוך לאישור בקלפי ועד מחצית פברואר
 כנית המשק.ובקלפי ת

 כנית המשק לחברים לעיון, לצורך הגשת התייחסויות, הצעות והערות.ובימים הקרובים תפורסם ת
לו, להיערך לאספות ולקיים אותן ביעילות זאת כדי לאפשר לצוות הניהול, למערך הכספים ולציבור כו

 ובאפקטיביות.
 

 ממנהלת הדיור והשיוך: לקראת האסיפות
שלושת  (.17.1) השנייה בשבוע הבאו (10.1) השבוע בתקופה הקרובה נקיים סדרת אספות. הראשונה

 הנושאים הראשונים שעל סדר היום הם:  
 ן של השיוך וביצוע השיוך הקנייני. הצגה ואישור תוכנית עבודה מפורטת ליישום הגל הראשו .1
-שנות וותק ביום הקובע ב 32-אחוז לחברים שלהם פחות מ 3.75תשלום המקדמה למנהל של  .2

 דיון בהצעת המנהלת ואישור העברה לקלפי. – 2003
לאפשר קבלת היתרי בנייה לחברים שהתקבלו לחברות לאחר  -דיון בנושא אימוץ הסדר הביניים  .3

 . 2003ינואר 
 תחילים את הסדרה הנוכחית בנושאים משמעותיים אלו, ולאחר מכן נמשיך לנושאים נוספים. אנו מ

 יש חשיבות רבה להשתתפות פעילה של הציבור בכלל ושל צעירים העומדים בפני בנייה בפרט. 
 מנהלת הדיור והשיוךחברי מצפים לראותכם. 

 

  .14.1 שניעד יום  11.1שישי מיום  תתקייםת בנושאים: יו"רים אסיפה, ריכוז גיל שלישי וקבלה לחברו קלפי
 

 עצומה: שער צפון
השבוע הוגשה למזכירות עצומה שנערכה באמצעות הפייסבוק לכינוס אסיפה בנושא "פתיחת שער צפון". 

  אסיפה זו תכונס לאחר סיום ואישור תוכנית המשק. 
 

 אפליקציה קהילתית חדשהתקשורת: 
אסמס עם  שלחנו. ביום חמישי בימים אלו אנו מתחילים בפיילוט של מערכת חדשה להעברת הודעות

 חהאפליקציה על גבי טלגרם. בשאלות מוזמנים לפנות לניר דגן. בהצלההזמנה להתקנת 



 יך: נערכים לסיום התהלאיחוד מינהלות נען
ניסטרטיבי של מתחם ההנהלות יות האדמהשבוע קלטנו את טל בניטה כמנהלת משרד לניהול הצו

במשרות  יהןהמשותף: מזכירות, הנהלת חשבונות ומשאבי אנוש. צוות המזכירֹות ימשיכו לשמש בתפקיד
 מינהלות.הובכך יושלם איחוד  למבנה הספרייה ביום ראשון תעבור מחלקת הנהלת החשבונותחלקיות. 

קבלת קהל. יהיה מענה טלפוני וניתן לשלוח מיילים.  לצורך התארגנות, בימים ראשון שני ושלישי לא תהיה
 שעות הקבלה והתנהלות המערך יפורסמו בהמשך. לגביפרטים  
 

 מענף המזון: אוטוטו חוזרים לסירים  
במהלך  .בצהריים פתוחגור. חדר האוכל יהיה ס הערבמטבח הבישול בשלבי סיום של עבודות השיפוצים. 

 ברק והצוות                    שבוע הבא נחזור בהתרגשות לשגרת בישול במטבח המשופץ. 
 

 לחודש(. 10-ב)במקום  13.1בתאריך  דוחות התקציב לחבריםהחודש ישלחו  :תקציבים אישיים
 

 : מי יהיה אלוף נען?טניס שולחן
הגענו לרגע והנה  לאירוע, איזו רוח ספורטיבית! ו נרשמ מכל הגילים עשרות משתתפים ומשתתפות

 תתקיים אליפות נען בטניס שולחן.  10:00האמת. מחר, שבת, בשעה 
מחבטים וכדורים יסופקו  .בלבוש ספורטיבי, 9:45 שעהמשתתפי כל הקטגוריות מתבקשים להגיע לאולם ב

  שצריך. כולם מוזמנים לצפות ולעודד. בהצלחה!למי 
 

 סיפורו של אלוף: נועם גרשוני
ישתף בסיפורו גרשוני נועם  –במועדון  20:00בשעה  23/1: הרצאה מרתקת שכדאי לכם לשמועבקרוב, 
הפציעה האנושה, בית החולים הארוכה מתא הטייס בחיל האוויר, רך הד –מעורר ההשראה האישי 

ירוע בשיתוף עם מח' מדליית זהב אולימפית. האוהשיקום הארוך, ההתמודדות עם הנכות, אימוני הטניס ו
 .₪ 20תרבות נוער וספורט במועצה. כניסה 

 
 פעם בחודש: יוזמה חדשה בבית החמרה

 בית החמרה נפתח לסיור חופשי ולפעילות עבור ילדי: הולכים לחדרים" ונפגשים בבית החמרה"ארבע ב
  .הזדמנות לבלות יחד בנען הצעירה של פעם וגם ללמוד משהו בדרך -נען והחברים 

התאריכים עודכנו בלוח התרבות הקהילתי  .אחר הצהרים ,זה( חודש )בשלבל אחתלות תתקיים הפעי
 .18:00-16:00בין השעות  7.1ביום שני  המפגש הקרוב יתקייםנזכיר כמובן לפני כל אירוע(. ) 

 שאלות ניתן לפנות לשרה'לה אלמוגב !מחכות לראותכם

  מחזיריםמבלים, שומרים, : לוקחים אחריות
אנא דאגו רק  נהדר, –ובאזורי טבע בקיבוץ בחורשות  –זכירים לכולם: השתמשתם במרחב הציבורי מאנו 
 צוות הנוימ תודהשבו קיבלתם אותו.  חזיר את המקום בו ביליתם לאותו מצבלה
 

  לנשים הזקוקות למלגות למען החברה: תיקים ותכשיטים 
במטרה למכור אותם ם ותכשיטים יד שניה ן סורופטימיסט רחובות אוספות תיקיגם השנה חברות מועדו

המלגות מוענקות לנשים שלמרות הקשיים  לנשים צעירות. על רקע סוציו אקונומי לגייס כספים למלגותו
תנאי מרכזי לקבלת המלגה  והמכשולים הציבו לעצמן יעד לקדם את עצמן באמצעות לימודים אקדמיים.

 תרומה לקהילה בהן הן חיות.הוא רקע של 
 בבקשה העבירו לרותי כוכבא.ותהיו מוכנות לתרום אותם,  חים לכן אי שם בארונות אוצרות שכאלואם מונ

  מועדון סורופטימיסטעלינא גרין וחברות  ,תודה בפאב בנען. 2.2בשבת המכירה של פריטים אלו ואחרים 
 

 קבוצת ריצה חדשה : מישהו לרוץ איתו
. כנית מותאמת לכל מתאמןובליווי אישי ות ,ל הרמותנפתחת בנען. מתאימה לכל האנשים בכקבוצת ריצה 

  052-8310123יאיר אשל : לפרטים. 7:15-6:00, וימי חמישי 19:15-18:00 ימי שני 
 

 כמה גשם: סיכום חודשי
שנעשתה  - 1973משנת  החלהגשמים  מדידתמ"מ. על פי  427-דצמבר היה ברוך גשמים והסתכם ב

ירדה  –סולומון אוסקר  –מסירות רבה הוא בגם  –וממשיך אותה בנאמנות רבה על ידי רבקה גרני ז"ל, 
. מ"מ בדצמבר( 543מתוכם  מ"מ, 1413אז ירדו בכל העונה ) 1991/1992כמות גשם דומה לזו רק בעונת 

 מ"מ.  520בינתיים מתחילת העונה ירדו בנען 
 

 (נפריאופרה ווי)   בחיים אתם מקבלים רק את מה שיש לכם אומץ לבקש שורה להשראה:
 
 
 

 
 

 מכל בית נעןתנחומים  – חותהאבמות  –ולמשפחה  לעזר משריקי
 

 


