
 
 

     
 

 
 

 3.12.2021 ה' חנוכה,  , כסלו ט כ ישיש. יום  8938מס'                                                              

 וחג שמח שבת שלום
 מזל טוב קולולולו!

  –ולכל המשפחה  אנוך לעדי שרוני ואורן טחנאי, להניה וגדעון וייזר, לעדינה ויובל

 עמית -להולדת הבת והנכדה 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ? מתי שוב שישי קהילתיחדר האוכל: 
 צוות ענף המזון מחכים לכם בהמוניכם,      .12.10  הבא  שישיב בחדר אוכלהבאה ערב הארוחת 

 

 שחשוב להיות בוהגיל השלישי: מפגש בוקר 
 הנגשה, מניעת נפילות ושימור תפקוד. ניפגש במועדון לשמוע על  6.12ביום שני 

 התכנסות וכיבוד בריא וטעים.  9:00
 שירותי בריאות כללית.  ,היחידה לטיפולי ביתממפגש עם רויטל אריאלי, מרפאה בעיסוק,  9:30

 אשכול בריאות, סיעוד ורווחה                                                                                           
 כרונות י וידאו נען: מדליקים ז

 מהיום עד יום שני. תהנו.  900, ישודר ברצף בערוץ 1992צולם בשנת   –"שכונות מדליקות" 
 

 כיסא שבור ומזרן מיותר: מתי מותר  
  8.12התאריך הבא להוצאת פסולת גושית )ריהוט ישן, גרוטאות, מזרנים וכו'( הוא יום רביעי 

 ערב. - בשעות אחר הצהריים
ת, למעט גזם נקי במקומות  זוכרים? אין להניח מחוץ לפחים השכונתיים שום סוג של פסול

 ענף הנוי והתברואה                         תודה למקפידים המתמידים.            .המיועדים לגזם בלבד 
 
 



 קורונה: מרעננים הנחיות 

 נזכיר בקצרה מה עושים וגם מה לא עושים:   . מאומתים 3בנען נכון להיום, 

 . 052-4204788בבקשה עדכנו את דפנה גונר  לקורונה?  ים יצאתם חיובי •

  שההרונה ו: במקרים שבהם אדם שקיבל תשובה חיובית לקפרסום שמות מאומתים  •
במקומות ציבוריים בנען, אנו ממליצים לתת לנו אישור לפרסם את שמו כדי שמי שהיה  

 בסביבתו יוכל ללכת להיבדק.
  איתם ש לוקחים אחריות אישית, מעדכנים את כל האנשים  מעדיפים להישאר אנונימיים?  •

במגע )וכדאי גם את השכנים(, כדי שיוכלו לנקוט בזהירות ולהיבדק, ובמידת   באתם
 היכנס לבידוד. הצורך ל

? נמנעים מהגעה  מרגישים לא טוב, יש חשד לקורונה או מישהו מבני ביתכם מאומת •
 למרחבים ציבורים ולמפגשים. לוקחים אחריות ומתנהלים בסופר זהירות ממרחק בטוח. 

  – מקרה של חום/שיעול/קוצר נשימה או סימפטום רפואי חמור אחר  בכליש סימפטומים?  •
המרפאה )לא להגיע!( או בשעות הסגירה עם מוקד קורונה   יש ליצור קשר טלפוני עם

*2700.   
משפחות שבהן אחד מבני הבית נדרש לבידוד אך בוחרות שלא לשמור על כללי   •

מחוסנים למערכות החינוך או לשהות במרחב   שאינם אינן יכולות לשלוח אחים  הבידוד
 הציבורי. 

 צח"י נען                                              וחג שמח.        תהיו בריאים, חזקים ואחראיים, 

 
 ריקודי בטן באולפן: בנות אתן כאן? 

לסדנת ריקודי בטן עם רומי גלילי  ( להצטרף 18-30האולפן מזמין את צעירות נען )בנות  •
 אצלנו באולפן. יהיה כיף!   20:00בשעה  9.12ביום חמישי 

חיממו להם את הלב  ולהדלקת נרות, רחו בביתם את החניכים יאש לחברים  פירגון גדול  •
רותי מניס, תמי שגיב, רחלי ונדב אנוך,  עם חוויית חג אמיתית ופינוקים טעימים. תודה ל

נהנו מאוד ויזכרו את   שלנו  חבר'הה שנטל ומאור גפן, מיה שלו וחברים, עדי שרון וחבורה. 
 החוויה גם כשיסיימו את האולפן וימשיכו לדרכם. 

, שבמקצועיות ובצניעות התנדב לחדש לנו  רחמים כודדהלנגר המוכשר  רוצים להודות גם  •
   . איזה שדרוג משמח. תודה! את משטחי העבודה במטבח

 מיכל ואילן וחניכי האולפן 
 

 על הכולבו שלנו מילה טובה על אם הדרך: כי אין  
לפעמים כשמתרגלים לטוב, זה נראה מובן מאליו. אבל זה כל כך לא. אז ככה בלי סיבה מיוחדת,  

. יש לנו סופר מעולה בלב נען, שכיף לבחור בו  רצינו רגע לפרגן לאורי פרידברג ולצוות הכולבו 
עד  להביא לקניות. מרגישים את המחשבה שמאחורי הדברים, את המאמצים לחדש, להקל, 

איזה כיף שיש זיקה בולטת   ולתת לנו שירות חם ומקצועי. אלינו את המוצרים המתאימים לכל חג  
  למצוא כאן מה שרוצים )ואפילו לקבל הסבר והמלצה על מה שלא מכירים(,לבריאות ואפשר 

 ופרחים, וכלי בית יפים, צעצועים ומה לא. 
כל הטוב  , וכמה כיף לקבל את נוחותהפתיחה השעות על , נעיםהשירות העל מודים על הגיוון, 

 דקה על האופניים.  במרחק הזה 
 מלקוחות מרוצים,   !יישר כוח 

 בשם חברים רבים נוספים   ,, סמדר בונן ואורן לוזון   דוד ושירלי שילה, יולי שביט                    
 
 

 תודה  
 –  שלנו  להודות לקיבוץ נען ולחברים על שעשיתם כבוד אחרון לבעל, לאבא ולסבא  ים רוצ

 .השבעה ומעריכים מאוד  ימיעל העזרה ב  כםמודים לכול  .ל "אליהו אלאלוף ז
   .זכה להגיע לקבורה אצלנו בנעןשאבא שלנו תמיד אהב לבוא ולהיות בקיבוץ, ואנחנו שמחים 

 משפחות אלאלוף ופלדמן 
 


