
 
 

     
 
 
 
 
 

 10.9.2021 , ד' בתשרי ישי ש. יום  6838מס'                                                                   

   שבת שלום
 

 

 אסיפה : הסדר פנסיוני חדש   
ניפגש בזום לאסיפה. חומר מעודכן נשלח לחברים היום.  20:00בשעה   13.9ביום שני   

 

 החברה הישראלית על מסך הטלוויזיה שלנו מועדון הבוקר של חוג הנוער: 
ניפגש עם גלית רויכמן, תסריטאית ומרצה לקולנוע, המתמחה בקולנוע הישראלי,   13.9ביום שני 

מסע בין סדרות דרמה ישראליות מהעשור החולף ודיוקנה של החברה   - ל"בוקר מול הטלוויזיה"
 תחילת הרצאה.   10:00נפגשים במועדון,   9:30הישראלית כפי שהוא נשקף ממסך הטלוויזיה שלנו. 

 

 : יום כיפור בשבוע הבא חדר האוכל 

 סגור.  –יום כיפור   .13:00עד  11:00פתוח במתכונת שישי מ   , ערב כיפור , 15.9 ביום רביעי 
 צוות ענף המזון , צום מועילו שנה טובה                          סגור. חדר האוכל   – 17.9 יום שישי

 
 הפרימוסים: הסדרת נושא הדיירים הגרים בדירות המיועדות לשיוך חבר אחר 

  הוגדר הטיפול   , איחוד דירות בקומותייםעדכון לוחות הזמנים ל בנושאהקלפי  אישור   במסגרת
 ים". הפרימוס"  -  עברו םשזכו למושג מימי  ,חבר אחר ל המיועדתים בדירה לשיוך גרה דיירים ב

  בתים בהמשך לכך, מטפלת מנהלת הדיור והשיוך בתקופה האחרונה בהסדרת הנושא גם ב
 חבר אחר.   של מתגורר דייר בדירה המיועדת לשיוך  ם קומותיים, ובה םשאינ

מעוניינים לשמוע חברים שיש  אנו לקראת גיבוש הצעת החלטה שתובא לאישור ועד ההנהלה, 
 להם עניין בנושא.  

 על מיקום נעדכן בהמשך.  . 19:00בשעה  5.10  אחרי סוכות, ביום שלישי משותף דיון ניפגש ל
 minhelet@naan.co.il  אלינו הודעה במייל: לשלוח מתבקשים מעוניינים להשתתף החברים 

 מנהלת השיוךשנה טובה לכולם,                                                                                   
 

 : מי עוד לא העביר 106טופס 

 .  2020מבקש להזכיר לכולכם לגבי השלמת נתונים נדרשים לשנת המס 
על פי החלטות נען על כל חבר להעביר להנהלת החשבונות דוח על כל הכנסותיו השנתיות עד  

עיכוב בקבלת הנתונים מקשה על התנהלות הקיבוץ בתחומים   בשנה העוקבת. מאי לחודש 
 . התנהלות מול רשויות ורבים כגון התחשבנות המיסוי מול החברים, זכאויות 

 נשלחו מספר תזכורות בנושא, אך לצערנו טרם התקבלו אצלנו כל הנתונים. 
מכל מקומות העבודה שבהם עבדתם במהלך   106הנתונים שנדרשים הם טפסי  •

 . 12/20דמי אבטלה, תלוש שכר חודש  , כולל 2020
 מכל חברות הפנסיה.  106פנסיונרים מתבקשים להביא  •
   .חתום 1301על עצמאים להעביר את הדוח המלא לפי הכללים, כולל דוח רווח והפסד, •
נא לצרף מכתב הצהרה על   - מכל מקור שהוא  2020חברים שאין להם הכנסה בשנת  •

 כך בצירוף חתימתכם. 
  הדואר לשים בתיבת  וא tal@naan.co.il  למייל  בדחיפותת החומר הנדרש אבקשכם להעביר א

 טל בניטה. להביא למזכירות ל או  שנמצאת בכניסה למזכירות 
 מנהל כספים  – עופר כהן                                 שנה טובה ובריאה.ו תודה על שיתוף הפעולה

 
 

 )בשעות הערב בלבד(.   22.9יום רביעי   הבא להוצאת פסולת גושית:  התאריך 
אין להניח פסולת מחוץ לפחים. אנא הקפידו על הכללים לרווחת כולנו וכדי  בכל מועד אחר 

 ענף הנוי והתברואה,  יפהשנה                                                         נעימות. -להימנע מאי
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 וח מצב קורונה: ד
מספר   לגבי עדכונים שוטפים  מאומתים.  12עם נען מוגדרת ישוב כתום   9.9נכון לתאריך  

   .ניתן לראות באתר המועצה החולים 
 מזכירים כמה נקודות חשובות:  

 . 052-4204788מי שיצא חיובי לקורונה מתבקש לעדכן את דפנה גונר בנייד  •

קיבל תשובה חיובית לקורונה הסתובב במקומות ציבוריים בנען,  ש במקרים שבהם אדם  •
 לפרסם את שמו, כדי שכל מי שהיה בסביבתו יוכל להיבדק.  לאשר לנו אנו ממליצים 

איתם  לוקח אחריות אישית ומעדכן את כל האנשים ש  – לא לפרסם את שמו  מי שבוחר  •
 ך להיכנס לבידוד. בא במגע, כדי שיוכלו לנקוט בזהירות, ללכת להיבדק ובמידת הצור 

 למרחבים ציבוריים ולמפגשים.  לא מגיעים – מרגישים לא טוב או יש חשד לקורונה  •
 צח"ישפיות, בריאות ואהבה, שנה טובה,                                                                       

 

 בדיקות קורונה מהירות בנען: המועדים הקרובים 
 16:00-17:00אחה"צ  14.9שלישי , 16:00-17:00'אחה"צ  13.9שני 

 10:30-8:30בוקר   17.9שישי , 10:30-8:30)ערב יום כיפור(  15.9רביעי 
 הבדיקות מתבצעות במזכירות, בחדר של רעיה, כניסה ישירות לחדר מכיוון החנייה. 

 
   הגיעו למי שזקוק להן: ארוחות החג  מבשלים באהבהפרויקט 

חברי קיבוץ תרמו השנה  144 . פעולה עם עמותת מאיר פנים  שאנו משתפים זאת השנה השנייה  
של    כולל   בסכום   , עוגות, עוגיות, ולחמים  400-כארוחות, ועוד    650  יחד נתרמו  לארוחות החג, 

 אלף שקלים!  16
חבר  )   היקרבהנהלת ישראל אשכנזי    ,במכבים  "מכביסלבישול הארוחות נרתמו הפעם מסעדת "

הפשילו שרוולים ונחלצו  . ישראל וצוותו הצילו את המצב וארבעה ימים לפני החג  ( ן לשעברנע
 באהבה להצטרף לפרויקט. הם עבדו מסביב לשעון כדי שארוחות החג יגיעו למי שזקוק להן.  

מאוד לקבל את  שמחו  שולניצולי שואה בדימונה  בירושלים  למשפחות  חולקו  והעוגות  הארוחות  
 והפינוק המתוק. הארוחה החמה  

ממקום נקי של   – דתיים, חילוניםקיבוצניקים, בפרויקט הזה יש שיתוף פעולה בין חרדים, 
עמותות  דרך כ בפרויקט כולו נתרמו עשרות אלפי ארוחות "סה אהבת האדם ודאגה לאחר. 

 . שונות בכל הארץ 
ומאושרים פה בחלקת  מאחלת לכולנו שתמיד נהיה בצד שנותן, שנהיה בריאים, שמחים 

   .שלנו  האלוהים הקטנה ומלאת היופי 
תודה למאיר פנים ירושלים   ,שתמיד משתפת פעולה מנהלת הקהילה בן אברהםתודה לרעיה 

שדואגת לאלפי אנשים בכל יום לארוחות חמות. ותודה לתורמים הנדיבים על כל ארוחה  
 ליאור סול                         . שימחתם הרבה מאוד אנשים בחג הזה הגיעה ליעדה.שחשובה 

                                                                                                                
 
 

 
 


