
 

 

    

 

 

 18.1.2019 ,טבשב יב, שישייום  .3749מס'                                                                                 

 שלום בתש
 

 קולולולו מזל טוב

 קרני –להולדת הבת והנכדה  ולכל המשפחה, פייבלואביב שושן, לאורית ו וייצמן לשני

 הנכדמיר ולכל המשפחה, להולדת הבן ווז לאמיליה ועידו שמול, לפנינה
 

 תוצאות קלפי
 ברכות!  -)בן זוגה של שירה ניר(  בקלפי שהתקיימה בסופ"ש האחרון התקבל לחברות גיל חביב

בשעה טובה וכן נבחר ! בתפקיד החדשבהצלחה  –לתפקיד רכזת הגיל השלישי נבחרה אהובה פוקס 
צלחה לכולכם דרך  – שוורץ, אהובה פוקס וליהי שביט-שקגיא דיין, נופר מר: פותצוות יושבי ראש לאס

  בתפקיד המאתגר!
 

 

 ת: מתקדמיםשיוך דירו
דמה שנייה בנושא תשלום המקהאחת דנה בתוכנית העבודה ובהסדר הביניים, וה ;פות מאחורינושתי אס

החלטות נושאים לגביהן יש לקבל הן מסבירות את הולמנהל ליישום השיוך. שלחנו לחברים את המצגות 
 דל המהלך אותו אנו נדרשים לקדם וליישם.וגאת  ולהבין , להכירה. יש חשיבות רבה ללמודשלב זב

  להעיר ולהציע. , בה מוזמנים החברים , תתקיים אסיפה נוספת20.1ב, וביום ראשון הקר
 ם. בחלוקת נטל התשלודיון  –. מקדמה למנהל 3, . הסדר הביניים2, וכנית השנתית. הת1סדר הדיון: 

 odedrubin83@gmail.com  ל:לדוא" 23.1להעביר הצעות בכתב עד חברים מתבקשים 
לקבלת  אסיפה נוספתנוכל לקיים  30.1-, כך שבצעותהה גישימנקיים מפגשים עם במהלך השבוע הבא 

 לקלפי.  שיעברו צעותהחלטות על הה
מעותי לכולנו במהלך המש יםברומעהחומר שנשלח, להבין לעומק ולהיות קרוא את חשוב מאוד ל לסיכום:

  מנהלת השיוך והדיור                                                         כאן בנען. מוזמנים לפנות בכל שאלה.   
  

 עדכונים: סיעודיוח ביט
יטוח הסיעוד לחברים הזכאים בימים אלו אנו עובדים על הנתונים לצורך השתתפות הקיבוץ בתשלומי ב

 100-והעלות גבוהה מבמידה  ביתרת הסכוםהקיבוץ יישא ו ₪ 100 דשי שלחו וםשא בתשליחבר יה לכך.
יקבל החזר ₪  147חבר המשלם  ה:לדוגמ .₪ 100-הסכום ששילם מעבר להוא על לחבר  ההחזר .₪

 "מנורה". חברת ההחזרים נסמכים על טבלת עלויות אותה קבלנו מ₪.  47בסך 
 נדרשים להביא הוכחת ביצוע פוליסת סיעוד.  מנורהב ואינח פרטי ששלהם ביטו חברים

-בתקציב ינואר )שיופק ב מועד קבלת ההחלטה על מתווה הסיעוד. – 2018אוקטובר ההחזר יהיה מ
  .( יבוצע החזר רטרואקטיבי10/2

בתקציב ינואר  אותו יקבללא זר וזכאי להחש מיולכן  ייתכנו פספוסים, במערכתיעודכנו עד שכל הזכאים 
 מזכירת האשכול.  בקש לעדכן את יעלמת

נדרשים לבצע ביטוח  אינםם בקרן פנימית ולכן מבוטחי 2018במהלך  60-50בני  יוחברים שה •
 מכתבים אישיים נשלחו לכל זכאיזר עבורו במידה ויבחרו לעשות כך. ולא יקבלו הח ,פרטי נוסף

 .הקרן
 זכאים להשתתפות. םאינילדים  •
לכל החיים, גם ₪  3000ח של  ד שהתקבלה הגדירה חובת ביטולמרות כי החלטת מתווה הסיעו •

ש"ח לחמש שנים יוכר ואין צורך לשנותו. יחד עם זאת ניתן להחליף מול סוכן  5000ביטוח של 
 לכל החיים.₪  3000הביטוח ל 

 ווחההסיעוד, בריאות ורמנהלת אשכול  בנדה רקפת
 

 : חישוב סופי2017מס איזון 
מכתבים אישיים ובהם חישוב המס הסופי לפי ההכנסה  לתאי הדואר בריםימים הקרובים יקבלו החב

בקשות מוזמנים או  שאלותבעדכון הנתונים.  המדווחת בהנהלת החשבונות והפרש התשלום בעקבות
 מח' כספים                                                                                                     לפנות לגל כוכבא.

 



 ו בשבט"אירועי ט: ניגוניםשתלתם 
 .הגיליםלכל פעילות  וקרובבבערב קונצרט למבוגרים,  - פעילות ניגוניםבסופ"ש הבא תתקיים 

 הרביעייה הקאמרית של יובל כהן –ערב של ניגונים 
 מתחילים  21:30כניסת קהל |  21:00| מועדון בבינואר  25ליל שבת, 
עולם  בין תמשלב, הה הקאמרית של יובל כהןיהרביעי –ר בו וההרכב שהוא חב 'וקיונתן וולצנארח את 

  של ההרכב. מהרפרטואר דוד זהבי לצד קטעים שחיברקטעים  יבוצעו ית.יקה הקלאסזמולהג'אז 
 

בינואר, יפעלו ברחבי נען ארבע תחנות  26בשבת,  - פעילות לכל המשפחה – בוקר של ניגונים
ולהשתלב  אתם מוזמנים לבחורוכמובן גם פעילות מיוחדת לט"ו בשבט. , יצירתובשיעסקו בדוד זהבי ו

 .11:45–11:00, 10:45–10:00, 9:45–9:00  לפי לוחות הזמנים:
בהפעלת  .מוזמנים ללמוד ולשיר. זהבי בשירי המקהלה שכתבנתמקד . שירי מקהלה –יקה זמו אולפן

  .ניר-אורן ללי
שנים הראשונות של נען. מוזמנים לצפות במערכונים התמונות מהווי  נעיר לחיים. פיליטונים –מועדון 

נאור, לירון -בהפעלת גבי אולמן .זהביפיליטונים שכתב פי על  ,ם מקומייםקצרים שימחיזו שחקני
 .טל ארז, מורן כוכבא, אביב גונר, גור רולניק, דקלה רביד ורומי גליליגרי, -גפרידבר

ת נחוד חידו, בחליליותו שלושל ננגן בפסנתר , זהבי דוד חיברש שירים נשיר .שירי ילדים –בית ניגונים 
 ודפנה זהביבונן סמדר זהבי, כרמל  בונן, בהפעלת אימרי ואם נרצה אפילו נרקוד.

משפחה מוזמנת לבחור עץ צעיר ולטפח אותו  כל צעירים. פעילות של אימוץ עצים. אמץ עץ – רגולהפ
בוץ. בתחנה זו גם נענה ק כדי לעבור למקום הקבע שלו ברחבי הקיבביתה )בעציץ( עד שיהיה גדול מספי

 .הנוי והארכיון בהפעלת צוות בנען. רקעעל הקה תהעובד עד עליי בנושא גלגולי קבוצת הנוער על חידות
 

 : יום ראשון במועדוןו בשבט"סדר ט

. שי סובול ונגנים 17:00עה בש 20.1יום ראשון הקרוב . ים לסדר טו בשבט שמחמזמינים ילדים ומבוגר

 ם, חיליק וחברי בית כנסת דרכי נוענוספים ילוו, תהיה גם סדנת פירות יבשים לילדים. מחכים לכם
 

 הרצאה שהיא השראה: נועם גרשוני

 .נועם גרשוני הניב ערב מרתק עם הספורטאיזורית ספורט של נען והמועצה האבין ועדת שיתוף פעולה 
)ניתן דרך  לכיסוי עלויות  ₪ 20 מחיר כניסה. מתחילים 20:30 ,כניסה 20:00, , במועדון23/1 רביעייום 

  רעיהעמרי  :שאלותל. אין צורך להירשם. תקציב(
 

 הרצאת בוקר: נשים בהודו
רצה את מורן קושניר, מ 10:00בשעה  28.1שני ביום  ארח" י2000בוקר של "חוג הנוער המועדון 

פותחת  "להיות אישה בהודו - "מאחורי הסאריההרצאה:  מתמחה בתרבות ההודית.הומדריכת טיולים 
על כמו לפני אלפי שנים,  ,ברובם ביםתמוככיום  ו, אשר חייהןשל מיליוני נשים בהודצוהר לעולמן המורכב 

נים, ונלמד על ניחשף לאופן שבו נתפסת אישה בהודו בשלבי חייה השודכאנית. ורת עתיקה וידי מס
 צוות הבנות להתראות,  יום.כניה הנפוץ בהודו גם הקשר בין רצח תינוקות ונשים לבין מנהג הנדו

 

 טניס שולחן: לגיל השלישי

 6.2-ייפתח ב. המרכז מנען ומיישובי המועצה לבני הגיל השלישיאנו שמחים להשיק מרכז טניס שולחן 
"הרשתות מטעם מאמן יעביר אימונים את ה. 12:00-10:00בימי רביעי בין השעות ורט באולם הספיפעל ו

כמות המשתתפים במהלך חודש ללניהול מרכזי טניס שולחן בארץ. בהתאם הכחולות", חברה מובילה 
  052-2232236וונדי ברעם  :לפרטים נוספים מתכונת הפעילות לאורך השנה.פברואר תיבחן 

 

 עושה כבוד לפנסיונריםחטיפיצה: 

מרפסת מקורה מחוממת עם פיצה מטריפה, ו 17:00 -מ כל יום ראשוןב פתוחים אנחנוש מזכירים לכם

 בתאבון ובאהבה, החטיבה .052-5525057 בשלב זה לפנסיונרים בלבד משלוחיםה .ומפנקת
 

 עושים שינוי: תזונה בתבונה
 בקרוב: חותנפתחדשות הרזייה  קבוצות .זונה בתבונהסדנת ת - בריא לחייםלעצמכם שינוי תפרגנו 
 .21.1-מ החל בבוקרבימי שני  -נשים . 1.2-מהחל בימי שישי  -נשים . 25.1-החל משישי  בימי -גברים 

דפוסי אכילה, והמון  לשינויעדכני, כלים התנהגותיים משלבת ידע תזונתי  . היאמפגשים 10סדנה בת ה
 054-4603643  דיאטנית קלינית ודיאטנית ספורט, לה גפןהי .ויישומים פרקטיים תובנות

 

 מ"מ. 589מ"מ. מתחילת העונה  71 מ"מ. מתחילת החודש 25ביממה האחרונה גשם: כמה 
 

 שורה להשראה:
"מעטים המקומות בעולם המסוכנים יותר מהבית. אל תחששו, לכן, לנסות את שבילי ההרים. הם 

 "טלנית ומשחררים אתכם לחופשיהורגים את הדאגה, מצילים אתכם מאדישות ק
 מורות הטבעאבי הפארקים וש -ור ג'ון מי                                                                                                      


