
 

 

    

 

 

 15.2.2019 ,א אדרב י, שישייום  .3753מס'                                                                              

 שלום בתש
 

 אסיפה: 2019תוכנית משק 
נדונו התייחסויות ושאלות החברים שהתקיימה ביום חמישי  כנית המשקויה בנושא תיבאסיפה השנ

 .כן הוצג מודל הפחתת המיסוי לחבריםכמו  .ספות שהועברו במהלך השבועות נווהצע קודמתהאסיפה המ
  tal@naan.co.ilלמייל:  19.2יום שלישי עד  להעבירן בכתבלהגיש הצעות נוספות מתבקשים  המעוניינים

  .לקראת האסיפה הבאה יפורסמו כלל החלופות, במטרה לאשרן להעברה לקלפי
 

 תוצאות קלפי
 –. תוכנית העבודה 1הצבעה. סעיפי ההצבעה:  65%חברים,  670י הצביעו ישימה ביום שלבקלפי שהסתי

. הצעת יעל 4 אושרה. –מ"י . הצעת המנהלת לתשלום המקדמה לר3 אושר. –. הסדר הביניים 2 אושרה.
 אושרה.לא  –בעניין תשלום המקדמה סוקלסקי 

 

  למעונייניםתיים וודיירי קומלפגש מדיור ושיוך: 

 . במועדון 10:30שעה ב ,19.2תיים למפגש ביום שלישי ונה את דיירי הקומיר מזמהדיו מנהלת

  :עסוקנהנושאים בהם מטרות המפגש ו

  אסם ורפת ,בנדס – היבנילדיירי הקומתיים למעבר  של זכותה עלהסבר יישום ההחלטה. 

 דוח על התקדמות הפרצלציה של השטחים המשותפים. 

 דירות.רים בנושאי שיוך לשאלות שיעלו חב מתן תשובות 
 מוזמנים בשמחה דיירי הקומותיים, שרובם פנסיונרים.כוון לציבור שנקבע, בשעות הבוקר, מועד ה

                                                                   .900ישודר בערוץ  ומעוניינים לשמוע. תייםוגרים בקומ אינםחברים שגם  להשתתף

 מנהלת הדיורמחכים לכם,                                                                                                  

 מפגש סלון: בית הדרים
 וברחבי נען בפרט.  –ר בכלל מפגש עם שרהל'ה אלמוג בנושא: חשיבות השימו 20.2יום רביעי ב

 , יהיה תה ויהיה מעניין. 17:00-מתחילים ב
 

 תערוכה חדשה מהגלריה:
 ".2019-2003, נפתח את התערוכה "שיר שבדרון ציורים: 11:00בשעה  ,שבת ,מחר

 יותרשאלות בנוגע לגוף העבודות הגדול )לבפתיחה ויענה שיר, שהיה גם מורה של תלמידים מנען, יהיה 
 חמוטל ודורית לראותכם! כותמח                             מאה וארבעים רישומים וציורים!( שמציג אצלנו.מ
 

   2000לגלבוע הפורח: טיול חוג הנוער 
נצא אל הגלבוע הפורח ואל ישוב רותם שבצפון הבקעה בהדרכת טל רז. טל מחכה למוקדי  4.3ביום שני 

ברותם נפגוש קהילה קטנה המנסה . לטיול רגליהפריחה העדכניים כדי לבחור לנו את המקומות היפים 
  אסמס.עדיף ב 052-8454977 הרשמה אצל דגנית ים ויצירתיים בין חילונים לדתיים.לקיים חיים משותפ

 

 : ערב שירהרומן רוסי
הערב  .₪ 25עלות לחברי נען  במועדון. 21:00בשעה  1.3, שישי יהיערב שכולו שירים רוסיים שעשו על

 שרהלה חן ומנו ,שאולי ברעם, מיתי זליגמן, מחכים לכם עם שיר בלב ועל השפתיים. התרבותבחסות 
 

 טבעי על הבר: כשאקולוגיה ובירה נפגשות
באווירה מפגשים על אקולוגיה ארבעה לסדרה מרתקת של מזמינים  11מ "הוועדה הירוקה ופאב התק

 -וק בממשק שבין אקולוגיה לקהילה, יישוב וסביבה ותציג רעיונות חדשניים ומרתקים טובה. הסדרה תעס
רת חיים ברי קיימא ברמת הפרט והקהילה. המפגש הראשון יתקיים ביום ד' ליצי -אך גם פשוטים וישימים 

 .ופשיתא, מרצה: תום חזקאל, מנהל הנוי בקיבוץ גזר. הכניסה חקיימ-, ויעסוק בגינון בר20:30בשעה  27.2
 

 הסלון למוסיקה קאמרית: הזמנה לקונצרט
)אוסטריה(  )ישראל(, לידיה באיך רכטמןפסנתר בינלאומית, אילן  נארח לקונצרט שלישיית 27.2ביום רביעי 

 מתחילים.  20:00 ,פתיחת דלתות 19:15 בקונצרט ישתתף גם הפסנתרן טל סמנון..)שוויץ( קיארה אנדרלו
 



 עוברים דירה ועוד מהגיל הרך:

 בימים אלו אנו עוברים למשרד החדש המשותף לגיל הרך ולחינוך המשלים במשרדי מש"א לשעבר, 
המענה הטלפוני והזמינות שלנו לא יהיו כבשגרה.  -בהתאם לזה  .יל להתמקםתחנ 17.2מיום ראשון ו

 את סבלנותכם.  נבקש נושאים שאינם דחופים יטופלו לאחר התארגנות ראשונית,

  .המועד האחרון לרישום הוא הורים שטרם נרשמו למערכת לשנת הפעילות תש"פ מתבקשים להזדרז
 בניית קבוצות מיטבית בזמן. וולאפשר התארגנות  ההבא וזאת כדי להבטיח את מקומכם לשנה, 28.2

 

 19.2המפגש האחרון יתקיים ביום שלישי אני רוצה להודות לכל מי שהגיע למפגשי הדיון בנושא פסח. 
 חמוטל            .לשמוע ולהשמיעבגן אביב, וכל מי שלא התאפשר לו להגיע עד כה מוזמן  20:30בשעה 

 
 

 להורים תזכורת מהמרפאה:

יוכלו להיבדק על ידה רק במקרה חירום ובתנאי שהמרפאה אליה  נזיאצל ד"ר אשכ רשומים ילדים שאינם

 אנא הימנעו מאי נעימות, תודה. משתייך הילד סגורה באותו זמן.
 

  הפועל עולה, הפועל עולה אווווו,דרמה אדירה: 

תופים, שירונים,  שלטים,-  ודעכשמשחק העונה קרב ובא, הנוער הנפלא שלנו שוב מתגייס כפי שרק הוא י

ערב יום שלישי. אולם הספורט המקומי שידע לספק לנו דרמות  .גיוס ההמונים ואוירה מחשמלת ביציעים

משחק עונה, כח. הפועל נען המקומית אירחה את מודיעין. עוד ערב בלתי נשגדולות לאורך השנים, סיפק 

חזרה מפיגור גדול, הארכה וניצחון  –אדירה  במאבק על המקום הראשון. הייתה לנו דרמה ראש בראש

דרמטי שכולו לב, נשמה והקרבה. חיבור מושלם של מחויבות השחקנים והתפאורה הנהדרת  של 

תודה על ערב נפלא של  –ולכל מי שהגיע  ת, פספסתם!האוהדים. אתם שלא הגעתם הפעם, את האמ

צעירים, מבוגרים ומשפחות שבאו ליהנות הרבה  כך מרגש היה לראות כלעידוד, תמיכה, יצרים ושמחה. 

 ולתמוך. מעגל הריקוד של השחקנים והאוהדים במרכז המגרש שהפך למסורת נענית לאחר כל ניצחון, 

עם מאות אוהדים שו ,ש"המבצר" בנען הוא המגרש הכי ביתי בליגה הוכחתם שוב. גדול-היה הפעם גדול

                                                                      האוהדים                                                                                                 ל אפשרי!והכ  – ביציעים
 

 עוברים לטלגרם: משפרים תקשורת קהילתית 
ם רביעי החל מיו .נייםאנחנו ממש לקראת מעבר לשימוש באפליקציה חדשה שתחליף את האסמסים הארגו

. טלפוןלהורידה ל אם עוד לא הורדתם כדאיההודעות יישלחו באמצעות טלגרם )מקבילה לווטסאפ( ולכן 
-ל 12:00בימים ראשון או שלישי הקרובים בין להגיע ההתקנה פשוטה, ומי שרוצה או צריך סיוע מוזמן 

ת טלגרם ולהצטרפות ישור להורדאליכם קבקרוב נשלח  עזור.וניר דגן ישמח ל חדר האוכלל 15:00
כמה דיוקים והבהרות:  סליחה מראש ממי שזה מעיק עליו. –לאפליקציה   

 הוא מעוניין לקבל שמהם ודעות הערוצי ה אתלהגדיר  משתמשלכל  האפליקציה החדשה תאפשר
 )תרבות/מזכירות/ביטחון/תקלות וכולי( ויקבל רק מהם –הודעות 

  יוכל לקבלם. אנא  –להמשיך לקבל אסמסים בלבד  אחרת מבקש מסיבהשמי שאין לו טלפון חכם או
 הודעות חירום )חס וחלילה( יישלחו כאסמסים. - בכל מקרה עדכנו בכך את ניר.

  בבקשה לעדכן גם. –לא מהאפליקציה ולא באסמסים  –מי שלא רוצה לקבל בכלל הודעות 
 שיהיה לנו בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה

 שכונת כדורגל: פסולת בניין לא לכאן
דיירי השכונה החדשה שימו לב: אסור לזרוק פסולת בניין לפחים המוטמנים העוטפים את השכונה. פחים 

( תגרור ליאבנים, בטון, קרשים, מתכת וכוהשלכת פסולת בניין ) .אלה מיועדים אך ורק לפסולת ביתית
לשם כך יש  -נים לפחים אלה קנסות על הקהילה ונזק בלתי הפיך לפחים. כמו כן, אסור לזרוק קרטו

. אנא דאגו להנחות את המובילים והמתקינים של 12 יכוןקרטוניה גדולה בחניה שבין שכונת הכדורגל לש
צוות תברואה -תודה על שיתוף הפעולה           ריהוט וציוד שאתם מזמינים באופן פרטי לביתכם החדש.   

 

 פריימריז עבודה: תודה למצביעים
 דו למפלגת העבודה מימשו את זכותם השבוע ובאו להצביע בפריימריז. תפקמהחברים שה 85%

  הרי ומירלה                                                                              תודה וכל הכבוד. חוזרים לעבודה!  
 

ממשפחת שילהתב מכ  
המסור באמנו על הטיפול , מזכירות נען, וכן לחברי נעול שרון אולמןאנו מבקשים להודות בשמנו ובשם המשפחה, ל

השבעה  המנוחה אסתר שילה ז"ל. תודה מיוחדת לעזר, לנאוה, להדס ולז'ניה, שסייעו בכל הקשור להסדרי  ההלוויה,
התרגשנו מאד מגילויי האהבה והחיבה מצד קהילת חברי נען כלפי אמנו, ומהאמפטיה מחממת הלב מצד כל  והשלושים.

יגאל, חנה ונחמה - מבני משפחת שילה, מקרב לב בברכה ותודההניהול של מוסדות הקיבוץ. שדרות   
 

 
 

 , תנחומים מכל בית נעןהאבבמות  -לשרונה שיר ולמשפחתה 

 
 


