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 שלום בתש
 

 : יוצאים לדרך2019תוכנית משק 
  תוכנית המשק. בנושאתתקיים אסיפה ראשונה  20:00בשעה  5/2שלישי ביום 

 זוגה של עירית אולמן.בן  –ר היום הוא קבלה חברות של רע כהן נושא נוסף על סד
ניתן  .הערות חברים ועדכוניםשהוטמעו בה לאחר בשנית  במייל אתמול הופצה המשק כניתות

  לקבל עותק במזכירות.
 

 סיכום אסיפה ומעבר לקלפית: שיוך דירו
ים שעל הפרק והם עוברים נושאשלושה אסיפות השלמנו את הדיונים בלאחר סדרה של 
 האישור, רהנושא הראשון היה אישור תוכנית העבודה של מנהלת הדיולהכרעת הקלפי. 
יור תהיה רשאית לפנות למוסדות המדינה על מנת ליישם לכך שמנהלת הד בקלפי הוא תנאי

 .1592להחלטה  751א מעבר מהחלטה ימשמעותו המידית ה, שאת השיוך הקנייני
ה לחברים ייתרי בניקבלת הב היא צוחשיבות אימו. בינייםהאימוץ הסדר הוא הנושא השני 

  .2003י שנת התקבלו לחברות אחר אשר
לאישור  . בקלפי תובאלרמ"יע מערך הקרק 3.75% בהגוהמקדמה ב ואה הנושא השלישי

שלא יצטרכו להחזיר  - 18.1.2003שנות ותק ביום  29 –קביעת הוותק ל הדיור מנהלתהצעת 
 .לנען את תשלום המקדמה

 טופס ההצבעה יישלח במייל. )כולל(. 12.2שלישי  עד יום 7.2תתקיים מיום חמישי  הקלפי
   מקווים לאחוזי הצבעה גבוהים. לקבלת הסבר והבהרות.  בכל שאלה ומוזמנים לפנות אלינ

 מנהלת הדיור                                                                                                          

 הסדרת תשלומים: 2017מס איזון 

ם אשר לא פנו בשאלות, ריחב כתב שנשלח לחברים, להלן הסדרי התשלום:בהמשך למ
התשלום הראשון ירד  חברים שפנו לפריסת תשלומיםל .2019ויבו/יזוכו בתקציב ינואר יח

 מולם.  ויחויבו רק לאחר הסדרת חברים שפנו והנושא בבדיקה .2019בתקציב ינואר 
 a_gal@naan.co.ilmash  כוכבא בשאלות ובירורים יש לפנות לגל

 
 ם: חילופי תפקידיםחברי תקציב

 מגל כוכבא לאורית ברקאי יםהאחריות על הכנת ושליחת התקציבים לחברעוברת בימים אלו 
 .orit@naan.co.ilבמייל פנות מעתה לאורית התקציב יש ל בנושאיפניות  .בהנהלת החשבונות

    .כרגיל גל ממשיכה לעבוד במש"א .ועיות וההשקעהגל על המקצתודה רבה ל
 

 עותימהרצאה בנושא חינוך: להיות מבוגר מש
 דותן לוי ראש מכון חינוך דרך כפר, נארח במועדון את הרצאתו של 3/2ביום ראשון הקרוב, 

 ."להיות מבוגר משמעותי בכפר השלם - יציבות בגיל ההתבגרות"אי של 
חווית  21-איך מייצרים עבור ילדים ומתבגרים במאה ה ןלוי העסוק י ןבהת והמרכזי ותהשאל

ה התפקיד לכידות של "כפר שלם"? איך הופכים בית ספר, קבוצה או קהילה ל"כפר שלם"? מ
של המבוגרים בכפר השלם? מה התפקיד של המחנכים ומה מקומם של הילדים 

 ?גריםוהמתב
 )חיוב בתקציב/מזומן(.₪  20 שתתפותה. עלות התחילת הרצא 18:00כניסה,  17:30

מקווים שתצליחו להתארגן מראש השעה פחות נוחה הפעם, עקב אילוצים של המרצה. 
 להתראות ולהגיע לשמוע.

mailto:masha_gal@naan.co.il
mailto:orit@naan.co.il/


 

 כאן מעבר לפינהטבע ה: סדנת ליקוט ונשנוש עשבייה
אנו  ,פיתוח הטבע והסביבה הנעניתלבמסגרת חידוש פעילות המעבדה כמרכז לשימור ו

סדרה של סיורים ופעילויות  -ראשונה( את "חוג הטבע הנעני"  משיקים בימים אלה )כסנונית
המתמקדים במרחב הטבעי של נען, במטרה להכיר לעומק את שפע הצומח והחי הקיים אצלנו 

 הפרטים: הנהונה יוצאת לדרך כבר בשישי הבא. ממש מעבר לדלת. הפעילות הראש

להיכרות עם העשבייה והצמחייה  סדנת ליקוט ונשנוש - עשביה: לנשנש במקום לרסס
 בבוסתן.  8:30בשעה  8.2ניפגש ביום שישי  האכילה הצומחת בר באזורנו.

ותכלול ארוחת בוקר קלה באווירה נעימה ים בלבד )בלי ילדים הפעם( מיועדת למבוגרהסדנה 
 נחה הסדנה: יובל זהבי.מתוצרי הליקוט. מ

 050-9105656אצל אייל מצליח  יש להירשם מראשך ללא תשלום, א היאההשתתפות 
 

 מועמדים לפריימריז של מפלגת העבודה מפגש פתוח:
ח"כ סתיו שפיר, ח"כ לאה פדידה,  במועדון נארח מפגש עם 20:00בשעה  6/2ביום רביעי 

 הרי בנון  עיתונאי, וגלעד קריב. מוזמנים. –הנריקה צימרמן התא החרדי,  –צ'רנוביצקי מיכל 
 

 : עד סוף פברוארמה לגיל הרךהרש
כחלק מתהליך התייעלות  3לידה עד  םאת רישום הילדים בגילי נקדיםהשנה הורים שימו לב: 

  (.וליגיוס צוותים, תכנון גודל קבוצות וכבתכנון שנת הפעילות תש"פ )
יוכל  ןבמועד שצוינדגיש שמי שלא ירשם . 28.2.19עד  3.2.19 מתאריךההרשמה תתקיים 

להירשם והבטיחו את המשכיות התהליך  אנא הקדימול בסיס מקום פנוי בלבד. להצטרף ע
 חמוטל ודורית לשאלות אנחנו כאן, החינוכי של ילדכם.

 

 יד שנייה: מכירה שכולה תרומה
תרומה עבור לתיה מיועדות ת יד שנייה מיוחדת שכל הכנסומחר, שבת, נקיים בנען מכיר

למען מטרה טובה: תיקים, תכשיטים, צעיפים ועוד. . הזדמנות לרכוש נשיםלמלגות לימודים 
 .  התשלום במזומן. מוזמנות!11בפאב התק"מ  17:00-11:00

 
 תערוכה סיור במוזיאון ישראל:

לגולו של האוונגרד ג - סיור במוזיאון בתערוכה "הניצחון על השמש ייערךבמסגרת עלו"ה 
קפה ומאפה והופעה באודיטוריום  כולל₪  45עלות . 27.2יום רביעי  הרוסי ותערוכה נוספת.

 הרשמה אצל יעל רז שעת היציאה תפורסם לנרשמים. של המוזיאון.
 

  למתנדב קול קורא: פטאנק
 . משחק הפטאנק בנען קחת על עצמם את ארגוןל שירצוה מחפשים חבר או חבר

 054-6741015 לפנות לעמרי וידן
 

 .מ"מ 594שנה ת המתחיל .76סיכום חודשי: מ"מ.  5השבוע ירדו גשם: 
 

 :שורה להשראה
שהצליח  הישגיםה ותםאכל  וזה בגללליגנטי יותר מהדולפינים, האדם הניח תמיד כי הוא אינט

ו מסתכם . בעוד שכל מה שהדולפינים עשוכיוצא באלה מלחמות, יורק הגלגל, ניו -להשיג 
בלהשתכשך במים ולבלות זמנם בנעימים. לעומת זאת האמינו הדולפינים תמיד כי הם 

 .ים הרבה יותר מהאדם, מאותן הסיבות בדיוקליגנטאינט
 ("מתוך הספר "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה דאגלס אדאמס(

 
  

 תנחומים מכל בית נען – האםבמות  – משפחהכל הלארול מרטין ול
 

 עד יום ראשון. וארול יושבים שבעה בביתם של איילת
 
 
 

http://www.pitgam.net/cats/139/1/0/
http://www.pitgam.net/cats/175/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%93%D7%90%D7%92%D7%9C%D7%A1+%D7%90%D7%93%D7%90%D7%9E%D7%A1%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%93%D7%90%D7%92%D7%9C%D7%A1+%D7%90%D7%93%D7%90%D7%9E%D7%A1%5D/1/1/0/

