
 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                        

 8.2.2019 ,א אדרב ג, שישייום  .3752מס'                                                                        

 שלום בתש
 

  קולולולו! מזל טוב

 לאסתר ולכל המשפחה, להולדת הבן והנכד –עודד גורני ללאורלי ו  
 

 אסיפה: 2019תוכנית משק 
הוצגה התוכנית. בה ו 2019לשנת  אסיפה ראשונה בנושא תוכנית המשק השבוע התקיימה

, יימסרו תשובות 14.2ביום חמישי  ה הקרובה,בסיום האסיפה נרשמו שאלות חברים. באסיפ
 . "חאלף ש 300ויוצג מודל המיסוי לאחר הפחתת גביית מס פנימי נוספת בגובה 

ת או למייל: בכתב למזכירווזמנים להגישן חברים המבקשים להגיש התייחסויות מ
tal@naan.co.il  11.2יום שני עד . 

בואו להשתתף בדיונים.  קלפי.לים לסיים את הדיון ולאשר את העברת התוכנית מקוואנו 
 .900האסיפה תשודר בערוץ 

 

 בקלפיותעכשיו שיוך דירות: 
בנושאים: אישור תוכנית העבודה, הסדר הביניים ותשלום מקדמה לרמ"י פתוחה קלפי 

מוזמנים י הנושאים בשאלות לגב )כולל(. 12.2יום שלישי עד  8.2להצבעה מהיום, שישי 
 יגאל זליגמן. בבעיות טכניות ניתן לפנות לאיילה סול. או  לעודד רוביןלפנות 

 בהצלחה ואחוזי הצבעה גבוהים. מקווים להשתתפות ערה
 

 דה: מסע של התנדבות ונתינהמראות מאוגנ

  שוורץ-מפגש מעורר השראה עם רינת צפניהבמועדון,  20:30בשעה  10.2ביום ראשון 
 מוזמנים להתרגש בות באוגנדה והכרות עם הקהילה היהודית אבאיודייה.ההתנד על מסע

 
 משפחה בטרנס :דוקוהמועדון סרטי 

אופיר טריינין "משפחה בטרנס".  נקרין את סרטו עטור הפרסים של הבמאי 12.2ביום שלישי 
 - מתעד מקרוב משפחה מנהריה הוא .2018 הסרט זכה במקום הראשון בפסטיבל דוק אביב

יוצא מהארון במפתיע ומחליט לממש  ,עמית ,מהרגע שבו אבי המשפחה - זוג וארבעה ילדים
רים. לגלית, אשתו של עמית, לוקח זמן לעכל את הדבאת תשוקתו הכמוסה להפוך לאישה. 

האם להישאר  -היא מבינה כי בעקבות השינוי שעמית עומד לעבור היא צריכה לקבל החלטה 
למרות הקשיים האישיים  מחליטה לתת לזה סיכוי.היסוסים גלית לאחר מחשבות ואו להיפרד. 

והסטיגמות החברתיות, בני המשפחה מתעקשים להישאר ביחד, ומאמינים שהאהבה תנצח 
ווקא כשנדמה שהמסע המגדרי של עמית מגיע ליעדו בשלום, מאיים את כל הקשיים. אבל ד

 המסע האישי של גלית, בת הזוג התומכת, על הזוגיות.
 טריינין ועם אחת מגיבורות הסרט. ופירהקרנה ניפגש עם הבמאי אם הבתו

 !אסור להחמיץממש סרט ש .20:00, תחילת ההקרנה בשעה 19:30קפה ועוגה בשעה 
 

 מחדש לתנועת מטיילים פשפש שער חלופ: נפתח 

עם סיום קטיף האבוקדו בגוש הצמוד לשכונת דקלים, חוזר כעת פשפש שער חלופ להיות 

  .וטיולים מהנים פתוח בשעות היום כרגיל. תודה על הסבלנות
 

 קלפי לבחירת רשימת מועמדי מפלגת העבודה פריימריז: 
  .זהותת תעודיש להגיע עם  במועדון. 21:00-16:30, בין השעות 11/2 קלפי תתקיים ביום שני
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 דף תמורות: לּוק חדש

)שינויים קוסמטיים  מעט שונה דף התמורות , ייראהב חדשהבעקבות מעבר לתוכנת חישו
  צוות מש"א .                אנו זמינות להסברים במידת הצורך ינואר. מתמורותהחל  בלבד(

 
 תזכורת: להעביר תלושי שכר של דצמבר

 2018 חודש דצמבר שלאת תלוש השכר  אלינו להעביר שישעוד שנה מאחורינו ואנו מזכירים 
   orit@naan.co.il. ניתן לשלוח לאורית במייל: 106וכן את טופס 

 הנהח"ש – דומיניקתודה מראש,                                                                                
 

 משחק העונה: כדורסל ליגה א'

ת וליכת הטבלה תארח את סגניתה 'עוצמה' מודיעין לקרב ישיר על ראשוהפועל גזר/נען מ

 באולם. בואו לעודד! 19:30הטבלה. צריכים אתכם איתנו. יום שלישי הקרוב, 

 
 תיחת תערוכהחדשות הגלריה: פ

אחרי תהליך ארוך של בניית תערוכה, ולפני שקירות  .2019-2003שיר שבדרון ציורים: 
תיק ואנו שמחות להזמינכם לתערוכה של שיר שבדרון, צייר , יםהגלריה קורסים מרב ציור

 חמוטל ודורית          במועדון. 11:00בשעה  16.2בשבת ומורה נערץ. הפתיחה תתקיים 
 
 

 : אחר צהריים של פעםבית החמרה

 .18:00עד  16:00-מ 11.2יום שני , אחת לחודש. החמרהפעילות לכל המשפחה בבית 
 נגלה יחד את סודו של הבית ונהנה מתה ועוגיות של ארוחת ארבע.  ,נצייר, נסייר, נשחק

  מחכים לכם מאוד! שעת סיפור. 16:45 שעהב
 

 במעבדה: סיפורי חורף
דים ושירים שירים וטקסטים ממיטב הספרות העברית בליווי ריקו -"סיפורי חורף" ההצגה 

 .5-3י לבנ והיוצרת: גליה פטילון. תבנושא עונות השנה . מציגה השחקני
 במעבדה. 17:00בשעה  13.2יום רביעי הקרוב, 

 .052-3578021ש"ח לילד, מלווה ללא תשלום. ההרשמה מראש בסמס לנטע  30
 

 הפעם בחמישימפגש מועדון הבוקר: 
בשעה  28.2  )שימו לב לשינוי( חמישים ביו פגש החודשימועדון הבוקר של חוג הנוער י

 להתראות וב.עם ד"ר גילית איבגי הזכורה לט 10:00
 

 החינוך החברתי: עוברים דירהממערכת 

  .די מש"א לשעברמשרבמבנה בימים הקרובים משרדנו צפוי לעבור למעונו החדש 
 וארגונים, ולכן נבקש את סבלנותכם. נהיה עסוקות באריזות, פריקות, ניקיונות  לצורך המעבר

ינם דחופים אנא שמרו נושאים שא .זמינות בהקדם האפשרילנעשה מאמץ לחזור לפעילות ו
 צביה ודליתתודה,  לשבוע הבא.

 
 

 :ליום המשפחה שורה להשראה
 אברהם לינקולן    ""כל מה שאני וכל מה שאני מקווה להיות, אני חב זאת לאמא שלי

 

 

 פחת אליעזר, במות חברנו הרצל, תנחומים מכל בית נעןלמש
 
 
 

 


