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 1.11.2016תגובה להחלטת ההנהלה החברתית מתאריך  

 ארנון אפרתי
 בנים שלא שרתו בצבא, והחלטה שלה לגביהם. 10קראתי את הסברי ההנהלה החברתית בעלון משבוע שעבר לגבי 

נפגעו ואנו מענישים אותם עקב כך בותק לשיכון וזאת עקב החלטה שהתקבלה במעגן  בנים 10הסברי ההנהלה החברתי שאותם 

 לעבודה ברצף לבן שמקבל שחרור מהצבא. 2012מיכאל ב 

בדו"ח מופיעה פסקה שדרך אגב היה ערעור של חברים על החלטת ההנהלה החברתית )הייתי שוטף לערעור ולדיון( ולא נכתבו  

 .עיקרי הנושאים שהועלו בערעור

ועדת שיכון שתביא לאסיפה פניה לשנות את ולהנהלה החברתית אין סמכות לבטל החלטת אסיפה, היא יכולה להביא פניה ל

 תקנון השיכון.

ביעים משיקולים היות ובקלפי מצ ,ההנהלה החברתית )כך נאמר בערעור( אינה רוצה להביא את החלטתה לאישור האסיפה

 לטה לא תעבור.ים. ובקלפי ההחייננאינטרסנטים ולא ע

בנים , התקנון צריך להיות כללי לגבי כלל הציבור בעבר  10ההנהלה החברתית אינה יכולה לשנות תקנון שיכון עקב פניה של 

 ובעתיד. לכן פנתה מעגן מיכאל אל רשם האגודות השיתופיות לגבי תקפות החלטת האסיפה. 

 ות לאומי.מעגן מיכאל תומכת מעודדת ומחנכת את בניה לשרות צבאי ושר

בנים שקיבלו שחרור מהשרות הצבאי כל אחד והסיבות שלו, אותם בנים היו יכולים ללכת  10אין לי שום בעיה עם אותם 

ולתרום מכישוריהם בשרות לאומי בכל מקום שהיו בוחרים, ומעגן מיכאל גם מאפשרת לאותם בנים ששוחררו מהצבא לעבוד 

ני כיתתם ברצף.  שרות צבאי ושרות לאומי לא עושים בהפסקות ומתי שרוצים, בקיבוץ, במקביל לתקופת השרות הצבאי של ב

 זה החינוך שמעגן מיכאל מעבירה לבניה.

אותם בנים משיקוליהם שלהם לקחו החלטה לא  לעשות שרות לאומי. ונסעו מהקיבוץ לחו"ל או לכל מקום אחר במקביל 

שלאחר שנים תקנון ותק לשיכון ישתנה והם יפגעו, כך זה בשינוי תתם. נכון הם לא יכלו לדעת ילשרות הצבאי של בני כ

 תקנונים, ומעגן מיכאל אינה "מענישה" אותם על ההחלטה שלקחו בעבר. גם אם סעיף של עבודה ברצף לא היה באותה תקופה.

ת שלקחו ועדת שיכון נותנת לאותם בנים דיור בהתאם למצבם המשפחתי. ובהתאם לותק לשיכון שלהם, בהתאם להחלטו

גם אם צריך להמתין מספר שנים נוספות לשיכון קבע. בהתאם  2012בעבר, ואומרת תחכו בתור לפי תקנון שיכון שהתקבל ב 

 לתקנון הקיים היום.

במעגן מיכאל לאורך השנים יש עשרות או מאות בנות ובנים אשר במודע מראש בחרו לעשות שרות צבאי ארוך, קצינים בחי"ר 

בשייטת ובמטכ"ל, בצוללות וקורס חובלים. וטייסים. וידעו מראש שכאשר יחזרו הביתה הם לא יהיו בקו ובשריון, לוחמים 

התחלה מבחינת ותק לשיכון, כמו בני כיתתם שעשו שרות חובה בלבד. כל אחד בהתאם לאורך השרות הצבאי שעשה. הם תרמו 

גן מיכאל "מענישה" אותם בותק לשיכון על תרומתם לנו כחברה ולמדינה כל אחד בהתאם לכישוריו ועדיין לא חושבים שמע

בשרות צבאי הארוך שעשו. הם עובדים ותורמים פה ומחכים לתורם לשיכון קבע  בהתאם להחלטות שעשו בעבר. ובהתאם 

לתקנון השיכון הקיים היום. כל ניסיון לשנות את תקנון ותק לשיכון או תקפות החלטת האסיפה ע"י אמירה שלא הוכנסה 

 ,2012 -עדת שיכון פועלת לפי תקנון זה מאז קבלתו בוכזו או אחרת, וכתוצאה מכך תקנון השיכון אינו תקף, למרות שומילה 

 הבנים ודובריהם לקדם בנים אלה על פני חבריהם ברשימת הותק לשיכון. 10 , של/תקיןהוא ניסיון לא ראוילדעתי 

לא נישמע בעט הדיונים הארוכים על השינויים המוצעים, אותם  2012קולם של הטוענים היום לאי תקפות תקנון השיכון מ 

הבנים מוצאים תרוץ לאי תקפות התקנון על מנת  10חברים הצביעו על השינויים, והם שותפים להחלטה, והיום שלוחץ ל 

 להתקדם ברשימת ותק לשיכון.

כון בלבד אשר צריכה שהתקנון יהיה כללי ופיות, צריך להגיע דרך דיונים בועדת שיתכל שינוי, והנחיות רשם האגודות השי

 בנים בלבד. והשינויים אם יהיו צריכים להגיע לאישור הציבור בקלפי. 10לכלל החברים ולא ספציפית ל 

 .שבת שלום
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 שובה לארנון אפרתית

 אורלי רם ואיתן פרנקל
 רשימתו של ארנון נותנת הזדמנות להרחיב מעט בנושא הזכאות לשיכון של משרתים בצבא באופן חלקי.

 מדוע זה עולה עכשיו על סדר היום? .א

בקביעת התור לשיכון.  אצל רובם לא היה קשר בין  כהלכה על כלל המשרתים חלקית בצבאתקנון השיכון לא יושם 

התקנון לבין הזכאות שקיבלו או לא קיבלו. תוצאת יישום התקנון במעבר למעלה היא, שלחלק מהם הופחתה זכאות 

 עלתה וצפה. 2012שקיבלו בעבר, והמשמעות של החלטת האסיפה בשנת 

 תקפות תקנון השיכון .ב

לעתים מתקבלות החלטות שרק במבחן המעשי שלהן עולה סימן שאלה על נכונותן. כאשר סימן השאלה הזה נוגע לקבוצה 

 קטנה של חברים, אין צורך לשנות את התקנון אך נדרש להתייחס באופן מיוחד לאותה קבוצה.

, םפיה-ומר ידעו את הכללים ונהגו עלברשימתו , ארנון משווה בין משרתי קבע ארוך , שידעו שזכאותם  לשיכון תיפגע, כל

פיהם. שתי הקבוצות האלה נהגו ע"פ הכללים. בלי קשר לנושא -לבין משרתי צבא חלקי, שגם ידעו את הכללים  ונהגו על

הספציפי, האם נכון לנהוג במי שכללים חדשים משנים לרעה את מצבו ביחס לאחרים, כמו שנוהגים במי שהכללים 

ליו?  עולה גם השאלה האם בחברה שלנו יש ערך לשמירת זכויות, ביחס לאחרים, של מיעוט החדשים אינם משפיעים ע

 שהתנהג שונה, אך ע"פ הכללים?

 סמכות ההנהלה החברתית .ג

אנחנו סבורים שההנהלה החברתית מוסמכת לקבל החלטות במקרים כמו זה, בהם אין  אין כוונה לשנות את התקנון.

לשנות את החלתו לעתיד ממועד אישורו, אך נדרש להתייחס ולהחליט איך נוהגים במיעוט כוונה לשנות תקנון, ואין כוונה 

 שהתקנון פוגע בו אם יוחל רטרואקטיבית.

 

 

 

 

 כאזהרה השאילת

 יהודה שיזף

כולנו ראינו את השריפות הקשות ששרפו שכונות שלמות בחיפה, בזיכרון יעקב ובכל הארץ. הצמחייה הצפופה שהייתה בין 

 ליבתה ביתר שאת את האש. מעגן מיכאל מבורכת בצמחייה ובעצים רבים ואנו צריכים ללמוד לקח ולהסיק מסקנות. הבתים 

גם אצלנו, חלילה, יכול להתרחש מצב כזה, או גרוע יותר. בקשתי מהאחראים על כיבוי האש ועל הנוי היא שייתנו את דעתם על 

 רווח את הצמחייה שלנו, קיבוץ מפויח.כך, כדי שלא יהיה מאוחר מידי. אולי צריך לדלל ול

 אני מציע להקים פורום ניטרלי שיטפל בנושא ויפה שעה אחת קודם.

 בואו לא נשכח שאנו גם חיים בסביבה שלא מוסיפה בריאות בכל הקשור להצתות...

 

 של יהודה שיזף התגובה לשאילת

 אליעד פלג

)ובוודאי גם אצל רבים  ,השריפות המחרידים העלו גם אצלי אני מודה ליהודה על כך שהציף את העניין. אירועי ,ראשית

את השאלות והחששות שיהודה מעלה כאן. אירועים אלו מאירים את תחום הצמחייה וצפיפותה באור אחר מזה  ,אחרים(

 כן ומעלים למודעות שלנו את הסכנה שעד היום לא הבחנו בקיומה. -שהיה לפני

להקים פורום שיעסוק בנושא באופן יסודי ויגיע למסקנות בנוגע לאופן שבו צריך להיערך אני מגבה את הצעתו של יהודה 

 לתרחיש הקשה הזה.
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 יערנות כמשל

 חרמון צבר
 , כמקור גדול להטעיה ובלבול הציבור.שנים האחרונות נודעות שריפות יערב

ביערות לבחירה מטופשת של העץ הדומיננטי מומחים שונים מרבים פרושים לסיבות לשריפות ולנזקים .חלקם מכוונים 

חלק מדגישים את  ,שאיננו נאכף בנטיעת יער מיישוביםבישראל אורן הברוציה, וחלקם מכוונים למרחק הבטיחות הלא נאות 

וכן מפרשים  ,וי )כוחות אוויריים נאותים וכו'(, ומומחים שונים מפרשים את חוסר המעורבות בהכנה לכיבהחוסר בשבילי האש

 ות.לעניין ההצתות המכוונות וטרור ההצת

ענין של אגו ותו  .מו במשוואה ומושך אליו את הכיסויכמובן יש בפרשנויות את תכונת השמיכה: כל אחד מושך לחשיבות עצ

 לאו.

ישן, אשר מסתכל בהשוואה על היערנות של מאה השנים -שלושים השנה האחרונות נודעת חשיבות לפירוש שונה וחדש-בעשרים

 האחרונות אל מול היער הטבעי. 

השנה. חומר בעירה  , אשר מכלות את חומר הבעירה הנוצר לאורךתיותשביער הטבעי יש שריפות יער שנתיות או דו שנמסתבר 

יש  ,כאלה אשר נשרפים מהר, לרגלי העצים הגדולים של היער. העצים הגדולים של היער ,עשבים ועצים מתים, זה הוא שיחים

, ואכן ביערות טבעיים ניתן למצוא יזיולוגיים בעץ החרוך )לא מת(ם פלהם קליפה מבודדת עבה אשר מאפשרת להמשך תהליכי

 עצים מבוגרים עם צלקות שריפות רבות )עשרות(.

)ולציבור( אם לא יהיו שריפות ו גרמניה או צרפת )ובהמשך גם כנען(, ואומר לעצמ ,בא שרות כיבוי של מדינה מפוארת בארה"ב

והכתבת  ד ובפעילות כלכלית מסביב ליערנותואמירה זאת מעודדת השקעה בציו, ו לנו שכיות החמדה של היערות לעדיישאר

, דילול עצים סביב שבילי אש בלי פינוי מושלם של הגזם ,סניטציה ף: נטיעת יערות ללא ברירה טבעיתמדיניות נטולת מעו

 בכדי להפטר מעשבים אשר הם חומר קל לדליקה מהירה. ת. וכן: היתרים לרעיה ורעיית יתרחלקי

היתרי הרעייה מייצרים בליית קרקע כלומר העשבים הרכים שנכחדים מרעייה מחזיקים את הקרקע ובלעדיהם הקרקע נשטפת 

ונעלמת ברוח , ובהמשך מתמוטטים עצים, ושוכבים כמסה גדולה לבעירה. האפקט השני של רעיית היתר מוחק את העשבים 

דבר חיובי, אולם בהתעמקות בדינמיקה של שבונים יוסילוק הע הדליקים בעונת היובש. האינטואיציה מכתיבה כי הרעיה

השריפה מתברר כי הפתיל המהיר הזה של עשבים יבשים מייצר סניטציה מהירה ליעד ומאפשר רגנרציה חיונית ליער, תוך 

אפשרות מגיעה ללחך את העצים הגבוהים שהם המהות הקיומית של היער. דבר נוסף בהעלמות העשבים הינו חוסר  לאשהאש 

 נגד מהיר במקרה של שריפה ללא שליטה.-ליצור מסך אש

, את זאת יגיד כל כבאי בהסתכלו על שטיחים ווילונות בבית פרטי, ואולם סוד לניהול היער הינו "מסת דלק"מסתבר שמושג הי

ק. כלומר: אם יש לצפות לשריפות ענ את זאת אם לא ניתן לסלק, ,צים מתים שוכבים ושיחים בינונייםמסת הבעירה של ע

 : אבוי!שנים של שמירה אדוקה נגד שריפות, מסה זו, אם היא תתלקח , בגללנוצרת מסת דלק גדולה

, מנפנף שלו יש ומים אחרים בחיים, כאשר צצה בעיה, כל מעורב ובעל יומרהמכיוון שכמו בתח ומדוע אם כן היערנות כמשל?

הפסיכולוגים יגידו לנו הפתרון, אנשי הצבא יגידו כוחותינו, המדענים  ,ממון יגידו שממון יפתור את הבעיהאת הפתרון. אנשי ה

 יאמרו רק מדע, וכו'.

 אף פעם(. –רוסית * הערת העורכת: ב) ניקגדה! -הרמוניה ?
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 יס, עם יציאתו לפנסיהולאריק דיו ממוקו קנטורברכה 

 היי אריק,

 –פסוק בתהילים אומר: "לא המתים יהללו יה". נכון, המתים באמת לא יהללו את אלהים, אבל הם יהללו ויהללו את אריק 

 ועוד איך.

והוא מחליט, שיכין  –כולם שוים בעיניו  –את אריק זה לא מעניין  –עדן וישנם המגיעים לגיהינום -השלך לגן –אנשים מתים 

עדן, כאן ועכשיו, למטה, עלי אדמות, וכשאדם מובל בדרכו האחרונה ומאחלים לו "נוח בשלום על משכבך", הוא -להם מראש גן

שידאג לכל מה שצריך לדאוג, ושילוה את הקרובים הנותרים. בתשומת  יודע שהגיע אל המנוחה הנכונה, ושם למעלה ישנו אחד

לב, בדאגה לצרכיהם וגם יתן להם לפעמים "גוד טיים", נדמה שלזקנות הוא חביב במיוחד, אולי הוא רואה בהן לקוח מידי, 

 נדמה שגם המת משתעשע ומצטרף לחגיגה.  –קרוב. לפעמים כשמתלוצצים עם אריק וצוחקים 

מלכה שלך ענקית, הולכת וגדלה בלי הפסק, מזל שהמתים הם שקטים באופים ואין צורך לחשוש שיקראו פתאום המ –אריק 

 למסיבת חשק ויצרכו חלילה סמים.למרד או יקומו באישון לילה 

הרוחת את הפרישה ביושר, המתים ובני משפחתם מאותתים לך תודה ושביעות רצון ומשחררים אותך  –הגיע הזמן לפרוש 

 לא יוריד את הרמה, –י, צריך לקוות שהבא במקומך, שיצטרך להכנס לנעליים הגדולות שלך לחפש

 אז יאללה, פרוש כנפיים עוף ועשה מה שבא לך, עשה חיים משוגעים ותיהנה מכל רגע.

 המתים והחיים כאחת. –כולנו נזכור אותך לטוב 

 

 

 

 ידיעון הארכיון

 יש לנו חברה רב דורית, ולפעמים מאתגרת.

אך גם מנסים לקיים מערכת נעימה של חוקי התנהלות במקומות  ,בו זמנית אנו מנסים לאפשר מרחבים משותפים לכולם

 הציבוריים ואף לאכוף אותם.

 אנו מוצאים בהקשר של מועדון חברים טרוניה כזו: ,1989בהצצה לנובמבר 

 לעזרת ההורים. ערבים בשבוע , יש בעיה המטרידה את כולם ואנו מצפים  4המועדון נפתח 

אנו עומדים במצב מביך מול הילדים הרבים המתרוצצים במועדון בערבי שבת. המצב קשה ללא נשוא.  ,לאחר כל ניסיונותינו

מספר רב של ילדים ממלאים את המועדון וקורה שחברים באים ואין להם מקום. הורים מוציאים עוגות לילדים ועובדות 

ות ולגרש את הילדים. המועדון קטן ואינו מאפשר דו קיום כזה. שאלנו מה קורה במשקים ן יכולות להיות השוטרנהמועדון אי

שם הבעיה נפתרה ע"י ההורים ומוסדות החינוך, וכדאי לטפל בנושא הזה בהקדם על מנת שיהיה לנו מועדון נעים  ?אחרים

 ומהנה.

 ועדת מועדונים.

 ...נראה שבאותה תקופה עדיין לא היה שיח המונים אינטרנטי.

 וכנראה היו מגיעים למועדון חברים כדי לדון  ביחד בשאלה "פנינו לאן"......

 שאול גולדברג 
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 2016נובמבר  ,הצהרה מהוריו של דניאל פרל עבור קונצרט מעגן מיכאל

 בינה כרמי –הביאה לפרסום 
 

חברים יקרים בקיבוץ מעגן מיכאל, אנחנו מודים לכם על היותכם חלק מהאירוע החמישה עשר של ימי המוסיקה 

 הבינלאומיים, ועל הקדשת הקונצרט הערב לכבודו של בננו דני.

 

תודתנו העמוקה לכל המארגנים אשר סייעו לקיומו של ערב זה, בעיקר למאסטרו תומאש נובוטני ואנסמבל הגברים הקולי, 

מיד עם הקמת  ,שיזמה את רעיון קיום הקונצרטים במעגן מיכאל ,בארגון הערב ולבינה כרמי תלי גולדברג, שעזרה רבותלנ

 לפני חמש עשרה שנים. ,מפעל זה

 

רחבי העולם לעזוב את ביתם ולקחת חלק במחווה מכל בכל שנה רות ואני מהרהרים בפליאה מה מניע מאות מוסיקאים 

 לעיתונאי צנוע, נושא כינור, שנע בדרכים המאובקות של  אסיה והמזרח התיכון ורצה להאמין שאדם לאדם הוא אח ורע.

עה זו מתבהר עבורנו אט אט. אנחנו מבינים שלמוסיקאים ולאוהבי מוסיקה בכל מקום, יש צורך לבטא תפילה ההסבר לתופ

 לעולם טוב יותר, והמוסיקה הפכה לתפילה של העידן המודרני.

יום, הוא עטף את עצמו בטלית והלך לבית -כאשר הסבא שלי הרגיש צורך לבטא את עצמו בנושאים שמרחפים מעל היום

 התפלל עם הקהילה שלו.הכנסת ל

אולם הקונצרטים הפך לאולם התפילה שלנו. כאן אנחנו יכולים לבטא את דאגתנו המשותפת לגבי עתיד האנושות וכאן , בימינו 

 אנחנו משלים את עצמנו שיש ביכולתנו לפעול בעניין.

 

 ואולי זו אינה רק אשליה?

יכול לנצח, אנחנו מחזקים את  הכוחות  המוסריים באטמוספירה סביב, אולי על ידי אישור מחדש, לעצמנו, בציבור, שהרוע לא 

 וכך אנחנו לא נותנים סיכוי לרוע לנצח.

 

 "אני מתחילה להבין למה אני שוב ושוב כאן, בכל שנה.  :מוסיקאית צעירה מסנטה מוניקה אמרה לנו בשבוע שעבר

הופעה אלא הצהרה. המוסיקה הופכת לכלי עבור מטרה ימי המוסיקה של דניאל פרל מגלמים את הרעיון שמוסיקה היא לא 

 נעלה יותר".

 שאתה המטרה כמו גדול רק להיות יכול מילים אלה מהדהדות את דבריו של נשיא מדינת ישראל המנוח שמעון פרס: "אתה 

 .משרת"

 

המוסיקה שלכם כאן היום אכן משרתת מטרה נעלה. היא מחזקת את ההנחה שלנו שבסופו של יום  :חברינו במעגן מיכאל

 ההומניות תנצח וההרמוניה תשרור.

 תודה על כך שאתם ממשיכים את המורשת של דניאל פרל, עד שנצליח להשפיע.

 רות ויהודה פרל, לוס אנג'לס קליפורניה.
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 שוקי )יהושע( בציר

 26.11.2003 א' כסלו תשס"ד

 

 אריה ולדנברג

 29.11.2008 ב' כסלו תשס"ט

 

 אברהם ברקוביץ' )אביו של דב(

 16.11.1966 ג' כסלו תשכ"ז

 

 צבי צימט )אביה של ציפ שומרון(

 13.11.1977 ג' כסלו תשל"ח

 

 שוקי לרך

 30.11.2000 ג' כסלו תשס"א

 

 שמאי שגיא

 11.11.1991 ד' כסלו תשנ"ב

 

 צפורה  נצר

 8.11.1994 ה' כסלו תשנ"ה

 

 צילה ססלוב )אמּה של אסתר דשא ז"ל(

 24.11.1971 ו' כסלו תשל"ב

 

 איטה בן דורי )אמם של רינה ומוליק  ז"ל(

 28.11.1987 ז' כסלו תשמ"ח

 

 )אמו של פסח ז"ל( נעכה פסחוביץ

 29.11.1957 ח' כסלו תשי"ח

 

 לוי כהן

 23.11.2001 ח' כסלו תשס"ב

 

 יעקב סימון )אביה של שוש טלמון ז"ל(

 13.11.1975 ט' כסלו תשל"ו

 

 

 צפורה לחמן )אמּה של בינה כרמי(

 21.11.1996 י' כסלו תשנ"ז

 

 שולמית פלגי )אמּה של מקסימה שפיצר ז"ל(

 30.11.1998 י"א כסלו תשנ"ט

 

 

 

 

 פומל )יוסף( יעקב

 14.11.2013 י"א בכסלו תשע"ד

 

 רבקה שכטר )אמּה של יפה שפירא(

 20.11.1980 י"ב כסלו תשמ"א

 

 דוד מנזור )אביה של רחל אהרוני ז"ל(

 24.11.1964 י"ז כסלו תשכ"ה

 

 אלקנה ניסקה )אביה של רחלה רז(

 30.11.1985 י"ז בכסלו תשמ"ו

 

 מוקל'ה )משה( אוריול

 15.12.2000 י"ח כסלו תשס"א

 

 שולמית )מיקה( פלד

 9.12.2006 י"ח כסלו תשס"ז

 

 נעה רגב

 30.11.2007 כ' כסלו תשס"ח

 

 מרים )מוקה( דרור

 05.12.2007 כ"ה כסלו תשס"ח

 

 הלנה שחור רוזנפלד )אמו של אהרון פלד ז"ל(

 20.12.1984 כ"ו כסלו תשמ"ה

 

 פלדאהרון 

 9.12.1993 כ"ו כסלו תשנ"ד

 

 שמואל  כרמל

 25.12.1989 כ"ז כסלו תש"ן

 

 

 דב ברקוביץ'

 11.12.2012 כ"ז כסלו תשע"ג

 

 אריה )פנצ'ו( גלעד

 7.12.2015כ"ח כסלו תשע"ו                                                 

 

 

 ון חודש כסלורנר זיכ
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 -ייעוצי רופא פרטי/חוות דעת שנייה

 ביטוח מושלם

  -עודכנו תעריפי הייעוץ דרך כללית 1.12.2016החל מה 

ייעוץ דרך רשת הרופאים של כללית מושלם  -* מסלול רשת

בעלות של  מראשהרופא בתיאום  בקליניקה הפרטית של

פרט לייעוץ בשר"פ הדסה לייעוץ. ₪(   170)במקום  ₪ 150

 .ש"ח לביקור 250בעלות של 

כללית  תעריף זה חל גם על ייעוץ עם מנתחים בהסכם

את רשימת הרופאים ניתן למצוא באתר כללית . מושלם

מושלם, או באפליקציה של כללית מושלם או דרך מוקד 

 *2700המידע 

התייעצויות מרופא פרטי, כאשר אשה  3  -* מסלול החזר

בהריון זכאית ליעוץ רביעי בנושא הריון. )מתוך רשימת 

רופאים שהוכרו בתוכנית כללית מושלם( בקליניקה של 

מההוצאה בפועל ולא יותר מ  80%הרופא. החזר של עד 

 .לייעוץ₪   604

 בברכה, עפרי שמיר שעל הביטוחים  

 

 

 ג'ימי –תיקונים 

 שלום,חברים 

חזרתי לעבוד בבית המלאכה ואני מזמין אנשים להביא 

 דברים לתיקון. 

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמי קשר טלפוני או לקפוץ 

 לבית המלאכה.

 ג'ימי שמון

 

 וצת שכנות טובה קב

 מחדשת את הפעילות

  במועדון האסם.  5.12.2016 ניפגש ביום שני 

 20:30עד  18:30- והמפגש עצמו מ 18:00 -התכנסות ב

שיח, הקשבה, הבנה, הכרות אמיתית -כל מי שמעוניין בדו

ה של סילביה תבהנחיי ופעולה משותפת, מוזמן להגיע. 

וורדה, עם שכנינו מג'סר אל זרקא וישובים אחרים 

 בסביבה.
 

 רחל באלף

 

 מבצע "מחשב לכל חבר"

מכריזים  ,יחד עם חברת ג.ד. אפרסק מחשבים בע"מ, אנחנו

על מבצע מכירת מחשבים נייחים לחברי ותושבי מעגן 

 .31.12.2916מבצע בתוקף עד המיכאל. 

מחשב ביתי נייח העונה על צרכים של רוב האוכלוסייה 

 במעגן מיכאל 

 Intel I3-6100מעבד 

 ג"ב RAM – 4זכרון 

 1Tדיסק קשיח 

 DVDצורב 

 Windows10מערכת הפעלה 

 כל רוכש רשאי לבחור במתנה אחת המוצרים הר"מ:

 Logitech S120רמקולים           -

 Microsoft 400 USBסט מקלדת ועכבר           -

-          Disk-on-Key USB 3.0 16GB 

 

 ש"ח כולל מע"מ. 1960המחיר: 
 

 תוספות לשדרוג המחשב בעת הרכישה:

 ש"ח 120 –ג"ב  8-הגדלת זכרון ל

 -  SSD 128 GBהוספת דיסק מהיר למערכת ההפעלה 

 ש"ח 280

 ש"ח I5-6400  - 330 -שדרוג מעבד ל
 

מיקרוסופט אופיס ומחיר העבודה  המחיר אינו כולל מוצרי

שלנו בתחום התקנת תוכנות והעברת מידע מהמחשב 

 הישן.

 ברקול וירדן שרפשטיין אלי

 מעבדת המחשבים

 
                     

                            

         

                           

                         

                  

                                 -       
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 ?ערביתחושב/ת על לימוד 

  יש לך מענה, כאן בבית!
 

חוג לערבית מדוברת עם מוחמד עמאש 

 .06/12מחדש את פעילותו ביום שלישי 

בעיקר למי  ,פתוח גם למצטרפים חדשים

 שיש לו רקע כלשהו בלימוד השפה.

שיעורים שבועיים, משך כל שיעור  20הקורס יכלול 

(, ויתקיים בכיתת 19:00 – 17:30שעה וחצי )

 ₪. 750 –עלות הקורס  האולפן.
 

 רוצה להצטרף?

 עם ענת לויןבהקדם צור/צרי קשר 

 

 ערב שירה חורפי במועדון חברים
 נארח את קים סגל 20:00בשעה  8.12 -ביום חמישי ה

שתבצע שירים בלועזית בליווי  מלהקת חייל האוויר,

 .גיטרה

 .פונץ' חם ועוד ועודבערב נגיש פינוקים שונים: צ'ורוס, 

                                               !הנותיבואו ל

                                                                                                                          
 הצוות !נשמח לראותכם

 

 ההודעה בעניין השקי

אנו מזכירים לכל מי שברשותו מערכות  ,עם בוא הגשמים

י בקר אוטומאטי )בעיקר "השקייה עצמאיות המופעלות ע

י לחיצה "שכונות אנפה ושחף( להשבית את הבקרים ע

 X עד הופעת סמל של ברז עם  rain off ארוכה על כפתור

 .עליו

  .= חיסכון בכספי ציבור חיסכון במים

 .הציבור= אנחנו

 ,בברכת חורף ברוך גשמים

 ענף הנוי

 חוג שפה ותרבות צרפתית 

 דרך שירים, סרטים וסיורים בפריז

 שיעור פתוח חינם לקהל : 

 בחדר הדרכה  20:30בשעה   11.12יום ראשון 

אוהבי השפה והתרבות הצרפתית, מוזמנים לערב מיוחד 

 שבו יוצג הקורס החדש. 

  לימוד השפה דרך סיורים וירטואליים 

הקפה של אמלי, הגינות ברחובות פריז.  בית 

שבו של המינגווי האהובות על ויקטור הוגו, הבר 

 .אחרון..משקה  לגמההנסיכה דיאנה 

  ,פגישות עם דמויות, גסטרונומיה, קטעי סרטים

 שירים וטקסטים שעיצבו את התרבות הצרפתית. 

  שימוש מתודי בטקסטים מתוך שירים וסרטים

  מדוברת.ללימוד אוצר מילים, מבטא וצרפתית 

  .תרגול מילים, שיחה ומפגש פריזאי 

 *אין צורך בידיעה מוקדמת של השפה

 

 

 

 

 

 

 

 החוג יועבר על ידי ניב עדי 

 עדי(. -)בן זוגה של שהם ביגלמן

  יזם ומוסיקאי, גדל בבריסל 

 שם פריזבוחי שנים רבות 

 למד משחק, קולנוע 

 . ומוסיקה

   פרשן בערוץ החדשות 

 בשפה הצרפתית.  i24 NEWSהבינלאומי 

  ,מנחה סדנאות בתחום החדשנות 

 מוסיקה ותרבות צרפת.

 www.bit.ly/frenchmmלפרטים נוספים על החוג : 

 gmail.comnivadi@ניב עדי  

 052-5079988טל : 
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מופע משירי עלי  -קטן...״ ״ובית קפה 

 מוהר לציון עשור למותו

שירי הפזמונאי של בדצמבר נקיים מופע  9 -ביום שישי ה

שנפטר לפני עשר שנים ממחלה קשה  ,האהוב עלי מוהר

. עלי מוהר, בנו של המשורר יחיאל מוהר, 58והוא רק בן 

השאיר לנו שירים נהדרים העוסקים בדברים הקטנים של 

החיים, כמו גם בנושאים רציניים וכבדי משקל. הוא שיתף 

פעולה עם מגוון מלחינים, אם כי שיתוף הפעולה הפורה 

  , שהיה גם חברו הקרוב.ביותר שלו היה עם יוני רכטר

בערב נעלה מבחר משיריו בביצוע מקהלות הילדים והנוער 

  של מרכז נונה וסולנים ונגנים מהקיבוץ.

כיוון שצפוי קהל רב. פתיחת  ,הערב יתקיים באולם סנפיר

. הכניסה 20.30, תחילת המופע בשעה 20.00דלתות בשעה 

א חופשית וכולם מוזמנים. אנו מבקשים מאוד לא להבי

למופע תינוקות וילדי גן. ילדים בגיל ביה״ס שמסוגלים 

 ,לשבת בשקט ולכבד את כללי ההתנהגות בקונצרט

מוזמנים בליווי הוריהם. כמו כן אנחנו מבקשים מאוד שלא 

לפרוס סמיכות ובדים אחרים במטרה לתפוס מקום 

באולם. האולם גדול דיו ומובטח מקום לכל מי שיגיע 

  בזמן.

ל העומס הצפוי במגרש החניה הראשי של הסדרי חניה: בש

הקיבוץ, אורחים המגיעים למופע מבחוץ יופנו לחניה 

הדרומית של פלסאון. באם יש לכם אורחים הצפויים 

  להגיע למופע, אנא כוונו אותם בהתאם.

 

צוות מרכז נונה  -גולדברג ונתלי  פוגל , צביקהרמני רתם

 לאמנויות הקול

 

 

 

 

 

 סרטי סוף השבוע
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.12.2016שישי 

19:30 

הסיפור מתרחש ביום   –" המסע לכוכב המינימיקים"

שהוא יום חג. הגברת מיקיאוולי,  ,המינימיקים השנתי

לא יכולה לסבול  ,האישה החזקה והעשירה במיקמק סיטי

את המינימיקים ורוקחת שיקוי שהופך את היום השמח 

 ליום של סכנה. 

 ?החבורה להציל את העיר שלהם תצליחהאם 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  3.12.2016מוצ"ש 

19:30 

   – "הוא + היא"

אנטואן דומה מאד לדמויות בסרטים שהוא מלחין, יש לו 

קסם והצלחה רבה. הוא נוסע להודו להלחין מוסיקה 

לגרסה מיוחדת של רומיאו ויוליה. בהודו הוא פוגש את 

גם אשתו של שגריר  אנה, אישה השונה ממנו לגמרי שהיא

 .ובין השניים מתפתח סיפור אהבה מורכב ,צרפת בהודו
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 דייסת שיבולת שועל

 (Ynet  ) ינאי שילת אינס של מתכון

  

 (:מנות 2-)ל המצרכים

 כוס קוואקר  1

 כוסות חלב  2

 כף סוכר חום 1 1/2 

 מעט קינמון

  

 :לתוספות

 החדרלהפשיר מעט בטמפרטורת  -פירות יער קפואים 

 לפי הטעם -דבש 

 בננה טרייה פרוסה 1

 

 

 :ההכנה אופן

מבשלים את החלב בסיר קטן עד לרתיחה. מנמיכים  .1

את הלהבה, ומוסיפים את הסוכר ואת שיבולת 

דקות עד שכל הנוזלים  5-השועל. מערבבים במשך כ

 .נספגים בשיבולת השועל

מסירים מהאש, מעטרים בפירות ובזילופי דבש,  .2

  .ומגישיםמפזרים קינמון 

 

 

 

 

 

 

 מרק דלעת וכורכום טרי

 (Ynetמתכון של רותי קינן )
 

 (:מנות 6-)ל המצרכים

 כרישה )החלק הלבן בלבד( פרוסה  1

 כפות שמן זית  2

 ס"מ שורש כורכום טרי, מגורר  2

 ק"ג דלעת, חתוכה לקוביות גדולות  1

 ציר עוף, ציר ירקות או מים ליטר  1

 מלח, פלפל

 לימון ירוק 1/2-מיץ מ

 -לקישוט

 לימון 1/2-קליפה מגוררת מ

 עלי מרווה
 

 :ההכנה אופן

מחממים את השמן בסיר בינוני. מוסיפים את  .1

הכרישה, ומטגנים על להבה נמוכה עד שמתרכך. 

 .מוסיפים את הכורכום המגורר ומבשלים עוד דקה

ואת הציר או המים, מביאים מוסיפים את הדלעת  .2

לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עד שהדלעת 

 .דקות 20-רכה מאוד, כ

מסירים מהלהבה, מצננים מעט ומעבדים למחית  .3

 .חלקה בממחה או במעבד מזון. מחזירים לסיר

מגררים את הקליפה מהלימון וסוחטים אותו.  .4

מוסיפים את המיץ למרק, ומחממים עד לרתיחה. 

 .את התיבול ויוצקים לקעריותמתקנים 

מפזרים מעל כל מנה מעט קליפת לימון מגוררת ועלה  .5

  .מרווה

 מתכונים חמים לחורף קר
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 לוח אירועים סוניה פאב

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף הפייסבוק של הפאב מייל ובב - כל האירועים והזמנות ל פרטים נוספים

www.facebook.com/soniapub // pub@mmm.org.il 

 18:30|  7.12|  רביעי

  חורפירביעי 

  הבית מרקערב 
 18:30 - שימו לב הקדמנו ל

 

 שהגיעה אלינו סוף סוף חורפיתה האווירלכבוד ה

פנק קצת את ל כבר הסכימוהגשמים ואפילו 

מרק חם בוא להתפנק עם .. מוזמנים להאדמה

 כפרי ומנחם.)ללא גלוטן( וביתי ולצידו פיסת לחם 

 

כמו  -הקדמנו את השעה כדי לאפשר לכם לבוא

במוצ"ש, גם עם הילדים בשעה שמתאימה 

המטבח הרגיל פתוח עם  לארוחת ערב. בנוסף,

 פיצות טריות, טוסטים, אימפדנס ופוקאצ'ות

 .כפתרון נוח לילדים הרעבים
 

 

 

 

 
 20:00|  8.12|  חמישי

 ערב גלישה

Billabong pipeline masters 
 

מוזמנים להקרנה של אחת מתחרויות הגלישה 

מהוואי על המסך  בשידור חיהטובות בעולם 

הענק! על הבר נכין קוקטיילים מיוחדים! מחכים 

 לכם עם אוכל, מלא פינוקים ואווירה טובה!

 

 

 

 20:00|  15.12|  חמישי

 הופעת סוף שנה

 רועי דהן בהופעה

 

 ♫הפתעת השנה  ♫

 בדף נפרדפרטים נוספים 

 

 

 עדכון -הופעות בפאב 
 

, החדשה שהולכת ומתקרבתהשנה לקראת 

רוצים לעדכן ולחדד את נהלי הכניסה אנחנו 

 .18להופעות של צעירים מתחת לגיל 

 הנהלים שסוכמו בשיתוף עם מו"ח הם:

הכניסה להופעות היא  – מכתה ז' עד ט' -

 .בלבדבליווי הורה/ מבוגר צמוד 

כניסה בליווי מבוגר  – מכתה י' עד יא' -

מלווה, שיכול להיות אחראי על מספר 

 צעירים ביחד.

אין צורך בליווי של מבוגר  – יב'מכתה  -

 .להופעה

בכל מקרה לפני כל הופעה נעדכן מאיזה  -

 כיתה אפשר להיכנס להופעה.

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/soniapub%20/
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  הבהופע רועי דהן
 

15.12  רועי דהן בהופעת סוף שנה –  –חמישי ה 

 רועי דהן מגיע לפאב הסוניה במעגן מיכאל לרגל השקת אלבומו החדש

Through The Woods. 

 –אנחנו ממליצים בחום להקשיב לשיריו ב "יו טיוב" אמנם השם לא מוכר אבל 

 ♫ ואולי תרוויחו הופעה טובה ועוד זמר מעולה להקשיב לו... לא תתאכזבוש מבטיחים
 

בכל אלבומיו , וגם באלבום השלישי, רועי כתב והלחין את שירי האלבום ולראשונה החל לשתף פעולה עם 
רועי אביטל, פטריק סבג, רועי וושינסקי ואסף טוביה. שלושת הסינגלים  - מפיקים שונים ומגוונים

 .ש זכו להשמעות רבות ותגובות נלהבותהראשונים מהאלבום החד
אשר ייצרו להיטים שהטביעו את חותמם,  ו הקודמיםאת שני אלבומי גם דהן כתב, הלחין והפיק מוזיקלית

 .הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי וזכו לשבחים רבים מצד המבקרים והקהל כאחד

 -"טיים אאוט". שיר הנושא מתוכו -זכה לשבחים רבים ונבחר לאלבום השנה של המגזין הראשון האלבום

"does anyone know"  והסינגל  "State of mind" הפכו לחלק בלתי נפרד מהפלייליסט של תחנות הרדיו

 .המובילות
וצרים עם צאת האלבומים יצא רועי לסיבוב הופעות בכל רחבי הארץ, צבר קהל נאמן והפך לאחד מהי

ברלין , לונדון , וינה,  -המוערכים והמסקרנים. במקביל להופעותיו בישראל, רועי הופיע ברחבי אירופה

 .ליברפול ולוקסמבורג שם התקבל באהבה רבה ע"י הקהל המקומי והישראלי שחי שם
 

 עם רועי והמוזיקה המיוחדת שלו.היכרות  תמאפשרה מוזמנים להופעה

 
  

 ₪  50  -אורחים ₪ //  40 –קיבוץ  כרטיסים:

  pub@mmm.org.il -ל  או שלחו מיילוהשאירו הודעה  4005לכרטיסים חייגו: 

 בליווי הורה ++ - 'זכניסה מכתה ++ 

 כדאי להזמין כרטיסים מראש! מספר המקומות מוגבל*
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