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 שם החל יורד השבוע כפי שהכינו אותנו החזאים, ג

ובשבת הקרובה כנראה נתעטף לנו שוב בכירבולית 

חלזונות השדה, כן ונצפה בגשם הדופק בחלונות. 

א החורף, החלו גם הם והברלה הגדולים שיוצאים עם ב

מטפסים על הקירות, נצמדים לצידי דרכים וילדי 

 .הגנים בעקבותיהם

קברות מרבדים מרבדים של בגבעה שליד בית ה

הם מציצות סתוניות ינרקיסים, מכסים את השטח, בינ

ורדרדות צמודות קרקע והרקפות? עוד לא התעוררו. 

רשימה של יהודית איילון אודות הנרקיס  ,בהמשך

 הסתוי.
 

שבת שהיתה , כמידי שנה, נפגשו "נערי" כיתות גלים ב

איש התכנסו  05 –וחבצלת בבוסתן של אברהם. כ 

שמחו לראות אחד את השני כשמזג האויר מאיר להם ו

אלו היו שתי  –פנים.  לאלו שאינם יודעים מפאת גילם 

הכיתות הראשונות של מעגן מיכאל, ילדים שהגיעו 

. החברה פתחו את ההתכנסות בשירה 21-21לכאן בני 

בציבור, עם שירים מאותם הימים, סימונה מדימונה, 

 להם מלווה אותם. כשאקורדיוניסט מש ,בדרך לתבור

 לאחר מכן התפנו לזכרונות וסיפורים מאותם הימים 

 כשהפעם הנושא היה מוניה אברהמי, סיפרו סיפורים

 ואף ספדו לו. מוניה שקיבל אותם והיה בשבילם מורה 

נבוכים ודרכים , חינך אותם לערכים, לאהבת המולדת 

 ואהבת הקיבוץ.  

 היה יום מוצלח, ואוירה מצוינת.

 ילדי גלים חבצלת. –שער תמונת ה
 

גלעד מתחרות סיום הקיץ  פני כשבועיים, חזר ערןל

בקפריסין. זה כבר כמה שנים בהן הוא מתחרה בצלילה 

 בעצירת נשימה, בסגנונות עומק ובריכה שונים.

סתיים ביומיים שבוע של אימוני עומק בקפריסין ה

במקצה צלילה ללא סנפירים  תחרות בסופם השתתף

ובמקצה צלילה עם סנפירים, והצליח לסיים את שני 

 המקצים עם שתי מדליות זהב, והרבה חוויות.

 זו התחרות הראשונה שלו בקפריסין והוא שמח לסיים

 

 
 

 

 אותה עם הישגים יפים. בימים אלה ערן כבר מתחיל 

החורף, לקראת הקיץ  שתפראת ההכנות להמשיך ולה

 להודות לקיבוץ על ערן מבקש לנצל הזדמנות זו ו הבא.

 התמיכה ברוח ובחומר, בתקווה להישגים ראויים לציון

 . גם בשנה הקרובה

 ערן בהצלחה!

 שתהייה שבת טובה

 ריקי גת

 

 

 

 !!!מזל טוב 

 בן למירי ולאלמוג ארד,  

 אח ללוטם, תמר, אשבל ודולב 

 נכד לרוזי וראובן ארד  

 .ברכות לכל המשפחה

 

 

 

 !!!מזל טוב 

 לון דימל בת לרותם וא

 נכדה למריאן ולרוני לוי  

 נינה לעמרם לוי  

 ברכות לכל המשפחה

 

 

 

 
 
 

 .יוצא להתנתקות אמיר גלעד
 

 בת זוגו של מיתר כהן מצטרפת קסנדרה פדרבוס

  .רשות אלינו כתושבת בת 

 

 .חזר הביתה מהתנתקותעידו לוי 
 

 מאחלים לכלכם הצלחה באשר תעשו!!!        
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במבנה האירגוני  החדש,  עולים נושאים שוטפים רבים 

על שולחנה של ההנהלה הפעילה  חלקם תיפעוליים 

בעיקרם, אך חלקם יותר משמעותיים ומחייבים דיווח.  

ו"ח בעוד שבעבר נושאים אלה היו מדווחים במסגרת ד

שבועיים, היום המצב -מזמו"ר שהיה מתפרסם כל שבוע

דווח מעת לעת על החלטות אלה  ולא ל  השונה ונכון יהי

לחכות לדו"ח המועצה הכללית שמתכנסת לעיתים 

 יותר רחוקות.
 

ע"פ הוראות חד משמעיות של מנהל   -בוסתן הכרמל 

המחוז ברשות מקרקעי ישראל, מופסקת כל פעילות 

מסחרית  בבוסתן, כולל כל הסיורים בתשלום.  למעשה 

 הוראה  מיושמת כבר מספר חודשים. 
 

תקווה      - ילופי נציגים במליאת המועצה האיזוריתח

גבריאלי סיימה את תפקידה כנציגתנו במליאת 

המועצה לאחר שנים רבות של עשיה מקצועית ופעילה 

בתחום זה.  דברי תודה וברכה לתקווה מופיעים בעלון 

זה.  מחליף אותה לארי שוורץ ואנו מאחלים לו הצלחה 

 במשימה מאתגרת זו.
 

בעקבות הצורך לעבות את צוות   - מורחב צוות פרט

פרט הנוכחי )מנהלת תחום הפרט, מנהלת חברתית , 

שתי נציגות ציבור ומזכיר לשעבר( במקרים בהם 

 נדרשת החלטה עם משמעות תקציבית של מעל

  -או במקרה בו הצוות  צריך גיבוי רחב יותר ₪,  03,333 

 יצורפו להרכב הרגיל מנהל כספים, מנהלת  משאבי

 אנוש ומזכ"ל ויהוו יחד  צוות  פרט מורחב. 
 

דווח  כבר בעלון קודם.   - עבודה משותפת עם נחל עוז

 4302המסגרת התקציבית לעבודת הצוות  עד סוף 

יקבע  4302ומימון הפעילות ב  ,תמומן מתקציב תרומות

 במסגרת דיוני התקציב של הנהלה החברתית. 

 

 

 

 

 

 

 מהמזכירות

 לכבוד

 מזכירות  קיבוץ מעגן מיכאל
 

 שלום רב,

עם סיום פעילותה של תקוה גבריאלי כנציגת קיבוצכם 

במליאת המועצה האזורית חוף הכרמל, )אחרי שלוש 

עשרה וחצי שנים(,אני מרשה לעצמי להביע את תודתי 

 הרבה למעשיה ולהצטער על סיום תפקידה זה.

דל"ן כחבר עין כרמל הממונה  עד לאחרונה על נושאי הנ

 בקיבוצי קיבלתי עזרה רבה מתקוה.

, בהיותה נציגתכם, דאגה לא רק לאינטרסים תקוה

במועצה  שלכם, אלא לאינטרסים של הישובים באזור.

ים, קיבוצים, עיירה וישוב אזורית זו, המורכבת ממושב

, ההתייחסות לקיבוצים אינה בראש מעיני שכונתי

 ההנהלה. 

ה, מעגן מיכאל. תקוה, דאגה בראש ובראשונה לקיבוצ

 לפעמים אף תוך התנגשות עם חבריה בהנהלת המועצה.

עזרתה לישובים התבטאה בחדות עיניה להבחין כאשר 

 נושאים מסוימים עלולים לפגוע באחד הישובים.

נושאי היטל השבחה, ארנונה לתעשייה, מערכות בתי 

)תכנון בנייה  עזרה באישורי תב"ע הספר והחינוך,

 היו באג'נדה שלה. -לישובים הקשורים -עירונית( 

וחוקי הבניה, נוהלי  םנוהליההכרתה היסודית את 

הכספים וההשקעות כמו גם עינה הבוחנת עניני נוהל 

 עזרו לכלל הישובים. -וניהול ישר והוגן

אני מקווה שנציגכם הבא ימשיך בדרכה, ישמור על 

 מעגן מיכאל וישובי האזור. ם שלאינטרסיה
 

 וב.לתקוה אני מאחל כל ט

 בברכה

 קיבוץ עין כרמל ,ראובן קלינהוף

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 ירון אסף

 דיווח  מהנהלה פעילה
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החליטה כי מחיר שעת  1122 - המועצה הכלכלית ב

העבודה של חבר/ה עודכן  פעם  בשנתיים בהתאם 

לעלייה ממוצעת של מדד המחירים לצרכן והשכר 

קיימת אפשרות לעידכון  –הממוצע במשק. )בנוסף 

בהתאם להרכב המשרות של החברים העובדים בו(. 

גיע אליות התמחור מחד ולא להיזאת כדי לשמור על ר

לצורך לבצע תיקון גדול מדי במחיר השעתי לאחר כמה 

 שנים. 

העלייה המשוקללת של המדד והשכר הממוצע במשק 

, בהתאם לעליה זאת 1.2%כ  –בשנתיים האחרונות 

 הוצגה טבלת מחירים מעודכנת, כמפורט בהמשך.

הבקשה היא  לא להעלות את מחיר שעת  - צורון

כיום ולבחון   העבודה שלהם בשל הקשיים של המפעל

 .1122זאת לקראת 

כיוון שמדובר בתאגיד חדש, מחיר שעת  – דרך הטבע

העבודה בו עדיין לא נקבע, הצעה בנושא תובא להנהלת 

 משאבי אנוש בהקדם.

המחיר השעתי נמוך בצורה משמעותית  – שנה + שנה

כדי ליצור תמריץ לענפים לקחת את הבנים לעבודה 

הבמב"חים. מאידך אצלם, למול התחרות שמייצרים 

נאמר כי נוצר עיוות כאשר משלמים על אותו עובד עלות 

מלאה בשנת הבית שלו וחצי מכך בסטטוס של שנה + 

שנה )שבו הוא מקבל בונוס בסוף התקופה(. הדיון נסוב 

סביב החשיבות לטפח עתודה בקרב בני המשק 

כממשיכים פוטנציאלים בענפים ובתאגידים, ולכן נכון 

כול התמחור של שעת העבודה של  לחשוב שוב על

 הבנים במסלול בנים ולא רק בשנה + שנה. דיון בנושא 

 יובא להנהלת מש"א בקרוב. 

 אושרו המחירים החדשים, כפי שמופרט בטבלה:

 מעודכן   קיים  

 43 42 צרכני

 65 63 יצרני

 58 56 ענפונים

 47 74 צורון

 103 100 מדן סחר

 33 32 שנה+שנה

 

 

 

 תקן שעות עבודה בימי מילואים

הצבא משלם עבור כל יום שנמצאים בצבא לפי המפורט 

בתלוש שמגיע מצה"ל. בתקנון של הקיבוץ רשום שצריך 

שעות עבודה עבור כל יום מילואים. בפועל יש  8לתת 

חוסר בהירות בישום של התקנון, האם מעגן מיכאל 

 45נותנת למילואמניקים רק את התקן השבועי שלהם )

שעות שבועיות( או שמדובר בתקן יומי, וגם ימי שישי 

 ושבת נכנסים לסיכום.

 9ההנהלה החליטה כי מתייחסים לתקן היומי של 

שעות לכול יום שהחבר / בן היה במילואים, כולל שישי 

ימים בשבוע, כמובן בכפוף לאישור  7סה"כ עד  –ושבת 

ותשלום על ימי המילואים מהצבא. שעות השבת אינן 

מורה. החלטה זו תיושם רטרואקטיבית החל מיולי בת

וכוללת בתוכה את ימי המילואים של "צוק  1124

 איתן".

 

 

 

 הודעה מהגיל הרך

 קורס הגשת עזרה ראשונה בסיסי להורים 

 

  8:11-22:11בין השעות  21/21/24ביום שישי ה 

נקיים קורס עזרה ראשונה המקנה מיומנויות הגשת 

 עזרה ראשונה  לילדים.

 ."הום אייד הדרכות"הקורס יועבר על ידי חברת 

 שח' למשתתף . 51עלות ההשתתפות בקורס 

 במספר הנרשמים . פתיחת הקורס מותנת
 

  mgr4@mmm.org.ilבמייל  הרשמה אצל שחר ורד

 .4.21.24מועד אחרון להרשמה או ביטול עד ה 

 

 

 

 עדכון מחיר שעת עבודהדיווח מהנהלת משאבי אנוש / 

 מורן יהלום 
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 . מבנה צוותי פרט באשכולות.1

להקמת יחידות צוותי פרט  תיאור הרציונל והמטרות

בתוך האשכולות, מה נעשה עד כה וכן תרשים המציג 

את מבנה הצוותים השונים בועדת שיכון, אשכול 

הבריאות, אשכול החינוך וברצו"ן. להלן חלק מהדברים 

 שהוצגו:

אשכולית, טיפול בנושאים אישיים במסגרת שייכותם ה

ומתן מענה ייחודי לבעיית הפרט; גישה המשאירה את 

האחריות לפרט בידי מנהלי האשכולות, להם יש 

הסמכות המתאימה; שיפור המבנה הדמוקרטי 

 לא הכל מגיע ל"מעלה" או לאסיפה. –הקיבוצי 

הפניות חורגות  הפורומים המצומצמים יפגשו כאשר

ל מהתקנונים, אך נמצאות במסגרת הספציפית ש

האשכול; זהו פורום התייעצות בנוגע לפניות שהופנו אל 

מנהל האשכול; קיימת חשיבות לאיזון בין פניות, שלא 

 "יפלו בין הכיסאות" לבין "טיפול יתר".

א( חשיבה והגדרות במסגרת  הפעולות שנעשו עד כה:

צוות פרט; ב( הצגת השינוי ומטרותיו בפני מנהלות 

והחינוך; ג( בניית  רצו"ן ומנהלי אשכולות הבריאות

הרכב הצוותים בכל אשכול. אנו ממתינים לכניסת 

מרכזות השיכון החדשות לבניית הממשק מולן; ג( 

 תחילת עבודה בחלק מהתחומים.

נושא שהובא בפני צוות פרט אשכולי יכול לעבור לצוות 

הנושא מורכב מכמה תחומים פרט עצמו כאשר: 

מכות שיש מקבילים; לפתרון המוצע עלות גבוהה מהס

למנהל האשכול; מתברר כי יש צורך בהתייעצות רחבה 

יותר; הפתרון שהוצע לחבר אינו מספק אותו ומתקבלת 

 החלטה לאפשר זאת.

עם תחילת עבודת צוות פרט, התברר שחסר פורום 

המסוגל לקבל החלטות בעלות משמעות כספית גבוהה 

יותר. כתוצאה הוקם "צוות פרט מורחב" אשר מורכב 

פרט עצמו ומעובה ע"י מזכ"ל, מנהלת מש"א מצוות 

 ומנהל הכספים. 

 דיון:

לא מסכימה עם האמירה שהגישה מעצימה את  *

 האשכולות. הטיפול בבעיות הוא עומס גדול מדי. 

 

 

 

 הצעירים הם ככלל האדם בקיבוץ ויש להתייחס אליהם

 באותו האופן. לעיתים עולים נושאים שלא 

 עיות הנדרשת לטיפול.בטוח שיש למנהלות את המקצו

צוות פרט החליף את המזמ"צ בדיונים על החבר  *

עצמו. בהקמת תחום הפרט נעשתה חשיבה איך לא 

ליצור מזכיר שלישי. בכל הגופים והאשכולות הללו 

ישנה התייחסות לפרט. לפעמים התקנונים אינם 

נותנים מענה לפנייה של חבר, ויש החלטות שיכולות 

עצמו. מצד שני צריך לתת  להיפתר במסגרת האשכול

מענה לאשכולות למקרים מסובכים יותר, שיהיה דיון 

 משותף.

אין שינוי מהותי בהתנהלות שהוצגה לעומת מה  *

שהיה קיים עד היום. כתשובה לכך נאמר כי על פניו 

נדמה שהשינוי קטן אך הוא כן מהותי בכך שתורם 

 לסדר והשארת הטיפול בחבר במקומות הנכונים.

הבעיות פתרון כספי. כלומר זה מצריך העברת  לרוב *

 חלק מהתקציבים שהיו בידי המזכיר לתוך האשכולות. 

 השינוי לא אמור להביא לשינוי תקציבי.* 

רוצה להמנע משני צוותים בבריאות, שלא תהיה  *

 חפיפה בין צוות בריאות מיוחדת לצוות פרט בריאות.

תשובה  במהלך הדיון עלו שאלות, שעל חלקן לא ניתנה

ישירה מהסיבה שהשינוי עדיין בבחינה ומצריך 

התנסות בשטח. כגון: היכן דנים בסכסוך שכנים? 

בועדת שיכון או בצוות פרט? או לאן מפנים ערעור 

 במידה ותשובת צוות פרט לא נראית לחבר.

 

  . דיון על תקנון מניעת הטרדות מיניות2

 )את התקנון המלא ניתן לקבל במזכירות(

 נורית בייטס, יונת שני. מוזמנות:
 

שינוי המבנה הארגוני הביא להזדמנות לעלות את 

חום הנושא לסדר היום. תחום זה נמצא תחת אחריות ת

הפרט. הצוות גיבש את התקנון על בסיס החוק למניעת 

הטרדות מיניות בישראל, תוד כדי התאמתו לאורח 

חיינו בקיבוץ, הן בקהילה והן במקומות העבודה. 

 

 41/11/14   מתאריך      4 מס' ישיבת הנהלה חברתית

 אורלי רם 
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דגשים לחשיבות תקנון כזה: הקטנת התופעה, יצירת 

מודעות למהי הטרדה מינית, עבירות מין או אוירה של 

ל המעסיק בעת היתקלות הטרדה מינית; ומהי חובתו ש

בתופעות אלה במקומות העבודה; לחדד שיש מקום 

להעביר מסר שאנחנו רוצים  מיכאל;לפנייה בתוך מעגן 

לעזור בטיפול בנושא. בהזדמנות זו מבקשים להתלבט 

על הרכב הצוות ואופן בחירתו בהנהלה. הצוות הינו: 

מנהלת חברתית, מנהלת תחום הפרט, הממונה על 

ת מיניות בקיבוץ, מנהלת הבריאות, מניעת הטרדו

נציגי ציבור. מנהלת תחום הפרט היא שתרכז  שלושה

 את הצוות ועבודתו.
 

 הדיון:

נראה כי הרכב הצוות גדול מדי לנושא דיסקרטי כזה,  *

בגודל הזה יהיה קושי לשמור על כך. אולי להפחית 

 מכמות נציגי הציבור.

יד כאשר אדם פונה עם דווח על הטרדה, זה תמ *

מטלטל, לכן צריך צוות שיעבוד יחד. הניסיון מראה 

 שלמרות גודל הצוות נשמרת הדיסקרטיות. 

לנציגי הציבור חשיבות גבוהה גם לשמירת הידע  *

וההתמחות בנושא, זאת בעת בעלי התפקידים 

 מתחלפים. 

זהו אחד הצוותים הקשים ביותר שקיימים אצלנו.  *

עבוד יחד. זו חשוב שהצוות יהיה דיסקרטי, שיכול ל

עבודה עפ"י נהלים קשוחים מתוקף החוק. חשוב לכן 

שהצוות לא יהיה בחירת אסיפה כי אם מינוי ואישור 

 בהנהלה החברתית. 

קיימת חשיבות לשמור על צוות שאינו חד מיני, ובו  *

 לפחות גבר אחד )הוכנס לתקנון(.
 

מנהלת   מדוע: שאלות על הרכב הצוות שעלו בדיון

להיות בהרכב?; למה הממונה לא  צריכהבריאות 

מובילה את הצוות? למה הניהול עובר לידי מנהלת 

תחום הפרט? למה המנהלת החברתית צריכה להיות 

בהרכב? האם אין כפילות בכך שגם המנהלת חברתית 

 וגם מנהלת הפרט יושבות בצוות?                                  

ד לסגור דברים שאלות נוספות שעלו: האם יש עידו

בתוך מ"מ במקום לצאת החוצה? מה עושים כאשר 

 המט ציבורי. האם לצוות אינטרס להיות "שומר" 

 חשוב שיהיה בצוות בעל סמכות עליונה מבחינה *

חשוב שיהיה בצוות בעל סמכות עליונה מבינה  *

קיבוצית, נוכחות של בעל סמכות נותנת גושפנקא 

 ומעבירה מסר שהנושא מטופל. 

ין לצוות אינטרס להשאיר את הטיפול בתוך א *

הקיבוץ, אבל פעמים רבות המוטרד/ת אינו מעוניין 

 לגשת למשטרה וזו זכותו. 
 

 סוכם

מחזירים לצוות את הנקודות להתייחסות נוספת 

ומעבירים דיווח חוזר להנהלה החברתית בטרם יועבר 

 התקנון לאישור האסיפה.

 

 . דיווחים שונים וכלליים.3
 

 
 

 ת מינויים מחפשת ועד
 

עדיפות להורים עם  –ח "נציגי/ות ציבור למו 3 . 1

 . 'יב -'נערים/ות בגילאי כיתות ז

 נציג/ת ציבור לועדת מינויים .   .2
 

 ניתן לפנות ישירות לאלמוג אלוני או ריקי נשרי 

 . minuim@mmm.org.ilאו במייל 
 

 קי אלמוג ורי

 מרכזי ועדת מינויים

 

 
 

 למעגן פרוייקטים
 

 

 .דרוש/ה מנהל/ת אתר אינטרנט
 

 דרישות התפקיד:

 .פיתוח, שיווק ומכירות בתחום האנרגיה

 .משרה מלאה
 

            פרטי התקשרות:
 מעגן פרוייקטים -רונה 

40-6203626 
admanager@mpro.co.il 
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 המטריד הוא מהקהילה ובמקביל ממלא תפקיד ציבורי.

 
 האם לצוות אינטרס להיות "שומר הקהילה"?
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ערב נגינה של בוגרי אולפן המוסיקה  

 בבית הספר המשותף חוף הכרמל
 

 

תמכנו במשך אורית במסגרת פעילות להנצחת זכרה של 

עשר שנים בתזמורת כלי נשיפה שהוקמה בבית הספר 

'תזמורת החליל ע"ש אורית  –המשותף חוף הכרמל 

הירש'.  מסיבות שונות התזמורת חדלה לפעול בסוף 

 הקודמת.שנת הלימודים 

 ,בהתייעצות עם חובב בן סעדיה מנהל אולפן המוסיקה

עלה רעיון לקיים ערב נגינה של בוגרי אולפן המוסיקה 

לדורותיהם כמפעל הנצחה שקשור לנושא המוסיקה 

 אותו אורית אהבה מאד.

אולפן המוסיקה נרתם לנושא ונקבע תאריך לקונצרט 

ע באולם הקולנו 5142למאי  41שיתקיים ביום חמישי 

 שלנו.

אחראית על הפקת הערב היא תמר בוהנה שעובדת 

באולפן המוסיקה של בית הספר. בשלב הנוכחי תמר 

עסוקה בגיוס בוגרים שיסכימו להשתתף בקונצרט. 

זוהי כמובן הזדמנות לבוגרים לפגוש מכרים ולהשתתף 

 בערב יצירה מעניין.

עד היום אותרו מספר בוגרים ביניהם גם כאלה 

מקצועי בתחום שהסכימו להשתתף  הפעילים באופן

 בערב.

מטרת הכתיבה שלנו לעלון היא לבקש מבוגרי אולפן 

המוסיקה ממעגן מיכאל המוכנים להשתתף בקונצרט 

ליצור קשר ישיר עם תמר בוהנה או אתנו. נשמח גם אם 

תציעו לנו קישורים לשמות של בוגרי אולפן המוסיקה 

 מישובים אחרים.

  054-240-8341  -הפרטים של תמר: טלפון 

 tamarben10@gmail.comמייל: 

 

 

 

 
 

 

 בקשת עזרה
נתבקשתי ע"י כמה משפחות מנתיב העשרה 

שהתארחו אצלינו במהלך צוק איתן לעזור להם 

בגיוס תרומות לטובת עזרה למשפחה שאיבדה את 

בנה הפעוט ממחלת הסרטן ונישארה עם חובות 

כבדים. על גבי הלוח הפתוח נתלתה הרשמה 

 לתרומות, מי שיכול ומעוניין, יבוא על הברכה,

 תודה, שרית שיזף
 

 

 מכתב הפנייה:זה 

    ,שלום לכולם

לפני כשבעה חודשים חלה עתי בסרטן אלים ונדיר 

 .במיוחד והוא רק בן שנתיים פחות שלושה חודשים

לצערנו המאמצים להצילו כשלו והוא נפטר בתאריך  

במהלך הטיפולים וניסיונות המאבק על  41/8/41

הצלתו הגיעה המשפחה לכל רופא ולכל מקום 

אחרי אבן למצוא תרופה וטיפול אפשרי, הפכו אבן 

רק בן  עזב אותנו עתי,אך במהירות רבה ביותר 

שנתיים וקצת. כל המסע והמאבק והטיפול בו עלו 

, ההורים י המשפחה"מאות אלפי דולרים שמומנו ע

והסבים, אך לצערנו נשארה המשפחה עם חובות 

 רבים לכיסוי האשפוזים והטיפול. 

/ ם קונים רקפתאת -בקמפיין תרומה  אנו יוצאים

והכסף מועבר ישירות לגדולים מהחיים לטובת 

  .ל"ש עתי ז"החשבון ע

 לימור קופרשטיין ומאיה

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 ברוריה ובני הירש

 

5007598550 
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 אהבתי את מוניה
 

מוניה היה איש של אנשים. היה למוניה הכישרון 

המיוחד לדבר עם אנשים. למצוא את הדרך לליבם, 

 ולהתחבר אליהם.

בשנות החמישים הגיעה למשק חברת נוער עולים 

מעירק וסביבתה. מוניה מונה להיות להם מחנך. ראיתי 

מקרוב את הקשר הנבנה בין נערי ונערות גלים ומוניה. 

הוא היה להם לאבא, לאמא, לֵרע ולחבר. למוניה היה 

 חלק מכריע בקליטת גלים וחבצלת.

עשוי   כלוב -אחר כך בפלסאון. היה לנו מוצר חדשני 

מחומר פלסטי מתאים להובלת עופות, מהפכה 

אמיתית. תנובה לא היתה מעוניינת לשמוע עליהם, 

לדבר עם מנהלי   מוניה מצא דרך שלא לדבר על רכישה.

תנובה, אך אלה היו קשוחים ועקשנים וסרבו לשקול 

ברצינות את יתרונותיו של המוצר החדשני. מוניה נסע 

לתנובה ירושלים "עיר מולדתו", שם היו מקבלים כל 

בוקר משלוחי עופות בכלובים כבדים העשויים מברזל 

ממשקים בפרוזדור ירושלים. הוא לקח עמו דוגמא של 

משקה לקירוב  כלוב של פלסאון ועוד בקבוק

לתנובה, בשעה שהסבלים   00:00 -ב והגיע לבבות,

המתינו להופעת המשאיות עם כלובי העופות. מוניה 

 -הציג את כלוב פלסאון לפני הסבלים וכך נסללה הדרך 

כולם הסכימו לרעיון שפלסאון תישלח כלובים לתנובה 

ירושלים לנסוי. אחרי פגישות נוספות עם הסבלים, 

אלף כלובים,  00ים, תנובה הזמינה וניסויים נוספ

 הזמנה מכריעה בהסטוריה של מוצר זה.

השנים חלפו, ומוניה מוצא את עצמו שקוע בקשרים עם 

עולם המסחר. כישורי המסחר עברו כנראה בירושה. 

אבא של מוניה היה בעל בית מסחר להלבשה "נהדר", 

המילה האחרונה באופנה של אז, המלביש של הפקידות 

המנדט. אף גברת בריטית לא עזבה את   בימיהבריטית 

ללא רכישה. ולמוניה היה כשרון דומה.   אותה חנות

הוא התלבש על עיריית ירושלים וחזר עם הזמנה של 

ליטר. זו היתה הזמנה אדירה  67 מיכלי אשפה 0000

תובבו חברי הקבוץ לזמנים ההם. שנים על שנים הס

בטיולים בירושלים וראו בכל פינה את מיכל האשפה 

 האפור שהיה מוטבע עליו השם פלסאון.

מוניה המשיך בהצלחות ונסע למסע מכירות בדרום 

אפריקה .שם הוא קשר קשרים עם ג'וליאן מירוויש, 

לולן מקצוען שהיה ידוע בענף הלול. מהקשר הזה נוצרו 

שר המסחרי נוצר גם קשר קשרים נוספים, ובנוסף לק

חברי. שתי האחיות של ג'וליאן עלו לארץ. ג'וליאן פיתח 

  את שוק הלול בדרום אפריקה ומוניה שמר על קשרים

 גם כשהיה בתפקידיו האחרים.  איתו

היו מלחמות, הפוליטיקה געשה, מוניה היה אדם 

מעורב. כמעט ערב ערב היינו יושבים על המרפסת בבית 

וניה את ספורי השוק והפוליטיקה. זיוה ושומעים ממ

לפלסאון מכתב מהלישכה של יגאל   יום אחד היגיע

אלון. מוניה הוזמן לשיחה עם יגאל בכוונה לגייסו 

ון, אחר כך אלעבודה בתנועה. הבקשה עברה בפלס

במשק, ומוניה גויס. היכן שהיו אנשים מוניה הצליח: 

בפלסאון, בנוער העובד, בתיאטרון, בבית לוחמי 

טאות, כמו גם בכל תפקידיו בקיבוץ. מוניה אהב הג

        אנשים ואנשים אהבו אותו.

 אהבתי את מוניה.

 

 

 

 בדיקות ראיה לרשיון נהיגה
 

לידיעת החברים ניתן לבצע בדיקות ראיה לחידוש 

 רשיון הנהיגה

 ב"סאנרייז אופטיק" שבמול זכרון.

 (00-722226חשוב לתאם מראש את מועד הבדיקה )טל' 

יינתנו החזרים עבור בדיקות שבוצעו באופטיקות לא 

 אחרות.

   תודה,

 בלרק-אילנה פאן

 

 

 

 

 

 

 איציק קנטור
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 טיפים לתחזוקת מזגנים

 מחלקת קירור/מיזוגמ
 

 יש לנקות את המסננים )פילטרים( אחת לחודש. . א

יש להשאיר את היחידה החיצונית )מחוץ לבית( ב. 

מאווררת ולהימנע מלחסום אותה.)לגזום צמחיה 

 מסביב ולא להשתמש בזה כמדף לעציצים(.

סתימת הסוללה הצטברות לכלוך תגרום ל. ג

 במזגן.  )הרדיאטור(

 כתוצאה מכך עלולות  להיווצר תקלות כגון:

 .. לחץ ראש גבוה במדחס1

 .. צריכת חשמל יתר2

 .. קיצור חיי המזגן3
 

 . רעידות ולחץ במערכת הגז שעלולה לגרום לנזילת גז.ד

היא תופעה ידועה ויש לתחזק  –הצטברות עובש במזגן  

שנתיים לפי כמות העובש  –את המזגנים אחת לשנה 

עבודה זו תתבצע ע"י מחלקת מיזוג או  –ימת הקי

 טכנאי מוסמך. 
 

העובש גורם למחלות רבות אצל ילדים וקשישים . ה

 במיוחד. 

העובש גורם גם לסתימת מאיץ הרוח/אוויר במזגן כך 

 שזה גורם גם ללחץ ראש גבוה כנ"ל. 

אנו במחלקת קירור/מיזוג נשמח לעמוד לרשותכם בכל 

 שלכם.  תקלה ונשמח לשיתוף פעולה

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הידד ל"נוניטות"
 

מדי שבוע מתקיימת פעילות מוסיקלית במועדון 

 "בצוותא". 

ארבע מקהלות של בנים ובנות בגילאים שונים; 

"נוניטה", "נונה קטנה", "נונה", ו"נונה מבוגרים" 

שהצטרפה לאחרונה, בניצוחה של נטלי גולדברג ובלווי 

הינה  נונהים. פסנתר של צביקה פוגל. שרים ונהנ

בין  גובההמרווח התשיעי )המרווח מציין את היחס ב

 שני צלילים(. 

אני שמחה לראות איך מקבל החינוך המוסיקלי פנים 

 חדשות ומרעננות. 

ואנחנו הוותיקים נהנים מאוד מפעילות זו. את חג 

סוכות קבלנו עם שירתה הצלולה והזכה, של מקהלת 

 הילדים,  בלווי צביקה עם הפסנתר הוותיק שלנו. 

אנחנו נהנים גם מהרצות הקונצרטים הקאמריים שעוד 

צרט שהיה ביום שישי ב"אסם" בו ניגנו יהיו, כמו הקונ

צביקה והכנרית יסקו הירטה את הסונטות הראשונה 

 והשלישית של ברהמס.

מאוד מרגש לראות איך צביקה ונטלי מרעידים את 

 נימי נפשנו עם הפעילות המוסיקלית הענפה בה החלו.

אני מקווה שנזכה שוב להיות קהילה שהשירה 

 להיות נחלת הרבים.והמוסיקה מתנגנים בה והופכים 
 

               דורית היימן

 מועדון "בצוותא"

  
 
 

 

 עכשיו בקליניקה של עדי שובינסקי:
 

 לטיפול והרגעה של אזור החיץ לאחר הלידה ותפרים. ל,'משחת פלא ג 

גם  ולטיפול של איזור החיץ לאחר לידה,  מיוחד ותורמת להחלמה מהירהתערובת ג'ל ושמנים צמחיים יעילה ב

 לאחר לידה קיסרית.
 

 .2523525252לטלפון  smsהמעוניינות ברכישה ניתן לשלוח 

 בברכה עדי שובינסקי.
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 נשים עושות שלום
 

זהו שמה של תנועה המונהגת ע"י נשים, שנבטה לאחר 

 "צוק איתן" ומאז היא צומחת וגדלה.

תנועה בלתי מפלגתית של נשים מכל שדרות החברה 

 שפועלת במרחב הציבורי והפוליטי כדי:
 

לנו  –להחזיר את התקווה לחיים של ביטחון ושלום . א

 ולדורות הבאים.

הבאה, באמצעות הסכם  למנוע את המלחמה ב.

שמקובל על שני הצדדים לסכסוך, הישראלי 

 שנים.  4והפלסטינאי, וזאת תוך 

 

 הנחות יסוד:

 רק הסכם מדיני יקנה לנו ביטחון ארוך טווח ויציב. *

מרבית הנשים בישראל, ישראליות וערביות, תומכות  *

 בהסכם מדיני.

מעורבות נשים תורמת לתהליכי שלום איכותיים  *

 טיביים יותר.ואפק

 

 ערכי התנועה:

 כבוד הדדי *

 שיתוף ומנהיגות משתפת *

 התמדה ונחישות *

 

 יעדים:

באופן  –להשפיע על הפוליטיקאים וקובעי הדעה  *

לפעול באופן נמרץ  -ישיר ובאמצעות לחץ ציבורי 

 להשגת הסכם מדיני.

לשלב נשים בתהליכי תכנון, משא ומתן וקבלת  *

 ני.החלטות להשגת הסכם מדי

 

 עקרונות פעולה:

 נרחב פעולה מחופש הנהנה ופעיל תוסס שטח* 

 לקידום מטרות התנועה.

 ושונות. חדשות חברות וגיוס השורות הרחבת *

 .והתקשורתית הציבורית הבולטות הרחבת* 

 )בלתי רלוונטיים גורמים עם פעולה שיתופי קיום *

 ובעולם. בעזה בגדה, מפלגתיים( בישראל,

 יצירת בתכנים, לשיתוף הדיגיטלית במדיה שימוש *

 לתנועה. חברות ורתימת ציבורי שיח

החלטות  מקבלי של רלוונטיים פורומים מיפוי *

 וקידום נשים שישתלבו בפורומים האלה.
 

 מוזמנות ומוזמנים להצטרף:

כל אזרחיות מדינת ישראל מכל קצווי המפה  *

 הפוליטית ומכל מגוון הקהילות.

 צע התנועה.כל אדם שמזדהה עם מ *

 

 איך מצטרפים?

נכנסים לאתר התנועה ונרשמים: 

http://womenwagepeace.org.il 
 

 

 למה אני מתחייב/ת בהרשמה?

ההרשמה משמעה הזדהות עם התנועה ותמיכה 

 עקרונית בפעילותה.

אין בה מחויבות לקחת חלק בפעילויות, כל נרשמת 

שם יבחרו האם ומתי להשתתף בפעילות זו או ונר

 אחרת.

נשים פעילות, ונשים  51-במעגן מיכאל נרשמו כבר כ

 נוספות מזדהות/תומכות.
 

נשות קשר בקיבוץ: נירית אסף, צפרא קיפניס, רחל 

 באלף, נורית רמני, עדה גרוס, ענת לוין
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 ועד היום 8791 -הקיבוץ מ           

 גדעון דולב, גרעין א' לרתמים
 

 

הגענו לקיבוץ מעגן שאנו, חברי גרעין א' לרתמים, 

חודשים, כדי ללמוד  6, לתקופה של 8791מיכאל בשנת 

על מפגש גרעין שיתקיים ביום  החלטנומהו קיבוץ, 

 שנים. 66, מפגש ראשון בקיבוץ לאחר 41/88/82שישי 

דיעה על המפגש, הוצפנו בזיכרונות וגעגועים עם הי

למעגן מיכאל, לאוויר הצח, לירוק, לכחול של הים, 

לברכות הדגים, לשבילים, לאנשים הטובים, לעלומינו 

ולחלה המטוגנת של שבת בבוקר. כל אלה מבחינתנו 

 הנפלא של הקיבוץ. .D.N.A -הם חלק ממרכיבי ה

, תקציב אישי, למדנו על מושגים כמו שוויון 8791בשנת 

עבודה, חדר אוכל, מחסן בגדים, דאגה לצרכים של 

 הזולת, שיתוף, שותפות ושותפות גורל.

היום בקיבוצים, רבים מהמושגים השתנו: קיבוץ 

מתחדש, קיבוץ מסורתי, שכר דיפרנציאלי, פנסיה, חוב 

אקטוארי, שיוך דירות, שיוך נכסים, הפרטה, הורשה, 

 אקזיט ובעיה דמוגרפית.

ת השמונים והתשעים, עברו הקיבוצים משבר בשנו

כלכלי עמוק, התעשייה כשלה, החקלאות לא הייתה 

כלכלית ובנים רבים עזבו את הקיבוצים. המשבר טלטל 

את הקיבוצים וחלה נסיגה באידיאולוגיה שעל בסיסה 

 קמו הקיבוצים.

באותה עת החלה בעולם ובמדינת ישראל מהפכה 

רקה, חומת ברלין קפיטליסטית, ברית המועצות התפ

 נפלה והשלטון בישראל הוחלף.

המהפכה הביאה לכך שבתקופה זו גם אנשי רוח, 

אמנים, מדענים, ספורטאים וכו', נחשבים למצליחים 

 רק אם ההצלחה תורגמה למזומנים.

מדינת ישראל נשאבה לסחרור הקפיטליסטי של 

תקופתנו והיא נחלקת למיעוט שצובר הון שהוא לא 

לט שעסוק במלאכת הישרדות יום צריך ורוב מוח

יומית. פערים אלו אף החריפו עם משבר הנדל"ן, עליית 

מחירי הדירות נגרמה עקב משבר מלאכותי אותו יצרה 

 הממשלה באמצעות המנהל.

 בעולם חומרני זה מנסים הקיבוצים לשמור על צביונם

 הסוציאלי ולא תמיד בהצלחה. 

 בהדרגה הם נסוגים מערך השוויון.

ון להיום, במרבית הקיבוצים חלף המשבר הכלכלי, נכ

ואולם הצלקות והמשקעים נשארו. הבנים החלו לחזור 

עקב משבר הנדל"ן, וכפי שאמרנו האידיאולוגיה לבשה 

 פנים אחרות. 

הסכנה הקיומית הממשית לקיבוצים הינה שיוך 

הדירות, מאחר ובתמורה לשיוך תדרוש המדינה 

שו את הזיקה של תיקונים בחוזי החכירה שיחלי

הקיבוצים לקרקע, כך שקיבוצים יהפכו לישובים 

קהילתיים. על התנועה הקיבוצית והקיבוצים לעמוד על 

 המשמר מפני איום זה.

פי מיטב ידיעתי, מעגן מיכאל לא הושפע מהמתואר -על

 לעיל.

עוצמתו של קיבוץ מעגן מיכאל נובעת מהכוח של 

החיים  הקבוצה, משם הוא מחלחל ומתורגם לאיכות

 ורמת החיים של הפרט )החבר(.

בקיבוצים מתחדשים המצב הפוך. הם מנסים להעצים 

 את כוחו של הפרט בתקווה לשמר את כוחו של הקיבוץ.

כך שהוא עוגן -אנו מלאי הערכה למעגן מיכאל על

כך שהצליח לשמר בדבקות -לקיבוצים המסורתיים ועל

 .חברות ושותפותאת הערכים שעל בסיסם הוקם, 

 

 

 מפגש גרעין א' לרתמים

החברים מוזמנים למפגש גרעין שיתקיים ביום שישי 

במועדון החברים, מפגש עם  84:11שעה  41/88/82

, חברים שהיו מבין 8791הנערים והנערות משנת 

המשפחות המאמצות, מדריכים, מרכזי ענפים, כל מי 

 .שהיה במגע וחברים נוספים שרוצים להיפגש ולהיזכר

 עוזי כהן
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 עוזי כהן

 



 

                        

 

 תודה מכל הלב

 לסיום עונת החתונות
 

החורף יורד על הבריכה הקסומה, תמה עונת החתונות 

וזה הרגע להודות לכל הצוות הנפלא שבמסירות רבה 

 הגשים את הפנטזיות שלי ושל המתחתנים.

האחת והיחידה שמגשימה חלומות  – לנרקיס גלפז

 בעיצובים.
 

 שמפנקת את המשפחה מכל הלב. – לגילה רז
 

 שהצטרפה לצוות בשמחה ובמרץ. – פת טורטונטולרק
 

י רב, שתמיד חיוך על פניו ומוכן אאחר – לאייל פוקס

 לעזור.
 

שבלעדיהם לא היינו  – ואריק חסידים לאיציק חזן

 יכולים לקבל גן ארועים לתפארת.
 

 –וחבורת נערים נפלאים דנוב מל מלדןלאליוט מוסקו, 

נד שלא שהאירו את הים והבריכה ושמרו על הסאו

 יפריע לשכנים.
 

שידעו  –תודה מיוחדת לאנשים טובים באמצע הדרך 

 ילה טובה.להושיט יד ולומר מ
 

 ושוב נפגש בשנה הבאה,

 היומן פתוח וההרשמה החלה.
 

 ביבי מואתי רק בשמחות 

 

 

 
 

 

 ילדי הפלא
 

 

ל חיזר אחריהם עם , ילדי הפלא אשר המפעאתה /את

בצער בשינוי הזה ו , אתם אולי תזכרק"מ 0111הטבת ה

. ייתכן כי אתם מזהים שהוא אבן דרך במעגן מיכאל

, אבל רת ואתם אולי תהיו מנוכרים בתוכהחברה מנוכ

במורד התלול של הניכור והסרת השותפות, יהיו 

כי כה תהיה כל ילדיכם מנוכרים עוד הרבה יותר, 

. וילדי פלא חדשים חסרי החברה הסובבת אותם

תו בהטבות פו אתכם או יפושייכות למרקם כאן יחלי

ים אשר ישנם מפעלים רב אשר ינקרו את עיניכם.

, אך הרווחיות  לא מחזור העסקים שלהם  מרשים

משהו.. והתשובה להבדל נעוצה באופי המשאב האנושי. 

עד כה מצטיין המשאב האנושי כאן בהסתפקות במועט. 

דקות לעבודה ,  3לך אנשי המקום רוכבים באופניים מה

וק העולמי לא , עבור החגיגות לשיו)עלות זעומה(

, וילדי השכירים נהנים בחגיגות שוכרים את בלומפילד

בטוב טעם של רוח  הכלשונות מהבריכה המקומית . 

 המקום המצניעה לכת. 

במורד החלקלק של הנהלות  אשר שודדות את המוסד 

ופקר את עליהן הן מופקדות ניתן למצוא בקיצון המ

הנהלת האיגוד האולימפי, אשר מתקשה למצוא מקום 

שיארח את משחקי  החורף בעוד שתי אולימפיאדות. 

הסיבה היא שאף עיר אינה מוכנה לתנאים הדרקוניים 

המרוקנים את קופת המחוזות האחרונים שאירחו את 

המשחקים. נוסף על הגדרת  המתקנים מגדיר האיגוד 

לבנות כהכנה למשחקים את איכות המלונות שחייבים 

האולימפי   . הוועדת אופי הווילות  שיארחו את הוועדוא

שאל הווילות  יוצמד מסלול נחיתה פרטי  מכתיב כ"בד

עבורם. הוועד האולימפי מוצא רק וועד אחד יותר 

בזבזן ממנו זוהי פיפ"א )בזבוז עבור עצמו , לא חלילה 

 עבור הספורטאים או הספורט ( 

, ת את הספרטניות בה חי וורן באפטומול זה ניתן לרא

 וללמוד מה נדרש בכדי לבסס הצלחה.

 

 

 חרמון צבר
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 יהודית איילון /נרקיס סתווי

זה שאנחנו עוד בסתיו, כבר מכריזים לנו  החזאים  כל 

ערב בתחזית, ויש בארץ שיטפונות, אבל אצלנו הגשמים 

הס פזורים ובהחלט סתוויים. אבל מה יש אצלנו בשפע?  

זה שעד עכשיו קראנו לו  הנרקיס הסתווי, מרבדים של 

אינני יודעת. מה  וע שינו את שמו,דמ הנרקיס האפיל.

יש? לבני אדם מותר?!  )אינני מצויה ברזי המזל ותורת 

אבל  אולי שונה השם  מפני שנמאס  המספרים,

 לבוטנאים להסביר כל שנה מחדש מה פשר היותו קרוי

והרי הוא מקדים לפרוח?! מאוחר , , כלומר: אפיל

 שלו ושל החצכ והחבצלת,) זוכרים את הסיפור?

הולכים לישון בקיץ, ונזכרים האוגרים מזון בבצל, 

כך או אחרת, הוא במלוא   ,לפרוח, עם בוא הסתיו?!(

הדרו, מכסה בלובן כל  קרחת שבין שיחי אלת המסטיק 

שעל שרידי  גבעת הכורכר, וזכרו : תפוצתו היא כמעט 

 עונתו קצרה! -בלעדית אצלנו!  מהרו ליהנות ממנו

 
 

 

 

 

 

עגן מיכאל בשבוע שעבר התפרסמה רשימת הזוכים  ממ

במרוץ. בטעות נשמטו שמות שניים מטובי רצינו בריצת 

 +:01ק"מ גברים  01

 

 05:63  שובינסקי אלון 2מקום 

 03:02 נצר עמוס 0מקום 
 

 ו את התנצלותנו, קבל
 הצוות המארגן

 

 

 
   

 חוג יוגה דהרמה לילדי הגן
 

 21/22-ביום שני הקרוב ה

 בחדר חוגים 25:26בשעה 

 אדר-דהרמה בהנחיית מאיה חסקי ניפגש לשיעור יוגה

  -השיעור הוא שיעור ניסיון

  בתיאום מראשמוזמנים בשמחה ו

 

 סיון עציוני 

Hugim@mmm.org.il 

 

 

 בדאר האלקטרוני. אלי חברה שלחה

 . שוב צחקתי  אבל שהכרתי היא האמת

 לבריאות!!! הפיק צחו 

 .63חברות החליטו לחגוג יחדיו יום הולדת  0

 שואלת האחת: לאן נלך ?

 עונה חברתה : ל"בננה ביץ' "

 שואלת האחת: למה דווקא לשם ?

 עונה חברתה : כי המלצרים שם חתיכים לאללה.

לחגוג יחדיו יום   החברות שנים ושוב החליטו  23עברו  

 .53הולדת 

 שואלת האחת: לאן נלך ? 

 "בננה ביץ' "עונה חברתה : ל

 שואלת האחת: למה דווקא לשם ?

 עונה חברתה : כי האוכל שם בריא ונוח לעיכול.

לחגוג יחדיו יום   החברות שנים ושוב החליטו  23עוד  עברו 

 .03הולדת 

 שואלת האחת: לאן נלך ?  

 עונה חברתה : ל"בננה ביץ' "

 שואלת האחת: למה דווקא לשם ?

גדול בין השולחנות ויותר נוח עונה חברתה : כי יש שם רווח 

 עם ההליכון.

לחגוג יחדיו יום   החברות שנים ושוב החליטו  23עוד  עברו 

 .03הולדת 

 שואלת האחת: לאן נלך ? 

 עונה חברתה : ל"בננה ביץ' "

 שואלת האחת: למה דווקא לשם ?

 עונה חברתה : כי שם עוד אף פעם לא היינו........
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 מאתר הקיבוץ נלקחהמתכון /  תמרים-בחושה

 -אפשר להפסיק לאכול אותה. הנימוחות באה מהאפייה האיטית על חום נמוך יחסית והרכות -רכה ונימוחה כך שאי

 זה מהתמרים.

למרות שהתמרים המגולענים נראים על הכיפאק כדאי לשים לב שאין בגוש הזה "עוקצים" של הפרי ושלא מתחבאת 

 מישהו אצלי כמעט שבר שן(. איזו אבן קטנה )

 חומרים:

 חצי חבילה של תמרים מגולענים

 כוסות מים רותחים 1¼

 כוס סוכר לבן½ 

 כוס סוכר חום¼ 

 גרם חמאה 111

 ביצים 2

 כף וניל 1

 כוס קמח תופח 1

 כפית סודה לשתיה 1

 

 הכנה:

 תחים. משהים קצת מחלקים את גוש התמרים לחתיכות קטנות. שמים בקערה ושופכים עליהן את המים הרו

 ומערבלים עם מיקסר. נהיה נוזל שחרחר בסמיכות של לבן. עוזבים ועוברים לקערה נוספת.

  בקערה הנוספת שמים את הסוכרים והחמאה וממקסרים עד לקבלת מרקם תפוח. אם החמאה לא רכה כדאי

 להכניס אותה להתחממות קלה במיקרו, אפשר יחד עם הסוכר.

 המוקצפת וממשיכים למקסר. כך גם את הוניל, הקמח והסודה לשתיה.  מוסיפים את הביצים לחמאה 

  עוזבים את המיקסר ומוסיפים עם לקקן את התמרים שהתערבבו בינתיים טוב עם המים ובוחשים עד שנהיה

 הומוגני.

  מעלות. 121ואופים כחמישים דקות בחום של  22או  22יוצקים לתבנית 

 :)לא הכרחי טעים גם ככה(אם רוצים קרם לציפוי 

 כף דבש, כפית וניל או ברנדי. 1כף גדושה קורנפלור,  1כפות סוכר,  2כוס חלב, כפית נס קפה,  1 חומרים:

 קפה והסוכר )שומרים שהחלב לא ישרף(. -מרתיחים את החלב עם הנס הכנה:

 ב מתמיד עם מטרפה. בכוס בצד מערבבים את הקורנפלור עם רבע כוס מים ושופכים לחלב החם תוך עירבו

 נותנים לעיסה לבעבע כשתי דקות ומורידים מהאש.

גרם חמאה. מצפים את העוגה כשהקרם עוד קצת חם ולא  22מוסיפים את הדבש והווניל. לפינוק אפשר להוסיף גם 

 התקשה.
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 "...וכשהלב מן השירה מתמלא

 מופע משיריה של נעמי שמר 

 לציון עשור למותה
 

 בנובמבר, נקיים מופע משיריה של נעמי שמר  82 -ביום שישי בשבוע הבא, ה

יון עשור למותה. במופע תשתתפנה מקהלות נונה שהוקמו בקיבוץ לאחרונה, וכן זמרים, זמרות, נגנים לצ

ונגניות משלנו. בחירת השירים היתה כמובן לא פשוטה, כל כך רבים ויפים הם, וכל כך מעט זמן בערב 

  .אחד

 :על מנת לאפשר לכמה שיותר קהל לצפות במופע, הוא יועלה פעמיים באולם הקולנוע

 ס( והוריהם, "המיועד לילדים )מגיל ביה 03.91מופע ראשון בשעה 

 .כולם מוזמנים   .לחברים 00.11  ומופע שני בשעה
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 00.00.0102שישי 
03:91 

   – "0הדרקון הראשון שלי "
הפרק השני של הטרילוגיה 'הדרקון הראשון שלי': אנו חוזרים לעולם הפנטסטי של הויקינג היקאפ 

והדרקון הנאמן שלו "חסר שיניים". הצמד הבלתי נפרד חייב להגן על השלום ולשמור על עתידם של 

 בני האדם והדרקונים מידיו של דראגו האיום

 
 
 
 

 00.00.0102מוצ"ש 
 

03:01 
 ;00:01 
, 82הסרט מספר על מסע ההתבגרות המזורז של פרנסס, רקדנית צעירה בת   – "אפרנסס ה"

המתגוררת בברוקלין עם חברתה הטובה סופי. פרנסס מבינה כי עליה לחצות את הקו המפריד בין 

נערות לבגרות. כדי לעשות זאת, היא קודם תצטרך להתמודד עם חווית הפרידה מחברת עלומים 

עבודה כעורכת בהוצאת ספרים, אלא אף החליטה לעזוב את דירתן  קרובה. לא רק שסופי מצאה

המשותפת ולהתרווח בזוגיות עם החבר. תחושת חוסר הביטחון מעבירה את פרנסס בקצב מסחרר 

  ממקום למקום ומביאה אותה לפגוש אנשים שונים בדרך.

 (לבן-)הסרט בשחור
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