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ת ֱאמֶּ ים בֶּ ים ְצנּועִׁ  ֲאָנשִׁ

י, ישִׁ  גַּם מֹוָתם ֲחרִׁ

ל: ָאָנא, ְתנַּצֵּ ט ְכמִׁ ְמעַּ  כִׁ

ְרָחה, טִׁ ל הַּ י עַּ ְלחּו לִׁ  סִׁ

ת. רֶּ י ַאחֶּ  לֹא ָיכְֹלתִׁ
 

ט, קֶּ ים ְבשֶּ תִׁ ים מֵּ ים ְצנּועִׁ  ֲאָנשִׁ

יָקה. ְנשִׁ ט בִׁ ְמעַּ  כִׁ

ים. לִׁ מִׁ ק מִׁ ְרחֵּ  הַּ

יָנם  ם אֵּ םהֵּ יִׁ ָשמַּ ים לַּ ְלָקחִׁ  נִׁ

ש. ל אֵּ ְרָכבֹות שֶּ  ְבמֶּ
 

יָקה. ְשתִׁ ָבם בִׁ ת לִׁ ים אֶּ ים נֹוְתנִׁ ים ְצנּועִׁ  ֲאָנשִׁ

ם  ת הֵּ ָבם אֶּ ל גַּ ים עַּ יָנם סֹוֳחבִׁ אֵּ

 ָהעֹוָלם כֻּלֹו.

ד ָשא ָכבֵּ ם מַּ ים הֵּ יָלדִׁ ָשה וִׁ י גַּם אִׁ דַּ  מִׁ

ב. ב אֹוהֵּ  ְללֵּ
 

י  ת ֲעצֵּ יָעה אֶּ ית ְמנִׁ ישִׁ  ָהֱאגֹוז.רּוחַּ ֲחרִׁ

א ָקצּור. שֶּ יחַּ דֶּ  רֵּ

ְך. רֶּ דֶּ  ְבָרָכה לַּ

  

 

 

ת ֱאמֶּ ים בֶּ ים ְצנּועִׁ ל  ֲאָנשִׁ ים אֶּ ָשאִׁ נִׁ

ית  עֹוָלָמם-בֵּ

ים ְגבֹוהִׁ ים הַּ צִׁ ין ָהעֵּ ר בֵּ ְרהֵּ  ְלהַּ

ם.                   יהֶּ ירֵּ ל יַּקִׁ ט עַּ קֶּ  ְבשֶּ
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 הספדים

 

 יפה שפירא 
 

 .בן בכור לגוסטה , ולצבי בן לחסידי ויז'ניץ -בעיירה רדאוץ אשר בצפון רומניה  3291-שמשון נולד ב

 כבר מילדותו הצטיין בבית הספר הרומני בו למד.

כבן למשפחה חסידית הקפיד לשמור על ערכי המסורת והדת אך הוא שינה את השקפותיו כאשר בשבת אחת 

 נוכח ש"השמים לא נפלו עליו".כתב מבחן ו

 הוגלה עם משפחתו לגטו טרנסניסטריה, שם חווה מצבים קשים מנשוא.  31במלחמת העולם השניה בהיותו בן 

 בתום המלחמה, השלים את בחינות הבגרות וסיים בהצטיינות את לימודי הרפואה בעיר יאסי.  

ארצה עם ליבי בן השנתיים . העברית הייתה לאחר מספר שנות עבודה בבית חולים ברומניה עלינו  3293-ב

 שגורה בפיו כבר מרומניה בזכות לימודים עם מורה פרטי. 

פנה שמשון לקופת חולים, שם ייעצו לו לרדת לקנדה, מכיוון שבארץ אין צורך ברופאים  כשהגענו לארץ

 חדשים. 

 מעגן מיכאל. ל 3299לא לעזוב את ישראל.  כך הגענו בינואר  -החלטתנו הייתה חד משמעית

 פה הוא שימש כרופא משפחה במעגן מיכאל, מעיין צבי ופורידיס.

ושמשון עבר מבית לבית. כך נוצרה הכימיה בינו לבין חברי  שון לתפקידו, פרצה מגפת שפעת קשהבשבוע הרא

 הקיבוץ. 

לשבוע במקביל לעבודתו הוא לא הפסיק ללמוד ולהרחיב את אופקיו המקצועיים, הוא הקפיד להגיע אחת 

ממש  -להשתלמויות בבתי חולים, כנסים והרצאות. יחד עם זאת הוא לא החמיץ בשבתות אף גיוס בפלסאון 

 כחבר מן מהמניין. זאת מתוך תחושת שייכות ומסירות שחש תמיד לקיבוץ.

 יצא לפנסיה, אך גם אז המשיך לעבוד כרופא מחליף, וגם בפלסאון.  3212-ב

 אמרו עליו במסיבת הפרישה אצטט משפט אחד:מבין הדברים המרגשים הרבים שנ

"בציבור זה ודאי לא צריך להזכיר את הרגשת החברות שהשרה ד"ר שפירא על הפונים אליו, את הצניעות 

והידע, את ביקורי הבית לגדולים ולקטנים, את נועם הליכותיו. היית דוקטור ונשארת בן אדם ברמ"ח 

 איברייך".

 תפתך לחיים. הייתה לי זכות גדולה להיות שו

היית לי משענת בימים קשים, ושותף לרגעים רבים של אושר. היית איש משפחה מסור ואוהב. בעל, אבא וסבא 

 מיוחד ואהוב. 

 זכיתי ללמוד ממך, מתבונתך ומהידע הרב שצברת. היית סלע איתן של תבונה וחוסן פנימי. מקמץ במילים 

 ובו בזמן משרה ביטחון ויציבות.  -ורגשות     

השכלת להוות מודל ולהקרין שקט וכבוד על הסובבים אותך. מיעטת לבקש עבור עצמך והיית דוגמא לצניעות 

 וענווה. 

    עמדת על שלך והיית נחוש ובעל דעות מוצקות, אך לעולם לא  -בכל אשר עשית הקרנת מקצועיות ויסודיות     

 בזולתך.נלחמת מלחמות אגו. תמיד היית קשוב וענייני ולא פגעת    

 

שמשת לי מודל והשראה ומקור לאיזון וביטחון אך מעל הכל היית עבורי האדם הנפלא שבמחיצתו זכיתי 

 לחיות ואותו אהבתי שנים רבות כל כך . 
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 ליבי

 אבא יקר

באחת מהשפות הרבות בהן  –זוכר אותך תמיד בחדר העבודה קורא ירחון רפואי, ספר מקצועי או ספרות יפה 

מבין ומעודכן בכל החידושים  ,, גרמנית, אנגלית, רומנית ואפילו לטינית . כרופא היית בקישלטת: עברית

 והמחקרים האחרונים.

 תמיד השתתפת עם אמא בחוגי  תנ"ך, והיסטוריה שריתקו אותך.

ואפילו את הטיולים שלכם לחו"ל הכנת בצורה מדוקדקת ויסודית וכתבת  תיאור מפורט כשחזרתם, ממש כמו 

 חקר.עבודת מ

 שאני בטוח שהיית נהנה ואפילו מתמכר אליו. –כל זאת לפני עידן האינטרנט 

זה יעבור תוך שבוע עם אנטיביוטיקה או לאחר  –מצד אחד שמענו לא פעם את המשפט  –היית רופא לא שגרתי 

 .שבעה ימים ללא אנטיביוטיקה

 מצד שני נלחמת להגיע לטובי המומחים בארץ כדי שיטפלו בחולים שלך.

ערכת אינסוף ביקורי בית )מי זוכר היום כזה דבר(, אני זוכר חולים שבאו  אלינו הביתה –שעות  24היית רופא 

 להיבדק אחר הצהריים ובערב וקיבלת אותם תמיד באנושיות ובמקצועיות.

צע היית היחיד שהצליח לשמור על קור רוח ולב ,כאשר עמדת מעל מיטתי לאחר פציעתי –גם ברגעי משבר אישיים 

 בדיקה שהצוות הרפואי לא הצליח לבצע.

אני זוכר חוויות מטיולים משותפים, משחקי שח, דרבון להישגיות בלימודים בצד לימודי נהיגה לא ממש חוקיים 

 בין בריכות הדגים.

העולם שממנו באת  לבין רוח הקיבוץ  התחלת את האבהות בגיל מאוחר יחסית והיית צריך ליצור גשר בין תפיסות

 ר שהדבר היה לא תמיד קל עבורך.וניכ

 -אך תמיד היית אבא מסור ומעורב בחיים של כל אחד מאתנו  –בנים בפער גילאים גדול  שניבנוסף לכך היינו לך 

 אבל תמיד שם. –לעיתים מקרוב ולעיתים מרחוק יותר 

נות ראינו איך אתה ואמא השלמתם אחד את השני ותמכתם במסירות ונאמנות זה בזו כל השנים. בשנים האחרו

אט אט אמא לוקחת פיקוד ומוצאת כוחות שלא ידענו שיש בה.  הזוגיות הזו שנמשכה עד נשימתך האחרונה מהווה 

 השראה לנו ולנכדים ותלווה את כולנו לנצח.

 

 בשם כל המשפחה אנו מודים לבית מעגן מיכאל, לצוות הרפואי ולעובדי הבית הסיעודי על הטיפול המסור באבא. 
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 יהודית קנטור

 ד"ר שפירא )ככל שהיינו ידידים קראתי לו כך תמיד(

 דר' שפירא, איש יקר יקר, חבר יקר, נתת לנו הרבה זמן להתרגל לפרידה ממך. 

 זה לא צודק. –שנותיך האחרונות, העצובות היו ֵהד  קלוש למי שהיית פעם. זה לא הוגן 

י שהיית במיטבך. רופא קשוב, עדין, ידען גדול, מדֵיק אני וכמוני רבים רבים אחרים עדיין זוכרים אותך כפ

 וכל כך צנוע ואנושי. –להפליא בקביעת דיאגנוזה 

 נות מטיפולך.יתה זו זכות גדולה לעבוד אתך, להה

יפה ודר' שפירא הם  –, וכפי שחזרתי ואמרתי בכל הזדמנות חגיגית  במעגן מיכאל היית קונצנזוס הכל ַאֵהבוך

 למעגן מיכאל  בשנים האחרונות. הדבר הכי טוב שקרה 

 –ידעה וניחשה את כל הרגשותיך, את כל רצונותיך, שניכם   היא הּכבהיית  בהעדרה  כל עולמך הצטמצם ביפה.

 לב אחד ובשר אחד. 

 עכשיו בחרת לשחרר את כל אוהביך,  לנוח מן העצבון ומן הסבל. 

 עופר ומשפחותיכם. ,ליבי ,ליבי אתכם יפה

 חיות איתנו במעגן מיכאל, ישר מן האניה, בעלותכם ארצה, ועד היום.כמה טוב שבאתם ל

 הרווחנו. 

 איתנו , מעתה ועד עולם. –מקומך כאן באדמה הזו והבית הזה הוא ביתה של יפה 

        

 

 

 

 

 

 מיכה תלם

 לד"ר שפירא היקר באדם

ן הטוב ביותר שהכרתי בכל ייביקשתי להפרד ממך לאחר שנים רבות של היכרות קרובה בפעילותך כרופא המצט

 א שידע גם למשש וגם להפנות וגם לבקר בבתי החברים עם חיוך ותמיד מכל הלב.חיי, רופ

 נוח בשלום כי מתנתך יקרה לכולנו

 מכל הדורות שרפאת בדרכך האנושית ביותר. 
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 ציפ שומרון

 ר שפירא היקר"ד

, עולים חדשים שקיבלו באחת הקריות 3293אלינו בשנת ר שפירא, יפה אשתו ובנם ליבי בן השנתיים וחצי הגיעו "ד

 ר שפירא יצא להשתלמות בבית החולים רמב"ם."צריף קטן. ד

 הוא בלט שם בידע שלו, גם את השפה העברית כבר דיבר. אמרו לו: "חפש עבודה".

 הוא פנה להסתדרות הרופאים והם שכיוונו אותו ואת משפחתו אלינו, למעגן מיכאל.

 אנחנו חווינו את זה כשעלינו ארצה...(. –ונים בלבוש, במראה. זהו חלקם של עולים חדשים )גם אני הבטנו בהם, ש

 מהר מאד ניקלט דר' שפירא במרפאה, וחברים חיבבו אותו מאד.

 גם יפה זרמה עם החינוך המשותף בלי בעיות.

 המשפחה באה אלינו כדי לחיות בתוכנו.

 ,ל הוא היה הרבה יותר מזה לכולנו. המסירות שלו הייתה ללא גבולותרופא משפחה. אב יהדר' שפירא בהגדרתו ה

 לחולה עצמו ולכל בני משפחתו. זאת משימה עצומה לחיות במקום ולשרת את כל בני הקהילה.

ר שפירא היה נכנס אלינו מדי יום ביומו, והוא לא הסתפק רק בכך אלא "כאשר סעדתי את אבי בימיו האחרונים, ד

 רי שגם הוא יביע את דעתו, לעולם לא אשכח את מסירותו הרבה.הביא רופא גריאט

 ר שפירא היה רופא המשפחה של כולנו והוא עשה את זה בגדול עד צאתו לפנסיה. "ד

 רופא משפחה במלוא מובן המילה.

  -דר' שפירא, רופא משפחה

 באהבה גדולה 

 ציפ שומרון
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 מיכל שדה  

 המשפחהיפה, ליבי ועופר, ובני 

 ר שפירא בשם כל עובדי הבית הסיעודי"פרד מדיבאתי לה

 בשם הדיירים ובני המשפחה

 ר שפירא, בחמישים השנים שחלפו"ד עם דווגם בשם כל האחיות שזכו לעב

 מאז הגעתם ארצה.

 ר שפירא,"בשביל כל עובדי הבית, היית סמי, בשבילי, עד היום האחרון, היית  ד

 וכך גם קראתי לך.

 

 שם ומשמעות לרופא הכפר, לזה השואל את החברים בחצר הקיבוץ לשלומם. אתה נתת

 היית רופא משפחה במובן הרחב והיפה של המילה.

 ליווית ילדים, חברים וקהילה שלמה עם נתינה משמעותית. 

 הגעת אלינו לפני שנתיים, אחרי שהגוף כבר לא יכול היה לשאת את נטל החיים.

 ן. אבל גם זה דעך.הראש עדיין  חושב, בהיר ומבי

ר שפירא, לתת חיבוק, לתמוך ולדעת שכל יום שעובר, כבר לא "להיות עם ד באת יותר מפעם אחת בכל יום -יפה
 יחזור.

 ביקשת שלא יסבול. .מה עובר עליו, קיווית שהוא מבין ידעת

 אנחנו עשינו כל שניתן להקל על השבועות האחרונים, בהם ניפרד גם מאיתנו,

 לאט. בקצב שלו, לאט

 השבוע האחרון היה קשה לכולנו, מקווים ומאמינים שלא סבל וניפרד מהעולם הזה בבוקר יום שבת, 

 מרגוע לכל המשפחה, ולדעת שתם פרק חיים.יהיה עכשיו תהיה מנוחה ו
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ד"ר שפירא, שאומנם יצא   יש יקר עזב אותנו השבוע,א

 ,שלנו ד"רהלפנסיה לפני שנים רבות אך לעולם ישאר 

לא בשל השכלתו הגבוהה אלא בגלל אנושיותו, טוב 

 , בגלל האדם שבו. יהי זכרו ברוך.ליבו
 

שבוע , יום רביעי, אני יושבת במשרדי וגשם זלעפות ה

היושבים, ים סוער נו יבחוץ.  מחדר אוכל נראה לעינ

הניבטות מן  השלג גם תמונותמאד והמראה יפה. 

 .מגבירות את הרגשת החורף, העיתונים

הזכיר לי, שבאחד הימים בעוברי ליד מחסן הדבר 

הבגדים שמעתי קול ניסור. הבטתי אל על ועיני רואות 

איש שנראה קטן, אליעד פלג, יושב ומנסר ענף גדול. 

הבחור למטה. בינתיים  אימה אחזה בי שמא יפול  לו

עמדו והביטו רבים אנשים ו בגן הפסליםהגזם הצטבר 

ם אלי למשרד וסיפר ל  למעלה. סופו של דבר הגיע הע  

שמעומס הגשם, שירד גם בשבוע שעבר, והכביד על 

 העלים נשבר לו ענף גדול והיה צורך להוריד אותו.

ף מעל צריף הטלפונים בהזדמנות חגיגית זו הורד גם ענ

ה למכה, שהרי מי שזוכר המכה ופרת הקדמת בבחינת

 היתה מאד כואבת בסערה לפני שנתיים.   

 התמונה אמנם אינה מהטובות ביותר, בגלל המרחק 

 

 
 

 הרב, אך סימנתי עיגול ואת היתר נשאיר לדמיון.
 

מגבולות  מעטאני  ורגתשח מראש על סליחהבקשת מ

 זועק ממני. החצר שלנו כי הצורך

ום האלימות נגד נשים, מקווה אני שלא י  צויןהשבוע 

 לא אביא מספרים אך רבות הן הנשים נו הדבר.ימעניינ

פעולות טרור ופחד בירושלים,  גם המוכות בארץ.

סכנין, זמר בני נגד  ירושלים משחק הכדורגל ביתר

על מוחמד, ויש לנו נשיא  -לא ראוי בעיני כותב שיר 

הזה ובעוד  שיודע לייצג אותנו לתפארה בעניין מדינה

עובדי , פחד בירושליםקשים של גם. ובאותם ימים 

היו שביטלו  ,בעיר יפלסאון יצאו לסוף שבוע של בילו

 שיצאו נהנו מאד.  רבים רביםהאך  מצבמחמת ה

 שתהייה שבת טובה

 ריקי גת

 

 

 

 מזל טוב!!

 בן לרוני קרן ולליאור בנתור  

 נכד לנורית ורפי 

 נין לשמואל שומר

  .המשפחה ברכות לכל 

 

 

 

 

 

 

 התגייס לצה"ל.מר שדה וע

 

 .יצא להתנתקותניר טייב 

 

 מאחלים לכם הרבה הצלחה

 באשר תעשו!!!

 
 

 

 השבוע
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 אורלי רם : יו"ר הישיבה

 אפרת אראל פרוטוקול: 

 תכנית העבודה של אשכול החינוך

כללית על מערכת החינוך במעגן מיכאל: הוצגה מצגת 

, כולל עלויות 5102המראה את תכנית האשכול לשנת 

. באופן כללי מתקיים גידול 5102תקציביות נכון לשנת 

לים. משמעותי בכמות הילדים שעוברים לחינוך המש

ילדים מהמערכת  52-לפי התחזית יוצאים בכל שנה, כ

 ילדים. 52-ונוספים אליה )נולדים( כ
 

 בגיל הרך:

רובין והצוות מעמיקים את הנושא הפדגוגי. זה  *

מתבטא בנושאים עליהם עובדים לאורך כל השנה, 

לדוגמא סביב האוכל; יצירת שפה חינוכית אחידה בין 

ום; חשיבה על צורת כל בתי הילדים; התאמת סדר הי

החצר; טיולים וכו'. המטרה היא לייצר שקט בקרב 

 הילדים ושגרה ידועה גם להוריהם. 

בשנתיים האחרונות התברר כי במעגן מיכאל תקן  *

כ"א נמצא מעל התקן הממוצע הקיבוצי הארצי. נראה 

כי יש לכך גם חסרונות לגבי עצמאות הילדים וחיזוק 

מכאן שהוחלט על מהלך יכולות הילדים לקראת בי"ס. 

שנים, לצמצום אנשי צוות  2-הדרגתי, לתקופה של כ

בבתים.  הורדת חבר צוות מפחיתה עלויות באופן ישיר. 

הצוות כיום עסוק הרבה בנקיונות לאורך היום, אנחנו 

שוקלים להוריד מהם חלק מהמשימות, כגון הבאת 

 אוכל במרוכז )סבא אוכל( לבתים. 

 01 -ד, משמשים את הקיבוץ בבתי הילדים ישנים מא *

האחרונות, ואינם במצב טוב. חשוב לנו לקדם  יםשנה

את שיפוצם ולקדם את תחזוקתם. המערך הדמוגרפי 

. בעבר 5102מראה כי נזדקק לבית ילדים נוסף עד סוף 

השלמנו שעות עבודה לאמהות שלא התאפשר להן 

להכניס את הילד מפאת מחסור בבתים, העדפה היא 

 העלויות על בית נוסף. להוציא את 

 .5102לא ברור מה תהיה גודל הילודה לשנת  *

 ₪ 0,911-עלות ילד בגיל הרך היא יציבה ועומדת על כ *

 

 
 

 

יש התייצבות בגודל הילודה ולכן  5105לילד. משנת 

 התקציב דומה.

 

 חינוך משלים:

נושא המעבר הבטוח לבית הספר ימשיך להעסיק  *

 אותנו. 

לדים בכיתה ב', המחזורים הולכים החל מגילאי הי *

לגדול משמעותית. זה אומר שהמערכת תגדל. למשל 

-מספטמבר הקרוב יהיה צורך להוסיף מדריך למועדון ג

 ד ובשנה הבאה יהיה צורך במבנה נוסף. 

התחלנו בפעילות של הכשרת נערים מהשכבה הבוגרת  *

כמד"צים. החל משנה הבאה אנו משערים שיהיו יותר 

 דריכו. נערים שי

 מתקיימת תקשורת רציפה בין ההורים למדריכים.  *

משתדלים  -לגבי פני המועדונים והציוד שלהם  *

להוזיל עלויות דרך ציוד יד שניה. גם הנערים תורמים 

 למבצעי שדרוג המועדונים הבוגרים.

בשנים האחרונות היה גידול משמעותי במגוון החוגים  *

מועדונים. השנה אשר תפס זמן משעות הפעילות של ה

 כבר מתקיים סנכרון בין הפעילויות.

המועדונים שנכנסו במקום הכיתות שהיו מעגנים  *

)הישנה(, היו זקוקים לשיפוץ, מצב המבנים היה רע 

 מאד. היה גם צורך ברכישת ציוד מלא.

אנחנו רואים בעבודה ערך  -בנוגע לעבודת ילדים  *

חשוב, עובדים על פתרונות לאיסור העבודה מתחת גיל 

, ולקראת סוף הרבעון הראשון נביא המלצות לדיון 00

 ואישור.

יש בעיה במימון פולין ונסיעת סיום יב' )"ההפלגה"(,  *

 עובדים על פתרון.

במשרה  מתקיים מאמץ לבנות צוותים של שני אנשים *

מלאה ושניים בחצי משרה, על מנת למנוע "בזבוז" 

בשעות. זה לא פשוט למצוא אנשים שמוכנים לעבוד 

חצאי משרה. מנגד גם הענפים לא מוכנים להעסיק את 

 

 81.88.81מתאריך    6נהלה חברתית מס' ה

 

 

8 



 

                        

מי שעובד חלקית. חשוב לנו לא לוותר על איכות 

המדריכים. במועדוני הנעורים עובדים בתקן פחות 

 מהמאושר.

יתופי פעולה יפים עם הימיה ויש מתקיימים ש –ימיה * 

 חשיבה על הרחבתם

כבר קיים שינוי וממשיכה להתקיים חשיבה –פינת חי  *

 על מקום התחום בחינוך.

 

 

 8102/81תוצאות קלפי 

 81-28088081בתאריכים: 
 

 אושר תקנון  מועצה כללית. . 0

 512בעד: 

 52נגד: 
 

 אושר תקנון הנהלת מש"א.. 5

 582בעד: 

 25נגד: 
 

 להחלפת ריקי גת כעורכת עלון, נבחרה: . 5

 חנה יוזופוביץ 

 מקולות המצביעים(. 01%)קבלה מעל 

 

 התקבל מודל איזון פערי שיכון.. 2

 500בעד: 

 081נגד:  

הכללת או אי הכללת פרמטר נוסף לקביעת גובה א. 

 עלות דירתית במודל: התקבלה הצעת חברים.  

 070בעד הצעת הצוות:  

 085 בעד הצעת חברים: 
 

 144הצבעה אלקטרונית: 

 14הצבעה ידנית : 

 164סה"כ מצביעים:  
 

 ספרו:  מייק פלקס וסנדי הורביץ 
  

 מזכיר-, ירון אסף מייק פלקס מרכז ו. אסיפה  

 

 

 סדנת פרישה

 

בשנים האחרונות אנו מקיימים את הסדנא  "פרישה 

 בתבונה" שעוסקת בנושא הפרישה.

סדנאות הביעו חברים שהשתתפו במהלך השנים ב

 הנאה ולמידה . ,שביעות רצון גדולה

חברים רבים מימשו את זכותם לפרוש ופרשו ממעגל 

העבודה וחלק מהחברים עומדים בפני החלטה האם 

חלקם ממשיכים לעבוד . לפרוש או להמשיך לעבוד

במתכונת שהוסכמה בינם לבין מקומות העבודה שלהם 

חלטה זו לכל אותם חברים שנמצאים בצומת זו בה  –

 או אחרת, מיועדת הסדנא. 

מטרת הסדנה לאפשר למשתתפים להתמודד עם 

משמעות הפרישה במישורים האישיים, החברתיים 

והמשפחתיים, לייצר מחשבות חדשות באשר למושג 

העבודה והפנאי ולראות בתקופה זו מנוף למימוש עצמי 

 לבחירות משמעותיות.והזדמנות 

שעות ומיועדת  5.2מפגשים של  7-הסדנא תכלול כ

  5102להיפתח בתחילת פברואר 

כל מי שמעוניין להירשם או מתלבט מוזמן לפנות 

  .אלינו

 בזמן הקרוב ישלחו גם הזמנות אישיות לתאי הדואר.
 

 בברכה

 ר.ג.ש –גלי דיויס 

 מ.הדרכה מש"א –דורית גרה 

 

 

 

 רשות הגיל השלישי
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 פינת הרצו"ן:
 הצעות לדיון על חזרת בנים עוזבים

 

 יעל אזולאי ואביטל לין
 

הנהלת רצו"ן עסקה בתקופה האחרונה בנושא של 

חזרת בנים עוזבים. נושא זה מורכב מבחינה חברתית 

 ואישית גם יחד.

עומדת בפנינו רשימה של בנים עוזבים שהגישו בקשה 

נו לחזור לקיבוץ והם ממתינים לתשובה. חלקם פ

וביקשו לחזור כבר לפני לא מעט שנים וחלקם פנו 

עם משפחות  04חרונה. רוב הפונים הם מעל גיל לא

 משפחות.  51 -וילדים, החיים בארץ ובחו"ל. סה"כ כ

אין במעגן מיכאל החלטה המגבילה את גיל הפונים 

ולמעשה כל בן קיבוץ בכל גיל יכול, נכון להיום, לפנות 

רה מסיבות שונות, בעיקר ולבקש לחזור. הרשימה נוצ

 מחסור בדיור.

לפי החלטות מעגן מיכאל ועדת שיכון אמורה להקצות 

דירה אחת לקליטת בנים חוזרים  לפחותמדי שנה 

מעזיבה. בשנים האחרונות קלטנו בין משפחה אחת 

 לשתיים כל שנה. 

בהנהלת רצו"ן יש מדיניות של מתן קדימות לקליטה 

בנים החיים בקיבוץ( ל"בן ממשיך" )בן שלהוריו אין 

כקריטריון עיקרי בהחלטה מי יתחיל קליטה ויקבל את 

הדירה שתוקצה לצורך כך. בנוסף הוקצו דירות 

לקליטת בנים החוזרים עקב מצבים אישיים מורכבים 

 זאת על פי החלטות מזכירות ואסיפה.

כתוצאה ממצב זה, נשארת רשימת הבנים הממתינים 

י ואם בכלל יוכלו לתשובה ללא מענה, ואין צפי מת

לחזור לקיבוץ ולהתחיל קליטה. הנהלת רצו"ן מבקשת 

לנסות להתמודד עם המצב הנתון, שלדעתנו אינו טוב 

 וצריך להיפתר. אנו מביאים שתי הצעות לדיון ציבורי.

 

: התמודדות עם הרשימה הקיימת ועם 1הצעה מס. 

 פניות חדשות

הנהלת רצו"ן תדון ותקבע קריטריונים שיאפשרו  .א

 צירת תור ברשימה הקיימת.י

יתקיים דיון בהנהלת רצו"ן לגבי כל מי שפנה  .ב

)לאחר בירור רצונם ומצבם של הבנים( ויקבע תור 

תאושר  04לקליטה. בכל מקרה קליטת בנים עד גיל 

 באסיפה. 04בהנהלת רצו"ן ומעל גיל 

מוצעות שתי  –קביעת קדימות לבנים ממשיכים  .ג

 אופציות:

i) דימות בתור. בנים תינתן לבנים ממשיכים ק

שאינם ממשיכים יוכלו להתקבל רק כאשר כל 

 הבנים הממשיכים ייקלטו.

ii)  מתוך הרשימה הקיימת של פניות הבנים

העוזבים יורכבו שני תורים נפרדים:  בנים 

ממשיכים ושאר הפונים כאשר הקצאת דירות 

)על כל שני בנים ממשיכים  1:5תהיה ביחס של 

 ממשיך(.שחוזרים יתקבל בן אחד שאינו 

במקרים מיוחדים בלבד  - 04פניות חדשות מעל גיל  .ד

)כמו בן ממשיך, מצב אישי מורכב( ובאישור 

 האסיפה.

ידונו בהנהלת רצו"ן  04פניות חדשות מתחת לגיל  .ה

ויצורפו לתור הקיים, הנהלת רצו"ן רשאית להפעיל 

 שיקול הדעת לגבי מיקומם בתור.

 

זרה : התנהלות חדשה מול פניות לח2הצעה מס. 

 לקיבוץ: 

ביטול הרשימה הקיימת. בנים עוזבים יוכלו לפנות 

 בבקשה לחזור לקיבוץ על פי העקרונות הבאים :

במקרים מיוחדים  - 04פניה של בן מעל גיל  (א

בלבד )כמו בן ממשיך, מצב אישי מורכב( 

 ובאישור האסיפה.

תדון בהנהלת   - 04פניה של בן מתחת לגיל  (ב

ריטריונים רצו"ן על פי שיקול הדעת והק

 שיקבעו. והפניה תצטרף לתור.

 04בנים שפנו לקליטה בהיותם מתחת לגיל  (ג

מוצעות  – 04ולא קיבלו מענה עד הגיעם לגיל 

 שתי אופציות:

i)  יישארו בתור עד שתתפנה דירה, ללא צורך

 באישור אסיפה בעת קבלתם.

ii)  ויוכלו להתקבל רק  04יצאו מהתור בגיל

 כמקרה מיוחד באישור אסיפה.

)ראה  1450ת בנים שעזבו אחרי אפריל חזר (ד

 מוצעות שתי אופציות: –הערה בסוף( 
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i)  פניות של בנים שעזבו אחרי החלטת האסיפה

יענו תוך שנתיים, גם אם יש קודמים  1450באפריל 

 .1450להם בתור של בנים שעזבו לפני אפריל 

ii)  פניות של בנים שעזבו אחרי החלטת האסיפה

ם, גם אם פירוש הדבר ישולבו בתור הקיי 1450באפריל 

 שיהיה עליהם לחכות מעבר לשנתיים.

 

 הערה: 

התקבלה החלטת אסיפה על חזרת בנים  1450באפריל 

 עוזבים כדלקמן:

. הפניה 04ניתן לבקש לחזור מעזיבה עד גיל  .5

תאושר בהנהלת רצו"ן. הפונים יקבלו דיור תוך 

מקסימום שנתיים מתאריך אישור פניתם ויוכלו 

 להתחיל קליטה.

מלבד מקרים מיוחדים  04אין קליטה מעל גיל  .1

 באישור האסיפה.

 

 
 

 הודעה מהבניין
 

 יואב ביטון סיים עבודתו כמנהל אחזקת דירות בקיבוץ.

מבקשים להעביר את כל בקשות תיקוני הבניה השונים 

 (.homehelp@mmm.org.ilלנטלי במרכז השירות )

במקרים דחופים )פיצוץ מים או סתימה רצינית  רק

 בתוך הדירה( יש להתקשר לדורית רם במשרד הבניין.

 כאשר יגיע מחליף ליואב נפרסם פרטים ומס' טלפון.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממחסן הבגדים

 

אחרי שנות הפסקה ארוכות הגיע הזמן לשמוע קצת 

 ממחסן הבגדים:

תקלות פה עוברת דרכנו ולעיתים קורות רבה כביסה 

 ושם )מעבר להעלמויות המסתוריות של חלק מהבגדים(

אנחנו לא מתוקצבים כדי לתת החזרים ולכן זהו סיכון 

קטן שיש לקחת כשזורקים לכביסה כללית והמונית 

 שכזו.

טים כתוב כביסה ביד או יש לשים לב שעל רבים מהפרי

 לרוב הכביסה אצלנו עוברת בהצלחה אבל .ייבוש בצל

עליכם במקרה של נזק לפריט שכזה.  האחריות היא

בכל אופן שווה תמיד לבדוק את הסימונים שיהיו 

 חזקים וברורים!

 .דבר נוסף, התחדשנו לאחרונה בתאי בגדים נוספים

ניתן  הורי כיתת חוף היקרים, אם ילדכם זקוק לתא

 לפנות אלי.
 

 .רק בשמחות ובגשמי ברכה,

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ועדת מינוייםמ
 

 ן."מחפשת נציג ציבור לרצוועדת מינויים 

 .04עדיפות לגבר עד גיל 

 ניתן לפנות ישירות אל אלמוג אלוני או ריקי נשרי 

 . minuim@mmm.org.ilאו במייל 

 

 אלמוג וריקי

 ההדס קרקובסק
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 "שאל אותי שלוש"

 במרפאת מעגן מיכאל
 

לכל אדם רשות וזכות לקבלת מידע בריאותי שיאפשר 

לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו, כולל אלו הקשורות 

   לשימוש במערכת הבריאות.

מחקרים מראים שמידע בריאותי שנוצר ע"י מערכת 

הבריאות, אינו מובן למטופלים רבים, כמן כן לא פעם 

בן באופן חלקי או שנשכח זמן קצר מידע שנמסר הו

 לאחר סיום המפגש.

לכן חשוב כל כך להיות שותף פעיל לשם טיפול מוצלח 

 ויעיל.

 -" 3"כללית" מיסדה תכנית המכונה "שאל אותי  - ה

שאלות מרכזיות,  3המעודדת את המטופלים לשאול 

 בכל מגע עם הצוות הרפואי.

גם אנו במרפאה מעוניינים לשפר את התקשורת 

והמובנות שלנו ומצאנו שהתכנית יכולה לשרת גם את 

מרפאתנו. המלצתנו ברוח התוכנית שבכל מפגש עם 

הרופא, האחיות 

או צוות המשרד  

 3תשאלו את 

השאלות 

  :הבאות

. מה הבעיה 1

 הרפואית שלי?

. מה עלי 2

לעשות כדי 

 לטפל בבעיה?

. למה חשוב 3

 שאעשה את זה?
 

ע לכם להבין היטב קבלת מידע ותשובות ברורות תסיי

את ההמלצות, אפשרויות הטיפול, יתרונותיהן 

 וכך לקבל טיפול יעיל. –וחסרונותיהן 

 

 הסברים נוספים בסרטונים הבאים:
 

https://m.youtube.com/watch?v=7bXvBAQgrEQ 
 

https://m.youtube.com/watch?v=c8mEKxrLm9s 
 

https://m.youtube.com/watch?v=EJAooTHOiRE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ux9SkZNmR

7I 

 

 כמו כן:

נפתחת בקיבוץ סדנא לגמילה מעישון: בתאריך 

 ...:0בימי שישי בשעה  12.12.2.11

 8. הסדנא תמשך ..20ניתן להירשם במרפאה או ב*

שבועות, כל מפגש כשעתיים, ללא עלות כספית, 

   מותנה במספר נרשמים. 
 

 באיחולי בריאות טובה,

 דר' יואב וצוות המרפאה
 

 

 

 

 דרוש/ה מנהל/ת לענף ההלבשה

 אחריות כוללת וניהול כלל ענף ההלבשה.
 

לחלק  ,בשנים האחרונות יםהמחסן והמכבסה משמש

ונות להיקלט מסיבות ש מהעובדים שמתקשים

לצד  ."משלבמעין "מפעל   במקומות עבודה אחרים,

רבים הזקוקים  העובדים הקבועים נמצאים גם

טיפולית במאמץ שלהם להשתלב  –לתשומת לב ניהולית

בתחום התעסוקתי. בשל כך, על המנהל/ת הבאה להיות 

 בעל/ת כישורים מהתחום הטיפולי שיקומי לצד

הכישורים הניהוליים הנדרשים, כדי להמשיך תהליך 

מיצוב ענף ההלבשה כענף עם גוון שיקומי, וקיום 

 השילוב התעסוקתי באופן המקצועי ביותר שניתן. 
 

 דרישות התפקיד:

 ניסיון ניהולי

 ידע ו/או ניסיון בתחום הטיפולי או השיקומי

 יכולת ניהול צוות עובדים מגוון

 תמאור פנים ותודעת שירו
 

 משרה מלאה .
 

 

 למיכל במש"אכל המעוניין/ת מוזמן/ת לפנות 

 .hrmm@mmm.org.il או במייל  52-3231800. 
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 שינוים בספריית ילדים

 
אחרי קרוב לשני עשורי פעילות בספריית ילדים, יוצאת 

נגה כץ לפנסיה. אין ספק שזה אובדן לעולמם של 

קוראים צעירים. נגה הקריאה סיפורים לילדים רבים. 

נגה בחרה ספרים בקפדנות ובאופן אישי במשך שנים. 

נגה שמרה על הספרייה כדי שתהיה מקום בטוח ונעים 

קוראים צעירים והוריהם. אמנם העולם האמנותי ל

בקיבוץ ירוויח מהצטרפותה המלאה, אבל הספרייה 

תהיה קצת יתומה בינתיים. אנחנו, בשם הקוראים 

הצעירים, שרבים מהם היום כבר לא כל כך צעירים, 

והוריהם מודים לך על הנאמנות, הסיוע השקט והנדיב 

 רכך.ועל ההתמדה. בהצלחה בכל מעשיך בהמשך ד
 

בעקבות יציאתה של נגה, לא נקיים פעילות לשבועיים 

הקרובים. בכוונת אשכול החינוך לפתוח את הספרייה 

הספרייה  03:61 – 03:61מחדש כנראה בימי ב' + ד' מ 

תחזור לפעילות החל מעוד שבועיים, כלומר בשבוע 

 השני של דצמבר. נפרסם הודעה מדויקת.
 

ייה ובבחירת אדם בהמשך השנה נעסוק בפעילות הספר

 חדש להיות אחראי על התחום.
 

 מנהל אשכול החינוך - מיכה באלף

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ...""כל אחד רוצה להיות זמר  

 ול קבואו ללמוד פיתוח  

 !צועיתקבאווירה נעימה ומ  

אית ויוצרת קפרידמן, זמרת, מוזי-אני מיטל לאמור

פעילה הלומדת ב"רימון" ומשתלמת בהוראת פיתוח 

ה, התמיכה והיציבה, קיחד נשפר את הטכני ל.וקה

ציה )הגייה נכונה(, קת הצליל, דיקנעבוד על הפ

סט, הופעה בימתית ופיתוח קאינטרפרטציה והגשת ט

ול, נרחיב את קשמיעה. נלמד לשמור על בריאות ה

  לי שלנו.קהמנעד וגם את הרפרטואר המוזי

בשיעורים ניתן להתכונן לאודישנים ולבחינות מגמה, 

את  קלטות, או פשוט לחזקראת הופעות והקעבוד לל

 ה.קול ואת הביטחון העצמי תוך הנאה מהמוזיקה

, מחזות זמר, ג'אז ואלתור, קעבודה על שירי פופ, רו *

 ה עכשווית.קות ישראליות ומוזיקלאסיק

 חינםשיעור ניסיון ראשון  *
 

 פרידמן-מיטל לאמור

                                           050-1322828 

      meytal.lamour@gmail.com     
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 ופספורטים כמובן! הדפסת תמונות איכות במהירות

 ת באיכות מעולה על נייר איכותי כאן בקיבוץ.תמונוף השנה, אני מזכיר שניתן להדפיס לקראת סו

 ס"מ(. 01/01ואדפיס אותה בגודל שתבחרו )עד גודל במייל כל שצריך לעשות הוא לשלוח לי תמונה טובה 
 

 אפשר להדפיס גם תמונות שצולמו בטלפון!
 

 יה.מוקצף( ומוכנה לתל PVCמודבקת על קאפה )לוח סגרות בעצמכם או לקבל את התמונה ניתן לקנות מ

 לפספורט ולהדפיס דרכי תמונות רגילות.אצלי בהזדמנות זו, אני מזכיר שניתן להצטלם 
 

 והדפסתי אלפי תמונות בגדלים שונים ולרוב חברי משק לפספורט  011ילמתי מעל מאז השקת השירות צ

  הדאר. שעות החבר קיבל את מבוקשו בתא 01-תוך פחות מ

 נסו ותהנו!
 

 0531528222 -חגי נתיב 

hagainativ@gmail.com 
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 הפסנתר במועדון האסם

 עדכון חשוב לכלל הציבור, גם למי שלא מנגן!

 

לקחתי על עצמי להיות אחראית על הפסנתר במועדון 

האסם, במטרה לנסות ולשפר את מצבו שהולך 

ומדרדר עם השנים. מעתה הפסנתר יהיה נעול. מי 

שמעוניין לעשות בו שימוש מוזמן לפנות אלי מבעוד 

  nathalie.goldberg@gmail.comמועד לאימייל 

כמו כן, אני מבקשת מאוד מכל משתמשי מועדון 

האסם להקפיד על כמה כללים לגבי הפסנתר: 

מיקומו הקבוע של הפסנתר הוא בצידה המערבי של 

הבמה. אין להזיז אותו ממקומו ואין בשום פנים 

מהבמה! כל תזוזה של הפסנתר ואופן להוריד אותו 

משפיעה על הכיוון שלו וגורמת לו לנזק מיותר, וכן 

דורשת השקעה כספית בלתי מבוטלת על כיוון נוסף. 

כרגע הגלגלים של הפסנתר לא תקינים והזזתו על 

הבמה גורמת לנזק לרגליים שלו וגם לבמה עצמה. 

בעתיד אני מקווה שתהייה אפשרות להזיזו ביתר 

רגע זה המצב ולכן חשוב להשאירו קלות, אך כ

  במקומו.

כמו כן, אין להתקרב לפסנתר עם שתייה ואוכל ואין 

  להניח עליו חפצים.
 

בכל שאלה או בקשה בעניין אתם מוזמנים לפנות 

  אלי.

בתקווה שהפסנתר יתאושש ויחזיק אצלנו עוד שנים 

מוזיקלית במעגן  -רבות, לטובת העשייה התרבותית 

  מיכאל.
 

  על שיתוף הפעולה,תודה 

 נתלי גולדברג

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 אירועי מטיילים במגפיים
 פסטיבל חורף בכרמל

 

, שמורות הטבע פסטיבל חורף ססגוני ביערות הכרמל

ואתרי התיירות. טיולים בין הטיפות, סיורי עששיות, 

הפנינג חגיגדא בעין הוד, הצגות סדנאות ומגוון אתרי 

". בואו להינות מיופיו של לינה בהנחות "חמות לחורף

הטבע המתעורר לחיים, מזרימת הנחלים בכרמל, 

  מניצני הפריחה החורפית ומניחוח האדמה והגשם. 

אתם תוכל לכתוב מוסרת לכם מעט מן הכתוב )ר.ג.( 

לכם את התוכנית כולה לחודש אלי לעלון ואני אשלח 

  .דצמבר

 טיול צפרות ומרק חם. – פארק הדיג

 ציפורים ודגים. -  במעגן מיכאל

 טיול עששיות, גבורות ואורות. – נמל קיסריה

 הפעלת חלוצים – החצר הישנה בעין שמר

 קטיף תותים. – רוח שתות בגן שמואל

 חגיגת אסיף הפקאן.– תבלין בגן בגן שומרון

 העקבות פח השמן האבוד. – ביקור ברמת הנדיב

 טיול ברכבת וקטיף קנה סוכר. – אמת התנינים

 טיול לקטנטנים. – ין הטיפותמטיילים ב

 :  עין הוד חגיגדא

 קרקס פלורנטין. 

 סדנת תיפוף אפריקאי  

 סדנת תכשיטים מנייר. 

 סביבון מערכת השמש. – טכנודע חדרה  

 .אירוח דרוזי אותנטי בעוספיה – עמים וטעמים
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 ממחסן האופניים

 
 

 מספר נקודות לפני שממשיכים...

ובעקבות  "החורף כבר כאן" כמו שאומרים,-

ההתפתחות הזאת אנו רוצים לחזור ולחדד מספר 

נקודות שיעזרו לכולנו לעבור בשלום את העונה 

 הגשומה:

 .סוע לאט יותר..נול קודם כל בבקשה להוריד הילוך,

 ב שאין שחיקה..יש לוודא תקינות הצמיגים ולשים ל

רצוי שיבצע  רגל,-מי שאופניו מצויידים בברקס בלמים:

וזאת בכדי למנוע  עצירה מבוקרת ולא פתאומית,

החלקה העלולה בהמשך להתברר כמכוערת ואף 

בדוק את תקינות הרפידות כמו כן יש ל. קטלנית..

מי שבליבו , ולוודא שהן במצב טוב יחסית באופניים

וק..( נס אלינו ולדרוש )ע"פ חמוזמן תמיד להיכ ספקות,

 בדיקת בלמים בחינם!!כן כן.

בעניין אחר לגמרי..לאחר מבחני קבלה  מעניין לעניין,-

אינטנסיבים וטובעניים הצטרף לצוות המוביל סתיו 

הוא גם מוכשר מאד  שבנוסף להיותו גבר נאה, כנעני,

בענייני  אגב,  ומצוייד בידע רב ומגוון)שחלקו

 .אופניים..(

נתקדם ונתחדש בדגמים  עם תחילת השנה,מיד -

עד שזה יקרה אנו עדיין מחזיקים  חדשים של אופניים.

ובנוסף ניתן להתרשם  בכל הדגמים המוכרים והטובים,

תלת אופן וגם  מדגם יחיד אך מובחר של אופני חשמל,

 .אופני יד שניה..

כמעט בכל יום  ההנהלה והצוות נמצאים כאן בשבילכם,

אך תמיד  כמעט תמיד עם חיוך,, עט בכל מצבוכמ

ומשתדלים להיות קשובים  מחוייבים לאיכות השירות,

 לרצונות שלכם ולרחשי ליבכם!!

  .אפשר להמשיך.. זהו,

 

 

 

 

 

 

 
 

 ממטבחה של העורכת
האמת היא שרציתי לכתוב מתכון אחר אך משום מה 

אינני זוכרת היכן הוא רשום ולא פלא הדבר שהרי כמו 

המון מחברות מתכונים וגם ספרי יש לי לרבות מאתנו 

בישול למכביר)ויסלחו לי הגברים שזה רשום בלשון 

 (.לא טעותנקבה... זו 

, ספר בסיסי בישולהלפיכך הורדתי מהמדף את הספר 

במיוחד  , טובניםבכל מטבח, קל מהיר וחומרים זמי

 ו צעדיהן.  לצעירות שזה עתה החלו

ספר ואף מעבירה את המתכון הראשון שגיליתי ב

 העברתי לחברותי:
 

 תירס פשטידת 

 : או פטריות או שתי כרשות) תוספת שלי(

 דקות 5הכנה 

 חומרים:

 גר'(573קופסה תירס מסונן )  1

 כוס חלב  1

 ביצים טרופות  5

 כפות שמן 5

 כפות קמח תופח 5

 במקום( –כף מרק פטריות  1מלח ופלפל )אני מוסיפה 

 גר' גבינה צהובה מגוררת 131 *

 ס"מ משומנת 62תבנית בקוטר * 

 

 :הכנה

 מעלות 181. מחממים תנור לחום של 1

 

 1/6מערבבים בקערה את כל החומרים, אני מוסיפה גם 

חב' קוטג', לא חובה, ומשטחים בתבנית ואופים בחום 

 דקות או עד שהפשטידה תזהיב. 01 –בנוני כ 

 כרמל ניר
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 שוקי )יהושע( בציר

 11662..101 א' כסלו תשס"ד

 

 אריה ולדנברג

 11662..101 ב' כסלו תשס"ט

 

 אברהם ברקוביץ' )אביו של  דב ז"ל (

 1.000..01. ג' כסלו תשכ"ז

 

 צבי צימט )אביה של ציפ שומרון(

 1.011..21. ג' כסלו תשל"ח

 

 שוקי לרך

 11666..261 ג' כסלו תשס"א

 

 שמאי שגיא

 .1.00..1.. נ"בד' כסלו תש

 

 צפורה  נצר

 1.008..21 ה' כסלו תשנ"ה

 

 צילה ססלוב )אמּה של אסתר דשא ז"ל( 

 .1.01..181 ו' כסלו תשל"ב

 

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

 1.021..121 ז' כסלו תשמ"ח

 

 נעכה פסחוביץ )אמו של פסח ז"ל(

 1.091..101 ח' כסלו תשי"ח

 

 לוי כהן

 .1166..121 ח' כסלו תשס"ב

 

 יעקב סימון )אביה של שוש טלמון ז"ל(

 1.019..21. ט' כסלו תשל"ו

 

 

 צפורה לחמן )אמּה של בינה כרמי(

 1.000..1.1 י' כסלו תשנ"ז

 

 

 

 
 

 שולמית פלגי )אמּה של מקסימה שפיצר ז"ל(

 1.002..261 י"א כסלו תשנ"ט

 

 פומל )יוסף( יעקב

 116.2..81. י"א בכסלו תשע"ד

 

 רבקה שכטר )אמּה של יפה שפירא(

 1.026..161 י"ב כסלו תשמ"א

 

 דוד מנזור )אביה של רחל אהרוני ז"ל(

 1.008..181 י"ז כסלו תשכ"ה

 

 אלקנה ניסקה )אביה של רחלה רז(

 1.029..261 י"ז בכסלו תשמ"ו

 

 מוקל'ה -משה( אוריול 

 91.111666. י"ח כסלו תשס"א

 

 שולמית )מיקה( פלד

 01.111660 זי"ח כסלו תשס"

 

 נעה רגב

 11661..261 כ' כסלו תשס"ח

 

 מרים )מוקה( דרור

 691.111661 כ"ה כסלו תשס"ח

 

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

 161.11.028 כ"ו כסלו תשמ"ה

 

 אהרון פלד

 01.11.002 כ"ו כסלו תשנ"ד

 

 שמואל כרמל

 191.11.020 כ"ז כסלו תש"ן

 

 

 דב ברקוביץ'

 1.1116.1.. ע"גכ"ז כסלו תש

 

 נר זיכרון חודש כסלו

.0 



 

                        

 

 

 דצמבר לוהט בפאב:

 המטורף הדבר את לכם להציג גאה הסוניה צוות ✿

 !הבא

 !מוזלים ייסרים'צ ✿

 !מהתנור חמה ופיצה מהחבית קרות בירות ✿

 :( בפנים ומפנקת חמה אוירה ✿

 :הענק הסטנדאפיסט של סטנדאפ מופע ✿

 21.6 ש"במוצ !!צברי רועי
 

 00:22 -תחילת הופעה...02:22: דלתות פתיחת

ש"ח מחיר  02ש"ח לחברי הקיבוץ //  02רטיסים: כ

 רגיל

לא תינתן כניסה גם בליווי הורים  )!( +1.כניסה לגילאי 

 בשל תוכן המופע.
 

או שלחו מייל  20-4200006 -לכרטיסים חייגו 

pub@mmm.org.il 

 

*כדאי להזמין כרטיסים מוקדם! מספר המקומות 

 מוגבל.

 

 

 

 

 

     

 סרט סוף השבוע

 1..16..621מוצ"ש 
 

.2:.1 ;6.:.1 
 

 ז'רום אנריקובמאי: 
 

   – "החגיגה של פולט

פולט גרה לבד בפרוייקט בתי פרברים בפריז. הפנסיה 

עתידה לא נראה מזהיר עד שיום ושלה לא מספיקה לה, 

 –אחד נופלת לחיקה, תרתי משמע, חבילה של סמים 

 והכול משתנה.

ולט" היא קומדיה מצחיקה להפליא, "החגיגה של פ

מתוקה, אנושית וכלל לא מתאמצת. גדולתה בכך שהיא 

מצליחה להצחיק, אך גם מעלה סוגיות חברתיות 

ואנושיות אמיתיות וכואבות ומטפלת בהם באופן 

אינטיליגנטי. גם צוות השחקנים, ובראשם ברנדט 

לפונט, המגלמת את פולט, מפגינים יכולת משחק 

 הרגיל.יוצאת מגדר 
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 "וכשהלב מן השירה מתמלא..."

 מופע משיריה של נעמי שמר לציון עשור למותה

 באולם הקולנוע. 80.11 -ו  03.91בנובמבר בשעות  82-יום שישי ה

 מוזמנים ילדים בגיל ביה"ס בליווי הוריהם 03.91למופע של 

 מוזמנים חברי הקיבוץ 80.11למופע של 

 

 

 

 

 

 

 

 צביקה פוגל – ניהול מוזיקלי, עיבודים ופסנתר

 נתלי ושאול גולדברג הפקה:

 אליוט מוסקו וצוות ההגברה של מעגן מיכאל הגברה ותאורה:

 חצוצרה, –טובה, עמרי פלד  –קלרנית, אביעד מזרחי  -קרן גולדברג  נגנים:

 גיטרה. –גיטרה, אלי שרפשטיין  –חליל, יריב שרון  –שחר דבורי  

לינדר, מיתר ענבר, נועה צור, חנה יוזפוביץ', טל שחר, אלי שרפשטיין, אביעד  אורן לינדר, עמרי לינדר, עוזיא זמרים:

 שרפשטיין, עמיחי שרפשטיין, 

 יב'(. -ו'( ונונה )כיתות ז'-ג'(, נונה קטנה )כיתות ד'-: נוניטה )כיתות א'מקהלות נונה בניצוח נתלי גולדברג

 מפתחת קול: אוטה דגן.

: פגישה לאין קץ, שיירת הרוכבים, בשדה תלתן, הדואר בא היום, הפסנתר, אחינו הקטן, חליל מקנה סוף, השירים

לילה בחוף אכזיב, אני גיטרה, מטרייה בשניים, האזינה אלוהים תפילתי, ליל אמש, אהבת פועלי בניין, ירושלים של 

 זהב.

  

 

 
 
 
 
 
 
  
   01** פאב סוניה וסרט השבוע בעמוד  
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