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בות, ראיונות תקיבלתי אין ספור רעיונות לגבי כ השבוע

 ופרסומים.

אני מבטיחה שאשתדל להגיע לכל הנושאים ולהשביע 

 את רצונם של כל המבקשים.

אם לא פורסם דבר מה, או נושא אחר לא קיבל יחס, 

אין זה אומר שלא אתייחס. אולי ייקח לי קצת זמן, 

 בסוף אגיע להכל!

 

 ניל שטוץ, היא פרי ידיו של עתמונת השער השבו

 המוכשר, בנם של גיתית ואוליבר שטוץ.

 כל הכבוד על הכישרון הרב ועל הרצון לשתף את כולנו!

 

נכנסה בהתרגשות למשרדי ברוריה גלפז: "ראי  ,השבוע

 מה כתבו על נכדיי בעיתון חוף הכרמל!".

ובאמת כמה מרגש, בעיתון חוף הכרמל הופיע ידיעה על 

ם מבית הספר המשותף "חוף הכרמל", שני תלמידי

בלימודים שזכו לקבל מלגות הצטיינות על הצטיינותם 

 .אסיה וים פרגבמסגרת "אקדמיה בתיכון": 

הינה תוכנית ארצית, בה יכולים  ""אקדמיה בתיכון

תלמידי תיכון מצטיינים לקחת קורסים אקדמיים 

באוניברסיטה הפתוחה ולאחר מכן להמירם להיבחנות 

 בגרות.בבחינות 

כמו כן קורסים אלו מזכים אותם בנקודות זכות בדרך 

 לתואר ראשון.

מה שלא ציינו בעיתון חוף הכרמל, הוא כמה מיוחד 

הדבר, שלא רק ששניהם מקיבוצנו, ישנה העובדה 

 המרגשת והמיוחדת שהם אחים תאומים!

 יישר כח ובהצלחה!

 

, התקיימה התערוכה השנתית של הועד בשבוע שעבר

 למלחמה באיידס, בבניין הנהלת בנק הפועלים.

 בתערוכה זו הציג עמיחי שרפשטיין שלוש עבודות,

 ₪. 21,000שנמכרו בסכום כולל של 

 

 

 

 

 

 

 

מליון  2,700,000סה"כ העבודות שנמכרו השנה, היה 

 ש"ח  יותר מבשנה שעברה.

 !גאווה אמיתית! כל הכבוד לעמיחי

 

לפי מזג האוויר בחוץ ברגעים אלו, צפוי לנו סוף שבוע 

 נעים ביותר! תהנו!

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'.

 

 

 

 

 

 

 מסיים התנתקות קצרה ומתגייס לצה"ל. ליאור נוימן

 מסיים התנתקות קצרה ומתגייס לצה"ל. איתמר דרור

חזר משנת שרות ויעבוד בקיבוץ עד גיוסו  דני יאיר

 לצה"ל.

 יוצא להתנתקות. ייותם ינא

 מתחילים קליטה. יאיר ומיה הררי

, בן זוגה של הילה אדר דבס, מתחיל טרום עדי דבס

 קליטה.

, בן זוגה של עדנה פרידמן, מתחיל טרום אלי קישקה

 קליטה.

נטע רגובסקי מתגייסת לצבא ומתחילה את שהותה 

 עמנו כחיילת קשורה. משפחה מאמצת נועה שפיצר.

 !מאחלים בהצלחה לכולם
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                                  אורלי רם  יו"ר הישיבה:

 אפרת אראל קול: והפרוט

 

 :סדר היום

על  )רשות צעירים ונקלטים( אישור הצעת רצו"ן. 1

 .קליטת בנים חוזרים מעזיבה

 .המשך דיון בנושא תורנויות בסוף השבוע. 2

 

 דיון: 

 בהאישור הצעת רצו"ן על קליטת בנים חוזרים מעזי. 1

לדיון מהחודש שעבר, כאשר  הדיון מתקיים כהמשך

המטרה היא לאשר את הנוהל כפי שהוצע ע"י רצו"ן, 

ויובא להצבעה באסיפה. ההצעות הללו מתייחסות 

ומבקשים, או יבקשו  2014לבנים שעזבו לפני אפריל 

בעתיד, להיקלט בקיבוץ )נזכיר שאסיפת הקיבוץ קיבלה 

 רי תאריך זה(.החלטות הנוגעות לבנים שעזבו אח

בדיון עלו דעות ואמירות שונות לגבי הסעיפים, כאשר 

השאלה העיקרית היתה האם נכון לבטל את הרשימה 

שיש או  40פונים לקליטה מעל גיל ההקיימת של 

לאישור האסיפה. נאמר כי לא כולם בהכרח  להביאם

עומדים בתנאי הסף לקליטה וכן הובע החשש מפני מצב 

 סיפה.בו חלקם לא יעברו א

 

 להלן ההצעה שתובא להצבעה באסיפה:

 

( 2014קליטת בנים שעזבו את הקיבוץ )לפני אפריל 

 ומבקשים להיקלט בקיבוץ

ן "רצו  פנייה לרצו"ן ואישור הנהלת - 40בן עד גיל  .1

במידת  .לפי מצאי הדירות ועמידה בתנאי סף לקליטה.

 הצורך יקבע תור על פי קריטריונים לקליטה.

מקרים במלבד  40אין קליטה מעל גיל  – 40בן מעל גיל 

חברתית ובאישור  מיוחדים. פניה לצוות פרט / הנהלה

 אסיפה,  ללא תור. מותנה בתנאי סף לקליטה.

ולא נמצא לו פתרון  40מי שפנה לקליטה לפני גיל . 2

 : 40דיור עד הגיעו לגיל 

 

 

 

 

שאר בתור עד שתתפנה דירה, ללא צורך באישור יא. 

 להתחיל קליטה.      אסיפה כדי

 או:

בי פניה לקליטה יצא מהתור ותחול עליו ההחלטה לגב. 

     .40מעל גיל 
                

של הבנים  התייחסות לרשימת ההמתנה הקיימת

 ( שפנו בעבר:40)מעל גיל 

ביטול הרשימה הקיימת )הבנים שנמצאים ברשימה . 3

ם , כלומר מקרי1יוכלו לפנות על פי עקרונות הצעה 

 מיוחדים בלבד(                       

 או:                      

קבע תור, על פי קריטריונים יוי תישארהרשימה . 4

לקליטה ועמידה בתנאי סף לקליטה.  השמות יובאו 

      .לאישור האסיפה
      

הנהלת רצו"ן  –יתקבל  4במידה וסעיף . הערה:  5

טת הבנים תביא לאישור את המתווה הנכון לקלי

 והבאת השמות לאסיפה.

 

 המשך דיון בנושא  תורנויות בסופ"ש. 2

)סדרן  אבן טוב מחלקת משאבי אנוש יחד עם אמיר

)מנהלת ענף המזון( בחנו את  שוויקי שבתות( ומאיה

הורדת  בעקבותווצר יבכח אדם שעתיד לההחוסר 

 הנערים מהתורנויות בחודש מרץ. 

ם מבחינת אופציה אחת היא השארת המצב הקיי

השירות והארוחות בחדר אוכל, כאשר החישוב הוא 

תורנויות בשנה. מצב זה יצריך את  4שכל חבר יעשה 

ענף המזון להעסיק שכיר אחד נוסף לענף על מנת 

יקחו חלק בתורנויות. לשינוי זה עלות ישהשכירים 

 נוספים בשנה.₪ אלף  100-כמוערכת בה

אופציה שנייה היא שינוי באחת הארוחות )הורדת 

הלחם המטוגן בשבת בבוקר או/ו מכירת אוכל בלבד 

 בלי להישאר לשבת(. -בצהרי שבת

 :הדיון

ישנם חובה לא השתנתה.  הן ההחלטה שהתורנויות *

לא לעשות תורנויות שמעדיפים היותר חברים כיום 

 17.02.15    תאריךמ 4-2015מס'   ישיבת הנהלה חברתית

2 



 

                        

ם כאשר מרבית ,לעשות יותר חברים המעונייניםמאשר 

 לא לעבוד בח"א.שמעדיפים 

נאמר שיש כאן מסר בעייתי כשנענים למי שלא  *

מעוניין לעבוד. ישנם  חברים שעובדים בתאגידים 

ובין אם רוצים בין השונים ומחוייבים לעבוד בשבתות. 

 לא. אם

עלתה הצעה לשלב בעבודת השבת בחדר האוכל  *

במב"חים ואולפניסטים שני הנושאים נמצאים כעת 

 ה.בבדיק

 600-. בצהריים יש כבשבת חדר האוכל מאוד פעיל *

העברות קופה וחבל לקבל החלטה לסגור את חדר 

האוכל. הורדת טיגון הלחם תאפשר הורדת מספר 

 עובדים במשמרת הבוקר.

 :סוכם

לאסיפה יובאו שתי אפשרויות. ההנהלה החברתית 

 ממליצה לאסיפה לבחור באלטרנטיבה השנייה:

. יתן בחד"א בשבת ללא שינוינהשארת השירות ה. 1

תורנויות בשנה לכל חבר וכן  4-5לדבר משמעות של  

 בענף המזון. (לפחות)העסקת שכיר אחד נוסף 

 צמצום השירות הניתן בחד"א בשבתות )לא בשישי(.. 2

לדוגמא ביטול לחם מטוגן בארוחת הבוקר, חלוקת 

הדבר יאפשר הורדת  .בארוחת צהריים בלבד מזון

 בשנה. 2-3ל חבר ל התורנויות לכ

 

 

 שעות פתיחה בענף המזון 

 סובב פורים

 ענף המזון -מאיה שוויקי 

 לא תתקיים ארוחת ערב. -יום חמישי  - 05.03

ברחבת  - 11:00בראנץ' עד השעה  -יום שישי  - 06.03

 חד"א או במועדון חברים )תלוי מזג אויר(.

 לא תתקיים ארוחת בוקר. -שבת בוקר  – 07.03

)ימי רביעי וחמישי( ארוחת  05.03 – 04.03 בתאריכים

 .15:00צהריים תוגש עד השעה 

 

 
 

 

  -פינת הרצו"ן
 לקראת שנת הלימודים תשע"ו

 בנים יקרים, 

 החלטתם לצאת ללימודים? מצויין!

אנו מזמינות אתכם לפגוש אותנו, לשמוע על המסלול 

ולקבל את כל המידע הנדרש לקראת צאתכם 

 ללימודים.

טופס התר הקיבוץ, תחת רצו"ן ומלאו את נא כנסו לא

 -בקשה ללימודי בנים

http://young.ravpage.co.il/Limuday_Banim 

 -בכל שאלה או התלבטות מוזמנים לפנות אלינו

young@mmm.org.il 

 ם!מאחלות לימודים פוריים ומענייני

 .לין ואביטל אזולאי יעל

 
 
 
 

 חילופי גברי בהנהלת הרתב"ש

מלי גובר מסיים את תפקידו ואוהד נ 1.3.15מתאריך 

 יצחק נכנס לתפקיד מנהל הרתב"ש.

 !תודה לנמלי ובהצלחה לאוהד

 

 

 איפה אתם
 ?6/3 -ב
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 הודעות, פרידות והתחדשות

 שירה אריאל

 לחברים שלום,

 הודעות:

חבר הבוחר להתקין מכונת כביסה  -. מכונות כביסה 1

פרטית בביתו חייב לדאוג לכך שהמים של המכונה ירדו 

לביוב ולא לגינה. אני מבקשת שכל בעלי המכונות 

הפרטיות שנושא פינוי המים לא מסודר אצלם, לפנות 

 ל בנושא.לכרמל ארם לטיפו

כותרת מלחיצה אבל בזמן האחרון התגלה  -. נחשים 2

נחש במרפסת של דירת אחד החברים. אומנם חורף 

והנחשים פחות פעילים אבל הם עדיין מחפשים מקום 

נעים לישון. כל הערמות במרפסות הם מקום נפלא 

 עבורם, אנא שימרו על מחסנים ומרפסות נקיות.

א יודעת כמה. פחי זו הודעה מספר, ל -. פחי גזם 3

הגזם נועדו לגזם בלבד. קרטונים ומוצרי חשמל ניתן 

להניח ליד הפחים וחמודי החצרן יפנה, נא לא לזרוק 

אותם לפחי הגזם. מעגן מיכאל כבר נקנסה עבור 

 שימוש לא ראוי בפחים, אני מבקשת להקפיד בנושא.

מחודש מרץ אנו יוצאים לניסיון של  -. הסעות לרכבת 4

ממעגן מיכאל לרכבת ביום שישי בשעה  הוצאת רכב

 . רשות הרכב לוקחת אחריות על הנושא. 9:00

כמו כן, לאחר דיון בהנהלה החברתית בנושא ההסעות, 

הוחלט שכל תושבי מעגן מיכאל זכאים לעלות על 

ההסעה )אין עדיפות(, חשוב להדגיש שאנו מדברים רק 

על תושבי המקום, לא כולל אורחים ומזדמנים שנשמח 

להסיע על בסיס מקום פנוי בלבד. במקרה הצורך, ניסן 

 יעשה נסיעה כפולה להחזיר מהרכבת.
 

 פרידות והתחדשות:

)קרקובסקה(, סיימה את ניהול ענף ההלבשה.  הדס כהן

הדס אנו רוצים להודות לך על העבודה המסורה, היחס 

האנושי המדהים שאת יודעת לתת, מאור הפנים 

ו מאחלים לך הצלחה בכל והחיוביות האין סופית. אנ

 מה שתבחרי לעשות.

)לוי( המנהלת החדשה, אנו מאחלים הרבה  לגלי שוקרון

 הצלחה וסיפוק בעשייה.

סיימה לעבוד בניהול התפעול של ענף המזון.  נעמה עזרן

נעמה תודה על שנתיים של שרות שלא נגמר, מאור 

במקום  הפנים והעשייה. אנו מאחלים לך הצלחה

 חיה של חנות. -עבודתך החדש 

)מנהלת המכבסה המסיימת(, אנו  לנועה נחושתן

נפרדים אחרי שנים רבות של שירות ומקצועיות. שנים 

של עשייה ונתינה והרבה הרבה הרבה הרבה כביסה. 

נועה נכנסת לניהול התפעול של ענף המזון, אתגר רציני 

 מאחלים לך הרבה הצלחה! –עומד בפניך 

 

 

 

 

 נגרות לגיל השלישי

בנגריית חובבים מתקיים חוג  נגרות בהנחיית משה 

 אריאל.  

 יום ד' בשבוע ב החוג מתקיים פעם

 .12:00-ל 09:00בין השעות  

החוג מיועד לכל מי שיצא לפנסיה או הוריד שעות 

 .עבודה ומעוניין להכיר את החומר וליצור בעץ

 בברכה, 

 אריאל. ומשה דיוויס גלי

 

 
 
 
 
 
 

 

 בלת שבת במועדון חבריםק

 

 27.2.2015בערב שבת  נתכנס לקבלת שבת חגיגית,

  .18:00בשעה 

 בתכנית: הדלקת נרות, שירי שבת,  פרשת השבוע ועוד. 

 מיועד לכל הגילאים.  הציבור מוזמן.
             

 .רחל באלף ומליסה שרון
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 קלאבקארים לכל משפחה

 על נהיגה בשטחי הקיבוץ רענון

 חובב איילון

חשבתי לנכון לפרסם ולחדד את הנהלים לנהיגה 

וקצת להסביר מה הכוונה בקלאבקאר בשטחי הקיבוץ, 

 , ואיך מוגדר העניין בחוק."רכב תפעוליבמושג "

אזור שבו מופעל רכב תפעולי  – "אזור רכב תפעולי"

ציאה ממנו הוצב, באישורה של ואשר בכניסה אליו ובי

מציין  ראשוןה .43-רשות התמרור המקומית, תמרור א

מציין את היציאה ממנו.  שניכניסה לאזור תפעולי וה

 )להלן הקיבוץ(.

מי שרשות הרישוי מינתה,  – "מפקח על רכב תפעולי"

בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי. )להלן חובב 

 איילון(.

עותו בפקודה למעט רכב רכב כמשמ – "רכב תפעולי"

פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע 

ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא 

מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, 

 באזור רכב תפעולי. )להלן הקלאבקאר(.

חשוב מאוד להדגיש שהקיבוץ הוסדר ע"י משרד 

עולי, והנהיגה בקלאבקאר, התחבורה כשטח תפ

שהוגדר כרכב תפעולי, חייבת להתבצע ע"פ חוקי משרד 

 התחבורה והמדינה.

לגבי קלאבקרים פרטיים: חלים עליהם אותם החוקים 

 כמו על קלאבקר ענף, בנוסף יש לדאוג לביטוח חובה.

 להלן עיקרי תקנון הקלאבקרים:

 . נהיגה בקלאבקאר מותנית ברשיון טרקטור ומעלה.1

חובה לעבור הדרכה על קלאבקאר על ידי ממונה  .2

 שטח תפעולי.

. בעלי קלאבקרים חייבים לוודא לפני מסירת 3

 הקלאבקר שהנהג עבר הדרכה.

. אין ירידה לחוף הים עם קלאבקר מכל סוג )רכב 4

 יוחרם(. –שיראה נוסע בים 

. אין להסיע יותר מנוסע אחד ע"י הנהג )למעט 5

 קלאבקר נוסעים(.

 איסור מוחלט להסיע נוסעים בארגז. . חל6

. הנסיעה והשימוש בקלאבקאר בשטח התפעולי בלבד, 7

אין לצאת בשום אופן מגבול השטח התפעולי, שהוא 

  שערי הקיבוץ.

 תודות:

בעלון הקודם נשמטו מספר שמות בתודות לאלו 

שדואגים לרכבינו, עובדי המוסך המסורים. חשוב לי 

 להם תודה גדולה:מאוד לציין את שמם ולהגיד 

גיל שחר, מוחמד אבו שרקיה, בסאם אבו ערישה ויעל 

שלומיאן, שבזכותם העבודה נעשית כסדרה ובצורה 

 הטובה ביותר.

 

 

 

 אפליקציה לתחנה המטאורולוגית

 ניר לפיד

ניתן  :לכל המעוניין והמתעניין בתחנה המטאורולוגית

של התחנה  (יישומון)בעברית: להוריד אפליקציה

   :האפליקציה נמצאת בשתי החנויות  הנייד.למכשיר 

. לאחר weatherlink mobileשל גוגל ושל אפל ונקראת 

ניתן לבחור   .maagan michaelהורדתה יש לחפש את 

תחנות נוספות שיוצגו. ישנן מספר רב של תחנות ברחבי 

 עין כרמל וחיפה.  ובאזורנו: בשדות ים,  הארץ,

 

 

 

 יכאלמפגש עם חיים ילין במעגן מ

 במועדון חברים, 13:30בשעה  27.2.15ביום ו' 

 יתקיים מפגש עם חיים ילין 

 יש עתיד". –מ"מטה ההתיישבות 

 להרשמה ולפרטים ניתן לפנות 

 .052-3234859ליפתח ישובי 
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 ילדים זו השקעה  -ילדים זו שמחה 

 )גם ציבורית(

 מיכה באלף

בימים אלה הסתיימו הדיונים על חלוקת התקציבים 

בהנהלה החברתית ונדמה לי שזה הזמן לחבר בין 

גידול הדמוגרפי בין ההיבטים תקציביים ציבוריים ל

המורגש כל כך בחברתנו. זו לא מחאה על חלוקת 

את תשומת הלב  התקציבים, אלא ניסיון להפנות

 לשאלות תקצוב והשקעות בשנים הקרובות.

כולנו שמחים מאוד על הילודה המרשימה שמתרחשת 

אצלנו. ההודעות על לידות בלוח הפתוח, המפגש 

מעורר חיוכים ומחזק את  ,התמידי עם נשים בהריון

התחושה האישית והקולקטיבית, שאנו חיים בחברה 

הזו והשלכותיה  חיונית וחיובית, אך נדמה לי שהשמחה

של המהפכה הדמוגרפית לא מספיק נלקחות בחשבון 

על ידינו כציבור. אנחנו ערים לכך שבתים פרטיים 

צריכים להכיל משפחות גדולות וגדלות. האם קיימת 

אותה תובנה לגבי תשתיות ציבוריות כגון חדרי חוגים, 

מועדונים, ספריית ילדים, בתי ילדים, מקלטים 

ך הציבורי הנחוץ כדי לתת ציבוריים וכל המער

 שירותים נאותים לילדינו? 

התפיסה החינוכית שלנו מבוססת על כך שהמדריך הוא 

הגורם המשמעותי ביותר בחינוך אבל אנחנו חייבים 

להבין גם את החשיבות של מרחב מחיה מותאם למאה 

, עם ציוד טוב ומראה שמעורר תחושה של אווירה 21 -ה

כולה של המבנים אינם התנאים והת -כיום ביתית. 

עומדים באמות מידה של קיבוץ ברמת חיים כשלנו 

ואינם מותאמים לכמות הילדים הנמצאים והעתידים 

 להימצא בהם.

 מספר עובדות כדי להמחיש:

 השלכות מהגידול הדמוגרפי:

על פי תחזית אוכלוסייה שהכינה מחלקת תכנון של  *

וף י"ב. ילדים מלידה ועד ס 517ישנם  2015 -הקיבוץ, ב

 ! 700 -יהיו כ 2024ב 

בין  42% -במערכת הגיל הרך מספר הילדים גדל ב *

 . 43% -. באותן שנים התקציב גדל ב2008-2012השנים 

בשלוש השנים האחרונות ההרחבה הדמוגרפית  *

 1.9.2015 -בחינוך המשלים. ב נותנת אותותיה גם

 35 -כיתה א' של כ (זו שנה השלישית ברציפות)תעלה 

נערים. המערכת  24 -ים ויסיימו י"ב כיתה של כילד

בעשור הקרוב. כל   2.5תגדל כל שנה בממוצע של % 

. 20-25ותחליף כיתה של  35שנה תעלה עוד כיתה של 

ו' יהיו –אם לפני כמה שנים היינו רגילים שבכיתות א' 

ילדים.   210שנים יהיו  3ילדים, בעוד  135 -ל 125בין 

 ילדים בכיתה. 35פול כיתות כ 6חשבון פשוט: 

מכיוון שכל הגידול מתמקד במחזור אחד כל שנה,  *

בשנים הקרובות יתווסף תקן כ"א. תקן תק"ם הינו 

השנה במועדון  -ילד. להמחיש את הנושא  15מדריך ל 

אנשים ליום.  3 -ילדים עם תקן של כ 43ד' ישנם -ג'

ילדים ויתווסף תקן אחד. בשנה  55בשנה הבאה יהיו 

ילדים ושוב יתווסף תקן.  70 -, יהיו קרוב לאחרי כן

מועדון עם כמות כזו של  מהי המשמעות שללשאלה)

 .(ילדים, אחזור בעוד כמה משפטים

גם בגיל הרך הנושא הדמוגרפי משפיע. כבר שנים  *

 מקסימוםאנחנו פותחים כל שנה שני פעוטונים עם ש

 35ילדים. מבחינה מתמטית אנחנו על הגבול עם  17

לשנה, אבל אין ערבות לפיזור הלידות ומספיק לידות 

תינוקות )מה  38-40 -שבשנה אחת יגיעו לגיל הרך כ

שהיה ועשוי להיות שוב(, לא תהיה לנו יכולת להכניס 

 את כל הפעוטים לבתי הילדים. 

 צורך בתכנון ובניית מבנים לחינוך ילדינו:

יחסר לנו בית ילדים. כרגע נעשים  2015כבר בסתיו  *

ם עליונים לאתר מקום לבנייה ואם לא ניתן מאמצי

 יהיה לבנות, יהיה צורך להסב מבנה קיים. 

המבנים שאמורים להתפנות למועדונים של החינוך  *

המשלים כגון הספרייה והארכיון לא עומדים לזוז 

בשנים הקרובות. רוב מבני מעגנים נחוצים כדי לתת 

המשלים וכפי  מענה לצרכים הנוכחיים של החינוך

שהמספרים הדמוגרפיים מראים, יהיה צורך בעוד 

 נצטרך שישה מועדונים רק  2017מקומות. בשנת 

 היחיד האפשרי הוא להשתמש ו'. הפתרון-לכיתות א'

 במבנים של מעגנים.
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משהו על מצבם של המבנים הקיימים: חשוב להגיד  *

 בגיל הרך כבר שנים רבות לא שופצו בתים. 

שלים, מבני מעגנים ישנים, השנה נפל הגג בחינוך המ* 

ט'. כדי להשמיש את המועדונים -של מועדון ז'

במעגנים, היה הכרח להחליף את כל מערכות החשמל. 

חלק מהמבנים קטנים מדי. הרעיון להשקיע מאות 

אלפי שקלים במבנים שאמורים להיהרס תוך מספר 

שאלה האם יש נשאלת השנים, אינו משביע רצון אבל 

 רנטיבה?אלט

במשך שנים רבות, מוסדות הקיבוץ אינם מאשרים  *

של המועדונים.  אמנם אין  םהשקעה בציוד ובתכולת

ציפייה שיהיו מועדוני פאר אבל כאשר הפער בין הבית 

המטופח והמבנה הציבורי המוזנח גדול מדי, הפרטי 

באטרקטיביות של החינוך  הן אין ספק שיש פגיעה

 במסר שאנו מעבירים הןו עבור הילדים המשלים

לילדים/נערים, מה החברה הסובבת מוכנה להשקיע 

 בסביבתם.

 

 סיכום:

בעשור הקרוב עלינו לשמור תקציבים להסבת מבנים  *

 ובניית מבנים לחינוך ילדינו. 

אי אפשר לפתור בעיות של מועדונים במתחם של  *

מעגנים וגם לפנות אותו לצרכי בניית דירות. 

 יך לקדם את הנושא להכרעות.התהליכים סותרים וצר

אי הוודאות סביב הקצאת מבנים וחלוקתם פוגעת  *

בדיון הכרחי בחינוך המשלים לגבי מהי שיטת 

המועדונים שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מועדונים 

ילד אבל לא כל שנתון יהיה בגודל זה.  35בגודל של 

הנטייה היא לחשוב על ְתַלתונים, אבל במצב שבו אין 

לגבי ההיערכות לשנים הקרובות, קשה לקיים ודאות 

 דיון פדגוגי מעמיק ורציני.

אם נחליט על שיטת המועדונים, כיצד יסונכרן הדיון  *

שלא  ,הפדגוגי עם התהליך של הסבת מבנים קיימים

בהכרח מהווים פתרונות שנראים לנו כטובת הילדים 

 ומערכת החינוך?

שר אין לנו כיצד נוכל לשפץ בתי ילדים בגיל הרך כא *

בית נוסף בידיעה שאי אפשר לסגור בית בגיל הרך 

וזאת בשל תפוסה  לחודשיים כדי לשפצו כמו שצריך

 ?מקסימלית של הבתים

אכן, ילדים זו שמחה. תקציבי החינוך הם בין הגדולים 

ביותר בהנהלה החברתית, אבל עלינו להבין שהם 

להמשיך את הקיים ואינם נותנים  כדי מספיקים רק

משתנים עם גידול הה מותאם לצרכים מענ

האוכלוסייה. כולנו כציבור מתקשים להביט קדימה 

ולתכנן נכון את חלוקת המשאבים שלנו, אבל לטובת 

הילדים, עלינו להתחיל לתכנן קדימה ולהבין שמה 

שהיה, פשוט לא יהיה מספיק ביחס למה שהמהפכה 

 הדמוגרפית תדרוש מאתנו בשנים הקרובות.

 

 

 דיםמחוגי היל

 -ו'( -)ימי ד' 4-6.3.15במהלך חופש פורים, 

 לא יתקיימו חוגי הילדים.

 –אנא קחו זאת בחשבון ואל תשכחו 

 משנכנס אדר מרבין בשמחה.

 חג פורים שמח!

 
 
 
 
 

 

 חינוך משלים - עדלאידע

 15:45בשעה  5.5.15דלאידע תצא ביום ה' עהשנה ה

 ון ותעבור דרך:סאמפל

ון ג' ד', בסוף העלייה פונים חי, מועדהשכונת הים, פינת 

ימינה לכיוון שכונת המוזיאון, מקיפים את הגיל הרך 

 ומסיימים בחדר האוכל.

 כל הציבור מוזמן לבוא ולקחת חלק!

 .צוות החינוך המשלים
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  למערכת הגיל הרך דרוש/ה

 אחראי אדמיניסטרציה

 

 מטלות התפקיד:

  אחריות על סידור העבודה של מערכת הגיל

 הרך

  מתן שירות אדמיניסטרטיבי תפעולי שוטף לכל

 המערכת

  איש קשר של מערכת החינוך אל מול ענפי

 השירות 

 רישומי עבודה 

  ניהול ותחזוקה של בסיסי הנתונים של

 המערכת

 ניינותרכש וק 

 תיאומי יומן ופגישות 

 

 דרישות התפקיד:

 רותיותש 

 יחסי אנוש מצוינים 

 יכולת לבצע מספר מטלות במקביל 

 סדר וארגון 

 שליטה מלאה ב- OFFICE 

  נכונות למתן מענה בשעות לא שגרתיות 

 

 : מלאהקף משרה

 : מנהל הגיל הרך כפיפות

 

 נים יש לפנות ל:ילמתעני

 054-6747735 –נירית מש"א אשכול החינוך 

  052-5254205 –מנהלת הגיל הרך  –רובין 

 

 

 114אולפן 

 ירון רם

 
והשבוע אנחנו  2015הגיע בסוף ינואר  114אולפן 

 מסיימים חודש ראשון.

 50בנות.   44 -בנים ו  43ות, \אולפניסטים 87הגיעו 

 28 -תיירים. החבר'ה  הגיעו  מ 37 –עולים חדשים ו 

אולפן הם תייר מפולין, מדינות,  כאשר ה"חידושים" ב

 שוויצרים.  5תיירת מסין וקבוצה של 

עולים  3)למרות הפירסומים בעיתונות, יש לנו רק 

 תיירות מצרפת(. 2 -מחבר המדינות ו 

הצטרף אלינו במשרה חלקית שיר  113בסוף אולפן 

אוונס כמדריך. אנו מקווים ויודעים שתרומתו  תורגש 

 באולפן.

היתה לנו בעיה למצוא עבודה לכל  114גם באולפן 

"לסגור את  115האולפניסטים  ונצטרך לקראת אולפן 

הפינה הזאת"  עם המוסדות והענפים לפני הגעתו. נכון 

להיום, האולפניסטים עובדים ברוב הענפים, רובם 

נהנים מעבודתם ואני מאמין שגם בענפים מרוצים 

 מרובם.

אנחנו מחפשים משפחות כמו בכל אולפן, גם הפעם 

מאמצות לאולפניסטים שרוצים ונשמח לשיתוף פעולה. 

תודה למשפחות שכבר אימצו ובמיוחד ל"משפחות 

הקבועות" שמשקיעות ועוזרות לאולפניסטים 

 בשהייתם בארץ וגם אחר כך.

בנות ובן(.  3)  4יישארו כחיילים קשורים   113מאולפן 

 .111אולפן כמו כן קיבלנו כחייל קשור אולפניסט מ

רוב האולפניסטים כבר עברו את "הלם ההגעה" 

ולמרות זאת, חלקם עדיין זקוקים להסבר ותמיכה הן 

 בעבודה והן בחצר הקיבוץ.

יעבור בשלום וללא ארועים  114כולנו מקווים שאולפן 

התחיל בתקופת "צוק איתן"(,  113מיוחדים )אולפן 

חודשים נסיים את האולפן עם רוב  4ושבעוד 

חילים, כשהם יודעים הרבה יותר עברית ובעיקר המת

 יודעים מה ואיפה הם הולכים לעשות אחרי האולפן.

זה המקום להודות לחברים הרבים שעוזרים לנו 

בענפים,  –ולאולפניסטים להעביר אולפן טוב 

 מתרגמים, מאמצים, בעלי תפקידים ועוד.
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 .על כל צרה..

 יפתח אמיר ורמי ביגלמן

מיכאל שתי כיתות כוננות. כיתה א' המורכבת מחבר'ה צעירים, וכיתה ב' בה בעיקר חבר'ה -למי שאינו יודע, במעגן

 צעירים ברוחם.

לאחרונה עברו שתי הכיתות ימי מטווח בקיבוץ גניגר. האימונים כללו תפעול אקדח, החלפת מחסניות, ירי אינטנסיבי 

 ועה ובמצב נייח, בעמידה ובכריעה, במנוחה ותוך כדי מאמץ. בתנ

 חבר'ה( הפגינו רמה גבוהה, רצינות ובטיחות, ואחוזי פגיעה מרשימים במטרות. 24-שתי הכיתות )כ

לחבר'ה שפינו יום אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות להודות למוסדות המשק שמקצים את המשאבים הדרושים, 

לטובת האימון, ובעיקר למדריכים שלנו, שאול קולניק ועוזרו רועי פוקס )יבוא אישי של מירי יהלום ורוני ברכה למי 

 שלא מכיר(. שניהם בסבלנות ובמקצועיות, בחן ובהומור, הפכו חבורה גריאטרית למחצה, לצוות שולפים מיומן.

  אז אפשר לישון בשקט )יחסי( ושלא נזדקק.
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 ועוד על ע'

 שרה בהרב

אני חושבת שלמשרתי ציבור מותר להגיד טעינו, ולא 

להתכסות ב"זה חסוי" או בצנעת הפרט, או בשניהם. 

 '.עאלו תשובות שייכות ל

כתוצאה מהתשובות הנ"ל מתרוצצות שמועות 

 חלקן אמיתיות ורובן שקריות. בשולחנות,

 למי זה מועיל?

יצויים )ואולי לכן אני מציעה לתת לע' את מלא הפ

יותר( לבקש ממנו סליחה או סולחה, ולגמור את 

 הפרשה בצורה מכובדת.

 

 

 

 

 

 מלפני שבועייםתגובה לפרסומים 

 בכי גל

 לחברים שלום,

 –קראתי את העלון האחרון והייתי המומה לחלוטין 

איך מפטרים במחי יד עובד ששירת אותנו במסירות 

לעמורה למעלה מעשרים שנה? "האם כסדום היינו ו

 דמינו?"

 ,במה פשע אם הם יודעים שאלתיחברים רבים אותם 

 .לענותלא ידעו 

אני משוכנעת שהחברים החתומים על המבצע פעלו 

 וד", אבל איפה היתה הנשמה?יכחוק לפי "קוצו של 

תבר שקלטנו או חינכנו בתוכנו את סכתוספת יוקר, ה

"נוער הגבהות" המחבלים במכוניות העובדים )שלהם 

 מות( וכנראה שגם במכונות של בכירי פלסאון?יש ש

אני מבינה שיש בעיה של חיסיון וצנעת הפרט, אבל 

ך כלל אני מכבדת אתכם רחברי מרכזי המוסדות, שבד

 אתם חייבים ליידע את הציבור בדרך כלשהי. –

 

 

 

 מילים טובות ותהיות

 יובל קם

בעקבות הידיעה על פיטוריו של ע' המסגר, אני מוצא 

לציין כי המפגשים שלי עם ע', על רקע עבודות לנכון 

מקצועיות שנעשו במסגרת תפקידו, היו תמיד ברוח 

 טובה, בנכונות מלאה וברצון כנה להיטיב.
 

בנוסף לכך, נראה לי כי אם במשך שנים רבות של 

עבודה במסגריה המשכנו להעסיק את המסגר השכיר 

להעיד על שביעות רצון שלנו, הרי שיש בכך די בכדי 

מתמשכת מעבודתו. היבט זה רק מעצים את סימני 

 השאלה לנוכח פרשיית הפיטורים העגומה.

 
 
 

 בנוגע למסגריה  

 ההנהלה הפעילה

 –הכתבות שהתפרסמו ומתפרסמות בעלון, בעניין זה 

הן עדות לכך שכתבות  -שהוא עניין אישי ורגיש 

צריכות  שעוסקות בפיטורין של עובד מסוים אינן

 להתפרסם בעלון כלל. 

( מידע רגיש: העלון הקיבוצי 7)" מתוך תקנון העלון: 

הוא בראש ובראשונה כלי ביטוי פנימי. עם זאת, אין 

לפרסם בו מידע חסוי או רגיש העלול לגרום עוגמת 

 נפש לחברים או נזק כלכלי לקיבוץ."

מנהלים בכול התחומים השונים במעגן מיכאל מקבלים 

תוך תחום אחריותם. לכך בחרנו אותם. חלק החלטות ב

מן ההחלטות נוגעות לכח האדם, לפעמים לגיוס של 

עובד ולפעמים )בצער רב( לפיטוריו. אין יכולת לערב את 

כלל הציבור בשיקולים אלו. ישנם עוד עובדים שנאלצנו 

לפטר והציבור לא קיבל על כך דין וחשבון, בדיוק כמו 

ששירותיו נשכרו  שאין הסבר מקיף על כל עובד

לאחרונה. יחשוב כול אחד האם היה רוצה שהסיבות 

לשחרורו מעבודה מסוימת היו פרושות על גבי העלון / 

 עיתון. 

פיטורי אדם הם מהלך קשה ונעשה אצלנו לעיתים 

בזהירות מירבית וברגישות. העובד  –רחוקות וגם אז 

 המפוטר מקבל את המגיע לו ע"פ חוק ואף למעלה מכך. 
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 לא על ציפורים -הפעם

 יהודית איילון
 

 (מי שיודע, ידלג!)  - "קיימות" )גוגל(

בו משתמשים במשאבים  קיימא,-תהליך או מצב  בר

בקצב גדול או  שווה  לזה שהוא  שניתן לחדשם,

מתכלה, וכך ניתן לקיימו לאורך זמן.  תהליכים 

 -)ים –ביולוגיים רבים הם דוגמה.: מחזור המים 

וגם בעלי חיים  מזרע לזרע,-ים( בצמחים -גשם -אדים

שבמותם משמשים מזון למפרקים. מילה זו פרצה 

לתודעה בעת האחרונה עם ההאשמה הכבדה המופנית 

אלינו, האדם המודרני, שאנחנו מפרים  את  האיזון 

בטבע. הדוגמה הנפוצה: הפקת אנרגיה באמצעות נפט 

או פחם, מכלה משאבים שכמותם בכדור הארץ 

זה אינו תהליך מעגלי, אלא קווי, עם התחלה  מוגבלת.

 וסוף! 

 

מאמר תמים של "שף",  משום מדוע נדרשתי לזה?

בעתון מכובד, וכותרתו: " אל תוך היער" והוא ממליץ 

תפריט! המאמר מלווה העל ליקוט צמחי בר לשידרוג 

תמונות מרהיבות ומפרט את החלקים הנאכלים והיכן 

רגלת  ,למית )חוביזות(ח, יפה.  סירפדים ניתן למצאם.

בתנאי שלא )ועוד עשבי בר המלווים את השדות  הגינה

מילא צמח פולש משהם  -חמציצים רוססו!(,

וזה בסדר! גם פטריות, בתנאי  במחוזותינו, מוכרים לנו,

שלא תולשים אותן עם הקורים המבטיחים פטריות גם 

בשנה הבאה! אבל הצמחים המופיעים ברשימה  "העלו 

 םמתמעטימילא מש - פרחי שקדיה :ף"!לי את הסעי

שמקשטת  - ו בשבט למשנהו, פרחי עירית גדולה"מט

 - את פיסות הבור שעוד נותרו, שלוחות אספרג החורש

די  שהנו עץ -שמהוות את לבלובו, הפירות  של הקטלב 

והם אדומים ומפתים ציפורים לאכול  נדיר בחורש!

קמצן, ועל  ו...להפיץ אותו, ועוד. הטבע של ארצנו הוא

הצומח בו להסתפק במנת גשמים קצובה )שאמנם 

 לא קל להיות צמח בר בישראל. .השנה נדיבה ביותר!(

ואל לנו להתערב בהן,  לכן אסטרטגיות הריבוי הן רבות,

כי כך אנחנו  מפרים את ה"קיימות" של הצמחים ואת 

סיכוייהם להופיע גם בשנים הבאות!! זו הזדמנות 

ריה אלון  ז"ל, שהשנה מלאה שנה להזכיר איש יקר, עז

למותו. היה זה הוא  אשר הבין ראשון את הסכנה, ויצא 

והיה במשך  והצליח, בקמפיין להגנה על פרחי הבר,

שנים רבות נר לרגלינו!  לסיכום: ליקטו פטריות, 

וגדלו בגינה ובעציצים   הסתפקו בעשבים השוטים,

ולשמח  רוזמרין, לימונית, ונענה, והניחו לטבע להתחדש

 את עינינו  כל שנה מחדש!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כדורגל ליגה איזורית

 ,11:00בשעה  28.2.15ביום שבת 

 יתקיים במגרש המקומי משחק כדורגל

 .מעגן מיכאל נגד ביתר עתלית

 

 !אנא הגיעו לעודד

 שרון. יריב
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 "גנים שרים עם נונה"

 שיחה קצרה עם נתלי גולדברג

 על התכנית החדשה בגני הילדים 

 חנה יוזפוביץ' -שוחחה
 

 קצת על התכנית:

"גנים שרים עם נונה" היא תכנית בחינוך מוזיקלי 

שיזמו יחדיו נתלי גולדברג וצביקה פוגל. מטרותיה 

העיקריות הן לחשוף את ילדי הגנים למוזיקה 

ה בריאה ואמנותית, ולהקנות להם איכותית, לשיר

 הרגלי האזנה בקונצרט חי.

ביום שישי לפני שבועיים הגיעו בנות מקהלת נונה 

יב' יחד עם צביקה ונתלי לשלושת הגנים -בכיתות ז'

בקיבוץ וערכו בהם קונצרטים מוסברים. ההצלחה 

הייתה מסחררת והיה מרגש לראות את הילדים 

 המוקסמים!

 יון לתכנית?נתלי, מאיפה הגיע הרע

את תכנית זו יזמתי לפני כשנתיים במועצה האזורית 

עמק חפר. הרעיון מבוסס על תכניות נוספות בחינוך 

מוזיקלי כגון "ויוה למוזיקה", אולם ייחודיותה של 

תכנית זו היא ההתמקדות במוזיקה ווקאלית ובכך 

שהילדים לא רק מאזינים למוזיקה, אלא גם לוקחים 

תכנית שמה דגש מיוחד על היכרות חלק פעיל בשירה. ה

עם נכסי צאן הברזל של הזמר העברי, אך משלבת גם 

רפרטואר מן המוזיקה הקלאסית וכן שירי עמים 

בשפות שונות. עם הקמתה של מקהלת נונה בקיבוץ, 

 היה לנו ברור שנרצה להפעיל תכנית דומה גם כאן.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קיבלו את הרעיון במערכת החינוך?

שמחתי, צוות מערכת החינוך של הקיבוץ קיבל את ל

הרעיון בהתלהבות רבה. אני חושבת שהיה ברור 

מלכתחילה שיש כאן רווח גדול לכל הצדדים: מצד אחד 

ילדי הגנים, שנחשפים לתכנים מוזיקליים ותרבותיים  -

איכותיים, רוכשים הרגלי האזנה ולומדים תוך כדי 

זמרות  -ד שני מושגים בסיסיים בשפת המוזיקה. מצ

מקהלת נונה אשר מקבלות הזדמנות נוספת לחשיפה, 

אך הפעם מול קהל קצת שונה, קהל של ילדים צעירים. 

לא תמיד קל להופיע מול ילדים משום שהם נוטים 

להגיב באופן הכי ישיר ואותנטי, וכשמשהו לא עובד 

טוב, הם מיד מראים זאת. לכן גם ההכנה של המקהלה 

 ית מאוד. חייבת להיות קפדנ

החיבור שנוצר בין נערות המקהלה לילדים הוא מיוחד 

וקסום, ונותן לילדים מקום להיפתח ולהזדהות. חלק 

גדול מהנערות גדלו בגנים אלו, והיום חלקן גם עובדות 

 בהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם ואיזו הכנה נעשתה לילדים לפני הקונצרט?

גלית ארליכמן,  המורה למוזיקה של גני הילדים,

מקבלת מאיתנו את תכנית הקונצרט מבעוד מועד, 

ומכינה את הילדים במסגרת שיעורי המוזיקה שלהם. 

כשאנחנו מגיעים לגן, הילדים נמצאים אחרי תהליך 

ארוך של למידת השירים, שמיעתם ושירתם בגן, ובכך 

לוקחות חלק גם הגננות.  בקונצרט עצמו יש לילדים 

גין את בקיאותם בחומר, לא רק הזדמנות נהדרת להפ

בשירה עצמה אלא גם בשאלות שאני שואלת אותם 

ובמשימות שהם מקבלים תוך כדי האזנה. בכך הם 

 מרגישים שותפים מלאים לקונצרט. 
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מה הם הדברים המרכזיים שאתם מנסים להעביר 

 לילדים?

אנחנו מנסים להעביר לילדים, מלבד המוזיקה עצמה, 

נצרט. הילדים לומדים איך את תרבות ההאזנה לקו

איך יושבים, כיצד מקשיבים  -מתנהגים בקונצרט 

ומתרכזים, מתי מוחאים כפיים, מה זה הדרן וכיצד 

מבקשים אותו. אחד האתגרים שלי כמנחת הקונצרטים 

הוא ליצור איזון נכון בין האזנה לבין שירה.  הילדים 

כל כך מתרגשים ורוצים להצטרף בשירה כמעט בכל 

בל חשוב שגם ידעו לעיתים להתאפק ולהאזין שיר, א

מבלי לשיר. דבר נוסף שהילדים לומדים הוא איך לשיר 

שירה בריאה ונקייה, מבלי לצעוק, תוך הקשבה אחד 

 לשני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה צפוי להתקיים בהמשך התכנית?

בחודש מאי יתקיים הקונצרט הגדול והמסכם לשנה זו, 

יחד עם הוריהם להאזין  לכל בו יוזמנו כל ילדי הגנים 

מקהלות נונה באולם הקולנוע. אבל זה לא מסתיים 

כאן. הרעיון הוא להמשיך בתכנית גם בשנים הבאות, 

ולבנות לאט לאט דור של צרכני מוזיקה ותרבות, 

בתקווה שאותם ילדים גם יבואו בהמשך לשיר 

 במקהלה וינגנו בכלי נגינה. 

ין אלמה רם עוגן ברצוני להודות לרוב נתלי מוסיפה:

ולמיכל בציר, שהבינו את ערכה של התוכנית ונרתמו 

במהירות, וגם תודות גדולות לגלית המורה למוזיקה 

  ולגננות, שעשו עבודת הכנה מצוינת עם הילדים.
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 חג הפסח קרב ובא!

 אני מבקשת וקוראת למתנדבים לריקוד "חד גדיא" .

 רצוי מגיל הנעורים + אבות ואמהות.

 אפשר לבחור התפקידים ממגוון התפקידים:

 שלוש בנות או מעורב בנים ובנות. -שלישיה פותחת

 בן -אב

 ילד -גדי

 בת -חתול

 בן -כלב

 בן או בת -מקל

 בנות מכיתות ה', ו' וז' 3 -אש

 בנים ובנות מכיתות ה', ו' וז' 4 -יםמ

 בן -שור

 אוריאל ישובי -אלוהים )התפקיד תפוס(

 אנא התנדבו!

 החזרות יקויימו בהתחשב בלוחות הזמנים שלכם!

תשובות ניתן לשלוח אליי במייל או על מדרכות 

 הקיבוץ.

 ניתן גם לפנות לחנה'לה עורכת העלון או לדולסה רווה.

 יעשה את זה". אל תגידו בליבכם "אחר כבר

 אתה או את הוא האחר!

 שיה בן נון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עצום את העיניים, פורים  ,תן כתף"

 ."שכח את הכל..נלנו 
 

, ועדיין המלאכה אנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת החג

 רבה.

חוטבי לכל מי שמוכן לתת כתף ולהצטרף ל" נשמח

  הקסום" . נא ליצור קשר עם -"יער -ב   "העצים

 .0543327869ה"פיה הטובה" :  קאלון קורן יליאי 

 

 מחסן התחפושות

מחסן התחפושות ייפתח השנה בזכות אחותה של הפיה 

שלקחה על עצמה לפתוח את מחסן  ,דפנה שיזףהנ"ל, 

שמון  במקומה של לינדה ,התחפושות לקראת פורים

  שסיימה את תפקידה כאחראית על המחסן. 

 הימים ושעות הפתיחה הם: 

  19:00 - 17:00בין השעות  'הו ', ג'א

 . 15:00 -  11:00בין השעות  'וביום ו
 

והוא מחסן התחפושות עבר למשכן חדש  :בשימו ל

מול פינת החי ,מתחת לבנין הצהוב של  נמצא כעת

 (.כיתת המחשביםהיכן שהיתה )מעגנים הישן 

 

 הבהרות לגבי החג

ה תהיהקסום" -היערהארוע סגור, הכניסה למסיבת "

כל אורח  .לום לכל תושבי מעגן מיכאל ובניהםללא תש

ח, ובליווי "ש 50חייב בכרטיס כניסה במחיר של 

הכניסה מהדלת הראשית ממזרח של  המארח שלו.

אלכוהול ואוכל בתשלום. ניתן ואף בלבד.   חדה"א

בכל בו.  רכוש קופונים וכרטיסי כניסה מראשמומלץ ל

קבוקי זכוכית אין להכניס בקבוקי אלכוהול או כל ב

 למסיבה.  

  זמנים ופירוט נוסף לגבי האירוע יפורסמו בהמשך.

 שיהיה חג שמח ושקט לכולנו.

 דידי גת 

 

 
 למסירה! אביר על סוס לבן.
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 פורים בפתח וסוניה במתח

 –  Tokyo Chill out -להקת  –חומוס והופעה  - 28.2 -מוצ"ש ה•   

 להקתם של רותם עז עוגן ומורן בראון.

 עיבודי גרוב אמנותיים לשירים אהובים, החל משנות השישים ועד בכלל. 

 בס וטרומבון  -מורן בראון 

 תופים  -עוגן -רותם עז

 ב קלידים ומחש -אופיר טל 

 קולות -אודליה אלמוג )אילוז( 

 בברכת חומוס, בירה וגרוב רגוע ומגניב לכולנו 

 כדי לראות ולהתרשם. Tokyo Chill outמוזמנים להיכנס ליו טיוב ולכתוב 

 תחילת הופעה!! 19:00 -וב 18:00 -פותחים כרגיל לחומוס ב

 ++ כניסה חופשית 

 24:00עד  20:00 -הפאב יהיה פתוח בשלישי ורביעי מ – שבוע הבא. 

 חוץ מביתן ענן כמובן  בפורים.. – בחמישי ושישי הפאב יהיה סגור לפורים          

 

  בחזרה לוודסטוק!!!  - 12.3 -חמישי ה–  

 בהופעה!  - Foreign Angels -אנדי וואטס וה 

שנה לפסטיבל המפורסם  45מביאים את וודסטוק לפאב עם ביצועים נאמנים למקור. בואו לחגוג  

 בהיסטוריה...

 ++ כניסה חופשית

 

  בן בן ברוך! –מופע סטנדאפ מפיל של  - 14.3 –מוצ"ש ה  

 לאורחים.₪  40לקיבוץ // ₪  30 -כרטיסים

 pub@mmm.org.il -להזמנות במייל של הפאב

 מספר המקומות מוגבל, מהרו להזמין!!
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 19:30  27.2.2015שישי 
 

ובסקי: קהסיפור האהוב המבוסס על המוסיקה הקלאסית של צ'יי -" מפצח האגוזים"

, המקבלת מדודה אלברט לחג 1920וינה של וסיפורה של מרי )אל פאנינג(, ילדה בת תשע ב

פצח האגוזים קם לתחייה וסוחף את מפצח אגוזים מעץ. בלילה, מ -המולד מתנה מיוחדת 

מרי להרפתקה. אך מלך העכברושים ואמו התככנית, רוקמים מזימה לשעבד את כל בני 

 האם יצילו מרי וחבריה הצעצועים את העולם מתוכניתם הזדונית של העכברושים? .האדם

 
 

 ד'( 155הצגה אחת בלבד עקב אורך הסרט )  – 20:15 28.2.2015מוצ"ש 
 

שנה עם  12יצירתו הקולנועית של הבמאי ריצ'רד לינקלייטר, צולמה לאורך   – "התבגרות"

אותה קבוצת שחקנים קבועה בכיכובם של פטרישה ארקט ואית'ן הוק. הסרט, עוקב אחר 

ולאורך העשור הראשון הסוער בחייו, בו הוא חווה בין היתר את  6מייסון )קולטריין(, מגיל 

מחדש, מעברי בתי ספר, מחלוקות משפחתיות, אהבות  גירושי הוריו, מעברי בתים, נישואין

ראשונות, שברון לב ועוד חוויות שהחיים מציבים לו, אשר יעצבו את אישיותו כאדם בוגר. 

הסרט בוחן את יחסיו עם הוריו לאורך שנות התבגרותו ולוקח את הצופה למסע אל תוך 

י חדוות ילדות, אל החיים עצמם. צילומי הסרט החלו הרגעים האינטימיים ביותר של משפחה, אל רגעי עצבות, אל רגע

 והציגו את התהליך אותו עוברים מייסון ומשפחתו מילדות לבגרות. 2013והושלמו רק באוקטובר  2002בקיץ 
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