
 
 
 

 

 חתול בדירה ריקה

 תירגם מפולנית דוד וינפלד

 ויסלבה שימבורסקה

לא עושים דבר כזה לחתול. -למות   

 כי מה יעשה חתול 

  בדירה ריקה.

 יטפס על הקירות .

 יתחכך ברהיטים

 אין, לכאורה, שום שנוי,

כן הכול נשתנה.-פי-על-ואף   

 הדברים, כאלו, לא הוזזו,

כן הועתקו.-פי-על-ואף  

אין המנורה דולקת עוד. ובערבים,   

 קול צעדים בחדר המדרגות,

 .אבל לא של הצעדים האלה

 היד שמניחה דג בצלחת קטנה,

 גם היא איננה היד שהניחה.

 משהו כאן לא מתחיל 

 בשעה הרגילה.

 משהו כאן לא קורה 

 כמו שצריך.

 מישהו תמיד תמיד היה פה,

 ופתאום נעלם.

 ואיננו בהתמדה עיקשת .

 היה חיפוש בכל הארונות . 

 הייתה מרוצה על פני המדפים.

 הייתה זחילה מתחת לשטיח ובדיקה.

 אפילו האסור הופר 

 והניירות הושלכו לכל עבר. 

 מה עוד נשאר לעשות .

 לישון ולחכות . 

 רק שכבר יחזור.

 רק שיראה את עצמו. 

 אז ילמד, 

 שלא כך מתנהגים לחתול. 

 הפסיעה לעברו תהיה 

 סר חשק גמור,כאלו בח

 לאט לאט. 

 על כפות רגלים כה נעלבות .

 ובהתחלה, שום קפיצות ושום יללות.
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 כתבה שלומית דגן, בתה של יהודית:
 

, בו הייתה אמורה לנסוע להדריך מה יותר סמלי ממותה הפתאומי של אמא ביום שישי האחרון

 המצווה במכון איילון, שהיה מפעל חייה לאורך כל כך הרבה שנים. –את כתת בר 

 אמא את היית ענקית בחייך וענקית במותך שהותיר אותנו המומים.

 ממש גוגל... –מתעניינת ויודעת המון  בריאה ונמרצת,

טבע, עוטפים אותך באהבה רבה ולך  –היית גאה במשפחתך הענפה, בנכדים ובנינים הרבים כולם מטיילים אוהבי 

 קשר מיוחד עם כל אחד מהם.

 היית גאה בקיבוץ המפואר שלנו שהיית ממייסדיו וממעצבי דרכו.

 חל התנינים, הכברה והכרמל.היית חלק מנופיו המגוונים, הים, הבריכות, נ

 לא נותנת לגיל לעצור אותך. –את על הקולנועית, ועם המקל  –מדריכה קבוצות מכל רחבי הארץ 

פת את היותך "בעניינים" כל גם כתבת הרבה. אפילו בעלון האחרון רשימתך שהיא "לא על ציפורים" הפעם, אבל משק

ואת זכית לטוס במסוק מעל כל אזור חוף הכרמל, וליהנות  90שלושה חודשים חגגנו לך יום הולדת  -לפני כ הזמן.

 מאירוע משפחתי מרגש.

רמון, אזור שהיה כל כך אהוב  –לנסוע למכתש  –מתנתם של אודי וטלטול  –כמה חבל שלא הספקת לממש את חלומך 

 עלייך, שם טיילת בשנים עברו עם תלמידייך וחניכייך.

 נסיעה זו הייתה מתוכננת למחר.....

שנים, גם הוא   21ו נפרדים ממך, ומביאים אותך למנוחת עולמים לצידו של אישך, אבא, סבא יהושע שנפטר לפני אנ

 באופן פתאומי.

 !נוחו בשלום יחדיו אהובינו אוהבים אתכם!!

 .שלומית

 

 חברתי יהודית

השפה בפיך יותר רהוטה, הדיבור לפני קהל יותר טבעי וקל לך, ובעיקר,  –חשבתי שבסוף את תספידי אותי ולא ההיפך 

 את תמיד באמצע העבודה, והיום שלמחרת כבר מתוכנן. אז למה פתאום עזבת באמצע?

, נאלצת לעזוב את 14, כשהגעת מלטביה ישר לכיתה ו'. מאז המשכנו את דרכינו ביחד. כשהיית בת 12הכרנו בגיל 

, את 16נינו. כאשר רצית לתת לי מתנת יום הולדת בגיל יחיפה ועברת לפרדס חנה. מאז התחילו להיערם המכתבים ב

 ספר שירי רחל, ההוצאה אזלה, אז העתקת את כל השירים למחברת יפה וכך הם עומדים בספריה שלי עד היום. 

עות ואף כעסים. החברות פשטה צורה ולבשה צורה, אבל מעולם לא שנים של חברות היו כמובן גם חילוקי ד 78במשך 

 נפרמה.

 כעת אני מרגישה כאילו לקחו חלק ממני, וזה כואב.

את היית מורה. כדי לדייק אומר, שכל הווייתך היא היותך מורה: בבית הספר האזורי, בבית ספר שדה, בכתבות שלך 

דש בהעברה של מסורת מעגן מיכאל, ותולדותיה, לכל אולפן חשיבתך בהנהלה של מכון איילון, כמו גם יבעלון, ב

 אות. יללא לוזאת שרשרת שאינה ניתקת, ואת נרתמת בכל פעם מחדש וקבוצת אנשים שמעוניינת לשמוע. 

לכל מקום בו את מרצה או מספרת, את באה בזמן, לבושה באלגנטיות המסוגננת והייחודית שלך, כשהצעיף מותאם 

 ם לשניהם, וגם קצת איפור לשיפור. ובעיקר עם הביטחון שתעשי זאת היטב, כמצופה ממך.לבגד והתכשיט מותא

ת. היא פשוט אינה קיימת בי, כי אני יודעת שתחסרי לי מעתה כל סאת עדיין באמצע העשייה והפרידה ממך אינה נתפ

 יום.

 יהי זכרך ברוך.

 .חוה

2 



 

                        

 

 כתב רותם איילון, נכד של יהודית:

 הרשו לי לספר לכם על סבתא יהודית.

 פגשתי אותה לראשונה על החוף אחרי סערה, לפני כמעט עשרים שנה.

אני אספתי צדפים והיא בסבלנות ובידע רב נתנה שם לכל סוג וסוג. גם בין ציפורים הבדילה בשבילי ובין צמחים 

 ובעצם, כל מה שבטבע...

שלנו לא הסתכמו על החוף או בין הבריכות. גם בביתה היינו יושבים, בדרך כלל אני עוזר בגינה או במחשב, המפגשים 

סוף בטבע, מורשת, היסטוריה ומשפחה. גם באירועים משפחתיים הייתה. אם -והיא בתמורה מנחילה לי ידע אין

פה ואצילית, משקיפה מהצד על שבט במשחק עם הנינים, בשיחה קולחת עם הנכדים או עם הבנים, או בישיבה זקו

 איילון שהקימה, ומתמלאת בנחת.

רק בהתבגרותי הבנתי מי היא אותה סבתא יהודית. היא שחינכה דורות על דורות, שלימדה את רזי הטבע והנוף, 

 שהקדישה חיה לתיעוד ושימור המורשת. היא שנהנתה מכל ניגון, לחיצת אקורדיון, פריטה על מיתר, דפיקת פטישים

על ברזל, שאהבה יותר מכל את הים ואת היצורים החיים בו. ובמיוחד הפלגות. היא שהייתה שועטת בקלנועית לכל 

 מקום, בנינוחות ובשלווה.

ואותי היא לימדה הכל. את האהבה לטבע, את השיגעון לחקר השושלת המשפחתית, היא שעמה חלקתי את הזיקה 

למעט אחת. היא שהפכה למושא הערצתי,  -א פספסה אף הופעה שלי המביכה לתרבות אשכנז ולרגל קרושה, היא של

 והערצת רבים אחרים, ולאהובה עליי בכל העולם. היא סבתא יהודית שלי. 

 ובמשפט האחרון שכתבה ביומנה נתנה לנו את כל התורה על רגל אחת: 

 אין צורך בפאניקה".-"יש לי זמן

ועכשיו, שואלים כולם, התמסח, הנחל, האיים, החוף, הבריכות, החבצלות, הנרקיסים, החצבים, הרקפות, 

איה אותה אישה זקופה ואצילית, על שלושת גלגליה? האם גם היא  –החסידות, האנפות, השחפים והשחפיות 

 החלה במסע נדודיה?
 

 רותם א.

 

בה נועם איילון, נכדה של יהודית:דברים שכת  

,א שליסבת  

 אני לא מצליחה לעכל את החדשות הקשות.

 כל כך כואב לי לדעת שאני נפרדת ממך מרחוק ודרך מכתב ולא יכולה להיות

  עם כולם בפרידה האחרונה.

ימים התכתבנו במייל וסיפרת לי כמה אושר הבילוי עם המשפחה עושה לך. 4רק לפני    

היי בבית לקבל אותי בחיבוק גדול ולא תהיי שם לשמוע אני לא מצליחה להבין שכשאחזור מהטיול הגדול לא ת

לא תהיי בבית שכולנו אהבנו לשחק ולגדול בו. חוויות. ליבי היה מתמלא גאווה כשאנשים היו מספרים לי איך נגעת  

במשפחה אבל אל תדאגי, השבט לא יתפרק,  תווךאת היית עמוד ה בחייהם ואיך גם הם זכו לשמוע מפניני חכמתך.

ך להתחזק ולגדול.הוא ימשי   

 אני יודעת שאמשיך לראות אותך בכל פינה בקיבוץ, בין אם בבריכות

  הדגים צופה על ציפורים, בין אם בחדר האוכל או סתם בשבילי הקיבוץ

 וכשאשוב אבוא לבקר אותך כמו תמיד, פעם בשבוע לקפה של אחר הצהריים.

.אני אוהבת אותך סבתא וכבר מתגעגעת  

.נועם  
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 דברים שכתב יותם דגן, נכד של יהודית:

 

                                                                                                                    סבתא,

 

יבה. זמן לפני מספר שבועות, חגגנו את תחילת העשור העשירי של חייך. גיל תשעים זה ענין רציני וזמן ראוי לפרספקט

להשען לאחור ולבחון את אסיף העשייה שלך, את כל הפרוייקטים הגדולים והחשובים שהיית מעורבת בהקמתם, את 

 המשפחה המתרחבת, והיצירה הסיפרותית. להתענג על כל השפע שהתחיל בעשר אצבעותייך. 

כאשר אנו באים להפרד: , מצאתי שמספר שורות יכולות לעשות את העבודה גם כאן מתוך הברכה שכתבתי לך אז

ובהישגיך הרבים משום נחמה וצידה לדרך, לנו כמשפחה, לשבט המורחב, ואולי גם  מצאתי שיש בחגיגה של חייך 

 למעגלים רחבים יותר.

 

, בעיר ריגה שבלטביה. נולדת לעולם שעוד עסק בשיקום ההריסות של מלחמת עולם 1924בנובמבר,  29נולדת ב 

 רב למלחמת עולם אחרת, שתגיע בתוך כמה שנים. אחת, בזמן שהתכונן במרץ

עולם סוער, גועש ומתפתח. פושט ולובש צורה. בילדותך, חווית כמה מהאירועים הגדולים והקשים של המאה. 

בבגרותך לקחת חלק והשפעת על אירועים משמעותיים כאן בארץ. יצאת עם הורייך מאירופה והגעתם לכאן. די מהר 

 ומשפיעה. -התחלת להיות מעורבת 

 המרד הערבי, המאורעות, האובדן של אבא בפיגוע בחיפה. התנועה, בית הספר הריאלי, גרעין הצופים א׳.

 

 ההגנה. מכון איילון לייצור תחמושת במחתרת, קיבוץ מעגן מיכאל.

 

 חיות הבית, ילדים, נכדים, נינים. בי״ס שדה.

 

 ציפורים בראש. -יש לך 

 

פצת לי: מילה שאין לה תרגום מדויק בעברית. מילה שנותנת ביטוי לעקרון שלדעתי ובתוך כל זה מילה אחת שבה וקו

 ליווה אותך כל חייך:

 

 רלוונטיות.

 

להיות במקום הנכון, בזמן הנכון ולהביא תועלת. לדעת מתי העולם משתנה ומה נדרש ממך כדי לעשות את הנכון, 

 הטוב והערכי.

 

 להיות רלוונטית.

 

מ״מ; עת להקים מדינה וקיבוץ, את החברה להגנת הטבע שהנך בין מייסדיה )הרבה לפני  9רי עת לטעת ועת לייצר כדו

  (, עת להקדיש זמן לנכדים ולנינים. inשאיכות הסביבה היתה כל כך 

 לכל זמן ועת לכל חפץ. ועת לכל נין, שחפץ במעט תשומת לב, בשקט מהוריו החופרים או בהרחבת דעת.
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את  מדובר ביכולת להתמקם. לשאול את עצמך מה נדרש ממך ולנתב לשם את הנוכחות. את היכולת להיות שם. 

נוכחת בכל אשר את עושה. את נוכחת עם הדור הצעיר שבאים אלייך ונפעמים מהמפגש אתך. בהרצאות שאת נותנת 

 בבית הסיעודי, בהדרכות בבריכות הדגים.

 

 כחת, מקרינה עוצמה, רלוונטית מתמיד.עד לרגע זה, הרגע האחרון את נו

 

, ראיתי שלט פרסום גדול של חברת 90לפני שנתיים, בנסיעה מערבה אל מחוץ לעיר בוסטון, על כביש ה אינטרסטייט 

 ... כבר נולד״150ביוטק שבו נכתב: ״האדם שיגיע לגיל 

 

י שנות העשרים או תחילת שנות מעניין מה נכתב על שלט דרכים ישן, ביציאה מערבה מהעיר ריגה, אי שם בשלה

 השלושים של המאה הקודמת?

לאן חשבת שתגיעי, מה חשבת שתספיקי לעשות ואיזה שבט חלמת שיקום ויצמח על הגבעה שבין מנצור אל עקב 

 לשפך נחל תנינים?

 

 מהמאה שעברה, לימינו אנו ולהווה מתמשך של נוכחות ועשיה. 

 

 החלטת שהגיע הזמן ללכת.  וכעת, בדרכך האצילה, בשקט ועם ראש מורם

 

 ונשארו הזכרונות:

 

יחף בחול החם, הייתי משוטט בין בריכות הדגים, מדקלם את שמות הציפרים והצמחים שלמדתי ממך. פעמים רבות, 

רגלי הובילו אותי למעבדה הישנה שעצמות לסת לוייתן לבנות קישטו את שעריה, לקבל ממך מבחנות וקופסאות 

או לחדר שלך ושל סבא יהושוע, שם זכורה לי  דגי גמבוזיה, סרטני דפניות, חרקים ושבלולים. לשים בהן את ממצאי: 

 מנורת קריאה עם אהיל צהבהב שעליו הדבקת סוסוני ים קטנים שמצאת על החוף. 

 

 רגלי הובילו אותי אלייך. 

 

יע דעה. ממך גיליתי את אל המפגש החם, המקבל ואל הגרוי האינטלקטואלי. תמיד הקפדת לעניין, להתענין ולהב

גם את כוחה של השתיקה ושל היכולת להכיל כעסים ולהיות  -כוחה של הכתיבה, את כוחן של המילים ולפעמים 

 לדעת לקבל, להשלים. ״המבוגר האחראי״. 

 

המון דברים רציתי להגיד לך. אבל היה ביננו מין הסכם כזה, שאת מה שחושבים אומרים. שבמה שמפריע או מציק 

 משמח, אפשר וצריך לשתף. אז בעצם, אני נשאר עם החוויה שאמרתי. ששמעתי. שערוץ התקשורת פתוח וזורם.או 

 …ובכל זאת מבקש להגיד לך

 

 תודה.

 היי שלום סבתא, היי שלום.
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 כתב נטע דגן, נכד של יהודית:
 

 הספד לזכרה של סבתא יהודית

  

 סבתא,

  

פרידות אינן דבר פשוט, קל וחומר כאשר אנו יודעים 

 שלא נזכה לראותך יותר.

 

  

 שיר שכתבתי:

  

 זוהר השקיעה בוהק ברקיע

  

 מול הים הכחול וירוק

  

 והשמש יורדת, ונושקת למים,

  

 וציפורים נודדות שם רחוק.

  

ול הזהוב והמים,והח  

  

 וגלים הנושקים אל החוף.

  

 ורודף גל. ורודף. ונשבר

  

 והרוח בצמרות העצים.

  

 עוד מעט יעלה ויזרח הירח

  

 בוהק באדוות הגלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 והשקט שורר מסביב,

  

 כה אדיר הוא

  

 ולמעלה זורחים כוכבים,

 

 ואני בלבי יודע.

  

 כל סוף התחלה חדשה הוא.

  

 וצועק לי הים

  

 והחוף והשמש

  

 וציפור שנודדת אי שם.

  

 וצועקת הרוח, והעץ וירח

  

 ואת מפליגה לך איתם.

  

 

 

 היי שלום סבתא. היי שלום.
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 יהודית של החברה להגנת הטבע, של בית ספר שדה

 

יהודית ויהושע את כנפיהם  עלינו פרשו ,הילדים ואנוכי לבית ספר שדה. עם הגיענו ,לפני ארבעים שנה הגענו רינה

 והכניסונו לביתם. זה היה מנהגם עם דורות של מדריכות ומדריכים שהגיעו לבית ספר שדה.

ובל שנים, במאור פנים, עם אוזן קשבת ועין פקוחה. החיבוק החם אפיין את כך המשיכה ועשתה יהודית מעל לי

 שהכניסה לביתה זרים גמורים והפכה אותם לבני בית. ,המשפחה
 

את הנוף השלו והממכר שבין הכרמל לים. אהבה זו לא פחתה עם השנים  יהודית אהבה את המקום בו חיה, את ביתה,

על הטבע והמורשת שבין  , ידער את הידע לדורות של מדריכים ותלמידיםוהיא שהביאה את יהודית לחקור ולהעבי

 ."מנצור אל עקב"ל "אי היונים"
 

השלדג הגמדי דרך יהודית אהבה לכתוב, לתעד ולתרגם. זכינו לאוצרות של ידע וזיכרון שהונצחו. מהנרקיס האפיל, 

גנת הטבע  עוד מהימים ששמירת טבע ועד לסיפורו המרתק של מכון איילון. יהודית היא מוותיקות החברה לה

 במדינה המתכסה בבטון ומלט. וסביבה הייתה נחלתם של מעטים ולא ערך מחויב מציאות
 

תרומתה המיוחדת  עלסגולותיה, ידיעותיה ונועם הליכותיה עשו אותה לשם דבר בחברה להגנת הטבע, שמוקירה לה 

 רבת השנים.ו

ת מציף אותנו בצהוב ומחליף את אודם הכלניות, והציפורים מתחילות אנו נפרדים מיהודית בעת שגל פרחי החרציו

 את מסען צפונה, זה הולך וזה בא.
 

 יהיה זכרה ברוך.

 גרשון פלג.

 

 

 יהודית,

עם עוד אלפי חברים אנו ניצבים כאן היום ונפרדים ממך. את שייכת לדור הנפילים אשר בנה יש מאין ובמו ידיך 

 הקמת משפחה, קיבוץ ומדינה.

כל חייך עסקת בחינוך ובהעברת המורשת הבין דורית. בין יתר פעולותיך היית שותפה בפעילות המחתרתית של תעש 

במכון איילון אשר ברחובות, מעל פני השטח את ויהושע גידלתם משפחה לתפארת, קיבוץ משגשג ומתחת לפני השטח 

ובאתגרים הקשים ביותר תרמת תרומה  עבדתם במפעל תעש אשר ייצר במחתרת תחמושת לתת מקלע סטן. בסכנות

 שלא תסולא בפז להקמת המדינה.

 לאחר הקמת המדינה המשכת ללא לאות ובעזרת צוות מכובד פעלת לשחזור ושימור מוזיאון מכון איילון,

 אלף מבקרים מודים לך כל שנה על פועלך. 80

בך ובעיקר צחוקך המתגלגל לא השבת פנינו בכל השנים הללו נעזרנו בך בכל עת ובכל שעה, ואת עם מרצך הרב, טוב לי

 ריקם.

ימים אנו  10ביום שישי לפני יומיים היית אמורה להגיע אלינו ולהדריך את בני המצווה של מעגן מיכאל, בעוד 

 אמורים להתחיל להסריט סרט באורך מלא על ידי מפיק הוליוודי.

רך מר שלמה הלל, מנכ"ל המועצה עמרי בשם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל נשיא המועצה וחברך לד

 שלמון ובשם כל צוות מכון איילון, אנו מתחייבים להמשיך בפועלך בהעברת מורשת מכון איילון לדורות הבאים.

 .נוחי בשלווה על משכבך
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 יהודית שלנו

בדרך לחדר האוכל,  . אני  מחפש את המפגש היומי שלנו כשאת על הקלנועיתהשנ 90 ןרק אתמול נולדה וכבר חלפו לה

. תמיד אותו סדר יום, תמיד אותה זקיפות קומה ובמיוחד "אני עוד רגע מגיעה לארכיון" –יך שאומר שולחת מבט מחו

 ך.תמיד אותה צלילות הדעת והזיכרון המופלג של

בתמונות ובסרטים השונים  ותמופיעהאת יושבת בארכיון עם שאול גולדברג, נותנת שמות לפנים עלומות ששנים 

האצורים בארכיון המופלא שלנו. עוברת כיתה אחר כיתה, חג אחרי חג,  נותנת שמות למקומות השונים וביחד 

נשלנטיות את מציינת את האירוע ודואגת גם משלימים לכדי תמונה אחת מלאה. אני יושב מאחורייך, ורואה באיזו נו

 להזכיר אגב אורחא כי הוא התרחש בצמוד לאירוע אחר, משל לא חלפו להם ארבעים שנה. 

כשאת  ,העפלה. היו ביום זה הפעלות וסיפורים שוניםהביחד העברנו לפני שלוש שנים יום לימוד בבי"ס מעגנים בנושא 

תה. מבטי האושר על פניהם היו עדות אילמת ואח"כ גם כתובה, בדבר אמונה על לימוד סימני המורס לילדי הכי

 דומה כאילו רק אתמול עשית בו שימוש אחרון..מורס, אותו זכרת להפליא הה"סוד" המופלא בעולם 

אם זה מעל דפי העלון, או בפרסומים  ,המחויבות שלך לערכי הטבע, הייתה טוטלית ודאגת לשתף בה את כולנו

מאמרים רבים שכתבת. רק ביום שישי האחרון פורסם בעלון שלנו מאמר פרי עטך, ואני בטוח בובספרים  :השונים

 שעל שולחן העבודה שלך כבר כתובים ראשי פרקים למאמר הבא אותו לא הספקת להשלים.

כ"ט בנובמבר. זה האחרון היה לפני כשלושה חודשים,  –יום לידתך הוא תאריך היסטורי בתולדות מדינת ישראל 

אגמון החולה. יחדיו נסענו בקלאב של  –נחנו, צוות הארכיון דאגנו לחוג לך אותו באחד המקומות הטבעיים שלך וא

המקום, ואת, כדרכך בקודש, נתת שם לכל ציפור, דייקת בהבחנות בין הסוגים השונים ולא שכחת גם לרגע קט את 

 שמו של השיח הנדיר שכמותו לא רואים הרבה.

תרומתך לארכיון מעגן מיכאל היא מכרעת. אני מקווה שבקרוב יושלם המהלך של העלאת ארכיון התמונות והסרטים 

 לעתידנו.ולאינטרנט של הקיבוץ ויהיה בכך יד לתרומתך לעבודה חשובה זו 

 .אישה צעירה ואנחנו כואבים את לכתך מאיתנו –שמחנו להכיר אותך 

 יהי זכרך ברוך!

 .מן וצוות הארכיוןנכתב ע"י רמי ביגל

 
 

 יהודית איילון כצמח בר

 "עז הרים" קראתי לה.

היו שנים שלא כאב לה שום אבר בגופה, פשוט לא הבינה איך יכול להיות כאב למישהו. זאת היתה פליאה, או פינוק 

 בעיניה!

 נדמה לי שעד סוף ימיה, לא התאוננה על כאב כלשהו, ואם היה, לא יחסה לו חשיבות מרובה.

 בה אנרגיות בלתי רגילות ופעילות חיובית תמיד. עם תרמיל ועם מקל ידעה את ארץ ישראל. היו

היא היתה הטבע בהתגלמותו. קשה היה להפריד בינה לבין קונכיות הים, או כל עוף אשר כנף לו, לבין פרחים, עצים, 

 עשבים וחרקים אשר בתחתית האדמה ומעליה. הכירה וידעה את כל רזי גלגוליהם.

היתה לי שאלה בהגדרת איזה צמח, או בעל חיים, האנציקלופדיה של איילון מיד היתה נשלפת ופותרת את  אם

 הבעיות בידענות מובהקת ומפורטת!

 הלכה לעולמה פתאום, היו לה עוד הרבה תכניות. עכשיו תתמזג עם הטבע שכל כך אהבה. תתקבל שם בברכה.

 היתה מלכת מכמני הטבע! יש אגדה על נרקיס מלך הביצה, יהודית בעיניי

 אהבתי מאוד את יהודית.

 .אפרת בירן
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 ליהודית, לכל שבט איילון ולכל מוקיריה,

לקראת ארוחת בוקר חגיגית שערכנו צוות המדעים  2014מוזר לי להספיד, ולכן אקריא ברכה שכתבתי בדצמבר 

 :90  לכבודה במלאת לה

 

 ,90רק בת 

 מדברת ומספרת כמו בת עשרים.

 בקורה סביב. צעירה ברוח אך עשירה בניסיון ובידע נרחב, בטבע, בתנ"ך בחברה ובכלל

אני מכירה אותך עוד מהימים שבית הספר היה בתוך קבוץ מעגן מיכאל. שם ואז היית המנחה שלי בלימודי הוראת 

 הביולוגיה. תמיד היית לי סמל אור ודוגמא.

מבחינת הגיל הכרונולוגי את קרובה לגילה של אמי. אך תמיד התייחסתי אלייך כאל אחותי הגדולה. מאז ועד היום 

 ך נהניתי ללמוד ממך איך להתייחס לטבע, דברים שלא לומדים בסמינר ולא באוניברסיטה ולא בספרים.ובהמש

ציקלופדיה כאשר תלמידים שואלים את המורים לשמו של צמח או ציפור פונים אלייך ולא לספרים. את כמו אנ

סי הגומלין בין הצמח זוכרת את שמות הפרחים ומשמעותם. בעיקר את מתייחסת ליח מהלכת, תמיד עונה תמיד

ובעלי החיים. לפרט אין ערך ללא המערכת בה הוא חי. נהגת לומר שאת מדור הדינוזאורים, ואולי את צודקת כי אין 

 כמוך היום, לפחות לא בסביבה שלנו.

 עם כל הניסיון והעושר הרוחני, התאפיינת בצניעות, בעזרה ובתמיכה בכל המורים הצעירים והבוגרים.

את אוהבת את המקום ומחברת אותנו ואת התלמידים שלנו לנוף העוטף את בית הספר, טבע, בריכות הדגים, העופות 

 וביצות הכבארה המחברות אותנו גם להיסטוריה של המקום.

הלכתי שבי אחרייך בהוראה וגם בפנסיה. שומרת קשר עם המורים והתלמידים בבית הספר ממשיכים ללוות 

 כמו ניטור צפרות ועוד. פרויקטים מיוחדים

 הייתי בטוחה שבקיץ נסכם את הפעילויות של השנה כדי לשפר בעתיד. 

 שמחה שהשארת בידינו הרבה חומרים כדי להמשיך....

 הטבעת בכולנו חותם של אהבת הטבע, נשתדל לשמור עליו ולזכור אותך תמיד.

 

 ,וקהילת בית הספר המשותף חוף הכרמל בשם כל צוות מורי המדעים

 .תמי צור
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 פורים ביער הקסום

 
 מגיעה מסיבת פורים הגדולה ביער הקסום ללב הקיבוץ. 6.3.15 ביום שישי הקרוב

 

 בתוכנית:

 

 מועדון חברים

יתכנסו במועדון החברים חכמי השבט והיער בגיל השלישי לסעודה מלכותית בליווי מופע כליזמרים  18:45בשעה 

 הנות מאירוע מלכותי.ילמרומם. אנא החנו כרכרותיכם באזור המועדון ובואו 

עם   60-70-80-מוסיקת שנות ה לצליליריקודים בונפצח , לכל תושבי הממלכה הקסומהיוגשו קפה ואוזני המן  בהמשך

 .פוקס שייקה ג'יי-דיה

 

 מהכניסה הראשית בלבד(הכניסה ) בחדר האוכלו

  :20:30משעה הקסום כל שוכני הממלכה הקסומה מוזמנים אל לב היער 

  ימתינו לכם עמדות איפור 20:30-22:30בשעות. 

  הופעה חיה של להקת הגברבנד 21:00החל משעה. 

  מסיבת ריקודים אל תוך הלילה עם ניר חזות  23:30החל משעהDJ GROOVE. 

 עמדת צילום.  

 מתחם מזון ומשקאות המופעל ע"י צוות הפאב. 

 זולה ענקית למנוחה והתחדשות. 

 

 טרונית מחשמלת עד אור הבוקר.מוסיקה אלק עםיתקיים בפאב  ביתן ענן

 

 מזון ומשקאות ימכרו תמורת קופונים בלבד, אותם ניתן לרכוש מראש בכלבו ובמהלך המסיבה בלב היער. *

מכירת כרטיסי אורחים מוקדמת תתאפשר בכלבו ובכניסה לאירוע. עליכם לקבל את אורחיכם בשער הקיבוץ.  *

 כניסתם לאירוע תתאפשר בליווי החברים בלבד.

 

 הבהרות לגבי החג

כל אורח חייב  .לום לכל תושבי מעגן מיכאל ובניהםללא תשתהיה הקסום" -היעררוע סגור, הכניסה למסיבת "יהא

אלכוהול בלבד.   חדה"אלהכניסה מהדלת הראשית ממזרח  ח, ובליווי המארח שלו."ש 50בכרטיס כניסה במחיר של 

בכל בו. אין להכניס בקבוקי אלכוהול או כל  רטיסי כניסה מראשרכוש קופונים וכואוכל בתשלום. ניתן ואף מומלץ ל

 בקבוקי זכוכית למסיבה.  

 

 הנות מהכיף שהכנו לכם באהבה גדולה.ליבואו 

 פורים שמח!
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נפרדנו משלושה, חבר וחברות קיבוץ ותיקים.  השבוע,

יהודית איילון ז"ל, הרמן מוסיקנט ז"ל והיידי צ'רלס 

 ז"ל.

תקופה לא פשוטה עבור כולנו, כל שנותר לומר שאנו 

 משתתפים בצער המשפחות, ושלא נדע עוד צער...

 

הבחירות מתקרבות, ואנו מעוניינים לשמוע את 

 דעתכם!

", שבו 2015רסם "תצפיתון בחירות בשבוע הבא נפ

 שאלות הנוגעות לבחירות הקרובות.

 פרטים בהמשך!

 

 ביום שבת התקיימה פעילות לילדים במועדון האסם.

הפעילות כללה מגוון פינות יצירה והנאה מרובה 

 לילדים!

יישר כוח למארגני הפעילות, שהכינו בוקר עליז 

 וייצירתי עבור הילדים!

 

 חי"ר.היום קורס של מדריכות התקיים טקס ס השבוע

את הקורס סיימה נכדתם של נחמה וזמיר דבורי, בתם 

של עודד וסיגל. מה שמשפחתה לא ידעה עד הטקס 

עצמו, שהיא קיבלה אות הצטיינות פלוגתית! כל הכבוד 

 לנכדה ולסבים הגאים!

 

 בתוספת התנצלות: מהשבוע שעברתיקון קל 

השער בשבוע שעבר היה פרי ידיו של יאן דישון שטוץ, 

 ולא של אחיו ניל, כפי שכתבתי.

אני מתנצלת בפני יאן, שהיה מאוד נלהב לפרסם את 

 עבודתו!

ציור של ניל דישון שטוץ יפורסם באחד העלונים 

 הקרובים להנאתכם!

 

 

 

 

 

 

 

 
אני פונה אליכם בבקשה, לקראת חג הפסח, שיה בן נון 

ים שמוכנים להתנדב לעזור לה לארגן את מחפשת אנש

ריקוד "חד גדיא" המסורתי. בנוסף לרשימה שפורסמה 

בשבוע שעבר, לגבי התפקידים, היא זקוקה מאוד 

לאנשים שיהיו לה לעזר לארגן את החזרות, ואת 

המשתתפים. המעוניינים מוזמנים לפנות אליי למערכת 

 העלון, לדולסה רווה או לשיה עצמה. תודה!

 

יחולו חגיגות פורים, אני מקווה שבין כל העצב  ועהשב

והצער, נוכל גם לשמוח ולהשתחרר מעול היומיום, 

 ולחגוג את חג פורים.

 

 בברכת חג שמח ושבת שלום,

 .חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 
 

 השבוע
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חשיבה לגבי שינוי  –דיווח לעלון 

 מדיניות הקבורה בקיבוץ

 ירון אסף, אורלי רם ושחר מלול

 

ים בנוגע למדיניות מזה מספר שנים שמתקיימים דיונ

שמעצם היות הנושא רגיש,  ,נראה הקבורה בקיבוץ.

 קיימת התמהמהות בקבלת החלטות סופיות. 

הגידול באוכלוסיית מעגן מיכאל, מחייב אותנו 

 יחס לשינוי מדיניות הקבורה משלושה היבטים:להתי

 מדיניות קבורת הורי חברים בבית הקברות בקיבוץ.. 1

מדיניות קבורת בנים שעזבו את הקיבוץ, בבית . 2

 הקברות של הקיבוץ.

 אפשרות לקבורה בקומות )קבורה במכפלת(.. 3
 

, בשנתיים בית הקברות שלנו מתמלא בקצב גבוה

 9-חברים וכ 12-מד על כע האחרונות ממוצע הקבורה

הורים בשנה. במידה ולא יעשו שינויים, יגמר המקום 

 תוך מספר שנים בודדות. 
 

ההנהלה החברתית הקימה צוות אשר מטרתו היתה 

לדון בשינוי התקנון, ולבחון האם נוכל להמשיך את 

המדיניות של קבורת הורים ובנים של חברים שאינם 

נהלה החברתית מתגוררים כאן. הן המזמו"ר והן הה

שינוי בהתנהלות הצעה להסיקו כי יש להביא לאסיפה 

 זו.

נושא קבורת קרובים מדרגה ראשונה הוא סבוך 

ומורכב. הצוות נפגש מספר פעמים והעלה את 

הרגישויות החברתיות שעשויות לעלות כתוצאה 

 משינויים אלה. 

במקביל נבחנו מספר שאלות משפטיות, כגון קבורת 

המתגוררים בקיבוץ ושינו בתעודת  הורים או תושבים

 כיצד לנהוג ,הזהות את מקום מגוריהם למעגן מיכאל

הולך לעולמו  ,כשהורה שבן הזוג שלו כבר קבור בקיבוץ

 לאחר ההחלטה החדשה. 

הנושא הנוסף להתייחסות הוא האפשרות שבני קיבוץ 

ומשפחותיהם שעזבו והוריהם עדיין כאן )או קבורים 

 . בקיבוץכאן(, יבקשו להיקבר 
 

עוד דן הצוות בהחלטה לקבור בצורה של מכפלת 

קומתית, כך שמעל כל חלקת קבר -)מדובר על קבורה דו

 זותהיה מצבה לשני הקבורים בה(. גם החלטה 

 התקבלה זה מכבר, אך טרם החל יישומה. 

הקברים הקיימים בבית הקברות, אינם יכולים לשמש 

רקע ואת לצורת קבורה זו, כיוון שיש להכין את הק

הקבר בצורה שונה. עם השינוי באופן הקבורה יש לקבל 

 החלטות לגבי שאלות שעשויות להתעורר כתוצאה מכך.
 

בטרם הבאת הדיון להנהלה החברתית, ובטרם קבלת 

החלטות על ידי האסיפה, חשוב לנו להציף את הנושא 

בקרב חברים רבים ככל הניתן. לשם כך נזמן בקרוב 

מיקוד, בעיקר למטרה של מספר חברים לקבוצות 

חשיבה משותפת לפתרון בעיית המקום המוגבל 

 לקברים בבית הקברות שלנו. 

חברים שלא יקבלו הזמנה לקבוצת מיקוד ורוצים 

 להשתתף, מוזמנים ליצור קשר עם שלומה שהם.  

       

 03/2015לקראת אסיפה 

 23.03.15-ביום שני ה

 2במזכירות  – 20:30בשעה      

 ם נקבעטריו"ר: 

 

 : סדר היום

  

 אלמוג אלוני. :פותח סעיפי  ו. מינויים. . 1

 

 עמי שלזינגר. :פותחיו"ר דירקטוריון דגאון. . 2

 

 אישור תקנון ערעורים במבנה הארגוני החדש.. 3

 .ירון אסף :פותח 

 

 .מורן יהלום :פותחתפתיחת חדר האוכל בסופ"ש.  . 4

 

 אישור תקנון מניעת הטרדה מינית. . 5

 שחר מלול. :חתפות

 

 .מרכזות רצו"ן :פותחותמדיניות בנים חוזרים. . 6

                            

 .מזכ"ל – מייק פלקס מרכז ו. אסיפה , יורם דרור 
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 הסכם חברה סלולארית

 מלאך-שירה אריאל והגר אזולאי

 

 לחברים שלום,

 תקציר כתבה זו:

אנחנו בשלבים אחרונים של חתימה על הסכם עם  .1

חברה סלולארית. במהלך החודש הקרוב נביא 

הצעות לחבילות ולמכשירים בנפרד, ונתחיל 

 בתהליך של ניוד לחבילות החדשות.

מכשירים, תזכורת: ההסכם יפריד בין חבילות ל .2

 והתשלום יהיה דרך כרטיס האשראי הפרטי.

ניתן לעיין בשאלות נפוצות ותשובות עליהן  .3

 )מומלץ!(

תתקיים הדרכה נפרדת על  -פינת הגיל השלישי .4

 המכשירים המיועדים לאוכלוסייה זו.

 

עדכון על מצב ההסכם החדש מול החברות  .1

 הסלולאריות

חנו לקראת סיום ההסכם הנוכחי עם חברת פלאפון, אנ

מודעות לכך שחברים רבים סיימו או מסיימים בקרוב 

את ההסכמים האישיים שלהם מול החברה. זאת, 

 כאשר עדיין לא הודענו על הסכם חדש.

הסיבה לעיכוב הינה שההסכמים שהוצעו לנו במהלך 

חצי השנה האחרונה על ידי כלל החברות במשק לא היו 

ונים. תואמים לציפיות של האוכלוסייה ולצרכיה המגו

עם זאת, בשבועות האחרונים הוצעו לנו מספר הצעות 

שהינן אטרקטיביות בצורה משמעותית יותר מכפי 

שקיבלנו עד היום. כיוון שכך, החתימה על החוזה של 

 הקיבוץ מתעכבת במספר שבועות.

במהלך החודש הקרוב נביא הצעות לחבילות 

ולמכשירים בנפרד, ונתחיל בתהליך של ניוד לחבילות 

 שות.החד

בשל בעיות בקבצים שהתקבלו מפלאפון לגבי מועדי 

סיום ההסכמים האישיים, אנחנו מבקשות שחברים 

שהוצע להם לברר את מועד סיום החוזה שלהם מול 

פלאפון ועשו זאת, יעדכנו אותנו במייל לגבי התשובה 

 שקיבלו.

 

 תזכורת לגבי נושאים בסיסיים בהסכם שייחתם .2

יגוד למצב כיום, : בנהפרדת חבילות ממכשירים

ההסכם יפריד את החבילות מהמכשירים, ומחיר של 

חבילה לא יכלול מכשיר. כלומר, חברים שמעוניינים 

להמשיך להשתמש במכשיר שלהם אינם מחויבים 

בקניית טלפון חדש במהלך החלפת ההסכם כדי 

 להצטרף לחבילה. 

: חברים שמעוניינים לקנות טלפון חדש מכשירים

פון באופן פרטי או לקבל הצעת מחיר יכולים לרכוש טל

מחברת "טאצ'", שאף תציע שירות תיקונים בתשלום 

 בקיבוץ. 

: ההסכם שיוצע יכלול שני מסלולים בלבד: חבילות

חבילה ללא הגבלת שיחות, הודעות וגלישה, וחבילה 

 לממעטי דיבור.

: התשלום על החבילות והמכשירים יבוצע דרך תשלום

 ם, ולא דרך הקיבוץ.כרטיסי האשראי של החברי

 

שאלות ותשובות בנושא סיום ההסכם הנוכחי עם  .3

 פלאפון

 ש: כמה אשלם על חבילה בהסכם החדש?

 ת: לא ידוע, כיוון שעדיין לא נחתם חוזה חדש.

ש: סיימתי את ההסכם האישי שלי, כמה אשלם 

 לפלאפון עד להסכם חדש?

ת: התשלום הינו מחיר החבילה הזהה לתשלום בשלוש 

 האחרונות, גם אם סיימת לשלם עבור המכשיר. השנים 

ש: סיימתי את ההסכם האישי שלי, ואני לא רוצה 

להמשיך לשלם את הסכום הגבוה ששילמתי עד עכשיו, 

 מה עליי לעשות?

 -ת: אם ברצונך לרכוש חבילה חדשה דרך הצעת הצוות

יש להמתין עד לעדכון על חתימה על החוזה החדש 

 ופרטי ההסכם.

ניתן ליצור  -אם ברצונך לרכוש חבילה באופן פרטי

קשר עם חברה סלולארית ולהתנייד אליה. אם ההסכם 

הוא ללא התחייבות, ניתן להתנייד לתקופה קצרה, 

וכשתתקבל הצעת הצוות לבחון אם ברצונך להצטרף 

 להסכם של הקיבוץ. 
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ש: אם אכנס להסכם חדש שבועיים לאחר סיום 

אשלם תשלום מלא עבור ההסכם הנוכחי שלי, האם 

 החודש לפלאפון?

 ת: לא, התשלום הינו יחסי.

ש: אני רוצה לקנות מכשיר, האם יובאו מכשירים 

 לקנייה?

 ת: כן, במהלך החודש הקרוב.

ש: קניתי מכשיר באופן פרטי, האם אוכל לקבל שירות 

 תיקונים דרך עמוס?

ת: כן, דרך חברת "טאצ'", שתספק שירות תיקונים 

 בוץ.בתשלום בקי

ש: במכתב שקיבלתי נאמר שבשל בעיה בקבצי סיום 

החוזה, לא ברור מתי מסתיים ההסכם שלי. מה עליי 

 לעשות?

-ת: ניתן להתקשר לשירות הלקוחות של פלאפון, ל

הספרות האחרונות  4*. בשיחה תתבקשו לתת את 166

 .0085 -של חשבון הבנק

ש: סיימתי את ההסכם על החבילה שלי, אבל במהלכו 

. מה יהיה המשך דרך פלאפון נוסףתי מכשיר קני

 התשלום?

ת: ברגע שתתנייד תפסיק לשלם על החבילה הישנה, 

 ותשלם רק עבור המכשיר.

ש: אני מרוצה מהמכשיר הנוכחי שלי, האם ניתן 

 להישאר איתו?

 ת: כן.

ש: הבנתי שהתשלום עבור החבילות והמכשירים עומד 

ה עליי להיות דרך כרטיסי האשראי של החברים. מ

 לעשות אם אין לי כרטיס אשראי?

 ת: נא לשלוח מייל להגר: 

projectsmerakez@mmm.org.il  והנושא יטופל דרך

 הקיבוץ.

 

 פינת הגיל השלישי .4

נשאלנו על ידי מספר חברים מה המשמעות של סיום 

הינה שהמנוי החוזה האישי מול פלאפון. המשמעות 

שלכם ממשיך לפעול לפי אותו הסכם מול פלאפון עד 

 המעבר להסכם חדש.

לבקשת החברים, תתקיים הדרכה מיוחדת על 

מכשירים, שבה יוצגו מכשירים מותאמים לגיל 

השלישי ויוסבר איך להפעיל אותם, בנפרד מההצגה של 

 כלל המכשירים לציבור.

שירים, ההסכם יפריד את החבילות מהמכשימו לב, 

ומחיר של חבילה לא יכלול מכשיר. כלומר, אם תרצו 

 להמשיך להשתמש במכשירכם תוכלו לעשות כך.

 

אם ישנן שאלות נוספות, ניתן לשלוח מייל להגר: 

projectsmerakez@mmm.org.il 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 01.02.2015 -תעריפי נסיעות החל מה

 
 אגורות 6הוזלה של 

 
 תעריפי חברים

 
 זמן אווירמ     ק"                        תעריף

   
 4 0.61 חברים על רכב סידור

   
 0 0.91 חברים על רכב ענף

 
 0 0.61 חברים על רכב ענף לילה

 
 0 0 חברים על קלאבקאר

 
 

 תעריפי ענפים
 

 זמן אוויר ק"מ                        תעריף
   

 5.16 0.88 ים על רכב סידורענפ
   

 9 0.88 ענפים על רכב גדול
   

 0 1.26 רכב ענףעל  םענפי
   

 3 0 ענפים על קלאבקאר
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הודעה מצוות התקשורת הקהילתי 

 של מעגן מיכאל

 :, שלוםס שלנולדים מהגיל הרך ועד ביה"להורי הי

כמדי שנה אנו מתעדים את הילדים בפעילויות השונות 

 בחוגים ובקרוב נתחיל לצלם את כל החוגים.

כשיש פעילויות נחמדות בגנים, בגנונים, בפעוטונים 

ם בימי חול, אנו ג אך, , בעיקר סביב החגיםרובבית הספ

לאתר האינטרנט  ,או הקהילתיוידויוזמים צילומים ל

ל י. לפעמים היוזמה באה גם מצד מרכזות הגאו לעלון

משום  היא ברוכה מאודבעינינו הרך או מעובדי ביה"ס ו

יצירת קשר רב גילי בתוך בחשיבות גדולה  שאנו רואים

מחזקים  מצולמיםהדיווחים וסבורים כי ה הקהילה

משדרים הסגנון  ,. בדרך כללורמים לקשר זהמאוד ות

סגנון שמעלה חיוך על פני  בהם משתתפים ילדים הוא

הצופים, בוודאי על פני הורי המשתתפים. בנוסף, יש 

כשהיה המצולם לראות אדם בוגר  :תיעודיערך  כךל

 זו חוויה שאין דומה לה. ילד קטן

בעלון המקומי ובערוצי התקשורת  הצילומים יופיעו

 יזיה ובאינטרנט .וובטל - טרונים הציבורייםהאלק

אנחנו נדאג לפרסם אך ורק צילומים נאותים שלא 

 .יגרמו עוגמת נפש לילדים

נצלם את ילדכם, שבמידה ואינך / אינכם מסכימים 

תמונתו המצולמת בערוצי התקשורת את נפרסם ו/או 

עבירו אלינו בכתב את פרטי הילד ואנו האנא  ,השונים

 נפעל בהתאם .

 .בתודה ובברכה

 :צוות התקשורת הקהילתי של מעגן מיכאל

 .ו . תקשורת תמרכז –אירית בר נתן

 .מנהל הוידאו הקהילתי –מושיקו עמית 

 .עורכת העלון - 'פוביץזחנה יו 

 
 

 משחק כדורגל
 

 

 במגרש המקומי 6.3.15 יום שישי

 ,14:30שעה ב

 .מעגן מיכאל נגד בנימינה

 !הקהל מוזמן לעודד

 .וןשר יריב

 
 

 לפלסאון דרוש/ה קניין/ית רכש
 

: השתלבות בצוות הרכש, לקיחת תיאור התפקיד

ניהול  –אחריות על ספקים בתחומי פעילות במחלקה  

, איתור ופיתוח ספקים בארץ ובחו"לספקים קיימים, 

אספקת ניהול מו"מ וסגירת הסכמים, אחריות על 

פריטי רכש ברמות איכות ומחיר אופטימליות 

ובהתאמה למודלי המלאי, אחריות למעקב אחר ביצוע 

 ההזמנות במועד ובהתאם לדרישות האספקה.
 

 דרישות התפקיד:

תואר בתחום רלוונטי )כלכלה / הנדסת תעו"נ /  .1

 .יתרון –מנע"ס, משפטים וכדומה( 

רבות ניסיון משמעותי ברכש )שלוש שנים לפחות(, ל .2

 יתרון .    –ניהול מו"מ וניהול עסקאות 

כתיבה, קריאה ודיבור  –אנגלית ברמה גבוהה  .3

)יכולת ניהול מו"מ ומצגות באנגלית + קריאת 

 .הכרחי –חוזים( 

 .תקשורת בין אישית טובה .4

 .יכולת הובלת הליכים מורכבים באופן עצמאי .5

 .יתרון – ERPהיכרות עם עבודה במערכת  .6

 .יסשליטה בתוכנות אופ .7

 למעוניינים נא לפנות:

 052-6814664 –לאדוה תלם  

 052-3993903 –לדקלה רז  
 
 
 
 

 החזרים בגין  -תזכורת 

 רפואה משלימה

החזרים על רפואה משלימה מתקבלים מהביטוחים 

 מושלם והראל.

 זיכויים על טיפולי חודש ינואר יכנסו מהמושלם

 בתקציב חודש פברואר 

 ומהראל בתקציב חודש מרץ.
 

 עפרי שמיר/שרון אנגל
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  ,תורנויות

 אוכל ומה שביניהםהסגירת חדר 

 אמיר אבן טוב
עלה שוב  ,בישיבה האחרונה של ההנהלה החברתית

 לדיון נושא התורנויות בח"א בסופ"ש.

ארוחות בח"א ה ביטולבדיון נשמעו לא מעט קולות בעד 

בסופי שבוע, מתוך תחושה שהחברים לא מוכנים 

 יםיציאת הנער בעקבותחשש שהולעשות תורנויות 

ייפול על החברים עול שאינם  ממעגל התורנויות,

 רוצים/מוכנים לשאת. 

לאמירה כזו. יש עוד הרבה  מדיעדיין מוקדם  ,לדעתי

"א בערבי שישי או דהמה לעשות לפני סגירת ח

 בשבתות. 

 

רקע על נשאלתי רבות על "ממוצע התורנויות בשנה", 

האמירה שישנה תחושה של עול שהציבור לא רוצה 

 בו.לשאת 

לממוצע התורנויות השנתי יש חשיבות מועטה בלבד 

 בסיפור הזה.

תחושת "העול" באה כאשר מחד ישנה תחושה של 

ריבוי תורנויות ומאידך הדאגה ש"אין לי עם מי 

להתחלף", אולם אלה יפחתו משמעותית אם יהיו 

מספר)לא גדול( של חברים המוכנים לעשות יותר 

 תורנויות.

 

וש עד ארבע תורנויות עובד שמוכן לעשות של

חברים  לעשרה)!(בחודש)ויש כאלה( הוא שווה ערך 

המשובצים אחת לשלושה חודשים. אם יהיו לנו עשרה 

חברים למאגר  100כאלה זה כאילו הוספנו עוד 

 התורנים.

לדעתי שווה לעשות מאמץ ארגוני ולגייס לטובת 

התורנויות עוד כעשרים עובדים, אשר יהיו מוכנים 

תורנויות, וכך נוכל להגיע לממוצע של  לעשות יותר

 ה שלצור רשימיכשלוש עד ארבע תורנויות בשנה וגם ל

 קרא לדגל בעת צרה.ימוכנים לההאנשים 

חשוב גם לזכור שכאשר יש מאגר כזה של עובדים 

המעוניינים בתורנויות, כל חבר יכול להעזר בו ולמצוא 

 לעצמו מחליף בקבלו תורנות שאינו מעוניין לבצעה.

הבעיה המרכזית היא לא ממוצע התורנויות אלא 

נכונות החברים להתגייס מעכשיו לעכשיו כאשר יש 

 פנצ'ר.

מאגר כזה של אנשים שרוצים תורנויות יפתור, לדעתי, 

 גם בעיה זו.

לכן עיקר המאמץ צריך להיות בכוון של העלאת 

 המוטיבציה לעבוד בשבת.

הדרך הכי טובה שאני מכיר היא להעלות את גובה 

 לשעה(. ₪  50 –התמורה)נכון להיום 
 

 הצעתי לאסיפה: 

. להשוות את התמורה לחבר לסכום האמיתי שאנחנו 1

משלמים למקור חוץ כלומר לעלות המעסיק שלנו עבור 

 , נכון להיום בשבת עובד שכיר

 לשעה. ₪  62-כ 

בכך נפתור את ) . הצמדת התמורה לעלות המעסיק2

מהעיסוק התקופתי בהעלאת התמורה  גם עצמנו

 כפונקציה של עליית המדדים השונים במשק(.

 . גיוס עוד עובד/ים שכיר/ים לח"א לפי הצורך.3

 

 יום הבוחר 

 מש"א –מורן יהלום  
למי ששכח, יום הבחירות מתרגש עלינו לטובה ביום 

יום . כמו בשנים עברו, גם השנה 2015למרץ  17שלישי 

הבחירות במעגן מיכאל הוא יום עבודה לכול דבר 

עפ"י החלטות הקיבוץ, עבור חברי הקיבוץ זהו  ועניין.

 יום עבודה רגיל.

ההנחיה הכללית שלנו )מש"א קיבוץ( היא שיש 

להתארגן לצרכי העבודה ביום הבחירות עם חברי 

הקיבוץ ולהימנע ככל שניתן מלהעסיק את השכירים 

כפליים ביום זה. ברור שהנגזרת  כיוון שיש לשלם להם

של הנחיה זו היא עבודה במתכונת מצומצמת, עד לכדי 

 סגירה של חלק מהפעילויות. 

בנוסף, החינוך כולו סגור כך שחלקנו יצטרך לקחת 

חופש אם כדי לטפל בילדינו הרכים והנחמדים, ואם כי 

הענף / פעילות סגורים ביום זה )כן, יום החופש הוא על 

 ר...(. חשבון החב

 שיהיה לנו ולארצנו הקטנטונת, בהצלחה.....
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 "אוניברסיטה בעם"

 –פרוייקט קיץ חדש ל"קהילתי 

 מעורבות חברתית מעגן מיכאל"

 שהם עדי
 

ערב חשיפה עם נציגי בבואו לשמוע ולהתרשם 

האוניברסיטה ונציגי קיבוץ בארי שמתנדביו משתתפים 

 .בפרוייקט

במועדון  20:00בשעה  12.3הערב יתקיים ביום חמישי 

 .חברים

 

הגדול בכללותו. אנחנו לפניכם פרטים על הפרוייקט 

נתבקשנו על ידי חברים מקיבוץ בארי לקחת תחת 

חסותנו את סמסטר הקיץ באוניברסיטת חיפה. פרטים 

 טכניים בסוף הכתבה.

 

חיבור חדשני מייצרת  ,"אוניברסיטה בעם"התכנית 

בין מוקד כוח וידע  -" העם"לבין  "האוניברסיטה"בין 

להגיע למוקד  לבין אוכלוסיות שאינן יכולות ,ציבורי

ידע זה בדרך אחרת. במסגרת התכנית, האוניברסיטה 

פותחת את שעריה בפני אוכלוסיות מוחלשות 

ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה 

חינוך לעולמי -התכנית הינה מודל ייחודי אקדמית.

 מבוגרים מאוכלוסיות מוחלשות.

ידי -עלבתכנית, מבוגרים ובני נוער, מופנים  הלומדים

רשויות רווחה וחינוך, לומדים קורס מבוא המותאם 

משפט, רפואה, עבורם באחד מהתחומים הבאים: 

ידי -, המועבר עלמנהל עסקים ופסיכולוגיה

 לתואר ראשון. מנחים-סטודנטים

אוניברסיטאות  4-פועלת היום ב "אוניברסיטה בעם"

אוניברסיטת תל אביב,  -בפריסה גאוגרפית רחבה 

גוריון, האוניברסיטה העברית והחל -בן אוניברסיטת

משנה זו גם באוניברסיטת חיפה. בשנת הלימודים 

משתתפים ומדריכים  2,340תשע"ה לומדים בתכנית 

 סטודנטים. 93בה 

מגיעים מרקע סוציו אקונומי קשה,  הלומדים בתכנית

לאחר שנפלטו ממסגרות חינוכיות קודמות. הלומדים 

וחינוך, אשר שותפות ידי רשויות רווחה -מלווים על

רשויות מקומיות ממצפה רמון  35-לתכנית )למעלה מ

 בדרום ועד ירכא בצפון(. 

לומדים,  25מלמדים כיתה של  המנחים-הסטודנטים

 ובמקביל משתתפים בקורס אקדמי שנתי שמטרתו

להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה, ועוסק בבחינה, 

 גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית. 

יוצרת שיתופי  "אוניברסיטה בעם"של  תכנית הקיץ

פעולה עם ארגונים הרלוונטיים לתלמידים בתחום 

מיומנויות יסוד, כך שהתלמידים ינצלו את הקיץ על 

 -מנת להרחיב את הידע במקצועות שימושיים שונים 

. לקורסי הקיץ עברית, אנגלית, מחשבים ומתמטיקה

מספר מטרות: הקניית בסיס החסר לתלמידי התכנית 

-מקצועות האקדמייםהבמיומנויות יסוד, להבדיל מ

פרקטיים הנלמדים במהלך השנה; יצירת המשכיות בין 

שנה לשנה עבור תלמידי התכנית במהלך חודשי הקיץ, 

 רצון התלמידים להמשיך ולקיים שגרת לימודים מפרה. 

 

מתנדבים  16: אנחנו מעוניינים למצוא פרטים טכניים

 10וימשך  2015בסוף יוני קחו חלק בפרוייקט שיחל ישי

 שבועות. אין צורך בהתחייבות לכל עשרת המפגשים.

מפגשים של שעה וחצי בשעות הערב,  10מדובר על 

 באוניברסיטת חיפה. הסעות יסופקו על ידנו.

ארבעת המקצועות שילמדו הם עברית, אנגלית, 

מתמטיקה, מחשבים. אין צורך בידע קודם או רקע 

 הכנה והדרכה יסופקו מראש.בהוראה. מערכי שיעור, 

 כל הנדרש הוא רצון טוב ואהבת האדם.

לשאלות ובירורים נוספים מוזמנים לפנות אלי בטלפון 

. פרטים kehilatee@gmail.com, מייל 8545094-052

 unibaam.org.ilעל התכנית באתר האינטרנט  

 

 

 

 ם והפנאימחוגי הילדיהודעה 

 לא יתקיימו חוגים. – 17.3.2015ביום הבחירות 
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 ממועדון החברים

 ,רחתי במועדון את נועה בנתורילפני שבועיים א

חייה המורכבים עם  ששיתפה אותנו בערב מרתק על

  .המחלה לצד המוסיקה

 .מבדר ומוסיקלי להפליא גם  ,היה מעניין

 !לנועה ובהצלחה בהמשך בכל התחומים תודה רבה 
 

 "משנכנס אדר מרבים בשמחה"

 24.3 -ה 'ביום ג  ערב נשים הבא יחול

 ." עם נעמי גלעד קניה חכמה באינטרנטבנושא "

 .שריינו תאריך זה ,פרטים בהמשך

 !חג פורים שמח

 הדס אזולאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחנות הבגדים

 מתחדשים לקראת החג...

 שטיחים במגוון צבעים, גדלים וסוגים.  *

 )שטיחי אמבטיה, שטיחי סף ועוד(.

 מפות שולחן  *

 פות מפלסטיקגלילים חדשים של מ *

 מבחר גדול של צעיפים ותיקים *

 טייצים לנשים *

  של חברת  "צוציקים" בגדי ילדים *

 .ושל חברת "דלתא"

  

 י!זה כדא ,בואו

  עובדות החנות.  

 
 
 
 

 

 פינת הגשם

 רעיה יעקב

השנה ידענו, בינתיים,  סערות עם רוחות חזקות מאוד, 

הרבה  כמות גדולה של משקעים, גשם וברד, שהשפיעו

ה והפריחות. בחוץ מריחים כבר את האביב, יעל הצמחי

אך אני מסכמת את חודש פברואר עם כמויות הגשמים 

 שירדו בו.

ימים. עד עתה,  11מ"מ במשך  158בחודש פברואר ירדו 

 מ"מ. 670השנה, ירדו סה"כ 

הרבה חברים שואלים אותי אם זו שנה מיוחדת 

לא בעשר בכמויות אלו. כבר היו שנים כאלה אבל 

השנים האחרונות. והרי הן לפניכם )מדובר בסוף העונה 

 בשנה הנזכרת(:

 מ"מ. 775 – 1990שנת 

 מ"מ. 1084 – 1992שנת 

 מ"מ. 752 – 1993שנת 

 מ"מ. 925 – 1995שנת 

 מ"מ. 643 – 1997שנת 

 מ"מ. 634 – 1998שנת 

 מ"מ. 790 – 2002שנת 

 מ"מ. 645 – 2003שנת 

 מ"מ. 606 – 2004שנת 

 החורף הנוכחי טרם הסתיים ובוודאי יהיו עוד גשמים.

 להתראות בסיכום הבא!     

 

 
 המלצה

 חברים שלום !

טליה אצל בובי יבקיץ שעבר אני וטרסייה התארחנו בא

זוג ישראלים שנמצאים חצי שנה בארץ וחצי , ואראלה

   . שנה בכפר קסום בעמק הקסנטינו

 /http://www.casameo.itהכנסו לאתר 

 .מטבח עם מקרר לאורחים ישנו גם ,החדרים נוחים

, בעלי ידע רב על האזור, הם אנשים מיוחדים מאד

  נפלאים!שיודעים לעזור לתכנן טיולים 

 , ניתן לפנות אליהם במייל:רים לאטליהבפסח הם חוז

_anati@netvision.net.ilr 

 אני ממליץ בחום !

 .פול קלפר
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 דברים שפורסמו בפלסאון:

 קשרי קהילה פלסאון

 יעל אזולאי

 

 לעובדי פלסאון היקרים!

איריס ארמן )בלכטובסקי( מחליפה  1.3.15החל מה 

אותי בניהול האחריות החברתית וקשרי קהילה 

 בפלסאון.

 אירית פלג נשארת רכזת מתנדבים.

אני אלווה את איריס בכל מה שנדרש בחודשים 

 הקרובים.

ריס ואירית ולפלסאון כולה הצלחה. עוד מאחלת לאי

 נסכם וניפרד בצורה מסודרת בהמשך הדרך.

 

 :2014 -להלן סיכום תמציתי של הפעילות ב

מועדוניות, שיטור קהילתי, ליווי  התנדבות אישית:. 1

 .קשישים, ליווי קבוצת קשישים אתיופים

טיולי  ילדים(: 150)פעילות משותפת למועדוניות . 2

 , מסיבת חנוכה והצגת תיאטרון. יץקפסח, קייטנת 

 שתילת חורשת "פלסאון" בכרכור. :50אירוע יובל . 3

שיפוץ מרכז קהילתי בפרדס  מבצעים והצטיידות :. 4

, ריהוט וציוד למועדוניות, "צמרת"חנה, שיפוץ מועדון 

דלית אל בדורגל המועדון כ של הלבשההשיפוץ חדרי 

 .ועוד כרמל

 תרומה מחלקתית: . 5

יום  -חדרה בנוער בסיכון  של מועדון:  ומטיקהאוט* 

 .פעילות ואירוח

פעילות  -חדרה בגן חינוך מיוחד  : אולם ייצור מכאני *

  .והצטיידות

 –פרדס חנהבעמותת "עמך" לניצולי שואה   :איכות *

 .יום פעילות למועדון ותרומה כספית

הקמת גינה  –חיפה במעון חירום לנשים :  הנדסה *

 .הואירוח בימי

 –מרכז חירום לילדים נווה מיכאל   :הרכבה מכאני *

 .יום כיף ותרומה כספית

 –בת ים ב "המטבח של מאיר השמן": לולהאגף  *

 .שיפוץ ותרומה

יום  –לילדים בסיכון  "אור שלום"עמותת : מחשב *

 .פעילות ורכישת ציוד

שיפוץ וציוד חצר  –אור עקיבא במרכז קשר  :פיוז'ן *

 .וגינה

גינון  –עמק השלום בעמותת "לוטם"   :פיתוח *

 .ותרומה כספית

, "יד עזר לחבר" :קומת המשרדים והנהלת חשבונות *

תרומה למימון חוג  –חיפה בבית חם לניצולי שואה 

 .ריקודי עם + פעילות

 .תרומה כספית – "הופכות את היוצרות": תבניות *

 "בני ציון"מחלקת ילדים במרכז רפואי : פבריקציה *

 .תרומה כספית – חיפהב

כפר ב"בית סנונית" : תפ"י + או"ש + לוגיסטיקה *

  .שיפוץ ותרומה –רופין 
 

 נתונים:כמה 

 עובדים וחברי מעגן מיכאל 35 -מתנדבים קבועים: כ -

 עובדים 150 -מתנדבים לא קבועים: כ -

 .תקציב תכנית קשרי קהילה -₪  200,000תקציב:    -

 .לקתיותתקציב תרומות מח -₪  100,000  

 

 ?2015 -ל תכניתומה ב

 :שימור וחיזוק הקיים. 1

המשך ליווי מועדוניות, מועדונים,  -פרדס חנה כרכור  *

 .קשישים, התנדבות אישית

המשך הקשר וחיפוש תחומי  –דלית אל כרמל  *

 .התנדבות

עם ו "גבעול"קשר עם בית ספר  –גבעת אולגה  *

 .הספרייה הקהילתית

  .תפרויקט תרומה מחלקתי *

חשיבה אסטרטגית על  תהליך חוצה ארגון של. 2

 :תכנית קשרי קהילה

 עשור פעילות.  לאחראיך ממשיכים ולאן רוצים להגיע  *

 עד כה?האם נכון להמשיך ולהתנהל על פי העקרונות  *

לגבש חזון חדש וכיוונים חדשים או להרחיב את האם  *

 הקיים?
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יחידת ההתנדבות של פרדס חנה כרכור מציעה לעובדי פלסאון ואנשי מעגן 

 מיכאל להצטרף לפרויקטים התנדבותיים ביישוב:

 

 אישה לאישה" פרויקט"  

 

לאוזן  נשים הזקוקותווי של ית ולומדובר על חונכ

 .ןמעגל תומך סביב ןתמיכה חברית ואין להוקשבת 

 החונכות היא "אחת על אחת".

 

 .והן את המתנדבתו מעצימה הן את הפונה התנדבות ז

 

מטופלות באגף לשירותי רווחה המודבר על נשים 

טות יכולת, בודדות עווקהילה: חד הוריות, נשים מ

 ללא משפחה קרובה או חברים, נשים שחוו דיכאון קל )למשל אחרי לידה( או תהליך משברי כלשהו.

 

 יוע בסיסי ללא היבטים טיפוליים כלל.למתנדבת אין בתפקיד צורך בידע קודם, מדובר על ס

 

 למתנדבת יש ליווי מיחידת ההתנדבות וליווי מקצועי מהעובדת הסוציאלית שמכירה ומלווה את האישה.

 

זה מובן לחלוטין , ות/ לא יכולות/ חולותנוסעאתן כמובן שאם  .מדובר על התנדבות של אחת לשבוע למשך כשעה

 .שמלווה על ידכןאת האישה  צריך ליידעשונלקח בחשבון. כמובן 

 

 

 ליווי משפחות מאגף הרווחה פרויקט  

רוקרטית", כלומר זקוקות לעזרה מול רשויות וגורמים ציבוריים כמו ולעיתים ישנן משפחות ש"מסובכות בי

 ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, רשות מקומית ועוד...

 .עם ה"פלונטרים" מול הגורמים השוניםלהתמודד  ותמטרתה לעזור למשפחולתקופה קצרה  התנדבות זו היא

 כרכור.-מתקיימת בפרדס חנההפעילות 

 

 

 :נשמח אם ייצור איתנו קשר ,כל מי שמעוניין להושיט עזרה ולקחת חלק באחד מהפרויקטים הללו

 0524572435איריס ארמן: 

  0528857510אירית פלג:   
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 זרקא-אל-ג'יסר –מיכאל -טובה" מעגן -פרויקט "שכנות 

 ברוריה מידן

 

 הקבוצה מורכבת מתושבי שני היישובים, הבאים לפגוש ולהכיר את          - טובה-קבוצת שכנות

 "הצד השני".  לקבוצה שני מנחים מקצועיים מגבעת חביבה, אשר יוצרים ומאפשרים דיאלוג פתוח וקרוב.  

 אפשרי  שכולנו מצויים בו.-י הקבוצה, יוצר חיבור חם, עם ולמרות כל המורכבות מהמצב הבלתיהדיאלוג בין חבר

 עוד שלוש פגישות. מתוכננותשבע פעמים, בשני היישובים, לסירוגין, ו הקבוצה נפגשה כבר

 , בערב, בג'יסר.16.3.15להגיע למפגש הבא שיתקיים ביום ב'  ,הרוצים להצטרף, מוזמנים מאוד

 

הקבוצה מתכננת פעילות לתושבי שני היישובים, שתציין את השכנות הטובה, בכל שנה.   - טובה-ותיום שכנ

 מוזמנים להציע רעיונות.

 

 קבוצת  שכנות טובה, תצא לסיור בג'יסר, בהדרכת מוחמד עמאש,    -)ללא תשלום(  סיור בג'יסר

 בבוקר.  11:00בשעה  14.3.15ביום שבת,  

 גסטהאוס המפורסם, ונאכל חומוס טעים בחומוסייה שנפתחה ליד. את הסיור נסיים בביקור ב

 המעוניינים להצטרף, אנא צרו קשר איתי.
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 תרבותית, מתקיים בהצלחה רבה,           -פרויקט מנהיגות בחברה רב  –בחינוך הפורמלי -שכנות 

 ג'יסר".-כרמל" ו"תיכון מקיף-חוף-כיתות י' שבתיכון "משותף זה מספר חודשים, בין שתי

 הפרויקט מועבר ע"י עמותת "אפשר אחרת", שפועלת בשיתוף עם משרד החינוך.

 הנערות והנערים נפגשים, חווים, משתפים, משחקים ואוכלים ביחד. לומדים ומכירים תרבות שונה 

 וכל המשתמע ממנה. 

 כרמל, מפגש חגיגי, של התלמידים והוריהם.-ף, יתקיים בבי"ס חו11/3-ביום ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחינוך הבלתי פורמלי -שכנות 

מיכאל ומג'יסר. המפגש ביניהם תוכנן ע"י המדריכים שלהם, -לאחרונה החל פרויקט משותף, בין מד"צים ממעגן

  ומספרים שהיה טוב מאוד.

 ו'.-משני היישובים, בגילאי כיתות ה' הרעיון בהמשך הוא, לתכנן ביחד פעילות לילדים צעירים

 .שיהיה בהצלחה

 

 לימוד ערבית מדוברת
 

 השנה מתקיימות שתי קבוצות ללימוד השפה הערבית. אחת במתנ"ס שבכפר, והשנייה במועדון בצוותא שלנו.
 

 "לימוד שפה".-התלמידים של מוחמד, המורה, מצפים לבואו בכל שבוע, ומקבלים ממנו הרבה יותר מ
 

 יינים ללמוד ערבית בשנה הבאה )תשע"ו(, מוזמנים לפנות אלי.המעונ
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 הצטרפו לקוראים להחליף את השלטון!

 חשוב להיות שם, חשוב שהעצרת תהיה אכן המונית!

 צעד קטן לך, צעד גדול למדינה! -אל תוותר/י לעצמך 
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 מרץחודש לוח אירועים ל –סוניה פאב 

 

 בחמישי, שישי ושבת הפאב יהיה סגור לפורים חוץ מביתן ענן בפורים, למבינים בלבד... – פורים

 

  בחזרה לוודסטוק!!!  - 12.3 -חמישי ה–  

 בהופעה!  - Foreign Angels -אנדי וואטס וה 

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

 בהיסטוריה...

 ++ כניסה חופשית
 

  בן בן ברוך! –מופע סטנדאפ מפיל של  - 21.3 –מוצ"ש ה  

 לאורחים.₪  40לקיבוץ // ₪  30 -כרטיסים

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

 מספר המקומות מוגבל, מהרו להזמין!!
 

  26.3 –חמישי ה-  

 =עמיר לב = כתת אמן מיוחדת של 

 במסגרת פרויקט בין השורות!

 

 ש"ח מחיר רגיל 50ש"ח לחברי הקיבוץ //  40כרטיסים: 

או שלחו מייל:  03-6023254 -לכרטיסים חייגו 

pub@mmm.org.il 

 מוגבל. *כדאי להזמין כרטיסים מוקדם! מספר המקומות

 
 

 27.3 -שישי ה- HIGHWAY STARS – !בהופעה חיה 

 מבצעים מבחר להיטי רוק מכל הזמנים.

 ++ כניסה חופשית ++

 פרטים בהמשך.
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קופונים וכרטיסי כניסה ניתן לרכוש בכל בו או בתוך “היער הקסום”

הערב מתחיל ביער הקסום...

בכניסה תקבלנה את פנינו פיות עם קסשה ויין
להקת: “גברבנד” תרקיד אותנו

והצוות הנפלא של “פאב סוניה” ישקה אותנו

d/j  בשעות הקטנות יחליף את התזמורת
מהטובים שבמחוזותינו

20:30 - כלל הציבור מוזמן

כליזמרים בניצוחו של “יוסי זייפרט” , ארוחה, ריקודים 
ולקינוח קפה ועוגה.

18:45 - מוזמנים הוותיקים


