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נציין שני אירועים מרכזיים: יום הזיכרון  השבוע,

ונפגעי פעולות האיבה,  מערכות ישראללחללי 

 למדינת ישראל. 67-ומיד אחריו יום העצמאות ה

 

שמוקדשת לשני מועדים  ,השבוע תמונת השער

. 1974חשובים אלו, לקוחה מיום העצמאות בשנת 

תמונה זו בעלת חשיבות רבה בעיני, מכיוון שהיא 

מיום העצמאות הראשון לאחר מלחמת  לקוחה

יום הכיפורים, שהתרחשה מספר חודשים לפני כן. 

מלחמה קשה ועקובה מדם, שגבתה הרבה 

קורבנות, אך גם הצליחה להראות את הכוחות 

 הגדולים שיש לעם שלנו.

אני רק יכולה לתאר עד כמה זה היה חשוב 

ומחזק, באותה התקופה, לחגוג את הכרזת 

ף את דגלי המדינה בגאווה רבה. מדינתנו, ולהני

 שנים. 26באותה שנה, חגגה המדינה 

 

התקיימה ישיבה של ועדת תקשורת,  השבוע,

 ואחד הסעיפים שנידונו היה לגבי עימוד העלון.

המסקנה שהגענו אליה בתום הישיבה, היא שאת 

הכתיבה בטור אחד נמשיך לפרסם לעוד תקופה 

לכאן או מסויימת, שבסופה נבחן אם הרוח נושבת 

 לכאן בנוגע למספר הטורים.

אני שוב מבקשת, ויסלחו לי כל אלו שכן פנו אליי, 

מי שיש לו דעה בעניין ורוצה להשמיע אותה )אני 

מקשיבה לכולם( אשמח אם תפנו אליי ותתנו לי 

את דעתכם. הנושא לא סגור ולא חד כיווני, הוא 

 בתקופת ניסיון.

גיד תודה כך שכל דעה חשובה, ומפה אני רוצה לה

לכל מי שכן הביע בפני את דעתו, זה מאוד חשוב 

לי, ואשמח אם תמשיכו לפנות ישירות אליי בכל 

הנושאים הקשורים לעריכת העלון )אני לא 

 .נושכת, מבטיחה...(

סיכום ופרוטוקול הישיבה יפורסם כנראה בעלון 

 הבא.

 

 

 

 

 

אני רוצה להגיד כמה מילים על פרסומים  לסיכום,

 לקראת אספה:

ולקרוא את כל  התענייןאני מזמינה את הציבור ל

החומר המפורסם לקראת אספות. אני יודעת 

דברים נראים שלפעמים אין כח, לפעמים ה

ארוכים ומסורבלים, ולפעמים סתם פשוט נגמר 

החשק להתעסק בכל מיני נושאים שדנו בהם שוב 

ליצה להמשיך מל בכל זאת, אני מושוב... אב

ולקרוא, כי רק כך באמת תדעו על מה אתם 

 לא פעם אני שומעת שאלות של חבריםמצביעים. 

על הדרך, "על מה מצביעים בכלל?" "מה 

הסעיפים האלה אומרים?" "ממתי הנושא הזה 

בכלל עלה לדיון?". כדי למנוע אי וודאות, כדאי 

ד של כולנו, פשוט להיות מעורב. הרי מדובר בעתי

 מבוגרים וצעירים.

ואם יש משהו, שבאמת לא ברור, אשמח אני לתת 

יד, להסביר את מה שלא ברור )ללא כל כוונת 

( ולעזור לכם להבין לעומק על מה , כמובןשכנוע

 אתם הולכים להצביע. כל קול חשוב!

 

 שנזכור ונכבדמאחלת לכולנו המשך שבוע נעים, 

ה, בגבול הדק, הנופלים ונשמח עם כל המדינ את

 המקסים והמיוחד הזה שהוא אנחנו.

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

  !מזל טוב

 בן לאדוה ועומרי נאור 

 נכד למיכל ופול פרום 

 !ברכות לכל המשפחה

 

 השבוע
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 04/2015לקראת אסיפה 

 27.04.15-ביום שני ה

 2במזכירות  – 20:30בשעה      

 רמי אלונייו"ר: 

 

 : סדר היום

 

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

 
 

 : שחר מלול.פותחתאישור תקנון מניעת הטרדה מינית.  .2

 
 

 : ירון אסףפותחאישור תקנון ערעורים הנהלות במבנה הארגוני החדש.  .3
 
 

 : ירון אסף פותחאישור נוהל תקציבי חברים.  .4

 
 

 : דורית היימןפותחת ערעור על החלטת ההנהלה החברתית לבנות מחסן טכני ומשרד לבניין. .5
 
 

 : עמי שלזינגרפותחאישור תקנון הנהלה עסקית.  .6
 
 
 
 
 

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

 

 

 ועדת מינוייםסעיפיי 

 

 . נעמה גידסי )שרמן(, טל גובר ושרה מידן מוצעים: ,ח"להחלפתה של שירה בן אפרים כנציגת ציבור במו. 1

 יובא לאישור באספה הקרובה.

 מרכזי ועדת מינויים –אלמוג אלוני וריקי נשרי 
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 הבהרה –מחסן טכני 

 עמירן ברקוביץ'
 

 –בעקבות פניות של מספר חברים 

בעלון האחרון, בהתייחסויות לנושא הכלבולית, כתבו שירה ויורם כי הקמת המחסן הטכני תביא לחסכון 

 בשנה.₪  250,000 -מוערך במלאי של כ

יך הגעתי לסכום זה, ואני כאחראי רכש, מלאי ומחסנים של הבניין בשנים האחרונות נשאלתי "ברחוב" א

 אין לי כל קשר להערכה זו. -מבקש להבהיר 

 לא הייתה אלי כל פנייה בנושא זה, אין לי מושג איך התבצעה ההערכה ועל סמך אילו נתונים.

 

 התייחסות לעמירן

 שירה אריאל

 יודע עמירן, כאיש רכש, שריכוז ומחשוב מחסנים מייצר חסכון והתייעלות.

ין שעליהם אמון עמירן, יש עוד לפחות ארבע מחסנים שאנו יודעים עליהם )יש עוד מלבד מחסני הבני

 מחסנים קטנים רבים אצל בעלי המקצוע השונים(, אינסטלציה, מים, קירור וחשמליה.

בסיור במחסנים אלו ראינו כמות גדולה של מוצרים זהים שיושבים/קיימים  בכל אחד מהמחסנים, והרבה 

 ן להחזיר.סחורה "מתה" שלא נית

כמו כן, היום כל אחד עושה הזמנה באופן עצמאי ואין בקרה על המחירים שכל אחד מקבל. קניין בסדר 

 גודל של מעגן מיכאל יכול לקבל הנחות משמעותיות שיסתכמו באלפי שקלים. 

 כמובן שמחסנים רבים תופסים הרבה יותר מקום, שגם לזה יש משמעות כספית.

צורה ממוחשבת ומרוכזת, איש רכש אשר ידאג לקדם עסקאות טובות, ייצר כך שבניית מחסן שינוהל ב

 חסכון עצום. לדעתי, ההערכה שלי היתה ראלית ואף זהירה לשנתיים הראשונות של המחסן. 

 בטווח הארוך, המחסן יוכל לספק שירותי רכש נוספים למעגן מיכאל כגון, ציוד משרדי ועוד.

כל קדימה, מעגן מיכאל רק גדלה ונכון לנצל את הגודל לטובתנו. כל ענף מתנהל באופן עצמאי נכון להסת

ומקבל מחירים בהתאם לגודל שלו או לאיש הרכש של אותו ענף )יודע להתמקח או לא(, אין שיתוף פעולה 

י על כל בין הענפים השונים ובעיקר אין מי שמרכז את כל נושא הרכש שלנו. מחסן אחד אשר יהיה אחרא

 הזמנות הרכש יעשה סדר, ייצר חסכון ובקרה שוטפת.

 

 

 כתב שהתקבל מעמותת "יד עזר לחבר"מ

 שהם וחברי קבוץ מעגן מיכאל לכבוד

 , שלום רב לכל השפים הנהדרים

 של ארוחת ליל הסדר  מכתב תודה לכל המבשלים והמבשלות הנהדרים:  הנדון

 בית חם לניצולי שואה-בעמותת יד עזר לחבר

 רצוננו להודות לכל המתנדבים ה"שפים" הנפלאים שהכינו עבורנו, ניצולי השואה בבית החם לליל הסדר.ב

אנחנו בעיקר שמחים שאתם לא שוכחים את ניצולי  כל היה טעים בצורה נפלאה.ואמאוד מאוד התרגשנו וה

 שנה. השואה וחשוב לכם שיהיה לנו טוב. אתם דואגים לנו בצורה מחממת את הלב לאורך כל ה

 ניצולי השואה מהבית החם לניצולי שואה, הרבה אהבה תודה רבה מאוד מאוד מכל הלב,
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 לקראת אסיפה בסעיף ערעור על החלטת ההנהלה החברתית

 בנושא הכלבולית

 נמלי גובר

 

 

 לחברים שלום,

אקדים ואכתוב את השורה התחתונה: אני ממליץ לחברים להצביע נגד הצעת הערעור של דורית היימן, 

שלב ראשון בדרך ולהצביע בעד החלטת ההנהלה החברתית בנושא בניית משרדי הבניין והמחסן הטכני, כ

 לבניית הכלבולית.

הוסבר כבר בעלון הקודם מה הצורך בפינוי מקדים של המתחם המיועד לכלבולית, ומדוע נכון לבנות מבנה 

 חדש למשרדי הבניין והמחסן הטכני במקום המיועד.

 ברצוני לחדד:  הנחות היסוד של דורית ואוריה מוטעות.

יבות שונות, כאשר המיקום שנקבע, לא היה סיבת דחיית כותבת דורית: "בניית הכלבולית נדחתה מס

הבניה המרכזית. )במשבצת הנוכחית ניתן להקים את הכלבולית ללא הזזת הבניין, חיה של חנות, קלנועיות 

 ורוב הדיירים במתחם(".

 כותב אוריה: " לאחר שנים שהפרויקט עוכב על ידי בעלי תפקידים ואינטרסים שונים, נוצרה הזדמנות סוף

סוף לבצעו באופן כמעט מיידי ובסכומים דומים למה שהובטח לציבור באספות השונות שאישרו את 

 מיליון ש"ח." 8עד  6 –הפרויקט 

חנה בטווח ארוך ע"פ מיקום הכלבולית )שהוא נכון, ומשתלב בתכנית הבינוי של המ –ואני אומר )ולא לבד( 

תכנית האב(, היה אחת הסיבות המרכזיות לעיכוב בביצוע הפרוייקט. זאת מכיוון שבין ממלאי התפקידים 

צד אחד התעקש כי ניתן לבנות את הכלבולית בלי פינוי מקדים ונקב בסכום של הכלבולית בלבד, וצד שני 

יה היא קרוב לכפולה. והעלות הכוללת הצפו ,הבין כי הפרוייקט לא יכול שלא לכלול גם את הפינוי המקדים

 שנים. 5אם היו מגיעים להבנה ושיתוף פעולה בנקודה זו, הפרוייקט היה יכול לצאת לדרך כבר לפני 

עוד כותב אוריה: "תבנו את הכלבולית הכי בזול שניתן". אני טוען כי הכי בזול )או הכי פחות ביוקר( שניתן, 

המשתמע מהחלטת ההנהלה החברתית. כאמור למעלה, כן יידרש פינוי הוא בדיוק ע"פ המתווה המוצע, 

מקדים של השטח. פינוי שאינו למקום ומבנה שהם ע"פ התכנון הסופי לטווח הארוך, יאלץ אותנו ליצירת 

פתרונות זמניים העולים ממון רב, ויורדים לטמיון תוך מספר שנים. דוגמאות לכך ניתן לראות היום 

כל אחד מפתרונות  –יים למועדונים, בתי ילדים, מיקום חלופי זמני למזכירות וכו' ביצירת פתרונות זמנ

 ₪.מ'  0.5-1אלו עלותו 

הצבעה בעד הערעור תתקע את הכלבולית לעוד מספר שנים, ותגרום לעלויות גבוהות יותר.  –לסיכום שוב 

 הצביעו בעד אישרור החלטת ההנהלה החברתית.
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 ושמה כלבולית רכבת

 אייל אלקלעי

 
פרוייקט הכלבולית מוכר לי מאד עוד מתקופת כהונתי כמרכז משק. בתקופה האחרונה כמי שמעורב 

 אני נפגש שוב עם נושא שנוי במחלוקת זה. ,עמוקות ברתב"ש ובפרוייקטים שלו

 ברשותכם ברצוני לשתף אתכם במספר נקודות:

 הנוכחיים של הכלבו והמרכולית הם ישנים מאד ואינם  אני מסכים עם הטוענים כי המבנים

עומדים בסטנדרטים מקובלים. מאידך גם המזכירות, הנה"ח ועוד כמה מוסדות ציבור שלנו 

שוכנים במבנים ישנים ולא מכובדים. יתרה מכך גם חלק מהתשתיות שלנו במצב מאד גרוע 

 וזקוקות לשידרוג רציני ויקר.

 שעות הפתיחה.  הגברתניתן הפחית את הצפיפות על ידי  –ולית טיעון הצפיפות בכלבו ובמרכ

הכלבו כבר לא סובל מצפיפות ובמרכולית יש רגעי שיא קצרים כמו בכל חנות אחרת לטעמי 

 בעולם.

 לדעתי (.   )שטחים בהם אנו מוגבלים הכלבולית מתוכננת באיזור עיסקי מסחרי של מעגן מיכאל

תהווה תחרות למוקדי מכירה אחרים באיזור ועל כן לא  אין לכך הצדקה מכיוון שהכלבולית לא

 תהפוך לעסק מכניס כסף. הכלבולית תשרת רק אותנו.

  ( וכבר הוצאנו כמה )יש הערכות שונות עדיין לא הונחה אבן פינה לכלבולית שמוערכת במליונים

 וחצי מליונים  על הכשרת השטח המיועד ועוד ידנו נטויה. העברת אגף הנוי עלתה למעלה ממליון

ועל פי המפתח הזה ידרשו מליונים רבים לנייד גורמים נוספים מהשטח המיועד למקומות   ₪

י שיעלה חליפיים או קבועים. חיה של חנות, שהיא עסק מצליח מאד, תידרש לעבור למקום זמנ

סכום לא מבוטל ובשלב מאוחר יותר למקום קבוע ששוב ידרוש השקעות נוספות. מנסיוני אני 

 10את קו  בקלות תחצהמעריך כי הכנת השטח והזזת כל הלוויינים למקומות זמניים או קבועים 

 וכל זאת לפני בניית כלבולית.₪.  מליון 

 לית במקום חליפי שהיה מונע את כל הרונדו הכלבו ()בבור העדר או בגטו למיקום פיםנוס נותרעיו

 בגלל סיבות כאלה ואחרות. חבל! והמדובר נדח

  האם הציבור מודע לכל התהליך הזה? האם בפני הציבור מונחות אלטרנטיבות? לדעתי התשובה

 !!היא לא ולא

קשה  וגם בעקבות החלטות כאלו ואחרות עלינו על רכבת יקרה  שממנה קשה לרדת ,לתחושתי –לסיכום 

אבל ככל שנעים בה קדימה ההוצאה הולכת וגדלה. אני מציע לנסות לעצור את הרכבת ולחשוב על  לעצור

 מסלול חדש פחות יקר ובעל תמורה טובה יותר לכסף הרב שהוצאנו וכנראה עוד נוציא. 

5 



22.4.2015  

                        

 טיול בשביל ישראל לזכרו של נאור קאלו ז"ל

 שמעה והתרשמה חנה יוזפוביץ' מפיו של אלמוג אלוני, בשם החבר'ה
חברים )שבתוכם  12השנה, כבכול שנה, בפעם השביעית, יצא טיול לזכרו של נאור קאלו ז"ל. ההרכב מונה 

בשביל ישראל, בכל שנה מתחילים  נמשך שלושה ימים. המסלול הוא והואגם איילון ויניר, אחיו של נאור( ,

בנקודה שסיימו בה בשנה שעברה. השנה המסלול החל בחוף רידינג והסתיים ביער בן שמן. במשך המסלול 

ישנים החבר'ה באוהלים בשטח, כמובן עם כל הציוד מאורגן מראש, כולל מזון. בערב הראשון, לפי מסורת 

במיוחד לנקודת  הגיעוקאלו, הוריו של נאור ז"ל, שארוחת ערב יחד עם ברברה ואבנר  התקיימההטיול, 

 העצירה כדי לשבת עם החברים.

בגשם )מבול, לדברי אלמוג(  והיו צריכים לשנות מעט את תוכניות הלינה  ,השנה, הופתעו מעט המטיילים

שלהם. לאחר מספר טלפונים והפעלת מעט קשרים מקומיים, הם סידרו לעצמם לינה בבית ילדים בקיבוץ 

 עינת הסמוך, ובבוקר למחרת ישבו בבית הקפה של שחר גלפז )בתם של ברוריה ופוזה( עד חלוף הגשם.

ול השנתי, הם עצרו בנקודת ציון מסוימת בשביל, שקרובה לבסיס "סירקין", שם שירת לקראת סוף המסל

 נאור ז"ל, ואיילון סיפר שבשביל זה, בציר זה, סיים נאור את מסע סוף המסלול שלו. 

את  בייחודהעוד הוסיף אלמוג, שטיול זה בכל שנה הוא מסורת מאוד חשובה ומאוד מיוחדת, היא משקפת 

 שאהב מאוד טיולים. נאור,אופיו של 
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דרוש/ה מרכז/ת לועדת תכנון 

 נתן(-)להחלפתו של עודד בר

ריכוז שוטף של ועדת תכנון וצוות פני המחנה 

שעוסקים בהכנת תוכנית מתאר כוללת לקיבוץ 

שתבטיח תנאים חברתיים וסביבתיים רצויים 

כעת ובעתיד. הועדה אחראית על אישור תוכניות 

המבנים והצבתם בהתאם לתוכניות המתאר 

נורמות המתאימות לצורת חיינו והתאמת ה

 הקיבוציים.

אחריות על ניהול וקבלת החלטות בפרויקטים 

 קטנים עד בינוניים.

 

 דרישות התפקיד:

 יכולת קריאת שרטוטים ופרוגרמות .1

 יכולת ניהולית וארגונית  .2

 יכולת ניהול ופיקוח על פרויקטים. .3

סדר וארגון העבודה במסגרת נהלים  .4

 הקיימים. 

נוש מעולים, תקשורת שירותיות, יחסי א .5

 אישית טובה וסובלנות.-בין

 עד חצי משרה –היקף משרה  .6

 

 המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות:

 ,052-3784544למורן יהלום במש"א 

mmos@mmm.org.il 

 ,052-5254192 יצחק לאוהד

ing@mmm.org.ilhous 

 

 

 מקרן המילואים

של קרן המילואים  2014הדוח הכספי לשנת 

ניהול קרנות מילואים אגש"ח  -)"מעגן מיכאל 

 בע"מ"( אושר ונחתם. 

החברים מוזמנים לקבל את הדוחות אצל שלומה 

 ו/או מרים במזכירות.

 נירה דגן

 
 

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות הבגדים  
 

 תיאור  התפקיד:

ניהול חנות הבגדים, תוך מתן שירות 

אדיב לציבור. אחריות על תפעול 

החנות, קניינות, רכישת המוצרים 

 ומכירתם.
 

 היקף משרה:  

משרה מלאה עם נכונות לעבודה בימי 

 .שישי וערבים מידי פעם
 

 דרישות התפקיד:

  ,תודעת שירות, מאור פנים

סבלנות וסובלנות, יחסי 

 אנוש מעולים.

 ות בחנות.פתיחות וחדשנ 

 .יכולת עבודה עם מחשב 

  רשיון נהיגה ויכולת נהיגה

 בקומבי.

  עניין באופנה, אהבה ועניין

 בקניית בגדים.

  הפעלת שיקול דעת למול

 הלקוח.

  יוזמה ויכולת לפתח

 .שירותים חדשים
 

 המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות ל:

 052-2272915 עדי רבאון במש"א

hadrach2@mmm.org.il 

 

 חוג טניס: –מחוגי הפנאי 

באווירה קלילה ונעימה ובהנאה ספורטיבית 

אנו מזמינים נשים וגם גברים  וחברתית רבה,

 החוג פועל בימי א+ג להצטרף לחוג טניס.

 לחודש.₪  160עלות: .  20:00 – 19:00 

 Hugim@mmm.org.ilהרשמה מראש אצלי 

 סיון עציוני
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 זמני ארוחות ביום הזיכרון 

 ויום העצמאות בענף המזון
 

 ערב יום הזיכרון 21.04.2015ביום שלישי 

 ארוחת הערב תוגש 

 בלבד. 18:30-19:30בין השעות 

 

 יום הזיכרון 22.04.2015ביום רביעי 

 בלבד. 07:00-11:00בראנצ' יוגש בין השעות 

 אין ארוחת צהריים באותו יום.

 18:00-18:30ית  ארוחת ערב אוכלי ב

  18:30-20:00ארוחת ערב בין השעות 

     

 יום העצמאות 23.04.2015יום חמישי 

 08:00-10:00ארוחת בוקר בין השעות 

 ארוחת צהריים )על האש( 

 12:00-13:30בין השעות 

 אין ארוחת ערב באותו היום.

 

 חזרה לשגרה  24.04.2015יום שישי 

  07:00-12:00בראנצ' יוגש בין השעות 

 18:00-18:30ארוחת ערב אוכלי בית  

  18:30-20:00ארוחת ערב בין השעות 

 

 צוות ענף המזון

 
 

 סיוע בהגשת תביעות

 הראל ומושלם

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

 19:00ל  18:00בין    26.4.15 -ביום ראשון ה

)מול הכביסונית( מוזמנים  בצריף משרד הבריאות

ס בקשה לתביעה כל מי שצריכים סיוע במילוי טופ

החזר על ייעוץ רופא,  -כמו ,להראל או/ו למושלם

רכישת אביזר רפואי, השתתפות בניתוח פרטי 

שבוצע במושלם, בקשה לתביעה לרפואה משלימה 

 וכו'...

 
 

 דרוש/ה ספרן/ית 

 לספריית החברים

 תיאור  התפקיד:

ניהול הספריה וטיפוחה בתחומי 

 הקריאה, המידע והידע.
 

 היקף משרה:  

 ימים בשבוע. 6שעות שבועיות  30

נכונות לעבודה גם בימי שישי 

 וערבים.
 

 דרישות התפקיד:

 .תודעת שירות 

 .סדר וארגון 

 .זיקה לספרות ותרבות 

  יכולת עבודה עם מחשב, תכנת הספרייה

 ואינטרנט.

 .יוזמה ויכולת לפתח שירותים חדשים 

 יתרון. -תואר ראשון במידענות וספרנות 

 

 וניינים/ות מוזמנים/ות לפנות ל:המע

 052-2272915עדי רבאון במש"א: 

hadrach2@mmm.org.il 

 

 
 
 
 

 ממועדון האסם

 ,)כולל( 7.5עד  29.4מתאריך 

 .מועדון האסם ויקה קלקנר תחליף אותי בענייני

 להזמנות בקשות תקלות וכד'

 0524297844לפון בט  ניתן לפנות אליה

 או במייל 

vikak@plasson.co.il 

 .היה בזמן זהאאני לא 

 גילה מנהלת האסם ,בברכה
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 –2015כנס אביב 

 "מרכז הילה לתקשור"

 זו הזמנה לכנס מיוחד שיתקיים 

  1.5.15-ביום שישי ה

 באולם הקולנוע  10:00-13:00בשעות 

  במעגן מיכאל.

 במועדון החברים. 9:30התכנסות וכיבוד קל ב

בכנס תועבר שיטה ליצירת קשר עם אדם יקר 

צעדים המאפשרת את  3זו שיטה בת  שאבד לנו.

 שר החדש והאחר עם יקירינו שנפטרו.הק

בכנס נלמד את השיטה, נתרגל ונקבל כלים 

כן, יוצגו סרטונים עם -כמו להמשיך באופן עצמאי.

סיפורים אישיים מרגשים על קשר שנוצר מחדש 

משתתפי הסרט מספרים על  לאחר הפרידה.

 השינוי שחל בחייהם בעקבות הקשר המחודש.

ד לעיתים, אך נושא הכנס רגיש מאוד וגם מפחי

נוצרת הקלה  לאור ניסיון רב עם כלי התקשור

בתחושת הכאב הבלתי נסבלת שבאובדן, אני 

להתנסות בכלים  מזמינה אותך לבוא לכנס,

 חדשים המאפשרים את החיבור שכל כך חסר.

  www.hila.org.il -לפרטים נוספים והרשמה 

)יש להרשם מראש דרך האתר ההשתתפות 

 בתשלום סמלי(

 בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות להילה וקסלר

 

 מועדון הסרט של יום ב'

 27.04.2015 –יום שני 

 19:00בשעה 

 באולם הקולנוע

 והשבוע הסרט :

 .2014מן". ארה"ב, -"בירד 

 הזוכה הגדול של האוסקר האחרון.

 

 !!!!מחוגי הפנאי חדש

 ילים:זומבה למתח

אם תמיד חלמת להצטרף לחוג אבל התביישת 

מהותיקות... אם תמיד חשבת לבוא ולנסות אבל 

 חששת שלא תעמדי בקצב הקיים...

 אז עכשיו זו ההזדמנות שלך.

הפעם בית הזומבה הוותיק מזמין אתכן לקורס 

חדש למתחילים בלבד! קורס שיעזור לכן 

שיעורים, בהם  4חודש מאי יתקיימו להתחיל.... ב

נעבור על צעדי הבסיס של מגוון קצבים: סלסה, 

קומביה, מרנגה, רגטון ועוד. כמובן שמוסיקה 

מקפיצה מובטחת! השיעורים יתקיימו בימי 

בחדר חוגים. לאחר הקורס  19.00שלישי בשעה 

 תהיו מוכשרות להצטרף לחוג הקיים שכבר רץ.

 19:00ביום ג'  5.5שיעור ראשון ב

 ₪  130עלות לחודש 

אצלי  מראש** ההגעה לשיעור מותנית בהרשמה 

Hugim@mmm.org.il 

לפרטים נוספים אפשר גם לפנות לטליה )טוש( 

054889887. 

 מוזמנים/ות לנסות,

 סיון עציוני

 

 הודעות מרישומי עבודה

 מזכירה לדווח עבודה באופן מסודר -1

בתחילת / בסוף היום. השלמות יש 

לחודש ולא אחריו.  6להעביר אלי עד ה 

זה מקשה על המשך הטיפול במרכיב 

 העבודה בענפים.

בהתאם לחוק, נרשם יום  -יום הזיכרון -2

מיוחד למשפחות האבלות בקרבה 

ראשונה. חברים שהצטרפו לאחרונה ולא 

 נרשם להם, יפנו בבקשה אלי .

 תודה רבה, איריס דיין.
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 אלברט לנדמן

 2.5.1957  א' אייר תשי"ז

 

 יעקב כרמי

 17.4.1991  ד' אייר תשנ"א

 

 ג'ודי ברקוביץ

 24.4.1993  ג' אייר תשנ"ג

 

 ניב בייטס

 18.4.1991  ד' אייר תשנ"א

 

 אייבן כץ

 11.5.1997  ד' אייר תשנ"ז

 

 אהרון כהן )אביו של יוסי כהן ז"ל(

 11.5.1970  ה' אייר תש"ל

 

 צברג )אביה של בכי גל(מרדכי שטול

 9.5.1987  י' אייר תשמ"ז

 

 דניאל גונן

 20.5.2005  י"א אייר תשס"ה

 

 יהושע איילון

 3.5.1993  י"ב אייר תשנ"ג

 

 הילדה וייגנר )אמּה של מרים בנימיני(

 10.5.1960  י"ג אייר תש"ך

 

 רות אייזנברג

 24.4.2013                                      י"ד באייר תשע"ג

 

 יוסף קם )אביו של יובל(

 10.5.1993  י"ט אייר תשנ"ג 

 

 

 

 

 

 שרה שניטר )אמו של ברוך שניטר ז"ל(

 29.5.1986  כ' אייר תשמ"ו

 

 משה ברשי )אביהן של אביבה ודוסקה(

 12.5.1985  כ"א אייר תשמ"ה

 

 דניאל נחשול

 24.5.1965  כ"ב אייר תשכ"ה

 

 אינז בדנר 

 22.5.2014                                   כ"ג אייר תשע"ד     

 

 יהודה אנגל

 9.5.1991  כ"ה אייר תשנ"א

 

 יונתן זורע

 5.6.1967  כ"ו אייר תשכ"ז

 

 חיים פוזננסקי )אביו של פוזה(

 29.5.1992  כ"ו אייר תשנ"ב

 

 תקוה קורלצ'וק

 29.5.1992  כ"ו אייר תשנ"ב

 

 ישעיהו אבן טוב

 6.6.1967  יר תשכ"זכ"ז אי

 

 זהר חלמיש

 18.5.1993  כ"ז אייר תשנ"ג

 

 יפתח אליוב

 17.5.1977  כ"ט אייר תשל"ז

 

 

 נר זיכרון חודש אייר
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 לוח אירועים סוניה פאב  

 הפאב סגור. -ערב יום העצמאות   - 23.4–חמישי ה 

 פתוח כרגיל  – 24.4 -שישי ה

  -ערב הופעות מקומי – 6.5 –רביעי ה 

 !האבודיםלהקת  -פותחים את הערב

 .... פרטים בהמשך.להקת סמבבהעופר דוידסקו ו –ובהמשך 
 

  מופע מחווה לאריק קלפטון   – 7.5 –חמישי ה 

 אריק קלפטון. -ערב שכולו מוקדש לאגדת הגיטרה והבלוז 

 מסע אל עבר השירים מכל אלבומי הסולו, להקת קצפת ועוד.

 בביצועים חשמליים ואקוסטיים שנותנים הרבה כבוד למקור.

 וחשמליים אקוסטייםמיטב הקלאסיקות מכל השנים והתקופות בביצועים 

Layla, Tears in heaven, wonderful tonight, cocaine, change the world, old love 

 מערב שכולו חזרה אל המוזיקה הישנה והטובה. ליהנותבואו  ועוד קלאסיקות רבות.

 שנים. 4-המופע מסתובב ברחבי הארץ למעלה מ

 .יותם אלעזרי: תופים ,עופר ויינר: גיטרה בס ,תום הורדי: גיטרות ,גיטרותוניסמן: שירה גל 

 20:00 -בשעה דלתות פתיחת

 לאורחים ח"ש 40|  הקיבוץ חברי ח"ש 30: כרטיסים

 pub@mmm.org.il: או 03-6023254: להזמנות

 


