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 מוקדש כמובן לחג השבועות. השער השבוע,

הוא לקוח מתמונות של חג השבועות בשדה, בשנת 

. כל כך נעים וכיף שצוות החג החליט להחזיר 1968

את המסורת הישנה של החגיגה בשדות. מצפה לנו 

 בחג הזה בילוי משפחתי של ממש!

 יישר כח לצוות החג ונתראה בשדות!

 

גזיר עיתון. בכתבה  , הגיע לשולחניבשבוע שעבר

קטנה אך בולטת, מתוך עיתון "הקיבוץ", כתובות 

מילים טובות על התגייסותו של ירון אסף, רופא 

כירורג במקצועו, למטרה הנעלה של טיפול בנפגעי 

רעידת האדמה בנפאל. ציטוט של ירון מהכתבה, 

שבה הוא מסביר את חשיבותו של הסיוע שמגיע 

 מישראל:

ת כסף וציוד, אבל לא "מדינות רבות שולחו

אנשים. ישראל מתאפיינת בך שהיא שולחת 

 אנשים לעבוד במערכות שהוקמו באזורי האסון".

מכאן נשלח חיזוק גדול לירון ולכל הצוותים 

הרפואיים שיצאו מישראל, וכמובן בריאות לנפגעי 

 האסון.

 

מפורסמים בעלון מספר דיווחים מענפי  השבוע,

לקראת חג  החקלאות השונים, כבכל שנה,

 השבועות.

מפאת קוצר הזמן שהשאירה עורכת העלון עבור 

מנהלי הענפים לדווח, השבוע מפורסם חלק אחד 

 של הדיווחים ובשבוע הבא יהיה החלק השני.

 

 הבהרה קטנה:

קיבוץ  בשבוע שעבר פורסמה המלצה של חבר

מקיבוץ אחר, שהמליץ על מרק לוי לתפקיד מזכיר 

התנועה הקיבוצית. את ההמלצה שלו העבירה 

אליי אורלי רם, וכך גם צוין בכותרת. אמנם 

ההמלצה הועברה ע"י אורלי אך אינה אומרת דבר 

על דעותיה בנושא, ואינה המלצה שלה עבור 

מתמודד זה. אם הדברים הובנו לא נכון, אני 

 פני אורלי, והציבור הקורא.מתנצלת ב

 

 

 
 

שמי שרוצה להמליץ על  ומכאן אני רוצה להזכיר,

 ם, מוזמן לשלוח אליי את המלצתו.מועמד מסוי

 

, איך לא, מספר מילים על "נונה", שגם לסיכום

עשו קונצרט סיכום לילדי הגנים,  שעברבשישי 

לאחר פעילות רבה במשך השנה, בה הגיעו 

שיר רות של "נונה" להמקהלה של הבנות הבוג

בפני ילדי הגנים ולשתף אותם במוסיקה. 

הקונצרט היה מקסים, והילדים מאוד נהנו! 

ושיתוף הפעולה היה פשוט נוגע ללב. "נונה", 

 כמובן, בניצוחם של נתלי גולדברג וצביקה פוגל.

 

 שבת שלום וחג שבועות שמח!

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חזר מהתנתקות.ניר שוהם 

 

 הצלחה בכל!מאחלים 

 

 

 

 

 היכונו היכונו!

 לא טעית! –מעגניטה קנית 

 השבוע
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 לקראת שבועות –דיווחים מענפי החקלאות 

 .דיווחים מהשטחהשנה, כבכל שנה, לקראת שבועות, מדווחים ענפי החקלאות 

 השבוע מפורסם חלק ראשון ובשבוע הבא החלק השני של הדיווחים.

 חג שמח! 

 
 

 אבוקדו
 

 שלום חברות וחברים

 דיווח מהשטח.לזמן  ואתושבועות הגיע 

 25-דונם מטע בוגר ו 771דונם מטע צעיר,  160דונם מתוכם  956-עמד על כ שטח המטע בשנה האחרונה

 בעיקר עקב נזקי קרה שנגרמו ,הייתה שנה חלשה מבחינת כמויות הפרי האחרונה עונהדונם אפרסמון. ה

באיכות יצוא והשאר   -66% אבוקדו, כ טון 1,100כ  רק קטפנו לעצים בחורף בשנה שעברה. עקב כך

מי. אחוזי הייצוא הנמוכים יחסית נבעו עקב פגיעות מזג אויר מהחורף הקשה שעברנו. באיכות שוק מקו

, למרות המשבר בשווקים באירופה, ייצוא האבוקדו לא נפגע ואף רמות המחירים הגיעו לשיא, אך השנה

 שער האירו הנמוך לא היטיב עמנו.

שיווק החוף" לשוק המקומי בלבד. טון  שאת כולם שיווקנו דרך " 80 -קטפנו השנה כ -בגזרת האפרסמון

ענף האפרסמון בישראל חווה בשנתיים האחרות משבר בייצוא עקב "הצפה" של השווקים בפרי מספרד, 

, מגדלים רבים בארץ שיווקו את תוצרתם בארץ ונגרמה גם ומה שגורם לירידת מחירים גדולה. מסיבה ז

 כאן ירידת מחירים.

החורף האחרון היה גשום במיוחד, והצלחנו לחסוך מי השקיה רבים, בנוסף מאגרי המים מולאו במי 

 גשמים באיכות טובה מאד.

 50-השנה היא שנת שמיטה ואנו מכינים את השטחים המיועדים לנטיעה לקראת שנה הבאה, בה ניטע כ

 ראת העונה הבאה.דונם במקום חלקות מבוגרות. בנוסף, עסוק צוות הענף בהכנת המטע לק

 סטודנטים מהפיליפינים.  4 -שכירים, ו 2חברים,  6צוות הענף מונה כיום 

 חג שמח מצוות האבוקדו  

 

 

 

 ענף הנוי

עונת האביב היא כידוע לכולם עונת השיא של הנוי. מופעי פריחות מרשימים ומבושמים בכל פינה, העצים 

 גשמים.-ארוכה וברוכתהאחרונים מתמלאים בעלווה ירוקה לאחר עונת חורף 

ה"הזמנות" זורמות בשצף, עונת ההשקייה מתחילה ועימה תיקון  - גם עבורנו, צוות הנוי, זוהי תקופת שיא

"הזמן קצר  –הנזקים שהצטברו במהלך החורף. העשבים מרימים את ראשם בכל פינה, וכמו שאמרו חז"ל 

 !שמח חגוהמלאכה מרובה". מסתבר שיש דברים בעולם שלא משתנים... 
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 מהנעשה בדגאון

 

כמו תמיד בחקלאות, החודשים האחרונים שבו והזכירו לנו 

שלעולם אין לדעת מה העתיד צופן לנו. בעוד פעילויות מרכזיות 

ידעו את נחת זרועם של נזקי הטבע, פעילויות אחרות ובלתי 

צפויות זכו לעידוד והרחבה, בין אם בשל הצלחות בייצור ובין אם 

 אמיים.בשל תנאי השוק הדינ

 

, לאחר סיום שנה מוצלחת בין היתר בשל עליית מחירי הקרפיון וכן הצלחה בגידול הבורי, התחלנו במדגה

את השנה באופן חיובי גם כן. יחד עם זאת, עם תום האיכלוסים אנו עומדים במחסור בדגיגי הקרפיון, 

ורי. בתחום דגי האמנון אנו המהווה פגיעה אפשרית בטווח של שנה קדימה, ועם כמות גבולית של דגיגי ב

חווים קשיי גידול ונאלצנו להיכנס לאיכלוס נוסף, אולם ייתכן והשיווק המאוחר יחסית של דג זה יעמוד 

 לטובתנו בשל המחסור הצפוי בהמשך השנה בשוק. 
 

, לאחר תמותות קשות בחודשי החורף, המתקן מיוצב, אך בחודשים הקרובים נרגיש במדגה האינטנסיבי

עות הפחתים על שיווק דגי המוסר. חלק מהמחסור יפוצה באמצעות מחיר, וחלק נוסף באמצעות את השפ

העלאת גודל השיווק. לצד המוסר, הולך וגדל חלקו של הברמונדי שהתוצאות המקצועיות בו בחודשי 

 החורף ובשלבי האימון הפתיעו אותנו לטובה.

תה במהלך השנה האחרונה פעילות רווחית ביותר, פעילות גידול דגיגי הדניס שפעלה לצד פעילות זו והיי

הושפעה באופן דרמטי מהנזקים שהסבו הסערות האחרונות לחוות הכלובים באשדוד ואנחנו כעת עומדים 

 בצומת דרכים בנוגע לעתיד הפעילות.
 

ע תחום זה קשיי ייצור לצד שינויים בשערי המטבע אשר הגבירו את הקושי לאחר שנה בה יד בדגי הנוי

לשאת רווח מפעילות זו, התחלנו את השנה עם מלאי דגים התואמים לתוכנית ועם אופטימיות לגבי עמידה 

ביעדי ההכנסות לשנה זו. לצד פעילות הייצור נוספה בחודשים האחרונים פעילות מסחר חדשה ומשמעותית 

 פים, להשלמת סל המוצרים.בדגים טרו
 

, לאחר שנה בה התמודד המכון עם וירוס אגרסיבי, החודשים האחרונים עמדו בסימן המשבר במכון הימי

בשוק הדניס לצד המשך התמודדויות עם התפרצויות של הווירוס ברמות שונות. יחד עם זאת, על הירידה 

גיגי הבאס והבורי. בתחום הבאס והמוסר חזר במכירות הדניס והברמונדי, פיצו במידה מסוימת מכירות ד

 המכון בחודשים האחרונים להיקפי ייצור מרשימים.
 

ייצור דגיגי הלוקוס שהולך ומתייצב מתמודד גם הוא  במחלקת הפיתוח

בחודשים האחרונים עם הוירוס וכעת אנו ממתינים לראות מה יעלה בגורלן 

ת זו מאוכלס בימים של ההטלות הבאות. מתקן הפיטום שפועל לצד פעילו

 אלו כולו ואנו צופים את תחילת השיווק ממנו בסוף החודש. 

  בברכת שנת חקלאות בטוחה ופורייה,

 חג שמח,

 דגאון
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 פפאיה

 

 בענף הפפאיה עובדים שלושה חברים, וקיים קשר מובנה עם צוות האבוקדו, מקצועי ותפעולי.

 הייצוא שהתחלנו לפני שנה עבד מצוין ואנו ממשיכים לייצא גם בימים אלו.

סיימנו מעל התוכנית, בעיקר בזכות מכירה במחירים גבוהים לאורך כל השנה, סה"כ מכרנו  2014את שנת 

 .טון 48

טון, בתקוה  43 -התוכנית למכור כ  -בשנה הנוכחית תהיה ירידה ביבול בעקבות הזדקנות של חלק מהמטע 

 שיהיה גם יותר...

בספטמבר החולף עקרנו ונטענו מחדש את אחת החממות, וגם השנה ישנה חממה שכבר נעקרה ובדרך 

 לנטיעה מחדש. 

 בשנה בחולפת נעשו כמה שינויים בענף הפפאיה:

 לשמירת הפרי בתנאים מתאימים. -קנינו מכולת קירור 

 בהתאם לצרכים של הענף. -הגדלת בית האריזה 

 ידני ומכני. -מעבר ממערך ידני למערך אריזה משולב  -שדרוג מערך האריזה 

 

 

 

 

 

 

 ועדת מינויים

 ש ."ועדת מינויים מחפשת נציג/ת ציבור להנהלת הרתב

 minuim@mmm.org.ilאו ריקי נשרי או למייל  ניתן לפנות ישירות לאלמוג אלוני

 מרכזי ועדת מינויים –אלמוג אלוני וריקי נשרי 

 

 

 

 

 

 

 מעגניטה -יה מקומית יבקרוב! חם מהתנור! פיצר
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 משולחן המש"צ

 שירה אריאל

 שלום לכולם,

 מספר הודעות ועדכונים:

 , אנא רשמו זאת לפניכם.0536231598מספר חדש יש לכונן חשמל   –כונן חשמל  .1

פנינה זו צריכה לשרת את כל חברי מעגן מיכאל. ההחלטה כרגע שאין גביה  –הצריף של סיווי  .2

שבות. כלומר, לא ניתן לרשום את עצמכם כספית עבור השימוש במקום מה שדורש מהחברים התח

כמה וכמה פעמים במהלך הקיץ, חשוב למחוק אם יש ביטול וכמובן להשאיר את המקום במצב 

 יותר טוב ממה שקיבלתם.

איציק פרסם הנחיות לשימוש בבריכה, אנו מבקשים את הציבור לעזור לנו  –בריכת השחיה  .3

 לשמור על התנהלות הבריכה ושמירה על המקום.

 עות פתיחה לחודש מאי:ש

 14:00-19:00 -ו 6:00-9:00ה' בין השעות  –א' 

 9:00-17:00בין השעות  –ו' 

 9:00-18:00בין השעות  –שבת 

 16:00חג שבועות בשדה, הבריכה תיסגר בשעה  31.5.15שימו לב יום ראשון 

חו ימינה, קחו אני מזכירה לחברים שהוחלט שאין בניית "זולות" בחוף המרכזי שלנו, ק –חוף הים  .4

 שמאלה ותיהנו.

הקיץ הגיע זמן טוב לנקות פילטרים של מזגנים ולכבות דודים חשמלאים  –מזגנים ודודי שמש  .5

 ולתת לשמש לעשות את העבודה.

  

 

 תזכורת –ביטוח חו"ל 

 מח' הביטוח / לארי שוורץ

 

רבדי ביטוח  3בקיר הצפוני של חדר הדואר נמצאים טפסי הזמנת צהובים לביטוח נוסעים לחו"ל. קיימים 

 שונים והחברים מתבקשים להקפיד לבחור את הרובד הנכון ביותר למצב בריאותם.

 

המשקף את גילם.  העלות הביטוח הבסיסי -רק את  "הפרמיה הרגילה" : כל החברים משלמים תזכורת

 ן כל תוספת לביטוח הבסיסי הדרושה עקב מצב רפואי של הנוסע )עדיין קיבוץ שיתופי אנחנו!(. הקיבוץ ממ

ומדוע? הקיבוץ מעוניין שכל החברים ייסעו בביטוח הכי נכון למצב בריאותם כדי למנוע סיבוכים בהמשך 

 )שיכול לקרות עקב ביטוח חסר או לא מתאים למצב הרפואי שלהם(.

 

לביטוח מורחב )יותר ממחלה כרונית אחת )כגון לחץ דם, כולוסטרול, אסטמה,  : כל מי שזקוקלסיכום

חודשים אחרונים( ירשום את  3-סוכרת, דילול דם וכד'( ו/או שהיו אשפוזים או טיפולים בחדר מיון ב

 רובד הביטוח המורחב "פלוס" או "חיתום רפואי", הכל כמפורט בטופס.
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 סיכום - 2015-2016לימודים מרתון 

 

 לחברים שלום,

 חברים חדשים. 25, השנה יוצאים ללמוד מטעם הוועדה:  2015-16תם ונשלם מרתון השכלה לשנת  

בשבועות הקרובים נסכם בוועדה את המרתון, נחשוב יחד על הנושאים לשימור והנושאים לשיפור בעקבות 

 התובנות של המרתון החולף.  

 2015-2016ימת החברים הלומדים ל להלן רש
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה

 רותם ויפעת 

 וועדת השכלה 

 

 משך והיקף לימודים נושא שם 

 שנים מסלול מלא 5 הנדסת מכונות דנא רז 1

 יום בשבוע -שנתיים מורי דרך שרון יריב 2

 שנים מסלול.  חלקו מלא  4 הנדסת פלסטיק פרג תומר 3

 שנתיים מסלול מלא רפואה לוין כרמל 4

 קורס ללא ימים ע"ח עבודה -שנה  הוראה פרטנית לאנגלית גיז סנדי 5

 לימודים חלקיים –שנתיים  תואר שני בעבודה סוציאלית אלוני מעיין 6

 ללא ימים ע"ח עבודה –שנתיים וחצי  תואר שני במנע"ס לוי רוית 7

 לימודים חלקיים -שנתיים וחצי תואר שני יעוץ חינוכי אלגרנטי רותם 8

 מלאשנים מסלול  4 סיעוד שרפשטיין מרה 9

 שנתיים מסלול מלא וטרינריה לוין ים 10

 שנים במתכונת של יום בשבוע 3 מורה ליוגה חסקי מאיה 11

 לומד יום בשבוע –שנים  3.5 פיתוח ארגוני וישוב סכסוכים אוחיון ברק 12

 לימודים ללא ימים ע"ח עבודה –שנתיים  אומנות תואר שני זורע קלודט 13

 לימודים חלקיים -שנתיים תואר שני שיקום מרי אלונה 14

 במתכונת לימודים חלקית -שנה תעודת הוראה אסף עמוס 15

 מסלול לימודים מלא –שנה  תואר שני משפטים סיטון דבי 16

 ללא ימים ע"ח עבודה -שנה קורס cncתכנת  שובינסקי אלון 17

 במתכונת של יום בשבוע  –שנה  עיצוב פנים לוי גת ניבה 18

 מסלול העשרה לימודי ארץ ישראל פלקס צ'רי 19

 מסלול העשרה עיסת נייר ענבר רותי 20

 מסלול העשרה לימודי ארץ ישראל ברכמן יוסי 21

 מסלול העשרה ציור שמר יפה 22

 מסלול העשרה מחשבים כהן שרהלה 23

 מסלול העשרה לימודי ארץ ישראל דבורי זמיר 24

 ל העשרהמסלו חרטות עץ ביגלמן רמי 25
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 קבוצת מגשרים עמיתים עובדת

  

מגשרים פנים אירגוניים. החברים כולם עברו קורס גישור  10 -בחודשים האחרונים עובדת קבוצה של כ

ורענון ופועלים למען ישוב סכסוכים בקהילה. אנו מאמינים שהדרך הנכונה לנו לפתרון סכסוכים היא 

 בעזרת הידברות.

מקרה" ולנתח וללמוד ממקרים שהיו בשטח )הכל ללא שמות ובשינוי אנו נפגשים גם להתאמן על "סיפורי 

מנהלת תחום הפרט  -סימנים מזהים(. חברים שמעוניינים להשתמש בשירות יכולים לפנות לשחר מוסקו 

 מנהלת חברתית.  -או לאורלי רם 

 נקווה למיעוט סכסוכים, להתפייסויות ואם יש צורך נשמח לעזור.

 וות המגשרים אביבה דותן מגנוס בשם צ

 
 

 סדנא למציאת היעוד שלך!

 טים קלי
לאחר שהרצה בקיבוץ  טים קלי מגיע למעגן מיכאל לערוך סדנא למציאת יעוד אישי לחברי הקיבוץ 

 המעוניינים בכך.

 הן אישי והן אירגוני .טים קלי יועץ אסטרטגי בכיר אשר פיתח שיטות מעשיות למציאת יעוד 

 רגישים יותר שלמים ומלאים, אנשים שיש להם יעוד מוגדר מ

 חיים חיים עם הרגשת משמעות חזקה יותר, וקמים עם תשוקה בכל בוקר לעוד יום משמעותי.

 הם בעלי ביטחון עצמי, מאריכים חיים ומרגישים סיפוק והנאה בכל יום מחדש.

 ?מתי זה קורה 

  יומיים וחצי סדנא: במועדון האסם 

 17-19 14:00-יום שישי מסתיים ב 17:00-ומסתיים ב 9:00-ביוני כל יום מתחיל ב  

  לפרטים והרשמה לפנות לדורית גרה₪  1270עלות הסדנא לחברי קיבוץ מעגן מיכאל. 

  0523784533 –נייד 

  מייל– hadracha@mmm.org.il 

                                                           : הסדנא                                                                     

  ,הסדנא תתקיים באנגלית, למי שצריך יסופק אוזניות במהלך כל הסדנא יתקיים תרגום לעברית

כמו כן מלבד טים קלי תשתתף עוד מתורגמנית שמכירה היטב את הסדנא ותתרגם לטים את 

 העברית לאנגלית בעת הצורך 
 

 חלקים עם כתוביות בעברית. 2 -תר של הקיבוץ תוקרן ההרצאה של טים קלי, מחולקת לבא
 

 כולם מוזמנים

 יורמי דרור, מורן יהלום ודורית גרה
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 חים, אולפניסטים"לכל ציבור החברים, הנוער, במב

 

על מנת לרדת   שבת ומבקשים להיכנס-המוני אנשים שבאים עם רכביהם בשישי הקיץ היגיע ואיתו 

 לחוף הים.

 אין לאפשר כניסה למי שהמארח שלו לא השאיר הודעה לשומר בשער.עפ"י החלטת מעגן מיכאל 

 ים להסתובב ולנסוע, או לחלופין, לחנות ליד השער וללכת ברגל.כשאין הודעה כזו אנו מבקשים מהאורח

 כל הסיטואציה הזו מביכה למדי ובוודאי שפוגעת באורחים שאכן הוזמנו לביקור.

 על אורחיכם שאמורים להגיע.  הקפידו לטלפן לשער מבעוד מועד ומסרואנא,  -אנא  לכן:

 פנים. לקבל את האורחים במאור בכך תקלו על השומרים ותאפשרו

 נוער, שלא תמיד שמים לב לפרסומים -הורים, נא מסרו הודעה זו לחיילים, סטודנטים, בני

 ובכך כולם יצאו נשכרים.

 בתודה מראש

 מייצגי הקבוץ -שומרי השער

 
 

 לקראת הקמת מחסומים במתחם הפעוטונים

 נאמני סביבה כפרית
 

עה במתחם הפעוטונים בשעות תיסגר התנו –בהמשך להחלטת האספה בנושא ולאחר חשיבה רבה 

 )ובהמלצה, ככל הניתן, גם לקלנועיות(: העומס למכוניות ולקלאבקרים

בכביש המזכירות ובכביש מתחת לחדר האוכל, וכן בכביש המועדונים )העולה מהאורווה לכיוון 

  בבוקר  8:30-7:00הוקמו מחסומים שיכנסו לפעולה בתחילת חודש יוני בשעות  -הפעוטונים( 

 אחה"צ.  16:30-15:45 -ו

 לרכבי חירום ובעלי תפקידים )דחופים( ניתנה הרשאה לעבור, ככל שיידרש, גם בשעות האלו. 

 

ילדים, הורים וסבים. התשתיות   -כידוע לכולנו, מתחם הפעוטונים עמוס מאד במשתמשי דרך 

י במהלך כל אינן מותאמות וצרות מלהכיל את כל העוברים ושבים. המצב במקום אינו בטיחות

בבוקר ואחר הצהרים, בעת הבאת הילדים   -בשעות העומס  שעות הפעילות, אך עיקר הקושי

 לשעות אלו ניתן מענה במהלך הנידון. לפעוטונים והחזרתם.

לשיתוף פעולה מלא מצד כל תושבי מעגן מיכאל, למען שמירה על בטיחות אנו מצפים ומקווים 

 ילדינו וחברינו!
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 סוף שנה – מחוגי הילדים והפנאי

 

 חוגי הילדים:

שנת חוגי הילדים ממש קרובה לסיומה וזה הזמן עבורכם לשריין את תאריך ערב החוגים המסכם של 

 בבריכת השחייה. 20:15-ב 5.6.15השנה שיתקיים ביום ו' 

 הזמנה מסודרת לאירוע אוציא בשבוע הבא. לא כדאי לפספס!! יהיה מיוחד!!
 

 -רכםאז להזכי

ופרסמנו בתחילתה, שהחוגים יסתיימו בסוף  1.9.14-התחלנו את שנת החוגים הזאת מוקדם מהרגיל, ב

אבל סוף מאי כבר ממש כאן )* ישנם חוגים ספציפיים שימשיכו לפעול גם במהלך יוני:  –מאי.  לא יאומן 

 נונה, בי"ס לכדורסל וכדורגל, ימיה(.

ני הינו חודש עמוס במסיבות סיום ואירועים, וקשה כבר לילדים מכיוון שראינו בשנים קודמות, שחודש יו

 איךלהגיע לחוגים, רצינו לבדוק האם דרך זו נכונה לנו. אנו נפיק את המסקנות לקראת שנה הבאה ונחליט 

 ך.ילהמש

דלתי פתוחה ואשמח לשמוע את  –סיכומים ומחשבות לשנה הבאה כבר על הפרק. כל מי שרוצה לדבר איתי 

 יבכם.אשר על ל

 

 חוגי הפנאי:

 לאור כמה אירועים שנתקלתי בהם לאחרונה, חשוב לי לרענן כמה נהלים ולתזכר לגבי נושאים חשובים:

במידה ואתם מעוניינים להצטרף לחוג מסוים, אנא ידעו אותי מבעוד מועד על ההתכוונות, גם אם  -

וגים שהינם בתפוסה מלאה ולא ניתן להצטרף אליהם, לכן מדובר רק על הגעה לשיעור ניסיון. יש ח

 יש לעשות כל הצטרפות אך ורק בתיאום איתי.

או  Hugim@mmm.org.ilיש להודיע לי על כל הפסקת חוג, מראש ולא בדיעבד, בכתב למייל  -

 ם לא הודעתם לי בצורה מסודרת.בפתק בתא הדואר. לא יינתנו זיכויים רטרואקטיביים א

בסוף כל חודש, כאשר אני סוגרת את החיובים, אתם יכולים לבדוק ממש בעצמכם את פירוט  -

 ותוכן החיוב. ואיך עושים את זה?

 נכנסים לדוחות התקציב שבאתר 

 )עוברים לעמוד השני )נמצא בראש העמוד, מצד שמאל 

 (פותחים דו"ח שנקרא "חוגים )חוגי ילדים+מבוגרים" 

  ובודקים שמה שמופיע שם אכן נכון.  –מריצים את הדו"ח על החודש האחרון שסגור 

 בהצלחה!!!

 

 בבריכת השחייה! 5.6-נתראה ב

 

 סיון עציוני

Hugim@mmm.org.il 

052-2371953 
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 כדורגל במיטבו –קבוצת הדייגים 

 ראיון עם יריב שרון

לאחר אחד המשחקים החשובים של העונה, ישבתי לשיחה קצרה עם יריב שרון, אחד ממנהלי קבוצת 

 הכדורגל שלנו, "הדייגים", ושמעתי מפיו של אחד מוותיקי הקבוצה קצת פרטים על קבוצת המופלאים.

 נים רבות בקבוצה, וקשור אליה מאוד.יריב, קודם כל ולפני הכל, אתה נמצא ש

, כשעוד אבי ניהל אותה. מלבד מספר הפוגות שבהן הייתי בחו"ל, אני חלק 17-18נכון, אני בקבוצה מגיל 

 שחקן.-מהקבוצה. באופן טבעי, עם התבגרותי, נהייתי בתפקיד מנהל

 שחקן? מה תפקידך בעצם? -מהו מנהל

, אז אני נכנס למשחק, כדי לא להרוס 5-0בעיקר כשהתוצאה  אני חלק מצוות הניהול של הקבוצה, ושחקן,

 .אחוז מהיכולת כמו כל שחקן צעיר בקבוצה 100פעיל שמשתדל תמיד לתת את התוצאה... 

 ומה גורם לך כל השנים הללו להישאר בקבוצה ולא לפרוש?

שאני מעביר את  אני אהיה כנה איתך, כל סיום עונה יש לי הרהורי פרישה. כל שנה אני חושב שזו השנה

השרביט לצעירים ממני ובכל שנה אני מקבל טלפון מאלמוג אלוני, שקורא לי לבוא לאימוני טרום עונה 

 ואני נשאב בחזרה בכל פעם מחדש.

לא כל עונה נהניתי לשחק, אבל בעונה הזו יש אווירה מדהימה ומשהו מאוד מיוחד. יש התגייסות גדולה של 

בכל שעה ובכל מצב להתאמן )גם אחרי הפאב(, אותי אישית זה מאוד  צעירי הקיבוץ, שמוכנים להגיע

 מרגש.

 מהו הרכב הקבוצה?

 –הקבוצה מורכבת בעיקר מצעירי הקיבוץ, כמה שחקנים ותיקים ושחקני חיזוק שצברנו לאורך השנים 

א רק במב"חים בהווה ובעבר, חבר'ה מהסביבה, אולפניסט אחד... אנחנו מכניסים שחקנים לקבוצה שלנו ל

על סמך כישרון. השחקן צריך להתאים לרוח הקבוצה. אנחנו לא נקבל לקבוצה אדם שכל הזמן מתעצבן 

וצועק. האווירה מאוד חשובה לנו ומאוד חשוב לנו לשמר אותה. היו כל מיני שחקנים מוכשרים שרצו 

 מאוד חשוב.להצטרף, אך נאלצנו לדחות אותם מכיוון שהם לא התאימו לרוח הקבוצה. זהו קריטריון 

 מיהם השחקנים בעונה הנוכחית?

זהר גת, יריב שרון, יניב לוגשי, דן אורן, רביב טורונטו, עמרי טורונטו, תמיר טורונטו, אופיר אזולאי, יובל 

לוין, אייל שדה, ליאור שהם, נעם שהם, דני גרוס. מהאולפן יש לנו את אלישע, וכמובן שחקנים הנספחים 

 ישי, שגיא הירש, מתן, טל מונק ואופיר שבתאי.הרן אלגר שאינם מהקיבוץ:

 אלמוג אלוני, מאמנה האגדי של הקבוצה.

שנה )אם אני לא טועה(, מלבד שנה אחת שבה לא היה. אני חושב  15-אלמוג אלוני הוא המאמן כבר כ

שבלעדיו אין קבוצה. חוץ מההערכה הענקית שרוחשים לו השחקנים בקבוצה, הוא מאוד מוערך באזור 

 ובליגה האזורית. כולו

בכל פעם  –בכל שנה הוא נבחר למאמן העונה! מי שרוצה להבין את גודל הרצינות שלו כלפי התפקיד 

וא מבצע עשרות טלפונים במשך שמגיעה קבוצה לשחק נגדנו, גם אם היא קבוצה לא חזקה במיוחד, ה

ד אכפתי והרוח שלו היא ע בכדי לוודא שכולם מגיעים למשחק, ושכולם ערוכים ומוכנים. הוא מאוהשבו

 רוחה של הקבוצה.

אני חושב שהצלחה של קבוצה מתחילה בניהול מוצלח: כשהשחקנים מגיעים וכל הציוד שלהם, כולל 

 המדים, מוכן לשימוש, נקי ומסודר, יש להם מוטיבציה גבוהה יותר לשחק.

 

 

10 



22.5.2015  

                        

 

 ם התומכים של הקבוצה.השנה באמת שמים לב לסדר וההתנהלות המסודרת בכל האספקטי

נכון, השנה המועדון מאוד מסודר, וזה בזכותם של האנשים הבאים: זהר גת, יניב לוגשי ואלמוג אלוני, 

 שיחד אנחנו אחראים על ניהול הקבוצה בכל הפרמטרים החל מציוד, ביגוד, תנאים בחדר הלבשה ועוד. 

בודת מופת: אלמוג אלוני, זהר גת ויניב מכאן אני רוצה להודות לצוות המקצועי של הקבוצה, שעושים ע

לוגשי. כמו כן אני רוצה להודות לקפטן הקבוצה, רביב טורונטו, שהוא לא רק השחקן המוביל, הוא גם איש 

 הקשר בינינו לבין השחקנים.

 מהו השינוי הכי בולט השנה בקבוצה?

ין כל כך דור המשך לשחקני אחד השינויים הכי בולטים, הוא שהשנה רוב השחקנים הם צעירים. במועצה א

הכדורגל מהישובים השונים, והרבה שחקנים מקבוצות שונות התבגרו. החבר'ה שלנו בכושר מצויין, "רצים 

 ורצים ורצים..." וזה נותן לנו יתרון גדול על הקבוצות האחרות, שהשחקנים שלהן מתעייפים מהר יותר.

 ושבע שמלווה אותכם כבר שנים.ובכיוון קצת שונה, נודע לי שיש לכם קומץ אוהדים מ

 כן, יש לנו כמה שחקנים שמביאים איתם את המשפחות והחברים שלהם, והם מגיעים לכל משחק.

קבוצה מאוד מגובשת של אוהדים, שלפעמים אנחנו מקבלים מהם גם קנסות, לפעמים קריאות "אלמוג 

 תתפטר", אבל אין לערער על תמיכתם הרבה בקבוצה. אוהדים נהדרים.

 צפוי בהמשך? למה נצפה בזמן הקרוב? מה

שיתקיים בסוף חודש  –העונה הנוכחית מסתיימת, ואנחנו מצפים למשחקים האחרונים, בראשם הגמר 

 מאי, במושב צרופה, במעמד ראש המועצה וסגנו. במעמד זה יחולקו גביעים ותארים. 

 אנחנו זקוקים לעזרת הקהל, שיבואו לעודד אותנו!

 לגמר, נמצא פתרון הסעה לאוהדים כדי שיבואו בהמוניהם.אם )או כאשר( נגיע 

 איזה מסר היית רוצה להעביר לקיבוץ על הקבוצה? על המשחקים?

 בואו למשחקים! האווירה נהדרת ולפעמים גם הכדורגל טוב.

זו חוויה כיפית למשפחה. אנחנו משתדלים שהמשחקים יהיו בשישי בצהריים, כך זה נוח לכולם להגיע. 

 ידי פעם לוותר על שנת הצהריים של שישי(.)ואפשר מ

 לסיכום, מה היית אומר שמייחד את הקבוצה הזו מקבוצות אחרות?

 -שני דברים מרכזיים מייחדים אותנו

אנחנו היחידים בין כל הקבוצות באזור שמשחקים לפחות פעמיים בשבוע בינינו, באמצע השבוע,  -האחד

 בשאר הקבוצות נפגשים לרוב בשבת בלבד.

כולנו חברים. אנחנו גרים ביחד, משחקים ביחד, חווים את החוויות ביחד. האווירה בקבוצה טובה  -ניהש

 מאוד.

 

תודה יריב, ולכם אני קוראת להגיע בהמוניכם לעודד את קבוצת המופלאים שלנו, במשחק הקרוב, ביום 

 ר גביע המועצה, מעגן מיכאל נגד עתלית.מ, חצי ג16:30בשעה  22.5שישי 

 היה שם, ואתם?אני א
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 מי האיש ? שיוביל את התנועה הקיבוצית לצמיחה והתפתחות ? !

 יעל אייזנר

. חמישה אותה בשנים הקרובות, זוכה לעדנה בילוהתנועה הקיבוצית הבוחרת בימים אלו את מי שי

כרותי את ימתמודדים ראויים מתמודדים על התפקיד. בכל זאת בסוף רק אחד יהיה האיש שלנו שם. מה

, במיוחד את הבית הקיבוצי שלנו, אני יודעת שנושא את רבים מקיבוציה וחבריההתנועה הקיבוצית, 

בחירת המזכיר הבא לא נמצא בראש מעייניו של חבר קיבוץ ממוצע, וזאת בלשון המעטה.  מורכב שבעתיים 

נושא הבחירה כשמדובר בקיבוץ עוצמתי כשלנו, בביטחון שלנו ביכולתנו להתמודד עם אתגרי היותנו "אחד 

אול ואף להגיע לקלפי הוא אתגר בפני לשלגרום לאנשים להתעניין, .וץ גדול נותן הכל כי הוא יכול "..קיב

 עצמו. 

, אני אישית מאמינה שלמזכיר התנועה השפעה רבה על המציאות שלנו, גם אצלנו במעגן מיכאל. בכל זאת

, עם יכולת מוכחת סיוןמוד בראשה אדם עם ניאני מאמינה שלתנועה הקיבוצית כארגון יש אינטרס שיע

כמעט עשור בו עבדתי במחלקת הבריאות, ויודעת עד כמה עיד על כך. אני מכירה את הארגון ועם רזומה שי

 האג'נדה של מזכיר התנועה משפיעה על היום יום של כולנו. 

 :לכם על ניר מהיכרותי הקרובה עימו, ושמחה לספר ני בוחרת בניר מאיר לרשות התנועהמשום כך א

הוא מנהל מהסוג שהייתי רוצה לראות בראש הארגון שדואג לאינטרסים הקיבוציים של כולנו. אדם  ניר

ערכי מאוד, נחוש היודע גם לעמוד על שלו, וגם להתגמש כשצריך, אדם שלא חושש לצאת למערכה צודקת 

וץ, להזדקן , לקלוט בנים חזרה לקיבחונלחם על הערכים של כולנו, על הזכויות של כולנו להמשיך ולצמו

. ניר שלוח רק של חברי הקיבוצים והוא חף ההתיישבותי שהוא התנועה הקיבוציתבכבוד ובגאווה במפעל 

משאיפות פוליטיות או אחרות להמשך. הוא בא לתפקיד הזה מבחירה כי עתיד התנועה הקיבוצית יקר לו, 

העומדים בפני התנועה ועד  כי הוא אדם ערכי מהסוג הישן שלא יכול לעמוד מנגד כשהוא מודע לאתגרים

כמה הוא יכול לסייע בהם. לזכותו  עומדות הצלחות גדולות בהוצאת קיבוצים ממשברים שאיימו על 

המשך קיומם, והפיכתם לקהילות משגשגות הצומחות ומתפתחות וזוכות לעדנה מחודשת אחרי שנים של 

 משבר וקושי.

הרגש והידיים,  –ידי מימוש בדרך המשלבת את השכל איש עם חזון היודע להביאו ל  - ניר הוא מנהל מנצח

הקהילה הקיבוצית  -ובדרך זו יכול להוביל את התנועה הקיבוצית להצלחות עבור הפרט חבר הקיבוץ

 והתנועה הקיבוצית כולה.

כרותי עמו יידע לעבוד גם פנימה בתוך התנועה הקיבוצית וגם החוצה , לאתגרינו עם הסביבה יניר מה

תמיד לצדנו. הוא מכיר מלפני ולפנים קהילות קיבוציות שהיו במשבר שאיים לפרקן והוא  השלטונית שלא

היה שם להושיט להן יד לעמוד על הרגליים ולשוב להיות קהילות משגשגות. היות והתנועה הקיבוצית היא 

זיקים, בהחותרים, בבית , בעלו של האיש מחברים במעלה החמישהמשפחה אחת תוכלו לשמוע על פו

 בניר עם וכפר עזה ועוד רבים אחרים.  ,יטההש

ניר הוא דור שלישי בקבוצת שילר, ילדיו הבוגרים חיים בקיבוץ, משפחתו הענפה היא ביטוי לחיים של 

, וחיים מבחירה בקיבוץ, ונתינה אינסופית. למרות גילו ועיסוקיו אן בארץ הזו. עלייה והגשמה, שכולכולנו כ

 , גם היום.שיך להתנדב ולשמש כסא"ל במילואיםהרבים ניר ממ

-אני בוחרת בניר מאיר כי אני מאמינה שעשרים וחמש שנות ניהול קיבוצי בכל התפקידים בקיבוץ שלו

בחברת ק.מ.ה אותה הקים ובאירגונים הכלכליים אותם ניהל בשנים האחרונות הכינו אותו  –בתנועה 

הקיבוצית. אני מאמינה שהשורשים המשפחתיים, הלב החם להתמודדות עם כל אתגר העומד בפני התנועה 

 והפתוח לצד ראש כלכלי מהמבריקים שיש בתנועה הקיבוצית הם הדבר הנכון לתנועה בעת הזאת. אדם 
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שלא חושש לעבוד קשה , שמכיר מלפני ולפנים את "מסדרונות השלטון" יודע להניע מהלכים ולנצח בהם , 

 הוא האיש שאנו זקוקים לו.

ניר מאיר יגיע אלינו להנהלה הכללית, בואו לשמוע את האיש יש לו מה להציע לתנועה הקיבוצית  9.6ב 

 כולה וגם לנו. 

ועד אז אנו תומכי ניר בקיבוץ ) והם די רבים ( נספר ונשמיע לכל מי שרוצה לשמוע למה לבחור בו. תנו לו 

 ן בשבילכם בשמחה ! הוא לא יאכזב , ומי שרוצה לשמוע עוד , אני כא –את קולכם 

 

 

 המלצה על נגה בוטנסקי למזכירת התנועה הקיבוצית

 ע"י מרתה לוי שהועברו מעיתון "זמן ירוק" דברים

 

 .חברת "בית השיטה", האי-רב-. בת למשפחת בר61ילידת 

 .: גרעין נח"ל ממקימי אלרום ברמת הגולןצבא

 : תואר ראשון בלימודי חינוך ולשון תעודת הוראה.השכלה

 תואר שני בלימודי עבודה.                

 בוגרת קורס להכשרת דירקטורים               

שנים בהנהגת ההסתדרות במסגרת התפקיד אחראיות על קשר עם הכנסת +תיק  15ניסיון ניהולי וציבורי :

 הנוער העובד והלומד.

 .שנים כמנכ"לית מכללת אורנים 10 

 ובדירקטוריונים של ארגונים שונים נהלת איגודים שונים : התנועה הקיבוצית. נעמ"ת. המזכירה

 כמו כן יו"ר פעיל של בתי הספר האזוריים "עמק חרוד",

 אקטואלי חברה במועצה המנהלים של בית השיטה

 ת כוונות:ההצר

 .העצמת זכויות החברים .יצירת זהות קהילתית משותפת

השלטון לגיבוש פתרונות שיאפשרו לכל : הקמת מנהלת משותפת לתנועה ולכל זרועות בניה וקרקעות

 קיבוץ: לבנות, לקלוט ולשייך דירות.

 .: הבטחת פנסיה ראויה לחבריםפנסיה

 סוציאלית. בריאות. חינוך. עזרה .ערבות הדדית. ביטחון :התחייבות לערכי הליבה 

 .חיזוק מעורבות ופעילות התנועה כחלק מחברה הישראלית  :חברה הישראלית במעורבות 

 .: קידום החינוך הקיבוצי כמנוף להשפעת פנימה והחוצהחינוך

 שילוב התושבים בקהילה הקיבוצית:

זכויות ושילוב האוכלוסייה של זוגות צעירים שבונים את  ,להגדרת מעמדה המועצות האזוריות שיתוף עם 

 ביתם בקיבוצים ואינם מוגדרים כחברים.
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 טובה" -פרויקט "שכנות 

 זרקא-אל-ג'יסר –מיכאל -מעגן

 ברוריה מידן

 

 לוגו חדש

 .לשכנות טובההתחדשנו בלוגו 

 

  .טובה-שכנות-הפנינג לכל המשפחה, לציון יום-טובה-יום שכנות

 , בחורשת האקליפטוס שמצפון לשמורת 10:00-13:00בין השעות , 6.6.15יתקיים בשבת 

 שדה(.-י"סתנינים )מתחת לב-נחל

  שני היישובים,גדולים ולקטנים, מת ליופעילוטובה", ובו -"שכנות את ההפנינג מארגנת קבוצת

 ותכנית אמנותית משותפת.  כיבוד טעים טעים,

 זהו ההפנינג הראשון, המשותף לשני היישובים. ובכוונתנו להתחיל בכך מסורת 

 הציבור מוזמן!שנה.   את יחסי השכנות, בכלשתציין 
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 טובה"-, כלכלי, של פרויקט "שכנות"מוצר" ראשון

-אל-תנינים, פארק הצפרות, והכפר ג'יסר-המוצר שלנו הוא טיול מקסים וייחודי, הכולל את שמורת נחל

 זרקא.  

 ערכי טבע, נוף, היסטוריה, ארכיאולוגיה ופסיפס אנושי.הטיול אטרקטיבי מאוד משום שמשלב בתוכו 

   -ויפהפה, שיודרך ע"י שני מדריכים גוני-שדה, הוליד טיול רב-לה בינינו, השכנים, ובי"סשיתוף הפעו

 בקיץ הקרוב.   ערבי ויהודי, ויתחיל להיות משווק ללקוחות מהארץ ומחו"ל, כבר

 . ייערך טיול פיילוט, לצורך הפקת לקחים 30.5.15ביום שבת, 
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   סיור בג'יסר

של מוחמד  ולסיור בג'יסר, בהדרכתיצאה  "שכנות טובה"קבוצת  , בבוקר 11:00בשעה  14.3.15ביום שבת, 

 עמאש.

 איש. 30 -לסיור התווספו אנשים נוספים מהקיבוץ, וביחד הייתה קבוצה של כ

 תנינים, -תנינים, את תלה-את שפך נחל תנינים(,-השלום )בכניסה לשמורת נחלהסיור כלל את פארק 

 בחומוסייה שנפתחה ליד.  רוחהאהאוס המפורסם, ויים בביקור בגסטתסאת כפר הדייגים, את המסגד, וה

 הסיור היה מהנה והשאיר טעם של עוד.
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 תרבותית, מתקיים בהצלחה רבה,           -פרויקט מנהיגות בחברה רב  –בחינוך הפורמלי -שכנות 

 ג'יסר".-כרמל" ו"תיכון מקיף-חוף-, בין שתי כיתות י' שבתיכון "משותףהשנהכבר מתחילת 

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

 של התלמידים . ימוסיקאל, מפגש במתנ"ס בג'יסרתקיים ה,  5.5 – ביום ג'

 מפגש.הם הכינו מקלות גשם, ניגנו ונהנו ממוסיקה טובה של מנחי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספורט

  ,  יתקיים משחק כדורסל "קשישים". 5.6.15ביום שישי 

 מיכאל.-באולם הספורט, מעגן 15:00בשעה 

 מיכאל ומג'יסר.-שחקנים ממעגן

 .מוזמנים לבוא ולעודד

 

 

 מציל בבריכה

 זרקא. נא להכיר.-אל-המציל החדש שלנו בבריכה, שמו רוחי, והוא מג'יסר

 ים.-יסיון רב, עבד בעבר גם בשדותהוא בעל נ

 יש לציין שהגיע אלינו כתוצאה מקשרי השכנות.

 נאחל לו הצלחה רבה.
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 ישיבת ועדת בריאות רחבה
 

תתקיים ישיבת  14:00בשעה  25.5 -ביום שני ה

 ועדת בריאות רחבה במזכירות

 -סדר יום

  רבעון -דיווח תקציב אשכול הבריאות

 ראשון

 החלפת עובדים זרים בזמן חופשה ארוכה 

 

 הציבור מוזמן.

 אשכול הבריאות -ברכה  וג'יל שמיר עפרי

 

 

 

 

 

 לפלסאון דרוש/ה אחראי/ת

 עובדי אולפן

 :תיאור המשרה

 קליטה וליווי של עובדי האולפן בפלסאון.

 סידור עבודה שבועי ויומי בהתאם לצרכים.

 קשר מול האולפן לתיאום הצרכים.

 עדכון רישומי עבודה.

 

 :דרישות המשרה

  :שעות שבועיות 10-12היקף משרה 

 '06:50ה'  בשעה -קבלת העובדים בימים א 

 11:45-ואחר כך ב

 נוש ואוריינטציה לקליטת עולים יחסי א

 חדשים.

 .סדר וארגון 

 .מתאים גם לפנסיונרים 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות למשרה, 

 בבקשה ליצור קשר 

 052-3234852עם יונת שני 

 

 

 שער סטודנטים –מהביטחון 
 

עקב העבודות להכשרת כביש גישה לקריית 

 החינוך מדרום לשכונת הסטודנטים,

נוצר מצב בו השער הגדול יהיה פתוח במשך רוב 

 שעות היום וייסגר רק בלילה.

כתוצאה מכך שכונת הסטודנטים נותרת פרוצה 

 לכל המעוניין.

לכן הוצב שער חשמלי במקום זה והפתיחה תהיה 

 זהה כמו לכל השערים החשמליים בקיבוץ

 0526887157 –מספר הטלפון 

 יבמידה ומתעוררת בעיה ניתן לפנות אל

 

 רמי ביגלמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערב נשים במועדון חברים

 מוזמנות להרצאה של נועה בנתור

 "המסע הלא רוחני, כן יצירתי שלי -מזל סרטן"

 20:00בשעה  26.5שתתקיים ביום ג' 

 

 הדס אזולאי ונועה בנתור

 

מועדון החברים  ,שבועותחג  ,24.5 -ה  'ביום א** 

 .לא יפתח
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 מוועד תחרות החתירה 

2015מעגן מיכאל   

 אנו מודיעים על סגירת רישום הקבוצות.

ושם קבוצתו לא מי שבכוונתו להישתתף בתחרות, 

,מופיע ברשימה הבאה  

.0525258750 תקשר לדייב גל מוזמן לה  

 רשימת הקבוצות

סלניות עבר.רכדו-  

בנות ובנות זוג של מפרש.-  

בנות זוג של.-  

האולפניסטיות.-  

בני נוף.-  

החוליגנים.-  

האולפניסטים.-  

!הצלחה לכולםב  

 

 

 תערוכת בגדים "רוח חופשית"

ף הלבשה מותערוכת חזיות טריו

 תחתונה מחטבים וכד'

 במועדון האסם יחד 29.5תתקיים ביום שישי 

  13.30עד  9.30משעות 

מוזמנים לקנות בגדים והלבשה תחתונה במחירים 

 .מיוחדים

 רוכותבברכה גילה אחראית תע

לא ניתן להחליף לאחר התערוכה לבני נשים  **

 .כמקובל בתחום

 

  

 טבילה בקפה

 היכונו היכונו

 קפיטריה בריכה –טבילה בקפה" "

 .7.6 -ב נפתחת 

 

 

 

הקיץ התחיל והבריכה נפתחה, 

 מהרו להרשם לקורס צלילה!

קיבוץ פועל בשני ערוצים מועדון הצלילה ב

 עיקריים:

ם ע"י העברת קורס שני חדשיהכשרת צוללים  -1

ה ספורטיבי עד המקנה רישיון צליל כוכבים

 15)לנערים החל מגיל מטר.  30לעומק של 

 .בסבסוד חלקי של החינוך המשלים(

 העברת צלילות ריענון, צלילות מודרכות ומתן  -2

 שירותי צלילה )כולל ביטוח צלילה( לכל מי שחבר

 במועדון הצלילה ויש בידיו רישיון צלילה.

 עלות קורס צלילה שני כוכבים לחבר קיבוץ 

 והמחיר כולל סופ"ש  צלילות באילת.₪  1000היא 

לבעלי רישיון צלילה המעוניינים להשתמש 

₪  25עלות חברות בו היא  בשירותי המועדון

שימוש חופשי בכל  בחודש )לשנה( והיא מקנה

 הציוד החדש והמטופל הנמצא במועדון

משכירת ציוד את החברים בו  ובעצם משחרר

 אחר בצלילה בים תיכון ובאילת. במקום
 

 צוות המועדון לפרטים ושאלות:

 0523784535רוני ברק: 

 0523784511שמעון גיל: 

 0524297840 יוסי בציר:

 0525258724ליאור ארם: 

 0528539333חגי נתיב: 

 

 שוק יד שנייה מגיע!!!

 16.00-19.30משעה  21.5 'ביום ה

 09.30-12.00ה משע 22.5וביום שישי 

 ,החברים מוזמנים למועדון האסם

 .לקנות כול מה שנחוץ וחסר במחירי שוק

 !בואו לחוויה .בשוק מבחר רב של דברים

יש שני מקומות אחרונים לדוכן לספונטניים 

 .שבינכם

 אבן טוב ונטלי רז ת שוק יד שנייה גילהואחראי
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 טעימות וקינוחים

 מבחר יצירות מבאך עד וובר

 אנסמבל קולי טריטונוס

 

 :המנצח והמנהל האומנותי

טריקה-אבי כהן  

 ליד הפסנתר: 

 טניה גלוזמן

 

בשעה  29.5.15ביום שישי 

 במועדון האסם 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא פרוייקט מוזיקלי של יצירת מוזיקת רוק  מקורוק" 

היא ליצור מוזיקה מקורית תוך כדי  בהשראת המקורות. הכוונה

לימוד תכנים שעוסקים בזהות ובערכים מהתרבות היהודית 

יוצרים רוק מהמקורות. בעשור וחצי  ישראלית והתנ"ך.

האחרונים, אנו עדים לתופעה תרבותית מרתקת אשר חוצה 

 -מוזיקה יהודית -מגזרים וחודרת לעומק הציבור בישראל

ועוסקת בתכנים תרבותיים ישראלית מקורית, אשר מבטאת 

)רחלי שוחט, עיתון "חוף  יהודיים מסורתיים ומודרנים".

 הכרמל"(.

  -המשתתפים הינם מוסיקאים מחוף הכרמל, גם ממעגן מיכאל

בליווי מוזיקלי של האמן  ויריב שרון עוגן עז רותםעופר דוידסקו, 

 והיוצר מיקי שביב.

על דשא  20:00בשעה  1.6.15-ב המופע יתקיים בשדות ים

 .האירועים מול הים "גן גילי" כדאי להביא שמיכה

 .תתקיים הופעה מלאה של עילאי בוטנר וילדי החוץ

              אפשר לרכוש גם דרך אחד ו ,כרטיסים יימכרו בכלבו, בלבד לכרטיס )ברכישה מראש(₪  50ה העלות הינ

 .המוסיקאים

     

 בתכנית:

                              147פרקים מתוך קנטטה       - י.ס. באך

   "גלוריהפרקים מתוך "        -ויוואלדי 

  Zadok the Priest         -הנדל 

  "רקוויאםמתוך "פרקים    -ו.א.מוצרט 

  Alleluia    -רנדל תומפסון 

   Glory to God     

 "פנטום האופרה" מחרוזת מתוך    -  א.ל. וובר:
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 ערב שבועות בסגנון יקב

 24.5.15במוצאי שבת 

 , במועדון האסם.20:30בשעה 

 

 בענף המזון 2015שבועות 

 15.5.22יום שישי 
 

 ארוחת בראנצ' כרגיל. -בוקר 

 ארוחת ערב שישי כרגיל.  -ערב  

 15.5.23ערב חג שבועות יום שבת 
 

 כרגיל -שבת בבוקר 

 כרגיל –שבת צהרים 

 ארוחת ערב חלבית חגיגית –שבת ערב 

 18:00-20:00בין השעות : 

  15.5.24יום ראשון 

 מתנהל כשבת –שבתון 

 

 כדורגל

 חצי גמר גביע המועצה
 

 במגרש המקומי 16:30בשעה  22.5יום שישי 
 

 מעגן מיכאל נגד עתלית
 

 !הקהל מוזמן לעודד

 

 מועדון הסרט של יום ב'

 פר פרגע

 יוקרן הסרט: "תמונות קצרות"

 רט אלטמן,רוב -של הבימאי 

 על פי סיפורים קצרים של רימונד קרבר.

 .1993זוכה פרס גלובוס הזהב לשנת 

 דמויות בלוס אנג'לס, 22סיפורן של 

 אשר סיפוריהן משתלבים זה בזה.

 הסרט נחשב לסרטו הטוב ביותר של אלטמן,

ולאחד הסרטים החשובים והמשפיעים בשנות 

 התשעים.

 

 

 יההודעת מבריכת השח

 יש לנו מציל שכיר חדש, שמו רוחי.

 אני מבקש להישמע להוראותיו, כמו למצילים מבית.

21 



22.5.2015  

                        

        
 לוח אירועים סוניה פאב   

            
            
   מסיבת לילה לבן -ערב חג שבועות  – 23.5 –מוצ"ש ה 

אחרי ההצלחה המסחררת של מסיבת ביעור החמץ, ליין שלושת הרגלים חוזר ובענק עם מסיבת  ❤

 שבועות קיצית ולוהטת במיוחד!

 מיוחד לאירוע:

 ולל בירה, צ'ייסר, יין וערבובים במחירי רצפה!!סל ביכורים אלכוהולי הכ ✔

 )!!!( למגיעים בלבן.00:30כניסה חינם עד השעה  ✔

 כיבודים מיוחדים הישר מן השדה. ✔

 אווירה קיבוצית שעושה הרבה כבוד לחקלאות! ✔

 קר...פינת צ'ילאאוט מגניבה לרפתנים שקמים לחליבת בו ✔

 לאורך כל הערב! 11 -, צ'ייסרים ב 12 -בירה ב  ✔ 

 

 בהפקה מקורית של האולפן – מסיבה לטינית חסרת מעצורים  -28.5 –חמישי ה 

              קסשה חינם לבאים באדום!!               + צ'ייסרים מוזלים 

  21:00 –אווירה דרום אמריקאית לוהטת           + פתיחת דלתות 

 !!סטנדאפ וחומוסערב של  17:00משעה   – 30.5 -ה מוצ"ש 

שיוגשו בבר בחוץ, תחת  –עם חומוס בייתי ומפנק ובירות צוננות מהחבית  17:00 -פותחים ב

 כיפת השמיים ובאווירה אביבית...

 דוד ארז במופע סטנדאפ        - 21:30 -וב 

 קומיקאי, איש טלוויזיה, וסטנדאפיסט. -דודו ארז 

מנחה 'מהדורה מוגבלת', 'לילה בכיף', 'טלוויזיה במיטבה', במאי התוכנית 'קומי קומי', ואומן 

בחליפה מסודרת ודיבור רשמי, דודו ארז הוא הדבר הכי מצחיק שיקרה לכם.  .משאלי הרחוב

באחריות. האיש שמצחיק מדינה שלמה בטלוויזיה בתכניות "לילה בכיף", "החפרנים" ועוד... 

 !מגיע לעשות שמח

 

    20:00פתיחת דלתות להופעה 

 21:30תחילת הופעה 

 לאורחים 55לקיבוץ /  45מחיר: 

 6023254-03כרטיסים בטלפון: 

 rg.ilpub@mmm.oאו במייל: 

 

 

 + בלבד!22

 ש"ח 10 -כניסה

 22:30 -פתיחת דלתות 

mailto:pub@mmm.org.il

