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. נפרדנו משת חברות קיבוץ הטור קצר השבוע,

 שולמית שובינסקי ז"ל ובהירה טל ז"ל. ותיקות, 

יהי זכרן ברוך ולמשפחות מאחלת שלא תדעו עוד 

 צער.
 

התעוררנו בבוקר יום ראשון למראה  השבוע,

מצמרר ומקומם: ראשו של אחד מפסליו של 

 נכרת. –אברהם פורטוגלי ז"ל 

המשפחה עצובה וממש קשה הראש לא נמצא, 

להסתכל על הפסל במצבו הנוכחי. בהמשך העלון 

 רשימה קצרה של שרון פורטוגלי בנושא זה.

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 ז"ל  שולמית שובינסקי
 

 ג"תמוז התרצבו "ט    09.07.1933 :הנולד
 

 ה"התשע ב"אב 'ד     20.07.2015: הנפטר
 
 
 
 

 17הספדים מעמוד 

 

 

 ז"ל בהירה טל
 

 פ"ההתר בטבת ח'   04.01.1925 :הנולד
 

 ה"התשע ב "אב ה' 21.07.2015: הנפטר
 

 

  !מזל טוב

 בן לרנית ורביב טורונטו 

 נכד לרקפת וסטיב טורונטו

 נין לשרה בורובסקי

  ברכות לכל המשפחה!

 

  !מזל טוב

 בן למעיין ומלדן מלדנוב 

 !ברכות לכל המשפחה

 

 

 בצערו של משה שלח מעגן מיכאל משתתף

 שטיך ז"ל ולהבמות אמו פ

 יהי זכרה ברוך

 השבוע
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 07/2015לקראת אסיפה 

 27.07.15-ביום שני ה

 2במזכירות  – 20:30בשעה      

 איתן פרנקליו"ר: 

 

 : סדר היום

 

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

ואישור מינוי ברית פיקוח כרואי החשבון של  2014אישור דוחות כספיים של הקיבוץ   .2

 : ירון בלכטובסקי.פותח. האגודה

 : יורם דרורפותחהנהלה   אישור ועד .3

 : עמוס רם.מוצעלהחלפתו של ירון בלכטובסקי כמנהל כספים,   .4

 : מורן יהלוםפותחת

 הסעיף נדחה. .  : עלי יהלום פותחתקנון מענק עזיבה.   .5

 

 

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

 

 

  

 בצער רב ובאהבה גדולה נפרדנו השבוע

 מחברינו היקר מאוד 

 נידאל בלבל

 שהיה ממקימי מדן סחר ושותף אמיתי לדרך.

 שנה. 17-עבד במעגן מיכאל כ

 במותו. 47בן 

 .יהי זכרו ברוך

 משפחת מדן סחר
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 יו"ר: יורם דרור

 

 : סדר היום

 בית הקברות  58כביש  (1

 תמיכה בבעלי תפקידים (2

 דיווחי מזכ"ל (3

 

 דיון:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ובית הקברות 58דרך  .1

עובר מצפון  לבית הקברות ועל פי תוכנית בינוי עיר )תב"ע( שקיבלה את אישור מוסדות  58כביש 

להגיע על מנת לאפשר לציבור הרחב  עגן מיכאלכתבה למ. הדרך הזו הו2010המדינה והקיבוץ ב 

 20 -מגרש החנייה הצפוני,  שנמצא מערבית לבית הקברות. מיקום דרך זו עובר כלחוף הים דרך 

מטר מצפון לבית הקברות, ובשטח זה )שטח ג' בתמונה ( מאושר לנו גידול שטח בית הקברות. 

קברים, אשר נותן  24-לנו כיום מקום לעוד כ בשטח בית הקברות הנוכחי )שטח ב' בתמונה (  יש

אופק קבורה של כשנה .  החיסרון היחיד בתוכנית זו הוא צמצום השטח הטבעי והמיוחד של גבעת 

 הפרחים.

 

 

 07.07.15מתאריך  10-15פרוטוקול מועצה כללית מס. 
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וים הכחולים של מעגן מיכאל ככל שניתן. הדרך ותה להרחיב את הקיהמטרה בתכנית המתאר הי

 קברים. 300כנית המוצעת תביא לתוספת של מרחיקה את תנועת הרכבים ממעגן מיכאל. התו

 

 נאמר בדיון: 

חברי המועצה צריכים להבין את משמעות הפגיעה בערכי הנוף הטבעיים. צריך לנסות לשנות  -

והכביש מצפון יהיה צמוד לבית הקברות ושישה  האת התכנית כך שבית הקברות יעבור דרומ

 מטרים בלבד.

תשפיע בצורה משמעותית  ית. דרך  צפוניתה דרומהייתה הצעה בישיבה הקודמת שהדרך  תהי -

 על הגבעה. 

מציע לא לבחור בסלילת הכביש מצפון. סלילת הכביש תגביל את הקבורה לצפון. אם נסלול  -

שנים להרחיב גם  'הקברות לדרום כיום, ובעוד מס בית את הכביש מדרום, נוכל להרחיב את

 מצפון.

 

 הצעות להחלטה:

 צפונית לבית הקברות והרחבת בית הקברות צפונה. 58תב"ע , דרך א. התוכנית כפי שמוצגת ב

 ב. תכנון הדרך על בסיס הדרך הקיימת, העוברת דרומית לבית הקברות , והגשת בקשה גם    

 להרחבת בית הקברות דרומה .             

 

להשיג אישור לקבורה דרומה כדי . מכיוון שב'המועצה החליטה לבחור באפשרות  :הוחלט

המשך הקבורה עד להשגת אישור זה  .שנים 5 -ל 3יש לקבל אישור שייקח בין  ,השטח הקייםמ

 .יום יש בו בעיקר עצי אקליפטוסכואשר  ,חלק המערבי של שטח ג' המוראה בתמונהב יבוצע

 באחריות  מנהלת שירותי קהילה להכין שטח זה .

 

 -. תמיכה בבעלי תפקידים2

שרו לחברים למלא תפקידים מתקיימת כבר הרבה שנים חשיבה וטיפול ביצירת תנאים שיאפ

עלה הנושא לדיון  במזמו"ר, במטרה לקבל החלטות מסודרות.  2007 -באופן פרטני ומצומצם. ב

התקבלה  החלטה  להקים צוות לבדיקת הנושא, שיביא תוך מספר חודשים הצעה  2/2009ובאספה 

קיים סביב "האלף קילומטרים", הציבור מפורטת לאישור האספה. הצוות לא הוקם.   בדיון שהת

אמר מה "לא", ולא אמר מה, כן". חשבנו שצריך לאזן את ההחלטות, ולחפש את המענה 

שמתאפשר במסגרת דרך החיים שלנו. ההצעה שלנו היא להקים צוות  חוץ ממסדי, שלא נמצא 

וצות לעשות את בקשרי עבודה שוטפים עם מושאי הטיפול שלו.  זו לא הצעה תיאורטית. אנחנו ר

זה בעצמנו  ומבקשות להתמנות למשרת אמון, כי מדובר בתחום אישי  ודיסקרטי. מובן שעבודת 

ברמה הפרקטית,  הצוות תתנהל בצורה מסודרת תוך רישום ומעקב, אבל  זה לא יפורסם לציבור. 

נכון בעינינו לקבל קודם כל אישור למהלך. בגלל שמדובר בהתאמות אישיות לגמרי, חלק גדול 

מהפרטים יילמדו תוך כדי עבודה.  אנחנו חושבות שלאחר תקופת הרצה, נבין יותר על מה מדובר 

 מבחינת היקף מושאי התמיכות ועלותן. חשוב להחליט למי נדווח. 
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 רו בדיון: דברים שנאמ

 בעד. זה לא משהו שצריך להגיע לאסיפה? -

אנחנו מבקשות לצאת למהלך בשקיפות ציבורית מלאה ומקסימלית היות והעבודה עצמה  -

 תהיה דיסקרטית.

 לא רואה בעיה עם ללכת לאסיפה. -

 יש גבולות גזרה, את מי זה כולל? מה כן ומה לא?   -

תנים לטיפול אישי. ותפקידכם גם בעד להכנס לנושא הזה. יש אנשים שהצרכים שלהם ני -

לבדוק מה יש לבעלי התפקידים ולא רק מה חסר להם. יקל על כולנו לדעת שאנשים 

שעושים למעננו אינם מסתובבים עם מרירות כלשהיא. זה תפקיד מחייב שדורש תבונה 

 חשיבה ובדיקה לעומק.

 הוא נכון.המהלך  עבר הרחוק הקיבוץ ידע לתת מענה אישי ספציפי לצרכים שעלו.ב -

נושא חשוב. למש"א מגיעות בקשות כמו  בייביסיטר לילדים כדי להתפנות לישיבות,  -

 שיעורים פרטיים או מנקה. מדובר על בעלי תפקידים בכירים. 

תומך. מדובר על סיוע במילוי התפקיד ולא תגמול. אני חושב שהצוות ימנה לפחות ארבעה  -

שיהיה מישהו שמוגדר מעל, ועדת ביקורת  אנשים, קצת יותר נכון מבחינה חברתית. חשוב

או משאבי אנוש שיוכלו להסתכל על המערכת ועל ההוצאות. מישהו שתהיה לו אחריות 

 כללית למסגרת העבודה ושישב עם הצוות  לפחות פעם בשנה .

 הצוות צריך לכלול לפחות שלושה אנשים. -

ן של חצי שנה למשוב תבוא הצעה יותר מוגדרת עם תקציב ראשוני, עם שלושה אנשים וזמ -

 ומעקב ורישום. 

 ההצעה לאסיפה צריכה להתבסס על אשרור ההחלטה הקיימת באסיפה. -

 

 אנשים  )הכולל את נעמי , צפרא ואדם נוסף( 3צוות של הקמת הצעה ל לאספה  תובא – הוחלט

 בתום חצי השנה הצוות יחזור לדווח להנהלה הכללית וכן תקציב ראשוני לפיילוט של חצי שנה .

 על עבודתו.

 

 -ל". דיווחי מזכ3

 אנחנו מברכים את אייל לבנה שהחליף את אורית אדר ומאחלים בהצלחה לאורית ואייל. .א

 בדגאון הקימו בעקבות האסון גן הנצחה, באיזור הנמצא צפונית מערבית למבנה דגאון, .ב

אך הכסף אזל והם ₪,  300,000 -באישור דירקטוריון דגאון. התכנון היה באיזור ה

החשיבות היא לסיים את המקום לקראת מועד האזכרה ₪.  150,000קשים תוספת של מב

בסוף חודש יולי. אני ממליץ לאשר את התקציב על חשבון הרזרבות שלנו. בעתיד אפשר 

 יהיה לערוך שם אירועים מקומיים לחברי הקיבוץ.

ת הנושא עלה בעבר ונאמר שגבולות השטח המוקצה להנצחה בקיבוץ צריכים  להיו -

 מאושרים מראש ולא בדיעבד. זה חייב להיות מוסדר עם מוסדות הקיבוץ.

ההחלטה של המזמו"ר בעבר, היא שהענף לא עושה החלטה כזאת באופן עצמאי. ההערות  -

 מקובלות יתוקן במקרה הבא , בתקווה שלא יבוא עלינו.

 

 מועצה.ח מרזרבת ה"ש 150,000: המועצה הכללית מאשרת את הבקשה להשקעה של  הוחלט
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 יו"ר: אורלי רם

 :סדר היום

 

 עדכון דמי אחזקה תושבים .1

 תקנון בגין הורים מורחב .2

 כונני קירור בסופי השבוע .3

 

 דיון: 

 עדכון דמי אחזקת תושבים: .1

בכל שנה מתכנס צוות דמי אחזקת תושבים ועובר על נתוני עלות הוצאות הקיום בקהילה עבור 

לם. הסכומים אותם משלמים התושבים תושב וקובע את דמי האחזקה החודשיים שעליו לש

אינם כוללים בתוכם את תמחור עבודת החברים במשק, כך שדמי האחזקה החודשיים למעשה  

תשלום ₪ ,  1,255מוזלים מראש  באופן משמעותי. דמי אחזקה לתושב לשנה  זו עומדים על  

 למטר .₪  32עבור  שימוש בדירה הוא 

 לבחון לקראת שנה הבאה:   השנה הצוות העלה שלוש נקודות שראוי

 

 גלי דיוויס -לצרף חברה חדשה לצוות לקראת שנה הבאה .א

 לדון בנושא תושבים סיעודיים .ב

 

בדיון עלו שאלות בנושא עלות דמי האחזקה אל מול שנים עברו, נענה כי אכן  נעשתה עליה 

 ותשלום עבור ילדים לא השתנה( 32%-.) שכר דירה עלה ב2007משמעותית בשנת 

 הצוות הציג את הנתונים בפני ההנהלה החברתית וקיבל את אישורה. :הוחלט

 

 :-תקנון בגין הורים מורחב .2

חברי הצוות: אנחנו מביאים לכאן תקנון מעודכן לאישור ההנהלה. יש לציין  שהדיון להצעה 

באסיפה אינו כולל בחובו את נושא הרטרואקטיביות של מתן המענק. מתן המענק תוקצב 

 נה הזו ולשנה הבאה. בתכנית המשק לש

 ) התקנון מופיע בהמשך העלון(.

 

 .7.5וסעיף מס'  7.4סעיף מס'  בדיון עלו שני סעיפים לדיון והצבעה:

 

: אולם מי שלמד בתקופת עזיבתו לימודים מלאים לרבות רכישת מקצוע, שיש 7.4סעיף 

מלאה מכל שנת לימודים  15,000בהם הסמכה / הכרה של מוסדות המדינה יוכל לקזז  

 מסכום המענק שעליו להחזיר.      

  

 

 14.07.15     תאריךמ 19מועצה חברתית מס'  ישיבת:
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מהורים להשתתף בהחזרת החוב.  ה: מכיוון שהמענק הינו בגין ההורים יש ציפיי7.5סעיף 

תכניות חיסכון והורשה וזכויות עתידיות של ההורים הינן מקור נאות נוסף לשירות החוב. 

"י מתן היתר להיות במקרים קיצוניים ניתן, באישור הגופים המוסמכים, לשלם החוב ע

בחוב בתקציב כאשר הבטוחה היא כספי חיסכון והורשה גם רכיב החיסכון וגם רכיב 

 הירושה. )הערה: עד פרסום דו"ח זה, הסעיף הורד מהתקנון(

   

 דברים שנאמרו בדיון:

 נאמר כי סעיף זה מיותר ואינו מדויק והוחלט לנסחו מחדש. -סעיף המבוא

 -7.4בנושא סעיף מס' 

 אין סיבה להחזיר כסף בגין לימודים אשר התקבל תשלום עבורם במסלול בנים. -

 לימודים היא הוצאה אחרת.-

 שכר הלימוד הוא חלק מהוצאותיו ולהחזיר לו את הכסף זה לעשות צדק. -

 ההצעה הזו מקלה על מי שרוצה לחזור והיא מכירה בנכס שהם רכשו. -

 שאר בתקנון.יוב כי יהוצע להסירו אך הוחלט בר -7.4סעיף מס' 

יה ולא במילה יבדיון נאמר כי ישנה בעיה בניסוח הסעיף עם השימוש במילה ציפ-7.5סעיף מס' 

 התחייבות. לבסוף הוחלט כי יש למחוק את הסעיף מהתקנון והוסכם ברוב קולות.

 ים.י: התקנון אושר עם השינוהוחלט

 

 -כונני קירור בסופי השבוע .3

שירותי קירור בסופי השבוע מלבד במקרי חירום  )למשל: חולה מש"צ:  נאמר במפורש שאין 

לב שהמזגן בביתו לא עובד, ענפים יצרניים וכו...( הנושא הגיע לכאן לדיון מחודש אחרי ערעור 

 חברים. 

: ביום שישי הקיבוץ עובד וכמון כן גם כל ענפי השירות. למה בימי שישי אי אפשר נשרי ריקי

 ר רק בתקופת הקיץ? לקבל שירות משירותי הקירו

ענינו  2014קירור: מאז שנכנסה כוננות התורנים אנחנו עונים לה. מבחינה סטטיסטית בשנת 

  6מהן ביום שישי, ואף אחת מהן לא היתה בחודשים יולי ואוגוסט.   40קריאות כאשר  1200ל

 קריאות היו דחופות ביום שישי במהלך השנה. 

 כנאי מבחוץ?להזמין ט-ש:מה ההבדל בין הכוננים ל

 ת: זה יקר יותר בנוסף יכול להגיע טכנאי שאינו אמין ועלול להגרם נזק למזגן.

אנחנו רוצים לפרסם רשימה של טכנאים באיזור שיקבעו איתם מחירים מראש ושיהיו  מש"צ:

 אמינים.

 בדיון עלו דעות בניהן:

כאן פגיעה בתנאי זו הורדה בשירות. רוב צוות אחזקת דירות נותן שירות ביום שישי ויש -

 השירות.

אנשי הקירור נותנים שירות מעל ומעבר. אנחנו משאירים כונן בשביל הענפים ולא בשביל  -

 החברים.

 תן פתרונות לדברים האלו.יחייב לקום גוף תפעולי שי -

 : הערעור לא התקבל.הוחלט
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 ענק עזיבה בגין הורים מעגן מיכאלתקנון מ

 מבוא

בני משק העוזבים את הקיבוץ זכאים למענק עזיבה בגין הוריהם, אשר עבדו וצברו נכסים במהלך שנותיהם 

 כחברי קיבוץ.

יהם להתחיל את " ( בא לענות על הצורך של הורים חברי קיבוץ לעזור לבנהמענקעזיבה ) להלן "המענק 

 "( מענק עזיבה בגין הורים של בןלהלן "לשם הנוחות ) שעזבו עד כה קיבל בן או בת  .וץחייהם מחוץ לקיב

₪  100,000 -התקבלה באסיפה החלטה להגדיל את המענק ל 2014במרץ  עבור הורה אחד₪  30,000-כ

 להורה. תקנון זה בא להסדיר את הנושא.

 

 גוף התקנון

בגין שני הורים חברים(. ₪  200,000בר הקיבוץ )בגין כל הורה ח₪  100,000גובה המענק יעמוד על  .1

 (.28.3.2014)החלטת האספה מיום  2014המענק צמוד למדד חודש מארס 

 כמפורט להלן:המענק יהיה  כאשר אין שני הורים חברי הקיבוץ, למרות  האמור לעיל, .2

 מענק 200% –"חד הורי". ילדיו יהיו זכאים בגינו ל -כ. הורה שיוגדר ע"י ביטוח לאומי 2.1

(200,000.) 

 (100,000מענק ) 100% –. ילדיו זכאים ל הקיבוץוההורה השני אינו חבר  הקיבוץ. הורה חבר 2.2

–חבר הקיבוץ וההורה השני נפטר ובעת פטירתו לא היה  חבר הקיבוץ. ילדיו זכאים ל.  הורה 2.3

 מענק. 100%

 .   הגדרות  לתת סעיף זה בלבד: 2.4

 חבר קיבוץ החי בזוגיות עם חבר א'   -חי בזוגיות.             "חבר ב' " חבר קיבוץ ה –"חבר א'" 

 "הורה גרוש"   בן זוגו לשעבר של חבר ב'  ואשר אינו חבר הקיבוץ.

 " ילד "   ילדם המשותף של חבר ב' + הורה גרוש ואשר גדל בבית המשותף של חבר א + חבר ב. 

 ( כפוף לחישובי ותק כאמור בהמשך200,000נק.  ) מע 200% –הילד כהגדרתו בתת סעיף זה זכאי ל 

 . הגדרות לתת סעיף זה בלבד:2.5

 חבר משק החי בזוגיות עם התושב.    -.     "חבר" תושב בר רשות -"תושב" 

 בן זוג לשעבר של התושב.    –"הורה גרוש" 

 שב."ילד" בנם המשותף של התושב וההורה הגרוש ואשר גדל בבית המשותף של החבר + התו

 (, כפוף לחישובי ותק כאמור בהמשך.   100,000מענק   )  100%הילד כהגדרתו בתת סעיף זה זכאי ל

 

 קודם למענק יקבל העוזב את דמי העזיבה, ככל שישנם,  ויחתום על דף דמי העזיבה.  .3

החלק השני בתום שנה ,  המענק יינתן בשני חלקים שווים.  החלק הראשון סמוך למועד העזיבה 

   העזיבה. במקרים מיוחדים רשאי מרכז צוות פרט לשנות צורת חלוקה זו של המענק. ממועד

 המענק יינתן בקיזוז התחייבויות העוזב לקיבוץ , ככל שישנן.

גיל זה הזכאות פוחתת בשיטת הקו במקרה של  עזיבה  מעל מלאה. הבן זכאות  35אם עזב עד גיל  .4

 ס.    הזכאות אפ 45שנים, כך שבגיל  10הישר במשך 

זכאות פוחתת בשיטת הקו הישר משמעה שהזכאות פוחתת לפי אורך כל תקופת הפחיתה בסכום 

 אחיד כל שנה. 
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)ובלבד  הזכאות היא בגין ההורים, ומופעלת ע"פ בקשת ההורים, אפילו אינם כבר חברי הקיבוץ .5

במידה ונבצר מההורים לבקש יכול הבן לפנות   (.18שבמועד פקיעת חברותם, בנם היה מעל גיל 

 בעצמו.  

ושיש לו הורים חברי משק באותה העת.   18הזכאות נכנסת לתוקף עבור בן שהגיע לקיבוץ לפני גיל  .6

 אין זכאות. 18אבדה זכאות הבן.    הגיע הבן לקיבוץ  אחרי גיל  –  18עזבו ההורים לפני גיל 

ב, חזר, וקיבל בחזרה את הותק הקודם שלו, על פי תקנוני . למרות האמור לעיל אם הורה עז6.0

שנים ( לא תאבד זכאות הבן.  3 –מעגן מיכאל ) נכון להיום אפשרי במקרה של  עזיבה  פחות מ 

 כפוף לחישובי ותק ככתוב בהמשך. 

שנים, ) להלן  15תנאי למתן מענק מלא שכאשר ביום עזיבת הבן, ההורים יהיו בעלי  ותק של  .6.1

שנה, גובה המענק בגין כל  15 -א"( במידה וותק אחד ההורים או שניהם יפחת מ "ותק מל

הורה שאינו בעל ותק מלא יקטן ויהיה בהתאם לותק של אותו הורה ביחס לותק מלא,   כפוף 

   6.3למגבלה של סעיף 

 .    והיה והגיע לקיבוץ בגיל מבוגר יותר12בן זכאי למענק מלא  אם היה בקיבוץ לפני גיל    .6.2

  6.3.  כפוף למגבלה של סעיף 18עד גיל  12תופחת הזכאות באופן יחסי עד לאיפוסה מגיל 

במידה ולהורים ו / או לבן יש ותק שאינו מלא, תקבע הזכאות הסופית על פי הזכאות הנמוכה   .6.3

 יותר מבין ההורה והילד

ון זה בלבד ותק הנפטר לעניין תקנ  נפטר חבר, זכאות בניו למענק ממשיכה להיות בתוקף.   .6.4

    ימשיך וייספר עד ליום עזיבת הבן

 החזרת המענק במקרה של חזרה לקיבוץ.   .7

 יש להחזיר את המענק עם החזרה לקיבוץ.  סכום החזרה יהיה כדלקמן: 

 סכומי המענק המוחזרים יהיו צמודים למדד ללא ריבית.  .7.1

 שנים מיום העזיבה יש להחזיר את הסכום במלואו.  5עד לתום   .7.2

 25שנים. כך שבתום   20כן תחול הפחתה בשיטת הקו הישר בסכום המענק במשך לאחר מ  .7.3

 שנים מתאריך העזיבה סכום ההחזרה יהיה אפס.  

 15,000יוכל לקזז   ם מלאים לרבות רכישת מקצוע, אולם מי שלמד בתקופת עזיבתו לימודי  .7.4

יזוז, כאמור ) למען הסר ספק הקמכל שנת לימודים מלאה מסכום המענק שעליו להחזיר.  

      לעיל, ייעשה אפילו הבן קיבל שכר לימוד מהקיבוץ(

מי שעזב  לפני התאריך הקובע חזר ועזב שוב אחרי התאריך הקובע יקבל המענק באופן יחסי  .8

לתקופת הותק שלו ) ותק כהגדרתו בתקנון הותק הכללי (  בקיבוץ בין שני העזיבות האחרונות.  ) 

שנים יזכה במענק מלא, וותק בינים פחות מכך יזכה במענק  10נים של להלן "ותק בינים" (  ותק בי

 בגודל יחסי לאורך הותק.

מוסדות הקיבוץ רשאים בעתיד לבטל, להקטין או להגדיל  את סכום המענק ובלבד שהדבר לא    .9

 יחול על מי שכבר עזב. 

 ההנהלה החברתית   תהיה ממונה על הביצוע ותשמש כערכאת ערעורים.  .10

     

 יהלום עלי  -רשם         
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 בעניין מענק בנים

 עדו סלע

 

בראשית דברי אני רוצה לברך את העוסקים במלאכה, צוות בית ודרך, מרכזות רשות צעירים וכל מי 

שטיפלו בנושא, שהעלו את בעיית הפער הגדול הקיים היום בין בן העוזב את הקיבוץ לבין בן )ובן/בת זוגו( 

 דלת מענק בגין הורים לבנים עוזבים. הנשארים בקיבוץ, תוך ניסיון לתת מענה לכך ע"י הג

לדעתי נכון היה הן מבחינה כלכלית של הקיבוץ והן מבחינה ערכית להגדיל אף יותר את המענק כך שיותר 

בנים שאינם מעוניינים בדרך החיים של הקיבוץ אך נשארים בו משיקולים כלכליים, יוכלו לעזוב, דבר שבין 

שנים חלק  10עד  7-ת את בעיית השיכון המסתמנת כעת בה בעוד כהשאר יכול להקטין או לכל הפחות לדחו

 מהבנים לא יוכלו לחזור לקיבוץ מאחר ולא יהיו כאן שטח פנוי לבנית דירות קבע נוספות.

עם זאת, ביחס לנוסח תקנון המוצע, נראה לי שנכון לשנות את הסעיף בתקנון הקושר את הזכאות למענק 

 והזכאות בגין דמי העזיבה שהיא בגין הבן.  שהיא בגין ההורים עם ההתחשבנות

כפי שלא עולה על דעתנו לקשור את זכאות בן עוזב למענק לימודים המגיע לו בגין שנות עבודת הוריו 

 וץ עם עניין דמי העזיבה של הבן. בקיב

 תמיד ניתן היה לעזוב את הקיבוץ מבלי לקחת דמי עזיבה. הרבה פעמים אנשים העדיפו לחכות עם תשלום

  דמי העזיבה עד שיהיו בטוחים שאינם רוצים לחזור.

, והקיבוץ מחויב לקבלו ולהקצות לו דירה תוך 40במצב הנוכחי, שהוחלט שכל בן שעזב רשאי לחזור עד גיל 

 שנתיים, לא הגיוני לחייב את הבן לקחת את דמי העזיבה מיד עם עזיבת הקיבוץ. 

המענק לבנים  ורשה" שבכל מקרה שייכים לחבר.במיוחד שהיום דמי העזיבה הם למעשה "חסכון וה

 עוזבים הוא אכן בגין הורים, ולא מהווה זכות של הבן, ובתקנון זה מאד ברור.

אני מציע כהצעת חברים נוסח המבהיר שהזכאות לתת את המענק היא של ההורים, ולמעט התחשבנות 

 זכאות זו.שמתחייבת במידה ולבן יש ייתרת חוב לקיבוץ, אין התניות נוספות ל

 

  בתקנון המוצע: 3יחס לסעיף מס' ילהלן נוסח ההצעה, תיקון המת

 

" הורים לבן העוזב את הקיבוץ זכאים לקבל את המענק עבור הבן העוזב. המענק יינתן בשני חלקים 

שווים. החלק הראשון סמוך למועד העזיבה, החלק השני בתום שנה ממועד העזיבה. במקרים מיוחדים 

ת פרט לשנות צורת חלוקה זו של המענק. במידה ולבן העוזב ייתרת חוב לקיבוץ העולה על רשאי מרכז צוו

 זכאויותיו בגין דמי העזיבה המגיעים לו, היא תקוזז ממענק."

  

 

 

 

 

 

10 



24.07.2015  

                        

 

 התייחסות להצעתו של עדו סלע

 עלי יהלום
 המצב היום בו בנים עוזבים ולא תמיד לוקחים את דמי העזיבה אינו נוח למערכות הקיבוץ.   

בנים באים אחרי שנים רבות ומבקשים את דמי העזיבה ואנחנו איננו יודעים האם קבל או לא, בעלי 

ענק תפקידים מתחלפים, מערכות מחשב מתחלפות, יש לנו בעיה עם זיהוי תשלומי עבר. חיוב לקחת את המ

עושה סדר בבעיית עבר מציקה זו. יש גם בעיה בניהול הספרים: מי שלא לקח דמי עזיבה יש לרשום בדוחות 

 הכספיים הוצאה עתידית על כך.   המעקב אחרי זה גוזל זמן ניהול יקר.  

השארת דמי העזיבה גורר גם  השארת סכום חיסכון והורשה במערכת. גם כאן מתהווה מטרד לאורך 

לבן לא צומח  שום הטבה מזה שמשאיר את דמי העזיבה בקיבוץ. לפי תקנון הוותק בכל  –גד השנים. מנ

שנים מחזיר את דמי העזיבה חוזר לו  3שנים לא יוכל לקבל את ותק העבר. ואם חזר לפני  3מקרה אחרי 

לנכון הוותק, ושום דבר לא קרה. על כן למרות שהדבר לא קשור ישירות לנושא מענק בגין הורים ראינו 

למען הסדר הטוב וניהול תקין של זכויות בנים תוך אי פגיעה בבן, כן להכניס את החובה לקחת את דמי 

 העזיבה.

 ועניין ההקדמה של עדו: "הורים לבן העוזב את המשק זכאים לקבל את המענק עבור הבן העוזב"   

של  5במלים שונות, בסעיף  אין לי התנגדות לנאמר אבל הדבר כבר מופיע, וביתר הרחבה כנדרש, אם כי

 התקנון  לכן תוספת זו נכונה אבל מיותרת.

אין לי התנגדות ואני מוכן להוסיף את סיום ההצעה של עדו: במידה ולבן העוזב התחייבויות לקיבוץ הן 

 תקוזזנה מהמענק.  
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 תתקיים האזכרה לגדעון  17:45בשעה  26.7ביום א' 

 , בימיה.DECK-בבית הקברות ולאחר מכן ב

 חברים מוזמנים.

 משפחת רז.

 

 טחוןמהבי
המשטרה. אנו נגביר את  ניבה בקיבוץ. הנושא מטופל על ידיבחודש האחרון אירעו מספר מעשי פריצה וג

 חלונות ודלתות הזזה. –נוכחות הכלבנים במשק. החברים מתבקשים בכל לשון של בקשה לנעול את הבתים 

 כמו כן מומלץ לנעול אופניים למתקנים.

 ישירות אלי.בכל מקרה של פריצה לבית, נא להתקשר 

 רמי ביגלמן
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 הורים לנערים, מלש"בים )מועמדים לשירות הביטחון(,

 כדאי שתדעו –חיילים בסדיר ובמילואים

 דפני אסף

 

במסגרת פעילותי למניעת אובדנות נחשפתי לכמה וכמה גורמים שתורמים למניעת אובדנות ומסייעים 

 במצבי מצוקה. 

 על שניים מהם ברצוני לדווח:

גיש סיוע למתגייסים, חיילים וחיילי מילואים הנתקלים בבעיות מרכז רב תחומי המ "שערים לגיוס" - 1

במהלך המיון לצבא, בלשכות הגיוס, בשירות עצמו ובמילואים. את המשרד פתחו שירה אורי שהיתה 

עובדת סוציאלית במקצועה. החזון של משרד זה הוא מתן מענה  -קב"נית שנים רבות בצבא וִאמה חגית 

 טבי. שירה וחגית עושות זאת בצורה מקצועית, אישית ורצינית.ובַהְכוונה לשירות צבאי מי

צוות המרכז כולל בעלי מקצוע מיומנים בכל הקשור לשירות הצבאי, חלקם הגדול שירת שירות ארוך 

בתפקידים בכירים בצבא. ַבצוות: קב"נים במילואים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים לילדים, נוער ומבוגרים, 

פט הצבאי, רופאי משפחה ועוד. פרטים נוספים וחשובים ניתן למצוא באתר עורכי דין המומחים במש

 האינטרנט "שערים לגיוס". 

שרד של "שערים לגיוס" ממוקם קרוב אלינו, במדרחוב של זיכרון יעקב. יש לדעת כי שירותיו ניתנים מה

המערכת הצבאית  תמורת תשלום. עוד חשוב לי להוסיף, כי כחלק מהתכוונות הצבא לשיפור הטיפול בפרט,

נפתחה בשנים האחרונות לשיתוף הורי חיילים ומערכות אזרחיות במגמה להקל ולאפשר שירות מיטבי לכל 

השיתוף הזה עובד! זה לא מגיע לכל החילות והבסיסים  -נער בישראל. אני מכירה הרבה דוגמאות מהשטח 

הצבאי, מלבד היותו כורח  אך בצה"ל מתקיימת כבר כמה שנים, היפוך מגמה מתוך ההבנה שהשירות

ברמת הקיום של המדינה, מקנה לנער הישראלי תקופת חניכה הנחוצה לו מאוד. נעשה מאמץ לגייס יותר 

מאי פעם, נערים ונערות עם קשיי הסתגלות מתוך התחשבות מרבית במגבלותיהם מחד וניצול יכולותיהם 

צה"ל מגייס נערים המאובחנים על  2008הות. לדוגמא, משנת מאידך. לעתים, יכולות אלו הן נדירות וגבו

רצף האוטיזם. בפגישתי האחרונה עם הקב"ן הראשי של צה"ל הוא סיפר על "ווין, ווין סיטיואישן", הנער 

 יוצא מהשירות עם תחושת מסוגלּות. הצבא מרוויח יכולות שלא יסולאו בפז.

ת תכנים פוגעניים ברשת. שירות חינמי שניתן לכל אתר אינטרנט שמאפשר הסר -" "הכפתור האדום - 2

סטודנטים בעלי מודעות חברתית. פעילי ה"כפתור"  -דורש תוך שמירה על אנונימיות על ידי מתנדבים 

מסירים תכנים אלימים שקיבלו עליהם דיווח מאדם שנפגע ובמידת הצורך מרחיבים את הסיוע )לדוגמה, 

פעילי הכפתור עובדים עם גלעד האן )חוקר  ופוגענות ברשת(. עזרה בהגשת תלונה במשטרה על אלימות

 פשעי מחשב שרוב ההורים במ"מ מכירים(, עם יחידת הסייבר של המשטרה ועם רשתות פייסבוק וסיקרט. 

התקנת הכפתור פשוטה והפעלתו ידידותית. מרגע ההתקנה יופיע סמל הכפתור האדום בדפדפן הכרום 

ה בסמארטפון. אני ממליצה לכל נער ונערה לעשות זאת, מהירות התגובה וניתן יהיה להעלותו כאפליקצי

נחוצה פה. ככל שהתכנים הפוגעניים יוסרו מהר יותר, כך יחסכו יותר ַלייקים. לייק לפרסום פוגעני משול 

 ע"י אנשי המקצוע למכה/סטירה פיזית כואבת. 
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 דרישת שלום מנחל עוז

 יעל ארם

 שנה עברה מ"צוק איתן" ונראה היה לי שמן הראוי שנשתף את החברים במה שקרה בשנה זו בנחל עוז.

קובעי   האובדן, ההרגשה שקשה לסמוך על -כזכור לכולנו המכה הגדולה שספג הקיבוץ גרם לשבר גדול

מקום, מספר הילדים קטן בחצי והתחושה המדיניות והחשש מהעתיד, גרם לכך שמשפחות עזבו את ה

היתה קשה. יחד עם זאת ההרגשה היתה שצריך לאזור כוח, לשמור על הקיים, להמשיך קדימה ולשמור על 

 היחד שכה ייחד את החברה בנחל עוז.

משפחות הצטרפו ומשפחות נוספות אמורות  10ואכן שנה עברה והרבה דברים נראים אחרת ויש תקוה....

 ,בנים/בנות 8שים, הכיתה המקובצת, חניכים חד 35נה הקדם צבאית פותחת שנה חדשה עם להגיע, המכי

משתלבים גם הם בקיבוץ,  -במספר 16מתחילה שנה נוספת, השומר החדש, חברה צעירים אחרי צבא, 

בתים חדשים שמקווים שיבנו מהר ועוד משפחות שרוצות להגיע תוכלנה  12-התחילה בנית תשתית ל

 לעשות זאת.

חיים ילין עבר לגור  - "ים שנשמע עליו בהמשך ויש "תגבורת מרכז להורים וילדיבתכנית פרויקט בני

דאות מהמצב ובקיבוץ. בקיצור יש תחושה של עשיה ועתיד טוב יותר. כל זאת כמובן בצל חוסר הו

 הביטחוני אבל יש אופטימיות זהירה.

מעגן יעוץ" מעביר סדנאות להעצמת ההנהלה בסוף החודש נארח אצלנו את חברת הילדים של נחל עוז. "

 , בסתיו, נצליח להוציא טיול משותף. שלנו לנחל עוז ונקווה שבסוף הקיץכתרומה 

 הבא יהיה עוד יותר טוב אפילו.  זהו להפעם ונקווה שהדיווח   

 

 

 

 

 הנצחת קרובים/אזכרות

 שירה אריאל ושחר מלול

 

חה מאפשר לחברים לערוך על חשבון הוועדה אזכרות ביום מבקשים להזכיר לציבור החברים כי תקנון הנצ

 והשנה.  30-ה

 לאחר השנה הראשונה, אזכרות שנערכות הן על חשבון החבר. 

שימו לב כי החל מחודש אוגוסט חברים יחויבו על שימוש במועדון האסם, הגברה וכן במידה ובוחרים 

הקברות )במידה ומבקשים הכנת השטח(.  לערוך את האזכרה בשבתות יחול חיוב על שעות העבודה בבית

 כמו כן אין לקנות כיבוד בכלבו ובמרכולית על חשבון הוועדה.

עלות הקבורה של הורים וחיצוניים לא כוללת אזכרות, גם לא של השנה הראשונה. מי שבוחר להשתמש 

 בשירותי המקום לאזכרה יחויב.  

 שלא נדע צער.
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 עולם צודק יותר ? תיקון העולם מתחיל מבית!

 
צדק , ובשל כך -ישנם/ן בקרבנו חברים/ות שנפשם/ן אינה שקטה כל עוד מלא עולמנו בעוולות ובאי

מרחיקים/ות הם/ן עד ירושלים ותוך שהם מחפשים שם 'התנעה של תהליך מדיני' . אך בידיעה שקרוב 

 צדק גם כן , נוצר אצלי הרושם שמה שמניע -ואי הרבה יותר לביתם שלהם ובתוכו ישנם עוולות

הצדק שמסביבם אלא צורך "סלון -עם העוולות ואי מוחשים ורציניתהתמודדות  לאחברים/ות אלה זו  

העולם 'כי כך חינכו אותנו בילדותנו ובנעורינו'; משהו שעושים אותו יותר לשם -את-קומוניסטי" לתקן

 שקל הצדק . אבל ברור ונהיר לגמרי-מוחשי של העוולות ואי הרגעת המצפון הכללי ופחות לשם תיקון

-ערה, מאשר לנסות ולהתמודד עם אי-צדק "רחוק" , בירושלים או בואדי-להתמודד)?( עם אי הרבה יותר

אך לא כל מה שקל להתמודד עמו גם קל יותר להשגת תוצאות מוחשיות.    -צדק "קרוב" בתוך ביתך שלך   

ציע אני בזה לכל "מתקני/ות העולם" שבקרבנו לנסות ולתקנו קרוב יותר לביתם/ן על כן ולאור כל זאת  מ

 שלהם/ן , כי הסיכוי להשיג בכך תוצאות מוחשיות גדול הרבה יותר .
 

 קיפי שבת שלום , 

 
 משיבות נשים עושות שלום

 

ם עושות שלום" קם בשלהי מלחמת "צוק איתן" על רקע ההבנה שללא פתרון מדיני מוסכם של ארגון "נשי

 הסכסוך עם שכנינו, נמשיך לחיות במציאות של מלחמה מתמשכת עם הסלמות הולכות ותכפות. 

  

לא מדובר בארגון "עושה צדק" עולמי וכללי, אלא בארגון של נשים שדורשות לחתור להסכם מדיני עם 

אים, אולי גם לשם עשיית צדק, אבל בעיקר כדי למנוע מלחמות נוספות והרג, ולקדם את מדינת הפלסטינ

 ישראל וסביבתה לשגשוג. 
 

 08.07-במלאות שנה למלחמת "צוק איתן" מקיימת התנועה נוכחות רצופה, כמשך ימי המלחמה, החל מה

לחזור למו"מ מדיני עם  בקריאה -, באוהל שהוקם מול מעון ראש הממשלה בירושלים 26.08-ועד ה

 הפלסטינאים.

 בשבוע האחרון התארחו באוהלנו: 

  שגריר צרפת בישראל 

 "נשים חרדיות מקבוצת "לא נבחרות לא בוחרות 

 נשים דתיות מהשטחים 

  ,מנכ"לית יוניצף במערב אפריקה, לשעבר )על נשות ליבריה בתקופת מלחמת האזרחים שם

 ותפקידן בהכשרת הלבבות להשכנת שלום(
 

 נו נארגן הסעות מהקיבוץ במועדים שאזורנו מאייש את האוהל:א

 13.08, חמישי 07.08, שישי 30.07חמישי 

 נשמח לצרף אלינו חברות וחברים ממעגן מיכאל!

 הירשמו במודעה בחדר האוכל או פנו אלינו ישירות.
 

 עדה גרוס וענת לוין

 בשם "נשים עושות שלום" מעגן מיכאל
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 "21 -תהליך שנויים של הקיבוץ במאה הבהמשך למחקר על "

 "מעגן מיכאל" -עם דגש על קיבוצינו

 ארכיון – מרתה לוי
 

 אני מפרסמת  קטע זה של העיתונות שמראה באיזה פורום דנו על עבודת המחקר על קיבוצינו.

 ית הרחבה.הרעיון של קיבוץ כדרך חיים עדיין מעניין ומשמש כנושא מחקר בתנועה הקיבוצ
 

 10.07.2015 1486גיליון , ידיעות הקיבוץ :מהעיתונות

 כתב: יזהר בן נחום

 מחקר במכנסיים קצרים

יקטור  של הכנס היה נטע יהפרו הכנס העשירי ללימודי הקיבוץ התקיים בראשית חודש יולי בגבעת חביבה.

ערי", יונה פריטל  מ"יד מ"יד י דודו אמיתי ,מנהלי המכונים השותפיםשלושת  שפירא מ"עין השופט".

 נשאו דברי סיום. עיון  השיתופי" באוניברסיטת חיפהקר הקיבוץ הרחומיכל פלגי מ"המכון למ טבנקין"

 : רחבה ומגוונת קשת הנושאים, שעלה לדיון,

ספרות , קיבוצים עירוניים והתנועה השיתופית, נוער בארץ ובדרום אמריקהתנועת , קומונות בעולם, חינוך

מעגלי חיים וטקסים , קיבוץ ודת, חקר השואה והיחסים עם גרמניה, קואופרציה והפרטה, קיבוץואומנות ב

 .עיצוב המרחב הקיבוצי בעידן של התחדשות.., מגדר, זקנה, הקיבוץ והצבא, התעשייה הקיבוצית, בקיבוץ

 ואפשר לקבוע בסיפוק שלפחות ,"איש טרחו להגיע ל"גבעת חביבה 200 -למעלה מ

 כ"נושא למחקר ולהתעניינות" הקיבוץ חי וקיים.   

 

 הפסל הניזוק

 שרון פורטוגלי                                                         

 , קיבלתי טלפון 19.7.15עשר בבוקר ביום ראשון 

 מחנה יוזפוביץ' לבוא לגן הפסלים, לראות פסל שניזוק.

ח במפתח הלב ומיד כשהגעתי מיד, כאולי פגע בי כדור כו

 דמעות כאב... והלם. –לאחריו 

ואלם... פשוט אין מילים. שוק טוטאלי וכאב פנימי שכזה, 

 העובדה שבשטח מכאיבה, בכל פעם שמביטים. שחלחל לכל.

לו היה הראש באיזור... מילא...! אך מכיוון שהראש לא 

נמצא, עדיין... החשש שנלקח )לא ברור אם מי שלקח את 

 מנו ו/או מתייסר מהמעשה??!?!(.הראש נהנה מ

על כל מקרה, אם במקרה ראשו של הפסל )רוני פורטוגלי( 

 נראה באיזה שהוא מקום או אפילו חלקים ממנו,

אולי נוכל לתקן את העוול והזוועה ולהחזיר את שמחת הגן 

 לקדמותה.

ניתן לשים הראש ליד הפסל ונשכח שהיה פה פיגוע  -

 דעא"שי או סתם תאונה תמימה.

 בתקווה לקצר את זמן שהות השטות...

  תודות למזדהים וחיבוקים לכואבים.
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 ז"ל  שולמית שובינסקי
 

 ג"תמוז התרצבו "ט    09.07.1933 :הנולד
 

 ה"התשע ב"אב 'ד 20.07.2015: הנפטר
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 שולמית רעייתי היקרה

 20 -נולדה שולמית בבואנוס איירס ארגנטינה להורים מבוגרים שהגיעו מאירופה בשנות ה 9.7.33 -ב

שנים. 10 -ולאחות מבוגרת ממנה ב  

 למדנו יחד בבית הספר היסודי ומשם צעדנו ביחד עד אתמול.

רשה מבית הספר ונסחפה אל תוך שולמית רצתה להיות מורה ליהודים אך בגלל חילוקי דעות עם  הוריה פ

 תנועת הנוער והרעיון הציוני.

את כל השכלתה ותבונתה רכשה מתוך היותה בעלת כישורי חיים מיוחדים בעלת הגיון בריא וחדות 

 מחשבה יוצאת דופן.

עלינו ארצה היישר לקיבוץ. 1954-שנינו תמכנו והתלהבנו מהרעיון הציוני ולאחר חתונתנו  ב  

יבוץ ההסתגלות למזג האוויר החם ולאוכל השונה הייתה קשה. אך בזכות העקשנות הקליטה בארץ ובק

 המסירות והטוטאליות שהיו מאפיינה הצליחה גם במשימה זו.

שולמית מילאה תפקידים מגוונים בקיבוץ החל ממטפלת, קניינית במחסן הבגדים, מרכזת ועדת בריאות 

בונות שם עבדה שנים רבות .את כל התפקידים ושותפה לצוות המקים של בית כרמל ועד להנהלת חש

 מילאה מהיותה אוטודידקטית ומסורה לרעיון הציוני והקיבוצי.

 חמישה בנים נולדו לנו ואת כולם חינכנו לאהבת הארץ והמדינה.

 יפתח שנולד במבצע קדש בתום הקרבות.

62אריאל שנולד בגשם הראשון של שנת   

חן.יהונתן שנולד עם שתי גומות   

 אלון שגדל להיות תינוק ענק.

 ועמית צעיר הבנים שנולד לאחר מלחמת יום הכיפורים.

נכדים. 7נכדות  ו 8בנינו זכו להקים משפחות וזכית להיות סבתא ל  

שולמית הייתה טוטאלית, עקשנית, אכפתית ואמפטית. אנשים היו פונים אליה בדיסקרטיות ומספרים לה 

. אישה רגישה ועדינה שהשכל החריף שלה היו ממאפיינה והם גם שהיו מנבכי נפשם. הייתה אופה נהדרת

 חסרים כ"כ בשנים האחרונות.

התחילה ירידה בבריאותך ומאז חיית הרבה שנים בגבורה ובאומץ עם כאבים וחולשה.  64בגיל    

בכל השנים האלה תמיד שמרת על הבנים רצית בקרבתם ובקרבתך נכדייך עד שכוחותייך הרבים אזלו 

נפרדת מאתנו בעדינות ובשקט כפי שהיית כל חייך.ו  

 יהי זכרך ברוך, באהבה רבה

 לשאו

18 



24.07.2015  

                        

 

 אמא,

מאפייניך העיקריים היו צניעות, כנות, פשטות ויושר. גם היום כבר הספקנו לשמוע על נפשך הטהורה 

 מעוברי אורח.

היית מתהלכת בקיבוץ עם שמלה ועגלה ואת התפקידים השונים שמילאת ביצעת בשקט מופתי במסירות 

 ואכפתיות רבה.

כל מזג אויר בתחבורה ציבורית ומתמקחת כדי אחד מהתפקידים היה קניינית של בגדים. היית נוסעת ב

להשיג עוד מחיר ועוד בגד ולמרות שעברו מספר שנים מאז סיימת אני זוכר את הכבוד שעשו לך בחנויות 

 השונות.

נזכור היטב גם את העוגות הרבות והטעימות שהיית מקפידה לאפות בסופי שבוע ולאירועים שונים וכמה 

 קשה היה לך שיכולת זו נפסקה.

 השנים האחרונות לא היו קלות, לא לך ולא לנו. בריאותך התדרדרה והתפקוד בהתאם.

לשאול על מקום העבודה ובעיקר לתת ולשמוח על כל נכד/ה  -ולמרות זאת, תמיד רצית וידעת לתת מעצמך

 שנולד/ה והגיע לבקר.

 אמא,

ועליה לארץ באותה שנה  1954-כל כך ארוכה ביחד, הכרות בגילאי העשרה, חתונה באת ואבא עשיתם דרך 

 באנייה שהפליגה מספר שבועות.  דרך כזו  נדיר לפגוש. 

, אנו שמחים שהצלחנו לציין אותו ובשבת האחרונה להתכנס שוב ולהעניק לך 82 -חל יום הולדתך ה 9.7 -ב

לתי אותך האם נהנית והצלחת להרים מעט את הראש תמונה של כל נכדייך האהובים. בסיום המפגש שא

 ולהגיד שכן. הייתה זו מעין פרידה.

 מי כמוך הכירה את משפטיו הרבים שאבא נוהג להשתמש, בחרנו לסיים באחד מהם.

בנים לא יכולים לגדל הורים. 10 -בנים ו 10הורים יכולים לגדל   

לים.כן יכו 5אנו מבטיחים לך שכעת נותר לנו להוכיח לאבא ש  

 נוחי על משכבך בשלום, באהבה רבה

 חמשת ילדייך: יפתח, אריאל, יונתן, אלון, עמית
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 סבתא יקרה,

מעולם לא נדרשתי לכתוב כזה מסמך, לא חשבתי שזה יקרה כל כך מוקדם. כשהתיישבתי לכתוב וגיליתי 

עד כמה קשה המטלה, לא מצאתי את הדרך לומר את מה שאני רוצה, לכן החלטתי להיעזר בשיר געגועים 

 הזמרת שאהבת כל כך, ולכתוב אותו עלייך.  -של חוה 

 

 

 לא נבוא לבקר ובשבת בערב  כבר 

 ולספר מה חדש ואיך היה השבוע

 ולא תשאלי אם צריכים משהו

 במקום שנשאל אותך

 

 ולכתוב עלייך

 איזו מילת פרידה

  זה קשה משחשבתי

  כי לא ידעתי איך אגיב

  בפעם הראשונה

  כשאפגוש כזאת פרידה

 

 ולא מתראים יותר ברחבי הקיבוץ

 ולא עוצרים כדי להגיד שלום

 החדר בו היית עד עכשיוו

  עכשיו הוא ריק ויתום

 

 

 

 

 .בי, בליבנונוחי על משכבך בשלום סבתא. את תמיד תהי בלי

 אלמוג בשם הנכדים

 

 ולכתוב עלייך 

 איזו מילת פרידה

 אני עדיין לא מצליח.

 לכתוב מילים 

 ו מספיק טובשיגיד

 את מה שאני רוצה 

 

  אני לא בוכה

 רק מתגעגע

 

  משפחה כל כך גדולה

  שכולה עטופה חום

  אך אין אותך

  ואת חסרה נורא

 וכשייגמר הכל, יישאר רק

 להסתכל בתמונות ולהזכר

 

  אני לא בוכה

 רק מתגעגע
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 שולמית היקרה שלי, 

 4חודשים  6שנים,  3ימים ליתר דיוק מאז עזבתי. אבל זה כלום לעומת  3 -ימים מילאו שבוע, והפך לחודש ו

 ימים שהייתי אתך. 

כל כך הערכנו את מזלנו שאנחנו ביחד. כמה מבורך שחיית יחד עם שאול במשך עשרות שנים. כפי שאמרתי 

 אים שלך אשר קיים הנדר עד "שהמוות יפריד ביננו".לעיתים קרובות, אני מצדיע לנישו

הרוב צריך לקנא בכם, ואני אחת מהם . אני אסירת תודה שיצא לי להכיר ולחיות אתך ועם שאול. קיבלת 

ידי שתי חמודות -אותי והפכת אותי לחלק מהמשפחה שלך. הרגשתי אהובה וטוב אצלכם ובמיוחד על

 ים שהן שרו "שבת שלומה" בימי שישי. יוליול( עם השיר -חברות שלי )יובי ו

השאלות שלך כשיצאתי ליום מנוחה לעיר כמו "מה תעשי," "לאן את הולכת," "עם מי" וכו', אתם יודעים 

 הדבר עשה אותך מאוד מיוחדת בליבי.  מה? היית שומרת ודואגת יותר מאשר חבר.

זרה הביתה מהמועדון הורים היו לך האירוע הזכור ביותר שמעולם לא ידעו עליו הוא הנשיקה. בדרכנו ח

מלא כאבים. התחלת לגנוח, ליילל ולבכות. הדבר בלבל אותי ולא כל כך ידעתי מה לעשות. אני רק נישקתי 

אותך בלחי ולחשתי לך "אני מרגיש את הכאב שלך", ובין רגע נרגעת. אני זוכרת כאשר היינו ביחד עם 

אשר השתמשנו בהזדמנויות מתאימות כמו "אתה יכול להוביל שאול והוא נהג לדבר על שפות ופתגמים 

סוס אל המים אך אינך יכול להכריח אותו לשתות"  "סחור סחור," "יום עסל יום בסל" ועוד. ולא לשכוח 

את השיעורים בעברית שלנו, קצת מילים בספרדית ויידיש. עוד רגעים רבים כמו החודש שנתתם לי לצפות 

בבריכה בקיץ, לגשת לשיעורי עברית אצל בינה ולצאת לארוחות ערב עם החברים בכדורסל בחורף, לשחות 

 שלי.

 אין פלא שעליתי במשקל. קיבלתי כל כך הרבה. אני רוצה הודות לך ולשאול. זה יישאר אצלי בזיכרון. 

 אני אוהבת אותך. תמיד תהיו חלק מהחיים שלי.     

 באהבה, מלי.

 

 

 

 

 

 

 

 אנו אסירי תודה

מעגן מיכאל ורשות הגיל השלישי שליוו אותנו שנים ארוכות במסירות ואדיבות ונתנו אפילו למרפאת  -

 יותר מהכול.

 לצוות בית כרמל שאמא הייתה בצוות הקמתו על השבועות האחרונים והמכובדים. -

 השנים האחרונות. 6-תודה גם לשתי מטפלות נפלאות שליוו וטיפלו באמא ב -

 משפחת שובינסקי
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 ז"ל בהירה טל
 

 פ"ההתר בטבת ח'   04.01.1925 :הנולד     
 

 ה"התשע ב "אב ה' 21.07.2015: הנפטר     
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 דברי פרידה

 חברתנו בהירה טל שהלכה השבוע לעולמה נולדה בתל אביב להוריה חנה ודוד מערבי.

 אביה היה מלחין וצייר והיה מורה למוסיקה וציור.

עם חבריה לשנת עבודה באיילת השחר. שם עבדה עם רופא  הכשסיימה בהירה את לימודי התיכון הגיע

 המקום, ושם רכשה את ה"ידע" הרפואי שלה.

 אחרי כשנה עברה לפרדס חנה והצטרפה לקבוצת הצופים א'.

 היא נישאה לדורון קיפניס ובנם אבנר )קיפי( הוא בנם.

 ברחובות, עם מכון איילון, מתחת לאדמה, הייתה לה הזדמנות לנצל את ה"ידע" הרפואי שלה.

וצינו, עשרות כשאצ"ל שמו פצצה על פסי הרכבת ההולכת למצרים עוברת מרחק של מטרים ספורים מקיב

חיילים נהרגו ונפצעו. בהירה עם עוד בנות ירדו אל החיילים והגישו להם עזרה. ובכך הצילו את קיבוצנו 

 מהחיפושים של "אויבינו" אז, הבריטים.

 במשך הזמן נקשרה אל יהודה טל, חבר קיבוץ מעוז חיים ועברה לחיות איתו שם.

יהודל'ה חזרה הביתה למעגן מיכאל, לא לפני שהקשרים עם ילדיו הפכו אותה לסבתא של כל עם מותו של 

 שבט גדול מאוד של אוהבים שבשבילם היתה הסבתא הכי טובה בעולם. –הנכדים והנינים 

 בהירה היתה פעילה כל חייה ומתעניינת בנעשה בבית, בארץ ובעולם. בעיקר בבעיות כלכלה ומשק.

 יתה המוסיקה וכשהצליחה לנגן בפסנתר היתה מאושרת לגמרי.אבל עיקר אהבתה ה

 במשך השנים היתה מזכירה, אקונומית, מנהלת חשבונות, עובדת פלסאון ועוד.

 יפה וחכמה, בעלת עקרונות, חברה טובה ומלאת אהבה למשפחה הגדולה שלה.

 מהר וללא שהיות.בזמן האחרון הרגישה רע, רזתה מאוד והרגישה שסופה קרב וכך מתה כמו שרצתה, 

 יהי זכרך ברוך.

 עדנה אורן.

 

 

 על פי בקשתה של בהירה ז"ל, אין הספדים בעלון.
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 ז'ק לוי

 30.7.1984 א' אב תשמ"ד

 

 ויקטוריה לוי

 02.08.08 א' אב תשס"ח

 

 עפרה )ג'יזלה( קיפניס

 3.8.2011 ג' אב תשע"א

 

 וליה )זאב( פייגין

 31.7.1987 ה' אב תשמ"ז

 

 יצחק פליטניק )אביו של אריה פלד ז"ל(

 29.7.1960 ו' אב תש"ך

 

 גיטל שטולצברג )אמּה של בכי גל(

 3.8.1976 ז' אב תשל"ו

 

 מרים מינדל )אמּה של אביבה זמיר(

 1.8.1979 ח' אב תשל"ט

 

 מרדכי מגנוס

 25.7.2004 ח' אב תשס"ד

 

 מרגוט דונקלמן )אמו של גיורא דונקלמן(

 29.7.2009 ח' אב תשס"ט

 

 מאיר זאב פייבושביץ )אביו של מיכה תלם(

 9.8.1981 ט' אב תשמ"א

 

 רינה ינאי

 9.8.2011 ט' אב תשע"א

 

 דן אמיר

 12.8.1970 י' אב תש"ל

 

 

 משה כהן

 1.8.1990 י' אב תש"ן

 

 

 

 

 

 אברהם אקסלרוד )אביו של שאול אשוח(

 14.8.1978 י"א אב תשל"ח

 

 חיה לויטה )אמּה של ניצה שמי(

 6.8.1987 י"א אב תשמ"ז

 

 יוסף חלמיש -ג'ו 

 3.8.1998 י"א אב תשנ"ח

 

 אירמה אדלר )אמו של יהושע איילון ז"ל(

 2.8.1974 י"ד אב תשל"ד

 

 יונתן בירן

 13.8.1992 י"ד אב תשנ"ב

 

 שרה אלוני )אמּה של ברוריה הירש(

 14.8.1992 ט"ו אב תשנ"ב

 

 נאור קאלו

 9.8.2006 ט"ו אב תשס"ו

 

 גדעון רז

  25.07.2013י"ח באב תשע"ג                                            

 

 ויולט חזן )אמו של איציק חזן(

 18.8.2014"ב אב תשע"ד                                               כ

 

 חנה שימחוני 

 02.08.2013כ"ו באב תשע"ג                                            

 

 אורי גסטהלטר )אביה של גסטי פייגין ז"ל(

 10.8.1977 כ"ז אב תשל"ז

 

 בבי )יהודית( כהן

 6.8.2002 כ"ח אב תשס"ב

 

 שנה ליטל )אמּה של ג'ודי אנגל( שו

 12.8.2007 כ"ח אב תשס"ז

 

 

 

 נר זיכרון חודש אב
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 לפלסאון דרוש/ה 

 שרטט/ת  ואחראי/ת משרד 

 למחלקת פיתוח
 

 הזדמנות לתפקיד מקצועי, לטווח ארוך:  

  הכנת שרטוטים למוצרים במחלקת

 הפיתוח.

  ניהול המידע ההנדסי )אינטרלינק, תיקי

פיתוח, אינדקסים וכד', מתן שירות 

 ואינפורמציה לגורמי חוץ(

  ניהול תקנים ונהלים פנימיים 

   על ארגון פעילויות רווחה פנים אחריות

 מחלקתיות + התנדבות בקהילה

 

 דרישות התפקיד:

  נגישות טובה למחשב ויכולת למידת

 תוכנות שרטוט

 קפדנות 

  ראייה מרחבית –הבנה טכנית 

 יכולת התמדה בעבודה מול מחשב 

  יכולת עבודה משותפת ומתן שירות

 למהנדסים וגורמי חוץ

 סדר ויוזמה 
 

 נא לפנות ל:

 shd@plasson.co.il -טאצ'י טייב            

0523784587 

 

 חנות יד שנייה

 זה קורה!!! 31.7 -ב

חנות יד שנייה נפתחת ואנחנו מזמינים אותכם 

 לחגוג איתנו את הפתיחה הרשמית!

 09:00-13:00החגיגה תתקיים בשעות 

נת החי )החנות ממוקמת מול הגשר שבין פי

 לשכונת הטווס, צפונית לפינת החי(.

 נשמח לראותכם!

 צוות יד שנייה

 

 למשרד תכנוןדרוש/ה מנהל/ת 
 

 תיאור  התפקיד:

ניהול אדמניסטרטיבי ומינסטריאלי של משרד 

התכנון: חלוקת עבודה לצוות, תעדוף עבודות, 

אחריות על כח האדם ומשאבי האנוש של המשרד, 

 הכנת תכנית שנתיות, ניהול התקציב ובקרה עליו.

 

 היקף משרה:  

 משרה מלאה 

 

 דרישות התפקיד:

 .נסיון בניהול 

  .יכולת עבודה בצוות 

  ים.יכולת הנעת עובד 

  .סדר וארגון 

  .יכולת תעדוף עבודות 

  .ראייה רחבה 

 

 

 המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות ל:

 052-2272915עדי רבאון במש"א: 

hadrach2@mmm.org.il 

 

 
 

 שוק מציאות קרב ובא
 

ו' עבור -כבכל שנה השוק ינוהל על ידי מועדון ה'

 כל ילדי המועדונים הצעירים.

 בין השעות 28.7השוק יתקיים ביום ג' 

 בגן הפסלים. 16:00 - 14:00 

יסתובבו צוותי ילדי  27.7+ ב'  26.7 בימי א'

את לאסוף  18:00 - 16:00מועדונים בין השעות 

ממנו  דלהיפר םערך שמתאיהכל הציוד היקר ורב 

 לטובת השוק.

 

 תודה מראש, 

 ו' -צוות מועדון ה'
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 דגים טריים -חדש במרכולית

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאור התנהלות מוצלחת עם ספק הבשר, וכפי שהבטחנו לאלו מכם האוהבים דגים, בשבוע הבא יגיע ספק 

 של דגים טריים למרכולית.

שהתקבלו, כל שנותר הוא  ההזמנות לפי מראש ומוכנה ארוזה הסחורה יגיע עם -אליקו ממעיין צבי -הספק

 של המרכולית ולאסוף ממנו.לשלם בקופה 

 

 .מבוקשכם את להבטיח מ"ע -מראש הזמנותיכם לבצע בחום מומלץ

 (.הרשומים המחירים על 10% יש להוסיף -חים"ובמב והזמנה מצורף. שכירים טופס מחירון)

 

  marboss@mmm.org.il  למרכולית במייל הזמנות לשלוח ניתן

 או למלא טופס הזמנה מצ"ב.

 

 לרחבת חדר  16:00-17:00בין השעות   30.07-ביום חמישי ה הספק יגיע

 למרכולית. בצמוד -האוכל

  17:00 ( בשעה29.07)  רביעי יום עדהזמנות יש לבצע במהלך השבוע, 

 )יום טרם הגעת הספק(. 

 

 

 

 !חה ובתיאבוןבהצל

 שירלי וצוות המרכולית

 

 

 

י לשליחת /סרוק
:מייל
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 הזמנת דגים טופס

 טלפון______________  תקציב____________  שם: להזמנה 
__________________ 

 
 
 .ג כמות רצויה"אנא לציין בעמוד השמאלית בק*
 .בשורה רלוונטית בטבלה "2"לציין  -קילו סלמון 2לדוגמא )
 

 מחיר לפי מוצר 
כמות ק"ג 

 להזמנה*
 הערות

     ₪53.94  ק"ג מוסר

     ₪65.10  ק"ג פורל

     ₪73.47  ק"ג ללא עצם פורל

     ₪116.25  ק"ג לוקוס

     ₪65.10  ק"ג ברמונדי

     ₪167.40  ק"ג אדומה טונה

     ₪65.10  ק"ג דג קוד

     ₪88.35  ק"ג ברבוניה

     ₪33.48  ק"ג אמנון

     ₪33.48  "גק קרפיון

     ₪37.20  ק"ג קרפיון טחון

     ₪44.64  ק"ג בורי

     ₪50.22  ק"ג בס

     ₪64.17  ק"ג דניס

     ₪73.47  ק"ג לברק

     ₪78.12  ק"ג סלמון טרי

 
 שירלי וצוות המרכולית! בהצלחה ובתיאבון

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 הבור האורגני" -"ּבֹוְרגני
 

 שלום לכל בית מעגן מיכאל,

קיימנו ברחבת חדר האוכל מכירת תוצרת של המשתלה ותצוגה קטנה  17.7 -ביום שישי האחרון ה

ומרשימה של דוגמאות למוצרים אשר בנו הנערות והנערים בסדנת עיצוב המוצר "עולם העץ" בהובלתו של 

 אייל לוי.

התכנון, דרך ההכנות הביצוע והחיסול הובילו הנערות והנערים שעובדים בבורגני. את  כל האירוע משלב 

 שתי הקבוצות עבדו ביחד, בשיתוף פעולה והפיקו אירוע מוצלח ביותר.

התגובות מן הציבור אשר ביקר בדוכן ורכש תוצרת היו נעימות ומפרגנות, ומי שהגיע פגש קבוצה של נערות 

פנים אשר הסבירו על המוצרים מהסדנא, הסבירו על הצמחים )בעזרתה  ונערים מלאי מוטיבציה ומאירי

האדיבה של שרה בהרב המדהימה והידע הרב שיש באמתחתה( ואף דאגו לעזור במשלוחים עד לבית 

 הלקוח כשהדבר התאפשר.

פתחנו דוכן קטן לתוצרת בנקודת החלוקה של הפיצה המצוינת "מעגניטה" ומכרנו  20.7 -ביום שני ה

אורגנית טרייה וצמחי תבלין. שוב, את כל השלבים מהתכנון דרך הביצוע ועד לחיסול הובילו וביצעו  תוצרת

 הנערות והנערים.

יש לנו הרבה תוצרת וכולם מוזמנים ליהנות ממנה, אנחנו ממשיכים להגדיל את "סל המוצרים" שלנו ואת 

בהתרחשות ולדוגמא: ישנן הקהילה שנהנית ונתרמת מהמקום. אנחנו שמחים שבאים לבקר ולהציץ 

 קבוצות מהגיל הרך שבאות כדרך קבע לבקר אותנו.

אנחנו רוצים לנצל את הבמה שהעלון נותן לנו להודות לכל מי שתורם לנו )הרשימה ארוכה(: זרעים, 

נו אם. להגיד תודה לבעלי הידע והניסיון אשר מעשירים אות-הנבטות, ייחורים, עציצים משומשים וצמחי

 בעצה טובה, שאלה חכמה, הארות והערות במקומן ותמיד עושים זאת בנועם וחיוך.

 צוות בורגני.

 

 

 הודעה מהבניין

 עקב עבודות בנייה ושיפוצים בשכונת 

ייסגר השביל היורד מתחת , קומותיים א'

 בין שכ' קומותיים לבית זיוה. ן חבריםלמועדו

 השביל ייפתח שוב למעבר לאחר גמר השיפוצים.

 מתנצלים על ההפרעה הזמנית.

 

 הודעה מפצריית מעגניטה

 !ת יקריםלקוחו

עקב פעילות חינוכית קיצית של הנערים, 

 מעגניטה יוצאת לפגרת קיץ של שבועיים. 

 ...לכל נאמננו סליחה

 . 10.8כל הכח בתאריך בנחזור 

 !המשך קיץ קריר וטעים

 צוות מעגניטה

 

 

 סיוע בהגשת תביעות 

  הראל ומושלם

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

 19:00 ל 18:00בין  26.7.15 -ביום ראשון ה

)מול הכביסונית(  בצריף משרד הבריאות

מוזמנים כל מי שצריכים סיוע במילוי טופס 

 -בקשה לתביעה להראל או/ו למושלם, כמו 

החזר על ייעוץ רופא, רכישת אביזר רפואי, 

השתתפות בניתוח פרטי שבוצע במושלם, בקשה 

 לתביעה לרפואה משלימה וכו'...
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            
 גיא ויהל בהופעה!             - 30.7 –חמישי ה 

 כחלק מסיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש, הם מגיעים גם אלינו לסוניה פאב!

 מהרו להזמין הכרטיסים אוזלים!!

מם השני "גיא יוצרים, הוציאו לפני שנה את אלבו-צמד הזמרים ,גיא מנטש ויהל דורון

רצים באוויר", "להציל אותי", "תראי " :ויהל", שזכה להצלחה גדולה וכלל את השירים

על אלבום זה זכו בפרס תגלית השנה של אקו"ם והביאו  "שעות של אמת" ,"אני אוהב

עכשיו, הם משחררים אלבום חדש  .בשורה חדשה למוזיקת הרוק בישראל

"מרוב אושר"  שמים בוערים" " רו הסינגליםמהאלבום שוחר, 'שמים בוערים' ושלישי

 .שכבשו את תחנות הרדיו רשימות ההשמעה הארציות ואת לב הקהל ""בא לי לדבר

 .ביססו את מעמדם כאחד מהרכבי הרוק המעניינים והמצליחים בישראל כיום גיא ויהל

  20:00 -פתיחת דלתות 

 21:30 -תחילת הופעה 

 לאורחים 65לקיבוץ /  55מחיר: 

 03-6023254יסים בטלפון: כרט

 pub@mmm.org.ilאו במייל: 

 

 

 

 

הקהילה הימית חוף כרמל של החברה להגנת הטבע,  -  21:00 -בשעה   5.8 –רביעי ה 

צוללנים ואוהבי ים,  – ים תיכון בזווית רחבה –מזמינה אתכם להרצאת העשרה מרתקת 

חגי נתיב, צלם  -בואו לגלות את הים התיכון מזווית חדשה בהרצאת אורח מרתקת מאת 

תת ימי ותושב מעגן מיכאל. בהרצאה נשמע על צילום תת ימי, אוצרות זהב אבודים 

 והגשמת חלומות ונצפה בצילומים מרהיבים ממעמקי הים.

 

 המיוצרת ע"י אלון עציוני הוכפל ומעכשיו  ברהבירת כברז הבירה המקומית של  - חדש בבר

 .חיטהו  PALE ALE –יש שני סוגי בירת כברה מהחבית 

 כולם מוזמנים לבוא לטעום ולפרגן..
 

 סושי יפני מדויק! - 20:00משעה   כל רביעי+ 

 פיצות חמות ושאר ירקות. - 21:00משעה  כל חמישי+ 

 מחממים מנועים עם פיצות וראש טוב - 22:00משעה    כל שישי+ 

 חומוס בייתי, טרי טרי... - 18:00משעה  כל מוצ"ש+ 
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 "רקליטה" –הזמנה להופעת ביה"ס לפלמנקו  

 כולם מוזמנים להופעת הפלמנקו של בית הספר לפלמנקו 

 ."רקליטה"בית הספר  -שבו אני רוקדת

 זו שנה רביעית שהמופע המסכם של שנת הלימודים נערך כאן.

 ליטה בונה מופע מושקע וססגוני, רק

 על טהרת מוסיקת ומחול הפלמנקו, 

 הכולל אלמנטים רבים מתרבות הפלמנקו: נגן גיטרת פלמנקו, 

 נגינה בקסטנייטות, מחול עם שאלים ומניפות.

 בואו ותהנו!

 (19:00)פתיחת דלתות  19:30, 29.7.2015 -יום רביעי ה

 ש"ח 40מחיר כרטיס מבוגר: 

 ש"ח 20(: 12לד )עד מחיר כרטיס י

 לכרטיסים: ניתן להירשם על הלוח הפתוח או להתקשר/לסמס לי.

 0522465758 -ליבי לביא

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24.7.2015שישי 

19:30 

לאור   -(2)מלכת השלג " הקסם במראה"

תפקידו החשוב בהשגת הניצחון על מלכת 

השלג, הטרול גום שהוביל את המאבק הפך 

של כולם, אך לו זה לא מספיק. להיות הגיבור 

ורה מוגזמים ומצחיקים תוך כדי סיפורי גב

שחוגגים את מעלליו ומעשיו, הוא טווה רשת 

של שקרים, שבה לטענתו הוא לבדו ניצח את 

מלכת השלג, ולכן מגיע לו להינשא לנסיכה 

ולזכות בכוח גדול ועושר רב הנלווים למעמד. 

גום לומד שחברים, אושר ואהבה אמיתית לא 

 ניתן לקבל באמצעות שימוש בשקרים.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21:30;  19:15 25.7.2015מוצ"ש 

 ,מאק'קול, לוחם קומנדו לשעבר  – "נקודת שוויון"

ביים את מותו כדי לחיות חיים שקטים בבוסטון. 

הוא חוזר בו מהפרישה שלקח לעצמו כדי להציל 

מוצא את עצמו ו ,נערה צעירה העוסקת בזנות, טרי

 הואמתעמת עם ארגון רוסי חסר רחמים ואלים. כש

ם את כבודם של חסרי הישע הניצבים חסרי נוק

אונים מול אלימות משתקת, התשוקה להילחם 

על רצונו לחיות חיים אנונימיים  תלמען צדק גובר

יט כי ייעודו בחיים הוא ושקטים. מאק'קול מחל

ם, הנתקלים במכשולים לעזור לכל חסרי האוני

 .מאתגרים. הוא מחשיב את עצמו כנקודת השוויון
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