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 חג ללבבות –ט"ו באב הגיע 
 

 באמפי בבריכה  21:00בשעה  31.7ביום שישי 

 ה בדואטים לבביים בביצועים משלנוערב אהב

 

  נגנים:

 קלידים ושירה – ארנון שרון

 גיטרה חשמלית – נמרוד ויאלגוס

 תופים – עפר דוידסקו

 בס – עוגן-רותם עז

 

 

 

 קה... ריקודי זוגות להמשך הרומנטי –לאחר המופע 

 

 מזכירים לכם להזמין חברים מבחוץ!

 

 

 וקצת כדי להכניס לאוויר הרומנטית, ציטוטים נבחרים ממכתב גנוז של אלברט איינשטיין לבתו ליזרל:

"יש כח חזק ביותר, שעד כה המדע לא מצא הסבר רשמי. זהו כח הכולל ומפקח על כל האחרים, הוא פועל 

 ן אינו מזוהה על ידינו. כח אוניברסאלי זה הוא א ה ב ה ."מאחורי כל תופעה הפועלת ביקום ועדיי

יכה, משום שהיא גורמת לאנשים "האהבה היא אור, שמאיר את מי שנותן ומקבל אותה. אהבה היא כח מש

ימים להרגיש משיכה לאחרים. אהבה היא כח, כי זה מכפיל את הטוב ביותר שיש בנו ומאפשר מסו

ורת של ברואיה. אהבה נחשפת ומתגלה. עבור האהבה אנו חיים ומתים. לאנושות שלא תדעך באנוכיות העיו

זה המשתנה שממנו  אהבה היא אלוהים ואלוהים הוא אהבה. כח זה מסביר הכל ונותן משמעות לחיים.

התעלמו במשך זמן רב מידי, אולי כי אנחנו מפחדים מאהבה כי זו האנרגיה היחידה ביקום שאיש עוד לא 

 למד לשלוט בה כרצונו."

ישרוד, אם ברצוננו למצוא משמעות בחיים, אם אנחנו רוצים להציל את "... אם אנחנו רוצים שהמין שלנו 

 בה היא התשובה האחת והיחידה.העולם ואת כל היצורים החיים בו, אה

אולי אנחנו עדיין לא מוכנים לעשות פצצה של אהבה, מכשיר חזק מספיק כדי להשמיד את השנאה, 

 האנוכיות ותאוות הבצע שתהרוס את כדור הארץ כולו.

 עם זאת, על אדם נושא בתוכו גנרטור קטן אך רב עוצמה של אהבה בו יש אנרגיה שמחכה להשתחרר."

 שרים:

 דותן ומיתר ענבר

 חנה יוזפוביץ'

 ניב עדי

 מיטל לאמור פרידמן ואפק לאמור

 עמי ובר דנא

 רותם איילון

 שרון פורטוגלי
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 השער מוקדש לט"ו באב, שחל היום  השבוע,

)יום שישי( ואנו מציינים אותו בחגיגה שמחה 

 באמפי בבריכת השחייה. 

 בואו לאהוב וליהנות, יהיה כיף!

 )פרסום הערב בגב השער(

 

, התקיים שוק המציאות השנתי של השבוע

מועדוני הילדים. כהכנה לשוק, כשבוע לפני, 

בוץ וחיפשו בכל פינה הסתובבו הילדים ברחבי הקי

חפצים למכירה, שנתרמו בהמוניהם ע"י כולנו. 

השוק היה צבעוני ושמח, חגיגי ומוזיקלי ובעיקר 

 מהנה עבור כל המשתתפים!

 יישר כח לצוות החינוכי וכמובן לילדים החרוצים!

 

 השבוע:בפינת הפירגון 

על קבלת אות אומ"ץ, יחד עם  לעוזי דייןברכות 

בת, תחקירני "ישראל היום" מרדכי גילת ומיכל ש

על מפעלם החשוב בתחום המלחמה בשחיתות 

 הציבורית.

האות המכובד ניתן ע"י הועדה ברשות השופטת 

 בקנשטיין.

 כל הכבוד! מפרגנים לך מאוד!

 

ומשהו חביב לסיום, שהגיע לידיעתי ע"י נגה 

שטנגר: לאחרונה התקיימו מסיבות סוף שנה 

ם הורי הבוגרים בגנים הבוגרים. מדי פעם משאירי

בגן מזכרת לילדים הנשארים בגן ולמחזורים 

הבאים. השנה החליטו הורי הבוגרים בגן גפן 

אוליבר לשדרג מתקן שעמד בחר ובעזרתם של 

הוסיפו למתקן אפשרויות מאתגרות  ויוחיק טייב

 -לטיפוס ומשחק. עוד הצטרפו בהתנדבות וברוחב

שסרגה קישוט מקסים ושובב  ,אטי יונתן :לב

שנרתם להדריך בקשירת  וחרמון צברלמתקן 

 החבלים ואף הכין סולם חבלים.

מכיוון שהחצר לשימוש ילדי הגן בלבד ורק בשעות 

פעילות הגן כולם מוזמנים לבוא להסתכל 

 ולהתרשם מעבר לגדר.

 

 

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

  !מזל טוב

 בן לחן ועידו שנפס 

 פיטה והלל שנפסנכד ל

 ברכות לכל המשפחה!

 

 

ביום לכל מי שטרח ועזר, וחיבק וסייע לנו, 

 , יום השנה לגדעון, הרבה תודות ואהבה.הקשה

 ימי ונדב , ומשפחות בירן ורז

 

 

 

 

 

מתחילה  , בת זוגו של אדם בדנר,רחל דובני בדנר

 טרום קליטה. 

 יוצאת לשנת שירות בכפר הנוער "מנוף". יהב כהן

יוצא לשנת שירות בכפר הנוער  ל שדהיוב

 "מגדים".

 מתגייס לצה"ל. עומרי פלד

סיימה שנת שירות ומתגייסת  קארין אלמוג

 לצה"ל.

 משתחרר מצה"ל ומתחיל שנת בית. ניצן ישובי

 יוצאת להתנתקות. שי אייזנר

 חוזרת מהתנתקות. לירון אנגל

 חוזר מהתנתקות. עידן בציר

 חוזרת מהתנתקות. רותם ברוש

בת זוגו של שוהם ברקאי, מצטרפת  ,עם ויסברגנו

 זוג סטודנט.-אלינו במעמד בן

 נאחל בהצלחה לכולם!

 

 השבוע
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 יו"ר יורם דרור

 

 

 : סדר היום

 אישור ו. הנהלה. (1

 2014אישור דוחות כספיים )מאזן(    (2

 

  דיון: 

להחלפתם של  אורית אדר ואלירן גנור כנציגים בוועד ההנהלה, המועצה ממליצה על אייל לבנה  (1

 ועירית ברכה. יובא לאישור האסיפה.

 

 :2014אישור דוחות כספיים )מאזן(    (2

 את המאזן: מאפיינות הנקודות  .2014הוצגו מאזני שנת  הכלליתבפני המועצה 

 מעלייהנובעת  העליה. עיקר 2013 מיליון ש"ח ברווח ביחס לשנת  55של  גידול ובמונחי רווח והפסד ישנ *

  ובהכנסות ממיסים.שאר תאגידי הקבוצה ן ,ברווחי פלסאו

 בהוצאות הצריכה. ₪ מיליון  1עלייה של . השנה יש ופנסיה נשמרת המגמה של גידול הוצאות הצריכה *

 ישנה יתרת מזומנים גבוהה שנובעת מהחלטת הקיבוץ להחזיק נכס נזיל מול יתרות תקציבי החברים. *

. 2013בשנת ₪ מיליון  53 -לעומת כ₪ מיליון  108 -עמדו על כ 2014בסופו של דבר רווחי הקיבוץ בשנת  *

 . הייתה חריגה ברווחיה 2014שנת  ,שנתי-.  במבט רב₪מיליון  64 -הרווח עמד על כ 2012בשנת 

ביחס ₪ מיליון  92 -עליה של כ₪, מיליון  997 -המאזן של הקיבוץ משקף איתנות. ההון העצמי עומד על כ *

 . מיליון ש"ח 905שם עמד ההון העצמי ע"ס של  2013לשנת 

 7 -שהינן גבוהות מהפחת החשבונאי בסך של כ₪, מיליון  21השקעות הקיבוץ ברכוש קבוע היו בסך של   *

 28 -כ 2014רוב ההשקעות היו בתחום הבינוי. ההשקעות במגזר היצרני והתשתיות היו בשנת ₪. מיליון 

 . החשבונאי לפחת מעל₪ מיליון  3-כשהם ₪, מיליון 

 ל הפחת. מע₪ מיליון  9 -שהם כ₪, מיליון  49 -עומד על כ 2014 סך ההשקעות בשנת  *

מיליארד  1.034 -עמד על כ 2013ישנו גידול הן בנכסים והן בהון העצמי, סך המאזן )ללא פלסאון( בשנת  *

וזאת מבלי לקחת בחשבון את חלקנו בהון של ₪, מיליארד  1.102אנו עומדים על סך של  2014ובשנת ₪ 

 פלסאון.

 

 

 

 
 14.07.15בתאריך  11-15מועצה כללית מס. 
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 יו"ר: אורלי רם

 

 :סדר היום

 

 עדכון  עבודת נערים: מיזמים וגיוסים. .1

 .מעבר בטוח .2

 

 דיון: 

 עדכון  עבודת נערים (1

 מיזמים .א

א אחד התחומים החשובים  בחינוך החברתי. לאור השינויים וצמצום ותחום העבודה ה .ב

 תרונות יזמיים,  בנה אשכול החינוך  סל מרשים של  פ16מקומות העבודה לנערים מתחת לגיל 

 יד שניה: מנוהלת ע"י עדי קרקובסקה החנות תיפתח בקרוב. -

 פיצות בערב. 140-160מעגניטה: מנוהלת ע"י הדר הילל, פועל  ומוכר בין  -

 גני: מנוהל ע"י נחום פרידמן בשיתוף עם נרקיס גלפז וליאור בנתור.-בור -

 ע"י אייל לוי. תחממת עיצוב ופיסול: מנוהל -

 

יפות. אם המצב ימשך כך, עד  סוף השנה הפעילו תתהיה מאוזנת, ואולי עם כנסות מהמיזמים הה

נות ורווחים, כולל משרות עבודה. מעבר להיבט הכלכלי, הפרויקטים  מצליחים לקדם רעי

חינוכיים כגון: תחושת שייכות, חדשנות, לקיחת אחריות וכו'. הנערים שותפים לתהליך כולו החל  

תכין את שזמים מספקים חוויה ענפית אחרת שאנו מקווים מתמחור המוצרים. בפועל  המי

 הנערים לכניסה לעולם העבודה.

בענפים המרכזים פעם בחודש  סדנאות בנוסף לאפשרות של עבודה במיזמים, יעברו הנערים

 להכרות ראשונית והתרשמות כללית וזאת כדי לסייע בעתיד בבחירת הענף בו הנער רוצה לעבוד.  

 ון:ו בדירדברים שנאמ

 באדם אחד.  יםתלוי וצריך לחשוב איך משמרים את המיזמים כדי שלא יהי -

של הצוות החינוכי. מנסים לבנות מבנה אירגוני מאוד ברור  יאהאחריות על המיזמים ה -

 צר יציבות.ילי לכל המיזמים בכדי בה תהיה אחידה ומסגרת ששיטת העבודה

 הערכים של אחריות ועבודת כפיים הם חשובים.  -

החינוך לקחה  אתגר גדול בזמן קצר ועשתה עבודה מאוד טובה. הייתי רוצה  מערכת -

 לראות מיזמים שונים לפי רצונם של הילדים ולכן כדאי להזהר עם השקעות.

 נשאלה השאלה מה הוא הדגש בנושא בטיחות ביחס לחוק. -

 מתוכננות  סדנת בטיחות לכל מקום לפי  אופי העבודה בו. -

 

 21.07.15בתאריך  20-2015הנהלה חברתית מס. 
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גני(  הוא פתרון טוב אבל לא לטווח רחוק. צריכים לראות איך -בורהבור )בו מפעילים את  -

 לתת מענה מבחינת מקום.

 יש חשיבה שבעתיד הבוגרים יתחילו לנהל את המיזמים בתוספת מבוגר צעיר . -

 לפנינו  דוגמא מרגשת לאיך בונים משהו יצירתי ויפה.  -

 גיוסים .ג

ודה רבה מהנערים. התחזית למקומות עב  (שלנו)על פי החלטות טיול סוף י"ב ופולין דורשים 

היות  ,שנה הבאה מספר שעות הגיוס לפולין יעלההביצוע גיוסים היא בעייתית. החל משם עבודה ל

ובעבר החישובים לכיסוי ההוצאות לא היו  מדויקים, ומזה שנתיים יש גרעון. התקן החדש יעמוד 

 .שעות לטיול י"ב( 100+ שעות לפולין  120שעות עבודה לכל נער/ה. ) 220על  סך של  

 

האופציה בפלסאון היא  שעות העבודה במשמרות בחדר האוכל.כיום הנערים מכסים הרבה מ

הוא שהנערים לא יוכלו למלא את נערים/נערות(  35מורכבת.  הצפי לשנה הבאה )נכנסת כיתה של 

 יותר. דרשת. עלינו לבדוק האם יש אופציות נוספת  או לחלופין להחליט לסבסד המכסה הנ

 לו נכונות ומתאימות חינוכית. האפעילויות העולה )שוב(  השאלה האם 

 אנו מציעים להקים צוות קטן שיעסוק במציאת פתרונות לנושא.

 

 דברים שנאמרו בדיון: 

 פתרונות.   נספקלא סביר שאנחנו נדרוש מהם עבודה אבל לא  -

, והאם  נכון להמשיך שמר את המסע לפוליןהדיון האמיתי שיש לקיים הוא האם חשוב ל -

 פעילות סוף י"ב.  במידה ואמרנו כן לפרויקטים הנ"ל,  בואו נקבע מינימום ונתקדם משם.

 קיום הפעילויות הוא  עניין חינוכי וצריך להשאיר למו"ח את ההחלטה. -

 זוהי  החלטה של  מערכת החינוך שצריכה "לספוג" את ההוצאות. -

אם המשאבים לא מאפשרים לנו. זה לא שייך אנחנו לא יכולים לקבל החלטות חינוכיות  -

 אלינו.

טיול  י"ב והמסע לפולין הן פעילויות חינוכיות נטו, וענין עבודת הנערים הוא   ,להבנתי -

חלק מהפעילות החינוכית. אני לא זוכר שנה בה הגיוסים כיסו את ההוצאות. לכן אין  פה 

 לו.צאות האלכך שההורים יכסו חלק מההו בעיה תקציבית , ואני מתנגד

 

הקמת צוות קטן, באחריות מערכת חינוך, בשיתוף עם מש"א , שיעסוק במציאת פתרונות  ה: אושרסוכם

 .המלצות להנהלה החברתיתלנושא הגיוסים ויביא 

 

 מעבר בטוח בית ספר מעגנים. (2

 

 נפה. אתחבורה לבית ספר מעגנים. עקב חידוש הבנייה של שכונת הנמשך תהליך  שינוי סדרי 

סטרי. רכבים ייסעו דרך -דרך ביה"ס יהפוך להיות חד 35נפה לאורך בריכה  אמהצומת צפונה מ הכביש

 . 59הכביש אל ביה"ס אבל היציאה מביה"ס תעבור דרך בית ספר שדה וכביש 
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סטרי אבל התהליך של ההרחבה והסלילה יכולות  לקחת שנה ואף  -יחזור להיות דו 59בסופו של דבר כביש 

 יותר.

 ים:ישינו ל גם בביה"ס מתבצעיםבמקבי

 אוטובוסים.הגדר ביה"ס עוברת מערבה ממסופי  -

 מכוניות של ביה"ס תהיה בדרום.הדרומה וגם חניית  שער הכניסה של ביה"ס המשותף עובר -

 לא יהיה שומר בית הספר ולא יהיה שער. ,ילדים למעגניםהלכן, במעבר החצייה של 

 

 הועלו הנקודות לדיון.  בנוכחותינו בישיבה שהתקיימה במועצה

 הוצע להקים מחסום בכניסה וגם להזיז את עמדת השומר חזרה לצפון.

   המועצה התחייבה להביא את הנושא למומחה בטיחות ולחזור אלינו עם תשובות. 

 בדיון נאמר:

 קודמת. משמרות זהב בבקרים.התמונת המצב לשעות הבוקר  תהיה  דומה לשנה  -

 כי סידורי הבטיחות נשענו על גדר ומחסום נייד.  הקושי יהיה בשעות הצהריים -

מדוע לא מקימים  משמרות זהב של תלמידים?  נאמר שמנהלת ביה"ס בגיבוי ועדת הגוי "מעגנים"  -

 מתנגדת, ולכן לא היו השנה וכנראה לא בעתיד.

שנה בהוצע שהשנה תופעל תורנות הורים של כלל ההורים ולא רק אלה שהסכימו להתנדב כמו  -

 .שעברה

 ,הובעה ציפייה שהמועצה תדע להיערך נכון כדי להסדיר את המעבר באופן בטיחותי לאורך השנה -

 .59עד שיסיימו כל ההכנות של כביש 

 סוכם: 

  .מוסדות הקיבוץ ממתינים לתשובות מוסמכות מהמועצה, ועל פיהן נמשיך לפעול 

  .הפתרון המוצע :  תורנות של כלל הורי מעגנים 

 צוות הורים לתפעול  התורנות. החינוך יפעל לארגן 

  באחריות  מזכ"ל להביא  לידיעת הציבור ולוועדת תכנון את כל הסדרי התנועה שיתלוו להפיכת

 סטרי.-הכביש לחד
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 צה כלליתמוע

  2, מזכירות 9:00בשעה:  05.08.15שלישי, יום   12-15מס':  ישיבה
  סדר היום:

 

, יערך במועדון האסם, מפגש משותף של המועצה הכללית, ההנהלה 9:00בשעה  05.08.15בתאריך 

החברתית וההנהלה העסקית. המפגש מיועד לצורך לימוד וחשיבה ראשונית לקראת בניית תוכנית 

למעגן מיכאל. מטרת התוכנית היא להתייחס להכנסות והוצאות, סדרי עדיפויות של  ארוכת טווח

 .החברים וההשלכות של הגידול הדמוגרפי על סדרי עדיפויות אלו
 

 ציבור מוזמן לשמוע ולהשמיע.ה                                                

 יורם דרור, מזכ"ל                                                          



31.07.2015  

                        

 

 
 

 

 עמי שלזינגר

 

 : סדר היום

 אנרגיה -דיווח שנתי .1

 מעגן התפלה -דיווח שנתי .2

 דרך הטבע -דיווח שנתי .3

 דיון על מינוי והחלפת דירקטורים בתאגידים .4

 

 : דיון

 אנרגיה -דיווח שנתי .1

  :הנהלת האנרגיה מאגדת שלוש פעילויות עסקיות בתחום האנרגיה 

 י הקיבוץ(.פעילות חברת "הרשת" )האחראית לחשמל בתחומ (1

 וולטאית במעגן מיכאל.-הפעילות הפוטו (2

 הפעלת גנרטורים בהשאלה יזומה.  (3

  מיליון  35-כ -2014סה"כ הכנסות בשנת.₪ 

  :עובדים וסטודנט אחד. 4כ"א 

 :יעדי צמיחה ופיתוח 

הקמת מתקן המוזן מגז טבעי להפקת חשמל ואנרגיה שיורית לשימושי הקיבוץ. הנושא  (1

 יים, ובכלל זה בדיקה של היתכנות עסקית והשפעה סביבתית.בבדיקה מול גורמים מקצוע

וולטאים חדשים, אך בשלב זה מחירי החשמל -מעת לעת, אנו בוחנים כניסה למיזמים פוטו (2

 נמוכים ואין התכנות עסקית.

  המערכת הסולארית שעל גגות הלול, הרפת  2010עדכון לגבי בי.אס.אי מעגן מתקנים סולאריים(

עובדת כשנה וחצי. חלק מהלוחות הסולאריים עובדים מתחת לרמת היעילות ופלסאון(: המערכת 

הבעיה נמצאת בטיפול. לצד זאת, המערכת בכללותה עומדת בתכניות ובתפוקות שהוצבו  -הצפויה

 לה.

  חברת הרשת רוכשת חשמל מדוראד, יצרן חשמל פרטי. בכך נחסכו לקיבוץ  2014החל ממאי

בעלויות חשמל. גובה החיסכון, הנובע מהפער בין מחירי  2015למאי  2014בין מאי ₪ כמיליון 

דוראד למחירי חברת החשמל, ילך ויקטן בעתיד עקב ירידת תעריפי החשמל, ובכלל זה ירידת 

 שיעור מרכיב הייצור בתעריף. 

 

 מעגן התפלה -דיווח שנתי .2

 מפעל . מאז הקמתו, איכות מי האקוויפר הנשאבים על ידי ה2005-מתקן ההתפלה הופעל ב

 השתנתה בדומה לתחזיות בערב הקמתו. 

 

 

 דיווח מההנהלה העסקית
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  חברי קיבוץ. מי התמלחת  8יחידות התפלה, המופעלים על ידי  5-קידוחים ו 23במפעל פועלים

 הנוצרים בתהליך ההתפלה מפונים לים, בפיקוח ואישור המשרד לאיכות הסביבה.

 הייצור עלה 23-ל 14-מ , מספר הקידוחים עלה5-ל 3-בעשור האחרון עלו מספר יחידות ההתפלה מ ,

 ₪. מיליון  38.5-ל 19.5-מיליון מ"ק, והמכירות עלו מ 16-ל 9-מ

 .המפעל עובד בבקרה רציפה של "מקורות" ושל משרד הבריאות 

  עשויה לחול ירידה ברווחיות,  2019פוטנציאל הצמיחה של פעילות ההתפלה מוגבל, והחל משנת

 שתקוזז חלקית בירידה בהוצאות המימון.  

 אנו נמצאים בהליך בוררות לגבי אחד ממתקני ההתפלה מול החברה שבנתה אותו- GES. 

 .המפעל מצליח מאוד, והצוות המסור עובד בו כבר שנים רבות 

 

 דרך הטבע -דיווח שנתי .3

  מיליון  7.6-: כ2014מכירות בשנת.₪ 

  :שכירים. 4-חברים, סטודנט אחד, ו 6כ"א 

  של חנות" ו"פי. אל. פישינג" תחת השם "דרך הטבע".  , תואגדה פעילות "חיה2014במהלך שנת

הפעילות כוללת את החנות בקיבוץ, ייבוא וסחר של ציוד ספורט, דיג ואביזרים לסלולר. במהלך 

 שנה זו אף נבנה מבנה אירגוני חדש והוגדרו תפקידים ותחומי אחריות בעזרת ליווי מקצועי.

  לחנות מובילה, אשר מספקת מענה איכותי כיווני התפתחות עתידיים: הפיכת חיה של חנות

ומקצועי בכל תחומי עיסוקה; החלפת אתר האינטרנט, כך שיהיה עדכני ומותאם לגלישה וקנייה 

חדרי תצוגה,  -במכשירים סלולריים; התרחבות לתחומי שירות נוספים ללקוחות/ ספקים

בי הארץ; הרחבת תחומי הרצאות, הכנות לטיולים, סדנאות וכו'; פתיחת חנויות רשת נוספות ברח

שיווק  -היבוא; פיתוח מוצרים ממותגים בתחום הדייג והצלילה )יצור בסין(; בתחום הכובעים

 במזרח התיכון.

  בעתיד, יש צורך בהקמת מבנה קבע לחנות ולמחסן הסחר. עד להקמתם, דרך הטבע מוגבלת

פריטי יבוא, משרדים ביכולת הרחבת פעילותה. כמו כן, נדרשת הקמת חדרים ייעודיים לתצוגת 

וחדרי ישיבות. בנוסף, התאגיד מתמודד עם שינוי צפוי ברגולציה בתחום הדייג בים, שעלול 

 להשפיע על מכירת ציוד הדיג לחובבנים.

 

 דיון על מינוי והחלפת דירקטורים בתאגידים .4

 ההנהלה העסקית דנה במינוי והחלפת דירקטורים בתאגידים.

 לאסיפה על מינוי ובחירת הדירקטורים הבאים: : ההנהלה העסקית ממליצההוחלט

 קדנציה נוספת כנציג ציבור בדירקטוריון דגאון. -שאול אשכנזי 

 להחלפתו של עופר בורובסקי כנציג ציבור בדירקטוריון דגאון. -עודד חנקין 

 להחלפתו של יוסי ברכמן כנציג ציבור בדירקטוריון דגאון. -מודי ברכה 

 יג ציבור בדירקטוריון חקלאות ובדירקטוריון צורון.קדנציה נוספת כנצ -ירון רם 
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   מעגן מיכאלהסדרי נסיעה חדשים בכבישים עוקפי 

 

העובר מזרחית לקיבוץ יהווה את דרך הכניסה  59בשבועות האחרונים החלו עבודות שבסופן כביש 

 והיציאה למתחם בתי הספר. מהלך העבודות יהיה מדורג ולכן באופן זמני סידורי התנועה ישתנו בקרוב.

 :1.9.2015 -יכנסו לפעולה בהסדרי הנסיעה הזמניים החדשים אשר י

, היציאה לשער סטרי-דוקטע הכביש משער הקיבוץ ועד הצומת הפונה לים )ליד מגרש הכדורגל( יישאר 

 הקיבוץ מהחניות של אולם ספורט והאנפה תמשיך להיות דרך כביש זה.  

 תנועה לכיוון בית הספר בלבד,  – סטרי-חדקטע הכביש מהצומת הפונה לים ועד בית הספר יהפוך להיות 

כולל מהחנייה הצפונית של שכונת השלדג  זו תהיה דרך הכניסה היחידה לבית הספר. היציאה מבית הספר

  59ליד בית ספר  תמשיך בכביש חד סטרי לכיוון שכונת הבמב"חים, בית ספר שדה ונסיעה על כביש 

 ציאה מהקיבוץ(.)ליד חממות הפפאיה, בור התחמיץ הישן ומשם לגשר הי

 

 להלן סידורי התנועה הזמניים, כפי שמסומנים במפה המצורפת:
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 לקראת דיון במועצה הכללית –מודל איזון פערי שיכון 

 
 (21.11.2014) 14/2014מודל איזון פערי שיכון אושר באסיפה 

חורחה )גיורא( חברי הצוות הם המודל.  יישוםלאושרה בהנהלה הפעילה הקמת צוות  22.1.2015-ב

 שי לינדר, נעם ינאימיכאלה חסידים ופט –, מרכזות ו. שיכון גובר , ירון אסף, נמלידונקלמן

 אוהד יצחק.ו

 

 נקבעו שתי מטרות:

 

 גיבוש תקנון לניהול המודל והבאתו לאישור אסיפת החברים 

 .)בניית מודל ממוחשב לניהול המודל )זיכוים וחיובים 

 

להלן אנו מביאים לפני החברים את נוסח התקנון שגיבש הצוות. תקנון זה יובא לדיון במועצה הכללית 

. נשמח לקבל הערות/הארות מציבור החברים/ות בשבועיים הקרובים בתא דואר שנפתח ולאישור האסיפה

 hgb@maaganm.co.il( וגם דרך כתובת המייל 660לצורך זה )מספר 

 

 טיוטא סופית תקנון איזון פערי דיור

 .כל הכתוב בתקנון בלשון זכר, משמע גם בנקבה*

עוסק בהתנהלות השוטפת עם נכסי הדיור, ולא בשום מהלך של שיוך נכסים. זאת על מנת להשיג  התקנון

 :המטרות הבאותאת 

 .הוחלט במודל עליו הזכאות מדרג פי על בשיכון פערים על כספי פיצוי ידי על - חלוקתי צדק  .1

 בצורה ואת זכאות לנצל כיצד בהחלטה גמישות מתן ידי על - לחבר הבחירה חופש את להגדיל .2

 .לצרכיו שמתאימה

 הגדלת מעורבות/אחריות החברים בבחירת רמת הדיור. .3

 ייעול השימוש במשאב הדיור ע"י יצירת ביקוש לכל סוגי הדירות. .4

 מניעת צורך בסבב נוסף של שיפוצים לצמצום פערים בכל הקיבוץ. .5

 

 

 עקרונות יסוד:

 . לדייר נצברות זכויות דיור, ולדירה מחושבת עלות שימוש.1

" )מעודכן לפי תאריך, 100. מקסימום הזכאות מאוזן עם עלות שימוש מקסימאלית של דירה "סטנדרט 2

 (.4.2015 –מטר דירה נכון ל  118.5/125

 

 איכלוס דירות:

 ועדת שיכון היא הגוף המשבץ חברים לדירות. השיבוץ יתבצע לפי כללי תקנון השיכון.
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 כללי זכאות:א. 

 .תקציב הוא לזכאות הביטוי. בקיבוץ עבודה שנות מספר על המבוססות דיור ויותזכ נצברות ת/לדייר .1

 .משפחתי ומצב( עזיבה לדמי ותק) בקיבוץ עבודה שנות מספר: איזון מודל לתקציב הזכאות מרכיבי .2

 זכאות מבוססת מצב משפחתי:    

 .בזכאות פרמטר מהווים אינם ילדים .1

 – מהנהוג עד לקבלת המודל בשונה) מצרפית היא זכאותה – אחד משפחתי תא המהווה לזוג. 2

 (.הגבוה הוותק של היתה הקובעת הזכאות

 עוד כל או, לבד נשאר עוד כל, הזוג בן לוותק וצירופה הנפטר זכאות שמירת קובע המודל –אלמן. 3

 . נקלט או מועמד, חבר אינו חדש זוג בן

 את הכולל, לאלמן ספציפי תחשיב לפי יתאיש משתנה(, להלן 8' ס) בטבלה המופיע לאלמן המקדם

 .שנפטר הזוג בן זכאות+  זכאותו

 פי על יהיה( מועמד// נקלט// חבר עם) משותף בית משק מחדש המקיים אלמן עבור המקדם. 4

 – הקודמת מהזכאות נמוכה החדש הזוג בן עם והזכאות במידה. החדש הזוג בן עם מצרפית צבירה

 . עליה עולה החדש רפישהמצ עד הקודמת הזכאות נחשבת

, דיור פערי לאיזון זכאות יקבל החבר – תושב זוג בן מול התנהלות. במודל נכללים אינם תושבים. 5

 :עתה עד שהיה כפי בתשלומים ימשיכו תושבים זוג בני בעוד

. אם וכאשר התושב משנה את מעמדו ונכנס לתהליך (1.5) כיחיד מקדם – תושב של זוג בן חבר •

 . 4קליטה מופעל התהליך הרשום בסעיף 

 .בדירה שימוש עבור תשלום בנושא הקיימת מההתנהלות שינוי אין – תושב •

 זכאות בין שלילי פער וקיים במידה, שיכון. ו החלטת פי על מהזכאות גדולה לדירה זמני במעבר. 6

שיכון. מעבר זמני יהיה לתקופה מוגבלת של . ו ידי על הפער יכוסה, דירהה עלות לבין הזמני הדייר

 חודשים נוספים. - 6חצי שנה עם אופציה של ועדת שיכון להאריך את התקופה ב 

 '(.וכו אורח/ הקיבוץ על) ההסכם פי על תחושב המודל פי על הדירה עלות – באורחות. 7

 . במודל זה לפי על כך מהקיבוץ, לא ייכל.  סטודנט  המוותר על דירתו ומקבל פיצוי כס8

 

 

 

 :אישי מצב פי על זכאות מקדמי .9

 מקדם סטטוס

 1.0 או בן זוג של חבר/מועמד -נשוי ל

 2.0 משפחה חד הורית

 1.5 גרוש

 + זכאות הנפטר/ת 1.0 אלמן

 1.5 בן זוג של תושב –רווק/יחיד/חבר 

 מקדם התאמה/ איפוס* חייל/ שנת שירות

 כסה את עלות הדירה על פי המודל ויאפס אותה.*המקדם י
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: מי שסומנה עבורו דירה על פי הזכאות בכללים שהתקיימו לפני אישור המודל, לא יחול הערה

 עליו המודל עד הגיעו לאיזון בדירה לה קיבל זכאות. 

 .2015המודל חל מיידית ובאופן מלא על כל מי שזכאותו הגיעה למימוש החל מינואר 

 

 עלות דירה על פי המודל ב.

עלות מודל האיזון מבוססת על תחשיב דירתי המורכב מהפרמטרים של גיל הדירה, מיקום דירה בבניין, 

 גודל )לא כולל הרחבה פרטית, אם בוצעה על ידי הדייר הנוכחי(.  

תגורר כל דייר מזוכה בתקציב איזון על פי הזכאות, ומחוייב על פי גובה העלות במודל של הדירה בה מ

 באותו זמן. 

 פרמטרים דירתיים לקביעת גובה עלות דירתית במודל:

 (.100%*מחושבים באופן יחסי לדירת סטנדרט מלא )

 *פרמטרים נכללים בתחשיב לפי:

 משפחתי(.-דירות בשורה, או דו 2מעל  –. סוג מבנה )"רכבת" 1

 . מיקום במבנה לפי הפרמטרים:2

 .קומת קרקע, שנייה 

 ( "מיקום ב"רכבת.)אמצעית, חיצונית 

 דירת קרקע עם שכן בקומה שנייה. 

יהווה פרמטר במודל  )כהנחה על עלות הדירה במידה ואינו קיים(, על בסיס  –. ממ"ד/חדר ממוגן 3

 האמירה כי במעגן מיכאל כבר הוחלט שממ"ד מהווה פרמטר בשיכון.

גודל הזכאות( יהיה רגיל למ"ר, . התשלום למ"ר על בנייה פרטית שדייר קודם בנה בדירה )והוא מעבר ל4

 לפי השכונה.

. שיפוץ הדירה ע"ח הקיבוץ מעלה בחזרה את ערך הדירה ובהתאמה את המחיר למ"ר, ביחס שבין עלות 5

 השיפוץ לערך הדירה במונחים של עלות ריאלית לבניית מ"ר בעת השיפוץ.

 

 

 פרמטרים שאינם נכללים בחישוב:

 י המתבונן(.. מיקום שכונה )איכות בהתאם לעינ1

 . תשלום ארנונה .2

 

 

 סוגי דירות הנכללים במודל:

ונשארות בדירה    כולם, למעט בטונדות וקרוואנים )למעט משפחות הגרות בקרוואן/בטונדה מעל שנה

 מבחירתן(

ועדת שיכון/ אגף נכסים יהיו רשאים להפעיל תמריצים מסויימים  – התייחסות לדירות ללא ביקוש

 הנכס מהתקן במודל(, בכדי ליצור ביקוש לדירה. הורדת ערך -)דוגמא
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 פינת הרצו"ן:

 יעל אזולאי

 26.7.15דוח מהנהלה רחבה רצו"ן 

 מכינה קדם צבאית 

 צבאית. -צעיר היוצא למכינה קדםלמסלול החלטות לגבי עד כה לא היו לנו 

אחת מבנות כתת "תכלת" יוצאת היו תקדימים לכך בעבר אבל לא התקבלו החלטות מסודרות. השנה 

המכינות הקדם צבאיות מוכרות ונתמכות על ידי  טות בנושא., וזו ההזדמנות לקבל החללמכינה שכזו

 חודשים ומשלבות בין עבודה בקהילה,  9 -נמשכות כהן המדינה ומתקיימות במקומות שונים בארץ.  

 התנדבות אישית ולימודי ליבה הקשורים ליהדות, ציונות, חברה וצבא.

 הוחלט:

 ירות:שנת השתנאי דומים להמכינה קדם צבאית תהיה בתנאים 

  צעיר בשנת שירותשל כמו  -תקציב. 

  מותנה באישור צוות ותק( כמו בשנת שירות -צבירת ותק(. 

 .תשלום עלות המכינה יהיה על הצעיר 

 

 נקלטים חדשים 

ברכות לכל המצטרפים ובהצלחה . חדשה של בנים ובני זוג לקבוצההנהלת רצו"ן אישרה התחלת קליטה 

 בחייכם הפרטיים ובהשתלבותכם בקיבוצנו.
 

בתם של איילת ונורמן. למדה תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בבריאות הציבור  – דפנה אלבלה

 עם התמחות בניהול מצבי חירום ואסון. עובדת בקו הסיוע של נט"ל )נפגעי טראומה על רקע לאומי(.

. למדה משפטים באונ' תל אביב וכיום עושה את הסטאז' ויונתן קליבנוב של נירה דגן םבת – אופיר דגן

 במשרד עורכי דין בתל אביב.

 סטודנט להנדסת בנין באוניברסיטת בן גוריון.. צורי וגילהבנם של  – ירדן רז

סררה ירושלים. בן זוגה של עדנה פרידמן. יליד ירושלים. למד צילום ואמנות רב תחומית במו – אלי קישקה

 התחיל טרום קליטה לפני מספר חודשים. עובד בפלסאון.

בן זוגה של גל בדנר. בן קיבוץ סער. סיים השנה לימודי הנדסת תעשיות מים כבן זוג סטודנט.  – אייל זוהר

 עובד במעגן סינון.
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 על מיקומם החדש של ההספדים בעלון

 שלומית קרקובסקה

מיקומם החדש של ההספדים בעלון מחמיץ את לבי. איני מצליחה להבין את נחיצותה של ההחלטה להזיז 

את ההספדים מראשית העלון למאסף, לטאטא את רגע הפרידה שלנו מחברה או חבר לשוליים. אני חושבת 

ייהם בקיבוץ, היו חלק מהותי מאתנו, מהמרקם הקהילתי. וכקהילה, שזו טעות. אישה או איש חיו את ח

 חיוני שנרכין ראש לרגע, ניתן לאדם את הכבוד המינימלי של דקת דומיה קבוצתית. 

 אני מנסה לחשוב על טיעונים אפשריים לתזוזה זו:

בהספדים יש הרבה נפטרים השנה וזה נעשה מדכא? לא נורא, נתגבר. ובכל מקרה, הרי גם כך ניתקל 

 בהמשך העלון. אפשר גם לדלג ולא לקרוא.

אולי לא כולם מכירים את הנפטרים, לפחות את אלו הוותיקים? ובכן, מה יהיה כל כך נורא בהיכרות 

 חטופה ומאוחרת זו?

העלון הוא לא חוברת הנצחה? זה נכון, אבל העלון הוא כן מקום מפגש קהילתי משמעותי, ובו יש חשיבות 

 דרך כאלה. והרי מותו של אדם הוא כנראה מהתפניות המשמעותיות ביותר בחייו.בדיוק לציוני 

בגדול, נראה לי שמדובר בסלידה וחוסר סובלנות לחולשה, חולי, מוות, חלקים שלא מייצגים את החוסן 

והאון שאנחנו רוצים לייחס לחברה הקיבוצית שלנו. אבל החלקים האלה כאן, וכל אדם שנפטר מותיר 

יפור, עשייה, גינה שנשתלה, ריב שלא נפתר, קרטון חלב במקרר. זה אמיתי וזה משמעותי. וגם אחריו ס

משפחה כואבת וחברים כואבים, שגם הם יהיו קצת חלשים עכשיו לתקופה מסוימת, ועלינו להכיר גם 

 בחולשה זו. אי אפשר לברוח מזה.

וחים בירכתי העלון. תחת זאת, ניפרד אני מציעה שנפסיק לנסות. לא נדחק את הפרידה בין מודעות ודיו

כמו שצריך, בצורה נוכחת, נכיר אותם ואת סיפור חייהם, את היופי שקרוביהם ראו בהם. ונעשה את זה 

 בתחילת העלון, נפריד בין קודש לחול, לרגע נשים בצד את ענייני השעה ובאמת נכבד את זכרם. רק לדקה.

 

 

 

 

 אלמעמד אורחים/תושבים במעגן מיכ הסדרת
 

 הם חיים מסובכים: גם חיים בבית פרטי וגם חיים בבית ציבורי/ קהילה.  החיים במעגן מיכאל

 חברים/בנים אשר מארחים לתקופות ארוכות של מעל שלושה חודשים או חיים שלמים

 האורח ו/או בן/בת זוגם.  מתבקשים להסדיר המעמד המתאים של

 , היא באחריות החבר/בן הסדרת הנושא 

 חשוב שיעשה במזכירות על ידי פניה לשלומה לתאום פגישה. -תהליךוה

 

 אורלי רם

 .אחראי תושבים -ירון אסף
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 יו"ר גרנות –עמית בן יצחק  –מכתב לחברי משקי גרנות 
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 לפלסאון דרוש/ה 

 אחראי/ת סדנה 

 :במחלקת פבריקציה

  תיעוד וניהול במחשב  –ניהול מלאי

 ואורקל

 הכנת מוצרים לבדיקות מעבדה 

  בנית מוצרים על פי דרישה ושרטוט

 )ריתוך פלסטיק(

 עבודה מול מהנדסי פיתוח 

  מרכז ידע לתקלות, שאלות, בעיות

 וכו')לגורמים בתוך הסדנה ובמפעל בכלל(

 וטף על היצור והאספקה מעקב ש

 ללקוחות

 דרישות התפקיד:

  חובה -ניסיון טכני  בסיסי 

  יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד

 בצוות

 גישה טובה למחשב 

 יתרון  -קריאת שרטוט 

 

 

 נא לפנות ל:

 shd@plasson.co.il -טאצ'י טייב

 
 
 

 שוק יד שנייה הנה בא!

דוכנים בשוק יד שנייה פתיחת מה לנת הרשמתארג

 :20.8-21.8אוגוסט, בחודש 

 ( 16.00-19.30בחמישי )

 (9.30-12.30) שישי

מוזמן לפנות אליי  – ן להשתתףמי שמעוניי

 .מקומות מוגבלהמספר . בהקדם

 !בואו נרענן ונתחדש

 אחראית שוק יד שנייה - גילה ,בברכה

 

 
 

 לפלסאון דרוש/ה 

 PCדת איש/ה צוות למעב

מעבדת המחשבים של פלסאון מספקת כיום מענה 

למפעל ולענפים בקיבוץ בכל הקשור לשימוש 

תוכנה וחומרה.  ליבת  –השוטף במחשבים 

העיסוק של המחלקה מחייבת קיומו של צוות 

 מקצועי, מסביר פנים ובעל תודעת שירות גבוהה

 אם עולם המחשוב "מדבר אליך", 

 ואת/ה נכונ/ה לאתגר הנה ההזדמנות:

 

טיפול שוטף במשתמשים לצורך תיאור התפקיד: 

 תמיכה טכנית, איתור ותיקון תקלות.
 

משרה מלאה, כולל אחזקת כוננות  היקף משרה:

 ותורנויות שישי ושבת.

 

 דרישות התפקיד:

 הכרחי –תודעת שירות גבוהה  .1

 הכרחי -אנגלית ברמה טובה  .2

עם עולם  יתמוקדמת ומקצועהיכרות  .3

ניסיון בעבודה עם  /  PCהמחשב )טכנאי 

Help Desk  ידע בתוכנות /Office )– 

 מהווה יתרון.

 התחייבות לשנתיים.  .4

 

 להגשת מועמדות בבקשה לפנות

 052-3234852 –ליונת שני 

Yonat.shani@plasson.co.il 

 

 

 חנות הבגדים חילופים בניהול

פטשי לינדר תיכנס להחליף את איריס טלבי 

 .2016בניהול חנות הבגדים בינואר 

 .2015החפיפה ביניהן תתחיל באוקטובר 

 .בהצלחה לכולן

 שירה אריאל ועדי רבאון
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 דרוש/ה מנהל/ת 

 למגזר עובדי החוץ

 

 תיאור  התפקיד:

 החוץ עובדי ענף ופיתוח קידום, ניהול

 ,חוץ לעבודת יציאה אישור. בקיבוץ

 אישור, החיפוש בתהליך החבר ליווי

 ובקרה ליווי. העבודה ותנאי חוזהה

 ההכנסות וניהול העבודה במהלך

 .הענף של וההוצאות

 

 היקף משרה:  

 יומיים בשבוע

 

 רישות התפקיד:ד

 כרות עם שוק העבודה יה

כרות עם ארגונים יבמשק, ה

שונים, כולל ארגונים 

 ממשלתיים. 

  ידע משמעותי בדיני עבודה

כולל ידע והבנה בחוזי עבודה 

ויכולת קריאה והבנת תלושי 

 שכר.

 יכולת ניהול משא ומתן 

 .יחסי אנוש ותקשורת טובים 

 ניסיון קודם בעבודה בתחום 

 יתרון -

 יות ושמירה על דיסקרט

 סודיות

 

 

 המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות ל: 

    052-3784544 מורן יהלום במש"א:  

 mmos@mmm.org.il   או 

 

 

 

למרפאת מעגן מיכאל דרוש/ה   

 אח/ות 

  דרישות התפקיד:

  תואר- BA  וRN  

 משרה מלאה 

 גבוהים.  יחסי תקשורת ושירותיות 

 .עבודה עם אוכלוסייה רב גונית 

  .שליטה במחשב ובתוכנות רלוונטיות 

  ראייה מערכתית ועבודה עם

 ממשקים. 

  .נכונות לשעות עבודה גמישות 

שלוש, עדיפות -יתרון בניהול מרפאה של שנתיים

 לכפרית.  

 נא לפנות לעפרי שמיר

 lth2@mmm.org.ilheaבמייל  

 

 

 ד"ר גינזבורג בחופשה-מהמרפאה

 ד"ר יואב גינזבורג יהיה בחופשה 

 7-19.8בתאריכים: 

 צוות המרפאה                            

 

 

 קייטנת איל"ן

בשבוע הבא תתקיים, כמדי שנה בקיבוץ, קייטנת 

 .2-6.8.15איל"ן, בתאריכים 

 אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שעלולה

להיווצר ומבקשים את התחשבותכם וסבלנותכם, 

 בחדר האוכל. בעיקר במהלך הארוחות

 בנוסף, מי שמעוניין להכין עוגות לקייטנה, 

 יבוא על התודה והברכה.

 את העוגות יש להביא לשכבה הצעירה

 )מתחת לחדר האוכל(.

 תודה רבה, 

 נערי השכבה הבוגרת והמדריכים
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 עץ המנגו

 זהו עץ המנגו מזן "קיט" בכניסה לבית שלנו.

פירותיו מבשילים בסוף הקיץ, סביב חודש 

 אוקטובר.

פירות, אך הלילה מישהו  10עד אתמול היו עליו 

 בלבד, כפי שרואים בתמונה. 5, והשאיר לנו 5קטף 

 יון. ווו מההקפדה על עקרונות השיתוף והשנדהמנ

הנות יא יוכל לרק חבל שגם השותף האלמוני ל

 מפירות הבוסר.

 יאיר ועדה גרוס

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –לציבור ההורים 

 הודעה מהנהלת אשכול החינוך

כמו בכל שנה, על פי החלטות מוסדות הקיבוץ, 

 יהיו שני ימי גשר לאשכול החינוך במהלך

 שנת הלימודים המתקרבת אלינו.

ערב ראש  13.9השנה יהיו שני ימי הגשר ביום א' 

 ערב שמחת תורה. 4.10נה וביום א' הש

אמנם קצת חם כרגע לחשוב על חגי תשרי אבל 

חשוב לנו לספק את המידע הזה לטובת כל אלה 

 המתכננים חופשים..
 

 שבת שלום 

 

 לידיעת הציבור -הודעה מדגאון   
 

בית האריזה של דגאון הינו מתחם סגור, וחלים 

  עליו כללים של מפעל לעיבוד מזון. לפיכך,

 אין להיכנס אליו בכל דרך שהיא.

אנחנו מודעים לרצון של הציבור לקחת קרח לחוף 

בכפוף להנחיות הים ולאירועים, אבל דגאון, 

אינו יכול לאפשר  וטרינריות של משרד הבריאות

 כניסת חברים לבית האריזה.

כמחווה של רצון טוב, בתקופה הקרובה נעמיד 

לרשות  הציבור שני דולבים מלאי קרח בימי שישי 

אנחנו מבקשים לא  –בבוקר מחוץ לבית האריזה 

לפנות למנהלים ולעובדי דגאון בבקשות אישיות 

 במיוחד בסופי שבוע.   –

בשעות העבודה של בית האריזה,  ,במהלך השבוע

בית האריזה  ניתן לקבל קרח באישור מנהל

 במקום.

 

 ביום שישי זה קורה!!

נפתחת ואנחנו מזמינים אתכם  חנות יד שנייה

 לחגוג איתנו את הפתיחה!!!

  31.7החנות תיפתח ביום שישי 

 .13:00ותיסגר בשעה  09:00משעה 
 

החנות ממוקמת מול הגשר שבין פינת חי לשכונת 

 חי, חדר אנגלית לשעבר(–הטווס )צפונית לפינת 

  !לראותכםמחכים 

  נערי יד שנייה                         

 

 

 

 יריד יוצרים    

 תשרי יריד יוצרים המסורתי לקראת חגי

 בלבד.  3.9.2015ם השנה ביום חמישי ייתקי

 ינים להציג ולמכור את יצירותיהםיהמעונ

 מוזמנים ליצור קשר עם עפרה עשת.
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 כללי בטיחות לנהג במעבר חצייה

 משולחנו של יוסי כספי

 תופס גם במעברי החצייה בתוך הקיבוץ! –לתשומת לב ציבור הנהגים 
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            

          

 הפאב ברביעי וחמישי יוצא  –יוצאים החוצה  – משבוע הבא ועד להודעה חדשה

יש אירוע על  –לאוויר הפתוח באווירה קיצית ומאווררת... כשאין אירוע בפנים 

עם עם הבר בחוץ מתחת לפרגולה. בירות צוננות ושאר משקאות במחירי קיבוץ של פ

 (, בייגלה וזיתים לנשנושים ופיצה לרעבים, מוזיקה ופנאן..חדשפופקורן )

 מוזמנים להגיע לפאב הקיץ החדש.. 

 

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  -ואו לגלות את הים התיכון מזווית חדשה בהרצאת אורח מרתקת מאת ב

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

 והגשמת חלומות ונצפה בצילומים מרהיבים ממעמקי הים.

 

  הכפכפים במסע הופעות עולמי                – 13.8 –חמישי ה 

שעה הורגת מצחוק של סטנד אפ קורע לצד שירים מקוריים, מצחיקים  –מחפשים כיוון 

 ונוקבים. 

 אריק זילברמן, ערן לוי ואריק רנג'יט זלדין יהפכו לכם את הבטן...

 פרטים נוספים בהמשך..

 

 דן תורן בהופעה – 27.8 –חמישי ה 

 

 נועה בנתור בהופעת השקה – 28.8 –שישי ה 

 ון הבא...פרטים נוספים בעל

 

 המיוצרת ע"י אלון עציוני הוכפל  בירת כברהברז הבירה המקומית של  - חדש בבר

 .חיטהו  PALE ALE –ומעכשיו 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+ 

 ים מנועים עם פיצות וראש טובמחממ - 22:00משעה    כל שישי+ 

 חומוס בייתי, טרי טרי... - 18:00משעה  כל מוצ"ש+ 
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 1.8.2015מוצ"ש 

19:15 ;21:15 

 במאי: ג'ורג' וולף

 

  – "כמו שאת"

קייט )הילארי סוואנק(. אישה מצליחה  הסרט מגולל את סיפורה של

, שחייה משתנים ברגע אחד, כשהיא מאובחנת כחולה 30-בשנות ה

 . ALSהניוונית במחלת 

לת שתעזור לה. הם פוגשים קייט ובעלה איוון צריכים למצוא מטפ 

עשרות מועמדים, ודווקא הבחורה הכי לא מתאימה מוצאת חן בעיניה 

של קייט. בק היא סטודנטית שענתה למודעה למרות חוסר ניסיונה. 

היא אסון בתנועה, שוברת כמעט כל מה שהיא נוגעת בו, לא מסוגלת 

מערכת היחסים והחברות בין  להתחייב ללימודים ולמערכות יחסים.

 השתיים, תחזיר את החיוך לקייט ותעזור לבק להתקדם בחייה.
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