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השער מוקדש לנשים הנפלאות  השבוע,

שמקשטות את קיבוצנו בשלל פסיפסים עוצרי 

 נשימה.

העוסקות במלאכה הן: לינדה שמון, ימי רז, רותי 

 ענבר ועפרה עשת.

הפסיפסים נעשים בעבודת נמלים, מאירים 

 ומקבלים את פנינו בכל מיני פינות חמד מפתיעות.

 תודה לכן נשים יקרות.

 

סוגרת את החשבון האחרון מגיליון  אני השבוע,

ראש השנה, ומפרסמת להנאתכם את שמות 

 התינוקות שנולדו בשנת תשע"ה.

 

 לא אכביר יותר במילים,

 רק אאחל חג שמח ומועדים לשמחה.

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !מזל טוב

 בת למעיין וארנון שרון

 נכדה ללילי ובועז שרון 

  !המשפחה ברכות לכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעגן מיכאל משתתף בצערם של

 רבקה וג'ימי שמון

 במות נכדתם ענבל )שובל( בן דוד ז"ל

 יהי זכרה ברוך

 

 
 
 
 
 

 

 

 מעגן מיכאל משתתף בצערה של מרים אשוח

 במות אחותה רחל קלברמן ז"ל

 יהי זכרה ברוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 יוצא להתנתקות.יונתן כהן 

 יוצא להתנתקות.יונתן צור 

 

 !נאחל להם בהצלחה

 השבוע
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 09/2015תוצאות קלפי 
 10 – 11.09.2015בתאריכים: 

 

 . לינור שיזףנתן כמרכז ו. תכנון, נבחרה: -להחלפתו של עודד בר .1

 (60%)קבלה רוב של יותר        

 

 ועדת חברים בעידן צוות פרט. .2

הטיפול בעזרת קרובים אושר סיום תפקידה של ועדת חברים במתכונת הנוכחית והעברת  .א

 . צוות פרט לניהול

 36נגד:          336בעד: 

אושרה הצעה שמרכזות הועדה הנוכחיות ימשיכו ללוות את התחום ויחד עם צוות פרט  .ב

 יבנו את המבנה החדש. לאחר מכן, יסיימו את תפקידן.

 35נגד:          348בעד: 

 

 : תקנון חופש מיוחדעדכון  .3

 

 207בעד הצעת ההנהלה החברתית: 

 178בעד הצעת חברים: 

 

צעת ההנהלה החברתית: חבר )חצי משפחה( רשאי לצאת לחופשה מיוחדת, עד שנה, אושרה ה

 על פי נוהל יציאת משפחה רגילה. 

 

 מגורים בזמן חופשה מיוחדת .א

 103בעד הצעת ההנהלה החברתית: 

 279בעד הצעת חברים: 

 

וגם יחיד יכולים להמשיך להתגורר בקיבוץ בזמן   אושרה הצעת חברים : חבר )חצי משפחה(

 חופשה המיוחדת וישלמו לקיבוץ עבור המגורים כנהוג לתושביםה

 

 למטרת פרויקט חברתי. 2014הבונוס  מתקציב₪ אלף 150אושרה הקצאת  .4

 187נגד:     199בעד:           

 לא אושר להקצות את הסכום לטובת סבסוד לחברים שיירכשו מניה .א

 בבנק אופק. 

                           220נגד:            153בעד 
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 מקולות המצביעים( 2/3-קבלת מועמדים וחברים חדשים )קבלו רוב של  יותר מ    .5

 

 למועמדות

 (קיטאי) אסנת ונקרט

 עוזי ונקרט

 אנטוניו גצו )בן זוגה של ענת ברנדס(

 אור גל

 (גרוסכהן )מיכל 

 איריס בלכטובסקי(בן זוגה של שי ארמן )

 

 לחברות

 אהוד פישר )בן זוגה של ים לוין(

 תור אורי קם

 מרי תור וע

 (ביאנקי)נעמי אוסטריקן 

 אלון אוסטריקן

 קלפרמלמן קרן 

 אמרי מלמן

 ענת ברנדס

 (פלג)נגה אונגר 

 ניצן אונגר 

 דורון פוזנר

 וגו של יפתח כץ(מיכל כץ )בת ז

 וילנצ'יק שחר ורד

 שי שוקרון )בן זוגה של גלי שוקרון(

 ביטמן (אלסטר)שירה 

 

 398הצבעה אלקטרונית: 

 18הצבעה ידנית : 

 416סה"כ מצביעים : 

 מייק פלקס, סנדי הורביץספרו: 

 

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

 

 

 דבורה פרידמן

 לי גולדברג(תזוגה של נצביקה פוגל )בן 

 רוני מגנוס
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 יו"ר: יורם דרור

 

 : סדר היום

 סיכום חציון .1

 אישור מורשי חתימה .2

 דיון

הישיבה, יורם בירך את ערן הררי, אורי פלד ושרית שיזף על הצטרפותם למועצה הכללית, ונפרד  בתחילת

 במילות תודה מעופר בורובסקי, תומר שטנגר ואיתמר ברכמן שסיימו את תפקידם כנציגי ציבור.

 

 :סיכום חציון .1

 8 -שהם כ ₪,יליון מ 135.5 -הן כ 2015 של שנה הראשונההחצי המקורות מפעילות של  – מקורות

, ההפרש נובע בעיקר מתוצאות דגאון. סיכום מפורט יצא בעלון הקודם ע"י יליון ש"ח מעל התוכניתמ

 .לזינגרמנהל העסקים עמי ש

 

ש"ח לעומת תכנית יליון מ 108 -הם כ 2015שנה הראשונה של ההשימושים מפעילות בחצי  – שימושים

יליון ש"ח מתחת מ 1 -שהם כ ₪,יליון מ 29 -, מהם בהוצאות הציבוריות כיליון ש"חמ 114 -של כ

 .יליון ש"חמ 33 -ההוצאות האישיות בהתאם לתוכנית כ לתכנית.

 עיקר ההפרש נובע מאי ביצוע תכנית ההשקעות לבנייה העסקית וגם הציבורית.

 

בהשקעות הציבוריות  ש"ח.יליון מ 3.5 -יצרניים בפיגור של כהשקעות בענפים הה - השקעותתכנית 

משרדי הבניין ועיקוב  /בניית המחסן הטכניבעיקר עקב אי ביצוע  ,וברתב"ש אנו מתחת לתכנית

 ב'.  מערב בתחילת בניית אנפה

 

 בקשות לאישור תוספות לתקציב.

 :הן הקדמת השקעה ולמעשה (2015 -תשתיות לשכונות בבניה )לא תוקצבו ל
 

 סכום נידרש נושא  
 ₪ 1,000,000 6מילוי ברכה   -שתיות על שלדג ת

 ₪ 300,000 ניקוזים –תשתיות על שלדג 
 ₪ 1,000,000 מעקף כביש        –תשתיות על אנפה 

 ₪  2,300,000 סה"כ תשתיות לשכונות

 
 התוספות הנ"ל יתוקצבו באופן הבא :

 ₪ 1,000,000 מעקף כביש אנפה, יבוצע  מתקציב הרתב"ש
 ₪ 1,300,000 רזרבת מועצה כללית

 
 

 

 08.09.15מתאריך  14-15מועצה כללית 
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 :  הוחלט

מאשרת המועצה הקדמת ההשקעות לפי  ,2015 -השקעות בהלאור הצפי של אי מימוש תכנית  .1

 התיקצוב שהוצע. 

 .  2015חציון באושר הסיכום התמחירי  .2

 

 חירי על ביצוע הדוחות .* תודה להנה"ח ולצוות התמ       

 

 

 אישור זכויות חתימה: .2

אישרה שינוים בזכויות החתימה  ,מעגן מיכאל - עד המקומיובשבתה כו ,המועצה הכללית .א

 כך:

   .ועדוהוספו אורגד רז ודבורה אלקלעי כממלאי מקום גזבר ה

 .נגרעה מרים הורביץ

 

אישרה שינויים בזכויות  ,כאלעד ההנהלה של קיבוץ מעגן מיובשבתה כו ,מועצה הכלליתב.    ה

 החתימה כך:

 .לרשימה א' נוסף אורגד רז

 .נגרעו עופר בורובסקי ועודד חנקין ,לרשימה ב' נוסף עמוס רם

 .לרשימה ג' נוספה דבורה אלקלעי ונגרעה מרים הורביץ

 

 ידכוני מזכ"ל:ע .3

 ן התכנית הזו ירדהלכ ,טריכחד ס 59המשטרה לא מאשרת להשתמש בכביש   -59כביש  .א

 .מהפרק בשלב זה

 .מתוכנן דיון עקרוני בנושא 29.9 -ב -בניה לגובה   .ב

חמים המים הבוטלו תשתיות העברת  59:  בעקבות ביצוע כביש 32המים החמים לבריכה קו  .ג

 היא של עלות ה, הערכת  32יש להעביר מים חמים לבריכה  .לאיזור זה של המדגה

 .59תועמס ככל הנראה על כביש  ,₪ 150,000 -כ
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 ועדת מינויים

 .ה של נירית אסףתלהחלפ ,ח"ועדת מינויים מחפשת יושב/ת ראש מו

יו"ר מו"ח אחראי על ניהולה השוטף של מועצת החינוך של הקיבוץ שמהווה דריקטוריון של אשכול 

 החינוך. 

 הוא אחראי לקיום הישיבות וניהולן, וגם הכנת החומר וסיכומו לפני ואחרי הישיבה. 

 ל גווניה, וכן בקשר עם ההורים ושאר הקהילה.עם מערכת החינוך על כ נמצא בקשר הוא

 

 :כישורים נדרשים

 יתרון גדול –ידע או ניסיון בתחום החינוכי 

 יכולת הבנה והקשבה לפרט ולמערכת 

 יכולת ניהול גוף ציבורי רגיש בכלל וניהול ישיבות בפרט.

 

 של מו"ח: אחריות וסמכויות

 ות המטרות והעקרונות של כלל מערכות החינוך בקיבוץ.קביעת המדיני           •

 פורום לדיון בשאלות עקרוניות בתחום החינוך.           •

 קביעת תקנונים/נהלים בתחומי החינוך ועדכונם מעת לעת.           •

 קיום בקרה והשגחה על עמידת המערכת בעקרונותיה ובמדיניותה.           •

 מעקב ובקרה על עמידה בתקציב השנתי שנקבע לאשכול החינוך.           •

 אישור וגיבוי להחלטות ההנהלה התפעולית של האשכול.           •

 פורום לדיון בערעורים על החלטות ההנהלה התפעולית של אשכול החינוך.           •

 

 כפוף להנהלה החברתית

 

 .יום בשבוע עד :היקף משרה

  minuim@mmm.org.ilות לאלמוג אלוני וריקי נשרי או במייל ניתן לפנות ישיר

 

 

 
 
 
 
 

 תודות משפחת אשוח

תודה לד"ר גינזבורג ולמיכל שדה, לאילנה ובמיוחד לכל צוות בית כרמל על הטיפול המסור שזכתה לו 

 אחותי רחל קלברמן ז"ל.

 מרים ושאול אשוח
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 רכב בבעלות פרטית

 אמיר אבן טוב
 

 בקרוב שוב תעלה על שולחן הדיונים ההצעה לאפשר לחברים להחזיק בבעלות על רכב פרטי.

 לפני יותר מעשר שנים עלתה ההצעה לדיון וכבר כמעט התקבלה ואיכשהו נדחתה לקרן זווית.

ה וירדה ההצעה מספר פעמים מאז עלת. 2005ובא ואושר במזמו"ר באוגוסט אפילו תקנון רכב פרטי כבר ה

כתוצאה מכך נוצר מצב לא בריא שחלקו העלמת עין וחלקו ים ובכל פעם נדחתה מסיבות שונות. במשך השנ

 התפתלויות שונות שחברים נאלצים להתפתל כדי להחזיק ברכב בניגוד ל"החלטות הקיבוץ".

אמצעים מלאכותיים לייצר בואו נודה על האמת, כבר מזמן חדלנו להיות אותה חברה סגורה המנסה ב

 שוויון אבסולוטי שכמובן איננו בנמצא. עברנו מאז דרך ארוכה וגם קראנו לה בשמות שונים.

 נראה לי שהיום, יותר מתמיד, אנחנו בשלים להסיר את ההגבלה המוזרה והארכאית הזו מעל עצמנו.

חברים באמירה ש"חצר לפני קצת יותר משנה, כשעלה שוב הנושא לדיון הוא נדחה בלחצם של מספר 

למרבה הפלא דווקא אישרנו, שוב בהעלמת עין, הכנסה של א ברכב מנועי שיסכן את ילדינו". הקיבוץ תמל

 קאר פרטיים ודווקא אלה הם אותם כלי רכב שממלאים את הדרכים הפנימיות של הישוב.-רכבי קלאב

ציף את הדרכים הפנימיות בכלי מדי פעם יש מי שמנסים להפחיד אותנו שאם נרשה רכב בבעלות פרטית נ

 רכב. לאמירה זו אין שחר. האם רישום הבעלות על הרכב הוא שיקבע את התנהגות הנוהג בו? תמהתני.

כלי רכב פעילים בקיבוץ. חלקם בסידור רכב, חלקם כרכב "תנאי  300 -הרי כבר עכשיו יש לנו יותר מ

יך לתושבים בני רשות וסטודנטים)שוב באישור שרות" של עובדי חוץ ועובדי התאגידים השונים, וחלקם שי

 שבהעלמת עין(. כל כלי הרכב האלה נוסעים באיזור הקיבוץ. האם כולם מציפים את הדרכים הפנימיות?

 יש הרבה דרכים לגיטימיות להגיע לבטיחות סבירה בדרכים. הן הפנימיות והן בכבישי הארץ כולה.

 איסור על החזקת רכב פרטי בידי חבר איננו נמנה עליהן.

אני קורא לחברים להסיר מגבלה ארכאית זו מעלינו ולאפשר לחברים הרוצים בכך להחזיק בבעלות על רכב 

פרטי. כמובן שמדובר רק ברכב הרשום כחוק ולו רישיון רכב וביטוח בתוקף, ואשר עונה על כל דרישות 

 החוק במדינת ישראל.

 

 וץ/קהילה?קיב

 מוטי איש יאיר
כזכור לכל, האסיפה הכללית דחתה בשעתו בשתי ידיים הצעות שהובאו לפניה, בשאלות על שכר 

 דיפרנציאלי וההפרטה. הצעות שנועדו בסופו של יום להפוך את הקיבוץ לקהילה.

 מאז קיימים בתוכנו חברים או גופים שעדיין לא נואשו מהרעיון של הפיכת הקיבוץ לקהילה.

כדי לקדם את הדבר הם נעזרים במילה. כידוע למילה יש כוח השפעה עם יכולות הסתגלות של האדם 

לאותה המילה. במקרה שלנו מדובר במילה "קהילה". בשיח הציבורי שלנו נשמטה המילה "קיבוץ" כמעט 

 לחלוטין. את מקומה, לאט ובבטחה, תופסת המילה "קהילה".

 ברי ברכה ואיחולים ל"קהילה".בברכת החג אמרה המנהלת החברתית ד

עד לאחרונה היתה לנו "מש"צ". בימים האחרונים נעלם המושג "מש"צ" ואת מקומו תפסה המילה 

 מרכז שירותים קהילתיים. –"מש"ק" 

לאור כל האמור לעיל, מן הראוי שנפנה לרשם האגודות בכדי שישמיט את המילה "קיבוץ" ותחתיו יופיע 

במהופך מהקיבוצים שנהפכו לקהילות ועדיין קרואים קיבוץ, אנחנו נהיה השם: קהילת מעגן מיכאל. 

 הראשונים בתבל שניקרא קהילה אבל נהיה קיבוץ.
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 פנסיונרים צעירים

 חנה יוזפוביץ'

 

רשות ביוזמתה וארגונה של בעקבות יום מרוכז לפנסיונרים הצעירים, שהתקיים בתחילת חודש ספטמבר, 

, שוחחתי עם מספר חברים שהשתתפו ביום זה, שבא לתת מקום ביטוי בשיתוף עם מש"א הגיל השלישי

מפגש זה נעשה  וא את הדרך לספק צרכים אלו.ולראות מה הם הצרכים של שכבת הגיל הגדולה הזו ולמצ

שתוחלת החיים גדלה ואיתה גדלות שכבות הגילאים של הפנסיונרים, כל שכבת גיל והמציאות מתוך הבנה 

פשר לקבוצת הגיל של הפנסיונרים הצעירים לבטא את אשר על ליבם היום המרוכז אהייחודית שלה. 

 ולהציע פתרונות ופעילויות המתאימים להם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמר לוי

 איך הרגשת ביום המרוכז? מה היו התחושות שלך כמשתתפת?

 הרגשתי כוח, עוצמה, אוסף מדהים של אנשים שיש להם כל כך הרבה מה להציע, מה לתרום מניסיון חייו.

 איזה מסר תרצי להעביר לרשות הגיל השלישי? האם יש מקום להוסיף דברים?

 ה. יוזמה מבורכת. קודם כל המון תודה על היוזמ 

הייתי שמחה אם אפשר היה להוסיף הרצאות שמתאימות ספציפית לגיל הפרישה הצעיר. נסיעות 

במקום  –דבר נוסף שאני חושבת שיוכל להתאים: לימודים למוזיאונים יכולות להיות מאוד אטרקטיביות. 

דיות לקהל הפנסיונרים לנסוע למוסדות לימוד שונים, להביא את המרצים לקיבוץ ולקיים הראות לימו

 הצעירים.

חשוב לי לציין את סדנת הפרישה, שניתנת ע"י רשות הגיל השלישי, שמדגישה דברים מאוד חשובים 

 בפרישה, כמו השנה הראשונה של הפרישה, שבה חייבים קצת פסק זמן ולהיות קצת בריק. 

 תודה גדולה על הסדנא החשובה הזו.
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 ג'ודי אנגל

 וכז? מה היו התחושות שלך כמשתתפת?איך הרגשת ביום המר

היה לי מאוד נוח, תחושה שאני במקום הנכון. סביבה מאוד תומכת. הרעיון של יום זה מאוד נחמד ועם 

 הבנה לשכבת הגיל שלנו.

 עלו דברים שלא חשבתי עליהם בעצמי, דברים חשובים לשים אליהם לב.

רשו הגיל השלישי. אני שמחה שיש היום המרוכז הזה הוא מבחינתי כהמשך ישיר לסדנת הפרישה של 

 מקום לבניית מסגרת כזו או אחרת עבור הפנסיונרים הצעירים. אני בטוחה שהנושא יתפוס תאוצה בעתיד.

 עה רבה.אני רוצה גם לציין שהיום המרוכז הוא רעיון מצוין, מורגש מאוד שהושקעה בו מחשבה והשק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נורמן אלבלה

 איך הרגשת ביום המרוכז? 

 הרגשתי מצוין! הגיע המספר גדול של אנשים. 

גיל ישנה מגמה עולמית, כמו גם מקומית, עם עליית תוחלת החיים והקדמת גיל הפנסיה, גדלה שכבה של 

ירים בשביל להמשיך בים ע"פ חוק להפסיק לעבוד, אבל מספיק צעהפרישה, אנשים מבוגרים שמחוי

 להתפתח ולתת מעצמם ומניסיון חייהם.

 הפנסיונרים הצעירים הם בעלי יכולות גבוהות שלא תמיד מנוצלות עד תום.

 איזה מסר תרצה להעביר לרשות הגיל השלישי? האם יש דברים לשיפור? האם ניתן להוסיף דברים?

ימים מיוחדים עבור הפנסיונרים הצעירים, קודם כל, אני רוצה לברך על הרעיון של פעילויות מיוחדות ו

 שהצרכים שלהם שונים מעט.

הקיבוץ, כקהילה, צריך לעשות חושבים ולראות באיזו דרך ניתן לנצל את כישוריהם של הפנסיונרים 

 הצעירים, שיכולים לתרום הרבה מאוד, גם מהפן הכלכלי וגם מהפן החברתי.

 ת עבור שכבת גיל זו, ליצור הווי מתאים ורצוי.אני חושבת שצריך ליצור פתרונות ברמה החברתי

 אני מאוד שמח לדעת שמתחילות כבר יוזמות מהפנסיונרים עצמם, מקווה שזה יתפתח ויגדל.
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 עונת הכדורסל יוצאת לדרך –..." " וישחקו הנערים/הנערות, לפנינו

 אורן לינדר

 

 עומדת בפתח ומביאה עימה ציפיות גדולות לעונה מסקרנת ומרתקת. 2015-16עונת הכדורסל 

בשבועיים הקרובים נעשה הכרות, מעל גבי העלון, עם הקבוצות והשחקנים/שחקניות החדשים/ישנים 

 כנס למעגל המשחקים החל מהשבוע הבא.שלנו, שעומדים להי

 הכתבה הראשונה מוקדשת לקבוצת הבוגרים המשחקת בליגה א' מחוז השרון.

 

 3-4משנה תמהיל. בשנים האחרונות התבססה קבוצת הבוגרים על גרעין קשוח של קבוצת הבוגרים 

 שחקנים מקומיים, שאליו חברו שחקני חיזוק נוספים מהאזור.

מהסגל הינם צאצאי המקום   2/3 -בפעם הראשונה לאחר זמן רב בקבוצה אשר כהשנה אנחנו מתברכים, 

 והיתר, רובם ככולם, שחקנים אשר משחקים בשירותנו מזה מספר שנים.

 את הסגל מוביל הקפטן והרוח החיה של הקבוצה בשנים האחרונות, "הידית" הבלתי נגמרת... 

 .יניב לווינסקי

אשר אט אט חוזר לימי הזוהר שלו, לאחר כשנתיים של הפסקה  ,נברדותן ע אליו מצטרף בקאם בק מפואר,

 מהפרקט.

, הסנטר המיתולוגי שלנו, משנס שוב מותניו, ועומד להיות גורם משמעותי במשחקי הכח מתחת שחר שקד

 לסלים.

 לחבורה הוותיקה הזו מצטרפת להקה צעירה ברוחה ובגילה שמביאה אנרגיה מתפרצת להיכל המקומי,

שחזר מטיול ארוך ושב לנווט את הקבוצה בזריזותו הנדירה, מעמדת הגארד ולידו "שלישית קצף  ,ניר טייב

 יובל לוין , אהד לינדר -גל" שהשתחררה זה לא מכבר ועומדת להוות מטרד רציני לכל רכזי הליגה 

 .ויואב פרנקל

המשך למשפחת , חוזר אף הוא להיכל, לאחר כשנתיים של התנזרות מהכדור וכיאה לדור שהם ברקאי

 בורובסקי/ברקאי, עוד נזכה לצפות בו חורך את הרשת.

)בעלה של נגה פלג( לובש בפעם הראשונה את החולצה המקומית ואני מציע לשאר שחקני הליגה, ניצן אונגר 

 לשמור ממנו מרחק. את האיש הזה לא עוברים מבלי להישאר עם, לפחות, סימן אחד כחול על הגוף.

, שאחרי שנים בהן נדדו רטל ינאי ויובל לינד י "הינוקות" בני כיתת "נוף" )י"א( ,הפתעת הסגל הינם שנ

בקבוצות ילדים ונוער באזור החליטו לקפוץ למים המאוד סוערים של ליגת הבוגרים ולנסות לגנוב דקות 

 משחק מ"הזקנים".

 אם הם ימשיכו כפי שהתחילו את העונה, צפויות לנו עוד הפתעות.

  last but not least. ...ירון רםמר על ה"ילד הנצחי" מה עוד לא נא - 

 !!!...אתם מבינים???50!!!!!!!! עונות כדורסל בקבוצת הפועל מעגן מיכאל...50ובכן... הנער חוגג העונה 

שהבחור מפגין  מי שלא רואה את הנחישות, ההתמדה, הכושר הגופני המדהים והיד הרכה מחצי מרחק

 באימונים, לא יודע  מה זה "בן אלמוות".

, את יום ההולדת המדהים הזה באירוע מיוחד. כל 13.10 -אנחנו נציין, במשחק הליגה הראשון של העונה, ב

 הקהילה מוזמנת ועוד תוזמן לתת כבוד לתופעה הזו שנקראת ירון רם.
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 ור:לחבורה המגוונת הזו מצטרפים שחקני החיזוק מהאז

, החדרתיים, שמשחקים אצלנו כבר עונה שלישית מנווטים את הקבוצה מעמדת רון לרר וצפריר סטורזי

 הרכזים ומאפשרים לקהל לצפות לעיתים במהלכי כדורסל שלא מביישים גם את הליגות הבכירות.

ונה שלישית שזו לו ערון זיוון איתם, הסקורר הבלתי נלאה ואימת הגנות הליגה..."האיילה" ממעיין צבי, 

 במשולש המקומי.

 מגן שמואל, חוזר אלינו אף הוא מהניכר. שחקן נשמה והכח הדומיננטי שלנו מתחת לסל. אורי קולהאס

לא צריך להציג, הוא נמצא אתנו בשנים שלפנה"ס ומהווה את הציר הגבוה בקבוצת  גולדשמיטאת ארז 

בית חנניה, ימשיך גם השנה להיות האיש  הננסים שלנו. ארז, מורה ומאמן הספורט בבי"ס האזורי ותושב

 שלנו בשחקים.

)אחיו של צפריר( ויואב סטרוזי  מזכרון יעקבאדם בן מאיר שני שחקנים חדשים בסגל החיזוק שלנו הם 

 שגם מהם אנו צפויים לראות כדורסל שובה עין.

 שלנו,  את הסגל המאוד רחב הזה מאמן, זו השנה הראשונה, לא אחר מאשר מנהל החשמליה החדש

 .אבי תורן

אבי, עוד שנים רבות לפני שהחל להתעסק בקילו וואטים, וזרם חילופי, שיחק כדורסל ברמות הגבוהות ולו 

 ניסיון עשיר גם כמאמן.

אבי מביא איתו חדוות אימון ומשחק לצד קשיחות ודרישות גבוהות מהשחקנים ומהווה שינוי מרענן 

 מאחורי הקווים.

. כל מי שמכיר את אדווה יודע שהיא לא עושה דברים אדווה לוילקחה לידיה את שרביט ניהול הקבוצה 

 וכבר לאחר חודש בתפקיד השחקנים רואים בה "מנהלת" ואמא לכל דבר. 100% -בפחות מ

אכן, יש לנו השנה צוות מגוון, איכותי ומלוכד. מה שנשאר זה לקרוא לכם, חובבי הכדור, להגיע בימי 

 סם במדיה המקומית ובלוחות חדר האוכל( וליהנות מערבי כדורסל חווייתיים.שלישי )לוח המשחקים יפור

 השחקנים, מוכשרים ככל שיהיו, לא יוכלו בלעדיכם !!! ראו הוזמנתם!!!
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 בנם של ורד )קהילה( וזיו – מיכאל קהילה כהנוביץ'

 בנם של קרן גולדברג ואביעד מזרחי – ניל מזרחי

 בתם של הילה ואלון – אן קולר

 בנם של מירי ואלמוג – רימון ארד

 בתם של רותם )לוי( ואלון – נוגה דיימל

 בתם של אביטל ביאנקי ושי קורן – נועה קורן

 ני וליאורבנם של רו – נורי בנתור

 בנם של יעל וגל – דן אפרתי

 בתם של נוגה )בדנר( ואילן – אביגיל גולן

 בתם של חלי ואדם – שיינא בדנר

 בתם של יעל )ברקאי( ורואי – רוני היימן

 בנם של דפנה ואור – זוהר שיזף

 בנם של ויוי ונדב – שאול אלמוג

 בתם של טאצ'י ונדב – יעל וייסגלס

 אסףבנם של עמית ו – ליבי כץ

 בנם של מעין )שלזינגר( ואסף – נועם עטייה

 בתם של הדר )בר נתן( ונדב – יובל שחר

 בנם של ליאור )פלקס( ונמרוד – תום איסטון

 בתם של יפעת שגב וברק אלמוג – כליל שגב אלמוג

 בנם של מיכל ויפתח – דניאל כץ

 בתם של טל )שקד( ויוחאי – שי בציר

 בתם של יעל )גת( וחן – דור פוקס

 בנם של אדווה )פרום( ועמרי – נריה נאור

 בנם של עדי ורוני – דולב לפיד

 בנם של אסנת )לוי( וגיא – עומר אבירם

 בנם של נועה )טלבי( ושאול – אורי רוטמן

 בתם של עדי ועמית – מאיה שובינסקי

 בנם של יונת )לוי( ותומר – אורי גרין

 בתם של דקלה )עשת( ואורגד – גאיה רז

 בנם של איילין ויניר – דון קאלו

 בנם של רנית ורביב – עומר טורונטו

 בנם של מעין ומלדן – יואב מלדנוב

 בנם של חן ועידו – אלון שנפס

 בנם של רחל )אזולאי( ותומר – ברק פרג

 בתם של טל ואודי – נועה דגן

 

 

 

 

 

 בתם של נוי וגל – נוגה ארד

 בנם של רינת )קורלצ'וק( וניסים – ארז ביטון

 בנם של רעות )שרון( ויניב – קופר עתי

 בנם של טליה ואור קלפר – ענבר קלפר

 בנם של נטלי ועומר – נתנאל חסידים

 בתם של נגה )פלג( וניצן – גל אונגר

 בנם של לילה )בורובסקי( ויפתח – בן קמינסקי

 בנם של ים )לוין( ואהוד – איתמר פישר

 בתם של שירה )ינאי( ויוחאי – תמר סבג

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 התינוקות שנולדו בשנת תשע"ה
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 חוג גינה קהילתית

אחרי החגים מתחילים... או יותר נכון ממשיכים את פעילות "חוגינה". השנה איננו החלוצים שהקימו, בנו 

והחלו מבראשית, השנה אנו נמשיך את הקיים, נוסיף נשנה ונבנה בהתאם למשתתפים. משתתפים שיבחרו,  

ישקו... מלבד זאת הפעילות משותפת:  משפחתית באחריותם ובה יזרעו, ישתלו, -יטפחו ערוגה אישית

 נשוב לסיים את המפגש במדורה, סיפור וכיבוד. יצירה בחומרים מהטבע, בניה בבוץ ועוד...

 -הגינה צומחת, יש בה לא מעט צמחי תבלין, סוגי שעועית שונים, חצילים, שיחי קרקדה )תה מצרי אדום 

 במשך הקיץ  צמחה והניבה הרבה תוצרת, או ורד היביסקוס( תות שדה, סלרי ועוד...

הגינה היא הזדמנות לפעילות משותפת חווייתית ומלמדת לכל המשפחה, אפשרות לקשר ועשיה משותפת 

 של סב ונכד, אנשים שונים בקיבוץ הגדול, קשר לטבע, פעילות פיסית וניתוק מהמסך. 

 ומרוח נגד יתושות. מתאים לילדים מגיל שנתיים ועד... רצוי לבוא עם נעליים סגורות

 ₪. 50מחיר סמלי למשפחה לחודש: 

 .16:30באוקטובר בשעה  7 -המפגש הקרוב ביום ד' ה

 גם אם להתנסות חד פעמית. –כולכם מוזמנים 

 ענבל כהן נוימן -להתראות
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 קיבוץ טיול

לפעילות, נוספת, משותפת של יחד עם ניחוח של פעם וטעם   חנו חוזרים וממשיכיםנעם השנה החדשה, א

 לפעילות תרבותית/חברתית( ש"ח 200.000  טיולי משק )מתקציב -של עכשיו 

הטיולים היו מסורת של שנים, מסביב לחגיגות יום העצמאות, אנחנו שומרים על המתכונת הטובה של 

פגש ת גיל ועניין שונות, ומסיימים במול עם שני חלקים. מתחילים עם מגוון מסלולים מותאמים לקבוצוטי

 .צוות המארגנים והמדריכים הם משלנו לתכנון, הדרכה וביצוע מרוכז ביחד לכולם בסוף הטיולים.

 .נתראה במסלולים..

 אלמוג ושולי ארד , ראובןרם אורלי
 

 17.10 -ה בשבת מעגן מיכאל יוצאים לטייל

 10.10ההרשמה עד לתאריך 
 

 

 .ממגרש החניה 11:00* ישנה אפשרות להגיע לנקודת המפגש )לא לטיול( באוטובוס שייצא בשעה 
 

כי דרך ילוו אותנו במסלולים השונים לבחירתכם, כאשר בסופם ניפגש כולנו לארוחת צהריים קלה מדרי

 ופעילות חווייתית. תתכן אפשרות להשתכשכות בנחל אסי בעת ארוחת הצהריים.

 .17:00חזרה משוערת בסביבות 

 חלק מהמסלולים הינם אתרים בתשלום. הסכום לתשלום תלוי בכמות הנרשמים. 

 ש"ח . החיוב יעשה בתקציב האישי. 25 -עת לכניסה כעלות ממוצ

 . כובע, מים ,בגדי החלפה וקרם הגנהבגד ים, יש להגיע מצוידים עם 

 מומלץ להביא פנס.

 שעת יציאה מיועד מדריך מסלול
מתחילים בתצפית יפה על עמק חרוד  -.עין יזרעאל1

ממרומי תל יזרעאל ויורדים רגלית אל המעיין הנמצא 
 למרגלותיו. אפשרות לזחילה בנקבה.

 09:30 משפחות עם ילדים צעירים 

ע ויורדים מתחילים מתחת למעלה גלבו-. . נחל יצפור2
במסלול קל בתוך הנחל המזמן חוויות שונות עד בריכת 

 המים על הגדה.

 למשפחות 
 ולמבוגרים

09:00 

טיול נסיעה עם ירידות לתצפיות  – תצפיות גלבוע.3
 נוף גלבוע דרך מרהיבות לאורך

טיול נסיעה למבוגרים  
 בעיקר

09:30 

סיור מרתק בעתיקות בית שאן על שלל  – בית שאן.4
 רים במקוםהסיפו

 הסיור בתשלום

למבוגרים וגם למשפחות  
 עם ילדים מתעניינים

09:00 

הליכה רגלית מעין מודע לעין שוקק,  – עמק המעיינות .5
 השביל הנעלם ולסיום הליכה במי נחל הקיבוצים.

 09:00 למבוגרים וגם למשפחות 

ושחיה במי רגלית הליכה  -עין שוקק -עמק המעיינות.6
 נחל הקיבוצים +עין שוקק

 09:00 למבוגרים וגם למשפחות 

 09:30 למבוגרים וגם למשפחות  ושחיה במי הנחל רגלית הליכה – נחל הקיבוצים.7
 09:00 משפחות עם ילדים צעירים  כניסה בתשלום לתוך הגן וסיור מודרך-גן גורו.8
סיור מודרך בתשלום במוזיאון חומה -חומה ומגדל.9
 מגדל בניר דודו

 09:00 למשפחות וגם למבוגרים 

טיול נסיעה עם ירידה בתצפיות יפות -רמת יששכר.10
 לאורך דרך הנוף של רמת יששכר

 טיול נסיעה למבוגרים 
 בעיקר

09:30 

סיור מודרך בתשלום בשרידי המבצר -כוכב הירדן.11
 הצלבני והנוף היפייפה הנשקף ממזרח.

למשפחות וגם  למבוגרים  
 ולים ללכת קצתהיכ

09:00 

סיור מעניין בתשלום בעתיקות התל אשר בו -תל מגידו.12
 או לידו יתרחש הקרב האחרון בין בני האור לבני החושך

למשפחות וגם למבוגרים  
 היכולים ללכת קצת

09:30 
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 תורה -בשמחת  הארוחותשעות 

 

 15.10.04ערב שמחת תורה יום ראשון 

 

 07:00-10:30 :בין בחדר אוכלבראנץ' 

 18:00-20:00 :ארוחת ערב חגיגית בין

 

 15.10.05שבתון שמחת תורה יום שני 

 08:00-10:00 :ארוחת בוקר בין

 12:00-13:30 :ארוחת צהריים בין

 !!אין ארוחת ערב

 

 

 ם לב לשעות סיום הבראנץ'נא לשי          

 .שנה טובה, וחג שמח צוות ענף המזון

 

 

 

 

 

 

 תערוכת תכשיטי שרגא

 ,16.10 -ה במועדון האסם ביום שישי

 !החברים מוזמנים .09.30-13.30 ותשעב

 .מחירים מוזלים לתערוכה

 )חנות קבועה בבנימינה(

 רז גילה ,חג שמח

 

 

 

 ועדת כלבים
 

,לחברים שלום  

ייערך חיסון כלבת על גג  9.10 -ביום שישי ה 

מועדון החברים. מוזמנים כל מי שקיבל הודעה 

בתא הדואר או מי שיש לו כלב חדש שטרם חוסן 

.ואין לו שבב  

מזכירים לא לשלם את הטופס בשום פנים ואופן, 

אלא להביאו לחיסון עצמו. החיוב יתבצע במרוכז 

.בהמשך  

תלינו בכמה  ועוד תזכורת קטנה אך חשובה:

מקומות מרכזיים קופסאות עם ערכות יעה 

לאיסוף מוקשים כלביים. הן נמצאות בגן 

בגן השעשועים  ,הפסלים, בגיל הרך ליד גן ענבל

של שכונה הברבור, בגן השעשועים שליד חדר 

האוכל ובדשא הצפוני. מקווים ומצפים לראות 

. שיש להם שימוש, בשביל כולנו  

 ניפגש בחיסון, 

שמי,  עמיחי שרפשטיין, מריוןהועדה:   

 קרקובסקה מייק פלקס, ניר לפיד והדס

 

 

 מהגלריה

לאור הביקוש הרב להאריך את ימי הפתיחה של 

תערוכת הצילומים של שאול אדר בגלריה, אנו 

 .3.10.15 -מאריכים את התערוכה עד ה

 הציבור מוזמן!!!

 
 
 
 
 

 מועדים לשמחה
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – הפאב ברביעי וחמישי יצא לאוויר הפתוח באווירה קיצית ומאווררת!  – סוניה בחצר

יש אירוע על הבר בחוץ מתחת לפרגולה. בירות צוננות ושאר  –כשאין אירוע בפנים 

ייגלה וזיתים לנשנושים, סושי משקאות במחירי קיבוץ של פעם עם פופקורן, ב

 )ברביעי( ופיצה לרעבים, מוזיקה, מאווררים, אווירה טרופית ופנאן.. 

 

נפתח  –כשיש משחק מעניין כגון ליגת אלופות, מכבי ביורוליג, נבחרת וכו'  – ובנוסף

 מסך גדול בחוץ!!!   מוזמנים להגיע לפאב הקיץ החדש..

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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