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השער מוקדש למרכולית, שהתחדשה  השבוע,

 בזמן האחרון בשלט יפה, יצירתי ומושקע. 

 השלט המקבל פנים הוא בעיצובה של אורי קם.

 יישר כח לכל נוגעים בדבר! התוצאה נפלאה!

)כמובן שהתמונה העליונה היא של צריף 

 המרכולית מפעם...(

 

בערב שמחת תורה, התקיים "משחה  השבוע,

 לזכרם של נירי ועמירם ורד ז"ל. התנינים",

 במשחה השתתפו שחיינים רבים, 

בניהם גם עינב ורד, שזכתה במקום שלישי 

שחיינים נוספים משלנו שזכו מ'.  3,000במקצה 

לעלות על הפודיום: תומר שטנגר, שהגיע למקום 

מטר ואיתו  1,500הראשון במשחה שבו השתתף, 

יחד  אלמוג ארד, שזכה באותו המקום והם עמדו

יובל  -על הפודיום. נציג נוסף של משפחת ארד

 מטר. 1,500שהשתתף במשחה 

קבוצת הטריאתלון של עמוס נצר נתנה "פייט" 

רציני. כמו כן, השתתפו באירוע שחיינים וילדים 

 רבים משלנו, ברוח ספורטיבית וכיף גדול!

האירוע סוכם כהצלחה גדולה, המשתתפים 

 וירה חברית וספורטיבית.הרבים נהנו והיתה או

 

בשבת תיסגר ההרשמה לטיולי הקיבוץ,  השבוע,

 .17.10-שמתקיימים בשבת הבאה ה

 מהרו והירשמו לאחד מהטיולים המוצעים,

 הנאה מובטחת!!!

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מתגייסת לצה"ל.טל שדה 

 מתגייסת לצה"ל. ענבר הררי

 מתגייס לצה"ל.אריאל גיז 

 משתחררת מצה"ל ומתחילה שנת בית.עדי פלד 

 

 נאחל לכולם בהצלחה!

 

 עינב ורד עם ילדיה, בתוספת שני אחיינים

 

 עינב על הפודיום, עם המדליה ושלל משפחה

 השבוע
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 פהיועדת אסוהודעה מ

 מייק פלקס
 

שנים, מתבצעת ההצבעה בקלפי האספה בשתי צורות, הצבעה באמצעות המחשב ברשת  7 -מזה כ

 האינטרנט הפנימית של מעגן מיכאל ובמגביל לכך ברישום ההצבעה על דף נייר.

 ד.לפני יותר משנה קיבלה האספה את המלצת ועדת האספה לעבור להצבעה באמצעות המחשב בלב

לשם כך רכשנו והתקנו תוכנה מתאימה המאפשרת לחברים שבחרו בכך, להצביע מעל מסך מגע ע"י נגיעה 

באצבע, וזאת במקום השימוש המסורתי בעכבר המחשב. על מנת להקל על חברים המתקשים בהפעלת 

 מחשב, התקנו תוכנה המזהה את החבר המצביע ע"י טביעת אצבע.

אשר במהלכו החבר מוסר את טביעת  "רישום" חד פעמיבע, מתבצע לשם הצבעה בזיהוי של תביעת אצ

האצבע שלו. פירטי הזיהוי נשמרים במחשב ולאחר מכן כל אשר על החבר לעשות על מנת להצביע הוא 

להניח את האצבע על "קורא טביעת האצבעות" ואז מיד נפתח דף ההצבעה ללא צורך להקליד סיסמא. 

ההצבעה עצמה נעשית בדיוק כשם שהחבר היה מסמן את הצבעתו על  הסיסמא כאמור היא טביעת האצבע.

דף הנייר ע"י מגע במשבצת שעל מסך המחשב. התהליך פשוט וידידותי למשתמש אפילו יותר מדף הנייר 

 המסורתי.

כפי שכבר נמסר לחברים לפני כמה שבועות, קלפי האספה שהיה לפני שבועיים היה הפעם האחרונה 

 שביצענו את ההצבעה מעל דפי הנייר. לא עוד! מעתה כל ההצבעה תתבצע דרך המחשב.

מי שהצביע עד עכשיו במחשב, בבית, בעבודה או אצל השכן או השכנה באמצעות הקלדת הסיסמא, ימשיך 

ק אותו דבר ללא כל שינוי. מי שהצביע במחשבים הניידים )לפטופ( בחדר האוכל בשעות להצביע בדיו

פתיחת הקלפי יוכל גם כן להמשיך להצביע באותו אופן ללא שינוי. רק מי שהתמיד להצביע בדף הנייר 

 יצטרך מעתה להצביע מעל גבי מסך המחשב שיוצב בחדר האוכל בשעות פתיחת הקלפי. 

מסך המגע שכבר ביצעו את תהליך "הרישום" הכניסה להצבעה תהיה בדרך של זיהוי לאלו המצביעים מעל 

השם הנחת האצבע על "קורא טביעת האצבע" ומיד יפתח דף ההצבעה. מי שעדיין לא נרשם יוכל לעשות 

 זאת במהלך ההצבעה בקלפי אשר בחדר האוכל.

וצית ועל שימור הדמוקרטיה אני רוצה להזכיר לחברים, רבות דובר ומדברים על הדמוקרטיה הקיב

בקיבוץ. צריך להיות ברור, מיעוט מצביעים באספה היא אולי הפגיעה הקשה ביותר בדמוקרטיה. רק 

השתתפות של מירב החברים בתהליך ההצבעה יכול להבטיח שתוצאות ההצבעה ישקפו באמת את רצון 

 רוב החברים.
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 10/2015לקראת אסיפה 
 12.10.15-ביום שני ה

 2במזכירות  – 17:00בשעה      
 יו"ר: רמי אלוני

 : סדר היום

 

 : אלמוג אלוני. פותחסעיפי ו. מינויים.  .1

 : יורם דרור.   פותחתוספת בעלי תפקידים להנהלות השונות  .2

 : נמלי גובר.פותחאישור תקנון איזון פערי דיור.  .3

 : שירה אריאלפותחתשל הנהלת שירותי קהילה.  אישור הגדרת תפקיד .4

 : עלי יהלוםפותחתקנון מענק עזיבה.  .5

 

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

 

 

 
 
 
 

 –ועדת השכלה  -לקראת אספה

 הארכת קדנציה לרותם רבאון ויפתח אמיר

 .רותם רבאון ויפתח אמיר: חברי ו. השכלה להצבעה על הארכת קדנציהבאספה הקרובה יובאו שני 

 מרכזות והיתר נציגי ציבור. 2בעלי תפקידים,  3חברים מתוכם  12ועדת השכלה מונה 

 בשנתיים האחרונות התחלפו מספר רב של נציגי ציבור.

ועדה מקצועית שמצריכה לאורך זמן הכרות עם התחום והכרות עם שיטת הניקוד הוועדה היא 

 )קריטריונים(

מעורבים ומשפיעים רבות על שיפור תהליכי העבודה , פון ורותם הינם חברי ועדה מקצועיים, תורמים

 .והחשיבה

 

 .תמיכת הציבור בשני המועמדים הנ"ל  אנו מבקשות את

 

 ות ועדת השכלהמרכז –יפעת ברכמן ורותם יצחק 
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 , מהרו והירשמו!10.10-ההרשמה בעיצומה! מסתיימת במוצ"ש ה
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 משולחן המש"ק

 שירה אריאל

 לחברים שלום,

 חגי תשרי מאחורינו ובסופם הגיע היורה וניקה את האוויר כך שנוכל לנשום. 

סיום החגים גם מסמן את סיום כהונתו של דידי כרכז תרבות וחגים. אנו לא נפרדים מדידי במעמד זה, 

 בתחום החגים והתרבות. אבל אני רוצה להגיד תודה ענקית על ארבע שנים של פעילות ענפה

 כרגע מושיקו עמית ודפני אסף מקבלים את המושכות עד שיבחר מנהל תרבות.

 החלק הארי מאחורינו ונשארנו עם טיפול בקצוות וכמובן שיבוץ התאים החדשים. –שיפוץ הדואר 

ום לא אני מבינה שנושא זה מטריד ציבור גדול, אנו משתדלים לזרז תהליכים, אך עד שהמק – קופת בית

יהיה מאובטח על פי דרישות הביטוח אנו לא נוכל לפתוח אותו. אני מאוד מקווה שעד סוף החודש הדברים 

 יסתדרו.

 עד אז הכספומט שמח לראות את כרטיסכם ותמיד אפשר לבקש עזרה מבן משפחה או חבר.

ויתרת והמשכת לתת אני רוצה להודות לציבור על הסבלנות וההבנה ובעיקר להגיד לפנינה תודה גדולה, לא 

 כמה שיותר שירותים שיכולת.

 

 

 

 עדכונים ממרכז השירות

במהלך השנה החולפת החל מרכז שרות במעקב על מספר הקריאות וזמן המענה הממוצע של הענפים 

לקריאות. מדי שנה עולה מספר הקריאות המגיעות למרכז שירות מאחר וגדל מספר הדירות בשכונות 

 החדשות )אנפות ושלדג( ומחוזק הקשר בין ענפי השרות השונים למרכז.

 יתוף פעולה עם הענפים השונים בנושאים:במקביל למעקב נעשית עבודה בש

  שיפור העברת הקריאות לענפים באמצעות מערכת הברק הממוחשבת, דוא"ל ושליחת הודעות

 לבעלי המקצוע השונים באמצעים שונים נוספים.  דחופות

  .מעקב ודווח חוזר למרכז שירות, מעקב על סגירת קריאות, קריאות חוזרות ותלונות דיירים 

שנתי!( חלקן הגדול לתחומי הבינוי,  12,000קריאות בחודש )מעל  1,000 -מקבל כיום מעל  כ מרכז השירות

השנה הצטרף גם ענף הנוי לעבודה דרך מרכז   -הקירור החשמל והאינסטלציה והשאר לתחומים הנוספים 

 שרות. 

כמו בכל שאר  תיאום ימי אלומיניום + נגרות עבר לאחריות הבניין שיהיה אחראי מעתה על לוח הזמנים

 הפעילויות האחרות.

משך המענה לקריאה משתנה בין הענפים בהתאם לסוג הפעילות, מספר הקריאות וכוח האדם העומד 

ניתן לראות שיפור משמעותי בקיצור משך המענה לקריאות במהלך השנה  ,כלליאופן לרשות הענף. ב

רכז השרות ביחד עם מרכזי הענפים שהוא תוצאה ישירה של העבודה שנעשתה במ 2014 -הנוכחית ביחס ל

 השונים.

 

 איתי -נטלי הדר

 מרכז שירות
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 הודעה מהג׳ימבורי

 דונרנעמי גלעד ורמית 

  

 ימבורי אינם נאכפים ע"י חלק רב מהמבקרים, והדבר מקרין על מראה ותפקוד המקום. ’מזה זמן שכללי הג

לצערנו, מאז ביטול תורנויות ההורים לפני כשנה וחצי והעברת המפתח לסידור, חלק גדול מהמשתמשים 

 ים של המקום:אינם מקפידים על נהלי השמירה הבסיסי

 גריבת גרביים של ילדים ומבוגרים. -

 אכילה בפינה הייעודית לכך. -

 כיבוי אורות ומזגנים עם סיום השימוש. -

 שימוש במתקנים ע״י ילדים עד גיל גן בלבד, ועוד. -

אנו מקבלות דיווחים רבים מהורים, וגם עדות לא פעם בעצמנו לתופעה של אי שמירה על נהלי המקום, 

עמיד אותנו האחראיות במקום לא נעים, את ההורים שכן מקפידים בתחושה של מבוכה, וחשוב מצב המ

 מכל פוגע במקום עצמו, ובתקינות והיגיינת המתקנים בו.

מקרי הוונדליזם שאירעו, ממשיכים להתקיים כמעט מדי שבוע, כגון: קשקוש על המתקנים  -חמור מכך 

 ה והשארת המקום מלוכלך ומלא בפסולת ועוד.בעט, כניסה דרך החלונות של צעירים בליל

  

לאחר מחשבה רבה והתייעצות עם האחראים הקודמים, הגענו למסקנה שהדרך היחידה להמשיך ולשמר 

 את המקום הזה, אשר הינו יקר ללבנו, היא להחזיר את תורנויות ההורים.

 

 

 ושיפוץ המתקנים בו. ייסגר הג׳ימבורי לשבועיים לצורך ניקיון 15.10 -החל מה

-16:15כשעה לכל הורה, בין השעות  -יחזור המקום לפעול במתכונת חדשה של תורנויות  1.11 -החל מה

ה׳. המפתח למקום יוצא מהסידור )כפי שהיה נהוג במהלך השנים(, יילקח ע"י -בין הימים א׳ 18:15

 התורנים ויוחזר עם סיום התורנות למקום הייעודי.

 

ימבורי, ותכלול את כל ההורים לילדי ’תפורסם בתאי הדואר מדי חודשיים, תתלה בג רשימת התורנים

מי שאינו מעונין להשתתף בתורנות, אנא עדכנו אותנו מראש ע״מ שלא נשבץ אתכם. לאחר  הגיל הרך. 

 פרסום התורנויות, חילופים יבוצעו באופן עצמאי ע״י ההורים.

 ת הפעילות תתאפשר בתאום איתנו בלבד., כל כניסה למקום מעבר לשעו1.11 -לאחר ה

  

 -על ידי הורים 2007 -אנו מקוות כי צעדים אלו יעזרו לכולנו לשמר את הפנינה הזו אשר הוקמה באהבה ב

 עבור כל ילדנו, לעוד שנים רבות. –לילה ואייל לוי 
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 מחלה נשכחת?  פוקדת את הקיבוץ כעת  -שעלת

 

( היא מחלה זיהומית הנגרמת על ידי Whooping coughאו  Pertussisשעלת )בלועזית: פרטוסיס, 

  פי ארגון הבריאות העולמי נמנית המחלה כאחת מעשר המחלות הקטלניות בעולם.-על .חיידק 

לתחלואה של מיליוני ילדים בעולם וגורם הייתה מחלת השעלת גורם  20-של המאה ה 30-עד שנות ה

, לפיכך שויכה 8,000-ילדים בארה"ב מדי שנה והמיתה כ 200,000-משמעותי בתמותת תינוקות, פגעה בכ

 למחלות המכונות "מחלות ילדים".

 מאז שהוחלט לחסן באופן שיגרתי כנגד שעלת, נצפתה ירידה דרמטית בתחלואה ובתמותה מהמחלה.

.  לחיידק ועד התפרצות מחלה מורגשת )זמן הדגירה(  הוא בין שבוע לשלושה שבועות הזמן העובר מחשיפה

מתאפיין בהפרשה מוגברת של נזלת והפרשה מהעיניים. בשלב זה השיעול עדיין  השלב הראשון של המחלה

, בהמשך המחלהלא בולט וקשה לאבחן את השעלת. החולה נראה "מצונן" והוא עלול להדביק רבים.  

בהתקפים פתאומיים של שיעול רצוף הנגמרים בעיקר בתינוקות ובילדים קטנים, מאופיינת הפוגעת 

האדמת הפנים בזמן (. מאפיינים נוספים לשעלת בילדים הם  WHOOP)באנגלית  בשאיפה שורקנית

חוזרת. המחלה עלולה לפגוע גם באנשים אשר חוסנו  הקאה, ושיעול המביא להפסקות נשימה, שיעול

 עלת אם כי במקרה זה יהיו התסמינים לרוב קלים יותר.בעבר כנגד ש

שעלת עלולה לגרום לסיבוכים, בהם: דלקת ריאות, פרכוסים, דימומים במוח, קרע סרעפת, דימום 

 במערכת העיכול, ושיעול עז עד כדי  שבירת צלעות.

, 2015ומספר תינוקות נפטרו  מהמחלה. בשנת  חלו תינוקות רבים בישראל בשעלת 2014-2015בחורף 

תינוקות. מאות תושבים חלו,  3דווח על התפרצות מחלת השעלת באזור ירושלים, אשר גרמה למותם של 

 תינוקות מתחת לגיל שנה. 58מתוכם 

מנות החיסון ובמועדן.  לחיסון הניתן כעת   כלהדרך היעילה ביותר להימנע מהמחלה היא מתן  חיסון , 

עות לוואי מעטות בלבד, אך יתכן שגרסתו העדכנית חלשה יותר מהחיסון הישן, על כן ניתנות מנות דחף תופ

)ריענון למערכת החיסון(. כיום ניתנת מנת דחף גם לכל אישה הרה כדי להגן על העובר ועל התינוק בחודשי 

 חייו הראשונים בהם הוא רגיש במיוחד למחלה.

דות שסבלו משעלת. כל אחד מהם טופל. לא ניתן לדעת כמה נדבקו או חולים בגיל היל 3בקיבוץ אותרו 

עשויים לחלות בתקופה הקרובה. על כן במידה וקיימת תחלואה נשימתית חריגה אנא פנו להיבדק 

במרפאה.  במידה ויעלה חשד למחלה יינתן טיפול תרופתי ובמקביל תבוצע בדיקה לנוכחות החיידק.  

עד מתן תשובה אורך זמן לא מבוטל יש להתחיל בטיפול מידית גם לשם  מכיוון שהזמן מלקיחת הבדיקה

 החלמה מהירה וגם לשם מניעת הדבקה .

 

 

התחלנו  בהזדמנות זו נזכיר שחיסון לא פחות חשוב הוא החיסון כנגד השפעת, אותו מומלץ לקבל כל שנה!

 בהמשך נחסן כל דורש.  -בחיסון מטופלים בקבוצות סיכון

 

 א,חורף נעים וברי

 דר' יואב גינזבורג וצוות המרפאה.
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 לאומית נשים -פתיחת עונה בכדורסל

 עדי רבאון

 נפתחה והבנות כבר מתרוצצות ומתכוננות על המגרש החם והמיוזע שלנו. 2015-2016עונת 

 השנה התברכנו בחזרתן לסגל של כמה משחקניות הבית שלנו והראשונה בהן היא הרכזת האגדית, 

 ות אחרי עונה בטבעון.שחוזרת אלינו עם תובנות חדש אורלי זילברברגבת הקיבוץ 

שהובילה את הקבוצה לאליפות  מעיין לוימי שתעזור לה בהובלת הכדור על המגרש היא לא אחרת מאשר 

והיא שבה הביתה עם המון ניסיון לאחר כמה עונות בליגת העל ובקבוצות צמרת  2010 -הראשונה שלה ב

 בליגה הלאומית.

שחוזרת אלינו לאחר חופשת  ג'ני טודורובחידה במינה, איתן חוזרת אלינו גם ענקית הגבוהות בליגה, הי

 לידה )שנייה( עם רעב בעיניים שניקר כבר עכשיו באימונים והיא טורפת את הפרקט.

כבר עכשיו ניתן להבין שהעונה הולכת להיות מרתקת, אבל היא לא תוכל להתקיים בלי הבסיס האיתן 

 והקיים:

שירלי יחד עם עמוד הטווח והקפטנית של הקבוצה  שחקנית ההגנה והנשמה של הקבוצה -מאי אשל

 שתנסה השנה גם לסחוף את הדור הצעיר ולהביאו למגרשים. שבתאי

שפותחת את עונתה הרביעית איתנו! ומהווה השלמה לקו  אלה יעריומי שתעזור לה מתחת לסלים היא 

 האחורי החזק שלנו השנה.

)הגננת האהובה( בעלות הידיות הלא נגמרות מהשלוש  יובל פחימה ועמית גורבקו הקידמי ממשיכות איתנו 

הצעירה תנסה לגנוב מהן קצת דקות משחק ולהוכיח שגם לה  הילה מימוןשמקפיצות אותנו בכל סל וסל. 

 יש מה לתת.

כמה שגדלה בירושלים ובילתה  שני פרידמן -ואל כל אלו מצטרפת השנה שחקנית חדשה, צעירה ולוחמת

 שנים בליגת העל ורוצה להוביל את קבוצתנו שוב לצמרת.

שחוזרת מפציעה וניתוח בברך וכבר  רותם רוכסארעוד צפויה לחזור אלינו בהמשך היא לא אחרת מאשר 

 משתוקקת לחזור למגרש ואם קו הגנה שכזה, כנראה לא יהיה מנוס מלהילחם על אליפות נוספת גם השנה.

, מאמנת צעירה ומבטיחה בעלת ניסיון עשיר בהיותה שחקנית סיון בלליסד על הקבוצה הנפלאה הזו תפק

ברמות הבכירות ביותר ובנבחרות ישראל, מאמנת קבוצת נבחרת החירשות הלאומית, שתנסה לחבר 

 ולקשר את הכל ולהביא לתוצאות הטובות ביותר.

שנייה של כל החבורה  שהיא לא רק המנהלת אלא גם אמא צפרא קיפניסאת הניהול של הקבוצה ממשיכה 

 הצעירה הזו.

אז מה נותר לכם לעשות אחרי שהגעתם עד הנה? להגיע למגרש בכל יום שלישי, לעודד ולתמוך בסגל ביתי 

 ומוכר שהולך להציג בפניכם מלחמה אדירה על הפרקט הביתי.

 

 

 

 גיזרו ושימרו על המקרר!! -19:00בשעה  3.11 -משחק בית ראשון יחל ביום שלישי ה
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 טפיחה קלה על שכמינו

 אמיר אבן טוב
 

 חגי תשרי מאחורינו.

 תקופה עם הרבה שמחות ולא מעט קשיים למערכת שיבוץ התורנויות. בעיקר בענף המזון.

 ברצוני להודות לציבור התורנים והתורניות על ההיענות וההבנה ועל ההירתמות למאמץ. 

 אשונה ללא עזרת הנערים, ניתן לומר שצלחנו את עונת החגים בהצלחה, זו שנה ר

 שלי באופן אישי היא מאד חסרה.

אפשר עכשיו להתרווח ולקחת נשימה ארוכה. מכאן ועד פסח צפויה לרוב הציבור תקופה יותר רגועה, וזאת 

 בזכות אותם חברים שנרתמים תמיד, גם בין החגים, ומוכנים לשאת בעול. 

 ד תורנויות.אשמח כמובן לחברים נוספים שירצו לקחת על עצמם עו

בהזדמנות זו אני מבקש גם להודות לצוות עובדי ומנהלי ענף המזון על התמיכה, המסירות והדאגה 

 שחלילה לא יחסר דבר על שולחננו ולא עובד במטבחנו. תודה לכם אנשים יקרים.

 שבת שלום.

 
 

 משפחת מירוז –פרידה 

 מיכאל,-לכל בית מעגן

שלמה, אבל רק עכשיו התפננו מעט לסכם -פר שדה למושב בתס-לפני כחודש העברנו את משכננו מהבית

ולכתוב. שמונה שנים חיינו ביניכם והיו אלה שנים משמעותיות מאוד עבורנו. זוהר ועופרי הפכו מתינוקות 

לילדים, ולפני כשנתיים הצטרף למשפחה גם מיכאל. רצינו להודות לכם על קבלת הפנים החמה והנדיבה 

נו את כל מסגרות הקיבוץ כמעט כאילו היינו חברים מן המניין. זכינו להיכרות עם שזכינו לה, פתחתם לפני

מערכת חינוך מעולה ומסורה, מהטובות שפגשנו. הרבה אנשים טובים האירו פנים אלינו וליוו אותנו לאורך 

ביניהם יהודית איילון ז"ל, שאימצה אותנו מהיום הראשון, ועימה שורה ארוכה של חברים, חלקם השנים, 

שלמה היא הקרבה לקיבוץ -בקשר אתנו גם היום. אחת הסיבות שבגללן בחרנו לעבור דווקא לבת

 ספר, שמבחינת הילדים היו תנאי למעבר. -וההשתייכות לאותם בתי

 ובשבילי חוף הכרמל, מאחלים לכם שנה טובה, מבורכת ומוצלחת,  בטוחים שנמשיך להיפגש אתכם בקיבוץ

 ניצן, אסף, זוהר, עופרי ומיכאל מירוז.

 

 בועטים בדלי

 פורסמה כתבה על "גסטהאוס" שנבנה אצל שכנינו מדרום. 22.09 -המושבות" מ" בגיליון מגזין

שירותים השונים במקום ישתמשו ב באותה הזדמנות הם מקווים גם שהדיירים שיגיעו להתאכסן

 שבסביבה, יקנו אוכל, מזכרות ושירותי מכבסה. בכך יעזרו במעט לעסקיהם.

יש דווח על אוטובוס תיירים שבא לביקור בכפר ונרגם במטח אבנים.  27.09הבא מתאריך  ןבמגזי ,מהאלא 

סעדה שינוי בתוכנית של התיירים לאכול במ ובנס לא נפגעו תיירים. כמובן שחללאוטובוס נגרם נזק 

 מקומית ובהמשך ביקור בכפר שבוטל והתיירים נסו על נפשם.

 קומץ שמחבל בלוחות חשמל, ,יגידו אנשים שזה היה רק קומץ. אבל...יש גם קומץ שגונב דגים

 מכוניות וקומץ קטן שגונב סולר...קומץ שזורק אבנים ל

 אני מזמין תגובות בע"פ או בדפי העלון. .דעתי ברורה מאוד

 שבת שלום

 ה לוימש
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 משמחת !הודעה 
 

 13.10.15 :בתאריך
  שלישי  :ביום 

   19:30: בשעה
 

עובדי ענפי השירות במעגן מיכאל 
     חוגגים בערב מיוחד 

 .בבריכת מעגן מיכאל
 

, זוגם /בנותעובדים ובני :מוזמנים
 .מגזר הצרכניבחברים ושכירים 
 

באותו  כל ענפי השירות  יעבדו 
 בלבד . 19:00עד השעה ערב, 

 למעט חדר האוכל 
..... 
  

 
 שירה ואורלי   
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ת /מנהל דרוש/ה

 אדמיניסטרטיבית 

 "נונה אמנויות הקולל"
 

  תיאור התפקיד:

נוכחות בחזרות השבועיות של המקהלות,  -

  בשעות אחה״צ. -שלושה ימים בשבוע

נוכחות בכל ההופעות והפעילויות המיוחדות  -

של המקהלות ואחריות על הסעות, אוכל, לוח 

 זמנים, תלבושות, ציוד וכד׳.

 עם הורי הילדים.קשר שוטף  -

 הפקה של קונצרטים ופעילויות מיוחדות. -

 קשר מול מוסדות הקיבוץ. -

 .קשר עם גופים חיצוניים -

 .ר שוטף עם הצוות המקצועי של נונהקש -
 

ראש גדול, אחריות ואמינות,  דרישות התפקיד:

ראייה מערכתית, קשר בין אישי מצוין עם ילדים 

העבודה,  ומבוגרים, זמינות וגמישות בשעות

 יכולת ארגון והפקה, יכולת לעבוד בצוות. 

  .ה להתחייב לטווח ארוך/שיכול /ועדיפות למישהי

 

  : חצי משרהמשרה היקף
 

 במיידי תחילת עבודה:
 

 לפרטים נוספים ולמעוניינים/ות ניתן לפנות:

  052-3784540לנתלי גולדברג 

nathalie.goldberg@gmail.com 

 052-2272915 -או לעדי רבאון במש"א

hadrach2@mmm.org.il 

 

 סיורי גלריות עם ראובן תשרי

לאור ההצלחה של שנה שעברה, גם השנה נצא 

 לסיורי גלריות, אחת לחודש וחצי 

 בהדרכת הצייר והמורה ראובן תשרי.

 הסיור הראשון יהיה במוזאון חיפה, 

 .30.10-ה ביום שישי

 נא התקשרו  –לכל שאלה ועניין 

 052-8545008פל'   לאביבה מגנוס

 052-2578266פל'  או לניבה אשכנזי

 

חילופי  –רפואה משלימה 

 אחריות

האחריות על רפואה משלימה  1.10 -החל מה

 עוברת אל עפרי שמיר. 

תודה ענקית לשרון אנגל על רף השירות הגבוה 

שנתנה לחברים, על המסירות, היחס ותמיד 

כל זה לצד תפקידה העיקרי  .במאור פנים וסבלנות

 כמזכירה רפואית במרפאה. 

בקשות בתחום רפואה משלימה, ניתן להמשיך 

או בתא של  621לשים בתא דואר של המרפאה 

 ח כמו כן ניתן לשלו 622ניהול הבריאות 

 . med75@mmm.org.il.למייל  

 בברכת רפואה שלמה,  

 אשכול הבריאות -עפרי שמיר

 
 

 מעגניטה חוזרת!

 
זהו.. החגים כבר מאחורינו ואנו חוזרים לשגרת 

  עבודה!

אנו חוזרים לפעילות  12.10 וביום שני הקרוב 

 ולהפעלת הפיצרייה!

, טריות וטעימות יוצאות מהתנור כל פיצות חמות

 .בערב 20.00ועד  18.00 -הזמן החל מ

  ,16.00הקווים ייפתחו להזמנות בשעה 

 מהרו להתקשר!

 אננס! .חדש בתוספות..

 הטלפונים שלנו:

0537291433 

0523234889 

 !רותכםינשמח לעמוד לש

 

 
 תערוכת נעליים

 ,בח"א הקטן 11.10.15 'ביום א

  .19.30עד  16.30משעה 

 !החברים מוזמנים

 .בבקשה לבוא בזמן ולא קודם לכן

 אחראית תערוכות - גילה ,תודה
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 אירוע פתיחה! –ספריית ילדים 

 
  שמחות להזמין את כולכם, ילדים ומבוגרים לטקס פתיחתה המחודשת והחגיגית של ספריית הילדים

 בספרייה. 16:30בשעה  15.10.2015ניפגש ביום חמישי 

 

 בתוכנית:

 טקס קצר לפתיחתה המחודשת של ספריית הילדים 

  הספרנית בדימוס –פרידה מנוגה כץ 

 עם הספרייה המתחדשת ועם בובת חומי הכלב הכרות 

 פינות יצירה להכנת סימניות 

 

 שנה טובה ומתוקה לכל בית מעגן מיכאל

 הספרניות - דבורי ושחר הורביץ תימור

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 הקבוצת שכנות טוב

 ג'יסר-מיכאל-מעגן
 החדשה, מתארגנת לפתיחת השנה

 שותפים נוספים.אליה ומזמינה 

המעוניינים להצטרף, ליצור קשר, 

 להכיר,

 היפגש ולהידבר עם שכנינו מהכפר,ל

מוזמנים להגיע למפגש הראשון 

 שיתקיים:

 18:30,  בשעה 19.10.15יום ב', ב

 (,   במועדון האסם.20:30)עד 

 

 052-3234834-ברוריה מידן

 

 

 חדש! בכניסה לחנות יד שנייה

 יד פינת החי()הנמצאת ל

 . 24/7דוכן עציצים מ"בורגני" שפתוח 

ם בכל יום ובכל שעה לקנות אתם מוזמני

בבקשה רשמו את שמכם ומה לקחתם. . שתילים

 ₪.5עלות כל שתיל 

מדינות בעולם, ומעכשיו גם זה מקובל בהרבה 

 סומכים עליכם!  אצלנו.

 תהנו!

צים ריקים אתם מוזמנים *אם יש לכם עצי

 להביא ולשים בכניסה לחנות. תודה!!!
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 אחרי החגים

 ,י לסיים את תפקידי אחרי חגי תשרי, וגם אני ,שביקשתרות לדחות יותר ולומר אחרי החגיםאין אפש ,זהו

זה כמו חומוס, "או שעושים עם כל הלב או לא עושים בכלל" בשנה הזו  מכיוון שתרבות וחגים .הגיע המועד

. זה הזמן ות  הרוח ולכן צריך לפרושיפי)הרביעית שלי בקדנציה הזו והעשירית בסה"כ( הרגשתי את ע

שלומית ישובי ושרון ל :להודות לכל אלו שתרמו לחגים אלו ) את חג המשק וראש השנה כבר ציינו(ראשית 

, לכל אלו א נמצא מי שיהיה מוכן להכין אותושהסכימו להתגייס ולקיים את "יום הכיפורים" של 'ברקוביץ

"רב המקומי", לזמרים עמי -שהנחה כרגיל בחן ובידע רב כיאה ל כהן לנדב ,סוכות""שהתגייסו להכנת חג ה

להגברה והתאורה שעמלו קשה  ,וידאוושתמיד מוכנים להנעים לנו בשירתם, לאנשי ה ,'פוביץזדנא וחנה יו

רטונים חביבים עם חיוך. שמכינים לנו לחגים מידי פעם ס 'ט-'ולקבוצת הנערים ממועדון ז בחודש האחרון

ככול שהיו יכולים ולא סרבו בלי החברים והחברות שנרתמו במשך השנים לתרום ולסיום אי אפשר 

שלקחה על עצמה בשנים האחרונות את "ליל הסדר" ואת ט"ו באב הפכה לחג  ,ליטוגר:  לשרון פולתרום

לרותם עז עוגן שעזר רבות  ,שעזרה הרבה מאחורי הקלעים פורטוגלי לאןכשאר החגים הקבועים, ל

הן בהפקה והן על הבמה, בחגים ובערבי  שהתנדבה לעזור, קאלו לאיילין קורןיות,  בהקלטות מוסיקאל

"שבועות", של  עזרה הרבה בהפקות של חגים, לצוותגת ש תרבות רבים ועשתה זאת באהבה רבה, לניבה

אז זה  ,י. כמובן ששכחתי מישהו או מישהתמשיכו במשימה הקשה הזו והמוצלחתש ,יים האחרונותהשנת

 ,שהכל ידפוק ויצליח לפעמים בלחץ גם הזמן )בכל זאת היה יום כיפור( שאם פגעתי במישהו אני מתנצל,

, מה שנשאר זה לאחל למי שיחליף או תחליף אותי שיצליחו ויעשו את קורה שלא שולטים במילים. אז זהו

 זה יותר טוב ממה שהיה.

 

 ,שבת שלום   ולהתראות

 דידי  גת

 

 

 ,כיבוי אורות, יגה נגמרתהחג "ולפעמים

 שלום לכינורות ..." החצוצרה אומרת                  
 

 תודה לכל מי שעזר להרים ערב משמח ומהנה,

 תודה לכל מי שתרם מזמנו וממרצו בהרמת הערב, 

 תודה לכל מי שהרים, סחב, עיצב, הדפיס, מזג, אפה, ייעץ, חיסל, ניגן ושר

 ע האחרון והכל על טהרת ההתנדבות!ולמי שנתן יד אפילו כשפנינו ברג

 תודה לבעלי התפקידים שתמכו בנו ברוח ובחומר.

 שמח והיה שותף בהפיכת חלום למציאות. ,שר ,תודה גדולה לכל מי שבא

 ואחרונים חביבים תודה לצוות חברים שליווה אותנו.

 

 כל שכבות הגיל שרים ושמחים יחד.מהתרגשנו לראות נציגות משמעותית 

 ."מעגן מיכאלית"ב את "בירה ונשירה" במסורת הלשל תמקוו

 

 טל שחר ועידית גלעד בייביץ' 
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            
  

 22.10 –ה  יום חמישי – LIVE JAM DANCE – ומוסיקה  מסיבת ריקודים 

 אימפרוביזציה.. 100%מאסטרים.  3במה אחת. 

 –מסע מוזיקאלי מהפנט וסוחף, מרחב משותף הנוצר כל רגע מחדש דרך האינטראקציה בין כל הנוכחים 

 .מוזיקאים ורוקדים

לאנרגיה, לקצב, לתנועה,  –הריקוד מאפשר לנו להשיל שכבות, עכבות ומחשבות ולהתמסר למשהו אחר 

 .לשקט שבין הצלילים –לצלילים ואולי יותר מכל 

 ריקוד -הרקדן נעלם, נשאר רק 

---------------------------------------------------------------- 

 וסי סווינג מחמם את הרחבהדי.ג'יי י – 20:30 –פתיחת דלתות 

 פורשים כנפיים עם נתנאל, אמאנו ואלעד -   22:00 

 די.ג'יי יוסי סווינג לוקח אל תוך הלילה –ואילך  -            00:15 

  יש להזמין כרטיסים מראש במייל של הפאב– pub@mmm.org.il  במחיר מיוחד לתושבי

בכניסה(. קישור לדף האירוע בפייסבוק ₪  85במכירה מוקדמת ו ₪  65)במקום ₪.  50 -ואורחיהם הקיבוץ 

- facebook.com/events/1643492739242679 

----------------------------------------------------------------------- 

 ל מעגלי ריפוי בשירת הלב.אמן קול ואלתור, זמר בלהקת סומסום, מובי - קול - נתנאל גולדברג

מטפל נפש ומוזיקאי, נגן ומפיק מוזיקלי. בין היתר מוכר כאחד  - גיטרה, עוד, קול - אלון אמאנו קמפינו

 Desert) ממייסדי ״דיוואן הלב״, חבר באנסמבל מארק אליהו, שותפו של חיים לרוז במספר פרוייקטים

Groove, Arabesque) לאורך השנים את החיבור בין תרבויות מוסיקליות מרחבי העולם  ועוד. חוקר

 .ואת אמנות האימפרוביזציה

אחרי תקופה ארוכה ביבשת אפריקה שם חי  16מופיע בארץ ובעולם מאז גיל  -כלי הקשה  - אלעד נאמן

נגן ,תקופה שעצבה רבות את תפישתו ואהבתו למוזיקה חי בישראל עובד עם הרכבים רבים בארץ ובחול , 

 ! ובונה כלי הקשה ,מעביר סדנאות מוזיקה וקצב בארץ ובעולם ומדריך טיולים לאתיופיה

***** ***** ***** ***** ***** 

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

ר משקאות במחירי קיבוץ של פעם עם פופקורן, יש אירוע על הבר בחוץ מתחת לפרגולה. בירות צוננות ושא

 בייגלה וזיתים לנשנושים, סושי )ברביעי( ופיצה לרעבים, מוזיקה, מאווררים, אווירה סתווית ופנאן.. 

נפתח מסך גדול בחוץ!!!    –כשיש משחק מעניין כגון ליגת אלופות, מכבי ביורוליג, נבחרת וכו'  – ובנוסף

 מוזמנים להגיע לפאב הסתיו החדש..

 

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

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

 נועים עם פיצות וראש טובמחממים מ - 22:00משעה    כל שישי+ 

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

16 

mailto:pub@mmm.org.il

