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      עדכונים ממנהל העסקים –"עסקים כרגיל" 
 19.3.2017דיווח מפגישה פתוחה שנערכה בתאריך 

 

22.3.2017 

  

 לחברים שלום, 

  

נפגשנו במשרדי הקיבוץ לדון בנושא שהעלה עודד נרדי ובשאלות שהעלה עדי   19.3.2017 ביום א' 

 לשותפות מרכזים לוגיסטיים.המתייחסות  קרן, 

בפגישה נמסרה סקירה על שותפות מרכזים לוגיסטיים, לאחריה חנן ענה על שאלות עדי קרן והציג  

אישור הקצאת מניות  הסכם חתום, היתר בניה,   את המסמכים המקוריים הרלבנטיים כמו:  בהתאמה

 עתידית ועוד.   בחברה, אישור רמ"י לעסקה כולל מפת שטח, תכנית פיתוח

 לאחר מכן התקיים המשך דיון בנושא.  

  חברים. 14השתתפו בפגישה  

 תודה לכל מי שהגיע.  

  

  

 בברכה 

  

  ורפמן חנן. 

 

 

 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 
 

 

 אסיפה
 

)בסמוך לפני הפגישה בקשר להמשך פרויקט  20:00בשעה  28.3.2017ביום שלישי 

 הקליטה והבניה( תתקיים אסיפה במועדון.

 

 על סדר היום:

 .2017ביקורת בשנת האישור הצעת ועדת ביקורת לנושאי 

 

 אנא השתדלו להגיע בזמן,

 ברק.-בברכה
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  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בטרסה מול מש' קליין יש גינה.  תיקון טעות:

 שלום לכולם

 בטרסה מול בית מש' קליין ישנה גינה מושקעת

 בבקשה לא לזרוק שם שום אשפה

  חנה ק, תודה
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"
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 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –
 

22.3.2017 

 

 פגישה עם כלל החברים בקשר לקידום הקליטה והבניה

 

 

תתקיים במועדון פגישה נוספת עם כלל החברים  20:00בשעה  28.3.2017ביום שלישי 

 בקשר לקידום פרויקט הבניה והקליטה.

כפי שנאמר בפגישה הקודמת, בפגישה הקרובה תוצג ההתכנות הכלכלית המעודכנת של 

 יהיה לדון בכל האספקטים של הפרויקט הקשורים להתכנות הכלכלית.הפרויקט וניתן 

 

 

 ברק.-אנא השתדלו להגיע בזמן,בברכה
 

 

 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –
 
 

 לחברים שלום,

לפני מספר שבועות נבחרה וועדת ביקורת הכוללת את רונן טופל, רפי אלון, ניר שמעוני 
ומיכה מנדל. באסיפה הדנה בהקמת הוועדה, ביקשו החברים כי נושאי הביקורת יובאו 

לאישור האסיפה. להלן תיאור קצר של פעילות הוועדה עד כה והנושאים שאנו מבקשים 
 הנוכחית.לבדוק בשנה 

  

וועדת ביקורת מינתה את מיכה ליו"ר הוועדה. הוועדה התכנסה מספר פעמים מאז בחירתה, 
נפגשה עם מבקר התנועה ושמעה ממנו על תפקידה של וועדת הביקורת בקיבוצים. כמו כן, 

הוועדה קיבלה ממבקר התנועה רשימה של מבקרי פנים העובדים עם קיבוצים שונים. 
ועמדים לתפקיד מבקר פנימי, ראיינה שני מועמדים ולבסוף בחרה הוועדה בחנה מספר מ

 בעו"ד עזרא מזרחי כמבקר של הקיבוץ. 
  

כאמור, האסיפה ביקשה כי הנושאים המבוקרים יובאו לאישורה לפני תחילת העבודה. 
הוועדה חושבת שיש להתמקד בעת זו בתהליך הבינוי והקליטה בדגש על הקשרים של 

בצע וההיערכות של הקיבוץ לקראת הקליטה והבינוי. נושא זה הוא הקיבוץ עם הקבלן המ
 רחב ותקציב הוועדה דל, ולכן הוועדה מבקשת את אישור האסיפה להחלטה הבאה:

  

. וועדת הביקורת תבקש מהמבקר ללמוד את החלטות הקיבוץ בעניין הקליטה והבנייה 1
 לחברים ולהמליץ לוועדה על הנושאים הספציפיים שיבוקרו. 

. על סמך ההמלצות ובמגבלות התקציב, הוועדה תחליט אילו נושאים ספציפיים יבוקרו 2
 ותדווח על כך לחברים.

  

 בברכה, מיכה
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    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"
  

לקחו חלק: נטלי קנר, נועה פלג ג'בלי, רוית ביטנר,  9.3.17במנהלת החינוך שהתקיימה ב 
 עדי מנדל , יונינה נרדי והדס בהט.

 הנושאים שהועלו:

ההרשמה למערכת החינוך לשנת תשע"ח בעיצומה )יש עוד מספר מקומות בודדים לנופר 
 ותות(.

 ל איחוד גן לילך ונרקיס.משפחות מגן לילך וסחלב בגל 14נפרדנו, בצער רב, מ 

 הוחלט על סגירת מערכת גיל בי"ס בחול המועד פסח במקביל לסגירת מערכת הגיל הרך.

הוחלט על זיכוי ההורים היות ולא התקיימה פעילות בחודשיים האחרונים.  -קרמבו נעורים
מהסכום החיוב, וזאת בגלל שהתשלום החודשי מגלם בתוכו את  50%הזיכוי יהיה על 

 הגדול.החופש 

הוחלט כי מערכת החינוך אחראית על אירועי התרבות הבאים: מרוץ הלפיד, פורימון, טקס 
יום השואה ולג בעומר. אחריות המערכת היא רק במידה והיא מסוגלת. אם לא האחריות 

תשוב למנהלת הקהילה. מנהלת החינוך רואה חשיבות רבה במעורבות מערכת החינוך גם 
 עו'(בחגים האחרים )הופעות ו

 

 

  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 מהרהורי ליבי.

 

 שנים.  55 -אני בקרית ענבים למעלה מ 

כל השנים השתדלתי לתרום כמיטב יכולתי לקהילה, אהבתי את החום ואת היחסים בין האנשים ונתתי 

 אמון בניהול.

היו אנשים שטעו במשך השנים, כי מי שעושה לעיתים גם טועה והיו חברים שסרחו בתפקידם וניצלו את 

 ענו לסלוח.האמון הקיבוצי. יד

 היום קם דור כוחני שהמרקם החברתי והקשה בין החברים פחות חשוב לו.

אני מרגישה אווירה מאוד חשדנית ולא טובה ואני חרדה שיתחילו חשבונות מהעבר, שלא מקומם אצלנו 

 תפתח תיבת פנדורה.

י חונכתי לראות קרית ענבים כבית מאוד חשוב לי והייאוש כמו שאנשים מתבטאים הוא לא אצלי בבית, אנ

 תמיד את חצי הכוס המלאה בחיים.

יש לי בימים אלו הרבה על הלב ואין שמחה בחצר. יש בעלי תפקידים אפשר לפנות אליהם ותמיד לקבל 

תשובות ולא ליצור הרגשה שכל מה שנעשה היום הם טעות אחת גדולה וללכת לביקורי בית ולהחתים 

 אנשים שלא בטוח הבינו אל מה הם חותמים. 

 גם לי אין את היכולות להבין את כל התהליכים המסובכים. 

 אני שמחה שקבוצת שינוי מעוררת את האדישים להגיע לאסיפות ולשמוע מפי ההנהלה את הדברים.

 מכל מה שקורה היום אנחנו יכולים רק להפסיד ולא להרוויח. 

או חן בעיניו באופן אישי, כל מי שחי כל כך הרבה שנים בקיבוץ יכול להיות שנפגע מהחלטות שלא מצ

 אבל צריך להמשיך הלאה ולהפיק את המיטב מתהליכים בהם אנו עוסקים.

שנים עובד בקיבוץ אחר, אמר לי ששם  5 –אתמול פגשתי טבח שעבד שנים במלון ואחר כך בקיבוץ,  וכ 

 זה אחרת, קרית ענבים זה בית, זה אנשים חמים והיה לו טוב אצלנו. 

 את כל זה הולכים להפסיד.אני מרגישה שאנחנו 

בשיח ביננו אף פעם לא הופיעו המילים שחיתויות, שרלטנות ועוד, אז בבקשה שנו את השיח לטובת כולנו 

 ובעיקר לטובת ילדינו. 

 

 אוקלי.
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
2017מרץ  25  

 כז' אדר תשע"ז

 לחברים שלום רב,

בעקבות רצף המכתבים הארוכים והמנומקים שנשלחו אלינו בשבועיים האחרונים ע"י יו"ר 
תפקידים ולמרות שמכתבי הנהלה לחברים הם דבר מבורך, ראיתי לנכון להגיב הקהילה ובעלי 

 לחלק מהדברים החמורים שנכתבו בהם.

נראה כי ההנהלה מנסה, לאור הלחץ הציבורי, להיות שקופה אתנו החברים. לצערי, עדיין 
ההתנהלות הקבועה של איומים מרומזים )שבמידה ולא נאשר את המהלכים שלהם יהיה רע(, 

 סתרה והעברת אינפורמציה באופן חלקי ומגמתי, חזקה מהם. ה

כותב יו"ר הקהילה בשם חברי הנהלת הקיבוץ סיכום חלקי ומגמתי של מה  14.3.2017בתאריך 
. מטרת מסמך זה להבנתי, היא לשכתב את מה שהיה בדיון 8.3.2017 -שהיה בדיון הפתוח ב

 מה כביכול נאמר. החברים שלא טרחו להגיע )וחבל( על 100 -ולדווח ל

שכביכול עברה אישור באסיפה והוגשה לרשות לתכנון  2006לדוגמה, הציג היו"ר חוברת מפברואר 
וועדת הפרוגרמות. חוברת זו הוצגה בפני, כפי שכתבתי יום לאחר אותו דיון,  -ופתוח החקלאות

ה לפני כחצי בישיבת מזכירות אליה הוזמנתי. למרות בקשתי והתחייבותו של היו"ר באותה ישיב
שנה, לא הוצגה החוברת חתומה ע"י וועדת הפרוגרמות )משמע, המסמך לא שווה את הדף עליו 
הוא כתוב( ואין שום זכר לפרוטוקול האסיפה המדובר, בו אנו חברי הקיבוץ מאשרים את החוברת 

 -ומוותרים על שטחי הקיבוץ למגורים לטובת החברים החדשים. באותה ישיבה שאלתי שוב

 י מכיר את החוברת? )איש לא הכיר(.מ .1

מדוע למרות בקשתי לא מוצגת החוברת חתומה, כמתבקש וכמתחייב? )לא הייתה  .2
 תשובה(

שמאשר את החוברת? )לא הייתה  2013מדוע לא הציגו את פרוטוקול הישיבה בשנת  .3
 תשובה(.

ת חלק גדול משטחנו על סמך ה"אין תשובות" וחוסר ההכרה, בנו מנהלי הקיבוץ תאוריה של העבר
 למגורים )כולל עתודות קרקע( לידי "התושבים החדשים" שישלמו עבור בתינו שלנו.

 איפה זה מוזכר במכתבו של יו"ר הקהילה המסכם את הדיון הפתוח?

כמובן שלא מוזכר. הרי זה השורש להסכמים הגרנדיוזיים שעשינו עם "שותפנו" החדשים ולנו לא 
 פרוטוקול אסיפה המאשר את החלטה על עתידנו. מוצג שום מסמך חתום ושום

 מגיע מכתב משולב ומדהים שמראה עד כמה הטבע חזק ממנהלי הקיבוץ. 22.3.2017בתאריך 

המסמך הראשון, הוא מכתב עו"ד הקיבוץ בנושא "גביית דמי חברות )דמי כניסה( בקיבוץ 
. להזכירכם, באסיפה לאישור ההסכם עם הקבלן שהיתה בתחילת החודש, מהחברים החדשים"

שבתי וטענתי שבסיס ההסכם, לפיו אנו בונים ומשפצים את בתינו מכספי החברים החדשים, אינו 
חוקי ושעל פניו ולכאורה )לפי חו"ד משפטי שקיבלתי( מדובר בהתנהלות לא תקינה ושיש חשש 

לי רמ"י. בנוסף, ביקשתי שיציגו אישור עדכני של רמ"י שמדובר בהסכם לא תקין המנוגד לנה
 המאשר את מהלך השימוש בכספים אלו לצרכי בניית בתינו.

עורך הדין שערך את ההסכם עם הקבלן ונכח באסיפה, סרב לענות לטענתי שיש בעיה בסיסית 
 בהסכם והוא מבוסס על התכנות כלכלית שלא תאושר ע"י הרשויות. 

 ועות לא הוצג שום מסמך מהמנהל, למרות שהדבר הובטח ע"י ידו.שב 4 -ברור שאחרי כ

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://nowai.files.wordpress.com/2006/07/graffiti_01_1920.jpg&imgrefurl=http://www.fxp.co.il/showthread.php%3Ft%3D1289399&usg=__MqKjzlqODvCMoLw9dOkvZwY3wiY=&h=1200&w=1920&sz=380&hl=iw&start=7&sig2=cR1OZkmDlJktFXiaRpsjig&tbnid=Jhg5iuzqx4c1_M:&tbnh=94&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2599%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=Zy_aSq3oKITAmQPo--HPDA
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מה שכן הוצג )באיחור לא אופנתי, דבר תמוה מאוד לאור חשיבות הנושא שבבסיס ההסכם( הוא 
מכתבו של העו"ד המלווה את הקיבוץ. להבנתי, מסמך זה הוא התפלפלות משפטית שמאשרת את 

היא עניין בעייתי בעייני רשויות המדינה )עד כדי הדבקת כינוי טענתי כי גביית דמי החברות 
לכספים אלה כ"כספים אסורים"(. שורת הסיכום של עורך הדין לא תואמת את מה שנכתב 
בפסקאות שקדמו לו וברור כי ההסכם שהוצג לנו מבוסס על כספים בעייתיים שהמדינה עלולה 

 לאסור את השימוש שאנו מבקשים לעשות בהם. 

מך השני, הוא ראיון שעושה ברק ניר עם יו"ר הקהילה שבוחר לענות על מבחר שאלות שנוח המס
 לו לענות עליהם, כל זאת תוך העברת מסרים מאיימים, לנו החברים.

אין בכוונתי להתייחס למסמך משונה זה, פרט לנושאים הקשורים באיומים והשקרים הנובעים 
י חשיפתנו כקיבוץ לתביעות מצד הקבלן בשל הסכם . ברק ניר שואל את עצמו לגב8-10משאלות 

( הוא מרחיב את הסברו על הרקע 10, 9(. בהמשך )שאלות 8שחתמנו אתו לבניה לנקלטים )שאלה 
ל"איום" הגדול עלינו ומוסיף אפשרויות של עלויות נוספות שיושטו עלינו במידה ויחליט לתבוע 

 שקלים. אכן נשמע מפחיד. בין אלפי שקלים לעשרות ואף מאות מליוני  -אותנו

לצערי, מדובר שוב באיום סרק שכל מטרתו לבלבל ולהפחיד אותנו. יו"ר הקהילה יודע היטב כי 
 אין אמת באיום ומוטב היה שלא ישתמש בכלים בהם עשה שימוש שנים כה רבות.

וחלק קטן ממנו הוצג בפני,  2010למיטב ידיעתי והכרתי, ההסכם שנחתם עם הקבלן בשנת 
מבלי שלמי משני הצדדים )הקיבוץ והקבלן( תהיה טענה כלשהי כלפי  2015ל בסוף שנת התבט

 משנהו.

אגדיל ואומר, שבניגוד לאמירה השקרית שנאמרה באסיפה בתחילת החודש וחוזרת על עצמה 
במכתב/ראיון שהגיע לכולנו לפני מספר ימים, אין הקבלן יכול לתבוע אותנו על הוצאותיו או על 

(. הטעם היחיד לכך הוא שעל 10יו העתידיות )כפי שכתוב בתשובה לשאלה מספר הפסד הכנסות
, אין לקבלן כל אפשרות לטעון ו/ או לתבוע ו/ או להציג 2015פי ההסכם, החל מביטולו בסוף שנת 

דרישות כלפי הקיבוץ בגין ביטול החוזה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו ו/או להחזר הוצאות 
עד למועד ביטול ההסכם )קרי, גם עבור עבודות הפיתוח שביצע בקריה ובאזור אם וככל שהוציא 

 הצפון מערבי של הקיבוץ(.

 מדוע בוחר יו"ר הקהילה לשקר ולאיים עלינו במקום לספר לנו את האמת? רק לו הפתרונים. 

לסיום, אתייחס לפגישה הפתוחה שניהל חנן בנושא שותפות הקיבוץ במרכזים הלוגיסטיים 
(. אין בכוונתי להתייחס 22.3.2017הבניה שם )עליה דיווח בקצרה לכולנו במייל בתאריך  ותחילת

כמו פרוטוקול האסיפה שאישר את  -לתוכן הפגישה ולמסמכים שהוצגו )כמו גם לאלו שלא הוצגו
שהיה ללא מפות מצורפות ועוד....( בשל דיון ההמשך  2006ההסכם, ההסכם המקורי משנת 

ים הקרובים עם חנן. אני מבקש להתייחס לאופן בו אנשים בפגישה פנו אל מי שבכוונתי לנהל בימ
שבחר לשאול שאלות בדגש על דרישה להציג מסמכים כתובים המאשרים את טענתם. מאחר 

, המסכם את הדיון הפתוח שנערך, חשוב 14.3.2017ומוטיב זה חזר גם במכתבו של היו"ר מיום 
ה של מנהלי הקיבוץ וחלק מהחברים את כללי המשחק. להדגיש כי דרישה זו מראה חוסר הבנ

הדרישה להיפוך תפקידים בו אנו החברים צריכים להציג מסמכים להנהלה, לה אנו משלמים שכר 
 עבור עבודתה, אינה לגיטימית. 

לצערי, בשל חוסר האמון שנוצר בין החברים להנהלה אנו נאלצים לקבל ייעוץ חיצוני )במימון 
 ין את שבבי המידע שמועבר לנו על ידם, שבדרך כלל הוא מגמתי ומלא חורים.פרטי( על מנת להב

למען הסר ספק, כפי שכתבתי בתחילת המכתב, אני עומד מאחורי מה שאמרתי בפגישה עם חנן 
"מרכזים -והקיבוץ שילם כספים רבים למשרד עורכי דין שתבעו את הקיבוץ בשל השותפות ב

 .ynetו היה כתוב באתר "נופש פלוס" ועלי -הלוגיסטיים" ו

מאחר ומה ששאלתי ונשלל ע"י חנן בפגישה, היה לא מוסמך ומטעה את הציבור, לטענת חלק 
מהנוכחים, אני מצרף לינק מאתר בתי המשפט, המאשר את דברי בדבר החלטה של כבוד השופטת 

 -ן הנתבעתחברת עורכי דין, גורפיין, פורר לבי -, בין התובעת 4156-12-11הדס פלד בתיק תא"ק 
 קרית ענבים קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.

3https://www.psakdin.co.il/CourtFile/264782?ChargeID=4836&Confirm=193842 

https://www.psakdin.co.il/CourtFile/264782?ChargeID=4836&Confirm=1938423
https://www.psakdin.co.il/CourtFile/264782?ChargeID=4836&Confirm=1938423
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רך אחרת. דרך של אמירת אמת )גם כשהיא לא כפי שכתבתי בעבר, מגיעה לנו ד -לסיכום
נעימה(. דרך של הודאה בכישלונות. דרך של שקיפות ושותפות דרך אמתית, בלי קבלת החלטות 
תחת לחץ מדומה ואיומי סרק שאין מאחוריהם דבר וחצי דבר. החלטות המתקבלות בדרך זו 

 תנו גם בעתיד. הביאו תוצאות עגומות בעבר ובמידה ולא נשנה כיוון, זו תהיה נחל

 .בידנו לעצור זאת ולשנות את ההתנהלות

 עדי בברכת שבוע טוב,

 נ.ב

אני מבקש לברך את תמי והילדים על יום מעניין וערכי לזכר מיכאל. האימון והשיחות להעלאת 
המודעות לפוסט טראומה בהחלט כיבדו את זכרו והיו מאורגנים למופת. חבל שילדים כה 

קרן וטל, מצאו עצמם חיים מחוץ לקיבוץ בלי יכולת לראות את עצמם  איכותיים שגדלו פה, כמו
חיים ומגדלים את משפחתם במקום בו גדלו. מצב עצוב זה הוא חלקם של שאר בנינו המצוינים 

ערן פרישברג, דויד לירם, שחר ניר, בן פיליפ, אורי אליהו ועוד, שבחרנו  -משכבת גיל זו, בהם
 ים".לוותר עליהם לטובת "חברים חדש

אחרי שיחות עם חלקם אתמול, הבנתי שגם להם המצב לא פשוט ושאנו חייבים לבצע חשיבה 
 מחודשת על נושא זה. צריך לעשות כל מאמץ להשיבם לחיות בתוכנו. 

26.3.2017 

 

 25.3.2017תגובתי למייל של עדי קרן מיום  

 

 אני מתייחס לדבריו של עדי בשתי הפסקות האחרונות לפני הסיכום במכתבו.

 דבריו של עדי רחוקים מלהיות אמת וזו בלשון המעטה.

 עדי פנה אלי בשאלה שראה בגוגל שקרית ענבים היתה חייבת כספים 

 פרטים.ו/או נתבעה בעבר, מבלי להוסיף 

תגובתי לעדי היתה, בוא נכבד אחד את השני וכמו שפנית בשאלות קבענו 

פגישה והכנתי תשובות אחת לאחת, כך אתייחס לכל מסמך שתביא ותבקש 

 הבהרות לגביו. 

 כל מילה אחרת שעדי כתב בנושא היא פרי דמיונו ועל אחריותו בלבד

 בין אם זה מגמתי ובין אם לא.

 

 בברכה

 ורפמן חנן. 
 

 

 עדי

 תודה על המילים החמות על ילדי ועל הערכתך ליום המודעות לפוסט טראומה ולזכור של מיקי 

 יחד עם זאת אבקש לא לערב את פעילות זאת

 בנושאים אחרים על סדר היום ובטח לא לערב את הילדים בעניין 

 זה לא מכבד לא את היום ולא את מטרתו 

 

 תמי
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     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 

 שלום חברים,

 

 ”.Take Away“השבוע אתחיל להכין ולספק מביתי אוכל מוכן מ

 

 בביתי שירות אפתח 14:00 עד השעה  12:00בין השעה צהריים הת ובשע

 ”.Take Away“ בשיטת  אוכלהכנה ומכירה של 

 

שעות ב” Take Away“להזמנות  21:00עד השעה בנוסף, אהיה זמין בטלפון 

 . של אותו היום ארוחת הצהריים בהתאם לתפריט ,ערביםאחר הצהרים וב

 

יום אחד  שלבטלפון  אקבל הזמנות לסנדוויצ׳ים לשעות הבוקר בתיאום ןככמו 

 מראש.

 

 : תפריטה

 
"TAKE AWAY "–  35 –בין מנה בשרית למנה צמחונית, בתוספת סלט בחירה ₪. 

 

 : ₪ 15 –סנדביצ'ים 

 אבוקדו, ביצים וממרח זיתים. -

 סלט טונה, ביצים -

  גבינת שמנת ופסטו -

 נוטלה -

 ריבה ביתית, גבינת שמנת -

 סלמון, גבינת שמנת, עגבנייה, מלפפון -

 גבינה צהובה, עגבנייה, אורגנו -

 

 כל שבוע במידעון.בתחילת יפורסם התפריט 

 אוכל טעים וטרי במגע אישי. 

 לשדרג את הארוחה היומית שלומתאים למי שרוצה  -

 ן לבשל לעצמו ולילדיםלמי שחוזר מאוחר מהעבודה ואין לו זמ -

 לילדים שהולכים לבית הספר -

 למי שלא בא לו לבשל -

 ולכל עם ישראל !! -

 לאכול בהמוניכם.בואו 

 050-6348369 – ג׳וליאנו, תודה רבה

 

http://www.yad2.co.il/
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          ספורט

ביום שישי התקיים בבית התרבות ובמגרש הכדורסל "אימון גיבור" 

 בהפקת קרן בדש, לזכר מיקי בדש. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והזיעו , האזינו חברים רבים מהקיבוץ כמו גם חברים של המשפחה הגיעו

 . תודה לאוקלי על התמונות.במגרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://rg.ramat-gan.info/NR/rdonlyres/6E616BE7-3364-4345-B2FC-772AF8E701B6/0/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.gif&imgrefurl=http://www.ramat-gan.info/pisgaRG/Resources/%25D7%2597%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/60%2B%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2B%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594.htm&usg=__kNh9IAVGG5A6flFGzoy3z48Vllk=&h=210&w=210&sz=8&hl=iw&start=2&sig2=2AQ7zJ48lUEiPwM1Wpmbeg&tbnid=8-nHieonGuvFrM:&tbnh=106&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2598%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=SzDaStbNMZHAmQOx__XNDA
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          ספורט

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.4 – 26.3 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 
 

 אהובה קלדרון, ליאור סלוצקי, ענת ניר ונאוה אוניק

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://rg.ramat-gan.info/NR/rdonlyres/6E616BE7-3364-4345-B2FC-772AF8E701B6/0/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.gif&imgrefurl=http://www.ramat-gan.info/pisgaRG/Resources/%25D7%2597%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/60%2B%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2B%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594.htm&usg=__kNh9IAVGG5A6flFGzoy3z48Vllk=&h=210&w=210&sz=8&hl=iw&start=2&sig2=2AQ7zJ48lUEiPwM1Wpmbeg&tbnid=8-nHieonGuvFrM:&tbnh=106&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2598%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=SzDaStbNMZHAmQOx__XNDA
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.agada4u.co.il/images/1pic.gif&imgrefurl=http://www.2all.co.il/Web/Sites/amilia/forum2.asp&usg=__sjva3oxj6bShmnTiEjh8qmX1TUA=&h=490&w=400&sz=22&hl=iw&start=10&sig2=lkv8IVEINzMpcWEmnHKvJA&tbnid=yylXLLg9DtMr6M:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D%2B%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=mzDaStzYIITWmwPqvNXYDA

