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 15.10.17 – 354 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .מרים עד תאריךחו .–מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 
 

 

78.10.201 

 .לחברים שלום

  11:30 – 14:00בין בשעות  19.10.2017ביום חמישי 

 16:00 – 19:00ואחה"צ בין השעות: 

  11:30 – 14:00בין השעות  20.10.2017ביום שישי 

תתקיים הצבעה בקלפי לבחירת נציגי הציבור למנהלת פרויקט הבניה 
 .שאמורה להתחיל בקרוב את עבודתה

 :החברים שהביעו את רצונם לכהן במנהלת הפרויקט הם

 .רונן טופל

 .מירה קריסטל

 .אריה פיליפ

בהתאם להחלטה על הרכב מנהלת הפרויקט, יש לבחור שניים מתוך 
 .שלושת המועמדים

 !החברים מוזמנים לבוא להצביע ולהשפיע

 .בשם הנהלת הקבוץ\ברק-בהצלחה לכל המועמדים
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     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 
 

 שלום לכולם,

להודיע כי בקרוב תיפתח בקיבוץ "סדנת מסע פיננסי" לניהול אני שמח 

כלכלי נכון. מטרת הסדנא ללמד התנהלות פיננסית נכונה. ראו חומר 

 מצורף לפרטים נוספים.

  

הסדנא מיועדת לכולם! הן למי שבקושי גומר את החודש ורוצה לדעת 

איך להתנה טוב יותר ולהתחיל לחסוך כל חודש, והן למי שחוסך 

בט היכן להשקיע את הכסף. )לדעתי דווקא לצעירים בינינו, ומתל

הסדנא מאוד רלוונטית, שכן יפיקו את מירב הרווח אם יתנהלו כלכלית 

נכון כבר מעתה, ולאורך שנים, בהקשר של חסכון שוטף וריבית 

 לאורך זמן.(

  

מנחה הסדנא: יריב שולם, בעל השכלה בתחום ונסיון עשיר בהנחיית 

 סדנאות. משפחות והעברת

 ש"ח לזוג. 750ש"ח ליחיד, ו 450מחיר הסדנא: 

שבועות.  5מפגשים )פעם בשבוע בשעות הערב למשך  5משך הסדנא: 

 היום המדויק ייקבע בהמשך.(

  פתיחת הסדנא מותנית במספר המשתתפים.

  

אני עצמי הייתי בסדנא כזו לא מזמן וממליץ עליה מאוד! לדעתי סדנא 

 ית.כזו היא חובה לכל משק ב

)אציין כי אינני מקבל הטבה כלשהי על פרסום הסדנא. אני עושה זאת 

כשירות הן ליריב והן לחברי הקיבוץ, בגלל שאני מאמין בשיטה הזו, 

  וכדי שחברי הקיבוץ יידעו להתנהל כלכלית נכון.(

למי שמעונין להצטרף, נא לשלוח לי מייל עם שם המשתתף/משתתפים 

 ehud.bahat@gmail.comומספר טלפון לכתובת 

  

 בברכת חג שמח ורווחה פיננסית,

  אהוד בהט
  

http://www.yad2.co.il/
mailto:ehud.bahat@gmail.com
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 בין הזמנים

אני מסתובב עם מצלמה על מנת לצלם תופעות טבע ופעמים נדירות בלבד טורח לצלם תופעות אנושיות ועוד יותר נדיר 

. השני של חודש אוגוסט ובחלק אחר הצהריים למערת התאומיםהפעם הסיפור החל בטיול . בפינה זו מפרסםשאני 
יהיה ריק ושנוכל לעשות פיקניק ערב ליד המערה ואולי לראות את  בשעה זו כברהתקווה היתה שהנחל , למרות החופש

מאוד  םפופולריי נעשים בה טיוליםעת , לא לקחנו בחשבון שהתקופה היא בין הזמנים . יציאת העטלפים לאחר השקיעה

ך כל היה מאלף לראות אי. כמובן שלא היינו בנחל לבד והאמת שהרגשנו מעט זרים. בית שמששל רבים  בקרב תושבים

 נעלמות מיד כאשר יש ערבוב, בביתואותן אנו מפתחים ומקדשים כאשר אנו נמצאים לבדנו  שטבועות בנוההסתייגויות 

אם אנחנו חילונים אפיקורסים או לא משנה , אוהבים להתגלשבני אדם וכולנו , בסופו של דבר. עם האוכלוסייה האחרת

 .50או טרחנים בני  20אברכים בני , 8ילדות בנות , חרדים יראי שמיים
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   21.10 – 15.10 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

רדי, עמית פרישברג, עמי אלון רחל פיליפ, איתם נ

 ומנדל מנדל

 

 
 לניצן אלקון

 
 בהצלחה עם גיוסך 

 
 לצ.ה.ל

 
 בית קרית ענבים.

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

