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תרבות
– סרט במועדון –
הנשים מהקומה השישית (צרפת )1122
עקב תקלה ,לא הוקרן הסרט שבוע שעבר ויוקרן השבוע,
ביום שבת  00:11 7/82במועדון.
מריה הצעירה והיפה ,רק הגיעה לפריז מבורגוס ,הישר
לדודתה המתגוררת בקומת המשרתות ,יחד עם כל
עובדות הבית הספרדיות 0091 .ז'אן לואי ג'ובר בעל
הבית חי בבית הזה כבר שלושה דורות ,חיים שלווים,
אמידים ,יציבים ומשעממים .הוא ברוקר ,אשתו אשת
חברה ושני בניו שוהים בפנימיות .כשהמשרתת הותיקה
של המשפחה נוטשת ,ז'אן מגלה את הנשים בקומה
השישית טרזה ,כרמן ,דולורס ,קונספסיון ובמיוחד את
מריה מלאת שמחת החיים ,שהולכת לשנות את חייו –
והרבה.
הסרטים הבאים:
_ 88/לא יוקרן סרט)
 008/הארטיסט (ארה"ב )7100
 718/פריחה מאוחרת (צרפת )7100
שישי ביחד -היום
 7282יום שישי
 – 00:11קבלת שבת במועדון
 – 00:05סעודת שבת משותפת – כל משפחה מביאה
מאכלים לארוחה משותפת .לילדים נקרין סרט במועדון.
ערב שירה בציבור עם שלישיית "יחס חם"
גיא עמיר -שירה וגיטרה אקוסטית ,מיקו ברנר -תופים,
אופיר גל – גיטרה חשמלית .בירה ונשירה והמון מצב
רוח טוב!!!! יום שישי  70:11 018/בבריכה
נסיעה לים
בעקבושות לגבי הנסיעה לים ,נצא לים בשעות הצהרים
(כדי להגיע בשעות אחר הצהרים המוקדמות לים – לנצל
את השעות הנעימות) הנסיעה תהיה ביום א' ה = 008/
פרטים נוספים בקרוב.

שבת שלום ,רותי תרבותי

ביום רביעי ,ה 05 -באוגוסט נצא לטיול אחה"צ למוזיאון
ופארק קצרין.
היציאה מדפנה בשעה  – 09:11חזרה משוערת 77:11
נתחיל בצפון רמת הגולן בלב יער אלונים קסום ומסתורי
ברום של  0011מ' מעל פני הים ,ביקב הבוטיק המשפחתי
"הר-אודם" .נערוך סיור מודרך ע"י יינן באולם היצור
של היקב .במהלך הסיור היינן יזמין אותנו אל עולם
היין .הסיור סוקר את תעשיית היין בישראל ובעולם,
תהליכי יצור היין וכמובן יינותינו והסיפור המשפחתי.
נתכבד ב*טעימות יין מודרכות במרכז המבקרים של
היקב.
משם נמשיך לקצרין אל מוזיאון עתיקות הגולן .לפני
המבקר במוזיאון עתיקות הגולן נפרשות אלפי שנות
התיישבות -עמים ותרבויות שבאו והלכו והותירו את
רישומם באבן הבזלת השחורה .מי הם היו? מה מהותם
של המבנים אותם הקימו ,במה האמינו ? נערוך במקום
סיור מודרך ונצפה במופע האור קולי.
לעת ערב ,נצא לסעודה תלמודית בפארק קצרין שם
שחקן לבוש גלימה בדמות תושב מימים רחוקים יקבל
את פנינו בפרפראות ( ערב לחיך ומתוק לשפתיים ),
ויכניס אותנו לעולמה המרתק של המשנה  ,בסיור מודרך
בסמטאות העיר התלמודית .נסיים בסעודה בצל עצי
הבוסתן סביב לשולחנות עץ על פי מנהגי ההסבה שהיו
נהוגים אצל אבותינו הקדמונים.
רמת קושי  -קל
מחיר הטיול 001 :ש"ח המחיר כולל :אוטובוס ,סיור
וטעימות בייקב ,סיור והדרכה במוזיאון עתיקות הגולן
ארוחת תלמודית בליווי שחקן בפארק קצרין.
ההרשמה עד תאריך 5 :באוגוסט ,במידת הצורך ,תפתח
ההרשמה לקיבוצי האזור.
תנאי ביטול – עד  3ימים לפני הטיול ללא דמי ביטול.
3ימים לפני הטיול  51%ממחיר הטיול.
ביטול ביום הטיול – ישולם המחיר המלא.
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שלום חברים וחברות חדשים ויקרים !!

הכנס שנועד להתקיים ביום
שישי הקרוב

חוק האריזות
והטמנת פסולת

נדחה ליום שישי 12אוגוסט.

ביום רביעי  75.12התקיים במועצה דיון בנושא חוק האריזות
והערכות המועצה לקראתו .החוק מחייב מפעלים המשווקים
את תוצרתם באריזה ,מנעליים ועד חלב ,לפנות ולמחזר את
האריזות .לצורך זה הוקם תאגיד הממומן ע"י המפעלים
שתפקידו לאסוף ולמיין את האריזות מתוך האשפה .החוק
גם מחייב את המועצות והעיריות להפריד בין אשפה רטובה
לבין אשפה "יבשה" המכילה את האריזות .גם קרטון עם
שאריות חלב נחשב לאשפה יבשה.
הדיון היה על רקע העלייה במחירי הטמנת הפסולת העולה
מדי שנה ,לפי החלטות הממשלה ,ומחירי הובלה שהולכים
וגדלים בגלל סגירת מטמונות (מזבלות) קרובות וצורך להוביל
את האשפה למטמנות רחוקות .האפשרויות היו בין שני
פחים :האחד לפסולת יבשה והשנייה לפסולת רטובה (פסולת
רטובה היא כל הפסולת של אוכל הנזרקת לפח ללא אריזה).
פסולת יבשה היא כל היתר .אפשרות נוספת היא לשלשה
פחים :אחד לפסולת רטובה ,אחד לאריזות ואחד לכל השאר
(כל השאר זה מה שהוא לא פסולת מזון ולא אריזה כמו
בגדים ישנים שלא הבאנו לאף אחד .כלי בית שבורים או
ישנים ועוד) .צריך להבין שעל כל פח שישנו ליד הכביש צריך
להיות פח בבית .כלומר אם בפחים הציבוריים יש פח לפסולת
יבשה ופח לפסולת רטובה אז גם מתחת לכיור צריכים להיות
 7פחים .כל זה בנוסף למרכזי מחזור בישובים ששם יש כלוב
לבקבוקי פלסטיק ,לקרטונים ,לעיתונים ובקיבוצים מסוימים
יש גם לבקבוקי זכוכית ולפעמים מיון לפי צבע הבקבוק.
כמובן שאם יהיו  3פחים בהם פח לאריזות אז בקבוקי
הפלסטיק ילכו לפח הזה.
בקבוצה בה אני הייתי ,הכיוון היה ל 3-פחי מחזור כאשר
הייתה בקשה מהמועצה לפעול בדרכים שונות לפי הרצוי לכל
קיבוץ ,להשארת הפסולת הרטובה בקיבוץ והפיכתה
לקומפוסט תוך חיסכון בתשלום להטמנת פסולת ושינוע
הפסולת והקטנת הצורך במטמנות (מזבלות) פסולת נוספות
תוך תגמול הקיבוץ (למשל העסקה חלקית של חבר שיעסוק
בנושא) על הקטנת הפסולת.

רשמו לפניכם!!!!
הזמנה ותזכורת תשלח אליכם
סמוך למועד.
קיץ בכיף שיהיה לכולם

לחברי ותושבי דפנה שלום.
בעקבות תנועה מופרזת של מטיילים בתוך מטעי
דפנה הגורמים לנזקים כבדים לציוד ההשקיה,
גניבת פרי והשארת טינופת נוראית  -הוחלט לסגור
את המעבר על כביש המערכת שמתחת ל"קוקייה"
במחסום חשמלי.
המחסום יפתח ע"י מערכת סלולארית ,באמצעות
חיוג למספר טלפון (כמו השער הראשי בדיוק).
כל מי שמעוניין שיהיה באפשרותו לפתוח את
המחסום ע"י הנייד שלו ,שיפנה לגיא זהבי באמצעות
מסרון ( )SMSל 157-/092299 -וגיא ידאג לעדכן את
המספר במערכת ויחזור אליכם עם המספר לחיוג
לפתיחת השער.
בתודה מראש על
שיתוף הפעולה ,חיליק

רשם – אהרון מן כפעיל סביבתי.
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הנערות המריאו
לאליפות אירופה
נבחרת הנערות של ישראל המריאה לפנות בוקר
לאליפות אירופה דרג ב' במקדוניה במטרה לעלות
לדרג א' .הנבחרת תתמודד מול פורטוגל ,אוסטריה
והונגריה בשלב המוקדם" .המשימה שלנו היא
לעלות דרג" ,אמר רפי בוגטין.
נבחרת הנערות של ישראל בהדרכת רפי בוגטין ונועה
רקאנטי שובצה לבית א' בשלב המוקדם יחד עם
שלוש נבחרות נוספות .בכל אחד מארבעת הבתים
(שניים של ארבע קבוצות ושניים של חמש) יעפילו
לשלב שמינית הגמר שתי הראשונות .הנבחרות שלא
יסיימו במקומות הראשונים יפלו למשחקי דירוג על
מקומות .0-0/
ישראל תחל את משחקיה במסגרת האליפות
במקדוניה ביום חמישי ( )71:31מול נבחרת הונגריה.
בשבת תפגוש ישראל את נבחרת אוסטריה ()03:85
ובמשחק האחרון בסיבוב הראשון את נבחרת
פורטוגל ( .)03:85שאר הנבחרות המשתתפות
בטורניר הן בלארוס ,בולגריה ,דנמרק ,אנגליה,
מקדוניה ,פינלנד ,לטביה ,גרמניה ,ליטא ,מונטנגרו,
נורבגיה ,סקוטלנד ,שוויץ ואוקראינה.
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"זו נבחרת שמאוד קל להתחבר אליה ,השחקניות
מאוד מחויבות וחדורות אמונה ,הן מגובשות עם
הרבה כישרון וכיף לצאת עם נבחרת כזו למשימה",
אמר מאמן הנבחרת ,רפי בוגטין ,לקראת היציאה
לטורניר" .להערכתי הונגריה היא הנבחרת החזקה
בשנה האחרונה סיימה הנבחרת את הטורניר במקום
השמיני ,ולפני שנתיים במקום ה .00ב 7110סיימה
ישראל במקום הרביעי את האליפות שהתקיימה
באילת.
בבית ,על פורטוגל ואוסטריה אין לי הרבה
אינפורמציה ,אבל לשמחתי הטורניר בנוי כך שנוכל
לצפות בשתיהן וכך להתכונן אליהן" ,הוא הסביר
לגבי היריבות בשלב המוקדם" .מתחילת הקמפיין
הדבר היחידי שאומרים לשחקניות  -נוסעים
לאליפות כדי לעלות דרג" ,הדגיש בוגטין את המטרה
של הנבחרת" .זה לא משנה כמה עולות ,מי תנצח ומי
תפסיד ,המשימה שלנו היא לעלות דרג ואנחנו נעשה
כמיטב יכולתנו על מנת להצליח במשימה" ,סיכם.
סגל הנבחרת כולל את נוף קדם (קפטנית) ,שאעד
עבוד ,מרים חנון ,הדר לוי ומיכל אסף שהשתתפו
בטורניר בשנה שעברה ואת הילה הניג (קפטנית),
נועה רודה ,שי אלון ,מאי דיין ,ענבל פרישברג,
מורן ספיר ,זואי רייכמן אשר עבורן זה קמפיין
בנערות.
ראשון

צילום :עודד קרני
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"כמו בבית"
שרותי קייטרינג בהז מנה אישית
ומכירת אוכל במשקל.

קיבוץ ומשפט

ביום שישי בין השעות 10:00-13:00
מכירת אוכל במשקל בבית של טל תומר
מול מגרש הטניס.

האם חברת קיבוץ כפר מסריק רשאית להשאיר בידיה את כספי
קרן ההשתלמות של בעלה המנוח ,וכן את כספי גמלת השארים
וקצבת השארים?
בג"צ :יישובי קו עימות זכאים לפטור מדמי חכירה אף על קרקע
חקלאית.
מועדון הטרמינל ברמות מנשה חוייב בפיצוי של  ₪ 04,444בשל
כך שמנע כניסתו של התובע למועדון בשל צבע עורו
קראיה מלאה של הסגיות המשפטיות הנ"ל ובכלל אפשר לקרוא ב:

אוכל ביתי במגוון סגנונות ,טרי וטעים.
יש מספיק לכולם
אתם מוזמנים לבוא לראות ולהתרשם.....
גם אם לא הזמנתם
לפרטים נוספים:
טל תומר  450-7640576בבית 5675:
מיילtalf@dafna.org.il :
ישנה אפשרות להזמין תפריט מיוחד בתאום מראש .

http://mach-law.co.il/index.asp
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