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תרבות
חגי תשרי מתקרבים ובאים ואנו מפרסמים את מועדי
הפעילויות לחגים בדפנה .אנא עדכנו את היומנים

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
יום שישי  419/אחה"צ לפני השקיעה

בשעה  40:11על הדשא ליד הנחל (ליד דיגו ודורית)
רגע לפני שהשנה נכנסת ,נפגש על הדשא ליד הנחל ,נרים
כוסית לשנה החדשה ונאחל לעצמנו שתהיה זו שנה
טובה .נברך את התתחלות החדשות ונפרד ממי שסיימו
השנה תפקידים ציבוריים בדפנה .נסיים בהדלקת נרות
והשטתם עם משאלותינו לשנה החדשה בנחל .

יום כיפור
ט' תשרי -י' תשרי ()52-529/
טקס זכרון ליקירנו שאינם עוד איתנו

יתקיים ,בבוקר ערב יום כיפור ,יום ג'  ,529/בשעה
 ,44:11בחדר הזיכרון .במהלך הטקס הקצר ,יוכלו
המשפחות להדליק נר זכרון .חדר זיכרון יפתח לציבור
הרחב בין השעות 13:91-00:11
כמו כן אנו ממשיכים במסורת של
שמחברת בין מנהגים מסורתיים
לכולנו.נקיים טקסי פתיחה ונעילה
יתקיימו מפגשי לימודים שונים.
בהמשך...

יום כיפור ברוח
ותוכן משמעותי
במועדון .בנוסף
פרטים נוספים

סוכות
בסוכה שלנו שמחה וצהלה....השנה אחרי שנים שלא
היתה סוכה קיבובצית בדפנה  -תוקם סוכה על רחבת
המועדון.

7097/95725
www.dafna.org.il

ביום שבת ה  5/9/בשעות אחה"צ נפגש לקישוט הסוכה
מופע
ובאותו היום בשעות הערב...
ביחד...
בטעם של פעם  -עם שלישיית יוללה.
שירי הרחוב התמימים שאספה דרורה חבקין סביב
למדורות בין תנועות הנוער משוחזרים על ידי בתה,
שירי חבקין בעיבודיה החדשים של אירית ישראלי בתו
של שמעון
ישראלי ובהשתתפות שרון עייני .שירים עם הומור
וקריצה לימים ההם של ארץ ישראל :יונה פעמונה ,שיר
השיכור,יוללה ,היי דוניה ,קח את לבי ועוד.
בין השירים מדברות הבנות על הפרסומות של אז ,...על
הזיכרונות הנוסטלגיים ובעיקר על השירים חסרי הגיל.

ביום חמישי ה 4001
סעודה משותפת בסוכה.
נערוך
כל משפחה תביא ממטעמיה...
כמו כן ,נערוך את העפיפונידה המסורתית!!!
על התאריך תבוא הודעה בהמשך!
מיד אחרי החגים,
יחזור לפעול בית המדרש בהנחיית שוש:
בית מדרש  -ער אציל מזמין אתכם לשנים עשר מפגשים
(חברותות) בנושא :דמויות מקראיות בראי חז"ל ובראי
השירה העברית החדשה .בתוכנית נדבר על הדמויות
הבאות :רות ,ערפה ,בת שבע ,מיכל ,אביגיל ,מרים
הנביאה ,איזבל ,ישמעאל ,עשו ,קין ,יתרו ונח.
המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי שלישי בין
השעות  51:01 – 4/:11במועדון של קיבוץ דפנה.
המחיר להשתתפות בסדרה כולה.₪ 511 :
המחיר להשתתפות במפגש יחיד.₪ 51 :
מפגש ראשון 42 :באוקטובר

מנחה :ד"ר שוש וינברגר
מתנדבים לעזרה בפעילויות השונות יתקבלו בברכה!!!
רותי תרבותי

tarbut.dafna@gmail.com
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 )2חסכון משמעותי במחיר היטל ההפקה ,מכיוון
שמים במעלה (מעין הדן) משלמים עבורם בשנות
שפל ובצורת מחיר משמעותי וגבוה יותר ממים
בביניים( .למשל במקום התפיסה החדשה באזור
שוקה) .בשנת  5144לדוגמא הפער היה סביב ה44-
אג' למ"ק מים.

משולחן המנהל העסקי
 .4פרויקט המים של דפנה
הנני מבשר לחברים שבשעה טובה בימים הקרובים
יחלו העבודות להקמת הפרויקט.
להלן כמה מילים לתזכורת למי ששכח...
א .המדינה שואפת לשמר ולשקם את נחלי ישראל,
ובאמצעות הרשות לטבע והגנים (רט"ג) נהלה דו
שיח עם ישובים לצורך זה.
ב .לגבי נחל הדן הרט"ג יזמה הורדה בתפיסה של
המים של מפעל הדן המזרחי ,ומימנה מערכת
חדשה לשאיבה במורד הנחל.
ג .במקביל פנתה הרט"ג לדפנה באותה מטרה ,אזי
הורדת התפיסה של דפנה ממעין הדן ומיקומה
בסמוך לתפיסה של הדן המזרחי.
ד .לאחר ניהול מו"מ ארוך ,דפנה הסכימה למהלך
בתמורת הקמת פרויקט אשר יכלול
 )4בנייה של נקודת תפיסה חדשה במורד הנחל.
(באזור שוקה)
 )5הקמת מאגר  +מערכת שאיבה שתזרים
אליו את המים בשעות הלילה ,ומשם יוזרמו
המים בגרביטציה לשטחי דפנה במשך
היממה.
 )0שיקום כל הקווים הראשיים המוליכים מים
חקלאיים לשטחי דפנה.
לא אכנס לפרטים הטכניים ,מה עוד שמוטי פרס
הסביר בכמה הזדמנויות איך המערכת מורכבת.
אז מה יוצא לנו מזה?
יתרונות וחסרונות של המהלך:
חסרונות:
 )1עזיבת התפיסה במעיין לאחר שנים רבות של
שאיבה ממנו.
 )2תוספת עלות מסוימת עקב שימוש בחשמל
להעלאת המים למאגר .
 )3תוספת עלות מסוימת בשטחים הדרומיים
בעבור תשלום דמי הולכה לדן המזרחי,
שיהוו מקור המים לשטחים הנ"ל.
 )4ירידה מסויימת באיכות המים.
יתרונות:
 )1קבלת מערכת השקיה ראשית חדשה וחדישה,
במקום הקווים הנוכחים של דפנה שהם ישנים מאד
ובחלקם במצב ירוד ביותר .זה יחסוך לדפנה כמה
מיליונים טובים שהיינו צריכים להשקיע בשנים
הבאות.
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עלות הפרוייקט מוערך בכ 4,4מיליון  ,₪כולו מענק
באמצעות תקציב של רשות הטבע והגנים!!
 .5רפת דפנה
בחודשים האחרונים התקיימה סדרת דיונים סביב
נושא עתיד רפת דפנה .דווקא השיפור הדרמתי
בתוצאות הביאו אותנו למחשבה מה לעשות עם
הרפת שלנו ,גם לאור הגדלה מתמדת וביקוש החלב
ומוצריו ,עקב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה וחרף
מחאות הקוטג' .ביקוש זה מתורגם בפועל בהגדלה
מתמדת של מכסות החלב ע"מ לאפשר לרפתנים
לספק את מלוא הביקוש.
במצב שנוצר הבנו שמתקן הרפת הנוכחי יתקשה
מאד לתפקד ולספק את הסחורה וזאת על אף
השיפורים בביצועים.
בדיון עמדו בפנינו כמה חלופות:
א .השארת המצב כפי שהוא עם שיפורים קלים
(ולקוות לטוב)
ב .השקעה בשדרוג הרפת במקומה הנוכחי.
ג .הקמת שותפות עם קיבוץ אחר והעברתה למקום
חדש (כמה גרסאות).
בישיבה האחרונה של הנהלת התאגיד העסקי
במשותף עם הנהלת הרפת הוחלט:
א .להשאיר את הרפת בדפנה ,וזאת מכמה סיבות:
 חשיבותה כמקור לפרנסה. חשיבותה באפיון של דפנה כישוב חקלאי ביצועים יפים של הרפת והבנה ,שכשהמתקןישודרג הביצועים ישתפרו וההפרש עם
חלופת שותפות יהיה קטן מאד.
 אפשרות של פריסת השקעות לאורך שניםלעומת השקעה גדולה מאד ,ובבת אחת אם
עוברים לשותפות (מה עוד שאין כיום עידוד
של המדינה דרך מענקים כפי שהיה בעבר).
ב .תוכנית השדרוג של דפנה מורכבת מ" 0-פעימות"
 )4שדרוג והרחבת הסככות הקיימות ,כ4.0-
מיליון ₪
 )5בניית מכון חליבה חדש  ,כ 4.2 -מיליון ₪
 )0בניית סככה חדשה נוספת  ,כ 4 -מיליון ₪
בשלב ראשון הוחלט לבצע את הפעימה הראשונה,
כשמוטל על המנהל העסקי להביא עד נובמבר תוכנית
מפורטת עם אפשרות לצמצום בהשקעה ,ו9או לבצע
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ב 5-שלבים ו9או לפרוס את התשלום לשנתיים ע"מ
להקל על התזרים.
בזמן שנותר עד סוף השנה ,יש לסיים את התכנון
המפורט ,אומדנים ומכרזים לביצוע .הכוונה לבצע
בפועל ב.5140-
בהזדמנות זו אנצל את ההזדמנות בכדי לברך את
צוות הרפת על עבודתם המסורה ועל התוצאות
היפות ,כרגע רפת דפנה טיפסה גבוה בטבלת הרפתות
של האזור ,וזאת לאחר שנים של השקעה ומאמץ
מצד הרפתנים לדורותיהם.
 .0תיאגוד
כפי שכבר פורסם ,הוחלט על מהלך שני של התיאגוד
בדפנה ,וזאת ע"מ לעשות סדר בחצר ,לארגן מחדש
את הנכסים הקרקעיים ,ולהתאים את המערכת
להתנהלות עסקית אחרת בצורה מושכלת יותר.
ביום רביעי התקיימה פגישה בנוכחותי ורו"ח שלנו
עם ישראל עוז ראש מטה הסדר הקיבוצים ומי שנותן
בפועל את האישורים למהלכים כאלו – חשוב לציין
שאישור זה מאפשר ביצוע התיאגוד ללא תשלום מס.
מכיוון שדיווחנו בישיבה על החלטת דפנה לגבי שיוך
פירות הנכסים ,ולא לשיוך נכסים ניכסית ( דרך
הקמת אגודת חברים) ,יהיה צורך לשינויים במבנה
המוצע.
לשם כך קיבלנו הארכה עד  01.44.45להגשת
המסמכים ,אגודות חדשות ותקנוניהם .מצפה לנו
עבודה רבה ,בעיקר לרו"ח ולעו"ד שלנו ,ומקווה
שנצליח להשלים את המהלך ולהגיע לבסוף לקבלת
האישור המיוחל.

הזמנה לישיבת הנהלה כלכלית
מס' 10000
ביום א'  13.3.00בשעה 00:11
במזכירות דפנה
יו"ר :נמרוד גייר
חברי הנהלה כלכלית –
ישי שנהב ,חוה שלזינגר ,חיים ארד ,חיליק תנחלסון ,מוטי
פרס ,ניר רודה,
שמואל בוגוסלבסקי ,און פקטור ,דורון מדינה
מוזמנים קבועים :אהרון מן ,אשר צימרמן -מנהל קהילה
מוזמנים :רונית בדלר – סמנכ"ל לפיתוח עסקים  -החברה
לפיתוח הגליל  ,ציפי קוניאל

 .1סיכום חצי שנתי ועוד
עקב הארכת הדיונים בנושא רפת דפנה לא הצלחנו
לקיים דיון בהנהלה העסקית על סיכום החצי שנתי,
זה נדחה לישיבה הקרובה ביום א'  . /./.45לאחר
הדיון אעביר את סיכומי הישיבות והפרוטוקולים
של כל ההנהלות .
באותה ישיבה נדון בהצעת מיזם אזורי המורכב
מהמועצה לפיתוח הגליל ,לכניסה למהלך להשבחה
תכנונית ופיזית של איזור המסחר והתעסוקה
בדפנה .זאת לאחר שדפנה נבחרה כפיילוט לתחילת
מהלך אזורי כולל .אדווח על הנושא בשבוע הבא.

הנושאים לדיון:
 .4אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
 .5דיון בשת"פ עם מיזם אזורי לפיתוח שטחי תעסוקה
ומסחר – מציגה רונית בדלר
 .0סיכום  495שנתי – עסקים
נמרוד גייר – יו"ר
שמואל בוגוסלבסקי – מנהל עסקי

תלושים לחג
מי שטרם לקח ,מבין החברים ,את התלושים לחג
מוזמן לעשות זאת
ולהגיע למזכירות בשעות הקבלה.

מזל טוב,
מזל טוב למרים ודון רייט
לנישואי מיקי
עם בח"ל תהילה.

בברכת שבת שלום
שמואל

בית דפנה
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יעדים לשנה זו:
 .4ניתוח מיפוי בתחום קיום אורח חיים בריא
בקיבוצים.
 .5הקמת צוות היגוי לקידום קיום אורח חיים בריא
בקיבוצים בשיתוף בעלי תפקיד במועצה ותושבי
הקיבוצים.

תוצאות קלפי
מיום19.13.0100 :

 .0בחינת הצרכים שעלו ,שיתוף ועדת היגוי.

סה"כ הצביעו 04 :חברים

 .1הכנת תוכנית התערבות ,בניית כרטיס פרויקט.
 .2הפעלת התערבות בקיבוץ אחד לפחות.

 .0אושר מאזן  06 - 0100קולות
 .0אושר תקנון לשיוך פירות הנכסים04 -
קולות

למען הצלחת הפרויקט ,והאמונה שאכן יביא לכולנו
"רווח בריאותי-קהילתי" ,יחולקו בימים הקרובים
שאלונים לתושבי "דפנה" בגילאי  ,00-00למילוי,
והחזרה באמצעות דואר פנים עבור :פרט ורווחה.
ת ו ד ה על שיתוף הפעולה!

את הקולות ספרו  :רפי רוזנברג ,מוטי פרס,
עטרה פרס ,אהרון מן .

פרויקט קהילתי לקידום
הבריאות בקיבוצים

רותי תנחלסון ,פרט ורווחה.

האגף לשירותים קהילתיים – מועצה אזורית ג"ע ,בשיתוף
עם המכללה האקדמית תל-חי ,עומלים יחדיו על הפרויקט
הנ"ל ,ואנו נבחרנו כ"קיבוץ0פיילוט" !
רקע 0רציונל ההתערבות הקהילתית (בקצרה):
השינויים בקיבוצים והצמיחה הדמוגרפית ,הובילו לתושבים
חדשים במועצה ולשינוי מהותי :מהעובדה שהקיבוץ דואג
לכל חבריו  -למודל שהחבר דואג לעצמו בתוך המערכת
הקיבוצית .מכאן ,נובע גם שינוי בתהליכי הבריאות בקיבוץ,
במרפאה הקיבוצית ובכוח האדם .בעבר למשל :הם דאגו
לקידום בריאות ,זימון חברים לבדיקות ,דאגה לתזונה
בריאה ומתן מענה מקיף בריאותי לכל צרכי הקהילה
הקיבוצית .כיום ,עקב צמצום כוח אדם ושעות עבודה
האחריות לקיום אורח חיים בריא הועברה לחבר ובעקבות
כך ,קיים צורך לגשר בין הפערים שנוצרו מהעבר וההווה
וליצור מציאות חדשה שבאה לסייע לפרט 9חבר להבין את
האחריות האישית לבריאותו ולרכוש כלים וידע שיעזרו
בתהליך השינוי הבריאותי.
מטרות ההתערבות הקהילתית:
הגברת המודעות לפרט בקיום אורח חיים בריא תוך כדי יחסי
גומלין ושיתוף הקהילה בתהליך.
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דבר הנוי לקראת החג
.

לחברים  9תושבים שלום !
עוד מעט יבואו עלינו לטובה חגי תשרי ,והשנה חג ראש השנה
נופל בימים מאוד לא נוחים מבחינת פינוי האשפה.
מאוד ייתכן ולא יהיה פינוי אשפה ביום א' ערב החג ,ובמצב
זה עד לפינוי אחרי החג (יום ד' הכי מוקדם) ,פחי האשפה
בישוב יהיו במצב עגום .לכן אנו פונים אל כולם לעשות מאמץ
לצמצם עד כמה שניתן את נפח האשפה שזורקים לפחים.
 .1למחזר כל מה שאפשר ,את הנייר לפחי מחזור הנייר,
בקבוקים למחזור בקבוקים ,וקרטון לקרטוניות,
אפילו אם הדבר כרוך באי נוחות ומעט הליכה( .קצת
הליכה לא תזיק לרובנו אחרי כל האוכל בחג !)
 .2לא מעט משפחות נוהגות להשתמש בכלים חד-
פעמיים בחגים .שימו לב כמה נפח תופסת חבילת
צלחות חד-פעמיות לפני השימוש ,וכמה נפח אחרי
השימוש כשזורקים הכל לתוך שקית אשפה סתם כך.
עם טיפת מאמץ אפשר לסדר את הכוסות אחת בתוך
השנייה והצלחות אחת על השנייה בצורה מסודרת,
ולחסוך בהרבה נפח.
 .3האם זו בקשה מוגזמת להפריד בין אשפה
"מלוכלכת" (שאריות אוכל ,מפיות ואשפה רגילה)
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מועדון הותיקים
 .4ובין אשפה "נקייה" (אריזות למיניהן ,פלסטיק וכ"ו)
ואת האשפה "נקייה" לשמור בבית עד אחרי פינוי
הפחים ,ובכך לפזר את עומס האשפה ? אם אפשר,
זה יכול לעזור .אם אי-אפשר ,לפחות לנסות ולדחוס
כמה שיותר לתוך שקית האשפה ,ולקשור עם חוט
את השקית כדי שהיא לא תתנפח חזרה ,ובכך שוב
נקטין את הנפח.
 .5גם גיזומים גדולים רצוי לדחות עד אחרי החג כך
יישאר מקום בתוך הפחים הירוקים.
 .6רהיטים גדולים שחיכו ליד הבית כל השנה בואו
נמתין איתם וכך נשמור על קיבוץ מסודר.
זכרו! הבעיה כאן היא לא כמות האשפה ,אלה הנפח שהיא
תופסת .ככל שנקטין את הנפח ,כך נחסוך מעצמנו את
המראה המאוד לא נעים של פחים גולשים ואשפה שמתפזרת
לכל עבר ,כמו שקורה בכל מקום ,לא רק אצלנו .בענף הנוי
אין לנו יותר מדי פתרונות אחרים ,אין לנו איפה לשפוך את
האשפה ואין לנו כלים לטיפול בבעיה ,אלא אם יוחלט
להשקיע אלפי שקלים ולרכוש עוד פחי אשפה רבים.
חג שמח ושנה טובה,
צוות הנוי

לידיעה !
בשבוע הבא  /-409/יתקיים תרגיל ברחבי הגליל
והגולן ,במסגרת התרגיל תורגש נוכחות גבוהה של
כוחות צבא.
כמו כן ,ביום שלישי ה 44./בשעה  40:01תופעל
מערכת הצופרים(למשך  /1שניות )בקיבוצי המועצה
וסביבותיה למעט בקיבוצים הדרומיים (חולתה
ודרומה)

לאחר שלושה מפגשי פנסיונרים במועדון ,עם הנחיה
וכיבוד ,נתמלאו כמה ציפיות ונותר טעם של עוד.
הפעם נתכנס ביום ב' ( 01.3שבוע לפני רה"ש) בשעה
13:91
בבוקר במועדון ושוב סביב ארוחת בוקר קלה "כשכל
אחד מביא משהו"....
בתכנית:
 פרידה מלאה פורת שיצאה לפנסיה אחרי 11
שנות עבודה במרפאה.
 ברכות והרמת כוסית לשנה החדשה.
מוזמנים כמובן כל הפנסיונרים וכן כל המעוניין מכל גיל.
במקביל נמצא בתכנון לאחר חגי תשרי ,מפגש בתאריך
 01.01באותה שעת בוקר במועדון
הפעם עם רינה צור שחזרה מטיול נשים – חוויות,
תמונות ועוד ...
היוזמה למפגשי פנסיונרים הפתוחים לכל ,הייתה של
רותי ת ,רותי י ,ועינת פורת עו"ס מטעם ותיקי הגליל.
מתוך המפגשים הראשונים הוקם צוות הגוי ומחממים
את המנוע להמשך .הכוונה היא לתת הזדמנות ותנאים
לצאת מהבית מפעם לפעם ,לחברותא בעלת מכנה
משותף ,למפגש רעים ולחיבור מחדש לענייני דפנה,
לציין גם שמחות ותגליות אישיות ועוד כיד הדמיון.
בואו נשבור את השגרה!
בברכת שנה טובה

בברכה
מחלקת ביטחון

מזל טוב
הודעה

בשל קריסת מחשב החכמולוגים נעבור עוד
השבוע לשימוש ברכבי דפנה עם כפתורים.

מ

חברים המעוניינים לנסוע ברכבי דפנה יצטרכו
לרכוש כפתור בעלות חד פעמית של .₪ 52

לנחמה וסמי שפר
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה
בת לעודד ורעות.

בית דפנה

בבקשה לפנות לפטריסיה במזכירות.
235
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מזל טוב,

סדנת שיקמה מודיעה

לרינה זהבי
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה רון
בת לגיא ואורית

מכירה חגיגית לקראת ראש השנה של מתנות והצגת
קולקצית ביגוד נשים.
שבת 0./-שעות41.11-40.11-
ראשון עד רביעי  /-45-/שעות 0.11-41.11
חמישי 40-/-שעות0.11-4/.11-
שישי 41./-שעות41.11-40.11-
סדנת שיקמה נמצאת בגן עופרים-בחלק הצפוני.
יש שילוט .הקהל מוזמן
חג שמח
רינה ויסמין

ליהודית ונמרוד גייר
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכדה אלה
בת לשירלי וזיו

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

תודה(:
שלום אשר ורותי,
בימים אלו נשלמות עבודות השיפוץ בביתה של אמי.
בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לכם מאד על
הפתיחות וההיענות
לאפשר לאימא לקבל את הדירה השכנה,
וזאת בניגוד להסכמי – שיוך הדירות עד כה.
אני ומשפחתי מעריכים מאד שאפשרתם
לאימא9סבתא9חמה
לחזור לביתה  ,מבצרה ומבטחה.

לידיעת הציבור
משפחת בורשטיין הגישה לועדת תכנון תוכנית לבניית
קומה שנייה בביתם.
בתוכנית אפשר לעיין במזכירות בשעות הפעילות.
הסתייגויות יתקבלו בכתב בלבד עד יום . 149/92012
יהודה בן-יהודה

עשיתם מצווה!!!
שבוע טוב !
דורית היימן

קיבוץ דפנה ,תקשורת קהילתית

מזל טוב,
ר

דף מידע ; אתר אינטרנט

למלכה ומקסים שטרק
ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי
רותם עב"ל דקל

פרסומים למידעפנה
יש לשלוח עד יום רביעי בשעה 00:11
בנושאים:
 .1אישור תקנון נוהל קליטה
tikshoret@dafna.org.il
ליורשים
 .2אישור נוהל סימון מגרשים

לל

www.dafna.org.il

הנהלת קהילה

בית דפנה
235
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וקצת מן "השוק המקומי"(:
לקראת החגים תזכורת לחברים
מידי שבוע אנו מביאים בשר טרי ואיכותי.
הבשר מגיע מ" -נתח קצבים" ,ומחירו אצלנו זהה
למחירו ב "נתח קצבים".
נשמח לקבל הזמנות עד ימי חמישי בבוקר
אדלה 025-3995027 -
צבי 025-3995093 -
בית 090992079 -

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

מנות אלו מצריכות הזמנה מוקדמת
21//
עד ליום רביעי /1021
21///1021










פרגית ממולאת בבשר ופירות יבשים
כבש בבצל ושזיפים
גפילטע פיש
סלמון בניחוח תפוזים
קרפלך
מרק עוף {צח}
צימס
כבד קצוץ

"כמו בבית"
שרותי קייטרינג ומכירת אוכל במשקל.

תפריט חג עשיר ומגוון
אנא הקדימו הזמנתכם

מורן קוייפמן
המרכז לגוף ולנפש
מגיל  4ומעלה .שיעור נסיון חינם.

בתפריט:

















עוף צלוי /עוף מתוק
אסקלופ ביין ופיטריות
שניצל
צלי בקר
תחתיות ארטישוק ממולאות בבשר
בורקס בשר
פילה מושט פיקנטי
אורז עם צימוקים ושקדים
תפוחי אדמה קטנים בשום ורוזמרין
תפוח אדמה "אנה"
שעועית ירוקה בסויה ושומשום
סלט וולדוף
סלט טאבולה ורימונים
סלק
סלט תפוחי אדמה.
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