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השבוע, בשער, צילום מרהיב שצילם מושיקו עמית, בחוף 

הים שלנו. מתאים מאוד למזג האוויר מלא הרוחות, 

 שהעיפו כל דבר בדרכן.

 

עוד המשיכו הרוחות היבשות והחזקות,  ,השבוע, בתחילתו

וגם השריפות... השריפות, שהתחילו בשבוע שעבר, פגעו 

 ובתושבי חיפה.  זיכרון יעקבמבשכנינו 

משפחות רבות איבדו את כל רכושם והרבה מהם גם את 

בתיהם. במעגן מיכאל הייתה התגייסות יוצאת מן הכלל, 

 לסייע לנפגעים, בציוד, אירוח ועוד.

סבר בהמשך העלון מפיה של איריס דיין, שלקחה על כך ה

 את המושכות לידיים.

 יישר כוח לכל העוזרים.

 

בשישי האחרון התקיים קונצרט לזכרו של דניאל פרל, 

 במסגרת ימי מוזיקה בינלאומיים המתקיימים לזכרו.

הערב התקיים במועדון האסם, בהשתתפות אנסמבל 

נתלי גולדברג הגברים מצ'כיה. הערב התקיים בזכותן של 

 ובינה כרמי.

 שנמשיך להיות חלק מהווי מוזיקלי עולמי.

 

רוצה להזכיר שוב, וסליחה שמזכירה כל כך הרבה, על 

מועדי הגשה לעלון: שאילתות וכתבות שדורשות 

התייחסות )כאשר מדובר על אדם אחר/בעל תפקיד/ועדה 

 וכו'( יתקבלו במשרדי עד יום שני בצהריים בלבד.

יתקבל עד יום שלישי בערב. חברים, העלון  כל שאר החומר

עובר כמה שלבים לפני פרסום והזמן לשלבים אלו הוא 

ביום רביעי, כך שמאוד קשה לי לקבל דברים ביום רביעי 

ובטח שבחמישי בבוקר. אנא השתדלו לדייק, אחרת 

 אצטרך לדחות את הפרסום לשבוע הבא.

 

 בעודי כותבת שורות אלה, הגשם כבר יורד.

 לנו סוף שבוע חורפי, סגרירי וביתי! שיהיה

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

  !מזל טוב

 בת להדר ונדב שחר  

 נכדה לאירית ועודד בר נתן  

 נינה לפנינה גולדרינג

 ברכות לכל המשפחה!

 

 

  !מזל טוב

 נכדה לימי ונדב רז  

 בת לעמית וערן  

 !לכל המשפחה ברכות

 

 

 

 עובר ושב

 משתחרר מצה"ל ומתחיל שנת בית.תומר שחף 

, בעלה של גלית )לבנה(, מסיים תושבות ומתחיל אלעד עמדי

 טרום קליטה.

, בן זוגה של חנה יוזפוביץ', מסיים תושבות חיים יאסו

 ומתחיל טרום קליטה.

, בת זוגו של איילון קאלו מסיימת תושבות שירלי שבתאי

 ומתחילה טרום קליטה.

 יוצאת להתנתקות.ים ברכה 

, בת זוגו של אור גל מסיימת תושבות טנא גל אדווה

 ומתחילה טרום קליטה.

 בהצלחה לכולם!

 

 

 !מזל טוב

 ירון שהרבניענבר גובר ול

 לרגל לנישואיכם

 ברכות לכל המשפחה

 

 

 

 השבוע
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 רשם: עמי שלזינגר

 :על סדר היום

 .מחסן הטנקיםתיאגוד ומיקום ב – מעגן סינון .1

 

 :דיון

  .מחסן הטנקיםומיקום ב תיאגוד – מעגן סינון .1

 .2017תובא לדיון ואישור ההנהלה העסקית לקראת הדיון בתקציב תכנית עסקית רב שנתית למעגן סינון 

 תיאגוד .א

הנהלת מעגן סינון, ממליצה להקים ההנהלה העסקית הינה הגוף האמון על פתיחה וסגירה של תאגידים עסקיים בקיבוץ. 

י ומכיוון שמעגן תאגיד עצמאי לפעילות )כיום פועלת תחת מעגן התפלה(. פעילות הפיתוח נתמכת במימון של המדען הראש

 התפלה אינה תעשייה מסורתית להגדרת המדען הראשי, נשללים מאתנו זכויות משמעותיות, בעיקר בשלב פעילות זו.

 מדובר על דברים כגון )רשימה חלקית(:

 פטור מתמלוגים.  .1

 מענקים לייצור תבניות. .2

 תמיכה בשיווק.  .3

 תיאגוד עורך מספר חודשים.משך ה₪. עלות התיאגוד מוערכת בכמה עשרות אלפי 
 

 העברת פעילות הפיתוח של מעגן סינון .ב

 מחסן טנקים )צמוד למעגן התפלה( ברשות המגזר העסקי.

 מעגן סינון ממוקם בתוך מפעל ההתפלה של מעגן התפלה.

מעגן התפלה מבקשת להוציא את מעגן סינון כיוון שתופס שטח תפעולי גדול ושטח משרדים ומגביל את הפעילות  .1

 השוטפת של מעגן התפלה.

 מעגן סינון מבקשת לעבור למקום הולם יותר את צרכי הפעילות המתפתחת. .2
 

 הוחלט: 

 שיכלול את פעילות מעגן סינון.למעגן התפלה להקים תאגיד בת אושרה המלצת הנהלת מעגן סינון  .1

 הטנקים.בכפוף לאישור התכנית העסקית של מעגן סינון בהנהלה העסקית, מאשרים שימוש במחסן  .2

 

 

 

 הקמת צוות פרט מש"א -דיווחים מהנהלת משאבי אנוש 

 מורן יהלום

 הנהלת משאבי אנוש החליטה על הקמת צוות פרט של משאבי אנוש. 

בהמשך להסדרת המבנה הארגוני החדש, ההנהלה החברתית המליצה לגופים שונים, ביניהם מש"א, להקים צוותי פרט 

כדי לטפל בנושאי פרט שונים. באותה ישיבה נאמר שכל הנהלה תבנה את צוות הפרט בהתאם לצרכי התחום עליו  אשכוליים

היא אמונה. צוות פרט מש"א עליו הוחלט יהיה מורכב ממנהל/ת מש"א, מנהל/ת תחום הפרט ונציג/ת ציבור מהנהלת מש"א 

עבודה תקציב ותקנון בונוס, ויהווה צוות -עלת תקנון קשר איצוות זה יחליף את "צוות בונוס" שמטפל בהפ ,הרחבה. בין היתר

 שמאשר העסקת קרובי משפחה בקיבוץ.

 

עסקיתההנהלה מהח ודו  
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 10-16דף תוצאות קלפי אסיפה 

 24-25.11.16בתאריכים: 

 .) 60%אושרה המלצת ההנהלה העסקית לבחירה באסף כץ לקדנציה שנייה בת שנתיים )קבל רוב של מעל . 1

 

 :סעיפי  ו. מינויים. 2

 :נבחרו בהנהלת מש"אכנציגי ציבור חדשים  א.

   דבורי אלקלעי

   חנה לוי

 שירלי לוי

 נוגה שטנגר
  

  :נבחרו עד שרפשטיין כנציגי ציבור ברצו"ןלהחלפתם של חגי נתיב ואבי ב.

  דליה ברק

  רודד קורלצ'וק
 

 .נבחרה: ברוריה הירש להחלפתו של מיקו אבן טוב כנציג ציבור ברתב"ש ג.
 

 .נבחר: אריאל סדן שכנציגת ציבור ברתב" להחלפתה של קרן סיטון ד.

 

  50,  נגד:   237עדכון תקנון ו. חברים: בעד: . 3

 .אושרה הורדת החזר נסיעות לקרובי משפחה 

   

 .סיכמו:  ירון אסף וסנדי הורביץ

 .314סה"כ מצביעים:  

 

 

 

 

 מועצה כללית

 18-16ישיבה מס': 

 7.12.16יום רביעי, 

 2מזכירות 

 

 סדר היום:
 

 .2017אישור תקציב ועד מקומי לשנת  - 16:00

 .2017 לתקציב ראשונית חודשים +מסגרת 3סיכום רבעון  - 16:30

 

 הציבור מוזמן !

 יורם דרור, מזכ"ל
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 16.11.16-שהתקיימה ב 17-16דיווח מישיבת מועצה כללית מספר 

 יו"ר: יורם דרור

 סדר היום:

 דיווח צוות קרקע מתאר .א

 זכויות נפטרים .ב

 

 :מתאר-דיון בנושא קרקע .א

 שטחים חקלאיים ליד פרדיס:  .1

. בעקבות פלישות חוזרות ונשנות לשטחים אלו ע"י המועצה המקומית 4א. פלישות לשטחי מעגן מיכאל מזרחית לכביש 

 בתי המשפט הכריעו לטובתנו. ,פרדיס, הוגשו שתי תביעות משפטיות . לאחר דיונים רבים

: רשות מקרקעי ישראל 4פרדיס על שטחי מעגן מיכאל ממזרח וממערב לכביש  - ב. תוכנית מתאר ותוכנית לתעסוקה

פרדיס. לפני כשנה  תמסחר ולמגורים לטובת מועצהמיועדת לקרקע חקלאית לקרקע מיוזמת שתי תוכניות לשינוי ייעוד 

כוונתה לתכנן במקומנו ולהפקיע שטחים אלו. מדיניותנו היא קבלת  בשלהגשנו תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד הרשות 

אותם שטחים ולא פיצוי כספי. התחלנו במו"מ מול הרשות. מאד קשה  בעבורולים לקבל קרקע חלופית וזכויות שהיינו יכ

 יות העומדות בפנינו לקבלת זכויות. ולמצוא קרקע פנויה ואנו בודקים במקביל מה האפשר

 שטחים למועצה ולספח 4 כביש את להסיט יזמו ,פרדיס מועצת עם יחד ,המדינה מערבה: מוסדות 4ג. הסטת כביש 

דונם משטחי האבוקדו  320-ומגורים, בהמשך לסעיף ב'. ההסטה הצפויה גוררת בחובה הפקעה של כ לתעסוקה םנוספי

 והאפרסמון של מעגן מיכאל. 

דחתה בכל פעם את  ,על זרועותיה ,אמצעות מומחים בתחום לצמצום הפגיעה, אך המדינהב עדות השונותופעלנו בו 

 טענותינו. 

 שמולח פרויקט לטובת נחשולים-דור לצומת ומערב מצפון" קולקציה" בחלקת אבוקדו עצי דונם 10 -כ הפקיעה ד. המדינה

ועדות וב בהתנגדויות ליווינו הליך זה על ידי מומחים בתחום אש"ח. 750קיבלנו פיצוי של  .השנאה תחנת ובניית הרכבת

 .הצלחה ללא ,כאמור ,השונות ובקשות לצמצום הפגיעה, אך זאת

   א:רקז אל אסר'ג מתאר ותוכניות 2 כביש הסטת .2

. לכפר ומגורים ציבור מבני בניית לצורך נוספים שטחים לספח כדי,  2 כביש הסטת את יזמו והכפר המדינה מוסדות

לא  .הממשלה לאישור מגיעה ולא שנים מספר כבר מתעכבת היא אבל, התכנון במוסדות אושרה התוכנית להסטת הכביש

 אשר עלולות לגרוע שטחים נוספים ממעגן מיכאל.  ,עלינו להיערך לאופציות נוספות .ברור האם ומתי היא תצא לפועל

 הנושא בטיפול רגולטורי מול הרשויות. –ותחנת דלק 2חיבור לכביש  .3

 ופהתק לאחר. הצפרות פארק בנושא מפורשים להסכמים החליט המזמו"ר לנסות ולהגיע 2012-פארק הצפרות: ב .4

מש"ח. בימים  5אשר הקציבה לפרויקט  (,לתיירות )החמ"ת ממשלתית העם החל"ט והחברה להסדרים הגענו ממושכת

 אלו אנו עובדים על ניסוחים סופיים להסכמים עם הצדדים. 

 ג"רט עם פעולה לשתף היתה נוסדר היום של מעגן מיכאל. מדיניותשנים על  15-נושא זה נמצא כ –שמורת טבע בחוף הים  .5

התקדמות עם ההכרזה באשר להמים. הגענו להבנות עם הרט"ג  ענפישל ו מיכאל מעגן של האינטרסים על לשמירה בכפוף

 בשלבים )השלב הראשון יהיה משפך נחל תנינים ועד לגזיבו(, ואנו בתהליך לגיבוש ההסכם מול הרט"ג.

הצפוני של בריכות הדגים. למרות זאת, יש אנשים יבים לתת:  הכשרנו חנייה באזור מעבר וגישה לחוף הים שאנו מחו .6

כיוון שאין מעבר דרך שער הקיבוץ בשבתות. כעת אנו פועלים לביטול המעבר שמופיע  ,שמתלוננים למוסדות המדינה

 המסדירה גישה לחנייה דרך אזור התעשייה מעיין צבי. ,בתב"ע הקיימת של מעגן מיכאל והכנת תב"ע חדשה ונקודתית

. השלב הבא הוא לבקש 900 -יח' ל 600 -כזכור, הוגדלה לנו הכמות המאושרת של מספר הדירות מ -  35תמ"א עדכון  .7

 ואת שטחי הבנייה המוכרים. 250-ל 200-להגדיל את מס' הנחלות מ
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 אנו בודקים אפשרות לביצוע פיילוט בשטחי הכברה הלא מעובדים.  –הצפת הכברה  .8

בנייה לצורך תעסוקה  לעה: אנו קרובים למיצוי מגבלת רשות מקרקעי ישראל דונם לתעסוק 60התמודדות עם מגבלת  .9

 דונמים בלבד ונערכים להתמודד עם הגדלת שטחים אלו. 60 העומדת על

תוכנית אדריכלית באשר לאפשרויות הקיימות במקום הועברה  –)דרומית לחממות הפאפאיה(  19חורשת חלקה  .10

 לפועל ומתי. השתחליט אם להוציא, למש"קית 

 

 דיון בנושא זכויות נפטרים ב':  .ב

למתן זכויות לנפטרים. הוקם צוות שעסק בנושא ומביא לכאן  מפורטת הצעה יביא אשר צוות האסיפה החליטה להקים

 את המלצתו. 

מקבל סכום מלא. הצוות ממליץ על  -. על כן, מי שנפטר מתאריך זה ואילך  2014בהמלצת הצוות: היום הקובע הינו מאי 

אחוז מסכום הגידול בחיסכון והורשה ב'. סכום זה יחולק לאלו שנפטרו לפני היום הקובע,  15 -מש"ח, שהם כ  11הקצאת 

וקה תתבצע כך שככל שזמן הפטירה מוקדם יותר, כך סכום המענק . החל1963 –במספר, כאשר הראשון נפטר ב  145שהם 

קטן יותר. סכום המענק עולה ככל שתאריך הפטירה קרוב למועד "היום הקובע". על המועצה להמליץ לאסיפה על תוכנית 

 זו והסכום המוצע בה. 

 

 התייחסויות

 אקטוארי של חיסכון והורשה ב'. צריך להחליט מתי מחלקים את הכסף. לדעתי, צריך לקשור לגודל הגרעון ה -

לדעתי זה חסר אחריות ולא מוסרי לתת כסף למי שנפטר לפני הרבה מאוד שנים. צריך לקשור בין תרומה לזכויות  -

 ואין סיבה לתת כסף למי שנפטר לפני הרבה שנים. צריך לקבוע גבול של כעשרים שנה. 

אשר הולכים , פטר מקבל חיסכון והורשה מקסימאליים כך שכל נ -אפשר לקבוע סכום אחר, ולקבוע קו ישר לינארי  -

בכמה יכווץ הותק בכל  –ויורדים בפונקציה ישרה לפי מס' השנים.  גודל הסכום שיוקצב יקבע את שיעור השיפוע 

 שנת התרחקות מתאריך הפטירה.

אם נאשר תכנית כזו, בכל תכנית עתידית נצטרך להתייחס לזכויות נפטרים וזה תקדים מסוכן. בנוסף, חלוקה  -

 שהו ומישהו לא ייצא מרוצה ויתבע אותנו.ורטרואקטיבית תמיד חושפת אותנו לתביעות. תמיד חותכים איפ

 ה ולתת. לפני הצוות עמדה היכולת להחליט שלא לתת כלום לנפטרים והחלטנו ללכת אחור  -

 זו המלצה של הצוות למועצה הכללית ויש לתת אמון בצוות הנבחר. 

סכום אדיר. אי אפשר לדבר על צביעה של סכום כזה בלי לדבר על ההשלכות. אנחנו לא בשלים לדיון  זהמש"ח  11 -

ות, ועל כן אני יה גדלה, יש חוסר תאימות בין פרנסה להוצאיכזה. אי אפשר לאשר סכום כזה בלי דיון רציני. האוכלוס

 מציע לגוף הזה לא לאשר סכום כזה היום ולא להתחייב אליו.

בעיניי נכון שמי שיחליט על הסכום הוא מי שמחליט על התקציבים בכלל. ההחלטה העיקרית של הצוות הייתה  -

שמחלקים לכולם, והדרך היחידה לחלק לכולם היא רק אם זה לא קו ישר. כשהולכים לאסיפה צריך להחליט האם 

 אז לכולם. –מחלקים לנפטרים או לא, ואם כן 

מהחיסכון וההורשה ב' אנחנו מחלקים סכום מסוים ליורשים של נפטרים והציבור  צריך לתת לציבור להחליט האם -

 יחליט אם כן או לא.

 

: לקראת הדיון הבא, יגובשו הצעות בהתאם לרוח הדברים שהועלו, ובראיה רחבה של תוכנית המשק, ואז יוחלט הוחלט 

  מה להמליץ לאסיפה.
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 20.11.16 תאריךמ ישיבת ועדת תכנון היישובמ דכוןע

 לינור שיזף
 

 סדר יום :

 ערעור על שיפוץ רחבת מועדון האסם. .1

 שלדג(. –תנועה בכביש המערבי )אנפה האישור הסדרת  .2

 ט'.-אישור תכנון מועדון ז' .3

 

 שיפוץ רחבת מועדון האסםערעור על  .1

 איש, כולל ישיבה, השיפוץ כולל: 150מזה זמן ישנו צורך בשיפוץ רחבת מועדון האסם, כך שיתאים לאירועים של 

 בניית שירותים בצד צפון של המועדון.  -

 ובהתאם תשונה הגינה המזרחית.  דת פריקה וטעינה מוסדרת מצד מזרחעמ -

 מערב. תוסדר חניית קלנועיות בצד מזרח ובצד  -

 הרחבה המערבית תוסדר לישיבה.  -

 האזור המוגבה ליד המגדל יפורק.  -

 יוסדרו השבילים סביב המועדון. -

 . כעת לכן לא יטופלומגדל האסם הוא מבנה לשימור,  -

 רעור לגבי הגינון מסביב.קיבלה ע , אךהועדה החליטה לקבל את תוכנית השיפוץ

ינות. לא מערער על סידור הרחבה והשירותים. כבר שנים מתעלמים מהנוי : מערער על הורדת עצים והריסת גאיש יאירמוטי 

 יבניה, לצרכי אכסון חומרלויש עדיפות להורדת גינות מול תכנון שונה. יש בכל בניה הרס רב של הגינון גם בשטח גדול סביב 

 רעור לא התקבל.על עקירת מינימום צמחיה ולכן הע ועדה החליטה וראתה כי התכנון נעשה תוך הקפדהוהבנייה. ה

 : התקבלה התכנית המוצעת.סוכם
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 שלדג( –אישור הסדרת תנועה בכביש המערבי )אנפה  .2

. לכן יש מקום החניות באיזור אולם הספורט/אנפה דרום קטן מלהכיל את כל הרכבים המגיעים לקיבוץ לרבות בסופ"ש ,כיום

צורך בהסדרת חניות ובמפרים לאורך הכביש המערבי לאנפה. בסופי שבוע חונים על מדרכות ובכל מקום אפשרי והדבר מסוכן 

 בטיחותית להולכי רגל ובעיקר לילדים. 

 הרעיון:

 יהיו שלטי כיוון.  -להפנות בסופ"שים רכבי אורחים לחניות ליד בי"ס אזורי וליד פלסאון  -

 פתיחה עפ"י החלטתנו.  התקנת שערים עם -

 .בניית באמפרים לאורך הכביש ממערב לאנפה להאטת מהירות נסיעת הרכבים -

 : סוכם

 מאשרים עקרונית את התכנית. 

 מפרים תהיה כמו בכביש שבאנפה מזרח.אכמות הב

 המחסום הצפוני של כביש אנפה מערב יידון שוב בהנהלת המש"ק ויובא לאישור ו. תכנון.

 

 ט'-עדון ז'אישור תכנון מו .3

ט'. לפיכך, נבחר מבנה הרכבת -נדרש לבנות מועדון חדש וגדול יותר למועדון ז' ,לאור הגידול הדמוגרפי של מספר הנערים הרב

 שמדרום לשכבת נעורים. בועדת תכנון נדרשנו לאשר את התוכנית למבנה.

 סוכם:

 .תכנית המבנה אושרה 

 ת השביל הקיים צמוד למבנה.עם בדיקת השאר ,תכנית הפיתוח תחזור לתכנון מחדש 

 

 במשרד התכנון. לכל המעוניין, * אשמח להסביר לגבי כל אחד מהסעיפים על גבי תרשימים,

 

 

 

 

 

 עדכון -מכרז לתפקיד המנהל/ת החברתי/ת 

 לחברים שלום ,

 

  11.11.16 -בהמשך למודעה בעלון מה

 

ופנה למספר של חברים כדי לבחון מוכנות שלהם למלא צוות בחירת מנהל/ת חברתי/ת במתכונתו השניה, נפגש מספר פעמים 

 את תפקיד המנהל/ת החברת/ית. כול החברים השיבו בשלילה.

 בנוסף לכך אף חבר לא הביע נכונות למלא את התפקיד החשוב , 

 הצוות התחיל לחפש מועמדים מבחוץ, קרי שכיר/ה. ולכן בלית ברירה 

 

  –בברכה הצוות 

 מליסה שרון וצורי רזיורמי דרור, מורן יהלום, 
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 חידוש התחלות קליטה וטרום קליטה –פינת הרצו"ן 

 יעל אזולאי ואביטל לין

 

 לאחר הפסקה ארוכה בקליטה לצורך עדכון התקנון, אנו מחדשים את האישורים לקליטה. 

בהן התייחסנו גם לנושא הרחבת  ,הצטברו הרבה בקשות בחצי השנה שחלפה. כחלק מההחלטות החדשות ,מטבע הדברים

 –נתחיל לפרסם כתבות קצרות עם תמונות גם על נקלטים חדשים, מה שלא היה נהוג עד כה. והשבוע  –כרות יהמידע והה

 התחלות של טרום קליטה.

 יטה לתקופה של שנה לפחות.על פי ההחלטות החדשות, בני זוג מתחילים טרום קל

 :התחלת טרום קליטההנהלת רצו"ן אישרה את הבקשות הבאות ל

 

 ,בת זוגו של אור גל –וה טנא גל אד

 , חברת קבוצת שילר, כרגע בחופש מקיבוצה. 34בת 

 מדעי בעלי החיים ונגרות.  -למדה תואר ראשון בפקולטה לחקלאות 

 במשרה חלקית כעובדת חוץ + הגיל הרך בקיבוץ.עבדה בתחום הנגרות מספר שנים. תעבוד 

 

 

 

 

 

 

 חודשים. 9ואב לאליה, בן  בן זוגה של גלית לבנה – אלעד עמדי

 מכפר יובל שבצפון.במקור (, 40לפני שמלאו לו נעשתה להתחיל טרום קליטה  הפניה) 40בן 

בשנה האחרונה בחיה של חנות  כשכיר בדוניהל מספר עסקים. עהקים אי בעבר היה עצמ

 .וימשיך לעבוד שם

 

 

 

 

 

 

אב לליאם, , 3 -מתן בן ה –ואב לילדם  בן זוגה של חנה יוזפוביץ' - חיים יאסו

  .מנישואין קודמים ,9בת 

כעת וגדל בחדרה ועבד בקיבוץ במסגרות שונות: ענף המזון, מטפל אישי , 35בן 

 שם ימשיך לעבוד.  ,"דגאון"בעובד 
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 , 29בת  ,בת זוגו של עודד סלע – עדי הרשקוביץ

 מקיבוץ גן שמואל )כרגע בחופש מהקיבוץ(.

 למדה במכללת ספיר תואר ראשון בתרבות, יצירה, והפקת ארועים. 

 ה ובחינוך המשלים של גן שמואל.יעבדה בתחום זה בתקופת לימוד

 התחילה טרום קליטה לפני חודש ועובדת בגיל הרך.

 

 

 

 

 

 בן זוגה של יעל ברקאי ואב לרוני, בת שנתיים. – רואי היימן

 , במקור מכרמי יוסף. 30בן 

 למד תואר ראשון במנהל עסקים ברופין ועבד כמדריך נוער וספורט. 

 "אקופק" וימשיך שם כעובד חוץ. -כיום עובד בעסק משפחתי

 

 

 

 

 

 

  בת זוגו של איילון קאלו. –שירלי שבתאי קאלו 

 בכפר סבא. , גדלה28בת 

 למדה מנהל עסקים והתמחות בניהול ספורט בווינגייט.

עבדה בקיבוץ במספר מקומות בשנים האחרונות ותמשיך לעבוד כמנהלת מקצועית 

 של מועדון הכדורסל במעגן מיכאל וכשחקנית בקבוצת הבוגרות. 

 

 

 

 

 

 

 אנו מאחלות לכולם קליטה טובה, מעניינת ומוצלחת!
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 דיווח מאתר האינטרנט החדש, שעלה לאוויר

כאשר אתר חדש עולה לאוויר, ישנה תקופת הרצה של האתר, גם ע"י צוות האתר ובעיקר ע"י החברים שגולשים בו ולומדים 

 את האפשרויות השונות.

 תקופה קצרה תסתיים תקופת ההרצה וכולנו נהנה ממנו.אנו מקווים שבתוך 

 .האפליקציה שנבנתה בעבר חדלה לפעול –מכיוון שישנה אפשרות לגלוש באתר בכל הפלטפורמות 

מוזמן לפנות לעורכת  -למי שעדיין אין את הסיסמה  -ים חיצוניים, לכן יש צורך בסיסמה חלקים באתר חסומים לגלישת גולש

 שרות לפרסם לציבור(.האתר )אין אפ

 ות, הצעות, הערות והארות מהציבור.נשמח לקבל תגוב

 

 לשירותכם,

 עורכת האתר –נאור -אדוה פרום

 מרכז ועדת תקשורת –מושיקו עמית 

 

m@gmail.comeditormaagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

  

 עדכונים מענף המזון

 

 חברים יקרים שלום!

אנו מודים לשלמה על שנים של עשייה רבה ומאחלים לו  שנים . 10 -שעבד בענף המזון כ ,בשבוע שחלף נפרדנו מהשף שלמה לוי

 את שלמה מחליף השף יגאל כרפיס שהצטרף אלינו וגם לו נאחל בהצלחה בתפקידו החדש. הצלחה ונחת בהמשך דרכו.

  

,וכך  אנו מזמינים אתכם להצטרף ולהיות חברים בדף הפייסבוק . את דף הפייסבוק של ענף המזון  בשבוע שעבר השקנו

 ועדכונים מטעם הענף , מתכוני השף ועוד... בהודעות  ,אוכלהבתפריט שיוגש בחדר  להתעדכן מדי יום

 Food1@mmm.org.il : למייל  לפניות והצעות בנושאים שונים , אנא פנו נשמח להיות קשובים 

 די וענייני מובטח!יימענה מ

 שבת שלום,

 מנהל ענף המזון –אלי סילקו 

 

10 

mailto:editormaaganm@gmail.com
mailto:editormaaganm@gmail.com
mailto:Food1@mmm.org.il


.12.20162 

 20.11.2016 מתאריך סיכום ישיבת מו"ח

 יו"ר: רינת הררי

 הוספת רכז מועדונים צעירים והגדרת תקן מנהלה לאשכול החינוך. - שינויים במבנה האירגוני של החינוך המשלים. 1

מורגש קושי בליווי של כל המועדונים  ,ו'-המשלים ופתיחת מועדונים נוספים לכיתות א'עקב גידול במספר הילדים בחינוך 

שיבוצע על ידי אחת  ,הצעירים על ידי מנהל החינוך המשלים. הפתרון המוצע הוא להגדיר תפקיד של רכז מועדונים צעירים

משרה. עיקרי התפקיד הם: תיאום בין  בתוספת כספית כמענק ניהול,  אך ללא הוספת תקן ,ממובילות המועדונים הקיימים

המועדונים, ליווי המדריכים, בחינת תכניות וסיוע בבעיות בצוותים מול ילדים ומול הורים. מכיוון שכל המועדונים הצעירים 

 פעילות הריכוז תתבצע בעיקר בשעות הבוקר.  ,עובדים בשעות מקבילות

 ,מנהלית רבה, שמתבצעת כיום על ידי נוי ארד. על מנת להסדיר זאת הגידול במספר הילדים וגם במספר החוגים מייצר עבודה

חינוך הרך והגיל ההמערכת ) לכלשתסייע  ,בתקן של משרה מלאה אחת ,נהלהאירגוני משרה של ממתבקש להכניס במבנה ה

( עתידה לצאת יציב )מנהלת החינוך המשלים-מכיוון שטל שחםי המשימות השונות בתקופות השנה. על פ ,משלים( ובניידותה

 חשוב לבצע שינויים אלו עכשיו ולא לחכות לשנה הבאה., לחופשת לידה בינואר

 מו"ח אישרה את המהלך ומברכת עליו.
 

 .הגדרת מתווה פעילות בשיתוף בין החינוך המשלים, רכז התרבות, מנהל הפאב ,מש"צ ומנו"ף -תרבות נוער בסופי שבוע. 2

בהתאמה לרצונות של הנוער  ,זאת יש רצון לתת יותר תכנים תרבותיים בסופי שבועיחד עם  ,הנוער שלנו עמוס פעילויות

 נו התאמה גדולה בין הרצונות של הגורמים השונים.יגיל ,ולנוכחות מבוגרים מותאמת. לשמחתנו

 המתווה המוצג:

 שילוב בתרבות הקיבוץ .א

שותפות  תרבות על פי החלטת מרכז/ת התרבות.הנוער הוא חלק מהתרבות הקיבוצית במעגן מיכאל ויהיה שותף לאירועי  •

 זו היא גם באירועים וגם בהכנות אליהם. נערי יב' ישתלבו מתחילת שנת יב' בכל פעילויות התרבות הקיבוציות.

 הפאב סגור לנוער בערבי שבת. •

גיע בליווי הורה ט' מחויבים לה-הופעות בפאב )בימי חמישי( תהיינה פתוחות לנערים על פי החלטת מנהל הפאב. נערי ז' •

יכולים להגיע באופן עצמאי. בכל מקרה אסורה על הנערים שתיית אלכוהול  –בליווי מבוגר אחראי, יב'  -צמוד, נערי י' יא'

 באחריות הפאב והמבוגרים המלווים. –בכל האירועים 

בפעילות התרבות היא כל ההתנהלות אחראי להפעלות תרבותיות לבני הנוער בסופי שבוע.  לאהחינוך המשלים  -אחריות •

 באחריות ההורים.

( עם רכז/ת התרבות שלחוד לחוד ובוגרת כל שנה, בתחילת השנה, תתקיים שיחה לנערים )שכבה צעירה -הכנה והדרכה •

כשמזמינים אותם לאירועים וגם , ומנהל הפאב לשיחה על התרבות בקיבוץ. בשיחה זו יובהרו הכללים והציפיות מהנוער 

 כשלא.

 דית לנוערפעילות ייעו .ב

 ימשיכו פעילויות של סופי שבוע במתכונת העכשווית )שנת בר מצווה , שביל ישראל, סמינרים וכו'( •

 להפעילו. וויש להמשיך  מצויןבאחריות מנו"ף  01:00 -ל 22:00מועדון החברים לנוער בערבי שבת בין  •

על ההקרנה. בחירת הסרטים בשיתוף . יוכשר צוות נערים שיהיה אחראי 22:00אחת לחודש יוקרן סרט לנוער בשעה  •

 הנערים. 

 רכז התרבות יעמוד לרשות הנערים לעזרה בהפקת אירועי תרבות שירצו להכין לעצמם. •

 ,כיום ישנו נוהל פתיחת מועדוני השכבות בערבי שבת באחריות מדריכי החינוך המשלים. לשמחתנו -מועדוני השכבות •

כדי שהשהות ב"זה כמו בית בשבילנו".  הוחלט שיש לבחון שידרוג של מועדוני השכבות  ,הנערים מעוניינים להיות שם

 באחריות החינוך המשלים. –יש לבחון שוב את נהלי פתיחת המועדונים ולשפרם  ,במועדונים תהיה יותר פעילה. כמו כן

 המתווה אושר ברוב קולות.
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 משולחן המש"ק

 שירה אריאל

גל השרפות השאיר אותנו המומים מהעוצמה וההרס בכל כך הרבה מוקדים במדינה. אנשים רבים נשארו ללא בתים, החורש 

 התגייסה גם הפעם ופתחה את דלתה לכל מי שהיה צריך עזרה.שנחרב, העצבות על המצב בו אנו חיים במדינה. מעגן מיכאל 

החורף בפתח ואני קצת במתח, אנו צפויים לרוחות חזקות וכמות גשמים גדולה. אנא היזהרו בדרכים, דווחו על בעיות 

 והאנשים הטובים בענפי השירות ינסו לטפל במהירות האפשרית.

. בניית התקציב השנה היא בסימן של התכווצות, כרגע הוגדר .שנהניםכאנו נכנסים לחודש האחרון של השנה, איך הזמן רץ 

 . החלטה זו משמעותה קיצוץ.2016יהיה זהה לתקציב  2017שהתקציב החברתי של 

 :2017אפרט מספר גורמים המשפיעים על תקציב 

ת(, לא כולל ביטוח מיליון שש מאו -)סה"כ עלות של כ₪ הפרמיה של הביטוח הפרטי עולה השנה בעוד מיליון מאתיים  .1

 כללית ומושלם. אנו מבינים בערכו הרב של הביטוח הפרטי אבל עולה השאלה מהיכן יגיע הכסף?!

כאזרחית המדינה אני מאוד שמחה על עליית שכר המינימום, הגיע הזמן שאנשים יוכלו לחיות  –שכר המינימום עולה  .2

התקציב, אין לי כרגע מספרים מדויקים, אבל אני מעריכה לא פשוטות על מרכיב  השפעותבכבוד, אבל כמעסיקה, יש לזה 

 לשנה.₪ שזה יעלה למגזר החברתי עוד כחצי מיליון 

 המשמעות שיש עוד בית להחזיק, עוד עובדים. –נוספו עוד בתי ילדים, מועדונים  .3

הממוצע הארצי  רבות נכתב על הנושא, תושבי מעגן הם צרכנים בזבזנים. אנו נמצאים הרבה מעל –כמות ועלות המים  .4

 אש"ח יותר משנה קודמת וזה הרבה מעבר לצמיחה שלנו. 100 -בשימוש במים, כל שנה יש עליה של כ

 תפקידי ניהול עוברים לשכירים, המשמעות הכספית היא עלות של פי שלוש לפחות ממה ששולם עד היום עבור חבר. .5

מרכולית, יותר בכביסה, יותר אוכל, יותר קניות בכולבו והאוכלוסייה גדלה כך שענפי השירות צריכים לעשות יותר )יותר  .6

 שבחלק מהמקומות התקנים עולים. היא (, המשמעות ...יותר מהכול ,דואר

 אש"ח. יותר שומרים, יותר כלבנים, יותר מצלמות, יותר מהכול. 200 -כבר השנה הגדלנו את תקציב הביטחון ב –ביטחון  .7

שאנו  היא נוספו המרכיבים השונים שציינתי, המשמעותלאור העובדה שהנוכחית ושאר זהה לשנה יי 2017והיה ותקציב 

 צריכים לקצץ במקומות אחרים בשירותים. ברגע שנסיים לבנות את התקציב נוכל לעדכן היכן יהיו השינויים.

 

 קצת הודעות ועדכונים:

בתקנון "ספורטאים מצטיינים" , ספורטאים שעומדים 2017אנו בתהליך של בניית תקציב  –ספורטאים מצטיינים  .1

 ומעוניינים לקבל תמיכה, מתבקשים להעביר אלי במייל את הבקשות שלהם. 

בבריכת חתונות אנו שומרים את זכות הראשונים לקיום אירוע בצריף של סיווי ו ,כפי שאתם יודעים –הצריף של סיווי  .2

, ותלסגור את כל ימי חמישי ושישי עבור החתונ יה. ההרשמה לכלל הציבור נפתחת לאחר פסח. מכיוון שלא הספקנויהשח

והיה ותהיה בקשה לחתונה, אנו נבטל את הזמנת החבר. ההרשמה תיפתח לציבור מחדש אחרי פסח, אנו מתנצלים מראש 

 באחד האירועים המתוכננים. אם תהיה פגיעה

באמצע דצמבר. אנו כמובן ניידע  תכנון הגדלת חדר כושר הסתיים ואנו מעריכים שהעבודות יתחילו להתבצע –חדר כושר  .3

את ציבור המנויים וננסה להימנע מסגירה ארוכה של המקום. גם כאן אנו מבקשים את סבלנות המשתתפים, בסוף 

 התהליך נקבל מקום קצת יותר מרווח ונעים.

 

 פינת הפרגון:

 היתה הופעה אינטימית מעולה. מלבד האווירה הקסומה והקהל המדהים, .בשבוע שעבר הייתי בהופעה של מיכה שטרית בפאב

ולכל עובדי הפאב על מגוון האירועים וההופעות שאתם מציעים. קבלת הפנים נעימה, המקום נהדר  אדר מאורגובר,  תודה לטל

 ומפנק. 
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 מפינתה של הסביבה

 ועדת איכות הסביבה –שרון פורטוגלי 
  :והבנתי מספר דברים חשובים שכדאי לדעת האזורית "חוף הכרמל" פגשתי עם יוסי גבאי מהמועצהנ. חברים יקרים..

ה נשארים ריקים ישליד הנגרי המחזורפחי מיחזור נייר עיתון וקרטון ברחבי המשק. הפחים בנקודת  5 -עדים כיאנחנו מי

קוב  24טיפול והובלה במכולה של  -והקרטונים והנייר מגיעים לפחים, אותם הם ממלאים מהר מאוד עד להטמנה. להזכירכם 

ים, עלינו להוציא אוויר מכל דבר שניתן. הדבר הכי משמעותי זה יח ורוב הנפח אוויר. בכדי להיות יעילים וחסכונ"ש 1300= 

 רעו וכך נחסך הרבה מקום עד מילוי. חיסכון בתחבורתנא, פתחו את הקרטונים, קפלו או קיהקרטונים שתופסים נפח רב! א

להוציא את  .ת'..!!! דרך אגב, זה נכון גם לכל האריזות, השקיות, הבקבוקים ושוהובלה וגם מחיר מופחת על הטמנה. אנא

בפח  מוחזר! אותו יש לשבור ולשים בפח סגור,זאת לא מ ,לעומת ,קלקרהאוויר וכך להקטין את הנפח ולהכניס סדר בפחים. 

גם בקבוקים אפשר  וכמובן גזם בלבד. קרטון שטוח ומקופל!הירוק. לא במכולות הגזם! מכולות הגזם כן יכולות להכיל 

 את התכולה.לצמצם בדריכה עליהם וזריקתם לפחים הכתומים. וגם כוסות וכלים יש לשים אחד בתוך השני ולצמצם כך 

 )משטחי עץ, ריהוט, ושות'( בעמדת המיחזור יש מכולות לגרוטאות. אנא לשים בתוך המכולה ולא לזרוק סתם ליד.

 במכולת הגרוטאות!!!  -סלה שבור או שולחן של כתר שבור פלסטיקים גדולים, כמו כיסא שבור או מושב א

 ן יש לרוקן לפח השחור בלי השקית,את שאריות המזו גם שברי זכוכיות! יש לשים בפח הסגול שבעמדה, -פיקדון זכוכיות בלי 

 בורגני. פחי מיחזור זבל אורגני לבתים ונוסיף עוד עמדות של 100יוסי יביא עוד  אותה יש לשים ריקה בפח הכתום!

 בקרוב נחלק למוסדות סלסלות להפרדת הפסולת, שכל ענף יפריד במקומות העבודה והמיון ייעשה כדרך ארץ לכולנו. 

 הפך להרגל, כך שנגדיל את עמדות המיחזור, לנוחיות כולנו.יאנא, עשו מאמץ קטן בשינוי ההרגלים וזה י

ני או לגזם, טוב נעשה שנעיר ונאיר לו את גילון לפח האורואם אתם רואים מי שמשאיר קרטון ליד הפח או זורק שקית ני

 .ותודה על שיתוף הפעולה שבת שלום .דרך צלחה לכולנו המיקום והדרך הנכונה להפריד.

 

 סיוע לנפגעי השריפות

 איריס דיין

 השריפות מצאו את כולנו מעורבים באופן זה או אחר, גיאוגרפית, משפחתית חברית תעסוקתית ועוד.

יום רביעי רציתי לעשות משהו למען התושבים שביתם חרב. תושבים שהיו צריכים לברוח ללא יכולת לקחת דבר איתם. בערב 

מול הפניות שמגיעות במחוץ ומול העזרה  -בחמישי בבוקר כבר היה לי ברור שיש צורך בריכוז ההתארגנות זה טלטל אותי.

 כוז על עצמי.הרבה מהבית החם שלנו. הייתה לי הזדמנות לקחת את הרי

המהירות בה קרו ההתרחשויות הייתה כה רבה, ונוספו השריפות בחיפה. טלפונים מהמעוצה, ממפעלים ומאנשים החלו לזרום, 

 וחברים רבים פנו אלי לאירוח בביתם, הציעו בגדים, הסעות, משחקים ועוד ועוד.

דול, גם לאנשים חזקים מטבעם. הספורים האישיים השיחות עם המפונים היו לא פשוטות. חסרות בטחון בסיסי, עצב ובלבול ג

 היו קשים מאוד. והם היו צריכים לפרוק אותם.

 לשם כך הקראוונים ומתקן האימונים )הכוללת ששופצה( הועמדו לטובת המפונים.

 יד שניה הציעה לתת מה שצריך, והתחלנו לקבל משפחות מחיפה וזכרון.

 אותם בצרכיהם ולהיות כתובת.לחלקם חיברתי משפחות שלנו כדי ללוות 

 הפעילות שלנו בצוק איתן, והפעילות שריכזה יעל ארם היו לי לעזר רב.

 במקרה הזה הכל היה כל כך מהיר שלא נזקקנו לאירוח ארוך, ברגע שהשריפות שככו. 

 כרגע אנחנו ממתינים לבקשת עזרה לשיקום המשכי, ובהתאם לכך נעדכן ונפנה לציבור לעזרה.

עצר אותי והתנצל,  -מהתגובות המהירות והחמות של חברינו. זה ריגש אותי מאוד מאוד. ומי שלא יכל לארח  לא הופתעתי

 הציע עזרה אחרת.

 האמפטיה הייתה חזקה מאוד.

 החוזקות שלנו אינן דבר של מה בכך. אנחנו נדע ונוכל גם בעתיד )אני מקווה שלא( להירתם לסיוע כזה או אחר. 

 איריס.בהערכה רבה , 
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