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של מעגן  56 -בעוד מספר ימים יחול חג המשק   ה 

 מיכאל.

המבוגרים שבנינו מספרים שהיה חיל חלוץ שהגיע 

מרחובות, לפני כולם, להקים כאן את הצריפים 

הראשונים וברור שתנאי מחייה לא היו במקום, 

 בסוף יום של עמל, התרחצו בזרקא. לדוגמא, להתרחץ

כולם הגיעו  86.2.94יום העלייה לקרקע נחגג ב 

מרחובות והגיעו גם הצופים ממקומות שונים בארץ, 

זה היה  נים, ואנשי פיק"א.... כולם הגיעו.וערבים שכ

יום חג גדול. התקבצו אנשים רבים ביום העלייה 

לקרקע כולל אנשי קיבוץ רבים, שהגיעו לחוג עמנו את 

 ישראל.ארץ קיבוץ הצופים הראשון בחגו של 

 

את תרומתו לקיבוץ אך אין כדור  אכן כל דור תורם

המייסדים שאם לא הם, היכן אנחנו היום.... והם אכן 

מוזמנים עם ילדיהם, נכדיהם וניניהם למכון איילון 

על מעשיהם שם, למען בטחונה של  תודה והוקרהכאות 

 מדינת ישראל.

: עידו שפיצר עבד בעבר בתע"ש וכל חודש ואנקדוטה

 המשכורת שלו היה היה ליבו מתמלא גאווה: תלוש 

 

 

 
 

י, עומדת במכנסיים מודפס על תמונתה של רותי קיטא

 כדורים... והוא ידע שגם הוא שייך... קצרים ומייצרת
 

השיר, וגם אצל  אלו מילות ,רפרים הם חופשייםפ 

אילן בן יוסף הם נראים חופשיים. נסעתי אל מקום 

הימצאם של הפרפרים ושל אילן עצמו, נכנסתי בין 

תות שחורות, הסטתי עוד אחת ועוד אחת ואני רש

נמצאת בתוך ממלכה קטנה, הפרפרים מתעופפים להם 

באופן חופשי, על הקרקע דאגו שיהיה ירק, שתילים 

נשתלו שם ופרחים כמובן. בעודי מקבלת הסבר מפי 

אילן על סוגי  הפרפרים, התקשרה אשה מתל אביב 

ר לבדוק סיורים לילדים ושאלתי גם אני, והוסב

שהסיור כולל לימוד על מחזור חיי הפרפר, ניתן לראות 

הטלות, זחלים, הזדווגויות ולבסוף ניתן להיכנס 

 למתחם נוסף ולהאכיל פרפרים.

נשמע יופי של סיור. למעוניינים כדאי לצלצל לאילן 

ולתאם ו... חשוב שכחתי לומר, זה ליד פארק הדיג של 

זה  – התמזל מזלי ולא היה קלאב קאר –מעין צבי 

 רחוק!!! כדאי מכונית.

 

ילדי החינוך  מעבר בטוח"שבוע מתקיים שבוע "ה

המשלים, מתרגלים כיצד להגיע לבית הספר החדש 

שנמצא סמוך לבית הספר באזורי. הם מציירים כפות 

 רגליים על מנת לסמן נתיבי הליכה מהשכונות השונות 

 לבית הספר. הם תולים בלונים אדומים וירוקים 

 המסמנים מעבר בטוח וכזה שהוא לא. עושים 

 עם נעמצ'יק עדנה ואלקנה אורן

 השבוע

1 

 חגי נתיב



 

                        

סימולציה עם אדם שבא מן החוץ למעבר נכון במעברי 

חצייה, מציירים שלטים ונהנים. עם צאת העלון 

 תפורסם תערוכה בחדר האוכל וכולנו נהנה.

 

 .ניבה גת לוי ועדי בראוןעל הפרויקט, 

 ואנחנו נאחל לכולם מעבר בטוח בהליכה לבית הספר.
 

 

יה בחופש ולא יצא עלון הרכם, בשבוע הבא אלהזכי

ביום שישי הבא, אתם מוזמנים להמשיך לכתוב, 

 הדאר האלקטרוני קולט הכל. תודה.
 

 ריקי גת ,  תהייה לנו שבת טובהש

 
 

 
 
 

 

 
 יצא להתנתקות. פלג בייטס

 
 יצא להתנתקות. ניר שוהם

 
מתגייס לצבא ומתחיל את שהותו עמנו יחזקאל נמס 

 . כחייל קשור
 

מתגייס לצבא ומתחיל את שהותו עמנו  ג'ס גורין

 כחייל קשור.
 

לצה"ל ומתחיל את שהותו עימנו  מתגייס – טגל ז'אק

 חייל קשור.
 

מתגייס לצבא ומתחיל את שהותו  איליה פרישלינג

 עמנו כחייל קשור

 מאחלים לכולכם הצלחה באשר תעשו

 !!שובו הביתה בשלום ולחיילים שבינכם:

 

 

 

 11.11לקראת אסיפה           

 41.80.11בתאריך שתתקיים 

 סעיפי ו. מינויים
 

 

 ועדת השכלה . 1

להחלפתם של מרה שרפשטיין ווולודיה סיזיקוב . א

 כנציגי ציבור בועדת השכלה, 

 :  יעל ביגלמן, ניר ברכה , ירון סיטון מוצעים

 )יש לבחור שניים מתוך הרשימה(.
 

אשולין כנציג הארכת קדנציה בשנה נוספת לעופר  ב.

 ציבור בועדת השכלה.

 

  רצו"ן. 2

 להחלפת איריס ברכה כנציגת ציבור ברצו"ן, 

:  נירה דגן, מריון שמי. יש להצביע  עבור נציג מוצעים

 אחד בלבד. ייבחר המועמד שיקבל את מירב הקולות.

 

 מועצת חינוך. 3

 להחלפת מורן יהלום כיו"ר מועצת החינוך, 

 (.56%ש רוב של : נירית אסף. )נדרמוצעת

 

 ועדת אסיפה. 4

 , ציבור לו. אסיפה כנציגעוזי כהן  ו של להחלפת

  .נעמי גלעדת: מוצע
 

 אלמוג אלוני וריקי נשרי     

 מרכזי ועדת מינויים    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 אנו משתתפים בצערו של איציק חזן 

 ויולט חזן במות אימו

 תנחומים למשפחה
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 מההורים -סיכום שנת בר המצווה

חגיגות בר המצווה במקורן באו לסמל מעבר והתבגרות, היום המעבר בגיל זה הוא מעבר די מינורי ולא 

 פעם עולה השאלה למה בכלל ואיך אפשר לעשות את השנה הזו למשמעותית.

 תשובה. אחרי השנה שעברה כיתת נחל עם הילה, נעם ושובל נראה לנו שקיבלנו

היתה זו שנה מגבשת. שנה של עבודה אינטנסיבית על התנהגויות בקבוצה והתנהגויות מול מבוגרים.  -ובכן

הכל נעשה בנעימות,  .  שנה בה נדרשו להגיע לפעילויות בהתמדה ולהתמודד גם אם המשימה לא היתה קלה

ד חידושים שמקווים וחזרה לתכנים שקצת נזנחו ברבות השנים לצ  מתוך מקום של אהבת הילדים

 שימשיכו גם למחזורים הבאים.

 אז מסתבר שאין חדש תחת השמש ושבשביל לקיים שנה משמעותית צריך שלושה דברים:

 מאתגרות. משימות 11בניית תכנית עבודה מלאה וגדושה, מותאמת לנערים ומשקפת את השנה עם       .1

, גם אם בצעדים קטנטנים, מטרה חינוךלראות ב צוות מדריכים שמוכן לעבוד קשה ולא להתייאש.      .2

 חשובה ונכבדה, ובעיקר המון מוטיבציה ואהבה גדולה לנערים המתבגרים.

 בין הורים למדריכים, אם עושים את זה נכון זה תמיד מקדם את העניינים. פורה  שיתוף פעולה      .1

ור וקרה השנה שהכל פעל כהלכה. כל המתכון להצלחה הרי ברור. מה שלא בר - בטח לא חידשנו כאן כלום

המרכיבים של ההצלחה פעלו כאן ביחד, כשהילה אדר )באמצע השנה עברה להיות דבס במזל"ט( מנצחת 

 בגאון על המלאכה, מפעילה את המדריכים, את הילדים וגם אותנו ההורים.

קבוצת מדריכים אשרי קיבוצנו שיש בו מסורות טובות שאפשר ורצוי להמשיך בהן, ואשרינו שזכינו ב

 שהבינה זאת ופעלה ליישם.
 

 הורי כיתת נחל            

 סיום שנת בר המצווה -כיתת "נחל" 
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 המצווה-ברכת המדריכים לסיום שנת בר   
 

 נערי נחל היקרים!

מי היה מאמין שהסתיימה לה שנת בר המצווה! שנה זו שהיא מהמסורות המיוחדות ביותר של הקיבוץ, חד 

מידי שבוע נפגשנו לפעולה בה שיחקתם, התנסיתם  פעמית ובלתי נשכחת, בה חוויתם כל כך הרבה.

בפעילויות מגוונות והרחבתם את החשיבה בנוגע למעגלים שונים בחייכם: אני והקבוצה, המשפחה, 

 הקיבוץ והחברה הישראלית. 

בהתאם למעגלים השונים יצאתם לכמה אירועי שיא. פתחנו את השנה בטיפוס מפרך בשביל הנחש במצדה 

שכנו בפעילות חווייתית שבסופה קיבלתם אופניים בהפתעה. המשכנו בטיול מיוחד של כל לפני הזריחה. המ

 נער או נערה עם הורה אחד והכרנו את המשפחות בערב משפחות מרגש. 

בהמשך למדתם לעומק על ההיסטוריה של הקיבוץ מפי הוריכם, סביכם ועוד מספר מוותיקי הקיבוץ 

סיות שונות בקיבוץ, התנסיתם ביומיים של לינה משותפת, שנרתמו למשימה. הכרתם נציגים מאוכלו

ביקרתם במוזיאון של מודי ונסעתם למכון איילון שם זכיתם לסיפור ממקור ראשון מפיה של יהודית 

 איילון.

הכרתם טעימות מהחברה הישראלית דרך משימות עצמאיות בעיר תל אביב, ניווטתם דרככם בחזרה 

 דד והכרתם את אורח החיים הדתי בשבת שביליתם בניר עציון.לקיבוץ באמצע הלילה בחלוץ הבו

לאורך הדרך התמודדתם עם האתגרים שהצבנו בפניכם, הכרתם את עצמכם ואחד את השני. ביליתם זמן 

מיוחד עם ההורים והמשפחה ויצרתם קשרים חדשים למרות ובגלל ההבדלים ביניכם לבין נערים 

מפעילויות השכבה הצעירה, מהפעלות ילדים בפורים, דרך מחנה ממקומות אחרים. הייתם חלק בלתי נפרד 

כרמל ושלל פעילויות שונות בחופשים ובשגרה. למדתם לעבוד בשיתוף פעולה אחד עם השני, ועם הגדולים 

 והצעירים מכם. 

אנחנו המדריכים למדנו להכיר כיתה תוססת ופעילה, מלאת שמחת חיים ושמחה לפעילות. כמובן שלא 

הכל עבר חלק, עשיתם קצת שטויות והיו גם קשיים ואתגרים, כדרכה של התבגרות. עם זאת, ראינו אתכם 

ים לקחת לאורך השנה גדלים, תומכים ועוזרים האחד לשני, מפתחים עצמאותכם וזהותכם האישית, לומד

אחריות ומתגבשים ככיתה. לאט לאט הכרנו גם את הייחודיות של כל אחד ואחת מכם וניסינו לענות על 

 צרכיכם השונים.

החינוך המשלים  ערכתמלהורים, לאנחנו רוצים לנצל במה זו ולומר תודה גדולה לכל השותפים לדרך: 

ותרמו לנו מניסיונם ומרצם, וקצרה ומדריכיה ואינספור אנשים מהקיבוץ שנרתמו לפעילויות השונות 

היריעה מלציין את כולם. במשך השנה שמחנו לגלות שמסורת זו עדיין חשובה פה בקיבוץ ושלמשמע 

 המילים "שנת בר מצווה" רבים העוזרים והנרתמים. תודה לכולם.

שכך גם  עבורנו המדריכים הייתה זו שנה מעניינת, מאתגרת, משמעותית, מרגשת ומשמחת ואנחנו מקווים

עבורכם. מקווים שלקחתם אתכם צידה לדרך מהשנה הזו, שקיבלתם מגוון של חוויות וכלים ושתדעו גם 

להחזיר לקהילה שיצרה את המסורת המרגשת הזו. מאחלים לכם המשך פעילות חברתית מעניינת וטובה 

 בשכבה הצעירה. 
 

 אדר נועם קהת, שובל כהן והילה –המדריכים   
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 מספרים על שנת בר המצווהנערי נחל 

שנת בר המצווה היא שנה המסמלת את המעבר מילדות לבגרות. בשנה זאת עברנו התבגרות רגשית, 

 הסתכלנו אל תוך עצמנו, למדנו מהי אחריות, מהי עצמאות ומהי בגרות המתבטאת בדחיית סיפוקים. 

הנות כמו חלוץ בודד, סמינר יהדות, שנת בר המצווה היא שנה לא קלה, הכוללת המון פעילויות מעניינות ומ

ילד, טיול למצדה, ביקור במכון איילון, שאלונים למיניהם, פעולות ועוד. במהלך -יום עיר, טיול הורה

הפעילויות לומדים הרבה דברים על תרבויות אחרות, על התרבות היהודית והישראלית ועל הקיבוץ שלנו. 

ים שלנו: אנחנו והקבוצה, המשפחה שלנו, הקיבוץ שלנו התעסקנו בנושאים שונים דרך המעגלים של החי

והחברה הישראלית. בכל מעגל עשינו פעילויות שונות ומגוונות אשר דרכן למדנו להכיר את הקשיים ואת 

החוזקות של עצמנו ושל חברינו, חווינו דברים ביחד עם המשפחות וההורים, הכרנו נקודות מבט שונות 

 להיסטוריה של הקיבוץ והכרנו את הנעשה היום במקום בו אנחנו חיים. ודרכי חיים אחרות, התחברנו 

אנחנו רוצים להודות להורים שלנו שעזרו לנו כשהיינו צריכים וגם כשחשבנו שלא. אנחנו רוצים גם להודות 

 למדריכים שעזרו, תמכו והיו לצידנו גם בשעות הקטנות של הלילה. 

ויות קשות וכיפיות כאחת. כל אחד למד להכיר את עצמו במהלך השנה התגבשנו ככיתה כאשר עברנו חו

ואת רצונותיו בצורה טובה יותר. כל אחד למד גם להכיר את חבריו לכיתה יותר לעומק. ככיתה אנחנו 

חושבים ששנה זו היא שנה מאחדת, עמוסה, מגבשת, מאתגרת, מהנה, מעניינת ומסקרנת. אנחנו מאוד 

 את כל זה. שמחים שקיבלנו את ההזדמנות לחוות 
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 איתמר אגמון

 שלי: הורים איילה וגלעד, אחים עמית ויניב, המשפחה 

 הכלבה צ'יקה והחתולה מילקי

 הכי אוהב: את החיות מחמד

 .היה: מאלף כלביםאהיה גדול אכש

 
 

 גל אנגל

 המשפחה שלי: הורים תמי ועמוס, אחים לירון הדר, והחתול סקאי

 הכי אוהבת: לשחק

 .היה: שחקניתאהיה גדולה אכש

 יותם ארד

 המשפחה שלי: הורים אורית ויוסי, אחים ליאור, גיא ועומרי, 

 .והחתולים פרדי וג'ייסון

 הכי אוהב: כדורגל

 .מיליונר-היה: מולטיאהיה גדול אכש

 ליהי בן שבת

 המשפחה שלי: הורים ענבר ודורון, אחים עדי, יסמין ואוריין

 הכי אוהבת: לישון

 .היה: שמחהאהיה גדולה אכש

 

 

 בזיו דומ

 המשפחה שלי: הורים אפרת וישי, אחים הדר, הילה ושגיא

 הכי אוהב: לגלוש

 .היה: מדריך גלישהאהיה גדול אכש
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 טוב-אלה אבן
 הורים נטלי ומיקו, אחים שני, אן, אופיר והדס, המשפחה שלי: 

 והכלבים זואי, סאשה וצ'רלי

 הכי אוהבת: לאכול

 .היה גדולה: אהיה גדולהאכש

 

 

 

 



 

                        

 

 שגיא דומב

 הילה וזיוהמשפחה שלי: הורים אפרת וישי, אחים הדר, 

 הכי אוהב: לדוג

 .עסוק בנדל"ן ועסקיםאהיה גדול: אכש

 

 

 שטוץ-ליב דישון

 המשפחה שלי: הורים גיתית ואוליבר, אחים ניל ויאן, והכלב סנופי

 כי אוהבת: לאפות ולבשלה

 .היה: מעצבתא :היה גדולהאכש

 אסף הררי

 המשפחה שלי: הורים רינת וערן, אחים ענבר מיכל וגלעד

 הכי אוהב: ליהנות

 .היה: אצןאהיה גדול אכש

 גיא ונקרט

 הורים אסנת ועוזי, אחיות שירה ונגההמשפחה שלי: 

 הכי אוהב: טניס

 .ארצה להיות קטן :כשאהיה גדול

 

 רותם טץ

 המשפחה שלי: הורים אלונה ועמוס, אחים יונתן ואיתי, ופיליס הכלבה

 הכי אוהב: לשחק כדורגל עם חברים

 כשאהיה גדול אהיה: מנחה בתוכנית ריאליטי בטלוויזיה.

 

 

 

 

 

 

 

 נדב יאיר

 המשפחה שלי: הורים שרון ויעוד, אחרים דניאל וגדעון

 הכי אוהב: כדורגל

 עבוד בפלסאוןאהיה גדול: אכש
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 אורי יצחק

 המשפחה שלי: הורים רותם ואוהד, אחים רוי ועילי

 הכי אוהב: לשחק כדורגל

 .היה מאמן כדורגלא :היה גדולאכש

 

 

 יוני מדן

 המשפחה שלי: הורים חנה ואמיתי, אחיות דניאלה ופז, וכספיאן הכלב

 הכי אוהב: סיף

 .עורך דין אהיה :היה גדולאכש

 

 

 יובל מזרחי

 המשפחה שלי: הורים שרית ואלון, אחים אייל, נוי וקאמי

 לרקוד היפהופהכי אוהבת: 

 .שנה 02היה: תשאלו אותי עוד א :היה גדולהאכש

 

 

 סתיו סבאג

 המשפחה שלי: הורים אפרת ודוד, אחיות נועם וכרמל

 לעשות משהו מקוריהכי אוהב: 

 ארצה לעשות שלום עולמי. :כשאהיה גדול

 

 אורי סיטון

 המשפחה שלי: הורים קרן וירון, אחים כרמל ואלון, הכלבה טס והתוכי שמש

 הופ הכי אוהבת: לרקוד היפ

 .גננת היהא :היה גדולהאכש

 

 

 נויה סיטון

 המשפחה שלי: הורים דבי ועופר, אחות יעל

 אוהבת: לצייר ולבשלהכי 

 .היה: קונדיטוריתאהיה גדולה אכש
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 דוד עובדיה

 המשפחה שלי: הורים ויטה וגיל, אחים יולי ודניאל, והכלבות פטל ונלי

 הכי אוהב: לשחק טניס וכדורגל

 .היה: שוער בליברפולאהיה גדול אכש

 

 נועם פליקר

 הורים רעיה וגיל, אחים אורי ורוניהמשפחה שלי: 

 הכי אוהבת: לשחות בבריכה

 .: עוד לא החלטתיאהיה היה גדולהאכש

 

 תאיר רז

 המשפחה שלי: הורים גילה וצורי, אחים ירדן, דנה, קורן ונבו

 הכי אוהבת: לישון

 .היה גדולה תהיה: מאושרתאכש

 קתרין שהם

 המשפחה שלי: הורים אה ואשל

 הכי אוהבת: לצלם

 .היה: צלמתאגדולה  אהיהכש

 

 ריף שחף

 המשפחה שלי: הורים לילך ומיקי, אחים יולי ותומר

 לושהכי אוהב: לג

 .היה: גולשאהיה גדול אכש

 

 

 ניצן שריד

 , עופרי ואלמוגהמשפחה שלי: הורים אופירה ושי, אחיות סביון

 .הכי אוהב: לטייל
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 תמיהה

קבלנו לאחרונה חוברת לחוגי ילדים, נוער ומבוגרים 

 לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.

חוגים שונים  31פתחתי בחלק של חוגי המבוגרים והנה 

 חוגי אומנויות למיניהם. 9חוגי תנועה,  4לפיתוח הגוף, 

אף לא חוג אחד לפיתוח המוח, אף לא חוג אחד 

, לא לספרות, לא להרחבת אופקים. לא חוג להסטוריה

למזרח התיכון, לא לסוציולוגיה, לא למחשבת ישראל, 

לא לאומנות, לא לפילוסופיה, לא למדעים למיניהם. 

 שום כלום.

האמנם נסתמו מעיינות המחשבה אצלנו? האמנם הננו 

 אטומים לעולם שמסביבנו?

 תמהני.

נינו יותודה גדולה לדורית שדואגת לוותיקים שב

ות שונות  ומגוונות בצוותא ומביאה הרצאות מהרצא

 כדי שלא ייתיבש מוחנו.

 יפה שמר

 

 תגובה לרשימתה של יפה שמר

במהלך שלוש השנים האחרונות, מטרת העל בריכוז 

החוגים, הייתה להביא היצע מגוון ביותר מכל 

התחומים. לאחר שנעשו ניסיונות לפתוח כמה קורסים 

שה, וחוגים של העשרה מכל מיני סוגים ולא הייתה דרי

התחלנו לברר את דרישות השוק בקיבוץ מעגן מיכאל 

וכן למה הרצאות העשרה מן הסוג הזה אינן מצליחות. 

 המסקנות העיקריות אליהן הגענו הן:

. קהל היעד העיקרי המתעניין בנושאים אלו, מקבל 1

את הרצאות ההעשרה דרך מועדון "בצוותא" ומקבל 

 בחינם )!(.אותן 

-311לעומתן חוגים שעלותם כאשר יש הרצאות בחינם ו

בחודש, קשה מאד לנו כרשות הפנאי, להתחרות. ₪  111

רשות חוגי הפנאי הופרטה ואילו הפנאי  -)להזכירכם 

 דרך מועדון בצוותא ממומן ע"י הקיבוץ(.

. מאז הרחבתה של מחלקת משאבי אנוש של הקיבוץ, 2

דורית גרה עושה עבודה נפלאה ומביאה לנו הרצאות 

 .בחינם )!(שוב  -וקורסי העשרה

הפנאי היא גוף מופרט שצריך לקיים את  כל עוד רשות 

 עצמו, אנו פועלים על פי דרישה מקהל הלקוחות שלנו 

 וממי שמוכן לשלם ולקבל תמורה בעד כספו.

אגב, ספורט אינו מייבש את מוחנו כי אם משחרר  ודרך

אנדרופינים למוח שמסייעים בשיכוך כאב, גורמים 

ל"אופוריה" ומזרימים אליו דם המנקה את הגוף 

 והנפש. 

שווה לנסות גם את התחומים האלה, למרות שאינם 

 בחינם, התמורה גדולה בהרבה!
 

 עדי רבאון וסיון עציוני

 

 

 

  והורשהתכנית חדשה לחיסכון  
 

מינויים והמזמ"צ מביאים לאישור האסיפה  עדתו

את הרכב הצוות ליישום החלטת  ( 52.8) הקרובה

 בנוגע  11.2.34מתאריך   815134אסיפה 

 להקמתה של תכנית נוספת לחיסכון והורשה.
 

 ההרכב המוצע:

 מרכז -ירון בלכטובסקי 

 דגן נירה

 יהלום עלי

 בורובסקי עופר

  אסף( מזכ"ל )כעת ירון

 רם עמוס

 גיתית דישון

 בועז נשרי

 נדב פוזנר

 אילן טסלר.
  

הצוות ימנה מתוכו באחת מישיבותיו הראשונות 

  ת יותר.מהנהלה פעילה מצומצ
 

  מזכיר  -ירון אסף 
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כמובן, שיש לקחת בחשבון את התקופה  בה הוא נוצר, 

כמאמרו של יוחאי בן נון: "התקופה לקחה אותנו" 

...היינו ראשונים לתנועת הצופים אשר בחרו בדרך 

ההגשמה בהתיישבות העובדת, על רקע מלחמה, 

ומאבק, נערים בורגנים שמאסו  בעיסוקי סרק. 

נערות יוצאי "צופיים"....התאחדנו עם קבוצת נערים ו

עליית הנוער מגרמניה ואוסטריה שקיבלו את חינוכם 

עין גב.  -נאבק על קיומוההקיבוצי  בארץ, ביישוב צעיר, 

ִאתם הביאו חלום לא ממומש של הדייג, והמירו את 

הכנרת  בים התיכון.....היה זה הדייג, מעבר למספר 

החברים אשר עבדו בו, ומעבר למספר השנים שעבדנו 

במידה רבה  את פני החברה בראשיתה. בו שעיצב 

ההתמודדות, עם המאמץ הפיזי ועם איתני הטבע, עם 

פות יקהילה. אסביום יום מחיי ההניתוק ממשפחה וגם 

"גורליות" חכו לסערה משביתת הספינות, ואימהות 

כמו "חד הוריות" שנאבקו עם גידול ילדים קטנים! 

את  ציוני: לכבוש-קהילתי-הדייג נתפש  כאתגר אישי

הדייג )שמעטים היו הדייגים היהודים בו(, לשמור על 

הגבול המערבי, וכדו', כל אלה חייבו ובטאו סוג תחושה  

של שותפות גורל. השהייה בספינה, קבוצה קטנה של 

חברים, במרחב מצומצם, בצפיפות וערבים זה לזה, 

הולידה מציאות קשה, אבל ללא  ספק מחשלת. כך גם  

כון איילון, שם נוספו לאתגרים "החיים הכפולים" במ

האישיים והשיתופיים גם הצורך באילתורים, כושר 

המצאה, וסודיות מצילה חיים , תרתי משמע. גם כאן 

היה צפוף, והתלות זה בזה הייתה מוחלטת. אלא 

שהיינו צעירים, ושמחים, ואולי גם ......קלי דעת! ולא 

הנעורים. היה זה גם המפגש  נתנו לסכנה להעיב על רוח

הראשון עם תעשייה  מאורגנת בעלת ערכים של דיוק  

מוסר עבודה, וחשיבה כלכלית, תכונות אשר   -והתמדה

בנוסף לערך הציוני של  מאבקי תש"ח, התבטאו  גם  

לאחר מכן בבניית המשק . הגורם השלישי  בד.נ.א  הוא 

 ים" מדיניות הקליטה שלנו. כבר עם קליטת ילדי "גל

ו"חבצלת" אל תוך בית הספר המתהווה, )דבר שלא 

 היה מובן מאליו באותם ימים בתנועה הקיבוצית( 

 

 

 
 

 

 נוצרה  אותה "שרשרת הדורות" הרצופה, המאפיינת 

כל כך את מעגן מיכאל. גם זה הצריך התמודדות, 

ראשית של הילדים עצמם, מנותקים ניתוק כואב 

שפחות הצעירות ממשפחותיהם, והתמודדות של המ

שקלטו אותם, והן בעצמן עושות את צעדיהם 

הראשונים בהורות! המורים והמטפלות שעשו כמיטב 

לתם  להתאים דרכי חינוך להיקלטות  מלאה ויכ

 בחברת הילדים, ובבוא היום לחברות מלאה! 

)תלוי ממתי  07,או   56וכך הגענו הלום: ליום הולדת 

ות צעירה! צריך רק סופרים!(,וראה זה פלא: לקיבוץ חז

להיכנס לחדר האוכל בזמן ארוחה, כדי להיווכח. ואשר 

לד.נ.א, הוא עובר כדרכו מדור לדור מהורים לבנים, 

לבני בנים, וכלותיהם, ולמי שזה מקרוב באו, כמאמר 

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, חז"ל: 

 כאילו הוא יצא"......מפרדס חנה!

 

 

 מהו הד.נ.א  שעיצב את מעגן מיכאל?

 

 יהודית איילון
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שנים עברו מאז העלייה לקרקע, מאז הונחה אבן   56

הפינה, ואני אנסה לצייר את מעגן מיכאל של היום, וכל 

 אחד יוכל להזכר ולהגיד "פעם זה היה אחרת....
 

כבר עברו מאז החל האולפן הראשון   מחזורי אולפן 111

במעגן מיכאל. תלמידים ממשיכים להגיע ללמוד את 

מעגן מיכאל אך אולי בעיקר השפה העברית, לעבוד ב

לפגוש עוד עשרות צעירים בגילם, בני אותה שפה, בני 

נות לפגוש את הצעירים שלנו ובעיקר להשפה אחרת, 

 ממעגן מיכאל. 

 

תו הקשר, רבים הם האולפניסטים וובאותה נשימה ובא

שנשארו אחרי אולפן, התגייסו לצה"ל ונקשרו למעגן 

אחד מהם  שלכל החיילים הקשוריםמיכאל. אלו 

משפחה מאמצת, ולכל אחת מהן מגיע הרבה כבוד אבל 

אין ספק שהמשפחה שאימצה את מספר החיילים 

כל   –משפחת ברק הגבוה ביותר לאורך השנים זו 

 הכבוד לכם!!
 

עוד שורה ועוד שורה, קמות הדירות המפוארות,  אנפה

עוד בריכה ועוד אחת הולכות מתייבשות לכבודן. האם 

 נגיע כמעט לחוף הים?? ימים יגידו... בעוד חמש שנים
 

טובה מחכה לנו מידי יום שישי בבוקר, בראנץ ארוחת 

בוקר: הארוחת באין מילים לתאר את המגוון המוצע 

 ממילקשייק, מאפים למינהם, החביתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
פינוקים שרק הלה כל השבוע בתוספת  כל  שציפית

 00.11תרצה, וסלט בריאות נפלא. כל אלו עד השעה 

 

 שנות קיבוץ 56

 בצהרים, מדלגים על ארוחת האמצע, שהיתה ארוחת 

שאריות מכל השבוע ושבעים וטובי לב מגיעים לארוחת 

 ב.הער
 

התחלנו מצריפי שכונת הכרמל ואט אט הגודל כן קובע. 

 הורחבו נוספות, כשעברנו ללינה משפחתית נבנו שכונות

הדירות, נוספו עוד שכונות עם דירות מעט גדולות 

די,  צימצום פערים  –יותר, עד שקמו חברים ואמרו 

בבקשה, ואז החלו השיפוצים, שכונות נהרסו ונבנו 

לות והשכונות, נבנו שכונות גדמחדש. משנגמר שיפוץ 

אפילו יותר, אמרו ברתב"ש בואו נפעיל את מודל שכר 

הדירה על מנת לצמצם פערים.... והאסיפה עוד לא 

 אמרה את דברה.
 

 אך במקרה אחר אמרה האסיפה גם אמרה:

לא צלחה. ישבנו בחוגי דיון, חוברות  דרך מעגן מיכאל

ר את הסברה יצאו, היה רצון לשנות אך הציבור אמ

איננו רוצים שינוי ולא הפרטה ולא תגמולים  –דברו 

כספיים למנהלים, אנחנו רוצים את הקיבוץ שלנו כמו 

שהוא, כמו שהיה וכמובן ששינויים קטנים יתקבלו 

 תמיד בברכה!!
 

, הוחלט כלבוליתאחרי אין ספור ויכוחים אמרנו כן ל

שאפשר יהיה לנוע בנחת עם עגלת המצרכים , לקנות 

ום אחד ולא להתרוצץ עם השקיות ממקום הכל במק

א זז ממקומו, למקום אלא  שלבד מהנוי אף בית עסק ל

כלבולית שצריכה להבנות מדרום ופינה מקום ל

לחנייה... אבל יש לנו זמן ואולי גם קום תקום 

 בהזדמנות.
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, אחרים מתקרבים אל 01לא מעטים הם בני  .ותיקים

שלהם,  מטפליםל, יחד אתם נראים בחצרנו ההגי

ם ונפאלים, ואנחנו התרגלנו הודים, פיליפינים, תאילנדי

, והם נחמדים ועוזרים והבנים שמחים שכן למראה

 המבוגר לא לבד. –מקל עליהם הדבר, ועיקר חשוב 
 

ועוברים  מבית ספר מעגניםבימים אלו ילדינו נפרדים 

להם מבנה חדש  ספר האזורי, שם נבנהבבית הללמוד 

ויפה, בדרך הם יצטרכו לעבור כבישים שהרי כל 

התלמידים מגיעים באוטובוסים ואנחנו שגרים קרוב 

נשארנו עם חציית הכביש. אך החינוך המשלים דואג 

לכך, הילדים ילמדו מעט על בטיחות בדרכים והכל 

יהיה טוב בסוף. אלא שאנחנו ציבור מעגן מיכאל נפרד 

י שרבים כל כך למדו בו ורבים גם מבית הספר המקומ

 לימדו בו.

השאלה שנשאלת, מה יהיה בשטח הזה? כנראה שיכון 

 נוסף.
 

עוברת השנה לשלב הביצוע, חושבים  ה כפריתיבסב

היכן להציב מחסומים כדי לשמור על ילדינו, כדי למנוע 

 מקלאבקרים לנסוע בשעות עומס ליד בתי הילדים.

וד קלנועית נקנים ופה חשוב לאמר, שעוד קלאב קאר וע

באופן פרטי על ידי החברים וכך גדל לו הצי  שנוסע 

אולי לא יהיה מנוס אלא לבנות, בסופו וברחבי המשק 

 של דבר, מדרכות להולכי הרגל....

 

המפעל המוביל שלנו, ממשיך להצליח. אפילו  פלסאון

בתקופת הקיץ  נכנסו הזמנות רבות וגם מלחמת צוק 

כמו כן עובדי פלסאון  וגם  איתן לא ערערה את המצב.

 הידד!! –אלו מרחבי העולם מתכוננים לחגיגות היובל 
 

 

נו שנמשיך כך כולל אני שיהיה חג שמח, ומאחלת

 ונהייה גאים כמו היום!!! גם בעתיד  הלאה

 

 לקראת אסיפה

צוות פרט במהותו, מחליף את המזמ"צ  -תזכורת 

של חברים. הצוות בנוי משתי  בדיונים על פניות אישיות

נציגות ציבור: אלישבע טסלר ואביבה מגנוס; ממנהלת 

 מנהלת התחום.  -אורלי רם; ושחר מלול -חברתית 

לאחרונה קיבלנו החלטה, אותה יש לאשר באסיפה 

הרחבת את הפורום ע"י צירופו של מזכיר  –הקרובה 

סטיב טורונטו. שינוי זה מגיע מתוך  ההכרה  -לשעבר

חשיבות גבוהה לבעל תפקיד לשעבר בתוך צוות שיש 

 כגון זה.

 שחר מלול מוסקו 

 מנהלת תחום הפרט

 
 
 

 

 

 הודעה ממרכזי ועדת שיכון

בשלושת השנים האחרונות מילאנו את תפקיד מרכזי 

ועדת שיכון. ריכוז הועדה, שהיא אחת הועדות 

החשובות והרגישות בקיבוץ, דרש מאתנו השקעה של 

ן רבים. עשינו זאת ברצון רב, עם משאבי אנרגיה וזמ

תחושת שליחות והרבה אמפטיה ואהבת הציבור שאנו 

 חלק ממנו.

 ביולי תמה תקופת כהונתנו, אך מחליפים אין. 10 -ב

צר לנו על כך שענייני השיכון שעד היום קיבלו את 

מלוא תשומת ליבנו ישארו יתומים מטיפול אך הגיע 

שלנו את מלוא השעה שנחזור וניתן למקום העבודה 

תשומת ליבנו ומרצנו. עד שימצאו לנו מחליפים נמשיך 

לטפל בענייני הועדה על אש קטנה בעיקר כדי לנסות 

ולמנוע מצב של דירות אשר תעמודנה ריקות. מעבר 

לכך, נושאים אחרים וחדשים ימתינו למרכזים 

 החדשים לכשימצאו.

 אולי זו/ה את/ה?

 ינאי ונעם גנור  נעמה
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נתלי, כולם יודעים שאת עוסקת במוזיקה מגיל צעיר, 

ומכירים אותך היטב מחגים ואירועי תרבות בקיבוץ, 

אבל אני לא בטוחה שהרבה אנשים יודעים מה את 

עושה בשנים האחרונות, קצת נעלמת מהנוף הקיבוצי. 

 התוכלי לספר קצת?

כן, נכון, כבר הרבה שנים שאני פחות פעילה בתחום 

מוזיקלית והתרבותית בקיבוץ, אם כי זה העשייה ה

שנים ריכזתי את מגמת  01עומד להשתנות בקרוב. מעל 

המוזיקה בביה"ס המשותף חוף הכרמל, אך בשנים 

אני מרצה  –האחרונות הלכתי לכיוונים קצת אחרים 

במכללת לוינסקי לחינוך, שם אני מכשירה סטודנטים 

מתי שעומדים להיות מורים למוזיקה. במקביל, סיי

עכשיו שבע שנים כמנצחת מקהלות העפרוני בעמק 

חפר, ואני מעבירה השתלמויות וסדנאות למורים 

 בתחום המתודיקה למקהלות ילדים. 
 

 

ספרי קצת על חוויותיך ממקהלת העפרוני, שעד כמה 

שידוע לי היא אחת ממקהלות הילדים והנוער 

 המובילות בארץ. 

המובילות אכן מקהלת העפרוני היא אחת המקהלות 

והיתה לי הזכות לעבוד בה. במרבית השנים שם עבדתי 

 ו'( והיה -עם המקהלות הצעירות )ילדים בכיתות א'

 מרגש לראות לאיזה תוצאות אפשר להגיע עם ילדים כל

 

 

 

 
 

 כך צעירים, ילדים רגילים שכולם התקבלו ללא מיון,  

אך בעבודה רצינית ועם צוות מקצועי הגיעו להישגים 

מרשימים. ילדים שגדלו אצלי במקהלה חוו מאוד 

חוויות מיוחדות מאוד, למשל: קונצרטים עם התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית בהיכל התרבות בתל אביב, 

הפקות של האופרה הישראלית, צילומים והקלטות 

לסדרת הטלוויזיה "איך שיר נולד" בכיכובו של יונתן 

יוני  גפן והופעות עם מיטב האמנים בארץ ביניהם

רכטר, ערן צור, רונה קינן, שלומי שבת, שלומי שבן 

 דניאל סלומון ועוד. 
 

 יש הופעה מיוחדת שלא שוכחים לעולם? 

 השיא בשבילי היה הופעת המקהלה בתאטרון הרומי

בקיסריה יחד עם שלומי שבן והתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית. קשה לתאר את העוצמות של הדבר הזה, 

להירגע. אני חושבת שאין הרבה לילדים היה קשה 

ילדים בארץ שחוו חוויות מהסוג הזה, וכל ילד יישא 

אותן עימו לכל החיים. ובכלל לא משנה לי אם יהיה 

בהמשך זמר מקצועי, זמר חובב או בכלל לא. מה שאני 

יודעת שכך או כך, ילדים אלה יתייחסו באופן שונה 

 לשירה, למוזיקה, לתרבות. 

"נונה  –אן בקיבוץ משהו משלך ועכשיו את מקימה כ

 אמנויות הקול", מקהלה לילדים ונוער. 
 

 ראשית, מה זה נונה?

, ובהקשר מוזיקלי זה מרווח בין צליל אחד 9נונה זה 

לתשיעי ממנו. אבל מעבר לפירוש המוזיקלי, אני גם 

מאוד אוהבת את המוזיקה של המילה עצמה, את 

 המצלול.  
 

בה שנים של עבודה אחרי הרלמה דווקא בקיבוץ? 

בחוץ, הרגשתי שאני רוצה "לעשות לביתי", לא ביתי 

הפרטי אלא ביתי הקיבוצי. שמתי לב שבין חיפה לעמק 

חפר, אין עד כמה שידוע לי גוף מוזיקלי ווקאלי מסוג 

זה, ויש כאן פוטנציאל ענק. אני חושבת שהקמתו של 

גוף כזה שיהווה מוקד משיכה עבור ילדים מן הקיבוץ 

גם מבחוץ, יכולה להשפיע בעתיד הרחוק יותר על כמו 

 "מי ששר מאושר"
 ראיון עם נתלי גולדברג
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חיי התרבות בקיבוץ ובאזור כולו. ילדים שגדלים 

במקהלה נהפכים מטבעם להיות צרכני תרבות, וכך גם 

 בני משפחותיהם, ולאט לאט המעגלים הולכים וגדלים. 
  

אני חושבת  מדוע דווקא מקהלת ילדים ונוער?

פתח בה. שמקהלה היא מסגרת נפלאה לגדול ולהת

מחקרים מוכיחים כי אנשים השרים יחדיו הם 

וק מאושרים יותר וחווים תחושות חזקות של סיפ

והגשמה עצמית. זאת בנוסף לסגולותיהן של השירה 

והמוזיקה המשפרות באופן ניכר את היכולות 

זיכרון, התמצאות במרחב,  -הקוגניטיביות שלנו 

 חשיבה מופשטת, יצירתיות, קשב וריכוז וגם מיומנויות 

דרך  –ברמה המוזיקלית רגשיות כגון ביטחון עצמי. 

לומדים את השירה מפתחים הילדים את השמיעה, 

 שפת המוזיקה, תווים, מונחים מוזיקליים וכד', וזאת 

בצורה מאוד קלה ופשוטה כי כל אחד יכול לשיר. אין 

דבר כזה ילד שלא יכול לשיר. לפעמים ילדים קצת 

מזייפים, אבל לרוב זה מסתדר. לרבים מהמבוגרים יש 

 היום טראומות מהילדות, לא פעם אני שומעת סיפורים 

למוזיקה אמר לי לעשות בשפתיים", או  כמו "המורה

"אמר לי לעמוד בשורה האחרונה", או פשוט "שחררו 

אותי מהמקהלה". אני מאמינה שכל ילד שיש לו פה 

וזוג אזניים יכול לשיר, ואפילו טוב. זה כמובן דורש 

עבודה והתמדה, אבל אין מקרים אבודים, ובטח שאין 

סיסית לי הזכות לשלול מילד את הזכות הכל כך ב

לשיר. אני תמיד מספרת על ילד שפעם שר באחת 

המקהלות שלי, שבמשך שנתיים שלמות היה פשוט 

מדקלם. כל ההקלטות של המקהלה משנתיים אלה הן 

למקהלה ו"קריין" ואני לא יכולה לעשות בהן כל 

שימוש. לאחר שנתיים, כשחזרנו מחופשת הקיץ, 

ייק, שמעתי אותו שוב והכל הסתדר שם, הוא פתאום ד

התאפס. הילד הזה נתן לי שיעור לחיים.... עד היום 

הוא ממשיך לשיר והוא שר מצוין. מקווה שאצליח 

לגדל כאן דור של ילדים שרים, ובהמשך נוכל להקים 

גם מסגרת למבוגרים. חשוב להתחיל מלמטה, 

מהגילאים הצעירים, שם עוד אין מגבלות וסטיגמות. 

, אבל גם שם אני אצל מבוגרים קצת יותר קשה להשפיע

 מאמינה שאפשר. 
 

 מה מייחד את נונה? למה כדאי להורה לרשום את בנו / 

 

תו לנונה?  בִּ

אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שנונה לא שמה  

לעצמה מגבלות מבחינה מוזיקלית. אני מאמינה 

שמוזיקה טובה היא מוזיקה טובה, וזה לא משנה אם 

, פופ, רוק, היא נכנסת לקטגוריה של קלאסי, ג'אז

עממי, מזרחי או כל הגדרה אחרת שתחשבו עליה. אני 

רוצה לחנך את הילדים לאהוב מוזיקה טובה באשר 

היא, לבצע אותה טוב עם הרבה כוונה ואהבה, ולהכיר 

סגנונות מגוונים, שפות, תרבויות, מבטאים ועוד. 

להרחיב את היריעה ולא לצמצם אותה. בנוסף, המטרה 

אמנותית מעצימה  –וויה תרבותית בנונה היא ליצור ח

שכוללת שירה, תנועה, הבעה ומשחק, ושלצד 

 המחוייבות למקצוענות יהיה גם הרבה הרבה כיף. 

 מה בנוגע לילדים בנים, האם גם הם מוזמנים לשיר?

בטח! לצערנו אנו חיים במדינה בה לעיתים קרובות 

שירה נתפסת כמשהו נשי, אבל זה לא בהכרח כך 

ם בעולם. באירופה למשל יש מסורת במקומות אחרי

ענפה של שירת בנים בכנסיות. במקהלת העפרוני היתה 

לי שנה אחת בה כשליש מהמקהלה היו בנים, וזאת 

היתה גאווה גדולה. בגילאים מבוגרים יותר בהם 

מתחיל להתחלף הקול, צריך לראות מה עושים וכיצד 

 ממשיכים לשיר מבלי לגרום נזק. 
 

ים בפנייך בהקמתו של גוף כזה? מה האתגרים העומד

אני חושבת שהאתגר העיקרי הוא לגייס כמות גדולה 

של ילדים, כי בשלב הזה, הכמות היא האיכות. חשוב 

לעורר את המודעות הציבורית לתחום חשוב זה בקיבוץ 

ובאזור. כל היתר פחות מטריד אותי, כיוון שאני מגיעה 

עם  לנונה עם הרבה ניסיון מאחורי, קשרים רבים

אמנים וגופים מובילים, צוות מקצועי, וכן יש לי קיבוץ 

נפלא שעומד מאחורי ונותן לי את האמצעים להקים 

 כזה דבר. 

 

 

 !הצלחה ותודה גדולה לך! מאחלים לך הרבהנתלי, 
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 פינת הרצו"ן

 רשות צעירים ונקלטים

 יעל אזולאי ואביטל לין
 

 והפעם: על קליטה ונקלטים בקיבוץ

לפני מספר חודשים, כאשר נבחרה הנהלת רצו"ן, 

התקיים מהלך שאינו שגרתי בחיי ועדות במעגן מיכאל. 

 מלבד מרכזת אחת מכל שלושת הגופים שאוחדו 

מועט של )ו. צעירים, ו. קליטה, השכלת בנים( ומספר 

חברים שהסכימו להמשיך מהועדות הקודמות להנהלה 

החדשה, נבחר למעשה גוף חדש שהידע והניסיון של 

חבריו בשלושת התחומים עליהם הם אמונים אינו 

קיים. כך מצאנו את עצמנו מנהלים רשות חדשה אמנם, 

אבל עם הרבה מאד תכנים, נהלים ותקנונים שיש 

איש,  033 -קרוב ל להמשיך ולקיים עם אוכלוסייה של

צעירים במסלול בנים, סטודנטים במסלול בנים 

 ונקלטים בכל הגילאים.

מיד עם תחילת עבודת הרשות עלתה חזק התחושה של 

חברי ההנהלה שיש ללמוד, להבין ולנהל בצורה שונה 

את תחום הקליטה. ואכן, אנחנו מקדישים כעת את 

ופו הישיבות של הרשות בעיקר לנושא זה ומקווים שבס

של התהליך יהיו לנו כלים טובים ומתאימים ללוות את 

הנקלטים בזמן הקליטה. לאפשר לכל אחד מהם 

קליטה מיטבית, בה תתקיים הכרות הדדית, חשיפה 

והבנה של חיי הקיבוץ וקבלת כלים לחיים משמעותיים 

 ותורמים בקהילה.

השאלות איתן אנחנו מתמודדים מורכבות. מחד, 

זוגם הרוצים לחיות בבית הזה  מדובר בבנינו ובבני

ולהיות שותפים בו. מאידך, לקהילה יש צרכים 

ודרישות שהנקלט צריך להכיר, להבין ולקיים בתקופה 

של כשנתיים בהן הוא "נבחן" )ולפעמים אף נשפט על 

 ידי החברה( והוא נדרש לעמוד בציפיות ובמוסכמות.
 

את מי אנחנו קולטים? קיבלה מענה על  -שאלת היסוד

ידי האספה בהחלטות על דרך מעגן מיכאל. הצעות 

צוות בית ודרך שהתקבלו באסיפה הסתמכו על עיקרון 

: "מעגן מיכאל הוא בית שבא לידי ביטוי במבוא להצעה

לחבריו ולבניו החיים בו, אשר על כן לבני משק ובני 

זוגם הבוחרים לחיות בקיבוץ יש זכות לבקש להיקלט 

 בו, בכפוף להחלטות הקיבוץ."

 להלן השאלות איתן אנו מתמודדים:
 

. האם צריך לקלוט את כולם או להפעיל כלי סינון/ 1

 מיון? 

שאלה, העולה מדי פעם ונדונה גם בישיבות ההנהלה, 

מעלה שאלות נוספות: האם בחברה שלנו, כפי שהיא 

פשר וצריך להעדיף בנים מסוימים על פני היום, א

אחרים? על פי איזה מדדים? האם זה יחזק או יחליש 

 אותנו כחברה?
 

. האם יש תנאי סף לקבלת נקלט חדש ולהמשך תהליך 2

 הקליטה?
 

. איך מתנהל פורום קליטה ומה הכלים והידע אותם 3

צריכים חבריו לקבל על מנת להחליט ולהמליץ על 

 בתהליך הקליטה?התחלה והתקדמות 
 

. האם משך הקליטה נכון? האם צריך לקיים תהליך 4

שונה לבני משק המתחילים קליטה בהמשך למסלול 

 צעירים לעומת בני זוג ובנים חוזרים מעזיבה?
 

 איך נכון ללוות את הנקלטים לאורך התהליך? .5
 

. מהם התכנים אותם חשוב שהנקלטים ילמדו ויחוו 6

 בזמן התהליך?
 

קולטים אנשים חדשים בחברה גדולה כמו שלנו? . איך 7

מה הציבור צריך לדעת ואיך להעביר מידע מבלי לפגוע 

בצנעת הפרט? איך לבנות את אמון הציבור בחברי 

ההנהלה שעליהם מוטלת האחריות להחליט ולקבל 

 המלצות?

אנו עוסקים בגיבוש עמדה של הנהלת הרשות לגבי 

הגיע להסכמות. שאלות אלו. הדעות מגוונות וננסה ל

כאשר נקבל החלטות שמשנות החלטות קודמות, נביא 

 אותן לידיעת והכרעת הציבור.
 

על לוח המודעות יתפרסמו מועדי ישיבות ההנהלה 

והציבור מוזמן להשתתף וגם להגיב ולהביע את עמדתו 

 מעל דפי העלון.
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 מאשכול החינוך

 

 תזכורת  להירשם: –פרסום חוברת חוגים 

חוברת החוגים של הקיבוץ יצאה לאור לפני שבוע 

תאי הדואר  וחולקה בכל תאי הדואר של הקיבוץ וברוב

ון עציוני על הרכב החוגים, על במועצה. כל הכבוד לסי

המגוון ועל הדיונים והחשיבה כדי לשמר ולשפר את 

החוברת המרהיבה של מאיה איכות החוגים. עיצוב 

 הלפמן.

חשוב לי לברך את עדי רבאון שמסיימת את תפקידה 

כאחראית חוגים במשך השנים האחרונות. עדי עשתה 

עבודה נהדרת וכל הציבור, ובעיקר ילדינו, נהנה 

מהתשתית האיכותית, המגוונת והמושקעת שהיא 

פיתחה. למזלנו, עדי הייתה גם פנויה לקיים חפיפה 

יים הגדולות שלה. אין לי ון שנכנסת לנעלם סייסודית ע

ון תמשיך לפתח ולקדם את הפעילות החוגית ספק שסי

 בקיבוץ.
 

 פעילות בחינוך המשלים:

לפני שבוע יצאו נערי שכבת נעורים לקייטנה ביוטבתה. 

נערים. עם צוות מלווים. כיתת  45יצא מספר שיא של 

. גם שמיים )ו'( עברה לשכבת הביניים בהתרגשות רבה

ד, -כיתת ח' יצאה לטיול של יומיים בצפון. מועדוני ב, ג

, המערכת תו' עשו לילה לבן במהלך השבוע. בו זמני-ה'

מארחת כמעט כל לילה קבוצות נערים מקיבוצים 

 אחרים, רובם מהדרום.

כפי שרבים מכם ראו, התקיימה קייטנת אילן בשבוע 

י. שעבר. ניתן לצפות בכתבה על כך בווידיאו הקהילת

בשבוע הזה בו הנערים שלנו מסייעים לקבוצת נערים 

ונערות הינו אחד מהמראות המרשימים ביותר של 

השנה. חבל שלא צולמה שיחת הסיכום של הנערים 

שלנו בה הפגינו התייחסויות של חשיבה, עומק ורוח 

נתינה מרשימות ביותר. כל הכבוד לצוות הבוגר ולצוות 

 הנערים.

ד' לפעילות הכשרה -ימי א' יםבשבוע הנוכחי מוקדש

התחבורה. נמצא כאן איש שמומחיותו   -בנושא נוכחי 

ללמד ילדים מודעות וחוקי תנועה כדי להכין את 

הילדים שלנו למעבר בטוח אבל גם כדי לשפר את רמת 

 המודעות של ילדינו לתחבורה ולחוקי תנועה.

 ה רוח ההתנדבות בקיבוץ:לא פס

הורים וסבים  54יותר מ  בעקבות פנייה לציבור, התנדבו

להיות חלק ממשמרת הזהב במעבר הבטוח בביה"ס. 

אנחנו רוצים להודות לכל אותם חברים שהביעו נכונות 

להתגייס. נקיים עימם מפגש הכנה ותדרוך לקראת 

 ראש השנה. בינתיים תודה רבה מכל הלב.
 

 ימי היערכות באשכול החינוך:

וות. בימים השנה יתקיימו שני ימי היערכות לכלל הצ

אלה הצוות ייחשף לממצאי האבחון שנעשה בחינוך 

המשלים השנה וידון ביישום מסקנותיו. בנוסף הצוות 

יעסוק בחוברת "הגדרת תפקיד המדריך" כפי שהוכנה 

על ידי הצוות במשך השנה. הצוותים גם יעסקו בגיבוש, 

 תכנון החודש הראשון והכנת המועדון.

מעגנים ִאפשר לחינוך המעבר של  –בהקשר של המבנים 

המשלים להרחיב מועדונים וליצור מבנים שגודלם יותר 

 מותאם לגודל הכיתות וצרכי הילדים.

בגיל הרך כל הצוותים מתארגנים בימי היערכות. כמעט 

כל הבתים מתחלפים ילדים, הורים וצוותים. קיים ב

צורך לפרישה, גיבוש צוותי, קבלת ילדים חדשים, נקיון 

 ום עמוק לקראת השנה החדשה.וסדר וגם לנש
 

תערוכת תצלומים של עובדי החינוך תתקיים השנה 

 לקראת ראש השנה:

השנה החלטנו לדחות את התערוכה לראש השנה כדי 

להבטיח שיהיו צילומים של כל העובדים. לקראת 

התערוכה תתפרסם גם כתבה עם התייחסויות למצבת 

 .כ"א באשכול החינוך וניסיון לסמן מגמות בתחום
 

תכנית מועדי סגירה לאשכול החינוך בשנת הלימודים 

 תשע"ה:

ית של אשכול החינוך מבחינת נלהלן תכנית השת

חופשים, ימי גשר וערבי חג. הכוונה בפרסום הימים 

העכשווי היא לאפשר לכל הציבור יכולת מרבית לתכנן 

 את פעילותו. כמו כן זו גם מחויבות של אשכול החינוך

 שאלה ימי סגירה ולא אמורים להיות יותר.

 

 :מערכת הגיל הרך תהיה סגורה בתאריכים הבאים

 ימי היערכות – 54-8/13

יום שישי גשר חג סוכות, א' חול המועד.  – 11/11/5/

 )השנה הוחלט לקחת רק יום גשר אחד(

 מיכה באלף
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 ערב פסח – 8151/4

 טיול עובדי הגיל הרך, ל"ג בעומר – 1141/4

 לשנת תשע"ו יוחלט בהמשך.ימי היערכות 
 

 

 החינוך המשלים יהיה סגור בתאריכים הבאים:

 ימי הערכות  -  11/-5/13 

יום שישי גשר חג סוכות, א' חול המועד.  – 11/11/5/

 )השנה הוחלט לקחת רק יום גשר אחד(

יתקיים יום טיול עבור עובדי החינוך המשלים באביב. 

 טרם נקבע מועד.  
 

 סיכום:

מועדונים יסיימו את פעילות הקיץ . בגיל בשבוע הבא ה

הרך ובחינוך המשלים, צוותים יתכוננו לקבל את פני 

. כל שנה קיים האתגר. כל 11/ילדינו באופן מיטבי ב 

שנה האתגר אחר אבל תמיד אישי,  תמיד מרגש ותמיד 

כבוד גדול להיות שותפים לחינוך ילדים בכל גיל ובכל 

 מצב. 

 .יישר כוח לכולנו בתשע"ה

 
 

 מפגש עם המשוררת רחל שפירא

41.80.52 

 בוקר חגיגי ב"אסם" לכבוד חג המשק

 )בחסות מועדון "בצוותא"(    

 

 קפה ועוגה  58:88

 בלווי זמרים מקומיים; -מפגש, שיחה ושירה   58:08

 , מתן גובר,לינדר , עוזיאשרפשטיין  עמיחי

 אביבה בנו ועוד... 

 ניהם.....ילותיקים ולכל מי שב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תודות
 

 לכבוד טו באב -  ערב שירי אהבה ישראלים
 

קודם כל, מודה לכל החברים שנתנו יד בחיסול הערב, 

זה היה הדבר הכי מדהים ומקסים בערב הזה, בחיי. 

דקות, המקום היה נקי ומסודר. כל  4תוך פחות מ 

השולחנות, הרגליים, המפות, הסרטים והלכלוכים 

. הודות לכוח פשוט מדהיםבמקומם הרצוי. זה היה 

כיאה למעגן מיכאל! זכינו  הרצון ושיתוף פעולה,

 ובגדול!

תודות לכל המשתתפים והשותפים לערב יצירה  

 משלנו:

 ארנון שרון -הפקה מוסיקלית קולות וקלידים

 יריב שרון –שירה וגיטרות 

 יונתן לוי   –גיטרה בס  

 עפר דוידסקו –תופים 

 גוברמתן  –קלידים קולות ושירה 

 לזמרים שלנו:

אביעד שרפשטיין, חנה יוזפוביץ', טל שחר קרול, מיתר  

ודותן ענבר, מיטל לאמור פרידמן, עוזיא לינדר, עמי 

 דנא, עמיחי שרפשטיין, רותם אילון ורעות שרון.

 לגל ברכה וחבריו על התאורה הרומנטית.

 לאליוט ומור על הסאונד המשודרג.

שחר, שרון דישון, חן  ללילך צייג, דורית היימן, רחלי

בר, אמירה הראל, נעמי ביאנקי, אלון דיימל, עמרי תור 

 :ואורי קם

 .על עזרתכם האדיבה והנעימה בחיוך ובתמיכה 

יזון חוזר, זה מאוד תומך הולכל מי שמוצא לנכון לתת 

ומעודד להמשיך ולעשות עוד ערבים שכאלה ואחרים.... 

, שזה מה זה חשוב לא פחות ומעיד על שיתוף פעולה

 שגורם לנו להיות מאושרים....

ם שלא היו אנא שימו לב לילדיכ –ודבר אחרון...הורים 

בקשתינו צנועה מול מה   בהשגחה והפריעו.. אנא,

 .שניתן להם... קצת איזון יעזור לכולם
 

 בברכת יצירה אינסופית    

 על התמיכה והעזרה גת ובהוקרה לדידי   

    שרון  באהבה    
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 פחות תיאוריה פילוסופית

 מוחשי-יותר נגיעה במעשי

 )תגובה לדברי מורן יהלום  ומיכל שנפס 
 

 
 

ברשימתן מן השבוע שעבר מתייחסות מורן ומיכל 

להחלטת האסיפה בעניין העבודה והפרנסה , וקובעות 

מיכאל לא מעוניינים -"....שנכון להיום רוב חברי מעגן

תמורה שהם בהגדלת החיבור בין עבודתם לבין ה

מקבלים. אנו למדים מכך שחברי הקיבוץ מנחים אותנו 

לחשוב על דרכים אחרות ויצירתיות בהתמודדות עם 

 האתגרים של התחום התעסוקתי...." .

בחפשן אחר תשובות אפשריות מוסיפות ואומרות  מורן 

ומיכל "ש....דרך מעניינת אחת היא התהליך שמציע 

לעשייה והגברת  , יועץ שמדבר על התחברותטים קלי

מוטיבציה דרך מציאת משמעות אישית וקהילתית..." , 

ועוברות ל"....חשיבה אחרת ומקורית על התחום 

. פרופ' סגל גורס כי  פרופ' צבי סגלהמוטיבציוני מייצג 

כל אדם מופעל ע"י גורמים שונים ולכן זקוק לתנאים 

אחרים כדי שתיווצר אצלו מוטיבציה אישית ומחוברות 

 לארגון...." . גבוהה 

אבל מנקודת מבטי שלי נשענות מורן ומיכל על יותר 

מדי תיאוריה פילוסופית ופחות מדי על המעשי 

והמוחשי, ומיד אנסה להמחיש את דברי אלה: בענף 

צוות ולא -מסוים המוכר לי היטב, אין מקיימים ישיבות

קיימת בו חלוקת עבודה ותפקידים בין חברי הצוות. 

נידונים לא צוות, מאליו גם -שיבותוכשלא מקיימים י

   -מחשבות ורעיונות שונים שנהגים ע"י חברי הצוות 

. ועל  יצירת מוטיבציה-לאיומכאן כבר קצרה הדרך 

רקע זה עדיף, אולי , שאתן, ראשות האגף למשאבי 

אנוש, תעברו מענף לענף וממחלקה למחלקה ותבררו 

צוות -ה מקיימים אצלם ישיבותעם ראשיהם באיזו מיד

כי בלעדי זה     -  העובדים בכלל-סוגיית שיתוףואת 

אפשר אפילו לממש את התיאוריות הללו של טים -אי

 קלי ושל פרופ' צבי סגל.  

מה רלוונטי שעלה בראשי -ואסיים את תגובתי בדבר

חובה -ושלקוח מהספר 'אנשי פאנפילוב' )שהיה ספר

 (כארבעים ותשע שניםבקורס הקצינים שלי מלפני 

כן מבקש אנכי את סליחת הקוראים אם הדברים -ועל

שאביא להלן אינם מדויקים  די הצורך: במהלך קרבות 

מלחמת העולם השנייה נשאלים חייליו הרוסיים של 

הגנרל מהי מולדת. האחד משיב: הסוציאליזם 

והקומוניזם, והאחר מוסיף: לנין וסטאלין. אבל 

כון, מולדת זה האשה, מפקדם משיב להם: לא נ

כלומר הדברים  -הילדים, הבית והשדה שלכם 

 שבחיינו . המוחשיים 
 

 

 

 

 למחלקת מסגריה בפסלאון דרוש/ה

 עובד למחלקת מסגריה

אם את/ה חזק/ה בתחום הטכני )הבנה, כישרון, 

יצירתיות בתחום זה( ואת/ה מחפש/ת אתגר, אנו 

 מזמינים אותך להשתלב במחלקת מסגריה .

התפקיד: עבודה עם צוות מסגרים כוללת עמדות ליבת 

 . עבודה  במחלקות תחזוקת מבנים ופרויקטים מיוחדים

 דרישות התפקיד:

 תפיסה טכנית 

 דה מהירה ייכולת למ 

 יכולת לעבודה פיזית 

 עבודה בצוות תיכול 

 חריצות, יוזמה 

  ובטיחותקפדנות, אמינות. 

 

עמד המתאים יזכה ללמוד את כול עבודות והמ

   .שרטוט מסגרות מבנים ,חיתוך ,ת : ריתוךהמסגרו
 

 מעוניינים נא ליצור קשר עם:

 250-3993923 –דקלה רז 

 

 אבנר כרמל –קיפי 

 -  
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 חדשות מפינת החי
 מודעת דרושים  גםו

 

 

 

 

 

 

 

 

 פינת החי, החיות, הילדים ואני נפרדים מאודי.

לאחר שנתיים של השקעה רבה אודי החליט לעזוב את 

פינת החי ולצאת לכיוון חדש בחיים. אני רוצה לומר 

תודה גדולה על כל מה שלמדתי וגם לאחל המון 

 בהצלחה 

ה אני מחפש שותף אי לכך ובהתאם לזאת בימים אל

 שיצטרף אלי לעבודה.

חשוב לי לציין כמה דברים כלליים אך מהותיים בנוגע 

 לתפקיד:

ימים בשבוע עם התחייבות מלאה  5-6מדובר על 

למקום. במסגרת העבודה יש את משימות פינת החי 

האכלות, ניקיונות, תחזוקה, בנייה, -השוטפות כגון

ים. בנוסף יש גננות, טיפולים בחיות, וקידום פרויקט

הדרכת מועדוני  –אתגר חינוכי בעל חשיבות רבה 

החינוך המשלים. בעצם מעבר לצרכים הרגילים שיש 

בפינה אנחנו מחפשים מדריך! לא חייב ניסיון עשיר  

 במיוחד ,אלא יותר נכונות לעבוד עם גילאי א' עד ו'.

לפרטים נוספים/קביעת פגישה איתי או עם מיכה 

 אפשר לפנות:

 2453737450ערי: רועי י

 2457747272מיכה באלף:
 

 כמה דברים נוספים:

מי שעדיין לא מכיר ולא שמע בנינו "מטבח גבינות" 

רציני. אנחנו חולבים ומייצרים גבינות מחלב העיזים 

בפינת החי, וכולכם מאוד מוזמנים לבוא 

 ולראות/לטעום/לקנות סוגי גבינות שונים ויוגורט.

תרנגולות בוגרות  55יש לנו גם לול מטילות פעיל עם 

 מתבגרות שיתחילו לתת ביצים בקרוב. גם  55ועוד 

 

 בואו, כדאי! -הביצים האורגניות שלהן למכירה

פינת חי עוברת שיפוצים כל הזמן ואני ממליץ לבוא 

 ולהתרשם ואף לתת ביקורת מכל סוג. 

עם אפס המון דברים נבנים, משתפצים, ומשתנים. הכל 

תקציב, בכפות ידינו וכמובן בעזרתם של הנערים 

מגיעה להם תודה ענקית! אז באמת המון  -הנפלאים 

 תודה לחוף מוסקו, שון פאן בלרק, תמוז מאייר ורועי 

שמיר על כל ההשקעה בחופש הגדול ובכלל. החברה 

האלה סיימו את שעות עבודתם כבר בשליש הראשון 

י יום ומתפעלים את פינת של החופש ועדיין מגיעים מיד

 החי ביד רמה! אתם גדולים.

בנוסף, החל מתחילת השנה איילין קורן שסיימה 

לימודי טיפול באמצעות בעלי חיים תתחיל לעבוד יום 

אנחנו שמחים מאוד -בשבוע בהדרכת הגנים והגנונים

 על הצטרפותה!

 

 

 

 מפגש ותיקים במכון איילון

 0:55.בשעה  4....4ביום חמישי  

 במכון איילון.  קיים מפגש ותיקיםית

 6:65.ההסעה תצא בשעה 

 המעוניינים לנסוע מתבקשים 

 להירשם בלוח הפתוח 

 בכתב קריא וברור. 
 

 ראובן ארד

 

 

 רועי יערי
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 דיווח על הנעשה במעגן סינון
 

 

לאחר הפסקה מהעלון למספר חודשים, הגיע העת 

לטעמי, לדווח לציבור על הנעשה במיזם פיתוח 

 .מעגן סינוןהמסננים שלנו שנקרא 

מי ששם לב לפני חודשיים התקיימה מועצה כלכלית 

שדנה בהמשך המיזם ולאור המלצת הנהלת המיזם 

חות מאידך, והבנת הקשיים מצד אחד אך ההצל

 .5102העניקה ארכה למיזם עד סוף 
 

אנו עוסקים בפיתוח מסנן מים  נתחיל מתזכורת:

תעשייתי חדשני המבוסס על אלומת חוטים. המסנן 

אמור להיות בדרגת סינון טובה מהמסננים המקבילים 

בשוק שהם בעלי שטיפה עצמית )כלומר שהמסנן מנקה 

גי חדשני את עצמו(. זאת תוך שימוש ברעיון טכנולו

המשלב בתוך מסנן חוטים, סינון פיזי כמו במסנני רשת 

 ודיסקיות, וסינון עומק כמו במסנני חול. 
 

בעקביות אנו מצליחים  נעבור לבשורות הטובות:

להשיג תוצאות סינון מצוינות. גם הצלחנו לשפר מאד 

בחודשים האחרונים את הפרמטרים ההידראוליים של 

בודה(. בנוסף המסנן שלנו המסנן )לחץ עבודה וספיקת ע

בעל קיבולת סינון גבוהה וזה יתרון חשוב. מבחינה 

הנדסית יש לנו קונספט ואב טיפוס מותאם שאנו 

מאמינים שמקדם אותנו משמעותית. ואולי חשוב מכל, 

הצוות של המיזם יוצב וכולל היום מהנדס מכונות 

חיצוני, מהנדסת מחקר ופיתוח וסביבה חיצונית, וצוות 

מיכאל המורכב מעמרי תור ואילון קאלו כמנהלי  ממעגן

הניסויים בשטח ובמעבדה, מבועז נשרי במשרה חלקית 

כמהנדס זרימה וממני. אנו יושבים ונהנים מהתנאים 

והרוח החברית שבמעגן התפלה. אנו מחזיקים מעין 

הנהלה תפעולית הנפגשת אחת לשבועיים וכוללת גם 

, דוד שדה את מרכז המשק, עודד כץ, יוסי ברכמן

)לעיתים( ושני יועצי סינון מקצועיים מבחוץ. מעל כולנו 

יושבת ההנהלה הציבורית של המיזם המתכנסת אחת 

 לחודשיים )לפחות( ועושה עבודה רצינית ואחראית.

על אף היקף האנשים המעורבים במיזם היקף 

ההוצאות השנתי שלנו מאד מתון ונמוך בהרבה 

 גם כי אנו נהנים משתוכנן בסוף שנה שעברה. זאת 

 

 מתמיכת המדען הראשי ) שבמשרד המסחר והתעשייה(

 המגבה במענק חלקי את הפיתוח שלנו.
 

פיתוח בכלל ושל מוצר  ונסיים בבעיות והאתגרים:

חדש בפרט מסתבר שהוא תהליך ארוך ומורכב 

מה המתקדם בצעדים קטנים ולעיתים כטנגו: צעד קדי

שניים אחורה... כמישהו שאינו מתחום הפיתוח, 

חשבתי שהתהליך יהיה מהיר יותר אך מסתבר שהוא 

דורש סבלנות ואת הזמן שלו. זמן להריץ אין ספור 

ניסויים וללמוד מהם, זמן לתקן ולשנות את ההנדסה 

ואת המרכיבים וכד'. היום אני יודע שלפחות עד סוף 

ת האם הצלחנו שנה זו לא נעמוד עם ידיעה מוחלט

 בפיתוח ויש לנו פוטנציאל למוצר ביד.

שלא ישתמע מכך שאנו עובדים בנחת. בעמיעד שעוסקת 

למסנן  השנה עובדים למשל על גרסה חדש 01במסננים 

שנים. כך שאנו בהחלט מאד  3חוטים שלהם כבר 

 מהירים יחסית, רק שלפתח מסנן זה מסובך.

נו עם אולי הדבר המסובך ביותר, בפרט במסנן של

הייחודיות בצורת ההפעלה שלו, היא שטיפת המסנן. 

נושא זה שהתחלנו לעסוק בו ברצינות רק לפני מספר 

חודשים הוא האתגר ההנדסי המרכזי שלנו. אין לנו 

בינתיים בשורות למסור, אך נעשתה עבודה רבה סביב 

עניין זה שבעקבותיה שונו מרכיבים פיזיים במסנן ואנו 

יותר האם אנו בדרך לפתרון אתגר מקווים שבקרוב נדע 

 זה. ללא הסדרת השטיפה אין מסנן!
 

בכמעט שנה של עבודה הגענו למצב יחסית  לסיכום:

מתקדם בפיתוח, אך לפנינו עוד דרך ארוכה. גם אם 

נתגבר על בעיית השטיפה יהיו לפנינו האתגרים של 

העמדת המסנן בפני ה"חיים האמיתיים" בניסויים 

נים בשטח ואח"כ אצל לקוחות. שונים, במקומות שו

יהיה עלינו להכין פתרון הנדסי מיטבי של מארז המסנן 

ויכולת להקים מערך למספר מסננים. כמובן שנצטרך 

 להתקדם עם נושאי השיווק והיציאה לשוק ועוד ועוד.

אנחנו אופטימיים )נכון להיום(, אך ריאליים. נחזור 

עם למועצה הכלכלית ולציבור לקראת סוף השנה, 

 דיווח נוסף.

 

 אוריה ברכמן
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Form & Freedom 
 לנוע בתוך ומחוץ למסגרת

 

 

את, שמעדיפה אימון מובנה וגם את, שמעדיפה ריקוד 

 חופשי:

 משלב ומאזן בין שתי האיכויות האלו; שיעור ניה

מאפשר לך להשאיר בחוץ את השיפוטיות ולפנות מקום 

 לשיח חדש עם הגוף.

תנועות מובנות והרבה חופש, מוזיקה מגוונת ודגש על 

 -אה והקשבה לגוף הנ

 מתאים לכל אחת ואין צורך בניסיון קודם. שיעור ניה
 

  אני מזמינה אותך לשיעור היכרות עם שיטת ניה

  41.8.92שיתקיים ביום שישי 

  90:00 – 01:00בין השעות 

 בחדר מחול במעגן מיכאל 

השיעור ללא תשלום, אך אודה אם תירשמי מראש כדי 

 שאוכל להתארגן בהתאם.

 054-2417844  טל אשל
 

 מספטמבר יתקיימו שיעורי ניה 

 בחדר חוגים 00:11בימי שני בשעה 

 במעגן מיכאל  בחדר מחול 10:11בימי שישי בשעה 

  

 פרטים והרשמה לשיעורים הקבועים:

 054-4079150ן עציוני סיו

 hugim@mmm.org.ilדוא"ל  

 

 

 לידיעת הציבור

ועד סוף היום יתמקם  10.11משעה  41.0.02ביום ב' 

 מנוף בצדה הדרומי של פלסאון.

הדרך תהיה חסומה ומסוכנת, אנא מצאו דרכים 

 חלופיות.

 גולן מואתי ומיקו אבן טוב

 

 

 :מהמרפאה הודעות חשובות   
 

ה בשעות פתוחהמרפאה תהיה  40/0/4102ביום שלישי, 

 הבוקר בלבד.

 7-1שעות פתיחה: 

                  1:00-90 
 

 : חיסוני שלבקת חוגרת

יוזמנו החברים  00/0/4102 -01/0/4102בתאריך 

 שהביעו רצון להתחסן וטרם חוסנו. 

יישלחו הודעות אישיות לתאי הדואר. אם אינכם 

מעוניינים להתחסן או מעוניינים לדחות את מועד 

  החיסון, אנא ידעו אותנו מראש. 

 

 בברכה

 צוות המרפאה. 

 

 
 

 גינת ירק אורגנית קהילתית

 

ברצוני ליזום ולהוביל חוג גינה, בו נקים, נעבוד, נלמד  

שונות, נלמד אחד מידע ושיטות  על ידי ניסויים שונים,

מהשני, ונחליט על מתכונת המתאימה למשתתפים, 

 .  נגדל ובעיקר  נהנה  מירקות אורגנים אותם

יש יתרונות רבים ומקום לגינה קהילתית משותפת על 

אף שיש לכל אחד את הגינה הפרטית. הקבוצה נועדה 

 .למבוגרים, אך ניתן לצרף גם ילדים

ו מנסים לבדוק מי על מנת ליצור חוג  או קבוצה זו אנ

 מעוניין בתחום.

אני עובדת בתחום הגינון הטיפולי כשש שנים: למדתי 

ב, כרון יעקיהחקלאית בזאת התחום, עבדתי בחווה 

שם הקמנו גינת ירק  -ועובדת בבית ספר חינוך מיוחד

קלצ'ר )חקלאות  - ותבלינים, למדתי גם קורס של פרמה

רי טבע,  ברת קיימא( וכן ניתן לשלב  יצירה עם חומ

 הכרות עם צמחי תבלין וצמחי בר, בישול ועוד.

 .ענבל המעוניינים מוזמנים לצור קשר עם

 

 ענבל כהן נוימן
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 עוגות לחג המשק

 

יתקיים חג המשק, ערב שכולו יצירה  8.92ביום שישי 

 מקומית9

ית קפה ואנו נשמח לעוגות מעשה לאחר המופע יפתח ב

  9.ינויד

  !זו הזמנה אישית לכל מי אוהב לאפות להכין עוגה

 דף הרשמה יתלה בחדר האוכל9

 ,תודה רבה

 מלינה זילברברג ומליסה שרון

 בשם צוות חג המשק
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 
 
 
 
 

 מרוץ מעגן מיכאל השני יוצא לדרך!
 

אל תגידו שלא ידעתם/שלא היה לכם זמן 

 להתאמן/שאין לכם כושר999

 -לאור ההצלחה של המרוץ הראשון )כבר חלפה שנה( 

 אנחנו יוצאים למרוץ השני, ובגדול9

 .1188יום שבת  –רשמו לפניכם את התאריך הקובע 

הכינו את גופכם מבעוד מועד  -שבועות  11 נותרו עוד

 )תוכנית אימונים תתפרסם בקרוב(9 והחלו להתאמן

 פרטים בהמשך9

 

 להתראות בדרכים, 

 הצוות המארגן

 

 

 

 

 גיל הרך ובית ספר
 

 בשבוע הפגרה של בתי הילדים, הספרייה תהיה פתוחה:

 בנוסף לשעות הרגילות 11:11-18:11כל יום משעה 
 

   להת׳

 נגה

 יית הילדיםספר   

 

 

 

 

 הזמנה!!

11.9 

 פלסאון מזמינה את חברי הקיבוץ

 לערב חג היובל שיתקיים במגרש הכדורגל9

 פרטים בהמשך999

 

 
            

 מהאסם
 

 :"אסם"שירות ארגון כיבוד לאירועים קטנים ב

 ,עוגיות – פירות/ פיצוחים/עוגות

 9ניתן להזמין מראש בעת הזמנת המועדון

 9ב לפי ההזמנה וכמות האורחיםהעלות תחוש
 

 בברכה גילה רז

 אחראית האסם
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  תערוכה בגלריה של קיבוץ מעגן מיכאל

 תערוכת ציורים – " אוספים "

 דלפין זורע ועומרי פלד
 

הזיקה לאמנות בערה בנו מגיל צעיר,עוד מימי גן ד' 

כאשר בילינו שעות רבות ישובים מול שולחן הציור. 

כאשר עלינו לכתה א' ובמשך כל היסודי שיעורי 

חיכינו להן בקוצר האמנות אצל ימי ולינדה היו שעות ש

רוח. מעולם לא למדנו אמנות במסגרת מוגדרת מה 

שגרם לנו לגשת לדף באופן חופשי ומשוחרר. העדר 

הכוונות מוגדרות וברורות הביאו לכך שכל אחד מאתנו 

גיבש לעצמו סגנון אישי והותיר על עבודותיו טביעת 

אצבע שייחודית לו. עם זאת לאורך כל השנים עמדו 

ים מסוימים שהציתו בנו את האש ליצור מאחורינו אנש

ולעסוק באמנות על כל סוגיה. בסוף כתה ט' החלטנו 

-לצאת מהקן הקיבוצי על מנת להתקדם בתחומינו 

ודלפין למגמת המוזיקה הקלאסית בתלמה ילין עומרי 

למגמת האמנות בגימנסיה הרצליה. האמנות תמיד 

הייתה רקע לחיינו ותמיד הייתה שם, ברגעים 

מיים וגם ברגעים מכוננים. אנו יוצרים מהנעה יומיו

רגשית, מתחושות ובתקופות. הציור הוא המדיום 

המרכזי בו אנו עוסקים והוא מהווה עבורנו מפלט בו 

 הגוף מרגיש והיד נעה בקצבו, כקו עדין ומחושב או 

 

כקווים מהירים ורגעיים. לשנינו פסים דומים באישיות 

שהמרכזיים ביניהם הם כנות ורגישות. במרחב אחד 

תחת קורת גג אחת אנו מציגים את האוספים שלנו, את 

הרגעים המיוחדים שלכדנו בבית או בכל מקום אחר בו 

התאפשר לנו ליצור ומביאים לידי ביטוי את השוני 

הדמיון על טהרת  בינינו על טהרת החומר ואת

 .הרוחניות

 

 20:11יום שישי  בשעה   11.8.22פתיחה :  
 

  12.8.22פתיחה חגיגית ב 

 28:81יום ראשון בשעה 

     4.0.22נעילה :  
 

 

 ימים ושעות הפתיחה של הגלריה :
 

 

 00:11-01:11יום ג'  

 00:11-00:11יום ו'  

 00:11-00:11שבת   
 

תיאום מראש עם ב -לביקורים  בימים ושעות אחרים 

  052-3234828 –ברוריה גלפז 
 ,   150-5000815ניתן לתאם עם דלפין נייד 

 עומרי פלד כולכם מוזמנים!!!               3030003 -150עומרי  

 דלפין זורע
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 עוגת מרצפן עם שיזיפים 
 

 זה יותר שזיפים עם עוגה מעוגה עם שזיפים, אבל זה מה שעושה אות העוגה 
 

 קלילה. גם המרציפן מוסיף לעוגה ייחוד ותורם  -הזאת לרכה, עסיסית ובסך הכול 
 

 לשילוב המוצלח בין החמצמץ למתוק. שימו לב, יש להתחיל את הכנת העוגה 
 

 די שהשזיפים יספגו את טעם הברנדי ויתרככו קצת. כשעה, שעתיים קודם, כ
  

 חומרים
 

  שזיפים )עגולים( מגולענים וחתוכים לחתיכות גדולות 01-01
 

 כף סוכר 0
 

 כפות ברנדי או ליקר תפוזים 1
 

             *** 
 ביצים 3
 

 כוס סוכר 0¼ 
 

 גרם חמאה רכה או מומסת 111
 

 קליפת לימון מגוררת מלימון אחד
 

 ת מיץ לימוןכפו 3
 

 כף וניל 0
 

  מ"ל( יוגורט 111מיכל ) 0
 

 גרם( קמח תופח 181כוסות ) 1
 

 כפית סודה לשתייה 0
 

 גרם כל אחת( 011חבילות מרציפן גולמי ) 1
 

 
 הכנה

 
 מעלות. 081-מדליקים תנור ל

 

 שעות זה טוב(. 3בקערה קטנה שמים שזיפים חתוכים, סוכר וברנדי ומשאירים להשריה לשעה )גם •
 

 מקציפים את הביצים עם הסוכר עד לקבלת קצף בהיר ותפוח.•
 

לתוך קצף הביצים מגררים את קליפת הלימון* ומוסיפים את הנוזלים: חמאה, מיץ לימון, וניל ויוגורט, •
 מערבבים ערבוב קל.

 

 מנפים פנימה את הקמח עם הסודה לשתיה תוך ערבוב רגיש.•
 

מוסיפים את השזיפים המושרים ומגררים על פומפייה חבילה אחת של מרציפן )בחלק עם החורים הגדולים של •
  הפומפייה(, מערבבים שוב ובעדינות, לא יותר מדי.

 

 ס"מ. X 35ס"מ  12או לתבנית מלבנית של  18שופכים את הבצק המוכן לתבנית עגולה מס' •
 

 המרציפן.מגררים למעלה את החבילה השנייה של •
 

 דקות או עד שקיסם הבדיקה יוצא יבש )עם קצת פירורים( 52-מכניסים לתנור ל•
 

* טיפ קטן לגרור קליפת הלימון. שוטפים היטב לימון צהוב ויפה, גוררים רק את החלק הדק והצהוב, לא את 
  הציפה הלבנה על החלק הכי משונן בפומפייה )כלומר, זה שיש לחורים שבו ארבע יציאות(.
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 88.2.8.22שישי 

23:9. 

  –" 8"ריו 

בלו, ג'ול ושלושת 

ילדיהם חיים חיים 

מאושרים בריו דה 

ז'ניירו. כשג'ול 

מחליטה שהילדים 

צריכים להתחיל לחיות 

כמו ציפורים אמיתיות, היא מתעקשת שהמשפחה 

תעבור לגור באמזונס. בעוד בלו מנסה להתמודד עם 

'ול ואת ילדיו השכנים החדשים, הוא פוחד לאבד את ג

 לטבע.

 

 

 89.2.8.22מוצ"ש 

23:21 ;82:21 

  –"חלודה ועצם" 

, אותו הוא בקושי 1 -עלי מקבל לחזקתו את בנו בן ה 

הוא חסר בית,  -מכיר. אין לו אמצעים לתמוך בו 

עבודה, קורת גג או חברים. מפלטו היחיד הוא בנדיבות 

ליבה של אחותו, הגרה בדרום צרפת. היא משכנת 

במוסך שלה אותם 

ומטפלת בהם. פתאום 

החיים נראים יפים לעלי, 

אך דבר לא מכין אותו 

ליופייה של סטפני, 

בחורה עצמאית ומושכת 

אותה הוא פוגש במועדון 

לילה. כמו בסיפור אגדות 

סטפני "הנסיכה"  -

מחזירה חיבה לעלי, 

הדרך לסוף הטוב רצופה  –"החיה". וכמו באגדות 

 ברגעים טרגיים.

 

 

 

 

 המשק חג
בברכת השחייה   83.2ביום שני בשבוע הבא ה 

 .9..8בשעה 

נחוג את חג המשק במופע שלנו ועלינו עם קריצה 

 קלה: "חיוכים"

 סיפור אהבה דרום אמריקאי עם פזמונים.

לאחר המופע ייפתח באזור עם ריקודים דרום 

 בית קפהאמריקאים. החתונות 

 
 
 
 
 

 
 

 מועדון הסרט
 יום ב' חוזר לפעילות.מועדון הסרט של 

 באולם הקולנוע. ..:23בשעה  2-22.-81ביום שני , 

זוכה פסטיבל קאן : סיפור  -והפעם הסרט היפני 

 משפחתי.

 

 

 

 המזגגה

יתקיים יום תרבות בשיתוף  3.22..2 ביום רביעי 

 ..:.8-..:21מפעל הפיס בין השעות 

תתקיים הדגמה של אומן זכוכית בליווי הסברים , 

 חופשית !הכניסה 

נשמח שתפיצו לרשימות תפוצה של חברים 

  ומתעניינים

 ענבל גלעד בברכה,

 נחשולים יו"ר עמותת המזגגה,

 .2-093.31.טל. 

 18-971.273.נייד. 

www.mizgaga.com 
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