
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 אתה ודאי זוכר
  דליה רביקוביץ

 
 

 י ֶשּכוָלם הֹוְלִכיםַאֲחר  

 ֲאִני ִנְשֶאֶרת ְלַבד ִעם ַהִשיִרים,

 ֶחְלָקם ִשירים ֶשִלי 

ִרים.  ְוֶחְלָקם ֶשל ֲאח 

ר ִרים ֲאִני אֹוֶהֶבת יֹות   ,ִשיִרים ֶשָּכְתבּו ֲאח 

 ר.ִמְשַתְחר  ק ַהָגרֹון ּוֲמַחנַ  ֲאִני ִנְשֶאֶרת ְבֶשֶקט

 ֲאִני ִנְשֶאֶרת.

 ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוָצה ֶשּכּוָלם י ְלכּו.

 ִלְכתֹּב ִשיִרים ֶזה אּוַלי ָדָבר ָנִעים.

ב ַבֶחֶדר ְוָכל ַהִקירֹות ִמְתַגְבִהים  .ַאָתה יֹוש 

ר.ַהְצָבִעים ַנֲעִשים ַעזִ   ים יֹות 

ר.ְּכֻחלָ ִמְטַפַחת   ה הֹוֶפֶכת ְלעֶֹּמק ְבא 

 ָלם י ְלכּו.ֶשּכֻ ַאָתה רֹוֶצה 

ע ָמה ִאְתָך.  ַאָתה לֹּא יֹוד 

ר.  אּוַלי ַתְחשֹוב ַעל ְשנ י ְדָבִרים אֹו יֹות 

 ִביש ָטהֹור.ר ְוִתְהֶיה גָ ַהּכל ַיֲעבֹּ ַאַחר ּכָֹּךְ 

 ַאַחר ָּכך ַאֲהָבה.

 

 

 2682עלון  מעגן מיכאל 
 דבתשרי תשע"ל'  22.41.42
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חגים מאחורינו, הבריכה תיסגר בסוף החודש הזה, ה

ועל חוף הים נראה לי שניתן להכריז כסוף עונת 

הרחצה. בשבת האחרונה ישבתי עם חברותי בחוף הים 

שנראה מדולל מאנשים וילדים, אנחנו  מתלבטות אם 

 להיכנס למים, שמה הם קרים מאד, אך יש בינינו 

על הא ועל דא  אמיצות וזו לא אני. בעודנו מקשקשות

חולף קטנוע ממש על קו המים, אנו מביטות שוב ושוב, 

ולא מאמינות... האם זו סצנה מסרט? מי יושב שם 

מאחורי גדעון כנעני? האם יכול להיות שזו בחורה 

 כמעט בת תשעים?

אכן כן, זוהי חיה'לה כנעני, היא וגדעון יצאו לטיול 

היחס שבת בחוף הים. גדעון יקירי, כל הכבוד על 

 אמא, רק בפעם הבאה עם קסדה...בפול טיוה

 
 

יני כץ, סיים בימים אלו את תפקיד הנהגות שלו, בן פ

שנים!!! מתחילת  12הבחור. סך הכל נהג לנו  76כמעט 

. לשאלתי עונה פיני שהוא אהב מאד לעבוד 2991שנת 

 עם אנשים, לעזור להם בכל דבר שיבקשו מקטן ועד 

 ן להתאבד בשבילם,  זו עבודה גדול ובשפתו שלו "מוכ

 

 

 הבריאותשעשתה לו טוב. אלא שהגיל גיל הוא, ונסיבות 

 גדול ובשפתו שלו "מוכן להתאבד בשבילם,  זו עבודה 

שעשתה לו טוב. אלא שהגיל, גיל הוא, ונסיבות 

אילצו אותו להיפרד מהרכב ומהתפקיד. הבריאות 

ם אומנם העבודה תחסר לו אך אין ברירה צריך להשלי

 עם העובדה שהבריאות חשובה יותר וזה הצעד הנכון.

נכון להיום, פיני עובד ב"צוותא" וביום ההולדת של גיל 

 הוא יצא לפנסיה.  76

 מכולנו !!! -תודה, תודה  –פיני, יקר שלנו  

 

שבוע שעבר נערך משחה התנינים לזכר עמירם ונירי ב

העוסקת  "שוונג"ורד בחוף הים שלנו, בשיתוף עמותת 

קידום והפקת אירועי ספורט שונים ברחבי הארץ. ב

 677למשחה השנה, שהוא השני במספרו, הגיעו מעל 

משתתפים מספר שהכפיל את עצמו מאשתקד. בשעה 

בבקר נפתחו ארובות השמיים וגשם זלעפות ניתך  7.77

בזמן ההרשמה על המתכוננים לשחייה. בעוד 

 המארגנים מתלבטים אם לקיים את המשחה אם לאו, 

התבהרו לפתע השמיים והים קיבל את השחיינים 

באהבה גדולה. אלו הגיעו מכל רחבי הארץ, ביניהם 

שחיינים מקצוענים וכאלו שהשתתפו במשחה עממי: 

מבוגרים, צעירים וילדים, בעיקר הרבה אנשים 

שאוהבים לשחות. כולם ציינו שזהו משחה מיוחד 

 באוירתו, כנראה החוף שלנו... 

מבקשת להודות למתנדבים הרבים  ולבסוף, המשפחה

 מהקיבוץ שלקחו חלק בהקמה, בהרשמה ובחיסול.

 
 

 ריקי ג – שתהייה שבת טובה

 השבוע
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 בת זוגו של עידו מתחילה הליך   שנפס, חן

 של  טרום קליטה.
 

 בת זוגו של סתיו מתחילה הליךשלי כנעני, 

 של טרום קליטה.  
 

 חזרה מהתנתקות ומתחילה רוני דונקלמן 

 לעבוד בגיל הרך. 
 

 מאחלים לכולכם הצלחה באשר תעשו      

 

 

 

 מזל טוב!!!     

 נכד לאבנר שמון     

 נין לרבקה וג'ימי שמון    

 בן לאלעד ודנה שמון   

 ברכות למשפחה   

 

 

 מזל טוב !!!

 למלדן מלדנוב ומעין 

 לנישואיהם 

 ברכות למשפחות.

 

 

 

 מזל טוב !!!

 נכדה לסנדי בוש  

 בת לשי וענבל  

 ברכות לכל המשפחה

 

 
 

 צילומי השער היפים של "יום הילד" בשבוע 

 שעבר הם של אוליבר שטוץ ואימו. תודה. 

 

 
 הודעה מהמזכירות

 
של   התיקים האישיים שבסופו ינוהלוהתחלנו בתהליך 

 .במחשבהחברים 

בשנים האחרונות נשמר רוב החומר בתיקים ממוחשבים 

 מצוי חומר רב בתיקים קשיחים. ןויחד עם זאת, עדיי

רצינית ומסודרת  בכדי לשמור על המידע בצורה מכבדת,

 הוחלט לאחד את התיקים במאגר אחד. 

לפרויקט מיוחד ורגיש זה ביקשנו את איתן פרנקל מזכיר 

 לשעבר לבצע את העבודה.

נציין כי הנגישות לתיקים האישיים היא של הח"מ, 

  בלבד.  1 ותמנהלת צוות פרט ורלש"ית מזכיר
 

  רם ואורלי אסף ירון

 

 

 הודעה מועדת חברים      

יתקיים מרתון פגישות עם  11/12/2014 -ביום חמישי  ה

 על פי .ועדת חברים, לשמיעת בקשות ישנות וחדשות

 תקנון הוועדה )ניתן למצוא את התקנון באתר הקיבוץ(.

חברים הזקוקים לעזרת קרובים מדרגה ראשונה 

  - ש בקשתם בכתב עד לתאריך המתבקשים להגי

( או באמצעות 776לתא ועדת חברים )  21/11/2014

 haverim@mmm.org.ilכתובת מייל 

כמו כן אנו מבקשים לפרט למי העזרה, מטרת הסיוע 

 וגובהו.

 החברים שיגישו בקשותיהם יוזמנו למרתון .
 

 בברכה, 

 מרים אורן ולילך אשולין, מרכזות ועדת חברים

 

 

 

 ת הילדיםמספריי
 

 הגיעו לספרייה, ספרים חדשים 

 כולכם מוזמנים.

 נוגה כץ
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"שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר 

בידי האדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג לכך שלא 

 אלברט איינשטייןיעשה שימוש רע בחופש זה". 

כמה חזקה יכולה להיות הדמוקרטיה הקיבוצית? 

אירועים שונים, דברים שנאמרים ונכתבים, בחירת 

עות בעלי תפקידים, ועדות וצוותים שמביאים הצ

להחלטה, הצעות לבחירת אנשים לתפקידים שונים, 

מהם המרכזיים ביותר בקיבוץ, וכן ההנמקות 

והנימוקים לכך, מביאים להכרה שיש בתוכנו הרבה 

חברים שלא מבינים או לא הפנימו, ואולי כן, את 

חולשתה ושבירותה של הדמוקרטיה הקיבוצית. ואז 

ה לפתע מסתבר לך שהדרך מדמוקרטיה לאוליגרכי

 קצרה למדי.

בשיטוט במרחב האין סופי של האינטרנט, הגעתי 

לספרו הידוע ביותר של הסוציולוג המדיני רוברט 

מיכלס "מפלגות פוליטיות". רוברט מיכלס יליד גרמניה 

, ניסח את מרכיבי כלל הברזל של 6391 – 6781

האוליגרכיה. )המילה אוליגרכיה מקורה ביוונית 

כוונה שקבוצות מיעוט שפרושה "שלטון המעטים" וה

בעלי אינטרס משותף מרכזות מספיק כוח על מנת 

 להשתלט על ההנהגה(
 

 הכלל נוצר עקב סיבות רבות:

מרבית האוכלוסייה הדמוקרטית ככל פעולה  *

המבוצעת בחברה אנושית גדולה מחייבת 

 התארגנות.

מרבית האוכלוסייה אינה מעוניינת בפעילות  *

עילות ציבורית( לאלו פוליטית )אצלנו נקרא לזה פ

העוסקים בעבודת היום יום, אין את הכוח והיכולת 

 לעסוק בפעילות פוליטית )הציבורית כאמור(.

פיתוח של ארגון חזק דרוש להשגת מטרות * 

 הקבוצה.

התארגנות בקנה מידה גדול דורשת פיצול  *

בתהליכי קבלת ההחלטות לוועדות, חלוקה לא 

ול( התהליך, שווה של אחריות על עיצוב )ניה

 האצלת סמכויות וכו...

 חלוקה לא שווה של אחריות מביאה לריכוז כוח

 

 
 

בידי הוועדות וההנהלה בשני תהליכים עיקריים 

 המחזקים זה את זה:

. המנהלים רוכשים מיומנות ומידע הנחוצים על א

מנת לשפר את צורת הניהול שלהם בעוד שאלו 

הנוגעים שאינם מנהלים מפתחים מיומנויות ומידע 

לביצוע עבודות היום יום. פערים אלו יוצרים פערי 

כוח בתוך הארגון ההולכים וגדלים ככל שהמערכת 

 נעשית מורכבת.

מנהל אחראי על מבנה הארגון ועל כן ממנה  ב.

מנהלי משנה הכפופים לו ובכך יוצר מוקד כוח 

 סביבו וקבוצה של אנשים החייבים לו ותלויים בו.

עים ומתחזקים בשל שני תהליכים אלו מתקב *

 תהליכים נוספים:

הכפופים מפתחים נאמנות טבעית כלפי  א.

המנהלים מסיבות שונות, והעיקריות שביניהן היא 

היעדר עניין, מיומנות או הערכה עצמית מספקת 

 להשתלב בניהול.

המנהלים שואפים לשמר את כוחם מסיבות רבות  ב.

שהעיקריות שבהן הן זכויות היתר המתלוות 

ניהול, זיהוי כוחם עם טובת הארגון ושאיפה ל

 להגדלת כוחם וכך להיטיב עם עצמם.
 

מיעוט מצביעים באסיפה הוא פגיעה קשה בתהליך 

הדמוקרטי של הקיבוץ. מיעוט מצבעים יכול בקלות 

רבה לגרום לכך שקבוצות אינטרסנטיים יובילו 

להחלטות המשרתות בעיקר את עצמן והרי לך 

ה! ציבור חברים גדול שחושב אוליגרכיה במייטב

שאחרים יעשו בשבילו, יחשבו בשבילו, ינהלו בשבילו, 

פשוט טועה, לא מבין את הסיטואציה. חוקי המשחק 

משתנים. הנכונות לקבל את "דין התנועה" ולעשות 

בנאמנות למען הציבור כשליח ציבור ללא קבלת 

מה  תמורה, חלפה עברה לה. "הצעירים זה כבר לא

שהיה פעם" כך מסבירים לי. הרצון לקבל מצד אחד 

והצורך מצד שני לתגמל חומרית מהווה היום מוטיב 

מרכזי, מבחינת יצירת סימטריה, אני נותן לכם ואתם 

 הרואה בצורך לתגמל חומרית מנהלים ובכירים שונים 

 דמוקרטיה קיבוצית זה לא דבר מובן מאליו

 די הורביץסנ

 נותנים לי. אני רואה קו ישר המחבר בין גישה של ציבור
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 לבין היווצרות של קבוצות בקהילה המבקשות ליצור 

 ם זה שהם יכולים.לעצמן זכויות יתר רק מעצ

בקיבוצים רבים שעברו תהליך של שינוי סיווג )הפרטה( 

האוליגרכיה כבר שם. הראיה לכך היא התפתחות 

המעמדות באותם קיבוצים, לאלו שבקושי מעבירים 

את החודש ולאלו שהם בעיקר, אך לא רק, המנהלים 

הבכירים שהצליחו לשים את ידם על עמדות הניהול 

 טובות הנאה אחרות בצידו.שמבטיחות שכר נאה ו

אומרים שהסקרנות הרגה את החתול ואני מוסיף, 

האדישות )של הציבור( תהרוג את הדמוקרטיה 

 הקיבוצית ושל מעגן מיכאל בכלל זה!

 

 

 ניווט בשבת הקרובה
 

 .המלצה חמה לכולם, גם משפחות עם ילדים

אירועי ניווט  איגוד הניווט מקיים כל סוף שבוע

 .י ועממי ברחבי הארץספורטיבי, תחרות

 .ל"בכרם מהר -בשבת הקרובה הפעילות קרובה אלינו 

הרכב,  יבלי התחייבות ובלי הרשמה מראש, באים בכל

מנווטים,   .משלמים על מפה ומקבלים כרטיס ניקוב

מחפשים ומוצאים את התחנות לאורך הדרך עד נקודת 

 .הסיום

)ניתן לנווט עם מפה אחת למשפחה(, יש גם ניווטים 

בגן המייסדים בכרם מהרל )ליד הצרכניה(,  כוביםר

 ח"ש 90, עלות מפה 66:00 - 03:00הזנקות בין השעות 
 

הליכה נעימה, אתגר, והפעם גם שעת סיפור)בשעה 

66:90 ). 
 

 www.nivut.co.il  0092308-050שי  -איש קשר 

 

 מרב ברקוביץ -ממליצה 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עצרת רבין

 תקרא לממשלה לקדם הסכם מדיני
 

, 41/11/10עצרת רבין, אשר תתקיים בשבת הבאה, 

 תוקדש השנה לקריאה לקידום הסכם מדיני. 

 בבסיס הקריאה הזו עומדות בעיקרן ההנחות הבאות:

מעמדה של ישראל במזרח התיכון ובעולם ייקבע  *

הסכם  רק –באמצעות מו"מ מדיני ולא באמצעות כוח 

מדיני יוביל לפתרון ארוך טווח ויציב, ויקנה לנו עתיד 

 של ביטחון.

המשך הקיפאון המדיני )"לנהל את הסכסוך" ולא  *

מצד  –לפתור אותו( יוביל אותנו למשבר ערכי וכלכלי 

אחד שליטה במיליוני בני אדם חסרי זכויות אזרח 

וזכויות לאום, ומצד שני הפניית משאבים הולכים 

בניית כוח צבאי )על חשבון תקציבי חינוך, וגדלים ל

 רווחה, שיכון, תרבות ועוד(.

אם גם אתם שותפים לדאגה מהכיוון אליו נשאבת 

אל המשיחי והמתנחלי  -הממשלה והעומד בראשה 

. נעמוד שם 06/66מקומכם בכיכר ביום שבת  -והלאומני 

 בהמון גדול ונקרא לממשלה לשנות כיוון! 

פתיחה למסע מתוכנן של  זו אמורה להיות נקודת

הפעלת לחץ ציבורי מאסיבי על מי שקובעים את 

 עתידנו המשותף והאישי.

 

עקבו אחרי  -הסעה לעצרת תצא ממעגן מיכאל 

 הפרסומים, הירשמו ובואו! 

 

 

 
 
 
 

0 

http://www.nivut.co.il/


 

                        

 זה הכיוון  -זה לא הק"מ 

 )הכתבה העצובה ביותר שכתבתי(

 

 

סיפרתי לחברים שפגשתי איש יקר שעזב לפני שנים 

רבות את הקיבוץ, הוא סיפר לי שהקש ששבר את גב 

הגמל היה כאשר משקפי הראיה שלו נשברו בים, כאשר 

פנה לאחראית על המשקפיים היא אמרה לו, אני מבינה 

הוא בסה"כ לא יכול היה  את הבעיה )בעיה קטנה,

 לראות...( אבל זה לא תורך ותצטרך להמתין בתור...

כשסיפרתי את זה לחברים הם צחקו ותגובתם הייתה, 

 איזה משוגעים הם היו פה פעם.

אני יכול לנחש שכמו עם קניית הקומקום האישי, 

הבגדים החדשים שאסור היה לקנות לבד, הלינה 

גם על סיפור  המשותפת, סיפור המשקפיים ועוד,

הרכבים והק"מ יגידו בעוד מספר שנים, איזה משוגעים 

 הם היו פעם...

לראייתי האנשים לא משוגעים, לא היו אז והם גם לא 

היום, אבל החיים משתנים והעולם דינאמי )כן גם 

 בבועה הקטנה בתוך קערת הזהב מתחת לזכרון יעקב(.

יש בעקבות הדיון על השוואת תנאים לעובדי פלסאון ש

להם רכבים לתנאים של עובדי החוץ עולה שוב הדיון 

המסורתי בין "האידיאולוגים הקיבוציים" לאלו 

שאותם הם מאשימים בפירוק החלום, החזון והריסת 

 שותפות האמת.

נושא הק"מ הוא רק עוד נושא מיקרו קטן שצץ כמו 

נושאים רבים אחרים, אלא שלעניות דעתי הוא ממש 

א כבר מיושם בענפים אחרים לא העיקר )בעיקר כשהו

בקיבוץ אפילו בצורה קיצונית יותר, אבל כנראה שמה 

שאוכלים בחושך לפעמים קל יותר לעכל...(, הגיע הזמן 

להסתכל ביושר וכנות למציאות בעיניים ולהתמודד 

איתה )איתה ולא נגדה(, הגיע הזמן להגיד את המילים 

טוי הקשות )והן קשות גם לי!(, להפסיק לנגן את הבי

שבפועל כבר לא קיים והוא "שותפות אידיאולוגית" 

ולהשתמש במילים שמתארות את חיינו כיום 

 "אינטרסים משותפים".

האם באמת אלו שמאשימים את "הרעים" ברצון לפרק 

ולהרוס את הקיבוץ חיים את חזון דגניה או שהם חיים 

את חזון רמת החיים של העשירון העליון שבו הם חיים 

הם באמת מאמינים בשותפות ושוויון או כיום? האם 

שהם מאוהבים בכסף וברמת החיים שהם יודעים 

 שלעולם לא יגיעו אליה לבד? 

האם כיום השותפות "והשוויון" הם אידיאולוגים או 

שביום שהתרנגולת תפסיק להטיל ביצי זהב נגלה 

 שהדבק שהחזיק אותנו הוא כח המטבע בלבד?

כמות הכסף כפי שיש אני מניח שכאשר לא תיהיה לנו 

כיום, או אז כפי שקרה בקיבוצים רבים, לפתע יעלמו 

מושגי "השותפות האידיאולוגית" "והשוויון" ומכיוון 

שאצלנו גם יש הרבה נכסים, תחושתי היא שיהיה שווה 

לקנות כרטיס לשורה הראשונה בשביל לצפות בקרבות 

 הגלדיאטורים שיתרחשו במרכז ובשולי המחנה.

ת הטיעון שאם זה לא מקולקל למה לתקן אני מכיר א 

ואת האמירה שכשנגיע למצב אז נטפל, אבל... תחילתו 

של התהליך כבר פה כאשר אין שום קורלציה בין 

הדרישות העצומות מצד החברים להמשך שיפור רמת 

החיים )הגבוהה מאד גם ככה( יחד עם המשך הצמיחה 

ות הדמוגרפית לבין הגידול )או חוסר הגידול( במקור

ההכנסה )כן אני יודע שהמילה התפרנסות מכעיסה 

אנשים רבים להבדיל מהמילה עבודה שהיא מאד 

אידיאולוגית ולכן לא השתמשתי בה(, המצב עוד עלול 

להחמיר עם שנים פחות טובות שעלולות להיות במגזר 

 העסקי )וגם זה לא תלוש מהמציאות(.

ם אצל לצערי )כן לצערי!( למרות החלום והחזון כבר היו

רבים מאיתנו )כל אחד רק בפינה קטנה( נעלם "התן כפי 

יכולתך וקבל לפי צרכייך" וכיום קיים "תן כפי רצונך 

 וקח כפי יכולתייך".

יבואו שוב ויגידו לי על מה אתה מדבר רק לפני מספר 

חודשים הצביעו חברי מעגן מיכאל נגד שינויים 

שהציעה "דרך מעגן מיכאל" ובעד המשך השותפות 

והשוויון, אז בואו שוב נקרא ל"גברת מציאות" ונסתכל 

לה בעיניים, אנשים הצביעו בעד האינטרסים 

הנקודתיים שלהם ונגד המערכת )מי זאת המערכת? 

האויב מבחוץ...?(, חבר קיבוץ אמר לי )ולא הוא לא 

התרופות מהשוליים( אני חושב שצריך להפריט את 

אבל אישתי לוקחת המון אקמולים אז הצבעתי נגד, 

חברי קיבוץ רציניים )לא, גם הם לא מהשוליים( אמרו 

לי אנחנו בטוחים שצריך להפריט את המכבסה אבל 

אנחנו זורקים המון כביסה אז הצבענו נגד וישנן עוד 

דוגמאות רבות וכולנו מכירים אותן ובכלל כמה אנשים 

 מאור אלוני
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ההצבעה שואלים את עצמם האם באים לקלפי ולפני 

זה טוב לקהילה וכמה שואלים את עצמם מה יצא לי 

 מזה )את הניחוש שלי כבר הבנתם(.

אז הבנתי איפה השותפות... ואני מחפש את השוויון, 

אצל אלו שיש להם ירושות כבדות ולאחרים אין? )עיני 

לא צרה אבל שלא ידברו איתי על שוויון(, אצל אלו 

בעיר ויש להם הכנסה קבועה? )שוב שמשכירים דירה 

עיני לא צרה אבל...(, אצל אלו שמטיפים מוסר ועושים 

כסף מהצד? )לא, זה לא בשוליים ושוב עיני לא צרה 

אבל...( או אצל אלו שרוצים להביא את נושא הק"מ 

לאסיפת הקיבוץ ולא מקיימים החלטות אסיפה במופגן 

 .(.ותוך כדי תנועה? )ושוב עיני לא צרה אבל..

חברים יקרים באמת שעצוב לי, כולכם יודעים מאיזה 

בית באתי ועל אילו ערכים התחנכתי אבל אני מתעקש 

להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד, לא אידיאולוגיה 

שיתופית אלא אינטרסים משותפים, אם נדע לטפל 

בהם ולשמור אחד על השני תוך כדי מתן אפשרות 

, זה הסיכוי הכי להתפתחות אישית ובפחות צרות עין

טוב שלנו לשמור על ערבות הדדית במקרים שהם 

חשובים באמת )מכל השטויות שכתבתי מה זה לעומת 

 בריאות...?(.

ולסיום )למי שהצליח להגיע עד הלום...(, אני מעריך 

שהעתיד לא יהיה פשוט אבל הסיגנון יכתיב כמה הוא 

יהיה מכוער, קראתי חבר כותב בעלון האחרון על 

ם שנהנים מארוחות פאר ועוד, אני מציע שכל מנהלי

אחד יסתכל קודם בצלחת שלו וייתכן מאד שיגלה שלא 

 כל האוכל שם כשר.

קראתי גם חבר "שרומז" )לפי הבנת הנקרא הצנועה 

שלי( על מנהלים בינוניים שכל הצטיינותם היא שידעו 

למכור את עצמם טוב במשך השנים וממשיכים לעשות 

מציע לתת קצת כבוד למי שניהל זאת גם היום, אני 

בעבר וגם היום והביא להצלחות מדהימות )ביחד עם 

כל העובדים כמובן(, לעניות דעתי לכתוב טור כמעט 

שבועי בעלון הקיבוץ ובסוף להאשים את המנהלים 

בהתמחות בלמכור את עצמם בלבד זה קצת כמו 

ולצחוק על הבחור הקרח  04להסתכל במראה בגיל 

ם זה מנחם מישהו לי זה קרה כבר בגיל שעומד מולך )א

55.)... 

 

 

 

 מהמרפאה
 
שים יותר ניתוחים עם כניסת הביטוחים הפרטים  נע. 1

אחרי כדי שנוכל ללוות לפני ו במסגרות פרטיות.

 צוות המרפאה.  -הניתוח, מומלץ לעדכן  אותנו 
 

בשנה האחרונה קיימת אכיפה מוגברת של משרד . 2

במרפאות כפריות. שרותי הבריאות בחדרי תרופות 

בריאות כללית מאפשרים לקבל תרופות רק בהצגת 

כרטיס מגנטי כחלק מתהליך ניהול סיכונים וניהול 

מלאי. כמו כן, אין אנו מחזיקים מלאי של תרופות, פרט 

לתרופות למצבים דחופים ורשימה מצומצמת של 

תרופות לחדרי תרופות על פי הנחיות משרד הבריאות. 

זמנות על פי מרשם שמי מבתי מרקחת תרופות מו 

אזוריים והניפוק נעשה בהתאם לרמת הדחיפות.  חשוב 

להיערך בזמן ולהודיע על חוסר בתרופה קבועה/כרונית 

מבעוד מועד  כדי לאפשר הגעתן בזמן ולמנוע עיכובים 

 מיותרים ואי נעימויות.
 

בטיפת החלב תתחיל לעבוד רופאת ילדים חדשה. . 3

 יימסרו בהמשך. פרטים אודותיה 
 

 צוות המרפאה - רק בריאות     
 

 

 2 -מרוץ מעגן מיכאל ה

 רבים כבר הבטיחו השתתפותם

 !2 -במרוץ מעגן מיכאל ה 

 . 21/12 ההרשמה תיסגר ביום שבת  -מהרו להירשם 

 חולצה מנדפת ומדליה יינתנו לכל משתתף.

 חוויה נפלאה לכל המשפחה!
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עבודת נערים מכיתות ח' ו ט' 

 בקיבוץ
 

 
 

ימים. בכתבה השנייה בנושא  01נשלח לפני מכתב 

בעלון הנוכחי, קיים סיכום של קבוצת מיקוד בנושא. 

יתקיים תהליך מזורז של היערכות למציאות החדשה. 

 הציבור מוזמן להשתתף ולהביע דעה בנושא כה מרכזי.
 

ל נערי מעגן נושא המכתב הינו עתיד מערך העבודה ש

. מסתובבות שמועות כבר זמן מה 61מיכאל עד גיל 

שיש שינוי באופק וחשוב לי להסביר היכן עומד הנושא 

של עבודה, מדוע הנושא נמצא במקום הזה ומהן 

התחזיות לעתיד הקרוב. מכתב זה מיועד להסביר אבל 

למי שרוצה כבר לדעת את השורה התחתונה, החל מ 

 61רים של נערים עד גיל מערך עבודת נע 6262/161

יעבור שינוים ניכרים ולא יהיה זהה למה שמוכר לנו עד 

 היום.
 

עבודת נערים בקיבוץ היא בין החוויות החזקות 

על המשפט  והמשמעותיות והערכיות בחברה שלנו.

הזה אין ערעור, יחד עם זאת המציאות מסביבנו ומתוך 

הקיבוץ משתנה ומחייבים אותנו להתייחס לעבודת 

 ערים באופן שונה. נ

 

 :שינוים פנים משקיים* 

צמצום ניכר של הענפים בהם נערים יכולים לעבוד.  -

מכלל הנערים עובדים בדגאון ובאחד  22/היום יותר מ 

 מענפי החינוך.

המעבר המעבר של יום עבודה ליום ו' בלבד יחד עם  - 

, יצר מחסור במקומות ימי עבודה של עובדים 1ל 

 עבודה זמינים.

בקיבוץ גדלה מאוד המודעות לבטיחות והשלכותיה  -

 מבחינת החוק.
  

 חוק עבודת נערים ואכיפתו:* 

מגמת אכיפת חוקים, כגון חוק הנוער, מובהקת 

ומוחשית בשנים אחרונות. חוק הנוער נאכף יותר ויותר 

 במקומות שונים.
 

לעבודת נערים יש הגבלות חוקיות שונות, ביניהן גם  *

יא מתבצעת. בפרט כאשר מדובר על הגיל והזמן בו ה

ובמהלך שנת הלימודים, כולל ימי  61נערים מתחת גיל 

ו'. בנוסף חשוב לדעת כי עבודה בענפי הקיבוץ )גם 

השיתופי( דינה אינה כדין עבודה של נער במשק הוריו 

במושב. המערך החדש של עבודת הנערים יותאם כמובן 

 להגבלות אלו ויבנה לאורן. 

 

 ץ : בענפי הקיבו

 6202/161בדירקטוריון של דגאון הוחלט לפני  -

במהלך  61להפסיק את עבודת הנערים מתחת  לגיל 

השנה. בעבר גם פלסאון קבלה החלטה כזו. בדיון 

, הוגשה בקשה על ידי 161/במזכירות, בספטמבר 

אשכול החינוך לדחות את מימוש ההחלטה עד 

6262/161 . 

ל נערים עד גיל ההחלטה לשנות את מערך העבודה ש -

איננה נחלת ענף אחד, אלא גם נתמכת על ידי  61

 מוסדות כלכליים ומש"א של הקיבוץ.

 

עמדת אשכול החינוך וכיצד ממשיכים לאור המציאות 

 המשתנה:

נקודת המוצא של אשכול החינוך שאסור לתת  *

למערך החשוב הזה לקרוס. כמו כן ברגע שקבוצה 

מאוד תיפסק גדולה של נערים לא עובדים, מהר 

בכלל ויהיה מאוד קשה  61העבודה של נערים עד גיל 

 לשקם את המערך לאחר התמוטטות.

אנחנו מאמינים שניתן ליצור מערך שונה של עבודה  *

 בה ישמרו ערכי עבודה משמעותיים בהסדרים אחרים. 

 אנחנו מאמינים שניתן למנף מצב זה לחידוש וריענון *

של הסדרי עבודה כך שכל נערי הקיבוץ ימשיכו 

 בפעילויות שיוגדרו כעבודה תחת חסות חינוכית.

במשך שנת  ותהחוק מאפשר פעילויות חינוכיות רב *

הלימודים. קיימת אפשרות לקיים מערך פעילויות 

במשך שנת הלימודים ומערך ענפי יותר מסורתי 

 בחופשיים.

 אישור מערך  מה עושים  ומהו התהליך הציבורי של
 

 אחר לעבודת נערים?      

 מיכה, מנהל אשכול החינוך
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הוקם צוות שמטרתו להביא הצעות לשינוי. הצוות  -

 כבר נפגש עם עו"ד להבין את גבולות הגזרה.

הצוות החל בעבודה וכוונתו לקיים דיון במו"ח   -

 בתחילת נובמבר. נשמח לראותכם משתתפים בדיון.

"ח השינוי המוצע יובא כתכנית מפורטת לאישור במו -

 ובהנהלה חברתית. 

יוקם מערך עבודה אחר  0202/101היעד שלנו ש ב  -

שבו ניישם את העקרונות הקיימים היום עם הסדרים 

 אחרים שיתאימו לנו כקיבוץ ויעמדו במבחן החוק.

                                                                                            

 

 
 מים ודבריהםמעשי חכ

 מתוך ספרה של נעמי זורע
 
פעם שמעתי שיחה בין הילדים על הענפים של "

הוריהם. כל אחד השתדל להשתחצן בענף של אחד 

בו לא עבד אף  –מהוריו. הענף הנפלא ביותר במשק 

היה הכלבו על מבחריו הצנועים והמועטים  -הורה שלנו

רתי אפ –ביותר. המדגה היה ענף אהוב ומעניין. הדס גל 

לא השמיעה קול. אבא שלה היה אז גזבר. לבסוף פנו 

אליה הילדים: "הדס, מה עושה אבא שלך? כדאי לו יש 

 לו אוטו".

הדס עצובה ומבוישת: " אבא שלי לא עושה כלום. הוא 

רק נוסע באוטו. והאוטו בכלל לא שלו, הוא של 

 הקיבוץ"

 "אכן הזמנים והמושגים השתנו...

 אפרתינמסר לדפוס על ידי הדס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצורך פרויקט לשנת החמישים של פלסאון אנחנו 

 מחפשים תמונות שצולמו במשך השנים במפעל.

 .נשמח לקבל לסרוק ולהחזיר

 תודה

 צפרא קיפניס 

  70ת.ד. 

11/10901/2   Tsafra@plasson.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההמלצ

 ג'ורג' מויסללכת בדרכָך/ 

ספר שכתוב ברגישות רבה, ספר שרותקתי אליו, 

לפעמים אל תוך הלילה, כזה שהתגעגעתי כל יום לשוב 

 ולקרא בו. ממליצה עליו בכל פה.
 

 מעט על תוכנו:

ללואיזה קלרק אין בררה: בית הקפה שבו עבדה סגר 

את שעריו בהתראה קצרה, ובהיותה המפרנסת היחידה 

תה היא נאלצת לקבל על עצמה את העבודה במשפח

האחת המוצעת לה: לטפל בגבר צעיר שנותר משותק 

 בארבע גפיו לאחר תאונת דרכים.
  

 ריקי גת     

 

9 

mailto:Tsafra@plasson.co.il


 

                        

 

 

 

 

 

 חורחה, איך ומתי הגעתם למעגן מיכאל?

 9111ירדן ועומר הגענו בשנת   -דפנה אני והילדים

למעגן מיכאל מקיבוץ פרוד שבגליל, שם עבדתי כאח 

. 3002מוסמך בבית חולים.    חן נולדה במעגן מיכאל ב 

בשנים אלו חיפשו במרפאת מעגן מיכאל אחות או אח, 

המשכתי לעבוד השתלבתי בצוות המרפאה ובמקביל 

 בבית חולים  הלל יפה.

דפנה השתלבה בעבודה במשק, מאז היא עובדת בצורון, 

שנים. אני, בשלב מסוים השתלבתי בעבודה  91כבר 

בפלסאון, שם עברתי במספר עבודות ותפקידים, לאחר 

עבודה באולמות ההרכבה קיבלתי לאחריותי וניהלתי 

במשך שש שנים את מחלקת להרכבה אוטומטית, 

מקביל יצאתי ללימודי מנהל עסקים, עזבתי את ב

העבודה בבית החולים והקדשתי את כל מרצי לפלסאון 

שנים בהרכבה עברתי לתכנון הייצור, כמעט  6לאחר כ 

 ארבע שנים. 

 סך הכך עבדתי בפלסאון כעשר שנים.
 

 נהנית לעבוד בפלסאון?

אני חושב שכן, סך הכל גדלתי בפלסאון במובן מסוים, 

תי ממה שעשיתי, בשלב מסוים הבנתי שאני מאד נהני

 צריך ורוצה  לעשות שינוי. 
 

יכול להיות שבגלל שאנחנו חברי קיבוץ אנחנו ממהרים 

לעבור ממקום אחד למקום שני. במילים אחרות, אם 

 היינו בעיר, יתכן וזה לא היה קורה?

ראשית אני מבקש להגיד שזה לא קל לעזוב מקום 

טמון במידת האחריות עבודה ולעבור לאחר, הרבה 

האישית, לא היה קל לעזוב את פלסאון ובוודאי לא 

 עזבתי עד שלא היתה לי משרה אחרת.

בשאלה שלך יש מידת מה של אמת, כי אנחנו יכולים 

"להמר", יש לנו רמת ביטחון שאין לעירוני/שכיר. אבל 

בכל מקרה, החלטה זו מלווה בהרבה מאד שיקולים, 

 ם עם החלטתי, היום  אני ואני באופן אישי מאד של

 דולג עושה עבודה שיש בה  עניין מאוד גדול וסיפוק מאד

 

 

 

 

 
 

 

 איך השתלבת במד"ן סחר?

באותה תקופה חיפשו  עובד למד"ן סחר. הגעתי לראיון 

והתברר לי  שהתפנתה משרה של שיווק חו"ל. עבודה 

ארבע שנים , אני אחראי  –שאני עוסק בה היום. מאז 

מכירות חו"ל לציוד מדגים, במיוחד על שיווק ו

 חמצניות. 
 

 בוא נחזור מעט אחורה, למען אלו שלא ממש יודעים.

 מד"ן סחר?ב עושיםמה 

מד"ן סחר היא חברה שעוסקת בייצור, יבוא, שיווק 

ומכירת )בארץ ובחו"ל(, ציוד  שרובו המכריע קשור 

 בצורה זו או אחרת לתעשיית המים.

קות עיקריות : מחלקת במד"ן סחר פועלות מספר מחל

ציוד מדגים, מחלקת משאבות, מחלקת שפכים, 

 מחלקת שיווק חו"ל. 
 

 

 במה אתה עוסק?

המחלקה שלי היא מחלקה של אדם אחד, אני מנהל 

ומוביל תחום שהוא מכירה של ציוד למדגים בחו"ל. 

אני מוכר לכל העולם, התפקיד הוא עבודה מול לקוחות 

ל, קידום מכירות. חלקם סופיים, נציגים ומפיצים בחו"

הם לקוחות ותיקים אך רובם הם לקוחות חדשים שאני 

 יצרתי קשר איתם  תוך כדי עבודה. 

את עבודתי ניתן לחלק לשניים: מכירה באופן ישיר 

ללקוח סופי גדול או מכירה דרך מפיצים, במקרה זה  

המפיץ קונה ממני את הציוד ומוכר אותו הלאה. 

חו"ל, פגישות עם  נציגים, העבודה כרוכה בנסיעות ל

 מפיצים, השתתפות בתערוכות וביקור לקוחות סופיים.

 עיקר הביקורים הם בחוות לגידול דגים או שרימפס.
 

 מה זה חווה, מה גודלה?

חווה זה בעצם מדגה )גידול דגים( או חוות בריכות 

לגידול שרימפס, בדרך כלל  בבעלות פרטית )בעל בית 

טית, גודל החוות משתנה. אחד( או בבעלות חברה פר

 לדוגמא, יש לנו  לקוח אחד שהחווה שלו גדולה 

 

ראיון עם חוחה גפטר על הדרך שעשה מפרוד שבגליל ועד 
 מקום עבודתו "מעוף מד"ן"

 ועל הקשר שלו לאמבולנס שעומד ליד שכונת אנפה.
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 דונם. 91,000פעם ,בערך  91מהמדגה שלנו פי 

יש לקוח אחר  שמחזיק  מספר חוות, גודל השטח שלו 

 דונם . 11,000 -הוא כ

 

 עבודה קשה?

כמו כל עבודת שיווק ובמיוחד שיווק חו"ל, זו עבודה 

ונית ובמייל בכל מיני שעות שדורשת להיות זמין טלפ

משונות בגלל הפרשי שעות עם מדינות בצד השני של 

יום בממוצע, יש  91-הגלובוס, נסיעות למשך זמן ארוך

לנו לקוחות בטורקיה, ירדן, אפריקה ועוד מדינות אבל 

עיקר השוק שלנו הוא באמריקה הלטינית, שם עיקר 

 העבודה, הפוטנציאל ביבשת אמריקה מאד גדול . 

 חום השרימפס  הוא בעל הפוטנציאל הגדול ביותר.ת

 מעבר למכירה יש גם תחום של פיתוח. 
 

 מפתחים אצלנו?

 אנחנו מפתחים יחד עם היצרן שלנו .

המיצוב של המותג שלנו בשוק הוא טוב, אנו מוכרים 

במקסיקו, מרכז אמריקה ואמריקה הדרומית.  למשל, 

ים את כאשר אני מגיע לתערוכות, מיד מכירים ומזה

המותג שלנו. יש לנו מוצרים  מיוחדים רק לנו, כרגע אין 

מטר,  91למתחרים שלנו, למשל חמצנית שאורכה 

 שפיתחנו תוך עבודה בשטח עם לקוחות .

 

 שאלה אחרונה.... אנחנו ריווחים?

כן בהחלט, במד"ן סחר דגש גדול ניתן למקסום 

הרווחיות בכל אחד מהתחומים והפעילויות, בהקשר 

פעילות חו"ל אנו חייבים להיות יצירתיים זה, ב

ומקוריים מעבר למקובל כל הזמן, כיוון שאחרת לא 

יהיה לנו יתרון יחסי למכירה בחו"ל, במילים אחרות, 

 .לולא היינו רווחיים הפעילות לא  הייתה מתקיימת

 

 חורחה, בא נחזור להתחלה, עניין האמבולנס...

מבולנס, מספר לפני שהגענו למשק כבר היה לי רישיון א

 שנים התנדבתי במד"א באזור הגליל וכרמיאל.

כשעבדתי בבית חולים ובמעגן מיכאל במרפאה לא היה 

לי כל כך זמן להתנדב, ומאוחר יותר החיים הובילו 

אותי לפלסאון וללימודים ולא הצלחתי למצוא זמן 

להתנדבות בתחום. לפני כשנה בערך פורסם בעלון 

מועצה האזורית קיבלה אמבולנס ומחפשים נהגי שה

אמבולנס וחובשים להתנדבות. מיד התקשרתי 

והתנדבתי, היה תהליך די ארוך מצד המועצה עד 

שקיבלו את האמבולנס והחליטו מה לעשות אתו. לפני 

 כחודשיים התקשרו אלי והחליטו שרוצים להפעיל את 

ד האמבולנס. האמבולנס שייך לארגון הנקרא  "איחו

ההצלה" שבבסיסו זהו ארגון דתי. אחת המטרות של 

הארגון היא לאפשר ולהעניק עזרה ראשונה לכל מי 

שנזקק, בצורה המהירה והיעילה ביותר, איחוד ההצלה 

מאד פעיל באזור ירושלים, ובאזור המרכז. זה ארגון 

התנדבותי נטו, שחרט על דגלו כמצווה לטפל באנשים. 

מגייס מתנדבים  כדי להשיג את המטרה הארגון

ומכשיר אותם כחובשים, מגייס רופאים, אחים 

ואחיות, נותן להם תיק עזרה ראשונה ומכשיר קשר. 

בכל אירוע שמתקיים בכל רגע נתון אנו המתנדבים 

מקושרים לרשת הארצית או לאזורית, כל מתנדב 

שיכול באותו רגע להעניק עזרה ראשונה, נוטל את תיק 

מודיע  למוקד ויוצא לדרך העזרה הראשונה שברשותו, 

ברכבו האישי, הרי ידוע שהדקות הראשונות הן 

הקריטיות. הארגון הולך וגדל ויש מתנדבים באזורים 

 אחרים בארץ.

איחוד ההצלה העבירו אמבולנס מטעם לחוף כרמל, 

מחזור ראשון של  מתנדבים במועצת  הכשירהארגון 

ן חוף כרמל, מתנדבים אלו צריכים עדיין לקבל ניסיו

והכשרה בשטח על מנת שיוכלו לפעול באופן עצמאי. 

לפני כחודשיים הזמינו אותי למועצה עם עוד מספר 

נהגי אמבולנס במטרה להתחיל להפעיל את האמבולנס, 

 ולעזור להכשיר את אלו שעברו קורס חובשים.
 

 למה האמבולנס עומד דווקא פה?
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כפי שכבר סיפרתי, היה תהליך אישור מטעם הארגון 

מנת שאוכל לנהוג באמבולנס, לפני כחודש וחצי   על

התקבל האישור והאמבולנס עבר לרשותי, עד אז, הוא 

חודשים בבית הספר הדתי סיטרין   1עמד במשך כ 

שליד צומת עתלית כי אחד המורים הוא נהג אמבולנס. 

לא היו נהגים נוספים  במועצה, גם עכשיו אנחנו מעט 

אופן כללי אני לקחתי נהגים שיש להם אישור לנהוג. ב

את האמבולנס והתחלתי לטפל בו, לארגן אותו וכו'  

 ומאז הוא נשאר אצלי.

המטרה הסופית הינה לבצע סוג של סבב בו כל נהג 

מתנדב ייקח את האמבולנס יום או מספר ימים 

 ספציפיים.

במהלך השבועות האחרונים הזדמן לי לצאת למספר  

 לאירוע החייאה  אירועים עם האמבולנס, בין היתר גם

 ולתאונת דרכים.

בשבוע שעבר, יצאתי לראשונה עם שני מתנדבים  

 למטרת התנסות, יצאנו להתנדב באזור קריית אתא.

אני לא תמיד פנוי "להקפצות", בגלל העבודה, אך  

הארגון מרושת בכל האזורים ולכל המתנדבים יש תיק 

עזרה ראשונה, תמיד טוב להגיע עם אמבולנס, אבל 

ד ההצלה לא מחליף את מד"א, הוא מקביל לו. איחו

חשוב לציין שיש הבנה או אמנה בין מד"א לבין איחוד 

ההצלה, איחוד הצלה אינם מפנים את הנפגעים אלא 

מגישים עזרה וטיפול ראשוני. מד"א בכל מקרה תמיד 

מגיע. מד"א מתקיים מטיפול באנשים והעברתם לבית 

להם את הפרנסה,  חולים. אנחנו איננו מעוניינים לקחת

 המטרה היא לטפל באנשים בשיתוף פעולה עם מד"א.

האמבולנס יכול גם לשמש בכל אירוע שקורה במעגן 

מיכאל, זה עוד לא קרה אומנם, בכל מקרה  אני זמין.  

יגיעו למד"א, במקביל  909במקרה של ביצוע טלפון ל 

יש סיכוי גדול מאוד שהמוקד הארצי של איחוד ההצלה 

ותי ישירות או דרך מוקד חוף כרמל.  כמובן "יקפיץ" א

 שניתן גם ליצור איתי קשר ישירות לנייד.
 

 אתה עובד בתאום עם המרפאה?

כרגע עוד לא, האמבולנס עומד פה כחודש וחצי, אני 

 מטפל בו ומארגן אותו, אני די בטוח שבקרוב יהיה 

 תאום בנושא.
 

 אתה יכול לפנות אנשים ממעגן מיכאל לביה"ח?
 

 

אם אני יכול להעביר חולה/נפגע של מעגן מיכאל ה

 לבה"ח? האמבולנס במעגן מיכאל, הוא נמצא פה 

למקרי חרום בתחום המועצה חוף כרמל,  וככזה, אין 

שום מניעה לצאת לטיפול ולפנות חולה/אדם  לבית 

חולים אם נדרש, זה ייעודו! הנקודה היא הזמינות שלי, 

קי ומרצי הוא בשעות העבודה המקובלות עיקר עיסו

מדן סחר, הפעילות כנהג אמבולנס היא בהתנדבות, 

אבל במקרי חרום במעגן מיכאל זה יותר פשוט 

והזמינות גבוהה הרבה יותר מאשר לעזוב את הכל 

ולצאת לאירוע בישוב אחר מרוחק )למשל ניר עציון 

 וכו'(.
 

 איפה עומד האמבולנס?

 באופן עקרוני, האמבולנס צריך להיות כמה שיותר

קרוב אלי על מנת שאוכל לצאת לכל אירוע  דחוף באופן 

מד"ן -מידי, האמבולנס עומד לידי במקום העבודה

סחר, או נמצא בחנייה הצפונית של  שכונת האנפה, 

 קרוב לבית.

 

 
 חורחה יקירי, למדתי הרבה אף השכלתי.

 הרבה תודה לך.
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עזרה לימודית בביה"ס המשותף 

 בשנת הלימודים הנוכחית

 
 

אנחנו מנסים לקדם מספר שינוים בתחום של עזרה 

 לימודית עבור תלמידים בביה"ס המשותף. 
 

החל מהשנה האחריות על  שיעורי עזר פרטיים:. 1

ומש"י. בכוונתנו  ארד תיאום שיעורי עזר עוברת לרוזי

ים של מש"י עם לפעול בקרוב לתגבר את צוות המור

מורי עזר שיתנו מענה לצרכים של נערינו. אנחנו נפעל 

לגייס מורים מתוך ביה"ס כאשר ברמת העיקרון הם 

. המיקום 00:11 השעהיכולים לתת שיעורי עזר החל מ

החדש של מש"י והאפשרות להישען על מערך ההסעות 

של ביה"ס אמור לתת תמריצים לתלמידים נוספים, לא 

יכאל, להיעזר בשיעורי עזר. בכל אופן, בהכרח ממעגן מ

האחריות שהייתה בידי נגה כץ עוברת לרוזי. יש ליצור 

 קשר לגבי תיאומים.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות לנגה על הרבה שנים של 

סיוע בתחום הזה. תודה רבה לך בשם הרבה תלמידים 

תרומתך הייתה  דרך התיאומים שלך. השקבלו עזר

עותית מאוד ללא מעט צנועה ושקטה אך משמ

דמת יתלמידים. אנחנו מקווים להמשיך את הסיוע שק

 כל כך טוב. 

   ROZI@MMM.ORG.IL  100-0040094/  10-9360936רוזי: 

 

 עזרה במסגרת של מרכז אופק:. 2

כידוע להורים ולנערים, מרכז אופק טרם נפתח. 

צורך לארגן את מערכת בביה"ס ובמועצה היה 

התשלומים אחרת כי התברר שהמרכז לא יכול לגבות 

כסף יחד עם שכ"ל של ביה"ס וחייב לפעול בנפרד. 

כחלק מהסיכום הזה, מורי ביה"ס שבעבר עבדו במרכז 

אופק ובביה"ס לא יוכלו ללמד במרכז אופק אלא רק 

רות כמו יבביה"ס. מרכז אופק שואף לתת את אותו ש

ימשך רים יהיו אנשים אחרים. אמנם בעבר אבל המו

קישור לביה"ס אבל יתכן שחלק מהדמויות  ואות

המוכרות כבר לא יהיו באופק. לכן אנחנו ממליצים 

רות מראש ולא להניח שמה שהיה ילבחון טוב את הש

הוא מה שיהיה אלא לבדוק. מבחינת הקיבוץ, מרכז 

 אופק ייחשב כעלות של החינוך הפורמלי ולכן כל 
 

העלויות שלו ישולמו על ידי אשכול החינוך בדיוק כמו 

 בעבר.
 

 

 ובעיקר בהצלחה לכל הלומדים 

 

 

 
 

 מעגן מיכאל - נחל עוז

 מתחברים 

בעקבות מבצע צוק איתן ולאחר שקלטנו אצלנו 

ריגשי ותכליתי  משפחות מנחל עוז, נוצר חיבור חברי,

בינינו לבינם. בדחיפה שלנו ובגיבוי התק"ם סוכם בין 

י הישובים על רצון ליצירת קשר מתמשך מעבר שנ

 לזמני חרום.

ר מכולם, את כידוע לכולנו מסמל נחל עוז, אולי יות

עוטף עזה בעת הזו. הישיבה  ובייישהשבר הגדול שעברו 

על הגדר, המצב הבטחוני הלא ברור ובעיקר חוסר 

האמון של התושבים במוסדות המדינה, הביאו את 

ילדים  011ת ביותר. מתוך הקיבוץ לנקודת שבר רציני

לא חוזרים. משמעות הדבר היא שחברת הילדים  00

משפחות לא חוזרות ואלו  04קטנה כמעט בחצי. 

 שנשארות נאחזות בבית ומשוועות לתיגבור.

במפגש משותף עם נציגי  הקיבוץ שמענו על הקשיים 

על היחד החברתי  אבל גם שמענו על אהבת המקום,

תגענה למקום כדי לחיות  החזק ועל הרצון שמשפחות

 בו ובעיקר משפחות עם ילדים בכל הגילאים.

רידה לשנה/ שנתים של משפחות לי שהתגייסותנראה 

תהיה תרומה עצומה הן לקיבוץ והן  ,לחיות בנחל עוז

 .שמהרהר באפשרות  כזו מוזמן לפנותמי  למשפחות.

השבוע ניפגש שוב עם הצוות המוביל בנחל עוז ונשמע 

שלהם מאתנו. בהמשך נשתף את החברים מה הציפיות 

ו ונעשה נצא קצת מעצמנ -וננסה לעשות כמיטב יכולתנו

 .מעשה

  בשם המזכירות והצוות המלווה

 יעל ארם  

 

 

 מיכה באלף
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 דרוש/ה מתקן/ת מחשבים
 להחלפתו של דן גל

 

 תיאור התפקיד:

כול הסוגים )נייחים, ניידים...תוכנות מתיקון מחשבים 

קבלת פניות  בפלאפונים( בתחום התוכנה והחומרה.

מחברים דרך מרכז השירות, מיונם, נתינת מענה בבית 

החבר או במעבדה וחיוב לבסוף. בנוסף, קשר עם 

נוספים כגון פירמוט, העברת  ספקים ומתן שירותים

 מידע ממחשב ישן לחדש וכדומה. 
 

 דרישות התפקיד:

 .שירות פנים ותודעת מאור *

 יכולת עבודה מול ספקים. *

 .עדיפות לניסיון בתיקון מחשבים אישיים *

    .יכולת למידה עצמאית ועמידה –עדכנות טכנולוגית  *

 בעדכונים הטכנולוגיים החדשים.     

  .ת לשנתייםהתחייבו *
 

המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות  למיכל שנפס 

 במש"א:

 hrmm@mmm.org.ilאו במייל    9484329-258 

 

 

 חברים לדירקטוריון-דרושים

 מש"א ( –מיכל שנפס )
 

להחלפת מירי קולניק  דירקטור/יתאנו מחפשים 

ת בע"מ. המעוניינים בדירקטוריון פלסאון תעשיו

 יורם דרור או אלי. -מתבקשים לפנות אל מרכז המשק 

דרישות התפקיד: יכולת התבטאות בצוות, עצמאות 

בה הוא  מחשבתית, הבנה ולמידת הארגון והסביבה

פועל. יתרון למי שעבר קורס דירקטורים. יתרון 

להשכלה וניסיון בתחום ניהולי/כלכלי. אנו מזכירים 

לציבור הפונים שבבניית הרכב הדירקטוריונים אנו 

משתדלים לתת עדיפות למגזר הנשים והדור הצעיר. 

הראשונות עקב תת ייצוג הולם בהנהלות השונות, 

 לבנות את הדור הבא של    האחרונים עקב רצון להכשיר ו

 המנהלים בקיבוץ.    

 

 

 האומנות הפלסטית  

 ותהליכים בקיבוצנו

את "הקרב בין קרנבל  9551-פיטר ברויגל צייר ב

לתענית". במרכז התמונה רואים שתי דמויות נלחמות. 

ם אף עאי אפשר להזדהות  –שתיהן מכוערות מאוד 

 אחת מהן.

היה מצייר  –ן מיכאל אילו היה ברויגל חבר קיבוץ מעג

בימים אלה תמונה בשם "הקרב בין חמדנות לצרות 

עין". היינו רואים בתמונה שתי דמויות, בערך באותה 

רמת הכיעור, מכות נמרצות זו את זאת. אחת מחזיקה 

בידה מגן, שכתוב עליו "שוויון" ו"ערכים קיבוציים". 

על מגן של השנייה כתוב "יעילות" ו"התפרנסות". 

הפלא, מתנוססים מעל שתיהן אותם דגלים למרבה 

 "צדק", כתובה באותיות ענקיות... המילהבדיוק, עם 

סתם שאלה היפותטית: היינו עושים לפיטר ברויגל 

 תערוכה אישית ב"גלריה הלבנה"? 
 

 קפלן גרישה

 

 

 5555-דיוקן עצמי של ברויגל מ   
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 ממרכז השירות
 

, באופן לידיעתכם, מרכז השירות עבר למשרד חדש

ו'. הכניסה היא מול  –בין חדר מחול למועדון ה'  זמני,

 מקלט הביטחון של רמי ביגלמן.
 

מזכירה כי מרכז השרות מקבל קריאות לתיקון 

ואחזקה בבתי החברים ומוסדות הציבור בתחומים 

לצית פנים + הבאים: חשמליה, אחזקת דירות, אינסט

אינסטלצית חוץ, אלומיניום, נגרות, צביעה, קירור + 

מזגנים, בלוני גז + קשר לטכנאי גז, טלפונים וקווי 

תקשורת, עבודות מסגרייה, תיקוני מחשבי החברים 

ואחזקה זעירה. )לא עובדים דרך מרכז השרות:  נוי, 

חצרן, תשתיות, תברואה(. בנוסף, במקרי חירום בשישי 

 נות לכוננים בלבד.שבת יש לפ

קריאות ואני חושבת על  0,111בחודש ממוצע יש כמעט 

שדרוגים ופתרונות שונים כדי לשפר את השירות 

לחברים  וכדי להעביר לכם את  המידע בנוגע לטיפול 

בקריאה בצורה מהירה ונוחה. כמובן שאשמח לשמוע 

 רעיונות מכם.

ליצירת קשר תמיד  ניתן  לשלוח מיילים לכתובת 

homehelp@mmm.org.il להשאיר הודעה בטלפון ,

בכל שעות היממה או להתקשר לפלאפון  1100המשרד 

 בלבד.02:11ל 11:11בין השעות      1251-015251
 

 איתי נטלי הדר

 
 

        

 

 הרמוניה להומניות      

קונצרט במסגרת ימי המוזיקה הלאומיים ע"ש דניאל 

 פרל

במועדון  51.11באוקטובר בשעה  55-ביום שישי ה

 האסם
 

 בתכנית:

 סופרן  - רויטל רביב

 פסנתר - צביקה פוגל

מבחר לידר ואריות אופראיות מהקלאסיקה ועד הזמר 

 .העברי

 בניצוח ד"ר תומש נובוטני מקהלת עד"ש

 .העבריתמבחר שירים ויצירות בשפה 
 

עברית דרך שירה, מקהלה של  - מקהלת עד"ש

סטודנטיות מאוניברסיטת אוסטרבה שבצ'כיה. המנצח 

תומש נובוטני, מרצה באוניברסיטה לתנ"ך, ספרות  -

ותבונה עברית, החליט ללמד את הסטודנטיות 

הצעירות את השפה העברית דרך שירים. רפרטואר 

יהודית המקהלה כולל שירים ויצירות מן המסורת ה

  ושירי זמר עברי.
 

 נתלי גולדברג -  הכניסה חופשית, כולם מוזמנים!  

 

 
 שוק יד שנייה

 

 החלה הרשמה להשתתפות בשוק יד שנייה

 חמישי ושישי 01/01ב 05שיתקיים באסם בחודש 

 .מוזמנים לפנות אלי

 בברכה

 מארגנת השוק רז גילה 
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 חוף הכרמל: בית הספר "מעגנים" הוכרז כזוכה בפרס החינוך
 

כרמל סלע, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל: 

"הזכייה בפרס מבטאת את ההישגים החינוכיים 

והערכיים עליהם המועצה האזורית חוף הכרמל שמה 

דגש. זהו מעמד ראוי ומכובד שמשקף את ההשקעה 

מיקה שמנהלת ,האכפתיות והעבודה המקצועית והמע

ביה"ס מרגלית מור והצוות החינוכי עושים לטובת 

 ילדינו".
 

ביה"ס" מעגנים" הוכרז כזוכה בפרס חינוך של מחוז 

חיפה לשנת תשע"ה ע"י מנהלת מחוז חיפה במשרד 

החינוך, רחל מתוקי, זאת לאחר שוועדת הפרס ביקרה 

במכתב ששגירה מנהלת מחוז ובחנה את בית הספר. 

ינוך לראש המועצה כרמל סלע, למנהל חיפה במשרד הח

אגף החינוך דני גילדין ולמנהלת ביה"ס מרגלית מור, 

ציינה מתוקי כי הועדה מצאה את ביה"ס מעגנים ראוי 

לפרס בזכות דרכם הייחודית והמרשימה להביא את 

בתחום הלימודי הערכי   התלמידים להישגים מרשימים

כה והחברתי. לדברי מתוקי בית הספר זוכה להער

ולמוניטין בקרב הקהילה ומיטיב ליצור קשרים 

ומשרד  איכותיים עם הרשות המקומית, הבעלות 

 התורמים רבות לקידום בית הספר. החינוך

במהלך ארבע השנים האחרונות זכה ביה"ס בפרסים 

מחוזיים וארציים והשנה בנוסף לפרס החינוך המחוזי, 

ו זכה בפרס הקליטה המיטבית בשל יכולתו ומצוינות

בקליטת מורים חדשים למערך הבית ספרי. בית הספר 

ושם  שם לו לדגל לשמש מקום מכיל לצוות ולתלמידים

 לפתחו את הלמידה האחרת כבר לפני כשלוש שנים.
 

 " אורן עוזרד, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך:

בבית ספר מעגנים חוברים למידה משמעותית, תודעה 

שילוב של תלמידים עם חיבור לקהילה ו סביבתית, 

צרכים מיוחדים בתוך המערכת הרגילה. פרס החינוך 

 שקיבל בית הספר נותן הכרה לעשייה הזו, אני שותף 

 

 

 

 
 

"בית ספר מעגנים קיבל  דני גילדין, מנהל אגף החינוך:

הכרה נוספת בהיותו בית ספר איכותי ומוביל שמקדם 

דית ויכולת הכלה ועבודה חווית למידה שונה וייחו

יוצאת דופן של צוות מורים. פרס החינוך הינו גולת 

הכותרת אחרי זכיה בתחרויות על שימוש ייחודי 

בשעות פרטניות וקליטה איכותית של מורים חדשים. 

אני מלא הערכה להובלה של המנהלת מרגלית מור 

ולעבודה הנהדרת של כל אחד ואחת מאנשי הצוות של 

 מעגנים".
 

"קצב  גלית מור, מנהלת ביה"ס מעגנים:מר

  ההתקדמות של מורה ופיתוח יכולותיו לאו דווקא

מערכת  שבמעגנים פותחה בתחום ההוראה הביאו לכך

המבוססות על   חדשה מדהימה של שעות פרטניות 

חוזקות מורה וצרכי תלמיד. האמונה במורים 

וביכולותיהם יצרה מערך תמיכה אדיר לכלל 

ת תכניות עבודה אישיות כמענה התלמידים ויציר

ייחודיים. דרך ביה"ס בהוראה   לתלמידים עם צרכים

חוץ כיתתית זו השנה השלישית, ובהוראה דרך משחק 

מיקמו את ביה"ס כמוביל   לימודי הסביבה  בשילוב

להכלת תלמידים ומורים תוך כדי ניצול מיטבי של 

הסביבה הטבעית והאנושית. המכיר את ביה"ס ואת 

יודע כמה אהבה יש למקום, כמה מעגנים מהווה  הצוות

 –בית שני ולא כקלישאה ואיזו יכולת נתינה יש לצוות 

כי רק כך אפשר ליצור ולהגשים. מערכת החינוך בחוף 

הכרמל היא מהאיכותיות ואני גאה להיות שייכת אליה  

 ולפעול בא"

 

לגאוות בית הספר. המעון החדש של בית הספר שנחנך 

לא מזמן, סמוך לבית הספר המשותף ובלב בריכות 

 הדגים של מעגן מיכאל ייתן למרגלית, לצוות המורים

ולהורים המעורבים את הרוח הגבית להמשך 

 יצירה חינוכית איכותית".
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 סרט סוף השבוע

 

 

 
 1105.01.52מוצ"ש 

 
51:51 ;15:51 

 

 במאי: ג'ואל ואיתן כהן
 
 
 

   – "בתוך לואין דיוויס"
מנסה לואין דיוויס להצליח כמוזיקאי עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, 

דרך מלאה במכשולים שנראים  - 1691בסצינת הפולק הניו יורקית של 

בלתי אפשריים וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא 

 -תקווה, יצא לואין דיוויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק 

בחן מול בכיר מוזיקלי במועדון למסע שבסופו יי -בליווי חתול ג'ינג'י 

 בשיקגו. 

הסרט מצליח, תחת סגנונם המוכר והאהוב של האחים כהן, להיות בו 

סיפור ענק בקנה מידה אינטימי.  -בזמן קומדיה מצחיקה ודרמה נוגעת 

עם הופעות יוצאות דופן של אוסקר איזק, קארי מוליגן, ג'ון גודמן 

ובים ביותר בפסטיבל קאן, וג'סטין טימברלייק, הסרט הפך לאחד האה

 וזכה בפרס ה"גרנד פרי" היוקרתי.
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