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 אמא יקרה שלנו ,טובה

 עשרים ושלוש שנים של אור וטוב הכנסת לנו לבית.

משפחה, העמדת את אבא ואותנו חזרה על הרגליים ואנחנו מתכוונים להמשיך בדרך הזו שנתת  ילימדת אותנו על חי

 לנו.

 תפס, המילים קצרות אך הרגשות עמוקים.אנו מתקשים לכתוב לך הספד, לא נ

 כך בחודשים האחרונים. ראינו אותך נלחמת כל

 מקווים שהסבל בו היית שרויה נפסק .

 הילדים, אבא ואיתמר.  -אוהבים אותך ומתגעגעים  

 
 שיר שקראה יהודית איילון

שטובה פתחה לפני אוצרות שירה שלא הכרתי, וגם על שום הקשר הנפשי העמוק שהיה לה  בחרתי בשיר זה גם משום 

 .לבעלי חיים

 
 

 

 חתול בדירה ריקה

 ויסלבה שימבורסקה
 

 לא עושים דבר כזה לחתול. –למות 

 כי מה יעשה חתול בדירה ריקה?

 ס על הקירות.יטפ

 יתחכך ברהיטים.

 אין, לכאורה, שום שינוי, 

 ואף על פי כן הכל משתנה.

 הדברים, כאילו, לא הוזזו,

 ואף על פי כן הועתקו. 

 ובערבים, אין המנורה דולקת עוד.

 קול צעדים בחדר המדרגות,

 אבל לא של הצעדים האלו.

 היד שמניחה דג בצלחת קטנה, 

 גם היא איננה היד שהניחה.

 הו כאן לא מתחיל בשעה הרגילה. מש

 משהו כאן לא קורה כמו שצריך.

 מישהו תמיד היה פה ופתאם נעלם.

 

 

 

 

 
 ואיננו בהתמדה עיקשת.

 ש בכל הארונות.היה חיפו

 היתה מרוצה על פני המדפים.

 היתה זחילה מתחת לשטיח ובדיקה.

 אפילו האיסור הופר

 רות הושלכו לכל עבר.יוהני

 היתה זחילה מתחת לשטיח

 מה עוד נשאר לעשות.

 לישון ולחכות.

 רק שכבר יחזור.

 רק שיראה את עצמו,

 אז ילמד,

 מתנהגים לחתול. שלא כך

 הפסיעה לעברו תהייה

 כאילו בחוסר חשק גמור.

 לאט לאט.  

 

 על כפות רגליים כה נעלבות. 

 ם קפיצות שום יללות.וובהתחלה, ש
 

 )תרגם מפולנית דוד וינפלד(
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 תמי ינאי הספד שקראה
 

 טובה, חברה יקרה ואהובה שלי

כשמך כן את: טובה כל כך, נותנת את כולך, מוכנה תמיד לעזור. קצת כמו צבר: מחוספסת מבחוץ, רכה, טעימה 

ומתוקה מבפנים. אני זוכרת את היום שנכנסת לספרייה: בסערה נכנסת, במבט עין אחד קולטת את כל הספרים 

ערה על כל ספר, על כל סופר. התפעלתי מהידענות הרבה, הבנתי שאת אוהבת לקרוא, ומיד שבתצוגה, נותנת ה

חשבתי לעצמי איך אני מגייסת אותך לעבודה בספרייה. חיכיתי לשעת כושר ודיברתי על ליבך, קצת "לחץ פיזי 

 מתון" והסכמת.

אחת את השנייה, בעיקר את הצחקת נהיינו חברות בלב ונפש: אין נושא בעולם שלא דיברנו עליו. ידענו להצחיק 

אותי: לשמוע את החוויות שלך כמורה בבית ספר היה גורם לי להתגלגל מצחוק: היו לך תמיד הערות שנונות, 

צחקנו על האבסורדיות של החיים. למרות שבאנו מבתי גידול שונים: את עירונית, מבית דתי, ואני קיבוצניקית 

 ת: הייתה בינינו הבנה ללא מילים.כופרת, כאילו יצקו אותנו מתבנית אח

אחרי שחלית בפעם הראשונה, ולקחת פסק זמן מהספרייה, אמרת לי: "תמצאי מישהו אחר לעבודה". אמרתי 

לך שאני שומרת לך את המקום, כי אני לא מוותרת עליך ואני מאמינה שתתגברי. תמיד ביקשת מאלוהים 

וד אנשים בעולם. אמרתי לך שאין צדק ואין ממי לדרוש שיפסיק להתמקד רק בך ויסיט את מבטו לראות שיש ע

אותו, אבל את תראי למי שצריך לראות שאת חזקה ומתגברת. האמנת בקדושה שבחיים, אמרת לי הרבה 

שאלוהים הפקיד בידינו מתנה ועלינו לשמור עליה. עברת טיפולים קשים בגבורה ובאמת התגברת. היה נראה 

 , ואני האמנתי שתישארי איתי לנצח, שביחד נזדקן.שניצחת את המחלה, חזרת לעבודה

לוהים מנסה אותך, בודק את גם כשחלית בפעם השנייה האמנתי שתתגברי. איך לא? הרי זה הדפוס אצלך: א

לתך לסבול, אבל כמו איוב, וכמו אברהם: תמיד ימצא האיל שבזכותו חייך ניצלים. מה פתאום עכשיו וכמידת י

 זה לא קרה?

בתחילת הדרך, כשהתחלת שוב טיפולים קשים בהדסה, עוד נשמעת לי חזקה ומאמינה. לאט לאט שמעתי את 

היאוש מתגנב לדברייך, את היותך מותשת מהסבל. אמרת לי שעד עכשיו לא ידעת מה זה סבל ועכשיו את יודעת 

 ואת לא רוצה יותר. הרגשתי שוויתרת על הקרב.

אני השבעתי אותך שנלך ביחד. איך הלכת בלעדי? את לימדת אותי שחייבים  טובה, הבטחת לי שלא תלכי בלעדי,

 להיאבק על החיים. לא האמנתי שיש מחלה בעולם שיכולה להכריע אותך. סירבתי לקלוט שזה הסוף.

כשחזרת הביתה, באתי לבקרך יום יום. בבית לא הפסקתי לבכות, אבל איתך השתדלתי לחייך ולשעשע אותך 

י את המבט הכבוי והעצוב בעינייך והבנתי שהלכת ממני לבלי שוב. רק אתמול, כשכבר לא בסיפורים. ראית

 יכולת אפילו ללגום מהקולה, רק החזקנו יד ביד והסתכלנו זו לזו בעיניים.

 טובה, זכיתי להכיר אותך, תאומות בנפש היינו ואנצור את זכרך בלבי.

 

 תי הליז והדמיעוחרוכל א צמי לספר ידעתי                 רק על ע

 צר עולמי כעולם נמלה                      פחד טמיר מיד ענקים

 למה קראתם לי חופי הפלא? עמסתי כמוה                    גם משאי 

 למה כזבתם אורות רחוקים?כתפי הדלה                      רב וכבד מ

  

      

 
 יהי זכרך ברוך

 גם את דרכי כדרכה אל צמרת

 דרך מכאוב ודרך עמל

 יד ענקים זדונה ובוטחת  
 .יד מתבדחת שמה לאל

 רחל                                                                            
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 081 -יום שישי האחרון הגיעו לחוף מעגן מיכאל כ ב

מתנדבים.  01 –חולים פלסטינאים ובני משפחותיהם וכ 

שמסיעים חולים פלסטינאים  אלו מתנדבים

מהמחסומים לבתי חולים ברחבי הארץ, מעשה טוב 

 המאורגן על ידי עמותת "בדרך להחלמה".

ם ימזג האוויר האיר פנים לבאים, הם נהנו מרחצה ב

מתופפים ושטו  שיחקו במשחקי כדור, תופפו במעגל

ונהנו כל כך בימיה שלנו )תודה מיוחדת ליונת לביא 

היה בעבור ילדים  לצעירי המקום(. בטוחני שהיום הזהו

חולים אלו יום של הנאה יוצאת דופן וזו ההזדמנות 

וירון אסף  ניצחה על הארוע  ניבה שפר אשכנזיש אמרל

 ו על ידה.ועוד מספר חברים עזר

 

 

מחרת, יום הילד של מעגן מיכאל, התעוררנו ביום הו

לשמע טיפטוף הגשם על החלון, הבטנו החוצה וכל 

הכבישים היו רטובים. החל מבצע סבתא, טלפון מאחת 

המארגנים שלנו זו  לשנייה "יהיה או לא יהיה..." אך

הקיצו מוקדם על מנת לארגן את  השנה השנייה

ע אותם. הוא בשלו והם המקום, הגשם לא הרתי

היה יום  זוכים המאושרים.... היינו אנחנו!בשלהם וה

של כיף  אמיתי, המוני ילדים על הוריהם מילאו את 

מגרש הכדורגל והברכה אך לא היה צפוף, מוסיקה 

נשמעה ברקע  והילדים תופפו על כדורים ודרבוקות, 

פינת היופי תפקדה לטובת הלק והאיפור, הילדים 

פיסת  לינולאום, כן כמו פעם, ועוד פינות   התגלשו על

להשקיט את הבטן כמו בהן יכולנו קטנות ונחמדות, 

 צמר גפן סוכר ועוד כהנה וכהנה.  פינהפינת הטבון, 

 

 
 

מקסימה במיוחד היתה "בית הקפה של סבתא", שם 

הוגשו עוגות שנאפו בהתנדבות, והסבתות אף היו 

 בתורנות הגשה והיה כיף לשבת שם.

להודות לרבים שהיו תורנים אלא סיכום לא נותר לנו ול

בכל הפינות השונות ביום הזה וכמובן למארגנים, 

כל הכבוד  –לאלון עציוני, לאוליבר שטוץ וניבה גת לוי 

 לכם.

 
 

את מתנת תע"ש ימים אלו קבלו ותיקי מעגן מיכאל, ב

אלו שחיו ברחובות, הלא הוא הבול שיצא לכבודם של  

  ויצרו קליעי  סטן.ובמחתרת, עזרו 

 

 

 

 

 

 

והימים ימי שמחת 

תורה, ואנו שמחים 

 בטוב הרב שיש לנו

 

 שיהיה חג שמח

 ריקי גת
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 השבוע



 

                        

 
 
 מזל טוב!!!  

 בת להילה ואלון קולר  

 חנן קולר ונכדה לנועה וי

 נינה  לרבקה וג'ימי שמון 

 .ברכות לכל המשפחה

 
 

 
 

 מזל טוב!!! 

 לעמיחי שרפשטיין וג'ניה דודצ'קין

 לנישואיהם

 לפולינה ולאלי שרפשטיין 

 ולכל המשפחה.

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 השתחררה מצה"ל שחף שובינסקי 

 
 יצאה להתנתקות מרין זורע

 

 –, בת זוגו של נחום פרידמן מתחילה מסלול מיטל

 בן/ בת זוג סטודנט 
 

 .חזר עם משפחתו מהתנתקות  רביב טורנטו

 

 מאחלים הצלחה לכולכם באשר תעשו!           

 
 

 
 אנו משתתפים בצערם 

 של רחל אורי וצבי גובר 

 במות אחיהם ישראל פרנקל

 תנחומים למשפחות

 

 

 

 

 
 

 

 2202/21תוצאות קלפי 

 2/ – 102/02/21/בתאריכים: 
 

 סעיפי  ו. מינויים.1
 

 קפלן כנציג ציבור בהנהלת הרתב"ש להחלפת גרישה. א

 נבחר: אלון עציוני 

לשושי נוספת אושרה הארכת קדנציה בשנה . ב

 תכנון. בוועדת כנציגת ציבור בורשטיין

להחלפתם של מרה שרפשטיין ווולודיה סיזיקוב . ג

 כנציגי ציבור בוועדת השכלה, 

קבלו את רוב קולות ) -  יעל ביגלמן וניר ברכהנבחרו: 

 .המצביעים(

 

להחלפתו של ירון אסף כמזכ"ל הקיבוץ, נבחר: . 2

 .יורם דרור

 המצביעים( )קיבל את רוב קולות 

 
 

 להחלפתו של יורם דרור כמנהל עסקים, . 3

 נבחר:  עמי שלזינגר 

 (. 06%)קיבל  רוב של 
 

 

 101הצבעה אלקטרונית: 

 06הצבעה ידנית : 

 925סה"כ מצביעים: 

 ספרו: סנדי הורביץ ומייק פלקס

  

 ף, ירון אסמייק פלקס מרכז ו. אסיפה  

 

 

 אנו משתתפים בצערה של פטי גולדברג

 הירש ז"ל.  -במות אמּה ז'אן דיז'ול 

 תנחומים  למשפחה

 

 

 אנו משתתפים בצערם של רחל אורי וצבי גובר

 במות אחיהם ישראל גובר

 תנחומים למשפחה
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 חברים .  41: נוכחים

 .   44:  חסרים

                                 :  ירון אסף יו"ר

 :  אפרת אראלפרוטוקול

 

 : סדר היום

דיון עם הנהלת פלסאון על הצעתם להשוות את תנאי 

מחזיקי הרכבים שלוחי מעגן מיכאל בפלסאון לאלה 

 .של עובדי החוץ בקיבוץ

 חברים נוספים.  9ון, משתתפים: חברי הנהלת פלסא
 

הדיון שהיה ער וארוך צולם ושודר כמו יתר דיוני 

 המועצה וניתן לצפות בו במלואו באתר הקיבוץ. 

 קרי הדברים בתמצות המתחייב.יבדיווח זה יובאו ע

 התומכים בהחלטת הנהלת פלסאון אמרו בין היתר:

פלסאון מהווה את מקור הפרנסה העיקרי של מעגן  *

צוננו לשמור  על מצב זה צריך לוודא רבמיכאל  ואם 

ששכבת הסמנכ"לים ומנהלי המחלקות יהיו חברי 

קיבוץ  ושבדירקטוריון ישבו חברי קיבוץ.  העניין הוא 

בנפשנו, קיבוצים שלא השכילו לאייש בחברי קיבוץ 

משרות אלה איבדו למעשה את המפעל.  הנהלת  

פלסאון רוצה למצוא דרך לעודד אנשים טובים לבוא 

מפעל ולהשאר בו, השוואת תנאי הנסיעה ברכב חברה ל

הם  -לאלו של עובדי החוץ, או הסדר דומה אחר 

המינימום שניתן וצריך לעשות היום.  הדור הצעיר 

רואה את הדברים אחרת מאיתנו ומעלה  ישירות את 

 האם להצטרף לפלסאון. ,ענין התנאים בשיקול

עקים, פלסאון תמיד נמצאת מתחת לזרקור וכולם נז *

בעוד שבתאגידים האחרים השימוש ברכב והטבות 

כך. נכון אחרות הן כבר דבר שיגרתי ואיש לא מתענין ב

כעת את הדברים על  עושה הנהלת החברה שמניחה

י יהשולחן באופן גלוי וברור. אני דואג לפלסאון, בעינ

למנהלים הבכירים זה לא רלוונטי, הבעיה שאנחנו לא 

הבא.  ההצעה כעת סה"כ  מצליחים לגייס את הדור 

 פשוטה וצנועה, אל תטיפו מוסר ותדברו על הרס 

 

 

 

 
 

הקיבוץ, זה ארכאי, גם על ההגשה עצמית  ואח"כ  

 הפרטת המזון אמרו את זה בזמנו. 

בואו נסתכל למציאות בעיניים, אין שיוויון מוחלט!  *

אנחנו מתבלבלים בין שיוויון ושותפות, אנחנו יודעים 

צירתי לענפונים ועובדי חוץ וכשמגיעים לתת פתרון י

לפלסאון אנחנו מתקשים למצוא פתרון.  חברים עושים 

בתורניות  ושבתות בתשלום,  ₪ היום מאות או אלפי 

בעוד שלמי שמשקיע את כל זמנו בתפקיד בכיר אין זמן 

פנוי לזה. אלה האנשים שנושאים על כתפיהם את 

ון אחריות הקיבוץ, נכון יש אתגר וסיפוק, אך גם המ

ואנחנו רוצים שם את האנשים הטובים ביותר שלנו. 

ההצעה שמביאים היום היא נכונה ולא ניתן להסתתר 

יותר תחת המסך.  למעשה יש במעגן מיכאל שכר 

ח לדבר ולפי גודל המשפחה, גם אם לא נ  -דיפרנציאלי 

 על זה. 

הדיון לא היה צריך להגיע הנה, הנהלת פלסאון  *

ם החלטות הרבה יותר מורכבות ומנכ"לה  מקבלי

מאלה ויכולים להחליט גם בכך,  כולם קיבוצניקים לא 

פחות טובים מהדוברים כאן.  העולם בחוץ קשוח 

כים כלים להתמודד, גם הקיבוץ יודורסני ואנחנו צר

ניים, להבין את מגמות ימשתנה וכדאי לפתוח את הע

 השינוי ולפעול לפיהן. 

את הדיון הזה לכאן. עלינו  דווקא כן נכון  היה להביא *

מקומות בלהמשיך לדאוג שבנינו ילכו לעבוד 

שמקיימים  ומפרנסים אותנו. אני מצפה מהפורום הזה 

להבין את הצורך של מעגן מיכאל להרתם מתוך הבנה 

לצרכי פלסאון, לתמוך ולהוביל לשם.  צריך לתת גיבוי 

להנהלת החברה ולהראות לה שקהילת מעגן מיכאל 

 תה בדרכה. מחזקת או
 

בסיבות לדחית ההצעה אמרו חברים גם את הדברים 

 הבאים: 

נכון שלכל דבר שפלסאון עושה יש השפעה גדולה על  *

הקיבוץ ולכן הנהלת פלסאון צריכה לנהוג ברגישות 

 

 4212/102/3    מתאריך:   4102/3מס'    דו"ח מועצה כללית
 

 

 ון אסףיר
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יתנה לה.  הנושא רחב רבה עם הסמכות הרחבה שנ

יותר מתנאי השימוש ברכב של  שלוחי מעגן מיכאל 

בפלסאון וכולל את שאר מחזיקי הרכבים בענפים 

אחרים וגם את עובדי החוץ בשעות הפנאי, שבתות 

וחגים.  לכן יש להעביר את כל הנושא למש"א )משאבי 

 אנוש( ולהציע הסדר שמתאים לכל הקיבוץ. 

גמול כספי מעודד מאין מגיעה המחשבה שת* 

מוטיבציה? לאחרונה היה פה טים קלי שחזר והדגיש 

שתמריצים חומריים לא מגדילים תפוקה, למה פלסאון 

חושבים אחרת? צריך להשקיע מחשבה איך יוצרים 

הנעת עובדים ואכפתיות לכולם, לא רק לשכבת 

 המנהלים.

ההצעה הזו  היא  שינוי ומשמעותי ובוטה באורחות 

ים ועל כן הדיון צריך להיות ציבורי חיינו הקיבוצי

ולהסתיים באסיפת הקיבוץ,  זה לא פסיק קטן של 

השוואת תנאים. אנחנו הבעלים ועל כן אנחנו צריכים 

להחליט על מדיניות ולא הנהלה כזו או אחרת.  אנחנו 

חיים בקיבוץ ובפלסאון מצליחה כל כך דווקא מפני 

פלסאון  שהיא שומרת על ערכים קיבוציים מסויימים, 

לאן שהיא תלך הקיבוץ ילך ועל כן  ,היא ספינת הדגל

החלטה זו היא מאוד משמעותית. עלינו לשמור שלא 

נסחף ונמצא עצמנו בחוף שלא רצינו להגיע אליו. זה 

כולל את פלסאון, מדן סחר, דגאון ובהחלט גם את 

עובדי החוץ.  ההצעה הזאת היא "פחות קיבוץ" ולא 

 תעבור בקלפי. 

המרכזית היא  האם אנחנו חברה שיוויונית  השאלה *

שיתופית או לא? כיוון שכן, למה לתגמל רק את מנהלי 

פלסאון ולא את כל החברים?  למנהלים באשר הם יש 

יותר סיפוק וענין בעבודה מאשר ל"פועלים" מן השורה 

וזה תגמול חשוב. מה שנאמר זו בעצם הרמת ידיים 

כעת באופן טבעי מהקיבוץ השיתופי. מי שיקבל הטבות 

 יחפש תמיד את ההטבה הבאה. 
 

בהמשך הדיון  היתה התיחסות למורכבות המצב 

והמגבלות החוקיות בהחלטת אסיפת קיבוץ לגבי 

התנהלות פלסאון.  נאמר  שיש להמנע ממצב בו אסיפת 

מעגן מיכאל תחליט דבר אחד ופלסאון תחליט דבר 

אחר ויש לשקול את המשמעות ההרסנית שעלולה 

 ות למצב זה. להי

 הוחלט: 

א. המועצה הכללית  משאירה את הההחלטה בענין   

-שנדון  )השוואת  תנאי מחזיקי הרכבים שלוחי מעגן 

מיכאל בפלסאון עם אלה של עובדי החוץ בקיבוץ( בידי 

 הנהלת פלסאון. 

ב. מבקשים ממשאבי אנוש מעגן מיכאל  לקיים דיון 

 על היבט זה בכלל הקיבוץ ותאגידיו. 

 

 

 דקות 8-מעשה טוב ב
                       

שאלונים שנכדי  14לפני שבועיים או שלושה חילקתי 

נזקק להם לעבודת המסטר שלו בפסיכולוגיה. הוא 

שאלונים וקויתי שאוכל בעזרתכם  044 נדרש להביא

כפי  ,לו. רשימת הנשאלים לפי גיל הנשאללעזור 

 5רק  קיבלתי 14 - מכל ה שהתבקש מהאוניברסיטה.

ותודה לחמשת הנחמדים. כדי לענות  בחזרהטפסים 

דקות וכבר  44עד  8-על השאלון יגזל מזמנכם מ 

 "מצווה". ימים טוביםובלשון  עשיתם מעשה טוב

  לא לכתוב שמותיכם על השאלון.

 חברה, בחייכם למה לא לעזור?
 

 תיבת המכתבים שלי מחכה לכם. 

 נון-שיה בן
 

 
 

 פלדנקרייז
 

רייז בהדרכת עירית , מתקיימים ב: יום חוגים פלדנק

 , בחדר מחול , 8.44  ןביום שישי 43.74  רביעי
 

 מעונינים מוזמנים להצטרף .
 

 שרמן בברכה , עירית
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בעקבות התקדמות המבנה הארגוני החדש, זוהי 

ישיבתה האחרונה של המועצה הכלכלית , מוסד חשוב 

זה היה אחראי לכל הפעילות הכלכלית , התקציבית 

והפיננסית של הקיבוץ  מזה שנים רבות , ולדעתי גם 

אחת הסיבות המרכזיות להצלחתו של הקיבוץ , אני 

ת שלנו , תודה תקווה שהמבנה החדש ישפר את המערכ

 למוסד חשוב זה ובהצלחה למבנה החדש.
 

 : סדר היום

 .4112( סיכום מקורות ושימושים חצי שנתי 1 

 .4112(תוספת תקציב השקעות 4 
 

 

 :דיון

 : 4112.סיכום חצי שנתי 1

 מקורות 

ניתן לראות שאנחנו עומדים בתכנית המשק , פלסאון 

אד עומדת בתכנית בצורה טובה, מדן סחר תוצאות מ

יפות , מעגן התפלה עומדים בתכנית בעקביות ,חקלאות 

דגאון כחצי מש"ח מתחת  .תוצאות יפות מעל לתכנית

מתחת לתכנית . התאגיד ₪ וצורון כמיליון  ,לתכנית

 ,יוצא לדרך בסיכום חצי שנתי טוב. "דרך הטבע"החדש 

בימים אלו דבר אינו מובן מאליו והעמידה בתכנית 

ה להרבה מאד אנשים על ראויה להערכה ותודה רב

המאמץ והנכונות . לגבי חציה השני של השנה אנו 

 צופים המשך פחות טוב בדגאון , צורון , וחקלאות.
 

 דגאון 

בחצי הראשון של השנה אנחנו רואים פיגור של חצי 

מליון שקל ברווח, לגבי החצי השני של השנה אנו צופים 

 תמונה הרבה פחות טובה, נובע מכמה גורמים. : 

נובעת כנראה בעיקר מגורמי  -תחלואה בבריכות הדגים

סביבה.איכות המים הירודה בעקבות הבצורת החמורה 

גרמה לתמותות בבריכות שלמות, אלו מלאים שרצינו 

 למכור השנה וגם בשנה הבאה וזו השפעה קריטית. 

 במכון הימי ישנן שתי תופעות:

 אי הצלחה ביצור דגיגים. .1

 

 

 

 

 
 

תקשים  להתמודד ולהסביר אותן. שלוב תמותות שמ .4

 זה מביא לחוסר בתפוקות. 

מהרווח ₪ מליון  2בטאו בירידה כוללת של כתכל אלו י

 למול התוכנית בסוף השנה..
 

 צורון

הסיבה לפער נובעת בעיקר מפשיטת רגל של שני 

לקוחות גדולים ומהפסד במכרז משמעותי. ברבעון 

יא מכירות השלישי אנחנו רואים עליה ביכולת להב

ומכאן מצפים לעליה במכירות רבעון הרביעי. מכירות 

לחו"ל וחלקים בלייזר בעלייה, לעומת מכירות בארץ 

של מסכות הנמצאות  בירידה . שטנצים רווחי ולא 

צופים גידול משמעותי. הגידול צפוי מחלקים בלייזר 

לקוחות חדשים  2ומהצריבה. התחלנו לעבוד עם 

לישי לא טוב ורביעי שישלים בארה"ב. הצפי לרבעון ש

 .4112חלק  מהפערים עם מבט אופטימי ל 
 

 חקלאות

ות מעל התכנית. התמונה במחצית אינה משקפת הפעיל

למרות העלייה  ברפת,בהכרח את הצפי להמשך השנה. 

בשל מחירי המספוא  ,מחיר המטרה ברבעון השלישיב

הגבוהים צפויה שחיקה שנתית במחירי החלב מעבר 

ית. המשק יפוצה על חלק מאובדן ההכנסה לרמת התכנ

ברפת דרך פעילות גידולי השדה, הודות להכוונת 

הפעילות לגידול מספוא עבור הרפת ע"י המועצה 

וקדו החשיפה היא בעיקר לחריגה הכלכלית. באב

בכמויות המים ומחירי המים הגבוהים, כתוצאה 

מהבצורת וכתלות במועד תחילת הגשמים. בנוסף, 

המצב הגיאופוליטי עשוי להתבטא בחרמות על פרי 

 ישראלי בשווקים האירופים.
 

 שימושים 

 הוצאות ציבוריות, והוצאות אישיות  על קו התכנית. 

 

 קעות:. תוספת תקציב הש4

 תכנית השקעות נמצאת מתחת לקצב תכנית )פרט 

 

 20/0031/מתאריך  3102/31פרוטוקול המועצה הכלכלית מס' 

 

 

 אילן טסלר ויורמי דרור
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צפוי  9לבנייה(. היוון השטחים לתעשייה בבריכה 

מש"ח, כך  14להתבצע עד סוף השנה בעלות של כ 

 תכנית ההשקעות השנתית.בהיא לעמוד  שהכוונה

 מש"ח.  4הרתב"ש הציג בקשה לתוספת של 

 

 :הוחלט

מש"ח לתקציב ההשקעות  1אושרה תוספת של 

 ברתב"ש.

 4בעקבות ההחלטות הנ"ל גובה הרזרבה עומד על 

 מש"ח.
 

היו"ר נועל את ישיבתה האחרונה של המועצה 

 הכלכלית.
 

 

 

    2 -ה מרוץ מעגן מיכאל 
 

 4111112שבת 

 ההרשמה בעיצומה!

ולהירשם באתר  הקדימו להבטיח את מקומכם

 :הקיבוץ

לאחר שנרשמתם, ודאו ששמכם נקלט תחת * 

 "."נרשמים מקצה

 .41111-ההרשמה נסגרת ב* 
 

חולצה מנדפת, מדליה וקופון הנחה ל"חיה של חנות" 

 יינתנו לכל משתתף!

הזמנים יימדדו בעזרת שבב שיחולק לכל משתתף 

 )ויוחזר בסוף המירוץ(.
 

 שלושת הראשונים בכל קטגוריה יעלו על הפודיום.

 4111-להתראות ב

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דגאון –דרושים 

 דגיגים לסט האינטנסיביאיש תפעול ו
 

 תיאור התפקיד: 

צוות תפעול   - האינטנסיבי סטתפעול בעל האחראי 

העברות משלוחים, ב עובדים בעבודה השוטפת,ה

 .שקילותו

  - הדגיגים בסט האינטנסיבי על גידולאחראי בנוסף, 

קליטת הדגיגים, אימון וגידול עד למועד קבלה ו

 העברתם לבריכות הפיטום.

, ניהול כוח ש קשר עם ממשקים רביםדור התפקיד

ואחריות  4242אדם, זמינות לקריאות טלפוניות 

 לתשתיות וציוד. 
 

 דרישות התפקיד: 

 מוסר עבודה גבוה 

 יחסי אנוש טובים 

 עבודה תחת לחץ יכולת 

  יתרון -ניסיון בעבודת מדגה 

  יתרון -ניסיון ניהולי 

  חובה –רישיון טרקטור 

  ןיתרו -תואר ראשון בביולוגיה 

 ת סופי שבוע התפקיד כולל תורנויו

 ומוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות

 התחייבות לשנתיים לפחות 

 

 בנייד. –לאביב  טסלר המעוניינים מוזמנים לפנות  

 
 

 

 חיובים
 

 לתשומת לב החברים

תקבלו  ותראו את החיוב  על  -עקב בעיות טכניות  

תרומתכם לעמותת "גדולים מהחיים"  שהתקיימה בחג 

 (  בתקציב של חודש אוקטובר.12פורים )מרץ 4

 אתכם הסליחה על העיכוב.

 בברכה,

 שלומה שהם מזכירות
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 דברים מהלב

 במועצה הכללית( )בעקבות הדיון

 
 

לח על ערכי השיתוף והשוויון של הקיבוץ אבד הכ 

שאם לא נסגל לעצמנו הרגלי תגמול נוסח  נדמההישן!  

שלא  העולם הקפיטליסטי של ההווה, קיימת סכנה 

נוכל לגייס למפעל את העובדים הטובים ביותר ובתוך 

 שנים אחדות 'פלסאון' לא ישרוד.
 

אלו תמצית הדברים שנאמרו בדיון בנושא הרכב )

 לעובדי פלסאון(.

האם כך הם פני הדברים? לדעתי ממש לא כך.  יש 

חברים שחיים בתחושה שהם נושאים על גבם את כלל 

חברי הקיבוץ ונושאים בעומס הפרנסה, ולכן צריכים 

לתגמל אותם בהתאם. טעות. יש רבים מאד ששותפים 

 להצלחה של פלסאון.

ישנם חברים רבים, לאו דווקא עובדי פלסאון, אשר  

עושים ויעשו למען הקיבוץ ומעוניינים  לחזק את 

משקלם של הערכים השוויוניים והשיתופיים שעליהם 

מושתת הקיבוץ המקורי. בתוך הקבוצה הזו ישנם רבים 

וטובים אשר יכולים לשאת בכל תפקיד בפלסאון מתוך 

צורך לקבל תגמול הרגשה של סיפוק ושליחות ובלי ה

  חומרי. תגידו נאיבי? יתכן אבל זאת דעתי. 

הטענות שיש קושי למצוא בתוך הקיבוץ אנשים טובים 

למפעל דורשות בירור. מחקרים רבים מראים כי 

התמורה החומרית מעבר לשכר הבסיס מהווה גורם 

מרקר -רביעי ואף חמישי בהנעת עובדים )ראו למשל דה

ת כוח האדם של המפעל ושל  (. האם מערכו11.2.5.11מ 

הקיבוץ בדקו את שאר המשתנים החשובים יותר, כמו 

הערכת ההנהלה את העובדים,  מתן אפשרויות קידום 

וכ"ו, לפני שפנו לפתרון הקל של  התגמולים? בישיבה 

נשמעה לפחות חברה אחת שטענה אחרת.  אין ספק 

שיותר קל לנהל שכירים, אבל אנחנו לא מחפשים 

עבודה קלה, יש צורך במאמץ גדול ומשותף  לעשות לנו

לרתום את הצעירים וגם החברים, לתת להם קרדיט 

לעשות טעויות, ללוות אותם, להראות להם שרוצים 

 אותם ורק ככה נוכל להרוויח אותם. 

הטענה שאנשים מעדיפים לעבוד בחוץ בגלל הרכב גם 

היא ראויה לבחינה ובדיקה. ראשית,  פלסאון הוא 

ח ועל הרבה מהמשרות,  בעיקר על מפעל מצלי

הבכירות, קימת התמודדות. ההצלחה שלו היא במידה 

רבה בגלל שמובילים אותו אנשים טובים שמעדיפים 

לעבוד בו על פני מקומות אחרים. אני חושב שבהרבה 

מובנים טוב שיש לנו גם עובדי חוץ שמביאים פרנסה 

יפה, ובדרך זו אנו מקטינים מעט את התלות המאד 

עיתית במפעל יחיד.  צריך לזכור שעובד חוץ נאלץ ב

כמעט תמיד לנסוע רחוק, לשהות בכבישים, סדר יומו 

פחות גמיש ויכולתו לעזור למשפחה במקרה הצורך  

נפגמת. רוב המחקרים מראים כי שעות גמישות ונוחות  

 הן בסדר גבוה בשיקולים של העובדים על פני בונוסים.     

די החוץ עושים לביתם לא את הטענה בדיון שעוב

הבנתי, האם הם עושים לביתם הקיבוצי או לתא 

המשפחתי.  גם זה נושא שצריך להיבדק, לדעתי זו 

 השמצה

מי שקשה לו לשאת בעול, שייצא מתפקיד ניהול 

להתאוורר בעבודות מתן שירות בענפי השירות, וירגיש 

מהי עבודה קשה ללא תגמול, ללא משרד, ללא ארוחות 

 הטבות רבות שיש כבר היום.  -הלה ועוד פאר בהנ

האם רכב הוא זה שיביא את הטובים ביותר? למה 

הכוונה הטובים ביותר? המנהלים הטובים ביותר? 

העובדים הטובים ביותר? אם מחר אבוא לעבוד 

בפלסאון אני אקבל רכב ? יש לי לאן לשאוף? אני מוכן 

לחתום שלחברי מעגן מיכאל אכפת מאד מפלסאון  

ת נקודת זכות גדולה בהעסקת חבר מול כל אופציה וזא

אחרת. אפשר תוך תנועה להפוך את אותו חבר לטוב 

יותר, להשקיע בו ולתמוך בו בהתחלה. אבל לא. אנחנו 

 תקועים בתוך סטיגמות.

בשיטת הניהול הנוכחית וגיוס העובדים לפלסאון אנחנו 

מוצאים הרבה חברים וצעירים טובים ומוכשרים 

שיכלו למלא את השורות בפלסאון אך הם לא שם. 

הם עשה זאת בגלל רכב ינראה לכם שמישהו מבינ

צמוד? רבים מהם גם מסתובבים עם התחושות 

 שתיארה חברה בדיון עצמו.

דקות להגיע  .1ם בבוקר ותוך אין כמו היתרון של לקו

 לעבודה ועוד יתרונות רבים לעבודה בקיבוץ.

עה להצבעה ולכן יהחלטה על מתן תגמול אפילו לא היג

 לא ניתן לקבל החלטה בנושא.

 אם המקורות הכספיים היו מאפשרים, הייתי מציע 

 צורי רז

1. 



 

                        

גמול שווה לכל החברים, אך לא ניראה לי שזה יפתור 

שה מנהל פלסאון, את הבעיה כי הקבוצה, שברא

מעוניינת ביצירת פער למרות שהוא כבר קיים )השווי 

 של הרכב הצמוד ששווה כמה "לירות"( .

 הרכב כבר כאן.  שהרכב הוא לא הנקודהאני מסכים   

והציבור לא עשה מזה עניין. הוא סומך על כך שבענף 

מסויים יש צורך להצמיד רכב לעובד, והחלטה זו 

ר תוך כדי כך שיש פיקוח של מגיעה מהבנת הצורך בדב

הענף על השימוש. אם נעשה בו שימוש פרטי על חשבון 

עבודה או לא, זה עניין שלא ניתן לפקח עליו אבל 

הוא צעד שלא התקבלה עליו החלטה  התגמול המוצע

 .במעגן מיכאל, ומי יודע אלו צעדים יגיעו בעתיד

מי שמעז להעביר ביקורת על אני לוקח סיכון, כי  

מיד מקוטלג כמי שרוצה לחזור לימים של  השיטה

שיתוף ושוויון שעברו מהעולם. זוהי טענת סרק שנועדה 

בעיקר להשתיק את כל אלה שנדפקים מהאידיאולוגיה 

הקיצונית של השוק החופשי, ואלה הם למרבה הצער 

 .הרוב

חושפים שאי השוויון ההולך וגובר אינו כשל  מחקרים 

שיטה הקפיטליסטית שוק אלא תוצאה ישירה של ה -

 .עצמה

 

 

 משולחן הביטוח
 רפי בנתור 

 
 

בעיצומה של עונת הנסיעות לחו"ל, מצורפות כמה 

תזכורות לגבי גניבות, נזק למטען, איחור בהגעת מטען 

 ועוד.
 

אין כיסוי ביטוחי לאבדן, נזק, או גניבה של כסף . 1

 מזומן. 

אין כיסוי ביטוחי לאבדן, נזק, או גניבה של . 2

יים לסוגיהם, עדשות מגע, עזרי שמיעה, שיניים משקפ

 תותבות, אביזרים ומכשירים רפואיים. 

יש כיסוי להוצאות הכרוכות באבדן מסמכים  . 3

 הוצאות נסיעה, טלפונים, חידוש וכד'(. )

יש כיסוי ביטוחי לאבדן, גניבה וכד' של טלפון . 4

 סלולרי )יש להציג את החיוב של חברת הסלולר(. 

יש לשלוח לביטוח אישור על  -בהגעת מטען . איחור2

האיחור מחברת התעופה + קבלות על חפצים דחופים 

 שנקנו.

צריך קודם   - מטען שהגיע עם נזק או לא הגיע בכלל. 6

לתבוע את חברת התעופה, ורק לאחר מכן, במידה ולא 

כוסה כל הנזק, יש להגיש תביעה לחברת הביטוח על 

 ההפרש. 

$  ..2דולר )  .07 –ריט יחיד החזר מכסימלי לפ. 7

$(.  מי שלוקח פריטים יקרים  .1בניכוי ה. עצמית של 

יותר, רצוי שיעשה הרחבה של הפוליסה, או ביטוח כל 

 הסיכונים. 

חודשים לפני הנסיעה, ומרגע  1ניתן להוציא ביטוח . 8

ההוצאה נכנס לתוקף ביטוח ביטול הנסיעה, עקב 

ה וכד'. וכל זה ללא מחלה, פציעה, מוות של קרוב משפח

 תוספת מחיר. 

להזכירכם כי אין יותר  -למגדל חברה לביטוחמעבר . 9

פנקסים עם השם ומספר הפוליסה. במקום זה מקבלים 

המבוטחים דף מידע עם המידע שחשוב לדעת.  על גבי 

הקיר הדרומי בחדר הדואר יש טפסים מיוחדים, וכדאי 

בבקשה  להשתמש בהם.  מי שבכל זאת שולח אי מייל,

 לרשום שם ברור, גיל, ת. זהות ותאריכי נסיעה. 
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 :שותפות קיבוצית

 שני צדדים למטבע

 

 

הכללית -נכחתי וגם השתתפתי בישיבת המועצה

ושדנה בכוונת הנהלת 'פלסאון'  41.9.03-שנתקיימה ב

להעניק לבכיריה העלאת "שכר" בתחום השימוש ברכב 

כשהטיעון הוא 'השוואת תנאים לעובדי החוץ 

 שבקיבוץ'. 

: עון הזה אמר אחד המשתתפים בישיבהכנגד הטי

'כאשר נפתחת פירצה בגדר ושני סוסים בורחים 

מהאורווה לא מרחיבים את הפירצה למען יברחו 

הסוסים כולם'; משתתף אחר הזכיר שלפני שנים 

אחדות בוטלה אצלנו החלטת המוסדות בדבר חיוב 

החברים בשימוש בקלאבקרים כי לרשות עשרות 

חברים קלאבקרים מטעם ענפיהם; שני משתתפים 

נו שבתקופת עבודתם שלהם ב'פלסאון' הם נוספים ציי

לא דרשו תיגמול חומרי עבור שעות נוספות שניתנו על 

אבל הרוב הגדול )תשעה במספר( של הדוברים   -ידם  

בישיבה תמך בכוונתה הנ"ל של הנהלת' "פלסאון" , 

ותוך שהם מתייחסים לערכי השיתוף והשוויון שלנו 

ם מהווה כאל גורם שלא רק אבד עליו הכלח אלא ג

כלכלי של המפעל, -גורם המסכן את עתידו המקצועי

וכשמן הראוי להוסיף ולציין שבהיזכר בביטוי 'הטון 

עושה את המוסיקה'  אפשר להוסיף, לצערי , שנימת 

של חלק ממייצגי הגישה הזו בערכי השיתוף  זלזולה

'עולם ישן עדי והשוויון שלנו הזכירה לי את השורות: 

כפוף נפרוק העול , את עולמנו אז   היסוד נחריבה , מגב

 נקימה , לא כלום אתמול מחר הכל' . 

כיוון שכך , מצאתי לנכון להוסיף ולהביא כאן משפט 

בכבודו  "פלסאון"שנאמר בישיבה הנ"ל ע"י מנהל 

:  צידו השני של המטבעובעצמו ושממחיש, לדעתי, את 

-'אני מתרשם שפלסאון חשוב מאד עבור חברי מעגן

בשעת הצורך הם יתגייסו לתרום ולסייע לו" מיכאל, וש

 שהאכפתיות הזו נובעת)מצוטט מהזכרון(.  אלא 

ש'אבד עליהם הכלח' ,  שיתוף ושוויון מאותם ערכי

-התיגמול החומרי והלאושאם תימשך לה מגמת 

של בכירי המפעל אין זה מן הנמנע שציבור  שוויוני

 בתמורהייתגייס לעזרת המפעל רק  מתוגמלים-הלא

 גם כן !! כספית-חומרית
 

-מעשיאסיים את דברי בשתי נקודות בעלות אופי 

 תכליתי: 

. לכשיגיע נושא תיגמולם של בכירי "פלסאון" 1

 לחברים כולםלאסיפה, אציע אז שהתיגמול יינתן 

 . שיתופית-חברה שוויוניתוכיאה להיותנו, עדיין, 

הכללית -. הואיל ובמהלך ישיבתה הנ"ל של המועצה2

לפיה הנהלת "פלסאון"  דמוקרטית-לאגם דעה הובעה 

אינה צריכה להביא נושא שכזה לדיון במועצה  

ובאסיפה , מצאתי לנכון להעיר כאן שחריגות במישור 

כפופות לשיפוטה של המערכת החוק הדמוקרטי 

 והמשפט החיצונית . 

 

 !!!תודות
 לכל מי שעזר בהכנה ובעשיית ערב כיפורים  

כהן, רמי אלוני וריקי גת שדעתם לצוות המלווה, ניסים 

 ובינתם עזר לנו רבות בגיבוש תוכן הערב ובעשייתו.

: חנה יוזפוביץ' ןלשתי הזמרות שרגשו אותנו בשירת

ונועה צור. לארנון שרון שליווה אותם בכישרון רב 

 בפסנתר.

סער הילובני שהרכיבו ו לצוות ההגברה: עמי אוליאל

 אליוט.והפעילו את ציוד ההגברה בעזרתו של 

 ,לירון אסף, רגע לפני שמסיים את תפקידו כמזכ"ל

 תודה על דברי הפתיחה המאוד כנים ומעניינים.

 לרוחקה יהלום אשר על סידור הפרחים היפיפה.

לארבעת המזכירים שהשתתפו בסרט, מירי קדם, 

קלבה, נעמי סחף ואילן טסלר על ההיענות, האכפתיות 

 והכנות.

על ערב של חשבון נפש  לכולכם הרבה תודה, מכל הלב,

אישי וציבורי עם זיכרון של חברינו שהלכו לעולמם 

 השנה. 
 

אפשר לקרוא את דבריו של ירון אסף שנאמרו כפתיח 

לנושא המרכזי ולצפות  בסרטים שהוכנו במיוחד  לערב 

 באתר האינטרנט של הקיבוץ.
 

 אסףודפני עמית מושיקו    

 בשם צוות הוידיאו   

 קיפי -אבנר כרמל 
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 אלף קילומטרים

 מתחילים בצעד קטן
 

אפלטון, פיתח משנה שהייתה צפויה ממהלך חייו, לפיה 

נכון לבנות חברה בה שלטון עיליתות. המילה מנהל לא 

הייתה על סדר יומו, אבל הוא סלד מן הדמוקרטיה ומן 

 האנשים הקטנים. 

מכיוון שההטבה המיוחלת למנהלים מתייחסת 

, הייתי מכוון לרכישת לקילומטרים נסיעה בפנאי

כדי שתהיה אפשרות למצות את ההבדל  4X4רכבים 

האריסטוקרטי, וכן להחיל נוהל לפיו אם לא ניצל מנהל 

או משפחתו את הקילומטרים במשך השנה, ייזקף זיכוי 

כספי לטובתו. באם לא השתמש בזיכויי על 

הקילומטרים במשך מספר שנים  יוכל להוון אותו 

 ץ  בלונדון את ילדיו.ולשלוח לקייטנת קי

, הוא זה אשר בדרך זו או אחרת, שכנע את מנהל

הסובבים אותו שהוא יותר מתאים מאחרים לנהל. 

למעשה בדרך לניהול הוא כבר עסק במכירות , במכירת  

יתרונותיו. עתה משנמצא המנהל בעמדתו, הוא מתחרה 

מול  אנשי מכירות אחרים בשגרה, על עסקים כאלה 

שזהו עיסוקו, קל לו להמשיך ולעסוק ואחרים. אחרי 

 במכירות  ולמכור למי שמינה אותו שמגיע לו יותר.

אני, אמשיך ואטען כי כולנו ממוצעים, וכי בין 

המנהלים יש יותר טובים ויותר גרועים, וגם הטובים  

עושים טעויות, ולעיתים הם חרוצים ולעיתים הם 

ים מתבטלים כמו כולנו, לעיתים הם מפסידים ולעית

הם מרוויחים כמו כולנו. מצביאים בקרב, כולם נוטלים 

חלקן הרות גורל וחלקן  ,החלטות או  נמנעים מהן

תמרון שווא. כל כוח שהוא, לא יגיע לאן שיגיע ללא 

מאמץ משותף . אם מישהו דורש תגמול על מאמץ רהב 

שלו, רצוי לבחון כמה מתוך אותו מאמץ הוא  פרסומת 

 למתג את עצמו .

 

 

 

 

 

 
 

 

 "חוזרים  לילדות שלנו"
בהכנת יום הילד השתתפו מספר רב של חברים, 

ע מיוחד וכייפי לילדי שהשקיעו  רבות כדי להרים אירו

 .מעגן מיכאל

אל הצוות   הצטרפו הרבה מאד חברים שהתנדבו ופעלו 

ברעיונות, בזמן, בעוגות בתורנות,  –נמרצות ותרמו 

ד אינסוף בהקמה, בחיסול, בתופים ובאופניים ועו

 משימות ופרטי פרטים שמרכיבים יום שכזה. 

בזכות ההתנדבות המאסיבית הצלחנו לעשות אירוע 

 מוצלח. 

 תודה לכולם, 

 היה כייף להיות חלק מקהילה שתומכת 

 ועוזרת באירועים שכאלו ...... 

 ניפגש בשנה הבאה.
 

 צוות יום הילד    

 

   

  

 

 

 

 

 –אמנויות הקול  ,נונה

 מבוגרים!עכשיו גם ל

לאור התגובות הנלהבות שקיבלנו בעקבות הקמתה של 

נונה, והבקשות החוזרות ונשנות לפתוח גם קבוצה 

בוגרת, החלטנו להקים גם מקהלה למבוגרים! החזרות 

תתקיימנה בימי רביעי בשעות הערב במועדון צוותא 

ותכלולנה פיתוח קול, הכרות עם שפת המוזיקה ושירה 

ות וסגנונות. עלות חודשית: של רפרטואר במגוון שפ

אנא פנו אלינו  –למשתתפ/ת. לכל המעוניינים ₪  081

 בהקדם, פתיחת הפעילות מותנת במספר הנרשמים.

  150-4040884 –, צביקה 150-0484541 –נתלי 

nonavocalarts@gmail.com 

 חרמון צבר
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  -פינת הרצו"ן 

 רשות צעירים ונקלטים

 יעל אזולאי ואביטל לין                 
 

 על פורום קליטה ובכלל...

באסיפה הקרובה תגיע חבורה יקרה להצבעה על קבלה 

לחברות ומועמדות. נדבך נוסף למארג החברתי הגדול 

 והמאתגר של מעגן מיכאל.

לא מעט חברים שואלים, את עצמם ואותנו, איך 

קיים תהליך הקליטה והליווי של נקלטים ומה מת

האם מדובר  -קורה בפורום קליטה לקראת האסיפה 

כאן רק בהליך פורמלי, "אוטומטי" שבו בסופו של יום 

כולם מגיעים לאסיפה ואף מתקבלים, או אולי משהו 

 אחר?

הנהלת רצו"ן המשמשת גם כפורום קליטה עסקה 

חרונים. אנו, ועדיין עוסקת בשאלות הללו בחודשים הא

מנהלות רצו"ן מבקשות להביא כאן את גישתנו לנושא 

 הקליטה ומה נעשה בפועל.

האמירה שמעגן מיכאל הוא בית לבניו ולבני זוגם 

עומדת כנר לרגלינו. הגישה הליברלית והפתוחה של 

ל מאז ומתמיד ראתה בכל אדם עולם מעגן מיכא

 מלואו, אין טובים יותר או פחות, כל אחד )שאינוו

עבריין או מי שפוגע בחברה ובזולת( יכול להיות חלק 

מקהילה, להיות שותף ותורם בהתאם ליכולתו, 

כישוריו ותחומי התעניינותו. הקיבוץ הוא אגודה 

כלכלי אבל בראש ובראשונה -שיתופית וארגון חברתי

 בית ומשפחה.

לפיכך, את מירב המאמצים בקליטה יש להשקיע, 

ילוב פעיל בתחומי חיינו להבנתנו, בהכרות הדדית, בש

השונים, במיצוי היכולות והשאיפות האישיות של 

הפרט בתוך הקהילה ובתרומה שלו לכלל, בלמידה 

והבנה של אורחות חיינו בהווה ובעבר ובחשיבה 

 משותפת לגבי העתיד.

בשלב זה אנו מתנסים במפגשים ובניסיון לבדוק מה 

ת מתאים ומעניין, לומדים מתוך כך את הצרכים וא

הרלוונטיות של תכנים שונים ומתחילים לבנות תכנית 

 הדרכה ופעילות לנקלטים.
 

 איך מתנהלים הליך הקליטה והפורום?

בנים ובני זוג הפונים לקליטה נפגשים עם מנהלות 

רצו"ן כשלב ראשון בתהליך. בפגישה עורכים הכרות, 

מבררים פרטים אישיים, מסבירים על תהליך הקליטה 

בים מעט על מהו קיבוץ ומהן הזכויות ומשמעותו ומרחי

והחובות של אדם בוגר בו. לאחר מכן נשלח הפונה 

לברר לגבי מקום עבודה )במידה ואין עדיין(, תשלומי 

( ועוד. האינפורמציה 82פנסיה ודמי קליטה )מעל גיל 

מועברת לבעלי התפקידים הקשורים לעניין ובהמשך 

צטרף הפונה לחברי הנהלת רצו"ן. במידה ואין מניעה, מ

לקבוצה של נקלטים המתחילים את דרכם יחד, אחת 

חודשים בערך, לאחר שקיבלו אישור להתחלת  3-ל

 קליטה בפורום קליטה. 

כאשר הפונה הוא בן זוג חדש בקיבוץ או שעובר 

מתושבות לקליטה, אנו מציעים שלב של טרום קליטה 

על מנת שיוכל להתחיל לעבוד ולהתנסות בחיי קיבוץ 

הכרות הדדית. תקופת טרום קליטה יכולה  ולאפשר

 לארוך ממספר שבועות ועד שנה. 

הנקלטים כולם מלווים באופן אישי על ידי חברים 

מהקהילה. המלווים יכולים לעזור בהשתלבות ובהבנה 

של חיי הקיבוץ, ללבן שאלות ותהיות ולתמוך כאשר יש 

קשיים והתלבטויות. חלק מהנקלטים, מטבע הדברים, 

וקים לליווי אינטנסיבי ומספיק קשר מדי פעם אינם זק

 וחלקם מלווים באופן פעיל ומעורב יותר.

במהלך תקופת הקליטה אנו, כמנהלות, מבקשות מדי 

פעם עדכון ממקומות העבודה, ממשאבי אנוש 

ומהמלווים לגבי הנקלטים. כאשר מתעוררים קשיים 

המובאים לידיעתנו, אנו מעורבות ומנסות לעזור 

 רונות ומניעת מכשולים. במציאת פת

לקראת המעבר מקליטה למועמדות או ממועמדות 

לחברות מתקיים הליך מקיף יותר של בירור ואיסוף 

מידע עם הנקלט, עם מקומות העבודה ועם המלווים 

האישיים. לפעמים תקופה של שנה בין שלב לשלב אינה 

מספיקה, מסיבות שונות, ואנו מייעצות לנקלטים 

בתהליך ההשתלבות עד שהם או לחכות ולהמשיך 

הקהילה ירגישו ש"הבשיל" הזמן ואפשר להמשיך 

 לשלב הבא. 

פורום קליטה מתכנס פעמיים לקראת ההמלצה 

לאסיפה על המעברים. בפעם ראשונה נמסרת 

 אינפורמציה כללית לגבי כל השמות שהגיע זמנם 
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לפורום ובמידה ויש התלבטות לגבי העיתוי והמשך 

התייעצות. בעקבות הסכמת התהליך מתקיימת 

הפורום על השמות הם מפורסמים על לוח המודעות על 

מנת לקבל תגובות מהחברים.  לאחר כשבועיים מתכנס 

שוב הפורום, מקבל את מלוא האינפורמציה שנאספה 

בנוגע לכל אחד מהנקלטים והמועמדים ובסופו של דבר 

מצביעים האם להמליץ לאסיפה על מועמדות או 

 חברות.

האם זה הליך אידיאלי? ממש לא! האם אפשר לעשותו 

טוב יותר, או אחר? היינו רוצות לחשוב שכן, ובוודאי 

 נמשיך ונעסוק בכך. 

חשוב לזכור ולהיות מודעים כל הזמן לכך שבדיני 

נפשות עסקינן. הנקלטים הם אנשים בוגרים, עצמאיים, 

עם ניסיון חיים. העמידה תחת עין מפקחת ומבקרת 

ימה ונוחה לאף אחד ויש רצון עז לסיים את אינה נע

התהליך ולהתחיל להיות שותף מן המניין, להיות בטוח 

 בעתיד ולקחת חלק בחיי הקיבוץ כשווה בין שווים. 

נקלטים רבים, בעיקר בני זוג הבאים מחוץ לקיבוץ, 

אבל גם בנינו, אינם מכירים עדיין את הקיבוץ ואת 

סיון על מנת להבין המערכת ולוקח הרבה זמן וצבירת ני

את אורח החיים שלנו, את השפה הייחודית, הקודים 

 החברתיים ואת המורכבויות הרבות. 

האינפורמציה שיש בידינו לקבל לגבי נקלטים היא 

תמיד חלקית, לפעמים מוטה ולפעמים נסמכת על 

תחושות אישיות והשקפת החיים של המדווח. מנהלים 

יודעים לפרגן במקומות העבודה וחברים מן השורה 

ועושים זאת בשמחה ובאהבה, אבל כאשר יש קשיים 

אף אחד לא שש להעביר ביקורת  גלויה וישירה, בין 

היתר מאחר ואנו חיים בקהילה צפופה ואינטימית וכל 

מה שנאמר, גם בפורומים חסויים לכאורה, יכול לחזור 

 כבומרנג וגורר אי נעימויות ועגמת נפש. 

לאוזן שנסמכת על שמועות יש ביקורת העוברת מפה 

בעיקר ולציבור אין תמונה מלאה על המצב. לא פעם 

קורה שמקרה מסוים, התקלות בודדת, בין נקלט לחבר 

צובעים את האדם באור שלילי, ויכולים אף להביא 

להכשלתו בהצבעה באסיפה. לכל נקלט יש כאן משפחה 

וחברים הרוצים לראותו חלק מהבית הזה ומצפים 

הם ובתוכם גם הנהלת רצו"ן, לקבל מהשותפים של

 אותו כחבר בסופו של תהליך. 

הן לנקלטים והן לקהילה.  –לרצו"ן יש אחריות כפולה 

מחויבותנו לנקלטים היא לאפשר להם קליטה טובה 

ומותאמת לצרכיהם ולהיכרותם עם החברה, לתת להם 

הזדמנות אמיתית לחוות את חיי הקיבוץ. להבין את 

נסים ואת המשמעות והאחריות השותפות אליה הם נכ

שהם לוקחים על עצמם בבחירה בחיי קיבוץ וגם לשמור 

 על פרטיותם וכבודם! 

מחויבותנו לקהילה היא להכיר את הנקלטים, ללוות 

אותם ולהעביר את המסר שיש ציפייה מהם להיות 

אנשים תורמים וחיוביים המוכנים לתת את מיטב 

לנו. תפקידנו יכולתם וכוחם לקיום החברה המיוחדת ש

הוא גם לעמוד על המשמר וכאשר יש אי התאמה או אי 

לעצור ולברר מה  –מוכנות להמשך תהליך הקליטה 

 ניתן לעשות טוב  יותר או אחרת.

הליך הקליטה אינו אוטומטי ואנו משקיעים  –לסיכום 

מאמץ ומחשבה כיצד לעשותו רלוונטי ונכון. אם יש 

צטרפו אלינו לחברים ולנקלטים רעיונות בנושא, ה

 לחשיבה משותפת!

כקהילה אנו מתבקשים לסובלנות, פתיחות, הושטת יד 

ואמון על מנת לקלוט בצורה מיטבית את שותפינו 

 החדשים, דור העתיד שלנו.

 

 

 חוג לנשים: "חומרי נפש" )חדש!(

 מדריכה: ימי רז

דרך התנסות חוויתית בחומרים מגוונים בטכניקות 

רי הנפש שלנו במסע למרחב נפגש ונגלה את חומ שונות,

 .הפנימי

  88.42יום רביעי  -מתחילים 

 ימי  , בסדנא של84:32 – 82:22

 לחודש₪  462 –עלות 
 

 מוזמנות להצטרף!

 עדיפות במייל ל:

Hugim@mmm.org.il 
 סיון עציוני
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 :לקראת אסיפה
 קבלת חברים ומועמדים חדשים

 
 לחברות:

 

 ניצן פלקס

 בן של דגנית דוידסקו )ז"ל(, צ'רי ומייק פלקס.

 התחנכתי בכיתת גלשן והתחשלתי במדגה.   

 י כשריונר ואחר כך כקצין בחיל המודיעין.ּתריבצבא ש

אחרי הצבא יצאתי לבדוק מה קורה מחוץ לקיבוץ, 

 נג'לס ושנה בת"א.חייתי ועבדתי שנה בלוס א

חי ונושם כדורגל. כשחקן אכלתי את הדשא במדי 

 הדייגים, וכאוהד, אוכל את הלב עם הפועל תל אביב.

בוגר תואר ראשון במשפטים וביחסים בינלאומיים 

 במרכז הבינתחומי בהרצליה. 

 -כיום מתמחה בלשכה המשפטית של ביטוח לאומי

 חיפה.

 וטוב לי, טוב לי בקיבוץ.

 

 
 

 יימל )לוי(רותם ד

בת של מריאן ורוני לוי, אחות להגר, גל, פז וכרמל. 

   נולדתי בקיבוץ וגדלתי בכיתת תמירון.

במהלך שנות בית ספר עבדתי באורווה ובגיל הרך. לאחר 

השרות הצבאי עשיתי שנת בית כסייעת צמודה לילד עם 

בהמשך יצאתי לטיול בדרום אמריקה  צרכים מיוחדים. 

ד בגיל הרך עוד מספר שנים עד ואחריו חזרתי לעבו

 צאתי ללימודים...שי

 היום אני עובדת בגיל הרך.

תנו הראשונה שתיוולד נשואה לאלון, ואנחנו מצפים לב

 בשבועות הקרובים...

אוהבת את הקיבוץ, את צורת החיים בו ורואה בו את 

 ביתי. 

 

 
 

 אילן ממן

אח של טליה, דניאל   ןהבן של סנדי גיז ויעקב ממ

 .ואריאל

 "פלנרית"עובדת כנשוי לנטלי ניקלס בת קיבוץ עינת ה

בפלסאון באגף הרכבה מכני ולפני כחצי שנה נולדה ליה 

 .בתנו הבכורה

עברנו  נולדתי בירושלים ובגיל שלוש .מכיתת גלשן ,03בן 

 .לקיבוץ

 "שמשון"בגדוד  את שרותי הצבאי עשיתי כלוחם בעזה

 .5332-הנשיא ב אות וקיבלתי את

הראשון  קצת על לימודים: השנה סיימתי את התואר

ומתחיל את השנה השנייה בתואר  במנהל עסקים שיווק

  השני במנהל עסקים נדל״ן

ן סחר ולוקח חלק "מקום העבודה הנוכחי שלי הוא במד

 ...פעיל גם בפאב
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 עמרי אסף

ובן ציון אסף ז"ל ושרה  הד של אביבבנם של דפני וירון נכ

י בחיל ּתחלק מכתת "גלשן". בצבא שיר, ויאיר בהרב

אביב -מודיעין. לאחר מכן שנת בית ב"צורון", קצת תל

זילנד. לאחרונה סיימתי לימודי -וטיול באוסטרליה וניו

תואר ראשון בתקשורת במרכז הבינתחומי. עובד 

 בפלסאון במחלקת המשלוחים. 

 

 
 

 

 

 משפחת ביאנקי אוסטרייקן " -להכיר  "נעים

שנים, הכרנו במלון  61-נעמי ואני ידועים בציבור כבר כ

 הנסיכה אילת בזמן שהכנו יחד שטרודלים.

נעמי בדיוק סיימה את לימודי הטבחות שלה לאחר 

שנים נולדה לנו  2-לאחר כ .שחזרה מטיול חובק עולם

 ילדה מדהימה העונה לשם מאיה.

למדתי  בלארוס ברית המועצות לשעבר,אני )אלון( יליד 

בבית הספר הטכני של חיל האוויר, כמו כן למדתי נהיגה 

גם שוק ההון וניהולי  ...על כלים כבדים ובמעבר חד 

 תיקי לקוחות.

בת לגדעון  נעמי ילידת קיבוץ מעגן מיכאל כיתת "סופה",

למדה  וכרמן ביאנקי .שירתה שירות מלא בחיל ההנדסה.

 תדמור .ב 6טבחות סוג 

ן סחר "מאז שחזרנו לקיבוץ אני )אלון ( עובד במד

כמחסנאי ונהג חלוקה ונעמי משלימה בימים אלו 

קדנציה של ארבע שנים במטבח חדר האוכל במחלקת 

 סלטים.

 -מחוץ לשעות העבודה אני מתנדב בעמותת "פעמונים" 

מלווה משפחות מכל האזור אשר נקלעו למצבי חירום 

וזקוקים לעזרה זו על מנת לחזור בהתנהלותם הכלכלית 

 לדרך המוטב.

 כמו כן ההתנדבות בקיבוץ חשובה גם לי וגם לנעמי,

 בעינינו מעורבות בקהילה הינה חובה .

אז  -"כל הדרכים מובילות לרומא" משפט מפורסם:

ברגע . ו כל הדרכים תמיד הובילו למעגן מיכאלנאצל

רוצים צל של ספק היכן אנחנו  נושמאיה נולדה לא היה ל

בטוחים  לגדל אותה ובאיזו קהילה, נרגיש רצויים,

 ותורמים.

שהיינו בקיבוץ בהליך אורחות עקב  5332-5366בשנים 

 סרטן הלימפה. -של נעמי  מחלתה

חשוב לי לנצל במה זו על מנת להודות, לכל הצוות הבכיר 

 בקיבוץ באותן השנים שאיפשר לנו להתארח בקיבוץ,

ולם ייצור ומשאבי אן, לכל הצוות הנפלא של פלסאו

 לכל סוגיה.ועזרו בכל בקשה שהאנוש 

הגננים והגננות שקיבלו  לצוות המדריכים, המדריכות,

 את מאיה בשעות הכל כך מוקדמות.

 לכל אחד מכם הייתה אולי נגיעה קטנה בחיים שלנו,

 אבל יחד נתתם לנו המון.

נעמי ניצחה את מחלת הסרטן בזכות כל קהילת מעגן 

 מיכאל .

ן מספיק מקום בעלון על מנת לרשום את כל השמות אי

 .של אנשים שעזרו ותמכו בנו בתקופה הכל כך קשה

 !תודה רבה מעגן מיכאל
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 למועמדות:



 

                        

 שירה אלסטר )ביטמן(

 בתם של לאה ואילן ביטמן, בת כתת "תורן".

 י בשייטת כתופרת אמל"ח.ּתירש

  פלוס שנה יצאתי "לטיול הגדול"שנה לאחר שנת בית ו

 ה, ניוזילנד ותאילנד.לאוסטרלי

 משך ארבע שנים.בלמדתי עיצוב תעשייתי בשנקר 

כיום עובדת כחלק מצוות מועדון א' בחינוך המשלים 

 מאוד מהילדים והצוות. תונהני

משתדלת להתעסק בפרויקטים הקשורים לעולם העיצוב 

  בשעות הפנאי שלי.

חזרתי לקיבוץ לפני כשנה לאחר שנתיים נהדרות בתל 

ש שעבר התחתנתי "בצריף" עם יאיר אביב ובחוד

ביחד אנו מתרגשים לבנות כאן את ביתנו,  אלסטר.

לגדול, להתפתח, להתרגש וליהנות כל יום מהשקיעות, 

 השקט וכל מה שיש למקום היפה הזה להציע.

 

 

 

 קרן מלמן )קלפר(

, נשואה באושר לאמרי ואמא טריה ומאוהבת 52בת 

 באיילה המדהימה.

ול קלפר, נכדה של אסתר ומם עמית בת לתמר גינוסר ופ

 ז"ל ואחות לאור, אופק, ארי וטניה.

 נולדתי וגדלתי במעגן מיכאל בכיתת "מנור" המעולה. 

בעקבות אחי הגדול )אור( התגייסתי להיות מש"קית 

נפגעים בחטיבת הנח"ל. בתום השירות הצבאי התנדבתי 

למילואים וכעת משרתת כאשת קשר למשפחות שכולות 

 במיל'.

חרי הצבא עבדתי בגן ד' עם הגננת האגדית עינת רם א

ובתום העבודה טסתי לטייל בנופיה המרהיבים של דרום 

ב', -אמריקה. עם חזרתי לארץ, לאחר עבודה במועדון א'

עברתי לצפון ולמדתי בתל חי תואר ראשון בחינוך מיוחד 

ושילוב אומנויות בחינוך. במהלך הלימודים הכרתי את 

וחים בין בארי למעין ברוך ובחרנו לגור אמרי, צמצמנו טו

במעגן מיכאל, להתחתן ולהקים משפחה בין כרמל לים 

 -כחול. כיום אני עובדת בבי"ס "מרום" בכפר חסידים

בית ספר לחינוך מיוחד עבור נערים עם הפרעות נפשיות 

 בתור מחנכת כיתה ומורה לאומנות.

אני מרגישה ברת מזל על כך שנולדתי במעגן מיכאל, 

ומקווה להמשיך יחד עם משפחתי הצעירה לחיות 

 ולתרום לקהילה הזו.  

 

 אמרי מלמן

גדלתי  , נשוי לקרן ואבא טרי לאיילה המקסימה.02בן 

 בקיבוץ בארי, בן כיתת "צבעוני" )מקביל ל"סנפיר"(.

רותי הדרכתי י כלוחם בהנדסה קרבית. את רוב שּתריש

ום ביחידת "מגלן". אחרי הצבא טיילתי כשנה בדר

אמריקה. במהלך טיולי בעולם, נשארתי לחיות 

אכסניה למטיילים  - קמתי עסקביה ששם גם הבקולומ

ועסקתי בתיירות במשך מספר שנים. חזרתי לבארי 

במטרה להשתקע ולחיות בארץ. בחרתי להתעסק 

בתחביב שתמיד היה קיים אצלי באופן מקצועי ולאחר 

ם ניס ילדילימודים ב"וינגייט" התחלתי לאמן ט

ו כרתי את קרן. התחתנו ובחרנומבוגרים. בתקופה זו ה

נו בקיבוץ מעגן מיכאל. התחלתי לעבוד להקים את בית

בצורון ושילבתי בכך עבודה כמאמן טניס לילדים וגם 

החזרתי את חוג המבוגרים לקיבוץ. לפני כחצי שנה 

מוכרים במקום בו התחלתי לעבוד ב"חיה של חנות" )

כמנהל חנות ואני מקווה  יתמוני(. כיום ...בלנסטון

 להמשיך להתפתח בעבודתי.

במהלך עבודתי בטניס ובחנות זכיתי להכיר אנשים רבים 

מהקיבוץ, אשמח להיות חלק פעיל בקהילה הזו גם 

 בעתיד.
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 אהוד פישר

ת הספר התיכון נולדתי בקיבוץ מרום גולן ולמדתי בבי

ים ביחידת אגוז. רּתי ארבע וחצי שני"הר וגיא". בצבא ש

לאחר השחרור טיילתי בדרום ומרכז אמריקה, ולפני 

 כשבע שנים הגעתי למעגן מיכאל כבמב"ח בדגאון. 

אשתי, ומאז אנו  –במהלך תקופה זו הכרתי את ים לוין 

גרים יחד בקיבוץ.  לפני כשנה סיימתי לימודי 

"טכנולוגיות מים" במכללת רופין, וכיום אני עובד במכון 

הימי בדגאון. אוהב את הקיבוץ, את צורת החיים בו, 

ואשמח להצטרף אליו כחבר ושותף פעיל ולבנות פה את 

 משפחתי. 

 

  יונת לוי

 , בת לתמר ואיתמר לוי, מכיתת תורן.05בת 

י כמשק"ית ת"ש בחייל האוויר, לאחר שנת בית ירּתש

 טיילתי בדרום אמריקה.

למדתי עיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון ובמהלך 

 הלימודים חייתי בתל אביב.

היום אני עובדת כמעצבת בחברת "טייני לאב", חברה 

 לפיתוח צעצועים לתינוקות.

ומתמיד ראיתי את מעגן מיכאל כביתי וכך אני  מאז

 רואה גם את עתידי.
 

 שחר ורד וילנצ'יק 

באושר גדול  אמא של יעלה ועומר, בתם של נירי ועמירם 

ז"ל, נכדתם של אריה וחנה פלד ז"ל אחות של עינב 

אחרי מסלול בנים, שנת שירות,  בת כיתת דרור, ואביטל.

 ן.שנת בית שרות צבאי בקבע בדרגת סר

 חיית קבוצות ואימון אישי וקבוצתי.לימודי הנ

בשנה וחצי האחרונות שייכת לצוות הניהול של הגיל הרך 

זוכה יום יום בחיוך וצחוק  –בתחום האדמינסטרציה 

 אמיתי של ילד.

 משפט מבית הורי : 

אל תלך לפניי, כי אולי לא אצעד אחריך. אל תלך 

לצידי, והיה  מאחוריי, כי אולי לא אדע להוביל. לך פשוט

  (אלבר קאמי . )ידידי

 

 
 

 נגה וניצן
 

י ּתרישל רינה וגרשון, בת כיתת שלדג. שאני בתם  - נגה

מש"קית עיתונות וסיימתי בחטיבת דובר צה"'ל בתור 

תואר ראשון במדעי ההתנהגות ואנתרופולוגיה. 

התנתקתי מהקיבוץ למשך שלוש שנים בהם ניצן ואני 

שם התחלתי את דרכי בלימודי  -חיינו בבית ינאי

 פילאטיס ותנועה.

חזרנו לקיבוץ וזמן קצר לאחר מכן נולדה  5365בשנת 

  גוני, בתנו המופלאה.

 יס ותנועה בואריאציות שונות.כיום אני מלמדת פילאט

 קשורה מאוד למקום ורואה בו בית.

, נשוי לנגה ואב לגוני. נולדתי בקיבוץ נצר 06בן  -ניצן

 סירני וגדלתי בכרמי יוסף. 

י כלוחם ומפקד ביחידת מודיעין של חיל ּתרבצבא שי

 האוויר. 
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בפלסאון ולמזלי הרב פגשתי את נגה וכמובן שהתאהבתי 

דנו כאשר נסעתי לשנה להודו ומרגע בה. דרכינו נפר

שחזרתי השקעתי את רוב מאמציי להחזיר אותה אלי. 

בזמן הזה התחלתי ללמוד ביולוגיה ימית במכמורת 

חזרנו  5365 -ובסופו של דבר חיזוריי נענו והתחתנו. ב

לקיבוץ ונולדה בתנו גוני. כיום אני עובד במכון הימי 

אני מאמין ומאוד נהנה מהעבודה ומהחיים בקיבוץ. 

בחיי קהילה ואשמח מאוד להמשיך ולחיות עם משפחתי 

 בקיבוץ.

 
 

 תור -אורי קם

, בת בכורה לנועה 6211נולדתי במעגן מיכאל בשנת 

שפיצר ויובל קם, אחות לאופק וקשת. גדלתי והתחנכתי 

בקיבוץ, בת כיתת "אנפה". לאחר שסיימתי בי"ס יצאתי 

י רּתית שירות בעמותת "אתגרים". בצבא שלשנ

. אחרי השחרור חזרתי 60כמש"קית חינוך בשייטת 

לשנת בית בגיל הרך והמשכתי לפלוס שנה. בהמשך 

יצאתי לכמה טיולים בעולם, בעיקר במזרח. לפני חמש 

 בן זוגי, ולפני שנה התחתנו.  -שנים הכרתי את עומרי

כיום אני מתחילה שנה ג' כסטודנטית לעיצוב גרפי 

יצו חיפה. עובדת במרכולית ותקשורת חזותית במכללת ו

כשנתיים וחצי. אני מאוד אוהבת לגור במעגן מיכאל 

ומרגישה מחוברת למקום הזה. זה הבית שלי בכל מובן 

 ואני אשמח להמשיך לחיות כאן עם משפחתי.

 

 עומרי תור

, בן שני מתוך ארבעה 6212נולדתי בקיבוץ רשפים בשנת 

ת. בתור אחים. גדלתי והתחנכתי בקיבוץ, בלינה משותפ

התגייסתי  6221בוץ. בשנת נער עבדתי בגד"ש של הקי

י כלוחם בפלוגת הסיור של יחידת מורן. רּתילצבא וש

אחרי שהשתחררתי חזרתי לרשפים לשנת בית במדגה 

ומשם המשכתי לטיול גדול בהודו. כשחזרתי עברתי לגור 

בתל אביב ובהמשך טיילתי שוב במזרח וחייתי תקופה 

בבויות שונות בארץ ובעולם בארה"ב. לאחר הסתו

התחלתי ללמוד טכנולוגיות מים ברופין. במהלך תקופת 

 לימודי פגשתי את אורי ולפני שנה נישאנו. 

השנים האחרונות  ם אני עובד ב"מעגן סינון". בארבעכיו

אני גר במעגן מיכאל ומרגיש בבית. מאז ומתמיד 

התחברתי לאורח החיים הקיבוצי ואשמח להקים כאן 

 י.את בית

 
 

 מיכל כץ

, נולדתי וגדלתי בראשון לציון. אני בת 6212ילידת 

 אמצעית לשני אחים אייל ועופר.

לאחר שירותי הצבאי טיילתי בהודו ולאחר מכן למדתי 

נטורופתיה במכללת רידמן. לקיבוץ הגעתי בעקבות 

האהבה ליפתח והרצון המשותף לחיות יחד ולהקים 

י בגיל הרך, בשלוש השנים האחרונות עבדת משפחה.

וכיום אני מטפלת בקיבוץ בנטורופתיה תוך שילוב עבודה 

במרכולית. אני מאוד מאמינה בתחום הרפואה 

המשלימה ומשתדלת לחיות נכון ולהקיף את עצמי 

באנשים שאני אוהבת. מקווה להשתלב בחיי הקיבוץ 

 והקהילה ולהמשיך להתפתח פה.
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 דורון פוזנר

ואח צעיר  נדב,ל תאום טובה ואפרים, ל, בן 6211יליד 

לארנון, עודד והרן. נולדתי וגדלתי בקיבוץ עם חברי 

 לשנתון בכיתת תמירון. 

זה מספר שנים שאני עובד בפלסאון במחלקת מחשב 

לא מעט מחברי ותושבי מעגן מיכאל  ובתוך כך גם פוגש

 אותם נעים לי לשרת במסגרת עבודתי.

סביבתי הנוף האנושי וה ,אני אוהב את שהקיבוץ, חברי

את שעלי לתת כתמורה הן עבור  נותנים לי ומוקיר

העתידית של  והתפתחותי האישית והן עבור התפתחות

 המקום הזה.

טוב לי במעגן מיכאל ואם טוב לה איתי אשמח להמשיך 

 .את חיי חיות כאןול

 

 
 

  ברנדס ענת

 בתם של יהודית ואורי ברנדס אחות לגבי, נועה ודניה,

 בת כיתת גלשן.

שעובד כקדם חומר  -עם בן זוגי המדהים אנטוניו חיה 

 .במחלקת מיוחדים בפלסאון ועם כלבתנו האהובה לני

מסלול בנים ושנת   לאחר השירות הצבאי בחיל האוויר,

בית בפלסאון ואחרי שנים של התנסויות בארץ ובעולם 

שנים. מאז אני עובדת  2מחוץ לקיבוץ שבתי הביתה לפני 

ם בסיפוק אישי מעבודתי עם בגיל הרך וזוכה יום יו

 ילדים נדירים!! 

 

הקיבוצים וכעת ממשיכה ללימודים אלטרנטיביים 

  .במכללת כרכור בשילוב עם עבודתי בגיל הרך

ולהכות  ני רוצהאני יודעת שהקיבוץ זה הבית שלי, כאן א

 משפחתי.שורש לגדל בעתיד את ילדי ו

 .כאן אני רוצה לתרום בעבודה ובחיי הקהילה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במועדון  53.03באוקטובר בשעה  51 -ביום שישי ה

האסם יתקיים קונצרט במסגרת ימי המוזיקה 

 60-הבינלאומיים לזכרו של דניאל פרל. זוהי השנה ה

 שאנחנו מקיימים אירוע זה בקיבוץ. 
בחלק הראשון  –השנה יכלול הקונצרט שני חלקים 

ן יתארחו הזמרת הנהדרת רויטל רביב בליווי הפסנתר

צביקה פוגל במבחר לידר ואריות אופראיות. בחלקו 

 –השני נארח את מקהלת עד"ש )עברית דרך שירים( 

מקהלת סטודנטיות מצ'כיה. סיפורה של המקהלה הוא 

יוצא דופן, ותחילתו בקורס ללימוד עברית 

ד"ר תומש נובוטני,  –באוניברסיטת אוסטרבה. המרצה 

פרות עברית שבנוסף להיותו מומחה בתנ"ך, תבונה וס

הוא גם מלחין ומנצח מוכשר, החליט ללמד את 

הבחורות הצעירות את השפה העברית דרך שירים. וכך 

נוצר גם שמה של המקהלה עד"ש, מקהלה ששרה 

רפרטואר יהודי וישראלי בלבד, בשפה העברית. ד"ר 

 המנצח על המקהלה, דובר עברית רהוטה.  –נובוטני 
 

 כולם מוזמנים     

 לי גולדברגכרמי ונתבינה      

 

 - סיימתי שנתיים של לימודי חינוך לגיל הרך בסמינר
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 ש"ש  -ו   חיילים מפגש      

 חיילים וש"ש יקרים!
בשעה   71.71-מזמינות אתכם למפגש ביום שישי ה

 , בפאב.73:31

 הזדמנות לשמוע, להתעדכן ולראות אתכם.

בפגישה נברר האם יש רצון וצורך במפגשים שכאלו? 

 מה מתאים? מה מעניין, כיף ועוד...

 

 לצעירים ונקלטים לוח מפגשים צפויים

 22.71.7. –  מפגש מלווים אישיים של נקלטים בשעה

 במזכירות 21:31

 73.77.7. –  מפגש לצעירים ונקלטים בנושא עולם

-73:11העבודה במעגן מיכאל, בשיתוף מש"א בשעות 

 במועדון האסם 71:11

 71.72.71 –  "בנושא  –מפגש לצעירים "שולחנות עגולים

 השכלה גבוהה והרשמה ללימודים 

  מפגש נקלטים חדשים עם הנהלת  – .7במהלך דצמבר

 רצו"ן ומפגש ידע לנקלטים ומועמדים.
 

 רצו"ן –חג שמח! יעל אזולאי ואביטל לין       

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 קורס יסודות הצילום       

אני שמח לבשר על פתיחתו של "קורס יסודות הצילום" 

נובמבר  אשר יפתח בהדרכתי החל מהשבוע הראשון של

 )בעוד חודש!(

מפגשים, אחד בשבוע, בני  6הקורס יתנהל במתכונת של 

 .שעתיים כל אחד + מפגש אישי בן שעתיים
 

בקורס זה נלמד להכיר את המצלמה שברשותנו, כיצד  

לתפעל אותה וכיצד להוציא ממנה את המקסימום בכל 

 סיטואציה נתונה וכמובן: נצלם, נצלם, נצלם...
 

ומר תיאורטי אשר יועבר ע"י מצגות, הקורס יכלול ח 

חומר מעשי שיועבר בסיורי צילום ומפגש אחד על אחד 

עם כל משתתף להכרת המצלמה האישית )מפגש בונוס, 

 המפגשים הקבוצתיים(. 6-בנוסף ל
 

ימי ושעות המפגשים הסופיים ייקבעו בתיאום עם  

 המשתתפים.

 או בטלפון. , במסרוןלפרטים והרשמה, יש לפנות במייל
 

 חגי נתיב

 8250-253555טלפון:

 hagainativ@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תזכורת לנהיגת חורף
 

א להדליק אורות חובה לנהוג בדרכים שלא עירוניות עם אורות מלאים.ההמלצה הי 37.3.71ועד  .7.77.7החל מ . 1

 בכל נסיעה ובכל דרך.

 לנהוג לאט יותר בגשם. . 5

 בתנאי ראות קשים ובכביש חלק, מאיטים ונוהגים לאט יותר במיוחד אחרי הגשם הראשוןובמזג אויר סוער.

 להקפיד על שמירת מרחק מהרכב שלפנינו.. 5

 להמנע מבלימת פתע.. 4 

 לשים לב להולכי רגל.. 2

ן בהולכי רגל לכן יש לנסוע לאט יותר בשכונות מגורים, על יד גני ילדים וליד בתי ספר בחורף קשה יותר להבחי

 ולהקפיד על מתן זכות קדימה להולכי רגל.

יש . זהירות מוגברת בזמן עקיפה. בחורף כשהכביש חלק והראות מוגבלת, עקיפה עלולה להיות מסוכנת לכן 6

 להקפיד על זהירות יתר בזמן עקיפה.
 

 יוסי כספי, קצין הבטיחות בתעבורה - וחיזרו בשלוםסעו לשלום 
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הודעה מצוות התקשורת הקהילתי 
 -של מעגן מיכאל 

 להורי הילדים מהגיל הרך
 ועד ביה"ס שלנו  

 

כשיש פעילויות נחמדות בגנים, בגנונים, בפעוטונים 

ובבית הספר, בעיקר סביב החגים, אבל גם בימי חול, 

אנו יוזמים צילומים לוידיאו הקהילתי לאתר 

אה גם מצד האינטרנט או לעלון. לפעמים היוזמה ב

מרכזות הגל הרך או מעובדי ביה"ס והיא ברוכה מאוד. 

היא ברוכה מאוד משום שאנו רואים בדיווחים 

מצולמים חשיבות גדולה מהפן של יצירת קשר רב גילי 

בתוך הקהילה. בדרך כלל סגנון של משדרים בהם 

משתתפים ילדים הוא סגנון שמעלה חיוך על פני 

המשתתפים. בנוסף, יש הצופים, בוודאי על פני הורי 

לזה ערך של תיעוד. אין כמו לראות אדם בוגר כשהיה 

 ילד קטן.

הצילומים יופיעו בעלון המקומי ובערוצי התקשורת 

 האלקטרונים הציבוריים בטלוויזיה ובאינטרנט. 

אנחנו נדאג לפרסם אך ורק צילומים נאותים שלא 

 יגרמו עוגמת נפש לילדים. 

ם כי נצלם את ילדכם, במידה ואינך/אינכם מסכימי

אנא העבירו אלינו בכתב את פרטי הילד שאתם לא 

מעוניינים שנפרסם תמונתו המצולמת בערוצי 

 התקשורת השונים ואנו נפעל בהתאם . 
 

 בתודה ובברכה 

 צוות התקשורת הקהילתי של מעגן מיכאל 

 מרכז ו . תקשורת  –אירית בר נתן

 מנהל הוידיאו הקהילתי  –מושיקו עמית 

 עורכת העלון   -קי גת רי

 

 חיסון נגד שפעת 
 

 מתחסנת כנגד וירוס השפעת.  כל המשפחההשנה, 

התינוקות והקשישים, וגם הצעירים שעלולים להדביק 

 את שאר בני המשפחה שנמצאים בסיכון.
 

 להתראות בקרוב, צוות המרפאה

 

 "שיטפון"
 יעל ביגלמן –תערוכת ציורים וקרמיקה 

 תערוכה בגלריה של קיבוץ מעגן מיכאל

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

יעל ביגלמן יוצרת רב תחומית כבר למעלה מעשרים 

 שנה, עובדת בחינוך, טיפול והדרכה.

למדה חינוך יצירתי  ומשם החלה ללמוד  4891בשנת 

ולהתמסר ליצירה. סגנון העבודה האינטואיטיבי ומלא 

יחה התשוקה של יעל ניכר היטב בעבודותיה. היא מצל

לבטא מגוון רחב של רגשות וניואנסים, בסגנון עבודה 

חופשי תוך שילוב של שכבות צבע רבות ועבודה עם 

 חומרים רבים )זכוכית, חימר, ציור, פסיפס  וחרוזים(. 

יצירותיה משקפות עולם יצירתי רב תחומי העוסק 

 ברגש ובצבע ומבטא מסע פנימי שלם במהלך השנים. 

תית  מהווה פורקן, החומר  עבור יעל העבודה היציר

סופג  הכול, כאב ותסכול, שמחה והתרוממות הרוח. 

הרגש הוא מורה הדרך שלה, ככל שהעבודה גדולה 

יותר, כך נראה כי מרחב החוויה שהוא מסוגל לאצור 

 בתוכו גדל. 

כדי לחוש חופשית ומשוחררת מגבולות ביצירותיה  

 עובדת יעל במגוון חומרים. 

טומן בחובו הרבה מעבר לגלוי ודורש כל ציור, כל כלי 

 מהצופה לבחון רבדים נוספים על אלה הנראים לעין.  

 

 00:11יום שישי בשעה   01.01.01פתיחה :  

     41.01.01נעילה :   יום שישי 
 

 ימים ושעות הפתיחה של הגלריה :
 

 00:11-41:11יום ג'  

 00:11-40:11יום ו'  

 00:11-01:11שבת   

 כולכם מוזמנים!!!     
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 פאב סוניה וברוקלין פרודקשיין מציגים:

 .מופע מחווה מיוחד ללאונרד כהן ולקסם הגדול של שיריו

 יוצרים, ארי גורלי, סיון טלמור )שלמדה איתנו בבית ספר( וגל ניסמן -המופע מחבר על במה אחת את שלושת הזמרים 

 כל אחד אמן איכותי בפני עצמו. - 

 .וייחודית, הם מגישים את השירים הגדולים שלו לכדי מופע מרתק יחד, בהרמוניה אינטימית, צבעונית

 !שילוב ווקאלי קסום ומרגש
 

 01.32 -יום חמישי

 02:22 -פתיחת דלתות ב

 ש"ח לאורחים 02ש"ח לחברי הקיבוץ ||  12כרטיסים: 
 

 כדאי להזדרז ולהזמין כרטיס. מספר המקומות מוגבל! –בגלל האופי האינטימי של המופע 

 

 להזמנות שלחו הודעה לפייסבוק של הפאב

 pub@mmm.org.il   - או במייל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצ"ש אקספרס
 

 במופע רוק מהנה. -חבר בהשעופר דווידסקו להקה  -מוצ"ש אקספרס -12:22בשעה  11.22 -ביום רביעי ה

 סושי מענג ופיצות חמות בשילוב עם בירות צוננות מחכים לכם על הבר.
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