
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !!!יובל לפלסאון

 

 ואנחנו שלה בגאון כי יותר מהכל היא שלנו, "

 "יום הולדת שמח, פלסאון!!, היא בית לכם וגם לנו

 

 8282עלון מעגן מיכאל  
 תשע"די"ז אלול   28.9.21



 

                        

 

 

 פאני רומר ז"ל
 

 כ"ד בתמוז תרפ"ב      2171.70.22    נולדה:
 

 י"ב באלול  תשע"ד      1.71.72100נפטרה:        
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 2211-1122 –י רומר פייג'   
 

בלה וסופי,  הן היו אחיות  –סבתא וסבא של פייגי גרו בחווה קטנה בעיר קובנה בליטה עם שתי הבנות שלהן 

תאומות לא זהות. היתה להם פרה אחת ותרנגולות וגידלו ירקות , ועשו לבד את כל הלחמים הגבינות 

היות בבית לעומת אחותה סופי שטיפלה בחיות וטיפסה והחלב. בלה היתה אישה שאהבה לבשל ולאפות ול

 על עצים היא היתה ממש טומבוי.

 

המשפחה מאד סבלה מהפוגרומים כאשר הקוזאקים היו באים על סוסים לכפר כדי לחפש יהודים. למזלם 

הם הצליחו להתחבא כל פעם במרתף ולא התגלו. כשפרצה מלחמת רוסיה/יפן גייסו את כל הגברים לצבא 

 9191 - אברהם הסבא החליט לעזוב את הכל ונסע  לגלזגו סקוטלנד, לחפש חיים חדשים ועבודה. באבל 

אשתו נפטרה והבנות נשארו לבד, הן מכרו את החווה, את הבית ואת כל החיות שהיו להם וזה היה מאד 

 נסעו לסקוטלנד להתאחד עם אבא שלהם. 91קשה ועצוב, ובגיל 
 

מלקה  –ילדים  1ה ויינטרוב, שהגיע לגלזגו מהעיר לודז' בפולין.  נולדו להם עברו שנים ובלה התחתנה עם מש

ילדים  1נפטרה בלה ומשה נשאר לבד עם  9111 - בריל ריימונד ודויד.  ב –פייגי )אמא של קרול( –סולומון  –

של  . אחותה התאומה של בלה סופי באה לעזור למשפחה ובסופו99לגדל. אמא שלי פייגי הייתה אז רק בת 

. פייגי תמיד סיפרה על הטיפול המסור של סופי ושהיא לימדה אותה לסרוג  9191 - דבר משה התחתן איתה ב

 ולתפור ולבשל )וגם לטפס על עצים !!!( ושהיא העניקה לה הרבה בטחון ואהבה.
 

ים בשבוע ימ 1עזבה את בית הספר והלכה לעבוד במפעל לתפירת בגדים.  היא עבדה   99פייגי, בת ה  9111-ב 

בערב  וגם למדה בערבים קורס תפירה ומאד מאד נהנתה והיא הייתה תופרת את כל  91:11בבקר עד  1-מ

הבגדים לאחים שלה. פייגי מאד אהבה לטייל ובסופי שבוע הייתה מטפסת על ההרים היפים של סקוטלנד 

כאשר התחילה מלחמת וישנה באכסניות נוער. ככה היא הכירה את כל מקומות הטבע היפים בסקוטלנד. 

העולם השנייה התחילו לעבוד יום ולילה במפעל כדי לתפור בגדים לחיילים ובסופי שבוע עבדה כטלפנית 

 בשרות כיבוי שריפות,  כי נפלו הרבה פצצות בגלזגו בזמן המלחמה.  

 .הוא היה בחיל הים והיה בחופש מהמלחמה –יום אחד בדרך הביתה מהעבודה פגשה את אבא שלי חיים 
 

הוא היה יפה וגבוה והזמין את אמא שלי לצאת איתו וככה התחילה האהבה ביניהם. הם אהבו מאד לצאת  

אטרון ולריקודים סלוניים.  חיים היה מספר לה על ההרפתקאות שלו בהפלגות המסוכנות כאשר הם ילת

 ליהן...אברחו מהספינות הגרמניות בים הפתוח ובכל המדינות שהוא הפליג 

 לספינה שלו בחיל הים עם תמונה של פייגי בכיס וחזר למלחמה. חיים חזר 
  

חודשים פייגי קיבלה גלויה שהוא הפליג צפונית לסקפה פלו ומשם לרוסיה עם תחמושת והשתתף  1לאחר 

 –הם התחתנו ונולדו הילדים  9191-הספינה ספגה פגז  וטבעה, אבל חיים ניצל.  ב -  בפלישה לצפון אפריקה

לואיז.  חיים נפטר עקב מחלה קשה ,ופייגי טיפלה בו במסירות ואהבה. היא חזרה לעבודה בריאן קרול ו

אחרי הרבה שנים של  טיפול בילדים בבית ועבדה בחנות שמכרה ציוד לתרמילאים. היא אהבה את המקום 

 הזה מאד ותמיד שאלה לאן נוסעים ולאיזה מדינות.
 

ה לגור איתנו בקיבוץ ואלו היו שנים יפות בשבילה. אהבה מאד את הדירה הקטנה שנים פייגי בא 91לפני 

 מועדון ההורים.    שלה ואת
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היו לה הרבה חברות במיוחד גולדי האמא של דיאן. היא נהנתה מכל רגע עם הילדים, הנכדים והנינים.  היתה 

 שותפה בכל החגים והאירועים  בקיבוץ. 

אוהב ומסור של הצוות, תמיד אמרה שלום יפה לכולם והכי חשוב תמיד חייכה.  בבית כרמל נהנתה מטיפול 

 וככה נזכור אותה תמיד עם החיוך היפה שלה. 
 

 מתגעגעים ואוהבים,   כל המשפחה. 

 

 

 

 סבתא פייגי שלנו,

פעם  איזו סבתא!!! החיוך הגדול והנצחי שלך...ככה תמיד נזכור אותך. כל כך יפה, נעימה, צנועה ואהובה, אף

 לא מתלוננת על כלום.

סבתא האהובה שלנו, איזו אישה , תמיד שידרת לנו רוגע, צניעות ושלווה. אנחנו כל כך שמחים שאמא 

א על איך שהם טיפלו בך שנה. אנחנו כל כך גאים באמא ואב 99הביאה אותך לארץ ויכולנו ליהנות ממך 

 ודאגו לך.

אגו לך עד היום האחרון וכמה הם בכו כשקיבלו את היית צריכה לראות איך העובדים בבית הסעודי ד

הבשורה, כל כך אהבו אותך. מי יקבל את פניהם בחיוך רחב מידי יום? מי ישיר איתם וימחא איתם כפיים 

בקבלת שבת כל יום שישי? כל כך אופייני לך שעוד באותו יום כמה שעות לפני שהמצב הדרדר שרת וצחקת 

 תמיד נזכור אותך שמחה ומחייכת.עם דויד כמו שתמיד אהבת. ככה 

מיום חמישי כולנו יושבים לידך, בוכים, צוחקים, שרים לך ומשמיעים לך שירים שאהבת ובעיקר מסרבים 

לעזוב אותך סבתא אהובה שלנו. ביום חמישי הרופא הגיע לבקר אותך ופשוט לא האמין כמה את חזקה ואיך 

אותך ויודעים כמה את חזקה,  נו לא, כי אנחנו מכיריםהלב שלך ממשיך להילחם, ממש היה בהלם, אבל אנח

 עד לפני שנה היית מנצחת אותי ב"הורדת ידיים". 

הימים האחרונים היו מאוד קשים, לראות אותך במצב הזה ולראות איך את נלחמת לנשום עוד קצת, אבל 

, כמה נשיקות נתנו לך. ככה היית תמיד חזקה עם לב צעיר, ישבנו איתך וסירבנו ללכת, כל כך אוהבים אותך

אני בטוחה שהרגשת את האהבה שהייתה סביבך איך אפשר שלא. היה נראה שאת עוד קצת מבינה ולפעמים 

 גם מנסה להגיד משהו.

באנו כולנו לתת לך עוד מיליון חיבוקים ונשיקות כי איך ת בוקר, אמא התקשרה להגיד שזהו. בארבע לפנו

בעולם טוב ושקט כמו שמגיע לך. מבטיחים לך שנמשיך את הדרך  אפשר להיפרד ממך, יודעים שעכשיו את

עשית את שלך והשארת אחרייך משפחה גדולה, שמחה  -שלך, דרך של צניעות, טוב לב והרבה אהבה 

 ומלוכדת.

 אותך מאוד ותמיד תישארי בליבנו. אוהביםתנוחי על משכבך בשלום סבתא שלנו  

 רגהנכדים, אסף,אליאב ואורלי זילברב      
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הרגשה של תכונה בקיבוץ. פלסאון, בוע של חג, ש

המפעל שמזוהה יותר מכל עם מעגן מיכאל,  כבר בוגר 

 ובחברה ,עובדים 236שנה. סך הכל בארץ  05וחוגג  

מרחבי . עובדים 3,3,3בארץ ובחברות הבת, כולה, 

 לחוג עימנו את חג היובל כ , אנשי מכירות העולם הגיעו

 במספר.  365 -

נחזור חמישים שנה לאחור  רך ונתברך בואושנב לפניו

 וניזכר ב"מחבר הראשון":
 

חברנו בוריס גל ז"ל מרכז המשק מביא    3,26בשנת 

אחרי דיונים רבים הצעה לאסיפה, להקים מפעל 

  רנוחב  תעשייתי בקבוץ  שיקלוט בבוא היום לעבודה את 

 המתבגרים ושיהיה מקור פרנסה נוסף לקיבוץ. בינואר  

יטה אסיפת מעגן מיכאל פה אחד להקים החל 3,23

מוש ההחלטה נבחר איציק יולמ פלסאוןמפעל הזרקה 

קנטור. החזון היה מפעל הזרקה ליצוא, המוצרים 

מוצר  שנבחרו ופותחו היו חדשניים והצטינו באיכותם.

  7   סריה סידרת אביזרי ,3,2הדגל החדשני היה משנת 

על   לתהההצלחה ע   והם נשארו מוצר הדגל עד היום

 כל דמיון . )תודה לאיציק על המידע(.

ואני, בשם חברי מעגן מיכאל, שולחת לפלסאון, צרור 

שיגשוג, צמיחה, פיתוח, שיתוף הבית ברכות של: 

 שלנו בנעשה ותודה שאתם לנו מקור ביטחון וגאווה.

 

פני שבוע ימים, הוזמנו ותיקינו, מקימי מעגן מיכאל ל

מכון איילון. על מה ומשפחותיהם, לטקס מחווה ב

שהיה כתבה יהודית איילון בהמשך ברשימה "לחיי 

המילמטר התשיעי" ופה אני מביאה את דברי הברכה 

 שנשאה במפגש, וזו הזדמנות ללמוד עוד מעט דברים:

  

 

"מכובדי ועמיתים! אני שמחה וגאה לברך מטעם   

קיבוץ מעגן מיכאל, שמייסדיו הם  חברי קבוצת 

 מיכאל  כיום הנו קיבוץ גדול ,מגוון  הצופים א'. מעגן

ומשגשג, אך נאמן  לערכיו. עם זאת, כבר אין הוא  

דומה לאותה קבוצה צעירה אליה פנה האלוף יוסף 

אבידר בשעתו, בשם תע"ש, לדחות את עלייתה על 

הקרקע לזמן בלתי ידוע, להשתתף בבניית מכון איילון, 

היה צריך! זה לעבוד בו, ולשמש לו כיסוי. נענינו, כי כך 

תאם את הערכים עליהם חונכנו, כמו רבים אחרים 

של האלוף אבידר  בקיבוץ   בעת ההיא. בחירתו

זו לא הייתה מקרית, כי רק בקיבוץ מתקיימת  למשימה

השותפות והאחריות ההדדית ללא תנאי, של כל חבר  

 לכלל. כך גם יכולנו לשמור על הסוד. אני רוצה  

להזים כאן טעות נפוצה בציבור: כל החברים ידעו, 

מהמזכיר ועד אחרונת המטפלות, למעט חברים חדשים  

שזה לא מכבר באו. אלה כונו "ג'ירפים", עד שהוכנסו 

בסוד העניין... אני כאן גם בשם החברים שלא זכו  

להיות אתנו  ברגע זה אך לשמחתנו רבים מבניהם ובני 

ד מכובד זה. יהי זכרם בניהם  חולקים אתנו  מעמ

 ברוך!  

 

 בקרת איכות במכון איילון 

 השבוע
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 חגים מתקרבים ובאים ולהלן מועדי יציאת העלונים:ה

 עלון ראש השנה – ,..6

 עלון ערב יום כיפור .3.35.3

 עלון  חג סוכות.  .30.35.3

לקראת ראש השנה, חברים המעוניינים לספר על 

התחלה חדשה, יוזמה, רעיון שהיו רוצים לפתח, 

 ומערכת העלון תעמוד לרשותכם. מוזמנים לפנות אלי 
 

 שתהייה שבת טובה

 ריקי גת

 

 

 

 

 

, בן זוגה של נתלי גולדברג, מתחיל הליך  צביקה פוגל

  קליטה.

  חזרו מהתנתקות.ושחר שמון  עמרי טורונטו

יוצאים לשנת שירות בנהר קארין אלמוג ואוריין שוורץ 

 הירדן.

 יצאה לשנת שרות בגן יבנה. יעל חזן

 התגייסו לצה"ל וכרמל סבאגתמר לינדר 

 יצא לשירות לאומיכרמל כהן 

 

 

 

 

 מזל טוב לאיילין קורן ויניר קאלו

 לנישואיהם 

 לאבנר וברברה קאלו

 לדולסה ולאמיר אבן טוב

 ברכות חמות לכל המשפחה

 
 

 

 מזל טוב!!!

 בת לקרן ואמרי מלמן 

 נכדה לתמר  ועמוס גינוסר  

 ולפול וטרסיה קלפר  

  המשפחה ברכות לכל

 

 

 מזל טוב!!! 

 בן להילה ולירוי נוי 

 נוי  -נכד לאילנה אלמוג 

 נין לאסתר טריגלו 

 ברכות לכל המשפחה

 
 

 

 

 מזל טוב!!! 

 נכד לברוריה ופוזה גלפז  

 בן לנבות ולקרן 

 ברכות לכל המשפחה 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 מאחלים לכולכם הצלחה באשר תעשו!!
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 יובל שנים לפלסאון -מבט קדימה אל העבר 
 

 

 בית מעגן מיכאל ופלסאון, פלסאון ובית מעגן מיכאל.

שנה  65-שנה לעלייה על האדמה הטובה הזו ו 56כולנו חוגגים בימים אלו אירוע כפול:  מעגן מיכאל סוגרת 

מהות מוצרינו, הוא זה שמתאר טוב כל לפלסאון.  "חיבור לכל החיים", הסלוגן שאנו משתמשים בו לתאר את 

 פלסאון. -כך את מרקם היחסים בין הקהילה כאן, בבית הזה, לבין יציר כפיה, מרצה ותעוזתה 

לחלום, להגות, לפנטז, ליצור, לבנות  -כמעט ואי אפשר לחשוב שלא היינו שם תמיד יחד, האחד עם השני 

 ים לאחל זה לזה.הכול! ותמיד יחד.  זוגיות טובה מזו לא היינו יכול
 

שורות של -, כבר לא צעירה ולא נסלחת, מכירה את דרכה ועדיין מחפשת, חובקת שורות65והיום פלסאון בת 

כאלה שעמסו ועומסים על גבם את השליחות,  -שותפים לעשייה, מוכשרים, נאמנים ודבקים בתהליך היצירה 

במבטם העמוק מדור לדור לאמור:  כאן יוקם התקווה, החזון והנחישות, זו שהעבירו מייסדיה במסר אילם ו

בלהט החזון והשליחות מפעל לתפארת שישלב עשייה חברתית עם גישות פיתוח וניהול עסקים ובכללם 

והכול לגאוותם ופרנסתם של חברי הקהילה הזו וקהילות אחרות  -חדשנות והחלטיות, שיטתיות ותחרותיות 

 בסביבתנו ומעבר לים.
 

 ן ומלאי הערכה לדור המקימים המייסדים ויד ביד אנו צועדים בדרך.נשארנו שבויים בחזו
 

פלסאון ארגון תעשייתי כלכלי מופלא, מוביל בחדשנות, באיכות ובשירות, מיקם עצמו בחזית הטכנולוגיה 

ש עם תרבויות, שפות וחוויות וממשיך וגדל, ממשיך ונאחז בשווקים וותיקים ובתולים, קרובים ורחוקים, נפג

 שהרחיבו דעתו, סיפקו ומספקים תובנות על עולם העסקים המורכב והמשתנה.

פרוס ברחבי העולם, מחבר צינורות ומשלח בהם נוזלים וגזים לרווחת האוכלוסייה, שותף לעשייה חקלאית 

 ובמוצריו מגדלים מיליארדי עופות מהודו ועד כוש.  

לנכס הנפלא:  עבודה,  DNA-האש: אלה ערכי היסוד עליו הוקם הארגון, תשתית האך לפני כולנו הלך עמוד 

שותפות, קבלת אחריות; ובעיקר אנו נושאים על כתפינו את השליחות והתעוזה.  כמו דור המייסדים אנו 

 מעיזים לשנות, גם אנחנו כמותם צופים אל העתיד, פוזלים אל העבר, נשמרים ושומרים על האיזון העדין 

מופלא בין שותפות ובעלות מנצחת ומייחלים לדורות של צעירים בני מעגן מיכאל שיעזו לפרוץ גבולות, וה

 יעמיסו על כתפיהם את האחריות שבהמשכיות ויצטרפו למאות שצועדים בדרך.
 

אנו, ההנהלה והדירקטוריון, מברכים את פלסאון, עובדיה ולקוחותיה, אלה שאיתנו, אלה שנפרדו עם השנים, 

 צבו בידיהם החובקות חלקים חשובים ממהותנו.שעי

אנו מודים על ההליכה המשותפת, התורמת והתומכת ומבטיחים להמשיך ולנווט, למשוך ולדחוף להישגים גם 

 בעתיד.

   היית  -ולמעגן מיכאל, על שהיית איתנו תמיד, עיתים הובלת ועיתים נתת לנו יד חופשית, תומכת ומלטפת 

 איתנו ואנו שלך.נפלאה וטוב שאת      

 

 

 פלסאון ברכת ההנהלה ודירקטוריון

7 

 



 

                        

 

 05 -ברכת מעגן מיכאל לפלסאון בשנת ה
 

פלסאון ומעגן מיכאל הם סיפור הצלחה, שיש לו עבר מפואר של חזון ויצירה, הווה של שגשוג ועבודה קשה, 

 ועתיד של התחדשות וצמיחה.

 וכמו כל סיפור הצלחה בחיים גם זה הוא סיפור הצלחה שבנוי מאנשים. 

ל קיבוץ חזק ומשגשג לאורך שנים, לספק פרנסה ועבודה לקהילה כשהם חשבו קיבוץ הם חשבו, איך לשמור ע

 ואיך מפעל יכול לתמוך בטיפוח ושימור הקיבוץ.

כשהם חשבו מפעל הם חשבו איך ניתן לבנות תעשיה שתוביל ותעשה לה שם בכל העולם במוצרים מעולים 

 כולו. ובשירות יוצא מן הכלל. ואיך לאסוף עוד ועוד אנשים מצוינים מישראל מהעולם

 וכך קיבלנו נוסחה מנצחת של:

 שידע לזהות לפני שנים שתעשייה היא פוטנציאל אדיר, להמר בגדול ולקצור את פירות ההצלחה. -קיבוץ 

שהצליח לבחור נכון ולתרגם רעיונות טובים לחזון חובק עולם ולעשייה של הצלחה ולהפוך לחברה  –מפעל 

 גלובלית.

ם ועוד פעם אנשים: עם שאר רוח כשצריך, מסירות, נחישות, יוזמה ועבודה קשה שנחוץ, ומעל הכל אנשי

 ועל קיבוץ שיש לו מפעל. כשרון לאורך כל הדרך. ואמונה בצורך לשמור במקביל על מפעל שיש לו קיבוץ

 ואורלי רם ירון אסף, מזל טוב

 

 

 

 

 
 

 



 

                        

 

 שנה לפלסאון 05 –ברכת איציק קנטור 
 

 אני מבקש לברך  את חברי, חברי קיבוץ מעגן מיכאל, את כל העובדים המסורים ב"פלסאון"

 ואת הסוכנים בארץ וברחבי העולם.

 שייכת בדרך זו או אחרת לכולנו: –"פלסאון"  –היצירה המשותפת הנהדרת שלנו 

 זהו מקום שמושך צעירים לעבודה -
 

 של פיתוח לעשייה ולקריירהמקום  -
 

 מקום לסיפוק מצד העובדים -

 מקום להגשמה עצמית, ליצירה ושמחה -

 מקום של פרנסה ורווח -

 מקום הנותן לכולנו בטחון ועוצמה לאורך שנים קדימה. -
 

 "פלסאון" היה והינו מוביל עולמי בתחומו. 

 אשון ותמיד, עד היום, הכי טוב. ההצלחה המיוחדת היא בזכות מוצרי הליבה בהם היה "פלסאון" הר

האיכויות האלו נחרטו במוחם של הלקוחות והפכו לנכס העיקרי של "פלסאון" לאורך זמן, והם ברי קיימא עד 

 היום.

 אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להוקיר את חברנו, שאיננו כבר אתנו, בוריס גל.

 עור וגידים ועולה על פסי ההצלחה.בוריס יזם והתעקש ללא לאות עד שראה את פלסאון קורמת 

 ולבסוף אני רוצה להגיד תודה אישית לכולכם, על ההזדמנות שקיבלתי מכם:

 על האמון שנתתם לי להוביל את תהליך היצירה המפוארת הזו. -

 על התמיכה לאורך שנים של עשיה. -

 על הוויכוחים, השאלות וההסתייגויות שעזרו לכולנו למצוא את הנתיב הנכון יותר. -

 על ההסכמות והשותפות, ימים כלילות, בייצור, באיכות, בשילוח ובעמידה בציפיות הלקוחות. -

 על הדמיון והיצירה שאפשרו את צמיחתה של "פלסאון" משיא אל שיא. -
 

 המשך הברכה באנגלית 

 ית, בכדי שכולם, גם חברי מעבר לים, יוכלו להבין.ועכשיו, באנגל

 ווק שיצרנו ברחבי העולם.יהיהלום בכתרה של פלסאון הוא מערכת הש

 אני רוצה להזכיר ולזכור את אלה שעזרו לממש את החזון של פלסאון כחברה בינלאומית. 

 "ל! אני רוצה להודות בשם חברי מעגן מיכאל ועובדי פלסאון לחלוצים של השיווק בחו

אני חושב שהם יסכימו איתי שפלסאון נתנה להם את הזדמנות חייהם לממש את יכולתם לשווק ולמכור את 

 מוצרי פלסאון ולהיות מנוע הצמיחה של פלסאון לאורך כל שנות קיומה. 

אם לנסות ולסכם בכמה מילים את סוד הצלחתה של פלסאון, את ההבדל שיצרה, את הבידול והיתרון היחסי 

ו אותה, לאורך כל שנות קיומה, ניתן לומר שאלו טמונים ברעיון, ובמימוש המוצלח שלו, לפיו שווקים שהוביל

בינלאומיים אפשר וניתן להקים עוד לפני שאתה גורם ממשי בשוק. שווקים אלו היו והינם מקור הצמיחה, 

 היצירה, החדשנות וההתקדמות של פלסאון מאז הקמתה ועד היום.
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 בין הירוק לכחול, במועד ויום חול,

 פרושה היא על פני התבל.

 עם מוצר וחיבור, מובילה את הטור

 והיום היא חוגגת יובל.

 

 היא אדם ומכונה, כבר שנים ראשונה,

 מכוונת קדימה תמיד.

 מלאת ערכים, ופורצת דרכים,

 היא עבר, היא הווה, היא העתיד...

 

 פזמון: 

 אך יותר מהכל, היא שלנו

 אנחנו שלה, בגאון,ו

 היא בית לכם וגם לנו

 כי כולנו משפחת פלסאון.

 

 מלאה היא באופי, מוקפת ביופי

 פסיפס אנושי מיוחד

 כור היתוך מייצר, שלמעלה חותר

 וכל אנשיה... אחד.

 

 "ביטשיין", ו"ספסיבה", "אובליגדו" "וטק"

 "בונג'ורנו", "בונז'ור", "אהלן"

 -אלאמאת" ו"גוד "יאסו" "צ'ין צ'ין", "שלום" "ס

 לאק" "טושיקור" שחבל על הזמן...

 

 

 פזמון...

It’s a true "global presence",מיקרוקוסמוס עובד , 

 חבורת אנשים איתנה          

 

 

 

And we are the people, yes we are the world 

 עם חזון והרבה אמונה

 

 אז נרימה כוסית, את היום בת יובל

 לחיים "סלוטה" ו"פרוסט"

 שאי ברכה עולמית מכל קצות התבל

Come on guys' lets' give here a toast 

 

 כי יותר מהכל היא שלנו, 

 ואנחנו שלה בגאון.

 היא בית לכם וגם לנו

 יום הולדת שמח, פלסאון!!

 

 

 

 בל לפלסאוןשיר יו
 מילים : אורן לינדר        לחן: עוזיא לינדר             
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 אחריות/אגי משעול
 

 בחצר האחורית
 פורח היום )ליום(

 הקקטוס הזה ששמו
 לא ידוע לי 

 ואם אני לא אראה אותו 
 מי יראה?

 
 :סדר היום

 (אישור תקנון ועדה חברתית1 

 (דוח תמחירי חצי שנתי2 
 

בישיבה האחרונה, אושר תקנון הנהלה חברתית  

נשפר, לקראת הצבעה באסיפה.   נצא לדרך, נעדכן ו

 בהתאם ובעקבות העשיה העתידית המשותפת.    

תעשה חשיבה נוספת לגבי מינוי יו"ר הנהלה חברתית, 

 .  לבקשת החברים

 

 תקנון הנהלה חברתית

  הגדרה. 1

התחום החברתי  גוף ניהול ודיון,  אחראי להובלת

 בעל סמכויות מאסיפת החברים.  במעגן מיכאל,
 

 . מטרה2

 והקהילתית המשותפת.  יתשיפור איכות החיים האיש

 ,התקציבית החברתית, מדיניות דיון קידום וישום

 בהתאם הקהילה של והמוניציפאלית הצרכנית

 והאסיפה. הכללית המועצה להנחיות
 

 .תחומי האחריות3

פרט, אשכול חינוך ,אשכול  שירותי הקהילה, צוות

קליטה, , תרומה לקהילה, אשכול צעירים ובריאות

תקציב ה, תקציבים אישיים, רשות הגיל השלישי

 הצרכני הכללי, תקציב גופים וועדות תחת אחריותו.
 

 . עקרונות מנחים4

 רמת ,החיים איכות וקידום החברים זכויות שמירת

  בהתאם של החברים הסוציאלי והביטחון החיים

 

 

 

 

 

 

 במסגרת תקינים מנהל כללי י"עפ הקיבוץ לערכי

 .הקהילה תקציב
 

 החברתי חוסנו הבטחת את לליםהכו יעדים קביעת -

 .הקיבוץ וצמיחתו של
 

 . מקור סמכות5

 והאספה הכללית המועצה
 

 . תפקידים6

צרכנית, . הובלת המדיניות החברתית, התקציבית, הא

בהתאם להנחיות המועצה  והמוניציפאלית של הקהילה

  .הכללית והאסיפה

. דיון על תכנית העבודה ויעדים שנתיים, לתחומים ב

ת ובסמכות ההנהלה החברתית כולל הנהלת שבאחריו

 שירותי קהילה. 

. דיון על קידום ויישום תקציב להנהלה החברתית, ג

 .הכללית מסגרת  מהמועצה קבלת לאחר

 . בקרה על ביצוע התקציב.ד

. דיון על שינויים הקשורים במדיניות חברתית, ערכי ה

הקהילה ואורחות חייה, כולל חשיבה על גידול מקורות 

 ה, בתחומים הקשורים למגזר החברתי הכנס

 פיתוח י"ע ותעסוקה, פרנסה גידול במקורות . יצירתו

 א"מש עם פעולה בתחום הקהילה, תוך שיתוף יזמויות

. דיון וחשיבה על נושאים הקשורים לפיתוח חברתי ז

 קהילתי וצרכני

ותפעוליים של המערך  . דיון  בנושאים ארגונייםח

ים והועדות הציבוריות החברתי, כולל ענפי השירות

 והמקצועיות השונות.

בנושאים הקשורים לגופים שתחת  . ערכאה לערורט

 ההנהלה החברתית

 

 . הרכב ההנהלה7

 :חברים 22 מונה

 ,כללי מזכיר ,חברתי מנהל :תפקידים בעלי 11 -

  ,א"מש , מנהל פרט,  מנהלקהילה ושירותים מנהל

 

 220229/2מתאריך  2דו"ח הנהלה חברתית ישיבה מספר 

 
 אורלי רם כץ
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 ,אותברי( אשכולות :   מנהלי   4+  כספים מנהל

 רצו"ן, גיל שלישי( ,חינוך

 החברתי המנהל קודמים: תפקידים בעלי 2 -

 הקודם  והשירותים הקהילה מנהל ,הקודם

 הכללית   במועצה גם יושבים מהם  4  ציבור, נציגי 8 -

 

 . נוהל בחירה1

 על פי טבלת " קדנציות וגופי בחירה "

 . אורך קדנציה נציגי ציבור2

 שנים  4ה חברתית : משך הקדנציה של חברי הנהל
 

 . התכנסות ודווח3

פרסום סדר יום   -א. באחריות המנהל החברתי 

 הישיבה לכלל הציבור.

י להזמין לישיבות ההנהלה ב. המנהל החברתי רשא

 .לנכון  הכל מי שירא החברתית 

ג. ההנהלה החברתית  תמסור דו"ח חצי שנתי למועצה 

 הכללית על ביצוע התכנית השנתית ותוצאותיה.

 

 יפורסם החברתית, הנהלת של ישיבה כל ד. בסיום

 המנהל החברתי(  לציבור )באחריות דיווח

 

ה. ההנהלה תתכנס אחת לשבועיים  וככל שידרש מעת 

 לעת לפי שיקולו של המנהל החברתי. 

ו. היעדרותו של חבר בהנהלה, ללא סיבה מוצדקת 

 משלוש ישיבות רצופות, תביא לסיום כהונתו. 

 וברוב גלויה בהצבעה הנהלה תתקבלנהה ז. החלטות

 רגיל.

 הנהלה ישיבת לקיום הדרוש המינימאלי ח. קוורום

  .מחבריה 2/3 הוא
   

 סיכום חצי שנתי של המגזר הציבורי. 

במגזר הציבורי נסגר בעמידה  2214החצי הראשון של 

בתקציב. ניתן לראות התייעלות במספר ענפים )נקווה 

אך אנו צופים חריגה שזה ימשך גם בחציון השני(, 

 באשכול הבריאות ובמזכירות כללית.

 הנקודות המרכזיות שעלו: 

יותר עובדים  –מגזר הציבורי מתייקרת בהעבודה  *

 ועלות פר עובד גבוהה יותר. 

בגיל הרך, ניתן לראות התייעלות בעבודה,  –חינוך 

 ובחינוך המשלים יש עמידה בתקציב.

בענף ₪.  002,222של קיים עודף תקציבי  -ענף המזון  *

זה תמיד קשה לזהות צפי הוצאות, כיוון שהחשמל 

והאחזקה משתנים והתמחור קשה )כבר עכשיו רואים 

הוצאות גבוהות בתחום האחזקה והחשמל(. בנוסף 

 נכנסו לתהליך של בדיקת התפריטים והעלויות.

ישנה חריגה שחלקה עוד מסיום החוזה  –טלפונים  *

 של אורנג' וחלקה נבדקת.

ישנה חריגה. מאז שינוי ההסכם קיים גרעון,  -כבלים *

 נכון לבדוק את ההתחשבנות מול משקי הבית. 

קיים עודף קטן, שמתוכנן לעונה זו  -רשות הרכב *

 )נצילות הדלק בקיץ יורדת(, מחיר הדלק לחבר ירד.

 ₪. אלף  02חריגה של  -תרבות פנאי וספורט  *

 ₪.    102,222חריגה של  -מבנים ודיור  *

צריכת המים של החברים גבוהה מהתוכנית,  –מים  *

ומחיר המים עלה. תחום המים עלה לכותרות בכל 

ההנהלות, הוחלט על מספר צעדים לבדיקה וטיפול 

יתוקצב לשנה  –. שעוני מים שכונתיים 1בנושא: 

 . קמפיין להתייעלות בצריכה.2ה. הבא

נף המזון: אנו עובדים להכשיר את משק משק חום לע *

החום לענף המזון, כרגע עדיין לא הצלחנו להגיע 

 לעבודה שעונה על הצרכים  ויש חריגה גדולה.

נמצאת בחריגה. תחום הפרט לא  -מזכירות כללית  *

תוקצב השנה, וישנן הוצאות אישיות מיוחדות גבוהות 

 מהתכנון.  

שהשנה תסתיים טוב מהתוכנית, הערכה  -גיל שלישי *

 בעמידה בתקציב.

באשכול הבריאות נעשו מספר תהליכים,  –בריאות  *

שהניבו חיסכון והכנסה כספית, אך מנגד, יש מספר 

תחומים שאנו צופים חריגה משמעותית בתקציב, 

 הנקודות המרכזיות:

מכללית מושלם, בגין ₪  142,222 -התקבל למעלה מ *

זרים מהראל טיפולי פיזיותרפיה. בנוסף רואים הח

 )פחות מהתכנון(. 

₪  02,222 -במרפאה הייתה התייעלות ונמצאים ב *

 מתחת לתכנית. 
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מתחת לתוכנית, אך עם כניסתה של  -מרפאת שיניים  *

 רופאת הילדים אנו מעריכים שתהיה עמידה בתקציב.

 קיימת חריגה בהוצאות. –בריאות הנפש   *

ואנו יש חריגה גדולה בתקציב  –רווחת הקשיש  *

מעריכים שתגדל. החריגה נובעת מעלייה במספר 

העובדים הזרים. תוקצבו פחות עובדים מהכמות 

 המועסקת בפועל.

יסיים ברווחיות, אך צפויה רווחיות –בית סיעודי  *

 נמוכה מהצפוי.

תהיה חריגה בביטוחים, עקב הכניסה  -ביטוחים  *

לביטוח הראל והמשך העבודה עם השר"פ. ביחד עם 

לעבור לביטוח הראל, הוחלט שאנו נפרדים  ההחלטה

מביטוח דקלה והשר"פ, נפרדנו מביטוח דקלה אך 

לאחר בדיקת חלופות התייעצויות רבות הוחלט, 

בינתיים, להמשיך עם שרות השר"פ, עד שימצא פתרון 

 משביע רצון עבור השירותים שניתנים דרכם.
 

בעקבות הגרעון הצפוי באשכול הבריאות ובמזכירות 

ת )תחום הפרט והוצאות אישיות מיוחדות(, כללי

הוגשה בקשה להקצות מהרזרבה לכיסוי החריגה 

 המשוערת.

כמו כן, דובר על כך שבכדי לכסות את החריגה 

בהוצאות מיוחדות, יש לפנות  למועצה הכללית לקבלת 

 כספים נוספים. 

להמתין לתוצאות הרבעון השלישי, לקבלת הוחלט: 

 ת כספים מהרזרבה.החלטות ועד אז ,לא להקצו
 

 השקעות המגזר הציבורי:

 מהתכנית השנתית.  02%במגזר הציבורי הוצאנו  *

מגזר הבריאות: בנינו משרד שהיה בתכנית השנתית,  *

 ביצענו את כל התכנית השנתית.

הקדמנו השקעות שהופנו בעיקר -ענף המזון  *

 לתחזוקת המבנה.

ותר המטרה השנה לנסות לפנות כמה שי –כולבולית  *

מהענפים שיושבים במתחם המיועד. מחסן נוי עבר 

למעונו החדש, ואנו בשלבים מתקדמים של תכנון 

 המחסן הטכני ומשרדי הבניין.
 

 לסיכום:

 המגזר הצרכני מציג תמונה אופטימית של עמידה *

בתקציב, אך בחצי הראשון של השנה קל יותר לבקר 

 את הדברים. 

אוג לשמור על רמת המטלה שמוטלת על כולנו היא לד *

 הוצאות זהה גם בחצי השני של השנה. 

כיוון שהרבעון האחרון הוא רבעון שקשה מאוד * 

לבקר, נכון לתכנן צעדים של חסכון ולא רק לחשוב של 

 עמידה בתקציב. 

הגרעון הצפוי בשני תחומים יחייב  החלטה על  *

 הרזרבה. 

המגזר הציבורי כולל תחומים רבים וקשה מאוד על  *

גל אחת להרחיב דיון  בכל ענף. אם מי מהחברים ר

מעוניין לקיים דיון על אחד מהתחומים, הוא מוזמן 

 לפנות אלינו. 

 

 

 נונה יצאה לדרך!

שנת הפעילות של "נונה אמנויות הקול" החלה 

בהתרגשות גדולה, וזו ההזדמנות לומר תודה רבה לכל 

מי שתמך, האמין ופירגן. המקהלות כבר פועלות 

ננות לקראת הופעות קרובות, ובוודאי תוכלו ומתכו

ג' -להנות מהן בהמשך. "נוניטה" לילדים בכיתות א'

ילדים!!! "נונה קטנה" לכיתות  02 -כוללת כבר קרוב ל 

יב' עדיין פתוחות לקליטתם של -ו' ו"נונה" לכיתות ז'-ד'

מוזמנים לעקוב  ילדים חדשים מהקיבוץ ומחוצה לו.

יש תמונות ודיווחים  אחרינו בפייסבוק, שם כבר

מהחזרות הראשונות. כל מי שמעוניין להצטרף, וגם 

  למתלבטים שביניכם, אנא אל תהססו לפנות אלינו.

nonavocalarts@gmail.com 

 250-0457572 -נתלי 

 250-7070554 -צביקה 
 

 מאושר! -וזכרו שמי ששר 
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 2202/21לקראת אסיפה 

 200/0021-ביום שני ה

 2במזכירות  – /0:/2בשעה      

 יו"ר: טרם נקבע
 

  : סדר היום
 

 . סעיפי  ו. מינויים, פותח: אלמוג אלוני.1

 

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

הצעת הצוות לבחירת מזכ"ל והמלצת המועצה 
 :  יורם דרורהכללית

 
 אוריה ברכמן: הצעת חברים
 

 .      ייבחר המועמד שיקבל את מירב הקולות
 עידו סלע.פותח: 

  
 

 . להחלפתו של יורם דרור כמנהל עסקים, 3

 עמי שלזינגר.מוצע: 

 עידו סלעפותח: 

 

: הצוות לבחירת מזכ"ל ומנהל עסקים  מתעתד *הערה

להביא את הצעתו לבחירת יורם ועמי כמקשה אחת.  

המזכ"ל ודרך הבחירה יתקיים דיון נוסף על תפקיד 

 וכן בו. אסיפה.   1..9במועצה הכללית בתאריך 

 

 מייק פלקס מרכז ו. אסיפה ,
 מזכ"ל –ירון אסף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 באמצע הדרך

כשאני משוטטת בשבילים במעגן מיכאל  אני רואה שני 

לוח לבן עליו כתוב "שירים עמודים ביניהם מתוח 

ו וקוראת שיר או  אמירה .  אני נעמדת לפנישבדרך"

זה מחזיר  שאחד מחברי מעגן מיכאל פעם כתב או אמר.

 .אותי  שנים אחורה  לרגעים שזה נאמר ואני נהנית

לא יודעת למי תודה מי הם היוזמים של  הדבר "כאילו 

פשוט" אבל מביא הרבה מחשבה ושמחה לאלה 

 שמתעכבים  באמצע הדרך  וקוראים   ונזכרים בעבר.

 חיה כנעני

 
 

 אכן זהו שלט חדש שהתווסף לשלטים ברחבי הקיבוץ. 

מוביל מאיזור ה"רמפה" לחדר השלט נמצא בשביל ה

. היוזמה באופן כללי היתה של רמי ביגלמן האוכל

 בכל השלבים: נרקיס גלפז, דפני אסף,     ועזרו לידו

 ר.ג. –אורית רון שלח ולינדה שמון, ולכולם התודה   

 

 מהאסם

 ויקה קלקנר 9391ד ע 9/31בתאריך 

 מחליפה אותי במועדון פניות בקשות הזמנות

 או תקלות ניתן להעביר אליה לטיפול

 חג שמח
 

 האסם אחראית מועדון  ,רז גילה
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 תקן עבודה בשבועות בהם יש חגים או ערבי חגים:

מאז הוחל שבוע עבודה גמיש במעגן מיכאל תקן 

 5.74שעות שבועיות לגבר ו  54העבודה נספר בשעות )

שעות לאשה עם ילדים(7 בשבועות בהם יש ערב חג וחג, 

תקן העבודה לא יורד ביום וחצי או יומיים, אלא רק 

 ביום אחד עבור השבתון7 

בפועל רוב חברי הקיבוץ אינם עובדים בימי שישי בדרך 

כלל, וגם אינם עובדים בערבי החג וכמובן לא בחג עצמו 

)שלא בתמורה(7 מכאן שערבי החג נרשמים לחברים 

אלה כימי חופש שהם אינם לוקחים בחשבון, ובסוף 

השנה מופתעים שניצלו הרבה ממכסת החופש שלהם7 

ת פחות מרגישים זאת, אלו שעובדים שעות עודפות רבו

למרות שאותו מנגנון מופעל גם עליהם, רק שהם 

מנצלים קודם את השעות העודפות שלהם לפני 

 השימוש בשעות החופש7   

בתקופה האחרונה הגיעו למש"א )משאבי אנוש( פניות 

רבות להוריד את תקן העבודה בשבועות בהם יש חג 

שיך לתקן שבו חברי הקיבוץ עובדים בפועל, ולא להמ

את מימון הימים הללו על ידי ימי החופש של החברים7 

בשנה האחרונה נעשה תיקון פעמיים באופן "אד הוקי" 

והנהלת מש"א החדשה נדרשה להחלטה מסודרת 

 בנושא7 

מצד אחד ישנו רצון ללכת לקראת החברים ולהתאים 

את תקן העבודה הנדרש למה שקורה בפועל, ומן הצד 

של צעד כזה אינן מבוטלות  השני המשמעויות הכספיות

ימי עבודה בשנה לחבר7  4ומדובר בהפחתה של לפחות 

הנהלת מש"א החליטה ליישר קו עם הנהוג במדינה 

וללכת על דרך האמצע, כך שערב החג יחושב כחצי יום 

תקן עבודה )ולא יום תקן מלא כפי שהיה עד כה(7 בנוסף 

ה הוחלט, שהזכות ליום גמיש תהיה גם בשבוע שכזה )מ

שלא היה עד כה(7 אפשר לראות החלטה זו גם כאילו 

הוחלט שיום החג עצמו, השבתון, לא יחשב כיום תקן7 

כלומר, בשבוע בו יש ערב חג וחג )שאינם נופלים על 

 ימי תקן עבודה7  574סופשבוע( תקן העבודה יעמוד על 
 

 הצטרפו לאורך שנים רבות נערינו -עבודת נערים 

למעגל העבודה בכיתה ז' )או בסופה, כיום( ועבדו בענפי 

הקיבוץ השונים7 מאז שעבר רוב הקיבוץ לעבוד 

ימי עבודה בשבוע, רוב ענפי וחברי  4במתכונת של 

הקיבוץ לא עובדים בימי שישי ורבות מהפעילויות 

הענפיות והעיסקיות סגורות ביום זה7 במקביל, בית 

ופינה את יום שישי  ימי לימוד 4הספר המשותף עבר ל 

לטובת עבודת הנערים בקיבוצים ובמושבים7 שני 

תהליכים אלה, יוצרים קושי של קליטת הנערים, 

בעיקר הצעירים, בענפים7 והמגוון בו הם יכולים 

 להשתלב בו הלך והצטמצם7 

בנוסף, מסתבר שלמרות שאנחנו קיבוץ שיתופי 

והעבודה של הנערים לא צמודה לתמורה ישירה, יש 

אלות חוקיות בהקשר שלה7 לאור כול האמור לעיל, ש

ייעשה בקרוב ארגון מחדש של עבודת הנוער עד גילאי 

, כלומר כיתות ח' עד י', באופן שיצליח להמשיך 61

להנחיל לבנינו ובנותינו את ערכי העבודה שחשובים 

בעיני הקהילה הזו, בדרכים אחרות ויצירתיות יותר7 

ים יותר לקיבוץ הכוונה היא לבנות פורמט מתא

7 מערכת החינוך התחילה 0222ולמדינה של שנות ה 

מהלך של חשיבה ושינוי, בתמיכה, בעידוד ובליווי של 

מש"א כל זאת, להוביל למצב של מערך עבודה חדש 

שעומד בדרישות החוק והמציאות המשתנה7 הכוונה 

נערים בגילאים אלה  0264היא להגיע למצב בו בינואר 

דים, לא יעבדו בענפי הקיבוץ בהם במהלך שנת הלימו

חינוכיים7  –עבדו עד כה, אלה בענפים אלטרנטיביים 

כמובן שחלק מהענפים ישארו רלוונטיים לעבודת 

 נערים, בעיקר בתחום החינוך, פינת חי וכדומה7
 

 

 ג שמח!!!ח          
 

 תכםבואו להלביש את הבית וא

   v.vבסטודיו 

כריות, מתלים, מבחר גדול של מסגרות, תמונות, 

 מראות וכמובן תכשיטים7
 

  מהרו פן תפספסו

 שנה טובה 

 ביבי

 

 

 

 משאבי אנוש דו"ח

 מורן יהלום 
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 מועמדותי לתפקיד מזכ"ל
 

 

 

בגיבוי ובתמיכת מספר רב של חברים אני מציע את 

מועמדותי לתפקיד המזכ"ל בהיקף של חצי משרה, 

מתוך אמונה שזהו תפקיד חברתי חשוב בכלל ובמבנה 

הארגוני החדש בפרט, ויש לי הכלים לתרום לקיבוץ 

בעשייתו. יש לי אמירה חברתית ברורה, אני מכיר היטב 

מערכות החברתיות, )חינוך, בריאות, השכלה את ה

וכד'( שהם לב התפקיד אך גם מתמצא בפעילות 

 העסקיות בקיבוץ.

עוד לפני שארחיב אציין שמועמדות זו הבשילה רק 

בשבוע האחרון, כאשר התברר לי סופית שהחזון 

שחשבנו בעת תכנון המבנה הארגוני עם פרופ' אדיגס, 

השבט", אדם עם שזה יהיה תפקיד של אחד מ"זקני 

משקל ציבורי חברתי שיכול ליצור חזון קיבוצי, עם 

 לא מתממש! -תפקיד בהיקף מצומצם 

ארצה לפרט מהו התפקיד לדעתי ולמה אני רוצה 

לעשותו אחרת מהדרך שהוא מנוסח היום ובעיקר 

 להגדיר את האני מאמין שלי לקיבוץ בשנים הקרובות.

קיד הוא : כי זה מספיק אם התפלמה חצי משרה?. 1

לא להיות מנהל על, אלא להיות מתאם ומאזן נכונה בין 

צורכי הקהילה במישור החברתי למישור העסקי. כי זה 

גם ההיקף שתוכנן במקור!! בדיקת גודל המנגנון 

הניהולי ציבורי שלנו וחיזוק משאבי אנוש במאמצים 

למקסם  את כוח הפרנסה, אלו דברים שהמזכ"ל צריך 

כון יהיה להתחיל עם דוגמה להיות מעורב בהם. נ

אמשיך אישית. מכיוון שכאמור בעיני זו חצי משרה 

ואדאג  – לנהל את פרויקט פיתוח המסננים במקביל

 להמשך צמיחתו.
 

: תפקידו לפעול לחיזוק מה לדעתי תפקיד המזכ"ל. 2

הקהילה, על ידי העלאת הצעות, קידום הצעות 

סקית ורעיונות של אחרים, ומימוש תפיסה חברתית וע

כוללת תוך כדי הקפדה שקידום ושמירת הקיבוץ 

והקהילה, נעשה יחד עם פיתוח והרחבת העסקים של 

הקיבוץ. לעסוק בעתיד הקיבוץ ובהתוויית דרך, כמו 

יו"ר ולא כמנכ"ל שמנהל את מנהלי התחומים.  תפקיד 

היו"ר )המזכ"ל( הוא לא להחליף או להאפיל על המנהל 

יא נקודת מבט מלמעלה העסקי או החברתי,  אלא להב

ומהצד, לסייע למערכת להתמקד ולהתייעל, ובעיקר 

 לעסוק באסטרטגיה עתידית לפיתוח וצמיחה.

 למה בעצם נדרשנו לתפקיד כזה? שתי סיבות עיקריות:

. על אף שהמגזר העסקי והמועצה הכלכלית עובדים א

טוב, היתה בעיה שהסמכות על החלטות משקיות 

ר העסקי, כי הוא ניהל את חברתיות היתה בידי המגז

לכן נכון שיעבור למועצה הכללית  –הקצאת הכסף 

קביעת התקציב המשקי השנתי וחלוקתו בין המגזרים, 

 כי זה ייתן יותר משקל לקהילה )לחברים(.

. במגזר החברתי היה עודף סמכויות ואחריות חופפות ב

בין המזכירים למש"צ. בנוסף המזכירים היו עסוקים 

במקום לעסוק בניהול ערכי הקהילה בבעיות פרט 

שזה יהיה תפקיד  –והתוויית דרך חברתית מקובלת 

המזכ"ל, ששוחרר עתה מעיסוק בבעיות פרט 

 וממעורבות בלוגיסטיקה וניהול של פעילויות הקהילה.

רצוי – תפקיד חברתי בעיקרו ולא עסקימכיוון שזהו 

שיהיה בו מישהו שיש לו אג'נדה, אמירה חברתית לגבי 

ך הקיבוץ צריך להיראות, לגבי הערכים שמחזיקים אי

אותנו יחד. לכן לטעמי יש יתרון ברור למישהו שמכיר 

את התחום החברתי ולבטח כמו שנאמר "צמח מתוך 

רצוי שגם היה מעורב והביע דעות   -המערכת" 

 בנושאים החברתיים המרכזיים.
 

  :מה הראייה שלי על התפקיד. 3

וף לשיפור איכות החיים מטרת העל  היא לסייע ולדח

והרווחה של חברי הקיבוץ תוך שמירה על עקרונות 

 שיתופיים. 

כדי שיהיה טוב לחיות כאן כך  שיפור איכות החיים

שגם הילד שלי ירצה לגור כאן ושנוכל להתרכז בעבודה, 

 במשפחה, בתרבות הקהילתית, בתרומה לחברה וכד' 

 : שיתופיות כדי

 ברמה גבוהה במיוחד. . להחזיק את הערבות ההדדית1

. כדי לנהל דמוקרטיה משותפת, שבה לכל אחד זכות 2

 ומעמד שווה להביע דעה וגם לקבוע לאחר.

 . כדי לחזק את הרצון ליחד ולשותפות גורל.3

לצורך כך נדרש המזכ"ל לחשוב ולעסוק בפיתוח עתידי 

לקיבוץ במישורים של נורמות החברה, שירותי 

חת הקיבוץ. למשל הקהילה, עסקים חדשים וצמי

 אוריה ברכמן

 לקראת אסיפה 
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להתחיל לקדם תב"ע )תוכנית בניין עיר( לקיבוץ והשגת 

נחלות נוספות )שני דברים שיאפשרו המשך בנייה 

 וגידול הקיבוץ(, למשל. 

לדון בדרכי המימון של השקעות עסקיות מסוימות 

כאשר יש תנאים בנקאיים נוחים כיום. לבחון עם 

בודה מש"א את מימוש הצרכים של החברים בתחום הע

למול צרכי הקיבוץ. וכמובן לעסוק בנושאים החברתיים 

שעלו בדיון הציבורי של דרך מעגן מיכאל אך לכוונם 

לאור האמירה הברורה של החברים על הכיוון המצופה 

אמירה שכידוע תואמת את עמדתי האישית )נכון  -

בעיני שמי שמנהלים את הקהילה דעתם על הקיבוץ 

 דועה של רוב הציבור(.וערכיו תהיה דומה לדעה הי
 

 ? למה אני. 4

השגת איכות חיים דורשת ניהול נכון ולא פחות חשוב 

לדעתי הוכחתי שאני יודע לנהל  –אכפתיות למקום 

 ומאד אכפת לי מהקיבוץ.

יש לי היכרות עמוקה עם התחום החברתי אחרי שנים 

בקדנציה ציבורית. בהתאם אוכל לסייע למנהלת 

 אוכל להסתייע בה רבות. החברתית בתפקידה. כפי ש

יש לי אופי יזמי וחיפוש מתמיד אחר כיווני פיתוח כמו 

גם יכולת לקבל ולקדם פעילויות והצעות של אחרים, 

 כאשר הוכחתי שאני בעל יכולת לבצע ולממש הדברים!

אינני מאלו במערכת שנוהגים לרטון שאי אפשר לנהל 

הזו, אני מאמין בחברים ובאסיפה על כן את המערכת 

אקפיד על קיום החלטות אסיפה ולא אנקוט בסחבת או 

 מסמוס ההחלטות.

יש אני חושב שלאחר שנה וחצי מחוץ לתפקיד ציבורי, 

לי תובנות על שגיאות שביצעתי ולקחים, כך שלא 

 אחזור על טעויות. 

לסיכום, אני מביא ניסיון, הבנת המערכות החברתית 

לית, יכולת ניהול וביצוע, אכפתיות ואהבת והכלכ

 הקיבוץ.

 

 

 

 

 

 

 התייחסות
בעניין "אני לא הולכת להיות שוטר/שוטה 

 הכפר  " וגו' )משולחן המש"צ(

 

נראה לי כי הכאוס עליו מדובר הוא מצב טבעי, וכי גם 

בעבר המפואר הייתה סטייה מנורמות. היו בעלי קניין 

ות, והיו נהנים מתנאים פרטי, והיו בעלי הכנסות צדדי

והטבות של מוסדות ההנהלה והחינוך של המפלגה, 

כאלה שסתם התבטלו, וכאלה שחיפשו גימלי"ם. אכן 

החבורה הגרעינית התגברה בעיקר בעזרת אכפתיות 

אפטיה הדדית ללכל דבר. קיבוצים שבהם נכנסו 

 התפרקו לפני כולם .

מה להעיר אחד לשני" מתחיל בדוג יאבל "תרגישו חופש

 אישית. 

הייתי מרגיש יותר בנוח אם בעל תפקיד יתחיל את 

אני אקפוץ גם אקפוץ על כל קריאה של משנתו ב: 

. אזי יש אכן דחף לעזור מתוך הבנת דרכו  הפרת סדר

 בתיקון עולמות.

 קוראים לתופעה זו  סמכות ללא אחריות. 

 

 
 מקררים קטנים עבור צעירים ומוסדות

 

מקררים משרדיים עבור  במשרד קרור נמצאים מיני

 דירות צעירים ומוסדות

 חיוב דרך התקציב -₪  017ניתן לרכוש במחיר 
 

 לפרטים ניתן לפנות אליי

 דני מאירסון

 050-0008058        אלקרור ומזו"א מעגן מיכ
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 חרמון צבר

 



 

                        

 רוח הקיבוץ
 הזמן והמקום במבחן

 

 
 

 המשק. -: תקופת צינון למרכז 1רוח הקיבוץ 
 

פילו חצי דבר נגד יורמי , והתנגדותי אין לי דבר וא

הכללי נובעת משיקולים  -למועמדותו לתפקיד המזכיר

:  לאור העובדה שהוא מסיים ציבוריים וערכיים בלבד

עכשיו שתי קדנציות רצופות בריכוז המשק , ובהנחה 

שהוא עשוי, אם ייבחר, לכהן בשתי קדנציות רצופות גם 

ר מצב שיורמי עלול להיווצ -בתפקיד המזכ"ל, עשוי 

יכהן בתפקידים ציבוריים למעלה מעשר שנים 

  , באיחור, אני חושב לגבי אוריה.לאותו כנ"ברציפות. 

ציבורית היא בגדר  -אמת, מקובל בעולם כולו שפעילות 

מקצוע לכל דבר, אבל בהיותנו חברה שמייסדיה בחרו 

בערכיה מהדרך המקובלת     שונה ואחרתלחיות בדרך 

הזו  הייחודיתלהמשיך ולקיים את הדרך  אם ברצוננו  -

שיתופי,  מן -שלנו, כחברי קיבוץ שעודו קיבוץ שוויוני

הראוי להחיל את הייחודיות הזו שלנו גם בתחום זה  

התפקידי.  על כן אצביע נגד מועמדותו של  -של הצינון 

-יורמי לתפקיד המזכ"ל, ואני קורא לשוחרי רוח

 הקיבוץ להצטרף אלי. 
 

: תיגמול ופעריות כ"שיר" שנשמע 2הקיבוץ-רוח

 מוכר. 

 אלי הורביץאני קורא בימים אלה את הביוגרפיה של 

נמנה  1141ז"ל , מייסדה ובעליה של חברת 'טבע'. בשנת 

קציר , אך בשנת -אלי הורביץ עם מייסדיו של קיבוץ תל

סף עזיבתו פירסם את -עזב את הקיבוץ ועל 1111

וכך כותב   -הקיבוץ  עמדותיו הרלוונטיות מעל דפי עלון

 יוסי גולדשטיין, עורך הביוגרפיה של א. הורביץ:

קציר -"....ואכן התברר כי, אבוי, החבר הנאמן של תל

האמין בחיים אינדיבידואליים יותר, הקרובים במידה 

רבה לחיי המושב השיתופי. הוא שלל למעשה את 

לפיה כל אחד  -התפיסה הסוציאליסטית הקלאסית 

פי יכולתו ולכל אחד יינתן לפי צרכיו, ללא צריך לעבוד ל

קשר לתפוקתו וליכולתו האמיתית  וטען , במאמרו, כי 

העבודה אינה יכולה להיות שווה לכולם וכך גם 

התיגמול. וזאת לאור העובדה שיש התורמים יותר ויש 

 ( . 11)עמ' פחות...." 

-ולרגע התבלבלתי כי חשבתי שאני קורא בעלון מעגן

 ......  2711-14מיכאל משנת 

 

-: חברי צוות השינוי )'דרך מעגן 3רוח הקיבוץ 

 מיכאל'( מסלפים את פני המציאות. 

בתשובתי בעלון ליפה שמר מלפני חודשים אחדים , כמי 

 מיכאל",-ששיבחה אז את פעילותו של צוות "דרך מעגן

ודומני שגם הצלחתי, וזאת   -ניסיתי להוכיח  

הקיבוץ  ות בעלוניבאמצעות עיון לאחור בהתייחסוי

שההתעניינות הציבורית   -לפרסומיו של צוות "הדרך" 

מיכאל"  לא נבעה מעניין רב -ב"דרך מעגן הרחבה

מיכאל במצעו של הצוות -שגילה ציבור חברי מעגן

ובסוגיות כמו  "בית ודרך", "שיוך נכסים" וכיו"ב, אלא 

מהתנגדות ציבורית רחבה לאותו סעיף "שונות מוגבלת 

כנסה" ושנתפרש )ובצדק, לדעתי שלי ולדעת ברמת הה

רבים אחרים( ככוונה להפוך את החברה השוויונית 

שלנו לחברה פערית כמו בקיבוצים המכונים 

באתי לרמוז , אפוא , שלחברי צוות  "מתחדשים".

"הדרך" יש נטייה להפריז מאד במידת התרומה שלהם 

מיכאל",  כי דומני שמספר -ל"שיח הציבורי במעגן

של הצוות אינו  ובהצעותיו האחרותניינים במצעו המתע

 עולה על כמה עשרות בודדות . 

 
 

 המלצה
 

של  פארק הפרפריםפניים לכל המשפחה אל טיול או

 אילן בן יוסף.

 המקום צמוד לפארק הדייג של מעיין צבי .

, מבית הקברות כרבע שעה, שאורכת רכיבהמגיעים ב

 ישר.רוכבים כל הזמן שלנו, 

 , אסור להחמיץ!!את אילן ולקבל הסבר נסו לפגוש

מרתק, מעניין, מדהים 

 ומהנה.

  ממולץ בחום.
 

 צבי ורחלי, משפחת שחר

 אבנר כרמל –קיפי 
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 "לחיי המילימטר התשיעי!"*

 

)!( 2ביום חמישי האחרון, אחר הצהריים,יצאו 

אוטובוסים לכוון רחובות לכנס הוקרה  שהוזמנו אליו 

במוזיאון מכון איילון, לזכור ולהיזכר, להיפגש  ולספר, 

גם למי שלא  היה שם... הנוסעים היו: קומץ אנשי 

מחתרת מאותם ימים, )השמות שמורים במערכת(כמה 

מילידי הגבעה ופעוטיה, והשאר "נכדים ונינים במרכבת 

פנינים" כדברי קדיה מולודובסקי. במכון איילון קידמו 

אותנו במאור פנים  ו"כיבוד קל", כיד המלך, והרבה 

לחנות נערכו בצל האיקליפטוסים  )שאינני ואהבה. הש

זוכרת אם היו שם בת"שח!( ליד "בית המישלחות", 

יהדות  התפוצות, המבקרים שם  שנתרם על ידי  נציגי

דרך קבע בהמוניהם, יש לציין,  כדי לספוג קצת ציונות. 

נרשמנו, קיבלנו תוויות עם שמות, אחרי הכל, הרי 

נויים, ויש חשש שהנערים דאז השנים  הפליאו בנו שי

ירו בנו את ה"נערות ההן", עם או בלי לא יכ

יו הסרפן....החיבוקים, הזיכרונות,)גם אם לא תמיד ה

מדויקים(, סופרו בלהט והדור הצעיר שהיה  בהחלט 

מיוצג במספרים מרשימים, עמד משתאה מול פן אחר 

של סבא וסבתא אשר הם לא הכירו! אנחנו שמחנו 

להפגש עם חברי קיבוץ וחברי הכשרת הפלמ"ח שלא 

 והשיחות קלחו. וכדרך הימים  ראינו זה עידן ועידנים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צלמות, ונערכו ההרכבים , ו"סלפיס"האלה תקתקו המ

ו"וטסאפ" בשפע, התחרו עם צבא עתונאים  שעטו על 

המציאה, שמא יאחרו את המועד.....לאחר מכן 

התכנסנו  באולם והגיע תור הברכות והכיבודים. למה 

הלל שהוא עתה נשיא המועצה לשימור אתרים )שלמה 

שורה נכבדה של תפקידים לאומיים(,   ומילא, כידוע,

העלה זכרונות, מימי מכון איילון שמתחת לקבוצת 

הצופים א', את ברכת מעגן מיכאל הבאתי אנוכי, כדי 

 שלא ישכחו מי הם השושבינים האמיתיים,

)אלא שזה לא עזר לנו, כפי שקוראי "הארץ" למחרת 

נוכחו...( למנות את כולם. מנ"כל תע"ש, שקשר את 

ות של עכשיו להתחלות הצנועות של אז. נציגי ההצלח

המועצה לשימור אתרים, כולל המנ"כל וכלה למנהלים 

הנפלאים של המוזיאון שטרחו ועמלו ואיתרו את כולם 

)וזה לא היה פשוט, תאמינו לי(. מרדכי נאור 

ההיסטוריון וצביקה לבנון יושב ראש ארגון חברי 

ה לנו ההגנה סיפרו על אותם ימים ו"זמרת הנעימ

בשירי ארץ ישראל )בהתנדבות!(, חברים אחדים  אשר 

שבעו דיבורים ניצלו את הזמן וירדו למכון שהיה פתוח, 

מוזמן לבוא ולבקר בכל עת, אחרי  -ומי שלא הספיק

 ככלות הכל, זהו חלק מהמורשת של כולנו!    

*קטע משיר  שנכתב לאחד  היובלות, לכבוד תעשיית  

 .ו במכוןמ"מ שנוצר 9הכדורים של 

 

 

 

 

 יהודית איילון

 

                    

 
 בצילום קבוצתי םהוותיקי
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 שלמה'לה



 

                        

 מהרתב"ש 
 )רשות לתכנון בינוי ושיכון(:

 

 לקראת החגים עדכון מצב
 נמלי גובר                        

 

הפעילויות השונות מתנהלות באינטנסיביות, ואנו 

בפורמט  –מבקשים לעדכן אתכם בנעשה. בפעם זו 

 מיבזקי.  
 

 שיכון:

 בנושא ריכוז ועדת שיכון:  –* ראשית 

ם הנוכחיים, נעמה גנור ונעם כפי שפורסם כבר, המרכזי

ינאי, סיימו את הקדנציה. אנו מתקשים במציאת 

מחליפים/ות, ולתקופת הביניים ימשיכו נעמה ונעם 

לעסוק רק בנושא שיבוצי דירות וליווי עניינים ספורים 

הנמצאים באמצע תהליך. עד למציאת מרכזים חדשים 

הציבור מתבקש להתאזר בסבלנות ואורך  –לוועדה 

זו גם הזדמנות ראשונה להודות לנעמה ונעם על רוח. 

תקופה אינטנסיבית של נשיאה בעול באופן מצויין, 

בתחום שהוא אחד המורכבים לניהול בחיי הקהילה, 

 ורגישות החברים בו גדולה. 

אנו מגייסים באופן מדורג  תקציבי בנייה לשיכון:* 

תקציב נוסף, על מנת לנסות ולעמוד בהיקף הבנייה 

דירות בקצב נדרש, לכסות פערים בלתי לתוספת 

 צפויים, וכן לסיים פרוייקטים בצורה ראוייה.

הסטנדרט לא עודכן  עדכון סטנדרט תכולת דירה:* 

זמן רב )מזה כמה עשורים(. הנושא עלה לדיון בעבר 

מספר פעמים, אך ללא קבלת החלטות. צוות שבחן את 

הנושא הביא המלצות להנהלת הרתב"ש, בעיקר בתחום 

 ההמלצות אושרו. המטבח, שיש ודלתות פנים. 

 ניתן לראות את הסטנדרט המעודכן במשרד הבניין.

 

 תכנון ומדיניות:

ערוצים מרכזיים: הגדלת  2 -בתחום זה אנו פועלים ב 

פוטנציאל כמות דירות המגורים, ותכנון המחנה לטווח 

 ארוך.-בינוני
 

 :* הגדלת פוטנציאל כמות הדירות

 

 ת לוועדה המקומית לתכנון )במועצה(. מהועדה המחוזי

 אנו עומדים ערב הגשה לאישור.   
 

 הגדלת מספר יחידות דיור מאושרות לבנייה:

תהליך המנוהל מול מינהל התכנון של המדינה. הבקשה 

 –יחידות ל  066 –להגדלת מס' היחידות המאושרות מ 

יחידות )בשיתוף עם התנועה הקיבוצית( הוגשה  066

ב של חודשים, ואנו חווים דחיות חוזרות לפני מספר ר

 ונשנות של הדיון בנושא.

 ארוך:-* תכנון המחנה לטווח בינוני

שנתית -עדכון תכנית האב וגיבוש תכנית עבודה רב

הוכנה תכנית (: 0202לבינוי במחנה )מעגן מיכאל 

יישום רב שנתית על בסיס תכנית האב המעודכנת. 

הכללית )הגוף הנושא עומד בפתחו של דיון במועצה 

 שתחת האסיפה במבנה האירגוני החדש(.
 

 :תכנון

משרד התכנון עוסק בתכנון הפרוייקטים הרבים 

השוטפים )שיכון, עסקים ומבני קהילה וציבור( 

והטיפול בהיתרים עבורם. הפרוייקט המרכזי שעוסקים 

כרגע בתכנונו הוא הכלבולית והאזור שמסביבה, כולל 

לקבוץ. במקביל מבוצע  מגרש החנייה וכבישי הגישה

 90תכנון עקרוני של כל האזור המזרחי עד לכביש 

 )הכביש לבי"ס שדה( בשיתוף הגורמים בעלי העניין.

ועדת תכנון עוסקת בבחינת תכניות ואישורן בנושאי 

בינוי ופיתוח בשטח המחנה. בנוסף שותפה הועדה 

 בתהליכי התכנון לטווח ארוך לשטח המחנה.
 

 בינוי:

לפני לקת מיזוג וקירור לאחריות הבניין: * מעבר מח

מספר חודשים עברה המחלקה לאחריות הבניין. זאת 

במסגרת אירגון מחדש של המערכת. מנהל אותה דני 

מאירסון, סגנו של ניר ברנע. יחד עם המשך השירות 

השוטף האינטנסיבי הניתן לציבור, אנו לומדים את 

הזדמנות זו ה ההיבט התמחירי והניהולי של המחלקה.

 להודות שוב לאשל, שהביא את המחלקה עד הלום.

קצב התקדמות הפרויקטים  * בנייה חדשה ושיפוצים:

השונים תלוי בעיקר בתקציב המוקצה לנושא )ראו 

התייחסות בסעיף שיכון לעיל(. הפרוייקטים המרכזיים  מכות לאישור המבנה הגבוה הס  בניה לגובה:
 עברה

90 



 

                        

-המבוצעים בשיכון הם המשך שכונת אנפה )אנפה

שיפוצי דירות גדולים,  2-3מערב(, שיפוץ כבארה דרום, 

אוכלס הבית השישי  –בנוסף  ועוד רבים קטנים.

 בשכונת שלדג.

הפרוייקטים העיקריים   –בתחום העסקי והציבורי 

 בהם עוסקים כרגע הם מבנה משרדי מד"ן סחר, ומבנה 

 ומחסן טכני )מיקום מיועד בבור הבניין(. משרדי בניין
 

 כולנו מכירים * אחזקת דירות שבר/שוטפת:

 ויודעים את העבודה האינטנסיבית של הצוות המסור. 

ממשיכים לפעול לייצוב צוות מתאים בגודלו להיקפי 

 הפעילות הנדרשים. 
 

 * אחזקה מונעת/יזומה:

. 2693 –פעילות שהוגדרה בנפרד החל מ  –כזכור  

הפעילות מבוצעת באופן פרוייקטאלי על פי סידרי 

ובה התקציב  העדיפויות שהוגדרו, וכמובן בהתאם לג

נמוך מידי(. פרוייקטים  –שמוקצה לנושא )שכרגיל 

לדוגמא הם טיפול בחידוש מעטפת חדר האוכל, וטיפול 

 במעטפת מבנה מגורים )בקומותיים(.
 

 תשתיות:

כוללות ביוב ורשת המים, תקשורת, חשמל פיתוח 

וניקוז, דרכים וכו'. ישנה פעילות אינטנסיבית ורבת 

סביב פרוייקטים  -חוצה לו היקף בשטח המחנה וגם מ

של הבינוי, ופרוייקטים של תשתיות בלבד.  לטעמנו אנו 

מתוקצבים בחסר ביחס לצרכים לשימור המערכות 

נשתדל להציג  2699המורכבות ביישוב. לקראת תכנית 

 תכנית מסודרת רב שנתית.
 

 מודל שכר דירה:

אנו בשלב הצגת עקרונות המודל לציבור, ופתיחת  

ציבורי ושמיעת הערות. בקרוב יוצג הנושא  הנושא לדיון

במועצה הכללית, ולאחר מכן יועלה לדיון והחלטה 

 (.96.2691 –באסיפה )מתוכנן ל 
 

 חגים שמחים.  -ובבניין הארץ והקבוץ נתברך 

 
 

 צורון –דרושים 

 עובד למחלקת הלייזר
 

(, הפעלת cncתפעול מכונות לייזר ) התפקיד כולל:

ח"ג וטיפול במוצרים לאחר  תוכנה ייעודית, הכנת

 החיתוך.
  

 דרישות תפקיד. 

 יכולת טכנית טובה   *

 מחויבות ואחריות *

 יכולת עבודה בצוות *

 נכונות לשעות נוספות ולמשמרת שניה במקרה הצורך *

 סדר וארגון  *

 התחייבות לשנה *

 יתרון - CNCרקע וניסיון טכני בהפעלת מכונות  *

 יתרון –ידע בשרטוט  *

 יתרון –ע בסיסי בתכנות יד *

 

העונים על הדרישות אשר מעוניינים בעבודה מעניינת 

ומרתקת הכוללת גם אפשרות לפיתוח מסלול מקצועי 

והשתלבות בצוות עובדים קטן ואוהד, מוזמנים לפנות 

 אלינו לצורון.

 

  2204555050אחינעם אלוני  –לפרטים  

 

 

 

 2טיפ מס' 

חנות נעליים ולקנות ללכת ל  דאגו לנעלי ריצה טובות.

נעלי ריצה יהיה שווה את המאמץ, כי מדובר בבריאות 

 שלכם. 

  ות ונוחות יסייעו בבלימת זעזועיםנעלי ספורט טוב

 .ויפחיתו את העומס על המפרקים ועל הגב

 1/88-ב נתראה 
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 -לקראת מרוץ מעגן מיכאל השני, שיתקיים ב

, עם צפריר גולן עוזיא לינדר וגל אמיר, נפגשנו, 1.8..41

מאמן ריצה וטריאתלון ידוע במקומותינו, כדי  –

לשמוע מעט על עצמו, עלינו ועל העיסוק בספורט 

 כתחביב וכדרך חיים.
 

שלום צפריר, מתי התחלת לעבוד במעגן מיכאל ומה 

 עושה כאן? בדיוק אתה

בגדול, מי שהביא אותי לפה זה אסף חסידים, שהיה 

מרכז המנ"ס לפני שמונה שנים. מאז, למעט הפסקה 

של כמה חודשים אני כאן, מפעיל חמישה חוגים 

שמואל, ויש לי עסק ששייך למשק -בשבוע. אני מגן

ולשותף חיצוני לאימון ספורטאים במקצועות 

 –יו, ביחד ולחוד הסיבולת: טריאתלון )על כל מקצועות

 אופניים, ריצה ושחיה( וספינינג.
       

כמה מתאמנים אצלך ממעגן מיכאל בתחומים השונים 

 ברגע נתון?

יש המון פלטפורמות שעובדות במקביל: חוג ספינינג, 

-05קבוצות ריצה שונות, טריאתלון, כך שבסך הכל יש  

ספורטאים ממעגן מיכאל שמתאמנים אתנו באופן  05

 קבוע.
 

מה נותן לך העיסוק בספורט, ובאיזה אופנים אתה 

 רואה שהוא תורם למתאמנים שלך? 

באופן אישי אני פעיל מאז שאני זוכר את עצמי. בילדות 

ובנוער זה היה בעיקר כדורסל ולאחר מכן במקצועות 

ריצה, שחיה, רכיבה. תמיד  –בהם אני עוסק כיום 

. מצאתי בזה גם כלי טיפולי אישי ממדרגה ראשונה

כשאני מרגיש "תקוע" אני יוצא לרוץ ולשחות, וחוזר 

 אדם חדש.

מעבר להשפעה הברורה והמוכחת שיש לפעילות 

ספורטיבית  על הבריאות, אנשים שפעילים על בסיס 

קבוע מושפעים לטובה גם ברמה האישית והמשפחתית, 

בתחום הקריירה ועוד. אתה מרגיש טוב יותר עם 

י גבוה, שעוזרים עצמך, עם אנרגיות ובטחון עצמ

 בהתמודדות עם האתגרים שהחיים מציבים לנו.

 

 

 

 
 

 

מרוץ מעגן מיכאל השני בפתח1 מה שמעת וראית על 

 המרוץ הראשון, איזה רושם הוא עשה עליך?

שמעתי רק דברים טובים. אני חושב שהמרוץ הוא 

רעיון מדליק. משהו קהילתי מחבר. מאוד יפה! 

כם שהמרוץ שלכם כמסתכל מהצד, נראה לי שכדאי ל

 יישאר פנימי ואינטימי. שיהיה שלכם ובשבילכם.
 

מה חשיבות של מרוץ כזה להגברת המודעות לחשיבות 

 הפעילות הספורטיבית בקיבוץ?

האוכלוסייה במעגן מיכאל פעילה מאוד ספורטיבית 

ביחס למקומות אחרים בכל הענפים, כולל 

הקבוצתיים. כשיש בסיס רחב שכזה, קל יותר לגייס 

ולמשוך עוד חברים ונוער לספורט. לאירועים כאלה, 

כמו המרוץ שלכם, חשיבות גם בהיבט של הגברת 

המודעות. אנשים רוצים להשתתף, ומרגע שהחליטו על 

 כך גם יתכוננו בהתאם, ויתאמנו בצורה מסודרת. 
 

המרוץ בעוד קצת יותר מחודשיים1 האם ניתן בזמן 

 כזה להצליח לרוץ למרחק גדול?

תחיל מאפס הייתי ממליץ להתחיל מהריצה למי שמ

ק"מ במקסימום. חודשיים זה לא מספיק  2 –הקצרה 

זמן כדי להכין את עצמך לריצות ארוכות יותר. חשוב 

להתאמן מסודר, עם תכנית מותאמת והדרגתית. יש 

לשמור על יחסים נכונים בין העמסה להתאוששות, 

 וצריך לזכור שבשביל להשתפר חשוב לצאת מ"איזור

 הנוחות". אם אין מאמץ גם אין הישגים!
 

חשובים באמת, או "דאווין"  –מה לגבי נעליים וביגוד 

 של משוגעים לדבר?

נעליים זה הכי חשוב כי זה עניין בריאותי. ִרכשו נעליים 

טובות לריצה, שנוחות לכם. בנושא זה ַהמלצתי היא 

לא לחסוך. חולצה ומכנסיים זה עניין של נוחות. כיום 

יגוד מנדף חום וזיעה ומומלץ לרוץ עם חולצה יש ב

 מנדפת טובה.
 

 ומה יש לך לומר לאלה שמעדיפים ללכת ולא לרוץ?

 מרוץ מעגן מיכאל השני
 רוצו... אך תחילה  קראו!                          
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 כמובן עדיף  עלמי שלא היה פעיל ומתחיל ללכת,  זה 



 

                        

בבית. ההבדל הוא באפקט המושג בזמן  ישיבהפני  

 נתון. 

כדי להגיע לאפקט דומה של ריצה צריך  - באופן כללי

זמן. עם זאת, לאנשים שלא רצו   0להשקיע בערך פי 

 במשך שנים וסובלים מעודף משקל או בעיות בריאות 

תוך  –אחרות, מומלץ להתחיל בהליכה ולעבור בהדרגה 

לריצה קלה. זה לא פשוט, אבל  –שבועות או חודשים 

 זה אפשרי!
 

 בית לדרך חיים?איך הופכים פעילות ספורטי

בדרך כלל אנשים הופכים פעילות ספורטיבית לדרך 

חיים כתוצאה מטראומה שעברו )התקף לב, ניתוח 

מעקפים, שיחה "קשה" עם הרופא וכד'( או מתוך 

בשלות והבנה שנדרש שינוי בחייהם, שהם רוצים 

להרגיש ולהיראות טוב יותר ואף מוכנים לעשות משהו 

 לשם כך.

יה לו תמיד מטרה מול העיניים: ספורטאי צריך שתה

התחרות הבאה, שבירת שיא אישי, מרחק גדול יותר 

הגעה  –וכד'. גם חובבים צריכים יעדים כדי להתמיד 

למשקל מסוים, שמירה על המשקל, גזרה נאה וכד'. 

לכן הציבו מטרות ברורות וברות השגה וצאו והגשימו 

 אותן. זה בידיים )או ברגליים( שלנו בלבד!

ה לכולכם במרוץ הקרוב! בואו לרוץ בהמוניכם  בהצלח

זה נעים, זה טוב לנפש  –והמשיכו לעסוק בספורט 

ולגזרה וכמובן שגם משפר בריאות ומהווה "רפואה 

מונעת".  לכן ציבור ספורטיבי יחסוך הרבה כסף 

 לקיבוץ מעגן מיכאל!...

תודה צפריר, תמשיך לגרום לנו להזיע ולחייך1 נתראה 

 ולים!בשבילים ובמסל

 לרצים שבועות 4 של אימונים תוכנית - לב שימו* 

 !באתר מפורסמת מתחילים

 
 

 טקס יום הזיכרון
 

מחפשת החלפה לארגון ואחריות על טקס יום הזכרון 

לחללי צהל בבית הקברות.מי שרואה עצמו מתאים 

 ומוכן שיפנה אלי.

 תודה יעל ארם 

 

 

 

 

חרונים לצערנו מערכת ישראל היום הקטינה בימים הא

את כמות העיתונים הנשלחים אלינו. אי לכך לא נוכל 

 לחלק את העיתון לתאי הדואר כפי שחשבנו. 

 "כל הקודם זוכה" חוזרים לשיטה הקודמת של

 ומצטערים על עוגמת הנפש.

אחד בהזדמנות זו מבקשים מהחברים לקחת עיתון 

 לא ערמות "לכל השכונה".בלבד ו
 

 הכעסים( )אין מה להוציא על עומר את כל

 עומר חסידים  וזהבה בציר 

 

 !!חג שמח
 

)קנייה  כמידי שנה אני מארגנת רשימה לתרומת מזון

 .למשפחות נזקקות מרוכזת של מצרכים(

 .יהיה חג שמחשלאנשים מצווה לדאוג 

 ,תלויה רשימה במרכולית ובלוח הפתוח

 .כול תרומה גם הקטנה ביותר נחוצה וחשובה
 

 ים בחדרהתודה בשם עמותת אהבת רחמ

 גילה רז - ובשמי כאחראית מטעם העמותה 

 

 

        

 דרושים מתנדבים
 

לתרגול ושיפור  צעירים/צעירות ויותר מבוגריםדרושים 

-לילדים בג'יסר, בגילאי בית השפה העברית, והאנגלית,

 ט'.-ספר, כתות ג'

 שעתיים בשבוע, במתנ"ס ג'יסר.-שעה

 ניתן לתרגל בכל דרך ובהפעלות מגוונות

 )משחק, שיחה, יצירה, ריקוד ועוד(.

 

 למעוניינים, 

 נא לפנות לברוריה מידן

250-2028428 
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  פרויקט תל"מ במעגן מיכאל    

 אלמוג ודורון אלוני
 

לאחר קרוב לשנתיים מאז שצבי ורחלי העבירו את 

ריכוז תל"ם במעגן מיכאל מידיהם האמונות 

והמסורות, הרגשנו שהגיע הזמן לשתף את חברי מעגן 

מיכאל בנעשה בפרויקט המיוחד והצנוע אך יחד עם 

 לאפינו.   זאת המשמעותי כל כך שמתקיים ממש מתחת 

שנים. עם  41פרויקט תל"ם מתקיים במעגן מיכאל כבר 

חבר'ה המתגוררים בכל  41 - למעלה ממאה בוגרים ו

זהו פרויקט  .רגע נתון בכוללת ועובדים בענפים השונים

 תל"ם הגדול בתנועה הקיבוצית!

החבר'ה מגיעים אלינו לאחר קבלתם למקום עבודה. 

 –פלסאון  הענפים המשתתפים בפרויקט כיום הם

המעסיק הגדול ביותר שתוך הפגנת גמישות ומסירות 

שם  -מטפח עובדים מחויבים וחרוצים. הגיל הרך

הילדים והצוות זוכים לפגוש בנות רגישות ומסורות 

 -שאוהבות את העבודה והילדים במערכת וחדר האוכל

המקום בעל הניראות הציבורית הגבוהה ביותר 

מגוונים של  שמאפשר מפגש יומיומי עם חלקים

 הקהילה.  

ענפי המשק נהנים מאוד מעבודת התלמיסטים ולראייה 

 7נציין בגאווה גדולה שבחצי השנה האחרונה מתוך 

בוגרי תלם שסיימו את התכנית נשארו חמישה במעגן 

מיכאל,  מקומות העבודה הביעו שביעות רצון גבוהה 

ולכן הם נשכרו לעבוד בחוזה נוסף כבמב"חים ללא 

 תם בוגרי תל"ם.קשר להיו

מעבר לעבודה, ליבת התכנית היא לימודים המותאמים 

באופן אישי לאחר איבחון מקצועי. מסגרות הלימודים 

המתאפשרות בתכנית הם מתוך מגוון מקצועות 

המאושרים על ידי משרד הכלכלה . בשנה האחרונה 

, CNCלמדו החבר'ה אצלנו מקצועות כמו תיכנות 

צוב גראפי, מנעולנות, הנדסת סייעת לחינוך מיוחד, עי

קול, מנהל עסקים ועוד. חלקם משלימים בגרויות 

ואחרים לומדים בקורס לקראת מכינה אקדמאית 

כשהשאיפה היא כמובן שהמקצועות אותם הם לומדים 

ישמשו אותם בעתיד בבחירותיהם המקצועיות )דוגמא 

נהדרת מהתקופה האחרונה היא בוגרת טרייה, אותה 

ילדים וההורים בפעוטון בו עבדה, מכירים היטב ה

שלמדה סייעות לחינוך מיוחד והולכת להמשיך 

ולהתפתח מקצועית במערכת הגיל הרך של יישוב 

במקום מגוריה ואנו כמובן מאחלים לה הרבה 

 הצלחה..(. 

בזמן הפנוי שנשאר מעבר לעבודה והלימודים אנו 

רת פועלים לקיום שגרת פנאי. השבוע נפתחה במסג

התכנית סדנת כישורי חיים בהנחיית איש מקצוע ובה 

במשך כחמישה עשר מפגשים יעסקו חברי הקבוצה 

בנושאים הקשורים בניהול תקציב, התמודדות עם 

תופעת האלכוהול, פיתוח ושידרוג יכולות הקשורות 

בהצגה עצמית בראיונות עבודה ועוד. אנחנו מפעילים 

ים בשיפור במעגן מיכאל קורס אנגלית למעוניינ

היכולות בתחום זה. כמו כן, אנחנו מנסים לייצר 

פעילויות במגוון נושאים, כך בשנה האחרונה עסקנו 

בנושאים כמו פוליטיקה, גזענות, סיפור העלייה דרך 

סודאן המצוין ביום ירושלים, יצאנו לטיולים, צפינו 

 בהצגות ועוד. 

ניתן לספר ולהרחיב רבות על הרציונל העומד מאחורי 

קשיי הקליטה של העדה האתיופית בארץ  -הפרויקט 

גם שנים לאחר עלייתם, הגזענות בה הם נתקלים, 

הפערים החברתיים העצומים, ההעסקה הקבלנית 

הנצלנית ועוד. אולם העלון צר מלהכיל ודברים אלו 

יצטרכו לחכות לרשימה נוספת. ניתן גם לחזור מספר 

קדישה עלונים אחורה לראיון עם ניבה אשכנזי שה

שנים רבות לעיצוב הפרויקט בתנועה הקיבוצית בכללה 

 ופרשה לצערנו לפני מספר חודשים.

אנו מקווים ששפכנו מעט אור על הנעשה אצלנו 

בכוללת, כבני מעגן מיכאל אנו גאים על ההירתמות 

רבת השנים של הקהילה בתחום זה וחושבים שמעבר 

לתרומה הקהילה שלנו מרוויחה רבות מהחבר'ה 

הים כאן ומהמפגש עימם. כבר היום ישנם מספר השו

חברים שתורמים ממרצם ומכישרונותיהם 

לתל"מיסטים השוהים בקיבוץ, אנו מזמינים את 

בליווי פרטני או  -החברים המעוניינים לתרום במשהו

 בהעברת פעילות מעניינת לכלל החבר'ה לפנות אלינו. 
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 מרכז הילה לתקשור
 

 

 פעילויות ששווה לדעת:

 1:11.בשעה  9.12-שחרור מהרגלים ב

 0:111.ב:  - 912הכנה ליום כיפור יחד עם נטע בטנקה ב

 ימים בסוכות1 3בן  קורס מתחילים מרוכז
 

 מוזמנים ליצור קשר לברר פרטים ולהרשם.

 בברכה הילה

 250-2505200 -טלפון

 hilawm@gmail.com -מייל 

 hila.org.il -אתר 

  

 

 
 

 

 לתשומת לב החברים

 

 יתחילו עבודות לסלילת כביש שחף שלדג  92.1  -ב  

שחף  שכונות העבודות יגרמו לאי נוחות בתנועת תושבי

 ושלדג1

 יבושים בתנועה לבית הספר1יגרמו שכן כמו 

התושבים מתבקשים להתארגן לקראת עבודות אלו 

 ולהתאזר בהרבה סבלנות
 

 אייל אלקלעי
 

 

 

 משהו להמתיק את החג
 

לכבוד ראש השנה החברים מוזמנים לקנות ממני 

 שוקולד כמתנה לחג 1 

וכולם  יש אריזות יפות בגדלים שונים ובטעמים שונים 

 ל1בודאי ישמחו את לב המקב

היוצרים אפשר לבוא ולבחור ואפשר גם יריד במכירת 

 להזמין למועד קרוב יותר לחג1
 

  להתראות, שלומית

 "שוקולד לנשמה"

 

 גילה וייט –תערוכת ציורים 

 "מודל מופשט"

 תערוכה בגלריה של קיבוץ מעגן מיכאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בקרית טבעון1  291.נולדתי בשנת 

הגעתי לקיבוץ עין כרמל במסגרת גרעין  201.בשנת 

 299.ילדים1 בשנת  3נח"ל1 התחתנתי ונולדו לי 

שנים וציירתי  9התחלתי ללמוד ציור בעין הוד במשך 

במהלך השנים האלה1 בעקבות משבר גירושין הפסקתי 

 לצייר1 

 91.9חבר טוב עודד אותי להתחיל לצייר שוב בשנת 

 הנאתי1 ומאז אני מושכת במכחול ל

במסגרת עבודתי במעגן מיכאל בשנים האחרונות 

הכרתי את ברוריה מנהלת הגלריה וביקשתי ממנה 

 .להציג את הציורים שלי בגלריה של מעגן מיכאל

היא הסכימה וכך הגעתי לרגע המרגש של תערוכת יחיד 

 ראשונה שלי1

אני מקווה שתהינו מהציורים ואשמח לשמוע 

 1תגובותיכם
 

 11:..יום שבת  בשעה   3121.1.:   פתיחה

     90121.1:   יום שישי  נעילה
 

 ימים ושעות הפתיחה של הגלריה :
 

 9:11-91:11.יום ג'  

 11:.2:11-9.יום ו'  

 1:11.-11:..שבת   
 

    בתיאום מראש עם  -לביקורים  בימים ושעות אחרים 

  052-3234828 –ברוריה גלפז             

 כולכם מוזמנים       
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 31.2.9.31מוצ"ש 

 
32:31 ;93:31 

 

 

 במאי: וודי אלן 
 
 

 

  – "יסמין הכחולה"

הסרט מתרחש בסן פרנסיסקו ומספר את סיפורה של אישה מהמעמד 

 הגבוה מניו יורק המגיעה לאחותה הפרובינציאלית בקליפורניה. 

יסמין )קייט בלאנשט( שנמצאת בעיצומו של משבר פיננסי ורומנטי, 

להתגורר עם אחותה ה"זרוקה" )סאלי הוקינס(. יסמין שנראית עוברת 

כמו פרסומת מהלכת להצלחה מתגלה במהרה כזיוף אחד גדול ומפיצה 

 סביבה רק צרות ומתחים. 

מנקודה זו ואילך מציג הסרט את חייה של יסמין בסן פרנסיסקו, שבהם משולבים זכרונותיה )שכל אחד מהם מוצג 

 בפלשבק( מהתקופה שקדמה להגעתה לסן פרנסיסקו, ובה חייתה בעושר רב בניו יורק. 

בסרט הנחשב קאסט רבגוני יוצא מן הכלל, שאותו מובילה קייט בלנשט בתפקיד הראשי, מרכיב דרמה קומית זו 

 כמרגש ביותר של אלן זה זמן רב.

 

 

 
 
 

 
 

      שבת שלום     
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 סרט סוף השבוע                    
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