


 

                        

 

 

י  לכל מי ידי חודש בחודשו שולחת מיכל ברקאמ

כל מי )קניין, הבאה: " שמעינינו הדבר את השורות

מרכז ענף, מרכז ועדה וכו'( שטרם העביר את 

להנה"ח, מתבקש לעשות זאת  4102/6חשבוניות 

יד אלא שתמ. 0212102/6 -מהבדחיפות ולא יאוחר 

י נייני דיומא ואנהיא מוסיפה עוד משפט שניים בע

 א את התוספות. ומאד אוהבת לקר

הפעם מביאה אני את שכתבה מיכל כחלק מהטור 

 השבועי שלי:

ם, "בימים אלה עינינו נשואות אל חיילינו באשר ה

זרו בשלום ח   –כשבליבנו בקשה אחת ויחידה 

 הביתה.

אמהות ואבות, אחים ואחיות ובני משפחה  –לכולנו 

 קשה לעסוק בנושאי היומיום כאשר הבן1ת –

 נמצאים בחזית ובסכנה.

נאחל לכולם שישובו בשלום ובמהרה אלינו 

בצער המשפחות וומשתתפים מכל הלב ביגון 

 שאיבדו את יקיריהן.
 

, עזבו השבוע את מעגן מיכאל ויצאו ברי קיבוץ נחל עוזח

עד ישקטו הגבולות  ,למעלה החמישה להמשך שהות

ולא יהיו עשנים יותר. חברי נחל עוז עוברים לבית 

המלון של מעלה החמישה שם יצטרפו לחברי קיבוץ ניר 

עם. אלו עוזבים אותנו מכיוון שאולפניסטים חדשים 

ד כמה שידוע לי, אין ביטולים מתחילים להגיע, ע

שחברי נחל עוז נהנו שכך. אין ספק   ומחמם את הלב

נו, תודות ליעל ארם, שרית שיזף אורלי לשהות בקיבוצ

ראיון  ,שפחות.  בהמשךמצו מירם והחברים הרבים שא

עם מנהלי הקיבוץ, על החיים בדרום הארץ תחת איום 

החלומות הקסמים, על ההרגשה של להיות פליט ועל 

 י כותבת שורות אלוהקטנים של כל אחד מהם. בעוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אצלנו  בבית בימים אלו מתארגנת קבוצת תמיכה של ו

אמהות. מה שנקרא אמהות למען אמהות וכולן יחד 

מען הבנים. אלו אמהות שבניהם נמצאים בדרום ליד ל

או בתוך הלחימה, והן מעבירות מאחת לשנייה כל 

ר שהן מקבלות או יודעות על מסרון ולו הקטן ביות

 הבנים, וזה עושה להן טוב.

   לחייליםת חבילות  ויש גם כמה התארגנויות של שליח

אלו אורזות, אלו אימהות מכינות,  .דרום הארץב

והיום כבר התבקשנו להאסף בדשא  להביא נוסעים

לעושים כל הכבוד  הצפוני ולתרום משהו לחבילות. 

  . במלאכה

 מעדי פלד: ,ברגע האחרון הגיעה אליואסיים בהודעה ש

זו הודעה שקיבלתי מחייל שמשרת בעתלית והיה איתי 

שלי קיבלנו  מה קורה עדי?? אני והמחלקה" :בכיתה

ואני  השייטת שנמצאים פה,  תרומה ענקית! לחיילי

אישית לא מכיר אף אחד משם חוץ ממך ואמרתי 

לעצמי שאני חייב להגיד תודה למישהו..!, התרומה 

שירת פה)עתלית( הגיע ממישהו בשם טל ברכה הוא 

ממש ממש ממש תודה! אני אישית בעבר, אז בקיצור 

 " .מאד מעריך את זה
 שתהייה שבת טובה  ושקטה 

 , בשלום לבתיהםשישובו החיילים 

 אמן ואמן ריקי גת

צדה עיני שני ילדים קטנים, מול משרדי בונים להם 

בית. אלו נועם ןלאון שמצאו להם פינה שקטה בגגון של 

ע ריקה, מביאים לשם רב"ש ואחר כך קלנועית שכרג

דלי קטן   וכל שהם צריכים, זה שיהיה להם בית 

משלהם. אנחנו נאחל לחברי נחל עוז שישובו לביתם 

 של שקט. וידעו ימים
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 מתארחת בקיבוץ עם שלושת ילדיה.  ניצן גיא כץ

 

 בענף המזון. ועובדת חוזרת מהתנתקות  שי אייזנר

 
 סיים שנת שרות ויעבוד ברפת ובימיה איתמר דרור 

 .עד גיוסו לצה"ל

 

 משתחרר מצה"ל ומתחיל שנת בית.יניב אגמון 

 

 אשר תעשו!!!מאחלים  לכולכם הצלחה ב

 

 
 

 

 

 

  מזל טוב !!!

 בן לנוגה ותומר שטנגר  

 אח לנדב לגליה וליואל, 

 נכד לעינת וירון רם,  

 נין לניצה שמי ולצבי ואסתר רם,

 ברכות חמות לכל המשפחה!!

 

 

 

 

 מזל טוב!!!  

 בת לחמוטל ועדי כהן

 ,קלין ושי אברהמינכדה לז'

 ,נינה למוניה אברהמי

 !!ברכות לכל המשפחה

 

 

 

 
 

 

 

 0/02/01תוצאות קלפי 

 .0 – 72/01./017בתאריכים: 

 

 לא אושרה הגדלת הבמה בבריכה  ./

 99בעד:   
 033נגד:   
 

 
 אושר תקנון רכב.. 0

 013בעד:   
 30נגד:    
 

 
 אושר תקנון הורים.. 3

 013בעד:   
 11נגד:   
 
 
 אושרה כניסה לתהליך קליטה למיה ויאיר הררי.. 6

 קולות המצביעים( מ 3/0)קבלו מעל 
 

 

 הרכב הנהלות חדשות. –סעיפי מבנה ארגוני . 5

 אושר הרכבי ההנהלות כיחידה אחת.. א 

 370בעד:  
 77נגד:   
 

אושרו ההרכבים המוצעים למועצה הכללית, הנהלה  ב.

 והנהלה עסקית. חברתית 

 377בעד: 
 57נגד:  

 

 382הצבעה אלקטרונית: 

 52הצבעה ידנית : 

 632  סה"כ מצביעים:

 ספרו: מייק פלקס, סנדי הורביץ

 

 מזכיר   -ירון אסף, מייק פלקס מרכז ועדת אספה 
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 חברים, 11: נוכחים

   2:  חסרים 

 : ירון אסף יו"ר

 : זהבה בצירפרוטוקול

 

 סדר היום:  

 . ערעור על החלטת המזמו"ר בנושא מענק עידוד גיוס 1

 קבורת קרובים ועתיד בית העלמין .2

המשך דיון  משבוע  –. הישארות בני עוזבים  בקיבוץ 3

 שעבר. 

 

עידוד  ערעור על החלטת המזמו"ר בנושא מענק .1

 גיוס 

הגיעו לדיון: נירה דגן, עמוס רם, אלירן גנור, יעל 

 אזולאי, אורית אדר, אלמוג אלוני.
 

אנו חשים כי אין זה הזמן   אך  הדיון התקיים,

נו. לפיכך, יהמתאים לקבל החלטות הנוגעות לחייל

מושהית ונשוב  2.2.11..1החלטת המזמו"ר מיום 

 תות רגיעה.ילעסוק בנושא בע

                           

 . קבורת קרובים ועתיד בית העלמין2

הגיעו לדיון: שחר מוסקו, אייל  פוקס, איילת אלבלה, 

 רינת הררי, נעמה כרמי 

נדון במזמו"ר עתיד בית העלמין בשני  2.12ביוני 

היבטים: א( אפשרות של קבורה בקומות, שהינה גם 

תנאי של הרשויות לקבלת היתר להרחבת שטח בית 

 עלמין.ה

 ב(  מדיניות קבורת קרובים.  

הוחלט להקים צוות שיבחן את  הנושא הראשון ולאחר 

 ההחלטה נידרש לעניין הקרובים עם הנחיה שניתן 

 לקבור כאן רק קרובים מדרגה ראשונה.  הצפי אז היה

 כי ישנם מקומות קבורה שיספיקו לעוד כחמש שנים.

 נקבריםהדיון עלה שוב כעת לאחר שמתברר כי מספר ה

   21 –גדול יותר ועמד בשנתיים וחצי האחרונות על  כ 

 

 

 

 

 

 הורים של חברים, כלומר נגיע 11 –חברים שלנו ו 

מוקדם מהצפוי למחסור במקום.  לגבי קבורה בקומות, 

הנושא נבדק וישנה המלצה לקבור ב"מכפלת" כלומר 

אחד מעל לשני באותו קבר ולא בצורות אחרות של 

  קבורה בקומות.

נושא קבורת קרובים מדרגה ראשונה  הוא סבוך ורגיש. 

האם  חשוב שנשמור על צביון מקומי ככל הניתן?  האם 

שנים  אולי נקבר בבית  X לא נכון יהיה שנפנים שבעוד 

עלמין אזורי בבנימינה או עתלית?  בעבר דובר על 

הורים בנים ואחים, היום נשארנו עם הורים בלבד ואף 

להחלטה  אנשים.  צריך  להגיעכך מדובר בהרבה 

הורי  –ברורה שלוקחת בחשבון את מירב המצבים 

תושבים, הורים בבית הסיעודי, מקומות השמורים 

להורים מבחוץ  שבן זוגם כבר קבור כאן, ועוד.  נושא 

בני קיבוץ שעזבו, בין שיש להם   -נוסף להתייחסות 

כאן עדיין  הורים או  כבר רק אחים או בכלל לא. מה 

 נאמר להם? 

 

 הוחלט:

יוקם צוות בהרכב:  מזכירים, נציגי צוות אבלות, 

 נציג  ו. תכנון ונציגי ציבור,

שנה יביא  את שתי הסוגיות )קבורה  1/1בתוך 

בקומות וקבורת קרובים מדרגה ראשונה(  להחלטה 

במועצה הכללית ואח"כ אישור באסיפה.  אחריות 

 מזכ"ל ומנהלת  חברתית. 

  

חינוך המשלים הישארות בני עוזבים  במסגרת ה. 3

 המשך דיון  משבוע שעבר.  – בקיבוץ

 השתתפה בדיון: שחר מוסקו  

נדון עניינם של מספר בני עוזבים   13..3.1במזמו"ר מ 

מסגרת החינוך בוהוחלט כי לא ניתן להמשיך ולהיות 

כאשר ההורים עוזבים. כעת פנו  ,המשלים בקיבוץ

מספר חברים בבקשה לדיון חוזר בענין זה ושינוי 

נעה יהדיון עסק בענייני פרט  שהצההחלטה דאז.  

 

 81.2.2/81   מתאריך     8102/81ישיבת מזמו"ר מס' 

 ירון אסף  
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יפה להם ויתרה מזאת, בתחום הנוגע לקטינים 

שבעניינם  עלינו להקפיד שבעתיים ולהימנע מפרסום,   

 לפיכך יהיה הדיווח רק ברמת מידע כללי וללא שמות.

 

בדיון העלו החברים המערערים מספר נימוקים 

 שהביאו 

נשוא הערעור השתנו  אותם לחשוב כי ספציפית  לגבי

דברים מאז ההחלטה וכעת יש לאפשר השארות 

במסגרת החינוך המשלים.  הוצגו  מקרים תקדימיים 

מהעבר הרחוק ונימוקים עכשוויים נוספים.  לאחר 

התלבטות מורכבת סבר רוב חברי המזמו"ר כי אין  

במקרה שנדון סיבות מספיקות לאפשר הישארות  

 במסגרת החינוך המשלים.

 : לטהוח

 .הבקשה לשינוי ההחלטה הקודמת לא מתקבלת

 

 

 

 לדיירי שכונת השלדג

 .מתחילים בעבודות גינון בשכונה

החל משעות הבוקר יחלו עבודות  21.1ביום שני הקרוב 

 הגינון בשכונה.

הדיירים מתבקשים לפנות את כל חפציהם )כולל 

 כלבים( משטחי הגינון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה 

 צוות הנוי 

 

 

 

  יום השנה לגדעון רז     

 

   11.7.12  יערך בשבת יום השנה לגדעון      

 , בבית הקברות, 17:71בשעה      

 ואחר כך התכנסות בימיה.     

 חברים מוזמנים.ה     
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 צוות פרט

 

 דיווח לחברים 

עם השינוי במבנה הארגוני, הוקם תחום הפרט, וכבר 

 מחודש מרץ מתקיימת למידה, פעילות ועבודה שוטפת.

תחום הפרט כולל בתוכו כמה נושאים וצוותים, כגון: 

אבלות, יעוץ משפטי, ו. חברים, מניעת הטרדות מיניות, 

מתוקף צוות הורים וקרן לבנים תלויים בהוריהם. שחר 

תפקידה כמנהלת הפרט, קיבלה אחריות על נושאים 

 אלה, במקומו של המזכיר. 

צוות פרט במהותו, מחליף את המזמ"צ בדיונים על 

פניות אישיות של חברים. הצוות בנוי משתי נציגות 

ציבור: אלישבע טסלר ואביבה מגנוס; ממנהלת 

 מנהלת התחום.  -אורלי רם; ושחר מלול -חברתית

בלנו החלטה, אשר תגיע לאישור האסיפה לאחרונה קי

הקרובה, להגדיל את הפורום ולצרף לצוות מזכיר 

סטיב טורונטו. שינוי זה מגיע מתוך  ההכרה  -לשעבר

שיש חשיבות גבוהה לבעל תפקיד לשעבר בתוך צוות 

 כגון זה.

בחלק מהתחומים שהוזכרו, אנו עוסקים בבניה 

 האם נכון לבצע שינוי כלשהו.  -וחשיבה

 חומים אחרים העבודה ממשיכה כבעבר. בת

תהליך העבודה של הצוות משולב בטיפול בפניות 

עכשוויות )נעשה בעיקר על ידי מנהלת תחום הפרט 

כאשר הצוות משמש לה פורום להתייעצות 

 ולהתלבטות(, וכן בבניית תהליכי עבודה עתידיים.

כאמור, חלק מתהליכי העבודה הנבנים מזמנים שאלות 

ו של צוות פרט, במה לא יעסוק, כיצד סביב תפקיד

להעצים את הטיפול בפרט באשכולות ובוועדות השונות 

 ועוד. 

בעלונים הקרובים נביא פירוט לגבי ההתלבטויות 

 ונשתף את הציבור לגבי כיווני החשיבה שלנו.

בדיווח זה אנו מעוניינים לעדכן לגבי תהליך עבודה 

ים אותו אנו מקדמים, המציע להעצים את הגופ

האחראיים על נושאים חברתיים, קרי אשכולות 

 וועדות, המטפלות בנושאי הפרט. 

השיטה בה הדבר יעשה, תהיה הקמת צוותי פרט 

 קטנים בתוך האשכולות. 

חלק ממטרות שיטת עבודה זו, הן לדאוג לאיזון בין 

ות או שלא שלא יפלו בין הכיסא -פניות אישיות 

יתבצע טיפול כפול ע"י מספר גורמים; לשמש פורום 

התייעצות למנהלי האשכולות בנוגע לפניות חברים 

ובעיקר לחזק את סמכויותיהם במקביל לאחריות 

 אותה הן נושאים.

לצורך כך מתקיימת חשיבה רחבה בנוגע לכלים 

ולמיומנויות להם יזדקקו בעלי התפקידים השונים 

 לטובת העניין. 

שבועות הקרובים יובא הנושא לדיון עם מנהלי ב

האשכולות והוועדות המדוברים, שם נוכל יחד עימם 

 להרחיב את החשיבה ולהתקדם בתהליך.

לצד תהליך בניית צוותי הפרט באשכולות, ממשיך 

צוות פרט לעסוק במתן מענה ממסדי לפניות חברים, 

ולהוות כתובת לפניות בנושאים אישיים שלא ניתן 

 יוע מספק בתחום הרלוונטי.  להם ס

 
 

 דרושים למעבר בטוח בביה"ס

 ו/או הורים פנויים פנסיונרים צעירים

אנחנו, בהנהלת החינוך המשלים, מחפשים מתנדבים 

ליחידה מובחרת של "משמרות זהב" להשגיח על 

 המעבר של ילדינו בכניסה לבי"ס מעגנים החדש.

ביה"ס  עם המעבר של ביה"ס, קיים צורך לסייע לילדי

  הכניסה למתחם בביה"ס.היסודי לחצות את 

תורנות זו תתבצע בין פעם לפעמיים בחודש מהשעות 

. יחד איתך יהיה נציג של החינוך 01:80 – 03:70

המשלים. יהיה תדרוך והכנה לקראת התייצבות. 

 . 8180ב  ידתחילת התפק

נוכחותכם כאנשים בוגרים ואחראים תבטיח מעבר 

זדמנות לסייע לילדינו1נכדינו באופן מסודר ובטוח. זו ה

 מעשי ומוחשי. 

 באלף צרו קשר עם מיכה -אנא  

 (eshkol@mmm.org.il) 

 שחר מוסקו מלול
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אנשי ים עוטפים את עצמם במסורות  ובמנהגים 

שלעיתים גובלים באמונות טפלות שייחודיות  לתרבות 

ולדרך החיים שלהם.  את יינך חלוק עם נפטון שמא 

יערים עליך גלי זעם.  אם תשרוק בכלי שייט צפה למזל 

 ביש בלב ים. וכך הם שרדו בעזרת האמונות.

פרקטיקה:  אולם במיסטיקה טמונה גם מעט מן ה

וטפל בכלי השייט והכלי ידע לשמור עליך.  ,טפח ,שמור

היטב בטקס הנחת המיסטיקה והפרקטיקה מעורבבות 

מין וטקסים עתיקי יבמקורה  השדרית. מסורת זו

ויות שונות משבטי טהיטי עד גים עד היום בתרבוונה

 לכת אנגליה.מממלי נ  

מל צוות גדול של חוקרים מאוניברסיטת בימים אלה ע

חיפה, נגרים וסטודנטים על בניית רפליקה לספינה, 

כאשר השדרית היא המרכיב הראשון והמרכזי שנבנה 

חוזקה כחוזקה של הספינה. לפני שבוע, --בספינה

שדרית ספינת מעגן מיכאל בורכה לחוזקה במעמד 

נשיא אוניברסיטת חיפה, חברי הפקולטה, ותורמים. 

נחה שדרית לאחר מכן על פי כל כללי הטקס העתיק הו

 הספינה. בעתיד הלא רחוק יפליגו בה בים התיכון.

 בבית ספר לקצינים בעכו, באזור כינוס מוצנע מול נמל 

 
עכו העתיק, עמדו שלושה בולי עץ במרחקים של 

כחמישה מטר זה מזה.  הם המתינו לקבל את השדרית 

 שתונח בחריצים רחבים שנחרצו בחלקיהם העליונים.  

 

 

 

 
 

 

 

נוער צופי ים, לבושי לבן,  צועדים אט אט, נושאים על 

 כתפיהם את השדרית.  

 היה שקט מוחלט כשהם התקדמו עד שהיא נחה 

במקומה בתוך חריצי בולי העץ.  ושוב לפי המסורת, 

חת למבנה עץ האורן הצעירה בחבורה הניחה מטבע מת

 .המעובד בקפידה

תגלתה.  מול מעגן מיכאל, לפני כשלושים שנה הספינה ה

היא נחקרה, פורסמו עליה מאות מאמרים וייחודיותה 

התבררה בעולם הארכאולוגיה הימית.   הטקס נחתם, 

באופן ראוי ומכובד כאשר פנינה לינדר הניחה זר בצורת 

 עוגן בחרטום הספינה הנבנית.

 

 טקס שיְדרית ספינת מעגן מיכאל  

 נתן הלפמן
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 דרום בהתאם למסורת.-בדיוק בקו צפון השורה עמדה  

 לאחר דברי ברכה של הנואמים, מתוך מחסן צדדי יצאו 

  



 
 

  

 נוהל תשלומי הורים עבור ילדי מעגן מיכאל

 

תקנון זה מתייחס לכלל ילדי מעגן מיכאל ומבוסס על 

בה הוחלט על קיומם של שלושה  11/2/3/11המזמו"ר מ 

מתווים. החלטת המזמו"ר הותירה למו"ח לקבל 

 החלטות מפורטות על גובה התשלום של כל מתווה. 

ם של בהמשך התקנון קיימת התייחסות ללימודיה

נות על ידי משרד ממובנים/בנות הלומדים במסגרות המ

החינוך ואינם נכללים במתווים מכיוון שלא מדובר על 

 מהקיבוץ ו/או ההורה.תשלום ישיר 

  מבוא לנושא של תשלומי הורים

קיבוץ מעגן מיכאל רואה את לימודי הבנים כאחד 

מהתחומים המשמעותיים בחיי הפרט וחיי הקהילה. 

לתת מענה קיבוצי לכל ילדי מעגן מיכאל,  תקנון זה בא

הן לאותם חברים המבקשים  לשלוח את ילדיהם 

למסגרות  השכלה אחרות והן לאלה שמבקשים לשלוח 

את בניהם לבתי ספר בהם לומדים מרב ילדי הקיבוץ. 

מערכת החינוך מכירה בעוצמת הבחירה במסגרת 

חינוכית ורואה לנכון לאפשר זאת תוך מסגרת תקציבית 

המושתתת על עקרונות של חלוקה שוויונית במשאבי 

הציבור. במסגרת השיתופית שלנו, ההחלטה לשלוח 

בן/בת ללמוד במסגרת לימודית היא החלטה של 

המשפחה. לכל משפחה יש זכאות לסיוע בשכ"ל על פי 

תנאים שיפורטו בתקנון, אך יחד עם זאת מוטלת על 

 המשפחה אחריות כלכלית לשאת בחלק מההשלכות

הכספיות של  בחירתם. לא תהיה התייחסות שונה או 

מפרידה בין תלמידים שיוצאים ללמוד בבתי ספר 

 אחרים עקב מניעים של דת או תפיסת עולם.

 רציונל התקנון:

מטרת התקנון, לקבע מסלולי בחירה לגיטימיים בין שלל 

המסלולים הקיימים. היום קיימים רצונות והשקפות 

תנו ליצור מסגרות מאפשרות חינוכיים מגוונים וחוב

 בחירה כדי ליצור מצב בו:

יתקיימו  מתווי למידה שיאפשרו לכל משפחה למצוא  *

 את מקומה.

 

 

כל משפחה תדע שמתווה הלמידה שבחרה בו הינו  *

 לגיטימי וקיומו מובטח.

כל אחד יבין את עקרונות ההתחשבנות שעל פיהם  *

וקת מתנהל המתווה וכיצד מתקבלות החלטות על חל

 עלויות למידה בין המשפחה ובין הקיבוץ.

 המתווים:

משפחה שנמצאת  -: המאפיין המרכזי מתווה א'

לא מכניסה את בניה לשום חלק של במתווה זה 

או  מערכת החינוך בקיבוץ )גיל הרך, חינוך משלים(

לבתי ספר ה"ביתיים" של המועצה. התנאי היחיד 

מוכר על במתווה הנו שביה"ס בו ילמד התלמיד יהיה 

 ידי משרד החינוך.

: מיועד לאותן משפחות שרוצות שילדיהן מתווה ב'

ילמדו בבתי ספר אחרים, אך שאותם ילדים יישארו 

משולבים בחינוך המשלים. המתווה הזה קיים עבור 

החל מכיתה א' ואינו קיים עבור ילדים בגיל ילדים 

הרך מכיוון שמערכת הגיל הרך אינה בנויה ארגונית 

כית להתנהל כצהרון בלבד. גם במתווה זה או חינו

מדובר רק על בתי ספר מוכרים על ידי משרד 

 .החינוך

דיהן לומדים : מיועד למשפחות שילמתווה ג'

במסגרות של בתי ספר מקומי )מעגנים והמשותף( של 

 המועצה וילדיהן נמצאים בחינוך המשלים. 

 

 עקרונות למסגרת תשלומי הורים

  כל המתווים כביטוי אותם עקרונות חלים על

למהות השותפות, לשוויון הרעיוני ולהיווצרות 

תשתית תקנונית שאינה מפלה אף אחד. )אולי נכון 

 יותר לכתוב: בין תלמיד לתלמיד במקום אף אחד(.

 עבור כולם )עד גובה  ר לימודהקיבוץ משלם שכ

מסוים ועל פי הפירוט בהמשך( ולגבי הילדים 

 .במתווים א + ב 

 

 

 מיכה באלף
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  מותיר את התחבורה כתחום בו קיימת

 השתתפות עצמית.

 

 

 

 

 

 

 פרטים/ הערות עקרונות לתשלום מתווה

* עלות הגיל הרך פרטי )עד גנון( עד גובה  א

 חישוב עלות לילד בקיבוץ

עלות הגיל הרך משרד החינוך עד גובה * 

 חישוב לילד בקיבוץ

י"ב עד -ממעגנים/עלות ז 2* עלות שכ"ל עד פי 

מהמשותף + עלות חינוך משלים עד גובה  3פי 

 חישוב לילד בקיבוץ 

* הסדר זה קיים עד סוף כיתה ד'. מכאן 

ואילך, הצהרון הינו בחירה של כל הורה 

 ועלותו על המשפחה

 רה על המשפחהמעלות תחבו %/0 -

 סיוע ב מש"י/אופק על חשבון המשפחה

 לחודש לילד₪  ///3

 לחודש לילד₪  /130

 לשנה + עלות חודשית לצהרון(₪  /00)מורכב מ 

 שכ"ל לשנה + עלות חינוך משלים₪  ///3

 לחודש ₪  //10 –מועדון א 

 לחודש₪  //13 –מועדון ב 

 לחודש₪  737 –ד-מועדון ג

בוץ לנהל הסעות על פי קבלות + דרישת הקי

  משותפות עם ילדים אחרים

תלמיד שייסע בתחבורה ציבורית יקבל החזר על 

מעלות הנסיעות על פי קבלות עד גובה רף של  %/0

 מתקציב המשפחה. 7%

 3* עלות שכ"ל על חשבון הקיבוץ עד גובה פי  ב

-מגובה מעגנים )א 2י"ב( ועד פי -מהמשותף )ז

 ו(

וץ על פי מעלות הסעה ברכב קיב  %/0* 

תעריף חבר תוטל על המשפחה עד גובה רף 

מתקציב סה"כ  7%הוצאות עליון שמוגדר כ 

 של המשפחה

 * סיוע ב מש"י/אופק על חשבון המשפחה

 

 

מעגנים  –שכ"ל ₪  20/7משותף =  –)עלות ממוצעת 

 שכ"ל  *₪  ///3= 

 

תלמיד שייסע בתחבורה ציבורית יקבל החזר של 

מתקציב  7%קבלות עד מעלות הנסיעות על פי  %/0

 המשפחה.

 

** התייחסות למצב חריג של מספר רב של נוסעים 

 לאותו ביה"ס

 ג

 

 

 

 

 

 

 עלות שכ"ל על חשבון הקיבוץ

עלות מש"י ומרכז אופק משולמת על ידי 

 הקיבוץ.

 

 

 )מחייב שתי הסעות( דורש התייחסות מיוחדת. 7מצב בו מספר הנוסעים לביה"ס מסוים יהיה מעל  -** 

מעלות ההסעות של שני רכבי הקיבוץ עם ההורים כנהגים. אם המשפחות  %/0במצב זה הקיבוץ יממן 

מההסעות אבל גם יתבטל הרף  %/7בוחרות להיעזר בהסעה מקצועית במקום רכבי הקיבוץ, הקיבוץ יממן 

ים תתקי 3/11-3/10מתקציב המשפחה. בשנת  7%יתבטל הרף העליון של  וכןמההסעות  7%העליון של 

 חודשי ניסון כדי להסיק מסקנות. 2תקופה של 

 ילדים/נערים המוכרים על ידי משרד החינוך כזכאים למסגרות של חינוך מיוחד:    

עלות שכ"ל והסעות ע"ח משרד החינוך. מערכת החינוך המשלים תשתתף בעלויות בית ספר )אגרה +  .1

 השתתפות הורים(.

  הספר )אספות הורים, סיום שנה, פגישות אישיות(.יינתנו החזרי נסיעות עבור פגישות בבית   .2
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 אני מתחילה את הראיון עם עדי, בהמשך מצטרף אלינו 

רי. עדי היא מנהלת הקהילה וברי הוא מנהל  גם בֶּ

 משאבי אנוש של נחל עוז.

בקשתי ממנה לספר  הראיון כאמור מתחיל עם עדי.

 מעט על נחל עוז.

 

הראשונה של הנח"ל  אחזותהכנחל עוז   הוקמה 1591-ב

אוזרחה  כקיבוץ.  1591שנקראה נחלאים מול עזה וב 

ב. צופים של תל אביי הנחל עוז, הוקמה  ע"י גרעינ

חברי  113תושבים שמתוכם  113קיבוץ מונה כיום ה

משפחות של ץ, כל השאר זה ילדים , סטודנטים וקיבו

 תושבים.
 

 לשם? איך משפחות של תושבים מגיעות

אנשים ואז הקצו  לקיבוץ באיזשהו שלב לא היו מספיק

רות והגיעו משפחות שהמחיר האטרקטיבי דירות לשכי

של השכירות קסם להן, והחינוך שהוא מקור גאוותנו 

 כותי, ואנשים הגיעו.יגם היה מאד זול וגם מאד א

שם מאד טוב כקהילה חמה  ,באיזור , ישלנחל עוז

ואיכותית, המשפחות שהגיעו כתושבים הם היום 

 במסלול של קליטה .
 

 איך את הגעת לשם?

 ,מקיבוץ משמר דודעם הורי  5י בגיל אני הגעת

 

 

 

 

 

 
 

 התחתנתי עם בן משק ונשארתי שם. 
 

 ? , הבנים נשאריםחברה צעירים נשארים

לחזור  לא הרבה, אבל התחילו עכשיו אך נשארים

יר הגדולה, נישאו וחושבים ה שיצאו לראות את הע'חבר

משפחה וברור להם שאת זה עושים בקיבוץ  על הגדלת

 ת נחל עוז כדבר טוב כנראה. והם זוכרים א
 

 ... 00.22כרגע מופיע ברי במשרדי, אל תטעו השעה 

 

 איך הגעת אתה לנח"ל עוז?

, הכרתי את אשתי שהיא 5339אני הגעתי לנחל עוז ב 

. הכרתי אותה במחסום קרני עבדתי שם בת משק

בטחה. היא באה לשם להכין לי  סנדויצ'ים, כך אב

 בוץ. הכרנו ובעקבותיה הגעתי לקי
 

 לי, איך זה לחיות בשנים האחרונות בדרום? אמרו

 .קשה אבל גם כיףעדי: 

נחל עוז היא קהילה שמאד אוהבת להיות ביחד ואני 

חושבת שגם פה רואים את זה. גם בעיתות מצוקה 

אנחנו מחפשים את המקומות שבו כולנו נוכל להיות 

 יחד  ולא להיות מפוזרים בכמה מקומות.

 עדי

 :ראיון עם עדי וברי מנהלי הקהילה בנחל עוז

שם בדרום , איך זה לעזוב את הבית, על איך זה לחיות 

 ...?ומה החלומות הקטנים שלהם
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רבות מאד פעילה, תרבות עצמית נו תבחגים יש אצל

לנו עם  שי הוא כמובן העניין הבטחוני שישוהקו

השכנים, גם כשאומרים שיש שקט אנחנו מגדירים זאת 

כשקט יחסי, כי זה אף פעם לא שקט. גם בימים רגילים 

את שומעת את כל האי סדר מסביב ואת מידי פעם 

 או חוטפת, והטיפטופים שמטפטפים עלינו, גראד

א מענינים אף אחד, אנחנו מענינים רק שניים ל

 כשבאמת קורה משהו גדול. 

 : ברי

אנחנו נמצאים בדריכות מתמדת, כל הזמן יש מסביבנו 

ארועים.  הצבא בעיקר נמצא שם כל הזמן, מידי פעם 

 מטרים מהגבול העזתי.  033יורים, אנחנו נמצאים כ 

זה מסובך לעזוב את הבית. אני מרגיש כמו פליט, כמו 

מרים לעזתים שיש להם שעה שעתיים לפנות את שאו

כל הבית, אני ואשתי הערכנו את המצב, ובבקר לפני שה

   .עזבנו עם הילדים את המקום ,התחיל
 

 איך הילדים מתמודדים עם זה?

: הילדים כבר מתורגלים. הם יודעים מה התרגולת עדי

של צבע אדום, יש להם שירים מיוחדים על צבע אדום. 

רופה הטובה ביותר בכל המצב המתוח את יודעת הת

הזה, זה הצחוק, זה איך להרים את האוירה להרים את 

 המורל.

פה  ובעיקר הביחד שעושה את שלו. היה זה גם ברי:

אתמול יום הולדת לאחד הילדים,  ילד בן שלוש, היה 

ממש יפה, כולם התנדבו, כל אחד עשה משהו, אינני 

מונה, של "חגגתי יודע כמה הוא יזכור אבל תהייה לו ת

 במעגן מיכאל", וההורים, מאד שמחו.
 

הרי התמודדות אני שואלת על החיים באופן כללי, זו 

 מיוחדת.

השרות , צריך הרבה תמיכה נפשית לילדיםעדח וברי: 

. אנחנו עובד מאד חזקשל שער הנגב הפסיכולוגי 

מקבלים הרבה מאד תמיכה של משרד הרווחה בכל 

דרכות ,בעיקר לצוות החינוכי, מיני הפעלות ועזרות וה

איך     להתמודד איך לעזור לילדים, איך להפיג 

מתחים. והם עושים את זה טוב, את רואה שהילדים 

בסדר גמור, נכון שכשדלת נטרקת אתה תמיד סך הכל 

זו שריטה לכל החיים אבל עצם העובדה שילד  תקפוץ,

אומר שהוא רוצה להמשיך לגור בקיבוץ שלו ולא בשום 

 ום אחר, אומרת הכל. זה הבית.מק

:  היינו היום אצל המשפחה המאמצת והילדה ברי

ת שאלה, איך אתם חיים שם עם כל הפיצוצים והיריו

ש, אמר שהוא הכי האלו...? אז הבן שלי, ילד בן חמ

רוצה הביתה, נכון שכיף פה, אבל  הוא מתגעגע לסבא 

 הרב"ש, שנשאר בקיבוץ.  אשלו .... הסבא שלו הו
 

 אתם חוזרים? מתי

  השאיפה היא שהשבוע.

: אנחנו רוצים לחזור כמה שיותר מהר הביתה. אני עדי

מדברת בשם עצמי, אני חושבת שאם לא תעשה פעולה 

צבאית מאד חזקה ברצועה, אנחנו נראה את עצמנו עוד 

 שנה שוב יוצאים מהקיבוץ. 

ברי: אבל חשוב לאמר שאחרי "עמוד ענן" השקט 

 . שקטם, אבל זה באמת היה החזיק שנה וחצי אמנ
 

 השאלה היא, אם שווה שיהיו הרוגים במבצע גדול?

: אנחנו לא יודעים מה יהיה גם אם יהיו הרוגים. ברי

 תלקח? יאולי אחרי חודש שוב הכל 

אנחנו רוצים לחזור הביתה, זה מה שאנחנו רוצים, גם 

אני חושב שכל חשיפת המנהרות באיזור שלנו, ויש 

ור לנו לשקט הנפשי אם הרבה מנהרות כנראה, יעז

 .ישמידו אותן
 

 ידעתם שיש מנהרות בקרבתכם?

לזה, אנחנו גם צוחקים ודעים מבוודאי כולם יודעים ו

על זה. זה סוג של סרקזם. אנחנו תמיד אומרים בצחוק 

בנו לנו  שאיננו צריכים לבנות מרתפים כי כבר

 מתחתינו.
 

 זה מעט מצחיק אולי, אבל גם נשמע  מאד מפחיד.

שלנו היו שני לילות שהיו ממש בדירה הקודמת ברי: 

רעשים. אני ישן ממש חזק, אבל שני לילות התעוררתי 

 לשמע רעשים, קמתי ולא הבנתי מהיכן הם מגיעים?

למחרת דיברנו עם הצבא,  הם הגיעו, הניחו חיישנים 

הלילה ליד הבית שלנו ואמרו לנו שאנחנו  היו שם כל

יכולים לישון בשקט. אנחנו מודעים לזה, קשה לנו 

אבל אני חושב  וכואב  עכשיו במבצע שחיילים נהרגים,

 שקט. שזה יעשה לנו יותר
 

 

 שקט יותר ארוך טווח?

כן, שקט יותר ארוך טווח. בנחל עוז חיים באי וודאות, 

לפרוץ מלחמה,  יום אחד שקט, יום למחרת יכולה

 שית:תורגלים לארוז זו הפעם השליאנחנו כבר מ

 משחק שלהםנועם ולאון בפינת ה
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. אנחנו כבר צוק איתן עופרת יצוקה, עמוד ענן ועכשיו

 מתורגלים,  יודעים שאורזים ולא יודעים מתי חוזרים.

היה ביום שבת  הזאני זוכרת שבעופרת יצוקה : עדי

ופתאום היתה הפצצה מאד כבדה, זו היתה הפעם 

ו לקראת מה אנחנו הולכים, אז הראשונה ולא ידענ

ארזנו לשלושה ימים בערך, תוך שעתיים הקיבוץ 

התרוקן, ואז גילינו שאין לנו בגדים ולא כביסה... 

בעמוד ענן היינו מתורגלים יותר ולקחנו בגדים לפחות 

 לשבוע ועכשיו שוב לימים רבים.

 בעמוד ענן ארזנו הכל, וכך גם עכשיו. : ברי
 

 ן?איפה הייתם בעמוד ענ

, ארחו אותנו בבית הארחה, דאגו באשדות יעקב היינו

מאמצות, היה ממש לנו ממש להכל, היו לנו משפחות 

ר על עצמו במעגן מיכאל, אני כל פעם נפלא ופה זה חוז

מופתע מחדש מהחום שמקבלים מהאנשים. אני לא 

אני מתכוון לאנשים, אנשים שגרים פה.  ,אומר קיבוץ

ר הביתה, אבל לא רע לנו אנחנו אמורים ורוצים לחזו

 .לקלאב מד של מעגן מיכאלפה, כי הגענו 

צה בברכה ובים רחפעילויות ובפה כל היום  ילדים

והיום נסענו לקבר הברון היה ממש נחמד   ,ונסיעות

 מאד.

 ו גם לחוף של שדות ים.ננסעו עלינו גם לזכרון
 

 טוב לכם פה?

, שהטוב מאד. אנחנו צריכים לפנות ביום שלישי וזה ק

 זה קשה כי כל מקום עכשיו זה לרדת בתנאים.
 

 

 שי אתם חוזרים הביתה?ביום שלי

גע שם עד שלא ירביתה אנחנו לא יכולים לחזור ה. לא

לגמרי. זו ממש הוראה. היום נמצאים שם משפחות 

ללא ילדים, או מבוגרים מאד שקשה להם לעזוב את 

 המיטה והפינה שלהם.

ר בחליבות בקיבוץ הבעל שלי למשל, נסע היום לעזו

 ועכשיו הוא בדרך למעגן מיכאל.
 

 

 שי?רגע, לאן ביום שלי

 אנחנו נוסעים לקיבוץ מעלה החמישה, 

 לבית המלון שם. 

עם ואנחנו  -מתארחים שם עכשיו חברה מניר 

 מצטרפים אליהם. 

קר ואנחנו נדאג לעצמנו ונקבל שם חדרים וארוחת ב

דואגים לנו לארוחת צהרים וערב, נדאג גם לכביסה ו

 להכל. .
 

 חבר'ה דברו חופשי....

דואגת לנו מכף רגל ועד ראש. אני  ארם פה יעלברי: 

כל מה שאנחנו ממש לא יודע איך לתאר את זה אפילו: 

ים? צריכים רופא עיני צריכים סלוטייפ? יש, רוצים.

הבנתי שיש גם  הכל מכל מסודר. יש, צריכים כביסה?

ות על ידה ודואגות את שרית שיזף ואורלי רם שעוזר

מהמזכירות, לנו, ומהמכבסה נועה דואגת, ושלומה 

ת פרידה לכל בעלי ומחר אנחנו עושים מסיב

 התפקידים והמשפחות המאמצות. 

אני רוצים לאמר מילים טובות לחברי מעגן מיכאל, כל 

יו, ראוי להערכה מה שעשיתם למענינו אינו מובן מאל

 יר לכם תודה!!ואנו מבקשים להכ

 מעגן מיכאל תודה!!! ולכל
 

 

 טפשית, מה החלום הכי גדול שלכם?מעט שאלה 

החלום הגדול ביותר הוא שיצטרפו משפחות נוספות 

 , בינתיים זה קורה, אבל מקווה שזה ימשך.לקיבוץ

 והכי חשוב, שיהיה שקט ושלום.

שהייתי במעגן מיכאל אחרי  –לי יש חלום ענק ברי: 

ת הבעיות שלכם, אני מקווה, למרות שאני לא מכיר א

 להיות קיבוץ כמו מעגן מיכאל.

 

 
 .מעגן מיכאל –חל עוז נ מסיבת פרידה, 
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 דו"ח ישיבת מו"ח

 

 

מורן יהלום, רובין עוגן, עידית גלעד , מיכה  נוכחים:

באלף, שירה אריאל, שירה בן אפרים, מרק מאיירס, 

 כץ, אלמוג ארד, זהבה בציר.-ענבל כהן, אורלי רם

רבקה יוזפוביץ, רוזי ארד, נעמי סחף, לילך  אורחים:

 צייג, ברק הורביץ.

 סדר יום: 

 * פרידה ממורן

 יציב כמנהלת החינוך המשלים-ר טל שחם* אישו

 * דיון מסכם בנושא של נוהל לומדי חוץ

 שתי הערות לדיון:

לגבי נוהל לומדי חוץ: היינו בדעה שמדובר על  *

"תקנון" שפירושו שהנושא עבר אישור אסיפה. לאחר 

בירור התברר שלא קיבל בעבר אישור האסיפה משום 

כן, אין צורך שלא מדובר על תקנון אלא על "נוהל". ל

באישור האסיפה, מספיק אישור של מו"ח, אלא אם כן 

 יהיה מי שיבחר לערער על הנוהל באסיפה.

* לגבי מינויה של טל: מועמדים חברי קיבוץ לתפקידי 

ניהול בחינוך אושרו עד כה במו"ח ובאסיפה, מכיוון 

שאין מאשרים שכירים בתפקידי ניהול בקיבוץ, 

 ינו אישור סופי.האישור של מו"ח לגבי טל ה

 דיון:

מורן מסיימת את תפקידה כיו"ר  –. פרידה ממורן 1

 רביםשנים. מורן זכתה לשבחים  3מו"ח אחרי קרוב ל 

ואנו מאחלים לה הצלחה בתפקיד החדש כמנהלת 

 מש"א של הקיבוץ.

יציב כמנהלת החינוך -. אישור בחירת טל שחם2

 המשלים 

דיע על תהליך הבחירה: לקראת חופשת הפסח מרק הו

סיום תפקידו כמנהל החינוך המשלים,  מכרז לתפקיד 

זה פורסם בהיקף רחב הן בקיבוץ והן מחוצה לו. הוגשו 

קורות חיים ונבחר קומץ לראיונות שהתנהלו בשלב 

ראשון עם נציגי מש"א. אלה שעברו לשלב השני 

 התראיינו אצל מיכה. מבין המועמדים טל נבחרה 
 

 כמועמדת מועדפת.  

טל: במקור מכפר סאלד. היום גרה בגבעת  הרקע של

ילדים ומנהלת את מערכת הגיל  2חיים מאוחד. אם ל 

טל  ,שנים האחרונות. בחינוך המשלים 4הרך בגח"מ ב 

ו בכפר סאלד ועבדה עם -ניהלה פעילות בשכבות א

כיתת נעל"ה, ריכזה את שכבת הנעורים בגן שמואל. 

ה. היום באנתרופולוגיה ובסוציולוגי BAלמדה תואר 

 לומדת תואר שני במנהל עסקים ברופין.

נתבקשה להציג תפיסה חינוכית: מאמינה בנוער 

שעושה למען עצמו. לגדל ילדים לעצמאות ואוטונומיה 

עם גבולות. לא בעד פעילות קנויה. מטרתה להעצים 

את המדריכים שיעצימו את הילדים. חשוב 

 שילדים/נערים יעסקו בהדרכת ילדים צעירים. זוהי

 דוגמה אישית וכך גדלים מדריכים מהמקום. 

לגבי הגיל הצעיר יש ללמד לעצמאות. מדריכים צריכים 

 ליצור תוכן בפעילות לא רק בייביסיטר.

 היקף וכניסה לתפקיד:

משרה. תהיה תמיד  08%טל תעבוד בהיקף של 

במוכנות לקריאה. תבוא לשבוע חפיפה בחודש יולי 

ף אוגוסט. תשתדל ויום בשבוע עד ימי ההיערכות בסו

להגיע למפגשי הורים בספטמבר ולימים בודדים באותו 

, לכן, דווח 8///חודש. טל תתחיל לעבוד באופן מלא 

לחברי מו"ח שבחודשי אוגוסט וספטמבר מיכה ינהל 

 את החינוך המשלים.

 נאמר בדיון:

ללמוד רקע של מנהל עסקים זה טוב. חשובה ההכרות  *

 עם קיבוצים גדולים. 

עה דאגה שיותר מדי משימות מוטלות על מיכה הוב *

 ושקיים צורך בהיערכות ארגונית.

הובעה דאגה של הורים לילדים שנכנסים למערכת  *

 .1//שהמנהלת של השנה לא תהיה ב 

נאמר: קיימת היערכות עם עדי רבאון על מענה 

אדמיניסטרטיבי עד סוף אוגוסט. תוגבר הנוכחות של 

 וך למצב.היועצת. מיכה אמר שהוא ער

 סוכם: אושרה בחירת טל, איחולי מו"ח להצלחתה.

 202.7.1.מתאריך 
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. סיכום "נוהל" תשלומי ילדים/הורים עבור בתי 1

 ספר 

 בפתיחת הדיון, הוקרא הנוהל כולו. צוינו השינויים 

 המשמעותיים לעומת הנוהל הקודם:

המתווים שאושרו במזמו"ר. מתווים  3שילוב של  *

 אלה כוללים את כל המשפחות בקיבוץ.

 ניתן לשלוח ילד לבית ספר אחר, החל מכיתה א'. *

נוספה טבלת עלויות להשתתפות עצמית עבור נסיעות  *

 לבתי ספר אחרים.

הנוהל שאומץ אינו מתייחס כלל לנושא של  *

 בעתיד ובנפרד.מש"י/מרכז אופק. נושאים אלה ידונו 

היה ברור לחברי מו"ח שיש לסכם את הדיון מכיוון 

שמשפחות ממתינות למידע כדי לקבל החלטות 

 ולהקצות משאבים.
 

 הובעה תמיכה בנוהל ובשינויים שבו.

משפחות המסיעות את ילדיהן  5מכיוון שיש קבוצה של 

לביה"ס הדמוקרטי בחדרה, הוקדש חלק מהדיון 

צה זו. סוכם עם נציגי להסדר תשלומים עבור קבו

הקבוצה על נוסחה שעונה גם על מדיניות המתווים, 

 0וגם נותן מענה לקבוצתם הגדולה )בשנה הבאה 

ילדים( וגם נשארת במסגרת הרף העליון של עלות 

השתתפות עצמית המוטלת על כל משפחה. הוחלט 

חודשי בחינה של ההסדר בתחילת שנת  3לקיים 

 הלימודים הקרובה.

 נהל אושרסיכום: ה

  

 שוק יד שנייה           

 מזמין אתכם להצטרף לפתוח דוכן

 וליהנות מחוויה של יריד ומכירה

  1.88/עד  5.38/יום ה' מ 20/0השוק יהיה ב

 2.38/עד  1.38יום ו' משעה  21/0וביום 

 מקומות אחרונים 5מוזמנים לפנות אליי נשארו 

 בואו נמחזר ונתחדש
 

    רז גילה 

 קאחראית השו

 

 

 מסידור הרכב 

התחלנו לשים  - מתאמי טעינה לטלפונים ניידים* 

בכל הרכבים מתאמים לטעינת טלפונים )בשקע המצית( 

כך שמספיק להגיע לרכב עם הכבל שמתאים לטלפון 

שלכם ולהתחבר. אנו מבקשים לא להוציא מהשקע 

חברים שרוצים מתאם כזה יכולים לרכוש דרך הסידור 

מיותר כי המתאם יותקן בכל )זה ₪  2/בעלות של 

הרכבים (. המתאם מתאים לטעינה של שני מכשירים 

 בו זמנית.
 

מי ששם לב ראה שבתקופה  – לנוסעים בלבד קומבים* 

האחרונה התחלנו בסבב של החלפת הקומבים . מדובר 

לרכב ועל ₪ על רכבים בעלות גבוהה מאד כרבע מליון 

בי וכלו להנות מהם אל תהפכו אותם לרכנמנת ש

ה קטנה" ממשיכים ד  נ  מתחילים ב"רק ס   ,הובלות

במשטח עצים למדורה והפיחות במצב הרכבים 

מתדרדר למצב בו לא נעים לנסוע בהם. אז בבקשה 

ורך בהובלות , אם יש צרק לנוסעים משמשיםקומבים 

ם להובלות בסידור ועוד ייש לרשותכם שני קומב

בר ד  ציע לכם.אפשרויות אחרות שאנחנו יכולים לה

ם החדשים יוסף שיש לשים לב אליו הוא שהקומבנ

נוסעים  0נוסעים ) סה"כ  7מגיעים בתצורה של נהג + 

 כולל הנהג(. 
 

זכירים לכך שכל נהג מ –נהגים שכירים בענפים * 

ברכבי המשק )בכל הרכבים, גם של הענפים( מחויב 

 קצין בטיחות בתעבורה . צלבהקמת תיק נהג והדרכה א
 

מבקשים לא לאחר בהחזרה של  –קלאב קארים * 

לא . נא קארים כל איחור פוגע בהזמנה אחרתהקלאב 

, להחזיר נקי לרדת עם הקלאב קארים לחוף הים

 ,מסודר ומתודלק.
 

ברוב הרכבים נעילת  –פתיחה ונעילה של רכבים  *

הרכב ופתיחתו אפשרית ע"י השלט שמובנה במפתח או 

ם ולא מבקשים להשתמש בשלטי מוצמד למפתח. אנו

, כבר נתקלנו בבעיות של שבירת מפתח בתוך במפתח

הצילינדר כתוצאה משימוש בכוח גדול וכתוצאה מכך 

 השבתה של רכב .
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 תיקון העולם 

 פנים לכאן ולכאן 

              

 )הערה והארה לענת לוין, צפרא קיפניס ונירית אסף(

 

 

כמרבית בני גילי חונכתי גם אני, בוגר חטיבת בני 

"הקיבוץ המאוחד", שעל אנשי התנועה  הקיבוצית 

להיות מעורבים בתיקון העולם ולמען יהיה צודק 

-ן שהחינוך לתיקוןוהומני יותר מכפי שהינו. ומכיוו

העולם לווה, בילדותנו ובנעורינו, בהשתתפות במצעדי 

במאי שנערכו בשנות החמישים והששים ברחובות  1-ה

איי' שלנו -אן-אך טבעי שנטבע אז ב'די    -חיפה    

העולם "הולך" יחד עם יציאה להפגנות  -שתיקון

 ברחובות, בצמתים ובכיכרות. 

לא צודקות ולא  ואולם בעקבות היכרות עם תופעות

הומניות אשר ניקרו בדרכי כאן, בקיבוצי שלי, לפני 

כארבעים שנה, החילותי נותן דעתי לאפשרות שיתכן 

מעט מקרב חברינו שלנו -והיציאה להפגנות של לא

לא דבר בצומת פראדיס ובכיכר מלכי ישראל היא 

אלא חלק מאותה הכרה אוניברסלית  מוחשי ואמיתי

שותפים לתיקון העולם'; ש'צריך להמשיך ולהיות 

זם', כלומר משהו שמזכיר לי את המושג 'סלון קומוני

 י  ופחות מעשי . משהו שהוא יותר תיאורט

ואכן , משקראתי שאתן , ענת נירית וצפרא , קוראות 

לנו להשתתף ביציאה למפגשים של יהודים וערבים 

ועכשיו גם    -ערה , שאלתי את עצמי  -בצמתי ואדי

 זה עשוי  לפתור:  מה   -אתכן   

את תחושת הקיפוח של אקדמאים ערבים אל מול 

 ? אקדמאים ישראלים בקבלת עבודה

את העובדה שמרבית הכפרים הערביים בישראל  

מפנים את האשפה שלהם בצידי הדרכים היוצאות 

מכפריהם שלהם, אולי משום שאין להם די כסף לממן 

 אגרת אשפה? 

את בעיית הזהות הכפולה של ערביי ישראל: נאמנותם 

למדינת ישראל מזה והשתייכותם לעם הפלשתינאי 

 מזה? 

-כל זה יבוא על פתרונו אם תיווצר אחווה יהודית

 ערה ? -ערבית בצמתי ואדי

 תגובה:
 

אכן, לא את כל הבעיות שמציין קיפי ואת האחרות 

בצומתי  ערבית-שלא צוינו על ידו, תתקן אחווה יהודית

אבל אם אחווה כזו תעביר מסר של קבלה  ערה,ואדי 

הדדית ותתרום ולו במעט לעיצוב יחסים שפויים בין 

 יהודים וערבים בעת הזו, דיינו.

 

 

 

 

 

 אנו פותחים תאגיד חדש. 11...1החל מתאריך 

התאגיד יכלול את כול הפעילות הקמעונאית 

אשר  פ.ל. פישינג ו"חיה של חנות", והסיטונאית של 

 בוצעו עד כה באמצעות הקיבוץ.

)אגודה שיתופית  אגש"ח -דרך הטבע" -שם התאגיד

 .בע"מ" חקלאית(

החנות תהיה סגורה לטובת ספירת  7.11..4ביום שני 

 מלאי.
 

 בהצלחה לכולנו ותודה על שיתוף הפעולה.

וכול צוות  אזולאי , אבשלוםגרה , בשם רוןנוי  קרן

 "דרך הטבע"

 קרן נוי   
    
 
 

 
 תערוכת בגדים

 

 במועדון האסם ./1ביום שישי 

 יםגדתתקיים תערוכת ב

 19.90עד  03.90משעה 

 מוזמנים להתחדש
 

 רז גילה

 

 

 

 
 
 

 קיפי, אבנר כרמל
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 מהחינוך המשלים

 

  

 מה קורה בחינוך המשלים?

י שלושה החופש הגדול בחינוך המשלים החל לפנ

. הילדים והנערים שבועות, רובו בצל אירועי צוק איתן

למקלטים, והתנהלו למופת. בעקבות  ריצהו אזעקהחוו 

המצב בוטלו מספר פעילויות שתוכננו במרכז. הילדים 

בביטול הפעילות.  היו מאוכזבים אך הבינו את הצורך

 הצוותים התארגנו לפעילות חלופית בקיבוץ.

המצב הביטחוני לא מנע מצוות המדריכים לקיים 

פעילויות מהנות רבות, כולן בהתאם להנחיות פיקוד 

 העורף. כמה דוגמאות:

שני טיולים, של שכבה ט' ושל השכבה הצעירה  *

 לכנרת.

ימייה קורסים ימיים למועדונים שהועברו ע"י צוות ה *

 המקצועי והמדהים!

 ו'-מועדון ה' –"הישרדות בים"  *

 ב'-מועדוני א' ו –מחנה קרטונים בבריכה  *

 

 בטיחות בדרכים:

כחלק מהכנת הילדים למעבר בטוח למעגנים במשכנו 

החדש, המועדונים ייסעו למרכז ההדרכה לבטיחות 

בדרכים בחיפה בשבוע הקרוב. אם יחול שינוי בהנחיות 

נתארגן בהתאם. היציאה ממגרש החניה  פיקוד העורף

. יש להצטייד בכובע, מים וארוחת 0:88-המזרחי ב

 . 00:88. חזרה משוערת: עד 08בוקר/

 לנסיעות:  להלן לוח הזמנים 

 ד'–מועדון ג'        00/2יום ב' 

 מועדון ב'        2//0יום ג' 

 מועדון א'        78/2יום ד' 

 כיתה ה'       70/2יום ה' 

 

 :וק מציאותש

 גם השנה מתקיים שוק מציאות של החינוך משלים.

 ו' יסתובבו בשכונות בימי ראשון ושני-ילדי מועדון ה'

לאיסוף דברים  07:88-00:88בין השעות 02-00/82 

 לשוק. 

 ניתן גם להעביר ישירות אלינו למועדון.

אנו אוספים: צעצועים, בגדים, משחקים, תיקים וכל 

 העולה בדעתכם.

 ו'-ילדי וצוות מועדון ה'

 

זה המקום גם לשבח את המדריכים על עבודתם 

המקצועית ועל מחויבותם לילדים ולנערים בכלל ונוכח 

 הנסיבות החריגות בפרט.

 

ברכת שבת שלום, זמנים רגועים והמשך פעילות 

 כיפית.

 

 

 

 

 

 
 ועדת מינויים מחפשת

  

לצוות לישום החלטת האספה בנושא  נציגי ציבור

 דלת תכנית חיסכון והורשה וזכויות נפטרים.הג

 ירון בלכטובסקי. –יושב ראש הצוות 

 הצוות נמצא כרגע בשלבי הקמה.

 הרכב הצוות יפורסם בקרוב. 
 

 דרישות התפקיד:

 הבנת אורח החיים הקיבוצי ומבנה השוויוניות בקיבוץ.

 גישה לתחום הכלכלי פיננסי.

 כחצי שנה.צפי של  -  נכונות להתמיד בפגישות הצוות

 

 . נציגי ציבור לועדת אספה 2
 

ריקי נשרי או   ניתן לפנות ישירות לאלמוג אלוני או

  minuim@mmm.org.ilבמייל 

 

 אלמוג אלוני וריקי נשרי 

 מרכזי ועדת מינויים 
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 לענפון של טובי, העוסק בתכנון

 תדרוש/ה עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/
 

 תיאור  התפקיד:

למשרד תכנון, המתמחה במתן כלים לקבלת החלטות 

פיתוח,  דרוש/ה עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת. תחום 

העיסוק כולל נושאי קהילה,  תחבורה, חינוך, תיירות, 

 תשתיות, נדל"ן ופיתוח מוניציפלי. 

 

 פקיד:דרישות הת

 יכולת ראייה רחבה.

 אישיות גבוהות.-תודעת שירות ויכולות בין

 תאום פגישות ותחבורה. -ניהול יומן עבודה 

 חובה. –שליטה טובה בתוכנות אופיס 

ניסיון בעיצוב  -ניסיון בעיבוד נתונים לגרפים באקסל 

 יתרון. –מצגות בפאוור פוינט 

 עזרה בהערכות והפקה של מפגשים רבי משתתפים.

 מעקב תשלומים, גבייה, הנהח"ש.

 חיפוש נתונים במדיות השונות.

העבודה בחצי משרה, עם נכונות לשעות עבודה לא 

 שגרתיות מידי פעם. 

 התחייבות לשנה לפחות.
 

המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות לטובי כהן בטלפון 

 Toby@mmm.org.il, במייל  052-3234919

או במייל  250-4043233או למיכל שנפס בטלפון 

hrmm@mmm.org.i l 

 

 

 יץ:חוג טניס לנשים בק

 01:01 – 00:11החוג מתקיים בימי ד' 

 מיועד גם לנשים ללא ניסיון קודם בטניס.

 מוזמנות מאד להצטרף!
 

 250-0491354 סיון עציונילפרטים והרשמה: 

Hugim@mmm.org.il 

 

 

 

 

 למעגן פרויקטים

 :דרוש/ה מנהל/ת משרד לתפקיד רחב ומאתגר

 

התפקיד כולל ניהול שוטף של המשרד, ובכלל זה מענה 

לטלפונים, תיאום פגישות, קבלת אורחים וניהול יומן 

 המנכ"ל.

 מעבר על דו"חות תקציב, ועדכון הנהלת חשבונות.

בנוסף, התפקיד מזמן תהליך של התמחות במערך של 

 טים. ניהול פרויק
 

 דרישות התפקיד:
 

ניסיון קודם בניהול משרד, ידע בתוכנות אופיס  *

 ועדיפות לידע בתוכנות של ניהול פרויקטים.

יכולת עבודה רב תחומית תוך גמישות ויכולת שינוי  *

 משימות. 

 תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים *

 0:11-00:11  ה'-משרה מלאה, בימים א' *

 

זמנים לפנות לברוך פיין במעגן מו /ותהמעוניינים

 פרויקטים. 

 

 

       10-6000606                            טל:

 10-6000600                         פקס:

   Admanager@mpro.co.ilאימייל:     

 

 

 תודות מנחל עוז

 ועוברים  עחברי נחל עוז עוזבו אותנו השבו

 החמישה בצורה מאורגנת.   למעלה

 האולפן מתחיל ביום ראשון ואנחנו מחוייבים גם להם. 

החברים מנחל עוז מודים לכולנו על האירוח ומאור 

 הפנים. 

 שרית שיזף  ויעל ארם.
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 דרוש/ה

לגיל הרך   -אמא/אבא/ אוכל   

לינו לטובה, אנו מתכננים ע באהבשנת הלימודים ה

 מהלך הובלת אוכל לבתי הילדים.

מדובר במהלך גדול ומשמעותי של שינוי שמתכננת 

ו להתמקד מערכת הגיל הרך, שיאפשר לצוותים שלנ

באנשים נוספים למתן  בעבודה החינוכית ולהעזר

 ברמה התפעולית.  תמיכה להפעלת הבתים 

מי שמעונין במשרה במתן שירותי ארגון והובלת אוכל 

 לבתי הילדים בצהריים מוזמן לפנות.

 :דרישות המשרה

 אדיבות, מודעות לשירות, יחסי אנוש ותקשורת גבוהים

 משרה חלקית בשעות הצהריים המוקדמות.

 רישיון נהיגה.

 המעוניינים מוזמנים לפנות אל: 

 Mgr3@mmm.org.il  250-5055025לרובין: 

 252-0007288נירית בן דוד, מש"א אשכול חינוך 

Mgr6@mmm.org.il 

 
 

 מהבניין

 שלום לכל הדיירים להם מותקן דוד שמש למים חמים. 

)דוגמת הסטודנטים, דוכיפת, שחף, אנפה, ברבור , 

 טווס(.

להדליק את דוד החשמל שלא בעונת הקיץ, יש להקפיד 

 אם אין צורך.

 וז החשמל, יש בעיית חימום יתר של המים.מעבר לבזב

 )המים מתחממים הן ע"י גוף החימום והן ע"י השמש(,

הדבר גורם להצטברות אבנית מוגברת ונזק לגופי 

 החימום עד כדי הריסתם, וצורך להחליפם .
 

 צוות הבניין  -קיץ קל ונעים לכולנו       

 

 

 

 

 -בקשה מכל הנוגעים בדבר

מתחיל יום העבודה ב"בית   54:60-54:60בין השעות 

 כרמל".

כמעט מידי יום אנחנו מגלים שהחניות שלנו אינן 

 פנויות.

 להזכירכם:

 כל החניות בחזית של בית כרמל, מול מרפאת השיניים

 מיועדות לעובדי הבית, ולהם בלבד.

אני מבקשת מאד, בשם כל העובדים המסורים שלנו, 

חנות באותן חניות, הת, ולא ללגלות הבנה והתחשבו

 ביחוד לא בשעות הבוקר. 
 

 תודה בשם הצוות 

 אילנה כהן

 

 

 

 לחברים שלום 

על מנת שנוכל לארח עוד תושבים מהדרום, נשמח 

לדעת האם יש לחברים ציוד לדירות ריקות. הציוד 

, מיטות הדרוש: מקרר קטן, טלויזיה, קומקום חשמלי

 ועוד.  ללא מזרונים

שיכול לתת דירה מרוהטת שאינה מאוישת מי  –בנוסף 

 נשמח מאוד.  –כרגע 
 

 נא לפנות בכל שעה 

 250-0810902 –ליעל ארם 

 .250-0810928 –שרית שיזף 
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 סרט השבוע  
 

 71.2.7.62מוצ"ש 
 

61:61 ;76:61 
 
 

 סרט סוף השבוע 

 תופעות  לוואי

 במאי: סטיבן סודרברג
 
 
היא דרמת מתח של סטיבן   – "תופעות לוואי"

", "טראפיק", "ארין ברוקוביץ'", 11סודרברג )"אושן 

"מג'יק מייק", "התפשטות" ועוד ועוד( על בחורה צעירה 

משפיעה עליה בצורה שפסיכיאטרית  הנוטלת תרופה

 הרסנית.

מילי, בחורה עם היסטוריה של דיכאון והפרעות א

 נפשיות, מצפה לשחרור של בעלה מרטין מהכלא. אחרי 

 פגישה עם פסיכולוג היא מתחילה לקחת כדור

 

מסתורי לטיפול בחרדה, ואכן, מצבה משתפר 

מה הכדורים  פלאים... בהתחלה. לאחר זמן

שאמילי לוקחת מתחילים להשפיע עליה בצורה 

לא צפויה וגורמים לתופעות לוואי הרסניות. 

כשרצח מתרחש, כל הנוגעים בדבר עומדים בפני 

 כמה החלטות הרות גורל. 

 נראה אך האם הכל הוא באמת כפי שהוא

 

 

 

 בת שלום!!ש
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