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ו בית מעגן נהשבוע ביום רביעי, עם נר שני, התכנס

צעירים וטף, באולם סנפיר לחגיגת  ,מיכאל, מבוגרים

חנוכה השנתית. שירים וריקודים שחיממו את לב 

 כולנו, ולבסוף ההצגה, שאותי אישית מאוד הלהיבה.

צוות השחקנים מהשכבה הבוגרת עשה עבודה מצוינת 

ר, בהומור, חן בלשעשע את הקהל מצעיר ועד בוג

 ובגרות שלא היו מביישים צוות שחקנים מנוסה.

 לקינוח כמובן סופגניות לכולם ואושר בעיניים!

 חג אורים שמח!
 

 ,כתהשבוע זו הפעם הראשונה שאני יושבת בכיסא העור

 כמובן בהנחייתה וליוויה הצמוד של ריקי, 

קצת מתרגשת, קצת חוששת ובעיקר מאוד שמחה 

 דשה הזו.להתחיל את הדרך הח

 מוחי רווי רעיונות, פינות ומדורים,

 עם זאת מאוד אשמח לקבל רעיונות מהקוראים.

 ה את תחושותיי.עמצרפת ברכה קטנה שמבי
 

 ההצלחה היא דבר נהדר

 היא דבר שעושה את האדם מאושר.

 ההצלחה כמו סולם 

 עם הרבה שלבים

 כשבכל יום לפסגה מטפסים

 כולנו רוצים לעלות בשלבים

 פעמים איננו יודעים,אך הרבה 

 הכלל הראשון : -ולכן 

 אמונה ורצון.

 והכלל השני :

 הוא להיות "אני".

 ותמיד להתחשב אחד בשני

 ויש עוד המון כללים

 כמו שמחה וחיוכים.

 אז קדימה לעלות

 ולהחזיק אצבעות !

 )כתב: אנונימי(

 

 
 

! לריקי, על -ת-י-ק-נ-וזו ההזדמנות להגיד תודה ע

העלונים היפים והמעניינים, ורוצה לאחל לה המון 

בהצלחה בכל אשר תעשה, וכמובן תודה על ה"חפיפה" 

 הכי נעימה שהיתה לי עד כה.
 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 
 

 
 
 
 

      

 ת מצה"ל ומתחילה שנת בית.משתחרר אתל נצר     

 .חוזר מהתנתקות ליאלתום או     

 .מתגייסת לצה"ל טניה קלפר     

 

 מאחלים לכולכם הצלחה באשר תעשו     

 
 
 

 

 

 

 תוספת למתכון סופגניות

 מהשבוע שעבר:
 

 במתכון שהובא בשבוע שעבר       

 .חסר היה הסוכר       

 על מנת להמתיק את הסופגניה       

 נא הוסיפו חצי כוס סוכר לבלילה       
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 חנוכה חג סיום מסיק הזיתים

 

 

 בחנוכה אנו מספרים על הגבורה החשמונאית, על חנוכת בית המקדש ועל הנס.

חג השמן, או  -מחבר אותנו למקורו החקלאי של חג החנוכה שהיה פעם חג חקלאי שניתן לכנותו  השמןסיפור נס פך 

 חג סיום המסיק.
 

פסח, שבועות וסוכות. אז איך  - ים מובהקים של עליה לרגלבמסכת החגים היהודיים ישנם שלושה חגים חקלאי

 חנוכה נכנס לכאן??

 סוכות, אשר נקרא חג האסיף מסמל למעשה את סיומה של שנה חקלאית. 

אך מה לעשות והזית אינו מתחשב בכך, את הזיתים מוסקים בעונה שבין חג הסוכות לחג החנוכה )ורק לאחר הגשם 

 ץ(.הראשון שמנקה אותם מאבק הקי
 

כבר בתקופות קדומות גידלו בארץ זיתים  וכנראה שרצו להעלות  מעשר מהם לבית המקדש, שכן עניין זה נדון  בחוגי 

 חכמים . עדות מתוך דיון זה מצויה במשנה:

"מעצרת )חג השבועות( ועד החג )סוכות( מביא וקורא. מן החג ועד חנכה מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בתירא 

שניתן להעלות מעשר  -)משנה ביכורים, פרק א' משנה ו'( הפסיקה של מחלוקת זו הייתה  וקורא." אומר מביא

מהזיתים אך לא קוראים עליו. העלאת המעשר הייתה מלווה בשמחת חג של עליה לרגל )גם ללא התפילה המיוחדת(. 

 בשמן, ובעליה לירושלים. מכאן שנהגו בתקופה זו לחגוג את סיום עונת המסיק, בחגיגות שהיו קשורות כנראה
 

וכך כתוב  -מקור נוסף ממנו ניתן ללמוד על שמחת חג החנוכה כקשורה למועד סיום השנה החקלאית והוא ספר חגי

 בו:

לבבכם העוד "שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל ה' שימו 

 ( 19-18)חגי, פרק ב'  הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא . מן היום הזה אברך"
 

 חגי, לאחר שהוא מתאר קטסטרופה שעלולה להתגשם אם לא יבנה המקדש בא ומנחם.

יה תבוא ברכה. ניתן לפי דבריו, נראה שקללתו היא קללה חקלאית, שתסתיים בחנוכה )עשרים וארבעה בכסלו( ולאחר

מהתבואה, לפירות  -להסיק מכך שחגי יחס את סיומה של השנה החקלאית לחנוכה )לפי תיאורו  את הרצף החקלאי

שנאספים בסוכות ולזית שנאסף בחנוכה(. הוא מאחל שהשנה החקלאית הבאה תהיה מוצלחת, שלא כקודמתה 

 שהסתימה ברע.
 

ו של השמן הרב בתקופה זו השתלב יפה עם הרצון לחגוג את הימים חנוכה לא זכה להחשב כחג חקלאי אך זמינות

ההולכים ומתארכים בחגיגה שכולה אור, שכן בימי קדם בשביל להדליק אור לא השתמשו בחשמל אלא בשמן, ואין 

 כמו שמן זית טוב כדי להאיר.

מאי  –ת, או לביבה, בלעדיהם ומה נשאר לנו מאותו חג של שמן, בעיקר שומן... ואוי למי שלא יטעם רק סופגניה אח

 חנוכה?!
 

                      

                                                                                                

 
 
 

 

 רינת הררי        
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 יו"ר הישיבה: אורלי רם

 פרוטוקול: אפרת אראל
 

 :סדר היום

 . בריאות 1

 . מעורבות חברתית2

 

 דיון

 סיכום שנה ולשנה הבאה -. בריאות1
 

 בית סיעודי:

 רקע: 

קרובי משפחה  6דיירים :  17בבית הסעודי מתגוררים  

 דיירי חוץ וחבר קיבוץ אחד. 10של חברי מעגן מיכאל, 

 ברי קיבוץ לאשפוז זמני.קיים חדר פנוי לח

י למיטות, הפרסום לבית יש שם טוב וביקוש תמיד

לאחרונה בוצע שינוי תמחיר עלויות  נעשה מפה לאוזן.

לדיירים בהתאם לחישוב העלות הריאלית של האשפוז.  

פרויקט  – כמו כן נעשית פעילות העשרה לגיל הרביעי

 חדש בשיתוף עם רווחת הקשיש. 

במספר גורמים בהם: נסיעות אנו בוחנים התייעלות 

  - עובדים ושינוי אופן העסקה של האחים הסעודיים

 עובדי קבלן.

קיימת אי וודאות לגבי המשך הרישיון של משרד  עתיד:

הבריאות בשל דרישות תשתיות שלא נוכל לעמוד בהם 

כמו: חדרים נוספים, מקלט, חדר אחות, פיזיו, עו"ס, 

 מרפאה בעיסוק. 

אלות מהותיות לגבי עתיד הבית יש להעלות לדיון ש

הסיעודי. היום הבית נותן שירות בעיקר לאנשים 

סיעודיים שהם לא ממעגן מיכאל. נשאלת השאלה האם 

יש מקום לשנות את אופי הפעילות של הבית ולהתאים 

 אותו יותר לצרכים של חברי מעגן מיכאל בגיל הרביעי.

 להלן מספר דוגמאות: 

 שיים קוגניטיביים. מועדון יום לקשישים עם ק *

 דיור מחליף לתקופות שעובדים זרים בחופשה.* 

 המשך שרות אשפוז זמני לחברי מעגן מיכאל. *

 

 

 
 

במקביל נעשתה בדיקה לגבי הבית הסיעודי כשהמטרה 

היא להשוות בתים סיעודיים בחוץ ושיטת התמחור 

 שלהם.
 

 רווחת קשיש:

 .  65איש שהם מעל גיל  250 -היום נכללים במערכת כ

תחומי העיסוק של רווחת הקשיש הם בעיקר תמיכה 

 + ולבני המשפחה,  75 -רגשית ומענה לבני ה

תיווך בעזרה  של מטפלי יום בבתי החברים, תיווך 

ומציאת עובדים זרים לפי זכויות על פי חוקי המדינה 

)התנהלות מול הביטוח הלאומי וחברות כוח אדם(, 

חופשות, החלפות,  מעקב אחרי -טיפול בעובדים זרים 

 תנאי העסקה, פעולות העשרה לעובדים.

נעשתה התייעלות דרך שינוי ימי מנוחה של  2014ב

 ש"ח(. 45,000העובדים הזרים )חיסכון  

העמקנו  בנושא הטיפול באנשים עם דמנציה בשיתוף 

כל עובדי האשכול, הגיל השלישי, וחברים נוספים, 

פאה ורווחת עבדנו על שיפור שיתוף הפעולה בין המר

הקשיש ובין רווחת הקשיש לממשקים נוספים. נעשתה 

למידה מעמיקה על מיצוי הזכויות מול הביטוח 

הלאומי: הכרת הזכויות, אופן הפניה, ערעורים, מציאת 

עובדים זרים והחלפתם במקרה הצורך,  התמודדות עם 

שינוי החוקים סביב העסקת עובדים זרים )משכורות, 

, פעילות הכשרה מקצועית הגבלת אזורי עבודה(

 לעובדים הזרים. 

בשנה הבאה אנו חושבים לייעל את העבודה מול 

העובדים כך שנעבוד ישירות מולם ללא חברה מתווכת 

ומתן פתרונות יעילים וזולים יותר לתקופות החופש של 

 העובדים הזרים.  

בדיון הומלץ לבחון את מספר העובדים הזרים ואת 

 .רה מחושבת יותרהצורך לנהל את זה בצו
 

 מרפאת שיניים: 

שדרגנו את  השרות על ידי הכנסת רופאת ילדים וציוד 

אין ספק שיש  מתאים לטיפולי ילדים הכולל  גז צחוק.

שיפור בשירות, לגבי חיסכון  בעלויות ע"י אי הוצאת 

 

 9/12/14 9דו"ח הנהלה חברתית מספר 
 בשבוע הבאתפרסם י 8* דו"ח מספר 
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ילדים לטיפולים החוצה יהיה ניתן לבדוק זאת בעוד 

 היעדים לשנה הבאה הם:  כשנה.

פתיחת השרות לטיפול לש במשאבים הקיימים שימו

בילדים מבחוץ, ובניית תשתית לניהול רפואי עתידי 

 למרפאה.

 מרפאה: 

במתן  קופת החוליםהשנה נעשתה התייעלות מול 

תרופות כרוניות וכתוצאה מכך חסכנו ברכישת תרופות 

שיפרנו ₪(.  80,000מבתי מרקחת פרטיים )התיעלות של 

 חת הקשיש,את קשרי עבודה עם רוו

-למדנו לעומק והתמקצענו בתחומי הגרונטולוגיה

 גריאטריה, פליאציה, תרופות. 

בריאות העברנו הרצאות בתחום הבתחום קידום 

 למגזרים שונים באוכלוסייה.

 לגבי ההוצאות: 

מעלויות   54%התרופות הם ההוצאה היקרה ביותר )

 תקציב המרפאה(.

אם יש דרך הועלתה שאלה לגבי עלות התרופות שבסל ו

 להוריד עלויות.

שניתנות עם מרשם   OTC נאמר כי חלק מתרופות *

עולות פחות מאשר ניתנות ללא מרשם והאפשרות כי 

תרופות אלו ינתנו רק על ידי מרשם יכול  לגרום לעומס 

 משמעותי על הרופא . 

הועלתה בקשה לבחון  החזרים של נסיעות  -כמו כן  *

 התקציב  . הבריאות לצורך הורדת עלויות 

 לגבי שנה הבאה:

תבחן התאמת שרותי הרפואה הקיימים לצרכי 

 האוכלוסייה: 

בדיקת אפשרות להוספת משרת רופא )מתמחה או  *

 רופא משפחה(.

 -הגדרות תפקיד וניהול חדר תרופות -חדר תרופות  *

 תיאום ציפיות.  -חיסכון 

שינוי בהגדרת  -ייעול עבודת המזכירות הרפואיות *

 התפקיד.

המשך  קידום בריאות בתחומים  - קידום בריאות *

שונים בקהילה, עלתה מחשבה  לקידום בריאות של 

מודעות רב מערכתית בנושא תזונה  ו/או מודעות של 

ן אין החלטה יהקהילה  לצרכים של הגיל הרביעי. עדי

 על נושא.
 

 פזיותרפיה: 

גובה  -השנה עבדנו על מיצוי זכויות מול ביטוח מושלם

 ₪. 140,000החזרים בסך 

עבודה  כמו היעול תהליכי  אתבשנה הבאה נמשיך 

תוכנת מחשוב לניהול תיקים וקבלת החזרים מול 

 -הביטוח. כמו כן נפעל כדי להכניס עתודה מקומית  

 בנים שלנו שלמדו את המקצוע ויכנסו לעבוד בתחום. 
 

 : שיקום

נעשתה בחינה מעמיקה לגבי תחום  2014בשנת 

  -השיקום במעגן מיכאל 

מאז נבנה מערך השיקום גדלה האוכלוסייה המטופלת 

ולכן יש צורך בבדיקה מחודשת על מנת לעשות עבודה 

יועבר  תחום השיקום לאחריות  2015נכונה בשיקום.  ב 

הפרט/מש"א, עם חלוקה מחדש של האוכלוסייה 

 הרלוונטית. 

שינוי במבנה בעוד שבועיים יתקיים דיון מעמיק ב

 ובתהליכי עבודה. 
 

 סיכום: 

מש"צ: ציפיתי לשנה קשה, זו מערכת מאוד מורכבת 

והוצבו בפניהם אתגרים לא פשוטים, הם עמדו בציפיות 

 מעל ומעבר. 

ברווחת  2014בסה"כ עם החריגה שאיתה נסיים את 

 הקשיש ובנושא הביטוחים והשר"פ, היו הפתעות

ביתר הדברים והמנהלות עושות עבודה  ,נפלאות

 נהדרת. 

 מקווה שהשנה הבאה תהיה שנה פשוטה יותר.
 

 . מעורבות חברתית2

מעגן מיכאל ואנשיה מעורבים בעשייה חברתית מאז 

 הקמת הקיבוץ.

 55 -בסקר שנעשה נמצא שפעילים כבר היום כ

מתנדבים במעגן מיכאל. חלקם דרך פלסאון וחלקם 

י )וכנראה יש עוד כמה וכמה שאנחנו לא באופן עצמא

 יודעים עליהם(.

ישנן פעילויות שוטפות במהלך השנה שמתופעלות על 

 -ידי חברים ונערים כמו קייטנת איל"ן, שוק האוכל 

 שהכנסותיו נתרמות ואימוץ אולפניסטים.
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למעורבות חברתית יש חשיבות ערכית המתחברת 

 דית. לערכי הקיבוץ של חיי קהילה וערבות הד

מעורבות חברתית בקהילה שמחוץ למעגן מיכאל 

תורמת גם לקהילה שלנו על ידי חיזוק לכידות פנימית 

והתגייסות למען האחר, תחושת הוקרה למה שיש לנו 

 כאן, וקבלת פרופורציות על השפע המצוי סביבנו.

פלסאון פעילה כבר כעשור במסגרת "עסקים בקהילה" 

לא מבוטל של עובדי  בפעילויות שונות המערבות מספר

המפעל וחברי קיבוץ נוספים. פלסאון מנהלת את 

 תקציבה בנפרד מתקציב המזכירות.

₪  60,000המזכירות ראתה לנכון להקציב סכום של 

לפרוייקט "קהילתי" ולמנות רכזת בחצי  2014לשנת 

 משרה.

תחת תקציב המזכירות מתנהלים מספר אפיקים 

ות קטנות, נפרדים של תרומות והתנדבות )תרומ

 השלמת תרומות חברים, תל"ם, קהילתי(.
 

גרת פעילות המוערבות סאז מה נעשה עד היום במ

 לקהילה? 

סקירת הפעילויות ההתנדבותיות השונות שמבוצעות  *

 היום ע"י חברי הקיבוץ.

איתור חברים המעוניינים להשתלב בפעילות  *

 (.50-התנדבותית במסגרת הפרוייקט )כ

 יבוצים וארגונים אחרים.השוואה לנעשה בק *

הקמת אתר אינטרנט המרכז את כל האפשרויות  *

 להתנדבות דרכנו.

 פיתוח תחום פעילות התנדבות משפחות.* 

בפעילויות מעורבות  'ט-'ליווי מדריכים משכבת ז *

 חברתית.

הכנת הצעה למסמך עקרונות בנושא המעורבות * 

 החברתית.

פעילים שיפור חשיפה של הפעילויות והאנשים ה* 

 כיום.

בחירת פנימיית "בית טף" בפרדס חנה כפרוייקט * 

 מרכזי, ותחילת פעילות משותפת.
 

מטרות התכנית השנתית בתחום מעורבות חברתית 

 :2015לשנת 

מיסוד מערכת רחבה היוצרת פעילות התנדבותית כלל  

ארגונית במעגן מיכאל ומחזקת את תחושת היחד שלנו 

 כקיבוץ וכחברה.

כת המטפחת, מעשירה ותומכת במתנדבים קיום מער *

 הפרטניים הקיימים.

הגדלת תחומי ההתנדבות של המתנדבים הקיימים  *

 היום.

 מיפוי כולל של הפעילות הקיימת היום בתחום. *

קיום מספר פעילויות חד פעמיות לאורך השנה * 

 שמטרתן מעורבות חברתית בתוך הקהילה.

תחת תחום חיבור הגופים הקיימים היום בקיבוץ  *

המעורבות חברתית לפעילויות משותפות הן בתוך 

הקיבוץ והן מחוצה לו )תל"ם, אולפן, חיילים קשורים, 

 חינוך משלים(.
 

 בין היעדים שהוגדרו לעשיה: 

מציאת פרוייקט התנדבותי קטן לכל אחד * 

 מהאשכולות/ענפים תחת המנהלה החברתית.

ברתיים יצירת חיבורים בתוך הקיבוץ בין הגופים הח* 

אולפן, תל"ם, חיילים קשורים, חינוך משלים.  -

בין הגופים השונים  –החיבורים יהיו בשלושה מעגלים 

לבין עצמם, בינם לבין שאר אוכלוסיית מ"מ ובינם לבין 

 ."בית טף"גופים מחוץ לקיבוץ, כדוגמת 

שילוב יוזמות קהילתיות כדוגמת "נונה" והגינה * 

 ץ.הקהילתית בפעילות מחוץ לקיבו

 -מבצעי בישול לעמותת ניצולי השואה בחיפה בראש* 

 השנה ובפסח. 

 שוק האוכל. *

 חוגי בית למפגש עם זרמים שונים בחברה הישראלית  *

יצירת אירוע רחב בסגנון "תעביר את זה הלאה" בו * 

 ישתתפו חברים מכל שכבות הגיל.
 

נשאלה השאלה האם אירועים כמו שוק האוכל בדיון 

ה הלאה", או כל הדברים שמתקיימים ו"תעביר את ז

בתוך מ"מ צריכים להיכלל תחת הגדרת התחום של 

 .המעורבות החברתית
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 .חברים 21נוכחים: 

  5חסרים: 

 אפרת אראלפרוטוקול: 

 

 :סדר היום

( המלצה לבחירת אוהד יצחק למנהל הרשות לבינוי 1 

 ושיכון.  

 2015 לשנת ( אישור תקציב ועד מקומי2

 מזכ"ל בנושא קרקע מתארה( גיבוי 3

 חודשים תכנית המשק  9( סיכום 4

 2015 לשנת ( מסגרת תכנית המשק5
 

   אוהד יצחק למנהל הרתב"ש בחירת  .1

עם אמירתו הברורה של נמלי שאין בכוונתו להאריך 

קדנציה, החלו במש"א לחפש מועמד מתאים לתפקיד. 

ממליצים על אוהד יצחק. אוהד  מילא מספר תפקידים  

בפלסאון,  האחרון  כמנהל התפעול בענף הלול, בעל 

ניהול בתואר ראשון במנהל עסקים מרופין ותואר שני 

אילן.  התפקיד משלב ניהול מערכת -וגיסטי מאונ' ברל

גדולה ומורכבת מבחינה מקצועית עם היבט חברתי לא 

תמיד פשוט.  אוהד נכון לקבל עליו את המשימה, ציין 

בדבריו כי רואה את התפקיד כאתגר גדול ומענין 

ומקווה להצליח בו, מביא נסיון מסוים בתחום הבניה 

  מעסק משפחתי בו עבד בזמנו.

הובעה בהזדמנות זו הערכה רבה לפועלו של נמלי גובר 

שהקים למעשה את הרתב"ש ועשה עבודה מצוינת 

 באירגונו וניהולו עד היום. 

בדיון קצר הוצע להפריד בין החלק המקצועי בתפקיד  

לפן החברתי, כדי לאפשר ניהול  מיטבי. בתשובה נאמר 

משך כי מרבית העיסוק החברתי נעשה ע"י ו. שיכון ובה

הכוונה להקים את אגף הנכסים שיהווה מסגרת 

 מתאימה.

הוחלט: ממליצים לאסיפה לבחור את אוהד יצחק 

 לניהול הרתב"ש ומאחלים לו הצלחה. 
 

 2015אישור תקציב הועד המקומי  לשנת  .2

 הצעת התקציב הוסברה ע"י מנהל הכספים. ככלל זהו

 

 

 

פשר הליך די פורמלי מול המועצה האיזורית כדי לא 

 התנהלות תקציבית תקינה מולם.  

 .2015 לשנת מאשרים את תקציב הועד המקומיהוחלט: 
 

גיבוי יורם דרור כמזכ"ל בטיפול כלפי גורמי חוץ   .3

  בכל נושאי קרקע מתאר.

ני קרקע יבשנתיים  האחרונות  יש למעגן מיכאל עני

, שמורת טבע בחוף הים, 59מתאר רבים כמו כביש 

באיזור האבוקדו   4ס,  הסטת כביש  שטחינו ליד פרדי

בטנטורה ועוד, המצריכים עבודה רבה מול  משרדי 

הממשלה, הרט"ג, מועצה איזורית, מועצה מקומית 

פרדיס וכד'.   בצוות קרקע מתאר עלתה בקשה לחזק 

בהחלטה פורמלית את הגיבוי למזכ"ל הנכנס  בייצגו 

 את מ"מ בדיונים ומו"מ עם גופים אלו. 

ועצה הכללית  מגבה את המזכ"ל  בפועלו הוחלט: המ

לייצוג מעגן מיכאל במגעים עם גורמי חוץ במכלול 

 נושאי קרקע מתאר.
 

  2014 -של תכנית המשק חודשים  9סיכום ביצוע  .4

כרת בהכנסות יעמידה בתכנית, עליה נ  -בתמצית 

לעומת התכנית במד"ן סחר וכן עליה בחקלאות 

תוצאות טובות  -לה ובהעברות  מפלסאון. במעגן התפ

בדגאון  -במסגרת התכנית, ירידה לעומת התכנית

וצורון.  לא בוצע חלק ניכר מההשקעות שתוכננו בבניה 

בעיקר עקב עיכוב  בתהליך ההיוון.  ,בפלסאון ומדן סחר

חריגה מהתקציב  בהוצאות המגזר הצרכני.  הסיכום  

מובא  בצורה מפורטת יותר  בדו"ח ההנהלה העסקית 

 זה . בעלון 
 

 2015. הצגת מסגרת תכנית המשק לשנת  5

  - 2015הוצגה מסגרת כללית לתכנית המשק לשנת 

 רוט  במזכירות. המעוניינים יוכלו לקבל את הפ

כללית זו פעם ראשונה שהתכנית נדונה בגוף זה ואנו 

רוט הנכונה ים לגבש את הדרך המתאימה ורמת הפמנס

היא כי דיון להצגת התכנית ודיון בה, כאשר הכוונה 

 מפורט יתנהל בשתי ההנהלות, העיסקית והחברתית. 

 מתאפיינת במספר דברים: 2015תכנית 

 

 9.12.2014מתאריך  6דו"ח מועצה כללית מס. 
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מקורות דומים לשנה קודמת מפלסאון ועליה מסוימת 

 במקורות מיתר הפעילויות. 

בהוצאות האישיות )תקציב(  ₪ מליון 3עליה של כ  

 בהוצאות הציבוריות.₪ מליוןן   1.2וכ

 לפנסיה וחסכון והורשה.  יציבות בהוצאות 

העברה גדולה של השקעות בבניה בפלסאון ומדן סחר 

 .   2014שלא בוצעו ב

בקשות גדולות להשקעות יצרניות נוספות ובקשות 

 גדולות להשקעות צרכניות וציבוריות כולל שיכון. 

₪  מליון  10תכנית השימושים צומצמה בכ  -בסיכום 

ישנן מספר  כדי להתאימה לתכנית המקורות. ברקע

מודל איזון פערי   -הוצאות גדולות שטרם סוכמו 

שיכון, הגדלת חסכון והורשה, זכויות נפטרים, הגדלת 

מענקים לבנים עוזבים,  איזון תשלומי רכב אם יוחלט 

 עליו ועוד. 

התקיים דיון בהצעתה של תרצה ברכמן לקבע את 

מתכנית המקורות של הקיבוץ    2%חלוקת הבונוס על  

הדיבידנד מפלסאון, ובמועד קבוע ביוני כל שנה.  כולל 

כאשר המטרה היא למנוע את ההתלבטות על כך בכל 

 שנה ואת הרגשת החברים שעושים להם טובה . 

בתגובה צוינו סיבות רבות להמשך המצב הקיים בו 

הבונוס אינו מובן מאליו ונקבע בסוף השנה כאשר יש 

לא נדרשה תמונה יותר ברורה של התוצאות העסקיות. 

 החלטה היות וזהו דיון במסגרת התקציב בלבד. 

הוחלט: מאשרים את מסגרת תכנית המשק לשנת 

.  בהתאם לכך ימשך הדיון בתכנית בשתי 2015

 ההנהלות ויגיע שוב למועצה הכללית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקראת אספה
 

 ניהול רתב"ש
 

 
 

הרתב"ש ברצוני להציג את  מנהל לתפקיד כמועמד

 מההיבטים האישי והמקצועי. כמה מילים עצמי ב

בעקבות הרצון של  ,שנה 13-הגעתי לקיבוץ לפני כ

  .משפחתי לחזור "הביתה"

נולדתי וגדלתי בתל אביב, בתום הצבא התחלתי לעבוד 

בתחום האלומיניום. התחלתי  המשפחתיבעסק 

ועם הזמן ריכזתי  ,כמרכיב פשוט כדי ללמוד את העסק

 את ההרכבות בשטח. 

שנים עבדתי בתחום עד שהחלטנו לעבור לקיבוץ, תשע 

ואף היווה חלק  כך שעולם הבנייה והבניין לא זר לי

 .גדול מחיי המקצועיים

במהלך שנים  .אני עובד בפלסאון שנים האחרונות 13 -ב

הראשון  י שלושה  תפקידים שונים במפעל:תאלו בצע

)מחליף תבניות( באולם הייצור המכאני,   אפיסט-סטכ

 4הייתי מנהל התפעול של אולם הייצור במשך  המשךב

השנים האחרונות אני  מכהן כמנהל  7-וב ,שנים

 התפעול של אגף הלול בפלסאון.

כל אחד מהתפקידים אותם מילאתי תרם לי ברמה 

אישית ועזר לי לצמוח ולהתפתח כאדם מקצועית והה

 וכמנהל. 

במהלך השנים,  שהניסיון הניהולי שצברתי מאמיןאני 

לצד לימודים אקדמאיים )תואר ראשון במנהל עסקים 

יעזרו לי  ותואר שני בניהול לוגיסטי ושרשרת אספקה(

לצד הצורך בלימוד מעמיק של התחום  ,תחוםהבניהול 

 .דרך האנשים בשטח
 

אחד התחומים כתחום הבנייה בקיבוץ אני רואה את 

המשפיע באופן ישיר על איכות  ,מאתגריםהמרכזיים וה

 והקהילה.  חיי החבר

רוב המוחלט של הצעירים  ההריבוי הטבעי , הרצון של 

טוב שכך, אנחנו ובקיבוץ והסטנדרט הגבוה ) רלהישא

 גם בעתיד כוצרייו יםביושר( מצריכ זאת מרווחים

, מהירים כלכליים, ,ים, איכותייםיעיל תהליכי בנייה

 עם רמת שירות וסטנדרטים גבוהים של ביצוע. 

 תהתלבטתי אם להיענותב"ש, צע לי תפקיד הרוהכש

בחיוב לאתגר, ואחד השיקולים המרכזיים שהובילו 

 אוהד יצחק 
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 הרקפת הזו תפרח כל החורף,

 התודה שלנו היא לעד.
 

אודות לכם ולאנשים טובים ויקרים כמוכם, 

 מנו אלפי רקפות ברחבי הארץ.הוז

נתתם לנו נקודה של אור בכל החושך האיום 

 הזה.

 מחמם את הלב.

 תודה.

 



 

                        

אותי להחלטה שאני רוצה להיות מועמד לתפקיד הוא 

החשיבות שאני רואה, כחבר קיבוץ לבצע תפקיד ציבורי 

 ולהיות גורם משפיע על החיים בקהילה.בקיבוץ, 
 

 ועוד מילה קטנה לסיכום:

חושב לפני יציאה באופי אני אדם שקול, שלומד ו

בהצהרות, לכן לא אפרוש כאן תוכניות עתידיות 

למהלכים כאלו ואחרים בתחום הבנייה. עם זאת אני 

יכול להבטיח לכם שאלמד באופן יסודי ומעמיק את 

התחום, האנשים והמערכת, אבין את הצרכים 

והדרישות לצד המגבלות על מנת  שאוכל, במשותף עם 

מותאמת ומיטבית  הצוות המוביל לבנות תוכנית

אני מודע לגודל האתגר של עיסוק להובלת התחום. 

בתחום חברתי רגיש כל כך, ונכון ללמוד כיצד נכון 

 לעשות זאת באופן הטוב והנכון ביותר.

 

 
 
 

 80 -וה 70 -מזל טוב לבני ה

 שחגגו השנה יום הולדת!
 
 

המעוניינים, מוזמנים להקרנת הסרט שהוכן והופק ע"י 

 , לכבודם ובהשתתפותם.צוות הווידאו
 

במועדון חברים  17:00בשעה  25/12ניפגש ביום  חמישי 

 לקבלת פנים חגיגית.

 לאחר מכן יוקרן הסרט באולם הקולנוע.

 נשמח לראותכם,

 רשות הגיל השלישי. 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 

 מסידור הרכב 

 
 

מי ששם לב ראה שבתקופה  - לנוסעים בלבד קומבים* 

ל החלפת הקומבים. מדובר האחרונה התחלנו בסבב ש

לרכב ועל ₪ על רכבים בעלות גבוהה מאד כרבע מליון 

אל תהפכו אותם לרכבי מנת שתוכלו להנות מהם 

מתחילים ב"רק סנדה קטנה" ממשיכים . הובלות

במשטח עצים למדורה והפיחות במצב הרכבים 

מתדרדר למצב בו לא נעים לנסוע בהם. אז בבקשה 

אם יש צורך בהובלות יש  .קומבים נוסעים רק לנוסעים

לרשותכם שני קומבים להובלות בסידור ועוד 

דבר   אפשרויות אחרות שאנחנו יכולים להציע לכם.

נוסף שיש לשים לב אליו הוא שהקומבים החדשים 

נוסעים  8נוסעים ) סה"כ  7מגיעים בתצורה של נהג + 

כולל הנהג(. תצורה זאת עונה מעל ומעבר על צרכים של 

פחתיות. ענפים שזקוקים להסעת נוסעים נסיעות מש

 רבים נא להיעזר בהסעות חיצוניות.
 

נא להקפיד על כיבוי אורות  -כיבוי אורות ברכבים * 

כפתור / גלגלת פנים ברכבים . כמו כן יש ברכבים חוץ ו

לכיוון זווית האורות, נא לא לשחק בכפתור הנ"ל הוא 

 .1תמיד צריך להיות במצב 
 

קשים לא לאחר בהחזרה של מב -קלאב קארים * 

 הקלאב קארים, כל איחור פוגע בהזמנה אחרת.

בלקיחת הקלאב קאר מהסידור שימו לב שאתם  

.  נא לא לרדת עם לוקחים את הקלאב קאר הנכון

 לחוף הים, להחזיר נקי, מסודר ומתודלק. הקלאב קאר
 

אחרי שנה ניתן לסכם מהלך מוצלח  -פיצול הסידור  *

ת השרות לדירי השכונות שבו הצלחנו לשפר א

המערביות מבלי לפגוע כמעט בדיירי השכונות 

המזרחיות.   חברים שמעוניינים ששיבוץ הרכב להזמנה 

שלהם יהיה רק מאזור מסוים שיכנסו לתוכנת הסידור 

ויגדירו את האזור  הגדרות הזמנה-האזור האישי

הרצוי להם. במקרה כזה התוכנה לא תעביר את 

 אם אין רכב להזמנה באופן  ההזמנה לאזור השני 

 אוטומטי אלא תחכה להנחיית המשתמש.    

 צוות סידור הרכב
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 מאשכול החינוך

 
 

 !חג חנוכה שמח וחופשה )אמנם קצרה( נעימה

 המעבר הבטוח

 שתי בקשות מהורים:

שעת פתיחת ביה"ס מעגנים: נא לא לשלוח את  *

. יש ילדים שהשבוע הגיעו 07:30ילדיכם לביה"ס לפני 

. בשעה זו, אין שומר של המועצה, אין אדם 07:20ב 

ב. כולם אחראי בביה"ס מעגנים ואין משמרת זה

. נדמה שנכון שילדים לא יקדימו  07:30מתייצבים ב 

 את הכוחות המיועדים לשמור עליהם.

בקשה לגייס הורים למשמרות זהב: קיים חסר  * 

 היאבבוקר ועוד יותר בצהריים. הנוכחות של הבוקר 

אדם. בצהריים רוב הימים עם עוד  08:05 – 07:30 -מ

ות הראשונות דק 10 -. ב13:35  - 13:15 -המשמרת מ

שני השערים סגורים לחלוטין ואין מעבר של כלי רכב. 

ניתן לשלוח דוא"ל למיכה או טל שחם יציב )מנהלת 

החינוך המשלים( לגבי הצהריים או לעפרה עשת לגבי 

הבקרים. המשמרות קצרות אך חשובות ותרומת כל 

 מתנדב/ת תתקבל בברכה.
 

 הכונו למרוץ הלפיד

וץ הלפיד של ילדי/נערי יתקיים מר 22/12ביום ב' 

. המסלול 14:00החינוך החברתי. המרוץ יתחיל ב 

יעבור דרך בריכות הדגים ויסתיים בדשא הצפוני בשעה 

. על הבמה יתקיים טקס בהנחיית נערי שכבת 15:45

 ביניים. הציבור מוזמן גם עם ילדי גיל הרך.ה
 

 היעדרות של מיכה באלף

מיכה יהיה בחו"ל. יש לפנות עם  8/1/2015 – 23/12בין 

או  ,בכל מה שקשור לגיל הרך  שאלות ונושאים לרובין

לטל עם כל מה שקשור לחינוך המשלים. מיכה ישוב 

 .11/1/2015לעבודה ב 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 לכבודך! –ניה ג'אם 
 

לכבוד השנה שעוד רגע נגמרת, לכבוד זו הנכנסת או 

 סתם לכבודך...

 לשעה של תנועה בהנאה גדולה!אנו מזמינות אותך 
 

 מורות לניה, 4הג'אם, בהשתתפות 

 27.12.14יתקיים ביום שבת 

 10:30-12:00בין השעות 

 בחדר חוגים שבאולם ספורט.
 

 מחיר בהרשמה מוקדמת,

 ₪. 60 – 24.12.14עד תאריך 

 ₪. 70 –לאחר מכן 
 

 אין צורך בניסיון קודם.
 

 לפרטים והרשמה:

 052-4297866טל אשל 
 

 מח לרקוד אתך,נש

 המורות המשתתפות:

 אופן, הילה גוזני וטל אשל-דלית הראל, יונית לרנר

 
 
 
 
 

 סיוע בהגשת תביעות. -ביטוח הראל

 - 12:00נשב בחדר האוכל בין השעות   24/12ביום רבעי 

ונסייע באופן מרוכז במילוי טפסים לצורך בקשה  14:00

 לתביעה לרפואה משלימה.
 

 שמירבברכה, עפרי 

 שכול הבריאותא 

 
 
 
 
 
 
 

 מיכה באלף
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 הארות והערות 
 בנושא רכבים מטעם העבודה

 
 

בעלון האחרון הוצעו שתי הצעות בנושא רכבים 

העומדים לרשות חברים מטעם מקום העבודה, הצעות 

 –שקיבלו את המלצת המועצה הכללית. הראשונה 

"לחייב את כל החברים שברשותם רכב ממקום 

"הצעת צורי רז  –ק"מ". השנייה  300העבודה במחיר 

חיוב כנ"ל עם זיכוי כל שאר החברים על  -ברכמן  ויוסי

 ק"מ".  250

בשתי ההצעות הנ"ל ובהסבר הבא בעקבותיהן בעלון,  *

הניסוח מתייחס אך ורק למספר הק"מ בו יחויבו בעלי 

הרכב הצמוד, ולא לעובדה המרכזית שמעבר לחיוב זה, 

הם יוכלו לנסוע ברכבם כאוות נפשם ללא כל הגבלת 

על זמן אויר. לדעתנו חשוב להביא  ק"מ וללא תשלום

בפני הציבור הצעות חשובות כאלה, כשהן מנוסחות 

 באופן בהיר ושקוף. 
 

רק לפני כמה חודשים הבינו חברי צוות "דרך מעגן  *

מיכאל" כי הצעתם לתגמל חברים בעמדות ניהוליות 

לא תקבל רב באספה, ועל כן החליטו שלא להביאה 

ישנו ניסיון להחזיר את  להכרעת הציבור. נדמה כי עתה

הנושא לסדר היום בדלת האחורית, עם הצעה גרועה 

בהרבה מבחינת השוויון הקיבוצי, משום שגודל 

ההטבה התקציבית המוצעת היום היא בלתי מוגבלת, 

ותקבע אך ורק על ידי בעלי הרכבים ובני משפחותיהם, 

 בהתאם לכמה שיסעו. 
 

/ כל חבריוסי וצורי מוצע להעניק ל בהצעתם של *

 משפחה במעגן מיכאל תוספת לתקציב שוות ערך 

ק"מ בחודש. לשאלה מאין יבוא סכום בלתי  250 –ל

בשנה, עונים יוסי וצורי כי ₪ מיליון  1.4מבוטל של 

"המקורות לכך יהיו מתוכנית המשק ומחיוב בעלי 

הרכב הצמוד". חשבון פשוט מראה שהסכום שיתקבל 

יכסה  תם בקיבוץ,ממקום עבוד מחיובי בעלי הרכבים

בקושי עשרה אחוז מהסכום הכולל. הסכום הנוסף 

שיתקבל מחיוב עובדי החוץ אינו משמעותי משום 

ק"מ.  250 –שכבר היום הם מחויבים בסכום השווה ל

 מאיפה יבוא שאר הסכום ועל חשבון מי ומה?  -ואם כך 
 

עצם ההצעה להוסיף לתקציבי החברים סכום בשווי  *

שורה לעניין ההטבות לעובדים בעלי ק"מ, איננה ק 250

רכב, וצירוף שני העניינים יחד נראה לנו כתמריץ לא 

הולם לחברים להצביע בעד ההצעה )ובימים אלה, זה 

מריח קצת כמו שוחד בחירות(. אם ישנה תחושה בקרב 

הווה מעמסה כספית הציבור כי עלות הנסיעות היום מ

גדולה מדי על התקציב האישי, הרי שיש לבדוק את 

 הסוגיה בנפרד ולהביא לאספה הצעות בהתאם.
  
בססים צורי ויוסי ש"משפחה / הנחת היסוד עליה מת *

ע בחודש" היא אולי וצק"מ בממ 500חייל נוסעים בודד/

נכונה, אך תקפה במערכת בה משלמים על ק"מ ועל זמן 

רחק וזמן הנסיעה. האם כאשר הק"מ אויר על פי מ

יהיו ללא הגבלה וללא חיוב זמן אויר לבעלי הרכבים 

 הצמודים, ימשיך ממוצע זה להתקיים אצלם? 
 

יוסי וצורי מציינים כי הצעתם "מביאה לשוויון  *

ק"מ לחודש בין מי שיש לו רכב צמוד  500בעלות של 

 לבין מי שאין לו". אמירה זו מטעה את הציבור לא רק

בגלל שבעלי הרכב הצמוד ובני משפחתם יוכלו לנסוע 

הק"מ, אלא  500 –באופן חופשי כאוות נפשם מעבר ל

גם בגלל שלא נלקחה כאן בחשבון סוגיית זמן האויר, 

שעשויה להביא לפער נוסף שיכול להסתכם במאות 

 שקלים בחודש. 
 

ההערכה של צורי ויוסי כי "חלוקת הרכבים  *

ם מתבצעת מתוך צורך אמיתי הצמודים בענפים השוני

האם אכן המצב כך בכל  –ולא משיקולים אחרים" 

 המקרים? 
 

בעקבות כל האמור לעיל, אנו קוראים לציבור חברי 

מעגן מיכאל שלא להצביע בעד שתי ההצעות  עליהן 

ר להצביע וממליצה המועצה הכללית. אנו קוראים לציב

בעד הצעתו של סנדי הורביץ על פיה ישאר המצב 

קיים, בו גם חברים בעלי רכב ממקום עבודתם יחויבו ה

 על כל נסיעותיהם הפרטיות כשאר חברי הקיבוץ.

המומלצות ע"י , אנו דורשים שלאישור ההצעות בנוסף

אחוז  60ידרש רוב של  ,באספה המועצה הכללית

ומעלה, היות ויש בהן שינוי משמעותי באורח החיים 

 הקיבוצי.

 

 שאול ונתלי גולדברג
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 בשלייקס: שלישי

 כל יום שלישי מבלים

 

במוזיאונים,  סרטים בעשרה שקלים, מחיר סמלי

הנחות בבתי עסק ועוד שלל הטבות לאזרחים ותיקים 

ותיקים יצא ביוזמה חדשה החל  מדי המשרד לאזרחים

שמטרתה להפוך את יום שלישי ליום  2014מיולי 

  האזרחים הוותיקים. הרשמי עבור
 

נועד לאפשר לאזרחים ", לייקסשלישי בש" פרויקט

הוותיקים לצאת מהבית, לטייל, לצרוך תרבות, לבלות, 

וליהנות, והכול במחירים אטרקטיביים במיוחד  לקנות

רשתות, בתי  עבורם. המשרד הגיע להסכם עם חברות,

קולנוע ואתרים רבים שלפיו בכל יום שלישי יוכלו 

את ההטבות ואת ההנחות  האזרחים הוותיקים לרכוש

על מגוון בילויים, פנאי, תרבות, שופינג ועוד, שיפורסמו 

 ".שלישי בשלייקס" המשרד ובדף הפייסבוק של באתר

 

 62נשים מעל גיל ) כל בעלי תעודת אזרחים ותיקים

( יוכלו ליהנות ממגוון הטבות 67וגברים מעל גיל 

 והנחות.

הצטרפותן  רשתות וחברות רבות הודיעו כבר על

וון רחב של הנחות, הטבות לפרויקט ויעניקו מג

ביניהן: קבוצת קניוני עזריאלי,  ופעילויות בימי שלישי,

וול סטריט, רשת תכשיטי רויאלטי, חברת פלאפון, 

המשביר לצרכן, קבוצת פוקס הכוללת את פוקס  רשת

 ועוד. פארם-הום וללין, צומת ספרים, ארומה, סופר
 

טים בסר כמו כן, ביום זה יוכלו אזרחים ותיקים לצפות

בעשרה שקלים בבתי הקולנוע סינמה סיטי, יס פלנט, 

במגוון מוזיאונים ואתרי  רב חן, גלובוס ועוד ולבקר

מחינם עד עשרה שקלים:  -מורשת במחיר סמלי 

חיפה לאמנות, מוזיאון טיקוטין לאמנות  מוזיאון

יוכלו  יפנית, המוזיאון הימי הלאומי ועוד. בנוסף

ים הוותיקים להיכנס לספארי ברמת גן ולגן האזרח

במחירי מבצע וליהנות  י בירושלים"החיות התנכ

ממגוון הפעלות, הטבות, ומבצעים מיוחדים במגוון 

 עסק. רחב של בתי

 לאתר הרשמי אני מביאה לפרסום וממליצה להיכנס

מעבר לכך שהאתר  .לאזרחים וותיקים המשרד של 

מעניינת בתחומים שונים הוא גם  מלא באינפורמציה

שלישי "מעדכן באופן שוטף את האטרקציות של ימי 

ם גם נופשים במחירים מעולים ומפרס ,שלייקס"ב

 שווה להירשם שם ולהיות מעודכנים. לפעםמפעם 

 באופן ישיר.

 

 תודה!

 לבית מעגן מיכאל:

ים של טיפול מסור ואיכפתי באמא ואח"כ גם על השנ

תודה  -באבא, בסיומה של תקופה ועם סופו של עידן

 והודיה :

 על היד שמושטת

בזריזות וברגישות ברגעים הראשונים של האובדן, 

דאגה וטיפול בענייני קבורה ,לוויה   ונוטלת מהאבל

 והספד; 
 

  על החיבוק הממשי והמטפורי בימי השבעה

 חמים אז, עם אמא וכן עתה, עם אבא.על ריבוי המנ
 

  ולכל הנמענים שקצרה היד ממנותם בשמם

 תבואו על הברכה והתודה משפחות אברהמי:
 

 שי וז'קלין ובני משפחתם

 רם וגלי ובני ביתם

 .ענת ויוסי ובניהם

 
 

 

 החצרן בחופשה
 
 

ועד  26.12.14חמודי החצרן יוצא לחופש מהתאריך 

6.1.15 

 28.12.14חמודי בין התאריכים  איציק חזן יחליף את

 6.1.15ועד 

אנו מבקשים לצמצם הזמנות של ציוד לאירועים 

 בתקופה זו.
 

 מש"צ -שירה אריאל
 
 

 

 גלי דיוויס
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 דיווח על בקרת כספים בפאב

 ועדת ביקורת -דורון בן שבת 

 

מבקר הפנים, רו"ח יפתח אלון, ערך דוח ביקורת על על 

ההתנהלות הכספית בפאב. בהתאם לנוהל הביקורת, 

נהלה החברתית לאחר שאושר בוועדת הדוח נידון בה

 ביקורת.

ההנהלה קיבלה את מרבית ההמלצות שנכללו בדוח 

 והחלה אף ביישומן.
 

כמקובל אנו מפרסמים תקציר של הדוח בלבד עם 

הערות המבוקרים. הנוסח המחייב מופיע בדוחות 

המלאים הנמצאים במזכירות והחברים מוזמנים לעיין 

 בהם.
  

 כללי

פאב הקבוץ משמש את צעירי הקיבוץ, האולפן, חברים 

 ותושבים, וכן לקוחות חיצוניים.

ת, ביקורת בקשר לחשיפובעקבות פניה לוועדת 

לכאורה, בהתנהלות הכספית של הפאב התקיימה 

פגישה בהשתתפות: רכז ועדת ביקורת, מבקר הקיבוץ 

תיבחן ההתנהלות בנושא בקרה , בה הוחלט כי והמש"צ

 על תקבולים בפאב.

ממצאי הביקורת מעלים, בין היתר כי, יש להדק את 

 הבקרה והפיקוח על הכנסות הפאב. 

ו כל ראיות למעשים יחד עם זאת, נדגיש כי, לא נמצא

 בלתי תקינים בפעילות הפאב.

טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות האחראים על 

 הפאב ולגורמים הרלוונטיים בהנ"ח.
 

 עיקרי הממצאים 

להלן הממצאים העולים מהסקירה בקשר להתנהלות  

 הפאב בנושא בקרה על תקבולים במזומן:

 –המלאי אינו מנוהל באופן מלא במערכת  *

 מעקב אחר סבירות התקבולים. על מקשה

קשה לאור   ,תגובת המש"צ: ניהול מלאי מלא *        

 אופי הפעילות.
 

אין נוהל לסגירת קופה בסוף משמרת או  *

בסוף הערב והמזומנים נותרים בפאב עד יום 

)לפעמים לאחר מכן( עד הגעת מנהל  ראשון

 הפאב וסגירת הקופה. 

 תגובת המש"צ:

)לא כתוב(.   ל סגירת יוםבאופן כללי יש נוה

אנו נשב באופן מפורט יותר על הסגירה 

 שנעשית ביום ראשון.
 

אין מעורבות מספקת של הנהלת החשבונות  *

על התאמת תפעול הקופות בפאב להוראות 

 הקיימות בנושא. 

 תגובת המש"צ:

בעקרון אני מפקחת ואחראית על הפאב. נשב 

 עם הנהלת החשבונות ונגדיר גבולות גזרה.
 

אין מצלמות בפאב לצורך הרתעה ובקרה על  *

 טיפול במזומנים המתקבלים. 

 תגובת המש"צ:

 הנושא בטיפול.
 

קופות בקיימת תחלופה של העובדים  *

 והמערכת אינה מנוהלת לפי שם עובד ספציפי. 

 תגובת המש"צ:

בו זמנית יכולים לעבוד בבר חמישה ברמנים, 

 לא ניתן לייצר מסכים שונים לכל אחד.
 

הסכומים הנצברים בפאב הינם גבוהים  *

 ולעיתים חולפים מספר ימים עד הפקדתם. 

 תגובת המש"צ:

כעת יוקפד כי ההפקדות וסגירת הקופה 

אנו שמחים כי הפאב מניב  .יתבצעו ביום א'

 הכנסות נאות.
 

מפתחות לכספת מצויות אצל מספר עובדים  *

 .תקין -מועט, מרכזי משמרת בלבד 

ם המערכת הקיימת עונה על יש לבחון הא *

 הוראות ניהול ספרים בנושא קופות רושמות.

 ריכוז המלצות

להלן המלצותינו לשיפור התנהלות הפאב בנושא בקרה 

 על תקבולים במזומן:
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לבצע ניהול מלאי, כך שניפוקי משקאות 

מהמלאי יבוצעו באופן אוטומטי עם רישום 

  .המכירה בקופה הרושמת

 תגובת המש"צ:

שקלנו את הנושא והחלטנו שהמורכבות גבוה 

ולא שווה את המאמץ. נעשית ספירת מלאי 

 פעמים בשנה והחלטנו שאנו נעשה כל רבעון.
 

מומלץ לבחון עם רו"ח הקבוץ את התאמת 

הקופות הקיימות בפאב להוראות ניהול 

ספרים. יש לקבוע "נוהל סגירת פאב" בתום 

 הפעילות. 

 תגובת המש"צ:

ת בנושא הוראות ניהול ההמלצה מקובל

ספרים. לגבי נוהל סגירת פאב, הנוהג הקיים 

 יוסדר בנוהל.
 

אין "להלין" מזומנים מספר ימים  בכספת ללא 

 ספירה. 

 תגובת המש"צ:

יועברו  תקבולים מסופ"ש. ההמלצה מקובלת

 להנה"ח ביום ראשון.
 

 מומלץ להתקין מצלמות בפאב להידוק הבקרה. 

 תגובת המש"צ:

 פול.הנושא בטי

 

 

 מועדון הסרט של יום ב'.

 29/12/14 –ביום שני הבא 

 באולם הקולנוע. 19:00בשעה 

 ."מועדון הלקוחות של דאלאס" -והפעם הסרט 

 

 

 עופר פרג

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זקוקה לעזרתכם – ף"מנוסיירת  

 

 

 עילהפכחות נועורבות, מ - מנו"ף
 

מיכאל, מזה שבע -במעגן תונוכח תפועל סיירת מנו"ף

  .שנים

התופעות השליליות הליליות,  - לאורך שנות הפעילות

אותן רצינו למנוע, פחתו במידה משמעותית  והסיורים 

צומצמו ללילות שישי ובזמני חופשות לעוד לילה אחד 

  באמצע השבוע.

 :הואלנערים המסר של תורני סיירת מנו"ף 

 לטובתכם ולביטחונכם".  -"אנחנו כאן  

נשמח  –שוטרים! ולהיפך איננו שופטים איש ואיננו 

 לסייע בכל שתבקשו.

, שניתן טלפון סלולארי)לסיירת מנו"ף יש מעתה 

 (.052-5989596 -להתקשר אליו בעת הצורך 

לכשעצמה  שההשגחה ,נקודת המוצא של מנו"ף היא

הינה גורם מכריע בצמצום פעולות סיכון של ילדים 

 ונוער. 

חד זו בי -המסר הקהילתי הוא "לבד זה קשה ומתסכל 

 תמיכה, התמדה ונחישות". 

קר בזוגות, )ומזמינה זמן -התורנות מתבצעת בקלאב

)פחות או   02:00עד  23:00איכות עם חבר/ה( משעה 

בהתאם לאירועים(, ובשאיפה לתדירות של  –יותר 

 אחת לחצי שנה. 

כדי שנוכל להמשיך ולקיים את הסיורים ולשמור על 

לכוחות נוספים תדירות שווה לכל נפש, אנו זקוקים 

 הסיירים הוותיקים 35-וחדשים שיצטרפו ל

 והמתמידים:
  

אליכם הורים, סבים וסבתות, אפילו אני פונה 

 סטודנטים וגם לחברים שמוכנים לעזור..

  ף."בואו והצטרפו לסיירת מנו 

ההזמנה פתוחה לזוגות שתיאמו משמרת משותפת וגם 

 ליחידים שיזכו להיכרויות חדשות ומפתיעות.
 

 השתמעל

 052-4700537  לאן

    

 לאן פורטוגלי -רכזת מנו"ף
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  2014אנרגיה מחושמלת 

 אייל אלקלעי
 

היתה שנה מאד מוצלחת בתחום האנרגיה במעגן  2014

מיכאל. ניתן אף לומר כי מדובר בציון דרך אנרגטי. 

התחיל המתקן הסולארי  2014בינואר  12בתאריך 

 לרשת הארצית.  חשמלמגה וואט ( להזרים  3הגדול ) 

חשמל הנני מעריך כי בסוף השנה סך ההכנסה ממכירת 

 ₪. מיליון  7לרשת החשמל הארצית תהיה מעל  

מדובר בהכנסה ברוטו של השותפות )בי.אס.אי מעגן 

מתקנים סולאריים( שיש למעגן מיכאל עם חברת 

"בלוסקיי" שהייתה היזם בפרויקט זה. להערכתי מעגן 

בשנת ₪ מיכאל תקבל מהשותפות קרוב לשני מיליון 

2014   . 

ה "חברת הרשת בע"מ", בנוסף לאירוע חשוב זה החל

, לרכוש חשמל מחברת דוראד שהיא  2014בחודש מאי 

יצרן חשמל פרטי. בעת כתיבת שורות אלו מגיע 

אש"ח  600-החיסכון מעצם ההתקשרות לדוראד לכ

 )אלפי שקלים(.
 

 חברת הרשת בע"מ   

חברת הרשת מסיימת את השנה הרביעית להקמתה. 

הרשת. היתה שנה מאד מוצלחת לחברת  2014שנת 

לאחר בדיקה מעמיקה וסקר מקיף נחתם הסכם 

התקשרות עם יצרן חשמל פרטי ) דוראד (. על פי הסכם 

הנחה על מרכיב הייצור  7%זה חברת הרשת מקבלת 

בתעריפי פסגה וגבע. בחישוב שנתי על פי פרופיל 

מדובר  ,הצריכה שלנו ועל פי התעריפים הנהוגים כיום

מידה ולא יהיו שינויים לשנה. ב₪ של כמיליון   בחיסכון

דרסטיים ברגולציה אזי מדובר בחיסכון אדיר לאורך 

השנים. ההתחשבנות מול חברת דוראד עובדת ללא רבב 

 ואין בעיות מיוחדות. 

בתחום ההתייעלות ממשיכה חברת הרשת לבצע 

פעולות להתייעלות ולצמצום האובדן בקווי המתח 

רחים רבות הגבוה והנמוך. רוני לוי ויונתן קליבנוב טו

לנתח את הצריכה הקווית בקווים ראשיים של 

בכדי לאתר את נקודות התורפה בהם יש  ,מרכזיותה

מפלי מתח משמעותיים. החברה ממשיכה להשקיע בכל 

שנה בכדי לשפר את תשתיות ההולכה והחלוקה בכדי 

לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי רשות החשמל  ובתחום 

 הבטיחות. 

רת הרשת פרויקט שדרוג קווי ביצעה חב 2014בשנת 

מתח נמוך בשכונות פלסאון ובשכונת כדורסל בהן 

הקווים היו מאד מיושנים. חברת הרשת ממשיכה 

כמתוכנן לבצע הטמנת של קווי מתח גבוה עיליים 

בקרקע מה שמצמצם את כמות התקלות.  מרבית 

ונפילות מתח רגעיות ( התקלות ) הפסקות קצרות 

מקורן בחברת חשמל שהיא מנהלת את הרשת במדינת 

 ישראל.
 

 מתקנים סולאריים 

המתקן עובד כמעט  – מגה וואט( 3מתקן סולארי גדול )

. המתקן עובד 12.1.2014 -בתחילת עבודה מכשנה. 

ת לתחזיות. זאת בעיקר עקב מפיק מעט מתחו כמצופה

 P.I.D Potential Inducedשנקראת "מחלה" 

Degradation . מדובר בתופעה ידועה בעולם

שמתפתחת בעיקר במקומות חמים עם לחות גבוהה. 

התגלתה בקיץ ומייד התחלנו לטפל בה. בעת  "המחלה"

פתרון ואנו עומדים ליישמו כתיבת שורות אלו נמצא ה

ההתחשבנות עם חברת חשמל עובדת בסדר מידית.

 7היה סביב גמור. סך ההכנסות של המערכת כל שנה י

  .מיליון 2-וחלקה של מעגן מיכאל יעמוד על כ₪ מיליון 

המערכת המותקנת  –מתקן סולארי סטודנטים  

 וואט קילו 4.7מערכות של  12-בסטודנטים מורכבת מ

כל אחת. סך הכל המערכת עובדת בסדר. המערכת 

. PID-וגם היא סבלה מתופעת ה 2012פועלת מקיץ 

ירוק" שהקימה את  התופעה טופלה על ידי "חברת

רואים שיפור מהותי  2014המערכת. ואכן בשנת 

 אש"ח. 150-כ 2014בביצועים. המערכת תכניס בשנת 
 

תפוקה.  60% -במייצרת  –מתקן סולארי מחסן בגדים 

מהמתקן. אנו מנסים  80%עדיין יש שותף שמחזיק 

להכניס שותף אחר במקומו שישדרג את המערכת וגם 

 יתחזק אותה. 
 

  כח תחנת 

מעגן מיכאל עוסקת בתחום הזה כעשור. הרגולציה 

משתנה כל הזמן. נכון לרגע זה אנו מתרכזים בבחינת 

מגה שתייצר גם אנרגיה  5-הקמת תחנה בגודל של כ

 טרמית בנוסף לאנרגיה חשמלית. אנו בוחנים את
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פר גורמים ובמקביל עובדים מול ההקמה מול מס

 יועצים שמכירים היטב את התחום.   

 



 

                        

 
 
 
 
 
 
 

תושק ספריית סרטים חינם  11.12.2014 -החל מ

ספריית סרטים חינם    HOT VOD Moviesבשירות 

 ללא עלות נוספת לדמי המנוי.שכל הזמן מתחדשת, 

 

 הערוץ הקהילתי

 )ערוץ לקיבוץ(  ערוץ הקהילתיה

 .900בערוץ  גם בממירניתן לצפייה 

הערוץ יישאר לצפייה כרגיל כמו  ,האנאלוגי ערוץב

 שהיה עד עתה.
 

 עמוס גינוסר. 

 

 

 

 מעבדת מחשבים של מעגן מיכאל
 

שבים נותנים שירות לחברים אנחנו במעבדת המח

 מעגן מיכאל בשלושה תחומים: ותושבי

 בדיקה ותיקונים של מחשבים נייחים וניידים. -

, מדפסותוהתקנה של מחשבים וציוד נלווה ) קנייה -

ן התקנת תוכנות ( וכראוטרים, דיסקים חיצוניים וכו'

 חוקיות.

 הדרכה אישית.  -

כמו כן אנחנו עוזרים בהפעלת טבלטים וסמארטפונים, 

 בעיקר בהתקנת אפליקציות.

 רות יש לפתוח קריאה באמצעות מרכזעל מנת לקבל ש

  homehelp@mmm.org.ilאו במייל  3811טל.  -רות ש

 אלי שרפשטיין

 

 

 

 

 
 

 19:30 19.12.2014שישי 

 - 2מטוסים "

 " לוחמי האש 

 כשמטוס המירוץ

המפורסם דאסטי מבין 

המנוע שלו נפגע והוא ש

 עלול להפסיק

להתחרות, הוא חייב 

לשנות הילוך ולשגר 

את עצמו אל עולם של 

לוחמה אווירית באש. דאסטי מאחד כוחות עם 

צוות האמיץ שלו, ההליקופטר הלוחם בליידרנג'ר וה

שכולל את דיפר, וינדליפטר, קאבי וחבורה לבבית של 

כלי רכב אמיצים שידועים בתור לוחמי האש. ביחד 

הצוות חסר המורא נלחם נגד שריפה גדולה ודאסטי 

 לומד איך להפוך לגיבור אמיתי.

 

 21:15; 19:15  20.12.2014מוצ"ש 

סיפור האהבה "

 "של מיסטר מורגן

ראה מהיום שהוא   –

את פאולין )קלמנס 

פואסי( באוטובוס, 

הופך מתיו מורגן 

)מייקל קיין( מאדם 

שהחיים עייפו אותו 

לאדם מאושר. האישה 

הצעירה והאופטימית 

אותה הוא פוגש, הופכת בן רגע את המורה השקט 

לתלמיד להוט של החיים. בתפאורה המושלמת של 

 פריז, ארוחות צהריים -העיר הרומנטית ביותר בעולם 

בפארק, וטיולים בצרפת, הזוג המוזר לומד את נפלאות 

   בחברות, את הטעם של שהידידות, את הנוחות 

 ואת המשמעות של משפחה. -הרומנטיקה   
 

 סרטי סוף השבוע
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 ערב מרקים

 
 .21:00, נר רביעי של חנוכה ולכבוד פתיחת החורף, ערב מרקים במועדון האסם בשעה 19.12.14 יום שישי ב

 שבת שלום, דידי גת

 
 

 
 

 15* סרטי סוף השבוע בעמוד 

 
 
 
 
 
 

  יעל דקלבאום בהופעה אקוסטית
 

 הזמרת יעל דקלבאום! )הבנות נחמה(.פאב סוניה ממשיך את ליין ההופעות החיות עם מופע אקוסטי מיוחד של 

 

 25.12חמישי 

 21:30 -, תחילת הופעה20:00פתיחת דלתות: 

 ש"ח מחיר רגיל 40ש"ח לחברי הקיבוץ //  30כרטיסים: 

 

  03-6023254 -לכרטיסים 

  pub@mmm.org.il -שלחו מייל 

 www.facebook.com/soniapub -או בפייסבוק שלנו

 

 *כדאי להזמין כרטיסים מוקדם! מספר המקומות מוגבל

 

במופע הקרוב היא תבצע גרסאות אקוסטיות לשירי האלבום החדש לצד ביצועים ליפים בשירי אלבומיה הקודמים 

 "הבנות נחמהומימי "

 

 מסיבת סילבסטר מיוחדת בפאב!! -31.12

 ממשיכה דרך כל מה שטוב ועד היום.... 70 -עם מוזיקה שמתחילה אי שם בשנות ה ניר חזות -די ג'יי

 אז חממו מנועים, מתחו איברים ושחררו את הראש כי יש סיבה למסיבה ואין סיבה לחשוש!!!   
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