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, ביום שני, התקיימה הקרנת הבכורה של הסרט השבוע

"יחפים בחול החם" מבית היוצר של הוידאו הקהילתי 

 .שלנו

התכנסו לצפיה בפאב אנשים מכמה דורות, כאלו שחיו 

 את התקופה וכאלו שפחות. 

הסרט, למי שעוד לא ראה, עוסק בחינוך המשותף של 

יצר קיבוצנו, שכלל גם את הלינה המשותפת, מצב ש

ין "עולם צעירים" שהתנהל בדרכו שלו. היה מעניין אמ

מאוד לשמוע את הדעות של המרואיינים לכאן ולכאן, 

ולהבין את הלך הדברים בשנים האלו, כשהכל רק 

דבר נוסף וחשוב שהיה מעניין הוא לשמוע את  התחיל.

תגובות הצופים שבאו לצפות בסרט. אנשים שחוו את 

ים ובתור ילדים. זה התקופה על בשרם, בתור הור

 בהחלט הוסיף לחווית הצפייה.

אפשר להתווכח על  הנושא, אם זה היה טוב או רע, אם 

עשה נזק או עשה טוב, אבל דבר אחד בטוח, זה השאיר 

חותם גדול, וייזכר לעד כתקופה מיוחדת ושונה, שלא 

 תחזור.

אוסיף ואגיד שהדבר המרכזי שחלף במחשבותיי 

ן פה שחור ולבן וכמו בכל במהלך הקרנת הסרט, שאי

 דבר בחיים, לא ניתן לסכם את התקופה במילה אחת.

ך העלון ממליצה בחום לכל מי שעוד לא צפה. בהמש

 .בו אפשר לצפות ךישנו הסבר על עשיית הסרט, ואי

 

, למרות מזג האוויר הקר, הרוחות בקיבוץ השבוע

דווקא התחממו לקראת האספה הקרובה, בנושא 

שבועות האחרונים: רכבים מטעם המדובר ביותר ב

העבודה. הדעות כמובן חלוקות, כמו בכל נושא, יש 

מגוון הצעות, מגוון רעיונות, והעיקר, יש שיח פעיל 

ה כזו או . בין אם תיבחר הצעוהדיון חי ובועט בנושא

אחרת, תמיד חשוב לזכור שאנחנו קהילה אחת, מקשה 

אחת, גם אם דעותינו אינן שוות, אנו חברה שוויונית 

שמתאמצת לדאוג לכל חבריה. בליבי תקווה שנדע 

 כקהילה. לבחור את הדבר הנכון לנו ביותר

 
 
 
 
 
 

 
 
 

י, יתקיימו שני , ביום שישהשבועובנושא אחר לגמרי, 

 נים.ייואירועי תרבות מצ

נת צעירי הכיופיה", ערב ב-הראשון, ערב "לדעת את

ל תוך התרבות האתיופית, תל"ם, שמכניסים אותנו א

וההווי המיוחד של הקהילה. בתור מישהי המנהגים 

עדה, אני ממליצה בחום להגיע מ שמרגישה חלק

ולהשתתף, ועל הדרך ללמוד קצת על הקהילה 

 המעניינת הזו.

יופיה", תתקיים הופעה -תהשני, מיד לאחר "לדעת א

ון הגדולה! שירים מדהימים שמבוצעים של משפחת שר

ע"י מוזיקאים מדהימים, והם כולם משלנו! מלווים 

 אותם נגנים נפלאים של להקת הבית. 

 ממליצה בחום להגיע ולהנות מהצלילים!

 )על שני האירועים ישנו פרסום בהמשך העלון(
 

 סית(,שיהיה לנו סוף שבוע נעים ושמשי )יח

 שבת שלום,

 חנה.

 

 
 בת להדר ונדב שחר !מזל טוב

 ,נכדה לאירית ועודד בר נתן

 .נינה לפנינה גולדרינג

 ברכות לכל המשפחה!

 

 
 

 
 

 חוזר מהתנתקות. עודד בציר

 חזרה מהתנתקות. שחר ברקוביץ

 מאחלים לכולם בהצלחה!

 

 השבוע
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 זהבה ברכמן )אמו של משה(
  9.1.1978 א' שבט תשל"ח

 
 רות )שמוקי( סמדר

 25.1.2001 א' שבט תשס"א

 
 יצחק שומרון

 26.1.2012 ב' שבט תשע"ב
 

 אורית הירש
 4.1.1995 ג' שבט תשנ"ה

 
 לאה אולשינסקי )אמּה של רינה ברכה(

 9.1.1992 ד' שבט תשנ"ב
 

 יובל אמיר
 4.2.1968 ה' שבט תשכ"ח

 
 ומו לומברוזו )אביה של עופרה קיפניס ז"ל(ג'אק

 17.1.1975 ה' שבט תשל"ה
 

 צפורה פליטניק )אמו של  אריה פלד ז"ל(
 25.1.1974 ה' שבט תשל"ד

 
 שרי אלמוג

 29.1.1993 ז' שבט תשנ"ג
 

 גלבוע בנארי
 12.1.1984 ח' שבט תשמ"ד

 
 שינדל דרמר )אמו של לכסי דרור ז"ל(

 29.1.1966 ח' שבט תשכ"ו
 

 רד אדלר )אביו של יהושע איילון ז"ל(אלפ
 27.1.1969 ח' שבט תשכ"ט

 
 רבקה גסטהלטר )אמּה של גסטי ז"ל(

 26.1.1964 י"ב שבט תשכ"ד
 

 זאב שמי
 8.2.1963 י"ד שבט תשכ"ג

 
 יורם ענבר

 21.1.2008 י"ד שבט תשס"ח
 
 

 ברכה פרלמוטר )אמּה של אהובה בן דב(
 21.1.1989 ט"ו שבט תשמ"ט

 
 
 

 טר )אביו של שמאי ז"ל(משה בנקהל
 6.2.1966 ט"ז שבט תשכ"ו

 

 מרגריטה )גרטה( זובלזון )אמּה של חווה חלמיש(
 31.1.1991 ט"ז שבט תשנ"א

 
 שמעון קיטאי )אביו של חנוך(

 20.1.1973 י"ז שבט תשל"ג
 

 נתניה )תושי( לוין
 11.2.2012 י"ח שבט תשע"ב

 
 הייני )צבי( גלזר

 17.2.1998 כ"א שבט תשנ"ח
 

 עמירם ורד
 27.1.2011 כ"ב שבט תשע"א

 
 חביבה מוזיקנט )אמּה של יפה אבן טוב ז"ל(

 16.2.1996 כ"ו שבט תשנ"ו
 

 אליעזר אלבוחר 
 24.2.2006 כ"ו שבט תשס"ו

 
 אורי שפר )אביה של ניבה אשכנזי(

 27.1.2014כ"ו בשבט תשע"ד                  
 

 רבקה שמי )אמו של זאב ז"ל(
 9.2.1983 כ"ז שבט תשמ"ג

 
 צפורה קיטאי )אמו של חנוך(

 29.1.1976 כ"ז שבט תשל"ו
 

 פרנציסקה שוורצברט )אמּה של שושנה אנגל(
 17.2.1966 כ"ז שבט תשכ"ו

 
 בורובוי יצחק 

 28.1.2013 י"ז בשבט תשע"ג
 

 אסתר דשא  
  08.02.2013  כ"ח בשבטתשע"ג                   

 
 
 
 

 נר זיכרון חודש שבט
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 דיווח מישיבת הנהלה עסקית 

 6.1.2015מתאריך  1/2015מס' 

 עמי שלזינגר

 : סדר היום

 .אישור פרוטוקול קודם .1

 .2015עסקי המגזר התכנית  .2

 .2015 -שילד: עדכונים ותכנית ל .3

 

 דיון והחלטות: 
 

 . אושר פרוטוקול קודם.1
 

. במבט מאקרו, ההעברות המוערכות מהמגזר העסקי 2

 175-הינן כ 2014משק בשנת כנית הו)לפני מס( לת

-הינן כ 2015וההעברות המתוכננות לשנת ₪, מיליון 

 ₪.מיליון  181

 הינה  2014מבחינת השקעות, ההערכה לסיום שנת 

בתכנית ₪ מיליון  40לעומת ₪, מיליון  20 - כ

המקורית. ההפרש נובע בעיקר מעיכוב מול רשות 

מקרקעי ישראל בהיוון הקרקע המיועדת לבנייה 

קים, ומעיכוב בבנייה עצמה. העיכוב משתקף לעס

 ₪, מיליון  61-העומדת על כ 2015בתכנית השקעות 

 .2014מתוכם תוקצבו כאמור בשנת ₪ מיליון   20 - שכ

 כנית שנתית בפעילויות העסקיות:ות

: גלעד סקר את הפעילות, דיווח על מגמות פלסאון

 .2015ותיאר את היעדים המרכזיים לשנת 

 . 2014והערכה לסיום  2015ציג את תכנית : אסף הצורון

נאמר שיש להיכנס לדיון מעמיק לגבי עתידה של צורון 

 על רקע ההפסדים המתמשכים. 

בחברה מתבצעת בדיקה ע"י יועץ חיצוני לצורך בחינת 

כנית. בינואר יוצגו תוצאות הבדיקה והפעילות והכנת ת

בדירקטוריון החברה ותעובד תכנית הבראה 

תכנית תובא לדיון ואישור בהנהלה אסטרטגית. ה

 העסקית.

תכנית ההשקעות המלאה תוצג במסגרת הצגת תכנית 

 ההבראה.

תסתיים מתחת לתכנית  2014: גיא העריך ששנת דגאון

 2015ובהתאם להערכות שניתנו בסיכום החציון. בשנת 

החברה מתכננת לחזור לרמת המכירות שהוצגה 

 .2014בתכנית לשנת 

: איציק דיווח שמדן סחר צפויה לסיים את מדן סחר

 מעל התכנית.   2014שנת 

מתוכננת צמיחה  2015בדומה לשנים האחרונות, בשנת 

 (. 2014)ביחס לתוצאות  6.3%-של כ

של המפעל.  2015כנית ו: יוסי הציג את תמעגן התפלה

תסתיים בהתאם לתכנית.  2014ההערכה הינה ששנת 

 הינה  2015ת כמות המים הצפויה להימכר בשנ

 קוב.  16,000,000-כ

בהיבט התפעולי, המפעל מנוהל, מתוחזק ומתופעל על 

חברי מעגן מיכאל. המפעל יעיל במיוחד ומתפקד  7ידי 

 מהשנה. 96%

: לא הוצגו חקלאות, דרך הטבע, אנרגיה וענפונים

 מפאת קוצר הזמן.
 

. 2015שולמית הציגה את  תכנית "שילד" לשנת  .3

 הינה תכנית מאוזנת.התכנית שהוצגה 

התקבל פרויקט של משרד  2014אילן עדכן שבשנת 

 50%-הבריאות, "חוסן לנוער", בהיקף כספי נמוך בכ

מהתכנית. כמו כן, ישנם פרויקטים נוספים שחלקם 

כבר בפעילות וחלקם בשלבי מו"מ. ישנן אופציות 

 נוספות שכבר מדוברות אך עדיין ללא משמעות כספית. 

 2015שאנחנו יכולים לפעול בשנת לאור זאת נראה 

בצורה מאוזנת ובכך גם להתחיל להביא לידי ביטוי את 

ההשקעות אשר השקענו עד היום ובנוסף לבנות שם 

בתחום הזה. מציע לאשר את המשך התכנית של שילד 

 , וביולי לבחון שוב.2015-ל

בדיון נאמר שבשילד יש מעט שלוחי מעגן מיכאל 

 וספים אינה וודאית. וההיתכנות לפרוייקטים הנ

 להפסיק את פעילות החברה.הוחלט: 

 

 

 1962ישיבת ועדה בצריף חדר האוכל הישן משנת 
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 פרויקט חברתי/תרבותי/קהילתי

 אורלי רם
 -₪ אלף  200בהמשך להחלטת אסיפה על הקצאה של 

לפרויקט חברתי קהילתי, התכנס צוות חשיבה כדי לדון 

 ברעיונות להקצאה לפרויקט. 

הרכב הצוות:  אורן לינדר, מושיקו עמית, לילך שחף, 

אלון עציוני , יפעת ברכמן, שהם ביגלמן, תמנה באלף, 

 רלי רם. ואו

הצוות התכנס לאחר דיון שהתקיים בהנהלה החברתית 

 שנתן הנחיה לבחור פרויקט לפי הקריטריונים הבאים: 

  פעילות שמשתפת קהלים רחבים 

 מתמשך ומייצר מסורת 

  תורם לפרט ולקהילה 

   גם חיצוני אבל בעיקר פנימי 
 

 :בדיון הוצעו הנושאים הבאים להם יחולק הכסף

 פיקניק בים. –ק יום שאחרי חג המש *

 סתיו ואביב. –טיולי חברים  2 *

 מרוץ מעגן מיכאל. *

 פעילות יום שאחרי ערב שבועות. *

 תחרות חתירה. *

 הצעות חברים. –פרוייקטים  2 *

 

לכל נושא מונה ראש צוות שיגייס חברים נוספים 

 להוצאה לפועל של הפעילות  .

ים אנו מזמינים את החברים, להעלות רעיונות לפרויקט

 קהילתיים שעונים על הקריטריונים שהוצגו למעלה. 

נשמח אם תעלו את הרעיונות על הכתב ותעבירו אותם 

 אלינו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקראת אסיפה

הצעת המועצה הכללית בעניין רכב  העומד 

 לרשות החברים ממקום העבודה.

המועצה הכללית  עסקה פעם שניה בנושא שלעיל 

ון ער ורב משתתפים נדחתה , בדי25.11.2014בתאריך  

הצעת סנדי הורביץ והדעות נחלקו ללא הכרעה בין 

יוסי ברכמן להצעה המובאת כאן. שתי  -הצעת צורי

ההצעות הראשונות פורסמו בעלונים קודמים.  הצעה  

 זו נתמכה כאמור ע"י כמחצית מחברי המועצה 

 ואומרת כך:

כל חברי מ"מ המקבלים לרשותם רכב ממקום 

ק"מ  300העבודה, יחויבו בתקציבם  האישי במחיר 

 לחודש  לפי עלות ק"מ לחבר ברשות הרכב. 

השוואת תנאי בעלי הרכב ממקומות  –במלים אחרות 

העבודה בקיבוץ  לתנאי עובדי החוץ  שברשותם רכב 

 כנ"ל. 

 זוהי הצעה פשוטה, ברורה, שאינה מצריכה הקמת

מנגנוני חיוב  והתחשבנות מתוחכמים ולכן קלה לבצוע.  

אין צורך במנגנון אכיפה ואין תלות באמינות הדיווח 

של החבר. הסדר זה עושה צדק עם כל מחזיקי הרכבים 

כאחד, מוריד את היתרון שישנו היום לעובדי החוץ 

ולכן מאפשר למדן סחר, צורון פלסאון  ושאר 

וים בגיוס טובי אנשינו התאגידים  שלנו להתמודד כשו

 לשורותיהם.

הצעה זו אינה מצריכה  תוספת תקציב  גדולה כמו 

 ברכמן  וניתנת לביצוע מידיי. -הצעת צורי

 אנו קוראים לחברים לתמוך בהצעה זו!
 

 ירון ב. ומחצית מחברי המועצה.

 

 

 

כל אחד רוצה  -אריק איינשטיין  שר 

 להיות ..... 

 חבר!!!!!

 להיות חבר ??? צריך, וראוייכול, האם כל אחד 

 ליסה בורובסקי

 
 

 4 1974שנת  25-חג המשק ה



 

                        

לבקשת חברים, אנו מפרסמים שוב את הכתבה 

שפרסמנו לפני כחודש, לקראת האספה בנושא זה 

 בשבוע הבא.
 

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  -ויוסי ברכמן 

 ק"מ".  250

בשתי ההצעות הנ"ל ובהסבר הבא בעקבותיהן בעלון,  *

הניסוח מתייחס אך ורק למספר הק"מ בו יחויבו בעלי 

לעובדה המרכזית שמעבר לחיוב זה, הרכב הצמוד, ולא 

הם יוכלו לנסוע ברכבם כאוות נפשם ללא כל הגבלת 

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

בפני הציבור הצעות חשובות כאלה, כשהן מנוסחות 

 באופן בהיר ושקוף. 

רק לפני כמה חודשים הבינו חברי צוות "דרך מעגן  *

רים בעמדות ניהוליות מיכאל" כי הצעתם לתגמל חב

לא תקבל רב באספה, ועל כן החליטו שלא להביאה 

להכרעת הציבור. נדמה כי עתה ישנו ניסיון להחזיר את 

הנושא לסדר היום בדלת האחורית, עם הצעה גרועה 

בהרבה מבחינת השוויון הקיבוצי, משום שגודל 

ההטבה התקציבית המוצעת היום היא בלתי מוגבלת, 

ידי בעלי הרכבים ובני משפחותיהם,  ותקבע אך ורק על

 בהתאם לכמה שיסעו. 

בהצעתם של יוסי וצורי מוצע להעניק לכל חבר/  *

 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 

משק ומחיוב בעלי "המקורות לכך יהיו מתוכנית ה

הרכב הצמוד". חשבון פשוט מראה שהסכום שיתקבל 

מחיובי בעלי הרכבים יכסה בקושי עשרה אחוז 

מהסכום הכולל. הסכום הנוסף שיתקבל מחיוב עובדי 

החוץ אינו משמעותי משום שכבר היום הם מחויבים 

מאיפה יבוא  –ק"מ. ואם כך  250 –בסכום השווה ל

 מה? שאר הסכום ועל חשבון מי ו

עצם ההצעה להוסיף לתקציבי החברים סכום בשווי  *

ק"מ, איננה קשורה לעניין ההטבות לעובדים בעלי  250

רכב, וצירוף שני העניינים יחד נראה לנו כתמריץ לא 

הולם לחברים להצביע בעד ההצעה. אם ישנה תחושה 

כי עלות הנסיעות היום מהווה מעמסה בקרב הציבור 

כספית גדולה מדי על התקציב האישי, הרי שיש לבדוק 

 את הסוגיה בנפרד ולהביא לאספה הצעות בהתאם. 

הנחת היסוד עליה מתבססים צורי ויוסי ש"משפחה /  *

ק"מ בממוצע בחודש" היא אולי  500בודד/חייל נוסעים 

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

אויר על פי מרחק וזמן הנסיעה. האם כאשר הק"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 

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

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  *

צמודים בענפים השונים מתבצעת מתוך צורך אמיתי ה

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 

ממליצה המועצה הכללית. אנו קוראים לציבור להצביע 

על פיה ישאר המצב  בעד הצעתו של סנדי הורביץ

הקיים, בו גם חברים בעלי רכב ממקום עבודתם יחויבו 

 על כל נסיעותיהם הפרטיות כשאר חברי הקיבוץ.

בנוסף, אנו דורשים שלאישור ההצעות הנ"ל באספה 

אחוז ומעלה, היות ויש בהן שינוי  60ידרש רוב של 

 משמעותי באורח החיים הקיבוצי.

 

 שאול ונתלי גולדברג
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 בנושא הרכבים הצמודים

 שאולי אורן

שעולה  ,נושא הקילומטראז' החופשי לבכירי פלסאון

מחולל בקיבוצנו סערה גדולה כבר  ,אסיפה הקרובהב

מספר חודשים. אני מבקש להביע את דעתי ולנסות 

לשכנע, גם את אנשי פלסאון אני מקווה, מדוע יש 

 להתנגד לבקשת הנהלת פלסאון המועלית באסיפה.
 

ענקת ההטבה המשמעותית הזו לעובדי פלסאון ה א.

)ותאגידי מעגן מיכאל אחרים( הבכירים ומשפחותיהם 

תיצור לדעתי, בפעם הראשונה באופן רשמי וברור, שני 

מעמדות בקיבוץ: המעמד הנמוך של אלו שמשלמים על 

נסיעותיהם )וצריכים לשקול, למשל, האם לנסוע 

הרכב(  לאילת או לא גם על פי שיקולים של עלות

והמעמד הגבוה של אלו שלא משלמים. הנקודה 

מומחשת, אולי, יותר טוב כשמדברים על הילדים שלנו 

ולא עלינו: לדוגמא, הנערים רוצים לנסוע לבלות בתל 

אביב ביום שישי, וצריך שתי מכוניות. המכונית של אלו 

בני המעמד הנמוך שלוקחים את הרכב מהסידור, 

את ההוצאות. המכונית של צריכים בסוף לחלק ביניהם 

אלו שנסעו עם בנו או בתו של הבכיר בכלל לא צריכים 

להתעסק עם זה. האם יש לנו הסבר משכנע לילד 

כשהוא ישאל אותנו בשבת בצהריים איך זה מסתדר 

עם החינוך והעקרונות שלפיהם הוא גדל כאן? האם 

 הוא נחות מבנו/בתו של הבכיר? 
 

ין חברי הקהילה שלנו מערכת האיזונים והבלמים ב ב.

היא מסובכת ועדינה, ומורכבת מאין ספור חוטים בלתי 

נראים שמחזיקים את הכל יחד ומאפשרים לרובנו 

המכריע לחיות כאן באופן סביר )ויש שיגידו אפילו טוב( 

אחד עם השני ואחד עם המערכת. נראה לי שהתחושה 

שקיימת כיום בקרב רוב הציבור היא שקבלת בקשת 

סאון, הרבה מעבר להשלכות הספציפיות הנהלת פל

שלה, תקרע את הרשת העדינה הזו ותזרוק את הקיבוץ 

למלחמת הכל בכל, חטוף כפי יכולתך ורק החזק שורד. 

אני חושב, ורוצה להאמין, שגם אלו שמעוניינים בסיום 

הקיבוץ השיתופי  לא היו רוצים לראות את זה קורה 

וך קהילה בצורה כזו. ולכן כל עוד אנו חיים בת

שמבוססת על עקרונות שיתופיים ושוויוניים )ושכל מי 

שחי כאן ידע, כאשר התקבל לחברות, שאלו הם 

העקרונות(, אנחנו חייבים לשמור על מערכת האיזונים 

הזו פשוט כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן. ונכון, 

-השוויון כאן הוא לא מושלם, ויש הרבה מקרים שהאי

בל בסופו של יום כולנו שוויון זועק לשמיים, א

מסכימים שבדברים והערכים הבסיסיים ביותר, אנו 

 חיים במקום שהכי קרוב לשוויון בין בני אדם.
 

לגיטימי בהחלט להחזיק בעמדה שהקיבוץ לא  ג.

מתאים לחברה והכלכלה המודרנית )למרות שבינתיים 

נראה שבמבחן התוצאה אנחנו דווקא לא נראים כ"כ 

פרק את החבילה, או לבצע שינויים רע( ושהגיע הזמן ל

מרחיקי לכת אחרים. אבל ראוי ששינויים כאלו ייעשו 

בצורה מסודרת והוגנת ולא בשיטת מחטפים של מי 

שיכול, רק כי הוא בעמדת כוח והוא יכול. גם בעלי 

התפקידים הבכירים בפלסאון ובתאגידינו האחרים 

שמביאים אותם להישגים יפים ביותר )ועל כך אני 

מת מעריך ומכבד אותם( עשו ועושים זאת על גבי בא

הבסיס שנבנה כאן לאורך כל שנות קיומו של הקיבוץ, 

על ידי דורות של עובדים ומנהלים שחלקם כבר אינם 

 איתנו. 
 

גם במבחן הכלכלי לא בטוח שלקבלת הצעת הנהלת  ד.

פלסאון יהיה יתרון. אני אישית חושב שמעט מאד 

יבחרו לעבוד בפלסאון  אנשים מוכשרים, אם בכלל,

בזכות הקילומטראז' החופשי הזה )או שיבחרו שלא 

לעבוד שם אם לא יקבלו זאת(. מצד שני, הרבה מאד 

חברים בפלסאון ובענפים אחרים, בדרגים שאינם 

הבכירים אבל שנותנים את הנשמה שלהם בתפקידים 

-שאליהם הם מונו, עלולים להרגיש דווקא דה

ה הזו )ואת אמירתי זו אני מוטיבציה כתוצאה מההחלט

מבסס גם על דברים ששמעתי מלא מעט אנשים 

רלבנטיים(. ונראה לי שמוסכם על כולם, שגם העובדים 

ה"קטנים" וה"בינוניים" שעובדים על רצפות הייצור או 

מול המכונות ומסכי המחשב הם חלק מהנתיב הקריטי 

 בדרך להצלחה של כל מפעל או תאגיד.
 

ו צמוד מטעם העבודה, שזמין לי כל אני חושב שאוט ה.

הזמן )גילוי נאות: יש לי אוטו צמוד מהעבודה( הוא 

 90% -הטבה נהדרת כשלעצמו )הטבה שאין ל

מהחברים(, גם בלי הקילומטראז' החופשי; ברור 
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והגיוני בעיניי שאשלם על הקילומטראז' הפרטי שאני 

 עושה ברכב, ואינני רואה בזה שום בעיה.
 

אני מכבד את הצעתם של יוסי וצורי, שבאה מכוונה  ו.

טובה אבל לדעתי היא לוקה בבעייתיות מובנית )כפי 

שכתב מישהו כבר בעלון קודם( ואני חושב שהיא לא 

תייצר מספיק הוגנות בנושא הזה, שזה בעצם מה 

שאנחנו מבקשים. כמו כן, להצעתם יש משמעות כספית 

 וץ.עם השפעה לא מבוטלת על תקציב הקיב
 

לפי הבנתי מה שהביא את הנהלת פלסאון לבקש את  ז.

אישור המוסדות להענקת הקילומטראז' החופשי 

לבכיריה הוא הנושא של עובדי החוץ שזוכים לרכב 

צמוד מטעם מקום העבודה שלהם. לדעתי, הסדרת 

נושא זה הייתה צריכה להיות מטופלת כבר מזמן, וחבל 

ן את תחושתם שזה לא נעשה. אני יכול בהחלט להבי

וטענותיהם של בכירי פלסאון לגבי חוסר ההוגנות, 

כשמסתכלים על איך שמגזר עובדי החוץ מתנהל 

מבחינת הרכבים. אבל, אני חושב שלא נכון לטפל 

בחוסר הוגנות על ידי יצירת עוד חוסר הוגנות. להפך, 

צריך לטפל בבעיה המקורית ולפתור אותה. בכוונתי 

ובות הצעה למודל להביא לאחת האסיפות הקר

קונקרטי, פרקטי, כלכלי והוגן )בעיניי( להסדרה של 

 הנושא.
 

אני מתנגד להצעה לאפשר לחברי הקיבוץ  לסיכום:

שהם בכירי פלסאון ושאר התאגידים של מעגן מיכאל 

לנסוע את נסיעותיהם הפרטיות על חשבון הציבור )אני 

גם חושב שאלו שכבר עושים את זה ללא אישור, עושים 

הו בהחלט לא מקובל, בלשון המעטה; ועל כך מש

מגיעה מלוא ההערכה למנכ"ל פלסאון שהחליט להביא 

את הנושא לאישור המוסדות בקיבוץ(. אני חושב שאל 

לנו להגיע לויכוח האם בסמכותה החוקית של האסיפה 

לקבוע להנהלת פלסאון מה לעשות; לא זה העניין. 

שישפיע אנחנו צריכים להתייחס לנושא כאל נושא 

)שלילית( הרבה יותר על הקהילה מאשר הוא ישפיע על 

פלסאון. ולכן, מכיוון שגם לפי דבריהם של בכירי 

פלסאון הקהילה והקיבוץ יקרים להם, עלינו להחליט 

את ההחלטה שתהיה הכי נכונה מבחינת מעגן מיכאל 

כקיבוץ, וכקהילה של אנשים שחיים ביחד, סה"כ רוב 

להשוות בין החלטה זו לבין הזמן לא כ"כ רע. ואין 

החלטה עסקית מובהקת, שבכזו ברור, לדעתי, אין 

לאסיפה  מקום להתערב. והחלטות לגבי שינויים כן או 

צריך  –לא באורחות החיים והעקרונות של הקיבוץ 

 לעשות בצורה מסודרת והוגנת. 

אני תומך בהצעתו של סנדי, לפיה כל אחד צריך 

ו הפרטיות; ומתכוון להעביר כפתור אישי בנסיעותי

להביא בהמשך את הצעתי לטיפול בבעיה האמיתית של 

רכבים צמודים של עובדי החוץ כך שתיפתר תחושת 

חוסר ההוגנות והקיפוח של בכירי פלסאון ושל חלקים 

רחבים אחרים באוכלוסייה )אינני מפרסם את הצעתי 

זו כאן מכיוון שהאסיפה תתקיים כבר בשבוע הבא ולא 

 זמן לדיון ציבורי(. נותר מספיק

 

 

 

 תאונות קלנועית

 לתשומת לב הציבור,

בכל פגיעה או תאונה של קלנועית יש להתקשר לנתן 

 .052-3993849קוממי ולהשאיר הודעה בפלאפון מס': 

אין להזיז קלנועית שעברה תאונה או התהפכות  

 במידה והיא לא מניעה או נוסעת בצורה תקינה.

עלול לעשות נזק גדול יותר, כל ניסיון הזזה או גרירה 

לכן רק במידה והקלנועית מפריעה למעבר הדרך, יש 

 אל צידי הדרך וליידע את נתן. הלנסות להזיז

במידה והייתם עדים לתאונה או התהפכות, ועזרתם 

לחבר, אבקש ליידע אותי על כך שנוכל לתת מענה 

 ועזרה.

 סעו בזהירות ושנגיע הביתה בשלום! 

 ונתן קוממי סתודה רבה גלי דיוי
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 לקראת אסיפה

 רוריורמי ד                        

 

 לחברים שלום,

ברצוני להמליץ בפני החברים להצביע עבור הצעת 

 ברכמן צורי . 

קרי  ,הצעת סנדי אינה נותנת מענה למצב הקיים היום

לקבוצת חברים העובדת בחוץ יש רכב בו הם מצב בו 

. עם חיוב נגדי קבוע בתקציב ,יכולים להשתמש כרצונם

קבוצת עובדי החוץ היא קבוצה שגדלה מעל אחוז 

ולכן מדובר בסוגיה  הגידול של אוכלוסית הקיבוץ

 . שנכון לספק לה מענה מדויק ככול שניתן

המשך צמיחת העסקים תלוי כיום בעיקר בכח האדם 

ת יופעילוההניהולי שאנו יכולים להעמיד לטובת 

 .גופים החברתיים שלנוה ות ולטובתם שלהעסקי

לאיכות האנשים שמשפיעים על ונה היא הכו

בפן התפעולי ובפן  ההתנהלות שלנו הן בפן המקצועי,

אבל  ,הניהולי. נכון שנושא הרכב אינו הפרמטר היחיד

במכלול של דברים יש גם לזה השפעה במערכת 

בנוסף לעוד יתרונות שיש לעובדי מגזר זאת השיקולים, 

 יתרונות נםשגם י לייצר מצב שבו עובדי החוץ, ונכון

יציאת אנשים לטובת  אני בעד .לעבודה בקיבוץ נוספים

יש לכך יתרונות לא מעטים וחשובים  ,עבודת חוץ

להתפתחות הפרייה וצמיחת האנשים, אך נכון שזה 

יהיה לתקופת זמן מוגבלת וחשוב שנוכל להיות 

אטרקטיביים בהחזרת האנשים המוכשרים אשר 

ות השונות מרצם וכשרונם בפעילוי מירב יתרמו את

 שלנו בעיקר.בתוך הבית 

הצעת ברכמן צורי שוויונית יותר לדעתי האישית 

נותנת מענה לכלל היא מהצעות אחרות מכיוון ש

הציבור. בכלל נושא השוויון הוא בעייתי ליישום, 

לדעתי הוא צריך להתקיים ברמה המנטאלית, האם 

רכב ? למשל הוא באמת מתקיים במימוש חיינו המו

מטר לבודד או למשפחה עם  120האם נתינת דירה של 

נפשות היא מגלמת את השוויון ? אפשר להיכנס לעוד  6

 הפנאי, התעסוקה , הרבה דוגמאות בתחום הלימודים,

 עבודה בתמורה בשבתות, 

 ירושות כאלה ואחרות ועוד ...

 

לשמור על גמישות מחשבתית  עצמנואני מציע ל - לכן

כל אחד יכול  ,הפערים כבר נמצאים פה ת,והתנהגותי

מרקם חיינו  הכלולמרות  ,להעצים או להקטין אותם

הניסיונות להפחיד אותנו בתחום זה אין להן  .נשמר

ביותר שיש  יםהחשוב העקרונותבסיס משמעותי, 

הם לדעתי הם, שאמצעי הייצור יישארו לשמור עלי

שכל הכנסותינו מעמלנו ייכנסו בבעלות משותפת ו

 קופה המשותפת .ל

 .שבת שלום

 

 

 

 ומושלם סיוע בהגשת תביעות הראל

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

בצריף  19:00 -ל 18:00בין   25.1.15ביום ראשון ה 

 יךכל מי שצר ן)מול הכביסונית( מוזמ משרד הבריאות

למושלם  ו/אוסיוע במילוי טופס בקשה לתביעה להראל 

ביזר רפואי, החזר על ייעוץ רופא, רכישת א :כמו

השתתפות בניתוח פרטי שבוצע במושלם, בקשה 

 לתביעה לרפואה משלימה וכו'...

 

 

 

 

 

 

 מועדון האסם

לכול החברים שמזמינים את מועדון האסם לצורך 

 :תערוכה

הוחלט כי תערוכות מקבלות סדר עדיפות אחרון 

  .לשימוש באסם

 יתכן כי תאריך שיוזמן מראש יבוטל עקב צרכי תרבות

ומלץ להזמין לאמצע השבוע כדי להימנע לכן מ

 מביטולים ושינויים שלא בשליטתי

 .קבלו זאת בהבנה 

 ,ומועדון האסם גילה אחראית תערוכות

 שירה מש"צית.
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 מבונוס ועד לאופק –לקראת אספה 

 איתן פרנקל
 

מש"ח  4.85המועצה הכללית החליטה על הקצאת 

אלף ש"ח להשתתפות בעלות רכישת  150 -לבונוס ו

מניות חברות אישית בבנק הקואופרטיבי "אופק" על 

 ידי חברי מ"מ.

כתרומה  2014ההחלטה על הקצאת חלק מעודפי שנת 

 לחברה יפה וראויה.

ההחלטה על בנק אופק כיעד התרומה  יחד עם זאת,

במבנה  חורגת מהתפקיד שהמועצה אמורה למלא

הארגוני שהולך ונרקם ובמסגרת הסדרת היחסים בין 

 המועצות הכללית, החברתית והחברים.

תפקיד המועצה הכללית לקבוע אסטרטגיה ולהתוות 

מסגרות. את התוכן ימלאו ההנהלות האחרות הכפופות 

ור לתוכנית הכוללת יינתן למועצה הכללית. איש

 במועצה הכללית או באספה לפי העניין.

על פי הלוגיקה של ההחלטה שהתקבלה, יכולה המועצה 

הכללית להחליט על שימוש בעודפים גם בנושאים 

הקשורים לתחום המוגדר כעסקי. והרי לא יעלה על 

הדעת שתתקבל שם החלטה על רכישת מניות בעסק 

 ועצה העסקית.כלכלי ללא הכנה מוקדמת במ

ראוי שההנהלה החברתית היא שתמליץ/תחליט  ולכן,

 על יעדי התרומה.
 

אני מציע לאספה לאשר את מסגרת התרומה ולהעביר 

להנהלה החברתית את ההחלטה/המלצה על יעדי 

, כעניין עקרוני, לאו דווקא בגלל ההחלטה התרומה

 הספציפית על אופק.
 

 פק:כמה מילים על הבנק הקואופרטיבי או   

פיננסי חשוב ומשמעותי. נכון -אכן פרויקט חברתי

להיום, אחרי כשנתיים וחצי של פעילות גיוס, רשומים 

-חברים )רוכשי מנייה( כאשר נחוצים כ 3,500-בבנק כ

חברים על מנת שהבנק יוכל להתחיל לפעול  25,000

)מתוך הרשימה "תום רוצה לקפוץ כיתה" בשבועון 

 (.א.פ.  15.1.15"הזמן הירוק" 

לחבר מ"מ שמנהל את כספו דרך התקציב האישי    

בהנה"ח, תועלת החברות באופק קטנה לעומת התועלת 

למי שאינו חבר קיבוץ וינהל את כספו דרך הבנק. אם, 

למשל, מ"מ תרכוש )או תשתתף בעלות( מניית חברות 

עובד שכיר שלה,  :עבור מי שאינו חבר קיבוץ, למשל

יהיה רווח משולש: מצטרף חדש עם תועלת אישית וגם 

 מסר חברתי מועצם. שווה מחשבה...

 

קצת הגיון ושכל ישר בנושא רכב 

 עבודה צמוד

 לארי שוורץ

אני תומך בהצעתו של סנדי שהיא הצעה התואמת את 

 אורח חיינו כפי שהוא היום. 

ר חוץ הצעתו פשוטה, לא מסובכת ולא מחייבת שום דב

 משכל ישר.

 ההצעה של סנדי לא מפלה, לא לטוב ולא לרע.

ההצעה שלו הוגנת, גם קיבוצית ומתחשבת בכלל 

 החברים.

אין מקום לעסוק בפיצוי כספי פופולרי של החברים עם 

רכב ואלו בלי. באם רוצים להגדיל תקציבים נעשה את 

 זה בצורה שקופה.

גם עצם העמדת רכב צמוד לחבר שמתוקף תפקידו )ה

בצורה חייב רכב צמוד( בין כה וכה מטיב עימו 

 משמעותית ונפרגן לו על כך.

 
 

 חג לאילנות -ט"ו בשבט

 חגיגה של טיולים ובוסתן

כולם מוזמנים להפנינג קיבוצי  7.2 -ביום שבת ה

 בבוסתן של אברהם.

הגעה לבוסתן במסע אופניים  -השנה עושים שינוי קל

וכמובן בהסעות  קיבוצי, בתחרות ניווט בשדות העמק

 למי שבכל זאת מעוניין להגיע בקומבי.

כמו כן יהיו טיולי החג באזור הבוסתן ורמת הנדיב 

 שיודרכו ע"י מיטב מדריכינו.
 

: טיולים, פינות יצירה, שתילות עציצים, בתכנית

 נטיעות, טכס החג, חידון נושא פרסים יקרי ערך, ועוד.

 הציבור מוזמן. גם אתם.

 

 החגדידי גת וצוות 
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 26.1.14לקראת אסיפה ב 
 קבלת חברים ומועמדים חדשים

 
הנהלת רצו"ן, כפורום קליטה,  מביאה לאסיפה המלצה 

לקבלת חברים ומועמדים חדשים. לפניכם קבוצה יקרה 

 של בנים ובני זוג החיים ומשתלבים בקהילתנו. 

אנו מבקשים מהחברים לקבל את המלצותינו ולאשר 

 את קבלתם.

בהמשך חיים טובים, מלאים ברכות הצלחה לכולם 

 ומעניינים בקיבוץ!

 

 לחברות
 

 רינת ביטון )קורלצ'וק(
 בת של יהושע ותקווה )ז"ל( קורלצ'וק. 

גדלתי עם כיתת צדף. נשואה לניסים ביטון ואמא 

 לאיתמר בן השלוש.

גרתי בקיבוץ כברי ועבדתי במפעל  2006-2012בשנים 

 ריאון, שם הכרתי את בעלי.

יבוץ ומאז עובדת בצורון, מקום חזרתי לק 2012 -ב

 העבודה הכי טוב בקיבוץ !! )ולא בצחוק(.

 עבורי מעגן מיכאל זה בית ודרך חיים.  

 

 
 

 נירית אוחיון

 נולדתי וגדלתי בבנימינה, צעירה בין ארבעה אחים. 

בתום שירותי הצבאי עברתי לגור בתל אביב למשך עשר 

ים אלו עבדתי ולמדתי לתואר ראשון שנים. במהלך שנ

באמנות ומזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב 

 והמשכתי ללימודי תרפיה באמנות במכללת בית ברל. 

כיום, לשמחתי, יש לי את האפשרות לשלב בין עבודת 

חוץ לעבודה בקיבוץ. בחוץ אני עוסקת כמטפלת 

באמנות למתבגרים בבית ספר לחינוך מיוחד, ובקיבוץ 

בעבודת ניהול מתפרת "בד בבד", שם נחשפתי חולקת 

לאנשים רבים מהקיבוץ וזכיתי ללמוד הרבה על 

 העבודה במתפרה כמו גם על חיי ואנשי הקיבוץ. 

אני נשואה לברק ואנחנו מגדלים באושר את ילדינו 

המקסימים רני ואלה, תאומים בני שנה וחמישה 

 .חודשים

 

 
 

 יס גיא דיוו

 . נעים מאוד למי שלא מכיר 

בן שלישי למשפחת דיוויס. בן לחנה ואריק, אח לרביב 

וגלי, דוד של נעמי, אליה ועלמה, "אב" גאה לדוק 

 הולידיי )כלבי הנאמן(.

נולדתי במ"מ וגדלתי בכיתת "סנפיר" המפורסמת )ולא 

שנים בצה"ל בחיל הים. אחרי הצבא  3בכדי...(. שרתי 

שם למדתי באוניברסיטה ועבדתי  –טסתי ללונדון 

במשרד שסייע לאנשים לבחור ולמצוא אטרקציות 

יוקרתיות לאירועים משמעותיים של יקיריהם. אחרי 

שנה וחצי בקור, געגועי לשמש לקחו אותי עד למדבר 

גדי שימשתי בתור רכז מזון. מהפריפריה -גדי. בעין-לעין

שף -התלמדתי בתור סו –עברתי להרצליה  –למרכז 

אולם אירועים יוקרתי, ומהמרכז העמוס "נחטפתי" ב

לניהול לוגיסטי של אירועים במצוקי דרגות וסביבתן 

)שוב מדבר...(. חזרתי להתאווררות קלה כאן, שוב ליד 

הים, וטסתי לחצי שנה לעבוד ולטייל ברחבי אירופה. 

 געגועי לבוץ החזירו אותי עד לבריכות הדגים כאן
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שנים )+( עד  3גה עבדתי בקיבוץ בתור איש שטח. במד

 למעבר האחרון, לפני שנתיים לצורון.

בצורון אני עובד בשנתיים האחרונות כחלק מצוות 

האחזקה, בנוסף אחראי על שדרוג הטיפול בשפכים 

וסוג של "אם בית" לעת מצוא ובהתאם לצרכים. מאוד 

אוהב את העבודה בצורון, מעריך את הצוות שאיתו אני 

מקום שאוכל להשתלב בו לטווח  עובד. מרגיש שמצאתי

 ארוך, ולצמוח ממנו.

בשעות מעבר לעבודה שותף עם אליוט בהגברה בהתאם 

 לצורך, ונהנה לסייע איפה שנדרש.

לאורך הדרך עשיתי גם טעויות שעליהן אני מצטער, על 

טעויות אלו שילמתי ולמדתי מהן. היום אני נמצא 

את  במקום ובשלב אחר בחיי, ומבקש להמשיך ולמצוא

 הדרך להשתלב ולהיות חלק מהקהילה ומהבית.

מעגן מיכאל היא הבית שלי, כאן גרה משפחתי וגרים 

מאוד רוצה להמשיך ולקחת חלק  –שנה(  34חברי )מזה 

 בקהילה, ולגור עם האנשים הקרובים לי.

 

 
 
 

 עמוס טץ 

בעלה של אלונה אבא של רותם יונתן ואיתי.  החתן של 

'. 67בקיבוץ אורים,  יליד שנת  רות מרי. נולדתי וגדלתי

עברתי מסלול חיים די סטנדרטי של בן קיבוץ,  שנת 

שנים,  3.5שירות בקיבוץ צעיר )הר עמשא(, צבא קרבי 

בחו"ל. לאחר מכן חיים שנת בית טיול ארוך ועבודה 

קצרים בעיר עבודה בנמל יפו וחזרה לקיבוץ.  עבודה  

רינרית בגד"ש ולימודי מדעי בעלי חיים ורפואה וט

 בפקולטה לחקלאות. 

עם סיום הלימודים התחלתי לעבוד בבית החולים 

וטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן במחלקת חיות וה

גדולות, ולפני כשנתיים סיימתי התמחות בכירורגיה של 

סוסים מטעם  הקולג' הארופאי.  כיום אני עובד 

 ככירורג במחלקת הסוסים בבית החולים.

, בעקבות נישואי 2000בסתיו  למעגן מיכאל הגעתי 

במהלך חיי כאן כתושב,  .לאלונה  ולידת בני הבכור

התחזק הקשר והזיקה שלי למקום כבית שהם לא דבר 

מובן מאליו לאדם שבא מהמדבר. כיום, כשקבעתי את 

מקום מגורי פה במעגן  מיכאל, אני מעוניין להפוך 

 להיות חלק פעיל ומלא בחיי הקהילה.
 

 
 

 אורי מגנוס 

בן לאביבה ויואב מגנוס, אח לאיריס ברכה, אסף דותן, 

 נעמה דותן פוקס, רוני מגנוס , בן כתת גלשן . 

בין מעומדות לחברות : הגשת עבודת גמר לאדריכלות 

נוף וסיום הלימודים, עבודה בימייה במעגן מיכאל 

 )צילום(.נתיב ובענפון עם חגי 

 חי בזוגיות עם רות שמלה )בת זוג סטודנטית( 

 .בשל לחיים כחבר במעגן מיכאל לתרום ולהיתרם
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 אודי וייס

 ממושב דישון נשוי לקלייר }סאסמן{ 33בן 

 בכור מבין שלושה אחים. שירתתי בצבא כחובש בגולני.

למדתי אילוף כלבים בווניגייט. בסוף לימודי עבדתי 

כמאלף כלבים והצטרפתי לצוות הכלבייה כמדריך 

 בקורס מאלפים.

שנים, בתחילה כאחראי  4 -ן מזה כ עובד בפלסאו

לוגיסטי באולם הייצור המכאני ולאחר מכן כמחליף 

תבניות. כיום אני משמש כמנהל רצפת הייצור באגף 

 הלול.

בנוסף, אני עוסק באילוף כלבים וייעוץ לגופי אבטחה 

 .שונים בתחום הכלבנות

 אוהב לגור כאן ורואה את מעגן מיכאל כביתי. 

 

 
 

 
 אורגד רז

, נולדתי וגדלתי לא רחוק מהקיבוץ, במושב 31בן 

 השיתופי ניר עציון.

 נשוי באושר לדקלה רז )עשת(.

התחלתי  2004-לאחר שירות צבאי ביחידת מודיעין, ב

לעבוד כבמב"ח במחלקת הסטריפינג בצורון,  שם 

 הכרתי את דקלה אשתי.

לאחר מס' טיולים משותפים בעולם, למדתי לתואר 

ל ובמקביל עבדתי כבן זוג סטודנט ראשון בכלכלה וניהו

 במחלקת הפיוז'ן בפלסאון.

,  עבדתי כשנתיים במחלקת 2011עם השלמת התואר ב

IT  בפלסאון, ומזה כשנתיים אני עובד במחלקה

  הכלכלית בפלסאון.

אוהב ומעריך את החיים בקיבוץ שאותו אני כבר רואה 

שנים, ואשמח להמשיך בו את חיי  10כביתי מזה 

 עם דקלה.המשותפים 

 

 
 

 

 

 לירוי חושן

 נשוי לאישתי היקרה, הילה, ואב לרפאל.

 לאילנה אח לשון וקארין. בן

 שירתי בסיירת אגוז. בן כיתת תמירון.

 כיום אני סטודנט להנדסה אזרחית שנה ג' ועובד

 במדגה.

 רואה את המשך חיינו בקיבוץ.
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 למועמדות

 
 רועי יערי

למדתי בבית הספר . בפרדס חנה 1982 -נולדתי ב

שנים צבא  3לאחר . הדמוקרטי בחדרה מהגן ועד י"ב

שנים עם הפסקות  10עבדתי בהדרכת טיולים בערך 

 ... ב ועוד"הודו ארה ,לטיולים בדרום אמריקה

ורופתיה בלימודי נט( שרמן)פגשתי את נוגה  2008 -ב

. כיום אנחנו ..ומהר מאוד הפכנו להורים סטודנטים

לפני כשנה וחצי   .הורים לגלי ודויד המקסימים

התחלתי תהליך קליטה בקיבוץ ולעבוד בפינת החי עם 

יחד איתי  כיום אני מנהל את המקום.. אהוד שמון

פינת החי מתפתחת ויש  .עובדות שלי כנעני ואיילין קורן

 .אתגר ומעניין לימ, כיף! הרבה עשייה

שמח לבנות . אוהב את החיים ליד הים ואת הקהילה

   .פה את משפחתי

  

 
 

 עדי חן לוי 

הכל התחיל בדייט מקרי, לפני שמונה שנים, שכל 

ולהכיר בחור  תהתל אביבי בועהתכליתו היה לצאת מה

אבל אז, בלי הרבה כוונות , משהו  נחמד מהקיבוץ.

 השאיר אותי כאן, עד היום. פשטות,ב

י עסקתי כמנהלת בקרה תקציבית בחברת היי טק בעבר

על  אח"כ ככלכלנית פיתוח עסקי בחברת תקשורת.ו

הדרך למדתי אימון והתנדבתי כשנתיים וחצי 

שמאמנת משפחות לניהול כלכלי  עמותהפעמונים, ב

 –יצירת פאר  תי יחד עם פז, בן זוגי, יצר . בין לבין,נכון

: קורן, עומר וגאיה. היום, אחרי שנה ת ילדינואת שלוש

, אני מנהלת בפלסאון וחצי במחלקת ארגון ושיטות

 פרויקטים בפלסאון ישראל .

 

 
 גל בדנר

  בת לאינז ז״ל וראול, אחות לנגה ואדם.

 בקיץ האחרון התחתנתי עם בן זוגי אייל זהר.

בצבא שירתי בחיל האוויר, לאחר מכאן שנת בית 

טריה של פלסאון. יצאתי לטיול בעולם המופלא... בקפי

לאחר הסתובבויות בעולם וקצת בארץ חזרתי לקיבוץ. 

עבדתי הרבה שנים בגיל הרך וכרגע עובדת בחינוך 

המשלים. השנה אני מסיימת את לימודי בתחום 

 הרפואה המשלימה.

ביתי,  אוהבת את חיי הקיבוץ, רוצה להקים פה את

 ם.קרוב למשפחה, חברים והי
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 צאלה שחם 

בשנתיים וחצי  שנים.  5בת זוג של שי שריד מזה 

בקיבוץ. הגעתי מחדרה עם שתי האחרונות מתגוררת 

י: אלמוג )בכיתה י"ב( ועפרי )בכיתה ט'(. רוב חיי בנות

התגוררתי בעיר חדרה. בצבא הייתי מדריכת טיולים 

ומשם הדרך ללימודי הגיאוגרפיה והסביבה היתה 

ה. היום אני בעלת תואר שני בתחום זה וגם קצר

מלמדת בתיכון המשותף ומגישה תלמידים לבגרות. 

בנוסף לכך, אני מדריכת מורים במקצועות הגיאוגרפיה 

  והאזרחות.

רוצה להיות חלק מקהילת מעגן מיכאל, אוהבת את 

הייחודיות שבאורח חיים זה ובעיקר את הערבות 

 ההדדית.

 

 
 

 

 טלי קלפר )ורד( 

, נשואה באושר רב לאור קלפר, בן הקיבוץ, 33ני בת א

נולדתי וגדלתי בכפר  ובנם של תמר גינוסר ופול קלפר.

סבא לעדנה ואריה ורד, ואני השלישית והצעירה מבין 

אחיי )ערן ונגה(.  בצבא שירתי ביחידה לזיהוי חללים 

  בבסיס תל השומר.

השנה, לאחר ארבע שנות לימודים, סיימתי תואר 

ך והוראת המדעים במכללת לוינסקי, תחום  בו בחינו

הפכתי גם השנה  אני מתכננת לעסוק בעתיד הקרוב.

בין שירותי הצבאי  .לאמא לילדה מדהימה ושמה זוהר

הספקתי  שנים בתל אביב, בהן 7ללימודי התואר, גרתי 

וגיה, בישול, רפלקסול ללמוד תחומים רבים כגון:

אותי מאוד.  תחומים שהעשירו תולדות האמנות ועוד

מן קצר עברתי לגור בתקופה זו הכרתי את אור ותוך ז

כיום אני עובדת במערכת הגיל הרך איתו בקיבוץ. 

במעגן מיכאל, דרכה למדתי להכיר אנשים רבים 

ומגוונים מהקיבוץ.  בנוסף, לאחרונה התחלתי ללמד 

 מש"י שיעורים בנושאים שונים את ילדי הקיבוץ.ב

הוא בית נפלא לחיות, לגור  אני מרגישה שמעגן מיכאל

ולגדל בו את ילדינו. כמו כן אני מרגישה בת מזל להיות 

 חלק ממשפחתו של אור, שהפכה עד מהרה למשפחתי.

 

 
 
 

 עדי שגיא לפיד

 נשואה לרוני לפיד. ילידת ויוצאת קיבוץ תל אביב.

 את שירותי הצבאי העברתי כחובשת בחיל מודיעין.

בוגרת תואר ראשון במשפטים, במכללה למנהל ותואר 

 שני במדיניות ציבורית, באוניברסיטת ת"א.

עבדתי כעו"ד בתחום הנזיקין והביטוח וכיועצת 

עמותה לנוער בסיכון,  –משפטית בעמותת "עלם" 

והתנדבתי במשך מספר שנים כעו"ד של עמותת יד לוי 

אשכול. במערכת הבחירות הקודמת עבדתי קצת עם 

ח"כ )לשעבר( שי חרמש, שהתמודד על המשבצת של 

 נציג הקיבוצים בכנסת. 

מזה כשנה וחצי אני עובדת במחלקה המשפטית של 

 הקיבוץ, לצד ובהנחיית לארי, בהנאה רבה. 

כחלק מעבודתי נחשפתי )תודתי הגדולה ללארי( 

לאנשים, לתרבות, לאורח החיים וההווי הקיבוצי הלא 

בימינו ולחיים בעיר בכלל.  אופיינים לקיבוצים רבים

אני לומדת, כל יום מחדש, על ההתמודדויות שמעגן 

מיכאל עומדת בהן בפני הרשויות השונות וגורמים 

חיצוניים אחרים, תוך רצון לשמר את הקיים ולהתפתח 

עם הסביבה, ומוצאת בתפקיד זה אתגר רב. משתדלת 
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לגוף, וצריכה לעבוד על  -לתרגל פילאטיס אצל נוגי 

וזה" לצלם, בעקבות קורס הצילום שלקחתי אצל ה"מ

 לנשמה.  -חגי נתיב 

לקחת בו חלק גיליתי מקום מקסים ומעניין שאשמח 

 ולבנות בו את ביתי. 

 
 

 שגית קוקס

 , נשואה לאורי קוקס.37בת 

גדלתי בעיר חדרה. את שירותי הצבאי עשיתי בחיל 

 האוויר.

 למדתי לתואר ראשון בחינוך וספרות, ותואר שני

 בייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב.

בעשור האחרון מילאתי תפקידים בתחום משאבי אנוש 

 במשרד ממשלתי וכיום עובדת בפלסאון ישראל.

לפני כשמונה שנים הכרתי את אורי, שנתיים לאחר מכן 

נישאנו במעגן מיכאל, ומאז אנו חיים ביחד באהבה 

ולך ומגדלים שני ילדים מקסימים: רועי בן ארבע שה

 לגן דקל  וסתיו בן שנתיים שהולך לפעוטון תות.

שמחה על שניתנה לי ההזדמנות להיות חלק מהמקום 

 ורואה את עצמי ואת עתידי כאן ביחד עם משפחתי.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון קולר

 בנם של נועה ויוחנן קולר, נשוי להילה ואב טרי לאן. 

 7בן כיתת תמירון. סטודנט לבע"ח ברופין ועובד מזה 

  ים ברפת.שנ
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 תמר ישובי, בתמונה 1972אולפן משנת 



 

                        

למחלקת לוגיסטיקה בפלסאון 

 דרושים:

 מנהל/ת משלוחים ומחסני תוצ"ג

   מחלקת  ,בפלסאון אם את/ה מעוניין/ת להשתלב 

 לוגיסטיקה מחפשת איש/אשת צוות.

יש לנו  –מחפש תפקיד ניהולי מורכב, מרתק ומאתגר? 

 מה להציע לך!
 

: ניהול מחסני תוצרת גמורה ותהליך הגדרת התפקיד

וות עובדים, סדרי עדפיות והובלת השילוח, ניהול צ

 תהליכים
 

 דרישות התפקיד: 

  משרה מלאה, משמרת יום 

 יחסי אנוש ברמה גבוהה ויכולת עבודה בצוות 

 ראש גדול 

 אחריות אישית גבוהה 

  הבנה ויכולת טכנית 

  ראיה רחבה ויכולת קבלת החלטות בסביבה

 רבת משתנים

  יתרון -ניסיון ניהולי קודם 

 יתרון -דם בתעשייה ניסיון תעסוקתי קו 

 

 

 

 

 מפעיל/ה מחסן אוטומטי ומרענן חומר

יש לנו  –מחפש תפקיד מאתגר אחראי ומקצועי?       

 מה להציע לך!
 

 הגדרת התפקיד:

תפעול המחסן 

האוטומטי, ריענון 

החומר בין מחסנים 

השונים, תזמון ופיזור 

הליקוט ללקוחות 

 פנימיים וחיצונים.
 

 
 

 דרישות התפקיד: 

  משרה מלאה, משמרת יום 

 יחסי אנוש ברמה גבוהה ויכולת עבודה בצוות 

 אחריות ומחויבות 

  ראיה רחבה ויכולת קבלת החלטות בסביבה

 רבת משתנים

  הבנה ויכולת טכנית 

 גישה למחשב 

 

 למעוניינים נא ליצור קשר עם:

 052-3993903 –דקלה רז 

 

 דגאון –דרושים 

 איש צוות לבית אריזה דגי נוי

 התפקיד: תיאור

עבודה בצוות בית האריזה הכוללת טיפול בדגי הנוי 

וביצוע מיוני דגים, הכנת אריזות למשלוח, ביצוע 

 המשלוחים ועוד.

 

 דרישות התפקיד:

 חריצות 

 יכולת עבודה בצוות 

 יכולת עבודה פיזית 

 יוזמה 

  יתרון -רישיון לטרקטור 

        התפקיד כולל תורנויות בערבים

 ובסופי שבוע

 

ינים בעבודה בצוות, עם אפשרות לאופק המעוני

  ,מקצועי וניהולי

 .052-8698210מוזמנים לפנות לאביב טסלר  

 

16 



 

                        

 על הנעשה בגיל הרך

 עוגן-רובין אלמה רם

 בבתים אנו נהנים בימים אלה מימי שגרה של חורף. 

אספר קצת על מספר מהלכים שמתרחשים ונושאים 

 בהם אנו עוסקים.

 האוכל והארוחה כנושא שנתי:

בחרנו השנה להעמיק בנושא הארוחה של הילדים 

ולהתבונן ולהתייחס לנושא מכמה כיוונים. הכיוון 

שון הינו  הפדגוגי. קיימנו שני מפגשי למידה:  בהם הרא

את המפגשים העבירה  הרך. השתתפו כל עובדי הגיל

צילה גביש, שהיא יד ימינה של מלכה הס, שהיא 

האורים והתומים של הגישה הפסיכופדגוגית על פיה 

אנו עובדים. ההרצאות היו מעשירות, מרתקות ומאוד 

העמיק את ההבנה פרקטיות לצוותים. ההרצאות באו  ל

כי הארוחה הינה חוויה התפתחותית של הילדים, ולא 

רק מפגש הזנה. למדנו איך נכון להגיש לילדים את 

האוכל, מה התפקיד של המבוגר בארוחה, כיצד 

מתווכים את המפגש הזה ועוד, הכל כמובן עם התאמה 

 התפתחותית לגילאים השונים של הילדים.

ממשיכה בשטח את  מיכל בציר, המדריכה הפדגוגית,

העבודה עם קבוצות הגננות במטרה להבטיח תהליך 

הטמעה. אנו רואים עבודה מאוד יפה של הצוותים, 

 חשיבה, התלבטות, יישום והרבה למידה תוך כדי. 

יצאנו לדרך עם פיילוט של הובלת  בכיוון התפעולי יותר,

אוכל לבתי הילדים. צפרא לוי הסכימה להרים את 

על כך. המשימה אינה פשוטה, נדרש  הכפפה ומודים לה

שעות ארוחה  הבתים, ,תיאום בין כל הגורמים: מטבח

 אבל מקווים לאט לאט להיכנס לשגרה. ועוד,

אנו בוחנים כל הזמן את שלל משימות הצוותים 

החינוכיים בבתים. המטרה שלנו היא ליצור מצב בו אנו 

ממקסמים את העבודה החינוכית של הצוות עם 

טינים את המשימות התפעוליות, עד כמה הילדים ומק

)משימות תפעוליות הכוונה בהבאת אוכל,  שניתן.

קניות, , ועוד...( הובלת האוכל הוא צעד ראשון מתוך 

זה. כמובן שכל מהלך כזה כרוך בחשיבה על   מהלך

 המסר החינוכי שמועבר לילדים ולצוות.

 מועדון מעבר א'

א' עוברים יחד  שנים בוגרי הגנים העולים לכיתה 7מזה 

למועדון מעבר א' בתחילת אוגוסט. המהלך הזה החל 

כאשר כיתות א' וב' היו יחד במועדון אחד בחינוך 

א' לפני  המשלים, ועלה צורך לייצר מפגש מגבש לשכבה

ובכך לדרג קצת את המעבר  הצטרפותם לילדי כיתה ב'

פשר קצת הקלה על ילחינוך המשלים. במקביל זה א

 הצוותים בגן שלא קיבלו בכלל חופשה בין סיום שנה 

 אחת לתחילת השנה החדשה. 

מזה שלוש שנים החינוך המשלים מתחיל לקלוט את 

השנתונים הגדולים שנולדים אצלנו מידי שנה, 

והתקבלה החלטה לפצל את המועדונים למועדונים חד 

וצא להפוגה גילאים )א' וב' בנפרד(. במקביל הגיל הרך י

 של שבוע ימים )שבוע הערכות( ובכך הצוותים כן 

 מקבלים מספר ימי התארגנות והתאווררות. 

זה זמן רב שאנו מסתכלים על המעבר הזה ובוחנים 

האם הוא אכן מיטבי לילדים, כאשר נקודת ההסתכלות 

שלנו הינה בראש ובראשונה מהמקום ההתפתחותי של 

ל נציגי אשכול הילדים. בישיבה רחבת משתתפים ש

חינוך )מיכה, חינוך משלים, גי"ר ויועצות ולמידה 

מנציגים שעבדו במועדון(, הגענו להחלטה שהמעבר הזה 

אינו נכון לילדים. דווקא בתקופה של התרגשות 

עם המעבר לכיתה א', הילדים  ,ושינויים צפויים

זקוקים לסביבה בטוחה ומוכרת ולשגרה, והמעבר 

ים יותר מידי מעברים, הכוללים למועדון א' מייצר לילד

צוותים ובתים חדשים )שמתחלפים גם הם עם תחילת 

שנת הלימודים(, וצורך בהתקשרויות רבות בתקופה 

קצרה מאוד. כמו כן, גם לחלק מהצעירים שנשארים 

בגנים, התקופה הזו לא פשוטה בכלל. לכן החלטנו 

להפסיק את המעבר למועדון א' מעבר. הילדים למעשה 

 ו בגנים עד ליציאת הגיל הרך לשבוע היערכות. יישאר

כחלק מתהליך השינוי אנו עוסקים בהתארגנות בכמה 

היערכות לצוותים חזקים ויציבים, תכנון  רמות:

פעילויות שמפגישות את קבוצת הילדים שעולים לכיתה 

א' )כמו שיעורי שחיה(, ביקורי הילדים בסוף אוגוסט 

המיועד )במקביל במועדון המיועד עם נציגי הצוות 

 לביקורים שכל ילדי הגיל הרך עוברים(, 

והתארגנות בח"א כך שהילדים יוכלו להמשיך לאכול 

כבדומה לצורת האכילה בגן, כאשר האוכל מוגש 

לשולחן ויושב מדריך בכל שולחן. הנושא הוצג לגננות, 

לצוותי הגנים ולהורים וזכה לתמיכה, הבנה והיענות 

 .הונכונות לצאת לדרך חדש
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 מאשכול החינוך

 מיכה באלף

דו"ח זה מיועד למסור מידע על תחומים רבים באשכול 

 החינוך. שבת שלום לכולם.

 חגים בקרוב באשכול החינוך:

: החג יתקיים בחורשה ליד נחל תנינים ט"ו בשבט

 . פרטים בהמשך.6/2ביום ו' 

: בחינוך החברתי )משלים( יחגגו את החג ביום פורים

הקיבוצית המוכרת לנו. בגיל  על פי המסורת 5/3ה' 

. פרטיים נוספים 6/3הרך החגיגה תתקיים ביום ו' 

 יימסרו יותר קרוב לאירועים.

 ובאורווה:שינוים בפינת חי 

בפינת חי סיים לעבוד אודי שמון אחרי כשנתיים 

בתפקיד. אודי הפגין נוכחות והובלה לאורך כל תקופתו 

תית לשקם את פינת חי וליצור תש כדיועשה רבות 

לפעילות הענפה והמתפתחת של ימינו. הרבה תודות 

לאודי על מסירותו וההשקעה הרבה בפינת חי. מאחלים 

 לו הצלחה בהמשך דרכו.

החליפה אותו שלי כנעני שהיא בעלת תואר ראשון 

בתחום ועם ניסיון רב בחקר ובפעילויות עם חיות 

והדרכה. יחד עם שלי, עובדת איילין קאלו עם ילדי 

מסגרת סטג'. איילין מסיימת השנה תואר הגנים ב

ראשון ומתמחה בטיפול בילדים דרך חיות. רועי יערי, 

יחד עם שלי ואיילין, מקיימים מערך מאוד מרשים של 

פעילויות עם הגנים והמועדונים הצעירים. בימי ב' 

מגיעים עשרות רבות של הורים וילדיהם לפיתות 

ת חי עם ופעילות עם חיות. גם התחזק צוות של פינ

.  צוות נעורים של  "נאמני בני נעוריםקבוצה חסונה של 

פינת חי" כח רציני שלוקח הובלה בתחומים רבים 

 בטיפול בחיות ובהדרכה.

לאחרונה סיים שי קורן מספר שנים של עבודה 

באורווה. שי בחר לצאת למרחקים אחרים ולהרחיב 

את אופקיו מבחינת תעסוקה. אנחנו מאחלים לו 

ל מעשיו. בתקופה ששי היה באורווה הייתה הצלחה בכ

פעילות חוגית ענפה והתפתחו מספר רוכבות מאוד 

על השנים של עבודה  ירציניות. אני רוצה להודות לש

עם בני אדם וסוסים )לא יודע מה יותר מורכב( ובעיקר 

על ההתייצבות לבדו יום יום כדי להבטיח שהאורווה 

  תתקיים בצורה טובה.

נטשה סרוסי כאחראית אורווה. נטשה  מחליפה את שי,

בעלת תעודת מדריכת רכיבה ובעלת ניסיון ממקומות 

שונים כולל צרפת. היא התחילה את דרכה כאן בתור 

שנים ובינתיים למדה תואר  7-8אולפניסטית לפני 

ראשון באמנות. לאחרונה מצטרפים עוד ילדים, בוחנים 

ת יועצים כיווני פעילות חדשניים כגון שילוב של הנחיי

 .הציבור מוזמןעם פעילות רכיבה, טיולי רכיבה ועוד. 

 

הצטיינות לימודית סמסטר א' חט"ע בביה"ס 

 :המשותף

להלן רשימת תלמידים מצטיינים כיתתיים ושכבתיים 

 ממעגן מיכאל.

עידן פיין, יובל לינדר,  -שכבת י':  מצטיינים כיתתיים

 מיכל הררי, אלון ברקוביץ 

סתיו גרה. מצטיינים  -שכבתיתשכבת יא: מצטיינת 

קורן רז, דן אורן, יערה שמיר, סביון שריד,  -כיתתיים 

 שחר שני, מעין ברקוביץ, נטע צור

 שכבת י"ב': מצטיין שכבתי: ים פרג. כתתי: נועה אסף

 

 ליאור ניומן –הצטיינות לימודית ייחודית 

באיחור מאוד גדול אנחנו רואים לנכון לפרסם את 

ים של ליאור ניומן שסיים את ביה"ס ההישגים הלימודי

לפני כשנה וחצי עם הישגים לימודים טובים ותעודת 

בגרות. אך ההישג הגדול יותר שלו בכך שבתקופת 

מדעי המחשב באוניברסיטת  גםלימודיו בתיכון למד 

חיפה. עם סיום תיכון נותרה לו שנת לימודים )י"ג( 

בכבוד, ולכן יתגייס לצה"ל עם תואר ראשון! כל  שסיים

 הכבוד על ההישג הלימודי.

 

מאז פרישתה של נגה, שעות  –שעות ספריית ילדים 

קבלה בספרייה לא מסודרות. אנחנו תקווה שבשבוע 

הבא תיפתח הספרייה אחה"צ להשאלת ספרים 

והחזרת ספרים. בינתיים אנחנו מתחילים לשוחח עם 

ינות לקדם את חזרת הספרייה מספר חברות שמעוני

כמו כן,  בה.לפעילות ולהרחיב את היקף הפעילות 

אנחנו ממתינים למידע על תכנית השקעות כדי לראות 

איזה משאבים יועמדו לרשותנו כדי לשדרג את כמות 

 וסוגי הפעילות בספרייה.
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 סמינר מנהיגות של כיתה נהר )ט'( בסוף השבוע: 

הר )ט'( יוצאת לסמינר כיתת נ 22.1-24.1בסוף שבוע 

מנהיגות בתל אביב ובירושלים. הם ילונו בקיבוץ רמת 

רחל. במהלך הסמינר יתמודדו עם פרקי לימוד על 

כולל גם ביקורים באתרים  ,מנהיגים של המדינה

הותיות על מנהיגות היסטוריים. יתמודדו עם שאלות מ

הסמינר הזה מהביא לשיא שורה של  .בתחומים שונים

נושא שנתי של מנהיגות. ההכנה הזו תבוא פעילויות ב

. הובלת קבוצות במחנה כרמלבבין השאר לידי ביטוי 

בנוסף, חלק מבני הכיתה משתתפים בפעילות הכשרה 

של כל  התנועהשל תנועת הנוער "בני מושבים" )

האיזור( לקראת יציאתם לקורס מד"צים בקיץ והדרכה 

הילה  –הבאה. כל הכבוד לצוות של שכבת ביניים  בשנה

אדר, אוהד לינדר ונועם קהת על עיצוב, תכנון וביצוע 

 של הסמינר.

 

ביקור נערי שכבת נעורים בתערוכת "עדות מקומית" 

 בתל אביב

"עדות מקומית", היא תערוכה אזורית לצילומי 

עיתונות, מוצגת מידי שנה לצד התערוכה העולמית 

". WORLD PRESS PHOTOלצילומי עיתונות "

אביב -ת במוזיאון ארץ ישראל, תלהתערוכה מוצג

ותופסת את מקומה כאירוע התרבותי החשוב, והמרכזי 

 בתחום צילום העיתונות בישראל.

בתערוכה השנתית מוצגים מיטב צילומי העיתונות 

והתיעוד מישראל ומהרשות הפלסטינית כפי שנבחרו על 

ידי חבר שופטים בלתי תלוי מתוך אלפי צילומים, 

וצלמות פעילים לתחרות  אותם שולחים צלמים

המקדימה. התערוכה משקפת רצף אירועים שנתי 

ותמונות נבחרות המנציחות רגעים בעלי ערך תרבותי, 

חברתי, תקשורתי ובעלי משמעות אנושית בנושאים: 

מלחמה ושלום, מדיניות וחברה, תרבות ואומנות, טבע  

 .וסביבה, ספורט, דיוקנאות מצגות מולטימדיה ועוד

ציגה רטרוספקטיבה של אירועי השנה התערוכה מ

השונים,  החולפת, המשתקפים מבעד לתחומים 

מאפשרת חשיפה ציבורית ותקשורתית נרחבת 

 לעבודתם של אנשי השטח באזורנו ובעולם.

 

 

סיור בתערוכה במשך  הנערים במסגרת היום ערכו

כשעה וחצי, מדריכי שכבת נעורים, ענבר רושט ובניה 

רי ביסמוט( הובילו את הסיור אשל יחד עם במב"ח )עמ

 דיון בעזרת שאלות וסיפורים. ועוררו

לאחר מכן צוות קבלת שבת )ים פרג ודן אורן( העביר 

כמידי שבוע )אך הפעם בשטחו של המוזיאון( קבלת 

שבת מרגשת בה רקדו ריקודי הורה, שמעו על פרשת 

על  ערכו חידון וקדשוהשבוע )בהקשר הקיבוצי( 

 וש.נרות והתירההחלות, 

כל הכבוד לצוות השכבה ולנערים על פעילותם. 

ממליצים בחום על התערוכה, כמו כן ממליצים לכל מי 

שרוצה להצטרף לקבלות שבת בשכבה בכל יום שישי 

 .12:30ב
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 איך שומרים על המחשב בחורף

 אלי שרפשטיין

 מעבדת המחשבים של מעגן מיכאל
 

החורף מביא עימו קור, מים והפסקות חשמל. עם הקור 

אין לנו בעיה כי הוא עוזר לקרר את המחשב הביתי 

שלנו. שני המאפיינים האחרים של החורף יכולים 

לגרום לנזקים כבדים, שבמקרה הטוב יעלו לנו כסף, 

הרע אנחנו עלולים לאבד מידע חשוב. מה ובמקרה 

 עושים ואיך שומרים על המחשב שלנו וכל מה שבתוכו?

דבר ראשון יש לוודא שהמחשב לא חשוף למים 

שעלולים לחדור מבחוץ: מהחלון, מתחת לדלת או 

באזור של נזילה אפשרית מהתקרה. חשוב שהמחשב, 

פסק, ראוטר וכל שאר -הכבלים החשמליים, אל

ס"מ  30א ימוקמו על הרצפה אלא לפחות הרכיבים, ל

פסק בבית, חייב -מעליה. ככה בטוח יותר. למי שאין אל

להגן על המחשב על ידי שימוש בהתקני הגנה בפני 

ברקים ושינויי מתח. יש מגוון גדול מאד בחנויות אך 

לא כולם מספקים את ההגנה הטובה ביותר. 

המכשירים הטובים הם קצת יותר יקרים ויש להם 

שהייה של מספר דקות לאחר הפסקת חשמל. למי ה

פסק -שמחפש הגנה טובה יותר מומלץ לרכוש אל

(UPSלשימוש ביתי מספיק אל .)-  650פסק של VA – 

850 VA  ש"ח. יש הרבה יצרנים, גם  300-400, שמחירו

לבן. אני ממליץ על חברה ישראלית -מסין וגם כחול

שנה עם  20 -, יש לי ניסיון של יותר מAdviceבשם 

  החברה ושביעות רצון מלאה מהמכשירים שלהם.
 

עם כל הכבוד למחשב, הדבר החשוב באמת הם 

הקבצים שאנו מאחסנים בו: תמונות משפחה, חומר 

לימודי, מכתבים, סרטים וכל יתר הדברים שחשוב לנו 

לשמר. יש הרבה שיטות גיבוי וכל אחד יבחר מה 

ם אלא תרונות זולישמתאים לו. לא צריך לחפש פ

 זמינים וקלים לביצוע. ,פתרונות אמינים

שממוקם   2TBבביתי אני משתמש בדיסק חיצוני בנפח 

במקום מרוחק מהמחשב, לא גלוי לעין ולא נגיש 

לילדים קטנים. הדיסק מחובר לרשת המחשבים בבית 

חוט -ונגיש גם מהמחשב הנייח וגם באמצעות רשת אל

(Wi-Fi .) תוכנת גיבוי ייעודית, המערכת מגיעה עם

שמופעלת בלילה באופן אוטומטי ומגבה את כל 

 השינויים שחלו במחשב ביממה האחרונה. 

שיטה נוספת שמקובלת היום מאד היא גיבוי ל"ענן" 

(Cloud) מדובר בגיבוי דרך האינטרנט לשרתים .

מרוחקים ואמינים. יש הרבה חברות שמציעות שירותי 

  Google, Dropbox, Bezeq Cloudגיבוי לענן, כולל 

ואחרות. בדרך כלל מדובר בשירות חינמי עד נפח 

מסוים ולאחר מכן בתשלום. את המידע המפורט 

 והשוואות מחירים ושירותים ניתן למצוא באינטרנט.

כמובן שיש את השיטות הפשוטות יותר לגיבוי: צריבת 

קי, דיסק חיצוני נייד וכדומה. -און-דיסקים, דיסק

ותר זה לבנות לעצמך שגרת גיבוי הדבר החשוב בי

חוקי מרפי לעולם לא משתנים והם  –ולגבות. זכרו 

 . ממתינים לנו בפינה

 אנחנו במעבדה תמיד נשמח לייעץ לעזור לכם.

 
 
 
 

 מועדון הסרט של יום שני

 עפר פרג
 

 26.01.15ביום שני הקרוב 

 באולם הקולנוע. 19:00בשעה 

 

 והפעם : "בלש אמיתי"

 ויזיה המשובחת בפרטעל סדרת הטלו

 ועל סדרות בטלוויזיה בכלל.

 נצפה בשני פרקים מתוך הסדרה ששודרה ב"יס".

 
 
 
 
 
 
 
 

 LG3ומכשירי   MM PHONEאפליקציה

על מנת להגיע להגדרות האפליקציה יש ללחוץ לחיצה 

 ארוכה על הכפתור ימני תחתון )מסכים אחרונים(.

 בהצלחה,

 אמיתי מידן
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דברים  –"יחפים בחול החם " 

שנאמרו בערב הקרנת הבכורה של 

 הסרט

 

הסרט "יחפים בחול החם" שמספר את סיפור החינוך 

המשותף והלינה המשותפת עלה לשידור באתר 

האינטרנט ובערוץ הטלוויזיה  )בממיר הדיגיטאלי 

 (.900בערוץ 

הסרט מעלה הרבה מאוד זיכרונות ושאלות על אותה 

 חנו כותבים כמה משפטי הסבר:תקופה, ולכן אנ
  

חֹול חם שהוא חום אנושי שקרן מהמטפלות, מהמורים 

מהמחנכים, מהסביבה כולה. חום של חברה סגורה, 

 קטנה ואינטימית. חול חם שהיה לעתים חם מדי,

שורף, כמו החול הלבן בדרך לים בקיץ הלוהט והחול 

החם האדום, אדמת החמרה, בדרך לזרקה, לבור 

 ליד הבריכה של גן ד'. הגויאבות ו

החול הזה בו הלכנו ברגליים חשופות חימם, ליטף 

 והנעים את ילדותנו וגם צרב את עורנו לתמיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסבר קצר ְלרציונל הסרט. תמונת החינוך המשותף עם 

הלינה המשותפת שהייתה חלק בלתי נפרד ממנו, 

תמונת הקיבוץ הישן, הקודם, רחבה ומורכבת. אי 

וגם לא נכון היה לנסות להכיל את כולה. בחרנו  אפשר

אפוא להתמקד בפרק זמן מסוים. בלשון התקופה 

תחושות שעולות  ההיא: "מרותם ומעלה". התמקדנו בַּ

כּור ההוא ובקרב אלו שגידלו.  היום בקרב אלו שגדלו בַּ

ברור לנו שכוונות הורינו ומחנכינו היו טהורות, מתוך 

 ילדים. ראיית החשיבות של חינוך ה

 Xרבים שואלים אותנו ובצדק, איך לא ראיינתם את 

. נכון, זה חבל. היינו רוצים לראיין את כולם. Yואת 

 יריעת הסרט צרה מלהכיל.

 צפייה נעימה.
 

, אתר האינטרנט ישירות לצפייה בסרטמצורף ,קישור ל

 אפשר לצפות בו מכל מקום בארץ ובעולם.

http://vimeo.com/117145131 

 

 .דפני ומושיקו בשם צוות הוידיאו הקהילתי

 
 
 

 סרט סוף השבוע
 
 

 24.1.2015מוצ"ש 

19:15 ;21:30 

 במאי: פול האגיס

 
 

 

הסרט   – "גוף שלישי"

מאחד שלושה סיפורי אהבה שאט אט הופכים לסיפורי 

 מסתורין, ונקשרים אחד בשני בדרכים מפתיעות.

מייקל, סופר זוכה פרס פוליצר, מתבצר בדירה 

 החדש שלו.  הפריזאית שלו במטרה לסיים את הרומן 

סקוט, איש עסקים אמריקאי המבקר באיטליה למען 

ריגול תעשייתי פוגש במקרה במוניקה, יפיפייה צוענית 

 עוצרת נשימה, שמתוכננת להתאחד עם בתה שנחטפה. 

ג'וליה היא שחקנית אופרות סבון לשעבר שנקלעה 

אביו ריק, אמן למאבק משמורת על בנה המשותף עם 

 ניו יורקי מצליח. 

שלושה סיפורים, לכאורה אינם קשורים אחד לשני, 

פריז, רומא וניו  –נחשפים בפנינו על רקע ערים רחוקות 

יורק. אך המשותף לשלושתם קיים. לכל מערכת יחסים 

בסרט ישנו גוף שלישי שמושך בחוטים, הוא אינו נראה 

 ורלנו.ואינו מורגש, אך נוכחותו מכריעה את ג
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 פאב סוניה ורצים קדימה הפקות מציגים:
 

 הנה אנו מסיימים את החודש בהופעה אטרקטיבית של  "השרונים מארחים" בשישי הזה 

 )ראו פרסום נפרד( וכבר אנחנו עם הפנים לפברואר מחומם בפאב:

 סופ"ש של הופעות                                       
 

 רידמן( ולהקת "טנגרם"מיטל לאמור )פ: 12.2 -בחמישי ה . 

 +כניסה חופשית
 

 כל דלת'' סיבוב הופעות אקוסטי . - סלע דנא: 13.2 -בשישי ה'' 

 +כניסה חופשית
 

 אפ קורע!!               -)ארץ נהדרת( במופע סטנד וירון ברלד)לילה בכייף(  דודו ארז:  14.2-בשבת ה 

       

o  60חוץ ₪ /  50קיבוץ   -מחיר כרטיס .₪ 

o  הקדימו להזמין!! -עקב הביקוש הרב, לא נותרו כרטיסים רבים –שימו לב 

o  לא תינתן כניסה מתחת 18המופע הינו בעל תכנים בוטים ולכן אינו מיועד לקהל מתחת לגיל .

 גם בליווי הורים! 18לגיל 
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אלטון גון, ויטני יוסטון ,סופרטרמפ ,סנטנה ,תיסלם, אמריקה ועוד רבים וטובים 
מהתקופה המוגשים בשירה ונגינה על ידי בני המשפחה, דור ההמשך ולהקת הבית

קלידים והפקה מוסיקלית—ארנון שרון
שירה—רעות שרון

גיטרות ושירה—יריב שרון
שירה—גיא שרון

סקסופון ושירה—יובל שרון

ביחד עם להקת הבית:
גיטרה מובילה—רודד קורלצוק

גיטרה בס—יונתן לוי
תופים—רותם עז עוגן

יום שישי 23.1.15 בשעה 22:00*
מופע נוסטלגי מחשמל ומלהיב של שירי שנות ה-70-80

”ם
תל

ב 
ער

ם 
תו

 ב
עה

ופ
הה

*

מארחת
Liveמשפחת שרון

הופעה חיה מקומית בפאב “סוניה” מעגן מיכאל



 

                        

 
 
 
 
 

 
 

 
 

            
 

 
 

 
 חניכי ובוגרי תל"מ מארחים

 
 

 ערב לדעת
 יופיה/ם-את

 

 במועדון האסם, 
 20.30בשעה  23.1.15בערב שבת 

 
 

 נפגש עם החבר'ה של תל"מ בדרך מיוחדת...

 נטעם ממאכלי אתיופיה...

 :נפתלי אברהם את סיפורו האישי של שמענ

 "קושי כמנוף להצלחה"

 נסיים בריקודים למוזיקה אתיופית...

 

 !!!מצפים לראותכם
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