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 הספדים מעל הקבר

 תמר   -אמא שלנו

 נכדים   31-סבתא ל

 נינים   4ו 

 א מובן המילה!  ושורדת במל

 ,נלחמת.   רוצה לחיות גם בנשימותיה האחרונות. לא מוותרת,

 בזיכרונה.   בשמיעתה, זקופה אך פגמה בראייתה, משאירה אותה יפה, לא מתלוננת על זיקנה שטבעה בה את חותמה.

 כל שם של פרח תרבותי הצומח בארצנו.   הזאת היא זוכרת כל עץ ששתלה, וגם בתקופה

 )עוד ברחובות מכרה לבית הנשיא את פרחי האפונה הריחנית שגידלו בגבעה.(  

 למעגן מיכאל הקימה את המשתלה והמשיכה לטפח את הנוי שלנו.   כשעלו לגבעת הכורכר,

 על ילדותה סיפרה מעט.  

 .  34ות עצמה מברלין והיא רק בת ניצולת שואה שעלתה בכוח

עולה לפניה ומתגייסת בארץ לצבא הבריטי(  לילו, של נערה לוחמת על עלייתה לפלסטינה. )אחותה , סיפור של גיבורה.

 לדרום אמריקה.   31הוריה ברחו עם אחיה פריץ שהיה בן 

  אחרי שנתיים הם מגיעים לארה"ב והוא מתגייס לצבא האמריקאי ללחום בגרמנים 

 חודש לפני סוף המלחמה הוא נהרג בגבול גרמניה צרפת  

התעודות שהיו לה ליציאה דרך אנגליה כבר לא  נשארת עם הדוד והדודה ובתם בת גילה אריקה. הנלורהתמר אז 

עומדת  ביד אחת מדפיסה מכתבים על מכונת כתיבה, רלוונטיות והיא מתדפקת על שערי הקונסוליות השונות.

פרורי לחם וחצי כרוב שמצאה מהווים את הארוחה  והיא ממשיכה להלחם. 13יא שורר בחורף קור מקפ בתורים.

 למשפחה שלמה.)אותה משפחה שלא האמינה ולא שרדה(  

 במחנה הכשרה היא מבינה שרק אם תהיה חזקה יצרפו אותה למסע ההצלה.  

 הייתה תמיד אומרת.   על חיי", "חפרתי

 ותו ניצלה.  אנחנו שומעים הרבה על המזל שבזכ

 יה שטובעה עם הגיעם לארץ.  יהיא מגיעה לארץ דרך איטליה באונ 44באפריל 

 היא נשלחת למוסד "אהבה" שם מכירה את שושנה אנגל ויחד עם סיום התקופה יוצאות וממשיכות במסע.  
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 את ידיעותיה בשתלנות היא מעמיקה בגן הבוטני במקווה ישראל.  

בתנועה ממליצים על גבעת הקיבוצים ואחרי סווג בטחוני של חודש  מבקשת להצטרף לקיבוץ.לאחר יותר משנה היא 

 היא מצטרפת לחבורת הוותיקים.  

 הוריה מנסים לשכנעה להצטרף אליהם אך היא מחליטה שמלאכת בנין הארץ חשובה יותר.  

 מעגן מיכאל מגיע גם אדגר היימן עם נוער חלוצי מחו"ל.  ב -עם העלייה לקרקע

 אני נעמי וטל )החי בקנדה( מצטרפים למסע.  –ואנחנו 

 שנים בוחר אדגר לעזוב ואנחנו יוצאים לנאות מרדכי, אולי שם תמצא אמא את מזלה..   1אחרי 

 ואכן כך היה: אהרלה פלד מגיע לנאות עם כיתת "דוגית" הכיתה של תמר ,כמלווה הטיול השנתי.  

 והאהבה פורחת.  

 ונולד אורי.   יכאל.אנחנו חוזרים למעגן מ

 רלה .  עד לפטירתו הפתאומית של אה שנות זוגיות ומשפחתיות. 14

 והרבה אהבה ושותפות בכל.  , ועשייה שנים של צמיחה,

 עם הרבה גאווה.   ,כל אחד במסעו האישי ואמא מביטה ותומכת כמעט לא שואלת ,ואנחנו

היא ממשיכה לחפש  .י צילומים מהטיולים הרביםואלפ ריקמה ואפיית עוגות, :והיא עסוקה בשלה ,בתחביבים רבים

 ושוב שורה השמחה בביתה.   .ומכירה את וולטר פרונט מבית יצחקאת הזוגיות 

 בכל מקום שעבדה השאירה חותמה.   .יךכבחירותייך נאמנה למשפחתך ולערכך נזכור אותך ,אמא יקרה,יפה וגאה ב

 אוהבים ומתגעגעים  

 דורית היימן  
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 אמא 

 ......אחר כך נשאר פעמון הכניסה והגרניום,רעננות כואבת ליד כיסאות נוח מאובקים.   

 אקמול לכאבי אוזניים.   –שנים של אמהות  04

 לכל אחד היה המשפט שלו.   –עוגות עם ציפוי מרציפן 

 נעמילה איך הגעת? נחת?  

 תשאלו את דוריתי, דורית יודעת  

 ורי? בן שלי,  ראית את א

 טלי ,אני שומעת! טלי בא!  

 שנה של דאגה. תקווה, רצון,משאלות,רעננות ומאובקות.   04

 דקות.   5דקות....היית באה, אומרת בצהלה, באתי רק ל -5אל תמותי, טוב, רק ל -אמוש,אמא, תמר,תמה, תמתי

 לאור ,מחפשת זריחות ושקיעות   היית פרפר ענוג, נצמדת

   רוקמת ריקמות.

 רוב הזמן ילדה במכנסיים קצרים עם גומי מכווץ, כמו בקיבוץ של אז.  

 עקת על טרקטורים שעלו על הדשא.  ושותלת חורשות על אדמת הכורכר. צ

 כשהוכחת שאת יכולה.   34כמו בגיל 

 עדרת בשיא המרץ, כך סיפרת, שיראו שאת חזקה וייקחו אותך עם הגדולים לארץ ישראל.  

 רת בלי מילים, משאירה כסאות ריקים.  רכבת אחרונה דוה

 והלכת ודעכת, כבר לא כל כך שומעת ולאט לאט כבר לא הולכת.  

 בואי נמשיך! עזרי לי לקום !  –בימים האחרונים הושטת זוג ידיים, בשפתיים יבשות סימנת לי 

ידה של צבעי מים, בלי יש פרידות של צבעי שמן יש של פחם או פסטל. יש פרידות כמו חריטות על העץ ושלנו פר

 קונטורים,בלי קיטורים.  

 פרידה בצבעי מים. נהר זורם בין גרמניה לאדמת הכורכר.  

 משחק הדג עם הפרפר.          

 נעמי היימן  
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 סבתא! 
 

 אי אפשר להטיל ספק בסוף שהגיע. אי אפשר לדחות אותו או לשפוט אותו. 

נו ביחד, שמתחדדים כרגע מאד, ולהשאיר ממך בנו. ללמוד מהסיפורים על אפשר להסתכל אחורה בזמן, לרגעים שהיי

,כי היית חכמה להבין שעלייך להיות אמיצה ולהתמודד עם הצרה האמיתית שמצאת בה את  34עלייתך ארצה בגיל 

 עצמך. 

 ללמוד מהעדינות בה התנהלת בחייך, מהצניעות. 

 . לעולם לא רוצה לעצמך יותר מדי או שמה עצמך במרכז

ללמוד מההערכה שלך לחברות טובה ולמשפחה, מההערכה שלך ליופי ולטוב של החיים להציע, ללמוד מההומור 

 הנדיר שלך. שהפתיע עד הרגע האחרון, מהראייה האופטימית ומהשמחה והאהבה שמילאו לך את הלב. 

 צום הזה, ותודה על הכול. מתגעגעים מאוד לכל אותם הרגעים אתך הקצרים והארוכים, שהותירו בנו את הרושם הע

 אוהבים הנכדים

 

 סבתא 

 אני רוצה להגיד לך תודה 

 על אהבה וההערכה  –תודה 

 על המסירות והתמיכה  - תודה

 על הנדיבות והנתינה   –תודה 

 ותודה על הפרידה האמיתית והכנה. 

 אתמול כולם באו להיפרד ממך לאחר ימים שאת ללא הכרה 

 לגה מעיניך דמעה קרה. אבא השמיע לך אותי מנגן וז

 לפני שנשמת את נשימתך האחרונה.  דמעת פרידה קטנה מלאת כוונה,

דקות לאחר מכן  דמעת פרידה שהציפה את כולם בבכי של אהבה וכאב וביטאה את החלל שהשארת אצלנו עמוק בלב.

 הרוחות נרגעו והכול כבה. 

 ואת המשכת את דרכך לעולם הבא. 

 אבל אני מרגיש שהייתי נוכח שם יותר מכל אחד.  שם ועם כולם, אולי פיזית לא הייתי נוכח
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 חג שמח!!!

 

 חג אביב שמח

 חג חרות משחרר 

 וחג קיבוץ גלויות כדוגמת מעגן מיכאל

 4102נתכנס בחדר האוכל לחוג עם כל עם ישראל את חג הפסח  00:11בערב החג ביום שני בשעה 

 הערב יתחיל בזמן ובצעדת אביב עם ילדי הגנים שישירו לנו שהשמחה רבה...

 תה ב וג' וד' באחד מי יודע ואת השאר בחד גדיא והשמחה תהייה רבהוילדי כתה א' את מה נשתנה וילדי כ

עוגן על התופים ילוו  -און על הבס והטרומבון ורותם עז -צוות נגנים מוכשרים; תומר מזמר על הקלידים, מורן בר

נא ונור אותנו בצלילים מוכרים וצוות זמרים מוכשרים; איילין קורן, אמיר אבן טוב, גל וטל קרול שחר, ליאור ד

 משה, מרגלית עובדיה ועמי דנא, שישירו לנו על הבמה וינעימו לנו את הערב המיוחד והנחמד.

ל לעשות גם עבור המרוחקים מהבמה ומסכים שילוו את הערב בתמונות יהשנה, בעקבות שנה שעברה, ההגברה תגד

 משפחתית גדולה ומהנה. ומילים לשירים, שנהייה כולנו יחד מכווננים לחוויה משותפת והרמונית בחגיגה

 מאחלת לנו אחדות ואחווה להמשכיות החוויה הקיבוצית העצמאית החופשית והאביבית

 חג שמח מאם הסדר

 באהבה

 שרון פורטוגלי

 

 

 בדשא הצפוני  111..בשעה   4.12ביום שני, חג שני 

 בתופים ובמחולות 

 מופע הפעלה וג'אם לכל המשפחה עם אמיר יעקובי  ולהקתו!!!

 למי שיש כלי נגינה מוזמן להביאו! 

 וכנים לכיף גדול!מהיו 
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 סדנת הורים בחג הפסח -ארבעת הבנים

 

 .שאינו יודע לשאולואחד  תםואחד  רשעואחד  חכםכנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד 

 למה ארבעת הבנים ומה הם מספרים לנו? -ומיד עולה השאלה

 

 צור את ההמשכיות.מצווה  מרכזית בחג הפסח )חוץ מהניקיונות...( היא "והגדת לבנך". צריך להעביר את הסיפור ולי

 אבל איך?

מדרש ארבעת הבנים, הבנוי על ארבע פסוקי שאילת שאלות ומתן הסברים מהתורה,   מציע לנו דרכים שונות לסיפור 

 תלוי איזה בן יושב לפנינו, או אם תרצו באיזה מצב רוח הוא מגיע לשמוע. -כשהוא אומר לנו 

 ה' אלהינו אתכם"?מה "העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה  -שואל החכם

כך הוא  -כלומר לחכם נספר את ההלכה, את החוקים והנהלים -"כהלכות הפסח..." -השאלה פשוטה והתשובה גם כן

 מסוגל להבין. הכל חייב להיות לוגי ומוסבר בהגיון ובצורה של הוראות.

ה' לי בצאתי  " 'בעבור זה עשה-"מה העבודה הזאת לכם" ? והתשובה כאן קשה -שואל שאלה מתריסה הרשע

ממצרים'  לי ולא לו.  ואילו היה שם לא היה נגאל". הרשעות עליה מדובר במדרש זה היא לשאול על מנת להגיד  שאני 

לא שייך. שאלה כזו נחשבת בהגדה לרשעות משום שהיא באה לפרק את השרשרת מתוך ביטולה.  האם גם היום 

 נחשיב שאלה זו לרשעות?! 

ושאלתו תמה "מה זאת"? והתשובה גם היא פשוטה ותמה "בחזק יד הוציאנו ה'  תםהבן השלישי הוא מסוג אחר הוא 

ממצרים מבית עבדים". כלומר לתם נספר את הסיפור של יציאת מצרים. לא נטריח אותו בהלכות, לא ננזוף בו, פשוט 

 נספר את שהיה.

לא שואל, לא מנדנד, לא מתפלפל ולא מתריס. מחכה. אך האם כך?  -. לכאורה ילד מתנהלא יודע לשאולהבן הרביעי  

אולי הוא פשוט לא יודע איך או לא מרגיש מספיק בטוח לשאול. וכאן כבר יש אתגר אמיתי. כי אין אחד שלא יודע 

לשאול.  יש שמפחד ששאלתו לא תהיה מספיק טובה או שתרגיז או שלא תהיה לה תשובה ואז ישאר בחוסר יציבות. 

 בן הזה אין לענות תשובה. לבן הזה יש לפתוח את הדרך להתחיל לשאול "את פתח לו".ל

אתגר גדול מוצב בפני כל הורה הרוצה לחבר את בניו לשרשרת של חייו ושל עמו. אתגר המצוי לפתחנו כל השנה 

כל אחד מהם בדרך מה נספר, איך נפתח את הדלת.  איך נקבל את הבנים שלנו באשר הם ונדע לספר ל -ובפסח במיוחד

 שלהם כך שימשיכו את דרכם מתוך אמון ותחושה של יחד.

 מאחלת לכולנו שבפסח הזה נצליח להלחים עוד חיבור אחד בשרשרת , חיבור מתאים ונעים שטוב לחיות איתו.

 

 יחג שמח, רינת הרר   
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שבוע שעבר הצבענו שוב בענייני הדרך. ההצבעות עד ב

כה על "דרך מעגן מיכאל" מעוררות מגוון של תגובות: 

יש השמחים, יש המאוכזבים, יש המודאגים, יש את 

אלה שהופתעו ויש את אלה שידעו מראש... צוותי "דרך 

מעגן מיכאל" עמלים בימים אלה על תגובתם, וזו 

 תתפרסם בהקדם. 

פתגם סיני ההצבעה שלח אלי אחד החברים   מיד אחרי

  עתיק:

"אם לא נשנה כיוון, סביר להניח שנגיע לאן שאנו 

 הולכים."

מיהרתי ושאלתיו, הבעד אתה או נגד? ענה לי הלה: כל 

 אחד ייקח וילך עם זה לדרכו...
 

הכנות לפסח בעיצומן: ביום שבת שלפני שבוע עליתי ה

מלמעלה למטה. לחדר האוכל וזרם מים אדיר זרם לו 

אני חשבתי לתומי שהתפוצץ לו צינור, התקדמתי עוד 

קצת וראיתי חברת נקיון מנקה את אזור חדר האוכל 

קר כמעט נקי מאנשים, ווהיה ריח כל כך טוב, של ב

 וריח המים והאדמה .....היה נפלא.

 

אחר שבועות של עבודה עלו נערי השכבה להר הכרמל ל

להוסיף עוד, לסדר מסביב , מתקניהםלהעמיד שם את 

 וליצור אוירה של בית בטבע.

הילדים כולם, הגדולים והקטנים כאחד נהנו מאד 

 ויר החם והנעים.ומהאביב מסביב וממזג הא

 

 
 

 

גם המאוד קטנים שלא היו שותפים למחנה כרמל היו 

 לאפיית המצות עסוקים בחצרותיהם בהכנת  טבון

 כה.כהלכשבסוף היצירה הם מרוחים   לפסח

השער היפה והמקורי, פרי יצירתו של יותם ברקוביץ. 
 תודה.

 
 שיהיה לנו חג שמח

 ריקי גת
 

 
 

 !!מזל טוב    

 נכדה לעליזה גונן    

 בת למיכל ושי     

 ברכות לכל המשפחה     

 
 

 
 !!מזל טוב    

 נכדים תאומים לסימון מלול    

  בן ובת לאליאור ומיכל    

 הברכות לכל המשפח    
 
 
 
 
 
 
 

 

 אנו משתפים בצערו של אלון עציוני

 במות אביו יאיר

 תנחומים למשפחה
 
 
 

 השבוע
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 חברים, 01נוכחים: 

 3חסרים:   

           יו"ר: ירון אסף

 פרוטוקול: זהבה בציר

 

 

 :סדר היום  
  

 . דיווח פרוייקט קהילתי .0 

   . מינוי יפתח ישובי כמרכז צוות אלימות.2 

 

 . דיווח פרוייקט קהילתי0

 הגיעה לדיון:  שהם עדי )ביגלמן( , ארם צייג.  

מזכירות לקדם מעורבות הוחלט ב  2102רקע: בסוף 

של מ"מ  בפעילות התנדבותית בעלת משקל ולהקצות 

לכך אדם בחצי משרה ותקציב.  תימור הורביץ נבחרה 

כמרכזת הצוות ועבדה מספר חודשים אך נאלצה 

לסיים מסיבות אישיות . שהם עדי נרתמה  למשימה  

וראינו לנכון להביא למזמו"ר דיווח  והתלבטות  

 . משותפת לגבי הדרך

עים בהמשך עלון זה.  יקרי המצגת של שהם מופיע

במ"מ ישנם כמה אפיקים נוספים של  תרומה לקהילה 

 ומעורבות חברתית:

הסעת חולים פלשתינאים  –פרוייקט בדרך להחלמה  *

מהמחסומים לבתי חולים בארץ, מתבצע ע"י מספר  

 חברים בהתנדבות, הקיבוץ משלם את הוצאות הדלק.     

השלמות לתרומות של חברים  -₪ אלף  01 *

 שמתפרסמות ע"ג לוח המודעות. 

 01  תרומות לעמותות שונות   -נוספים ₪ אלף

 לכל עמותה, לפי קריטריונים ברורים(.₪  0111)עד  

ימי עבודה  2הקיבוץ מקצה   –פרוייקטים  עם  ג'אסר  *

 בשבוע. 

 תל"ם *

 חיילים קשורים. *

 

 
 

ועית  והמובנת של בדיון צוינה לשבח העבודה המקצ

שהם. עלתה התלבטות האם נכון למ"מ למצוא 

פרוייקט אחד מרכזי ולהתמקד בו, או שעלינו להמשיך 

  ולתמוך במתנדבים בודדים מטעם עצמם. 
 

 :החלטה

מקבלים את המתווה שהוצג ע"י מרכזת הצוות.  בעוד 

 . חודשים יבדק האם הושגו היעדים 6

 

. אישור מינוי יפתח ישובי כמרכז צוות למניעת 0

 אלימות. 

הצוות לבדיקת דרכי ההתמודדות של הקהילה עם 

( את  2103הביא  למזמו"ר  )אוקטובר  מקרי אלימות

" ולהרכב פורום למניעת אלימות" המלצתו להקמת 

הצוות.  מאז התקשנו למצוא מרכז לצוות. יפתח מוכן 

והמזכירות תתמוך לקחת את ריכוז הצוות  במידה 

בגישה לטיפול בנושא שהוא מציע, המבוססת על גישת 

"הסמכות החדשה" שפיתח פרופ' חיים עומר.   גישה זו 

נותנת לבעלי התפקידים כלים להתמודדות  החסרים 

 להם היום, בהתבסס על  פעולה בהסכמה ולא  בענישה. 

התקיימה שיחה ארוכה בה הסביר יפתח את עקרונות  

 חדשה"  ויישומם בשטח לפי הבנתו. "הסמכות ה
 

 הוחלט:

אושר מינויו של יפתח כמרכז צוות למניעת אלימות. 

חודשים יובאו דרכי היישום של גישה זו  3-4בעוד 

 לאחר גיבושן לדיון נוסף  במזמו"ר. 
 

 

 

* 

 

 041401מתאריך       0/02/01ישיבת מזמו"ר  מס'  
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 102/50/תוצאות קלפי 

 0/ – 04/042/50/בתאריכים: 

 

המשך הצבעות  על סעיפי דרך מ"מ וההצעות . 1

 הנלוות
 

 502בעד הצעת מזמ"צ : 
 

 522בעד הצעת חברים : 
 

 

 התקבלה הצעת  חברים: 

ההצבעה על כל סעיפי דרך מעגן מיכאל וההצעות 

הנלוות אליה, שהנן בעלי משמעות כספית, תדחנה עד 

ג בפני החברים מתווה כלכלי למקורות המימון שיוצ

  שלהן והשלכותיו על תכנית המשק. 
 

 904הצבעה אלקטרונית: 

 22הצבעה ידנית :   

 969סה"כ מצביעים:   

 ספרו: מייק פלקס וסנדי הורביץ
 

  מזכיר  -ירון אסף, מייק פלקס מרכז ועדת אספה

    

 
 

 402/50לקראת אסיפה 

 210/0050ביום שני 
 

 0במזכירות  – 02:02ה בשע

 יו"ר: טרם נקבע

 

 סדר היום :
 

 סעיפי ו. מינויים, . 1

 אלמוג אלוני פותח:

 

 מייק פלקס מרכז ו. אסיפה 

 מזכיר –ירון אסף 

 

 

 

 סעיפי ו4 מינויים 

  4-2/50לקראת אסיפה 

 214/0450בתאריך 

 

 
 :  מוצעיםבחירה נציגי הציבור לצוות פרט, . 1

 המועמדים שיקבלו את מירב הקולות( 5יבחרו )

 

 אביבה מגנוס

 אלישבע טסלר

 אלי שרפשטיין

 קרן סיטון

 סופי ברזילי

 

 :   מוצעתלהחלפתו של עידו סלע, . 5

לניהול פיתוח מש"א. )כהצעת יחיד,   מורן יהלום

 מקולות המצביעים( 60%נדרש 

 
 

 ריקי נשרי ואלמוג אלוני, ו. מינויים     
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 סדר היום:

 פלסאון  3112סיכום דוחות כספיים  .1

 מעגן מיכאל 3112סיכום דוחות תמחירים  .3

 3112החלטה לגבי הבונוס בגין  .2

 פלסאון 3112דוחות  .4

 

 :דיון והחלטות

 פלסאון: 3112.דוחות 1

הייתה השפעה מאד מהותית  של שחיקת  3102ב 

 המטבעות לעומת הש"ח. 

קת שערי מטבעות למרות הגידול הפיזי במכירות, שחי

 2.3% -)שחיקה של כ 3102החוץ אל מול הש"ח בשנת 

בממוצע( התבטאה בשחיקת המכירות כפי שהן נמדדות 

 מיליון ש"ח. 26 -בשקלים בכ

תנאי הסחר )שהם היחס בין שערי החליפין של מטבעות 

החוץ על פי משקליהם במכירות למחירי התשומות( 

עלייה השתנו לרעה השנה וכתוצאה מכך למרות ה

 במכירות יש ירידה ברווח וברווחיות הגולמי והנקי.

 מש"ח(:₪ =  תמצית התוצאות )במיליוני 

 3103-יותר מ 2.2%מש"ח  979מכירות:           

 3103-פחות מ 2.3%מש"ח  223רווח גולמי:      

 3103-פחות מ 01.2%מש"ח  012רווח תיפעולי:  

 3103-מ פחות 33.3%מש"ח   2..7רווח נקי         

 3103-פחות מ 1.3%מש"ח   2.2הוצאות מימון: 

  3103-מש"ח ב 63מש"ח לעומת   39.3השקעות:      

מש"ח  תזרימי מזומנים שנבעו  66ופחת והפחתות בסך 

 3103-מש"ח דומה מאד ל 022.3מפעילות שוטפת: 

 מש"ח( 026.2)

מש"ח ונכסים שאינם  63.3.סך הנכסים השוטפים 

מש"ח  212.2ח סך ההתחיבויות  מש" 332.6שוטפים: 

מש"ח לסיכום, למרות ההרעה בתנאי  273.3וסך ההון 

הסחר השנה, התוצאות בהחלט טובות וחיוביות אם כי 

מחייבות שינוס מותניים ומציאת דרכים נוספות 

 להתמודדות עם התנאים הסובבים אותנו.

 

 

 
 

 

 

 

 

מי שמעונין להעמיק יותר מוזמן לצפות בתשדיר ישיבת 

מועצה, ומי שממש רוצה לקרוא את כל הדוחות ה

השנתיים יכול להכנס לאתר "מגנא" או לאתר הבורסה 

 )"מאיה"( באינטרנט ולעיין בדוחות במלואם. 

 

 מעגן מיכאל: 3112.סיכום דוחות תמחיריים 3

אלפיים ושלש עשרה הייתה שנה די טובה למעגן מיכאל 

ם מבחינת המקורות, משום שלמרות תנאים חיצוניי

ופנימיים הלא פשוטים, עמדנו מעל תכנית המשק. 

לעומת זאת בתחום השימושים הייתה שנה פחות טובה 

 עקב חריגות מהתכנית עם התייחסות בהמשך.
 

 מקורות

)לפני ₪ מיליון  76 -מקורות מהכנסות יצרניות  כ

 עבודה(.

 ₪מיליון  033.2 -מקורות מעבודה ושרותי ניהול  

 ₪ ליון מי 03.6מקורות נוספים  

לעומת ₪ מיליון  303סך הכל מקורות מפעולות השנה 

₪ מיליון  2שהיו בתכנית ועם עודף של ₪ מיליון  317

 ₪.מיליון  6..30משנה קודמת , סך הכל מקורות 
 

 שימושים

 ₪.מיליון  2..6הוצאות ציבוריות  

 ₪ מיליון  22.3הוצאות אישיות 

יליון מ 06.2הפקדות לשוטף   –פנסיה חסכון והורשה 

.₪ 

 ₪מ'  .02סה"כ הוצאות קיום והפקדות  שוטפות 

השקעות בענפים יצרניים  ₪.מיליון  03.6הגדלת חיסכון 

.השקעות צרכניות ומשותפות )כולל בניה ₪ מיליון  02

סה"כ שימושים  )כולל מס( ₪.מיליון  20לחברים( 

 ₪מיליון  7משאיר עודף של ₪. מיליון  300.6
 

 חריגות

 יגות בשני תחומים בעיקר נאמר כי היו חר

 מש"ח. בעיקר סביב  2חריגות של כ  -. בניה לחברים0

 המילויי והבניה בשלדג שהוסברו בדף שחולק בנפרד.

 אילן טסלר ויורם דרור

00 

 

 2/1251/5מתאריך   4102/5פרוטוקול המועצה הכלכלית מס' 
 



 

                        

מרכיב מרכזי הוא החריגות   -. במגזר  הכלליות3

בחברת ה'רשת' שהוסברו בישיבה הקודמת בהיקף של 

 ₪ אלף  911-כ

מש"ח  וכחצי מש"ח  3.3חריגות של  –. במגזר הצרכני 2

 בהשקעות צרכניות.
 

 נתונים נוספים:

 נפש )ממוצע שנתי( 0.73  ,ה במקוםיסה"כ אוכלוס

איש )'חבר  0322מתוך זה אוכלוסיה קבועה בממוצע 

 תקן'(

 011 -הוצאות אחזקת אדם אצלנו )למעט חסכונות(  כ

 לשנה ל'חבר תקן'.₪ אלף 

תן לעשות כדי שבעתיד לא נופתע מחריגות נשאל מה ני

מהותיות בסוף השנה, נאמר שנעשו מספר צעדים 

 למניעת חריגות בעתיד.

והדגש כי בעתיד הקרוב יש להעמיק את הטיפול 

 במניעת חריגות.

לסיכום, יש למגזר הצרכני משימה להיות הרבה יותר 

קפדניים והדוקים בשנה הבאה וגם בנושא הבניה  יש 

 ים להשתפר בהקדם.למצוא דרכ

נאמר שבכל מקרה כאשר מסתמן שעשויה להיות 

חריגה בתחום כל שהוא, גם אם יש לה הסבר הגיוני, יש 

להביא למועצה לדיון מוקדם לצורך קבלת אישור 

 מראש ולא בדיעבד.

סיכום: כל בעל תפקיד בתחומו חייב בכל מקרה 

שצפויה חריגה להביא לדיון את הנושא הספציפי ולקבל 

ור לביצוע ולחריגה, הוצע גם לשקול  לבנות איש

 תקציבים רבעוניים.
 

 אישור סופי – 3114תכנית 

לעומת ₪ מיליון  337סה"כ מקורות צפויים מפעילות 

 3102ב ₪ מיליון  .30

שימושים )כולל בונוס ₪ מיליון  337מול זה בתכנית, 

 ₪.(מיליון  3של 

כאשר סעיף הבניה נשאר מצומצם, נאמר כי בדיון 

תידון שוב בקשת  3103בסיכום החציון הראשון של 

 תוספת ההשקעה בשיכון.

 

 

 

 

 תודה

 לכל בית מעגן מיכאל

 ולצוות מרפאת השיניים ,לצוות המרפאה

לכל צוות הגיל השלישי, למועדון הורים ולבית 

 ,הסיעודי
 

 ,מוסקו, למיכל שדה ועלי יהלום-לשחר מלול

 תודה על השעות והנתינה.
 

 ,אחרוניםהחודשים ה בחמשתלה באמא לסלין שטיפ
 

 ,לרומא המדהימה שטיפלה באמא חמש שנים

 .תודה על האיכפתיות, העזרה, הדאגה והאהבה
 

נו לבחורים שבוועדה שהיו עבור - לוועדת הנצחה

 ,בעניינים הטכניים של הקבורה וכל המסביב לזה

לנשות הוועדה המדהימות שיצא לנו להכיר באופן 

כם שאתם ואחת מ לומר לכל אחדרוצות  ,עמוק יותר

צוות נהדר, מקצועי, סבלני, מכיל ובהחלט עזרתם לנו 

 .ת והקלתם עלינו את הימים האחרוניםרבו

 

 שהיית עבור אמא ימים ולילות גיללאורה 

 לינו ובימים האחרונים נמצאת כאן בשב

בהרבה אכפתיות ורצון  ,ונותנת מעצמך כל כך הרבה

 .טוב
 

אין ספק שהאנשים  ,לבהמון המון תודה מכל ה

כרון של טוב ינו כזיישארו בתוכ הטובים שפגשנו בדרך

 .הקושיבתוך 

 תודה

 גרמשפחת זינ
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כפי שהוצגה כולל  3103תכנית :  אושרה החלטה

 ₪.מיליון  3בונוס של 



 

                        

 שאילתא

 ארבע קושיות לקראת פסח

 

משאבי אנוש משקיעים מאמצים רבים בהוצאת 

עובדות טובות ובעלות פוטנציאל ל"מימוש קריירה" 

 ממחסן הבגדים.

לפי מה שנאמר לנו על ידי מש"א, מחסן הבגדים אינו 

 מקום שמתאים לעובדת עם יכולות.

על פי מש"א, בהגדרתו, המחסן מיועד: לחברים אשר 

יחים להשתלב במקום עבודה אחר, לאנשים עם לא מצל

 בעיות בריאותיות ולעובדים זמניים.

עוד נאמר שלמעשה המחסן הוא מקום מפלט ל"אנשים 

שיקומיים" )כהגדרת מש"א( אל סביבה פחות לוחצת 

 ויותר מאפשרת.

את הנקודה שהקיבוץ מעוניין להכווין עובדים לעבודה 

חסן יכול שמתאימה ליכולותיהם, ואת הנקודה שהמ

אני  -שיותר קשה להם לשמש מקום עבודה לאנשים

 .מבין ומברך

אך מנהלת מחסן הבגדים מעלה לעיתים קרובות את 

חסרים במחסן עובדים טובים עם יכולות העובדה ש

)כמו שמוכנים ו/או מסוגלים לבצע פעולות שונות 

 ניקיון, גיהוץ מפות, חלוקה, פתיחה בערבים וכדומה(.

מדיניות מש"א תוך התעלמות  בין אתאינני מצליח לה

מחסן הבגדים הוא ענף המחסן, כשידוע לכל ש מצרכי

. אין זמן טוב שירות נחוץ ורצוי עבור חברי מעגן מיכאל

חברי מעגן מיכאל אוהבים ש -להזכיר, יותר מעכשיו

מגבות נקיות ואוהבים בגדים נקיים ומעוניינים 

 זאת לאור ההתנגדות באסיפה -בשירותי המחסן 

להצעת צוות דרך מעגן מיכאל להפריט ולשנות את 

 מחסן הבגדים.
 

 י שואל ארבע קושיות:לכן אנ

( מדוע נחשב בעיני מש"א מחסן הבגדים לנחות לעומת 1

ענפי שירות אחרים כדוגמת הכולבו, מרכולית, חדר 

 אוכל, בישול, פינת חי, ענף המים, סידור הרכב וכו'...?

ל מימוש קריירה בא לביטוי ( האם בכל הענפים הנ"2

 גדול יותר מבמחסן הבגדים?

 ( מדוע במש"א פועלים באופן אקטיבי להוציא מן3

כל עובדת טובה עם יכולות תוך התעלמות  ,המחסן

 מהצרכים של מחסן הבגדים?

( האם לענף שירות שצריך לספק שירותים לא מגיע 4

 להנות מעובדים קבועים עם יכולות?

 חג שמח!!!

 

 

 ה לנדבתשוב

ראשית אנחנו שמחים על השתתפותך בשיח הציבורי 

ומעודדים עוד חברים, בעיקר צעירים ונקלטים להביע 

 את דעתם בנושאי עבודה ובכלל.

ולעניין עצמו, כול עבודה מכבדת את בעליה ואין אף 

ענף שהוא נחות בעינינו, כולם חשובים וכולם 

משמעותיים, עם הפרטה ובלעדיה. אולם, אנחנו 

יכים לתת מענה לסוגים רבים של עובדים ולכן חשוב צר

לנו לשמור מקומות מסוימים כדוגמת המחסן 

לאוכלוסיות שונות, שצריכות תנאי עבודה מותאמים 

 מסיבות שונות, לאו דווקא שיקומיות. 

אני בטוחה שגם מנהלת המחסן תסכים אתנו שגם כיום 

ו ישנם במחסן "עובדים טובים" כמאמרו של נדב, ואנחנ

סומכים על חריצותם ומסירותם במתן שירות טוב, 

 מהיר ואדיב. 

 שיהיה חג שמח, צוות מש"א

 

 

 תודה

 בשמי ובשם עמותת רחמים

 "אנו רוצים להודות לחברי מעגן מיכאל

 על תרומתם הנדיבה להעשרת שולחן החג של 

 משפחות רבות נזקקות"

 בסך נאספו לתרומות מהחברים

0011 ₪ 

 ₪ 0011מהמזכירות 
 

 כן ירבו מעשינו הטובים

 גילה רז
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 (בוהיניה מגוונת )עץ הסחלב
 
 

לא אחת אנו נפעמים לנוכח מראות של עצי הדובדבן 

הפורחים בערי יפן, בוושינגטון בירת ארה"ב ובשאר 

עולם הארצות הקרות. לעיתים מקננת בתוכינו הקנאה 

"מדוע חסר בחצרנו עץ שכזה?" אך לא אלמן העולם 

הטרופי. גם במקומותינו מצוי עץ המתחרה ביופיו 

המרשים של הדובדבן, עץ עמוס פריחה דמוית סחלב 

 בוהיניה מגוונת.בגוונים של לבן וורוד ושמו 

העץ משתייך למשפחת הקיטניות, מוצאו מדרום מזרח 

 –אסיה וכמובן נפוץ בכל רחבי העולם הטרופי והסוב 

טרופי. מקור השם בוהיניה בשני אחים בוטניקאים 

ן שחשפו את צרפתים: גספר ויוהן בוהאי -שוויצרים

 העץ במאות הקודמות. 

פרחי העץ מעטרים את סימלה של הונג קונג. זהו עץ 

חזק עמיד למחלות, אינו שביר ומרשים בשפע הפריחה. 

כושר הריבוי שלו רב וזרעיו נובטים בלא מעט מקומות 

ברחבי הקיבוץ. החיסרון ביחוד של עץ זה, בכך שלאחר 

ימים וכל  נשירת מסת הפריחה ניצב עץ עירום כחודש

זאת דווקא בתחילת הקיץ. מאידך גיסא בתקופת 

החורף הוא שומר על עלוותו כך שהוא בעצם תדיר ירוק 

 ברוב ימות השנה. 

הפריחה האביבית משתרעת על פני חודש חודשיים 

ושובה כל עין. העץ בעיקר מתאים כעץ שדרה, טווח 

העץ שהוא מטיל נע בסביבות קוטר של שמונה מטרים 

    גל להתנשא לגובה של שישה עד שמונה והוא מסו

 מטרים.  

 

 

 

 –שדרוג תשתיות חשמל               

 שכונות כדורסל ופלסאון

אנו עומדים לקראת תחילת עבודות שדרוג תשתיות 

החשמל בשכונות פלסאון וכדורסל. העבודות תבוצענה 

בכמה שלבים, במטרה להביא את התשתיות לעמידה 

בדרישות התקן והבטיחות, מצד אחד, והבטחת 

אספקת חשמל איכותית ועם מינימום תקלות, מצד 

 שני. עבודות אלו תגרומנה להפסקות חשמל במועדים

 שנפרסם מראש, בהתאם להתקדמות בעבודות.

בשלב הראשון של העבודות יוטמנו קווי חשמל ראשיים 

בשכונות, עד לארונות חשמל מרכזיים. לצורך כך 

תבוצענה עבודות חפירה. עבודות אלו יחלו אחרי חג שני 

(, ויכולות לגרום לאי נוחות, 41.2.32של פסח )לא לפני 

 עליה אנו מתנצלים.

יוטמנו קווי חשמל מהארונות המרכזיים  בשלב השני

ועד לכל בניין ובניין. לקראת ביצוע שלב זה, והדיירים 

 יקבלו על כך הודעה מקדימה.

בשלב האחרון יוחלפו ארונות החשמל של כל בניין 

ובניין, ולפי הצורך קווי החשמל מארון זה לכל לוח 

חשמל של כל דירה ודירה. גם לקראת ביצוע עבודה זו 

הודעה מקדימה. לא תתבצענה עבודות החלפת  תתקבל

 תשתיות חשמל בתוך הדירות עצמן.

שאלה ובקשה אלי, או לעזרא ניתן לפנות בכל 

 , וננסה לעזור כמיטב יכולתנו.מהחשמליה 

סליחה על אי הנוחות, ובתקווה שנצליח לסיים את 

העבודות לפני שהפסקות החשמל המתוכננות תהיינה 

 עם חום הקיץ הכבד.
 

 –רכה וחג שמח בב

 רוני לוי 

 

 

 

 מוטי איש יאיר
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על "פחות קיבוץ", "יותר  קיבוץ" 

 ומה שבינהם
 

 

יזמו אורן לינדר ועידו סלע, מזכירינו דאז,  1002בקיץ 

עיון בנושא שהיה אז פופולרי מאד בתנועה -ירח

הקיבוצית: שינוי באורחות החיים . לירח העיון הזה 

הוזמנו על ידם מספר מרצים שהתמחו בהעברת 

ציאלית וכן נציגים קיבוצים שיתופיים למתכונת דיפרנ

מקיבוץ דיפרנציאלי: מגל , שעשה את השינוי מ'עמדה 

אך קמו מנגד מספר חברים כמו מנחם לוין ז"ל  -של כח 

, אשר הזמין וצרף לירח העיון הזה את יעקב גדיש ז"ל , 

השיתופי דאז, ואנכי, -חבר קבוצת יבנה והנהגת הזרם

נציגי  אשר הזמנתי וצרפתי את עידו אלוני ודובי הלמן ,

 הקיבוץ השיתופי יטבתה .

בפגישה בשש עיניים שנתקיימה אז בין עידו סלע ואורן 

לביני לקראת המפגש הזה עם אנשי יטבתה הגדיר עידו 

את עמדתו שלו )שלא נשתנתה מאז( כ"פחות קיבוץ", 

מיכאל' -ומכיוון שאני מוצא שאנשי צוות 'דרך מעגן

  -" מייצגים כיום גם הם את גישת ה"פחות קיבוץ

עתה  אינו מקבלמיכאל -של חברי מעגן ושהחלק הארי

הנני מציע בזה למזכירות  -את הגישה הזו שלהם 

שחבריו ינסו לחזק ולתגבר   שינוי  חדש-צוותלהקים 

השורה -מן-את גישת ה"יותר קיבוץ": שיתוף העובדים

במטרה לעודדם לשאת באחריות; בדיקת תחום 

 חן" וכיו"ב .התיגמולים שנעשו עד כה מ"תחת לשול

 

 
 

 תערוכת נעלי קיץ            
 

 נעלי איציק הגדול תערוכה של 

 בח"א הקטן 1/92תתקיים ביום ג' 

 בלבד 60./2עד  23.60משעה 
 

 כולם מוזמנים

 להתחדש

 גילה רז

 

 

 

 הודעה מצוות חסכון והורשה:

 לחברים ולחברות שלום,

 מצב  בימים הקרובים יקבל כל חבר9ה דוח על

חסכון והורשה מעודכן  ליום  הזכויות שלו9ה בתכנית

2.2.1022.  
 

  בנוסף, יחולק לחברים גם דוח מצב ותנועות

 הוותק של כל אחד ואחת.

 מי שיהיו שאלות ו9או ירצה לקבל  לכל

הבהרות, מוזמן לפנות בענייני וותק לעלי יהלום 

 ובענייני חסכון והורשה לעלי ו9או לנירה.

 

 בברכה, 

 נירה.עלי ו

 
 

 

 

 רשות צעירים ונקלטים -רצו"ן

 חושבים על לימודים.... רוצים לדעת יותר לאן, 

 ......מה ואיפה

 בנים במסלול צעירים, 

בואו למפגש עם הסטודנטים שלנו, שיספרו על מסלול 

סטודנט במעגן  הלימודים שלהם, על מה זה להיות 

 .ומיכאל ועל כל מה שביניהם

 

 , נפתח 26:00-שי ב, יום שי2..2-בתאריך ה

 את שערי הפאב למפגש ידע על בירה

 .ופיצוחים 

 המפגש יתנהל במבנה של שולחנות עגולים, 

 .כל תחום והשולחן שלו

 הצוות המארגן: 

 תאיר שוורץ, איריס נשרי, דורית גרה, 

 יעל אזולאי ואביטל לין 

 

 נר כרמלאב
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ע עם ג'ימי פגישה, כשאנחנו ואני מגיעה לחשמליה לקב

   09יושבים במשרדי לראיון הוא מספר לי שהוא  בן 

וקצת ואני ממש לא מאמינה למשמע אוזני. כן, אומר 

 לי ג'ימי,...כל  הותיקים כבר זקנים....
 

 ג'ימי, ספר לי מעט על ילדותך.?

עסק  אבא שלי 3091אני נולדתי בבגדד שבעירק בשנת 

במסחר, היתה לו חנות כל בו גדולה והוא שווק את כל 

המצרכים לתושבי הסביבה. בזמן התורכים כל עירק 

היתה בפיגור גדול וכשהבריטים הופיעו ארופה חדרה 

 למזרח התיכון. כל מיני דברים השתנו.
 

 למשל?

א האנגלים, כל האוכלוסייה כולל היהודים לבשו ועד ב

בישדאשה. כשהבריטים  ן שמלות שנקראו בערביתימ

כבשו את המזרח התיכון האנשים החלו להתלבש 

אני זוכר  –באופן מודרני, פתחו בעירק בתי קולנוע 

שהביאו את הסרט טרזן, זו היתה שמחה גדולה, סרט 

 המשכים שהוקרן פעם בשבוע לילדים.

לחדר בגיל שלוש, אני זוכר ש המועלם  התחלתי ללכת

שלמדנו את ה א' ב'. אחר )המורה(, הרביץ על הידיים כ

כך למדתי בבית ספר אליאנס, בית ספר יהודי צרפתי, 

שלמדנו שם צרפתית ערבית ומקצועות נוספים שלא 

 למדו בסביבה בה חיינו.

כשהייתי בגיל שמונה בערך כל המשפחה עברה 

 לאנגליה.
 

 באמת? 

 איך הגעתם לשם?

אירופה כשייבא סחורות נסע פעמים רבות לאבא שלי 

הייתי שנה  ו ומכאן עלה הרעיון לעבור לשם.לחנות

בפנימיה , גרנו בלונדון, אחר כך למדתי בבית ספר 

. , לאחר  בחינות מיוןעוברים שם לתיכון 33עממי ובגיל 

אלו שלא כל כך מצליחים נשארים בבית הספר העממי 

ואחר כך הולכים לעבוד. והיותר טובים, וכל  31עד גיל 

 .  ים לבית ספר תיכוןם, עוברהיהודים נמנו עליה

 

 

 

 

 

 אני זוכר שאני .בית הספר היה מורכב מארבעה צבעים

 הייתי בסקטור הצהוב. זה היה בית ספר מאד 

דמוקרטי, לכל צבע היתה המוטיבציה להיות הטוב 

 ביותר מבחינת השגים.
 

 כמה שנים הייתם באנגליה? 

היינו באנגליה חמש שנים וגם שם התחילה אנטישמיות 

עלה בגרמניה, אי אפשר היה להסתיר את  והיטלר

היהדות. כולם ידעו בבית הספר שאנחנו יהודים, כי 

בכל בוקר השעור  הראשון  היה מוקדש לתפילה וזה 

 היה השיעור החופשי שלנו.

 אבא שלי הרגיש שהמצב הולך ומתדרדר ועלינו לארץ

 . 3011בשנת 
 

 איך התארגנת בארץ החדשה?

שם היו לנו קרובים. למדתי  בהתחלה גרנו בירושלים כי

עברית מהר מאד, יעקב אורלנד המשורר, שכתב שירים 

רבים, היה אז סטודנט ורצה להגדיל את הכנסתו ולימד 

שעורים פרטיים. למדתי אצלו את השפה החדשה 

במשך חצי שנה ואחר כל עברנו לתל אביב ולמדתי אצל 

סופר, אבא שלי תמיד דאג לי למורים טובים. אחרי 

חודשים ידעתי עברית על בוריה וממילא הגעתי כמה 

 עם השכלה מאד רחבה.

 מאיפה השם ג'ימי?

וכך  מילש  חברים קראו לי כך, באנגליה השם שמון הפך 

 זה התגלגל לג'ימי.
 

 

 באיזה תיכון למדת?

למדתי בגימנסיה הרצליה עד כיתה י"ב ואחר כך הגעתי 

 לקיבוץ.
 

 ם?באיזו מסגרת הגעת לקיבוץ? היית בצופי

אני לא הייתי בצופים, חברי הם אלו שהיו  בתנועת 

 הנוער, ולקיבוץ הגעתי מתוך אהבת הסוציאליזם.

פלוגות  5, 1התגייסתי לפלמ"ח ששם היו כבר כ 

והפלוגה שלי היתה ברזרווה,. לאחר שהדפו את רומל 

בין היתר וסיפור אישי מעניין מאד,  בעל ,ראיון עם ג'ימי שמון

 גם סיפורו של מקום הואסיפור חייו  
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והסכנה חלפה, הפלמח הצטמצם ואמרו לי להמתין. 

 ביב, אעבור חשבתי לעצמי, למה לי להמתין בתל א

 לקיבוץ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך ההורים קבלו זאת?

היה לי סכסוך עם אבא שלי, הוא לא רצה שאני אעבור 

לקיבוץ, הוא רצה שאני אהיה סוחר, ובכל זאת קמתי 

 והלכתי עם חברי הצופים  לאיילת השחר להכשרה. 

גם בהירה טל בת כיתתי לא היתה בצופים, מחברי 

 צור היה בתנועה. בית הספר רק אפרים ב

הלכתי כאמור להכשרה והתחלתי לעבוד ברפת והייתי 

כל כך חיוני שביטלו לי את ההמתנה לפלוגה. אהבתי 

 91את העבודה ונשארתי לעבוד ברפת כל השנה. היינו  

איש  והם שלחו את דוני שהיה מבוגר ממני  בשנה 

א ובגימנסיה, לשכנע אותנו להפסיק את ההכשרה ולב

ס חנה. הסוכנות בנתה מחנה שיש בו להצטרף לפרד

צריפים וברגע שהגענו הפכתי להיות סדרן עבודה. 

עסקתי בעיניני עבודה והייתי גם חבר בלשכת 

 הפרטטית.  
 

 איך הכרת את רבקה?

 .3011את רבקה אני מכיר משנת 

להיות סדרן עבודה זו לא היתה עבודה, זה היה אחרי 

כל. והא בחדרהעבודה, את הסידור עשיתי בערב  

קר הייתי חצרן והיתה לי עגלה עם ובשעות העבודה בב

אתון קטנה, כל בוקר הייתי נוסע למושבה מביא משם 

עיתון, לחם ודאר וכל מיני שליחויות פעם אחת קבלתי 

ע לאגד לאסוף אחת מהיקים מנוער וסנהנחייה שצריך ל

א' שהיו בעין גב. כל החברה היקים הגיעו אלינו 

עה  בנובמבר כי היא החליפה שם בספטמבר, והיא הגי

 חברה שעבדה בבישול וחלתה. 

הגעתי עם האתון לאגד וברגע שראיתי אותה, ידעתי 

שמצאתי את אישתי. היא היתה כל כך יפה עם שתי 

צמות...., היה גשם שוטף. הלכנו לשכונת הפועלים, 

ןנכנסנו לאחד הבתים. ארחו אותנו יפה, נתנו לנו 

הציוד שלה עד יעבור זעם מחסה, השארנו שם את שק 

 הגשם, וכך בזכות האתון הקטנה הכרתי את רבקה.

 

עבודה, והייתי גם  אחר כך הייתי די הרבה שנים בענייני

 גובה כספים מהמעבידים. 
 

 אנשי פרדס חנה?

גם אבל לא רק, מקסימה שפיצר עבדה במשק פועלות 

וטפלה בקבוצת ילדים, מנחם לוין עבד כמסגר בחדרה, 

שהו עבד בשפיים. ואני הייתי עובר עשרות ימ

קילומטרים ברגל וגובה את שכר העבודה, בסוף החודש 

חילת חודש חדש.  היו בנות שעבדו במשקי בית תאו ב

והבחורים עבדו בפרדסים. אני עבדתי אצל איכר אחד, 

 הייתי מעבד את הפרדס ומטפל בחצר שלו.

ן, היו ארבעה חברים שעבדו בתעשייה הצבאית בשרו

ואז המוסדות באו אלינו בהצעה לעבור לרחובות באופן 
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זמני ולהקים מפעל לתעשיית תחמושת  שהקיבוץ יהיה 

 כיסוי לו והחברים גם  יעבדו שם. 

 וכך עברה  לה תקופת פרדס חנה  והיתה מאחורינו. מה  
 

 היה תפקידך ברחובות?

ברחובות הייתי מרכז משק הייתי אחראי כלפי 

נושא העברה והקמת המפעל ועבדתי  הסוכנות, כלפי כל

 ברחובות וכמו כן הייתי מרכז קניות. 
 

ראיתי בארכיון המון תמונות, של ג'ימי בנחל ים, עם 

 שועי הארץ. מה עשית שם?

לאחר מלחמת ששת הימים, משה דיין שהכיר אותי 

ביקש שהקים האחזות בברדוויל . וכך היה הקמתי את 

שעות נסיעה  אחזות "נחל ים", מקום שהיה ארבע

ממעגן מיכאל. היתה שם פלוגה של נחלאים ועסקנו 

בעיקר בדיג. הייתי שם שנתיים וחברים רבים באו 

 לעזור שם בהקמת המקום.  

 

 

 

 כמה שנים אתה עובד בחשמליה?

רחובות הייתי בתפקידים אך גם עבדתי ופרדס חנה ב

 כמובן... בפרדס ובעוד מקומות נוספים.

 31עגן מיכאל ומאז הייתי דייג כ עלינו להתיישבות במ

שנים, ואז החליטו באספה שמפסיקים את העבודה  

שנה ואחר כך יראו מה לעשות. והשנה  ,בים למשך

 עדיין נמשכת...

עבדתי בפלסאון כמה שנים בראשית דרכה, ומעט 

ידים. בפלסאון נדרשו קבבננות. הייתי שם בכל מיני תפ

התנדבתי לתת אנשים לתורנות בחדר האוכל ואני 

ועבדתי שנה שלמה עם רותי קיטאי ועם ביבה ולאחר 

בריא וחזק,  19מכן חיפשתי עבודה. הייתי כבר בן 

התקשרתי לצורון ולאחר כשבוע קיבלתי תשובה,  שהם 

 מקבלים רק צעירים.

התקשרתי למסגריה ופה לא חיכו שבוע אפילו לא יום 

ובאותו הרגע קיבלתי תשובה שלילית שאני מבוגר 

לאחר מחשבה החלטתי לפנות לחברי מן  מידי.

 19העבר, אל דוני קיפניס שעבד כחשמלאי ומאז אני 

 שנה מתקן אביזרי  חשמל.

שעם הסכמתו של דוני, אינני יודע איך חשוב לציין 

 הקמתי בתחילה את מחסן האופנייםזה התגלגל אך 

בחום  ואחרי כמה שנים העברתי את זה לחיימקה 

 ני החשמל.יניתי לעופנרב ואנו עד היום בקשר, 
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 כל הכבוד לך!!!

העבודה זה הדבר שמחייה אותי, אני מרגיש שאנשים 

 נהנים מהעבודה שלי וזה ממש כיף.

 

 מה דעתך על העת האחרונה במעגן מיכאל?

אני למד ממה שהוחלט באסיפה האחרונה, שהצבור 

הצביע על כל הסעיפים נגד אבל הצביע בעד מתן דמי 

לבן שעוזב, כי זה סעיף שוויוני, זה  ₪ 999,999עזיבה 

יכול להיות הבן שלי ומחר הבן שלך. מגיע לכל זוג 

הורים שצברו פה נכסים לעזור לבנם ולא משנה מאיזו 

סיבה הוא עזב, אחרי הכל זה בגין הורים, וחברי המשק 

היו מאד חבריים שהרי כמעט אף בן לא עוזב עכשיו 

 ובכל זאת בחרו לעזור למי שצריך. 

ם הסיסמא בקיבוץ היתה נהייה כולנו חלוצים פע

וחלוצות, אפילו היה שיר כזה....., עכשיו השיר צריך 

נהייה כולנו מנהלים ומנהלות. בכל קטגוריה  ,להיות

עוד תפקידים ושיש מנהל, המערכות מתנפחות ויש עוד 

וביניהם הרבה מנהלים, וזה הולך ותופח כל הזמן, וזו 

מעמדית, זה גם קרה  ציהדיפרנציאזה יוצר  ,הבעייה

ת ריבוד: שיוצר כמובן בגלל העובדה שעברנו לתעשייה

יש עובדים פשוטים שעובדים ליד המכונות, עובדים 

ומעל כולם יש את  ,ביצור, בכל מחלקה  יש מנהל

. לכן כל צורות הניהול של חיי הקיבוץ הכללי המנהל

השתנו, הדמוקרטיה הישירה פגה. אין ממש אסיפה, יש 

כלכלית שהיא פורום סגור ומה שהם מוסרים  מועצה

 בעלון זה אפס קצהו.

אני הצעתי בזמנו שיבטלו את הבונוס ולהכיר בכך 

 שאנחנו גם עובדים, לא פועלים, וגם מנהלי ה..... 

בונוס נותנים לפועלים, בונוס נותנים או לא לפי רצון 

הבוס, נותנים או לא לפי המצב שהאדם עובד או כל 

חרות. אני לא רוצה לתת כוח בידי אף מיני סיבות א

אחד. אנחנו הרי אגודה שיתופית בע"מ ואני חתמתי על 

 לירות ממניות היסוד של האגודה. 59

אני רוצה בתוקף העובדה שיש לנו מניה בקופרטיב 

הזה, היות ולכל חבר יש מניה אני מבקש דיוידנט לכל 

לא מפלסאון אלא ממעגן מיכאל. כל סוף שנה יש  ,חבר

זן ואחוז מסוים של הרווחים יעבור ויתחלק בין מא

החברים הזכאים. יהיה מפתח שיחליטו עליו. יכול 

 כמובן להכנס גם שיקול של וותק, כל מה שנחליט עליו.

 

  ואם יש חבר מסויים שאינו עובד?

  כאלו.וכמעט אין חברים  בזה נטפל בדרך אחרת

 

 , שיהיה חד שמח,ג'ימי

 !!! היה לי עונג צרוף תודה

 

 
 
 
 

 טקס יום השואה 
 
 

  01.4.72ביום ראשון, 

 כ"ח ניסן, ה' תשע"ד

 02.22בשעה 

 בחדר האוכל

 יתקיים טקס יום השואה

 בהשתתפות כיתת תכלת.

 נייחד את הערב 

 לזכר משפחות חברינו מרומניה

 שנספו בשואה

 ואלו ששרדו את אימת טרנסניסטריה.

             

 ומניה, תכבד אותנו בנוכחותה שגרירת ר

 גב' אנדריאה פסטרנק
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 תוצרת הארץ
 

 

 

 

 
 

תוצרת הארץ הוא ספר שמביא מבט את התעשיה 

הם של אנשים צבעוניים ימעינ והחקלאות בישראל 

י הסטודנטים הטקסט נכתב ע" וצרים בכחול לבן.יש

ההשראה לספר הם ו במכללה האקדמית ספיר,

על עבודה ויצירה,  סטף ורטהיימררעיונותיו של 

פר זה והם שסיפקו השראה למלאכת הכתיבה של ס

 מצויים בין דפיו. ספר זה מוקדש לו.

תאיר בין התלמידים שלומדים במכללה לומדת גם 

 לא דרכה...וכך הגיע הספר אלי, ו שורץ

אני קוראת את הספר בשקיקה, באמת ממש מעניין. 

אביא בפניכם את קטע הפתיחה של כל אחד 

 :)ר.ג.( הסטודנטיםמ
 

ודי המחלקה ללימ תראש -מסע אל שדות התלתן

 ,החקלאי שבו למדה מגיעה לבית הספר תרבות,

משוחחת עם המנהלת ועם התלמידים, ומגלה מה נשאר 

 מהחקלאות שכבר איננה.
 

זהו סיפור על אליאס , שמכר חלב לאריות המורד

לשעבר, מבקבוק הערק הראשון כארם, לוחם צד"ל 

צליח של משמכר כילד בבירות ועד להקמת המפעל ה

 ראל.ביש "ערק אל נמרוד"
 

 תמונת פרופיל

כדי לחפש סיפור על  על פרופילי הגלילפנסעתי למ

אתי היה באמת סיפור על הצלחה כלכלית. מה שמצ

יותר מכל סיסמא בין יהודי וערבי אמיתי  חברות נפש

 פוליטית וחזקה יותר מכל דת.
 

 ירוק בעיניים

ל סתיו וחזי גולן, לומדים עילוי בגינה של יתוך ב

 לה גסה גם בלב ת"א.שחקלאות היא לא מי
 

 

 חרוזת

 

 

 

 תרוזת

 

 עשו את הבלתי אפשרי והקימו מפעל ליהלומים. היום

 עם הפתיחה המחודשת של המפעל אורנה מגשימה את 

 לעולים חלומה האמיתי: בית ספר לתכשיטנות שמיועד 

 .חדשים בלבד

 

 יסודות

 למסע גילוי העבר של אביה יוסי,סטודנטית יוצאת  

וקו ועד הפיכתו לעצמאי על ידי הקמת מרגע עליתו ממר

החברה "נתיבי דרום", חברה לעבודות עפר ותשתיות. 

 בדרך היא מגלה גם כמה דברים על עצמה.

 

 

 

 

 

 

לסטודנטים הצעירים של מכללת ספיר נמאס לשמוע שהדור שלהם הוא לא כמו של פעם. 

של סטודנטים מהמחלקה לתרבות לבין אנשי עבודה מכל קצוות  יהם יזמו פרויקט  ייחוד

ם, ויצרו סיפור מרתק המפגיש בין דורות של אנשים הארץ, הם טיילו אספו את כל הסיפורי

 שונים עם חלומות שונים כשלכולם מטרה אחת משותפת, ליצר סחורה תוצרת הארץ.

 זהו סיפורם של איציק ואורנה לוי שלפני עשרים שנה 
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 רינתיה

יש מי שחוזרת אל הבית של סבא שלה, עוקבת אחרי 

קורות חייו מיום עליתו לארץ ועד זקנה, ומגלה אדם 

 ורך כל חייו. אמיץ שדבק באדמה ובעבודה בעקשנות לא

 

 )אוזניים( למכירה חלקי אופניים

אני יוצאת למסע אופניים עם הזוג הלה ואורן פילו, שני 

 אנשים שהצליחו למכור בורג קטן לעולם הגדול.

 

 להיות טובה

תאיר שוורץ לומדת מטובה פוזנר חנקין, מנכלי"ת 

 :ה ובחייםייוצאת של תאגיד פלסאון, שיעור בתעשי

"..... אני כמעט יכולה להגדיר את עצמי כמי שנולדה 

בתוך התעשייה בילדותי אני די זוכרת במעומעם שאני 

מסתובבת במפעל בגיל צעיר מאד, כזה שאפילו לא 

-רוקות יכולה ללכת. אני זוכרת איך הברכיים היו י

ם היו תמיד נפצעות יידישחורות מזחילה על הרצפה וה

ו תמיד קרובים, הוא מהשבבים. היחסים עם אבא הי

זה שנטע בי את האהבה לתעשייה. הוא הסתובב הרבה 

בהתאחדות התעשיינים ובחוגים עסקיים רבים ובגלל 

יה. שהייתי מאד מחוברת אליו נחשפתי לתחום התעשי

של אנשי עסקים וכך  היו אצלנו בבית מפגשים ואירוח

לשיחות אלו ולמאבקי  השרדות הקשבתי מגיל צעיר 

 "כלכליים.

 

 בענף המזון 4102פסח 
 

 ערב ליל הסדר חל 

 41/1/0241ביום שני 

 שימו לב: 

 תתקיים ארוחת בראנץ'  41/1ביום שני 

  ברחבת חדר האוכל

 בבוקר 42:22עד השעה 
 

 במקביל:

 מכירת מזון לסדר לחוגגים בביתם:

 בחדר האוכל, על פי הרשמה מראש 

 20:22-23:92בין השעות: 

ודעות בכניסה לחדר )ההרשמה תלויה על לוח המ 

 האוכל(

 20:22-20:80י' בין השעות: -משפחות א'

 20:80-23:92ת' בין השעות: -משפחות כ'

 אנא הקפידו על השעות. 

 לא תתאפשר מכירת אוכל לאחר שעות אלו.

 האוכל אינו מוגש ארוז! 

 כל אחד קונה לפי צרכיו! 

 תתאפשר קנייה של תבניות אלומיניום לאריזת האוכל.

בחדר  לא ימכרוקלה, יין, סלטים וקינוח שתייה 

 האוכל.
 

הסדר תלוי על לוח  תפריט לאוכלי הבית בליל

 המודעות.

 חג הפסח: – 4058ביום שלישי 

 20:22-42:22ארוחת בוקר:  בין השעות: 

 40:22-49:92ארוחת צהריים:  בין השעות:  

 אין ארוחת ערב!

ה לאורך כל חופשת פסח ארוחות צהריים יוגשו עד השע

40:22 

 חג אביב שמח צוות ענף המזון   
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 הבהרה
 

בכתבה שפרסמתי בעלון לפני שבועיים, חשוב היה לי 

להדגיש את המהירות והיעילות בה פעל השר לפיד, 

כאשר חזר בו ותיקן את החלטתו כשהבין ששגה 

 כשקיפח מגזרים מסוימים באוכלוסייה.

קצת חבל לי שחברי ועדת שיכון שמן הסתם אינם 

תפס משתייכים למי מהמגזרים הנ"ל, מצאו לנכון להי

לטעות קטנה שהצגתי במספרים שפרסמתי )אגב, 

גם התיקון שנעשה ע"י מרכז הועדה ,  –בהקשר הזה 

לפני שנה בערך, הרי שהוא בגדר מעט מידי ומאוחר 

מידי(, ובמקום להתייחס לעצם העניין בחר לנקוט גישה 

מזלזלת ומתנשאת, שהיא לא רלוונטית וגם לא עניינית. 

ש בציניות ובקלות הראש בתגובה זו בהחלט ניתן לחו

המהולים בדברים כפי שהובאו, ונראה כי מוטב היה לו 

 לא היו מגיבים בכלל.
 

 כרמל ניר
 
 

 התייחסות לכתבה של כרמל

ראשית אנו מבינים כי התגובה שלנו פגעה בכרמל ועל 

מדבריו של כרמל ניתן להבין  כך אנו רוצים להתנצל. 

יכון הם כאילו מי שקובע מה יהיה רשום בתקנון ש

מרכזי הועדה. במציאות, מי שקובע היא האסיפה. זו 

הסיבה שלא התייחסנו למהות דבריו אלא רק לנושא 

"ההנחה". לגבי המהות, מי שצריך לענות לשאלה למה 

ת למשפחות עם ילדים לרווקים אין זכויות שיכון שוו

הוא ציבור החברים אשר מצביע ומאשר כבר עשרות 

שנים תקנונים אשר בכולם יש למשפחות עם ילדים 

 זכות קדימה.

אם כרמל או כל אחד אחר סבור כי מדובר בעוול הוא 

מוזמן בכל עת להביא בקשה לשינוי התקנון לועדת 

שיכון, וגם אם זו לא תיתן את ברכתה, להביא לאסיפה 

ת ההצעה ולראות אם אכן יזכה לרוב. לאחר יותר א

משנתיים בתפקיד ופגישה עם חברים רבים אנו סבורים 

 כי התקנון הנוכחי משקף נאמנה את רצון הציבור.
 

 

 מ. ועדת שיכון – נעמה גנור  ונעם ינאי

 

 
 

 

 מהמחסן והמכבסה:

 , כביסת חיילים תתקיים כסדרהחיילים יקרים

 .בי החגבער וגםבסופי השבוע  גם

 לקראת החג השני, תאי הכביסה יהיו ולחברים,

 סגורים ביום ראשון, ערב החג השני,  

 וביום שני, השבתון בכדי שנוכל לעמוד בלחצים.

 ביום שלישי התאים יפתחו מחדש.
 

 בברכת חג טעים ושמח

 

 

 

 מקופת משק
 

  קופת משק תהיה פתוחה  בעקבות החג

 בשבוע הבא:

 4/61 -ביום ד' 

 4/61 -ה' וביום 

 בשעות הרגילות
 

 טייב מרלן

 

 
 חג שני בענף המזון -פסח     

 

 חברים, אנא שימו לב:

 4/6164/41ביום ראשון 

 ערב חג שני

 תוגש ארוחת בראנץ' בחדר האוכל

 בבוקר //:44-//://בין השעות: 

 אין ארוחת צהריים ביום זה.

 

 בבכת חג שמח

 ענף המזון
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 דיווח מדיון במזמו"ר

 בנושא מעורבות חברתית

 )פרוייקט "קהילתי"( 

 

 רקע

מעגן מיכאל ואנשיה מעורבים בעשייה חברתית מאז 

הקמת הקיבוץ. מעורבות בחברה הישראלית היא חלק 

 מהערכים עליהם קמה התנועה הקיבוצית.

 55בסקר שנעשה נמצא שפעילים כבר היום לפחות 

נחה שלנו היא שיש יותר.  מתנדבים במעגן מיכאל, והה

חלקם דרך פלסאון וחלקם באופן עצמאי  בארגונים 

 שונים.

פלסאון פעילה כבר כעשור במסגרת "עסקים בקהילה" 

בפעילויות שונות המערבות מספר לא מבוטל של עובדי 

המפעל וחברי קיבוץ נוספים. פלסאון מנהלת את 

 תקציבה בנפרד מתקציב המזכירות.

₪  06,666ון להקציב סכום של המזכירות ראתה לנכ

לפרוייקט "קהילתי" ולמנות רכזת בחצי  4602לשנת 

 משרה. 

תחת תקציב המזכירות מתנהלים מספר אפיקים 

נפרדים של תרומות והתנדבות )תרומות קטנות, 

 השלמת תרומות חברים, קהילתי(.

  נהוג להתייחס במדינה  לחלוקה של ארבעה מגזרים:

עמותות,  –הפרטי, השלישי  – הציבורי, השני –הראשון 

יזמים חברתיים. במהלך השנים מאז קום  –הרביעי 

המדינה ישנו גידול במגזר השלישי ותקציבים רבים 

ממה שהיה פעם משרד הרווחה מופנים לפעילות 

 שוטפת של עמותות בתחומים שונים. קצת נתונים:

עמותות וארגונים ללא מטרות  25,666 -בישראל כ -

 מהם פעילים באמת(.רווח )כשליש 

מכלל  00% -כמות המועסקים במגזר השלישי כ -

 המועסקים במשק.

 89 -מחזור הפעילות של המגזר השלישי בישראל כ -

 ₪.מיליארד 

 

 שינויים במציאות בישראל בשנים האחרונות

השנים האחרונות בפרט חלו  5 -בעשור האחרון וב

י, שינויים דרמטיים ביחסה של המדינה למגזר השליש

 ומידת האחריות שלוקחת המדינה לגורל אזרחיה.

אופי הפונים היום לעזרה הוא לא רק מעוטי יכולת, גם 

המעמד הבינוני כיום נמצא בבעיה. יש עליה בפניות 

ממשפחות בעלות הכנסה של שני בני הזוג המתקשות 

לעמוד בתשלומים שלקחו על עצמם ובהתנהלות 

 היומיום.

בתפיסת "מהי התנדבות" במקביל, מתרחשים שינויים 

ו"מיהו מתנדב". בעקבות כך מתקיימות כיום יותר 

אפשרויות לפעילויות התנדבותיות מאשר המודל 

 הקלאסי של התנדבות קבועה בארגון מסוים.

 

 תיאור העבודה שנעשתה עד כה:

סקירת הפעילויות ההתנדבותיות השונות שמבוצעות  -

 היום ע"י חברי הקיבוץ.

עוניינים להשתלב בפעילות איתור חברים המ -

 (56-התנדבותית במסגרת הפרוייקט. )נענו כ

איתור צרכים במספר מוקדים באור עקיבא והסביבה  -

 הזקוקים למתנדבים.

השוואה לנעשה בקיבוצים וארגונים אחרים ולמידה  -

 מהם.

 הקמת אתר אינטרנט המרכז את כל האפשרויות   -

 הבית של  להתנדבות דרכנו. קישור אליו נמצא בדף

 www.kehilatee.maaganm.co.ilאתר מ"מ. 

 התחלת פעילות התנדבות המשפחות. -

 בפעילויות מעורבות 'ט-'ליווי מדריכים משכבת ז - 

 חברתית.

 שותפות עם הרווחה באור עקיבא להקמת מרכז  -

 מיצוי זכויות לתושבי האזור עם עמותת "ידיד"

הכנת הצעה למסמך עקרונות בנושא המעורבות  -

 החברתית.

שיפור חשיפה של הפעילויות והאנשים הפעילים כיום 

באמצעים שונים, מתוך תפיסה כי יש לפרסום תרומה 

למידת השותפות  וההזדהות שאנשים חשים עם 

 שהם עדי

 עמותות חדשות. 0,066 -בכל שנה נרשמות כ
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הפעילות, וכן רתימה של אנשים נוספים לפעילויות 

 תיהם.המגוונות בהתאם לרצונם וליכולו

מלבד  מודלים חדשים של התנדבותקיימים היום 

ההתנדבות ה"קלאסית" של אדם בארגון מסוים באופן 

קבוע. היום יש יותר מקום להתנדבויות חד פעמיות או 

קצרות מועד בצורך ממוקד, וכן במיהם המתנדבים. יש 

היום יותר מקום להתנדבויות של זוגות, משפחות, 

דבויות אישיות קבוצות ועסקים, בנוסף להתנ

 "קלאסיות".

 מה מקבל הקיבוץ בזכות הפעילות ההתנדבותית? 

 חיזוק תחושת השותפות הערבות ההדדית שלנו.

 תחושה טובה של עשייה למען האחר.

קבלת פרופורציות על הפער שבין מה שיש לנו למה שיש 

 סביבנו.

החזרת ערכים של מעורבות  בחברה הישראלית , 

היומיום של החברים עצמם, בצורה אקטיבית אל חיי 

 לא רק דרך הרשמות לתרומות בלוח המודעות וכיו"ב.

איך אנחנו מגדירים   נדונה שאלה פתוחה למחשבה

 ומודדים הצלחה?

 חזון

שילוב גורמים שונים באזורנו שביחד עם חברי מעגן  -

מיכאל נרתמים למען עשייה חברתית  שתייצר שינוי 

 משמעותי לאוכלוסיית האזור. 

 עמקת מושג ההתנדבות כחלק מדרך החיים שלנו.ה -

 פיתוח מארג מתנדבים פעיל ומגוון. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר שדה חוף כרמל שמח 

 להזמין אתכם לפעילויות 

 4102אפריל 

סיכמנו על פירוט  נציגת בי"ס שדה ואנוכי )העורכת(, 

תוכניות חודשיות שלהם ופרסומן בעלון אחת לחודש. 

היתה כבר בתחילת החודש אשר על  הפעילות הראשונה

 כן היא אינה מפורסמת.

 הציפורים מתכוננות ללינה ואנחנו איתם  -סיורי ערב  

יום ראשון       ,4.6יום שלישי ה     ,4.6יום ראשון ה

        6..4ה

כשהשמיים מתחילים להיצבע בגווני שקיעה, הציפורים 

מתחילות להתכנס ללינה ואנחנו נהיה שם לחזות 

 חזה מרהיב זה. במ

 1-40:11.:44שעה: 

 ₪  52מחיר: 
  

 כולל סיור רכוב על טרקטור –ציפורי האביב 

     54.6יום שני ה

נצא לסיור רכוב בבריכות הדגים, נגיע עד לחוף הים 

ונחפש ציפורים מחזרות, מצייצות ופועלות ללא 

 הפסקה.

 ₪  41חבר ₪,  01מחיר: אורח 1-45:11.:0שעה: 

 

 :הלפרטים והרשמ

 mmbirds@spni.org.ilבית ספר שדה חוף כרמל: 

 6522454825טלפון: 
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 שכנות טובה

 מיכאל-מעגן-זרקא-א-ג'יסר

 

במסגרת שכנות טובה,  סיום פרויקט "אימוץ חוף הים"

התקיים פרויקט חינוכי בין שתי כתות הביולוגיה 

 שבשני התיכונים: מקיף ג'יסר, וחוף כרמל.

מטרת הפרויקט הייתה לבנות תכנית משותפת בין שני 

של בתיה"ס. במטרה להעביר לנערות ולנערים חוויה 

 קיום, שבירת סטיגמות ויצירת קירבה.-דו

כל אלה התקיימו תוך כניסה לפרויקט של שמירת 

הטבע, תיקון המערכת האקולוגית, ע"י פעולות 

 שעתידות לאפשר לחוף הים להשתקם. 

כך גדולה של חוף הים שלנו, בין -עקב החשיבות הכל

שני היישובים, שבו ניתן לעזור ולתקן את המערכת 

, החברה להגנת הטבע החליטה לתת תקציב האקולוגית

 לביצוע הפרויקט. 

                                                                                         מפגש חברתי להיכרות, בבי"ס שדה,                                                                                                  כלל:  הפרויקט

ג'יסר, על החולות -מפגש לימודי בבי"ס תיכון מקיף

גברת כבית גידול, מגוון ביולוגי ומינים פולשים, ה

המודעות לשימור המגוון הביולוגי הייחודי בחולות, 

מורכבות הסביבה ואחריותנו לשמור עליה.                                              

קירת מס' מפגשים בחוף הים, לעבודה משותפת וע

 טיונית החולות.  מפגש חברתי מסכם בבי"ס תיכון

 כרמל.-חוף

: מנהלי החטיבות המבוגרים שלקחו חלק בפרויקט

מירי גרוס ומוחמד מוחסיין, הרכזים -העליונות

יורם פריד  -החברתיים של החטיבות העליונות

-ואברהים מרעי, המורים לביולוגיה של שתי הכתות

שלום דרמון וד"ר וואסים בריה, מנהלת ומדריכה 

און ושחף רטר, -מיכאל ליאלי בר-מבי"ס שדה מעגן

 ריה מידן.ברו-מנהלת פרויקט שכנות טובה

הפרויקט עבר בהצלחה. למרות הקשיים שהיו בדרך, 

של קצרים בתקשורת, של שפה שלפעמים לא מובנת, 

של חגים ואירועים בזמנים לא חופפים, כל צד היה 

סקרן והתרגש מאוד לפגוש את הצד האחר. היחס היה 

חם ומפרגן, האווירה במפגשים הייתה חברתית ונעימה. 

של בניית קשר בין התיכונים.  זו הייתה בהחלט התחלה

שני מנהלי התיכונים הביעו נכונות להיפגש שוב בחודש 

יוני הקרוב, כדי לתכנן מפגשים נוספים לשנת 

 הלימודים הקרובה.

  

 

 

 

 
 יריד הודי

 

 4/52החברים מוזמנים ביום שישי 

  למועדון האסם ליריד הודי

 09.90עד  03.90משעה 

 נן תרומהכולל אוכל הודי שהכנסותיו היה

 !!בואו לקנות לטעום ולהנות
 

 

4/ 

 ברוריה מידן



 

                        

 

קורס הכשרת  מדריכים  מקומיים   

 לסיורים  באזור

 נותרו עוד מס' מקומות...   

מטרת הקורס להכשיר מדריכים צעירים, מקומיים, 

מיכאל, על מנת -זרקא ומקיבוץ מעגן-א-מתושבי ג'יסר

-שיוכלו להוביל קבוצות מטיילים באזור ג'יסר, מעגן

 מיכאל ושמורת נחל תנינים. 

ל תיירותי גדול של ערכי טבע, נוף, באזור טמון פוטנציא

היסטוריה, ארכיאולוגיה, פסיפס אנושי, סיפורי 

התיישבות ויחסי ידידות ושכנות טובה בין יהודים 

 וערבים.

משך הקורס: חמישה ימי הכשרה סה"כ .                                                                        

שטח למסלולים שנקבעים כולל: הרצאות וסיורים ב

                                        מראש.                                                                                                                        

שיטת ההדרכה המוצעת היא השיטה המשולבת אשר 

ם האחד על מבליטה את הגורמים בשטח והשפעת

 האחר.    

בסיום הקורס יקבל החניך תעודת +תג של מדריך 

מקומי, עם הסמלים של שתי הרשויות. ויוכל לעבוד 

בהדרכת מטיילים, מהארץ ומחו"ל, תמורת שעות 

 עבודה.

מיכאל, מעל לגיל -קבלה לקורס: תושבי ג'יסר ומעגן

 (, ללא הכשרה מוקדמת. 81בי"ס )

.                                                                                    תאריך הקורס: מיד לאחר פסח

.                                                                            11/2/82-12/2/82ה' -יום ג'
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קציצות כרישה )פראסה( ממטבחה 
 )של  העורכת

 לאלו שבקשו שוב את המתכון, הפסח ארוך(
 

 

היום ניתן למצוא כרישה במשך כל השנה במרכולים. 

בהיותי ילדה זכור לי המעדן הזה רק בליל סדר של 

 פסח.

התרגשות היתה אוחזת בי ככל שהימים היו קרבים, זה 

 היה ממש מעדן שחיכיתי לו.

משבגרתי והפכתי לאם מאד רציתי להכין למשפחתי, 

 התקשרתי לדודתי היחידה וקיבלתי את המתכוון.

אני מכינה אותו יותר מפעם בשנה והדבר החשוב  מאז

וחה( של ביותר הוא להחביא אותו מידיהם, )טרם האר

 ר...שאם לא כן לא ישאר דב ילדי
 

אחרי )כרישות  0 – 7: חומרים

הפעם הראשונה תדעו כמה 

 צריך...(.   

 ביצה או שתיים.

 .קמח מצה
 

 : מהלך העבודה

ר עד העלים מנקים את הכרישה  ומורידים את המיות

 הירוקים.

דקות  /1 –חותכים את הכרישה לטבעות ומבשלים כ 

 עד לריכוך ומסננים.

לאחר צינון, סוחטים עת הכרישה ומכניסים למעבד 

 מזון, הטוב והנכון ביותר הוא לטחון.

שמים את הכרישה הטחונה לזמן מה במסננת דקה 

 וצפופה על מנת שתגיר נוזלים.

( וביצה או מצה) לפי העיןח מוסיפים פרורי לחם או קמ

 שתיים  כנ"ל.

ומטגנים. להניח  בקמח מצהמכינים עיגולים, מצפים 

 על נייר סופג.
 

גרם בשר טחון, וזה  //1או  /80: אני מוסיפה כ שידרוג

ואף אחד לא  הופך את הקציצות לכאלו עם טעם גן עדן,

 מזהה שיש בהן בשר. צריך לערבב היטב עם מזלג.
 

 בתאבוןקשקשות אבל שווה !!!   אומנם מעט הת    
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 ודאות  של ואי, ים 

 

 

 במאי 02 -באפריל עד ה 02  -התערוכה תתקיים ב

 באכסדרת כניסת שופן, תיאטרון ירושלים.

 ,0202באפריל  00פתיחה חגיגית ביום שלישי, 

 00.22בשעה 

 03.62 – 00.22ה':  –שעות פתיחה: ימים א' 

 00.22 – 00.22 –יום ו' 

 אוצרת: נגה ארד אילון

 

 תערוכה:מתוך דברי אוצרת ה

 של לחופו, מיכאל מעגן בקיבוץ והתחנך גדל, נולד עמרי

 .התיכון הים

, ל"ז לינדר אלישע ר"ד, אביו של ועיסוקו לים הקרבה

 את בו הטמיעו, בישראל הימית הארכיאולוגיה מאבות

 .ואוצרותיו נופיו, לים האהבה

 העולם את לראות עמרי החל המצווה בר בגיל כבר

 חד פולרואיד, הראשונה מצלמתו את. לעדשה מבעד

 זוכר אני" לדבריו ומאז, שלו המצווה בבר קיבל, פעמית

 ברשותי מצלמה היתה וכשלא. מצלם תמיד עצמי את

 "בדימיון התמונות את ואוגר מצלם הייתי

 שמעבר וים עומק בו שיש ויזואלי מכלול היא התערוכה

, געגוע, תנועה, טעם, ריח, זיכרון בו יש – לדימוי

 של תיעוד.  הצלם שהוא למכלול חיבור היא .נוסטלגיה

 את קודם מחפש עמרי. מסוים לרגע מעבר שנמצא מה

. ולזיכרון לצילום האובייקט את כך אחר ורק האור

 וכשהאור,  חדשים פרטים מגלה הוא הנכון האור דרך

 העיקר. האובייקט יהיה מה משנה לא כבר זה לו נכון

 .ים שם שיהיה

 השרון ברמת משפחתו עם חי , לשלושה ואב נשוי עמרי

 כך כל שאותו ובחוף הולדתו בקיבוץ תדיר ומבקר

 .אוהב

 אלישע - לאביו התערוכה את עמרי מקדיש אלו במילים

 :9002 בשנת שנפטר - ל"ז

 מנסה אני, ומצולותיו הים סביב נסבו שחייו לאב כבן"

 ולתעדו ים שנקרא הזה היקר המשאב את לשמר

 ובצלילות בשפל, בגאות, ורוחותיו בגליו, בזעפו

 ".מימיו
 

 

  תערוכה בגלריה של קיבוץ מעגן מיכאל

  " זיכרונות "
 זונשיין -מרים רז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

מרים, חברת גן שמואל נולדה בפולין בכפר ורשצ'ין 

 שבמזרח פולין. 

הוצאה כל משפחתה להורג יחד עם כל  2בהיותה בת 

מרים נדדה יהודי הכפר ומרים היא הניצולה היחידה. 

ידי משפחת איכרים במחבוא -בכפרים והוסתרה על

קטן מתחת לאדמה ושם שרדה את המלחמה. מרים 

עם ילדים יהודים נוספים  6291עלתה לארץ בשנת 

שנאספו ברחבי פולין והגיעו לגן שמואל, שם היא 

 מתגוררת עד היום.

 למרים שלושה ילדים ושבעה נכדים.

כותבת,  -עצמה מרים יוצרת מאז שהיא זוכרת את 

   מציירת, עובדת בעץ ועוד.... זוהי דרכה להתמודד עם 

 הזיכרונות  וגם להביע את החלומות והתקוות....   

 

 תערוכת צילומים של עמרי לינדר
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 -פאב סוניה מכה שלישית

 מלא חשמלי במופע  חירום יציאת

 05:12בשעה  1.5 -יום חמישי ה

 היתר בין הכולל והמיתולוגי הראשון לאלבום שנים 51 חוגגת" חירום יציאת" הוותיקה הלהקה

 "מוכים ילדים אלפי" -ו" זמן לך קחי" "נהדרת" הלהיטים את

 עם הראשון האלבום של והמוכרת הנעימה הרוח את לבמה ומביאים להופיע חזרו הלהקה חברי

 .לאחרונה ביחד כתבו אשר חדשים חומרים של ובונוס האלבום לשירי משובחים ביצועים

  אביב אילן -בס||  מיכאל יאיר – חשמלית גיטרה||  ברוש יוסי – שירה

 פיקר דורון – הקלידים עם מצטרף||  שושן בן אלי – תופים|| 

 www.facebook.com/soniapub -פרטים נוספים בדף הפייסבוק שלנו

 pub@mmm.org.il - במייל +++ הזמנות 

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

 מהרו להזמין מקומות

 , צוות הפאבחג שמח!!
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