
 

  4589  42.9.42 עלון מעגן מיכאל כ" אלול תשע"ד



 

                        

 
 

ברכות לשנה החדשה, תוכנית חג  עלון חגיגי.השבוע 

)תודה לכם(, יום הילד  כיתה א' באחריות משפחותיהם

ועוד רשימות  הזהשיהיה בסוכות כבר נוכח בעלון  

מחממות לב. בין כל אלו בחירת מזכ"ל למעגן מיכאל 

 ,תפקידהלשני המתמודדים על  ,אחלל מאד לי חשובו

לזכות מצליחים  זכור שגם אם לאהצלחה ולהרבה 

 ., וטוביםבתפקיד יש חיים אחרי

עם נועה  עוד בעלון, וכבר בתחילתו, ראיון מעניין ומרגש

 .""איך שיר נולד - בנתור 

היי לנו שנה של שנת תשע"ה בואי הכנסי לבתינו, ו

שאסמינו ימלאו  ,בטחון, רוגע ושלווה, צמיחה ושגשוג

 חהשמהיה המון ובתינו יהמו מילדים ונכדים שת בר

 .בתוכנווחברות  ובעיקר הרבה אהבה
 

 יהי רצון!!        אמן כן

 ריקי גת -שנה טובה מבורכת ומתוקה 

 

 

 

 מזל טוב !!!

 בן לורד קהילה ולזיו כהנוביץ

 נכד לנעמי כהן 

 ברכות לכל המשפחה 

 
 

 
 

 מזל טוב !!!

 בן לעדי ורותם רבאון  

 נכד לנחמה רוטשטיין 

 ברכות לכל המשפחה 

 

 
 

 

 מזל טוב !!

 נכד לנורית ולרפי בנתור 

 נין לשמואל שומר 

 בן ליערית ונדב בנתור 

 

 
 

 

 מזל טוב!!

 בת לנעמי וערן גלעד  

 נכדה לנינה ופנצו גלעד  

 ברכות לכל המשפחה. 

 

 

 

 מזל טוב לגל בדנר ואייל זהר

 לנישואיהם

 לראול  בדנר  ברכות

 ולכל המשפחה!!!

 

 

 מזל טוב לשירה ביטמן ויאיר אלסטר

 לנישואיהם 

 ברכות לאילן ולאה ביטמן

 ולכל המשפחה.

 

 

 

 מזל טוב לשון נוי וכרמית איגלס

 לנישואיהם

 ברכות לאילנה נוי אלמוג

 ולכל המשפחה.

 

 
 

 
 

 יצאה להתנתקות.אביה בציר 

 בת זוגו של אורי מגנוס, עוברת למעמד רות שמלה, 

 של בת זוג סטודנט.

 חוזרת מהתנתקות.לירן קאלו  

 יצאה להתנתקות.תאיר שוורץ 

 אשתו של ליאור שוהם נכנסת למסלול מליסה  

 של תושבת ברת רשות.

 אשתו של רביב, מתחילה טרום קליטהרנית, 

 

 השבוע

 עובר ושב
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 אשר תעשו!!!כל מאחלים הצלחה ב



 

                        

 

 

במשנה ראש השנה נאמר לנו שהעולם נידון בארבעה 
 פרקי זמן:

בּוָאה, תְּ ל הַּ ח עַּ סַּ פֶּ  בַּ

ן, ִאילָּ רֹות הָּ ל פֵּ ת )שבועות( עַּ רֶּ ֲעצֶּ  בָּ

נָּה שָּ רֹאׁש הַּ ם , כלומר האנשים בְּ עֹולָּ י הָּ אֵּ ל בָּ  כָּ

ִים מָּ ל הַּ ג )סוכות( ִנּדֹוִנין עַּ חָּ  ))משנה ראה"ש, פרק א'    ּובֶּ

נבחן העולם דרך הטבע ומה שהוא נותן  שלוש פעמים
 לאדם, בראש השנה נבחנים האנשים.

התבואה,  -ההשוואה אל הטבע הנותן חיים לאדם
 האילן והמים

 מרמזת על כך שאנו נבחנים בדברים הבאים:

 האם היינו שם )בכל מקום שהוא( בזמן הנכון?

האם הדברים  שהבאנו היו במידה  הנכונה )לא מעט 
 מידי( ? מידי ולא יותר

 והעיקר, האם הצלחנו להיטיב ?

האם הערכנו יפה את מזוננו, ואת נופינו, את המים 

 שמרווים את צימאוננו ואת עצמנו?

חברה המתחילה שנה בחשבון נפש וחשיבה עד כמה 

הביאו חבריה טוב לעולם היא חברה שחושבת בריא 

 ועתידה להתקיים עם הסביבה בהרמוניה טובה יותר.

מברכת אותנו שנשכיל  להיות במקום   ערב ראש השנה
 הנכון, ובמידות הנכונות. 

 שנעשה מעשים נכונים  ותמיד נתכוון לטוב.

 שנה טובה וחג שמח!

 רינת הררי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שנה חלפה שנה באה "

 (")בתפילה אני כפיי ארימה
 

אנחנו שמחים להזמין את כל בית מעגן מיכאל לתפילות 

בראש השנה יורד  ת.וכנסהתהראש השנה תשע"ה בבית 

לעולם אור חדש לגמרי, כוחות רוחניים נפלאים. 

שמיעת תקיעות השופר היא המצווה העיקרית של החג 

 היות ועל ידה נמשך אותו אור נעלה אל העולם הזה. 

 נשמח לראותכם עימנו! 

 שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה! 

 צוות בית הכנסת
 

 זמני התפילות:

 09/9/420/יום רביעי 

 81:81 –מנחה ערב חג 

 80:11 –ערבית 
 

 19/9/420/יום חמישי א' בתשרי 

 תפילת שחרית - 11:81

 תקיעת שופר - 10:81

 מנחה – 80:11

 תשליך – 80:81

 ערבית - 80:11
 

 1929/420/ום שישי ב' בתשרי י

 תפילת שחרית - 11:81

 תקיעת שופר - 10:81

 מנחה – 81:11

 קבלת שבת – 80:11
 

 92//בתשרי יום שבת ג' 

 שחרית – 10:11 

 מנחה – 81:11

 ערבית - 80:11
 

 

 ראש השנה
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 תוכנית החג  -ראש השנה 

 

  92422 –יום ד'  ערב ראש השנה תשע"ה נקבל את החג  בדשא הצפוני  בשעה  9.42-ב

 לאחר הטקס יפתח בית קפה למבוגרים במועדון החברים 

 ועל הבמה  בדשא הצפוני  מופע בידור וקסמים לכל המשפחה.

 

ערב שירי לדינו ,רמבטיקו יווני, עם בירה ומצב  התיכון" :"חלום ליםבמועדון האסם  02.02 בשעה ( )יום ו' 9.42 -ב

 ים תיכוני. -רוח 

 
 
 
 
 
 

 4102שעות פתיחת חדר האוכל ראש השנה ספטמבר 
 

 .9.42244ערב ראש השנה יום רביעי 

 20:22-00:22בראנץ' בחדר אוכל  
 

 לוקחי אוכל לבית – 40:22-40:82ארוחת ערב חגיגית בין השעות 

 לי חדר אוכלאוכ – 40:82-92:22

 

 .9142244ראש השנה יום חמישי 

 20:22-02:22ארוחת בוקר בין השעות 

 00:22-00:02ארוחת צהריים בין השעות 

 00:22-02:22ארוחת ערב חגיגית בין השעות 

 

 .9.42244ראש השנה יום שישי 

 20:22-02:22ארוחת בוקר בין השעות 

 00:22-00:02ארוחת צהריים בין השעות 

 לוקחי אוכל לבית 40:22-40:82 -ישי בין השעות ארוחת ערב ש

 אוכלי חדר אוכל – 40:82-92:22

 

 שנה טובה וחג שמח צוות ענף המזון
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 יובל מידן                    איתי ארם
 
 

 אלמה מידן              מתן יוזפוביץ
 
 
 אוהד עציוני               דריה בראל 

 
  

 מתן קורן          איתיעמוס הדר 
 
 
 יבן יוסף                אור לוגש הגר 

 
 
 תום ארם                   גיא ארם                       
 
 

 שגיא מיצקי                זוהר קלפר
 
 

 עמלי גלעד                למןאיילה מ
 

 
 

 
 דניאל אלוני                  זואי כנעני

 
 

 ליה ממן                        גבע דוד
 
 

 אדם קופר                    קרומי קולני
 
 

 לוטם יהלום                  זוהר שוקרון
 
 

 רוני גידסי                      עמליה כץ
 
 

 יאיר שטנגר                   דניאל ארמן
 
 

 אלמוג כהן                     יעל בן אפרים
 
 

 כהנוביץ קהילהמיכאל און                רב נדב
 

 
 

 ילדים שנולדו בשנת תשע"ד

ירבו!!!, כן תינוקות 32סך הכל   

 

 מניין האוכלוסייה ערב ראש השנה תשע"ה

 
  831 –תושבים                           198 –חברים ונקלטים 

 
 

                                        393 –ילדים 
 
 

 ילדה  ואישה ילד ואיש   1,499 –סך הכל במעגן מיכאל                               181צעירים וחיילים 
 
 

                                                                             881 –במבחי"ם 
 
 
 

     99 –אולפן וזמניים 
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 נועה, הייתי בהופעה שלך וממש נהניתי, 

 היתה הופעה טובה? האם גם את הרגשת שזו

 כן... אני חושבת שכן.
 

 מה הרגשת?

האם אני מצליחה ליהנות תוך כדי  ,המדד שלי הוא

הופעה על הבמה, זה משהו שלקח לי הרבה שנים, 

להצליח לעשות זה. לא להיות רק לחוצה ורק לרצות 

את האקורד הנכון, אלא ליהנות מהרגע. להצליח לנגן 

אז בהופעה כאן הצלחתי ליהנות, הצלחתי אפילו 

להסתכל על הקהל למרות שאני המון עם עיניים 

עצומות, הצלחתי לראות ולהרגיש אנשים, הסאונד היה 

מצוין ]ופה מגיע הקרדיט ליונתן לוי ולאליוט, הם עשו 

עבודה טובה[ וברגע שהסאונד טוב אתה מצליח 

 היפתח יותר. כן, הרגשתי טוב.ל
 

 הרגשת שהקהל אוהב אותך? 

הרגשתי עטופה, והדבר העיקרי הוא שחזרתי להופיע 

אחרי שנתיים וחצי שלא הופעתי וזה לווה בחוסר 

ביטחון במיוחד לאור כאבים פיזיים שאני מתמודדת 

איתם כל הזמן. בשבוע של ההופעה ממש הרגשתי לא 

של איך  -ה המון מתחטוב, בקושי הצלחתי לתפקד וז

אני ארגיש ביום של ההופעה? מהבחינה הזו זה הישג 

מאד גדול, להעז להופיע אחרי כל כך הרבה זמן 

 ובמיוחד עם שירים חדשים והיה טוב.
 

 ה למה את שרה באנגלית?'לנועה

עברנו לאוסטרליה, כשיצאנו לשליחות, הייתי בכיתה 

ת הפכה  א'... ב'... וחזרתי בתחילת ד'. השפה האנגלי

להיות חלק ממני. החוויות שאני זוכרת ממוסיקה, 

דיסקים וקלטות זה באנגלית. היו לנו דיסקים של פול 

מייקל ג'קסון. אלו היו  סיימון, בילי ג'ואל, לאונרד כהן,

אבל בהחלט גם  -החוויות הראשונות שלי ממוסיקה

 נקשרתי למילים בשירים. 

 העברית זה מעט מוזר כי אני מאד אוהבת את השפה

 

 

 

 

 

 
 

 ומאד מחוברת אליה מהמון בחינות אבל במה שקשור 

למוסיקה, אני כמעט לא שומעת מוסיקה ישראלית. אני 

 לא מצליחה להתחבר. 
 

 את לא חושבת שאת מפסידה בגלל זה?

אם אני מסתכלת על  קהל? אני מרגישה שאין לי ברירה.

היצירה האותנטית שלי, אז האמיתי שלי והפחות 

נכתב באנגלית. והשפה גם תואמת את הסגנון  מתאמץ

 תרבותי שלי.  –המוסיקלי 

 

 
 

 

 את יודעת אנגלית על בוריה?

כן, אני מדברת וקוראת אנגלית ממש כמו עברית, יש לי 

אוצר מילים גדול מאד באנגלית. אני מחוברת מאד 

לתרבות האמריקאית/בריטית אז האנגלית זה חלק 

ה, הסדרות, הספרים מהעולם שלי, הסרטים שאני רוא

 שאני קוראת. כשכן ניסיתי לכתוב שיר בעברית, הרגיש 

 

 איך שיר נולד?
 

 ן עם נועה בנתור בעקבות חזרתה  ליצירה ראיו

 ולהופעות על הבמה 
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קשה, מאולץ, הרגיש לי שאני כותבת רק בשביל להיכנס 

לפלייליסט של גלגל"צ ודי מהר חזרתי לכתוב באנגלית 

והפסקתי לאלץ את עצמי. אני לא כותבת באנגלית כי 

 אני פונה לחו"ל, זה פשוט מרגיש לי הכי טבעי, נכון

 ויפה קולית.
 

איך  –מה מקורות ההשראה שלך, או במילים אחרות 

 שיר נולד?

כמי שעבדה שנים בבית ביאליק וחקרה כל מילה של 

ביאליק, אז הנושא של הולדת יצירה הוא דבר הכי 

אצלי זה   לוסופי בעולם ואין לי ממש תשובה.נחקר ופי

כמעט תמיד מחוויות אישיות. זה יכול להיות משברון 

מערכת יחסים, קשר עם אמא ועוד מהסוג הזה. לב, 

בשירים החדשים שנכתבו עכשיו תוך כדי המחלה יש 

שאלות על המוות, קשרים  -הסתכלות קצת יותר רחבה

לא רק בין בני זוג.. בפועל יש לי כמעט תמיד קודם 

מנגינה, אני משרבטת משפט ועוד משפט ]הבית שלי 

מתחילה מלא בפתקים עם משפטים[. אני בדרך כלל 

 ככה מנגינה עם הגיטרה, סתם מנגנת ולאט לאט נולדת 

לי מלודיה בראש עם ג'יבריש ואז כשיש לי מנגינה שאני 

אוהבת אני מתחילה להכניס לה מילים ומתחילה 

 לחשוב על מה השיר, מה אני רוצה להגיד. מידי פעם 

קורה לי נס, זה מאד נדיר וזה הדבר הנפלא ביותר 

רגיש שמישהו שלח לך שיר ותוך אתה מ -שיכול לקרות

עשר דקות יש לך שיר, מילים ולחן. זו הרגשה נפלאה, 

 זה ממש נס, קשה לי להסביר את התחושה הזו.

 אבל זה שלך

כן, תוך עשר דקות יש לי מילים ולחן לא צריכה לעבוד 

על זה, לפעמים אני עובדת חודשים על שיר אחד, על 

ש לך שיר אבל שינוי מילה, ויש מקרים שבכמה דקות י

זה מאד נדיר וכשזה קורה זה אושר גדול. אגב, אין לי 

בעיה גם לשבת זמן רב על שיר ולהחליט מה אני רוצה 

 להגיד ולחפש את המילה הנכונה.
 

 מי את עובדת מוסיקלית? עם

אני עובדת עם בן גולן, אנחנו עובדים כבר שבע שנים 

יחד. בהתחלה לקח לי זמן לשכנע אותו לעבוד איתי, אך 

מהר מאד נוצר בינינו חיבור מאד חזק. בחצי השנה 

האחרונה אנחנו עובדים ממש יחד, אנחנו נפגשים פעם 

בשבוע באופן קבוע. אני יותר כותבת ויוצרת אבל יש 

, גם על הרעיונות של הפקה לנו ממש עבודה משותפת

עתידית. יש שיר שהוא הלחין למשל את הפזמון ואני 

 את הבית, זה סוג של הרמוניה.
 

 למי את מתחברת כדי להוציא דיסק?

הלוואי ואיזו חברת תקליטים היתה לוקחת אותי תחת 

שה לי יחסי ציבור. זה וחסותה, ומשלמת על הכל וע

עם סוזן תי תמיד החלום וזה כמעט קרה אחרי שהופע

להחתים אותי אבל זה  איזו חברה מפריס רצתה -וגה

לא קרה... ואז לפני שחליתי בסרטן התקבלתי לשני 

פסטיבלים הכי נחשבים בארצות הברית, בקנדה, 

והקונסוליה מימנה לי את הנסיעה והייתי בהיי, שוב 

פעם זה כמעט קרה ואז חליתי. היו לי הרבה 'כמעטים', 

ולם המוסיקה אמנים כרגע, גם אבל בלי קשר ברוב ע

מנים הכי גדולים, די מממנים את עצמם ועושים הא

 לבד הכל ואז פונים אל חברת הפצה, חברת יחסי ציבור.
 

 היתה לך חברת הפצה?

כן. האלבום השני שלי קיבל הרבה ראיונות ברדיו, 

בקורות מאד טובות אבל האמת היא שזה מצב כמעט 

סיכוי כי הוצאתי את  בלתי אפשרי, לא היה לזה כל כך

האלבום תוך כדי הכימותרפיה, הקרנות, ניתוח. אתה 

צריך כל הזמן להופיע, כל הזמן להתראיין לצלם 

קליפים... לא היו לי כוחות פיזיים לעשות שום דבר 

 מהדברים האלו, אז החשיפה היתה מוגבלת.
 

 

 ועכשיו?

עכשיו החזרה שלי לכתיבה ויצירה באה ממקום של 

י. תמיד אמרתי לעצמי שאני אחזור למוסיקה צורך נפש

. אבל אז הבנתי כשאני ארגיש טוב וכל הזמן חיכיתי

שזה לא הולך לקרות בקרוב, ובדיוק קניתי לי גיטרה 
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חדשה והתחילו לצאת לי שירים חדשים, זה פתאום 

 קרה.
 

 משהו מיוחד בשירים האלו?

 מחובר לשירים החדשים שאתה כותב. תמיד אתה הכי

החדשים יש התבוננות אחרת, אולי יותר  בשירים

 פית. קצת שאלות על מוות, אלוהים.פילוסו
 

 את פוחדת , נועה?

לא יודעת, נראה לי שכן. זה נוכח בחיים שלי , נראה לי 

שזה תהליך שעברתי ואני נמצאת במקום של פחות 

 אמונה, ואז זה מפנה מקום למוות.

בע שנים אני רוצה לעשות המון דברים אבל אני כבר אר

. משהו בחזרת המחלה הפך אותי לרציונלית holdב

 יותר אבל מצד שני משהו ביצירתיות שלי פרח. 
 

 איפה את מופיעה ?

אני מופיעה עכשיו פעם בחודש, יש לי הופעות עתידיות  

 בתל אביב, בחיפה וגם בפאב בגבעת חיים.
 

 את מקבלת כסף עבור הופעה?

ומקום  אני מקבלת איזשהו אחוז מהכרטיסים,

לעצמו ובסופו של דבר אני תמיד  04%ההופעה לוקח  

בהפסד כי אני משלמת לנגנים שלי על החזרות, על 

הופעה, על חדר חזרות, על נסיעות ואתה נשאר בהפסד. 

 הפקת אלבום זה גם עשרות אלפי שקלים.

את האלבום שאני מוציאה עכשיו נשבעתי לעצמי 

ים יותר, שאעשה בחצי עלות )הקלטות במקומות קטנ

 אינני יודעת איך....(
 

 מאיפה את משלמת?

מהתקציב שלי, אין לי הוצאות מיוחדות אז אני 

 מוציאה על מוסיקה.

חשוב לי מאד להגיד שהורי עזרו לי ועוזרים לי מאד גם 

המון  – בזה ולאלבום הקודם עשיתי פרויקט מימון

 וגייסתי כסף מכובד. 

 היה כבר  אדם נפלא בארה"ב, שהתארחתי אצלו )הוא

(, אמר לי פעם משפט שיהיה איתי לנצח: 04קרוב לגיל 

בתרבות. גם אם יש לך עשרה  -"בדבר אחד לא חוסכים

תקני ספר, תקני דיסק, לכי להופעה". זה משהו  -דולר

 שמלווה אותי וכך אני מתנהגת. 
 

 

 מילים לסיום?

היה מאד כיף שההופעה הראשונה היתה פה בפאב, 

 הרגשה טובה, הרגשה של בית.היתה אוירה טובה, 

 

 

 

 

ה יקרה, אני מאחלת לך לשנה החדשה הרבה 'לנועה

הצלחה בכל אשר תצרי ותעשי כי ראשית דבר ומעל 

 בריאות טובה. מאחלת לך, הכל את שרה נפלא וכמובן
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 . 9חברים,     חסרים:   81נוכחים: 

           יו"ר: ירון אסף

 פרוטוקול: אפרת אראל

     

 סדר היום:

 .מודל שכר דירה.  מוזמנים: גיורא דונקלמן, 1 

 .דיון חוזר עם צוות בחירת מזכ"ל ומנהל עסקים. 2

 

              .מודל שכר דירה8

ות מזה הנושא עלה במעגן מיכאל לדיון בצורות שונ 

כעשרים שנה.  המהלך הנוכחי הותנע לאחר הקמת 

הרתב"ש ופירוט ההצעה הובא לציבור בחוברת 

שפורסמה לפני כחודשיים. מטרות ועקרונות מתוך 

 במסגרת נפרדת.  –החוברת 

 בדיון נאמר: 

שינוי בהתנהלות במשאב הדירות,  כך  -מטרת המודל 

מוש. שיהיה צדק חלוקתי, היגיון ורציונאליזציה בשי

נותן עלות  כספית  לדירה שהיתה עד כה "מוצר 

 בחינם" מבחינת החבר. 

המודל יכלול  את כל האוכלוסיה הבוגרת ממסיימי י"ב 

 ומעלה.  

שנים. בתקופה זו החברים  5שרה של כמוצעת תקופת א

שעברו לדירות גדולות מזכאותם בהתאם לכללים 

שתקציבם ע"פ  -הישנים )הנהוגים היום(, כלומר 

זכאות  נמוך מעלות הדירה בה הם מתגוררים, לא  ה

יצטרכו לשלם. אלו שזכאותם גבוהה מעלות דירתם כן 

יקבלו את ההפרש.  זאת מן ההוגנות לפיה מי שמערכת 

השיקולים שלו נבנתה ע"פ הכללים הקודמים, לא נכון 

ש"יסבול" עם השתנות הכללים "מהיום למחר". הכלל 

גיעה לפני הפעלת לא יחול על אלו שזכאותם לא ה

 המודל )באם יופעל(.
 

מספר נקודות התווספו או השתנו מעת הצגת המודל 

 הבסיסי:

נוסף כפרמטר למודל  )אי קיום ממ"ד יתן יתרון  -ממ"ד

 מוצע  שהחבר יהיה במודל –כספי(, תשלומי תושבים 

 

 

 
 

 

והתושב ישלם   1.5כאילו אין לו בן זוג, כלומר מקדם 

 היום. לקיבוץ כרגיל, כמו 

הוחלט שלא יהיה נכון להכליל את הארנונה   -ארנונה

 במודל גם לא בבניה פרטית. 

המודל מבוסס על עלות שחושבה לפי פרמטרים 

שהוגדרו ע"י שמאי חיצוני ומצד שני על  זכאות 

 מצרפית  לבית אב. 

המודל  המוצע אינו מאופס והעלות הצפויה לקיבוץ 

סיס הפרמטרים בשנה )על ב₪ מליון   1.1היא של  

א'  222 –המוצעים(. בתקופת האכשרה ייתווספו עוד כ 

שנה כתוצאה מאי קבלת תשלום מאלו שזכאותם ₪/

קטנה מחיוב עלות הדירה. אפשר היה כמובן להציע 

מודל מאופס אך אז הרבה יותר חברים )עם ותק נמוך( 

 היו צריכים לשלם יותר. 

 -כ  לשאלה האם אין כאן סובסידיה של הקיבוץ של 

שנים לא יצטרכו אנשים  5א' ש"ח רק כדי שבמשך   222

  לשלם? נאמר בתשובה

שאכן כן,  איננו רוצים ליצור מצב בו המשפחות 

הצעירות ישלמו לותיקות. עם זאת הצוות מאמין 

שבעוד מספר שנים, המודל ישפיע על ביקושי הבניה 

ויפחית את הצורך בשיפוצים, ולכן  יוריד עלויות 

חות חלקית את התשלומים.  מדובר בשינוי שיאזנו לפ

 דפוסים וחשיבה של הקהילה בתחום הדיור.

ציינו כי הצעד הזה הוא נכון והכרחי,  התומכים במודל

 מה שלא עולה כסף תמיד יש בו בזבוז. 

היום כל אחד מבקש את המקסימום בלי פרופורציה 

לצרכיו, כי אין אלטרנטיבה, לכן חשוב לעבור למודל של 

פערים .  אנחנו כמועצה כללית צריכים להיות  איזון

מאוד בעד, בהנחה שגם אם המהלך יביא להתנהגות 

 יש לקדמו.   -שנים  12או  7, 5רציונאלית רק בעוד 

בחינת הנושא חייבת להיות בחינה ארוכת טווח, מה 

נכון, לא יהיה כלום, אך  -יהיה למחרת יום ההחלטה

י יכניס הכנסת המודל הנותן לדירה ערך כספ

רציונאליזציה לנושא השיכון במ"מ. חיוני לנו 

שהחשיבה תתשתנה, לא לעולם נוכל לבנות הכי גדול 

 והכי חדש, צריך להוריד את הצורך בראש של האנשים. 

                0102/2ישיבת מועצה כללית רחבה מס'  
 2/.1.9/מתאריך    
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לא מאמין שהתגמול המוצע  כנגד המודל המוצע נאמר:

יגרום לחברי קיבוץ לעזוב את דירתם בה השקיעו 

ם בתוספות בניה, ריהוט שקליאלפי עשרות ואף מאות 

ואיבזור. מעבר לזה , לא רוצה לקחת כסף לאנשים 

צעירים  שנכנסו לדירות חדשות בלי לתת להם אפשרות 

 להגדיל את ההכנסות. 
 

 הוחלט:

המועצה ממליצה לאסיפה לקבל את המודל המוצע 

 לאיזון פערי דיור. 

 

 דיון חוזר בעניין בחירת מזכ"ל ומנהל עסקים..2

עידו סלע, מייק פלקס, אלמוג אלוני, עמי משתתפים:  

 שלזינגר.
 

א.  ע"פ בקשת הצוות   -הדיון התקיים כדיון חוזר 

לאור הצורך לאפשר  -לבחירת מזכ"ל ומנהל עסקים. ב 

המשך הדיון הציבורי עם הצגת מועמדתו של אוריה 

 ברכמן לתפקיד המזכ"ל, שלא  הועלתה בדיון הראשון. 

רו על כך שאוריה  החליט יו"ר  הישיבה הביע את צע

 שלא להגיע לדיון. 

חברי הצוות אמרו בדבריהם: התכנסות זו נובעת מכך 

שאוריה הציג את מועמדותו, החלטתו לא להגיע אינה 

תקינה  ואני מקווה שיהיו ממנה תובנות לגבי ההצבעה.  

אחרי הצגת המועמדות הנוספת  הצוות התכנס שוב 

יחד כמקשה אחת   ושקל להציע להביא את יורם ועמי 

לבחירה מול אוריה.  הצוות ישב עם אוריה על התאמה 

לתפקיד מנהל עסקים ולא למנהל הכללי, החליט 

שאוריה לא מתאים לתפקיד הקודם והציע את עמי 

ויורם.  לתפישתנו  מרכז הכובד של ניהול הקיבוץ   

צריך לעבור למועצה הכללית ולכן חשבנו לנכון 

מתחום העסקים ולא שהמזכ"ל  הראשון יבוא 

עד היום לא עבד   -מהתחום החברתי.  לגבי אוריה 

בתפקיד עסקי. על כן,  וגם מסיבות נוספות לא הומלץ 

על ידי הצוות, היות ולא המלצנו עליו למנהל עסקים,  

  .ניתן להניח שלא  היינו ממליצים  עליו כמזכ"ל

חשוב להדגיש כי עמי ויורמי מתכוונים לבוא ביחד,  

ר אם אוריה יבחר יש לחפש מנהל עסקים חדש, כלומ

זה אפשרי, אך חשוב לציין שחיפשנו מועמדים ואין  

הצוות הנוכחי  עשה את עבודתו ויהיה צורך רבים. 

 להקים צוות אחר. 

רוצה להדגיש שהדברים  החשובים  ביותר בתפקיד  

המזכ"ל הם היכולת  לעשות את החיבור בין הצד 

עבודה בשיתוף  החברתי לצד העסקי, קישורים של

פעולה והיכולת להאציל סמכויות.   מצאנו ביורמי את 

 כל אלה ולכן ממליצים עליו. 

יו"ר הישיבה הדגיש כי מי שקובע את סדר היום של 

האסיפה הם ו. אסיפה והאסיפה עצמה,   כבר כעת יש 

הצעה שמנהל עסקים ומזכ"ל לא יבואו כבלוק ועל כן 

דבר יגרור תהליך יש להביא את זה להצבעת אסיפה. ה

ארוך ומיותר ולכן מבקש מהצוות להוריד את ההצעה, 

לחזק את האמירה שעמי ויורמי באים כצוות אך לא 

 להביא את זה כבלוק. 

 בהמשך הדיון נאמר: 

מחזק את המקום ממנו באים עמי ויורמי, בתפקיד  -#  

המזכ"ל יש לדאוג לנושא הקרקעות, תכניות מתאר, 

וכל הקשור בצד המשפטי ולכן קשרים עם גורמי חוץ 

אמרנו שצריך אדם עם אורינטציה כלכלית  וניסיון  

עסקי מהעבר, הדגש שאוריה ניסה ברשימתו בעלון 

כרגע ממש לא  ,לשים על הפרדה בין כלכלי לחברתי

מתאים. תפקיד המזכ"ל הוא לחבר בין חברה וכלכלה, 

על כן חשוב  הרכב הצוות. בסיס  ,זו עבודת צוות

של עמי לקבל את התפקיד הוא העבודה ההסכמה 

בצוות עם יורמי, על כן המועצה צריכה לאשרר את 

 ההמלצה הקודמת על שניהם.  

אנחנו צריכים להחליט מי מנהל אותנו וצריכים  -# 

לראות שהוא יוכל לעשות את זה, בלי קשר למי 

אני נגד חצי משרה, לא רוצה אדם שינהל עוד  -המועמד 

לא מודאג מהקטע החברתי, אך כן פרוייקט במקביל.  

מודאג מהתמונה הכלכלית.  אנחנו מתנהגים כמו גוף 

עשיר, שמן.  המזכ"ל צריך לקחת על עצמו את 

 האחריות להתנהלות  של מעגן מיכאל. 

אני חושבת שרעיון האנבלוק הוא נכון ביסודו, אנחנו  -#

משחקים במירוץ שליחים ועל כן יש משמעות להעברת 

מסודרת ורצינית,  וזה דרמטי למבנה  המקל בצורה

האירגוני של מעגן מיכאל!  יש לתת הרבה תשומת לב 

ויש ללוות את המבנה לפרק זמן על מנת להטמיע אותו 

 אוריה.לבצורה נכונה, בלי קשר 
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צריך לבחור כל אחד לחוד, לא כבלוק. לקרוא  -# 

לחברים לבחור בשכל ישר , לתמוך בהצעת הצוות  לכל 

תפקיד לחוד. עבודת הצוות ושיתוף הפעולה בין השניים 

 הכרחיים  ואסור להמר על מתמודד אחר בענין זה. 

לא אוהב את "איומי" צוות הבחירה שלא ימשיך  -#

אלה  דברים שלא בעבודתו ושאין  אלטרנטיבות. 

צריכים להאמר. יבחרו כל אחד מהמועמדים בזכות 

עצמו ואם לא שניהם יבחרו שכל אחד מהם יבחר מה 

 לעשות עם זה אחר כך. 

יורמי: אני חושב שהקמת המועצה הכללית היא שיפור 

בהליך הדמוקרטי של מעגן מיכאל, כוונתי שיתקיימו 

חדש יש פה דיונים רחבים וממצים.  במבנה האירגוני ה

להשקיע מאמץ והרבה אנרגיה כדי שיתנהל  נכון. 

הניהול התקציבי של הקיבוץ יתנהל פה וזו אחריות. 

השנים הבאות יהיו עמוסות  בהוצאות וידרשו טיפול 

 רחב יותר.

עמי: התפקיד של ההנהלה העסקית משתנה ויש לבנות 

אותו בשיתוף פעולה עם המזכ"ל ועל כן יש לעשות זאת 

צריך יהיה ליצר את הממשקים בין  יחד. בנוסף,

ההנהלה העסקית להנהלה הזו, המועצה הכללית, כולל 

המסגרות לבניית התכניות השנתיות של העסקים. יש 

עבודה רבה שתעשה בצמידות בין שני התפקידים, לי 

חשוב לעבוד מול יורמי היות והוא מגיע עם הרבה נסיון 

 כנס לתהליך.וידע ואני חושב שכך יהיה לי יותר נכון לה
 

 הוחלט:

א. הצוות  מקבל את רוח הדברים ומוריד את הצעת 

 ההצבעה כמקשה אחת )אנבלוק( . 

ב. המועצה הכללית  ממליצה לאסיפה לבחור את יורם 

 .    דרור למזכ"ל ואת עמי שליזנגר  למנהל עסקים

 

 

 תקציר מחוברת שכר הדירה 

 מודל איזון פערי דיור )"שכר דירה"(

 רק עוסק להלן הנאמר כי נדגיש ראשית יודגש

 הדיור, ולא בשום  נכסי עם השוטפת בהתנהלות

 נכסים. שיוך של מהלך 

 נכסי עם השוטפת בהתנהלות שיטה שינוי מציעים אנו

 :מטרות כמה להשיג יאפשר אשר ,הדיור

 בשיכון פערים על כספי פיצוי ע"י  - חלוקתי צדק 1. 

 במודל. יוחלט עליו הזכאות מדרג פ”ע

 ע"י מתן - ה/לחבר הבחירה חופש את להגדיל 2. 

 בצורה זכאותו את לנצל כיצד בהחלטה גמישות

 .לצרכיו שמתאימה

 רמת בבחירת החברים אחריות/מעורבות הגדלת 3.  

 .הדיור

 ביקוש יצירת ע"י  - הדיור במשאב השימוש ייעול.  4

 .הדירות סוגי לכל

 .בוץהקי סבב נוסף של שיפוצים בכלב צורךמניעת   .5

 
 בין מוחלטת הפרדה יצור בשיטה המוצע השינוי

 בחירה פ”ע המוגדר ( בנכס השימוש

 המוגדרת לנכס הזכאות לבין )הדירות מצאי וכן ,ורצון

 .)ותק כגון( אחרים  בפרמטרים

 .הדירה שכר שיטת ליישום הכרחי זה ניתוק
 

 איך זה יעבוד? 

 מספר על המבוססות דיור זכויות נצברות ת/לדייר

 לזכאות הביטוי .בקבוץ עבודה תשנו

 .תקציב הוא

 המורכב דירתי תחשיב על מבוססת הדירה שכר עלות

 דירה מיקום ,גיל הדירה של הפרמטרים בסיס על

 י"ע בוצעה אם ,פרטית הרחבה כולל לא(גודל  ,בבניין

 פ"ע ד"שכ בתקציב מזוכה ת/דייר כל הנוכחי(. הדייר

בה  רהבדי ד"שכ גובה פ"ע ת/ומחוייב הזכאות,

 מוגבלת הזכאות צבירת .זמן באותו ת/מתגורר

 נשארת הזכאות לו שמעבר  ,מסויים למכסימום

 .קבועה

 של מכסימאלית עלות עם מאוזן הזכאות מכסימום

 .ד"שכ

 אחד ת/לדייר להיווצר לאחר ישום המודל, יכולים 

 :אפשריים מצבים 3 מתוך

 ד"שכה מעלות הגדול ) זכאות ( תקציב  :לדייר עודף

 ..)עת באותה דירה תלוי(  הדייר יחוייב בה

 בה ד"שכה מעלות זכאות )הקטן( :תקציבלדייר גרעון 
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 .)עת באותה דירה תלוי( הדייר יחוייב

  יחוייב בה ד"שכה לגובה זהה התקציב גובה: איזון

 ..)עת באותה דירה תלוי( הדייר

 התקציב את רואה מצבו, את לבחון בבואו הדייר,

 בה בדירה ד"עלות שכה ואת ,אחד מצד לרשותו העומד

 ל לקבל את החלטותיו בהתאם. ויוכ מתגורר הוא

 

 
 

 בחירה ביורמי דרור ועמי שלזינגר

 למזכ"ל ולמנהל העסקים / צוות הבחירה

 

חמשת חברי הצוות שהמזמו"ר מינתה נפגשו עם 

מועמדים שונים לתפקיד המזכ"ל ולתפקיד מנהל 

העסקים. בנוסף לכישורים הנדרשים לתפקידים 

נטגרציה בין השונים, מצאנו לנכון לתת דגש מיוחד לאי

 השותפים וליכולת עבודה הרמונית יחד. 

אוריה נפגש עם הצוות והציע עצמו כמועמד לתפקיד 

מנהל העסקים. הצוות מטעמים שונים בחר שלא 

להמליץ עליו. חשוב להדגיש כי אוריה לא הציע עצמו 

 בפני הצוות לתפקיד המזכ"ל.

לאור הצורך להוביל מהלך חדש ומבנה ארגוני שהולך 

ם, חשוב ביותר לבחור צוות שיכול לעבוד יחד, ויש ונרק

לו ניסיון של עבודה משותפת גם כעת. למעשה ההצעה 

יורמי כמזכ"ל ועמי כמנהל עסקים,   –שהובאה 

מאפשרת את המשך היציבות של המערכת בשל המשך 

הצוות הקיים, בתפקידים חדשים ומחודשים. ולכן, 

יורמי הצוות ממליץ לאסיפה לתמוך במועמדות של 

ועמי יחד. חשוב לדעת ששניהם הסכימו להעמיד עצמם 

לשרות הקהילה לתפקידים אלו בהנחה שיעבדו יחד. 

במידה ואחד מהם לא יבחר, צפוי שנצטרך למצוא לשני 

 החלפה. 

הצוות סבור שיורמי ועמי הוכיחו את יכולותיהם עד כה 

בניהול המערך הקיבוצי בעיקר העיסקי. בנוסף, שאר 

ת הקיבוצית המסועפת, על שלל בעלי חלקי המערכ

התפקידים שבה, יכולה לעבוד איתם באופן מסודר 

 ומוסכם, תוך שיתוף פעולה מפרה. 

צוות הבחירה: עדו סלע, עופר בורובסקי, ישי דומב, 

 אלמוג אלוני ומורן יהלום

 09.9.02/2לקראת אסיפה 

 

בשבוע הבא אנחנו עומדים לבחור את המזכיר 

"ר המועצה הכללית. ברצוני לכתוב הכללי שהוא גם יו

 ולהדגיש להלן כיצד אני רואה תפקיד זה.

המבנה הארגוני החדש עליו החלטנו, מחלק את הקיבוץ 

לשני סקטורים נפרדים, מצד אחד סקטור יצרני/עסקי, 

עם מועצה משלו ומנהל עסקים בראשו, מצד שני 

 סקטור חברה /קהילה, עם מועצה משלו.

 /לי לחזק את המבנה החברתיחלוקה שכזו יכולה או

קהילתי שלנו, אבל היא להערכתי מסוכנת מאד 

מבחינה כלכלית. חלוקה זו מפרידה בין המערכת 

העסקית ובין המערכת הצרכנית שלנו, בעוד שעד היום 

המועצה הכלכלית תמיד ראתה את התמונה השלימה.  

)יש הטוענים שלמועצה הכלכלית היה יותר מדי כח, 

רדר למצב בו מצבנו הכלכלי לא הדאבל בזכות זה 

 נמצאים קיבוצים רבים(.

מה ולנווט שצריך יהיה לראות את התמונה השל הגוף

את הגוף הכלכלי והחברתי הענק שנקרא מעגן מיכאל, 

בשנה הוא ₪ מיליון  222עם תקציבים של יותר מ 

 המועצה הכללית בהנהגת היו"ר שלה.

לית על מי שקרא את הדו"ח האחרון של המועצה הכלכ

ראה  2212סיכום ששת החודשים הראשונים של 

שאמנם מצבנו הכלכלי עדיין איתן אבל יש מגמה 

והניהול  ,רצופה של ירידה בהכנסות ועליה בהוצאות

 הכלכלי הולך ונעשה מורכב יותר ויותר.

לכן, אני רוצה להדגיש כמה  נקודות שבעיני חשוב 

 שהבוחר במזכ"ל  ייקח בחשבון.

הנו תפקיד חדש שיש לבנותו ולעצבו תפקיד המזכ"ל 

 בשנים הקרובות.

תפקיד המזכ"ל של מעגן מיכאל הוא בראש וראשונה 

כלכלי, לא תאום כלכלי בין האגפים השונים כי אם 

ניהול אמיתי רציף וקפדני, והובלת המערכת הכלכלית 

 הענקית שלנו.

מתוך כך כמובן שלא ניתן למלא תפקיד זה בחלקיות 

א כשיש עוד אחריות רצינית במקום משרה ובוודאי ל

אחר.אם בעוד מספר שנים, אחרי שייבנה התפקיד 

ויילמדו מורכבויותיו ניתן יהיה לעשותו בחלקיות 

 משרה, מה טוב, אבל את זה ימים יגידו.

 מורן יהלום

 אילן טסלר
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 הצגת מועמדותי 

 למזכ"ל הקיבוץ
 

אני פונה אל החברים לתת בי את אמונם בבחירה 

לתפקיד מזכ"ל הקיבוץ. תפקיד זה, "מזכיר כללי", הינו 

תפקיד ניהולי, הדורש יכולת ראייה כוללת והיכרות עם 

המערכת המורכבת שלנו. כפי שאני רואה זאת, 

 התפקיד יעסוק בנושאים היותר עקרוניים ומהותיים

של חיי הקיבוץ והשלכותיהם לטווח הארוך. זאת, הן 

קהילתי והן במגזר העסקי. תפקיד  -בתחום החברתי

המזכ"ל יצריך שמירה על האיזון הנכון בין הצד 

החברתי לצד הכלכלי והסנכרון ביניהם. התפקיד ידרוש 

גם הבנת המתרחש מחוץ לקיבוץ, דוגמת שינויים 

דינה ובעולם, כלכליים, פוליטיים וטכנולוגיים במ

והשלכותיהם על אורח חיינו המיוחד. כמו כן, התפקיד 

יצריך היכרות והכרה עם דעותיהם השונות של 

החברים ובעלי התפקידים בקיבוץ. אני רואה ערך חשוב 

בכך שנדע לקיים דיונים בהנהלות השונות באופן 

שישמור על שקיפות התהליכים, העברת המידע וקבלת 

 ו. ההחלטות המשותפת שלנ

בשל מורכבות התפקיד והצורך בהטמעת המבנה 

הארגוני החדש, הדבר דורש בשלבים הראשונים 

 התמסרות לתפקיד בהיקף מלא.

התחומים שאני רואה כבעלי חשיבות גבוהה לטיפול 

 המזכ"ל:

 נושאים לדיון וטיפול במועצה הכללית

תכנית המשק: הכנת תקציב שנתי של המשק; הנעת  *

 שנתית.-ית רבמהלך של בניית תכנ

קהילתי: המשך השקעה באשכולות  -התחום החברתי *

החינוך והבריאות ובתשתיות ציבוריות ובחינה מתמדת 

 של הפעילות שלנו בתחומים אלה.

שנתית לתכנון -שיכון ובינוי: הכנת תכנית בנייה רב *

היישוב: בנייה לשיכון, עסקים ומבנים ציבוריים; 

; המשך טיפול  0202 -טיפול בתכנית הרתב"ש ל 

 קומות כאפשרות עתידית לשיכון.-באישור בנייה לרבי

 לימוד התחום, -הטמעת שינוי המבנה הארגוני *

הממשק מול בעלי התפקידים והאתגרים במבנה 

 החדש; הצבת סדרי עדיפויות ויעדים.

לימוד אקדמי של תחום הידע "ניהול עסקים  *

 משפחתיים" ובדיקת התאמתו לקיבוץ.

ודת הצוות במבנה הארגוני החדש קידום עב *

 ותאגידיו.

נושאי קרקע מתאר: בעלות על הקרקע, הגדלת  *

ההיתר למספר יחידות הדיור, הסדרת התנועה בקיבוץ 

. המשך טיפול בהגדלת 0ומסביב לו והסטת כביש 

 שטחים לשיכון.

ניהול ושימור המידע והידע הארגוני: המשך הטמעת  *

ת והן בענפים תוכנה ניהול מידע הן במזכירו

 ובתאגידים.

המשך מדיניות פיננסית אחראית בהתאם להחלטות  *

שהתקבלו באסיפת הקיבוץ והקפדה על חיסכון 

 והתייעלות בכל מערכות חיינו.

 קהילתי -תחום חברתי 

התנעת תהליך לפיתוח חזון וייעוד הן ברמה הפרטנית  *

 והן ברמה הקיבוצית.

ת לפנסיה, המזכ"ל יידרש לעסוק בהמשך ההפקדו *

חברתי ראשון -חיסכון והורשה. זהו תחום כלכלי

 במעלה.

בדיקת מערך החינוך לאור הגידול הרב במספר  *

הילדים; המשך בדיקה ויישום ההמלצות של התהליך 

 הארגוני שנעשה בשנה האחרונה בחינוך המשלים.

 משאבי אנוש

פיתוח תחום "מחוברות ארגונית": טיב הקשר בין  *

החבר לבין מקום עבודתו ומידת שביעות הרצון 

 ההדדית ביניהם.

טיפוח כח האדם, ובפרט בניית עתודה ניהולית  *

 ומנהיגותית.

קידום הכשרת אנשים במקצועות נדרשים: כלכלה,  *

 הנדסה, חינוך ובריאות.

 יורם דרור
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 התחום העסקי

סקים תוך חיזוק ושימור המשך פיתוח וצמיחת הע *

 הקיים.

חיפוש והשקעה בפיתוח יוזמות עסקיות הן  *

 בתאגידים והן בכלל.

 דיון בצמיחת העסקים והשליטה בהם.  *

לימוד האיזון שבין עבודה עצמית לבין גידול בכמות  *

 העבודה הכוללת שתידרש לפיתוח העסקים. 
 

 מועמדותי

המשק,  בחמש השנים האחרונות צברתי ניסיון כמרכז

 ואני מרגיש מוכן לתפקיד חשוב זה. 

במהלך תקופה זו גדלו מקורות הקיבוץ, היינו התקציב 

, לתכנית 0222בשנת ₪ מיליון  241-לשימוש המשק, מ

₪, מיליון  17. זהו גידול של 0224-ב₪ מיליון  002של 

התפתחות זו של המשק היא פרי עבודתם של חברים 

יום בתחומי -ם יוםרבים, טובים ומסורים, העוסקי

 אחריותם. 

בתקופה זו צמצמנו בצורה משמעותית את מצוקת 

היחידות בשכונת אנפה,  44השיכון, באמצעות בניית 

 04יחידות נוספות בשנים הקרובות;  02אליהן יתווספו 

יחידות  22-היחידות בשכונת השלדג, אליהן יתווספו כ

פת. היחידות בשכונת דוכי 2-נוספות בשנים הקרובות; ו

כמו כן, אנו נמצאים בעיצומם של השיפוצים בשכונת 

הקמנו את רשות התכנון,  0222דרום. בשנת -כברה

הבינוי והשיכון )רתב"ש(, וכינסנו את כל הגורמים 

הקשורים לתחום תחת קורת גג אחת, באופן שקידם 

 את התיאום והסנכרון ביניהם.

בתחום החיסכון וההורשה, נסגר הגירעון, כך שיש 

כולתנו לתת לכל חבר המגיע לגיל פרישה את מלוא בי

הסכום המגיע לו. בתחום הפנסיה, הסכום הפנסיוני 

₪  2,022-, ל0222בשנת ₪  4,122-החודשי לחבר עלה מ

 לחודש.₪  2,222, עלייה של 0227בשנת 

מתוך הכרה בחשיבות המימד האנושי, הורחבה 

בתקופה זו פעילות מחלקות משאבי האנוש בקיבוץ 

תאגידיו, כדי שנוכל לתת מענה לצרכי החברים וב

 והקיבוץ.

אני רואה בתפקיד אתגר גדול ואחריות כבדה. לפי 

 השקפתי, הניהול הנכון צריך להיעשות בשותפות 

ועבודת צוות. לנגד עיניי צוות רציני, אשר מעייניו 

בהצלחת הקיבוץ ובהתפתחותו. בשנים האחרונות 

י תפקידים עבדתי באופן פורה והדדי לצד בעל

במזכירות ובתחומי הניהול השונים של הקיבוץ, וכך 

 אמשיך אם אבחר. 

בשנתיים האחרונות עבדתי לצד עמי שלזינגר, מנהל 

החקלאות וסגן מרכז המשק, בשיתוף פעולה פורה 

ומוצלח לטובת הנושאים שהיו על הפרק. אני מקווה 

לבחירתו של עמי כמנהל העסקי, ולהמשך שיתוף פעולה 

 לקידום הקהילה השיתופית שלנו וחוסנה. הדוק 

 

 

 מה שהייתי פעם מזמן

 מה שעכשיו ילדות נשכחת
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 הצגת מועמדותי

 למשרת מנהל העסקים של הקיבוץ

 

תפקיד מנהל העסקים במתכונתו החדשה שונה 

מתפקידו המסורתי של מרכז המשק. עיקר התפקיד 

החדש הוא עבודה עם התאגידים העסקיים שלנו, 

בתיאום עם ההנהלה הפעילה של הקיבוץ ותחת 

אחריות המזכ"ל. חלק גדול מהתחומים שהיו תחת 

מרכז המשק מועברים כעת למזכ"ל,  אחריותו של

ובכלל זה הכנת תכנית המשק וניהול המועצה הכללית, 

המחליפה את המועצה הכלכלית. כלומר, ההחלטות 

קהילתי -בנוגע לחלוקת המשאבים בין התחום החברתי

והתחום העסקי יתקבלו מעתה במועצה הכללית. הדבר 

יאפשר למנהל העסקים להתמקד בתחום העסקי, וזאת 

מנת לפתח ולקדם את הממשקים בין המשק  על

 לתאגידיו, ולסייע בשימור ופיתוח החוסן הכלכלי. 

בשנתיים האחרונות מילאתי את תפקיד מנהל 

החקלאות וסגן מרכז המשק, וכן טיפלתי בתחום המים 

והאנרגיה בקיבוץ. בתקופה זו רכשתי ניסיון והיכרות 

 עם המערכת העסקית בקיבוץ וכבעל תפקיד כיהנתי

במועצה הכלכלית ובפורומים עסקיים נוספים. כמו כן, 

הייתי שותף לפורומים חברתיים, דוגמת הנהלת המגזר 

 הצרכני ושינוי המבנה הארגוני. 

הניסיון שרכשתי במערכת העסקית בקיבוץ ומחוצה לו, 

לצד היכרותי עם הגופים הקהילתיים, מהווים מצע 

כ"ל. לשיתוף פעולה פורה עם ההנהלה הפעילה והמז

המטרה שאני רואה לנגד עיניי הינה מציאת מקורות 

פרנסה נוספים וסיוע למנהלי התאגידים בהגדלת 

 הרווחים מהעסקים הקיימים. 

הוצאות הקהילה, הנובעות מקצב גידול האוכלוסייה 

ומשמירה על רמת החיים השיתופיים שלנו, מכתיבות 

 גידול דומה או גבוה יותר ברווחים מהעסקים. להבנתי,

בהיותנו שותפים ב"עסק משפחתי", הקשר והמחויבות 

בין החברים למקומות עבודתם, וכן לכלל הפעילות 

העסקית, הם המנוף להמשך פיתוח יכולת ההתפרנסות 

 של הקהילה.

תפקיד מנהל העסקים דורש עבודה מתואמת עם 

לצד מרכז המשק, המזכ"ל. בשנתיים האחרונות עבדתי 

יורמי דרור, בשיתוף פעולה פורה ובאמון מלא. מערכת 

יחסים מעין זו חשובה במיוחד בעת הטמעת המבנה 

הארגוני החדש. אני רואה בבחירת יורמי דרור לתפקיד 

המזכ"ל נדבך משמעותי להצלחת המהלך. ברצוני 

להביא לידיעת החברים כי נעניתי לפניית צוות האיתור 

תי לתפקיד, בידיעה ובהסכמה שאלו פני להציג מועמדו

 הדברים.

 

 שפעת כבר כאןחיסוני ה
 

כבכל שנה אנחנו נערכים לקראת חיסון  האוכלוסייה 

כנגד השפעת העונתית. מטרת החיסון לצמצם את 

היקפי התחלואה בכלל הציבור ולהפחית את הסיבוכים 

 בקרב אוכלוסיות בסיכון.

תוך מספר מחלת השפעת לרוב קלה וחולפת מאליה 

ימים, אולם הבעייתיות במחלה קשורה בעיקר 

בסיבוכיה: דלקת ראות, דלקת סמפונות, דלקת 

אוזניים, דלקת בסינוסים וכן סיבוכים במערכת 

העצבים. בקרב קבוצות הסיכון הנטייה לפתח סיבוכים 

מוגברת: ילדים מגיל חצי שנה עד חמש, קשישים 

את  חשוב לצמצםוחולים כרוניים ונשים הרות. 

 התחלואה בכל אדם ובכל גיל.

נשים הרות שיחוסנו כנגד השפעת מחסנות את עצמן 

 כנגד המחלה אבל גם את העובר והתינוק.
 

תקופת החיסון המומלצת הינה מאמצע ספטמבר ועד 

 סוף דצמבר.

טיפה לפני החורף.............. בואו לקבל את החיסון 

 נגד שפעת. 
 

 צוות המרפאה

 

 

 

 

 

 עמי שלזינגר
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 הערות למועמדותי

 לתפקיד מזכ"ל 

 
 

מכך שאצא  מעגן סינון )מיזם המסננים( לא ייפגע .1 

לחצי משרה כמזכ"ל, משום שאנו לפחות בשנה וחצי 

הקרובה בדגש על מחקר ופיתוח נטו. זה שלב הנדסי, 

צוות טכנולוגי מקצועי בו אני יכול להיות פחות מעורב. 

 לחת המיזם.הענף שותף להחלטתי ונמשיך לעשות להצ
 

. אין לי בעיה לעבוד עם כל מנהל עסקים שייבחר. 2 

אשמח אם עמי ייבחר ולמרות שלא עבדנו עוד יחד 

ואיננו מכירים לעומק, אין לי ספק שלא נתקשה לעבוד 

יחד. אם יהיה צורך לבחור מנהל עסקים אחר, משאבי 

אנוש, ו. מינויים ואני נאתר מועמד מתאים בפרק זמן 

 רנטיבות ידועות(.סביר )יש אלט

 היכרותי את פעילות העסקים במעגן מיכאל טובה.. 3 

שנים במועצה הכלכלית, בהנהלה הכלכלית  6ישבתי 

וכד' ותמונת העסקים הכללית הקיבוצית מאד ברורה 

 021לי. ניהלתי בשיתוף עשרות מרכזי ענפים "רק" 

תוך עמידה בתקציב,  –מתוך תוכנית המשק ₪ מיליון 

שבר קשות. נבחרתי לתפקידי הנוכחי כולל בשנות מ

בגלל הרקע העסקי/ניהולי שלי )לא ההנדסי(, כך שלומר 

 שאינני מבין בעסקים זה פשוט טענה מגוחכת. 

, וידאתי עם השותפים לפני הצגת מועמדותי. 4 

המרכזיים לטעמי לעבודה עם המזכ"ל, שהם מוכנים 

ורוצים לעבוד עימי. יתרה מכך, קשה למצוא מנהל/ת 

כול שעבד/ה איתי שלא מעריך/ה עבודתנו אש

 גשו ודברו עימם.  –המשותפת 

ע"י  באפריל: הוצעתי . לתיקון המאמר של עדו5 

חברים לתפקיד מנהל עסקי. בעת ההיא הסכמתי 

להיפגש עם הצוות בנושא, כי מיזם הסינון היה אז 

בספק להמשך! לצוות נדרשה חצי שנה בה לא מצא 

ל, מלבד יורמי )ואז גם מועמד שרצה בתפקיד המזכ"

 שונתה הגדרת התפקיד מחצי משרה למשרה(. 

 

: אכן יש פער בין תפיסתי תפיסת תפקיד המזכ"ל. 6  

 את תפקיד המזכ"ל לבין הצגת הדברים ע"י אחרים. 

 הניסיון לראות במזכ"ל )שהוא היו"ר( מנהל על עסקי

לא קיים בשום ארגון. לדוגמה תפקיד היו"ר בפלסאון 

)טובה או שאול( או בדגאון )עודד( אינו תפקיד של מנהל 

 אלא של מוביל תהליכים אסטרטגיים. ,על

עסקי, ולכן  -כאמור, המזכ"ל הוא מתאם חברתי 

צריכה להיות לו אמירה חברתית ברורה לגבי איך 

ערבות הקיבוץ צריך להיראות ולגבי הערכים של ה

הדדית בין החבר לקיבוץ, או למשל הכרה בתמורה 

שווה לכל עבודה תוך שלילת כל מודל של שכר 

דיפרנציאלי. זה הבסיס להבנה של הקשר בין חברה 

 לעסקים.

מכיוון שהצוות לא חיפש ולא הציע מועמד שרואה 

 הדברים כך, אני מעמיד עצמי כמועמד. 
 

ערכות לסיכום, אני חושב שיש לי הבנה טובה במ

צמחתי משם. הוכחתי יכולת  –החברתיות והכלכליות 

 ניהול וביצוע, אכפתיות, ובעיקר אהבת הקיבוץ.

 01* רשימתו של עידו סלע בעמ' 
 

 

 בעד אוריה כמזכ"ל

 

אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שחסרים לנו 

במערכת המובילה במעגן מיכאל, זה עיסוק מתמיד 

בחיפוש אחר אפיקי פיתוח חדשים: טכנולוגיים, 

רתיים. על כן אני שמח שסוף סוף יש עסקיים וגם חב

חזון לנושא בדמות מזכ"ל שתפקידו יהיה לחשוב, 

לאתר ולקבל רעיונות מאחרים, על דברים שיהיו הדבר 

 הבא שהקיבוץ משקיע בו.

הייתי חבר בהנהלת המגזר הצרכני תקופה ארוכה 

וליוויתי את עבודתו של אוריה כמש"צ )והיו לנו 

הוא ניהל את התחום לעיתים אי הסכמות(. לדעתי 

הקהילתי היומיומי בצורה טובה, אולם במקביל עסק 

בייזום פרויקטים וחדשנות, שזה כפי שציינתי מרכיב 

מרכזי שנדרש לנו. לכן אין לי ספק שאם ייבחר אוריה 

, למזכ"ל, נוכל ליהנות משילוב של הניסיון החברתי שלו

 כישורי ניהול שהציג,  עם יכולתו לחשוב קדימה ולחפש

דברים חדשים )תוך ניצול המשאבים האנושיים 

    הקיימים בקיבוץ בתחום הטכנולוגי( שיכולים לתרום 

 לחוסנו של הקיבוץ )חברתי ועסקי(.   

 

 יונתן ברנט

01 

 אוריה ברכמן



 

                        

 בחירות מז"כל

 בעד אוריה ברכמן

שמחתי לשמוע על מועמדותו של אוריה, ואני תומכת בו 

בעיקר בגלל שעבדתי איתו קרוב וראיתי את האכפתיות 

שלו לציבור. אוריה יזם את מרכז השירות, מתוך רצון 

לשפר את הקשר בין החברים למערכות השירות 

השונות ובכך לדאוג לאיכות שירות טובה יותר 

 רים.לחב

הקמת המרכז דרשה הרבה נחישות ומאמצים 

ניהוליים, לשכנע את הענפים השונים לשנות את שיטת 

העבודה שלהם ולהפקיד חלק מהאחריות שלהם בידי 

 מישהו אחר. אוריה הצליח בכך. 

לאורך השנים ליווה אוריה צמוד את פעילות מרכז 

השירות, ועסק פעם אחר פעם בדיאלוג עם הענפים 

ירות ובדיאלוג עם החברים למתן פתרונות לשיפור הש

ועזרה, אך תוך הצבת גבולות. לשמור על האיזון העדין 

בין גיבוי המערכת לבין היענות לדרישות החברים, זה 

לא פשוט. בדרך כלל הצלחנו בכך, הרבה בזכות שיתוף 

הפעולה הטוב שקיבלתי ממנו כמנהלי הישיר. אני 

רים אך מכיר אשמח לראות מישהו שרוצה בטובת החב

בחשיבות ובצרכי המערכת בתפקיד המזכ"ל ולכן 

 תומכת באוריה.
 

 ג'ודי אנגל   

 

 

 בדיקת שיניים לילדי בה"ס מעגנים

להורי ילדי מעגנים, בימים אלה מגיעים רופא שיניים 

ושיננית לבה"ס מעגנים ומבצעים בדיקת שיניים אצל 

כל התלמידים. אתם רשאים להודיע בכתב למחנכת 

ה על סירוב הבדיקה מכיוון שכל ילדי מעגן מיכאל הכית

נבדקים ומטופלים במרפאת השיניים של הקיבוץ 

ומקבלים הדרכה על ידי השינניות של מרפאת השיניים 

 לגבי היגיינת הפה.

 ג'יל ברכה וצוות מרפאת השיניים

 

 הלקראת אסיפ

 

אינני בטוח שאני רואה את המבנה הארגוני החדש עין 

 לט.בעין כמו שהוח

לטעמי, מבנה ארגוני צריך להיות כמו שנהוג בכל 

העולם, ולשמחתי במעגן מיכאל הולכים לכיוון הזה 

 בעיקר בתאגידים העיסקיים.
 

המבנה הנכון כולל מועצת מנהלים שבראשה יו"ר, 

והיא עוסקת בראש וראשונה באישור האסטרטגיה וכן 

 בפיקוח ובבקרה.

את  מתחתיה נמצאת ההנהלה ומתפקידה להכין

הדיונים האסטרטגיים השנתיים לאישור מועצת 

המנהלים )או המועצה הכללית, כפי שהיא נקראת 

 במבנה הארגוני החדש(.
 

לתפיסתי, בראש המועצה הכללית צריך לכהן חבר בוגר 

וותיק שיש לו ניסיון רב בניהול.  הנושא לא עלה כלל, 

אולי כי החברים עצמם לא רצו בכך ואולי כי איש לא 

אליהם.  אני מקווה שבעתיד נשפר את המבנה פנה 

הפור נפל הארגוני לכיוון שהוא הנכון לדעתי.  מכיוון ש

יע את תמיכתי ביורם דרור. ויש מועמדים, ברצוני להב

ומאמין שבעתיד נוכל לעשות את ההתאמות הנידרשות 

 כדי לשפר את המבנה הנוכחי.

אני חושב שיורם ניחן בתכונות הנדרשות לביצוע 

יד למרות שהוא לא עושה הרבה "רעש התפק

וצלצולים" ומטבעו הוא נוטה להיות נחבא אל הכלים, 

אבל בין זה לבין האשמות שהוא אינו מתאים לתפקיד 

 כי הוא לא נוטה "לנפנף" בהישגיו אין כל קשר.

לעתים קרובות נשאלתי, "מהי אחריות המנהל?"  

ותשובתי, "את מי מאשימים בכישלון? את המנהל 

ן!"  אבל כשיש הצלחה והישגים, נשמעת לפתע כמוב

 דעה שזה קרה "למרות המנהל..."

מכאן ברצוני לציין ולהדגיש את הדברים שנעשו כאן 

 בשנים האחרונות, שהיו ברוכות עשייה.

o פלסאון יצאה מהמשבר 

o תאגידי הקיבוץ אורגנו במבנה ארגוני חדש 

o  מיליון  022מקורות מעגן מיכאל צמחו מעל ₪

רו כמובן בתאגידים.  חשוב להזכיר שניהול והם נוצ

 ישאול אשכנז
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השימושים מסובך לעיתים לא פחות מאשר יצירת 

 המקורות...

o נבנו עשרות דירות חדשות 

כל זה נעשה בדרכי נועם, בשקט וללא עימותים.  אין 

פירוש הדבר שרק מי שמנהל ללא עימותים יודע בהכרח 

את מלאכתו; מעגן מיכאל נמצאת בתקופה רגישה 

נו מועמד שידע להנהיג ויחד עם זה לשמור על ודרוש ל

המרקם החברתי המורכב. צריך להיזהר מאמירות 

ששמעתי בעבר שמותר לקחת הלוואות כדי למלא את 

הביקושים דבר שהאסיפה של מעגן )ובצדק( שלא לאשר 

שימושים מעבר למקורות. או אמירות להקטין את 

יכאל ההון העצמי של התאגידים, אלו סיכונים שמעגן מ

 לא יכולה להרשות לעצמה.

מהסיבות שמניתי לעיל, אני ממליץ על יורמי דרור 

 לתפקיד מנהל המועצה הכללית.

 

 

 יורם דרור למזכ"ל
 

בניגוד לדעתו של קיפי לגבי תקופת צינון, אני דווקא 

חושב שלתפקיד המוצע, חשיבות לניסיון המצטבר. 

חשובה ההמשכיות וההכרות הקרובה עם הקהילה 

השנים האחרונות כמרכז משק,  5-כיה. יורם כיהן בוצר

והיה שותף לליווי וההחלטה על שינוי המבנה הארגוני. 

בשיחות שקיימתי איתו במהלך הקדנציה, הביע בפני 

לא פעם את תסכולו מכך שאינו פנוי לעסוק יותר 

 באסטרטגיה, תכנון והסתכלות ארוכת טווח.

ת המשך בשנות כהונתו של יורם כמרכז משק, למרו

הזעזועים בארץ ובעולם, ולמרות הגידול המתמיד 

באוכלוסיית הקיבוץ, נמשכה תנופת ההשקעות 

והבנייה, ועם זאת לא נכנס המשק להרפתקאות 

 כלכליות שיסכנו את כולנו.

מהיכרותי רבת השנים עם יורם, אני ממליץ לחברים 

להצביע עבורו. הוא אדם שקול, מנוסה, בלתי מתלהם, 

לת סמכויות ועבודת צוותים. אני משוכנע מאמין בהאצ

שהתפקיד החדש מתאים לאופיו, כישוריו ונטיותיו 

 הטבעיות.

 חג שמח !

 יפתח אמיר    

 

 תפקיד מזכ"ל לקיבוץ

 יותר ממה שחושבים

 עדו סלע
 

במסגרת המבנה הארגוני החדש, תפקיד המזכ"ל הוא 

התפקיד הבכיר ביותר שיש. לדעתי, אפילו עולה 

בותו על זה של מנכ"ל פלסאון. בכתבתו מבחינת חשי

של אוריה ברכמן בעלון האחרון  בה הציג את 

מועמדותו מטעם עצמו לתפקיד זה, ניתן היה להבין 

מדבריו שזהו תפקיד שעיקרו חברתי בלבד. זוהי טעות  

משמעותית שחשוב לתקן. המזכ"ל והמועצה הכללית 

החדשה מהווים כעת את הגוף העליון בקיבוץ )למעט 

האסיפה( המופקד הן על התחום הכלכלי והן על 

החברתי. במבנה הקודם לאורך השנים תמיד היו 

ויכוחים מיהו הגוף שצריך לקבל את ההחלטות. 

המזמו"ר או המועצה הכלכלית, בפועל ברור היה 

לכולם שהגוף הקובע הוא המועצה הכלכלית )ההנהלה 

העסקית במבנה החדש( כמאמר: "בעל המאה הוא בעל 

עה". הצוות לבחירת מזכ"ל ומנהל עסקים אותו הד

ריכזתי, היה ער למציאות הזו והחליט בתחילת עבודתו 

שכדי להעביר את מרכז הכובד אל מועצה הכללית 

החדשה, נכון יהיה שהראשון שיעמוד בראשה בעת 

היישום של המבנה הארגוני החדש יגיע מתחום 

 העסקים ולא מתחום החברה.

 לעניין הצעת החברים:

בעת עבודת הצוות נפגשנו עם אוריה  שהציג את עצמו 

כמועמד לתפקיד המנהל העסקי. הצוות סבר שבעת הזו 

אוריה אינו מתאים לתפקיד והעדיף עליו מועמד אחר. 

אמנם הצוות לא דן בכך, אך דעתי היא שאם לא מצא 

את אוריה כמתאים לתפקיד המנהל העסקי, על אחת 

מתאים לתפקיד בכיר  כמה וכמה שלא היה מוצא אותו

יותר, הבכיר ביותר בקיבוץ כיום. עוד אני סבור שקיים 

סיכון בהצעת החברים הנוכחית אותו ניתן לפרט בשני 

תחומים. הראשון, הוזכר כבר בכתבה זו ונוגע להעמדת 

חבר חסר ניסיון עסקי מתאים בראש המערכת 

הכלכלית של הקיבוץ. דבר שיחבל בפועל בהצלחת 

הציבורי מהמועצה הכלכלית דהיום העברת המשקל 

 למועצה הכללית החדשה.
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הסכנה השנייה קשורה לאופי דרך הניהול של מועמד 

 הצעת החברים. לא סוד הוא שאוריה כמנהל בתפקידו 

 

הקודם הוא דמות שנויה במחלוקת. בצד יכולות טובות 

מצד אחד, מלמד ניסיון העבר גם על  קשיים בהתנהלות 

 . אוריה כותב שמאז סיים אתמול עמיתים מצד שני

תפקידו הוא הפיק לקחים ולמד מטעויות העבר, כולי 

תקווה שכך הם פני הדברים, אולם,  נכון יהיה לראות 

את הפקת הלקחים הזו מתבצעת בתפקיד משמעותי 

אחר ולא בתפקיד הבכיר ביותר שיש כיום בקיבוץ. לא 

בתפקיד שעיקר העיקרים שבו הוא יצירת סינרגיה בין 

גופים ובעלי התפקידים השונים ויצירת מצע ה

שמאפשר עבודה משותפת יחד. הסיכון שיש לקהילה 

 באי הצלחה גדול מדי.

, אני קורא לחברים לתמוך בהמלצות הצוות לסיום

שקיבלו גם את אישור המועצה הכללית החדשה ולאשר 

זינגר לתפקידי את בחירתם של יורם דרור ועמי של

מזכ"ל הקיבוץ והמנהל העסקי. כאמור, הן עמי והן 

יורמי מגיעים וצומחים לתפקידיהם מתוך המערכת. 

למי שמכיר, זו גם הדרך, )צמיחה פנימית של מנהלים 

מתוך הארגון( המומלצת ע"י פרופ' אדיג'ס. חזקה על 

יורמי ועמי שיצליחו בבנייה ויישום המבנה הארגוני 

יצעידו את הקיבוץ קדימה בדרך של החדש ובהמשך 

הסכמות, שיתופי פעולה ורתימת האנשים יחדיו למען 

המטרות שסומנו והצלחת הקיבוץ שהיא ההצלחה של 

 כולנו.

 

 

 התנצלות
 

 באירוע יובל לפלסאון הוזמנו מנכ"לי העבר לבמה.

שמו של אלי זמיר ז"ל לא הוזכר בשלב זה, ונכון היה 

 להזכירו.

ירים את תרומתו של אלי כמנכ"ל אנו מכירים ומוק

בפני המשפחה  -ומתנצלים על השמטת שמו  החברה,

 והציבור.
 

 הנהלת פלסאון והמארגנים.

 

 

 

 מה שנבחר זה מה שנקבל
 

אנחנו נדרשים להצביע לאחד משני מועמדים לתפקיד 

מזכ"ל הקיבוץ: מועמד אחד הוא יורם דרור, השני 

. מדובר 02האוריה ברכמן שהציג עצמו כמועמד בדקה 

בתפקיד חדש שלא כולנו מבינים אותו לגמרי, ובכל 

כולנו נדרשים להצביע. כדי לנסות להבין טוב  –זאת 

יותר חיפשתי ומצאתי בכמה עלונים התייחסות לנושא, 

כולל את מודעת הדרושים המופיעה בעלון מתאריך 

 (. אני מצטט משם:0382)ברשתנו  1.0.0266

/ה להחלפתו של ירון "אנו מחפשים מועמד/ת מתאים

 אסף, בעוד כחצי שנה עד שנה, לתפקיד מזכ"ל הקיבוץ.

מהות התפקיד: ניהול כולל של הקיבוץ בפן העסקי 

 והחברתי, בחינה והובלת אסטרטגיה של הקיבוץ.

דרישות התפקיד: ניסיון ניהולי עסקי, ראייה 

 אסטרטגית, יכולת בינאישית. 

 רה.מש 15%היקף משרה: בשלב הראשון לפחות 

כפיפות: המועצה הכללית )גוף חדש במבנה הארגוני 

 החדש של הקיבוץ(."

אני מתייחס כאן למועמדותו של אוריה ולכתבה שכתב 

. הכתבה כתובה יפה 66.0.0266בעלון האחרון מתאריך 

בתוספת המשפט, "יש לי תובנות על שגיאות שביצעתי 

ולקחים, כך שלא אחזור על טעויות." אלא שאם 

 לב, רואים את הטעויות כבר עכשיו. -שומתקוראים בת

 –אוריה מציע את מועמדותו בהיקף של חצי משרה 

משרה".  15%במודעה רשום "בשלב הראשון לפחות 

את חצי המשרה שהוא מציע, ישלב בחצי משרת ניהול 

בפרויקט פיתוח המסננים. גם מנהלים מוכשרים 

מאוריה בהרבה, לא יכולים לשלב שני חצאי משרות 

 ה ולהצליח.כאל

אוריה מציע את מועמדותו "מתוך אמונה שזהו תפקיד 

מתמצא בפעילויות  חברתי חשוב" ומציין שהוא "גם

אוריה חזר ובחר להדגיש פן  ."העסקיות בקיבוץ

חברתי. זה לא מה שרשום בהגדרת התפקיד. גם לא 

נדרש "אדם עם משקל ציבורי חברתי שיכול ליצור חזון 

הובלת אסטרטגיה של הקיבוץ" קיבוצי" אלא "בחינה ו

שזה לא אותו הדבר. מדובר במשהו מאוד מאוד שונה 

 מההגדרה שנתן אוריה.

 גדעון כנעני
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ומעל כל זה כתב, "ארצה לפרט מהו התפקיד לדעתי 

ולמה אני רוצה לעשותו אחרת מהדרך שהוא מנוסח 

היום ובעיקר להגדיר את האני מאמין שלי לקיבוץ 

  בשנים הקרובות."

שקול את ההצעה של אוריה לשינוי אני מציע לחברים ל

הגדרת התפקיד )שזה מה שהוא רוצה לתת( מול מה 

שמוגדר במהות ובדרישות התפקיד )שזה מה שקבענו 

שאנחנו צריכים לקבל ממי שימלא את התפקיד הזה(. 

 אני רואה פער גדול.

אני  .בנוסף לזה, יש את ההיסטוריה של אוריה כמש"צ

 שלי: מזכיר לכם איך זה נראה מהפינה

 שמשהקולטי   –צור חשמל על גג המכבסה פרויקט יי

שהיו אמורים  622%תפוקה מתוך  05%נותנים רק 

ם או לתת, החברה שהתקינה אותם פשטה את הרגל

נסיר אותם קיימת סכנה שנסתבך בפיצויים. שילמנו 

 כסף על מערכת כושלת ומפגע סביבתי.

א המכון לאוכל. -מכון קיטור חדש הוקם בצמוד לחדר

עובד כבר כמה חודשים בשל תקלות חוזרות. כמות הגז 

שרכשנו בגלל התקלות האלה גדולה בהרבה ממה 

שצריך. יש לנו מאגר גז עצום מתחת לדרך הראשית של 

חדר אוכל. שילמנו על ציוד גרוע שלא עובד, על צריכת 

 גז מופרזת ועל סכנה בטיחותית במקום מרכזי בקיבוץ.

מופעל כי לא  –הרבה כסף ות חום שנקנה במערך משאב

ותקוע באמצע הקיבוץ  כספית הוא לא משתלם לנו,

שוב שילמנו על מפגע סביבתי כאבן שאין לה הופכין. 

 ולא קיבלנו שום תועלת.

כשמדובר בתפקיד מזכ"ל, אני שואל את עצמי אם בעל 

תפקיד, שהיה אחראי עד לא מזמן על כשלים תפעוליים 

יד שנוגע בתפעול וכספיים כאלה, מתאים למלא תפק

 עוד יותר מורכב, ובתקציבים עוד יותר גדולים. 

ראוי גם לשאול מדוע נבנו פרויקטים כאלה בלי לדאוג 

מראש לזה שיהיה מי שייקח עליהם אחריות ויטפל 

לא מקצועית, לא  בהם. ניהול כזה מצביע על ראיה

כלכלית ולא בראיה אסטרטגית קדימה, לטובת 

 הקיבוץ.

אם מי שהיה אחראי לזה באופן ישיר, כדאי גם לשקול 

בפן העסקי והחברתי, ניהול כולל עונה להגדרות: 

 ניסיון ניהולי עסקי,, בעל בחינה והובלת אסטרטגיה

 , שיקבל על עצמו ראייה אסטרטגית, יכולת בינאישית

 להיות כפוף למועצה הכללית. המועצה היא גוף חדש

מן, במבנה הארגוני, היא עדיין בהתהוות שתיקח ז

בלי  -והמזכ"ל שייבחר יצטרך להוביל את התהליך 

 לדרוס אותו ובלי לייאש את השותפים.

"יש לי תובנות על שגיאות שביצעתי אוריה כתב 

הנה, אוריה עצמו " ולקחים, כך שלא אחזור על טעויות.

מודה בכך. האם אדם יכול להתחייב לשינוי דרך 

ימד ההתנהלות שלו? יכול. כאדם מבוגר, הניסיון ל

אותי להטיל ספק גדול מאוד בהתחייבויות כאלה. 

 בעיקר אם הן קשורות באפיו של אדם.
 

 לבחור הפעם באוריה. לאאני מציע לחברים 

 

 

 

 

 ִחּבּור שקראתי אצל סֹוֶוול
 

 

משמעויות )גם( לענייני  מכבסת התפקידים במעגן 

 -מיכאל וגם על הדבק המיוחד בין חלק מסוים בגב 

 לכיסא .

של ארה"ב קלווין קולידג', אשר הביא  82 -ה  הנשיא

לצמיחה כלכלית והיה נשיא פופולרי, הדהים את אזרחי 

ארה"ב כאשר ויתר לרוץ שוב לתפקיד )קדנציה שניה(. אף 

על פי ששלט בכמה שפות, המעיט במילים )אמרו עליו 

שהוא שותק בחמש שפות(. כשנשאל מדוע לא ירוץ שוב , 

 לרוץ". אמר פשוט שהוא "בחר שלא

באוטוביוגרפיה קצרה שכתב, פירש את הסכנות  בתפקיד 

נשיא ארה"ב, בייחוד אלו הנשארים בבית הלבן זמן ארוך 

מדי. קולידג'  טען כי אנשים במשרות רמות מוקפים 

מערך של פולחן אישיות והם עצמם לא יכולים להימנע  

ממחלת גדלות ואשליה עצמית". הם חיים  באטמוספירה 

של התרוממות רוח אשר במוקדם או במאוחר לא טבעית 

משבשת את יכולתם לקבל החלטות ראויות, והם 

 מסתכנים בהתנשאות וזלזול " .

עוד הוסיף כי  רוב הנשיאים  אשר משרתים שמונה שנים, 

מסיימים ברצף אכזבות, ובקונסטרוקטיביות נמוכה אם 

 בכלל.

שר ברוח דבריו, מעניין אם הייתה לו ביקורת על נשיא, א

בסוף שמונה שנותיו, מסתובב בכיסאות המוסיקליים 

      ומחליף את שר ההגנה, ובממשל הבא  מתחלף עם שר/ת 

 חוץ.  )בין לבין יכול להחליף שר חוץ במדינה אחרת(.     
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 חרמון צבר



 

                        

 

עם סיומה של שנה ותחילתה של שנה 

חדשה זה הזמן לסכם במעט את השנה 

החולפת באשכול הבריאות. ראשית נתחיל 

שיש לנו, אנו נפגשות בעבודה  מההון האנושי

היומיומית שלנו באנשים מסורים ואכפתיים שנותנים 

את כל כולם לעבודתם, העושים זאת בהתמדה, בזכות 

 .ולא בחסד

מערכת הבריאות מאפשר לנו הגדול של  התקציב

כקהילה לתת שרותי בריאות ורווחה ברמה גבוהה 

ועבודה עם צוותים ברמה מקצועית גבוהה מאד בכל 

 ענפי הבריאות. 

השנה התחלנו להציע לקשישים  בבית הסיעודי

בקהילה השתתפות בפעילות תעסוקתית בקבוצות 

ההתעמלות הקיימות. הבית תוסס ושוקק חיים ומי 

לך הבוקר מתרשם מעשייה ויצירתיות. שנכנס במה

בנוסף הבית ממשיך לספק מקום חם ותומך לחברים 

במעבר בין אשפוז בבית חולים לבין החזרה לבית 

 הפרטי.

בהנהלתה של מיכל רוטברג, , מטפלים  רווחת הקשיש

בצרכים של האוכלוסייה הקשישה ועובדים בשיתוף 

יעודי, פעולה פורה עם המרפאה, מרפאת השניים, בית ס

הגיל השלישי והפיזיותרפיה. המטרה להתעמק בבעיות 

הקשורות להזדקנות ושיפור העבודה המשותפת בין 

ענפי האשכול, לשם כך ערכנו יום עיון מוצלח מאוד 

בנושא מצבי תשישות ודמנציה בהשתתפות כל 

 הצוותים הרלוונטיים.

לצוות הצטרפו דר' יעל פרי פרונט,  - מרפאת השיניים

 -ניים המתמחה בטיפול בילדים ויעל ריבולוברופאת שי

סייעת, לשתיהן נאחל בהצלחה. כמו כן רכשנו מערכת 

גז צחוק המאפשרת את רוב הטיפולים בילדים 

 במרפאת השיניים של מעגן מיכאל.  

התחלנו בתהליך חשיבה שיקום בקהילה לאן?  -שיקום

על שיקום בקהילות בכלל פתחנו ביום עיון של למידה 

ועל השיקום במעגן מיכאל, שיקום בתחום 

 הפסיכיאטרי ושיקום של מי שאינם משתלבים בעבודה.

ביום העיון השתתפו בעלי תפקידים, אנשים העובדים 

בתחום השיקום הן מהקיבוץ והן מבחוץ. יום העיון 

פתח לדיונים נוספים שיהיו לנו במשך השנה הינו 

ו תקווה שנוכל למצוא במהרה את בהרכבים שונים ואנ

 הדרכים המתאימות לנו כקהילה.

לאחר חבלי לידה ארוכים, בשעה טובה  -פיזיותרפיה

המטפלים במכונים אצלנו, יתחילו לעבוד עם תוכנת 

מחשוב )בדומה לתוכנה במרפאת שיניים( וחסל רישום 

 ניירת בתיקי קרטון.

א, , אנו לומדים יחד עם החברים את הנושביטוח הראל

וזו הזדמנות לבקש מחברים לא להסס לשאול שאלות. 

כבר מממשים את הפוליסה  56חברים מעל גיל 

ומאמצע דצמבר כל החברים יוכלו לממש את תנאי 

הפוליסה במלואה. אנו ממשיכים להיערך עם נהלים 

 שונים לקראת סוף השנה.

מרים אורן לקחה על עצמה את הסיוע לחברים במילוי 

 ך עזרה מוזמן לפנות אליה. הטפסים ומי שצרי

אנו מאחלות לכל עובדי אשכול הבריאות ותושבי מעגן 

מיכאל שתהייה שנה טובה,  שנה של עשייה, של 

צמיחה, שנרווה נחת מפועלנו ונדע לעבוד בשיתוף 

 פעולה מיטבי למען הקהילה שלנו.

 

 

 

 ג'יל ברכה ועפרי שמיר

  ,ילדים קטנים, ילדים גדולים
 

  ילדים טובים וילדים רעים
 את יודעת אמא

 .כולנו ילדים של החיים
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 חברת רשת החשמל של מעגן מיכאל

והיא משמשת  1122מת החל משנת י. חברת הרשת קי1

כחברת החלוקה של קיבוץ מעגן מיכאל לכל תאגידים 

והצרכנים שבשטחי החלוקה של החברה. החברה 

פועלת על פי אמות המידה שקבעה רשות החשמל, 

שהיא הגוף הממשלתי הממונה על משק החשמל 

 רישיון זמני. דיין פועלת עם בישראל, והחברה ע

ש וחצי שנות קיומה החברה השקיעה ו. במהלך של2

סכומי כסף גדולים בשיפור תשתיות החשמל במעגן 

מיכאל הן במתח גבוה והן במתח נמוך, והן 

בגנראטורים לגיבוי. מרכזיות חדשות מוקמות על פי 

דרישה וצריכה של התאגידים השונים ומרכזיות 

 וץ ותחזוקה.קיימות עוברות שיפ

. בימים אלו אנו עומדים להשלים את מיפוי התשתיות 3

של כל אזורי החלוקה כאחד התנאים לקראת קבלת 

 רישיון מחלק חשמל קבוע.

. לאחרונה הוחלפה כל תשתית המתח הנמוך בשכונות 4

כדורסל ופלסאון ובימים אלו משלימים את החיבורים 

 לבתים כולל שדרוג לוחות חשמל.

במקביל לעבודות החפירה הענפות  1122נת . במהלך ש5

שנעשו עבור המתקן הסולארי הגדול חברת הרשת 

הטמינה מספר  קווי מתח עיליים  בקרקע.           

הטמנות קווים בקרקע מקטינה באופן מהותי את כמות 

התקלות שמקורן ברשת החלוקה שבאחריות חברת 

 הרשת.

. מרבית ההפסקות הרגעיות ונפילות המתח 6

קצרצרות מקורן במערכת הולכת החשמל של חברת ה

חשמל שהיא עדיין אחראית על רשת ההולכה הארצית 

 ויציבותה. 

. בחודש יוני התקיים מפגש של האנשים המקצועיים 7

של התאגידים השונים עם אנשים טכניים מחברת 

חשמל וזאת על מנת ללמוד כיצד ניתן להתמודד עם 

 נפילות המתח הרגעיות.

 

 

 

טי בשם דוראד. בעקבות מהלך זה אלו חסכה חברת פר

 הרשת

)עד כתיבת שורות אלו( למעלה משלש מאות חמישים 

 בשנה.₪ הערכה היא כי נחסוך כמיליון ₪. אלף 

. רוני לוי מנהל את כל התחום הטכני של חברת הרשת  9

ויונתן קליבנוב אחראי על כל הנושאים 

  האדמיניסטרטיביים. 

  

 מערכות סולאריות
 

 במעגן מיכאל פועלות כיום שלש מערכות סולאריות:
 

 21בשכונת הסטודנטים מותקנות  – . סטודנטים1

קילו  01 -קילו וואט כל אחת. יחד כ 5-מערכות של כ

וואט. אלו הן מערכות ביתיות שהוקמו על ידי חברת 

וכבר בתחילת  1121ירוק. המערכות פועלות החל מקיץ 

) הסרטן של     P.I.Dדרכן סבלו מתופעה שנקראת 

   הפאנלים הסולארים (.

מדובר בתופעה שגורמת לפאנלים לא לפרוק את עצמם  

הלילה. תופעה זו גורמת  ךממטענים חשמליים במהל

לפאנלים לאבד אט אט מתפוקתם עד למצב שבו הם 

בלתי  יעילים יותר ויש להחליפם. התופעה טופלה  על 

תרופה( ידי חברת ירוק ובמערכת הותקנו רכיבים )

מיוחדים למיגור התופעה. תוך זמן לא רב הפאנלים  

התאוששו וחזרו לעבודה תקינה. בעקבות התופעה אנו 

מנהלים עם יצרנית הפאנלים משא ומן לגבי פיצוי בגין 

  אובדן  הכנסות. 

 ₪.  251,111-המערכת מכניסה בגין מכירת חשמל כ 

בימים אלו לקח על עצמו דני גרוס אחריות על  

 כת.המער

במחסן בגדים פועלת מערכת   - . מחסן בגדים2

סולארית מאד וותיקה ) באופן יחסי ( שמסיבות שונות 

)הצללות של עצים גבוהים, סוג פאנלים מטכנולוגיה 

מיושנת ועוד ( עובדת בצורה מאד בלתי יעילה ולמעשה 

כמעט ואינה מיצרת הכנסות. במערכת זו יש שותף 

חברת הרשת, מערכות סולאריות, 

 ותשתיות

 

 אייל אלקלעי – עדכון לחברים

 . במהלך חודש מאי התחלנו לרכוש חשמל מיצרן8

 פרטי
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מים אלו נעשים מאמצים בי .01%חיצוני אשר מחזיק 

לעשות מהלכים שיביאו את המערכת לייצור 

 אופטימלי.

 

   - מגה 3. מערכת 3
 

ועד כתיבת שורות  1122מערכת זו פועלת החל  מינואר 

אלו מכרה חשמל לרשת הארצית בסכום של למעלה 

לצערי הרב גם במערכת זו התגלתה ₪. מליון  5.5מ

) התופעה מתפתחת בעיקר במקומות  PID -תופעת ה

חמים ולחים (. למזלנו התגלתה התופעה דיי מוקדם 

ואנו כבר פועלים באופן ממוקד למגר אותה. למרות 

 התופעה המערכת מציגה ביצועים נאים. 

לאור האבק הרב שקיים בשטחים בהם המערכת 

מוצבת התחלנו להתקין מערכת של מתזים שבאופן 

 נלים.אוטומטי ישטפו את הפא
 

 תשתיות

בעקבות מותו בטרם עת של יגאל שחם המנוח הסכמתי 

לקחת על עצמי לפני למעלה משנה את ניהול אגף 

התשתיות אשר נמצא תחת הרתב"ש.  האתגר גדול 

 מאד והמשימות מרובות. 

מכיוון שאין לי רקע מקצועי בתחום הנני נעזר ביועץ 

בשם חיים יפרח שהוא בעל נסיון רב  בתחום  

 יות.התשת

כבישים, שבילים, דרכים, מגרשי  –אגף התשתיות כולל 

חניה, מדרכות, ניקוז, מים, ביוב, תקשורת, נוי, גז 

וחשמל. מרבית עבודות התשתית והפיתוח נעשות 

בניצוחו של בני אזולאי בעזרת מספר קבלני משנה 

 המתמחים בתחומים שונים.

לאחרונה החליף כרמל ארם את שאולי    -וביוב  מים 

אורן והוא מנהל את רשת המים והביוב של מעגן 

מיכאל. זה המקום לאחל הצלחה לכרמל בתפקידו 

 החדש ולשאולי המשך הצלחה בדרכו.

אמנון קרקובסקה  ממשיך במלוא אונו   -תקשורת 

לנהל את תחום הטלפוניה והטלוויזיה  ואלירן  גנור יחד 

עם דניס מנהלים את תשתיות האינטרנט. בימים אלו 

דישון מבצע חפיפה עם אמנון תוך כדי לימודי  נטע

 הנדסאי אלקטרוניקה.

 תשתיות החשמל מנוהלות על ידי חברת הרשת  - חשמל

 נעזרת בקבלני אגף תשתיות לביצוע תשתיות אלו.  אשר
  

מוטי איש יאיר מנהל ביד רמה את ענף הנוי שאך  -נוי 

 לא מזמן נכנס למשכנו החדש והמכובד.
 

הוחלט לצרף גם את תשתיות הגז תחת לאחרונה   -  גז

 כנפי אגף התשתיות. 

 

 בשם כל התחומים הרשומים לעיל

 הנני מאחל לכל בית מעגן מיכאל שנה טובה.

 

 

 למשרד הדואר ת/אחראי ה/דרוש 

 :התפקיד  תיאור

 אחריות כוללת וניהול משרד הדואר של מעגן מיכאל.

קבלת , הנכנס הדואר חלוקת, היוצא הדואר שליחת
 .ותשלומים ל, ביולקה

 .הדואר מתחם וניקיון אחזקה על אחריות

 

 :התפקיד דרישות

 .אחריות לקיחת, שירות תודעת, פנים מאור•

 .סדר וארגון•

 .חוץ גורמי מול עבודה יכולת•

 לניסיון עדיפות – מחשב עם בעבודה וניסיון הכרות•
 .במעלה

 .ובערבים שישי ימי+  מלאה במשרה לעבודה נכונות•

 1122דצמבר  -סוף נובמבר  –לתפקיד  כניסה•

 .לשנתיים לפחות התחייבות•

 

למיכל שנפס במש"א  לפנות ות/מוזמנים ות/המעוניינים
151-2122099 

 hrmm@mmm.org.il  - במייל
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 תחילת השנה
 בחינוך הבלתי פורמלי

 

 

כל מערכות החינוך שלנו, גיל הרך והחינוך הבלתי  9/1ב 

פורמלי, חזרו לפעילות יחד עם בתי הספר. זו תקופה 

של חזרה לשגרה מבחינת המערכות ולגבי כמעט כל 

פרט באותן מערכות, ילדים, הורים וצוותים כאחד, זו 

ות רבה ובמידה תקופה של שינוים רבים. הייתה התרגש

מסוימת עדיין קיימת תחושת חדשנות כאשר כולם 

 מסתגלים למציאויות חדשות. 

בדיווח זה אתמקד בחינוך הבלתי פורמלי ובקשר 

למעבר הבטוח לביה"ס ולמעגנים החדש, אדווח בכתבה 

 נפרדת בעלון הבא.

ברור לכולנו שהגורם החשוב ביותר בתחום החינוך הוא 

תבססים על האיכות הגורם האנושי. אנחנו מ

המקצועית והאישית של האדם שעושה את הפעילות. 

כמובן חשובה גם דרך העשייה אבל אם המדריך יודע 

את תפקידו, מכיר את חניכיו ואוהב ואהוב, יש להניח 

 שמעשיו יהיו גם כן. 

כדי למקד את צוותינו בדגשים אלה נעשו שני מהלכים 

ר באים אלה כב מהלכיםמשמעותיים בשנה שעברה.  

 לידי ביטוי בשנה הזו דרך שני תוצרים:

הכנת חוברת אבחון מערכת החינוך הבלתי פורמלי בה 

מתוארים תחומים בהם הייתה הסכמה על הצורך 

 בבהירות ובשינוים. מוצעים שינוים שרובם מיושמים.

הכנת חוברת צרכי ילדים והגדרת תפקידים של 

יות בחוברת זו נחשפים ממצאים מפעילו –מדריכים 

שונות עם ילדים לגבי הרצונות שלהם מהמועדונים 

שלהם. ראינו חשיבות גדולה לנסות לשאול ילדים מה 

הם רוצים במקום שמבוגרים ידברו בשמם. החלק השני 

של החוברת  הוא הגדרה מפורטת של תפקיד המדריך 

 בכל מועדון/גיל. 

ניתן לקבל את החוברות דרך משרד אשכול החינוך. אני 

 בעתיד הקרוב ניתן יהיה לקרוא באתר.מקווה ש

החומרים היו במרכז ימי היערכות של המערכת בהם  *

צוותי המועדונים עסקו בתכנים, בהכנה לשנה הזו 

ובגיבוש צוותים. בהקשר זה חשוב להתייחס למצבת 

ו, ולשכבת הביניים חוזרים -ד, ה-כח אדם. במועדונים ג

הורכבו הצוותים כמעט במלואם. במועדוני א' ו ב' 

צוותים חדשים עם רכזות חדשות. בשכבת נעורים 

אלמוג אלוני ממלא מקום באופן נפלא. אחרי ראש 

השנה יחליף אותו תום אלקלעי ותצטרף עליו ענבר 

רושט כצוות קבוע של השכבה לאורך כל השנה. אנחנו 

 עדייו מחפשים מדריך נוסף לצוות.

בן גם * ניתן לראות את פני צוותי החינוך, הכולל כמו

 הגיל הרך, בתערוכה בחדר האוכל.
  

 החל תהליך משמעותי של שדרוג פיזי של מועדונים:

חניכים הוכפל בגודלו עם צירוף  67ט' עם -מועדון ז' *

ד'. במקום הוספו משחקים, -של המבנה שהיה פעם ג'

מקומות ישיבה וציוד כדי לאפשר בילוי נינוח יתר 

פה הקיימת במועדון וגם יותר מרחב לפעילות הענ

 במועדון.

ו' הוזז למבנה הפינתי העליון בשביל שיורד -מועדון ה' *

לפינת חי. במבנה זה מרחב גדול. על פי ממצאי האבחון 

שנעשה עם הגיל שנה שעברה, סומנה חשיבות רבה 

ליצירת מקום לפעילות רבת משתתפים ובנוסף פינות 

שקטות שניתן לשוחח בהן בקבוצות אינטימיות. 

פשר זאת. הורחבו גם שעות הפעילות. אחרי המבנה מא

 החגים תתחיל פעילות מד"צים בשכבה. 

מועדון ב' נמצא במבנה שהיה חדר מנהל וחדר מורים  *

של מעגנים במקום הדירה בה הם היו לפני שנה. 

המועדון הוסב מאוד נעים עם פינות חמד מסביב. גם 

 53כאן קיים מרחב גדול יותר לכמות הילדים שהם 

 ר.במספ

ילדים במקום חדש גם כן. הוסבו  57מועדון א' עם  *

כיתות ב' של מעגנים למבנה רחב, נעים ומותאם עבור 

 הילדים.

רוח הצוותים חיובית ורעננה. קיימת תחושה מאוד  *

מורגשת של חיבור טוב בתוך הצוותים וביניהם. קיים 

תצטרף טל שחם  תכנון שנתי, נוכחות של יועצת ובקרוב

 יציב לנהל את המערכת.   -

חי נרקמות תכניות לשנת פעילות עם ילדים.  בפינת *

מצב התשתיות שופר באופן ניכר והשנה פני פינת החי 

להרחבה משמעותית של פעילות עם ילדים. אם לפני 

שנה וחצי כמעט ולא עבדו ילדים בפינת חי, היום 

 מיכה באלף
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ססת שמונה "נאמני פינת חי" הם קבוצה חזקה ותו

נערים. התכנית השנתית אומרת שדרוג  91קרוב ל 

וריבוי פעילות עם ילדים מהגנים דרך כל המועדונים 

 הצעירים.

החוגים החלו בתנופה גדולה עם הקדמת פתיחת  *

. קיימת פעילות ענפה ויש תחושה של 9/1החוגים ל 

 עשייה מבורכת לקראת החגים.

י החינוך בעמותת כדורגל, כן גם הוא תחת כנפ *

והחוגים, יש גידול משמעותי במספר הילדים הבאים. 

יש קבוצות גדולות וקיימות מחשבות מאוד רציניות 

לגבי פתיחת קבוצות נוספות כדי לתת מענה לביקוש 

 הגואה.
 

 

 ובסיום שנה טובה לכולם 

 מעובדי החינוך הבלתי פורמלי

 

 

 /ה מנהל/ת למספרהדרוש
 

 תיאור התפקיד: 

 ,של מעגן מיכאל המספרהוניהול  כוללתאחריות 

, תכנון ומעקב תקציבי .בכלל זה ניהול עובדי המספרה

נתונים של המספרה  על רישום וחיובאחריות 

 המספרהריות על אחזקה וניקיון . אחוהקוסמטיקה

 ואיש קשר עבור הלקוחות. 
 

 :דרישות התפקיד

 .יכולות ניהוליות ואדמיניסטרטיביות

 .תודעת שירותו מאור פנים

 .במעלהעדיפות לניסיון  –ניסיון בעבודה עם מחשב 

 .ראיית התפקיד לטווח הארוך
 

 :מישרה היקף
 שעות שבועיות 96.3

 
 כל המעוניין/ת מוזמן/ת לפנות ל:

 7254053250 -מש"א קיבוץ -טאצ'י טייב

shd@plasson.co.il 

 

 
 

 

 

 שאלות למערכת
 

באופן בלתי פורמלי ולא רשמי, , רק לאחרונה -כללי 

רוב חברי מעגן מיכאל התנגדו ודחו את מהלכי התגמול 

 כפי שהוצעו.

האם נכונה הידיעה שלהנהלה הכללית הרחבה . 1

עומדת להגיע הצעתו של גלעד אגמון לתת "לבכירי 

 ק"מ בחודש חופשי ? תגמול בשווי של  9111פלסאון" 

 ?בשנה₪  91,111 –כ 
 

י העניין מפלסאון האם ראוי שבדיון ישתתפו כל בעל .5

 ?עים בענייןגושנ
 

האם המהלך הזה לא יחול אוטומטית על בכירי מדן . 4

חיות שלהם לא נמוכה מאשר סחר, מעגן התפלה שהרוו

 ?בפלסאון
 

 מה עם שאר בעלי התפקידים ?. 3

הכוונה, אני דורשת שיתקיים דיון מקדים  ובאם ז

למהלך כזה ללא אישור אספת  באספה האם יש תוקף

 מעגן מיכאל.
 

 הדס אפרתי

 

 תשובה:
 

  51.1בישיבה הבאה של המועצה הכללית בתאריך 

תעמוד לדיון הצעת הנהלת פלסאון להשוות את תנאי 

שלוחי מעגן מיכאל בפלסאון  השימוש ברכב צמוד של 

לדיון הוזמנו חברי  בקיבוץ.  לאלה של עובדי החוץ 

נים אליו כל חברי מ"מ הנהלת פלסאון ומוזמ

 המעוניינים, כמו לכל דיוני המועצה. 

הדיון בהחלט יכול לעסוק גם בתאגידים האחרים 

 ובמעגלים רחבים יותר.

 –לא קיים אצלנו "דיון מקדים באסיפה", נהפוך הוא 

הדיון המקדים מתנהל במועצה הכללית )או בהנהלה 

עסקית או חברתית( ומשם לפי הנושא וההחלטות יכול 

 להגיע לאסיפה. 
 

 מזכ"ל –ירון אסף 
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יום הילד בטעם של פעם   

 חוזרים לילדות שלנו

 1101.01.11בשבת של חג סוכות   
 ..1:3-.:03בין השעות 

 במתחם הבריכה, מגרש הכדורגל

 
 

 הילדים מוזמנים לשחק ,ההורים להיזכר ולחייך000 

 וגם להשתתף
 

בין הפעילויות השנה 3 בועות סבון , אופנים משוגעות , 

גרפיטי, רכבת ביטמן , בריכת קרח ,מגלשת סבון ,

מתופפים לקצב המוסיקה ,פינת היופי, איפור 

 וקעקועים, ועוד הפעלות והפתעות0

לרעבים 3 קפה סבתא המדהים חוזר )הסבתות /וגם 

 הסבים  מוזמנים להתנדב(,

 פיתות בטבון , ושערות סבתא על מקל0
 

 מחכים לכם בהתלהבות, לבוקר של ביחד על הדשא ,
 

 פנות לצוות יום הילד מתנדבים מוזמנים ל

 אלון עציוני אוליבר שטוץ  וניבה לוי גת 

 

 
 
 

 

 ברכת האולפן        
 
 

 על כנפי היונה

 מגיעה עוד שנה

 שרוצה להיות קצת שונה

 ובמקום תפילה

 אנחנו רוצים לברך את

 קיבוץ מעגן מיכאל

 שתהייה שנה של התחלות חדשות

 שנה של מילוי הבקשות

 שנה של ארועים שמחים

 שנה של מעשים נכונים

 שנה רגועה ושלווה

 שנה מלאה בהמון אהבה

 

       
 !!!תודה             

 

 ולשבח את לינדה חברתנו להלל , אני מבקשת להודות

 בויטרנה שבחדר האוכל  שבוע שבועיים מעמידהשמידי 

בטוב טעם כשהרעיונות , תצוגה מרהיבה כזו או אחרת

 קוריים ומפתיעים להנאת כולנו0שופעים, מ
 

 ועל כך תודה תודה לך

 יפה שמר

 
 

 
 3טיפ מס' 

 

חשוב מאוד שתחממו את הגוף לפני  - התחילו בחימום

הריצה, זאת על מנת למנוע פציעות במהלך הפעילות 

ולשפר את כוח השרירים0 הליכה קלה היא דרך מצוינת 

כן0  לחימום, תוכלו להוסיף סיבובי ידיים וכתפיים גם

התחילו בקצב מתון, העלו אותו בהדרגתיות ואל 

תשכחו לשלב מתיחות0 ברגע שגופכם כבר חם, אתם 

 מוכנים לריצה0

                                                           
 1188-נתראה ב
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 פרוייקט מעורבות חברתית

 עולה כיתה

 

אני רוצה לשתף אתכם במתרחש בתחום המעורבות 

החברתית בחודשים האחרונים. לאחר מספר נסיונות 

 -שלא התרוממו להתקשרות מול אגף הרווחה באור 

עקיבא הוחלט על שינוי כיוון. ביחד עם צוות חשיבה רב 

איתו  גילאי החלטנו למצוא גוף חינוכי באיזור וליצור

שיתוף פעולה הדדי בו יופנו מתנדבים ממעגן מיכאל 

לפעילות עם הילדים והצוות ויתוכננו פעילויות 

 משותפות לילדים ולנערים שלנו ושלהם.

פגשנו כמה כפרי נוער ופנימיות באזור והחלטנו 

שבפרדס חנה. הפנימייה  פנימיית בית טף"לאמץ" את 

ילדים  011-המנוהלת על ידי חברת ד.י.ש ובה חיים כ

שהוצאו מביתם בצו בית משפט. אלה  5-01בגילאי 

ילדים נורמטיביים, החיים בפנימייה בקבוצות תלת 

ילדים בקבוצה ולומדים בבתי ספר  05-גילאיות של כ

שונים באזור לפי תוכנית שמותאמת להם על ידי 

 הצוות.

הפנימייה שופצה לא מזמן אך יש עוד שיפורים קטנים 

 שות בתחומה.כגדולים שניתן לע

במהלך החודש הקרוב הצוות ואני נפגשים עם מנהלת 

הפנימיה ועם רכזת החינוך הבלתי פורמלי שלה על מנת 

לבנות תכנית שנתית של פעילויות. חברים שהביעו רצון 

בעבר לקחת חלק ולהתנדב בתחום הקרוב לליבם יקבלו 

פניה ממני בקרוב לבחון איך ומתי הם ישובצו בתכנית 

 .השנתית

ניתן יהיה למצוא מקום לכל סוג של התנדבות, כמובן 

 לפי הצרכים והאפשרויות שהפנימייה תציג. 

חברים שעדין לא היו איתי בקשר ומעוניינים להצטרף 

לו מלקיחת אחריות. זה הזמן. אל תתביישו ואל תיבה –

ניתן להתנדב באופן חד פעמי על ידי העברת הרצאה על 

תחום הקרוב לליבכם, על טיול מענין שעשיתם בחו"ל, 

להעביר סדנת חד פעמית באמנות כלשהי, בבישול 

 ואפיה וכל תחום אחר שאתם אוהבים.

כמובן שנשמח עוד יותר לקשר ארוך טווח שיכול לנוע 

הו, לחונכות אישית לשא כמסדרת מפגשים קצרה בנוש

של ילד )פעם בשבוע, פעם בשבועיים(, למתן שיעורי עזר 

במקצוע לימודי, לאירוח של קבוצות ילדים כאן במעגן 

מיכאל לפעילויות משותפות וכל רעיון פרוע שעולה 

 בדעתכם.

אני מזמינה אתכם לצאת מאזור הנוחות שלכם ולחלוק 

נו מוקפים אותו עם ילדים שלא התברכו בכל הטוב שא

בו. הנתינה ממלאת הרבה מעבר לזמן שהיא לוקחת 

מכם. פנו אלי ויחד נוכל למצוא לכם מקום נעים 

 ומתאים בתכנית הנרקמת לה.

עשייה משמעותית ושתהיה לכולנו שנה טובה ומלאת 

 ומהנה.

 

 ממחסן הבגדים
 

 עלינו לטובה:  כביסת חיילים לכבוד החגים הבאים

95.2ת הכביסה למחרת ולקיח 2..9 ערב ראש השנה  
 

0.01ולקיחת הכביסה למחרת  3..0כיפור  יום  
 

2.01ולקיחת הכביסה למחרת  3..0ערב סוכות   
 

 כרגיל 3..3.שישי 
 

01.01ולקיחת הכביסה למחרת  3..1.חג שני   
 

 וזהו כבר נגמרו החגים...

 ועכשיו לבקשה: בבקשה בבקשה
 

 אנא, החזירו הקולבים הם ממש ממש חסרים לנו!!!
 

צוות ענף ההלבשה      

.  

 שהם עדי ביגלמן

 היינו ילדים וזה היה מזמן
 אני וסימון ומואיז הקטן
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 מֹודעֹות בלוחות הפתוחים
ברצוננו לרענן את הכללים לתליית מודעות באזור חדר 

 אוכל, כלבו, מרכולית, ובכלל...

שטחי התלייה הפתוחים בחדר האוכל הם על  *

הקוליסות שבצד הדרומי ובשטח המיועד לכך בלוח 

המודעות הצפוני. אין לתלות מודעות על החלונות, 

ת שייתלו לא בשטחים הדלתות או כל שטח אחר. מודעו

 המיועדים יוסרו. 

הלוח הגדול מצד מערב לדלת הכניסה הפנימית של 

המרכולית )ששימש את דרך מעגן מיכאל( מיועד 

לתליית שרטוטים גדולים של ועדת תכנון. ניתן לתלות 

 נתן.-בו מודעות בתיאום עם עודד בר
 

לוחות המודעות בכניסה לכלבו ולמרכולית פתוחים  *

דבעי. כדי שתהיה להם צורה וצבע אנו אן לכל מ

, A4 -להכין מודעה שלא תהיה גדולה יותר מ מבקשות:

. לא יותר! אין צורך לתלות "סדינים". 3Aמקסימום 

בלוחות אלו אין מקום למודעות כה גדולות וגם אין 

צורך, כשהכתב ברור וגדול דיו רואים את המודעה 

נעימה כן, רצוי להכין מודעה שתהיה  למרחוק. כמו

 4עם  -לעין )למשל, מודפסת( ולתלות אותה בהקפדה 

סיכות )לא של מכונת סיכות( ובלי לכסות מודעות של 

מישהו אחר. בבקשה כתבו תאריך והסירו את המודעה 

 כשהיא אינה רלוונטית יותר.

 

בימים אלו אורה גיל מחליפה את דפני אסף ומקבלת  *

להציב את האחריות על לוחות המודעות. בכוונתנו 

לוחות חדשים, גדולים וידידותיים יותר מאלו הקיימים 

היום בכניסה לכלבו ובכניסה למרכולית ולוח אחד 

נוסף, לטובתם של דיירי השכונות המערביות, ליד מסוף 

 הזמנת הרכב שבכניסה לאולם הספורט.
 

בקשה נוספת שלא קשורה באחריותנו אך נכונה  *

י ההכוונה שתליתם תמיד. אנא זכרו להסיר את שלט

ברחבי המשק, אחרי שהסתיים האירוע שכיוונתם 

אליו. הכוונה לשלטים כמו, "לחתונה של קֹוקֹו ולֹוקֹו". 

חשיבות השלטים ברורה אך למחרת האירוע הם 

 הופכים ללכלוך.  

 צוות פני חדר אוכל -תודה רבה 

 

    

 

 ד"ש מהדרום.... 
 

 

פר מנהלי לפני כחודש בסיום המלחמה, התארגנו מס

 ענפים ואתם גם צוות ה"שי לחג" לחברים, במטרה

לחפש שי קטן וסמלי לראש השנה  מתוצרת תושבי  

 הדרום.

לאחר שוטטות קצרה באינטרנט, הגענו אל מכוורת 

 "הדבש של עדו"  מכוורת משפחתית קטנה הממוקמת

במושב קלחים שבדרום. המכוורת שייכת  לזוג  

שעושים הכל בעצמם, דבוראים צעירים עידו ודנה  

 בעזרת שלושה עובדים ישראלים וללא מיכון תעשייתי.

 עם הדבש שנרכש הגיע  גם המכתב המרגש הזה.

 רצינו להגיד תודה מעומק הלב על הפרגון,

 על התחושה הטובה שנתתם ועל האכפתיות.

 מרגש ומחמם את הלב, לא עניין של מה בכך...

 תודה ומעריכים עד מאד. 
 

  תוקה.שנה טובה ומ

 עידו, דנה וכרמל בת החודשיים.

 

 אשכול הבריאות –עופרי שמיר 
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 ברכת אשכול החינוך
 לשנה החדשה

 

אנחנו רוצים לברך את הבית הזה על כל אנשיו, ערכיו 

ומסורותיו. אנחנו רוצים לברך את כל בני המקום 

ומשפחותיהם ולאחל להם, ולנו, שנה של שלום ושלווה, 

 שנה של צמיחה ומשמעות ושנה של בריאות ואהבה.

נה, ראש השנה מהווה מעבר משנה לשנה. עם חלוף הש

אנחנו חוצים מעבר למציאות משתנה. שנה זו מביאה 

איתה יציאה מהמוכר והבטוח וחוצה אל החוויות 

עם פתיחת שנת  חדשות ואירועים לא ידועים.

הלימודים במועדונים, בביה"ס, בגיל הרך, בחוגים 

ובעוד מקומות רבים, אנחנו מתרגשים מהמעברים 

לת ונערכים כדי ליצור מענה אנושי, אישי, קהי

 ומקצועי.

מעברים הם בלתי נמנעים. השאלה איננה האם יהיו 

מעברים, אלא כיצד אנחנו כבני אדם השואפים ליצר 

מציאות מובנת ובטוחה, נדע לפעול. לכן, מאשכול 

החינוך אנחנו מברכים שבמעברי החיים בשנה 

 הקרובה:

נדע מתי לצעוד קדימה, מתי לעצור ומתי להתבונן  *

 .מסביב

יט יד למי שצריך ולקבל את היד המושטת שנדע להוש *

 כלפינו.

שנדע לחזק את המסוגלות לחצות בכוחות עצמנו אם  *

 .נדרש

שנדע לנהל בתבונה ובאחריות את הערבות ההדדית  *

 .המוטלת עלינו כקהילה

שיח מכבד על המחלוקות הצפויות -ם דוישנדע לקי *

 .בזמן מעברים

אתגרים שנדע לדרוש מעצמנו היערכות מיטבית ל *

 האישים, המשפחתיים והקהילתיים.

ובסיום איחולינו לבריאות, לשלום ולהרחבת אופקים  *

 בשנה החדשה עלינו לטובה.

 הנהלת אשכול החינוך

 

 

 
 דרוש/ה מרכז/ת תחום המנקות

 

 

 תיאור התפקיד: 

 ר  מול המנקות, והלקוחות יישקשר . 1

התנהלות ישירה מול מוסדות הקיבוץ שמקבלים . 2

 שירותי ניקיון

 אחריות על סידור עבודה שבועי של המנקות. 3

חלוקת פתקים למקבלי השירות על מועדי הניקיון . 4

בתחילת כל חודש ושינויים בהתאם  )מחלות, העדרות, 

 אישפוזים וכ"ו( 

 פתרונות בשטח למול צרכים מיוחדים. 5

 )חגים, יום כייף, ביגוד והנעלה רווחת העובדות . 6

 

 דרישות התפקיד:

 יכולות ניהוליות ואדמינסטרטיביות

 אכפתיות, סבלנות ורצון לעזור

 יכולת לתת שירות וזמינות . )עבודה מול קהל לקוחות(

 ראיית התפקיד כשליחות לטווח הארוך

 

 הקיף מישרה:

 שעות שבועיות 11

ת הגיל המשרה באחריות ניהולית ותקציבית של  רשו

 השלישי 
 

 תחילת עבודה באוקטובר
 

 

 כל המעוניין/ת מוזמן/ת לפנות ל:

 7254053250 -מש"א קיבוץ -טאצ'י טייב

shd@plasson.co.il 

  –מנהלת רשות הגיל השלישי  -או גלי דיויס

727-5550555 

selderly@mmm.org.il 
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 "חלום לים התיכון"
 בטיקו ולאדינו במועדון האסםמלקראת ערב שירי ר

 

בטיקו הן שתי מסורות מוסיקליות מהלאדינו והר

 2שהתקיימו, כל אחת בנפרד, שונות זו מזו, אך בעלות 

 מאפיינים משותפים:

 צפון אגן הים התיכון -האיזור הגיאוגרפי שבו נוצרו. 1

הגרים עקורי ידי קהילות של מ-שתיהן נוצרו על. 2

היהודים הנודדים בגולה עם שירי הלאדינו,  -שורש

 ותורכים ממוצא יווני שהוגלו בכפייה למולדתם

( 1942היתה שפת היהודים מגורשי ספרד ) הלאדינו

שנפוצו בעיקר סביב אגן הים התיכון, ובעיקר בתורכיה, 

 יוון וארצות הבלקן.

, לאחר 11-תחילתה של תרבות הלאדינו במאה ה

וש מספרד. שירי הלאדינו הם המורשת הגיר

 המוסיקלית החילונית של תרבות מרתקת זו

למרות ששירי הלאדינו אינם מושמעים כיום כמעט 

בשום מקום, הצליל שלהם מצלצל מוכר לאוזן 

יהודית )אולי דרך יורם גאון וההצגה -הישראלית

המפורסמת "בוסתן ספרדי"(. כיום משמרים את 

ירושלמים -בקהילת הספרדיםמוסיקת הלאדינו בעיקר 

 בירושלים.

הוא נישה קטנה אך משמעותית מאד  בטיקומהר

בתחום המוסיקה היוונית. שילוב של המוסיקה 

התורכית והיוונית, ומקורו בארוע היסטורי מכונן 

 "אסון איזמיר". -"Smyrna disasterהמכונה "

, כתוצאה ממהלכים שגויים של ממשלת יוון, 1422-ב

ון תורכים ממוצא יווני לעקור ליוון בתוך מילי 2נאלצו 

זמן קצר. יוון, שלא היתה ערוכה לקליטה של הגירה 

חברתית חריפה.  -המונית זו, נקלעה למצוקה כלכלית

תנאים בשכונות דלות ורעועות -הפליטים שוכנו בתת

 אתונה וסלוניקי. -סביב הערים הגדולות

הפליטים התורכים ה"מוקצים" חברו לבני המעמד 

מוך המקומי, ובמועדונים השכונתיים, במסבאות הנ

ובטברנות, ניגנו יחד בכוונה לשלב בין הסגנון התורכי 

 ליווני, בין העוד והבוזוקי.

התוצאה היתה מוסיקה יפהפיה וייחודית שמבטאת את 

קולו של מעמד הפועלים הנמוך, תושבי שכונות העוני 

והמצוקה. תוכן השירים, בהתאם, כעל אופי מרדני, 

נעורים, מעטה -ממסדי. מבטא רוח-פרוע, מופקר ואנטי

של קשיחות וחוצפה המכסה על נפש עדינה ומלאת 

אוהבת, כואבת, זועקת מבכי ומתגלגלת מצחוק,  -רגש

לעיתים דרמטית ולעיתים קלילה, מבושמת מאוזו 

 ומעשן הנרגילה. 

ה להביא את הנגן, המאזין בטיקו מנוגן בכוונמהר

והרוקד לחוויה של אקסטזה ושכרון חושים, תוך 

נטישת הקיום היומיומי על מכאוביו וצרותיו.ברבות 

בטיקו את גבולות ה" שכונה" והפך מהימים פרץ הר

יון ומהווה פינה יבלסגנון פופולארי, אהוב ומקובל 

בתרבות היוונית המודרנית. זה על רגל אחת 

ית נבצע מבחר של קלאסיקות משני בתכנ בטיקו.מהר

 הסגנונות הללו, בליווי הסברים ותרגומים קצרים.
 

 מי אנחנו?

Yayoi Oaniwa-   זמרת ומוסיקאית יפנית השוהה

 בטיקו. מבישראל לצורך לימודי מוסיקות הלאדינו והר

נגן בוזוקי מוכשר נוסף לבית משפחת   -יוסי רומנו

 יהודה פוליקר(.רומנו )חיים רומנו, נגן הבוזוקי של 

נגן קלרניט ומוסיקאי ותיק. מנגן  -יעקב מירון

 בתזמורת האנדלוסית ובמספר הרכבים קטנים.

טרה וסאז )כלי מיתר ממוצא מנגן על גי -עידן מלמלם

  .תורכי(

אנוכי, מתופף על דרבוקה , מנגן על עוד   - אליעד פלג

ושר ביוונית, שפה שאני לומד להכיר תוך כדי העיסוק 

 יקו.בטמבר

אנו מזמינים אתכם לבוא ולפתוח את השנה החדשה 

בהרמת כוסית או שתיים, להתרווח ו"לתפוס ראש" 

 לצלילי הבוזוקי המהפנטים.
 

 בברכת שנה טובה ומתוקה,

 פלג אליעד
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 לקראת ערב יום הכיפורים

  41.01.3שיתקיים בליל שישי  

 במועדון האסם

 4102מעגן מיכאל   –"מבחן זהות"  
 

איזו חברה אנחנו ? איזו חברה אנחנו היום

 ?רוצים להיות

יום  השנה את ערבגם צוות הווידיאו הקהילתי, הכין 

אחד  שהואבחר להתמקד בחשבון הנפש כיפור ו

. הערב יעסוק בחשבון יום זה ממאפייניו הראשיים של

בסוגיית הזהות של ויתמקד  בין האדם ַלמקוםהנפש ש

 דרך שאלות מפתח כמו: 4102מעגן מיכאל 

 איזה שוויון מתקיים בינינו היום?

חיים על קו רגיש ומתוח בין סוציאליזם איך 

 לקפיטליזם? 

משפחה מורחבת עם הרבה משפחות האם אנחנו 

 לכל דבר? ארגוןגרעיניות? שבט עם חמולות? 

 האם אנחנו קיבוץ עם מפעל ? או מפעל עם קיבוץ ?

, הערב יתחיל בהתייחדות עם זכרם למסורתבהתאם 

 השנה. הלכו לעולמםשל חברינו וחברותינו ש

 ישולבו קטעי קריאה ושירה.
 

בשעה  41.01.3ערב יום כיפורים בליל שישי 

 במועדון האסם1 00140
 

 כולכם מוזמנים

 יתילהווידיאו הקהצוות להתראות, 
 

 

:קיבוץ מעגן מיכאל" -"נעים להכיר  

 הסרט
 

סרט חדש שמספר על קיבוצנו ומהווה כרטיס ביקור 

למעגן מיכאל, ישודר לכבוד ראש השנה באתר הקיבוץ 

ובערוץ הטלוויזיה שלנו. קדימון לסרט ישודר בכניסה 

 לחדר אוכל.

הרעיון לסרט זה, נולד אצל יורמי דרור מרכז המשק 

. תחילה נבנתה שאבי אנושבמודורית גרה רכזת הדרכה 

מצגת ממוחשבת שסיפרה על חיינו המשותפים לקהל 

יעד של אורחים ומבקרים, עובדים וחברים חדשים 

 שבאו אלינו. 

 הגר אזולאי עזרה בהכנת המצגת.

י כרטיס או אז עלה רעיון להרחיב את המצגת לכד

ביקור חי וצבעוני, ללוות את האינפורמציה הנמסרת 

בסרט בצילומים של הקיבוץ ושל הפעילויות השונות 

שמתנהלות בו כך שדרך חווית הצפייה יבינו הצופים 

טוב יותר את חיינו השיתופיים כחברה ייחודית על כל 

תחומיה הכלכליים והחברתיים שבה. חינוך, תרבות, 

ותיק, מבנה ארגוני, דמוקרטיה דאגה לפרט ולחבר הו

עממית, על מכלול המשמעויות של חיים משותפים 

 מלידה עד זיקנה. 

על בסיס המצגת הראשונה, ערך צוות הוידיאו 

 "נעים להכיר מעגן מיכאל"הקהילתי את הסרט. 

 שיתעדכן ִלפרקים בהתאם לשינויים שחלים בחיינו.

תי הסרט יעלה לשידור באתר האינטרנט ובערוץ הקהיל

והוא יועבר לממלאי תפקידים שונים בקיבוץ לצורך 

 הקרנתו.

מי שמעוניין לקבל קישור לסרט מוזמן לפנות לדורית 

 גרה בהדרכה מש"א  או למושיקו בוידיאו. 
 

 

 בברכה שנה טובה 
 

 הדרכה מש"א –דורית גרה 

 וידיאו קהילת –מושיקו עמית 
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 הבית של בנג'י

מרכז לחיילים בודדים )ע"ש רס"ן בנג'י הילמן שנהרג 

 במלחמת לבנון השניה(

 
 

הבית של בנג'י שנמצא ברעננה משמש בית לחיילים 

קרביים בודדים. מתגוררים בו חמישים חיילים בודדים 

  הנבחרים על ידי הצבא וקיים בו מרכז ליווי והכוונה.

והליווי של הבית  מרכז ההכוונה מטרתו העיקרית של

באשר הם,  הינה לעזור לחיילים הבודדים של בנג'י

לצלוח את המעבר מחיי הצבא לחיים  בבית ומחוצה לו,

 עד "עמידה סבירה על הרגליים". האזרחיים,

תוכניות ליווי אישיות  משמעות הדבר היא שאנו בונים

 לחיילים לקראת השחרור, המסייעת להם:
 

 ת )עם חשיבה על קריירה(זמני עבודה למצוא      .1

 דירה ולצייד אותה למצוא      .2

 התנהלות כלכלית נכונה ללמוד      .3

 ללימודים להתקבל      .4

הישראלית ולסיים  הבירוקטיה לצלוח את נבכי      .5

 הקליטה )במקרה של חייל עולה(. את תהליך

שניתן לחיילים ע"י  ליווי אישי כל זאת נעשה במסגרת

מומחי הידע המתנדבים שלנו, ובמסגרת המלווים ו

 הדרכות מרוכזות שאנו נותנים לחיילים ולמלווים.
 

 אז מה אנחנו מבקשים?
 

הפניית חיילים בודדים למרכז ההכוונה . 1

יכול להיעשות בצורה פשוטה, ע"י מתן הטלפון  והליווי

או ע"י שליחת פרטי ההתקשרות  450-0250524של דנה 

 dana@benjihillman.orgשל החייל למייל 

אנחנו מחפשים מתנדבים למרכז ההכוונה       .2

ובכך לאפשר לנו  והליווי שלנו כמלווים או מומחי ידע

 להרחיב את הפעילות המשותפת בכל הארץ.
 

אחראי על מימוש משימות תוכנית הליווי  - מלווה

ליווי מתחיל לקראת שחרורו של החייל ה .רטניותהפ

ונמשך עד כשנה לאחריו. תדירות המפגשים הינה אחת 

ניתן  ר כךואחיים בחודשי הליווי הראשונים לשבוע

לרווח את המפגשים בהתאם למשימות הליווי. חשוב 

לציין שאף מלווה אינו שולט בכל תחומי הליווי, לשם 

ונטיים + כך יש ברשותנו חומרי הדרכה ואנשי קשר רלו

קבוצת מלווים שמתגבשת ומתמקצעת מהדרכה 

  להדרכה.

הם אנשי מקצוע המסייעים  אלה -  מומחי הידע

הוקי ועפ"י הצורך.  -למלווים שלהם באופן אדלחיילים/

 דין, מורים ל:עברית/אנגלית/-מדובר בעורכי

פסיכומטרי יועצים אקדמאים, מומחי מתמטיקה/

ם ממשלתיים התנהלות כלכלית, ואנשי קשר בגופי

 דוגמת ביטוח לאומי.
  

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות  

 454-4254123לדנה ברזילי 

 

 

 חנות "חיה של חנות"ל

 דרוש/ה עובד/ת

 תיאור  התפקיד:

 עבודה ומכירה בחנות הדגל של תאגיד דרך הטבע. 

מתן שירות מקצועי, אדיב ואיכותי ללקוחות החנות, 

 ביעדי החברה.שמירה על רווחיות ועמידה 

 

 דרישות התפקיד:

 אישיות גבוהות-תודעת שירות ויכולות בין •

 חריצות ומסירות •

 ניסיון ויכולת בעבודה בצוות •

עדיפות  –הכרות וניסיון בעבודה עם מחשב  •

 לניסיון במעלה

 יתרון -ניסיון קודם במכירות  •

 עדיפות - life styleזיקה לטבע, ספורט ומוצרי  •

 יכולת עבודה בתנאי לחץ •

כונות לעבודה במשרה מלאה + תורנויות בימי נ •

 שישי ובערבים

 התחייבות לשנתיים •

 

  –המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות לרון גרה 

 ron@pl-fishing.com  -במייל    052-3234813

 

 ביגלמן-ירון רם ושֹהם עדי
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 תזכורת קריאת מוני דודים

לאלו מכם שהספיקו כבר להתאושש מפתיחת שנת 

הלימודים: אנו מזכירים לבעלי דודי חימום המים 

לקרוא את מונה הדוד, ולשלוח את הפרטים הבאים 

 למוניק:

 שם פרטי ומשפחה

 מספר בית ודירה

 שם שכונה

 קריאת המונה

זכרו: קבלת הזיכוי בתקציב באחריותכם, ותלויה 

שליחת הקריאה בזמן. יש לשלוח את הקריאות ב

 .2.9.03..4 –והפרטים עד ליום ג', ה 

ניתן לשלוח את הפרטים במייל 

secelectric@mmm.org.il  או 3.4או בדואר לתא ,

, או באתר האינטרנט: במסך הראשי 4423בפקס 

להיכנס לדוחות תקציב < ברשימת דוחות התקציב 

< יש לסמן את תמצאו: דיווח קריאות מונה דוד 

תאריך הקריאה "סוף רבעון" ובשדה הקריאה את 

 הרשום על המונה.

. אם לא קיבלתם SMSתזכורת נשלחת גם בהודעת 

הודעה שכזו, וברצונכם לקבלה, יש להודיע ליונתן כי 

, או 33-8828333.אינכם מקבלים את ההודעה, לטפלון 

 .mmm.org.ilmo_hv@במייל 

 אין צורך לדווח פעמיים.
 

 מוניק אבן טוב ויונתן קליבנוב –בשמחות 

 

 

 חוף כרמלב םישוביההטבה לחברי 

 שירה אריאל

המועצה מעמידה בפנינו אפשרות לרכוש כרטיסים 

מוזלים לתרבות ופנאי דרך האתר "מגהלאן": 

http://www.icmega.co.il/org/signin.aspx?tmpl=signin_mega_m 

 , )קוד המועצה האזורית(893428קוד כניסה הוא: 

 יש מגוון הנחות לאטרקציות ולבילויים, ועוד

 

 

 

 תודה

 לחברי וחברות קיבוץ מעגן מיכאל

אנו שולחים לכם תודה ענקית על הכנסת האורחים 

 המדהימה ועל כך שהפכתם את ביתכם לביתנו.

הלב הרחב שלכם והנתינה בתקופת הלחימה הממושכת 

"צוק איתן" היוו עבורנו משענת ותמיכה בשעתנו של 

 הקשה.

תודה מיוחדת לשרית על ההשקעה האישית וכמובן לכל 

 המשפחות המארחות.

קיבוצכם הוא גאווה למדינת ישראל ולתנועה 

הקיבוצית  על הסולידריות והערבות ההדדית אותה 

אתם מקיימים ואשר אינה מובנת מאליה, לצערנו, 

 בחברה הישראלית.

 ו ברכה והצליחו בכל אשר תפנושא

 בשם חברות וחברי ניר יצחק  
 מזכיר כללי –יגאל אבין 

 

 

 

 

 ברכת המרפאה

 עם פרוס השנה החדשה

 צוות המרפאה שולח ברכות 

 לשנה טובה ומתוקה

 שנה של חוסן וחוזקה

 שנת קבלה ונתינה

 שנה עם הרבה חמלה

 שנה שלווה ומלאת תקווה

 שנה גדושת בריאות ואהבה.
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 מהקליניקה של עדי שובינסקי

 כיוון מיתרי הגוף

 לקראת השנה החדשה: 

חברות וחברים שנה חדשה היא הזדמנות לשתף 

 ולחשוף את המתרחש בקליניקה במתחם הפיקוס:

:  מתחילות אחרי החגים לנוע, נשית יוגה! * חדש

 לנשום, להיות.

 בחדר מחול. מוזמנות     02:22ימי רביעי ב 

   92:22יום ב ב 9292ן ב שיעור ניסיול  

        בחדר מחול9    

:  מוצרי * חדש! מוצרים לנשים הרות ולאחר לידה

המתמחה בקרמים מיוחדים לנשים  incolinaחברת 

הרות ולאחר לידה: משחות לטיפול בסדקים, סימני 

פלאגל, הקרם -מתיחה, קרם רפואי לטיפול בתפרים

את אותו נכנס לשימוש בביה"ח זיו בצפת. מומלץ לש

 בתיק הלידה.

תלושי מתנה לטיפול אצלי ניתן לקנות  * תלושי מתנה:

או במייל:  2505525250בטלפון  smsדרך השארת 

adiwellbeing@gmail.com .מתנה חדשים  תלושי

תקפים יותר לשימוש,תלושים קודמים  אינםמהכלבו 

 הענפון עליהם יכובדו.עם שם 

מאחלת לכולנו שנה של בריאות, הקשבה לתנועת הגוף 

 ונשימה מיטיבה.
 

 שנה טובה עדי שובינסקי9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארועי התרבות והחגים שבדרך

לאחר חום יולי אוגוסט ולאחר שחגגנו את חג המשק 

מועדון  .אנו מנסים לחזור לשגרה  ,פלסאון – ויובל ל

 וחשתיש את פעילותו המבורכת, הסרט עם עפר פרג חיד

משוחרי הסרט האיכותי שהתגעגעו להסברים 

המעניינים של עפר ולצפייה בסרטים שאותם בחר. 

בנוסף פתחנו את העונה החדשה של ההצגות ב"היכל 

התרבות אור עקיבא", )ששם יש לנו תנאים טובים 

לסין  –ומחירים מיוחדים(  בהצגה  "טרטיף" של בית 

, ונמשיך לפרסם הצגות נוספות ₪ 52  -לבמחיר מבצע ש

בצוותא" אנחנו מסדרים גם ותיקים של "וכאשר ל

                              הסעה מאורגנת ע"ח תרבות.                            

 :כעת לחגי תשרי ומה שביניהם

הורי  - ראש השנה בדשא הצפוני רבע ' יום ד 2..0-ב

מארגנים את טקס  'ה אשהחלו השנה את כת הילדים

בית קפה  לאחר הטקס יפתח ,החג, וכמידי שנה

  הצפוני דשאבעל הבמה   ו חברים במועדו למבוגרים

 מופע בידור וקסמים לכל המשפחה.
 

)יום ו ( במועדון האסם :"חלום לים התיכון"  9.92 -ב

ים -שירי לדינו ,רמבטיקו יווני ,עם בירה ומצב רוח  ערב

 תיכוני.
 

מועדון הסרט עם  -ום שני (באולם הקולנוע)י 9292-ב

 . עפר פרג
 

באירגונו ובביצוע צוות  יערך ( ערב כיפור')יום ו 2..5-ב

 .קהילתיהו אהויד
   

יום ד( ע"ח סוכות נקיים טקס קצר ונארח ) 09.2 -ב

נורית הירש ,שתשלב –המלחינה והמעבדת  בסוכתנו את

 בערב גם זמרים מקומיים משלנו  שישתלבו וישירו

 מפרי עטה.
 

 )יום שבת( נחוג את יום הילד בבריכה שכנראה 9.2.. -ב

 שיהיה זה השימוש האחרון בה השנה.
 

יום ו( ערב לזיכרו של דניאל פרל באירגונה ) 919.2 -ב

 של בינה.
 

 דידי גת – שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה(  
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 לבית מעגן מיכאל,        

 מאחלים שנה טובה ומתוקה, שנה של:
 

 הקצאת משאבים מתאימים,

 ,סדר עדיפות נכון והוגן

 ,תכנון נכון, בזמן ולטווח ארוך

 בנייה איכותית, מהירה, במסגרת התקציב 

 ולשביעות רצון הלקוח, 

 שהתשתיות תמשכנה להיבנות: 

 חפרנו, שנחפור בלי להזיק ונכסה כאילו לא

שהמים יגיעו בצינורות, והביוב לא ייסתם, והניקוז 

 יוליך את המים,

  –שתהיה לנו תקשורת טובה 

 אלקטרונית ודיגיטלית ואנלוגית גם,

 יאיר, ואורשהחשמל יזרום 

 ,והמחנה יוריק ויפרח

 .ושנדע לסנכרן ולנהל את הכל כחבילה אחת

 

 .ריאיםכלום בלי בריאות, אז שנהיה כולנו ב–וכל זה לא

 

 הרתב"ש –מכל אלו העושים במלאכה 

 הרשות לתכנון, בינוי ושיכון

 

 

 

 

 חנות ויוצרים
 

 כבר כאן,החגים 

 צריכים רעיון למתנה?

 כדאי להיכנס לחנות היוצרים

 .מוצגים חדשים מרעננים את התצוגה
 

 החנות צמודה ל"חיה של חנות" )החנות של רון(

 זו.ופתוחה במהלך שעות הפעילות של חנות 
 

 ורד 

 
 
 
 

 
 

 הצטיינות
 

 התיכוניים  ספרההצטיינה מכל בתי  –קלפר טניה 

ונבחרה להציג את  -בארץ בפרוייקט האמנות סיום י"ב 

משכן לאומנויות  הפרוייקט שלה באוניברסיטה בחיפה

 הכט. על שם
 

 תאריך פרוק התערוכה

 8. – 0100. בשעות  41.01.6 – 41.01.6 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 תקלה

 תקלה טכנית ארעה בשידורי המועצה הכללית

   61.9.61שהתקיימה ביום ג' 

עקב כך לא מתאפשר לנו לשדר באתר ובערוץ את 

 הישיבה של המועצה הכללית. 
 

 ו1 תקשורת -אירית בר נתן אתכם הסליחה, 

 ,ופתאום אני הילד

 , שחי מחדש בעולם של צבעים

 .את כל העולםמצייר לי 
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 (ז"לשל עופרה קיפניס הלנה לומברוזו )אמּה

 9.11...97 א' תשרי תשל"ה
 

 של חנה עשת( לואיזה וכטל )אמּה

 2..9...89 א' תשרי תשנ"ט
 

 ישעיהו פוס )אביו של יגאל לבנה(

 .9.2...78 א' תשרי תש"ן
 

 של שרה בהרב( רחל פליישר )אמּה

 9.62...95 ב' תשרי תשי"ט 
 

 מזל שגיא

 1..7.98.9 ב' תשרי תשנ"ח
 

 (ז"ל אברהם ססלוב )אביה של אסתר דשא

 92.98.9.29 ב' תשרי תשמ"ב
 

 (ש. ז"ל ויצחק מ. אדית שמלינסקי )אמם של מרימי

 7.98.9.23 ז' תשרי תשמ"ה
 

 )אביה של ברוריה הירש( מתתיהו אלוני

 2..9...82 ח' תשרי תשנ"ט
 

 סיד הלפמן

 5.98.9.17 י' תשרי תשל"ד
 

 גלעד דשא

 5.98.9.17 תשל"די' תשרי 
 

 סעדיה רצהבי

 97.98.8886 י' תשרי תשס"ו
 

 רוחל'ה אלגרנטי

 93.98.8886 י"א תשרי תשס"ו
 

 דורון סמדר

 1.98.9.17 י"א תשרי תשל"ד
 

 יוחנן זורע

 1.98.9.17 י"א תשרי תשל"ד
 

 אהוד חנקין

 1.98.9.17 י"א תשרי תשל"ד

 

 אלק כהן

 2.98.9.17 תשל"די"ב תשרי 
 

 (ז"ל ברטה וקסלר )אמו של צבי טלמון

 3..9...91 י"ב תשרי תשנ"ה
 

 צבי מוזס )אביו של דודו מידן(

 6..2.98.9 י"ד תשרי תשנ"ו
 

 דוד כנעני

 5.98.8885 י"ד תשרי תשס"ז
 

 אליק פלד

 9.98.8898 י"ד תשרי תשע"ג
 

 רחל אהרוני

 3..9...87 י"ח תשרי תשנ"ה
 

 (ז"לקורט יעקב )אביהם של שאול ז"ל ופומל

 8.98.9.11 כ' תשרי תשל"ח
 

 מקסימה שפיצר

 91.98.8887 כ"א תשרי תשס"ד
 

 גרשון הלפרין )אביה של רחל זיסקין(

 6.98.9.11 כ"ג תשרי תשל"ח
 

 אבנר שמי

 89.98.9.17 כ"ה תשרי תשל"ד
 

 דיאן רוט )אמּה של מריאן לוי(

 82.98.8886 כ"ה תשרי תשס"ו
 

 פרנקו קסטלנואובו )אביה של צ'יצ'ליה כהן(

 2..9...91 כ"ו אלול תשנ"ח
 

 רבקה ברכמן

 95.98.9.57 כ"ח תשרי תשכ"ד
 

 פנחס אגמון

 8.99.8886 ל' תשרי תשס"ו
 

 שאול אדר )דרזי(

  98.98.8881 ל' תשרי תשס"ח

 חודש תשרי  - נר זיכרון
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 מסיבת ראש השנה בפאב!

 הפאב פותח את שעריו למסיבת ראש השנה בסגנון ישראלי!!

 כולם מוזמנים להגיע אחרי החגיגות בדשא למסיבה ישראלית לכל הגילאים.

בלילה המסיבה תתחלף למתכונת שישי הרגילה. הכניסה חופשית  1אחרי 

 ובחינם כל הערב, לכולם!

 

 כולם מוזמנים להגיע עם חיוך ואוירה טובה

 שנהייה לראש ולא לזנבות,

 צוות הפאב.
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