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נערכה אליפות בשבוע שעבר, או יותר נכון  השבוע,

לבתי ספר במרוצי שדה, התחרות התקיימה  הארץ

  בעמק המעיינות.

ייצגה בכבוד רב  ספר חוף הכרמל של בית  ח' -נבחרת ז' 

 0022את בית הספר כשתלמידי הנבחרת רצו מרחק של 

. יש אסף הררי מ'. בין התלמידים היה אחד משלנו:

 שהנבחרת עולה מהאליפות הפעם הראשונה זו לציין כי

 -המחוזית לארצית. התוצאות היו יוצאת מן הכלל 

ואסף  נקודות 48מקום שני ארצי בניקוד הקבוצתי עם 

בזמן מצוין של  הררי זכה במקום ראשון כללי אישי

 ד'. 8:04

 יישר כוח!!!
 

 רציתי לכתוב קצת לגבי פרסום בעלון.השבוע 

לכל מי ששולח אליי  קודם כל אני רוצה לפנות

פרסומים: אנא, בבקשה, במטותא, העבירו אליי את 

הפרסומים לא יאוחר מיום רביעי בבוקר )אני אפילו 

 מעדיפה שלישי בערב, אבל מוכנה להתגמש קצת...(.

אני משתדלת מאוד להכניס את הכל, ואני יודעת שהכל 

 מאוד ותמיד חשוב, אז בבקשה הזדרזו והעבירו.

בקשה שלי ושל בעלי התפקידים  לגבי שאילתות,

המגיבים, את השאילתות להשתדל להעביר אליי ביום 

 כדי שהתשובה תהיה מספקת ומדויקת.ראשון, 

ועכשיו למשהו קצת שונה: אני מקבלת פניות שונות 

 בנושא רעיונות חדשים לפינות וכתבות בעלון.

אני מאוד אוהבת לקבל רעיונות ואשמח לקבל אפילו 

יותר. אני מזמינה כל אחד שעולה לו רעיון חדש, 

מתחדש, או אפילו רק משפט שיכול להתפתח ליותר 

מכך, לפנות אליי וננסה יחד לקדם את הרעיון לפינה, 

 כתבה או כל צורת פרסום אחרת בעלון.
 

מוקדש לקלפי, מוקד ההצבעה, פעם  השבועהשער 

ן והיום. תודה מיוחדת למצולמים: סנדי הורביץ, מעי

שרון, מייק פלקס ומרים אורן, שהסכימו לככב על 

 השער!

ובהמשך לנושא ההצבעה, רוצה לאחל בהצלחה לכל 

 המועמדים/ות למועמדות וחברות!

 

 

 

 

קיבלתי תמונה נחמדה מנעמה טלבי, אני  השבוע

מצרפת לכם אותה בתוספת שעשוע קטן, בסגנון הציור 

 השבועי לילד...

 שבת שלום,

 .חנה יוזפוביץ'
 

 האם תוכלו למצוא את אליעד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משתחררת מצה"ל ומתחילה שנת בית בגיל  מאי וקסלר

 הרך.

 מאחלים לה בהצלחה!

 

 

 השבוע
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  אורלי רם  יו"ר:

 אפרת אראל קול: ופרוט

 

 :סדר היום

 פרויקט חברתי  022,222דיווח מצוות  .1

 0212אישור תקציב  .0

 הסעות לרכבת  .3

 מבנה אשכול תרבות .4

 

  דיון:

 -פרויקט חברתי  022,222דיווח מצוות  .1

הצוות ישב ודן בפרויקטים שיתנו תחושה של עשיה 

 משותפת ויחד קהילתי. 

מירוץ מעגן מיכאל ותחרות  מרוכזת: הצעות לפעולה

החתירה,  טיולי החברים והפיקניק בים אחרי חג 

המשק . אנו פותחים שתי פעילויות נוספות להצעות 

 חברים. 

בעוד חודש יתכנס הצוות שוב לדיון אחרי איסוף 

 רעיונות ודעות מחברי הקיבוץ.
 

 0212אישור תקציב  .2

רה עמד הראשוני שההנהלה החברתית איש  התקציב

היום תקציב המגזר החברתי ₪. מיליון  20,222על 

העליה נובעת מכמה ₪. מיליון  21,112עומד על 

 גורמים: 

.  העלאת שכר העבודה במגזר הציבורי על עבודת 1

  .חברים

  .. עליה בעלויות המים0

 . כסף שהוקצע לפרויקט חברתי.  3

 לפני העלאת שכר המינימום במדינה בנוסף אנו

אנו ₪,  322,222 -על המגזר החברתי תהיה כ ההשפעהו

 נצטרך להתכנס ולמצוא את המקורות לעליה זו.

בדיונים הקודמים עלו לדיון נושא סבסוד הרכב 

ועלויות ענף המזון. דווח שכרגע לא היו הורדות שיש 

להם השלכה על תקציבי החבר, אך כפי שהובטח אנו 

 נביא שני נושאים אלו לדיון בהנהלה.

 

 

 
 

קדימות לחברי מעגן מיכאל כן או  -הסעות לרכבת .3

 לא:

שירות ההסעות שניתן היום לתושבי מעגן מיכאל, נועד 

לצורך נוחות לאוכ' שמעדיפה לנסוע ברכבת, לאילו 

שאין להם רישיונות או אפשרות לקחת רכב  ובנוסף 

 ליצור הקלה בסידור הרכב.

 ש"ח בשנה.   022,222 -העלות השנתית של ההסעות כ

הנושא הגיע בעקבות מקבץ אירועים שההסעות היו 

מלאות וחברים נשארו לחכות בעוד תושבים לא 

 קבועים או אורחים עלו על ההסעה.

המשמעות של המתנה עד ההסעה הבאה היא המתנה 

 של שעה )הבעיה קיימת רק בדרך חזרה מהרכבת(.

לא הצלחנו לעלות על חוסר בהסעה קבוע, כל פעם 

 אחרת.הבעיה עולה בשעה 

בדיון עלתה הערה בנושא הרצון לשייך את בני הזוג אל 

הקהילה אל מול הקרע שנוצר כשמבקשים מהם לרדת 

 מההסעה.

בנוסף עלה נושא האולפן, הם עובדים פה ואין להם 

אופציה להוציא רכב או לבקש ממשהו שיבוא לקחת 

 אותם.

נשאלה השאלה: האם כל הקודם זוכה? מבוגרים 

 ספיקו לעלות?שהולכים לאט לא י

 הבעיה בדרך חזרה מתרחשת פעמים בשבוע בערך.

 בדיון עלו מספר הצעות בניהן:

( להשתמש ברכב הסעות גדול יותר, הצעה זו 1 

בעייתית מכיוון שאין אופציה לחניה עם רכב גדול יותר 

בתחנה על כן יתאפשר באיסוף בלבד. נוסף על כך יש 

 לזה השלכות כספיות.

 למתן השירות.( גבית סכום סמלי 0

(להעזר בשומר להסעה נוספת  במקרים בהם אין 3

 מקום לכולם.

ברכבת  (לפתח אפליקציה שבה יהיה ניתן לעדכן מי4

 בדרך להסעה וכך תאפשר התארגנות מראש.

 לשים סדרי עדיפות. האולפן זהים לחברים.  (2

 

 111.110.11     תאריךמ       1מס'  דו"ח מועצה חברתית
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לעשות ניסיון של שלושה חודשים בהם במקרה  הוחלט

סוף את האנשים. בעוד שלושה הצורך השומר יוקפץ לא

 1חודשים נחזיר את זה לדיון. 

 

 -מבנה אשכול תרבות .4

היא ערך. כשהיא  שוחרי התרבות: תרבות קהילתית 

טובה ואיכותית היא תורמת לעיצוב ובניה של קהילה 

ת את התקשורת והיחסים בין וזהות  קהילתית,  משפר

במעגן מיכאל יכללו  נכון שמרכיבי התרבות .החברים

מורשת ומסורת, ישלבו ויאחדו בין עבר הווה ועתיד 

  וישקפו את הבסיס המשותף לחיינו הקהילתיים. 

האוכלוסיה משתנה ומתחדשת ואיתה יש לשנות את 

הגדרות התרבות והתוצרים הרצויים לנו כתוצאה 

ממנה. לא מדובר  על הגדלת התקציבים. אנו ממליצים 

 וליצור שינוי פנימי. להשאר באותה מסגרת

דבר ראשון שעלה הוא נושא הלוגיסטיקה, ניוד 

הדברים והחזרת הציוד, ראינו שיש צורך להגדיר רכז 

לוגיסטי בעל ידע מקדים. בנוסף אנחנו חושבים שיש 

לבנות צוותים קבועים בעלי עניין משותף. למשל כיתה 

 א' אחראית על ראש השנה, צוות צורון על חג שבועות..

כי תרבות יש המון משאבים: אולם הקולנוע, לצור

 אולם סנפיר, מועדון האסם ויש לתת עדיפות לשימוש.

אנחנו מכוונים לאירועים שפונים לאוכלוסיה רחבה, 

 איכותיים ורבי משתתפים.

רכז התרבות: אני מתחיל שנה רביעית ואין תקציבים 

גבוהים לתרבות. תרבות זה תרבות וחגים זה חגים. אם 

רבות צריך להגדיל את התקציב. המנהל רוצים ת

הלוגיסטי הוא הדבר הכי חשוב ולדעתי על זה יקום 

 ויפול. בשאר הדברים אין שינוי גדול.

בדיון נאמר כי בעבר היה אשכול שנקרא אשכול הפנאי 

ובו כל הפעילות החברתית היתה יחד תחת אותו 

אשכול והיתה עזרה לוגיסטית.  יש לבדוק את הקמתו 

 מחדש.

ם התקבלה החלטה בנושא, יתקיים דיון נוסף בענין טר

  אשכול התרבות.

 

 

                                                
1

עד פרסום דו"ח זה בעלון, בעקבות בירור מול אחראי ביטחון  
 הוחלט להביא את הנושא שוב לדיון.

 

 עדת אספהוהבהרה מו

הסעיף הנוגע לשימוש ברכבי קיבוץ מטעם העבודה 

, היה מתוכנן להיות מוצג )כולל פלסאון( בשימוש פרטי

 השבוע באספה ולהופיע בהצבעה בסוף השבוע.

ה ועדת אספה, לאחר עיון באחת ההצעות, ולאחר שכמ

מחברי הוועדה העירו כי כמה מנקודות המפתח בהצעה 

אינן ברורות להם, החליטה לדחות את הסעיף לאספה 

 .03.0.0212 הבאה שתתקיים בתאריך

החלטה זו תיתן זמן לבעל ההצעה להבהיר את ההצעה 

 שלו ולחברים אחרים להגיב בעלון.

אני מדגיש, דחייה זו של הסעיף אינה עקב התנגדות 

ה, אלא רק עבור הבהרה של מספר נקודות לתוכן ההצע

 מפתח.

 מרכז וועדת אספה. –מייק פלקס 

 

 

 

 פנייה אישית 

 ערב יום השואה, תשנ"ה

 נקדיש את ערב יום השואה  –גם השנה  –כמדי שנה 

 לסיפורים אישיים של חברינו או בני משפחותיהם.

השנה בחרנו להתמקד בלחימה נגד הנאצים, בגזרה 

 ים, יהודים בצבא האדום(.המזרחית )פרטיזנ

אנו פונים לכל מי שבידו סיפור אישי, מהמשפחה, או 

 מידע הקשור לנושא.

 נשמח מאוד ליצור עמכם קשר.

אנא כתבו לנו או טלפנו לכל אחד ואחת מחברי הצוות 

 ומיד נחזור אליכם.
 

 בברכה, 

פוביץ', זניצה לביא, רמי אלוני, נעמה צבר, חנהלה יו

 .שכנזישרון דישון וניבה א
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 עדת ביקורתומו
 דורון בן שבת 

 
 דיווח על ביקורת פנים בקרן מילואים : .1

ערך מבקר הפנים ביקורת על  4112 -כמדי שנה , גם ב

בה מתנהלים  (3102פעילות )פעילות קרן המילואים 

כספי קרן המשנה חיסכון והורשה וכספי קרן משנה 

לבנים תלויים בהוריהם, בהתאם לתקנונים של הקרנות 

 דיות .הייעו

בדיונים שהתקיימו קיבלה הנהלת הקרן את הממצאים 

 וההמלצות שבדוח הביקורת .

הדוחות המלאים נמצאים במזכירות והחברים 

 המעוניינים בכך מוזמנים לעיין בהם.

 

 : 4112תכנית ביקורת לשנת  .4
 

 בהתאם לנוהל הנהוג מזה שנים מספר 

      ועדת בקורת מבקשת מהציבור לאשר את תכנית

 באסיפה.  4112לשנת הביקורת  
 

 רשימת הנושאים לביקורת:

 תשתיות ומחצבים  -

 משאבי אנוש -

 ועדת בריאות  -

 רשות הרכב  -

 מו"ח חינוך משלים  -

 מוסך -

 ועדת בטיחות  -

 (מי שתייה והשקיה)ניהול משק מים  -

 (ביקורת מדגמית)פרויקט בניה ממוקד  -

 ועד מקומי -

 קרן מילואים  -

o  (ע"י יפתח אלון) משרד הולצמן/ רוזנבלום –מבקר 

o  אלף  071התקציב.₪ 

נבקש את אמון החברים להתחיל את עבודת הועדה 

 בשנה החדשה באופן נכון ושלם.
 

 נתן הלפמן, שי בנארי, עודד רגב , ליאת נתיב, 

 בן שבת.  ניר לפיד ,דורון 

בשעת  דיווח על ביקורת בנושא ביטחון והערכות. 3

 חירום

רך דוח ביקורת על מבקר הפנים, רו"ח יפתח אלון, ע

נושא הביטחון והערכות לשעת חירום. בהתאם לנוהל 

הביקורת, הדוח נידון בישיבה של וועדת ביטחון עם 

 המזכיר והמש"צ לאחר שאושר בוועדת הביקורת.

ההתרשמות הכללית של הביקורת היא, כי מרבית 

הנושאים מטופלים באופן מקצועי ואחראי על ידי 

 הרב"ש. 

לה את מרבית ההמלצות שנכללו ועדת ביטחון קיב

 בדוח ואף הוחל ביישום חלקן.

כמקובל אנו מפרסמים תקציר של הדוח בלבד עם 

הערות המבוקרים. הנוסח המחייב מופיע בדוחות 

המלאים הנמצאים במזכירות והחברים מוזמנים לעיין 

 בהם.
  

 כללי
 

הפעילות בתחום הביטחון בקיבוץ כוללת, בין היתר:  -

על הישוב, קשר עם גורמי ביטחון  שמירה היקפית

 באזור, טיפול בנשקייה והכנת המשק לשעת חירום.

על הפעילות מופקד הרב"ש. חברת משק נוספת  -

 מופקדת על ההערכות לשעת חירום.

דת ביטחון, המנוהלת על ידי בנוסף, קיימת בקיבוץ וע -

הוועדה אחראית לנושאים שונים בהתנהלות  .הרב"ש

 ון בשגרה.הקבוץ בנושא ביטח

 

 עיקרי הממצאים 
 

מדויקת לרב"ש ולרכז  אין בנמצא הגדרת תפקיד -

אין פירוט לתפקידו ולתחומי אחריותו  .ועדת ביטחון

 וכן לסמכויותיו.

הרב"ש הנוכחי )המשמש אף כרכז ועדת ביטחון( מונה 

על ידי המש"צ הקודם ומבצע את תפקידו בהיקף של 

 .3101חצי משרה משנת 

ה מוסמכת לנושא קביעת היקף לא מצאנו החלט

 המשרה ותקופת כהונתו. 
 

בקיבוץ פועלת ועדת ביטחון בראשה מכהן הרב"ש.  -

 לא קיים נוהל המסדיר את אופן עבודתה וסמכויותיה.
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בשיחות שקיימנו עם חברים בוועדה עלו טענות שונות 

הנוגעות בעיקר לאי שיתוף  ועדכון שלהם בנושאים 

 הישוב.שונים הקשורים בביטחון 

 תגובת המש"צ  והרב"ש: 

בימים אלה נערכות הגדרות תפקיד מסודרות לרכז 

עדת ביטחון ולוועדה. יוקפד יותר על שיתוף חברי וו

 ועדה בקבלת החלטות בנושאים העומדים על הפרק.וה
 

למעט הימים בהם  -אין שמירה בשער המשק בלילות  -

 פעיל הפאב המקומי.

מצעות הטלפון, מצב אף כי השער סגור ונפתח רק בא

כאמור מהווה סיכון לכניסת גורמים בלתי רצויים 

 לשטח המשק.

בתגובה מסר הרב"ש כי אינו רואה תכלית בשמירה 

בשער המשק והסיורים בשטח הישוב יותר נחוצים 

 מבחינת האיומים הקיימים.
 

מסיור שערכנו עולה כי, לא קיימים נהלים והנחיות  -

 ע נעילת שערים היקפיים.כתובות בגין האחריות לביצו

 תגובת הרב"ש והמש"צ:

קיימות הנחיות ידועות לגורמים הרלוונטיים. ייערך 

 נוהל כתוב בנושא.
 

בקבוץ פועל פאב הממוקם במרכז הקיבוץ. בשל כך  -

מתקיימת בשעות הלילה כניסה רבה של זרים לשטח 

 הקיבוץ וזאת כמעט באין מפריע.
 

בטחה באתרים בקיבוץ מופעלות מספר מצלמות א -

שונים. בשיחה עם הרב"ש התברר כי, מצלמות אלה 

 אינן אוגרות מידע הניתן לצפייה לאחר ההתרחשות.

האפקטיביות של מצלמות האבטחה הללו 

 פגומה.

 תגובת הרב"ש והמש"צ: 

 נושא המצלמות טופל מאז הביקורת.

ץ נמצא כי הם בסיור שערכה הביקורת במקלטי הקיבו -

מסודרים ומאובזרים ואף לאחרונה עברו בהצלחה 

ביקורת של פיקוד העורף שהעירו על ליקויים מינוריים 

 תקין. -

 

אין מעקב מתועד ורישום של אירועים חריגים בקיבוץ  -

בתחום הביטחון. קיים נוהל המגדיר למי מחברי הקבוץ 

 מדווחים בעת אירוע חריג )הרב"ש(.

"ש כי, קיים יומן אך הוא אינו בתגובה מסר הרב

 מעודכן תמיד. ההערה מקובלת ובעתיד יוקפד יותר.

 

נציין לחיוב כי, קיים חבר האחראי על תחזוקתם של  -

הגנרטורים המבצע בדיקות תקינות שלהם אחת 

 אין הערות. -לתקופה 
 

בקיבוץ קיים מחסן נשק באחריות אחד מחברי  -

סגר בעקבות הקיבוץ. דווח כי, לאחרונה המחסן נ

הנחיות הממונה על התחום במשרד הפנים והנשקים 

 נאספו מהחברים.

 תגובת הרב"ש והמש"צ: 

 הנושא הוסדר מאז הביקורת.
 

בקיבוץ בוצעו בשנים האחרונות מספר תרגילי  -

הערכות לשעת חירום אשר קיים תיעוד למסקנותיהם 

 אין הערות. –במשרד ועדת בטחון וצח"י 
 

ינת נותני שירות נוספים בתחומי מצאנו תיעוד לבח -

 תקין. -הביטחון והשמירה בשנים האחרונות 
 

נמצא כי מדובר בחברות להן ההיתרים והרישיונות  -

הנדרשים ולדברי הרב"ש רמת כח האדם המופעל 

 בקבוץ מטעמם הינה נאותה.
 

לא מצאנו הסכמים עם חלק מנותני השירות בתחום  -

אדם אשר יסדירו הביטחון, שחלקם הינם, קבלני כח 

 את מכלול היחסים בין הצדדים ואחריותם.
 

ללא  3102פעילות שמירה וביטחון סיימה את שנת  -

חריגה מהתקציב השנתי ובעלויות נמוכות באופן 

 .3103משמעותי משנת 

יחד עם זאת יש לציין כי, חל גידול בהוצאות הרכב 

 בעיקר בסעיף הוצאות דלק. 

נובע כתוצאה מהחלפת בתגובה מסר הרב"ש כי, הדבר 

 רכב השמירה במהלך השנה.
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 ריכוז המלצות

להלן ריכוז המלצותינו הכלולות בדוח אשר יישומן, 

עשוי לדעתנו לשפר את ההתנהלות וקבלת ההחלטות 

 בנושא ביטחון והערכות לשעת חירום:
 

. מומלץ, כי תיערך הגדרת תפקיד מסודרת לרב"ש 0

רך מינויו וכן את שתגדיר את תפקידו וסמכויותיו, ד

 היקף משרתו.
 

. מומלץ לעגן בנוהל/כתב מינוי שיסדיר את תפקידי 3

ועדת ביטחון וסמכויותיה ולקבוע תדירות לכינוס 

 דיוניה ונהלים לעבודתה.
 

. יש לבחון איוש שער הקיבוץ באחד השומרים בשעות 2

 הערב והלילה.
 

. מומלץ לקבוע נהלים והנחיות כתובות לגבי שעות 4

ת השערים והאחריות בנושא ולפרסמם לחברים סגיר

 ולענפים להם נגיעה ישירה לנושא.
 

. מומלץ לבחון שימוש בנקודות בקרה אלקטרוניות 5

באתרים בקבוץ להידוק המעקב אחר עבודת השומרים 

 והסיורים שלהם במשק.
 

. יש לפעול להתקנת מצלמות באתרים רגישים 6

יש לבחון המאפשרות אגירת מידע מצולם והקרנתו. 

 שת"פ עם המוקד של המועצה האזורית בנושא.
 

. מומלץ לנהל יומן אירועים חריגים המפרט את 7

האירועים ועוקב אחר הטיפול בהם. מומלץ לקבוע נוהל 

בו הרב"ש מדווח למזכירות מידי תקופה על אירועים 

 חריגים שהתרחשו בקבוץ ואופן הטפול בהם.
 

שירות תעוגן . יש להקפיד שהתקשרות עם נותני 8

בהסכם להקטנת החשיפה מתביעות עתידיות בגין קיום 

 מעביד, ביטוח וכדומה.-יחסי עובד
 

. מומלץ כי, יבוצע סקר בנושא השמירה והגידור על 9

 ידי יועץ מקצועי בתחום אבטחת ישובים.

 

 

 

 

 

 

 

 דגאון –דרושים 

 עובד/ת לצוות שיווק דגי נוי
 

 :תיאור התפקיד

, האמון על לוגיסטיקה דגי נוישיווק עבודה בצוות 

, הכוללת קשר עם לקוחות וספקים, לייצואומכירות 

 וטיפול בהזמנות מרגע ההזמנה ועד הגעתה ללקוח. 

 

 דרישות התפקיד:

 .חריצות 

 אחריות אישית. 

 כולת עבודה בצוות וקשרי אנוש י

 .טובים

 .אנגלית בסיסית 

 סופי שבועבת התפקיד כולל תורנויו. 

 

דה מעניינת בצוות קטן ונעים המעוניינים בעבו

 .124-8128411 –מוזמנים לפנות לאביב טסלר 

 

 
 
 
 
 

 הודעה בעניני חרום

 צוות צחי/ יעל ארם

מתחזקים הערכות  וזה זמן מתאים להזכיר לכולנו שאנ

 לחרום במהלך השנה כולה. 

רצוי שכל אחד יזכיר לעצמו היכן המרחב המוגן שלו: 

 ת.מקלט, ממד ומקום הכי מוגן בבי

כמו כן רצוי שכל בית יזכר ברשימת הדברים שצריכים 

 להיות בבית בשעת חרום. 

 יקל לנו בשעת אמת.  ,אם נדע כולנו לשמור על מוכנות

הודעה זו אינה אומרת שאני יודעת משהו שכולנו לא 

 יודעים..
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 דיווח מאשכול החינוך

 מיכה באלף
 המשך התייחסות: –מצטיינים 

 

יש מצטיינים בתחום החינוך שאינם תלמידים היום  *

ואף החוויה הבית ספרית שלהם נמצאת במקום די 

מרוחק. קבוצה זו ממלאה תפקיד חשוב לנו ולילדינו 

 וחשוב לציין אותם בין מצטייני הסמסטר הראשון. 

וונתי לקבוצה של פנסיונרים אם לא ניחשת עד כה, כ

והורים שנמצאים במעבר הבטוח כל בוקר במסגרת של 

משמרת זהב. כל בוקר זוג חברים/חברות נמצא שם 

כדי להבטיח שילדינו יעברו בביטחון אל ביה"ס. לרוב 

זה חצי שעה של הנאה ומפגש שחולפת מהר. אני תקווה 

שעם החלטות של מו"ח נוכל להגדיל את מספרם של 

ם באופן ניכר. אילו כל הציבור של ההורים היה הורי

בתורנות הזו, היה יוצא פעם או פעמיים בשנה. עדיין 

 ניתן ליצור קשר ולהתנדב.

בינתיים, כל הכבוד למתנדבי משמרת הזהב על הרצון, 

 ההתמדה ורוח הגבית הקהילתית.
 

בשבוע שעבר דיווחתי שמית על מצטייני לימודים  *

אבל היה חסר משפט מברך. בחט"ע. השמות הופיעו 

לכן, אני מקווה שלא מאוחר מדי לציין שמברכים את 

כל המצטיינים על הישגיהם ומאחלים להם המשך 

 הצלחה בסמסטר הבא.
 

ועכשיו למצטייני סמסטר א' בחט"ב. לצערי קבלתי * 

מידע רק מרכזות מחזור ז' וט', ולכן אין ביכולתי לציין 

ע הבא יהיה לי מצטייני מחזור ח'. מקווה שבשבו

המידע. בחט"ב מציינים הצטיינות בתחומים נוספים 

ללימודים. ברכותינו לכל המצטיינים על הישגיהם 

 ואיחולינו להמשך הצלחה בסמסטר ב'.

 .עדיה פורמן –מחזור ז' 

מצטיינים בחינוך גופני: קים דרור ועומר  –מחזור ט' 

 .גובר

 .מצטיינים לימודיים: ליאור פלד וים וקסלר -
 

 

 

 

 פעילויות בחינוך המשלים מעבר לשעות מועדון:

 אזורב 03:81 – 00:11השבוע הסתובבתי כל יום בין 

 אולם הספורט, פינת חי והמועדונים הצעירים.

 להלן כמה דברים שראיתי:

בנות מנצחת במשחק שלהן את  לס-קבוצת קט -

נקודות. היה קהל של כמה  01היריבות בהפרש של כ 

 עשרות הורים. ההתרגשות והסיפוק היו בעיצומם.

ביום ב' הגיעו כמה עשרות, אם לא מאות, אנשים  -

לפינת חי למפגש עם חיות, פיתות וסתם שיחות חולין 

 דורי. -במפגש רב

ם )מדריכים ו' צוות מד"צי-ביום ג' במועדון ה' -

צעירים( של נערינו הדריכו את חניכי כיתות ה' + ו' 

בפעילות חברתית. המגמה של נוער מדריך נוער רוקם 

 עור וגידים.

 פיקסלים קטנים מפעילות ענפה. 

 ועכשיו כמה הודעות על דברים עתידיים.
 

  .08.2.0 – .3.2.0 היכונו למערכת הבחירות המקומית:

ית של מפלגות נערים. תתקיים מערכת בחירות מקומ

הנושאים יהיו מקומיים אבל השראה תהיה ארצית. 

פרטים נוספים יפורסמו בעלון הבא אבל המפלגות כבר 

מתהוות, מנהיגים צעירים מכינים נאומים וניסוח מצע 

 פוליטי מפלגתי מתרחש.
 

חגיגת ט"ו בשבט של המועדונים הצעירים  ט"ו בשבט:

רחבה ליד נחל ב .0.2.0 -תתקיים ביום ו' הבא ב

 תנינים.

מתחילים להתארגן וגם בכיתה ט' נכנסים  צוותי פורים

דיווחים . למחנה כרמללהילוך גבוה עם ההכנות 

 נוספים בשבועות הקרובים.

 התחנה המטאורולוגית

התחנה המטאורולוגית חזרה לשמישות ותקינות 

   מלאה.

 ר הקיבוץ.ניתן שוב לבקר באתר ודרך הקישור באת

 .ך חורף גשוםהמש בברכת

 דלפי ניר
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לקראת הצבעת אסיפה על שינוי 

 בתקנון ועדת ערעורים

 לחברים שלום,

סעיפים בנה הארגוני של המשק דורש עדכון השינוי במ

בהם מופיעות פונקציות ובעלי תפקידים שעברו הגדרה 

מחודשת.  לבקשת ועדת מינויים הכנסנו סעיף שאינו 

מתיר למרכז ועדת ערעורים להיות חבר בוועדה אחרת 

ו כן הוספנו הבהרה לפיה חבר ועדת במקביל. כמ

ערעורים, המכהן גם בוועדה אחרת, לא ישתתף בערעור 

הנוגע להחלטת ועדה זו. להלן התקנון החדש המוצג 

בקו  מודגשיםלאישורכם. החלקים שעברו שינוי 

 .             תחתון

 בברכה,

 .מרכזי הוועדה –ויטה זינגר ועופר אשולין 

 תקנון ועדת ערעורים

, נוהל בחירת וועדהתפקיד, סמכות, הרכב ה יעוד,

 ועדת ערעורים, נוהל הערעור.ו

 וועדהיעוד ה   .1

פורום הלומד, דן ומחליט  ערעורים תהווה תוועד

בערעורים של חברים על החלטות של גוף או מוסד אחר 

 בקיבוץ, בנושאים אישיים בלבד.

 תפקיד   .2

שאים ועדת ערעורים תהווה פורום חלופי לאסיפה בנוו

עם זאת, חבר הבוחר להביא  .אישיים המובאים בפניה

גם אחרי שוועדת ערעורים דנה  –עניינו לאסיפה 

רשאי לעשות זאת, על פי תקנון  –והחליטה בערעורו 

 האגודה השיתופית )ראה נספח בסוף התקנון(.

 סמכות   .3

התקיים בתנאי ש בפניית החברתדון  ועדת ערעוריםו

בו  ועדהערעור אחד במוסד/ענף/ולפחות דיון חוזר או 

התקבלה ההחלטה המקורית או בהנהלת התחום אליו 

, ברצו"ן קליטה פורום למעט החלטות, שייך ןהעניי

. במידה אסיפהצוות פרט או יתקיים ב שערעור עליהן

וגם החבר הפונה וגם מרכז הוועדה  הרלוונטית 

מסכימים שאין טעם בדיון/ערעור נוסף בוועדה, רשאי 

 להעלות עניינו ישירות בפני וועדת ערעורים. החבר

 קווים מנחים לדיון בפניית החבר:

ההחלטה בעניינה פונה החבר הינה בעלת אופי אישי . 1

 .והתקבלה על ידי מוסד או וועדה הפועלים בקיבוץ

הוועדה רשאית לקבל הערעור, במידה ומוצאת כי . 2

לא היה תקין, ו/או  המקורית נוהל קבלת ההחלטה

חלטה נתקבלה משיקולים זרים, ו/או הוועדה או הה

ההחלטה חרגו מסמכותם, ו/או  בלו אתיהמוסד שק

 שההחלטה נראית בלתי סבירה.

ועדת ערעורים תהא מוסמכת לדון גם בפניית חבר ו. 3

המערער על החלטה בעניינו של חבר אחר אם היא 

 ,שהוגש ערעור בעניינו שלא על ידיו ,נוגעת אליו. חבר

 עדה.וציג עמדתו בוזכאי לה

עדת ערעורים תהא מוסמכת וועל מנת להסיר ספק: . 4

צוות פרט, צוות פרט החלטות לדון גם בערעור על 

 שהתקבלו בנושאים אישיים. מורחב והנהלה חברתית 

 

 הרכב הוועדה   .4

חברים, שיבחרו באסיפה  שבעההוועדה תכלול א. 

 .שנים 3הכללית לתקופה של 

, על ידי חברי ר מבין חברי הוועדהמרכז הוועדה יבחב. 

במקרה הצורך ניתן לבחור בשני מרכזים  .הוועדה

 שותפים.

לא ישב בדיון, ולא ישתתף חבר ועדת ערעורים ג. 

 אחד או יותר מן המצבים הבאים : ןבהצבעות בהינת

 קשר אישי או משפחתי לאנשים או לעניין הנדון  -

 ניגוד עניינים בנושא הנדון ל אפשרות  -

הערעור קשור להחלטת ועדה אחרת אשר בה הוא   -

 .חבר

ימו בהרכב של לפחות ידיוני הוועדה יתק -קוורום ד. 

 ,משני חבריםיותר  ו. במידה שיחסרםחברי חמישה

בחבר מהוועדה  םניתן יהיה להחליפ ונדרש דיון דחוף,

 או בנציגי ציבור  מהמועצה הכללית.  הקודמת
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פרט ו/ או המנהל החברתי יוזמן  מנהל תחוםה. 

לישיבות הוועדה לפי העניין, וישתתף בדיונים ללא 

 זכות הצבעה.

 

 ועדת ערעוריםונוהל בחירת    .5

ועדת ערעורים המכהנת, בתיאום עם וועדת וא. 

 .מינויים, תציג רשימת מועמדים בפני האסיפה

 על כל מועמד תתקיים הצבעה בעד ונגד.ב. 

בלו את מירב הקולות, ובלבד החברים שיקשבעת ג. 

מקולות המצביעים, יבחרו להיות   06%שקיבלו לפחות 

 חברי הוועדה לתקופה הבאה.

מרכז/י הוועדה היוצא/ים ישבו בוועדה החדשה ד. 

כמשקיפים, למשך תקופה שתסוכם בינם לבין 

 המרכזים החדשים.

במועצה כללית, הנהלה עסקית בעלי התפקידים  ה.

 ערעורים. תלוועדבחר יעים מלהמנווהנהלה חברתית 

מרכז ועדת ערעורים לא יהיה חבר בוועדה אחרת ו. 

  . במקביל לתפקידו זה

לגבי החברים הבאים תתקיים תקופת צינון בת  

 לפחות: שנתיים

 .מועצה כללית, הנהלה עסקית וחברתיתחברי  .1

 .ועדת ערעורים היוצאיםוחברי . 2

 נוהל הערעור   .6

ז הוועדה לשיחה מקדימה במטרה החבר יפנה למרכא. 

ועדת ולברר את מהות הפניה והתאמתה לטיפול של 

 ערעורים.

המרכז יקיים בירור מוקדם עם המעורבים תוך ב. 

 סיון להגיע לפתרון הדדי מוסכם.ינ

ותדון הוועדה  תתכנסוהיה ולא ימצא פתרון מוסכם ג. 

 בערעור. 

לאחר דיון וקבלת החלטה, תמסור הוועדה את ד. 

 לטתה בכתב לנוגעים בדבר הח

במקרים ו )החבר הפונה, המוסד עליו מערערים

 (.רלוונטיים למנהל תחום פרט
 

שפורסמה בציבור ושונתה  ,החלטה הנוגעת לחברה. 

 תפורסם בהתאם., ערעוריםועדת ע"י ו

פרסום ההחלטות וסדר היום של דיוני הוועדה יהיו ו. 

 עדת ערעורים.ועל פי שיקול הדעת של ו

  ישום ההחלטה ומועד ביצועה יהיו באחריותיז. 

 המוסד או הגוף הרלוונטיים. 

החלטת הוועדה תיושם בהקדם, ולא יאוחר משישה ח. 

 חודשים ממועד ההחלטה. 

 סוף התקנון

 חלק מהתקנון(: אינו) נספח

 מתוך תקנון האגודה: 111סעיף 

 זכות ערעור

לחבר הקיבוץ זכות ערעור על החלטות הרשויות 

ת של הקיבוץ. נוהל הערעורים ודרכי המוסמכו

שמיעתם, לרבות קביעת המוסדות שישמעו ערעורים 

אלה, ייקבעו על ידי האסיפה הכללית ובלבד שבכל 

מקרה יהיה החבר רשאי, אם לא בא על סיפוקו בדרגות 

הערעור השונות, להביא ערעורו בפני האסיפה הכללית. 

רעור האסיפה הכללית תשתמש דרגת דיון סופית הן בע

המובא בפניה והן בכל עניין המובא להחלטתה כדרגה 

ראשונה. אולם האסיפה הכללית רשאית להתיר דיון 

חוזר בפניה ולקבוע כלים ונוהל בקשר לעניינים 

ולנסיבות שבהם ישמע דיון חוזר, כאמור. הוגש ערעור 

או נקבע דיון חוזר כאמור, יעוכב ביצוע ההחלטה, 

יטה האסיפה הכללית שעליה מערערים, אלא אם החל

או בהחלטה  מסוימיםאחרת בהחלטה כללית לעניינים 

 מיוחדת לעניין הנדון. 

 .19האמור לא יפגע בהוראות סעיף 
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עם  עדכון מצב -מהרתב"ש 
 5102תחילתה של שנת 

 

 נמלי גובר                        
 

שנת עבודה חדשה התחילה, ואנו מבקשים לעדכן 

 אתכם בנעשה הפעילויות השונות. 
 

 ניהול הרתב"ש:

זהו כנראה הדיווח האחרון שלי כמנהל הרתב"ש. אוהד 

 –כנס לתקופת חפיפה בת כחודש, החל מה ייצחק 

. נעשתה כברת דרך משמעותית ברתב"ש עד .2.1.102

כה, אך כמובן שנותר עוד הרבה לעשות. אני מאחל 

 לאוהד הצלחה רבה בתפקיד.
 

 שיכון:

המרכזות החדשות, מיכאלה ופטשי, ועדת שיכון: ו *

נכנסו במרץ לעבודה. כל הנושאים שעל שולחן הוועדה 

והמרכזות מטופלים, הן בשוטף והן בהשתלבות 

 ם ארוכי הטווח, אליהם וועדת שיכון קשורה.בתהליכי

אושר תקציב  .102בתכנית  תקציבי בנייה לשיכון:* 

לבנייה חדשה ושיפוצים. הפרוייקטים ₪ מ'  ...2של 

 המרכזיים לביצוע השנה בתחום זה: 

 –אנפה מערב: סיום שלב א' ) מסירה מתוכננת ב  -

ל , תלוי בהתנהלות מו.102..(, התחלת שלב ב' ).102..

 –(, והתחלת שלב ג' )ב 5.המועצה בנושא כביש 

 , תלוי בקצב התכנון מול הדיירים(..20.102

 בתים(. 1דירות ) 8כבארה דרום: שיפוץ  -

שיפוצים במספר דירות, חלקם גדולים וחלקם  -

 קטנים.

בניית שצ"פ שכונת השלדג, לאחר שבשעה טובה  -

 הסתיימה סלילת הכביש בין שכונות השלדג והברבור

 והשחף.

נושא שאנו  דיון בעקרונות מדיניות שיפוצים:* 

מתחבטים בו רבות, עקב העלויות, לחץ להמשך שיפוץ 

דירות לצמצום פערים מצד אחד, ואישור מודל איזון 

פערי שיכון מצד שני, הצורך לשפץ דירות בודדות 

באופן שוטף, וכו'. כרגע עוסקים בהכנת הדיון, 

 תוף עם ועדת שיכון.שיתקיים בהנהלת הרתב"ש בשי
 

 מדיניות תכנון:

ערוצים מרכזיים: הגדלת  1 -בתחום זה אנו פועלים ב 

פוטנציאל כמות דירות המגורים, ותכנון המחנה לטווח 

 ארוך.-בינוני
 

 :הגדלת פוטנציאל כמות הדירות *

התכנית עומדת לפני הגשה לוועדה  בנייה לגובה:

 המקומית לתכנון, לדיון ואישור סופי.

 לת מספר יחידות דיור מאושרות לבנייה:הגד

תהליך המנוהל מול מינהל התכנון של המדינה. הבקשה 

 –יחידות ל  00. –להגדלת מס' היחידות המאושרות מ 

יחידות )בשיתוף עם התנועה הקיבוצית( הוגשה  500

לפני יותר משנה, ואנו חווים דחיות חוזרות ונשנות של 

ן בנושא יידחה עוד, הדיון בנושא. אנו מניחים כי הדיו

 ..5.102 –עד לאחר הבחירות ב 

 ארוך:-תכנון המחנה לטווח בינוני *

שנתית -עדכון תכנית האב וגיבוש תכנית עבודה רב

הוכנה תכנית (: 0202לבינוי במחנה )מעגן מיכאל 

יישום רב שנתית על בסיס תכנית האב המעודכנת. 

התכנית משמשת בסיס להכנת תכנית רב שנתית לכלל 

תחומים, שתובא לדיון במועצה הכללית במהלך ה

102. . 

 

 :תכנון

במשרד התכנון התחוללו מספר שינויי איוש: אסתר  -

שקד סיימה את עבודתה ויצאה לפנסיה. מחליפה 

אותה אדוה אדר כרלש"ית המשרד, ובנוסף תהיה 

כן סיים -כמו  מזכירת הרתב"ש והתשתיות. 

קומו טל דויטש האדריכל את עבודתו במשרד, ובמ

נכנס האדריכל יעקב קבלי. תודה למסיימים ובהצלחה 

 לנכנסים.

המשרד עוסק בתכנון הפרוייקטים הרבים השוטפים 

)שיכון, עסקים ומבני קהילה וציבור( והטיפול 

בורם. הפרוייקט המרכזי שעוסקים כרגע בהיתרים ע

בתכנונו הוא הכלבולית והאזור שמסביבה, כולל מגרש 
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החנייה וכבישי הגישה לקבוץ, והמבנים שדרוש להזיזם 

רך הטבע, משרדי הבניין לצורך בניית הכלבולית )ד

במקביל מבוצע תכנון עקרוני של כל האזור ומחסנים(. 

דה( בשיתוף )הכביש לבי"ס ש 5.המזרחי עד לכביש 

 הגורמים בעלי העניין.

פרוייקט נוסף שבתכנון הוא שיכון צעירים, המיועד 

 )שלדג צעירים(. .להיבנות בדרום בריכה 

עדת תכנון עוסקת בבחינת תכניות ואישורן בנושאי וו -

בינוי ופיתוח בשטח המחנה. בנוסף שותפה הועדה 

 בתהליכי התכנון לטווח ארוך לשטח המחנה.
 

 בינוי:

נערך שינוי מסויים במבנה הארגוני של בינוי:  אגף* 

האגף, בהובלת ניר ברנע. עיקר השינוי הוא הקמת ענף 

אחזקה, הכולל את האחזקה השוטפת, אחזקה יזומה, 

קירור, ובקרוב גם החשמליה. המחלקה תנוהל ע"י דני 

 מאירסון, סגנו של ניר.

בחודשים האחרונים נפרדנו מיואב ביטון, מנהל 

קרול זילברברג במינהלה. במקומם האחזקה, ומ

הצטרפו שאול חזקיאל כמנהל אחזקת שבר, ומירי 

שובינסקי כרל"שית. תודה למסיימים ובהצלחה 

 לנכנסים.
 

קצב התקדמות הפרויקטים  בנייה חדשה ושיפוצים: *

השונים תלוי בעיקר בתקציב המוקצה לנושא )ראו 

ם התייחסות בסעיף שיכון לעיל(. הפרוייקטים המרכזיי

המבוצעים בשיכון הם המשך שכונת אנפה מערב, 

שיפוצי דירות גדולים, ועוד  1-5שיפוץ כבארה דרום, 

  רבים קטנים.

הפרוייקטים העיקריים   –בתחום העסקי והציבורי 

 בהם עוסקים כרגע הם מבנה משרדי מד"ן סחר, ומבנה 

 ומחסן טכני )מיקום מיועד בבור הבניין(. משרדי בניין
 

כולנו מכירים  רות שבר/שוטפת:אחזקת די *

 ויודעים את העבודה האינטנסיבית של הצוות המסור. 

ממשיכים לפעול לייצוב צוות מתאים בגודלו להיקפי 

הפעילות הנדרשים, וארגון המחלקה במסגרת ענף 

 האחזקה כפי שהוזכר מעלה. 
 

 

 אחזקה מונעת/יזומה: *

. 1025 –פעילות שהוגדרה בנפרד החל מ  –כזכור  

פעילות מבוצעת באופן פרוייקטאלי על פי סידרי ה

העדיפויות שהוגדרו, וכמובן בהתאם לגובה התקציב  

נמוך מידי(. הפרוייקטים   –שמוקצה לנושא )שכרגיל 

הם סיום טיפול  .102העיקריים המתוכננים לשנת 

בחידוש מעטפת חדר האוכל, טיפול במעטפת מבנה 

 ת דירות.מגורים נוסף )בקומותיים(, והמשך צביע
 

 תשתיות:

כוללות ביוב ורשת המים, תקשורת, חשמל פיתוח 

וניקוז, דרכים וכו'. ישנה פעילות אינטנסיבית ורבת 

סביב פרוייקטים  -היקף בשטח המחנה וגם מחוצה לו 

של הבינוי, ופרוייקטים של תשתיות בלבד.  לקראת 

הוצגה תכנית שוטפת רב שנתית לטיפול  .102תכנית 

מנו אנו מתוקצבים בחסר ביחס לצרכים בתשתיות. לטע

 לשימור המערכות המורכבות ביישוב. 

 

 מודל איזון פערי שיכון:

לאחר שעקרונות המודל אושרו באסיפה, מוקדשים  

החודשים הקרובים להכנת תכנית ליישום המודל, 

טכנית ותקנונית. הובלת המהלך נעשית ע"י גיורא 

רצה בפועל דונקלמן. המטרה היא כי נהיה מוכנים לה

 ..102של המודל ברבעון האחרון של 

הראשונים לפעול ע"פ כללי המודל, הם הדיירים 

המיועדים לשלב ג' באנפה מערב, המשובצים בימים 

 אלו.
 

   בוץ נתברך.יובבניין הארץ והק
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 –עדת כלבים ומו

 קצת עדכונים וכוונות להמשך

 הדס קרקובסקי

מזמן לא כתבנו ובאמת הגיע הזמן קצת לעדכן. דבר 

ראשון והחשוב ביותר, עלינו לזכור שבסופו של יום הכל 

תלוי בנו, איך ננהג ועד כמה נתחשב. בקיבוץ יש מגוון 

של אנשים, חלקם אוהבים כלבים יותר, חלקם פחות. 

חשב ולהבין את האחר וניקח אחריות אם נשתדל להת

מלאה על כלבינו היקרים שמה לעשות, פעמים רבות 

 זקוקים להכוונה, הכל יהיה נעים וקל יותר. 

למשל בעיית הנביחות אשר פוגעת בשלוות השכנים וגם 

בשנתם. ובכן, חל שיפור ניכר במוקד הבעייתי. בעלי 

 הכלבים נקטו באמצעים להפחית הנביחות כמו קולרים

והכנסת הכלבים לבית, ואכן הנביחות והרעש פחתו 

בצורה משמעותית. במוקד אחר ניכר שיפור לאחר 

שיחות רבות עם בעל הכלב, בשורה התחתונה הקיבוץ 

לא יקבל נביחות רמות ורצופות על בסיס קבוע מהשעה 

תשע בערב. במקרה כזה בעל הכלב יתבקש להוציאו 

 מהקיבוץ.

הוחלט לשים דגש על  עדת כלביםובדיון האחרון בו

מניעת שוטטות כלבים במקומות ציבוריים מרכזיים 

עם דגש למקומות שילדים שוהים בהם. בין היתר 

 לצורך מניעת השארת צרכי הכלבים מפוזרים בשטח. 

נזכיר שוב שכלב לא צריך לשוטט לבדו ללא בעליו 

כלב צריך להיות  –בתחומי ישוב. החוק במדינה ברור 

רות זאת, כאן אנו רק דורשים שהכלב קשור לבעליו. למ

יהיה סמוך לבעליו )למעט כלבים תוקפניים שהם יהיו 

תמיד קשורים(. כלב משוטט ללא בעליו יכול להיות 

 מפגע סביבתי. )וראה פסקה קודמת...( 

בכוונתנו להגביר האכיפה נגד כלבים המשוטטים ללא 

בעליהם, אנו מבררים ושוקלים האפשרות לתת קנס 

לב שכלבו צולם עושה צרכיו ושהוא אינו אוסף לבעלי כ

אותם. החוק בנושא ברור גם כן וניתן לקנוס על מקרים 

כאלו כנגד עדות או צילום. אז אנא, קחו אחריות. 

 אנחנו בטח לא נהנים לאכוף ולקנוס חברים.

ותר מפעם אחת ולאחר כאשר כלב נכנס לחדר האוכל י

חברים רבים ₪.  055אזהרה הוא מצולם ובעליו נקנס ב 

נקנסו בשנים האחרונות. מיותר לציין שחלה ירידה 

משמעותית בשוטטות הכלבים בזמן הארוחות בחדר 

האוכל. כך גם בכוונתנו לפעול באזורים נוספים שהם גן 

הפסלים, הדשא הצפוני, מתקנים בדשא הדרומי, 

מרכולית. ושוב, אנחנו ממש והרך, כלבו  באזורי הגיל

 לא נהנים מזה, אז אנא, שתפו פעולה.

בטווח הארוך מטרתנו היא חינוך בעלי הכלבים 

להחזיק בכלביהם כחוק וללא פגיעה בשכניהם בפרט 

 ובתושבים בכלל.

ואי אפשר לסיים בלי להתייחס לחיות המחמד 

המתוחכמות יותר, החתולים. ובכן, עם חתולי הבית 

מעט ואין בעיות, הן מתחילות עם חתולי הרחוב כ

שעליהם יש לנו שליטה מועטה. כבר קיבלנו פניות 

מחברים על חתולים מתנחלים שמפריעים ולצערנו 

הפתרון היחידי הוא להפסיק לרחם ולהאכיל. כל עוד 

יש אוכל בשטח החתול יישאר! מבחינת החוק מותר לנו 

שוקדים עליה רק להאכיל וללטף. פעילות נוספת שאנו 

 כשמתאפשר, היא עיקור וסירוס החתולים.

כישוב מודרני, כפרי ושיתופי יש לגידול כלבים בצורה 

חוקית ואחראית מרכיב חשוב באיכות החיים. כל בעל 

כלב צריך להחזיק בכלבו ע"פ תקנוני הקיבוץ וללא 

 פגיעה והפרעה לזולת.

נסה נזכיר כי בכל בעיה או לצורך סיוע אנא פנו אלינו ונ

לעזור. חברי הועדה הם: הדס קרקובסקי, ניר לפיד, 

 מריון שמי ומייק פלקס. 

 .שבת שלום וכנראה שנהיה בקשר
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 סדנת הכנה לפרישה מהעבודה

 לסדנא שתעסוק בנושא הכנה להזמינכם שמחים

 .מהעבודה לפרישה

 הדורשים בשינויים מלווה העבודה שהפרישה ידוע

 האדם בחיי השונים החיים במישורי התמודדות

 מערך מספקת מהעבודה לפרישה ההכנה סדנא. הפורש

 היא המוצא נקודת. זה למעבר והכוונה תמיכה,  ידע של

 ולציידו האדם על להקל יכולים והמודעות שהידיעה

  ...הפנאי לעולם העבודה מעולם במעבר" כלים"ב

 כשבעה  למשך לשבועיים אחת יתקיימו המפגשים

 .0099-03029בשעות   מפגשים

 .01.3המפגש הראשון יתקיים ביום שני 

כול מי שמעונין להצטרף לברר פרטים ועוד מוזמן 

 .לפנות אלינו
 

  ,השלישי הגיל רשות - סדיוי גלי

 .א"הדרכה מש – גרה דורית

 

 המלצה על קורס הכנה לפרישה

 אביבה מגנוס
צומת משמעותית בחיים. אנו מחכים  -פרישה מעבודה 

 לתקופה זו . 

 עיתים אף שווה במספר השנים למספרהיא ארוכה, ל

. המסורת במעגן מיכאל ללוות את שנות העבודה

ה יקרת ערך. התארגנות הפרישה בקורס הכנה היא מתנ

נכונה ומותאמת לשנים של החלטות חדשות לעיתים, 

 מתוך מניעים אחרים מומלצת. 

גם לצאת לגמלאות זו עבודה. זה יותר מעבודה, זו 

הזדמנות לברא סדר יום חדש, לצאת ממקום הנוחות 

ירות של ברור למה אנו קמים כל בוקר למקום של בח

ציות חדשות קנטרא, איחדשות, סדרי עדיפויות שונים

בויות שלי ומחודשות, הסתכלות אחרת על המחוי

, על התקציב למשפחה, למעגן מיכאל, לחברה כולה

ועוד. השאלות מה מוסיף לחיי משמעות, איפה ההנאה 

זוג, בנים/ות ה /בתאת חיי לצד בן תשלי, איך אני מנהל/

. הפרישה היא תהליך, זה לא הן קריטיות–ונכדים/ות 

 ד. אקט טכני בלב

את ההכנה, את הלווי המקצועי, את השותפות של 

החברים שלי שעוברים תהליך דומה , כדאי לא לפספס 

 אם לא יועיל בוודאי שלא יזיק.  –

קצת  אני ממליצה לכל מי שנמצא על הצומת, לפני...

 לנסות . אחרי ...

 
 

 

 הכנה ליציאה לפנסיה -סדנת פרישה

 יעל ארם

היציאה לפנסיה תופסת כל אחד מאתנו במצב שונה. יש 

מי שמצפה בכיליון עיניים, יש החושש, יש מי שהולך 

אל הלא נודע אבל נדמה לי שהמשותף לכולם הוא שלא 

באמת יודעים למה לצפות. המחשבה על היציאה 

לפנסיה צריכה להעסיק אותנו הרבה לפני יציאתנו 

שהורגלנו אליו בפועל. עלינו לקחת בחשבון שכל מה 

משתנה באחת. שוב לא נהיה עסוקים  - במשך השנים

בעבודה ידועה ומסודרת ולא יהיה לנו סדר יום שלא 

אנחנו אחראים עליו ונצטרך למלא את יומנו בתכנים 

חייו  אחרים. גם מי שנראה לו שברגע יציאתו לפנסיה

 יכול למצוא עצמו מופתע. ,מתוכננים וידוע לו מה יעשה

ינם דבר מבורך אבל האם הם באמת ימלאו תחביבים ה

את חיינו ויומנו? התנדבות כלשהי הינה מבורכת אבל 

כמה זמן היא גוזלת? לא לעשות כלום תקופה זה נפלא 

גם  לימודים? מעולה. נכדים? מבורך. אבל כמה זמן?

לדעת לתכנן את סדר היום שלנו חשוב ביותר וזאת 

 עלינו ללמוד. 

א שהגיל השלישי מקיים אני ממליצה בחום על סדנ

 אצלנו בבית "הכנה לפרישה". 

בסדנא עוסקים בהיבטים שונים של הפרישה והיא 

ים שלא תמיד אנחנו מודעים בהחלט מאירה צדדים שונ

היציאה לפנסיה לעיתים מאד מפחידה ואדם  אליהם.

שהיה רגיל כל חייו למשטר של עבודה וסדר יום מלא 

. חשוב שנעשה ולבלא עצמו מבובוע בהחלט יכול למצוק

סימום שביכולתנו על מנת להתכונן נכון קאת המ

דאי אצלנו ולמתנה שניתנת לנו ביציאה לפנסיה ובו

 בקיבוץ.

מי שלא נרשם עדין לסדנא מומלץ שיעשה זאת  כי  

 להפסיד הוא לא יכול. 
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 מתי והיכן? -הכולבוליתשאילתא: 

 דורית היימן

 

לפני מספר שבועות השתתפתי בישיבת מזכירות בה 

 נמסר ונאמר וניתן עידכון  לגבי הקמת הכולבולית.

זמן קצר לפני כן היתה תוכנית על הלוח הפתוח של בנין 

משרדים ומחסן לענף הבניין  שאמור  לקום בבור 

 הבניין.

לי ולתכנון פני המחנה שלנו, שאלתי לתומי )כי הרי מה 

ומה לי ולתוכנית אב הקשורה לסדר עדיפות של בניית 

האזרחית  מבני ציבור במעגן מיכאל? מה לי,

 , ולהתערבות בנושא?.....(והקיבוצניקית הפשוטה

 3מהיכן הכסף לבנות עכשיו בניין משרדים לבניין? )כ

 מיליון שקל...בערך(

 יבור?האם זהו סדר העדיפות שלנו למבני צ

האם הציבור מודע לכך שבעלי תפקידים שונים ודי 

מרכז משרד התכנון וגם חברים רבים )מרכז המשק, 

  .( טענו שאין צורך במחסן טכני לבנייןרבים

 האם הציבור מעורב בסדרי עדיפויות למבני ציבור ?

האם הציבור מבין שבניית הכולבולית תדחה במספר 

 שנים?

לטרנטיבות למיקום האם הציבור מודע לכך שיש א

 הכולבולית ?

 ויש ודאי עוד הרבה שאלות בנושא..

אך לעניות דעתי והרגשתי, הציבור לא מוערב ולא שותף 

בכל צורה בשינויים החלים בהחלטות שונות 

המתקבלות במזכירות כשפרק הזמן הניתן לערעור 

 )מיום פרסומן בעלון( עליהן הוא שבועיים.

ל סדר עדיפות עדכני במזכירות בקשתי לערוך דיון ע

,לאור השינויים בהחלטות, לבניית מבני ציבור. טרם 

קיבלתי תשובה היכן יתקיים דיון זה ובאחריות מי 

 לקיימו.

 

 תשובה לדורית

 שירה אריאל

כפי שאני אומרת תמיד, שאילתות זו הזדמנות טובה 

 לחדד נושאים שבמאמרים גדולים לא תמיד מובנים.

 לי אין ספק שהצורך .בגדולהכולבולית על סדר היום ו

שלנו היום בחנות במבנה אחד מסודר ולא רעוע, זה 

 המבנה הציבורי המרכזי שיש להתייחס אליו.

מכיוון שזה המצב הייתה חשיבה לשנות את מיקום 

 הכלבולית, על מנת שנוכל להקדים את הבניה.

לאחר בדיקת כל האפשרויות, הוחלט שהמיקום 

ואושר באספה הוא המקום נכון ביותר הראשוני שהוצג 

 להקים את הכלבולית.

על מנת שנוכל להקים את הכלבולית במקום הנבחר, יש 

 לפנות מספר מבנים היושבים על המשבצת.

ישנם מספר מחסנים, משרדי  בין המבנים שיש לפנות

 הבניין וחיה של חנות.

יש לזכור שהמתחם כולו עובר שינוי ויש להתייחס לכל 

כגון: הכניסה למשק משתנה, יצירת מדרחוב השלבים 

למעבר בטוח, יצירת מקום נוסף לעסקים הקטנים 

 ועוד.

בוץ, לא רק של הבניין( יבניית המחסן הטכני )של הק

 ומשרדי הבניין נותנים מענה למספר דברים:

 מפנים את האזור בו תקום הכלבולית.. 1

מרכזים תחת קורת גג אחת את כל המחסנים . 2

בקיבוץ וע"י כך מייעלים את נושא הרכש  המפוזרים

בתחום. אנו מעריכים שמהלך זה יחסוך למעגן מיכאל 

 הרבה מאוד כסף.

נותנים מענה למשרדי הבניין, הכוללים את כל . 3

 תחומי הבניין כולל חשמליה ומיזוג.

באזור  בעקבות מהלך זה מפנים שטח מסחרי גדול. 4

מקום המוסך. החשמליה והמיזוג יושבים כיום ב

המיועד לתעשייה. זוהי גם הזדמנות להסדיר את 

 מיקום הפעילויות שלנו בהתאם לייעודי הקרקע.

חיה של חנות תוכל להתפנות לאזור אחר עד תום . 5

 בניית הכלבולית.

כפי שניתן לראות, יש לעשות הרבה מאוד פעולות על 

מנת להכין את השטח עבור הכלבולית. כל פעילות, כל 

טה, מתבצעות ומתקבלות בפורומים חשיבה, כל החל

המתאימים ובשיתוף מלא של כל הגורמים. ההחלטות 

שמתקבלות לא תמיד לשביעות רצונם של כולם, אך הן 

מתקבלות בתהליך ראוי ודמוקרטי כנהוג במעגן 

 מיכאל.

 אנו נתחיל בבניית הכלבולית. 2112כולי תקווה שמהלך 
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 -הסקה ביתית בקמין

 החלטות ועדת איכות הסביבה

 לינור שיזף

בזמן האחרון נתבקשנו לתת מענה לחברים המבקשים 

להתקין בביתם תנורי הסקה, הנושא נדון כבר בשנה 

שעברה והחלטת הועדה הועברה לחברים. מאחר 

 והנושא עולה שוב אני מבקשת להזכיר/להסביר.

 הנושא מחולק לשני היבטים:

 .אויר הנוצר כתוצאה מהשריפה זיהום. 1

 .נושא התקנה ובטיחות. 2
 

הסקה בתנורים נעשית על ידי שלושה סוגים של חומרי 

עצים, סולר וגז, לפי הממצאים של המחקרים  -גלם

שהסקה בעצים היא המזהמת שנעשו בתחום, ניראה 

 ואילו בסולר ובגז בסדרי גודל פחות. ביותר

 .838תקן ישראלי החוק מאלץ לבנות את התנורים לפי 

הסקה בגז דורשת כמות גדולה של בלונים ומכך גוררת 

סיכון סביבתי מסויים, כיום בקיבוץ החלפת הגז נעשית 

בצורה מאוד יעילה וניראה שזה הפתרון המועדף )לא 

 בגלל הייחוס המשפחתי...(.

ליטר המגיע במיכל שאותו  151-לתנור סולר נידרש כ 

יכל כזה לרוב מספיק ממלאת משאית מיועדת לדבר, מ

 לכל העונה. 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת גמילה מעישון נוספת 

 יוצאת לדרך

בעקבות הצלחת הקבוצה הקודמת, נפתחת קבוצה 

 נוספת.

 במרפאת הקיבוץ.  11:11בשעה  5102.3.03בתאריך 

 אנא הירשמו במשרד המרפאה.

 בברכה,

  .צוות המרפאה

אופי הבערה קשה לשליטה ומכך נגזר זיהום  -בעץ

 האויר, השליטה על סולר ועל גז היא פשוטה יותר.

בעיה נוספת שעולה בעקבות הסקה עם עצים היא 

האיכות הירודה הקיימת היום בארץ בעצים לשרפה. 

כמו כן הסובלים העיקריים מהסקה זו הם השכנים 

 בעיקר ממטרדי הריח.

איסוף העצים ואחסנתם מחוץ לבתי החברים לעיתים 

ר חיות אחרות שלא בטוח גג עבו גורם לזיהום רב וקורת

חשוב להשאיר פתח אוורור על מנת למנוע  ת.תכננו לביי

חנק, כיום קיימים מכשירים המתריעים על תקלה 

 ומומלץ להתקינם בבית.
 

 לכן סוכם על ידי הועדה:

 שימוש אך ורק בסולר או בגז *

. מוסמךתכנון + התקנה יעשה אך ורק על ידי גורם  *

וזאת לאחר אישור של  838אשר יכול להתקין לפי תקן 

 משרד התכנון.
 

כיום החקיקה לגבי זיהום האויר הנוצר כתוצאה 

מהסקה ביתית מאפשרת לרשות אשר כפופים לה, 

לבצע בדיקות אויר מחוץ לבית ובהתאם לתוצאות 

המעבדה לא לאפשר הפעלת התנור. לכן , בואו נמשיך 

אמץ המירבי כדי שגם להיות חברים ונעשה את המ

 לשכנינו יהיה נעים בחורף.

 מיד לפנות אלי.בכל שאלה החברים מוזמנים ת

 

 

 
 
 
 
 

 כדורגל
 

 15:11בשעה  31.1.15יום שישי 

 .יתקיים משחק כדורגל

 .מגדים נגד מעגן מיכאל

 !הקהל מוזמן לעודד
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 מעגן מיכאל דומה לוונציה

כתבה הלקוחה מעיתון מעריב, פורסמה 

, מפורסמת לזכרו של זאב שמי 81.18.8691ב

 .1.1.8698בשבט תשכ"ג  י"דב נהרגש

 –מאת ר. פלס  -

ת"א ונכנסנו  –בשעה שסטינו מהכביש הראשי חיפה 

לדרך הצדדית המוליכה לקיבוץ "מעגן מיכאל", דומה 

פני גשר מאורך ומוגבה  היה כאילו אנו מחליקים על

כשמשני הצדדים פרושים מרחבים. אף שהגענו למעגן 

מיכאל ביום בהיר ויפה, לאחר שבוע של גשמים 

ושטפונות, לא שככו פני המים בסביבה והמבנים של 

הקיבוץ שהתמקם על גבעה בולטת דמו לאי מיושב 

 ב"ים פתוח"...

 נפגשנו במשק עם זאב שמי )בנו של הצייר הנודע 

של ג'ימי ממפקדי הפלמ"ח, שעליו שמי ז"ל ואחיו מ. 

נכתב הספר" חברים מספרים על ג'ימי"( האחראי 

לניקוז השטחים בסביבה מטעם רשות הניקוז "תנינים" 

ושמענו מפיו על הסיבות המיוחדות שהפכו את אדמות 

המשק ל"ונציה של השומרון". ואם ניתן לאמוד את 

ום ראשון של "התענוג" המיוחד הזה בכסף, הרי שסכ

אלף ל"י  01-הנזקים שנגרמו בעונה זו מגיע כבר ל

 לרבות אבדן מאות ימי עבודה של חברי המשק.
 

לדברי זאב שמי, מראשוני המתיישבים במקום, 

התיישבו חברי הקיבוץ על אדמות ביצת "כבארה" 

הכרמל,  את למרגלות השלוחה הדרומית של הרהנמצ

ל "כבארה" מערבה לזכרון יעקב. הביצה הגדולה ש

אמנם נוקזה לפני שנים רבות אך עד היום סובלים 

היושבים בה ממי תהום גבוהים אפילו בימי הקיץ, כך 

שקשה לעלות על האדמה אפילו לצורך חריש 

בטרקטור, מאחר שהדיסקוס עשוי לפגוע , כבקידוח 

 מיד לשיטפון ושקיעה.עמוק, בעורק מים חיים ולגרום 
 

ות בחלק הנמוך של אגן זאת ועוד: אדמות המשק נמצא

הניקוז ורוב המים השוטפים מהגבעות הסמוכות 

נקוזים  באגן זה מחמת "חומה" של דיונות וחולות 

נודדים לאורך רצועת החוף, המונעים זרימה של מים 

ממישור החוף לעבר הים התיכון. גם נחל זרקה, "נחל 

התנינים", הזורם מהרי אפרים דרך גבעת עדה 

מקור לא אכזב לשטפונות בלתי  ובנימינה, מהווה

צפויים בהיותו צר מלהכיל שפעת המים הזורמים 

 כהמשקעים הגדולים בסביבה.
 

מר זאב שמי התריע על כך בפני רשות הניקוז "תנינים" 

שחלף להרחיב את האפיק, ובעיקר ותבע עוד בקיץ 

לפרוץ כמה פתחים גדולים על גשר רומאי עתיק הבנוי 

ר למים לזרום. העבודה לא על נחל זרקה, כדי לאפש

נעשתה והתכנון היה כנראה בלתי מדוייק, כך שעם 

זרימת מליוני ממ"ק מים נסתם האפיק ליד הגשר, 

המים עלו בהדרגה והציפו שטחים של אלפי דונמים. 

פרצו את הסוללות של בריכות הדגים הסמוכות ומאות 

טונות של דגים הגדלים בבריכות "נמלטו" אל הים 

י הזריעה והמספוא נרקבו ללא תקנה, הפתוח, שטח

משאבות מים חשמליות הוצפו ונגרמו נזקים למכוני 

 מים ומבני עזר בשטחי השדות...
 

מה הפתרון? לדברי זאב שמי, שהושמעו גם בפני 

"ל וראש רשות הניקוז, יש "לתפוס" את המהנדסי ת

המים בתעלות פתוחות ולהזרימם למאגר התת קרקעי, 

חות הגיאולוגים, בסביבת אזור הנמצא, בהתאם להוכ

התעשייה של חדרה ועל ידי כך להגדיל את פוטנציאל 

המים של האזור הנאבק ממש על כל טיפת מים עם 

כן יש להרחיב את אפיק נחל זרקה  נציבות המים.

  ולפרוץ את הסכר הרומאי העתיק.
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 "  חורפים ופרחים 07"    
 

 תערוכה בגלריה של קיבוץ מעגן מיכאל
 

  07 -לכבוד ט"ו בשבט ויום הולדתה ה

תערוכת צילומים צבעונית במיוחד  -של רוחק'ה יהלום

 של סידורי הפרחים של רוחק'ה

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שנה וכיאה לתאריך  07רוחק'ה נולדה בט"ו בשבט לפני 

ע, צמחים ופרחים כול החיים. היא בו נולדה, אהבה טב

נשארה קרובה לטבע, לנוף ולצמחים דרך גינה סביב 

ביתה, טיולים שונים וכמובן דרך סידורי הפרחים 

הגדולים בכניסה לח"א שליוו כל חג וחג, והלכו ונעשו 

עם השנים יותר ויותר מקצועיים. בנוסף אימצה פינה 

היא  צנועה אך מרכזית בשולחן השבת הקיבוצי, ובו

מציגה מדי שבוע יצירה חדשה שבדרך כלל מתכתבת 

 עם האירועים שעוברים על הקהילה.

השילוב בין החוש האסתטי שלה לבין אהבתה לחומר 

הגלם הצומח, איפשר לה ליצור יצירות מיוחדות במינן. 

אבל אופיים הזמני והמתכלה של היצירות לא מאפשר 

ונות לשמור אותן לאורך זמן, וכול שנותר הן התמ

 שתיעדו ועדיין מתעדות את יצירת חייה. 

תערוכה זו נוצרה באהבה על ידי משפחתה כהצדעה 

לפרויקט של חיים שלמים שהינו מיוחד במינו, שבאופיו 

הוא בדרך כלל לא השחקן הראשי על הבמה אלא 

מקשט אותה מן הצד, וזו הזדמנות להעביר את 

 בהם יצירותיה למרכזה של הבמה ולהתמקד

 

 
 
 

 יום שישי  51.0.03יחה :  פת

     01.2.03נעילה :   
 

 

 ימים ושעות הפתיחה של הגלריה :

 03:51-21:11יום ג'  

 03:51-20:11יום ו'  

 00:51-01:11שבת   
 

בתיאום מראש עם  -לביקורים  בימים ושעות אחרים 

  –ברוריה גלפז 

052-3234828  

                        

 

 חבריםעידכונים ממועדון 

 הדס אזולאי

רציתי לשתף אתכם בנעשה במועדון חברים בתקופה 

 האחרונה:

ציפוי חדש ונוח וקושטו בכריות בהספות שודרגו * 

 יפות תוצרת בד בבד.

 קרואסונים נאפים במקום ולכן המחיר הוזל. *

סנדוויצ'ים טריים תוצרת מקומית נעשים  במקום   *

 ונוספו סוגי שתיה לחורף.

 מנת עוגות, קישים וכו' לאירועים.אפשרות להז *

 אפשרות להשכרת המקום לאירועים וימי עיון *

 )יש מקרן ומסך(. 

נארח  2/91חוזרים ערבי הנשים וכבר ביום חמישי  *

 .בהרצאה  משולבת בשירה נועה בנתוראת 

 פרטים יינתנו בהמשך, בנות שריינו את התאריך.
 

 וכמובן קפה טעים ועוגות מסוגים שונים.
 

 !ואו להתפנקב
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 מהנעשה במשולש

 -מעגן מיכאל בכדורסל -הפועל זכרון

 פליאוף עליון

באולם הספורט ה"משולש",  00:11ימי שלישי בשעה 

אוירה מחשמלת ומצמררת, מתאספים להצגה הכי 

טובה בקיבוץ עשרות ילדים, הורים ומבוגרים שכבר 

 התמכרו למשחקי הנשים בכדורסל.

אים של אנו רוצים להזמין אתכם לערבי שלישי נפל

רמה גבוהה, משחקים מותחים ומורטי כדורסל ב

מוקדם את הילדים למקלחות,  שיערות. אז הכניסו

הלבישו אותם חם, שימו סנדוויץ' וחטיף בתיק והגיעו 

לאולם, זהו ערב נפלא לכל המשפחה ובעיקר חוויה 

 לילדים.

עלתה  ,שהתאחדה עם זכרון יעקב ,קבוצת הנשים שלנו

העליון מהמקום השני )עם אותו  לפני שבועיים לפליאוף

 מס' נק' של הראשונה( בבית הצפוני.

הקבוצות הכי טובות  4בפליאוף העליון משחקות 

הקבוצות הכי טובות מהדרום. בשני  4-מהצפון ו

המשחקים הראשונים שהתקיימו כבר בפליאוף ניצחו 

הבנות את בני יהודה בבית ובמשחק חוץ מאוד קשה 

הקבוצה ממוקמות במקום כרגע  .הגליל העליון את

 השני בטבלה בהפרש של נקודה אחת בלבד מהמובילה.
 

השבוע ישחקו הבנות מול הפועל עמק יזרעאל, הקבוצה 

יום שלישי בשעה היחידה לה הפסדנו עד כה בליגה! 

מחכים לכם, העידוד )באופן חד פעמי בשעה זו(  02:22

שלכם חשוב לנו ודוחף את הבנות. אנו מבטיחים שלא 

 כזבו וגם.... הקפה והעוגה עלינו!!!תתא

 

 גולן קפלןעיסוי אצל עינת  -המלצה 

 שלומית קרקובסקה

עינת גולן קפלן, מעסה מקצועית בטווינא ועיסוי רב 

 תחומי, מטפלת בקליניקה של יניב לוינסקי .

מעסה מקצועית ומוכשרת, משרה אווירה נינוחה 

 ואינטימית, יסודית ומושקעת ברווחת מטופליה.

 מליצה בחום!מ

 לקביעת תור, צרו קשר עם יניב.

 

 –בעקבות הסרט "יחפים בחול" 

 הבהרה

חשוב לי לציין ולהדגיש שהדברים שסיפרתי על 

בלינה המשותפת,  בכור-תחושותיי ורגשותיי כאם לילד

אמת, אלא תחושות -דברים שחשתי בזמן לאהם 

 ותובנות שצמחו בדיעבד, שנים לאחר מכן.

בי ובבני, ולא היו לי אז  –היתה בי הערכה רבה לטיפול 

שום ספקות לגבי הדרך והשיטה. אלו צמחו רק מאוחר 

 יותר.

הראיון נמשכה שעה ויותר.  - צריך לזכור  ששיחת

מטבע הדברים, בעריכת הסרט ההקשרים משתנים 

 ומקבלים איזון שונה מההקשרים המקוריים.

 .בברכה וחברות, נורית בנתור
 
 
 

 
 03:52 52.0.0203שישי 

מביא את  -" שודדי הפיצוחים"

 ,סיפורו של סולי, סנאי עירוני שובב

וחברו העכברוש באדי, אשר 

מתכננים שוד שערורייתי של חנות 

ובאופן בלתי מודע מסתבכים בשוד בנק של בני  ,אגוזים

חנות הפיצוחים נקנתה על ידי חבורה של שודדי : אדם

הוא לחפור מנהרה לבנק התכנון של החבורה . בנק

אך המבצע שלהם נתקל בקשיים  ,שנמצא מעבר לכביש

 ובתקלות רבות אשר נגרמות על ידי... מכרסמים.

 

 00:03; 03:03 50.0.0203מוצ"ש 

מספר את סיפורה   – "יומיים ולילה"

לסנדרה  עובדת במפעל. ,של סנדרה

נודע כי התקיים משאל בין הפועלים 

ותי, הנוגע לקבלת בונוס משמע

וההכרעה עלולה להביא לפיטוריה. 

סנדרה יוצאת לקרב ההישרדות של 

 במהלך סוף שבוע אחד. שגם כך אינם קלים, חייה

עליה לבקר את כל  ,כשמו של הסרט(, יומיים ולילה)

עמיתיה לעבודה, ובעזרת בעלה לשכנע אותם לוותר על 

 כדי שלא תפוטר.  , יורו שקיבלו 0111הבונוסים בסך 
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 דרך בטוחה -מסיבת רחוב 
                   .שכונת השחף  איפה? בכביש מפינת החי ועד

-0:11.בין השעות  2.....  הקרוב  מתי? ביום שני

.1:.2. 

פותחים דרך בטוחה במסיבת  –סוגרים את הכביש 

 רחוב!
 

 מה בתוכנית?                                     משחקי כביש:
 

 ל הכביש והמדרכותציורים ע

  קפיצה על חבל 

  גומי 

  באולינג 

  בועות סבון 

  מסלול בימבות 

 ...משיכה בחבל ועוד 
 

 יהיה כיבוד?                                בהחלט: 
 

 טאבונייה 

  תירס חם 

 דוכן עוגות 

  שתייה חמה 
 

האירוע יתקיים בשיתוף פינת חי, מועדון הכדורגל של 

 וך המשלים. הפועל מעגן מיכאל והחינ

 הילדים מוזמנים לבוא עם בימבות ואופניים. 

לא תותר כניסה למתחם האירוע עם קלאבקרים 

 וקלנועיות !

 

 

 

 

 

 
 

 חוגינה קהילתית

 ענבל כהן נוימן
אנו ממשיכים לבנות, לשתול, לצבוע, ליצור גינה 

נפגשים מדי שבוע ביום רבעי בארבע,  .קהילתית נחמדה

בסערה הייתה הפסקה, אך ממשיכים, הצמחים גדלים, 

הילדים  .בנינו גם דחלילים וצובעים את ארגזי הגינה

ל מפגש ישנם כעשרים כמהגיל הרך מגעים גם עם הגן, ב

איש/ילד, נהנים מהדברים הפשוטים, ערמת האדמה, 

 המדורה, כיבוד, סיפורים.

ת עוד פעילויות כגון בניה בבוץ, בישול בעתיד מתוכננו

 שדה ויצירה, מלבד המשך העבודה  באחזקת הגינה.

, וכן כמה ןכמה משפחות שמגיעות במלוא ןישנ

סבים/סבתות המגיעים עם הנכדים לעשיה משותפת. 

ניתן לבוא  ,נשמח אם יהיו עוד כמה משתתפים קבועים

 .למפגש בימי ד' בשעה ארבע

גרש החניה בשכונת הגינה נמצאת ממזרח למ

הסטודנטים, ניתן גם לדבר איתי, או עם סיוון . החוג 

 למשפחה לחודש.₪ בעלות סמלית של חמישים 
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 חג לאילנות -ט"ו בשבט 
 חגיגה של ניווטים, טיולים ובוסתן

 52.2.7שבת 
 

 הגעה לבוסתן:

 שימו לב לחידושים!!

במסע אופניים קיבוצי שייצא ממגרש החניה בשעה . 1

 נא להתייצב עם אופניים, כובע ומים.. 5118

תחרותי נושא פרסים -בניווט אופניים משפחתי. 2

 .מת בנפרד(בשדות התמסח )רשימת הסבר מפורס

 5138הסעות כבכל שנה ממגרש החניה, החל מהשעה . 3

 .ועד כמה שנצטרך

סדרנים גברתנים וחסונים יוצבו לאבטח ולהסדיר  *

את מעבר הגשר לרוכבי האופניים, והמסע עצמו מלווה 

 ברכב מאסף לנזקקים.
 

 1 טיולי החג

מסלולים מעגליים מהבוסתן לכרמל וחזרה. אין צורך 

 יציאה כל פעם שתתאסף קבוצה.להירשם מראש, 
 

 1 הפנינג בבוסתן

מי ברכב, מי ברגל ומי בטיול  -לאחר שכולם יגיעו

שתילות  –לבוסתן של אברהם, נפתח בפעילויות 

עציצים, פינות יצירה, מספרי סיפורים, אכילות 

 ובליסות, טיפוס על דקלים, ועוד... 

 ונקנח בטקס חגיגי מעורר השראה.
 

 -ורים וענייניםלשאלות, טענות, ביר

 888-2188013אילן 
 

 חג שמח, שבת שלום ובהצלחה לכולנו,

 .דידי גת וצוות החג

 

 בקשה לקהל:

הנהלת הבוסתן מבקשת להזכיר לציבור שמבנה 

השירותים שבכניסה הוא לא לצרכי נוי בלבד, אך מצד 

העצי הפרי שבבוסתן אינם לצרכי שירותים כלל  -שני

 וכלל. 

ירותים ונא לא להשאיר מתנות, תשתמשו בש -בקיצור

אפילו אם לילד יש חבילות הפתעה קטנות בריח 

 אפרסק, עטופות בסרט ורוד...

  –משחק ניווט 

 1.7.ט"ו בשבט תשע"ה 

 

הנכם מוזמנים למשחק ניווט במסגרת הפנינג ט"ו 

 .בשבט שייערך בבוסתן הכרמל

 70.70-ביום שבת ה

 משפחתי ותחרותי –הניווט יתחלק לשתי קטגוריות 

ניווט לכל המשפחה לפי תצ"א )תצלום  – מתחילים

נקודות בדרך  4-8אוויר( כאשר על המשתתפים להביא 

 אל נקודת הכינוס.

ריצת ניווט תחרותית בה על המשתתפים  – מתקדמים

לאסוף כמה שיותר נקודות בזמן קצוב עד להגעה 

רגלי ורכוב על  -לנקודת הכינוס. יהיו שני מקצים

 !יים. פרסים יקרי ערך מובטחים למנצחיםאופנ

מתחם הפפאיה )בהמשך הירידה לנגריה,  נקודת זינוק:

 בצמוד למח' הנוי החדשה(

 84148-80188 שעת רישום וזינוק:

 18188 שעת גג להגעה לנקודת הכינוס:

 תימסר בנקודת הזינוק. נקודת הסיום:

בסיום הפעילות נמשיך עצמאית לבוסתן, להמשך 

 בשבט. הפנינג ט"ו

 ציוד חובה: פלאפון, מים וכובע!

הניווט בשתי הקטגוריות יתבצע בקבוצה / צוות של  *

 .משתתפים 2לפחות 

בליווי מבוגר  12ההשתתפות לצעירים מתחת לגיל  *

 בלבד!

 .אין חצייה של כבישים במהלך הניווט *

 בואו להתנסות בניווט המשלב טיול ופעילות גופנית!

יוסף, נעמה גידסי, אוהד  הצוות המארגן: אילן בן

 .לינדר, רותם רבאון

 
28 



 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אפ בפאב סוניה חוזר ובגדול!!!!-ליין הסטנד

 והפעם אנחנו יורים ישר לכוכבים ומבאים לכם הופעה קורעת!!!

 החלטנו שאם כבר הופעה אז עד הסוף ודאגנו שלא יגיע רק כוכב אחד... אלא שניים!!

ת, בובה של לילה( מגיעים להופעה חד פעמית שאסור להחמיץ! שניהם דודו ארז )לילה בכיף( וירון ברלד )ארץ נהדר

. תהיו מוכנים 2מגיעים אלינו אחרי שהופיעו על עשרות במות בארץ ובמיטב התוכניות הקומיות בארץ, מביפ ועד ערוץ 

 !2..2להופעה מצחיקה, ללא גבולות או מחסומים מוצ"ש 
 

 02:22 -פתיחת דלתות 

 ש"ח 02 -ש"ח | חוץ  02קיבוץ  -מחירים 

81+ 
 

 *כמות הכרטיסים מוגבלת... מהרו להקדים ולהזמין!

 **בר במחירי קיבוץ כל ההופעה ואחריה!

 גם בליווי הורים! 21**אין להגיע מתחת לגיל 

 ****חובה להגיע באווירה קורעת!!

 

 .קיום האירוע מותנה בתנאי ים מתאימים * 
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 מוצ"ש החדש בפאב!

 בירה וחומוס בפאב סוניה! 

 

 בערב. 00:11 -אחרי הצהריים ועד 00:11 -ממשיכים את המסורת גם במוצ"ש הקרוב הפאב יהיה פתוח ובכל שבת מ

 !!, טרי טרימחכה לכם חומוס עבודת יד שמוכן במיוחד בשבילכם ומוגש היישר מהסיר, חם חם

  ₪. 42 -+ הורדנו עלויות והמחיר למנה יהיה

 !ולם מוזמנים להגיע, לטעום ולהנותכ
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