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שנת הלימודים האקדמית תשע"ה החלה השבוע, בתי 

הספר להשכלה גבוהה פתחו שעריהם בפני הסטודנטים 

עשרים  ו חבשו את ספסלי הלימודים. סך הכלואל

 לומדים מבוגרים חדשים הצטרפו למערכת הכללית,

 ,סטודנטים 07 ובלימודי מסלול בנים לומדים היום

ת לימודיהם רובם הגדול ממשיכים וחלקם מתחילים א

בני זוג  21השנה. למספר הלומדים הנ"ל מצטרפים גם 

סטודנטים. חלק מהלומדים עושים את דרכם לתואר 

מקצועות ודבר שניתן היום ללא בקשה מיוחדת,  ,שני

הלימוד כוללים כל מה שניתן להעלות על הדעת מבימוי 

משאבי ים. מה בוכלה  עסקים הלמנוריקוד, עריכת דין ו

 נו אף מצאתי:קתי עבורבד ?ים זה משאבי

  ים של אוצרות

יותר משני שלישים משטח הפנים של כוכב הלכת שלנו 

מכוסים באוקיינוסים ובימים. במהלך ההיסטוריה, בני 

 -האדם למדו להפיק מתוך מי הים משאבים שונים 

משאבי טבע ימיים: בעלי חיים, צמחים, מים, מלחים 

 וחומרים אחרים. 

התיכון וים סוף )מפרץ אילת( הים  –הימים "שלנו" 

אינם אוקיינוסים גדולים, אבל סביבם שוכנות מדינות 

רבות שנהנות ממשאביהם. אנחנו נהנים גם 

שני אגמים )או  –ממשאביהם של ים המלח והכינרת 

 ימות( שנמצאים בשטחנו. 

מהם אותם משאבים ומה מקורותיהם? שטחם של 

האם יש האוקיינוסים והימים אמנם גדול מאוד, אך 

בתוכם משאבים בכמות שתספיק לאוכלוסיית האנשים 

 אכן שאלה. שהולכת וגדלה?

הלימודים נערכים בכל רחבי הארץ ממכללת תל חי 

 שבצפון ועד אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

 נאחל לכל הסטודנטים הצלחה בלימודיהם.

 

ידי יום בעוברי ליד בניין מחסן הבגדים צד את עיני מ

 חלון ראווה קטן, חלון הראווה של בד בבד.

אף מבלי שרוצה אנוכי, הצבעים המשתנים מידי זמן 

 את תשומת ליבי.   שוב ושוב לוכדים

עליתי במעלה המדרגות לראות ולשמוע מעט מהקורה 

 והחברות הנחמדות שעובדות שם סיפרו לי  במקום

 

 
 

 בחפץ לב: בדרך כלל התפירה היא לתינוקות, מפרטים  

 בסיסיים ועד מתנות נחמדות. בתחילת עונה הן תופרות 

ומחדשות את מלתחות הילדים, ניתן למצוא אצלן 

רים וגם כובעים נחמדים כאלו 'מכנסיים, שמלות, סווצ

שמזכירים כובעי צלילה. ואחרון בנושא זה: החנות 

ם בקומה ב' מאחורי ופרטי הלבוש המוצגים בה ה

 והמחירים נוחים.     "בד בבד"הדלת שעליה הכתובת 

 
 

 גת ריקי  -שתהייה שבת טובה 

 

 

 

 
 

 
 
 

 יצאה להתנתקות תמר שלח
 

 חזרה מהתנתקות מור ברכה
 
 התגייסה לצה"ל נואל אלמוג 

 
 

 מאחלים לכולכם הרבה הצלחה באשר תעשו!!!
 

 

 
 

 חברים שימו לב!!!
 

ניתן למצוא את תקנון  עלונים,בחדר הדאר, לצד ה

 השכלה, מוזמנים לקחת. -ועדת 

   

 השבוע
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 להחלפתם של נעמה גנור ונועם ינאי כמרכזי . 1

 (06%ו. שיכון, נבחרו: )קבלו רוב  מעל  

 מיכאלה חסידים ופטצ'י לינדר  

 

 חברתית. אושר תקנון הנהלה. 2

 233בעד: 

  23נגד: 

 

 אושר חזרתו של עידן קדם כחבר. . 3

 מקולות המצביעים (. 3/2)קיבל מעל 

 

 מקולות המצביעים( 3/2קבלו מעל ) התקבלו לחברות. 4

 אילן ממן   

 ניצן פלקס   

 עמרי אסף   

 רותם  לוי דיימל   
 

 

 

 מקולות המצביעים( 3/2קבלו מעל ) התקבלו למועמדות
 

 וד פישר )בן זוגה של ים לוין(אה

 

 אורי קם תור

 עמרי תור 

 דורון פוזנר

 יונת לוי

 מיכל אושרוביץ כץ )בת זוגו של יפתח כץ(

 נגה פלג אונגר

 

 

 

 

 ניצן אונגר

 נעמי ביאנקי אוסטריקן 

 אלון אוסטריקן 

 ענת ברנדס

 קרן קלפר מלמן 

 אימרי מלמן 

 שחר ורד

 שירה ביטמן

 
 

 

 
 37הצבעה ידנית :    714הצבעה אלקטרונית: 

 741סה"כ מצביעים: 

 ספרו: סנדי הורביץ ומרים אורן

 
 

 מזכיר-מייק פלקס מרכז ו. אסיפה , ירון אסף 

 

 0204102תוצאות קלפי 
 42 – 4200104102 בתאריכים:
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 קלנועיות ועוד ... 

 רשות הגיל השלישי

 גלי דיוויס

במהלך הקיץ נערכו הרצאות בנושא בטיחות בדרכים 

 לציבור הרחב וגם בגיל השלישי.

במפגשים עלו מס' נקודות חשובות לגבי הקושי בנהיגה 

בכבישי הקיבוץ בשל נתונים פיזיים בעייתיים כגון: 

כבים רוחב הכבישים, תאורה, ריבוי במגוון סוגי הר

ו"על הגלגלים" השונים וסימוני הכבישים. כמו כן, 

קיים קושי בהבנה כיצד לנהוג נכון בסביבה כפרית 

 להבדיל מכבישים עירוניים.

עם  בוא החורף ואיתו החשיכה המוקדמת והגשמים, 

חשוב לי לפנות לציבור נהגי הקלנועיות והציבור 

 בדרכים בבקשה במספר דברים:

 וע לאט יותר ובזהירות!. להוריד מהירות ולנס1
 

. אנו מאוד מבקשים מהציבור לשים פנסים על 2

האופניים. כך ניתן לראות ממרחק רב יותר כאשר 

אופניים מגיעים ולא רק כשהם כבר סנטימטרים 

יש פנסים  -ספורים מהקלנועית )נשמח לשיתוף פעולה 

 במחסן האופניים(.
 

, אנא הימנעו . לציבור הנהגים על הקלנועיות3

זה עלול להוות סכנה  להשאיר מפתחות בסוויץ'.מ

 לילדים שיעלו וישחקו עם המפתח. כבר קרו מקרים!
 

מאוד מפריעים לטווח הראיה  - . כיסויים נגד גשם4

ועלולים להוות סכנה של ממש בנהיגה. לכן סעו ביתר 

 זהירות.

כמו כן, יש להקפיד ולסגור אותם בעזרת הרוכסן עד 

זה עלול  -תוחים ומתנפנפים הסוף ולא לנסוע איתם פ

 לפגוע בהולך הרגל )וגם הורס את הכיסוי(.
 

הקולנועיות  – . אין לתת את הקלנועית לבני משפחה5

 בריאות ובגין גיל בגין שייכות לקיבוץ וניתנות לחבר

 והזקנים המבוגרים לחברים ולהנגיש לעזור ומטרתה

 לבני מיועדת אינה הקלנועית. השונים השירותים את

 .משפחה
  

 . אין לתת את הקולנועיות לאורחים שאינם מהקיבוץ6

כבר נאלצנו להעיר לאורחים שהעמיסו קלנועית בציוד  -

רב וירדו לים. המשקל וחוף הים הורסים את 

 הקלנועית!
 

אם כולנו בכבישים נתחשב אחד בשני: הולכי הרגל, 

קארים והקלנועיות יהיה לכולנו -רוכבי אופניים, קלאב

 עים יותר.בטוח ונ
 

 בתקווה לשיתוף פעולה,

 חורף נעים חמים ובטוח! 

 

 

 

 

 צוות להגדלת תכנית חסכון והורשה
 צוות חסכון והורשה ב' –

, נבחר 41/5/62 -בהמשך להחלטת האסיפה מיום ה

. הצוות 45/8/62צוות חסכון והורשה ב' באסיפה מיום 

התחיל את עבודתו ופגישה ראשונה נערכה בתאריך 

62/61/62. 

כחלק מהתהליך, אנחנו מבקשים להיפגש עם 

חברים/ות אשר יש לדעתם נושאים רלוונטיים שיש 

לקחת בחשבון בבניית התוכנית החדשה או שיפור 

 התוכנית הקיימת.

הפגישה עם הצוות תתקיים באמצע דצמבר. מועד 

 הישיבה יפורסם בהמשך.

חברים/ות שמעוניינים להעלות הצעות לצוות, 

בהקדם  שר עם ירון בלכטובסקימתבקשים ליצור ק

 :או במייל 4)דרך מעיין במזכירות 

Gizbar@mmm.org.il.) 
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 המעבר הבטוח לבית ספר מעגנים 

 פרסום לידיעת ההורים ולציבור
 

 . תחומי אחריות:1

 : הבאת הילדים בבוקר אל ביה"ס.* באחריות ההורים

: איוש מעבר החצייה *  באחריות החינוך המשלים

) "המעבר הבטוח"(על ידי משמרות בטיחות   הדרומי

 בבוקר ובצהריים. 

הלימודים  * באחריות החינוך המשלים בסיום

אל ד -ילדי כתות א: איסוף, רישום והבאת ס"הבבי

 המועדון ולחדר האוכל. 

אינם חוצים כביש  9במדינת ישראל ילדים עד גיל  *

ו' מסיימים לבדם, אין נוכחות -לבד. ביומיים שילדי ה'

 חצייה. משמרת זהב במעבר
 

 :7-0:77::0. משמרות זהב בבוקר 2

מעבר החצייה חברי משמרות זהב מאיישים את  *

 5)  00:00ועד  03:70הדרומי בכניסה לביה"ס בשעות: 

    דקות אחרי הצלצול(.

שימו לב, לפני או אחרי שעות אלו אין מבוגר אחראי 

 במעבר חצייה זה!

חות החברים מתנהלים וכהסידור של משמרות זהב ונ *

 על בסיס התנדבות באחריות החינוך המשלים.
 

ם בצהריים )בסיום . מעבר חצייה וחזרת הילדי:

 ד(:-הלימודים בבי"ס כתות א

* מעבר החצייה הדרומי יהיה מאויש בשעות סיום 

אנשים במעבר יהיו שני  ד-בי"ס של ילדי כתות א

ד'( -לא מצוותי א') מבוגרים )מהחינוך או מתנדב

המאיישים את שני צדדי המעבר. הם יעמדו עם מוט 

 עצור ויכוונו את הילדים.

שעת ה: שומרי המועצה ידאגו שמבאחריות המועצ *

דקות  00-05הצלצול השערים יהיו סגורים במשך 

 ושקט. חלאפשר מעבר בטו

בימים בהם מסיימים מאוחר,  –ו -ילדי כתות ה *

עוברים במעבר הדרומי באופן עצמאי. ללא משמרות 

 בטיחות.

  . הערות להורים ולתלמידים:4
 

 

* מעבר החצייה בחלקו הצפוני של מעגל התנועה הינו 

בררו עם ילדיכם שהם לא עוברים מאד מסוכן לחצייה, 

 משם.

אנא בדקו  אין להיכנס למתחם ביה"ס עם אופניים.* 

עם ילדיכם שהם משאירים אופניים בחנייה לפני מעבר 

 החצייה. זו גם עמדה בטיחותית של מנהלת ביה"ס.

ת צוות המועדון באם ילדו נעדר חובת ההורה ליידע א *

 מביה"ס.

* להורים בלבד: אין לנסוע במדרכת הילדים עם קלאב 

 קאר או קלנועית. השטח צר מדי.

ד. להלן טבלת -. איסוף ושליחת ילדים ממועדוני א5

היערכות צוותי מועדונים במפגש עם הילדים ביציאה 

 מביה"ס

צוות  מועדון

מועדון 

 בשטח

שיטת 

איסוף 

 וריכוז

שום רי

 ונוכחות

אופן 

 חצייה

 כקבוצה בביה"ס בביה"ס 2 א

-במועדון 2 ב

מדריך 

מקבל 

ושולח 

 לח"א

קבוצות  בביה"ס

קטנות 

 וכבודדים

)חלק  0 ד-ג

 מהימים(

במועדון 

מדריך 

מקבל, 

שולח 

 לח"א

 כבודדים במועדון

 

 

מצב כללי בקיבוץ: למרות שהרבה דובר על שינוי 

מצב רחוק מאוד ושיפור בטיחות הכבישים בקיבוץ, ה

מלהשביע רצון. קיים צורך של איחוד כוחות, קבלת 

החלטות ויישומן. מאמץ רב מושקע בשינוי הסדרי 

 תנועה אבל השינוי איטי. נדרש מאמץ קהילתי רחב.

 

כץ, צפריר -אורלי רם –צוות בטיחות במעבר ביה"ס 

גת, טל שחם יציב, מיכה -ששון, נירית אסף, ניבה לוי

 רה אריאל מישיבה זו(.באלף )נעדרה שי

 מיכה באלף
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בדיון השתתפו נציגי אשכול החינוך ומדריכי החינוך 

המשלים, נציגות הנהלת הקיבוץ, חברי מו"ח והורים 

מכיתות שכבת ביניים שהתנדבו בעקבות שיחות הורים 

 וקבלת המכתב על עבודת נערים. 
 

 נקודות עיקריות שהועלו על ידי המשתתפים:
 

בה . הייתה הסכמה מקיר לקיר שעבודת נערים חשו1

ביותר, מרכיב מאוד חשוב בחינוך נערינו ובחיזוק 

הקשר הקהילתי ולכן רוח השיחה הייתה כן עבודת 

 איך להמשיך. –נערים נמשכת 

מדובר על שינוי עבור נערי כיתות ח' ו ט'  וכיתה י'  *

 (. 61)על פי חוק עד גיל 

ענפים שיש בהם כותרת חינוכית )גיל הרך, חינוך  *

רווה, ימיה( יוכלו להמשיך באופן משלים, פינת חי, או

 כללי. ענפים חקלאיים יצרכו להשתנות.

 . שזו הזדמנותנשמעה פעמים רבות בישיבה האמירה,  *

עם היערכות נכונה ניתן למנף את ההכרח לשנות וליצור 

מערכת טובה יותר תוך התייחסות לנקודות בעיתיות 

במערך העבודה הקיים כגון עודפי נערים במעט מדי 

 ים. ענפ

יש לנצל את ההזדמנות להרחיב ולגוון מקומות  *

 עבודה ומועדי עבודה )לא רק בימי ו'(.

ציינו חניכה ודוגמה  -מערך עבודה מושתת על ערכים   *

אישית, תרומה קהילתית, העצמה ומסוגלות, אחריות, 

כרות עם עולמות מבוגרים, עצמאות ורכישת כלים יה

ה צריכה להיות מקצועיים ואישיים. היה דגש שעבוד

 משמעותית, רלבנטית עם בחירה בתחומי עיסוק.

 על קשר אישי. היום מספר תעבודת נערים מושתת *

 הילדים ומיעוט ענפים יכול לפגום בקשר זה.

 קיים צורך בבדיקת הסדרי בטיחות, לא רק בענפים *

 

 

 

 

 
 

 שאר הענפים.בה"מסחריים" אלא גם 
 

 ש:. נקודות שחייבות להיות במערך חד2

עבודה היא גם מפגש עם  –דגש על ליווי מבוגר/חניכה  *

 .בני אדם וקהילת הבית

עבודה באמצע  –קיים מקום להרחבת מסגרות זמן  *

 שבוע במקום ימי ו' למשל.

 –מקום לייסוד פעילות משאבי אנוש עבור נערים  *

פיקוח, ליווי, אדם אחד במערך החינוך עם אוריינטציה 

 באחריות המדריכים. לעבודת נערים ולא רק 

 

 . תחומי העיסוק שיתווספו למערך הקיים.3

 פיתוח יזמות עם חניכה/ליווי מבוגר. *

 מעורבות קהילתית )צוין שחובה רכיב של בחירה( *

 פעילות הדרכה/מד"צים. *

 

 ..  שאלות פתוחות לגבי היערכות4

האם יש להתייחס לשנת הלימודים באופן מסוים 

 וחופשים באופן אחר?

 בעולם נערים/ילדים מהי התדירות הנכונה של עבודה?  -

האם נכון יהיה להקדיש את כיתה ז' להכנה לעבודה,  -

כיתות ח' ו ט' למסגרות מיוחדות ובכיתה י' להתחיל 

 ?61בענפים או ניתן להתחיל רק בגיל 

 

תכנית פעולה: )סוכם עם הנהלת אשכול החינוך ודורון 

 אלוני כאיש מסייע(

 

קבוצות מיקוד של  3 - אוקטובר יתקיימו כ . עד סוף6

נערים לשוחח על משמעות עבודה וחשיבה על שינוי. 

אנשי מש"א בענפים  בנוסף, יתקיימו שיחות עם

. האם וכיצד ניתן שמעסיקים מספר נערים גדול

להמשיך עבודה תחת כותרת חינוכית בענפים. תיבדק 

 סיכום קבוצת מיקוד

 –בנושא של "הסבת מערכת החינוך להמשך עבודת נערים" 
 

 (11/11 –)התקיימה יום ד  

 מיכה באלף ודורון אלוני –רשמו והפיצו 
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תכנית יפע"ת של ביה"ס בעיקר בקשר לאישור עבודה 

 .61לנערי כיתה י' שרבים מהם טרם הגיעו לגיל 

. תתקיים ישיבת עבודה נוספת בתחילת נובמבר כדי 2

לדון בהיבטים שונים של היערכות ומסגרת עבודה 

ובעיקר ברעיונות ופיתוח של אותם תחומי עיסוק 

 .3המצוינים למעלה בסעיף 

. בעקבות הישיבה תוכן תכנית כללית שתובא לדיון 3

 ציבור במו"ח עד אמצע נובמבר. 

בישיבה זו, יוחלט על מתווה לתכנית מסודרת שתובא 

אסיפה, הנהלה  –לאישור סופי בפורום שיוחלט עליו 

 .חברתית

עם  165//6/6. השאיפה לעשות כל מאמץ להגיע עד 4

 תכנית מסודרת הכוללת את כולם.

 

 

 לזכרו של יצחק רביןעצרת 
 

 1.11.2114תתקיים בכיכר רבין במוצ"ש ה 

 .13:31בשעה 

 
בהובלת ויוזמת משפחת רבין, כוללת את  –העצרת 

"ישראל יוזמת", "נשים עושות שלום", "עתיד כחול 

"ידידי כדור הארץ" בקריאה לכל אזרחי -לבן", ו

 ישראל: 

 העצרת הראשית בכיכר! -שנה לרצח יצחק רבין  61

נוי ולהוביל שי  -אים לממשלה ליזום הסכם אזורי קור

 !מדיני, בטחוני, כלכלי וחברתי

 .שמעון פרס -נואם כבוד מרכזי

 .60:11הסעה מרוכזת תצא ממגרש החנייה בשעה 

הרשמה תלויה על לוח המודעות ותורד ביום חמישי 

 בצהריים.
 

 

 לתיאומים ושאלות 

 ניתן לפנות אלי.

 איריס דיין 

 112-2222341. 

 

 

 

 

 סיום תפקידי כמרכזת מנו"ף
 )מעורבות, נוכחות פעילה(

 
 

אפתח בתודה גדולה לכל אחד ואחת ממשתתפי מנו"ף, 

 הנרתמים למערך ההשגחה על הנוער שלנו, בלילות.

נוכחות התורנים בשטח מורגשת, ותוצאותיה ניכרים, 

 בתקופה ארוכה של אפס ואנדליזם ואלימות.

שנים, אני מסיימת את  לאחר תקופה של שלוש וחצי

 תפקידי כאחראית מנו"ף. 

בתקופה זו דאגתי לשבץ תורנים בערבי שבת ובחגים, 

שסיירו בקלאבקרים, וברגל, שהפגינו נוכחות הורית 

באיזורי הבילוי וכן יצרו תקשורת עם הנוער בעת 

 הצורך.

בנוסף לתורני סיירת מנו"ף, אפשרתי את פתיחת 

בהשגחת  זאת בת.שמועדון החברים לנוער, בערבי 

                                  י"ב'.-סטודנטים ששימשו כ"אחים בוגרים" לנערי ז'

,  כמשגיח שיבות נוכחות המבוגר בשטח הילדיםח

וצופה, היא גבוהה מאוד, ותורמת לביטחון שני 

 הצדדים )ההורים והילדים(.

המסר המועבר ממנו"ף הוא אכפתיות לילדי הקהילה, 

 לדים, המשפיעה מאוד על כל פרט שבה.           כחברת י

אני משאירה מערכת עובדת היטב, ומקווה שתמשיך 

 לפעול כך גם לאחר לכתי.

אני חושבת שבכדי שיישמרו ההישגים שהגענו אליהם, 

עלינו לשמור על רצף ההתנהלות, לפחות כפי שהייתה 

עד כה. אל לנו להפסיק פעילות זאת, בכדי שלא ניאלץ 

ולהגיע לאותו מצב של התמודדות עם אלימות  לחזור

 שהיה כאן לפני שבע שנים.
                                                                                      

אני קוראת למי שמעוניין לקחת על עצמו אחריות זו, 

 לפנות אלי, או לאורלי רם.

סוך בתקציב על מנת לח רצוי פנסיונר/ית  צעיר/ה,

 .שעות העבודה

 

  

 

 ברוריה מידן
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 מיועד לצעירים ולדור הביניים
 
 

נוהגים לומר שהקיבוץ השתנה ומשתנה. זה לא מדויק. 

רעיון הקיבוץ שריר וקיים. הדמוגרפיה בקיבוץ עוברת 

זו אינה אוכלוסיה של מייסדי הקיבוץ שדגלו   -שינוי 

באידאה הקיבוצית וכמוהם המצטרפים בוגרי תנועת 

נה ברעיון הנוער שחפצו בחיי קיבוץ מתוך הכרה ואמו

 הקיבוץ.

השינויים המתדפקים על דלתותינו מקורם בבנינו 

ובנותינו ומסופחיהם  אשר אינם, כך אני סבור, מודעים 

ומכירים את הבסיס הרעיוני של הקיבוץ ולכך אקדיש 

 את השורות הבאות.

היסוד הרעיוני של הקיבוץ אינו מתאפיין בסוג הלינה 

יקון משקפיים של הילדים ולא קשור לזכויות החבר לת

או אופניים, ואינו נוגע לרכילות המספרת שלגמליאל יש 

דודה עשירה באמריקה שעוטפת אותו בכסף, וגם לא 

לשמועה שלבצלאל יש ירושה בחיפה וגם לא לתדירות 

 הנסיעות לחו"ל של פלוני או אלמונית.

הבסיס הרעיוני של הקיבוץ מתמקד בשני יסודות 

 שבלעדיהם אין קיבוץ :

 ות משותפת על אמצעי הייצור של הקיבוץ.בעלא. 

 שוויון ערך העבודה.ב. 

לגבי הסעיף הראשון סבורני שהוא נהיר לכל ולכן לא 

 ארחיב עליו. 

לעומת זאת לגבי "שוויון ערך העבודה" כמדומני שלא 

הכל יורדים לעומק משמעותו של מונח זה ועל כך 

 ארחיב בקצרה. 

שוויון ערך לאחר שהמהפכה הבורגנית חוללה את "

האדם" הווה אומר שוויון הזדמנויות לבני אדם לנצל 

את כישוריהם לרווחה חומרית הנגזרת ממנה בפועל 

יצרה פער מעמדי שמחד איפשר התעשרות בלתי 

מוגבלת ומאידך יצרה עוני ומצוקה. בא הקיבוץ ואימץ 

את רעיון "שוויון ערך העבודה" המדבר על כך שזכותם 

נים זה מזה ביכולתם ובצרכיהם, של בני אדם להיות שו

אבל שוני זה אינו מעניק זכויות יתר שמקורם 

בעבודתם. בשפה פשוטה, במערך המלאכות והעבודות 

שהקיבוץ החליט לבצעם אין עבודה נחותה ואין עבודה 

בוץ החליט על נעלה, ערך העבודה שווה משום שהקי

חיוניותם. ומשום שמקורות הרווח המה אמצעי הייצור 

השייכים לכלל החברים. לכן מבחינה מוסרית קיבוצית 

ערך העבודה של חבר העובד במכונה לשטיפת כלים 

אינה נופלת מערך העבודה של מנהל פלסאון ישראל 

למרות כישוריהם ותפקידיהם השונים, אין לאחרון 

 במכונת הכלים.  זכויות יתר על עובד

לכן הקיבוץ יקום או יפול אך ורק אם יקיים את 

הבעלות המשותפת על אמצעי הייצור ושוויון ערך 

העבודה. אפשר אולי להעביר את הבסיס הרעיוני של   

של הקיבוץ אל העיר )קומונות?( אבל לא ניתן להעביר 

את הבסיס הרעיוני של השכר שבעיר אל מערכת 

כי בכך הוא יחדל מלהיות  היחסים שבתוך הקיבוץ

 קיבוץ.

ועכשיו כמה הערות על המצב, קשורות ולא קשורות 

לדברים שנכתבו עד כה: סביב השולחנות אנו שומעים 

לעיתים את האמירה "הבחור הצעיר המנהל והמוכשר 

הזה מגיע לו יותר כי הוא תורם יותר כסף לקיבוץ". לא 

יכוס מדויק. הבחור הצעיר המוכשר שמשתתף כעשור בנ

נכסים לקיבוץ, נהנה מנכסים אדירים שנצברו כאן 

לפניו במשך עשרות שנים על ידי חברים לא צעירים ולא 

מוכשרים כמוהו, זאת עלינו לדעת, שחלק נכבד 

מהרווחים של מעגן מיכאל הם מאותם נכסים שנצברו 

 בטרם אותו צעיר בא לאויר העולם.

מה של אמירה נוספת הנושבת במקומותינו, נאמרת בני

יאוש "איבדנו את השליטה בפלסאון". לא דובים ולא 

זבובים. הבעלים של "פלסאון" הם בעלי המניות. ורוב 

משמעותי של בעלי המניות הם חברי מעגן מיכאל 

ובכוחה של אסיפת בעלי המניות שברובם חברי מעגן 

מיכאל להורות ולצוות על נוהלים ונוהגים בדרקטוריון 

 ובמפעל. 

 

 

 מוטי איש יאיר
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 גאֹה ָגָאה

 חרמון צבר

למן שנות השישים, באופן סדור עולה כמות צואת 

הכלבים בעיר פריס. עוד ועוד בעלי כלבים קטנים 

וגדולים, גזעיים ופחות גזעיים, תפסו את הבקרים 

והלילות בכדי למרוח את העיר, עד אשר לא ניתן היה 

להתהלך, בלי להגיע הביתה/למלון בלי נעליים מלאות  

מינהו, שעשה שהות במעיי כלב. בעלי בתים בבונזו ל

רבים כיוונו את יושבי הבית להסיר את הנעליים 

 בכניסה.

ץ על התופעה, ְמֵתי מעט הנה הגיעו ימים, וֵהִקיץ הֵק 

מוקשים בבירה וגם בערי שדה, עד כדי כך מהפכת 

קופסאות  -המוקש, שבצירי הליכה בהרים וביערות 

אסוף!: "אתה ירוקות המנחות את בעלי הכלבים ל

ה של כלבך מקומו  (ביפ..ביפ) והאורח בהר, כלבך אורח, 

 אינו בטבע"

איך הגיעו להכפפה כה קפדנית של משימה לא קלה זו? 

שהרי בעלי הכלבים ראו טבעי את זכותם ללכלך, וחסרי 

הכלבים ראו את זכותם להלך בלא מפגע. האם עשו 

 זאת בעזרת עונשים כבדים? בעזרת פרסים יקרי ערך

 למי שאינו מלכלך? שמא בעזרת ניטור וידאו תמידי?

ובכן לא ולא, את מירב המעש עשו בעזרת קמפיין 

 תכליתי וחד משמעי שלא ניתן להמשיך כך.

 –אם חשבתם שלבעלי הכלב במעגן מיכאל אני מכוון 

 לא כך.

בעלי התפקיד למיניהם משכנעים אותנו בפטנטים 

וצים, הם שונים שמפני שרווחת שיטה לפירוק הקיב

מקדימים תרופה , ומכוונים מראש את החברה, לאמץ 

מתוך בחירה את סקילת השוויון וקידום ענייניהם של 

 הנבחרים, בהטבות ופיתיונות.

ובכן בעל תפקיד יקר, נמסרה בידך מערכת מתפקדת 

שוויונית מוכחת בעליל. יש בכוחך, בעזרת קמפיין 

וצר מעי מפוקח ותכליתי להפוך את מהלך הגאות של ת

 הכלב .

או שאתה מצניע את מאווייך האישיים לאי שוויון, אל  

תתרץ ואל תכחד, אמור בפה מלא שאתה רוצה להקים 

 מלוכה במקום קיבוץ.

 

 

 , על חברה שוויונית
 חברה פערית ומה שבינהן

 

 ודומיו( מאור אלוני)חומר למחשבה עבור 
 

 

*אם היו מציעים באסיפה לתת 'הטבה קילומטראז'ית' 

הצעה שנועדה לענות הן על     -לחברי הקיבוץ כולם   

, של "בעלי" הרכב הצמוד שב'פלסאון'תחושת הקיפוח 

הן על החתירה להמשיך ולקיים את החברה שלנו 

  ההיית מקבל זאת , מאור ?  -כחברה שוויונית   
 

משתתפים שבהם , דבורה"-במסגרת "טיולי אורה*

יצא לי להכיר לפני  ,חברים מקיבוצי חוף הכרמל

. תוך שאנו נתיים חבר מאחד הקיבוצים הפערייםכש

מחליפים רשמים בין חבר קיבוץ שיתופי כמוני לחבר 

יובית מאד על קיבוץ פערי כמותו הביע האחרון דעה ח

, ומשום ש'מאז שהחברים הוכרחו השינוי שחל בקיבוצו

ר הקיבוץ התרוקנה, בשעות דאוג לפרנסתם חצל

אך  ., מחברים שהתפרפרו מלצאת לעבודה'העבודה

נה , התלהבותו הצטנמששאלתיו מה בנוגע לפערי השכר

במקצת: "נכון, אחי הצעיר, שמנהל את המפעל בו עובד 

כלום מודע אתה , אנכי, משתכר פי ששה ממני". ובכן, 

מאור, לכך שזה מתחיל ביצירת 'פער קילומטראז'י' 

 בר לפער משכורתי ? ועו
 

*ברשימתך בעלון ציינת פערי הכנסה בחברה השוויונית 

לרשות רק חלק חוץ העומדים -שלנו הנוצרים ממקורות

, בין פערים מהחברים. אך כלום מבחין אתה, מאור

פערים "פנימיים" שיוצרים  "חיצוניים" שכאלה לבין

 , מוסדותיו וענפיו השונים במו עצמם? הקיבוץ

 

 

 

 אבנר כרמל –קיפי 

 זאת, לעשות אך אם אין לך כוחות הנפש
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 יובל בריימן

 בתם של: עדי ורוברט

 נכדה של: רותי דישון

 גיתית וכל השבטבת משפחה של: נטע, שרון, 

 נולדתי: בקיבוץ מעגן מיכאל

 . 9עברתי: לקליפורניה עם משפחתי בגיל 
 

 יובל, מה הוביל אותך לעלות לארץ?

האמת היא, שהעניין של הגיוס היה חלק קטן מהסך 

מיני סיבות משפחתיות אך  הכל, בין היתר היו כל

בעיקר לא הייתי מעוניינת להמשיך ללמוד 

באוניברסיטה לאחר ארבע שנות לימוד תיכון ובחרתי 

לצאת לדרך במסלול הארץ ישראלי. הגעתי למעגן 

מיכאל ועשיתי כאן אולפן. זה חיזק אצלי את הקריאה 

והכתיבה של השפה העברית, ובעיקר נתן לי אפשרות 

הפעם כבוגרת. מאד  –ם הקיבוץ להכרות מחודשת ע

ריגש אותי שחברי הקיבוץ זכרו אותי כילדה ושמחו 

 שחזרתי.
 

 איך הגיבו ההורים להחלטה שלך? 

ההורים היו מאד מופתעים בהתחלה, אחר כך הסברתי 

להם את המניעים שלי והם קבלו את זה. ככה זה אצלנו 

 במשפחה וזה מאד כיף.

שך השבוע אנחנו אנחנו בקשר טלפוני פעם בשבוע ובמ

 . what's up –מדברים דרך ה 
 

 מה את עושה בצבא?

סיימתי קורס קצינות בסוף יולי. אני קצינה בחטיבת 

גולני בתפקיד ע. קצין אג"מ, תפקיד בו אני עוסקת 

 בענייני החטיבה.
 

 איך את מרגישה כחיילת בודדה בקיבוץ?

יש לי כאן  –כל אני בכלל לא  מרגישה "בודדה" קודם 

משפחה חמה.  אני מאד אוהבת להיות עם משפחתי 

ואני מרגישה מאד טוב בקיבוץ. בילדותי הרגשתי 

שעקרו אותי מהמקום אליו הייתי רגילה ובו היו חבריי 

 וזו אחת הסיבות שבגללן רצתי לחזור.  

 

 

 

 
 

 

 איך את רואה את עתידך?

ם שלי כרגע קשורים ושקועים בצבא, שאלה קשה. החיי

 אני מתכננת לצאת ללימודים לתואר ראשון. 
 

 ואחר כך?

 אינני יודעת מה אעשה לאחר מכן, זה תלוי בבן זוג, 

 מקום עבודה וכו'.
 

 עלתה אפשרות במשפחה שההורים יעלו בעקבותיך?

זו פנטזיה מאד כיפית עבור אימי אבל כרגע לא נראה  

 שזה יקרה. 
 

 חרונות: מילים א

חשוב לי מאד להודות לקיבוץ על האימוץ ועל  

האפשרות שניתנה לי להיות פה, עם משפחתי, בעת 

 שרותי הצבאי. 

 

תודה יובל  יקרה, היה לי ממש נעים לשוחח איתך, 

 בביתנו. .ואני שמחה שטוב לך

 

 ה עם יובל בריימן, חיילת קשורה ואף יותר מכך:שיחה קצרה ונחמד
 הבת של ....נכדה של..... ובת משפחה.

 טוב ונעים לה במעגן מיכאל ויש גם תוכניות לעתיד       
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 איך ומתי קם מועדון הריצה הראשון?

 שישה חברה, שהקמנו אנחנו היינו כ 07 - בסוף שנות ה

 ריצה.המועדון את 

אך בלי קשר למועדון,  לפני ובמקביל לימדתי בבית 

הספר חינוך גופני. בתחילת שיעורי החנ"ג, כחימום, 

הייתי מריץ את התלמידים, רצתי יחד איתם והם אהבו 

הזמן הם הצטרפו אלי למרוצים שהתקיימו את זה. עם 

ברחבי הארץ, מסלולים בין שניים לחמישה ועשרה 

ק"מ בטווח של שעה שעה וחצי נסיעה מהמשק לנקודת 

הנ"ל התרחשה לפני ייסוד מועדון  תההתחלה.  הפעילו

הריצה. מאוחר יותר פנה אלי לי צ'ייפי ויצרנו קבוצת 

ן, בוב אביגיל, לי צייפי, נתן הלפמחברים אוהבי ריצה: 

בוגר אולפן ויעקב ברכה  –פול קלפר, אפרים סיידמן 

זו הקבוצה שהובילה את המועדון.  ולא  הצטרף גם, 

נסענו לבד, הצטרפו אלינו המוני ילדים וגם מבוגרים 

 שלא היו חברים במועדון, אבל רצו ונהנו לרוץ.

אלמוג בני, בכיתה ד' רץ עשרה ק"מ, כמובן עם עידוד 

א עמד בזה והיו ילדים נוספים ממעגן מיכאל רב, אך הו

שרצו את המרחק הזה בגילאים צעירים מאד,כמו דונה 

 יונתן,גיגי בציר ועוד.
 

 

 למועדון הזה היה שם?

מועדון ריצה מעגן מיכאל, והדפסנו גם חולצות לרצי 

 המועדון ולמשתתפי המירוצים. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 אלו החולצות עם הארנבת?

ב, באמצע שנות השמונים עלה מדויק. באיזשהו של

רעיון ליזום פעילות לטובת הקיבוץ. ואז יזמנו מרוץ כל 

שבת ראשונה בחודש, להוציא את חודשי הקיץ, שמונה 

ט ויוצאים תשע פעמים בשנה, נפגשים ליד אולם ספור

עממי שמיועד למשפחות  בשלושה מסלולים: מסלול

של קילומטר וחצי, מסלול  - ואורכו הקפה של בריכה כ

ק"מ. באופן קבוע היינו  07חמישה ק"מ ומסלול של 

מחלקים קרטיבים בסופו של המרוץ ומידי פעם כובע  

או חולצה והמועדון הזה פעל הרבה מאד שנים, 

 השתתפו מאות חברים וכן, היתה לנו עדנה..

באיזשהו שלב מישהו מהחברה זרק רעיון, שביום כיפור 

 היום.  נרוץ על כביש החוף ומאז יש מסורת עד

 

נתן ואני נשארנו מהחבורה הותיקה ומצטרפים אלינו 

ילדים שלנו ואחרים המעוניינים להנות. ביום כיפור 

 האחרון הייננו ארבעה: נתן ,אלמוג,גל ואני.

זו ריצה של שמונה ק"מ, רצים עד המחלף של זכרון 

 מעיין צבי וחוזרים. -יעקב

 

אל, בשנה שעברה קם צוות שהקים את מרוץ מעגן מיכ

הם פנו אלי,  התייעצו, שאלו, ואני מברך על היוזמה 

 והביצוע, ממש כיף.
 

 עדון שלכם הפסיק לפעול?ולמה המ

 2–לקראת מרוץ מעגן מיכאל  ה

 שיחה עם ראובן ארד על מועדון הריצה הראשון בקיבוץ

 ואיחולי הצלחה לממשיכים בדרך.

07 



 

                        

מועדון הריצה הפסיק פעילותו,אחרי הרבה שנים כי לא 

נשארו הרבה מהחברה המובילים: אפריים  סיידמן  

ייפי עזב גם הוא, לצערי בוב אביגיל 'חזר לחו"ל, לי צ

הלך לעולמו, בסופו של דבר נשארנו נתן הלפמן ואני 

והמשכנו להוביל את המועדון במשך כמה שנים לבד, 

כעשור ויותר, אינני זוכר  פניעד אשר הצטברה עייפות. ל

בדיוק, החלטנו להפסיק את הפעילות הספורטיבית 

 ל הכבוד! הזו, ועכשיו היא מתחדשת כמרוץ שנתי,וכ
 

אנחנו אומנם בתחילתה של דרך חדשה, "מרוץ מעגן 

" שזו באמת פעילות מבורכת, איזה עתיד 2 –מיכאל 

 אתה צופה לה?

עקבתי אחרי ההרשמה ורשומים שם המונים, נראה 

חברה. זה יחזיק מעמד כל עוד יהיו  077שמדובר מעל  

משוגעים לענין, שיפעילו את -חברים כמו הצוות הנוכחי

וץ. ענינים כאלה תלויים באדם או בצוות אשר המיר

לוקחים את המשימה. לכל השאר לא נותר, אלא לבוא, 

 לרוץ ולהנות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 דגאון –דרושים 
 

 תפעול שטח דגי נוי ודגיגים
 

 תיאור התפקיד:

אחראי  לתפעול שטח בריכות דגי הנוי והדגיגים  *

נוע ציוד בדגש על תמיכה בפעילות צוות השטח, שי

 ולקיחת חלק בכוננות. 
 

 דרישות התפקיד: 

 יכולת עבודה תחת לחץ *

 מוסר עבודה גבוה *

 חובה –רישיון לטרקטור  *

התפקיד כולל תורנויות סופי שבוע  *

 ומוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות

 התחייבות לשנתיים *

 
 

 איש צוות למחלקת דניס
 

טפות: איש צוות במחלקת הדניס במשימותיה השו *

לקיחת חלק באימון הדגיגים במחלקה, אחריות 

לתקינות הבריכות והציוד, לקיחת חלק בהכנת 

 הדגיגים למשלוחים ובמשלוחים עצמם. 
 

 

 דרישות התפקיד: 

 אחריות ומחויבות *

 יכולת עבודה בצוות *

 יתרון –ניסיון בעבודת דיג  * 

 יתרון –רישיון לטרקטור  * 

 יתרון -יכולת טכנית  * 

 העבודה כוללת תורנויות סופי שבוע  * 

 

המעוניינים מוזמנים לפנות לאביב טסלר 

252-8128262 

 

 ....רוץ מעגן מיכאל הראשוןמ

 

 
 

 והשני יוצא לדרך ....
 

 בהצלחה!!!
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 2-מרוץ מעגן מיכאל ה

 
 

, במגרש החניה של בית ספר מעגנים 1/8//41שבת 

 החדש.

 משתתפים מבית מעגן מיכאל נרשמו. 044-יותר מ

 הציבור מוזמן לעודד ולקחת חלק באירוע קהילתי זה!
 

)חולצה מנדפת, ְשַבב מדידת זמנים  חלוקת ערכות

 ומס' חזה( בחדר האוכל:

  8:11/-ל 0:11/בין  //11ביום חמישי 

 0:11/-ל 14:11בין  //11וביום שישי 
 

 יום המרוץ: – //41יום שבת 

התכנסות במגרש החניה של בית ספר מעגנים החדש 

 14:11החל משעה 

 14:81חימום בשעה 

 !10:11הזנקה ראשונה בשעה 
  

 מדליות יחולקו למשתתפים 

 כיבוד יוגש למשתתפים ולמעודדים  

  ההשתתפות תתאפשר לנרשמים מראש 

 זמן המרוץ יחסם הכביש  משער הכניסה ועד ב

 אולם הספורט.
 

 בהצלחה ובהנאה לכל המשתתפים!

 הצוות המארגן

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 

Form & Freedom 
 לנוע בתוך ומחוץ למסגרת

 

 

את, שמעדיפה אימון מובנה וגם את, שמעדיפה ריקוד 

 חופשי:

 משלב ומאזן בין שתי האיכויות האלו; שיעור ניה

מאפשר לך להשאיר בחוץ את השיפוטיות ולפנות מקום 

 לשיח חדש עם הגוף.

תנועות מובנות והרבה חופש, שיעור דינמי המשלב 

 -מוזיקה מגוונת ודגש על הנאה והקשבה לגוף 

 מתאים לכל אחת ואין צורך בניסיון קודם. שיעור ניה
 

 שיעורי ניה מתקיימים

 בחדר חוגים 00:44י שני בשעה בימ

 בחדר מחול 40:44בימי שישי בשעה 

 במעגן מיכאל 

 ואת מוזמנת להתנסות!
 

 ₪, 034 –עלות לפעם בשבוע 

 ₪ 074 –פעמיים בשבוע 

  –ובנוסף, החוג מוצע גם במסגרת מנוי הספורט שלנו 

 מוזמנות להצטרף!!
 

 150-8001411טל אשל    
 

 

 פרטים והרשמה

 סיוון עציוני

 150-081/058 

 Hugim@mmm.org.ilדוא"ל  
 

 

 

 
 

01 

mailto:Hugim@mmm.org.il


 

                        

 

 

 דרוש/ה מנהל/ת למרכולית
 

 תיאור  התפקיד:

 ניהול ותפעול תקין ושוטף של המרכולית.

מתן שירות מקצועי, אדיב ואיכותי ללקוחות החנות 

 ועמידה ביעדים.

ניהול, העצמה וחניכה של עובדי המרכולית ובכלל זה 

 אחריות על כח האדם וסידור העבודה.
 

 

 דרישות התפקיד:

 ראייה רחבה. *    

 מאור פנים, תודעת שירות, לקיחת אחריות. *    

 סדר וארגון. *    

 יכולת עבודה מול גורמי פנים וחוץ.  *    

 ניסיון ויכולת בניהול והנעת צוות עובדים. *    

 חובה. –הכרות וניסיון בעבודה עם מחשב  *    

 עדיפות. –ניסיון קודם ברכש  *    

 ל )כדי להתחבר עדיפות לבעל זיקה לבישול ואוכ *    

 למוצרים וללקוחות(. *    

 נכונות לעבודה במשרה מלאה + תורנויות *    

 בימי שישי ובערבים.     

 שנים. 3-התחייבות ל *    
 

 המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות :

  9494  -במרכולית לרבקה

 marboss@mmm.org.il  -או במייל 

  052-3234899 -למיכל שנפס במש"א 

 hrmm@mmm.org.il  -יל במי 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

מנהל/ת קפיטריה לבית הספר 
 האזורי

בחטיבת הביניים של חוף כרמל הוקמה קפיטריה עם 

 דגש על ארוחות בריאות.

הקפיטריה מתנהלת עם מערך מתנדבים ומגישה 

 ארוחות עשר וארוחות צהריים.

 לאחר תקופת הרצה, מחפשים מנהל/ת לקפיטריה.

 :דרישות התפקיד

 ניסיון בבישול *

הזמנת מלאי, ניהול כספים,  –ניהול המטבח  *

 התנהלות עם ספקים

 בעל/ת יכולת ניהול צוות ומערך מתנדבים *

 עם חום ואהבה לילדים שירות *

 40-9363936קו"ח יש לשלוח לפקס  *

 

 

 חוג שומרי משקל:
 

 אחרי החגים זה עכשיו....

 הצטרפי לשומרי משקל במעגן מיכאל

 .בהדרכת רוית אפרתי

 3.33-מתחילים ב

 ד החדש-במועדון ג 36:44-ימי ב' ב

 .חודשים( 3-לחודש )ל₪  252עלות: 
 

 .פתיחת הקבוצה מותנת במס' הנרשמים *

 

  -לפרטים והרשמה 

 רכזת חוגי ילדים, נוער ומבוגרים –סיון עציוני 

Hugim@mmm.org.il 

509-9291402 

 

 

33 

 

 

mailto:Hugim@mmm.org.il
mailto:Hugim@mmm.org.il
http://www.google.co.il/url?url=http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3609367,00.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=INlQVMm5C4rhywOC9YKwCQ&ved=0CBoQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNGD_yF_waojk5RvJ5uHexCkEpL-ig
http://www.google.co.il/url?url=http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3609367,00.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=INlQVMm5C4rhywOC9YKwCQ&ved=0CBoQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNGD_yF_waojk5RvJ5uHexCkEpL-ig
http://www.google.co.il/url?url=http://www.iba.org.il/arabil/moreshet.aspx?entity%3D796264%26type%3D1%26topic%3D0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mdlRVPrkL8H7ygO50oKQBQ&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNF-GI_0KaZGb7dF8Ur7zDOV05QYzg
http://www.google.co.il/url?url=http://www.iba.org.il/arabil/moreshet.aspx?entity%3D796264%26type%3D1%26topic%3D0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mdlRVPrkL8H7ygO50oKQBQ&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNF-GI_0KaZGb7dF8Ur7zDOV05QYzg


 

                        

 

 
 הודעות מהמרפאה:

 
כל המשפחה מוזמנת לקבל חיסון כנגד שפעת.  *

הילדים יכולים לקבל את החיסון באמצעות תרסיס 

 לאף: ללא כאב וללא צורך בזריקה. 
 

נפתחת בקיבוץ סדנא לגמילה מעישון: בתאריך  *

. ניתן להירשם ..:0, בימי שישי בשעה 21.21.1.21

בועות, כל ש 8. הסדנא תמשך ..10במרפאה או ב*

מפגש כשעתיים, ללא עלות כספית, מותנה במספר 

  נרשמים. 

* אנחנו שמחים להודיע על כך שיש לנו רופאת ילדים 

חדשה למעקבים בטיפת חלב, תתחיל בנובמבר. שמה 

ד"ר רויטל לביא, רופאת ילדים מנוסה שעובדת 

 בבנימינה, כפר הרואה ושדות ים. 
 

מיניסטרטיבית מירי שובינסקי שעבדה כמנהלת אד *

השנים האחרונות ממשיכה בדרכה  1-במרפאה ב

לתפקיד חדש. מירי ביצעה את עבודתה מתוך מסירות 

אין קץ ותרמה רבות לעבודת הצוות המשותפת 

במרפאה. מירי הכניסה למרפאה יצירתיות, שמחת 

והיא תחסר לנו מאוד. נאחל   חיים ותודעה שירותית

 לה הצלחה בדרכה החדשה.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רק בריאות .... 
 צוות מרפאת מעגן מיכאל

 

 

 

 

 

 
 

 חילופי מזכירות במרפאה
 

ה כמזכירה מירי שובינסקי מסיימת את עבודת

בשם החברים אני רוצה  .אדמיניסטרטיבית במרפאה

המסור על היחס  ,להודות למירי על המקצועיות

מירי יצקה לתפקיד  .והאישי, האכפתיות והיעילות

המזכירה הרפואית הרבה מעבר לנדרש, כלים שהביאה 

עמה מתפקידיה הציבוריים הקודמים והרחיבה את סל 

למירי הרבה הצלחה  השירותים של התפקיד. מאחלת 

 בעבודתה החדשה שמאתגרת לא פחות. 

שעבדה   את מירי תחליף אורית וילדר תושבת זכרון

ני מברכת גם את שרון כמזכירה בחצי שנה האחרונה. א

עם חזרתה מחופשת הלידה ומאחלת להן הרבה הצלחה 

 כצוות חדש.

חוזרת גם לתחום אחריותה של  -רפואה משלימה

שרון, בהזדמנות זו תודה לג'ודי אנגל שעשתה זאת עם 

 המון רצון טוב וחוזרת לסטאטוס פנסיונרית צעירה.
 

 

 אשכול הבריאות. -עפרי שמיר  

 

 

 חדש!!!                

 חוג יצירה לגיל השלישי עם ימי

לסדנת  ..:.2-אתכן בימי ב' בבוקר במזמינה אתכם/

ת וניהיצירה להכיר, להתנסות, לשחק, לגלות ולה

 ממגוון החומרים:

צבעי מים, גואש, אקרילין, יבשים,  –חומרי הציור 

 עיסת נייר, בדים, חוטים ועוד הפתעות.... רישום ועוד,
 

 ,םמחכה לכ

 ימי רז
 

 לחודש ₪  .26עלות: 
 

 סיון עציוני  לפרטים והרשמה:

Hugim@mmm.org.il    3291732-233 
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 סרטי סוף השבוע
 

 4101.01.13שישי 

13:4. 
 "יצאת כוכב" 

  

דן, דוור חביב וצנוע, חי חיים מושלמים בכפר המקסים גרינדייל עם 

אשתו שרה ובנו הצעיר ג'וליאן. כשעובד הדואר החדש אדווין 

רוקח מזימה להשתלט על "שירות הדואר המיוחד", להדיח  קרבנקל

את מנכ"ל החברה החביב ולהחליף את העובדים בצוות של דוורים 

רובוטים, תכניתו של דן לקחת סוף סוף את אשתו ל"ירח דבש 

אמיתי" באיטליה נהרסת. בעקבות צפייה בתחרות הכישרונות 

מזלו ולהתמודד הטלוויזיונית, "יצאת כוכב", דן מחליט לנסות את 

על הפרס הגדול, הכולל חוזה הקלטות, ונסיעה לאיטליה. כניסתו הפתאומית של דן לאור 

 הזרקורים עלולה לעלות לו בדברים היקרים לו מכול: משפחתו, חבריו ומקום העבודה שלו. 

 

 

 
 

 101101.13מוצ"ש 
13:11 ;11:11 

  "למלא את החלל"
, היא בתם הצעירה של משפחת מנדלמן. היא 81שירה, בת  

הגיעה לפרקה ועתידה להשתדך עם בן גילה, בחור מבטיח מרקע 

דומה. זה חלום שמתגשם ושירה מרגישה מוכנה ומרוגשת. 

בפורים, אחותה אסתר, הגדולה ממנה בעשר שנים, תמצא את 

ם מותה תוך כדי לידת בנה הבכור מרדכי. הכאב והשכול שמציפי

את המשפחה משהים את השידוך המובטח של שירה. הכל 

משתנה כשמגיעה הצעה לשדך את יוחאי, האלמן הטרי, עם 

אלמנה מבלגיה. כשאימן של שירה ואסתר המנוחה מבינה שישנו 

סיכוי אמיתי שיוחאי אכן ישא לאישה את האלמנה ויעבור 

ה לבלגיה עם הנכד היחידי, היא מנסה לרקום שידוך בין בתה שיר

 לבין האלמן. 
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 עדכונים מפאב סוניה

העונות מתחלפות וסוניה מכינה את השטח לחורף הישראלי חסר המעצורים. ממסיבות חורף לוהטות ועד הופעות   

 צלזיוס מלמטה.. 51 -שיחממו אותנו כשהטמפרטורות יורדות נמוך ומגרדות את ה

על דקלבאום, אמיר לב, אפרת גוש, י  -שנה הבאה, ביניהםלהרבה אמנים מפתיעים בדרך אלינו לקראת סוף השנה ו

אסף אמדורסקי, ירמי קפלן, דן תורן, אמיר דדון, דיאנה גולבי ומופעי מחווה שונים ללהקות וזמרים מיתולוגיים 

 הביטלס, הדלתות, אריק קלפטון ולד זפלין. -כגון

הרבה אהבה. קיבלנו גם ההופעות שהיו בפאב השנה היו מעולות! הרבה בזכות הקהל שהגיע, נהנה ופרגן לאמנים עם 

הרבה מחמאות מהאמנים עצמם על הקהל והמקום ואם הייתה לפאב סטיגמה,  בקרב לא מעט אנשים, שהמקום 

 לדעתנו הפרכנו אותה לחלוטין ואף הפרחנו את השממה הלילית בקיבוץ... -והקהל אינם איכותיים להופעות

לאחרונה גם התחדשנו בפינות ישיבה נמוכות ומפנקות ואנו מבטיחים להמשיך ולשפר את הפאב בנוחות ובנראות כפי 

 שהבטחנו.

, כולם מוזמנים 73  -בירה ביתית ביצור מקומי של נדב אלמוג שנקראת -גם לארסנל הבירה התווספה בירה חדשה

 כרות.ילבוא לטעום ולשתות במחיר ה

 -כמובן שעדיף בשילוב עם וויסקי טוב -הופעה שבאמת תחמם לכם את הלב -ד החורףוהפתעה ראשונה לכבו

מופע מחווה ללהקה האלמותית . אפשר לשמוע קטעים שלהם   – The Israeli PINK FLOYD  -11.22 -ביום חמישי ה

 ביו טיוב ולראות שמדובר במופע מחווה איכותי ומרגש... פרטים נוספים בעלון הבא.

 ושימו פעמיכם לפאב השכונתי הקרוב.. -אחד מלפנים ואחד מאחור -שמחזיר את האוראז שימו פס 

 שבת שלום, צוות הפאב. 
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