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פנה אליי חבר קיבוץ, ועדכן אותי בפרטים  השבוע,

 מעניינים:

במקום מסויים בעל שם  ו ביננו, שעובדמישה וישנ

מסיבות אקולוגיות וכלכליות לא לקבל  החליט ומסווג,

 לעבודה. העבודה, אלא שבכל בוקר יאספו אותורכב מ

על המחשבה המדהימה  מלבד לברך את אותו אדם

 י לציין דברים אלו בטור שלי,וב לוהמתחשבת, היה חש

כדי לתת נקודה למחשבה. חלילה לא כביקורת, ולא 

כדי לרמוז דבר. רק נקודה למחשבה, שהחיים הרבה 

 יותר גדולים מכולנו.

  

וגם בשבוע שעבר, עסוקים חברים רבים בנושא  השבוע,

עבודת השבת בחדר האוכל. מי כן רוצה לעשות 

תרונות חלופיים. אם תורנויות, מי לא רוצה ומי נותן פ

יורשה לי לומר, חדר האוכל, לדעתי, הוא המרכז 

החברתי שלנו, וחשוב מאוד שההחלטות שנגיע אליהן 

לא יפגעו בתפקידו זה, החשוב ביותר, כדי שגם ילדינו 

 וגם נכדינו עוד ייהנו ממנו כשם שאנחנו נהנינו ממנו...

בת משק ותיקה אמרה לי השבוע: "אני מוכנה להפליג 

ב לפמגוסטה )קפריסין( בלווייתנית, גם אם נאלץ שו

 לחתור, ובלבד שלא לחזור לתורנויות שבת".

אכן נושא רציני, שהעיסוק בו צריך להתבצע בכובד 

 ראש, ולקוות לתוצאות הטובות ביותר עבור כולנו!

 

עמלו נערי וילדי בתי הספר,  לקראת הפסח הקרב ובא,

על מתקני "מחנה כרמל" המסורתי. נראה היה 

שההנאה מהבניה היתה מרובה, ושכולם יצאו 

 מרוויחים.

בשבוע הבא יעלו להר הכרמל, למחנות ופעילויות, 

 וכמובן לספורט הטבלאי.

מאחלת לכולם הנאה מרובה, כמו שהיתה לי בתור 

 ילדה!

 

 

 

 

 

 

 

 

, ביום השבועביותר שהתקיים לקינוח, משהו חביב 

שבת, במועדון האסם, עלו לבמה ילדי וילדות מקהלת 

, בניצוחה של נתלי גולדברג וליוויו של צביקה "נוניטה"

והופיעו בקונצרט מרשים ביותר מול בני  פוגל,

משפחותיהם. הילדים היו מאוד מרוגשים, מאוד 

מרוכזים וביצעו את כל השירים בצורה יוצאת דופן. 

 .ב"בית כרמל"ביום ד' קונצרט קצר ף, הם הגיעו לבנוס

כדי להנעים את בפני דיירי "בית כרמל"  הופיעוהילדים 

 .זמנם במוסיקה יפה

כל הכבוד על היוזמה המבורכת וכמובן לילדים 

 ששרים כל כך יפה!!!  המקסימים

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 נצרט בשבתילדי וילדות "נוניטה" המקסימים בקו

 השבוע
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 03/2015לקראת אסיפה 

 06/04/15-ביום שני ה

 2במזכירות  – 20:30בשעה      

 יו"ר: איתן פרנקל
 

 סדר היום :

 

 : אלמוג אלוני.פותחסעיפי  ו. מינויים.   .1
 
 

 : שחר מלול.פותחתאישור תקנון מניעת הטרדה מינית.  .2
 
 

 : עמי שלזינגר. פותחיו"ר דירקטוריון דגאון.  .3
 
 

 : ירון אסףפותחבמבנה הארגוני החדש.  אישור תקנון ערעורים .4
 
 

 : מרכזות רצו"ןפותחותמדיניות בנים חוזרים.  .5

   

: בגלל חג שני של פסח הנופל על יום שישי , הקלפי יתקיים ביום רביעי הערה

בזמן ארוחת  09/04-בזמן ארוחת הבוקר וצהריים. וביום חמישי ה 08/04 -ה

 .07:30-הבוקר. פתיחת ההצבעה האלקטרונית החל מיום רביעי משעה ב

 

 מזכ"ל –יפה , יורם דרור מייק פלקס מרכז ו. אס                                           
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 יו"ר: אורלי רם

 פרוטוקול: אפרת אראל

 

 :סדר היום

 זכאות למענקים בגין הורים .1

 אישור תקנון מענק עזיבה בגין הורים. .2

 בניית פעוטון חדש .3

 שונות .4

 הערה: עקב חוסר זמן, לא הגענו לדיון על מבנה התרבות כפי שפורסם בלוח. הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה. 

 

 םזכאות למענקים בגין הורי .1

הנושא מורכב ומאתגר ועלה על סדר היום מספר פעמים בעבר, כולל במזמו"ר. בעקבות מספר מקרים שהמגזר 

 החברתי נאלץ להתמודד לאחרונה, ובעקבות הגידול במספר הילדים של תושבים, אנו נדרשים להגדרה יותר מדויקת. 

תק או שנות עבודה? האם נכון לעשות הבדל האם המענקים ניתנים בגין הורים או בזכות הבנים? האם נמדדים לפי ו

 בהחלטות בין מענק לימודים? מענק חתונה? מענק עזיבה?

 מי זכאי למענק ולאיזה חלק ממנו. –הוק שדן בסוגיה הגדיר מספר מקרים עליהם יש לתת את הדעת -צוות הד

 דברים שנאמרו בדיון:

 מענק צריך להתייחס לגופו של עניין.  יש להגדיר מה הם המענקים שמקבלים בגין הורים ובכל סוג של -

 . 100%יש להתייחס  למי שמגדל את הילד. אם הילד גדל בקיבוץ הוא צריך לקבל  -

יש להפריד את ההתייחסות של מענק עזיבה לשאר המענקים כי כאן מדובר על סכומים הרבה יותר  -

 גבוהים.  

ך להסתכל המענק בצורה רחבה במקרה של ילד שהורה אחד לא חבר קיבוץ וגר מחוץ לקיבוץ, צרי -

 ולראות איך ניתן לעזור לילד. זה מחזק את ערבות ההדדית.

 צריך להסתכל על הילד מפני עצמו. אין סיבה להעניש אותו אם הוא בן למשפחה חד הורית. -

לא נכון לדבר על בנים "ביולוגים", כאשר ילד מצטרף עם אחד ההורים שלו למשפחה החדשה שהוקמה,  -

 ידה אחת ובן הזוג החדש הופך להיות הורה לכל דבר.מדובר על יח

זוגות הורים גם  2דווקא כשיש עוד הורים בתמונה, יש סבירות לבסיס כלכלי יותר יציב. אם לילד יש  -

 הזוג שאינו בקיבוץ צריך לתת לו מענקים. הקיבוץ אינו צריך להוות חלופה רק כי הוא יכול כלכלית.

 ם כאשר בהמשכו נאמר והוצע לדון בנפרד בכל מענק גדול, ולגביו תקבע הזכאות. הדיון נסוב סביב המענקים השוני

כי נכון לדון בנפרד בכל סוג מענק ולקבוע את תיקרת הזכאות. להמשך הדיון תוצג רשימה מפורטת של כל סל  הוחלט

 המענקים. 

נה. הקטגוריות מטה אומנם הצוות המליץ להתייחס לכל קטגוריית בנים באופן שו בגין הורים: –מענק עזיבה   .א

מבלבלות אך צורות החיים השונות שנוצרו בקיבוצנו דורשות התייחסות. הקטגוריות הללו ישמשו כבסיס גם 

 למענקים האחרים, אך לא אופן חלוקתם. אחוזי המענק המפורטים מטה מתייחסים אך ורק למענק העזיבה.

  

 10.03.15מתאריך:          06-15דו"ח הנהלה חברתית מס. 
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 מענק. 100% בן/בת של חבר/ה שהוגדר בביטוח לאומי כ"חד הורי":  (1

 מענק. 50%בן/בת של חבר/ה וההורה השני אינו חבר קיבוץ:   (2

 מענק. 50%בן/בת של חבר/ה וההורה השני נפטר ולא היה חבר קיבוץ:   (3

 מענק. 100%בן/בת של חבר/ה הנשוי שנית עם חבר קיבוץ וההורה השני אינו חבר קיבוץ:  (4

 מענק.  50%י אינו חבר קיבוץ:  בן/בת של תושב/ת הנשוי שנית עם חבר קיבוץ שההורה השנ (5

 (.2מענק )בדומה לסעיף  50%בן/בת של חבר/ה גרוש וההורה השני אינו חבר קיבוץ:   (6

הערה: ההגדרה של "בן משק" תלויה בגיל הגעתו לקיבוץ במידה ולא נולד כאן. נותר להחליט סופית לגבי הגילאים. 

זכאי  6התקבלה הסכמה עדיין, אך ההמלצה היא להתייחס לכך עפ"י גיל הגעת הילד לקיבוץ: בן שהגיע עד גיל טרם 

זכאי למחצית המענק ומי שהגיע מעבר לגיל זה אינו זכאי. כמובן שהכל בהתאמה  12למלוא המענק; מי שהגיע עד גיל 

 לסעיפים הרשומים מעלה.

ניתן בגין הורים. הצוות הציע להגדיר את מענק הלימודים כמענק של : שכר לימוד לתואר ראשון מענק לימודים .ב

הקיבוץ ולא בגין ההורים, בתפיסה שזהו בסיס לבניית החיים של הצעיר ולהתפרנסות עתידית. ההנהלה ביקשה 

 להעביר את הדיון בנושא זה לרצו"ן המוגדר לעסוק בהשכלת צעירים. אישור סופי יובא להנהלה החברתית.
 

 קנון מענק עזיבה בגין הוריםאישור ת .2

בעקבות החלטת האסיפה לגבי הגדלת סכום דמי העזיבה, עלה הצורך בעדכון התקנון. להזכיר כי בעקבות "דרך מעגן 

 מיכאל" נאמר כי ההחלטה מותנת באישור המקור הכספי. בשל ביטול המשך ההצבעה, יש לדון בתקפות ההחלטה.

הלה החברתית בטרם יובא לאישור האסיפה. התקנון מגדיר את התאריך לשם כך, הובא הנושא לדיון ואישור ההנ

הקובע ממנו מתחילים לקבל את הסכום המוגדל לעזיבה, כיצד מקבלים את המענק, מי האוכלוסייה הזכאית, מהם 

התנאים למענק, החזר המענק במקרה של חזרה לקיבוץ וכו'. בדיון עלתה השאלה לגבי העלויות המשוערות. נאמר 

אלטרנטיבה ₪. מיליון  6-לויות תלויות בכמה שנים רטרואקטיבית יש להגדיל כעת. ההערכה למהלך עומדת על כשהע

 ₪. אלף  800-שנייה, במידה ולא יחולקו כספים רטרואקטיבית, מוערכת ב

 : התקנון יפורסם בנפרד ויובא לאישור האסיפה. הוחלט
 

 בניית פעוטון חדש:  .3

ית תינוקות נוסף החל מספטמבר הקרוב, כאשר ידוע כי יהיה בשימוש גם לשנים נדרש בדחיפות למצוא פתרון לב

הבאות. קצב הילודה הגדול מהווה אתגר לכל העוסקים בנושא. לאחר מספר דיונים בהנהלה הפעילה, נראה כי 

צורך  חלופות אחרות שעמדו על הפרק הראו כי יהיה₪. הפתרון המועדף הוא בנייה של פעוטון חדש בעלות מיליון 

למבנים במעגנים או לשפץ  2בהשקעה גבוהה והפתרון יהיה קצר מועד בלבד. עלה רעיון לעשות הצרחה בין מזכירות 

 מבנה במעגנים לטובת בית התינוקות. 

 (, אין בכך טעם.2025בינוי )עפ"י תוכנית -אך כיוון שהמבנים במעגנים מיועדים לפינוי

 לה הפעילה לבניית פעוטון חדש .: א.  ההנהלה מאשרת את המלצת ההנההוחלט

 ב.  מכיוון שהנושא לא נלקח בחשבון בתקציב השנתי, יובא לדיון במועצה הכללית למציאת מקור מימון.              
 

 שונות .4

 דווח כי התקבל ערעור על החלטת ההנהלה החברתית בעניין המתחם האזרחי. הנושא יובא להכרעת האסיפה. 
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 תקנון ערעור הנהלות הקיבוץ

 כללי .1

 מקצועי באופן עליהן שהוטלה האחריות את לממש להן לאפשר כדי סמכויות ניתנו השונות להנהלות

 ,בקיבוץ המתקבלות ההחלטות על מיכאל מעגן חברי ריבונות על לשמור וכדי זאת עם .מתאים ז"ובלו

 .ההנהלות על  החלטות לערעור האפשרות בתקנון זה  מעוגנת

 

 פרסום חובת .2

בנושאים חסויים       למעט ההחלטות שקיבלו, כל את לציבור יפרסמו לה הכפופות וההנהלות הכללית, המועצה

 .ביצוען תחילת לפני וזאת) ואישיים ) עסקיים

 

 ערעור זמן .3

 יוקפא הערעור בזמן תהליך ההחלטה. פרסום מיום שבועיים של זמן בפרק ההחלטה על לערער יכול החבר

 .ההחלטות םיישו

 

 :מטרות .4

  -ביותר לערכאה הגבוהה ערעור זה ובכלל השונים, בגופים שהתקבלו החלטות על לערער החבר זכות שמירת •

  .האספה

 .השונות ההנהלות לתפקידי תוכן לצקת כדי המחודש, ההיררכי המערך על שמירה •

 

 :עקרונות .5

 העסקית. להנהלה יופנו הערעורים עסקיים בנושאים •

  החברתית. להנהלה יופנו הערעורים יםחברתי בנושאים •

 הרלוונטי. האגף להנהלת יופנו הערעורים המטה מאגפי אחד שבתחום בנושאים •

 

 :הערכאות מדרג .6

 כללית. אספה :הערכאה העליונה .א

 הכללית. המועצה  :השנייה הערכאה .ב

 .טרציה(ואדמיניס כספים ,ש"רתב ,א")מש האגפית  או העסקית או החברתית ההנהלה: השלישית הערכאה .ג

 להנהלה שכפופה ח"מו )לדוגמה, השלישית  לערכאה שכפופות והוועדות ההנהלות: הרביעית הערכאה .ד

 ..)העסקית להנהלה שכפופה צורון הנהלת החברתית,
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 ערעורים נוהל .7

 רביעית:  ערכאה החלטות על ערעורים

 .בהתאמה אגפית/העסקית/יתההנהלה החברת ר"וליו הרלוונטיים הוועדה או התחום למנהל בכתב יפנה החבר •

 .התחום מנהל ואת המערער את לשיחה משותפת  יזמן ההנהלה ר"יו •

  הערעור את להביא מבקש שהוא או ערעורו את מסיר הוא אם החבר יבחר השיחה אחר •

 אגפית./העסקית/החברתית להנהלה

 .האספה או הכללית המועצה בפני לערער החבר רשאי הערעור, התקבל ולא לערער בחר אם •

 

 שלישית ערכאה של החלטות על ערעורים

 .בכתב האגפית/החברתית/העסקית ההנהלה ר"ליו יופנה הערעור •

 .אגפית/חברתית/העסקית בהנהלה חוזר דיון יתקיים  •

 .האספה או הכללית המועצה בפני לערער החבר הערעור, רשאי התקבל לא אם •

 

 שנייה ערכאה של החלטות על ערעורים

 .הכללי למזכיר בכתב הכללית, יפנה המועצה החלטות על לערער וצהשר בקיבוץ גוף או חבר •

 המועצה מחברי  32% לפחות של תמיכה לקבל המערער על הכללית במועצה מחודש לדיון יגיע שערעור כדי •

 .מחודש לדיון הנושא להבאת

עצה בקיום מחברי המו או במקרה בו לא הושגה תמיכת  הכללית המועצה ידי על הערעור התקבל לא אם •

 רשאי החבר לערער בפני האספה. –דיון מחודש 

 

 פרט צוות החלטות על ערעור .8

 אספת בפני או ישירות ערעורים ועדת בפני לערער פרט, יכול צוות החלטות על לערער הרוצה אחר גוף או חבר, ועדה

 .פרט תצוו של לערעורים פורום ישמשו לא הכללית והמועצה החברתית עקרונית, ההנהלה .החברים

 החברתית.  להנהלה הדיון את להעביר רשאי פרט, הצוות צוות של שיקוליו פי ועל מיוחדים במקרים

    -בהנהלה זו   הערעור התקבל לא אם בהנהלה החברתית,  יידון מראש, שהנושא מיודע החבר יהיה כזה במקרה

 .האספה או ערעורים ועדת בפני לערער החבר רשאי

 

 ערעורים ועדת .9

 .היום שהוא כפי נשאר ערעורים עדתו תקנון •

 תקפות בפניה, והחלטותיה המובאים אישיים בנושאים לאספה חלופי פורום להוות תמשיך ערעורים ועדת •

 .אספה כהחלטת

 וערעורו ועדת ערעורים בפני קודם ערער אם גם האספה בפני לערער החבר יכול האגודה , תקנון לפי מקרה בכל •

 .נדחה
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 עבודה בחדר האוכל בסופי שבוע -תגובה לתגובות 

 מאור אלוני

לצורך הפתיחה, ארשה לעצמי להיתלות באילן גבוה "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו 

 בה כשיצרנו אותן" )אלברט אינשטיין(.

רי הקיבוץ, אבל אני חושב שהיא אני לא בא לטעון שההצעה שהצעתי היא הפתרון האידיאלי או חלומם של כל חב

 הצעה שתביא למקסימום שביעות רצון אצל מקסימום חברים במינימום עלויות כספיות וחברתיות.

אחת הטענות המרכזיות שהעלו המגיבים להצעתי בכתבותיהם היתה נושא התורנויות בשאר המקומות במשק, כפי 

 ה והעיקרית היא חד"א.שכתבתי בשבוע שעבר, אני מודע לנושא אולם הבעיה הגדול

אני מפריד בין עבודת שבת במקום העבודה של החבר לבין תורנויות במקומות אחרים, במקומות העבודה לכל ענף יש 

את היתרונות והחסרונות שלו, ישנם ענפים בהם אי אפשר לקחת את יום שישי כיום גמיש, ישנם ענפים בהם כוננים 

בערב וישנם ענפים בהם  7 -בוקר, ישנם ענפים בהם חוזרים ב 4 -קמים ב מוזעקים באמצע הלילה, ישנם ענפים בהם

 עובדים גם בשבת.

בנושא התורנויות בשאר המקומות במשק, מדובר על כמות מצומצמת כאשר בחלק מהמקומות ישנם אנשים 

מציאות, שמעוניינים לבצע תורנות בתשלום )כמו בשער( ובחלק מהמקומות בהחלט ייתכן שהתורנות לא מחויבת ה

בכל מקרה זהו מצב דומה למצב שהיה עד היום כאשר נערים עבדו בחד"א וכל תורן חד"א שלא רצה לבצע תורנות 

 יכול היה להתחלף עם נערים מה שלא היה ניתן לעשות בשאר המקומות.

ת עם כמו כן המצב שייווצר, אם הצעתי תעבור, הוא שיהיה מאגר גדול מאד של אנשים על כמות קטנה של מקומו

 צורך בתורנות כך שגם אם יהיו תורנויות הן יהיו בכמות מצומצמת בטווחי זמן רחוקים מאד.

 

בנושא העלות הכספית, כותבת שירה שההצעה שלי יוצאת מנקודת הנחה שאנשים ירצו להמשיך לעשות תורנויות 

ך ולעשות תורנויות בתשלום, ואם זה לא יהיה כך העלות תעלה, אז ראשית אני יודע שיש אנשים שמעוניינים להמשי

עובדים נוספים בענף המזון יספיקו בכל מקרה כדי להפעיל את חד"א במתכונת שבה עובדות מסעדות  5יחד עם זאת 

ימים בשבוע )כאשר מי שעובד בשבת כמובן נמצא בחופש ביום אחר(, זאת גם התשובה להערה של אמיר  7שפועלות 

 7ק בסופי שבוע אלא גם באמצע השבוע, ההצעה המוצעת נותנת פתרון של לגבי כך שהתוספת תנפח את העלות לא ר

 ימים בשבוע.

 

שואלת שירה באיזה סכום זה ייעצר, קצת מוזרה לי השאלה כי כפי שכתבתי אני מחכה משירה כבר שנתיים לתשובה 

 ₪. אלף  500 -חות ממה הן העלויות כיום ומה הן העלויות האלטרנטיביות, אבל מבדיקות שאני עשיתי זה ייעצר בפ

 

תורנויות  4-5 -תביא ל כ₪ אלף  100רק תהייה עלתה לי בנושא, אם בהצעת המוסדות תוספת של עובד בעלות של 

בשנה, איך אין למוסדות תשובה לשאלה מה תהיה העלות לאפס תורנויות חובה? יש להבנתי שתי אפשרויות, או 

 יה כח להמשיך את החישוב...שהמספר הראשון הומצא בלי בסיס או שלמישהו לא ה

 

בעניין תשובתה של שירה שהסכום שיאושר יירד מתקציב ההנהלה החברתית ואנשים כבר ראו איך בריאותם וחינוך 

הנהלה החברתית ילדיהם נפגע, הייתי נמנע משיטת ההפחדה, אני הצעתי שהסכום יוקצה מתקציב המשק )תקציב ה

הוא רק חלק ממנו(, נכון שבעוגת התקציב אם אוכלים ממקום אחד זה יורד ממקום אחר אבל זה נכון גם לגבי 

הכלבולית שאושרה במיליוני שקלים, נכון לגבי אישור שכר הדירה שיעלה לנו בשנים הראשונות מאות אלפי שקלים 

 אלפי שקלים.בשנה ונכון לגבי יום החופש בבחירות שעלה לנו מאות 

 אני חושב שבמבחן עלות תועלת, העלות בהצעתי נמוכה יחסית.
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ורק עוד תהייה בנושא העלות, מהכתבות של אמיר, מורן ושירה לא הבנתי מה יהיו העלויות בהצעות שלהם, אמיר 

ואצל מורן מציע להעלות את התמורה עבור תורנויות ולגייס שכירים לפי הצורך אבל סה"כ סכום כספי לא ראיתי, 

 ושירה לא נלקח בחשבון המחיר החברתי של פגיעה בארוחות ופגיעה בציבור גדול שאינו מעוניין לעבוד בשבתות.

 

לסיכום אחזור ואומר, אני לא חושב שיש פתרון אידיאלי, אבל אני חושב שהצעתי תוכל לרצות מקסימום אנשים, את 

ו שלא רוצים לעבוד בסופי שבוע, את אלו שרוצים להמשיך אלו שרוצים לשמור על חד"א פתוח בסופי שבוע, את אל

 לעשות תורנויות בתמורה וכל זה בעלות יחסית לא גבוהה גם כספית וגם חברתית.

ולסיום שוב אתלה באותו אילן גבוה "החיים הם כמו אפניים, אתה צריך להתקדם כל הזמן מבלי לעצור כדי לא לאבד 

 את שיווי המשקל" )אלברט אינשטיין(.

 שבת שלום.

 

 תגובה לתגובה לתגובה למאור

 שירה אריאל 

השאלה שתמיד מלווה אותי כאשר נושא שיש לו השלכות בתחומים רבים נדון בעלון, האם האינפורמציה שמועברת 

 היא מספיק ברורה ואמיתית בעוד שיש יותר נסתר מהגלוי.

 מה אנו כן יודעים:

 לשנה.₪  100,000  -עלות שכיר במגזר החברתי הוא כ  .1

יש מספר רב של ענפי שרות שחברים עובדים בהם )כולבו, מרכולית, ענף ההלבשה, בית סעודי, שמירה,  .2

 הסעות(, מקווה שלא שכחתי שום ענף.

 לא ניתן לקבל החלטה שאין חובת עבודה רק לגבי ענף אחד. .3

 מה אנו לא יודעים:

 כמה חברים רוצים לעבוד שבתות ובאיזה תדירות. .1

 ספית והביצועית בענפים האחרים )לא בכל מקום יש לנו שכירים שיכולים לעבוד(.מה המשמעות הכ .2

כמות העובדים השכירים שיהיה צורך להוסיף בענף המזון והיה ולא יהיו מספיק חברים שירצו לעבוד. בניגוד  .3

איש  2000 -למה שמאור אמר, חמישה עובדים לא עושים את העבודה. אנו לא מסעדה קטנה, אנו מאכילים כ 

 בשישי בערב ועוד לא מעט בשבת.

אין כאן מטרה להפחיד אף אחד,  -מה באמת העלויות שיהיו למעגן מיכאל לשמירה על השירות שניתן היום  .4

זו עובדה. יש מקורות ואנו צריכים להבין שכל החלטה שאנו מקבלים באה על חשבון משהוא אחר וצריך 

ות כולבולית באה על חשבון משהוא אחר, רק צריך להחליט לבחור על חשבון מה זה בא. אכן גם ההחלטה לבנ

 על מה מוותרים או דוחים.

כפי שכתבתי בעלון הקודם, גם אני לא רוצה לעבוד שבתות, אם זאת יש לי בעיה ש"מישהו" אחר יעבוד בסוף שבוע 

 עבורי.

תנים לנו היום יש לזה אני מאמינה שיש מחיר להחלטות שלנו, ברגע שהחלטנו שאנו רוצים את כל השרותים שני

 מחיר.

לכן, ההצעה של ההנהלה החברתית )לא שלי ולא של מורן(, זו הצעת פשרה, לנסות לשמור על רוב השרותים ובתוספת 

 עלות קטנה.
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 אביב הגיע, פסח בא -מאשכול החינוך 

 מיכה באלף
  .בגיל הרך מקשטים לוחות,  על האביב וקציר החיטה, ומכינים את הילדים להדמיית סדר פסח בבתי ילדים

 כמובן ילדי הגן "יוצאים ממצרים" גם השנה וממתינים בהתרגשות לרגע היציאה.

  יוכלו לחוות את החוויה של הכנת מצות.בפינת חי ובבתי הילדים מכינים טבונים, כדי שהילדים 

  ט' יחד עם קבוצת נערים, מעלה את כל מתקני מחנה כרמל למקום המסורתי של המחנה. החל -צוות ז'  -מחר

מהשבוע הבא, תתקיים פעילות כל יום עבור ילדי החינוך המשלים, כאשר השיא יהיה בספורט טבלאי 

 ובשיפוט מחנאות ביום ה'.

 ,כל המתקנים ייבדקו על ידי מהנדס מוסמך בעל ניסיון בתחום מחנאות. כלקח מהשנה שעברה 

  קבוצה מנערינו מכיתה י"א יצאה למסע בפולין השבוע. בניה אשל מלווה אותם כמדריך, יחד עם יעל ארם

 ומיכה ההיסטוריון הקבוע.

 מיזמים  3ל קיום במסגרת היערכותנו ליצירת מקומות עבודה חדשים וחדשנים עבור נערי ח' + ט' , הוחלט ע

כץ עם צוות נערים. -במסגרת החינוך. לקראת סוף החודש תיפתח חנות יד שנייה בניהול עדי קרקובסקה

ייפתח מיזם של מכירת פיצות שיוכנו כאן, במטבחנו, על ידי קבוצת נערים תחת ניצוחה של הדר הילל. תוקם 

ולו של אייל לוי. על כל המיזמים תקבלו גם סדנת ייצור ועיצוב מוצרים עם קבוצה נוספת של נערים בניה

 מידע יותר מקיף בהמשך, בנוסף למידע לגבי מועד פתיחת העסקים. 

 תנועת נוער בקיבוץ מעגן מיכאל:

כפי שצוין מספר פעמים במשך השנה, קיימת השנה פעילות ערנית ועקבית של מד"צים. קבוצת מד"צים של נערי 

ו'. הפעילות חיובית וממושכת, עם הרבה מרץ -ת עם ילדים ממועדון ה'שכבת נעורים מקיימת מדי ימי ג' פעילו

 והשקעה. ציון לשבח למד"צים ולמדריכה אפרת על איכות הפעילות והדבקות ברצף הפעילויות.

בנוסף, קבוצה די גדולה של נערים מכיתה ט' משתתפת בפעילות אזורית של תנועת הנוער "בני מושבים" כהכנה 

נערים ולכן, אנחנו מאמינים שבשנה הבאה תימשך  10 -יים בקיץ. הצפי שלנו שיצאו לקורס כלקורס מד"צים שיתק

 ואף תתרחב, הפעילות בה הנוער מדריך נוער בקיבוץ.

נמצאת שאלה על שולחננו, מהם יחסי הגומלין שלנו עם תנועת הנוער. באופן כללי יש הסכמה שתנועת הנוער מביאה 

יבור לפעילות אזורית רבת משתתפים ומשמעות, רכישת כלים והכשרה בהדרכה דברים מאוד חיובים לנערינו: ח

וחיבור חי ותוסס עם פעילות חינוכית וערכית מעבר לגבולות היישוב. אחד היעדים המרכזיים שלנו הינו החזרת קיום 

 הדרכת נערים על ידי נערים. מורגשת התקדמות משמעותית בתחום זה.

ם בחיבור של התנועה אלינו איננו באידיאולוגיה, אלא בבניית מודל שעונה על הצרכים הקושי שלנו בחיבור לתנועה וג

והייחודיות שלנו וגם של התנועה יחדיו. מדובר על תנועת "בני מושבים", שהיא התנועה האזורית של רוב המועצה 

ילוב, ללא קשר לצבעי ועושה רושם טוב, אבל בפועל המאפיינים של התנועה די דומים וקיימות אותן סוגיות של ש

החולצה או ערכי יסוד. התנועה בנויה להיכנס לחלל ריק וליצור פעילות כאשר היא המסגרת החינוכית הבלעדית. 

הרעיונות של שילוב עם מערכת חינוך, כמו שלנו, עם מסורות, צוותים וחיונית מאוד מורגשת, מהווה בעיה לאנשי 

 התנועה וגם לנו.

ן שכל אחד יכול להאמין שהוא מביא את המיטב ולא מוותר על דברים עקרוניים זה לזה באופכיצד נכון לנו להתחבר 

מדי, מתוך רצון ליצור מכנה משותף? אנשי התנועה באזור מגלים רצון רב לשבת איתנו ואנחנו נפעל יחד לקדם את 

את הדברים השיח. אנחנו ניגשים לנושא ביתר שאת, כדי להביא את כל היתרונות התנועתיים לנערינו וגם לשמר 

הערכיים, החינוכיים והארגוניים שהם בעלי חשיבות מבחינתנו. כולנו ערוכים ללמוד במישור הפרקטי כיצד עושים 

 ביחד ומשמרים את הטוב מכל אחד. אנחנו מקווים שבתחילת מאי נוכל להגיש מסמך מוסכם לדיון במו"ח.
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 לקראת הקיץ:

 ולשנה הבאה. ברוח זו, כל מערכות החינוך מתחילות  האביב הינו תקופה של התחדשות בטבע ומעבר לקיץ

 לעסוק בבניית צוותים וגיוס אנשים טובים לפעילות חינוכית בשנה הבאה. 

אנחנו מזהים בגיל הרך ובחינוך המשלים לא מעט יציבות וירידה בתחלופה, אבל בהחלט יש לנו צרכים ורצון 

אדם שחושב על הכיוון הזה, זה הזמן לפתוח בשיחה, לקלוט אנשים איכותיים הן מהבית והן מחוצה לו. לכל 

 הדלתות פתוחות.

  בקיץ נהוג שחלק מהנערים שלנו יוצאים לפעילות חוגית מסגרת קורסי קיץ ומחנות מיוחדים בארץ ולעתים

בחו"ל. מכיוון שפעילות כזו הינה יקרה, נהוג לפנות לחינוך המשלים לסיוע במסגרת חוגים. אנחנו מעריכים 

אלה כל מי שנוסע ועתיד להיות בתכניות כאלה בקיץ, כבר יודע זאת. לכן, אנחנו מבקשים ממי שבימים 

. עדיפות בסיוע תינתן למי שמגיש עד תאריך זה 151.5שתכנית כזו קיימת השנה עבורו להגיש את המידע עד .

 ולא נוכל להבטיח סיוע תקציבי לאלה שמגישים יותר מאוחר על אף הרצון לסייע לכולם.

 קראת השנה הבאה:ל

השבוע אושר מימון לבניית פעוטון חדש לגיל הרך. פעוטון זה ימוקם בגן חושים ויהיה במתחם של שאר המבנים של 

הגיל הרך. הוספת פעוטון נחוצה כמענה למהפכה הדמוגרפית. התחזית, וגם המציאות, מראה שפעוטון זה הכרחי 

יר מידע יותר מדויק לגבי התחזית, החשיבה על תכנון ולאן פני להכיל את כל הלידות של השנים הבאות. אנחנו נעב

 הדברים באחד העלונים הקרובים.

 

 צוות פרוייקטים קהילתי
 

לשנתיים לפרוייקטים חברתיים תרבותיים קהילתיים, הורכב  ₪ אלף  200בעקבות החלטת האספה אשר הקציבה 

 המתי?.צוות שתפקידו היה לאסוף הצעות ולהחליט על המה? האיך? ו

הצוות שכולל את אורלי רם , יפעת ברכמן, מושיקו עמית, לילך שחף, אלון עציוני ואורן לינדר, שם למטרה להוציא 

שישה אירועים שנתיים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה המגוונת שלנו ליטול בהם חלק ולהיות "מעורב -לפועל כחמישה

 פעיל" בעשיה.

צעות מהציבור, ולבסוף "קישטנו" את לוח השנה שלנו במגוון אירועים ישבנו ארוכות, העלנו רעיונות, קיבלנו ה

 שחלקם כבר הפכו למסורת אצלנו, חלקן הם "מסורת בהתהוות" וחלקן, בתקווה, יהפכו למסורות.

 אנא חרטו ביומנכם:

 (. 30.5, גמרים  27.5אליפות מעגן מיכאל בחתירת סנוניות. )מוקדמות  - מאי

 ..) פעילויות תרבות ויצירה עד אור הבוקר(.לילה לבן. - יוני / יולי

 בית פתוח לכלל ציבור מעגן מיכאל )תושבי המקום וכל שותפינו לעבודה היום יומית(. –"חג הפועלים"  - אוגוסט

 ה"פיקניק בים" חוזר. ובגדול )יום לאחר חג המשק(. -( 5/9) ספטמבר

 פרים דרוזים וצ'רקסים."כפר ביקרתם" פעילויות בכ –טיולי סתיו. והשנה  -אוקטובר

 מרוץ מעגן מיכאל. - נובמבר
 

 התוכניות המפורטות יופיעו בהמשך, בצמידות לאירועים עצמם.
 

זהו, כל שנשאר הוא, להתנדב ולהצטרף לאחד מהצוותים אשר יובילו את האירועים, או פשוט לצפות בכיליון עיניים 

 ולהגיע, להשתתף  וליהנות מהיחד...
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 הסכם חברות סלולאריות

 מלאך-שירה אריאל, הגר אזולאי 

 

 לחברים שלום!

במהלך השבועיים האחרונים התניידו מאות חברים להוט מובייל ולפלאפון. כמו כן, התקיימה תערוכת מכשירים 

 שאליה הגיעו נציגי ארבע חברות למכור טלפונים לחברים.

: יש להקדים ולהתנייד. הישארות בהסכם הנוכחי עם או באופן פרטי חברים שעדיין לא התניידו להוט מובייל, פלאפון

 פלאפון משמעה המשך תשלום סכום גבוה משמעותית מכפי שתשלמו בכל הסכם אחר.

 ניוד להוט מובייל

עד כה, כל חבר שמילא טפסים נקרא להתנייד במועד מסוים. המועדים הספציפיים אינם נוחים לחלק גדול מהחברים. 

כל חבר שעדיין לא התנייד/לא זומן לניוד, בין אם מילא טפסים ובין אם מפרסמות את שעות הפתיחה, ו לכן, אנחנו

 לא, מוזמן לבוא להתנייד בשעות הנוחות לו. שימו לב, מעכשיו לא יהיו יותר זימונים לניוד.

 להם את המסר.חברים שבני משפחותיהם מעוניינים להתנייד להוט מובייל ואינם קוראים עלון, אנא העבירו 

דקות(, וכן יש לעיתים תורים ארוכים. חברים שמגיעים ולא רוצים להמתין  20-30שימו לב, תהליך הניוד לוקח זמן )

( ואנחנו נתקשר אליהם כאשר יתפנה התור באותו יום או במעגנים הישן בבניין הכתוםבתור, מוזמנים להירשם )

 בימים לאחר מכן.

 

 יום ראשון

29.3 

 יום שני

30.3 

 יום שלישי

31.3 

 יום רביעי

1.4 

 יום חמישי

2.4 

9:30-12:30 

13:00-18:00 

12:30-18:00 

 

9:30-12:30 

13:00-18:00 

9:30-12:30 

13:00-18:00 

9:30-12:30 

13:00-18:00 

 

 

 מעבר להסכם חדש עם פלאפון

מכן ניתן להעביר פרטי . לאחר 8:00-15:00( בשעות 29-31.3שלישי )-נציגי פלאפון יימצאו בחד"א בימים ראשון

 אשראי לעמוס גינוסר.

 קניית מכשירים

 .04-7705554ניתן לרכוש מכשירים דרך חברת טאצ' בפרדס חנה, מספר טלפון: 

 כמו כן, ניתן לרכוש מכשירים דרך חברות פלאפון והוט מובייל, לפי שעות הפתיחה המצוינות למעלה.

 פינת הגיל השלישי

 כשירים והסברים לגיל השלישי. אנחנו נפרסם את המידע לחברים כשנדע.עדיין לא נקבע מועד למכירת מ

 קיצורים ואפליקציית "סדרן רכב"

כרגע אפליקציית סדרן הרכב לא עובדת בכל המכשירים, ואין קיצורים בחיוג  -לחברים שהתניידו להוט מובייל

לא יהיו קיצורים בחיוג  -וב. שימו לב מהטלפון הנייד לטלפונים נייחים בקיבוץ. העניין בטיפול ויסודר בזמן הקר

 לטלפון נייד.

 אין שינוי מהמצב הקיים. -עבור החברים שנשארו עם חברת פלאפון 
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 OUT -שר"פ   IN –מוקד אנוש 

 לחברים שלום,

 , ניתן יהיה לקבל את1/4/15 -והחל מה "מוקד אנוש"כפי שפורסם בעבר, מעגן מיכאל חתמה על הסכם עם חברת 

  "מוקד אנוש".אחרי שעות פעילות המרפאה, דרך  שירותי רפואת החירום

 4151)מספר  4222עות העבודה במרפאה נשאר מספר הטלפון להתקשרות  לשעת חירום במשך כל היממה גם לאחר ש

 יבוטל(. בשבוע הבא יחולקו בתאי הדואר מגנטים עם הפרטים.

 השירותים הרפואיים אשר ניתנים ע"י מוקד אנוש הינם:

 התייעצות טלפונית עם רופא מהמוקד 

 קריאה לאחות מהקיבוץ 

 ביקור רופא בבית 

 מתן מרשם תרופות לפי צורך 

 י וקריאה למד"אהקפצת צוות חירום מקומ 

 מענה ללחצני מצוקה 

 הפנייה למיון ע"פ צורך 

  

 :בהזדמנות זו ברצוננו ליידע את החברים על שירותים נוספים שניתן לקבל אחרי שעות פעילות המרפאה

 שרותי בריאות כללית ו/או מושלם:

מחים  מבי"ח שניידר מייעצים בשיחת וידאו באינטרנט או בטלפון כשמרפאות כללית רופאי ילדים מו •

סגורות: בלילות, בסופי שבוע ובחגים. אם צריך, הרופאים נותנים מכתב הפניה לחדר המיון ומרשם לבית 

 המרקחת. 

 .שעות ביממה  בנושאים שונים ו/או הפניה למיון  24קבלת ייעוץ  - 2700מוקד אחיות  דרך * •

קבלת טיפול ראשוני במקרה של תאונות או  -מוקד רפואה דחופה דגני חדרה בשעות הערב, שבתות וחגים. •

 יש להגיע פיזית.  -טראומות, מתן מרשם תרופה, הפנייה למיון

 .ביקור רופא •

 ביטוח בריאות הראל:

 ביקור רופא  •

 , תזונה(.התייעצות עם רופאים בנושאים שונים )גריאטריה, ילדים, משפחה, פסיכולוג •

 שירותים  -בריאות -ענפי שירותפרטים נוספים על השירותים ודרכי התקשרות ניתן למצוא באתר הקיבוץ תחת: 

 רפואיים אחרי שעות פעילות המרפאה 

 שיהיה בהצלחה עם המעבר, רפואה שלמה ושלא נזדקק,

 אשכול הבריאות -ג'יל ברכה ועפרי שמיר
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 שירותים רפואיים זמינים לחברים לאחר שעות פעילות המרפאה
 

 מוקד התייעצות עם אחות מוסמכת  -קופת חולים כללית .1

 להתייעצות עם אחות. -5לשפה העברית, הקש/י  -1הקש/י   1222-2700או מטלפון נייח  2700*

ות, שאלות ונושאים ואם יש צורך אחיות מוסמכות הנותנות מענה למגוון בעי שעות ביממה על ידי 24מוקד המאויש 

 גם הפנייה למיון.

 מוקד של קופת חולים דגני חדרה: )מר"מ דגני( .2

 04-6638400טלפון 

 )יש להגיע עם כרטיס מגנטי(   שעות פעילות

 עד שעה משעה ימים

 22.30 19.00 א', ב', ג', ד', ה',

 23.00 19.00 שישי ו ערבי חג

 13.00 9.00 שבת וחגים

 23.00 19.00 שבת וחגים

 

 ייעוץ ילדים אונליין בליווי מקצועי של  רופאי ילדים מומחים משניידר  .3

ופי בלילות, בס -רופאי ילדים מומחים מייעצים לך בשיחת וידאו באינטרנט או בטלפון כשמרפאות כללית סגורות 

שבוע ובחגים. אם צריך, הרופאים נותנים מכתב הפניה לחדר המיון ומרשם לבית המרקחת.  צריך מצלמת וידאו 

 אינטרנטית פשוטה ומיקרופון רשת המחובר למחשב.

/services/Pages/rofe_online.aspxhttp://www.clalit.co.il/he/info  קישור לאינטרנט 

http://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/pediatrician_online_on_smartphone.aspx 

 לסמארטפוןקישור 

 ייעוץ רפואי לילדים בידי רופאי ילדים מומחים.הו שירות רופאי ילדים אונליין? מ

 להורים המתלבטים כיצד לנהוג עם הילד החולה כאשר המרפאה סגורה.למי מיועד השירות? 

האם ניתן לחכות עד הבוקר ולקחת אותו  -הרופאים המומחים ייעצו לך מה לעשות עם הילד החולה כיצד יסייעו לי? 

פאה, או שאולי מוטב לפנות כבר עכשיו לחדר המיון? במקרה הצורך, הרופא יכול לתת לכם, ההורים, מכתב למר

 הפניה למיון וגם מרשם לבית מרקחת תורן.

 ?מה יכולים הרופאים לעשות בשביל הילד שלי

 לתת הפניה לחדר מיון ולשלוח לכם את ההפניה בדוא"ל או בפקס. 

  אותו בדואר האלקטרוני או בפקסלתת מרשם לתרופות ולשלוח לכם. 

 להעלות לשיחה, במסך נוסף, רופא עמית להתייעצות משותפת. 

 להפיק לכם אישור על חופשת מחלה ולשלוח לכם אותו בדוא"ל או בפקס. 
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 בסיום הייעוץ יישלח אליכם בדוא"ל או בפקס סיכום של תיעוד הביקור. 

 השירות ניתן ללא תשלום רק ללקוחות כללית.

 בבוקר שלמחרת.  6:00בערב עד  20:00בימים ראשון עד חמישי מ־שעות פעילות השרות: 

 ביום ראשון שאחריו )או יום החול שאחרי החג(. 06:00ביום שישי )או בערב החג( ועד  13:00בסופ"ש ובחגים מ־

 הציוד הנדרש כדי לקיים את השיחה: 

 תאימה(.מצלמת אינטרנט פשוטה )כל מצלמת אינטרנט שברשותכם מ •

 מתאים(.  מיקרופון רשת פשוט )כל מיקרופון אינטרנטי שברשותכם •

 מגה־בייט לפחות. 1.5חיבור לאינטרנט ברוחב פס של  •

 מומלץ שהמקום שממנו מתחברים, יואר היטב כדי להקל על הרופא לראות אותך ואת הילד. •

 

 ביקור רופא דרך ביטוח בריאות הראל .4

 י"למבוטח ע הניתן רופא ביקור שירות עבור המבוטח נשא בה הכספית הוצאה בגין המבוטח את תשפה החברה

₪  150כל רופא אחר(, עד  י"ע או וביקורופא י"פמ -)כגון הבית ביקורי בתחום שרות הנותנות מחברות אחת

 )מערכת הבריאות תזכה את החבר  על ההשתתפות העצמית כנגד קבלה(. .₪ 25 של עצמית ובהשתתפות

 

 ביטוח הראל -י בנושאיי רפואה שוניםשירות מידע טלפונ .5

 ניתן לקבל שירותי מידע טלפוני ע"י רופאים מומחים בנושאי: ילדים, משפחה, נשים, גריאטריה, דיאטה ותזונה.

 .1-800-44-5000שעות ביממה, ניתן להתקשר לטלפון  24מוקד השירות פעיל 

 מועד הפניה.דקות מ 30יש להזדהות. מוקד השירות יקשר את המנוי לרופא עד  

 

רפואיים לאחר שעות פעילות  שירותים  -בריאות -ענפי שירותניתן למצוא פרטים אלו גם באתר הקיבוץ תחת:  

 המרפאה 
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 פרויקט הפרדת פסולת במעגן מיכאל

 ליאור בנתור

בהן ממוחזרת הפסולת האורגנית.  החל  ,מעגן מיכאל מצטרפת אל מאות ישובים ורשויות ברחבי הארץ ,בשעה טובה

יוכלו כל תושבי הקיבוץ המעוניינים בכך, להפריד את הפסולת האורגנית שלהם )כלומר את  ,מיום ראשון הקרוב

השליכה לפחים מיוחדים שיוצבו במספר עמדות בקיבוץ. הפסולת הביתית האורגנית תיאסף כמה שאריות המזון( ול

 פעמים בשבוע ותשמש להכנת קומפוסט בתוך שטח המחנה לטובת כלל הציבור.

יש לציין שבשלב זה זהו פרוייקט נסיוני וחלקי: הפחים האורגניים יוצבו כרגע רק בחלק משטח המחנה )פירוט 

האורגניים יוצבו בנוסף )ולא במקום( לפחים הקיימים: הירוקים המשמשים לאשפה כללית  בהמשך(. הפחים

 והכתומים המשמשים למחזור אריזות.

 

 למה בכלל אנחנו עושים את זה?לפני שנסביר קצת יותר על הפרקטיקה, נשאלת השאלה: 

ייצרים כל כך הרבה פסולת מדינת ישראל נמצאת באחד המקומות המובילים בעולם בייצור פסולת לנפש. אנו מ

דונם בפסולת.  כמעט חצי ממשקל האשפה  400 -שמידי שנה המדינה שלנו, שהיא אחת הצפופות בעולם, מכסה כ

הביתית הנו שאריות מזון. שאריות אלו הן הגורם הבעייתי ביותר בהרכב הפסולת הביתית, והן אלו שאחראיות לרוב 

רעים, זיהום אוויר וזיהום מי תהום, התרבות מזיקים, ופליטת גזי התופעות השליליות של הפסולת כמו ריחות 

של כסף, דלק, זיהום אוויר ופקקי  גבוהותחממה. בנוסף, הובלת הפסולת למטמנות בנגב  והטמנתה כרוכות בעלויות 

 תנועה. 

אמור לגדול ב לפיו מיחזור הפסולת קבע יעד, מסיבות אלו,  אימצה המדינה מדיניות של הפרדת פסולת ומחזורה. נ

הדרך לעשות זאת היא ראשית להפריד לשני זרמים: זרם "רטוב" הכולל שאריות מזון, וזרם  .2020עד שנת   50%

דשן אורגני.  כך המינרלים שנלקחו  -"יבש" הכולל את יתר האשפה הביתית.  מהזרם הרטוב מייצרים קומפוסט

האדמה. הפסולת האורגנית הופכת מבעיה לפתרון, מהקרקע על מנת לגדל את האוכל שאנחנו אוכלים יושבו אל 

 ממקור של מטרד סביבתי למשאב חיוני של דשן.

? בעיקרון,הפרוייקט מיועד לכל אחד שרוצה ויכול לעשות את המאמץ החשוב הזה ולהפריד את למי מיועד הפרוייקט

ר במרחק נוח מאחד הפחים הזבל האורגני מיתר הפסולת הביתית. בפועל, הפרוייקט מתאים במיוחד  למי שמתגור

ליטר( למטבח, אותם ניתן להציב על  5האורגניים שיוצבו.  למעונינים להפריד פסולת  יחולקו פחי פלסטיק קטנים )

 השיש או לידו ולפנותם ישירות לפחים האורגניים.

 

ימים )הירוקים והכתומים( י בלבד יוצבו בסמוך לפחים הקיפחים עגולים לזבל אורגנ 8 מיקום הפחים האורגניים:

 במקומות הבאים: 

 בין הכברה לטוסטרים צפון.

 בין רסקו לירידה הגדולה לפלסאון.

 בפינה הצפון מזרחית של שכונת הים מול חניית פלסאון.

 בפינה הצפון מערבית של שכונת הים, סמוך לשכונה החדשה. 

 בין בריכת השחייה לשכונת הקרוואנים.

 הנעורים, מדרום לגשר העולה לשכונת הברבור. על הכביש ממערב לשכבת 

 בין שכונת הסטודנטים לשחף, ליד המדגריה הישנה.

 בין שכונת הקליטה לטוסטרים דרום.  מידע מפורט יותר יינתן בתאי הדואר.
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את שאריות המזון שלנו מהמטבח בבית אוספים לקופסא, דלי או פח קטן. כשהפח או  ס עושים:'אז מה בתכל

שלנו מלאים, ניגשים לעמדת האשפה האורגנית הקרובה לביתנו, פותחים את מכסה הפח העגול המיועד לכך הקופסא  

ומשליכים את הזבל האורגני. אם אספנו את הזבל בשקית ניילון, מרוקנים את תוכנה לפח העגול )האורגני( ואת 

 ם לדרכנו, מרוצים ושמחים.השקית הריקה משליכים לפח האריזות )הפח הכתום(. סוגרים את המכסה והולכי

 

 ומה לא.                                                -  אז מה משליכים לפח האורגני

קליפות ושאריות של ירקות ופירות, כולל 

 רקובים

כל דבר המכיל פלסטיק, ניילון, זכוכית, מתכת 

 ושאר חומרים שאינם מהטבע

 ,עצמות. בשר, דגים, עור אוכל מבושל )לא בשרי(

  מוצרי חלב

 גזם מהגינה )לשם כך יש פחי גזם יעודיים( שאריות וקליפות של ביצים

  שערות של חיות מחמד 

  גרעינים וגלעינים

  שאריות קפה ושקיות תה

 

 

"כל אחד  בקשר לפרוייקט דומה שהחל אצלם במועצה:  ,אני רוצה לסיים בדבריו של ראש המועצה האיזורית מגידו

רוצה עתיד טוב יותר לצאצאיו בדורות הבאים ולשמחתי זכינו לקחת חלק באפשרות אמיתית לחולל שינוי  מאיתנו

 סביבתי משמעותי, שבתוצאותיו לא בהכרח נבחין מיד."

 לכל שאלה והערה מוזמנים להתקשר אלי.

 .תודה ושבת שלום
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 מועדת כלבים

,בעלי כלבים יקרים  

מכיוון שהנושא עולה שוב ושוב אנו שבים ומבקשים, 

 אנא, שימו לב היכן כלבכם עושה צרכים!

העניין כבר נעשה בלתי נסבל בכמה מקומות מועדים 

 וזה בהחלט לא הוגן כלפי האחרים.

הפעם נדגיש את חניית האופניים בבית ספר מעגנים 

ינו הרכיםהחדש. רק חישבו על ילד  

המגיעים ליום לימודים חדש נקיים ורעננים ונתקלים, 

 ולעיתים גם נמרחים, מדי יום, בצואת כלבים.

נסו לחשוב על האחר, גידול כלב זו אחריות שאתם 

 בחרתם בה, לצד הכיף הגדול.

אז קדימה, הקקי לסל וחסל! פתרונות לאיסוף התוצרת 

 בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 החזרי רפואה משלימה מהראל

 לחודש ינואר

בימים אלה מתקבלות מעטפות מהראל עם אישור 

 התביעה עבור טיפולי רפואה משלימה לחודש ינואר.

מומלץ לשמור את המכתב המצורף ולעקוב אחר הזיכוי 

 בתקציב חודש מרץ.

 עפרי שמיר/ו' בריאות

 שרון אנגל/רפואה משלימה

 

 אישור רופא לרפואה משלימה

מד"ר גינזבורג לטיפולי חברים שצריכים אישור רופא 

 רפואה משלימה, 

יש להעביר את הבקשה למייל של המרפאה 

(mirpaa@mmm.org.il(  .או בטלפון דרך שרון אנגל 

 
 

 תזכורת קריאת מוני דודים

לאלו מכם שהספיקו כבר להתאושש מאירועי הבחירות 

: אנו מזכירים לבעלי דודי ועוד לא התחילו לבשל לפסח

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 

בשליחת הקריאה בזמן. יש לשלוח את הקריאות 

 .31.3.2015 –והפרטים עד ליום ג', ה 

ניתן לשלוח את הפרטים במייל 

secelectric@mmm.org.il  או 703או בדואר לתא ,

, או באתר האינטרנט: במסך הראשי 3395בפקס 

להיכנס לדוחות תקציב < ברשימת דוחות התקציב 

תמצאו: דיווח קריאות מונה דוד < יש לסמן את 

וף רבעון" ובשדה הקריאה את תאריך הקריאה "ס

 הרשום על המונה.

. אם לא קיבלתם SMSתזכורת נשלחת גם בהודעת 

הודעה שכזו, וברצונכם לקבלה, יש להודיע ליונתן כי 

, או 054-8898444אינכם מקבלים את ההודעה, לטפלון 

 .mo_hv@mmm.org.ilבמייל 

 פעמיים. אין צורך לדווח

 

 מוניק ויונתן –בשמחות 

 

 

 סיוע בהגשת תביעות הראל ומושלם

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

בצריף  19:00ל  18:00בין    29.3.15ביום ראשון ה 

)מול הכביסונית( מוזמנים כל מי  משרד הבריאות

שצריכים סיוע במילוי טופס בקשה לתביעה להראל 

ופא, רכישת אביזר החזר על ייעוץ ר -כמו ,או/ו למושלם

רפואי, השתתפות בניתוח פרטי שבוצע במושלם, בקשה 

 לתביעה לרפואה משלימה וכו'...
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 רוב תודות לתורמים
 אנו מבקשים להודות לתורמים הרבים 

 שנענו לבקשתנו לתרומת הטסיות.

 מעריכים מאד את הזריזות והמאמצים שהשקעתם,

 היה מחמם את הלב ומרגש לפגוש אתכם במחלקה.
 

 

 שוב תודה, 

 למערכת הבריאות ולתורמים. 
 

 המשפחה

 

 
 

 חדש בקיבוץ: חנות יד שניה

פר לכם על חנות יד שניה, שתיפתח אנחנו רוצות לס

 בקרוב בקיבוץ, מתחת לכוללת תל"ם.

זו ההזדמנות שלכם לעשות ניקיון יסודי לפסח ולהביא 

 לנו את מה שאתם לא רוצים או צריכים.

פשוט שימו לנו את הדברים בפתח החנות, ואנחנו כבר 

נדאג להם. חשוב מאוד לציין, שכל מה שלא יימכר 

 .בחנות, יעבור לתרומה

במה אנחנו מעוניינות?? כל דבר שתמצאו: בגדים בכל 

המידות, כלי בית, צעצועים, ספרים, רהיטים, כלי 

 עבודה ועוד.

מקוות שתתרמו ותעזרו לנו להקים את החנות הנפלאה 

 והמיוחדת הזאת.

 -צוות החנות: נויה סיטון, יובל מזרחי, אלה אבן טוב

 מכיתה ח' ונופר הררי מכיתה ט' .

 בקשה ניתן לפנות לכל שאלה 

 052-8698123לעדי קרקובסקה כץ 

 

 

 מועדון הסרט של יום ב'

 ביום שני הקרוב,

 19:00בשעה 

 באולם הקולנוע.

 

 
 

 
 שי לחג

 .מוזמנים לבוא לקחת שי לחג

-12:00בשעות  1.4ה החלוקה תתקיים ביום רביעי 

אנא בקשו משכן  -בחדר האוכל. )אין מועד נוסף  17:00

 .א לכם במידה ולא תוכלו להגיע(או חבר שיבי

 השנה יחולק שמן זית ושוקולד. 

 מחכות לכם,

 בברכת חג אביב שמח ופורח

 שלומה, מעין ומאיה.
 

 

 

 
 

 מרכז הילה לתקשור

 כבכל שנה לקראת הפסח מתקיים מפגש מיוחד

 בו ניתן לאוור ולנקות גם את הפנימיות שלנו, 

ולהתחדש במה  את מה שמיותר וכמו כן לשחרר

 שמתאים. 

  16:00-19:00משעה  1.4-המפגש מתקיים ביום רביעי ה

 בחוף הים )בקיבוץ( עם השקיעה,

 למי שמתחשק השנה להגיע לליל הסדר אחרת 

 ולקחת הפוגה אישית קצרה מההכנות לחג.

 מוזמנים ליצור קשר בהקדם ואתן את כל הפרטים.

 ולם!חג חרות שמח לכ

 הילה וקסלר

 

 -הודעה מחוגי הילדים והנוער

 חופשת פסח

כולל, לא יתקיימו חוגי  29.3-12.4בין התאריכים 

ים בהם בחלק מהחוגים יתקיימו ימים מרוכז הילדים.

על התאריכים והשעות  תהיה פעילות מיוחדת לפסח,

 תקבלו הודעה נפרדת בכל חוג.

 !חג אביב שמח

 Hugim@mmm.org.il סיון עציוני 

 .*חוגי מבוגרים מתקיימים כרגיל
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 הזדמנות אחרונה להרשם! 
 סדר פסח תשע"ה

 

 30.03.15-ההרשמה תיסגר ביום ב' ה

 שימו לב !  

 יש למלא גם נציגי המשפחה לתורנויות  השונות.

 

 האוכל סגור !!!   )לא תהיה ארוחת ערב( -** זכרו שביום חמישי בערב  חדר

 

 חג אביב שמח, שרון פורטוגלי 
 
 
 
 
 

 מהמספרה

 1.4 -קלרה חוזרת לעבודה ביום רביעי  

 תעבוד בימים ובשעות:

 בשעות הבוקר –ימי  ב' 

 בשעות הבוקר   –ימי ד' 

 בשעות אחה"צ –ימי ה' 

 ,לתיאום תורים להתקשר לאמיר בראל

בירורים לגבי המספרה ניתן ובכל שאלות ו

                                                    052-4466577 –לאמיר להתקשר 

 .תודה, אמיר 

 

 

 הזמנה למשחק העונה 

 בלאומית נשים

 .הפועל זכרון/ מעגן מיכאל נגד מכבי רעננה

משחק על הזכות לביתיות בפיינל פור )הטובה 

 .מארבע(

 באולם הכדורסל 19:00בשעה  31/3 -יום ג' ה

  !זהו משחק סופר חשוב ,מוזמנים להגיע ולעודד

 !מי תסיים ראשונה

 !קפה ועוגה עלינו
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 סוף השבוע סרט

 
 

 28.3.2015מוצ"ש 
 

19:15 ;21:15 
 

  וודי אלן במאי:
 
 
 
 

  – "קסם לאור ירח"

ם ומאחז עיניים )קולין קוס
מאמין רק למדע פירת'(, ש

ולשכל, נשכר על ידי משפחה 
שוף שרלטנית אמידה כדי לח

צעירה )אמה סטון( שטוענת כי 
 ,היא בעלת כוחות מאגיים

ושבתה בקסמיה את בן 
 המשפחה שהתאהב בה.

בקש לבוא לאחוזה תמהקוסם 
במסווה של איש עסקים מכובד 

ולחשוף את ההונאה 
ובכן, הדברים  . המתרקמת

, ךלא ממש מתפתחים כ
האתאיסט,  והקוסם

גם  שהרציונליות מנחה אותו
בבחירותיו את הנשים בחייו, 

חייב להתמודד עם העובדה 
שהוא אולי אינו יודע ומבין 

 .הכל
 האומררומנטיקן  וודי אלן הוא

והמפגש הקוסמי בין  –שאהבה 
שרק צירוף מקרים  ,שני אנשים

פלאי יביא אותם לאותו מקום 
הוא סוג  –ויגרום להתאהבותם 

-של נס, פלא ועניין הקשור לעל

 .למציאותיטבעי, ולא 



27.3.2015  

                        

 

 
 לוח אירועים סוניה פאב           

  27.3 -שישי ה -הערב- 

HIGHWAY STARS – !בהופעה חיה 

 מופע רוק עם מיטב להיטי הרוק מכל הזמנים

 21:30פתיחת דלתות: 

 .Alona .Cשירה: 

 תופים: איזי מזרחי

 בס: אלון נויבך

 גיטרות: רונן אפטיקר

 קלידים: ויטלי סלוצקי

 ++ כניסה חופשית ++

 

 ליין הטראנס ממשיך ללא פשרות... פרטים נוספים בקרוב ובדף הפייסבוק שלנו - 9.4 -ישי החמ
www.facebook.com/soniapub 

 
 בי נוסבאום במופע סטנדאפ חסר רחמים!!!א - 18.4 -מוצ"ש ה

 
 20:00פתיחת דלתות:  

 ש"ח מחיר רגיל 60ש"ח לחברי הקיבוץ //  50כרטיסים:  

 pub@mmm.org.ilאו שלחו מייל:  03-6023254 -חייגו לכרטיסים 

 *כדאי להזמין כרטיסים מוקדם! מספר המקומות מוגבל.

.  
 

  20:00 –מזכירים לכם שהפאב פתוח כל שבוע גם ברביעי לסושי וסבבה מ. 
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 27.3.15-ביום שישי ה

 20:30בשעה 

 במועדון האסם

 


