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כל העולם עסק באסון רעידת האדמה  השבוע,

 בנפאל.

היתה אפילו בהלה אצלנו, כאשר נודע שאחד 

מבנינו נמצא בנפאל וטרם נוצר עמו קשר. לשמחת 

כולנו, נוצר עמו קשר וגם עם כל שאר המטיילים 

הישראלים )מלבד בחור אחד, שבעודי כותבת 

 שורות אלו עדיין לא נמצא...(.

ם, נותנים לכולנו פרספקטיבה אסונות כה גדולי

אמיתית על חיינו וכמה חשוב לחיות ולנצל כל 

 רגע.

 שנהיה כולנו בריאים ושלמים.

 

 אסף דותן,צייר  בשער השבוע,את הציור הנפלא 

"לכבוד הקיץ הממשמש ובא, הוא כל ומוסיף: 

 .כולו כמיהה לאהבה פשוטה ויפה"

 

 שופץ גן השעשועים מתחת לחדר האוכל. השבוע,

ים לראות את המקום מחודש ורענן, מוכן נע

גם  –ומזמין את ילדינו לשחק. בשבוע הבא 

 תמונות ותודות!

 

אנו נמצאים בתקופה עמוסת חגים ומועדים: 

פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות 

ובקרוב ל"ג בעומר ושבועות. זו תקופה שאני 

אישית מאוד אוהבת בקיבוץ, מכיוון שבתקופה זו 

ם את ההתגייסות המלאה ואת הרצון הגדול רואי

של העוסקים במלאכה, לתת לכולנו חגים 

 ומועדים מהנים וענייניים.

אני חושבת שההתגייסות הרבה והמגוונת משלל 

הגילאים, לפעילויות השונות היא מבורכת וראויה 

לא בכל קהילה דבר כזה מתקיים. אנחנו לציון. 

צריכים להיות שמחים ושלמים בחלקנו, על כך 

 שכולנו מגויסים לטובת הכלל ונהנים מהפירות.

 

 

 

 

 

 
 

התבהר, ורבים )כולל אותי(  השבועמזג האוויר 

אנא  –נהרו לים. מכאן אני רוצה להזכיר לכולנו 

שמרו על החוף המדהים שלנו. הביאו עמכם שקית 

וף, ואספו מעט אשפה בסיום הבילוי. אם כל לח

אחד מאיתנו יאסוף מעט, בסוף נגיע לחוף נקי 

לחלוטין. בהמשך העלון ישנה כתבה בנושא מנ"ס 

 ובה דגשים נוספים לקיץ.

 

 שתהיה לכולנו שבת נעימה ורגועה,

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצאה להתנתקות. יובל גנור

 יצא להתנתקות.מאור אדר 

 יוצאת להתנתקות. דונקלמןנועה 

 חוזרת מהתנתקות. קורלין זורע

 חוזרת מהתנתקות. שחף ארד

 מתחיל קליטה. גיא קוקס

בן זוגה של יונת לוי, מצטרף אלינו  תומר גרין,

 במעמד תושב.
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 : סדר היום

  2014( סיכום  תמחירי 1

 ( עידכונים ושונות2

 

זהו סיכום שנתי ראשון בפורמט של המבנה הארגוני החדש ושכך הוא דורש תשומת לב לתוכנו ולאופן  .1

, לאחר לנו בדירקטוריונים ובהנהלות שלהםבצד העסקי בוצעו סיכומים שנתיים בכל התאגידים ש . הצגתו

 שנתי בהנהלה העסקית . מכן בוצע סיכום

, בהמשך השנה נבצע ולות ופעילויות המגזר בישיבה אחתאשכהבמגזר החברתי בוצע סיכום שנתי לכל 

שר קו עם החברתית וכך ניי הבהנהלמכן סיכומים רבעוניים גם במגזר החברתי ברמת האשכול ולאחר 

במגזר החברתי ולמעשה זו הייתה  . בנוסף רוב השינויים במבנה הארגוני בוצעוהמעקב והבקרה בצד העסקי

ההנהלה החברתית  לניהול לשעבר צוהמש" "ז"ל" צרכנישנת מעבר מניהול התקציב בהנהלת המגזר ה

 התבצע ע"י שירה וכך גם הוצג על ידה. 2014 -, למעשה ניהול התקציב בוהמנהלת החברתית

מש"ח לעומת  4.5עודף של כ סיימה עם  2014 ,נה טובה למעגן מיכאל מצד המקורותהייתה ש 2014שנת 

 , מצד השימושים פחות טובה עקב חריגות מהתכנית .2014ההערכה של דצמבר 

 

 מקורות. 2014  12-1סיכום 

ניתן לראות מהדו"ח שהמקורות מהמגזר העסקי גבוהים מהתכנית ומשנה קודמת. גם היתרה לשימושים 

 אחרים בתכנית המשק מעל התכנית. 

 

מההכנסות מהסכם  60%און בהתאם לתכנית, עם שיפור בהכנסות מעבודה.  כ המקורות מפלס –פלסאון 

 מדיוידנד שנה קודמת .  28%דמי רשות ושירותים, ו  12%כוח האדם, 

 

 מש"ח מעל התכנית. 4 -התוצאות טובות והחברה ממשיכה להגדיל את פעילותה, כ –מד"ן סחר 

 

ש"ח פחות משנה קודמת. הענף נפגע בעיקר מ 1 -מש"ח מתחת לתכנית ו 3.4התוצאות הן כ  –דגאון 

 מהשלכות הבצורת על ממשקי הגידול. 

 

 מש"ח מעל שנה קודמת. 1מש"ח מעל התוכנית ו כ  0.8תוצאות כ  –חקלאות 

 

 מש"ח מעל התכנית. 0.2 -התוצאות טובות, כ –מעגן התפלה 

 

מש"ח מתחת לתכנית.  2.8 -כ , צורון סיימה שנה רביעית בהפסד,תוצאות מתחת לתכנית  –צורון 

 , התכנית תובא לדיון בהנהלה העסקית.יון החברה דן בתכנית הבראה לחברהדירקטור

 

 התוצאות ברמת התכנית.  –דרך הטבע 

 
 14.4.15מתאריך  4/2015סיכום מועצה כללית מס' 
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 מש"ח מעל התכנית.  1.6 -כ –אנרגיה 

 

 מעל התכנית .₪ כמיליון  –עבודת חוץ 

 

 מש"ח מתחת לתוכנית 0.3 -כ –עבודה במשותפות 

 

 שימושים. 1420  12-1סיכום 

 

לאגפי המרכז במבנה הארגוני החדש , מזכ"ל, מש"א ,כספים  ורתב"ש )כ"א (  כולל שם חדש  –מגזרי ניהול 

ההנהלה הפעילה מבקרת את הדוחות של פעילויות אלו. הביצוע דומה לתכנית יש לציין שלא כל הפעילות 

פעילות הנה"ח מוטלת על  , למשלשרוב הפעילות מוטלת על ה"לקוחות"נראית בדו"ח זה עקב כך 

 התאגידים והאשכולות המקבלים ממנה שירותים.

 

פורט ענפי קהילה ,ובריאות, חינוך, פרט  :תחומים 4 -מש"ח ב 1.4 -ישנה חריגה של  כ  -הוצאות ציבוריות  

  .בסיכום ההנהלה החברתית

 

וגידול דמוגרפי מתוכנן מש"ח עקב המדד שהיה נמוך מה 2 -כהשימוש קטן מהתכנית ב  -אישיות  הוצאות 

 .מעט קטן מהצפוי

 

על השנה עקב ההחלטה  2014-וגם ל 2013-, למעשה רשומים הבונוסים גם לבהתאם להחלטתנו –בונוס 

 . 2013המאוחרת על בונוס 

 

 שילמנו את השוטף בלבד  2013 -, לאחר שהשלמנו את הגרעון בבהתאם למתוכנן –חיסכון והורשה 

 .2015הורשה ב' אני מעריך שנחליט בסוף חיסכון ולגבי , 2014 -ב

 

   -תכנית השקעות  

 מש"ח. 22.8 -השקעות בענפים יצרניים בפיגור של כ

, 2015 של עיקר החסר הוא בהיוון הקרקעות, אנו מקוים שיתבצע לפחות בחלקו עד לסוף הרבעון הראשון

 ומדן סחר וכן, פעילות מצומצמת במעגן סינון עקב שינוי מתווה הפעילות. ובפיגור בקצב הבניה בפלסאון

 קרוב לתכנית. -, מגזרי ניהול ודיור השקעות בציבוריות

 

  דיון: 

 אפשר להתייחס לחריגה בהוצאות ציבוריות? -

אנחנו מנסים להגביר את הבקרה וההקפדה על עמידה בתקציבים,  על מנת לא לחזור למצב זה של  -

 ות. חריג

לעיתים בחלק מהתחומים אנחנו לא מתקצבים נכון את הפעילויות,  מתוך ניסיון ליצר מוטיבציה לחיסכון  

 לא תמיד זה  צולח. –מושכל 

 צריך לקחת בחשבון שהאוכלוסיה גדלה ומתבגרת ואיתה עולות ההוצאות.  -
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בלי קשר לתקציב. יש לדון  ן גבוהות מאוד ות לדון במכלול ההוצאות שלנו  שהאולי צריך בהזדמנ -

 בהחלטות אותן אנחנו מקבלים ויש להן משמעות על  רמת החיים שלנו,  כדאי לנו להבין לאן זה הולך. 

אם  מהמסופק ע"י קופ"ח. לדוגמה תחום הבריאות: יש לנו החלטה כחברה לקיים רמת בריאות גבוהה -

 .מחירשלהחלטות חברתיות יש רוצים לישר קו ולדון בדברים זה לגיטימי אבל צריך לזכור 

צריך להביא לפה את הנק' החשובות מההנהלות האחרות  אנחנו עדין בתחילת המבנה האירגוני החדש. -

 .הדיון קצר מדי לכ"כ הרבה פעיליותולדון בהן ע"י מנהלי הפעיליות. 

הסתכלות רב אני חושב שיש לציין לטובה את העובדה שקובעים תכנית אמיתית ולא לחוצה או בעודף. ב -

שנתית ההוצאה לאדם לא עלתה, כך שאנחנו לא בזבזנים.  אנחנו גדלים ולא מגדילים את תקציבי המגזר 

 יחד עם הגדלת התקציבים האישיים ויש לזכור את זה. 

. יש לי הרגשה שמספר החברים עולה משכורת לחבר תקן ולמדוד התייעלותצריך למצוא מדד ל -

 אחרי המדד הזה לאורך שנים. והמשכורות יורדות, יש לעקוב

בהנחות של גידול  2025 -ל דיון רחב על תכנית כוללת עד שנת להביא למועצה הכלליתבכוונתנו  -

 באוכולסיה ובפעילות. נצטרך לראות איך לתכנן הוצאות ארוכות טווח בתסריטים שונים.

מאוזנת בנותנת חכמה וננסה לתת את התמונה הכוללת לדברים ולהביא הצעות לחלוקת התקציב בצורה 

 פתרונות מיטביים. 

 

 להחלטה:

 מש"ח  מוצע לאשר את העברת הסכום לקרן הרב שנתית.  4.5השנה הסתיימה בעודף של 

 ההצעה אושרה. 

 

 -עידכונים ושונות. 2

 

 מבקשים אשרור של המועצה להקפאת הנושא.  -בענין מגורי  פרופ' אדיג'ס בקיבוץ  .1

את ההחלטה הקודמת , היא תובא לאישור נוסף  דה ותהיה בקשה להחזירהנושא, במי הוחלט להקפיא

 של המועצה.

 

נושא הבניה לגובה הנו נושא אקוטי לגידול  קומות. 6-7לבניה לגובה בגובה של אתמול קיבלנו אישור  .2

 .לקבל החלטה על בנייה לגובה בהקדםהקיבוץ ויהיה עלינו 

 

 .ם )בעיקר שינויי תב"ע( לכביש זה, המשמעות עיכוב בלו"זיתרי, יורם עדכן על עיכוב במתן ה59. כביש 3

 . דיון במועצה הכללית ביחד עם ראש המועצה ומהנדס המועצה הוחלט לקיים במועד קרוב

 

 15 -. תשלום היוון לרשות מקרקעי ישראל ,בשבוע האחרון ביצענו התשלומים לרמ"י מדובר בסכום של כ4

 , תודה לכל העוסקים במלאכה.שנים 5 -ב למש"ח, אנו עובדים על העניין קרו
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 : על סדר היום

 דיון בנושא אנרגיה: .1

 בכדאיות הקמת תחנת כוח בחצר המשקדיון ראשוני  .א

 ח דירקטוריון הרשת לשמש כהנהלת אנרגיהוייפוי כ .ב

 מתווה סגירת שילד .2

 מגזר עסקי 2014 1-12סיכום  .3

 

 

 דיון והחלטות:

 דיון בנושא אנרגיה: .1

  :שקדיון ראשוני בכדאיות הקמת תחנת כוח בחצר המ .א

מטרת הדיון היא להעלות את המכשולים שאנו רואים בדרך לקבלת ההחלטה על הקמת תחנת 

 כוח בחצר המשק. נתייחס גם לפורום שיכין תכנית מפורטת יותר לבחינת ההנהלה העסקית.

 מכשולים שעלו:

 השפעות סביבתיות, רעש, זיהום אוויר, קרינה (1

 (9יכה תי בתוך אזור התעשייה המיועד )ברימיקום: בעי (2

החשמל, מחיר הגז לתעשייה ויחסי  מחיראי וודאות לגבי שינויים ברגולציה, בעיקר סביב  (3

 הםהגומלין ביני

 המשך בדיקת הנושא באחריות הנהלת אנרגיה. הוחלט:

 :ח דירקטוריון הרשת לשמש כהנהלת אנרגיהוייפוי כ .ב

רה והניהול של פעילות דירקטוריון הרשת שימש גם כדירקטוריון הנהלה וכלליות, וגם כגוף הבק

. עם שינוי המבנה האירגוני, פוזרה פעילות הנהלה וכלליות בין PV -הגנרטורים ומערכות ה

ההנהלות החדשות. כעת אנו מבקשים להסדיר את ניהול פעילות ייצור האנרגיה במגזר העסקי: 

 .PVגנרטורים, מערכות 

 הוחלט: 

 אושר תקנון הנהלת אנרגיה (1

 חברת הרשת בע"מדירקטוריון של כהנהלת אנרגיה תכהן   (2

 

 
 עסקית ההנהלה מהח ודו
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 מתווה סגירת שילד .2

ההנהלה העסקית מייפה את כוחם של ירון ועמי לגבי אופן סיום הפעילות וסגירת  הוחלט:

 האגש"ח.

 

 מגזר עסקי 2014 1-12סיכום  .3

 : מקורות )כולל רווח, פחת, שכ"ד שירותים ועבודה( לתכנית המשק

 51%יותר משנה קודמת. ₪ מיליון  13.4-מעל לתכנית ו₪ מיליון  6.5 שהינם ₪,מיליון  178.9

 מרווח, פחת, ושכ"ד של העסקים.  49%מהמקורות למשק נובעים מעבודה ושירותי ניהול, 

 המקורות למשק מהפעילויות התפלגו באופן הבא: 

₪ מיליון  2.3מהמקורות לתכנית המשק,  66% מהוויםה₪, מיליון  117.9: סה"כ מקורות מפלסאון

הכנסות מדמי רשות במקרקעין ₪, מיליון  33 -2013מדיבידנד שחולק בשנת ל לתכנית. הכנסות מע

 ₪,מיליון  62.4 -ברמת התכנית, הכנסות מעבודת שלוחי מעגן מיכאל₪ מיליון  14.1 -ושירותים כללים

 מעל לתכנית.₪ מיליון  1.9 שהינם

פחות ₪ מיליון  3.1לתכנית המשק,  מהמקורות 4%המהווים  ,₪מיליון  6.8: סה"כ מקורות מצורון

ו ז₪. מיליון  5.9 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  0.9 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,מהתכנית. 

תוצאות ו ן ע"י יועץ חיצוני ברבעון הרביעי,עבר אבחו שנה רביעית שהמפעל מסיים בהפסד. המפעל

ה בבניית תכנית הבראה למפעל. תכנית האבחון הוצגו בפני הדירקטוריון ומשמשות מסד להנהל

 2015המכירות ברבעון הראשון לשנת ההבראה תובא לאישור הדירקטוריון, ותוצג בהנהלה העסקית. 

 ברמת התכנית.

מעל ₪ מיליון  3.3מהמקורות לתכנית המשק,  9%המהווים  ,₪מיליון  16.7 :סה"כ מקורות ממדן סחר

 ₪.מיליון  2.6 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  14.2 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,לתכנית. 

₪ מיליון  3.4מהמקורות לתכנית המשק,  9%המהווים  ,₪מיליון  15.6: סה"כ מקורות ממעגן התפלה

מיליון  2.4 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  13.2 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,מעל לתכנית. 

.₪ 

פחות ₪ מיליון  2.8מהמקורות לתכנית המשק,  9%המהווים  ,₪מיליון  15.5: סה"כ מקורות מדגאון

₪, מיליון  10.9 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,מהתכנית ודומה לממוצע חמש שנים קודמות. 

 ₪.מיליון  4.6 -מקור מעבודת חברים

 0.7המשק,  מהמקורות לתכנית 4%המהווים  ,₪מיליון  6.8: סה"כ מקורות מחקלאות חי וצומח

 2.6 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  4.2 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,מעל לתכנית. ₪ מיליון 

 ₪.מיליון 

מעל ₪ מיליון  0.2מהמקורות לתכנית המשק,  2%המהווים  ,₪מיליון  4.3: סה"כ מקורות מענפונים

 ₪.מיליון  2.9 -מעבודת חבריםמקור ₪, מיליון  1.4 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,לתכנית. 

₪ מיליון  0.2מהמקורות לתכנית המשק,  1%המהווים  ,₪מיליון  1.5: סה"כ מקורות מדרך הטבע

מיליון  0.7 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  0.8 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,ברמת התכנית. 

.₪ 

מעל ₪ מיליון  1.9ות לתכנית המשק, מהמקור 3%המהווים  ,₪מיליון  4.5: סה"כ מקורות מאנרגיה

 ₪.מיליון  0.7 -מקור מעבודת חברים₪, מיליון  3.8 -םושירותיפחת, שכ"ד  מקור מרווח,לתכנית. 
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 : השקעות מגזר עסקי, תמצית הדו"ח

נובע ₪( מיליון  19.1ב ההפרש מהתכנית )ורמתחת לתכנית. ₪ מיליון  22.9 שהינם ₪,מיליון  19.4

בתקציב  2015 -פרויקטים של היוון שטחים ובניה. פרויקטים אלו מתוכננים לביצוע במעיכוב ביצוע 

 דומה.

. פרויקט 2015והתהליך הסתיים באפריל ₪, מיליון  4.7בסך של  9טחי בריכה : תוקצב היוון לשפלסאון

 הסתכם שנה זוהפרויקט ב , והיקף2014לשנת ₪ מיליון  8.4הבנייה עבור אגף הלול תוקצב בסך של 

בוצעו בעיקר עבודות תכנון ₪, מיליון  5 בסך של פרויקט המרלו"ג תוקצב₪. מיליון  3.3בעלות של 

 ₪.מיליון  1.4ותשתית אשר הסתכמו בעלות של 

הסתכמה  2014-בכך ש 2015-חלק מהתשלום הושלם ב₪, מיליון  2.1-: מכונת הלייזר תוקצבה בצורון

בעיקר במחלקת הצריבה והשטנצים, ₪ מיליון  0.5-המפעל השקיע עוד כ₪. מיליון  1.4-ההשקעה ב

 פחות מהתכנית.₪ מיליון  0.3-שהינם כ

פרויקט בניית המשרדים  .2015והתהליך הסתיים באפריל ₪, מיליון  2בסך של  : תוקצב היווןמדן סחר

השקעות  ₪.מיליון  1.9הסתכם בעלות של  2014-היקף הפרויקט בו₪, מיליון  3.5תוקצב בסך של 

 מעל לתכנית.₪  מיליון 0.4-כ שהינם ₪, מיליון 0.9-כד ורכב הסתכמו בבציו

  ₪. מיליון 0.8-: עמדה בתכנית ההשקעות בסך של כמעגן התפלה

 2.6-ההשקעות בדגאון הסתכמו ביתר ₪. מיליון  2.3-: בפרויקט המכון הימי החדש הושקעו כדגאון

 ברמת התכנית. ₪, מיליון 

ברמת התכנית. בענפי העזר )מתקן קנטור, ₪, מיליון  1.1-תכמו ב: ההשקעות בחקלאות הסחקלאות

 פחות מהתכנית.₪  מיליון 0.15-כ שהינם ₪, מיליון 0.5-מוסך, מסגרייה( הושקעו כ

₪, מיליון  0.8-כסך ההשקעות בתאגיד הסתכמו ב ₪.מיליון  0.5-הושקעו כ במבנה החדש: דרך הטבע

 ברמת התכנית.

 פחות מהתכנית.₪ מיליון ₪, מיליון  1: השקענו מעגן סינוןמיזם 

 פחות מהתכנית.₪ מיליון  0.2-כ₪, מיליון  0.8-: השקענו כמיזם שילד
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 נציגי ציבור להנהלת רצו"ן -ועדת מינויים 

 .45ן. עדיפות לחברים/ות עד גיל "צונציגי ציבור להנהלת ר 3ועדת מינויים מחפשת 

 מרכזי ועדת מינויים –אלמוג אלוני וריקי נשרי 

 

 מהי ההנהלה הרחבה של רצו"ן?

 , לרוב בשעות הערב.שבועות 3ן היא גוף פעיל, דינמי הנפגש בממוצע כל "ההנהלה הרחבה של רצו

 ההנהלה מלווה את כל תחום הצעירים והנקלטים בקיבוץ. 

חברות בהנהלה )ובפעילויות נוספות אותן מקדמת הרשות( דורשת השתתפות והעמקה בתהליכים ולקיחת 

 אחריות על החלטות הנוגעות בחיי אנשים צעירים ומשפחות בקיבוץ.

ר אותם ומוכנים להירתם למשימה חברתית הדורשת אנו מחפשות שותפים שתחום זה חשוב להם ומאתג

 לא מעט זמן, חשיבה ומעורבות. 

עיסוק בתחום הצעירים והנקלטים הוא עיסוק חשוב מאין כמוהו. אנשים אלו הם העתודה החברתית 

והמשקית שלנו. ליווי, תמיכה והעצמה שלהם כחלק מהקהילה יביאו לחיבור טוב והבנת המקום, התפקיד 

 רטית של כל אחד.והאחריות הפ

 .45פניה זו היא בעיקר לחברים וחברות עד  –על מנת לשמור על ייצוג מגוון בהנהלה 

 !? אנא צרו קשר על מנת לשמוע יותרמתעניינים

 יעל אזולאיי ואביטל לין 

 

 

 משולחן המש"צ

 שירה אריאל

 לחברים שלום,

 מספר נושאים לדווח:

לא היו חיובי הוט בלוקשים של ינואר ופברואר ולכן החיוב לשלושת החודשים  – חיובי הוט .1

 הראשונים של השנה התבצע במרץ.

נלקח ציוד ממועדון האסם אשר משרת את כל אוכלוסיית מעגן מיכאל. הלוקח  – מועדון האסם .2

 מתבקש להחזיר את הציוד.

ל. ההחלטה היתה שתערוכות לפני כחמש שנים הוסדר נושא התערוכות במעגן מיכא –תערוכות  .3

ניתן לקיים רק במועדונים על מנת שנוכל לפעול כחוק. בזמן האחרון צצו תערוכות ביתיות, דבר 

 שמעמיד את מעגן מיכאל במקום לא טוב. אני מבקשת שתערוכות אלו יופסקו.

 פרויקט הסכם סלולר החדש הסתיים ברובו. רוב האוכלוסייה התניידה אך ישנם –הסכמי סלולר  .4

חברים שעדיין נמצאים בהסכם הישן. כל מי שעדיין לא חתם על הסכם חדש עם הוט או פלאפון 

 מוזמן להגיע לעמוס להתנייד.

מי שיש לו בעיות קליטה בהוט מוזמן לדווח במייל לעמוס ואנו נראה כיצד ניתן לעזור.  –קליטה 

 ויות לשיפור המצב.אנו מודעים לכך שבאגפים מסוימים בפלסאון אין קליטה ובודקים אפשר
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 הבהרה ותוספת להחלטת ההנהלה החברתית בנושא 

 ני של פעילות התרבות במעגן מיכאלמבנה ארגו

 אורלי רם ושירה אריאל

הדיון הראשון עסק בעבודה של צוות שוחרי תרבות שהציג  .בהנהלה החברתית התקיימו שני דיונים בנושא

תיים, ובישיבה השנייה אושרה תרשים מצורף( הדיון לא הסהתהליך שעשה ואת ההצעה לשינוי ) את

 .ההצעה וניתנה ברכת הדרך למהלך כולו ולעוסקים במלאכה

 ארגוני עתידי של התרבות והחגים: הצעה למבנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר מספר עיכובים, הפעם זה קורה:

 הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל –היכרות עם בנק אופק 
 במועדון האסם. 20:00בשעה   4.5יום שני 

הכללית לסייע לחברי  ועצה המפה במעגן מיכאל, אישררה את הצעת ההנהלה החברתית במנדט מהאסי

 .ק אופק. לאחרונה נשמע ערעור על החלטה זוהרוצים בכך לרכוש מניה בבנ הקיבוץ

   האם זה כל כך חשוב, ואם כן למה? 

 שראל? מה זה ישנה במערכת הבנקאית בי

 מה באמת מצבו של בנק אופק בימים אלה?

 מה יצא לי מזה כחבר קיבוץ?

 איך עושים את זה פרקטית?

 שאלות ותשובות, הסברים והבהרות. בואו לשמוע את ראשי הבנק בפגישה ישירה, –על כל אלה ועוד 

 ירון אסף. בברכה,
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 מה אנחנו עושים כדי להגן על עצמינו?

 גדעון כנעני
 

יום שישי בערב, ערן הררי ואני בתורנות מנוף. עוברים בשכבת נעורים, במועדונים, מועדון חברים, הזולות 

שהחבר'ה בנו לעצמם, בין השכונות, בשבילים הראשיים. הילדים עושים מה שעשינו גם אנחנו בגילם, אולי 

ב. עשרות מכוניות חונות לאורך כל הכבישים מהאסם דרומה. הפאב עמוס, בכניסה פחות. הגענו גם לפא

עומדים עוד עשרות צעירים כדי להיכנס. הכל מגודר, חמישה מאבטחים, יש סדר. עוד נוהרים מהאזור כי 

איש. כשהסתיימה המסיבה, כולם נשפכו החוצה  450באותו לילה היו בפאב  זה "אחלה מקום לרקוד".

בוץ. ילדי המקום נעלמו לבתים. חלק מאלה שהגיעו מבחוץ נסעו הביתה, חלק נשארו בקיבוץ. היו לתוך הקי

שנרדמו על הדשא בגלל השכרות, היו שהסתובבו שיכורים עם בקבוקי בירה ביד, גם בשכונות מגורים, וכבר 

עבר לדלת. פגשנו כל שיכור ודרכו. באותו זמן הקיבוץ ישן ואין לו מושג מה קורה מ –היו גם ונדליסטים 

קבוצה של שבעה גברברים באחת השכונות, עם בקבוקי בירה. הם ניסו להתחמק אבל הצלחנו לשאול 

אותם מה הם עושים כאן. "נכנסנו עם אחת הבנות מהקיבוץ אבל היא הלכה כבר לבית של ההורים שלה." 

, הם פגשו חבר'ה כאלה בפעם השנייה שראינו אותם הם התחמקו במהירות. מסיפורים של תורנים אחרים

 ני מקומות במשק. ברוב המקרים הם נרדמים כאן כדי לא להיתפס נוהגים בשיכרות.יבכל מ

איש  בפאב בלילה אחד, וזה אחרי שבשער עומדים שכירים מחברת שמירה וממיינים מי ייכנס ומי לא.  450

להיכנס ולא כולם נכנסים. זה הרבה מכוניות של צעירים שרוצים להיכנס עומדות זו אחרי זו. לוקח זמן 

צוואר בקבוק שמתפתחים בו וויכוחים ומתח. ובאמצע, בין הסלקציה בשער לסדר ואבטחה במועדון יש את 

השומר שלנו, בג'יפ, שצריך לשמור על הקיבוץ, על הרכוש והאנשים. אם הוא צריך להתריע על תקלות, 

ת הכלים. אם מסתובבים לו עשרות שיכורים לפתוח מתקני שרות, לבדוק שאין פעילות חריגה, יש לו א

צעירים לא בני המקום בקיבוץ, אין לו את הכלים. הדבר הנכון שהוא יכול לעשות זה לשמור על עצמו, אבל 

מכוניות. בקיבוץ יגור אצלנו כבר שברו פסלים ופנסים של  זה הכל. במקרים כאלה צריכה לטפל המשטרה. 

במהלך  18נדקר מאבטח במועדון לאחר שביקש מאחד החוגגים לעזוב. בשפיים נדקר למוות בחור בן 

 קטטה שפרצה בין שתי חבורות צעירים מחוץ לפאב. שתי החבורות וגם הבחור לא היו בני המקום. 

ק עם סוג כזה של אוכלוסייה. אנחנו ישוב קטן שמנסה לחיות ברוגע כללי. אנחנו לא באמת יודעים להתעס

כשבנינו את הדיסקוטק התכוונו לתת לצעירים שלנו מקום בטוח ומהנה לבלות בו ולצמצם את כמות 

הנסיעות שלהם החוצה בגלל בטיחות. לא התכוונו שהמקום הזה יהיה מוקד רווח. בטח שלא התכוונו 

יכורים. רובם לא מזיקים אבל אי כך הרבה אנשים, שיסתובבו בקיבוץ ללא שליטה, ש-שיגיעו לכאן כל

מספיק אחד שיוצא לא מרוצה מהפאב או שכועס על זה שלא נתנו לו להיכנס כדי שהקיבוץ  –אפשר לדעת 

 הישן בנחת ימצא את עצמו בבוקר מול תוצאות של ונדליזם, קטטה או רצח. 

ומרגישים שזה הפאב  יש עוד שני עניינים שצריך להבין: הצעירים שלנו שמגיעים לפאב, מרגישים בבית

שלהם, למרות שבפועל הם משלמים כמו כולם. אם נוצר חיכוך מסיבה כלשהי, הם מרגישים בעמדת כוח. 

מצד שני, אלה שמגיעים מחוץ לקיבוץ הם ממש לא פראיירים של אף אחד. רק על הכבוד האבוד של שתי 

 היו מכות אצלנו.קבוצות צעירים מתוך ומחוץ לקיבוץ יכול להיווצר עימות אלים. כבר 

יש לנו גם אולפן. בסביבות מאה ילדים צעירים מכל העולם שההורים שלהם בוטחים בנו שנשמור עליהם. 

אלא שבכל יום שישי מתפתחת מסיבה של מאות אנשים ממש ליד מגורי הבנות שלהם. הגיל, המסה 

 קרה. והשיכרות יכולים להתפתח למשהו שלא מגיע להם שיקרה, שאנחנו לא צריכים שי

פאב שיש בו מאות אנשים ששותים אלכוהול, עם קיבוצניקים שמרגישים שזה הבית שלהם, קבוצות 

עירונים שבאים לרקוד בדיסקוטק ולא אכפת להם מי בעל הבית, יחד עם אולפן צעירים צמוד, הוא מצב 

 לא בריא לחברה הקטנה שלנו. זה לסבך את עצמנו במשהו שאנחנו לא צריכים.

 ות את הפורמט וכמה שיותר מהר.חייבים לשנ
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 תגובה לכתבתו של גדעון

 טל גובר ושירה אריאל

נושא הפאב הוא נושא מדובר בקרב האוכלוסייה. מה באמת הצרכים של צעירי הקהילה? איזה סוג של 

 ספט הנוכחי עונה על הרצונות שלהם?נבילוי אנו מציעים? האם הקו

פאב הוא פאב רגוע חשוב להדגיש שההתייחסות של גדעון מכוונת ליום שישי בלבד, במהלך השבוע ה

 המספק ערבי תרבות עם הופעות, סטנדאפים וסתם פינוקים.

 לפני שנתייחס לנקודות שעלו מספר עובדות:

 פאב מעגן מיכאל, הפאב הכי בטוח ורגוע באזור. .1

 מהמבלים הם צעירי מעגן מיכאל. 50%לפחות  .2

ביש ביום הכי מסוכן אנו רוצים את ילדינו בבית, במקום בטוח ותחת עינינו. וטוב שהם לא על הכ .3

 בשבוע.

לא נכון להתייחס למה שהיה בעבר ודרך הבילוי שלנו )המבוגרים יותר(, לעומת הרצון ודרך הבילוי  .4

 של הצעירים של היום.

 כל האורחים הם חברים של בנינו, אין כניסה למי שלא. .5

 הסינון הראשון נעשה בשער והוא סינון קפדני. .6

 .18אנו מגבילים את גיל הכניסה ל  .7

 לים שכלל אורחים )היו שני אירועים שכללו בני משק(.אבארבע השנים האחרונות לא היה אירוע  .8

איש. כך שאנו שומרים על כל מבלי הפאב  1000כמות השומרים בערב שישי מותאמת לאירוע של  .9

 בצורה טובה.

 בסיום הפאב שומרי הפאב עושים סיבוב במתחם לפזר את המבלים לביתם. .10

 סיבוב לפזר את אורחי הפאב. שומר הקיבוץ עושה .11

אבל קיומו משאיר את הילדים שלנו במקום בטוח. נכון וכדאי אין ספק שהפאב ממוקם במקום הלא נכון, 

כמה שיותר מהר להעביר את הפאב למקום מותאם שלא יהיה בתוך מרכז הקיבוץ אבל כן בתחום הקיבוץ. 

ים, הרבה דברים לעשות אבל אין מספיק תקציב וכאן אנו חוזרים לסדרי עדיפות של הקיבוץ. הרבה פרויקט

, הכביש 59להכול. התוכנית שהפאב יעבור לבור )באזור המתחם העסקי( והכניסה אליו תהיה דרך כביש 

 התחתון. מיקום זה ייתן מענה להרבה מאוד בעיות שמציקות לכולנו. 

צודק גדעון בכך שהפאב מייצר הטרדה, אבל מה האלטרנטיבה? אנו לוקחים ברצינות כל אירוע, חושבים 

ומנסים למצוא פתרונות לצמצום התופעות הפחות טובות )בעיקר רעשים( ועושים ככל יכולתנו למצוא את 

יש ולייצר האיזון המתאים. סגירת הפאב זה לא פתרון, זו הדרך המהירה להעלות את ילדינו על הכב

אירועים פנימיים שיהיו גרועים יותר מהקיים. הדיון לגבי הפאב מתקיים כל הזמן ע"י הנוגעים בדבר 

המיקום הנוכחי גם מונע את האפשרות להפוך  -ומעלה את אותן שאלות שמעלה גדעון מזוויות שונות, כגון 

וקע אותו במצב ביניים שבין את הפאב למקום בילוי יותר איכותי ומקצועי מסיבות רבות ובעצם קצת ת

 פאב אמיתי לסוג של מועדון צעירים/חברים משודרג.

אם אופי הבילוי לא יתאים לצעירים מהקיבוץ אשר   -לגבי שינוי הפורמט בערבי שישי למשהו "יותר רגוע" 

, היום פוקדים את הפאב בשישי בהמוניהם, הם לא יבואו לפאב ובכך לא נפתור את הבעיה. ממה שידוע לנו

רוב הצעירים רוצים לרקוד בשישי בערב ולכן גם אם נמצא קונספט שעל פניו הוא יותר רגוע אבל עדיין 

יכלול ריקודים ונשמור על איכות המקום והמבלים בו, המצב לא ישתנה.  מפני שכל עוד יש מקום איכותי 

 בתוכן וברמה האנושית הוא ימשוך קהל. 

 תר שמדגדגת לנו כקהילה במקומות הרגישים ביותר היא המיקום.לדעתנו הנקודה החשובה או הדחופה ביו
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 מהנעשה במנ"ס

 איציק חזן

 לחברים שבת שלום,

 פורט.סופש נרכז מקודם כל, מנ"ס, למי שלא יודע, פירושו: 

 

  –באולם הספורט נתחיל 

סוף סוף החלפנו נורות בתקרת האולם והוא מואר נפלא. כמון כן, ביצענו ניקוי של קורי העכביש, כמה 

"ס מעגנים, עד שתסתיים בניית אולם הספורט של אולם הספורט משרת את ביה"ס האיזורי ואת בי שניתן.

ביה"ס, בחסות המועצה. לצערי אני מתמודד עם דברים לא נעימים שנעשים באולם, במיוחד בשרותים. 

בימי שישי, וגם במשך השבוע כולו, יושבים באולם ילדים ואוכלים פיצה, ואת הקרטונים שנשארו 

 משאירים אחריהם ולא זורקים לפח.

מכל מי שמשתמש באולם וסביבתו, אנא שמרו על המקום נקי. עבור כולנו. בנוסף, אני מבקש אני מבקש, 

את דלתות הכניסה ולכבות ממי שמשתמש באולם, להקפיד בסיום השימוש לנעול את דלתות השרותים, 

 אני תמיד זמין. –אם נתקלתם בבעיה כלשהי בעניין  את כל האורות.

 

  –חדר כושר 

ס מידי יום במתאמנים, בעיקר בבקרים ואחר הצהריים, חוגי חברים וחברים חדר הכושר שלנו עמו

שמתאמנים עצמאית. אנו משקיעים הרבה כסף בציוד חדר הכושר: כל הציוד הוא ציוד חדש, נפטרנו 

מהציוד הישן שהיה, הוספנו עוד טלוויזיה וממיר. אני מבקש בכל לשון של בקשה לשמור על הציוד הקיים, 

הוא יקר מאוד, ומשרת את כולנו. אם אינכם יודעים איך להשתמש במכשיר מסויים, ישנם כפי שציינתי 

הרבה חברים שמתאמנים ומכירים את כל המכשירים, ניתן לבקש מהם עזרה או הסבר. גם כאן אני רוצה 

לבקש, שבסיום השימוש בחדר הכושר )אם נשארתם אחרונים כמובן(, אנא דאגו לכבות את כל האורות 

 ל את הדלת.ולנעו

מי שמעוניין להשתמש בחדר הכושר, צריך לעדכן את סיוון עציוני, ולעבור בדיקה גופנית אצל  –אני מזכיר 

 רופא המשפחה, כדי לקבל אישור רפואי להתאמן. 

פנו אליי מספר אנשים לגבי גודל חדר הכושר, שמרגישים שהוא קטן מידי ואינו יכול להכיל את כל 

 שישנן תוכניות הרחבה לחדר הכושר, והן בטיפול. המתאמנים. תשובתי היא

 

  –חדר חוגים 

 חדר החוגים פעיל מאוד, מתקיימים בו חוגים מידי יום. כיף לראות את הפעילות הרבה שמתרחשת בו.

 בנינו בחדר מחסן לכדורים, אני מבקש מאוד לשמור על הציוד.

 דלת בתום השימוש.גם בחדר החוגים אני מבקש להקפיד לכבות אורות ולנעול את ה

 

  –מגרשי הטניס 

 במגרשי הטניס מתקיימים חוגים למבוגרים ולילדים.

הדברים שעשינו לאחרונה במקום: החלפנו את ארון החשמל לארון חדש, הכנסנו קולר מים קרים והחלפנו 

 את רשתות הטניס. אני מבקש לשמור על הציוד ולשמור על ניקיון המקום.

 דלוקים ואין אף משתמש, אנא כבו אותם ואל תחכו לשעון הכיבוי.אם ראיתם שהאורות במגרש 
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  –הצריף של סיוי 

בזורים בנוסף לפינות הישיבה, המטבח והאי שימוש בצריף יעשה ע"י הרשמה מראש. בצריף עצמו,

הנוספים, ישנה פינת מנגל. בבקשה לא להבעיר אש מחוץ למנגל, הוא מיועד לכך ולא שאר הצריף. בבקשה 

 ור על נקיון המקום וכמובן להחזיר את המפתח למקומו בסיום השימוש. לשמ

בתקופה האחרונה הפך הצריף למוקד מפגש מעניין, הרבה גולשים שאינם מהקיבוץ נפגשים בו, משאירים 

אנשים שאינם באת הציוד שלהם, אוכלים ומלכלכים את המקום. חברים יקרים, אם אתם נתקלים 

 בבקשה פנו אליהם ובקשו מהם לעזוב את המקום.ללא אישור, מהקיבוץ ומשתמשים במקום 

 

 ועכשיו במיוחד לקראת הקיץ:

  –חוף הים 

 הפעילות בחוף ענפה, אך ישנן מספר בעיות:

 אנו נתלה שלטים על הסככות אך הפתרון היחיד הוא פניה מנומסת תפיסת הסככות ע"י זרים :

 שביו.לאנשים הזרים וציון שהסככות נבנו ע"י הקיבוץ לתו

 כל בוקר יורד אריק חסידים לנקות את החוף. אולם לעיתים הטבע ובעיקר לכלוך מהים ומבני האדם :

המבלים משאירים כמות אשפה הגדולה מיכולתו. לכן כל חבר צריך להקפיד להשאיר נקי אחריו ולא 

חדש  נוסף פחלהתבייש לשוב ולהעיר לאנשים הזרים בחוף שייקחו את האשפה למעלה, לצפרדעים. 

 למעלה.

  מניעת כניסת רכבים לאזור הים מהקיבוץ היא מאמץ משותף של השומרים )על ובסוללהרכבים בחוף :

 כך מיד( ושל החברים, שלא צריכים לפתוח שערים לאורחים. ניתן ורצוי גם להעיר בנימוס לחונים.

  ( ולקרוא לה 100ומוזמנים החברים להתקשר למשטרה ) שנסיעה על החוף אסורה בחוקאני מזכיר

 להגיע במידה וחונים רכבים בחוף עצמו. אפשר גם לקרוא לפקח המועצה, 

 . חוק זה תקף גם לנו.052-3129291דורון שטיינברג: 

 :אני מבקש מחברים . כל הפניות אלי של גורמים חיצונים לישון בחוף הים נענות בשלילה לינה בחוף

לאף אדם או קבוצה מבחוץ לישון על החוף. החוף הוא סוג של שמורת טבע בהכרזה וכל שלא לאשר 

  שוכני האוהלים הזרים על רכביהם והלכלוך שמשאירים פוגעים בחוף.

 .חברים המעוניינים בסככה לפעילות יום או לילה מתבקשים לתאם עם יוסי בציר, הנאמן הוותיק 

ן אין לנו שום זכות לומר לאנשים לא להיות בו, אך כאן נכנס החוף של מעגן מיכאל אינו חוף פרטי, לכ

 בדיוק נושא השער הראשי של הקיבוץ.

אנו מבקשים מהשומרים בשער להקפיד על חזרה לנוהל קיץ. משמע, להכניס את האורחים רק לאחר 

החבר המארח יצטרך להתקשר לשער ולהודיע שאלו שהגיעו הם אכן אישור טלפוני מהמארח. כלומר: 

. אנו מבינים את אי הנוחות שהדבר יוצר לעיתים לשומר/ת ולחברים המארחים אך אחרת אנו פשוט אורחיו

לא מסוגלים להשתלט על עשרות הנכנסים ללא מארח ומציפים את החוף ואזור המנ"ס. שומרים שלא 

 יקפידו לא יוכלו לשמור בעונת הקיץ. החברים מתבקשים לגלות אורך רוח עם השומר. 

 כל לדאוג שלקיבוץ ייכנסו אורחים מוזמנים בלבד.יחד נו
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  –בריכת השחיה 

 השנה, השקענו בבריכה במגוון חידושים:

 . בקר חדש לבריכה הגדולה.1

 . חשמל ותאורה חדשה מתחת לגשרים.2

, חניות נכים, כמו כן 2. רישוי עסקים מחייב אותנו בכל נושא ניידות הנכים: בחניית הנכים בכניסה ישנן 3

 בשירותי הנשים והגברים הותקן אבזור המותאם לנכים ומאחזיי יד בכניסה לבריכה.

 . הוחלפו הפילטרים של הבריכות.4

 . נעשו תיקוני ביובים בבריכות.5

. נעשו תיקוני אלומיניום בבריכות, ומכאן אני רוצה להגיד תודה גדולה לעובדי המסגריה בניצוחו של עידן 6

 ל הכבוד!לין, על העבודה שעשו. כ

 כמו בכל שנה, הנהלים לא משתנים, ואני מבקש לשמור עליהם, על מנת שכולנו נהנה.
 

 נהלי רחצה בבריכה:

 מחויב במציל. עאין רחצה ללא מציל. כל אירו 

  לפני הכניסה לבריכה. –חובה להישטף אחרי הים 

  הבריכות הקטנות   אסור להכניס פעוטים עם חיתולים. נא שתפו פעולה עם הצוות. -בבריכה הגדולה

 מיועדות להם.

 .אסור לאכול במשטחי הבטון הקרובים למים, אלא על הדשאים בלבד 

  נא אספוהו בגומי. –בעלי השיער הארוך 

 .כניסה למים רק עם בגדי ים 

  .אין להכניס למים כסאות פלסטיק 

  .נא אספו אחריכם את שאריות האוכל ואת ציודכם 

 נחיה. אין כניסה לבעלי חיים, למעט כלבי 

 פינות מנגלים אצל מיכאלה חסידים.   םהזמנת הבריכה לאירועי + 

  נמצא מחוץ לבריכה לשימושכם. נא הורידו אותו ביסודיות. –מתקן להורדת זפת 

 .חניית רכבים תהיה רק ליד אולם הספורט 

  רחצת הלילה בבריכה אסורה, אלא בימי הרחצה הקבועים, שהם שני ורביעי. בכל שאר הלילות

 כות עוברות חיטוי כללי שמסכן את מי שנכנס אליהן, ומסוכן במיוחד לעיניים. ראו הוזהרתם! הברי

, זה אני מבקש לא להחנות שם אופנייםבכניסה לבריכה יש חניה לקלנועיות,  -דבר אחרון שחשוב לי לציין 

 הקלנועיות. מפריע מאוד לבעלי

לעונה עצמה וגם לפגוש את שותפי וחברי לעבודה  כל החורף אני מחכה לעונת הקיץ, גם – מעט פרגוןלסיום 

 ומצלם בו תמונות ללא הפסקה 6אריק חסידים. תענוג גדול לי לעבוד עם אריק! אמנם הוא רכש אייפון 

 ינת ותרומתו גדולה מאוד.ומעלה לאתר המשק, אך עבודתו מצו

אותם, הם מגיעים ונותנים  בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה גדולה לכל בעלי המלאכה, שבכל זמן שצריך

 שרות נהדר!

ותודה גדולה לשירה אריאל, על כל התמיכה, הסיוע וההשקעה המרובה בכדי שנוכל ליהנות מכל מה שיש 

 כמובן גם ליד ימינה זהבה בציר. לנו להציע.

 ,ריכהחברים יקרים, שיהיה לנו קיץ כיפי ומעניין. אני תמיד פתוח להצעות ייעול, ומקווה שתיהנו הקיץ בב

 בים ובכל שאר מתקני המנ"ס.

 מחכים לכם!
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 אבחן את החן - מהמרפאה
 

 כיצד?-חכמים בשמש

 הקיץ בפתח וברצוננו להזכיר מספר דגשים:

 .16:00עד  10:00רצוי להימנע, עד כמה שאפשר, מחשיפה לשמש בין השעות 

 מומלץ לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

 לכסות את הגוף עד כמה שניתן בחולצה או חולצה מסננת קרינה )חולצת בגד ים(. -לבוש 

 ומעלה, בשכבה  15למרוח את העור כחצי שעה לפני יציאה לשמש במקדם הגנה  -מסנן קרינה

 כפולה.

 ומעלה. 15למרוח את השפתיים במסנן קרינה  -מסנן קרינה לשפתיים 

 משקפי שמש 

 המגן על הפנים והעורף, רחב שוליים חבישת כובע. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לזכור שמסנני שמש אינם תחליף לכובע, לבוש מגן ומשקפי שמש.

 חשוב לנקוט באמצעי זהירות מוגברים לתינוקות ולילדים.

 נזק ללא תקנה!-שיזוף ללא הגנה
 

 יתקיים במרפאתנו מבצע "אבחן את החן" 19.5 -ו 10.5בתאריכים  -אבחן את החן

 למזכירות המרפאה.לקביעת תור יש להתקשר  ע"י דר' יואב גינזבורג.

 

 בברכה, צוות המרפאה
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 פרוייקט התנדבותי
 

חודי שיזם יובל רוט בן קיבוץ חצרים בעקבות חטיפתו ילחברים שלום. ברצוני לשתף אתכם בפרוייקט י

ורציחתו של אחיו החייל בדרכו מהבסיס הביתה. יובל הצטרף לפורום משפחות שכולות המאחד משפחות 

למה המונה כיום אלף נהגים שכולות מהצד היהודי ומהצד הפלסטינאי, והקים את ארגון בדרך להח

מתנדבים בכל רחבי הארץ. הנהגים מסיעים תינוקות וילדים פלסטינאים החולים במחלות קשות מאד, 

מעזה, שכם, ג'נין והרבה כפרים הנמצאים בשטחי הרשות, לטיפולים בבתי חולים בישראל. התפקיד שלי 

ממחסום ג'למה וממחסום ריחן לרמבם.  נהגים. רב ההסעות הן 200אחראית על איזור הצפון המונה   הוא

יש גם הסעות לתל אביב, ירושלים ומחסום ארז. הנסיעות ממומנות. מזמינה אתכם הפנסיונרים להצטרף 

לפרויקט חשוב זה שאני מאמינה שתורם רבות להסרת מחסומים וסטיגמות הדדיות . נוצרים קשרים 

להתארח   ל ג'נין מזמין את הנהגים בשבתותקרובים וחמים עם החולים והחמולות הגדולות שלהם, מוש

כמו שאמרו חכמינו השלום מתחיל בצעד קטן בין אדם לעצמו ובין אדם לשכנו. מוזמנים   אצלו, ולסיכום

 בתודה, שלומית גל.  .0522465789לפנות אלי בטלפון 

 
 

 תודות –אז מה היה לנו 

 דידי גת

אלון , בחג השני שונים מליל הסדר בתחילת החודש רועיםיגים ימי זיכרון ואחודש אפריל היה עמוס בח

באולם הקולנוע  צמאות, ערב יקב וקונצרט ביום ששייום הע ,יום הזיכרון הלל ולהקתו באסם, יום השואה,

 .רועים היו הומי אדםי. כל האשלנו

תפי איש בליל הסדר וכמובן לכל משת 1000וכעת עת התודות, לשרון פורטוגלי ולאן על ההפקה של כמעט 

את עגלת ה"תוגות" כבר  ה ויום הזיכרון, שמושכיםאהמקהלה הזמרים והרקדנים. לצוותים של יום השו

מספר חודשים כדי להרים מופע שהושקעה בו עבודה רבה וקשה של  העצמאות,  -מכאן ליום  . מספר שנים

הילדים בצורה יפה ומכובדת וזאת בזכות המון שותפים לערב שהוא כולו שלנו: למפיקה  את פסטיבל

המשפחות  מהגנים דרך  כך הרבה זמרים, -שעמלה ימים ולילות איילין קאלו שהצליחה להשתלט על כל

למעיין  , אורית רון שלח -בחן ובהומור  בהטעי הקישור שכתעו את השירים הרבים. לכותבת של קשביצ

לצוותי הגנים  ה, נגה שטנגר, מיכאלה חסידים, גלי דיויס ונעמה טלבי שעזרו בריקודים של ילדי הגנים. עטי

, מאור אלוני :מנחהוהמועדונים שעזרו גם הם בחזרות הרבות, להורים שנרתמו להביא את הילדים, ל

העיבודים והליווי  לכיתת" נוף" שעזרו בארגון ובחיסול. ללינדה ונרקיס שעל התפאורה. לארנון שרון על

לצוות לטת הילדים, שישמעו כמו שצריך, ולעופר דוידסקו שעל התופים. לרותם ולאולפן הבועה על הק

ש על העמדת שיר הסיום, לרוני טולהוידאו הקהילתי על הסרטון הקצר, לנחמה והרקדניות המדהימות, 

י שעמלה קשה עלקלארונית ונעבור לערב יקב, ראשית ל .גיל ולעוזריהם על הזיקוקים לשמעון ברק

כל אותם הרבים  וד וכל מה שנלווה להגשתו ובעיקרוהתרוצצה בבחירת הלהקה הכנת הבר והיינות הכיב

שהאל עלמקימי הבמה והשולחנות: רותם רבאון, חגי נתיב וטל  לערב ועל כך מגיע לה שפו. שהצליחה לגייס

, ענבר ברכמן, שחף שובינסקי י טייב, לילה לוי', טאצזילברברג גישו את הכיבוד: מלינה. לבנות שערכו וה

כה, מיקו אבן טוב, קצועיות רבה: ניר ברעושים מלאכתם מספר שנים במומור ברכה. לברמנים שכבר 

שארו עד השעות הקטנות של ואחרונים חביבים לכל המחסלים שנ ויגאל שני. אורן לינדר ,אמיר אבן טוב 

תודה גדולה לצביקה פוגל ונתלי גולדברג על  דמותו, כל הכבוד.( כדי להחזיר את המקום לק02:30) הלילה

  שוב הוכחנו כולנו שניתן לעשות ערבים תוצרת בית, אירגון הקונצרט בניצוחו של אבנר איתי. 

  אם נרתמים רבים למשוך את העגלה.          
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 טקס יום השואה –תודות 

 תודות רבות,

 ייחודו של טקס יום השואה הוא בהיותו מאוד שלנו, מספר את סיפורם 

 של בני משפחותינו ומצטרף לפסיפס האנושי של קהילת מעגן מיכאל.

 כל פעם מחדש, מרגש לראות את הקהל הרב הגודש את המקום. 

 עם תום הטקס אנו רוצים להודות לשותפים שלנו:

 לנערי כיתת סייפן על חלקם בטקס הפתיחה וסידור האולם. -

 לדפני על הראיונות הרגישים ועל הכתיבה, למושיקו וכל צוות הוידאו על העריכה המדוייקת. -

 לכל המשתתפים שחלקו איתנו את סיפורם. -

 לזמרים, לצוותי התאורה וההגברה, לצביקה ונתלי. -

 .ירס על הכתבה לקראת, בעלוןילמרק מא -

 ללינדה, ללאן ולדידי. –וכתמיד  -

 לכל אחד ואחת מכם תרומה משמעותית לכינון ערב זה. 

 :צוות יום השואה

 חנה יוזפוביץ', שרון דישון, ניצה לביא,

 רמי אלוני, נעמה צבר, ניבה אשכנזי

 

 

 

 

בפולין, השנה,  ובאותו הקשר, ראיתי לנכון לפרסם קטע קצר, שכתה יערה שמיר, קטע מיומן המסע שלה

  קטע אישי ונוגע. את הקטע היא קראה גם בטקס יום השואה.

 

 ,אני

 ,וחצי, בכיתה י׳א 17נערה בת 

 .יש לי חברים טובים, משפחה תומכת ואוהבת וחיים יפים

אבל לילדים האלו, שכל מציאות חייהם הייתה של  ,לפעמים יש רגעים קשים, שאפשר להתלונן עליהם

 .תה את ההזדמנות להתלונן, לא היה בפני מירגעים קשים, לא היי

את אותם, תינוקות, ילדים וילדות, גברים ונשים, זקנים וזקנות, שחיו בפחד ובאימה, שלא הספיקו ללמוד 

ולחיות, לצבור חוויות וליהנות, שלא ראו עולם, שהגורל התאכזר אליהם, אותם מיליוני אנשים שמתו 

א אצליח להבין, אבל אני מעריכה ומוקירה את האומץ והגבורה אני כנראה בחיים ל .באכזריות וברוע

 .שלהם, כי בזכותם אני חיה בעולם כיום, חלקם הם משפחתי, הם עמי ועברי

 .אותם אסור לשכוח, מהם נלמד ואותם נזכור
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 מהגזברותתזכורת 

 לחברים שלום

בימים אלו אנו נערכים להעביר את קרנות 

ההשתלמות שמנוהלות בבית ההשקעות אקסלנס 

 לבית ההשקעות אנליסט.

לטובת המעבר על החברים להם יש קרן 

 השתלמות באקסלנס לחתום על טפסי העברה.

 החתמה תתבצע בחדר אוכל בתאריכים:

3.5- 07:30-15:00 

4.5- 07:30-15:00 

5.5- 12:00-19:30 

חברים להם קרן השתלמות באקסלנס קיבלו פתק 

 לתא הדואר. 

 ,תודה מראש על שיתוף הפעולה

 ירון בלכטובסקי ועמוס רם

 
 
 

 
 פיילוט בשרים במרכולית

 
 שלום לכולם, 

כחלק מהניסיון שלנו לשפר את השירות ולהרחיב 

את המגוון שלנו במרכולית, ניסינו ביום 

חרון להביא בשר טרי דרך ספק העצמאות הא

 חדש.

לצערנו הספק לא עמד בסטנדרטים שנקבעו עימו, 

כמו כן הביקורות שקיבלנו על טיב הבשר 

מהחברים לא היו טובות. צר לנו על אלו מכם 

 שנפגעו כתוצאה מהתנהלותו.

 אנחנו לא מוותרות, וממשיכות לחפש ספק חלופי.

מ אתם מוזמנים לבוא אלינו ולהציע הצעות ע"

 שנוכל לבדוק אותן.

 

 בברכת שבוע טוב,

 שירלי וצוות המרכולית

 

 
 
 

 

 ממועדון האסם

 ,לידיעת ציבור המשתמשים

 ,עקב לקיחת ציוד ללא אישור ואובדן של ציוד יקר

 ,כולל כניסה של משתמשים בערב ללא דיווח

ליד רחבת  הותקנה במועדון האסם מצלמה

 ה.הבמ

  :אני מבקשת ומזכירה שוב

 אין להוציא ציוד ממועדון האסם!!!!

 גילה מנהלת האסם ,בברכה

 
 
  

 

 תערוכת מכירה ויריד הודי

  .09:30-13:30משעה , יום שישי, 8.5 -תקיים בת

 בגדים תכשיטים תמונות ועוד ... ביריד מכירה של

 .מהמזרח הרחוק עד אלינו

שהכסף  ,תתקיים מכירת אוכל הודי התערוכב

 .לנזקקים לתרומה רוביע ממכירתו

 .מוזמנים לבוא לקנות לאכול ולהתחדש

 גילה אחראית תערוכות

 

 

 
 
 

 קו אוטובוס חדש!

במאי ייפתחו קווי אוטובוס חדשים  1-החל מה

 ר המועצה. גם אלינו יגיע קו חדש:באזו

ממרכז מיר"ב לרכבת בינימינה וחזרה,  693קו 

 , ובית חנניה.מעגן מיכאלדרך עופר, עין אילה, 

ות הזמנים וקווים נוספים במועצה פירוט לוח

שלנו, מוזמנים להיכנס לאתר המועצה האזורית 

 בכתובת: חוף הכרמל

 www.hof-hacarmel.co.il 

 נסיעה טובה!

 

 

18 



1.5.2015  

                        

 

 
 קבלת שבת במועדון חברים

 
 1.5.2015, בערב שבת, נתכנס לקבלת שבת חגיגית

 .18:00בשעה 

 בתכנית: הדלקת נרות, שירי שבת,  

 פרשת השבוע ועוד.

 מיועד לכל הגילאים.  הציבור מוזמן.

 

 רחל באלף ומליסה שרון

 
 
 

 

 

 

 

 

 טובה" - יום "שכנות
 10:00, בשעה 6.6.15 -ביום שבת ה 

 תנינים הפנינג,-בחורשת נחליתקיים 

 מיכאל וג'יסר.-לציון יחסי השכנות בין מעגן

 הרוצים לקחת חלק באירוע או בהפקתו,

 מתבקשים ליצור עמי קשר בהקדם.

 כל עזרה תתקבל בשמחה.

 ברוריה מידן

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 סרטי סוף השבוע
 

 
 1.5.2015שישי 

19:30 

 " בלאגן בג'ונגל"

 

הם מאנו וסאשה 

שני דביבונים 

צעירים שגרים ביער 

גשם במקסיקו 

ומאוהבים זה בזו! 

הבעיה היחידה היא שסאשה הינה בתו של ראש 

השבט ומאנו הוא ״עושה הצרות״ של השבט, לכן 

המלך החליט לשלוח אותו לחיות לבד בג׳ונגל. 

כאשר סאשה נתפסת על ידי ציידים, מאנו חובר 

יוצאים לצ׳אי, קוף תוסס ואמיץ וביחד הם 

להרפתקה כדי להציל את נסיכת הדביבונים וגם 

 .להחזיר את מאנו לשבט

 
מוצ"ש 

2.5.2015 

הצגה  – 20:00

 אחת בלבד

 –)סרט ארוך 

 שעות( 3כ 

  "בין כוכבים"

סרטו החדש של 

כריסטופר נולאן. 

סרט מדע בדיוני 

על מסע בחלל של 

חבורת חוקרים העובדים דרך 'חור תולעת' למימד 

צדדים המדהימים של ב עוסקאחר. הסרט 

ציג כמה מו ,כוח המשיכהובהחורים השחורים 

מהתיאוריות המדעיות שאלברט איינשטיין ניסה 

 .להוכיח ללא הצלחה

 .מבוסס על עובדות מדעיות ממשיות
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 2015לקראת קיץ  -הימיה במעגן מיכאל

 בשעה טובה אנו נכנסים לתקופת הקיץ. הפעילות בימיה נכנסת להילוך גבוה ובכדי לחגוג את העניין,

 .2015כאירוע סיפתח אנו מקיימים את אליפות מעגן מיכאל בחתירת סנוניות 

תתף וכן לו"ז האימונים העומד כפי שודאי שמתם לב, בחדר האוכל תלויה הרשמה לקבוצות הרוצות להש

 לרשותכם.

 התוכנית הכללית לאירוע: 

 ,  מיועד לאימונים:כל חודש מאי

 ( קרוול2( סנונית,  1סירות:   2לרשות הקבוצות  -

 בימיה יהיה לרשותכם מדריך מצוות הימיה לכל בעיה או שאלה. -

 כם )להחליף, לבטל וכד'(ל"וז האימונים וההרשמות לאימונים, תלויים בחדר האוכל ובאחריות -

 כמובן שכל הציבור מוזמן להגיע ולצפות באימונים.

נפתח את ליין הפעילות "רביעי בין ערביים", בחגיגת מקצי המוקדמות של אליפות , 27.5ביום רביעי 

 החתירה.

ק לניקיון חופים ענ -, אחרי הלחם המטוגן עם הקוטג' בחדר האוכל, נפגש כולם בחוף הים30.5ביום שבת 

של כל הקיבוץ.  לאחר הניקיון, נעלה לימיה, נצפה ונעודד את הקבוצות שהגיעו למקצי הגמר כשבסיום 

)האירוע צפוי להסתיים בדיוק לנקניקיה    2015נחתיר את את אלופת מעגן מיכאל בחתירת סנונית 

 בפיג'מה בחדר האוכל(

" אשר סימן אירוע זה כחלק מרכזי באירועי תרבות 200,000אנו רוצים להודות לצוות " -זאת בהזדמנות

 הקיבוץ.  עוזר, תומך ומאפשר לנו לקיים שוב את האירוע המרגש.

 הדלת שלנו פתוחה,  ואנו מזמינים אתכם לקחת חלק בעזרה באירגון האירוע.
 

 חוגים ופעילויות בימיה

 ונשמח                                                    30/6החוגים השנתיים ממשיכים לרוץ, הם מסתיימים ב  -: 2015חוגי ילדים ופעילות קיץ 

 למצטרפים חדשים.                                             

 ילויות פעילויות הקיץ: פורסמו התוכניות נפתחו ההרשמות לכל הפע -                               

 18:00-19:30,   נפתח חוג גלישה++ )למבוגרים(,ימי שני,  4.5ביום שני הקרוב   -חוגי מבוגרים:    

  8:30-10:30יתחיל בתחילת יוני, ימי שישי,   -חוג גלישת נשים -                      

 יפורסם בהמשך  –קורסים וקבוצות סאפ  -                      
 

בפירסומים השונים באתר הקיבוץ, לוח  -תעדכן בכל הפעילויות שלנו ובכל הפרטים אתם מוזמנים לה

/ 052-3993908"הימיה במעגן מיכאל", או פשוט ליצור עימנו קשר:   -מודעות, הפייסבוק שלנו

yamiamm@gmail.com 

 אלוהה, צוות הימיה.

 



 

 
היה מרגש לראות את כל הקהל הרב שהגיע לקונצרט באולם הקולנוע בשישי שעבר. אז למי 

שפספס, ולמי שנהנה, מוזמנים להכיר קצת יותר מקרוב את המקהלות שלנו: קונצרט ביכורים 

ומעלה(. חפשו אותנו גם  18יב'( ונונה דה קאמרה )גילאי -בביצוע מקהלות נונה )נערות בכיתות ז'

 בפייסבוק!
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 לוח אירועים סוניה פאב
 

 פיצות ומרעננים! – 1ערב ליגת האלופות  – 5.5 –שלישי ה 

 פתיחת הפאב  – 21:00

 

 ריאל מדריד -יובנטוס               - 21:45

  

 האימפריה מכה שנית!  – 2ערב ליגת אלופות  – 6.5 –רביעי ה 

 סושי מפנק  –פתיחת הפאב  – 20:00

בביצועים מיוחדים! לשירים מוכרים  עופר דוידסקו ולהקת סמבבה –פותחים את הערב - 20:30

 ואהובים.

 

 באיירן מינכן  -ברצלונה                    -  21:45

 ואווירה מחשמלת!!! HDמסך גדול מקרן                                             

 

 

  מופע מחווה לאריק קלפטון           – 7.5 –חמישי ה 

אריק קלפטון. מסע אל עבר השירים מכל אלבומי  -שכולו מוקדש לאגדת הגיטרה והבלוז  ערב

הסולו, להקת קצפת ועוד בביצועים חשמליים ואקוסטיים שנותנים הרבה כבוד למקור. ההופעה 

 משלבת את מיטב הקלאסיקות מכל השנים והתקופות בביצועים אקוסטיים וחשמליים.

Layla, Tears in heaven, wonderful tonight, cocaine, change the world, old 

love 

 בואו ליהנות מערב שכולו חזרה אל המוזיקה הישנה והטובה!

 גל ניסמן: שירה וגיטרות, תום הורדי: גיטרות, עופר ויינר: גיטרה בס, יותם אלעזרי: תופים.

 20:00 -פתיחת דלתות בשעה

 יםש"ח לאורח 40ש"ח חברי הקיבוץ |  30כרטיסים: 

 pub@mmm.org.ilאו:  03-6023254להזמנות: 

 מהרו להזמין הכרטיסים אוזלים...

 
 


