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 נפרדנו מחברת קיבוץ ותיקה,  השבוע,

 תמר ישובי ז"ל.

 למשפחה שלא תדעו עוד צער. מרורוצה ל

 בעלון הבא, יפורסמו ההספדים מהלוויה

 שהתקיימה ביום ה'.

 

הוא אחד מיצירותיה הנהדרות של  שער השבוע,

יפה שמר, שהציגה בגלריה תערוכה של עבודות, 

ודותיה לא כמו שאנו רגילים לראות ממנה. עב

הנפלאות של יפה הן בדרך כלל בבד. הפעם, הציגה 

יפה ציורים, במגוון טכניקות וחומרים, וכולם כה 

 צבעוניים וחיים.

התערוכה כבר ננעלה, אך אני ממליצה לכל מי 

שלא ראה, לבקש מיפה לראות. בהחלט יפה 

 ומעניין!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורסמה כתבה על קבוצת הכדורגל  ,בשבוע שעבר

הקבוצה זכתה באליפות . "הדייגים" מקומית ה

כמו כן שחקנינו עלו לגמר גביע , הליגה לשנה זו

במושב  16:00בשעה  )יום ו'( המועצה שיערך היום

 .צרופה

 עם הפנים לדאבל!! –הציבור מוזמן לעודד 

 

 

 

ביום ראשון, חגגנו בשמחה וששון את חג  השבוע,

 ממש כמו פעם. –השבועות, בשדה 

דה גדולה לכל העושים במלאכה! ככל שנירתם תו

 יותר, כך ניהנה כולנו מחגים מעניינים ומהנים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, זכו קבוצת הנשים בכדורסל, בשבוע שעבר

אליפות הליגה בקבוצת זכרון/מעגן מיכאל, 

 הלאומית! בהמשך העלון פרסום נרחב יותר.
 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

  !מזל טוב

 עדי ועמית שובינסקי, בת ל

 נכדה לשולמית ושאול שובינסקי

 !ברכות לכל המשפחה

 

 

 חוזר מהתנתקות. עידו פרום

 חזר מהתנתקות קצרה. ליאור שוהם

 מאחלים לכולם בהצלחה

 
 
 
 

 

 )ללא טרקטורים( חזרות לרונדו טרקטורים "על יבש"
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 05/2015תוצאות קלפי 

 21 – 22.05.2015בתאריכים: 
 

 

 אושר עדכון תקנון קליטה.  .1

 262בעד: 

 26נגד : 

 

 קבלת מועמדים וחברים חדשים. .2

 מקולות המצביעים( 2/3רוב של )קבלו  

 

 לחברות :

 סתיו כנעני

 אלון דיימל )בן זוגה של רותם לוי דיימל(

 אילנה שקד )בת זוגו של שחר שקד(

 טל ברכה

 אחינועם אלוני

 דורון אלוני 

 יונת לוי

 עמי ביטמן

 

 למועמדות :

 יוסי גידסי )בן זוגה של נעמה גידסי(

 כהן -חמוטל אברהמי

 אביב טסלר

 ענבר ברכמן )בת זוגו של אוריה ברכמן(

 יוחאי ברנע )בן זוגה של תמנה באלף ברנע(

 מאיה הלפמן

 כרמית נוי )בת זוגו של שון נוי(

 

 326הצבעה אלקטרונית: 

 42הצבעה ידנית : 

  368סה"כ מצביעים : 

 ספרו:  מייק פלקס, עוזי כהן

 

 

 מזכ"ל. -מרכז ו. אסיפה , יורם דרור -מייק פלקס
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 יו"ר: יורם דרור
 

 : סדר היום

 .נוגה בוטנסקי –הצגת מועמדות למזכ"ל התנועה  (1

 .אישור תקנון מינוי מנכלי"ם , יורי"ם ודירקטורים (2

 מרקי לוי.  -( הצגת מועמדות למזכ"ל התנועה 3

 ם לנושאים שהובאו להנהלה פעילה.( עדכוני4

 

 המועצה שמעה את שני המועמדים . (3 -ו (1
 

 ר תקנון בחירת מנכ"ל פלסאון,אשרו (2

 אשרור תקנון בחירת מנכ"ל תאגידים.       

 הוחלט יובא להנהלת מש"א. –, אין התייחסות בתקנון ל לגבי תקופת צינון לבעלי תפקידנשא .א

תיקונים בגוף התקנון בוצעו בהתאם לסעיפים שהועלו בישיבה ולפניה , נשלחים כנספחים  .ב

 לאישורכם.
 

 :עדכונים ושונות  (4

פורום בטיחות +ביטוח: הנושא עלה בעקבות פנייתו של עודד רגב. עודד אחראי לנושא במגזר החקלאי  .א

ומאמין בחשיבות הנושא. מאמין שחסר במ"מ התרבות לבטיחות והיה רוצה לראות יותר דגש לא רק 

ק על מה שנדרש לפי תקן או תקנה, אלה בכלל על החשיבות לבטיחות. על ביטוחים נאמר שיש לבדו

 יותר לעומק את כיסוי ביטוחי של מ"מ בכל הקשור לקבלנים קטנים.

, תושא. לאחר קבלת חוות דעת מקצועיבעקבות הדיון הוחלט לפנות ליעוץ ומיפוי יותר מפורט בנ

 יתכנס צוות שידון בממצאים ויקבע סדרי עדיפויות.  
  

בקשות לטיול אופניים למסלול צמוד  2בקשה לשביל אופניים למעבר בסוללות המערביות:  ישנן  .ב

לסוללה המערבית בחוף הים. בקשה אחת הגיע מעמותה להנצחת לוחם המוסד גיורא צחור ז"ל. 

השנייה מהמועצה בעקבות "שביל אופניים" שבונים בארץ כדומה ל"שביל ישראל". ההנהלה שמעה 

ל דגאון שמעוניין שכמה שפחות אנשים יסתובבו  באזור הבריכות. בעקבות הדיון את הבקשות ש

הוחלט שמאשרים את טיול האופניים לעמותה עם תיקון המסלול שהתבקש. לגבי הבקשה של 

 המועצה הוחלט שיש לדון בכך בצוות קרקע מתאר. 
 

קבות פנייתן של נעמי הגיע לדיון בע –יצירת תנאים שיאפשרו לבעלי תפקידים למלא את תפקידם  .ג

סחף וצפרא קפניס. הנושא עלה לדיון לפני כמה שנים ואף אושר באסיפה להקים צוות שיבחן את 

הנושא. מסיבות שונות, הנושא לא קודם מאז.  לתפיסתן של צפרא ונעמי , לא נכון שבעלי התפקידים 

מחוץ למערכת. הכיוון יטפלו בעצמם או בחבריהם לעבודה,  אלא, צריך שיעשו זאת  חברים שהינם 

לצרכים של כל אחד מבעלי התפקידים שיוגדרו.  הוא למצוא התאמה אישית לחלוטין של תמיכות,

 ההנהלה הפעילה שמעה את דבריהן של נעמי וצפרא והעבירה את הנושא למועצה הכללית. 

 

 

 12.05.15בתאריך  6/2015ועצה כללית מס ישיבת מ
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 תקנון בחירת יו"ר ומנכ"ל בפלסאון בע"מ ובפלסאון תעשיות

מינוי ופיטורי יו"ר פלסאון תעשיות, יו"ר פלסאון בע"מ, מנכ"ל פלסאון והדירקטורים הינו בהתאם  :כללי

למסמכי התאגדותה של החברה והקבוע בחוק. להלן יפורט הנוהל הפנימי בקיבוץ להליך בחירת המומלצים 

תפקידם הנ"ל בחברה. הליך הבחירה הפנימי בקיבוץ יסתיים בהחלטות האסיפה מטעם הקיבוץ לכהן ב

הכללית של הקיבוץ. נוהל והליך בחירת המומלצים מטעם הקיבוץ הינו באחריותה וסמכותה של ההנהלה 

העסקית והחלטותיה יובאו לאישורה של האסיפה הכללית. מנהל העסקים, מתוקף תפקידו, יהיה הבחירה 

 בוץ לכהן כיו"ר פלסאון בע"מ.הקבועה של הקי

 

 קדנציות: .1

 מנהל העסקים. הקדנציה בהתאם למוגדר בתפקיד.-בעל תפקיד יו"ר פלסאון בע"מ, .א

שנים לקדנציה שנייה.  3שנים קדנציה ראשונה. הארכה עד  5: יו"ר פלסאון תעשיות בע"מ .ב

 (.2/3הארכה נוספת עד חמש שנים אפשרית אך נדרש רוב מיוחס באסיפה )

שנים לקדנציה שנייה. הארכה נוספת  3שנים קדנציה ראשונה. הארכה עד  5  לסאון:מנכ"ל פ .ג

 (. 2/3עד חמש שנים אפשרית אך נדרש רוב מיוחס באסיפה )

 : בהתאם לקדנציה המוגדרת לתפקיד. דירקטורים מתוקף תפקידם .ד

. )ללא שנים נוספות 3-שנים עם אפשרות להארכה ב 5)נבחרים באסיפה(:  דירקטורים נציגי מ"מ .ה

 הארכה(.

 :בחירת יו"ר פלסאון תעשיות בע"מ .2

באחריות מנהל העסקים ויו"ר המועצה הכללית להביא יחדיו הצעה מוסכמת לאישור ההנהלה העסקית. 

 60%החלטת הנהלה תובא כהמלצה לאישור באסיפה. בהתאם למקובל, כמועמד יחיד נדרש רוב של 

 לאישור ההצעה באסיפה.

 : בחירת מנכ"ל פלסאון .3

יו"ר הצוות, יו"ר המועצה הכללית, יו"ר פלסאון -וות מטעם ההנהלה העסקית בהרכב: מנהל עסקיםצ

בע"מ ויו"ר פלסאון תעשיות, חבר קיבוץ נציג ציבור, נציג מעובדי התאגיד  ונציג ציבור חבר ההנהלה 

יחיד  העסקית יביא הצעות להמלצת הנהלה העסקית ובהמשך לבחירה באסיפה. בהתאם למקובל, כמועמד

 בנספח "א"לאישור ההצעה באסיפה. )נוהל מפורט של שלבי עבודת הצוות מפורט  60%נדרש  רוב של 

 לעיל(.  

בהתאם למקובל, פרסום בעלון הקיבוץ. בהמשך, אישור המועמד/ים בהנהלה העסקית, : נוהל פרסום .4

 פרסום החלטות ההנהלה העסקית בעלון הקיבוץ והבאת המועמד לבחירה באסיפה.

ערעור על החלטת ההנהלה העסקית יתקיים ההנהלה העסקית. על החלטת ההנהלה  :ערעור לנוה .5

העסקית בערעור ניתן לערער לאסיפה הכללית. במידה והאסיפה הכללית מקבלת את הערעור, יבוטל 

  המינוי והוא יוחזר לדיון בפני ההנהלה העסקית אשר תבחן ותחליט על הצעות אחרות למינוי.

האסיפה היא הגוף הבוחר, ניתן להביא לאסיפה הצעות חברים אל מול הצעת ההנהלה : מאחר והבהרה

 העסקית.

 הערות: .6

: לצורך החלפה מדורגת בעת בניית הצוותים החדשים, מוצע מרגע תקופת המעבר-דירקטורים .א

אישור הנוהל שהחלפת חברים המכהנים שנים רבות, תעשה במדורג בפרק זמן של עד תקופת 

 תאם למוצע למעלה.קדנציה אחת בה
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מינויים ותקנון ההנהלה העסקית, -במידה וקיימת סתירה בין התקנון הנוכחי לתקנוני ו' .ב

 האמור בתקנון החדש גובר על הישן.

 

 נספח א
 

 תקנון מינוי מנכ"ל לפלסאון תעשיות בע"מ-נוהל מפורט 

 שני מצבים אפשריים למינויי מנכ"ל: -כללי

 ת.מינוי מנכ"ל נוכחי לקדנציה נוספ .1

 מינוי מנכ"ל חדש. .2

 בהמשך מובאות הצעות לנהלים בשני מצבים הנ"ל:

 השלבים העיקריים בנוהל, אשר מתחיל כשנה לפני תום הקדנציה של המנהל הנוכחי הם: 

 

 מינוי מנכ"ל נוכחי לקדנציה נוספת. .1

הקמת צוות מטעם ההנהלה העסקית, אשר משימתו להציע מועמד לניהול התאגיד בקדנציה  .א

חברים בהרכב: יו"ר המועצה הכללית )מזכ"ל(, מנהל עסקים, יו"ר פלסאון  5ות של הבאה. צו

בע"מ ויו"ר פלסאון תעשיות, חבר קיבוץ עובד פלסאון, חבר הנהלה עסקית נבחר ציבור. מינוי 

הצוות והמנדט מאושר הנהלה עסקית )לא באסיפה(, מדווח בעלון ובערוצי התקשורת המקומית 

 ן לפנות לצוות בהערות והצעות.הנוספים. הציבור מוזמ

עדכון הגדרת תפקיד המנהל )סביבה ארגונית, תחומי תפקיד, כישורים נדרשים, תפוקות ומדד  .ב

הצלחה וכו'(. ניתוח עיסוקים ע"י הצוות. שלב זה נחוץ וחשוב על מנת לוודא שההגדרה אכן קיימת 

הצוות במנהל מש"א  לצורך הגדרת התפקיד ייעזר ומוסכמת והיא תואמת את יעדי התאגיד.

 פלסאון.

בדיקה עם המנהל הנוכחי אם ברצונו להמשיך לקדנציה נוספת )מטרת פגישה זאת הינה לשם  .ג

 הבנת המוטיבציות של המנהל הנוכחי אולם לא לשם החלטה על דרך הטיפול(.

בדיקה האם יש מועמדים נוספים לתפקיד. במידה ויש, וגם המנהל המכהן מעוניין להמשיך,  .ד

 צוות תהייה בשני נתיבים מקבילים:עבודת ה

 בחינת הארכת תקופת הניהול של מנכ"ל מכהן. .1

 בחינת מינוי מנהל חדש. .2

 בחינת הארכת תקופת הניהול של מנכ"ל מכהן: .1.1.ד

אחד השיקולים החשובים בבחינה הזאת, לצד המשוב לתפקוד המנהל הנוכחי: אם הקדנציה היא 

כיות. אם הקדנציה היא השנייה או השלישית הראשונה בתקופת הניהול אזי יש משקל יתר להמש

 יש משקל יתר לחידוש וריענון.

קבלת משוב על תפקודו של המנהל בדרך של שיחות חברי הצוות עם בעלי עניין:  .א

חברי הנהלה עסקית, חברי הנהלת התאגיד, חברים העובדים בתאגיד וחברי קיבוץ 

 אחרים.  

ד כה )על בסיס הגדרת תפקיד(. פגישת הצוות עם המנהל לצורך סיכום התקופה ע .ב

 בחינת תפוקות ומדדי הצלחה וסקירת תוכניות לעתיד.

פגישת צוות כדי לאסוף ולסכם את ממצאי המשוב. הסיכום יכול להיות המלצה על  .ג

שנים נוספות במצב של גמר קדנציה  3הארכת תקופת הניהול בקדנציה של עד 
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ספות ברוב מיוחס באסיפה,  שנים נו 5ראשונה, הארכה לקדנציה שלישית של עד 

 המלצה לא להאריך את הקדנציה או המשך בירורים. 

 פגישת הצוות עם המנהל לשיחה על הממצאים ומסירת המלצת הצוות. .ד

המלצת הצוות בין אם מדובר על המלצה להארכת קדנציה ובין אם מדובר על המלצה  .ה

 שלא להאריך את הקדנציה מובאת בהמשך לאישור ההנהלה העסקית.

דיון ההנהלה העסקית  בהמלצת הצוות. במידה ומדובר על המלצה להארכת קדנציה  .ו

וההנהלה מאשרת את ההחלטה, היא מובאת לאישור האסיפה. במידה וההנהלה לא 

מאשרת את המלצת הצוות, המשך התהליך בהתאם להנחיות ההנהלה הנלוות 

אישור ההנהלה להחלטתה. במידה ומדובר על המלצה שלא להאריך קדנציה, בכפוף ל

 עוברים לשלב "ב" מינוי מנכ"ל חדש. 

 כאמור, לאחר אישור ההנהלה העסקית, החלטתה מובאת כהמלצה לאישור באסיפה. .ז

שנים נוספות( מחייבת אישור האסיפה ברוב מיוחס  5: הארכת קדנציה שלישית )עד הערה

 .2/3של 

 בחינת מינוי מנכ"ל חדש: .1.2.ד

"ל המכהן אינו מעוניין בהארכת הקדנציה או במידה מינוי מנכ"ל חדש יתקיים במידה והמנכ

 וההנהלה העסקית החליטה לאשר את המלצת הצוות שלא להאריך את הקדנציה למנכ"ל מכהן. 

הקמת צוות מטעם הנהלה העסקית, אשר משימתו להציע מועמד לניהול התאגיד  .א

לצוות ((... הציבור מוזמן לפנות 1בקדנציה הבאה )ראה הרכב הצוות )נספח ב', א

 בהערות והצעות.

עדכון הגדרת תפקיד המנהל )סביבה ארגונית, תחומי תפקיד, כישורים נדרשים,  .ב

תפוקות ומדדי הצלחה וכו'(. ניתוח עיסוקים ע"י הצוות. שלב זה נחוץ וחשוב על מנת 

לוודא שההגדרה אכן קיימת ומוסכמת והיא תואמת את יעדי התאגיד. ההגדרה 

ית כחלק מהמנדט לבחירת המנהל. לצורך הגדרת מובאת לאישור ההנהלה העסק

 התפקיד ייעזר הצוות במנהל מש"א פלסאון.

איתור מועמדים לתפקיד )מבין חברי מעגן מיכאל בראש ובראשונה(. המועמדים  .ג

יכולים להיות אלו שפנו לצוות ביוזמתם, או אלה שהצוות פנה אליהם. סדר 

 העדיפויות באיתור מעמדים יהיה כדלקמן:

i.  העובדים בתאגיד.חברים 

ii. .חברים אחרים 

אם אין מועמדים מתאימים לתפקיד מבין חברי מעגן מיכאל הצוות מדווח על כך  .ד

ודא שהצוות מיצה את העיקרון של הנהלה העסקית. באחריות ההנהלה העסקית לו

מתן עדיפות לחברי מעגן מיכאל. אם ההנהלה הגיעה למסקנה שהעיקרון מוצה 

וההנהלה מדווחת בערוצי התקשורת המקומית ומבקשת את  10-עוברים לשלב ב

 אישור האסיפה הכללית לחפש מועמד חיצוני לתפקיד. 

 איתור המועדף מבין המועמדים. .ה

שום עיקרון של מתן עדיפות לחברי מעגן מיכאל( לא נוצר בדיקה אם )כתוצאה מיי .ו

מצב בו המועמד זקוק לחניכה בתקופת עבודתו הראשונה. סיכום הסדרי חניכה עם 

 המועמד לפי הצורך.

 דיווח בהנהלה העסקית על הצעת הצוות ודיון. .ז
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 אישור המלצות הצוות, כולל הסדרי חניכה, בהנהלה העסקית. .ח

ה העסקית בהנהלות התאגיד, בערוצי התקשורת המקומיים דיווח על החלטות בהנהל .ט

 ואישור האסיפה הכללית.

שלב זה מגיע כאשר מתברר שאין מועמד לתפקיד מבין חברי מעגן מיכאל ולאחר  .י

שההנהלה העסקית הגיעה למסקנה שמוצה תהליך מתן העדיפות. אם אין מועמדים 

ל כך להנהלה העסקית. מתאימים לתפקיד מבין חברי מעגן מיכאל הצוות מדווח ע

באחריות ההנהלה העסקית לוודא שהצוות מיצה את העיקרון של מתן עדיפות לחברי 

מעגן מיכאל. לאחר שההנהלה העסקית הגיעה למסקנה שהעיקרון מוצה, היא 

מדווחת בערוצי התקשורת המקומית ומבקשת את אישור האסיפה הכללית לחפש 

 מועמד חיצוני לתפקיד.  

סיפה, הצוות מזמין באמצעות משאבי אנוש של התאגיד ו/או של לאחר אישור הא .יא

 הקיבוץ, הצעות למועמדים חיצוניים.

 מיון ראשוני של המועמדים. .יב

איתור מועמדים מובילים, ביצוע ראיונות למועמדים אלה ע"י היו"ר וחברים נוספים  .יג

 אופציה(. -מהצוות )שימוש בחברת השמה

 קביעת מועמד לתפקיד. .יד

 צעה בהנהלה העסקית.דיון ואישור הה .טו

דיווח על החלטות ההנהלה העסקית בהנהלות התאגיד, ובערוצי התקשורת  .טז

 המקומיים. אישור האסיפה הכללית.

 

 

 

 

 

 

 

תקנון  הרכב דירקטוריונים, משך קדנציות ובחירת בעלי תפקיד 

 בתאגידי הקיבוץ
 

  כללי: .1

לגבי מינוי ופיטורים של באחריות וסמכות ההנהלה העסקית לאתר, ולהמליץ  לבחירה באסיפה 

אחזקות. בשלב זה  50%-בתאגידים  בהם יש לקיבוץ יותר מ ודירקטורים  הבאים: מנכ"לים, יו"ר,

תאגיד פלסאון אינו כלול בהצעה זו כבחירה הנמצאת בסמכות ההנהלה. )ר' נוהל נפרד הגדרת 

פקידו מכהן כיו"ר קדנציות ובחירת יו"ר ומנכ"ל בפלסאון בע"מ/תעשיות(. מנהל עסקים מתוקף ת

 בכל התאגידים. במידה מנהל העסקים אינו מעוניין לכהן כיו"ר בתאגיד מסוים הוא רשאי למנות 
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אחר מטעמו שיכהן כיו"ר. בסיום כהונתו של מנהל העסקים תבוא לידי סיום כהונתם של יו"ר 

 יו"ר תאגיד.תאגידים שמונו מטעמו, אלא אם מנהל העסקים החדש מעוניין בהמשך כהונתו של 

 : הרכב הדירקטוריון .2

נציגי ציבור  2-6מנהל העסקים  או מינוי  מטעמו, גזבר, מנכ"ל, חבר הנהלה מהתאגיד, -יו"ר

 דח"צים. 2ועד  )כפונקציה של גודל התאגיד(

 קדנציות: משך .3

שנים  3שנים עם אפשרות של הארכה עד  5 )נבחר באסיפה(:-יו"ר מטעם מנהל העסקים  .א

. )הבהרה: החלפת 2/3נוספת מעבר לכך, מחייבת אישור האסיפה ברוב של נוספות. קדנציה 

 מנהל עסקים  אינה מאפסת את ספירת משך הקדנציה של היו"ר במידה וממשיך לכהן(.

שנים נוספות. קדנציה  4שנים עם אפשרות הארכה עד  4 נבחר באסיפה(:)-מנהל עסקים   .ב

 .2/3של  נוספת מעבר לכך מחייבת אישור אסיפה ברוב מיוחס

שנים נוספות. קדנציה נוספת מעבר  4שנים עם אפשרות הארכה עד  4: )נבחר באסיפה(מנכ"ל  .ג

 .2/3לכך מחייבת אישור אסיפה ברוב מיוחס של 

 : בהתאם לקדנציה המוגדרת לתפקיד.דירקטורים מתוקף תפקידם .ד

נוספות. שנים  3 -שנים עם אפשרות להארכה ב 5)נבחרים באסיפה(:  דירקטורים נציגי מ"מ .ה

 )ללא הארכה נוספת(.

שנים   3שנים עם אפשרות להארכה של  3: דח"צים הממונים בדירקטוריונים מטעם הקיבוץ .ו

 נוספות )ללא הארכה נוספת(. נבחרים בדירקטוריון התאגיד בהתאמה .

  :בחירת יו"ר לתאגיד .4

פה. נוהל באחריות מנהל העסקים להביא הצעתו לאישור בהנהלה העסקית ובהמשך לאישור האסי

פרסום: פרסום בלוחות המודעות על  נושא הדיון בהנהלה, דיון והחלטה בהנהלה, הבאת המלצת 

 ההנהלה העסקית לאישור האסיפה.

 ר' נספח "א".: בחירת מנכ"ל לתאגיד .5

 :הערות .6

 : פעילות תמחירית מאוגדת שתאושר מפעם לפעם ע"י ההנהלה העסקית.הגדרת תאגיד .א

סחר, דגאון, -פלסאון )ר' תקנון נפרד(, צורון, מדן :2014 לנובמבררשימת תאגידי הקיבוץ נכון  .ב

 התפלה, חקלאות, הרשת, דרך הטבע. -מעגן

: לצורך החלפה מדורגת בעת בניית הצוותים החדשים, מוצע מרגע תקופת המעבר-דירקטורים .ג

אישור הנוהל שהחלפת חברים המכהנים שנים רבות, תעשה במדורג בפרק זמן של עד תקופת 

 ציה אחת בהתאם למוצע למעלה.קדנ

במידה וקיימת סתירה בין התקנון הנוכחי לתקנונים ישנים האמור בתקנון החדש גובר על  .ד

 הישן.

 נספח א

 )למעט פלסאון( נוהל מפורט: תקנון מינוי מנכ"ל לתאגיד במעגן מיכאל

 

העסקית נוהל זה מתייחס לתאגידי הקיבוץ עליהם החליטה המועצה הכללית או ההנהלה  כללי: .1

 כתאגידים. בשלב זה מדובר על רשימת תאגידי הקיבוץ המצורפת להלן.
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 הגדרה ורשימת תאגידים: .2

 פעילות תמחירית מאוגדת שתאושר מפעם לפעם ע"י ההנהלה העסקית. א. תאגיד:

התפלה, -סחר, דגאון, מעגן-צורון, מדן :2014 רשימת תאגידי הקיבוץ )למעט פלסאון( נכון לנובמברב. 

 ות, הרשת, דרך הטבע.חקלא

כחצי שנה לפני תום הקדנציה, באחריות מנהל העסקים מנהל  תאגיד:ל הרכב הצוות והליך המינוי .3

מש"א ויו"ר התאגיד להביא הצעות לאישור דירקטוריון התאגיד. במידה ומנהל העסקים הוא גם יו"ר 

ומנהל מש"א. לשיקול  התאגיד, הצוות הראשוני יכלול את מנהל העסקים ואת יו"ר המועצה הכללית

דעת מנהל העסקים האם נדרש להקים צוות לצורך גיבוש ההצעות. במידה וכן, לשיקולו קביעת הרכב 

 הצוות. בהמשך, אישור ההמלצה בדירקטוריון, בהנהלה העסקית, ובאספה.  

 דגשים לעבודת הצוות: .4

תהליך הבחירה/ דיווח להנהלה העסקית על לוחות הזמנים המתוכננים, הרכב הצוות והתחלת  .א

 הארכת קדנציה. בהמשך דיווח בעלון בדו"ח פרוטוקול ההנהלה העסקית.

עדכון הגדרת תפקיד המנהל )סביבה ארגונית, תחומי תפקיד, כישורים נדרשים, תפוקות ומדד  .ב

הצלחה וכו'(. ניתוח עיסוקים ע"י הצוות. שלב זה נחוץ וחשוב על מנת לוודא שההגדרה אכן קיימת 

  תואמת את יעדי התאגיד. ומוסכמת והיא

בחינת רצון המנכ"ל המכהן להמשיך, מצב הארגון, וגיבוש עמדה האם מאריכים קדנציה או  .ג

 מחפשים מועמד חדש. 

בהתאם לצורך, חיפוש מועמדים חדשים. עדיפות למועמדים מתאימים שהם חברי קיבוץ. במקרה  .ד

 תאימה.של חיפוש מנכ"ל חדש יש לפרסם בעלון הקיבוץ מודעת דרושים מ

 אישור הארכת קדנציה, או מינוי מנכ"ל חדש בדירקטוריון התאגיד. .5

 אישור החלטת דירקטוריון התאגיד בהנהלה העסקית. .6

 דיווח על החלטת ההנהלה העסקית בעלון הקיבוץ. .7

נוהל פרסום: דיווח להנהלה העסקית על התחלת עבודת הצוות. עדכון הציבור בעלון דרך דו"ח  .8

על הארכת קדנציה, דיון ואישור דרך /המלצה בהנהלה העסקית דיווח בעלון  ההנהלה. במידה ומוחלט

בדו"ח המועצה, והבאה להצבעה באסיפה. במידה ומחליטים על מועמד חדש, פרסום מודעת דרושים 

בעלון, בהמשך אישור החלטת דירקטוריון החברה בהנהלה העסקית ,פרסום בעלון דרך דו"ח ההנהלה 

 אסיפה. העסקית והבאה לבחירה ב

 

: ערעור על החלטת ההנהלה העסקית יתקיים בהנהלה העסקית. על החלטת ההנהלה העסקית נוהל ערעור

בערעור ניתן לערער לאסיפה הכללית. במידה והאסיפה הכללית מקבלת את הערעור, יבוטל המינוי והוא 

 יוחזר לדיון בפני ההנהלה העסקית אשר תבחן ותחליט על הצעות אחרות למינוי.   

: מאחר והאסיפה היא הגוף הבוחר, ניתן להביא לאסיפה הצעות חברים אל מול הצעת הנהלה הבהרה

 העסקית.

שנים נוספות. להארכה נוספת מעבר לכך  4 -שנים עם אפשרות הארכה ב 4אורך קדנציות מנכ"ל: הערות: 

 . 2/3נדרש אישור באסיפה ברוב מיוחס של 
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 יו"ר: אורלי רם

 

 :סדר היום

 

 .לשנת חופש בנושא יציאה של חצי משפחה –דיון והחלטה בתקנון חופשה מיוחדת 
 

שאין לאפשר יציאה של חצי משפחה לשנת  -והוחלט  ואף אושר באסיפה 2009-התקנון היה על סדר היום ב

על בסיס שיקול דעת, ובעתיד בקשות למזכירות,  שאושרו  2חופש מיוחדת. בשנתיים האחרונות הגיעו 

הקרוב צפויה להגיע בקשה נוספת. צוות פרט העוסק היום בפועל בנושא, סבור שמדובר בהחלטה בעייתית 

 ליישום וחושב כי נכון לשנותה.

 הצעות לדיון:  3עלו 

לאפשר יציאה של חצי משפחה לשנת חופש אחת בלבד. לצוות פרט או להנהלת חברתית לא תהיה   (1

 יך את החופשה מעבר לכך.סמכות להאר

 לאפשר יציאה של חצי משפחה לשנת חופש מיוחדת בנוהל רגיל בדיוק כמו משפחה שלמה. (2

קרי, לא לאפשר יציאה לחופשה של חצי  -להשאיר את ההחלטה קודמת ולא לשנות את התקנון (3

 משפחה.

 דברים שנאמרו בדיון:

 מדובר בהצעה טכנית בלבד. יש להתאים את התקנון לתקופתנו. -

ר ולהתנסות. אבל, התופעה של חצי רבעד לאפשר שנת חופש מהקיבוץ. זו הזדמנות להתאוו -

עובדי חוץ שלא מכניסים את המשכורת לקיבוץ  חה זה לא שנת חופש, בפועל הם כמומשפ

 הנות מכל מה שהקיבוץ מציע.יוממשיכים ל

וויון מול עובדי סר שלהרוויח כסף. מקבע מצב של חולא כל אחד יכול  להרשות לעצמו לצאת בכדי  -

 חוץ וחברי הקיבוץ בכלל.

אנשים נכנסים להתחייבויות כספיות מתוך ידיעה שהאופציה הזו קיימת, במקום לחיות לפי מה  -

 שיש להם.

יוצר אפליה מול חברים יחידים. במקרה של זוג כאשר אחד  יוצא, הדירה נשארת לרשות החבר  -

 עשות בה שימוש. יחיד לא יכול  לעשות זאת. חופש יכול להמשיך לשנת בשנמצא שנשאר והאדם 

אפשרות של עבודה בחוץ בלי הכנסת משכורת לקיבוץ תוך  -צריך לאפשר אותה הזדמנות גם ליחיד -

 השארת הדירה )תושבות(.

 כל המשפחה צריכה לצאת. - רוצה לצאת אם חבר -

 שנה.צריך לאפשר מצב של תושבות ל -

 להודיע על עזיבה. אין סטאטוס תושבות לחבר קיבוץ. זה מחייב -

 אנשים שפנו, צריכים לשנות תקנון? 3מדוע על סמך   -

 

 12.05.15בתאריך  13דווח ישיבת הנהלה חברתית מס. 
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אי אפשר לסגור את האפיקים, בואו נפתח את הראש ונראה אם זה אפשרי. היום כל אחד שרוצה  -

לצאת צריך להמציא תירוצים כדי לצאת לבד. צוות פרט חושב  איך "לנרמל" את הדברים בלי 

 יו חצאי משפחות שיצאו לחופש.. תמיד יה"מיוחד"לקרוא לזה 

 הנות מזה לתת להם את האפשרותילאנשים שנושאים בעול ורוצים ל לתתזו הדרך ה"קיבוצית"  -

. אנשים מרוויחים את המצב הזה בזכות היותם חברי קיבוץ, ואנחנו אחר כך מרוויחים אותם הזו

 כחברים שמחים. -בגדול. רוצים אותם פה  חזרה 

אני בעד רוח הדברים. צריך להתאים את עצמנו לתקופה. יש אפליה בנוגע ליחידים. אם הולכים  -

 צריך לבדוק מה קורה לגבי יחיד שיוצא לשנת חופש מבחינת המגורים. –לקראת שינוי 

 אלמנט הכסף לא היה מרכזי. –שנים  6-מקרים ב 3לא תמיד המניע לבקשה הוא כספי. היו  -

 –בולות שמאפשרים ליצור מסגרת בתוכה אנו בוחנים לפנים משורת הדין התקנונים הם סוג של ג -

 זהו משהו יפה שיש לנו כחברה. למה למהר לשנות תקנון? תאשרו בהתאם לבקשה.

קח את משפחתו אתו. לא צריכה ישי –לא צריך להחזיק אף אחד בכוח. מי שרוצה לצאת לחופשה  -

 להיות חברה שמשרתת את אי השוויון. 

תחסוך לעצמה דיון במיוחדים גם אם נגדיל את חופש הבחירה, תמיד יהיו כאלה  ההנהלה לא -

 שירצו להגדיל אותה. הבקשות החריגות הולכות וגדלות.

מספר המקרים הוא לא העניין כאן. הנימוקים שאדם מביא איתו הם שונים מאדם לאדם. וועדה  -

הבקשה לגבול היא מבחינת  –ל לדעת מהי חריגה. אם רוצים לשים גבו בכדי –שדנה צריכה מצפן 

 הזמן. זו הבקשה של צוות פרט.

הגיון פנימי. לא בטוח שהנימוקים פה מספיק  ובעלתהייתה מנומקת  -  2009 -החלטת האסיפה ב -

 חזקים.

למסד נקודת מילוט למקבלי  גם על תקנון ובאותה הזדמנות בקבלת החלטהיש משהו לא ריאלי  -

 החלטות חריגות.

  .יהיו חריגים –לט על גבולות הגזרה בכל מקום שבו יוח -

מתפרנס בעצמו, החברות היא התחייבות אישית לא משפחתית וחבר מתקבל לחברות בפני עצמו  -

 או זוגית.

נגיע לכך שתהיה חברה  ,אם לא נייצר התאמה בין הגבולות לבין מה שמתאים לחברים שגרים כאן -

 וך אינטרסים.בשחיה בין מ

דירה ליחיד כשהוא יוצא לשנת חופש,   וגע לאפשרות להשאירהייתה בקשה לקיים הצבעה בנ -

כחלק מהצעת התיקון לתקנון שהובאה לישיבה, או לדחות את ההצבעה על התקנון ולהצביע על כל 

 ההצעות יחד בישיבה אחרת. 

 

 הוחלט:

 + (1מאשרים יציאה לחופשה של חצי משפחה בתנאים של חופשה רגילה )שנתיים 

 שור בהנהלה חברתית.המסלול: צוות פרט ואי 

 יחסות למצב של חבר יחיד באותה סיטואציה.ילפני הבאת הנושא להצבעה באסיפה, תיבחן ההת 
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 2020 –מעשור שעבר ל 

 יוסי ברכמן

 
. הקמנו מפעל ציוני, 2004ללא זיקוקין ובצנעה שנה נוספת מאז הקמתה במאי  מעגן התפלההחודש ציינה 

 כדברי ידין אלמוג ז"ל, להתפלת מים במדינה שהייתה צמאה למים, ומפעל שלא היה כדוגמתו בתקופתו.

 ים המחמירים ביותר של הרשויות השונות.המפעל יעיל, ריווחי מאד, ועומד בכל הסטנדרט

מיליון קוב מים לשתייה עם מחזור מכירות  שנתי של עשרות  16 –קידוחים ומיצרים כ  25אנחנו מפעילים 

 מיליוני שקלים.

הגדול למי שתייה הגדול בישראל ומהגדולים בעולם. האתגר  מים מליחיםגם  כיום אנחנו מפעל להתפלת 

רך ליום שבו יסתיים הסכם רכישת המים עם המדינה. מה שנראה פעם רחוק להע שעומד בפנינו הוא כיצד

 מאד מתקרב למספר שנים בודדות.

 

 

 שאילתה -חיסכון והורשה

 יוסי ברכמן

קיבלה אספת מעגן מיכאל החלטה ברוב מוחץ בנושא חיסכון והורשה וזכויות נפטרים.   2014בספטמבר 

ת החיים של החברים, והמיטיבה עם החברים כספית. האספה החלטה ערכית, הוגנת, שלא עוסקת בתוחל

את התקנון הנדרש לביצוע  2014הטילה על המוסדות הרלוונטים להביא לאישור האספה עד סוף דצמבר 

חל חיסיון מוחלט  2015ההחלטה. למרות שלהחלטה יש משמעות רבה לחברים ולקיבוץ, עדין בתחילת יוני 

 וצעת. למה צריך מבקר אם אין כתובת למימוש החלטות אספה ?.בפני החברים למה ההחלטה לא מב

 שבת שלום.
 

 

 ירון בלכטובסקי –תשובה ליוסי ברכמן 

 

 2883וזאת בהמשך לפרסום שיצא בעלון ברשתנו מס'  תודה ליוסי על האפשרות להבהיר שוב את הנושא

 .20.3.2015 -מה

הצוות שנבחר נפגש כבר מספר פעמים ובמהלך הבירורים הסתבר לנו שהדברים אינם פשוטים, ובמיוחד 

מארג הקשר של התכנית החדשה עם התכנית הקיימת. מכיוון שכך, חשבנו שראוי יהיה להקדיש יותר זמן 

 .היבטיהפה הצעה שלא נבדקה על כל לאסי הנושא ולא לרוץ מהר מדי ולהביא לבירור מקיף ויסודי של

והחלת  2015דיברה על תחילת סגירת הגרעון שייווצר רק בסוף  2014-בנוסף, ההצעה שהתקבלה באסיפה ב

הזכאות על כל מי שחי באותו היום שבו התקבלה ההחלטה. משכך, עוד קצת זמן לבצע את כל הבדיקות 

י המנחה אותנו השיקול המרכז ר לאסיפה נראו לנו הכרחיים, כאשרולהביא את ההצעה הנכונה ביות

 במסגרת היותנו שליחי הציבור הוא טובת החברים ורצונם.

כמו כן, כפי שגם פרסמנו לפני מספר חודשים, הוזמנו חברים להיפגש עם הצוות בנוגע לסוגיות שונות אשר 

לדעתם אין להן התייחסות מספקת בתכנית הקיימת, מתוך מחשבה שניתן יהיה להתייחס אליהן בתכנית 

 ר חברים אכן נפגשו איתנו.החדשה. מספ

 .לאישור האסיפה  2015בכוונתנו להביא את ההצעה הסגורה והנכונה ביותר במהלך 

 שבת שלום

 ירון בלכטובסקי וצוות חסכון והורשה ב'  
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 הפועל זכרון/מעגן מיכאל - כדורסל נשים -ניצחון בליגה לאומית 

שלנו במשחק גמר, השני בסדרה, מול קבוצת בני  הנשיםשיחקו נבחרת ה 21.5.15בשבוע שעבר, ביום ה' 

 גאווה גדולה לכולנו! . כל הכבוד לנשים הנפלאות שנתנו את הכל!75-71בתוצאה של  וניצחו!יהודה, 

 השחקניות:

 מאי אשל

 שירלי שבתאי

 אלה יערי

 עמית גור 

 דניאל חג'ג'

 רותם רוכסאר

 יובל פחימה

 הילה מימון

 דניאל שקד

 מיתר אסולין

 יולי גרוסמן

 לוטם ראובני

 מאמנת: טלי נוי
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למחלקת לוגיסטיקה בפלסאון 

 דרושים:

מנהל/ת מחלקה מחסנים תוצ"ב 

 ושינוע

אם את/ה מעוניין/ת להשתלב  בפלסאון       

 מחלקת לוגיסטיקה מחפשת איש/אשת צוות.

מחפש תפקיד ניהולי מורכב, מרתק ומאתגר?       

 יש לנו מה להציע לך! –

 

 הגדרת התפקיד: 

ות על קבלת ניהול מחסני תוצרת בתהליך, אחרי

 הסחורות ועל שינוע פנימי וחיצוני.

  עובדים 14 –ניהול צוות של כ 

 ות על הפעילות השוטפת של יאחר

 המחלקה

 דום המחלקה כחלק ממתודולוגיה של קי

 שיפור מתמיד

  לקיחת חלק בתהליכים אגפיים

 .ומפעליים

 

 דרישות התפקיד: 

  משרה מלאה, משמרת יום 

 בודה יחסי אנוש ברמה גבוהה ויכולת ע

 בצוות

 אחריות אישית גבוהה 

  הבנה ויכולת טכנית 

  ראיה רחבה ויכולת קבלת החלטות

 בסביבה רבת משתנים

  יתרון -ניסיון ניהולי קודם 

  יתרון -ניסיון תעסוקתי קודם בתעשייה 

 

 למעוניינים נא ליצור קשר עם:

 052-3993903 –דקלה רז 

 

 

לפלסאון דרוש/ה מנהל/ת ייצור 

 לפיוז'ן 

 פת ניצן שקד()להחל
 

 תיאור התפקיד: 

אחריות מלאה על הניהול השוטף של רצפת 

הייצור של הפיוז'ן ושותפות בהובלת תהליכי 

בכלל זה ניהול ישיר של צוות מחליפי   שיפור.

התבניות, מנהלי ועובדי המשמרות, המלגזנים 

 עובדים(. 100 -והשיקוף )סה"כ כ
 

 דרישות התפקיד:

 הכרחי –ניסיון ניהולי משמעותי מוכח 

 הכרחי –השכלה רלוונטית 

 יתרון –היכרות עם תחום הפיוז'ן 

 יחסי אנוש טובים

 עצמאות, יוזמה

 יכולת תפקוד במצבי לחץ ועבודה בעומס גבוה

 יכולת הובלת תהליכים
 

 פניות

 052-6814664 –לאדוה תלם 

 052-3999898 –לניצן שקד 

 

 

 לסאוןעומס הזמנות גבוה בפ

השלג הפשיר, האביב הגיע ואתו עולה גל ההזמנות 

 בפלסאון.

אנו זקוקים לעזרתכם על מנת  לעמוד בהתחייבות 

 ללקוחותינו.

שלושה של עבודה  –מי שיכול לתת יומיים 

 במחלקות הרכבה יבוא על הברכה.

סטודנטים וסטודנטיות, בני זוג סטודנטים, 

חברים וחברות, נקלטים ונקלטות, כולכם 

 וזמנים.מ

 כי פלסאון היא שלנו ובשביל כולנו.

 לתאום עבודה בבקשה לפנות

 052-3784587לטאצ'י טייב 
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 גמר גביע המועצה בכדורגל

 ע"ש שעייה שווגר
 

 במגרש הכדורגל מושב צרופה 29.5.15יום שישי 

 

ה ותיקי חוף כרמל נגד ותיקי ומשחק ראו - 15:00

 מכבי חיפה

 

 גמר גביע המועצה: - 16:00

 

 הפועל מעגן מיכאל נגד החותרים

 

טקס הענקת הגביע לזוכה ולאלופת  - 17:30

 .צה וסגניובמעמד ראש המוע, הליגה

 

הגרלות ושאר הפתעות  ,באירוע יחולקו קרטיבים

 .לציבור הרחב

 

 הקהל מוזמן לעודד

 

 

 

 

סיוע בהגשת תביעות הראל 

  ומושלם

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

 19:00 -ל 18:00בין    31.5.15 -ביום ראשון ה

)מול הכביסונית( מוזמנים  בצריף משרד הבריאות

טופס בקשה לתביעה  כל מי שצריכים סיוע במילוי

החזר על ייעוץ רופא,  -להראל או/ו למושלם, כמו

רכישת אביזר רפואי, השתתפות בניתוח פרטי 

שבוצע במושלם, בקשה לתביעה לרפואה משלימה 

 וכו'...

 

 

 

 

 

 ממחסן האופניים

לאור ההתחממות הגלובלית המורגשת לאחרונה 

באזור )בעיקר לשעירים שבינינו..( אנו רוצים 

ר ולהדגיש מספר נקודות שיעזרו לכולנו לחזו

 לעבור בשלום את העונה החמה:
 

לאחר כל ביקור בחוף הים או בסביבתו יש ורצוי *

לנקות  לשטוף במים מתוקים את החול והמלח,

 ולשמן את השרשרת ולהקפיד על הופעה ייצוגית...

ותמיד ישמח  צוות המחסן עומד לרשותכם,

 להעביר שימונים למיניהם על הדרך..
 

כדי להימנע מביקור שבועי במחסן -פנצ'רים*

גומי בצמיג ו/או פנימית עם נוזל -מומלץ לשים פס

כמו כן לוודא שהצמיג נמצא במצב . נגד פנצ'רים..

ומעניק "שכבת הגנה" ראויה לפנימית  טוב

סתוי שלנו ישמח  ואם זה לא מספיק,. והגלגל..

ביר מזמנו החופשי קורס העוסק ברכיבה להע

 חדש ובלעדי... מקצועית בין הקוצים!!
 

בעיקר עכשיו כשחם  אנו חוזרים ומתריעים,*

ומסתובבים פה נחשים ועקרבים וכל מיני 

להקפיד על נעילת האופניים בכל  מניאקים...

מגרש החניה  בבריכת השחיה, בחוף, מקום ואתר:

עדויות קשות על  לא חסרים סיפורים ושלל...'וכו

 אז בבקשה... גניבות לאור יום ובלי בושה,
 

לפעמים עקב העומס הרב המוטל על -דבר נוסף*

קורה  צוות הטכנאים המוכשר שהמחסן מעסיק,

מצב שאחד מכלי העבודה נשכח על האופניים 

להיות  ,אנשים ,אנו מבקשים מכם. שעברו טיפול..

-יולהשיב הציוד למקומו המקור הוגנים מספיק,

והאצבעות של  אחרת נישאר בלי כלים המחסן,

ג'ימי כבר לא תופסות היטב את כל סוגי הברגים 

 והאומים כבעבר...
 

הצוות שומר על  ימים בשבוע, 6המחסן פתוח **

זור ותמיד מחוייב באיכות שמח לע רוח חיובית,

 !שיהיה לכולנו קיץ של כיף השירות!
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 הצריף של סיווי

הקיץ בפתח והשימוש בצריף תופס תאוצה. אני 

מבקשת להזכיר לכולם שהרשימה לצריף נמצאת 

בחדר סידור רכב ואת המפתח לוקחים ומחזירים 

דרך הסידור )כמו שלוקחים רכב(. מכוון שישנה 

דרישה גדולה לשימוש בצריף אנא הקפידו למחוק 

עצמכם במקרה שנרשמתם אבל אתם לא 

 ונים להשתמש בו. . . מתכו

הרבה אנשים שאינם שייכים לקיבוץ מגלים את 

אילו הוא שלהם. אנא כהמקום ועושים בו שימוש 

עזרו לנו לשמור על המקום ובקשו מהם לעזוב את 

 המקום מכוון שהוא נועד לאנשי מעגן מיכאל.

להלן כמה עידכונים וכללים בנושא השימוש 

 :בצריף

ת מדורה באזור . אין להבעיר אש  או לעשו1

הצריף וליד הדשא. אפשר להבעיר אש רק במנגל 

 שנמצא במקום לצורך זה.

. הממטרות שמשקות את הדשא נפתחות באופן 2

 אוטומטי בלילה שבין יום ראשון לשני.

. אין לקחת או להזיז את השולחנות שנמצאים 3

 בצריף.

. המפתח לצריף פותח גם את השירותים. אנא 4

 ולשמור על נקיונם. הקפידו לנעול אותם

הצריף וסביבתו יקרים לכולנו. אנא עזרו לי 

 לשמור על הניקיון ותקינות המתקנים 

 במקרה של תקלות אנא הודיעו בהקדם

 ,בברכת קיץ נעים ובילוי מהנה בים ובצריף

 אירית בר נתן

 

 

 הודעה מהנוי

 חברים יקרים שלום!

אדם בנוי בשל ניוד אולפניסטים -עקב מחסור בכח

און איננו מספיקים לעמוד בקצב הזמנות לפלס

העבודה של חברים, ולכן הגעתנו לטפל בפניותיכם 

תתעכב בתקופה הקרובה )מלבד דברים דחופים 

 שזוכים למענה מהיר יותר(. 

 עמכם הסליחה, צוות הנוי

 

 

 ערב נשים בחודש יוני
 נקיים ערב עם  19:30בשעה  11.6בתאריך 

 וייס מעצבת פנים וסטיילינג-דפנה נויהאוז

"עיצוב הבית, רהיטים זוגיות ומה  בנושא

 .שביניהם"

נקבל טעימות מעולם  מפגש מבוא כללי שבו

העיצוב והלבשת הבית, גם טיפים לחידוש רהיטים 

שרציתם לזרוק, נדלג בין החללים  וחפצים

 לעצב לבד ונכון. השונים ונלמד כיצד

 ,לאדם₪  40 -ם שימו לב! הערב בתשלו

 ות.משתתפ 20מינימום מותנה ב

 .ההרשמה אצל הדס אזולאי

מפגשים ממוקד  5)לאחר ערב זה יפתח קורס בין  

ואישי יותר ומלווה בסיורים. פרטים בערב  יותר

  .המבוא(

 !נשמח לראותכן

 דפנה והדס    

 

 אוליבר
 

 
S  T  U  D  I  O      O  L  I  V  E  R 

                                                               

 הורים יקרים,

 

קיים אצלי מחסור גדול מאוד של עגלולים, סככות, 

 מיטת תינוק ומיטות מעבר,

בבקשה כל מי שנמצא אצלו ציוד שלא בשימוש , צרו 

 איתי קשר בהקדם האפשרי.

 מודים  על שיתוף הפעולה

 אוליבר ורובין
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 (ז"ל צבי קליינמן )אביו של יורם ענבר
 14.5.1994 ד' סיון תשנ"ד

 
 צילה תלם

 7.6.2008 ד' סיוון תשס"ח
 

 ניר בר
 12.6.1986 ה' סיון תשמ"ו

 
 משה ברכמן

 7.6.2011 ה' סיון תשע"א
 

 מינה בנקלהלטר )אמו של שמאי שגיא ז"ל(
 1.5.1975 ו' סיון תשל"ה

 
 ן ז"ל(של לאה מנוחי ּהבתיה בן עמי )אמ

 18.5.1983 ו' סיון תשמ"ג
 

 מנוחה שומר
 19.5.2010 ו' סיון תש"ע

 
 דומיניק פוטרל )אחותה של מריון שמי(

 31.5.1990 סיון תש"ן ז'
 

 של אראלה אגמון( ּההדסה ברזלי )אמ
 5.6.1987 ח' סיון תשמ"ו

 
 רחל טוביאס

 15.6.1978 י' סיון תשל"ח
 

 של זיוה מידן( לושינסקי אסתר )אמּה
 20.5.1994 סיון תשנ"די' 
 

 אסתר קנטור
 21.5.1994 י"א סיון תשנ"ד

 
 עליזה מורד

 6.6.1960 י"ב סיון תש"ך
 

 נגה ברכמן
 9.6.2006 י"ג סיון תשס"ו

 
 (ביטמן אווה כהן )אמם של משה ז"ל ויונה

 4.6.1974 י"ד סיון תשל"ד
 
 

 אלישע לינדר
 7.6.2009 ט"ו סיון תשס"ט

 

 
 
 
 

 אסתר מזרחי 
תשע"                                             י"ד סיון

12.6.2014 
 

 של חיה כנעני( ּהדורה לאוב )אמ
 25.6.1986 י"ח סיון תשמ"ו

 
 אהרון אשל

 5.6.1996 י"ח סיון תשנ"ו
 

 נה ברכה(ימשה אולשנסקי )אביה של ר
 6.6.1993 י"ח סיון תשנ"ג

 
 (ז"ל יעקב מיטלץ' )אביו של מם עמית

 11.6.1982 ון תשמ"בכ' סי
 

 ידין אלמוג
 27.6.2005 סיון תשס"ה 'כ
 

 זאב אגמון )אביו של גרשון(
 9.6.1996 כ"ב סיון תשנ"ו

 
 אנה דונקלמן

 7.6.2007 תשס"ז ןכ"ב סיו
 

 של דפני מוזיקנט( ּהריי קפלן )אמ
  6.6.1991 כ"ד סיון תשנ"א

 
 ז"ל עליזהז"ל, של רבקה  נתן )אביהם-נחמן בר

 ועודד(
 27.6.1981 יון תשמ"אכ"ה ס

 
 לאה מנוחין

 23.6.1987 כ"ו סיון תשמ"ו
 

 של רחל אהרוני ז"ל( כורשיד מנזור )אמּה
 28.7.1992 כ"ז סיון תשנ"ב

 
 נון-יוחאי בן

 6.6.1994 כ"ז סיון תשנ"ד
 

 יעקב  -מרים טמפלהוף 
 16.6.2004 כ"ז סיון תשס"ד 

 
 חיים ברכה )אביו של יעקב(

 27.6.1976 כ"ט סיון תשל"ו
 

 לוצינה גרינברג )אמו של יהושע קורלצ'וק(
 18.6.1993 כ"ט סיון תשנ"ג

 

 נר זיכרון חודש סיון
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 הבור האורגני" -"ּבֹוְרגני

 רצינו לספר לכם :

השתתפנו באירוע סוף השנה של פינת החי, בעזרת קאמי צייג עשינו ייחורים של   12.5 -ה ביום שלישי

צמחי תבלין מגוונים וכל משתתף קיבל את שעשה לטפל בו בבית. היה לנו כיף ותודה לשלי ורועי שהזמינו 

 מושקע ומוצלח.כך -אותנו לקחת חלק באירוע כל

קיימנו מכירה של תוצרת ברחבת חדר האוכל, התגובות מהציבור היו נפלאות ונותנות  15.5 -ביום שישי ה

לנו רצון עז להמשיך ולהגדיל את מגוון הצמחים. תודה לצוות הצעיר של המשתלה ולשחקני החיזוק שלנו 

 רותם חזן ואלי קישקה על העזרה הענקית ביום המכירה ובכלל.

במשך  ,"ּבֹוְרגני"יב' בחרו מיוזמתם להירתם ולעזור בהקמת  –נערים מכתות ח'  16.5 -ה שבת ביום

מלבד העזרה  –מספר שעות ביום החופשי שלהם ותחת שמש קופחת הם עבדו קשה מאוד. תודה לכם 

 הפיסית אתם נותנים למקום חיים.

נה של היכרות ומגע ראשוני עם התבלינים לפעילות ראשו"ּבֹוְרגני" מועדון ב' הגיע ל 20.5 -ה ביום רביעי

 והקומפוסט. אנו צפויים לקיים מספר מפגשים ולתת להם טעימה מ"מפעל התבלינים". 

אנחנו בתהליך של הקמת התשתית לעבודה בפרויקט ו"גיוס" נערות ונערים נוספים שייקחו חלק בהקמת, 

 פיתוח ותפעול כל הצדדים בפרויקט.

 אנו בתהליך של הגדלת מגוון הצמחים.נערים ו 4עובדים  – משתלה

נערות ונערים ואנו מקימים את התשתית הבסיסית שתאפשר יצירה  5מתחילים לעבוד  – "עולם העץ"

 ועבודה.

רטובה פשוט מדהים, שיתוף הפעולה של הקהילה בהפרדת הפסולת האורגנית ה –פיילוט "קומפוסט" 

 –כמעט ולא נזרקים לפחים הייעודיים ניילון, פלסטיק וחומרים שאינם אורגנים. מבחינת כמויות ונפח 

הפחים מתמלאים בקצב מסחרר וישנן בקשות רבות להוספת פחים ונקודות איסוף. אנחנו בתחילת תהליך 

שנם אשר רוצים לקחת חלק ולעזור של בחינת המשמעויות של הכלת הפיילוט לכל הקיבוץ, אם ישנן או י

באיסוף ובטיפול של הפסולת האורגנית וקידום המחזור והפרדת פסולת בקיבוץ אתם מוזמנים ליצור אתנו 

 קשר.

 

 " על התמיכה וליווי הפרויקט.רמת הנדיבזה המקום להגיד שוב תודה ל"

 

 תו.נמצא בתחילת דרכו, וכעת הוא זקוק לסמל שילווה או "ּבֹוְרגני"פרויקט 

 ואתם מוזמנים להשתתף! "ּבֹוְרגני",אנו ממשיכים בתחרות לעיצוב הלוגו של  

, שלחו אלינו סמל בעיצובכם אשר ישקף את רוח הפרויקט: 6.6עד לתאריך ה

borgani.mm@gmail.com 

שלושת המקומות הראשונים יזכו את המעצב בפרס, והסמל הזוכה ייבחר כלוגו הרשמי של 

 ."ּבֹוְרגני"

 )נחום( 0524-297872ביקור/רכישת תוצרת ניתן לחייג: לתיאום 

 "ּבֹוְרגני"בברכה צוות 
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 יתנאליפות מעגן מיכאל בחתירת סנו

 10:00בשעה      30.5שבת    
 

 :בתוכנית

 התכנסות  קבוצות לתדריך 10:00

 זינוק מקצה ראשון 10:15

 סיום משוער: טקס חגיגי והענקת פרסים 13:00

 

 במתחם הימיה:

 פינת יצירה לילדים -

 פיתות בטבון -

 .........ועוד הפתעות

 לחנות כלי רכב )גם אופניים( בצריף של סיווי.**נא 
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 , אתם מוזמנים להרצאה:5ועד גיל  0הורים יקרים לילדים מגיל 

 
 20:30בשעה  3.6ההרצאה תתקיים באולם קולנוע בתאריך 

 התשלום במזומן!

 
 0528698194 –ניתן להירשם גם אצל יעל היימן )ברקאי( 

 yael.barkai@plasson.co.ilאו במייל 
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 טעימות וקינוחים

 מבחר יצירות מבאך עד וובר

 אנסמבל קולי טריטונוס

 

 :המנצח והמנהל האומנותי

טריקה-אבי כהן  

 ליד הפסנתר: 

 טניה גלוזמן

 

בשעה  29.5.15ביום שישי 

 במועדון האסם 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 בתכנית:

                              147פרקים מתוך קנטטה       - י.ס. באך

   "גלוריהפרקים מתוך "        -ויוואלדי 

  Zadok the Priest         -הנדל 

  "רקוויאםמתוך "פרקים    -ו.א.מוצרט 

  Alleluia    -רנדל תומפסון 

   Glory to God     

 "פנטום האופרה" וזת מתוךמחר    -  א.ל. וובר:
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אנו מזמינים אתכם להצטרף 

 להצלחות

 מעגן מיכאלשל קבוצת שומרי משקל ב

 בתנאים מיוחדים ועיתוי מושלם!

 

 !8החלה ההרשמה לפתיחת מחזור 

 המפגשים יתקיימו: 

 19:30בימי שני בשעה  

    29/06/2015-חל מתאריךה 

 לירון ברייר -בהדרכת

054-5528526 

 סיון עציוני –להרשמה 

 hugim@mmm.org.il 

 

 
 
 
 

 ניה בשבת בבוקר
 

 -מסורת הג'אמים במעגן מיכאל נמשכת 

להתחיל את שבת במרץ,  -ניה ג'אם קייצי 

 שמחה ושחרור!
 

בחדר  10:30-12:00. בשעות 6.6ביום שבת 

 חוגים

נרקוד, נשתחרר, נזיע ונהנה משעה וחצי של 

 מורות מרחבי הארץ. 6בהנחיית  ניה,
 

 בהרשמה מוקדמת מחיר 

 ₪ 60 – 3.6עד יום רביעי 

 ₪ 70 –לאחר מכן 
 

 לפרטים והרשמה:

 052-4297866טל אשל 
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 תודה: - שבועות

 גם השנה, כבשנה שעברה, הצלחנו במשימתנו להביא את היופי שבחג הזה אל הקיבוץ.

 השנה גם מזג האוויר עמד לצידנו )איזה מזל!(.

אנשים שרק פנינו אליהם ומיד  -איש )!!!( שעזרו להרים את ההפקה הזאת  100רוצים להודות ליותר מ 

-דולה, בהנאה ועם המון רצון. הוכחתם לכולנו, שכאשר רוצים ניאותו לקחת חלק ועשו זאת באהבה ג

 עושים באהבה ומצליחים.

 אז באמת, אין כמוכם!!

 

 תודה תודה,

 צוות החג

 

 

 תרבות - הארועים שבדרך

 בבריכה   ערב חוגים                                  5.6 -ששי ה יום ב

יווי  להקת עדיוס  בשירים מקוריים וגרסאות  כיסוי  + בצריף של ס-  21:00בשעה   11.6 -חמישי הביום 

 להקת חימום אורחת .

 מסיבה לפתיחת הקיץ בחורשה ליד הנחל. 26.6 -ששי הביום 

 באולם הקולנוע מועדון הסרט. 19:00בשעה  29.6 -שני ה ביום

    ,שבת  שלום

 דידי

 

 סיווי של בצריף  21.00בשעה  11.6בליל חמישי , מופע פתיחת הקיץ בים

 להקת עדיוס

 בשירים מקוריים וגרסאות כיסוי.

 שירה  -גדסי   יוסי

 גיטרה מובילה  -צורי  עידן

 גיטרה –עמדי  אלעד

 גיטרה בס –קלפר  אור

 תופים –לנציאנו  ברק
 

 להקת חימום אורחת

 סמבבה

 בס –קאיו בדנר 

 גיטרה –פליפו יחמוביץ 

 תופים - דוידסקו עופר

  הציבור מוזמן לחגיגה
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            
          

 
 
 
 
 
 

 

 !!סטנדאפ וחומוסערב של  17:00משעה   – 30.5 -מוצ"ש ה 

שיוגשו בבר בחוץ, תחת  –עם חומוס בייתי ומפנק ובירות צוננות מהחבית  17:00 -פותחים ב

 כיפת השמיים ובאווירה אביבית...

 

 דוד ארז במופע סטנדאפ        - 1:302 -וב   

 קומיקאי, איש טלוויזיה, וסטנדאפיסט. -דודו ארז 

מנחה 'מהדורה מוגבלת', 'לילה בכיף', 'טלוויזיה במיטבה', במאי התוכנית 'קומי קומי', ואומן 

בחליפה מסודרת ודיבור רשמי, דודו ארז הוא הדבר הכי מצחיק שיקרה לכם.  .משאלי הרחוב

באחריות. האיש שמצחיק מדינה שלמה בטלוויזיה בתכניות "לילה בכיף", "החפרנים" ועוד... 

 !מגיע לעשות שמח

 

 21:30תחילת הופעה 

 לאורחים 55לקיבוץ /  45מחיר: 

 6023254-03כרטיסים בטלפון: 

 pub@mmm.org.ilאו במייל: 
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 2015ערב חוגים הזמנה ל
 

 החינוך המשלים מזמין אתכם 
  חוויתי למופע

 סיום שנת החוגיםכבוד ל 
  5/6ביום שישי 

 .כת השחייהיבבר 20:15בשעה 
 

 בערב יציגו מיטב הילדים והנוער 
 את תוצריהם משנת הפעילות

 האחרונה בחוגים. 
 קרב מגע, ,שירה, בתוכנית: קטעי ריקוד

 .וידיאו ועוד
 מבטיחים.... –יהיה כייף 

 

  ובנוסף:
 תוצג בחדר האוכל 4.6 חמישימיום החל 

 תערוכת עבודות שיצרו הילדים 
 בחוגי היצירה והאמנות.

 
 הציבור מוזמן!

 


