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התקיימו בחירות למזכיר התנועה  השבוע,

 הקיבוצית.

ביום הבחירות קושטה הכניסה לחדר האוכל 

בשלל שלטים הקוראים לנו להצביע למועמד אחד 

או למועמד האחר. כמה שבועות לפני הבחירות, 

התחלנו לקבל פרסומים באימייל, פלאיירים 

בדואר וכמובן פורסמו דעות שונות בעלון הקיבוץ. 

סוף, אחרי מאמצים רבים שהושקעו ע"י לב

המתמודדים, נבחר ניר מאיר לתפקיד. הוא קיבל 

מקולות המצביעים )בכדי להיבחר צריך  45.36%

 מהקולות(. 40%לקבל מעל 

"אני רואה בתפקיד לאחר בחירתו, אמר ניר: 

מזכ"ל התנועה שליחות ערכית גדולה שלצידה 

דים אחריות עצומה. בפני התנועה הקיבוצית עומ

אתגרים גדולים וגורליים, אשר על מנת לעמוד 

בהם בהצלחה חובה עלינו לשלב ידיים יחד עם כל 

 הכוחות המרכזיים והאיכותיים שיש לנו להציע".

נאחל לו בהצלחה בתפקיד חשוב זה, שנוגע 

 בכולנו, בצורה כזו או אחרת.

על עמדת הבחירות אצלנו היתה אחראית איריס 

בהצלחה רבה. סייעו לה  דיין, שעשתה את העבודה

 ביום הבחירות יהודית הלפמן ושהם עדי.

 יישר כח על האירגון והביצוע!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

נערי בית הספר  םסיימו את שנת הלימודי השבוע,

האיזורי. כידוע, תלמידי בית הספר היסודי 

 יצטרפו אליהם בסוף החודש.

אני רוצה לאחל לכל התלמידים חופש נעים 

 ומהנה!

המועדונים השונים ערוכים ומוכנים עם פעילויות 

קיץ מגוונות שלא ישאירו את ילדינו עם רגע אחד 

 דל.

שיהיה חופש מהנה, קל, מטריף, משוגע, משפחתי, 

 כיף!  -חם, מעניין והכי חשוב

בים, בבריכה וכמובן  -בל נשכח גם להיזהר

 בשבילי הקיבוץ.

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 

 לשתות הרבה מים!!!נ.ב. לא לשכוח 
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 יו"ר : יורם דרור

 

 : סדר היום

 ( סיכום רבעון ראשון במגזר העסקי והחברתי1

 ( יונה פריטל: הצגת מועמדות לתק"צ2

 (  ניר מאיר: הצגת מועמדות לתק"צ3

 

   דיון:

 :סיכום רבעון ראשון במגזר העסקי והחברתי .1

גן התפלה, נית וכך גם מעברווח עובר יצרני אנחנו בתכנית . צורון מעל התכנית, מדן סחר מעל התכ

אנחנו צופים שזה יתאזן בהמשך השנה אבל בהחלט רבעון טוב. מפלסאון  דגאון הרבה מעל התכנית.

  .מיליון מעל התכנית אבל ביצענו גם מעל התכנית 2.5תכנית. בהיוון אנחנו המעל  אלף ש"ח 100אנחנו 

 מבנה פלסאון יתחיל קצת מאוחר משחשבנו.

מיליון ששבעה מתוכם מפיגור בהשקעות והחמישה  12 -ש לנו עודף של כבהשוואה מול תכנית י

 הנוספים הם רווח מדגאון אשר במהלך השנה יתאזנו ככל הנראה.

 .אנו עומדים בתכנית –שימושים 

 השקעות: תוספות לתכנית

 ידענו שיהיה צורך טה לדרך מול אנפה מערב.אני רוצה להסביר את הצורך בתוספות. עלינו לעשות הס

בתכנית השקעות של השנה. את ההסטה , ממס' סיבות רצינו לבצע זאת מאוחר יותר ולא תקצבנו בכך

מיליון ש"ח. אולי האנפה תאלץ להידחות מבחינת הבניה ואז  1-1.3אנחנו מעריכים שזה יעלה בין 

התחלנו לפנות בוצה ולמלא החלק הנותר כתוצאה מהצורך לפנות עפר   - 6התקציבים יתאזנו. בריכה 

ש"ח, לסיום המילוי דרוש יליון וחול ממקום בניית שכונת האנפה, עד היום בוצע מילוי חלקי בכחצי מ

  .ש"ח שכרגע בהקפאהיליון מ 0.5 -ל 0.3בין 

 . 6שיוזיל עלויות מילוי בריכה  9ייתכן ויתפנה חומר מבריכה 

 : סוכם

לאחר קבלת הצעות מחיר יובא לאישור סופי  ,מערבית לאנפה מערבהנמצא טת הכביש הס -

 .6בסיכום חצי שנתי בתחילת ספטמבר. וכן עדכון לגבי ביצוע בריכה 

: הריסת ופינוי כוללת סגולה לטובת  סעיפים נוספים₪  850,000 המועצה מאשרת סכום של -

לעובדי חוץ מליסינג לרכב סידור והוצאה ,פירוק והרכבה של בטונדה מפלסאון, החלפת רכבים 

 מיוחדת לסיום הסכם עבודה.

 

 המועצה שמעה את יונה והדיון שודר בערוץ הפנימי. –יונה פריטל: הצגת מועמדות לתק"צ  .2

 והדיון שודר בערוץ הפנימי. נירהמועצה שמעה את  -ניר מאיר: הצגת מועמדות לתק"צ  .3

 

 . 23.6.2015 -: הבחירות יתקיימו בהערה

 

 
 09.06.15מתאריך   08-15מועצה כללית מס. 
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 רשם: עמי שלזינגר

 

 : על סדר היום

 מדן סחר -דיווח שנתי  .1

 

 דיון והחלטות:

 מדן סחר -דיווח שנתי .1

בשנה. ₪ מיליון  61.4-ל₪ מיליון  4-, גדלו המכירות מ2014, שנת הקמת התאגיד, ועד לשנת 2002מאז 

 שנים.  12במהלך  15זהו גידול של פי 

דירה, שירותי מוסדות, שכר עבודה לחברי מעגן מיכאל בהתאמה, גדלו ההעברות לקיבוץ )שכר ה

 .2014בשנת ₪ מיליון  17-בשנת ההקמה ל₪ מיליון  0.8-שעובדים בתאגיד ועוד( בשנים אלה מ

 2014עובדים שכירים, והמכירות לעובד עמדו בשנת  27-חברים ו 14עובדים, מתוכם  41התאגיד מונה 

מתמיד בפעילות התאגיד יש צורך בהגדלת מצבת העובדים בממוצע. בשל הגידול ה₪ מיליון  1.5-על כ

 משרות נוספות. 5-7-ב

תחומי הליבה של הארגון הם משאבות, מדגים ושפכים. תחום המשאבות גדל בשנים האחרונות להיקף 

מפעילות התאגיד. תחום השפכים  50%-בשנה, ומהווה למעלה מ₪ מיליון  30-מכירות של למעלה מ

 ות המרכזי.מסומן ככיוון ההתפתח

בפני הארגון עומדים אתגרים רבים, ביניהם קצב צמיחת הארגון ביחס לבניית התשתיות והמשאבים 

עבורו )מחסנים, משרדים והון אנושי(; החשיפה לשינויים בשערי חליפין; והתחרות והמתחרים בארץ 

 ובחו"ל. 

דיון על יחסי הגומלין בין הקיבוץ לתאגידיו. במצב הקיים, רווחי  עלתה בקשה בהנהלה העסקית לקיים

והכנסות התאגידים נצברים בקיבוץ. הקיבוץ מתפרנס מהמקורות המועברים מהתאגידים ומשקיע 

בשימור התאגידים ובפיתוחם. קיימת קשת של אפשרויות הנעות בין המשך הניהול המרכזי לבין 

 נסית. עצמאות תאגידית מבחינה עסקית ופינ

 הוחלט: 

 יוכן דיון בהנהלה העסקית בנושא עצמאות תאגידית. .1

על שנים של צמיחה ושגשוג,  את העומדים בראשוההנהלה העסקית מברכת את עובדי התאגיד ו .2

 ומבקשת להביע את הערכתה הרבה הן על העבודה הקשה והן על פירותיה.

 

 

 

 

 
 דווח מההנהלה העסקית

3 



26.6.2015  

                        

 

 
 
 
 
 

 יו"ר: אורלי רם
 

 :סדר היום

 סיכום רבעון ראשון במגזר החברתי. .1

 בקשה להקמת עמותה חדשה. .2

 

 סיכום רבעון ראשון במגזר החברתי: .1

 

הוצג להנהלה דו"ח ההוצאות הציבוריות ברבעון הראשון של השנה. נעשתה סקירה כללית 

 ופרטנית לכל אחת מפעילויות המגזר. 

 ר נמצא מתחת לתוכנית. בהסתכלות הפרטנית, נמצא:המגז -בהסתכלות גלובלית 

 לפי התכנית.: רצו"ן -

 עומד בתוכנית.  :התחום הסיעודי -

ההוצאות מאוד גדולות בעיקר בגלל העלויות של העובדים הזרים ואחרי  :רווחת הקשיש -

ההשתתפות מהביטוח הלאומי. כאשר עובד זר נמצא בחופשת מולדת,  נוהגים להחליפו. 

 ם הקיבוץ נושאים בעלויות. המשפחה ביחד ע

נרשמת עלייה בהוצאות שמקורן בגידול אוכלוסיית  הילדים והקשישים. לדוגמה:  :בריאות -

אם בעבר הייתה בקשה למכשיר שמיעה אחד בחודש, היום הבקשות יכולות להגיע גם לחמש 

 בחודש.

 :חינוך -

זיכויים בסך הגיל הרך : עמידה ביעדי התוכנית, וזאת למרות שטרם קבלנו מהמועצה  .א

 להם אנו זכאים כתקצוב ממשרדי הממשלה בעבור הפעלת הגנים. ₪ ,  100,000 -של כ

החינוך הבלתי פורמאלי: באופן כללי, הסקטור עמד בתכנית התקציבית לתקופה, ואף  .ב

הנובעת מהוצאות המסע ₪,  100,000  -מעט טוב ממנה. קיימת חריגה זמנית של כ

סה לקראת סוף השנה, כשתסתיים עבודת הנערים לפולין, כאשר החריגה כולה תכו

 לטובת העניין.

עומדים בתכנית לתקופה, באופן כללי התייעלנו בצורה משמעותית.   :רשות הגיל השלישי -

 כבר אין לאן להתייעל בלי לפגוע בסל השרותים הקיים.

יש חריגה מסויימת  שלהבנתנו היא לא דרמטית ושמנו דגשים על הדרכים  :אשכול הפרט -

 להקטין אותה.

 מתנהל לפי התכנית.  :ענף המזון -

התוצאות לתקופה טובות מהתוכנית, ונראה כי עיקר השיפור קשור לעיתוי של חג   :חנויות -

 הפסח. 

 
 09.06.15מתאריך  15-2015הנהלה חברתית 
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:  נמצאים בעודף קטן אותו אנו צוברים לכיסוי אירועי נזק וביטוח שאינם רשות הרכב -

,  קיימת 2014בר בפעילות בשנת מכוסים על הביטוח עצמו. באופן כללי, לאור העודף שנצ

 השנה החלטה  לשמור על מחיר הק"מ לחבר באגורה אחת מעל לתחשיב העלויות.

 : נרשם עודף קטן בתקציב, בשל חיסכון בהשקיה בעקבות הגשמים הרבים.נוי -

 : ברמת התוכנית שהוקצאה. ספורט -

 יא , כאשר התכנית הPUB -: חריגה בעקבות שינוי אופן ההתנהלות במועדונים -

 יכסה בהמשך השנה את הגרעון הנ"ל .  PUBשה  -

: בהוצאות האולפן לתקופה, ישנה חריגה מכיוון שחסרים התשלומים שהיו צפויים אולפן -

 להתקבל מהסוכנות בגין המחזור הראשון של השנה. 

דף : תקציב זה הינו תקציב רב שנתי העובר משנה לשנה, ולכן התחלנו את השנה בעואינטרנט -

 ניכר. על בסיס סכומים אלה, מתבצעות עכשיו עבודות תשתית. 

באופן כללי ישנה עמידה בסעיפי התקציב.  בתקציב החתונות מסתמנת שנה עם  :חברתי כללי -

ירידה משמעותית במספר האירועים הצפויים, מה שיכול להביא לחיסון מסויים בעלויות 

 הסעיף.

ידול תמידי בהשוואה לשנים קודמות.  צריך להכין קיימת מגמה של ג: התקציב הצרכני הכללי -

 סל של אפשרויות ולהביא לדיון את סדרי העדיפויות שלנו לפני בניית התוכנית לשנה הבאה.

 

 דברים שנאמרו בדיון: 

  אמנם זה רק הרבעון הראשון אבל אנחנו משתדלים ומצליחים לעמוד במסגרת שקבענו

 לעצמנו.

 עשית עבודה טובה בשליטה התקציבית בחינוך ובגיל חשוב לציין שבשנים האחרונות נ

 בהוצאות הגיל הרך. צריך לנתח את זה לעומק.  זוחלהרך. יחד עם זאת ישנו גידול 

  חשוב להציף את העובדה שהגידול במספר הילדים  מביא לשינוי בהתנהלות וצריך לראות

 איך להתייחס לזה בהמשך.

   פר אדם על מנת שנוכל לעשות תכנון עתידי. חשוב לנתח עלות של סל הבריאות והחינוך 

 .תקציב רשות הגיל השלישי גבוה מאוד. צריך לחשוב על זה 

 .לחינוך החברתי יש גורמים שונים המשפיעים על ההוצאות 

  צריך להציף את המספרים לציבור ולשקף את העובדה שמספר הילדים הולך וגדל ואין

ה בפועל. לעיתים מדובר באוכלוסייה קשר למה שמשפחה מכניסה לבין מה שהיא מוציא

 שלא נושאת בנטל, אלא רק בפירות. חייבים לחשוב מה לעשות בנושא. 

  נכון להוריד את מחיר הקילומטראז' לחברים היות ובשנה שעברה ענף הרכב סיים בעודף

 ועכשיו הם שוב בעודף כלומר מחיר הק"מ גבוה מדי. מבקשים דיון בנושא.

 

 ה.בקשה להקמת עמותה חדש .2

שירה אריאל מבקשת את ברכת הדרך לפתיחת עמותה חדשה.  עד היום תחום הספורט היה תחת 

עמותה אחת, החשיבות שלהם היא קבלת כספים מהטוטו. אנחנו מקבלים עבור הכדורסל 

בשנה.  יצאו חוקים חדשים וצריך להפריד בין העמותות.  עלות ₪   100,000והכדורגל בסביבות 

 ₪. 5,000ללא עלות עבודה הוא פתיחת עמותה החדשה 

 : אושר ברוב קולות שהכדורגל יישאר בעמותה הקיימת ותוקם עמותה חדשה לכדורסל.הוחלט
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  דיווח על ביקורת בנושא תקציבים אישיים

 ועדת ביקורת -דורון בן שבת 
 

מבקר הפנים, רו"ח יפתח אלון, ערך דוח ביקורת הבקרה והפיקוח ל התקציבים האישיים של חברי הקבוץ. 

 בהתאם לנוהל הביקורת, הדוח נידון בהנהלה החברתית לאחר שאושר בוועדת הביקורת.

רת שביצענו היא כי יש לפעול לעריכת נהלים וקריטריונים המסקנה העיקרית מהביקו

 מוגדרים שיסייעו באופן הטיפול בחריגים.

כמקובל אנו מפרסמים תקציר של הדוח בלבד עם הערות המבוקרים. הנוסח המחייב מופיע בדוחות 

 המלאים הנמצאים במזכירות והחברים מוזמנים לעיין בהם.

 

 תמצית הממצאים וההמלצות

 כללי

ירי הקיבוץ )היום מזכ"ל ומנהלת חברתית( הם בעלי התפקידים האחראים על מזכ -

 הטיפול בחברים להם נצברים חובות חריגים בתקציב.

ניהול התקציבים האישיים בהנהלת החשבונות מבוצע באמצעות מערכת "מעלה"  -

המשמשת אף לניהול המערכת הפיננסית. הניהול הרישום והדיווח מבוצעים בתדירות 

על ידי אחת מעובדות הנהלת החשבונות המופקדת על נושא התקציבים  חודשית

 האישיים שאינה חברת קבוץ.

 יתרות חריגות

מהותיות  חובמהסקירה עולה כי, קיימים מספר בעלי תקציבים להם נצברו יתרות  -

 בתקציביהם האישיים.

הטיפול מתחיל  לות.נכון להיום אין נוהל כתוב ואחיד לגבי התנהלות מול חברים ביתרות חובה גדו

 ש"ח. 40,000רק מחוב בסך 

לאור היקף התופעה, במקביל לטיפול הפנימי בקיבוץ, ראוי לשקול פתיחת חשבונות 

 בנק על שם החברים כך שההתנהלות מול חברים החורגים בשוטף תתבצע מול הבנק.

כמו כן, מומלץ לערוך נוהל פנימי להתמודדות עם התופעה אשר יגדיר את הפעולות 

 שיש לנקוט מצד הקבוץ על פי גובה החוב.

  הערת המזכ"ל:

יש לזכור כי, אל מול חוב החברים בתקציב עומדת ההפקדה עבורם בתכנית חסכון 

 והורשה.
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גבוהות בתקציביהם האישיים  זכותנמצאו בעלי תקציבים רבים להם נצברו יתרות  -

ותהיה בעיה לפרוע אותו השוטפים. כלומר, לקיבוץ חוב גדול לחברים אלה אשר ייתכן 

 בעתיד.

יחד עם זאת נציין כי, הועדה הכספית דואגת להעמדת ביטחונות אל מול חוב הקבוץ בגין יתרות 

 זכות בתקציב.

 

לא מצאנו בהגדרת התפקיד של המזכירים הגדרת האחריות לטיפול בחובות חברים  -

 בתקציב ובפועל החלוקה ביניהם מתבצעת בהתאם להחלטת המזכירים.

ור עומס העבודה המוטל על המזכירים וחוסר ההצלחה בהתמודדות עם החריגות לא

בתקציב , מומלץ לשקול הקמת צוות/ועדה לטיפול בחריגות אשר תפעל בהתאם 

 לנוהל שייערך בנושא טיפול בחריגות בתקציב.

אחד האמצעים בהם נוקט הקבוץ לטיפול בחברים שצברו יתרת חוב גבוהה בתקציבם  -

 דר לפריסת החוב לאותם חברים. היא עריכת הס

מהסקירה עולה, כי, אין נערכים הסכמים חתומים עם החברים על פריסת החוב 

כאמור אלא, ההסדר מבוסס על סיכום פגישה שנערך בינם לבין המזכירים ללא 

קריטריונים מוגדרים ואחידים . ההסדר מועבר בדוא"ל לביצוע לאחראית על רישום 

 התקציבים בהנה"ח.

 מצב זה מהווה חשיפה לטיפול לא אחיד בחובות מול חברים.          

יש לערוך הסכם להסדרת פריסת החוב שייחתם על ידי הקיבוץ והחברים כפי שנעשה בנושא 

 חובות פנסיה והלוואות דיור )ראה להלן(.

 תגובת המזכ"ל:

מקובלת, אך יש להבהיר כי לאור השונות במקרים ומורכבותם,  ההמלצה לגבי עריכת הסכם 

 ההסכמים לא יהיו אחידים

מהסקירה עולה, כי בחלק מההסדרים נקבע כי סכום ההחזר החודשי יהיה נמוך מאוד  -

 ביחס להיקף החוב. 

 .נמצא כי, אין אחידות בסכומי החיוב בתקציב בהסדרי הפריסה -

 בע סכום ההחזר החודשי.מומלץ להגדיר קריטריונים לפיהם ייק

 תגובת המזכ"ל:

 ההמלצה מקובלת, ראה הערה בסעיף קודם. 

נמצא כי, במקרה מסוים ניתנה הלוואה לצורך השקעה בדירה למשפחה אשר בנוסף  -

 להלוואה שנטלה קיים לה חוב פנסיוני.

 ,ם הנקלטים בנושא חוב הפנסיה שלהםבסקירת נאותות חתימת ההסכמים עם החברי -

 .לא נמצאו ליקוייםכת התקציב האישי, ויישומם הרשום במער

 אין אחידות בגובה החזר החוב בתקציב בגין פנסיה לנקלטים. -
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מומלץ כי, החוב בגין הפנסיה ירשם אף במערכת הפיננסית להוכחת החוב בעת 

 הצורך.

 ניהול ובקרה בהנהלת החשבונות

שונים( מבוססים על פעולות שונות בתקציבי חברים )כגון: חיוב בגין ענפי שירות  -

 הקלדה ידנית במקום על העברה ממוחשבת של נתונים. הדבר מעלה החשיפה לטעויות.

מומלץ להטמיע עוד מערכות בפעילויות השונות שיאפשרו העברה ממוחשבת של נתונים למערכת 

 התקציבית.

לחברי הקבוץ העובדים בהנהלת החשבונות אין גישה לביצוע פעולות במערכת התקציב  -

  תקין. -לצפייה בלבד  אלא

קיים נוהג לערוך התאמה בין הרישומים במערכת התקציב למערכת הפיננסית. כמו כן  -

, המערכת מתריעה כאשר מתבצעת קליטה למערכת הפיננסית ללא ציון מספר 

  תקין.-עובד/חבר 

נציין לחיוב כי, האחראית בהנהלת החשבונות על תקציבי החברים מקיימת בקרה  -

ולות חריגות בתקציבי חברים ואף גילתה מספר חריגות בנושא שטופלו שוטפת על פע

 על ידי המוסדות.

 

 ריכוז המלצות

לאור היקף החובות בתקציב, ראוי לשקול פתיחת חשבונות בנק על שם החברים  (א)

 כך שההתנהלות מול חברים החורגים בשוטף תתבצע מול הבנק.

יש לנקוט מצד הקבוץ על פי מומלץ לערוך נוהל פנימי אשר יגדיר את הפעולות ש (ב)

 40,000גובה החוב. מומלץ שהטיפול בבעלי החוב יחל עוד בטרם הגעה לחוב של 

.₪ 

מומלץ לבחון הגדלת סכום הביטחונות מול יתרות זכות בתקציב אישי בוועדה  (ג)

הכספית ובמקביל לעודד חברים להוציא יתרות גבוהות שנצברו לבנקים להקטנת 

 א. חשיפת הקבוץ והחברים בנוש

מומלץ לשקול הקמת צוות/ועדה לטיפול בחריגות אשר תפעל בהתאם לנוהל  (ד)

 שייערך בנושא טיפול בחריגות בתקציב. 

יש לערוך הסכם להסדרת פריסת חובות גדולים בתקציב שייחתם על ידי הקיבוץ  (ה)

 והחברים כפי שנעשה בנושא חובות פנסיה והלוואות דיור.

ע סכום ההחזר החודשי בהסדרים מומלץ להגדיר קריטריונים לפיהם ייקב (ו)

 השונים.

מומלץ להטמיע מערכות מתאימות בפעילויות בהן עדיין לא מתאפשרת העברה  (ז)

 ממוחשבת של נתונים למערכת התקציבית.

 יש לבחון יצירת דרכים חדשות לסגירת חובות בתקציב על ידי החברים. (ח)
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 הבהרה לקראת האסיפה

 שחר מלול מוסקו

לשנות את מדיניות הקבורה הקיימת לגבי תושבים/הורים החיים כאן  בהצעתנוחשוב לנו להדגיש כי אין 

 בקיבוץ, וכי הם יוכלו להמשיך להיקבר בבית הקברות המקומי במידה ויבחרו בכך. 

 תושבים.  זוהי הסיבה שבניסוח ההצעה לאסיפה אין פירוט לגבי קבורה של

 

 
 
 

 

 משולחן המש"צ

 שירה אריאל

 לחברים שלום,

ענף ההלבשה עובר שינוי ניהולי: גלי שוקרון שהייתה אתנו זמן קצר אך מאוד משמעותי, חוזרת למקצועה 

 עבודה סוציאלית. אנו רוצים להודות לגלי על תקופה זו ומאחלים לה הצלחה בתפקידה החדש. -

לניהול הענף. הענף בתהליך של שינוי ושלומית נרתמה למשימה. אנו  שלומית קרקובסקה נכנסת במקומה

 רוצים לאחל לה הצלחה רבה.

 בקשות, הודעות, בקשות, הודעות:

 הקיץ הגיע וכל הילדים, ויש לנו הרבה, יהיו בחופש. אנא סעו בזהירות במתחם המחנה.   –ילדים  .1

ליווי המארח בלבד, אל תעמידו אורחים של חברים יכולים להגיע לבריכה ב -תזכורת – בריכה .2

 אותנו ואותם באי נעימות.

כמו כן, לכל מי שעושה אירוע פרטי )בר מצוות וכו(: מוסיקה ניתן להשמיע מתוך הקונכייה בלבד, 

 נא לא לשים רמקולים באזור הבריכה. אנו חייבים להתחשב ביתר החברים באזור. 

 רכבים, רכבים, רכבים, אנא עזרו לנו לשמור על אזור החוף נקי מרכבים.  - ים .3

הפיילוט של "סביבה כפרית" יצא לדרך, אזור מתחם הגנים והמועדונים נסגר בשעות  –מחסומים  .4

הכניסה לבתים והיציאהמהם. אנו עוד לומדים את הנושא, אך שיתוף הפעולה של הציבור הכרחי. 

 ור על הילדים שלנו בטוחים.המטרה זהה לכולנו, לשמ

עדיין יש מספר חברים שלא דאגו להתנייד להסכם החדש. אני מבקשת שכל מי  –טלפונים ניידים  .5

שלא העביר את חיוב הטלפון לכרטיס האשראי הפרטי שלו, ייגש לעמוס לשמוע על האופציות 

 הקיימות. יש להגיע עם כרטיס אשראי.

 ת.אני מאחלת לכולנו חופשה נעימה ומפנק

 

 

 

 
 

9 



26.6.2015  

                        

 חברתית בשכבת הנעורים –פעילות חינוכית 

 מיכה באלף

להלן לקט ממספר ידיעונים של שכבת נעורים כדי לתת לציבור מושג מהי הפעילות הערכית והחברתית 

המתקיימת בין כותלי שכבת הנעורים. בימים אלה, של דיונים על חופש ביטוי וחשיבה פתוחה, הצוות 

לחשוב ביל את הנערים לחשוב על שאלות חברתיות כבדות משקל. הנאמן והמיומן של שכבת הנעורים מו

מול   , עם נכונות להתמודד עם שאלות, לעורר מחלוקות ולבחון לעומק דעות כאןמה עושים ואיך עושים

דעות במקומות אחרים. הדגש על מפגש ומראה עיניים מוסיף הרבה מאוד ונותן לנערים הזדמנויות לחשוב 

 ולשאול. 
 

תי ספר נאלצים לסגת מהתמודדויות נוקבות עם מורכבות החברה ושאלות של אקטואליה, עוד בעידן בו ב

יותר נכון שהחינוך החברתי ינצל את ההזדמנות לדיון חברתי מעמיק, דיון שהוא גם חובתנו כאזרחי 

 י"ב וטל-המדינה. כל הכבוד לענבר ולבנייה על פעילותם והשראתם. כל הכבוד גם לתום אלקלעי, רכז ז

 שחם יציב, מנהלת החינוך המשלים, התומכים במסעות פנימה לתוך החברה ישראלית.

 

 שבת-שישי

 מעגן מיכאל עם חרדים

 מדריכי שכבת נעורים –יה אשל וענבר רושט )מחברת המסמך( בנ

יב' של השכבה הבוגרת מקיבוץ מעגן מיכאל -נערים מכיתות י' 32, יצאנו  5-6.6 -שבת ה-בימים שישי

 יחודי עם קהילה חרדית בשכונת רמות שבירושלים.לאירוח י
 

ראשית, אודה כי הרעיון צמח מהשתתפות אישית שלי באירוח מסוג זה עוד כשהייתי במכינה קדם צבאית 

עיקר העשייה  -שנים, והחוויה השאירה בי חותם תודעתי גדול שחתום גם בליבי. כמדריכי נעורים 5 -לפני כ

לעיתים בני משק בקיבוץ   -החשיפה לחברה הישראלית, שעם יד על הלב  של בניה ושלי הוא קידום נושא

זהו דבר שלרוב רחוק מעניינם ועיסוקם של בני נוער! מכאן נולד הרעיון לערוך  -מנותקים ממנו ובעיקר 

 שבת זו.

 

 מטרת האירוע:      

 *לעורר שיח אינטלקטואלי.

 במדינה. *להבין ולהיחשף למורכבות בחברה הישראלית ולתהליכים

 *לשבור סטריאוטיפים )בשני הצדדים(.

*לצור נקודת מפגש משמעותית בין המגזר החילוני לחרדי דרך קידום דו שיח. וכל זאת לא על ידי טשטוש 

 הזהות הייחודית של כל מגזר, על פרטיו השונים.

זו הייתה מטרתנו בשבת  יצירת הסכמה עם העמדות השונות! אינה***חשוב להבהיר*** שמטרת המפגש 

 ולהבין מקרוב עם מה אינך מסכים!לעודד הידברות, לקבל את השונה גם כשאינך מסכים עם דעותיו, 

 לשאול שאלות ולהעביר ביקורת וכל זאת על דרך קבלת השונה.

 *להיחשף, ללמוד ולחוות מנהגים של קהילה שונה.
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  אז מה קרה שם בעצם?!?!:

  -יום שישי

 סיור מקצועי בביה"ס היסודי שהראה לחניכים את השוני בממסד  -ת משה"סיור בביה"ס "דיברו

החינוכי ובשיטות ההוראה. שירת המקהלה הבית ספרית צולמה ועד היום מושמעת בלי סוף בין 

 הנערים.

 "ראינו את בית הכנסת בו היה הפיגוע המצמרר, נחשפנו לעדות מרגשת של  -סיור בשכונת "יפה נוף

 אירוע, התארחנו אצל משפחה מקסימה שסיפרה לנו על מצוות גמילות חסדים.פרמדיק שהיה נוכח ב

 שיחה אשר כללה שאילת שאלות חופשית על העולם החרדי.  -דיון על העולם החרדי עם אלי לינקר

הייתה זו  עוד הזדמנות בשביל הנערים ללמוד על תרבות דיון וקבלת השונה, ועל אף שהשיח הארוך 

 ה זו חווית למידה חשובה ומעשירה.הקשה עליהם מעט, היית

  חוויה מהנה למדי. בתוך חצי שעה כל נערי השכבה הבוגרת חבשו כיפות  -ללא ספק  -התארגנות לשבת

ולבשו חולצות מהודרות, הנערות התקשטו בחצאיות ובחולצות ארוכות, היה משעשע! נהנו להצטלם 

 ולהתלהב.

 חוויה רוחנית ומדהימה, שירה בציבור היא דבר שאנו  -צבי מינץ-קבלת שבת מוזיקלית עם גיא

עורכים בקבלות השבת בשכבה ולמרות זאת מעולם לא קיבלה פן אינטימי, רוחני וקבוצתי כמו חוויה 

 זו.

  אחרי טיולון ביער הגענו לבית כנסת מיוחד אשר הוקם בתוך בית מגורים.  -ביקור בבית כנסת ייחודי

 שרנו.. וחלקנו צפינו במאורע מהצד.חלקנו רקדנו, שמענו תפילות ו

 )ללא כל ספק החוויה   -התארגנות ויציאה בזוגות/שלשות למשפחות לארוחת שישי )על בסיס ניווט

העוצמתית והחווייתית ביותר. ההזדמנות הנדירה לחוות משפחה, להעז לשאול שאלות יותר 

מקום הלינה שלנו, בניה ואני שם נשברו הסטיגמות באמת! הנערים חזרו טיפין טיפין ל אינטימיות.

וחלקנו יחד חוויות מהנות, סיפורים על שיחות, אוכל נהדר, ועל אנשים נחמדים  -קיבלנו את פניהם

 ואדיבים... ניהלנו ויכוחים ברוח טובה על הדעות השונות 

 

  -יום שבת

 .)יציאה בזוגות/שלשות לארוחת שבת אצל משפחות )משפחות שונות מערב שישי 

 דברנו על התחושות והרגשות של כל אחד בפתיחות רבה, היה טעון  -וות על החוויה עד כהשיח עם הצ

 ומשם גם למדנו על גבולות סבלנות וסובלנות.

 הזדמנות נהדרת לשיח פתוח נוסף בפורום רחב על ההבדלים, על  -שיחה על הדת בבית משפחת צפיר

לות. המשפחה ערכה אירוח מושקע העולם החרדי, עוד הזדמנות נפלאה להסיר מחיצות ולשאול שא

 ומקסים.

אין לי מספיק מילים לתאר  -שיח רוחני, התרגשות גדולה מהמעמד, היה מדהים -שיחה עם אביתר בנאי

 את ההזדמנות היפהפייה שהמפגש הזה העניק לנו.

 ישבנו סביב שולחן רחב ידיים  -צבי מינץ-סעודה שלישית והבדלה מוזיקלית עם אביתר בנאי וגיא

 כולם מתרגשים, מוחאים כפיים ושרים. -וך היטב, שרנו ביחד שירי הבדלה, אביתר בנאי הצטרףוער
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אתחיל בנימה אישית: החוויה הזו עלתה על הציפיות שבניה ואני הגדרנו מראש. התוצר  סיכום:

 המשמעותי ביותר באירוע הזה היה הפלטפורמה לשיח ערכי וחינוכי עם הנערים.

נקר )כדאי לכתוב מי זה( בבקשה לערוך שבת זו, על אף שפרויקט זה מוגדר כמיועד כשפניתי לאלי לי

לאוכלוסיית המכינות הקדם צבאיות, אני מודה כי חששתי שמא הרעיון מרחיק לכת מידי! הרי הפערים כה 

גדולים, התכנית אינטנסיבית, רמת השיח המתבקשת גבוהה ובסופו של דבר מדובר באירוע שעתיד לדרוש 

ניכים סבלנות ולהקריב את סוף שבוע שלהם כולל פרידה ארוכה מהטלפונים שלהם. אלי לינקר נרתם מהח

 למשימה ועשה כל שיכל על מנת להתאימה לאוכלוסייה, השקעתו האדירה הוכיחה את עצמה ובענק!

הנאה בתבונה, סקרנות, שאילת שאלות,  -ואני נוכחתי לגלות את גדולת הנפש של הנערים המקסימים שלנו

ורצון לחוות חוויה שונה. כמו כן נחשפתי בשנית לקהילה שהוכיחה לי שגם אם לא מסכימים, קירוב לבבות 

עם רצון כנה, אמיתיות, הכנסת אורחים, חוכמה ופתיחות דעים. בניה ואני יכולים  בגדוליכול להתרחש ו

שהם לא חוו קודם לכן, וכמובן להכריז כי מטרתנו לשבת זו הושגה בהצלחה גדולה. אין לי ספק שזו חוויה 

 !לטובה
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 הקיץ מגיע גם אל המעורבות החברתית ואנחנו מעדכנים אתכם

 ביגלמן-שֹהם עדי

 לקראת סוף שנת הלימודים אני רוצה לספר בקצרה על מה שהיה ועל מה שיהיה.

בפרדס חנה. בשנה זו הכרנו האחד את השני,  "בית טף"אנחנו מסכמים שנת פעילות ראשונה עם פנימיית 

דרת הרצאות לנוער, דרך הקמת וטיפוח גינת ירק ועד אירוח של הילדים הפעלנו מגוון של פעילויות, מס

התחלנו גם לקיים ימי העשרה לצוות החינוכי  ,אצלנו לפעילויות שונות. במקביל לפעילות עם הילדים

 מה שזכה להערכה ולהצלחה גדולה. –והטיפולי של הפנימייה עם אנשי חינוך ממעגן מיכאל 

מצם של פעילויות בפנימייה ואצלנו בקיבוץ, ואנצל הזדמנות זו להזמין שוב בקיץ יתקיימו עוד מספר מצו

 נשמח מאד לכל מתנדב נוסף. –כל מי שרוצה להצטרף ולהשתתף בפעילות כלשהי 

זו לא היתה שנה קלה וישנם לא מעט קשיים בעבודה עם גוף כזה שנמצא במצוקה תמידית של תקציב וכוח 

 של התרומה שלנו לילדים ולצוות גדולה מאד וחשובה מאד. החשיבותאדם, אבל דווקא בשל כך, 

 

הצלחנו להביא שמחה וגם  .בה לרוב סביב חגיםובחיפה נס "הבית החם לניצולי שואה"הפעילויות עם דיירי 

 ולהעשיר את ההווה שלהם בפעילות, בחברה ובשמחה.אוכל לעשרות אנשים יקרים, 

השבוע הגיעה קבוצה של דיירים להתארח אצלנו והם זכו לביקור במוזאון של מודי, לקפה ועוגה במועדון 

 החברים ולהופעה מרגשת של נערות נונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."אוניברסיטה בעם"נפתח את  סמסטר הקיץ של פרוייקט  6.7 -ב ועם פנים אל העתיד:

שבועות על מנת  8ן מיכאל, שיסעו לאוניברסיטת חיפה במשך מתנדבים ממעג 25 -בפרוייקט ישתתפו כ 

 רווחה באזור חיפה והצפון.התלמידים מבוגרים המופנים על ידי רשויות  70 -ללמד כ

 למדו הם מחשבים, מתמטיקה, עברית ואנגלית.יהמקצועות שי

 יל הדרך.ין ועשיר וסקרנים כבר לפגוש את התלמידים ולראות לאן תוביאנחנו מצפים לסמסטר מענ

כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להשתלב בפעילויות שלנו, וגם להציע חדשות, ומזכירה שמחקרים מראים כי 

 אנשים שמתנדבים חיים יותר ובבריאות טובה יותר!

 

 

13 



26.6.2015  

                        

 
 

 חדשות ממעבדת המחשבים  

 
 תחזוקת המחשב הביתי בקיץ של מעגן מיכאל

 הקיץ שלנו חם ולח. גם למחשב שלנו חם ולח, ואנחנו צריכים לעזור לו לעבור את הקיץ בשלום.

צריך להשתדל שהמקום בו עומד המחשב יהיה מאוורר ונקי מאבק עד כמה שניתן. רשת החשמל שלנו 

 300-350פסק ) -הפסקות קצרות, לכן מומלץ לחבר את המחשב למכשיר אלסובלת גם בקיץ מעומסים ו

ש"ח(. בגלל הלחות לא מומלץ לכבות את המחשב בלילה. המאווררים של המחשב מקררים אותו וגם 

מייבשים את האבק שמצטבר. כאשר המחשב כבוי, האבק שבתוכו סופג לחות. זה לא טוב למגעים 

 . החשמליים והאלקטרוניים של המחשב

 WIFIאינטרנט ומערכות 

לאחרונה קרו במשק מספר מקרים בהם נתבים )ראוטרים( אלחוטיים התאפסו והפסיקו לספק חיבור 

לאינטרנט, לפעמים בעקבות עבודות תשתית שנעשו בשכונה. בכל מקרה כזה, אנא פנו אלינו בהקדם ואנחנו 

 נגיע לתקן ולסדר. 

 

 קניית מחשבים חדשים

ללא מחשבים וציוד נלווה עבור החברים, כולל מתן ייעוץ והגשת הצעות מחיר, אנחנו מבצעים קניות 

. כאשר הציוד החדש מגיע, אנחנו מבצעים התקנת תוכנות סטנדרטיות במחשב, חיבור והגדרת תשלום

ל  200ועלותה בין  מדפסת וציוד אחר, העברת חומר מהמחשב הישן וכו'.  העבודה הזאת נעשית בתשלום,  

 ש"ח, בהתאם לנדרש.  300

מבנימינה. מדובר בחברה אמינה המעסיקה אפרסק" בתחום הרכש, אנחנו עובדים עם חנות המחשבים "

 עובדים ישרים ומקצועיים. המחירים שלהם הוגנים והשירות מקצועי ומהיר.

 

 תחזוקה שוטפת של המחשבים

של המחשב במעבדה שלנו, לפחות פעם בשנה. אם המחשב  אנחנו ממליצים לחברים לבצע בדיקה תקופתית

 –מקרטע, מתחיל לעבוד לאט, "מפוצץ" את המסך בחלונות לא מוכרים, פרסומות והצעות שונות ומשונות 

אל תתלבטו! הביאו את המחשב לניקוי יסודי בהקדם! כל מחשב שנכנס למעבדה, עובר ניקוי פיזי וניקוי 

 פן יסודי. אנחנו דואגים שהמחשב יחזור אליכם מוגן עד כמה שניתן.וירוסים ותוכנות זדוניות באו

 

 שבת שלום,

 אלי וירדן.
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 ז"ל( חוה למדני )אמו של יזהר בורובסקי

 7.7.1978 ב' תמוז תשל"ה

 

 דנה גל

 23.6.2012 ג' תמוז תשע"ב

 

 מאיר זורע

 24.6.1995 ז' תמוז  תשנ"ה

 

 דניאל אליוב )אביה של בוסה(

 24.6.1969 ח' תמוז תשכ"ט

 

 רחל פיבושביץ )אמו של מיכה תלם(

 2.7.1971 ט' תמוז תשל"א

 

 אליעזר וייס

 18.7.1948 מוז תש"חי"א ת

 

  בנימין )ציגי( הרציג

 26.9.1946 י"א תמוז תש"ו

 

 נורית דרור

 3.7.2009 י"א תמוז תשס"ט

 

 קרן דיין )בתם של אריה וחנה פלד ז"ל(

  10.7.2014י"ב תמוז תשע"ד                                      

 

 ורד לוריא

 22.6.1964 י"ב תמוז תשכ"ד

 

 של פוזה( טובה פוזננסקי )אמו

 7.7.1979 י"ג תמוז תשל"ט

 

 (ז"ל של יהודית איילון ּהגיטה קרמר )אמ

 13.7.1984 י"ג תמוז תשמ"ד

 

 

 

 

 

 ישראל זיסקין

 9.7.2006 י"ג תמוז תשס"ו

 

 יוכבד פרנקל )אמם של רחל אורי וצבי גובר(

 9.7.1990 ט"ז תמוז תש"ן

 

 גדליה מנדל

 5.7.1947 י"ז תמוז תש"ז

 

 יוסף לוי )אביהם של ג'ק ז"ל ומשה(

 12.7.1971 י"ט תמוז תשל"א

 

 שמעון רוטשטיין

 22.7.2011 כ' תמוז תשע"א

 

 אידה בלינסקי )אמן של בלנקה צ'יזיק ז"ל ומרתה לוי(

 23.7.1992 כ"ב תמוז תשנ"ב

 

 של נעמי זורע( ּהדבורה ויינשטוק )אמ

 14.7.1996 כ"ז  תמוז תשנ"ו

 

 ענבל שרפשטיין

 27.7.2003 וז תשס"גכ"ז תמ

 

 אלכס דישון

 29.7.1984                            כ"ט תמוז תשמ"ד

 

 

 נר זיכרון חודש תמוז
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 לפלסאון דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת פיטינגים קטנים 

 בהרכבה מכאני

 
 - תפעול מחלקה בהרכבה :הגדרת התפקיד

אחריות כוללת על תפקוד המחלקה ואיכות 

התוצרת, שיפור מתמיד ומחויבות להישגים, 

אופטימיזציה של משאבים וניהול המשאב 

 האנושי.

 

 דרישות התפקיד: 

 י שישי משרה מלאה, נכונות לעבודה בימ

 ושעות נוספות לפי הצורך.

  יחסי אנוש ברמה גבוהה ויכולת עבודה

 בצוות

 התחייבות לטווח ארוך 

  ראיה רחבה ויכולת קבלת החלטות בסביבה

 רבת משתנים

  הבנה ויכולת טכנית 

  יתרון -ניסיון ניהולי קודם 

  יתרון -ניסיון תעסוקתי קודם בתעשייה 

  תואר אקדמאי רלוונטי לתחום הניהול- 

 תרוןי

 

 

לפרטים ולהגשת מועמדות למשרה בבקשה 

 052-3234852ליצור קשר עם יונת שני 

 052-2465774 –או אופירה שריד 

 

 יזמות חדשה

 שולי אלמוג

 ליווי והכוונה להבראה וצמיחה

 אישי/מערכתי

052-8698174 

 

 

 

 לפלסאון דרוש/ה

 מתאמ/ת למחלקת אוטומציה

מחלקת אוטומציה עוסקת בפיתוח מערכים 

 ומכונות אוטומטיות לפי צרכי מחלקות היצור. 

 

 :תיאור התפקיד

אחריות אדמיניסטרטיבית על המחלקה, אחריות 

וביצוע רכש מחלקתי, כולל תיעוד בקרה ומעקב 

(, ניהול המלאי במחסן ERPמול ספקים )מערכת 

החלפים, עזרה ותמיכה בתחום הפרויקטים מול 

 לקת פרויקטים תוך שימוש בתוכנהמח

 PSNEXT. 

 

 :דרישות התפקיד

 סדר וארגון ותודעת שירות 

 הבנה טכנית / רקע טכני 

 יכולת כתיבה וניסוח בעברית ובאנגלית 

 הכרות עם עולם המחשב 

  יתרון –ידע קודם באורקל 

 מלאה/ משרת אם. –היקף משרה 

 מנהל אוטומציה. –כפיפות 

 

 דות ניתן לפנותלפרטים נוספים והגשת מועמ

 052-3234852ליונת שני 

 052-2465709או וולודיה סיזיקוב 

 

 

 

ענף המזון משתתף בצערו של 

 עסאלי )מנהל ח"א(

 במות עליו אחיו

 בשם עסאלי ומשפחתו

 תודה לכול המבקרים

 והמתעניינים בשלומו
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 הודעות מהבניין

 ןיבני -מנהל ענף אחזקה -דני מאירסון

 

החודש קלטה החשמליה מנהל חדש  חשמליה: . 1

 בשם אבי תורן.

אבי יהיה אחראי על ניהול החשמליה בתחומי 

המחנה )דירות החברים, ענפים ושיפוצים(  ויחליף 

את עזרא בתפקידו. עם כניסתו לתפקיד תעבור 

 ה בבניין.אחזקההחשמליה לאחריות ענף 

 עזרא ממשיך בעבודתו במסגרת חברת הרשת.

 אנו מאחלים לשניים הצלחה בתפקידם

 כתובת הדוא"ל  של החשמליה

 electric@mmm.org.il  

 

החל מהחודש יעבור  בניין/אחזקת דירות:. 2

הבניין לתעודות חיוב ללא נייר. הנושא עלה 

במסגרת שיפור השירות לחברים וענפים  כפיילוט

 ולמען איכות הסביבה. 

תעודות החיוב ישלחו כקובץ מצורף בדוא"ל 

 לענפים וחברים וניתן להגיב עליהם בדוא"ל חוזר.

אנו נשמח לקבל משוב על פעילותינו בתחום 

  binyan1@mmm.org.ilהאחזקה לדוא"ל 

 

 

 

 הידעת? -מהמרפאה
 פעילות גופנית יעילה במניעת סוכרת 

 לא פחות מתרופות

 רוצה לשמוע עוד? 

, ליום מודעות למחלת הסוכרת הנכם מוזמנים 

 להמשך העשרת והעמקת הידע בנושא.

 16:30בשעה  7.07.2015 -ביום שלישי ה

 במרפאתנו.

 הזמנות נשלחו באופן אישי.

 נשמח לראותכם,

 צוות המרפאה

 

 

 

 תזכורת קריאת מוני דודים

לאלו מכם שהספיקו כבר להתאושש משנת 

הלימודים ועוד לא התרגלו לקיץ: אנו מזכירים 

לבעלי דודי חימום המים לקרוא את מונה הדוד, 

 ולשלוח את הפרטים הבאים למוניק:

 שם פרטי ומשפחה

 מספר בית ודירה

 שם שכונה

 קריאת המונה

תכם, ותלויה זכרו: קבלת הזיכוי בתקציב באחריו

בשליחת הקריאה בזמן. יש לשלוח את הקריאות 

 .30.6.2015 –והפרטים עד ליום ג', ה 

ניתן לשלוח את הפרטים באחת מן הדרכים 

,  secelectric@mmm.org.ilהבאות:  במייל 

, או באתר 3395, בפקס 703בדואר לתא 

הראשי להיכנס לדוחות תקציב  האינטרנט: במסך

< ברשימת דוחות התקציב תמצאו: דיווח 

קריאות מונה דוד < יש לסמן את תאריך הקריאה 

"סוף רבעון" ובשדה הקריאה את הרשום על 

 המונה.

. אם לא SMSתזכורת נשלחת גם בהודעת 

קיבלתם הודעה שכזו, וברצונכם לקבלה, יש 

דעה, להודיע ליונתן כי אינכם מקבלים את ההו

 , 054-8898444לטלפון 

. המייל הזה mo_hv@mmm.org.ilאו במייל 

 נראה משובש

 אין צורך לדווח פעמיים.

 

 מוניק ויונתן –בשמחות 

 
 

 ספירת מלאי בכולבו והמרכולית

 1.7.15ביום ד' 

 עקב ספירת מלאי

 יהיו סגורים.  הכולבו והמרכולית 

 התארגנו מבעוד מועד  אנא

 שאר ימות השבוע שעות פתיחה כרגילב

 והמרכולית צוות הכולבו
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 -הזמנת שטחי אירועים בבריכה

 חילופי משמרות!

רותם אלגרנטי תחליף את   -החל מהשבוע 

 מיכאלה חסידים בניהול יומן הבריכה.

בבקשות עבור הזמנת שטחי הבריכה לאירוע נא 

 rotem.beckerman@gmail.comלפנות במייל: 

בלבד אפשר להתקשר או במקרים דחופים 

 054-9259072במספר:  smsלהשאיר 

 שיהיה לכולנו קיץ נפלא וגדוש באירועים שמחים!

 מיכאלה ורותם.

 

 מערכת לסיוע ברגעי מצוקה

אנו שמחים לעדכן את תושבי חוף הכרמל כי 

בימים אלו נקלטה במועצה מערכת חדשה לסיוע 

 MUSKETEERמוסקיטר  –מצוקה  ברגעי

אפליקציה המותקנת על הטלפון  מוסקיטר הינה

להזעיק עזרה במקרה  החכם, ומאפשרת לכל אדם

חירום. הקריאה תופיע אצל תושבים שמותקנת 

   בקרבתו. אצלם האפליקציה ונמצאים

ברגע הלחיצה על כפתור המצוקה, תיפתח מפה בה 

האדם שהזעיק עזרה,   יסומן המיקום המדויק של

תם הזין ויצויינו פרטיו ונתונים נוספים או

פרטים אלה יאפשרו לתושבים  למערכת.

 הנמצאים בסמוך, להגיע במהירות למקום

העזרה,  עם אזעקת .סיוע ראשוני האירוע ולהגיש

התראה לגבי האירוע ופרטיו מתקבלת במוקד 

  .המועצה. האפליקציה חינמית להורדה בחנויות

 האפליקציות ופשוטה להפעלה.

 

 חודש יולי במועדון החברים

 לב! שימו

 , (28.6שבוע הבא ה)מ שנה בחודש יולי כבכלכרגיל 

 17:00מועדון החברים יהיה פתוח רק עד השעה 

 .לא יפתח בערבו

 אזולאי הדס ,קיץ נעים

 
 

 סיוע בהגשת תביעות 

  הראל ומושלם

 עפרי שמיר אשכול הבריאות

 19:00 -ל 18:00בין    28.6.15 -ביום ראשון ה

)מול הכביסונית( מוזמנים  בצריף משרד הבריאות

כל מי שצריכים סיוע במילוי טופס בקשה לתביעה 

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

רכישת אביזר רפואי, השתתפות בניתוח פרטי 

שבוצע במושלם, בקשה לתביעה לרפואה משלימה 

 וכו'...

 
 

 מועדון הסרט של יום שני

 29.06.15ביום שני 

 ולם הקולנועבא 19:00בשעה 

 והפעם הסרט:

 "מלון מריגולד האקזוטי",

 סרט קליל ונחמד לתחילת הקיץ.

 חבורת גמלאים אנגליים עוברים להודו

 ופוגשים את המנטליות השונה.

 

 HOTעבודה יזומה ברשת 

 בלילה שבין הימים שני ושלישי

 30.6.15בתאריך: 

 00:00-06:00בין השעות: 

 תעשה עבודה יזומה ברשת. 

 .בכבלים בלילה זה צפותתן יהיה ללא ני

 אמנון ועמוס

 

 V.Vבואו לחגוג בסטודיו 

 הגיעו מתנות לכל סוגי המסיבות,

 לכל הגילים, מקטן ועד גדול.

 תכשיטים בסגנון חדש,

 פריאו לים –צעיפי קיץ 

 וכמובן גימיקים חדשים לקראת הקיץ.

 מחכה לכם בסטודיו!

 ביבי
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 הודעה/בקשה מפינת החי

 שלום חברים!

במסגרת הקיימות והרצון לחסוך כסף, שמנו שני 

 פחים המיועדים לאיסוף לחם.

פח אחד נמצא ליד פחי האשפה מול פינת החי 

והשני נמצא ליד פחי האשפה בגן המשחקים 

 שמתחת לחדר האוכל.

אז בבקשה מכם אנשים טובים: אם אתם בדרך 

לגן המשחקים או לים,  לקניות/ לגן/ לכביסה/

קחו אתכם את השאריות של הלחם/ לחמניות/ 

 מצות/ פריכיות ארז/ פיתות/ קרקרים וכדומה, 

 ופרגנו לבעלי החיים בפינה....

 המון המון תודה!

 צוות פינת החי 

 

 

 

 

 

 

 

 27.6.2015מוצ"ש 

19:15 ;21:30 

 במאי: 

 דיוויד דובקין

  – "השופט"

עורך דין מהעיר 

אנק הגדולה, ה

פאלמר, חוזר 

חשוד  ,השופט העירוני ,לעיר ילדותו שם אביו

ובאותה ברצח. האנק מתגייס לגלות את האמת 

דרמת זוהי  .מתחבר מחדש למשפחתו הזדמנות

 ,בית משפט המתרחשת בין כתלי בית הדין

ומתארת כיצד עורך הדין המשופשף מנסה להציל 

את אביו מעונש מאסר, אך בו בזמן גם דרמה 

ת המספרת כיצד לומדים השניים להניח משפחתי

ולאהוב זה את זה  ,את משקעי העבר מאחור

 .מחדש לפני שיהיה מאוחר מדי

 

 

 הארועים  שבדרך

 

  16:00משעה    26.6 -ביום ששי  ה

 )בצריף של סיווי(     פתיחת הקיץ  בים .

 

 19:00באולם הקולנוע בשעה  29.6 -ביום שני ה

 מועדון הסרט עם עופר פרג.

 

 20:30באולם הקולנוע בשעה   3.7-ביום ששי ה

 הסרט "התאומות" )עם הבמאי( על שיה ודיתה.

 

 חג מחזור. -בבריכה  10.7 -ביום ששי ה

 

 ט"ו באב.    31.7 -ביום ששי ה

 

 

 פינות ישיבה  )פוטונים(

 רכשנו לאירועי תרבות פינות ישיבה )פוטונים(.

 ויות:מי שמעוניין, ניתן להשכיר את הפינות בעל

 ₪ 15 –ספסל זוגי מעץ  1

 ₪ 10 –מזרונים לכל ספסל  2

 לספסל מאובזר₪  25סה"כ 

 

מי שמעוניין לשכור את כל שמונת הספסלים 

יחוייב בעלות של  –הזוגיים + המזרונים שלהם 

 סה"כ.₪  200

הערה: אין לשבת על המזרונים בבגדי ים 

 רטובים.

 

 שבת שלום  דידי
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 הסרט:
 

 "התאומות"

 
 סרט על חייהן של שיה ודיתה

 3.7 -יוקרן ביום שישי ה

 20:30בשעה 

 באולם הקולנוע של מעגן מיכאל

 

 ירקדו שיה ודיתה ריקוד –בתום הסרט 

 שחובר על ידן

 


