
 

 
 2898 עלון קיבוץ מעגן מיכאל

 תשע"ה תמוז ט"ז   3.7.2015  

 



03.07.2015  

                        

 

 

 

 

 

השער מוקדש לכיתת "אגם" לרגל סיום  השבוע,

שנת בר המצווה. שנה מאתגרת, מחנכת, מבגרת 

 ומעצימה.

זכורה לי כאחת השנים המשמעותיות בחיי 

 הצעירים. 

מאחלת לכל בני ובנות הכיתה, שתדעו לקחת את 

כל הכלים שקיבלתם השנה, ולהשתמש בהם כדי 

לבנות לעצמכם את העתיד שאתם חולמים 

 ייחלים לו.ומ

 בשעה טובה ובהצלחה בעתיד!

כמה מילים מהכיתה, ברכת בהמשך העלון 

ההורים, המדריכים וכמובן הכרות אישית עם כל 

 נער ונערה.

 

בלילה שבין יום  השבוע,ולנושא אחר לגמרי: 

הפורצים ראשון לשני, נפרצה הכספת במזכירות. 

פרוץ את הכספת, ולא הגיעו באישון לילה כדי ל

. התעוררנו בנהזרעו הרס בכל המשלכו לפני ה

לחדשות אלו ביום שני בבוקר. המשטרה נכחה 

במקום משעות הבוקר המוקדמות ועד הצהריים. 

החל משוטרים ואבטחה ע"י שוטר מג"ב וכלה 

 בניידת זיהוי פלילי, לאיסוף הראיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בזמן כתיבת שורות אלו, ישנו עצור במשטרה 

שחשוד במעשה, אך החקירה טרם הסתיימה. 

ולהביא נחכה וניתן למשטרה לעשות את עבודתה, 

. התחושה האישית שלי היתה, לדין את האשמים

 כאילו פרצו לביתי הפרטי.

 

סיימו את  השבועובנימה יותר אופטימית, 

בהחלט לימודיהם ילדי בית הספר היסודי. עכשיו 

ניתן לומר שהחופש הגדול התחיל. חופשה נעימה 

 !לכל הילדים

 

 שבת שלום,

 חנה יוזפוביץ'

 
 

  !מזל טוב

 בן ליונת לוי ותומר גרין 

 נכד לתמר ואיתמר לוי 

 !ברכות לכל המשפחה

 

 

 מזל טוב!

  ומקס בן שושן אדוה אדרל

 לרגל לנישואיכם!

 ברכות לכל המשפחה

 

 

 
 מהתנתקות. חוזרת נועם איילון

עבוד בקיבוץ ישנת שרות ו םסיימ עומר אשולין

 לצה"ל. ועד גיוס

 !מאחלים להם בהצלחה

 השבוע

 

 ניידת זיהוי פלילי מחוץ למזכירות
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 נערי אגם מספרים על שנת בר המצווה     

אנו, נערי ונערות כיתת אגם מסיימים שנת בר מצווה מלאה בכיף וחוויות. בשנה זו עברנו מגוון רחב של 

פעילויות, לפי תכנית של מעגלי החיים שלנו: אני והקבוצה, המשפחה, הקיבוץ והחברה הישראלית. כל 

נפגשנו לפעולה בנושא שונה ועברנו חוויות מיוחדות במשימות השונות. טיילנו עם ההורים בטיול  שבוע

משפחות, נסענו למכון איילון ולמדנו על המקום, הסתובבנו בתל אביב ביום עיר והכרנו את כל העיר, 

דתי ועוד משימות ופעילויות "חטפו אותנו" בחלוץ בודד וחזרנו לקיבוץ, נסענו להכיר נערים בגילנו מקיבוץ 

 שונות. 

החוויות בשנה זו חיזקו אותנו ככיתה, גיבשו אותנו וקירבו בינינו. למדנו הרבה מכל מה שעשינו וראינו. 

הכרנו יותר לעומק אחד את השני, צחקנו ועזרנו כשהיה צריך. זאת הייתה חוויה מאוד כיפית ומשמעותית 

 שלא נשכח!

שנה זו. תודה להורים בים אוהד והילה שליוו אותנו כל השנה וסבלו אותנו אנחנו רוצים להודות למדריכ

 שהיו איתנו ותמכו בנו לאורך כל השנה המדהימה הזאת.

 נערי כיתת אגם

 

 

2 



03.07.2015  

                        

 

 המצווה-לסיום שנת בר ההוריםברכת 

 

 נערי אגם,

 הנה סיימתם את שנת בר המצווה

 נבטים של בגרות. וטומנת בחובהשנה שמסמלת 

 עברתם דרך מעגלים רבים

 שבו בדקתם את מקומכם בקבוצה-מעגל אישי

 כם.ישבו הבנתם את מקורות שורש-מעגל משפחתי 

 שון שלכם.שבו התחברתם לבניין הרא -מעגל קהילתי קיבוצי

  בו הכרתם את החברה בישראל –מעגל ישראלי 

 בתוכנו וזה היה מרגשונגעתם בהמון חלקים בתוככם 

 מאיפה באתם ולאן אתם הולכים יותר טובלמדתם להכיר קצת 

 יודעים אנו שבשנה זו לרגע עוד התרפקתם על הילדות ויחד עם זה נגעתם באומץ בבגרות.

 גרים בעולם שבו יש גם חובות וגם זכויות.מאחלים לכם דרך צלחה בעולם המבו

 גלי החיים - יודעים ובטוחים שתדעו לנווט את סירתכם איתנה בין גלי הים

 להתארגן ולהמשיך במסע. ,ועם פעמים מתהפכים ונרטבים, אל דאגה תמיד ניתן לעצור לרגע לתקן

  ,גאים בכם ,אוהבים אתכם

 אתם הנבטים של עתידנו.

 

 ולכם המדריכים הילה אוהד וגם לא נשכח את שובל ונועם

 הובלתם וניצחתם על שנה זו בצורה מפעימה ממש

 וח הילדות והנעורים חלינו ההורים את ניאפעמים הבאתם עד 

 דרך משימות עתיקות יומין המשכתם להשריש ולחזק את המסורת של שנת הבר מצווה 

 ועל זה תודה רבה 

 שאו ברכה 

 אגם הורי כיתת 

 

 

 

 

3 

 



03.07.2015  

                        

 

 המצווה-ברכת המדריכים לסיום שנת בר
 

 נערי אגם היקרים!

מי היה מאמין שהסתיימה לה שנת בר המצווה! שנה זו שהיא מהמסורות המיוחדות ביותר של הקיבוץ, חד 

פעמית ובלתי נשכחת, בה חוויתם כל כך הרבה. מידי שבוע נפגשנו לפעולה בה שיחקתם, התנסיתם 

החשיבה בנוגע למעגלים שונים בחייכם: אני והקבוצה, המשפחה,  בפעילויות מגוונות והרחבתם את

 הקיבוץ והחברה הישראלית. 

בהתאם למעגלים השונים יצאתם לכמה אירועי שיא. פתחנו את השנה בפעילות אתגרית בה כל אחד 

התמודד עם פחדיו והקבוצה התמודדה ביחד עם הקושי. לאחר מכן הייתה פעילות חווייתית בקיבוץ 

קיבלתם אופניים בהפתעה. המשכנו בטיול בו כל נער או נערה טייל לבד עם הורה אחד והכרנו את  שבסופה

 המשפחות בערב משפחות מרגש. 

בהמשך למדתם לעומק על ההיסטוריה של הקיבוץ מפי הוריכם, סביכם ועוד מספר מוותיקי הקיבוץ 

ם ביומיים של לינה משותפת, שנרתמו למשימה. הכרתם נציגים מאוכלוסיות שונות בקיבוץ, התנסית

 ביקרתם במוזיאון של מודי ונסעתם למכון איילון.

הכרתם טעימות מהחברה הישראלית דרך משימות עצמאיות בעיר תל אביב, ניווטתם דרככם בחזרה 

לקיבוץ באמצע הלילה בחלוץ הבודד והכרתם את אורח החיים הדתי בשבת שביליתם בקיבוץ סעד, ובשבוע 

 של הטיפוס למצדה. הבא נצא לאתגר 

לאורך הדרך התמודדתם עם האתגרים שהצבנו בפניכם, הכרתם את עצמכם ואחד את השני. ביליתם זמן 

מיוחד עם ההורים והמשפחה ויצרתם קשרים חדשים למרות ובגלל ההבדלים ביניכם לבין נערים 

מפעילויות השכבה הצעירה, מהפעלות ילדים בפורים, דרך מחנה ממקומות אחרים. הייתם חלק בלתי נפרד 

כרמל ושלל פעילויות שונות בחופשים ובשגרה. למדתם לעבוד בשיתוף פעולה אחד עם השני, ועם הגדולים 

 והצעירים מכם. 

אנחנו המדריכים למדנו להכיר כיתה תוססת ופעילה, מלאת שמחת חיים ושמחה לפעילות. כמובן שלא 

לק, עשיתם קצת שטויות והיו גם קשיים ואתגרים, כדרכה של התבגרות. עם זאת, ראינו אתכם הכל עבר ח

לאורך השנה גדלים, תומכים ועוזרים האחד לשני, מפתחים עצמאותכם וזהותכם האישית, לומדים לקחת 

ל אחריות ומתגבשים ככיתה. לאט לאט הכרנו גם את הייחודיות של כל אחד ואחת מכם וניסינו לענות ע

 צרכיכם השונים.

אנחנו רוצים לנצל במה זו ולומר תודה גדולה לכל השותפים לדרך: להורים, למערכת החינוך המשלים 

ומדריכיה ואינספור אנשים מהקיבוץ שנרתמו לפעילויות השונות ותרמו לנו מניסיונם ומרצם, וקצרה 

ובה פה בקיבוץ ושלמשמע היריעה מלציין את כולם. במשך השנה שמחנו לגלות שמסורת זו עדיין חש

 המילים "שנת בר מצווה" רבים העוזרים והנרתמים. תודה לכולם.

עבורנו המדריכים הייתה זו שנה מעניינת, מאתגרת, משמעותית, מרגשת ומשמחת ואנחנו מקווים שכך גם 

 עבורכם. מקווים שלקחתם אתכם צידה לדרך מהשנה הזו, שקיבלתם מגוון של חוויות וכלים ושתדעו גם

להחזיר לקהילה שיצרה את המסורת המרגשת הזו. מאחלים לכם המשך פעילות חברתית מעניינת וטובה 

 בשכבה הצעירה. 

 

 אוהבים, אהד לינדר והילה אדר המדריכים
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 נועה עוגן 

 .המשפחה שלי: בת של רותם ורובין, אחות של ילי ונוי, והכלב בנצי

 בזמני הפנוי אוהבת: לאכול נוטלה.

   .הייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם: בוב ספוג

 

 

 

 

 

 

 

 ליבי בורובסקי

 .המשפחה שלי: בת של תומר ואסתר, אחות של עוז, והכלבים לוטי וסקובי

 .: לאפות, לישון ולהיות עם חבריםבזמני הפנוי אוהבת

 .הייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם: אלפי דייז, זואי סאג ואולי וויט

 

 

 

 

 

 

 

 עוז בורובסקי

 המשפחה שלי: בן של תומר ואסתר, אח של ליבי, והכלבים לוטי וסקובי.

 .בזמני הפנוי אני אוהב: לשחק טניס

 .ומאט סמיתהייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם: דיוויד טננט 

 

 

 

 

 

 

 

 עדי יעקב

 ..המשפחה שלי: בת של יוחנן ודזירה, אחות של מעיין ושי, והחתולה סשה

 בזמני הפנוי אני אהבת: לישון!

 .הייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם: פו הדוב ומולאן 
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 ליאת נצר

  .המשפחה שלי: בת של גיורא ולינה, אחות של אתל ועינב, והכלבה לולה

 והבת: לישון.י הפנוי אני אבזמנ

  .הייתי רוצה לאכול ארוחת ערב עם: מיכל חזן

 

 

 

 

 

 

 

 מיכל חזן

 .המשפחה שלי: בת של איציק וטל, אחות של יעל, רותם ורוני, והכלבה קיקה

 .בזמני הפנוי אני אוהבת: להיפגש עם חברות

  .ארתור :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 עדי בן שבת

 ן.אחה שלי: בת של דורון וענבר, אחות של ליהי, יסמין ואוריהמשפ

  .חבריםזמני הפנוי אני אוהבת: להיות עם ב

 .כל הכיתה :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 יואב גת

 המשפחה שלי: בן של דידי ושרה, אח של תם, אודי, זהר ויעל.

 .בזמני הפנוי אני אוהב: לצלם

 .צ'ארלי צ'פלין :עם ערב וחתאר לאכול רוצה הייתי
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 אריאל ורד

 המשפחה שלי: בן של אלון ועינב, אח של הודיה ולוריא, והחיות הרבות: 

  .אהל העורב, אריה ורוקי הדגים, אושרי הצב ודילי החתולה

  .לטייל ולטפל בדגים :בזמני הפנוי אוהב

 ה לאכול ארוחת ערב עם: כל המשפחה.הייתי רוצ

 

 

 

 

 

 

 

 עמית גל שמעוני 

 .המשפחה שלי: בת של דפי ז"ל ונועם, אחות של אורי ואלון

 .בזמני הפנוי אני אוהבת: לרכב על סוסים

 המשפחה. :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 טופז אברהמי

 .המשפחה שלי: בת של ז'קלין ושי, אחות של שושן, לירון, חמוטל ויונת

 .עם חבריםבזמני הפנוי אוהבת: להיות 

 .עם: ליבי בורובסקי ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 שיר שובינסקי

 המשפחה שלי: בת של אודליה ז"ל ואריאל שובינסקי ונורית בייטס, 

 .אחות של פלג וחולי, והחתולה מיצי

 .בזמני הפנוי אוהבת: לרכב על סוסים ולשוט

 .שרלוט דה ז'רדן :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי
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 ים טייב

 .המשפחה שלי: בן של טאצ'י ויוחנן, אח של נווה

 .בזמני הפנוי אוהב: לשחק כדורגל ולהיות עם חברים

 .עם: רונאלדו ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 גב כהן

 המשפחה שלי: בן של עוזי ולאה, אח של מיתר, שובל ויהב, והחתול טוני.

 .בזמני הפנוי אוהב: לגלוש

 .לברון ג'יימס :עם ערב ארוחת לאכול רוצה יתיהי

 

 

 

 

 

 

 

 גל שיזף

 .המשפחה שלי: בת של רווית ושלומי, אחות של מעיין וים, והכלבה מגי

 .בזמני הפנוי אוהבת: להיות עם חברות

 .דובון אכפת לי :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי

 

 

 

 

 

 

 

 עמרי כהן

 .ל מאיה ואיתי, ותולו החתולהמשפחה שלי: בן של טובי ואונו, אח ש

 .בזמני הפנוי אוהב: לשחק טניס ולהיות עם חברים

 .כל המשפחה והחברים :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי
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 עדיה פורמן

 המשפחה שלי: בת של יעל וג'רמי, אחות של גלבוע, מעגן והלל, 

 .והכלבה פרנסיס

 רהבזמני הפנוי אוהבת: להיות בבריכה ולעשות יצי

 התינוק של במבה. :עם ערב ארוחת לאכול רוצה הייתי
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 יו"ר: יורם דרור

 

 : סדר היום

 יישום מודל איזון פערי שיכון -דוח התקדמות פעילות (1

 .  על ידי יורם דרורהקיבוצים ת כנציג מ"מ במועצת תנוע ירון אסףאישור החלפת  (2

 מורשי חתימה של וועד ההנהלה.שינוי אישור  (3

 הל כספים, ירון בלכטובסקי כמנ  המלצת "צוות בחירת מנהל כספים" : להחלפתו של (4

 מוצע: עמוס רם.

 עדכוני מזכ"ל. (5

   דיון:

 דיווח על התקדמות יישום מודל איזון פערי שיכון..    1

 

 המועצה שמעה דיווח על התקדמות תהליך יישום מודל איזון פערי שיכון. 

 (. 21.11.2014) 14/2014מודל איזון פערי שיכון אושר באסיפה 

 כזכור, מטרות המודל הינן:

על ידי מתן גמישות בהחלטה כיצד לנצל את זכאותו בצורה  -את חופש הבחירה לחבר/ה  להגדיל •

 שמתאימה לצרכיו.

 על ידי פיצוי כספי על פערים בשיכון על פי מדרג הזכאות עליו יוחלט במודל. -צדק חלוקתי  •

 הגדלת מעורבות/אחריות החברים בבחירת רמת הדיור. •

 יצירת ביקוש לכל סוגי הדירות.ייעול השימוש במשאב הדיור ע"י  •

 מניעת צורך בסבב נוסף של שיפוצים לצמצום פערים בכל הקיבוץ. •

 

מיכאלה  –מרכז, ירון אסף, נמלי, מרכזות ו. שיכון  -הוקם צוות )גיורא דונקלמן  2015בסוף ינואר 

וות קבע מנהל הרתב"ש הנכנס( ליישום המודל. הצ –חסידים ופטשי לינדר, נעם ינאי, אוהד יצחק 

 לעצמו שלוש מטרות:

 תקנון מפורט הכנת •

 הקמת מודל ממוחשב לניהול המודל. •

 .1.2016 –מוכנות ליישום החל מ  •

 

קבלת צורך תקנון: נכון לתאריך הדיווח, הצוות סיים את הכנת התקנון ומתכוון לפרסמו לציבור ל

 .2015הערות, ולהביאו לאישור האסיפה עד סוף חודש אוגוסט 

 

ל ממוחשב: עיקר העבודה הייתה סביב הקמת מסדי נתונים בעניין נתוני דירות וותק חברים מוד

במערכת ניהול נתונים של הקיבוץ )"מעלה"(. בשני התחומים נעשתה עבודה לעומק, בשיתוף פעולה עם 

עניין ב -משרדי הבניין והתכנון )איה ואדווה( בנושא נתוני הדירות,  ועלי יהלום ביחד עם צוות הוותק 

 בנושא נתוני וותק החברים.

 

 23.06.2015מתאריך  9-15מועצה כללית מס. 
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בשבועות הקרובים יחולק לחברים דף אימות נתונים )וותק ונתוני דירה( על מנת לטייב ולתקף את 

 נתוני מסד הנתונים של המודל.

(, ובהמשך 2015אחרי אישור התקנון באסיפה נשלים את בניית המודל הממוחשב )סוף אוקטובר 

 ב נוסף של הנתונים. יחולקו לחברים "דוחות צל" לטיו

 (.2016)בתקציב של ינואר  2016המודל יופעל החל מינואר 

 

 נושאים שהועלו במהלך הדיון:

משפחות עם ילדים, שנקלטו לפני החלת המודל, ולא  –נושא נקלטים חדשים שהגיעו, כלומר  •

 הודיעו להם שיום אחד יכול להיות להם שינוי בתשלום על פי ותק.

 ם ילדים העומדות להיקלט.משפחות ע –בנוסף 

 נדרש לדון בהשלכות המודל עליו. זה נושא שיש לדון בו. –תקנון בנים חוזרים שאושר לאחרונה  •

הצעה שחיילים לא יהיו במודל. חיילים יישארו בבתי ההורים, לדעתי עדיף להשאיר את החיילים  •

 מחוץ למודל .

ולא למה שאיננו. אין בעיה תיאורטית להוציא  בתשובה נאמר, כי במודל אנחנו מתייחסים למה שקיים

יוחלט על כך, אך לא נכון להכניס משהו בדלת האחורית דרך תקנון האיזון. שמהמודל קבוצה, במידה 

 אנחנו רוצים ליצור מוטיבציה לחיילים להישאר בבתי ההורים. יש לדון בנושא באופן רחב יותר.

 

 הוחלט:

כללית ולאחר מכן הנהלה ההערות ותיקונים יובא לאישור בהתקנון יפורסם בעלון,  ולאחר קבלת 

 .8.2015באסיפה לא יאוחר מסוף  אותו לאסיפה. המטרה היא לאשר

 

 

 .  על ידי יורם דרור תהקיבוצי תכנציג מ"מ במועצת תנוע ירון אסףאישור החלפת .     2          

 הוחלט : אושרה ההחלפה הנ"ל .               

 .    אישור שינוי מורשי חתימה .3          

 מהרשימה.  אושרה גריעת ירון אסף ועופר בורובסקי              

  

 

 המלצת "צוות בחירת מנהל כספים" : להחלפתו של  ירון בלכטובסקי כמנהל כספים, .   4        

 מוצע: עמוס רם.      

 

 מציאת מנהל כספים. היינו כאן לפני מס' חודשים  וביקשנו אישור להקמת צוות ל

 דיברנו עם מספר אנשים  ומצאנו את עמוס רם, שמכהן בתפקיד עוזר מנהל הכספים כבר מספר שנים,

אנחנו מבקשים את המלצתכם לאסיפה. היתה פניה מאנשי פלסאון,  ונכון למשימה בעינינו. מועמד ראוי

 וות הבא יהיה נציג פלסאון.ן שמנהל הכספים הוא גם נושא משרה בפלסאון,  נכון שבצושמכיושטענו 

, ישבתי בפורומים, למדתי את מעונין להמשיך, ולי זה המשך טבעיעמוס: כיון שירון אמר שאינו 

 שמח על האתגר והאחריות. המטריה, למדתי קיבוץ ואני חושב שנכון להמשיך הלאה.

 

 מנהל הכספים הבא.משרת עמוס רם ל עלפה אחד בהוחלט: להמליץ לאסיפה 
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 כוני מזכ"ל  הנהלה פעילה:  . עד5 

 

בקשת התקיים דיון בנושא החלטת האסיפה האחרונה בהנהלה הפעילה ל -א. רכבים לענפים ובעלי תפקיד 

 : צוות חברים שהנושא חשוב להם. סוכם

 . יופץ מכתב למנהלי התאגידים והאשכולות לגבי הנוהל הקיים ושימוש בכפתור פרטי לנסיעות פרטיות.1

יומלץ להם, בהתאם לכדאיות הכלכלית, לקחת רכב מהקיבוץ ולא רכב  :חוץ חדשים גבי עובדי. ל2

 מהמעסיק .

 

הוצגה תכנית מתאר חדשה לשכנינו מדרום בועדה המחוזית של משרד  –ב. תכנית מתאר ג'סר א זרקה 

הפנים בחיפה . לתוכנית מתנגדים רבים, החל במועצה שלנו וכלה באנשי הכפר עצמם, שרוצים יותר 

 חים. אנו עוקבים אחרי הנעשה וננקוט צעדים בהתאם להערכות המצב .שט

 

היא שנים קדימה. הכוונה  10 -מתחילת השנה אנו עובדים על תכנית למ"מ לכ -  2025ג. מעגן מיכאל 

תכלול את המקורות שלנו, הגידול באוכלוסיה, וכתוצאה מכך את הוצאותינו, ומהם את שהתוכנית 

נושא הבנייה בכלל, והבנייה  -ויות שלנו . הנושא מאד מורכב ורגיש , לדוגמה החלטותינו וסדרי העדיפ

, כשעתודות קסם את רצוננו לקלוט פה את בנינולשיכון בפרט יידרש לשינוי מהותי. אם אנו רוצים למ

קומות ( שאושר  6השטח מתכווצות,  אין מנוס מבנייה לגובה ויהיה עלינו לממש את המבנה רב הקומות ) 

קומות ביתרת השטח של שכונת  3א מכבר, בפינה הצפון מזרחית של שכונת הקארוונים , וכן בנייה ב זה ל

 השלדג, ובמקביל לפעול להגדלת המכסה של מספר הדירות הכולל שמותר לנו לבנות.

 

, במקום בערב, על מנת 17:00החלטנו לנסות להעביר את האסיפה לימי שני ב  –ד. שינוי שעת האסיפה 

 .לילית למזכירות למינימום הדרוש ל בעלי תפקידים, ולהקטין הגעהלהקל ע

 

 

 מועצה כללית

 10-15מס':  ישיבה

 07.07.15שלישי, יום  

 2, מזכירות 16:00בשעה: 

 

  סדר היום:

 

 והרחבת בית הקברות צפונה.  58כביש  - 16:00

 

 : נעמי סחףפותחתתמיכה בבעלי תפקידים.  - 17:00

                                              

 ציבור מוזמןה

 יורם דרור, מזכ"ל
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 משולחן המש"ק )מנהל שירותי קהילה(

 שירה אריאל

 שבת שלום,

 עדכונים והודעות:

אנו נמצאים בחוסר של תאים ואני מקווה שאנו לקראת שיפוץ והגדלת הדואר. כבר שנים  –דואר  .1

שפרויקט ההגדלה יצא לדרך עוד השנה. בתוכנית, לחבר את קופת הבית לשירותי הדואר ובכך 

בית לדואר. כרגע אנו בשלב של הזמנת התאים ונעדכן את הציבור כאשר לצרף את מתחם קופת ה

נצא לדרך. מהלך השיפוץ ייקח שבוע שבחלקו הדואר יהיה סגור לחלוטין ובחלקו יהיו עבודות 

 .שהעבודה השוטפת במקום תופרע כמה שפחותבמקום. אנו נשתדל 

יש לחייג את ארבע הספרות  –ל חזרו לעבוד עם שינוי קלטלפונים הנייחים הקיצורים  –קיצורים  .2

 (.9האחרונות בלבד )ללא 

דו"ח מכירות היוצרים, שם הדו"ח  את ניתן לראות דרך האתר בדוחות תקציב –נינו יליוצרים שב .3

 "זיכוי יוצרים לתקציב אישי". 

אנו מזכירים שבסופי שבוע יש להודיע לשומר על הגעת אורחים.  אני  –שער כניסה לקיבוץ  .4

 מיד את השומרים והאורחים במצב לא נעים.מבקשת לא להע

 של המייל ניתן לעדכן נתונים לאפליקציה דרך –אפליקציה של ספר הטלפונים  .5

mmphoneupdats@gmail.com עדכון.  שלח -הגדרות מהאפליקציה: ישירות או 

 

 

 סיכום הבחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית

 לחברים שלום,

 הבחירות למזכיר התנועה מצאו אותנו במקום שונה מהבחירות הקודמות.

ריבוי המתמודדים, החשיפה וההיכרות לחברי ההנהלה הרחבה, ובעיקר מעורבותם ותמיכתם של חלק 

 מחברי המשק, יצרה מעט יותר מעורבות בהצבעה.

 יש חשיבות רבה לבחירה זו עבורנו, ועל כך כבר נכתב. 

בחירה שעשינו אכן תשרת את צרכי מעגן מיכאל בפרט ואת צרכי התנועה הקטנה אני רוצה להאמין שה

 והמיוחדת שלנו בנוף הארץ בכלל.

 !!30%. כ 246בעלי זכות בחירה )שהם חברי קיבוץ בלבד( הצביעו  818מתוך 

 אשר נבחר באופן מובהק בכל הארץ והוא המזכיר שלנו לשנים הבאות. –קולות לניר מאיר  160

 לנגה בוטנסקיקולות  60

 קולות למרקי לוי 18

 קולות ליונה פריטל 7

 לנמרוד מדר 1

 זו הזדמנות לומר למעוררי העניין והשיח, שטוב עשו כשנרתמו ושלחו אותנו לתיבת הקלפי.

 הזדמנות לומר למזכירות שהמפגשים היו חשובים, ויש להם חשיבות המשכית.

עמדה ובחרתם לבחור, כי העתיד שלנו נמצא  והזדמנות אחרונה לומר לכל אחד ואחת, טוב שנקטתם

 בבחירה, ובעיקר עתיד ילדינו.

 שבת מנוחה, איריס דיין.
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 עמי שלזינגר

 : סדר היום

 2014סיכום  -פלסאון
            

 דיון: 

 הוצגה ע"י מנהלי פלסאון: 2014מצגת סיכום פלסאון 

פלסאון נמצאת בשנים האחרונות בגידול עקבי ובצמיחה מבחינת כמויות, מה שלא בהכרח מגיע לידי ביטוי 

ן שרוב המכירות הינן לחו"ל ובחו"ל והשפעת באותו האופן בשקלים במספרי הדוחות הכספיים. זאת מכיוו

 השינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ, אשר נשחקו לעומת השקל בשנה האחרונה, הינה משמעותית.

 להלן נתונים מתוך דוחותיה הכספיים של פלסאון:

נת אלפי ש"ח בש 979,338-אלפי ש"ח בהשוואה ל 999,511 -הסתכמו ב 2014הקבוצה בשנת  מכירותסך 

והמכירות בחו"ל גדלו  5.8% -)המכירות בארץ גדלו בכ 2013בהשוואה למכירות שנת  2.1%, גידול של 2013

(. מכירות מגזר אביזרי החיבור לצנרת קטנו במעט )בעיקר בשל שחיקת מטבעות החוץ בהן 1.4% -בכ

 -בכ 2014ו בשנת מוכרות חברות הקבוצה, בעיקר דולר אוסטרלי ויורו( ומכירות מגזר בעלי החיים גדל

)בעיקר הודות לגידול במכירות פלסאון ברזיל מעבר לשחיקת הריאל הברזילאי(. מכירות הפעילויות  18.2%

 .6.1% -בכ 2014הנוספות גדלו בשנת 

 2014הינו למרות שחיקת שערי מטבעות החוץ אל מול הש"ח בשנת  2014הגידול במכירות לחו"ל בשנת 

 מיליון ש"ח. 25 -שהן נמדדות בש"ח בכשהתבטאה בשחיקת המכירות כפי 

 364,184 -מהמכירות בהשוואה ל 37.6%אלפי ש"ח והיווה  375,322 -הסתכם ב 2014בשנת  הרווח הגולמי

( ושיפור 3.1%מהמכירות. גידול הרווח הגולמי ) 37.2% -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ

, שחיקת 2014א של מחירי חומרי הגלם שנצרכו בשנת ( הינם בעיקר פועל יוצ1.1%הרווחיות הגולמית )

 שערי החליפין של המט"ח בהם מבוצעות המכירות והגידול בהיקפי הפעילות.

מתוך המכירות(   10.8%אלפי ש"ח )המהווים  107,918 -הסתכם ב 2014של הקבוצה בשנת  הרווח התפעולי

אלפי  4,789. גידול זה של 2013ות( בשנת מתוך המכיר 10.5%אלפי ש"ח )אשר היוו  103,129 -בהשוואה ל

ש"ח והשיפור בשיעורי הרווחיות התפעולית בהשוואה לשנה קודמת נובעים בעיקר ממחירי חומרי הגלם 

, שחיקת שערי החליפין של המט"ח בהם מבוצעות המכירות כאמור לעיל, הגידול 2014שנצרכו בשנת 

 שיווק והנהלה וכלליות.בהיקפי הפעילות ובניכוי הגידול בהוצאות מכירה ו

 6,580אלפי ש"ח בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך  3,195 -הסתכמו ב 2014בשנת  הוצאות המימון נטו

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סעיף המימון נטו, משקף ריבית משולמת/מתקבלת, רווחי/הפסדי השקעות פיננסיות ושחיקת/תיסוף 

 שערי מטבעות החוץ אל מול הש"ח.  היתרות הכספיות כתוצאה משינויי

סך הוצאות המימון הנמוכות, הן בעיקרן פועל יוצא של היציבות הפיננסית של הקבוצה, יחד עם התשואות 

שנשאו הנכסים הפיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, של תזרים המזומנים החיובי ומדיניות גידור 

 האשראי הבנקאי. המט"ח הנהוגה בקבוצה וכן עלויות הריבית בגין 

על הכנסה כוללות את הוצאות המס של כל חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל. סך הוצאות  הוצאות מסים

מתוך הרווח לפני מס  21.6% -אלפי ש"ח ושיעורן כ 23,604 -הסתכמו ב 2014המסים של הקבוצה בשנת 

ה אשתקד אשר שיעורן אלפי ש"ח בתקופה המקביל 21,265לתקופה, וזאת בהשוואה להוצאות מסים בסך 

 מתוך הרווח לפני מס. 21.3% -היה כ

 

 עסקיתההנהלה מהדווח 
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 8%אלפי ש"ח ) 78,553 -מהמכירות( בהשוואה ל 8.6%אלפי ש"ח ) 85,558 -הסתכם ב 2014בשנת  הרווח

 .8.9% -מהמכירות( בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ

 נקודות נוספות שדווחו:

 שוק )שערי חליפין, מחירי חומרי גלם, אי יציבות בכלכלה העולמית ועוד( לאור התחרותיות וכן תנאי ה

יותר יעילים כדי לשמור על הרווחיות הקיימת ולנסות אף להיות יותר  10אנחנו נדרשים להיות פי 

רווחיים. במחצית הראשונה של השנה צרכנו חומרי גלם יקרים. ערך התפוקה לשעת עבודה נשאר דומה 

למרות שערך זה נמצא במצב של שחיקה בגלל שחיקת המכירות. המגזר שנפגע הכי  מאוד לשנה שעברה,

 חיים שלנו. והוא מגזר המחברים וזה אחד התחומים הכי רו 2014הרבה בשנת 

  פלסאון נערכת מחדש לצורך שיווק עצמאי בשוק האוסטרלי בתחום אביזרי חיבור לצנרת, במהלך שנת

מפיץ באוסטרליה אשר נרכש ע"י ל כתחליףבאוסטרליה, וזאת , באמצעות חברת הבת של פלסאון 2015

מתחרה של פלסאון. שינוי זה דורש השקעה בתשתיות לוגיסטיות, הרחבת צוות עובדי חברת הבת 

 והגדלת מלאי מוצרי פלסאון אצל חברת הבת.

 ם כחלק ממהלכי הפיתוח העסקי של פלסאון להרחבת הנוכחות הגיאוגרפית שלה, הקימה פלסאון, ביו

 PSA  Livestock Equipment (Pty) Ltd, חברת בת בדרא"פ , בבעלותה המלאה, בשם 4.12.2014

"(PSA וזאת לצורך קידום תהליכי שיווק עצמאי של מוצרים בתחום ענף מוצרי בעלי חיים. החברה )"

 .2015בדרום אפריקה החלה לפעול בתחילת שנת 

 ואילך,  2015חנת אפשרות לפתח, במהלך שנת כחלק מתוכניות העבודה האסטרטגית של פלסאון, נב

פעילות מקומית בסין ע"י כניסה מדורגת לשוק, וזאת באמצעות הקמת חברת בת אשר תשווק חבילת 

 ציוד מלאה בתחום מוצרים לבעלי חיים. 

  הקימה פלסאון חברת בת בישראל, בבעלותה המלאה, בשם פלסאון ישראל שיווק  5.6.2013ביום

פעילות פלסאון בתחום השיווק וההפצה בישראל של  1.1.2014אליה הועברה ביום והפצה בע"מ, אשר 

אביזרי חיבור לצנרת ומוצרים לחדר האמבט מתוצרת פלסאון ואחרים. מהלך זה תואם את מדיניות 

 פלסאון להקמת חברות שיווק באותם שווקים בהם היקף השוק מצדיק זאת. 

 ותים, דמי שכירות מקרקעין, בונוס כ"א ובונוס שנתי סך העברות למעגן מיכאל, בגין עבודה, שיר

 .1-12.2013-אלפי ש"ח ב 81,052 -אלפי ש"ח בהשוואה ל 86,799לסך של  1-12.2014-הסתכמו ב

 ( מעל 1997פלסאון חילקה מיום הנפקתה )שזהו  20דיב -מהרווח הנקי. לכן פלסאון נמצאת בתל 50%

 מדד של מניות שמחלקות דיוידנד.

 לו ותשובות שניתנו:שאלות שנשא

 ש: יש תכנית איך להגדיל את המכירות?

היינו עסוקים בתכנית אסטרטגית לפלסאון וחשבנו שנכון להתרכז בהגדלת מכירות. אנחנו  2014 -ת: ב

 כרגע עובדים על פי מתווה התכנית, בכוונה שבטווח הארוך תגרום לנו גם הגדלת המכירות.

 ים משפיע גם על פלסאון?ש: האם החרם בעולם על מוצרים ישראל

 ת: בשלב זה אנחנו לא חווים את החרם מצד לקוחותינו. 

 הסיכונים הגדולים ביותר מבחינתנו כיבואנים )חומרי גלם בעיקר( וכיצואנים הם שביתות הנמלים בארץ.

 

מבקשת לציין שלאורך השנים פלסאון ממשיכה להוות את העוגן הכלכלי העיקרי של ההנהלה העסקית 

ביעה את הערכתה הגדולה על ההשקעה, , ומוראשי פלסאוןמברכת את עובדי מיכאל. ההנהלה מעגן 

 המאמץ והתוצאות המרשימות. 
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 אישור תקנון ועדת מינויים - ועדת מינויים

 

 .  'ה6 -ו 'ב6ועדת מינויים מציעה להוסיף לתקנון את הסעיפים 

 )הסעיפים הנ"ל מסומנים בקו תחתי(שאר הסעיפים ללא שינוי. 

 מרכזי ועדת מינויים  –אלמוג אלוני וריקי נשרי 

 

 

 

 תקנון ו. מינויים
 

 תפקיד הועדה .1

ואשכולות השונים. כמו  תאיתור מועמדים לריכוז ועדות, ונציגי ציבור לוועדוועדת מינויים אחראית ל

אחראית למעקב משך הקדנציה של הנבחרים הללו והחלפתם או הארכת קדנציה במקרה הוועדה כן 

 הצורך.

 רכב הועדהה .2

 ונציג מש"א של הקיבוץ. נציגי ציבור 4 ,יםמרכז 2 

 כפיפות .3

 ש.הועדה כפופה למנהל פיתוח משאבי אנו

 : רשימת ועדות תחת אחריותם של ועדת מינויים .4

 בהתאם ל"טבלת אורך קדנציה, גוף ממליץ וגוף בוחר".

 איתור ובחירה מועמדים .5

 : לריכוז ועדות .א

 איתור מועמדים: .1

 עדת מינויים תעשה ככל יכולתה לשלב בריכוז הועדות חברים בעלי יכולת ניהולו 

קיבוץ בהתפקידים המרכזיים  שייצרו רמת פעילות כזו שתאפשר לבעליוריכוז 

 רך הטובה ביותר.בדתפקד ל

  ימים,  10ועדת מינויים תפרסם באמצעי התקשורת השונים בקיבוץ, במשך לפחות

 את התפקיד הנדרש.

 ריכוז הוועדות יאויש על ידי שני חברים, אלא אם כן ייקבע אחרת. .2

ואמצעי  המודעותגבי לוח  עלימים  10החברים המועמדים לריכוז ועדה יפורסמו שמות  .3

 התקשורת השונים בקיבוץ לפני מועד האסיפה.

 קולות מכלל המצביעים. 60%אישור מועמד באסיפה לריכוז ועדה/אשכול חייב באישור של  .4

 אורך קדנציה למרכזי ועדה/ אשכול הינו על פי טבלת אורך קדנציה, גוף ממליץ וגוף בוחר. .5

 

16 



03.07.2015  

                        

 

 

  / אשכולות תנציגי ציבור לוועדו .ב

 ועמדים:איתור מ .1

   ,ועדת מינויים תעשה ככל יכולתה לשלב חברים משכבות האוכלוסייה השונות

 / אשכולות השונים.תכנציגי ציבור בוועדושונים ובעלי דעות שונות ים אוגיל ממינים

  ימים,  10ועדת מינויים תפרסם באמצעי התקשורת השונים בקיבוץ, במשך לפחות

 את התפקיד הנדרש.

 גבי לוח המודעות עלימים  10יפורסמו   ההמוכנים לכהן כנציגי ציבור בוועדהחברים שמות  .2

 ואמצעי התקשורת השונים בקיבוץ לפני מועד האסיפה.

 קולות מכלל המצביעים.  50%אישור נציגי ציבור באסיפה חייב באישור של  .3

 ה., ייבחר המועמד שיקבל את מירב קולות ההצבעדה ויש שני מועמדים לאותו התפקידבמי .4

 אורך קדנציה לנציגי ציבור הינו לפי טבלת אורך קדנציה, גוף ממליץ וגוף בוחר. .5

 כללי .6

בסמכות ועדת מינויים לקבוע קריטריונים באופן איתור ובחירה של מועמד על מנת לשמור על איזון  .א

בשיתוף פעולה בין ו.  תהשונות. קביעת הקריטריון נעשי תשל גיל, מין והשכלה הנדרש בוועדו

ים לבין מרכזי הועדה הרלוונטית. במקרה זה, הקריטריון יפורסם בזמן הפרסום לאיתור מינוי

 המועמד.

פעמים רצופות שחבר אינו מופיע בדיון ללא הודעה  3: מוצע שלאחר ההפסקת חברות בוועד .ב

מוקדמת על כך, על מרכז הועדה/אשכול לעשות שיחה איתו. במידה ולאחר השיחה, הנציג עדיין 

 , בסמכות ו. מינויים להפסיק את כהונתו ולדאוג למחליף.ממשיך להעדר

כל אדם זכאי להביא את מועמדותו לתפקיד מרכז או נציג ציבור בוועדות. ההצעה תובא כהצעת  .ג

 .וחברים לקלפי, במידה וועדת מינויים אינה ממליצה על מועמדות

 ה.ערעור החלטת ו. מינויים תתבצע לפי נוהלי הקיבוץ לערעורי החלטות ועד .ד

, יהיה חבר הממלא ש לכהן הן כמרכז והן כנציג ציבורועדת מינויים צריכה לשים לב שחבר המבק .ה

 את חובת עבודתו ועומד בנורמות הקיבוציות.

 

 נקבה כאחד.זכר והערה: התקנון רשום בלשון זכר אך מתייחס ללשון 
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 17:00בשעה  7.7ביום שלישי הקרוב  - לקראת ההנהלה הכללית

 יצירת תנאים, שיקלו על בעלי תפקידים למלא אותם

 צפרא קיפניס ונעמי סחף

מעגן מיכאל ידעה כל השנים לאפשר תנאים מיוחדים לחברים שיש להם צרכים ייחודיים. הדבר נכון הן 

ים הנמצאים בקצה המצטיין והמוכשר מאד של לגבי הנמצאים בקצה הנזקק של הרצף והן לגבי חבר

 עונתיות, משמרות, כוננויות וכיו"ב. –הרצף. הדבר נכון גם לגבי דרישות חריגות של מקומות עבודה 

התנאים הותאמו לצרכים הייחודיים של האדם או של המצב והשתנו אם חל שינוי במציאות החיים של 

 החבר. 

קבוצה נוספת, של החברים שממלאים תפקידים תובעניים מאד, עם השנים, חזר ועלה הצורך להתייחס ל

הן בצד החברתי והן בצד העסקי של הקהילה שלנו. העומסים מתבטאים באחריות כבדה, בשעות עבודה 

ארוכות, ועוד. לרוב, מדובר בתפקידים שהם ממש בראש הפירמידה, כך שמן הסתם אין להם מישהו 

 ם ולהקל עליהם. מעליהם, שידאג לראות את הצרכים שלה

במערכות שמבוססות על תגמול כספי, הפיצוי ניתן בצורת משכורות גבוהות, שמבטאות את ההערכה 

לחשיבות התפקיד במערכת ולמי שממלא אותו, ומאפשרות לקנות בכסף את הפונקציות החסרות או 

 הפיצויים האפשריים לממלא התפקיד ולבני משפחתו.

מענה לצרכים של עצמם או של העמיתים, זוכה לעיתים קרובות לביקורת הניסיון של בעלי תפקידים, לתת 

 ציבורית נוקבת, לחשדנות ולתחושה של ניצול לרעה של הכוח והסמכות שבידיהם.

מסיבות אלה ונוספות, לא נעשה עד היום מהלך מסודר, עקבי ורצוף, של בירור הצרכים ויצירת התנאים 

מתם. ובין כולם, מי שזכו להכי פחות התייחסות, הם בעלי שיקלו על בעלי התפקידים למלא את משי

 על הניהול החברתי של הקיבוץ.  התפקידים שאמונים

במקביל לאמירה הברורה של האספה, השוללת כל תגמול כספי או טובות הנאה שנגזרות מסטאטוס 

שרואה את המחיר שנדרש מבעלי התפקידים, מוקירה אותם על  –מסוים, נדרשת אמירה משלימה 

 תרומתם לקיבוץ, ונכונה להקל ולסייע להם בכלים הקיבוציים של "לכל אחד על פי צרכיו".

מגדיר מראש, התאמה אישית לחלוטין של תמיכות או סיוע, שאינה ברת השוואה בשום  –"לפי צרכיו" 

 מדד: לא בעלות, לא בכמות, ולא במהות. 

אין הכוונה ליצור "סולם זכאות" ידוע ומוגדר. ההיפך הוא הנכון. הכוונה לשמוע כל אחד באופן אישי, 

סקרטיות גבוהה, שלא תחשוף את החבר או ולנסות לענות לצרכים האישיים שיעלו. נובע מכך, שנדרשת די

התנאים שיקבל האחד, לא יהוו בסיס "להשוואת תנאים" עבור  מי מבני משפחתו, באופן שאינו מתאים.

האחר, ומראש מובן שיהיו פערים ביניהם. כך, לא יעמוד סל זכאויות או סכום מסוים לטובת תפקיד 

לצורך שיעלה. הבירור יתנהל במפגשים אישיים עם  -המוגדר, אלא התאמה, באופן אישי לחלוטין, של המענ

ממסדי לחלוטין, ולא יעמוד תחת שום בעל תפקיד. הדבר הכרחי כדי  -הצוות יהיה חוץ כל אחד מהחברים.

 מראית העין הציבורית.  –לשמור על היחס האישי המובחן, על ניטרליות ולא פחות מכך 

בעלי  –י התפקידים שנבחרים באספה בצד החברתי אוכלוסיית היעד המובהקת לתמיכות, הינה בעל

תפקידים מרכזיים ומנהלי אשכולות,  ומנהלים בכירים, עד רמת מנהלי מש"א, בצד העסקי. הקו המנחה 

הנובע מיחסי עבודה קרובים  הינו לדאוג לאלה שאין מעליהם מי שדואג לצרכיהם, או שעלול להיות קושי

יהיה לדייק יותר את הגדרת אוכלוסיית היעד. יש לשמור שלא להיכנס  סביר להניח, שעם הניסיון ניתןמדי. 

בנעלי מש"א של הענפים השונים מחד, אבל לדעת לתת תמיכות קיבוציות, שלא ניתן לתת מטעם הענפים, 

 מאידך. המטרה היא לצמצם את אוכלוסיית היעד של הצוות, ולא להגדילה. 
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 חלק א'  -עדכונים מהפנסיה 

 עלי יהלום

בימים הקרובים נחלק בתאי הדואר כמידי שנה למרבית החברים דו"ח על מצבם במערכת הפנסיה של מעגן 

 מיכאל. זו הזדמנות לחזור ולהסביר בתמצית על מערכת זו.

₪.  י מיליארד תוך שנתיים שלוש תגיע לחצ₪.  מיליון  400 –מערכת הפנסיה שלנו הגיעה להיקף של כ 

צוות  –על המערכת ממונה ועדת פנסיה  חשבונות אישיים במספר תאגידי פנסיה. 2,000 –במערכת כ 

 מקצועי המורכב ממיטב אנשי הכספים שלנו ואשר מתמחה בתחום סבוך ומורכב כמו הפנסיה.

בנוסף ₪.  מיליון  11 –ומנגד מקבלים פנסיות בסכום של כ ₪  מיליון  17 –אנו מפקידים בשנה סכום של  כ 

בתשלום מס עקב הפקדות הפנסיה. כדי לשמור על גובה הפנסיה הנוכחי ₪ מיליון  4 –הקיבוץ חוסך כ 

מיליון, הפנסיה עולה  17 –היות ואנו מפקידים כאמור למעלה מכך, כ ₪.   מיליון  12 -מספיק לנו להפקיד כ

גם לגברים וגם לנשים.   יש לשים  67בגיל ₪   6,800הגענו כעת לגובה פנסיה של  שקל בשנה. 200 -בבערך  

.  הסיבה 67מערכת הפנסיה מכוננת עצמה לגיל  64לב כי למרות שחברות שלנו מסיימות חובת עבודתן בגיל 

לכך כי להערכת ועדת פנסיה, והיה וישתנו אורחות החיים והחברים יתפרנסו ישירות מעבודתם, החברות 

 ואף יותר., 67תרצנה להמשיך לעבוד עד גיל 

 המערכת האדירה הזו הוקמה לשני תפקידים עיקריים:

 אם וכאשר יהיו בקיבוץ שכבות גיל שונות במספרם.  ,להשוואות זרמי הכנסות והוצאות של הקיבוץ .1

   .נריםולפרנסת הפנסי –אם הקיבוץ יחליט להפסיק להיות קיבוץ שיתופי  .2

המערכת פועלת מול עצמה ללא שיתוף החברים בתנועות הכספים.  מהאמור למעלה מובן כי נכון להיום,

 קרי החברים לא נדרשים להפקיד כסף ולא מקבלים מהמערכת שום דבר.

במלים אחרות הבעלות על כל נכסי הפנסיה משקל הראשון עד הגרוש האחרון היא של הקיבוץ בלבד.   

מו, הכספים, ככל שקיימים, חוזרים לחברים אין שום זכות על כספים אלה. כאשר החבר הולך לעול

 במלואם לקיבוץ.  

 בשבוע הבא נדבר על מיקום החברים בין תאגידי הפנסיה השונים ועל בעיות עתידיות של המערכת.  

 

 

 ז.ה.ב.-משמרות ה

 .ה.ב:=זהירות בדרכים.ז - משמרות ה

 ס מעגנים במקומו החדש."לפני תשעה חודשים עברו ילדי מעגן מיכאל לביה

 מתנדבים היתה אחראית למעברם הבטוח של ילדי הקיבוץ לבית הספר. 35צה של קבו

 .גימלאים שאין להם נכדים שלומדים במעגנים 15גמלאים צעירים שמתוכם   26 -הורים ו 9הקבוצה מונה 

רוצה להודות מעל דפי העלון לכולם על ההתנדבות אני  כמי שהיתה אמונה על שיבוץ התורנויות 

 .סות יוההתגי

,סבים וסבתות צעירים ומי שאין לו הורים מצפים למספר רב יותר של לקראת שנת הלימודים הבאה אנו 

 להצטרף למשמרות.  -עדין קשר ישיר למעגנים 

 ( 7.30-8.00שעה בבוקר.) 1.2 -להזכיר לכולם מדובר ב

 .כל שיהיו יותר מתנדבים התורנות תהיה מרווחת יותר..כ

 שוב תודה לכולנו.  אז

  2015בראשון לספטמבר  נתראה

 עפרה עשת
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 מיצוי זכויות ביטוח בריאות הראל שאלה בקשר להליך

 בועז נשרי

 ביקורת על בעלי התפקיד בקיבוץ אלא שאלה שהמלצה בצידה.    אינםהדברים להלן 

לאחרונה נוכחתי כי ההנחיות המפורסמות באתר הקיבוץ להליך מיצוי זכויות  בביטוח הרפואי של הראל   

 רטים רפואיים, מעבר להכרחי,  ביחס להליך אפשרי אחר. מערבות גופים רבים וחושפת בפניהם פ

ההליך המתואר באתר הקיבוץ כולל:  העברת טפסים הכוללים מידע רפואי לסוכנות הביטוח דורביט, 

להעביר טפסים  לאחר מכן יש  לעיתים  צורךשמעבירה אותם להראל, לשם קבלת אישור טרם הליך רפואי. 

ים אף הם מידע רפואי, שמעבירה אותם שוב  להראל.  סוכן הביטוח נוספים לסוכנות  הביטוח, הכולל

לעבור דרך הנהלת החשבונות של  חייביםמדורביט התעקש כי ההחזרים הכספיים מהראל, אם יש כאלו,  

לא ברור מה טיבו של  ההליך הנוסף מול  הקיבוץ. לדבריו:  "על החבר לדרוש מהקיבוץ את ההחזרים".

ם הוא כולל חשיפת פרטים רפואיים בפני אנשים נוספים, אחרת מה הסיבה להתעקש הקיבוץ, אך סביר כי ג

 עליו? 

להראל, ללא כל תיווך של סוכנות הביטוח או הקיבוץ. הליך זה  נוסה ועבד  ישירהההליך החלופי הוא פניה 

ה, ללא רבב.  נמצא כי ההליך החליפי מקטין משמעותית את היקף האנשים והמוסדות המעורבים בפני

 ה ואת חשיפת הפרטים הרפואיים למינימום הכרחי.    יובכך מקטין את הבירוקרט

 השאלות: 

  מונחים באופן גורף מהי הסיבה בגינה החברים הנדרשים למיצוי זכיותיהם בביטוח רפואי הראל .1

רוקרטיה ובמהלכו נחשפים מסמכים רפואיים שלהם, מעבר להכרחי, הליך הכולל בישלהליך 

 ת?     כפולה ומשולש

מה ההצדקה לעירוב סוכן הביטוח ו/או מוסדות מעגן מיכאל בפרטים רפואיים    -וביתר פירוט  .2

 תיו בביטוח רפואי הראל אינו מעוניין בשירותיהם? ובמקרה והחבר הנזקק למיצוי זכוי

 

 להציג בפני החברים שתי חלופות למיצוי זכויות בהראל. במידת הצורך לעזור להם במימוש – ההמלצה

 ר את הדרך המועדפת עליו.     ובחלכל חבר כך יוכל שתי החלופות, כפי שנעשה כיום לגבי החלופה היחידה.  

 
 

 

 

 תשובה לשאילתה שהגיש בועז נשרי

 מנהלות הבריאות -ברכה  וג'יל שמיר עפרי

  

ר תודה לבועז שהעלה את הנושא, זו הזדמנות להרחיב על התהליך של ביטוחי הבריאות אחרי שהציבו

 ברובו כבר מודע והתנסה בהגשת תביעות. 

. ההבדל בין ביטוח "הראל"כללית וקופ"ח של  שני ביטוחי בריאות פרטיים: "מושלם"לחברי מעגן מיכאל 

בריאות משלים של קופת חולים לבין ביטוח בריאות פרטי, הוא שקופות החולים מחויבות להציע ביטוח 

ות למנוע מחבר בקופה לרכוש ביטוח משלים בשל מצב בריאות משלים לכל מבוטח והן אינן רשאי

למבוטח אין שום יכולת השפעה על , בריאותי. השירותים והטבות הניתנים בביטוח הן לפי  החלטת הקופה

( "הראל"המוצע על ידי חברת ביטוח עצמאית )במקרה שלנו  ,ביטוח בריאות פרטי - התנאים. בניגוד אליהן
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טוח באופן סובייקטיבי )להלן הפוליסה(, וכן חברות הביטוח הפרטיות מסוכם בין המבוטח וחברת הבי

 )בביטוח הקבוצתי שעשינו עם הראל אין סירובים(. .רשאיות לסרב לבטח מבוטחים מסיבות שונות

הכניסה לביטוח בריאות קבוצתי פרטי הייתה כרוכה בתהליכי למידה ובחינה לא קצרים, כאשר יכולת 

בשוק, התאפשרה עם לקיחת  קבל מחירי ביטוח נמוכים מהמחיריםץ( גדול להמיקוח שלנו כגוף )קיבו

( המתמחה בביטוחי בריאות. חשוב לציין כי בזכותם הצלחנו לקבל מחיר פרמיה מאד "דורביט"סוכנות )

)!!( נמוך, דבר שלבד לא היינו מצליחים, בוודאי לא לאור העובדה שלא שמנו חבר שיתמקצע וילמד את 

 סכו שעות לימוד ועבודה רבות שתפקיד כזה היה דורש.הנושא ובכך נח

ל"דורביט" תפקיד בטיפול תביעות בריאות והחזרים לקיבוץ ולחבריו, אך לא רק. הם מרכזים אצלם ידע 

 רב בנושאי הבריאות ובחידושים האינסופיים של התחום. 

הייתה לקבל הצעות  המטרה הראשונית בעבודה מול "דורביט" )אשר הושגה עם בחירת ביטוח "הראל"(

מחיר נמוכות ככל הניתן לפוליסות ביטוח מקיפות ככל שניתן. במצב בו הצטרפנו לביטוח של חברת ענק, 

 בדרך העבודה שלנו מול סוכנות מבוססת, בעיקר כאשר הידע שלנו קטן, עולים היתרונות על החסרונות.

הקטנת המשרה שבתיווך לחברים מול המטרות הנוספות בעבודה מול סוכנות ביטוח, באות לידי ביטוי ב

היא להרוויח! הווה אומר,  –חברת הביטוח, כאשר צריך לזכור מנגד שהמטרה העיקרית של חברת הביטוח 

 לא לאשר את כל התביעות, לא להקל ראש עם בקשות להחזרים והרבה בירוקרטיה.

לעצמם זמן וטרחה רבים כאשר חברים שולחים את תביעותיהם דרך הסוכנות של "דורביט", הם חוסכים 

ולנו במערכת הבריאות נחסכות הרבה שעות טיפול, עזרה והסברים מול החברים, אם כי  מניסיוננו חברים 

 רבים זקוקים לעזרה )ולא רק מבוגרים( במילוי הטפסים ואנו רואים מחובתנו לעזור ולסייע בכך.

ח שאלה או בקשת הבהרה, החשיבות כאשר חברים עוברים הליכים רפואיים אשר יש לגבי ההחזר מהביטו

שבעבודה מול סוכנות גדולה עולה, ועובדה היא שבשנה וחצי האחרונות מרבית התביעות אושרו. גם בגין 

 אלה שהוגשו עליהן ערעור, התקבלו החזרים.

תפקיד נוסף חשוב שיש ל"דורביט" הוא בראיית תמונה רחבה של כלל הביטוחים שיש לנו כחברים במעגן 

בטרם נערך השינוי בביטוחים החזקנו בביטוח "קטסטרופות" של "דקלה", אנו מבוטחים בביטוח מיכאל. 

ו"דורביט" הם שעושים בעבורנו את העבודה של קריאת  –ת בביטוח "הראל" מושלם של ה"כללית" וכע

ה"אותיות הקטנות", מתפקידם לסייע לנו לתבוע את "דקלה" גם כיום, שנה וחצי לאחר שנפרדנו מהם וגם 

 בעתיד )בשל המשך הרצף הביטוחי(. 

ברים את החומר הרפואי, לגבי החשיפה של המידע הרפואי, יש לציין כי לבד מהמרפאה אליה מעבירים הח

אין עוד גוף או אדם, הרואה או מתערב בתביעות של חברים, מלבד אלה המבקשים את עזרת המערכת 

)מזכירה רפואית או מנהלת בריאות(.  וכן, יש לא מעט חברים, המעבירים באופן עצמאי את תביעותיהם 

בעיה בתביעה )כמו בקשה להשלמת  ל"הראל" דרך "דורביט", ללא ידיעתנו או פנייה אלינו. במידה ויש

 מידע(, הסוכנות פונה לחברים באופן ישיר. 

ניתן כפי שתיאר בועז, לפנות ישירות ל"הראל" ולדרוש את התביעה לה זכאי החבר, יש לקחת בחשבון כי 

במקרים שחברת הביטוח תבקש השלמת מידע או תדחה את הבקשה )מסיבותיה היא(, ואז החבר יבקש 

 הדבר יהיה כרוך בעירוב  סוכנות הביטוח "דורביט".  -מאיתנו עזרה 

מניסיון שלנו, לאחר שנה וחצי, אנו שומעים לא אחת מחברים, על רופאים ברפואה הפרטית המסרבים 

לנתחם דרך ביטוח "מושלם" או קובעים מועד רחוק לניתוח בדומה למועד שניתן ברפואה הציבורית, וזאת 

ת הניתוח דרך הביטוח הפרטי כי זה משתלם לרופאים כלכלית. בנוסף רק על מנת לגרום לחבר לבצע א

שמענו מחברים שרופאים קובעים להם תור לניתוח בידיעה שחברת הביטוח תממן את כל העלות, למרות 

שלא תמיד זה כך. בשל כל הנ"ל אנו ממליצים לעבוד דרך סוכנות הביטוח, בעיקר כדי לחסוך את הזמן הרב 

כים במצבים של דחיית תביעה. חשוב גם לציין שבמקרים דחופים סוכנות הביטוח, ועוגמת הנפש הכרו
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"דורביט" מפעילה את חברת הביטוח מידית, דבר שלאדם מן השורה לא בהכרח זה יתאפשר, והיו כבר 

 מקרים שאישורים לניתוחים )גם בחו"ל( התקבלו תוך מספר שעות.

ץ בגין תביעות )גם מה"מושלם" וגם מ"הראל"(, אלה לגבי החזרי הכספים שמגיעים לחברים או לקיבו

נכנסים ישירות לחשבון הבנק של הקיבוץ באופן מרוכז והחבר מזוכה בתקציבו האישי ע"י דוח המתקבל 

מהביטוחים, הכולל שם מלא ומספר תעודת זהות עפ"י סוג התביעה שהגיש )ניתוח, תרופות, טיפול 

ין שגם סוכנות "דורביט", חברת "הראל" ו"כללית מושלם"  אמבולטורי(. בהזדמנות זו חשוב מאד לצי

 מחויבים לשמור על חיסיון רפואי כלפי כל מבוטח.

אנו חיים בקיבוץ שיתופי, וככזה יש לנו הרבה זכויות וגם כמה חובות. הקיבוץ כמי שמשלם את הפרמיה 

חזרים לחברים  נעשים של החבר, דורש לראות את הסכומים שהתקבלו ולא את הסיבות מדוע התקבלו. הה

 ע"פ נהלים ותקנונים הקיימים בקיבוץ בכלל ובמערכת הבריאות בפרט.

לדוגמא: יש ניתוחים שניתן ע"פ תנאי הפוליסה לקבל עליהם פיצוי כספי ולפי הנהלים של מערכת 

הבריאות, ההפרש מעבר למה שהחבר שילם, מועבר לקיבוץ, או החזר על תרופות, ניתן לקבל החזרים על 

מאחר והחברים אינם מחויבים על תרופות, ההחזר מועבר ₪( רופות שאינן בסל )לעיתים בשווי של אלפי ת

למערכת הבריאות על אף שהתביעה היא אישית של החבר. או החזרים על רפואה משלימה, נעשים ע"פ 

 נוהל רפואה משלימה פנימי של הקיבוץ ועוד.  

בטפסי התביעה באתר כוללות את מספר חשבון הבנק של לאור דוגמאות אלו ואחרות ההנחיות לחברים 

 הקיבוץ, שוב מדובר בהחלטות פנימיות שלנו מהיותינו קיבוץ שיתופי המבוסס על אמון הדדי.

 בברכת הרבה בריאות  ושלא נזדקק.

 

 

 הבור האורגני" -"ּבֹוְרגני
 

 שלום לכולם, 

 בבורגני בכל התחומים: אנחנו שמחים לעדכן אתכם במתרחש אצלנו, ישנה צמיחה גדולה

 10-השיתוף עם החינוך המשלים מתהדק ומתחזק ובפרויקט על צדדיו השונים עובדות ועובדים מעל     ל

 נערות ונערים בגילאים שונים, והשורות מתרחבות.  

 כיף לנו להכיר את הנוער, לחוות אותם ואת העבודה איתם. 

 קורם עור וגידים וההתקדמות מתנהלת בקצב מסחרר."עולם העץ" ועיצוב המוצר בהובלתו של אייל לוי 

איסוף הפסולת האורגנית ממשיך בצורה יציבה ומרשימה, וישנה הקפדה ניכרת בהפרדה!! תודה לכל 

 המפרידים הקפדניים.  )אנו נתקלים בפחות ופחות שקיות ניילון יחד עם החומר האורגני.(

 הוא מוזמן לפנות אל נחום או ליאור בנתור.אם יש מי שרוצה לקחת חלק בתפעול מערך הקומפוסט  

 המשתלה גדלה והתחלנו לספק מעט צמחים טריים לתה, 

 לפינת השתייה החמה בחדר האוכל. מוזמנים ליהנות.

 הפיצה המקומית. –בימי שני אנחנו מספקים מעט תבלינים טריים ל"מעגניטה" 

בניית הפרויקט, ישנן עבודות תשתית אנחנו עובדים להגדיל את ההיצע והמגוון ובמקביל שוקדים על 

 ופיתוח ומתוכנן אירוע חשיפה לציבור בחודשים הקרובים.

 פרטים יפורסמו בשבוע הבא.–תתקיים מכירה של תוצרת בורגני ברחבת חדר האוכל  17.7ביום שישי  ה

 יש לנו תוצרת וכולם מוזמנים לתאם עם אחד מאתנו ביקור להתרשמות והסבר על הפרויקט, לרכישת

 עציצים, שתילים, תבלינים וירקות ועוד הפתעות.

 0527-272932, ליאור בנתור  0528-698182, נרקיס גלפז  0524-297872פרידמן -נחום לאמור

 0525-989602אייל לוי 
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 העיקר הבריאות

 חרמון צבר

, לבריאותנו ובריאות הדורות בשימוש ברעלים שונים בחצרנו ,החיבור הרצ"ב ליצור בסיס לשינוי מטרת

הבאים. אבהיר כי כרגע המצב לא ראוי, ונטול אג'נדה לטווח כלשהו, וכי דברים שנטמעו במלאכות היום 

               .הדברה חומרי בעניין מתביעות  עולמיים םכימיקלי ענקי מספר נפגעו, לאחרונה יום פסולים לדידי.

 במזיד פרסום על( והפסידה) ,בה שנתבעה בתביעה, שונות בערכאות מטפלת, הראונדאפ יצרנית, מונסאנטו

                                 .אדם בבני פוגע אינו הוא כן ועל, בצמחים הקיימים באנזימים  ורק אך לפגוע מתוכנן שמוצרה

 פגיעה בגלל כי שונות הוכחות בו ,זמן לאורך תהליך בתוך יצא, שלהם המכירות במאמץ השקרי המשפט

 בין וקשר ,מוכחת שניונית פגיעה ישנה, שלנו העיכול במערכת שונים במיקרואורגניזם הקיים באנזים

, סוכרת, יתר שמנתה, אלרגיה ,צליאק, קרון מחלת, לגלוטן רגישות, אולקוס, עיכול בהפרעות החל מחלות

 של המחקר מחלקת, ולאחרונה, אוטיזם ,הורמונליות הפרעות, אלצהיימר, כליות תפקוד אי, פוריות אי

                                                                                                 .סרטן ובין( בראונדאפ הפעיל החומר) גליפוסט בין קישר העולמי הבריאות ארגון

שנה ביחוד לעניין השפעה על דפקטים  25מחקרים כבר  , נידון באור שלילי ביותרבאסטה )קוטל עשבים (

וכן על השפעה שלילית על מאזן מיקרוביוטי בקרקע ובמים, וקטל אורגניזמים  של יונקיםבעוברים 

                             מהתפרקות איטית של החומר במים ללא אור.                        

, נמצאו קשורים לאוטיזם והפרעות שר בהם חומר פעיל הדומה לניקוטיןקוטלי חרקים בשמות שונים , א

קשב , וכמו ברעלים לעשבים, גם הם נמצאו מזיקים להתפתחות עוברית. בחומר זה משתמשים מדבירי 

תמש ביישום בדקלי הבוסתן, ובכל פעם שאני ( ללא השגחתנו. גם אני עצמי מש)מטעם הנוי חיפושית הדקל

, האם אימא ביוטופ כולו בתמר, אני חושבמגמיא את הצמרות ברעל הניקוטינואיד, הממית את כל ה

תהיה יישום דרך הפה לכינים  כלשהיא תיתן חומר כלשהוא ביישום דרך הפה  נגד כינים, וההקבלה הנכונה

 הכרמל מלאה צמחים נוכריים.נכרית מכיוון שכסות המחשוף הטבעי של בפאה 

 מאוסף נפגעים והיינו ,מגדלים אנו אותם דגניםה את וליל יומם המדבירים פלאחים כולנו היינו אם

 אלו למחלות חשופים אנו אך.  ידוע שהסיכון מכיוון", לנו מגיע" להגיד היה ניתן אזי, המוזכרות המחלות

 – במשתלה קנינו שלא תמימים צמחים לעניין( )?@# האסטטית התפיסה בגלל בהם חולים בפועל וחלקנו

                                                                                              .בחצרנו והם

, שרוי בתפישת הפעלה קפואה בעניין השימוש ברעלים, אף אחד מטעם איכות אליעד , מנהל הנוי החדש 

לאי  , לא נטל את הכפפה להכווינוה אותוך הבריאות ומטעם המשצות המפעילהסביבה שלנו, מטעם מער

, ולרוב כי הוא משתמש בראונדאפ במריחה )בפניה אליו הבהיר לי בעותק מהסבר למש"ץ  .שימוש ברעלים

 מרחב הנוי הוא משתמש בבאסטה כלומר חדשות טובות אין כאן(. אנא שים פתק ירוק למפלגת הרעל.

 

 מענה לחרמון

 יעד פלג ושירה אריאלאל

 הקודם הנוי מנהל את לבקר לעצמו מרשה הוא כאשר ,לחרמון להגיב נכוןיהיה  האם לעצמינו חשבנו

 חשב לא לרגע. עצובה תופעה היא בנושא לטפל צריך" שהוימ"ו בעיה אפשר להעלותש התפיסה. והנוכחי

 (.מקדמת לא הזה במקרה ניותצי) פתרון במציאת לעזורהוא יכול  ,לו מציק כך כל הנושאאם ש חרמון

 הגורמים כל ומאז םיכחודשי לפני לשולחננו הגיעה( קיצונית שהיא למרות) מציג שחרמון האינפורמציה

 למרות) הקיבוץ תברואן - בני, בתמונה נמצאת הסביבה איכות וועדת מרכזת - לינור. מעורבים הרלוונטיים

 .בתמונה ת"והמשצי שאליעד וכמובן שיכול היכן ועוזר בתמונה נמצא( בתחומו לא שזה

 :לדברים נקודתית התייחסות וכעת
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 באופן הוכיחו שלא ממצאים לאחר לתקשורת לאחרונה עלה אכן" אפ-ראונד" ההדברה חומר .1

 הבריאות משרד של המלצה יצאה כך בעקבות. המהלימפו סרטן למחלת גורם היותו עובדת את מוחלט

 .השימוש בחומר על חוקי איסור שום יצא לא ומאידך, שימוש בו לעשות שלא

 מאז כי, והחומרים הציוד רוב את לנו המספקת" עמיר" חברת מטעם שלנו המכירות מסוכן יודעים אנו

בניגוד למה שקורה  אפ.-הראונד מכירות זה כהוא ירדו לא ,התקשורתית המתקפההחלה ו ההמלצה שיצאה

-בראונד השימוש את מזער ,הבריאות משרד המלצתול הציבור לפניות במקומות אחרים, אליעד התייחס

 20 פי בערך היא עלותו אשר אחר הדברה בחומר משתמשים היום אנו. לחלוטין כמעט להגבילומשתדל ו אפ

 .מסריח מאד הוא, תתכוננו אבל. בריאותנו על השפעותיו מהן יודעים ואיננו, אפ-מהראונד יותר

 אפילו אין עליו אך, ואחרים כאלה בהקשרים נדון אולי ",בסטה"ה, חרמון מדבר עליו השני החומר .2

 .בתחום הקיים ביותר העדין החומר אולי זהו. להשתמש שלא המלצה

, לחלוטין ולגיטימיים חוקיים הם הקנרים הדקלים בהגמעת משתמשים שאנו ההדברה חומרי .3

 (. הדקל חדקונית י"ע יםהדקל מתמותת קשות הסובל) התיכון-הים אגן כל סביב מסיבי שימוש בהם ונעשה

 בעזרת עשבים הדברת - "במשתלה קנינו שלא תמימים צמחים לעניין)?@#(  האסטטית התפיסה" .4

 פרא לצמוח לעשביה לתת האם. כולו העולם בכל ובחקלאות בגינון הנהוגה פרקטיקה היא כימיים חומרים

 מעל תעלה שהעשבייה לאחר כך תישאר היא והאם?   של חרמון" האסטטית התפיסה" היא הקיבוץ ברחבי

 '? וכו נחשים הכשות ויתחילו ראשינו לגובה

 מלאים לצלחתנו המגיעים ח"בעה, מרוססים והפירות הירקות. ברעלים מלא שלנו העולם -לסיכום

 שאנו הפלסטיק, הספינות, המטוסים, המכוניות, צורכים שאנו החשמל'. וכו הורמונים, ותקבאנטיביוטי

 איננו, הנוי הענף, אנו גם מידה באותה. ל"הנ בדברים שימוש לעשות מפסיק שמישהו אהרו איני. מייצרים

 בשימוש הפחתה לראות נשמח, זאת לעומת. עשבים להדברת בחומרים השימוש את להפסיק מתכוונים

 .העלון גבי-על אנשים הדברת לצורך ברעלים

 .שנקבל ההמלצות בעקבות שנבצע שינויים לגבי בהמשך נעדכן אנו

 בריאות רק

 

 תגובה לכתבתו של חרמון

 מוטי איש יאיר 

 במדינת ישראל קיימות רשויות ומערכות חוקים שמתפקידן לשמור על בריאותם של אזרחי ישראל.

בו בעת נערכות מלחמות מסחריות בין חברות המשווקות את חומרי ההדברה הנעזרות במחקרים "מטעם" 

י פועל על פי חוקי המדינה והמלצות הגופים של המדינה וגם לא "מטעם". במצב שכזה, מנהל ענף הנו

. הרשויות של מדינת ישראל ןלמיניה גחמותהאחראים לבריאותנו ולא על פי מאמרים, מחקרים או 

 שאחראיות לבריאותנו, נכון לרגע זה, לא פסלו לא את ה"ראונדאפ" ולא את ה"בסטה".

של: אנטנות סלולאריות, שנאי כוח לחשמל, קיימים תחומים נוספים הקשורים לבריאותנו, כמו למ

מונוסודיום גלוטומט שלגביהם מתפרסמים מחקרים חדשות לבקרים המזהירים אותנו מנוכחותם בקרבנו, 

בכל זאת אנחנו משתמשים בהם בהתאם לחוקים ולהנחיות של הגופים האחראים במדינת ישראל ואיננו 

הם, ועוד לא דיברנו על ארובות הקיטור הפועלות על יפועלים על סמך מחקרים, מאמרים או ספינים למינ

פי תקנים מאושרים, אבל חדשות לבקרים אנו קוראים מאמרים ומחקרים המלמדים אותנו שהארובות הן 

בקיצור, מנהל  ענף הנוי פועל על פי הנחיות הרשויות האחראיות במדינת ישראל. לכן, אם סכנה לבריאותנו.

ן, מן הראוי שיפנה לאותן רשויות המאשרות את השימוש בחומרי הדברה, כלשהי בנדו השגהלמן דהוא יש 

מזון אלו המאשרות את השימוש במונוסודיום גלוטומט ב ,המאשרות את הקמת האנטנות ברחבי הקיבוץ

 ומאשרי ארובות הקיטור.
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 פיילוט שני יוצא לדרך– בשר טרי במרכולית

 
לאחר פיילוט ראשון שלא עמד בדרישות ובציפיות שלנו ביום העצמאות האחרון,  אנו יוצאים לסבב פיילוט 

 שני, ומביאים ספק של בשרים טריים ואיכותיים שימכור פה סחורה.

 הרשומים(.על המחירים  10%)המחירון מפורט מטה, לשכירים ובמב"חים תוספת של 

 

 -במטרה להקים מערכת איכותית לשיווק בשר איכותי 2006הספק "משק זמיר" הוא גוף שהוקם בשנת 

וטרינרי והקפדה ח הכל בפיקו -שון ושמירת הבשריתוך הקפדה על תהליכי י  -ישראלי בעיקר אך גם מיובא

 .מרבית

 מכר בסביבה. הספק מבטיח מגוון, סחורה איכותית, ומחירים טובים לבשר טרי אשר נ

 /http://www.meshekzamir.co.ilכנסו לאתר: הינוסף אנא  עלמיד

 

. שם קירור המורשה להובלת בשר עם רכב -בצמוד למרכולית -אוכלההספק יעמוד ברחבת חדר  הביצוע:

 כאן למטה.  תוכלו לבקש ממנו מה שאתם רוצים בהתאם למחירון שמפורסם

 בפתק. רשום תקבלו את הסכום -ראיתם שהמחיר נכון והגעתם לסכום סופי ,אחרי ששקל את הבשר/עוף

'בשר  -ציגו את הפתק בקופה. תופיע בחשבון שורה על הסכום בפריטהאת הקניות במרכולית ובסיום  ערכו

 טרי'. אז נותר רק לאסוף את הסחורה ממנו בדרך החוצה בהצגת החשבון.

 

 על גבי טופס המחירון המצורף בעמודה הבא לתא הדואר של  -מראש את הבשר להזמיןממליצים  אנו

 . marboss@mmm.org.ilהמרכולית, או לשלוח במייל למרכולית 

 ניתן גם לבצע הזמנות ישירות דרך  אתר הספק:

http://www.meshekzamir.co.il/webforms/index/index/id/3  .'ולציין בהערות 'מעגן מיכאל 

 זמין מראש, יוכל גם לרכוש במקום, אך יש לקחת בחשבון שרוב הבשרמי שאינו מעוניין לה

 את מבוקשכם. תמצאובמצב זה לא מובטח ש מראש. שהוזמן בשרשיגיע יהיה 

 

  -לרחבת החדר אוכל 20:00 -16:00בין השעות  09.07 -ביום חמישי ההספק יגיע 

 בצמוד למרכולית.

 

 טופס מחירון והזמנה בעמוד הבא.

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה לכולנו!                                         

 שירלי וצוות המרכולית                                           

 

ת סרוק/י לשליח
:מייל
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 09.07ליום חמישי  טופס הזמנה

 להזמנה: שם ____________ תקציב ______________ טלפון ______________________ 
 " בשורה רלוונטית בטבלה.2לציין " -קילו שניצל  2)לדוגמא .בק"ג שמאלית כמות רצויה הלציין בעמוד *אנא

 

 *כמות ק"ג להזמנה הערות מבצע  מחיר לפי מוצר 

 33 ק"ג שניצל 
 -שלושה וחצי ק"ג ב

100     

 33 ק"ג חזה עוף לסיני 
 -שלושה וחצי ק"ג ב

100     

 33 ק"ג חזה שלם 
 -שלושה וחצי ק"ג ב

100     

 33 ק"ג טחון עוף 
 -שלושה וחצי ק"ג ב

   מגיע בחצאים  100

       39 ק"ג לקשניצל  דק מחו

 49 ק"ג שיפוד פרגית 
 -שניים וחצי ק"ג ב

   גריל עוף או סויה ודבש  -אפשר מתובל ברוטב 100

 49 "גק סטייק פרגית 
 -שניים וחצי ק"ג ב

   גריל עוף או סויה ודבש  -אפשר מתובל ברוטב 100

       25 ק"ג כבד עוף 

       20 ק"ג לבבות עוף

   המחיר הוא לכרעיים נקיות  100-שישה ק"ג ב 22 ק"ג כרעיים 

   המחיר הוא לכרעיים נקיות   100-חמישה ק"ג ב 26 ק"ג כרעיים בלי עור 

       28 ק"ג  נקנקיות עוף

   יח' 10-14בק"ג    38 ק"ג מרגז 

   יח' 10-14בק"ג    38 ק"ג צוריסו 

   15   38 ק"ג קבב רומני 

ללא  -קבב עגל טלה

   15 80-שני קילו ב 48 ק"ג גלוטן

   יח' 6ק"ג  1.2במגש של  90 -שני ק"ג ב 55 ק"ג ריקוטהמבורגר מיכסה  אנט

       60 יחידה שוק טלה 

       95 יחידה וק טלה בלאדי ש

     140 -שני ק"ג ב 80 ק"ג צלעות טלה 

       99 ק"ג צלעות טלה מגולות עצם 

       115 ק"ג טיבון טלה 

 45 ק"ג ללא גלוטן -טחון בקר
 -שניים וחצי ק"ג ב

   מבשר קפוא מגיע בחצאים  100

   מגיע בחצאים    60 ק"ג ללא גלוטן -טחון עגל

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    85 ק"ג ט אורגוואי אנטרקו

אנט בלאק אנגוס 

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    110 ק"ג ארגנטינאי

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    120 ק"ג אנטרקוט ישראלי 

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    85 ק"ג סינטה 

   שלם או פרוס לסטייק אפשר לקבל    75 ק"ג שייטל 

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    95 ק"ג פילה עגל  ישראלי 

   אפשר לקבל שלם או פרוס לסטייק    145 יחידה פילה מבכירה 

   מבשר קפוא  100-שני ק"ג ב 55 ק"ג בקר לגולש ולצלי 

   מבשר טרי    70 ק"ג עגל לגולש 

   מבשר טרי    85 ק"ג עגל לצלי 

------------------------------------------------------------------ 
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 – עדכונים חמים מהתנור!

 פיצה מעגניטה

שלום לכלל ציבור הלקוחות שלנו וגם לאלה שעוד 

לא.. להזכירכם, פיצריית מעגניטה פועלת כל יום 

שני ואנחנו מזמינים את כולם ליהנות מפיצה 

 טעימה ואיכותית.

אנו שמחים לעדכן כי מערך ההזמנות משתדרג 

 ה:וכעת ישנם שני קווי טלפון לביצוע הזמנ

052-3234889  

053-7291433 

תוכלו להזמין  -16.00קווי הטלפון ייפתחו משעה 

. 20.00ועד  18.00 -מ פיצה לכל שעה שתרצו החל

לאור הביקוש הרב הגדלנו את כמות ההזמנות 

 שנוכל לספק.

ש"ח )גם עם תוספות(  25מחיר פיצה  -שימו לב

 והאיסוף הינו מדלת מטבח חדר האוכל.

 התוספות:

 עגבניות, בולגרית, טונה, זיתים ירוקים, תירס

 תוצרת "בורגני"  -בזיליקום ואורנו טריים, בצל

** שימו לב, אנו יודעים שישנו ביקוש אדיר 

לפטריות כתוספת )ולא מקופסא...( אנא התאזרו 

 בסבלנות, מקווים שבעתיד הקרוב נוכל לספק.

 

 

 

 נגיעות בגדי מעצבים –תערוכה 

 11:00-20:00בשעות  9.7 -תתקיים ביום ה' ה

 במועדון האסם.

 מבחר גדול של מעצבים ומותגים מובילים 

 לבגדי נשים:

O'lala, Dreadlocks, Free spirit, Inbar, 

Bordo, MGA, Gefen ...ועוד ועוד 

ניתן  למצוא בתערוכה גם שמלות מקסימות 

 לילדות ונערות.

 חדש בנגיעות: התיקים המקסימים של 

 כולן!תיק".מוזמנות -"ארט

 אחראית תערוכה: חנה יוזפוביץ'

 

 הידעת? - מהמרפאה

לחץ נפשי, במקום העבודה למשל, יכול 

לגרום לגוף לשחרר הורמונים שמעלים את 

 רמת הסוכר בדם. 

טכניקות הרגעה כמו נשימות עמוקות או 

פעילות גופנית, יכולות להקל על המתח 

ולהוריד חזרה את רמות הסוכר למצב 

 התקין
 רוצה לשמוע עוד? 

, ליום מודעות למחלת הסוכרת הנכם מוזמנים 

 להמשך העשרת והעמקת הידע בנושא.

 .במרפאתנו 16:30בשעה  7.07.2015 -ב

 אנא הודיעו מראשהזמנות נשלחו באופן אישי. 

 אם אתם מגיעים על מנת שנערך בהתאם.

 נשמח לראותכם,

 צוות המרפאה

קהל לא תהיה קבלת  7.7 -ביום שלישי ה *

 .16:00-18.00במרפאה בין השעות 

 

 

  –תודה ופרגון 

 המסיבה בצריף של סיווי

של  רוצות להודות לכל הצוות המארגן בראשותו 

אייל זוהר )בעלה של גל בדנר( על ארגון והפקת 

המשפחות והצעירים ברוחם  מסיבת הצעירים 

  בצריף של סיווי ביום שישי האחרון. 

לנו  , וארגנתם  את הכפפה תודה על שהרמתם 

תושבי הקיבוץ מסיבה כיפית ומושקעת , לא 

)הכל  הזו  רוח ההתנדבות  -מובנת מאליו בימינו 

  היה בהתנדבות!(.

 

על הגיבוי  רצו"ן  וצוות  תודה גם לשירה המש"צ 

  והתמיכה.

  מקווים שזהו ספתח למסורת רבת שנים...

  בשם הרקדנים האוטומטים על הרחבה ...
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 הסעות לקניונים באזור
 

הסעות ה שירותיוצא  2015החל מחודש יולי 

 רות חדש )בתשלום(.יבש

  –: מתחמי הבילוי/קניות האזוריים היעד

 מול זיכרון ואורות.

 ₪.  10: נסיעה למול זיכרון תעלה המחיר

 ₪. 15נסיעה לאורות תעלה                

ד(.           המחיר לנסיעה הלוך וחזור )וגם רק לכיוון אח

 התשלום יהיה ברישום דרך התקציב.

 : ימי חמישי בבוקר.לוח הזמנים

 יוצאים לכיוון מול זיכרון. 09:00בשעה 

 יוצאים לכיוון אורות. 09:30בשעה 

 אוספים ממול זיכרון. 11:00בשעה 

 אוספים מאורות. 11:40בשעה 

 בתחנה ליד הכולבו. מיקום יציאת הרכב:

על ובלי הרשמה מראש  ,רות מתחיל כניסיוןיהש

מקומות(. אם הציבור  הבסיס מקום פנוי )יש שבע

ראה עניין רב נשקול שינוי. אם הציבור לא יראה י

אחרי  ך השירותמספיק עניין, נשקול את המשכ

 החופש הגדול.

החל  ,חצי שנהכבאיחור של   - בנושא אחר מעט *

להעלות את מחיר  יםאנחנו נאלצ 1.7.15 -מ

ההסעות הפרטיות והמוסדיות.  שירותב הנסיעה

שהחל מינואר  ,מהחלטת מזכירות זה נובעשינוי 

  ₪  43בענף שרות עולה  שעת עבודה עלות 2015

 . ₪ 42במקום 

 בברכה,

 הסעות – גיורא נצר

 

 

 ממועדון האסם

 ויקה קלקנר 20.7עד  8.7מתאריך 

 תחליף אותי בהזמנות ובתפעול המועדון האסם

 0524297844 :ויקה 'טל

vikak@plasson.co.il 

 מוזמנים לפנות אליה

 בברכה גילה

 

 –מחוגי הילדים 

 בקשות לספורטאי מצטיין

שנה חלפה ואנו מקווים שאתם, הספורטאים 

 שלנו, ממשיכים לעשות חייל.

אנו עומדים בפתחה של שנת הלימודים החדשה 

ומבקשים מכם להגיש לנו את בקשותיכם 

בהקדם. להזכירכם, גם ספורטאים שהגישו בקשה 

בשנה החולפת ומעוניינים להמשיך, צריכים 

להגיש בקשה מעודכנת. התקציב לספורטאי 

 מצטיין משתנה משנה לשנה.

  תקנון "ספורטאים מצטיינים" של החינוך

ופיע באתר הקיבוץ תחת הנהלת המשלים מ

 החינוך.

 .31.7.2015תאריך אחרון להגשת הבקשות הינו 

 ,םבתקווה לשנה מלאת הישגי

 מיכה באלף וסיון עציוני                   

 

 שער הולכי רגל מדגריה
 

חים הורד לטובת הכביש "לאחר ששער הבמב

לקרית החינוך, נותר הצד הדרומי של הקיבוץ 

 פרוץ.

שער הולכי הרגל ינעל וניתן  ,ף שבוע זההחל מסו

 לפתוח אותו ע"י חיוג טלפוני בכל שעות היממה

 047459381 –טלפון מספר 

 רמי ביגלמן

 

 

 קבלת שבת במועדון חברים
 
 3.7.2015, בערב שבת, נתכנס לקבלת שבת חגיגית

  .18:00בשעה 

בתכנית: הדלקת נרות, שירי שבת,  פרשת השבוע 

 ועוד. 

 הגילאים.  הציבור מוזמן.ועד לכל מי

 רחל באלף ומליסה שרון
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 לוח אירועים סוניה פאב   

            
          

 

 גיא ויהל בהופעה!             - 30.7 –חמישי ה 

 , הם מגיעים גם אלינו לסוניה פאב!סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדשכחלק מ

ל", יוצרים, הוציאו לפני שנה את אלבומם השני "גיא ויה-צמד הזמרים ,גיא מנטש ויהל דורון

רצים באוויר", "להציל אותי", "תראי אני " :שזכה להצלחה גדולה וכלל את השירים

על אלבום זה זכו בפרס תגלית השנה של אקו"ם והביאו בשורה חדשה  "שעות של אמת" ,"אוהב

 .למוזיקת הרוק בישראל

חינו, עכשיו, שנה לאחר שזכו לביקורות מצוינות, יצאו בסיבוב הופעות ארצי מצליח, כתבו, הל

עיבדו והפיקו שירים ואלבומים לאמנים מובילים בתעשיית המוזיקה, והפכו לאחד מהשמות 

 'שמים בוערים' החמים בתעשיית המוזיקה בישראל, הם משחררים אלבום חדש ושלישי

שכבשו את תחנות  ""מרוב אושר" "בא לי לדבר שמים בוערים" " מהאלבום שוחררו הסינגלים

 .ה הארציות ואת לב הקהלהרדיו רשימות ההשמע

 .ביססו את מעמדם כאחד מהרכבי הרוק המעניינים והמצליחים בישראל כיום גיא ויהל

  20:00 - פתיחת דלתות

 21:30 - תחילת הופעה

 לאורחים 65לקיבוץ /  55מחיר: 

 03-6023254כרטיסים בטלפון: 

 pub@mmm.org.ilאו במייל: 

 מכיתת נהר -*הכניסה להופעה של גיא ויהל 

 

 

 

 

 

 

 

 המיוצרת ע"י אלון עציוני הוכפל ומעכשיו יש שני  בירת כברהברז הבירה המקומית של  - חדש בבר

 .חיטהו  PALE ALE –סוגי בירת כברה מהחבית 

 .כולם מוזמנים לבוא לטעום ולפרגן..

 סושי יפני מדויק! - 20:00משעה   כל רביעי+ 

 ירקות. פיצות חמות ושאר - 21:00משעה  כל חמישי+ 

 מחממים מנועים עם פיצות וראש טוב - 22:00משעה    כל שישי+ 

 חומוס בייתי, טרי טרי... - 18:00משעה  כל מוצ"ש+ 
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 הסרט "התאומות", על חייהן של שיה ודיתה,

 באולם הקולנוע! 20:30בשעה  3.7 -יוקרן ביום שישי ה

 

 "התאומות"
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