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הוא השבוע האחרון לפני תחילת  השבוע,

הלימודי. השער והעמוד לאחריו מוקדשים כמובן 

 לכיתה א' החדשה.

ברוח זו של תחילת שנת הלימודים, בהמשך 

העלון, ראיון שערכה דפני אסף עם רמי אלוני, 

שיוצא לגמלאות לאחר שנים רבות כמורה 

 ותפקידים רבים נוספים.

 

ילדים מבית "נונה", התקיימה קייטנה ל השבוע

בניהולם של נתלי גולדברג וצביקה פוגל. הילדים 

 נהנו מפעילויות שונות של יצירה והעשרה.

לפי התגובות שהגיעו לאוזניי, הקייטנה נחלה 

הצלחה רבה, הילדים וההורים שמחים 

ומאושרים. יישר כוח נתלי וצביקה. תודה לכם 

 את חיי ילדינו. שאתם מעשירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ענייני חג המשק לסיום:ול

 חג המשק מתקרב )ממש! בשבת הבאה...(

ישנה רשימה תלויה בחדר האוכל עבור הכנת 

עוגות. מזמינה את מי שיכול להכין, להרשם 

בבקשה על הלוח או פשוט להביא עוגה/עוגיות 

 .16:30בשעה  5.9 -לימיה בשבת הבא ה

 תודה!

 

 שבת שלום!

 חנה יוזפוביץ'

 

 

 

 

 

 

  !מזל טוב

 בן לעומר חסידים ונטלי 

 נכד לציונה ואברהם חסידים 

 !מזל טוב לכל המשפחה

 

 !מזל טוב

 בת לנוגה )פלג( וניצן אונגר

 נכדה לרינה וגרשון פלג

 נינה למינה פליקר 

 !ברכות לכל המשפחה

 

 מזל טוב!

 לטלי ואור קלפר בן 

 נכד לעמוס ותמר גינוסר 

 נכד לפול וטרסיה קלפר 

 !שפחהברכות לכל המ

 

  !מזל טוב

 בן ללילה ויפתח קמינסקי 

 נכד לליסה ועופר בורובסקי 

 נין לשרה בורובסקי 

 !ברכות לכל המשפחה

 

 

 שינוי שם

טל ברכה )אשתו של עמי ברכה( חוזרת לשם 

 .לילי ברכהילדותה, שמה מעתה: 

 

 

 אזכרה לסיון בר נתן ז"ל

 17:30בשעה  10.9תתקיים ביום חמישי 

 .פגשים בבית הקברות ואח"כ בצריף ביםנ

 המשפחה

 

 

 

 

 

 

 השבוע
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 08/2015תוצאות קלפי 

 20 – 21.08.2015בתאריכים: 
 

 ו. מינוייםסעיפי  .1

 בוועדת שיכון, של חובב איילון ונדב וייסגלס כנציגי ציבור תםלהחלפ .א

 היימן)קבלו את מירב הקולות( -עוז ויעל ברקאי-שיר אפרתי :נבחרו 

  ,הנהלת ענף המזוןב להחלפתה של מאיה בורובסקי כנציגת ציבור .ב

 ארם צייג.: רנבח

 בוועדת השכלה, של עופר אשולין כנציג ציבורתו להחלפ .ג

 טץ. עמוס :נבחר 

 ,עסקיתההנהלה ב ה של שולי אלמוג כנציגת ציבורתלהחלפ .ד

 מיקי שחף. )קיבל את מירב הקולות(  :נבחר  

 אושר עדכון תקנון ו. מינויים. .2

 17נגד:          218בעד:  

 2014לשנת  כספיים של הקיבוץ הדוחות ה אושרו .3

 .ואישור מינוי ברית פיקוח כרואי החשבון של האגודה

 11נגד:           234בעד: 

 אושר הרכב וועד ההנהלה של מ"מ. .4

 33נגד:         223בעד:  

 החלפת דירקטורים והארכת קדנציות בתאגידי מ"מ. .5

 .דנציה נוספת לשאול אשכנזי כנציג ציבור בדירקטוריון דגאוןאושרה ק .א

 ,להחלפתו של עופר בורובסקי כנציג ציבור בדירקטוריון דגאון .ב

 : עודד חנקין.נבחר

 ,בדירקטוריון דגאון להחלפתו של יוסי ברכמן כנציג ציבור .ג

 .מודי ברכה: נבחר 

 .כנציג ציבור בדירקטוריון חקלאות ירון רםלקדנציה נוספת אושרה  .ד

 צורון. כנציג ציבור בדירקטוריון ירון רםלקדנציה נוספת אושרה  .ה

הקמת צוות חוץ ממסדי )נעמי סחף, צפרא קפניס ושלומי שני( לתמיכה בבעלי תפקידים כפי  .6

 .07.08.15שהומלץ ע"י המועצה הכללית ופורסם בעלון 

 118נגד:     149בעד:  

 אושרה הקמת הצוות.

 

 254הצבעה אלקטרונית: 

 22הצבעה ידנית : 

 276סה"כ מצביעים : 

 ורביץמייק פלקס, סנדי הספרו: 

 

 מזכ"ל. -, יורם דרור מרכז ו. אסיפה -מייק פלקס
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 09/2015לקראת אסיפה 

 07.09.15-ביום שני ה
 2במזכירות  – 00:17בשעה      

 טרם נקבעיו"ר: 

 : סדר היום

 

 .לינור שיזףנתן כמרכז ו. תכנון, מוצעת:  -להחלפתו של עודד בר .1
 :  אוהד יצחק.פותח       

 
 : לילך אשולין ומרים אורן.פותחותועדת חברים בעידן צוות פרט.  .2

 מוסקו-: שחר מלולפותחת. ופש מיוחדאישור תקנון ח .3

 .לי יהלום: עפותחבגין הורים. תקנון  .4

 : אורלי רם.פותחתאופק.  הבונוס לפרויקט בנק מתקציב₪  אלף  150הקצאת  .5
 

 : יעל אזולאי.פותחתתקנון לימודי צעירים.  .6

 : יעל אזולאי.פותחתקבלה לחברות ומועמדות.  .7
 

 מזכ"ל – יורם דרור מייק פלקס מרכז ו. אסיפה ,              

 

 

 ועדת מינויים

 ועדת מינויים מחפשת נציג/ת ציבור לועדת אספה להחלפתה של הדר שחר.

  minuim@mmm.org.ilניתן לפנות ישירות אל אלמוג אלוני וריקי נשרי או במייל 

 מרכזי ועדת מינויים –אלמוג אלוני וריקי נשרי 

 

 

 לינור שיזף לריכוז ועדת תכנון

 אוהד יצחק ומורן יהלום

מבקשים את אישור הציבור  רשות התכנון, הבינוי והשיכון )רתב"ש(יחד עם מנהל  אבי אנושמחלקת מש

 לבחירתה של לינור לריכוז ועדת תכנון במקומו של עודד בר נתן שסיים את הקדנציה השניה שלו בתחום.

בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות מקרב לב לעודד שנשא בתפקיד הלא פשוט הזה שנים רבות, וניווט את 

 הספינה הגדולה והכבדה הזו עם הרבה מאוד כבוד לחברים ועם הרבה מאוד מקצוענות וידע. 

 לינור הביעה נכונות לקחת על עצמה תפקיד חברתי ומאתגר זה מתוך הבנה מלאה למורכבות הרבה של

ניהול תכנון בתוך ארגון קהילתי רב גוני. לינור למדה הנדסת איכות הסביבה ומשמשת היום כמרכזת 

 הועדה בקיבוץ בתחום זה )מסיימת עוד כשנה(, ומטעם כך היא גם יושבת בועדת תכנון. 

ין אנחנו שמחים על נכונותה של לינור להיכנס למרקם החברתי המורכב שלנו ולשאת על כתפיה תפקיד מעני

 ומאתגר זה.  

4 

mailto:minuim@mmm.org.il


28.08.2015  

                        

 

 

 יו"ר: יורם דרור

 

 : סדר היום

 מודל איזון פערי דיורלתקנון  (1

 הוספת בעלי תפקידים להנהלות השונות  (2

 דיווחי מזכ"ל (3

  דיון: 

 תקנון למודל איזון פערי דיור  (1

 .התקנון לחברי המועצההוצג 

 נאמר בדיון :

 (.2014התקנון בא לנהל את יישום המודל שאושר ע"י החברים באסיפה )נובמבר  .א

 תקנון לא עבר בדיקה משפטית, אבל עקרונות המודל כן. ה   .ב

 צריך להתייחס למעמד של "טרום קליטה".   .ג

 תושבים: כפי שמופיע בעקרונות שאושרו באסיפה, אין שינוי בשיטת ההתחשבנות עם התושבים.   .ד

 לגבי חבר/ת קיבוץ שלהם/ן בן/בת זוג תושב/ת ייבדק מקדם זיכוי הוותק. .ה

 נוי חיוב מ"ר אחרי שיפוץ.הוסבר על מנגנון שי   .ו

 התקנון עונה היום על הצרכים שלנו. בואו נצא לדרך ואם לא יהיה טוב נשנה   .ז

 :  המועצה הכללית ממליצה לאסיפה לאשר את התקנון לאחר בדיקה משפטית.הוחלט
 

 הוספת בעלי תפקידים להנהלות  השונות.  (2

 המועצה ממליצה לאישור האסיפה: 

 .הוספת מנכ"ל פלסאון למועצה הכללית .1

 הוספת מנהל כספים להנהלת מש"א. .2

 הוספת מנהל רתב"ש קודם להנהלת הרתב"ש. .3

 וכמו כן:

 נתינת זכות הצבעה למנהל הרתב"ש בהנהלה החברתית. .4

 נתינת זכות הצבעה למנהל רתב"ש בועדת שיכון. .5
 

 דיווחי מזכ"ל: (3

פנות לטובת של חדרים אשר ניתן ל שימושיםנעשה מיפוי על  :מציאת פתרון לנערי כיתת תכלת .א

 לאחרונה( .   סיימו י"בשיכון נערי כיתת תכלת )

 ניתן עדכון על עיכוב בלוחות הזמנים.:  59כביש  .ב

תר בקשה להגדיל את מספר יחידות המו  מעגן מיכאל  : מספר יחידות דיור לשיכון  הגדלת .ג

  )יפורסם  לבג"צ  ם, הוחלט להגיש תביעהמול הרשויות מספר שני מכיוון שאין התקדמות  לשיכון.

 דף הסבר לחברים על לוח המודעות(. 

 . קרקע זו, גם במישור המשפטי  על אנו פועלים לשמירת זכויותינו :שטח חלקת אפרסמון .ד

 

 18.08.15בתאריך   13-15מועצה כללית מס. 
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 תקנון מענק עזיבה מורחב בגין הורים - לקראת אספה

 עלי יהלום

לפני מספר שבועות פרסמנו לציבור טיוטה של תקנון מענק בגין הורים.   התקבלו הערות רבות ממספר 

חברים.  מרבית ההערות התקבלו ע"י צוות ההקמה.  משם עבר התקנון לבחינה חוזרת בהנהלה החברתית, 

 שונו ועודכנו.מספר סעיפים נוספים 

בתקנון יש פרק שלם נרחב,  הדן באפשרות של מתן מענק בגובה מסוים לחלק מהבנים שעזבו לפני 

מסובך וארוך יחסית החליטה  ( היות והתקנון המוצע28.3.2014שהתקנון אושר באספה באופן עקרוני )

יובא כעת והחלק  ההנהלה החברית לפצל את הבאת התקנון לאספה: החלק המרכזי והעיקרי של התקנון

 אשר מטפל במענק הרטרואקטיבי יובא באחת האספות הקרובות 

 כאמור לעיל  החלק המרכזי של התקנון מובא עתה לציבור בדרך לאישור האספה.  

 .כעת מובאת רשימה מעודכנת ופיעה בעלון לפני מספר שבועות.מרבית הרשימה ה

 

מאז שנות השמונים של המאה הקודמת.   ערכו  מענק עזיבה מיוחד הנקרא "בגין הורים" ניתן למעשה

 לשני ההורים.  60,000לחבר הורה, ₪  30,000 –היום לכל בן עוזב  כ 

עד היום היה לנו כללים ברורים לגבי גודל המענק אבל לא היו כללים ברורים למי מגיע המענק, דהיינו מהו 

 ר המענק במקרה של חזרה לקיבוץ.בן משק ?  ומהו הורה זכאי,   וגם לא היה נוהל מסודר של החז

 מה שהיה זה נהלים כאלה ואחרים שעברו בדרך  של "תורה בע"פ".

) להלן " התאריך הקובע" ( החליטה האספה במסגרת החלטות "דרך מעגן מיכאל"  2014לאחרונה במרץ 

 לשני הורים. 200,000לכל הורה,  100,000להגדיל את המענק באופן משמעותי:  

 זה חייב בניית מסגרת מסודרת יותר של כללים למתן המענקים.סכום  גדול כ

ההנהלה החברתית הקימה צוות בהרכב: עלי יו"ר, לארי שוורץ, ירון בלכטובסקי, ויעל אזולאי, שיכין 

 תקנון מסודר למענקים אלה.

ומה מפאת גודל הסכומים נדרשנו  בעת כתיבת התקנון להקפיד ולהתחשבן לעתים על קוצו של יוד   למי 

 מגיע.

 נושאים שלא הגענו אליהם בצוות להסכמה ברורה הובאו להכרעה בהנהלה החברתית.  

התקנון נרחב ומנוסח לעתים באופן משפטי יבש ומדויק. אנו ממליצים לחברים לקרוא את התקנון המלא 

 לקראת האסיפה. נסקור כאן בתמצית את הדברים המרכזיים:

 סעיפי זכאות הבנים

יקבל מענק חלקי ההולך ופוחת  45עד גיל  36יקבל מענק מלא. בן עוזב מגיל  35בן עוזב עד גיל  .1

 .  0המענק יהיה  45בהתאם לגילו כך שבגיל 

 יחשב כבן משק הזכאי למענק. 18רק בן שהגיע ל לפני גיל  .2

יקבל מענק   18ועד גיל  12יקבל מענק מלא.  בן שהגיע אחרי גיל  12בן שהגיע לקיבוץ לפני גיל  .3

 .0המענק יהיה  18הולך ופוחת בהתאם לגיל הגעתו לקיבוץ כך שבגיל חלקי ה

 בן יצבור זכאות על סמך הסעיפים למעלה רק בתנאי שהוריו נמצאים במסלול קליטה או חברות .4

 ולאחר מכן הוריו עזבו, נחשב כבן משק ויהיה זכאי למענק.  18בן שעבר את גיל  .5

כאותו למענק, אולם אם ההורים חזרו תוך שלוש יאבד ז 18בן  שהוריו עזבו לפני שהגיע לגיל  .6

 שנים, זכאותו תוחזר.
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בן שעזב לפני היום הקובע וחזר לקיבוץ ועזב שוב יקבל מענק חלקי יחסי שיחושב לפי סך שנות  .7

 שנים. 10 -הותק בין שני העזיבות מחולק ל 

וץ.   מהמענק קודם למענק ישלים הבן את הליכי העזיבה כולל חתימה על אי תביעות נגד הקיב .8

 יקוזזו חובות הבן לקיבוץ, ככל שישנן

 סעיפי זכאות ההורים

שנות ותק.  לצורך הזכאות כאן, ותק החבר  15חבר, זכאי שיינתן בגינו מענק מלא אם השלים  .1

שנות ותק יינתן בגינו מענק חלקי יחסי  15יספר עד יום  עזיבת הבן.  והיה והחבר לא השלים 

 .15 -ולק ל שיחושב לפי שנות הותק מח

 במידה והבן ו / או ההורה זכאים למענק חלקי, הזכאות הקובעת  תהיה לפי המגבלה המחמירה. .2

 הורי זכאי למענק כפול עבור ילדיו.-חבר המוכר על ידי הביטוח הלאומי כחד .3

 תושב אינו מזכה את ילדיו במענק. .4

מהנישואים הקודמים חבר המגדל יחד עם חבר אחר את ילדיו מנישואים קודמים )וההורה השני  .5

 אינו חבר משק(.   הילדים זכאים למענק כפול.  

חבר הנשוי לתושב ואשר מגדל בביתו את ילדי התושב שאינם ילדיו זכאי למענק מלא עבור ילדים  .6

 אלו.

 

 החזרת המענק במקרה של חזרה לקיבוץ.

 יש להחזיר את מלוא המענק. -שנים ממועד העזיבה  5חזרה עד 

שנים מהעזיבה יהיה  25שנים כך שההחזר אחרי  20: סכום ההחזר יוקטן  יחסי במשך שנים 5חזרה מעל 

 אפס.

כנגד כל שנת לימודים ₪  15,000מי שלמד בעת עזיבתו לימודים מלאים ומוכרים יוכל לקזז מההחזר 

 מלאה.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------התקנון

 

 

 לקראת אספה –תקנון מענק עזיבה מורחב  בגין הורים  

 

 מבוא

העוזבים את הקיבוץ זכאים למענק עזיבה בגין הוריהם, אשר עבדו ) להלן "בן" "ילד" ( משק ובנות בני 

 וצברו נכסים במהלך שנותיהם כחברי קיבוץ.

( בא לענות על הצורך של הורים חברי קיבוץ לעזור לבניהם  "המענק) להלן "בגין ההורים מענק העזיבה 

עבור הורה אחד.  במרץ ₪  30,000-מענק של כ שעזב להתחיל את חייהם מחוץ לקיבוץ. עד כה קיבל בן 

להורה. תקנון זה בא להסדיר את ₪  100,000 -התקבלה באסיפה החלטה להגדיל את המענק ל 2014

 הנושא.
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 גוף התקנון

בגין שני הורים חברים(. ₪  200,000בגין כל הורה חבר הקיבוץ )₪  100,000נק יעמוד על גובה המע .1

)להלן "התאריך הקובע"((  28.3.2014)החלטת האספה מיום  2014המענק צמוד למדד חודש מארס 

 למרות הנאמר גובה המענק לעיל ולהלן כפוף לחישובי ותק וזכאות כמפורט בסעיפים בהמשך..  

 כמפורט להלן:המענק יהיה  כאשר אין שני הורים חברי הקיבוץ, ר לעיל,למרות  האמו .2

 מענק 200% –"חד הורי". ילדיו יהיו זכאים בגינו ל -כשיוגדר ע"י ביטוח לאומי חבר . הורה 2.1

(200,000.)   

 (100,000מענק ) 100% –. ילדיו זכאים ל הקיבוץוההורה השני אינו חבר  הקיבוץ. הורה חבר 2.2

–חבר הקיבוץ וההורה השני נפטר ובעת פטירתו לא היה  חבר הקיבוץ. ילדיו זכאים להורה .  2.3

 (100,000)  מענק. 100%

שני חברי קיבוץ החיים בזוגיות ומגדלים ילד שהוריו הם: אחד מאותם שני חברי הקיבוץ   .2.4

 (200,000מענק )  200%והשני אינו בקיבוץ ואינו   חבר הקיבוץ.  הילד זכאי ל 

חבר קיבוץ ותושב בר רשות המגדלים ילד שאחד מהוריו הוא התושב וההורה השני אינו   2.5

 (100,000מענק  )  100% –בקיבוץ ואינו חבר קיבוץ.    הילד זכאי ל 

, וחתימה של הבן על קודם למענק ישלים הבן העוזב את תהליכי העזיבה לרבות קבלת דמי עזיבה .3

 כתב סילוק תביעות

החלק השני בתום שנה ,  בשני חלקים שווים.  החלק הראשון סמוך למועד העזיבה המענק יינתן 

   ממועד העזיבה. במקרים מיוחדים רשאי מרכז צוות פרט לשנות צורת חלוקה זו של המענק.

  המענק יינתן בקיזוז התחייבויות העוזב לקיבוץ , ככל שישנן.

גיל זה הזכאות פוחתת בשיטת הקו במקרה של  עזיבה  מעל  זכאות מלאה.  – 35לבן העוזב עד גיל  .4

 הזכאות אפס.     45שנים, כך שבגיל  10הישר במשך 

תקופת הפחיתה בסכום  אורך לכלזכאות פוחתת בשיטת הקו הישר משמעה שהזכאות פוחתת 

 אחיד כל שנה. 

)ובלבד  הקיבוץ בגין ההורים, ומופעלת ע"פ בקשת ההורים, אפילו אינם כבר חברי נההזכאות הי .5

במידה ונבצר מההורים לבקש יכול הבן לפנות   (.18שבמועד פקיעת חברותם, בנם היה מעל גיל 

 בעצמו.  

באותה  הקיבוץושיש לו הורים חברי  18הזכאות נכנסת לתוקף עבור בן שהגיע לקיבוץ לפני גיל  .6

 אין זכאות. 18וץ  אחרי גיל אבדה זכאות הבן.    הגיע הבן לקיב –  18העת.  עזבו ההורים לפני גיל 

. למרות האמור לעיל אם הורה עזב, חזר, וקיבל בחזרה את הותק הקודם שלו, על פי תקנוני 6.0

 שנים ( לא תאבד זכאות הבן.   3 –מעגן מיכאל ) נכון להיום אפשרי במקרה של  עזיבה  פחות מ 

שנים, ) להלן  15ותק של תנאי למתן מענק מלא שכאשר ביום עזיבת הבן, ההורים יהיו בעלי   .6.1

שנה, גובה המענק בגין כל  15 -"ותק מלא"( במידה וותק אחד ההורים או שניהם יפחת מ 

   .הורה שאינו בעל ותק מלא יקטן ויהיה בהתאם לותק של אותו הורה ביחס לותק מלא

ה והגיע .    והי12לפני גיל ונרשם ברישומי האוכלוסייה בן זכאי למענק מלא  אם היה בקיבוץ    .6.2

 .  18עד גיל  12מגיל  לקיבוץ בגיל מבוגר יותר תופחת הזכאות באופן יחסי

 הבןזכאות   כל הורה בנפרד. מול ותחושב תפוצל לעיל  6.2הבן לפי סעיף  זכאות     .  6.2.1  

   .שההורה במסלול קבלה לחברות או חבר בתנאי נצברת הורה כל מול
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 אות , תקבע הזכאות הסופית על פי הזכהמלא השאינות זכאבמידה ולהורים ו / או לבן יש   .6.3

 הבן.הנמוכה יותר מבין ההורה ו

ותק הנפטר, לעניין תקנון זה בלבד,   נפטר חבר, זכאות בניו למענק ממשיכה להיות בתוקף.   .6.4

אך הותק לא יעלה על הותק המרבי שנקבע בתקנון הוותק ימשיך וייספר עד ליום עזיבת הבן.  

   של הקיבוץ

 זרת המענק במקרה של חזרה לקיבוץ.  הח .7

 יש להחזיר את המענק עם החזרה לקיבוץ.  סכום החזרה יהיה כדלקמן: 

 סכומי המענק המוחזרים יהיו צמודים למדד ללא ריבית.  .7.1

 שנים מיום העזיבה יש להחזיר את הסכום במלואו.  5עד לתום   .7.2

 25שנים. כך שבתום   20לאחר מכן תחול הפחתה בשיטת הקו הישר בסכום המענק במשך   .7.3

 שנים מתאריך העזיבה סכום ההחזרה יהיה אפס.  

 15,000יוכל לקזז   ם מלאים לרבות רכישת מקצוע, אולם מי שלמד בתקופת עזיבתו לימודי  .7.4

מסכום המענק שעליו להחזיר.   למען הסר ספק הקיזוז, כאמור מכל שנת לימודים מלאה 

 .מהקיבוץ לעיל, ייעשה אפילו הבן קיבל שכר לימוד

מי שעזב  לפני התאריך הקובע חזר ועזב שוב אחרי התאריך הקובע יקבל המענק באופן יחסי  .8

לתקופת הותק שלו ) ותק כהגדרתו בתקנון הותק הכללי (  בקיבוץ בין שני העזיבות האחרונות.  ) 

כה במענק שנים יזכה במענק מלא, וותק בינים פחות מכך יז 10להלן "ותק בינים" (  ותק בינים של 

 בגודל יחסי לאורך הותק.

מוסדות הקיבוץ רשאים בעתיד לבטל, להקטין או להגדיל  את סכום המענק ובלבד שהדבר לא    .9

 יחול על מי שכבר עזב. 

 ההנהלה החברתית   תהיה ממונה על הביצוע ותשמש כערכאת ערעורים. 

           

 

 –לקראת אסיפה 

 חופשה מיוחדתשינוי סעיף יציאת חצי משפחה בתקנון 

 שחר מלול מוסקו

צוות פרט וההנהלה החברתית ממליצים לאסיפה לשנות את הסעיף בתקנון חופשה מיוחדת, ולאפשר 

 יציאת חצי משפחה לשנה אחת.

 להלן החלק בתקנון עם השינוי המוצע )את התקנון המלא ניתן לקבל במזכירות(:

 

 אישור חופשה מיוחדת .3

תדון בבקשה לחופשה מיוחדת והיא המוסמכת לאשרה ללא  הקיבוץ ההנהלה החברתית מזכירות .א

 או לדחותה. ,תנאי, להתנותה בתנאים כפי שתקבע

שמורה הזכות לחרוג מהתנאים לאישור חופשה מיוחדת,  להנהלה החברתית הקיבוץ למזכירות .ב

 בנסיבות אישיות )למעט  האמור בסעיף ה' להלן(.  
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 קופה שלא תעלה על שנתיים, אלא אם החליטה ופשה מיוחדת תהיה למשך ת: חתקופת החופשה .ג

 להאריכה בשנה נוספת.ההנהלה החברתית לקראת תום השנה השנייה  המזכירות

 .לשנה אחת בלבדתתאפשר יציאה לחופשה מיוחדת לחצי משפחה  לא .ד

 לא תהיה למזכירות סמכות להארכה נוספת מעבר לשלוש שנים. .ה

 

ידה והאסיפה תאשר את שינוי התקנון, יהיה על חבר בדיון שהתקיים בהנהלה החברתית הוחלט כי במ

 ועל החבר להעתיק את מקום מגוריו מחוץ לקיבוץ. המקבל שנת חופש להתנתק מהקיבוץ באופן מוחלט, 

 

 על הנושא באופן כללי והתייחסות לדברי עודד רגב )מהעלון הקודם(:

ד בן המשפחה הנותר בקיבוץ תקנון חופשה מיוחדת אינו מאפשר לחצי משפחה לצאת לשנת חופש, בעו

 ממשיך להחזיק בביתם. 

החברים המבקשים לצאת לחופשה מיוחדת ללא בני זוגם, אינם רבים ומאז הוחלט על הסעיף בתקנון, 

 מצאה עצמה המזכירות מאשרת למי שביקש זאת. 

חלק חברים יכולים ואף צריכים לשאול עצמם בכל פעם מחדש האם צורת החיים הנוכחית מתאימה להם. 

מהתשובה עשויה להיבחן דרך היציאה לשנת החופש. לעיתים הם רוצים לבחון עצמם מבחינת עצמאות 

כלכלית, אך לא תמיד זה המצב. התחושה כמעט תמיד שגם הקיבוץ יכול להרוויח את חבריו בחזרה, אם 

 בקשות מסוג זה יתאפשרו.

 

הבקשה )לאחר דיונים אישיים( למרות מכאן שנוצר מצב בו בעלי התפקידים לאורך השנים, מאשרים את 

הכתוב בתקנון. יש תקנון אך הקיבוץ אינו עומד בו. ניתן למצוא סיבות רבות למצב זה )כמפורט מעלה(, אך 

 תחושתנו היתה שנכון לשוב ולהעלות את הנושא לסדר היום הציבורי.

 

רות קיימת, אך לדעתנו עודד בהצעתו מביא אפשרות להשאיר את התקנון כפי שהוא. צודק. כאמור האפש

 אין זו הדרך הנכונה לטפל בנושאים מסוג זה. 

 

 

בנושא ההצעה המותנית של עודד לגבי האפשרות שיחידים ישמרו את דירתם בשנת החופש, הרי שלאור 

מצוקת הדיור הקשה הקיימת במעגן מיכאל, ראינו בכך בעיה. נזכור שהדירה נשארת בידי המשפחה, 

 שנשאר בקיבוץ ממשיך להתגורר בה.  מכיוון שבן הזוג השני

על כל פנים במידה והאסיפה תחליט על שינוי התקנון בחיוב, ההנהלה החברתית מבקשת לאשר את 

הדרישה, כי על היוצא לשנת חופש להתנתק מחייו במעגן מיכאל, כולל מדירתו, ובכך ההחלטה תהיה 

 משפחתי" )ציטוט מעודד(."תקפה לכלל האוכלוסייה ללא הבדל דת, גזע, צבע, מין ומצב 

 

נציין כי מדי פעם אנו שומעים שכביכול אי העמידה בתקנון באה מכך שצוות פרט )או המזמ"צ דאז( לא 

איננו מרגישים צורך להגן על  –יכולים או לא  מצליחים לומר לחבר "לא". גם עודד כותב שיש אפשרות כזו 

ישיים, אבל כדי שלא יעלה הרושם שאנו הסיבות להחלטות שמתקבלות בצוותים הדנים בנושאים א

מתעלמים מאמירות קשות כאלה, הרי שנציין שזה ממש לא המצב )וננצל את הבמה לקרוא לחברים בעלי 

 הצורך קיים תמיד(. –אומץ לשאת בתפקידים 
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 בג"צ נגד משרד הפנים 

 והמועצה הארצית לתכנון והבניה

 לפיד ולארי שוורץ-יורם דרור, טובי כהן, עדי שגיא

)מודעה זאת הופיע בלוח המודעות לפני שבוע. בינתיים הבג"צ הוגש ולפי החלטת השופט התורן, ניתנה 

 יום.( 60למדינה להגיב תוך 

הקיבוץ שוקדים בקידום הגדלת מספר יחידות הדיור מוסדות  2012בשנים האחרונות ובמיוחד משנת 

למרות שמוסדות התכנון )משרד הפנים, מינהל התכנון  יחידות קבע. 900-ל 600-שניתן לבנות בקיבוץ מ

, עקב 2009והמועצה הארצית לתכנון והבניה( היו אמורים לעדכן את מספר יחידות הדיור שלנו כבר בשנת  

קיבוצים נוספים עדין  20-ון לא בוצע. והדיון בבקשת מעגן מיכאל יחד עם כסיבות שאינן תלויות בנו, העדכ

 לא התקיים ברשויות המוסמכות לכך, אלא בדרגים המקצועיים בלבד.

לאור ההבנה כי מעגן מיכאל מיצה בפועל את מספר יחידות הדיור שניתן לבנות עליהן כיום, ונתקל בקשיים 

חברים, הוחלט במזכירות לנקוט בעמדה יוצאת דופן ולהגיש בג"צ בתכנון עתידי ובניית שיכון קבע חדש ל

נגד משרד הפנים והמועצה הארצית לתכנון ובניה. הקיבוץ פועל ללא תמיכה פעילה של התנועה הקיבוצית 

המושב השיתופי יודפת הגיש עתירה  –שבוחרת לפעול כרגע בדרכים אחרות, אך, חשוב לציין שאנו לא לבד 

עיקרי הטענות של מעגן מיכאל  אנו מבקשים מבג"צ לדון בשני התיקים בכפיפה אחת.דומה לפני כשנה ו

בפני בג"צ כוללים הפרת חובת עדכון מספר יחידות הדיור והחובה לשמוע את מעגן מיכאל/מתן הזדמנות 

, אי סבירות קיצונית של מנכ"ל משרד הפנים בהחלטתו שלא לדון בבקשה  נאותה להשמיע את עמדתנו

      חשוב לנו להביא דיווח זה לידיעת  ההתיישבותי.-פלייה בין המגזר העירוני לבין המגזר החקלאישלנו וה

 שהעתירה תוגש ותתפרסם בעיתונות הארצית. לפניהחברים ימים ספורים                     
 

 סוף ההצבעה בנייר –הצבעה בקלפי 

 מייק פלקס

 .2008 -האינטרנט הפנימית של הקיבוץ החל ב תהליך ההצבעה בקלפי האספה דרך רשת

מאז החברים יכלו להצביע במה שקראנו "הצבעה אלקטרונית" באמצעות המחשב, או בהצבעה ידנית 

חודשים קיבלה האספה החלטה לסיים את ההצבעה  8 -בחדר האוכל על גבי טופס הצבעה מנייר. לפני כ

ות המחשב בלבד. לצורך זה רכשנו "מסך מגע" הידנית על טופס הצבעה מנייר ולאפשר הצבעה באמצע

המאפשר לחברים להצביע בנגיעה באצבע על גבי המסך. מאחר והיינו מודעים לקושי של חברים להקליד 

את הזיהוי שלהם וסיסמא, החלפנו את הצורך ברישום סיסמא, בזיהוי ע"י טביעת אצבע בלבד. בסידור 

הצביע בעזרת מסך המגע החדש והגדול, בדיוק כשם החדש חברים המתקשים בשימוש במחשב יכולים ל

שהם מסמנים על נייר את רצונם בדף הקלפי. באספות האחרונות אנו מציעים לכל מי שמצביע ידנית 

 להירשם באופן כזה שיוכל להצביע ללא צורך בהקלדת סיסמא אלא בזיהוי של טביעת אצבע בלבד.

שב, אין כל שינוי. ההצבעה תעשה בדרך של הקלדת לציבור החברים שהצביע ומצביע עד היום דרך המח

"שם מזהה" וסיסמא כפי שנעשה עד כה. עבור ציבור החברים שהתקשה לבצע את תהליך הזיהוי בדרך של 

הקלדה של שם מזהה וסיסמא, תעמוד מעתה האפשרות להצביע בקלפי האספה בחדר האוכל בשיטה 

 7 -נייר תבוטל לגמרי לאחר האספה הבאה בהחדשה של שימוש במסך מגע. ההצבעה על גבי טופס 

בספטמבר וזאת גם תהיה האספה האחרונה שיתאפשר להצביע בהצבעה ידנית בדף נייר. לצורך זה, באספה 

בספטמבר תעמוד לרשות החברים האפשרות להצביע דרך מסך המגע. אנו מתכננים "ניסוי כלים"  7 -ב

הרשם בזמן ההדגמה במערכת החדשה. בזמן ההדגמה במערכת החדשה. חברים שעדיין לא נרשמו יוכלו ל

 תעשה הצבעה לבדיקת המערכת. אנו רוצים לאחל לכלל הציבור הצלחה בהצבעה בקלפי האספה.

 מייק פלקס וועדת אספה    
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 ביטחוןמה

 רמי ביגלמן

 
בעת האחרונה חווינו מכת פריצות וגניבות בקיבוץ. זאת לאחר תקופה מאוד ארוכה של שקט וביטחון 

 יחסי.

מערך הביטחון של הקיבוץ מפעיל שמירה רציפה ביום ובלילה, הן על ידי חברי הקיבוץ והן על ידי חברת 

 שמירה.

מענה הן בקיבוץ ובמידה רבה מאוד במדגה על כל בנוסף, אנחנו מעסיקים חברת כלבנים שנותנים 

 שלוחותיו.

למרות כל המאמצים, כאמור, בתקופה האחרונה לא היה שקט. מערך המצלמות בקיבוץ הוא גדול למדי, 

 אבל איננו מכיל את כל רחבי הקיבוץ ואיננו חזות הכל.

ת, כמו גם לפריצות נכון לכתיבת שורות אלה אין בידי המשטרה קצה חוט לפריצה הגדולה בגזברו

 האחרונות בבתי החברים.

חשוב לדעת כי מערך המצלמות שבקיבוץ, איננו נותן פתרון מושלם, כי גם כאשר יש ראיות שמועברות 

 למשטרה, אין להם תוצאות אפקטיביות.

למשטרה סדר עדיפויות משלה וגם כאשר הם מגיבים מהר לקריאה שלנו על פריצה, והם מגיבים, המשך 

 לא מניב את התוצאה הרצויה.הטיפול 

ועדת ביטחון בישיבה לפני שבועיים שנה בנושא הרחבת פריסת המצלמות ברחבי הקיבוץ. עלה ההיבט 

החוקי שבדבר. התקבלה חוות דעת משפטית המתירה הצבת מצלמות במרחב הציבורי בכפוף להתניות 

 שונות.

על הפרק. ראוי לדעת כי יש עניין של עלות מול תועלת. כלומר,  ,במקומות שניתן גם נושא הגידור לפחות

 כמה כסף כדאי להשקיע על מנת להקטין את התופעה.

 המיקום הגיאוגרפי שלנו והשכנות הם בעייתיים ביותר.

 בקרוב מאוד תשב הועדה שוב על מנת לקדם את נושא פריסת המצלמות, אבל עד אז....

 ובלילה. לא להשאיר מפתחות בעציץ או בנעליים שעל יד דלת הכניסה.אנא הקפידו על נעילת הבתים ביום 

 אנא הקפידו על נעילת אופניים למתקנים קבועים.

 על חשוד המסתובב ברחבי הקיבוץ 4180 –נא דווחו בעל עת לטלפון השמירה 

 .ביחד נוכל להקטין למינימום את הרגשת אי הנוחות
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 1.9.2015והמעבר הבטוח החל מ  59עדכונים חשובים לגבי כביש 

 :59כביש 

  ,סטריים בדיוק כפי שהם היום-סטריים ויישארו דו-הכבישים בדרך לביה"ס לא יהפכו להיות חד .1

  .תכנית המוצהרתבשונה מה

במהלך השנה, כאשר עבודות התשתיות יסתיימו והשינוי יתאפשר, תבוא הודעה מראש לציבור  .2

 וכיצד להתכונן. מתי

 לכן, כל התנועה אל ביה"ס וביציאה ממנו תהיה זהה לשנה שעברה. .3

 המעבר הבטוח:

עקב אי ביצוע השינוי של תנועת הרכבים, הוחלט יחד עם המועצה שהשער במעבר חצייה יישאר  .1

  .במקומו עד שיסתיימו עבודות התשתית

. על פי הוראת הקב"ט השער השער יאפשר לנוכחים במשמרת זהב בצהריים לווסת את התנועה .2

 דקות מצלצול מעגנים בדיוק כמו שהיה לפני שנה. 10יישאר סגור 

 הכניסה לביה"ס מעגנים נשארת בדיוק כפי שהייתה לפני שנה. .3

 תתקיים משמרת זהב של פנסיונרים בבקרים והורים בצהריים.  .4

 צוותי החינוך של מעגן מיכאל יפעלו כפי שפעלו לפני שנה. .5

 כך שעמדת השומר תזוז דרומה ולא יהיה שומר ביה"ס בשער.יהיה שינוי ב .6

 בברכה,

 באלף ומיכהאריאל , שירה רם אורלי

 

 

 ביטחון

בעקבות מספר אירועים שהתקיימו בביתנו בשבועיים האחרונים: פריצות בבתי חברים, פריצה למרכולית 

 וכניסה לים עם רכבים, החלטנו על מספר צעדים מידיים:

  שמירה בשער הקיבוץ בין יום שישי בבוקר ליום ראשון. הציבור  הקרוב תוצבהחל מסוף השבוע

 מתבקש לקבל בהבנה את העיכובים במקום.

 יסתובבו ברחבי הקיבוץ שומרים. ימות השבוע במהלך 

 פעילות הכלבנים. תגדל ותבמהלך הליל 

  שערי המדגה ינעלו ידנית ביום שישי 

  .12:00מהשעה 

 אזורים כפריים.קבלת ייעוץ מיועץ ביטחון ב 

 על מנת לשמור על ביתנו אנו צריכים את עזרת החברים:

 .לעצור ולשאול אנשים לא מוכרים מי הם 

 .לקרוא לשומר במקרים של חשדות 

 .לנעול דלתות במהלך היום והלילה 

 רם ואורליאריאל , שירה ביגלמן רמי

13 



28.08.2015  

                        

 

 וחזרה לספסל הלימודיםסיום החופש 

 מיכה באלף

 

יחזרו כל התלמידים לבתי ספר. באותו יום כל ילדי גיל הרך  1.9בשבוע הבא יסתיים החופש הגדול וביום ג' 

של הקיץ וציון כמה היבטים של משאבי אנוש  מתומצתתסקירה כתבה זו ב  .גם הם יחזרו לבתי הילדים

 באשכול החינוך.

 

 ?מה היה בקיץ

היו ימים של  ושגשוג.נמשכו השגרה, הטיולים והפעילות על אף החום. הייתה תחושה של שגרה  :הגיל הרך

 פרידות מבוגרים ועוד מעט ימי קבלה של ילדים חדשים וממשיכים.

זו השנה הראשונה אחרי תקופה ארוכה בה לא היה מועדון א' מעבר בו נקלטו בוגרי הגנים  -

בדרך ביניים למועדון א' של כל השנה. הקיץ הבוגרים נשארו  ,למועדון ארעי לחודש אוגוסט

בגנים.  התקיימה פעילות קליטה מאוד יפה במועדון א' החדש עם הצוות שילווה את הילדים 

לאורך כל השנה. נחסך מהילדים המעבר. הפגשנו את הילדים עם הצוות שילווה אותם כל 

טרם הסקנו  מתאים מאוד.סדר כזה השנה. צוותי הגנים שליוו את השינוי מדווחים שה

 מסקנות מסודרות אבל על פניו נראה שכך נמשיך. 

כולל החלפת רעפים לבתי תינוקות כדי לתקן גגות  ,בימי היערכות מתבצעות עבודות תחזוקה -

ילדים צוותים מנקים ומכינים את הבתים לקבלת השלא היו תקינים.  ניתן לראות בכל בתי 

 .1.9 -הילדים ב

 לצוותי הבתים ולהנהלה על קיץ מאוד טוב. כל הכבוד

 

אם מילות המפתח בגיל הרך הן המשכיות ורצף, במועדונים ניתן לציין שורה של  :בחינוך הבלתי פורמלי

 פעילויות, אירועים וחוויות מיוחדות )זו רשימה מאוד חלקית(:

ה היה קיץ מהדיווחים לאורך הקיץ ומהאווירה המאוד נוחה במסיבות סיום ניתן לציין שז -

 נים.ועדומאוד זורם, רגוע ופורה במ

בנים/בנות לקורס מד"צים. קבוצה נוספת של מד"צים וותיקים קבלה הכשרה  11יציאה של  -

 ,כללכמיוחדת להמשך פעילותם. הייתה גם קבוצה שקבלה הכשרה להיות מד"צים בימיה. 

אופן מרשים בפעילויות ביצוע פעילויות קיץ ברוח של "נוער מדריך נוער" באו לידי ביטוי ב

 רבות.

המדיניות לצמצם בימי פעילות של "אטרקציות" נמשכת אבל היו גם כמה יציאות  -

 ל"אטרקציות" עבור המועדונים הצעירים. 

 מסורת קייטנת איל"ן התקיימה פעם נוספת ובהצלחה יתרה. -

ורייה. ופ ווספה פעילות מיזמים מאוד נמרצתמערך העבודה של הנערים המשיך להתקיים והת -

 תתכוננו ליום מכירות לקראת ראש השנה.

כל הכבוד להנהלה, למדריכים, לחונכים, לצוותים בימיה, פינת חי ואורווה על פעילות רצופה, משמעותית 

 וכיפית לאורך כל הקיץ.
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 :משאבי אנוש

אנשי קיימת יציבות לא מבוטלת בצוותים של אשכול החינוך. כל אנשי ההנהלה ממשיכים ורבים מאוד מ

צוותים השונים ממשיכים גם הם. היסטורית יש יותר יציבות בגיל הרך ופחות בחינוך הבלתי פורמלי.  

התקיימו לאחרונה שתי פעילויות  ךמגמת היציבות בגיל הרך נמשכת גם כאשר יש תחלופה. בגיל הר

יפרד מהעובדים שמסיימים משמעותיות בתחום משאבי אנוש. הייתה התכנסות של כל עובדי הגיל הרך לה

גיל הרך מקבלת העובדי גיל הרך ומשפחותיהם. הנהלת  את אצלנו וגם הייתה התכנסות בימיה לארח

 שבחים על יעילותה אבל חשוב גם לציין את היחס החם והמחבק כלפי כל העובדים.

, כל רכזי השנה יציבות מאוד מרשימה. למעט רכזת מועדון חדשה במועדון א' בחינוך הבלתי פורמלי

ממשיך, לא  -שעבד השנה בחינוך מהצוות  70% -המועדונים חוזרים יחד עם רבים מהמדריכים. קרוב ל

 כולם באותם תפקידים. 

א הוכחה לניהול אנושי טוב. ייציבות כזו בחינוך בלתי פורמלי, שבכל הארץ מתאפיין בחוסר יציבות, גם ה

 , מצליח לצמצם ימי עבודה באופן ניכר.אותו ניהול, שנכון לסיכומי עבודה עד סוף יולי

של העצמה, הקניית  שזו תהיה שנה –איחולינו לכל התלמידים והוריהם לקראת שנת הלימודים הקרובה 

 הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הלא פורמלי. ,ם ומשמעותיכלים לימודי

 

 

 תקינה-כמה מלים על שותפות , דמוקרטיה והתנהלות תקינה/לא
 

 קיפי
 

שנודעו לי תוצאות ההצבעה בנושא הקמתו של הצוות פני י לנכון להקדים לדברי שהם נכתבים למצאת

 מנת להפנות את תשומת לב הציבור לתופעה מסויימת שנתלוותה לדיון-לתמיכה בבעלי תפקידים , ועל

 מתכונת    -על הנוגעים בדבר להציג את אופן ההצבעה במתכונת של "בעד" או "נגד"   ושכפתה

ה מבטאת את רוחו האמיתית  של הדיון כי כאשר מציבים "בעד" מול "נגד" קובעים , למעשה, 'הכל שאינ

-או לא כלום' , אך כמי שהשתתף בדיון הספציפי הזה באסיפה האחרונה ביכולתי לקבוע ולומר שגם מותחי

את הנושא  הביקורת הקיצוניים ביותר על הקמתו של הצוות הזה ועל כוונותיו לא תבעו נחרצות להסיר

-היום כליל אלא ביקשו כן מחברי/ות הצוות הגדרה יותר ממוקדת של גבולות הגיזרה : איזה בעלי-מסדר

 תפקידים יסתייעו בצוות , כיצד בכוונתם להגיש את הסיוע הזה , וכיו"ב .

 מהמקובל במקומותינו כאשר טענו שוב ושוב : חברי/ות הצוות עצמם, לטעמי ,  חרגואלא שבנקודה זו 

אפשר , לכן , להתערב בדרך  עבודתנו . או שמקבלים את המוצע על ידינו -'אנחנו צוות של מתנדבים ואי

הזו של חברי הצוות מנעה כל שמץ של נסיון   הטוטאליתוהגישה     -כמות שהוא , או שדוחים אותו'    

 הגיזרה של עבודתו . להכניס שינוי כלשהו ו/או תוספת כלשהי בהגדרת דרך פעולתו של הצוות ובגבולות 

הזה מצידם/ן של חברי/ות הצוות ושלפיו  התכתיבאך כפי שכבר נרמז על ידי בכותרתה של רשימה זו : 

 בהיותם מתנדבים "אסור" להתערב כלל באופן פעולתם ובדרך עבודתם , אינו מתיישב,לדעתי, 

עלה על דעתנו שהנה קמים עם אורחות ונוהלי חיינו כחברה שיתופית ודמוקרטית . ולצורך המחשה : הי

שלושה מתנדבים המציעים להקים ענף חדש ושמוסדות הקיבוץ יאשרו להם לקבוע את דרך פעולתם עפ"י 

 קביעתם הבלעדית  שלהם? 
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 התבוננות פנימית 

 ראיון אישי עם רמי אלוני 

 דפני אסף

אני נמצא כרגע בצומת חשוב בחיי. היציאה לגמלאות 

מחייבת אותי להתבוננות פנימית אישית עמוקה על 

חיי הבוגרים שבמרכזם העשייה החינוכית 

 .שלי והמשפחה

 

 

 נתחיל אם כן, בהשקפת העולם שלך.

לתי, השקפת העולם שלי מונעת מהבית בו גד

 –מהקיבוץ בו בגרתי ומהרבה גורמים חיצוניים 

ביניהם גם התנ"ך. גיבוש הדרך המהותי התחולל 

אצלי כשהייתי חלק מצוות ההקמה של ביה"ס 

האזורי. בצוות הזה היו אנשים משכמם ומעלה 

)ביניהם ג'וני בירן שבא לגייס אותי לב"ס עוד בהיותי 

ים בתוך תלמיד סמינר ב"אורנים"(, אתם הייתי חוַדש

דיאלוג על צביון בית הספר. זאת היתה עבורי 

 הזדמנות אדירה למיצוי וגיבוש הכיוון שלי.  

ואכן, עם הקמת "חוף כרמל", הובלנו שינוי דרסטי 

בתהליכי למידה ברמה הארצית, שינוי שביטא את 

רצוננו לבית חינוך  שיישם את השקפתנו, בנינו מניפה 

למיד, בתוכה רחבה שתאפשר מערכת אישית לכל ת

 גם עבודה בענפי הקיבוץ. 

בתהליך הלמידה ַהָמה מאוד חשוב, עם זאת, האיך 

שווה פי אלף. זה מה שמאפשר לבן הנעורים הקשבה 

שאלה פורייה והתנסות.  ולמידה עם לקיחת אחריות,

זה יכול להיות בעריכת סרט, בעבודת חקר עיונית או 

בית ספר זה שלו.  -ביצירת אמנות. כשהתלמיד יוצר 

תיכון אינו פרוזדור לאוניברסיטה. בחינות הבגרות 

חשובות, אך אפשר לסיימן בשנה וחצי בכל בית ספר 

אקסטרני, זה לא תפקידו המרכזי של המורה. מורה 

 צריך להעלות דילמות, לחנך וללמד איך ללמוד.

בוקר, בוקר הייתי מגיע לבי"ס על אופניים, רואה את 

" ושואל את עצמי ינוךבית ח –חוף כרמל השלט "

האם אנחנו עדיין בית חינוך שמניח במרכז את 

הבחירה של כל פרט ונותן הזדמנות שווה לכל תלמיד. 

מתוך המעיין הזה אני יוצא. זה מה שעושה אותי 

למורה, למחנך, למנהל פדגוגי, מורה למורים ולמנהלי 

 בתי ספר.

ראוי לכל איש חינוך שיהיו לו אזימוט חינוכי 

עולם. אלו הם מקורות האנרגיה לכיוון  והשקפת

ולזהות שלו. אנחנו, אנשי החינוך פועלים בשדה 

ועלינו לצמצם פערים בין ההשקפה הפילוסופית לבין 

 מציאות החיים.

 חיים וחינוך . -ביוגרפיה 

סיימתי תואר ראשון בהיסטוריה וספרות 

הומניסטים שלמדו מבוקר עד  12ב"אורנים". היינו 

ום ראשון, נוסעים הביתה ביום שישי באים בי ערב,

ולומדים מתוך אושר גדול. כמורה צעיר לימדתי 

והתאהבתי בהוראה. זה  20-היסטוריה של המאה ה

מחנך. הבנתי שַלֵמַמד הערכי -לקח אותי להיות מורה

יש חשיבות גדולה, שאין לימוד בלי חינוך. את בני 

לכן תמיד לימדתי  הנעורים מעניין הכאן ועכשיו,

שאים רלבנטיים להם. היו לי שתי תשוקות שגרמו נו

להצלחה שלי כמורה. האחת, למידה מתמדת 

והשנייה, אהבה גדולה לבני הנוער. כנראה שהיה לי 

גם צורך באהבה שלהם. הגעתי לכל שיעור טעון 

בתשוקה וזה בא לידי ביטוי. התחברתי לגיל הזה דרך 

הסוגיות הכי מרכזיות של העולם שהם חיים בו. 

נחתי בפני התלמידים דילמות עם דעות ועמדות ה

 שונות. 

גם בבית אורן וגם במעגן  -אל הכיתות שחינכתי 

הגעתי עם רצון עז לנתינה  –מיכאל )"יובל" ו"דקל"( 

ולחינוך בגובה העיניים, במובן של לא להיות מחנך 

עריץ. יש המון כוח בהקשבה ובהתמסרות אין קץ. 

עוררות שלו בבוקר. בלפגוש את בן הנעורים עם ההת

מחנך -זה אני לטוב ולרע, זה מה שהתאים לי, מורה

שהוא קצת אבא שמכבד ומלטף וגם דורש ובעיקר 
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מופת ודוגמה אישית. אמא שלי תמיד אמרה לי, 

"רמינק'ה, תמיד תהיה אתה". ככה הגעתי לכיתות 

יום ולילה.  –"יובל" ו"דקל". בלי הצגות ובלי מסכות 

 87-. עם "דקל" נסעתי באהבתי אותם אהבת נפש

)יחד עם לאקה צןר ז"ל כעדה(, לפולין כאחת הכיתות 

הראשונות שעשו מסע כזה. זאת היתה חוויה בלתי 

 רגילה.

כשסיימתי לחנך התמניתי לרכז הוראה בחוף כרמל 

והובלתי עם הצוות שלי את התוכניות הייחודיות של 

ביה"ס. עם זה ודרך זה הגעתי לבית ספר לעובדי 

 –בכירים בירושלים ומשם ל"אבני ראשה"  הוראה

בי"ס למנהיגות בית ספרית. פה ניתנה לי הזדמנות 

אדירה נוספת לגבש ולהעביר את תפיסת עולמי 

החינוכית עם מנהלים מגוונים שונים בחברה 

 הישראלית. חילוניים, דתיים, ערבים, מתנחלים ועוד. 

בתוך הביוגרפיה הזאת, אתה יכול להצביע על אירוע 

 ששינה משהו בהשקפת עולמך?

כל  מלחמת יום כיפור זעזעה אותי בכל הרמות.

המערכת הערכית שלי השתנתה, לא רק ביני לביני, 

גם ביני לבין תלמידי. איבדתי חברים ובן משפחה 

עם  -)בעלה של אחותי(. מכאן ואילך, לאורך כל הדרך 

העליתי את השאלה מי  -תלמידי הצעירים והבוגרים 

כובש. קיבלתי מכתבים מחיילים שהיו  אנחנו כעם

חניכים שלי בהם סיפרו על הקושי בהתמודדות עם 

. ואני, שבאתי ממחנות 67הכיבוש המתמשך מאז 

העולים, מחינוך על ארץ ישראל השלמה, שאמרתי 

הגלעד צריך להיות  –ברוח הקיבוץ המאוחד  -לחניכי 

המשכתי שלנו, שיניתי את דעתי מן הקצה אל הקצה. 

לעסוק בנושא זה כל שנות ההוראה שלי משום שזה 

היה רלבנטי לחיי הנערים כמו שרלבנטי היום לעסוק 

במה קורה לנו כשיהודים שורפים משפחה ערבית 

 והורגים יהודים במצעד גאווה.

כשנותקתי מהבית,  14אירוע נוסף התרחש בגיל 

בדיעבד ללא סיבה מוצדקת. הגעתי לבית אורן עם 

התאומה בספטמבר ובפעם הבאה ראינו את אחותי 

הורינו בחנוכה ואח"כ בפסח. אחותי לא עמדה בזה 

וחזרה הביתה, אני נשארתי. מעולם לא הבנתי את 

הניתוק הזה שהורי כפו עלי ועד יום מותם לא סלחתי 

להם על כך. הפרידה מהבית היתה קשה מנשוא. 

הייתי ילד רגיש שבוכה בלילות וכותב להורים "אמא 

בא, למה עשיתם לי את זה?". הייתי אהוב על בני א

ניסיתי להידמות להם בכל כוחי,  כיתתי בבית אורן,

אך אף פעם לא הייתי כמוהם. להיות ילד חוץ זה מצב 

 מכונן. כאבים, ובדידות וסוף הילדות. 

כדי להידמות לחבַרי בני המשק, התגייסתי למסלול 

תי ערוך היי בני משקים, דבר שלא -של פיקוד נח"ל 

לו פיסית ונפשית. בקושי גדול הצלחתי לסיים את 

מסלול הלוחם והפכתי מ"כ ואחר כך סמל של בני 

גרעינים. פה, לראשונה גיליתי את המחנך שבי. הייתי 

קשוב וקשור לכל חייל וחייל במחלקה שלי והגעתי 

אתם להישגים גבוהים. זאביק נתיב )אבא של חגי 

, "מבין המפקדים נתיב(, שהיה מפקד שלי כתב לי

הַפקּודים שלי, אתה היית מטובי המפקדים". 

כשהגעתי ַלחינוך, הבנתי שכמו אצל סופר ואמן, 

הכאב שהזכרתי, הרגישות לעוולות שהתפתחה בי, 

 הם גורמים מניעים שעוזרים לי להבין את בני הנוער.

למרות ההיטמעות שלך והיותך איש מרכזי בבית 

 אורן החלטת לעזוב. 

שלי את בית אורן היתה קשה ביותר. העזיבה 

במציאות החיים שהיתה שם הבנו כמשפחה שעלינו 

שנים מחנך בבי"ס  7לחפש קיבוץ אחר. הייתי כבר 

חוף כרמל והיה ברור שזה יהיה מעגן מיכאל. ארבעים 

הדקות של הנסיעה במשאית הארוזה מבית אורן 

למעגן מיכאל היו מהקשות בחיי. הרגשתי חסר בית 

עקור ממש. למרות שנישאנו פה על  –רשים וחסר שו

כפיים, גם השנה הראשונה היתה קשה מאוד. 

הדרישה ממני כנקלט היתה לעבוד במקום שנהניתי 

פלסאון, אבל יצא שעזבתי בבת אחת גם את בית  -בו 

אורן וגם את בית הספר. אחרי שנה עמדנו להצבעה 

באסיפה וכמי שחש עצמו ממנהיגי הישוב הקודם 

 ה התנסות לא פשוטה.זאת הית

  ?ובימים אלו

עכשיו אקח קצת זמן לעצמי. אני עובר חוויה של 

ואיך  70אני בן  התבוננות וחשיבה עם סיפוק עצום.

שלא אסתכל על זה, אני בשלב האחרון של חיי. אדם 

מחפש משמעות כל חייו וחיי הבוגרים היו מלאי 

משמעות. כמובן שעם קשיים, בכי, הצלחות ואכזבות. 

ני בן מושבה )מזכרת בתיה(, והמוטו של ללכת א

בתלם עד סופו החרוש טבוע בי מהמורשת של סבי 

שהלך בתלם )הלא מטפורי(, עד שמת בו. שום דבר לא 
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בא לי בשליפה. בהליכה הזאת בתלם, בעקשנות שלי 

למיצוי כל או רוב יכולותיי הרגשתי שאני משמש 

 דוגמה לנערים ואח"כ למנהלים.

רגיש בשיא כוחי ונהנה מהניסיון על אף שאני מ

והבשלות של הגיל, העברתי את הדגל לצעירים ממני. 

אמשיך לכהן בהנהלת לוחמי הגטאות ובהנהלת 

סמינר הקיבוצים. אמשיך לכתוב, כי הכתיבה היא 

ספרים ועוד ספרי  2סם חיים בשבילי )הוצאתי 

ילדים(. אני מרצה מבוקש ויש באפשרותי לבחור את 

שנים שאני מלווה אנשים בקהילה  הרצאותיי. זה

שלנו, אמשיך גם בזאת. כמובן שהמשפחה היא 

הבסיס שהלך והולך אתי כל ַימי, זכיתי שכל ילדי 

ונכדי פה. זה לא מובן מאליו שילדים רוצים לחיות 

 בקהילה אחת עם הוריהם. על הכול הייתי חוזר שוב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני מאמין ש...

ן לנו זכות לוותר על אף ילד. לא על כמחנכים אי

החלש ולא על החזק, המוכשר והמצטיין, אותו אנחנו 

נוטים לא לראות. הוא לא צריך ללכת לבית ספר 

למחוננים. כל ילד בגיל נעורים הוא קשה ומורכב. 

הוא נמצא במאבק זהות יומיומי עם עצמו וסביבתו. 

ס למחנך השפעה גדולה. עליו לראות כל ילד, להתייח

אליו באמונה ובכבוד מתוך תביעה וליטוף גם כשהוא 

פושע. היכולות של המחנך עומדות למבחן דווקא 

 כשילד נכשל. 

למידה לא קורית מתוך לחץ, חשש ופחד. היא קורית 

מתוך חוויה אנושית. גם היום בי"ס לא מיותר. צריך 

ליהנות מהטכנולוגיה שנותנת תשובה להמון תחומי 

לַדבר אחד עם השני. להיזהר עניין ויחד עם זה 

מהניכור הגדול שהיא מביאה. תפקיד המורה משתנה 

היום. הידע מושג בשני תקתוקים והמורה כבר לא 

מקור ידע, תפקידו ללמד איך לחשוב, איך לנהל דיון 

 שיש בו דילמות והקשבה. 
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 2מעגן מיכאל 

 נתן הלפמן

ילדי הגנים, אוהלי הנופשים הססגוניים, והזולות שעל החוף, המשלחת של המכון ללימודי ים בין טיולי 

 מאוניברסיטת חיפה נבלעה בדיסקרטיות מול אי היונים.  

התמקמנו כחפ"ק בסככה הדרומית עם ערימות של ציוד אישי והספקה מתמדת של בורקס, שטרודלים 

'דיקורים' החלה עם הצבת ארבעה מצופים שסימנו פינות של רבוע שבמרכזו -טריים. מלאכת ה ופירות

, בהתאם לרישיון שהתקבל מרשות העתיקות. 2נקודת ציון של המקום המשוער של ספינת מעגן מיכאל 

הדיקור מתבצע באמצעות לחץ מים שמוזרם דרך צינור ארוך שמוחדר בשיטתיות על משבצת שמסומנת 

מטר מן הרבוע, מטרטרת משאבת כיבוי אש  20-מונחת על זודיאק, שנמצאת במרחק של כ ית הים.בקרקע

שמספקת את לחץ המים החודרים. כאשר צינור חודר פנימה אל תוך עומק החול נוצרת גומחה שמשמשת 

א אזור איסוף לממצאים שנדחפים מעלה. שני אנשים דוחפים את הצינור אנכית אל תוך החול וצולל שנמצ

מאמץ פיסי לא קל תוך כדי שמירת —על קרקעית הים רושם ואוסף את הממצאים, אם ישנם, בשקית

 ריכוז בענני חול.        

 
 הזודיאק לקראת יציאה

 

למרות תנאיי הים הצלולים והרגועים, הדיקורים ביום הראשון לא העלו דבר. העמסנו ציוד, וארזנו 

 רת, התארחנו אצל פנינה לקפה ועוגת התפוחים המפורסמת.חפצים. עייפים אך עם צפייה למתרחש למח

כל אחד בתוך עצמו בבית והחשיבה גועשת. מיילים הוחלפו אל תוך הלילה וגישה מחודשת התגבשה באשר 

וקם, שיחת תדריך, האתר הוצב עם ארבעה מצופים להתמקמות הדיקורים. למחרת, לאחר שהחפ"ק ה

מתנדנדים על המים. בעזרת המדגה )שלומי וברק( שבאדיבות הפסיקו את ריקון הבריכה שמימיה העכירו 

את האתר, המשמרת הראשונה יצאה לדקור. עברו כארבעים דקות וקבלתי את האות להכין ציוד למשמרת 

מצאו את הספינה!  עוד כמה דיקורים בוצעו ושבבי  ופי ידיים.שלי כאשר יצאה צעקה מן הים תוך כדי נפנ

עץ בקעו מן הגומחות. אספנו דגימות בשקיות והמנוע דמם, דבר שלא השקיט את צעקות השמחה. אפילו 

לאחר חיסול החפ"ק וארוחה דשנה  דבי, ראש המשלחת שבדרך כלל מאופקת, לא הסתירה את התרגשותה.

 רחף באוויר.  1ל פנינה, הפעם עם כוסות יין מורמות. משהו ממעגן מיכאל בחדר האוכל, שוב התארחנו אצ

הים פולט ממצא ארכיאולוגי הממצאים בדרך למעבדה לתיארוך וזאת גם הזדמנות לפנות לציבור לעזרה. 

כל מי שמצא או ימצא לחוף ומעת לעת נחשף גם ממצא כזה בתוך הים. בתוך הים חשוב לדווח ולא לגעת. 

או כל חפץ אחר הנחזה כעתיק, מתבקש ליצור קשר עם ניר מרשות העתיקות  ,מריםמטבעות, מס

וגם הדבר יוכל לסייע רבות למחקר  ,בהעברת הממצא נציית לנאמר בחוק העתיקות . 0537591110פון אבפל

 . על כך תודה מראש. העתידי של כלי שיט עתיק

 היא בדרך!    2מעגן מיכאל 
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 59כביש  –שינויי תנועה דחיית 

 מנהל רתב"ש –אוהד יצחק 

מבית ספר בכיוון   שינויי התנועה הזמניים ליציאה

 שאמורים היו להתחיל  59חד סטרי על כביש 

 נידחים בשלב זה. 01.09 -ב

התנועה נשארת כפי שהיא היום, כניסה ויציאה 

לבית הספר משער הקיבוץ דרך הכביש ליד שכונת 

 ועה דו סטרית.בתנ  אנפה

השינויים בתנועה נידחים עקב בקשת המשטרה 

 לשיפוצים זמניים )לפני השיפוץ הקבוע המתוכנן(

לפני אישור  59גדולים ולא מתוכננים בכביש 

 התנועה החד סטרי בו.

 

 התחלת עבודות 
 ג' –שכונות אנפה מערב ב' 

 
יתחילו  בעבודות קידוח כלונסאות  01.09ביום ג' 

 ג'. –מערב ב'  לשכונות אנפה

 

וימשכו  7:00העבודות יחלו כל יום בשעה 

 כחודשיים. בהמשך עבודה זו יחלו בבניית הבתים.

 

 העבודות אלו גורמות לאבק ולרעש.

 

אנא, קבלו בהבנה את ההפרעות הצפויות והזכירו 

 גם לילדים שאין להיכנס לאזור הבניה.

 

 חופשה ברשות הגיל השלישי

 לחברים שלום!

צוות  30.8 -ראשון ה ועד יום  24.8 -המיום שני 

 במתכונת מצומצמת, יעבודרווחת הקשיש 

 ניתן להתקשר למשרד העוסיו"ת 

  .להשאיר הודעהו 3876  -מס' טלפון

 בהקדם. תחזור אליכם עוסי"ת

ועד  24.8תהיה בחופש בין התאריכים  גלי דיויס 

1.9. 

 בברכה צוות 

 רשות הגיל השלישי

 

 

 פסלאון למחלקת משלוחים ב

 דרוש/ה איש טכני ללוגיסטיקה

אם את/ה חזק/ה בתחום הטכני )הבנה, כישרון, 

יצירתיות בתחום זה( ואת/ה מחפש/ת אתגר, אנו 

 מזמינים אותך להשתלב במחלקת משלוחים.

אחראי טכני למחסן אוטומטי, ליבת התפקיד: 

 .מפעיל מחסן אוטומטי וניהול הזמנות

 דרישות התפקיד:

  הכרחי –ניסיון טכני 

 יכולת עבודה תחת לחץ 

 יחסי אנוש טובים 

 יכול עבודה בצוות 

 יתרון - ומחשבים חשמל, במכאניקה כללי ידע 

 משרה מלאה 

 

 למעוניינים נא ליצור קשר עם

 0523784587טאצי טייב 

 

 

 גן הדייגים

בשבועות האחרונים הסתיים השלב הראשון של 

ת לבית האריזה צפוניהקמת גן הדייגים, שנבנה 

בוכריס,  לזכרם של גדעון רז, אוריאלדגי הנוי, של 

הצמחייה על הגבעה . וניר גלסמן זכרם לברכה

הולכת ומשתרשת, סככות הצל פרושות, דגי הקוי 

שטים בבריכה ומעל צופה קוי האבן היפיפה 

 שפיסל מושיק זורע. 

אנו מזמינים את הציבור לבוא לבקר בגן, ולמלא 

נו כשבחרנו בדרך אותו חיים כפי שראינו לנגד עיני

 הנצחה זו. 

כמו כן נבקש שוב מציבור המבקרים לשמור על 

צמחיית הגן ועל ניקיונו, ולאפשר לבאים אחריכם 

 להמשיך וליהנות ממנו.

 תודה על שיתוף הפעולה, 

 דגאון
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 לחגדגים 

 
 מי שמעוניין בדגים לכבוד החג 

 מתבקש להתקשר לדגאון: 

  3352 –מיכל 

 052-5989583 –ישראל 

  9.9החלוקה תהיה ביום ד' 

  .בשעות הצהריים

 חג שמח                             

 

 בריכהבקפיטריה ה -טבילה בקפה

 .סגר בסוף אוגוסט לעונה זויתהקפיטריה בבריכה 

 תודה רבה לכל הנערות והסטודנטיות הנחמדות

 .שעזרו להפעיל את המקום

 הדס ,שנה טובה

 

 

 המשק מועדון חברים בחג

 ,חג המשק ביםמתקיים  5.9 -מוצאי שבת הב

 בזמן זה. מועדון חברים לא יפתח

 הדס ,חג שמח

 

 

 

 מועדון הכדורסל מזמין אתכם

 4.9 -ביום שישי ה -להרצאה של סילבי ז'אן

 באולם הקולנוע,  13:00-ב

תגיע אלינו שחקנית הכדורגל הישראלית הטובה 

 ביותר בכל הזמנים להעביר הרצאה מעוררת

 השראה על סיפור חייה כספורטאית.

 נשמח לראותכם!

 

אדוה פרום נאור מחליפה את 

 יעל לוי כעורכת אתר האינטרנט
 

ליעל המון תודות מכל הלב על תרומתך 

המקצועית לתקשורת המקומית ,כעורכת האתר 

 ומעצבת על עבורנו .

זה היה כייף גדול לעבוד אתך ונשאר בקשר 

 מקצועי גם בעתיד.

 !ברוכה השבה ,שחוזרת מחופשת לידה ,לאדוה

 שמחים לחזור ולשתף פעולה.

                                                                               

 עמית מושיקו

                                                                                

 בשם צוות הוידיאו

 

 

 חופשה הודעה על

 11.9אליוט מוסקו יוצא לחופשה עד 

 לבקשות הגברה תאורה ומקרן, יש להתקשר 

 . 052-8698170למור ענבר לטלפון: 

 בברכה.

 אליוט מוסקו

מעגן מיכאל -הגברה ותאורה   

052-3784505 

 

 מועדון הסרט של יום ב',

 19:00בשעה  31.08.15ביום שני 

  -באולם הקולנוע. ושבוע הסרט 

סרטו התיעודי של הבימאי החשוב:  -ץ' 'מלח האר

ווים וונדרס )'מלאכים בשמי ברלין', 'פריז 

 טקסס', 'בונה ויסטה סושיאל קלאב'(.

 -הסרט עוקב אחרי הצלם הברזילאי המפורסם 

סבסטיאו סאלגאדו, אשר במשך ארבעים שנה 

 צילם אנשים ונופים בכל מקום על כדור הארץ.

ויות, ארצות צילומיו המרהיבים השפיעו על תרב

 ומנהיגים כמו גם על אנשי אמנות.

 כדאי מאוד.
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 חוויה מדהימה, אסור לפספס!!!!

מי שלא היגיע לביקור בפארק הפרפרים של אילן 

 )בעלה של שלומית קרקובסקה( פשוט הפסיד.

ממליצים בחום, אנו יצאנו עם נכדינו על הבוקר 

בשבת. היה נעים, קריר ושקט. פגשנו גן עדן קטן 

מדהים. מיליוני פרפרים, צמחים, ירוק פורח. ו

  חגיגה לעיניים.

ש"ח, שווה כל אגורה. ממליצים לפגוש  30כניסה 

את אילן, מרתק בסיפוריו. לדעתי היה פרפר 

 בגילגולו הקודם. אדיר.

אנו בילינו שעתיים מדהימות ומרגשות. אפילו 

פינה לפיקניק יש במתחם. החווה נמצאת ממש 

 קרוב, צמוד לבורג' בבינימינה.

 אילן אתה אלוף !!!!    
 

 רחלי, צבי שחר והנכדים 

 

 –יום כיף לחולים ומשפחותיהם 

 30.8.15יום ראשון  

יום הכיף השנתי של עמותת "בדרך להחלמה", 

ים לבתיה"ח ממעבר "ג'למה" לחולים המוסע

לרמב"ם ולמשפחותיהם, ייערך כמו בשנה שעברה 

 יבוץ בתיאום עם הימייה והמוסדות.בחוף הק

מתנדבי העמותה התגייסו לעזרה בהקמה 

 ף.ובהפעלת יום הכ

 דכם ב:מצ נשמח לעזרה

  הקמת רשתות צל בחוף יום קודם )שבת

29.8.15) 

  7:30הובלות והכנות בבוקר האירוע )בין-

9:00) 

 ( 16:00פירוק והחזרת ציוד בסוף האירוע) 

 סדנה המתאימה לחוף הים 

 אשכנזי.-אצל נירית אסף או ניבה שפר –פרטים 

תודה לכולכם על העזרה, האירוח, הסבלנות, 

 מאור הפנים וכל הטוב שאתם משפיעים עלינו!!!

 

 

 תודה

 לחברים היקרים במעגן מיכאל,

טל היקרה עם תום שלושים ימי האבל על בהירה 

בעה", האזכרות, גילוי  שלנו, אחרי הלוויה, ה"שִׁ

המֵצבה,אחר שהיינו במעגן מיכאל בהרכב 

משפחתי מורחב באופן כה אינטנסיבי בחודש 

האחרון, ברצוננו להביע את תודתנו העמוקה ואת 

 הוקרתנו הרבה לכולכם!

 לניצה לביא ולכל וועדת אֵבלּות, לאריק דייויס,

עבר בכל דבר קטן וגדול,  לכל מי שעזר לנו מכל

שאת רובם אף איננו מכירים כי איננו תושבי 

הקיבוץ, ולכל הרבים שהציעו עזרה, שנתנו עצה, 

לה טובה והביעו השתתפות. אנו מאד  שאמרו מִׁ

מאד מודים לכם, מתפעלים מכל היחס הנפלא 

הזה, מתרגשים מן הלב הפתוח ומאור הפנים, 

ות, ומעריכים מאד את כל ההשקעה, הסבלנ

הנכונות לכל בקשה והֵהיענות לכל צורך באופן 

מהיר ומתאים. ארגזים עם שתיה וכיבוד וכלים, 

ערימת כסאות בבית ובבית העלמין בכל עת של 

בעה"  התכנסות, מועדון החברים לתום ה"שִׁ

ומועדון "האסם" לאזכרה של השלושים, פרסום, 

זמינּות בטלפון לכל שאלה ובקשה בכל שעה, 

ה, ועד שטיפת המועדון אחרי דאגה למֵצב

האזכרה, ועוד ועוד עניינים גדולים וקטנים, וכל 

הזמן הצעות עזרה אם צריך בכל דבר שעולה 

עכשיו ולהמשך, והכל במאור פנים, בהבעת 

אכפתיות ורצון להיטיב, בנדיבות רבה וקורנת. 

תודה תודה לכם, חברי מעגן מיכאל, בעלי 

בהזדמנות זו התפקידים ושאינם בעלי תפקידים. ו

נביע תודה והערכה לכם על כל מה שהייתם עבור 

בית  –בהירה לאורך עשרות שנותיה במעגן מיכאל 

תומך ומלווה במהלך כל השנים ובמיוחד חם, 

ה, מלא חברים וחברות אהובים, בשנות הֵשיב

שופע יצירה חברתית, תרבותית, משקית 

וישראלית שבהירה כל כך הייתה מחוברת לכל 

 . רָבֶדיה

שנה טובה ומבורכת,  -שתהיה לכם, לנו ולכול 

 ועוד הרבה שנים יפות השופעות טוב וברכה!

 משפחת טל )וסלע( לדורותיה.
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 מנויים מוזלים באלמא,
 לחברי מעגן מיכאל

 
 בואו להנות מהמנוי הקלאסי של אלמא (1

 ₪ 850מחיר מיוחד עבורכם: 

הכולל: ארוחת ערב מהודרת במסעדת אורטוריו 

 שבמלון

הנחה על כל המופעים המתקיימים באלמא  20%

 ובקיוב.

כרטיס כניסה במתנה לאחד מהמופעים 

 המתקיימים

 2016 'באלמא ובקיוב עד ספט

ובכך להוזיל  ניתן לרכוש מנוי אחד לשני אנשים)

 עלויות(

 

אלמא מארחת את הקאמרטה  (2

 הישראלית ירושלים

 ואתם נהנים ממחיר מנוי הכולל:

 ל הקאמרטהקונצרטים מובילים ש 5

 סיור מודרך באלמא. )בתיאום מראש(

 קפה ומאפה באחד מהקונצרטים.

 ₪ 650במקום  ₪ 595 מחיר מנוי עבורכם:

 

בדואר ישנו פרוט המופעים. ניתן להתקשר 

ישירות לחגית או הגר באלמא ולציין שאתם 

 .להזמין דרכנו(גם )ניתן ממעגן מיכאל 

 

 ודורית היימן    בברכה, ניבה אשכנזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבור האורגני" -"ּבֹוְרגני

 שבת שלום לכולם, 

 יש לנו הרבה מה לספר לכם.

התקיים גיוס קטן ב"בורגני"  15.8-ביום שבת ה

ומספר משפחות )הורים וילדים( מהקיבוץ נענו 

לקריאה לעזור לנו לקדם את המיזם, באחד 

הימים החמים של השנה הגיעו מספר משפחות 

מצב רוח טוב ויחד עם נערות ל"בורגני" עם חיוך ו

ונערים שעובדים ב"בורגני": ניקינו, סידרנו, 

עישבנו, זרענו, אכלנו קרטיבים ובעיקר היה לנו 

 נעים וכיף המפגש והעשייה המשותפת. 

תודה ענקית לכל מי שהגיע: המשפחות  והנערות 

 והנערים שעובדים ב"בורגני".

יצאנו לסיור לימודי ב"גינה  24.08ביום שני 

המאפשרת" ברמת הנדיב וגילינו מקום מושקע 

ומרשים. ההשקעה והמחשבה ניכרות בכל פינה. 

אורית, מנהלת המקום הציגה והסבירה לנו על 

העבודה החשובה שהם עושים שם. היה מעורר 

 השראה.

בפינת הקומפוסט: אנחנו מבקשים להקפיד לא 

לזרוק ניילון ושקיות לפח האורגני! בשבועות 

ה עלייה בכמות הניילונים וזה האחרונים ישנ

מקשה מאוד על ההפרדה. ישנם פחים מיוחדים 

אשר מיועדים לניילון ופלסטיק, חשוב ביותר: 

 "לשים לב ולא לערבב". תודה לכל המפרידים ): 

לאירוע פתיחה חגיגי בשבת לפני אנחנו מתכוננים 

 פרטים בשבועות הקרובים. 12.9-ראש השנה 

ם מוזמנים לתאם עם יש לנו מגוון תוצרת וכול

אחד מאתנו ביקור להתרשמות והסבר על 

הפרויקט, לרכישת עציצים, שתילים, תבלינים 

 וירקות ועוד הפתעות.

 0524-297872פרידמן -נחום לאמור

 0528-698182נרקיס גלפז 

 0527-272932ליאור בנתור 

 0525-989602אייל לוי 
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28.08.2015  

                        

 

 עדכון מהמרכולית
 

סידור, ארגון המוצרים לפי מחלקות,  העברת   -בימים אלו המרכולית עוברת כמה שינויים ותהפוכות

 פריטים שנמכרים מעט מאוד לשיטת הזמנות ועוד.

תמיד יהיה הפריט הבעייתי שלא יודע אם הבית שלו בשכונת האסייתי או השימורים, וחברו שלא החליט 

 האפייה או קמח אורגני במחלקה האורגנית. אם הוא קמח במחלקת

 ייקח לנו קצת זמן למקם הכל בצורה ברורה ונוחה לכולם, ואז נשתדל לשמור על כל מוצר במקומו. 

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות, מודים לכם מראש על אורך הרוח, ומקווים שבמידת הצורך אתם נעזרים 

 בנו למצוא את שאתם מחפשים.

להיות מסודר בקרוב הוא מחלקת המקררים. המחלקה המחולקת כרגע לפי ספקים  מקום נוסף שהולך

תעבור לחלוקה לפי מוצרים, וכך החלב של כל החברות השונות יהיו בשכנות, וכך גם כל סוג מוצר אחר. כל 

ים המקבילים של זאת על מנת להקל על מציאת המוצר שאתם מחפשים תוך כדי השוואתו עם המוצר

 החברות השונות.

 ממשיך. השרות והאיכות של הספקים טובים מאוד. –כמו כן, השימוש בהזמנות הבשר והדגים הטריים 

אם לא די בשינויים הללו, במהלך ארגון מחלקת האפייה הוחלט ע"י הכלבו והמרכולית שיש מספר מוצרים 

ועל כן הם קיבלו דרכון ועוברים בית.   -וליתשנמצאים בכלבו אך מקומם בשכנות למוצרי האפייה במרכ

 הפודינג והג'לי לסוגיהם  עוברים למרכולית, כמו כן גם השוקולד צ'יפס והסוכריות לקישוט.

הרגישו שהמרכולית היא כבר לא הבית המתאים  deep river -ו   KETTELלעומתם חטיפי הצ'יפסים של

 דפי הכלבו. והחליטו לחצות את הכביש, ולהצטרף לחבריהם על מ

              

 מחכים לראותכם,                                                                                    

 צוות המרכולית         
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sunflower_drawing_by_autumnburns-d36m9pn[1].htm  
 

 
 

 במועדון האסםיתקיים 
 

 16.00-20:30 בשעות 3.9.2015יום חמישי ב

 
 מחוץ למועדון  -פינת קפה חופשי ואפשרות להתרווח 

 כולם מוזמנים ליהנות מהיריד 

 



Love
LoveLove

מופע משלנו ועלינו

“סיפור אהבה משפחתי”
)חתונה במשפחה(

חג המשק ה-66

Love Love

ביום שישי ה-4.9 בשעה 20:30
על הדשא הצפוני

לקינוח יופיעו הזמרת לילה מולקוס ולהקתה
ברפרטואר שירים דרום אמריקאיים
ובמקביל יפתח בית קפה משודרג

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥
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