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בסוף השבוע שעבר, התקבלה התשובה לסימן השאלה באשר 

שנמשך  מעניין  ציבורי  דיון  לאחר  וזאת   6 בריכה  של  לגורלה 

כמה שבועות טובים. מעניין כי, כמו שאמרה חברה אחת, הוא 

בעצם מבטא את האופן השונה בו רואים אנשים את מצבו של 

ואת עתידו. תוצאות הקלפי הזה מבטאות את אופיו  הקיבוץ 

הדמוקרטי והפורה של הדיון ובכך ניתן להתגאות, לדעתי.

צ'רלס  של  באמרה  לאחרונה  נתקלתי  דמוקרטיה,  אגב 

הוא  לדיקטטורה  דמוקרטיה  בין  "ההבדל  בוקובסקי: 

הוראות.  ממלאים  כך  ואחר  מצביעים  קודם  שבדמוקרטיה, 

בדיקטטורה, לא צריך לטרוח ולהצביע." )תרגום חופשי(

ללא ספק, אמרה צינית המבטאת יאוש נוכח מערכות קהות 

ודורסניות שבמבט ארצי, גם אנחנו יכולים לזהות אותן. לפחות 

בקיבוץ, אנחנו לא צריכים לסבול מחוסר האונים הזה וזכאים 

)יש שיאמרו, מחויבים( לקחת חלק בכל החלטה משמעותית 

המעצבת את עתידנו.

עדיין  בה  שיש  שכחנו   ,6 בבריכה  בתים  על  דיבורים  ומרוב 

דגים, רוצה לומר - פרנסה! תהיתי לעצמי, כיצד משפיע ייבוש 

בריכות 6 ו-8 על עבודת המדגה?

ברק אוחיון, מנהל הענף, מרגיע ומדווח כי האמנונים והבורים, 

אחרות,  בבריכות  בשמחה  משכשכים  האלו,  הבריכות  שוכני 

חלקן בשטחי מעין-צבי וחלקן בשטחינו, וכי הענף מסתדר עם 

החלוקה המחודשת ללא כל קושי.

ואם כבר במדגה עסקינן, האם שמתם לב כמה שקט החורף 

הזה, וכמה תכולים השמיים? לא על המחסור ברעמים וגשמים 

הכבוד  ובמטחי  בשקנאים  המחסור  על  אלא  מדברת,  אני 

המרושתים  הכבלים  בזכות  הופעתם.  את  מלווים  שלרוב 

זכינו לשנה קלה מהשנים  מעל הבריכות, מוסיף לדווח ברק, 

נקווה  סה"כ.  שקנאים   1000 כ-  הגיעו  כשלאזור  הקודמות, 

“נתנחם”  ובינתיים  תישמר,  ופרנסתנו  תימשך  זו  שמגמה 

 – אלה  בימים  אותנו  המבקרת  אחרת  אקזוטית  בציפור 

סרטנים  בשר   – משהו  האריסטוקרטית  שתזונתו  הפלמינגו, 

– לא מהווה תחרות.

לא  מומלץ  אבל  אלקלעי,  אייל  צילם  השער  תמונת  את 

להסתפק בה, אלא לצאת ולתור את הבריכות כל עוד החורף 

הזה ממשיך להתחפש לקיץ.

בשבוע הבא עלון חנוכה – כל מי שמעוניין לתרום בכתיבה, ציור 

או צילום, מוזמן בחום. כנ"ל לגבי עלון סוף השנה האזרחית, 

שיצא שבוע אחריו.

שבת שלום, שלומית קרקובסקה.

מזל טוב!

לנגה ותומר שטנגר

להולדת הבן,

נכד לענת וירון רם,

נין לניצה שמי ולאסתר וצבי רם.

ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב!

למעיין ואסף עטייה

להולדת הבן,

נכד ללורי ומייק שלזינגר.

ברכות לכל המשפחה!

מזל טוב!

לאביטל ושי קורן

להולדת הבן,

נכד לכרמן וגדעון ביאנקי.

ברכות לכל המשפחה!

להומור  במוזיאון  מרישומיה  לאה  הציגה  לאחרונה 

וסטירה, שבעיר לגניצה בפולין. במהלך השנים הציגה לאה 

במוזיאון מעבודותיה, בתערוכות שונות, וגאה להתמודד כל 

השופטים:  של  הביקורת  שבט  את  לעבור  הזכות  על  פעם 

כל  ותהיות  שאלות  תמיד  מעורר  סטירה  הנושא  "עצם 

אימת שאני עומדת בפניו. במהלך השנה הצגתי בתערוכות 

מרכיביה  על  תערוכה,  ומכל  שונות  בארצות  בינלאומיות 

טכניקות  נושאים,  המיוחדים, 

הלכי  על  לומדת  אני  וכו', 

מצוקות  ואף  טכניקות  רוח, 

בבנגקוק,  השיטפונות  כמו 

תאילנד, ובכך דייני".

 - בארץ  שגם  מזכירה  לאה 

מרכזי  יש   - ובחולון  בחיפה 

הומור  בנושא  אומנות 

וסטירה, המקיימים תערוכות 

בינלאומיות. 
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יו"ר: איתן פרנקל

נוכחים: 11 חברים

פרוטוקול: עדו סלע

סדר היום:

סעיפי מזמ"צ:( 1

האגודות א.  רשם  של  ביקורת  בהצלחה  עברנו 

האגודות  כל  של  תקין  ניהול  על  )באוקטובר( 

השיתופיות שיש לקיבוץ.

צוות אד-הוק שמינה המזמ"צ בדק והמליץ להנהלת ב. 

שינוי  על  ההמלצה  את  שאישרה  הצרכני,  המגזר 

וגרים  בקיבוץ  העובדים  בנים  של  התקציב  בהרכב 

אצל הוריהם:

 העברת סכום שווה ערך ל-30 ארוחות ערב ו-4 . 1

ארוחות בוקר מתקציב המזון החודשי של הבן 

לתקציב ההורים.

תוספת לתקציב החשמל של ההורים בהתאמה . 2

למספר הנפשות בדירה.

הצוות ממליץ שוועדת צעירים תעקוב ותעדכן את המוסדות 

הוריהם. אצל  וגרים  שעובדים  הצעירים  על   המתאימים 

העברת 100 שעות עבודה מחברים לבני זוג סטודנט( 2

מוזמנים: מיכה באלף ואופירה שריד

לבני-זוג  עבודה  שעות  העברת  מאשרים  לא  הוחלט: 

סטודנטים

 

רקע:

סטודנטים  במסלול  הלומדים  הקיבוץ  בני  של  העבודה  חובת 

היא 720 שעות במשך שנת לימודים. יחד עם זאת, תקנון לימודי 

בנים מקל על הבנים הסטודנטים ומאפשר להם לקבל עד 100 

הסטודנטים  של  רובם  רוב  מחברים.  )בסה"כ(  עבודה  שעות 

משתמשים בהקלה זו.

יכול  המשק  בן  של  זוג  שבן  מעמד  הוא  סטודנט  זוג  בן 

תקציב  מקבל  סטודנט  זוג  בן  לומד.  הוא  כאשר  לקבל 

במסלול  לבנים  בדומה  עבודה  חובת  לו  ויש  חלקי 

של  והזכויות  החובות  את  שמגדיר  התקנון  סטודנטים. 

עבודה. שעות  להעברת  מתייחס  לא  סטודנט  זוג   בני 

ועדת השכלה קיבלה פניות של חברים )לא מבני זוג סטודנט( 

לבני  גם  עבודה  שעות  העברת  של  הנוהג  את  לאמץ  וממליצה 

זוג סטודנט.

המזכירות נדרשת להחליט האם לאשר או לדחות את המלצת 

שמקבלים  אף  על  סטודנט,  זוג  שבני  משום  השכלה,  ועדת 

במסלול  לבנים  בדומה  עבודה  חובת  להם  ויש  חלקי  תקציב 

סטודנטים, הם בחזקת תושבים בני רשות. 

דיון:

בין  עבודה  שעות  העברת  של  שונים  היבטים  על  נסב  הדיון 

חברים בכלל, ובין חברים לבנים במסלול סטודנטים או לבני 

זוג סטודנט בפרט.

בעד העברת שעות נאמר:

• רואים חשיבות בעזרה ובתמיכה גם בהשכלה של בני הזוג.	

• שלא 	 סטודנט, למרות  זוג  בני  מסלול  של  הקודם  בגלגול 

הזוג  לבני  עבודה  שעות  להעביר  היה  בתקנון, ניתן  נכתב 

ונכון יהיה להמשיך בנוהג הזה.

• המשק. 	 בן  של  מהמשפחה  חלק  הוא  סטודנט  זוג  בן 

זוגם  ובני  לבניהם  לעזור  היכולת  מאוד  חשובה  להורים 

בתוך  רק  שעות  העברת  לאפשר  בקיבוץ. צריך  להסתדר 

המסגרת המשפחתית.

נגד העברת שעות נאמר:

• התמיכה שהקיבוץ נותן לבן זוג סטודנט היא מכובדת ואין 	

צורך להוסיף עליה.

• עבודתם, 	 בחובת  סטודנט  זוג  בני  על  להקל  רוצים  אם 

לעבוד.  צריכים  שהם  השעות  מכסת  את  להקטין  הגיוני 

לשעות העבודה יש ערך כספי ולא נכון להעביר אותן למי 

שאינו בן קיבוץ או חבר.

• מחבר 	 עבודה  שעות  העברת  במכלול  שנית  לדון  נכון 

בעיה. שעות  וזו  סחר/מכר  זה  בתחום  בקיבוץ  לחבר. יש 

מקטינות  הזוג  לבני  או  לסטודנטים  שמעבירים  עבודה 

בפועל את השעות שהם עובדים ואת ההכנסה של הקיבוץ 

מעבודתם. סטודנטים שאמורים לעבוד 720 שעות בשנה 

על  ההחלטה  כשהתקבלה  שעות.   620 בפועל  עובדים 

לא  סטודנטים,  במסלול  הקיבוץ  לבני  שעות  העברת 

את  להעביר  אפשר  כעת,  בתמורה.  שבת  עבודת  הייתה 

התמורה של עבודת השבת במקום להעביר שעות עבודה.

ישיבת מזמו"ר מס. 29/2011 בתאריך 07.12.11
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• שעות 	 העברת  אפשרות  לתת  העיקריות  הסיבות  אחת 

להורי  אפשרות  לתת  הייתה  סטודנטים,  במסלול  לבנים 

זוג  בן  לגבי  תופס  לא  הזה  הנימוק  להם.  לסייע  הבנים 

סטודנט שהוריו אינם בקיבוץ.

תכנית עבודת המזמו"ר לשנת 2012( 3

המזמו"ר  של  העבודה  תוכנית  על  ראשוני  דיון  התקיים 

שנתית. מטרות  הגדרת  על  שתתבסס   ,2012  לשנת 

הנחות עבודה לגיבוש התוכנית הן:

הפעילות של דרך מעגן מיכאל. המזמו"ר, כברירת מחדל, א. 

דרך  של  היום  סדר  שעל  עקרוניים  בנושאים  יעסוק  לא 

עם  בתאום  הדבר  ייעשה  זאת,  לעשות  יידרש  ואם  מ"מ 

הצוות המוביל.

המזמו"ר מלווה את המהלך של שינוי מבנה ארגוני, מדיון ב. 

והמלצה על טיוטה לאישור האספה, ובתסריט אופטימי, 

עד ליווי היישום.

 הדיון לא הסתיים ויימשך באחת הישיבות הקרובות.

שבת שלום, איתן פרנקל.

 10/2011 מס'  אספה  קלפי  תוצאות 
מתאריך 4.12.2011

סעיפי ועדת מינויים. 1

כיו"ר מו"ח נבחרה: מורן יהלוםא. 

קיבלה למעלה מ- 60% מקולות הבוחרים

כנציגת ציבור בוועדת תקשורת נבחרה: שירה טלביב. 

קיבלה למעלה מ- 60% מקולות הבוחרים

אושרה הארכת קדנציה לניהול ועדת בריאותג. 

לנירה לינדר )עד 8.2013( 

ולשחר מוסקו )עד 1.2014(

קיבלו למעלה מ- 60% מקולות הבוחרים

כחברים בוועדת קליטה נבחרו:ד. 

• דניה בחרך	

• פז לוי	

לניהול אשכול החינוך נבחר: מיכה באלף. 2

קיבל למעלה מ- 60% מקולות הבוחרים

לא התקבל ערעור חברים על החלטת המזמו"ר ורתב"ש . 3

לבניית תמהיל דירות

נגד הערעור: 199 בעד הערעור: 179 

הצבעה ידנית: 93     הצבעה אלקטרונית: 313 

סה"כ מצביעים: 406

ספרו: ברק גובר, סנדי הורביץ

ברק גובר - ועדת אספה, איתן פרנקל – מזכיר.

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה - 2012-2013 נפתחה.

כל מי שמעוניין ללמוד, מתבקש להעביר פניה בכתב לוועדת 

השכלה.

חברים:

יש להגיש את הבקשה עד 27/1/2012.

נושא לימודים, מוסד   – יש להציג תכנית מפורטת שכוללת 

לימודי, סוג התואר או התעודה, משך הלימודים )שנים וימי 

לימודים בכל שנה(, עלות שכר לימוד, תכנית נסיעות.

התכנית  הצגת  לקראת  הוועדה  מרכזי  עם  להתייעץ  רצוי 

מכיוון שהוועדה תתייחס רק לתכניות שמוגשות במלואן. 

עד  תשובות  ויינתנו  בפברואר  המרתון  את  תקיים  הוועדה 

אמצע מרץ.

ורצוי  ניתן   .2012 פברואר  סוף  עד  בקשה  להגיש  יש  בנים: 

לשוחח עם מרכזי הוועדה בחודשי האביב המוקדמים.
 

 ofiras@plasson.co.il את הבקשות רצוי לשלוח למייל

.michabalf@gmail.com או למייל

אפשר גם לתא הדואר, כמובן. 

שבת שלום, מיכה באלף ואופירה שריד.

מוועדת השכלה
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דרך מעגן מיכאל

הוצג  מיכאל   במעגן  ושיכון  דמוגרפיה  בנושא  הלמידה  פרק 

עצמך"  את  "בחן  שאלוני  באמצעות  האוכל  בחדר  השבוע 

ובאמצעות התערוכה בה נפרשו התשובות לשאלות.

כמותיים  נתונים  בניתוח  כרוך  הנושא  הדברים,  מטבע 

מהן  ולהבהיר,  בהם  להתעמק  למדי  שמייגע  סטטיסטיים, 

בעצם הסוגיות העומדות לפתחנו. אנסה להבהיר את השאלות 

והסוגיות במילים פשוטות, בבחינת כל התורה על רגל אחת.

יש בעיה?

נכנסים  גבוה.  ובשיעור  חיובי  שלנו  הדמוגרפי  הגידול  ככלל, 

ליישוב הרבה יותר אנשים משיוצאים ממנו )בין אם בדרך של 

עזיבה לישוב אחר ובין אם לאוכף(. הביטוי לכך הוא התוספת 

יוצאים(.  פחות  )נכנסים  מיכאל  במעגן  הבית  משקי  של  נטו 

בעוד שעד שנת 2007 הגידול נטו במשקי הבית עמד על יחידות 

ספורות בשנה, הרי שהחל משנת 2008 אנחנו עומדים על גידול 

של כמה עשרות בשנה. בשנת 2010 נוספו 33 משקי בית למעגן 

מיכאל. 

שני תהליכים מקבילים מזינים את המספרים הללו: בוגרי י"ב 

העוזבים את בית ההורים ובנים חוזרים לקיבוץ, עם או בלי בנות 

או בני זוגם. השנתונים המסיימים הולכים וגדלים עם השנים, 

ושיעור החוזרים למשק גם הוא עולה בשנים האחרונות. 

קצב הגידול בשנים הקרובות, עפ"י ניתוח המגמות, עומד על 

לבנייה של  היא, שנידרש  המשמעות  בית בשנה.  כ-30 משקי 

150 יחידות דיור בתוך 5 שנים. ואם נתבדה והקצב יהיה נמוך 

שהקרקע  היא  הבעיה  הזה.  לגודל  להגיע  שנים   7 ייקח  יותר, 

הזמינה שנותרה לנו לבנייה מספיקה להרבה פחות, אם נמשיך 

לבנות בשיטה של היום: יחידות צמודות קרקע בצפיפות של  3 

יחידות דיור לדונם. ליתר דיוק, אחרי שנסיים לבנות את שכונת 

המחנה,   במרכז  הפינוי-בינוי  ושכונות   6 ברכה  תיוותר  אנפה, 

סה"כ - 116 יחידות דיור בלבד, וגם זה אחרי שהורסים כ-57 

כך  הפינוי-בינוי.  תהליכי  את  לאפשר  מנת  על  דיור  יחידות 

שבפועל, אחרי שכונת האנפה יש פוטנציאל קרקעי לתוספת 

60 יחידות דיור בלבד!!!

הנוכחי  בקצב  האוכלוסייה  גידול  תחזית  מימוש  מסקנה: 

ואף פחות ממנו לא יוכל לקבל מענה ע"י בנייה סטנדרטית 

במונחי מעגן מיכאל. לא יהיה מקום לכולם.

מה אפשר לעשות?

לגובה  בנייה  הבנייה,  ציפוף  כולל  הוא  רחב.  הפתרונות  מגוון 

)חלות עלינו מגבלות ארציות בעניין זה, לא כל רעיון אפשרי(, 

ניסיון להרחיב את שטחי הקרקעות העומדים לרשותנו לצורך 

בנייה למגורים מעבר למגבלות שמוטלות עלינו )מורכב מאוד, 

ויהיה איטי בהרבה מצרכי הביקוש החזוי(, או להקטין את זרם 

הנכנסים למעגן מיכאל. אפשר גם להחליט שהורסים שכונות 

לכל  ההורים.  בבית  לגור  יעברו  ואלה  החיילים  שכונת  כגון 

חזות  על  לכת:  מרחיקות  משמעויות  הללו  מהפתרונות  אחד 

אופיו החזותי של  על  לגובה(,  בניה  )ציפוף,  הנבנות  השכונות 

היישוב )גובה הבניינים, שינוי מבנה שכונתי ייחודי( ועל הרכבו 

החברתי של הקיבוץ )צמצום מספר הבנים החוזרים?(. בשלב 

הזה של מחזור חיי הקיבוץ, נדרשת החלטה על הדרך שבה 

נתנהל מכאן ואילך בתחומים אלה.

לגידול הדמוגרפי השלכות נוספות!

גידול  גם  דורש  המתוארים  בהיקפים  הדמוגרפי  גידולנו 

)בגני  הציבור  במוסדות  גידול  חיינו:  של  אחרים  בתחומים 

בתי  תוספת  בצורת  הגידול  ניכר  כבר  תינוקות  ובתי  ילדים 

ילדים ומצוקה בשטח לטובת ייעוד קרקע זה(; גידול בתקנים 

של גופי השירות כגון מרפאה, מרפאת שיניים, אחזקת דירות 

וענפי שירות אחרים; גידול במקורות ההכנסה לטובת פרנסת 

התושבים החדשים ותוספת מקומות עבודה; תוספת כלי רכב, 

תשתית כבישים ועוד. 

לסיכום:

הכרת הפער בין הצמיחה הדמוגרפית לבין המשאבים הפיזיים 

בנושא  לדון  בבואנו  עינינו  מול  לעמוד  צריכה  ובנייה(  )קרקע 

לא  להחלטות  נדרשים  אנו  להיווכח,  שניתן  כפי  הקליטה. 

פשוטות שישפיעו לא רק על אופיו המבונה של הקיבוץ, אלא 

גם ובעיקר על המבנה החברתי שלנו. 

צמיחה דמוגרפית ושיכון – טובי כהן

צוות “דרך מעגן מיכאל” משלים:

29/12 בערב  על קליטה מכל היבטיה נשוחח ביום חמישי 

במבנה  הציבור  לכל  פתוח  שיח  האוכל(:  בחדר   ,20:30(

לשמוע  כ-ו-ל-ם  את  מזמינים  אנו  עגולים”.  “שולחנות 

ולהשמיע, הנושא נוגע בכל אחד מאיתנו.  
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יורם דרור

על סדר היום: 

סיכום 9 חודשים. 1

עדכונים ושונות. 2

דיון והחלטות:

סיכום 9 חודשים. 1

הסיכום מושפע ממספר אירועים לא מתוכננים המשפיעים על 

סך התוצאות:

האירוע הבולט הוא רכישת חלקו של השותף במעגן התפלה. 

הרכישה לא הייתה מתוכננת וביצועה גרם לשינויים בתוכנית 

התפלה  מעגן  נתוני  המוצג  בדו"ח  והשימושים.  המקורות 

מאוחדים בנתוני הקיבוץ. 

דיבידנד  מס,  החזרי  בגין  מיוחדות  מהכנסות  נהנינו  כן,  כמו 

נלקחו  לא  אלו  הכנסות  איגלו.  ממכירת  והכנסות  מתנובה 

בחשבון בתוכנית וגם הן משפיעות על הסכום.

מרשימה,  רווחיות  על  מראה  חודשים    9 סיכום  בפלסאון: 

הבאה.   בשנה  המשק  בתכנית  ביטוי  לידי  יבואו  שפירותיה 

מנת  על  עבודה  תוספת  הצריכו  בפלסאון  הרבות  ההזמנות 

לספקן בזמן והגדילו את ההכנסות  מעבודה בפלסאון מעבר 

 9 תוצאות  מפלסאון.  המקורות  בגידול  שניכר  דבר  לתחזית, 

החודשים של פלסאון בהחלט ראויות לציון והן מביאות לידי 

ביטוי עבודה מסורה וניהול מקצועי של פלסאון.

בדגאון: עלייה משמעותית בהכנסות. הצפי הוא שנסיים מעל 

התוכנית בכ- 1.5-2.0 מיליון ₪. מד"ן סחר – עלייה משמעותית 

בהכנסות, הצפי הוא שנסיים ב-2 מיליון ₪ מעל התוכנית.

חקלאות: גידול נאה בחקלאות החי והצומח.

צורון: ירידה בהכנסות בהפרש משמעותי מתחת לתוכנית.

ענפונים: בסה"כ יציבות )ירידה קלה(.

עבודת חוץ: יציבות )ירידה קלה(. 

מעל   ₪ מיליון  כ-7  המקורות  בתחום  יש   – הסיכום  בשורת 

התוכנית. הצפי הוא שעודף זה יקטן בשל ירידה צפויה בדגאון 

ובצורון.

בתחום השימושים:

מיליון . 1 כ-36  היה  הציבוריות  בהוצאות  השימושים  ביצוע 

₪, בעוד התוכנית הייתה 37 מיליון ₪.

בתקציבים האישיים יש עלייה מ- 41.7 מיליון ₪ ל- 43.1 . 2

מיליון ₪ )גידול באוכלוסייה והגדלת תקציבי בודדים(.

סך הוצאות הקיום כ- 81 מיליון ₪ והם על פי התוכנית.. 3

השקעות יצרני:

בחלקן . 1 רק  בוצעו  בפלסאון  הבנייה  השקעות 

)הושקעו כ- 1.2 מיליון ₪. בתוכנית 3.5 מיליון ₪.(

נדחתה רכישת חברה ע"י מד"ן סחר.. 2

מעגן התפלה: השקעה ברכישת חלק השותף במעגן . 3

התפלה, וכתוצאה מכך שינוי משמעותי בתוכנית.

אם . 4 ספק  ויש  עדיין  בוצעו  לא  בסולארי:  השקעות 

השקעות  לתוכנית  יעבור  התקציב  השנה,  יבוצעו 

בשנה הבאה.

פרויקט הלולים לא יסתיים השנה.. 5

סך הכל השקעה בענפים יצרנים 20.6 מיליון ₪ בעוד התוכנית 

הייתה כ- 22.5  מיליון  ₪.

הצרכניות  ההשקעות  משותפות:  צרכניות  השקעות 

והמשותפות בוצעו כמתוכנן. סך השקעות הסתכמו בכ- 20.5 

 15.4 )בתוכנית   ₪ מיליון   16.2 כ-  הושקעו  בבניה   .₪ מיליון 

מיליון ₪(.

עדכונים ושונות:. 2

לבחירת/ בעבודתו  התחיל  הצוות   – מנכ"לים  בחירת  צוות 

תובא  הבא  בשבוע  התפלה.  מעגן  למנכ"ל  קדנציה  הארכת 

המלצה למועצה.

פלסאון – הצוות יתחיל את עבודתו החל  מנכ"ל  בחירת  צוות 

יו"ר  לתפקיד  להיכנס  מיועד  אשכנזי  2012. שאול  מינואר 

פלסאון בינואר 2012.

פרויקט סולארי בינוני – הפרויקט כרגע בהמתנה, נערך שימוע 

מ-  1.44  לקוט״ש  התעריף  הורדת  לגבי  החשמל  ברשות 

יורדים.  הפנלים  שמחירי  מכיוון  בעיקר  וזאת   ₪ ל-1.03   ₪

יכול  שלנו  מהסוג  בינוני  בפרויקט  הפנלים  מחיר  להערכתנו, 

להשפיע על בין 30-40% מערך הפרויקט. בנקודת זמן זו אנו 

בידינו, אנו כנראה  ממתינים להכרעות השימוע. ממידע שיש 

1.36- קרי  שהובטח,  הגבוה  בתעריף  שתזכה  לקבוצה  ניכנס 

1.44. כל תעריף נמוך מזה ידרוש בחינה מחדש של הפרויקט. 

ודאות  בחוסר  המאופיינת   ,2012 בתוכנית  עתה  עוסקים  אנו 

שמקורו, בין היתר, גם בצורך בעדכון ההסכמים שבין הקיבוץ 

הקודמת.  הכלכלית  המועצה  בישיבת  שדווח  כפי  לפלסאון, 

ועלינו להיות  גם המצב הכלכלי הגלובלי מוסיף חוסר ודאות 

זהירים בתוכניות לקראת שנת 2012.

דו"ח המועצה הכלכלית מס' 18 מתאריך 29.11.2011
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דרושים - לבית הספר "חוף הכרמל"
טכנאי/ת מחשבים/מתאם מחשוב

ניסיון באבחון תקלות מחשב ותיקונן, היכרות עם  דרישות: 

תוכנת windows ברמה גבוהה , קורס mcse - יתרון.

ואחריות  גיבויים  הפעלת  שרתים,  עם  בעבודה  וידע  ניסיון 

למורים  טכני  וסיוע  תמיכה  מתן  תקינותם.  לבדיקת 

ותלמידים.

לוי.  צדוק  לידי   ,6398687 לפקס:  לשלוח  יש  חיים  קורות 

מועמדים מתאימים יענו. 

דרוש עובד לענף הפפאיה
העבודה  לבצוע  כאחראי  מלאה  במשרה  עובד  מחפש  אני 

השוטפת בענף. העבודה השוטפת כוללת:

• קטיף, שטיפה, מיון ואריזה של הפרי	

• הובלת הפרי ללקוחות	

• הפרייה	

• עישוב	

• השקייה ודישון	

• מעקב וטיפול במזיקים	

• אחזקת בתי הגידול	

נדרש אדם עם רישיון נהיגה, בעל ידע חקלאי, חרוץ, המסוגל 

להתמיד ולבצע את העבודה ברמה טובה.

המעוניינים מוזמנים להתקשר

לאפרים אמיהוביץ' בטל' 3234886 – 052.

דרושים – לחינוך המשלים
לאורווה דרוש/ה עובד/ת לטיפול בסוסים והדרכה

בשעות אחר הצהריים - 15:00-19:30.

תחילת עבודה בחודש פברואר.

המעוניינים מוזמנים להתקשר לשי קורן 0522885039

או לאפרת סבאג 0548898106

דיווחי מש"א

עלינו,  ובאה  המתרגשת  החדשה  האזרחית  השנה  לקראת 

רצ"ב עדכון מהמתרחש אצלנו במשאבי-אנוש של הקיבוץ.

• דורית 	 את  הכולל  המחודש,  בהרכבו  קיבוץ  מש"א  צוות 

מורן  את  האנושי,  ההון  ופיתוח  הדרכה  מנהלת   – גרה 

על  עובד  ואנוכי,  מקצועית  כ"א/מש"א  מנהלת   - יהלום 

הכנת תכנית עבודה לשנה הבאה הכוללת בין השאר גם 

בהנהלת  התכנית  אישור  לאחר  ליישום.  ויעדים  מטרות 

משאבים, יימסר בעלון דיווח מפורט לחברים.

• והנהלת 	 האספה  להחלטות  בהתאם  לפלסאון:  ניודים 

2012, כל  משאבים, החל מינואר הקרוב ולמשך כל שנת 

לצרכים,  בהתאם  נדרשים,  החוץ  ועובדי  הקיבוץ  עובדי 

ולהתנייד לכל הפחות לשלושה  לעמוד לרשות המערכת 

הקרוב  בזמן  לכך,  בהתאם  פלסאון.  לטובת  בשנה  ימים 

יקבלו החברים לתא הדואר עדכון לגבי התאריכים בהם 

שיזף  שרית  ממשיכה  זה,  בשלב  להתנייד.  מיועדים  הם 

ויש  במידה  אליה  לפנות  יש  הניודים.  תכנית  את   לנהל 

בעיות.

• 	 ,2012 ינואר  מדו"ח  החל  עבודה:  רישומי  חודשי  דו"ח 

יחולו שינויים בפורמט הדו"ח. לאור טענות רבות על כך 

שהדו"ח מסובך וקשה להבנה, אנו מנסים לפשטו. הסבר 

באחד  בהמשך,  יינתן  החדש  הדו"ח  לגבי  ומפורט  נוסף 

העלונים הבאים.

• איריס 	 הבא,  החודש  מתחילת  החל  נשי/נשי:  חילופי 

הקיבוץ.  של  העבודה  ברישומי  שרית  את  מחליפה  דיין 

שלוחה מכאן ברכת הצלחה לאיריס, תודה ענקית לשרית 

והצלחה בהמשך הדרך. 

עדו סלע
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סקר שביעות רצון במרפאה
החל מיום ראשון 18.12, יועלה לאתר הקיבוץ סקר שביעות 

רצון משירות המרפאה.

מי שרוצה, יוכל למלא את הסקר גם באופן ידני. טפסים ניתן 

לקבל במזכירות המרפאה.

להתראות ותודה,

המרפאה ואשכול הבריאות.

שרות קופ”ח כללית לחיילים

שירותי  לתת  תתחיל  כללית  קופ”ח  דצמבר,  מאמצע  החל 

השומר  ותל  הקריה  בבסיסי  המשרתים  לחיילים  רפואה 

בלבד.

פרטים במרפאה.

צוות המרפאה.

אתה חייב את זה לעצמך, 
אתה חייב למפלגה... 

זמן ההתפקדות למפלגת העבודה
חברים יקרים שלום,

האמונה  את  לבטא  בכדי  מההתפקדות  יותר  משמעותי  אין 

שלנו במפלגה. 

אלה  הנפקדים,  מקולות  להתחזק  צריכה  העבודה  מפלגת 

המאמינים בצמצום פערים חברתיים, שמירה על צביון יהודי 

ודמוקרטי, וישוב הסכסוך הישראלי – פלסטיני תוך חתירה 

לשלום.

אם אנחנו דורשים מנהיגות אחרת – בואו נעשה אותה.

50 ₪ בשנה בהחלט שווים את זה.

הפעם, ההתפקדות מתחילה מאפס. כל חבר / נער מגיל 18, 

הקרובים.  השבועיים  במהלך  אלי  יפנה  להתפקד,  המעוניין 

לאחר מכן לא ניתן להתפקד.

התפקדות זו תתאפשר עד 3.2013.

בנוסף, יהיה שולחן מתפקדים בחדר האוכל.

לאחר  העבודה  למפלגת  לעבור  יוכלו  אחרת  מפלגה  חברי 

מילוי טפסים נוספים למען כשרות התפקדותם.

יותר  אולי  חשובה  זו  התפקדות  ולרשותכם.  לשירותכם  אני 

מתמיד.

איריס דיין.

הודעה למחזיק הניידים
הנייד  בחשבון  גבוהים  חיובים  החברים  מקבלים  לאחרונה 

עבור "שירותים מתקדמים" בחשבונות הניידים. 

טריוויה,  שאלות  למשחקים,  הרשמה  על  מדובר  בד"כ 

השתתפות בסקר, מילוי שאלונים וכד' באופן קבוע. אם אתם 

מקבלים הודעות כאלו, אתם מנויים לשירות. מחיקת הודעה 

אינה מבטלת את החיוב! 

כיצד מבטלים זאת?

מבקש  ממוחשב  ומענה   03-5614614 לטלפון  מתקשרים 

להקליד את מספר הנייד שלכם.

בהמשך מפורטים השירותים שנצרכו, וע"י הקשת הספרה 3 

ניתן להתנתק מהשירות.

מספר נוסף, שגם הוא של חברה הנותנת שירותי תוכן הוא: 

.1-159-554-400

גם במקרה זה ינחו אתכם כיצד לפעול לביטול התשלום.

הקיבוץ,  של  החדש  הסלולר  חוזה  אודות  לשואלים   – נ.ב 

כך  על  עובד  ופלסאון  הקיבוץ  של  שהצוות  היא  התשובה 

וכנראה שבסוף ינואר תבוצע החלפת הטלפונים והחוזה.

אוריה ברכמן – מש"צ.
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מהחינוך המשלים - שנת בר מצווה

יחד עם המלווה  נוף את שנת בר המצווה  השנה חוגגת כתת 

שלהם - שי אייזנר.

בשישי שעבר, התקיימה פעילות "חפש את המטמון" דרך מפגש 

עם ההיסטוריה של הקיבוץ. הרציונל המנחה של הפעילות היה 

לחבר בין ההיכרות עם ראשית הדרך של מקימי הקיבוץ לבין 

אותו "מטמון" שימצאו בסוף המסלול, והוא האופניים שאותם 

הנערים  שלב  בכל  מהקיבוץ.  מצווה  בר  כמתנת  מקבלים  הם 

קיבלו חידה, שהובילה אותם למקום הבא. החידה הראשונה:

הוא כונה ה"סניף" ואין זו אגדה

וכאן בילו התינוקות, מיד אחרי לידה.

שהו כמה חודשי פינוק, ינקו עשרות גלון

ולאחר שקצת גדלו, עברו לפעוטון.

ציפ ותושי, חנה פליטניק... דמויות מהמיתולוגיה

טיפלו, פינקו וגם חינכו לאור אידיאולוגיה.

היום עומד הוא על תילו, מאחורי סוס, שור וצב,

המוסד הקיבוצי שמנהל את המצב.

כשהגיעו למקום, פגשו בו את פנינה לינדר שסיפרה להם על 

חוויית ההורות בלינה המשותפת.

על   סיפור  ושמעו  הישנה  ברפת  הנערים  עברו  בהמשך 

Harvest store - "הארווסטור" מירון רם, במחסן הרשתות 
הישן פגשו את ניר ברכה, במדגרה פגשו את רונן הררי, בחדר 

האוכל הישן פגשו את צפרא ודוני, ב"אמריקה" פגשו את אורן 

לינדר וב"ספינה המסתובבת" פגשו את עמירן ברקוביץ. אנו 

שמחים על ההזדמנות למפגש של הנערים עם חברי הקיבוץ 

ועל ההיכרות עם אותם מקומות בקיבוץ שאינם מוכרים להם.

תודה רבה לכל המספרים, שנענו לבקשותינו ובמיוחד תודה 

גדולה לאורן שכתב את החידות )תוכלו לראות תמונות ואת 

החידות כולן באתר הקבוץ, במדור חינוך(. לנועה קם, לדפני 

המידע  באיסוף  שעזרו  רם-כץ  ואורלי  גולדברג  שאול  אסף, 

לפעילות  וההנעה  הרעיונות  על  אייזנר  לשי  תודה  למשימות. 

ולאלמוג אלוני, מרכז ז'-י"ב', על הליווי. 

אפרת סבאג

בנוהג  לפתוח  חשבנו  החנות,  של  הרגילה  לפעילות  בנוסף 

חודש  וכל  בחנות  מסוים  מקום  נקצה  זו  במסגרת  חדש: 

עבודותיו.  את  שיקבע  במקום  להציג  יוכל  היוצרים  אחד 

פרסום  ונעודד  החודש  יוצר  מיהו  נפרסם  חודש  תחילת  כל 

באתר הקיבוץ, בעלון ובלוח האלקטרוני.

ברוריה הירש,

בשם צוות החנות וכל היוצרים.

יוצרת חודש דצמבר 2011  - גלילה גובר

15 שנים. התחלתי לעסוק בחימר  כ-  יוצרת בקרמיקה  אני 

בחוג בית ואהבתי את המגע עם החומר, למרות הקושי הטכני 

בטכניקות  ההתקדמות  עם  יחד  הראשונה.  בשנה  לי  שהיה 

והתאהבתי  קיומן  על  ידעתי  שלא  יכולות  נפתחו  הבניה, 

ביצירה. אני עובדת בחומרים שונים ובשיטות שריפה שונות: 

תנור חשמלי, תנורי עישון ובראקו.

שיש  למרות  רב,  וסיפוק  שמחה  לי  גורמת  בחימר  היצירה 

בעבודה הרבה רגעים של תסכול ומתח בין הציפיה לתוצאה, 

אבל תמיד רוצים יותר.

מעבודותיהם  שמרכזת  החנות  פתיחת  עם  שמחתי  מאוד 

תתפתח  שהחנות  ומקווה  המקומיים  מהיוצרים  חלק  של 

לשביעות רצוננו ותאפשר המשך התפתחות ובאותה המידה, 

שייהנו החברים מהתוצרת שבה.

אני מזמינה את חברי ותושבי מעגן מיכאל לבוא לחנות מדי 

פעם ולהתרשם )על כל עבודה שנמכרת באות, לכל הפחות, 

שתיים אחרות במקומה(.

שעות הפתיחה:

16.00-20.00 ימי ג'  

16.00-20.00 ימי ה'  

09.00-13.00 ימי שישי 

חידוש נוסף במעגן יוצרים
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יריב שרון
המוקדש  אופסייד  מדור  עם  יקרים,  קוראים  שלום,  שבת 

של  המרשימה  הניצחונות  שרשרת  בעקבות  הפועל  לאוהדי 

שהראה  מהצפון,  הסופגנייה  ולמאמן  האחרונים  השבועות 

לכולם שעם הרבה לב, נשמה ואמונה אפשר להגיע להישגים. 

וכמובן, לאוהדי ברצלונה ששוב שברו לכסחנים ממדריד את 

הלב.

עזה,  רוח  משבי  תחת  במגרשנו,  אירחנו  בצהריים  שישי  ביום 

את קבוצת עופר.

למרות היותה של היריבה בתחתית הטבלה, הרי שלאחרונה 

של  יוקרתיים  ניצחונות  רצף  על  מהכרמל  הקבוצה  עלתה 

קבוצות צמרת ולמאמן אלוני היה ברור שאנו הולכים להילחם 

על כל כדור על מנת להביא שלוש נקודות.

מה  הגנתית  לעמדה  הקבוצה  חלוץ  הוסט  העונה,  לראשונה 

היטיב  שאלוני  כמו  או  רבים,  ללבטים  הדייגים  למאמן  שגרם 

להגיד, "אני לא יודע אם הוא ישמח. מה שבטוח זה שהוא יקבל 

את זה בשמחה."

המשחק נפתח בצורה שקולה ועם החמצות בשני הצדדים עד 

לדקה 18, כאשר דאבל פס בין יניב ויוני הסתיים בשער של יוני 

ו- 0:1 לדייגים.

הצליחו  נוסף,  ליתרון  עולים  שהדייגים  היה  נראה  כאשר 

עופר להשוות את התוצאה ל- 1:1, לאחר כדור חופשי שניתז 

לחיבורים.

עלו  שעופר  לאחר  במגרש,  ותדהמה  דקות  עשר  עוברות  לא 

באצטדיון  הלם  הקהל.  את  שהשתיק   ,2:1 של  נוסף  ליתרון 

הבוץ.

את  טורונטו  השווה  הראשונה,  המחצית  לסיום  דקות  כחמש 

התוצאה ל- 2:2, לאחר בעיטה מדויקת והרגיע כמה לבבות על 

הספסל.

על  שלחצו  לדייגים,  ברור  ביתרון  נפתחה  השנייה  המחצית 

יתרון.  מנעו  שיער  מסמרות  החמצות  ורק  עופר  של  שערם 

הלחץ נמשך ככל שהזמן אזל וריח של שוויון עלה באוויר. אבל 

אז, רבע שעה לסיום המשחק, קיבל יניב את הכדור מקרוב, לא 

התבלבל ונעץ את הכדור ברשת - 2:3 לדייגים.

התוצאה  את  להשוות  היריבה  ניסתה  המשחק  לסיום  עד 

אולם ההגנה החזקה בראשות הבלם הרן שמרה את תוצאת 

המשחק על 2:3 לדייגים, ובידינו עוד ניצחון חשוב ששומר את 

הקבוצה חזק בצמרת.

מן הקרוון

מנכ"ל  ביוזמת  ולכן  בקיבוצנו  התקנאו  הקבוצה  בהנהלת 

הקבוצה, נערך דיון חשוב בנושא "פני הקבוצה לאן".

לפרויקט  שם  לבחור  המשתתפים  נתבקשו  הישיבה  בתחילת 

לדרך"  זמני "ברך  ה  השם  נבחר  להסכמה  הגיעו  שלא  ולאחר 

בברכו  מיניסקוס  ניתוח  שעובר  הקבוצה  לכוכב  כמחווה 

השבוע.

אשר  שחקנים  לצוות  עבודה  שעות  הוגדרו  הדיון  בתחילת 

יובילו את המהלך על חשבון אימונים. הצוות יכלול את מנכ"ל 

מחסן הסיד, מנהל פינת הקפה ואת מנהל המגרש הצרחני. 

כצעד ראשון לדרך, יתקיימו במחסן הסיד חוגי דיון בהשתתפות 

השחקנים במספר נושאים מרכזיים שעלו לסדר היום:

וקליטת . 1 עזיבת  בנושא  דמוגרפיים  נתונים  קליטה: הצפת 

ועדת  מצד  הזנחה  עקב  השנים  עם  שהחמירה  שחקנים, 

עזבו  שכבר...  משחקנים  הקבוצה, המורכבת  של  קליטה 

את הקבוצה

שכל . 2 יתכן  כיצד  יבררו  אלו  בחוגים  ופרנסה:  עבודה 

למרות  וזאת  המשכורת  אותה  את  מקבלים  השחקנים 

בדיון  קבוע.  באופן  למשחקים  קם  לא  שחקנים  שקומץ 

מתעורר  לא  אשר  הקבוצה,  כוכב  של  דוגמא  הוצגה 

ציפורן  של  בתואנה  ארוכה  תקופה  כבר  למשחקים 

חודרנית בזרת ידו השמאלית, אך בכל זאת ממשיך לקבל 

פרמיות על הישגי הקבוצה.

לשנים  הקבוצה  של  התעסוקה  צרכי  יוצגו  בנוסף, 

צרכי  מול  השחקנים  בהתמקצעות  שיתמקדו  הקרובות, 

הקבוצה ובהוצאתם מ"מעגל הפיילות" במדגה.

הצמיחה . 3 את  הדשא  משטח  מנהל  יציג  זה  בדיון  שיכון: 

של  עגומה  תמונה  ספק  ללא  הקרובות,  בשנים  הצפויה 

לקבוצה,  הקרקע  עתודות  של  והביקוש  ההיצע  מבחר 

אופסייד
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 12 אוהלי  של  מיידית  רכישה  על  בבירור  המצביעות 

מחוממים בגודל 120 מ"ר עבור השחקנים ובנות זוגן.

הוחלט: הנהלת הקבוצה מברכת את הצוות ומחזקת את רגלו. 

לצוות יוקצו שעות עבודה, מדפסת לייזר וקלאב קאר היברידי.

לחג"  תקציב "שי  מתוך  ויילקח  בהמשך  יפורט  הצוות  תקציב 

שנשאר מפסח אשתקד, לאחר שמספר שחקנים שכחו לקחת 

את הפרחים מהחלוקה.

כמו כן, על הצוות הוטל לכתוב שוב את החזון הקבוצתי בצורה 

"פשוטה יותר" עבור מספר שחקנים רפי שכל שלא מצליחים 

להבין מספר מושגים פשוטים כמו צמיחה דמוגרפית, גבולות 

השותפות וקשר עבודה-פרנסה.

קשה  צמרת  למשחק  חנניה  בית  את  מארחים  אנו  השבוע 

מאוד. המשחק ייערך בשעה 14:30 - כולם מוזמנים לעודד!

כמו כן, פרטים על הליגה האזורית וסיקורי משחק ניתן לראות 

WWW.SPORT-HC.CO.IL באתר

שבת שלום, יריב שרון.

תערוכת נעליים
תערוכת נעליים - מבצעים של איציק הגדול

נעלי חורף לכל המשפחה.

ביום א' 18/12/11, בין השעות 16:00-19:00, 

בח"א הקטן.

החברים מוזמנים

גילה רז.

הודעות מסטודיו "סוכר"
חדש ב"סוכר": שירות תיקונים ושפצורים של בגדים: הצרות, 

שינויי מחשופים, החלפת רוכסנים ועוד...

תפירה בהזמנה - בגד לאירוע מיוחד או ליומיום, לפי עיצוב 

אישי ותפור בדיוק למידותייך.

רצוי לבוא בתאום מראש, אני נמצאת בסטודיו בימים רביעי 

וחמישי.

מכירה של דגמי סוכר תתקיים 

ביום שישי ה-23/12 בחנות הבגדים בשעות הפתיחה. כולם 

מוזמנים!

להתראות, 

אילה עשהאל - סוכר

052-3784561

sukarba@hotmail.co.il

אתר חדש לזכרו של נאור קאלו
בשעה טובה, המצלמה לזכר נאור התחילה לפעול ולשדר.

בכדי לראות את השידור של הים, יש להיכנס לאתר:

/https://sites.google.com/site/calonaor

זהו אתר שהתחלנו לבנות לזכר נאור. הוא רק בהתחלה אבל 

עם הזמן יכלול כתבות, תמונות וסרטים )כבר יש חלק  קטן... 

אפשר לבחור בתפריט בצד(.

לאחר כניסה לאתר, בעמוד הראשון יש להקליק על: "קליק 

כדי לראות את הים".

יש  ותתבקשו להוריד תוכנה קטנה:  יתכן  בהפעלה ראשונה 

לאשר.

אין צורך בסיסמה.

יש לסגור את האתר במידה ואינו בשימוש, בכדי למנוע עומס.

ממשיכים  שבח"א  המחשב  במסך  המצלמה  שידורי  בנוסף, 

לעבוד, וניתן להתעדכן על מצב הים גם שם.

נשמח לקבל תגובות, אפשר גם באתר של הקיבוץ.

משפחת קאלו.

מחנות הבגדים
תערוכת בגדים של נופר גלפז 

תתקיים בחנות הבגדים ביום שישי 16.12.11 

בין השעות 09:30-13:30

כולן מוזמנות, איריס וזהבה.
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בוגרות

שרית  השלישית  השנה  זו  מאמנים  אותה  הבוגרת,  הקבוצה 

ארבל וחגי פלק, עברה שינויים קוסמטיים כבר במהלך הקיץ. 

לינדר  אורן  של  כניסתו  עם  שינוי  שעברה  המועדון,  הנהלת 

לתפקיד היו"ר החליטה, יחד עם הצוות המקצועי, על חשיבה 

לטווח ארוך וקידום שחקניות צעירות תוך בניית תשתית יחד 

עם שחקניות בוגרות המחלקה.

את הקבוצה עזבו רחל אמסלם-קטלן, ג'ניפר קלכמן )שיצאה 

יעקב.  לזכרון  הכביש  את  שחצתה  לוי,  והדס  לידה(  לשנת 

מנגד הצטרפו שלוש שחקניות צעירות – הרכזת יעל גולדברגר 

רובנס  דיאנה  יהודה,  בבני  אשתקד  ששיחקה  מהרצלייה, 

החדרתית שנקלטה בקיבוץ ושיחקה אשתקד בנתניה מליגת 

שחקנית  יעקב,  בזיכרון  המתגוררת  קרופיק,  ואדווה  העל, 

נבחרת העתודה שהחליטה לחזור הביתה אחרי 5 שנים בעמק 

יזרעאל. בנוסף, הצטרפה אלינו השנה לחלק מהאימונים יהב 

כהן, שחקנית קבוצת הנערות ב', שמתקדמת בדרכה. 

מתוך  חוץ  משחקי  שלושה  עם  קשה  הגרלה  קיבלה  הקבוצה 

ארבעה אך למרות זאת, הפתיחה הייתה מעודדת: ניצחון חלק 

חוץ מרשים באולם הקשה  וניצחון   ,21:81 על חדרה החלשה 

באעבלין 47:65. לאחר שני משחקים אלו, נערך המשחק הביתי 

והעולה  השכנה  מול  דרבי   – משחק  ואיזה  זו,  לעונה  הראשון 

והתפאורה  הרב  הקהל  ההתרגשות,  יעקב.  מזיכרון  החדשה 

הססגונית קצת פגעו בקבוצת הבנות שלנו, אבל לאחר מאבק 

צמוד זה הסתיים בניצחון ביתי, 51:55. 

והצוות  הבנות  ירצו  לא  אותו  נובמבר,  חודש  הגיע  וכאן 

מקפיא,  בקור  בדפנה,  במשחק  התחיל  זה  לזכור.  המקצועי 

כאשר הקבוצה מפגינה יכולת חלשה מאד ומובסת ע"י בנות 

ביתי  למשחק  לקיבוץ  הביתה  חזרה  הקבוצה   .78:48 הגליל 

ייזכר כהזוי אחרי שהקבוצה עוד  זה  מול נהריה, אבל משחק 

בסיומו  נכנעת  אך  הראשון  ברבע  דו-ספרתי  ביתרון  הוליכה 

47:40, במשחק ששתי הקבוצות ירצו לשכוח. היכולת החלשה 

והלא מובנת המשיכה שבוע לאחר מכן מול מוליכת הטבלה 

מאליצור ת"א, שלא ריחמה עלינו, והסתיים בתוצאה – 72:27. 

בברך  שנפצעה  אבירם,  אסנת  את  הקבוצה  איבדה  בינתיים 

ותיעדר תקופה ממושכת. 

את השינוי ואת החזרה לתלם ראינו במשחק הביתי מול עמק 

ורק  וקבוצתי,  שוטף  משחק  להפגין  חזרה  הקבוצה  יזרעאל. 

להפסד  גרמו  סל  ללא  ספורות  ודקות  גדול  איבודים  מספר 

מעגן  את  ניצחה  שלא  יזרעאל,  לעמק  מאד  צורב  נוסף,  ביתי 

מעולם – 61:53. לאחר משחק זה החליטה יעל על סיום דרכה 

בקבוצה ואנו מאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה. 

בשבת האחרונה, התמודדה הקבוצה במשחק השלמה ברמלה, 

אותה מאמנת ומשחקת שחקנית העבר הדגולה, אינה גורביץ'. 

את  לסיים  שלנו  הבנות  נאלצו  שוב  במחצית,   6 יתרון  למרות 

המשחק באכזבה, אחרי יציאתן של דיאנה ורותם ב-5 עבירות 

ובסיום 69:61. למרות זאת, ניתן היה להתעודד מהיכולת של 

8 אס'  עם  אורלי, למרות שלא קלעה, בלטה  הקבוצה כאשר 

ו-6 חט' ועדי, שלא התאמנה כשבוע עקב פציעה, קלעה 15 נק' 

והוסיפה 6 כ"ח. אדווה הרבתה לקלוע 18 נק'. 

השבוע התמודדה הקבוצה מול תל כביר, שהופיעה למשחק 

היטב  המשחק  את  פתחה  הקבוצה  בלבד.  שחקניות   7 עם 

ועלתה כבר ברבע הראשון ליתרון דו ספרתי. עד הסיום התנהל 

משחק חתול ועכבר, כשבנות מעגן בולטות ביכולת ההתקפית, 

לאורחות  ומאפשרות  ההגנתית  ביכולת  קמעה  'מזייפות'  אך 

לצמק מעט את ההפרש ברבע האחרון. בסיום – 73:92 למעגן 

מיכאל וניצחון חשוב ששבר את רצף ההפסדים.

 ,30 אדווה  למעגן:  קלעו 

דאבל  דאבל  עם  דיאנה 

כ"ח,  ו-16  נק'   16 של 

במשחק  רותם   ,14 עדי 

 13 נק',   6 של  מדהים 

חט',  ו-8  אס'   9 כ"ח, 

 4 מצוין  בריכוז  אורלי 

 ,4 הדס  אס',  ו-10  נק' 

והדר 3.  

נערות ב'

שרית  את  בקיץ.  מקצועי  שינוי  עברה  ב'  הנערות  קבוצת  גם 

בעונה  שאימנה  אלביליה,  אליס  המאמנת  החליפה  וחגי 

החולפת את נערי חוף הכרמל. סגל הקבוצה מבוסס על בנות 

ורותם  יערה שמיר  הקיבוץ. בקבוצה משחקות גם סתיו גרה, 

חזן ששייכות לקבוצת הילדות.

פסק זמן עם "פלקי" )חגי פלק(
הפועל מעגן מיכאל בכדורסל– מחלקת הבנות – סיכום ביניים
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לצד הבנות שלנו, הצטרפו השנה שלוש שחקניות מבנימינה – 

מאיה וולקה, עדי זאבי וחן נווה המשחקת גם בקבוצת הילדות. 

כבר  והבנות  מהירה  הייתה  והחברתית  המקצועית  הקליטה 

מרגישות חלק בלתי נפרד מהקבוצה. בנוסף לאימוני הכדורסל 

והיכולת הגופנית, הבנות עוברות פעם בשבוע אימון מנטאלי 

המוסיף להן להתמודדות מול דברים נוספים בענף. ראוי לציין 

אצל  ההגנתית  ביכולת  ובעיקר  המשחק  בהבנת  השיפור  את 

הבנות. 

עד  הקבוצה  שיחקה  באזור  קבוצות  מספר  של  פירוקן  עקב 

נכנעה  היא  הראשון  במשחק  משחקים.  שלושה  רק  עתה 

לאחר מאבק צמוד – 38:34 בדרבי לזיכרון יעקב, אולם לאחר 

18:28 על   – – שניהם בבית  ניצחונות רצופים  מכן רשמה שני 

אליצור נתניה ו-34:47 על בית יצחק. התוצאות קצת משקרות 

נק'  ב-20  המשחקים  בשני  הוליכה  כבר  והקבוצה  מאחר 

תוכנית  את  להאריך  הכדורסל  איגוד  החליט  השבוע  הפרש. 

המשחקים ולקיים סבב משחקים נוסף. 

טייבה.  מול  נוסף  ביתי  במשחק  הקבוצה  התמודדה  השבוע, 

למרות אגרסיביות יתר של האורחות, הצליחו לשמור על יתרון 

מפגינות  הבנות  כאשר  השנייה  במחצית  ולהכפילו  ספרתי  דו 

לפני  שהוצבו  במטרות  והתמדה  נחישות  הגנתית,  יכולת 

המשחק. 

ילדות

מבוססת  זילברברג,  אורלי  מאמנת  אותה  הילדות,  קבוצת 

הקט-סל.  קבוצת  ובוגרות  מאשתקד,  ח'  כיתה  שחקניות  על 

כרגע  ונמצאת  מאד  טובה  בצורה  העונה  את  פתחה  הקבוצה 

משחקים.  משבעה  ניצחונות  שבעה  של  מושלם  מאזן  עם 

הקבוצה גברה בין היתר על פרדס חנה, אותה מאמנת ג'ניפר 

אבן  על   17:18 נתניה,  אליצור  על  בחוץ   12:31  ,24:27 קלכמן 

נתניה  עירוני  19:23 על  13:38 בחוץ על אום אל פחם,  יהודה, 

ובשישי  בנימינה,  על  בחוץ   17:52 חזקה(,  לקבוצה  )הנחשבת 

תתמודד  הקרוב,  שישי  ביום  פראדיס.  על   28:49 האחרון 

שני  לה  צפויים  בהמשך  חפר.  בת  מול  חוץ  במשחק  הקבוצה 

משחקי צמרת מול גן שמואל וזיכרון יעקב על ראשות הטבלה. 

קט-סל

קבוצה  היא  אשל,  מאי  מאמנת  אותה  בנות,  קט-סל  קבוצת 

וסתיו  יעקב  מעיין  רק  נשארו  אשתקד  מסגל  לגמרי.  חדשה 

יצחקי, כאשר שאר הסגל מבוסס על בנות כיתה ד'-ה'. הקבוצה 

משחקת פעם בשבועיים וקיימה עד עתה שני משחקים בהם 

הפסידה – 47:26 לנתניה, ו- 41:22 לחדרה. המשחק הבא ייערך 

ביום ראשון הקרוב נגד זיכרון יעקב, מוליכת הטבלה.

שמי דניאל רם, בן קיבוץ לשעבר, כעת מתגורר בפרדס-חנה 

במסגרת "גרעין נח"ל" מטעם תנועת הנוער.

כידוע לכל, משכורתו של חייל היא הנתון הפיננסי היחיד שלא 

השתנה מקום המדינה ועד היום.

אני מתגורר כעת בפרדס חנה עם חבריי לגרעין, אנו עובדים 

באופן יום יומי במסגרות חינוכיות ברחבי המועצה, עם נוער 

בסיכון, החל מבתי הספר בבקרים ועד למועדוניות בערבים.

תכנים  מגוון  של  בלימוד  עוסקים  בגרעין  אנו  הפנוי  בזמננו 

כחלק  ופילוסופיים.  חברתיים  תרבותיים,  פוליטיים, 

מפעילותינו התרבותית אנו לומדים אודות תולדות 

המוזיקה, אך משכרותנו לא מאפשרת לנו לרכוש דיסקים או 

תקליטים.

תקליטים  לנו  לתרום  בבקשה  הקיבוצים  לחברי  פונים  אנו 

שנערמים במחסני חברי הקיבוץ ושאין בהם שימוש.

או  ולאסוף,  לבוא  שנוכל  בכדי  קשר  אתנו  תצרו  אם  נשמח 

לממן את עלויות המשלוח במידה ותענו בחיוב.

בתודה רבה מראש,                        

דניאל רם וחברי גרעין "דרור" 

0524474833

הנדון: בקשת חייל לציבור הקיבוצים
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חנוכה תשע”ב – תוכנית החג
יום ראשון 18/12, בשעות 16:00-18:00

יום פתוח חגיגי בצורון 

בתכנית:

•  סיורים במחלקות הייצור במפעל	

• פינות יצירה:	

הכנת חנוכיות ממתכת

צביעת מדבקות חגיגיות

הכנת כתרי נרות

ויטארז'ים 

מוביילים 

שבלונות לצביעה

• פינת בלוני הליום	

• סופגניות וכיבוד קל	

יום ב' 19.12.11 – יצירת למפיונים בפינת חי ותהלוכה 

16:00-17:00 – הכנת למפיונים

17:00-17:30 – תהלוכה סביב פינת חי

בהפקת ויקה והראל קלקנר ובהשתתפות נאמני פינת החי

יום ג' 20.12.11 – הפנינג משפחתי בחדר אוכל

17:30-19:30 – משחקים בחדה"א

17:30-19:00 – במועדון החברים: פעילות לגיל הרך עם נועה יהודאי )מרקידה ומפעילה לגיל הרך( 

19:00-22:00 – בפאב: קריוקי ודיסקו מכיתה ה'.

18:00-19:30 – ארוחת ערב מפנקת )בתשלום(

בהפקת השכבה הצעירה.

• חדה"א נסגר בשעה 19:30	

• ילדים עד כיתה ו' באחריות ההורים.	

יום ו' 23.12.11 – מסיבת החג: 

הדלקת נרות, ריקוד נחמה וההצגה המסורתית.

חג שמח, אורן מאיירס.
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תרבות
קבלת שבת במועדון חברים

נתכנס לקבלת שבת חגיגית, בערב שבת – 16/12/11, בשעה 18:00

בתכנית: הדלקת נרות, שירי שבת,  פרשת השבוע ועוד.

מיועד לכל הגילאים. הציבור מוזמן.

ברוריה מידן.

הנה זה חוזר...

מסיזומבה!

במועדון האסם איפה? 

שבת, 24/12 בשעה 20:00  מתי?  

20 ₪ לתושבי מעגן מיכאל   כניסה: 
30 ₪ לאורחים   

ההכנסות מהערב ייתרמו לחולי סרטן.

בואו לרקוד! 

מוזיקה מעולה ו- CAIPIRINHA מובטחות.

הזמנה למופע התרמה
"מה קשור?" - שלישיית הבידור המצליחה בישראל במופע סטנד אפ

כמדי שנה, נערך ערב התרמה עבור עמותת מרכז "גן הילד", שהינו מרכז העשרה חוויתי לילדים, נוער ומתבגרים בעלי 

צרכים מיוחדים.

בחדר אוכל תלויה הרשמה למופע ההתרמה. מחיר הכרטיס 150 ₪, הקיבוץ 

מסבסד 20 כרטיסים בעלות של 75 ₪. 

ניתן להזמין כרטיסים עד סוף חודש דצמבר.

המעוניינים בפרטים נוספים, מוזמנים להתקשר ליעל ביגלמן - 

מנהלת גן הילד: 0528-545011.
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