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 קול קורא לנציגי ציבור     

 בהנהלת חינוך
 

הנהלת חינוך רחבה מזמינה אותך להצטרף 

לצוות כנציג0ת ציבור ולקחת חלק פעיל בעיצוב 

 מערכת החינוך בקיבוץ1
 

 תפקידים וסמכויות הנהלת חינוך:
 

חזון ומטרות   -סיוע בגיבוש מדיניות ונהלים א1

 של המערכת לטווח קצר, בינוני וארוך1

 -סיוע למנהלות החינוך בקבלת החלטות ב1

 ייעוץ וגיבוי, צוות חשיבה1

סיוע בגיוס משאבים מגורמים פרטיים  ג1

 וציבוריים למטרות חינוכיות שונות1

גיבוש תקציב שנתי לאישור  -דיונים כלכליים ד1

 ההנהלות המתאימות1

גורם מתווך מטעם הקהילה למערכת החינוך ה1

 בדגש על תקשורת והעברת מידע1 -

 גוף המביא ומתייחס למגוון הקולות בקהילה1 ו1
 

 דרישות התפקיד לנציג הציבור בהנהלת החינוך:
 

אדם שהחינוך הקיבוצי הוא בנפשו ) אין חובת  א1

 ילדים במערכת החינוך(1

שותפות בתהליכי החינוך בישוב והכרות  ב1

 המערכת ביומיום1

 מחויבות לנוכחות עקבית בישיבות1 ג1

 -פעולה לטובת כלל הקהילה וכלל הילדים  ד1

חתירה לדיון ענייני בלבד ולא מתוך אינטרסים 

 אישיים1

 מחויבות להכשרה ולימוד התפקיד1 ה1

דיסקרטיות ולויאליות  -עמידה בקוד אתי  ו1

 להחלטות הועדה1
 

התפקיד פתוח תושבים שאינם הורים לילדים 

 211בגילאי לידה עד 

 

יפנו למורן במייל:   המעוניינים

 mbagu47@gmail.com  771או בכתב לת1ד 

 

 את הבקשות יש להעביר 

 201211010עד לתאריך 

 קול קורא לצוות היגוי לבינוי קהילתי
 

 

ועד ההנהלה באג"ק והנהלת הקהילה באגש"ח 

קיימו מפגש משותף שעסק בצורך בקידום 

תהליך של בינוי קהילתי רחב1 המפגש היווה 

הזדמנות למשתתפים לדון מהי קהילת מעין 

ברוך ולהגדיר את הנושאים הדורשים התייחסות 

במסגרת התהליך1 בסיום המפגש הביעו 

ההנהלות את מחוייבותן לתהליך ולתוצאותיו 

והוחלט על הנעתו באמצעות הקמת צוות היגוי 

 משותף1 
 

צוות ההיגוי יכלול מגוון קולות מתוך הקהילה 

 וישתתפו בו נציגי ההנהלות ותושבים1  

מזמינות אתכם הנהלות האג"ק והאגש"ח 

שיחד יבנה תהליך  להצטרף לצוות היגוי משותף

לבינוי קהילתי שלו שלוש מטרות: שיח קהילתי, 

יצירת קרוב לבבות, והגדרת הדרכים ליישום 

 תפיסת הקהילה האחת1 
 

ההזמנה פתוחה לכל תושבי ותושבות מעין ברוך 

המכירים בחשיבות הנושא ומעוניינים לקחת בו 

 חלק1 

 

 לפרטים נוספים והגשת המועמדות: 

 מנהלת האגודה הקהילתית –מורן סולמני לוין 

   mbagu47@gmail.comבאמצעות המייל:  

 050-0505712בנייד: 

mailto:mbagu47@gmail.com
mailto:mbagu47@gmail.com
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 רכזת חינוך גיל הרך חדשה    

 

במהלך חודש נובמבר יצאה מלי מתוקי, רכזת 

חינוך הגיל הרך לחופשת מחלה ממושכת 

1 טרם 1010שצפויה להסתיים בספטמבר 

יציאתה החל לפעול צוות תפעול שהורכב 

מנשות מקצוע מתוך המערכת שביחד נתנו 

מענה לצוותים, להורים ולמערכת בתקופת 

הביניים1 במהלך תקופה זו, בשיתוף עם שרון 

גידו, מנהלת מחלקת הגיל הרך במועצה, 

החלנו במאמצים לגייס ממלאת מקום 

 לתפקיד1 

 

לוטם כהן החל מהשבוע תתחיל לעבוד איתנו 

מקיבוץ דפנה כממלאת מקום רכזת חינוך 

הגיל הרך בקיבוץ1 לוטם סיימה ארבע שנות 

ניהול של מערכת החינוך לגיל הרך והחינוך 

החברתי בקיבוץ מלכיה1 לפני כן ניהלה לוטם 

מספר מערכות חינוך בקיבוצים באזור השרון 

והיא מגיעה אלינו עם הרבה ידע וניסיון 

 בתחום1

צוות התפעול ימשיך ללוות את לוטם עם 

כניסתה לתפקיד ולתת לה את כל הכלים 

שדרושים להצלחה1 בתקופה הקרובה לוטם 

תהיה בנוכחות גבוה בקיבוץ על מנת ללמוד 

ולהכיר את המערכת לעומקה1 מוזמנים 

 ומוזמנות לפנות אל לוטם בטלפון:

051-05057041 

רויטל  –אנו מודות מקרב לב לצוות התפעול 

שוורצולד, גל ראובן, מרגלית גולן, מרים זאנה, 

על המחוייבות,  – מור גולדמן ואורטל בארי

הנחישות והרגישות שגילו בחודשים 

 האחרונים1

 

נאחל הצלחה גדולה באתגר שעומד  ללוטם

לפתחה באמונה שלמה שתצלח אותו לטובת 

 הילדים, ההורים, הצוותים והקיבוץ1

 

מאחלות למלי בריאות איתנה, החלמה מהירה 

 והרבה אמונה1

 

 

 !תוכנית הקליטה נפתחה
 

ביום חמישי שעבר, נר חמישי של חנוכה, בגשם 

זלעפות התקבצו חברים וחברות, תושבים 

מתעניינים  20-ותושבות ביחד עם מעל ל

בקליטה לקיבוץ במועדון לחבר להדלקת נרות 

חגיגית, הרמת כוסית והשקה רשמית של 

 .תוכנית הקליטה

את הערב פתח חגי חתן שבירך על הנרות ואת 

הנוכחים בשם חברי וחברות הקיבוץ1 מורן לוין, 

ק, הציגה את קהילת מעין ברוך "מנהלת האג

והנעשה בה לאלו שמכירים ולאלו שקצת פחות1 

גליל אלקובי, מרכז המשק, דיבר על מה זו 

השותפות הכלכלית במעין ברוך ומצבו של 

1 אורטל בארי, רכזת 1024הקיבוץ בסופה של 

ח, הציגה את עיקרי "הקליטה ומנהלת האגש

תוכנית הקליטה ואת המשמעות של השותפות 

 .החברתית בהצטרפות לחברות מלאה

במהלך האירוע חולקו תיקי נקלט המכילים 

מידע אינפורמטיבי על מעין ברוך ומידע 

  .אופרטיבי על תהליך הקליטה

 1010ההרשמה למחזור הקליטה של שנת 

תהיה פתוחה למשך שלושה חודשים עד לחודש 

  .1012מרץ ותפתח מחדש בשנת 

 

לקבלת תיק נקלט, פרטים נוספים ולתיאום 

 051-2742900פגישה ניתן לפנות לאורטל 
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  חדר האוכל מתחדש 
 

לכבוד השנה החדשה האגודה הקהילתית 

  השקיעה ברענון הנראות של חדר האוכל1

הלבשנו את החלונות בווילנות חגיגיים, גופי 

התאורה הישנים והתקולים יוחלפו בגופי 

תאורה חדישים וגם רכשנו כסאות נוחים 

  לישיבה, לאירועים הקהילתיים1

באופן זמני הותקנו התמונות הרקומות 

המעטרות את חדר האוכל בכניסה ובשבוע 

הבא הן תוחזרנה למקומן1 קיימנו שיחה עם 

חניכי המכינה וביקשנו שישמרו היטב על 

 המתחם1 

מקוות שתאהבו את השדרוג כמונו1 ושיחד 

נזכה לחגוג הרבה אירועים קהילתיים בחדר 

האוכל1 בקרוב גם המועדון לחבר0ה יזכה 

  לרענון קל 111 יש למה לצפות1

 תאורת הרחוב בישוב הוותיק
 

כמידי חורף שבות וצפות תקלות חמורות 

  בתאורת הרחוב, בעיקר בישוב הוותיק1

חשוב לי לעדכן אתכם כי מידי יום אנו 

מתמודדים עם תקלות חוזרות ונשנות 

  בעמודי התאורה1

לצערי התשתית הישנה אינה מיטיבה 

איתנו, מים מחלחלים לתוך תשתית 

החשמל ויוצרים קצרים בקווי החשמל1 

אלי חיקי מטפל נקודתית בכל אחד 

מהמקרים1 קיימים שני קצרים מרכזיים 

בתאורה בשכונת הלולים ובאזור הדרומי 

של שכונת המשולשים1 בשבוע הבא 

יכנס צוות מקצועי לאיתור הקצר התת 

  קרקעי ותיקונו1
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, עוד לא השבוע החלה שנה אזרחית חדשה

ברור מה ייהיה מצב האזרחות שלנו במהלכה, 

ואלו תהליכים נעבור, אבל במדור התרבותי, 

עניינים כרגיל, עושים ונעשה כל שביכולתנו 

לייצר מרחבי מפגש קהילתיים ולצקת בהם 

תוכן1 בימים אלו אנו מסכמים את חנוכה, 

מזרימים את פעילות השגרה )שלישי נשי, 

מעין תרבות, סתיו חורף בספריה ושעת 

ו בשבט, ואפילו “סיפור(, נערכים לאירועי ט

 כבר נוגעים בפורים1

אם מי מכם0ן מעוניין0ת להצטרף לצוותי 

זה הזמן  -החגים הקרובים, או לצוות הטיולים 

 051-2740015ליצור איתי קשר1            אורנה 
 

 למי תודה? -אירועי חנוכה 

, מור גולדמן: לצוות החג בהובלת איה יעקב

תום , אופיר שחרי)מדריך נעורים(, אלדד גיגו 

)מדריכה נלי שמיס , אבישג מנצור, פיינגרש

 )מכינה(1תמר סיון במכינה(ו

אבישג ואורטל בארי , מורן לוין סולימניל

: שהעבירו את האור שילוונו בימי החג, מנצור

 והפכונו לאור איתן בהדלקת הנר הראשון1

, שארחו הנעוריםואלדד גיגו , מור גולדמןל

 ורקחו את מרוץ הלפיד והדלקת הנר השני1

,   אלדד גיגוו עדו לוגסי, יפתח אבוקראטל

המקצוענים, שהובילו את המקצה המרכזי של 

 , שפתח לנו ציר חגיגי;יורם לוימרוץ הלפיד; ול

, שהובילה את מקצה העגלות אופיר חמלל

 , שכיכבה במאסף;אפרת זקס לויול

על המרקים המעולים קי עטיה ‘יעל וגל

 שחיממו לנו את ערב החג1

שהובילו, קי של המכינה -צוות חוץו אבישגל

 הכינו והפעילו את פינות היצירה1

, ב של המכינה“חברות0י מחזור כ כלל

שבנוסף להפעלת  היצירה, הובלת ההרקדה 

והרוח החיה והשמחה, קישטו לנו את חדר 

האוכל ועזרו בעריכה ובפירוק שלו; בבניית 

כתובות האש, בהדלקתן, במיון האשפה ובכל 

 דבר שנזקקנו לו1

 עוזי עינצור שבנו את כתובות האש; ל נעוריםל

 שהספיג והדליק1

 

, שדאג לנו לסולר, ולתאומי עבודת ערן זומרל

 התאילנדים;

 , שדאג לנו למטף וביטחון;עופר סיוןל

שהכינו לנו ריקוד מאיר לילדות0י בית הילדים 

מור )מדריכה( ושחר ורשבה וצבעוני בהובלת 

 ;גולדמן

, על הדלקת הנרות, ריקוד הנרות שמואל בן יהודהל

 והפעלת סביבון ההפתעות;

)קלידים(, ערן ארזי )שירה(, אילאיל ספקטור ל

)גיטרה(, על הובלת השירה; שהם קיסילבסקי ו

, שתמיד משאילה בשמחה את רותי לבנהול

 קלידיה1

 על התאורה וההגברה באירוע1גור חמל ל

, על תיקונים לצרכי ההרצאה במועדון, לכל פשישל

מי שעזר0ה בסידור המועדון לאחר ההרצאה 

 1רונן וטוריהמרתקת של 

שארחו את היצירה צוות בית הילדים ומור גולדמן ל

 והדלקת הנר החמישי1

ולצוות המרכולית, שארחו את שמואל בן יהודה ל

 הדלקת הנר השמיני1

: מוביל הסופגניות האולטימטיבי שלנו לכל חן גזיתל

 אורך החג ולכל אירוע1

שהגיע לאירועים קטנים כל הציבור היפה שלנו ול

 כגדולים ועשה לנו חג מואר ונעים1

 אז מה עוד מחכה לנו???

 

 השבוע:
 העציץ הריק -בספריה שעת סיפור  29:25 902‘ יום ב

יוגה  -במועדון לחבר, שלישי נשי  10:20 702‘ יום ג

 נידרה בהנחיית צרי נוריאל
 

 ובקרוב111
סטנדאפ א מעין תרבות “בחד  10:20 2202‘ יום ב

 רביטל ויטלזון1 -להורים עייפים 

יוגה תרפיה”סתיו חורף בספריה   21:00 1002‘ יום ב

 -“ עבודה עם נפגעי פוסט טראומה והלם קרב -

 מיכל ירקוני1

אנא עקבו אחר הפרסומים במקומי, בפייסבוק, על 

 לוח המודעות וב"קצת קולטורה"

 שלכם, אורנה וצוותי האירועים והחגים

 אורנה גמרוקצת קולטורה111 
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 תושבי מעין ברוך   
 אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

 57-004464-4א.ש. 
 
 

  
 

 
 

 5/9120_פרפרוטוקול אסיפה כללית מס

 

  29/12/19 :תאריך האסיפה

 260 ליום האסיפה: האגודהמס' חברי 

 34 :הנוכחים האגודהמס' חברי 

 .18:00 בשעה 29/12/19בתאריך התקיימה האסיפה 

 

  איה עוז יו"ר האסיפה הנבחר:

 מורן סולמני לוין מזכירת האסיפה נבחרת:

 

  סדר היום של האסיפה:

 אדריכלית הנוף של הקיבוץ.  -ת חלופות להעתקת אבן הזיכרון ע"י אורנה בן ציוני הצג .1

 אישור האסיפה להצבעה בקלפי.  .2

 עד ההנהלה. והצגת המועמדים לו .3

 אישור המועמדים בהצבעה. .4

 

 הצגת חלופות להעתקת אבן הזיכרון  – 1סעיף מס' 

כרון ממיקומה הנוכחי למיקום חדש, זאת תהליך בחינה להעתקת פינת הזיועדת תכנון קיימה  2019במהלך 

 בעקבות צרכים פיזיים וקהילתיים הנובעים מן הגידול הדמוגרפי ביישוב. 

ועדת תכנון בשיתוף אדריכלית הנוף של היישוב, אורנה בן ציוני, וצוות תשתיות, בחנו את סוגיית ההעתקה 

ות הקהילה נפגשו עם המשפחות מנהלכחלק מהתהליך וגיבשו המלצה למיקום חדש של פינת הזיכרון.  

 השכולות החיות כיום ביישוב על מנת לשתף אותן בתהליך ולקבל את התייחסותן.

 

את שלוש האפשרויות הסופיות, כפי שגובשו בשולחן הוועדות. בכל אחת מהאפשרויות,  אורנה בן ציוני הציגה

 השיקולים, היתרונות והחסרונות שבחלופה.  הוצגו

ת וועדת תכנון להקמת פינת הזיכרון בחלופה השלישית, קרי, במתחם הדשא שמתחת ג'רסי הציג את המלצ

 לחדר האוכל וממול למפעל, בהתאם לתכנית הרעיונית שהוצגה ע"י אורנה. 

 

לאחר ההצגה התקיים דיון. מספר חברים הביעו את רצונם שהאבן תישאר במקומה הנוכחי. מספר חברים 

 רון. להעתקת אבן הזיכ עדפתםהביעו את ה

 

פסלה את האפשרות להשאיר את אבן הזיכרון במקומה ו בחנה ג'רסי וחברי ועדת תכנון הסבירו כי ועדת תכנון

 גידול הדמוגרפי המתוכנן. מבנה הטופוגרפי ובמסיבות תכנוניות ופרקטיות הקשורות ב

 

 אישור האסיפה להצבעה בקלפי – 2סעיף מס' 

ולאפשר לכלל התושבים כרון יהזפינת על מנת להכריע בסוגיה האם לאשר את המלצת ועדת תכנון להעתקת 

 להעביר את ההחלטה לאסיפה בקלפי. בקשת האסיפה מתלקחת חלק בקבלת ההחלטה, 

  28בעד: 

 0נגד: 

 6נמנעים: 

 

 

 

 



 תושבי מעין ברוך   
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  הצגת המועמדים לוועד ההנהלה – 3סעיף מס' 

 להלן המועמדים ברשימה לחברות בוועד ההנהלה של האגודה הקהילתית: 

 רונן פלר

 יונת שרון

 איה עוז

 שלום לוגסי

 סער בירותי 

 שאולי בן ערב

 חגי אגמון

 נורית קורנבלוט

 

 המועמדים לוועד ההנהלה בהצבעה בהרמת ידייםאישור  – 4סעיף מס' 

 אישור מינוי וועד ההנהלה: 

 32בעד: 

 0נגד: 

 2נמנעים: 

 

 

 

 חתימת מזכיר האסיפה                   חותמת האגודה     חתימת יו"ר האסיפה

 מורן סולימניאיה עוז                                                                                

                                                                                                                              
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


