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 אבי שרון -עדכונים ממזכיר הקיבוץ   
 

לאחר מספר שבועות בתפקיד, מוצא את 

 ההזדמנות לקראת החג  לעדכן ולברך.

 

 תקנון הקיבוץ:

תקנון הקיבוץ הוא הביטוי הבסיסי והעיגון המרכזי 

של ההסכמות של חברי האגש"ח בכל הנוגע 

לאופן התנהלות האגודה. אנו עובדים על  מעבר 

מתקנון הכפר שיתופי שבתוקף לתקנון קיבוץ 

מתחדש. בחודשים הקרובים נבצע שיתוף ציבור, 

 דיוני הנהלה ואסיפה כמתבקש ומתחייב.

 

 קליטה וקבלה:

בשבועות הקרובים יבוצע מאמץ למצות את קבלת 

 המועמדים לחברות המצויים בתהליך. 

טרם פתיחת הקליטה לנקלטים חדשים יבוצע 

לבקשת ועד הנהלה תהליך לבחינת נהלי הקליטה 

 והקבלה הקיימים ועדכונם במידת הצורך. 

 

 רכזת ועדת תכנון: 

שמח לבשר כי איה יעקב מונתה על ידי ועד הנהלה 

לרכז את ועדת תכנון. איחולי הצלחה רבים לאיה 

 ולחברי הוועדה.
 

כמובן שישנם עוד עיסוקים רבים שאעדכן לגביהם 

 בהמשך.
 

 אסיים באיחולי חג שמח לכל קהילת מעין ברוך. 

 

 

 חול המועד פסח               
 

בשבוע של חול המועד משרדי המזכירות והנהלת 

 חשבונות יעבדו במתכונת חלקית.

חבילות דואר ניתן יהיה לקבל בימי שני ושלישי בין 

 .8:00-15:30השעות 

 

 

 
 

 ריח שיבולים ירוקות

 ועוגות אגוז מתוקות

 ריח ניקיון

 ויונה ויון

 זה סימן שפסח כאן

 

 יוצאים בחודש האביב

 הבן שואל האב מקשיב

 וקול התור

 ושיר מזמור

 ואור גדול סביב

 

 השמיים כבר אחרים

 זה הזמן לקרוא בשיר השירים

 בגד חג חדש

 ומצה בדבש

 זה סימן שפסח כאן

 

 בוא ונערוך ת'שולחן

 ונשים גם אפיקומן

 וארבע כוסות

 וארבע קושיות

  זה סימן שפסח כאן
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 בשעה טובה נפתחה עונת שייט,  - בקייקים

אנו מאחלים להנהלת קייקי מעיין הגושרים עונה 

 מוצלחת פוריה ובטיחותית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר לא מעט עיכובים,  -חממה הידרופונית 

חברת חשמל הציבה שנאי חדש הנותן מענה 

 למתחם התיירות ולחממה הידרופונית.

במהלך השבועות הקרובים תחובר החממה 

לחשמל ונתחיל לבצע הרצות למערכת הקיימת 

 בחממה. 

שתילה ראשונה של גידולים חקלאיים מתואמת 

 .01.06.2022לתאריך 

 עסקים מעין ברוך -דיווח מהשטח 
  

מסיים בימים אלו את הקמת  -כפר הנופש 

אוהלים ממוזגים,  21מתחם אוהלי הגלמפינג, 

בסמוך למתחם בקתות האירוח וצפוי להתחיל 

 פעילות זו בשבועות הקרובים. 
 

מתחם הפוד טראקים הקיים לצד הדרך יעבור 

למשכנו החדש בתוך שטח כפר הנופש, במקום 

הוקמו רשתות צל, גידור, רצועה גננית ושולחנות 

ישיבה, בהמשך יצטרפו אלינו פוד טרקים 

 נוספים, מומלץ לבוא בקר.
 

עונת הקבוצות בלינה החלה בחודש מרץ, 

קבוצות חינוכיות וקבוצות פרטיות החלו 

 להתארח בכפר הנופש.

  

 

 

 



 ב“ג בניסן תשפ“י       14.04.22                                                                     14/2022‘ קיבוץ מעין ברוך       דף מס

 

 דף מידע קהילתי

 
 

, אנו רוצים להודות לכל מי שנתן יד ועזר לנו ובשמי

 להרים ולמנף את הפעילות הרבה והעשייה לחג. 

אורטל בארי, איתן שדה, יצחק להנהלת הקהילה: 

. לצוות שסייע אנג'ל, אבי שרון ואבישג מנצור

יפתח בתפאורה ובעיצוב המועדון וחדר האוכל: 

ספקטור  דלית שכטר ואיה יעקב. לשירלי שקד 

לדנה , אשר על המחולות ועמה איה יעקב. פיינגרש

. ערן זומר וצוות המטע, לאסף פלג, הבימאית, אבין

לעופר גביש, שנענה ובא לחוג איתנו בערב מרגש 

על הירתמותם, לחניכי המכינה הקדם צבאית זה. 

לאלדד גיגו ומדריכי החינוך הלא פורמלי וחבורת 

המפוארת שלנו  שמחזיקה את ההצגה  הנעורים

ומושיטה יד כשצריך, יש במה להתגאות. לטורקיז, 

חברת ההגברה והתאורה שתרמה ציוד הגברה 

ותאורה איכותיים, ולכל מי שהופיעו באירוע בחדר 

 האוכל מקטנים ועד גדולים תודה!

יבורכו כל מי שנטלו חלק בקיום הפעילויות 

והחגיגות ושמותיהם לא הוזכרו. תודה ענקית 

לכולכם. תודה מכל הלב לצוות שהתגייס למשימה. 

למעין  80-אמרנו ועשינו. להתראות בחגיגות ה

 ברוך, רונית יהל.
 

ברצוני להודות לצוות הנפלא שהרים הפקה 

 מושקעת, שלא נראתה פה שנים.

שריכזה במקצועיות רבה ובחן על לרונית יהל 

 הצוות והאירוע.

 על הפקה משובחת!לאורנה גמר 

 על האירגון והסדרלאראלה ירקוני ודפנה פיין 

על תפאורה מרשימה ועיצוב ברוח למירה יעקבסון 

 התקופה.

 על עיצוב שולחן וכיבוד מכל טוב.לרינת בן אלטבט 
 

לשמואל בן יהודה, דלית שכטר, איה יעקב, אורה בן 

אלטבט, ג'ובת בן יהודה, אדריאן צונוביץ, משתתפי 

ההצגה, נעורים מעין ברוך, מכינת מעין ברוך ולכל 

 מי שלקח חלק. תודה גדולה!!
 

תודה נוספת לא.נשים שנרתמו והכינו עוגיות 

 ממתכון עתיק מימי הפלמ״ח.

 ♥תודה לכל אחד ואחת מכם.ן 

 !80שנים וניפגש בחגיגות ה 5תנוחו 

 

 

 פגישה שכזאת
 

 שנה לפלמ"ח 80למעין ברוך בסימן   75אירועי 
 

לפני ימים אחדים, סיימנו חודש רצוף אירועים 

לקיבוצנו ובמלאות  75-ופעילויות שעסקו בחג ה

שנה לפלמ"ח. והרי משורותיו של הפלמ"ח  80

יצאה "הכשרת כפר גלעדי" להקים את מעין 

 ברוך. 

פתחנו בהרמת כוסית במועדון לחבר, לציון יום 

). האירוע היה מרגש 11.3.1947העלייה (

והשתתפו בו ותיקים וצעירים. לאחריו, המשכנו 

עם פעילות ומפגשים בשיתוף ילדי החינוך הלא 

 פורמלי. 

, קיימנו אירוע יישובי 31.3.2022-ביום חמישי ה

בחדר האוכל שהיה מלא מפה לפה בחניכי 

המכינה הקדם צבאית, בבני כל הגילאים ביישוב 

מקטן ועד גדול, באורחים רבים ובנכדים שבאו 

לחגוג עמנו. חדר האוכל היה מקושט ומטופח 

והזכיר לרבים מאתנו את הימים שהיה הלב 

הפועם של מעין ברוך. התוכנית הייתה עשירה 

ומלאת חיים, מהריקודים בניצוחה של שירלי 

שקד פיינגרש, המחזה הקצר: "רותי פיין 

מתגייסת להגנה", אותה המחיזה דנה אבין, ועד 

להופעה הבלתי נשכחת של חבורת: "ישקה 

והרובשקה", ע"פ מערכון שכתב  חיים חפר, 

והומחז בסניף הנוער העובד והלומד בקריית 

שנה. המערכון זכה להופעת  60-חיים לפני כ

בכורה מחודשת על ידי חברי גרעין "יחדיו" שבאו 

מקריית חיים, ונספחים מגרעינים אחרים 

שהתיישבו במעין ברוך: מירי ושאול סיני, משה 

פיש, ישראל אלכסנדרון, איתן (תוכי) שדה ואורה 

בן אלטבט. והיה אתנו כמו תמיד באירועים רבים, 

עופר גביש, הגיטרה והשירים. רוח טובה ביתית 

ומשפחתית, שרתה על חדר האוכל ומילאה 

אותנו בתקוות להמשך עבודה משותפת של כל 

 2.4.2022-חלקי האוכלוסייה ביישוב. בשבת ה

יצא לדרך טיול משפחות תחת הכותרת: 

"בעקבות לוחמים". למרות החמסין הכבד ביקרו 

המטיילים בקרן נפתלי ובמוזיאון הרעות בנבי 

 יושע. 

בשם צוות החג: אורנה גמר, כרמית אגמון 

וולוסקי, דפנה פיין, אתר סיוון, שמואל בן יהודה, 

 רינת בן אלטבט, אראלה ירקוני, מירה יעקבסון 



 

 

 

 בברלי סילס  "אין קיצורי דרך למקומות שאליהם שווה להגיע"

   

 2022אפריל        

 נות הלולים ושיכון חומה שכו – תשתיות חידוש  פרויקט

בימים אלו סיימנו . עבודהההכנות לקראת המשך לאחר תקופה ממושכת של שקט יחסי, אנו שמחים להתניע מחדש את 

במקביל לסיום באופן רשמי את העבודות בשכונה הדרומית, הכוללות את תשתית הביוב, פיתוח, חשמל ותקשורת. 

, באזור שכונת הלולים, שיכון חומה על הכנת התכניות והתקציב להמשך העבודה בחלק הצפוני של הישובהעבודות עמלנו 

 שיכון ותיקים.  -ופינוי בינוי )שלב א'(

 ? מה צפוי להתבצע 

 העבודה באזור זה כוללת מספר תתי פרויקטים:

 . חדשותמגרשים לקליטת משפחות  9הריסה ופינוי מבני שיכון וותיקים ופיתוח של  .1

י חשמל חדשים והגדלת החיבור הביתי לתלת לבהנחת כ  -ונת הלולים ושיכון חומהשדרוג תשתית החשמל בשכ .2

 . פאזי )על פי דרישה(

 לחתימת הסכם עם החברה(. פריסת תשתית תקשורת לחיבור עם סיב אופטי )פריסת הסיב בהתאם  .3

"מ, כולל הסדרת  ס 160התאם לגבולות המגרשים, ברוחב של פיתוח מדרכות חדשות, על פי התב"ע המאושרת, ב .4

 תאורה לאורכה על פי סקר התאורה שבוצע בישוב.  

 איפה אנחנו עומדים היום?

מקור מימון מרכזי לביצוע השלב הזה בפרויקט הינו משרד השיכון, כחלק מתמיכתו בפיתוח מגרשים חדשים לצורך קליטה 

)בדומה  לנוכח כך, מעורבת המועצה כגוף מקשר לקבלת התקציבים וביצוע המכרז לאיתור הקבלן המבצע חת הישוב. יוצמ

   (.54לצורת העבודה בסיס פרויקט הביוב ופיתוח כביש 

, כאשר שני אלו בימים אלו קיבלנו את היתר ההריסה לשיכון וותיקים, ואת המסמך האחרון הנדרש לצורך יציאה למכרז

 ריים ביציאה לעבודה. היוו החסמים העיק

אנו צופים כי המכרז יצא בשבועות הקרובים, ובפועל נהיה עם קבלן בשטח ומוכנים לתחילת עבודה לקראת חודש מאי 

ת הכנה ותיאום מול כלל בודו, בעחברי הקהילההצוות המלווה ו -שלנו . בינתיים אנו מתניעים עבודה משותפת2022

 פלטפורמות הרלוונטיות.  . עדכונים שוטפים מפורסמים ב רלוונטייםים ההתושב

 

 אנו נרגשים מאוד לקראת התנעת השלב השני בפרויקט, ובצפייה לקראת השינוי והשדרוג הצפוי במרחב השכונות הללו. 

וההתאמות  ים ונעשה את מירב המאמציםחד עם זאת עושלמודי ניסיון מהשלב הראשון, אך י לשלב זה אנו מגיעים 

   .הצפויה לנוככל הניתן, במהלך התקופה המורכבת  לסייע, הנדרשות בכדי

 אנחנו כאן בשבילכם. -אנו מזמינים אתכם להסתייע בנו, לשאול, להציף ולשתף

 בברכת התחדשות והתרגשות,

 'רסיג משה
 תשתיות חידוש פרויקט  מנהל

 יעקב  איה
 ציבור   קשרי אחראית

 


