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, שלום לכולם

 .לפני כשלושה שבועות נפרדנו ממרטין חבר ותיק ממייסדי הקיבוץ

וביום ,  נכדו, בעלון זה נביא את דברי הפרידה של גיא, חברים ובני משפחה כתבו דברים מרגשים

. בהקדם, אתם מוזמנים לכתוב על מרטין ולשלוח אלינו. השלושים נפיק חוברת לזיכרו

אתם מוזמנים לשאול . בשאלות לבעלי תפקידים, באמצעות הניה, ממשיך לטפל"  אני רק שאלה"המדור 

כדי שהתשובה תתמקד , שם השואל לא יוזכר שלא ברצונו. שאלה בכל נושא  שיש בו עניין לכלל הקהילה

אלא , שיח פעיל-שכן זה אינו דו, לא תמיד התשובה קולעת ומספקת את השואלים.בשאלה ולא בשואל

. הבאת הנושאים למודעות ויצירת פתח לדיון

 אז כמה מילים על פורים......  ואם אני כבר כאן

הצלחנו להימנע מהגשם ), חגגנו בשבת האחרונה את פורים בהפנינג שכלל הפעלות על הדשא הגדול

זהבה ושלושת "בחדר האוכל שעוצב כיער העלינו את ההצגה  . (....שתפס אותנו ממש לקראת סיום

ילדי חורש רקדו את ריקוד הזומבים , ירקדנו במסיבת דיסקו וקריוק, הדובים בבימויה של דבורה הופמן

...  ולסיום הפליאה רביעית הברייקדנס בהשתתפות אלון הופמן במופע מדהים

ונגוס חמים 'מפופקורן ומצ, "שערות סבתא"מ"  ליהמיכלי אופ"ים נהנינו  מאזני המן של שבגזרת הנשנו

. האוני ונדיהישר מהסיר של 

:. הארוע  הזה התאפשר בזכות הרבה אנשים טובים ומוכשרים שמגיעה להם תודה

 הגאי  ובטי פרידזון רונית,  לויאתי,  יעקובסוןאייל,  ליברנורית,  הופמןלדבורה

 .על הצגה מקצועית ומושקעת
___________________________________________ 

 
  חפץ על עיצוב התלבושות   לסילביה סנדנר על התפאורה    לרינה

 ____________________________________________
 

 אלפייה  ועדי,  פלדמןמור,  כהןנועה, הלמן- אלקןמעין,   פרידזוןשחף: למוסדניקיות הצעירות

..... 'על הפופקורן והעזרה בתפעול וכו,על שיתוף הפעולה בתפאורה
_____________________________________ 

 
  הקרנת הוידאו עללקלוד ,   על ההגברהלפטו, על עריכת הסרטון. לגיל מ

 על הצילומים ולמיכאלה ולתום . ולדני א

___________________________________________ 

 .........לכארםומייסן ל, האלהלטוביה ל, סמיל, שי ל, קרןל, איריסל, סוקיכמו כן  ל

 
, חג שמח....ולכל מי ששכחנו

 

 הצוות המארגן, יסמין וליטל, נאוה

 



 

 

 
 

 מרטין 
 

ונוגה לה ,  רק אני וסבתא קוראים שמואללו, תמיד שעשע אותי לשמוע את שמואל, סבא מרטין, מרטין

לדבר עם הילדים בגובה , של פעם ,עניין של קיבוץ. מרטין-  מכנים אותך בשמך ,רק אני קורא אימא

התייחסו  זכיתי לגדול קרוב לזוג סבים צעירים שגם אלי. סבא וסבתא, בשבילי זה תמיד סבא. העיניים

 . שווה  זכויותחבר ,   תמיד בגובה העניים,כאל חבר קיבוץ צעיר

 

 מבטא , חתך דיבור,שילוב של אופי, היה בו משהו שונה.  איש גדול מאוד ולבבי,סבא היה איש גדול

לא פעם פגשתי אנשים שלא . הוא תמיד התעניין בכולם והכיר את כולם. ומראה שהפכו אותו לכזה

שם הופיע באמצע שומקום ובמקום אחר , פה נתן עצה טובה, סיפרו סיפורים ואגדות אודותיואשר הכרתי 

הוא האמין .  בה חי מבחינות רבות התאים לתקופה, מגויס,היה איש משימתיהוא . דפק על שולחן

הוא . איזה גידולים הצליחו ואיזה לא, הוא זכר באיזה שנה גידלו מה ואיפה. במערכת ובאנשים, בקיבוץ

גם אחרי שכביכול יצא לפנסיה היה לו חשוב להרגיש שהוא  .נשם את הקיבוץ והקיבוץ מילא אותו בחזרה

. תורם וניסה להתגייס ולהשפיע

 

ף א ו, בעדינות-מייעץ,  מה חדש מתעניין,אלו ש- תמיד עקב אחרינו מהצד,המשפחה מילאה אותו באושר

שעות יכול .  הייתה לו סבלנות אין קץ ותמיד היה צריך לדעת מה קורה איתנו ומה חדש.פעם לא מטיף

-   תמיד היה נכון לשתף פעולה עם הפרויקטים שלי .היה לשבת ולדבר איתנו כשמוקד השיחה זה אנחנו

תמיד .  לגידול בקר במפטמהםכת המים של הקיבוץ ועד לתחשיביימגידול קרפיונים בשלולית ליד בר

. והרגיש כאילו זה פרויקט שלו וההצלחה שלי היא גם ההצלחה שלו.  ובענייןברצינותהשתתף 

 

. הוא אהב אותנו הנכדים בצורה שלמה ובלתי מסויגת ופעמים רבות היה עבורנו הרבה יותר מדמות סב

 והוא התפעל מכל מילה ושיר שיצא. סוג של פלא, עבוריגם  כמו , הייתה עבורו, אלה,הולדת בתי הגדולה

גם ברגעים הקשים הנוכחות של . העניקה לו בחזרה, בדרכה, העניק לה אהבה אין סופית והיא, מפיה

ובאותו רגע שהן נכנסו לחדר הוא השתדל לתת את התחושה ש , הנינות העלו חיוך על פניו וברק בעיניו

 . אותו אני שמח שהם זכו להכיר".הכל כרגיל"

 

 .מבטיחים לך לחבק ולשמור על סבתא

 אוהבים מאוד 
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שנתיים למותו  
 

לעיתים נראה לי שהפרידה התרחשה רק . קשה לי להאמין שעברו שנתיים מאז נפרדנו מעודד

 .מה שבטוח שהזמן מתעתע בנו. אתמול ולעיתים נראה שזה קרה מזמן

לא . הוא נהנה מהבישול כאילו היתה זו יצירה.בין כישוריו ויכולותיו הרבים של עודד היה גם בישול

הוא שאב את הרעיונות מהטלוויזיה ומהאינטרנט וכך קרה שלא נשאר .היו לו מתכונים כתובים

 .למשפחה ולו מתכון אחד

מספרים . גם החברים חוזרים ומזכירים את חמין השבת שלו. ולנט של עודד'במיוחד אהבנו את הצ

 .באותה שבת היו כולם באים לאכול בחדר האוכל, לי שהיו מבררים מתי עודד בתשבוץ

הוא לא שכח את . את הטעם והכמויות למד תוך כדי עשייה, את המתכון הראשון למד עודד מאימו

עודד היה , בעוד שלמתשבצים היה יום השבת נטל. הצמחונים ואת התוספת של צימס עם קניידלך

כבר ביום שישי היה עושה את כל ההכנות הנחוצות להכנת החמין וביום שבת . מחכה לתשבוץ שלו

 .היה מתייצב מוקדם למלאכת היצירה

ומתכון - ולנט על טעמיו הזכורים לנו ואיננו קולעים  'לאחר מותו אנו חוזרים ומנסים לשחזר את הצ

 .אין

כששהו , לפי בקשתם, והנה בימים אלה מספרת לנו רוחיק שרון שעודד שלח להם את מתכון החמין

מתוך האין וההפסד צמח לו . היינו בהלם. והמתכון שמור אצלם כל השנים, 1988- ב ב"בארה

 .המתכון בכתב יד של עודד

 .אני שמחה לצרף את המתכון ואם תכינו אותו זיכרו להכניס גם הרבה אהבה כמו שעודד עשה תמיד

. מתגעגעת אליו מאד

 .נילי שחר

 

 הוראות הכנה לחמין אמריקאי

 השאר מקום להתנפחותה. השרה כמות סבירה של שעועית צבעונית בכלי עם מים-ביום חמישי. 

 עם גמר הלימודים והעבודה ולקראת סוף שבוע ארוך-ביום שישי 

 קלף מספר תפוחי אדמה 

 שטוף במים גריסי פנינה שייצא כל הקמח. 

 קלף מספר אצבעות שום. 

 בצל יבש1-2קלף . 

 רצוי מהרגל של הפרה,בשר בקר. 

 עצם של רגל פרה. 

 

 החמין של עודד 

 



 
 
  

 

: הוראות הכנה

שים את העצם והבצל בקרקעית הסיר ,סנן את השעועית.מ" ס1בסיר מספיק גדול הכנס שמן לגובה של 

פלפל אדום , בשר ותבל במלח, תפוחי אדמה,שכבת גריסי פנינה,ועכשיו שיכבת שעועית דקה

 מ מעל המוצק ובשל למשך " ס2-3מלא את הסיר במים עד .שום וחוזר חלילה בשכבות (פפריקה)מתוק

לאחר שעה של רתיחה הורד את הסיר מהגז עטוף את הסיר . כשעה על גז לא בעצמה מקסימלית

את -יום שבת (שים לב לא פרנהייט) מעלות צלסיוס125בסמרטוט שאין בו שימוש יותר והכנס לתנור ב

 .החמין אוכלים ביום שבת בצהרים ולא ביום ראשון

אם המתכון שלעיל לא שרוף ,הסר בזהירות את הסמרטוט ופתח את המכסה, הוצא את הסיר מהתנור

. מומלץ חזרת ומלפפון חמוץ. הגש חם ורצוי עם תוספות. סימן שהחמין הצליח

. אשמח מאד להצטרף לארוחה

 

 !בתאבון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

המתכון לחמין בכתב ידו  
 של עודד
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עלילת הסרט מתרחשת בעיירה קטנה בדנמרק . הוא מותחן דני מאת הבמאי תומס ווינטרברג" ניצוד"
 .סביב חג המולד ומתמקדת בגבר ההופך לקורבן נרדף על לא עוול בכפו

בעודו נלחם עם אשתו לשעבר על קבלת חזקה על , צנועים ובודדים, לוקאס הוא מורה החי חיים שקטים
משקם את חייו ואפילו זוכה , אט אט חייו משתפרים כאשר הוא מוצא אהבה חדשה. בנם המשותף

שקר לבן קטן . אבל המזל שמאיר לו פנים לא מחזיק מעמד זמן רב. לחדשות טובות מבנו הצעיר
מאיים להפר את כל ההרמוניה שהוא מצא ולרסק אותו , שמספרת בתו של חברו הטוב ביותר לגננת

 .סופית לקרקע

השמועה שהופצה אודותיו הופכת כמעט את כל קהילת הכפר הקטן לאויביו והוא חווה השפלה אחר 
למרות זאת הוא ממשיך להתייחס בצורה חמה והוגנת לילדה שהפיצה את השמועה ומתחשבן . השפלה

 .רק עם המבוגרים אשר האמינו לה ללא חקירה יסודית ורצינית

לקבוע את איכות הסרט הוא אם הצופה ממשיך לחשוב ולדבר עליו גם זמן , לדעתי, אחד הקריטריונים
, הוא מעורר מחשבות על כוחן של שמועות. הניצוד עומד בכבוד בקריטריון הזה. רב לאחר תום הצפייה

על יחסי הורים ילדים ועל הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן , על דמיון אצל ילדים, על טיבה של חברות
 .להרוס את שמו הטוב של אדם

בתמונת הפתיחה נראית חבורה צוהלת של גברים דנים עירומים המתכוננים לקפוץ לתוך מימיו הקרים 
הקופץ הראשון נתקל בקושי גדול לאחר הקפיצה ורק אחד החברים קופץ אחריו . של הנהר המקומי

לאחר מכן הגיבור הראשי . כבר כאן יש אמירה של הבמאי על חברות. להצילו  (דווקא זה שלא התפשט)
 !הצייד הופך לניצוד, בהמשך. משתתף בציד ופוגע בירייה אחת בצבי

. מעולה והוא אף קיבל את פרס השחקן המצטיין בפסטיבל קאן, בפרט זה של השחקן הראשי, המשחק
בעיקר אלה , נופי הכפר הקטן בקצה היער פשוט מקסימים. יפה וכובשת לבבות- הילדה הקטנה , קלרה

 .של השלכת הרומנטית

לאחר שהגיעו אלי מספר , אל תחשדו בי שהפכתי את העלון שלנו למקור לפרסומי סרטים אך לאחרונה
העסיקו אותי מספר שאלות שאולי אם גם , שמועות ממקורות שונים ועל נושאים שאינם קשורים זה בזה

 !אתם תחשבו עליהן תגיעו למסקנות מעניינות

 ?איזה כוח יש לשמועה ? את מי היא משרתת? מה משמעותה של השמועה 

האם בדרך כלל השמועות הינן שליליות או שיש גם שמועות ? הופכת לעובדות " עקשנית"האם שמועה 
 ? האם מקור השמועות הוא רוע וקנאה ? חיוביות 

 ?ובאיזה רמה ? האם עלינו להתייחס לשמועות ? האם אנו צריכים לנהל את חיינו בהתאם לשמועות 

לעתים ... מבוסס או סיפור המופץ מאדם לאדם-מאומת או בלתי-דיווח בלתי:"ניתן להגדיר שמועה כ
-שתי עובדות שהתגלו במחקרים הן ששמועות הן קשות לטיפול באופן בלתי." קרובות מבוסס על רכילות

. אפשרי-הינו לעתים קרובות בלתי, וכי הפתרון הברור של מציאת מקור השמועות וחיסולו, צפוי

? לבוא ולברר את הדברים ! לא תמיד – השאלה שאותי מטרידה במיוחד למה ומדוע אנו נמנעים לעיתים 
 

 
 

  

 
 (.תקציר הסרט מתוך אתר וואלה סרטים)

 

 אירית פואה  צלנו בקהילהא



 
 
  

 

משולחנה של הנהלת הקהילה 

 (יהודה, אירית, דני, יסמין, דיאן  חיים, יובל, דניז)

 

בפגישותינו ,  פגישות של הנהלת הקהילה כאשר נידונו בהן נושאים רבים29 התקיימו 2012בשנת 

לאחר הכנת התקציב חוזרים לעבודה .  כהכנתו לדיון הציבורי2013האחרונות דנו בתקציב הקהילה 

 .שוטפת

 . עם חזרתו למצר יניב כרמיאנו מברכים את 

 .יניב עובר לגור בדו קומתי

וכמו . אך אולי כך ניתן את הדעת לתשובות לשאלות, בעלון זה העליתי שאלות רבות ופחות אינפורמציה
. חג פורים שמח ומהנה לילדינו ולכולנו– " משנכנס אדר מרבים בשמחה "שנאמר 

אירית פואה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מבזק לידות 
 לאיתן ואפרתבת נולדה 

 שמה  תיאה
ברכות להורים המאושרים  ולרחל ויהושוע  

 __________________

 להללאחות , עמליהי התברכו בבת ושמה הדר וחגגם 
 ולכל המשפחה המורחבת לשושי ושמוליק, ברכות להם

 _____________________

 אלינור נולדה לליאת ודן
 נכדה למארי ומרקוס ויהונתן לאמהאחות קטנה 

ואחיינית ודודנית לרבים וטובים 
 

 ירין ומיכאל נולדו התאומים לעינב וגלעד
נכדים נוספים לשלומית ובני ושמחה לכל המשפחה 

 

הרבה מזל טוב לכולם  
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רכישת גאון אגרו :  איגרת לחבר

 

,  שלום חברים

 

וכתוצאה מכך ) גאון אחזקותבימים האחרונים התפרסם ברבים דבר אפשרות מכירת הבעלות בחברת 

. ויולהלקבוצת ההשקעות  (גאון אגרוגם ב

בקשיים , מצרפלסהשותפה עמנו בבעלות ב, גאוןלא סוד הדבר כי בתקופה האחרונה הייתה קבוצת 

. כלכליים

. כתוצאה ממשבר כלכלי זה החליטו בעלי הקבוצה לדלל את אחזקתם ולהזרים הון חדש וניכר לתאגיד

 25%- כ)גאון  לא ישתנו כתוצאה ממהלך אפשרי זה ואחזקות מצרפלסחשוב להדגיש כי יחסי הבעלות ב

בבעלות על קבוצת " )מלמעלה"חילופי הבעלות תתבצע , כלומר. יישארו כפי שהן (ח"מצרפלס אגשב

, כלומר. תיוותר כפי שהיא, מצרפלס בחברות הבנות שלה ובכללן גאוןואילו חלקה של קבוצת  (גאון

(. 75%- כ)נותרו כפי שהן מצרפלס ב (מצר האגודה הכלכליתבאמצעות ) מצראחזקות הקיבוץ וחברי 

 

. כמובן שמהלך דברים זה מביא עימו אתגרים ובכלל זה דמויות חדשות עימן נצטרך לשתף פעולה

 וכי היא רואה גאוןחשוב ומרכזי בקבוצת " עוגן" היא מבחינתה מצרפלסחברת ויולה הצהירה בפנינו  כי 

. בה פוטנציאל צמיחה מרכזי

 

נכיר את הנציגים שימונו על ידם למועצת , ויולהניפגש בתקופה הקרובה עם מנהלי , ככל שהמהלך ימוצה

.  ולתקופה שלאחריה2013 ונדון בתכניות העבודה לשנת מצרפלסהמנהלים של 

 

, בברכה

  עמרי שוהם

24/02/2013  

 

 

 

 

ההנהלה הכלכלית 



 
 
  

 

 

 
 

 

לאחר התנעת תהליך הקליטה ושיחות אישיות 

שלחנו דף קשר , ות הקיבוץ ותושבים/עם בני

.  2013לנקלטים במנת הקליטה של שנת 

ות הקיבוץ שנכללים ברשימת /ראשית לבני

ות /לבני,  ושגרים בשני חדרים ומעלה2004

הקיבוץ במעמד תושבות ולחמש משפחות 

ות זוג של /בני). תושבים שאינם בני קיבוץ

חברים קיימים יוזמנו לשיחה עם מזכיר הקיבוץ 

 .(ומנהלת הקהילה

 מועמדים 59ברשימה שהתקבלה נמצאים 

לקליטה שהביעו את רצונם לעבור תהליך 

חלקם . קליטה ולהתקבל לחברות במצר

מעוניינים להמשיך ולהתגורר בדירה שהם חיים 

וחלקם הביעו רצון לבדוק אפשרות , בה היום

ות קיבוץ / בני8כמו כן נרשמו . בנייה חדשה

 .בנות זוגם שגרים היום מחוץ למצר/ובני

ות /בשיחה שהתקיימה עם התושבים שאינם בני

קיבוץ הובהר שהם יגיעו להצבעה לחברות 

ות הקיבוץ /יחד עם כל בני, בשיחת הקיבוץ

 . ובסיום תהליך הקצאת המגרשים

" וועדת קבלה"רשימת הפונים הועברה ל

הוועדה מגבשת בימים אלו . בראשות עירית רום

את הדרך לבחינת התאמתם של הנקלטים 

הצעת . החדשים כפי שהוחלט בתקנון הקליטה

הוועדה תובא לאישור ועדת קליטה ושילוב 

 .ולאחר מכן יתחיל תהליך הקליטה

בסוף השבוע הזה מסתיימת הרשמת חברי 

אנו מתכוונים לפתוח . הקיבוץ לבנייה החדשה

הרשמה לנקלטים שמעוניינים בבנייה חדשה 

הודעה מסודרת ). כבר בתחילת שבוע הבא

המעוניינים מוזמנים לקבוע פגישה . (תפורסם

 –.  הנהלה כלכלית או עם דני ה–. עם עומרי ש

לקבלת פרטים והערכות כספיות , גזבר

 .הנדרשות לבנייה החדשה

במהלך חודש מרץ אנו מתכננים מפגש נקלטים 

המפגש יכלול . חדשים שייערך באחד מימי שישי

שמציגה את קיבוץ " חוברת לנקלט"חלוקה של 

ללא ), באופן בהיר וקריא, מצר ותהליך הקליטה

אינפורמציה , (ניסוחים משפטיים מקשים

פאנל של בעלי התפקידים בקיבוץ , עדכנית

יעמוד לרשות הנקלטים לשאלות וכן יוקצה זמן 

 .בסיום ככל שיתאפשר לפגישות פרטניות

 2בשיחת הקיבוץ הקרובה אנו משלימים עוד 

 :נושאים שיובאו לציבור

מימון  ביצוע עבודות התשתית והפיתוח  -1

 .י חברים קיימים"במגרש לא מבונה ע

בנייה מרוכזת על פי דגמים בהמלצת ועדת  -2

 .תכנון

ברצוני לומר שאנו ניגשים למהלך , לסיום

הקליטה המשמעותי הראשון במצר בחרדת 

 חברי קיבוץ צעירים 70 – 60תוספת של  . קודש

 חברים היא בהחלט 215בקיבוץ של , וחדשים

אני מאחל לכולנו . מהפכה דמוגרפית וחברתית

שנדע לקלוט להיבנות ולצמוח תוך שאנו שומרים 

על הייחוד מופלא שקיים בקיבוץ מצר על כל 

 . חבריו

 

בברכה 

 בנצי חברוני

 24.2.13מבזק קליטה מיום  
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? אין שומר בשעות הערב, לפעמים, מדוע

: אביק ודורון משיבים

כך . ועדת ביטחון רואה בשמירה כמקום עבודה ראוי להשלמת הכנסה ולעבודה זמנית למחוסרי עבודה

יצא כשחבר שאייש את עמדת השמירה במשך כמה חודשים ומצא מקום עבודה אחר פרש מעבודתו 

. הזמנית בשמירה נדרשה מאיתנו התארגנות להחליפו

.  מכיוון שהשמירה איכותית ואכפתית, או בן קיבוץ ותושב/אופציה ראשונה להחלפה היא חבר קיבוץ ו

 חברים הרואים בשמירה 15תושבים וכל מי שגר במצר להצטרף לאותם /זו במה נאותה לקרוא לחברים

. ערך ולהיות חלק מהרשימה

העובדים המגיעים מהחברה . אנחנו פונים לחברת השמירה, במידה ואנו לא מוצאים מישהו ממצר

ש מפסיק את עבודתם בו במקום ומחזיר אותם "והרב,  לעיתים אינם ברמה הנדרשת מכל מיני סיבות

עמדת השמירה לא מאוישת עד מציאת -  ר 'וזה מה שנקרא בשפתנו פנצ, לחברת השמירה אחר כבוד

". מהיום להיום"כי קשה להם להביא מחליף , מחליף

בשל , מסתובב במשק, כחלק מהגדרת תפקידו, סיבה נוספת לעמדה לא מאוישת היא כאשר השומר

!! ולא היא, ה לשער מקבל את הרושם שאין שומר /המגיע.התראה בגדר או סיבוב בקיבוץ ביזמתו

.  אך לדעתנו רמת השמירה במצר היא מניחה את הדעת עד טובה, לא נכחיש, יש תקלות

מה גם שוועדת ביטחון עמדה ביעד התקציבי שלה " יש תמורה לאגרה"אנו חושבים שבנושא השמירה 

. לאחר שצמצמה ביזמתה את ההקצבה מהנהלת הקהילה
 

 

 

 

 

 

באלו מקרים ?  האם התפקיד נעשה בהתנדבות, "אחות כוננית ישוב"מה מהות התפקיד 

 ?האם התפקיד מקביל לשורש או במקום, אפשר לפנות אליה

: חיים פוקס משיב

אחות כוננית ישוב הינו תפקיד מטעם קופת חולים כללית ההולך ונעלם מהנוף הקיבוצי לאחר הצטרפות 

מדובר באחות תושבת המקום העובדת בו כאחות וממלאה תפקיד במצב חרום . פ"הקיבוצים לשר

. בשעות בהן המרפאה סגורה

וזוהר , קופת חולים כללית לא קיבלה את פנייתנו לאחות כוננית בתשלום לאחר סיום עבודתה של שרית

זוהר מחזיקה ברשותה מכשיר דפיברילטור לטיפול במצבי . מכל הלב, ממלאה את התפקיד בהתנדבות

-073)פ שלנו "במצבים אחרים יש לפנות לשר. ויש לפנות אליה רק במצבים מסכני חיים, דום לב

(. 4389  )052-4399089: של זוהר' הטל' מס. (2341234

 ס"הניה ברא: ליקטה!!    רק שאלה, אני



 
 
  

 

 

 

 
 5.2.13 שהתקיימה ביום 3/13' מס (שיחת הקיבוץ)פרוטוקול האסיפה הכללית 

 
 2013תקציב הקהילה לשנת 

 
, ששני נושאים מייחדים את התקציב המוצע השנה (מנהלת הקהילה)בדברי הפתיחה ציינה אירית פואה 

. הכניסה למהלך הקליטה והמאבק במפחמות

ונשמעו הערות , כאשר במהלך ההצגה וההסבר נשאלו שאלות, דני הופמן הציג והסביר את התקציב המוצע

: בין היתר נאמרו הדברים הבאים. והתייחסויות לסעיפים אלה ואחרים

. הצעת התקציב לא כוללת הוצאה אפשרית בגין תביעה שהוגשה כנגד הקיבוץ- 

. בגין השכרת דירות (5%)י "יש לקחת בחשבון את התשלום שיש להעביר לממ- 

. פינת החי מתוקצבת בחסר- 

,   פ"י החפ"י אגרת השירותים וע"יש לבחון מחדש את חלוקת סעיפי ההוצאה הממומנים ע- 

. (הוסכם שבדיקה זו תיעשה במהלך השנה הנוכחית)  

. י הנהלת קהילה"צוין שנושא המכבסה יבוא לשיחה לאחר החלמתה של חיה רז והכנת הצעה ע- 

. א"הוסכם על קיום בחינת הגדרת התפקיד והיקף המשרה של רכזת מש- 

.  לחג-הועלו הצעות בנוגע לשי- 
 

. בהמשך הוצגה תוכנית ההשקעות כאשר סעיף מרכזי בה מהווה בריכת השחייה
 

או  /אם לא יוגשו הסתייגויות ו, 12.2.13- או חלופות עד ה /ניתן להציע הסתייגויות ו : סוכם

תתקיים הצבעת הקלפי לאישור התקציב בימים  , חלופות שיצריכו קיום שיחת קיבוץ נוספת

. 14-15.2.13, שישי-חמישי          

 

-------------------------------------------- 

 

 27.11.12 מיום 19/12' מספרוטוקול ישיבת המזכירות 
 

 .18/12אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1

 

 תקנון ההצבעה בקלפי .2

י "אשר נדון ואושר קודם לכן ע, בפני חברי המזכירות הוצג נוסח מעודכן של תקנון ההצבעה בקלפי

וכן התקיים דיון , במהלך המעבר על סעיפי התקנון תוקן הניסוח של סעיפים אחדים. חברי ועדת הקלפי

י הוראת הרשם "שאין אפשרות לפעול שלא עפ, בו הובהר, קצר בסוגיית ההצבעה באמצעות ייפוי כח

.  בעניין זה

. לאישור השיחה, כולל התיקונים שהוכנסו בו, להביא את התקנון המוצע: סוכם
 

 :הקרן לעזרה הדדית .3

 .ר הנהלת הקרן"ס לתפקיד יו"הצעה לבחירת שרית ברא (א

 .השלמת ההרכב של הנהלת הקרן (ב
 

, הביקורת על פעולותיה, במהלך הדיון בנדון התעוררו מספר שאלות הקשורות להיקף הכספי של הקרן

ר "הוסכם שלאחר בחירת יו. שלחלקן יש התייחסות בתקנון ולחלקן אין', מספר החברים בהנהלתה וכד

. יתקיים במזכירות דיון משותף עם חברי הנהלת הקרן לבחינת השאלות השונות, הנהלת הקרן

 יםפרוטוקול
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 : סוכם

. ר הנהלת הקרן לעזרה הדדית"ס לתפקיד יו"להמליץ בפני השיחה על בחירתה של שרית ברא (א

לדחות את הדיון בהשלמת הרכב הנהלת הקרן לישיבה המשותפת של   (ב

. המזכירות  והנהלת הקרן

 

 .הצעה לבחירת מריאנה נודלמן לתפקיד הממונה למניעת הטרדה מינית .4

הביעה מריאנה את הסכמתה , ל"בעקבות הודעתה של נאוה דברת על סיום כהונתה בתפקיד הנ

. יצוין שמריאנה עברה את הקורס המכשיר לתפקיד. להיבחר לתפקיד זה

 .להמליץ בפני השיחה על בחירתה של מריאנה לתפקיד הממונה על מניעת הטרדה מינית: סוכם
 

 

המשך החזקת כספי החברים : הקמת צוות משותף למזכירות והנהלה כלכלית לבחינת הנושא .5

 .בחשבון הקיבוץ

להקים את הצוות האמור  ('צוות ד)בפני חברי המזכירות הועלתה ההצעה שגובשה בצוות ההנהלה 

. ופק'דיאן שצ, חנה מילשטיין, אדי חלן, קלאודיו מדרדרוט, דני הופמן, עמרי שוהם: בהרכב

. לאשר את הקמת הצוות ואת נציגי המזכירות בהרכב המוצע: סוכם
 

 יהודה מרלא: רשם

 
 

 ____________________________

 

 מה באבוקדו
 

.  לראשונה הייתה שנה כלכלית קשה2012שנת 

חיוך ) תחייך אלינו יותר 2013אנחנו מצפים ש 

 .(אירופאי

: כרגע באבוקדו זו התקופה האינטנסיבית ביותר

, (מ" מ730עד עכשיו כ )החורף המבורך וגשמיו 

כך שאנו מעט , גרמו לעיכובים בקטיף ובאריזה

באיחור אבל מספיקים להוריד בזמן את הפרי 

 טון ונותרו עוד 600עד היום נקטפו כ ). מהעצים

 (.250כ 

הכנת , קומפוסט, ריסוק, גיזום, אז בין קטיף

, כיסוח העשבייה ועוד קטיף, מערכת ההשקיה

- אני רוצה להתעכב רגע על דבר לא פחות חשוב

 .לעצור רגע ולהגיד תודה

על , שבימים אלה מסיים תקופה, ליהושע תודה

 .כל ההשקעה והחוכמה בניהול וגידול המטעים

 –פעלת לענף יציב ורווחי לקיבוץ לאורך שנים 

גם בפרקטיקה היומיומית , תמיד עם חזון ודאגה

וגם בתכנון האסטרטגי  (ירוקה)והאפורה 

לא רבים יודעים איזה נכס  ]. בנטיעות ושדרוג

 

 

 

 

אתה ואיזה תרומה הבאת לקיבוץ גם בתקופות 

 .[קשות

לפעמים היינו חלוקים וחשבתי שאתה שמרן 

אבל . המלצות עבודה חדשות/ביחס לגבי הנחיות

עד כמה נכון היה , לרוב הייתי מגלה לאחר מכן

לא להיות פזיז ועד כמה הדרך שלך מושתתת 

 .(כלכלי ואנושי, חקלאי)על ידע וחוכמה 

מצד שני פעמים רבות לא נרתעת להיות 

בתפקיד החלוץ וקידמת דרכים יצירתיות 

, חידושים במשטרי ההשקיה- ופריצות דרך

בתפיסה , ("מטע צפוף")במרווחי הנטיעה 

 ..בגידול האורגני ועוד, האקולוגית

 .על כל אלה כולנו חייבים לך תודה

, עבודת הצוות, ועוד תודה אישית על החברות

 .העצות והרוח הטובה

תמיד שמור לך מקום סביב שולחן ארוחת 

על המיכלזון או עם מזמרה ליד הנטיעות , הבוקר

 ...החדשות

 .   בשם כל צוות המטעעמיחי



 
 
  

 

 

! כמה חגיגות

. בשבועות האחרונים אנחנו לא מפסיקים לחגוג

נטענו יחד עצים ליד בית התינוקות . כל ילדי הגיל הרך נפגשו ביום שישי בבוקר – ו בשבט"בטהתחלנו 

צליל ושמוליק שהכינו את הכל וגם עזרו לנו עם , תודה לעוזי. וגם ליד חורש ומתחת למועדון הנעורים

! המעדרים והאתים כשהתעייפנו

וגם שחר  (גננת חצב)וגלית  (גננת כלנית)אחרי הנטיעות התכנסנו ברחבה שמול בוסתן ובהנחיית אילה 

.  "מעשה בשקיק"של לוין קיפניס שרנו שירים ושמענו סיפור מקסים  (גננת בלון)

! היה כיף

. בחורש ובוסתן קיבלו את החג בהכנת עציצים אישיים ומקושטים

 

. בבוסתן הכינו הילדים לכבוד יום המשפחה חוברת מתכונים האהובים עליהם מהבית – יום המשפחה

בבית התינוקות הכנו מגנטים . בחורש הצטלמנו והכנו מסגרות צבעוניות עם תמונות של משפחת חורש

, טביעות ידיים קטנות– עוגה וגם מזכרת – ברימון הכינו מתנה מתוקה להורים , עם התמונות שלנו

בבלון ובחצב עשינו שיעור יוגה ... בעוד כמה שנים ניזכר כמה קטנים היינו, תמונה ושירים של משפחה

! בשירים וריקודים עם הסבים (המורה לתנועה)משותף להורים וילדים ובכלנית חגגנו בגדול עם לוסי 

. לוי על הצילומים בהזדמנויות השונות-בסקי' תודה לרותם ברדיצ!איזה כיף היה

 

. בתי הילדים חגיגיים ומקושטים והילדים נרגשים וצוהלים, כבר באן פורים

! היה נהדר. בכלנית נערך ביום שישי מבצע הכנת אזני המן בשיתוף ותיקי מצר

נשחק ונצעד בטיולים לחלוקת משלוחי המנות , נשיר ונרקוד, בימי החג נתחפש

. בקיבוץ

 

מחסן התחפושות המחודש הוקם השנה וכבר ראינו את התחפושות הנהדרות 

ותודה במיוחד . תודה רבה לכל מי שתרם תחפושות משומשות. בשימוש נרחב

מחסן התחפושות ימשיך . לסילביה וגם לאמי שהקימו את החדר המקסים הזה

. להתעדכן ולעבוד כל השנה ובמיוחד לקראת פורים הבא

 

. תודה למוסדניקיות האלופות שעובדות קשה ועוזרות מאוד בכל הגנים לאורך השנה ובמיוחד בחופשים

הבנות השתלבו במערכת החינוך והבנים . לפני כחודש הצטרפו למעגל העבודה בהתנדבות גם הזייניקים

נקווה שימצא להם מקום בו יוכלו לתרום . מעוניינים מאוד לעבוד ולהתנדב בענפים שונים בקיבוץ

. ולהיתרם

 

... ובמועדון הנעורים

. ופק על כניסתו הנעימה והמרשימה לתפקיד מדריך הנעורים'בהזדמנות זו אני רוצה לברך את ירדן שצ

. ה שעוזרים בשמחה'צליל והחבר, עמית יחיא, ס"וגם להודות ליותם ברא

 

 !פסח... ובקרוב

 יסמין צפר|    אצלנו בחינוך      
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 .(....או איך גברים מעלים במשקל אבל גם נשארים אתו אחר כך-  הריון ולידה אקסטרים )

 -לפני 

זוגתי ידעה שהמשימה העיקרית ובמיוחד ,  כאשר גילינו שאנחנו בהריון השמחה וההתרגשות היו רבים
ולי היה ברור שלא צריך להתרגל לשום שינוי פיזי , בסוג עבודתה הפיזי הוא להתרגל לשינויי הגוף הרבים

 ..מסעדות וחריגה בתקציב הכלבו על סעיף בשרררר, וישר ציינתי זאת במסכת חגיגות מתוקים

בערך בחודש השישי להריון הבנו שאני מגדל 
ולא שהיא , בטן שקרובה יותר לחודש שמיני

אך היא התפרשה , הייתה קטנה יותר קודם
וכעת קיבלה איפיונים של כרס בירה , לרוחב

 .(ואני אפילו לא שותה אלכוהול)

זוגתי הציעה שאצטרף אליה לפעילות הרגילה 
הליכות מרתוניות )אותה היא עושה מדי יום 

שיעורי מחול וכושר , פילאטיס, מסביב לקיבוץ
השתתפות , קרב רב, טריאטלון, בתל אביב

חציית , אקסטרימיים' במופעי  תיאטרון פרינג
 (צניחה חופשית ממטוסים ועוד, אוקיינוסים

ובמחווה יוצאת דופן הסכמתי ללכת לקחת דואר 
 .מחדר האוכל והתעייפתי

בחודש התשיעי הרגשתי שהלידה מתקרבת 
וסוף סוף אוכל להיפטר מהמשקל העודף 

אני )" העליתי כדי שזוגתי תרגיש בנוח"ש
העליתי טריילר והיא העלתה מכנסי פדאלפון 

והתחלתי בשרשרת  ( very very smallמידה 
קניית ,  קניית עגלה לתינוקת–פעילויות מרזות 
לך תסביר לסיטונאי את )משאית תותים 

.. הקרייבינג לתותים שהתפתח לזוגתי שתחייה
ושלא נדבר על המחסור החמור בארטישוק 
שהתפתח בעולם ועל השאריות האורגניות 
, (המוסתרות בקברים המוניים מתחת לביתנו

כמו כן התעמלתי במיון בגדי תינוקות שהגיעו 
, בגילנו)אלינו מקרובי משפחה מכל העולם 

ילדיהם של חברינו שולחים לנו את , לרוב
כולל בגדים מרחוקי  (הבגדים של ילדיהם

או שמא פליט סודאני , משפחה מזימבאבווה
וזו )שהתרגשו מזה שהחלטנו סוף סוף להתרחב 

אחרת אין לי דרך להסביר  (משמעות משולשת
את בגדי השבט הצבעוניים שמצאנו תוך כדי 

 .מיון

 !הלידה .... באמת" ליום הקובע"וכך עד שהגענו 

 (בעיקר שלי)כמו שנהוג אצלנו בחוג המשפחתי 
יש העדפה לכיוון " רפואיים"באירועים 

והלידה התפתחה למצב כזה בו , האקסטרים
חווינו את מיטב מוחות הלל יפה מביעים דעה על 

לידתה של בתנו ועל התרגילים בסגנון חופשי 
. שזוגתי לימדה אותם בזמנה הפנוי בין ציר לציר

נראה -  בניגוד אלי –שהצוות,  אני חייב לציין
בכושר לא רע כאשר הוא רץ מסביבנו בנוהל 

בעיקר , אני לעומתם בשעות אלו. מצב חרום
לעודד את זוגתי , דאגתי למלא בקבוקי מים

של הכדורגל " יפי הנפש"כראשון האוהדים 
הישראלי ולהפוך למעריץ לעולמים של זוגתי 

כולל צעיף אוהדים )בפרט ושל המין הנשי בכלל 
 .(וחתימה

? אז מתי באמת התחלתי לרזות סוף סוף 

זה קרה ברגע שיצאנו מחדר הלידה למחלקת 
ביקשנו את המונח המאוד נדיר בהלל . האשפוז

האחיות הסתכלו עלינו " ביות מלא"יפה 
בתדהמה ושאלו אותנו אם אנו מודעים לסכנות 

שיקרנו מבלי להסס , שטמונות בבקשה זו
האחיות  החתימו אותנו על . ואמרנו שברור לנו

מסמך הטוען בתוקף שאנחנו ההורים של בתנו 
ולהם אין אחריות למצב הזה ושלחו אותנו לחדר 

 .מבודד בחלק נסתר במחלקה

ממסכת האשפוז אציין שבהלל יפה נראה אדם 
לא קטן שרץ ברחבי המחלקה עם עריסה וניסה 
ללא הצלחה מרובה לעקוף המוני חמולות בכדי 

מנסה , להגיע לבדיקות שגרתיות בתינוקייה
לחמוק מהמבטים הנוזפים שקיבל בעקבות 

ההחלטה התמוהה להישאר עם בתו במהלך כל 
אך מהמשפטים לא .  השעות שיש ביממה24

 ? למה אתם משתחררים:  "הצלחתי לחמוק

" כולם נלחמים כדי להישאר יום נוסף במחלקה
כי למה שנרצה להגיע הביתה ולטפל בביתנו 

ספורט זה המוטו שלי 
בסדרת תחקירים חושפנית המשקשקת את תרבות איתן נמיר 

 .(הספורט במצר

 



 
 
  

 

הלל יפה ונקבל "  כוכב5" במקום להישאר במלון
???   ארוחות גורמה ביום3

, בכל זאת נרצה לומר תודה לצוות חדר הלידה
שהלכו עם רצונותינו , התינוקייה ולרוב האחיות

התמוהים לאורך כל הלידה והאשפוז ולמתנדבת 
אחת מדהימה בשם רותי שהייתה אלומת אור 

 . באשפוז ופינקה אותנו לאורכו

בזמן האשפוז לא - אז בחזרה לענייני הדיאטה 
כך שמכורח  (...או לישון)נותר לי זמן רב לאכול 

הנסיבות התחלתי את תהליך ההרזיה 
 .האינטנסיבי

– השיבה הביתה 

לא , מי שיעבור בימים אלו ליד הבית הכתום
לא ניתמם , כן כן )ויציץ בחלונות פנימה, יתאפק

( זו מחלה קיבוצית ידועה וכולם מסתכלים לכולם
יראה אותי מקפץ לרוב על כדור פיזי ומותאם  

, למידותי והפועל כבמטה קסם על תיאה בתנו
ונותן לנו לפחות שלוש דקות של שקט עד הבכי 

יש אפשרות שאולי יראו אותי בדיוק נושא . הבא
אותה ברחבי הבית או מסביב לבית בקצב סביר 

, שיוריד לי גרם או שניים ואני בטוח שתוך שנה
. גרם 500 אצליח להוריד לפחות, גג חמש

זוגתי נראית כאחת שלא עברה , שבועיים אחרי
 חודשי גדילה ואפילו נראה לי שירדה למידה  10

 -the smallest small ever מה שמשאיר את 
שלפחות יכול היה לשמש אותי , מוטיב ההזדהות

כתירוץ מיושן " הלפני"כתירוץ טוב בתהליך 
ואותי משאיר עם המשך חיפוש הספורט 
 .האולטימטיבי  שאולי בו אמצא את מקומי

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------הפסיפס שלנו"-------------------------------------
 

 

פנה אלי הצוות , במסגרת חג השישים שלנו

להכין עבודת אמנות משותפת לכל חברי ותושבי 

הקיבוץ ויחד החלטנו על יצירת פסיפס 

שתאפשר לנו לשהות יחד וליהנות מעשייה 

. ואכן לא טעינו, משותפת

 עבודות יפות 38 מפגשים ויצרנו 3קיימנו כבר 

וצבעוניות ואנחנו באמצע הדרך ליצירת פסיפס 

. ענק שיקשט את הקיר החיצוני של חדר האוכל

חשוב לי לציין שלא צריך להיות אמן כדי לבצע 

את עבודת הפסיפס וגם אין צורך בכישורים 

מיוחדים צריך רק לצאת מהבית ולהגיע עם 

ליצור בהנאה ולחשוב , הרבה רצון להשתתף

הנכדים ואפילו הנינים , הילדים שלנו, שבעתיד

. יוכלו להתבונן בקיר הזה בהנאה ובגאווה

, כיף לנו לראות בשבתות בהם מתקיימת הסדנא

סבים , הורים וילדים, בני זוג, חברים תושבים

. ונכדים יוצרים ביחד

אני מקווה שבסופו של התהליך לכל משפחה 

. יהיה ייצוג בפסיפס

לא שכחנו כמובן את יקירינו שאינם ושמותיהם 

. ישובצו בפסיפס
 

, שתהיה לכולנו עשיה מהנה

דניז 
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... והמשותף שבהן...מילה ועוד מילה
 

 !!!כול כך קל להגיד תודה וכול כך טוב לקבל

כל הכבוד על השנים , עם סיום עבודתו באבוקדו, הוותיק האחרון שעבד בחקלאות, ליהושוע מונדריק
 !('גרנות וכו)..הרבות שתרם לפיתוח הענף הזה בקיבוץ מצר ובכלל

 "!נטו"שתים עשר שנים של נתינה ".מצרפלס"לראובן שריג שסיים את עבודתו כמנהל ב

תום ואחרים , וכעת יחד עם נעמי; למוניקה שעובדת במלא האחריות כול ימות השנה ומוכנה לכול בקשה
 .נותנים כתף במצב הנוכחי בקומונה

 .(הורי חיילים) S.O.S!ליהודית שנענית לקריאות 

 !שעסקה בשיפורים ניכרים בבית הקברות שלנו (מנהלת הקהילה)לאירית 

! שילוב דורות- יחד עם הילדים-לאיילה וצוות כלנית שכל שנה מזמינים את הסבים להכנת אוזני המן 
 .משלוחי אוזני המן נהפכו למסורת רבת שנים

לשכבת הוותיקים שנפג 

 : (...סיבה או נושא" למצוא"רק )שים ברצון ובהתמדה 

, בחורש ובבוסתן, מפגשים בכלנית, במטעי האבוקדו בעמק, בפינת חי, "מצרפלס"וכך קיימנו סיורים ב
עם דב ; בסיום עבודתה במרפאה, עם שרית;  שנה לעלייה הראשונה60לציון : במועדון. לקראת החגים

מפגש הכרות עם , בירורים עם בעלי תפקידים; יעקוב דרומי וראובן שריג בסיום תפקידם, אביטל
אירית ותום , נאווה חברוני, נילי שחר, "מצרפלס"עובדי : ושוב תודה למי שתמך ועזר. 'וכו' וכו"  דיירים"ה

 ...ולמי שעזר ולא ציינתי...שחר שתמיד מוכנה לצלם

 .מומלץ לכולם להגיע! לנוגה ונאווה שדואגות להקרנת הסרטים במועדון פעמיים בחודש

 .לעובדי המוסך בטיפול בקלנועיות

 ...בשכונת הוותיקים, צוות הנוי, "למכסחי הדשאים"

 ....נשאיר פרגונים נוספים לעלון הבא!!!  יש תמיד מקום למילה יפה, בקיצור

 .חנה מ

                      

 

לאליהו נחמני 

ולכל המשפחה 

משתתפים בצערכם עם מות האח 

 ל" זמאיר נחמני

מי ייתן ולא תדעו עוד צער 
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יום יפה של תחילת , 31/3/1961- זה היה ב

, עם סיום העבודה, שעות אחר הצהריים, האביב

הורים וילדים נהנים ומשחקים - כל הקיבוץ

השעה . בדשא הגדול ליד צריף חדר האוכל

. 17:00היתה 

מטח , פתאום נשמע צרור יריות מנשק אוטומטי

של כדורים נוחת בין האנשים המבלים על 

הירי הגיע מגבעת הזאבים שם התאמנו . הדשא

. חיילים ממחנה שמונים באש חיה

קופץ על רגל , פורץ בבכי, בננו הבכור, גדעון

מסתבר שכדור טועה פגע לו בחלק , אחת

. הפנימי של רגלו השמאלית וגרם לפצע מדמם

אני נושא אותו בזרועותיי ויחד עם עידית , מבוהל

. אנחנו רצים לצריף המרפאה

, מבוהלים רצים, הורים וילדים כאחד, כולם

רופא , במרפאה. מתפזרים ומחפשים מחסה

, בודק את גדעון (אח של שלמה)חבר מצר 

וקובע שהפצע שטחי אינו ,  החבוק בזרועתיי

. רציני וחייו של גדעון אינם בסכנה

, אז אחות צעירה אך מנוסה, חנה מלשטיין

הרופא ,  מחטאה את הפצע–מסייעת לרופא 

תופר כד למנוע דימום נוסף וקובע שאין צורך 

. לבית החולים" הילד"להעביר את 

גדעון לא בוכה אבל , עידית ואני מבוהלים מאד

כל , מנשקים אותו וחרדים, אנחנו מחבקים אותו

... כך אהבנו אותו

רוכב לעבר גבעת הזאבים , אריה הגאי, בינתיים

ומודיע למפקדים על האירוע והם מפסיקים מיד 

. את האימון באש חיה

יומיים לאחר האירוע נסעתי לחיפה לדיון עם 

ללא כל , המפקדה האחראים על האימון שנערך

חברים במזכירות מנעו ממני . סיוע ויעוץ משפטי

איך תדרוש אחריות : "לפנות לעורך דין בנימוק

סוללה של משפטנים ? ל"ואולי פיצויים מצה

לא יכולתי לתבוע , וקצינים גבוהים התנפלו עלי

אותם על אחריות ולדרוש פיצויים המגיעים 

. לגדעון

למרות הקשיחות של החינוך המשותף הצלחנו 

הוא מצידו רק .  להביא את גדעון לחדר שלנו

אנחנו פינקנו . רצה לחזור לגן להיות עם חבריו 

אותו אך נאלצנו גם למדוד לו חום שלוש פעמים 

במחאה הוא ,  ביום כדי לבדוק שאין זיהום בפצע

. נשך את המדחום וזה התפוצץ לו בתוך הפה

עדה הגננת היתה שולחת לו לחדר משחקים 

ל הביאה ספר סיפורים "משלחת מצה. וספרים

זה היה כל הפיצוי שקיבל על )עם הקדשה 

.  (סיבלו

גדעון היה רק בן חמש אך אמיץ וקשוח והתגבר 

.  מהר מאד על הפציעה ועל הטראומה הנפשית

לחבריו , גדעון חזר לגן, לאחר כשבועיים בבידוד

הילדים קיבלו אותו כמו ". גפן"בקבוצת 

שמקבלים גיבור והפרשה דעכה לאט לתוך 

. השכחה

האירוע הזה חרוט בלבי ובליבה של עידית עד 

היום  ואין ספק שהיא חבויה גם בליבו של גדעון 

. שהוא היום חזק כפי שהיה בילדותו

 נוסטלגיה

 

 , רגע לפני אטרף המתנות לפסח יתקיים במצר

 , 16/3בשבת בצהריים 
 שוק יזמים ויוצרים שהכינו יצרו שלל 

! מתנות מקוריות לחג
" ליהמיכלי אופ"בין השאר יפעל גם בית הקפה של 

למכור יפנו  /יוצרים המעוניינים להציג
 מיכאלה/אתי  / לליב / להילה 

 

 איש כבר נרשמו  60

לליל הסדר במצר 
 160חדר האוכל יכולח להכיל עד 

מקומות אם אתם מעוניינים להשתתף 
!!בחג כדאי שתירשמו בהקדם
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עמנואל גסטר : מאת

 

? כבר הכרת את הטיפוס החדש שהגיע אלינו, שמע

". הלועזי: "ה כבר הדביקו לו את הכינוי'משונה ושהחבר" דיבור"וגם שמעתי שיש לו .  כן

.. כתבה לעלון... כאילו, נעשה לו, בוא נשאל אותו שאלות, הנה הוא בא

? מה הסיטואציה! הלו אמיגוס:  הוא

... שתספר על עצמך, דווקא רצינו להכיר אותך? מה קורה!  נעים מאוד:  אנחנו

!!  איזו פריבילגיה? יאתם רוצים לעשות לי אינטרוויו אקסקלוסיב? באמת:  "הוא

אני אדם נורמטיבי שבאופן ספציפי עוסק בשפה העברית ומנסה להפוך אותה ליותר , או קיי

." עבורי זה אובססיבי ואולטימטיבי. אטרקטיבית ואינטראקטיבית

י הסיסמה "מתקיפים אותו ע, אך מתאוששים ובתור הגנה על השפה??   מה הוא אמר! פעורי פה: אנחנו

הרי יש לעברית סלנג מקובל ? אתה רוצה לגוון? שמעת, "דבר עברית, עברי: "הישנה והטובה

גם אתה בין הסנובים שבורחים מהעברית לטובת כל מונח ומושג , וחמוד שמתחדש כל הזמן

?  "שעוברתו"י השתלת מילים לועזיות "אתה מנסה לשנות את העברית סתם ע"? לועזי

בשבילי זה עניין . אפילו מוטציה, נכון וקטגורית אני בעד וריאציה של השפה", עונה בלי בושה: הוא

". אפילו פרינציפיוני, פונדמנטלי

, י יהודים"ומדוברת רק ע, ך בעיקר”אני טוען כי העברית נסמכת על פאלאברות מהתנ, תיראו

, גם משעממת. ממש ארכאית, לכן השפה שלנו היא מיושנת, להבדיל מהשפות השולטות בעולם

. תוחסרת אוניברסאליו, פרובינציאלית, לוקלית, לפי כך היא בעלת אופי פרוזאי. ממש אנכרוניסטית

?                                              הבנת את זה ברוך? שמעת: אחד לשני, אנחנו

.  בוא נזרום עם השאלות שלנו, עזוב מלהבין אותו

" ?קצת תרמילאות עשית? כבר הספקת לטייל בעולם, אז מה חבר"

...  ספציאליסט בנסיעות טרנסאטלנטיות ו, ילרו הייתי טיפוס אינטרקונטיננטלי'בתור מוצ!! פוזיטיבי: הוא

 "?ובאילת כבר היית: לי יש עוד שאלה באותו עניין! עצור, רגע: "אני

היא !! וואו. ביקרתי באינטנסיביות ורק אוכל לתאר אותה בסופרלטיבים. שאלתך היא ספקולטיבית: "הוא

". אפרופו היא נראית כמו טריטוריה סוריאליסטית. אטרקטיבית, תפנומנאלי, פנטסטית

.                                                                                           אבל ממשיכים!... איזה בלבולי מוח, מגחכים מיואשים: אנחנו

" ?אז איך מימנת , נסעת?  אולי נשאל אותך על כלכלה"

. אינדיבידואליסטי הייתה לי פוזיציה טובה בבורסה- בעולם הקפיטליסטי , בחוץ-  אסביר לכם , או קיי: "הוא

". לא ספקולטיבית אך מאוד פרודוקטיבית וזה סידר את מצבי המוניטארי באופן אפקטיבי, סולידית

" ?במה חטאנו? למה זה מגיע לנו: "אנחנו מתלחשים

". בשתי מילים?, מה היא בעצם האידיאולוגיה שלך: "אך מתגברים ושואלים שאילה אחרונה

. אנטי אימפריאליסטי, שייך לשמאל פרוגרסיסטי, אני אתיאיסטי! או קיי : "הוא

 .....תעברית אינטרנציונאלי



 
 
  

 

, הומניסטי, אני טיפוס אידיאליסטי פציפיסטי. לא סובל שוביניסטים ופאנאטים, מטבעי אני ליברלי

".   יקוסמופוליטי וגלובליסט, פלורליסטי

, אנו נעבד את הריאיון לעלון הקיבוץ! אצלך כל מילה פגז, ...היה מעניין ובעיקר מאוד ברור. טוב תודה חבר

... בתקווה שיקבלו אותו

וספציפית , תודה על הקרדיט שנתתם לי אם כי השאלות שלכם היו ממש סמטוחה!! יאללה ביי": "הלועזי"

".  אפילו בנאליות, היו די טריוויאליות

וגם ומן !  טגזונזייט !  פריבית !! י 'אריוודרצ! או 'צ!  ביי: "הלץ הולך לו ותוך פרידה מברך אותנו בחביבות

!" שלום לכם...  הסתם

:  אומר לחברי (קצת מבולבלי)אני . אנו נושמים עמוק ומנסים לסכם

אני אישית התחלתי להתרגל לאידיאות שלו באופן , אם כי הבן אדם נשמע כאישיות אקסצנטרית, שמע"

אך יהיה זה סרקאסטי מצידי להצטרף לשיטתו המניפולטיבית כי אינסטינקטיבית אני מעדיף . יאינטואיטיב

." את העברית האוריגינלית

מסתבר שהושפעת חזק ממנו ! מה אתה מברבר? מה קרה לך:  "בפרצוף מודאג וקול משתומם, החבר שלי

!!!" והתחלת לפטפט כמוהו 

אני סקפטי . זוהי קונטרדיקציה? "הלועזי-" נדבקתי מיאתה אומר קטגורית שבאופן פרדוקסאל? מה: "אני

". על כך ונראה לי שאתה עושה לי דיסקרימינציה ופרובוקציה

  

!!!                     תחי הלשון העברי

    

 ______________________________________________________
 

!! באנו חושך לגרש
ק מהספקה סדירה ותיחוסר גיבוי להספקת חשמל במקרה של נמ( אניולא רק ) כבר הרבה זמן אני מודאג

. חשמלהשל חברת 

גן ,  להבות חביבה, ברקאי,עין שמר, מענית, מגל)לפי מחקר קטן שעשיתי התברר שלכל קיבוצי הסביבה 

 (!!!לאפרוחים ו לפרות  לשעת חירום אצלנו יש גנרטור. יש גנרטור לשעת חירום (שמואל

כולל טנק , ות חשמל קיימותילשים בשתי מרכז,  גנרטורים קטניםשני  תקיבלתי הצעות  מחיר להספק

כולל כל ₪   290.000 כ''ח כל אחד סה"  ש145.000-סולר צמוד על פי הצעות שקיבלנו ההעלויות הן כ

. 'התקנה וכו, הובלה , הסידורים סביבם

מקווה שלא )כל בר דעת יודע שבמקרה של אירוע ביטחוני בין אובייקטים המועדפים להתקפת טילים 

. זאת תחנת הכוח בחדרה (יהיה

 . ולהרבה זמןכל פגיעה במקום יביא לניתוק זרם חשמל בכל האזור

יחו בטלקבוץ מצר יש היום אפשרות כלכלית לגייס את הסכום הנדרש לרכישת שני הגנרטורים שי

. הספקת חשמל לשעת חרום

. אני פונה למוסדות הכלכלים שלנו לשקול מחדש את סירובם לרכישה הזאת

ראובן הוכמן 

פרוייקטור 
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.  שנה פועל במועצה מרכז לימודי חברתי שכל כולו למען ותיקי המקום20מזה 

עד ,  משתתפים ויום וחצי פעילות בשבוע40 –תחילתו במבני בתי הילדים של קיבוץ עין שמר עם כ 

ועוד משתתפים רבים ,  משתתפים לומדים600 –ומונה כ , בהם פועל המרכז כל השבוע, לימים אלו

.  ל ומשתתפים באירועים חד פעמיים נוספים"נוסעים לחו, לנופשים, המצטרפים לטיולים

.  למען הוותיק במועצה- הוא אחת מזרועות הביצוע של עמותת ראם " מלוא"

חלקם זכו ליהנות מספר שנים וחלקם . נמנים גם ותיקי ומקימי קיבוץ מצר" מלוא"בין ותיקי המשתתפים ב

 (... הגיל שאפשר להתחיל) 60לוותיקים הצטרפו חברים שעברו את גיל . ממשיך להשתתף גם היום

.  מגרעיני ההשלמה

רוב חברי מצר בגיל זה ממשיכים לעבוד בצורה מלאה או חלקית ואינם רואים עצמם מתפנים להיעדרות 

: אך חשוב לי להביא בפניכם את האפשרויות הנוספות, של יום בשבוע מהעבודה וזה מובן

.  מקיים לימודים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים" מלוא"

.  מתקיימים בדרך כלל בימי חמישי אליהם מוזמנים להצטרף גם מי שאינם תלמידי החוגים" מלוא"טיולי 

.  ל הזוכים להדים חיוביים ביותר"כמו כן פתוחים בפני כולם גם הנופשים המעולים שאנו מציעים וטיולי חו

" בריטני וגם קצת פאריז, נורמנדי"בשנה שעברה כבשנו את רוסיה והשנה היעד הוא 

וגם בנים ,  "מלוא"העתודה של ,  (50+)לטיולים ולנופשים מצטרפים מדי פעם חברים צעירים יותר 

.  המנצלים הזדמנות ליהנות עם ההורים ואנו שמחים להצטרפותם

ל "טיולי חו

. התכנית והמדריך האולטימטיבי, הצעת הטיול מתפרסמת לאחר בדיקות רבות בהם בחירת היעד

האנשים עושים את . ( עליו משלמים בנפרדOptionalאין )מוצעים ימים מלאים וכל האתרים מתומחרים 

, בת/ קיימת האפשרות לצרף בן. ההבדל בין חבורה אקראית לבין קבוצת חברים שנעים להם להיות יחד

המורידים את ממוצע הגיל ובעיקר " צעירים"ברוב הטיולים מצטרפים כמה , ואמנם, או חבר, נכד גדול

בטיול שכזה מתגלה האנרגיה החיובית הקיימת אצל כל אחד . משפרים לאין ערוך את האווירה בטיול

.  ואחד והרצון ליהנות כמה שיותר

אך ניתן לעקוב אחריה גם באתר של , מתפרסמת על לוח המודעות" מלוא"תכנית האירועים המיוחדים ב

 www.milo.org.il"  מלוא"

, חברים יקרים

תחילת חודש )אנו בתחילת הסמסטר השני ללימודים . מגיע לכם ליהנות ולקחת חלק בשירות שכזה

(. ללא התחייבות)להצטרף ולבוא לנסות , להתעדכן, לברר, אך כל זמן מתאים כדי לשאול (פברואר

מסבסד את השתתפות חבריו בפעילות המבורכת של  , שכמו רוב יישובי המועצה, יש להודות לקיבוץ מצר

". מלוא"

. הרחיבו את מעגל החברים ומלאו את הזמן בהנאה ועניין, בואו למקום איכותי

 

. הארה והערה, מוזמנים לפנות בכל שאלה
 

סוקי רותם  
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 –  רכבי הקיבוץ

מגולמים  (למעט חצי מהשתתפות עצמית במקרה תאונה )עלותם והוצאות נוספות . מבוטחים במסגרת המשק 

 .מ"במחיר לק
 

 :מבוטחות כנגד (מבנה)דירות החברים 

  רעידת אדמה /פגיעה של כלי רכב/ סערה /אש 

 רעד על קולי/ לרבות חפצים הנופלים מהם , פגיעת כלי טייס. 

  התבקעות פתאומית  של בעקבות – נזק לרכוש עקב מים או נוזלים אחרים שמקורם בדוודים או מערכת צנרת

 .(צנרת לאורך זמן/לא חדירת מי גשמים   ) צינורות

 (ח"ש 600מכל החזר ינוכו : משמעות הדבר )ח "ש 600:  השתתפות עצמית 

 

 :   מבוטחת כנגד תכולת מבני מגורים 

  כמו המבנה. 

 שינוי מתח / קשת חשמלית/ קצר חשמלי. 

 לרבות כלי נשק אם הם צמודים לאדם  (למעט רכוש אישי במבני הנעורים)שוד מתוך דירות /פריצה /גניבה

 . מבוגר או בתוך כספת נעולה

  אבדן או נזק לתכולה הנגרם עקב קריסה והתמוטטות בלתי צפויים של המבנה או עקב נפילה פתאומית של

 .עצים

 אלא אם בוטחו באופן פרטני–  אינם מבוטחים קלנועיות ואופניים. 
 

 (ח"ש 500מכל החזר ינוכו : משמעות הדבר ). ח"ש 500: השתתפות עצמית 

(במידה של אובדן גמור של תכולת הדירה ניתן לקבל עד סכום זה: כלומר)ח "ש320,000 : גבולות האחריות 

40,000₪עד  : גניבה/בגין נזקי פריצה  

 ( 1,000ח"ש: פריט בודד )ח "ש10,000 עד :דברי ערך 

ח"ש1,000: ח לפריט בודד "ש5,000: חפצי אומנות       ₪ 800עד  :כספים .-
 

 :תאונות אישיות

. מקרית ובלתי צפויה , במקרה של נכות או מוות עקב פגיעה גופנית 

  . ( ומעלה80%)או מלאה , חלקית וקבועה  , 15%הנכות צריכה להיות מעל 

 ח"  ש40,000   :במקרה של מוות

 ח" ש400,000 : במקרה של נכות מלאה וצמיתה 

ח "ש120,000 :   70מגיל 

ח "ש  40,000    : 75 מגיל 

ח "ש  20,000    :80מגיל 

 

   :ל"פוליסת חו

כרטיסי . אני ממליצה לכל אחד לקרוא היטב את האותיות הקטנות-בין אם אתם עושים אצלי  או במקום אחר 

הפוליסות שאני מנפקת הן בעלות כיסוי רחב ".  מושלם"גם לבעלי ה– ח "אשראי נותנים כיסוי חלקי וכן קופ

במידה והנכם מטופלים באופן . ועד היום רוב הציבור היה שבע רצון מהשירות, ויחסית זולות  (בריאות ומטען)

הביטוח הרגיל מחזיר  . (ויקר יותר)קבוע בתרופות או בעלי בעיה רפואית ידועה חובה לעשות ביטוח מורחב 

כמו כן יש סעיף ביטול כרטיס במקרה .  שאינן קשורות למצב רפואי קיים, תאונתיות בלבד/ בגין בעיות פתאומיות

. של מצב רפואי לא צפוי של המבוטח או אחד מקרובי משפחתו מדרגה ראשונה

 .מחירים+ אני מצרפת דפים המפרטים כיסוי
 

וישנם  ,כמובן שזו הצגה גסה בלבד והיא באה לסבר את הדעת ולא לרדת לכל פרטי הפרטים של הפוליסות 

. ניתן  לפנות אלי  בכל שאלה  . מוזמנים לעיין בפוליסות– המעוניינים בהעמקה .סייגים לכל פרקי הפוליסה 

 נורית שניצר ליבר

 רענון קצר בענייני ביטוח
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:  הבאנו לכם הפעם מידע חשוב לנהגים ובעלי רכבים, בהמשך לסדרת הכתבות ממרכז השירות לרכב

מחויבים לעבודה תחת חוקי ותקנות מדינת ישראל ובמקצועיות  (מטעם משרד התחבורה)המוסכים המורשים 

הוא נמצא בשטח האפור , מוסך-כל עוד הלקוח אינו מודע למוסכמות ולכללים של האינטראקציה לקוח.  רבה

כדאי , לפני הכל, לכן. נוצר מצב של חוסר שביעות רצון מהשרות במוסך, לעיתים, כך. המועד לחילוקי דעות

 .להפנים את התנאים להם מתחייבים שני הצדדים בביצוע עסקה של שרות לרכב

 

 לפני שמתחילות הצרות

, עליך לבדוק ולוודא, כצרכן נבון ואחראי. מוסכים מורשים הם מוסכים עם רישיון כחוק מטעם משרד התחבורה

משמעותם הנה כי המוסך עובד תחת . כי הוא מורשה כחוק וחבר באגוד המוסכים, לפני הכנסת רכבך למוסך

וזאת על מנת להבטיח  כי רכבך יטופל , החוקים והתקנות של משרד התחבורה ואגוד המוסכים, הפיקוח

טיפול במוסך שאינו מורשה . (!ח"חו)ויהיה למי לפנות בהתעורר בעיות , במקצועיות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר

. כחוק עלול לגרום לנזקים לרכב ולהוצאות כספיות כבדות

. הנו מורשה כחוק וחבר באגוד המוסכים, "שרותי רכב מצר"מרכז השירות לרכב ? הידעת

 

? מהם כללי הזמנת תיקון ממוסך. נכנסנו למוסך

מזמינים מהמוסך את , או מישהו מטעמו, הלקוח. חלות עליו זכויות וחובות, כשנהג מכניס את הרכב לשרות במוסך

במכונית , על כל השלבים המתחייבים, כפי שהם מפורטים בהזמנת תיקון, תיקון או שרות לרכב, ביצועו של טיפול

. שפרטיה מופיעים בהזמנה

טרם ביצוע טיפול או , בהתאם להוראות יצרן ובקשות הלקוח, אצלנו ניתן לקבל הצעת תיקון מפורטת? הידעת

. תיקון

 

? ממה מורכבת העלות שבה מחויב הלקוח

. מ כחוק"עלות חלקים בתוספת מע+ מורכבת מחישוב העבודה , העלות הכוללת בה מחויב הלקוח בסופו של דבר

 (במידה וקיימת) מהמפורט בהזמנת התיקון 20%עלה מעל  (עבודה וחלפים)בכל מקרה שיתברר כי מחיר התיקון 

. על המוסך לקבל מראש את הסכמת הלקוח לביצוע העבודה הנוספת- 

תנאי תשלום נוחים ופריסה , (מכונאות בלבד) הנחה על חלפים ועבודה 20%חברי מצר מקבלים אצלנו ? הידעת

אצלנו זוכים חברי מצר לבדיקות לרכב ללא ? ....נשרפה נורה, ההגה רועד, שמעת רעש!!! לתשלומים ללא הגבלה

! תשלום

 

? מי אחראי לחפצים במכונית

המוסך לא אחראי לאובדן או . הלקוח מתחייב להוציא מהמכונית את חפציו ואת המיטלטלין שאינם חלק מהמכונית

הלקוח לא יימצא בתחומי המוסך בו מבוצעות עבודות תיקון . י רשלנות מצד המוסך"נזק כלשהו אלא אם נגרמו ע

. הרכב ולא יתערב בסדרי העבודה בו

 

? האם חייבים לשלם מקדמה

הלקוח מתחייב לשלם . המוסך רשאי לדרוש מהלקוח מקדמה על חשבון החלקים והעבודות כתנאי לביצוע העבודה

חומרים ושירותים , חלקי החילוף, את מחיר התיקונים, למוסך לפי דרישתו הראשונה ובהתאם לחשבון שיוגש לו

. התשלום יעשה לפי תנאי התשלום הנהוגים במוסך ובהסכמתו. אחרים שביצע המוסך

אנחנו לא דורשים מקדמה ותמיד . בנוחות וללא מגבלות, אצלנו יכולים חברי מצר לשלם דרך התקציב? הידעת

.  מגיעים להסדר התשלום הנוח ביותר עבור לקוחותינו

 " מכונאישלמיומנו "



 
 
  

 

? תוך כמה זמן נקבל את המכונית בחזרה

ל לאחר שיפרע קודם לכן "ל תוך שלושה ימים מיום גמר ביצוע התיקונים הנ"הלקוח מתחייב לקחת את המכונית הנ

. את החשבון
 

? מי מחליט מתי ולמי למסור את הרכב לתיקון בבתי מלאכה אחרים

או התאמה לבתי מלאכה אחרים המורשים כחוק /ל או כל חלק ממנה לתיקון ו"המוסך רשאי למסור את המכונית הנ

בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ובשימוש בחלפים ובחומרים , ולפי שקול דעתו הבלעדי של המוסך

. המתאימים לצורך תיקון הרכב

או רכישת חלפים נעשים אצל /אצלנו עובדים בשיתוף פעולה עם מומחים מהאזור וכל צורך בליווי מקצועי ו? הידעת

. הטובים ביותר
 

? כמה זמן אפשר לאכסן את המכונית במוסך

לאחר שלושה ימים מיום גמר התיקונים יהיה זכאי המוסך לחייב את הלקוח בדמי אכסון המכונית במוסך או בכל 

החל מהיום . וזאת על חשבון הלקוח, אשר המוסך ימצא לנכון לאחסן בו את הרכב, מקום אחסנה שמור אחר

. ל"הרביעי לגמר התיקונים וזאת גם במקרה שהמוסך ישתמש בזכותו לעכב את המכונית הנ

אם יש בכך , אנו שמחים אף לסייע בהבאת הרכבים אל בעליהם, אצלנו לא רק שלא גובים דמי אכסון? הידעת

. צורך
 

? האם למוסך יש זכות לעכב את שחרור המכונית

או החלקים שהורכבו על ידו בצורת פיקדון לתשלום מלא של החשבון /למוסך זכות לעכב תחת ידו את המכונית ו

. וזאת בהתאם לחוק חוזה הקבלנות, וזאת עד לתשלום החשבון כאמור, ולתשלום דמי אכסון

  

? מה קורה אם נתגלו ליקויים לאחר מסירת הרכב ללקוח

. תהווה אישור על קבלת הרכב לאחר התיקון, (אלא אם הוסכם אחרת)י הלקוח במוסך "מסירת הרכב וקבלתו ע

לתת למוסך הזדמנות לתקן , חלה על הלקוח חובה להודיע למוסך על הליקויים, באותם מקרים בהם יתגלו לקויים

. (פ חוק חוזה הקבלנות"ע)אותם ולפעול בהתאם להוראותיו 

– מרכז השירות והצוות נגישים וזמינים ושמחים לסייע בכל בעיה או תקלה ! לא נסיים עד שתהיו מרוצים? הידעת

. לפני ואחרי קבלת שירות
 

? איך נדע באילו חלפים השתמש המוסך

המוסך מתחייב לבצע את כל התיקונים בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ולהשתמש בחלפים ובחומרים 

. המתאימים לצורך תיקון הרכב

באופן מורשה ומוסדר כחוק אצל ספקים , אנו רוכשים את החלפים הטובים ביותר עבור לקוחותינו, כאמור? הידעת

. מקצועיים ואמינים
 

? מי רשאי לנהוג ברכב שלנו בעודו במוסך לצורך תיקונים

או העברתו לעבודות חוץ /ל לצורך בדיקתו ו"או עובדיו לנהוג ברכב הנ/הלקוח מייפה את כוחו של בעל המוסך ו

המוסך אינו רשאי . וזאת כאשר הנוהג ברכב יהיה בעל רישיון מתאים והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח

. להשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים
 

 ?מה קורה אם מתגלעים חילוקי דעות לגבי התיקון

. באגוד המוסכים קיימת ועדת בוררות שתפקידה להביא לפתרון חילוקי דעות במידה והתעוררו בין לקוח למוסך

. על ידי גישור בין עמדות הצדדים ומציאת פתרונות, זאת
 

, טפו, טפו)בעלון הבא נביא לכם מידע על זכויות נהגים ובעלי רכבים בכל הנוגע לתיקון רכבם לאחר תאונת דרכים 

                            .(....טפו

 (www.iga.org.il:  המידע נלקח מאתר איגוד המוסכים
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