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מזל טוב 
 

 

  סי סדר של פסח באוניה אנה : בשער

 בקבוצה היו .1953  יצא מארגנטינה במרץ ', הפלוגה החמישית של קיבוץ ג, " עליה"גרעין 

אנה "הם הפליגו ב ..רחל אדן ועוד, פסח, נורה, ראובן, לואיס, פסי:  חברים ביניהם16 – 15

. במחלקה השלישית, אניה פשוטה מאד  "סי

האמהות של בני הגרעין . ליל הפסח והחבורה החליטה לערוך סדרההפלגה הגיע בזמן 

ליל הסדר התקיים בחדר האוכל . חברו לצוות המטבח של האניה ויחד הכינו את ארוחת החג

. של האניה בראשותו של רב החובל

 

 !תודה לכולם,   איש השתתפו בליל הסדר בחדר האוכל150
 

תודה מיוחדת  

על התפאורה  - רינה סנדנרל

על ניהול הסדר – י לעירית דרומ

 על הארוחה המצויינת להאוני נדיה וכל צוות המטבח

צוות ההגדה  – ואיריס  אלקן. דב א. ליעקב ד

על  עריכת השולחנות  –אורית ורחל ארז, נילי, תלמה, לדינה

- נעמה סנדנר  , מעיין אלקן, שחף פרידזון,  לחיתניקיות 

על  עזרה בארגון חדר האוכל 
 

תכנית פריסת השולחנות על  – ס"תמי ודבי בראל

 שבאו לנגן ולשיר ליעד וחבריהם, לסמדר

 על ארגון ההגברה לפטו

... ולכל מי ששכחנו

חג שמח 

 

 
 

 לבלהה 
להולדת הנכד אמיר  

בת לשירי ודור 
 

 למשפחת שגיא
להולדת הנכדה נגה  

בת למעיין עומר 
 



 

 

 

לכל אחד יש את הזיכרונות שלו מליל הסדר 

. ולכל אחד ליל סדר משמעותי שהותיר בו רושם עז

 

ערבי סדר שחגגתי בגלות התאפיינו בכך 

בלי לחוות את , שחגגתי אותם בלי להרגיש

באפס מודעות ובמקסימום בורות על חג , החג

.  הפסח

משטר , המועצות-הגלות שלי הייתה בברית

פסח נחשב כחג . של דיקטטורה אנטי דתית

לחגוג אותו בנוסח של מצר זה לא , דתי וציוני

איפשרו  . אסור אפילו היה לדבר עליו, נורמטיבי

ליהודים רק לאפות את המצות ולחם פסחא 

. ולא יותר מזה, לנוצרים 

באיזה ערב אביבי היתה אימי עורכת שולחן 

מצות ועוד , חזרת, פיש-חגיגי מגישה גפילטע

מאכלים טובים ולי הפריע מאד שהיה חסר 

ובלי לקרוא , לחם אז הייתי דואג שיהיה לחם

הגדה ובלי לשיר מה נשתנה היה מסתיים 

. האירוע וממשיכים את החיים

היו אלה ימים ספורים לפני , כשעלינו לארץ

חגגתי  את הסדר הראשון עם המשפחה , פסח

בשדרות קרן קיימת , אביב-המורחבת בתל

. גוריון-לא רחוק מביתו של בן, דאז

 אנשים –התרגשתי מהתכונה של החג 

-חזרו מבתי, הכנסת-הלכו לבתי, התלבשו יפה

התחלנו , הדוד שלי התחיל את הסדר, הכנסת

מדירות אחרות ומבנינים , לשיר מה נשתנה

גם שרו את מה , אחרים גם בקעו קולות

הורי התרגשו , נשתנה וזה ריגש אותי מאד

חוויתי , עוד יותר התרגשתי, מאד ומוזר

ממש התפרצות , התרחבות אדירה של אופקים

התפיסה שלי , של קורי מחשבה שהיו לי

שהיתה עד אז פשוט התפרקה ולקח זמן 

אבל היה זה מהצד . לבנות אותה מחדש

אחר כך לקח עוד כמה . המתוק של העניין

אז , פסחים שההתרגשות בהם היתה סבירה

. הצלחתי גם להבין את התכנים של החג

שמחתי לרשום את השורות האלה ואני מאחל 

לכולם חג שמח ושהשמחה תחזק את כולנו 

. מכל הבחינות ושיהיה לנו טוב

 

 

 

ה קרדלמן 'אהרל

 

 _______________
 

פינת האוכל כוסתה כריות והשולחן . לא ישבנו על כסאות, במשפחה שלי חגגו את ליל הסדר על כריות

ביד , יפת שמחי, את הסדר ניהל סבא שלי. היה פלטה ענקית שהונחה על בלוקים  ועליה מפה לבנה

בשלב מסוים היה סבא שלי עוזב את החדר וחוזר עם בגדי . רמה ושמר על כל כללי הטקס כמו בתימן

ואנחנו הילדים היינו , זה היה מתרחש לקראת הכוס הרביעית!!. אליהו הנביא- ושק על גבו  " הלך"

כבר חצי מעולפים משלוש הכוסות הראשונות ונלחמנו בשינה רק כדי לצפות במחזה הזה שחיכינו לו 

.  כל השנה
 

!! איפה שלא חגגתם, אז

... העיקר שחגגתם
 

 חברוני-נאוה שמחי
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,  בין אביב לענן את שירינו זימרנו

,  הלוך וזמר אל נירים אפורים

בשדה שעברנו  , ראו ילדים, אך

 .כבר עלתה החיטה וירוקים הכרים

 האביב בצבאות סביוניו כבר הגיע   ...

ופורחות לקראתו שקדיות בכרמים  

רק ענן ערירי בשולי הרקיע  

 . להמטיר את אחרון הגשמיםיישאר
 

, עם שלל צבעיו, הענן והאביב פרצו במלוא עצמתם והרגשת התחדשות האביבית בטבע, השנה

". בין ענן לאביב"לכן כה מתאימות בעיני מילות שירו של נתן יונתן . מורגשת מאוד

. גם אצלנו תהליך הקליטה מביא הרגשה של התחדשות ופריחה

מעבר , והעשייה בתהליך מורכב זה רבה וחשוב מאוד שרוב החברים יהיו שותפים לה, החשיבה

. לפעילות הוועדות והצוותים

... ובשטח 
 

פגישת ותיקים   

ולשמוע דעות או בקשות מיוחדות , לענות על שאלות, נערכה פגישה שמטרתה הייתה להעביר מידע

הנושאים שעלו היו בתחומים רבים ומגוונים לחלקם ניתנו .הנמצאות על סדר היום של שכבת הוותיקים

לפגישות שכאלו חשיבות גבוהה ואני קוראת לאלה שלא . תשובות וחלקם האחר דורש עשייה ושיפור

. הגיעו להגיע לפגישה הבאה

 

פגישת צעירים 

מטרת הפגישה הייתה להסביר לצעירים את הסדרי התשלום . נערכה פגישה עם צעירי הקיבוץ

. וכן לשמוע את הצעירים בנושאים החשובים להם , 2013המעודכנים לתקציב 

.  מאוד מחמם את הלב לראות את הכמות הגדולה של הצעירים שהתקבצו במועדון
 

עובדת סוציאלית חדשה 

לאחר תקופה של מספר . מחלקת הרווחה בחרה בזהר לינדר כעובדת הסוציאלית הקבועה שלנו

. זהר חברת קיבוץ עין החורש בעלת ניסיון רב ומקצועית מאוד.חודשים בהם לא הייתה עובדת קבועה

 או 04-6177362:בשלב זה כל מי שמעוניין להיפגש  עם זהר מוזמן לתאם אתה בטלפונים הבאים 

04-6177360 . 

. בשלב זה אין לזהר יום קבוע בו היא עובדת אצלנו

 אירית פואה  צלנו בקהילהא



 

 

 

 (אירית, ארז שחר, שמוליק בן עזרא, אלי רז, עופר, עמוס הדר)צוות תכנון ובניה 

חריגות בניה ותכנון ,  הנושאים הראשונים שבהם עוסק הצוות הם. החל את עבודתו

. העלאת הבטיחות באזור בתי הילדים

 

יעוץ פנסיוני לקיבוץ ולחברים 

החברה נקראת אקו בראשה עומד אדי קוטלש חבר קיבוץ . נבחרה חברת יעוץ פנסיוני שתעבוד אתנו

מטרתו של הייעוץ לעבוד עם גוף אובייקטיבי שייצג את האינטרסים של הקיבוץ ושל כל חבר . שמיר

. בנוסף נקבל גם יעוץ ביטוחי . בנפרד

הכנת מסד נתונים לכלל , עבודה על תקנון הפנסיה,תחילת העבודה היא בבחירת צוות הפנסיה

. וייעוץ אישי, החברים

 
משולחנה של הנהלת הקהילה  

 . יהודה,אירית ,. הדני,יסמין,דיאן חיים,יובל,דניז)

 

 

העברת משכורות דרך הקיבוץ 
 

 חברים המעבירים את המשכורת אך לא את תלוש השכר .1

במידה ואי העברת התלוש חוזרת על עצמה ללא סיבה סבירה העברת המקדמה 

 וכך בהמשך במידה והחבר  ימשיך להעביר את 60% לאחר מכן 80%-בחודש ראשון תוקטן ל

. התלושים באיחור

 .אי העברת משכורת לחשבון בנק של הקיבוץ .2

:  בנוגע להתנהלות עובדי חוץ 2008כחלק מהחלטת הקיבוץ משנת 

יהיה רשאי חבר שמשכורתו משולמת , ומבלי לפגוע בתוקף האמור לעיל, יחד עם זאת"  .1

ובלבד , לקבל את משכורתו ישירות מהמעסיק אל חשבון בנק פרטי של החבר, "מעסיק חיצוני"מ

 –שהתקיימו כל התנאים הבאים 
. יתרת התקציב של החבר אינה בחובה (א)
 לחודש השוטף מסר החבר לקיבוץ את תלוש 15- מיד עם קבלת השכר ולא יאוחר מיום ה (ב)

 .והעביר לקופת הקיבוץ את מלוא סכום הנטו של שכרו , השכר שלו
 

במקרה בו לא מסר החבר לקיבוץ את תלוש השכר או לא העביר את מלוא סכום הנטו של שכרו  .2
במלוא סכום הנטו של , לקיבוץ עד למועד כאמור יהיה זכאי הקיבוץ לחייב את תקציבו של החבר

של הנהלת החשבונות " עמלת פעולה חריגה"וכן ב, לפי שיעורו האחרון הידוע לקיבוץ, שכרו
, רק כאשר יעביר החבר את סכום הנטו של שכרו, במקרה כאמור.  שקלים40בקיבוץ בשיעור 

אך לא יוחזר לו סכום העמלה , הוא יזוכה בתקציבו בסכום אותו העביר, במצורף לתלוש השכר שלו
 . בה חוייב
 

 ובכלל זה, להנהלת הקהילה הסמכות לנקוט עיצומים כלפי חברים שיפרו את האמור בהחלטה זו. 3

 . הקיבוץ לחבריולמנוע מהם שירותים שונים שנותן
 

הוחלט 

 . 2008-ב ₪ 40במקום  ₪ 100-עמלת פעולה חריגה תעודכן ל"
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 שי לחג

. בשיחת הקיבוץ הדנה בתקציב הקהילה סוכם להציע חלופות לתקציב זה

. אכן החברים העבירו חלופות רבות וכן קבלנו התייחסויות שונות ומגוונות

בשל הזמן הקצר עד לפסח הוחלט לתת לכלל החברים שי צנוע מאוד המסמל 

. וכן את השי לפנסיונרים, את החג

 .כאשר בהמשך יוחלט בשיחה על החלופה המועדפת

 

 בעלי תפקידים וועדות הכפופים להנהלת קהילה

.  שנים3על פי החלטות השינוי תפקידי ניהול בקהילה ובמשק הינם קדנציות של 

בהתאם לטבלת בעלי התפקידים בקהילה הוחלט  לסכם לגבי אלה שהסתימה הקדנציה שלהם וכל 

. התפקידים האחרים ידונו בהמשך בהתאם למועד המתאים

 . נבחרת לקדנציה נוספת– אוריין שחר – מינימרקט .1

  בחינת המשך הקדנציה–מי ' עוזי עג–כבלים  .2

    בחינת המשך הקדנציה– אלי רז –טלפוניה  .3

 .אירית,שלומית,עמיחי,אוסנת,איתן:  אושרה המשך הקדנציה של הוועדה הנוכחית –ועדת דירות  .4

 
שם ממלאי תפקיד תפקיד  

נוכחיים 
משך 

קדנציה 
נוכחית 

מועד סיום 
קדנציה 

היקף משרה 
נוכחי 

הערות 

  ימים בשבוע 4 2014אפריל  שנים 3אירית פואה ניהול קהילה  1

 יומיים בחודש   רוט -שרה בהירא "ניהול מש 2

 מלאה  2013אוגוסט  שנים 3יסמין מרותם ניהול חינוך  3

4 
ניהול בראות 

ורווחה 
  משרה 75% 2014אוגוסט  שנים 3חיים פוקס 

   2013נובמבר  שנים 3נאוה חברוני ריכוז תרבות  5

6 
תשתיות ומבני 

ציבור 
 מלאה  2013יוני  טוביה הולצמן 

7 
-קומונה 
מכבסה 

 מלאה   חיה רז 

8 
ניהול 

המינימרקט 
מלאה   אוריין שחר 

נבחרה  
11.06.09 

 מלאה   מי 'עוזי עגריכוז הנוי  9

חלק מתפקיד    נעמי פרץ סידור רכב  10
מזכירת המשק 

 חלקית   מי 'עוזי עגכבלים  11

- התחיל בחלקית   אלי רז טלפוניה  12
1985  

  אירית , עמיחי,שלומית,  אוסנת,איתןועדת דירות  13

ועדת תיכנון  14
ובניה 

ארז , עמוס הדר
שמוליק ,אלי רז,שחר

אירית ,עופר, בן עזרא

ינואר  שנים 3
2016 

  

 



 

 

 

  שנה לשומר הצעיר100עבור חגיגות  ₪ 10,000המלצת המזכירות לתרומה של 

  והכספים המתקבלים ממבואות עירון2012ביצוע המלצה זו תתקבל עם סיכומי . 

 תועבר פנייה לחניכי השומר הצעיר לאסוף סכום מסוים. 

 
 ניהול מבואות עירון

.  תיאר את תמונת המצב לגבי ניהול מבואות עירון לאחר סיומו של רונן כמנהל המוסד. דני ה

. מחוות דעת רבות כולל של אנשי הצוות, נבחרה אילנה אבישר לשנת ניסיון שהוכחה כמוצלחת

. הבעלות צריכה להחליט על המשך כהונתה של אילנה ועל אורך הקדנציה

. את התשובה יש לתת בישיבת אספת הבעלות מצד אחד ומצד שני הדיון הקודם היה במזכירות

 : סוכם

נציגי הקיבוץ להמליץ לאספת הבעלים על אילנה , ודבי . הנהלת הקהילה מיפה את כוחם של דני ה

יש לערוך את הדיונים לגבי  (מזכירות או הנהלת קהילה )כמו כן יש להחליט באיזה מסגרת . אבישר

. מבואות עירון

 

  חיוב צעירים בהתאם להסדר החדש

.  צעירים29אירית דיווחה על המפגש עם הצעירים בו השתתפו 

-כך שעד ה, במידה ויוגש ערעור הוא יוגש בהקדם. החיוב יחל להתבצע מתקציב חודש מרץ : סוכם

.  נוכל להעביר תשובה להנהלת חשבונות15.04.13

 

 (בהשתתפות נעמי פרץ)ענף הרכב 

:  סוכם 2012נערך דיון לאור נתוני 

  אלף 67התקציב העומד לזכות הרכב הוא ₪ . 

 רכבים קטנים ותיבדק האפשרות למעבר 2יישארו , במטרה לשפר את איכות הרכבים הקטנים 

 .לליסינג או לחלופין חידוש אחד הרכבים

 הסדר רכב 

. ומומלץ להביאו למזכירות ולאישור השיחה, עודכן הסדר הרכב

 

 

,  זה הצחוק- האביב ..... 

זה הבכי  - הענן 

,  דמעתנו תיזל, עת הלב יענן

,  אז יבוא האביב לנגב את לחי

 !זהו טל: או פשוט יחייך ויאמר

 

חג שמח 

 

אירית פואה 
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 ,לחברים שלום

 .מצורף סיכום ישיבת הנהלת החינוך שנערכה ביום ראשון השבוע

בישיבה זו התחלנו בתהליך חשוב שמטרתו להוביל לכתיבת חזון למערכת ממנו יגזרו 

 .מבנה המערכת ודרכי העבודה בה

 :בהזדמנות זו אני רוצה להזמין אתכם להיות שותפים לחשיבה

 . יתקיימו הפגישות הבאות של הנהלת החינוך7.4-  וב 17.3- ב 

 !חברים המעוניינים להשתתף בתהליך מוזמנים

 . בחדר הישיבות במזכירות20:00בשעה 

. להתראות

 
 

סיכום ישיבת הנהלת חינוך 
 

. יסמין, רמה, אילה, ליטל, מיכאלה, אירית, נילי: נוכחות
.  מדריכה פדגוגית–אנטה 

 
: יסמין ורמה שיתפו את חברות ההנהלה בתוכנית העבודה למפגשים הבאים

 החינוך הקיבוצי –למידה  .1
 מיפוי ותאום ציפיות של ערכים .2
 כתיבת חזון מתוך הערכים .3
 גזירת מבנה המערכת .4
 תקשור כל התהליך לכל אורך הדרך .5

 
?  למה דווקא עכשיו מתכנסים לכתיבת חזון ולדיבור על ערכים–מה השתנה 

 צריך להזכיר לחברים . עברו הרבה שנים מאז הפעם האחרונה שנכתב חזון ושנעשתה עבודה
. ולשתף חברים בחשיבה ובקבלת החלטות בנושא מרכזי כל כך בחיים שלנו

 אנחנו צריכים . נמצא היום בפני שינוי גדול בעקבות קליטה, הקיבוץ עובר שינויים כל הזמן
להיות בטוחים בעצמנו ובערכים החשובים לנו כדי שנוכל לקלוט אנשים ולהסביר להם לאן הם 

 . נקלטים

 הגדרת הזהות העצמית תאפשר לקבוע גבולות . מדובר בעיסוק בזהות העצמית שלנו
 .וגמישות למול הזהות הברורה

 
הבדלים בין המערכת , דוגמאות לעשייה בשטח, רציונל חינוכי,  החינוך הקיבוצי–מצגת של אנטה 

. ת"תמ/ הקיבוצית למערכות משרד החינוך 
 

  אנשי כלכלה,  הורים–המלצה לתקשור וחשיפה של המצגת לכלל האוכלוסייה בקיבוץ ,
. חברים

 הפגישות הקרובות2-פרסום סיכום הפגישה והזמנה להשתתפות ב . 
 



 

 

 

כנס נקלטים 
 29/3ביום שישי 

 במועדון לחבר בבוקר  09:30בשעה 

 
: בתכנית

 

 התכנסות וקפה – 09:30
 -----------------------------------------------------------------------------------

:  מליאה– 09:45

עלויות וכמובן שאלות והבהרות , לוחות זמנים,  התהליך
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

בסיום המליאה  
יעמדו בעלי התפקידם הבאים לרשות הנקלטים  

: בירורים והבהרות, ובני המשפחה למענה על שאלות
 

 אירית פואה –מנהלת הקהילה  

  יהודה מרלא –מזכיר הקיבוץ 

  עמרי שהם  –הנהלה כלכלית 

  יסמין צפר –מרכזת חינוך 

  דב אביטל –חברי צוות היגוי 

  בנצי חברוני –חברי צוות קליטה 

 עירית רום–חברי צוות קבלה  
 

 

 

מוזמנים נקלטים ובני משפחותיהם 
: לברור פרטים נוספים ניתן לפנות ל

דורון ליבר | מיכאלה קופלמן  
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 :מנהלת הקהילה עונה, בתיה לרנר שואלת
  

חברים שאינם מחוברים לנושא . רוב האינפורמציה מועברת דרך הדאר האלקטרוני

? מה ניתן לעשות. עושה רושם שלא מתחשבים בהם, למרות שהם מעטים, האינטרנט

 

חבר המעוניין לקבל את האינפורמציה המועברת במייל יכול 
 .נט והן תעברנה לו את ההודעה בתא דואר'לפנות לנעמי או ג

  

 ?מה עושים בנושא.  משודרותןזה מספר שנים ששיחות הקיבוץ אינ

 

אנו רואים חשיבות גדולה בהעברת שיחות הקיבוץ על ידי 
אך להתקדמות הטכנולוגית יש יתרונות . שידור בטלוויזיה

 ערוצים 30אנו במצר יכולים לראות , מצד אחד, רבים
יש מגבלה גדולה בשידור , אך מצד שני, במחירים נמוכים

. אנו בקשר עם החברות השונות כדי למצוא פתרון. השיחות
 .נקווה שימצא בהקדם

    
אפשר שהרשימה תתפרסם גם לפי שם ? מדוע לא מתפרסמת  רשימה מעודכנת של טלפונים

 .לטובת אלה שלא כל כך מכירים את האוכלוסייה המתרחבת, פרטי

 

, ספר הטלפונים החדש בעבודה בבית הדפוס אחרי מספר הגהות
 .נקווה להגעתו עד סוף החודש

 

     !!רק שאלה, אני

 

למירה  

 ולכל המשפחה

 האםמשתתפים בצערכם עם מות 

 ל"שרה קגן ז
 

מי ייתן ולא תדעו עוד צער 



 

 

 
 

 

 26.2.13 מיום 3/13פרוטוקול ישיבת המזכירות 
 
 .1/13אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1

 
 . שנה לשומר הצעיר100צ לקיום דיון חוזר בפנייה לתרומה לאירועי "ל קרן חבצלת ונציגת השוה"פניית מנכ .2

הציגו את האירועים המתוכננים להתקיים במלאת  (צ"השוה)וייל -ואדווה מאיר (קרן חבצלת)איתמר שוויקה 

וביקשו מחברי המזכירות לאשר את התרומה המבוקשת ,  שנה להקמתה של תנועת השומר הצעיר100

(. י הקיבוצים השכנים"ואשר נענתה בחיוב ע)א לשעבר "המופנית לכל קיבוצי הקבה ( 10,000₪)

( קהילה או כלכלית)לאשר את התרומה המבוקשת ולהמליץ בפני אחת ההנהלות  (א: סוכם

. למצוא את המקור התקציבי לשם כך  

ר ההנהלה הכלכלית ומנהלת הקהילה בנוגע לפניות בנושאים כספיים "לקיים דיון עם יו (  ב        

.   המגיעות למזכירות             

  

 .עדכון מורשי חתימה .3

: עקב החילופים שנעשו בקרב ממלאי תפקידים בקיבוץ נדרש עדכון של רשימת מורשי החתימה
. ופק'והכנסתו של שמואל שצ, ס וראובן שריג"סיום הכללתם של דבי ברא

. לאשר את העדכון המבוקש: סוכם
 

 . נציגי מצר במועצת התנועה הקיבוצית .4

לעדכן את רשימת צירי , בפני המזכירות הוצגה הפנייה שהתקבלה מטעם מזכיר התנועה הקיבוצית

 צירים 2– למצר זכות ל . בבקשה מדובר על צירים קבועים ועל מחליפיהם הקבועים. הקיבוצים למועצה

. והם מוכנים להמשיך בכך, נציגי מצר כיום הם דב אביטל ודורון ליבר. ( חברים350–  ל 201קיבוץ בו בין )

.  הפנייה לבחירת מחליפים קבועים היא תוספת של השנים האחרונות

. ולבקש מהמעוניינים להציג את מועמדותם, לפרסם הודעה לחברים: סוכם
 

 .  פניית נועם ברינדט בנוגע להחלטת המזכירות על הגדלת היקף המשרה של המזכיר .5

. נועם הציג את עמדתו לפיה ההחלטה שקיבלה המזכירות צריכה הייתה להגיע לדיון ואישור שיחת הקיבוץ

כמו כן . (40%)זאת כיוון שבמכרז שפורסם בשעתו לתפקיד זה מדובר על היקף משרה של יומיים בשבוע 

נועם הוסיף שצירוף היקפי המשרה של המזכיר . יש לכך משמעויות תקציביות שלא הובאו לידיעת הציבור

. דבר שאינו סביר,  ימי עבודה בשבוע6ומנהלת הקהילה עומד על 

:  מול טענות אלה נאמרו הדברים הבאים

 ואז הוחלט 2009הפעם האחרונה בה התקבלה החלטה על היקף המשרה של המזכיר הייתה בדצמבר 

המזכיר הנוכחי אמנם לא מרכז .  ימים בכדי לרכז גם את הצמיחה הדמוגרפית3– להגדיל את המשרה ל 

.  יום-את הצמיחה הדמוגרפית אך הוא עוסק בכך לא מעט יום

. או מנהלת הקהילה במזכירות בלבד/נדונו והוחלטו השינויים בהיקפי המשרה של המזכיר ו, מאז

באה לידי ביטוי בהצעת תקציב הקהילה , על פי החלטת המזכירות, 50%– הגדלת היקף המשרה ל 

. ונמסר על כך במפורש בשיחת הקיבוץ בעת הצגת התקציב, שאושרה לאחרונה

,  ימי עבודה בשבוע לצורך מילוי תפקידו4 - 3נדרש המזכיר ל , עוד לפני העיסוק הנוסף בענייני הקליטה

. ניהולי במצר שיוצר כפילות מובנית בין המזכיר למנהלת הקהילה-זאת בין היתר עקב המבנה הארגוני

. המשך הדיון והסיכום נעשו ללא נוכחות המזכיר

המזכירות מכירה בכך שההחלטה בדבר הגדלת המשרה של מזכיר הקיבוץ הייתה אמורה להגיע : סוכם

אך בכל מקרה שיחת הקיבוץ אישרה זאת ,  נעשה כךאבפועל זה ל. לדיון בשיחת הקיבוץ ולהכרעה בקלפי

. המזכירות מדגישה שקיימת דרישה לבחון את המבנה הארגוני .במסגרת אישור תקציב הקהילה

 יםפרוטוקול
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 5.3.13 שהתקיימה ביום 4/13 (שיחת הקיבוץ)פרוטוקול האסיפה הכללית 
 

. ר השיחה ואושר סדר היום"בתחילת השיחה אושרה בחירתו של עמרי שוהם להיות יו
 
. י חברים קיימים"מימון ביצוע עבודות התשתית והפיתוח במגרש לא מבונה ע .1

י החברים בצוות ההיגוי של ועדת "והוסבר בפירוט רב ע,      נוסח ההצעה הוצג בפני באי השיחה
, זיכוי בגין התשתיות/בין התשלום, הקיימת בהצעה, במהלך הדיון הודגשה האבחנה. הקליטה

שעבר , י הקיבוץ"בנוסף נדונה שאלת הסיוע שיכול להינתן ע. זיכוי בגין שווי הבית/לבין התשלום
וכן נשמעה בקשה שלקראת ההצבעה תינתן דוגמא מספרית להבהרת , לחברים הבונים, הפרטה

.  העניין
 

ולהוציא לקראת ההצבעה דף  , 7-8.3.13– להעביר את ההצעה להצבעה בקלפי ב : סוכם
 .       ובו דוגמא מספרית

 
 

 .בנייה מרוכזת על פי דגמים .2

לבצע בשכונה , י המזכירות וההנהלה הכלכלית"המוגשת ע, בפני באי השיחה הוצגה ההצעה
צוין שכך גם נעשה בשכונה האחרונה . החדשה את הבנייה באופן מרוכז ולפי מספר דגמים

כמו כן יש בכך יתרונות בכל האמור . וזאת בכדי לשמור על ישוב בעל אופי כפרי, שנבנתה בקיבוץ
.  וכלפי מינהל מקרקעי ישראל, לביצוע הבנייה

 
. ל"להעביר את ההצעה להצבעה בקלפי שתתקיים במועד הנ: סוכם

 
. נוהל הקצאת מגרשים לבנייה חדשה .3

בפני באי השיחה הוצגה ההצעה העוסקת בנוהל על פיו יורכבו הקבוצות לצורך הקצאת המגרשים 
. ודרך הקצאת המגרשים בתוך הקבוצה עצמה, העדיפות בין הקבוצות השונות, לבנייה חדשה

 
 .ל"להעביר את ההצעה להצבעה בקלפי שתתקיים במועד הנ:   סוכם

 
 יהודה מרלא :רשם

 
                     

 ...והמשותף שבהן... מילה ועוד מילה
  –" הפסיפס שלנו"תודה לדניז על השקעה רבה בפרוייקט 

!!  הזמן והכישרון, תודה על הסבלנות

..... ונראה את התוצאות..... עוד קצת

 מצוות ששים לשישים

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

 

 



 

 

 

 

, חברי מצר שלום

. אני מוצאת לנכון לשתף אתכם בנעשה במערכת החינוך בשנה האחרונה

, שכר המטפלות: הנהלת החינוך עבדה לאורך השנתיים האחרונות ועסקה בנושאים שונים

תחלופת , פתיחת בית הילדים רימון, מבנה המערכת, השתלמויות והתמקצעות עובדי החינוך

מבני בתי הילדים , מדריכים ודרכי התמודדות עם קשיים במציאת כוח אדם מתאים לעבודה בחינוך

. תאריכי העברות וחופשות ועוד נושאים רבים, ותחזוקתם

ר ההנהלה ובהמשך לצורך העולה בחשיבה מחודשת על "לאחר יציאתה של לילך הוכמן מתפקיד יו

בעיקר לאור תהליכי הקליטה המתרחשים , חזון ומבנה המערכת, משמעות מערכת החינוך במצר

חלוקה ליחידות , א" תקני כ–הנושאים העומדים על הפרק .  יש להתכנס ולקיים דיון מעמיקבקיבוץ

עבודה לפי שיטת , ריווחית או מערכת מאוזנת פנימית-עסקית' קיום מע, ת"פ עם התמ"שת, גיל

  ?יהודי? קיבוצי?  חילוני–צביון החינוך ? החינוך הקיבוצית

: נערך בהנהלה דיון והוחלט כי

. ר הנהלת החינוך"נילי שחר מתמנה ליו

לצוות ההנהלה מצטרפת רמה דברת שתוביל ביחד עם החברות הקבועות ובשיתוף הקהילה את 

: חברות ההנהלה הקבועות. הכתיבה והפרסום של חזון מערכת החינוך של מצר, תהליך החשיבה

אילה יחיא , מנהלת קהילה– אירית פואה , נציגות קהילה– נילי שחר ,  קופלמןמיכאלה, שרה מילברג

. מנהלת– נציגת הבלתי פורמאלי ואני – ליטל שדה , נציגת הגיל הרך– 
 

 גנים 5בגיל הרך . ב" ילדים מבית התינוקות ועד י168במערכת החינוך של מצר היום מתחנכים 

 עובדים קבועים ועוד מטפלות ומדריכים 25למערכת .  יחידות ומועדון נעורים2ובבלתי פורמאלי 

המערכת עובדת כל . 13:00 ובשישי עד 16:30 עד 7:00-גני הילדים פתוחים כל יום מ. מחליפים

. השנה מלבד שבוע אחד בסוף אוגוסט בו היא נסגרת לצורך הערכות

.  בתחום החינוך אתגרים רבים איתם מתמודדים הצוותים בבתי הילדים לאורך השנה

סבסוד , (חוץ וקיבוץ)י ההורים "שכר לימוד שמשולם ע– תקציב מערכת החינוך בנוי מסעיפי ההכנסות 

אל מול ההכנסות נרשמות ההוצאות לכל . (משרד החינוך, מועצה)הכנסות שונות , מתקציב הקהילה

, ציוד, י מספר הילדים כשההוצאה העיקרית היא כמובן משכורות ובנוסף אליה ארוחות"בית ילדים עפ

.  חוגי העשרה ועוד, אחזקה
 

 מצד אחד הוצאות .שינוייםאך לעיתים יש , אין שינויים דרמטיים בתוכנית, לאורך השנה, בדרך כלל

. שאינן מתוכננות או צפויות והיעדר הכנסות שאינו מתוכנן מצד שני

 יסמין צפר|          אצלנו בחינוך
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:  כאלה ולהלן דוגמאותשינויים התרחשו מספר 2012בשנת 

 קרן השתלמות,  ₪(7,900 )תווי שי לחג,  ₪(10,000 )מים– סעיפים שחויבו ואינם בתקציב  .1

 רענון ציוד כיבוי אש  ₪(,37,000)ביטול סבסוד מזון , ( 20,000₪ ) פחת ₪(,50,000)

אה צכל הסעיפים האלו אכן שייכים למערכת החינוך אך לא הופיעו כסעיפי הו. ועוד ₪( 3000)

.  ₪(128,000-כ) בתקציב המקורי ולכן יוצרים חריגה מהתקציב

הדבר יוצר . לאחר פתיחת השנה (גירושין וכדומה)עזיבת שתי משפחות מטעמים אישיים  .2

 .  ₪(40,000-כ) ירידה משמעותית בהכנסות כשלכל משפחה יש יותר מילד אחד במערכת

למשל בחורש הוספנו מדריך במהלך חודשי החופש כדי – צרכים חינוכיים בבתי הילדים  .3

 . ₪(10,000-תוספת עלות כ) להתמודד עם קשיים קבוצתיים ואישיים שעלו

 שנתונים –לא הצלחנו להגיע למספר הילדים הרצוי , למרות מאמצים, בגן כלנית ובבלון .4

  .הדבר מקשה על איזון הגנים מבחינה תקציבית. קטנים ממצר ומעט ילדי חוץ

השנה בוצעו מספר תיקונים מחויבי המציאות בשכר העובדות שלא נלקחו בחשבון בתכנון  .5

 .אך היה הכרח לבצעם, השנתי

 . עובדים3-תשלום פיצויי פיטורין ל .6

 

 4 נלקחו בחשבון השינויים בסעיפים השונים והוצאות בלתי צפויות ולפי בדיקת 2013בתוכנית 

. המערכת עומדת בתקציב במלואו, ג"החודשים הראשונים של תשע

 להיות שותפים בחשיבה ובקבלת ההחלטות על מבנה את חברי מצר המעונייניםמזמינה אני 

.   יעודה וחשיבותה לקהילת מצר, המערכת

כל עוד הקהילה במצר רואה במערכת החינוך המתקיימת בישוב ערך עיקרי ובטרם מתקיימת קליטה 

אנחנו נמשיך לעבוד קשה על האיזון בין קיום המערכת במצר לבין שימוש במשאבי , משמעותית

נכון להיום אין דרך לשמור על מערכת פעילה ותוססת בתוך הקיבוץ . הקהילה לצורך קיומה

הרחבת . העלות תהייה גבוהה בהרבה והמחירים החינוכיים לא סבירים. המושתתת רק על ילדי מצר

אך זה הדבר , מעגל השותפים והילדים המתחנכים במצר היא משימה לא פשוטה ומאתגרת

. שמאפשר קיום בתי ילדים וחינוך בתוך הקיבוץ לילדינו ולטובת כלל הקהילה

אני חושבת שעבודת ההנהלה . ישנה עבודה רבה ותמיד תהייה במערכת כה גדולה ומשמעותית

יעודה והדרך , בשיתוף הקהילה תתרום רבות ללגיטימציה של המערכת ולביסוס המבנה שלה

. אני מאמינה במערכת ובעובדי החינוך וכמובן בילדים שעבורם אנחנו פה. החינוכית בה היא פועלת

 

. יסמין

 

 



 

 

!!זו אביבה הפרדה, זה לא סוס 
  

בה מופיעים  שני חלוצים , מהימים הראשונים של מצר, בלוח המודעות פורסמה תמונה היסטורית
דב החולמני ובעיקר אביבה הפרדה הממלאת פרק בתולדות , יעקב ליברמן האתלטי ואני: צעירים

רתומה למזחלת וכולנו מוכנים לצאת לעמק לפנות אותו מסלעים ענקיים שמנעו את עיבוד , מצר
.  הקרקע באמצעים מכניים

 

: ואלה תולדות אביבה

חזקה , רעננה, אביבה הצטרפה למצר צעירה

היא לא הייתה מוכנה . אבל בטלנית ומרדנית

לשתף פעולה וכדי לרתום אותה הייתה 

מקבלת מנה גדושה של קללות בספרדית או 

באידיש עסיסית של אריה הגאי ולא נחסכו 

. ממנה גם מכות נמרצות

 –לילה אחד הרימה אביבה את נס המרד 

קרעה את שלשלאות עבדותה ובתקווה 

להגשים את החלום האמריקאי שלה היגרה 

  .לברקאי

הפרד  (שם בדוי)" חבוב", בדיוק באותו עיתוי

, כנראה בתיאום טלפתי עם אביבה, מברקאי

אולי הוא חלם על העשבים , בא למצר

באותו בוקר לא האמנו . העסיסיים של הפמפה

, אז. הפירדה הפכה לפרד: למראה עינינו

, לא היו ניתוחים לשינוי מין, בשנות החמישים

ובוודאי לא , או הפוך, בהם גברת הופכת לגבר

אצל ההולכים על ארבע ותגובתנו הייתה 

 חבוב נרתם –ועוד הפתעה  .ההלם מוחלט

ברצון ובצייתנות לכל עבודה ונהנה ממנת 

החציר אספסת הריחני שאביבה לא ידעה 

ואביבה מצידה , אהבנו את חבוב. להעריך

הבינה את גודל טעותה ולא הסכימה למלא את 

גם שם קיבלה מנות . מקומו של חבוב בברקאי

גדושות של קללות בשפה  האנגלית ובעיקר 

אביבה החזירה . מכות קשות ומכאיבות

וכל מי שהיה בטווח פגיעתה קיבל , בנשיכות

. גם בעיטות מכאיבות מפרסותיה האדירות

מזונה של אביבה בברקאי היה הקש המעופש 

. שהוגש לחבוב בזמן עבדותו בברקאי

חזרה אביבה , ושוב בלילה, תוך זמן קצר

זו היתה הפתעה גדולה והאחד הפכו . למצר

חשוב לזכור . הזוג החדש הסתדר יפה. לשניים

שבני הכלאיים הם עקרים ולכן השיתוף הוגבל 

. לדיור משותף

החברים מברקאי הגיעו מהר מאד להחזיר 

. הביתה בבושת פנים  את חבוב העריק

אופיה של אביבה השתנה ללא הכר והיא 

הייתה מוכנה לסחוב את המזחלת וכך צולמה 

. בתמונה ההיסטורית

לאחר זמן מה ביקרתי בברקאי ופגשתי את 

מוכה , עייף, כשהוא סוחב עגלה כבדה" חבוב"

ומלא פצעים ממכות המגלב האכזריות שהיו 

ראיתי בעיניו העצובות את . מנת חלקו בברקאי

: כאילו הוא אומר, הגעגועים לגן העדן האבוד

". אין מקום לחיים מאושרים כמו מצר"

אני מספר לחברים על גורלו , בחזרה בבית

, אביבה מאזינה וראה זה פלא, המר של חבוב

מבינה את שפת בני האנוש ופורצת בחצי 

אין כמו ."צהלה של סוסה וחצי נעירה של חמור

". בבית

לימים קיבלנו טרקטורים חדשים עתירי כוחות 

לא , עם כוחות הפרדה שלה, שאביבה, סוס

.  לא הספיקו. עמדה בתחרות

נמכרה , כמו יוסף בעל החלומות, אביב

 .לישמעאלי ונמוגה מחיינו

, חג שמח

דב ציר

 

 נוסטלגיה
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 חג שמח

 

!!! חדשות של הרגע האחרון
כיתות " הפועל מצר"קבוצת הכדורגל 

הביסה בשלושה משחקים  ' ג-'א
את כל יריביה  

 .בניצוחו של צליל חלן

 

 

 מגרש הכדורגל 21/3/13יום חמישי 
 חולון, וולפסון

 


