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לַל  לַל    ְּפ   טֹו  לּו    ְּפ  ִגּד ּו   ִמִקּב  ְּפ  , טֹו  ץ מְּפ

 .ם  ֶע   ֶע  ק טָמ   ָמ  מָמ : ל  ֹו     ַל   ֵי  לטֹו 

 ,ם  ֶע   ֶע  ּבְּפ , ל  ֲא ָמ .    ֶע    טְּפ ָמ     טֹו   ֶע 

 . טֹו  ּד   לְּפ ַל       ָמ   ֶע   ֶע   לָמ    לטֹו  ִ מְּפ ַל 

 

 

ומספר על החוויות שעבר פלוטו  , כפי שאנחנו מכירים, סיפור הילדים הנחמד של לאה גולדברג ממשיך

.  כנראה שלא כל הכלבים הם פלוטו ולא כל האנשים הם גדי. ועל המפגש עם גדי

: מאוד חשוב באיזה צד אתה נמצא

 שאנו קשורים אליו ואוהבים אותו מאוד, האם בצד בעל הכלב ?

 או בעליו של כלב חמוד שרק עושה רעש אבל לא מעבר לכך ?

 או בצד החבר שהכלב עשה את צרכיו על הדשא בפתח ביתו ?

  או החבר שנבהל כי הכלב הקטן והחמוד התנפל עליו ?

 או הילד שלא מסכים ללכת בדרך מסוימת כי שם יש כלב שנובח ?

 האם אנו יודעים לטפל ולנהוג בכלבים שלנו כראוי ?

 

של תרבות דיור , של התחשבות בזולת, לשאלות אלו ניתן לצרף שאלות רבות של יחסי שכנות טובים

. ועוד שאלות שכאלה, שאנו מעוניינים בה כאן

. הנהלת קהילה החלה לאחרונה לדון בנושאים אלו ואני מקווה שבישיבתנו הקרובה נחליט כיצד לפעול

בכל מקרה אדם שננשך על ידי כלב חייב על פי חוק לגשת בעצמו ולדווח  

. 04-6373094ר ריאד "באיגוד ערים ד
 

 ( ממונה בטיחות–אורי ארבל , אביק,אירית, טוביה,עופר,קיצי )מהנעשה בוועדת בטיחות 

ערכנו לאחרונה שני סקרי בטיחות האחד באזור בתי הילדים בהם טיפלנו ברוב המפגעים כולל בפינת 

.  גדי

הסקר השני בוצע באזור המינימרקט באזור המכבסה וחדר האוכל ובימים אלו אנו מטפלים במפגעים 

. שעלו בסקר

בנוסף לכך בהתאם לתוכנית ההשקעות התקנו מערכת גילוי וכיבוי אש במרכזיות החשמל העליונה 

.  והתחתונה

 

הסכם חדש עם חברת סלקום 

. בימים אלו עומד להיחתם הסכם חדש עם חברת סלקום

.  עם חתימת ההסכם נידע את החברים בכל הפרטים

 אירית פואה  צלנו בקהילהא
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פתיחת עונת הרחצה בבריכת השחייה 

.  עונת הרחצה נפתחה

אנו מקבלים שרותי הצלה והפעלה מזאביק יוחאי כאשר המציל . השנה ֵהְסדרי ההפעלה וההצלה שונים

. הקבוע מטעמו הוא אנדריי

לישוב אין עדיין בריכת . 'ד- 'השנה הוזמנו כמה משפחות ממצפה אילן להתארח בבריכה בימים א

. ויחסי שכנות טובים יכולים רק להוסיף לכולנו, שחיה

לילדים , לשוחים: מעוניינים מאוד שעונת הרחצה תהיה מהנה לכולם, ואני, האחראי  על הבריכה, סרחיו

. ולכל הפוקדים את הבריכה

. אנו פונים אליכם להעביר אלינו כל הארה או הערה בזמן אמת ולא להמתין לסוף העונה

  

 (יהודה, אירית, דני, יסמין, חיים, דיאן, יובל, דניז)משולחנה של הנהלת הקהילה 

 התנהלות בעלי כלבים .1

. החלנו בדיון בנושא,  לאחרונה ותלונות חברים לגבי התנהגות כלביםשארעולאור מקרי נשיכה 

יסמין הכינה נייר עמדה וכמו כן חיים צירף מסמכים לגבי החוקים השונים והעלה לדיון גם את 

 .חוקיות התנהלות בעלי הכלבים כלפי הכלבים

 .הוחלט להמשיך בדיון בישיבה הבאה" סוער"אחרי דיון 

 

 תפקיד אחראי טלפוניה ואינטרנט .2

. אירית דיווחה על הפגישה שלה ושל דניז עם אלי רז לגבי פעילותו בתחום הטלפוניה והאינטרנט

: הוחלט 

 הקדנציה של אלי בתפקיד אחראי אינטרנט וטלפוניה הוארכה בשנה. 

 מטרת הפגישה לימוד . ר"תזומן פגישה של הנהלת קהילה עם אלי ואדם מקצועי מחברת נס

 .הנושא והגדרת ציפיות וכיוונים מתפקיד אחראי טלפוניה ואינטרנט

 

 דיווחים ושונות .3

  במידה :   הוחלטלאחר דיון עדכון תקנון הרכב אמור היה להגיע לשיחה –עדכון תקנון רכב

לפני הבאתה לשיחה היא , והמזכירות אינה מקבלת או משנה החלטה של הנהלת קהילה

 .תובא לדיון חוזר בישיבת הנהלת הקהילה

 .תקנון הרכב יובא לדיון משותף של הנהלת קהילה והמזכירות לפני הבאתו לשיחה

 

 הוחלט לפרסם .  חודשים3-  חיה  תעדר פעם נוספת מהעבודה לפחות ל– קומונה ומכבסה

. במידה ולא יימצא חבר קיבוץ נחפש עובד שכיר. לכלל הציבור, מכרז להחלפתה הזמנית

 .במידה ולא יימצא שכיר נפנה למכבסת ברקאי
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 צוות לבחינת מבנה תקציב הקהילה .4

  . אחת המשימות השנה היא בחינת מבנה התקציב

. אירית הציעה להקים צוות מצומצם שיכין הצעה

 :סוכם על הרכב הצוות הבא 

  נציג הנהלת קהילה

  נציג מזכירות

  נציג הנהלה כלכלית

  מנהלת קהילה

 2נציגי ציבור . 

 

     2013עדכון תקציב   .5

 . 2013 והסכום עבור השקעות מהרווחים החלנו בעדכון תקציב 2012ח "לאחר קבלת דו

 

, קיץ קריר לכולנו

. אירית

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

 ...גם זה קורה אצלנו

 עדכון התקרית במגורי התאילנדים

ביום שישי  בשעות אחר הצהרים ארעה תקרית 

 .אלימה במגורי התאילנדים במצר

אחד ,  עובדי הרפת2לאחר קטטה מוקדמת בין 

התאילנדי הנעלב הזמין . מהם נפגע בכבודו 

 .תאילנדי מבחוץ לבצע עבורו נקמת דקירה

הדוקר הגיע למגורי התאילנדים שלנו ברכב עם 

אך בטעות הוא פצע עובד , ביצע פגיעה, נהג 

 .אחר שלא היה מעורב בתקרית המוקדמת

אביק יחיא שהוזעק למקום הספיק לראות את 

לאחר חיפושים של . הדוקר נמלט מהמקום

- בקיבוץ ובשטחים מסביב , אביק ומספר חברים

 . לא נתפס הדוקר

מיד לאחר זמן ,י אלי רז"הפצוע טופל בתחילה ע

קצר הגיעו אמבולנסים שיצבו את מצבו ופינו 

 .אותו למחלקת הטראומה בהילל יפה

לזירת הארוע הגיעו חוקרים ממשטרת עירון וגם 

לאחר תישאול . מניות שאנו עובדים עימןגמתור

י "של העובדים נעצר מזמין הפשע ונלקח ע

 .השוטרים למעצר

העובד שוחרר לאחר מספר שעות , להפתעתנו

אנו . בתוענה שאין למשטרה אפשרות לחוקרו

דרשנו בתוקף ממפקד המשטרה לא להחזירו 

למצר וגם לעצור את הדוקר שזהותו ומספר 

 . הטלפון שלו נמסרו במהלך התישאול

לצערנו הבנו שלמשטרה אין כל ענין לחקור 

על כן הוסכם . ולהביא את החשודים לדין

שהחשוד ישוחרר זאת בתנאי שיסכים להטסתו 

 .מידית לביתו

 עופר וגשל
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 21.5.13 מיום 6/13פרוטוקול ישיבת המזכירות 
 

 .5/13, 4/13אושרו הפרוטוקולים של ישיבות המזכירות  .1
 

 .י מבקר חיצוני" הצעה לעריכת סקר בקרה ע .2
התקיים דיון בהצעה , שהינו מבקר חיצוני בקיבוצים רבים, ד עזרא מזרחי"בהשתתפותו של עו

הודגש שמדובר על ביצוע . ביצוע מהלך כניסה לחידוש עבודת הביקורת הפנימית במצר, שמטרתה

אשר ישמש את ועדת , על הפעילויות המרכזיות של הקיבוץ ('סקר סיכונים'שהינו מעין )סקר בקרה 

, צוין שהמהלך המוצע. בהחלטתה על אילו פעילויות לקיים ביקורת בעדיפות, לכשתקום, הביקורת

במהלך הדיון הציג . ילווה במקביל בניסיון נוסף להקים ועדת ביקורת בקיבוץ, של ביצוע סקר הבקרה

ואמר שלגישתו יש לראות בעבודת , עזרא את תפיסתו וגישתו לגבי פעולת הביקורת בקיבוץ

ועל כן הוא אינו רק , הביקורת כלי ניהולי שאמור לשפר ולהיטיב את פעולתם של הגופים המבוקרים

. אלא מתווה דרך פעולה לתיקונם, ככל שישנם, מצביע על הליקויים

האם יש מקום שהמזכירות תחליט על מהלך שמוטב , בדיון שהתקיים במזכירות התחדדה השאלה

.   ניסיון חוזר להקמתה של ועדת ביקורתלמעט, י ועדת ביקורת"היה שייעשה ע

והוא , המהלך המוצע מסייע מאד בהקמתה של ועדת ביקורת, בתשובה לכך ציין עזרא שמניסיונו

 .בהקמתה של הועדה האמורה, במקביל לביצוע סקר הבקרה, אישית מעורב

. להמשיך את הדיון ולקבל החלטה בישיבה הבאה: סוכם

 .הצעה להנצחת חברי הקיבוץ שהלכו לעולמם .3
עזרא בדבר הקמת פינת הנצחה לחברי -נילי שחר הציגה את ההצעה המשותפת לה ולשמוליק בן

וזאת במסגרת , בקטע שמול המועדון, והשטח שלפניו (העגולה)הקיבוץ ובניו על קיר בריכת המים 

. 60– אירועי שנת ה 

. 60– נמסר שהתקציב לכך יבוא מתוך התקציב הכולל שאושר לאירועי שנת ה 

ואם זאת נאמר שיש צורך בהבאת הצעות נוספות , במהלך הדיון נשמעה תמיכה ביוזמה המוצעת

.  וכן הודגש שיש מקום לשתף את הציבור בבחינת ההצעות המובאות, לבחינה
 

 ההצעות יובאו לידיעת הציבור. נילי קיבלה על עצמה להביא הצעות נוספות לבחינה: סוכם

. בטרם תתקבל ההחלטה, והתייחסותו

 

 .מדיניות מעבר דירות לגבי חברים הגרים בדירות מעבר .4
התקיים דיון ממושך , דקל שחר, אביב פרץ, גיל חובב, דב אביטל, בהשתתפותם של אירית פואה

יש למצוא פיתרון דיור מתאים לחברי קיבוץ , וכיצד, האם: השאלה על הפרק הינה. בנושא שבנדון

למרות שבתקנון העוסק בכך הקריטריון שבעדיפות ראשונה , שעדיין גרים בדירות מעבר' עכשוויים'

אם הוותק הוא הקריטריון בעדיפות , לדברי חברים אלה". ותק מצרפי לשיוך"למעבר דירה הוא 

שכן , הם עלולים למצוא את עצמם עוד שנים ארוכות ללא מגורים בדירת קבע, ורק הוא, ראשונה

מן . תמיד יכולים להיות חברים בעלי וותק הגבוה משלהם שיקדמו להם במעבר לדירות מתפנות

. הראוי לציין שמדובר מקרים בודדים של חברים ללא דיור קבע

 

 יהודה מרלא   משולחן המזכירות
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לאחר יציאת , (ובהשתתפות אירית המרכזת את ועדת דיור)בדיון שהתקיים בקרב חברי המזכירות 

 : התחדד הדיון בין שלוש העמדות שלהלן, החברים המוזמנים
 

 .  חברים אלה (גם)לדירות מתפנות יזכו " מכרזים"יש לפעול בהתאם לתקנון הקיים ולקוות שב (א
 

וחד )לפיה תינתן עדיפות ראשונה  (ולהביאה לאישור שיחת הקיבוץ במידת הצורך)לקבל החלטה  (ב

 . בדירות המתפנות בקרוב, לחברים אלה, במעבר לדירות קבע (?פעמית 
 

אשר יתחשב במצבם של החברים , לנסות לגבש מתווה לפתרון דיור מוסכם בין הנוגעים בדבר (ג

ובלבד שיהיה זה . וייקח בחשבון את זכויות המעבר בגין וותק מזה, הגרים בדירות מעבר מזה

 . פ התקנון הקיים"שלאחריו תחזור המדיניות של מעבר דירות לנהוג ע, חד פעמי, פיתרון בהסכמה
 

. לדחות את המשך הדיון לישיבת המזכירות הבאה ולקיימה בהקדם: סוכם

 

 .פניית הנהלת קהילה להאריך בשלושה חדשים את הקדנציה של יסמין בריכוז החינוך .5
אירית פואה הציגה את פנייתה של הנהלת הקהילה לאשר את הארכת הקדנציה של יסמין בריכוז 

לאפשר ליסמין להשלים את ההכנות לפתיחת שנת  (א: וזאת משני נימוקים עיקריים, החינוך

, להביא לידי סיום את המהלך החשוב של ניסוח החזון (ב. הלימודים הקרובה במערכת הגיל הרך

. של המערכת החינוכית במצר, ודרכי הפעולה, העקרונות, הערכים

וכן , במהלך הדיון נשמעו עמדות שונות לגבי המועד המתאים בשנה להחלפתה של רכזת החינוך

. עוד עשוי להימשך זמן רב' שהמהלך של ניסוח החזון וכו
 

. המשך הדיון נקטע עקב דחיפותם של הנושאים האחרים שעל סדר היום
 

 .התנאי שיאפשר להעביר ליורשים את הזכויות הכספיות של חברים שנפטרו .6
בפני המזכירות הוצע לקבל החלטה המתנה את ההעברה ליורשים של הזכויות הכספיות של חברים 

ללא , הנימוק הוא שהעברת זכויות כספיות ליורשים. 'צו קיום צוואה'או ' צו ירושה'בהצגת , שנפטרו

. עלולה לחשוף את הקיבוץ לתביעות משפטיות, ל"הצגתו של אחד המסמכים הנ

. פינוי הדירה והעברתה לחזקת הקיבוץ, במהלך הדיון הוצע להוסיף תנאי נוסף
 

. לאשר את התנאים המוצעים: סוכם

 

 . פניית קיצי לשינוי היום של ישיבות המזכירות .7
. לקיים את ישיבות המזכירות בימי ראשון: סוכם

 

 ".צוות ביטחון סוציאלי"בחירת מרי סעד בתור נציגת הציבור ב .8
שיצא " מכרז"נמסר לחברי המזכירות שמרי סעד הייתה היחידה שהציגה את מועמדות בעקבות ה

. בעניין זה

". צוות לביטחון סוציאלי"לאשר את בחירתה של מרי לחברות ב: סוכם
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 26.5.13 מיום 7/13פרוטוקול ישיבת המזכירות 

 

 .6/13אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1
 

 .המשך דיון– מדיניות מעבר דירות לגבי חברים הגרים בדירות מעבר  .2
ואשר התמקד , שהחל בישיבה הקודמת, בהשתתפותה של אירית פואה התקיים המשך הדיון

הצעה "במסמך שכותרתו ) 2011- היש מקום להיצמד למדיניות עליה החליט הקיבוץ ב – בשאלה 

הוק במטרה לפתור את -או לגבש הצעה אד, ("2011נובמבר – לתכנית דיור במצר בשנים הקרובות 

. הבעיה שהתעוררה

.  ל"יש להיצמד להחלטה הקיימת המופיעה במסמך הנ: בתום דיון ארוך סוכם

 .המשך דיון–  חדשים את הקדנציה של יסמין בריכוז החינוך 3- פניית הנהלת קהילה להאריך ב .3
. בנושא שבנדון, שהחל בישיבה הקודמת, בהשתתפותה של אירית פואה נמשך הדיון

 

. לקבל את פניית הנהלת הקהילה ולבחון את הצורך להביא עניין זה לאישור השיחה: סוכם

 

 המשך דיון– י מבקר חיצוני "הצעה לעריכת סקר בקרה ע .4
י המבקר עזרא מזרחי ובמקביל לפעול להקמתה של  "לאשר את עריכת סקר הבקרה ע: סוכם

.          ועדת ביקורת

 

 יהודה מרלא: רשם
 

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

 

פינת הנצחה ליקירינו 
 

במסגרת שנת השישים לקיבוץ החליט הצוות 

על בניית פינת הנצחה לכל החברים והבנים 

השנים ולא זכו להגיע איתנו שנפטרו לאורך 

. עד הלום

לאחר בדיקת מספר רעיונות החלטנו לבנות 

קיר זיכרון על בריכת המים הסמוכה 

. למועדון לחבר

לוחות קרמיקה עם תמונות הנפטרים יעוצבו 

. ויותקנו על קיר הבריכה

יונחו , בקדמת הקיר יעוצב משטח מרוצף 

. שני ספסלים ותיבנה מעליו פרגולה

 

מומחים  " סטודיו עיברי"את העבודה יבצע 

. בעיצוב קרמיקה ובתכנון פינות זיכרון

כאשר נקבל סקיצה ראשונה של הפרוייקט 

נפרסם אותה על לוח המודעות כדי 

שהחברים יוכלו להתרשם ולהביע את 

התכנית הוצגה בפני המזכירות . דעתם

. שנתנה את אישורה

.  מתקציב חג השישים–מימון הפרוייקט 

:    אחראים על הפרוייקט

. עזרא-נילי שחר ושמוליק בן
 

 צוות ששים לשישים
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 ...קצת על הנעשה בחינוך

 זולה על –בתוכנית . יצאו המטפלות והמדריכים ליום פינוק, 31.5,  ביום שישי–יום המטפלת 

להורים תודה מכל הלב . עיתונים ופינוקים וכמובן הים, מוזיקה, אוכל טוב, הים בחוף האקוודוקט

 שחיכו לנו בבוקר יום שישי בתחנת האוטובוס והפתיעו אותנו עם פינוק מיוחד לבוקר המקסימים

 שפתחה אתי–ובמיוחד תודה רבה למפנקות המקצועיות . עוגיות וכמובן קפה, מוזלי מפנק–

שטיפלה בנו בשיאצו מיכאלה עמדה מפוארת וסידרה לנו את הציפורניים לכבוד סוף השבוע ו

 .נחנו ומילאנו מצברים והיה נהדר. מחזק ומעולה, טיפול מרגיע

 המדריכים עובדים במרץ כדי לסיים את הכנתו ...  החופש הגדול כבר ממש כאן–החופש הגדול

ילדי החינוך .  של הקיבוץ60-במהלך החופש משובצות פעילויות מיוחדות לכבוד חג ה. בזמן

יפנקו את הוותיקים וישפצו פינות בקיבוץ והכל לכבוד היומולדת , ישמעו סיפורים, יטיילו בקיבוץ

 . ששים לשישים–המרגש

 המדריכים והנערים כבר .  במועדון הנעורים כמעט הסתיימה החלפת המטבח הישן–שיפוצים

בתקווה .  מבצע ניקיון וסידור יסודי ביותר–בתכנון . מחכים להחזיר את המועדון לשימוש

. ובאמונה שלמה שהנערים והמדריכים יצליחו יחד לשמור על הסדר והניקיון במועדון שלהם

נשמח לאסוף את מכשירי החשמל הישנים ,  אם אתם מחליפים מקרר או תנור–בהזדמנות זו 

 !תודה. ולעשות בהם שימוש חוזר (רק אם הם תקינים)

 ההרשמות לשנה הבאה בגיל הרך כבר הסתיימו ובתי הילדים בתפוסה –הכנות לשנה הבאה 

בגן כלנית יהיו .  ילדים חמודים19 ובחצב 18בבלון ,  פעוטות18ברימון צפויים להיות . טובה

 .  ילדי גן בוגרים ונהדרים25בשנה הבאה 

  עדיין חסרות לנו שתי , ד" אנחנו מתמקדים עכשיו בסגירת הצוותים לשנת תשע–צוותים

פרסום ושולחת גם לקוראי , המלצות,  אני נעזרת במכרים–מטפלות והחיפושים לא פשוטים 

סבלנית , חמה ומקסימה,  אם אתם מכירים מישהי עם ניסיון בעבודה עם ילדים–העלון בקשה 

. נא הפנו אותה אלי, והיא מחפשת עבודה, בעלת יכולות גבוהות כמו שמגיע לילדי מצר, וחכמה

 .ותודה מראש

  ס על חזרתה לעבודה במערכת החינוך " בהזדמנות זו אני שמחה לברך את הניה ברא–ברכה

הנהלת החינוך שמה לה למטרה להחזיר למערכת נשים . שלנו לאחר כמה שנים בעין שמר

הניה . הערכים והסגנון שלנו, האקולוגיה המקומית, איכותיות ממצר שמכירות את הקיבוץ

 !ברוכה השבה. השתלבה בצוות גן כלנית בו עבדה בעבר ואנחנו שמחים מאוד

 זכרו .  אני פונה אל הנהגים בקיבוץ להמשיך ולהקפיד על נהיגה זהירה בכבישים–בקשה

רוכבים על , עכשיו קיץ וילדים רבים מטיילים בקיבוץ. שהכבישים הם גם שבילים להולכי רגל

הסתכלו היטב בפניות , סעו לאט ובזהירות!  שימרו עליהם–אנא מכם . אופניים ונהנים

. הם קטנים וזריזים ועלולים להפתיע אתכם, י שיחים ועצים וחפשו את הילדים"המוסתרות ע

 !שיהיה קיץ בטוח
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 יוצאים לחופשה (בגיל הרך)גם עובדי החינוך !  במהלך הקיץ כולם בחופש–חופשים בקיץ .

אני משתדלת . סטודנטיות ובוגרות, מוסדניקיות–בבתי הילדים נעזר בכל המחליפות הנהדרות 

שבכל גן יעבדו כמה שיותר מטפלות מהצוות הקבוע ולצורך כך מבקשת מהמטפלות לתאם את 

צעירות וגם חברים / חברות . החופשים כך שלא תהייה חפיפה בזמני ההיעדרות שלהן מהגן

 .וצעירים שמעוניינים לעבוד ולעזור בקיץ מוזמנים לפנות אלי

 ,שיהיה קיץ חמים ונעים

 .יסמין

 

 

   

  ילדי כלנית בביקור בחצר הישנה בעין שמר

בבית , בייבי יוגה להורים ותינוקות 

 דב-בהדרכת אלינור בן, התינוקות

 המטפלות ביום פינוק
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 :דיווח ערב חג השבועות על פעילות המשק

 . לא האירה את פניה לחקלאות במדינה וגם לא לענפי המשק שלנו2012שנת 
 ..יחד עם זאת עשינו מהלכים וכבר רואים מגמות חיוביות בשנה הנוכחית 

 

השנה שעברה הסתימה בתוצאות מופחתות בגלל העברת עודפי החלב מהחורף :  החלב רפת
 .תוצאות הרבעון הראשון מראות תנובות טובות שלנו. הפעם למדנו את הלקח.לקיץ

השנה השלמנו את שטח השיכון ברפת לצורך הגדלת כמות הפרות ועמידה בחלק מדרישת איכות 
 ...אך עדין נשארו מטלות לעתיד. הסביבה

 . ראשי מקנה הרועים להם באחו שלנו 150ממשיך לגדול וכיום הוא כבר כ  : עדר הבקר

אנו רואים שינוים משמעותיים במטעי , לאחר מהלכים שהענף עובר בשיתוף הדרכת גרנות   אבוקדו
וגם גיזום ,  בוצעו גיזומים נרחבים. בוצעו עקירות של מטעים מנוונים לצורך חידוש המטע: האבוקדו

 . בנוסף הכנסנו שיטות לטיפוח והזנת העצים  בטכנולוגיות מתקדמות. ממוכן לחלק מהשטחים

 . נראה את  התוצאות הכלכליות בשנים הקרובות, מאחר ובמטעים השינויים הם לשנים

אנו . עונת הקטיף הסתימה בהצלחה כלכלית הן ביבול והן באיכות הפרי, סוף סוף לאחר שנים אפרסמון
 .תקווה שהענף עלה על דרך המלך גם לשנים הבאות

 .על כן החלטנו להעביר את כל הפעילות לענף האבוקדו. ענף הזית ירד ביבול ובמחיר :זיתים

השנה ניראה .  דונם עצי זית שלנו שבעמק250היא השנה הראשונה בה נמסוק את , בעונה הנוכחית
שיש פוטנציאל גדול ביבול ונוסף המודעות הציבורית לאחר השידור בכולבוטק נותן תקווה שהמחיר 

 .בשוק יעלה ויתרום לרווחיות של הענף

לאחר שנתים של שפל בענף . חוות הלולים שלנו נמצאות באינטגרציה מלאה כחלק מלולי אמבר  הלול
 . יש הסדר חדש בהתארגנות הלול ולאחרונה דווח על התיצבות הענף

 . ביבולים נמוכים (בכל הארץ ובאזור שלנו בפרט)עונת הכותנה שעברה התאפיינה  ופרדס ש"גד
 .אנו בציפייה ליבולים טובים יותר  העונה הנוכחית

 .למי ובית אליעזר' דונם לכל שטחי ג700הפרדס שלנו בשיתוף גרנות הורחב גם השנה ומשתרע על 
 

המוסך מתמקד בעיקר בלקוחות  , בשנה שעברה  צומצמו עוד הלקוחות המוסדיים  רכב שירותי
 מראה שהצמצומים וההקפדה על מדיניות זהירה מחזירה את 2013הרבעון הראשון של . הפרטיים

 . ריווחיות הענף

בימים אלו  הוסדר . סוף סוף התחברנו לקו מי מקורות,  שנה יש גיבוי לבאר שלנו60 לאחר כמעט מים
 . מרכז צנרת המים המאפשר הספקת מים ממקורות שונים באירועים שונים הכולל ארוע שריפה במפעל

 שהוקם על גג מצרפלס בשותפת עם חברת KW 500אנו לקראת הפעלת מתקן : ולטאי-פוטו  מיזם

זאת בנוסף למערכת שעובדת על גג .  שנה20המתקן אמור לתת למדינה חשמל ירוק ולנו תזרים ל . פק
 . 6הלול באזור כביש 

נפגשנו וממשיכים להיפגש עם הנהלת משרד החקלאות -  עשן המפחמות :באזור, הסביבה איכות

 .לקידום חוק פינוי הגזם

 עופר וגשל    אצלנו במשק
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 בחורשת התחנה בית הממתקים
בחורשת התחנה לחגיגה של  התכנסנו 27/5/13בשבת 

 שבסופה הפך הצריף האפרורי לפינת חמד צבעים וממתקים 

לרינה , תודה לכל המשתפים במיוחד לנילי שחר. ססגונית

עזרא  על היזמה והביצוע -סנדנר ולשמוליק בן

תודה מיוחדת לקיבוץ ניר עוז על תרומת הצבעים הססגוניים 
 

תמונות  מכל האירועים 
נמצאות בפייסבוק ובאתר מצר 

 

 .נאוה ח

לכפר  (מידי)מתוכננת תחנת יציאה בשטחי מצר קרוב . 6מתוכנן לעבור לאורך כביש - קו הארצי לגז 
 .אנו במגעים עם ועד הכפר והמועצה. מיסר 

נפסלו רוב העמותות ,  יחידות דיור4,500במכרז שהיה על ,  מגמת האיכלוס בחריש משנה כיוון:חריש
. החרדיות ונשארו הקבוצות החילוניות והציוניות דתיות  וקבלנים שזכו מההפקר במחירים זולים מאוד

קבוצת חריש הירוקה סגרו חוזה עם אחד הקבלים הגדולים לקנות ממנו את הקרקע להגדלת 
 .המתישבים שאינם חרדים

אני רוצה כאן להודות לכל מרכזי הפעילויות והעובדים הנושאים בעול ומתמודדים עם המציאות : לסיום

 . של החקלאות שלפעמים לא מאירה פניה

 שנה בניהול ענף 50 שתרם מכוחו ומרצו מעל ליהושע מונדריקבנוסף אני מבקש להודות בשם הקיבוץ 
 . האבוקדו לרווחיות הקיבוץ 

בחקלאות זה כמו " תאיר לנו פניה כי 2013אנו באביב חדש אני תיקווה ששנת : ולסיום לסיכום

 .."השדות והמטעים השנה מחייכים אלי: "וכפי שאמר לי חקלאי ותיק ואופטימי". בחקלאות

 
 עופר וגשל
 מרכז המשק

 ___________________________________________

 באו בברית הנישואין

 תומר ודור בכר

 ברכות חמות למתחתנים 

 לבלהה ולכל המשפחה
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.... מילים  טובות
תודה גדולה לנילי רימברג על שנים רבות 

. של עשייה התנדבותית למען ותיקי מצר

נילי סיימה בימים אלו את תפקידה 

. לחברי מצר" מלוא"כמקשרת בין 

ביישוב הוא תפקיד " המקשר"תפקיד 

חשוב ומשמעותי ומאפשר קשר טוב בין 

. לאנשים בעזרת המקשר" מלוא"

שנים רבות היה פסח שותף מלא 

. תודות גם לו. במשימה

. את נילי רמברג מחליפה נילי שחר

משימתה הראשונה של נילי היא העברת 

חוברות הפעילות לשנת הלימודים 

בהצלחה לנילי שחר . ד לחברים"תשע

. והרבה בריאות לנילי רימברג
 

 

 מילוא, סוקי רותם
 

...... קצת פרסומת
 משווקת של רענן פרידזון

 ,חברת לין ננוטכנולוגיה 

המתמחה במוצרי טיפוח 

. קוסמטיקה ויופי

המוצרים בעלי יכולות רפואית 

לשיקום וטיפוח העור הגוף 

. והשיער

 .ברישיון משרד הבריאות

 

 

 
 

 

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

  13:00 עד 08:00מהשעה  26/06' ביום ד הפסקת חשמל ...  שימו לב

 .מערכת הפוטו ולטאית שעל גג המפעל לרשת החשמלבעקבות התחברות ה
 נא להערך בהתאם

 

 

תומר ודור התחתנו בצהרי שישי 

.  בבקתה24.5.13

 

תודה לנתי על החזקת 
. המקום המדהים

 

 

 בלהה והמשפחה

 
 שנות חינוך יוצאת  30אחרי 

 .לדרך חדשה מי'אינה  עג

 בואו לאחל לה בהצלחה 

!! מר לה תודהוול

  20/6, ביום חמישי

 בבריכה 18:00בשעה 

 

... שירים וכיבוד קל, ברכות

.... כולם מוזמנים
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     "...בלילה אני חולם בספרדית, ובלילה"

להשכיל  , לעודד, וכול דבר שעשוי לסקרן, כתובות אתרים, כתבות מעניינות, הומור: מדור ישן חדש

 ...ולהזכיר

PRECAUCIONES SEXUALES EN LA TERCERA EDAD 

1. Primero que nada, limpie muy bien sus anteojos y asegúrese de que su pareja 

realmente esté en la cama. 

2. Deje la  luz encendida, para evitar tropezarse cuando se levante al baño. Ponga 

"timer" en la televisión o en el radio. 

7. No olvide desnudarse. 

Verifique que su dentadura postiza tenga suficiente pegamento, no se le vaya a salir 

"en acción" y les moleste en las sábanas o se caiga de la cama. 

Programe  el despertador para que suene a los 5 minutos; ésto es por si se duerme 

como los pericos, o sea a medio palo. 

Revise su  teléfono y asegúrese de que el 911 (rescate) esté en marcación rápida. 

Tenga a la mano su póliza de seguro de gastos médicos o, si fue asalariado, su 

carnet del IHSS 

8. Anote el  nombre de su pareja en la palma de su mano (por si se le  olvida).  

Tómese su "pastilla mágica"... si hace falta, mejor dos. 

9. Tenga algún  analgésico a su alcance por si siente algún "vahído". 

10. Haga todo  el ruido que quiera y no se preocupe por sus vecinos, pues también 

están medio  sordos y ni creerán lo que está haciendo. 

11. Si  consigue terminar, llame a sus conocidos o envíeles un correo electrónico ... ¡¡¡ 

para presumir !!!   

ahhh... y brinde con champagne, té de manzanilla o agua de valeriana, o con lo 

que sea de su agrado. 
 

12. No intente hacerlo  otra vez , de inmediato... puede ser mortal. 

NOTA: Esto ha sido escrito con letras grandes para  que no  

tenga problemas a la hora de leerlo.  

 

. חנה מ:   לדפוסהביאה
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הטיול לצפון 
 5/7/13-ב

אך , 30/6הרשמה עד 

!! כדאי להירשם בהקדם

באתר ועל , פרטים במייל

. לוחות המודעות

המרוץ בשדות מצר 
 

 התקיים במצר מרוץ שדה 1/6בשבת בבוקר 

. בעמק

 .היזמה לקיום המרוץ היתה שלי באופן אישי

לטעמי כל פעילות שהיא יזמות חברתית לפיתוח 

. איכות החיים במצר הינה יוזמה ברוכה

מספר המשתתפים אכן היה מועט וכל משתתף 

אכל שני קרטיבים בארוחת הבוקר בסיום 

.  המרוץ בפינת גדי

כוונתי היא להמשיך ולפתח את המירוץ בעמק 

החזון האמיתי הוא לעשות , גם בשנים הבאות

... עדכון גירסה לטיול הטרקטורים בשבועות

יינות נאיגוד הריצה בישראל כבר הביע התע

... לקיים מרוץ נוסף בשנה הבאה בשטח העמק

שלחתי להם תגובה שיגישו בקשה מסודרת 

בכתב לועדת ספורט מאחר שהיא הספונסר 

. הראשי של המרוץ

ל "ועדת ספורט תתכנס בקרוב במשרדו של מנכ

מצרפלס לישיבה חשובה שבה יתקיים דיון על 

... מסקנות והמלצות להמשך

שני הנושאים העיקריים בישיבה יהיו מתן שם 

ראוי למרוץ ובחינה של אפשרות להוסיף מקצה 

.  גלגלים בלבד4מ לקלנועיות עם " ק10של 

מקצה הקלנועיות מהווה בעיה מבחינת ביטוח 

. מאחר שזה מוגדר כפעילות אקסטרים

 

, לסיכום

תודה לכל מי שעזר ותרם לקיומו של המרוץ 

. וכמובן לרצים האמיצים

בפעם הבאה נפרסם מראש את מועד המירוץ 

ואף נקיים אותו בעונה נעימה יותר מבחינת מזג 

  .אוויר

  

, תודה רבה

רז תמיר 

 
 
 

______________________________________________ 
 

 

 
... רזשהו מועוד  מ

עומדים חברינו מדנמרק , סוזאנה ואורן קרן

 – 21/7 לביקור במצר בין התאריכים להגיע

. הם מבקשים להתארח בדירה בקיבוץ. 24/7

 חברים היכולים לתת למשפחה החביבה הזו 

מתבקשים ,  ( ימים4 )קורת גג  בימי שהותה 

 052-4399-099 .לפנות אלי

 

, תודה

 רז תמיר
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 עמנואל גסטר| גינה חלומית 

אחרי , כי לפי התחזית מובטח מזג אוויר נוח, מיועדת למעשים טובים בגינהה כזושבת  היום תהיה

 . השרב הבוער שספגנו

לכן , החלטתי החלטה אמיצה שלא להתקרב למחשב היום ולהקדיש את הזמן כולו לעבודה בגינה

יצאתי לגינה מלא באנרגיות .  הרבצתי ארוחת בוקר מותאמת לצרכים של איש שמתכונן לעבודה קשה

. מהזמנים ההם" בגדי עבודה"ירוקות ולבוש ב

שולחת קרניים , כבר גבוהה בשמיים, בסוף יצאתי כשהשמש, אף שהתכוונתי להתחיל עם שחר

. מעודדות שריפות

לקלקל , צעתי בצועים מדהימים משך זמן רב עד שהספקתי להוציא את הקישקסיב, נחוש במשימתי

וכאן הגעתי למסכנה , הפגוע ממילא, יותר את הברך שתמיד כואבת וגם לחדש המתח בשורש כף היד

את מצבי , בדיוק מופיעה ליליה שמביאה לי שתייה ובודקת במבט אחד חטוף. שנחוצה הפסקה מתודית

.  שאשב למנוחה, מוסוות כבקשה, מנטאלי ומיד מורידה פקודה-הפיזי

אז התיישבתי בצל על הכיסא הפלסטי הנוח ובעיניים נעצמות אני מביט אל קטע מהגינה בכוונה לתכנן 

. כדי לשפץ את המקום, את המשך העבודה כי רבה

את העבודות שחסרות לי ,  אותינתישבתי ותכננתי בפרטי פרטים ובקפדנות שמאפיי, תכננתי וישבתי

. כולל רשימת הכלים הנחוצים

לכן , שזקוקה לטיפול נמרץ, נתי עד שהחלטתי שכבר מזמן הגעתי למנוחה אך לא לנחלהנתכננתי ותיכ

 .כדי להפוך את הגינה לחלום, חזרתי לעבודה בהתלהבות

הידיים , מכל זה השיער שלי מלא אבק. גזמתי שיחים גבוהים למעלה ועישבתי עשבים נמוכים למטה

 . מלאות קוצים והרגליים מלאות בוץ

ניקיתי והייתי מבסוט מהרגל שלי , קשרתי, שתלתי. הרמתי והזזתי עציצים גדולים לשם עיצוב מחדש

יש אמת  באמירה : המסקנה.שכואבת פחות ומהטבה בכל מיני מפרקים שכמעט שלא מציקים לי כעת

". עבודה היא בריאות"

. במיטה" סיאסטה"אשתי חוזרת עם שתייה ואומרת שמוטב  שאני אלך לישון .  לפתע שמעתי קול מוכר

, עומד איתן ושום דבר לא השתנה בו,  אחד והן לא מאמינות כי אותו הקטע בגינהתפקחתי עיניים בב

.  תוך נמנום... על אף התכנונים והעבודה המאומצת שהשקעתי

אולי : לא שיפר ולא תיקן כלום והצמחים כאילו צוחקים עלי ואומרים, בדקתי היטב ונוכחתי שאיש לא נגע

? תעזוב אותנו בשקט שנגדל ונתפתח לפי הטבע

.  ליליה עומדת מחייכת ומנסה לעזור לי לקום מהכסא. אני מרים מבט

V i v a  l a  s i e s t a 

  סיפורי מקום
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 שחר לוי|  הורים אנלוגיים בעולם דיגיטלי 

ובכן הפעם שיר זה יהיה , "אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי", יק'זוכרים את השיר הנפלא של אולארצ

יק מיטיב לנסח במילים את הפער בין דור שמקבל טכנולוגיה לבין 'אולארצ. המוטיב או הקו המנחה שלנו

היכולת של הדור : ואף יתקיים תמיד, פער זה בין הורים לילדיהם קיים תמיד. דור שנולד לטכנולוגיה

כך , גדול לאין שיעור מהדור שנחשף אליה במהלך חייו הבוגרים, להבינה ולאמצה,שנולד לטכנולוגיה

 .שההבדל ביכולת התפיסה של הטכנולוגיה הוא פער שלעולם ישאר

פער טכנולוגי זה בין הדורות מעצים את 

ההבדלים בין הורים לילדיהם בכל האמור לגבי 

אם בשבילי . שימוש והבנה של הטכנולוגיה

המחשב הוא בעיקר תחנת עבודה וקצת 

בשביל הבן שלי המחשב , משחקים וחדשות

 שנים הוא יגיע 5בעוד . יהיה הקשר שלו לעולם

ואני מאמין שתכנים רבים של בית ' לכיתה א

הוא יוכל להגיש שיעורי , הספר הוא יקבל ברשת

בית למורה במייל ויוכל להשלים חומר בעזרת 

שיעורי וידאו שיועברו בשידור חי לכל מי שלא 

הגיע באותו יום או אולי לתלמידים שרשומים 

לתוכנית למידה מרחוק שבטח תהיה באחד 

אבל החפיפה שלו עם הטכנולוגיה . הימים

... 6תתחיל הרבה לפני גיל 

, המשיכה של עוללים למכשירים עם מסך בוהק

רק החודש . ברורה לכל מי שעיניו בראשו

התפרסם סקר גדול ומקיף המעיד על קשיים 

חברתיים בעקבות שימוש מרובה 

אז לפני . טאבלטים ומחשבים, בסמארטפונים

סקרים : הכל בוא נשים את הדברים על השולחן

מנגד קיים מספר .כאלו קיימים במאות ואלפים

המראים , לא קטן של מחקרים הפוכים

התפתחות מוטורית וקוגניטיבית שאינה מושגת 

. באמצעות חפצים דוממים אצל ילדים צעירים

האם בתור הורים כדאי לתת ?  אז מה נכון

לילדנו להיחשף בגיל מאד צעיר למכשירים כאלו 

או שעלינו למנוע זאת מהם כדי שישחקו עם 

אז ננסה ! גם אנחנו? מבולבלים? כדור בחוץ

 .לעשות קצת סדר

אני הורה , "נני-סופר"כגילוי נאות אומר שאני לא 

שבוודאות עוד כמה שנים )צעיר לילד מתוק 

אפילו שמחשבים זו , יעשה לי בית ספר טכנולוגי

בנסיוני או , ולכן אין ברצוני (העבודה שלי

לכן אני אשתדל , בסמכותי לייעץ על הורות

. להתמקד בפן הטכנולוגי של הדילמות ההוריות

 300דילמות אלו הן רבות וגם בספר של 

אבל בוא , עמודים לא הייתי מצליח לגעת בכולן

ננסה לגעת בדילמות העיקריות ואת כולן לדעתי 

ניתן לפתור על פי גישה שאני מאמין בה 

 ".ידע זה כח: "ומבוססת על משפט אחד

איך "בוא ננסה להבין את הקשר של המשפט ל

זה מסייע לי להבין מה הילד שלי עושה כשהוא 

ונעשה זאת בעזרת " וכו/ט'גאדג/ליד המחשב

דוגמא מהתחום של חברות הטכנולוגיה 

מה )חומרה גדולות /חברות תוכנה: הגדולות

 מתמודדות עם דילמה (טק-חי: שנקרא ביידיש

מחד הן , זהה לזו של הורים לזאטוטים

מעוניינות שעובדיהן יוכלו לגשת לתוכן הולם 

אתרים )שקיים ברשת ומשמש גם ככלי עבודה

מאידך הן אינן , (פייסבוק וכו, מקצועיים

. מעוניינות לאפשר גישה לתוכן שאינו הולם

הארגונים לומדים ? אז מה הן עושות? דומה לא

את הבעיות האפשריות בשימוש עובדיהם 

חוקית : חשיפה לתוכן שהוא למשל)ברשת 

, (פוגעני וכו, לא פוליטיקלי קורקט, בעייתי

על "בנוסף הארגון לומד את הפתרונות שקיימים 

ובעזרת מתודה . לאחר ניתוח הבעיות" המדף

הארגון מחליט באיזה פתרון " ניהול סיכונים"של 

. אבל לא רק, לרוב במערכת לניטור תוכן, לבחור

טכנולוגיה אצלנו 
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בנוסף יוצאת הבהרה לעובדים לגבי קווים 

 . (גבולות)מנחים ומה אסור לחלוטין 

גם כהורים כדאי להבין מה אנחנו , כמו החברות

וצריך להכיר , רוצים שהילד שלנו לא ייחשף אליו

את הכלים והאפשרויות העומדים לרשותנו כדי 

ואכן הידע הוא , לדעת זה המפתח. לדאוג לכך

תבינו מול מה אתם עומדים כדי שתדעו , הכח

 .למצוא פתרון שעונה על הדרישות

בזמן שהסערה ,כלומר מעצם היותנו הורים

חלה עלינו , הדיגיטלית משתוללת בחוץ

כמה )האחריות לצמצם את הפער הטכנולוגי 

של " חברים"ולא רק כדי שנוכל להיות . (שניתן

אלא כדי להבין , הילדים שלנו ולדבר על פייסבוק

 .עם מה הם צריכים להתמודד

ואם עדיין לא השתכנעתם שכדאי להיות קצת 

יותר טכנולוגיים בעידן דיגיטלי ולצאת ולהכיר 

אז , את העולם הוירטואלי הנפלא שמסביבינו

המחשבים בצורותיהן השונות : אומר זאת כך

כאן כדי  (על פי מירב מיכאלי, בהטיית נקבה)

הטכנולוגיה מתפתחת ומשתנה עם . להישאר

המחשוב סביבנו הופך . הזמן ורוח התקופה

אינטרנט יותר )ליותר נגיש  ככל שעובר הזמן 

וגם אם , (סמארטפונים, מחשבים ניידים,מהיר

ט כזה או 'עד עכשיו לא התחברתם לשום גאדג

המהפכה הקרובה של המחשבים , אחר

עלולה לתפוס   (גוגל גלאס: ראה ערך)הלבישים 

אבל זה תלוי בכם והיום כל , ואולי לא, אתכם

המידע נגיש ואין יותר תירוצים ואנציקלופדיה 

 היום כמעט כל המידע בעולם נמצא –בריטניקה 

רק צריך לרצות . מרחק כמה מקשים במקלדת

 .לחפש

 ?אז מה עושים כדי לסגור את הפער

תהיו קצת יותר טכנולוגיים וקצת פחות 

בשביל לדעת איך ואיזה גבולות  -  טכנופוביים

צריך למשל להכיר מה , כדאי להציב לילדים

להכיר , (הכל)אפשר למצוא היום באינטרנט 

, פישינג: מושגים בסיסיים בעולם המחשב

, אט'צ, מנוע חיפוש, פייסבוק, מייל, רוגלה

אם ... 'וכו' ויקיפדיה וכו,אנטי וירוס, אבטחה

אנחנו עושים מבחן , בשביל לנהוג על אוטו

" טסט"תיאורטי ומעשי כדי שנוכל לעבור את ה

גם , (זה בטח לא מלמד אף אחד לנהוג)

השימוש במחשב הוא לא פחות מורכב וגם בו 

לא לגוף אלא יותר לנפש ולכיס , סכנות רבות

בין היתר , הדבריםולכן עדיף לדעת מראש על 

גיא )כדי לא לסיים כמו מאמן הנבחרת הצעירה 

שהחליט להגיע למשחק מול איטליה בלי  (לוזון

 4:0רק כדי לחטוף , ידע מוקדם על היריבה

 .  ובסיום להאשים את כל הקהל ואשתו

נתחיל מכלל בסיסי לחיים - הצבת גבולות ומינון 

ואני מאמין שהפרופסור המלומד עמוס רולידר 

הכל בחיים הוא עניין : יסכים איתי בעניין הזה

מצד אחד לא ניתן ואף לא כדאי - של מינונים 

למנוע לחלוטין מילדים גישה למכשירים אלו 

הם יראו זאת ממילא אצל , אם לא בבית שלכם)

מצד שני כדאי להגביל , ('ס וכו"ביה, בגן, אחרים

ממש כמו , בהתאם לגיל)את משך השימוש 

שעת השינה בלילה שמשתנה עם גילו של 

( זאת חובה, זאת לא בושה)לפקח עליו ,(הילד

ולפעמים אף למנוע תוכן מסויים עד גיל בו אנו 

אין - בוטחים בילד ומכיוון שכל ילד הוא עולם 

אז מהו המינון . כל מקרה לגופו, כלל אצבע

את זה אתם . אין לי מושג? האופטימלי לילדכם

 .תקבעו

קיימים בשוק מגוון פתרונות תוכנה לסינון - סינון 

פתרונות אלו לרוב מתוחכמים , תוכן בלתי הולם

וביכולתם של ההורים להגדיר את ההגבלות 

אם אתם לא רוצים . הרצויות על פי גיל הילדים

להתעסק בהתקנות והגדרות קיימים שירותים 

המסננים תוכן ומופעלים על ידי ספק האינטרנט 

עלות שירותים אלה לרוב נמוכה . שלכם למשל

והם כמעט אינם דורשים התערבות במהלך 

 . פעולתם

 

 !כן! כן? דיגיטלי
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עונת הרחצה בבריכת מצר 
 -------------------------

 2013ספטמבר –  יוני 

שעות הפתיחה  

אחרי צהריים בוקר יום 

 19.00 – 15.00 12.00 – 08.00ראשון 

 19.00 – 15.00 12.00 – 06.30שני 

  19.00 – 15.00 12.00 – 08.00שלישי 

  19.00 – 15.00 12.00 – 06.30רביעי 

  22.00 – 15.00  12.30- 08.00חמישי 

 18.00 – 15.00 11.00 – 06.30שישי 

ללא הפסקה  18.00- 10.00     שבת 

 
: כללי התנהגות בברכה 

  יש להישמע להוראות המציל בכל זמן! 

 אין להכניס כלבים לשטח הבריכה. 

 העישון בשטח הברכה אסור בהחלט. 

 אנא הקפידו על כך אחרת  . ולא לפני שערי הברכה. החניה מותרת אך ורק במגרש החניה

 .החניה שלא במגרש החניה מהווה מפגע בטיחותי במיוחד לילדים

 אין להביא אורחים או בני משפחה מורחבת. משפחות ילדי החוץ מוזמנות לבריכה ללא תשלום .

  לא יכולים להיכנס לבריכה ללא הוריהם11ילדים מתחת לגיל . 

 ילדים שאינם יודעים לשחות לא יכולים להיכנס לבריכה הגדולה ללא הוריהם. 

 האחריות . בזמן השהייה בבריכה הקטנה על ההורים להסתכל ולשמור על ילדם בכל רגע

 לרחצה בבריכה הקטנה חלה רק על ההורים

 טיטול לבריכה כדי למנוע זיהום המים מהקקי/נא הקפידו להלביש לפעוטות תחתוני בגד ים... 

  בידי המציל הסמכות להוציא ילד מהבריכה אם לפי שיקול דעתו הילד נמצא בסכנה או מסכן

 .אחרים

 יתכן ובמים חומרי ניקיון מסוכנים. אין להיכנס לבריכה כשהיא סגורה. 

 יש לשמור על הניקיון והסדר באזור הבריכה. 

, עונת רחצה מהנה ובטוחה

 סרחיו ואירית
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יום כיף בצפון  -   ביולי5שישי  
 

 , ונמשיך לחוות הסוס והדובדבן במושב אודם שבצפון רמת הגולןמפנקים ומאפה לקפה נעצור הנסיעה במהלך
 . אינם מרוססים לכן אין חשש לאכילה ישר מהעץ בחווה הפירות . לקטיף דובדבנים

. בתום הקטיף יקבל כל משתתף סלסלת פרי
 

:  קבוצות לפי בחירה4-נתחלק ל, לאחר הקטיף, 11:00בסביבות השעה 
 

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

 מיוחד למתקשים בהליכה      שמורת נחל שנירבטיול 

 הגילאים לכל מתאים( במים שכשוך כולל, מודרך טיול)

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

  ומעלה7מגילאי חי -סיור בחצר תל

מתאר את חייהם , יציאה לסיור משולב עם קטעי משחק המספר את סיפורם של החלוצים בני העלייה השנייה

 . פ"א באדר תר"ומעביר את סיפור הקרב המפורסם ביום י, במקום

מוזיאון תל חי שהיה בעבר קיבוץ תל חי הוא בין המקומות הבודדים בארץ שמציג את האירוע במקום בו התרחשו 

 .בתצפית  אנדרטת האריה השואג נשמע את סיפור יום הקרב במהלך מלחמת העולם הראשונה .הדברים
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ומעלה5מגיל       שייט קייאקים בכפר בלום

, חוויית שייט בנהר על הירדן והחצבני במסלול מתפתל בצמחיית נחל עבותה

עם . בשייט רגוע נתרגל למימיו המרעננים של הנחל ולנוף הטובל בירק .המעניק מפגש אמיתי עם הטבע

ערוץ . יפורים המגיעים לשתות ממי הנחל עד למפגש עם הירדן ההתקדמות לאורך המסלול נפגוש בעלי חיים וצ

מרחבי , הנחל יוביל אותנו למפל המרגש ולאחריו נגיע אט אט לנקודת הסיום שם יחכו לנו מלתחות מטופחות

.  או קייק זוגי,ניתן לשייט בסירות נהר של עד שישה משיטים . שירותיםודשא 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ומעלה21מגיל      טיול טרקטורונים

נהנה מהנוף . סוריה לאורך מטעי וכרמי גלעד המשובחים בטעמם- על גבול לבנון בכפר יובל מתחילים בנסיעה

 תצפיות עוצרות נשימה ל לתל אבל נעלה, הנשקף ללבנון

. המאפיינות את אצבע הגליל
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  משותפת ולרחצה באגםלארוחת צהרייםבסיום הפעילויות נתכנס בחוף הכנרת 
 ___________________________________________________________

, מתנת חג השישים לקהילת מצרכ, הינו ללא תשלוםהטיול 

 ₪. 110- מלבד ההשתתפות בטיול הטרקטורונים 
 ___________________________________________________________

 16:00– יציאה הביתה |  בבוקר 07:00-יציאה ב
 ___________________________________________________________

 

  על לוח המודעות במינימרקט 30/6/13הרשמה עד 
 

: לשאלות יש לפנות ל

 .נאוה ח, .תום ש,  לליב ד, .דבורה ה, .אוהד ר, .גיל ח


