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 וחומרים ותדיווחי הנהלת הקהילה והמזכיר .עקב חוסר בחומרים, יותר מחודשיים מאז העלון האחרוןחלפו 

אז אנחנו ממתינים ...  כדי להוציא עלון צריך הרבה יותר,ולטעמנו, מנהליים מתפרסמים במייל ובאתר שלנו

. בסבלנות לחומרים מעניינים
 

 כך שאתם תוכלו , ביזמתם של אירית והנהלת הקהילה" אתר החברים"בינתיים מתגבשת הרחבה של 

 . רשת קהילתיתנקרא מה ש... "OnLine"להתפייט ולכתוב , לגייס, להעיר,  לברך,לדווח, להגיב

 .גם כאן ההצלחה תלויה בהשתתפותכם אבל ,זה נשמע נהדר
 

 

 

 

 

 

 .ימי זיכרון ואבל קיבוצי כבד, עברנו חגים

: אני רוצה להודות לכל הצוותים והגורמים שעזרו לנו לשלב את כל האירועים ובמיוחד 

, לעירית דרומי על ניהול חינני של ליל הסדר

 .ג של חרוסת מופלאה" ק5כארים ומייסן על ארוחת חג מפוארת לרחל מזרחי על , האלה, נדיה, להאוני

 .ושלומית גלזר על ההתארגנות המופתית, תלמה יעקובסון, מאיר רטמן, לנדב חובב
-------------------------------------------- 

 על יום השואה- דני אדן על  , לאה קרביץ, רינה סנדנר, לאיריס הלמן
-------------------------------------------- 

 רינה סנדנר הדר חורש ושמוליק דויטש, אמי חפץ, לליאת אחירון

 על ערב יום הזיכרון

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

,  מינה הרדוף, הדר חורש, ליטל שרון, יערה אדן, לאוהד רותם

 על יום העצמאות, דודו תעוז שחר לוי וכמובן לחברי להקת הבית

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

,  לליב דווידוביץ, יערה אדן, דני אדן, פטו מזור, לליטל שדה

 ...אוהד רותם ותמיר רז תודה על שיתוף פעולה סדיר, איריס הלמן

 

 

 ,מה בעלון

  ,במישור החברתי
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בית מצר אבל על מותה ללא עת 
ליעד רונן של  

ומחבק את המשפחה בשעתה הקשה 
 

טקס גילוי המצבה 
 23/5/14יתקיים ביום שישי 

.  בבית העלמין11:00בשעה 
 לאחר הטקס התכנסות במועדון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עצוב , עצוב

הוא השיעור הזה 

אשר כל כך כואב 

על השבריריות הזו 

.  שבחיי אדם

וכמה אנושה 

היא הבעיטה 

בהרגשה הזו 

הכל כך טובה 

שהחיים 

ועוד חיים של צעירים 

מובן , דבר מובן 

. הוא מאליו

 

עצוב , עצוב

לקחת צעירה 

מלאת חיים וכישרון 

ולהוביל אותה 

למטה אל העמק 

 

 

הרי בלאו הכי 

בבוא העת 

לכל אחד מאיתנו 

. שם נצח אינסופי ממתין

 

, אז איך לבכות

, מה להגיד ומה לכתוב

איך לנגן ומה אפשר פה לזמר 

 

עצוב , עצוב

הוא השיעור הזה 

אשר כל כך כואב 

על השבריריות הזו 

הכל כך קלילה 

שבחיי אדם 

 

 אהלרה קריידלמן

.  בימים אלהעלון לזכר ליעד מתגבש

  052-4399426rotemit22@gmail.com בסקי'ברדיצ-חומרים יש  לשלוח לרותם שחר
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 לחברים שלום 

  :יהודה עמיחי כתב

אלוהים מרחם על ילדי הגן  "

.  פחות מזה על ילדי בית הספר

ועל הגדולים לא ירחם עוד  

 ...."ישאירם לבדם

 " הגדולים לבדם "אך אנו לא השארנו ולא נשאיר בהווה ובעתיד את  : ואני מוסיפה

 .בכל כאב וצער, נמשיך לחבק ולתמוך ככל שנוכל

  :וממשיך יהודה עמיחי

אולי להם גם אנחנו נוציא   "

את מטבעות החסד האחרונות  

,  שהורישה לנו אמא

כדי שאֹשרם יגן עלינו  

 ".עכשיו ובימים האחרים

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

 שינוי מסלולי הפנסיה

החתמנו לאחרונה מספר רב של חברים נמשיך בימים הקרובים ולאחר מכן נסדיר את המעבר לקרן 

 :אני מפרסמת פעם נוספת את ההסבר . חברים רבים שאלו על סיבת השינויים. השתלמות

 :קרן פנסיה 

". מבטח סיימון"ביטוח באמצעות הסוכנות -עד כה בוטחו החברים בביטוח לאובדן כושר עבודה בחברת כלל

 .מדובר בביטוח הנעשה כדי להגן על החבר במקרה בו אבדה יכולת השתכרותו

הנושא . בהעלאת דמי ניהול משמעותית, התנתה סוכנות הביטוח את המשך ההתקשרות עמנו,  2013בשלהי 

 .ונבחן יחד עם יועץ פנסיוני, הועלה לדיון בצוות הפנסיה

בקרנות )את אותו הכיסוי , כרכיב נוסף בקרן הפנסיה של החבר, ולרכוש ישירות דרכה" כלל"הוחלט לפנות אל 

הוחלט על שינוי המסלול , וכדי ליצור פיצוי מספיק לאובדן ההכנסה, ("פנסיית נכות: "הפנסיה זוכה הכיסוי לשם

 .("עתיר חסכון"כיום נמצאים החברים במסלול )בקרן הפנסיה 

 :קרן הפנסיה למעשה מספקת שלוש הגנות

 .הניתנת לחבר מהגיעו לגיל פרישה ועד לאיכות ימיו, קצבה חודשית צמודת מדד :  פנסיית זקנה

 . משכרו במקרה של אובדן כושר עבודה75%קצבה חודשית עד לתקרה של :    פנסיית נכות

 .במקרה של פטירה (21עד גיל )ולילדיו  (לכל חייהם)בת זוג /קצבה חודשית לבן: פנסיית שארים

 

 

 אצלנו בקהילה
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 התקנת כספומט בכלבו

בהחלטה נוספת , בנושא משיכת כסף מזומן הוחלט, בכדי להקל על החברים וגם על הנהלת חשבונות

גיל מוסרי לקח על . (בהתאם להחלטת הנהלת קהילה)על התקנת כספומט בכלבו לתקופת ניסיון ,  שהתקבלה

 .עצמו את קידום ההתקנה ונקווה שמכשיר זה אכן ישיג את ייעודו

 

  כולבו–...! לא שכחנו 

נבצע זאת בתקציב חודש , בהתאם לנוהל שהנהגנו להעביר את רווחי הכולבו לחברים בהתאם לכמות הקניה

 .מאי

 

 ישיבות הנהלת קהילה

תקנון בנים , תקנון פנסיה, נושאי קליטה: בשל מספר נושאים רב עומד על סדר יומה של שיחת הקיבוץ

בשל כך ישיבות הנהלת . כמעט אחת לשבועיים מתקיימת שיחת קיבוץ,  תקנון עבודה ועוד ועוד, נתמכים

 . קהילה נערכות בערך אחת לשבועיים

 .החלטות הנהלת הקהילה מפורסמות באופן קבוע בדף זה ובאתר הקיבוץ

 .חברים מוזמנים בהחלט להעיר הערות

 

 ימי עבודה שלי במצר

 .באישור המזכירות,  ימים4בשלושת השנים בהן אני מכהנת כמנהלת קהילה במצר עבדתי 

. בהתאם להחלטת המזכירות , החל מהחודש אני חוזרת לעבוד בחצי משרה

למרות הצמצום המשמעותי אשתדל לעשות כמיטב . (עד הצהריים )אהיה במצר בימים ראשון שלישי וחמישי 

 .יכולתי בכדי לא לפגוע בטיפול בנושאים הרבים

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

 (יהודה, אירית, דני, יסמין, חיים,  גיל, שרון, נורית)משולחנה של הנהלת הקהילה 

 התנהלות בעלי כלבים  .1

 .לקראת הדיון נברר מה הם נהלי המועצה. בישיבה הבאה יעלה לדיון מחדש נושא זה
 

 נוהל חובות .2

 .במידת הצורך נעדכן, באחת הישיבות הקרובות נעבור על נוהל חובות 
 

 טרקטור נוי .3

.  לטרקטור חדש ₪ 60,000קיבלנו הצעת מחיר מקיבוץ ניר דוד בסכום של 

לאור התקלות , בעזרת יובל.  10,000₪-הטרקטור הישן עבר בחינה במוסך מוסמך ועלות התיקון כ

 .תתקבל החלטה כיצד לפעול, הדרושות תיקון
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 כספומט .4

הבחינה נערכה לפני כשנה עם מספר . דני דיווח על בחינה לאפשרות של התקנת כספומט בקיבוץ

עלות השימוש לכל משיכת כסף , מכיוון שבמקרה שלנו מספר המשתמשים הצפוי קטן מאוד. חברות

. לכן הוחלט בזמנו לא לקדם אפשרות זו (ויותר  ₪ 7-כ)מהכספומט תהיה גבוהה 
 

אך מצד שני . הנהלת הקהילה קיבלה מצד אחד את ההסבר והסיבה שלא כדאי להקים כאן כספומט

ניתן  ) ימים בשבוע 5הנהלת הקהילה פונה להנהלת חשבונות לפתוח את האפשרות של קופת בית 

 . (לפתוח כל יום שעה 

 

 צוות תרומות .5

 .הקריטריונים למתן תרומות והצוות ייבחרו על ידי המזכירות באחריות יהודה

 

 נוהל והסכם לקיום וניהול יזמויות של חבר כעסק עצמאי .6

 עברנו ועדכנו את הנוהל וההסכם

 :  תוכנית המשך 

 . תיקון הנוהל והפצתו לחברי הנהלת קהילה–יהודה  .א

 . פרסום לכלל החברים ומתן שבועיים לקבלת הערות והשגות–אירית  .ב

  הנהלת קהילה–ת /בחירת מנהל .ג

 . הנהלת קהילה–ת /הגדרת תפקיד למנהל .ד

 .קביעת קריטריונים לעסקים עצמאיים וליזמיות דרך הקיבוץ .ה

 .הקמת נוהל ליזמים דרך הקיבוץ .ו

 

 (לא היה בסדר יום )התנהלות בעלי כלבים  .7

 לתת אישור לכניסת פקחים של המחלקה הוטרינרית – מחלקה וטרינרית –הוחלט לפנות למועצה 

 .לקיבוץ ולפרסם זאת לחברים

 

 יעודי קרקע ומה שביניהם, מדיניות ההשכרות .8

 .סוכם לערב את עמרי שהם ואולי גם את צוות קרקעות לדיון בנשא

 

 תשלום על אחזקת מבנים  על ידי החברים .9

 התקבלה החלטה בהנהלת קהילה שעל כל חבר המחזיק לשימושיו השונים מבנה של 2009בשנת 

 .ר"למ ₪ 20ישלם עבור שימוש זה  (אין הכוונה לדירת המגורים )הקיבוץ 

 .בפועל לא כל החברים משלמים סכום זה

ישלם , תחביב וכדומה, ליזמות,  של הקיבוץ (בנוסף לדירת המגורים )כל חבר המחזיק מבנה  : סוכם

 .חשמל מים, ארנונה,ר"למ ₪ 20על המבנה דמי שימוש 

 (החלטה זו אינה כוללת מקלטים עליהם יש לשלם חשמל בלבד)

 

 הסדרת תעבורה באזור בתי הילדים .01

 .נסיעת המכוניות באזור בתי הילדים מסכנת ילדים ומבוגרים כאחד

 . שרון בעזרת יסמין וראובן יפעל לקידום רמת בטיחות הילדים באזור זה:סוכם 
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   מהשכר הממוצע במשק40%-הצעת טוביה להעלות את הקצבה הפנסיונית ל .11

 .בהשתתפות טוביה

 ממוצע 40%- טוביה הגיש הצעה להעלות את סכום הקצבה הפנסיונית לחבר ל2014בדיוני תקציב 

  .2014השכר במשק החל מינואר 

 .הבחינה הסתיימה. סוכם עם טוביה שהצעה זו תידון בגמר הבחינה האקטוארית

 בנוסף לדיון על תקנון 29.04.14-הצעת טוביה תובא להחלטה בשיחת הקיבוץ ביום שלישי ה : סוכם

 .הפנסיה

 

 הרשאה על מתן שרותי שליחות .21

 לתת שרותי שליחויות לבנקים בנוסף 3716735ז .הנהלת קהילה מסמיכה את שמוליק בן עזרא ת

 . ליהודה שגיא

 .   הנהלת הקהילה מייפה את כוחו של דני הופמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים להסדרת העניין

 

 (בהשתתפותם)מוניקה וטוביה , תודה לחיה רז .31

 .מוניקה וטוביה עם סיום תפקידם,הנהלת קהילה הודתה לחיה 

 .הם קיבלו שי צנוע כאות תודה

 

אירית פואה 

 

 

 

 
 

 

 באו בברית הנישואין
 לימור מדרדרוט ורועי שיפרון

 , ברכות חמות לזוג הטרי
לאביבה ולשירן  , לדבורה וקלאודיה

 וכמובן למשפחה המורחבת

 

 ברכות 
 לשלומית ובני לוטם

  נדבהנכדלהולדת 
 בן ולליטל לרביב 

 

 
 
 

 

 

 ברכות 
 לשני שוהם

לרגל סיום קורס קצינים 
 !!גאים בך

 

 
 
 

 

 

לטלי מאס 

 לך על יזמה תודה

...  מבורכת
הלוואי שנזדקק לה רק 

 בשמחות
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ואף חווינו צער נורא עם מותה הפתאומי של , עברנו בין שמחה לעצב, בהתאם ללוח השנה העברי, בחודש האחרון

כנהוג וכמקובל בקיבוץ הידוע , תמך ועזר וכך יוסיף ויעשה גם בהמשך, הקיבוץ חיבק את המשפחה. ל"ליעד ז

: להלן סקירה תמציתית לגבי הנושאים הנמצאים על שולחני .בחום האנושי של חבריו

 קליטה .1
במטרה להגיע , בהשתתפות היועצים המשפטיים, לאחרונה התקיים מפגש בין נציגי הקיבוץ ונציגי הנקלטים

במהלך הפגישה סוכמו לשביעות רצון המשתתפים מרבית הנושאים . להסכמות על נוסח הסכמי הקליטה

אשר אמורה להיפתר בהסכם שייעשה , נשארה פתוחה שאלה הקשורה להסדרי מימון. שלגביהם נרשמו הערות

 .נושא הנמצא בטיפול, עם אחד הבנקים

לקיים פגישות עם המועמדים לקליטה לצורך קידום ההסדרים השונים המתחייבים , בנצי ואני, במקביל התחלנו

. ומתן מענה לשאלות שונות, מהקבלה לחברות

 ניהולי של הקיבוץ-מבנה ארגוני .2
ניהולי סוכם להחזיר את המשך הטיפול -בישיבה שהתקיימה עם חברי הצוות שעסק בבדיקת המבנה הארגוני

בישיבה זו הוצע והתקבל להמליץ בפני המזכירות להביא לדיון . בנושא זה למזכירות החדשה העומדת להיבחר

לאחר הבחירה .  חלופות עקרוניות של מבנה ארגוני אפשרי2את הבחירה בין , וקבלת החלטה בהמשך, ציבורי

.    העקרונית להשלים את הניסוח המפורט של המבנה הארגוני עליו יוחלט

 בחירת ממלאי התפקידים המרכזיים .3
צוות האיתור נפגש עם המועמדים . כרגע עומדים על הפרק הבחירה לריכוז המשק והבחירה לניהול הקהילה

לאחר הדיון בשני גופים אלה תגיע הבחירה . בהתאמה, ואמור להגיש המלצותיו להנהלה הכלכלית ולמזכירות

. לשיחת הקיבוץ

 בחירת המזכירות .4
מגיע שלב , הסכמתם להיות מועמדים לחברות במזכירות/עם השלמת רשימת החברים שהביעו את רצונם

. שיחת הקיבוץ והקלפי מתוכננים להתקיים בשבוע בו נכתבים דברים אלה. הבחירה

 המאבק במפחמות .5
שתאכוף את מניעת מעבר הגזם , צ כנגד המדינה" תביעות לבג2הוגשו בשעה טובה , אפריל, בחודש שעבר

, בהתייעצות עם המועצה האזורית. המהווה חומר גלם לפעולת המפחמות בשטחי הרשות הפלשתינאית

צ הורה "בג. י הישוב מצפה אילן"ותביעה שנייה ע, י המועצה וקיבוץ מצר"הוגשה תביעה אחת ע, ובמימונה

.  יום45למדינה להגיש תשובתה תוך 

 והסדר הסיעוד, עדכון תקנון הפנסיה .6
אחד שעניינו עדכון תקנון , המוצעים ("הסדרים") התקנונים 2בשתי שיחות קיבוץ נפרדות הוצגו לאחרונה 

המשך הצגה ודיון בנושא הפנסיה יתקיים בשיחת קיבוץ המתוכננת . והשני להסדרת נושא בסיעוד, הפנסיה

לאחר השלמת הדיון . באותה שיחה יוצג גם תיקון מוצע להסדר הסיעוד. 27.5.14, להתקיים ביום שלישי

 . תתקיים ההצבעה לאישור כל אחד מהם, כולל האפשרות להצגת חלופות ודיון בהן, בתקנונים המוצעים

. הכוונה לקיים את ההצבעה באותו מועד כיוון שלאישור שניהם נדרש רוב מיוחס

 "בנים נתמכים"הסדר  .7
תובא לשיחת הקיבוץ הצעת ההסדר , (סיעוד, פנסיה)ל " התקנונים הנ2לאחר השלמת מהלך האישור של 

 .   (בעלי צרכים מיוחדים)" בנים נתמכים"ל

 

  יהודה מרלא

 2014 מאי /משולחן המזכיר 
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 עמיחי מילברג

  

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

 אבל אין ברירה... קצת לא נעים.....ענייני ביוב

 .חיתולים ומוצרי היגיינה  למיניהם, אנו מבקשים לא להשליך לאסלה מגבונים לחים

את , בפעם השנייה בתקופה קצרה, לאחרונה החלפנו. המוצרים הללו נתקעים במשאבת הביוב ופוגעים בה

 . משאבת הביוב בגלל סתימה

 !!    השמן מתקשה וגורם להסתיידות בצנרת  ולסתימה!! אל תשפכו שמן לכיור, אנא,  ובמטבח בבית
 

  4084: סלולרי-  או מים  צריך להתקשר לראובן /על כל תקלה בביוב חשמל  ו

 .נשמח לשיתוף פעולה מצידכם לכדי לשמור על תקינות המערכות

 ראובן שליין| עופר וגשל 

 

סיכומה של עונה  |  אצלנו במטעים

 חקלאית

 אבוקדו

בימים אלה הסתיימו קטיפים אחרונים 

ספטמבר מאי )כ בעונה זו "סה. בענף

 . טון680-נקטפו כ (

הנוסע בכביש הכניסה לקיבוץ שם לב 

בשנתיים האלה בוצעו ....  לשינוי בנוף

עקירות רבות של עצי אבוקדו ותיקים 

אל דאגה . (שניטעו בשנות השישים)

 עצים חדשים ניטעו כבר ויינטעו –

 .בשטחים שנעקרו

 ...זיתים זיתים

 . טון130-  היבול היה בשנה זו 

 טון נקטפו ונמכרו 52-כ: כרמי הזיתים הניבו השנה יבול יפה

. ושאר היבול הופנה לתעשיית השמן. לעשיית זיתים למאכל

 3200-לקיבוץ הבאנו כ.  אלף ליטר שמן זית36כ הופקו "סה

עדיין נותר מלאי שמן ). ליטר כדי לספק את הביקוש המקומי

 . ליטר5-  ליטר ו2באריזות של 

 בננות

השנה נפרדנו מענף הבננות שליווה אותנו 

שנים רבות והעמיד נבחרות פאר באליפויות 

 .הענפים בשבועות

קצת עצוב לראות את העמק שלנו ללא מטעי 

הבננות אך לאור התוצאות הכלכליות נאלצנו 

 .לסגור את הענף

בית הרשת עומד נטוש בשנה האחרונה ומחכה 

  .(וחוקית)לרעיון טוב שיניב יזמות מצליחה 

 אפרסמון

ענף האפרסמון שומר על 

יציבות ורווח בשנים 

-האחרונות והניב השנה כ

 . טון פרי240
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 חגים חגים חגים

אחד . תוכנית העבודה של החינוך בנויה על מספר עוגנים

החג הוא אירוע . מהעוגנים המרכזיים הוא החגים כמובן

ילדים . לקהילה, לתרבות, מיוחד שמחבר אותנו למסורת

מתחברים ולומדים בעיקר דרך החושים ולכן גם בנושא 

חגים אנחנו מקיימים פעילויות שמתאימות לסוג למידה זה 

 .  פעילויות שמספקות חוויה חושית ורגשית לילד–

, טעמנו מרק קניידלך, בפסח בנינו טאבון ואפינו מצות

בסדנא הכנו , הכנו יין, ניקינו את הגן עם הרבה מים וסבון

כמובן ששרנו . תיבות למשה הקטן ועוד ועוד, צלחות פסח

 .הרבה שירים

הילדים . מיד אחרי פסח הגיעו ימי הזיכרון הלא פשוטים

מקשיבים , שומעים את הצפירה עם הגננות והמטפלות

ונעזרים בתיווך המבוגרים כדי להבין ולהתמודד עם הרעש 

 ! כולם עמדו בזה בגבורה. החזק

הכנו עוגות , ביום העצמאות שמחנו וחגגנו יומולדת למדינה

ארץ ישראל היפה "ושרנו על , נופפנו בדגלים, יפות

 ".והפורחת

עוד חג מרגש , ג בעומר"וכבר אחרי יום העצמאות הגיע ל

הכרנו את , למדנו על זהירות באש, עשינו מדורות! מאוד

 .הכנו חץ וקשת ועוד, כוכבא דרך שירים וסיפורים-בר

ביום . ילדי הגנים חגגו יחד במדורה בפינת גדי ביום שישי

בלילה . ראשון הדלקנו מדורה משותפת ליד מגרש הדשא

מדורה עד ,  אצלם זו כבר מסורת–הגיעו גם ילדי בוסתן 

המוסדניקים חגגו במדורה . לשעות הקטנות של הלילה

ה בפינת גדי 'במועדון וגם בהתארגנויות פרטיות של חבר

וביום שני חגגו ילדי חורש במדורה . ובעוד מקומות בקיבוץ

-איזה כיף שיש לנו פינה מקסימה ושימושית כל. בפינת גדי

 .כך ליהנות בה

 !חג שבועות... ועוד לפנינו

 ילדי חברת הילדים והגנים –נחגוג יחד , 5.6, ביום חמישי

, שולחנות מים, בלוני מים, ות'גליצ. בהפנינג בנושא מים

 .בועות סבון ועוד משחקים מהנים, צבעי מים

 

 יסמין מסכמת תקופה| מה בחינוך  
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 ...וחוצמזה

 

לפני שבועיים ביקרה אצלנו המפקחת מטעם משרד הכלכלה כדי לבדוק את הגנים שלנו והתאמתם לדרישות 

 . ההתרשמות הייתה טובה מאוד ואנחנו בדרך הנכונה. (שנוגעות בעיקר לבטיחות)המשרד 

אנחנו נמצאים במהלך אותו מובילה התנועה הקיבוצית , (ת"תמ)במקביל לחידוש הקשר עם משרד הכלכלה 

ארגונים אלה . בחינוך הבלתי פורמאלי" תקנת הילדים והנוער"לגנים קיבוציים וכניסה ל" ארגון מפעיל"להקמת 

. דרישות בטיחות ועוד, ליווי חינוכי, פיקוח ותקציבים, אמורים לתת לנו מענה בכל הנוגע לקשר מול מוסדות המדינה

אני מקווה שיוזמה זו של התנועה תתקדם ותתממש כדי שהחינוך הייחודי שלנו יקבל את הגיבוי והתמיכה להם הוא 

 .זקוק

בוסתן ובנעורים עובדים קשה , והמדריכים בחורש, תוכניות החופש כבר נסגרות, ההכנות לחופש הגדול בעיצומן

השנה ימי ההיערכות שלנו . נסיעות ועוד, תקציבים, סדנאות, חומרי יצירה,  פעילות–יחד עם ליטל על כל הפרטים 

הלימודים בבתי הספר .  לפתיחת השנה החדשה27.8-אנחנו חוזרים לעבודה ב, 20.8-26.8מתקיימים בתאריכים 

 .1.9-מתחילים ב

, 29.5', ביום ה, בארגון המועצה, בנוסף. לקראת החופש הגדול יתקיימו שיחות הורים עם הורי חורש ובוסתן

החופש הוא זמן ! אלקן- איריס הלמן–והמרצה " ?מי מפחד מהחופש הגדול"תתקיים בתלמי אלעזר הרצאה בנושא 

, חשוב שכמבוגרים נדע להיערך לכך. האווירה משתנה ויש יותר זמן פנוי, ארוך בו המסגרת של הילדים משתנה

 .ממליצה בחום להגיע להרצאה. לשמור על הילדים שלנו ולוודא שהם עושים את הבחירות הנכונות

השנה ". יום המטפלת"ל ( אנשים31)יוצאים כל עובדי ועובדות מערכת החינוך , 12.6,  ביום חמישי–יום המטפלת 

, קפה, סיור. אנחנו נוסעים לבילוי לילי בתל אביב ברחוב רוטשילד... ממש כמו של הילדים!  יום הפוך–בתוכנית 

 ...אנחנו ישנים עד מאוחר. בתי הילדים סגורים, 13.6', ביום ו. וכיף בשדרה וכמובן ארוחת בוקר מפנקת

הנהלת הקהילה אישרה .  כלנית– השנה אנחנו עומדים בפני שיפוץ המבנה של הגן הבוגר שלנו –שיפוץ גם כלנית 

את  (לדרוש)מ לבקש "תקציב לשיפוץ ובמקביל אנחנו נפגשים עם ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך ע

 –" אזורי הפקר"הוא מלא ב, היום הגן אינו מתאים עוד לאופי הפעילות של גן בוגר. השתתפות המועצה במימון

הגן צפוף וחסרים בו אזורים מוגדרים , מקומות שבהם ילדים יכולים להיות בלי אפשרות למטפלות להשגיח עליהם

המבנה , בנוסף. ('מטבח וכו, שירותים)שיגרת חיים , שולחנות משחק, מנוחה, מפגש,  סדנא–לפעילויות השונות 

 . שקיעת מרצפות ועוד ועוד,  רטיבות בקירות–ישן מאוד ואנחנו נתקלים בבעיות קשות בתחום התחזוקה והבטיחות 

כפי הנראה ילדי הגן יפתחו את . אני מקווה שנוכל להוציא לפועל את התוכנית ולשפץ את הגן בחודש ספטמבר

אך זה כמובן שווה את זה , יהיה חודש צפוף בהתחלת השנה. השנה בבית התינוקות שיעבור הסבה זמנית לגן בוגר

 .מתאים ונעים, כי נוכל לחזור לגן חדש

 ההכנות –וכמובן . (לא מאמינה שזה כבר מגיע)בימים הקרובים אפרסם תאריכים של מסיבות הסיום שלנו 

כפי הנראה לא נפתח את בית התינוקות בהתחלת השנה בגלל . בתי ילדים ועוד, צוותים, לפתיחת השנה הבאה

יצטרפו לפעוטים ברימון עד להגדלת הקבוצה , 2014ילדי , שני התינוקות המתוקים, 2014ילודה מצומצמת בשנתון 

אחרי כמה שנים ברוכות אנחנו שוב בירידה בתחום הילודה ואני מזמינה את כל הזוגות . והביקוש בבית התינוקות

 !ילדים זה שמחה. הצעירים לעבוד במרץ

 ,זהו בינתיים

 ,להשתמע בקרוב

 .מוזמנים לבקר אותנו בבתי הילדים תמיד
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  ...2014שנת -  להשכרת שירות 1953של ' מקומונה א

 !?מי היה מאמין

.  עם חיה ומוניקה, ותיקי מצר, נפגשנו, (  "קומונה א")עוגות שמרים וסיפורים מהעבר ,על כוס קפה

. הרגשנו צורך לבטא את תודתנו אחרי שנים רבות של עבודה

להסביר פנים לחבר הם ... לעזור ו,הנכונות להקשיב, מכבסה וקומונה הם ענפי שירות שבמקביל למקצוענות

. ומה שבתאוריה נכון קרה במציאות היומיומית. נחוצים ביותר

, מידות החום, הקיטור, רכשה ידע על החומרים השונים. "בבד"לטיפול " בעגלות ברפת"מוניקה עברה מטיפול 

 ".עקשנים"המכונות וטיפול בכתמים , טיב המים, הלחץ הנחוץ

רך מבושם , בגד נקי. התוצאות היו מצוינות. היא התמודדה תמיד בשקט מול התנאים הקשים בחורף ובקיץ

כול אמא של חייל הייתה יכולה להגיע אליה .  עם הזמן הפכה לכתובת בטוחה לכול בקשה ושאלה בנושא.עדין

 .כול ותיק שמתקשה בטיפוס על מדרגות זכה לעזרה מיידית ממנה. עם בקשה דחופה

הכינה שקיות עם הבגדים לאלה שלא הספיקו , גיהוץ וחלוקת הבגדים בתאים, בקיפול" התמקצעה  "חיה

עם מחיר זול " שוק", שליחת מרבדים לניקוי יבש". לאמסומן  "תערוכות מבחוץ ותערוכות מאוספים של, להגיע

 .לפריטים בודדים

הקומונה הייתה גם כתובת למקום עבודה זמני ! צצו פרחים, חיה הכניסה קצת צבע לארונות העץ בקומונה

 !דבר בעל חשיבות רבה ביותר, להרבה חברים

 .בשנה האחרונה השתדלה לתפעל את הקומונה למרות מצבה הפיזי הקשה

. ..וזה לא מובן מאליו. הוותיקים, שתיהן הגישו עזרה גדולה לנו

. והיא עוזרת ומשפיעה על כול היום,  היא כלי עיקרי בכול עבודה ותפקיד–לפעמים חצי דקה של תשומת לב

 

!!! ועל כול אלה מגיע להן תודה רבה

 חנה מלשטיין

 

לחיה ומוניקה 
ולכל עובדות הקומונה 
. והמכבסה לדורותיהם

 
 

תודה על כביסה מבהיקה 
שרות מעולה ומסירות  

ללקוחות 
 
 
 

 

לכל מתשבצות  
 כביסת החיילים

 

נרדה ,  מוניקה ריאן, צביה עירון
מרי סעד   ,נגה דברת, רותם

 
 

תודה לכן  
על מדים נקיים ומקופלים 

 

 

 ......חבל שזה נגמר
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 הותיקים בעמק הקסום

כשהזמנו את מרכז המשק לפגישה עם הוותיקים 
, בכוונה לקבל אינפורמציה כללית על המשק, במועדון

.  בצורת סיור, הוא הציע  שנעשה את זה בשטח

התלהבותנו ו היוזמה של עופר להתלהבנו ע כמובן
,  כשבנוסף הוא לקח על עצמו את הארגוןהגבר

הכיבוד על הדשא של   ההדרכה ולסיום,ההסעה
 .  הבקתה

עם גרפים , לקבל נתונים על המסךאז הבנו שבמקום 
לחוש אותם בשטחי המשק יהיה יותר נעים , ומספרים

 !  וכך היה!תוך כדי טיול מאורגן

לול הגדול והאבוקדו  החלנו את הסיור ב19/3/14ב 
. הקסוםדרך הרפת אל העמקעברנו ובחזרה 

הפרות , המאגר, ההדרכה בין שטחי המטעים השונים
ענה על הכול  -  של חורש טבעיעההחומות במר

  הגידולים,הפריחות, לדעת על המשקשלנו צימאון ל
.   נפשוכל זה גרם להתרוממות 

עם הנופים סביב לה והכיבוד , האגדית בקתה בסיוםה
.  היה מושלםהנהדר

, הטרחה וההסברים, תודה לעופר על הארגון, אז
  לדני א על הסרטון ,רכבתודה לעמיחי על הליווי עם 

 .ולנתי על הבקתה

 !הוותיקים המבסוטים 

 

  בטיול לאתרי שימור בתל אביבם "הגצי

 

בהדרכת דודו פורז שהיה שותף בבנייה , אביב-ם  לאתרים שזכו לשימור בתל"תשעה עשר גצי,   יצאנו9/5-ב

 .אביב-ובשימור אתרים רבים בארץ ובמיוחד בעיר תל

במוזיאון בנק דיסקונט התרשמנו מהחלונות המיוחדים ששופצו , ח"עברנו מסע אורקולי מרגש במוזיאון הפלמ

שם ראינו את עבודת העץ "  הבית ברחוב שלוש" י דודו וקבוצתו  ומשם יצאנו לקפה לורנס הידוע בכינויו "ע

 .המיוחדת

שימור ארך שנתיים בניצוחו של דודו / שביצוע השיפוץ (על גבול יפו)בשכונת מנשיה " התחנה"סיימנו במתחם 

 .וצוותו

 .לנחום על המיניבוס , לדודו על ההדרכה, תודה לנילי על הרעיון והעזרה

 מינה הרדוף
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 על האתגר בחופש הגדול  בעיקר עבור מתבגרים והוריהם
 

 

עבור הורים . מהווה אתגר הורי ומשפחתי, לו הילדים מצפים בקוצר רוח, החופש הגדול הבא עלינו לטובה

, לדאוג לשמור עליהם מסיכונים, יש צורך למצוא תעסוקה לילדים. החופש הגדול נחווה כמטלה נוספת, רבים

אני רוצה להתייחס לחופש הגדול דווקא כהזדמנות . ולהתמודד עם היציאה מהשגרה שאינה תמיד קלה

 . בעיקר עבור בני הנוער. להתמודד עם אתגר התפתחותי

כותב אריך פרום כיצד " מנוס מחופש"בספרו 

המקבל יותר ויותר חופש , האדם המודרני

מתקשה מאוד למצוא בתוכו , ממגבלות חיצוניות

את הכוח לקבל את החופש לעשות דברים הבאים 

ומוצא דרכים שונים להימנע , מחשיבה חופשית

הוא מתאר שלוש דכים . ולברוח מהחופש הזה

התנהגות - נפוצות בהם האדם בורח מהחופש 

או , חיפוש סמכות חיצונית כגון הדת, הרסנית

 .  להיות כמו כולם–קונפורמיות 

בעולם המודרני חשיבות רבה ללמוד להתמודד עם 

אולי אפילו , אך חשיבות, לחצים ודרישות ושגרה

, גדולה יותר ללמוד להתמודד עם חופש הבחירה

ויקטור . הקיים יותר מבכל תקופה אחרת בעבר

פרנקל מתייחס לחופש ולאחריות כשני צדדים של 

הוא , ברגע שאדם נוטל לעצמו חירות. אותו מטבע

 . גם מקבל על עצמו אחריות

על ההורים מוטלת האחריות לזהות באיזה שלב 

ולבחון כמה עזרה , התפתחותי נמצא הילד שלהם

זהו . הוא זקוק מהם לשם בילוי הזמן בחופש הגדול

חלק מהמשימה ההתפתחותית המשפחתית 

 לזהות נכון בעת –הקיימת גם בזמנים אחרים 

מתי , ומתי להחזיק, גדילת הילד מתי לשחרר

, האם הילד שמקבל חירות. לעודד ומתי להגביל

 . מצליח לקבל לצידה גם את האחריות הכרוכה בה

אנחנו נדרשים בעיקר , כאשר הילדים קטנים יותר

למצוא להם מסגרת חלופית כדי שתהיה להם 

.  תעסוקה קבועה

, אתגר זה מקבל תמיכה מלאה מהמערכות בקיבוץ

,  כאשר בחופש הילדים מקבלים מסגרת מאורגנת

להורים נשארת ההתמודדות . המשכית ומוכרת

 לקבוע בבית כללים חדשים –לשעות אחר הצהרים 

וכן , "מחזיקה"אך עדיין , לשגרה מעט גמישה יותר

האתגר הבאמת לא פשוט לפעמים של חופשה 

שעשוי להיות הנאה , וזמן משותף יחד, משפחתית

 . ולעתים מטלה קשה ומפרכת להורים, וכיף גדול

כבר אין מסגרת . עבור המתבגרים האתגר משתנה

אחת קבועה בה הם בדרך כלל בוחרים לשם 

יש להם אפשרויות חיוביות רבות . תעסוקה

עבודה לימי , השומר הצעיר, הנעורים בקיבוץ)

וגם  (או סתם רביצה מול הטלביזיה, הקיץ

, מסיבות אל תוך הלילה)הזדמנויות סיכוניות רבות 

התנהגויות מיניות לא , שימוש באלכוהול או סמים

הם אינם זקוקים להשגחה היום . ('מתאימות וכו

אך הם נדרשים לארגן לעצמם את , יומית הצמודה

לאזן עצמם בין , לבחור מה נכון להם, סדר היום

 . ולשמור על עצמם מסיכונים, מנוחה לבין פעילות

עליהם ללמוד איך לנהל –אם נחזור לאריך פרום 

בלי , בלי להיבהל, את החופש הזה שנפל עליהם

ואם אפשר  (בעיקר)להיקלע להתנהגות הרסנית 

ללמוד גם איך לא להיות קונפורמיים מדי או רק 

. ולמצוא את מה שנכון להם, להישמע לסמכות

 ?אתגר גדול גם לנו המבוגרים לא

וכיצד , על ההורים לראות מי הילד שעומד בפניהם

לא כל ילד מתפתח אותו . לעזור לו במשימה שלו

ולעתים מה שהיה נכון עבור ילד אחד אינו , דבר

.  נכון עבור האחר

 

 החופש קורא לי 
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השני , האחד יזדקק לנו יותר בליווי תמיכה ועידוד

, אבל יזדקק להורים לשים מגבלות, ירחיק אותנו

וכמו תמיד עם מתבגרים עיקר המשימה הוא 

בדיאלוג , אגב. להצליח לבסס איתם דיאלוג פתוח

ולא לכזה שבו ההורה מרצה , הכוונה לשיח הדדי

...  והילד מקשיב

מתמודד " הסמכות החדשה"בספרו  , חיים עומר

עם . עם השאלה של סמכות הורית בעידן המודרני

הפער בין הערכים על חופש הפרט והפרטיות לבין 

. הצורך להשגיח ולהיות נוכחים בחיי המתבגרים

הוא מציע כלים להורים כיצד למצוא מחדש את 

הוא מבחין בין . הסמכות והנוכחות בחיי ילדיהם

שלוש רמות של השגחה על מתבגרים שההורים 

תשאול . 2שיח חופשי וגילוי לב . 1: נעים ביניהם

 (ברור ספציפי לאן הילד הולך ואיפה מבלה)ממוקד 

השלישי נדרש . פעולות חד צדדיות של ההורה. 3

כאשר ההורה מעריך שהילד בסיכון ומהווה אתגר 

 . משמעותי אך חשוב בשמירה על ילדים

 

היינו רוצים שהחופש הגדול - ואם נחזור לחיובי  

, בו, יהווה חוויה מעצימה עבור הילדים שלנו

הם יצליחו למצוא את הדרך , בעזרת התמיכה שלנו

ואנחנו . שלהם למלא את החופש שלהם בתוכן

, כהורים נדרשים לזהות את המרחק המתאים

לא . שיאפשר להם לבסס את הארגון הפנימי שלהם

להיבהל אם הם קצת משועממים או יותר מדי 

קצת זמן שיעמום עשוי להביא )בטלביזיה 

ומצד שני לדעת מתי הם זקוקים  (ליצירתיות גדולה

גם אם הם אינם , להדרכה ולהשגחה שלנו

 . מבקשים אותה

 אני מרצה במועצה בנושאים אלה בשעות 29.5ב 

, מי שמעוניין להרחיב. הערב באולם בתלמי אלעזר

 ... מוזמן

 

 . איריס הלמן

 . סיכולוגית חינוכיתפ

 

 

 

  

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

 

 

 לאיתן  ואפרת 

 ולמשפחה המורחבת
 

 תנחומינו  במות האב והסב

 חיים נמיר
 

 

 בית מצר

 

 

 לנילי רימברג

  ולכל המשפחה
 

 תנחומינו  במות אחותך

 אוה פרננדס
 

 

 בית מצר
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  –" ?אז איך משלבים בין חינוך ופוליטיקה"

 ס על התפקיד שלה בתנועה הקיבוצית"שיחה עם דבי ברא

יצאה דבי לעבוד במחלקת החינוך של התנועה , ומזכירת קיבוץ, אחרי שהייתה מנהלת מערכת החינוך במצר

 . הקיבוצית

יחד עם ספר שהיא קוראת כחלק מהתואר האקדמי שהיא , על הנדנדה של דבי, בשעת אחר הצהרים של שבת

שיחה עם דבי היא חוויה , ("גם עובדת וגם אמא, מאתגר להיות גם סטודנטית", במקביל לעבודה)עושה 

 . מעניינת ונעימה כאחד

 :ספרי לי על העבודה שלך

אבל ביולי לפני שנה , למעשה אני עובדת שם שבע שנים. במחלקת חינוך, אני עובדת בתנועה הקיבוצית

שרת החוץ של מחלקת : "אני קוראת לזה" פיתוח תכניות וקידום קשרי חוץ- "התפקיד נקרא  . עברתי תפקיד

 . עברתי לעסוק בפוליטיקה". החינוך

ל "נבחר מזכ. עברה משבר, ובכלל התנועה הקיבוצית, הכניסה שלי לתפקיד הייתה לאחר שמחלקת החינוך

התנועה הקיבוצית אחרי הרבה שנים שהיא . ומנהלת חדשה למחלקת החינוך, חדש לתנועה הקיבוצית

נמצאת היום במצב , כי פחדה שיעירו לה, ופחדה להראות את הדברים גם הטובים שעשתה, הסתגרה פנימה

 . ללא פחד לפגיעה וסירוס לחינוך הקיבוצי, להתפתח במדינה למצב של דיאלוג מלא, בשלות, של התעוררות

. תחום העיסוק העקרי היה שירותי ייעוץ לקיבוצים ולמועצות, עד לשינויים שחלו במחלקת החינוך הקיבוצית

ומה שצריך בתנועה , ששירותי ייעוץ ניתנים על ידי הרבה גופים, הבנו במחלקת החינוך, בשלב מוקדם

התקבלה החלטה לפנות . לפתור /לטפל/ הקיבוצית הוא לייצר ערך מוסף שהקיבוץ היחיד לא יכול לקדם

חיפשנו חוקים או תקנות שאפשר . למדינה על מנת לקבל הכרה בחינוך הקיבוצי כזרם מוכר ומתוקצב

 . וגם לקבל הכרה  ומימון, להשתמש בהם גם כדי לשמר את האידיאולוגיה והתפיסה

. ('יב-גילאי א)" ארגון החינוך הקיבוצי התיישבותי של ילדים ונוער"ת של "כך מצאתי את עצמי אחראית כמנכלי

זה למעשה ארגון של התנועה הקיבוצית הפונה ופועל למען הקיבוצים . גוף העוסק רק בחינוך הלא פורמלי

 .ארגון העושה את צעדיו הראשונים בימים אלו בהובלתי. והמרחב הכפרי בישראל

?  למה ארגון חדש, לא הבנתי, רגע רגע

קריאה של התקנה התקציבית .  תקנת ארגוני ילדים ונוער–יש תקנה תקציבית במשרד החינוך הנקראת 

, מבהיר את העובדה שכל המערכות הקיבוציות עומדות ללא קושי בדרישות התקנה ויכולות לקבל תקצוב

המדינה תכיר בחינוך הקיבוצי כזרם בחינוך הלא פורמלי עובדה , כלומר. שנתיים מיום הקמת הארגון

הפעילות שלי היום . 2013הארגון הוקם בדצמבר .  היה צריך להקים ארגון, ולשם כך. שתאפשר את תיקצובו

במטרה להסביר  ( קיבוצים274כ "סה)מול כל קיבוצי התנועה כולל הקיבוץ הדתי -  פנימה : היאפנימה והחוצה

אם כל הקיבוצים ייכנסו לארגון נהיה הארגון הגדול ביותר העוסק בחינוך הלא . ולשכנע להצטרף לארגון

 .( קיבוצים שהצטרפו130עד עכשיו ).פורמאלי

 

 ...ראיון עבודה
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 ?מה צריך כדי להיות חבר באירגון

לצורך הדגמה מצר צריכים ) שקל לכל יחידה בלתי פורמלית 500הרשמה באירגון דורשת תשלום מינימלי של 

, בתמורה מקבלים הכשרה פורמאלית למדריכים. סך הכל לשנה ₪ 1500' יב-ו וז-ג ג-לשלם לשלוש מערכות א

בהמשך כאשר הגוף יוכר . ליווי בבניית תכניות חינוכיות וייצוג אינטרסים של הקיבוצים מול רשויות המדינה

וגם סבסוד לפעילויות והשתלמויות של ארגון , ניתן יהיה לקבל שירותים רבים יותר, ויתוקצב על ידי המדינה

 . 2015הצפי שלנו הוא כי ארגון החינוך שלהתנועה הקיבוצית יתוקצב החל מ . החינוך הקיבוצי התיישבותי

כדי , אל מול אגף מנהל חברה ונוער של משרד החינוך: במקבילאני פועלת גם אל מחוץ לתנועה הקיבוצית

" פרחי הדגל"יחד עם גופים כמו  , אני שותפה במועצת ארגוני הילדים והנוער הארצית . לקדם את ההכרה

אני יושבת עם .. ארגונים של החברה הערבית ועוד, "אחרי", חוגי סיירות, (ארגון הנוער הגאה)" איגי", החרדי

. המעניין הוא שכולם פועלים עם אינטרס משותף.  איש שמייצגים את כל הספקטרום של החברה בישראל30

 !!.  וכשרוצים זה גם מצליח–ישבנו להגדיר מכנים משותפים ומטרות משותפות

בהתחלה זה נראה לי קשה והייתי הולכת עם . כדי להצליח בתפקיד אני צריכה ללמוד את המשחק הפוליטי

למדתי שהדבר . היום אני לומדת להתנהל ברמה הפוליטית. 'להפיק וכו,  תנו לי לארגן–אמרתי . עוד מישהו

- כלס  'ובת...הכי חשוב כשאני הולכת לפגישה להרגיש בטוחה בסיבה והמטרה אותה אני מייצגת ומקדמת 

 ..קצת מצחיק.....צריך הופעה ייצוגית וקוד לבוש, ינס'אי אפשר ללכת עם נעלי ספורט וג? מה אני אלבש

ערוץ נוסף בו אני פועלת נגזר מתוך הבנה נוספת שנוצרת בתנועה הקיבוצית והיא  שיש לעבוד בשיתוף פעולה 

כגון צוות שמלווה קיבוצים במשבר וצוות צמיחה , כך שאני שותפה בעוד צוותים, בין מחלקות התנועה

 . דמוגרפית

 ?למה בעצם הקיבוץ צריך את התנועה הקיבוצית

כשחוק הקייטנות לא מאפשר לילדים , היום. רק גוף שמאגד מספר גופים יכול להיכנס למשא ומתן מול המדינה

יש קושי למערכת הקיבוצית להמשיך ולקיים , ולא מאשר להיכנס לבריכה, לאכול בחדר אוכל ללא רישיון עסק

למשל חוק הקייטנות לא מכיר את המערכת , הרגולציה של המדינה. את הפדגוגיה כפי שנעשה מאז ומעולם

בנוסף הארגון יוכל לקבל כסף . גוף כמו התנועה הקיבוצית יכול לפעול לפיתרון בעיות כגון אלה. הקיבוצית

–מהמדינה ולהחזיר אותו לקיבוצים בשירותים נדרשים המבטיחים את החינוך החברתי בקהילה הקיבוצית

חשוב לזכור כי במערכת הפוליטית אין ייצוג . 'בסבסוד פעילויות משותפות וכו, למשל במיקצועשל המדריכים

הגוף הזה צריך לייצג את הקיבוצים אל מול המדינה בתחום . אין חבר כנסת אחד שהוא קיבוצניק, לקיבוצים

 . החינוך

 ?ומשהו אישי  לסיום

לעבודה הדורשת ממני הרבה שעות בכבישים , במרכז העשייה בקיבוץ" ממש"מבחינת מצר עברתי מלהיות 

 ....לפעמים טוב גם קצת להתרחק- והקשר לקיבוץ חסר לי....ובעשייה ציבורית דבר המביא  להתרחקות 

חשוב לי להדגיש , לומדת להכיר המון עולמות תוכן שפחות הכרתי, מלמדת, עם זאת העבודה מרתקת

רובם חדשים , איתי במחלקת החינוך כשמונה איש. שהניסיון שלי גם כמנהלת חינוך וגם כמזכירה עוזרים

 .של שליחות ושל שותפות טובה, יש אווירה טובה של עשייה, במחלקה אך ותיקים בעשייה החינוכית

הלמן-איריס אלקן: שמעה
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בריאות ואושר לרך !  כל המשפחהמזל טוב גדול ל

!  הנולד

ולהעביר , כסבא אל סבא, נוכל לדבר בינינו, עכשיו בועז

 :אך קודם תקבל כמה טיפים, חוויות

, אל תתרגש יותר מידי מהפגישות עם הנכד, ראשית

!  ידע מי כאן הסבא והסמכותיש

שמור שלא ייזל לך , כאשר תספר עליו לחבריך, שנית

 . מרוב נחתהריר

אם כי , זהירות עם התקפי החביבות שלך כלפי הנכד

...  ממילא ההורים החדשים לא נותנים להתקרב

אתו שחק וללהרים את הבייבי  ,סתם כך, אל תעז

 . לקורס טייס עוד יש לו זמן, אווירון

יש להודות שסבא חדש הוא כבר לא כל כך בקי בטיפול 

. בתינוקות

נראה ,  צעיר, אפילו, כל סבא, תדע שלא חשוב מה גילך

קצת יותר  , קצת יותר זקן: אוטומטית בעיני הבריות

אז אם תרצה להנאתך להחזיק את הנכד , חסר יציבות

 הרגשה של "כאילו"תתיישב קודם כדי לתת , יךבזרועות

. ואז תקבל אותו, בטיחות ויציבות

 אל תשכח שלהורים הצעירים יש רגישויות חדשות

הם חושבים שקיבלו אגרטל מזכוכית או בובה . מחודדות

 ותהולכים בבית על קצומפורצלן ומתנהגים בהתאם 

. האצבעות

עצות והצעות בנושא גידול במֵעט ה: טיפ חשובעוד 

 בשביל טיפול ועצות ישנם כמה !ראה הוזהרת. תינוקות

ובגלל , ראשית:  לפניך ומעליך ולפי סדר הםאבעלי סמכ

.  חדשה"אמאמ אידיש" שהפכה ל,הבת שלך, המעמד

. רופא משפחההאו /טיפת חלב ו,  ברשימההשני

בעלות ניסיון אימהי  ,בהמשך מככבות הסבתות

.   וכמובן הסבתות הגדולות...סופינאי

עדיין מסתובב שבדרך כלל , כשיו התור של האבאע

 לא בדיוק מבדיל בין טיטול , מבולבלקצת מבוהל וקצת 

 

כמו אחד שרוצה לאפות עוגה ולא מבדיל בין , לחיתול

ראשו בעננים וגם בענייני ... בצק עלים לבצק שמרים

ציודים ואיך בכלל מתקנים ולולים ועוד כל מיני , עגלות

. למצוא עבורם מקום בדירה הקטנה

מתקבל לרשימת אתה , סבארק עכשיו מגיע תורו של ה

נותנים לך להשחיל וגם , המיוחסים המטפלים בתינוק

, מה שבטוח. איזה עצה קטנה או איזה הצעת ייעול

, טוב. תפקידך לצאת לטיולי הרדמה תוך נדנוד העגלה

... אתה מקדים אתברשימה  תהיה מבסוט כי בכל זאת

 .ארבא הסב

? איך לא נתייחס כאן לסוגית החיתולים, ומנושא לנושא

, ההורים משוכנעים". להחליף"בהתחלה אל תתנדב 

כבר .  שזאת עבודת מעבדה ואתה לא כימאי, בינתיים

. יבואו אליך בבקשת עזרה

כאשר זה יקרה בטח גם אתה תחווה איזה התקף של 

תינוקת ל" החלפת", "רק אתמול"געגועים ותיזכר ש

ומפקחת בשבע ,  בעצמהאמיאבל היא עכשיו א... שלך

תהיה בטוחה שיש היא  עד ש, הביצועים שלך עלעיניים

.  על מי לסמוך

עליך למלא בשנים הקרובות את : ענייני משחקים

 הוא סוג אהסב, בעיני הנכדים. "צעצוע"הפונקציה של 

, דב, שחקןאז תתכונן להיות , פרטי– של צעצוע אישי 

. ליצן ובעיקר סוס רכיבה

תתחיל גם להכין מגרש כדורגל ותדע שלא יעזור לך 

.   על עייפות אם תתלונן אפילו

אבל לפעמים תן לו , אין קונצים כי משחקים ברצינות

 החדשים והדודים אתה ובינתיים אל תנסו. ..להכניס גול

תנו לו להחליט , א"של הפועל ת" למעודד"להפוך אותו 

 .צמובע

, כרגע הגיערק יק ש'כי הקטנצ, ובאותו עניין יש לציין

הגול  את ,כבר הספיק להכניס לכל המשפחה המרוצה

 !!הגדול של ניצחון

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

 עמנואל גסטנר   !!טיפים מסבא ותיק לסבא טרי 
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SONREIR A LA VIDASIN PALABRAS…Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חנה:מסרה 
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 4/6, רביעי

 .אליפות נוספת בדרך והפעם כפרומו למונדיאל

בטורנירים  זכר יחד איתםילאור זאת החלטנו השנה לפתוח בפרויקט מיוחד ולפנות לכוכבי העבר לה

 .הגדולים

 

 . יורם ואביק,השבוע הצלחנו לצוד את יצחקיטו

 

 :יצחקיטו

 חלוץ ושוער: תפקידים בעבר

 נבחרת אורוגוואי:אוהד 

        חוץ ומפעל,עובדי,בננות: קבוצה

 דוחף עם הבטן וכובש בראש :מאפיינים ייחודיים

 .דפוק בשני הברכיים וראש קשה: מצב הנזק

המפעל ) במגרש הגדול 1974: טורניר הזכור במיוחד

 מלך השערים וראש הזהב, זכייה עם הבננות באליפות(היום

 .ובנוסף שלח שני פלחים לבית החולים

 

 יורם רימברג

 .לא יודע בדיוק מה הוא עשה על המגרש: תפקידים

 משחק כמו פיני, נראה כמו שוודי: מאפיינים     |   רפת:קבוצה

 מחובר עם ברגים: מצב הנזק

 בדשא הגדול  הרפת נגד המפעל נגח שער לחיבורים בנגיעה ראשונה 1985: טורניר הזכור במיוחד 

 ואחרונה בכדור העלה את הרפת לגמר נגד הפלחה

 .פרש בשיא ולא נראה עוד על המגרשים

 

 אביק יחיא

 בלם:תפקיד

 מעיף כדורים לשמיים: מאפיינים      |   מטעים, רפת: קבוצות

 צריך פחחות: מצב הנזק 

  טורניר ראשון במגרש ליד הבריכה1987: טורניר הזכור במיוחד

 .זכייה עם המטעים נגד הפלחה

 .ציפורים וכבש בפנדל מנצח אחרי תיקו בגמר 2נבחר לתגלית הטורניר הוריד 

 

 ,םפעעד כאן לה

 ...כמה שהם יכולים. כוכבי העבר מתבקשים לנסות להיזכר

 

שבועות , אליפות ענפים

2014 
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פעילות זורמת   -  18:00החל משעה 
 מעגלי תיפוף  משחקי ילדותשלל משחקי אתגרפינת ליטוף

 (הפקות" הולה הופ ")............  זוֹלֹות על הדשאמשחקי מים 
  

 (ישיבה על כסאות ומחצלות)  פיקניק על הדשא
     גלידות    סלט פירות   מאפי גבינה  מטבלי ירקות וגבינה  סנדוויצים 

    ...ועוד קפה   שתיה קרהשוקו    מעדני חלב

 

טקס שבועות    -  20:00בשעה 
 פרידה מהיודבתניקים    הצגת התינוקותהבאת הביכורים  

 ! ! !קטעי קריאה ו ה ר ב ה  ר י ק ו ד י ם 

 במחולות ישראליים להקת הצעירים של פרדס חנה:  אורחים

 

  3החל מגיל  ₪ SMS  052-439926920- בטלפון וב,על לוח המודעות : הרשמה

 ליטל שדה  אוהד רותם נאוה חברוני :  הצוות המארגן

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

 

 מגיא עובדיה  קטנות7

 ...אפשר לשמוע את המשפט הגאוני ״להתקדם אחורה בבקשה״ באוטובוס בישראל רק .1

 לא היו קוראים לו הליכון, נרוץ עליואם היו רוצים ש .2

 ... הוא מתחיל עם בחורות מכל העדות אתמול הוא פיתה עירקית,היזהרו ממנו .3

ישר ניתקתי - התקשרה אלי עכשיו מישהי ממספר חסום ואמרה לי שקוראים לה חנה אוחנה  .4

... םיאני שונא אנשים לא החלטי, לה את הטלפון

... לתת שמות לעוד דברים" פופיק"אנחנו צריכים לתת לבחור שהמציא את המילה  .5

. בטח חתולים שחורים חושבים שלכל בני האדם יש בעיות ליחה .6

?  תפוחים 3.14 צריכים ,בשביל להכין פאי תפוחים .7

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

 הפנינג שבועות

  על הדשא במצר3/6 שלישי 



 

         2014 מרץ –עלון קיבוץ מצר 
        

  6/14 (שיחת קיבוץ)פרוטוקול האסיפה הכללית 

 13.5.14מיום 

 
 . חברי המזכירות10בחירת  .1

מיכל , חנן אבנרי, בסקי'וולדו ברדיצ, דורון ליבר, בנצי חברוני, אוהד רותם: (ב-לפי סדר א) המועמדים 

 .שרה מילברג, עזרא-שמוליק בן, קלאודיו מדרדרוט, סוניה הוכמן, מירה חברוני, לוטם

 שמות מתוכם 11 לאחר הצגת רשימת המועמדים נשמעה הערה על כך שרשימת המועמדים כוללת רק 

וזאת גם לאחר ,  חברים הציגו את מועמדותם מיוזמתם2בתשובה ציין המזכיר שרק . 10יש לבחור 

משהתקבלו הסכמותיהם של החברים הנוספים , בסופו של דבר. הוארך מעבר למועד המקורי" המכרז"ש

 .נסגרה הרשימה על מספר זה, "מכרז"להצגת מועמדותם עד תום מועד ה

 .15-16.5.14 –הבחירה עוברת להצבעה בקלפי שתתקיים ב :  סוכם

 ".פדיון שווי הבית והתוספת המשלימה"הצעת המזכירות ל .2
התקיים דיון שהתרחב לשאלות בנוגע למצב הדיור ,  לאחר הסבר עיקרי ההצעה והסיבות להעלאתה

, ענייני קליטה, מידת הביצוע של החלטות המודל, י מי שאינם חברים"תשלום דמי שימוש ע, במצר

ההצעה המתוקנת מצורפת )הוסכם להכניס בה תיקוני ניסוח קטנים , לגבי ההצעה עצמה. ב"וכיוצ

 .(בהמשך

 . ל"הנוסח המתוקן של ההצעה יבוא להצבעה בקלפי במועד הנ:  סוכם

פדיון שווי הבית והתוספת המשלימה 

יירשם חוב של הקיבוץ כלפיהם , (עזיבה, פטירה, עקב מעבר לבית חדש), לכל המפנים את דירתם (א
 .התוספת המשלימה+בגין שווי הדירה

 : האפשרויות הבאות לגבי דרך החזר החוב2כל הזכאים בגין חוב זה יוכלו לבחור באחת מבין  (ב
 

. וקבלת החזר שנתי כמקובל בהסדר זה" פערי דיור"צירוף סכום החוב להסדר : ההסדר הקיים (1
 (.3%יצוין שבמקרה זה סכום החוב צמוד ונושא ריבית שנתית של )

 

 :פ ההסדר שלהלן"ע, "פערי דיור"קבלת החזר החוב שלא במסגרת  (2
 .ח החזר החוב"הזכאים בגין חוב זה יקבלו אחת לשנה תשלום ע .א
 .1%החוב יהיה צמוד ויישא ריבית שנתית של  .ב
 ולגובה המקור , סכום התשלום השנתי לזכאי ייקבע בהתאם למספר הזכאים .ג
 . הכספי המיועד לכך באותה שנה .ד
 יצורף לרשימת הזכאים של , מי שנותר לזכותו חוב לאחר התשלום של שנה מסוימת .ה

 . שלאחר מכן השנה
 י צוות ממלאי"קביעת סכום החלוקה השנתית לכל אחד מהזכאים תיעשה ע .ו

לכל המאוחר  מתוך כוונה להשלים את החזר החוב לזכאים, ('צוות ד)התפקידים המרכזיים 

 .בשנה החמישית לאחר פינוי הבית

 :המקור הכספי להחזר החוב לזכאים יבוא משני מקורות .ז
 

 של הדיירים החדשים הנכנסים לגור , ככל שיש, התשלומים לקיבוץ .1
   לדירה מלוא התשלום אותו משלם מי שנכנס: למען הסר ספק). בדירות שהתפנו    

 (. הזכאיםלכללנכנס לאיגום המקורות הכספיים לצורך החלוקה , שהתפנתה 

 ייקבע בהתאם לסכום ההחזר),  מסך כספי הרווחים העוברים לקיבוץ5%עד  .2
 .(הנדרש באותה שנה     
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 העברת הבית שהתפנה לרשות הקיבוץ

להעביר לרשות הקיבוץ את הבית , או בני המשפחה/ו, עקב מצוקת הדיור בקיבוץ מתבקשים החברים

.   חודשים ממועד הפינוי3שהתפנה עד תום 

יחויבו , ככל שטרם הועבר לרשות הקיבוץ,  חודשים מהמועד בו התפנה הבית6בחלוף , בכל מקרה

י הפחתה משווי הבית ובין בדרך "בין ע, 5.14צמוד למדד  ₪ 2,000הנוגעים בדבר בסכום חודשי של 

.  אחרת

לצורך , יוכל הקיבוץ לנקוט בצעדים נוספים שמתיר לו החוק, בתקווה שלא יהיה צורך בכך, בנוסף

. העברת הבית לרשותו

 

  4פרוטוקול הנהלת קהילה מספר 

                                      25/4/14מיום 

נורית , גיל, אירית,דני, שרון, יהודה:            נוכחים 

יסמין ,חיים:            חסרים 

 

 (לא היה בסדר יום )התנהלות בעלי כלבים  .1

 לתת אישור לכניסת פקחים של המחלקה – מחלקה וטרינרית –הוחלט לפנות למועצה 

. הוטרינרית לקיבוץ ולפרסם זאת לחברים

 

יעודי קרקע ומה שביניהם , מדיניות ההשכרות .2

. סוכם לערב את עמרי שהם ואולי גם את צוות קרקעות לדיון בנשא

 

 תשלום על אחזקת מבנים  על ידי החברים .3

 התקבלה החלטה בהנהלת קהילה שעל כל חבר המחזיק לשימושיו השונים 2009בשנת 

. ר"למ ₪ 20ישלם עבור שימוש זה  (אין הכוונה לדירת המגורים )מבנה של הקיבוץ 

. בפועל לא כל החברים משלמים סכום זה

, תחביב וכדומה, ליזמות,  של הקיבוץ (בנוסף לדירת המגורים )כל חבר המחזיק מבנה  : סוכם

. חשמל מים, ארנונה,ר"למ ₪ 20ישלם על המבנה דמי שימוש 

 (החלטה זו אינה כוללת מקלטים עליהם יש לשלם חשמל בלבד)

 

 הסדרת תעבורה באזור בתי הילדים .4

. נסיעת המכוניות באזור בתי הילדים מסכנת ילדים ומבוגרים כאחד

.  שרון בעזרת יסמין וראובן יפעל לקידום רמת בטיחות הילדים באזור זה:סוכם 

 

אירית :                                                                                         רשמה 
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עונת הרחצה בברכת השחייה 

 2014ספטמבר –  יוני 

 

 27.09.14- ותסתיים ב01.06.14-עונת הרחצה תפתח ב

שעות הפתיחה  

אחרי צהריים בוקר יום 

 19.00 – 15.00 12.00 – 08.00ראשון  -א

 19.00 – 15.00 12.00 – 06.30שני  -ב

  19.00 – 15.00 12.00 – 08.00שלישי  -ג

  19.00 – 15.00 12.00 – 06.30רביעי  -ד

  22.00 – 15.00  12.30- 08.00חמישי  -ה

 18.00 – 15.00 11.00 – 06.30שישי -      ו 

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. 

 אין להכניס בקבוקי זכוכית לשטח הבריכה 

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

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

 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. 

 והשירותיםיש לשמור על הניקיון והסדר באזור הבריכה . 

: בנוסף 

 .גם השנה מוזמנים כאורחי הקהילה תושבי מצפה אילן .1

 מוזמן לפנות אלינו בכדי לקבל, חבר המעוניין לקיים אירוע פרטי .2

. את ההסדר לאירוע פרטי

 
נאחל לכולנו עונה מוצלחת ומהנה 

 

 אירית  |  סרחיו  


