
  

       

 

 



  

       

 

 



  

       

 

 15/6/15יום פרוטוקול ישיבת הנהלת הקהילה מ      |  6/15  הקהילה הנהלת

. לאונרדו לם, שרון קם, חיים פוקס, בסקי'נורית ברדיצ, גיל מוסרי, דני הופמן ,יהודה מרלא: נוכחים

 5/15אישור פרוטוקול  .1

 הפרוטוקול אושר: החלטה

 .מעתיקים תשתיות ציבוריות ממגרשים ההחזר כספי לחברים  .2

.  החזר כספי בגין הזזת תשתיות ציבוריות מהמגרש  של החברלגביכיוון שאין החלטה מפורשת 

:  הוחלט

י הקיבוץ והחבר "התשלום יבוצע ע. עשה בתאום ואישור הקיבוץיהזזת התשתיות הציבוריות ת .א

 .יחויב בסכום הזזת התשתיות

 . הזזת תשתיות ממגרשי החברים/ההחזר הכספי ייעשה כאשר הקיבוץ יחליט ויבצע הוצאת .ב

 .הזזת התשתיות באותה עת/ההחזר הכספי יהיה בגובה העלות בפועל לקיבוץ בהוצאת

 . תשלומים12 עדתשלום החבר לקיבוץ בגין תשתיות ייעשה בפריסה של  .ג
 

 .המשך מישיבה קודמת- נושא הכלבים .3

 .(יוצג פיתרון)המשך הדיון נדחה לישיבה הבאה  :החלטה
 

 . שנים 5-הארכת ההסכם עם אעוני ב .4

 אושר : החלטה
 
 

 (.קריאה ראשונה בלבד)מוזמנת סוניה הוכמן –  (החשמליה לשעבר)מספרה המרחב ליד ה .5

 .צהריים וערב,  בבקריםלימות השבועלהקים מקום מפגש רב גילאי : ההצעה

. נוספיםהנהלת קהילה מברכת את היוזמה של סוניה וחברים : החלטה

הודעה להמקום לא יהיה מסחרי עד )קהילה מטילה על מנהל הקהילה לקדם את הנושא ההנהלת 

 .(חדשה

 ...תכנון פעילויות ועוד, בדיקת קהל יעד, בדיקת עלויות: קידום הנושא כולל

 

  .תםבקשת הדיירים שגרים בצמוד להם לקבל הרשאה לפתיח– מחסומים  .6

 . תכליתי וענייני,  הדיון היה מכובד. חברים12- פתוח הגיעו כהלשיח 
  . לכל הנוכחיםיםבריאותם וביטחונם של ילדינו חשוב

כדי ,  שעות ביום1.5, קוד לפתיחה בזמן שהמחסומים סגורים/ ָשָלטיםלקבל–פרק ההבקשה שעמדה על 
 . יוכלו בכל זאת להיכנסש

.  להיענות לבקשהלאשוגם לאלה שסברו שעדיף בבקשה היו נימוקים גם למצדדים 
. י הנהלת הקהילה תוך הבנה עמוקה של כל דעות"נימוקים הוגשו ונשמעו עהכל 

. הנהלת קהילה מודה לחברים על שיח תרבותי ורציני

מחליטה לא לשנות  את , לאחר ששמעה ומבינה שלכולם מטרה משותפת, הנהלת קהילה: החלטה

. ילדים העזרתם למען ביטחונם של, ולהודות לדיירים על סבלנותם המצב הקיים



  

       

 החזר כספי בגין אי קבלת השתלמות מהקיבוץ .7

לפיה יש לתת החזר , 2006קהילה קיימה דיון בנוגע לדרך ביצוע ההחלטה שהתקבלה בנובמבר ההנהלת 
.  למי שלא מימש כל השתלמות מהקיבוץ, עם ההגעה לפנסיה, כספי

 . תפורסם הודעה בנדון ותיבדק זכאותם של הפונים.  5,000₪ההחזר יהיה בסכום של : החלטה
 

  מנהל קהילה-  לאונרדו לם

 הנהלת הקהילה
 

 

 

 
 

 

 30.6.15 מיום 4/15 ,הכללית האסיפה פרוטוקול

. ר השיחה ואושר סדר היום" בתחילת השיחה אושרה בחירתו של דני הופמן להיות יו

 .עמרי שוהם: י המזכירות"המועמד המומלץ ע– ר ההנהלה הכלכלית "בחירת יו      .1 

בתחילת הדיון בסעיף זה קרא עמרי את המכתב שיפרסם לחברים לגבי סיכום תקופת כהונתו הראשונה 

, ניהולי-בהמשך נשמעו הערות לגבי הצורך בהמשך הטיפול במבנה הארגוני. ותוכניותיו לקדנציה הבאה

דברי תמיכה בבחירתו של . (שנתיים)ר הכלכלי "במיוחד בנוגע למשך הקדנציה הקצר של תפקיד היו

.  שציינו את שיתוף הפעולה המצוין השורר ביניהם, עמרי השמיעו מנהל המפעל ורכז המשק

. 2-3.7.15– הבחירה עוברת להצבעה בקלפי שתתקיים ב :  סוכם

 ".יציאה לחופשה מיוחדת"הצעת הסדר       .2 

, כבר בראשית הדיון נאמר שהכוונה היא לקיים דיון ראשון בהצעת ההסדר ולהוציאה להגשת חלופות

במהלך הדיון היו חברים שביטאו התנגדות . מתוך כוונה למצות את הדיון ולא לקבל החלטה חפוזה

שאין , ולעומתם היו שתמכו בשינויים באומרם, לשינויים המוצעים מתוך חשש שהם יעודדו יציאה לחופש

שיצאו לחופש ועם זאת יש לאפשר לחברים יתר חופש בחירה בתכנון עתידם " המונים"לחשוש מ

. לנוכח מצוקת הדיור בקיבוץ, זאת בין היתר, בנוסף היו התייחסויות לשאלת הדירה. המקצועי והאישי

. הצעת ההסדר יוצאת להגשת חלופות למשך שבועיים: סוכם

 ".בנים נתמכים"קיום הצבעת קלפי לאישור הסדר       .3 

. ל"לאשר את קיום ההצבעה בקלפי במועד הנ: סוכם
 

 יהודה מרלא:  רשם 

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

 - אחר/משרד/מחסן- במסגרת בדיקת מבנים להשכרה 

אנו פונים לכל מי שמעוניין באחד , ובמטרה למנוע שימושים חורגים במבנים כאלו
 .כזה לפנות אלי במייל כדי לקבל את רשימת המבנים הפנויים 

 

. 25/7/15פניות תתקבלנה עד 
 הפניות יידונו בהנהלת הקהילה ומבנים פנויים יוקצו 

 .לפי העניין והחלטת הנהלת הקהילה
 

מנהל קהילה , לאונרדו לם
 ----------------------------------------------------------------------

 



  

       

 
 (מתוך טקס חג הביכורים)                                  גוסטי חלן  ?במשק  מה

 

מאז שנכנסתי לתפקיד בתחילת השנה לקחתי את הזמן כדי ללמוד את הנעשה במשק וגיליתי משק עובד 

במקביל התחלתי בעבודה משותפת עם ֶמרכזי הענפים על מנת לבדוק האם יש דברים . ומתפקד בצורה טובה

.  שצריך לשפר ומה ניתן לשמר

מה שידרוש מאתנו הרבה , אנו עדים לקשיים שחווה החקלאות בארץ וכמובן שקשיים אלו לא פוסחים על מצר

 . סבלנות ויצירתיות כדי שנעבור את השנים הבאות בהצלחה, אורך רוח

לצורך כך חידשנו את פעילות . אני מאמין שבכוחות משותפים נתגבר על כל הקשיים ונצא מהם מחוזקים

דנים בבעיות ומחפשים ביחד דרכים לפתרון וכמובן , הנהלת המשק בה יושבים ביחד כל מרכזי הענפים

אני רואה בשיתוף הפעולה בין כל הגורמים . מייעצים אחד לשני ומתלבטים ביחד על דרכי פעולה אפשריים

 .במשק את המרכיב שייתן לנו את הכוח להתגבר על כל האתגרים שאיתם נתמודד בהמשך הדרך

 ?בענפים ומה
 

 בימים אלו לאחר חשיבה ארוכה החלטנו   - במוסך

לשנות את המבנה הארגוני במוסך שבעיקרו הטלנו 

אתי תרכז . על אתי את תפקיד הקשר עם הלקוחות

. את הפניות למוסך ותשמור על קשר רציף עם הלקוח

במקביל אנו נערכים לתת לחברי קיבוץ מצר את 

כדי להביא , המחיר הטוב ביותר שהמוסך יכול להציע

לכך שלכל חברי הקיבוץ יהיה כדאי לתקן את כלי 

. הרכב שברשותם במוסך המקומי

     ענף המטעים במצר כולל בתוכו את  - מטעים

אפרסמון ואבוקדו ועמיחי ָאּמון על ניהול של , הזיתים

.  שושלת מרכיבי ענף המטעים 

 בשנה שעברה התוצאות המקצועיות  - זיתים

והכלכליות בענף לא היו טובות לכן שינינו השנה את 

מבנה הענף ועמיחי לקח על עצמו את ניהולו בפועל 

ויביא , כך נוכל לשפר את התוצאות המקצועיות מה

.  תוצאות כלכליות משופרות, אנו מקווים, לכך

להצלחה בענף ,  לאר שנים הגענו למצב - אפרסמון

התוצאות המקצועיות , וכיום. עמי -זה בעזרת דני ממי

עם זאת . של האפרסמון הן בין הטובות באזורנו

המחיר  בגיו מכירת פרי זה הוא לא גבוה מה שמביא 

בסופו של דבר לכך שהגידול הזה הוא גבולי מבחינת 

 . כלכלית דבר המחייב מעקב ובדיקה בהמשך הדרך 

 

ה מ שלו המקצועי בשיפור ממשיך הענף   - אבוקדו

 . שגורם לשיפור כלכלי

השנה היא שנת שמיטה לכן אנו נערכים לנטיעות 

 בהמשך לחידוש המטע שהחל 2016חדשות בשנת 

לפני מספר שנים דבר שלדעתנו יביא לכך שענף 

האבוקדו יגדיל את התרומה הכלכלית שלו למשק 

 .מצר בשנים הבאות 

 בניהולו של נתי   -   הרפת

ענף זה ממשיך גם השנה במגמה שהחלה : עדר חלב

עם פריצת המחאה החברתית שהביאה להורדת 

 . מחיריהם של המוצרים הבסיסיים ובראשם החלב

מי שנפגע בעיקר הם המגדלים אשר סופגים את רוב 

על כן צריכה הרפת לבדוק את . הורדת המחירים

 . עצמה כך שתפעל בצורה יעילה ביותר

אחד המרכיבים העיקריים בהוצאות הרפת הוא 

לכן לאחר שנים של עבודה מול מרכז מזון , המזון

חיצוני הוחלט בהנהלה הכלכלית שלנו לחזור ולייצר 

.  מה שיגרום לשיפור הכלכלי המתבקש , מזון במצר

 

אנו רואים גידול בביקוש לבשר הטרי מה  : עדר הבקר

במקביל אנו עמלים ביישום . שמביא לשיפור במחיר

מסקנות ועדת הביקורת של הקיבוץ שבדקה את ענף 

 . הרפת לגבי גודל עדר אופטימלי ונושאים נוספים

במשק פעילויות נוספות אשר תורמות אף הן להכנסות 

   .המשק ואנו פועלים להוספת יזמויות חדשות

. אני מאמין שבעבודה משותפת נתגבר על כל הקשיים ומאחל הצלחה לכולנו,    כפי שציינתי:לסיכום



  

       

 

 

, 

 ממשיכים לגדול בכיף

 מתוך טקס חג הביכורים
 

 הגיל הרך מלידה ועד גן חובה
 !המערכת שלנו קטנה אבל איכותית

, החל מפעוטון רימון שקלט בתחילת חודש מאי שלושה תינוקות חדשים,  ילדים84במערכת הגיל הרך יש כיום 

 . חצב וגן כלנית , ובלון

 

 .מקצועיים והכי מקסימים שיש, הגנים עטופים בצוותים מנוסים

 (. ילדי חברים חדשים16מתוכם ),  ילדי מצר44,  ילדי חוץ40,  הילדים80מתוך 

 ...מי ייתן ובתינו יהיו הומים מתינוקות

 

 .לתגבור הצוותים, בעזרתן של מוסדניקיות, הקיץ כבר כאן ונערכנו לקראתו

 

  המערכת הבלתי פורמאלית

 : ילדים94יש היום -  ב "ועד י' במערכת החברתית לחינוך משלים מכיתה א

 .ב" מוסדניקים מכיתה ז ועד י42

 ילדי קיבוץ חדשים 8 ילדי קיבוץ כשמתוכם 24,  ילדי חוץ27בחורש ובוסתן יש .  ילדי חורש ובוסתן51 

 .מהקליטה האחרונה

ילדי חורש ובוסתן שומרים על קשר עם הקהילה לאורך השנה ועסוקים מדי יום בפעילויות חברתיות שונות 

. בהדרכתן של מדריכות נהדרות ומקצועיות

 

 .....מגישים ובונים, עוזרים, את המוסדניקים אתם רואים עמלים בכל חג

. 

 :שלושה ילדים" אופק"מקבוצת - ' השנה מסיימים כיתה ו

 . שקד אלקן הלמן וענבר שחר, איתי שחר

 .אנו מאחלים להם המון הצלחה במעבר לצד של הגדולים
 

 

 :ב"מסיימי י

 .מארק לופז ותמיר רז, ופק'נור שצ, עומר כהן, עידו רותם, מור שקד
 ...השלמתם, רבתם, בניתם, שיחקתם... זה נראה כל כך קרוב היום בו הגעתם לחורש

. עשיתם רישיון ובעיקר התבגרתם, עבדתם, הדרכתם, יצרתם, למדתם



  

       

אנו רוצים לאחל לכם שתמיד תדעו באיזו דרך לפנות וכל שביל ... אז רגע לפני שכל אחד מכם הולך לדרכו

 ! וסמטה יאתגרו אתכם ויכוונו אתכם למקום שנכון בשבילכם

 . מתגייס לצבא באוקטוברעומר, .ש במלכישוע" לשנור, .ש בשומר הצעיר" יוצאים לשתמיר ומור

 . בשדרותומארק בגליל העליון עידו, עידו ומארק יוצאים למכינה קדם צבאית
 

 !בהצלחה בהמשך

 

 החופש הגדול
 .שעומד להיות מושקע ומהנה, אנחנו בתחילת החופש הגדול

 ...ועוד, זולה בים, בין היתר טיול לצפון, בנעורים מחכות לנו אטרקציות רבות בקיבוץ ומחוצה לו

בבחירת הצבעים ובבניית חלק , המוסדניקים ייקחו חלק בתכנון המקום, אנו נרגשים לקראת שיפוץ המועדון

 .עם טלי מאס" שרפצמיג"סדנת , כמו למשל, מהרהיטים
 

 .מושקעות ומהנות במיוחד,  פעילויות אטרקטיביות–בחורש ובוסתן טבלת החופש עמוסה בכל טוב 

 אירוח –בחורש ,  פעילות משותפת עם הוותיקים– בנעורים –אנו ממשיכים במסורת עם הקשר לקהילה 

 .הוותיקים במועדון ובבוסתן משחקייה לילדי החינוך

 

 ,אנו מאחלות לחופש מהנה מוצלח ושקט

ליטל שדה  אביטל דיכטר 

 

 

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

התקיים במצר ארוע יפה יש יאמרו , בשקט בשקט ובצנעה כנוהג המקום

לילדים בעלי צרכים , טורניר כדורגל לילדים משני צידי ההר: ארוע מכונן

 .נין'כן ג. נין'טורניר כדורגל לילדי מצר וג, דומים ושאיפות זהות

, דוקא בימים אלו ששרי הממשלה מתלהמים ומשתלחים במיעוט ובשכנים

ואי , ימים שנבחרי הציבור מסבירים לנו שיש להתמגן ולהילחם כי אין ברירה

מוכיחים אנשי מפעלות חינוך וחברה , אפשר לקיים שותפות עם הלא יהודים

 של הפועל תל אביב שזה אפשרי שיש סיכוי

, ס"יובל ברא

 

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

, חברים יקרים

גדלה משנה לשנה  Yang Day המסורת של. שמחתי מאוד לראות את כולכם היום

 ! חברים לחזק את מערכת החיסון200-היום הגיעו למעלה מ- 

דן ושניר שעזרו לי היום המון ובלעדיהם לא , רציתי בהזדמנות זו להודות למורן

 .הייתי עומד בעומס

  !נאחל לכולכם ולמשפחותיכם שנה מלאת אושר ובריאות

 21/6/15, מרסלו אידלמן



  

       

צלצולי פעמונים 

.  שלום לכולם

:  אני רוצה להציג בפניכם יוזמה מתפתחת

מהורים שמחפשים מקום לפעילות אחר הצהריים עם ילדיהם ורוצים להפגיש את - לאור ביקוש שעולה מהשטח

החלטנו לפתוח את בית התינוקות , והיעדר מקום מתאים לצורך הזה במצר, הילדים עם ילדים אחרים והוריהם

 כלנית ,חצב, בלון, רימוןבגילאי לפעילות אחר הצהרים לילדים הקטנים  ("פעמון"שיקרא מעכשיו )הישן 

.  והוריהם

את המרכז תנהל סלביה חפץ בשיתוף עם קבוצת 

ההורים יהיו שותפים בניקוי ועיצוב הפינות . הורים

ארגון ושמירה על ניקיונו , וכן יעזרו בפתיחת המקום

 סגירת המרכז יהיה פתוח אחרי. במהלך הפעילות

פעם או פעמיים , 18:00 – 16:30בתי הילדים בין 

 .(לפי הביקוש והיכולת) בשבוע ואולי יותר

פינינו את החלל המרכזי וחדר נוסף ואנו רוצים 

 הפינות .לארגן אותו לפי מרכזי פעילות מגוונים

יתאימו לפעילויות מגוונות של משחק ויצירה לילדי 

ההורים יוכלו לשתות קפה , בנוסף. גילאים שונים

 .ויהיה כיבוד קל מאוד לילדים

  .בקרוב מאוד תהיה פתיחה חגיגית של הבית

...( שימו לב ללוחות המודעות)

חצר המשחקים נקייה וכבר פתוחה לפעילות 

היא פתוחה כל הזמן וכולם ,  מזה כחודשייםחופשית

נבקש רק שתקפידו . מוזמנים להגיע אליה ולשחק בה

להשאיר אותה מסודרת אחריכם וכן שלא תוציאו את 

אם יש לכם משחקים . המשחקים והחפצים ממנה

מתאימים שאינכם זקוקים להם דברו עמנו ונבדוק אם 

 .יש בהם צורך

מזרוני , אנחנו מחפשים ספה במצב טוב למסירה

 .מיטת בובות ומטבח לילדים, פעילויות

במידה ואתם רוצים להיות שותפים בפועל ובמחשבה 

! נשמח לשמוע, על פעילויות חינוכיות ויש לכם רעיונות

תחשבו איזה .  תוכלו לכתוב לי למייל או להתקשר אלי

 ...כיף יהיה בחורף עם כזה מקום
 

:  "פעמוניות"בשם ה

 איידלמן-תמי עמיר

  055-660-4937   |      tamyaidelman@gmail.com 

 

 שעות פתיחה – בריכת מצר
 

 19:00 – 15:00 12:00 – 06:30 ראשון

 19:00 – 15:00 12:00 – 08:00 שני

 19:00 – 15:00 12:00 – 06:30 שלישי

 19:00 – 15:00 12:00 – 08:00 רביעי

 22:00 – 15:00 12:00 – 06:30 חמישי

 ללא הפסקה 18:00 – 10:00 שישי

ללא הפסקה  18:00 – 06:30 שבתות וחגים

 

 

 חדשה יזמה



 

       

!  שנפגשנו טוב כמה

 . במצר16.5.15, המפגש המסורתי של מייסדי הקיבוץ התקיים בשבת

 חברים ממצר וממקומות אחרים הגיעו כהמשך 40

. ל"למנהג שקבע חברינו פסח זסקין ז

     

ס ובארכיון "הפעם סיירנו במצרפלס בהדרכת עודד ברא

. המחודש בהנחיית נילי שחר

 

, קיבוץ מתחדש-המפגש במועדון כלל הסבר על מצר 

וארוחת צהריים מעשה , סיפורים שהעלו כמה חברים

. ידיהם של האורחים והמארחים

 

צילומים וכתבות : במועדון היו חומרים מהארכיון

. שהחזירו את כולם לימי בראשית

 

מפגש מרגש של , היה מפגש מלא בחיבוקים ונשיקות

. שותפים לדרך

 

! כמה טוב שנפגשנו

. נפרדנו בתקווה לעוד מפגשים בעתיד

 

 

 

 

 .ס"עדנה ברא:  מסרה

 



 

       

  גסטרעמנואל שקט לא לילה

לפעמים אני עייף ומת לישון ומקווה להירדם בטרם 

בעיות באך המוח מוטרד , הראש יגיע לכרית

 . כלשהן והוא ערני ופועל בטירוף

המחשבות לא נותנות מנוחה ואני חושש , בקיצור

 .מלילה של נדודי שינה

, "הנשימות הארוכות המרגיעות"ניסיתי את שיטת 

ספירת הכבשים הקופצות "ניסיתי את שיטת . כלום

  בתקווהמתרכז בלדמיין אותןאני ו "מעל הגדר

אך אני לא מחזיק . שמרוב שעמום בסוף אירדם

. מעמד כי ראשי גם קופץ ומתרוצץ בעניינים אחרים

ספירות , נשימות: אז ניסיתי לשלב בין השיטות

אבל התבלבלתי ... הלאהוכן , נשימות, כבשים

. ועזבתי

. פתאום שמתי לב לשקט המופלא שהשתרר בחוץ

מאוד נהניתי , היות שכל רעש קטן מקפיץ אותי

אפילו חתול , !?!אין תן מיילל. מהשקט העמוק הזה

שום , לא מרשרש תוך הליכה על פני עלים יבשים

ואני בדרך , ציוץ לא נשמע בין שמיים לארץ

. לתרדמה מתוקה

הוא נובח בקול בס סמכותי ומיד !!!   טראח

מדוע . מצטרפים כל הקטנים בעלי קולות סופרן

נדמה לי שהם נובחים במקהלה דווקא מתחת 

היחידים  ומדוע דווקא בעלי הכלבים הם?לחלון שלי

? שישנים רגועים ורק הם לא מוטרדים מהבלגן

.  בסוף התעייפו והלכו לישון וגם אני

. התהפכתי והתפכחתי כשהשפופרת בידי!! ריננגג

עניתי מה שעניתי ? !הוא מבקש את מטילדה

  "בזק"האם תהיתי ובהמשך  ,בשיניים חורקות

? הווליום של הצלצול בלילהאת מעלה 

אני בשום פנים לא . היא מעירה אותי... היא לוחצת

אך ... מוכן להיכנע ומנסה להתעלם ממנה

חזרתי , קמתי, בסוף נכנעתי ...בשלה השלפוחית

. מתכונן לשקוע בחלומות נעימים

תפרץ  הלפתע קולו של המואזין בבאקה אל גרביה

בתרועה גדולה מזמין את המאמינים , לתוך הלילה

נראה . לפיו אני יודע בדיוק מה השעה. להתפלל

שאחד הרמקולים בצריח של המסגד מכוון ישירות 

ויחד  ,מיד מצטרף המואזין מכפר מייסר. לחלון שלי

מחזיקים אותי ער , מדהים יפוניאו סטרסינכרוןתוך 

.  וגם מהרהר בעקרונותיי לגבי אחוות עמים וממלמל

אולי תסגור ? אולי תפסיק להתלונן :עכשיו אשתי

אולי זה גם יעצור העשן ? אולי זה יעזור ?את החלון

הריחות את לא סובלת  ,היא עדינה? של המפחמות

 ,"תלונות"הקללות שלי לכן אמרה את גם לא , הללו

שהיא  איך זה, ואני נשאר ער וחושב לעצמי

? מסתדרת עם המואזין ואיתי לא

... כנראה תפסתי תנומה טובה, עבר זמן מה

משאית הזבל נשמעת כמו טרקטור  !!חוטרא

 !ביפ! ביפ, נעצרת כמובן קרוב לחלוני, מתקרב

חודרים לאוזניי  רסוו הרשלצפצופי האזהרה 

ור מעמיק על ענייני הרהוהכול גורם לי ל וממשיכים

.  מיחזור ירוק ושמירת הסביבה

אולי לא : פתאום יש לי חשדות לגבי השעון המעורר

אולי לא פתחתי את מתג ?  כיוונתי אותו נכון

ומה אם אאחר לשיעור יוגה או ? ומה יהיה? הצלצול

הוא מצלצל !! חוטרא? "מלוא"לנסיעה ללימודים ב

לתת לשנייה לישון , פקחתי עין אחד. עליז ושמח

והעיניים הנדבקות מעידות שלא ... אך זה לא פעל

. היה קימה רעננה ולא מנוחה עבר עלי ליל

!Que mala noche  

 

, מיכל – למשפחת תורברכת דרך צלחה 

 ,  שנפרדים מאיתנו–ברוך הללי ויהלי 

 . שנים של מגורים במצר15לאחר 

 מקום סיפורי



 

       

 18/4/15  שבעים חוגגים "שדמה" בני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1954 בשנת התחיל זה

 לקן בגאון צעדנו תשע בני כשהיינו

 .הצעיר השומר

 ,לבן שרוך עם כחולה חולצה

 ,חברה משחקי משחקים

 מדליקים ,מטיילים ,מתפלספים

 מתחילים ,למחנות יוצאים ,מדורות

 ,להדריך

 .עבודה למחנות יוצאים

 .בוגרים סמל את עוברים .מתאהבים

 רוצים ,"שדמה" גרעין על מכריזים

 .מתפשרים .בנגב קיבוץ להקים

. לגרעין השותפים את להכיר לומדים

מצר  חברי את להבין משתדלים

 .בדן מוקדם ת"של

. טירונות

. חמישים גדוד

. הבשן להבות

  .הצבא סיום

 .מצר

. עזיבות

. ה'חבר שבעה במצר נותרים

 .עוברות השנים

 

 

 הרצל בהר שנה כל נפגשים

. לזאביק באזכרה

גם  בעצב נפרדים

איתן  ,מאריאלה

 ועודד צביקה ,חיים ,עובדיה

  ,ילדים מגדלים

. וכרס קרחת וגם .... נכדים

  2015 השנה

!! שבעים בני אנחנו והופ

  ?שעברנו ממה מרוצים

? הבאות לקראת שמחים

 בהחלט אך חיים שנות 70 תמו

 .הסתיימו לא

 הדרך , ימשיך בדרכו איש איש

. בה לצעוד לנו קוראת

  ,דרככם ותצלח ברוכים היו

  ,יקרים חברים

. הבא המפגש עד

 

 



 

       

 

 על קבוצות הוואטסאפ

הורים , תלמידים, מחנכים, חברים, של משפחה. קבוצות וואטסאפ  (!)עשרה -נכון להיום אני חלק משבע

 .בלי לרוץ לסלולרי כל שנייה, רוב הקבוצות מושתקות כדי שאוכל לישון בלילה ולקיים אורח חיים שפוי. וכדומה

בתור מחנכת . הוא פותר לי כל כך הרבה בעיות! אני חושבת שמי שהגה את הרעיון גאון- והרשו לי להגיד לכם

 (שינויים במערכת וכדומה, שעות מבחנים)אני חייבת להעביר אינפורמציה לתלמידים כמה פעמים ביום 

וואטסאפ היא הדרך הכי נוחה ויעילה להעביר אינפורמציה . וההמצאה הזאת חסכה לי שעות רבות וכסף רב

לתאם דברים ולקבוע פגישות עם פידבק מידי אם קראו או לא קראו את ההודעה וגם , בין הרבה אנשים

 . תשובה ממש מהירה לשאלה שלי

העובדה שאתה לא עומד מול האדם שאתה . וואטסאפ היא מדיה נוראית לנהל דיונים,בניגוד לייתרונותיה, אבל

הבעות פניו ואת הסיטואציה בה הוא נמצא בזמן , גורמת לכך שאתה חסר את טון קולו, מדבר איתו

. י מהווים תחליף עלוב ולעתים אפילו ציני להבעות הפנים ולטון הדברים שנאמרו'ייצוגי האימוג. ההתכתבות

, על העתקת מידע, לצערי לא חסרים סיפורים לא נעימים על אינפורמציה שנמסרה בטעות לקבוצה הלא נכונה

השפלה וחרם ותחושות של חשיפה גדולה ואי נוחות , נידוי, על הוצאת אדם מהקבוצה, על שימוש לרעה במידע

 . אך כולנו נתקלנו בהם, נכון שאלו הם מקרים קיצוניים. ממה שנאמר בקבוצה

, נכעס, נחייך, נתחבק, אני כותבת כדי לבקש שנשתמש בוואטסאפ לתאם ולקבוע פגישה אמיתית ושם נדבר

 . ננהל דיון ואפילו ויכוח ובסופו נגיע להסכמות

איידלמן -תמי עמיר

 

  קטנות מגיא עובדיה7

 ?... אני אמור לעשות לו פרצופים"? תינוק באוטו " מה הקטע של השלט1

 ...עלה תרד:  הצמח הכי מבלבל2

...   הרגע הזה שאתה מחפש את הקצה של הסלוטייפ ורבע שעה אתה עושה לו נעימי3

 ? האם בנים של מפורסמים מצליחים בעזרת השם4

 ...WII לך תסביר למוכר בחנות קונסולות בצרפת שאתה רוצה לקנות 5

... ולאף אחד כבר לא יהיה אכפת,  יום אחד ימצאו תרופה לאדישות6

?... אז מהעושה חרט,  אם רתך מרתך ושרטט משרטט7

 



 

       

  

..... המלפפונים עונת 

מצרפלס  של ההדגמה בחלקת החממה

חלקת ההדגמה של מצרפלס הנמצאת בכניסה למפעל מצד שמאל  היא נסיון של המפעל ליצור מעין מרכז 

. ל לבקר ולהתרשם ממצרפלס"מבקרים לנציגי חברות שבאים מחו

עד לפני כארבע שנים המשווקים שלנו היו נוסעים לחברות בארץ כדי להדגים את המוצרים שלנו ואת מערכות 

. עד שעלה הרעיון ליצור מרכז מבקרים מקומי, ההשקייה לשיווק

בהשקעה לא קטנה של המפעל הוכשר השטח בכניסה למפעל ובו  מוצגים מוצרים של החברות שאנו עובדים 

: משווקת חממות משלושה סוגים" טופ"השנתית עם חברת " אגריטך"הרעיון התפתח לקראת תערוכת . איתם

חממה חצי אוטומטית וחממה פשוטה שכל חקלאי בכפר עני ; חממה טכנולוגית מושלמת בה הכל אוטומט

באפריקה יכול להתקין ליד ביתו עם מערכת פשוטה של מיכל למילוי מים מהנהר ולגדל ירקות לצרכיו 

.  הפרטיים

העלה את הרעיון לגדל בחממות גידולים אמיתיים לקראת , עומר לין מנהל השיווק של מצרפלס, בהמשך

. בעצם רצינו להראות כיצד מתבצעים הגידולים בפועל בתוך החממה. שהתקיים לפני כחודשיים" אגריטך"ה

.   שורות מלפפונים3- שורות עגבנית ו3:  שורות של גידולים6- גידלנו כבחממה האוטומטית

,   סוגים של פלפלים3  - בחצי אוטומטית

.  אמריקאית ומסולסלת:  סוגים של חסות2 גידלנו ובחממה הפשוטה

זה מצע קוקוס טבעי . כל המצעים בחממות גדלים על מצע מנותק דהיינו לא באדמה אלא בתוך אדניות ארוכות

 . בגידולים בשיטה זו אין צורך בחפירה. ומיובא מסרי לנקה  (שאינו נושא מחלות)

. מצע מנותק דורש תשומת לב ונוכחות מסיבית של המגדל לצורך טיפולים ולקטיף

הבונה את החממות השתמשה בחממה במצר כדוכן התצוגה הרשמי שלה באגריטך וכאן הם , TOPחברת 

. קיבלו את כל האורחים והמבקרים

". על יבש"אני נכנסתי לתמונה לפני כשלוש שנים בתור איש אחזקה של חלקת ההדגמה וטיפלתי בחלקה 

נכנס לתמונה גם שחר דיין אחד  (לגדל גידולים להמחשה)כשעלה הרעיון של עומר לין להחיות את החממות 

. המשווקים של מצרפלס כדי לעזור לי בנושא של הדברות ודישונים

, בנוסף פתחה החממה את שעריה בפני ילדי בתי הספר היסודיים במועצה ואנו מארגנים ביקורים במפעל

 .באולם הייצור של המפעל ונפגשים עם הילדים כדי לספר ולענות על שאלות

 



 

       

 

ופק שהנחה והדריך בחממה ולאיתן הוכמן שארגן את הביקורים 'אני רוצה להודות באופן מיוחד לשמוליק שצ

מותאמת  לילדים ולנושא אותו הם באו , ההנחיה הייתה מעניינת. וליווה את הילדים באולם המפעל ובמפגשים

 .לשמוע

 (בין פינת החי למגורי התאילנדים)העבודה בשטח הגידולים מחזירה אותי לשנות השמונים כשגידלנו ירקות 

. יחד עם בני הנעורים של מצר לתצרוכת עצמית של הקיבוץ וגם מכרנו לקיבוצים בסביבה

סוף סוף - אני נהנה מאד מהעבודה שהיא אמנם סיזיפית וקשה פיסית אך מספקת מאד ולא פחות חשוב 

 " .מצרפלס"בפנסיה אני זוכה לעבוד ב

 .תודה מיוחדת לראובן שריג שגייס אותי למשימה הזו

 החממה הפשוטה 

להנהלת מצרפלס  

 ,שלום רב

על ארגון . ברצוננו להודות על פתיחת שערי המפעל בפני ילדי בתי הספר היסודיים במועצה

באולם היצור שמפעל ובמפגש לאחר מכן עם הילדים כדי לספר , הביקורים בחממה של המפעל

 .ולענות על שאלות

רוצים להודות באופן מיוחד לשמוליק שהנחה והדריך בחממה ולאיתן שארגן את הביקור  וליווה 

מותאמת לגיל הילדים ולנושא עליו , ההנחיה הייתה מעניינת. את הילדים באולם המפעל ובמפגש

 .הם באו לשמוע

הילדים זכו ללמידה אחרת ולהיכרות עם פן אחר ולא מוכר של אחד מהמפעלים שבתחום 

 . המועצה

 

 סוהד סייף מיסר

 רונית גבע קציר

 ותלילך הוכמן בית ספר ניצני רע

 גילה זיסקינד רעות



 

       



 

       

 


