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.  נורית איננה

במהלך חייה עברה לא . לאט הקיבוץ ניפרד ממייסדיה ונורית הייתה חלק אינטגראלי מהם-לאט

יכלה להתגבר עליהם על , אופייה החזק ועמידתה האיתנה בפרץלודות המעט מצבים קשים ש

.  מנת לצעוד תמיד קדימה

-עוד בהיותה נערה הצליחה להתמודד ולנצח במאבקי התקופה כשרוב המשפחות היהודיות 

כשבנייה ובנותיה השתייכו לתנועה  (בלשון המעטה)לא התלהבו ולא פירגנו - ובתוכן גם שלה

כשבארגנטינה שלט , ולוגי סוציאליסטי מהפכניאעם מטען אידי, ציונית הדוגלת בעליה לישראל

אבל נורית התגברה על המכשולים בעזרת המשענת . קומוניסטי-משטר פוליטי דיקטטורי אנטי

ובה חברים תומכים ומסגרת חברתית , בקורדובה" השומר הצעיר"שמצאה בקבוצת הבוגרים של 

ציוני שהוביל להקמת הקיבוץ מן היסוד -שאיפשר לה להימנות כשותפה פעילה בפרויקט לאומי

.  1948-שנים מעטות בלבד ממועד הכרזת המדינה ב  ("יש מאין"כעין )

, ונועם–  כמה מילדי מצר לא הצליחו לשרוד את המבחנים המרים של החיים בתקופת נערותם 

, מבחן אישי מאתגר, ללא רחמים נחתה עלייה מכה קשה. בנה הצעיר של נורית היה אחד מהם

מדוע נתת לזה , אם אתה קיים, אלוהים": ובצדק נשמעה זעקת שבר של אימא שהעיזה לשאול

 ".לקרות

כי הקולקטיב . כולם טובים. בשכבת המייסדים של מצר אין אנשים טובים יותר או טובים פחות

ספוגת , ונורית. ולכל יחיד משקל סגולי ומיוחד מתוך ההרכב של הכלל, מורכב מיחידים

 8-יה על הקרקע ביעלההתכבדה להשתתף ביום , אידיולוגיה ציונית מהפכנית עלתה ארצה

הייתה הראשונה שנשלחה לקורס , השתייכה לצוות שהקים את ענף המשתלה, 1953בספטמבר 

בזמנים ההם כאשר , חדר האוכל-שאודותיו ניהלה ביד רמה את ענף המטבח" תורת התזונה"על 

ארוחת "ל:  ארוחות ביום כולל מה שניקרא בזמן הצנע בארץ ובתקופת העוני בקיבוץ 4-זכינו ל

. עם תה דליל וריבה מומסת בהרבה מים" ארבע

לא הסתירה עמדותיה , כי ידעה לעמוד על דעותיה! וזה נכון.יש מי שיאמר שהיה לה אופי מיוחד

ודוגמא לכך מהווה השתתפותה הפעילה ועמידתה האיתנה על . ונלחמה בנחישות בקבלתן

.  הצעותיה במהלך הדיונים על ההפרטה בשיחות קיבוץ

, אורית ואני שמרנו תמיד על קשר כולל בשבוע האחרון בחייה. לא היו לה הרבה חברים קרובים

עומק , העדר משוא פנים, נאמנות לידידיה: כי הערכנו ואהבנו עמודי התווך באישיותה הססגונית 

. ולוחמה ללא פשרות במה שהבינה כנכון וצודק מבחינתה, אינטלקטואלי

נורית נחה לעולמים על משכב שהרוויחה בכבוד .  וכעת הסתיים הסבל של התקופה האחרונה

.  בנה האהוב-ליד נועם , בחלקת אדמה של הקיבוץ שתרמה מראשיתו להקמתו

 

יאיר גבאי    

2/7/2013  
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, סבתא היקרה

 

ידענו שהזמן הגיע והיה לנו קשה לראות את הסבל שלך ובכל 

זאת הייתי המומה שקיבלתי מאבא שיחת טלפון שנפטרת 

אמרת שאת . רק אתמול ראיתי אותך ודיברנו קצת. בבוקר

רוצה הביתה אבל לרגע לא חשבתי שזאת הפעם האחרונה 

.  עדיין אני לא מבינה את זה. שאראה אותך

אני חושבת על החודשים האחרונים שכבר לא היית את וצר לי 

הייתי רוצה לחזור . על זה שהיית צריכה לסיים את חייך ככה

תודה . כמה שנים אחורה וככה לזכור אותך ולהיפגש איתך שוב

תמיד . על שהיית סבתא נהדרת ותמיד היה לך איכפת ודאגת

תמיד רצית את הכי טוב לנכדים . יכולתי לבוא ולדבר איתך

. ונתת את כל הנשמה והלב לנו. שלך

תמיד עשית את . העוגות בימי הולדת המלאות השקעה

חכמה ותמיד , סבתא היית עקשנית. הדברים מעל או מעבר

. את הכי טוב– ידעת מה את רוצה 

.  תמיד קיבלת אותי איך שאני לטוב ולרע ואהבת אותי

... סבתא היקרה אני לא מאמינה שאת איננה

, אוהבת אותך

 

, נכדתך

 לירד  
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, שלום לכולם

 

.   שנים להיווסדה של תנועת השומר הצעיר הוא בהחלט אירוע מיוחד100

לאנשי תנועת השומר בזמן השואה היו . היו תקופות שאנשי התנועה לא ידעו אם תתקיים ביום שלמחרת

, כמו כן הישגים  רבים עם קום המדינה. הישגים רבים בשל האומץ הגבורה והתעוזה של פעילי התנועה

אנו כולנו חלק מעשיה . הקמת קיבוצים ופעילות ענפה בעיר  לאורך השנים, עליה חלוצית מכל רחבי תבל

. זו  ובהחלט יש על מה להתגאות

: שמעון פרס בדבריו בשומריה אמר 

השומר הצעיר היא תנועה מפוארת שתרמה רבות לחיזוקה וביסוסה של ישראל עוד בימים שלפני "

התנועה דוגלת בערכי השלום והצדק החברתי וממשיכה לתרום למדינה ולחברה עד . הקמת המדינה

 ".נושאי הערכים הצעירים של התנועה- אני שמח לראותכם פה ממשיכי הדרך . היום

לכל אחד מאיתנו החוויות והזיכרונות שלו מתקופת היותו בתנועה מי כחניך ומי כמדריך וכמובן  קימת 

אנו רואים היום את חשיבותה של תנועת נוער כגורם מחנך ומתווה דרך . האפשרות של שניהם גם יחד

. של ערכי יסוד חשובים

....  ואצלנו 

מכרז לדירת גיורא לח  

תומר בכר שהפך לאחרונה לאבא יגור בדירה זו באופן . במכרז זה קיבלו את הדירה אפרת וגיל חובב

. עד לפינוי דירה בדו קומתי, ה הקטנה'זמני יחד עם דור והפיצקל

 

פינת חי 

את נילי מחליפה תום . סיימה נילי בפינת החי, הדרכה ומה לא, יוזמה, לאחר שנים רבות של פעילות

הערכה והוקרה רבה מכולנו לנילי ואיחולי הצלחה לתום שמשימתה הראשונה היא התאמת פינת .שחר

. החי לתוכנית הבינוי החדשה

 

בריכת השחייה 

ברזים וציוד ,סבונים, להפתעתנו הרבה גילינו כי נעלמים מהמקלחות והשירותים של בריכת השחייה

. השייך לבריכה

.  אנו פונים להפסקת מנהג מגונה זה באופן מידי

. ולכל המתרחצים אנא שימו לב ועדכנו אותנו

 

צוות הפנסיה וכל מה שביניהם  , 2012סיכומי , יעוץ פנסיוני לחברים 

ייעוץ פנסיוני לחברים 

לבין מספר ,(יועצי הפנסיה של חברת אקו )לפני מספר ימים התקיים המפגש הראשון בין נועה וגדי 

מטרות מפגשים אלו לייעץ לחברים בגיל העבודה בכל סבך החוקים והאפשרויות וכן פגישות עם . חברים

 אירית פואה  צלנו בקהילהא
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הפגישות בהחלט תורמות להבנת המצב . חברים שיצאו לפנסיה להכוונה וייעוץ לקבלת כספי הפנסיה

. ונותנות כיווני פעולה

. חברים נוספים המעוניינים בפגישות מוזמנים לפנות אלי ואני אארגן יום מרוכז נוסף לפגישות אלו

 2012דוחות מסכמים מקופות הפנסיה לשנת 

אני פונה פעם נוספת לכל עובדי החוץ  שעדיין לא העבירו אלינו את הדוחות המסכמים של קופות 

 (נורית בהנהלת חשבונות או אלי )להעבירם בדחיפות אלינו , 2012הפנסיה שלהם לשנת 

צוות הפנסיה 

צוות הפנסיה נפגש בקביעות כאשר הנושאים המטופלים היום בצוות הם הצעה לעדכון תקנון פנסיה 

.  שיועבר למזכירות ולאחר מכן לאישור השיחה וכן נושאים שוטפים הזקוקים לטיפול

 

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

 
  2013תקציב  .1

 נגמרה באיזון אך לא בהתאם 2012היה צורך בעדכון התקציב מכיוון ששנת  . 2013עודכן תקציב 

.  מהרווחים הייתה נמוכה מהצפוי25%ההעברה של , לתחזית 

. המעוניים יכולים  לקבל את הגרסה המעודכנת. אושר העדכון

 

 התנהלות בעלי כלבים וחתולים .2

.  לפני המשך הדיון לפנות למזכירות בכדי שזו תחליט מי אמור לטפל בסוגיה זו, סוכם כשלב ראשון

 

 צוות בריאות .3

סוכם כי באחריות חיים העברת מכתב לחברות . חיים ואירית דיווחו על אי יכולת התכנסות הצוות

בתקווה שימצא פתרון , הוועדה וקיום דיון על כך עם חברות הוועדה

. כך שהוועדה תוכל לתפקד

 

 (בהשתתפות נאוה חברוני )  60- חגיגות ה .4

 ועל הצוותים הפועלים כמו כן הגישה 60-נאווה דיווחה על האירועים המתוכננים לקראת חגיגות ה

. נאווה דוח תקציבי לחגיגות אלו

. הנהלת הקהילה מגבה את נאווה והצוותים כולם תוך הדגשה של פעילות בהתאם לתקציב

 ₪ (. 20,000התקבלו מהמועצה ). סוכם לפנות למועצה בכדי לקבל תמיכה תקציבית לאירועים אלו

 

 .עדכון מבנה ארגוני  של מערכת החינוך .5

. יסמין ואירית הגישו מסמך המתאר ומסביר את עדכון המבנה הארגוני בחינוך

. בנוסף ניתנו הסברים למבנה זה

. המצורף בזה. סוכם לאשר את עדכון המבנה הארגוני כפי שהוצע
 

 אירית
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  –המבנה הארגוני של מערכת החינוך 
 25.6.2013- דיון בהנהלת קהילה 

 

נעשתה עבודה מקיפה של צוות גדול שדן , עם שינוי אורחות החיים בקיבוץ והמעבר לקיבוץ המתחדש

אחד הסעיפים שנשאר להמשך ביצוע וקבלת החלטות הוא המבנה הארגוני של מערכת . בסוגיית החינוך

 חזון מערכת –הבולטים והחשובים מתוכם ,  הצבנו לעצמנו מספר יעדים2013בשנת העבודה . החינוך

. החינוך והמבנה הארגוני של המערכת

אנו מביאות אותו לאישור הנהלת . י חברות ההנהלה"מבנה זה נדון בהנהלת החינוך הציבורית ואושר ע

. הקהילה

 

,  החינוך הוא של הקהילה–ניהולי של מערכת החינוך ייתן ביטוי לעקרון הבסיסי לפיו -המבנה הארגוני

למערכת אחריות להעניק . י אנשי מקצוע מתחום החינוך"באחריותה ומתקיים בזיקה לערכיה ומנוהל ע

 .ב"מסגרת חינוכית לכל המשפחות ולילדיהן מלידה ועד סיום י

 

 

 קהילה

הנהלה ציבורית 

בעלי תפקידים , כוללת נציגי ציבור

ומנהלי מערכות החינוך של הגיל 

. הרך והבלתי פורמאלי

עוסקת בנושאים ציבוריים וקביעת 

, קשר עם הקהילה, אורחות חיים

 פיקוח כלכלי

הנהלה פעילה 

כוללת מנהלי מערכות הגיל הרך 

, והבלתי פורמאלי

 .עוסקת בניהול שוטף של המערכת

הבלתי פורמאלי 

מדריכים חברתיים לקבוצות 

' ג-'א

' ו-'ד

 נעורים

 יעוץ יעוץ

הגיל הרך 

- בניית תכנית פסיכו–פורום גננות 

פדגוגית מותאמת להחלטות 

. הקהילה

,  בית תינוקות–צוותים חינוכיים 

. גן בוגר, גן צעיר, גנון, פעוטון
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י מאפייני הגיל "מבנה זה מדגיש את החשיבות הגבוהה של התמקצעות בצרכים השונים עפ

צרכי ילדים והוריהם בגיל הרך שונים מצרכי ילדים והוריהם . פדגוגיה הרלוונטית-ההתפתחותיים והפסיכו

.  בגילאי בית הספר והתיכון

ניהול מערכת הגיל הרך בחצי משרה וניהול מערכת , המבנה מייצג ניהול על של המערכת בחצי משרה

.  פורמאלי בחצי משרה-הבלתי

. מ להבטיח רצף חינוכי וחיבור בין היחידות קיימת הנהלה פעילה"ע

 

י שיקול דעת מקצועי יתווסף אדם "עפ, פורמאלי-מנהלת הבלתי,  מנהלת הגיל הרך– הנהלה פעילה

עסוקה בקבלת החלטות בתחומי הניהול השוטף . נפגשת לפחות אחת לשבוע. בהתאמה לנושא הנידון

. תכנון ותמיכה, חשיבה, של המערכת ומהווה מסגרת לדיוני היוועצות

 

 ניהול מערכת הגיל הרך –פורמאלי -ניהול מערכת הבלתי

 י מאפייניו"החברתית והארגונית המתאימה לכל גיל עפ, פיתוח והובלת התפיסה החינוכית .

. בניית תוכניות חברתיות וחינוכיות למימוש תפיסה זו

 דאגה לשילוב כל הילדים במערכת החינוך בקהילה. 

 קיום קשר מתמשך עם ההורים. 

 קהילתית-ההורים והקהילה בהקשר למערכת החינוכית, הצוות, איתור ואבחון צרכי הילדים. 

 א והעסקתו"אחריות על איתור וגיוס כ. 

 בניית תוכנית עבודה שנתית המותאמת לגילאים השונים. 

 ליווי ופיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים, הנחייה, הדרכה. 

  (הבלתי פורמאלי)קשר עם בתי הספר ותנועת הנוער. 

 אחריות על תקציב החינוך. 

 שותפות בהנהלת החינוך הפעילה עם מנהלת המערכת המקבילה. 

 שותפות בהנהלת החינוך הציבורית. 

 חצי משרה. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ללא מילים 
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ניהול מערכת החינוך 

  ('מערכת החינוך וכו, ת"משרד התמ, מועצה)ייצוג המערכת מול גורמי חוץ .

 חברות בהנהלת קהילה. 

  תכנון ומעקב ביצוע–אחריות כוללת על התקציב . 

 ר ההנהלה"בניית סדר היום להנהלת החינוך בשיתוף עם יו. 

 תחזוקת מבנים והשקעות. 

 תכנון לטווח ארוך. 

 מהווה כתובת לקהילה ולהורים בפניות מיוחדות. 

 שמירה על הרצף החינוכי בהתאם לאקולוגיה המקומית. 

  קיום דיאלוג מתמיד עם הקהילה על מנת לחנך לערכי הקהילה ולהיות חלק מחיי החברה

 .והתרבות המתנהלים בה

 אחריות על הטיפול בצרכים מיוחדים של ילדים ומשפחות. 

 חצי משרה. 

 

 

סיכום 

. נותן מענה נכון ומותאם לצרכי הילדים וההורים, אנו מאמינות שמבנה זה שהיה נהוג בעבר במצר. 1

אנו מתכננות תהליך של שינוי מבנה העסקת צוות , פורמאלי-כחלק משינוי המבנה הניהולי של הבלתי. 2

. המדריכים

מסגרת התקציב . בהתאם למבנה ארגוני זה (2013ספטמבר )ד "ערכנו טיוטת תקציב לשנת תשע. 3

. נשמרת במסגרתה הנוכחית

. חשוב לנו לקבל את ברכת הדרך של הנהלת הקהילה כדי להמשיך בתהליך זה. 4

 

, תודה

. אירית ויסמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסיבת פרידה מנילי בפינת החי 
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 23.6.13 מיום 9/13פרוטוקול ישיבת המזכירות 
 

. 8/13אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1
 

 .ערעור על החלטת המזכירות בנוגע לתשלום בגין תשתיות המוטל על גל בן נפתלי .2
גל ויואב בן נפתלי נימקו והסבירו את הנסיבות שבגללן לא עלה בידם להתחיל את הבנייה עד תום 

שארך , בדבריהם הם ציינו סיבות הקשורות להליך בירורים עם ממלאי תפקידים בקיבוץ. 2012שנת 

 תמשיך 2012פנייתם היא שהחלטת המזכירות שהתקבלה באוגוסט . וכן נסיבות משפחתיות, זמן

ושההסכם שייחתם עם גל יהיה ,  (2012למעט התנאי של תחילת בנייה עד תום )לחול גם כעת 

. כדוגמת ההסכם שנעשה עם עמוס תמיר

.  בהמשך התקיים הדיון ללא נציגי המשפחה
 

: סוכם

 .לקבל את הערעור ולהחיל על גל את התשלום ונוסח ההסכם כפי שנעשה עם עמוס תמיר (א
.  יום מקבלת החלטה זו30ההסכם עם גל ייחתם תוך  (ב

 

 .פניית דקל שחר בנוגע למעבר שלו לדירת קבע .3
זאת , העלה דקל את פנייתו בנוגע למעבר שלו לדירת קבע, (זוגתו)בהשתתפות דקל שחר וזהר 

. לנוכח החלטת המזכירות שיש להיצמד לתקנון הקיים
 

וציין שאין בכוונתו לערער על , בדבריו מסר דקל שהוא אמור לקבל את דירת חנן אבנרי שהורחבה

וכן אינו מבקש לבטל את המכרז שיצא לגבי הדירה , החלטת המזכירות שהתקבלה בנוגע לאביב פרץ

עם זאת הוא מבקש שתינתן לו קדימות ראשונה בבחירת דירת קבע במשך . בה התגורר גיורא לח

כמו כן ביקש שיוחלט . ד המתוכננות להיבנות בקרוב" יח18הזמן שמעתה ועד תום מהלך הבנייה של 

הכוונה שתהיה לו ), יחולו עליו לכשיעבור בעתיד, שהתנאים שהיו חלים עליו היום במעבר לדירת קבע

כמו כן בנוגע לתשלומים . שלהם וותק גבוה משלו, עדיפות על פני חברים חדשים שיתקבלו לחברות

. (ובנוגע לאי תשלום בגין תשתיות הבית, בהסדר פערי דיור
 

הסכימו רוב הדוברים שיש למצוא פתרון לאותם , שנמשך לאחר יציאתם של דקל וזהר, במהלך הדיון

כך שלאחר מכן יהיה אפשר להמשיך , שדקל נמנה עליהם, "חסרי דיור קבע"חברים קיימים המוגדרים 

נאמר , להחליט שהתנאים החלים היום יחולו עליו בעתיד, לגבי בקשתו. לנהוג בהתאם לתקנון הקיים

עם זאת צוין שבהחלטת הקלפי שהתקבלה . שאין המזכירות יכולה לקבל החלטה מחייבת בעניין זה

יובהר שהחברים שהוגדרו : "(ציטוט)נאמר ,  בנוגע לתשלום בגין תשתיות לחברים קיימים2013במרץ 

." זכאים לעבור לדירה אחרת קיימת ללא תשלום בגין התשתיות של אותה דירה, ...' חסרי דיור'כ
 

:  סוכם

. החלטת המזכירות שלהלן תובא לאישור שיחת הקיבוץ

 .ולתת להם קדימות בבחירת דירה, "חסרי דיור קבע"שהינם , יש להחריג את חברי הקיבוץ הנוכחיים .א
 

מקרב , בבחירת דירה' זכות סירוב ראשונה'י כך שתתאפשר להם פעמיים "הקדימות תינתן ע .ב
 .(י גיורא לח"תמיר והדירה שפונתה ע' י מש"לא כולל הדירה שתתפנה ע). הדירות שיתפנו בקרוב

  

 יהודה מרלא   משולחן המזכירות
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 7.7.13 מיום 10/13פרוטוקול ישיבת המזכירות 

 .9/13אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1
 

 .'כספי החברים'  הצעות יצחקיטו בנושא  .2
     (:2 – ו 1: להצבעה בנפרד)להלן נוסח הצעותיו של יצחקיטו 

 

 היתרות הכספיות של החברים יועברו לחשבונות בנק (א .1
 .2013לביצוע עד סוף שנת ,         אישיים של החברים

חברים משכבת המייסדים יוכלו להמשיך במצב    ( ב
.     הקיים אם ירצו בכך

 הקיבוץ לא ינהל פיקדונות של כספים פרטיים של .2
.       חבריו

 

הסביר ונימק מדוע לדעתו לא צריך הקיבוץ להמשיך , יצחקיטו הציג בפני חברי המזכירות את הצעותיו

. ולא לנהל את הפיקדונות של כספים אלה, ולהחזיק בכספים הפרטיים של החברים
 

שכיוון שנושא זה נדון בחודשים האחרונים בישיבה , בדיון שהתקיים ללא נוכחותו של יצחקיטו הוסכם

אין , ובשיחת הקיבוץ האחרונה, בהנהלה הכלכלית בנפרד, משותפת של המזכירות וההנהלה הכלכלית

. מקום שהמזכירות תיכנס לדיון חוזר בעניין זה
 

.    הצעותיו של יצחקיטו יובאו לדיון בשיחת הקיבוץ: סוכם

 

 .ח מנהלת הקהילה"דו .3
. אירית פואה החלה בסקירת פועלה ועיסוקיה  במסגרת אחריותה על התנהלותם של ענפי הקהילה

. הושמעו הערות והתקיים דיון, נשאלו שאלות (שטרם הסתיים)במסגרת הדיווח על כל ענף וענף 
 

. ח תימשך בישיבה הבאה"מסירת הדו: סוכם

  
 

 

 16.7.13 שהתקיימה ביום 8/13 (שיחת הקיבוץ)פרוטוקול האסיפה הכללית 

 (:2, 1להצבעה בנפרד )' כספי החברים'הצעות יצחקיטו בנושא  .1

 

 .2013לביצוע עד סוף שנת , של החברים היתרות הכספיות של החברים יועברו לחשבונות בנק אישיים (א .1

 .חברים משכבת המייסדים  יוכלו להמשיך במצב הקיים אם ירצו בכך (ב
 

 

.  הקיבוץ לא ינהל פיקדונות של כספים פרטיים של חבריו  .2

אך הפעם לא על דרך של , שהנושא עולה פעם נוספת לדיון בשיחת הקיבוץ, בדברי הפתיחה ציין המזכיר

אלא כדיון בהצעותיו העומדות אל מול הצעות המזכירות וההנהלה הכלכלית בנושא , ערעור של יצחקיטו

שהקיבוץ ימשיך להחזיק את הכספים , ואף מסוכן, יצחקיטו שב ונימק מדוע לדעתו אין זה נכון. זה

עם זאת הוא מציע לאפשר . בין בחשבון השוטף ובין בפיקדונות, הפרטיים של חבריו המעוניינים בכך

. להמשיך ולהחזיק את היתרות השוטפות שלהם בקיבוץ, שירצו בכך, לחברים משכבת המייסדים

. חלקם תמכו בעמדתו של יצחקיטו ואחרים התנגדו לה, חברים נוספים השתתפו בדיון

 

הנושא עובר להצבעה בקלפי כך שהצעותיו של יצחקיטו יעמדו מול הצעות המזכירות  : סוכם

.  וההנהלה הכלכלית

 יהודה מרלא   משולחן המזכירות
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, מזור לגבי
 

תנחומינו 

לך ולמשפחתך 

במות האם והסבתא 
 

  ראקל
 

 בית מצר

 

 .הצעת ההנהלה הכלכלית לעדכון תקנון בחירת נציגי מצר לוועד ההנהלה של מצרפלס .2

 .הסביר ונימק את התיקונים המוצעים בנוהל האמור (ר ההנהלה הכלכלית"יו)עמרי שוהם 

ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ בוועד ההנהלה של "לכלול את יו (א: מדובר על שלושה עניינים עיקריים

 . אם הוא חבר מצר, של מצרפלס ל מצרפלס בוועד ההנהלה"לכלול את מנכ (ב. מצרפלס בתוקף תפקידו

(. למעט מי שמכהן בתוקף תפקידו), להאריך את משך הקדנציה של חברי וועד ההנהלה לשלוש שנים (ג

ל המפעל מקטינה למעשה את מספר חברי מצר בוועד "לפיה הכללת מנכ, בתשובה להערה שנשמעה

בהיותו גם חבר , חבר הקיבוץ, ל"שיש חשיבות רבה להבעת התמיכה והגיבוי הניתנת למנכ, נאמר, ההנהלה

.   בעל זכות הצבעה בוועד ההנהלה

. עובר להצבעה בקלפי: סוכם

 .הדדית בהנהלת הקרן לעזרה ( שנים3)ליבר וקלאודיו מדרדרוט לקדנציה נוספת -בחירת נורית שניצר .3

בעוד , צוין בשיחה שנורית וקלאודיו הביעו את הסכמתם להמשיך ולכהן קדנציה שנייה בהנהלת הקרן

. שלמכרז שפורסם בעניין זה לא הייתה כל היענות

. עובר להצבעה בקלפי: סוכם

 .'חסרי דיור קבע'שהינם , הצעת המזכירות למתן פתרונות דיור לחברי קיבוץ נוכחיים .4

 .לייעד לאביב פרץ את דירת משפחת תמיר (א
בבחירת דירת קבע מקרב הדירות   " זכות סירוב ראשונה"לתת לאחרים פעמיים  (ב

 .(תמיר' לא כולל דירת מש), המתפנות בקרוב      

בסיומן החליטה לגבש הצעה , מספר ישיבות' חסרי דיור קבע'בדברי הפתיחה צוין שהמזכירות קיימה בנושא 

פ נוהל מעבר דירות "כך שלאחר מכן יהיה אפשר לחזור ולפעול ע, אשר תביא לפתרון מלא של העניין, לשיחה

. הקיים

ולכן , שהנושא מגיע לשיחה כיוון שהצעת המזכירות עומדת בניגוד לתקנון הקיים, בתשובה לשאלה נאמר

, כמו כן נאמר שבנוסף לאביב מדובר גם על אוריה. ראתה המזכירות לנכון שהשיחה צריכה לקבל החלטה זו

. עומר ומיכל, דקל

.   עובר להצבעה בקלפי: סוכם

יהודה מרלא : רשם

 

 

  

 

 

בעניין פינת ההנצחה 
 

לאחר התייעצות עם מזכיר הקיבוץ הגענו 

למסקנה שצריך לקיים דיון עקרוני מסודר 

 .והליך תקני בנושא הנצחת חברי קיבוץ מצר

בגלל החשיבות הגדולה של הנושא  
 

הוחלט שכל נושא , והאמוציות שהוא מעורר

ההנצחה יעבור לאחריות מזכירות הקיבוץ ולא 

. יטופל בצוות חג השישים
 

 .נאוה ח
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 ...גם זה קורה אצלנו

 . ברצוני לידע את החברים והתושבים על חשיבות הזיהוי של השומר בשער

 עירית ויורם התעוררו  לשמע דפיקות על ריכבו  של יורם שחנה 03:30  בשעה 19/07היום

 . שיכור כלוט הדופק על גג הרכב ומנסה להיכנס אליו30הם יצאו וראו בחור  כבן . ליד  ביתם 

שכלל אינו , התברר שמדובר בבחור ללא עבר פלילי מהרצליה . יורם הזעיק את השומר ואת המשטרה 

בבדיקת מצלמות  ....רכבו נמצא  לאחר מכן  ליד הבאר של הקיבוץ. יודע איך הגיע לקיבוץ 

הרכב נעצר מול המחסום , 01:30השער נראתה בברור  כניסה של הרכב בשעה 

 . ללא תישאול כנדרש - נראה מאחר ולא נראה חשוד הוכנס לשטח קיבוץ 

ארוע זה בנוסף לארוע הדקירה  אצלנו במגורי התאילנדים בו  נכנס  לקיבוץ נהג עם תיאלנדי שביצע 

עזה נגנבו בתחילת החודש בשישי -בקיבוץ כפר, כמו כן  לאחרונה יש גנבות  מקיבוצים. דקירה מוזמנת

 משאיות ללא כל הפרעה או שאלה של השומר בזמן העמסה עם מלגזות 3   טון חומרי גלם ב62בערב 

 ..המפעל

 :  ועדת ביטחון פרסמה בביתן השמירה הוראת לגבי תשאול הרכבים הנכנסים והיוצאים משער הקיבוץ

 !  אין כניסות או יציאות של רכבים מסחרים ומשאיות עם סחורות ללא אישור  18:00מהשעה  

 .ליעוד ביקורם (בתג מצרפלס)יש לתשאל כניסות של רכבים לא מזוהים 

  . בהזדמנות זו אני מבקש מחברים נוספים להצטרף לרשימת השומרים

 בברכת שבת שלום

 עופר וגשל

 

 
  15/8/13, יום חמישי
 

 -ערב הוקרה ל
 יהושע

על עבודתו רבת השנים ותרומתו 
 לענפי החקלאות במצר ובישראל

 בבריכה19:00בשעה 


 

 

כולם מוזמנים  
 

ענפי מצר  

 

 

 תודה גדולה
 לנגה

 על השקעה של שנים בהקרנת 

. סרטים במועדון

  

 הקרנת הסרטים הופסקה )
 (.עקב בעיה של הפרת זכויות יוצרים

 נאוה ח

 7/9/13  מוצאי ראש השנה– חג הקיבוץ 
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אבל אנחנו לא נהנים ממנה , הבריכה שלנו

אני אז .   נרדה הציעה לי לצאת לקורס מצילים מאחר שחיפשו מציל לבריכה במצר2005- בסוף האביב ב 

קניתי בגד , כמובן שנעניתי בחיוב להצעה של נרדה.  חייל משוחרר שעובד אצל נתי במרעה עם עדר הבקר

את הקורס .   פעמים בשבוע לחדרה וחזרה3ים ומשקפת על חשבוני ואפילו נתנו לי החזר הוצאות נסיעה 

...  המדריך קצת התבאס כי הוא הגיע שני אבל לא נורא–סיימתי לא רע 

.  עם השנים צברתי ידע וניסיון בתחום ההצלה כולל עבודה בבריכת השחייה בגן שמואל ו בתלמי אלעזר

אירית פואה הציעה לי לצאת לקורס מפעילי בריכה ולקחת על עצמי את הבריכה  (2012)בשנה שעברה 

. סירבתי מאחר שבריכת השחייה שלנו אינה תקנית ולא רציתי להסתבך, שלנו

לטעמי הגיעה . בריכת השחייה של מצר איננה עומדת בתקן החדש של המדינה ואת זה חשוב שכולנו נדע

מצר כיום קיבוץ מבוסס , העת לקבל החלטה אמיצה ולתקצב סכום כספי ראוי לטובת שידרוג הבריכה שלנו

.  כלכלית וככזה הוא יכול להרשות לעצמו להשקיע בשיפוץ גדול של הבריכה

אוסיף ואומר כי עלינו לעשות זאת ולו . אנחנו נהיה הנהנים הראשונים במידה ונחליט לשפץ את הבריכה שלנו

בקיבוצים רבים באזורנו  ! (שלא נדע )...הבריכה כפי שהיא כיום מהווה סכנה לציבור... רק כציבור שומר חוק

בריכת שחיה היא מקום מפגש  ציבורי ממדרגה . ביצעו שיפוץ כללי ושידרוג משמעותי בבריכת השחייה

. משפרת איכות חיי קהילה ואני בטוח שכך יהיה גם במצר אם נלך על מהלך מבורך זה, ראשונה

חברים ואפילו , ילדים: כולנו נהנה מזה-  אני מציע להביא את עניין שיפוץ הבריכה שלנו לסדר היום 

. המתחדש המדהים שלנו (כיום)הפנסיונרים שלפני שישים שנים הגיעו לגבעה הזאת וייסדו את הקיבוץ 

,             תודה רבה

 רז תמיר 

 

 

 

 

. הקיבוץ והאנשים בו

. היה זה כאילו רק עזבנו,  שנים עברו מאז התארחנו בקיבוץ ולמרות זאת7

. היה חשש שהוא יגרום לשינו באווירה, כשדיברו על שינוי בקיבוץ

אפילו אחרי כל כך , ההיפך הוא הנכון וזו הייחודיות של מצר, שזה לא הקיבוץ שעושה את האנשים, מסתבר

, רז על היוזמה: ועל זה אנו מודים ל, עדיין נתתם לנו את ההרגשה שאנחנו רצויים ושלא נשכחנו, הרבה שנים

לבנצי ונאוה על , רוויטל ומשפחת תמיר על האירוח, ליואב, לעודד על שחיכה לנו בשער, ללליב על הבית

למשפחת יחיא ווגשל על , לנתי על הדאגה והטיול, לדבורה ודני על הביקור ועוגיות הנשיקה, הקפה והחברה

. בחדר האוכל ובבריכה, ההצעה ולכל אלו שפגשנו בשבילים

 

ולמקרה . תמיד תישמר למצר פינה חמה בליבנו. אנחנו מקווים שיתאפשר לנו לבקר בתדירות גבוהה יותר

 45-758-62099:      טלפון  kerenklaris@gmail.com.כתובתנוזוהי : שיזדמן לכם לכתוב או לבקר

 

, שלכם

 סוזנה ואורן

 7/9/13  מוצאי ראש השנה– חג הקיבוץ 
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.... חג השישים קרב ובא
 

 

  7/9/13במוצאי ראש השנה 
 

: בתכנית
 

במועדון לחבר -  תערוכת יוצרים מקומיים

. יפנו לדניז או למינה, חברים המעוניינים להציג עבודות בתערוכה

 
  תערוכה בחדר האוכל "חפצים מדברים"

... יפעת והדר תשמחנה לקבל עוד פריטים: מפיקותה

 
 : על הבמה המרכזית

 מוסיקה ותנועה, במשחק, יצירה מקומיתהצגה ב
________________________________________________ _______

 

 ... בני חברת נוער ועוד, חברי גרעין,  בני משפחותיכםהזמינו

.  מספר סופי על הלוח הצמוד למינימרקטוהקפידו לרשום

 !!!!  בתשלום כרורכהההשתתפות אינה

 .'כסאות וכד, ההרשמה היא כדי שנתארגן נכון  עם כיבוד

 

 
 

 
,   בערב ראש השנה

נקיים , (יומיים לפני הערב הגדול)

. סביב שולחנות עגולים על הדשאארוחת חג 
 

:  באותו ערב נחשוף את שתי התערוכות
.  בחדר האוכלותערוכת חפצים במועדון  אמנים מקומייםתערוכת 

 ******************************
 . SMS-ההרשמה לארוחת החג על לוח תרבות וב

 
. מאחר ורוב הכוחות מופנים לחג הקיבוץ, נצטרך הרבה עזרה

!! צרו איתי קשר עם נאוה- אז אם אתם פנויים 
 

 

 

 

 
 

 

 

! יש אפשרות גם לגזרה נשית- לבנות , חולצות איכותיות

. הזמנה על לוח המודעות.  10₪מחיר חולצה 
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הפסיפס שלנו 
.    נדביק על הקיר בכניסה התחתונה של חדר האוכל את הפסיפסים אותם הכנתם במשך השנה10/8ב
 

. מיכאלה ומריאנה,  הדר, יפעת, לליב....: ליוצרים ולחבורת הבנות שעדיין ָעֵמלה, תודה רבה  לדניז

. ולטוביה ועובדיו על ההשקעה בשיפוץ הקיר

 


 
 

 60הפקת מופע מרכזי לחגיגות ה
!! לצחוק וליצור שיתופי פעולה, לדבר, היא הזדמנות להיפגש

! מה שנקרא המופע הוא רק התירוץ 

 

- והכל לקראת הרגע הגדול... מזה חודש וחצי מתקיימים מפגשי עבודה בהרכבים שונים ומשתנים

לבחור מיהן , להגדיר כמה קטעים יהיו, לבחור נושא מרכזי למופע:  ולשם כך היה צריך.התחלת החזרות

מרכיב התנועה , ועליה מנצח מפיק מוסיקלי" חי"הוקמה להקה שתנגן ב, הדמויות וללהק אליהם חברים

צבעים , קונסטרוקציות, הוקם צוות תפאורה שעוסק בתכנונים, והריקודים כבר בעשייה ואימונים

הטקסט , "בישול"גם התסריט לסרטון ב, וצוות התלבושות והאביזרים יתחיל לעבוד...עוד רגע, ומרקמים

. של המופע כבר כמעט שלם

.  חודש אוגוסט הולך להיות עמוס לכל השותפים בעשייה

נפיל עליכם "צרו קשר ו....!!! אנחנו נזדקק לכל מי שרוצה לתת כתף ולהיות שותף, חברים יקרים 

..." משימה

 

" מפיקים שישים" צוות , גיא ומיכל, אפרת, דבי

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

 

  צריך שניים לטנגו
.  בניצוחה של דבורה,  שנים עשר זוגות מכל השכבות התכנסו במועדון לריקוד טנגו שישולב בהצגה

. בטנגו הגבר מוביל, כי מה לעשות, בהובלה של הגבר, Chest to chest- כלל ראשון בטנגו 
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 עמנואל גסטר      |...לטיול יצאנו

     

, 60-בעיצומן של החגיגות והאירועים של שנת ה

, לכל החברים, אירגן הצוות טיול על הכיפאק

.  (שרוצים ויכולים להשתתף)

ארבעה ,  כאשר על הבוקר5/7/13זה קרה ב 

סבים , הורים, ילדים, אוטובוסים עמוסי חברים

.  יצאו צפונה, ואפילו כמה ותיקים

ליליה ואני נרשמנו והתחלנו לבדוק את הקשיים 

אולי כאן יש . האפשריים של המסלולים השונים

התחרטנו ? ושם יש מדרגות, הליכה ועליה קשה

: ובסוף קבענו לעצמנו אתגר, ושוב החלטנו

. נוסעים

הנופים ובעיקר החברותא הקיבוצית , המקומות

מאוד משכו אותנו להשתתף ובעיקר להיפגש עם 

שלא לדבר על , חברים איתם מזמן לא מתראים

שרק אם היו תולים עליהם , לא מוכרים לנו, ילדים

אולי היינו מזהים , אני פלוני בן של אלמוני: תווית

. (בתנאי שנזכרים מי זה אלמוני), אותם

התלבטנו בין שייט בקיאקים לבין נהיגה 

. בטרקטורונים

ליליה עמדה על כך שעם הוותק שיש לה בנהיגה 

. היא בטח גם יכולה לנהוג בטרקטורון, בקלנועית

אני הזהרתי אותה שזה לא יהיה מספיק אתגרי 

, כדמיונה, בשבילה כי לא ייסעו על הרים וגבעות

".  יאכלו אבק"אלא בעיקר על דרכי עפר ו

אני רציתי את הסירות הגומי אבל אשתי הזהירה 

אותי שזה לא יהיה מספיק אתגרי בשבילי כי אני 

רוצה את הקטע של הירדן ההררי עם מפלים 

ה 'החבר, אך בגלל הילדים, וקפיצות בין סלעים

ועוד הוסיפה שיושבים ". הרגוע"ישוטו במסלול 

כמעט על תחתית הקייאק ובסיום השייט יצטרכו 

. מנוף כדי להקים אותי

. בתל חי, אז בחרנו בביקור יותר קל

.                                                                                    מלווים נופי הגליל הגענו בנחת לכפר בלום

על , באווירה מצוינת, בחורשה סמוכה לקייאקים

חיסלנו את ארוחת הבוקר , ל"שולחנות קק

.                                                                                              הקפה על חשבון המארגנים. העצמית

ה פנו אל הקייאקים בזמן שהקבוצה 'רוב החבר

לטרקטורונים והקבוצה לתל חי הוסעו באוטובוס 

.  משותף

האוטובוס עצר באמצע היער ליד מדרגות 

כל . מדרגות מאבן מסותתת. שעולות לתל חי

בלתי אפשרי : במילה אחת. שלב גבוה מהשני

התאכזבנו והתיישבנו על האבן . עבורנו

ה יחזרו ופתאום 'התחתונה לחכות עד שהחבר

אני ממילא עולה , בואו, אין בעיה, הנהג אמר לנו

וכך , אפס הליכה. י הכניסה הראשית"לחנייה ע

!! היה

המדריכה לקחה אותנו למתקנים המשוחזרים 

של תל חי והמוזיאון תוך סיפור מרתק על 

היסטורית הגבורה של החזקת המקום כולל על 

טרומפלדור האגדי וגם צפייה בסרטון מצוין על 

. הקרב הסופי

, עלו לאוטובוס הטרקטורוניסטים, בדרך חזרה

.                               מאובקים עד שאי אפשר היה להכיר מי זה מי

עם מזג , בהמשך ירדנו כולנו מהגליל העליון

. היפה כתמיד, אוויר נעים אל החום של הכינרת

. סעדנו ארוחה משובחת" חוף גינוסר"במלון 

ומיד , ממש עוד אטרקציה מטעם המארגנים

צמוד לחדר האוכל , יצאנו אל חוף הים היפיפה

. של המלון

. אנו רק בקרנו בחוף וחזרנו לאולם הממוזג

.                                                                               שלמים ושמחים, כולנו שבנו הביתה לפי הלוח

טיול כזה יוצא לפועל פעם ב , לפי הסטטיסטיקה

!!                 וכך היה.  שנה אז הוא חייב להיות הצלחה60

לכל אחד לחוד ולכולם יחד שעשו ,  תודה לצוות

עבודה מושלמת ותמשיכו להצליח עד בכלל 

במסיבת סיום ,  וכולל ההפנינג הגדול של השנה

.          על הקרקעהלכבוד יום העליי

!  כה לחי
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אופק חלן חותר לשישים 

 

... שליווה אותנו בטיול, 60 על 20פתרון החידון 
 

 ביום שלישי?   באיזה יום בשבוע נערך טקס העליה על הקרקע .1
 צומת כרכור, לסיבוב ינקלביץ? בשנים הראשונות, לאן היה מגיע הדאר של הקיבוץ .2

 (הוכמן)עמוס תמיר ?  מי הבן הבכור של הקיבוץ שחי במצר .3
 מייסר? מה היה מקור המים הראשון .4

 1954בשנת ?  באיזה שנה קיבלנו את עדר הפרות הראשון .5
 כרמץ? שמו הראשון של המפעל .6

 'קיבוץ ג? איך קראו לשכבת המייסדים .7
, ם" במצר סכו כי החיילים היו בצבא וגם לכ לא היה, בחג שני? מתי חגגו את הסדר הראשון של מצר .8

 ומענית השאילו למצר בחג השני

 יעל? איך קראו לעגלה הראשונה שנולדה במצר .9

 אולטימטיבי-  הטעם –קקאו וסוכר , גבינה עם לֶבן? מה זה פוסטרה .01

 6- כיום ,  בהתחלה47 ?כמה חברי שדמה היו בגרעין כמה היום .11

במחסן , מפעל הישן, לול,במועדון, בחדרי האוכל לדורותיהם? באיזה מקומות  בקיבוץ נערך ליל הסדר .21
 תערובת ובמצרפלס

 1964? באיזה שנה נבנה המועדון .31

  המחבל שירה בגרש ופצע אותו בידו–ה 'פנדלצ? ואיידה'ג' מי היה פרייג .41

 1991ב, סדאם חוסיין שליט עיראק ? מי אילץ אותנו לעבור ללינה המשפחתית .51

 מתחת לבית של סימה ויוחאי? איפה רשומים שמות הסוסים הראשונים של מצר .61

  צריפים3? כמה צריפים היו בהתחלה .71

 .כדי להגן על הסועדים מצלפים ירדנים, בצד המזרחי של צריף חדר האוכל?  איפה הייתה חומה במצר .81
 אחרי הפיגוע במעלות מתחנו גדר לכל אורך בתי הילדים ?מתי נבנתה גדר הביטחון הראשונה במצר .91

 .כדי לעצור את הרעה

  אחוז98? באיזה רוב עבר השינוי .02
 

 .ובאתר הקיבוץ" מצר זה הבית שלי"רוב הסיפורים ורבים אחרים כתובים בספר הקיבוץ 
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  דבורה הופמןעםפילאטיס במצר 
:  להצטרף למגוון שיעורים, צעירים ובוגרים, בנות ובנים, אני מזמינה אתכם

   פילאטיס רצפה קבוצתי

   שיעורים פרטיים

 (קטנות" רפורמר"בסטודיו שתי מיטות ). שיעורי פילאטיס מכשירים זוגיים 
 

.  רפיה לשעברתהסטודיו ממוקם במקלט הפיזיו

. ועבודה מותאמת לצרכי המתאמן, שעות מגוונות, אווירה אינטימית

 

קורס פילאטיס , (2009)קורס מדריכי פילאטיס רצפה  ,  התמחות במחול ותנועה .B.E.D :הסמכֹות

השתלמויות שונות עם , (2013)מכשירים 

. מיטב המורים הפועלים בארץ

 

 דבורה הופמן

052-4399146 

04-638-7862 

 

 

 

 

 

 

 

 להתראות ולהשתמע

 כמה מילים על שיטת פילאטיס

הקרויה על שמו של מייסד , שיטת פילאטיס

היא טכניקת תרגול , וזף פילאטיס'השיטה ג

ייחודית המשלבת באופן הרמוני שליטה גופנית 

. ומנטאלית

השיטה מתמקדת בחיזוק ובעיצוב שרירי הגוף 

ובדרך זו מחטבת את הגוף , מבלי לנפח אותם

. ומחנכת אותו לגמישות וליציבה נכונה

התרגול בפילאטיס משלב בין הקפדה על נשימה 

 השיטה .יציבה ושליטה במרכז הגוף, נכונה

.  מדגישה  תנועה מדויקת חלקה וזורמת

מודעות , התרגול מעניק למתעמל יכולת ריכוז

למיקומו בחלל ומלמד פיקוח ובקרה , לגוף 

, בניגוד לשיטות אימון אחרות. בתנועות הגוף

איכות התנועה בשיטת הפילאטיס היא ערך עליון 

נשימה נכונה . ולא כמות החזרות על התרגיל

ודיוק מרבי נחוצים כדי לבצע את התרגילים 

.  במרב היעילות ומסייעים בהפחתת מתח מיותר

כל השרירים בגוף מטופלים ומופעלים באופן 
דבר המסייע למתאמן לתפקד ביתר , שווה ומאוזן

קלות בפעילויות ספורטיביות כמו גם ביום יום 

 .עהיומפחית את סיכויי הפצ
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: ל ברכות חמות 
 אורן    שירה  מור  שלי

. עם סיומכם שנת שרות 

 

. היתה זו  עבורכם שנה מאתגרת בה תרמתם ונתרמתם

 

!! גאים בכם

  

 

ובהצלחה 
ה הממשיכים את המסורת הארוכה 'לחבר

 

גל רימברג    איתי מילברג   טל חלן 
 

 מכולנו במצר

 נאוה חברוני  : עריכה והפקה


