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 8/7/14, אצלנו בקהילה

 ,לחברים שלום 

? במה אפתח הפעם

? בקיץ החם שאנו מתפלאים כל פעם מחדש כשהוא מגיע 

  ?באיחולים לחופש הגדול לילדי בית הספר 

   ?במונדיאל שהרעיף עלינו אנרגיות חיוביות של ספורט 

? בעצב על שלושה נערים שנרצחו בדם קר 

? בילד פלסטינאי שגם הוא נרצח בדם קר 

? באחינו מהדרום המרכז והצפון שחיים בצל איומי הרקטות 

? באחינו למיניהם שבחרו בשפת האלימות 

?  בעוד הרבה סימני שאלה שעולים ועולים בימים אלו 

 !אז בואו נתמקד באינפורמציה של מה שקורה אצלנו 

 

קווי האוטובוסים 

 הן מבחינת .מאז זכתה חברת קווים במכרז משרד התחבורה להסעות ציבוריות שונו לרעה קווי האוטובוס

הדרך היחידה שדרכה הצלחנו לנסות ולהשפיע הינה דרך . מסלול הנסיעה והן מבחינת תדירותה

מסיכום התחבורה להלן קטע  למשרד ה לא בוצע כל שינוי אך לפחות פנייתנו הגיע,לצערי, עדיין.המועצה

 : במשרד התחבורהפגישה

האוכלוסיה המבוגרת . 66היישוב מחובר רק לפרדס חנה באמצעות קו .  לחדרה63ביטול קו  קיבוץ מצר"

המחבר את , 64הובטח שקו .בנקים וקניות, לקבל שירותים בקופת חולים, זקוקה לנסיעות לחדרה

בכך גם תגבר ,  עשה זאת בעבר63כפי שקו , יכנס למצר ויאסוף ויחזיר נוסעים, בקה עם חדרה/ת'ג

 . "תדירות הנסיעות

 

שיפוץ מועדון  

 . בהתאם לתוכנית ההשקעות שופץ המועדון לחבר 

.  ורי החלונותטיעתודה לדניז על . הפיקוחעל תודה לראובן על החשיבה ו

. נעים להיכנס למועדוןבהחלט השיפוץ נראה לעין ו
 

שיפוץ גן כלנית 

אנו בדו שיח עם  ולכן  גן מועצה מכיוון שהינו גן חובההוא" כלנית". בימים אלו אנו נערכים לשיפוץ גן כלנית

 . עזרה במימון השיפוץלגיהמועצה 
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י תהנמר האסיא

.  זה לא נמר ממשפחת החתולים זה יתוש ממשפחת החרקים ,לא

.  יתושים אלו מטילים ביצים ותוך שבוע בוקעים זחלים ההופכים ליתושים

שאין  כדאי מאד לבדוק בסביבתכם ,לכן. קשה להדביר יתוש זה כי כל טיפה של מים מהווה בית חם ואוהד

.  מקומות מועדים לפורענותעודבצנצנות קטנות ו ב,תחתיות עציצים ב,שאריות מים

.  עקיצתו כואבת ויכולה לגרום אף לחום, יתוש זה פעיל גם ביוםלפי הידוע לנו

 
ארנונה 

 . הגישו מספר חברים פניות לברורים, עם חלוקת התשריטים המעודכנים לחברים לשטחי הארנונה

. העברתי למועצה , "טעות דפוס"את הפניות שיש בהן מדידה חוזרת ולא רק 

(. .מקומיתהעדה ווה)ברצוני להדגיש כי אין קשר בין מחלקת הגביה האחראית על הארנונה לבין מחלקת הבניה 

 
אתר קהילתי  

, מערכת זואני מאמינה שבאמצעות . "קהילנט" קהילתית הנקראת לרשת מצרבימים אלו אנו מחברים את 

  .כלל האוכלוסיה נוכל להעביר מידע רב בין ,שהיא גם כלי עבודה יעיל מאד

. אני מודה לנאווה חברוני שלקחה על עצמה את המשימה

 
 (אירית, עופר, ראובן, ארז שחר, .ע.שמוליק ב, אלי רז)וועדת תכנון 

 .ע"בכוונה לצמצם את השטח ולהיצמד לתוכנית התב, הוועדה דנה לאחרונה בתוכנית פינת החי

. עם גמר הכנתה נפרסמה לציבור. כמו כן דנה הוועדה בתוכנית לשיפור הבטיחות באזור בתי הילדים

 

 (אירית, שלומית, בנצי, עמיחי, אוסנת)וועדת דירות 

: הוועדה מתכנסת בכל פעם שמתפנה דירה וזאת כדי לבחון את התהליך שיש לבצע לגבי אותה דירה

. הוצאת מכרז ולדירות בקומתיים מעבר לפי תור הוותק של הצעירים, דירות קבע

 
מעברי דירות  

 גיל ושרון פלייז עוברים בימים אלו לדירתה לשעבר של אורנה הולצמן  .

 נתי הגאי עבר באופן זמני לדירתם של סיוון ואודי רזמוביץ  .

 קומתי- יחיא עוברים בימים אלו לדו- ליאור ותומי יופה .

 

אירית פואה
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  2014יולי  ,  דיווח משולחן ההנהלה הכלכלית

 

מוגש כאן דיווח על הנושאים העיקריים שעלו בתקופה , בהמשך לדיווחים קודמים

הפרוטוקולים המלאים של הישיבות נמצאים . האחרונה על שולחן ההנהלה הכלכלית

 .במשרדים ופתוחים לעיון החברים
 

  – ענפי החקלאות

בסך . 2014ח תמחירי לרבעון הראשון של " וכן דו2013לאחרונה התקבלו סיכומים תמחיריים סופיים לשנת 

 . כשנה חקלאית טובה במרבית הענפים2013הכל ניתן לסכם את שנת 

:  אנו רואים את התמונה הבאה2014עם תחילת שנת 

 

ובאיחור  (תחמיצים) אנו רואים את השפעת החורף השחון בדמות עליה ניכרת במחירי המזון הגס – ברפת

 .תמונה זו שוחקת את שיעור הרווח הנקי בענף באופן מהותי. ניכר בעליית התמורה עבור שיווק החלב
 

בעיקר בשל קטיף פרי ,  באבוקדו הרבעון הראשון התאפיין בהכנסות גבוהות בהרבה מהמתוכנן– ענפי המטע

כך שניתן לומר כי ,  הסתיימה בתוצאות גבוהות מהמתוכנן2013גם שנת , כזכור. מאוחר מהעונה הקודמת

 . היא עונה מצויינת לענף האבוקדו2013-14עונת 
 

  .לשיווק משותף של הפרי לשמן, מכמה איזורים, בכוונתנו להצטרף להתארגנות משקים –זיתים 

 . הרצון הוא לייצר יתרון  לגודל בשיווק השמן ויצירת גוש שיווקי משותף
 

לאחר ,  לאחר העברת הניהול לגורם מקצועי חיצוני הענף עבר בשנה הקודמת לאיזון ולרווח צנוע–אפרסמון 

.  אך גם כעת אינו מייצר רווחיות טובה ויציבות לאורך זמן, מספר שנים של הפסד
 

חלוקת הגשמים אפשרה לנו לקבל .   מתאפיינת במחסור במים ומעבר לגידולי חורף בלבד2014 שנת – ש"גד

לאחר מספר שנות . שביחד עם מחירי המזון הגבוהים אפשר קבלת תמורה יפה, יבול סביר בחיטה לתחמיץ

 .נצטרך לשקול את מבנה הענף וכיוון הפעילות בשנים הקרובות (בעיקר הכותנה)הפסד בגידולי הקייץ 
 

תרמו , ביחד עם צעדי התייעלות שננקטו בענף,  ההתקשרות לצורך טיפול במלגזות למשרד הבטחון– במוסך

 נצטרך 2014בשנת . הענף מתאפיין כעת ברווחיות נמוכה אך קבועה. לשנה טובה באופן יחסי בענף זה

. שהגיע לסוף דרכו, להחליף את תנור הצבע בפחחיה
 

והסתיימה , 2012לאחר שנה קשה ב ,  היוותה שנת מפנה מהותי לטובה2013לסיכום ניתן לומר כי שנת 

 .המכסה את גרעון השנה הקודמת ואף מותירה עודף נאה, ברווחיות יפה למדי

 מסתמנת כשנה טובה והמשך השנה תלוי בעיקר ביכולת לפצות על עליית מחירי המזון ברפת 2014תחילת 

 .י מחירי מטרה גבוהים יותר לחלב"ע
 

להקיש מכך על , לצערנו, אך לא ניתן,   הרבעון הראשון במצרפלס הסתיים בתוצאות טובות– מצרפלס

כרגע המצב בענף מורכב ולא פשוט והנהלת המפעל מפנה משאבי זמן ואנרגיה רבים . התפתחות השנה כולה

 .תוך שיפור זמן התגובה והקטנה הפחתים בייצור, למציאת דרכים להגדיל את השיווק

אך , עד כה המכירות שם נמוכות מהמתוכנן. המצב הבעייתי באוקראינה משפיע על התקדמות הפרוייקט שם

לאחרונה אישרה .אליהן מופנה עתה מאמץ שיווקי ניכר, השותפים מצאו ופיתחו יעדי שיווק במדינות נוספות

 . לרכוש את השליטה בחברת פלגל של קיבוץ חפציבה, בהמלצת ההנהלה, מועצת המנהלים של מצרפלס
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באם יתברר שאכן כל הנתונים שסופקו לנו , שבסיומה (Due Diligence)העסקה נתונה עכשיו לבחינת נאותות 

בין השאר הכוונה בעסקה זו היא לרכז בפלגל את פעילות ייצור הצנרת . תתבצע העסקה, אכן מתקיימים

כמו כן אנו מניחים שריכוז פעילות כזה . לתשתיות ולפנות מקום במצרפלס מקום לקווי ייצור חדשים לטפטוף

. להקטין פחתים ולאפשר ייצור יעיל ורנטבילי יותר, יאפשר לנו ליעל את העבודה

לשמחתי הצלחנו . בעניין העסקה (גאון אגרו)במהלך הדיונים התגלעו חילוקי דעות ביננו לבין נציגי השותף 

. לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות לטובת המפעל והאנטרס המשותף
 

דבר שסייע רבות בהעברת , אני רוצה לציין בסיפוק רב כי נציגי מצר במועצת המנהלים עבדו בשיתוף פעולה

לצורך העניין התקיימה ישיבה משותפת בנושא של ההנהלה הכלכלית ביחד עם נציגי . מסר ברור לשותפים

ההנהלה הכלכלית נתנה גיבוי מלא לנציגנו להצביע על פי מיטב שיפוטם . מצר במועצת המנהלים של מצרפלס

 .בעניין עצמו
 

שפיתחה טכנולוגיה מעניינת ', לטימריה, 'יצרנו קשר עם חברת סטרטאפ ביולוגי -  יזמות לגידול דגיגים

 . לרביה וגידול דגיגים המיועדים למגדלי הדגים

החברה שוכנת כעת בחממה שבעין . ההנהלה הכלכלית אישרה כניסה לבחינת עסקה עם חברת לטימריה

עם יכולת התפתחות וצמיחה ומחשבה על השקעות , שמר ומחפשת מקום לתחילת פעילות מסחרית

בהמשך . בשלב המיידי אישרה ההנהלה הכלכלית לאפשר לחברה שכירות בלול המבוקר הקטן. משותפות

. מ על האפשרות של השקעה שלנו בחברה עצמה או במכון הרביה שיוקם אצלנו"סוכם להיכנס עימם למו
 

בימים . ע החדשה של מצר אושרה להפקדה"התב! בשורות טובות, סוף סוף,  בעניין זה יש– ע חדשה"תב

לא יירשמו  ( יום90)ומקווים שבתום תקופת ההפקדה , בהתאם לחוק, אלה אנו דואגים לפרסום התכנית

ניתן לראות את התכנית גם . ע"התנגדויות מהותיות ונוכל להגיע לגופי התכנון ולקבל את האישור הסופי לתב

 .על לוח המודעות של מצר
 

, בהשתתפות מנהל המחוז (י"רמ) לפני שבועיים התקיימה פגישה במנהלת רשות מקרקעי ישראל – קרקעות

י ורשויות התכנון חידשו את "הופתענו מאד לשמוע כי רמ. ראש המועצה ומהנדסת המועצה שלנו ונציגי מצר

 . תכנון הרחבת העיר חריש על שטחי העמק שלנו

י בקשו להגיע איתנו להסכמות על תרומת שטחים שלנו לטובת מייסר ובאקה ובתמורה לכך יאפשרו "אנשי רמ

כמובן שלא ניתן להסכים לגישה זו וביחד עם אנשי . ביננו לחריש עד אמצע העמק" רצועת הפרדה"לנו 

אך לא נסכים להתרחבות העיר חריש , השבנו שנשמח לסייע לשכנים מבאקה ומייסר, המועצה האזורית

כאשר לטובתנו , הדיון נדחה ומתקיים כרגע בעיקר בין המועצה לרשויות התכנון. למרחק קרוב כל כך לקיבוץ

אשר אמור לתת פתרון גם , עומד הצורך של רשויות התכנון בהרחבת מפעל טיהור השפכים של המועצה

. כלומר נראה כי ללא הגעה להסכמה עם המועצה לא יוכלו בפועל להרחיב את העיר. לחריש
 

כולל ,  ההנהלה הכלכלית סברה כי הגדרת תפקיד רכז המשק צריכה לעבור חשיבה מחודשת– ריכוז המשק

הועלתה גם . היקף המשרה והשכר המשולם תמורתה, הכישורים והניסיון הנדרש, הגדרת התפקיד עצמו

, שאלת המבנה הניהולי השלם במצר ובכללה כפיפות רכז המשק להנחיית והחלטות ההנהלה הכלכלית

.  הפעלת ועדת המשק ויכולת ההנהלה הכלכלית להכווין ולהגדיר אסטרטגיה ניהולית לעסק

אלא בכוונה , לא בכוונת חסכון בכל מחיר)להערכתנו קיום חשיבה בדבר מבנה המשק ואופן הניהול הנכון שלו 

היא חיונית וחשוב לקיימה בתקופה  (לקיים מערכת ניהולית יעילה ומתאימה לצרכים המשתנים של מצר

 .הקרובה

.  והכוונה התפרשה בציבור באופן שונה, לא נוסח כהלכה, כפי הנראה, לצערי המסר
 

, בברכה

 עמרי
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  16/7/2014, הנהלת הקהילה של משולחנה
 

 (יהודה,אירית,דני,יסמין,יגיל חיים, שרון, נורית)

 .2013סיכום תקציב  .1

עמידת רוב הפעילויות בתקציב , פ"עליה בחפ: הסיבות לכך הן.  הסתיימה ברווח2013שנת התקציב 

. בהשקעות לבריכת השחייה₪  אלף 300ושמירת 
 

 . 2013במסגרת סיכומי , ח בנושא  יימסר בשיחת קיבוץ"דו
 

  2014עדכון תוכנית השקעות  .2

:  וחלוקת רווחים 2013לאחר סיכום תקציב קהילה 

  אלף 284השקעות קהילה ₪ .

  אלף 895השקעות תשתיות ₪ .

 תוכנית השקעות פינת חי תוגש לאישור הנהלת קהילה .

 פרוט תוכנית תרבות תוגש להנהלת קהילה .

  להשקעה בפינת חי וברכב בנין₪  אלף 100פנייה להנהלה כלכלית להלוואה של עד .
 

 בטיחות עגלת נוי .3

.   באחריות אירית.  בדופן העגלה בכדי לאפשר שדה ראייה לנהג הנוסע אחורנית" חלון"יש להתקין 
 

 בחירת הנהלת חינוך .4

כמו כן הדגישו את החשיבות . אירית ויסמין דיווחו על תום הקדנציה של הנהלת חינוך ויש להוציא מכרז

. ה עם רקע מתאים/תהיה חבר/ר הוועדה יהיה"שיו

. לביצוע יסמין ואירית. הנהלת קהילה אישרה את העדכון בכתב המינוי
 

 תקציב בנים נתמכים  .5

על  ₪ 15,000-תקציב של כ, עד אישור בשיחה על תקנון בנים נתמכים ( חודשים 3-כ)אושר באופן זמני 

.  מ קהילה"חשבון בצ
 

 שדרוג אחזקת החדרים בדו קומתי .6

 (. ועוד, מטבחים, מקלחות, חלונות)הנהלת קהילה רואה חשיבות גבוה בתחזוקת הבתים ברמה גבוה יותר 

. לבחון את האפשרות של השקעה זו בכל החדרים, 2015לשם כך יש בתוכנית השקעות של 
 

 . באחריות המזכיר לטפל בדיווחים על גניבות ברחבי הקיבוץ– דיווחים על גנבות .7
 

  .השלמה לרשת בטחון .8

 . במידה ויהיו פניות לגבי אופן ההשלמה לרשת הביטחון הן ידונו בנפרד

. כל פניה בהתאם למקרה הספציפי שלה
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 (בהשתתפות תום וראובן )תוכנית שיפוץ פינת חי  .9

תום וראובן הגישו סקיצה של תוכנית שיפוץ פינת החי והדגישו כי מצב הפינה היום דורש שיפוץ דחוף בשל 

: נקודות שהודגשו בדיון . בעיות בטיחות למבקרים ובעיית הישרדות של החיות

 ע החדשה"התוכנית חייבת להיות בהתאם לתב. 

 השיפוץ בהתאם להנחיות הווטרינר המחוזי. 

  מ" ס130שבילים ברוחב. 

 חשיבות לברזיות במתחם. 

 חשיבות לתאורה טובה. 

 תשומת לב למיקום עתידי של רשתות צל. 
 

. הכנת תוכנית מפורטת באחריות ראובן בעזרת תום : הוחלט

.  יוצאו מכרזים בהתאם לתוכנית

.  התוכנית תוגש לאישור וועדת תכנון

על חשבון ₪  אלף 30, השקעות קהילה ₪ 150)₪  אלף 180התקציב כולל הגדר ההיקפית 

. (תשתיות שכונה חדשה

 תועבר פניה לצוות תשתיות בשלב זה להשאיר את מבנה האבן –בשלב זה השארת מבנה האבן  

 . (אושר על ידי צוות תשתיות )
 

 כספומט .01

. הכספומט עומד במתחם הכולבו

המטרה להוריד את נושא חלוקת , כמו שצויין כבר. ,הנהלת חשבונות אחראית למילוי המכונה בשטרות

. פרט למקרים בודדים מאוד, מזומנים מהנהלת החשבונות

. המשך טיפול באחריות גיל

. (פירוט בנושא בהמשך העלון)
 

  בהשתתפות סרחיוהנחיות לאירוע פרטי בבריכה .11

.התקנון מפורסם בהמשך העלון אושרו התיקונים,   עברנו על טיוטת ההנחיות

ברכות  

 ס"לליאור ברא
עם סיום  

 קורס קציני שריון
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  2014 ביולי 10, משולחן המזכיר 

ועם , עקב מיקומנו הגיאוגרפי אין אנו חווים אזעקות חוזרות ונשנות". צוק איתן"אנו בעיצומם של ימי מבצע 

יחד עם , החברים האמונים על הביטחון בקיבוץ. יוצרת רגישות ביטחונית מיוחדת" קו הירוק"זאת הקרבה ל

פועלים כנדרש , נמצאים בקשר שוטף עם גורמי הצבא, (י"צח)עופר וגשל שהינו רכז צוות החירום היישובי 

.  ומיידעים את הציבור כיצד לנהוג

.  להלן עדכון באשר לנושאים הנמצאים בטיפול על שולחני

 בעקבות תוצאות ההצבעה בקלפי לבחירת מנהלת הקהילה ומרכז המשק  .1

"  הצבעת אמון" בהתאם לנוהל הקיים תעמוד מועמדותו של עופר וגשל ל–בחירת מרכז המשק 

. 17-18.7.14, שישי-בקלפי בימים חמישי

.   הנושא יעלה לדיון בישיבת המזכירות הקרובה–ת קהילה /בחירת מנהל

 

 תהליך הקליטה .2

מתוך כוונה להגיע עם רשימת הנקלטים לשיחת הקיבוץ , במסגרת הפעולות לקידום מהלך הקליטה

: בוצעו הדברים הבאים, בקרוב

. י ועדת הקבלה"מ עם המועמדים לקליטה המומלצים ע"הושלמו הפגישות של בנצי והח- 

.    בסיום כל פגישה קיבלו המועמדים לקליטה דף המרכז עבורם את הנושאים שיש להסדירם

אמורה להתקיים ישיבה משותפת של נציגי הקיבוץ עם נציגי  (16.7.14, יום רביעי)השבוע - 

". הסכמי הקליטה"הגעה לנוסח מוסכם של : לדיון נוסף שמטרתו,   הנקלטים ועורכי הדין

ותביא ללא דיחוי  , המזכירות תתכנס בדחיפות שתידרש לצורך קידום מהלך הקליטה: ככלל- 

.   (וקלפי)  לשיחת קיבוץ את הנושאים הדורשים החלטת שיחה 

 

 ניהולי-המשך הטיפול בשאלת המבנה הארגוני .3

שהדרך המתאימה להמשיך את מהלך הטיפול בשאלת המבנה , בישיבת המזכירות האחרונה הוחלט

בעקבות .  חלופות עקרוניות שיובאו לדיון ציבורי ולהכרעה2-3לגבש , ניהולי של הקיבוץ היא-הארגוני

. תחזור המזכירות לדון בנושא זה וכיצד לקדמו, 1כמצוין בסעיף , תוצאות ההצבעה בקלפי

 

 הפנסיה (תקנון)הסדר  .4

סוכם , עם קבוצת חברים מקרב הגמלאים הצעירים  (29.6.14)בעקבות פגישה שהתקיימה לאחרונה 

הסבר ודיון נוסף בהסדר הפנסיה , ללימוד (שלא במסגרת שיחת קיבוץ)לקיים מפגש ציבורי פתוח 

במפגש זה . (מועד מעודכן) במועדון 18:30 באוגוסט בשעה 3, המפגש יתקיים ביום ראשון. המוצע

.   נעה חרמוני ואדי קודלש, ישתתפו היועצים הפנסיוניים של הקיבוץ

 

 סיעוד (תקנון)הסדר  .5

,  מקרב המצביעים88%זו תמיכה של . 22 מול 160ברוב של " הסדר הסיעוד"בשעה טובה אושר בקלפי 

.  מקרב חברי הקיבוץ79%ותמיכה של 
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 מצב הדיור במצר .6

קיים את פגישתו השנייה ביום , שקם על סמך החלטת המזכירות, "הצוות לבדיקת מצב הדיור במצר"

וסוכם על המשך , אליהן נחלק הצוות,  צוותי המשנה2בפגישה זו נדונו הצעות .  ביולי11 –שישי ה 

.  הפעילות לקראת גיבוש ההמלצות והבאתן לדיון ציבורי

הסדר בנים )ממתינים להגיע לאישור החברים , הנמצאים על שולחני, עלי לציין שתקנונים נוספים

ולדיון ואישור , הכוונה להביאם לידיעת החברים. (עדכון תקנון הביקורת, עדכון תקנון עבודה, נתמכים

.   ברגע שנסיים את העיסוק בתקנונים הנוכחיים (והקלפי)השיחה 

 

יהודה מרלא , בברכה

 

 

  

 

 

  , כספומט בכלבו

 

. זעקה ומצלמותאהמכשיר הותקן בכלבו כיוון שהמקום פתוח במשך כל היום וגם מוגן עם 

(. 200 או 100,  50, 20) שטרות בלבד ורק מסוג אחד 8מסוגל להוציא עד  ,המכשיר יחסית קטן

אפשר להוציא יותר מפעם )בלבד כל פעם  ₪ 400ולכן אפשר להוציא עד  ₪ 50בהתחלה יהיו בו שטרות של 

. (אחת למי שצריך עוד כסף

.   קובעים את גובה העמלהוגםמשלמים סכום קבוע לחברה שמביאה את המכשיר אנחנו 

 . לפעולה כאשר ברור לנו שסכום זה לא יכסה את ההוצאות ₪ 4בשלב ראשון נגבה עמלה של 

בקיבוץ ) פעולות בחודש 260או שיהיו לפחות  ₪ 6-  ל5כדי שפעילות המכשיר תהיה מאוזנת צריך לגבות בין 

(. 220גדול כמו דליה יש רק 

. היתרון הוא שאין התחייבות לתקופה ולכן בכל רגע אפשר להחליט שחוזרים לשיטה הישנה

מי שירצה מזומן יוכל להוציא מהכספומט לפי .  לא תהיה יותר קופה לקבלת כספים אצל קרן15.7.14מיום 

. שעות הקבלה בכלבו

אפשר , (למשל כדי לתת לילדים)אם מישהו רוצה להזמין כרטיס כספומט בנוסף לכרטיס האשראי על שמו 

. לעשות זאת ללא עלות אצל קרן

. מידי כמה חודשים נעשה בדיקה ונחליט על ההמשך

  דני הופמן
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הצטרפות מצר לקהילנט 
 .תפעולית לישובים וקיבוצים בישראל/נט הינה רשת חברתית-קהילה

 באתר האינטרנט והיא כוללת כלים מתקדמים המייעלים את העבודה המערכת מאפשרת ולנהל חיי קהילה

 .ומאפשרים קשר בין בעלי תפקידים והקהילה עצמה 

 

 י " עתורם מיכולותיו כל אחד. התוכן באתר הקהילתי נוצר על ידי כל חברי הקהילה המסייעים בצמיחת האתר

לעדכן פרטים של בני , לפתח את עץ המשפחהאפשר , אירועים,  מודעות,  הודעות,קבצים, תמונותהוספת 

האמנים והכותבים שבינינו יוכלו לפרסם באופן עצמאי את . לתרום מתכונים, להגיב בפורומים, משפחה

. כתביהם ויצירותיהם ללא תלות במנהל האתר

 

. ראשי הוועדות וכמובן את כל האוכלוסיה, המערכת קלה מאד להפעלה ואני אנחה בעלי התפקידים

!!!  תלויה בכולנו–הצלחת המערכת ותועלתה 
 

.    בימים הקרובים תקבלו הזמנה  במייל  להצטרף למערכת ייקח לי עוד  כמה ימים להשלים את העבודה

 
 נאוה חברוני

 

 

 !מילה טובה ותודה

 !!!כיסא גלגלים ואפילו, בעזרתם של הליכון"....חברים יצאו לדרך"
 

 ...ותיקים עזבו את הכורסא ונהנו מיום טיול נהדר 25

מן מוזאון , התרשמנו מהאוסף העצום, "מהבית"שם אכלנו ארוחת בוקר , שבכפר חסידים" טלעהשט"בקרנו ב

 .                                     ספונטנית של רקדני טנגו" הופעה"שירים ואפילו , סיפורים, מהמנהל האתר, קטן

 !כאן בכרכור, "טבעלו"ארוחה טעימה במסעדת , בבית לחם הגלילית ובסוף, משם נסענו לחוות התבלינים

. ורק כעת הגיע הביצוע,  שנה למצר60הטיול היה אמור להתקיים לפני שנה במסגרת  
 

"... הנחה"לנחום שעשה לנו , לשמוליק בן עזרא שהסכים להיות לנו לעזר,  לסוניה שארגנה :ועכשיו תודות

. תמיד בכול הפעולות שלנו ובמיוחד לכול החברים הנאמנים המתייצבים
 

 !!!!היה יום של כיף
 

. חנה מלשטיין
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 חלום שמתגשם- קהילה בטעם של פעם

לאחר שילדתי את אלמה הבנתי בפעם הראשונה את 

אם עד עכשיו חשבתי ". אין לי זמן לנשום"האמירה 

נוכחתי לדעת שבשלושת , שהחיים שלי עמוסים

החודשים הראשונים לאחר הלידה באמת שאין זמן 

ההרדמות , החלפת החיתולים, בין ההנקות. לנשום

אין ! אין זמן לעשות כלום, וההתאוששות מחוויית הלידה

, הייתי ברת מזל. לבשל ואפילו לאכול, לנקות, זמן לכבס

הילדים הגדולים עוזרים ואני מוקפת , כיוון שאילן בבית

להביא סירי אוכל או לבשל - במשפחה שבאה לעזור

לקפל , לתלות, לעשות כביסה, לשטוף כלים, בבית

, ולהחזיק את אלמה כדי שאוכל לשחרר קצת את הידיים

, כשליה נולדה הקושי גדל. ללכת לשירותים או להתקלח

עכשיו צריך גם לדאוג שאלמה לא תרגיש שלקחו לה 

 . את אמא

ממש כמו - להרדים ולהעיר אותה, לשחק, צריך לחבק

ועכשיו לעשות את הכול עם תינוקת על ... קודם

אני חושבת ששלושת החודשים הראשונים ... הידיים

בהן אני קיימת רק , לאחר הלידה הם גלקסיה אחרת

יכולת וזכות , ככלי לשירות האחר ואין לי שום אפשרות

"... חופשת לידה"ויש שקוראים לזה . להתמקד בעצמי

כיוון שכבר מהלידה של אלמה ? ולמה גילוי הלב הזה

חשבתי שאני ממש ברת מזל וראיתי מה חברותיי 

היה להן קשה - עוברות עם מערכת תמיכה קטנה יותר

באותה התקופה שמעתי על מערכת תמיכה ... כפליים

 .ביולדת שקיימת בקהילות שונות ברחבי הארץ

, בהרבה ישובים קטנים קמה מעין התארגנות נשית

נשות היישוב מתגייסות בחיבוק גדול , כשמישהי יולדת

ומכינות לה ולמשפחתה אוכל לתקופה הראשונה 

מעשה של , המעשה הזה שבה את ליבי. שלאחר הלידה

התרגשתי . של אהבה, של רעות, של אחווה, טוב לב

. ורציתי לעשות מעשה ולהקים התארגנות שכזו במצר

, לקראת שיפוץ, עם בית מלא ילדים, הייתי אמא צעירה

 ... מחזיקה במשרה מלאה והזמן עבר

עברו שנתיים ולאחר הלידה של ליה נפגשתי עם טלי 

וסיפרתי לה את " חופשת לידה"גם היא אמא ב, מאס

טלי . שצץ ועלה שוב בעקבות לידתה של ליה, החלום

גם היא חלמה על התארגנות כזו . התרגשה מאוד

רעיון העזרה . העניין" ניהול"ולקחה על עצמה את 

-ההדדית פגש את טלי בזמן שבו נטע אושפז בבית

חיבקה , מי שתמכה בה. חולים ונגה הקטנה רק נולדה

, והכינה ארוחות חמות מידי ערב הייתה אז מיכאלה

". להחזיר"שבלי לדעת שתלה אצל טלי בלב הבטחה 

תוך כדי שיחה הבנו שיכולה להיות מטרה נוספת , וככה

התמיכה הקהילתית הזו יכולה להיות גם בעתות - לעניין

מנהלת , שיתפנו את אירית פואה. (לא עלינו)משבר 

. בחלום והיא התלהבה ונתנה לנו את ברכתה, הקהילה

זמן קצר לאחר ההחלטה כבר עמדה , לצערנו

ענבר ' זכתה'ראשונה . ההתארגנות שלנו בפני משימה

לא . עובדיה שאושפזה והתגייסנו לתמיכה במשפחתה

אבל כבד ירד על מצר בעקבות , כך-הרבה אחר

כשפנינו לנשים מסביבנו . פטירתה בטרם עת של ליעד

. להירתם למשימה שמחנו לפגוש היענות גדולה

חוותה המשפחה , חודשיים לאחר השבעה של ליעד

ואנו התגייסנו לדאוג לארוחות חמות , שוב אובדן ענק

שלא תדעו , פלבר היקרה-משפחת רונן. לשבעה נוספת

 !!!עוד צער

התחושה הקשה שאין מה לעשות לנוכח בשורות איוב 

של , מפנה את מקומה לאקט טהור של נתינה, אלו

שלאורך שבעה ימים יושבים בביתם , האבלים. תמיכה

אינם , ומנסים לעכל את התפנית הקשה שחלה בחייהם

ארוחת הערב החמה שמגיעה אליהם . פנויים לבשל

. לעת ערב מנחמת ולו במעט

- בשני קצוות החיים אנו זקוקים לנתינה הגדולה ביותר

מעגל החיים הנצחי מחייב אותנו . בלידה ובמוות

שצריכה להשקיע , ליולדת. לתמיכה ועזרה דווקא שם

את כל כולה בחיים החדשים שיצרה ולאבלים 

 . המתאבלים על פטירתו של אהובם

זאת הזדמנות חשובה עבורנו לומר תודה לכל מי 

 . שנענתה לפניות שלנו עד כה

 .שלא נדע צער ואמן שנזדקק לעזרתכן רק בלידות

איידלמן-טלי מאס ותמי עמיר
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 !!!ותודה... לא חשבתי שבשלב זה אכתוב מילה טובה

 
 

..... ואיתה הרבה הרהורים  ושאלות, ואז באה האכזבה, קיוויתי שאירית תמשיך עוד קדנציה

מחפשים את אנחנו האם ? האם אנחנו לא מחמירים ומבקרים יותר מדי? מה אנחנו מבקשים מבעל תפקיד

 ?הלא קיים

 
משפעים לא מעט , סביבהוהוהמסגרת , בחלל ריק, לוקחים בחשבון שבעל התפקיד לא פועל לבדאו האם 

? ואז נופלות החלטות לפעמים שגויות" לא מתוכננים"שלפעמים מתרחשים מצבים  ?בהצלחה או באי הצלחה

 
והשלילי של " פסיבית"של הציבור לעומת הצד  ה" אקטיבית" מעורבות ?איזה השפעה יש על בעל תפקיד

 ?"רחוב-  סלון "שיחות 
 

. נסיון,  ביצוע, אכפתיות, מוטיבציה, תפיסה נבונה : הרביםועל רובדי,  עצמו באישעסקנו טרם עוד בוכול זה 
 

" בקול רעם"וכאן המקום לבקר ...הליך לא נכון, החלטות פזיזות, פגיעות אישיות, ברור ואנושי שיהיו מעידות

 .אישית וציבורית, אין תחליף לשיח. האשמהבנו , ואם זה לא נעשה. ולתקן או לשנות

 
היא ראתה כמה חשוב לנו אך בעיקר . אירית הייתה כתובת נאמנה וחיובית בכול הקשור לשכבת הוותיקים

 . ..כמה חשוב לחברה כולה

 
שנכנס , שצפויים שינויים במבנה המוסדות, דווקא עכשיו שנכנסים לפרק חשוב של קליטה...חבל שזה נפסק

 " ..בפנים ומבחוץ"ושאירית מכירה אותנו מ...רכז תשתיות חדש

 
 ?בתפקודה במשך כול השנים" שורה התחתונה"האם ראינו את ה

 

 
 !ולאירית  תודה רבה רבה

 
  ...על דעת עצמי בלבד    -    חנה
 16/7/2014מצר 

 

לשמוליק בן עזרא 
 70ברכות חמות בהגיעך לגיל 

 

!!! ממשפחתך ומבית מצר  האוהבים
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וברוך בואך לארכיון  (?מה זה)שלום למקטר 

יעקב ליבר 

ישב אדם ליד בריכת השחייה ,  שנה6000משהו כמו  , לפני זמן מה

אבל האיש ישב , האמת שלא הייתה עדיין בריכת שחייה שם. שלנו

עבד חברנו  ימים רבים ומתחת ידיו יצא כלי בזלת . וכלי נחושת בידיו

קודש " את ה.כלומר כלי שמקטירים בו קטורת לֶאלים. מקטר: יפיפה

נותנים , כטוב ליבם בריח, וֶאלים, שלנו עוד לא המציאו" כוובור

חשוב היה הדבר כי רק לפני כמה מאות . תנובה לשדות של האדם

.  שנים למדו האנשים לזרוע ולקצור והחלה החקלאות
 

כמו הרבה ישובים מהתקופה  , נכחדבו הישוב שהוא חי . האיש מת

הנחושת והאבן על שם שני החומרים העיקריים של )הכלכוליתית 

 .  ושיכחה כיסתה את המקטר היפה אלפי שנים (תרבותם
 

בחודשי המתח לפני מבצע סיני חפרו .  הופרה השלווה1956-ואז ב

, והנה התגלו בחפירה כלים מבזלת וכלים מקרמיקה. תעלות קשר ועמדות, כרוב היישובים באזור, חברי מצר

הכלים הלכו רובם לאגף . שני כדים ענקיים השוכנים כבוד במוזיאון ישראל בירושלים ויסודות של בתים

כמה כלים השאירו במצר .  כרגעואחרים שאיני זוכר, גרשון, עמנואל, שחפר יחד עם כמה מחברינו, העתיקות

. כבוד במועדוןאחר כנו ווהם ש
 

אני עברתי לידו והסתכלתי בערימת הפסולת שהייתה . ושיפצו את המועדון, שוב איני זוכר מתי, הגיע יום

הדבקתי , לקחתי אותם. שני כלים מקרמיקה והמקטר מהחפירות? ומה עיני רואות, שפוכה שם לקראת סילוקה

אהבתי בעיקר את המקטר . את הכלים שנשברו כשזרקו אותם והצבתי אותם בדחילו ורחימו על הכוננית שלי

. הזמנים משתנים? אלא מה. שנראה כאילו מתחנן שנזכור את העבודה הרבה שהשקיע האיש שיצר אותו

עבר דירה ונילי , שחי בקושי  בחור עלוב והתקיים רק הודות למאמצים ההרואיים של גרש, הארכיון של מצר

.  החלה לטפל בו

 ,ומן המקטר ועתה הם שוכנים כבוד בארכיון המחודש (בזיך: השם המדעי שלהם)בצער רב נפרדתי מהכלים 

. ואתם מוזמנים לבקר

 

 ליגאל ונורית פלבר 
 ולמשפחה המורחבת

 

 תנחומינו במות הבן

 עמית פלבר
 

 בית מצר

 

 לנילי שחר
  ולכל המשפחה

 

 תנחומינו במות אחותך

 רותי לוז
 

 בית מצר
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 להתעורר מהמונדיאל

 14.7 יום שני

 !!!הערב אין כדורגל

 ,היי

 ?מישהו במצר שם לב שיש מלחמה בדרום

 ?איפה כל רגשות השמאל היו בחודש האחרון

 .והחלום היה כמעט מושלם. אז כן יש מלחמה וצריך להתעורר מהחלום

 .גם הטילים וגם ההפצצות לא הצליחו לעצור את ארגנטינה מדינת המונדיאל שלנו

 . התקדמו בנחישות משלב לשלב בלי לעצור בצבע אדום או ירוק או כתום"תכלת לבן"ה

 .הזהירו אותנו מבלגיה הספידו אותנו מול הולנד והבטיחו לנו תבוסה מול גרמניה

 .אמרו שאין לנו הגנה ואין שוער

 ....אמרו גם שלברזיל יש

לא נותנים לעולם להפריע לנו .  עייפים ותמהים ובעיקר מאושרים,מסוממים מכדורגל. נסאנו בטריבין טיל ליירוט הי

 .הנות מהחלוםיל

 !!!!כדורגל נֶטו ושימותו הקנאים

 .והכי גרוע גרמניה כן. אז נכון לא זכינו בגביע

 .ורק קפדנות יתר של הקוון וקיפוח תמוה של השופט מנעו מאיתנו ניצחון צודק. אבל את המשחק ניצחנו

 .ופים של החמאס לא ממש עזר לנוכגם קצת לחץ וחוסר ריכוז שנבע בכל זאת מהשיגורים הת ,כן

 .כאלה הם הגרמנים גם כשהם מפסידים הם לוקחים את הגביע. אז הגרמנים הפסידו ולקחו את הגביע

 .... לגבו זה כואב יותר,וכמה שכואב לי

 .עבדנו בחצי כח וזללנו גרעינים, פירשנו את הפרשנים קיללנו את השדרנים ,חודש שלם שמענו פרשני שקר

צחקנו על האורוגאווים , את השמאלניות ממש שכחנו, הזנחנו קצת את המשפחה ואת האחריות הפוליטית שלנו

 .דים ונדפקנו מהגרמניםנמחקנו את ההול, ירדנו על הברזילאים

 . היה מונדיאל מושלם,ואת דני נוימן (ואת המלחמה)ואם כבר לסכם אז אפשר לומר שלהוציא את ההפסד בגמר 

 .קצת מכות קצת נשיכות כמה פצועים קל וכמה קשה והמון גולים יפים

 .ואנחנו נשארנו במתח ממש עד לרגע האחרון

 .(םאולי אפילו עם צליל חלן על הקווי)דיאל הבא ברוסיה אולי נראה כחול לבן נגד תכלת לבן נובמו
 

                         Vamos Vamos Argentina Vamos aganar 

 ופק'שמוליק שצ
 

 

!!! עתודת המונדיאל של מדינת ישראל
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 יעקב דרומי|   ?מי הזיז את הקופסא שלי 

 

שכן , ספר-תיקנו את תקנון הקיבוץ במהלך שנרשם עלי. חשבנו ועשינו, יצאנו מחוץ לקופסא, לפני כעשור שנים

עוד קודם שנוצקו התכנים , שתיקן והתאים את תקנונו למהלך שינוי, היינו לקיבוץ הראשון וכנראה גם היחיד

. לשינוי
 

ישבנו מחוץ , אלא מה. לכל שינוי ומודל עתידי" המועד הקובע"יצרנו את , 2004במהלך זה של סוף שנת 

מהלך "ב, לפני כשבע שנים, "שלוש הדלתות"ופתחנו בה את , בנינו קופסה חדשה, לקופסא עוד כשלוש שנים

.  ששינה את אורחות החיים בקיבוץ, כך אומרים, "היסטורי
 

גם , אך הקושי הוא שנדמה שחזרנו לשבת בקופסא, זה עניין של השקפה, יותר או פחות, שבע שנים טובות

. אם היא שונה מזו שהיתה לפני עשור
 

ולו , לראות מה צריך לעדכן או לשנות, ולחשוב מחדש, שבע שנים זה מספיק זמן לצאת פעם נוספת מהקופסה

-   גם קצת בתחומים הללו 
 

 השיוך בכללותו הבתיםעל שם החברים   ביצוע רישום בפועל של המניות

הפנימי -מודל המיסוי [מקורות ושימושים] מבנה תקציב הקהילה והזכאים לו " המטרה-פנסיית" סכום

הקיבוץ-מבנה הרשויות באגודתהמימשקים שבין החבר לאגודה  .
 

, ניסו, נפלו, קמו, נכשלו, שכן עוד עשרות קיבוצים הצליחו, קיים ניסיון רב בתחומים הללו, חשוב לומר, בין לבין

. שנותרו בקופסה שבנו לפני עשור, התרוממו ופתחו פערים אל מול האחרים, למדו מחדש
 

מחכים  שאחרים יעשו את , נעלמה ההתלהבות. כי משהו קרה כאן, ואני אומר זאת בזהירות רבה, נדמה לי

מתקדמים , ...כאילו, החברים. אך אינה ממש נשמעת ברבים, הקהל ממתינה אמנם לקלפי-דעת, העבודה

. במנותק ממנו... ואולי גם, לא תמיד מקביל לקיבוץ, בכיוון אחר
 

שלא רק , ישנה דעת קהל תובענית ופעילה, בחלקם שאני מצוי בהם. כדאי לדעת שלא כך בקיבוצי השינוי

להחזיר תקציב או החלטות " יודעת"ובהחלט , אלא היא גם נשמעת ומשפיעה, שגורמי הניהול מעודדים אותה

.  לעיון וחשיבה מעמיקה נוספת

האין בכך , [ 52:41 ]פחות או יותר ,  קולות10בהפרש של , תקציב הקהילה עבר השנה, רק כדוגמא, שימו לב

או אולי יש בכך תרעומת של ממש למבנה   [בין אם של המתנגדים או של התומכים  ]משום ביטוי לאדישות 

.  התקציב
 

–  משלוש סיבות  ?ולמה כך פתאום קמתי לרשום את שכתבתי
 

 מעט שאלות שאני נשאל לאחרונה-כתוצאה מלא, האחת .

 שמוליך לחשיבה מחוץ לקופסא".... מספר מאגי" שנים וזה 7כי חלפו , השניה .

 (שאני מביא אותו כלשונו)הנחמד הבא -הסיפור הישן – השלישית : 

 

שהיה זקן , המלווה. רצה הגורל וסוחר נשאר חייב הרבה כסף למלווה בריבית, בעיירה קטנה, לפני שנים רבות

הוא אמר להם שיוותר על החוב אם הנערה . חשק בביתו הצעירה והיפה של הסוחר והציע עסקה, ומכוער

.  המלווה הערמומי הציע לתת למזל להחליט. האב וביתו נחרדו מההצעה. תתחתן איתו
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אם יצא . הנערה תוציא חלוק אחד. שני שחור, אחד לבן, המלווה אמר להם שישים בשקית שני חלוקי נחל

הוא יוותר על החתונה ועל - אם היא תוציא בצבע לבן . היא תתחתן איתו והוא יוותר על החוב- בצבע שחור 

 . אביה יישלח להירקב בכלא, אולם אם היא תסרב להצעה, החוב
 

. התכופף המלווה והרים שני חלוקים, תוך כדי הדיון. שלושתם עמדו על שביל חלוקי נחל בגנו של המלווה
ביקש המלווה מהנערה לבחור , אז. עיניה הזריזות של הנערה הבחינו ששניהם היו שחורים, כשאסף אותם

. באחד מהחלוקים שבשקית
 

חשיבה שגרתית תוביל לשלוש ? מה הייתם עושים לו הייתם במקומה, כעת דמיינו שאתם בגנו של המלווה
-   חלופות 

 

.  הנערה תסרב להצעה ואביה ישלח לכלא. 1
.  הנערה תגלה שהמלווה שם שני חלוקים שחורים בשקית ולכן הוא רמאי. 2
.  בידיעה שהיא מקריבה את חייה למען חופש אביה וביטול חובו, עליה לבחור בחלוק אחד. 3
 

בעייתה של הנערה לא יכולה להיפתר בדרך של  . הסיפור משמש על מנת לכוון אותנו לחשיבה יצירתית
.  חשיבה לוגית רגילה

 
בו הוא , הפילה אותו על שביל החלוקים, מבלי להסתכל עליו. הנערה הכניסה ידה לתוך השקית והוציאה חלוק

אם תביט לתוך השקית , אבל לא נורא", היא אמרה" כמה אני מגושמת, אוי. "התערבב מיד עם שאר החלוקים
הרי ברור , מאחר וזה שנותר הוא שחור". תוכל לדעת איזה בחרתי, ותראה מה צבעו של החלוק שנישאר

.  שהיא בחרה בלבן
 

.  הנערה שינתה מצב שנראה לכאורה בלתי אפשרי למצב מועיל בתכלית, כיוון שהמלווה לא יודה ברמאות
. לעתים אנו נדרשים רק לחשוב קצת אחרת, רוב הבעיות הסבוכות הינן בנות פתרון: מוסר השכל

 
 

 ה'הטור של אהרל
? עם  המצב הבטחוני בזמן האחרון, איך אני רואה את ישראל עכשיו

אנחנו כבר רגילים למצבים האלה בארץ , טוב

. המסוכסכת שלנו

זה התחיל עם חטיפם ורציחתם של שלושה נערים 

 .במקביל לפתיחת המונדיאל בברזיל

אמנם היה זה עומס להכיל שני אירועים שונים כל כך 

, אבל אפשר היה לתמרן רגשית ביניהם, במהותם

. היה בזה אפילו משהו מקל

התצפיתניות של חיל , כמובן שמפתחי כיפת ברזל

הים מהבסיס ליד זיקים עם החיילים שהוכוונו על ידן 

כדי למנוע מהמחבלים לחדור מהים ומסכלי הפיגוע 

. עד עכשיו" צוק איתן"בכיסופים הם גיבורי 

חקירה ושפיטה : היו בעיות מטרידות, "צוק איתן"לפני 

של אנשי ציבור בכירים על פרשיות כמו הולילנד ונמל 

,  ובמיוחד רצח החייל בחופשה במועדון לילה, אשדוד

מעשה מתסכל ומדכא יותר אף מרציחתם של שלושת 

כי זה רוע שפורץ מתוכנו ומאיים , הנערים בשומרון

עלינו לא פחות מהטילים שבאים מעזה ומלבנון 

נגד אלימות . שנגדם כבר פיתחנו את כיפת הברזל

י חקיקה ולא על "לא ע-   ץ "כזו עדיין לא פותח שכפ

–י גורמי אכיפת החוק "ידי מערכת החינוך  ולא ע

שיעניק הגנה על חייהם ושלומם של הצעירים בפרט 

אם , ובכל זאת.ואנשים נורמטביים אחרים בכלל

יש , הצלחנו להגיע לפיתוח כיפת ברזל נגד טילים

ץ הזה שיצמצם "יסוד להניח שנגיע גם לפיתוח השכפ

. את האלימות הזו בחברה שלנו

אולי כניסתו של רובי ריבלין לבית הנשיא בסוף 

החודש תרענן משהו בסיכויים שלנו לחיים טובים 

. יותר

 לה 'אהר
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  9/14 (שיחת הקיבוץ)פרוטוקול האסיפה הכללית 
 8.7.14מיום 

 

 .לתפקיד מנהלת הקהילה לקדנציה נוספת, בהמלצת המזכירות, בחירת אירית פואה .1
את אי ההתאמה הקיימת בין , אירית ציינה בדבריה את המורכבות והקושי שבתפקיד מנהלת הקהילה

ואת המאמץ , מסגרת הזמן המוגדרת לתפקיד זה במצר לעומת כמות המשימות הנמצאות על שולחנה

כמו כן ציינה שאם יוחלט על שינוי המבנה הארגוני היא לא . שעשתה לבצע באופן מיטבי את תפקידה

שיפור : בסיום דבריה הזכירה את היעדים העיקריים לטיפול במסגרת ניהול הקהילה". תידבק לכיסא"

הרווחה והפעילות , הגברת ההתנדבות)פיתוח קהילתי , איכות השירות והתייעלות בענפי הקהילה

העצמה והתמקצעות של , בחינת הסדרי המיסוי על החברים, שמירת הערבות ההדדית, (התרבותית

. קליטה, מערכת החינוך

בהמשך התקיים דיון ללא נוכחותה של אירית בו נאמרו דברי תמיכה בבחירתה של אירית לקדנציה נוספת 

. אך נשמעו גם דעות אחרות, י ממלאי התפקידים וחברים"ע
 

. 10-11.7.14, שישי-הבחירה עוברת להצבעה בקלפי שתתקיים בימים חמישי: סוכם
 

. עזרא יחזקאל, עופר וגשל: מועמדים .בחירת מרכז המשק .2
להביא את המועמדות של שני החברים לבחירה מבלי , עמרי שוהם הציג את החלטת ההנהלה הכלכלית

. להמליץ על אחד מהם

ציין את המשימות , עופר סקר את הישגי פעילותו בריכוז המשק בשתי הקדנציות בהן הוא בתפקיד

.  וביטא את רצונו להמשיך בתפקיד, והמיזמים המתוכננים בעתיד הקרוב

ביכולתו להצליח בתפקיד ולהצעיד את המשק החקלאי , על סמך כישוריו וניסיונו, עזרא הדגיש את אמונתו

.   ארגון ניהולי גם במהלך הקדנציה-כמו כן ציין שיקבל כל החלטה על רה. של מצר לפיתוח נוסף

ועלתה שאלת , בדיון שהתקיים ללא נוכחות המועמדים הוזכרה ההצעה לבצע הגדרה מחודשת של התפקיד

בעניין זה נאמר שכרגע הבחירה היא לפי הגדרת . ההתאמה של שני המועמדים להגדרה החדשה שתגובש

. יוחלט על אופן יישומו, אם וכאשר יוחלט על שינוי בהגדרת התפקיד, התפקיד הקיימת

. ל"הבחירה עוברת להצבעה בקלפי שתתקיים במועד הנ: סוכם

 .להצבעה בקלפי" הסיעוד (תקנון)הסדר "העברת .  3

, ז" במאי ש27 –המתוקן הובא לדיון בשיחת הקיבוץ שהתקיימה ב " הסדר הסיעוד"מזכיר הקיבוץ ציין ש

בתשובה . כיוון שלא הוגשו חלופות יש לקבל החלטה על העברתו להצבעה בקלפי. 'יצא לחלופות'ולאחריה 

וכרגע מדובר , (2013דצמבר )שההחלטה על הקמת הקרן הסיעודית כבר התקבלה בעבר , להערה הוסבר

חזר וציין את הסיבות , רכז בריאות ורווחה, חיים פוקס. תפעל קרן זו, בין היתר, על אישור ההסדר שמכוחו

. והדגיש את החשיבות שבאישורו, והנסיבות להבאת ההסדר המוצע
 

. ל"שתתקיים במועד הנ, עוברת להצבעה בקלפיהצבעה לאישור הסדר הסיעוד : סוכם
 

יהודה מרלא : רשם
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 2014עונת הרחצה -  הנחיות לאירוע פרטי בברכת שחיה 
  ( 07.05.14אושר בישיבת הנהלת קהילה ביום )

בתנאי שהתשלום מתבצע דרך תקציב של חבר )צעירי הקיבוץ ותושביו , אירוע פרטי הינו אירוע לחברי .1

 .המתקיים מחוץ לשעות פתיחת הבריכה  הרגילות, (קיבוץ 

. אירוע יכול שיהיה של החבר או של בני משפחה מקרבה ראשונה

 

 .למצרפלס ולחינוך יקבע מחירון נפרד .2

 

. תאום תאריך האירוע מול סרחיו סעד האחראי לברכת הקיבוץ .3

  . 27.09.14-  ומסתיימת ב01.06.14-עונת הרחצה מתחילה ב .4

 .כל החיובים מתבצעים דרך התקציב .5

מכיוון .אדם חיצוני שלקיבוץ יש חוזה הפעלה איתו, השנה אחראי על הפעלת הברכה זאביק יוחאי .6

. שהאחריות עליו גם ההנחיות שלו

המצילים כולם הם מצילים המועסקים על . מספר המצילים נקבע לפי מספר המשתתפים ואופי האירוע .7

הכנות , שעת ההקמה )לכן עליכם להעביר אל סרחיו את תוכנית האירוע לפי שעות . ידי המפעיל

 .באחריות סרחיו תאום האירוע עם זאביק. (שעת סיום משוערת ועוד , כמות משתתפים, הקטרינג 

  :התשלום לארוע פרטי .8

 .מ"ח לשעה לא כולל מע"  ש85עבודת מציל  .א

 .לשעה ₪ 45דמי שימוש הברכה  .ב

 

 ניקיון והסדרת שטח הברכה לאחר האירוע .9

. אחריות החבר המזמין להחזיר את שטח נקי ומסודר לפני שעת הרחצה הבאה

 

 רחצה לילית בימי חמישי  .01

. מכיוון שביום זה מתקיימת רחצה לילית, לא יתקיימו אירועים פרטיים בימי חמישי

 .כמו כן עדיפות ראשונה לאירועים של הקיבוץ

  :המלצות נוספות .11

 במידה וחס וחלילה יהיו בעיות עם האוכל. לוודא שיש לקיטרניג ביטוח בכדי למנוע אי נעימות. 

 לחשוב על השכרת גנרטור למקרה של הפסקת חשמל. 

  בלילה לידע את החברים11במידה והאירוע מתוכנן  להתקיים לאחר השעה . 

 לבחון אפשרות של העמדת מאווררים בכדי להקל על החום. 

 חניית מכוניות אך ורק בחניה המסודרת של הקיבוץ. 

. במידה ויש שאלות נוספות ניתן לפנות אלי או אל סרחיו
 

 
   ועד סיום העונה הבריכה תהיה פתוחה11.7' מיום ו

 18.00 – 8.00בימי שישי מהשעה 
 

אירית פואה 
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בוסתן והנעורים חוגגים את החופש ,חורש

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 1/8שישי 
19:30 – 20:30  

ארוחת בחדר האוכל 

20:00 – 22:00  
הרכב מוסיקלי על הדשא 

נשנושי קיץ , עגלת קפה משובח

 והפעלות לזאטוטים

 29-0/8שבת /שישי
יום הילד במצר  

 

 שישי בערב
ארוחה בחדר האוכל 

הצגת ילדים על הבמה  
 

 שבת בבוקר
מתנפחים בבריכה 

 

...... אירועים מתוכננים

 טיול ערב בירושלים – 11/9

 ערב ראש השנה – 24/9

סרט במועדון " לחתוך את הכאב "– 2/10

 ערב סוכות -  8/10


