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 ,שלום לכולם

 

יומן  ,בענפי השירות במצר תוצאות סקר שביעות רצוןל מעמיקהבגיליון זה התייחסות 

 .וכמובן נושאים שוטפים, "לירושליםימים ממצר  ארבעה"  מסע
 

 . קיבוצי הוא כלי ביטוי לחברים ולתושבי המקוםהעלון ה, שצינתי בעברכפי 

פרוטקולים של המזכירות , בועים בעלון כמו דיווחים מהנהלת הקהילהישנם נושאים ק

 רוח המקוםאבל כדי שהעלון ישקף את . ושיחות קיבוץ שהם שוטפים ואינפורמטיביים

לאתגר את בעלי התפקידים , להביע דעות, צריכים לכתוב, קוראים יקרים, אתם –

אחרת הוא יהיה קובץ  ,רוח חיים בעלוןלשתף פעולה בכדי להפיח ובשאלות  השונים

 .של דפי מידע

רועים יחברים לרגל אובני משפחתכם  כמו כן אנחנו מזמינים אתכם לברך את

 .'שחרור וכד, גיוס, משפחתיים

 .כל חומר ראוי לפרסום מלבד כזה הפוגע או משמיץ את הזולת, מבחינתנו

 ,וחג אורים שמח קריאה מהנה

 נאוה

 בשם חברי המערכת
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 אחירון-לליאת ודן אידלמן

 ולכל המשפחה המורחבת

 ברכות להולדת

 הבת

 

 

 ואביב יחזקאל ס"לליאור ברא

 הצלחה  איחולי

 ל"עם גיוסכם לצה

 



 
 

  

 אירית פואה  להאצלנו בקהי

 
 

 
 בראשית דולק אור אחד ועוד אחד

 אחרים ועוד

 והחושך יחלוף כליל

 מתוך הצעירים יבקע האור בראשונה

  עליהם האחרים אוהבי הצדק והאמת ואחר ילוו

 הקידמה האנושית והיופי, החופש

  כולם דולקים ובהיות הנרות

 ישתאו וישמחו על העבודה שחוברה לה יחד

 

כמו .  ולכמה מישורים בחיינו ניתן לקחתן, המילים של השיר שכתב בנימין זאב הרצל אקטואליותכמה 

לחיים כאן , " עמוד ענן"למחשבות על החיים בדרום ומעבר לגבול בעקבות , למשל לבחירות הקרבות

ונשיר ביחד וכל אחד עם  שנחגוג, דע לראות הרבה אור ולא רק בחנוכהחשוב שנ. ביחד ועוד ועוד

 .יהיה לכולנו חג חנוכה שכולו אורש. משפחתו

 ריהוט  חדש למועדון לחבר

 .ברהוט חדש למועדון אנו מתחדשים לרגל שנת השישים

בידע ובמקצועיות של מעיין  נונעזר. נאווה ואני, עדנה ,בחירת הריהוט הוקם צוות שכלל את סיגלל

 .לשמור עליו לשנים הבאותאנו מקוות שנדע ליהנות מיופיו ונוחיותו של הריהוט החדש ושנדע . שגיא

 .שלא ניתן לבחור רהוט שיענה על הטעם של כולם אך אנו מקוות שהצלחנו בבחירה לנוברור 

 רכב חדש לצי הרכבים 

מטרת החלפת הרכב הייתה לשפר . של יהודה( יונדאי)החלטנו השנה לרכוש רכב חלופי לרכב הגדול 

 .את נוחות הנסיעה של החברים הנוסעים בו

 . כנס לשימוש בימים הקרובים כך שהנוסעים בו יוכלו לנסוע בנוחות ובבטחהיי הרכב החדש

 3102תקציב 

חברים שיש להם . 2102על תקציב , בהנהלת קהילה ,חלנו לעבודתה, כפי שפרסמתי בעלון הקודם

 .נשמח להתייחס אליהן. מוזמנים להעביר אלי, הצעות  או הערות לגבי התקציב

 צוות בראות ורווחה

חברים בנוסף לרכז  2 -אות ורווחה צריך להיות מורכב מיצוות בר ,להחלטות הקיבוץ בהתאם

 .  לאחרונה הפסיקו לכהן בצוות נוגה דברת ורחל מזרחי. ולמנהלת הקהילה

 .זו אני רוצה להודות לרחל ונוגה על תרומתן 

וחבל צטרף חברים לא התנדבו לה, ופרט לחברה אחת ,אות ורווחהיפרסמנו מכרז לבחירת צוות בר

ד שני חשובה צומ  ,פעילות זו היא אחת החשובות ביותר במסגרת הערבות ההדדית מצד אחדמאחר ו

 ....!אז . והחשיבה הרחבה על כל שכבות האוכלוסייה, בה הרגישות
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 טיפול בשבילי הקיבוץ

 .הזמן עובר חולף לו ושבילי הקיבוץ זקוקים לטיפול ותחזוקה

אנו מבצעים עבודות  ,במסגרת השקעות הקהילה, שנקבע לכךבהתאם למצב השבילים ולתקציב 

 .תחזוקה בשבילים בימים אלו

ברור . נקבעו לפי קריטריונים של רמת הבטיחות וכמות המשתמשים השנה הקטעים שנבחרו לטיפול

 נייעדכי מספר השבילים הזקוקים לתיקון רב בהרבה ממה שנוכל לבצע אך נקווה שגם בשנה הבאה 

 .ון במסגרת השקעות הקהילהלסעיף זה מימ

 מיטל ושמוליק

 .קלה וטובה קליטה הםל יםאחלומ מילברג עם חזרתם לקיבוץ -אנו מברכים את מיטל ושמוליק דויטש

 .אודי וסיוון ויעברו לדירה בדו קומתי ה שלמיטל ושמוליק גרים זמנית בדיר

מקצועי ויציב לאורך וות שהצטרפותו תתרום לצ שנוכלואנו מקווים  בנוי וחצרלעבוד  החלשמוליק 

 . השנים

 

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

 :2102כל הדיונים בישיבות הנהלת הקהילה החודש נגעו להכנת תקציב 

 תקציב נהג בית 

 פ מינימאלי"מיסוי חפ 

 חיוב תשלום בני זוג 

 תקציב צעירים 
 

 ,הנוגע האורף של אמיר גלבוע אסיים בשיר נוס, ולרגל חנוכה
 

 עימנו הולך -האור המולך 

 בכל הדרכים

 החיים אור

 אור כל עץ רענן

 אור ההמשך

 אור השמחה

 אור האבות

 והחומות הגווילים

 אור אגדות ושירים

 אור אמונה

 .קומה מעל קומה, הררי אורות

 החג באלף אור יוחג

 

 

 !!חג שמח

 



 
 

  
  

 

 31.10.12  מיום 18/12 המזכירות ישיבת פרוטוקול
 

 . 17/12 המזכירות ישיבת פרוטוקול אושר .0

 .תשתיות עבור לתשלום בנוגע נ"ב וגל חובב גיל פניית .3

 ביתו את ייבנה מהם אחד כל עליו שהמגרש שכיוון ,טענה ,חובב גיל את גם שייצגה ,נפתלי בן גל 

 קודמת בהחלטה נקבעש הסכום את לשלם צריכים לא הם ,ישנות לתשתיות יחובר ) משותף קיר( 

 ,שתידרש ככל ,והתוספת ההתאמה עלות את רק ישלמו שהם מוצדק לדבריה .זה בעניין 

 .והפיתוח חדשות תשתיות של ההקמה עלות ואת ,הקיימות בתשתיות 

 ההחלטה את לשנות שאין ,בדעה החברים מרבית צידדו גל של יציאתה לאחר שהתקיים בדיון 

 המוליכות התשתיות לגיל קשר בלי ,מבונה לא מגרש על לבנייה מתייחסת שהיא כיוון הקודמת 

 בגין לתשלום אחיד ממוצע מחיר לקבוע שיש האומרת הגישה עם אחד בקנה העולה דבר ,אליו 

 .מבונים לא למגרשים תשתיות 

 .שינוי ללא הקודמת ההחלטה את להשאיר הוחלט דעות ברוב  סוכם 

 

  .קבלה וועדת ,קליטה ועדתו חברי מספר :הקיבוץ שיחת לקראת דיון .2

 .הוועדות רכזי של המשרה היקף 

 החברים ומספר ההרכב בסוגיית ,הקיבוץ לשיחת שתובא ,המלצה וגיבשה דיון קיימה המזכירות 

 רכז של המשרה היקף על החלטה התקבלה כן כמו .האמורות הוועדות משתי אחת בכל שיכהנו 

 .קליטה וועדת 
 

 :סוכם
  ,קהילה מנהלת  ,כירמז( תפקידים ממלאי 3 + ציבור נציגי 5+רכז   :קליטה וועדת הרכב .0

 .וועדה חברי 9 כ"סה  )כלכלי ר"וי  

 .וועדה חברי 6  כ"סה. ציבור נציגי   4( + לקדנציה זו( רכזות 2 :קבלה וועדת הרכב .2

 .בשבוע עבודה יום - קליטה וועדת רכז של המשרה היקף .2

 .האזורית המועצה במליאת מצר נציג בחירת .4

 

 מקדים בחירה הליך לקיים צורך היה, קיימת החלטה פי עלכי , שטען רימברג יורם השתתף הדיון בתחילת

  מנשה האזורית המועצה במליאת הקיבוץ נציג קביעת לצורך  )קלפי(  בקיבוץ

 בפעם כולל ,המזכירות י"ע המועצה במליאת הקיבוץ נציגי נבחרו ומתמיד שמאז נאמר זו טענה מול

  .הקודמת

 הקשורה וההתחייבות )שוהם ועמרי אביטל דב( המוצעת הרשימה לקביעת ההנהלה צוות של המניע הוסבר

 או(  נוספת רשימה של הצגתה אפשרית מקרה ובכל ,מקדים בחירה הליך מאפשר לא ז"שהלו צוין .בכך

 ביום יבקלפ בחירה תתקיים ממילא ,יהיה כך ואם ,הקיבוץ חברי/מתושבי 8 כל י"ע ) נוספות רשימות

 .עצמו הבחירות

 .ההנהלה צוות י"ע המוצעת ברשימה לתמוך הוחלט קולות ברוב :סוכם

 
 

 מרלא יהודה :רשם
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 .את הדלקת נר ראשון של חנוכה, כמנהג המקום, בשבת בערב חגגנו בצוותא

לדי י, ילדינו המקסימים רקדו והאירו לנו באור חזק את החג, ניסו לאפות לביבות ורב קלמן חנה זלדה

הסביבון הגדול  ,חבורת הזמר שרה שירי חנוכה, כלנית גרשו את החושך בעזרת סטיק לייטס

 ...אכלנו סופגניותוכמובן  הסתובב וחילק ממתקים
 

הנרות בשם  –למצר מדליקי הנרות ביטאו את אהבתם והערכתם  - 01-החג היה ברוח שנת ה

נר בשם המצטרפים  ונר אחרון , היוםהילדים של , ילדי הלינה המשותפת, הגרעינים, המייסדים

 . אווירה חמימה ומפרגנת ההיית. .הדליק מרכז ועדת קליטה 

 ."היה חג מוצלח"לכול הדעות  
 

 :כפי שכבר פרסמנו שנת השישים תהיה רצופה באירועים שונים
 

 "בהדרכת ניצן תמיר  –י חדר האוכל סדנת פיסול על מגש" על מגשים ואנשים 

 בחדר האוכל 02202צלחה  והשני יתקיים ביום חמישי מפגש אחד התקיים בה

  שתחל לעבוד בהתחלת ינואר על ערב הצדעה , בהנחיית רועי שמש – חבורת זמרמפגשי

עוד הרכבים מוסיקליים מתוך ל פוניםאנו . שנעלה בערב יום העצמאות, לשירה ישראלית

 . להשתתף במופע הקיבוץ 

  ם מובחרים החל מחודש ינוארהרצאות מפי מרצי – "חם חכםחורף "מפגשי. 

 לדרום םבן יומיי טיול קיבוץ. 

 לכלל הקיבוץ משחק הגמדים. 

 חלק מהפסיפס שבסופו פילייז כל משפחה תיצור  בהדרכת דניס סדנת אמנות בפסיפס זכוכית

 . של התהליך תוצב העבודה על הקיר בכניסת חדר האוכל התחתונה

 .הסדנא תכלול כמה מפגשים בתחילת פברואר

 בהדרכת בטי הגאי ול אוכל מרוקאיביש 

 קיבוץ שכונות מארחות.  

  ץ בהשתתפות כל 2102בערב ראש השנה  מרכזי מופע –וכמובן ו ב י ק !ה ! 

  כמו כן נאסוף את כל קטעי הוידאו לדורותיהם נוסיף עליהם צילומים מהשנה הקרובה וניצור

 .אודות  מצר( דקות 01)קצר "  סרט תדמיתי"מטרה ליצור ב

 נוספיםרעיונות ל אנו פתוחים. 

 

השתתפות בליטול חלק  ,ות2ילדים, ות2דיירים, ות2צעירים, ות 2כלל חבריםמ, אני מצפים לנכונות

כמו כן אנו פונים , עיצוב תפאורהב, הפקהב, בריקוד ,בנגינה, בשירה, במשחק : במופע הסיום

 .ל שנת השישיםות שיתעדו את שרשרת האירועים ש2צלמים ל, תערוכה להעמידכנו ואומנים שבתל

 
שישים " " ששים לשישים "שמחים לשישים" :שאומרים החברים שהגישו הצעות ל סלוגן  כפי... אז

 שנה  01 -מצר"ו  "שישים ולא מפחדים" " 01צועדים לקראת ה "  "שישים וממשיכים" "ומתחדשים
 . "הבית שלי

    ...מפני ש  !!!.יהיה פיצוץ 01חג ה
 01אחרי  שנה המקום הזה היה שומם  01לפני   רינו המייסדיםהגיעו לכאן חבשנה  01לפני 

 !!שנה יש סיבה למסיבה  01אחרי  שנה יש ממה להתגאות 01אחרי  .גן חי ופורחמצר הוא שנה 
 

 !!מצפים לשיתוף פעולה 

 ,ס"מירה חברוני ועדנה ברא, נילי שחר, גיל חובב, נאווה חברוני:הצוות 

 06לקראת 



 
 

  
 
 
 

 

 סיפורי טיול היום הראשון
 רמת הכובש-מצר   01100יום רביעי 

 0-איש ו 01פת התייצבו בר 10:11לא להאמין ב
 !חמורים כולם מוכנים לדרך

נאווה ולליב הפתיעו אותנו ושלפו חולצות מסע 
 .מדהימות שהוכנו באישון לילה

פ "לאחר קפה ונוהל קרב מזורז של אוהד הרס
הקשוח שלנו ועוד קצת פרקי ציונות של יונתן 

שפתח את )וכמובן הרמת כוסית של ליקר ביתי 
 .יצאנו לדרך  (מחזור האלכוהול בהמשך הטיול

חצינו , עברנו דרך הכביש העירקי לבקה
להפתעת תושבי הכפר את הרחוב הראשי 
ועלינו למגדל המים בראש הכפר שם חיכה לנו 
סגן ראש העיר שדיבר על הקשר המיוחד עם 
מצר לפני ואחרי הפיגוע והראה לנו את ציור 

. הקיר שהושלם זה מכבר על בריכת המים
שמתאר ( לדבריו)ץ הציור המרשים הגדול באר

את בקה מלפני כמה עשרות שנים השתלב 
 .נהדר עם החמורים שלנו שחנו ממש מתחתיו

מראש הגבעה של בקה ירדנו לכיוון דרום מערב 
חצינו , ת לכיוון מגל'וחצינו בשדות בין בקה לג

מערבה ופגשנו את  0בגשר חקלאי את כביש 
בשלב הזה גם פרצו . למי'עזרא בפרדס שלנו בג

ם התימניים של נאווה שעלתה על האתון הגני
 !!והוכיחה יכולת רכיבה מדהימה" שמוטי"

קיבלנו הסבר קצר על הפרדס והקמתו וגם על 
הסדר הקרקעות של קיבוץ מצר בעקבות הסדר 

 .הקיבוצים

משם המשכנו בבוץ עד לציר הישן של הרכבת 
וצעדנו ליד המסילה " חדרה מזרח לירושלים"

 .הישנה עד מבצר קקון

בקקון לאחר תצפית והסבר של דודו מהמעפיל 
על המבצר והאיזור חנינו לארוחת צהרים 

 .עם הרמת כוס שמפנייה( איך לא)שהתחילה 

מקקון עלינו על ציר המוביל והתחלנו להדרים 
זוגות אופניים  4בשלב זה  , לכיוון רמת הכובש

 .ירדו מהעגלה והחלפנו מקומות בין החמורים

של  02מבייש את גדוד צעדנו בקצב שלא היה 
גולני עד לנחל שכם שם נעצרו החמורים ולא 

 .הסכימו לחצות

עם  0מי שעובר בכביש )היות והנחל מסריח 
והמים שחורים מביוב ( חלון פתוח בטח מכיר

להעביר את האנשים על העגלה לא !! נתקענו
 ?היתה בעיה אבל איך נעביר את החמורים

דרך איך נפרצה ה"כאן מתחיל הסיפור על 
וכמו כל סיפור מדובר במבצע גדול " ?לירושלים

או ליתר דיוק )שהושג בידי גיבור אחד קטן 
 (.גיבורה

 
 

  סיפור גבורה? איך נפרצה הדרל לירושלים
כל ההלכים !! נוגה באה לטיול עם מגפיים

איך אפשר ללכת , המקצועים בינינו הרימו גבה
ועוד כאלה שקונים בבקה  ? מ עם מגפיים"ק 21

אבל עובדה נגה הלכה עם ..שקלים 01ב
 !!!מגפיים

וכשצריך היה מישהו שיתנדב להדגים  לחמורים 
טובי ? שאפשר לעבור את הנחל מי יכל להתנב

החמרים שלנו עמדו על שפת הנחל חסרי אונים 
ליאור  )לאו , ופק'האחים שצ, אביב יחזקאל-

ואפילו נתי עמד חיוור  -זיו הולצמן, צליל( בראס
ואז קמה נגה , גועשים של נחל שכםמול המים ה

מ שלה ונתנה לחמורים תצוגת "הס 001עם כל 
 (.עם מגפיים)תחליט איך לעבור את נחל שכם 

כי חמור נשאר חמור ואין לו ), ולא רק זה
היא גם העבירה חמור חמור  את הנחל ( מגפיים

בעזרת דחיפה מאחור של כל הגיבורים 
 .שהזכרנו קודם

פצנו על העגלה ועברנו לאחר חציית החמורים ק
 .כולם את הנחל

 2אוהד שלף מהקרח , איך לא, בצד השני
ישיות של בירה קרה ורמת האלכוהול כבר ש

 .הראתה סימני דאגה
 

מבצע נגה הוכתר בהצלחה ונגה שחצתה את 
ש מיונתן וגם "קיבלה צל!!! פעמים 02הנחל 

 .קצת ריח של ביוב מהנחל
רצוף  המשכנו .. משם כבר האופק היה פתוח

עד נחל אלכסנדר להפסקת קפה ושם גם 

 
 המסע לירושלים 
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נוגה משכנעת את שמוטי לחצות 
את הנח

 

 החזרנו אחר כבוד את החמורים לבסיסם במצר
 (.בעזת בועז של עידית)

לאחר הפרידה מהחמורים צעדנו ממערב 
לקלנסוואה ועד לכניסה לטירה ומשם הוקפצנו 

 .לרמת הכובש
ברמת הכובש חיכה לנו מוטי וולק רכז האבוקדו 

ריזה אדם יקר שהיה בעבר מנהל בית הא
 .בגרנות

מוטי אירח אותנו למופת סידר לנו מקום לשינה 
ופרים וגם הצטרף 'עיצים למדורה קפה עוגות וצ

איך )אלינו בערב לארוחת ערב איכותית שכללה 
 .סיידר אלכוהולי חם שאלי רז הכין( לא

המשכנו  בפגישה סביב המדורה  עם אביטל 
גבע בה שוחחנו על החממה ועל השגעונות של 

שיושמו שנה אחרי שנה עם בוגרי  אביטל
על חינוך לטכנולוגיה ועל חמורים על . המוסד

 .ארבע ועל שניים
שמענו ממוטי קצת על רמת הכובש קיבוץ וותיק 

קיבוץ  11וגדול שחגג זה מכבר את שנת ה
 מופרט שבניו חוזרים להקים בו את 

 
מפעל גומי רווחי וחקלאות הכוללת רפת . ביתם

רי עמיחי אחד המטעים לדב)ש ואבוקדו "גד
 (.הטובים בגרנות

בלילה עם הסיידר יצאו גם סודות ושמענו סוף 

איך הוצתה באר ( טוביה)סוף ממקור ראשון 
שבערה -הנפט באבו רודס במלחמת ההתשה 

היתי יכול לספר לכם אבל אז !! )שנה שלמה
 ...(.היתי צריך להרוג אתכם

י נחום "ע)שמענו על מבצע החמורים שהועברו 
משדה בוקר למוסד וטיילו ( ץ יונתן ואביטלפר

חופשי דרך קבע בעין שמר וחיסלו את הגינות 
 .של הוותיקים

על טיול החמורים לטבריה של נערי צופית וצבר 
עם יונתן שאול מורן אלון ועוד ורק עם שחר 

 .נרדמנו לאחר שטוביה הוריד את הווליום  ברדיו
 מ חלקנו עשו הכל"ק 22בסיכום היום הלכנו 

 !!!ברגל
 
 

 טוביה, (מחדרה) עמית ,דודו, אלי רז ,דבורה
נהג )ונאווה עברו טסט על חמור וקיבלו רשיון 

זיו הולצמן וירדן עפו מהחמור  (.חדש בשלב זה
 . חודשים 2-וקיבלו שלילה ל

עומר ולאו שנאבדו בבקה עם שתי אתונות קיבלו 
 .שלילה על תנאי

 !!!אין פצועים ואין נפגעי חרדה
 היום הראשון עד כאן

 
 
 

 
 01200היום השני 

 
התעוררנו לקול המואזין ומי שלא התעורר מהמואזין 
התעורר מהצעקות של טוביה שניהל שיחה קולנית עם 

 .אחד מעובדי האבוקדו שהשכים קום
לאחר התארגנות מהירה וטיפול ביבלות בחסות 

נפרדנו ממוטי , (רק שלא נזדקק)הפרמדיק אלי רז 
 ".המוביל"ויצאנו לכיוון דרום על ציר ומצוות האבוקדו 

פרדסים ושדות שבאחד מהם , הדרך עוברת במטעים
באיסוף הגזר ובהמשך נכנסת לתוך כפר " עזרנו"גם 

בכפר סבא הצטרפו לצעידה ( . רחוב המוביל)סבא 
 (.מהפרדס של עזרא)אוהד ונוגה רותם ועזרא 

משם הדרך ממשיכה דרך אלישמע ונווה ירק עד 
, בלי להרגיש כמעט. ת ראש העין צפוןלתחנת הרכב

מ ועצרנו לארוחת "ק 02עשינו מרחק של מעל 
 .בוהוריים איכותית

היום התחיל להתחמם וחייב טבילה בבריכת הנופרים 
לאחר התקררות במים הצוננים עלינו על . בפרק אפק

 .שביל ישראל לכיוון בית נחמיה
 נכנס למצב רוח קרבי, כנראה בעקבות הטבילה, יונתן

 .ולחץ על קצב סיירות ורווחים החלו להיפתח בכח
החברה עשו כמיטב יכולתם לעמוד בקצב וחלק נעזרו 

בעיקר הזוג של יונתן !! באופניים שהפתיעו לטובה
 "וג בין לאומי'חג"מתוצרת 

אוהד שעבר לרכב החילוץ התחיל לאסוף נפגעי לחץ 
 .וחרדה



 
 

  

 2ליד אלעד נעלמו  0כך קרה שבחציה של כביש 
. לחילוץ( מחדרה)ה שיצאו ללוות את עמית 'חבר

הבעיה היתה שהשלושה לא ידעו שמחפשים אותם 
 .ולא פתחו סלולרי

ובנים ( ליאור ואביב, ירדן")קטינים"היות והשלושה היו 
נכנסנו קצת ללחץ אבל  בסופו של , לאמהות מפחידות

דבר לאחר כינוס מפקדים הוחלט להמשיך במשימה 
 .בתקווה שהסלולר יפתח

בסופו של דבר נמצאו כולם במקומות שונים ביער 
מדרום לאלעד על שביל ישראל והם הובלו בטנדר 

 .אחר כבוד לבית נחמיה
, ל אזור מרכז"בבית נחמיה קיבלנו אירוח בחסות קק

שבו גם זכינו למקלחת , באתר שלהם הצמוד למושב
 .חמה ודשא להקמת האוהלים

יגה ועמית אלי הכין קוסקוס רומני שדמה יותר לממל
איך )הבירות , הכינו מרק בלי חומוס( מברקאי)ויעל 

או שהינו עייפים )ודווקא הכל היה טעים , נפתחו( לא
כך או כך האוכל חוסל והתכנסנו (. או שיכורים מדי 

סביב המדורה לשמוע הרצאה של מיכאל מקריית 
 . ענבים על מלחמת השחרור

שעות  9ב( ללא חמורים)מ "ק 20בסיכום היום הלכנו 
 ...קדימה לסיירת!!!   של צעידה

הגוף התחיל ( טוביה היה עייף)בערב ישנו טוב 
ולמרות זאת השכמנו קום , להתרגל לתנאי השדה

 .לקיפול מהיר לבוקר שלישי של צעידה
 

 

 ----------- היום השלישי-----------
 

  
הצטרפה עם מספר ( ליברמן)ותי שקד ר, לאחר קפה של בוקר וקיפול המחנה קיבלנו חיזוק של כוחות רעננים

 .ושוב עלינו על שביל ישראל 0עברנו דרך המושב ומתחת לכביש  .חברים

 .בקטע זה של המסלול הטופוגרפיה קצת משתנה והשביל מטפס לגבעות השפלה

 .גם התכסית משתנה ומהר מאד אנו נכנסים לתוך יער בן שמן

פ והוכיח "וירדן התנדב לתפקיד הרס( רשו עוד קטע בשביל ישראללטובת רוכבי מצר שח)אוהד עזב אותנו לנפשנו 

 .שליטה בנהיגת שטח למרות שהיה צריך להזכיר לו מידי פעם שהרכב של עמיחי הוא לא ממש טנק

ובכוחות , אדווה של יונתן הצטרפה אלינו. למודיעין עצרנו לחניה וארוחה במצפה מודיעין 442לאחר חציית הכביש 

 .את משטרת לטרון( אבל רק בסוף היום)יר נהדר יצאנו לכבוש מחודשים ומזג או

ובעליות זורקים את האופניים על העגלה , בירידות גולשים על האופנים, עמית וטוביה גילו שיטת התקדמות יצירתית

 .שידחפו אותם עד לירידה הבאה  או מבקשים מעמיחי או אביב

פה ושם . הופך להיות חורש טבעי דליל  ומזרחית למושב גימזואחרי כשעתיים של הליכה ביער אורנים הנוף משתנה 

ועל תל -רמלה לוד  -טיפסנו לחורבת רגב ועצרנו לתצפית על ערי השפלה . יש שרידים של בוסתנים ומטעי זיתים

 . אביב

מן בחיפוש אחר מים קרים מצאנו בצידניות בירה שנשארה מהערב וגם בקבוק של נברוסקו וכמעט כמו בסיפור פח הש

 (.עד שאביב יחזקאל התחבר לבקבוק)שתינו ושתינו ולא נגמר 

עד לכניסה לקיבוץ שעלבים שם עצרנו להפסקת קפה וחברנו לאוהד שהביא   מ"ק 01כ, בהמשך צעדנו קטע ארוך

 .מספיק ברכיבה עם רוכבי מצר ונשארו לו אנרגיות להליכה איתו את אייל שכנראה לא התעייף

 .עברנו בתוך מטע שקדים עמוס בפרי 0צת לאחר החצייה של כביש משעלבים צעדנו ללטרון וק

לעזור בקטיף ולאחר מילוי הבטן והכיסים וכמה לגימות של מים פתחנו בצעידה ( כמו פעם)באופן ספונטני התגייסנו 

 .מזורזת לכיבוש אלונית בצומת לטרון

 ...זה ממש הגשמה של חלום , אחרי יום כזה, קפה הפוך לפנות ערב

 .ל ליד מושב אשתאול"ון עלינו על הרכבים ללינת לילה באתר נוסף של קקמלטר

הקמנו את האוהלים לא לפני שקיבלנו התראות מבהילות מהבית שירושלים תחת הפצצה ושצריך לשקול אם 

מקיבוץ המעפיל שגם סיפרה לנו על   ,לילה ווסיד, והמשכנו לקבלת שבת מדהימה עם רבה רפורמית, שקלנו. להמשיך

הג הרגלים ועל פרשת השבוע וכל זה בליווי שירים ונגינה של משה קדוש שהצטרף אלינו יחד עם אשתו ותמי ויובל מנ

 ...(יובל שמע צבע אדום והיה חייב להגיע. )הגיבורים שנכנסו ללא מורא לצבע האדום

פתיע אותנו עם ארוחה ל ה"שעזר לנו בהכנת המסלול ודאג לאירוח שלנו במתקנים של קק, חבר של יונתן ,ל"שי מקק

דרה כאילו תיאמו עם הרבה 'מג  ותמי הפולנייה שהכינה  גם מרק עדשים  מדהימה שהכין בעצמו שכללה ביו השאר

סיימנו את הערב בשירה  ".פרשת גנבת הבכורה של יעקב מעשו"אכילת מאכלי עדשים על פי פרשת השבוע  - לילה 

 .בליווי של משה

 .שקט ולפגישה עם הקיבוץ  ם שלנו בתקווה ליום שבתהלכנו לישון באוהלים המוגני

 המסע לירושלים 
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 ------------ (האחרון)היום הרביעי , שבת------------
  

  
לאחר לילה מלא חששות שרק עקב העייפות הרבה 

התעוררנו עם שחר ליום אחרון . לא ממש חשנו בהן

היות והיום היה בסימן עליה וכמעט ללא . של צעידה

האופניים על העגלה באשתאול  ירידות השארנו את

 .עם כל ציוד הלינה ועמיחי ואביב נשמו לרווחה

קצת לפני היציאה לדרך הצטרפה אלינו סיגל אבנרי 

 .וכבר היה ברור שהקצב הולך לעלות

התחלנו את הצעידה ביער הקדושים בחניון מערות בני 

מקהילות אירופה שהושמדו  09-ברית המוקדש ל

 .בשואה

, לטפס בדרך עפר לרמת רזיאלמהחניון התחלנו 

ה הצעירים 'וקשה אבל כצפוי החבר  טיפוס ארוך

לקחו את ההובלה וחרשו קדימה   מקבוצת אופק

ם בגולני "נתי וסיגל צועדים כמו ממפיי. בהתמדה

 .ועמיחי כמו עיזה

דידינו אחריהם בשארית כוחותינו עד שנכמרו רחמיהם 

שסיגל )ונעצרנו להפסקת תה עשבים עם עוגיות טריות 

 (.הביאה

עם , למרות האזהרות על הפצצת ירושלים והסביבה 

ישראל מראה חוסן נפשי והמסלול מלא ברוכבי אופנים 

שמשום מה רובם רוכבים כלפי מעלה בעליה התלולה 

 .ורק מיעוטם חכמים דיים לרכב בירידה

הדרך מתאזנת על קו , אחרי כשעה של טיפוס אנכי

כסים מצפון אפשר גובה קצת מתחת לרמת רזיאל ובר

 .להבחין בשורש ובקריית יערים

היעד שלנו הוא מעין ובריכת מים קטנה מזרחית 

 .למושב כיסלון שם נעצור לארוחת בוקר וטבילה

עוד שעה של הליכה קלילה ואנחנו מגיעים למעיין יחד 

ואוהד שהגיע עם   ס שהצטרף בכיסלון"עם יובל ברא

 (.עם קצת מזל-הכול מתואם)הארוחה 

ארוחת בוקר אבו גושית שכוללת פיתות טריות חומוס 

 .לבנה תה וקפה

גל ריח נוראי , עמיחי וליאור קופצים למים, יונתן, טוביה

עולה לאוויר ולא ברור אם הוא נובע מהמים או 

 . מה שבטוח אף אחד אחר כבר לא נכנס, מהמתרחצים

מריאנה מדווחת בסלולר שהטיול של הקיבוץ בדרך 

מורחים בוץ על )ם להתארגן למפגש ואנחנו מתחילי

 "(.קשה לנו"הפנים ועושים פרצוף של 

לאחר תיאום עם מריאנה על מפגש בין צובה לכיסלון 

מ "ק 0מסלול של כ, המשכנו בצעידה לכיוון צובה

 .בטיפוס מתון

בדרך הופתענו מפריחה מוקדמת של רקפות ונרקיסים 

שמבחינתם החורף כבר בעיצומו ולמרות מחאותינו 

 .משיכו לפרוח בהתרסהה

לכבוד הנרקיסים עצרנו לעוד הפסקת קפה והפעם לא 

בגלל שאייל לא )מצאנו בצידנית בירות וגם לא ערק 

 ,(מבין מה אומרים לו להביא

ובמצב רוח שפוף ותופעות נוספות של גמילה עלינו 

 .חזרה למסלול הקצר עד צובה

האוטובוס ובו המטיילים ממצר שהקדים להגיע לצובה 

ד לכיווננו לאות הזדהות עם המאמץ הרב שגילינו יר

 .ויחדיו עלינו במעלה המתון עד לצובה

שעלתה עלינו עם )מריאנה , כאן ציפתה לנו הפתעה

החליטה להראות לנו למה היא ( כל הבוץ על הפנים

ובאמתלה של טרמפ   מתכוונת לגבי מסע לירושלים

באוטובוס עד לסטף הורידה אותנו לחנייה התחתונה 

בלי , משם היא הובילה אותנו כלפי מעלה. ל הסטףש

אין ספק שזה היה . בזווית לא אנושית, להתבלבל

הקטע הקשה ביותר במסע ועד שהגענו לחנייה 

למרות שעצרנו לביקור בנקרות ולהסברים )העליונה 

רק העובדה שעם . כמעט פרחה נשמתנו, (ולמנוחה

עשו הטיול של הקיבוץ הגיעו גם פעוטות וגם סבתות ש

לא פתחנו , בעצמם את הטיפוס הקשה ללא תלונות

 (.אבל פתחנו חשבון)את הפה על מריאנה 

היה מעניין ומהנה ובסיומו , למרות הזוויות, הטיול בטף

, חיכתה לנו ארוחת צהריים חמה שאוהד יחד עם אביב

 .טוביה ונורית הכינו לנו על הר איתן, ליאור

ימנו את המסע בהר איתן מול עין כרם וקריית יובל סי

בטקס קצר ומרגש ובסיומו לליב ונאווה חילקו לנו 

 .תעודות עולי רגל

מ בלבד יום קצר יחסית "ק 00-בסיכום היום גמענו כ

כ סיימנו מסע בן ארבעה ימים "אבל בסימן עליה ובסה

עברנו ברגל ועל גבות . עד למרחק נגיעה מירושלים

יעל דובשני . מ"החמורים והאופניים מעל מאה ק

ריקן על הגב 'עברה את כל המסלול ברגל עם פקל גש

נתי קודם לתפקיד . נבחרה פה אחד כחניכה מצטיינת

 .פ וטוביה יוזמן בקרוב לקבל את פרס ישראל"מ

 
  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ולסיכום רציני

פשהו בשלב הרבה בזכות יונתן דוידוביץ שאי, הוא חלום ישן שסוף סוף התגשם  הרעיון להגיע ברגל לירושלים

 .ההתבגרות שלו לא למד שעל רוב החלומות מוותרים

בחרנו לקיים את המסע בסמוך לתאריך הפיגוע במצר ולהקדישו לזכר איציק שעשה את המסלול ההפוך מירושלים 

 .למצר בגרעין נופר

רים של למסע הצטרפו חברים מחוג הטיולים של המועצה ומפורום החברים של איציק משפחתו של איציק ועוד חב

 .חברים

ונאווה ואלי , וצוות זה מלווה בלליב, ומריאנה( מבית זית)שי , נתי( מהמעפיל)דודו , יונתן, המסלול הוכן בעזרת אוהד

 .רז שעסק מספר שבועות בהוצאתו לפועל

 

 ,למארחינו ברמת הכובש בבית נחמיה ובאשתאול, למשתתפים במסע ובטיול,ברצוני להודות ליוזמים ולמארגנים 
לשי   .דרה הפולנית'לחיה ששלחה כל בוקר עוגות ולתמי על המג  ,הרבה ומשה שהנעימו לנו את קבלת השבת ילהלל

 .מסלול וארוחת ערב שישי, אירוח-כלעל ( מבית זית)
   .לנחום שהתגייס כרגיל להסיע אותנו

 ..?לכולם המון המון תודה ואולי עוד יהיה גם בעתיד עוד מסע

  

 !!לראות באתר מצר בתפריט טיולים ןתמונות מהמסע נית

 

 ופק'שצ
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 כללי

 .מהשירותים בקיבוץ מצרמטרת הסקר הינה ללמוד על שביעות הרצון של חברי  .1

בו שכלל מספר מפגשי הדרכה ועבודה תהליך , מצרהסקר הועבר כחלק מתהליך לשיפור השירות ב .2

 .השתתפו רכזי ענפי השירות של הקיבוץ

גים הקשורים לשיפור תודעת השירות ושיפור תהליכי השירות וגם את התהליך כלל גם למידת מוש .3

 . דבר שנעשה בשיתוף רכזי ענפי השירות, הכנת הסקר

  .החבריםמכלל  23% -כחברים שהם  09על הסקר ענו , הסקר הועבר במהלך חודש יוני .4

ון בסדנה עם שאר בדי, בדיון פרטני מול כל רכז ענף :רמותבשלוש ניתוח הנתונים ותוצאות הסקר נעשה  .5

 .רכזי הענפים  ובדיון בהנהלת הקהילה

 .בסדנת נותני השירות ויפורסמו לקיבוץכאמור תוצאות הסקר הוצגו ונדונו  .6

 .חבר קיבוץ רבדים –' טנא'יועץ ארגוני מחברת , ניתאי קרןי "לווה מבחינה מקצועית ע התהליך .7

 :הערות כלליות לקריאת התוצאות

 :ם אינטגרטיבייםבתחילה מוצגים שלושה גרפי .1

 לשירות  החבריםשאלה זהה שהוצגה ביחס לכל השירותים ומלמדת על יחס  – שביעות רצון כללית

שירותים שונים שכן הוא משווה בין  לא יכול להיות נתון השוואתינתון זה . באופן כללי הספציפי

ה כללית ויכול מספק תמוניחד עם זאת גראף זה , אגוזים לכדורי טניסוהדבר דומה להשוואה בין 

 .החבריםענפים שיש איתם בעיה מבחינת הדרך בה תופסים אותם נקודות תורפה ולהצביע על 

  היא היחס לכל השירותים  שהוצגה ביחסנוספת שאלה זהה  – היחס לחברשביעות רצון כללית לצד

חבר כאן מוצג היחס ל. מלמדת על רמת השירותיות של הענףהיא ו( הקשבה סבלנות, אדיבות)לחבר 

יכול להיות שבחלק מהענפים . בצמוד לשביעות הרצון הכללית ומלמד על הקשר הישיר בין שניהם

היחס הלא טוב משפיע על רמת שביעות הרצון הכללית ויכול להיות גם הפוך ואת זה ניתן יהיה 

 .אך גם כאן הכוונה להצביע על נקודות טורפה וחריגים, לקבוע רק אחרי בדיקה מעמיקה יותר

 שאלת השימוש מכלל  על כןנתון זה נגזר מניתוח היחס של כמות המשיבים  –השימוש  כמות

לא ניתן , והם כן משתמשים( בכל הענפים)בהנחה שיש משיבים שלא ענו לשאלה זו . המשיבים

אך כן לניתן ללמוד על היחס בין הענפים השונים וזאת , ללמוד על אחוז החברים המשתמשים

 .(למרות שהן לא) מדגם מייצג ילו הןכאמהסתכלות על התוצאות 

מתחת . מרכזי הפעילויות לתוצאות הסקר  תוהתייחסו –בהמשך מוצגים הממצאים לגבי כל ענף  .2

 .לכל כותרת רשום מספר המשיבים

 

 

 

 

 בענפי השירות במצר תוצאות סקר שביעות רצון

 בענפי השירות במצר תוצאות סקר שביעות רצון
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 :מסקנות לגבי שביעות הרצון הכללית והיחס

הציון מהווה אישוש , טוב מצבם 4כל השירותים שקיבלו בשביעות הרצון הכללית ציון העולה על  .0

לאיכות השירות הטובה בהם ויחד עם זאת יש להם גם לאן לשאוף ולהשתפר שכן להשתפר אפשר 

 .תמיד

את האחריות לשיפור ניתן להטיל . יש בהם צורך לשיפור 4 -ל 2 -כל השירותים שקיבלו ציון בין  .3

יות העיקריות לשיפור מהם יהיה עליהם לזהות את ההזדמנו. עליהם כחלק מתוכניות העבודה שלהם

נובעת עיקר אי שביעות הרצון וניתן להעריך שבעקבות מעשים נכונים במקומות הנכונים יגיעו 

 .לתוצאות ומהר

 .מצריכים דיון מערכתי ועמוק יותר של התוצאות 2 -כל השירותים שמתחת ל .2

עט נהג בית למ. מדד היחס לחבר מלמד על קשר ישיר בין היחס לחבר לשביעות הרצון הכללית .1

לא נמצא שירות שהיחס , שהציונים שלו בלאו הכי הכי גבוהים וכמות המשתמשים שלו היא מהנמוכות

יחד אם זאת לא  ניתן להסיר מעל הפרק אפשרות שיחס . לחבר בו נמוך משביעות הרצון הכללית

נמצאת  פחות טוב לחבר משפיע על שביעות הרצון הכללית ובחלק מהענפים יכול להיות שדווקא שם

יכול להיות שדווקא היחס הטוב מחפה על , בחלק מהענפים לעומת זאת. ההזדמנות העיקרית לשיפור

 .אמצעים גרועים ומטה למעלה את שביעות הרצון הכללית

 
האחוזים הנמוכים מלמדים על בחירה ערכית של הקיבוץ . אחוזי השימוש נראים סבירים בכל השירותים

הממצאים לא מעמידים סימן שאלה על אף , ואם אין ספקות בהיבט זה לקיים שירותים אלו בכל מקרה

 .שירות

 

 



 
 

  

 

 הנהלת חשבוחנות' מח : מסקנות 

ובכל זאת אנו מנסים לשפר את השרות , ו על תוצאות הסקר שהיו בן הגבוהות מבין הענפים הנבדקיםנשמח

 .בכל נקודת מפגש  ולרכזי הענפים לחברים 

-לדוגמא מחיר הדלק לא מופיע בתקציב אך כמות מופיעה וכן הסכום ) חלק מההערות היו לא ברורות

 .(את התוצאה לפענחמחשבון פשוט יכול 

מה גם שכל  ההאוכלוסייצריכות בהחלט לספק את כמות   לאחר בחינת שעות הקבלה אנו מוצאים כי הן

ץ לענות באותו יום או אנו נעשה כל מאמ,ואפילו רצוי ועדיף  ברור ופעולה ניתן לעשות במייל או בטלפון

 .למחרת

  

 אני מפרסמת את המייל והטלפון של העובדים 

  

  keren128@metzer.org.il 0094  קרן

 noamb10@metzer.org.il 0901נועם 

 libern@metzer.org.il 0900נורית 

 tamhir@metzer.org.il  0900(תמחירן)גיל 

 schupak@metzer.org.il 0914דיאן 

 

 דיאו 
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 מכבסה קומונה: מסקנות סקר 

 

  ( .פינות אכלה רחוקות ) נעשה כמיטב יכולתנו לצמצם את תופעת החתולים באזור המכבסה 

 נמצאת בתוך עגלות ומכוסה בכיסויים בהמתנה לכיבוס  הכביסה במכבסה. 

  בתאים נא להשאיר את הדלת סגורה על מנת שחתולים לא יכנסו חתולים. 

  ימים בשבוע  0שעות פתיחה לקבלה בקומונה 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוניקה וחיה 
 

 

 

 04:11 – 11:11     –יום א 

 04:11 – 11:11      –יום ב

 קומונה ומכבסה –סגור       –יום ג 

 01:11 – 11:11     –יום ד 

 00:11 – 11:11    –' יום ה

 02:11 – 00:21      –יום ו 

 02:11 – 02:21    –שבת 



    
   

 

 עלון קיבוץ מצר |אצלנו

 ג"חשוון תשע   2102דצמבר 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 צוות נוי וחצר - :מסקנות

 .את מצב הענף בשנים האחרונות בהן היה מחסור בכוח אדם, בעיני ,תוצאות הסקר משקפות

 .פים הייתה תחלופה גדולה וחוסר מקצועיותגם כאשר עבדו פה ושם אנשים נוס

 .תוצאות הסקר משקפות מצב בו יש הרבה מקום לשיפור בתחומים השונים

היא הקמת צוות עובדים , המשימה שאני רואה בה כמשימה ראשונה במעלה לשיפור מבין הנושאים השונים

 .איכותי וקבוע

 .הדגש השני הוא בשיפור רמת הסדר והניקיון בשטח הקיבוץ

ישם מטרה זו אני זקוק לשיתוף פעולה של כל החברים והתושבים בהקפדה של הפרדת הפסולת יבכדי ל

 .וסידור הגזם אך ורק במקומות המיועדים לכך

 

 עוזי

 



 
 

  

 

 אחזקה ותשתיות מסקנות 

 .ברור לי שיש בעיה ויש לפתור אותה. תוצאות הסקר במגזר שלי בהחלט לא טובות

דיור ונושאים ,ענפי הקהילה,ענפי המשק, החברים: עת ממספר גורמים הפעילות של הצוות שלי מושפ

 ( .מים חשמל ועוד)הקשורים לתשתיות 

מכיוון שאנו לא עובדים רק . במהירות הטיפול ובאיכות הטיפול 011%הצפייה של החברים  היא שרות של 

בפניות החברים יתבצע עד  אני משתדל שהטיפול. עבור החברים אין אנו יכולים לבצע הכול בדחיפות עליונה

 .שעות 41

 .אני רואה כיעד לשפר את טיב הביצוע

 

 

 טוביה
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 מינימרקט מסקנות 

 .כל מוצרהשנה בענף המזון הייתה תחרות פרועה בין הרשתות הגדולות על כל לקוח ו

 .תחרות זו השפיעה משמעותית על המרכולים הקטנים

לכן ברורה אי . עם רמי לוי ודומיו במגוון המוצרים והמחיריםמצאנו את עצמנו שאין אנו יכולים להתחרות 

 .שביעות הרצון ממחירי סל המוצרים

 .שביעות הרצון ממגוון המוצרים אינה גבוהה ויש קושי לספק את רצון כולם

 .בכוונתנו בשנה הבאה להעביר את יתרת התקציב פעמים בשנה לחברים בהתאם לאחוז הקניה

 .נאמנים שלנובכך ניתן מענה לרוכשים ה

נמשיך . אני מזמינה את החברים להעביר אלי פניות לגבי מגוון המוצרים בכדי שאוכל לכוון לרצון החברים

 .לתת שרות איכותי ואדיב ונקפיד על הניקיון והסדר

 .אנו שמחים לכל רעיון שלכם

 

 אוריין
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 בריאות ורווחה מסקנות 

מחדש לפני כשלוש שנים עובדת היטב הודות לשמונה עובדים  מערכת הבריאות והרווחה אשר הוקמה .0

 .נצטרך למצוא דרכים לשמירת ההישג ולשיפור נוסף. חדשים שצורפו לצוות והעובדים הוותיקים
 

י קופת חולים כללית ולא על "בנושא זמינות שעות הקבלה במרפאה ברצוני לציין שהמרפאה מופעלת ע .2

אשר , האחות מנהלת המרפאה מועסקות על ידי קופת חוליםהרופאה ו. ידי מערכת הבריאות במצר

או נדרשת להשתתף בישיבות חובה בשעות , חולה,אינה מספקת מענה כלל במצבים שהאחות בחופש

מענה חלקי אנחנו נותנים על ידי משרה חלקית של אחות שנייה הממומנת על .הקבלה במרפאה

נוכח . והדבר חריג בכל האזור שלנו, בשבועימים  0המרפאה פתוחה רוב השנה , יחד עם זאת.ידנו

ניתן להוסיף שעות פתיחה רק על ידי תוספת גדולה לתקציב ,מחסור חמור בארץ של צוותים רפואיים

 .מערכת הבריאות
 

מערכת הבריאות מפרסמת בתאי החברים אינפורמציה שותפת על הנעשה במערכת הבראות וחומר  .2

שעות ביום  24מערכת הבריאות נותנת מענה . רותים שונים ועודשי, כגון ביטוחים,נוסף בעניינים שונים

 .במצבים של חרום רפואי

אני . או לחילופין אשמח לבוא לביתכם, חברים המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לבוא למשרדי

 .תמיד לרשותכם

                                                                                         

 

 

 חיים פוקס



 
 

  

 

 תגובה לסקר

פרוטקולים של המזכירות ושיחות קיבוץ שהם , כמו דיווחים מהנהלת הקהילה בעלוןישנם נושאים קבועים 

להביע , צריכים לכתוב, קוראים יקרים, אתם , יהיה משמעותיאבל כדי שהעלון . שוטפים ואינפורמטיביים

 .אחרת הוא יהיה קובץ של דפי מידע, יםדעות ולשתף פעולה בכדי להפיח בו רוח חי

 .לו להתראיין קשה למצוא מתנדביםלהעביר חומרים ואפיוקשה מאד לשכנע את הקוראים במצר לכתוב 

 .אבל שיתוף הפעולה שלכם חשוב מאד, עיונותרהמערכת שקמה לאחרונה נפגשת אחת לחודש כדי לגבש 

, גים היא גבוהה מאד הן מבחינת ההתנדבותכי ההשתתפות בח! וחבל –לא השתקף במשוב  החגיםנושא 

. איש 211כמעט  האוכלסו לחדר ננכ, לפני שבוע, בחנוכה. העזרה והנוכחות בחגים עצמם, הרצון להופיע

יש , ליטל עושה עבודה מצויינת עם ילדי בוסתן וחורש, קמה חבורת זמר ....איש 411 –בראש השנה 

 ..תפאורנים נפלאים

 .לא גדולהאבל השתתפות החברים היא  – לא קטןהמגוון הוא  – כמותםו מגוון הפעילויותלגבי 

לסרטים שמוקרנים , איש 41רק  הגיעוו איש 011-בערב בוב דילן שנערך בקיץ ציפיתי לפחות ל –למשל 

 .משתתפים מיעוטאת הטיול לירושלים בספטמבר נאלצתי לבטל בגלל ,   איש 21 –פעמיים בחודש מגיעים 

 !אתם פשוט צריכים לבוא, ות ופעילויותבסך הכל יש רעיונ

 .שנת השישים למצר תהיה השתתפות גדולהבאירועי , אני פתוחה לרעיונות  ומקווה שהשנה

 !!הצלחת העלון וארועי תרבות וחגים היא הצלחה שלכם

 

  נאוה
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 תגובה לסקר שביעות רצון

 ...מסקנות ומחשבות בעקבות הסקר

יתכן שעל מנת ? האם קולם של המרוצים לא נשמע? האם הם מייצגים. יביםמש 1על הסקר ענו  -הגיל הרך 

במהלך השנה שעברה נערך שינוי . לקבל תמונה מדויקת יותר יש לקיים סקר נוסף בין כלל ההורים במערכת

 . משמעותי בגיל הרך עם הפעלתו של פעוטון רימון



 
 

  

 

 

אני נותנת . כניסת גננות ומטפלות חדשות, ותיםשינויים בצו, ודאות-כל שינוי דרמטי כזה גורר חששות ואי

 .גננות ומטפלות בגיל הרך, אמון מלא בצוותים

דבר שיוצר . השנה שעברה התאפיינה בתחלופה של מדריכים במועדון הנעורים –החינוך הבלתי פורמאלי 

תוצאות הדבר ניכר ב. י תוכנית"חוסר ודאות וקושי ביצירת קשר עם ילדים והורים ועבודה מסודרת עפ

חשוב לי לציין כי בבוסתן . לא קל למצוא מדריכים טובים שיעבדו לאורך זמן. ובאמירות שהצטרפו אליהן

אך עם הגעתו של אבינועם אנו , לצידה של חן התחלפו מדריכים, הייתה יציבות ועבודה מצוינת וגם בחורש

עבודה חלקית במהלך רוב  ,תפקיד מדריך הנעורים דורש פניות בשעות הערב. חשים התייצבות ועשייה

ה צעירים שיחד עם היתרונות הרבים 'זו עבודה שמתאימה בדרך כלל לחבר. השנה ומשרה מלאה בחופשים

לימודים ושינויים הם חלק מהחיים , הטיול הגדול. הם לא נשארים –שלהם מביאים איתם חיסרון בולט אחד 

 .את המדריך שיישאר בגיל הצעיר ואנחנו נאלצים להפיק את המיטב ולהמשיך לחפש

כיום אני עוסקת בהקמת הנהלה פעילה למערכת שתעבוד איתי בשוטף ובמקביל בהקמה מחדש והבנייה 

ההנהלה הציבורית תעסוק . ר"של הנהלת החינוך הציבורית אחרי פרישתה של לילך הוכמן מתפקיד היו

נויים דרמטיים בקיבוץ הדבר חשוב מאוד כדי להתוות דרך בימים אלה של שי, בכתיבת חזון למערכת

 .ולקראת קליטת חברים חדשים והרחבה

 

 יסמין
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 תוצאות סקר שביעות רצון על המזכירות

 
ולאופן בו אני משתדל לפעול בכדי לשפר את מידת , בנוגע למזכירות, להלן התייחסותי לשאלות המוצגות בסקר זה

 .שביעות הרצון מפעילות המזכירות
 
 .יכים לפיתוח הקיבוץקביעת מדיניות וייזום תהל .0

 עסקי -ההנהלה הכלכלית מופקדת על הפיתוח הכלכלי, "פיתוח הקיבוץ"יש לזכור שכשמדובר על 

 . קהילתי-והמזכירות על המישור החברתי

 .הצמיחה הדמוגרפית של קיבוץ מצרהוא תהליך , קהילתי-התהליך המרכזי בהקשר החברתי
 , ז"עברה ברוב הנדרש בראשית ספטמבר ש ,המאפשרת להיכנס למהלך הקליטה, לאחר שההצבעה

בשלב הסופי של בחירת הוועדות שמתפקידן להוביל יחד עם המזכירות את מהלך ( נובמבר)אנו נמצאים כעת 

 .הקליטה

 ובנושא, שיוצג ויובא לאישור בקרוב( פרצלציה)במקביל מתקדמת וועדת תכנון בנושא סימון המגרשים 

 .  ינים הקשורים מאד למהלכי הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץשני עני. ע של הקיבוץ"אישור התב

 

 שקיפות ודיווח על תהליכים .2
החלנו לפרסם באופן סדיר את הפרוטוקולים של ישיבות המזכירות , 2102אפריל , מאז כניסתי לתפקיד המזכיר

שחובתם , ת היאהשקפתי העקרוני(. כמו גם את הפרוטוקולים של שיחות הקיבוץ)בעלון הקיבוץ ובאתר הקיבוץ 

יוצאי הדופן היחידים . של ממלאי התפקידים הנבחרים בקיבוץ לדווח על כל ההחלטות והמהלכים לחברי הקיבוץ

 . או נושאים שאין לפרסמם לצורך שמירה על סודיות עסקית2ו, הם נושאים אישיים שאין להם היבט ציבורי

 פנייה למזכיר בבעיה אישית נענית בפרק זמן סביר 

 של מתן תשובה, ואת האופן בו אני משתדל לנהוג, והוא משקף את תפיסתי, ה הציון הוא יחסית גבוהבנושא ז

לפניית ( מלאה או חלקית)לא בהכרח תהייה התשובה היענות . לפנייתו של חבר בפרק זמן קצר ככל האפשר

לפנות אלי  אני מבקש מהחברים, אם לפעמים התשובה מתמהמהת. אך תשובה כלשהי חייבת להינתן ,החבר

 .ולהזכיר לי שהם מחכים לתשובה

 



 
 

  

 .   ברור ומתייחס לפנייתי, המידע שאני מקבל מובן .2
כיוון שעסקתי פעם בהוראה אני מגייס . להעביר מידע ברור ומובן ככל האפשר, ואמשיך להשתדל, אני משתדל

 .ותןבדרך כלל את הכישורים שרכשתי בתקופה זו בשביל להסביר ולהבהיר את המידע שאני נ

 

 (סבלנות, הקשבה, אדיבות)היחס לחבר  .4
 .גם בעניין זה הציון גבוה יחסית ואני אשתדל שהוא אף יעלה בסקר הבא

 

 שביעות רצון .1
 .והוא משקף מעין ממוצע של הציונים שניתנו לשאלות הספציפיות, הציון בעניין זה בינוני

 .בכך להגביר את שביעות הרצון הכלליתו, להביא לשיפור תפקוד המזכירות בנושאים השונים, אשתדל כאמור

 

 יהודה מרלא , בברכה

 

 
 מסקנות סקר שביעות רצון הנהלת קהילה

 יהודה,אירית,דני,יסמין,חיים,דניז,יובל,דיאן: חברי הנהלת קהילה 

 .מתוצאות הסקר עולה כי יש לשפר רבות בתחום הנהלת הקהילה בהתאם לשאלות שנשאלו

 שקיפות

 . של הרבה מערכות ואף שלנו שקיפות היום היא האתגר

אני מבינה שפרסום זה אינו . אחת לחודש אני מפרסמת את ההחלטות הנהלת הקהילה וכן נושאים נוספים

 .אני מבינה גם שחלק מהחברים אינו קורא כלל את עלון הקיבוץ. מספיק ויש לחשוב על פתרונות נוספים

השקיפות של החברים מכיוון שפרט לנושאיים  בימים אלו נקים פורום לחשיבה  כיצד לשפר  את  תחושת

בכל מקרה חבר המעוניין לקבל . אישיים פרטיים אין מניעה לפרסם בדרך כזו או אחרת את הטעון פרסום

 .אינפורמציה כתובה או בעל פה מוזמן לפנות אלי או לאחד מחברי הנהלת קהילה
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 פניות חברים

לתת מענה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבועיים המדיניות שלאורה אנו פועלים בפניות חברים היא 

 .ימים מיום הפניה

אך חשוב לי לציין שגם , כמות הפניות רבה מאוד ויש לתת מענה לכולן(. כמובן בפניות שתלויות רק בנו )

 .תשובה שלילית הינה תשובה למרות שמובן וטבעי שלא קל לקבל תשובה כזו

תהליך שלדעתי יש לקדמו מצד אחד אך מצד שני לא קל , השינוי כמו כן אנו נמצאים בתוך תוכו של תהליך

 .ליישמו כשהעניין נוגע אישית לחבר הפונה

אך אחד היתרונות של בעל . יכול להיות שלעיתים קיימת הרגשה של  חוסר הוגנות כלפי כלל החברים

י לתת מענה הוגן תפקיד חיצוני הוא שאין היסטוריה והתחשבנות וחשוב לי לאורך כל זמן מילוי תפקיד

 .בהתאם להחלטות הקיבוץ וכך גם אמשיך ונמשיך בהנהלת הקהילה

חלק נוסף וחשוב מתפקידה של מנהלת הקהילה במצר הוא ישום החלטות הקיבוץ מול החבר עצמו כמו 

חלק זה בהחלט . חריגות אחרות מהחלטות הקיבוץ, עמידה בלוחות זמנים של בניה ומעברים, חובות חברים

אני משתדלת מאוד לבצע זאת בדרך נעימה אך . ט ובטח שאינו נעים אך מחויב המציאותאינו פשו

 .  אסרטיבית

 איכות ביצוע ההחלטות

תוך שמירה על , עיקר פעילותה של הנהלת קהילה הינה  שיפור איכות השירות לחברים ועמידה בתקציבים

 .ערכי הקהילה הקיבוצית

 .כך נמשיך גם לגבי התקציבים השונים. משיךבתהליך שיפור איכות השרות החלנו  ואף נ

 . ברצון לקדם את הנושאים הרבים שעל הפרק, צוות הנהלת קהילה נפגש אחת לשבוע

הצוות עובד כצוות מגובש  ובמידה ויש חברים החושבים שעל הנהלת קהילה לדון בנושא מסוים שלא דנו בו 

 .מוזמנים לפנות

 אירית פואה –בשם הנהלת קהילה                                                                             

 לתום שחר
 ולכל המשפחה

 

 תנחומים 
 סבוה במות האב

 דוד רוזין
 בית מצר



 
 

  

 

 תודה 
 על התפאורה לרינה סנדנר   נוכהלכל מי שטרח  על מסיבת ח

 :למשתתפי חבורת הזמר על הריקודים לליטל וילדי בוסתן חורש

 . וחן ק.  רונית ק,   .ע.שמוליק ב,  .בני ל,  .משה ק, .שלמה מ, .אילנה ה,  .עדנה ב

 על התכנסות כל יום רביעי בערב  לשירת רבים

 םאורי  ונוע, איתי, רון, אגם, הדר, מאי, ליבי: לילדים

 שזנחו את עיסוקיהם בימי רביעי בערב והגיעו כמו גדולים לחזרות

 על העזרה בארגון  .:ונועם ב.  לטל ח|    על תיעוד הערב בוידיאו:  לדני אדן

 |  על סופגניות משובחות ישר מהסיר  :למיכלי אופהלי

 על הצמר גפן המתוק להללי ויהלי תור 

 (ןנועה כה)ולסביבון   |     (יואב)ורב קלמן ( בטי)לחנה זלדה 

 !שהיה צפוף שחרק שיניים והתגבר על הקשיים הבלתי צפויים בחדר האוכל לפטו

 !!ולכל האורחים שהגיע לחגוג איתנוו, המחסלים, המדליקים ,  ולכל הקריינים לאיריס

 !!חג אורים שמח
 


