
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 ו"תשע 'טבת ה- כסלו  | 2015דצמבר 

 

 , 30/12/15, יום רביעי

 ים המחודשים של רדחנוכת המש

. ם של מצרפלסיתכנון ופרוייקט' מח

 ה חנה מלשטיין דבגזירת הסרט התכב

  התכנוןמחלקתממקימות 

 

 



 
 

    

  

 , ובת זוגו נולדו 

,    זוג תאומים מתוקים 

 ____________________________________________

 , נולדה נכדה בשבדיה  

בת ,  שמה

 ____________________________________________

   

 ל"התגייסו לצה
 ____________________________________________

 

סיימו את שרותן הצבאי 

 

 

 

 
 , אושר, מאחלים לך בריאות

 והרבה שמחה 

  

ובית מצר 

 



 
 

    

בלון 

 

 

, לסיפורים האישיים,  במה למגוון האוכלוסיה. ביטוי לחיים המתרחשים בו לתת ניתן בה במה הוא בקיבוץ עלון

ורגעים  שמחות מבטא, בין משפחות למשפחות , הוא יוצר קשר בין ותיקים לצעירים,  לציפיות מהחיים בקהילה

. יציאה לחיים אזרחייםל ו"גיוס לצה, לידות, חתונות נישואין על  על  מבשר,שמחים פחות

. הואת הלך הרוח ב הקהילה רחשי את מבטא העלון

מורחבת כדי להמשיך  את קוראי העלון להצטרף למערכת מזמינים בכדי לעמוד בציפיות של הפקת עלון אנו

. ולהפיק אותו כל חודשיים

  .הגילאים והשכבות מכל" כתבים"אנחנו צריכים 

. גדולה במערכת חדשה חוויה למעוניינים להציע ברצונינו

 

" שוחרי עלון מצר"בואו למפגש 

 בארכיון  18.30 בשעה12.1.2016שלישי  ביום

 ?הברכות פינת על אחראי יהיה נחליט מי 

 ?ותיקיםוה דבר על אחראי יהיה מי

 ?"מה קרה פעם"מי יספר "  ....עכשיו קורה זה" על אחראי יהיה מי

  ?בענפים קורה מה יכתוב   מי?....הצעירים קול על אחראי יהיה מי

 ?ועדות בקיבוץוה של פעילויות יפרסם מי

 ?בתחום הבריאות? מה קורה בחינוך

 ?....זוגם ובני נקלטים על  מי יספר"?תעשה ואל עשה" פינת את יקים מי

 ?חברים של טיולים על יספר מי

 ?האזור סיפורי את יספר מי

 ?קורה מה ויספר ספר בביתו במועצה? ושלנ החוץ כתב יהיה מי

 ?יצלם מי "......שיפור צריך כאן"מדור  את יקים מי

 ?מצר של חידהה את לכתוב יכול מי

 !!!אתם חברים יקרים יכולים רק  ?יכול מי
 

   !אמורה לעשות זאת לבד לא גםו יכולה לא, נאוה

. ולהשמיע לשמוע בואו שלכם הוא העלון

. נגבש איך ייראה העלון שלנו ו,מאפים ועוד נשנושי חורף, קפה לערב מעניין על ניפגש........בואו

..... מוזמנים....גם בני נוער שוחרי עתונות 

 

, נאוה חברוני                                                       ,   לאונרדו לם

 "אצלנו"                                מערכת                 הקהילה       מנהל



 
 

    

                              לאונרדו לם

.  שנה לעבודתי במצרתמלא 2016בינואר 

הנהלת הקהילה וחברים מכל שכבות , מרכזי ענפים וועדות, במשך השנה הספקתי להכיר את בעלי התפקידים

ללמוד  מה חשוב לכם ומה הציפיות , לדעתי, הוא עולם ומלואו והצלחתי, בעיני, שכל אחד מהם, האוכלוסייה

 . ממני כמנהל הקהילה

האנשים כאן נעימי הליכות ומאירי פנים מה שהופך את העבודה שלי כאן לנעימה , מצר הינו מקום חם ונעים

. ומהנה

שמצר חי " שלושת הדלתות"עלי לציין שלא הספקתי עדיין  ללמוד את נושא כלכלת הקהילה והמודל הנקרא 

.  ואני ממשיך ללמוד את הנושא,על פיו מאז סיום תהליך ההפרטה
 

? מה נעשה

 טיפול בתשתיות בשטחים הציבוריים במצר

בפגישה שנערכה בין הנהלת הקהילה והמזכירות עם ראש המועצה . זה לא סוד שמצב התשתיות אינו טוב

, לטיפול בשבילים ₪ 900,000-קיבלנו אישור לביצוע עבודות תשתיות בסכום של כ, האזורית אילן שדה

. מגרשי משחקים ופינות הנצחה, חניות, תאורה

 .בימים אלה מגבשת הנהלת הקהילה סדרי עדיפויות לביצוע

 בריכת השחייה

לאחר אישור , ובזמן כתיבת שורות אלה. הנושא שהונח על שולחני מיד עם כניסתי לתפקיד היה שיפוץ הבריכה

נחתם ההסכם עם הקבלן שמתחיל בעבודת השיפוצים , מוסדות הקיבוץ ושיחת הקיבוץ שעברה ברוב יפה

 אנו רואים את הקיץ הקרוב כתאריך יעד לסיום השיפוצים ולפתיחת הבריכה המחודשת בסכום של . בבריכה

  ₪ .4,000,000-כ

 גן כלנית ומועדון הנעורים

זו הזדמנות . מרווחים ונאים מאד, שני המקומות נראים כיום מוארים .שופצו לרווחת כולםהמבנים הללו 

. לליטל על העבודה היפהו לאביטל , לאיילה והצוות, להודות לצוות הבנייה

 פינת החי

. לתפקיד נכנס סאמר אבו רקייה  ממיסר. ואנו מודים לה על ההשקעה הרבה, כידוע סיימה תום את עבודתה

שיקם , לסאמר יש ניסיון  עבודה עם בעלי חיים ובין עיסוקיו מדריך בגני ילדים בתחום הכרות עם בעלי חיים

זואותרפיה טיפולית , "מגן דוד ירוק"כיום לומד בבית ספר , ותחזק חממה אקולוגית בבית הספר היסודי במייסר

 .באמצעות בעלי חיים וגם סיים קורס ליצנות רפואית 

. ראים לחברים בעלי עניין להצטרף אליהםובנוסף זכינו גם בקלאודיו גת כמתנדב ואנו ק

 2016תוכנית 

 מרכזי ועדות מנהלי ענפים ומרכזי פעילויות שונות 17-הקהילה עם  כ  נפגשה הנהלת2016לקראת תקציב 

אני מודה לחברי הנהלת הקהילה ולמרכזים על המאמצים המשותפים . כדי לשמוע על התכניות לשנה הבאה

  .2016ללמידת הנושאים שעלו לקראת 
 

הסיכומים נשלחים אליכם במייל ונמצאים באתר .  ישיבות הנהלת קהילה כל שנה16כ התקיימו השנה "סה

. הקיבוץ 
 



 
 

    

? ומה בשנה הבאה
 

 .מההיבט הכלכלי בלבד– מערכת החינוך במצר גיל רך 
 

 ₪ 400,000- ילדים אלה מסובסדים בסכום של כ. בגיל הרך,  מילדי הקיבוץ מתחנכים במערכת החינוך50%

.  ( הסיבסוד שאושר30%כולל )

( 2016שתחל בספטמבר )ז  "לקראת שנת הלימודים תשעמיידית הנתונים האלה מחייבים אותנו להתארגן 

. ולמצוא פתרונות יצירתיים על מנת שהסכום הזה לא יכפיל את עצמו

 .  לכך ומודאגהחינוך במצר הינו מרכיב ערכי ויש לו חשיבות עליונה להמשך קיום הקהילה ואני מאוד מודע

. עלות החינוך גבוהה מאד, יחד עם זאת נכון להיום

ועדת חינוך יושבים על המדוכה כדי למצוא וס  "ליטל שדה  ודבי ברא,יחד עם אביטל דיכטר, צוות החינוך

. פתרונות ואלטרנטיבות

 צמיחה דמוגרפית במצר
 

תכנון וגיבוש הצעות לפתרון דיור , נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת הוא הקמת צוות אסטרטגי לחשיבה

בנייה כזו תעניק פתרון לבעיית הצמיחה הדמוגרפית . (חברתית ,כלכלית,תיכנונית  (לצעירים ולמשפחות

. (כתוצאה מתוספת מיסים על הוצאות קבועות)שתשפיע ישירות על מערכת החינוך והמערכת הכלכלית במצר 

. היה חלק ממנהאאני מבטיח שלא ארפה מהנושא עד שתקום וועדה חשובה זו שכמובן 

. הצעות ורעיונות ליישום, בשנה הבאה אקיים יותר מפגשים עם חברים מכלל האוכלוסייה כדי לשמוע דעות

מתחם קהילתי לרווחת הכלל 
 

יועברו משרדי הנהלת החשבונות לקליניקה של מרסלו איידלמן , במידה והנהלה כלכלית תאשר את התכנית

 .למרכז שירותים קהילתי'  המספרה וכו,המתפרה, יחד עם המינימרקט, וכך יהיה כל הבניין

 (עניין עדיין לא אושרה)

ליוצאים , לממתינים למספרה, החשמלייה הישנה תשופץ ותיהפך למקום מפגש בלתי מחייב לבאים למשרדים

. פינת משחקים לזאטוטים ופינת קפה, לפי התכנית יהיו שם פינות ישיבה.... מהמינימרקט

. ועוד הרבה...... שיהיה בו קפהא במקוםאין מדובר בבית קפה אל

יהיה  תוכן  איזהשהתקבלה היא לבדוק היחידה ההחלטה. לא הוחלט עדיין שום דבר, הרעיון בינתיים נבדק

. למקום מפגש רב גילאי (המוזנחת כבר כמה שנים)עלויות להפיכת החשמלייה הולמקום 

. מטופח ונעים שיאפשר מפגשים בלתי אמצעיים בין החברים, כך יהפוך כל הבניין  למקום נגיש

למפגשים בלתי , ת הלידהות בתקופת חופשהאמ ונכדים , לסביםמענהיש הרבה קיבוצים שמרחבים כאלו נתנו 

  .אמצעיים

השיפוץ שייעשה ישרת את המקום ,  המקום גם אם לא נצליח בפעילות .שלכםהיא החלטה ה - בסופו של יום 

. . הוא אינו משרת כלום–במצב הקיים . מטרות אחרותל

על ההכוונה העזרה  (שרון ודני ,.נורית ב ,גיל ,יעקב ,חיים)ולבסוף אני רוצה להודות במיוחד להנהלת הקהילה 

. על שנה פורייה ומאתגרת ' להנהלת החשבונות ולחברי צוות ד ,למזכירות  שלנו, והתמיכה

" .....  בתנור "2016תוכנית ....לרשותכם תמיד
 

 לאונרדו לם מנהל הקהילה 

והנהלת הקהילה 



 
 

    

 עמרי שוהם

 

כדי למסור בכמה , של עלון הקיבוץ, אני מבקש לנצל גם הבמה הזו, בנוסף לדיווח הרבעוני שנשלח לחברים

 .2016 ולפתיחת 2015מילים על הנעשה בקיבוץ לקראת סיום שנת 

 

 :קרקעות

לאחרונה הגענו לסיכום עם רשות מקרקעי ישראל 

ההסדרה . על משבצת הקרקע של מצר (י"רמ)

נחוצה כדי לסיים את עניין החלפת הקרקעות 

ע החדשה של "הנדרש לצרכי השלמת התב

 .הקיבוץ

שעדיין לא נחתמו פורמאלית )במסגרת ההסכמות 

נאותנו להשיב למדינה שטח בסמוך לחריש  (י"ברמ

 .ושטחים המיועדים להרחבת מייסר ובקה

 2בתמורה קיבלנו את שטח המרעה הסמוך ללול 

שעליו מתוכננים חלק משטחי , (דרומית מהבקתה)

 .המגורים החדשים של הקיבוץ

כתוצאה מהחלפות אלה ומהפקעות נוספות בשולי 

של שטחים שהיו רק בחכירה זמנית )העיר חריש 

יקטנו שטחי מטע הזיתים שלנו ואנו בודקים  (שלנו

 .אפשרויות להרחיבו בשטחים חליפיים
 

 :ע"תב

ע שלנו "התב. ע משמעה תכנית בניית עיר"תב

מצר הוא . נמצאת בעבודה מזה יותר מעשר שנים

אחד הקיבוצים הבודדים שקיבלו זכות להרחיב את 

 יחידות דיור 500שטח המגורים עד להיקף של 

כלומר ניתן ,  בתי מגורים160- כיום ישנן במצר כ)

 .(להבין את פוטנציאל הפיתוח הנובע מתכנית זו

התכנית מצויה כיום בשלב האחרון לקראת 

הכנסתה לתוקף ובמסגרת זו סיימה את תקופת 

י כל "ונחתמה כבר ע (ללא התנגדויות)ההפקדה 

. (ויש רבים כאלה)הרשויות והמוסדות הנדרשים 

ע החדשה יורחבו גם השטחים "במסגרת התב

המיועדים לתעשייה וכן קיבלנו זכות להפוך את 

לאזור ביעוד של , שבתוך החצר, שטח הלולים

דבר שיאפשר לעשות שימוש במבנים . תעסוקה

לצורכי יזמות של חברים והרחבת אפשרויות 

 .התעסוקה והפרנסה במקום

אני תקווה שהתכנית תאושר לתוקף במהלך ינואר 

וכתוצאה מכך נוכל להשלים מיידית את בניית 

יחידות הדיור החדשות מתחת לחדר האוכל וכן את 

ששת הדירות המתוכננות בהמשך לבית משפחת 

 .מוסרי
 

 :מצרפלס

 אנו מחזיקים במצרפלס ביחד 2007משנת , כזכור

 .עם שותף בשם גאון אגרו

במהלך , עסקיות ואישיות, השותף עבר תהפוכות

לאחר פטירתו של בני גאון .  השנים האחרונות

נמכרה השליטה בגאון אחזקות  (מייסד החברה)

. לקבוצה בשם ויולה (המחזיקה גם בגאון אגרו)

ויולה היא קרן השקעות וככזו היא מנסה להביא 

למינוף מהיר ולהגדלת התשואה בהשקעותיה בזמן 

 .הקצר ביותר

שינוי מבני זה הביא בשנים האחרונות לתחלופה 

גדולה בנציגי גאון למועצת המנהלים של מצרפלס 

ניגודי אינטרסים , הסכמות-ובכמה מקרים גם לאי

אודות כיווני , וראיה שונה בינינו לבין אנשי גאון

 .הניהול וההולכה של מצרפלס

גם בתקופה זו אנו חווים מהלך של אי הסכמה 

. וקושי

לצערנו נאלצנו לאחרונה לעשות שימוש בייעוץ 

משפטי כדי לנסות ולשכנע את השותף בדרך שעל 

התהליך הנוכחי לא הסתיים עדיין .  מצרפלס ללכת

ומנוהל בתאום עם דירקטוריון מצרפלס וההנהלה 

.  הכלכלית במצר

במסגרת התהליך קיימה לאחרונה ההנהלה 

הכלכלית דיון ומחשבה על כיווני ההובלה של 

השותף הרצוי לנו ויכולתנו , מצרפלס בעתיד

 .להשפיע על כיוון זה
 

בשם חברי ההנהלה הכלכלית אני מאחל לכולנו 

 . מוצלחת ופורייה2016שנת 

 עמרי



 
 

    

 אביטל דיכטר

. בגיל הרך השנה ישנן ארבע יחידות חינוכיות 

 

 איתם עובדות ברימון פעוטות  מתוקים 11יש לנו 

 בלוןבגנון ,  עירית  אטיאס ורשא יחיא, סיגל אבנרי

 פעוטות חמודים  שאיתם עובדות שחר 14נמצאים 

.  מוהדיה אבורקיה ושלי חברוני , יחיא

איתם ,  ילדים מקסימים13 נמצאים חצבבגן 

סמירה כבאה , עובדות גלית לילה עד השבוע

השבוע גלית הגננת מסיימת את . -  ועמית בן שחר

עבודתה אצלנו אחרי יותר משש שנות עבודה ופונה 

למשרה לא פחות מאתגרת של ניהול הצהרונים 

את גלית מחליפה ענת מיכאליס .  של חדרה

.   שממש בימים אלו נכנסת לעבוד

 ילדים צעירים ובוגרים חמודים 30 יש כלניתבגן 

, הניה בראס, עובדות איתם איילה יחיא. וחכמים 

. נדיה כבאה  ולין מלשטיין שמסיימת בסוף דצמבר

הילה , כמו כן עובדות במשרה חלקית בלהה בכר

.  חלן ורותי שגיא

בגיל הרך השנה יש פחות ילדים מאשר בשנה 

.  שחלפה והדבר מורגש מאד בתקציב שלנו

לפני שנה נולדו חמישה  תינוקות והשנה נולדו שני 

אני .   2016עוד שני תינוקות יולדו בשנת . תינוקות

מאד מקווה שזאת ירידה לצורך עלייה ושבשנת 

..  יתמלא בית התינוקות בצהלולים 2017

. אני כבר עסוקה מאד בתכנון השנה הבאה

 . בבדיקת אופציות שונות  לתפעול המערכת

הדבר החשוב ביותר כרגע לדעתי הוא שיווק 

המערכת כלפי חוץ על מנת להצליח להביא ילדים 

.  שיהוו קבוצות גיל לילדי מצר

הקפדה ,   הרגשת ערך לצוות-  , טיפוח המערכת

הקשבה ונתינת מענה  , על חינוך מיטבי לכל ילד

אלו   , - טיפוח הגנים מבפנים ומבחוץ ,  להורים

י "שנעשה ע,  המרכיבים העיקריים גם  לשיווק

.   ההורים

 

 

 

סוף כל . השנה עומדת מתחילתה בסימן שיפוץ הגן

סוף הצלחנו להגיע לשיפוץ גן כלנית שהיה מאד ישן 

בין אחרוני הבתים הלא משופצים בחינוך ואולי - 

הגן כרגע מחודש ויפה ובימים אלו .  במצר בכלל

. טורחות נשות הצוות על סידורו וארגונו הסופי

הגן מאורגן כעת נכון יותר עם , מעבר להתחדשות

דבר שמאפשר ,הפרדות בין אזורי הפעילות השונים

אתם . עבודה יעילה נוחה ונכונה יותר עם הילדים

.  וליהנות, לראות, מוזמנים לבוא

. לפני כשבוע וחצי חגגנו את חג החנוכה בכל הגנים

בוחנות מה , כנהוג אנחנו גם עושות סיכום של החג

.  היה נכון ומה צריך לשפר לקראת השנה הבאה

מה רלוונטי , חשוב לנו לבחון את ההתאמה לילדים

מכביד ומה היה , חושף, מה היה אולי מעורר, להם

בודקות  את ההתאמה לצוות ואיך . מתאים ומחבר

מה קורה להורים במסיבות השונות ,  הוא הרגיש

.  איך ליצור חיבור אמיתי.  בגנים

דילמה שספציפית מאד למערכת שלנו היא המענה 

שצריך לתת לילדים והורים שאינם חוגגים חג זה 

. בביתם

נושא זה בווריאציות שונות ממשיך ללוות אותנו 

.  לאורך השנה בחגים ובאירועים השונים

ציינתי כבר בפעם הקודמת  ויש לי צורך לחזור על 

,  טוב-  הצוות החינוכי במצר הוא צוות נהדר- כך 

לי אישית נעים מאד לעבוד . מאופק ומאוזן , יציב

.  עם כל אחת ואחת ואני מברכת על כך

אני רוצה לאחל לכל בית מצר ימים טובים שקטים 

.  ושפויים במידת האפשר

 אביטל



 
 

    

 

 גוסטי חלן

: סיכום השנה מבחינתי הוא בעל משמעות כפולה

. גם סיכום שנה אזרחית וגם שנה בתפקידי כמרכז משק

 

: בענפים

 עברה השנה שינוי משמעותי בזכות הרפת

אנחנו קונים את : המעבר למרכז מזון עצמאי

מכינים את הבליל ומחלקים את האוכל , המזונות

זה . (בעבר קנינו את הבליל מוכן)לפרות בעצמנו 

 מאפשר לנו להוזיל את עלות המנה וכך להגדיל 

שהולך ונהייה קשה ופחות , את רווחיות הענף

. ריווחי מדי שנה

 ליטר 3,526,000- מכסת החלב של מצר  

.  חולבות340-המופקים מ

 אנחנו ממשיכים לראות יבולים טובים באבוקדו

שנת . הענף מגלה יציבות ואף משתפר. מאד

השמיטה הנוכחית מתקרבת לסיומה ואנחנו 

. 2016מתארגנים לנטיעות של 

  טון שגדלו 600 טון מתוך 300העונה קטפנו 

ההבדל בכמויות .  טון בעונה שעברה700לעומת 

.  הפרי נובע מנזקי מזג האוויר

 סיימנו עונה מקצועית טובה למרות באפרסמון

. פגיעה גדולה ביבול בגלל החמסינים של הקיץ

למרות שנפגענו בכמות היבול קיבלנו פיצוי בגודל 

גורם שאנחנו מקווים לקבל עבורו מחיר טוב , הפרי

האפרסמון סובל בשנים האחרונות . יותר בשווקים

אנו עושים , מחוסר רווחיות עקב מחירו הנמוך מאד

מאמצים להוריד עלויות ולשפר את איכות הפרי על 

.  מנת לקבל עבורו מחיר טוב יותר

כפי שידוע לכולם נאלצנו לוותר על אדמות , בזית

האדמות . מטעי הזית לטובת בניית העיר חריש

 טון שמן 40השנה הפקנו . הופקעו עם תום המסיק

כמו בכל שנה ניתן לרכוש . זית באיכות טובה מאד

והשנה נשווק , את השמן של מצר במינימרקט שלנו

 . ליטר בעלי פקק ידידותי1אותו בבקבוקים של 

אנחנו בודקים את עניין , בענף הזית, גם כאן

הרווחיות הענף שאינו חזק ובודקים דרכים לשיפור 

 .התוצאות העסקיות שלו

השנה נסיים בתוצאות עסקיות דומות  , מוסך

. מה שמשאיר אותנו עם רווח יפה,לשנה קודמת 

לאחר חתימת שיתוף פעולה עם רשת שמתמחה 

ברכבים מסוג יונדאי וקיה אנו מקווים שכמות 

הכניסות של רכבים למוסך תגדל מה שיאפשר לנו 

השנה שדרגנו את . לשפר את התוצאות העסקיות 

המשרדים וחדר ההמתנה על מנת לשפר את 

כמובן שנשמח שכל חברי הקיבוץ , חוויית השרות 

מבחינתנו , יראו במוסך מצר את המוסך הביתי

נעשה את כל מה שניתן כדי לתת הרגשה ביתית 

.      לכולם

הלול . י גרנות"שלנו מנוהלים עהלול והפרדסים 

חווה שנה קשה ונאלצנו לוותר על מדגר אחד בגלל 

מה שיביא לתוצאות פחות טובות . שפעת העופות

  סבלו מהברד 2015הפרדסים ב. מלפני שנה

 אנו 2016ב, וסערות אשר פגעו באיכות הפרי

צופים ליבול טוב יותר ובמחירים גבוהים עקב 



 
 

    

אשר , מחסור פרי כללי בארץ בגלל החמסינים

.                                             (קלמנטינת אור)למזלנו לא פגע  בזנים שברשותנו 

מנהלת הבנייה של השכונה החדשה 

הנושא סובל מחבלי לידה .  ואנו כבר נערכים לתחילת בניית הבתים2016עבודות התשתיות יסתיימו בפברואר 

היכן מסתיימת אחריותו של : למשל,  הסכמים עם בעלי המקצוע–לא פשוטים ואנחנו מתמודדים עם בעיות כמו 

ההסכמים בין המשפחות הבונות לבין הקיבוץ המחויבים ליטוש , האדריכל ומתחילה אחריותו של המהנדס

.  והתאמה לכל הצדדים

אנו במנהלת הבנייה עמלים כדי למצוא את הדרך על מנת לעבור את התהליך באופן כזה שכולם יהיו מרוצים 

. ונוכל להתהדר בשכונה חדשה עם החברים החדשים

 

ביטחון במצר 

, חייבה אותנו במצר להתייחס לנושא הביטחון ברצינות רבה יותר, השנה האחרונה הקשה בארץ ובעולם בכלל

החלפנו גדרות ובשנה הבאה נחליף , הגברנו את הסיורים  (24/7 )הצבנו שמירה בשער במשך היום והלילה 

. את הגדר החשמלית

אבל אנחנו עושים את המקסימום כדי לשמור , אני מקווה שלא נצטרך לבחון את כל הכלים האלה בזמן אמת

. על ביטחוננו

. אני מאחל לכולנו שנה טובה ומודה לכל מרכזי הענפים והפעילויות על שיתוף הפעולה

 עמיחי מילברג: מודד   | 

2013/2014 

2012/2013 

2014/2015 

2015/2016 



 
 

    

ס"יובל ברא

שהוקם מתוך מחשבה לניצול אמצעי יצור קיימים כדי להגדיל מחזור מכירות , "שרותי רכב מצר"

, בו צבר במשך השנים שם מצוין באזור בעיקר בגלל סוג האנשים שעובדים ועבדו, ורווחיות בהתאם

 .אמינותם והשרות שאנו נותנים,  מקצועיותםבזכות

.  www.auto-pro.co.il  ״אוטפרו״, הצטרפנו לרשת מוסכים מומחים לרכבי יונדאי וקיה, בשנה האחרונה

 למותגים למוסכי הרשת יש ציוד בדיקה ותיקון. זוהי רשת מוסכים שתתפרש בכל הארץ

 הדרכה , מוסכי הרשת עוברים הדרכה מקצועית וטכנית על ידי המנהל הטכני של הרשת. הללו

רק בעלות פחותה למותגים , המטרה היא לתת שרות ללקוחות כמו במוסכי יבואן. ארגונית וניהולית

בתום שנות האחריות )הרשת מכוונת לקלוט לקוחות עם רכבים בני שלוש שנים ומעלה . אלו

. ובכך יכולה להוזיל את  עלותם, הרשת התקשרה עם יבואן חלפים מקוריים למותגים אלו. (מהיצרן

. ונמשיך להיות מוסך כללי, כמובן שאנו ממשיכים לתת שרות לכל סוגי הרכב עד מסחרי קל

שנים התלבטנו איך אפשר לגרום לכך שחברי מצר ירגישו שהם בעלי המק.שרותי רכב מצר הינו בבעלות מלאה של מצר

שמיועדת אך ורק לחברי  , ום ואנו שמחים להציג חבילת הטבות

: ואמנה כאן את היתרונות הרבים לחברי מצר שיתקנו ויטפלו ברכבם אצלנו. ותושבי מצר

 . לא מקוריים-  על עבודה ועל חלפים35%ה קבוץ מקבל אוטומטית  הנחה של /כל חבר .1

.    ממחיר יבואן20%חלקי חילוף מקוריים של המותגים יונדאי וקיה יקבלו הנחה של  .2

. אנו מבצעים טיפולים תקופתיים לכלי הרכב השונים לפי הוראות יצרן הרכב .3

. אנו משתמשים אך ורק בשמני פז האיכותיים והמומלצים על ידי יצרני הרכב .4

. אנו מעניקים לחברי מצר שרותי חילוץ והתנעות ללא חיוב בתחומי הקבוץ .5

. נורות ומצברים ללא חיוב עבודה, החלפת מגבים .6

. בדיקת תלונת לקוח ללא חיוב על הבדיקה/קיץ/בדיקות חורף .7

. התרעה על מועד המבחן השנתי .8

         .בדיקה לפני טסט שנתי ללא תשלום .9

. ללא חיוב- בדיקת רכב לקניה וליווי , יעוץ .01

 .החלפת צמיגים ותיקוני תקר  ללא חיוב, ריפודים, מערכות שמע, ניוד רכב לקוחות חברי מצר למיגון .11

. תנאים שווים למוסכי הסדר בתיקוני תאונות! שרותי פחחות וצבע ברמה הכי גבוהה שיש .21

 , לפי דרישת הלקוח- הצעות מחיר לפני טיפולים ותיקוני תקלות, שרות מקצועי ואדיב .31

.  על סיום התיקון או עדכונים לגבי התקדמות הטיפולsmsאפשרות לקבלת  .41

. כפתור בעל הרכב יכול לקבל היסטוריה לרכב בלחיצת, במערכת המיחשוב שלנו הכל רשום .51

. פריסת תשלומים בעת הצורך, אפשרות לתשלום בתקציב, תנאי תשלום נוחים .61

. אנו מפיקים חשבוניות מס כחוק .71

?  אז מה חסר...צוות מקצועי ומסור יש, משרדים מרווחים יש, רצפה אדומה יש, ובכן

.  בואו לקפה ולקבלת הצעת מחיר, אם מישהו מכם תרם נמנה עם מעגל לקוחותינו

.  טענות ובקשות יענו בהבנה ובניסיון אמיתי לפתרון, מענות, הצעות

. (יענו בחיוב ובהוקרת תודהי.. וגם פירגונים מידי פעם)

 ,לשרותכם

 די וזוהיר'וגו פחחות וצבע- (בקה) מוחמד, מנהל עבודה במוסך- (מייסר) סמיר :כל הצוות המסור ומנהל המוסך - יובל

הלקוחות  עם מזכירה ואחראית ישירה על שירות ותקשורת - (מצר) אתי, מוסכניקים מוכשרים- (בקה)



 
 

    

–
מרחיק ומקרב ויש שהוא , הוא בוחן ובודק. דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות"

, ממרק אותן מחלודתן, חושף נשכחות, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה

 .שיש בה להזין את נפש הדור המחדש, מחזיר לתחייה מסורת קדומה

, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, אם יש בחיי העם משהו קדום מאוד ועמוק מאוד

"     ?האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו

 "דבר "1934 ברל כצנלסון –מקורות לא אכזב 

 להיות חלק מתוכנית הנקראת –לקיבוצי התנועה " קול קורא"לפני מספר חודשים הוציאה התנועה הקיבוצית 

חי - שיתוף פעולה בין התנועה הקיבוצית לבין קרן אבי ("כזה ראה וקדש"כפראפרזה על  )" כזה ראה וחדש"

. במטרה לשלב מוטיבים יהודיים בחיי הקהילה הקיבוצית

שממילא קיים כבר )להוכיח שיתוף פעולה מלא בין התרבות והחינוך בקיבוץ , נדרשנו להגיש תכנית עבודה

ולצרף לצוות החינוך והתרבות איש ( שסמך ידו על התכנית)ממנהל הקהילה " ברכת הדרך"לקבל , (כמה שנים

 . (הזמנו את נילי שחר והיא הצטרפה ברצון), קהילה

". כזה ראה וחדש"את הצוות מלווה במפגשים  דו שבועיים נציגת התוכנית 

מה גם שהיא מסורת של , מרתקת וחווייתית, בתכנית עבודה שהגשנו הדגשנו את היהדות כתרבות מפוארת

 .מבלי להיכנס לדת ואמונה- דורות 

 !קיבלנו מילגה להרצת התכנית וכבר התחלנו לעבוד,  והתקבלנו–הגשנו מועמדות 

 .יצאנו לדרך והיא נראית מעניינת ומשמחת

. ערבי תרבות, קבלת שבת, שנת מצווה: על סדר היום

נילי | נאוה | ליטל 
 

נילי שחר 

ואפשר כבר לצפות בסרטים . בשעה טובה העליתי השנה את כל הסרטים והשקופיות של מצר למחשב הארכיון

. אני מזמינה אתכם להתארח בארכיון לצפות בסרטים ולהעתיק לעצמכם חומרים. וצילומים בלחיצת כפתור

נוסטלגיה "ואתם זוכים מדי שבוע ב, גם ילדי הגן נהנים כבר מהסרטים בשעה שאני מארחת אותם בארכיון

 . לצפות בסרטים" לשבת

!! עכשיו הגיע הזמן לראות סרטים ושקופיות שיש לכם בבתים

כאלה שאין לכם אפשרות - , טיולים, חגים, מסיבות, בתי ילדים,  נופים–הביאו אלי סרטים שצילמתם בעבר 

ובכך אעשיר את הארכיון ואתם תזכו בעותק מתאים , אני אשלח אותם להמרה. לצפות בהם בגלל פורמט ישן

!! הפכו את הארונות ובואו עם סרטים, פיתחו את המגירות!! אז צאו לדרך. לצפייה



 
 

    

הקיבוץ , החברים, פואיהצוות הר, המשפחה

 

אלומתי הנאמנה ! חבקי אותי חזק

כי עוד צפויים לנו מסעות ארוכים 

ואם נאלץ לחצות ימים ואוקיינוסים 

! רק איתך! רק איתך

 

כי השבלים כבר הבשילו וקומתם בולטת 

וממלאים במלוא גאוותם כל טנא ממתין 

ולא יתנו כי יבואו להבקיע ללא תגובה 

!! היא פרי שטיפחנו יחד, כי ָאת האלומה הנאמנה

 

כשסביבנו רוח קדים מטריף את חושינו , והיום

והחורף הקרוב ינסה להקפיא את גופנו 

לא יראו אותנו במורד 

לא שברון לב , לא דכדוך, לא דיכאון

 

אלומה נאמנה , נמשיך לנפנף באהבתנו אליך

הנאמרות בפומבי , ובמילותי הפרטיות

כאן על הגבעה הזאת , לא יהיה קץ למעשינו: אומר לך

. נמשיך לטפח את גננו היפה

 

מאיר רטמן 

 2015מצר 



 
 

    

הטור של יעקב ליברמן

העמוסים באירועים לא נחמדים , בימים האחרונים

 ששמחו את םהיו  בכל זאת שני אירועי, במיוחד

כ ברוצחים של "הראשון היה הטיפול של השב. ליבי

כפי , "לכאורה. "משפחת דוואבשה בדומא

השתמשו החוקרים במה , יהשאומרים בטלוויז

טיפול שעד כה היה שמור , שמכונה  לחץ פיזי מתון

, הכהניסט בן גביר, השר  אריאל. רק למחבלים

חבר כנסת האלמוני סמוטרץ ואף האגודה לזכויות 

השמאלנית בשאר ימות השנה בעיני )האזרח 

מונעים ? מה זה. וחבריהם מחו בקולניות (הימין

איפה ? איפה זכויות האדם? מהם לראות עורכי דין

מי שקובע מה זה צדק זה .  והם צודקים? הצדק

 ?  אז מה  השמחה.  ץ  קבע שאסור"ובג. צ"הבג

/ לא יצמחו לעולם / כי מהמקום שבו אנו צודקים"

ולא נוכל לחיות במדינה בה , "פרחים באביב

הדעאש  היהודי  רוקדים סביב תמונה של ילד 

אין להם זכות לדבר על זכויות אדם כי הם . שנרצח

, למהות מוסרית שלנו, נתנו גט כריתות לאנושיות

? למה הדבר דומה. לבסיס הערכי של המדינה

למשחק כדורגל שקבוצה אחת מתחילה להעביר 

אבל כאשר גם הקבוצה  , את הכדור בידיים

האחרת נוגעת ביד בכדור זועקים ודורשים 

, אני לא שש לצטט אותו. מהשופט להכריז על פנדל

אנו נכנסים לפרלמנט כדי לקבל : "אבל זה מתבקש

אם .... את הנשק שהדמוקרטיה מעניקה לנו

הדמוקרטיה כל כך מטומטמת שהיא נותנת לנו 

זאת - עבור שירות דוב זה סמכויות ומשכורת  

שנה לפני , 1932, יוסף גבלס)" הבעיה שלה

 .                     (שהנאצים עלו לשלטון

 19-שמחתי לראות בשבת ה. ועוד בענייני צדיקים

ליאור שליין ניהל דיאלוג  ". גב האומה"בדצמבר את 

לדוגמה ". יש גבול"וירטואלי עם כמה סרטונים של 

, היה שם נציג שלהם שהסביר לאיש תקשורת זרה

ל נכנסים באישון לילה לבתים של "שחיילי צה

קושרים אותם וזורקים אותם , פלשתינאים תמימים

 על ספה בסלון ורואים את םמתיישבי, לחדר שינה

אירוע )מתברר שאכן היה אירוע . משחק הכדורגל

 כדבר 2015-וזה הוצג  ב! 2002כזה בשנת  (!אחד

אז מה . ל בשטחים"רגיל בהתנהגות של חיילי צה

ליאור שליין אינו חשוד בשנאת שמאלנים ? השמחה

הוא פתח : ומה שהוא עשה הוא לדעתי חשוב ונכון

בשיח בשאלה מה מבדיל בין השמאל הציוני 

שאין לו זיקה למדינת ישראל , לשמאל הרדיקאלי

אלא חי בעולם הזוי בו עקרונות הצדק מנותקים מן 

העולם ובשמו של הצדק הזה ניתן לשקר ואף 

זהו ההבדל בין ביקורת ואף . לגרום נזק למדינה

גילוי העוולות של הכיבוש בארץ לבין הניסיון 

לערער את הלגיטימיות של המדינה בשל מעשים 

לא מעט מחניכיי היו בשטחים וכל אחד שיודע . אלה

, מה קורה שם מבין שזאת מציאות בלתי אפשרית

, כאשר חיילים שלפני חודשים אחדים היו תלמידים

נעמדים מול הכרעות של חיים ומוות ואנו דורשים 

מהם את הבלתי אפשרי כמעט לשמור על צלם 

ילדות עם סכינים , אנוש גם תחת מטר אבנים

 . וזקנים קשי יום שעומדים במחסומים

אני מסיים במשפט . אין טעם להאשים את החיילים

צריך לצאת מן . שעוד אחזור עליו לא פעם אחת

. ועדיף יום אחד קודם, השטחים עם או בלי הסכם

 יעקב



 
 

    

   אהרלה קריידלמן

 

רגישה היא . מזה זמן רב שאני לא מגיע לירושלים

רגישה היא העיר העתיקה ורגיש , העיר הזו

באין , עם השנים. במיוחד הוא מתחם הר הבית

, פתרון פוליטי והאופק המדיני רחוק יותר ויותר

גורמים שהם פחות ופחות מתונים מצטרפים אל 

מעגל החיים ולא סופרים אף אחד ומצפצפים על כל 

מיני הסדרים וסידורי ביטחון שאמורים להעניק  

. לירושלים ולארץ כולה שקט יחסי, להר הבית

ובכל זאת יש שני דברים טובים המחזירים אותי 

ויצחק נבון , רובי ריבלין שיחיה: לירושלים ואלה הם

. ל"ז

ספק אם ללא השתתפותו של נבון בסדרות 

טלוויזיה וכתיבתו על יהדות ספרד היה מתנחל 

בנושא יהדות ספרד על , בתודעתי מושג כלשהו

בעלי , אנשיה הפשוטים, אורח חייה, קהילותיה

סופריה , גאוניה, חכמיה, סוחריה, המלאכה שלה

 –ומשורריה על רדיפתם של יהודים והאינקוויזיציה 

, ולבסוף גרוש ספרד, קידוש השם, עינויים

.  ותפוצתם לכל פינות העולם, האנוסים

פעל רבות לקרוב לבבות בין , כנשיא המדינה, נבון

בין העדות השונות בעם ובין , העמים החיים בארץ

זו היתה תכניתו האישית והוא . המגזרים בחברה

גם קיווה שיגיע יום שיביא איתו הזדמנות לשלום 

עם לבבות מקורבים ראה סיכוי לא לפספס . הנכסף

. ולבזבז את השלום הזה

נבון אמר שגם הנשיא הנוכחי מבין נכון את הנקודה 

הזו ועל כך שמח מאד ואיך שגמרתי לרשום את 

המשפט הזה נודע לי שיוסי שריד כבר לא בין 

. החיים

 רצה מרצ בראשות יוסי שריד לבחירות 2003-ב

לקראת הבחירות האלה מרצ הוציאה לאור . לכנסת

המצע הקיף . ספרון בו היה מפורט מצע המפלגה

לעומק את בעיותיה של המדינה ודרכים , לרוחב

למשיגים בקיאות במצע , איך  להתמודד איתן

המפורט הזה הזדמנות מצוינת לשפר את 

והכי  , השכלתם האישית ולהרחיב את האופקים

אם הייתה זוכה בבחירות והיה מוטל על יוסי , חשוב

ודאי ששריד היה ניגש , שריד להרכיב את ממשלה

יוסי שריד כראש ממשלה היה . לממש את המצע

משרת את האומה והמדיה כמו מלצר מסור 

או מטפלת מסורה , המשרת את לקוחותיו במסעדה

. בבית הילדים

אבל מרצ בבחירות האלה קיבלה רק שלושה 

יוסי שריד התפטר מראשות , מקומות בכנסת

הוא כתב . התנועה ולבסוף פרש מהחיים הפוליטיים

. שירים וספרים וזז לשוליים החיוביים של החברה

מאמרים בעיתונות הכתובה ובהם , תכנית ברדיו

הטחה חריפה ונוקבת של ביקורת על הממשלה 

. והמצב במדינה

לכל הנושאים האלה ועוד נושאים נוספים כבר לא 

. מתייחס מאז חג הסוכות האחרון מוטי קירשנבאום

בערבים אני חותך ירקות לסלט וצופה בירון לונדון 

היושב ליד כסא ריק ומראיין את אורחיו בתכנית 

". לונדון וקירשנבאום"

י עיתונאים מהי הגדרה "פעם נשאל קירשנבאום ע

, קירשנבאום התקשה לענות. מדויקת לסאטירה

אפילו נכשל כשלון חרוץ אבל על פניו לא ניכרו 

ניכר על פניו חיוך של , להיפך, סימני תסכול

כנראה שאחרי שנים רבות של , שביעות רצון

יצירה והישגים גדולים היה בתוכו מן פתק , עשייה

אקדמי של , שפטר אותו מלהתייחס לצד התיאורטי

. הסאטירה

ועוד נקודה יפה בחייו ובמותו של קירשנבאום שחי 

, נזכרתי בשירה של חנה סנש. ומת במכמורת

לפי השיר אלוהיו של קירשנבאום . הליכה לקיסריה

, רשרוש של המים, מאפשר לו לנצח את החול והים

. ברק השמיים וכך מתממשת לו תפילת האדם

אולי הגיע רגע לשמור על נייר ודיו לעלון . בדיוק

. הבא

 

ה'אהרל



 
 

    

 .מזה כמה שנים אני חולמת לרקום במצר שנת משימות לבני מצווה

בחסות המשפחות , במספר שכבות, התקיימה,  ומאז1985בשנת " צופית"ילדי קבוצת , כזו כמו שהייתה לנו

 .וביוזמה פרטית של ההורים

ותהיה , המטרה היא לפתח מסורת של שנת משימות לבני המצווה שתהיה מובנית במערכת החינוך החברתית

 . חלק מתוכנית העבודה הקבועה

 . בתרבות ובקהילה, כזו שתהווה מסורת לשנים הבאות ותהיה חלק מסדר היום בחינוך

 !החלום מתגשם

–  (מבוסתן' ילדי כיתה ו), "פקאן"התחלנו את התהליך עם משפחותיהם של עשרה ילדי קבוצת 

   אורי טורקיה              |        מורג זטורסקי     |  אגם רימברג    |ליבי לוי    

       אורי עמיר  |    (מאור)     גיא אבוחצירה |  נעם ויטה 

       עמית עובדיה     |נעמה סנדנר   

 .(גן שומרון) שדה מאי

 

". שנת מצוות"לכן נהוג לכנות אותה בשם , היא שנת התבגרות', כיתה ו

.  במועצה ובמקומות שונים בארץ  בקיבוץ–  כקבוצה  במשימות ומסורות שונותיעמדו הילדיםבמהלך שנה זו 

, לקבוצת פקאן, למשפחה- הילדים , ניהםבתהליך ההתבגרות ולקשור ב מטרת המשימות הינה לסמל שלבים

 . במצר ולמדינה– לקהילה, לבוסתן

- המשימות יפעלו מתוך מתן דגש לערכים עליהם אנו עובדים במהלך השנים במערכת החינוך החברתית 

 .כבוד לאחר ועוד, קבלת השונה, אחריות, גיבוש, שיתוף, העצמת הפרט, עצמאות, נתינה

 .נמשיך ונעדכן!!! נרגשים לקראת שנה זו,  הורים וילדים–כולנו 

 !בהצלחה לכולם

 .ליטל

 

 

 



 
 

    

 

ו "הפך ט, מאבק בהתחממות הגלובלית, עם עליית המודעות לשמירת הטבע והסביבה, בשנים האחרונות

בשנים , אם עד לפני מספר שנים נטענו עצים בכל שנה בטו בשבט. בשבט למועד בעל זיקה חזקה לנושא

.  האחרונות  משמש החג להעלאת המודעות לשמירה על הטבע ועל הקיים

, מים אפורים, המועצה האזורית מנשה משקיעה בשנים האחרונות משאבים רבים בנושא מיחזור אשפה

מפגשי למידה והשני פורום בו משתתפים נציגי -האחד  ,  פורומים במועצה בנושא2קיימים . הפרדת פסולת 

. ישובי המועצה 

 

: ו בשבט במגוון אירועים"גם במצר נציין את ט
 

 

המפורטים על לוחות המודעות , כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לכל אירועי המועצה

 23/01/16 בשבת
  לסביבה עוזר"משחק חוזר"

 םשימוש חוזר בחומרי
ירת מגוון רחב של משחקים ליצ

  , משחקי שטח

 , ימשחקי ספורט אתגר

 חשיבהמשחקי 

 . פלוס99מגיל שנה מינוס ועד , לכל הגילאים

 
 , 10:30בשעה 

 בחדר האוכל

 
 

 21/01/16 יום חמישי
 הסרט 20:00-ב|  מפגש על קפה   – 19:30

 שלטון התירס
 

שמחליטים עם סיום , "ילדים טובים בוסטון", סיפורם של שני חברים
למרות הספקנות של . לעבור למשך שנה לאוהיו ולגדל תירס' הקולג

הם מצליחים עד מהרה באמצעות שילוב , שכניהם החקלאים הוותיקים
דשן כימי וחומרי ריסוס רבי , קטלני של זרעים מהונדסים גנטית

המסובסד וחסר הערך , לגדל יבול שופע ביותר של הגרגר היעיל, עוצמה
הם יוצאים למסע , בעקבות ההצלחה. התזונתי ביותר באמריקה

בעקבות גרגרי התירס המהונדסים בכל מקום שאליו הם מתגלגלים 
סרט משעשע ומבריק המעלה סוגיות חשובות על . ב"ברחבי ארה

 .חקלאות מתועשת ועל התזונה שלנו

 (תרגום לעברית, אנגלית ,  דקות92)

 

 צילומי טבע ונוף סובב מצר

אנו פונים אליכם לנבור בספריות התמונות שלכם ולשלוף את 
 , התצלום האהוב עליכם

  שצילמתם במצרנוף ובעלי חיים, טבעשל 

ויוצגו על הגדר החדשה צילומים יודפסו על לוחות מתכת  ה מ10
 .להנאת ההולכים והרצים , המקיפה את הקיבוץ

 העבירו אלינו את הצילומים ברזולוציה גבוהה  
  (אפשר להיעזר בנאוה בנושא )

 6עדליום 

 נאוה|  שמוליק   | נילי 

 ו בשבט ואיכות הסביבה"צוות ט

 



 
 

    

 15/17 ישיבה  מס פרוטוקול 

  (המזכירות)מישיבת ועד ההנהלה 

 19:30שעה , 2015בדצמבר 21,  שהתקיימה ביום שני

 בבית המשרדים

 

קלאודיו , מיכל לוטם, שרה מילברג,  עזרא-שמוליק בן, בנצי חברוני, איתן הוכמן, יעקב דרומי  :נוכחים

לאונרדו לם , אוהד רותם, מדרדרוט

 דורון ליבר, סוניה הוכמן, בסקי'וולדו ברדיצ : חסרים

עמרי שוהם  : מוזמן

 :(קודם לישיבה הופצו נתונים ומסמכים)על סדר היום 
 

מצר  - 408/מ' אישור חתימה על  כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזרת לתכנית מפורטת מס
 

:  (יעקב)מילות הסבר 
 

.  של מצר נמצאת בהליכים האחרונים של אישורה למתן תוקף (ע"התב)תוכנית המתאר  .1
 

נחוצה אישורה של המועצה האזורית - בדרך לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה למתן תוקף  .1.1
 .מנשה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

משרד עורכי הדין )שרשמו עורכי הדין של הקיבוץ שעוסקים בכך  ( לפרוטוקול זה4 – 3' בעמ)בדף הביאור  .2
, קיבוץ מצר)ישנה דרישה מקובלת מצד המועצה והוועדה לפיה יזם התוכנית , "שפירא– חגי שבתאי "

לפצות אותה בגין הוצאות שהיא עלולה , כלומר)יתחייב לשפות את המועצה או הוועדה , (במקרה זה
.  במקרה בו צד שלישי יתבע את המועצה או הוועדה כתוצאה מאישורה של התוכנית, (להוציא

 

קיבוץ עין שמר ואחרים חתמו על כתבי שיפוי דומים לאלה , "ארגון גרנות"מבירור שעשינו נמצא כי גם  .1.2
.  ע שלהם"בעת אישור התב, שלנו

 

" שטח המשבצת"ע כוללת שטחים שלא כולם היו בגדר השטחים המיועדים ל"הטעם לכך הוא שהתב .2.2
, לבקשת הקיבוץ, הצטרפה המועצה- מאחר ואלה שטחים הנמצאים בתחום המועצה . של הקיבוץ

ומשכך היא מבקשת את השיפוי למקרים המפורטים בכתב השיפוי המצורף כאן , לתוכנית" יזם"כ
. לעיונכם

 

-הוראות חד"כי נוסח כתב השיפוי שנמסר לחתימתנו היה גורף וכלל  (עמרי ואנוכי)מאחר וסברנו  .3.2
תיקון , לגבי שיפור, בבקשה שיבואו בדברים עם המועצה, התבקשו עורכי הדין של הקיבוץ, "צדדיות

התקיים דיאלוג עם מהנדסת המועצה וראש המועצה בעניין ,בהתאם. ניסוחים והוראות בכתב השיפוי
. זה

 

סברנו שנכון למצות את המהלך של תיקון נוסח , מה בהשלמת אישור התוכנית-הגם שהיה בכך עיכוב .4.2
והמסמך , ואכן ממש היום הודיעו לנו עורכי הדין כי קיימת הסכמה לתיקונים בנוסח, כתב השיפוי

 . הומצא לנו לצורך חתימה–המשופר והמתוקן 

 



 
 

    

וזו תיתן אותו רק לאחר שיומצא , אישור המועצה, כאמור, נדרש עוד, כדי להמשיך בהליכי אישור התוכנית .3
, הערות עורכי הדין שהועברו למועצה. לפרוטוקול זה6 - 5בנוסח המצורף בעמודים , לה כתב השיפוי

 .לפרוטוקול זה7' כלולים במסמך המופיע בעמ

 

. נדרש אישור ועד ההנהלה לחתימה על כתב השיפוי, משכך .4

:  (עמרי)עוד מילות הסבר 

 

 –שטח המגורים ושימושים נוספים, של מצר (מצורף– צילום )ע החדשה "מציג וסוקר את  מפת התב .5
 

הנגיעה ,שטחי השבה, מעמד הקרקעות, רכיבי החכירה מהמנהל, ניתן הסבר לגבי סוגי השטחים .1.5
 .של מצר בעבר (הקיבוצים)להסדר החוב 

 

 .(מייסר ובקה, קרקע למצר מול קרקעות להרחבת חריש)הסדר החלפת קרקעות עם המנהל  .2.5
 

. לבנייה את יתרת המגרשים" משחרר"ו" הקו הכחול"ע מטפל בנושא "אישור התב .3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 408/מ' לאשר חתימת הקיבוץ על כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזרת לתכנית מפורטת מס: החלטה .6
. להסמיך את מורשי החתימה של הקיבוץ לחתום על המסמך. מצר

 

 דרומי  יעקב

  מזכיר הקיבוץ

 



 
 

    

 
הבאתי לסיעור , 40בהתקרבי לגיל , לפני שנה וחצי

 .את האפשרות להמשיך ללמוד דבר מה, מוחות זוגי

למדתי )התלבטתי בין סיום לימודי השיאצו שלי 

לבין קורס תומכות לידה , (שנתיים ומאד אהבתי

 (דולות)

הגיע . 40השנה את בת , לא זה ולא זה", דן אמר

 ."הזמן להוציא את האלבום

 .אבל בעיקר שמחתי, האמת היא שהופתעתי

השירים כבר נעלבו להם במגירה והגיטרה ממש 

תוצאה של , כעסה על ההזנחה הפושעת הזו

מציאות בה תופחים ויולדים ומניקים ומגדלים 

 ...ועייפים ודואגים ומוצפים ברגשות אשם

הוא הדהד , אז כשנזרק הרעיון לחלל הסלון

 .למרות שהסלון ממש קטן, בנחמדות בין הקירות

 .ידעתי שזה עכשיו או אף פעם וידעתי שאצטער אם זה לא יקרה

-קונטרבס)ונגנים מדהימים ,  שירים, (יוסי מזרחי)נבחרו מפיק מוסיקלי , בזריזות של צב אך בנחישות, וכך

 ".פיסות"והוקלט האלבום , (ואורחים נוספים על פסנתר וחלילים, רוני עברין- כלי הקשה, גלעד אפרת

הייתה . להיפך.... זה היה בדיוק, ובכן? נכון אתם מדמיינים אווירה רוקנרולית אפופת סיגריות באולפנים אפלים

 . אבל זה הסתדר בכל זאת בסוף.  שם תינוקת בת שנה שמצמיחה שיניים ואמא עם שפעת

 .תודה לסבים ולדודים שהתגייסו לפנות אותי לחזרות ולהקלטות

ואם אתם רוצים להפוך תמונה ).שציירה את העטיפה ואת החוברת בכישרון רב, תודה למיטל מילברג

  .( את היכולת הזוגםתדעו שיש לה , שצילמתם לציור מדהים

והם .....כאבתי, אהבתי, שאלתי את עצמי שאלות קיומיות, השירים באלבום נכתבו בתקופה בה טיילתי בעולם

 . אך כל אחד יכול למצוא משהו מעצמו בתוכם, מספרים לכאורה עליי

אלא מתוך תקווה שמישהו ירוויח משהו , כי עשיית האלבום לא באה מתוך רצון להשמיע את קולי.אני מקווה

 . מהאזנה לו

 . אז מומלץ להתרווח

 . עובד טוב גם תוך רחיצת כלים וטאטוא הבית

 .מקווה שתהנו

אפשר לרכוש אצל נאווה או להתקשר אליי ואביא 

 052-4464464. לכם עד הבית עם שליחה

 שלכם בתודה

 ליאת

 

 

 



 
 

    

 
 

 

 מיה,  (מייסר) ארקייה יסמין,  תמיריובל, (ממאור) סרור אלה,  פילייזנעם : יושבים מימין לשמאל  :על הספסל

 ,  שמאי ממאורעמית, (גן השומרון) פלג בן,   עמירליה (מאור)חדוותי 

 (מאור) קפרובסקי נעמי, גתתומר , חברוני  שירי :בעגלול

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

 

 

 עתמאנה תאלין,  חורשעמליה, שחר- בןמיה,  נמירתיאה,  דויטשאנה, (מאור) פלג ינאי  :שורה עליונה

 אשכנזי יהב, (באקה)

פרדס ) רובינפייר נועם,  שריגבר, (גן השומרון) מילר תום,  בכרנעמה,  מסנגה,  מזור נעמי:שורה תחתונה

 (מייסר) ארקייה נדין, (חנה

 

 


