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 אבלים על מותו של חברנו

 ל"ז  עודד שחר

 פחהאת המשומחבקים 

 

 בית מצר



 

 

 
 קדיש לעודד

 
 .עודד, תמה הדרְך

 .תם היום
 .כלום לא יחזור

 .גם לא אתה
 

 .צעדנו בגאווה וגאון לארְך הדרְך
 .לא הבטנו אחור

 .כמו כולם, יצרנו הכל
 .אהבה, משפחה, ילדים

 
 הרבה עבודה ומשטר

 ".לקנות"לא " למכור"והרבה פלסטיק שנועד 
 

 ,לסיצרת מצרפ
 ,SPיצרת 

 .בוץייצרת ק
 

 .יצרת ים של דברים
 ,שעונים ובריכות דגים

 .פסלים ומכונות וצינורות לרוב
 ,ויער של אורנים ודקלים

 .ארזים וסיגליות
 

 .בחן ובנוי עשית
 .לתפארתָך שלָך

 .לתפארתנו
 

 .ובא הקץ
 .כולנו. ואיננו מוכנים לו

 עם האהבה והכאב וליטופיה של נילי
 וחיבוקי הילדים

 ותפילותינו שלנו
 .שלא נענו ולא נתקבלו

 .כי אין להן מען ואין להן מענה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . עודד, זה הסיום
 .זה הסיום שאין בו התחלה חדשה

 ,רק רוח אנושית גדולה ונצחית
 הנישאת בגאון ובעוז מעל ראשינו

 ,ומעל צמרות עצי הדקל והאורן
 .האדם" יתגדל ויתקדש: "ואומרת

 ,י בו טמון הזרעכ
 .כי בו טמון ההמשך

 
 יתגדל ויתקדש האיש

 שעשה טוב
 ויצר אמת

 .ואהב כלבבו
 .עודד, כמוך

 
 .תמה הדרך

 .תם היום
 .אתה –" יתגדל וישתבח"

 
 

 ראובן שריג
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 ,על כל כך הרבה דברים אני גאה ומודה לך עודד שלי

 

 .שנים 49ו על שבגיל שש עשרה נפגשנו בשומר הצעיר בחיפה ומאז לא נפרדנ

צעד , בנינו במו ידינו את החלום הזה, לקיבוץ והגשמנו חלום 18על שהגענו בגיל 
 .משימה אחר משימה, שנה אחר שנה, אחר צעד

 .ידיך הברוכות וראשך החד והיצירתי היו בכל דבר בקיבוץ

 , דרך בניית קווי הטפטוף הראשונים במפעל הצעיר 23מריכוז משק בגיל 

ניהול המפעל במשך חמש שנים  דוע, ל המפעל החדשדרך בניית המבנה ש

  S.P. -והשיא בהקמת ה

 .ואחר כך פינית מקום לאחרים והסתפקת בגזברות המפעל עד הסוף

שש , אוהבים, מאושרים, כולם בריאים. שיא גאוותנו. על שבנינו משפחה לתפארת

ה מחכים משבוע לשבוע לבישולים שלך במ, כולם סובבים אותנו. עשרה במספר

 .תפתיע הפעם

אהבת לפסל בשיש ובעץ . כל אחד בסגנון משלו. סול זה בצד זהיעל שנים של פ

 .דיוק וסבלנות, הקפדה, בהמון יצירתיות

שנים נתנה לנו להבין שכל רגע הוא מתנה וצריך  7המחלה שתקפה אותך לפני 

 .ליהנות ולשמוח כל הזמן וכך עשינו

המשפחה , ילנו בכל העולם עם הנכדותטי, לא הפסקנו לבלות עם הילדים והנכדים

 .טיילנו בארץ כל חודש עם חברים טובים, והחברים

שנים להפנים ולהשלים שזה הולך ונגמר ובכל זאת כשהסוף מגיע זה  7היו לנו 

 .מכעיס, כואב, מפתיע

אני אוהבת אותך ": על כל אלה ועוד הרבה אני מודה לך וכמו שתמיד אמרתי לך

 . "למה אני אוהב אותך כל כך" :רתואתה אמ "כל יום יותר

 .ואנו נמשיך עם האהבה שלךהבה הזו נלווה אותך בדרך האחרונה ועם הא 

 

 

 ,שלך 

 נילי 

2/2/2011 
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 נאוה חברוני : עריכה והפקה 

 מה בעלון

 
 

סקירת , כפי שלא הכרתם –יפה ואריקה , האורגני ויהושע והאבוקד ,"מצרפלס" ראובן שריג סוקר את
ענייני  ,בריאותקצת , הפרשה לפי אודי ,של מריוןהחדשה וכה התער, סיפור אישי של פסי גוטליב, תרבות

 .חברים מביעים דעה על הקורה בארץ או בעולם  -"מה דעתך על"מדור חדש ו ןחולי

 הצלחתי למצוא לא, אני מתוודה. משנתייםשמלווה אותנו יותר  "הולדתליום ברכות "אנו נפרדים ממדור 
 .ילדים או חברים ת שלשמואת הנוסחא שתסייע לי להימנע מפיספוס 

האם מישהו מהקוראים יכול לוותר על המהדורה המודפסת של העלון ולהסתפק בקריאת העלון , ועוד עניין
בו , נשביתם בקסמו של תשדיר השרות למען איכות הסביבה, כמוני, גם אתם םהא –? על מסך המחשב

כל פעם שצורי יתקדם )" ניירע של סומרות שערותיו הירוקות של טל פרידמן כשהוא מבחין בבזבוז משוו
 ........"( ?נכרות עץ

 .מעיר ומעלה רעיונות, תודה לכל מי שכותב
 

 נאוה חברוני 
 

____________________________________________ 
 

 12/2שבת הקרובה 
 טיול לעמק – 00:00

 נפגשים בחניה העליונה של חדר האוכל, או ברכבים/ברגל ו, באופניים
________________________________________________________ 

 

 ארוחת בוקר  -  00:30-12:00
 ?מתגעגעים לטגן לעצמכם את החביתה .בחדר האוכל

 ?לחתוך את הסלט כמו שאתם אוהבים
 !!זו ההזדמנות

 
 

 :בתפריט

 .מיץ תפוזים , שתיה חמה קרואסנים, טוסטים, גבינות, ירקות, ביצים

 (חיוב דרך התקציב.  )₪ 12 –מחיר הארוחה 

 4399269   הודעת טקסט |  navushik@gmail.comהרשמה במייל   

 או על לוח תרבות במינימרקט
________________________________________________________ 

 

 

 :באמנותי

 תערוכת הצילומים של דני אדן
 בחדר האוכל

 

________________________________________________________ 

 

 המשך הפסיפס - 11:30
 בבמה המרכזית

 

 
 אם יירד גשם יתבטלו הטיול והעבודה על הבמה

 ארוחת הבוקר תתקיים כרגילאבל 
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 2011תקציב קהילה 

 

 ,חברים שלום

  

מצאנו לנכון להבהיר את ,  2011בה הוצגה הצעת תקציב הקהילה לשנת , בעקבות שיחת הקיבוץ מאמש

 :דיוניםהמשך סדר ה
 

 החברים מוזמנים להגיש , לקראת השיחה – שיחת קיבוץתתקיים , 15/2 -ביום שלישי ה

 (. 13/2)הסתייגויות וחלופות להצעת התקציב עד ליום ראשון בבוקר 

 .בצירוף נוסח ההחלטה המוצע, חלופות יש להגיש בכתב אל דבי /את ההצעות

 .בין המקורות לשימושים כל שינוי בעל משמעות כספית חייב לאזן –להזכירכם 

 מוזמנים לפנות בכתב עד , חברים המעוניינים להעלות לדיון  נושאים הנוגעים להצעת התקציב

 .על מנת לאפשר בניית סדר יום לשיחת הקיבוץ, ליום ראשון בבוקר

 השיחה תאשר האם להעביר את החלופה , כןלאחר מ, ות והחלופות יוצגו בשיחהכל ההסתייגוי

 .לקלפי אם לאו

 לאחר הכרעת הקלפי על הסתייגויות והחלופות יובא התקציב לאישור במלואו לקלפי. 

 

   

 ,משתתפים-מאחלים לכולנו דיון פורה ורב

 שנדע למצוא את ההבנות והפשרות , ובעיקר

 ,המבטאות את הצרכים השונים של כל אחד מאיתנו

 ,אך גם את הערכים המשותפים

 .אכפתיתההופכים את קיבוץ מצר לקהילה חמה ו

 

 

 ס ודני הופמן"דבי ברא

 2011, פברואר 8 

 

 

 הולצמן  וכל משפחתלאורנה 

 להולדת מזל טוב

 רותם ודניאל

  



 

 

 ראובן שריג |מצרפלס 

 התמודדות עם משבר: 2010 – 2008

 .מן המשבר הכלכלי הכללי, כמו שאר העסקים, בשנתיים האחרונות סבלה מצרפלס

 .הכלכלה העולמית איננה כמקודם, ומאז, 2008המשבר הפתיע את כולם ברבעון האחרון של 

הצלחנו , אמנם. 2008המשבר קטע צמיחה רצופה שנמשכה עד ספטמבר , מצרפלסמבחינת 

אנו , מבחינת נפח המכירות, אולם, ברווחיות טובה מאד 2009להסתדר עם המשבר ואף סיימנו את 

 (.כנראה גם נעבור אותה)נחזור רק השנה לרמה של ערב המשבר 

תנאי הסחר לא היו , אמנם. שברשבה התהליך הבולט היה יציאה מן המ, היתה שנה 2010שנת 

אולם המפעל הצליח לסיים את השנה , ח ומחירי התשומות"בעיקר שערי המט, נוחים במיוחד

 .וברווחיות טובה 9%-הוא צמח ב. בהצלחה לא מבוטלת
 

 ?מה צפוי לנו השנה

 .לא תהיה כנראה יתח"מט יציבות ,כלומר, ב ואירופה"גלויה בין סין לבין ארה" מלחמת מטבעות" .1

אנחנו פעילים שם . המזרח צומח בקצב מדהים –אחת מתוצאות המשבר  –" הפנים מזרחה" .2

 .ונצטרך להגביר את הנוכחות שם

זה מחייב את מצרפלס לגבש  .מאיתנואנו עומדים מול חברות גדולות , בתחום ההשקיה .3

ימת הדבר כרוך בארגון פנימי מתאים יותר ובש. אקטיבית יותר מאשר בעבר ,אסטרטגיית נישה

קירוב המוצרים , א יותר שיתופי פעולה"ז. יצובה של מצרפלס כחברה בינלאומיתמדגש רבה יותר ב

 .לשוק והרחבה נוספת של סל המוצרים

ח "מש 180-להביא אותנו ל, אשר אמורה בסופה, 2011-ל נבנתה תוכנית העבודה ל"בהתאם לנ

 .מכירות ולגידול משמעותי ברווח

 (ֶפקס)ק המקומי לשולהכניס מוצר חדש , להכפיל את מחלקת ההזרקה ,בין היתר, אנו רוצים השנה

 .בעיקר סין והודו, ולבסס את הנוכחות שלנו במספר ארצות

לחזק ולגוון את המוצרים הקיימים ולהוסיף , כלומר, להרחיב את סל המוצרים, כאמור, לשם כך נצטרך

 .פ"לחזק את מחלקת ההנדסה ולהמשיך במו, חדשים
 

 ? ומה עוד

הקמנו את מחלקת ההזרקה , בנוסף. השנה שיפצנו את הלובי של המפעל וחלק מן המשרדים .1

 .והרחבנו את מחלקת ההנדסה

להתרשם ולטעום , לראות. הקיבוץ יוזמן בקרוב לבקר. השיפוץ עומד להסתיים בימים הקרובים 

 ..(..כמובן, מן האוירה)משהו 

". א"הפועל אושיסקין ת"לבין " שיווק SP"-ו" מצרפלס"בימים האחרונים נחתם הסכם אימוץ בין  .2

 .בארץ  SP-מדובר בקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב ובחברה המשווקת את ה
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 :רפלס במספריםמצ
 

 |   מעל מיליארד טפטפות | טון יצור  7,000|  עובדים 130|  

 ח מכירות"שיליון מ 180|  

 

סכום "ותמורת , במסגרת ההסכם. הרעיון הגיע אלינו דרך חברת השיווק והחלטנו ללכת עליו

 ". א"ת SPהפועל "הקבוצה תשנה את שמה ל, "פעוט

, יוכנס לאתר האינטרנט של הקבוצה, א יודפס על חולצות השחקניםשינוי השם פירושו שהו 

 .על לוח הראיונות ועוד, ובאנרים של הקבוצה לוחות ,על ֶלִדיםיפורסם 

י "הקבוצה הוקמה מחדש ע. הינה תופעה יחודית בספורט הישראלי"( אושיסקין)"האגודה עצמה  

 .והדים עצמהכלומר הבעלים של הקבוצה היא עמותת הא. האוהדים ובכספם

 .חלק התופעה היא יפה ונעים ליטול בה, כאמור 

 !!קדימה הפועל----אני מציע לאחל לכולנו שנה אזרחית חדשה ופוריה ו, בסיכום
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 ס"ברא שחרל

 קבל עידוד 

 ל"לצה ךעם גיוס

 מכולנו במצר

 

 נפתחת קבוצת 

ם י ש נ ת  ש ר ו ד   כ

 20לנשים מגיל , במועצה איזורית מנשה
רצון , אם יש לך רוח ספוטיבית.ומעלה

את רוצה , והכי חשוב להיות חלק מקבוצה
 !"המקום שלך איתנו... ותלהנ

, בריא, משחק הכדורשת הוא משחק כיפי
 ...אנרגטי ומרזה

 : לפרטים

    . 054-4785385ליאת פרלמוטר 

 :אתר הכדורשת הישראלי

http://www.kadureshet.com 

 



 

 

 אחיות –יפה ואריקה 

 

 ?יותר משנה ומה אנחנו יודעים עליהןהן איתנו 

 ?ומה מעבר לזה. חביבות ומתוקות באופן כללי, שהן יעילות

 

    .לשלושה ילדיםואמא   ,"טבע"בחברת  פ"מו, מוטינשואה ל, גרה במענית אריקה רוזנשטוק

 .  מאד בבית יהודי ציוני, וושינגטון הבירהלסמוכה הירה קטנה יבע, ב"בארהנולדה היא 

היא האמצעית בן שני ו ,אמא ניהלה בית ספר יהודי ואבא סטטיסטיקאי ,שניהם אקדמאים –ההורים 

תיכון "בתקופת בית הספר התיכון הגיעה לישראל לתקופה של חודשיים במסגרת התכנית . אחים

 ". בישראל

היא רוצה " זהזהו "ולאחר שנה החליטה ש"  יהודה הצעיר" ב הצטרפה לתנועת הנוער"כשחזרה לארה

כשהיא בת תשע , נחתה בישראל היאיום אחרי שפרצה האינתיפאדה הראשונה . לחיות בישראל

חייתה בקיבוץ קדרים ועשתה תואר , ם"ל ושרתה ביחידת הקישור לאו"היא התגייסה לצה. עשרה

 ..שבע-גוריון בבאר-באוניברסיטת בן ראשון במדעי החיים

 ?אז ככה התחיל הרומן שלך עם המקצוע

כשסיימתי את התואר הראשון עבדתי כאשת יחסי הציבור של הפקולדה למדעי . אפשר לאמר שכן"

 .גוריון-הבריאות באוניברסיטת בן

 . נתניה ועברנו למענית" טבע"לעבודה ב,  בעלי, התקבל מוטי 2001 –ב 

ת חות קהילתיאהצטרפתי לקורס הסבה לאחיות ומאז אני עובדת כ אחרי הלידה של בתי הראשונה

בריאות "האחרון סיימתי התמחות ב 2010בפברואר . ומשלבת טיפת חלב עם רפואה ראשונית

תקופה מסויימת התלבטתי אם ללכת ללימודי רפואה  אבל החלטתי שאני  .ומאז אני בתחום"הציבור

 ."רוצה לטפל באנשים ולא במחלות

 ?ב"המשפחה שלך עדיין בארה

 .שם מעדיפים לחיות הם, שהמשפחה ציונית מאד למרות. אני הנציגה המשפחתית בישראל. כן"

ולילדים שלי  המשפחהחסרה לי   -אבל ככל שהשנים עוברות  . השנים הראשונות היו חוויה  מרתקת

. זה לא פשוט. ...וגם הדודים, לא לדבר על האחיינים שלי שאני מפספסת אותםש ,סבאו סבתאים חסר

 . "אני מאושרת –אבל שיהיה ברור 

 

 

 .שם גם נולדה –הגיעה אלינו ממושב אחיטוב  פוריפה פחימ

 .וסבתא לחמישה נכדים 35הגדול בן , אמא לשלושה ילדים, בן המקום, היא נשואה לאמנון

שהקפידו לשמר , כורדיסטן ופרס, י עולים מעירק"אחיטוב הוא מושב שהוקם ע: למי שאינו מכיר: "יפה

 .אז אל תנסו אפילו בארמית, "יקמצח יותרזה באידיש "שאם חשבתם . את השפה הארמית

כמו הרבה עולים בשנות החמישים גם אצלי במשפחה ניסו להשכיח את שפת הגולה והקפידו לדבר 

שדברה ארמית , האוכלוסיה המבוגרתהעבודה עם , לעבוד באחיטוב כאחות  כשהתחלתי  אבל .עברית

 .והרווח כולו שלי ,אילצה אותי ללמוד את השפה
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 ?קצועאיך את הגעת למ

 

 .נפצעתי קל מאד וניגשתי למרפאה, כשהייתי בת שמונה עשרה .אצלי הסיפור שונה" :יפה

נו ישבתה את ליבי במקצועיות שלה ובחביבות שלה ונוצרה בינ, הצעירה של המושב דאזהאחות , יוכבד

בהתחלה הם נדנדתי להורים שאני רוצה לצאת ללמוד . בקסמי המקצוע נשביתיואני ,ידידות אמיצה

נשלחתי ללימודים בבית והם התרצו אבל לבסוף , התנגדו כי הלימודים היונכרוכים בלינה מחוץ לבית

 ."להשגיח עלי"כי דודה שלי גרה שם והבטיחה למשפחה  החולים קפלן שברחובות

האמהות שלנו . ) כמו שכבר ציינתי המשפחה שלי היתה מסורתית ושמרנית שעלתה ממדינה מוסלמית

היה קושי רב לתמרן בין המסורת של ההורים והפתיחות , הילדים, לנו(. עלותהגיעו לארץ עם ר

 .רחובות היתה פתרון. הישראלית וכל רצונם של ההורים לשמור את הבנות קרוב קרוב אליהם

מאד והיציאה מהמושב השמרנות העיקה הבית היה חם ואוהב אבל . גדלנו שמונה ילדים בבית קטן

העבודה עם אנשים והטיפול בהם הם : בחרתי במקצוע הנכון ,עבר לכךמ.  היתה בשבילי פריצת דרך

 .היעוד המקצועי שלי

עוד שלוש מבנות משפחתי . במושב תי קרש קפיצה לבנות הצעירות יותרייאני יכולה לאמר בסיפוק שה

 .למדו את המקצוע ועובדות בו

 

 ?ומה אתן חושבות עלינו קהילת מצר

אני מרגישה . שים נעימים וסבלניים ונעים לי מאד לבוא לעבודהאנ, מצר הוא קיבוץ פתוח" :אריקה

 .פורה ומפרה, העבודה עם הצוות נינוחה. אחריות וחופש פעולה

 המכבדיםסבלניים , חמים, האנשים מנומסים. הצוות מגובש והעבודה נעימה": יפה מסכימה" זה נכון"

 ,עירוניות בעיקר, פאות מסוימותבמר. קשים על הדלת ומחכים לשמוע תגובהתמיד נו .מאד פרטיות

  ."במצר זה לא קיים .מתפרצים פנימההפציינטים נוקשים על הדלת ומבלי לחכות לתשובה 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 ?וקרוצים לצח

 סלולממצא לחצו על .  MAPSלכו לגוגל 

 . יפן –ביעד כיתבו . כיתבו ארצות הברית – במוצא

 .מצא מסלוללחצו על 

 !!!!!המסלול בהוראות 31לסעיף רדו  - עכשיו

 ?לא ,הגזימו



 

 

. באה להפנות את המבט אל חלקת הביניים שבין העצמי לאחרים" חשבונות פתוחים"התערוכה 

הדבק בשאלה ובחיפוש אחר דבר לא פתור שיש , עיקש, אמניות ואמן אחד יוצרים ממקום פרטי ארבע

 .לתת לו מענה

למרות , בה בעת העבודות המוצגות בתערוכה

מייצרות , ההבדלים המדיומליים והאחרים ביניהן

. 'עולם'גשר אל המהות החמקמקה הנקראת 

 תת, חוויה פרטית של ריטואל יומיומי, בחוץ, שם

המתח שבכמיהה , הכרה שהוצף לתוך ציור

החרדה מפני היעלמות , למקום אחר ולא אפשרי

כל אלה נמסכים לתוך השיח העכשווי , ושכחה

 .ומקבלים עליהם את פניו הביקורתיים, המקומי

ובכל זאת קשה , ביקורת נתפסת כאקט פוליטי

היא ' חשבונות פתוחים'לומר שהתערוכה 

ת את חמישה אפשר לראו. פוליטית במהותה

החשבונות המפעפעים האלה כחמישה ניסיונות 

בתוך מרחב פעולה , לומר משהו בקול אחר

 . מצומצם ומול עולם דימויים מחריש אוזניים

מציג דמויות של בני אדם נטולי  דרור אוסלנדר

חלקם שבלונות של חיילים הניצבים דרוכים , פנים

חלקם קבוצות , על פני מצע של גיליון פח מרשרש

על גיליונות , כמעט בהפשטה, מפגינים המצוירים

כולם שבויים בעל כורחם בתוך . נייר פרגמנט

אחריתם , פעולה או תהליך שאין מהם חזרה

 .צפויה ובכל זאת הם ממשיכים והולכים

נולדתי 'צילמה באפריקה את הסדרה  יעל פינקוס

, ')כשהתעוררתי היה כבר לילה)' באפריקה

מעין , על זמני, אחרצילומים קטנים של מקום 

 .ויחסר לעד, נעלם, וו למשהו שכבר היה-ה'דז

 נטע ליבר שפרהסצנות המצוירות בעבודות של 

גיבוריהן . לקוחות ממחוזות ומזמנים שונים

בכיתת , מכונסים בפעולה סביב לשולחן אוכל

ללא כל מצוקה ברורה ומיידית . לימוד או במשחק

, קיןובכל זאת בכולן מתקיים היסט אל הלא ת

 . המביך ועוכר השלווה

ריטואל יומיומי אף תמים מזה מתקיים בציוריה 

המתגוררת בקיבוץ מצר , מריון פוקסשל 

גרבייה מעברה השני -ומציירת את אנשי בקע אל

הנשים והגברים משני צידי . של גדר הביטחון

, פועלים בשדה: הגדר מקיימים אותן פעולות

ל גדר התי. נשים צועדות במצוות הרופא

המתוחה בינה לביניהם נמצאת שם כמו שיבוש 

 .בקליטה ובפיענוח המציאות, בראייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, מציגה בתערוכה עבודת וידאו חדשה מירי נשרי

סרט שהוא ". ?מירי נשרי עוד איתנו? מירי מי"

המתגלמת , מסע חיפושים אירוני אחר דמותה

היא עצמה מופיעה לרגע . בדמויות נשים שונות

. רת בית המטלטלת את חפציה איתהבדמות חס

, מלבד החיפוש אחר עצמי שלם ולא מפוצל

נוכחת בעבודה החרדה הממשית להיעלם 

זוהי עבודת וידאו של אמנית שלאחר . ולהישכח

, מיצב ווידאו, שנות פעילות אינטנסיביות בציור

היא מאפשרת לעצמה לתהות על זמניותם 

 .  וארעיותם של האמנות ויוצריה

, לעתים קרובות, מנות רבות נוגעותיצירות א

בתערוכה זו הנגיעה . בדברים שיש בהם קושי

. בסובלימציה ובדיבור עקיף, נעשית בהרחקה

מדברים בעצם על  –דברים שעוסקים בדבר אחד 

פני שטח יפים ומפתים . דבר אחר לגמרי

ודברים , עלבון, כעס, מסתירים יצרים גועשים

 .שאין להם פיתרון

, להם איחוי אלא בייצוגם המכליל יש שברים שאין

 –ההופך אותם מלוקאלי לאנושי ומפרטי וזמני 

 .היסטורי-לציבורי

 

 טלי כהן גרבוז

 אוצרת התערוכה

 "חשבונות פתוחים"

 מריון פוקס תערוכה חדשה בהשתתפות 
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 2010דצמבר  –גליון נובמבר   Carmel Agrexco חדשותמתוך 
 

 

 סוד אריכות החיים –אבוקדו 

 .80-הצעיר הנצחי בן ה, אבוקדו אורגני זה יהושע מונדריך

 

, כשפוגשים את יהושע מונדריך מקיבוץ מצר

מקבלים רמז לסוד אריכות החיים ואיכות החיים 

 –של האזרח הוותיק שנראה צעיר מכפי גילו 

כשהוא בן שמונים הוא , עד היום. האבוקדו

ממשיך לרכז את ענף האבוקדו ומשכים קום 

 .05:00בשעה  רלמטעים מדי בוק

מעולים  הגרעין הקשה של קיבוץ מצר מורכב

מארגנטינה שהשתייכו לתנועת השומר הצעיר 

גם יהושע יליד . 1953והקימו אותו בשנת 

ארגנטינה והשנים הרבות בישראל לא היקהו את 

הגעתי מארגנטינה . "המבטא הארגנטנאי הכבד

ומהתחלה ידעתי ", הוא מספר, "1954בשנת 

לכן כיוונתי את עצמי , שאני רוצה להיות חקלאי

, אז. יםידולי שדה ועצי פרי שונבקיבוץ מצר לג

העיסוק ". תפוח עץ יכולת לראות רק בחלון ראווה

עת הועתק  60-בנשירים נמשך עד שנות ה

 . העניין המרכזי  של יהושע לאבוקדו

התבצע דרך בית האריזה גרנות  אבוקדוהיצוא 

 .באמצעות אגרקסקו והקשר נמשך מאז ועד היום

יש מתוכנו ". הוא אומר, "היום הדברים משתנים"

אבל אנחנו , הרוצים לנסות לעבוד בצורה שונה

, בתי אריזה גדולים 3, בהתאחדות האבוקדו

 ".אגרקסקו"רוצים להישאר מאוחדים ונאמנים ל

החלה בקיבוץ התמחות    80-בתחילת שנות ה

משטח  60%-בגידול האבוקדו האורגני וכיום כ

, יתרה מזאת. גידול האבוקדו בקיבוץ הינו אורגני

בוץ מצר הינו אחד משלושת הקיבוצים קי

, אבוקדו אורגני מהארץ 50%-המייצאים כ

  .23%-כשנתח הייצוא של קיבוץ מצר הוא כ
 

 :זני האבוקדו האורגני שגדלים בקיבוץ מצר הם

ריד , וורץ, נאבל, האס, פוארטה, אטינגר

. ופינקרטון

מגוון עשיר הפותח , זנים 12באבוקדו הרגיל יש 

 .נרחבות אפשרויות שיווק

מתוכם , דונם 750משתרע על פני  שטח הגידול

. שינטוע –דונם שהם בהחלפה  100השנה 

דורש הקפדה ", מסביר יהושע, "השוק האורגני"

, ההזנה, רבה על רישומים של פעולות העבודה

מגובה )הנהלים והטיפולים בצמח ובפרי 

ת עקיבות כדי לאפשר יכול, (בבדיקות מעבדתיות

י "נבדק ומפוקח ע, רי עצמושל התוצרת כשהפ

 .רשתות השיווק וארגונים אירופיים

אני משעות הבוקר . "אומרהוא " זה הבייבי שלי"

ממרום ." המוקדמות מתרוצץ ומנהל את השטח

כשהוא  תגילו הוא מרשה לעצמו הערה ציני

, הלות הממשלתית בתחום המיםנמדבר על ההת

. תחום רגיש שכל חקלאי מודע לבעייתיות שלו

המים אבל  בנושאשנה מקימים ועדות  15ר כב"

וכך אנחנו בפיגור , מדברים ומדברים –בעיקר 

 .של שנים ואין פתרון לבעיה

: כשנשאל יהושע על דור ההמשך הוא משיב

. "חברי קיבוץ"בקיבוץ אין בהכרח דור המשך יש "

האחת , לי יש שתי בנות שעזבו את הקיבוץ

 ."מתגוררת בכפר ורדים והשניה בשדה בוקר

, למעלה מחמישים שנה עוסק יהושע בחקלאות

אני . "עובד את האדמה ואוהב אותה, נושם, חי

, הזמן רץ. "הוא אומר, "לא מרגיש את השנים

יום אני מדבר עם אנשים על דברים שהיו -ביום

שלוש והם מתקנים אותי שעברו -לפני שנתיים

מאחל , אני מרגיש כמו בחור צעיר. שנה 20כבר 

ד אמשיך להרגיש ולתפקד כמו לעצמי שבעתי

  ".עכשיו

 

 

ה ל י מ ב ה  ל י  מ



 

 

 

 פסי גוטליב |   אורחים לא קרואים

 

כניסתי לשינה דומה לכניסת נערה בודדה לאולם . אני הולכת לישון. מאוחר  בלילה, חושך

 ?מה ואיך יהיה, מה מצפה לה. ריקודים רעשני

 .  רחבה, המיטה נוחה

, נרדמת עובר עוד זמןאני עד ש. חוריההשעה מזמן השאירה את חצות מא, מאוחר, לילה

 .חולמת. אבל קורי השינה לוכדים אותי ואני כבר שם

עולה לבניין הקבוע : הכיתה מחכה לי לשיעור יומי. הגעתי לסמינר אורנים. אני מתחילה לנוע

, בכל קומה, פותחת עוד דלתות. התלמידות אינן, פותחת את דלת הכיתה, של הקורס שלנו

. לא זוכרת? באיזה מקום אני מרצה היום, בעצם, רגע .אני רצה. מתאחרתהשעה . הכל ריק

 .הסיוט עבר, אני מתעוררת. הכל ריק, דלתות נפתחות, עוברת לעוד ועוד בניינים. לא יודעת

הנושא היום מדרבן , הבנות מכינות מחברות ומתלחשות, אני מול הכיתה: עוד חלום מטריד

. יש סקרנות מעוררת באוויר. תלמידותיי במשך שנתיים, ונחוץ למטפלות התינוקות לעתיד

החומר שהכנתי : אך באמצע הרצאתי החשובה משהו קורה, אני מתחילה כרגיל את השיעור

 . רגלי וידי רועדות!!! מרנג. נגמר פתאום, לשעה וחצי

 .הסיוט עבר, אני מתעוררת

רופא ואחות , שמחה וששון מסביב. ואני בגילי העכשווי. אני יולדת שוב, בחלום, לפעמים

 .אני מלאת פליאה ואושר! אנשים באים לחלוק איתי בשמחה ולאחל מזל טוב, מברכים אותי

, את אלו מהחדר הסמוך, כנהאת של הש, את שלי. אני מחתלת תינוקות, ותיכף אחרי זה

 .את כל הילודים שמאכלסים את התינוקייה בבית היולדות

עושה , על חשיבות ההנקה, מסבירה לאמהות איך לטפל בטבור הטרי, רוחצת, מחתלת

 .כולן מחכות לי, יש תור מולי. המולה. אמבטיות ומלמדת את כולן איך ולמה

 ...ה ויום עבודה מפרךכמו אחרי ליד, מאד עייפה, אני מתעוררת עייפה

רשימה ארוכה של , מזוודות ותיבות. אני אורזת לקראת עלייתי ארצה, והחלום האולטימטיבי

החברים יוצאים . חוץ ממני, כולם כבר מוכנים. הרי נוסעים לכל החיים, דברים נחוצים

 .אני עוד לא סיימתי לארוז, ומתקדמים

לפתע אני לא . ואני סוחבת משא כבדהרצפה חלקלקה , הדרך עוברת בפרוזדורים חשוכים

 .אני לבד במקום לא מוכר, רואה כבר את האחרונים

 .הפעם מכוסה זיעה קרה וראשי רטוב, מזל שאני מתעוררת

תמיד חסר עוד קצת עד ... רכבת, אוטובוס, בחלומות רגילים אני מאחרת ומפסידה נסיעות

אני נזכרת שבכמה , כבר ערה כאשר אני, כדי להתנחם. תמיד אני האחרונה, שאהיה מוכנה

 ...סיפורים של עגנון האדם תמיד מתכונן אך לא מגיע

, הכל כואב לי. לא פלא שכאשר אני קמה בבוקר אני לא רעננה ולא שמחה לקראת יום חדש
, מתרחצת ומתלבשת, עד שאני מזדקפת. ראשי סחרחר, הרגליים כמעט  ולא נושאות אותי

 .במרפאה, את לקראת העבודה היומית שליבולעת את התרופות של הבוקר ויוצ

 .רחוק ממני, החלומות נחים עכשיו
 

  

ה ל ש ר  ו פ י ס  ה
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 לגיל אין משמעות - 1

 .וותיקים וצעירים..ויש לנו דוגמאות במצר 
 

 פעילות דינמית - 2
 

התזוזה וחוסר הקיבוע הם אלו , הנוף המתחלף

 .שמוסיפים גוון מאוד צבעוני לאימון
 

 פעילות אירובית - 3

השרירים , ה מפעילה את מערכת הלב־ריאההרכיב

משפרת את חילוף החומרים ,וממריצה את הדם

ובכך עשויה להפחית את הסיכון למצבים כמו , בגוף

 .יתר לחץ דם, סוכרת, שומני הדם, כולסטרול גבוה

 . האופניים יעילים גם במלחמה בעודף המשקל

הרכיבה היא פעילות המעודדת ירידה במשקל 

 .ובהיקף השומנים

 :בבקשה? רוצים דוגמה

 20רכיבה על אופניים במהירות ממוצעת של 

לגוף במשקל , דקות 30קילומטרים לשעה במשך 

 .קלוריות 185תשרוף  -קילוגרמים  60
 

 פעילות נוחה בישיבה - 4

מתבצעת , בניגוד לענפי ספורט אחרים, הרכיבה

כך שפוחתים עומסים כבדים של משקל , בישיבה

בין היתר )ות בפעילות הגוף המהווה התנגד

 (.עומסים על המפרקים

מתאים גם , שנעשה כאמור בישיבה, אופי הפעילות

 .למתאמנים ולמתאמנות במשקל כבד

הרכיבה אינה מלווה בזעזועים רבים ובמגע קשה 

 .למשל, בניגוד לריצה, עם משטח העבודה
 

 פעילות למצב־הרוח - 5

כמו פעילויות אירוביות , הרכיבה על האופניים

הדיכאון , הלחץ, אחרות מפחיתה את המתח

ומעלה את מצב־הרוח , ותחושת העייפות מחד

ומשפרת את ההרגשה הכללית ותורמת להגברת 

 .העירנות מאידך
 

 פעילות שמגיעה רחוק - 6

ויחד עם , בטוח וידידותי לסביבה, כלי תחבורה זול

 .זאת נרוויח גם פעילות גופנית מצוינת על הדרך

 

 אס"ישי ושרית בר

 

 אמנם הטיפול ההומיאופתי מצריך הכוונה וליווי 

אך קיימות מספר , מקצועי של הומאופת מוסמך

תרופות עזרה ראשונה והמוכרת ביניהן היא 

 .הארניקה

זוהי , ארניקה מוכרת כתרופת הפלא ההומאופתית

תרופת עזרה ראשונה אשר ראויה להיות חלק 

פול ארניקה תתאים לטי.  מארון התרופות בכל בית

, פציעות מפרקים, שברים, נקעים, במכות וחבלות

ישנם . לאחר פציעה או ניתוח, עקירת שיניים

בארניקה מרכיבים פעילים שמסיעים במניעת 

ספיגה של , הורדת נפיחות, דלקות ושיכוך כאבים

 .שטפי דם והחלמת הרקמות הרכות והקשות

הן בצורת כדורונים  ארניקהניתן להשתמש ב

וזאת . כמשחה או נוזל, כטיפות והן( גלובולים)

 .בהתאם למצב

 :ארניקהמספר עובדות על 

  חינניתבעברית  

 לאחר יום טיפוס ארוך   -שימשה מטפסי הרים

נהגו ללעוס את הפרח להרגעה של השרירים 

 .וטיפול בחבלות

  נפשית וגופנית –משמשת בטיפול בטראומה .

 כאב -ההוויה

 שטפי דם , הלם, טראומה, בחבלות מכות

 .ואף נפגעות אונס. לידה, שברים, ימייםפנ

 ארניקההתנהגות אופיינית לאדם הזקוק ל : 

 אל תגעו בי שלא יכאב לי . 

  אלו אותם נפגעים שיגידו הכל בסדר אני לא

 .זקוק לעזרה

  להיות נסערים לריב ולהתווכח למרות יכולים

 .שנחבלו זה עתה

 לא מרוצים. 

  בשלב מאוחר יותר יהפכו פסיבים וימנעו

 (.לאחר פציעות ישנות. )וטין ממגעלחל

ובמקרה , נפלתם חס וחלילה, ואם כבר נחבלתם 

אתם מוזמנים ליצור איתי קשר . ארניקהאין בידכם 

 ( .תרופה הומאופתית)ולקבל עצה ורמדי 
 

 0524399482 -גל

 

 

  טובות ממש סיבות  6
 !האופניים לעלות על

 גל בן נפתלי |רפואה שלמה



 

 

ר צ ח ב ו  נ ל צ  א
 

 
 

 .יכם בלשון תקיפה יותראני נאלצת לפנות אל, אחרי פניות חוזרות ונשנות שלצערי נענו בהתעלמות
 !כלבים –הנושא שעל הפרק 

 .'וכו' שומרים עלינו וכו, חברים טובים, הם חמודים, אנחנו אוהבים כלבים
 :הכלבים המשוחררים שמסתובבים ברחבי הקיבוץ בשעות היום מפריעים לנו מאוד, יחד עם זאת

נתקלים בין  ,נובחים ,עילות חינוכיתמושכים תשומת לב מפ ,מלכלכים ,מפחידים ,הם קופצים ומפילים ילדים
 .ועוד ועוד עושים קקי על הדשא ,סוחבים כדורים ומשחקים אחרים ,הרגליים בזמן משחק

 
 !מדובר במטרד אמיתי ולעיתים אף בסכנה לשלום הילדים

למה לא מספיק לבקש מאנשים מבוגרים לקחת אחריות על הכלבים שלהם ? למה ילדינו צריכים לסבול כל יום
המטפלות והמדריכים של מערכת החינוך , בחברה מתורבתת כלבים הם באחריות בעליהם? שור אותםולק

 ?האם אין לנו ברירה אלא להזמין לוכדי כלבים מהמועצה! אינם בעלים חלופיים לכלבים של אף אחד
 

. של הילדים ,אך כמנהלת המערכת אני הפה של הצוותים ויותר חשוב, האמינו לי שאין לי כוונות ורצון לאיים
 . הכלבים מפריעים לנו ברמה שהפכה להיות בלתי נסבלת

אל תשאירו אותו להתרוצץ , קישרו אותו וטפלו בו. יופי? יש לכם כלב, קחו לתשומת ליבכם וקחו אחריות
 .ולהפריע

 
 ,בשם הילדים והמטפלות

 ,תודה מראש
 .יסמין

 
 

 עופר ודבי  !!/זה תן –זה לא כלב 

בתנים בשטח " נתקלו"חברים שלאחר פניית מספר 
נעשתה פנייה לפקח לנזקי חיות בר , הקיבוץ 

 .במועצה אשר באחריותו לטפל בנושא באופן מיידי
ימים ביקורי התנים  3תוך  -על פי דברי הפקח 
 .בחצר הקיבוץ יפסקו

 
הינם חיית בר , לידיעת החברים תנים בדרך כלל

אשר חוששים מאנשים ובורחים הם אינם 
עות הפעילות של התנים הינה עם רדת ש,תוקפים

אנו בקשים את תשומת לב ההורים .החשיכה 
 .לילדיהם בשעות אלו

 

ה ב ו ש ח ה  ע ד ו   ה
 

או מטפלת /לכל מי שמעסיק עוזרת בית ו

 :ומשלם באופן פרטי

יש לפתוח תיק בביטוח לאומי עם פרטי העובד 

תעודת זהות , משפחה, שם פרטי)והמעביד 

קס שתקבלו מהביטח י פנ"ולשלם ע( ושנת לידה

 .חודשים 3הלאומי כל 

 .לפרטים נוספים יש לפנות לצביה עירון
 

 

_________________________________________ 

 מ גשם"מ 302עד היום ירדו במצר    
_________________________________________ 

 

 

 

 לאכול ארוחת צהריים מלאה האוני וצוות חדר ה אוכל מזמינים

 .₪ 21במחיר של ' ה –' ים אבימ

 יכולים לאכול גם חברים מזדמנים, אין צורך בכרטיס חודשי

 .תמורת חיוב בתקציב
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 תנחומים

 כל המשפחהלו לתמר דורי

  האם והסבתאבמות 

 דבורה לויט

 

 תנחומים

 ל המשפחהכלו לדבורה הופמן

  האב והסבבמות 

 יצחק גרובשטיין

 

 

 

  ?מה דעתך
 .אורית נוקד ממפלגת העבודה עריקתה של  על

 

 

 : דב ציר

וברחה איתו למפלגה  ,אלא לתנועה הקיבוצית, נוקד לקחה מנדט שלא שייך לה כלל' הגב! מעשה נורא

 .שה תמורת תפקיד של  שרת החקלאותחד

 .על עקרונותניצול הזדמנויות מרבי תוך ויתור –זם טהור יזהו אופורטיונ

 

 דורון ליבר

אף פעם לא ? ואורית נוקד. התרוקן מתוכן" שליחות תנועתית"המושג , לצערי הרב.אותי זה לא הפתיע כלל

 .היתה ביתנו הפוליטי ומפלגת העבודה מעולם לא  ,ראיתי בה נציגה שלי כחבר קיבוץ

  

 

_______________________________

 

 ....בקרוב

 .בהדרכת מריאנה, טיול לאזור הכרמל – 26/2שבת 

 הפנינג פורים במצר – 19/3שבת 
 

 !!פרטים מלאים בקרוב

_______________________________



 

 

 

 
 

 

  

 !לא ירד גשם ...שבוע טו בשבט עבר בשלום

 

 היה, עם אייל  ברטוב  "ור בידינוהכד" המפגש

ציפיתי , התאכזבתיקצת  .איש 40הגיעו .  טובה

 ...משתתפים להרבה יותר

, במימון המועצה היתה מוצלחת, סדנת היצירה

השתתפות גבוהה והתוצרים שהילדים הביאו 

 .הביתה היו חביבים למדי

השמש היתה טובה  ארוע המרכזי בשבתב

איש לטיול  40-על הבוקר יצאו כ.  ומחממת

, ארוחת ניגובים, כ היו נטיעות "אח, אופניים

הוצגו צילומי ובונים אהמוסדניקים הפעילו את הט

 .טבע של חברים

הפעילות המרכזית היתה ציפוי שולי הבמה 

אספנו בחנויות : ברוח איכות הסביבה  -בפסיפס 

שברי  ( תודה לבנצי ) הקרמיקה בבאקה 

ולי הדביקו אתם בשמשתתפים קרמיקה וה

  - מלבבת העבודה עדיין לא גמורה אך .הבמה

המשך  .בעצמכםאתם מוזמנים לעלות לראות 

 .בקרוב  - העבודה

גם , רובם ילדים, איש  150 -כ השתתפוכ "סה

יכול להיות . שבת הצוות ציפה ליותר משתתפיםב

אולי היו ארועים ? שהפרסום לא היה ברור

א אני אשמח לקבל הערות בנושא כדי ל? במקביל

 .לפספס בארוע הבא

 

 :תודה לכל מי שעזר בארגון ולצוות

 עבודת הפסיפס –שמוליק בע ודניז |  נטיעות   –מי 'עוזי עג|  הפקת תצוגת הצילומים   –תום שחר 

  על הארוחה – ונדיההאוני |  ארגון טיול האופניים   –ישי בראס |  בונים  אעל הט –והמוסדניקים דברת גב 

 .התרבות של המועצה על מימון  הסדנא' ולמח| רה בגיוס  שתילים לנטיעה מיכל ויטה על העז

_________________________________________________________

 
 

ר צ מ ל ר  ד ס ה ת  א ר  י ז ח ה ל ם  י צ ו  !ר
 

 , כל הקיבוץ, מזה כמה חודשים מתגבשת קבוצת אנשים הרוצים לחזור ולחגוג את ליל הסדר יחד

 .....ריקוד החד גדיא , מה נשתנה, קריאת ההגדה, המשותפת הארוחהעם : כמו פעם

 ? האם אתם מעוניינים להשתתף , כדי להתחיל ולהתארגן אנחנו זקוקים לתשובה מכם

 !לכם מקום ליד שולחן הסדר רכדי שנוכל להתחיל להתארגן אנא הודיעו לנו בהקדם אם לשמו

 :להרשמה

  269-4399-052  :וטלפונית להודעת טקסט  |      avushik@gmail.comn   : במייל

 

 ,מצפים לכם

 .וטליה מ. אורי א, .תמי ב, .אילה י. דבי ב, .נאוה ח: הצוות המארגן
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ה שָּ רָּ ָּ  שבט-טבת,  ינואר |        אודי רזמוביץ  ַהפ 
 

 

מן , מכות מצרים –בפרשות אלו יש ניסים ונפלאות . בחודש זה אנו עוסקים בפרשות הראשונות של ספר שמות

בפרשות אלו עולה על במת . ובטח לא ניסי, אני בחרתי לדבר על דבר קטן אבל גדול מאוד. מן השמים ועודיורד 

העם המשפיע ביותר על ההיסטוריה , עם ישראל -שלא ירד מבמה זו עד ימינו אנו , ההיסטוריה עם חדש

. האנושית

וִַיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת : ַתַעל ַשוְָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעבָֹדהוֵַיָאְנחּו ְבֵני יְִשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה וִַיְזָעקּו וַ ..."

ַנֲאָקָתם וִַיְזכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת 

וַַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבֵני יְִשָרֵאל וֵַיַדע  :יְִצָחק וְֶאת יֲַעקֹב

אנו מוצאים כאן (. ה"כ-ג"כ', שמות ב" )ֱאֹלִהים

, שוועה, זעקה, אנחה –' בע לשונות פניה להאר

. וידע אלהים –ולאחריהן . כולן בלשון רבים -נאקה 

. אך עוד לא נעשית כל פעולה, הפניות נרשמו

ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת  'הוַיֹאֶמר : "בהמשך אנו קוראים

ָשַמְעִתי ִמְפֵני  ַצֲעָקָתםֲאֶשר ְבִמְצָריִם וְֶאת  ַעִמיֳעִני 

ִמַיד  ְלַהִצילֹווֵָאֵרד . ַמְכאָֹביוִכי יַָדְעִתי ֶאת  ונְֹגָשי

. כאן יש משהו שונה(. 'ח' ז', שמות ג" )...ִמְצַריִם

, שנית. לראשונה בני ישראל נקראים עם, קודם כל

 –להצילו , נגשיו, מכאביו: יש כאן מילים בלשון יחיד

רבי מאיר ) המשך חכמהאומר . מתייחסות ליחיד

יתכן כי הכלל מכונה בלשון (: "דוינסקשמחה הכהן מ

שמעתי צעקת ...יחיד והפרטים בלשון רבים

הפרטים ...הפרטים לא שכל אחד צועק על עצמו

כשבני ". ...צועקים על לחץ האומה בכלליותה

, ישראל התחילו לצעוק על מצבם הכללי של כולם

אז , ולא כל אחד צועק מהמצוקה הפרטית שלו

ברגע , כלומר. את עמושהוא ירד להציל ' אומר ה

ומשפחת יעקב , שהושלם ההיתוך בכור המצרי

 .אז הגיע שעת ההצלה, ראתה עצמה כעם

וַָיבֹאּו ְבֵני : "ד מתוארת חציית ים סוף"בפרק י

 ֹ ָמה ויְִשָרֵאל ְבתֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה וְַהַמיִם ָלֶהם ח

 ט"ובפסוק כ( ב"ד כ"שמות י" )ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם

ּוְבֵני יְִשָרֵאל ָהְלכּו ַבַיָבָשה ְבתֹוְך ַהָים ": כתוב

 'הוַיֹוַשע  :וְַהַמיִם ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם

ַביֹום ַההּוא ֶאת יְִשָרֵאל ִמַיד ִמְצָריִם וַַיְרא יְִשָרֵאל 

. (ט"ד כ"שם י)" ֶאת ִמְצַריִם ֵמת ַעל ְשַפת ַהָים

ב "בפסוק כ: ב להבדל קטן בפסוקיםל שמו ל"חז

ֹ כתוב  . 'ללא ו חָֹמהט כתוב "ובפסוק כ', עם ו ָמהוח

 . זעם –אלא ֶחמה , אל תקרא חומה, ל"אמרו חז

יש להבין , תחילה? מדוע זעמו המים על עם ישראל

ומגיע , עם ישראל בורח ממצרים. מה קרה על הים

. לפתע הוא שם לב שהמצרים רודפים אחריו. לים

פחד גדול . ים –וממולם , מאות מרכבות, דירצבא א

בעקבות כך נחלקו ישראל לארבע . נופל על העם

. שרצו להטביע עצמם בים, המיואשים: קבוצות

שרצו לחזור למצרים ולבקש יפה  -המפוחדים

סליחה על כל הסיפור הזה של המכות והיציאה 

, שרצו להלחם במצרים –הלוחמנים , ממצרים

מהלך  המשך חכמה מתאר. והמתפללים לישועה

שבקצרה אומר שבגלל הפילוג שנוצר , פירוש שלם

נוצר מצב של כעס על , בעם לארבע הקבוצות

כמובן שלמרות . ולכן המים היו להם ֶחמה, ישראל

וישראל חצו את הים , הסוף היה טוב, כידוע, זאת 

 .בביטחה

זה שהדבר , מה שאנו רואים מהדוגמאות שהבאתי

לא במובן . האחדותראל הוא החשוב ביותר לעם יש

. אבל להיות מאוחדים, של להיות זהים אחד לשני

. לזכור תמיד שכולנו בני אותו עם –והכי חשוב 

והמפורסמת , מחלוקות תמיד היו בעם ישראל

למרות . שבהם היא מחלוקת בית הלל ובית שמאי

ולא ראו עצמם , לא נפרדו זה מזה, המחלוקת

 .כעמים נפרדים

, דות רואים בהגדה של פסחאת חשיבות האח

ָמה ? ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר:  "בתשובה לבן הרשע

ּוְלִפי ֶשהֹוִציא . וְֹלא לֹו -ָלֶכם ? ָהֲעבָֹדה ַהזֹאת ָלֶכם

וְַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת . ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר

אִתי ִלי ְבצֵ  ' הַבֲעבּור זֶה ָעָשה : ִשנָיו וֱֶאמֹר לֹו

" ֹלא ָהיָה נְִגָאל, ִאיּלּו ָהיָה ָשם. וְֹלא לֹו -ִלי . ִמִמְצָריִם

הוציא עצמו  –רק בגלל דבר אחד , הרשע הוא רשע

האחדות  –בעבור זה : ואילו אנו עונים לו. מן הכלל

אם אתה לא אחד . לי בצאתי ממצרים' עשה ה –

 !לא תגאל  –מאיתנו 

ה הכהן רבי מאיר שמח:  קצת על המשך חכמה

בדור שלפני  מגדולי רבני מזרח אירופה, מדווינסק

על  "אור שמח" ספריו החשובים הם .השואה

ואחרי פטירתו פורסמו חידושיו לתורה  ם"הרמב

הם ראשי התבות  ("משך" )"משך חכמה"בספר 

. בדווינסק נתמנה לרב ליטאי  1888-ב. של שמו

מפירושי . פירושו לתורה מלא במקוריות ובחידוד

הוא אולי , שנכתבו בדורות האחרונים ך"התנ

בין השאר הזהיר בו את אלו  .המצוטט ביותר

רוח סופה "כי  "םהיא ירושלי ברלין  הסוברים כי

אזהרה שהתגשמה עשור , תעקרם ממקומם" וסער

האנציקלופדיה , מתוך ויקיפדיה) .אחרי פטירתו

(.החופשית



 

 

   

קישטנו , יקמנו את בני המשפחה על העץמ: הכנו עצי משפחה יום המשפחה בחורש בוסתןב

  .והתרגשנו מקריאת סיפורי הלידה של הילדים

 .בחורש שיחקנו בינגו אימהות עם כל שמות האימהות של ילדי חורש

 .מלהיב ומוצלח, היה מרענן

 

 :בבוסתן עסקנו במעגלי השייכות

 . י שמאפיינת אותוהתחביב ותכונת האופ, גילו, ובו שמו" תעודת זהות"כל ילד הכין  -"אני"ה

או את , כל ילד הכין סמל שמאפיין את הדבר האהוב ביותר על משפחתו -המשפחה הגרעינית שלי

 .התכונה שמאפיינת ביותר את בני ביתו

הכינו המנון לבוסתן ובמעגל גדול לימדו את כל שאר הילדים את ' ילדי כיתה ו -בוסתן-החברה

 .ך ומחוץ לבית הילדיםההמנון שילווה אותו העתה בכל פעילות בתו

 .שרנו את השיר על הקיבוץ שלנו מיום הילד -הקיבוץ-הקהילה

 . דיברנו על משמעות הקהילה בה אנו חיים

 . לתרום ולהתנדב בו וכך גם לקבל, על המשמעות של לתת לקיבוץ

 .בנינו בגדול את סמל מגן דוד מהילדים עצמם -ארץ ישראל-המדינה

 

 שיר לבוסתן 

 ו ילדים ומדריכיםבוסתן זה אנחנ

 הכי הכי טובים ותמיד מנצחים

 יש לנו שם ויש לנו המנון 

 ובגלל זה אנחנו תמיד בשלטון

 תמיד יישאר, מצר זה ביתנו

 ולא ניתן אותו לאף אחד אחר

 !בוסתן זה אנחנו

 



   

 2011פברואר  -ינואר| עלון קיבוץ מצר    |אצלנו 

 ?מי מנהל את מי -הכסף ואני
 

 מעשיים וכלים רב ידע למשתתפיה המעניקה,  סדנה

 המשפחתי התקציב לניהול

 תתקיים בקיבוץ מצר , הסדנה בת חמישה מפגשים

 בימי שלישי בין השעות

  1.3.2011-מה  22.30-20.30 

 :הרשמה מראש אצל

 054-4979666רותי מנטל 

Ruthi_mental@walla.com 

 

 אין צורך בחשיפת פרטים אישיים

    

 לזוג תינתן הנחה. ₪ 400: עלות הסדנה

 

, ספרות, כולנו למדנו במהלך השנים מתמטיקה

 ...ך ואפילו כלכלה ועסקים אך"תנ, ביולוגיה

? האם מישהו לימד אותנו איך לבנות תקציב משפחתי

 ? איך לתכנן את היעדים הבאים? איך לנהל אותו

 ....?יע מוכנים לפנסיהאיך להג

 

 :בסדנה

 תקבלו כלים מעשיים לניהול כלכלת המשפחה 

תלמדו איך לבנות ולנהל בעצמכם  את התקציב  

 המשפחתי

 תלמדו  איך לשלוט בהוצאות  

 תלמדו  עד כמה חשוב החיסכון המשפחתי 

ילדים , כסף וזוגיות: נדון ביחד  בנושאים כמו 

 וכסף

ואיך תתוודעו לסיכונים בכלכלת המשפחה  

 נערכים אליהם 

 נדבר על צרכנות נבונה                  

 

צריך , מי שרוצה משהו שלא היה לו אף פעם

 ....לעשות משהו שלא עשה אף פעם

 

 

 

 

 להבות חביבה –ברֶלה

 יוני רכטר  – 18/2,     עינת שרוף – 11/2

 , סינגולדה וחברים  – 25/2

 

 eberale@co.ilberal 

  04-6369993/0-/44 

 

 11/02/2011 -יום שישי 

 ,  22:00: בשעה

 באולם גן שמואל

 

 חני לבנה

 ערב זמר בלקני

 בפרדס חנה שישיסינימה 

  14:00|  09:30: בשעות

  " "Desert Flower   "פרח המדבר" 18/02/11

 דקות 124    2009  /ב "ארה

  

הסרט פרח המדבר מבוסס על ספרה רב המכר 
ואריס נולדה . של דוגמנית העל ואריס דירי

היא ברחה  13בגיל . למשפחת רועי צאן בסומליה
נדדה במדבר עד שהגיע לבירה , פייהמנישואיי כ

משם נשלחה ללונדון לעבוד כמשרתת , מוגדישו
שם בילתה את ימי . בשגרירות סומליה

כשנאלצה לחזור לסומליה הקרועה . התבגרותה
בחרה לברוח ולהישאר בלונדון , ממלחמת אזרחים

. ומצאה את עצמה ללא מקום לגור וללא תעודות
ן בו ניקתה צלם אופנה מגלה את ואריס במזנו

 . לסופר מודלוהופך אותה 

בשיאה של הצלחתה חושפת ואריס בפני העולם 
סיפורה מעורר גל , שהייתה קורבן למילת נשים

ואריס מחליטה להקדיש . אהדה ומחלוקות ביחד
 .את חייה למאבק במנהג זה

 


