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ינואר 2013

אצלנו בקהילה 

אירית פואה

לחברים שלום
האירועים המשמעותיים ביותר במצר לאחרונה היו ,לדעתי ,גמר הכנת מפת  18יחידות הדיור והתנעת
תהליך הקליטה עם הקמתו של צוות הקליטה.
אני תקווה שאכן שתי נקודות חשובות אלו יסמלו את התחלת יישום קליטת הבנים והרחבת הקיבוץ שכה
חשובים היום במצר.
שקיפות
באחר הצהריים גשומים התאספנו מספר חברים וחברי הנהלת קהילה לדיון בנושא השקיפות.שמחתי
מאוד להיענות היפה של החברים (  )13אליהם פנינו לבוא לתרום מידיעותיהם וממחשבותיהם בנושא.
הרעיון לפגישה עלה בעקבות פניה של טלי מאס בנושא השקיפות .המפגש היה בלתי פורמלי לקבלת
רעיונות ,לשיפור הרגשת השקיפות והאמון .אכן עלו במפגש זה רעיונות רבים מאוד ,נאמרו אמירות
חשובות על השקיפות ,על הסובייקטיביות של השקיפות והקשר בין האמון לשקיפות .אני בטוחה שניתן
ליישם את חלקם של הרעיונות.
הראשון כבר יושם וסדר היום של ישיבות הנהלת קהילה תלוי על לוח מודעות.
פנסיה – ביטוח לאומי ומה שביניהם
החיסכון הפנסיוני וכל המורכבות שמתלווה אליו מצריכה מקצועיות גבוהה בתחום .החלטנו לבחון את
האפשרות של עבודה עם יועץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי שאינו שייך לחברה כזו או אחרת ושידאג
לאינטרסים שלנו .המטרות שאנו רואים לעבודה מסוג זה הן :









הכנת בסיס נתונים של כלל החברים ברמת החבר ומול החלטות הקיבוץ.
יעוץ והכוונת החברים המעוניינים .מיצוי זכויות החבר.
העברת דיווח להנהלת חשבונות לגבי זכאויות החבר היוצא לפנסיה.
עדכון תקנון פנסיה כך שיהיה תקנון מפורט ובהיר.
ליווי צוות פנסיה.
מו"מ מול חברות חיצוניות בנושאי פנסיה.
בקרה שוטפת על הפקדות החברים.
עדכונים מקצועיים והמשמעויות הנגזרות מכך לקיבוץ.

ניפגש עם נציגים של שתי חברות בתחום ונחליט במועד קרוב כיצד להמשיך כולל בחירת צוות פנסיה.
עד להחלטה לגבי היועץ הפנסיוני חברים המעוניינים לשאול ולברר פרטים לגבי הפנסיה או הביטוח

הלאומי מוזמנים לפנות אלי וביחד נמצא את התשובות המתאימות.
מחירון לשימוש המועדון לחבר
בהתאם להחלטת הנהלת קהילה מה 17.07.12-לאחר החלפת הריהוט אנו מעדכנים את מחירון
השימוש במועדון.
המחירים הבאים תקפים החל מה.01.01.13-









אירוע פרטי של חבר – ₪ 200
אירוע מסחרי (עסקי) של חבר – ₪ 500
אירוע חיצוני –  ₪ 800עד  5שעות ו ₪ 1,200-ליום מלא.
מצרפלס – ₪ 300
ענפי הקיבוץ ₪ 200-
פעילות קהילתית – ₪ 100
אירוע פרטי תושבים – ₪ 300
אירוע מסחרי תושבים – .₪ 500

סקר שביעות הרצון
שיפור ניהול איכות השירות במצר הינו תהליך מתמשך .והוא אחד מיעדי הנהלת הקהילה בשנה
שחלפה ולכן התקיימה סדנא של פעילויות נותני השרות .חלק מהסדנא היה סקר שביעות הרצון ככלי
לשיפור האיכות .להפוך
סקר כזה לכלי עזר לשיפור גם הוא תהליך של כולם שואלי השאלות והמשיבים.
התוכנית היא להמשיך ולקדם מטרה זו שהחלנו בה ,על ידי העברת השאלון גם השנה וכן
המשך הסדנא לבעלי התפקידים.
מאוד הופתעתי מכמות המשיבים הנמוכה ,אך עובדה זו לא פגמה בהתייחסות לתשובות.
לכל פעילות יש יעדי שיפור שונים ולכן לכל אחת מהפעילויות דגשים שונים.
אך לא פחות מעניינת העובדה שלא קבלנו משוב כלל על פרסום התוצאות ,מחשבות הערות והארות.
אחת מהמשימות הינה יכולת קבלת המשוב כהזדמנות לשיפור .בהחלט לא קל אך משימה
חשובה שאני מעוניינת שנעבוד עליה בהמשך הסדנא .כך שהחברים יעבירו משוב במהלך
הפעילות השוטפת לבעלי התפקידים ולא רק בסקר.
בנוסף לכך ברצוני השנה להקפיד בהנהלת הקהילה על דיונים תקופתיים עם כל רכזי
הפעילות בכדי לשפר שרות ולקדם התייעלות .עסקנו בכך גם בשנה החולפת אך דנו רק
בחלקן של הפעילויות ולא בכולן.
אשמח לקבל תגובות והערות.
אירית
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משולחנה של הנהלת קהילה
( דניז ,יובל ,דיאן ,חיים ,יסמין ,דני,אירית ,יהודה)
 המשך דיוני תקציב .2013
 מדיניות לגבי חריגות בניה וחריגות מגבולות מגרש
אושרה המדיניות שיש לטפל במידה ויש ,בחריגות בניה וחריגות מגבולות מגרש של החברים
הבונים.
 פניית טלי מאס,רותי מילשטיין וחיה רז לשיפוץ השביל ליד ביתן
השביל ליד ביתן לא היה במסגרת שיפוץ השבילים ל . 2012 -פנייתן נבעה ממצבו החמור של
השביל.
הוחלט  :לאשר את שיפוץ השביל במהלך תיקון השבילים הנוכחי בתוספת עלות של כ.₪ 7000 -
 נושאי הנהלת קהילה לשיחת קיבוץ ב25.12.12 -
א .בריאות ורווחה.
ב .חדר האוכל
ג .פינת חי
ד .קומונה ומכבסה (יובא לדיון עם החלמתה של חיה)
 המסלול המהיר של קופ"ח
לאחר בדיקת הנתונים באופן פרטני ייצא מכתב לחברים שלא סיימו להסדיר את התשלום לקופ"ח.
 יזמות –עצמאיים
ההתנהלות במצר עד היום הינה כזו שהיזמים מתנהלים דרך הקיבוץ כעובדי הקיבוץ.
בבחינת נושא זה על ידי דיאן ,עומרי ואירית בברית פיקוח ובקיבוצים אחרים ,עולה כי בשיטה זו
הקיבוץ מסכן את עצמו וחשוף לפסילת ספרים.
ההמלצה היא להעביר את חברי הקיבוץ היזמים לסטטוס של עובדים עצמאיים בהתקשרות עם
רואה החשבון אורן חינגה מברית פיקוח.
הוחלט
הנהלת הקהילה מאשרת את מעבר היזמים לסטטוס של עובדים עצמאיים ומבקשת לכך שיפוי
מהנהלה כלכלית למהלך זה.
 עקרונות מיסוי לתקציב 2013
א .אגרת שירותים – עדכון במידת הצורך לפי התקציב .לא יהיה שינוי לגבי פנסיונרים ויחידים
בהשוואה לכלל החברים.
ב .חפ"פ – לא תינתן הנחה ליחיד בגיל עבודה.
ג .מס הכנסה שלילי – אין התחשבנות בגין מס הכנסה שלילי מכיוון שהתשלום הוא של הקיבוץ
ולא של מס הכנסה.

ד .גובה חפ"פ מינימאלי – .₪ 120
ה .רמת הכנסה מינימאלית לפנסיונרים
בשנים  – 2011,2012ליחיד בזוג  ₪ 4300לחודש.
עדכון החל מ – 2013-ליחיד בזוג  ₪ 5000לחודש.

ליחיד .₪ 5400
ליחיד –  ₪ 6000לחודש.

 רשת מגן לשרותי חינוך
בהתאם להחלטות השינוי סעיף זה היה אמור להבחן בתום  3שנים מתחילת השינוי.
כמו כן אחד מתפקידי הקרן לעזרה הדדית הוא מתן תמיכה בחינוך.
הוחלט – לא תמשך רשת המגן לחינוך במתכונת שהייתה נהוגה עד כה חברים שיזדקקו לעזרה
יפנו לוועדת הקרן לעזרה הדדית.
 נוהל בנים ברשות
הוגשה הצעה לנוהל "בנים ברשות" על ידי אירית .נוהל זה בא להסדיר את מעמדם של הבנים
מרשימת  2004הגרים בדירות של  2חדרים ומעלה.
בוצעו בנוהל מספר תיקונים והוחלט להעביר להחלטת המזכירות את החלק הדן במעמד הבנים.
(ללא החלק הכספי שהינו באחריות הנהלת קהילה ).
_________________________________

דורון והסנדלים ביום הכי גשום במצר ,על הגשר שקיבל את שמו
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דיווח משולחן ההנהלה

הכלכלית עמרי שוהם

ינואר 2013
מוגש כאן דיווח על הנושאים העיקריים שעלו בתקופה האחרונה על שולחן ההנהלה הכלכלית.
חלק מהנושאים הם רגישים ולכן לא אוכל לדווח עליהם בתפוצה רחבה.
הפרוטוקולים המלאים של ישיבות ההנהלה הכלכלית פתוחים לעיון ציבור החברים ונמצאים במשרדי.
חברים המעוניינים בכך מוזמנים לעיין בהם.
לתזכורת – ההנהלה הכלכלית היא גוף המרכז את:
א .דירקטוריון "מצר האגודה הכלכלית" (אשר מחזיקה במצרפלס ובתחנת הדלק)
ב .דירקטוריון "חקלאות מצר" (אשר מחזיקה בענפי החקלאות).
ג .הנהלה כלכלית של הקיבוץ (קרקעות הקיבוץ והמפעל).
מתקן פוטו-וולטאי – הכוונה היא להתקין על גג המפעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיית השמש .החשמל
יימכר ,במחיר קבוע מראש ,לחברת החשמל .המתקן יוקם בשותפות (  )50%עם חברת ענבר (מקבוצת
פ.ק .גנרטורים) .מצר יהיה זכאי לתשלום עבור שכר הדירה ולמחצית מרווחי המתקן כתוצאה ממכירות
החשמל .לצורך כך הוקדמה פעולת ההחלפה של גג המפעל (שתוכננה להיפרש על פני חמש שנים)
והושלמה לאחרונה .התקנת המתקן צפויה להתבצע באביב/קיץ הקרובים.
קרקעות – מכיוון שלקיבוץ אין ,מזה שנים ,הסכם חכירה בר תוקף עם המינהל ,אנו מנסים להסדיר את
הנדרש כדי להגיע להסכם חכירה לדורות (  49+49שנים) .כדי להגיע לכך ולאפשר ביחד עם זאת גם את
אישור תכנית המתאר החדשה של הקיבוץ (כולל את השכונה החדשה) ,אנו נדרשים לסיים את הליך
ההשבה והחלפת הקרקעות ,שהחל בהסדר הקיבוצים ולהגיע להסכמה עם המנהל .החלפת הקרקעות
נדרשת כדי להוסיף למשבצת הקיבוץ קרקעות נוספות (לצורך השכונה החדשה) וכדי לעמוד במכסת
הקרקע המיועדת לנו נצטרך להשיב תמורת זאת קרקע עודפת במקום אחר.
לצורך כך התקיימו כבר מספר פגישות במנהל מקרקעי ישראל עם מנהל המחוז .תהליך ההחלפה
והאישור הוא ארוך ,ביורוקראטי אך בסיומו ,נוכל – א' להיות בעלי זכויות רשומות בקרקע עליה אנו חיים
ואותה אנו מעבדים מזה  60שנה .ב' להגיע לאישור תכנית המתאר החדשה ולקבל את חתימת המנהל
על התב"ע (תכנית בניין עיר) החדשה של מצר (הרחבת שטח המגורים).
בעזרה רבה של המועצה הצלחנו לקבל את אישור המנהל לחתימה על הפקדת התב"ע החדשה
להתנגדויות (כפי שדיווחתי לפני מספר שבועות לציבור) .בפועל עדיין לא הושגה חתימת המנהל ואנו
מצפים לה בכל יום .הליך זה הינו הכרחי לקידום התכנית אך רק החתימה ל"מתן תוקף" בסוף קופת
ההפקדה מהווה את הגושפנקא הרישמית .להערכתנו הליך זה של הסדרת כל הנדרש ,תיקון הליקויים,
חתימה על הסכם חכירה לדורות ומתן תוקף לתב"ע החדשה ייקח שנה עד שנתיים נוספות.
ענפי החקלאות – באופן כללי ניתן כבר לומר ששנת  2012אינה שנה טובה למשק החקלאי .רוב
הענפים נתנו תוצאות מקצועיות וכלכליות נמוכות מאלה שהיינו מורגלים בהן לפני מספר שנים.
ההנהלה הכלכלית נפגשה עם רכזי הענפים ,שמעה דיווחים מקצועיים וכלכליים וקיבלה החלטות גם
בתחום הניהולי וגם לגבי תכניות העבודה.
בנושאים אלה (ואחרים) ראוי לציין כי מערכת התמחיר ששוקמה והוקמה מחדש נותנת כיום להנהלת
המשק מידע תמחירי עדכני וזמין .המידע מסייע הן לרכזי הענפים והן לריכוז המשק בניהול וקבלת
ההחלטות השוטפים של הענפים והפעילויות השונות.
בנוסף ,התחלנו לדון בנושא של פתרון אפשרי לזבל ברפת (בעיקר לפרש הנוזלי) בדמות מתקן להפקת

אנרגיה חשמלי מהגזים הנפלטים ממנו (מתקן לייצור ביוגז) .הדיון באפשרות זו הינו בראשיתו בלבד ואם
יצלח יאפשר לנו להפוך מטרד קשה של איכות חיים וסביבה למתקן מודרני לייצור אנרגיה ירוקה.
תנובה – במסגרת גמר הסדר המכירה של תנובה אנו צפויים לתשלום נוסף בן כ 300 -אש"ח .ההנהלה
הכלכלית החליטה להשתמש בכספים אלה כדי להקטין חוב בנקאי בהסדר ולנצל את הטבות המס
הגלומה בהסדר הקיבוצים כתוצאה מכך.
מצרפלס – ההנהלה הכלכלית טיפלה במספר נושאים הקשורים ביחסים בין הבעלים (גאון והקיבוץ).
נושא מרכזי שעלה על שולחן ההנהלה הכלכלית הוא החלפת המנכ"ל .בתחילת השבוע בתאריך הסמלי
של  1/1/13בוצעה החלפת המנהלים .ראובן ימשיך בליווי של שמוליק לפרק זמן נוסף.
כאן המקום להודות בשם כולנו לראובן שריג על תקופה ארוכה ,מוצלחת ופורייה של ניהול המפעל ולאחל
לשמוליק כניסה מוצלחת "לנעליים הגדולות" אותן מותיר ראובן .כמובן שכקיבוץ נערוך לראובן פרידה
ראויה.
מועצת המנהלים של מצרפלס – מועד בחירת נציגי מצר למוע"מ מצרפלס הגיע .בשל החלפת המנכ"ל
ורצון לאפשר פעילות ניהולית רציפה ,החליטה ההנהלה הכלכלית להאריך את משך כהונת הדירקטורים,
נציגי הקיבוץ ,בחצי שנה נוספת ולנצל את הזמן הזה כדי להציע לקיבוץ תיקונים והתאמות בתקנון בחירת
נציגי מצר למועצת המנהלים של מצרפלס.
דיבידנד – ההנהלה הכלכלית החליטה להמשיך ולהיצמד לנוהג הקיים ,על פיו מחולק הדיבידנד לקיבוץ
ולחברים פעם בשנה ,עם אישור המאזן השנתי של מצרפלס (צפוי בסביבות אפריל .)2013
ניהול תקציבי החברים – ההנהלה הכלכלית החליטה להקים ,במשותף עם המזכירות ,צוות שיגבש
הצעות בנוגע להמשך ניהול יתרות תקציבי החברים בקיבוץ ויציג אלטרנטיבות בישיבה משותפת של
ההנהלה הכלכלית והמזכירות .לאחר דיון זה יוצגו המלצות הצוות לדיון והחלטה בשיחה.
כצעד ביניים ,עד לדיון בשיחה ,סוכם לא לחדש החל מחודש דצמבר את פיקדונות החברים .אנו מעריכים
כי הדיון יתקיים מיד עם חזרתו של דני מחו"ל ,כלומר בתחילת חודש פברואר.
שיוך דירות – כפי שדווח בעלון ,בתשובה לשאילתא ,התקיימו שתי פגישות בנושא (עם רואי החשבון
– מנהל המחלקה המשפטית של
שלנו בברית פיקוח ,עורך דין ממשרד שלמה כהן ועו"ד מיכי דרורי
התנועה הקיבוצית) לחברי ההנהלה הכלכלית ,המזכירות והנהלת הקהילה .המטרה היא ללמוד את
הנושא ,לאור הקשיים הנוכחיים שמערים מינהל מקרקעי ישראל ולהבין מה הדרך המתאימה כיום (עם
דגש על כיום) למצר.
יש להדגיש כי המלצת התנועה כיום היא לא לקדם את הליכי השיוך עד להתבהרות המצב מול המינהל.
קרנות וכספים ייעודיים – כזכור ,ביחד עם החלטות השינוי הוחלט בקיבוץ כי כל הוצאה תלווה במקור
ותקציב מתאימים .כחלק מכך נדרשת ההנהלה הכלכלית להקצות מקורות כספיים לנושאים אשר בחלקם
הוחלטו ולא תוקצבו באופן מספק (לדוגמה – השתלמויות הצעירים בזכות הוריהם) ולנושאים נוספים כמו
אירועי השישים למצר ובמיוחד ל"התנעת" תהליך הקליטה.
תהליך זה (הקליטה) על הכנת התקנון החדש ,תכנית התב"ע להרחבת הקיבוץ ותכניות העבודה
הספציפיות ,כולל עבודת מתכננים ויועצים ,מתוקצב מתוך "קרן דלק" (קרן דלק היא פיקדון כספי
המשמש כמקור לפיתוח ,חידוש וצמיחה).
עלות הקמת התשתיות והפיתוח לשכונה החדשה – ההנהלה הכלכלית התבקשה להציג תחשיב המעריך
את עלויות הממוצעות למגרש בשכונה החדשה .הכוונה בממוצעות היא לכך שהחלטת השיחה בתקנון
הקליטה היא לגבות מחיר אחיד מהנקלטים ללא קשר אם ביתם נבנה ממערב לשטח המחנה הקיים או
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בשכונה המזרחית (בה יידרשו השקעות כבדות בתשתיות קרקע ,ביוב ,כבישים וכדומה).
הערכת העלויות נעשתה בסיוע גורמי תכנון וביצוע וכן תוך לימוד העלויות בקיבוצים שכנים ודומים
לנו מבחינת תנאי הקרקע.
הערכת העלות עומדת על  ₪ 200,000למגרש.
ההנהלה הכלכלית מציעה כי ייפתח חשבון בנק ייעודי לנושא עבודות התשתית ,כדי להבטיח כי כל
הכספים שייגבו לצורך זה אכן ישמשו אך ורק לשימושים אלה.

אני ,רק שאלה!
 .1למה משכורות של המטפלות בחינוך נמוכות כל כך?
 .2למה לא מחליפים את המכוניות הישנות של הקיבוץ?
 .3האם הקיבוץ מעודד יזמויות? מה הקריטריונים לפתיחת יזמות.
 .4למה עדיין יש מים בבריכת השחיה? זה גורם ליתושים ,מהווה ומהווה סכנה
 .5לגבי השמירה בין השעות 02:00 – 18:00
יותר מדי פעמים אין שומר אחרי השעה .18:00
 .6האם האחראים מודעים לכך ?
האם אנחנו משלמים גם עבור השעות בהן אין שומר?

"יוצאים לדרך"
תכנית הקליטה יוצאת לדרך!
לחברים שלום,
בשעה טובה הוקם צוות היגוי למהלך הקליטה ,והתכנסה ועדת קליטה ושילוב לישיבתה הראשונה
לצורך התנעת מהלך הקליטה .ברצוני להביא לידיעת החברים את הנושאים ושלבי הפעולה שאנו
שוקדים עליהם כעת:
 הכנת המסמכים המשפטיים הדרושים לקליטת חברים חדשים .
 גיבוש המלצה לשיחה בנוגע לקבלתם לחברות של המעוניינים להיקלט המתגוררים כבר כעת
בקיבוץ.
 גיבוש המלצה באשר לייעוד "דמי ההצטרפות לאגודה" שישלמו הנקלטים החדשים על-פי התקנון
שאושר.
 קביעת ערך המניה המינימלית בתאגיד החברים .
 ה
ב

את תכנית הבנייה החדשה האפשרית במסגרת התב"ע (תכנית בניין ע יר) הקיימת של הקיבוץ.
 קביעת עלות התשתיות הציבוריות והפיתוח של המגרשים לבנייה חדשה ,וקבלת החלטה על גובה
התשלום לחבר קיים ולחבר נקלט.
 קביעת הנכנסים לבנייה במגרשים אלו ,על-פי סדר הקדימויות שאושר בתקנון הקליטה.
 יצירת קשר עם גורם מימוני (בנק" ,חברה משכנת" לדוגמא) כדי ליצור מנגנון של הלוואות ארוכות
טווח למימון הבנייה ,או לרכישת דירה קיימת.
 קביעת גודלה של "מנת הקליטה" הראשונה .
 גיבוש תכנית השילוב של ועדת קליטה .
כפי שאתם רואים ,אתגר גדול לפנינו ,ואני בטוח שנקבל את תמיכת הקיבוץ למאמץ זה  .אני מזמין את כל
המעוניינים לקחת חלק בדיונים וביישום ההחלטות ש יתקבלו .זה יהיה מפעל מרתק ,וביחד נבצע אותו
בהצלחה!

מבזק קליטה – 10.1.13
התנעת תהליך הקליטה וגיבוש תוכנית השילוב .


בישיבת ועדת קליטה שהתקיימה ב –  ,8.1.13אושרה "הצעת החלטה לגבי קליטה לחברות
בקיבוץ מצר בשנת  ."2013ההצעה יוצרת מנגנון איזון בין כללי העדיפות להקצאת מגרשים
לבניה ולדירות מתפנות ,לבין קבלה לחברות של מי שמתגורר כבר היום במצר .ההצעה עוברת
לניסוח משפטי של עו"ד ,כחלק מיציקת תוכן בסעיף  6.9בתקנון הקליטה.



זאת בכדי לתת מענה מיטבי למצב שנוצר בפועל ,ומתוך הכרה ש"צוואר הבקבוק" במצר היום
הינו העדר פתרונות דיור לחברים חדשים .הוועדה מציעה לשלב את התחלת הקליטה לחברות
עם ביצוע הבנייה החדשה .ההצעה המפורטת תפורסם לקראת קיום שיחת הקיבוץ שתתקיים
ביום שלישי 15 ,בינואר .2013

בשיחת הקיבוץ שלאחריה ,שתתקיים ביום ראשון ,20.1.13 ,תובא לאישור ההצעה לבניה של יחידות
הדיור החדשות .מפה ובה הצעה למיקום יחידות הדיור ,תלויה על לוח המודעות בחדר האוכל.
באותה שיחה יובא לבחירה הריכוז של ועדת קבלה.


כמו כן יהיה על הקיבוץ להחליט בהמשך ,האם הדירות ייבנו בבנייה מרוכזת ע"י "חברה
משכנת" .מדובר על בנייה ע"פ מספר דגמים ,שיוצעו ע"י ועדת תכנון ויובאו לאישור החברים
בשיחת הקיבוץ.



בהמשך תובא לשיחת הקיבוץ הצעת החלטה ,לגבי נוסחת התשלום בגין תשתיות ופיתוח של
חבר קיים ,המבקש לבנות דירה חדשה.



לאחר שההצעות יאושרו בשיחת הקיבוץ ,נוכל להתחיל לפעול ולהציע מגרשים לבניה וכן מהלך
של קבלה לחברות בקיבוץ.
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בשבועיים האחרונים קיימתי שיחות רבות באופן אישי עם בני/ות הקיבוץ ושוכרי דירות .אני מזמין
את כל מי שעדיין לא שוחחתי איתו ליצור קשר .בנצי – 052-4399696

בשם חברי צוות קליטה :דב ,דבי ,דורון ,ינון ,מיכאלה ,עמרי ,אירית ויהודה מ.

בברכה ,בנצי.

קרן מילואים לחברי קיבוץ מצר
לאחר הבחירה של קיבוץ מצר ב  4חברי קיבוץ לניהול הקרן  :ראובן שריג ,חיים פוקס,
בן-ציון חברוני וגוסטי חלן ,הצוות בחר אותי( גוסטי חלן )לשמש כיו"ר הקרן.
חוץ מחברי הקיבוץ מכהנים בקרן רו"ח יוסי זילברשטיין שממשיך את כהונתו ועו"ד רני
ליבנה שלו זו כהונה ראשונה כמו כן מזכיר הקיבוץ חבר בצוות זה.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעומרי שוהם יו"ר הקרן היוצא ולשאר האנשים שהיו
שוטפים בניהול הקרן.
בברכה
גוסטי חלן
יו"ר מת"ן-קרן מילואים לחברי קיבוץ מצר.

פרוטוקול האסיפה הכללית (שיחת הקיבוץ) 11/12
שהתקיימה ביום 11.12.12

 .1בחירת שרית ברא"ס לתפקיד :יו"ר הנהלת הקרן לעזרה הדדית.
מזכיר הקיבוץ הציג את הנסיבות ואת מהלך הבאת מועמדותה של שרית לתפקיד המוצע.
כמו כן ציין שלאחר בחירת היו"ר אמורה להתקיים ישיבת מזכירות עם חברי הנהלת הקרן ,לדיון במספר
נושאים פתוחים (ההיקף הכספי של הקרן ,הניהול הכספי ,הכפיפות לביקורת ,וכד').
סוכם :להעביר את הבחירה להצבעה בקלפי שתתקיים ב – .13-14.12.12
 .2בחירת מריאנה נודלמן לתפקיד :הממונה למניעת הטרדה מינית.
בעקבות פנייתה של נאוה דברת לסיים את כהונתה ,נענתה מריאנה לקבל על עצמה את
התפקיד האמור .יצוין שמריאנה עברה את ההשתלמות המקצועית המכשירה לתפקיד זה.
סוכם :להעביר את הבחירה להצבעה בקלפי שתתקיים במועד הנ"ל.
 .3הצעת המזכירות בנושא :גיל הפרישה.
כבר עם הצגתה של ההצעה בנושא זה נאמר ,שזהו דיון ראשון ללא קיום הצבעה עתה .במהלך הצגת
 ,67וגיל
ההצעה והדיון שהתקיים במהלכה ,שררה הסכמה בנוגע לקביעת גיל הפרישה לגברים
הפרישה לנשים  .65כמו כן שררה הסכמה לגבי מתן האפשרות של הקדמת גיל הפרישה ,כפי שמופיע
בהצעה.
הנושא העיקרי שעורר מחלוקת היה בשאלת הדחייה של היציאה לפנסיה .בניגוד לנאמר בהצעה,
נשמעה הטענה שעם ההגעה לגיל הפרישה זכאי החבר והחברה לקבל מהקיבוץ את מלוא סכום הפנסיה
המגיע להם ,זאת ללא תלות אם הם ממשיכים לעבוד וכמה.
כמו כן צוין שיש לחדד את האמירה שעם ההגעה לגיל הפרישה מסתיימת תקופת עבודתו של החבר .עם
זאת ,בהסכמת החבר ומקום העבודה ניתן לגבש הסכם עבודה חדש.
עוד נאמר שעל הקיבוץ לעודד את המשך עבודתם של החברים.
עניין נוסף שהוסכם לבחון שוב היה בשאלת המשך ההפרשות הפנסיוניות מטעם הקיבוץ לחבר/ה
שהגיעו לגיל פרישה ,החלו לקבל את הפנסיה מהקיבוץ ,וממשיכים לעבוד.
סוכם :ההצעה תחזור לדיון נוסף במזכירות על סמך ההערות שנשמעו בשיחה ,לקראת הבאתה לדיון
נוסף בשיחה.
 .4הצעה לנוהל הצבעה בקלפי.
הוצג הנוסח המוצע של נוהל הצבעה בקלפי ,המבוסס על הנוהג הקיים במצר ותוספות או עדכונים
הנובעים מהקמתה של ועדת קלפי ומהניסיון שנצבר.
סוכם :להעביר את הנוהל המוצע להצבעה בקלפי שתתקיים במועד הנ"ל.
רשם :יהודה מרלא
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אני רק שאלה!!
מטפלת במצר שואלת:
למה משכורות של המטפלות בחינוך נמוכות כל כך?

יסמין מרכז החנוך:

בהסתכלות על כלל המשכורות בשוק ,אכן
המשכורות בתחום החינוך הן נמוכות – בכל
הארץ ולא בקיבוץ מצר בפרט .המשכורות
במערכת החינוך במצר דומות למשכורות
במערכות חינוך באזורינו .בעידודה של מנהלת
הקהילה ובתמיכת הנהלת החינוך הוחלט
להמשיך ולהעלות את משכורות עובדי ועובדות
החינוך בהתמדה ואכן בשנה האחרונה ואף
קודם הועלו המשכורות .בנוסף חברות הקיבוץ
שעובדות במערכת מקבלות קרן השתלמות כמו
כלל עובדי הקהילה והמשק.
משכורות העובדות בחינוך הן נגזרת של תקציב
מערכת החינוך הכולל שבנוי מכמה מקורות –
תשלומי ההורים (חוץ וקיבוץ) ,הכנסות שונות
(משרד החינוך ,מועצה) וסבסוד מתקציב
הקהילה שמגיעה ממיסוי החברים .גורם משפיע
נוסף הוא התקינה לפיה עובדת המערכת.
החינוך במצר עובד בהתאם לתו התקן של
התנועה הקיבוצית שנקבע בהתאם לגיל הילדים
ולצרכים ההתפתחותיים שלהם .יחס מטפלת-
ילדים בכל בית ילדים נקבע לפי תו תקן זה.
וכך ,בבואנו לקבוע משכורות ,ישנם גבולות
ואיזונים ,חינוכיים וכלכליים/ארגוניים שצריכים
להילקח בחשבון – איזה חינוך אנחנו רוצים לתת
לילדינו (כמות מטפלות ,אוכל ,חוגים ,ציוד ,גודל

הגן וכו') ,כמה שכר לימוד אפשר לגבות מהורים
(בהתאם למחירים הנהוגים) ,כמה סבסוד
מוכנים חברי מצר לקבוע ע"מ לקיים את
המערכת.
בעיני ,אין ספק שהעבודה בחינוך צריכה להיות
מתוגמלת בהתאם לתרומה שלה לחברה –
אנחנו רוצים שהאנשים הכי טובים יחנכו את
ילדינו ויהיו בעלי מוטיבציה ורצון להשקיע
במקצוע קשה ושוחק זה .יחד עם זאת ,אנחנו
במצר עובדים במסגרת שיש לה גבולות גם
חינוכיים וגם כלכליים .אנחנו מנסים להתייעל –
לקצץ בהוצאות שאינן הכרחיות ,למלא את בתי
הילדים בהתאם לתקנים ולא להעסיק עובדים
מעל התקן .במערכת החינוך ,כמו בכל גוף גדול
וגם כמו בניהול תקציב משפחתי ,אין ברירה
אלה לעשות איזונים בין ההוצאות להכנסות.
 אפשר לתת דוגמאות:
 אם היינו עובדים אם צוות של שתי
מטפלות בגן במקום שלוש ,היינו יכולים
לשלם יותר – האם זה מה שאנחנו
רוצים?
 אם היינו גובים מההורים שכ"ל בגובה
 ₪ 4000לחודש ,היינו יכולים לשלם
יותר .זה אפשרי?
חשוב מאוד – ההוצאה העיקרית של המערכת
היא על משכורות!

למה לא מחליפים את המכוניות הישנות של הקיבוץ?
אירית ,מנהלת הקהילה:
השנה החלפנו את הרכב הגדול בעקבות פניות חברים רבים.
הרכב שנרכש חדיש יותר ונוח לנוסע בהרבה מקודמו.
התוכנית היא להחליף השנה רכב נוסף ,אך אנו בוחנים גם אפשרות כדוגמת מודל של ליסינג.
עד כה עקרון החלפת הרכבים היה מבוסס על כך שלענף הרכב עומד סכום המאפשר את ההחלפה
מתוך תקציב ענף הרכב (אינו מסובסד ) ואין תקציב נוסף.

האם הקיבוץ מעודד יזמויות? מה הקריטריונים לפתיחת יזמות.
אירית ,מנהלת הקהילה:
דרך התנהלות הידמויות השונות במצר נבחנה על ידנו (ראו את החלטת הנהלת קהילה ) ואנו מטפלים
במעבר למודל חדש בו החבר היזם ,יפעיל את היזמות במסגרת של עובד עצמאי.
עם הקמת הנהלים נפרסמם לחברים.
עידוד יזמות קיימת במקום בו קיימת הנכונות לשיתוף פעולה.

אירית
למה עדיין יש מים בבריכת השחיה? זה גורם ליתושים ,מהווה ומהווה סכנה
אירית ,מנהלת הקהילה:
כמות המים בברכה גדולה מאוד ,רצינו השנה לנצל מים אלו להשקיית מגרש הכדור רגל ולא לשפוך את
המים לביוב ובכך לחסוך עלות השקיה ( מחיר קוב מים כ) ₪ 10 -
אנו מוסיפים חומר למים למניעת יתושים.
הכניסה לברכה סגורה ואסורה ולכן לא ראינו בכך סכנה.
במידה ויש החושבים אחרת מוזמנים לפנות אלי.
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מבזק שישים









– בהדרכת ניצן תמיר
"על מגשים ואנשים " סדנת פיסול על מגשי חדר האוכל
מפגש אחד התקיים בהצלחה והשני יתקיים ביום חמישי  13/12בחדר האוכל
מפגשי חבורת זמר – בהנחיית רועי שמש ,שתחל לעבוד בהתחלת ינואר על ערב הצדעה לשירה
ישראלית ,שנעלה בערב יום העצמאות .אנו פונים לעוד הרכבים מוסיקליים מתוך הקיבוץ להשתתף
במופע.
מפגשי "חורף חם חכם" – הרצאות מפי מרצים מובחרים החל מחודש ינואר.
טיול קיבוץ בן יומיים לדרום.
משחק הגמדים לכלל הקיבוץ.
סדנת אמנות בפסיפס זכוכית בהדרכת דניס פילייז כל משפחה תיצור חלק מהפסיפס שבסופו של
התהליך תוצב העבודה על הקיר בכניסת חדר האוכל התחתונה.
הסדנא תכלול כמה מפגשים בתחילת פברואר.

הפרלמנט

מתכנס ביום שישי 18.1.2013 ,בשעה  11:30במועדון
הפותח :עקיבא אלדר ,עיתונאי ,פרשן מדיני.
סקירה מדינית ובמה תצטרך מדינת ישראל  ,ממשלת ישראל
ומי שייבחר לראשות הממשלה להתמודד לאחר הבחירות בארץ.
כולם מוזמנים לשמוע ולהשמיע!
שעת סיום משוערת 13:00:
הודעה לסבא ולסבתא

הפרלמנט
סדרה דוקומנטארית איכותית מאת היוצר דוד אופק מחפשת זוגות מעל גיל  80שחיים
יחד שנים רבות ,עברו לאורך החיים המשותפים אפיזודה של פרידה וחזרה ומוכנים
לשתף אותנו בניסיון חייהם.
חשוב לנו להעלות את הנושא ולהראות שניתן לצלוח משברים בזוגיות.
כמובן שהכל ייעשה תוך שמירה מלאה על כבודם של בני הזוג.
נשמח לקבל הצעות על זוגות מתאימים.
לפרטים נוספים :דקלה 0544-553233
מיילkodeshd@hotmail.com :

"מיומנו של מכונאי"
בכדי לכתוב את המאמר הזה פניתי לדר' גוגל המוכר והטוב וביקשתי ממנו לעשות
חיפוש בנושא "עשייה" .עוד נגיע בהמשך לסיבה שבגינה בחרתי במילה הזו דווקא
על פני מילים רבות אחרות אפשריות ....אבל הנה לכם – על קצה המזלג ממש – מה שמצאתי:
'הסוד לעשייה ללא עשייה '' ,עשייה לשמה'' ,עשייה – ציטוטים ,אמרות ,משפטים ומשלים '' ,עשייה לשם
שינוי'' ,עשייה חינוכית '' ,עשייה סביבתית '' ,עשייה בפוליטיקה ' (כן ,יש הטוענים שיש כזה דבר' ,)....מידת
עשייה'' ,עשייה חברתית' ועוד ועוד...
אז ,למה בעצם עשייה? אתם בוודאי שואלים – ובצדק – למה בחרתי דווקא במילה הזאת? הסיבה היא
– האנשים שפגשתי כאן .אנשי העשייה  .ובכתבה ראשונה מהמוסך לעלון רציתי שתכירו אותם גם אתם.
ראשון – סמיר .נולד וגדל במייסר השכנה ,נשוי ואוטוטו אבא לנסיכה קטנה .סמיר עובד במוסך במצר
כבר למעלה מ 14-שנים .סמיר משמש כמנהל עבודה ומכונאי מוכשר ביותר!
מוחמד – הפחח .נולד וגדל בבאקה ,נשוי  ,2 +עובד במצר למעלה מ 10-שנים .כששאלתי את מוחמד
מה משאיר אותו פה הוא אמר – "זה הבית ."....למוחמד ידיים של זהב ועבודות הפחחות שלו יוצאות
דופן ברמתן.
חגי – נולד וגדל בירושלים .חגי הכיר את הדר (נצר למשפחת בן-עזרא) בחופשה בסיני וכיום הם הורים
להלל המתוק ולנסיכה קטנה שבדרך ...חגי גר ועובד במצר קצת יותר משנתיים ומספר שהתאהב
במקום .לחגי ידע עצום מאין כמותו במכונאות ואם יש רכב מסוג "אופל" להסיע – חגי תמיד מתנדב...
מעאויה – נולד וגדל באום-אל-קוטוף ,נשוי
"שרותי רכב מצר" החל כמוסך פנימי של הקיבוץ וכיום הוא מרכז שרות
ואב לקטנטנה מתוקה אחת .מעאויה הצטרף
לרכב שנותן שירותים לבעלי רכבים מאזור זיכרון יעקב ועד חדרה.
לצוות המוסך לפני שנה וחצי ,אבל כבר
במשך השנים ,בשקדנות רבה ,בנינו עסק ששמו הולך לפניו והוא מוכר
מרגיש כמו בבית .מעאויה הוא שקדן ורציני
באזור כעסק מקצועי ,אמין וככזה הנותן שרות טוב ללקוחותיו.
הרבה אנשים היו שותפים להקמת העסק ולבניית שמו הטוב ,חלקם עדיין
וכל מה שהוא נוגע בו מסתדר...
עובדים ותורמים לעסק וחלקם פנו לדרך אחרת .אנו מוקירים ומעריכים את
כל אלו שליוו אותנו בדרך ואלו שעדיין שותפים.

ואחרונה חביבה (כך אני מעידה על עצמי) –
הצטרפתי אני לצוות לפני ארבעה חודשים.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לבלהה על שנים של
על קונצרט העשייה הזה ,כידוע ,מנצח יובל –
עבודה משותפת ועל תרומתה לעסק
'מוסכניק' ומנהל מוסך כבר ....שנים .יותר
ענף הרכב במדינת ישראל ,עובר תקופה מאוד קשה מזה כשנתיים וסופה
אני לא אגיד ,אתם מכירים ומוקירים.
כל הצלילים האנושיים האלה מצטרפים יחד
לנגינה מרשימה של טיפולים ,תיקונים,
ליפטים ,חלקים ,בדיקות ,מסקנות ,ספקים
ולקוחות ....הוא שאמרתי – עשייה !
זהו להפעם ,נעים להכיר .נשתדל להביא לכם
מידי עלון כתבה מעניינת בנושא הרכב .ובין
עלון ולעלון אתם מוזמנים להתחבר לדף
הפייסבוק של "שירותי רכב מצר" –
להתעדכן ,להתחדש ,לשמוע ולהשמיע
וכמובן – מוזמנים להיכנס ולקבל שירות.
להתראות  -טלי

עדיין לא נראה .גם "שרותי רכב מצר" ,נפגע מהמצב ,התקופה הרעה לא
פסחה עלינו!
כל משך הזמן הזה ,כשנה וחצי ,אנו נלחמים יום יום ,שעה שעה ,כדי
לשמור על שניבנה בעמל רב במשך השנים וכדי לשרוד.
כידוע ,ב"שרותי רכב מצר" ,שרותי מכונאות ופחחות מהטובים באזור.
מרכז השרות משרת לקוחות פרטיים מהאזור כולו שמרביתם נאמנים לנו
שנים בשל היכרותם את השירות האמין ויכולותינו המקצועיות .בנוסף ,אנו
נותנים שירות לחברות ליסינג ,חברות פרטיות וקיבוצים באזור ויש לנו
הסדרים עם כל חברות הביטוח לכיסוי במקרה של תאונת דרכים.
החל מחודש ינואר  ,2013נכנסו לארץ שתי רשתות מוסכים בינלאומיות.
נבחרנו על ידי אחת מהרשתות הללו להיות המוסך המייצג שלה באזורנו.
שמה של הרשת  CHECKSTARוהיא חברת בת של קונצרן פיאט
האיטלקי .אנו סמוכים ובטוחים שהשתייכות לרשת מקצועית בינלאומית
גדולה כמו זו ,תוביל את מרכז השירות והידע שלנו למקומות טובים עוד
יותר ואנחנו מזמינים אותכם להיות חלק מקהל לקוחותינו שייהנה מכך.
יובל
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הבחירות לכנסת
למה אצביע למפלגת העבודה



יעקב ליברמן

התלבטתי רבות .ויש בהתלבטות זאת חידוש גדול .בעבר היינו מצביעים אוטומטית למפלגה "שלנו".
אהבנו אותה .וכמו אצל כל צעיר מאוהב שההורמונים צובעים את האהוב/ה בצבעים אידילים ומסתירים
מפניו את הפגמים – כך אנו ראינו במפלגה שלנו את כליל השלמות והטוהר .הפתגם אומר "הזמנים
משתנים ואנו משתנים בתוכם" .אנו ביקורתיים יותר ,אולי אפילו ספקנים ,ומנסים שהחלטותינו יהיו
מושכלות .כלומר ,אנו יודעים שלא כל האמת בצד אחד ומה שחמור יותר ,שאנו עלולים לטעות.
במגבלות אלה החלטתי להצביע למפלגת

פליטים מ"קדימה" ,שהחליטו תמורת אתנן ,שיש

העבודה .למה בכלל להצביע? המצב הפוליטי

להם סיכוי להיבחר ב"תנועה" יותר מאשר

מחליא ואני שומע גם בטלוויזיה וגם קורא

בליכוד .ואצל לפיד ,בחור נחמד כשלעצמו ,אינך

בעיתונות שיש "טרנד" עכשווי לא להצביע .אוי!

יודע מי הם האנשים שבאים איתו ,מה הן

למה אוי? כי אם לא נצביע ,האם היינו רוצים

עמדותיהם הפוליטיות והחברתיות.

שכל האנשים ,שכמוני מבואסים מן הלכלוך
שמתגלה במערכת הפוליטית ,גם לא יצביעו?

ואילו למפלגת העבודה יש נבחרת מרשימה.

מה היה קורה אז? כל גסי הרוח שנהנים

אמנם ,היטב חרה לי שאין ביניהם אף לא חבר

מהשוביניזם של ליברמן הבריון ,ואימרתו

קיבוץ אחד לרפואה ,אבל נמצאים בה ראשי

המעליבה על ה"וויברס" היו ממשיכים להצביע.

המחאה ,שמולי וסתיו שפיר ,בוז'י הרצוג ,שהיה

וכן צאן מרעיתו של רבינו עובדיה יוסף שליט"א,

שר רווחה מוצלח ביותר ,וברוורמן ,כלכלן בעל

וכל מנסרי עצי הזית בשטחים ,וכל

שם בינלאומי ,שלא לדבר על רוזנטל הלוחם נגד

המושחתים ...איך הייתה נראית המדינה עם

הטייקונים ,ועוד אחרים שיש להם רקורד לא רע.

כנסת בלי אנשים הוגנים וממשלה שיותר טוב

בסופו של העניין אני סוציאל-דמוקרט וזאת

לא לדמיין את מהותה?

המפלגה היחידה שיש לה תכנית מפורטת
בתחום החברתי .אני לא מרוצה מההחלטה של

אבל למה למפלגת העבודה? כתבתי "למפלגת

שלי לא לשים דגש על נושא השלום ,אם כי היא

העבודה" ולא לשלי יחימוביץ ,כי למרות

הבינה שזאת הייתה שגיאה ובימים האחרונים

שבתעמולת הבחירות מדברים רק על ראש

דיברה על קבלת מתווה קלינטון.

המפלגה ,ההצבעה אינה לאדם אחד אלא
לרשימה .מה עוד שמדובר במפלגה שלא

תשאלו ,למה לא למר"צ? שנות דור הצבעתי

תעמיד ראש ממשלה ,למרבה הצער ,אלא תנהל

בעד מפלגה זאת בגלגוליה השונים ,ואני עדיין

את מאבקה בכנסת .אתה לא בוחר ציפי לבני,

מכיר ומוקיר חלק מאנשי המפלגה ,שהם אנשים

אלא  7-8פליטי מפלגות שונות ,פרץ ומצנע

ערכיים והוגנים .אבל בהנהגתה של זהבה גלאון

שנשבעו אמונים למפלגת העבודה ועזבו ,כמה

המדיניות של המפלגה לא הייתה לרוחי.
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ההנחה ,כפי שביטאה זאת גלאון בנאום

אצל שכבות רבות במדינה את התדמית של

ההשבעה בכנסת ,שקריסת מדינת הרווחה

"סמול אנטי ציוני" .אי אפשר להיות ציוני ולהגיש

נובעת כולה מהשקעות בשטחים הכבושים,

עתירות יחד עם עדאלה ,ולראות בסירוב לשרת

הביאה לכך שהשמאל זנח את המאבק לצדק

בצה"ל "אקט מובן ומעורר הערכה" .גם

חברתי כאן ועכשיו .לא רק ההשקעות בשטחים,

ההתנגדות למלחמת לבנון השנייה מהתחלתה

אלא בעיקר הגישה של "האיש השמן"

אינה סבירה.

(המדינה) לעומת "האיש הרזה" (החברות

בסיכום :לא מרוצה לגמרי אבל אני בוחר את מה

הכלכליות כלומר הטייקונים המסכנים) גרמה

שקרוב ביותר לעמדותיי .אני נגד הכיבוש ובעד

לכך שהמיסים לעשירים ירדו ומעמד הביניים

חזרה לגבולות  67עם תיקוני גבול מוסכמים,

התדרדר .ללא קשר לשטחים יש כאן מאבק נגד

עם או בלי הסכם שלום .אבל זה לא מונע ממני

הניצול של עובדי הקבלן ,מאבק של עובדים על

לראות כדבר מרכזי נוסף את המאבק על

זכותם להתארגן ,על תמלוגים של אוצרות טבע

מדינת רווחה שאין בה עשרות אלפי משפחות,

שהמדינה צריכה לקבל ומאבק על דיור ציבורי

שלמרות ששני ההורים עובדים ,אינן יכולות

למוכי גורל שאין בידם להשיג בית .נקודה נוספת

לדאוג למזון וחינוך ראוי לילדיהם.

נובעת מעמדותיה של גלאון ,שהביאו לטשטוש
הגבול בין השמאל הציוני לשמאל הרדיקלי ויצרו

יעקב ליברמן

למה אני אמשיך ואצביע עבור מרצ?
קיבלתי את רשותו של מורה הדרך וחברי  ,יעק ב ליברמן  ,להגיב למאמרו  ,משום שלעניות דעתי יעקב
טועה ומטעה .נ יסיון שני העשורים האחרונים מעיד כי כל המצביע למפלגת העבודה (שמדי פעם צומחת
לה תקוה שתח זור לדי.אן.איי הפוליטי שלה מימי תפארתה) מגיע יחד עם מפלגתו לפשיטת רגל פוליטית
ולעתים גם מוסרית.
לעומת זאת המצביע מרצ ,עבור אנשים המאמינים בכל מה שיעקב מאמין ואף ציין זאת במאמרו :סיום
הכיבוש ופתרון מדיני ,חברה צודקת ושיוויונית ,דמוקרטיה וממשל תקין ,יודע שיקבל תמורה מלאה
לקולו :מפלגתו לא תשב בממשלת ימין ולא תהיה כסות לערוותה.
לצערי ,יעקב תובע ממרצ את אשר הוא לא מעז לתבוע מאף מפלגה אחרת :יעקב רוצה שמרצ תהיה
מפלגה נטולת רבב  ,אבל היא לא כזו .לא כל התקוות שלי  ,כאשר אני מצביע ,מתגשמות.
האם כאשר מרצ הקדימה למחות על מבצע צבאי היא לא צדקה? כאשר גם קולות המסתייגים
(ממפלגות אחרות) גברו ,דוקא אז יעקב זוכר למרצ שהייתה הראשונה למחות ומוריד לה נקודות על כך.
באשר לתמהיל המתמודדים ,האם במרצ אין את התמהיל המדויק לאיש עקרונות כיעקב? יש ויש! אבל
בחירתו במפלגת העבודה בטענה כי יש לה נבחרת מרשימה וביניהם כמה הרחוקים מהסוציאל
דמוקרטיה שלי ושל יעקב יותר מתאימה לו?
לדברי יעקב ,מנהיגת המפלגה שלו (שלי) הבינה שזאת שגיאה ובימים האחרונים דיברה על קבלת
"מתווה קלינטון".

מרצ משמיעה את ההצהרות הללו בעקביות ושנים רבות ,הצהרות שלא תמיד לרוחו של רוב העם.
האם עלינו לעטוף את הערכים שלנו בציפוי ימני מתקתק שייערב לחיכו של העם כפי שעושה מפלגת
העבודה? מרצ אומרת את האמת שאנחנו מאמינים בה .מרצ היא פשוט אתה ,יעקב! .האם אינך מאמין
בכל מה שבתבת כסיכום במאמרך?
יעקב ,עליך להצביע מרצ כי היא משמיעה את ההצהרות "הנכונות" ואתה ,מבחינתך ,ממהר לבקר
ולהכריז שאין טעם להצביע עבורה .אתה הולך להצביע למפלגת מרכז שתזחל לממשלה שתתמוך
ביוזמות אנטי דמוקרטיות .יש משהו לא הוגן (וגם לא הגיוני) בכך שאתה מעניש מפלגה שפיה וליבה
שווים ,שעושה בדיוק את מה שהבטיחה ,שפועלת ללא לאות למען נכים ,הומואים ולסביות ,אוכלוסיות
חלשות ללא הבדל גזע מין ודת ,בקיצור הכל למען הכלל כולל אותנו הקיבוצניקים.
חבריי במצר ,אל תצביעו ל"עבודה" ולמפלגות אחרות שייעלמו בבחירות הבאות (ראו מקרה ד"ש ,שינוי
קדימה וכו' )– זו תקוות שווא ("מה שלא הלך אף פעם יילך הפעם" ,כדברי יעקב).
בבחירות הקרובות הצביעו מרצ
אני מצביע מרצ.
דורון ליבר
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המתלבטים
אחת התופעות המאפיינות את מערכת הבחירות הנוכחית היא התלבטותם של מצביעי מחנה
השמאל/מרכז בין ציפי (התנועה) יאיר (יש עתיד) או שלי (העבודה)  .לאחר משאל במצר ,מסתבר
שההתלבטות קיימת גם אצלנו במצר:
עמרי שהם :אני מאוכזב מחוסר חזון מדיני במפלגת העבודה ולכן מתלבט בינם לבין שלי.למה לא מרצ?
– לא מתחבר לדמות המובילה הנוכחית.
נעמי פרץ - :עדיין מלבטת בין מפלגת העבודה למרצ.
בנצי חברוני - :לאחר נדודים חוזר הביתה למרצ
ראובן שריג - :אף פעם לא התלבט מצביע מרצ תמיד
חיים פוקס – :לא מנדב אינפורמציה אך מבטיח שבספירת הקולות במצר יהיה פתק של עם-שלם.

שמאלנית מבית
נאוה חברוני עם שלומית לוטם לקראת הבחירות לכנסת
הדרך הפוליטית די ברורה לה ,ולפי היצע המפלגות היא בוחרת להישאר במר"צ .בגיל עשרים הצביעה
"נס" עבור מפלגתו של גדי יציב ,ממייסדי "שלום עכשיו" שלאחר מלחמת ששת הימים הקים את "מפלגת
התנועה לשלום" שבמצע שלה דרשה להחזיר את השטחים הכבושים .היה ברור לה ,כבר אז ,שהשטחים
זו בכייה לדורות.
בבחירות שלאחר מכן שמה פתק של "שלי"  ,מפלגה שקמה כאיחוד של תנועות השמאל ,היו בה אנשים
בולטים כמו מאיר פעיל ,רן כהן ,לובה אליאב וסעדיה מרציאנו מהפנתרים השחורים .לימים התחברה
"שלי" עם "רצ" ומפ"ם והקימה את מר"צ ברשות שולמית אלוני.
בכדי להבין למה היא כל כך שמאל צריך לחזור הביתה לרחובות.
שלומית:
"גדלתי בבית בו אבי היה פעיל פוליטי ,תחילה במפ"ם ואח"כ כשמפ"ם הצטרפה למערך הוא הצביע
עבור "שלי" והיה פעיל במר"צ .בתור ילדה הייתי יוצאת איתו לחלק פליירים של מפ"ם ולהפגין נגד שרי
חוץ גרמניים שהיו מגיעים לארץ.
סבי ,אביו של אבי ,היה רב המושבה ברחובות .בניו ,אבי ואחיו ,הצטרפו כולם ל"שומר הצעיר" ובאחד
במאי היו יוצאים להפגנות ,למגינת ליבם של הדתיים ברחובות .סבי כונה "הרב האדום" ,גם בגלל בניו
וגם על היותו סוציאליסט שתמיד דאג לחלשים .בעיניהם זה נחשב לכינוי גנאי אך אנחנו מתגאים בזה עד
היום ,כי הוא היה בעד צדק חברתי.
למה מרצ?
"מרצ" מניפה כמה דגלים איתם אני מסכימה מאד .הנושא המדיני ,הפרדת דת ומדינה והדגל החברתי.
מי שרוצה צדק חברתי לא יכול להחזיק עָ ם מקופח תחת כיבוש כל כך הרבה שנים .בגלל הכיבוש המון
כסף הולך לביטחון ולהתנחלויות .הרבה כסף הולך לחינוך החרדי ,לישיבות ולאלה שלא מתפרנסים כי
"תורתם אומנותם".
כל כספים הללו יכלו לפתור בעיות כלכליות בשכבות החלשות.
מר"צ היא מפלגה ציונית דמוקרטית ואם אנחנו רוצים שהמדינה תישאר יהודית ,ציונית וגם דמוקרטית
אין לנו ברירה אלא להגיע להסכם עם האויב .אי אפשר לצעוק כל הזמן "אין ם מי לדבר" .עובדה ,דיברנו
עם החמאס כדי לשחרר את גלעד שליט (באמצעות מצרים) ודיברנו איתם גם ב"עמוד ענן".
אבו מאזן ,למשל ,שהנשיא פרס אמר עליו שהוא מכיר אותו שלושים שנה ואפשר להגיע איתו להסכם,
הוא בהחלט בר-שיח ,אם הוא יתייאש מאי יכולת להגיע להסדר מדיני הוא עלול למסור את השטח לידינו,
דבר שישאיר אותנו עם שני מיליון פלשתינאים שנצטרך להעניק להם זכויות אזרח כולל זכות הצבעה,
דבר העלול לגרום לאובדן הרוב הציוני במדינת ישראל.
גם אם האויב קשה ,ומשתמש באמצעים רצחניים אין ברירה ,צריך לדבר איתו .ואם לא נדבר עם אבו
מאזן נקבל את החמאס .אי אפשר להאשים כל פעם את הצד השני ,למרות שגם הוא אשם.מר"צ
מתעקשת על מדינה פלשתינאית ואני מקווה שלא פספסנו את ההזדמנות להקמתה.
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בנושא הפרדת דת ומדינה – המדינה שלנו נעשית כל שנה יותר דתית משיחית ופחות דמוקרטית.
לדעתי ,אנחנו חייבים להחדיר את לימודי הליבה בקרב המגזר החרדי כדי שהילדים של היום לא יפלו על
החברה בעתיד ,עקב בורות וחוסר יכולת להתפרנס ולהשתלב במסגרות אקדמאיות .
גם בנושא השרות הצבאי ולאומי החרדים חייבים לשאת בעול ולהתגייס לצבא או לשרת בשרות לאומי.
ועוד לא דיברנו על חוקי הגיור הקשים מאד .איפה "באשר תלכי אלך" שאמרה רות המואביה לנעמי
במגילת רות? היום להתגייר זו משימה כמעט בלתי אפשרית.
ומה עם נישואין אזרחיים? למה אין אפשרות לבחור? למה צריך לנסוע לחו"ל כדי לממש זכות בסיסית כל
כך?
השנה התפרסם דו"ח של פרופ' אמנון רובינשטיין האומר כי זו הפעם הראשונה שמספר הילדים הלא
ציוניים בכתה א' גדול יותר ממספר הילדים הציוניים .זה מדאיג מאד ,כי כידוע ,האוכלוסיות הערבית
והחרדית גדלות בקצב מהיר מהאוכלוסיה החילונית .כך שבעוד עשרים שנה מדינה ציונית/דמוקרטית
וחילונית כבר לא תהיה לנו.
למה לא שומעים את קולה של מרצ בתמיכה בשכבות החלשות?
בימי התסיסה של תושבי דרום ת"א נגד המסתננים מסודן שהציפו אותם (  ) 60,000מרצ התייחסה
לאומללותם של המסתננים ובצדק ,אך לא התייחסה לקשיים של התושבים והאשימה אותם בגזענות
מבלי להתייחס למצבם קשה ממילא.
אני יודעת שחברי הכנסת של מר"צ ,שהם רק שלושה במספר ,עובדים קשה כדי לתמוך בשכבות
החלשות ונחשבים לחברי כנסת חרוצים שהעבירו הרבה חוקים חברתיים כמו :חוק הדיור הציבורי של רן
כהן שאילן גילאון מנסה להחזיר אותו כי הוא לא מומש עקב חוק ההסדרים; החוק האוסר פגיעה בקצבת
הזִקנה לאלה שיש להם פנסיה; החוק האוסר לפטר או להרע תנאים של נשים בהריון ועוד...
מה דעתך על הדימוי האליטיסטי של מרצ ,מצד אחד ,ועל היעדר הכאריזמה מצד שני?
"אני מודעת לדימוי האליטיסטי של המפלגה – אנשי שמאל יפי נפש ,שמאל הזוי – שלא הצליחו לחדור
לשכבות השונות .אחת הסיבות לדימוי הזה היא הזדהותן של שכבות המצוקה עם הימין המדיני,
השכבות האלו הן המסורתיות שחוששים מהחילוניות של מרצ , .האוכלוסיה הרוסית שכמעט כולה ימנית
בגלל נסיונם להתנער מהקומוניזם בארץ מוצאם.
מלבד זאת יש פער גדול בין מה שמרצ מייצגת לבין איך שהיא נתפסת בשכבות אלה  -אוהבת ערבים
ודואגת לערבים – מבלי להבין שהדאגה היא גם לערבים וגם לדמותה של מדינת ישראל ומן הסתם זה
משלים אחד את השני ולא עומד בסתירה.
לגבי היעדר כאריזמה ,תסכימי איתי שיושר דרך והגינות חשובים יותר.
כמה מילים לסיכום:
"אני מאד מודאגת מהעובדה שהמדינה הולכת ימינה ,ובמקום שההנהגה תוביל את העם לשלום
ולתמיכה בינלאומיתת היא מנסה להפחיד אותנו עם עוד מלחמות ,האיום האיראני וכו' .היו כבר שמונה
מלחמות  ,האם המצב יותר טוב? מפחידה אותי הקיצוניות ,דת משיחית שלמען האדמה צריך לשפוך
דם .אפילו דיסקין וראשי המוסד האחרים מודאגים מדרך קבלת ההחלטות בממשלה ומאי עשיה מדינית
שיכולה להביא אותו לפי התהום.
אני חושבת שגם מרצ קטנה היא רלוונטית כי היא אומרת דברים ברורים .היא בטח לא תיכנס לממשלת

ליכוד שבראשה עומד "ראש ממשלה חזק לישראל חזקה".......
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בחירות ,פעילות חברתית ופסיכולוגיה  איריס הלמן
מאז ומתמיד אני מוצאת את עצמי אמביוולנטית בנבכי הפוליטיקה .זכור לי כילדה בת  7בבחירות ,1977
במאבק הגדול הניטש במצר בין מפ"ם שלי ורץ (נדמה לי?) לא הבנתי איך האח הרע ,הליכוד ,מנצח.
בתור נערה התמרדתי נגד החשיבה האחידה והסיסמאות של השמאל .לא מצא חן בעיני החשש
מהכרות עם כל דבר דתי או ימני .לא הבנתי למה מפחדים לשמוע ,לשאול.
הרצון לפעול למען עתיד טוב יותר עבור כולנו מחד ,ומצד שני הנטייה לא לקבל דברים כמובן מאליו ולא
להיות בעלת דעות נחרצות ,נראים לעתים סותרים .אם אתה נוטה למצוא היגיון בדברים הבאים מכיוונים
שונים ,עבור איזה כיוון תפעל?
לפני כשבע שנים מצאתי את דרכי אל הפעילות
הציבורית באופן מתון למדי ,דרך המקצוע שלי.
הפסיכולוגיה .באותה תקופה הוקמה קבוצה של
פסיכולוגים הפועלת עד היום והתגבש שמה
"פסיכואקטיב -אנשי בריאות הנפש למען זכויות
אדם" .בניגוד לדעה הרווחת לגבי הפסיכולוגיה
גם בין אנשי המקצוע וגם בציבור – זו הגורסת
שעבודה על בריאות הנפש צריכה להיות "נקייה"
מפוליטיקה ,שמה קבוצה זו על השולחן את
האמירה ששום דבר ,כולל יחסים טיפוליים ,אינו
נקי מפוליטיקה .תפיסה זו מתאימה לתפיסות
החדשות בפסיכולוגיה המדברות על כך
שהמטפל לא יכול להיות רק כלי ריק ללא דעות
ועמדות כדי שהמטופל יביא את אלו שלו ,אלא
שיש שני אנשים ,ושניהם נוכחים בחדר
הטיפולים ,ושעדיף להכיר בכך ולתת לכך מקום.
כך גם טוענת הקבוצה שלאנשי בריאות הנפש
כמקצוע יש מקום לעסוק באופן פומבי בנושאים
חברתיים/פוליטיים.
אחת המוטיבציות להקמת הקבוצה הייתה
משפטו ,האשמתו בבגידה ומאסרו לעשר שנים
של מאג'ד כנענה ,מתמחה בפסיכולוגיה
מהשירות הפסיכולוגי ביפו ,וערבי ישראלי.
הקולגות ומדריכיו של מאג'ד שליוו את כל מהלך
המשפט ,והאמינו בחפותו גם בסיום המשפט,
חוו משבר גדול של אמון במערכת המשפט
הישראלית .מי שמתעניין יותר בסיפור יכול
לקרוא אותו באתר :עעעעעעעעעעעעעעעעעע
http://supportmajed.wordpress.com
המבקרים של הגישה הזו טוענים שקבוצה זו
רותמת את הז'רגון הפסיכולוגי לטובת דעה
פוליטית ,ושניתן לעשות זאת עבור כל דעה
ועמדה ,ושיש בכך טעם לפגם .כמו כן יש עדיין
אנשי בריאות נפש רבים המאמינים בצורך
ב"ניקיון" המקצועי מעמדה פוליטית.

בערך באותה תקופה שהצטרפתי ל"פסיכו
אקטיב" הבנתי ,כי גם אם אני לא מצליחה לקבל
שיש אמת מוחלטת בעולם ,צריך לבחור עמדה
לצאת ממנה לָעולם .הנחת עבודה ,אקסיומה –
כמו במתמטיקה .האם אתה בוחר להתבונן
בעולם מתוך עמדה מתגוננת בבסיסה ,או
שאתה בוחר להתבונן בו מעמדה שרוצה לקדם
את הטוב .האם אתה עסוק במיגור הרע ,או
בקידום החיובי .המקום של קבוצת הפסיכולוגים
בניסיון לקידום מהלכים של תמיכה בחלשים
תאם את החשיבה.
החשיפה שלי דרך המייל הקבוצתי של "פסיכו
אקטיב" למקורות מידע שונים מאשר אלו
המגיעים אלינו דרך התקשורת הישראלית,
העמידה אותי לא פעם בתחושת מיעוט וחוסר
הבנה ,בעיקר בעיתים מתוחות כגון המלחמות
בעזה .עם זאת אני מודה לקבוצה הזו
המאפשרת לי להביא לָעולם קול אחר.
למי שמעוניין לשמוע עוד על פסיכואקטיב מוזמן
לבקר באתר: :עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
http://www.psychoactive.org.il
גם היום אני לא פעילה ,כפי שהייתי רוצה,
בשדה הציבורי .היום יום והשגרה סוחפים
אליהם .גם היום אני מוצאת את עצמי
אמביוולנטית כלפי השדה הפוליטי – מצד אחד
מעריכה את האנשים ששמים את עצמם שם,
במקום שבאמת יכול להשפיע ,מצד שני מתקשה
להאמין לאנשים הללו הנואמים נאומים ,שלא
ברור אם הם מאמינים בהם ,בשביל קהל
השומעים .ובכל זאת ,אלך להצביע ,וככל הנראה
אצביע עבור מרצ ,כפי שהצבעתי בכל הבחירות
האחרונות ,בתקווה שהם ייטיבו לבטא את
החשיבה שדיברתי עליה ,יותר מהמפלגות
האחרות ,ובתקווה להאמין לפוליטיקאים
המרכיבים את הרשימה שהם מתכוונים למה

שהם אומרים.

חוויה

ליאור ברא"ס משתף אותנו בחוויותיו מ"המסע לירושלים" שהתקיים בנובמבר.

צעדנו לזכרו ובדרכו
ביום רביעי ה  14.11בשעה ( 6:00במפתיע)
התייצבנו ברפת לקפה של בוקר ויציאה לטיול.
איך הטיול היה יכול להתחיל בלי כוסית קטנה
לאווירה טובה ורגועה?
 6:30אחרי תמונה וכוסית מרעננת יצאנו
מהשער של מצר לכיוון בקה .מאותו הרגע,
נכנסנו לעולם משלנו (כולל חוסר הידיעה על
תקיפה בעזה) ,חזרנו אולי כמה תקופות אחורה,
הורדו את כל המחסומים האישיים ,והכל רק
הלך והשתפר ,נפתח ,גיליתי עולמות חדשים,
אנשים חדשים ,גישה לחיים ,סיפורים
משוגעים...
אני רוצה לכתוב על הטיול לזכרו של איציק ,לאו
דווקא מהיבט של איך ואיפה צעדנו כל יום ,אלא
מהיבט של נער או בחור צעיר ,לפני הצבא,
שיצא ל  4ימים שהיו בשבילו מלאי השראה,
גישה ,סיפורים ,חוויות ,זיכרון ,כיף והמון המון
קלילות ונחת.
ככל שהטיול המשיך והתקדם לו ,ככה גם צצו
דברים חדשים שגיליתי בין לבין הליכה של כ30 -
קילומטר ביום -סיפורים מעניינים על מקומות,
גילוי מקומות חדשים ,ישיבה מסביב למדורה על
שיחה לילית ,שאלות קשות ,אווירה טובה,
רגועה ,חדורת מטרה ,והמון המון טבע.
היה בטיול הזה משהו מעבר לכל דבר שחוויתי
עד היום בקיבוץ ועם האנשים מהקיבוץ (ואולי
זה בגלל שחוויתי את הטיולים עם איציק בגיל
שלא כל כך הבנתי מה קורה סביבי) .טיול ארוך,
אנשים מתחלפים ,אך עם בסיס אנשים שנשאר
כל הזמן ,שטווח הגילאים שלהם (כמו ששמוליק
שצ'ופק אמר) נע בין אביב יחזקאל לבין טוביה
(בוקר בוקר) הולצמן.
שלל בעלי תפקידים ,מובילים ,צעירים ,בני נוער,
לפני הגיוס ,אוטוטו בפנסיה ,עוזבי מצר ,מה

לא?! הייתה חוויה עוצרת נשימה של ארבעה
ימים .כמו שכבר אמרתי הוסרו המחסומים.
כמו שזקני התנועה היו אומרים ומייחלים -היינו
שווים בין שווים .לא היתה התנשאות ,לא היו
דיבורים לא נעימים ,היה ישיר נקי ומלא השראה
והתחושה הזו של אחדות ,חדורת מטרה,
 4ימים
חדורת אהבה ,המון רגש .היו אלה
שבהם לא רציתי לעשות דבר אחר מלבד
להישאר שם .היה לנו צחוקים ,בדיחות פרטיות
בינינו ,סיפורים מעניינים מכל אחד ואחת,
שאלות ,עזרה ,רוגע ,ספונטניות ,בלי שום לחץ
(גם אם מי שהלך לאיבוד היה עם המפה
היחידה וטלפון סגור) ,זכרונות מאיציק ,ועל
איציק.
כנראה שאני אף פעם לא אכיר את איציק כמו
שמדברים ומספרים עליו (יש לי כמה זיכרונות
שחקוקים לי בראש) אבל אני חושב שהטיול
הזה היה הפנים שלו והעיקר -בשבילו .הרבה
פעמים במהלך הטיול בצעדים לא שגרתיים
במקומות לא רצויים ,שמעתי" -זה איציק".
אני יכול להגיד בלב שלם ,ששום דבר אחר לא
היה יכול להיות טוב יותר בשבילי ,כמתנת גיוס
מאשר הטיול הזה .לא חו"ל ,לא סטלבט ,ולא
עבודה במוסך .רק הטיול הזה .בכל מה שהוא
היה בשבילי שתיארתי פה.
אני תקווה ,שהדברים האלה ימשיכו ,יתרחבו
בקיבוץ ,לא ייפסקו ,שיקרו לא רק בטיול  4ימים
אלא גם בחיי היומיום שלנו ,ושיהיו לנו עוד
הרבה טיולים והרבה הרבה ביחד .תודה רבה!
יצאנו לטיול לזכרו של איציק -ואני חושב וגם
הייתה לי הרגשה מהסובבים אותי (שהכירו אותו
טוב יותר) שהוא היה מרוצה מהטיול הזה,ממצר
קיבוצו וביתו ,עד לירושלים עיר הולדתו.
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הסיפור שלא נגמר
הסרט "הסיפור שלנו" על מייסדי מצר הוקרן בפסטיבל לסרטים יהודים בבואנוס איירס

ב 20-בנובמבר

 2012וזכה לאהדת הקהל.התקבלו מכתבים נלהבים רבים מידידים ובני משפחה שצפו בו.
צרפתי את מכתבו של לאלו סלפוי ,מברקאי ,היום שליח ב אמריקה הלטינית.

מכתב זה נשלח כתשובה למכתבי המופיע בהמשך למכתבו .
עדנה.

עדנה שלום רב!
קודם כל ברצוני להודות לך על הזכות להציג את הסרט "הסיפור שלנו" .כחבר השומר הצעיר
בארגנטינה ,כשכן וכחבר של כמה מחרי מצר ,התרגשתי מאוד מהמעמד.
ולעצם העניין:
כמה ימים לפני הקרנת הסרט יצרתי קשר עם לואיס גוטמן ,מנהל הפסטיבל ,וקבענו להיפגש באולם
כמה דקות לפני ההקרנה כדי לתאם את סדר האירועים .לואיס פתח ,הציג את הסרט ,הציג אותי,
וההקרנה החלה.
האולם היה  2/3מלא (דבר בהחלט מכובד לסרט דוקומנטרי) .הקהל ברובו היה מבוגר ()50-80
אבל היו גם כמה צעירים ,חניכים ובוגרים של התנועה בבואנוס איירס שהגיעו בהמלצת השליח.
במשך הסרט נשמעו כמה "צחקוקים" מהקהל ויותר מפעם נשמעו קריאות" :הינה פלוני ! תראה
אותו!" בסוף הסרט הקהל מחה כפיים ,דבר מקובל בפסטיבלים אבל רק לסרטים הטובים.
כ 90%-מהקהל נשאר לשיחה שאחרי הסרט .דבר זה הפתיע אותי כי בדרך כלל רובם בורחים בזמן
ה"קרדיטים".
הצגתי את עצמי ובחרתי לציין כמה דברים שבעיניי היו עיקר הסרט :הדבקות במטרה ,התמימות,
החברות ,האמונה העיוורת באידאולוגיה ועל זה שלפעמים חלומות מתגשמים.
סיימתי עם כמה מילים על פסח ז"ל.
הרגע המרגש ביותר היה כאשר מתוך הקהל קם מישהו ואמר" :אני האח של פסח!" ומיד קם בחור
צעיר שאמר" :אני האחיין של פסח" .באופן ספונטני הקהל התחיל למחוא כפיים שנמשכו זמן רב!
לקח לי כ 30-דקות נוספות לעזוב את האולם כי הרבה אנשים ניגשו אלי בשאלות על מצבו של
הקיבוץ היום או רק כדי לספר לי שהוא ביקר בקיבוץ לפני  30שנה או שהוא היה מתנדב שם בשנות
השמונים...
בקיצור ,זו הייתה חוויה נהדרת בשבילי ועל כך אני מודה לך שוב!
בשבוע הבא יש הקרנה נוספת בבית קולנוע אחר.
נשיקות!

נוסטלגיה

שלום לך ללו!
רשמים רבים קיבלתי לאחר הקרנת הסרט בפעם הראשונה .כתבו לי וגם טלפנו אלי
מתלהבים ומתרגשים .כווווולם אהבו את "הסיפור שלנו"!
אבל ....כולם היו חברים שלי או בני משפחה ,לכן היו "משוחדים" ולא לגמרה
אובייקטיביים.
כן ציינו ש"נציג הסוכנות" דיבר כשכן של מצר .כאן המקום להודות לך מכול הלב על
השתתפותך ,על נכונותך לספק את כול הבקשות שלי ,על שהית שם במקומי!
ועדיין יש לי עוד בקשה .אני משתוקקת לדעת איך הייתה תגובת הקהל ,מי היה
הקהל ,האם פסח ז"ל הוזכר ,האם האולם היה מלא ,או חצי מלא ,או ריק????
אם תוכל ותתפנה ,אשמח לקבל ממך דיווח קצר או ,אם תרצה ,דיווח שאוכל
לפרסם בעלון הקיבוץ .ובכלל לדעת איך אתה התרשמת ,ואם יש הד לפסטיבל ,
והוא מוזכר
בתקשורת .נדמה לי שאני מבקשת יותר מדי ממך ...אם כן סלח לי ...
באוזן אחת אני שומעת שאהוד ברק החליט לא להמשיך לעסוק בפוליטיקה .עברנו
ימים של מתח רב בדרום ובכלל .נדמה לי שהיה זה ברק מי שמנע כניסתנו לעזה-
כמובן הוא ואובמה -כי הכניסה היתה ממש מוכנה וליברמן לחץ להיכנס .כעת הכול
שקט ,נראה לכמה זמן.
בתקווה לבשורות טובות ,ושוב בתודה גדולה ממני לך,
עדנה.
ד"ש לאדריאנה .מה את עושה בעיר הגדולה? לומדת משהו שם? נשיקות!
עדנה.
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אמת או אגדה?
דב ציר
בין חורבות הכפר ביר אליסייר שממזרח למצר ,על יד הקו הירוק הישן ,יש באר עתיקה מהתקופה
 59שנה
הרומית לפחות ,ששכנה בחווה חקלאית שגידוליה הושקו במים שהופקו מאותה באר .לפני
כשעוד הסתובבנו הרבה באזור ,מדדתי את עומקה ע"י זריקת אבן .במדידת הזמן שלקח להד להגיע אלי
חזרה ,הסקתי שעומקה כ 80-מ' .
שאלתי את עומר ,אביו של רג'י ,שהיה הזבלן של הרפת שלנו ואדם אציל עד מאד  ,אם הוא מכיר את
הבאר "שמצאתי" והוא סיפר לי סיפור מצמרר  ,בשתי גרסאות ,על גורלה של בחורה מכיפין שנמצאה
בתוך הבאר .הגרסה האחת טוענת שהבחורה הושלכה לבאר ע"י אחיה על רקע חשד לחילול את כבוד
המשפחה.
ךפי ההגרסה השניה היא רעתה בשדה ורועים נטפלו אליה וזרקו אותה לבאר .לפי שתי הגרסאות היא
נילצה בזכות הבליטות בדפנות הבאר בהם נתפסה השמלה הרחבה שלבשה ,הואטה הנפילה והמים
והבוץ שבתחתית הבאר ריכו את המכה .היא לא נהרגה וגניחותיה וצעקותיה לעזרה נשמעו ע"י רועים
ממיסר שהזעיקו לעזרה שוטרים וחיילים מבסיס השלטון הבריטי שהיה בכרכור .הנערה חולצה ומן
הסתם לא חזרה לכפר והקימה משפחה בכפר אחר.
פעמים רבות חשבתי לחפש אותה ולוודא את הסיפור אך שוב ושוב דחיתי את הרעיון .לימים ,כשעבדתי
באמבר ,שוחחתי עם בחור בשם מוסטפא מבאקה אל גרביה שהיה נוהג לרכוב לאורך הקו הירוק על
האופנוע שלו ,וסיפרתי לו את סיפור/אגדת הבאר .הוא התרשם מהסיפור ושאל על כך את סבתו
הקשישה.
היא מצידה הזהירה אותו לבל יסע יותר בקרבת הבאר כי שוכן בתוכו ג'יני (שד) שעלול למשוך אותך
לתוכה .מוסטפא והאופנוע שלו,כמובן לא עברו יותר בסביבת הבאר.
זה סיפור ,שלדעתי ,שווה לבדוק אותו .

הידעת?
המועדון שלנו תוכנן על ידי קובה גבע ז"ל מעין
שמר ונפתח בשנת 1965
ועכשיו ,כשהמועדון רוהט מחדש נעים להיזכר
שהיהוט הראשוני היה מתוצרת "הזורע" .

שחדר האוכל נחנך בשנת ? 1975
שיש כמה חברים שהשנה חוגגים  60ביחד עם הקיבוץ?
שבמסגרת "חזרה למקורות" לומדים יידיש נורית ב' ,קלרה ,אביבה וסוניה?
שגם ראובן שריג "חוזר למקורות"...אבל ...ללימודי שפת הלדינו?
ש"פרלמנט מצר" מתכנס זו הפעם החמישית לדיון בנושא מצבנו המדיני?
" שרק בשנת  1980הוכנס "נייר טואלט" אמיתי לחלוקה חופשית בהספקה קטנה?
שהייתה זאת פנינה שריג ,אז אחראית להספקה קטנה ,מי שגרמה להקטנת מספר עיתוני "על
המשמר" שהתקבלו במצר באותם ימים?
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