
 

 

 

  
 

 החדשים החברים

 ה"תשע טבת | 2015 ינואר



 

     2015 ינואר – מצר קיבוץ עלון
 

 

"  מלוא"ב עבודה של שנה עשרים אחרי
 במועצה עבודתה על בהוקרה סוקי זכתה

 

": על התמודדות ומסירות" ,קטעים מתוך מכתבתה של שרה כוכבי בעיתון המועצה

החריצות והמסירות מכל , על ההתמדה, "מלוא"על הצטיינות בעבודתך כרכזת לימודים וחברה במרכז 

על השירות המקצועי ללא רבב ועל קשרים האישיים החמים והמשמעותיים שיצרת עם אוכלוסיית , הלב

כך , "מי ייתן ויירבו ההולכים בעקבותייך. אופן פעילותך הביא לנו גאווה רבה. הותיקים ביישובי המועצה

.  של המועצה2014נכתב בדברי ההוקרה לסוקי העובדת המצטיינת לשנת 

. עוד בימי שבתו בעין שמר, סוקי החלה לעבוד במלוא בשנה השנייה להקמת המרכז למען הוותיק

, כשבכיתות התקיימו הרצאות, הפעילות התקיימה אז בבית ילדים שהפך למקום לימודים למבוגרים

. פעילויות יצירה וספורט

כשהנושא עבר לידיים שלי פתחתי את המסגרת גם לנופשים וטיולים . יצאנו לטיולים בני יום בארץ: "סוקי

 600-כיום  משתתפים בפעילויות מלוא כ" ההתפתחות הייתה קשורה לציפייה של אנשים בשטח. ל"בחו

-הביקוש רב ויש כוונה אף להוריד את הגיל ל. בפעילויות חברתיות (גם אלה שלא לומדים)תלמידים וכאלף 

". הרוח המיוחדת למלוא הופכת את המקום לבית.  כעתודה55

. פורח המקום ומהווה מקור לגאווה למועצה, המייצגת את כלל עובדי מלא, בזכות סוקי

מהר . תוך עיסוק בתחום הלימודי והחברתי, תחילה הייתה פעילות שבועית. מרכז מלוא צמח עם הזמן

. וכיום היא מתקיימת במשך כל השבוע ומתפרשת על תחומים רבים ומגוונים, מאד התפתחה הפעילות

 תחומי הוספנו שנה וכל, שמואל מגן אווה עם מלא פעולה בשיתוף עבדתי. ארגונית ויכולת רקע לי היו: "סוקי

 עובדת אני כאשר, היום גם זה כך. בברכה התקבלה שהבאתי יזמה וכל חופשית יד לי הייתה. העשרה

.  בעיניים  הניצוץ את מלוא באי אצל רואה אני' .ראם 'ועמותת מלוא מנהל, עגנון רפי עם מלא פעולה בשיתוף

 הוותיקים עם לעבוד, בו שזכיתו החסד על מודה אני בוקר בכל. שחיקה חשה לא אני, שנה 20 שחלפו למרות

".  עינינו לנגד שעומד מה וזה הוותיקים למען היא שלנו העשייה כל. לצוות חבריי ועם הנפלאים

 .המועצה של גדול בסבסוד+ 60 מגיל חברים משתתפים במלוא

 : החברתית לפעילות בעיקר מצטרפים יותר צעירים חברים גם אך

. ל"ובחו בארץ נופשים, טיולים

 בהעברת המסייע לישוב מלוא בין קשר איש" – מקשר "יש ישוב לכל

 במצר הקשר איש .ביישובו האנשים עם אישי קשר מקיים גם אך חומרים

. שחר נילי: היא

. רבות שנים בתפקיד שהייתה רימברג נילי את החליפה נילי

. אלי ישירות או לנילי לפנות מוזמנים אתם

! זכויותיכם את נצלו

 להתראות

 סוקי
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  בקהילה אצלנו

 לאחוז בחלום

לאחוז בחלום " 

וביקיצה להתוודע 

אין נדירים כימי חיינו :  לחשוב

להשאיר את השיר                                                                                                      

מתגעגע – כמו שהוא 

" לחזור ולהדליק את האור

 (מדברי רחל שפירא) 

 

 

אולוגיה והרבה דורות של חברים המיישמים הלכה יאיד, חזון, שמבוססת על חלום , תייחודיקיבוץ הוא יצירה 

. יצירתם בהתאם לבחירתם למעשה את

. ה להיות חלק ממנמודה לכם על שאפשרתם לי ביצירה זו בחלק קטן של הזמן והשתלבתיאני 

שיש , ההון האנושי של הקיבוץ, הרבה נקודות חוזקה יש היום למצר ובעיני החשובה שבהן היא החברים

 . להמשיך ולפתח צעירים ומבוגרים ולהמשיך ולהפוך הון זה כמשאב המרכזי של התפתחות הקהילה

. לא פשוט אך לדעתי חשוב ואפשרי, זה לא קל,  נכון

 עם ה בעשייתישברוב חלקיה בהחלט נהנית, אני מסיימת היום תקופה של מעל שלוש שנים של עשייה רבה

. ברצוני לציין חלק קטן להמשך הדרך. שותפים רבים וטובים

 

" אל תהרגו את השליח"

לא מעטים המקרים שעליך לתת תשובה שלילית כי הרי . גם לא במצר, תפקיד של ניהול קהילה אינו תפקיד קל

אך האם תשובה שלילית אינה . ברור וטבעי שהאדם שמקבל תשובה זו אינו יהיה מרוצה מכך. לשם כך נבחרת

". נותנים גב לשליח"הנהלת הקהילה  והמנהלים , המזכירות, איך אתם: ויותר חשוב? תשובה לגיטימית

 

. תהליכים מטבעם זקוקים לזמן

 לסבלנות לסובלנות ולזמן ! וגם זה לא חידוש עבורכם. אך במצר הם לוקחים יותר זמן? לא חידשתי נכון 

. יש גם מחירים שאת כולם צריך לקחת בחשבון בכל המשמעויות והמובנים
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מבנה ארגוני 

במבנה הארגוני הנוכחי לדעתי יש . אשר צריך לשרת את מטרות הקיבוץ (כלי)מבנה ארגוני הוא בעצם אמצעי 

מצב זה אינו מאפשר פעולה נכונה  ואפקטיבית של .  הנהלת קהילה–מזכירות , בעיתיות לפחות בצד החברתי

 . אך  בכדי לשנות מבנה ארגוני יש לקדם תהליך חברתי שבסופו יוחלט איך להמשיך. שני הגופים הללו

.  הנהגה צעירה שתדע  בבוא העת להנהיג את הקיבוץ–כחלק מתהליך זה יש לפתח הנהלה 

  הקהילהתפעילויו

בחלק מהפעילויות נעשה . הוא יעד מרכזי בתפקידי ניהול הקהילה, שיפור איכות השירות של ענפי הקהילה

שהינם חברי קיבוץ  , שינויים מסוג זה בחלקם מחייבים החלפת בעלי תפקידים. שינוי ושיפור ובחלקן לא מספיק

. אך יש להמשיך ולהתמיד בשיפור איכות השירות. ויש להתחשב בכך
 

ערבות הדדית עזרה תמיכה וגם רווחה 

. יש לכך קשר הדוק לרמת המיסוי.  נמדדת ברמת הערבות ההדדית שאנו מקיימים שלנו כחברהתהייחודיו

 . ( לקיבוצים אחריםהגם בהשווא)היום רמת המיסוי אינה נמוכה כלל וכלל 

. רמת מיסוי גבוהה (בהכללה)רמת ערבות הדדית גבוהה משמעותה 

מה רמת הערבות ההדדית שאנו רוצים לקיים ביחס ' לכן השאלה על איזה ערכים אנו לא מוותרים ובהתאם

. לרמת המיסוי

קיימת מסורת . הקיבוץ מורכב מחברה רב דורית בעלת צרכים שונים בגילאים שונים הזקוקים למענים שונים

פעילויות אלו יש לשמר ולהעצים ביחד עם .  ושל הגמלאים הצעיריםםשל מפגשים ופעילויות של המייסדי

. חשיבה גם על הצרכים של קבוצות גיל נוספות

אני רואה את החשיבות . לאלו הזקוקים לתמיכה ולעזרה שלנו, במסגרת התפקיד, שעות ניכרות בדאגה עסקתי

 .בתמיכה זו כחלק מהצדק החברתי שלנו

. אני מקווה מאוד שתדעו להמשיך ולתמוך באלה הזקוקים לכך ורוצים בכך

 .ולא רק להתראותלהשתמע : אוָמרכמובן שיש עוד נושאים רבים ושונים אך כפרידה 

המתנדבים במסגרות השונות ולכל אלה שידעו , הרבה תודה והערכה לכל שותפי הרבים בעלי התפקידים

 . לעזור אפילו אם גם במילה טובה או במשוב חיוני

                                                      

באהבה ובברכה 

                   אירית פואה 

 

 .  0523242432ב מספר הטלפון שלי .נ
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 2015 ינואר ,המזכיר משולחן
 

, לחברים שלום

. הנושא המרכזי שליווה אותנו במהלך השנתיים האחרונות הגיע בראשית חודש זה לסיומו המוצלח

ולפתיחותם ,  חברים חדשים מהווה אות וסימן לאטרקטיביות של קיבוץ מצר52קבלתם לחברות של 

אני מקווה ומאמין שבכך החל במצר מהלך של צמיחה . וגישתם החיובית של החברים החיים בו

תודות גדולות מגיעות לחברי . אשר יקדם את הקיבוץ בנתיב של פריחה ושגשוג, והתחדשות חברתית

.  עירית רום ובנצי חברוני, ולרכזיהן, ועדת קליטה, ועדת קבלה

אשר השקיעה מסירות רבה בטיפול ובדאגה לענייני הקהילה ולחברי , החודש אנו נפרדים מאירית פואה

.  ואיחולי הצלחה בהמשך פעילותה, מגיעה לה תודה גדולה ויישר כח מכולנו. הקיבוץ

 

. להלן עדכון מהנושאים הנמצאים כעת על שולחני

 יישום הסדרי הקליטה .1
ויישום , במהלך ימים אלה נפגשים בנצי ואני פעם נוספת עם הנקלטים לצורך מימוש ההסדרים 

בכוונתנו להשלים מהלך זה בהקדם עם כל אלה שהתקבלו . הנובעים מהקבלה לחברות, ההתחייבויות

.  כך שחברותם תוכל להיכנס לתוקף בהקדם, "חברות מותנית"לחברות שאיננה 
 

 מנהל קהילה חדש .2

מהיכרותי איתו אני יודע . ז"החל באחד בינואר ש" מנהל הקהילה"לאונרדו לם נכנס פורמאלית לתפקיד  

ולא יהסס להציע תיקונים ושיפורים , שהוא ייכנס במלוא המרץ ללימוד כל הנושאים בהם הוא אמור לטפל

.  טובה ומוצלחת, אסייע כמיטב יכולתי שכניסתו לתפקיד תהייה חלקה. היכן שיראה לנכון
 

 המבנה הארגוני של החינוך .3
המזכירות דנה . כזכור הוחלט בשיחת הקיבוץ שהתקיימה בסוף אוקטובר שעניין זה יחזור לדיון במזכירות 

חברי , והחליטה לקיים על כך דיון נרחב בהשתתפות חברי הנהלת החינוך, על כך באמצע נובמבר

והחשיבות של השתתפות מנהל , עקב החילופים בניהול הקהילה. הנהלת הקהילה וחברי המזכירות

בהמשך לדיון האמור תגבש . (20.1.15– נקבע ל ), יתקיים הדיון בחודש זה, הקהילה החדש בדיון זה

. המזכירות את עמדתה בנושא
 

 הקמת ועדת פנסיה .4
ר הוועדה "יו". ועדת פנסיה"עלינו להקים את , ובהתאם לנאמר בו, לאחר שאושר הסדר הפנסיה המעודכן 

חבר נוסף בוועדה .  חברי קיבוץ נוספים כנציגי ציבור2כמו כן ייבחרו , יהיה חבר הקיבוץ שייבחר בקלפי

ה תמנה "בס- עוד יכהנו כחברי הועדה בתוקף תפקידם מנהל הקהילה והגזבר . יהיה יועץ פנסיוני חיצוני

.  חברים6הוועדה 



 

                                      2015ינואר | עלון קיבוץ מצר 

     
        

 

 הנהלת קרן המילואים .5

בהנהלת קרן  (ר"שימש יו)עם כניסתו של גוסטי חלן לתפקיד מרכז המשק עליו לסיים את חברותו  

יואב בן נפתלי שהינו הבא , (2015ספטמבר )במקומו ייכנס להנהלת הקרן עד תום הקדנציה . המילואים

. בבחירה שנעשתה, שנענה, בתור
 

 הודעת עזיבה .6

על עזיבתם את הקיבוץ עקב בעיות הבריאות שגורם עשן המפחמות ' בצער רב הודיעו סיון ואודי רזמוביץ 

.   תקוותם שיבוא יום והבעיה תיפתר כך שיוכלו לשקול להצטרף מחדש. לילדיהם
 

 הנושאים לשיחת הקיבוץ הקרובה .7

. אנו חוזרים לעסוק בעניינים השוטפים, (קבלה לחברות)לאחר שתי שיחות הקיבוץ החגיגיות  

:  נושאים3מתוכננת להתקיים שיחת קיבוץ שעל סדר יומה  (27.1.15- ב )לקראת סוף החודש  

 .(בנים בעלי צרכים מיוחדים)" הסדר בנים נתמכים"הצגה ודיון בהצעה ל (א

 ".העברת המשכורת לחשבון הבנק של החבר"הצעת תיקון להחלטה על  (ב

 ".שיוך זכויות דיור לחברים"הצעה לתיקון סעיף בהחלטה על  (ג
 

. ל"לפחות שבוע לפני השיחה יישלח ויחולק כל החומר הנדרש לגבי הנושאים הנ
 

 , בברכה

 

 יהודה מרלא

 

 

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

 
. בנר ראשון של חנוכה מלאו לאנחל תשעים שנה

סבא , להיות אבא לשתי בנות, יחד עם לאה, הוא זכה

. לחמישה נכדים וסבא רבא לארבעה נינים

הוא גם הספיק להיות . רבים בחייו" עשה חברים"אנחל 

 בנה והתקין דברים שיישארו אחריו עוד , חבר קיבוץ

. הצחיק ועודד אחרים, הדריך, הרבה שנים

. נמשיך לאהוב אותו ולהתגעגע לעד, אנו כואבים את חסרונו

 

 המשפחה
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 2015ינואר  

חברתי  היגוי צוות  ,מצר קיבוץ

. דף מידע לציבור

! השלום והברכה, לחברי קהילת מצר

. בדף מידע קודם הצגנו את תוכנית העבודה של צוות ההיגוי

 : להזכירכם

ככלי אבחון " קבוצות מיקוד"הצוות בחר בשיטת . המזכירות מינתה צוות שיבדוק את המצב החברתי בקיבוץ

. מייצג

. כעת סיימנו את הדיונים בקבוצות

 שבע קבוצות מיקוד שהורכבו לפי מפתח של גלאים קרוביםכינסנו   .

 מה חשוב 2. מה המיוחד במצר בגללו אתה כאן1:והן,זהות , בכול קבוצת גיל נשאלו חמש השאלות 

 במה חשוב לטפל 5,. מה מפריע לך ברמה מערכתית4.  מה מפריע לך ברמה האישית3. לשמר במצר

. ולקדם

  ומעלה65 , 65 עד 50 , 50 עד 38 , 38עד  25   , 25 עד 18: קבוצות הגיל היו  .

  חברים58השתתפו  .

 מסיבות מובנות, אך היה קושי לכנס את קבוצות החיילים והסטודנטים, הייצוג כלל את כול הגילים .

 הייתה נכונות ליטול חלק בקבוצות, ככלל .

 השיח היה נעים וזרם בכול הקבוצות .

 

.  בזמן הזה אנו אוספים את החומרים שעלו בקבוצות

. ממיינים ובודקים נושאים משותפים וגם נושאים ייחודיים לכול גיל

. נציג את החומרים בפני המזכירות וכלל הקיבוץ, עם סיום פרק זה

. אנו מודים למשתתפים על ההיענות ושיתוף הפעולה

. ידע על כול התקדמותינמשיך ל

, בברכה

, גבריאל מילברג, סוניה הוכמן, נעמי פרץ, גיא עובדיה, נילי שחר

. ס" עדנה ברא,גיא דוברת ,שחר יחיא
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החברים החדשים

הקבלה לחברות של קרוב לחמישים חברים 

חדשים היא ללא ספק האירוע החשוב והמשמח 

, ביותר שקרה בקיבוצינו האהוב בעשור האחרון

וניתן להשוות אותו אולי רק לקבלת גרעין 

.  ההשלמה הראשון בשנות הששים

אבל יחד עם התרוממות הרוח יש גם שמץ של 

הנשמה היתירה של , האם רוח המקום: דאגה

זה מזכיר לי אגדה סינית על עני ? הקיבוץ תישמר

"  ?למה שניים", שביקש מאיש עשיר שני מטבעות

באחד אקנה לחם כדי : "העני ענה לו. שאל העשיר

כדי שיהיה לי בשביל מה , לחיות ובשני אקנה פרח

אם כי אני מפקפק שעני הרעב ללחם ". לחיות

 .המשל יפה, יקנה פרח

אני בטוח שהקיבוץ והנקלטים ? ומה הנמשל 

, זכויות וחובות, דירות, מיסוי": הלחם"הסכימו על 

 .הכול ערוך ומסודר כיד עורכי הדין הטובה עליהם

?  מה עם הפרח

. אני תקווה שהקיבוץ ימשיך להיות קהילה חילונית

אנחנו קובעים את חיינו ולא רבנים או חוקים של 

היהדות היא . אנחנו יהודים, כן.  ימי הביניים

 .   עבורנו תרבות

אנחנו שואפים מן המסורת הענקית של עמנו את 

כל ". האדם נברא בצלם. "הערכים ההומניסטים

כאנשים , אך מבערים את המוץ מן התבן. אדם

. אוטונומיים יש לנו זכות לעצב את חיינו

אנחנו חיים בקיבוץ כי יש לנו ערך שאנו מכנים 

האומר שיש לנו אחריות , "ערבות הדדית"

אנחנו לא רוצים שיהיו בינינו , משותפת למי שחלש

רוצים שכל הילדים יוכלו לקבל חינוך טוב , עניים

ושהחולים והזקנים יקבלו סיעוד , ומעבר לזה

. ותמיכה

. לעם היהודי יש זכות למדינה משלו. אנחנו ציונים

לכן אנחנו מוכנים לוותר על חלקים של ארץ 

ישראל ההיסטורית כדי שנוכל לחיות במדינה 

על פי חזונו של הרצל ושאר , "יהודית ודמוקרטית"

ולא במדינה המדכאת עשרות ,   המדינהימייסד

. אלפי ערבים שאין להם זכויות

: האפיפיור מברך את מאמיניו בברכה

", "urbis et orbis גם אנו . כלומר העיר והעולם

פעם קראנו להם - חושבים שאותם העקרונות

שאנחנו "- סוציאליזם ואחוות עמים, ציונות"

לכן . הם טובים גם לארץ כולה, מממשים בקיבוץ

שלא כמו , אם גם היום, אנו חלק מן השמאל

 .איננו כבולים למפלגה מסוימת, בעבר

 ! שנה טובה,שימרו על הפרח חברים

יעקב ליברמן

 

......... מאז העלון האחרון

 , בת לדר ועידו לורי נולדה
נכדה לאמי לשלומית ולמירה 

ונינה לפסי 

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

,   בן לאסף ושרוןאיתמרנולד 

אחיין ודודן  , נט קונלין'נכד לז

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

  ליהנולדה 

בת לפטו מזור ולאורית נגרין 

... אחיינית ודודנית למשפחת מזור
 ------------------------------------------------------------------------

 

 בן ליעל ואופיר גת תומרנולד 

נכד נוסף לקארן וקלאודיו 
 ------------------------------------------------------------------------

 

 ,בן לטל וסינדיה ונאס'זנולד 
נכד לברנרד ודניז  

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

 !!!מזל טוב לכולם
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 ---------החברים החדשים--------

שלא רצה לעבור , ל בלי תמיכת בעלי היקרוכמובן הכ, הזמנתי משאית, ארזתי את הבית בשבועיים - 2002קיץ 

 .לבית הקטנטן שהשירותים בו ידעו ימים טובים יותר

אספנו את עצמנו ועברנו והכל כמצופה התחיל ברגל , אפסנו את הילדים אצל ההורים, וכך ביום חמישי חם אחד

, מכונת הכביסה שנפלה מהמשאית וסיימה את חייה מיד, גם לנוואותו הבית הושכר לצפי ואילן – ימין 

וכמובן בל נשכח את איל המביע מחאה .... השירותים שלא היו מחוברים לביוב והמזגן החדש שהתקלקל מיד

 .ונאנח כל עשרים שניות על ההחלטה המטופשת

עשבים ובקבוקים )אבל בערב כישבנו בגינה 

אני מרגיש כמו "ובעלי שיחייה אמר  (שבורים

ידעתי שזוהי תחילתה של ידידות ". בהיאחזות

 .מצר... מופלאה בינינו לבין המקום שבו בחרנו לגור

הילדים גדלים ומשום מה נראה כי , השנים עברו

יוצאים – כל היום תנועת ילדים . הבית הולך וקטן

ונכנסים והמקום היחיד שנותר להורים העייפים זה 

בחורף קצת פחות נוח אבל ... מתחת לעץ השסק

 .בקיץ גם

ואנחנו יושבים ואומרים עוד קיץ כזה אני לא עובר 

ועוד ... עוד חורף כזה אני לא עובר בבוץ.... בחוץ

קיץ עובר ועוד חורף ועוד ימי בריכה ועוד חגים ועוד 

ארוחות ערב עם חברים והרבה יין שנשפך 

 .והחלומות על בית וגינה שמתרחקים

ואז יום אחד מתחיל שוב התהליך ואנחנו באמת  

 .כבר לא מאמינים

ין אפת קיבוץ ראשונה שלנו ומיוחדת מייוצאים מאס

לא משנה מה תהיה "כמוה ואני כותבת לבנצי היקר 

הזכרתם לנו , התוצאה וכמה ארוך היה התהליך

 ."למה בחרנו לגדל פה את ילדינו

 ומסביבנו אנשים מלאי תקווה וחדורי אמביציה 

ומערערים על החלטות - שלא מוותרים לרגע

ודואגים להגיד מילה טובה לכל מי שעובר בשביל 

והיום הגורלי מגיע והילדים ... ומחבקים ומחזקים

ופתאום מתחילים טלפונים , כוססים ציפורניים

, והודעות ואנשים נכנסים ובוכים ומרימים כוסית

והחיוך של הילדים שווה כל רגע של ציפיה ומכל 

 .עבר מילים של עידוד וחיבוקים של אהבה אמיתית

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

התמיכה , המון תודה על החום, אז מכולנו

והחיבוקים ואין די מקום בדף לאנשים 

 .שאנחנו רוצים להודות להם באופן אישי

אני , וכחברת קיבוץ חדשה ותורמת לקהילה

מבטיחה להמשיך לתרום את בעלי היקר 

שכבר לא נאנח לכיתת כוננות ולמסיבת 

 .פורים

מאתנו היעקובסונים

 



 

                                      2015ינואר | עלון קיבוץ מצר 

     
        

 ---------החברים החדשים--------

. שנה מאה לפני כמו נראה זה. 2004 ביולי 1 ב ילדי שני עם, האהבה בעקבות למצר הגעתי

. אדיב היה בפני שנקרה מי כל, נעימה פנים לקבלת זכיתי, בבית כמו מאוד מהר הרגשתי אחד מצד

. בעבר הכרתי שלא מוזרה תחושה, שאלה בסימן, כזה זמני היה הכל, שייכת הייתי לא שני מצד

. דני עם כאן נשארתי ואני הקיבוץ את עזבו ילדי, להן חלפו השנים

. חיינו כל נשאר שכאן הבנה מתוך ונעים חמים קן לנו יצרנו, צמחים שתלנו, הבית את שיפצנו

, ובחגים באירועים, בהצגות השתתפתי, בקיבוץ בפעילויות חלק לקחתי

. כאן שקורה ממה חלק שאני הרגשתי, בעלון כתבתי

. ממש לא אבל פה אני כאילו, שייכת הייתי לא ועדיין

? פה עושה אני בעצם מה אז? שלי הבית באמת לא זה

. זרה לא כבר אני, אני מי יודעים כבר הילדים בבתי והילדים עוברות השנים

. בקיבוץ, מהבית לעבוד ועברתי בנתניה שלי הנהדרת המשרה את עזבתי

 

 מבלי שלמים ימים לעבור יכולה אני, במצר עוברים ולילותי ימי כל

. לי ונעים. החוצה לצאת

?! להיות יכול זה איך?! שייכת לא אני ועדיין

 יחדיו לחיותואני אתם משותפת החלטה שקיבלנו חשה אני היום

. לנצח

 :( שלם קיבוץ עם להתחתן צחוק לא

 איתי לחיות שבחר מי לכל, בי לבחירה שסייע מי לכל מודה אני

 "!שייכת אני "מלא בפה לומר יכולה אני  היום.לאכזב לא ומקווה

  אדן-יערה קזצינסקי
 

 

 

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

 

 .לפני כשנתיים הצטרפנו לתהליך הקליטה במצר אשר הגיע לסיומו החודש

 אנחנו רוצים להודות , היום כשאנחנו חברי הקיבוץ הצעירים ביותר

אנו מעריכים ומודים על הרצון  .י החברים"על ההזדמנות שניתנה לנו ע

הטוב והסיוע של כל מי שליווה את הקבוצה בתהליך הקבלה לחברות 

 .והקליטה במצר

מצר הוא ביתנו ולכן היה חשוב לנו להצטרף לקהילה ולקחת 

 תהיה 2015בהצלחה לכולנו וששנת .חלק פעיל מהנעשה בקיבוץ

 .הצלחות והרבה כיף ושמחה, שנה של התחלות חדשות
 

כנרת ואריאל
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 ---------החברים החדשים--------

 חברי הקיבוץ ששאלו –למרות הרצון הטוב של כולם . ארוכה הייתה הדרך לקליטה

, נציגי הקיבוץ שביקשו שהדברים יסתדרו לשביעות רצון כולם.. מתי,  נו כבר–בשבילים 

 . הדרך ארוכה, למרות כל הרצון הטוב, שכבר רצו להיות חלק, והנקלטים

משעמם , במידע, ותקנונים ארוכים עוד יותר, בחוזים ארוכים, והדרך הייתה משובצת

על , על היטלים והשבחות, על מנהל מקרקעי ישראל, על בירוקרטיה ישראלית, למדי

 . מיסים ושיוכים

ואולי לא יהיו , שהם חלק מהנוף, לגורלם של שכנים וחברים, ומשובצת הדרך בחששות

 ... ולמה.. בהמשך

, מן בנצי כזה. שלא ייתנו לקירות לעצור אותם בדרכם, אך בדרך פגשתי אנשים נחושים

 ... גם כשנראה שהדרך חסומה, שלא מפסיק להמשיך קדימה

רובם , בני קיבוץ, אנשים שחברו אלי לצוות הנקלטים. ובדרך פגשתי אנשים טובים

שידעו תמיד להגיד , ואחרים, עם ראש על הכתפיים ונכונות לעזור, צעירים ממני בעשור

 כיף לדעת שאלו הם שכנינו. לפרגן, להשתתף בפגישות, מילה טובה

של , של ישן חדש, והרגשה קצת משונה, עם כוס יין בשיחת קיבוץ, הגענו, אבל הנה

 בית שהשתנה

. מאחלת לכולנו המשך דרך משותפת ויפה

שנדע לפתוח את דלתנו לכל מי שרוצה 

לשגשג , לצמוח, וכך לגדול, להיות שותף

אך גם לשמור על הגחלת , ולהשתנות

שתגבר , החום והאהבה, האנושיות, המופלאה

על החששות משינוי שהופכות לעתים לטינות 

ותמשיך להיות הרוח האמיתית של ,  קטנות

 . המקום היפה הזה

 

 איריס ויואב 
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 !! ליבי ליבי עם החברים החדשים
  4/1/2015- עמנואל גסטר

,  אנשים52התקבלו לחברות .  הקלפיות בקיבוץ מצר פלטו תוצאה מדהימה2/1/2015ביום  !!! בשעה טובה

כולנו מסוחררים מרוב נחת וכבר מצפים . (ילדיהם החמודים ללא קלפי)בני קיבוץ עם בני זוגם – רובם המוחלט 

ותודה והערכה לוועדת הקבלה ולוועדת הקליטה על העבודה של מעל . להמשך מוצלח של תהליך הקליטה

 . לשנתיים

 :ובהזדמנות זו כמה זיכרונות לגבי קליטה במצר

היינו מחליטים כל החלטה לגבי כל נושא ... פעם

הדמוקרטיה הישירה "לפי שיטת , שמביא המזכיר

תוך הרמת ידיים של הנוכחים בשיחת , ברוב רגיל"

 .ללא קלפי. הקיבוץ

התוצאה  (א הידיים"ז)אחרי ספירת הקולות 

. הסופית התפרסמה בלוח לידיעת כלל החברים

י שני חברים בו זמנית "הספירה התבצעה ע

לא כמו המקרה ). על מנת לדייק, ומכיוונים שונים

של כמה חכמים שהרימו שתי ידיים עם תוצאה של 

נקבע מתוך הנוכחים " הרוב"כאמור (...עודף קולות

בשיחות השתתפו הרבה מאוד חברים . בשיחה

חבל היה על החברים . ובעיקר בנושאים של קליטה

 .הפסידו מעמד חגיגי וכוסית יין– שלא באו

היו כמה חברים אמיצים שחלקו " הוויכוח"בזמן 

בדעתם על הרוב המסתמן והביעו את התנגדותם 

ואני . לגבי קליטת מועמד מסוים או בעניין כלשהו

דעת הקהל "בגלל עמידתם מול , אמיצים, מדגיש

הדמוקרטיה של "בזמן , לא כמו היום"... הקיבוצית

כאשר כולנו מסתתרים מאחורי הפרגוד , "הקלפיות

לשורה , בעד או נגד, ובפתק אנונימי אפשר להצביע

חבל שלפעמים אפילו בלי . שלמה של נושאים

להבין טוב את הנושא בכל זאת הקלפי היא השיטה 

רק שיבואו . המקובלת כיום ואין דמוקרטיה אחרת

בהמונים לפחות כדי למלא את החוקים של 

 ". עובר או לא עובר"האחוזים לגבי 

ועדת קליטה פעילה תמיד פעלה במצר ובמקצת גם 

 . עסקה כוועדת קבלה

של קליטת צעירים של , מתוך רבות, ניקח דוגמה

, קודם למועד השיחה פורסם בלוח המודעות. אז

-שחור)תמונות . שמות וקצת הסברים על כל נקלט

לא הצטרכנו כי ממילא כבר הכרנו את  (לבן

הם עבדו .ה ישירות בתקופת המועמדות'החבר

וישבנו לאכול אתם ביחד בחדר , אתנו כתף אל כתף

: עם קליטתם הם מהווים עבור הקיבוץ.האוכל

השתתפות בוועדות , התחדשות חברתית

גם בשירות , גם בחקלאות, והצטרפות בכל הענפים

מכך שהם צעירים הם בעלי , אגב. וכמובן בחינוך

וצוות חדר האוכל , (רעבים כל הזמן)תיאבון בריא 

בנוסף ,"ארוחת ארבע"הוסיף שולחנות וגם 

התחלקנו ,לגבי מגורים. לשלושת הארוחות ליום

אין דרישות , לגבי תנאים כספיים. איתם בצריפים

כמו , מטעם הקיבוץ ויקבלו תקציב אישי חודשי

. כמו כולנו, בגדים מהקומונה בהתאם לצורך. כולנו

התקדמות לגבי הזמנים של )מלבוש מהבית חופשי 

יוכלו להצביע בשיחה בכל ,בין הזכויות. ("קומונה א"

ועל ידי כך אולי ? שוויונות או לא. כמו ותיקים, נושא

, לימודים. אפילו שלא הכירו את יוסף, להכריע

רק שיבטיחו לחזור ולתרום . אנו מממנים! תפאדל

כי , הוותיקים, הצעירים מצאו חן בעינינו.  מהידע

הם כולם דיברו עברית כשפת אם ותרמו לנו לתקן 

גם ההשתייכות השומרית . הניגון הספרדי שלנו

כמעט תנאי הכרחי , הייתה לנו חשובה ביותר

 .לקבלה

VIVA EL KIBUTZ METZER!!! 
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גאווה מקומית 

 ב"קיבוצית בארה-משלחת כדורעף ערבית: דו קיום

יצאה , (ותשעה יהודים, נוצרים ודרוזים, שבעה מוסלמים)ערבים ויהודים ,  בני נוער16משלחת כדורעף של 

.  ב בישראל"בחסות ובמימון שגרירות ארה, לאחרונה למסע בן שבועיים ברחבי ארצות הברית

. עף ממבואות עירון-א ושחקנית כדור"תלמידת כתה ישחר ויטה ממצר המשלחת נמנתה גם 

   .ון קרי'ואף פגשו את מזכיר המדינה ג, איי ובמשחקי גמר בכדורעף-בי-חזו במשחק אן, בין השאר הם טיילו

ב וחברי המשלחת נבחרו לאחר מיונים קפדניים " ממשלת ארהמימנהאת המסע המרתק בארצות הברית 

רמתם כאשר הדגש בבחירתם היה על , ב בישראל ואיגוד הכדורעף"שנערכו בשיתוף שגרירות ארה

.  קבלת האחר ורצון לשתף פעולה עם תרבויות אחרות, הספורטיבית ויותר על יכולות מנהיגות

 המיזם שייך .שהיא זרוע של מחלקת המדינה Sports Unitedאת המסע המרתק בארצות הברית מימנה 

 .למחלקת האמריקאית אשר עוסקת בדיפלומטיה ציבורית וחינוך דרך ספורט

 שהיא זרוע של מחלקת המדינה האמריקאית אשר עוסקת Sports Unitedהמיזם שייך למחלקת  

 .ציבורית וחינוך דרך ספורטבדיפלומטיה 

ומאמנים שונים לימדו אותנו שיטות משחק , עברנו במקומות שונים שמתאמנים בהם בכדורעף": שחר ויטה

היו לנו גם הרצאות . שם פגשנו תלמידים שמשחקים כדורעף והתאמנו אתם, ביקרנו בבתי ספר. מגוונות

. ון קרי'ופגשנו את ג, איי-בי-צפינו במשחק של אן, ודיונים שקשורים לספורט

 מלא שמחה  שוחחנו איתו והענקנו , הוא בנאדם כריזמטי. ון קרי התרשמתי מאוד'מהפגישה עם ג

 . "כדורעף למען השלום': לו כדור שעליו נכתב בשלוש שפות

וכמובן שלא , במהלך המשלחת יצא לנו לדבר בצורה נעימה על המצב בארץ ולהביע את דעתנו באופן מכובד

הספורט הכי קיבוצי , אותי באופן אישי הדהים לראות איך כדורעף. נתנו למצב המתוח בארץ להשפיע עלינו

 ".למשלחת אחת ומיוחדת במינה, מחבר בין כל כך הרבה סוגים של אנשים מתרבויות שונות, שיש

 .ון קרי'עם ג, משלחת הכדורעף בבית הלבן
  יוםק ביקור של דו 

 
 (אשי פכלר: צילום)
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 ה'בעיני אהרל אקטואליה

קורה משהו באותם מחוזות של  .זה לא מעט זמן שאפשר להיווכח לדעת שקורה משהו באירופה הקלאסית

קורה משהו עם פעמוני הכנסיות ועם הפעמונים . צלילי המוסיקה וכיפה אדומה במעבה היער, היידי בת ההרים

 .התלויים על צווארן של הפרות הרועות באחו ליד אגם מקסים

הוא מעשה חמור וברור שעל מדינות אירופה להיאבק במרצחים , "שרלי הבדו"רצח הקריקטוריסטים ב

. יחד עם זאת הקריקטורות עם קדושי האיסלם פוגעות גם במוסלמים מן השורה שהם הרוב המכריע. בחומרה

מערכונים עוקצניים ובכל זאת לא , בישראל למשל יש המון קריקטורות והופקו ומופקות תכניות סאטירה רבות

 .נוגעים בקדושי האסלאם וטוב שכך

. במתן כבוד לרגש הזה יש לא מעט ברכה

בעקבות זאת נשמע . הוא עלייה לישראל, אחד הפתרונות כמובן, בעניין רציחתם של היהודים בסופרמרקט

 .נזכה לספוג  עוד משהו מהתרבות היפה הזו, יותר צרפתית במרכזי הקניות

. כאשר פורענויות פוקדות את היהודים בעולם, זה היתרון שבחיסרון נורא הזה

עידן הפוסט ציונות עדיין לא הגיע ואם יגיע יהיה זה אולי יחד עם . כך שאם נרצה או לא נרצה הציונות לא מתה

. וכך יוצא שחיינו מלאי עניין, הבחירות לפנינו. המשיח

 

 

 

 

 

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

.. נילי שחר נפרדת מאירית פואה 
 

מנהלת הקהילה העוזבת אותנו בימים , מי שראה את הארכיון יוכל להבין את הערכתי לאירית
. אלה

למדה את הבעיות , כשפניתי אליה בעניין הארכיון היא הבינה את הצורך הדחוף בקידום הנושא
. והאפשרויות והאיצה בי לקדם את הרעיון ולהתקדם

. אירית העניקה את התמיכה הכספית ובמיוחד את הדחיפה הקהילתית שכל כך נחוצה בקיבוצנו
ופעילויות + מפגשי שישים, אירית נתנה גב קהילתי לפעילויות רבות כמו אירועי שנת השישים

. הותיקים
אני זוכרת שנים קודמות בהן מנהל הקהילה לא התפנו אלי כשביקשתי את סיועם בעניינים 

. לא הזמינו אותי למשרדם כדי להשמיע את דברי ואפילו לא חזרו אלי טלפונית, קהילתיים
. עם אירית הרגשתי שיש הד לצורך של הקהילה בקידום נושאים חברתיים

. ואני מודה לה על כך
. אני מאחלת לאירית הצלחה בהמשך דרכה

 
 .נילי שחר



 

                                      2015ינואר | עלון קיבוץ מצר 
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פסי גוטליב  לחברתנו

לורי ברכות להולדת נינתך 
 

ותיקי מצר 

בסיום פעילותנו 

 הוותיקה אנו רוצים במסגרת השכבה 

לחברים ובמיוחד , להודות למוסדות

 ...לוותיקים שעזרו ותמכו

. אלה היו חמש שנים של נתינה וקבלה

 חנה , נילי ר, עמנואל, ליליה

.  וקלרה שהצטרפה בזמן האחרון
 

 !!!המשך פורה מוצלח

 31/12/2014 
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אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולהודות מקרב לב לאירית פואה על שנים של 

על הירתמות , נט-תודה על יזמת הקהילנה. עזרה ועידוד בתפקידיי , תמיכה

על האזן הקשבת , על ההשתתפות הפעילה בכתיבה לעלון, להפקת אירועים

. והדלת הפתוחה

 נאוה חברוני 

  

תודה לעופר 
על , על היכולת לעבוד יחד גם כשאין הסכמות, על שנים של ריכוז המשק

. הקושיות וההצעות, השאלות, על האכפתיות, הסיורים בעמק

, על יוזמות, על החשיבה פורצת דרך, תודה על העזרה מול גופים ומשרדים שונים

 .......על הדאגה ונדודי השינה

...... בהצלחה בהמשך

עמיחי 

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

...... שוב לוח חגים".... עף"לא יאומן איך שהזמן 

 הקמת גינה חדשה במצר  טו בשבט – 7/2/15שבת 

פרטים בקרוב מאד . טיול וארוחת צהריים משותפת (לכבוד החברים החדשים )

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

 הפנינג פורים – 7/3/15שבת     |    נשף פורים –6/3/15  שישי 

   |ערב יום השואה – 15/4/15יום רביעי    |    ליל הסדר – 3/4/15שישי 

   | ערב יום העצמאות – 22/4/15רביעי     |  הזיכרון ערב יום – 21/4/15שלישי 

 שבועות ערב–  23/5/15שבת   |  ג בעומר"ערב ל – 6/5/15ביעי ר

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

 , טיול ליד הבית,  בין יומיים לדרוםטיולבין החגים נשלב 

. (לפי דרישה)וארוחות שישי  יום הילד,  במועדוןסרטים

 ----------------------------------------------------------------------------------------
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 ...עם פלאפון מתקדם אנחנו הולכים הרבה יותר לאט , אירוניזה כל כך   .1

 ית לחם כמה כיכרות יש בבמעניין לדעת  .2

 ...אתה אחת מהן...  מהבחירות של אשתךאל תצחקלעולם   .3

 ...משיח לא מת על פן: רעיון לשלט במספרה  .4

 , כשאת אומרת אלוהים אדירים החלב נגמר, אני רוצה להבין  .5

 ...?את פונה אלי או אליו 

 הם היו שמים את הדאודורנטים במדפים קצת הומוראם לסופרמרקטים היה  .6

העליונים

 במחלקת הקוסמטיקה! רק היום: אני  .תגיד לי את מה שאני אוהבת לשמוע: אשתי .7

 ...! הנחה על כל פריטים אחוז50

לברוך תור 

למיכל ולבנות 

אתכם באבלכם  

 רינהבמות האם 
 

בית מצר 

  מגיאקטנות 

------------------------------------------- 
 אירית היקרה

 !רק רציתי להגיד לך תודה
על כך שנתת לי כוח , על זה שהיית שם ודחפת אותי להצלחה , על זה שהאמנת בי 

על זה שתמיד עמדת מאחורי אך באותה נשימה נתת לי את החופש והאמון המלא , להגשמה
 .לעשות כטוב בעיני

 
 .חמה ותומכת, הייתה בינינו כימיה טובה ותקשורת מצוינת וזכיתי להכיר אותך גם כאישה

. זכיתי להכיר אותך ולעבוד איתך, באמת 
 

 אני מאחלת לך רק טוב והרבה הצלחה
 

 אוריין
 מנהלת המינימרקט
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, לכל חברי מצר שלום וחורף נעים
? בטח תשאלו מה פתאום

. אך לפני כן ארשה לעצמי מספר מילים לחברי ותושבי מצר!!! אז אגלה לכם מה פתאום

. בתוקף תפקידי כעובד משרד החקלאות בחדרה, 1980התחלתי להכיר את הקיבוץ שלכם בערך בשנת , ובכן

הייתי מדריך לגידולי שדה . בשדות הפלחה והשלחין, היו לי ימים יפים עם חברי הקיבוץ שלכם שעבדו ברפת

ומומחה לשיורי מזון לבעלי חיים על ארבע 

. עד היום ם נמשכים, היו ימים יפים וחבריים מאד

איך למנוע מעשבי הבר להשתלט , איך לשפר את היבולים, עסקנו בניסיונות בשדה ובתחמיץ, כולם עבדו בכיף

. ועוד, איך להקטין את הפחת בתחמיץ, על השדות

. על שאפשרתם לי להחזיק את סוָסי שהבאתי מארצות הברית, משק מצר, וכאן אני בא להודות לכם

. המיוחד בהם הוא הצעד השונה מצעדי סוס רגיל. ב"הסוסים שלי הם מגזע מיוחד שפותח במדינת טנסי באה

כך שאם . ומניחים את הפרסה על הקרקע במרחק זו מזו, הם מזיזים את רגליהם במרחק רב יחסית, כלומר

, אצל הסוס הערבי. מ זו מזו" ס90 עד 40מסתכלים על העקבות שלהם על הקרקע רואים פסיעות במרחק של 

קיימים הבדלים בין הסוסים במרחק בין . סוסי צעד, לכן קוראים לסוסי טנסי. המרחק הזה אינו קיים כלל

. ש" קמ5-  לעומת הסוס הערבי  , מ בשעה" ק20ניתן להגיע איתם להליכה של עד , איך שלא יהיה. הצעדים

. כמו סירה על ים שקט, כיף לרכב על סוסי טנסי ומאד נוח

-כ על סוסה שקיבלתי לבר "רכבתי על חמור לבית הספר ואח, בתור ילד מושבניק מכפר ידידיה לשעבר, אני

הייתי רוכב לפעמים לשדות החקלאים . הייתי עושה טיולים בכל הארץ עם ילדיי על הסוסים, כמבוגר. המצווה

. על הסוס, וכך הגעתי גם למצר

, אך עדיין נהנה כל יום מהנוף היפה שמסביב לקיבוץ שלכם, ואני כבר בן שמונים ושלוש, חלפו השנים, בינתיים

כל כך יפה ומעניינתף , לא רבים זוכים בארץ לשכון בסביבה כזו. מהטבע הפראי על כל צמחייתו המדהימה

, מדהים לפגוש צבאים. מדהים. אז החלטתי לצלם עבורכם את מה שניתן לראות מגובה הסוס במצר ובסביבה

. תענוג. סיקסיקים ועוד, טבלנים, שחפים,  ציפורים ברווזים–ובמאגר ,  שועלים, חזירים, תנים

. כל שבוע מציצים פרחים מסוג אחר. הפרחים מתחילים להציץ, עם בוא החורף הכול מתחיל להיות ירוק

הברקן ושאר , החוח:  החל מהסתוונית ועד לחודש יולי–וכך זה ממשיך . ספרתי כבר מעל חמישים מינים

. הקוצים המרשימים ביופיים

. הסוסה מתת ויונה, הסוס גלורי: אז מילת תודה על האירוח שלנו כאן במצר מודים

. אני מקווה שתיהנו מהצילומים כאן בעלון

 ,בברכה
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