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דבר המערכת
שלום לכולם/ן ,
ט"ו בשבט הגיע ,חג לאילנות.
בהמשך לעלון הראשון שיצא בסמוך לחג החנוכה אנו שמחות לשתף אתכם בעלון השני
שיוצא לדרכו .בעלון זה תוכלו לקרוא מכתביהם של חברותינו וחברנו שבחרו לשתף אותנו.
לברכת חודש זה נאחל לכולנו המשך שנה של צמיחה ונטיעה ,שנוסיף ליצור ולצמוח ברוח
הקיבוץ המתחדש .
אנו רוצות להודות לכל מי שלקח חלק בעשיית העלון ומזמינות את כל המעוניין/ת לכתוב ,לראיין
ועוד .ליצור איתנו קשר  .רעיונות למדורים ותוכן יתקבלו בברכה

קריאה מהנה
צוות העלון
עדנה בראס ,נילי שחר ,אילה יחיא ,רונית פרידזון ,לליב דוידוביץ ,
דור בכר וטליה דוברת.
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"מוריד הגשם"  /אהרן אלמוג
אתי ִׂממֶּ ּנּו
יתי עִׂ ּגּול ְּול ֹא יָצָ ִׂ
ְּב־ 1942עָ ִׂש ִׂ

ידת אֲ ָד ָמה ּומּוכָן ְּל ִׂה ְּתפַ ֵשר עַ ל ִׂלקּוי חַ ָמה
ְּרעִׂ ַ

עַ ד ֶּשל ֹא י ְָּרדּו ּגְּ ָש ִׂמים

ּומסָ ִׂביב ְּד ָמ ָמה
אתי ו ְִּׂהּנֵה הַ ַש ָמש נִׂצָ ב בַ ַשעַ ר ִׂ
.בָ ִׂ

ּושנֵי אֲ נ ִָׂשים כִׂ ְּמעַ ט טָ ְּבעּו
אֹותֹו יֹום הּוצְּ פּו בָ ִׂתים ְּ

מֹורים ,אָ ַמר הַ ַש ָמש ְּב ִׂמין ז ֶֶּּמר
מֹורים ְּול ֹא חֲ ִׂ
ל ֹא ִׂ
יתה
רֹוקד ִׂעם הַ ַמ ְּטאֲ טֵ אְּ .ש ִׂב ָ
.וְּהֵ חֵ ל ֵ

ְּתה וְּאָ מַ ְּר ִׂתי :זֶּה אֲ ִׂני
אתי הַ בַ י ָ
בָ ִׂ
ְּתה וְּאָ ַמ ְּר ִׂתי :זֶּה אֲ נִׂ י
אתי הַ בַ י ָ
בַ צָ הֳ ַריִׂם בָ ִׂ
ֶּשם
מֹוריד הַ ּג ֶּ
ִׂ
יתה
מֵ ִׂביא הַ ְּש ִׂב ָ
נ ַָתן לִׂ י אָ ִׂבי ְּס ִׂט ַירת לֶּ ִׂחי וְּאָ מַ ר :זֶּה אֲ ִׂני
ְּשאָ לַ ִׂני אַ בָ אְּ :וכֶּסֶּ ף יָכֹול אַ ָתה ְּלהָ ִׂביא
מֹוריד הַ ְּס ִׂט ָירה
ִׂ
ִׂיתי ֶּשכ ִֹׂחי ַרק ִׂב ְּדבָ ִׂרים רּוחָ ִׂניִׂ ים.
עָ נ ִׂ
ָשבּועַ לְּ אַ חַ ר ִׂמכֵן עָ מַ ְּד ִׂתי לַ ָשוְּא עַ ד הַ צָ הֳ ַריִׂם
אֹומר ְּל ִׂא ִׂמי:
:אֹותֹו לַ יְּלָ ה ָש ַמ ְּע ִׂתי אֶּ ת אָ ִׂבי ֵ
בָ אּו יֹו ִׂנים וְּהָ גּו עָ לַ י אַ הֲ בָ ה
ְּבנֵנּו זֶּה ל ֹא ְּב ַד ְּעתֹו
לַ מָ חֳ ַרת הָ לַ כְּ ִׂתי לְּ בֵ ית ִׂספְּ ִׂרי כְּ ֶּשאֲ ִׂני ְּמבַ ֵקש
ִׂיתי ְּול ֹא י ַָר ְּד ִׂתי ְּלסֹוף ְּדבָ ָריו אַ ְך ֶּקסֶּ ם
יֶּלֶּ ד הָ י ִׂ
הַ ִׂמ ִׂלים ָשמּור ִׂע ִׂמי עַ ד הַ יֹום הַ ֶּזה
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מילה טובה
והפעם מילה טובה ל...

מירה חברוני
רוצים להודות לך על שלל דברים :על הנכונות תמיד להושיט יד ולהציע הצעות מעשיות
כאשר אנחנו נזקקים להן; על הענייניות ,הקפדנות והיעילות בטיפול בנו ובמידע המועבר
אלינו ,החברים; על גילוי האחריות הרבה כלפינו וכלפי הנעשה במרפאה .על הגמישות
המרובה הנדרשת יותר ויותר בתקופה האחרונה בעבודה במרפאה .ועל הסבלנות הגדולה
שאת מגלה למרות המצב הכול כך לא פשוט .
מירה ,את מהווה צומת מאוד משמעותי עבורנו ,תמיד וכמובן בימים אלו של תהפוכות
ושינויים .תודה רבה רבה ( בבקשה ,אל תצאי לפנסיה).
בית מצר

,6.3יום שישי – סיור ליקוט למבוגרים
,7.3יום שבת – טיול סיפורי מקום
,11.3יום שבת -שעת סיפור
,14.3יום רביעי – ערב יום האישה
 , 31.3יום שלישי – סדר נשים
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פינת הארכיון



נילי שחר

והפעם בפינת הארכיון –
"רשימת צמחים רעילים" /צבי ברא"ס ז"ל
נלקח ממדור "אצבעות ירוקות" דף לנוי ולחממות משנת ...1982

צמחים רעילים
כתיבת שורות אלו באה לאחר שראיתי ילדים קטנים עומדים ליד שיח הרדוף .מוציאים
פרחים ,ומנסים למצוץ צוף הרדוף .לכשעצמו צמח מאוד רעיל ומסוכן ובמצר נהוג שילדים
מוצים צוף מצמחים ולכן באה
הכתבה הזו באה להזהיר את המטפלות ולאסור על הילדים למצוץ צוף מצמחים בלתי
מוכרים .כל הצמחים שיופיעו בכתבה זו הם צמחים שנמצאים במקומות שונים בקיבוץ.
אולם בגלל בעיות טכניות אי אפשר להביא לידיעת החברים את צורת הצמחים לכן רצוי
שכל מטפלת תעיין בספרי צמחים ,תזהה את הצמחים המוזכרים בכתבה ותלמד להיזהר
מהם.
אפשר להתווכח על דרגת הרעילות של צמחים .דרגת רעילות נקבעת על ידי חומרים
אלקלואידים וגלוקוזים שהם חומרים הנמצאים בצמח .מחלקם מכינים תרופות וכמות
החומרים הנ"ל בצמח היא הקובעת את דרגת הרעילות .אנשים נוטים לחשוב שהרעילות
היא דבר שגורם למוות .אולם רעילות מוגדרת כשינוי בתפקוד הגוף הנגרמת על ידי בליעת
חומר כלשהו  .רעילות מתחילה מהקאות ,שלשלולים ,התכווצויות ,הגברת דופק והחלשתו
,שיתוקים וכמובן עד הגרוע ביותר דהיינו -מוות.
רשימת הצמחים:
•
•
•
•
•
•

אחירותם החורש -הרעל נמצא בעלים ובגבעולים .גורם ל :חולשה כללית ,דופק חלש
ןירידה בלחץ הדם.
דרבנית-כל חלקי הצמח רעילים כולל הזרעים .גורם ל :דיכוי מערכת העצבים
ולשיתוק הנשימה.
דטורה -העלים והזרעים מכילים רעל .סימני הרעלה הם :צמאון ,יובש בפה ,
אישונים מורחבים ,סומק,דופק מהיר ,עליה בלחץ הדם .איבוד התמצאות והפרעות
בדיבור-בקיצור סוטול.
דיפנבכיה -הרעל נמצא במיוחד בעלים .העלים מכילים גם גבישים רעילים הגורמים
לצריבות ולנפיחות רקמות הפה והלשון עד לסכנת חנק.
הרדוף -רעיל מאוד! .הרעל נמצא בעלים,גבעולים ובפרחים .גורם ל :דופק איטי
ובלתי סדיר ,האטה בקצב פעימות הלב ,סחרחורת ,עייפות ,שיתוק ולעיתים איבוד
הכרה.
חלבלוב -המיץ של החלבלוב גורם ל :דלקות בעור ,דלקות בדרכי העיכול וצריבות
בעינים.
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•
•
•
•
•
•
•

לוף ארץ ישראלי -גורם לתופעות הדומות לאלו שנגרמו על ידי פגיעה מהדיפנבכיה
.כלומר ,דלקות עור ושלשולים .פוגע בעיקר באנשי מילואים וגודל בקופסאות
שימורים.
לנטנה מצויה -הרעילות נמצאת בפירות הירוקים וגורמת לחולשת שרירים והרעלת
מערכת העיכול.
צמחים ממשפחת הסולניים -כלומר ,עגבניות קישוט אדומות ,חצילים צהובים ענבי
שועל וכו...חומרי הרעל מצויים בכל חלקי הצמח וגורמים ל:כאב ראש ,הפרעות
בנשימה ושיתוק עד למוות.
סרפדים -גורמים לדלקות עור ותופעות אלרגיות.
סתוונית יקינטון -גורמת ל :הקאות ושלשולים וכאבי בטן .בהרעלה חזקה :שלשול
דמי ,איבוד נוזלים ,דופק חלש ומהיר ושיתוק מערכת העצבים המרכזית.
פרג תרבותי -המיץ החלבי רעיל במיוחד .תסמינים  :אדישות ,איבוד הכרה ,הזמנת
המדור המרכזי של משטרת ישראל,חקירות וכו.
קיקיון מצוי -רעיל מאוד! תופעות של בחילות הקאות וטשטוש.

הרשימה לא נועדה להפחיד אלא פשוט להזהיר ולמנוע שילדים יכניסו לפה צמחים לא
רצויים .כתבה זו לא כוללת פטריות על סוגיהן משום שאיני מתמצא בנושא .צמחים אלו
יכולים לשמש כמובן לחיסול חשבונות על ידי הוספה בתה או בסלט .כמו כן ,ישנם צמחים
שיכולים לעשות לכלב של השכן מה שלא עשו שלוש שנים של בעיטות ומכות.
לתשומת ליבכם,
צבי ברא"ס

5

קטנות מגיא עובדיה...

 )1לבחור שגנב לי את הכדורים נוגדי דיכאון ,אני מקווה שאתה שמח עכשיו.
 )2התקשרו אליי מהצבא ,אמרו לי" :אתה מוקפץ" אמרתי להם "אתם רביולי" וניתקתי.
 )3אין דרך לסמן למלצר מרחוק שאתה צריך עט בלי לקבל חשבון.
 )4יש  26אותיות באנגלית ,ולכן נקרא לסוללות האלו  AAולאלו – .AAA
 )5אם אתה מכיר את מילות השיר "סימן שאתה צעיר" סימן שאתה לא צעיר.
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"אתן לה שושנים צרור דובדבנים
ושיר עם מנגינה הזמנה לחתונה!"

שני שוהם ויובל  שחר יחיא ועידן

נולדו אצלנו

גילי-בן לירדן שצ'ופק ויובל  מנו (מנואל)-בת למורן איידלמן ואלון
יאיר-בן למיכאל גבאי ושני  דני-בת לגידי הולצמן וענת
ירדן -בן לארנון עג'מי ונוריתאורין-בת לאבישי פרידזון וניצן
יונתן -בן לאורי שוהם והדר

מזל טוב מכל בית מצר !
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חברים כותבים -יעקוב ליברמן
כפי שכמה מהקוראים בוודאי יודעים ,אני כותב ספר על תולדות מצר .המשפט הראשון של
הספר יהיה ציטוט של ההיסטוריון האמריקני פרדריק טיילור" :כתיבת היסטוריה נראית
קלה – עד שאתה מנסה לעשות זאת בעצמך" .רציתי לשתף אתכם בכמה מהקשיים
בכתיבה .לומר את האמת? גם להקדים רפואה למכה ,כי אני בטוח שלמרות המאמצים שלי
יהיו חברים אשר – בצדק – יעירו הערות על טעויות ,או על כך שלא הבנתי אירוע זה או
אחר .אז אנצל את ההופעה המחודשת והמבורכת של "אצלנו" לספר לכם קצת על מלאכת
הכתיבה.
ניגשתי לכתיבת ספר זה בחיל ורעדה .ההחלטה לתאר את החיים בקיבוץ מצר כפי שהיו
והשתנו במשך שלושה דורות היא כשלעצמה יומרה ,נוסף לכך החלטתי לצטט את החברים
בשמם ,היה נראה לי שזאת הדרך הנכונה לתת כבוד למעשיהם ,גם אם היו בהם שגיאות
והתנהגויות שלאחר זמן רב נראות כהזויות במידת מה .דרך זאת של כתיבה תעמיד -
ומעמיד – לפני הכותב לא מעט סכנות :חברים עלולים להיפגע מדברים המצוטטים מפיהם,
ו"הוצאו מהקשרם" ,לא משקפים את מלוא מחשבותיהם ,או לחילופין ,דברים שבעיניהם
חשובים ולא נכללו בכתובים .גם רוחב היריעה ,שמשקפת תהליכים באורך של כ 70-שנה,
העמידה לא מעט מהמורות בדרך :הבחירה מה להכניס לספר ועל מה לוותר ,תיאור
האירועים ,שמטבע הדברים משתקפים בדרכים שונות בזיכרון החברים או במיתוס
המקומי ,ותיאור השינויים שאולי לא מקובל על כולם.
אחת הבעיות בתיאור ההיסטורי היא הקושי לראות את המעשים ואת האמונות של האנשים
במסגרת "רוח הזמן"  ,ה"צייטגייסט" .למשל האימהות של שנות החמישים של המאה
הקודמת הביאו את תינוקותיהן ממחלקת היולדות ישר לבית התינוקות בקיבוץ .אך כדי
לתאר כיצד הדבר התקבל על ידן צריך לקחת בחשבון את האלטרנטיבה :לקחת את הרך
הנולד לאוהל או ל"פחון" ,ללא חימום או קירור וללא מים או שירותים .ולעומת זאת להבין
את מרד האימהות שהביא לשינו הלינה המשותפת על רקע שינוי בכל אורח החיים ,החל
בדיור וגמר ב"קדושה" של דברי המנהיגים .ניסיתי ,עד כמה שאפשר ,לציין את הגורמים
השונים אשר השפיעו על הנעשה וגרמו לשינויים בארגון ,בהתנהגות ובהשקפות .ברור לי
שלא מיציתי.
באגדות חז"ל מסופר על חוני המעגל שנרדם מתחת לעץ חרוב למשך  70שנה והתעורר
לעולם שונה .חבר מצר שהיה נרדם מתחת לשיח (לא היו עצים בראשית הקיבוץ) בשנות
החמישים של המאה הקודמת והיה מתעורר בימינו  ,לא היה מאמין שהוא נמצא באותו
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מקום ולא היה מבין את התנהגות החברים .כיצד התחולל שינוי זה? עד כמה היו החברים
מודעים שחייהם משתנים? עד כמה היו אלה השפעות חיצוניות ועד כמה תהליכים
אימננטיים? הספר מתמודד עם שאלות אלה והכותב מקווה שענה לפחות חלקית עליהן.
ישבתי ימים רבים בארכיון ובעזרתה של נילי שחר ,היחידה והנפלאה ,הגעתי לעלונים של
שנים עברו .אין לי מילים להביע את הערצתי לכל העורכים והכותבים בעבר ובהווה ,כי
מעבר לתועלת ולהנאה שיש לחברים הקוראים את החומר בזמן אמת ,יש בעלונים אלה
אוצרות של ידע על חיי הקיבוץ ,המחכה שיבוא מישהו לדלות אותו ולסדר אותו.
ולסיום רציתי להודות לכל המרואיינים ,שישבו אתנו – נילי ואני – ופרסו לפנינו את חייהם
במצר .בחודשים הקרובים אפנה אליהם ואבקש את רשותם לפרסם חלק מדבריהם.
רשומים אצלי קרוב ל 60-חברים ,אחדים מהם למרבה הצער כבר לא איתנו .דבריהם
משקפים – אני מקווה – את חיי הקיבוץ במשך השנים .אמרתי שזאת יומרה לנסות לתאר
זאת? אז תחזיקו לי אצבעות שאצליח!

ברכה ליצחק ניסלבאום לכבוד יציאתו לפנסיה וסיום עבודתו במפעל מצר
"יצחק,
ביום זה אנו מציינים גם את סיום עבודתו של העובד הוותיק מכולם ,יצחק .
יצחק ,איש המים המיתולוגי של מצר ,התחיל את עבודתו במפעל ב  1975וליווה אותנו
ברציפות  44שנים .בייצור ,בתכנון והתקנות בארגנטינה ,בגזברות ,ב  SPובעיקר בליווי
המקצועי של צוותי הפיתוח של הטפטפות והאביזרים.
יצחק חגג לפני כחודש יום הולדת  90ומגיע לו כבר לצאת לגמלאות .לפי מה שהבנתי הוא
תכנון לצאת לטיול שחרור עם מוצ'ילה לדרום אמריקה .ואני לא מקנא באלו שיצאו איתו
לטרקים באנדים.
מאחלים לך הרבה שנים טובות ובריאות ותמיד תדע שהמפעל הוא בית ותמיד נשמח לראות
אותך בבוקר ,תומך ומרגיש בבית!"
בשם כל עובדי מפעל מצר
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ראיון עם יצחק ניסלבאום לקראת יציאתו לפנסיה  /ראיינה נתי גלזר
כמה שנים עבדת במפעל?
"עבדתי במפעל משנת  75-עד השנה הזו"
בכמה תפקידים עבדת?
"הייתי אחראי על הבדיקות ועל ייצור של טפטפות וצינורות ,בארץ ובמיוחד בחו"ל.
טסת הרבה?
"כן ,בשנות ה  90טסתי הרבה ,בהמשך טסתי גם לכל דרום אמריקה חוץ מברזיל
ללמד על מה שקשור למפעל .הייתי גם במרכז אמריקה ,מגווטאמלה לאל סלבדור".
מה היית עושה בחוץ לארץ?
הייתי בתערוכות והראתי להם את התהליך איך זה עובד .צריך לציין שלא היו
טפטפות בעולם בכלל ,אנחנו היינו בין הראשונים יחד עם נטפים שיצאנו מחוץ
לישראל עם הטפטפות .אני קידמתי את עניין הטפטפות מטעם מצרפלס.
היית גם מורה,כלומר לימדת אנשים לעבוד עם המערכת?
גם לימדתי ,קודם כל כשמגיעים לחו"ל לארצות שעוד לא הכירו טפטפות ,הייתי צריך
להקים קבוצה של חבר'ה .בדרך כלל הייתי לוקח קבוצה של אגרונומים ,ומארגן
להם קורס על השקיה .הם ידעו שכדי לגדל מוצרים צריך מים .והתחילו לחפש דרך
לחסוך במים .בהתחלה ,היו לוקחים שטח ,ומציפים במים .אחר כך הזרימו מים
בתוך תלמים .במקום תלמים שמו צינורות טפטוף וזה חסך כמויות אדירות של מים.
הם הקימו מאגרים ,בריכה משאבות וכל הקשור לפיתוח הזה.
למה הכי תתגעגע בעבודה?
"למה אני אתגעגע? זה רק שבועיים שיצאתי לפנסיה .כרגע אני עוד לא מתגעגע אני
עוד הולך לבקר במפעל".
מה עשית לפני שהתחלת לעבוד במפעל?
" התחלתי לעבוד ב 55-בקיבוץ באינסטלציה ,בנוסף עסקתי גם בענייני השקייה" .
מה החותם שאתה משאיר במפעל ממך?
"מה אני משאיר מעצמי למפעל? מה שאני בניתי במפעל ,כל מיני פרויקטים .למשל,
בניתי את המבדקה ,מעבדה.
מה אתה מתכוון לעשות בזמן שהתפנה לך?
"עוד לא חשבתי מה אעשה .בינתיים אני קורא עיתון"
אתה אוהב זמן חופשי?
עלון קיבוץ מצר פברואר 2020

10

"לא ,אני לא אוהב זמן חופשי אני אוהב להיות בעשייה .בבוקר הייתי הולך למפעל,
יושב עם החבר'ה ,מעביר את הזמן .לא מתבטל.

"חשבתי לעשות קורסים לחבר'ה חדשים שלא יודעים מזה חתיכת צינור.
אני כבר בן  ,90אמשיך כך .כל זמן שאני בריא הכל בסדר".

תודה רבה לנתי גלזר שערכה את הראיון וליצחק שהסכים
להתראיין.
יצחק ,תודה רבה על שנים של עשייה ,מאחלים לך בריאות
והצלחה בדרך החדשה.
מכל בית מצר!
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חברים כותבים -רותי מלשטיין
עברי – דבר עברית !  /המלצה

אני ממליצה לכל מי שמעניינת אותו השפה העברית ,להיכנס לאתר "האקדמיה ללשון
העברית" ( בדרך הכי פשוטה באמצעות גוגל ,ידידנו ) .האתר ידידותי מאוד למשתמש ,צבעוני
ומעניין .הוא מיועד לכל הגילאים ולכל רמות הידע בעברית ,ולא כפי שטועים לחשוב רבים –
שהוא כתובת רק למביני דבר ,מורים וכיו"ב .אכן ,יש בו מקור לא אכזב לשיעורים ,הרצאות,
פעולות וכו' ,אך קיימים בו הרבה מאוד דברים שמכוונים לקהל הרחב ,וכל מגוון הגילאים
הקיים .לדוגמה ,יש שם משחקים לילדים ולנוער בדרגות קושי שונות .כמובן שכך גם לומדים
את השפה ,אך זה נעשה בדרך חביבה ועדכנית מאוד לעולמם של הילדים היום ,ובינינו – מה
רע בלמידה?!.....
האקדמיה ללשון ,שלא כשמה המרתיע קמעא,...מעוניינת להגיע לכמה שיותר אנשים ועוסקת
בהחלט בשאלות יומיומיות ,ובאמצעים עדכניים .בין היתר ,במסגרת מאמצים אלו יש לה גם
יישומון ( אפליקציה ) למציאת תחליפים עבריים למילים לועזיות ( .נחשו איך אומרים "טייץ"
בעברית? – "צ'יפס"? – "קורקינט"? – "שנורקל"? – "קופירייטר"? – "ג'ינגל"? – "לוגו"? –
"פרומו"? – "קורנפלקס"? – "פופקורן"? )  .קיים בה גם מדור לשאלות ,כאשר התשובות
ניתנות בדואר האלקטרוני ישירות לאזרח השואל ,ואם יש בהן עניין לציבור כולו הן
תפורסמנה באתר ואולי אף בשאר אמצעי התקשורת .לאקדמיה ישנה גם הוצאה לאור משלה,
כאשר בזמנו אף הפיקו בה גם משחקים וחוברות ולא רק ספרי לשון ,לכל דורש .
בקיצור ,מומלץ מאוד !
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חברים כותבים -רוני לב
סרפד הכדורים  -בית מרקחת מהטבע
לכבוד טו בשבט אני רוצה לשתף אתכם במידע על צמח שאהוב עלי במיוחד  -הסרפד.
תשאלו למה לספר על צמח שאין לו הדר ,אין לו פרח המושך בצבעיו או בריחו והוא עשב
שמשגשג דוקא בסביבה מוזנחת ומסריחה מזבל פרות .רב האנשים מתייחסים אליו כאל
צמח רע שיש להזהר ממנו כי הוא גורם לצריבה של העור כשנוגעים בו.
אני רוצה לספר לכם על כל הטוב שיש בסרפד ועל ניסיוני באיסופו ובשימוש בו.
הוא גדל בארץ כצמח בר חד שנתי שכיח ביותר כך שכמעט כל אחד יכול למצא אותו בעונת
החורף  -בסביבת מגוריו.
סרפד הינו צמח מרפא אנטי דלקתי ,אנטי אלרגי ,מחזק ,מכייח ,מתאים גם לטיפול במחלות
עור ובעיות נשירת שער .מוצלח במיוחד מכיון שבדרך כלל אינו גורם לתופעות לואי ובטוח
גם בהריון וגם בהנקה.
סרפד הוא צמח שכל חלקיו  -השורש ,העלים והפירות מטיבים עם בריאותנו.
הכי פשוט להשתמש בעלים ואתמקד בהם.
העלים אמנם צורבים אבל אפשר לקטוף אותם בזהירות ,לקפל את הקצוות הצורבים
ולאכול אותם טריים .אפשר לאכול את העלים היבשים או הטריים בסלט ,אפשר להכין
מהעלים חליטה ,מרק או קציצות.
עמרי ואני אוספים סרפדים בעמק בכמות שתספיק לי לכל השנה כתוספת לסלט או לחליטה.
אני מייבשת אותם  -תלויים בצרורות מתחת לגג הפרגולה ,מפרידה את העלים היבשים
מהגבעולים ושומרת אותם בשקיות כל השנה .כמו כן אני דואגת לטפח את הסרפדים בגינה
שלי ולאכל אותם טריים.
אם אתם לא משוגעים כמונו ,תוכלו לקנות עלים יבשים של סרפד בחנות טבע.
באביב אנחנו אוספים את הפירות של הסרפד שנראים ככדורים.
למה לאכול עלי סרפד או לשתות חליטה של עלי סרפד?
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הוא מכיל מגוון חומרים בעלי ערך תזונתי גבוה :ויטמינים ומינרלים החיוניים לבריאות
תקינה ומשמשים להגנה מפני מחלות .העלים מכילים קרטנואידים העוזרים לשמר על
בריאות העין ,ויטמינים בכמות גדולה יחסית  -כאלה שאתם מכירים מתוספי ויטמינים
בסופר פארם כמו :ויטמין  Cיותר מאשר בפירות הדר ,ויטמין  B5המתפקד בין השאר
במצבי סטרס B2 ,השומר בין השאר על תקינות ריריות במערכת העיכול והנשימה ,ויטמין
 Kהמונע התגבשות סידן בכלי הדם ועוד  .כמו כן מינרלים חיוניים  -צורן ,מגנזיום ,אבץ
וסידן בכמות גדולה .הוא מכיל גם פלבנואידים המתפקדים כנוגדי דלקת וחומרים נוספים
הגורמים לכך שעלי הסרפד מתאימים לא רק לשמירה על הבריאות ,אלא גם לטיפול במגוון
מחלות כמו :אלרגיות ,אבנים בכליות ,אטופיק דרמטיטיס ,דלקת מפרקים ,אנמיה ,יתר לחץ
דם ,בצקות ++ועוד .הוא עוזר גם למניעת נשירת שער ,ולכן אני מוסיפה חליטה שלו לשמפו
שאני מכינה .מהשורש ומהזרעים העשירים בברזל ,אני מכינה תמציות כהליות ומשתמשת
בהם בעיקר לטיפול באנשים הסובלים מהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.
מי שיש לו אומץ ,שיקטוף ,ומי שחס על ידיו  -שיקנה בחנות טבע עלי סרפד ,ישים  2כפות
גדושות בכוס מים רותחים מכוסה לעשר דקות ,יסנן וישתה .אופציה נוספת כאמור היא
לאכל את העלים בתוך הסלט או המרק או למשקיעים  -להכין קציצות סרפד שאפשר לשלב
בהם גם עלי חלמית.
מקוה שהצלחתי לשכנע אתכם שהעשב הרע הזה אינו כל כך רע ,אלא להיפך עשב המטיב
עם בריאותנו.
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חברים כותבים -עדנה ברא"ס
"הכול דיבורים" -אוסף מדברי חברים וחברות בשבילי הקיבוץ
 טראמפ ילחץ על ביבי וגנץ להקים ממשלת איחוד לאומי.  2020סוף סוף תשלום עבור "אגרת שירותים" יהיה נמוך יותר. עבודה ,מרצ וגשר יזכו לפחות בעשרה מנדטים . הבטיחו לנו שגם השנה נזכה ב"שישי של שיח".. הסידרה "קיבוצניקים" מציגה תמונה אמיתית של הקיבוץ המתחדש. הצבעה דיגיטלית במצר :כך זורקים את כספינו ! אחות קבועה במרפאה תוך חודש ! ח"כ ביטון" :גם אצלי לא יהיה כלום כי לא היה כלום"!-

בממשלה שתקום כוווולם

יהיו נקי כפיים.

 המחירים בכלבו ישתוו למחירים של רמי לוי. תוכנית ה : 100כל המשולש יעבור לאבו מאזן. מייסר ומצר יחד כמו תמיד תחת שלטון פלסטיני. המילקי והקוטג' בפלסטין זולים כפי שהיו בברלין. ביבי משחרר נרקומניםמכל בית כלא בעולם ,רק
לקראת בחירות?

ב  , 25.3יום רביעי בשעה  19:00יתקיים
באולם גן שמואל ערב –

"עולות על הבמה "2020
ערב חגיגי לציון יום האישה הבינלאומי! בתוכנית -
תערוכה והרצאות מעוררות השראה ,בסגנון  TEDשל
נשים.
עדנה ברא"ס תהיה אחת מהדוברות בערב זה !
כולם מוזמנים!
לפרטים נוספים :גלוריה רוט ,מנהלת היחידה לנשים
ומגדר במועצה0528902306.
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חברים כותבים -רעות כרמי
האי ששינה את חיי

הכל התחיל ביום שהחלטתי לבצע.
הלבשתי את הבית שלנו .הזמנתי סלון חדש (בתיאום עם יניב כמובן) .חשבתי על הגוונים
החדשים שייכנסו למרחב של חדר המגורים שמחובר למטבח ואיך האלמנטים הקיימים
יסתדרו זה עם זה  .הרהרתי לי בזה במשך זמן ההמתנה להגעת ספת השזלונג האפורה .ביום
שהיא נחתה הלינקים בראש התחילו לזרום ומהר מאוד הבנתי מה אני צריכה.
הלבשתי את חדר המגורים וחשבתי איך אני מתאימה את המטבח והאזור של פינת האוכל
לאזור המחודש" .שולחן פינת האוכל המקופל של איקאה" לא הסתדר לי בפריים .הוא היה
כבד והחלל הציבורי שלנו לא גדול -משהו בו חסם לי את הזרימה .מעבר לנראות הוא לא
שימש אותנו .רוב הזמן היה מקופל וללא כיסאות(מרחב קטן )...וההרגל שלנו היה לאכול
בסלון .גם זה לא התאים יותר ,תמו ימי הסטודנטיות...
ואז ,ברגע אחד זה היכה בי! אנחנו צריכים פה דלפק -חצי אי חצי שולחן בר .זה פרקטי
מעוצב ,אסתטי ומשאיר את המרחב מאוור .דלפק פשוט מאפשר לי לקבל את החמימות של
בוצ'ר העץ ולצד זה שילבנו רגליים מנירוסטה ,מה ששומר על מראה קליל ,וזורם בטבעיות
עם יתר האלמנטים במרחב .החלק הכי כייפי היה הזמינות והמהירות בה השינוי הצליח
להתרחש .אתם בטח שואלים איך ...בעזרת איקאה אהובתי כמובן !
וזה אחד הפלוסים של הענקית השוודית-הזמינות והמהירות שהיא מאפשרת לנו לבצע
שינויים במרחב שלנו .שינויים שלפעמים ייראו לנו מאוד משמעותיים.
אבל ,אחרי שנבצע אותם תעלה לנו תהייה אחת -איך לא עשינו את זה קודם?
אז קפצתי לאיקאה ,בחרתי בוצ'ר בגוון שרציתי ובמידות המתאימות 3,רגליים מנירוסטה ו

 2כיסאות בר .חזרתי הביתה והתחלנו להרכיב .תוך שעה וקצת סיימנו! ת – ע – נ – ו – ג
 .שינוי קטן שעושה מלא .בעיקר עושה נוח .היום אנחנו ממש לא אוכלים בסלון ושאני
עובדת מהבית נעים לי בפינה הזו .העיצוב מגניב ובמרחב יש תחושה זורמת וקלילה .תנצלו
את הזמינות של איקאה ואת היכולת לעשות שינויים קטנים במרחב שלכם שיעזרו להנעים
את ההתנהלות היומיומית שלכם-אלו יהיו השינויים המשמעותיים ביותר עבורכם.
קדימה ,צאו לעשות שינויים טובים במרחב שלכם .בהצלחה!
עלון קיבוץ מצר פברואר 2020
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חברים כותבים -דבי ברא"ס
דברים שנשאה דבי בכנס ההנהגות ה –  7של התנועה הקיבוצית
חינוך קיבוצי  -כולם יודעים מהו !?
כי כשרוצים להסביר מתחברים לתחושות  ,לריחות ולמנגינות המוטבעים בזיכרונות ויוצרים
שייכות וחברות אמת ואינסוף סיפורים משותפים.
ואני בוחרת לחבר אתכם דרך סיפור אישי –
אוגוסט ,שנת  2000אני ומשפחתי חוזרים משליחות בספרד ,ואני ישר מגוייסת לנהל את
מערכת החינוך במצר .הימים הם ימי האינתיפאדה השנייה...במערכת החינוך של מצר
התחנכו ומתחנכים ילדים מהאזור ,יהודים וערבים .ככל שהפיגועים באותה תקופה הלכו
ותכפו – הקושי ואתגר בניהול המערכת הפך ליומיומי .
לצד מציאות ארצית שותתת דם התקיימה לה קהילה קיבוצית במיטבה החיה על פי ערכיה
ומקדמת דו קיום – הלכה למעשה.
______________
שנתיים לאחר מכן ,ביום ראשון הארור ,המציאות הקשה והמדממת הזו חדרה אל חצר
בייתינו ,והפרה את שגרת החיים בקיבוץ מצר.
מחבל בודד חדר לקיבוץ וירה למוות בחמישה אנשים .בבוקר התעוררו חברי קיבוץ למה
שהפך להיות היום הקשה ביותר בתולדותיו.
ואני כמנהלת החינוך מארגנת את מחשבותיי במאמץ רב ,ומוצפת שאלות...איך קמים מחר
בבוקר ...ומה עושים עם בתי הילדים...איך מסבירים? איך ממשיכים? מה עושים? איך
באמת אוכל לשמור על כולם ?
ובין כולם מצויות גם בנותיי שלי ..
איך לא נותנים לחרדות ולחדירה הגסה לשגרת חיינו למוטט ולערער את תחושת הביטחון
והבחירה בחיים משותפים? החיים ממשיכים!
זימנתי את צוותי החינוך לישיבת התארגנות בחדר האוכל ,לצד תחושת האבל הנוראי,
היתה תחושה של עצמה" ,אנחנו יחד" ורק כך נתמודד עם המהלומה הנוראית .ההחלטה
היתה חד משמעית – פותחים את מערכת החינוך! מזמינים את הורי המערכת מהקיבוץ
והסביבה ,סבים ודודים להיות יחד עם הילדים בבתי הילדים.
אחד הרגעים החזקים עבורי היו דברי החיזוק שקיבלתי מהורי הילדים הערביים במערכת
החינוך .
מהא וואתד  ,אמרה לי" :יחד נעבור את זה" וחזרה על זה כמו מנטרה .
קטע מתוך תזכיר שנכתב על ידי איציק למזכירות המשק כשבועיים לפני הלילה הארור:
עלון קיבוץ מצר פברואר 2020
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"קיבוץ ללא אמונה בדרך וללא אמון בין חבריו ,ראוי שיסגור את שעריו ויפזר את חבריו .
(זה המוטו שלי ומן הסתם עוד של רבים ) ללא זה ,אני מתקשה להבין ,בשביל מה קיבוץ
צריך הנהלה והנהגה ואנשים שיעשו דברים לא לשם שמיים אלא למען חברים".
בהמשך לדבריו של איציק – שהיה המדריך גרעין שלי ומזכיר הקיבוץ היקר  -אני תופסת
את מערכת החינוך של הקיבוץ כליבו של הבית הקיבוצי ,ועל בסיס חיבור אמיתי מהלב אני
מבקשת לשתף אתכם בחלום שלי.
___________________________________________________
יש לי חלום – אותו אני מקדמת יחד עם צוות אגף חינוך  ,מדריכות שולחן ההדרכה של הגן
הקיבוצי ויועצי שבילים ובשותפות מלאה עם אגפי התנועה – מתוך מחויבות לרצף החינוכי,
לרלוונטיות ולהתנהלות יעילה ומקדמת .ממש כמו בקיבוץ!
החינוך הקיבוצי הוא מרחב חינוכי – קהילתי המקיים רצף חינוכי  ,חבר בין ילדים לבוגרים,
בין ותיקים לנקלטים  .עבר -הווה -עתיד  -כזה השם את ערכי הקהילה כדבק ודלק לקהילה
כולה .מרחב חינוכי המאפשר חיבור בין חזון ומעשה ,מינקות מאפשר התנסות ואימון
בלקיחת אחריות ומנהיגות .מעצים חוויות שייכות ,סובלנות ,הקשבה לאחר ופיתוח
מיומנויות ערבות הדדית כדרך חיים
מערכת חינוך של הקיבוץ מחייבת שותפות פעילה של צוות חינוך מקצועי מבית ,כזה
המחובר לזהות ולמסורות – על כל קיבוץ לבחור בהכשרת הצוות החינוכי ,כך שיוכלו לתווך
ולחנך לילדים והנוער את גאוות היחידה והזכות להשתייך לקיבוץ שלו !!! עשייה חינוכית
אינה "סידור עבודה" היא טומנת בחובה את תחושת השליחות של עולם המבוגרים לטובת
הדור הבא  ,כמודל חיקוי והשראה – תמיד תוך רתימת כל השותפים מבית ומחוץ!
כשמפנים את המוקד החוצה ...החלום מתממש בהכרה בחינוך הקיבוצי כזרם מוכר על ידי
משרד החינוך וחוזרי מנכל ייחודיים מעגנים את התפיסה ומעוררי השראה – חיבור למשרדי
הממשלה  ,הכשרות מקצועיות ,שיתופי פעולה עם האקדמיה ,משלחת שנת שירות שהיא
מותג – רתימת ערכי הליבה של הקיבוץ והפיכתם לפרקטיקות עבודה מתפתחות
הקיבוץ הוא גן עדן חברתי – המציב באופן טיבעי את החינוך בלב ..לב ההורים ,לב הסבים,
בלב הקהילה המחבקת ,אז מה עוד אפשר לבקש?
שהחינוך יוצב במקומו הראוי  ,יוקצו לי משאבים קהילתיים :אנושיים ,כספיים ומבניים.
הזכות להשתייך למערכת החינוך ולקהילה מחייבות עבודת חיבורים והסברה מתמשכת של
הנהלות הקיבוץ והחינוך ,של קהילה שלמה.
והמשפחות הצעירות שיבחרו לבנות בו את ביתם ,וישלבו את ילדיהם במערכות החינוך –
הם הדלק להמשכיותן של הקהילות רב דוריות חפצות חיים
מסורות מחברות בקהילה רב דורית מתחברות למעגל השנה היהודי ועונות השנה .הן
מייצרות הזדמנויות למפגשים חברתיים ,מחברים לזהות הקיבוצית ומייחדים כל קיבוץ
וקיבוץ – ומאפשרים חיבורים וצמיחה משותפת .החינוך הקיבוצי הוא ראי של הקהילה בה
הוא פועל – והמסורות הקיימות והמתחדשות הן אבקת קסמים חיה ומתפתחת
קהילה קיבוצית במיטבה מציבה את החיבור הבין דורי כמשימה וערך ,זו מסורת רבת
שנים .היכרות עם העבר מ"יד ראשונה"  ,מעניק מקום ומשמעות לחיבור לתפיסת הבית
והדרך
חינוך קיבוצי מעניק את הזכות להשתייך לקבוצת שווים – כמקום בטוח ומקבל
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•
•
•
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עבור בוגריה את מלוא ההזדמנויות להפוך לבוגרים יוזמים  ,מעורבים בביתם
הקיבוץ ובחברה הישראלית
להשתייך למפגשים הארציים ,המפעלים החינוכיים
להתגאות בשייכות לקיבוץ שלי
להכיר וללמוד את הקיבוץ ,חברי הקיבוץ ,סיפורי המקום ומסורות  -דלק קהילתי
משובח לצוותי החינוך  ,למשפחות הקולטות והנקלטות ,הילדים והנוער.

החלום שלי היום כבר הולך ומתממש ..בצעדים בטוחים ונחושים .מתוך מחויבות לרצף
החינוכי -קהילתי ,לרלוונטיות וליעילות של שיתופי פעולה.
כי בקיבוצים כולם – הדומים בשונותם מחויבים להציב את החינוך בליבה של הקהילה  -כי
זו קהילה קיבוצית במיטבה.

ברכות חמות לענבר (ענבו) שחר ,בנם של אוריין ורביב שחר על זכייתו עם הקבוצה
ממבואות עירון בגמר הכדורעף נגד קבוצת גלילי כבר סבא .ענבר היה שחקן מפתח בניצחון
הקבוצה ,במהלך כל העונה ובפרט בגמר !
מאחלים הרבה הצלחה והנאה בייצוג של ישראל בתחרות הכדורעף הבין לאומית שתיערך
בברזיל.
גאים בך ,עלה והצלח !
מכל בית מצר
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אליעזר וגשל בן 90-
לפני כשבועיים ,ב 12.02חגג אליעזר וגשל יום הולדת  . 90לכבוד המאורע המשמח נערכה לו
מסיבת יום הולדת חגיגית יחד עם בני משפחתו וחברים .במהלך החגיגה נערך משחק
טריוויה ובו שאלות מגוונות על חיוו של אליעזר .בעזרת המשפחה בחרנו לשתף אתכם בחלק
מן השאלות .בהצלחה בפתרון !
ג .הורה

 .1איך קראו לעצמם הקבוצה
הראשונה של סבא שהגיעה
למצר?

ד.פסדובלה
.4מה השם של הסוסה עם העגלה שסבא
עבד כשהיה החצרן של מצר?

א .העליה  ,הקיבוץ השלישי.
ב .עלית על הקרקע קיבוץ ג'

א .אהובה

ג .אנו העולים ,הקיבוץ ג'.

ב .לבנה

ד .עלית הקבוץ השלישי מארגנטינה.
 .2מה היה המקצוע הראשון של סבא
אליעזר במצר?

ג .שחורה
ד .בלנקה

א .סנדלר
..5מה קרה שכאשר סבא אליעזר הקרין
סרט לקיבוץ במגרש כדור סל הישן?

ב .נגר
ג .אופה

א .עדר פרות שברח מהרפת התפרץ
למגרש.

ד .רפתן
 .3מה היה ריקוד החתונה עם סבתא
רגינה?
א .טנגו

ב .ירד ברד וכולם ברחו.
ג .אליעזר התחשמל.
ד .פתאום הופיע שייקה אופיר מהסרט.

ב .ואלס

אליעזר היקר ,מאחלים לך המון מזל טוב והרבה בריאות

מכל בית מצר!
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הקמת מרכז צעירים במועצה אזורית מנשה
המועצה הקימה מרכז צעירים לגילאי שמונה עשרה עד ארבעים .המרכז ילווה יקדם ויסייע לצעירים
בצעדים הראשונים והמתקדמים של החיים כבוגרים :השירות הצבאי ,השחרור מהצבא ,בחירת קריירה
ולימודים  ,הקמת משפחה וליווי זוגות צעירים וכן ייזום אירועי תרבות פנאי והעשרה .המרכז יוביל ויסייע
לצעירי המועצה להגשים את הפוטנציאל האישי בתחומים הקובעים את עתידם :השכלה ,קריירה ,הורות
ומשפחה וכן מימוש ערך התרומה לקהילה .בימים אלו מקיימת המועצה תהליך מעמיק בשיתוף התושבים
וכלל מנהלי המחלקות על מנת להגדיר את הצרכים הספציפיים בכל תחום ,את התקציבים ואת אופן
הפעולה על מנת שהמרכז יהווה בית לצעירים .לצורך כך הוקמה ועדת היגוי אשר התכנסה לאחרונה .בעלי
התפקידים והשותפים ממחלקות המועצה ,בהובלת ראש המועצה אילן שדה ,קיימו דיון מעמיק בשיתוף עם
נציגי הצעירים אשר נתנו את דעתם בסוגיות מהותיות בבסיס הקמת המרכז.
בוועדה הציגו
המשתתפים דרכים
ומטרות שיסייעו בגיבוש
חזון ותכנית הפעולה של
המרכז בהם :הנגשת
צרכי הצעירים
למחלקות המועצה ,
קישור בין מחלקות
המועצה לצעירים
והכשרת איש קשר
פורמלי לתחום בכל
ישוב ,על המרכז הפיזי
העתידי נאמר כי כדאי
שיהיה מקום דינמי,
בסגנון – WE WORK
חלל עבודה ולימודים
משותף ושיהווה כתובת
גם להורים של צעירים.
עוד הוצע כי בפנים
הישוב יטופחו פעילויות
למשפחות ,ובחוץ הישוב
פעילויות לחיילים משוחררים וסטודנטים .בנוסף הועלה כי יש לקדם את נושא הדיור ,לטפח מקומות בילוי,
לקדם שירות לאומי ואזרחי בישובים ולהקים חדרי כושר נוספים .המרכז עתיד לספק הכוונה וייעוץ אישי
וגם קורסים ,הרצאות וסדנאות הנוגעות לנושאים אלו .השותפים בהקמת המרכז מקרב המועצה והתושבים
יוסיפו להיפגש לגיבוש החזון והקמת המרכז -הבית החדש לצעירי המועצה.
לפרטים נוספים על תוכניות ופעילות המרכז ניתן לפנות לבר דנון0525523523 -
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תפזורת לט"ו בשבט

תשובות לשאלות על אליעזר-1 :ב – 2 ,ג – 3 ,ג-4 ,ב - 5,ג.

נתראה בעלון הבא
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