עלון קיבוץ מצר
מרץ  ★ 3122אדר תשע"א

שבת  ★ 913/י"ג
באדר תשע"א
הפנינג פורים המסורתי
כל הפרטים בפנים...

שלושים למותו של עודד שחר ז"ל
אהרלה קריידלמן

לאנשים שהם מתים חדשים

ועל ההצעה לתקציב הקהילה

איננו רגילים אליהם

לשנה הקרובה

כאל אנשים מתים.

וגם הייתי מוכן לענות לך

עוד לפני שהחיים

על השאלה,

בכוחם האדיר

אם בגשם הזה הבלתי פוסק

יזרמו עם הזמן

אני מתכוון למטה ,לעמק

חזק חזק

לבית הקברות לרדת

ואיש איש לדרכו יצעד

הרי בכל זאת ,מישהו מת

ואז אולי לכך

ובשביל התאספנו

לא תמיד יימצא פנאי
עודד ,אני רוצה

עודד ,תסלח לי

להספיק לאמר לך

ששטויות כאלה

שביום ההלוויה במועדון

אני עליך כותב

לא האמנתי שאתה

אבל לא כדאי מהן

על השולחן

כל כך מהר להיפטר

מונח בתוך ארון

כי בשטויות האלה

חיפשתי אותך

אתה עוד יש

דוקא ליד הדלפק

אתה עדיין חי

מכין לעצמך קפה

ועוד לא מת

ועוגיות אוכל

עודד

רציתי להחליף אתך
מספר מילים
כמו על כיכר תחריר בקהיר
או על הדרבי של תל אביב

לאנשים שהם מתים
חדשים
איננו רגילים אליהם
כאל אנשים מתים.
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מה בעלון?

מזל טוב!! יש לנו מנהלת קהילה ,זו הפעם הראשונה בתולדות מצר ששתי נשים מחזיקות בתפקידי
מפתח בקיבוץ (תקנו אותי אם אני טועה.)....
עוד בעלון " :משולחן המזכירות" ★ עזרא על הגד"ש★ שאלות בנושא מעמד האשה במאמר של עדנה
ברא"ס★ יסמין באגרת החינוך★ סיפור מקומי של עמנואל גסטר ★ ועוד ...


קוראים יקרים ,אנא השתדלו ליידע אותי על אירועים חשובים המתרחשים אצלכם ,כמו :גיוס לצה"ל
של הבן או הבת ,שחרור מצה"ל ,נישואין ,זכיות בפרסים ,לידות כמובן ,וכל מה שהעלון שלנו חפץ
לשתף בו את כל הקוראים .למשל :מורן וחן התגייסו לצה"ל ואנחנו בכלל לא ידענו!

אז חן ומורן ,אתן כבר חמישה חודשים בצה"ל
המשך שרות מעניין ומהנה
מאיתנו במצר


שבת  4במרץ ,במזג אוויר מדהים יצאנו
 56מטיילים( ,מספר מדויק כדי למלא
אוטובוס אחד) ,לכוון הכרמל.
חצינו את נחל כלח ונחל גלים ,אכלנו
צהריים משותפת בשוויצריה הקטנה
וסיימנו בביקור בחי-בר בכרמל.
המסלול היה קצת קשה ,מה שאיתגר
את הילדים והעניק סיפוק רב למבוגרים.
תחושת ה"ביחד" הורגשה חזק בטיול
והמשתתפים דיברו על "הטיולים של
פעם"...
תודות:
למריאנה על הדרכה מאלפת★ לנחום
ואביב על האוטובוס★ לאביק ולאליהו
על הטיגונים★ לאילה ולבנצי★ ולכל
אלה שהושיטו יד
בתמונה :אוריין ומיי הקטנה במינשא
צולחות את נחל כלח באומץ רב!!

משולחן המזכירות ★ דבי ברא " ס

תמונת המציאות לא תמיד תואמת את תמונת המקום בו היינו רוצים לחיות וכך גם אופן החיים
וההתנהלות לא תמיד תואמים ...לרב לא!
גם מצר נמצא בפער בין איך שאנחנו מתנהלים לבין איך שהיינו רוצים שהדברים יתנהלו .הפער בא לידי
ביטוי בתחומים שונים :בקצב התקדמות תהליך הקליטה ,הבנייה ,ניהול הקהילה ושירותיה ,התנהלות
החברים ביחס להחלטות שהתקבלו ויכולת מערכות הניהול לאכוף החלטות או להוביל מהלכים ולזה
מצטרף תהליך הפרידה מהקיבוץ השיתופי (נכון ,חלפו להם כבר  3.5שנים....אז מה?).
כל חבר וכל משפחה נמצאים בתהליך הסתגלות לעצמאות ולאחריות שבחיים בקיבוץ מתחדש ,ולעיתים
מתגעגעים לקיבוץ של פעם ....יש לזכור כי ראייה נוסטלגית נוטה לייפות את תמונת המציאות באותה
התקופה.
בחודשיים האחרונים הבנו ,כולנו ,כי הדרך לצמצום
הפער משלבת בין :
 .1ניהול הקהילה ושירותיה באופן מקצועי תוך חיזוק
מערכות הקהילה כנותנות שירותים איכותיים
לחברים.
 .2קידום צורכי בית מצר – עיסוק מתמיד עקבי ועיקש
לקידום הקליטה והבנייה ,מבלי לוותר על שיח
הזהות שמנמנם לו ומחכה להחייאה...
אחד האמצעים שיאפשרו התקדמות משותפת הינו
"משמעת ארגונית" ,למה הכוונה?
משמעת ארגונית – היא פעולה ,צורת התנהגות ,או
סדרת כללים אותם מקיימת קבוצת אנשים למטרה
מסוימת .זו התנהלות המאפשרת עשייה אחראית
ומפוכחת במסגרת של כללים ברורים וידועים לכל,
התנהלות שהציבור מכבד ומקיים.
המשמעת הארגונית הינה אותם גבולות ביטחון,
המעניקים לכל חבר וחברה בהירות ביחס ל"איך"
הקהילה הזו מתנהלת.
כל אחד מאיתנו מחויב לכבד ולקיים כפרט בקהילה
בעלת מטרות משותפות את הכללים ואנו
נדרשים/חייבים לוותר על "מנהגים השייכים לתקופות
אחרות" ,לפניכם מספר דוגמאות:
 .1חובת החברים להעביר את הכנסותיהם לקהילה
לצורכי מיסוי .כל התנהלות אחרת חושפת את
הקיבוץ בפני רשויות המס ואת החבר להתנהגות
החורגת מתקנון הקיבוץ.
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 .2כ"פטריות אחר הגשם" צצות להן ערמות
פסולת בניין .הרי החלטנו על כללי
התנהגות ונהלים לחבר הבונה ...אז למה
לפזר ברשות הרבים ?
 .3הטרקטור של הנוי הוא כלי עבודה,
האפשרות להשתמש בו לצרכים אחרים
הינה לבעלי רישיון נהיגה על טרקטור
ובאישור רכז הנוי .אין להשתמש בטרקטור
לבילוי משפחתי וטיולים בעמק .השימוש
באופן אחר חושף את הקיבוץ לסיכונים.
 .4חבר המזמין "עבודה" מענף בקהילה ( נוי,
בנין ,מים ועוד ,)..חייב לדעת באם ביצוע
עבודה זו כרוך בתשלום ,במידה וכן ,עליו
לאשר מראש את החיוב .אין באפשרות
נותן השירות לחייב חבר בתקציבו ללא
אישור החבר.
מטרת הצגת דוגמאות אלו ,היא לחדד את
אחריותו של החבר לקיום המסגרות וכללי
החיים עליהם החלטנו יחד .אני בטוחה כי לכל
חבר הקורא שורות אלו יש לפחות עוד דוגמא
אחת המציגה את הפערים ...מצב בו הנהלים
והכללים פרוצים ,מצב בו חבר פועל על פי
שיקול דעתו האישית הינו מצב רע! התנהלות
אחראית של קהילה בעלת מטרות ויעדים
משותפים מחייבת כל חבר וחברה לפעול על
פי ההחלטות והנהלים של הקיבוץ – בואו
ננהג באחריות!
האפשרות לשנות החלטות ונהלים ,אפשרית
במידה ותיעשה באופן המקובל ולא על ידי
החלטה חד צדדית של החבר.

אז בואו נעשה מאמץ משותף לשימורו וחיזוקו של
מצר כמערכת מאורגנת ופועלת על פי נורמות
אחידות השומרות עליו.
בחודשיים שחלפו מהפעם האחרונה בה דיווחתי
מ"שולחן המזכירות" ,עלו הנושאים הללו:
 הכביש היורד 3עולה ליד ביתה של תמר דורי –
המזכירות החליטה כי בשל בעיות הבטיחות
היומיומיות הנגרמות מעליית וירידת רכבים בכביש
זה יש לפעול במספר מישורים במקביל:
 לפנות למהנדס תעבורה שיכין תוכנית לתוואי
תקני ובטיחותי לכביש זה ,תוכנית שתתאים
לתוכנית התב"ע המחכה לאישור על מנת
להסדיר באופן קבוע מפגע בטיחותי זה.
 לסגור את הירידה והעלייה מכביש זה לתקופה
של מספר חודשים .המזכירות מודעת לאי
הנוחות שתיגרם לכל הנהגים שכביש זה
משמש אותם באופן קבוע ולתושבי שכונת
"רעות" ,אשר הכביש העובר על סף ביתם,
ישמש יותר מכוניות.
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה ,ההבנה והסבלנות
של כולם – כאשר נושאי בטיחות עומדים בראש סדר
העדיפויות ,הנוחות והשקט מקבלים מקום משני.
הכביש ייחסם בזמן הקרוב – על המועד המדויק
תבוא הודעה.
תודה מראש לנהגים שינהגו ביתר זהירות ובסבלנות.
 פתיחת ציר התנועה ליד ביתם של אביק ואיילה
לכיוון בתי הילדים .רכב הרב"ש משנה את מקום
החנייה לטובת פתיחת ציר התנועה.
 ציר התנועה מ"הצעירים "אל "רעות" יהיה סגור
בימי שבת בבוקר בין  .12:00 – 9:00הגישה אל
כביש "רעות" בשעות אלו תהיה בכביש היורד
מכיוון "כלנית" ו"מועדון הנעורים" אל שכונת
"רעות".
הכוונה היא לקיים תהליך מוסדר ומותאם לתקני
הבטיחות – תודה מראש על שיתוף הפעולה מצד כל
מי שסידור זה עלול לגרום לו אי נוחות.
ככלל ,כל נושא תנועת הרכבים ,בקיבוץ בכלל ובאזור
בתי הילדים בפרט ,הוא סוגיה הדורשת התייחסות
ופעולה בשטח .המזכירות תמשיך לקדם את הנושא.
 תקציב הקהילה – המזכירות הקדישה  5ישיבות
לדיונים מעמיקים בנושא  ,לאחריהם התקיימו שתי

שיחות קיבוץ – והתקציב אושר! במסגרת
התקציב אושרה הגדלת התקציב הפנסיוני
ותוספת תקציבית לחברים לטובת הוצאות
תכנון וקונסטרוקציה בשיפוץ או בניית
ביתם.
 המזכירות קיבלה דיווח בנושא מדיניות
מינהל מקרקעי ישראל ביחס להשכרת
בתים .המזכירות החליטה כי תושבים
המעוניינים להיכנס לתהליך קליטה וקבלה
לחברות יצטרכו לבנות את ביתם ולפנות
את הבית בו הם גרים בשכירות.
המזכירות מתחייבת לקדם את הדיונים
בנושא תקנון הקליטה ,ולסיים את תהליך
הבירור מול התושבים אשר בסיומו,
הצטרפותם כחברים בקיבוץ תצטרך להיות
מאושרת בקלפי.
 המזכירות קיבלה דיווח מנציגי הפעילים
למען חריש :
 .1התחלת עבודה עם עורכי דין שמקדמים
את הגשת הערעורים המציגים כי דרך
קבלת ההחלטות על עיר חרדית –
הייתה קלוקלת והיו הרבה גורמים שלא
נלקחו בחשבון.
 .2התחלת פעילות נוער בישובים
 .3בקשת תקצוב מישובי המטה – מצר,
מענית ,ברקאי ,עין שמר וגן שמואל.
 .4המועצה שפעלה למען ישובי המועצה,
בוחנת את פרוטוקול ההתנגדויות
ובודקת האם לערער.
 .5הקמת חזית מאבק רחבה ,תוך
הסתמכות על ארגונים ועמותות .
 ניהול קהילה – המזכירות קיימה דיון
וניתוח אי בחירתו של מועמד המזכירות
למשרת מנהל הקהילה .נבחנה האפשרות
האם לשמר את מבנה המשרות או לאחד
בין משרת מנהל הקהילה למשרת רכז
שירותים ותשתיות הקהילה ועל ידי כך
להגדיל את נפח משרת מנהל הקהילה
ולשדרג את תפקודו של רכז השירותים.
נוצר צורך למצוא מנהל קהילה מיומן
בנושא שירותים ותשתיות.
המזכירות ביצעה ניתוח עיסוקים של משרת
מנהל הקהילה על פי כתב המינוי ,תוך פירוט

מכלול מערכות הקהילה ואחריות מנהל הקהילה
עליהן והחליטה :

מנהל הקהילה  ,כפי שהוצג לחברים בדף
מידע מתאריך .19/1/2011

 .1להיצמד להגדרות התפקיד הקיימות למשרות
ניהול הקהילה ורכז תשתיות ושירותי הקהילה.
 .2המזכירות לוקחת אחריות על מעקב ופיקוח על
עבודתו של מנהל הקהילה שייבחר.
 .3הוקם צוות איתור ( שחבריו  :בנצי חברוני ,יורם
רימברג ,שלומית לוטם ,שרה בהיר ודבי ברא"ס) ,
אותרו מועמדים בהתייחס לניתוח העיסוקים של

מהות תפקיד מנהל הקהילה הוא לנהל
ולהפעיל את כל מערכות הקהילה ,ולוודא
שיפעלו בהרמוניה לצורך מתן שירות
איכותי לחבר על פי החלטות הקיבוץ.

....עיכוב בהדפסת העלון
מאפשר לכותבת שורות אלו לאחל לכולנו:
לחברים  ,לרכזי פעילויות ולבעלי תפקידים
וכמובן....למנהלת הקהילה הנבחרת ,אירית פואה
התאקלמות קלה ,אנרגיה נכונה ועשייה ברוכה
לטובת בית מצר וחבריו
בימים אלו פורסם מכרז המזמין חברים להציג מועמדותם להנהלת חינוך ( ועדת חינוך ההיסטורית)
ובימים הקרובים יפורסם מכרז להגשת מועמדות להנהלת הקהילה.
תודה לחברי הנהלת הקהילה היוצאים על זמנם ,האכפתיות ותרומתם בעשייה לטובת הקהילה !
תודה .
כמו תמיד  ,חברים מוזמנים להתייחס  ,לשאול ולהביע את דעתם.
ועד הפעם הבאה.....

לליבי ולקלוד

ברכות

מזל טוב להולדת

לניב יחזקאל

הבת אליה

על סיום קורס קצינים בהצטיינות
(מצטיין פלוגתי)

אחות לליאן
בית מצר
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ובהצלחה בהמשך בהשלמה
החילית!

מכולנו במצר

אישה במצר בשנת  ★ 3122עדנה ברא"ס
לקראת יום האישה נכתב המון על האישה ומצבה .לכן קטונתי מלהציג משהוא שעדיין לא נכתב.
"המהפכה הפמיניסטית" החלה ב  8במרס
 1857בעיר ניו יורק ,כאשר מאות פועלות
טקסטיל שבתו בדרישה לשפר את תנאי עבודתן
במפעל בו עבדו לפרנסתן.
היום ,לאחר יותר ממאה שנים ,נשאלת השאלה:
האם המהפכה הסתיימה? האם נשים בשנת
 2011עדיין צריכות לשבות למען השגת זכויות?
אותי מעניין לדעת איך הנשים במצר מרגישות
בקשר למעמדן לאחר "המהפכה הפנימית"
שלנו ,מהפכת השינוי.
האם חברות מצר יותר מרוצות? האם חל שינוי
במעמדן בחברה? האם הן מרגישות יותר
עצמאות בקבלת החלטות אישיות? האם הן
מרוצות במקום עבודתן? האם הן מקבלות שכר
הוגן – גם ביחס לשכר הגברים בתפקידים
זהים? האם הן מרגישות שהן יכולות להתקדם
במסלול עבודתן? האם קולן נשמע במסגרות
הציבוריות בתוך הקיבוץ? האם השינוי הביא
ליתר עצמאות כלכלית אך גם לעול נוסף של
אחריות עליהן?

האם כוחן ויכולותיהן נשמעים? האם הן
חולמות וגם מגשימות חלומות?
בקיצור :האם הן מרוצות?!
הרבה שאלות היצגתי הדורשות התייחסות
רצינית של כל אחת מאיתנו .
אני רוצה להאמין שרובנו מרוצות יותר ממה
שהיינו לפני השינוי.
על עצמי אני יכולה להגיד ש"המהפכה שלנו"
רק עשתה לי טוב .נכון שאני לא עובדת ובגילי
לא קיימת שום אפשרות להגדלת הכנסתי (מי
יעסיק קשישה כמוני?) אך אני מרוצה מחוסר
התלות בממסד הקיבוצי וביכולתי לנהל את
הכספים שלי בחופשיות ולפי רצוני.
ממרום גילי אני מביטה בעצב על מה שקורה
במדינה ,צר לי על שאין שום התקדמות
לקראת שלום עם שכנינו ,על שהדתיים
הקיצוניים משתלטים עלינו ,על שהמדינה
נעשית יותר ויותר ימנית.

ביום האישה הבינלאומי אאחל לחברותי  ,נשות מצר ,התקדמות ,מעורבות ,עשייה ציבורית,
עצמאות כלכלית ,הגשמה עצמית ,עבודה מהנה ואושר משפחתי.

★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★

ב  16.3.11 -יתקיים
ערב נשים מיוחד – סביב דמותה של אסתר המלכה
ב שעה  - 19:30הרצאה על הגלוי והנסתר במגילת אסתר
★★★ ★★★ ★★ ★

ב 21:30 -המופע  " :החוט המחבר " של אתי אנקרי
חיבור בין מה שהיה ומה שעכשיו  .לקט שירים משירי ר ' יהודה הלוי .
כרטיסים לתושבי המועצה ₪ 40
בערב המופע  ₪ 50באודיטוריום אולפנת כפר פינס

ּא גרת חינוך  ★ ...יסמין צפר
איזה גשם ירד אתמול בלילה ! חדר השינה שלי הוא מבנה טרומי והיו רגעים שחשבתי שהגג עומד
לקרוס מעוצמת המים .איכשהו ,בכל הרעש הנורא הזה ,איתמר ישן (כמו תינוק) ,שקט ורגוע,
התפקידים התחלפו – אני ,האמא ,מפחדת הרעמים והברקים והתינוק שלי ישן ,רגוע במיטתו.
טוב ,חוץ מחוויותי מהלילה הגשום ,רציתי לעדכן אתכם קצת מהנעשה במערכת החינוך...
כבר חודש מרץ ופורים בפתח ,בתי הילדים מתחילים
להתקשט לכבוד החג – הארמון של אחשוורוש,
תחפושות וליצנים צצים בכל פינה .שיאו של החג
ביום שבת ,19.3 ,כשניפגש כולנו בחדר האוכל לחגוג
ולשמוח.
עוד קצת מהנעשה אצלנו ביום יום –
בחינוך הבלתי פורמאלי  -בבית הילדים חורש סיימה
לימור מדרדרוט לעבוד .אני מודה לה ומאחלת לה
הצלחה בדרכה החדשה .חוץ ממנה ,יצאה מדריכה
נוספת לחופשת מחלה ובמקביל קלטנו את הדר
חורש (בן עזרא) שמובילה היום את הבית בגאווה.
כהשלמה אנחנו נעזרים בניר אביטל ועכשיו גם בעדי
רותם שנמצאת כאן לתקופה קצרה ותודה רבה
לשניהם.
לאחרונה הקמנו בחורש "פינת פירוק" – מכשירי
אלקטרוניקה ,מברגים ,צבתות ופטישים קטנים
שאינם בשימוש בבתים יתקבלו בברכה .האפשרות
לחקור ,לפרק ,לגלות וגם קצת לשבור תורמת רבות
לילדים – הם לומדים ונהנים.
בבוסתן נמצאים ילדי כיתה ו' באמצע שנת בר
המצווה שלהם .הם נפגשים לפעילות הכנת אלבומים
אחת לשבוע ועוד פעילויות מתוכננות להמשך.
בגיל הרך  -בית התינוקות הומה מאוד בזמן
האחרון ,בכל שבוע נקלט תינוק חדש והשמחה רבה.
אנחנו שמחים על כל התינוקות הקטנים שנקלטים,
מאחלים להם ולהוריהם קליטה קלה ונעימה ומחכים
ליום שנכנס לשגרה שלנו – טיולים ,משחק בחצר,
קצת ארגז חול ובקיץ – גיגיות .איזה כיף!

בחצב קיבלנו במתנה אוטו חדש (ישן) לחצר.
בהתרגשות רבה עזרו לנו אמי ,נתי ואחמד
(תודה רבה) להכניס אותו לחצר ועכשיו
הילדים יכולים לנסוע איתו בדמיון כל יום.
לעומת זאת ,בכלנית ,נאלצנו לפרק את
הבית שעמד בחצר כבר שנים רבות מפאת
הסכנה – העץ כבר נרקב .אנחנו חושבים
יצירתית ומקווים לחדש את החצר של כלנית
בקרוב .אני מזמינה אתכם – רהיטים ישנים,
חביות ,ספסלים ,מסגרות מתכת וכל מיני
דברים מעניינים יכולים לשמש אותנו .נשמח
לאסוף מכם ציוד.
בחודשיים האחרונים עוברות מטפלות וגננות
הגיל הרך סדנא מקצועית .את הסדנא
מעבירה המדריכה הפדגוגית שלנו .אנחנו
נפגשות אחת לשבועיים לשישה מפגשים
בנושא למידת פעוטות בחצר הגרוטאות,
בטיול ,במשחק ודרך התנסות בחומרים (חול,
צבעי ידיים ,חימר ,גואש וכו') .מפגשים אלה
תורמים רבות לשיפור המקצועיות שלנו,
מדגישים מה תפקידה של המטפלת ומה הם
העקרונות לפיהם פועלת שיטת החינוך שלנו
בקיבוץ .נעים מאוד להיפגש בצוות מקצועי,
אכפתי ומתעניין כמו שיש לנו במערכת במצר,
זו הזדמנות לרענן נשכחות ולעשות חשיבה
מחודשת ועדכנית על חינוך ילדנו.

ועוד עניין אחד .לאחרונה פרסמה המזכירות מכרז להנהלת חינוך .בעיני ,כמנהלת המערכת ,חשוב מאוד
שיהיה גוף ניהולי כזה שמטרתו תמיכה במערכת וחשיבה משותפת ,בעיקר בתקופה בה הקיבוץ עדיין
עובד שינויים ועוד רבים לפניו – אנחנו ניצבים לפני קליטת משפחות (אני מקווה) והקהילה שלנו צפויה
להתרחב .חשוב שנחשוב יחד על אופי המקום ומערכת החינוך היא מוקד עשייה וחיים ובעלת השפעה
עמוקה על הרצון של אנשים להיות חלק מהקהילה.
מבטיחה להמשיך ולעדכן ומזמינה את כולם להתעניין ,לשאול ולשמוע?
★★★★ להתראות בשמחות★★★★ .
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גידולי שדה ★ עזרא יחזקאל

אני מרכז את הענף זו העונה השניה ובגד"ש
 1000דונם חיטה לתחמיץ 260 ,דונם תלתן
לשחת ,כמחזור זרעים 180 ,דונם חימצה
(חומוס)  300דונם פרדס בשיתוף עם גרנות ו-
 280דונם כותנה.
השנה הגשם התאחר בחודש בינתיים יש כמויות
טובות של גשם המסייעות לגידולים השונים.
את החיטה קומרים עבור מרכז מזון של אמץ בר
המספק אותה כמזון לכמה רפתות באזור.
התלתן הוא קטנית המשמשת כשחת לפרות
ומטייבת את הקרקע למחזור זרעים.
את החימצה (חומוס) אנחנו מגדלים מזן ירדן
שטוב בעיקר לחומוס .את הגרגרים אנחנו
מוכרים לסוכן שמוכר למפעלי תעשיה ליצירת
החומוס .זן זה מצטיין בטעמו לממרח החומוס.
לגידול הכותנה הצטרפנו משתי סיבות עיקריות:
האחת בגלל המחיר הגבוה של הגידול והסיבה
השניה כדי לתת טיפול אינטנסיבי נגד העשביה
הקיימת בשדות.
השנה מחיר כותנת פימה ישראלית עבר את ה-
 2דולר לליברה (כמעט חצי קילו)  .כ 16-ש"ח
לקילו! מחיר שיא בכל הזמנים המאפשר ריווחיות
טובה מכלל סל הגידולים האפשריים (תירס ,
סורגום ,חמניות ,אבטיחים.)...

השדות שלנו משובשים בעשביה קיצית והגידול
היחידי היכול להתמודד איתה הוא הכותנה
העומדת בחומרים חריפים להדברת העשביה.
מה זה מחזור זרעים?!
לא ניתן לגדל גידול עוקב מדי שנה על אותו דונם.
למשל כותנה זה אפשרי
חיטה מגדלים
לגידול קטנית.

אחת ל –  4שנים ואז משנים

עבור חומוס וסורגום ותירס מחליפים שטח כל
שנה .
האדמה צריכה להעשיר את עצמה בחנקן ולמנוע
עמידות של מחלות ועשביה ולכן מניידים את
הגידולים בכל השטחים.
כל הריסוסים שלנו הם מהקרקע ,למעט דישון
הנעשה מהאוויר.
עקב מחסור בתשומות מזון בעולם ישנה עלית
מחירים דרסטית בכל שרשרת גידולי המזון כולל
הכותנה.
מתוך אלפיים דונם מושקים 300 ,דונם כותנה
ו –  100דונם חומוס.
אנו מתכננים לגדול בהיקף ציוד השקיה לעוד
שטחים שניתן להשקות אותם על מנת להגדיל
את את הריווחיות לדונם ,וכמובן למשק.

★★★★★★★★
★★★★★★★★

עד היום ירדו במצר
 ;8:מ"מ גשם
★★★★★★★★

בשבת  26/3נטייל לעמק הקסום שלנו
מי ברגל ,מי באופניים...
כדי לתפוס את הפריחה המהממת!!
פרטים אצל נתי הגאי

בגליון הקודם של העלון נפלה טעות בכתבה על האחיות שלנו ,הדף עף ברוח( .....סתם תירוץ)
אז הנה הן שוב:

יפה ואריקה – אחיות
הן איתנו יותר משנה ומה אנחנו יודעים עליהן?
שהן יעילות ,חביבות ומתוקות באופן כללי .ומה מעבר לזה?

אריקה רוזנשטוק גרה במענית ,נשואה למוטי ,מו"פ בחברת "טבע" ,ואמא לשלושה ילדים.
היא נולדה בארה"ב ,בעיירה קטנה הסמוכה לוושינגטון הבירה ,בבית יהודי ציוני מאד.
ההורים – שניהם אקדמאים ,אמא ניהלה בית ספר יהודי ואבא סטטיסטיקאי ,והיא האמצעית בן שני אחים.
בתקופת בית הספר התיכון הגיעה לישראל לתקופה של חודשיים במסגרת התכנית "תיכון בישראל".
כשחזרה לארה"ב הצטרפה לתנועת הנוער "יהודה הצעיר" ולאחר שנה החליטה ש"זהו זה" היא רוצה
לחיות בישראל .יום אחרי שפרצה האינתיפאדה הראשונה היא נחתה בישראל ,כשהיא בת תשע עשרה.
היא התגייסה לצה"ל ושרתה ביחידת הקישור לאו"ם ,חייתה בקיבוץ קדרים ועשתה תואר ראשון במדעי
החיים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע.
אז ככה התחיל הרומן שלך עם המקצוע?
"אפשר לאמר שכן .כשסיימתי את התואר הראשון עבדתי כאשת יחסי הציבור של הפקולטה למדעי
הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון.
ב –  2001התקבל מוטי ,בעלי ,לעבודה ב"טבע" נתניה ועברנו למענית.
אחרי הלידה של בתי הראשונה הצטרפתי לקורס הסבה לאחיות ומאז אני עובדת כאחות קהילתית
ומשלבת טיפת חלב עם רפואה ראשונית .בפברואר  2010האחרון סיימתי התמחות ב"בריאות הציבור"
ומאז אני בתחום .במשך תקופה מסויימת התלבטתי אם ללכת ללימודי רפואה אבל החלטתי שאני רוצה
לטפל באנשים ולא במחלות".
המשפחה שלך עדיין בארה"ב?
"כן .אני הנציגה המשפחתית בישראל .למרות שהמשפחה ציונית מאד ,הם מעדיפים לחיות שם.
השנים הראשונות היו חוויה מרתקת .אבל ככל שהשנים עוברות  -חסרה לי המשפחה ולילדים שלי
חסרים סבתא וסבא ,שלא לדבר על האחיינים שלי שאני מפספסת אותם ,וגם הדודים ....זה לא פשוט.
אבל שיהיה ברור – אני מאושרת".
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

יפה פחימפור הגיעה אלינו ממושב אחיטוב – שם גם נולדה.
היא נשואה לאמנון ,בן המקום ,אמא לשלושה ילדים ,הגדול בן  35וסבתא לחמישה נכדים.
יפה" :למי שאינו מכיר ,אחיטוב הוא מושב שהוקם ע"י עולים מעירק ,כורדיסטן ופרס ,שהקפידו לשמר את
השפה הארמית .אם חשבתם ש"באידיש זה יותר מצחיק" ,אז אפילו אל תנסו בארמית.
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כמו הרבה עולים בשנות החמישים גם אצלי במשפחה ניסו להדחיק את שפת הגולה והקפידו לדבר
עברית .אבל כשהתחלתי לעבוד באחיטוב כאחות  ,העבודה עם האוכלוסיה המבוגרת ,שדיברה ארמית
אילצה אותי ללמוד את השפה ,והרווח כולו שלי.
איך את הגעת למקצוע?
יפה" :אצלי הסיפור שונה .כשהייתי בת שמונה עשרה ,נפצעתי קל מאד וניגשתי למרפאה.
יוכבד ,האחות הצעירה של המושב דאז ,שבתה את ליבי במקצועיות שלה ובחביבות שלה ונוצרה בינינו
ידידות אמיצה ,ואני נשביתי בקסמי המקצוע" .נדנדתי" להורי שאני רוצה לצאת ללמוד .בהתחלה הם
התנגדו כי הלימודים היו כרוכים בלינה מחוץ לבית ,אבל לבסוף הם התרצו ונשלחתי ללימודים בבית
החולים קפלן שברחובות כי דודה שלי גרה שם והבטיחה למשפחה "להשגיח עלי".
כמו שכבר ציינתי ,המשפחה שלי היתה מסורתית ושמרנית שעלתה ממדינה מוסלמית ( .האמהות שלנו
הגיעו לארץ עם רעלות .)...לנו ,הילדים ,היה קושי רב לתמרן בין המסורת של ההורים לבין הפתיחות
הישראלית .כל רצונם של ההורים היה לשמור את הבנות קרוב קרוב אליהם .רחובות היתה פתרון –
מבחינתם היה הכי בטוח אצל הדודה...
גדלנו שמונה ילדים בבית קטן .הבית היה חם ואוהב אבל השמרנות העיקה מאד והיציאה מהמושב
היתה בשבילי פריצת דרך .מעבר לכך ,בחרתי במקצוע הנכון :העבודה והטיפול באנשים הם היעוד
המקצועי שלי.
אני יכולה לאמר בסיפוק שהייתי קרש קפיצה לבנות הצעירות יותר במושב .עוד שלוש מבנות משפחתי
למדו את המקצוע ועובדות בו.
ומה אתן חושבות עלינו קהילת מצר?
אריקה" :מצר הוא קיבוץ פתוח ,אנשים נעימים וסבלניים ונעים לי מאד לבוא לעבודה .אני מרגישה
אחריות וחופש פעולה .העבודה עם הצוות נינוחה ,פורה ומפרה.
"זה נכון" מסכימה יפה" :הצוות מגובש והעבודה נעימה .הפציינטים מנומסים ,חמים ,סבלניים ומכבדים
מאד פרטיות .תמיד נוקשים על הדלת ומחכים לשמוע תגובה .במרפאות מסוימות ,עירוניות בעיקר,
הפציינטים נוקשים על הדלת ומבלי לחכות לתשובה מתפרצים פנימה .במצר זה לא קיים".


למוקד שורש יש מספר טלפון חדש073-2341234 :
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ליל הסדר ב – 883:

בדשא המרכזי.

יתקיים במצר בחדר האוכל

אתם מוזמנים להעמיד דוכנים!!

מועד אחרון להרשמה

פרטים והרשמה אצל מיכאלה:
 ;:3393:ואתי;:3398; :

יום רביעי .3434

ההפיכות בעולם הערבי?

מה דעתך על
אהרלה קריידלמן :

אני מקווה שההשלכות מהטלטלה הפוקדת את העולם הערבי תהיינה חיוביות .אני מקוה שציר הרשע :
אלקאידה ,חיזבאללה ואירן ייחלש והחלק הנאור של העולם הערבי יתחזק,ש ערכים כמו דמוקרטיה,
זכויות הפרט ,מעמד האשה וכו' יתחזקו.
איפה אנחנו בסיפור?
העסק עדיין לא ברור ,יש למה לצפות וימים יגידו...
נאוה חברוני:
גם אני מקווה שיתרחש השינוי המצופה.
מעניין יהיה לראות האם המהפיכה תביא לשינוי מהותי או שרק נזכור ממנה את השמלות המופרכות של
קדאפי ואת נאום "הזנגה זנגה" שלו.
החשש שלי הוא מהיווצרות ואקום שיאפשר לגורמים קיצוניים ,כמו האחים המוסלמים ,דריסת רגל
בעמדות השלטון ושוב יאשימו את הציונים בכל צרות העולם ,וישכחו שמי שאיפשר את המהפיכה הזו הוא
הבחור הצנום עם השם היהודי המובהק ,מארק צוקרברג ,ממציא הפייסבוק.


על חקלאות אופטימיות ופוליט י קה ★ דורון ליבר
אני מחזיק מעצמי איש אופטימי .כששואלים למקצועי
אני עונה "פלח" (חקלאי) כי החקלאים הם אנשים
אופטימיים מיסודם ,אחרת מזמן היו נוטשים את
המקצוע.
כששואלים אותי לעמדתי הפוליטית אני עונה בגאווה
סוציאליסט (שמאלן) כי אנשי השמאל הם אופטימיים
מטבעם אחרת איך נסביר את דבקותנו בשוויון,
בשלום ובניצחון הטוב על הרע.
היינו מיעוט שבמיעוט שהאמין כי צריך לתמוך
בהקמת מדינה לפלסטינים והיום רוב הציבור איתנו.
להלן אנקדוטה (שתקשר אותנו להמשך) :בתחילת
שנות השבעים עוד לפני שידעתי כי אשלח על ידי
התנועה (השומר הצעיר) להגשים במצר ,מצאתי את
עצמי בש.י.ח (שמאל ישראלי חדש) ושם נפגשתי עם
יהודה ברי; יוחנן סימונשטיין; ראובן שריג (אז סרדס)
ויואב בן נפתלי ,כמובן צעירים ומלאי עזוז (הנה
הקישור) לימים הגעתי למצר ומצאתי קיבוץ אופטימי,
והאופטימיות קיימת גם היום למרות המכה שהשמאל
קיבל וחלק גדול ממצביעיו נתנו אמון במצגת שווא
בדמות ציפי לבני וקדימה ,במצר התפקדו רבים למרצ
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( 53איש ואישה) שבחודש הבא נערכת למערכת
בחירות פנימית למזכ"ל; חברי הנהלה ולנשיאות
הועידה.
לקראת הבחירות נבחרו חברי ועידה חדשים חלקם
כנציגי הסניפים וחלקם ברשימה מרכזית .למצר
כסניף עמדה ,הזכות למנות  2נציגים (אורי אופיר
ואנוכי החתום מטה) ובכדי להגדיל את אחיזתנו
במפלגה נבחרה שלומית לוטם ברשימה המרכזית.
כאמור ,בחודש הבא ,שלושתנו יחד עם סוהא אבו
עבד ממיסר שמצטרפת אלינו( ,גם היא נבחרה
ברשימה המרכזית) נדרשים לבחור במזכ"ל חדש
ובהנהלה חדשה (אני הצגתי את מועמדותי) ובחברי
נשיאות הועידה.
כאיש אופטימי אני מאמין שלאחר ה 3באפריל (מועד
כינוס ועידה) ייצא מסר חדש לאיחוד כוחות השמאל
ולסילוק ממשלת הזדון והרוע.



סיפורי מקום



סיפור אמיתי ★ עמנואל גסטר
בתחילת  1960נכנסתי לגזברות בחפזון ,כדי להחליף את קודמי שהיה צריך לצאת דחוף לשליחות ,לכן
לא התאפשר לי ללמוד בקורס מיוחד לגזברים ,שלושה חודשים במכללת רופין( ,שאת חסרונו אני מרגיש
עד היום) ,ויצאתי בלי קשר ובלי הכנה מוקדמת להתרוצץ בתל אביב בין הבנקים והמוסדות.
המון סיפורים יש לי על התקופה הסוערת הזאת ,אך צריך להצטמצם.
סיפור תחבורתי :גזבר של קיבוץ צעיר משמש
גם כמרכז קניות וגם מוביל את האספקה הביתה,
בערך פעם בשבוע ,לכן מיד עשיתי בת"א רישיון
נהיגה "ג" ...למשאית ,ליום של ההובלות.
וזה בא לי מצוין ,כי כך ,בלי להזדקק לשירות של
נהג הבית ,התאפשר לי "להוביל" בעצמי הביתה,
מבית היולדות בחדרה ,את אשתי והבת ,עידית,
שנולדה לנו בדיוק אז ,במזל טוב.
אפרופו נסיעות ורכבים :האוטובוס היחידי שנכנס
בבוקר למצר יוצא ב  6.00ונמאס לי לרוץ אחריו
כדי להגיע בסך הכול מוקדם מדי לפתיחת
הבנקים בחדרה ואחר כך להמשיך באוטובוס
לת"א ,כדי להסתובב בין כל הנושאים שבטיפולי,
ולקראת ערב לחזור מחדרה ,באמצאות "טנדר-
שירות" של בקה אל גרביה ,עד פינת מצר ,ורק
אז בטרמפ או ברגל ,להגיע הביתה .ותמיד עם
התיק של הגזבר ,עמוס מזומנים.
במילה אחת ,פניתי וגם קבלתי רכב צמוד ,לפי
יוזמתי ...קטנוע "ווספה" .מה חשבתם שמכונית?
מה ,הגזבר הוא רוטשילד? ומאיפה הוא יממן
מכונית?
יכולתי להגיע לחדרה רכוב על הווספה האיטלקית
שלי ,לסדר עניינים ,להשאיר אותה באיזו חניה,
לקחת אוטובוס לעבודה בת"א ,לחזור לחדרה
ולרכוב ישר הביתה .תענוג!
גם רכבתי הרבה עד ת"א( ,שום תענוג) ,ושם
יכולתי לעשות הכול יותר מהר .גם לעלות על
המדרכות לשם חניה .פתאום גיליתי איך להשאיר
אותה בת"א בטוחה ובחינם ,חונה על המדרכה
של תחנת המשטרה הקרובה לתחנת אגד
הישנה .למחרת בבוקר אני חוזר באוטובוס
לת"א" ...והרכב" מחכה לי.

כמובן גם רישיון לאופנוע עשיתי עבור הווספה
והוא בר תוקף עד היום ,לכן אולי כעת ,ארכוש
אופנוע רציני ואצא עם ליליה לטיולים נרחבים...
אגב ,שנים מאוחר יותר גיליתי את הקטנוע,
כגרוטאה ,עומד בחצר של גן ילדים וזאטוטים
רוכבים עליו .אולי התאמנו להיות גזברים
בעתיד?
סיפור ענייני :אין כסף במצר ,תמיד הקופה
ריקה .חיים במינימום ,ההכנסות המועטות לא
מספיקות לאחזקה עצמית ,החובות מצטברים,
מצמצמים תקציבים( ,מתי לא?) ,חייבים לדחות
פניות מכל סוג.
בין המשימות של הגזבר :להשיג מזומנים,
הלוואות בריבית נורמלית ,לעשות הסדרים ,פרוס
חובות.
גזברים הולכים לכל מיני מוסדות כדי לזרז ולקבל
את התשלום עבור התוצרת שהמשק כבר סיפק,
ולא להמתין עד שהצ'ק יגיע בדואר.
לאותם המוסדות שוב חוזרים כדי לנסות לקבל
כסף כמקדמה למימון הגידולים העתידיים של
המשק .אתה חייב להיות סימפטי וקצת...
להתחכם לגבי הכמויות לזריעה.
לגזברים מקיבוצים צעירים ,עם צרות דומות,
הייתה נטייה להיפגש ,להתחבר ולהסתובב יחד
בין המוסדות המרכזים בת"א בחיפוש אחרי
מקורות ולהתחלק באינפורמציה .גם עזרו זה
לזה עם גמ"חים( :להשאיל כסף לכמה ימים) -
(גמ"ח :גמילת חסד) ,ותנחשו מי היה השנורר
ממש התיידדתי עם
הכי גדול בחבורה?
הגזברים של להבות חביבה ,ברקאי ומגל ,בגלל
האזור ,וגם עם גזית ,בגלל מוצאינו הארגנטינאי.

סיפור מרתק על החיים הפיננסים של הארץ,
באותם השנים .

להתקשר היינו עומדים בתור ליד אחד הטלפונים
הציבוריים ברחובות העיר.

"גלגול צ'קים" .כולם יכלו לפתוח
השיטה:
חשבונות בכמה בנקים בו זמנית ואז לקבל
אשראי מסוים מכל אחד ,וזאת הייתה המטרה
של הגזבר ,להשיג כמה אלפי לירות טובות אצל
כל אחד מהם .כמובן בשביל זה צריכים לעשות
מחזור כספי ,לכן לרוב השתמשנו בצ'ק עצמי או
של אחרים ,ולרוב הם היו צ'קים ללא כיסוי.

הגזבר היה גם נציג חוץ של המשק והייתי צריך
להיפגש עם כל המוסדות בהם היינו תלויים
משקית .החל מהמח' להתיישבות של הסוכנות,
דרך הקיבוץ הארצי ועד אחרון הספקים.

ז"א שיכולת לגלגל כסף כאילו ,בין החשבונות
שלך בבנקים השונים .למעשה כך עבדה כל
הארץ.
כדי לאשר את הצ'קים ,הייתה קיימת המסלקה
הבנקאית המרכזית ,שפעלה אז באופן מאוד
איטי ,יומיים או יותר בין ערים שונות ,כך שעד
שהבנקים ידעו "זה על זה" יכולת להגיע בעצמך,
לכסוי האוברדרפט.
המערכת הבנקאית רצתה לראות כסף אמיתי.
כי רק צ'ק בנקאי או של מוסד כלכלי מכובד היה
נחשב כ"כסף אמיתי".
אפילו מנהל בנק זה או אחר היה לפעמים נפגש
איתך ושואל בהומור :מתאי תביא כסף אמיתי?
שניהלתי
הסיפור הפיקנטי הנלווה הוא,
חשבונות בחמישה בנקים בו זמנית :בחדרה
ובת"א וזה מסביר את ההתרוצצות שלי ביניהם.
בנוסף גיליתי שכאן סמוך אלינו ,בבקה אל גרביה,
היה קיים בנק ערבי -אנגלי( .שריד מהאנגלו-
פלסטין בנק) .היה סגור ביום שישי ועובד בשבת,
לכן אפשר היה להרוויח עוד יום של
המסלקה...ואז פתחתי חשבון והייתי עולה על
הווספה ונוסע אליו בשבתות ,וכך הייתי מגדיל
את המחזור הארצי של הכסף שלא קיים...
באמצאות חשבונות מצר ,בשישה בנקים !!
השיטה כבר הטריפה אותי ,אבל מה לעשות?
ומי אני שלא אנצל את השיטה? היא גם הטרידה
את הנהלת החשבונות שלנו ,שהייתה צריכה
לעקוב אחרי כל הפעילות החשבונאית הזאת.
טרם הומצאו אז מחשבים וסלולאריים .גם לא
חלמנו על כספומטים וכרטיסי אשראי .לכן היה
צורך להסתובב עם כסף מזומן .אגב כדי
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הסיפור אישי :אני כבר עומד לסיים שנה
שלישית ,כאשר בתפקיד הזה היתה מקובלת
קדנציה של שנתיים ,והמזכירות מציעה לי
להמשיך שנה רביעית ...אני מתנגד נמרצות
ומגייס לוויכוח את קדושת עיקרון הרוטציה ,ז"א:
מכהנים רק שנה בכל התפקידים כולל המזכיר,
ושנתיים הגזבר.
אחרי "לחץ חברתי" מצד החברים ו"שכנוע
חברי" מצד המזכירות ,היא מביאה את הנושא
לשיחה ,להצבעה ,בהרמת ידיים כמקובל ,ואני...
ממשיך .כי מי אני שאעמוד כנגד ה"משמעת
הקיבוצית".
נ.ב  :לו ידעתי אז על השינוי הגדול שיתחולל 50
שנים מאוחר יותר במעבר למשק מופרט,
עצמאות כלכלית ,הסדר חובות ...כי אז הייתי
מתנדב מראש לעשות בכיף עוד קדנציה
בגזברות ...בשנת .2011
סיפור מדיני ,היסטורי בהמשך לעניין שיטת
"גלגול הצ'קים" .הממשלה שכבר החלה לטפל
בתופעה של המחזורים האדירים של כסף סרק,
או כסף לא אמיתי או בלון של "לופטגשפטן",
הוציאה בשנת  1964לפועל "החוק לריכוז
האשראי" .אולי כדי לעשות לי טובה אישית?
ז"א שכל פעולה הפיננסית של כל קיבוץ ,מושב,
חברה ,מפעל ,הוצמדה לבנק אחד בלבד.
נקבע גם לכל ישוב לאיזה בנק ישתייך .אנו
נצמדנו לבנק הלאומי בחדרה.
לפי כך הוא הפך להיות הבנק המלווה שלנו
ומרכז את כל הפעולות .אליו מעבירים ההלוואות
שהתנהלו במקומות אחרים .האשראי הוגדל
בהרבה ,כמובן תחת פיקוח.
המנהל ופקידים בכירים מהבנק מתחילים להופיע
אצלנו כדי לבדוק תוכניות פיתוח ,שהכנו עבורם,

הפקידה קיבלה את האבידה ,הסתכלה אלי
בפרצוף של לא מאמינה ,ועד היום נדמה לי
שמלמלה לעצמה משהו על טמבלים שבאים
למסור כסף שמצאו ברחוב ...היא מסרה לי קבלה
פלוס הערה חשובה שלפי החוק ,אם אף אחד לא
בא לדרוש את הכסף תוך שלושה חודשים ,אז
מגיע לי לקבל אותו.

ולדון יחד על הבעיות המשקיות הגדולות בכוונה
לעזור לנו להגיע אי פעם לאיזו שהיא עצמאות
כלכלית .וחסל סדר העבודה עם בנקים רבים.
וה"הפי אנד" לסיפור " -ריכוז האשראי" הייתה
המתנה הכי גדולה שיכולתי למסור לגזבר שיבוא
אחרי!
ולקינוח ,סיפור מתח הקשור עם מציאת כסף,
משטרה ובית משפט.

ימים לפני תום המועד קיבלתי הזמנה לבית
המשפט.

זה היה באיזה סוף שבוע שמשכתי מזומנים
מבנק בת"א .אחרי זה נעמדתי ליד דלפק קטן
על הדלפק היו פזורים
וספרתי בעצמי.
פרוספקטים של הבנק ומתוך הבלגן ,שלפתי את
החבילות והכנסתי לתיק.

ישב שם עד ,בחור עם פרצוף חושש אך עם עיני
תקווה .לפני זמן קצר הוא בא למשטרה בעניין
כסף שאבד לו ,ומסר את אותם הפרטים המזהים
עכשיו הוא מחכה
שאני מסרתי לפקידה.
כשהעזתי לשאול איך
להחלטת בית המשפט.
אחרי כמעט שלושה חודשים נזכר מישהו לבוא
למשטרה ...כבוד השופטת אמרה משהו ותוך
כדי ,גם קבלתי נזיפה על כך שלא החזרתי מיד
את הלירות !

בבית שוב ספרתי והיה עודף רציני ,חבילת
שטרות שמישהו שכח אולי? או הסתיר אולי?
בתוך הניירת שעל הדלפק?
בהתייעצות עם שני חברים החלטנו ,על אף
הפיתוי( ,קיבוצניקים ,לא?) למסור את המציאה
לתחנת המשטרה הקרובה לאזור הבנק ,ביום
ראשון ,כשאני אסע לת"א.

אני משוכנע שהפקידה סידרה עם חבר שלה,
שהוא יבוא להתלונן בעזרת הפרטים שהיא ידעה.
הם חיכו לרגע האחרון ,על כל מקרה שיופיע
מישהו אחר .בסוף הוא זכה!! ובטח עד היום הם
חוגגים את המציאה.



מפגש ותיקים
ביום שני  98.9:.9988בשעה 83.:9
במועדון לחבר להרמת כוסית
לכבוד כל מי שמלאו לו  89בשנה האחרונה.
בתכנית:
ברכות



ליעד רונן בשירה



מפגש עם ""jose duvial

ובשעה < 83.8יוקרן סרט בספרדית.
נוגה



מילה



חיים

שה
הַ ָּפ ָּר ָּ

לפי אודי רזמוביץ

פרשת השבוע  -שבט-אדר תשע"א :מה בין חטא העגל (פרשת 'כי תשא') לבין חג הפורים?
בפרשת 'כי תשא' ,מסופר על חטא עגל הזהב .כידוע,
בני ישראל חיכו למשה ,שעלה להר סיני כדי לקבל את
לוחות הברית .מכיוון שסברו שמשה מאחר ,הסיקו
שהוא מת .לכן ,ביקשו מאהרון ,אחיו ,שיעשה להם פסל
שיחליף את משה.
שאלות רבות יש על סיפור זה ,אולי החטא הגדול
ביותר של ישראל ,שנמשלו לכלה שזנתה תחת חופתה
ממש – הרי בני ישראל ראו ניסים ונפלאות ביציאת
מצרים ,קיבלו עליהם את התורה ,ורק לפני  40יום
נאמר להם לא לעשות כל פסל ומסיכה .משה נעלם
לכמה שעות ,וכבר הם עושים פסל ? ועוד אומרים –
אלו אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים ?
ובכן ,הסברים ותירוצים לרוב נכתבו על כך ,ואני
אתייחס דווקא לאחד הפשוטים שבהם ,לכאורה.
אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא על מעמד הר סיני:
"...כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,
ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם
לאו  -שם תהא קבורתכם (תלמוד בבלי ,מסכת שבת,
דף פ"ח ,עמוד א') .על כך פירש ה'משך חכמה':
"...שהראה להם כבוד ה' בהקיץ ובהתגלות נפלאה,
עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעי ,ויצאה נשמתם
מהשגת כבוד ה' והיו מוכרחים "...כלומר ,ניטלה מהם
זכות הבחירה מעצמת המעמד שבו ניגלה אליהם
הקב"ה .וכי יכלו לסרב לקב"ה ? וזוהי הכפייה שכפה
עליהם הקב"ה את התורה ,וטבעו של האדם ,שאינו
מפנים באמת משהו שאינו הושג בעמל .כמו ילד
שמתנהג יפה ליד ההורים בגלל פחד מעונש ,ולא מתוך
הבנה ,וללא הוריו יבעט בחוקים שנכפו עליו ,או
להבדיל ,ילד שאינו יודע להעריך את דמי הכיס שנותנים
לו הוריו עד שלא יעבוד בעצמו עבור הכסף .ולכן ,עם
הקושי הראשון שנתקלו בו ,וללא משה לידם ,נטו
ישראל לחזור למה שהיה טבוע בהם ממצרים – לפסל
פסל (פסל מלשון פסול).
וכעת ,לפורים .פורים הוא חג שקבעו חכמים ,ולא נכתב
בתורה ,ולכן ,לכאורה ,חשיבותו פחותה .האמנם?
במדרש שוחר טוב ,משלי ט' ,נאמר (על העתיד
לבוא)" :כל המועדים בטלים ,וימי הפורים לא יהיו
בטלים שנאמר :וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך
היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם (אסתר ט' כ"ח)" .איך
יתכן שחגים כמו פסח ,סוכות ושבועות שנכתבו בתורה

יתבטלו ,ואילו פורים ,חג שתיקנו (קבעו)
חכמים ,ישאר ?
האם באמת פורים לא נזכר בתורה ? לא
בטוח ...נביט בדרשה בגמרא ,מסכת חולין
(דף קלט ב)" :אסתר מן התורה מנין ? 'ואנכי
הסתר אסתיר פני ביום ההוא' " .והנה הציטוט
המלא מהתורה" :וְחָ ָרה אַ פִּ י בֹו ַבּיֹום-הַ הּוא
וַעֲ ַזב ִּ
ְתים וְהִּ סְ תַ ְרתִּ י פָ נַי מֵ הֶ ם ,וְהָ י ָה לֶ אֱ כ ֹל,
ּומְ צָאֺ הּו ָרעֹות ַרּבֹות ,וְצָרֹות; וְָאמַ ר ּ ,בַּיֹום
הַ הּוא ,הֲ ֹלא עַ ל כִּי-אֵ ין אֱ ֹלהַ י ּב ְִּק ְרּבִּי ,מְ צָאּונִּי
הָ ָרעֹות הָ אֵ לֶ ה  .וְָאנֹכִּי ,הַ סְ תֵ ר ַאסְ תִּ יר פָ נַי ּבַּיֹום
הַ הּוא ,עַ ל כָל-הָ ָרעָ ה ,אֲ שֶ ר עָ שָ ה :כִּי פָ נָה ,אֶ ל-
אֱ ֹלהִּ ים אֲ חֵ ִּרים" (דברים ל"א).
מהותה של מגילת אסתר היא ההסתרה .שֶ ם
ה' לא מוזכר במגילת אסתר אפילו פעם אחת
באופן מפורש! אבל פועלו עובר שם כחוט
הקושר את כל האירועים שקרו במגילה :הצלת
המלך אחשורוש מהקשר להורגו ע"י מרדכי
היהודי; בחירת אסתר למלכה תחת ושתי;
בדיוק כשבא המן להכין את עץ התליה למרדכי,
נדדה שנת המלך ,והוא מגלה מהיומן שלא ניתן
שום פרס למרדכי על הצלתו; בדיוק
כשאחשורוש נכנס לחדרו ,נופל המן על מיטתה
של אסתר (כשאסתר בחדר) וכו' .צירופי מקרים
מדהימים או שלא ? ועל כך אמר רבא (האמורא
הבבלי המפורסם)" :אף על פי כן ,הדור קבלוה
(את התורה ,א"ר) בימי אחשורוש ,דכתיב:
"קיימו וקיבלו היהודים" (תלמוד בבלי ,מסכת
שבת ,דף פ"ח ,עמוד א') .כלומר ,את קבלת
התורה מתוך הפנמה ,קיבלו היהודים בימי
אחשוורוש ,אחרי שנתקבלה ב"עמל" – הם היו
צריכים לצום שלושה ימים ולבכות לה' שיציל
אותם מהרעה שפקדה אותם .ואילו ה' הציל
אותם (אותנו) ,אך בהסתרה גמורה ,בדיוק כמו
שנאמר "וְָאנֹכִּי ,הַ סְ תֵ ר ַאסְ תִּ יר פָ נַי ַּבּיֹום
הַ הּוא".
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כולם מזומנים להפנינג פורים המסורתי
בשבת  19/3על הדשא המרכזי
בין השעות 15:00 – 10:00
מגוון מתנפחים  צמר גפן מתוק ופופקורן 
ארוחת צהריים בשקית רונדו תחפושות
"מגילת אסתר סיפור שהיה באמת"?
בביצוע קבוצת התיאטרון של מצר
תחרות תחפושות נושאת פרסים!!
מוזמנים חברים ,תושבים ,נכדים ,בני דודים .....
הרשמה :על לוחות התרבות בחדר האוכל ובמינימרקט,
במייל או ב4399269 SMS-
דמי השתתפות₪ 20 :
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העמוד האזורי



סינימה שישי בפרדס חנה
בשעות14:00 | 09:30 :

" 25/3וינסנט רוצה לים" "" Vincent Wants to Sea
במאי :ראלף האוטנר

גרמניה  96 2010 /דקות

סרט מסע סוחף ומשעשע על שלושה אנשים המוצאים לראשונה את החופש,
הידידות והאהבה...


"קר עד העצם" "" Winter's Bone
במאית :דברה גראניק ארה"ב 2010 /

 100דקות

דרמת מתח ועטורת פרסים המתרחשת ,במערב התיכון של ארה"ב (מיזורי וארקנסו) .נערה
בת  17יוצאת למצוא את האב המעורב בייצור וסחר בסמים .כל הקרובים העבריינים שלה
מזהירים אותה לא להתערב בעניינים לא לה ,אבל היא לא מוכנה להשלים עם הגורל שהאב
הפושע מנסה להכתיב למשפחה.
הסרט זכה בפרס הגדול בפסטיבל סאנדאנס


גביע לואיס ויסוצקי ז"ל
טורניר כדורגל ותיקים לזיכרו
יתקיים בשבת 623/399
בשעות הצהריים
במצר הטורניר מיועד לגילאי  35ומעלה
טורניר חברים לציון  10שנים בלעדי


מופע
משירי מרדכי זעירא
יתקיים ביום ו''  8/4/11בשעה 22:00
באולם המופעים גן שמואל
ערב מחווה למלחין ,מופע הכולל מוסיקה וסיפורים בביצוע חברים
בוגרים של השומר הצעיר
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עריכה והפקה :נאוה חברוני

