מרץ  | 2014אדר ב' תשע"ד

עלון קיבוץ מצר – מרץ 2014

~~2

עלון קיבוץ מצר – מרץ 2014

~~3

כל הכבוד
לאפרת ,אהרלה ,שמוליק ,יואב ,שרה,
אוריין ,רונית ויערה

על כיפה אדומה
לליטל ולבוסתנים

על מופע הכוסות

לאמי ולחורשים על שיר המכולת
לתפאורנים

– גליה ,גיא

על תלבושות ואביזרים

– להדר חורש

לפטו  –-על ההגברה
לדני אדן

– על הצילום בוידאו

למיכאלה ותום -

על צילומי הסטילס

לבטי ,אתי ,מיכאלה ,תום ,ומיכל ויטה

על הפיצות
וגם לנתי למינה ,ליסמין,
לעומר לוטם ,לתמיר רז ולמוסדניקים

תודה לכולם
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אצלנו בקהילה
ה מְ צ ילה כבר מצלצלת
פתחו ,פתחו נא את הדלת.
הנה הולכות ,הנה באות
המסכות הנפלאות.
לכבוד פורים ,בנים בנות
לשמוח הנה באנו,
מהנעשה אצלנו,
צר לי שאני צריכה לפתוח בשני נושאים כאובים שבפרוש מורידים את איכות החיים:

הכלבים נובחים והשיירה אינה עוברת
האחריות על בעלי הכלבים הינה לדאוג לכלב עצמו ולהתחשב בשכנים ,בילדים ובכולנו .אנחנו לא רוצים לסבול
מהפרעות של כלבים נובחים ,ל א רוצים לפחד (ילדים ומבוגרים כאחד ) ו גם לא לדרוך על .....רק בגלל שאתם
החלטתם להחזיק כלב.
הנהלת קהילה הקודמת דנה במטרד הכלבים כלפי אוכלוסיה כולה ,ובהחלטתה קבעה שיש לפנות לבעלי
הכלבים בבקשה להתחשבות בסביבה ולטיפול ב כלבים כראוי כדי שנימנע מפנייה לפקחים מהמועצה.
התלונות המגיעות אלי לגבי כמות הכלבים המשוחררים ,המסתובבים בכל רחבי הקיבוץ הינן רבות..
במידה ולא יהיה שיפור משמעותי לא יהיה מנוס מלפנות לפקחי המועצה.
אז...אנא...בבקשה ,דאגו שכלבכם יהיה קשור ולא יטייל בר חבי הקיבוץ.
גלו ערנות לגבי הכלב שלכם וגם רגישות לסביבה.

אשפה שלא במקומה
למה יש כאלה שמרשים לעצמם לזרוק אשפה שלא
במקומה.
מי לדעתם אחראי לכך אם לא גם הם ?
על זה כבר נאמר:
"תמונה אחת שווה אלף מילים"
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מי הזיז את הכביסה שלי או אנו משנים את האדרת אך לא את הגברת
אנו ממשיכים בתהליך שינוי הסדרי הכביסה ,תוך הקפדה על כך שהתהליך יהיה מדורג כך שכל המשתמשים
בשרות זה יוכלו להמשיך וליהנות משרות כביסה מרכזי.
החל משבוע הבא מוניקה תסיים לכבס והכביסה תעבור לאחריותו של יואב קנטור.

בהזדמנות זו

תודה למוניקה
בשם כולנו על עבודתה רבת השנים (יותר מעשר שנים)
בשירות כביסת החברים
ואיחולים להרבה בריאות וזמן פנוי מהנה,
מכולנו במצר.

קרן השתלמות
לאחר בדיקה ומכרז של קרנות ההשתלמות השונות בעזרת חברת אקו (היועצים הפנסיונים ויועצי הביטוח),
החלטנו לעבור לחברת "אלטשולר שחם" .עד כה קרן ההשתלמות הייתה בחברת "דש מיטב" .בימים הקרובים
נפרסם מועד לפגישה עם נציגי החברה אשר יסבירו לכולם את האפשרויות (מסלולים) השונים.
לאחר פגישה זו נזמין את החברים לחתימה על הטפסים של החברה.

נוהל סיעוד
בשל הפסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי החלטנו  ,בשיחה ,על דרכי פעולה ופתיחת קרן פנימית לביטוח
הסיעודי עבור החברים המבוגרים.
אנו (חיים ,יהודה ,נורית ש ,דני ,אירית ונועה ואדי – מחברת אקו ) עובדים על הכנת נוהל סיעוד שיובא
לאישור השיחה .שעות רבות מושקעות בהכנת הנוהל על כל פרטיו ואנו נמצאים "בישורת האחרונה" ובקרוב
יובא הנוהל למזכירות ולאישור בשיחה.

פנסיה
בתחום הפנסיה אנו פועלים בשני מישורים :
 .1טיפול בהעברת כספי קופות הגמל של החברים שיצאו לפנסיה ועדכון מסלולי הפנסיה בעתודות.
בקרוב נזמין את החברים לחתימה על הטפסים לשם עדכון המסלולים בעתודות (קופת הפנסיה).
 .2נוהל הפנסיה
צוות הפנסיה ( נורית ש ,.מרי סעד ,דני ,יהודה ואירית) עובד על הכנת נוהל הפנסיה.
העבודה על נוהל הסיעוד דחקה קצת את רגליו של נוהל הפנסיה  ,אך גם כאן אנחנו לקראת סיום ,כך
שנביא להחלטת הקיבוץ בהמשך.
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כנסי חינוך
מחלקת החינוך של התנועה ארגנה שני כנסים לכל חברי הקיבוצים העוסקים בחינוך.
הכנסים דנו בהתפתחויות בחינוך במסגרות הגיל הרך ובחינוך הבלתי פורמאלי והיו מאורגנים למופת ומעניינים
מאד.
הרעיון המרכזי בגילאים הללו היה איך להמשיך ולשמור על הייחודיות שלנו בחינוך הקיבוצי מצד אחד ,ומצד
שני לחבור לגורמים השונים במדינה בכדי להשיג הכרה וכל מה שבצידה.
כמובן שגם אנו נכחנו בכנסים אלו למדנו הרבה ונפגשנו עם הרבה שותפים לעשייה של מלאכת החינוך
הקיבוצי.
את הכנס של החינוך הבלתי פורמאלי ארגנה דבי ברא"ס.
ברכותינו לדבי והערכתנו הרבה ,על ארגון וניהול הכנס.
כל הכבוד ! הכנס היה מרתק מבחינת התכנים וגם הארגון היה למופת.

חג פורים שמח
אירית

ברכות

לדני אדן עם שחרורו משרות משטרת ישראל

ולאסף אביטל

עם שחרורו מצה"ל

באו בברית הנישואין

רז ועינב תמיר

ברכות חמות לזוג הטרי,
ולשרה ועמוס ,לנורה ,ראובן וסוניה
וכמובן למשפחה המורחבת
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לליליה ועמנואל
להולדת הנין עמית
נכד לעידית ובועז
בן לנועה ודן
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משולחן המזכיר –/
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לחברים שלום,
במסגרת הפרסומים השוטפים מישיבות המזכירות לא תמיד אפשר ללמוד על העניינים הנוספים הנמצאים
בטיפול המזכיר .בשורות הבאות אסקור בקצרה כמה מהנושאים הציבוריים המעסיקים בימים אלה אותי
וממלאי תפקידים נוספים בקיבוץ.
 .1המבנה הארגוני של הקיבוץ.
לפני זמן קצר הציג "הצוות לבדיקת המבנה הארגוני של הקיבוץ " את המלצותיו בפני פורום רחב שכלל את
חברי שלוש הנהלות הקיבוץ :המזכירות ,הנהלה כלכלית ,הנהלת קהילה .הצוות ,בראשות דיאן ,פעל
באינטנסיביות רבה בחודשים האחרונים ,וגיבש הצעה שיש בה שינוי לעומת המצב הקיים .בדיון שהתקיים
לאחר הצגת המלצות הצוות דובר ,בין היתר ,על הדרך בה יש להמשיך לטפל בנושא וכיצד להביאו לדיון
ציבורי באופן הנכון ביותר .המזכירות ,אשר על סמך החלטתה הוקם ופעל הצוות ,תידרש לשאלת המשך
העיסוק בנושא זה בישיבתה הקרובה.
 .2קליטה
(ומובא בעמודים הבאים) נמסר עדכון מלא על כל
במבזק הקליטה שפורסם לאחרונה ע"י בנצי ועמרי
הנושאים המטופלים כרגע בנושא זה .אציין עם זאת שבינתיים קיבלנו את רשימת השאלות/הערות/השגות
שיש לקבוצת הנקלטים ביחס להסכם הקליטה המוצע ,ואנו נכנסים לעבודה משותפת ,בעזרת עורכי הדין,
בכדי להגיע לנוסח מקובל ומוסכם.
 .3דיור
סוגיית הדיור במצר לצעירים ולמשפחות צעירות ,או נכון יותר ,מצוקת הדיור במצר ,הינה בעיה נמשכת,
המחריפה כל העת .גם האישור שקיבל הקיבוץ לאחרונה לבניית כ –  20יחידות דיור חדשות ,לא ברור עד
כמה יקל על המצוקה .המזכירות בהחלטה שהתקבלה לפני זמן מה ,וועדת קליטה בהחלטתה לאחרונה,
מצדדות בהקמת צוות ייעודי ,שיישב על המדוכה וינסה לגבש הצעות לפיתרון הבעיה .הקמת הצוות נמצאת
בטיפול בימים אלה.
 .4פדיון שווי דירה
אחת השאלות ,שהתחדדה לאחרונה ביתר שאת ,נוגעת ללוח הזמנים על פיו מזוכה חבר (או יורשיו) בשווי
הדירה במקרה שיצא ממנה כיוון שהוא בונה בית חדש ,או במקרה של פטירה חו"ח .נושא זה מתחדד כעת,
עם מהלך הקליטה ,כיוון שבמקרה בו לדירה שהתפנתה נכנס חבר נקלט חדש ,החבר החדש אמור לשלם
את מלוא שווי הדירה עם כניסתו ,ואז ניתן להעביר את שווי הדירה בהקדם לחבר שיצא ממנה .לעומת זאת
אם לדירה שהתפנתה ייכנס חבר קיים ,הרי ההתחשבנות בגין שווי הדירה נעשית במסגרת "פערי דיור"
והתשלום נעשה בהתאם ,ז"א לאורך שנים .מצב זה יוצר לכאורה אי צדק שיש להסדירו .הצעה בעניין זה
מתגבשת בימים אלה ותעלה לדיון בקרוב.

עלון קיבוץ מצר – מרץ 2014

~~9

 .5תקנונים והסדרים
שלושה תקנונים/הסדרים נמצאים כעת בשלבים מתקדמים של ניסוח לקראת הבאתם לדיון ואישור בשיחה
ובקלפי :הסדר סיעוד ,הסדר פנסיה ,הסדר בנים נתמכים .בשני הראשונים (סיעוד ,פנסיה) מדובר על
עדכון הסדרים קיימים ,הנובע מהשתנות נסיבות חיצוניות ו/או מהצורך להבהיר ולחדד סעיפים קיימים.
הסדר בנים נתמכים הינו למעשה מעין "הסכם אהדה" ,והוא נועד להסדיר את הבטחת קיומם של בני קיבוץ
שהם בעלי צרכים מיוחדים.
 .6סיום קדנציות
בימים אלה מסתיימת הקדנציה של שלושת ממלאי התפקידים הבאים :יו"ר כלכלי ,מזכיר ומנהלת קהילה.
הקדנציה של רכז המשק הוארכה ,כזכור ,עד מאי .המזכירות סיימה אף היא את תקופת כהונתה .נושא זה
יטופל במיידי.
עד כאן להפעם,
יהודה .

זהו גרף המראה את הקילוואטים המיוצרים על המתקן בגג מצרפלס.
ביום שמש כל קילווט מכניס לנו לפרוייקט .₪ 1
אנחנו שותפים בפרוייקט עם חברת פ.ק .גנרטורים.
הפרוייקט משלם לקיבוץ דמי שכירות  ₪ 120,000בשנה והרווח מתחלק חצי חצי.
אם נביט על זה מול טבלת המשקעים נמצא בזה נחמה מסויימת
עופר
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הטור של יעקב
בואו חברים ,נחגוג .נקלל את המן הרשע ונריע
למרדכי הצדיק .צדיק גדול היה "מרדכי היהודי".
הוא שלח את אחיינית ו אסתר הבתולה ,להיות
אשתו של מלך אחשוורוש החרמן ,והגדיל לעשות
כאשר הלשין על שני קושרים שרצו למרוד במלך.
תארו לעצמכם את רבי שמואל אוירבך או את הרב
עובדיה יוסף ז"ל שולח את קרובתו לחצרו של פוטין
או לבית הלבן לאובמה לצורך אותו עניין.
גם אסתר הצדקת היא לא דמות חינוכית מאד .לפי
הוראתו של מרדכי היא לא גילתה שהיא יהודיה.
מעניין איך אכלה כשר ושמרה על נידה ,אבל מה
נלין על דברים זניחים כאלה .היא בכלל לא רצתה
להתערב בעניין הפוגרום המתוכנן ליהודים ,עד
שמרדכי לא איים עליה ש"אם החרש תחרישי בעת
הזאת את ובית אביך יאבדו" .רק אחרי איום זה
היא הלכה להתחנף למלך.
אבל חבל על החגיגה .סוף סוף חג שאפשר לשתות
עד לא ידע בלי נקיפות מצפון .אז נעשה מאמץ
למצוא בו משהו חיובי ,בסופו של דבר גם לנו מגיע
קצת קרנבל .אז קודם כל ושתי ,מלכה לעניין,
כשאחשוורוש רצה "להראות לעמים ולשרים את
יופייה "כי טובת מראה היא" ,היא סירבה .חז"לינו
מוסיפים לסיפור הערה פיקנטית :הוא דרש שהיא
תופיע ערומה .פחד המלך ושריו היה ,שכל הנשים
יפסיקו לשמוע להוראות בעליהן "וכדי בזיון וקצף".
אכן היא ללא ספק הפמיניסטית הראשונה וראוי
להלל ולברך אותה .כמובן שהדתיים שלנו לא כל
כך אוהבים את המרד הפמיניסטי הזה ,ולכן מנסים
להשמיץ את ושתי האמיצה בכל מיני דרכים.
גם למרדכי יש בכל זאת נקודת זכות :כשכל "עבדי
המלך אשר בשער המלך" השתחוו להמן "מרדכי
לא יכרע ולא ישתחווה" .זה די הרגיז את המן ,אבל
ללא ספק זו נקודת זכות למרדכי השתדלן .אלה
הם שני מקרים של אנשים העומדים מול השררה
והכוח ושומרים על צלם אנוש .לכבודם ניתן לשמוח
ולחגוג .הם הצילו את הקרנבל שלנו מלהיות מופרך
לגמרי.

פורים שמח!
יעקב

למה לי פוליטיקה?
בראשית ,בטרם היותנו הומוס קיבצניקוס גנטוס
היינו חברה מגויסת .
התנועה דורשת כוח אדם למילוי מש ימה כזו או
אחרת ראשונים תמיד אנחנו ,המפלגה קוראת לנו
לדגל להפגנה ,ליום בחירות אנחנו ראשונים.
חלפו להם הימים ואיתם חלפה התהילה  .בטרם
היותנו הומוס קיבוצניקוס גנטוס  ,היינו שואלים
בחנויות בחדרה אם יש הנחה לקיבוצניקים ולא רק
שהיינו מקבלים גם היו תולים בנו מבטי ערגה ולמי
שהיה דוד בעין חרוד זה היה טוב מאד.
היום כאשר התנועה קוראת לנו להילחם על ביתנו
אנו נשארים ספונים בו.
לפני ימים אחדים נקראנו לצאת לרחוב ולקרוא
בקול גדול "עד כאן לחנוק אותנו תנו לנו לבנות ".
אולי בקיבוצים אחרים נענו לאתגר  ,אבל אצלנו
הקריאה הייתה כנפיחה קלה שנספגה מיד בריח
פריחת ההדרים.
אין בליבי כעס ולא טרוניה לאיש  .אלו החיים .גם
כשחרב מונחת לצווארנו אנו לא חשים בסכנה  .אנו
הצפרדע ששמו אותה בסיר מים קרים שחיממו אט
אט .עברו ארבעים ושבע שנות כיבוש ושלושים
ושבע שנות שלטון ימין (עם הפסקות) והחיים
הטובים הפכו אותנו להומוס קיבוצניקוס גנטוס .
ובאשר לי ,אני כנראה (בינתיים) לא נדבקתי
במחלה .נשארתי מגויס לרעיון ,לחברה ,לקיבוץ,
לתנועה  ...כן אני יודע ,יש האומרים שזו מחלה
כואבת אבל אישית אני מרגיש שזו מחלה טובה
היא שומרת עלי ערני ולא משירה שער מראשי .
לכן חברי ,אבקשכם להתייחס אלי בסבלנות .
בימים הבאים אנסה לפקוד אתכם למפלגתי (מרצ
כמובן) .יש לי הרבה סיבות לכך  ,העיקרית שבהן
היא שייתכן ובכך נעזור לת ום דרומי להיבחר
לכנסת (במידה וירצה בזאת) ובנוסף דעו לכם
שבמפקד הקודם היו  169חברי מפלגה רשומים
ממצר .במפקד זה אנסה להגדיל את המספר.
עזרו לי בכך.
פרטים על לוחות המודעות ואצלי.
חזק ואמץ
דורון
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משפחה בראיון
משפחת חורש  -הדר ,חגי ,הלל ועמליה
משנכנס אדר מרבים בשמחה וזו הזדמנות חגיגית עבורי לשוחח בענייני תחפושות .אז צעדתי לי בגאון לעבר
בתי הקומתיים לפגישה עם הדר חורש המרכזת בימים אלו את מחסן התחפושות.
כבר בכניסה עברתי מבחן קבלה ,במלונה עשויה עץ הופיע השלט "ששון" ,בתוכה ישב ששון הכלב המשפחתי
בן השנתיים (הנכד של דני זטורסקי) שניסה לקבל את פני בנביחות רמות אולם הדר לא אפשרה לו.
זה היה הביקור הראשון שלי בבתי הקומתיים ,צעד אחד לתוך הבית ובמבט אחד מסביב סרקתי את כל הבית,
אמנם בית קטן אולם מאורגן להפליא ואין תחושה של צפיפות ,על הקירות נתלו עבודות צבעוניות יפות מאוד
של הדר ומסביב צעצועים של הילדים ,שקעתי בספה הרכה והתחלנו לדבר.
הדר סיפרה לי על מחסן התחפושות שעבר לאחריותה בשנה האחרונה .וכמו בקיבוץ של פעם ,נערך לפני
פורים הפנינג שבו הוזמנו הילדים לבוא ולבחור לעצמם את התחפושת הרצויה.
המטרה של הדר ויסמין ( ,יוזמת פתיחתו המחודשת של המחסן לפני כשנתיים) היא שבשנים הבאות יוכלו כל
הילדים ואף המבוגרים למצוא לעצמם תחפושת ולמנוע הוצאות כספיות מיותרות  .המחסן משמש גם כמאגר
תלבושות להצגות הקיבוץ וכבר בהצגה "כיפה אדומה" התרשמנו מעבודתה של הדר.
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ומהתחפושות עברתי לשאלון המשפחתי שלי:
חגי בן  38נולד בירושלים  ,חשמלאי ודיאגנוסטיקאי רכב ועובד במוסך בחדרה .בשעות שאינו עובד אוהב לטייל
ולבשל ,לשחות (מדריך שחייה מוסמך) ולצפות בכדורגל
הדר לבית בן עזרא ,בת  31נולדה במצר ,כיום אמא במשרה מלאה .בעבר ובעתיד היא מעצבת קרמית ומורה
לאומנות .הדר חולמת יצירה מכל סוג :עיצוב ,תפירה ,שיפוץ רהיטים ,אפיה ועוד וגם אוהבת לרקוד.
הם הורים להלל הכובש בן  3.5שמבלה בגן חצב .הלל אוהב במיוחד דרקונים ,דינוזאורים  ,מכוניות  ,גיבורי על
ונלחם נגד כל מה שנמצא בסביבה.
ועמליה הקטנה ,המתוקה בת שנה .הצחקנית עושה חיל בהליכה ומסתובבת ממקום למקום והכי נהנית
להאכיל את כולם ,כן כן ,גם אותי ניסתה להאכיל בתמרים.
חגי והדר הכירו עוד בתקופה שהדר חייתה בתל אביב ,עם המעבר שלה לירושלים ללימודי עיצוב קרמי
בבצלאל ,עברו להתגורר יחדיו ,התחתנו ,והלל נולד .עם סיום לימודיה לפני  3שנים ,עברו להתגורר בקיבוץ,
מעבר הכי טבעי עבורם.
חגי והדר במעמד של בני קיבוץ ובני זוגם לקראת קליטה ,אוהבים מאוד את החיים במצר .נהנים מהטבע,
השקט ,הירוק ואיכות החיים שהם מעניקים לילדיהם ובעיקר את הקירבה לסבא וסבתא ואת הקשר הנפלא
הנרקם בינם לבין הנכדים.
הם פעילים בהתנדבות בחיי הקיבוץ :חגי היה כונן מד"א בבריכה בשנתיים האחרונות והדר מעצבת תפאורות
או תלבושות לחגים ,גם מופיעה לעיתים וכאמור מטפלת במחסן התלבושות ואף עיצבה (עם יפעת
ברדיצ'בסקי) את תערוכת החפצים בחג ה .60
הם נהנים ממתקני הקיבוץ :עורכים קניות כמעט יום יום בכלבו ,השתמשו בשירותי הכביסה ,לוקחים חלק בכל
החגים ,אוהבים לטייל בעמק ולעשות פיקניק בבקתה וכמובן שמחכים לעונת הרחצה לפתיחת הבריכה.
בעתיד הם חולמים להתקבל לחברות ולהגיע לבית שהילדים יוכלו להתרוצץ בו.
הדר רוצה לשוב להוראת אומנות בספטמבר ומי יודע? אולי פעם
תוכל לפתוח סטודיו שיהיו בו פינות יצירה שונות ומגוונות .וחגי?
חולם לנהל מוסך פרטי.
מסר לעולם ע"פ הדר :הֶ יו טובים לסביבה ותחייכו זה לזו.
הדר מזמינה אתכם להביא למחסן התחפושות פריטי
לבוש שונים ותחפושות מפורים  ,שנוכל ליהנות מהם
בשנה הבאה.

ראיינה :יערה
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דני אדן מסכם  25שנה במשטרה
איך להתחיל בסיכומים? אולי לספר על ההתחלה .בשנת  89כשהייתי במקרה בין עבודות שונות בקיבוץ,
הגיעה הצעה מפתה להיכנס למשטרה .קצין מקיבוץ משמר השרון בשם צביקה סלע ,ניסה פרויקט של גיוס
קיבוצניקים למשטרה .אנשים שבשום דרך רגילה לא היו אפילו חושבים על האפשרות .היות והייתי בכושר
גופני מצוין ובעל עבר קרבי בצנחנים ,התקבלתי למשטרה למרות גילי ,ממש ברגעים האחרונים על פי הנוהל
המשטרתי .ככה זה כשאתה מתחנך במערכת הביטחון ,שותה רעל וסובל מתופעות לוואי שלא נותנות לך
לשבת בשקט.
הייתי אז בן  ,34.5עברי הקרבי וכושרי הגופני
העבירו אותי את כל המשוכות ומצאתי עצמי בקורס
שוטרים .משם הגעתי לשרת באזור שלנו .שירות
רווי פעילות מבצעית משולבת בטיפול בבעיות של
עבירות פליליות ,בעיות תנועה ,עניינים אזרחיים
סכסוכים ,וכמובן עניינים ביטחוניים .התחלתי
כשוטר סיור ,המשכתי כחוקר פלילי ואחרי קורסים
שונים ,כראש משמרת סיור בבאקה אל גרביה.
ביצעתי מרדפים רבים אחרי עבריינים ,גנבי רכב,
פורצים ומחבלים .טיפלתי בתאונות דרכים,
סכסוכים ואלימות בתוך המשפחה.
ממשטרת עירון עברתי להיות בוחן תנועה וחוקר
תאונות דרכים בעפולה .שוב אתגרים חדשים
קשיים והמון שעות מחוץ לבית .משמרות ארוכות
וכן גם תגבורים רבים ,ביטחון שוטף ,הר הבית,
היציאה מגוש קטיף וכוננויות רבות .תמיד מתוך
מחויבות לשרת ,לעזור לאנשים ,להיות דוגמא
ולהיות קיבוצניק מהאגדות ( ,דמות מיתולוגית
שהקשר שלה למציאות קלוש).
במשטרה למדתי שלא צריך לחפש הרפתקאות .הן
באות אליך עד הבית .בכל שירותי הקרבי ,רוב
הכדורים שנורו עלי היו ליד הבית במצר ,כשאני
לבדי מול המחבל יורה עליו בחזרה ליד בית
הילדים חצב .פיגוע נורא שתוצאותיו מלוות אותי
עד היום .אחרי הפיגוע ,עברתי לשרת בתחנת
חדרה ,כחוקר תאונות דרכים .תפקידי היה לחקור
מה בדיוק קרה בתאונה ,למה ומי אשם .תמיד
מתוך עניין לעזור לאזרח הפשוט ולעזור למנוע את
התאונה הבאה .לעזור בהתמודדות של אזרח
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שנקלע לסיטואציה שהיא גם גופנית ,נפשית .אך
גם כוללת בירוקרטיה לא פשוטה ,מול מערכת
הבריאות ,חברות הביטוח ומערכת המשפט.
עסקתי בניסיונות להשיג צדק משפטי .לקבוע מי
אשם ולנסות להרחיק את העבריין מהכביש .בוחן
תנועה עוסק גם בגילוי והצפה של בעיות תנועה
מבניות וגם בזה עסקתי ,למשל :צומת שער מנשה,
צומת תלמי אלעזר ,צומת מצר ועוד .השירות
המשטרתי מלא סיפוק אך גם תובעני והרבה
פעמים כפוי טובה.
ב  1/3/14פרשתי מהמשטרה וחזרתי לקיבוץ.
השירות המשטרתי מסתיים בגיל  57וכעת אני
שוקל את צעדי ,מצלם ועובד עם יערה בחברת
"מילזו" בהקמת אתרים ,כתיבה שיווקית וקידום
באינטרנט.אני משלים דברים שחיכו לי מעל עשרים
שנה ,עבודות בית שונות ,גינה ,ספורט ,אופניים
ועוד....
דני אדן

לתמי ויובל
לאב ,יותם וליאור
תנחומינו במות האב והסב
אלי שקולניק
בית מצר
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סיפור מקומי
ספרי האהובים
שם "מוכר הספרים" ידוע ושמור בליבה של הכותבת
הארגז הגיע .לאחר כמעט שישה חודשים בים,
התקבלה ההודעה :עליכם לבוא לנמל עם תעודת
המשלוח והמסמכים הרלבנטיים.
אחרי כמה ימים ,נהג המשאית הביא את הארגז
לקיבוץ .חברים רבים התקבצו ליד המחסן ,סקרנים
לגלות מה יש בארגז .יותר מכול ,רצינו לבדוק
האם רטיבות כלשהי חדרה חלילה לתוכן הארגז.
לפני חצי שנה עטפנו באהבה ובכבוד עשרות
ספרים .פרסנו יריעות הפלסטיק בבסיס הארגז
ובדופנותיו ,סידרנו בתוכו את הספרים ,הוספנו
רשימה ,ומעל כול התכולה פרסנו יריעות נוספות,
סגרנו את ארגז הספרים ושלחנו אותו הרחק מעבר
לים.
לא ידענו עברית .ידענו גם כמה קשה השפה .לכן
החלטנו להצטייד בספרים בספרדית ,שיהיה לנו
מה לקרוא עד שנתקדם בלימוד השפה.
רכשנו ספרי שירה ,פרוזה ,ספרי אומנות ועוד.
הארגז נפתח ולשמחתנו ראינו את האוצר שלנו,
ללא סימני רטיבות ,מסודר כפי שארזנו .מייד נשמע
קול מזכיר הקיבוץ" :כול הספרים עוברים לספריה
של הקיבוץ ...אם כי אני בדעה שבספריה שלנו רק
ספרים בשפה העברית יהיו במדפים" .
נדהמתי לשמוע" .מה יהיה גורל הספרים שלנו אם
הספרייה לא תקבל אותם?! האם יינתנו לנו
לשמירה ולקריאה?"
בלי לחשוב פעמיים ,שלפתי שני ספרים בכריכה
אדומה מהארגז.
ימים חלפו .חשבנו שהארגז עדיין במחסן .אך הוא
כבר לא היה שם .כאשר שאלנו איפה הספרים
נאמר לנו ...שהספרים כולם נמכרו...
הספרים שלנו ,שבחרנו ,הספרים שהיו עתידים
להנעים בקריאתם את לילות החורף ,הספרים שהיו
אמורים ללוות אותנו עד שנלמד ונצליח לקרוא ספר
בעברית נמכרו ...ולמה???? "כי יש לקרוא רק
עברית זאת שפתנו היחידה ויש להתגבר על הקושי
וללמוד!"
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כול הלילה בכיתי .לא חשבתי שהקולקטיב עשוי
למנוע ממני קריאה בספרים ...כול אחד מהספרים
שבארגז אמור היה להיות החבר שלי ,חברים
שיעזרו לי להתגבר על קשיי ההסתגלות בארץ
ובקיבוץ .הרגשתי שבלעדיהם אני ממש לבד
ובכיתי ,בכיתי על האובדן.
היום הספרים שלי מסודרים בחדר העבודה
שבביתי .מאז מקרה הארגז ,דווקא ,רכשתי הרבה
ספרים בספרדית ,כאילו רציתי להחזיר אלי את
היקרים שנלקחו ממני באכזריות .ויש ביניהם
ספרים שעדיין לא קראתי ,אבל חשוב לי לראותם
אצלי.
וספרים בעברית ...עד היום קשה לי לקנות .אני
משאילה מהספרייה האזורית או מקבלת במתנה.
לשני הספרים בכריכה אדומה שניצלו יש מקום
מכובד על המדפים.
עשרות שנים חלפו ,דפיהם הצהיבו אך אני ,מידי
פעם ,לוקחת אותם ,מביטה בהם באהבה ובגעגוע.
הם חברי ששרדו .אחד מהם הוא ספר השירים של
פבלו נרודה" :עשרים שירי אהבה ושיר אחד
מיואש" .בנעורי קראתי אין ספור פעמים את שיריו,
שירי אהבה ותשוקה שנגעו בליבי .כמה שמחה,
כמה עצב ,כמה ייאוש בשירים .היום השירים
מחזירים אותי לתקופה מאושרת של התבגרות,
התאהבות והתחברות .
הספר השני ,גם דפיו הצהיבו .דון קישוט מלה
מנצ'ה הוא ספר חובה בבתי ספר בחו"ל .למדתי
אותו פרקים פרקים ,אך אף פעם לא קראתי אותו
מתחילתו ועד סופו .אבל אני אוהבת ומזדהה עם
דון קישוט ,רודף צדק נאיבי .לעתיים אני בוחרת
לקרוא על מסעותיו עם נושא כליו שנצו פנסה
בהנאה רבה.
"הספרים שניצלו" הם האוצר הגדול והיקר שלי.
"אני כותבת וקוראת בעברית בלי קושי" .אך נדמה
לי שלעולם לא אצליח להבין את השירה העברית
כפי שאני מבינה את השירה של פבלו נרודה,
הכתובה בשפת אימי.
עדנה ברא"ס
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האלבום שלי חצי כדור
יצא לפני יומיים וזה מאוד מרגש !
נחגוג אותו בהופעה חגיגית ואשמח מאוד אם תבוא ו
ההופעה ביום רביעי ה ,19/3בתיאטרון תמונע בתל אביב,
פתיחת דלתות בשעה 21:30
מי שמעוניין לבוא וליהנות ממוסיקה טובה מוזמן ליצור קשר
עם נאוה או עם לליב.

סמדר רונן
--------------------------------------------------------------

7

קטנות

מגיא עובדיה

 .1לפעמים אשתי חושבת שאני אלוהים .כל פעם שאני קונה תותים היא אומרת לי :קח את הטובים
ביותר....
 .2אם ארמסטרונג שיקר לגבי הסמים אז יכול להיות שהוא גם לא היה על הירח?...
 .3למה תמיד בקולנוע אתה לא יכול לצאת באותה דרך שנכנסת ותמיד מובילים אותך דרך כל מיני
תעלות ומדרגות ככה שבסוף אתה יוצא מהמקרר של ה"בורגר ראנץ "?...
 .4מה הקטע של הקשית בטרופית ? החור לא שונה מאף נקודה אחרת בטרופית ואפילו ממוקם
במקום שהכי קשה לתקוע את בו את הקשית...
 .5אל תתעסקו עם אנשים שמשתמשים באותו תיון פעמים .אלה  ,אין להם מה להפסיד ...
 .6לא הגיע הזמן לשנות את השם הרשמי מ"שעועית" ל"שועית "? ...
 .7רק אמא יכולה להגיד ''אתה רואה שאתה לא שומע " ?
--------------------------------------------------------------

הבה נאדיר את הנשים (חס וחלילה לא נדיר אותן )...ונעלה חיוך קל על השפתיים.
בספרו של אבשלום קור ,הגיע זמן לשון ,מובאים בין היתר הדברים הבאים:
כפר סבא" אמנם נקראת על שם סבא ולא על שם
סבתא אבל עובדה שאומרים "כפר סבא גדלה"
"כפר סבא התרחבה" ולא "כפר סבא גדל" "כפר
סבא התרחב" ,כי דברים טובים אומרים בלשון
נקבה.
עובדה ש"כישלון" זה בזכר ,ו"הצלחה" זה בנקבה.
אמנם יש בעברית מילים שאפשר לומר בשני
המינים :שמש ,דרך ,ועוד ,אבל גם בזה העדיפות
לנקבה :למשל אומרים "רוחו טובה עליו" ,אבל
ההפך מזה בשיר "רוח עצוב" .כי כשזה עצוב ,זה
בוודאי בזכר.

בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב ,לא תרצח ולא
נאמר לא תגנבי  ,לא תרצחי – כי רק הגברים
עושים את זה...
בכלל ,הנקבה היא דבר מבוקש יותר ,יקר יותר,
אפילו בתחבורה :בזכר יש אוטובוס שזה דבר
המוני ,אבל לאניני הטעם – מונית.
"יום" זה בזכר ,יש שישה ימים בשבוע,
אבל השבת זה בנקבה ,שבת של מנוחה (גם
מנוחה זה בנקבה) ,שבת של נחת (גם נחת זה
בנקבה).אבל ...נחת נקבה .תחת בזכר.

הביאה לדפוס :עדנה ברא"ס
עלון קיבוץ מצר – מרץ 2014
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מבזק קליטה –
(פורסם במייל ,ומובא כאן שוב מודפס )
חברים ונקלטים שלום רב.
תהליך הקליטה מתקדם במרץ ,להלן עדכון כללי ועדכון בנושאי בנייה ומימון:
 .1ועדת קבלה  -ועדת הקבלה עומדת להשלים תוך זמן קצר את הגיבוש הסופי של רשימת
המועמדים המומלצים לקליטה ,ולהעבירה ,לאחר יידוע המועמדים עצמם ,למזכירות ,לקראת
הבאתם לשיחת הקיבוץ.
 .2הסכם הקליטה  -קבוצת הפונים לקליטה ,עוסקים בימים אלו יחד עם עו"ד צביקה סיגל שנבחר על
ידם ,בבחינת ההיבטים השונים של הסכם הקליטה שהועבר לעיונם .בעוד כשבוע ,ביום א' 9
במרץ ,יתקיים מפגש נקלטים עם עורך דינם בו יעלו המועמדים לקליטה את השגותיהם
ותהיותיהם בנוגע להסכם הקליטה .הכוונה היא שמיד לאחר המפגש נתחיל בגיבוש משותף של
נוסח ההסכם הסופי ,כך שיהיה מקובל על כולנו.
 .3לקראת שיחת הקיבוץ  -עם השלמת הניסוח הסופי של הסכם הקליטה ,יהיה על המועמדים
והקיבוץ לחתום עליו .כמו כן יהיה צורך להסדיר את כל ההתחייבויות (כספיות ואחרות) הנובעות
מתהליך הקליטה ,בטרם הבאת המועמדים לקליטה לשיחת הקיבוץ.
 .4לוח זמנים מתוכנן  -אנחנו בשאיפה משותפת לקדם את התהליך מהר ככל הניתן  ,ולהגיע לשיחת
הקיבוץ ,בנושא הקליטה ,בעוד כחודשיים .במקביל נפעל לגבש את קבוצת הבונים הנוכחית כדי
להתקדם יחד עימם בקביעה סופית של מיקום המגרש של כל משפחה שבונה ,ופגישות עם
האדריכל לסיכום גודל הבית והשינויים הפנימיים .בכוונתנו להקים מנהלת בנייה בה יהיו נציגים
מטעם הקיבוץ והבונים לצורך ליווי מהלך הבנייה.
 .5תחילת עבודה עם כניסתו של ראובן שליין לעבודה ,במקומו של עמוס הדר ,אנו מנסים להשלים
את השגת האישורים הדרושים לתחילת עבודות התשתית.
נראה כי בתוך זמן קצר יושלם הנושא ונוכל להתחיל לעלות ולהכין את השטח לקראת הבניה.
כפי שכבר ציינתי בדף הקודם ,לא ברור עדיין כמה בתים ייבנו בשלב הראשון (כזכור יש בידינו 17
אישורים לבתים חדשים).
הכיוון הוא להתחיל בהכנת התשתיות רק לבתים אותם נאכלס בוודאות וכרגע מסתמן כי יהיו כ 8-
 10כאלה (מתחת לחדר האוכל ומעל לפינת החי).
 .6מימון לבניה כזכור וכידוע מצר לא אימץ החלטה לשיוך דירות ובתי החברים שייכים לקיבוץ.
עובדה זו עמדה במרכז הדיון בינינו לבין מנהל מקרקעי ישראל בקשר לקבלת היתרי הבניה
לשכונה החדשה .משהשתכנע המנהל כי אכן כך הם הדברים ,קיבלנו את האישורים המיוחלים
(בניגוד לרוב הקיבוצים) ואנו בדרך לקראת הבניה החדשה.
היעדר החלטת השיוך פוגעת ביכולתנו להשיג הלוואות לדיור (משכנתאות) עבור הנקלטים
החפצים לבנות בית חדש.
גם ההסכם הנוכחי בין קרן קמ"ע (קרן מרכזית לערבויות  ,של התנועה הקיבוצית) על פיו תעמיד
הקרן ערבות למחצית גובה הלוואת הדיור שיעמיד הבנק לחברי הקיבוץ ,אינו מסייע לנו כרגע בשל
עובדה זו.
עלון קיבוץ מצר – מרץ 2014
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אנו נמצאים במו"מ מתקדם עם בנק איגוד ובנק לאומי כדי לנסות ולהגיע להסכם העמדת הלוואות
דיור לבניה החדשה .גם מנהלי קרן קמ"ע מסייעים בידינו כדי לאפשר הגעה למטרה זו.
ההלוואות ,אם נצליח לסכם עם הבנקים ,יעמדו על גובה מקסימאלי של  60%מעלות הבניה,
לתקופה של כ 20 -שנה ובריבית נמוכה יחסית .כמו כן ,אם וכאשר ,יעמידו הבנקים הלוואות,
בסכום נמוך יותר ,גם לחברים החפצים לשפץ את ביתם.
במידה ועניין העמדת ההלוואות ע"י הבנקים לא יסתייע  ,קיימת הצעה נוספת ,המבוססת על קרן
המילואים.
בעקרון מדברת ההצעה על העמדת הלוואות לקיבוץ ובאמצעותו לחברים הצעירים (רק בני קיבוץ,
שלהוריהם ישנן זכויות בקרן).
כמובן שהצעה זו הינה בעדיפות שנייה ועדיין אינה מגובשת מספיק .אם יוחלט ללכת לכיוון זה
ההצעה תגיע לדיון ולאישור בשיחת הקיבוץ ,מכיוון שנדרש עבורה אישור בקלפי.
עומרי ובנצי

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

פעילות שכבת הג"צים יצאה לדרך
בערב בינגו  -משעשע ובאווירה פורימית נחמדה נעימה וחברית בתוספת יין וקוקטיילים
,בורקסים מעולים  .עוגות טעימות קפה משובח מתוקים מלוחים ושתיה
ומוסיקת קרנבל וסלסה ליוותה ,הנעימה ואף הרקידה אותנו.
תיבת משאלות /בקשות /הצעות איפשרה להוסיף רעיונות לאלה שנאספו בסדנה
ועתה צריך להוציאם מן הדף אל הפועל .סלביה שיצרה את התיבה רשמה עליה.בין
השאר" .יש לנו כח ,נסיון ,זמן ושמחת חיים" . . .

אם כך  -בכוחות משותפים -נתגבש ,נפגש ,נתרום לעצמנו ולקהילה ונהנה .
טוב יהיה שמרבית חברי השכבה יהיו ויהנו.
תכניות לטיולים ומפגשים בדרך ,ושיהיה לנו בהצלחה.

מינה הרדוף
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...""ובלילה בלילה אני חולם בספרדית
REIR = SALUD
Unajovenrebeldemuyliberada, entra en un bar completamentedesnuda
Se para frente al cantinero y le dice:
- Démeunacervezabienhelada!
El cantinero se quedamirándola sin moverse.
- ¿Quepasa? -dice ella- Nunca ha visto a unamujerdesnuda???
- ¡Muchasveces!
¿¿¿Y entoncesquemira???
Quierover de dondeva a sacarel dinero para pagar la cerveza

-----------------------------------------------------------------------Matrimoniosueco
Un matrimoniosueco, ambos rubios y de ojosazules, con susrespectivos 4 padres rubios y de
ojosazules, y susrespectivos 8 abuelosrubios y de ojos azules, tienen un niño,...... negro de
piel, moreno de pelo y con los ojos como el carbón.
El padre, mosqueadillo, se hace la prueba de paternidad y se confirmaque el hijoeslegítimo.
Ante lasreclamacionesdel padre, que no lo podíaentender, el doctor le explica:Bien, estamos
ante un evidentecaso de la "enfermedad de Kodak".Doctor y esoquésignifica? Vagínagrande,
penepequeño, entra la luz, y el niño se vela.

----------------------------------------------------------------------Untipollega a su casa inesperadamente y encuentra a sumujer en la cama, desnuda y
todatranspirada. Mujer, ¿quétepasa?-Tengo un ataque al corazón, dice ella con
vozentrecortada. Quédatetranquila, mujer, quevoy a llamar a unmédico.Al salir de la
habitación para ir al salón a llamarporteléfono, se tropieza con suhijito de 3 añosque lo mira y
balbucea:¡Coco, papá! ¡Coco armario!El tiporegresa al dormitorio, abre el armario y se
encuentra con sumejor amigo, totalmentedesnudo.¡Eresundesgraciado sin sentimientos!
Mimujer con un ataque al corazón y túandasasustando al niño".

 חנה מלשטיין:מסרה
2014  מרץ- עלון קיבוץ מצר

מסירה את האבק

עלון אפריל  1962סיכום נשף פורים...

אשמח לקבל עוד ועוד חומרים לארכיון המחודש...

נילי שחר
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