עלון קיבוץ מצר
אפריל  | 2013ניסן-אייר תשע"ג

הומאז' לתמונה מהעבר

הומאז'...
במסגרת שנת השישים למצר פנה הצוות לציבור המצלמים לשחזר תמונות מהעבר.

התמונה "מרטין וחבר"
צילמה :דינה שצ'ופק
"החבר" הוא אחמד ערדה (אביו של רג'י) שעבד
ברפת ושמר בשדות מצר.
היחסים בין משפחות שצ'ופק וערדה היו חמים
וקרובים והתמונה צולמה לפני כחמישים שנה באחד
מהביקורים השגרתיים של מרטין אצל אחמד.
לאחר הצילום המשפחתי נשארו אחמד ומרטין
עומדים לצילום משותף.

בתמונה המשוחזרת -
חוסני ,בנם של יאם ומחמוד  ,עם ירדן שצ'פק  ,הנכד של
מרטין.
לליב הוציאה מהארון של זיגי את המעיל שלובש חוסני,
ארנון סיפק את החולצה הלבנה שלובש ירדן.
המטפחת הלבנה של חוסני נשלפה מהארון של לירון
ואת העאקל השחור נידב מחמוד אביו של חוסני .
ירדן ,א יש מאד עסוק בימים אלה מצא מספר דקות
פנויות להתייצב מול המצלמה .חוסני לעומתו ,ציפה
בכליון עיניים להשתתף בצילום והיה מסור למשימה.
צילום והפקה :לירון עג'מי
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א צלנו בקהילה

 אירית פואה

ידוע כי בחודש אפריל מזג האו ויר הפכפך ולא צפוי  .לכן היה מי שנתן לחודש זה את
השם "אפריל המשוגע"  .השנה אכן הוכיח אפריל את הדימוי שניתן לו.
ואצלנו.....
מערכות גז
את מערכות הגז בבתים יש לבדוק ע"י טכנאי מוסמך אחת ל 5 -שנים.
בהתאם לרשימת הביקורת ש
התבצעה במצר .הביקורת הבאה תהיה בשנת  ,2014בהתאם לתקן.
חברים שבכל זאת מסיבה כל שהיא מעוניינים בביקורת מוקדם יותר יפנו לאייד טכנאי של און גז (חברת
הגז שאיתה אנחנו עובדים ) לטלפון . 050-4280042
עדכון צבירת ימי חופשה
בהחלטות הקיבוץ בעת השינוי הוחלט "צבירת חופשה:ניתן לצבור ימי חופשה עד לכפל חופשה
שנתית(".סעיף  )3.2.5וכמו כן " אין פדיון ימי חופשה במהלך תקופת העבודה בענף " (סעיף .) 3.2.6
עד כה הייתה בתחום זה מגבלה בתוכנת השכר .לאחר תיקון מגבלה זו על ידי חברת התוכנה ,עודכנו
לחברים העובדים בקיבוץ ימי חופשתם ,בהתאם להחלטות .מעתה לא יהיה צורך בתיקון כזה מכיוון
שתיקון התוכנה הוא כזה שלא ניתן לצבור מעבר למגיע לכל אחד ואחד.
מכרז על מגרש מספר ( 417ביתה לשעבר של נוגה )
נוגה דברת עברה לביתה החדש (ביתו של איצ'ה ז"ל ) ,וגבי מזור עוברת במקומה של נוגה בשכנות לדני
ויערה אדן.
חתימה על הצעת מחיר לעבודה של צוות טוביה
אני חוזרת ומבקשת מכל החברים ומרכזי הענפים .לפני תחילתה של כל עבודה ,קטנה כגדולה,יש לקבל
ממבצע העבודה (סמי ,אחמד או מטוביה) הצעת מחיר על העבודה המוזמנת.
יש לכך טופס מיוחד הנמצא אצל טוביה וצוותו .רישום זה אינו בירוקרטיה בלבד אלא בא לפתור אי
הבנות לאחר ביצוע העבודה והחיובים.
תשלומי צעירים  2013פרסום חוזר



בן/בת שאינם מקבלים/רוצים חדר החל מסיום י"ב ועד תום השרות הצבאי יזוכו הוריהם בסכום
כספי של  ₪ 250לחודש.
תימשך הנחה לסטודנטים אך ברמה פחותה של  50%מעלות חדר.
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לא תינתן יותר הנחה למי שנמצא בחו"ל – תשלום מלא ( .בזמן שהיה בחו"ל ניתן להחזיק חדר עד
שלושה חודשים)
צעיר שסיים י"ב ועדיין לא התגייס ( או שנת י"ג ) ישלם מחיר מלא החל מחודש ינואר של השנה
העוקבת.
החיילים ישלמו חשמל.
כל שאר הצעירים ישלמו חשמל ארנונה וכבלים.
לאחר בחינת ההשקעה בנושא מים ומים חמים ,במידה ותאושר לאחר ביצועה יחויבו כולם בעלות
המים.
מחיר קובייה  ₪ 450לחודש( .מהחודש הרביעי לאחר שחרור מסדיר).
מחיר נעורים  ₪ 630לחודש.
תשלום שמירה חל על כולם למעט חיילים בסדיר ,וצעירים בחו"ל.

ועדות בקיבוץ
השתתפות והתנדבות– הוא הבסיס לפעילות מלאה של מערכת הועדות המותנית במוכנות החברים
להשתתף ולהתנדב לעשייה קהילתית על חשבון זמנם החופשי וזאת מתוך כוונה לשתף כמה שיותר
חברים בפעילויות השונות .באופן זה של פעילות וועדות בתחומים שונים אנו דואגים לכך שדעות
החברים תיוצגנה במגוון רחב ,כך שחברים רבים שותפים לתהליכי קבלת החלטות בחיינו המשותפים.
במצר היום מספר וועדות הפועלות בתחומים שונים .להלן תזכורת "קלה" :
הנהלה כלכלית  :יו"ר –עמרי שהם  ,חברים :דני ה ,.יהודה מ ,.עופר ,ראובן ,זיגי ,ישי ,גוסטי ,שמוליק
שצ'ופק
מזכירות  :מזכיר – יהודה מרלא  ,חברים :שאול ,מירה ,בטי ,טלי מ ,.קיצי ,אדי ,נרדה ,ינון ,יצחק נ.
הנהלת קהילה :מנהלת קהילה – אירית פואה ,חברים  :דני ה,.דיאן ,דניז ,יובל ,חיים ,יסמין ,יהודה מ.
ועדת הקרן לעזרה הדדית – יו"ר שרית ברא"ס ,חברים :נורית ליבר ,קלאודיו מ  ,.שמשי (אחראי מחלקת
הרווחה במועצה )
ועדת קרן המילואים  :יו"ר – גוסטי,חברים :ראובן ,בנצי ,חיים ,יוסי זילברשטיין רוא"ח ,רמי לבנה עו"ד.
ועדת קרקעות :עמרי ש ,עופר ,עמרי לב ,שמוליק ש.
ועדת תשתיות :יו"ר עמוס הדר  ,חברים  :עמרי ש ,עופר ,דני ה ,.יהודה מ ,.אירית פ ,.אדי ,בני
ועדת תכנון ובניה  :יו"ר עמוס הדר ,חברים – עופר,אירית,ארז,אלי,שמוליק ב.ע
ועדת חינוך  :יו"ר נילי שחר – חברות  :יסמין ,ליטל ,איילה ,אירית ,מיכאלה,
ועדת קליטה :יו"ר -בנצי חברוני ,חברים :יהודה מ ,.עמרי ש ,.אירית פ ,.ינון ,מיכאלה ,דורון ,דב א.
ועדת קבלה :יו"ר – עירית רום ,חברים  :אסתי ,איילה ,אירית ,גבריאל ,אביב פ.
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ועדת בריאות ורווחה  :יו"ר -חיים פוקס ,חברות :טלי מ ,.שרה ,תום ,אירית פ.
ועדת קלפי :יו"ר – נורית ליבר ,חברות – לליב ,נילי ,נעמי ,ג'נט
ועדת דירות :יו"ר – אירית פואה ,חברים :אוסנת ,איתן נ ,.עמיחי ,אירית פ ,.שלומית ל.
ועדת בטחון :יו"ר – דורון ליבר ,חברים -שרה,עופר,דב אביטל,אביק,יהודה,איתן הוכמן
צוות צח"י( :צוות חרום ישובי) – יו"ר -עופר ,חברים -אוהד,לליב,אלי,חיים,יורם,אביק,טוביה.
ועדת תרבות  :מרכזת נאווה חברוני בסיוע צוותים שונים לכל אירוע.
צוות חגיגות ה : 60 -מרכזת נאווה חברוני  ,חברים – נילי ,עדנה ,אוהד ,גיל ח ,.דבורה ה,.סוניה,שמוליק
בן עזרא ,תום ,לליב .והצוות גדל והולך...
ועדת ביטחות וכיבוי אש  :יו"ר אירית פואה ,חברים -אורי ארבל (ממונה
בטיחות),קיצי,עופר,טוביה,אירית,אביק
צוות ניהולי (צוות ד)  :עמרי ש ,.דני ה ,.עופר ,יהודה מ ,.אירית פ.
צוות איכות הסביבה  :נילי ש ,.שמוליק בע ,עוזי
וועדת אבלות  :יו"ר -דבי ברא"ס ,חברים  :שמוליק בע ,.ג'נט ,נרדה ,לליב ,עירית ד.
צוות ספורט  :גוסטי  ,אדי ,שמוליק ש ,.אירית פ ,.אוריין,יסמין ,דבורה ה.
סה"כ בנוסף לבעלי התפקידים פועלים בהתנדבות בוועדות השונות מעל  70חברים.
בהזדמנות זו ברצוני להודות ולהעריך את החברים השותפים לעשייה.
אנו מודעים לכך שלא קל (ואפילו דרוש מאמץ) להגיע לישיבות מחוץ לשעות העבודה .לא קל לקבל
ביקורת על החלטה כזו או אחרת ובהחלט לא נעים לתת תשובה שלילית לחבר שצריך לפגוש כשכן או
על המדרכה .אך הכי קשה לוותר על משחק כדוררגל של ברצלונה.
מכיוון שאנו מודעים לחשיבות פעילותכם ,שאין לה תחליף במרקם חיינו ,אנו יודעים להעריך את
השקעתכם.
אני מתנצלת מראש במידה ונשמט מישהו מהרשימה.

מזל טוב
לניצן ודורי תמיר-ראובני
עמרי
להולדת הבן
נכד לשרה ועמוס תמיר
נין לראובן נורה וסוניה
ואחיין ודודן לרבים וטובים
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דיווח מהנהלת הקהילה
(דניז ,יובל ,דיאן חיים ,יסמין ,דני ה,.אירית פ,.יהודה מ).
 .1שדרוג ביטוח בריאות
בנוכחות נרדה ונורית.
נקודות עיקריות :
 בתקופה בה איכות הבריאות הממלכתית בירידה ,מצד אחד ,התפתחות רפואית מצד שני ,אנו
נזקקים יותר ויותר לרפואה משלימה.
מכיוון שאנו מבוטחים רק בביטוח קטסטרופות (מצילי חיים ) ,חשיבות גבוהה לשדרוג הביטוח
הרפואי.
 במידה ונבטח את כלל החברים והילדים תוך חודש וחצי ,יתקבלו כולם ללא חיתום רפואי .לכך
סייג שבמידה והייתה בעיה רפואית קודמת יש זמן המתנה של שנה לחברים מתחת גיל  65וחצי
שנה לחברים מעל גיל  , 65לטיפול באותה בעיה
 עלות  ₪ 57לחבר ₪ 12 ,לילד לחודש( .למשפחות להן יותר משני ילדים הילד השלישי ואילך
בחינם ).
סוכם :
 הנהלת הקהילה ממליצה להצטרף לביטוח זה.
 הנושא יובא לאישור בשיחה ובקלפי .שלב ראשון יובא לאישור עדכון התקנון .שלב שני יוחלט על
ההצטרפות לביטוח .בישיבת הנהלת קהילה הבאה ידון המקור הכספי לביטוח זה.
 .2מעבר מדירה זמנית לדירת קבע -שיפוץ באחריות החבר הנכנס או הקיבוץ.
לאחר ברור הנושא הוחלט :
ביצוע שמאות (חוזרת ) לשם הערכת שווי הדירה נכון למועד המעבר .השמאות תתבצע על ידי
שמאי מתעם הקיבוץ ועל חשבון הקיבוץ .בהתאם לתוצאת השמאות יחושבו פערי הדיור לחבר
העובר.
לא יתבצע שיפוץ על ידי הקיבוץ ולא יינתן סכום כספי לשיפוץ.
 .3אנטנה מרכזית (כבלים)
הוחלט עוזי ימשיך בתפקידו לקדנציה נוספת.
 .4שעון נוכחות של עובדי הקהילה והמשק
עד כה עסקה נרדה בדוחות הנוכחות .נרדה תמשיך בכך לגבי עובדי המפעל ,ועובדי הקהילה
והמשק יועברו לביצוע של הנהלת חשבונות.
להתראות בעדכון הבא ,
אירית
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משולחן ההנהלה הכלכלית

 עמרי שוהם

בהמשך לדיווחים קודמים ,מוגש כאן דיווח על הנושאים העיקריים שעלו בתקופה האחרונה על שולחן
ההנהלה הכלכלית.
כאמור ,חלק מהנושאים הם רגישים ולכן לא אוכל לדווח עליהם בתפוצה רחבה.
הפרוטוקולים המלאים של ישיבות ההנהלה הכלכלית פתוחים לעיון ציבור החברים ונמצאים במשרדי .חברים
המעוניינים בכך מוזמנים לעיין בהם.
מתקן פוטו-וולטאי – הרכבת המתקן על גג מצרפלס נמשכת .אנו מקווים להשלים את התקנת כל המיכשור
הנדרש בחודשיים הקרובים ולהצליח להפעיל את המתקן כך שנוכל לקבל לפחות חלק מעוצמת הקרינה של
חודשי הקיץ ,כדי להמירה לאנרגיה חשמלית .כפי שנאמר בדיווח הקודם – מצר יהיה זכאי לתשלומי שכר
דירה עבור המתקן ובנוסף למחצית מהרווח ,כתוצאה ממכירת החשמל לחברת החשמל.
קרקעות – לצערי עדיין אינני איש בשורות .הליך הפקדת התב"ע החדשה עדיין לא הסתיים .אנשי המקצוע
מקווים שנצליח להשלים את הליך ההפקדה עד סוף חודש מאי ואנו מלאי תקווה שהדבר אכן יסתייע.
במקביל אנו ממשיכים לטפל בהסדרת הסכמי החכירה שלנו עם מנהל מקרקעי ישראל (החלפת קרקעות,
הסדרת שימושי קרקע חורגים ,סיום הליך השבת הקרקעות העודפות וכדומה).
ענפי החקלאות – בימים אלה סיכמנו את תוצאות שנת  2012במשק החקלאי .כפי שדווח בפעם הקודמת,
שנת  2012לא האירה את פניה גם לענפי החקלאות שלנו.
התוצאות הכלכליות של כלל ענפי החקלאות נמוכות בהשוואה לשנים עברו וחלק מהענפים אף סיימו את
השנה בהפסד ,שגרם להפסד גם בסיכום הכללי של ענפי החקלאות.
רפת – הענף פתח את שנת  2012בתוצאות מקצועיות וכלכליות לא טובות ,בעיקר בשל החלטה (בעקבות
המלצת מדריכי הענף) לשנות את ממשק הגידול מהמקובל במצר .מיד עם זיהוי הבעיות התקבלו החלטות
לגבי ההמשך ,דבר שגרם לשיפור ניכר בתוצאות הענף בהמשך השנה ,אך הגיבנת שנוצרה בתחילת השנה
העיקה עלינו עד לסופה .הענף סיים את השנה בצורה חיובית ,כאשר הרווח נמוך מהעבר ,אך משאיר תקווה
להמשך .על הענף מעיקות בעיות של מחירי המטרה לשנים הקרובות וכן צורך בהשקעות ניכרות כדי
להתמודד עם חקיקה הקשורה באיכות הסביבה.
אבוקדו – הענף הגיע השנה להפסד כלכלי ניכר .הענף סובל מאיכות נמוכה של שטחי הגידול ,כאשר כנות
העצים לא מותאמות בחלקן הגדול למקובל היום בענף .יש צורך לבצע מהלכים יקרים וארוכי טווח כדי לשפר
את התוצאות המקצועיות וכתוצאה מכך את רווחיות הענף .התחלנו בביצוע ההתאמות כבר בחציה השני של
שנת  ,2012אך מכיוון שמדובר במטע ,כל שינוי שנעשה היום יביא לתוצאות רק בעוד מספר שנים .כך
שהשיפור המתוכנן יתחיל להיראות רק בעוד שנתיים לפחות.
ההנהלה הכלכלית החליטה לצרף את ענף הזית לענף האבוקדו ובעזרת מהלך זה אנו מקווים לייעל את
השימוש בתשומות ולשפר את רווחיות ענף הזית ,שסובל מזה שנים ממחירי היצף מהשוק האירופי והשנה
במיוחד סבל מהפסד כבד.
אפרסמון – לאחר מספר שנים קשות הביא הענף השנה רווח נאה ובלט במיוחד באחוז הפרי שהופנה
לייצוא .אנו תקווה שתוצאות אלה ימשיכו גם בשנים הבאות.
גד"ש – שנת  2012התאפיינה (בכל הארץ ובאזור שלנו בפרט) ביבולים נמוכים ביותר בכותנה .כתוצאה
מכך גם ענף זה סבל מהפסד בשנת .2012
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ממבזק קליטה

 בנצי חברוני

חברים ונקלטים שלום,
תהליך הקליטה שהחל לפני מספר שנים
בפגישות ובדיונים אין סופיים ,הופך לייצור חי
ונושם ,פורש כנפיים לכל עבר בזכות עשרות
רבות של נקלטים צעירים ,שהביעו את נכונותם
יחד איתם
ורצונם לבנות את ביתם במצר.
נמצאים עשרות חברי קיבוץ המשתוקקים לקלוט
ולהיבנות.

וחברי ועדות קליטה וקבלה .לסיום התאפשר
לנקלטים להיפגש עם חברי הפאנל באופן אישי.
הכנס התחיל כמפגש חברתי והתנהל באווירה
נעימה כמקובל במצר ,לא לכל השאלות הייתה
תשובה ברורה וחד משמעית .במספר סוגיות
שהועלו ע"י הנקלטים נדרשנו לקיים דיונים
נוספים ולקבלת החלטות.

כנס נקלטים ראשון התקיים במהלך חול המועד
פסח .השתתפו בכנס כ 50 -מועמדים לקליטה
וכ–  20חברי קיבוץ .במהלך השעה הראשונה
הוצגו מהלכי הקליטה וההחלטות שהתקבלו ע"י
הקיבוץ .לאחר מכן התקיים סבב שאלות
ותשובות מול פאנל של בעלי תפקידים בקיבוץ

בתחילת הכנס חילקנו חוברת לנקלטים
"להיקלט בקיבוץ מצר"חוברת זו בלשון פשוטה
(לא משפטית) שופכת אור על קיבוץ מצר ,חזון
הקיבוץ עליו החלטנו לא מזמן ,אורחות חיינו,
המשק הכלכלי ,וכמובן תהליך הקליטה.
(החוברת חולקה בתאי הדואר לחברי הקיבוץ).

תודה לכל המשתתפים ,נקלטים וחברים כאחד,
שלקחו חלק בכנס ובארגונו המוצלח.
אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך הקצאת
המגרשים לבניה חדשה .בשלב זה אנו נמצאים
בעודף ביקוש למגרשים לבניה (  21ביקושים
מול  18מגרשים) שלושה זוגות של חברי קיבוץ
זכו לקבל מגרש לבניה וכן שמונה זוגות (בני/ות
."2004
קיבוץ) מרשימת "החבר הצעיר
בהמשך ,במהלך חודש מאי ,יוקצו יתרת
המגרשים (  7במספר) "לבני/ות קיבוץ אחרים".
ולאחר מכן לתושבים המתגוררים במצר.
ועדת קבלה החלה בשיחות אישיות וראיון
ראשוני עם המועמדים לקליטה .לאחר הפגישה
נשלחים הנקלטים לאבחונים שקבע הקיבוץ.
המהלך כולו ימשך מספר חודשים ,כשבסיום
התהליך ,יובאו הבקשות של הנקלטים החדשים
להתקבל לחברות,להכרעת שיחת הקיבוץ.
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אנחנו מתכננים שהתהליך והקבלה לחברות של
כ 70 -חברי קיבוץ חדשים ,יסתיים לפני חג
הקיבוץ המתקיים בראש השנה .תהה זו מתנה
יפה לקיבוץ מצר החוגג שישים שנה "לעליית
הוותיקים על הקרקע".
– מזכיר הקיבוץ,
צוות בראשותו של יהודה
אירית  -מנהלת קהילה ,ובנצי – ועדת קליטה,
החל בפגישות עם בני/ות זוג של חברים .מטרת
הפגישות לשמוע להשמיע ולהשפיע על
הצטרפות בני/ות הזוג לחברות בקיבוץ.
התחלנו לקבל פניות לקליטה ובניית בית במצר
של זוגות שאינם בני/ות קיבוץ .הם נמצאים
בקטגוריית" ,המעגל השני" המשפחתי :אחים
ואחיות ,נכדים ונכדות וכו ....בשלב זה מנת
הקליטה של  2013מלאה ,נתייחס לפניות
במנות הקליטה הבאות.
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אצלנו בחינוך

 יסמין צפר

כבר חודש מאי ,ושוב הזמן עובר מהר מידי .את הזמן החולף אפשר להרגיש היטב כשמסתכלים על
הילדים – הפעוטים כבר הולכים ,נגמלים מחיתולים ויוצאים לעצמאות בתחומים שונים ,הם משתתפים
במפגשים ,מכירים את השירים והסיפורים ,מזהים את מקומם הקבוע סביב הגננת .העונות מתחלפות
והאביב שלנו מתקצר ,רוצים עוד קצת ימים נעימים ,כשלא חם מידי ואנחנו נאלצים להתחבא בתוך הבית
הממוזג .יכול להיות שפעם לא היה כל כך חם? איך הסתדרנו בלי מזגנים?
בגנים עסקנו בחודשים האחרונים בסיומו
– פריחה
של החורף ובסימני האביב
מחודשת ,קציר החיטה בשדות שסביב
הקיבוץ ,רוחות השרב המפתיעות
שמביאות אחריהן רוחות קרירות ,אבק
– ממש מלקוש.
ואפילו גשם פתאומי
וחוצמזה ,כמובן החגים שרודפים אחד
אחרי השני – ט"ו בשבט ,יום המשפחה
ואז פורים ועוד לא הספקנו רגע לנוח
ולחזור לשגרה וכבר פסח ,יום הזיכרון
והעצמאות ועוד אחריהם ממהר ל"ג
בעומר.
בחורש ובוסתן עברנו חופש פסח מלא פעילות .ואנחנו כבר מתחילים להכין את החופש הגדול.
המדריכים לקחו חלק ביום עיון בנושא חשיבה יצירתית ויציאה מהקופסא ובנוסף השתתפנו בשני ימי
הערכות אותם ארגן פורום רכזי החינוך האזורי (של המועצה) ,במטרה ליצור שפה משותפת,
התמקצעות ושיתופי פעולה בין יישובי המועצה.
מועדון הנעורים שוקק חיים בהובלתו של
ירדן שצ'ופק .החבר'ה נהנים להיות יחד,
ליצור ,לשחק וגם לתרום לקהילה .בפסח
העמיסו החבר'ה עציצים (שי לחג) על
עגלת הנוי ויחד עם ירדן וצליל עברו בקיבוץ
וחילקו את השי – תודה! ביום העצמאות
צפינו במפקד אש מדליק במיוחד וכל
הכבוד! בל"ג בעומר התחיל מבצע הפיכת
המחסן של אחמד לבית ממתקים והמבנה
כולו נצבע בלבן ,ומיד אח"כ אירגנו הנערים
מדורת ל"ג בעומר לקיבוץ .היה חם ומגניב.
ועכשיו ,כבר מתחילים להרגיש את סוף
השנה ,החופש הגדול בפתח ואיתו ההכנה
למעברים – מבית התינוקות ועד לכלנית וכמובן המעבר המרגש ביותר לכיתה א' והפרידה מהחממה
המגוננת של הגיל הרך .גם הפרידה מחברת הילדים והמעבר לכיתה ז' ,למוסד ולנעורים מרגש לא
פחות .השנה נקיים מסיבת סוף שנה מצומצמת בחברת הילדים וזאת בזכות חגיגות ה 60 -למצר בהן
צפויים להשתתף גם הילדים.
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הרישום למערכת הסתיים וכרגע נותר מקום פנוי רק בגן חצב .הסיבה לכך היא שבישובים גדולים נפתחו
גני משרד החינוך (בעקבות דו"ח טרכטנברג) ולכן אנחנו קולטים פחות ילדים לשנתון זה .במצר אנחנו
אמנם לקראת קליטה ,אך עדיין אין לנו מספיק ילדים ע"מ לקבל תקן לגן נוסף ולכן גן חצב ממשיך להיות
מופעל באופן פרטי.
במקביל לסגירת הרישום מתארגנת המערכת עם צוותים לאיוש כל הגנים .נושא הרכבת הצוותים הוא
נושא רגיש ומורכב ,צוות שעובד לאורך שנה באותו בגן הוא מעין משפחה קטנה והקשרים חזקים
ומבוססים .הרכבת הצוותים לוקחת בחשבון גורמים רבים :נטיותיה של כל מטפלת ,חוזקות וחולשות,
היכרות והתמקצעות בשלב ההתפתחותי ,רצון אישי ,קשר עם שאר חברות הצוות וכמובן שבין לבין גם
צרכי המערכת .בנוסף ,חשוב לי מאוד הרכב הצוות מבחינת הזיקה והשמירה על אופי המערכת והחינוך
הקיבוצי ולכן אני משתדלת שהצוותים יהיו כאלה שבתוכם חברות קיבוץ לצד מטפלות שכירות.
בתהליך הרכבת הצוותים שותפות שרהל'ה – מנהלת מש"א ,אירית – מנהלת הקהילה וכמובן הגננות
ולעיתים גם הנהלת החינוך מעורבת .אני מקווה שנמשיך לקלוט למערכת חברות קיבוץ צעירות או
ותיקות שתרומתן למערכת ניכרת וחשובה.
בנושא התקציב ,מערכת החינוך נמצאת בבדיקה עצמית וחיצונית מתמדת ובחצי שנת הפעילות
הראשונה אנו עומדים בתקציב.
התהליך המרכזי של כתיבת החזון המחודשת למערכת החינוך יצא לדרך .בקרוב נשתף את הקהילה
בשיח בצורה פורמאלית ,אך עוד קודם ,וכבר בשלב ההתחלתי של ההכנות ,אני מזמינה את כלל
החברים להיות שותפים .לשאול ,להתעניין ,לעזור .מקומה של מערכת החינוך בקהילה יציב ומבוסס ואני
בטוחה שיצירת הסכמות רחבות ככל האפשר יחזק את המערכת ובעקבות כך גם את הקהילה.
לפנינו חג השבועות ,ילדי כלנית כבר מתכוננים להופעה בפני החברים בערב החג יחד עם לוסי – המורה
לריקודי עם וגם בשאר הגנים יכינו ביכורים.
באיחולי המשך שנה טובה ואביב נעים,
יסמין
.

לשקד רותם
ברכות לשחרור!!!
בהצלחה באזרחות
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הצוות :נאוה חברוני ,עדנה בראס ,נילי שחר ,סוניה הוכמן ,דבורה הופמן אוהד רותם ,גיל חובב ,שמוליק בן-
עזרא ,תום שחר ,לליב דווידוביץ ,ובקרוב יצורפו עוד אנשים להפקת המופע .אנחנו בשאיפה לשתף כמה שיותר
חברים ,תושבים וכל מי שחי כאן במצר.

האירועים במסגרת שנת השישים:
סדנת המגשים בהנחיית ניצן תמיר-ראובני התקיימה ב 2-מפגשים .התקבלו כ 15-תוצרים נאים מאד
המוצגים על הקירות בחדר האוכל.
חורף חכם התקיימו  3הרצאות דר' גיורא כוכבי  -מדינת ישראל ומדינת החשמונאים  -קווים מקבילים?
לִילה וסיד ,רבָּה  -מגילת אסתר  -למבוגרים ושלמה בר לב  -כל מה שרציתם לדעת על גברים ונשים.

הפסיפס שלנו" סדנת פסיפס זכוכית -

בהנחיית דניז  .התקיימו כבר  6מפגשים בהם השתתפו כ60-

משפחות ויחידים .כשדניז תחזור מחו"ל נקיים עוד  2מפגשים לסיום ואז  -את הפסיפס ענק שיצרנו נדביק על
קירות בכניסה התחתונה של חדר האוכל.
הומאז' לתמונה מהעבר – תוצר ראשון מופיע בדף הראשי בעלון ,..התוצר השני בדרך!

שבוע גימודים -

צוות מארגן :גיל חובב ובשיתוף ירדן ובני הנעורים יתקיים ביולי ,בחופש הגדול

הצריף בחורשת התחנה
בשבת  18/5/13נתכנס בחורשת התחנה לחגיגה של צבעים וממתקים ונצבע את הצריף הישן כבית ממתקים.
בני הנעורים צבעו כבר ,בל"ג בעומר את הצריף בצבע לבן ,ורינה סנדנר תאייר כהכנה לצביעה.
הצוות המארגן :נילי ושמוליק בע
ערב מייסדים  -יוזמנו הותיקים ובני גרעין כיסופים ושדמה
במועדון או בחדר האוכל עם ארוחת ערב חגיגית והופעה של "המריאצ'וס" ,צמד זמרים דרום אמריקאים
יום כיף בצפון  -יתקיים ב 5-יולי אנחנו עובדים על הפרטים האחרונים,נפרסם אותם בקרוב!!
הצוות המארגן :גיל ח ,.אוהד ,תום ודבורה ה.
תערוכות  -אמני מצר יוזמנו להציג את עבודותיהם.הצוות המארגן :דניז פילייז ומינה הרדוף.
המופע המרכזי "-מאדמת טרשים לשנת השישים" יתקיים במוצאי ראש השנה ,שבת .8/9/13
המופע יכלול רצף של קטעים המבוססים על ההווי במצר ,קטעי מחול ,מוסיקה חיה ......
הבמאי ,שוקי סנדנר מהמעפיל ,נפגש איתנו מספר פעמים להעלאת רעיונות לגיבוש הנושא.
תחילת העבודה יוני!!
אנחנו מצפים כמעט מכל אחד לתת יד אם במשחק ,שירה ,ריקוד ,הפקה ,תלבושות ואפילו בעידוד...
אנחנו מצפיםה בקוצר רוח להתחיל לעבוד...
נאוה
בשם צוות הפרוייקט
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מבזק אליפות ענפים מס'1
רשות העתיקות הודיעה על ביצוע
חפירות הצלה במגרש הכדורגל של
מצר:
ב 10/4פנתה רשות העתיקות ליו"ר
 ,MFAאדי חלן ,בהודעה על ביצוע
חפירות במגרש הכדורגל במצר ,זאת
לאחר שבעקבות בעיטה כושלת של
אורי קדוש בדשא (במסגרת אליפות
לואיס ה )3-התגלו עצמות קדומות
בבור שנוצר.
בעקבות ההודעה פנה מרכז המשק
עופר וגשל למועצה בבקשה לעכב את
ביצוע חפירות ההצלה עד שיתגלה
מקור העצמות.
אדי חלן נשמע מודאג בפגישה עם
כתבנו (איתן נמיר) זאת עקב חששות
שהעצמות שהתגלו אינן עתיקות כל
כך ועלולות להעלות שאלות
פליליות.
בחודשים האחרונים עלו לא מעט
שאלות לגבי היעלמותו המסתורית של
פיצ'י דובינר.
רן שריג יצא בהודעה לתקשורת,
שמצלמות האבטחה קלטו דמות של גבר
נמוך ,כנראה עיראקי ,מסתובב
בזירת הפשע .עוד נמסר לתקשורת
שבזירת הפשע נמצאו בדלי סיגריות
רבים מסוג נובלס ובנוסף  3פחיות
גולדסטאר ,מה שמעלה את החשדות
שמשפחת הפשע הידועה לשמצה
'יחזקאל' מעורבת במעשה.
תת ניצב אביק יחיא (ממ"ר מצר)
בתגובה "המשפחה נמצאת במעצר בית,
וכרגע מתנהלת חקירה".
צליל וירדן לא השיבו לשאלות
כתבינו לגבי הממצאים והפנו אותם
לעורך הדין שלהם .התגובה היחידה
(שידוע
שהצלחנו להוציא מצליל
בעברו הפלילי) "עשה לו קלאק -חתך
אותו".

תודה
לכל מי שסייע ונתן יד בהפקת ערב יום השואה,
ערב יום הזיכרון

וחגיגת העצמאות .

בזכותכם הצלחנו להרים אירועים מכובדים!!

תודה מיוחדת
לילדי חבורת הזמר שהתמידו להגיע לחזרה כל
שבוע ,בשעות הערב ,במשך חודשיים

,

להוריהם ששיתפו פעולה וכמובן למשה ,אילנה,
שמוליק ,חן ,רונית ואיריס

וליאת .

תודה
גם לתום  ,ל גיא ע .ולליב על התפאורה והכנת
השטח  ,לירדן ובני הנעורים על כתובת אש
מיוחדת!!!
לבנות ח' על עזרה ברוכה!!!

תודה

כמובן  ,לכל מי ש לא הזכרנו את שמו ..

צוות תרבות

לג'נט ולליב
תודה !!
על הפקת ספר הטלפונים החדש.
מצרכנים מרוצים

תודה ענקית

עד הראייה היחיד באירוע היה
שמוליק שצ'ופק אך מאחר שהנ"ל
אינו רואה אין העדות קבילה.

על העזרה הרבה בהעברת הארכיון

בקרוב
!
פרטים נוספים

של הנהלת החשבונות למשכנו החדש.

לנויניקים צליל ושמוליק

הצלתם אותנו!!!!
"אצלנו" עלון קיבוץ מצר – אפריל 2013

צוות הנהלת החשבונות

12

מילה ועוד מילה ...והמשותף שביניהן:
כל כך קל להגיד תודה ,וכל כך טוב לקבל!
רוח ההתנדבות לא פסקה ......
פניתי אל מספר חברים בעקבות הצורך של הוותיקים בהסעות ,פעם בחודש,
למרכזי קניות (גן שמואל ,רמי לוי ועוד) .ההיענות הייתה חיובית ומיידית אצל כולם :עשרה חברים
מוכנים ,בהתנדבות ,לבוא לעזרתנו !
מסרתי את הרשימה לאירית מנהלת הקהילה על מנת לבצע ,במסגרת של המוסדות ,את כל הדרוש
(רכב ,רשימה וכו').
אם יש חברים נוספים המוכנים להצטרף ,אפשר לפנות אליה.
חצי שעה של טלפונים –  10חברים!!! איזו הרגשה טובה!!!
חנה מ.

________________
אכפת לנו.........
לכבוד ח"כ משה פייגלין שלום רב,
קראתי ב"הארץ" שיזמת דיון בנושא "קציר האברים לצורך השתלות מאסירים בסין" שיערך בכנסת ב. 24.4
הנושא מקומם אותי מאוד עוד מביקור בתערוכת  BODYSבניו-יורק לפני מספר שנים .אז לא עברתי על סדר
היום כשהבנתי מה מקור הספורטאים והגופות היפות והמעוצבות שהוצגו בתערוכה .הבנתי שהם תרומת ממשלת
סין .מיד הפרעתי במקום בהגבלה לכך שממשלת גרמניה הנאצית תרמה גופות של אסירים יהודים לתערוכה זו.
בנוסף נודע לי אז על רשת ישראלית המתווכת בין חולים לקוצרי האיברים של האסירים בסין.
אני מקיבוץ ,הצבעתי מרץ וחבל שאין התגייסות רחבה בכנסת למיגור התופעה .חשוב לי מאוד להזדהות עם
מאבקך.
אשמח להיות מוזמן לדיון בכנסת.
בברכה ,

עופר וגשל

בתגובה הוזמן עופר להשתתף בדיון בכנסת!!

"אצלנו" עלון קיבוץ מצר – אפריל 2013
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איכות הסביבה במצר,בשנת השישים
שלום לכולם,
אני בהתלבטות חוזרת האם להרבות בכתיבה
בנושא איכות הסביבה או להרפות ולהניח שכולם
כבר מבינים מה נדרש מאיתנו על מנת שנחיה
בקיבוץ ירוק יותר,נקי יותר,אקולוגי יותר.
האם זה שאני מכירה היטב את התחום מעיד
שכולם מכירים ומוקירים את הפעילויות
העולמיות ,הארציות והישוביות הנעשות למען
סביבה בריאה יותר ?
האם הסבר או שניים בנושאי מיחזור מספיקים
בכדי להפנים שינוי מחשבתי?
האם זה שישנם כמה משוגעים לדבר מספיק בכדי
שהכל יסתדר או שצריכים שכל הציבור יהיה בעל
אותו שיגעון בכדי להיות ירוקים יותר?
לאחר שמונה שנים ששמוליק בן עזרא ואני
מטפלים בהתנדבות בנושא איכות הסביבה
שמחתי שהנהלת הקהילה זימנה אותנו בכדי
להציג את פועלנו.
והרי לפניכם התקציר:
הקמנו שמונה עמדות מיחזור שכונתיות
(במושבים יש עמדה אחת אליה האנשים מביאים
עם רכבם את כל האשפה וממיינים אותה שם).
אנחנו מרוצים מהפיזור בשכונות דבר המאפשר
גישה נוחה וזריזה יותר.
הפרדה ראשונה היא בין המסלול הרטוב והיבש.
הרטוב הוא כל אוכל שנזרק ויכול לההפך
לקומפוסט( .הוא נזרק לפח החום בלי שקית) (למי
שזקוק לפח חום קטן לפסולת רטובה יפנה אלי).
הפרדה נוספת היא בין החומרים היבשים:
עיתונים,שקיות פלסטיק נקיות ,בקבוקי פלסטיק,
בקבוקי פיקדון ,צנצנות זכוכית ,קופסאות פח
בטריות,
(אפשר להניח אותם עם הזכוכית)
אלקטרוניקה (יש לפנות למיכל מאחורי חדר אוכל)
רהיטים ישנים(יש לפנות לבד למכולה בשער
המזרחי) מתכות ,בגדים (לפנות למיכלים
היעודיים או לעגלה במתפרה).
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בנינו עמדות לגזם נוי ונמשיך השנה ליד
המוסדניקים וליד המועדון.
הקמנו פינות חמד לרווחת האוכלוסיה המטיילת
והילדים ,תוך לווי חינוכי של חשיבות הטבע
לבריאותנו הנפשית והפיזית .הילדים עזרו בניקיון,
צביעה ועיצוב הפינות( .פינת  ,55גן העדן הירוק,
פינת ההנצחה) ,והשנה שתי פינות בעשייה
חורשת התחנה וחורשת האיקליפטוסים.
יש לנו קשר הדוק עם המועצה בכל הנושאים
הרלוונטים .כאן המקום לציין את הפעילות
הברוכה של מחלקת התברואה ואיכות הסביבה
וההיענות המהירה שלהם לכל פניה שלנו.
עוזי ,צליל ושמוליק משקיעים אנרגיה רבה בפינוי
כל מה שנדרש.
שמוליק בן עזרא מפנה את בקבוקי הפיקדון,
קופסאות הפח ,המתכת וציוד כבד שהחברים
(ושוב ,זה תפקידכם
משאירים ליד הפחים
להעביר את הפסולת למקום היעודי שלה ולא
להשאיר לנו לסחוב עבורכם).
אני מנקה את פינות החמד ומפנה את הבטריות
למיכל בכולבו.
הרוח והעורבים מעיפים סביב ניירות ושקיות
מרימה .ואתם?

אני

השמירה על הניקיון והמיון היא עבודה שלא
נגמרת אך כשרואים תוצאות יש נחת.
שָּ מור לנו מקום טוב בין ישובי המועצה ביחד
נשמור ונתקדם לסביבה ירוקה עוד יותר.

שמוליק ונילי
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הרהורים בסוף אפריל .....ולקראת חג השישים
עמוק ,בתוך קיומו של מצר ,ישנו סיפור של נס ,סיפור של נס ישנו בחייהם של ותיקי מצר ,הראשונים,
וחבריהם של רוב החברים שהגיעו שנים אחריהם ,מאמריקה הדרומית.
הותיקים של מצר ,בזמן השואה כבר היו ילדים גדולים .הוריהם ובני הוריהם עזבו את אירופה והיגרו
לארגנטינה עוד לפני השואה .ארגנטינה היא לא גולה עם חמישה כוכבים ,זה לא המקום הכי טוב שהיה
אבל ההגירה הזו היתה שווה ,וזאת משום שכשהתחוללה השואה באירופה הותיקים ,כילדים ,היו
רחוקים פיסית מגיהנומים כמו פונאר ,באבי יאר ,טרבלינקה ,מיידנק ,ברגן-בלזן ואושוויץ .אין ספק ,אם
לא ההגירה הזו ,אז גורלם של הרוב המכריע של ותיקי מ צר היה מר .זהו בעצם הגרעין שבסיפור על הנס
בקיומו של מצר
לנס הזה היתה השלכה חשובה ,משום שהותיקים הצטרפו לתנועת הנוער "השומר הצעיר" פעלו בה
מספר שנ ים ,התארגנו ועלו לישראל בשנותיה הרכות ולקחו חלק חשוב באחד ההישגים הדרמטיים
בתולדות העם הזה – הקמת המדינה ,בכך שהקימו קיבוץ במקום הרגיש והחשוב הזה .הקימו בו
משפחות ,קלטו קבוצות של צעירים ונער ים בני הארץ וקבוצות של צעירים שבאו מדרום אמריקה ,הקימו
מערכת חינוכית ,הפיחו במקום חיי תרבות ,נולדו נכדים ועכשיו התחילו להגיע נינים.
במקום הזה ,סביב הגרעין של החברים המייסדים קמה יישות אנושית ,קמה צי ויליזציה של חיים ,ואין הם
לכשעצמם זקוקים לסידור העצוב הזה שבשיר המרגש של זלדה "לכל איש יש שם" .כמובן שמקפידים
במקום לשיר אותו בטקס יום השואה ,משום שמזדהים עם העם ועם הקורבנות עם כל הלב והנשמה.
בדרך שהגורל הוביל את ותיקי מצר ,בדרך שחיו חיים את חייהם מתנגנת מנגינת השיר שעם ישראל חי
וקיים ואם שרים אותו במבטא המוסיקלי שבא איתם מאמריקה הדרומית ,אז ממש אושר להיווכח בקיומו
של הנס הגדול הטמון במקום הזה.

אהרל'ה קרדלמן
לאתי היקרה,
תודה אישית על שיתוף פעולה בהגהת
העלון ובעריכתו ועל זמינות בכל עת.

נאוה נ.
חברים יקרים ואהובים
בָּשְ לה העת להנחיל את הידע והכלים שרכשתי
ואני שמחה להודיע שפתחתי קליניקה לייעוץ ,הדרכה הכוונה,
העצמה והתפתחות מלווה בתקשור ותדרים אנרגטים.
רונית פרידזון 052-6426969 -
"אצלנו" עלון קיבוץ מצר – אפריל 2013
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מסע שורשים

 יצחק ניסלבאום

ב 5-ביולי  2012עלינו על מטוס לורשה במטרה לקיים טיול שורשים בן  9ימים ,אחי משה ובתו ,שי בני
ובני דודים שלי .
נרגשים על טיסה לורשה-וילנה של חברת התעופה הפולנית  .LOTהגענו לוילנה בשעה  .16:30אחרי
מנוחה קצרה במלון צעדנו כ 3-ק"מ להכיר את העיר .העיר מאד אירופאית מזכירה קצת את מדריד.
כמובן שלא פספסנו ביקור בבית הכנסת ובמוזיאון הגאון מוילנה .הלכנו לישון מלאי ציפיה לבאות.
 6ביולי
עלינו על מיניבוס בשעה  08:00בבוקר שהזמנו מראש ,וקדימה – נוסעים לפרוז'נה שבבלרוס 20 .ק"מ
מוילנה ,בדרך לפרוז'נה נכנסנו ליער פונאר ,גיא ההריגה הידוע  .מקום בו מספר בורות שהסובייטים
התכוונו להשתמש בהן כמחס ני דלק והגרמנים הפכו לבורות מוות של כ 100 -אלף יהודים ואחרים.
משם המשכנו לגבול ליטא בלרוס בחום ולחות גבוהים מאד .בגלל תור עצום של משאיות לקח לנו שלוש
וחצי שעות לעבור את הגבול .בחמש וחצי הגענו לעיר פרוז'נה

 7ביולי
עוד יום חם .אכלנו מהמצרכים בחדר של משה ארוחת בוקר .קנינו בסופר יוגורט גבינות ונוסעים
למלצ' ,.אולג המדריך הגיע עם רכב בלי מזגן .סיוט! עשינו ביקור בבית הקברות היהודי העתיק
בפרוז'נה.
העיר פרוז'נה סובייטית (מלפני המלחמה) עדיין ברוח הקומוניזם  .משם נסענו לכוון העיירה מלצ' ,בה
התגוררה משפחת של הוריי.
בעיר ישנו גשר מלא מנעולים ושרשראות – מנהג באזור שכל זוג שמתחתן נועל את השרשרת על
מעקה הגשר .
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הדרך יפה  -יערות של צפצפות ואורנים מאד גבוהים ,בהמשך הנוף מתחיל להשתנות לעצים יותר
נמוכים והרבה שטחי תירס וחיטה .
"התברברנו קצת בדרך" למרות ה GPS-המדריך טעה בדרך .הוא קרא לעזרתנו לויקטור
ראש המועצה לשעבר של מלצ' שהיה המארח שלנו והוא הוביל אותנו לעיירה ישר לארוחת בוקר-
צהריים ( 10בבוקר) .קיבלו אותנו מאד יפה ,אולג המדריך סידר מראש את הביקור עם המארח באולם
שהיה פעם בית מלון .אכלנו סלט ,תפוחי אדמה טעימים ,נקניקיות גדולות ,ולאחר הארוחה טיילנו
בעיירה ברגל.
הכיכר המרכזית יפה – יש בה כנסיה ,השטח שהיה פעם בית הכנסת – ריק לגמרי ,נכנסנו לבית של
משפחת רובינשטיין ,דודי מצד האמא ,ניסלבאום ובסוף נכנסנו לבית חומסקי  -ביתה של משפחת אימי.
קיבלה אותנו אישה נחמדה ,בטח דור שני של מקומיים ששיתפו פעולה עם הנאצים .התרשמנו מהבית
 כ 90-מ"ר חדרים קטנים אבל מסודרים יפה ,היא מגדלת קצת ירקות בחממה קטנה  ,והיא בנתהאגם לגידול דגים שהיא מוכרת בעיר.
ראיתי שם כלים ישנים של מסגרייה בחצר  ,כנראה של בעלה( ,לא שאלתי) .
ביקרנו גם בביתה של אישה בת שמונים בערך ,שביתה שימש כמפקדה של הנאצים.
נוסעים לגיא הריגה ק"מ  BRONAGURAמקום מאוד מרגש.
נרצחו שם כ 50,000יהודים מהסביבה ,זרקו אותם חיים לבורות וירו בהם ,באמצע היער .הגרמנים
הניחו במיוחד קטע של מסילת רכבת בצידי היער כדי לטשטש עקבות.
יש רק שתי מצבות זיכרון מרוחקות כ  200מטר אחת ,זה הכל.
מ BRONAGURA-נסענו ל BRESTכ 120ק"מ ,על הגבול עם פולין ,באוטוסטרדה מוסקבה-ורשה.
דרך ללא יערות ,הכול שדות פלחה עם כפרים פה ושם.
ברסט היא עיר די גדולה ,יש בה רמזורים עם ספירה בשניות אחורה כך אפשר לדעת מתי האור מתחלף
 מאוד מועיל .אחרי התארגנות עשינו סיבוב בעיר ,והפעם  -אכלנו טוב.8.7
אחרי ארוחת בוקר גדולה במלון נסענו ל lublin -שבפולין .שוב אותו סיפור של כ  3שעות המתנה
במעבר הגבול – בירוקרטיה!!בחום של צהרי היום .ממעבר הגבול נסענו היישר למאידנק .מזעזע! -
צריפי מקלחת להתפשטות לפני הכניסה לחדר גזים ,כל חודש  5000איש ואחר כך תנורים לשרפת
הגופות  .לזכר הנספים אספו ערימת אפר של גופות מתחת כיפה ,אשר מרחוק זה נראה כמו פטריה.
9.7
היום נגיע לקרקוב.
קמנו ב  5:20וקיבלנו קופסא עם אוכל מבית המלון לארוחת בוקר (נחמד  ,במקום לאכול במלון בגלל
השעה המוקדמת) ועלינו ל רכבת לקרקוב  -מחלקה ראשונה.
אחרי שהתמקמנו במלון הלכנו לעשות סיבוב די גדול עד לרובע היהודי בעיר .
לארוחת ערב אכלנו בורשט וסלט יווני גדול.
10.7
אנחנו עדיין בקרקוב .אחרי ארוחת בוקר נסענו באוטובוס לאושוויץ ,שעה וחצי נסיעה .הצטרפנו לטיול
מאורגן  50זלוטי לכל משתתף  ,אושוויץ היא מוזיאון מקאברי שבו בכל בלוק שיחזרו תמונות ואביזרים .
היינו שם שעתיים וחצי ומשם נסענו לבירקנאו שכיום זה שדה בו היו הרבה צריפים וכיום רק הארובה
של הקרמטוריום מעידה על מה שקרה שם.
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11.7
שי ואני החלטנו לנסוע ל מערת המלח ליד קרקוב.
אחרי ארוחת בוקר במלון ומסירת המזוודות לשמירה יצאנו במיקרובוס למערת המלח הנמצאת בעומק
של  134מטר שם יכולנו ללקק מלח מהקירות.
בשעה שלוש אחה"צ עזבנו ברכבת את קרקוב לכוון ורשה .אחרי ההתארגנות במלון אכלנו ארוחת ערב
והלכנו לישון.
12.7
נסענו לגטו היהודי בורשה ביקרנו ברחוב מילה  – 18שם יש מספר נקודות זיכרון באבן גרניט לזכר
מורדי הגיטאות וגם קיר זיכרון ללוחמי הגטו לשם אספו את המורדים לפני ההוצאה להורג.
גם בורשה ביקרנו בבית הקברות היהודי העתיק והגדול מאד.
העיר העתיקה של ורשה היא מאד מעניינת  -היא נהרסה במלחמה ע"י הגרמנים ונבנתה מחדש  ,היא
מאד נחמדה עם כנסיות ורחובות צרים  ,הגענו עד נחל ויסטולי .

13.7
היינו אמורים לנחות ב  03:00בבוקר ,אבל עקב תקלה במטוס הועברנו לבית מלון ועלינו למטוס ב-
 11:00בבוקר והגענו לישראל בארבע אחר הצהריים.
אני רוצה להודות למשה ,אחי ,על הארגון המוצלח של המסע שניתן לי כמתנת יום הולדת .וכמובן תודה
לפני.
תודה מיוחדת לטליה דוברת ואמרי מילשטיין שהעלו את חוויותי על המקלדת.
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..." בלילה אני חולם בספרדית,"ובלילה
, וכול דבר שעשוי לסקרן, כתובות אתרים, כתבות מעניינות, הומור:מדור ישן חדש
...להשכיל ולהזכיר,לעודד

CHISTES: RISAS Y LAGRIMAS….
Se encuentran Néstor Kirchner, George Bush y la reina de Inglaterra en el
infierno...(Motivos habrá .....!!!)
Bush le contaba a la Reina de Inglaterra que había un teléfono rojo en el infierno y que iba
a hablar con el diablo para pedirle autorización para usarlo.
Rápidamente, fue y le pidió al diablo permiso para hacer una llamada a los EE.UU., para
saber como quedaba el país después de su partida. El diablo le concedió la llamada y
habló durante 2 minutos.
Al colgar, el diablo le dijo que el costo de la llamada eran 3 millones de dólares, yBush le
pago.
Al enterarse de esto, la reina de Inglaterra quiso hacer lo mismo y llamó a
Inglaterra durante 5 minutos. El diablo le paso una cuenta de 10 millones de libras. Néstor
Kirchner también sintió ganas de llamar a Argentina para ver como había dejado el país, y
habló durante 3 horas. Cuando colgó, el diablo le dijo que eran 25 centavos. Kirchner se
quedo atónito, pues había visto el costo de las llamadas de los demás, así que le preguntó
por que era tan barato llamar a Argentina........y el diablo le respondió:
"Mirá, viejo... con la cantidad de desocupados, los paros en los hospitales públicos, los
docentes de Santa Cruz, los piqueteros que cortan las calles, la desnutrición infantil, la
falta de justicia, la impunidad, la inseguridad ciudadana, los secuestros y el Ministro
Sensación, la mala calidad de la
un enseñanza, la corrupción del gobierno, Los dos Fernandez, La Garré ... tienes a
Argentina hecha desastre, un caos, un infierno!!!.
y de "infierno" a "infierno", la llamada es "local"

.
. חנה מ:הביאה לדפוס
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למרות ההודעה על ביטול האליפות (פרשת תל אסור בהחלט)
מירוץ החימוש כבר החל ,המשחקים יתקיימו בשבועות יום ד'  15במאי ,לוח משחקים
יפורסם בימים הקרובים
מטעים/שירותים :אחרי שני הפסדים רצופים בגמר האליפות ,יהושע מבטיח שהשנה הגביע יחזור למקומו
הטבעי .כצעד ראשון החתים הסקאוט הראשי של הקבוצה ,עוזי ,את הקיצוני ימני חוליו "קלאק" חלן ,ובכך
גם התחזק וגם נתן מכה לא צפויה לסֵ ר נתי פרגוסון המנג'ר הלא נגמר של הרפת.
בנוסף הקבוצה שבה ממחנה אימון מפרך ונראית מוכנה מתמידזוכה מגף הזהב משנה שעברה ,אליהו
חמני ,נראה בכושר טוב מתמיד ורוצה להתמודד שוב על תואר הפיצ'יצ'י.

רפת :האלופה משנה שעברה ,שהציגה טוטאל פוטבול ,נראית במשבר קשה מתמיד ותנסה לא לבזות.
כאמור לעיל ,חוליו נטש לטובת היריבה העירונית ובנוסף ניב יחזקאל ,משחקני המפתח בעונה שעברה,
מתכנן בריחה פתאומית לאור הראיות האחרונות שצצו נגדו בפרשת "תל אסור בהחלט.
למרות זאת ,סֵ ר נתי לא מוריד ציפיות ומבטיח שהקבוצה תילחם על כל התארים .כצעד ראשון החתים
את צמד הלגיונרים רון שוהם ,בנו של שחקן העבר האגדי עמרי שוהם ,ואת החלוץ ירין איידלמן בנוסף
לזאת ,בצעד חסר תקדים ,פנה סיר נתי למקורבו בני גנץ ,הידוע בכינויו הרמטכ"ל ,בבקשה לדחיית גיוסו
של הפליימייקר עומר שצ'ופק על מנת שיוכל להופיע בטורניר.
מפעל :לאחר עזיבתו הפתאומית של הספונסר בשנים האחרונות ראובן שריג ,והקיצוצים הצפויים ,רוב
השחקנים הבכירים מסרבים לחתום על חוזים חדשים .הכוכב הגדול של הקבוצה ,עטר חלן ,נמצא כרגע
על סף סיכום בלוס אנג'לס גלאקסי (קבוצתו של בקהאם בעבר) ואינו מתכנן לחזור לקבוצה אלא אם
תהיה העלאה משמעותית בשכרו .ארז שחר ,המגן האגדי של הקבוצה ,לא יחזור מהפציעה בזמן
לאליפות ,מה שיחליש את הקבוצה.
בצעד נואש ניסה המפעל להתחזק ברגע האחרון ונמצא במגעים להבאתו של הפליימקר האגדי שמוליק
שצ'ופק שחוזר מפרישה .למרות זאת עדיין יש קשיים בבקרת התקציבים וככל הנראה שמוליק ישחק
עונה נוספת במטעים .רוקו סירב להגיב לנאמר ואת תגובתו של גבו לא ניתן היה להבין.
גד"ש/מוסך :הספונסר יובל ברא"ס שהבטיח להשקיע כספים רבים בקבוצה ,עמד בהבטחתו והקבוצה
התחזקה בסגל נוצץ ומרהיב .בתור מינוי ראשון החתים יובל את עצמו על חוזה שמן במיוחד בתור מאמן
הקבוצה,את הסגל הוא חיזק בשורה שמות מפוצצים כגון -האחים אסק'ה וינק'ה ,תומר בכר ,ורמי "אל
לוקו" הופמן .שמות אלה מצטרפים לשחקני המפתח משנה שעברה -עידן פלייז ,עזרא יחזקאל ,נחום
פרץ ושרגא ,וביחד עם אביב פרץ יוצרים קבוצה שמועמדת לרוץ השנה חזק באליפות.

הצווות המארגן
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לקראת חג השישים
אנו פוצחים בחידון שיתנהל כולו ב.SMS-
בכל יום שישי בשעה ( 18:00מיד אחרי שבועות)
תישלח שאלה בנושא מצר .
הראשון שיחזיר תשובה ,ב SMS-כמובן,
יזכה בפרס מתוק.
הפתרון והפותרים יפרסמו על לוח חג השישים.
שאלה לדוגמא:
באיזה יום מימי השבוע עלה הקיבוץ על הקרקע?

אצלנו עלון קיבוץ מצר  יולי 2012
עריכה והפקה :נאוה חברוני הגהה ויעוץ עריכתי :אתי לוי
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