עלון קיבוץ מצר
מאי-יוני   2012סיון-תמוז תשע"ב

אצלנו בקהילה



אירית פואה

לחברים שלום,
החגים הם כמו חוט שמאפשר לנו לרקום את שייכותנו בזמן ובמקום :כשאנחנו חוגגים חג אנחנו
יוצרים קשר עם כל הדורות שחגגו אותו לפנינו ,ועם כל בני עמנו שחוגגים אותו באותו יום ,ברחבי
הארץ והעולם.
החג הוא חלק מתרבותנו ,הוא חלק משפתנו .הוא החיבור והקשר שלנו לתרבות הדורות .לחג
ַּגד ָּת " שאנחנו מבקשים להעביר לילדינו.
ְוה ְו
ולמועד חלק חשוב בעיצוב זהותנו וב"ו ִה
חגים שונים אנו חוגגים במסגרת המשפחה ,במעגל היותר רחב אנו חוגגים את החגים בקהילה –
יישוב ,מספר משפחות ,חברים ,ילדים בקיצור קהילה .הרחבת המעגל המשפחתי מאפשרת ליחידים
לבטא את כישוריהם ,לממש את ערכיהם ,לתת ולקבל ,ליצור ,ובעיקר – להשתייך.
חשיבותם של החגים במסגרת הקהילה הינה נדבך חשוב בחיינו ותרומתם לפיתוח הקהילה והיחד
גבוהה ביותר.
לכל הצוות שעשה במלאכה להפקת חג השבועות תודתנו והערכתנו.

ברכת השחיה – נפתחת ביום שישי 9/6/12
מצבה של ברכת השחייה על כל חלקיה רעוע
ביותר .לכן בכדי לפתוח אותה החלטנו לתקן,
לקראת פתיחת העונה ,רק את הדרוש תיקון
מבחינה בטיחותית ובעיות של אובדן מים.
החלקים שאותם היה צורך לתקן היו רבים
ונעשה מאמץ רב של סרחיו ,טוביה וצוותו ועוד
בכדי לא לעכב את פתיחת הבריכה.

בנוסף אנו מקדמים תוכנית ארוכת טווח (
שנים) להבאת הברכה למצב תקין ותיקני
בהתאם לדרישות הרשויות השונות.

5

השנה נשקיע במיכלי האיזון כחלק מהתוכנית.
אנו פונים לכולם לפעול בהתאם לכללים.

תוכנית בינוי לקיבוץ מצר
במהלך תכנון תוכנית זו יתבצע גם עדכון
במסגרת התוכנית לקדם בנייה חדשה בקיבוץ
אצלנו | עלון קיבוץ מצר
 ,2012עקב בעיות רבות שנתגלו
הפרצלציה
תוכנית
עלינו לבצע תוכנית בינוי מפורטת( .מיקום
מאי-יוני
עריכה והפקה :נאוה חברוני
בתוכנית הקודמת  ,כאשר עם גמר הכנתה
הבתים ,תשתיות שונות ועוד) בכל שטח
הקיבוץ הקיים (לא כולל את האזורים החדשים
ניידע את החברים.
הנמצאים היום מחוץ לשטח המחנה – "הקו
האחראי לקידום התוכנית הוא עמוס הדר
הכחול" .שטחים אלו יתוכננו רק לאחר אישור
בתמיכה של צוות התכנון .תוכנית זו אמורה
תוכנית התב"ע ).
להסתיים בחודשים הקרובים .עמוס מקדם גם
לשם תכנון התוכנית נבחר משרדו של דוד
אלחנתי מרמות מנשה (מתוך שלושה
משרדים שנפגשנו איתם לשם בחירת
המועמד המועדף).

את תוכנית התב"ע לקראת השלב הבא עד
לאישורה הסופי .השלב הקרוב הוא שלב
ההפקדה .בשלב זה הגורמים המעוניינים
רשאים להעיר הערות והסתייגויות מהתכנון.

שיפור איכות השרות של פעילויות הקהילה
אחד מהיעדים של הנהלת קהילה הוא שיפור
איכות השרות של פעילויות הקהילה השונות.
אי לכך החליטה הנהלת הקהילה לערוך סדנא
בנושא לכל בעלי התפקידים .מטרת הסדנא
להתחיל בתהליך שיפור השרות לקהילה
ולחברים ,כאשר מדובר בשינוי מהותי של
תפיסת השרות ומתן כלים לבעלי התפקידים.
המטרה לבצע שינוי זה עם בעלי התפקידים
הקיימים.

התהליך יכלול חמש פגישות של כ 4 -שעות כל
הכנת שאלון
אחת .חלק מהתהליך יכלול
יו
שביעות רצון לחברים ,ניתוח תוצאות
ומסקנות להמשך.
תהליך זה ילווה על ידי ניתאי קרן  ,חבר קיבוץ
רבדים ,בעל ניסיון רב בתחום הייעוץ הארגוני.
הנהלת הקהילה רואה את ההשתתפות
בסדנא חלק ממחויבות התפקיד.

מישיבות הנהלת קהילה (בנוסף לנושאים שכבר פורסמו)
.1

אישור שדרוג ביטוח קטסטרופות
הנהלת הקהילה ממליצה לאשר את שדרוג הביטוח החל מפברואר . 2012
בעת סגירה עם חברת הביטוח יפורסם פרוט לחברים( .שינוי עלות  -תוספת של  ₪ 3לחודש ).

.2

ליווי מקצועי למכבסה
אושר ליווי של ארלה מעין החורש לשלשה חודשים.

.3

הכנת הדיון בנושא רווחה ובר יאות
נערכו מספר דיונים כהכנה להבאת תקציב הבר יאות והרווחה לשיחת הקיבוץ .הכוונה לערוך את
השיחה בחודש הקרוב.

.4

הסכם  – HOTבהשתתפות וולדו ועוזי.
 . 2012קימות שתי
 HOTהודיעה על הפסקת השידורים האנלוגיים החל מתחילת יוני
אפשרויות לגבי המשך ההסכם עם  :HOTהזולה מביניהן הינה שידור מרכזי של  30ערוצים
מהחבילה הבסיסית  ,השנייה הינה החלפת ממירים אישיים לכל בית אב (כלומר תשלום של כ-
 200בתי אב לעומת התשלום היום של כ 100 -בתי אב).
ההסדר הקודם עם הוט כולל את השנתיים הבאות הסכם החדש מוסיף לשנתיים אלה שנה
נוספת.
סוכם להתקשר עם הוט בהסכם של שידור מרכזי.
כאשר יחתם ההסכם נפרסם את מלוא הפרטים
מועדון ח"ץ -בהשתתפות - ,צוות מועדון ח"ץ לירד ,יותם ,ברק
צוות המועדון הכין מכתב ( ,המובא בהמשך) בנוסף עלו הנקודות הבאות :





הנהלת הקהילה בירכה את הצוות על היוזמה והאחריות שהצוות לקח על עצמו.
המועדון פנימי בלבד לצעירי וחברי הקיבוץ ואורחיהם.
בשלב ראשון המועדון יהיה פתוח בימי חמישי,שישי,שבת.
ילדים מתחת גיל  18לא יורשו להיכנס שלא בליווי הוריהם.









לא תוגש ותימכר שתייה לילדים מתחת גיל . 18
יכנסו למועדון בנוסף לתושבי הקיבוץ אנשי חוץ שיש להם מארח .
אסור השימוש בסמים מכל סוג שהוא.
המכירה אך ורק דרך התקציב האישי.
מכירה לאורחים על ידי המארח ,בתקציבו האישי של המארח.
הצוות ידאג להיפגש בהקדם עם אורי ממונה בטיחות להסדרת נושאי בטיחות וכיבוי אש.
אושרה השקעה של  ₪ 15.000מתקציב הקהילה.

זאת להפעם .במידה ויש עניין לפרסום נושא מסויים אתם מוזמנים להאיר את עיני.
אירית פואה
מנהלת הקהילה

  







פנסיה ,אובדן כושר עבודה וביטח חיים
במהלך חודש יוני אני מארגנת פגישות לחברים עם נציג קופת הפנסיה של עתודות/כלל .מומלץ
להיפגש אחת לשנה ,לבדוק את החיסכון לגיל הפנסיה ,אובדן כושר עבודה וביטוח חיים .לעדכן
מצב משפחתי ,כתובת וכו' .עובדים המעוניינים להיפגש מוזמנים לפנות אלי במייל.
נרדה רותם
משאבי אנוש
מצרפלס
מצרפלס

התחתנו בשעה טובה ובמזל טוב
ענת קוצר ורן אשכנזי  רו ובת-אור שריג
נטע-לי וגבו מזורדר חפץ ועידו
מתי ברדוש ובן זוגו אשר
ארנון ונורית עג'מי
אורי והדר שהם

פרוטוקול האסיפה הכללית ) שיחת הקיבוץ ( 3/12

שהתקיימה ביום 10.5.12

על סדר היום:
תקנון קליטה – המשך הדיון בעקבות הערות החברים
בתחילת השיחה אושרה בחירתו של דב אביטל להיות יו"ר השיחה ואושר סדר היום.

דיון והחלטות:
בפתיחת הדיון ציין דב אביטל ) רכז ועדת
קליטה ( שעיקרי התקנון שיוצג בהמשך
מכילים את התיקונים שהתקבלו ע"י הוועדה
בעקבות ההערות שהועלו בפניה לאחר הצגת
התקנון הראשונה .
עו"ד ליעד סידר הציג והסביר את מבנה
התקנון ועיקריו וציין את הסעיפים שתוקנו.
במהלך הצגת עיקרי התקנון נשמעו הערות

והצעות בעיקר בנוגע לתשלום המבוקש מבני
הקיבוץ בגין הקליטה ,וכן בנוגע לקליטת
התושבים הגרים בקיבוץ.
סוכם:
החברים יתבקשו להגיש חלופות לסעיפים
בתקנון ,לקראת השיחה הבאה המתוכננת ל -
22.5.12

רשם :יהודה מרלא.





פרוטוקול האסיפה הכללית (שיחת הקיבוץ) 4/12

שהתקיימה ביום 22.5.12

על סדר היום:
הצעה לשינוי תקנון הקיבוץ בסעיפים הקשורים לתוכנית הקליטה במצר
בתחילת השיחה אושרה בחירתו של דב אביטל להיות יו"ר השיחה ואושר סדר היום.

דיון והחלטות:
בדברי פתיחתו ציין דב אביטל (רכז ועדת
קליטה) שהשינויים המוצעים בתקנון הקיבוץ,
נועדו ליצור את התשתית הפורמאלית
שתאפשר את קבלתו ויישומו של תקנון
הקליטה המפורט.

והתייחס להצעות שעלו במהלך הדיון .במהלך
השיחה תוקנו הצעות השינוי בסעיפים אחדים.
סוכם:
נוסח מעודכן של ההצעות לשינוי תקנון
הקיבוץ יפורסם לידיעת החברים ,אשר יוכלו
להגיש חלופות לשינויים המוצעים.

בהמשך הציג והסביר עו"ד ליעד סידר את
השינויים המוצעים בתקנון ,ענה על שאלות

רשם :יהודה מרלא

אצלנו במשק
רפת החלב:
השנה הגדלנו והסדרנו את שטח השיכון ברפת
לצורך הגדלת כמות הפרות אך בגלל הגדלת
העדר יש הגדלה משמעותי ת מאוד בהוצאות
את האפשרות לחזור
ההזנה .אנו בוחנים
להאבסה עצמית.
מהפכת הקוטג' בקיץ ובעקבותיה דוח קדמי
השאירו את ענף הרפת באיום מתמיד על
המשך רווחיותו.
עדר הבקר  :ממשיך לגדול וכיום יש מעל
 100ראשים .
הלול
חוות הלולים שלנו נמצאות באינטגרציה מלאה
ים של
כחלק מלולי אמבר .לאחר שנתי
אטרקטיביות להפעלה עצמית  ,שוב נוצר עודף
בשוק והענף נכנס לתקופה קשה .על כן אנו
מברכים על כך שלא נכנסנו להרפתקאות
מסוכנות.
אבוקדו
גם תוצאות שנת  2011היו פחות מהשיא שאנו
רגילים בענף .ב  , 2012-אנו תיקווה שאחרי
שנתיים בינוניות יחזור הענף לתוצאות העבר.
בנוסף ל  25דונם בשטחי העמק נטענו עוד 50
דונם כחלק ממדיניות חידוש המטעים הותיקים.
בשנה הבאה בכוונתנו לבצע תוכנית ריענון
נוספת במטעים הותיקים שלנו שניטעו עוד ב-
1961
אפרסמון
בעונה שעברה האפרסמון סוף סוף איזן את
עצמו .עונת  2012התחילה בתנאי חניטה אשר
יאפשרו עונה פוריה ומבטיחה.
זיתים
השנה יש  120דונם מטע זיתים מניב ,ועוד
 150דונם מטע צעיר .בשנת  2011היבול היה
סביר אך הצפת השוק ביבוא זול מאירופה לא
איפשרה לנו ליהנות מהתוצאות.



עופר וגשל

בננות
יש לנו  15דונם בננות בבית הרשת
מהווה תזכורת לענף הגדול של פעם.

אשר

גד"ש
לאחר חורף נוח וגשום היה קציר החיטה
השנה מוצלח.
בשנה שעברה קיבלנו תוצאות טובות בענף
הכותנה ועל כן השנה הרחבנו את שטחי
הגידול ל  590-דונם .המחיר הצפוי כבר לא
כמו בשנה שעברה אך אנו מצפים לשנה
טובה בגידול השנה.
עזרא גם מנהל גם את השותפות שלנו עם
 425דונם פרדס חדש
פרדסי גרנות,
בשטחי ג'למי ובבית אליעזר.
שירותי רכב
הענף ממשיך בפעילותו  .אני מציע למחזיקי
הרכבים להיכנס ולקבל הצעות לשירות
לרכבם אצלנו.
מים
רשות המים קבעה תעריף גם לבעלי
הבארות .כל הרשומים במצר מקבלים
הקצבת מים חלקית במחיר נמוך .כל שאר
 ,במחיר
השימושים ,כולל הבריכה והנוי
מלא.
המים במשק ובקהילה
מערכת בקרת
ממשיכה לעבוד .רק לאחרונה עלינו על
איבוד מים ענקי של  100קוב ליום.
מיזם אנרגיה ירוקה.
לאחר טילטולים ושינוים רטרואקטיבים
באמות המידה ובעיקר בתמורה עבור KW
מיוצר כפי שנקבע ע"י רשות החשמל,
חתמנו בשבוע שעבר על חוזה התקשרות
משותפת עם חברת פק על הקמת המתקן
הפוטוולטאי בגודל  KW 500שיוקם על גג
מצרפלס .בקרוב אנו אמורים לקבל אור ירוק
מהרשות להתחיל בבנ ייה .זאת בנוסף
למערכת שהוקמה על גג הלול באזור

כביש  6המייצרת עבורנו חשמל ירוק ונותנת
כם,
תוצאות בין הטובות בארץ .להזכיר
המיזמים האלו תורמים ליצירת אנרגיה
ירוקה ובעיקר מקור של הכנסה קבועה
וידועה למשך  20שנה .
השער
סוף סוף כל המערכות בשער עובדות .הותקנה
מערכת חדשה לניהול זיהוי ופתיחה ע"י
בחדש ,השער
כרטיסים ,המחסום הוחלף
הוסדר והמצלמות עובדות .אני קורא לכל
החברים להצטרף לרשימת השמירה,
למעורבות שלנו למה שקורה אצלנו בחצר
בשעות שכולם בבית.
איכות הסביבה ,באזור
ב 04/06/12יתקיים דיון בבג"צ כנגד משרד
איכות הסביבה והמ ינהל הצבאי  ,על שסגרו
מספר מפחמות בשטח הרשות מערבית לגדר
ההפרדה ,שהוגש מצד מפעילי המפחמות.
אנו ,יחד עם המועצה  ,מצטרפים לחזק את
פעילותו של השר ארדן להמשך הפיקוח
והפסקת הזיהום .החברים מוזמנים להתעדכן
לגבי הפעילות הציבורית אצל מרסלו אידלמן
מהועד העממי נגד זיהום המפחמות.

עוד בעניני בג "צ  -בחודש שעבר השתתפנו בדיון
בבג"צ מצר והמועצה בתביעה נגד המדינה על אי
11
ביצוע החלטות הממשלה במסגרת חיזוק
ישובי קו התפר.
תשתיות
סוף סוף לאחר שנים של מכתבים ובקשות אנו
רואים שהמדינה הגיעה גם לאזור שלנו .בצומת
הכניסה למצר מוקמת בימים אלו כיכר תנועה
לתפארת שתאפשר לנו להישתלב בבטחה בצומת
מסוכנת זו .גם כביש הגישה תוקן לאחר שהתגלו
בו פגמים רבים לאחר הסלילה המחודשת.
ולקראת חג השבועות שהוא גם חג המים מקורות
סללו קו מים המקשר את מצר ואת מיסר לרשת
המים הארצית .בכוונתנו להשתמש רק למקרי
חרום .כי המשאב היקר -באר המים שלנו,
מאפשר לנו שימוש במים במחיר נמוך ממי
מקורות.
תב"ע
קידום התב"ע של מצר ממשיך להיות ארוך ומיגע.
לצורך קידומו שכרנו את שרותיו של עמוס הדר
ואנו תקווה שנגיע סוף סוף למטרה .אך כל פעם
אנו מגלים קשים חדשים .בעיקר בהסדרת
קרקעות הקבע של הקיבוץ.

לסיום
השנה התחלפו בעלי תפקידים שותפים לדרך .בהנהלה הכלכלית יעקב התחלף עם עומרי .במזכירות
יהודה החליף את דבי .גם בהנהלת החשבונות התחלפו בעלי תפקידים דיאן החליפה את וולדו וגיל
התמחירן החליף את דיווד.אני מוד ה לכל המסיימים על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת ,ומאחל
עבודה פוריה ומוצלחת לכל הממשיכים.
וכמובן אני מאחל לכל מרכזי הפעילות ולכל העובדים שנה חקלאית טובה ופוריה .

יצאו לאור
 נטע של טלי ואהד מאס  יובל של ירון וליטל שרון 
 אורי של יובל ושני סלע 
ברכות לילודים ולכל בני המשפחה

עדכונים מפורום צעירים



יוני 2012

ביום שישי  1/6התקיימה במועדון לחבר פגישה חשובה ומשמעותית בנושא בנייה וקליטת בנים.
מטרת המפגש הייתה לקיים דיון פתוח בעניין תקנון הקליטה ,כאשר אנו מתקרבים למועד
ההכרעה/ההצבעה.
נכחו בפגישה :דב אביטל ,יהודה מרלא ,עמרי שהם ובנוסף נכחו מספר חברי קיבוץ – כהורים של...
וכמובן נציגי פורום צעירי מצר (בני קיבוץ) שממתינים כבר הרבה זמן לפתרון לבעיית הדיור במצר.
תחילה ,שמוליק שצ'ופק הציג מודל שמשלב בניה וקליטה  ,בקיבוצים מבוססים כמו מצר  ,לבני
קיבוץ ,פתרון מהיר יחסית לבעיית הדיור שהולכת ומחריפה עם השנים.
הרעיון המרכזי של המודל הוא לייצר מציאות שבה כל משפחה צעירה של בן/בת קיבוץ שרוצה לגור
במצר תקבל אפשרות ר יאלית לבנות את ביתה בשכונת בנים במצר בעלות ראשונית נמוכה
בהשוואה למקובל בשוק.
מטרת הצעתו של שמוליק היא לתת פתרון ליוקר עלויות הבסיס  ,בעיקר בפיתוח התשתיות ובניית
הבית.
מדובר בהחלטה פנימית  ,שיכולה להתקבל במצר תוך זמן קצר  ,בדבר בנייה מרוכזת בשטחים
מאושרים בתוך שטח הקו הכחול הקיים  -דיור בר השגה לזוגות צעירים ,בני/בנות קיבוץ.
שמוליק הציג גם את העלויות הכספיות של פרוייקט מסוג כזה  .לטענתו  ,קיבוץ מצר כיום הינו קיבוץ
- 70
מבוסס כלכלית כך שלא תהיה לו בעיה תזרימית לבצע בניה מרוכזת של יחידות דיור בגודל
 100מ"ר ליחידה על מגרשים של  400מ"ר למשפחה.
המודל של שמוליק טוב למצר כי הוא נותן פתרון מהיר לפקק התנועה שנוצר כאן בעשור האחרון
שצ'ופק טוען שלמצר יש מקורות כספיים ויכולת לממן פרוייקט של בנייה מרוכזת לבני/בנות קיבוץ.

.

חשוב להדגיש כי במבחן המעשה  ,בעשור האחרון נבנו במצר  6יחידות דיור חדשות בלבד.
בנוסף לכך בשכונה החדשה יש  4מגרשים מאושרים לבנייה מיידית  ,למי ששכח.
בסיום הצגת התוכנית של שמוליק ,קיימנו שיח פתוח על הצעתו של שמוליק ואף נשאלו שאלות
יותר ספציפיות לגבי היום שאחרי העברת התקנון.
דב אביטל ציין שכיום יש למצר בפועל אישורים ל  16יחידות בניה נוספות בתוך שטח הקו הכחול ,
ואכן קיימת אפשרות מעשית לבנות במצר יחידות דיור חדשות באופן מיידי.
יהודה מרלא ציין שמצר מחוייב לעסוק בשאלת קליטת הבנים והרחבת הקיבוץ המתחדש.
עמרי ש והם ציין  ,בין השאר  ,שמבחינה כלכלית מצר נערך להשקעת סכום כספי בשנה הבאה
לבניית  12יחידות דיור נוספות באזור פינת החי.
לסיכום,
אנו סבורים שמצר חייב לקבל החלטה ולהביא הצעה בעניין המשך בניית יחידות דיור חדשות
לבנים.
שמוליק שצ'ופק טוען שיש כספים שניתן להפנות לטובת העניין מבלי לפגוע ברווחת החברים ,זו רק
שאלה של החלטת הקיבוץ ושינוי בסדר העדיפויות של חברי מצר!...

שאלת השאלות מבחינתנו היא :
כמה זמן יעבור עד שיתחילו לבנות את השכונה הבאה במצר כקיבוץ מתחדש ? ולא פחות חשוב מכך,
כמה כסף זה יעלה לנו ?
במהלך חודש יוני תתקיים הצבעה בקלפי  .הרוב הדרוש שנקבע להעברתו של תקנון הקליטה במצר
עומד על  75%מחברי קיבוץ מצר בעלי זכות ההצבעה( .מעל  150חברים צריכים להצביע בעד) !
תודה רבה לכל מי שבא לפגישה,
עלינו להזדרז כי הימים חולפים ואף אחד מאיתנו לא נעשה צעיר יותר.
רז תמיר  -פורום צעירי מצר 2012


תמה לה עוד עונת חגים.....
תודה לכל מי שנתן יד על הבמה ומאחורי הקלעים.
לפנינו שלושה חודשי קיץ בהם נחגוג את יום הילד ,יום האהבה ,מפגשים בבריכה ,ארוחות שישי
על הדשא ......ובערב ראש השנה  15/9/12נכריז על פתיחת שנת השישים למצר.
המטרה היא לציין את שנת השישים בארועים במשך השנה

כשהשיא בערב ראש השנה .2013
אני מזמינה אתכם לשלוח רעיונות והצעות.
גיבשנו צוות שירכז את כל הפניות (עדנה ,נילי ,גיל ואנוכי) ,נגבש הצעה מרוכזת
להנהלת הקהילה ,לאישור ,ונצא לדרך ...נ א ו ה


סיימו י"ב

שירה דרומי שלי חברוני 
אלון הופמן אביב יחזקאל אורן גבאי ג'סי מזור 
עפרי יחיא מור וגשל

השתחררו בשעה טובה
ירין אידלמן  צליל חלן
בהצלחה לכולם!!!

הסיפור שלנו
ביום השלושים לפטירתו שלפסח זסקין ז"ל הקרנו ,לפי צוואתו ,את הסרט "הסיפור שלנו".
התגובות היו חמות ומרגשות.
אנו בחרנו לפרסם את חליפת המיילים בין ליאור ברא"ס לסבתו עדנה,
סבתא שלום,
אחרי שראיתי את הסרט לראשונה ,אמרתי לך
ואני רוצה להגיד עוד פעם -התרגשתי.
התרגשתי כי את התרגשת ,התרגשתי כי כל מי
שישב במועדון התרגש והיה מרותק לכיסא,
התרגשתי גם בגלל עצם העניין שהי תה -אזכרה
לחבר מצר שהלך לעולמו ,וכך הייתה הוקרתכם
לו.
ההתרגשות הכי גדולה שלי הייתה בגלל מצר,
הבית שלנו.
במהלך השנה הזאת ,הכול כך משמעותית שלי ,
בשומר הצעיר ,היו לי הרבה מחשבות למה אני
יוצא אל השנה הזאת ,ותהיות ואמונות ,ובעצם
גם הי תה שם הרבה אידיאולוגיה.
אתמול ,הייתה לי התשובה האמיתית .זאת
הייתה תחושת שליחות הזאת ,כבן מצר ,קיבוץ
השומר הצעיר ,יוצא לי"ג בהשומר הצעיר,
בתקופה לא כל כך קלה ,עם הרבה תהיות,
מחשבות ,שינויים בקיבוץ .הרגשה כי אני
ממשיך את המורשת.
לראות ולשמוע את כל מקימי והוגי הקיבוץ,
שזה גם
בסרט" ,הסיפור שלנו" ,הרגשתי
הסיפור שלי ,ולמה אני עדיין פה ולמה אני עדיין
חי פה.

שגם החברה תופרט .שזה מה שאני חושש
ממנו.
לא ,אני לא אידיאולוג גדול בנושא השיתוף
הכלכלי ,אבל אני מאמין גדול בשיתוף
החברתי-פוליטי-עשייתי.
בתור סבתא שלי ,וותיקת הקיבוץ ,ממקימיו,
ממובילי הסרט ,חשוב לי שתדעי שהסרט
הזה הוא לא רק הסיפור שלכם ,הוותיקים,
אלא הוא הסיפור של כל אחד ואחת בקיבוץ.
אפשר לשלוח את הסרט לבואנוס איירס,
אפשר לסינמטק בתל אביב ,אבל לא צריך
לשלוח אותו ולהכניס אותו לארון במזכירות.
צריך להמשיך את הרעיון הזה -קיבוץ מצר.
כשהחניכים שלי בקן מתלוננים על השומר
הצעיר ,אני שואל אותם את השאלה הבאה
"מי זה השומר הצעיר? אולי זה אתם?"
את אותה שאלה אנחנו יכולים לשאול את
עצמנו ,לא בתלונות על השומר הצעיר ,אלא
בחשיבה על מי אנחנו? השומר הצעיר היא
תנועה שוויונית כמו שאתם יודעים ,אבל
הרבה אנשים בתנועה שונים אחד מהשני,
וכל אחד יוצר לעצמו את הקיבוץ שלו ,ומה
שקורה בקיבוץ שלו זה השומר הצעיר.

אל כל אחד ואחת
הרגשתי שאני מתחבר
שדיברו בסרט ,מהכי הרבה דיבורים
לאנשים שפקפקו מעט
ואידיאולוגיות עד
באידיאולוגיה ,אל ה אנשים שהיה להם הכי
קשה תהליך ההפרטה  ,אל האנשים שתמכו
לאורך כל הדרך.

סבתא ,את המכתב אני כותב לך ,אבל הוא
מופנה לכלל הוותיקים ואפילו לקיבוץ -בואו
נשמור על הבית הכול כך אוהב שיצרנו ,בנינו
ושמרנו עליו .בואו נמשיך לפתח אותו ביחד,
נייצב אותו חברתית ,תרבותית ,עשייתית,
חינוכית ,פוליטית.

היה לי כל כך קל להתחבר ,כי הבנתי אחרי
הסרט הזה משהו גדול ,כולנו פה למען משהו
אחד-קיבוץ מצר.

בואו ניצור אותו לנו ולמי שנקלוט ,נמשיך
לקיים את הקיבוץ בצורה הכי טובה שאנו
יכולים ,לא נהיה פאסיביים אליו ,אלא נהיה
אקטיביים .נמשיך לפתח אותו.

לא בצורה הפאשיסטית שלו ,אלא בצורה
החברתית שלו ,בצורה האוהבת ,החיה,
הנושמת ,התוססת ,הצועקת ,הרדיקלית,
הכועסת ,השואלת ,השמחה.
דיברתי איתך הרבה פעמים על העניין
שמאוד מפריע לי ו שחששתי ממנו ,החברה
במצר
אחרי שהקיבוץ הופרט ,ישנו סיכוי גדול מאוד

אולי אחרי השנה הזאת זה נראה כאילו נדפק
לי הראש ,אבל לא  ...עכשיו אני מבין הרבה
דברים שגדלתי עליהם או שבאתי מהם וזה
רק כי פשוט אכפת לי.
חזק ואמץ.
ליאור

(עדכון מהשטח ,השומר הצעיר חי וקיים ,בצורה טיפה אחרת משהכרתם ,שם דגש גדול יותר על
חינוך ,ושינויים  ,טיפה  ,בצורת ההגשמה או החיים הבוגרים אבל עדיין חי וקיים .בי הוא חידד את
האכפתיות כפי ששמת לב)


לליאור ,נכדי היקר
אהבתי את המכתב שלך ,אהבתי והתרגשתי
כאשר קראתי והבנתי שאתה אדם בוגר,
חושב ומתון.
לו האמנתי באלוהים ,הייתי מודה לו על
שהעניק לי אותך ,את יתר נכד יי ואת ההורים
שלהם .כי זכיתי בבנים טובים ,ישרים,
רגישים ,ערכיים ואנושיים .תכונות חשובות
שהנחילו לבניהם ובנותיהם .אני גם מאושרת
וגם גאה בכם.
המכתב שלך מחזק עוד יותר את גאוותי.
שמחתי לקרוא שאתה מחובר למקום הזה בו
גדלת ,שיש בו דברים טובים ודברים שיש
לתקן ולשנות.
אנחנו ,כאשר הגענו לגבעה זאת ,לא ידענו
מה ואיך לבנות קיבוץ .רק ידענו שיש להקים
דבר שיהיה טוב יותר ממה שהכרנו .וכפי
שראית בסרט ,הדרך לא הייתה קלה.
היום אנו יכולים להיות מרוצים .הרגשתנו
טובה על אף שיש עוד מה לשפר ולתקן.

אך לעתים יש סיבות לחוסר הפעילות
המשותפת ,ואת זה יש להבין.
עם זאת ,כפי שזיגי אמר בסרט ,אם
מתחברים שניים או שלושה חברים למען
מטרה ומשתדלים לעבוד כצוות ,אפשר להשיג
כול מה שרוצים.
הקיבוץ שינה קצת את פניו ,וזה טוב .יש רק
לשמר את הדברים שחיברו ועדיין מחברים
בינינו :התרבות ,החינוך ,הביחד ,הדאגה
לפרט ולמקום .נדמה לי שבמצר נדע לשמר
ולקדם דברים אלא ,שחשובים לכולנו.
גם השומר הצעיר שהכרנו שינה את פניו ,לפי
רוח הזמן ,וזה חיובי ,בתנאי ששומרים וגם
מרעננים את ערכי היסוד.
שמחתי מאוד שהגעת לראות את הסרט.
לפסח ,וגם לחברים שליוו אותו בהכנתו היה
חשוב מאוד שיישאר תיעוד ממה שעשינו ,על
אף שכולנו לא חושבים שהינו גיבורים .הכול
נעשה ברצון ובצניעות.
אני גם שמחה שאתה אוהב את המקום ורוצה
לחיות כאן.

אחרי שקראתי את מכתבך ,וגם לאחר שיחות
אתך ,יש לי הרגשה שאני לא עושה מספיק
למען החברה ,שיכולתי –אולי -לתרום עוד
מהיכולות שלי .אבל .....ליד זה אני מודעת
שהזמנים השתנו ,שיש לתת מקום לכוחות
חדשים וגם .....שלא בטוח ש"רוצים אותי
עוד".

אתה רק מתחיל את חייך הבוגרים ונכונו לך –
לבטח – בחירות והחלטות רבות .אני ארצה
אותך ואת כול "האפרוחים" קרובים אלי ,אך
אדם כמוך ידע לשקול ולבחור את הטוב לו ,כי
זה החשוב.

נכון אתה אומר שכולנו פה למען משהו אחד:
מצר .אבל ,לפעמים הציבור נראה לנו אדיש,
לא משתף פעולה .אני לא רוצה להצדיק איש,

אם אתה מכיר ומזדהה בדבר מה שאני
תרמתי בחיי כאן ,זה עבורי השכר הכי טוב
שקיבלתי.

באהבה גדולה לך ,ובהתרגשות,
סבתא עדנה.

הח"ץ במצר2012 
לחברי הנהלת הקהילה,
בחודשים האחרונים ,עלתה מצד מרכז המשק ומנהלת הקהילה ,התעניינות לגבי פתיחת מועדון
הח"ץ בקיבוץ והפעלתו במתכונת של פאב אשר
יהווה מקום מפגש ,בילוי ועריכת מסיבות לבני,
חברי ותושבי הקיבוץ.
ברק בן-עזרא ויותם ברא"ס בשיתוף לירד
רימברג ומנהלת הקהילה אירית פואה ,לקחו
על עצמם את הנעת המיזם ,הכשרת המקום
להכלת אדם ותיקון הליקויים הבטיחותיים בו וכן
תפעולו.
ברק ויותם גייסו כוח צעירים גדול שכבר פשט
על המקום והחל להכשירו ,כמו כן יש לציין,
שצעירי מצר על כל שכבותיהם (מעל גיל )18
ציינו כי המעשה מבורך והם יעשו בכל יכולתם
להירתם למיזם.
במשך השנים האחרונות ,אנו סובבים בין
קיבוצי האיזור השונים ומתארחים בפאבים של
הקיבוצים (עין-שמר ,מענית ,ברקאי ,מגל ,עין
החורש וגבעת חיים) ,המקומות מצויינים,
נעימים ,מנוהלים על ידי צעירי הקיבוצים
ולדעתנו יש למצר את הכוח ואת כל הסיבות
הנכונות לפתוח גם מקום משלו ,כמובן שלא
לשם התחרות.
אנו רואים בח"ץ המחודש אבן דרך לשינוי שחל
בקיבוץ בשנים האחרונות בו ישנה היענות של
בני קיבוץ צעירים לשוב לקיבוץ ,או כלל לא
לעזוב אותו ,צעירי מצר אוהבים את הקיבוץ,
ויש לשמור על יחסי קיבוץ-צעירי הקיבוץ גלויים
תמיד.
הח"ץ במצר ,ישמש את בני ,חברי ותושבי
הקיבוץ ואורחיו ויהווה מרכז לרווחת הקיבוץ
בסופי שבוע ,או לאירועים יזומים במהלך
השבוע עצמו .הח"ץ יפעל על פי חוקי המדינה
בכל סעיף ולא אחרת.
הכניסה לח"ץ בשעות פעילותו בסופי שבוע
תהיה מותנת אך ורק למי שמלאו לו  18שנה,
וכן מכירת האלכוהול בו ,הכניסה מותרת גם

לאורחים מחוץ לקיבוץ והיא תהיה בפיקוח מלא
של מתפעלי המקום.
כל תושב הקיבוץ שטרם מלאו לו  18שנה יהיה
רשאי להשתמש במקום אך ורק בפיקוח הורה
ו\או כל דמות סמכותית אחרת שתאושר על-ידי
מתפעלי המקום ,השימוש בח"ץ למי שמלאו לו
  18שנה יהיה בפיקוחו האישי ויובהרו לו תנאיהשימוש במקום לפני כן.
השימוש במקום לצורך פרטי יהיה במתן דמי
שימוש לצורך תפעול המקום לאותו ערב
ולבאים אחריו וילך לקופת הח"ץ בלבד (!).
הח"ץ ישמש כמוקד בילוי לחיי לילה בסופי
שבוע ,וכן לאחר ערבי חג בקיבוץ ,צפייה
משותפת באירועי ספורט ,הופעות מוזיקה או
כל רעיון יצירתי שיבוא ליישום על-ידינו.
לאחר תקופת הרצה מסויימת ,המקום יממן את
עצמו על-ידי הכנסת רווחים מדמי השימוש בו
וממכירות המקום ,יש לציין שאין אנו דורשים
סכום כלשהו שילך לכיסנו הפרטי ,אנו עושים
זאת בהתנדבות מלאה ,אך ישנם מקרים
שבהם אנו ,צעירי הקיבוץ שנרתמים למיזם ,לא
נוכל לתפעלו ויש לקחת בחשבון שנצטרך
לשלם לעובד.
אנו יודעים שפתיחת המקום הוא לא עסק זול
ביותר ,בעיקר בשל העובדה שאנו רוצים
שלקיבוץ מצר יהיה מקום ראוי ,בטוח ונעים,
ומקווים להיענות מצדכם.
הצבנו לעצמנו תאריך יעד לפתיחת הח"ץ והוא
סוף השבוע הראשון לחודש יוני .2012
הקמת והכשרת המקום:-
בחודש האחרון התחלנו לעבוד על תחזוקת
המקום ,כל מה שיש באפשרותינו לעשות במו
ידינו כבר בהליכי ביצוע ,יינון שריג שבנה את
מערכת החשמל בח"ץ סייר איתנו ופירט על

המערכת ובדק את תקינותה ,וכן סמי ביצע את
כל התיקונים והשיפורים הדרושים בגזרת
החשמל.
העפנו כל פיסת אשפה מיותרת מהח"ץ,
הותקן מרזב ,נעשתה מערכת ניקוז ביוב
חדשה ואנו בעיצומו של שינוי עיצוב הפנים של
המקום.
למרות שאנו אנשים מאוד כישרוניים ,כל אחד
בתחומו ,ישנם כמה דברים שאנו לא יודעים
לבנות ,לתקן או להשיג בלא תשלום ,להלן
אותם דברים-
 מקררים ()₪ 2500
 צבעים וציוד צביעה ()₪ 500
 מערכת הגברה ותאורה ()₪ 7000
 מקרן ()₪ 2500
 מסך ()₪ 430
 ציוד משלים לשולחן הסנוקר ( )₪ 500
 כיסאות בר ()₪ 500
 קופה רושמת ()₪ 1400
 ציוד מקיף לתפעול בר ()₪ 4500
 התקנת מוקדי בטיחות באש (הערכה של
כ)₪ 2000-
המחירים מבוססים על הצעות מחיר ,והש קלול
 22אלף שקל,
המלא עומד על כמקסימום
במידה ואכן נממש את הצעות אלו ,לפחות או
ליותר .יש לציין שמחיר זה אינו כולל את
רכישת המלאי למקום.
אנו עושים כל שביכולתנו לחסוך ,להשיג או
לבנות ,אין אנו מנסים "לסחוט" את הקיבוץ
ואין בנו כל כוונה כזאת ,אנו מתייעצים עם
טובי המומחים ושכנינו שמתפעלים את שאר
המקומות באיזור.

בטיחות:
הח"ץ עובר בימים אלו שינוי של ממש ,מעבר
לתיקון הגג הדולף ,ניקוי הצחנה ,הסדרת
ניקוז חדש ומתאים וכו' ,המקום יעבור מספר
תיקוני ליקויי בטיחות כך שיאפשר חופש
תנועה מבלי שום חשש לפגיעה כזו או אחרת,
החל מתיקוני חשמל והסרת שקעים לא רצויים
ועד לתיקוני חלונות שבורים ,דלת כניסה
רופפת ועוד .בח"ץ יותקנו מספר מוקדים עם
מטפים ואנו נלמד וניישם כל הליך בטיחות
באש שאותו נחויב לבצע ,כמו כן אנו מתכוונים
בעתיד לפתוח פתח יציאה נוסף שישמש
ליציאת חירום.
הח"ץ והקיבוץ:
מועדון הח"ץ מיועד לקהל גילאים מ  18ועד
 ,120היעד שלנו ,הוא ללכד ולאחד את צעירי
מצר אל שאר הקיבוץ ,האנשים במצר תמיד
חמים ותמיד נעימים ,מרגע שנודע לחברים
ולתושבים על פתיחת הח"ץ ,קבלנו המון
חיזוקים ,מחמאות ,הצעות וכן נכונות לבוא
ולעזור ,אך רגע האמת של החברים יהיה עם
פתיחת המקום ,שבו כולנו תקווה שאותם
אנשים יבואו לח"ץ .אנו לא מחייבים אף אחד
לבוא ,אך מצפים מהתושבים והחברים לקבל
את הח"ץ בזרועות פתוחות ולא לפגוע
בעשיה ,בכל בעיה ותלונה הם יותר מרשאים
לפנות אלינו או למנהלת הקהילה.
בעתיד לבוא...
לכשיתאפשר לנו ,אנו תמיד נחדש ציוד בח"ץ
ונוסיף אביזרים לנוחיות החברים,
יש לנו כוונה להתקין תא שירותים קרוב,
לרכוש מערכת מיזוג ,לבנות דק למרפסת
במקום ועוד המון רעיונות יצירתיים.

אופן הפעולה של המקום:
הח"ץ ,כאמור ,עתיד לכלכל את עצמו ,אנו לא
מתכוונים לקחת שום רווח לכיסנו הפרטי ,כל
שימוש פרטי שיעשה במקום יחוייב בדמי
שימוש שיקבעו בהמשך ע"פ החלטתנו ,כל
מכירה של משקה תתומחר בהתאם ,לדוגמא-
אם קנינו בקבוק בירה בחמישה שקלים
מהספק ,אנו נמכור אותו בעשרה שקלים
כאשר אלו ילכו לקופת הח"ץ בלבד.

בתקווה להמשך עשיה משותפת,
ברק בן-עזרא ,יותם ברא"ס וצעירי מצר

סיכום אליפות ענפים



שמוליק שצ'ופק

אחרי  30שנה זכתה הרפת באליפות ענפים ,
לאחר ניצחון מוחץ בגמר על המטעים.
עוד אליפות ענפים הסתיימה וכרגיל המטעים עשו את העבודה (ניצחו את המדורגת ראשונה)
והפסידו בגמר.
יהושוע חייב לעשות בדק בית ולזהות מאיזה
חומר ירוק עשויים השחקנים שלו.
הגד"ש שמרו על המסורת :עלו לחצי הגמר
וזכו שוב במקום הרביעי המכובד .הפעם הם
עשו זאת ללא הכוכב הוותיק נחום פרץ
שנעדר מהאליפות מטעמי מצפון.
חן חן לגד"ש.
במקום השלישי זכתה נבחרת המפעל
שהפתיעה את כולם בתלבושת אדומה!! כתב
השטח של האליפות תפס את קיצי ,מנהל
הקבוצה ,שעתיים לפני האירוע חוטף את
הסט האדום .קיצי עצמו נראה מבויש
מהבחירה (היה מעדיף את החולצות הירוקות)
אבל הסביר שהוא חושש מרוקו.
אבל מה לעשות .המזל האדום כרגיל לא
משהו והמטעים גנבו ניצחון בפנדלים (כמובן
שרוקו החטיא את הבעיטה המכריעה),
ובמקום הראשון סוף סוף זכתה הרפת על
שלל הכוכבים שלה .הרפת ניצחה את הגד"ש
במשחק הראשון והביסה את המטעים
(הזקנים והמותשים מהמשחק נגד המפעל),
בגמר.

נתי ,המאמן הלחוץ של הרפת ,סרב לשתף
את הספסל גם כשהרפת הובילה בהפרש של
 4שערים והעדיף לעבור לשיטת הבונקר לקול
שריקות הבוז של הקהל.
ככה זה כשלא זוכים באליפות  30שנה...
המשחק המרכזי בין האימהות לילדים כמעט
נגמר בטרגדיה .הילדים שנכנסו לפיגור מוקדם
משער מרהיב של נור לא הצליחו להשוות
למרות הלחץ על השער של דבורה הופמן
שהיתה פשוט פנומנאלית .רק לאחר שהשופט
שרק  2פנדלים מפוקפקים לטובת הילדים
הצליחו הילדים להשוות.
המשחק הוכרע בסופו של דבר לטובת הילדים
בדו קרב פנדלים (לאחר שהילדים קיבלו
בעיטה נוספת (למניעת עוגמת נפש).
באליפות הפנדלים המסורתית זכה ילד
(מסתנן) מעין השופט שאף אחד לא מכיר ולא
ברור בכלל מי הזמין אותו לאליפות( .לפחות
שיחזיר את הכדור שקיבל כפרס).

וברמת השחקן הבודד...
מה היה לנו


נתחיל ,איך לא ,בשער המפתיע של אליהו שהיה גם השער הראשון של האליפות ,וולה
מהאוויר שהוכיח טכניקה מושלמת והשאיר את גוסטי פעור פה ובדיעבד גם הביא להדחת
נבחרת המפעל .דירוג 8 -בסולם צליל (חלן).



שער נגיחה מרהיב של עומר שעלה לגובה לא חוקי והכניע את שרגא שהיה מושלם עד
לשער .דירוג  7בסולם צליל.



 7הצלות מדהימות של שרגא במשחק נגד הרפת .דירוג 7 X7 -בסולם צליל.



קרב פנדלים מדהים בין המפעל למטעים ועצירה עוצרת נשימה של דני הופמן מול רועי.



הופעה מושלמת של דבורה הופמן בשער האימהות שהשאירה את כולנו המומים ואת
הילדים מתוסכלים  10בסולם טל (חלן)



ירין נבחר לשחקן מצטיין לאחר שצוות הבחירה שכלל את טלי ומרסלו בחרו בו ללא עוררין.



אליהו הוא תגלית השנה.



דבורה היא השוערת המצטיינת של האליפות (מה לעשות שרגא).



אסנת נבחרה כמנג'רית השנה וכבר הוזמנה ע"י אלי גוטמן להציג את שיטת המשחק שלה
בפני הצוות המקצועי של הנבחרת .

מאיר רטמן ספר ביציעים מעל  200שומרים ושומרות שנהנו מתחרות הוגנת ומשיפוט ללא דופי של
בוקי (ברק) ועלה בהרבה על רמת המשחקים.
תודות











ראשית לצליל חלן שהיה כבר שנה שנייה ברציפות היוזם והדוחף לארגון האליפות.
לחבר'ה הצעירים ולאדי (הצעיר) שעזרו בהכנת המגרש.
לבוקי על השיפוט.
לנאווה על התמיכה (הספונסרית)
ללליב על הכיבוד
ללירון ,תום ולוציפר הצלמים
לעופר על השתתפות בחולצות
לנור על עיצוב החולצות
לשחקנים (ואלה שחושבים שהם שחקנים) ולקהל הנהדר והספורטיבי שלנו שלא קילל ולא
הרביץ ולא דחף ולא ירק ולא דמה בכלל לקהל)..
לכולם ...תודה תודה תודה נתראה באליפות הבאה (של המטעים!!!).

אני פותחת קבוצת לימוד
"חשיבה הכרתית" (ימימה).
הקבוצה מיועדת לנשים בלבד.
פגישה ראשונה
ביום רביעי ה 13-ביוני ,ב 20:30בערב ב"בוסתן".
נשים המעונינת מוזמנות ליצור איתי קשר.
יש להביא כלי כתיבה ומחברת.
נורית שניצר ליבר

על מצלמות התנועה החדישות בכבישי ישראל
מאת :עמנואל גסטר
לפני התקנת המצלמות:
זהירות !! זועקת אשתי.

.

ועכשיו מה? עונה אני בלי להבין על מה ולמה.
"שוב אתה טס ...וכו' ,והסכנה בכבישים וכו',
והילדים וכו' ,והקטל בדרכים"...
"אבל תביני ,כולם נוסעים רק  110קמ"ש"! וכך
אני פותח בהסבר על התנהגות התנועה
השלווה והמוכרת בכביש החוף ,כאשר מסה של
מכוניות מתקדמות צמודות והמחט בכל
הספידומטרים זזה בין  100ל 120בלבד.
ואני מוסיף" :על האספלט המצוין של כביש תקין
ובקטע ללא רמזורים אי אפשר אחרת ,כי"...
"נמאס לי ממפרי חוק ,היא מתפרצת ,ראיתי
תמרור שמותר  90ואני "מרגישה" שאתה ב-
 115לפחות ,וחוץ מזה פתאום הקפצת את
המכונית שכמעט המריאה מעלה ,והלב שלי ירד
מטה"...
אני מבהיר" :הם נסעו אחרי משאית שהזדחלה,
לפי החוק ,אז בגלל נהג אחד שהוא פדנטי לגבי
תמרורים ,אני אשאר תקוע ולא אעקוף אותם?"
ממשיכים לנסוע בנחת ,מבחינתי ,ותוך קיטורים
של רעייתי על חוסר זהירות בדרכים.
אכן ,תמיד חיבבתי מהירות .בילדותי אפילו
שקלתי להיות נהג מרוצים .אך כשבאתי לקיבוץ
גיליתי שמקצוע כזה הוא מחוץ לתחום...
ובטרקטורים שנהגתי בעבודה לא מצאתי שום
אתגר מהירותי .לעומת זה ,כאשר נהגתי
לאנשהו במכונית כלשהי של המשק ,הזדמן לי
להתאמן בכבישי הארץ ,כנגד התמרורים
המצחיקים של  80קמ"ש מקסימום ,שלמעשה
הם היו בגדר המלצה בלבד.
נחזור לקבוצת הרכבים על הכביש ,וכעת אני
מסביר ש ,110 -זה רק הממוצע לכל נהג
שמכבד את עצמו ,ועל פי זה הוא מחשב את
אלא להשתלב בתנועה ולשמור על הממוצע
הכללי ,ואם תאט ,תיצור פקק אחריך ,ו/או
אפשרות של התנגשות בך ,ו/או תאונת שרשרת,

ו/או קבלת מטר של קללות מהנהגים המסכנים
שנאלצים לעקוף אותך כי הם משתוקקים להגיע
שוב לקצב המקובל והחביב.
זוגתי ,עכשיו ,מצביעה בפאניקה על אוטובוס ענק
שעוקף אותנו וגם נראה שגונב נתיב והולך
להשתפשף בנו .ובנוסף הוא מסתיר לנו את הנוף
לים .
בתגובה היא צועקת מילים מתאימות למצב...
שכנראה למדה מנהגים שצרחו עלי בכל מיני
הזדמנויות ,כאשר העזתי לרדת מהממוצע.
כעת אני טוען שגם לאוטובוסים יש זכויות על
הכביש ,ונהגיהם מקפידים לנסוע לפי המקובל...
והיא יוצאת להגנה על זכות הנוסעים להגיע
הביתה שלמים .
עכשיו אשתי מכריזה בביטחון" :תתפוס אותך
ניידת תנועה ,וכל התקציב האישי שלנו לא יספיק
לתשלום הקנס .זאת לא סיבה טובה להאט?"
כאן אני מסביר לה שדווקא המשטרה חושבת
שבכבישים הטובים בארץ יש פחות תאונות וגם
הסטטיסטיקה מאשרת ,ולכן שוטרי תנועה
נשלחים ליעדים יותר מסוכנים .ואם הם כבר כאן,
אז המצלמה הידנית שברשותם רק מסוגלת
לתפוס רכב אחד ,ולא ברצף ...כמובן אני משתדל
שלא להיות הראשון בקבוצה ,כך שהלוחית של
האוטו שלי תהיה פחות פוטוגנית.
כך בערך התנהלו הנסיעות שלנו כשאשתי יושבת
על גחלים ואני הופך למסביר הלאומי מטעם
הנהגים העבריינים.

אחרי התקנת המצלמות ,בפברואר .2012
אנו נוסעים תל אביבה .הכביש עמוס כרגיל.
זוגתי יושבת רגועה ,נהנית מהנוף ,אפילו נמנעת
מלבקר את התנועה סביבנו ולא מציצה לעבר
מד המהירות שלי כדי לוודא...
ובנוסף היא עובדת עלי" :נו? מה קורה? לא בא
לך להאיץ קצת ,לשבור את השעמום?
"גברת ,נא להתייחס בכבוד ,כאן יושב נהג זהיר,
בעל רישיון הנהיגה הכי וותיק בקיבוץ מצר ובעל
רקורד של אף תאונה ואף נקודה לאורך כל
השנים!"
הכל נכון ,היא מסכימה אך מסתייגת מעניין...
הזהיר.

לא פלא ,אני מסביר .כולנו כל הזמן ,עסוקים
בלהסתכל רחוק ,מעל גגות המכוניות שלפנינו
בכדי לגלות אם יש מצלמה שמצפה לנו ,ומייד
מורידים המבט לספידומטר לבדוק שהמחוג לא
עלה מעל המותר ,וכך חוזר חלילה ...והצוואר
נתפס.
חוץ מזה ,בכדי לעצב את המחט ,שלא תעבור
את ה ,90 -חייבים לעבוד בלי הפסקה על
דוושות התאוצה והבלם כדי לרסן את הנטייה
הטבעית שיש למכוניות ...להאיץ.
לכן אתה חייב להרים רגל מהגז ,ללחוץ על
הברקס ,להרים ללחוץ ...עד שהשרירים
מתכווצים והקרסול נגמר.

הרקע ללעג שלה מתבסס על עצם הופעת
מצלמת האכיפה האלקטרונית האוטומטית
החדישה.
היא מסוגלת לצלם אותך ברור ,מלפנים ומאחור.
היא תופסת בו-זמנית אותך ואת הרכב שלידך,
אין קונצים ,רושמת רפורטים באכזריות ולפי
המחירים החדשים ,יקרים עשרות מונים ,הכל
לפי החוק החדש.
ואם מדובר במצלמת רמזור ,היא תופסת גם את
המהירות שלך וגם שעברת באדום ,ואתה מקבל
שני קנסות ,שהיא מנפיקה באופן אוטומטי.
בנוסף רושמים לך נקודות עד השמיים ,ואפילו
זכות לערער אין.
פתאום אשתי קולטת אותי ושואלת ,מדוע אני
נראה מתוח עם פרצוף של אדם סובל פיזית

ופסיכית? וגם שמה לב לפרצופים המודאגים
והמותשים של הנהגים האחרים.

גם העיניים עייפות מההתרוצצות לבדיקת
המחט שרוקדת בין מותר לאסור.
במילה אחת ,זה מתיש ,זה לא כמו קודם ,לפני
המצלמות ,כאשר נסענו בניחותא ,שלווים,
חופשיים ,בלי סיבות להתרגשות ,שוחחנו בנייד,
שלחנו מסרונים ,לא התייחסנו למהירויות ולא
בדקנו בכלל על איזה מספר נחה המחט
בספידומטר...
זוגתי פורצת בצחוק ולועגת לי ולכל האוחזים
בהגה .ומה עם התיאוריה של ה 110 -קמ"ש
ממוצע? וכל יתר ההתחכמויות כדי להצדיק
מהירות מופרזת?

מבחינתה היא מכריזה :שיחיו המצלמות!!


מפגש חברים
ביום ג'  19/6בשעה  ,17:30במועדון לחבר
בנושא :פרידה ,אבדן ואבל
הרצאה של לין חלמיש ,בנושא התמודדות עם אובדן ,פרידה ואבל
בהשתתפות מערכת הבריאות במצר
חיים פוקס

עונת הרחצה במצר  -יוני – ספטמבר 2012

הבריכה נפתחת ביום שישי הקרוב 8.06.12
שעות הפתיחה

בוקר

יום

אחרי צהריים

ראשון

12.00 – 08.00

19.00 – 15.00

שני

12.00 – 06.30

19.00 – 15.00

שלישי

12.00 – 08.00

19.00 – 15.00

רביעי

12.00 – 06.30

19.00 – 15.00

חמישי

12.30 –08.00

22.00 – 15.00

שישי

11.00 – 06.30

18.00 – 15.00

שבת

18.00 –10.00

ללא הפסקה

כללי התנהגות בברכה :
 יש להישמע להוראות המציל בכל זמן !
 אין להכניס כלבים לשטח הבריכה
 משפחות ילדי החוץ מוזמנות לבריכה ללא תשלום .אין להביא אורחים או בני משפחה
מורחבת.
 ילדים מתחת לגיל  11לא יכולים להיכנס לבריכה ללא הוריהם.
 ילדים שאינם יודעים לשחות לא יכולים להיכנס לבריכה הגדולה ללא הוריהם.
 בזמן השהייה בבריכה הקטנה על ההורים להסתכל ולשמור על ילדם בכל רגע.
 נא הקפידו להלביש לפעוטות תחתוני בגד ים/טיטול לבריכה כדי למנוע זיהום המים מהקקי...
 בידי המציל הסמכות להוציא ילד מהבריכה אם לפי שיקול דעתו הילד נמצא בסכנה או מסכן
אחרים.
 אין להיכנס לבריכה כשהיא סגורה .יתכן ובמים חומרי ניקיון מסוכנים.
 יש לשמור על הניקיון והסדר באזור הבריכה.

עונת רחצה מוצלחת ומהנה לכולנו!!
סרחיו אירית

לקט מישיבותיה של מזכירות התנועה
בחדש מאי 2012
קודם כל למי שעוד אינו יודע...
.

מזכירות התנועה הקיבוצית מתכנסת אחת לשבועים ביום א' לפני הצהרים למשך כשעתים .פרוטוקול מלא
מתפרסם באתר הקיבוצים .כאן נזכיר רק קצת...
* * * * *
בישיבה מיום  – 6.5.12כיבדו אותנו בנוכחותם
חתן פרס ישראל על מפעל חיים עזריה אלון
ואשתו רות – חברי קיבוץ בית השיטה( .חודש
קודם ארחנו גם את נתן שחם – חתן פרס ישראל
לספרות).
מתוך הדברים שהשמיע עזריה אלון ,רשמנו
לעצמנו כמסר בעל משמעות ציבורית את
אמירתו של האיש שהיה בין מיסדי החברה
הגנת הטבע נשענת
להגנת הטבע – וכך אמר:
על ארבעה עמודים :הכלכלי ,המדעי,
האסתטי והאתי.
על אלה נוסף העמוד החמישי – הציוני.

באותה ישיבה נמסר דיווח נרחב על פעילות
המטה השיתופי ,אשר סיכם סדרת ביקורים
בעשרות קיבוצים והביא עמו משם לקחים רבים
ושונים ,שבעיקרם התמקדו בצורך לחדש ולפתח
את השיח-הפנים-קיבוצי ,שבלעדיו אין קהילה
קיבוצית יכולה להגיע להסכמות על הדרך בה
תבחר להתפתח בעתיד.
ולסיכום – נמסר דו"ח מרוכז ועתיר פרטים
חשובים על פעילותה של מחלקת הבריאות –
החל בהכשרת מנהלי בריאות בקיבוצים ,עבור
אל התנהלות הבתים הסיעודיים ונושאים
נוספים חשובים לא פחות וביניהם הודגשה
הפעילות ההתנדבותית למיצוי זכויותיהם של
ניצולי השואה – פעילות ,שמתנהלת על ידי
חברים מתנדבים וזוכה להערכה רבה לא רק
בקיבוצים.
בישיבה מיום  20.5.12נדונה בהרחבה ואושרה
בהסכמה כללית התכנית להקמת קרן מימון
להגברת הצמיחה בקיבוצים,
שניתן לה ,על כן ,השם קרן לה"ב.
זאת תהיה קרן שתכליתה – לסייע לקיבוצים
לממש את הרעיון לפיו – היכולת להבטיח
לאורך זמן את קיומה של הערבות ההדדית ואת
הבסיס הכלכלי של הקיבוץ קיום כלכלי לחבריו,
מחייבת קיומם של נכסים משותפים בבעלותו.
באותה ישיבה נסקרה בהרחבה ,פעילות מלווי
הקיבוצים המהווים יחד את "אגף הרכזים"
בריכוזו של עמרי כנען .

ביקורי מטה בתנועה בקיבוצים (בכל יום ב'
ביקור בשני קיבוצים ,ולא תמיד באותו אזור)
כמו התנהלות קיבוצים ,המצויים בקשיים
כאלה או אחרת – זה ועוד יותר מזה נמצא
במסגרת אחריותם של הרכזים ,שכל אחד מהם
מלווה קבוצה גדולה של קיבוצים ומשקיע
בכך,כמסתבר ,לא רק שעות רבות כי אם גם
ימים תמימים (כולל ערבים כמובן בישיבות
ושיחות למיניהן).
ו...לקראת מועצת התנועה שתתקיים באפעל
ב 28.6.12-ותוקדש לנושא התרבות בקיבוץ -
נמסר בישיבה דו"ח התקדמות בהכנות ,כולל
ניסוח הסעיפים שיעמדו לדיון ,גיבוש רשימת
מנחים ודוברים בחוגים ,דובר בפתיחה ,דובר
בסיום....כל זה יופיע בפירוט בדף נפרד
שיתפרסם ב – 10.6.12 -ויישלח לצירים
ולמזכירויות  /הנהלות הקיבוצים  -בזמן.
מתוך כלל הפעילויות של אגפי התנועה ומחלקותיה
יוזכרו להלן כמה דברים חשובים שודאי יגיעו
לידיעת הציבור גם בדרכים אחרות :

מחלקת הבטחון בתנועה המטפלת בין השאר בכל
מה שקשור לגיוס לצה"ל מבקשת לקבל תמונת מצב
עדכנית לגבי מספר בני ובנות הקיבוצים בצבא.
מכתב עם טופס למילוי פרטים נשלח למזכירויות
הקיבוצים .חשוב לשלוח את הטפסים חזרה –
המחלקה רוצה להיות מעודכנת ולסייע במקום
שתוכל!!
באגף המשימות נמצאים "על הפרק" נושאים רבים
 3מהם ,כאלה המכנסים
וחשובים – נזכיר רק
אליהם את בנינו ובנותינו "בהמוניהם" :מסע
האופנים (של בני י"ב) הרפסודיה (שייט ,שיחות,
בילוי משותף – של כל מי שבא ,ובאים המון)...
והיציאה לשנת שירות – שעליה יש לכתוב בנפרד ,אז
רק הזכרנו.
@@@@@
זהו...הדף נגמר...אל דאגה.....יהיו עוד
שולח :עמיקם

אסם (תכנון ומידע במזכירות)

