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?!מה בעלון  
 

 מקבלת את הקיץנפרדת מהשמיניסטים ו סמיןי   ★מנהלת הקהילה -סקירה ראשונה של אירית

סיפור מקומי של  ★   עידכון ממערכת הבריאות ★סיכום ענפים של עופר  ★פתוחות בזרועות

ה מחכה לספטמבר 'אהרל ★  סוף עונת החגים ★  פיםסקירת אליפות ענ ★ גסטרעמנואל 

  ...והרבה ברכותפרשת השבוע  ★

 

 

 

 

     

  

 

 ,ל"מצה שחרור,   ל"גיוס לצה: כמו, אירועים חשובים הפוקדים אתכםעל  ספרו לנו 

  .העלון קוראילשתף בו את  שראוי וכל מה  ,לידות כמובן, זכיות בפרסים, נישואין

 : ברוחעל הנעשה במצר  התלונאו /ו מילה טובהאלנו  עבירונשמח גם אם ת

  ש יופיאיזה      ...  שחבל...   

 

 2011עזרא ובניו בדרך למגרש באליפות ענפים 



  

 

 אירית פואה ★מנהלת הקהילה סקירת                   

 

 למדני את השיר הפשוט של הלחם 

 . ופרוס לי חלק משלומך

 קחני עם אבק היומיום על השכם 

 . כשתראני לפניך

 

 יחף אני שהנחתי לרגש 

 , לרחף

 כבר יודעת כי 

 התפתלה דרכי 

 ומגובה רב ראשי עכשיו 

  -נרכן 

 כבר יודעת כי 

 התפתלה דרכי 

 . ובאה עד כאן

 

 ,לחברים שלום

 

 "למדני את השיר הפשוט " כך כתבה המשוררת רחל שפירא בשירה  למדני את השיר הפשוט של הלחם

 .של המקום" השיר הפשוט " חלק חשוב מתפקיד ניהול הקהילה במצר הוא ללמוד את 

( כאשר כולנו יודעים שהשיר וגם המנגינה אינם פשוטים כלל אך נראה לי שבהחלט נעימים לאוזן ובכלל)

 .מצד אחד ומצד שני לבחון ולראות כיצד פועלים נכון בהתאם להחלטות הקיבוץ

ב אחרי שלב נשפר של מצר אלמד בעזרתכם ואני אביא מניסיוני  כך שביחד של" שיר"אני מצפה שאת ה

 .ונקדם את הקיים

אם זה משותפי הקרובים לעשייה , התקבלתי כאן בחום רב ובאהדה רבה שמבחינתי אינם מובנים מאליהם

 !ואם מהרבה חברים ועל כך לכולם תודה 

כאשר בכוונתי לתת מענה בזמן , התחלתי את תפקידי בניסיון לתת מענה לפניות רבות מאוד של חברים

 .סביר

 .רבות של חברים נוגעות מטבע הדברים לנושאי שכר וגודל משרהפניות 

חשוב לי לציין שעלות העבודה הן חלק חשוב בתקציבים השונים כלומר שינוי בשכר ישפיע על התקציב של 

 . כל פעילות

 .הקמנו צוות עבודה בנושאי משאבי אנוש שייפגש אחת לחודש לדיון בנושאים השונים

בצוות . הצוות היא הכנת מסמך המסדיר את דרכי ההתנהלות בעדכוני שכר אחת המשימות הראשונות של

 .שרה בהיר ואני, עופר,נועם , משתתפים דבי

והכוונה לדרכי , לימוד הקיים, החלתי בפעילות מול האחראים על הפעילויות השונות בקהילה, בנוסף

ויות מורכבות יותר ומורכבות מטבע הדברים יש פעיל. עבודה ועמידה במשימות ובתקציבים ושיפור השרות

 .פחות אך בכולן עלי להשקיע בשלב זה זמן רב
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מספר נושאים נוסף כמו השכרת דירות ויזמויות  גם הם על  סדר יומי מכיוון שיש לתת מענה שוטף 

 .להתרחשויות

 .אני תקווה שתוך זמן קצר אוכל להקדיש גם זמן לפגישות היכרות עם החברים בנוסף לפעילות השוטפת

. אנו פועלים ביחד עם צוות תכנון והגורמים השונים להסדיר מגוון רחב של פעילויות בתחום – נושאי בניה

ברור לי שבתחום זה . הן מבחינת קידום ביצוע נושאים שכבר הוחלט עליהם והן בטיפול של נושאים חדשים

 .רים והבעיותיותר מהר ובאופן אחיד לכלל החב" קצת"יש להתארגן כך שהענייניים יזוזו  

 : למספר נושאים סידוריים

 .אני נמצאת במצר בימי ראשון ושני כל היום וכן חצי יום ביום חמישי .1

 .נט'ניתן לתאם איתי פגישות ישירות וכמובן דרך ג

     של המבואה בחדר האוכל  כאחראית ניקיוןפרידזון  את תפקידה  רוניתבסוף חודש יוני מסיימת  .2

 .ה המעוניינים בתפקיד זה מוזמנים לפנות אלי/חבר( שבועיות  שעות עבודה 4תפקיד של )

ה על ידי אחד מהגורמים הטכניים חברים שמתבצעת אצלם עבוד.  מתן שירותים לחברים על חשבונם .3

 .יחתמו על אישור חיובם בתקציב בגין התיקון( תיקוני אחזקה, מים, חשמל)

 .יב ויידוע החבר מראש על עלות העבודה הצפויההסדר זה נועד בכדי למנוע אי ההבנות בשל החיוב בתקצ

הודענו לכל החברים המשתמשים בנגריה שמעתה בשל בטיחות החברים ניתן יהיה לעבוד  – נגריה .4

 .בנגריה רק בנוכחות דבוס הנגר

נא קראו פעם נוספת ופעלו בהתאם מכיוון . מפרסמת לשם רענון את תקנון העבודה רוט –שרה בהיר  .5

 .הסעיפים השוניםשחשוב להסדיר את 

 .מקווה שעם יציאת עלון זה תצא גם הנהלת הקהילה החדשה לדרכה 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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 לנורית ולוולדו

 ולכל המשפחה

 מזל טוב

  רותם ושחרלרגל נישואי 
 

 בית מצר

 ה ד ו ת

ויתרתם על צפייה , שהתפניתם מעיסוקיכם ,ממשיכי ומשפרי הדרך שהחלו מייסדי מצר, לחברינו

 על הישארותכם בחיק המשפחה, בספר טוב על קריאה, בטלויזיה

 "הסיפור שלנו"כדי לצפות בהקרנת 

 !ט ולותיקים חיממה את ליבנוהתייחסותכם האוהדת והמכובדת לסר

 ועדנה, יאיר, אורית, אילנה', פסח ז!! תודה

 

 

 ברכות

 לשטיןילאלדמע מ

 ל"עם שחרורו מצה



  

 

 מחשבות ועמדות ★פורום צעירים           

פגישה ראשונה בעידן הקיבוץ המתחדש 

התקיימה במסגרת פורום צעירים שיפעל באופן 

, מזכירה)ם בקיבוץ רציני מול הגורמים הרלוונטי

רכז משק וחברים שיביעו נכונות , מנהלת קהילה

המטרה העיקרית היא קיום דיון ...(. למתן סיוע

יש . בסוגיות הבסיסיות ביותר כמו דיור ופרנסה

 2007לציין שמאז השינוי שהתרחש במצר בשנת 

טרם גובש תקנון לקליטת בני קיבוץ אשר ייתן 

ת שהקיבוץ מענה ראוי לסוגיות ושאלות חדשו

.                                   המתחדש מחוייב לטעמנו לתת להן תשובות

 :להלן כמה דוגמאות

מהן חובותיו וזכויותיו של בן קיבוץ שמעוניין  .1

 ?להיקלט במצר

האם הקיבוץ מעדיף , בנושא הפרנסה .2

להעסיק בן קיבוץ המתגורר במצר ולא 

 ?שכיר

 ( פני שכיר ידוע שלחבר ותיק קיימת העדפה על)

האם כעיקרון יש עדיפות לבני , בנושא דיור .3

קיבוץ בעלי משפחות צעירות על פניי שוכרי 

 ?הדירות שגרים במצר

כיצד הקיבוץ מעוניין לקדם את הבניה  .4

?                 באזורים שכבר כיום מורשי בניה

ארבעה בתים בשכונה החדשה ואזור פינת )

 (החי

ה במועדון עם הפגישה הראשונה נערכ, אם כך

עופר וגשל ושלומית , ס"דבי ברא, נציגי הקיבוץ

המטרה היתה . נכחו בה שמונה צעירים. לוטם

בראש ובראשונה ליצור שיח עם הקיבוץ ולצמצם 

את פערי האינפורמציה לגביי עתידנו בקיבוץ 

הכותרת שניתנה למפגש הראשון הינה . מצר

יש ?    האם קיבוץ מצר מעוניין בקליטת בניו

יין שקיבלנו תשובה חיובית וחד משמעית לצ

ויתרה מזאת נושא הקבלה לחברות עובר שינוי 

מאחר וכיום , דרסטי בתקנון שייצא בקרוב

למעשה צעיר שסיים את עצמאותו הכלכלית יוכל 

לבוא להצבעה בקלפי באופן אוטומטי כלומר 

לדלג על שלב המועמדות שהיה קיים בקיבוץ 

יין החברות הוא ענ, מבחינתנו הצעירים. הישן

אקוטי מאחר שעד שלא נתקבל כחברי קיבוץ 

במצר לא תהיה לנו אופציה ריאלית להקים 

למצר יש אינטרס . משפחה ולבנות כאן את ביתנו

התפיסה הישנה . לקלוט את בניו ובנותיו כחברים

הטוענת שקבלה לחברות כרוכה בדיור ראוי 

רצוננו הוא , איננה רלוונטית בקיבוץ המתחדש

כל להיקלט כחברים ורק לאחר מכן כאשר  קודם

 . יתאפשר נבנה כאן את ביתנו

בנוסף על כך אנו באים בדרישה אל מוסדות 

הקיבוץ להסדיר את העניינים עם ציבור שוכרי 

, הדירות כמה שיותר מהר ולפני שיהיה מאוחר

ככל שידוע לנו נושא ציבור השוכרים כחברים היה 

ני מספר אמור להגיע להצבעה בקלפי כבר לפ

עיקוב התהליך גורם לבעיות דיור . חודשים

בת /למשפחות צעירות שאחד מבני הזוג בן

לדעתנו בהעדר פתרון הולם לציבור . הקיבוץ

השוכרים הקיבוץ יצטרך להכריע באופן דמוקרטי 

בנושא הדירות המושכרות כבר בשנה הנוכחית 

 2012כך שיתקבל מצב שבו בתחילת שנת 

קיבוץ מצר רשאי , הבנייהלגביי  העניין הסתיים

נכון לעכשיו . לבנות כבר היום בשטח הקיבוץ

מצר לא ממשיך בבניית יחידות דיור נוספות 

השאלה האמיתית היא היכן מצר משקיע . לחבריו

אנו סבורים שניתן ? וישקיע בעתיד את הכסף

החברים לקבל החלטה ולהביא הצעה בפני 

המשך הבנייה מאחר והדבר אפשרי  בנושא

כמובן שגם בעניין הזה נכון שתינתן , יתכלכל

 עדיפות לבני קיבוץ שמעוניינים לבנות במצר

פגישתנו הבאה תתקיים עם , עד כאן להפעם

 אירית  -מנהלת הקהילה 

 

 2011פורום צעירי מצר 
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 חיים פוקס ★ ...לבריאות ולרווחה     

 :ריאותמספר עדכונים על המתרחש במערכת הב                           

 

אירית פואה מנהלת , שרה מילברג, נוגה דברת, רחל מזרחי: עליה נמנים, ועדת הבריאות הנבחרת .1

הגדרת : הנושאיםעל הפרק עמדו . הקהילה וכותב שורות אלו נפגשה חמש פעמים מאז נבחרה

 .בשנים הבאות, פקודה ומהותה של מערכת הרווחה בקיבוץיתרופות כרוניות ודיון על ת

במסגרת השיפוץ החלפנו את דלת . למרפאה ואת חדר ההמתנה שיפוץ הכניסההשלמנו את  .2

צבענו את החדר והוספנו כסאות חדשים  , חסכונישקט ו במזגןאת המזגן הישן החלפנו , הכניסה

והתוצאה , כל זאת מחיסכון בתקציב השוטף מבלי להידרש לתוספת תקציבית . שתיה ןומתק

 .לפניכם

מדובר . 1931 – 1930ליום הולדת של ילידי  אשר הוקדש, ת לותיקיםבמסגרת פעילו, קיימנו ערב .3

 ..בערב שולב הומור ארגנטינאי מקורי. חברים מוותיקי הקיבוץ 20-בכ

הכנו מדבקות מגנטיות עם המספר החדש והן חולקו . הוחלף"( שורש)"פ "הטלפון של שר' סמ .4

משמש גם למצבי (  073-2341234)המספר החדש . כדאי למחוק את המספר הישן. בתאי הדאר

 .חירום

, "כלל"מדובר בדוחות של חברות . ת תקופתיים הנוגעים לביטוחי בריאות"לאחרונה הוצפנו בדוחו .5

, ק המחייב את חברות הביטוח לדווחוהדבר נעשה עם כניסתו לתוקף של ח. וקופת חולים" דיקלה"

ל ותרופות שלא בסל "בחו ניתוחיםומדובר בביטוח השתלות  .תקופתית ללקוח ועל פי דרישתנו

, וביטוח סיעודי מעבר לחמש שנים הראשונות( כלל)ביטוח סיעודי לחמש שנים , (דיקלה)הבריאות 

י החבר באמצעות "ח הינם הסכומים ששולמו ע"הסכומים המופיעים בדו. של דיקלה, "לכל החיים"

 .ל"הקיבוץ לחברות הנ

ח תקופתי על "והחברים מקבלים דו, תוקףהשינויים בדרך ההתחשבנות עם קופת חולים נכנסו ל .6

המעבר לשיטה . אפשר להפנות שאלות לאריקה בנושא חיובים וזיכויים שונים. השירותים שנצרכו

חודשי צריכת  14והשנה נצטרך לשלם עבור , החדשה מביא עימו את ביטול אשראי מוסדות

ד העבודה בשיטה ולימו אנחנו בשלב המעבר. חודשים כמקובל בכל שנה 12תרופות במקום 

 .החדשה

. ל במחיר נמוך באפן משמעותי מהמחירים בארץ"אביזרים אורטופדיים יקרים ניתן לרכוש בחו .7

ום בכרטיס אשראי והשירות התשל, הדבר נעשה באמצעות אתרים באינטרנט. אותו מוצרבמדובר 

ח לצורך "י קופ"המאושרת ע" מכון אורטופדי", כמו כן קיימת חנות בבאקה. שווה לבדוק –עד הבית 

 04-6282650: הטלפון של החנות' מס. החזרים



  

 

חברים המעוניינים . מלווים בתשלום לבתי החולים השונים-מערכת הבריאות זקוקה לנהגים .8

 .מתבקשים ליצור עימי קשר

 04-6387088, המזכירה הרפואית, הטלפון של פסי' מס .9

 

מערכת סיבית ומורכבת בה נבחנה האינטנ, כת הבריאות עברה בחודשים האחרונים תקופה קשהמער

 .מצבים בלתי צפוייםבמצב של לחץ מתמיד ו

 .ולהם שלוחה תודתי, כל אחד בתפקידו תוך נתינה מהלב, חברי המערכת תרמו מעצמם ככל יכולתם

 

 ,תהיו בריאים

 חיים

 

 

  

  

  

 

 

 לאורי רונןברכות 

על זכיה במקום ראשון באליפות הגולף 

 המשחקים פחות מחמש שנים לשחקנים 

אורי התחיל לשחק לפני שלושה חודשים ) 

ומקום שני באליפות ותיקים !!!( בלבד

 .וחדשים

 

כמו כן אנחנו מאחלים לאורי הצלחה 

 הבעבודתו החדש

 במתקן הגולף בקיסריה

ומודים על שנים של שרות מסור ואדיב 

 במינימרקט

 

 

 לארלט ואלברטו

  מזל טוב

 תום להולדת הנכד

 בן למירב ורותם

 

 בית מצר

 

 

 לבלהה

 מזל טוב  

 מאיה להולדת הנכדה

 בת לרונית וגיל
 

 בית מצר

 

 : ברכות לחברי הנהלת הקהילה החדשה

   דניז פילייז ★ס "יובל ברא ★ופק 'דיאן שצ

 יסמין צפר  ★חיים פוקס   ★הופמן  ידנ
 

 ותודה לחברי הנהלת הקהילה היוצאת
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 יסמין צפר ★ ...גרת חינוךּא

אני רוצה להציג קבוצת ילדים"  :ב שלנו"מסיימי י –ילדים כך -כבר לא כל  –

 .רותם★  מאי  ★   אבישי ★  אורי  ★   מיכל   ★  שני  ★  עומר  ★  לין   ★   ליאור ★  טליה

צבא ושנת  –בימים אלה אתם מסיימים את מבחני הבגרות ומקבלים החלטות אחרונות לגבי ההמשך 

בהורים  –נים בהן אתם מוקפים ש 18אחרי . אני רוצה לברך אתכם ולהיפרד בגאווה הקיבוץבשם . שרות

מהגיל , השומר הצעיר וכמובן מערכת החינוך שלנו פה במצר, הפנימייה, המוסד, בבית הספר, ובמשפחה

 .עמדתם בזה בגבורה ויצאתם גדולים –הרך ועד מועדון הנעורים 

לפני התנדבות במסגרות שונות  –ג "ב יוצאים השנה לשנת י"מסיימי י 10מתוך  6-אני שמחה לספר ש

נכונים לתרום ולהשקיע מעצמכם בחברה , עם ראש גדול, בוגרים –בעיני זה מדד ברור למי שאתם . הצבא

 .בישראל שזקוקה לכם מאוד

 . ב כמוכם"כן ירבו במצר שכבות של מסיימי י

 ".גאים בכם ומאחלים לכם בהצלחה! כל הכבוד

 ...מתוך ביכורי שבועות של מערכת החינוך

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

חורש , כלנית, ילדי חצב. התקיים הפנינג שבועות של מערכת החינוך בפינת חי, 10.6, יום שישי האחרוןב

רקדו קפוארה ושרו שירים , מבה'תופפו על תופי ג, ובוסתן וגם הבלונים הקטנים שהגיעו בהמשך

איך , מובןוכ. ציירנו בגירי פנדה והדבקנו חומרים מהטבע, בנוסף הכנו כתרים של פרחים. אפריקאיים

היה (. המוסדניקיות האלופות –על ההכנה , נילי ונדיה –על הבצק )פיתות מעולות בטאבון  –אפשר בלי 

 ...אפשר לראות בתמונות! כיף וטעים, שמח

★★★★★★★★★★★★★★★ 

תוצאות . אורי ארבל –י איש הבטיחות של הקיבוץ "השבוע נערכה ביקורת בטיחות בבתי הילדים ע

כשנושא (. מעקה בטיחות, סילוק מפגעים, כיבוי אש)עם כמה הערות לתיקון , הביקורת היו טובות

עד כמה לאפשר לילדים התנסויות וחוויות וכמה להגביל  –יש תמיד מתח , הבטיחות נתקל בנושא החינוך

מאיזה גיל מותר להשתמש , איפה מותר לזחול, על מה אפשר לטפס, אותם על מנת לשמור עליהם

המסר העיקרי למערכת הוא . סכין בזמן הארוחות כן או לא ועוד ועוד, ג של מספרייםבמספריים ואיזה סו

שהתפקיד הראשון שלנו הוא להחזיר את הילדים שלמים ובריאים הביתה ולכן עלינו להיות ערניים כל הזמן 

 .למפגעים בטיחותיים בסביבה וגם להתנהגות מסוכנת שעלולים להביא לנזק ופציעה

★★★★★★★★★★★★★★★ 

. המגרש פתוח לכולם. קרשים וטבעות –במגרש הספורט של חברת הילדים הותקנו סלים חדשים 

 אנחנו , איי.בי.השאירו את ההטבעות לאן! נא לא להיתלות על הסלים –מבוגרים יקרים שבאים לשחק 

  



  

 

אך עדיף שתתאפקו כדי שהסלים יחזיקו מעמד ויוכלו לשמש גם את , בטוחים שאתם שחקנים מוכשרים

  .ברת הילדים לאורך זמןח

★★★★★★★★★★★★★★★ 

מעניינת ומלאה פעילויות , החופש הגדול בפתח ותוכנית החופש של חברת הילדים ושל הנעורים מוכנה

שמחים , גב ושגיב –ליטל ומתי ומדריכי הנעורים  –מדריכי בוסתן , חן והדר –מדריכות חורש . מגניבות

 . באווירת הקיץ והחופש, קבוצתית, פעילות יומיומית –שיא להגיע לחלק הזה של השנה שמהווה עבורנו 

מצפים בקוצר רוח לשיעורי , לפני החום הגדול, יוצאים לחצר ולטיול מוקדם בבוקר –גם בגנים נערכים לקיץ 

קרם הגנה וכובע , במזגן וכמובן מקפידים על הרבה שתייה, מתכננים יותר פעילויות בתוך הבית, השחייה

 .על הראש תמיד

★★★★★★★★★★★★★★★ 

אני  –נציגות המערכת  3-ההנהלה מורכבת מ. לפני כשבועיים נבחרה בשעה טובה הנהלת חינוך, לסיכום

נציגות  4בנוסף נבחרו . נציגת הבלתי פורמאלי –נציגת הגיל הרך וליטל שדה  –איילה יחיא , המנהלת

גישה הראשונה של ההנהלה הפ. שרה מילברג ומיכאלה קופלמן, לילך הוכמן, נילי שחר –מהקהילה 

אני מצפה מאוד לעבודת הגוף החשוב הזה שייצג את קהילת מצר בחשיבה על . הקרוב' תתקיים ביום א

 –הקשר של המערכת לקיבוץ והחשיבות שלה כלפי המשכיות הקהילה והרוח שלנו , אופי מערכת החינוך

 .בודה החינוכיתהערכים לאורם אנו מחנכים והאמצעים העומדים לרשותנו בע, המצרית

 ,שיהיה לנו קיץ נעים ובטוח

 ,להשתמע

 . יסמין

 

 .

 

 

 

 
 

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

  

איזה יופי השיפוץ במרפאה . 

 , על הנוף היפה בחוץ מסתכל, אתה יושב
 .ומבחוץ  לא רואים אותך, המיזוג יעיל ושקט

 .אם לבלות במרפאה אז עדיף כך

 

 המובילות מהמינימרקט  חבל שהמדרגות

 . ואפילו קצת מסוכנות מוזנחותלקומונה כל כך 
 ??מתי יסדרו את זה
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 עופר וגשל ★ מהנעשה במשקנו

  חוות הלולים

. נמצאות באינטגרציה מלאה כחלק מלולי אמבר

ים של אטרקטיביות בענף שוב נוצר ילאחר שנת

 .כנס לתקופה קשהעודף והענף נ

    אבוקדו

היו פחות מהשיא שאנו  2010תוצאות שנת 

הענף חזק  ?2011מה צפוי ב. רגילים בענף

על כן ניתן יהיה  ,היורו מתחזק, החנטה טובה

אנו ממשיכים במעבר . לצפות לתוצאות טובות

דונם בשטח  25השנה נטענו .  להשקיה בקולחין

 .העמק כאמירה מול תוכנית העיר חריש

 רסמון אפ

בעונה שעברה האפרסמון היה באיכות יצוא אך 

התחילה  2011עונת . יתה נמוכהיכמות הפרי ה

 . בתנאי חנטה אשר יאפשרו עונה פוריה ומבטיחה

 בננות 

אנו בוחנים . דונם בננות בבית הרשת 15יש לנו 

את האפשרות הכלכלית  להרחבת הפעילות 

 .לבתי רשת נוספים

 זיתים 

ועוד , ונם מטע זיתים מניבד 120השנה יש כבר 

בשנת .  דונם נטיעות מהשנה שעברה 150

היבול היה טוב אך הצפת השוק ביבוא זול  2010

 .מאירופה לא איפשר לנו  להינות מהתוצאות

 ש "גד

, הגשם  עשה הפסקה ארוכה, לאחר חורף מיוחד

 ..ואז המשיך המשיך והמשיך

בגידולי הבעל הייתה השנה מוצלחת מאוד 

ואילו בשחת פגע הגשם   -חיטהבתחמיץ ה

 . המאוחר

. לאחר עשרות שנים אנו חוזרים לזהב הלבן

 . השנה צפוי בכותנה מחיר שיא של כל הזמנים

. דונם כותנה באדמות העמק 280אנו מגדלים 

 .ים ומבטיחיםיפהוהשדות נראים יפ

הענף מתחזק גם את השותפות שלנו עם מטעי 

 . למי'דונם פרדס חדש בשטחי ג 300,  גרנות

 שירותי רכב   

אנו . לאחר שהשקענו בניראות פני המוסך 

קוראים לחברים ולתושבים המחזיקים רכבים 

לחזור הביתה ולהכניס את רכבם למוסך שלנו 

 .ובכך לחזק את הפעילות של הענף

 מים

הוסדרה מערכת בקרת מים מלאה במשק 

אנו מקבלים נתוני אמת על כל כמות . ובקהילה

ובכך מטפלים בתקלות . מערכתהמים הזורמים ב

 . בזמן קצר

מתחילת יולי אנו , י הוראת רשות המים"עפ

מחויבים להפריד את מדידות המים לשימוש 

לכל מי שרשום . חקלאי מהשימוש הקהילתי

 42בתעודת הזיהוי כתושב במצר הרשות מקצה 

". תעריף נמוך"ליטר ליום ב 115קוב לשנה שהם  

תעריף "ה במחיר כל שימוש מעבר לכמות זו יהי

 ..ם כמו נוי ובריכהיכולל בשימושים הציבורי" מלא

לנו כמפיקי המים מהבאר עדיין לא נקבעו 

 .המחירים אשר נידרש להעביר לרשות

המים יהיו , המשמעות לכולנו היא שינוי במודעות 

 . יקרים מאוד גם בגינון הציבורי ובבריכה

 .  נרגיה ירוקהאמיזם  

מל מהשמש שהוקמה מערכת התאים ליצור חש

מייצרת עבורנו חשמל  6על גג הלול באזור כביש 

 .ונותנת תוצאות בין הטובות בארץ. ירוק

בימים אלו אנו אמורים לקבל אור ירוק מרשות 

החשמל לקדם את ההקמה של מתקן נוסף על גג 

 .מהקיים על גג הלול 10המפעל הגדול פי 

מיזמים אלו תורמים ליצירת אנרגיה ירוקה 

ר מקור של הכנסה קבועה וידועה למשך ובעיק

 שנה  20

  
  



  

 

 

 חזור והפרדהימ

המועצה הציבה ברחבי הקיבוץ מכלים למחזור 

 .אנו מתבקשים להפריד ככל הניתן. האשפה

הפינוי , בכל מרכז פינוי יש גם מקום לגזם גינות

רק במידה וישמר גזם ללא  -אך , הוא באחריותנו

שיך בהליך נוכל להמ, פסולת פלסטית או אחרת

 . המיחזור

  באזור, איכות הסביבה

קבלנו הבטחה מראש המנהל  -המפחמות

המטפל בשטחים בהן נמצאות )האזרחי החדש 

על סגירת המפחמות אך בפועל עדין ( המפחמות

הנושא מטופל משולחן ראש . הבעיה לא נפתרת

המועצה יחד עם אנשי מצפה אילן ואיגוד הערים 

 .חדרה

 -בתחום הפרעות הרעשלפחות יש לנו הצלחה 

אולם החתונות בבקה -לאחר תכתובת ארוכה

 .נסגר

 .. מות בכל בוקרכעדין נשאר ההש

 

 

 

 תשתיות

₪ הממשלה הקצתה למשרד החקלאות מיליארד 

לשדרוג התשתיות הישנות במגזר הכפרי למשך 

 5המועצה שלנו נדרשת להמליץ על . שנים 10

 .ישובים לשנתים הקרובות

. ידוש דרכים בקיבוץ הותיקמדובר בעיקר על ח

, חשמל: בפועל ידרש להשקיע במכלול התשתיות

, מדרכות, דרכים ,ניקוז, תקשורת, ביוב, מים

 .חניות ונוי

העליות לכל ישוב להסדרת התשתיות יהיו 

ההקצעה גורמת , בסכומים הגדולים בהרבה 

למודעות ואיתור המקורות להמשך שדרוג 

 .התשתיות של הקיבוץ

 (בניין ערים תכנית) ע"תב

ע של מצר היא הנושא החשוב ביותר "קידום התב

התהליך הוא כשל לידה . לבניה וצמיחת הקיבוץ

 .ארוכה ומסובכת

אחד התנאים העיקרים הוא הסדרת הקרקעות 

אנו מנסים לדחוף ככל הניתן את . של הקיבוץ

 .העגלה אך כל פעם מתגלות מהמורות חדשות

 

 

 . לנותני השירותים ולצוותי הניהול, בדיםלעו, למרכזי הענפים, אני מודה

 .ומאחל לכולנו חג שמח

 

  

 

 

 

  

 

 שעות פעילות –בריכת מצר 

 

 5:00-19:00   08:00-12:00 '  ה –' א 

 15:00-18:00   08:00-12:00    וערבי חג   שישי

 רצוף   10:00-19:00     שבת וחג        

 

 

 , רחצה נעימה 

 פנינה שריג
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 ופק'שמוליק שצ ★ סיכום אליפות ענפים

 .חברות ובני ובנות הקיבוץ באליפות, ראשית יש לברך את ההשתתפות הרחבה של חברים

 .2011כדורגלנים כדורגלניות ושופטים באליפות הענפים  60כ השתתפו מעל "בסה

 .ם הקהל לא נעדר מהמגרש ואין ספק שהקדנציה של אדי החלה ברגל ימיןג

יוצא מהכלל היה המשחק של  ...ה הגיעו חלודים ולכן הרמה ברוב המשחקים לא הייתה משהו'רוב החבר

 .חורש לנבחרת הנשים שהיה סוער ומלא באירועים שחלקם לא היה שיך כלל לכדורגל

 .ללוח השנה של מצרפלס דרך אגב הבנות כבר מצטלמות בחוטיני

ההתאחדות  ,למרות שהפעם בניגוד לאליפויות קודמות לא היו טענות על מכירת משחקים מצד הקבוצות

 .יער לחקור את השער העצמי של עמיחי במשחק הגמר-ביקשה ממשרד ויצמן

י "עמיחי נראה מסתודד עם ראובן לפני המשחק ולכתבנו נודע שמערכת השקיה לנטיעה חדשה הוזמנה ע

 .המטעים ממצרפלס

ימה את האליפות במקום האחרון השלימו ביניהם והחליטו ימוסך שס-ש"מנהלי הקבוצה הפייבוריטית גד

יתכן והכוונה לדני ששה שנראה בחברת עזרא ויובל   .ל"לסיים את החוזה עם שרגע ולהביא מאמן מחו

הראשון שמפוטר בעקבות  לשאלתנו ענה שרגא שככה זה בכדורגל והוא לא המאמן .במהלך המשחקים

 .אליפות ענפים לא מוצלחת ואין לו שום תירוץ

 ,שרגא מציין שאם עזרא לא היה מחטיא כל כך הרבה ואביב היה בועט את הפנדל למסגרת ,זאת עם

מהווה תירוץ  ,מעוז ההגנה של הקבוצה ,וסיף שפציעתו של נחוםמעוד הוא  .האליפות הייתה בהישג יד

וצה כראוי הם תירוץ לחוסר הם ולא מטפלים בקביעובדה שהבעלים רבים בינוגם ה ,לחוסר ההצלחה

פנו אליו רק רבע שעה לפני תחילת המשחקים ולא אפשרו לו להוציא , הוא ממשיך ומוסיף, וגם, ההצלחה

 .את הקבוצה למחנה אימון

תה יהי למשחק מה שלישית סבלה קשות מחסרונם של רון וניב ואין ספק שאם היו מגיעיםיהרפת שסי

 .הרפת מגיעה לגמר

 .לכתבנו הצבאי הגיעו ידיעות שמישהו מענף המטעים הטעה אותם ומסר להם שהאליפות תתקיים בשבת

  .החשדות נופלות על ירדן

 .ירדן מסר בתגובה שהוא לא היה עושה מעשה כזה בשום אופן וחוץ מזה אף אחד לא יכול להוכיח

סקת משחק הגמר נראו גוסטי ורן מתווכחים על הטקטיקה במפעל לקחו ברצינות רבה את האליפות ובהפ

טיקי טקה  לבין סגנון מורינו להסתגר בהגנה ולהעיף כדורים –בין הסגנון של ברצלונה  :למחצית השנייה

 .י עם פתיחת המחצית השנייהוקה והכניסו את שלומי איניסטה לטיקי תטבסופו של דבר הם בחרו ב. ליציע

משמרות במפעל לתקופה משתלמת לקבוצה אך אבישי יצטרך עכשיו לעבוד בההחתמה של אבישי הייתה 

 .תישלל הזכייה מהמפעל אחרת ,חודשים 3של 

מנבחרת הרפת שנתן הצגה בהופעתו הראשונה אי פעם מור וגשל  תהאחת ההפתעות של הטורניר הי

 .היכולות של אביו בלם העבר עופר וגשלאת מור הזכיר  .במסגרת רשמית

 .פט בגמר יחד עם בוקי היה חד בקביעותיו ולקח את רמת השיפוט ללוול אחררז תמיר שש



  

 

 

 :ותנבחרי האליפ

 

 אבישי פריזון -שחקן מצטיין ★  ירין אידלמן -מלך השערים  ★ מור ווגשל–תגלית האליפות 

   (שרק פנדל לטובת המטעים)ציון  –שופט מצטיין ★    לבנה תמיר–שוער מצטיין 

 .נמרוד ויטה מקשית מעל אוסנת –שער האליפות  ★ ורייןא-שחקנית מצטיינת

 

 :ותתוד

 .על העזרה באירגון צליל  ★גוסטי  ★נאווה  ★ ציון   ★ ירדן ★ עומר   ★ מור ★ אדי  ★ לרן

 .ללוציפר על הצילום  ★  לבוקי על סימון המגרש

 !!!לא הורחק אף שחקן לא נפצע ואף שחקן –רז תודה גדולה ו ★בוקי  ★ציון  :ולצוות השיפוט

  .נפגש שוב בשנה הבאה !!היה נחמד
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 ?בספטמבר תולקרהעומד   על מה דעתך

 

  :  אהרלה קריידלמן

ישראל  .פלסטינית לצד מדינת ישראל-יאיץ את הקמתה של מדינה ערבית 2011הלואי שספטמבר 

רוב יהודי במשטר דמוקרטי וכך מדינת ישראל תישאר עם . 67תצא מהשטחים ותחזור לגבולות 

 .יובטח המשך קיומו של המפעל הציוני

רבים משונאינו מאחלים לנו שנמשיך לאחוז ולהיאחז בשטחים מאוכלסים בפלסטינאים ושנסתבך עם 

 .סוף למפעל הציוני...נאבד את הרוב היהודי ו, לאומית-מדינה דו ןרעיו

אבל , וזה עדיין לא מבטיח שלום, קיומנו כאןלהמשך " רה ראשונהזע"נסיגה מהשטחים היא בבחינת 

 .קיום כן

שבקושי מדבר  ,מרקט-בסופר החל מהמאבטח, מספק פרנסה לדורות הביטחוןנושא , באופן כללי

 .ל שמדבר עברית רהוטה"רמטכהועד  ,עברית

נות יאי שמירה על תק. משלים אמריקאיםיחשוב שישראל תשמור על יחסים טובים עם מ, ועוד

להמשיך ולבנות יחסים טובים עם חשוב ועוד , חוסר אחריות במרחב הזה ההינ, תםהיחסים אי

יכול  ??יודעומי  –אזרחיה הערבים של מדינת ישראל ולשלב אותם יותר ויותר בחברה הישראלית 

 .להיות שיהיה כאן פעם טוב

 .יחזור על עצמו 2002ת נהפחד הגדול שלי הוא שתרחיש ש
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 ה עונת החגיםתמ

 

 

 .עברה בדיוק שנה מאז התחלתי לרכז את החגים במצר

על ,המוסדניקים יחד עם גב על התושבים הילדים ובמיוחד , על החברים הרבה מילים טובות יש לי לאמר

דגש לנושא על המוסדות שנותנים  ,שיתוף הפעולה עם  יסמין וליטל במערכת החינוךעל ,פטו וגבו 

לליב שמבחינתי היא חלק בלתי נפרד מהעבודה , על האוני ומשפחתו ,(ה ותאורהראה במ)התרבות במצר 

ועוד , אוריין וצוות המינימרקט ,טוביה, לעזרה לבואשתמיד מוכן  סמי ,שותפי לחוויות המקצוע –בנצי ו ,שלי

 ...אצטרך לאכול את הכובע בגלל זהכנראה שושנשמטו מזכרוני כמה 
 

מ כ ם  ג י  מ צ ע ל ה  ש ר מ י  נ א ה  נ ש ר  ח א תל ו ר ע ה  .ה 

 

 :ההרשמה לארועים

 ".תמיד ברגע האחרון" םלהירש נטיהיש ,  השאנטי בירת, במצר

 .קחו לדוגמא את חג השבועות האחרון

 .7/6-החג התקיים ב

דפי הרשמה ובנוסף נשלח  ,בחדר האוכל ובמינימרקט, מודעות לוחותעל שני  שבועיים לפני החג ניתלו

 .לתזכורת  SMSימים לפני החג נשלח  3. וזרח במיילמייל מפורט עם אפשרות להרשמה 

 :ההרשמה בפועל נראתה כך

 .משפחות 5-נרשמו כ -שבוע לפני החג!! הרשימה עדיין ריקה –ימים לפני החג  10

 !איש 200כ "נרשמו סה (ימים לפני החג) 3, 4/ 6 –עד 

 . SMS-וקיבלנו הרשמה ב –הורדנו את הרשימות  -  5/6-ב

 . איש בבקשה להצטרף לחג 100בערב החג עצמו התקשרו 

 . איש 460 -כ–בחג עצמו השתתפו 

, ובערב החג עצמו,  23:00בשטח עד השעה  לפני החג בארגון מקומות הישיבה ערבלליב ואני בילינו 

.  ישיבה ולהזמין עוד ועוד כסאות ושולחנותהמריאנה לבצע שינויים במקומות ולליב  ונאלצ, בחום לוהט

בשלב מסויים . כמויות כשהטלפונים שלנו מצלצלים ומודיעים על עוד ועוד משתתפיםבמטבח מגדיל , האוני

 ".אתה לא יכול להשתתף בחג כי לא נרשמת"כי הרי אי אפשר לאמר לחבר קיבוץ , איבדנו את השליטה

 ???הייתם מוכנים לקבל לביתכם אורחים לארוחת צהריים כשאתם לא ערוכים לקבלתם, עם יד על הלב

 .מבין שאלו תנאים בלתי אפשריים לעבודה ,גדול כקטן, אירועבארגון  שעסקכל מי 

לאירועים אנחנו מזמינים ציוד ואוכל לפי כמות הנרשמים כי כל עודף שנשאר גורע מתקציב תרבות המיועד 

 .נוספים

 !!אז למה להישאר עם עודף אוכל ופחות כסף כשאפשר פשוט להירשם בזמן

 



  

 

 

 :צוות תרבות

, יסמין, כמו ליטל:  ם קשורים לנושא והם מעורביםעיש קבוצת אנשים שמטב. רשמי במצר אין צוות תרבות
 ... .ועוד, רינה, ניצן, לליב

, את הרעיונות בין חברים, במייל, חודש לפני כל חג אני מעבירהו ,אני מתכננת כל ארוע כחודשיים לפני
מבחינתי כל הקיבוץ הזה הוא . הסגנון וכך מתגבשת התכניתו מתייעצת איתם לגבי התכנים, מכל השכבות
 .בעידן הטכנולגי הזה אפשר לנהל גם מלחמות מבלי להיפגש, היום. צוות תרבות

 :?מה נאכל בחג

לגבי החגים . כמו ראש השנה ופסח נרשמה עד היום שביעות רצון גורפת, "ארוחת חג"בחגים הכוללים 
לכן גיבשתי קבוצה קטנה של אנשים . משהו לא כל כך עובד –ות סוכות ויום העצמא, שבועות: האחרים

, את צורת ההגשה, נבדוק את סגנון האוכל עצמויחד  ".הקטנים"שינסו לקדם את נושא האוכל בחגים 
 .נבדוק גם איך זה עובד בקיבוצים אחרים ועד סוכות לבטח נהיה מוכנים

 :הולכים לסרט

פעם בשבועיים , בימי חמישי :כך למרות הקשיים פה ושםנגה דברת פתחה ביזמה מקסימה ומתמידה ב
האווירה מקסימה (. אך סוג של מתמידים, םמעט אמנ) יעים אנשים מכל השכבות מג. מוקרן סרט במועדון

 .קפה ועוגיות בשפע וכמובן הסרטים שנגה בוחרת בקפידה, ונינוחה

 :הקיץ במצר

ארוחות צהריים בחדר , חגיגת יום האהבה, יכהערבים מאורגנים בבר, מתוכנן טיול של ערב בירושלים
 .....ושוק נחלת מצר , ..."קטנה"יום הילד ב, האוכל

עזרה כשצריך ??? הרשמה בזמן אמרנו –הצלחת האירועים תלויה הרבה מאד שיתוף הפעולה שלכם 
 .בןוכמ והשתתפות אקטיבית

לראות את האור דולק . תחילתוהאירוע עצמו הוא הקצה העליון של פעילות שמתרחשת הרבה ימים לפני 
, העמדת התאורה, (אצלי בחצר)על התפאורה  העבודה, הבמהחזרות על ה, במטבח ערב לפני חג
 !!זה ההישג מבחינתי –הילדים המתרגשים בחזרות ...( תפתח חלון כבר)המוסיקה בחדר הכושר 

 .כשיש להם ביקורתגם , לאלה שתמיד יש להם מילה טובה לאמרואני שוב מודה לכל הלוקחים חלק 

 

ם י ע נ ץ  י  ק

  נאוה חברוני

  

 .הנביא הופיע בשני בלילה בישראל

אמרו שהוא לא נתן ..... הדיעות על ההופעה חלוקות

 ...מדהיםאמרו שהוא היה , את עצמו
 

 !!!קגם כשהוא חלש הוא חז, בוב דילן, מבחינתי

 

 נאוה
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 עמנואל גסטר   ★  ...החברים מוזמנים לסדר

 

 !!החברים מוזמנים לסדר פסח במתכונת שונה ובמקום חדש 

  

של מצר קטן מלהכיל   חדר האוכל הישן צריף

לא נצליח לשבת , וכמה שנצטופף, את כל הקיבוץ

כולנו " ועוד פחות להיות, יחד בליל הסדר

 ".מסובין

  !!הנגרייה: נמצא איזה פתרון יצירתי למצוקה

ומשנת , מבנה עצום שהיה קודם מחסן תערובת

אך אי , סדרי פסח 5נערכו שם  1973עד  1969

הזה כי ( המפוקפק)עם הלוקסוס  להמשיך אפשר

". מצרפלס"שהפך ל" כרמץ"י "המקום נתפס ע

    (.כיום הטפטפות)

נעשה יותר ישן אך לא  האוכל רק בינתיים החדר

, ובחיפוש אחרי מקום לחגוג את הסדר, יותר גדול

 : פתרון חדש 1974נמצא ב

אחד שהתרוקן  מהכלובים למטילות ...  !!לול 

לפני שיגיעו , אז. ויעבור הסבה לגידול לבשר עוף

אולם לעריכת סדר חגיגי "הוא יהפוך ל,האפרוחים

 המבנה הזה משמש כמחסן, אגב כיום". ומרווח

הוא זה שמאחרי הנגרייה של היום . לגרוטאות

 (.שגם פעם היה לול)

ניקו את הלול ושטפו את ריצפת , לפי ההחלטה

כדי להוריד , הבטון וגם השפריצו על קירות העץ

וגם הביאו קבלן שריסס ריסוס , קצת אבק

...   מיוחד לטשטוש ריחות המקום , מבוסם

 .  י מיטב האומניות שלנו"הקירות קושטו ע

ובכלל , להרכבת שולחנות הביאו קרשים ארוכים

בחולצות , שזרם מבסוט, הכל הוכן לקבלת הקהל

... לחגוג סדר פסח כהלכה, אל הלול, לבנות

 . הקיבוצית

ומעל לראשים רק קורות , חבל רק שאין תיקרה

 . עץ  וקונסטרוקציה עבור גג האסבסט

א את ההגדה של הקיבוץ הארצי וכבר החלו לקר

ספרון צבעוני ויפה עם טקסטים ( חתהבלתי נשכ)

 . מותאמים לחילוניותנו האידיאולוגית המוצהרת

, הקטע שלהם את אוקמים אנשים לקר, לפי תור

כאשר מעל השולחן קורצים מגשים עמוסי כל טוב 

קוראים את ... אך אסורים למגע כי, וריחניים

 .ההגדה

פתאום חברה אחת עושה לי סימני עיניים 

היא מביטה לכיוון ( התחיל איתיחשבתי שרוצה ל)

ועוד כמה , אשתי ומגלגלת עיניים לכיוון הגג

ואז , חברים מחייכים ומסתכלים אלי וכלפי מעלה

גם אני  מביט לשם ורואה שתי חולדות מטיילות 

, ומביטות מטה בסקרנות, יחד על אחת הקורות

ואולי מדמיינות , במיוחד אל  המגשים הריחניים

, ו הזמן אנשים מתחתןובאות, לצלול אליהם

ואינסטינקטיבית מכסים , מדמיינים אותו הדבר

 ...המגשאת הראש ובשנייה את ביד אחד 

כאן אני חייב לגלות שאשתי מפחדת מנברנים 

לא היא ומתעבת אותם עד כדי כך ש, מכל סוג

, מסוגלת לראות עכבר בצילום או מאויר על הנייר

!!  שמם חימ... ואת שמם לא יכולה לשמוע

, והיות שאין סודות בקיבוץ קטן!!   פוביה, קיצורב

זהרה אאפשר להבין את פשר מבטי ההזדהות וה

 . של החברים סביבנו

, ליליה שהרגישה מהרגע הראשון במתרחש

לא , עיניה בתוכה, קוראת את ההגדה בדקדקנות

 .מרימה ראש

אני שכנעתי אותה לבוא כי , על אף החשדות שלה

ומי אנחנו שלא  ...הרי המקום נוקה כהלכה

 ?נשתתף בחג או אירוע של הקיבוץ

בחוסר ), אני מסביר לה, תוך נקיפות מצפון, וכעת

שיש לנו מזל שאנו לא יושבים מתחת , (קטאט

 ...לאיזה קורה

בריצה , אחת עוברת שם למעלה, בינתיים

, כאילו הקורה היא מגרש מרוצים, מטורפת

, מרימים קול של התפעלות, !!וואו, והאנשים

סקה שלו יחבר אחד שסיים לקרוא את הפו

 ..חשב שמריעים לו, בהתרגשות

  

      סיפורי מקום    

 



  

 

על , מפה לאוזן, מהעבירים לחבריהם" ההם" 

שמתרחש כאן ומהלולים  יהאירוע הקולינאר

 .הקרובים החלו להגיע סקרנים נוספים

נותנים בהם סימנים וגם , ה לצים שלנו'חבר

ולפרצוף חדש שרק , פרעה, כמו משה, שמות

 !!! הנה אליהו הנביא: ראוהופיע ק

הציעו להוסיף את , ולרשימת עשר מכות מצרים

 !!   בתור המכה האחת עשרה" ההם"

הלך להצילו , כולו מודאג, האחראי על האפיקומן

 .אותו, לו יאכלומהמחבוא לפני שההם 

, "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות", כששרו

 !!ענו במקהילה שבלילה הזה יש גם חולדות

ה לא פסחו והציעו 'החבר, " חד גדיא" גם על

 !!לרשימת החיות, עכבר... להוסיף

לא , שקועה בתוך ההגדה, חיוורת, ליליה, עד כאן

 ,לא שומעת ולא מסתכלת מסביב, אוכלת

עזבנו , "דיי דיינו"לכן תוך כדי שזמזמנו לעצמנו 

 "...ההם"מפאת חוסר כבוד ל , את הסדר

 !!ינוחועד היום חסר לי הלפתן שחילקו לק

יש , למען לא להתבלבל בעניין מועד הסדר הזה

להבהיר שזה היה כאשר חדר האוכל החדש 

ולמפעל מצרפלס טרם היה , טרם נבנה( הנוכחי)

 .  מבנה בנוי חדש משלו

, כי ידוע בקיבוץ? המפעלומדוע אני מזכיר את 

על סדרי הפסח , וזה לא חוכמה להיזכר

אוכל כאשר גם החדר ה, המפוארים שנערכו בו

נעשה קטן מלהכיל את כל ( הבנוי)הנוכחי 

ונאלצנו אפילו לחלק , ילדים ואורחים, החברים

 .את הסדר בין המועדון והחדר האוכל

הושבת חלק מהאולם , תוך החלטה נועזת, אז

, קורצפה הרצפה, פורקו והוזזו מכונות, היצור

כדי , שקושטו בהתאם, סדרו מחיצות של יוטה

גם הוקמה ...     נטימילתת אשליה של אולם אי

כמו כן הוקמה . במה להופעות הנלוות להגדה

, מערכת של הסעות אוכל על גבי טנדרים

בכדי להגיש סעודה , מהמטבח עד המפעל

 .גם כן אשליה... חמה

, ה'ומעניין לעניין נזכרתי מהמעשה של שני חבר

" הלילה הזה"מבין המגישים התורניים ל 

ק על גבי טנדר שהחליטו לא לטלטל סיר מרק ענ

ולכן העמיסו אותו על עגלת נירוסטה , וקמק'מצ

בזהירות הסיעו אותה על , ובזהירות, של ההגשה

עד שגלגל אחד קטן נחמד נכנס בתוך , הכביש

 .הקניידלך... אבל נשארו לנו...  יק'חורצ

 אז מוטב לסיים כי, שוב גלשתי בתוך הזיכרונות

 .  "חסל סדר פסח כהילכתו"

                                                                                        

      
  

 ארוחת שבת

 בשבת הקרובה

 בחדר האוכל 13:00החל מהשעה 

 :בתפריט

 אטריות/מרק עוף עם שקדים
 

 ואן'עגל סצ סטייק פרגית          לשון עגל
 

  ,אורז בשקדים, א בתנור"תפו

 ,סלטים, שעועית ירוקה מוקפצת

 שתיה קרה
 

 לארוחה₪  23

 בבוקר 10:00 – הרשמה עד שבת ב

 SMS 052-4399269 -על הלוח וב, בטלפון

ת הטלויזיה הפרק הראשון בסדר
של מודי בר און וענת זלצר  " הקיבוצים"

 ישודר 

 , 8 בערוץ: 22:00 בשעה   2/7 -ש"מוצב

 

למן , מקיפהבסדרה מובא סיפור הקיבוץ בצורה 
, התקופה ההרואית של ימי הקמת הקיבוצים

סיפורם של , דרך בניין המדינה וביסוסה
והצגת , המשברים, המייסדים וממשיכיהם

 .    התמורות שחלו ברעיון הקיבוץ לאורך השנים
 

 

 

 

 הסרט וינסנט הולך לים

בשעה , יוקרן ביום חמישי הקרוב

 במועדון 20:00
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  מזהמת בגדה הפחמים תעשיית

 חדרה עד האוויר את

 פפר  ואנשיל רינת צפריר: מאת   ★    "    הארץ"ב פורסם

הזיהום " חודש לטונות פחמים בכ 1,600מפחמות בגדה מייצרות  400, נתוני המינהל האזרחי לפי

, "אני שוקל לעזוב את המקום עם משפחתי, ואם זה לא יטופל, ממרר את חיינו ופוגע בבריאות של בני

, אומר אודי רזמוביץ מקיבוץ מצר על השפעת זיהום האוויר המתמשך שתושבי קיבוץ מצר חשופים לו

 . מהעשן המגיע מעשרות מפחמות פלסטיניות מעבר לקו הירוק

נאבקים תושבי יישובים שמדרום  זה יותר משנה

במפגעי עשן , ובהם קיבוץ מצר, לוואדי ערה

ממזרח . שמקורם בעשרות רבות של מפחמות

לפי נתוני , ליישובים מצפה אילן וחריש פועלות

מפחמות המייצרות מדי  400, המינהל האזרחי

המקור העיקרי לפחמי  -טונות פחם  1,600חודש 

ן הוא בסביבות שיא הפעילות שלה. מנגל בישראל

, מהעץ בישראל 90%מקור . יום העצמאות

מחקלאים שעוקרים מטעים ישנים של אבוקדו 

 . ופרדסים

בדיקות איכות האוויר שעשו בחודשים האחרונים 

גורמים במשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים 

מוכיחות שהבעיה של , כרמל-לאיכות סביבה שרון

עשן המפחמות לא רק נמשכת אלא מתפשטת 

 . אזור חדרה עד

לפני , בבדיקה שעשה המשרד להגנת הסביבה

נמדדו באזור רמות גבוהות של , כמה חודשים

, היכולים לחדור למערכת הנשימה, חלקיקי זיהום

הערכת . וריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים

גורמי המקצוע במשרד היתה שיש סבירות 

באזור פועלות . גבוהה שמקור הזיהום במפחמות

ות בלתי חוקיות שנשרפת בהן פסולת גם מזבל

 . וגם מהן נפלט זיהום, לעתים קרובות

בעיקר , יש פה ריחות בלתי נסבלים של עשן"

, סיפר השבוע רזמוביץ, "בשעות הלילה

מי . "בהתייחסו לשגרת החיים בקיבוץ מצר

מדובר . שנפגע הם בין השאר ילדים ובהם בני

רק בני לא היה בקיבוץ לפ. בהתקפי קוצר נשימה

מיד היה לו התקף , זמן של שבוע וכאשר חזר

אני קמתי יום אחד בארבע וחצי . קוצר נשימה

וכל הקיבוץ היה אפוף , בבוקר לצאת לעבודה

 ". בריח כבד של עשן

לדברי . תדירות המפגעים תלויה בכיוון הרוחות

, לפעמים יש הפסקות של כמה ימים, רזמוביץ

אבל המפגעים הקשים מורגשים בתדירות 

אנחנו נאלצים לישון עם חלונות סגורים . "בוההג

. אבל העשן בכל זאת חודר לבתים, בגלל הריח

אי אפשר להשאיר את הכביסה בחוץ כי היא 

 ". תספוג את הריח

תלונות על מטרדי זיהום וריח הגיעו גם מחדרה 

בתגובה עשו אנשי איגוד ערים . ופרדס חנה

כרמל מעקב אחר מקור -לאיכות סביבה שרון

הם מעריכים שגם תושבי חדרה . יהוםהז

הנמצאים במרחק אווירי של יותר מעשרה 

 . קילומטרים מהמפחמות נחשפים לזיהום

בימים אלו מקדם משרד השיכון תוכנית להקמת 

, צמודה ליישוב הקיים חריש, עיר חרדית גדולה

מדובר . השוכן קילומטרים ספורים מהקו הירוק

ח החשוף בעשרות אלפי תושבים שיתגוררו בשט

 . היום למפגעים הקשים ביותר של זיהום אוויר

תושבי האזור מודעים לכך שפעילות המפחמות 

דרישתם העיקרית . מספקת פרנסה לפלסטינים

כך , היא לשנות את אופן פעולת המפחמות

. שיצוידו באמצעים מתאימים להפחתת הזיהום

התושבים מציינים שהפלסטינים עצמם נפגעים 

בגלל קרבת יישוביהם , זיהוםקשה עוד יותר מה

הכתובת העיקרית לתלונותיהם היא . למפחמות

למרות הבטחות , לדבריהם. המינהל האזרחי

אנשי המינהל לטפל בבעיה לא חל עד עתה שינוי 

 . של ממש במצב

לאורך הכביש ממעבר ריחן על הקו הירוק בצפון 

המונה , לאורך עמק דותן ועד הכפר יעבד, שומרון

בימי . עומדות ערימות הפחם, יםתושב 7,000-כ

, כשהן בשיא העבודה, החגים ויום העצמאות

מפיחים המפחמות ענן אפרפר סמיך הנישא מעל 

 . האזור

  



  

 

אומר פאהד , "שנה 20אנחנו עובדים כאן כבר "

אנחנו נמצאים בין ", בעל מפחמה, באכר-אבו

בין המינהל האזרחי למושל , הפטיש לסדן

 ". ל רוצים להתפרנסבסך הכ. נין'הפלסטיני בג

בשליטה , מרבית המפחמות נמצאות בשטחי סי

לכאורה היה צריך . ביטחונית ואזרחית ישראלית

להיות פשוט למינהל האזרחי לפעול לפי חוקי 

אבל . איכות הסביבה ולכבות את המפחמות

שמנסה לסייע בשיפור הכלכלה , במינהל

מודעים לכך שהפחם הוא מקור , הפלסטינית

התעשייה הזאת . "י לתושבי יעבדהכנסה מרכז

אומר ראש מינהל התיאום , "שנה 50קיימת כאן 

. 'ל קמיל חאג"סא, נין'באזור ג( ק"מת)והקישור 

בשנים האחרונות זה התרחב והפך למקור "

לפי ". הכנסה מרכזי יותר אפילו מהחקלאות

מתושבי יעבד עובדים  1,200-כ, הערכות המינהל

 . בייצור פחם

י כמה שבועות מסר המינהל לפנ, ובכל זאת

. בעלי מפחמות פלסטינים 19-האזרחי צווי פינוי ל

אבל במינהל לא מתכוונים לאכוף את הצווים 

הקימו , בעקבות הצווים, בינתיים. בימים הקרובים

בעלי המפחמות הפלסטינים איגוד בראשות קאיד 

. הוא מעיד על התשה בירוקרטית. אבו באכר

, הוא אומר, "ון עסקניסינו לקבל מהמינהל רשי"

, איזו בנייה. אבל אומרים לנו שצריך רשיון בנייה"

 ". ?זאת חקלאות

הם , במינהל אומרים שאם לא יתקדמו המגעים

יצטרכו בסופו של דבר להתחיל לפעול בעוד כמה 

החשש העיקרי הוא . שבועות נגד המפחמות

, שבעליהן יעבירו את העבודה לשטחי בי בגדה

 . ה ויכולת אכיפהשם אין לישראל שליט

, מסביר קצין במינהל, "המרחק לשם לא גדול"

והזיהום ימשיך להגיע ליישובי הסביבה ולעבור "

המצב הביטחוני והכלכלי השביר ". את הקו הירוק

 . באזור מצריך טיפול זהיר

דרך , נין והעניין הגיע'ראשי המינהל פנו למושל ג

גם ללשכת ראש , ארגוני איכות סביבה אירופיים

צריך לנסות . "הממשלה הפלסטיני סאלם פיאד

', ל חאג"אומר סא, "להגיע לפתרון משותף

שלדבריו קיבל תלונות על זיהום גם מישראלים 

 . וגם מפלסטינים

מפחמה "במינהל מנסים גם לקדם פתרונות של 

באמצעות מתקנים עם , "ידידותית לסביבה

פילטרים שיכסו את הערימות וימנעו פליטת 

לא . קן אחד כזה נמצא כעת בניסוימת. מזהמים

בטוח שזה פתרון יעיל ושליצרני הפחם יהיה כדאי 

 .כלכלית לרכוש מתקנים כאלה

ניסו , בניסיון לצמצם את פעילות המפחמות

במינהל למנוע מעבר משאיות נושאות גזם מהקו 

אבל היצרנים הצליחו למצוא אספקה , הירוק

ן ישראלים עדיי. "חלופית מאזור טובאס בגדה

, "מביאים לנו עצים כדי שנהפוך אותם לפחמים

למרות המחסומים ", אומר אחד מבעלי המפחמות

יש להם גזם , הם אומרים, בינתיים". של הצבא

לעוד שלושה חודשי פעילות והם אינם חוששים 

 .להמשך האספקה

   
 

  22.06.11 -ביום רביעי הקרוב ה

 .תרגיל ארצי של פיקוד העורף 

 :במהלך התרגיל תשמענה שתי אזעקות

 .בערב( שבע)  19.00השנייה  בשעה , בבוקר 11.00אחת בשעה  

 .או במקום העבודה, למצוא לעצמם מרחב מוגן ברחבי הבית כולם מתבקשים

 .חל איסור  מתאם פיקוד העורף לפתוח מקלטים  –במקלטים  לא

 .עם כל שאלה ניתן לפנות לדורון ליבר או לאביק
 

 ועדת בטחון
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ַרַשה ַַהפַַ  ַ  ַ   ַ  וביץלפי אודי רזמ ַ 
 

 

ון הקודם כתבתי על בעל. ולא שבוע, משום שזו לא פרשה, קצת מטעה" פרשת השבוע"נתחיל מכך שהשם 
וכעת אנחנו , בינתיים נסתיימה קריאת ספר ויקרא... וזה היה לפני הרבה יותר משבוע, פרשה מספר שמות

שלדעתי מעניין , ולהתייחס לנושא ספציפי, חשבתי לכתוב בכלליות על ספר ויקרא, לכן. בתחילת ספר במדבר
 . בספר ויקרא

יניהם וההבדל ב, ספר ויקרא מגיע אחרי ספר שמות
, למרות שאין סדר כרונולוגי בתורה. הוא ניכר

אפשר לומר בכלליות שספר ויקרא מגיע אחרי מתן 
הוא הכיוון , ההבדל הניכר בין הספרים. התורה

אם . ובין בני ישראל' השונה של התנועה בין ה
הרי , הוא זה שפונה אל בני ישראל' בספר שמות ה

 שבספר ויקרא מתואר בדיוק איך האדם צריך
היא , יש כללים מדויקים' לפנייה אל ה. 'לפנות אל ה

י קורבנות "ולרוב ע, מתבצעת באמצעות הכהנים
במשמעות ', קורבן'המילה . מין החי ומין הצומח

המשמעות . באה מלשון קירבה, העברית המקורית
היא ( למשל, "קורבנות תאונות הדרכים)"המודרנית 

 .חדשה בשפה העברית

', התקרב ולהתנהג כלפי המעבר להנחיות כיצד ל
יש בספר ויקרא גם הנחיות כיצד להתייחס אחד 

איסור לרמות , למשל. חוקים חברתיים –לשני 
איסור לגרום צער , איסור גילוי עריות, במסחר
 . איסור ללכת רכיל ועוד, לאנשים

מוכרת ביותר המצווה הכתובה בויקרא , מעל כולן
ת  ל ר ע ך  כ מ: "ח"י, ט"י ב  נ י                       ו ָאה  שעליה , "'ה          ֹוך  א 

, כלומר". זהו כלל גדול בתורה"עקיבא ' אמר ר
זוהי המצווה הגדולה ביותר , עקיבא' לשיטתו של ר

ואהבת ", קודם כל? אבל מה משמעותה . בתורה
לאהוב לרעך  –יש כאן שני ציווים ". כמוךלרעך 

ולא ' רעךלואהבת , 'דבר נוסף. ולאהוב את עצמך
באמת ניתן לאהוב את  שלא, פירושו', רעך את'

הוא שונה  –משום שבכל זאת , רעך בדיוק כמוך
היא לקבל באהבה את , הכוונה שמשתמעת. ממך

וזוהי אהבה אמיתית , רעך למרות שהוא שונה ממך
 .שאינה תלויה בדבר

ועניין אחד דורש , ישנם מספר פירושים על פסוק זה
" לרעך"המילה , לדעת לא מעט מפרשים. בירור

ולא לבני שאר , ן האומה הישראליתמכוונת לב
יש מספר מפרשים המביאים , לעומת זאת. העמים

סימוכין חזקים לכך שהכוונה היא לכל אדם מכל 
י פירש בפרשת נח את המילה "רש, לדוגמא. אומה

 ...רעהוויאמרו איש אל : "המופיעה בפסוק" רעהו"
" הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים

 .בתור אומה( 'ד-'ג, א"י, בראשית)

: שאמר, בן עזאי' יש גרסא שניה מפי ר, בעניין זה
' זה כלל גדול מזה -" זה ספר תולדות אדם"'
    ז ה : "הכוונה היא לפסוק(. 'ד' ט, נדרים, ירושלמי)

ים ָאד   ל ה  יֹום ב ר א א            ם ב ד מתּת                                             ס פ ר ּתֹול ד ת ָאד ם ב 
ה א תֹו ים ע ש  ל ה       ר ך                               ז כ ר תּנ ק ב ה ב ר ָאם ו י ב   {ב}:                    א 

ר   ב  יֹום ה  ם ָאד ם ב  מ  ם ו י ק ר א א ת ש  " ָאם                                            א ת 

בני  שכלל, בן עזאי טוען בכך(. ב-א', ה, בראשית)
, או לקבל באהבה זה את זה, האדם צריכים לאהוב

וסיבת האהבה בין , וזהו הכלל הגדול ביותר בתורה
כולנו נבראנו  –אדם לאדם היא מאוד פשוטה 

זה המשותף . זכר ונקבה, כל עם ועם, באותו צלם
שבן עזאי , כלל זה. גם לאנשים השונים ביותר

הוא שיש לאהוב אחד את השני בכל , מלמד אותנו
בין בני , ין בני משפחהב, בין איש לאשתו –רמה 

זו תפיסה שרואה אחדות . אותו עם ובין עם לעם
, כל האנושות היא למעשה גוף אחד. אנושית

' האם ר. והרמוניה צריכה לשרור בין האיברים
שהיה באמת מגדולי החכמים בישראל , עקיבא

ואף , ודאי שכן? לא ידע את כל זה , לדורותיהם
ב יב ָאד ם": הובא בשמו שנהג לומרבמסכת אבות              ח 
נ ב ר א ב צ ל ם ביטוי שמכליל בתוכו את כל בני , "                 ש 

ולכן לא נראה לי שבאמת יש מחלוקת בין , האדם
 .רבי עקיבא לבין רבי בן עזאי

טוענת שהציווי , גרסא נוספת שמופיע במדרש
ד ּת  "החשוב ביותר הוא הציווי  א ח  כ ב ש ה  ת ה  ה      ע ש                         א 

כ ב ש ה   ר ו א ת ה  ע ר ב                           ב ב ק  ין ה  ה ב  ע ש  נ י ּת  "    י ם                            ש 
והכוונה כאן היא לקורבן , (ט"ל, ט"כ, שמות)

קורבן שהיה מוקרב יום יום ללא יוצא מן . התמיד
כל . בשבתות ואף ביום הכיפורים, בימי חול. הכלל

קרבן התמיד מסמל את . בזמנים קבועים, יום
העקביות בעבודת הרוחנית של האדם ואת הקשר 

ה זו סבורה שאהבה של האדם למקום גרס. 'לה
 .היא הציווי החשוב

ולכן אמר שהציווי , ורבי עקיבא ידע גם את זה
הוא הכלל הגדול  –" 'אני ה, ואהבת לרעך כמוך"

: כלל זה כולל בתוכו את שלוש הגישות. בתורה
( כמוך)אהבה לעצמך , (ואהבת לרעך)אהבה לרעך 

את , אין-טביל, הוא כולל בתוכו(. 'אני ה)' ואהבה לה
ומין הסתם , לכל העולם –האהבה לכל מה שנברא 

, אך לא אחידות, זו אחדות כללית. גם לנו ולרעינו
וקבלת , שתמיד קיימות, מתוך ראיית נקודות הדמיון

 .שגם הוא תמיד קיים, השונה

שאפשר להחליף את הנוסח שכתבתי בנוסח , כמובן
שמטיף לחמלה ואהבה לכל היצורים , בודהיסטי

להחליף את , י עדכני'אייג-או בכל נוסח ניו, יםהחי
אבל הבסיס העתיק , בכל תחליף המקובל כיום' ה

וזה שכל אחד ואחד מאיתנו , הידוע ביותר, ביותר
 -הוא בתורת ישראל , מכיר לכלל מוסרי גדול זה

וזהו כלל גדול . ח"ט פסוק י"פרק י, ספר ויקרא
 .בתורה

  



  

 

 

 

 

 ...קצת פנינים מחצב

 שמות

" ?למה קוראים לו שרקן: "נילי. בפינת החי

 !".כי הוא שקרן: "'יובל צ

 חברת השפע

: שואלת. קיבלה סלט בארוחת הבוקר' יובל צ

 "?מה זה הקמצנות הזאת"

 ברוח חג השבועות

( מאור)' יובל ל. דניאל הלך לטיפת חלב

 ".הוא הלך לטיפת חלב ודבש: "אומרת

 טכנולוגיה בסיסית

( מאור)' יובל צבארוחת הבוקר מספרת 

ומוסיפה שאכלה " האח הגדול"רשמים מ

אח "אכלת פופקורן ב: "מטפלת. פופקורן

אי אפשר להיכנס , לא: "יובל? "הגדול

 ".אכלנו פופקורן בסלון, לטלוויזיה

 גאווה לאקדמיה ללשון

בטיול , רינה, את יודעת(: "בקה)מירה כתאנה 

 ..."עייפתי –

 מודעות אופנתית

אחליף מכנסיים אני אראה  אם אני: "'יובל צ

 ".כמו קווקזית

 מחלות

אני , לא: אלון" '?אתה אלון רזמוביץ: "מטפלת

 ".בריא

 יותר מידי ימי זיכרון

מה : "גלי מוסרי. רינה הדליקה את נר הזיכרון

 "?זיכרון צבעים, זה

 

 

 
 

 ....פנינים למתקדמים

 כשהיינו צעירים

 ..."זה מרגיש כמו בילדות(:  "מאורמ 7בת )יעלי . מסתובבים בקרוסלה חורשילדי 

 מקצועות

אבא זה : "הלמן שואלות-יובל וגשל ומעין אלקן. 'נבחרה האות א, עיר-משחקים ארץ בוסתןילדי 

 "?מקצוע

 

 

 

  הזיזו גפרור אחד כדי להגיע לתשובה נכונה
- 



 

  2011   יוני |עלון קיבוץ מצר    | אצלנו 

 

 

 העמוד האזורי   

 2011   יוני |עלון קיבוץ מצר    | אצלנו

  נאוה חברוני: עריכה והפקה

 מרכז תלמים
, ס לרכיבה"בי  -יתית יפעילות חוו

טיפול בעזרת כלבים , רכיבה טיפולית

 ובעלי חיים

 
מחפשים מתנדבים עם אהבה לחיות  אנו

ולילדים המעוניינים לקחת חלק בפעילויות 
 .לאורך הקיץ

מרכז  –ההתנדבות מתקיימת במרכז תלמים 
כלבים , דה באמצעות סוסיםהמאגד בתוכו עבו

 .ח"ובע
לאחר הכשרה קצרה שמטרתה להכיר את 

תוכלו לעזור , הסוסים ואת העבודה איתם

: בפעילויות הרבות אשר מתרחשות בחווה כגון

טיפולים , עבודה עם אוכלוסיה טיפולית, טנותיקי

 .השתלבות בעבודה בחווה ועוד הרבה, בסוסים

ה ישנ, מי שיתאהב וירצה להמשיך איתנו

אפשרות להצטרף לצוות החווה באופן קבוע גם 

לאחר הקיץ להמשיך איתנו הלאה ביחד עם 

 .המתנדבים הרבים שיש לנו היום

 

להתרשם ולקבל פרטים , מי שמעוניין לבוא

 .מוזמן ליצור איתנו קשר, נוספים

 

 ,מקווים לראותכם איתנו

 .מרכזת מתנדבים ושאר הצוות בחווה -תמר

052-5017405 

 

 

magal_horses@walla.com     

www.magal-horses.dpages.co.il 

 04-6287405: מרכז תלמים

-04: פקס'  טל  38845חפר .נ.קיבוץ מגל ד

6287405 

 

 א"קורס נוער מתנדב מד

 12-15 -שעות למגישי עזרה ראשונה כ  60קורס 

 מפגשים

 (15 מעל גיל)א "י -' ט:  לכיתותמיועד 

  21:00 -17:00 שעותבין ה' דבימי יתקיים 

 15.6.11: תחילת הקורס 

  לחודש ₪   150עלות למשתתףX 3  =450 ₪ 

 .א וכיבוד"חולצת מד, התשלום כולל ביטוח

 Bכל ילד שיתקבל לקורס חייב בחיסון צהבת מסוג 

 30.5.11 מועד אחרון להרשמה

 ראיון קבלה יתקיים לאחר סיום ההרשמה

יית הקורס יתקיים במועדון הנוער האזורי בקר

    החינוך

 א"בסיום הקורס יוכלו הבוגרים להתנדב במד

 054-5640452רעות לביא    :לפרטים והרשמה

 בפרדס חנה שישיסינימה 

 14:00|  09:30: בשעות

 "מבול" - 1/7/2011

 2010ישראל 

 . דיוקן של משפחה במושב קטן ליד הים

  לאחר שנים של ריחוק

וניכור נאלצת משפחת רושקו להתמודד עם 

  ,האוטיסט, חזרתו הלא צפויה של הבן הבכור

הגעתו של הבן משבשת . ו שהה שניםמהמוסד ב

 .לחלוטין את מהלך החיים של כולם

 החסידה

ממש " מסעדת פועלים"מסעדה קטנה בסגנון 

 .ליד פלאפאל דבורה

טעים חופשי  יפס'סלטים וצ, פלאפל, שווארמה

 !מחירים סבירים !!מאד מאד
 

 בנצי

 


