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קיבוץ ֶמֶצר ָאֵבל על מותו של דוד בר מצרא 
. ומשתתף בצער המשפחה, ממייסדי הקיבוץ

 
 בספטמבר 12, ביום שישי, האזכרה תתקיים במועדון לחבר

 11:30בשעה , מפגש מוסיקלי לזכרו    -   11:00בשעה , התכנסות במועדון
 
 

 , ליד הֶקֶבר, דברים שאמרה עירית
 2014,  באוגוסט9, דוד בר מצרא, לזכר אביה

 

 ,      אבא יקר

 ?מהיכן להתחיל סיפור חיים כל כך עשירים 

 .וגדלת במנדוסה,  בארגנטינה1931 –נולדת ב 

אספת עם אביך ניירות עופרת מקופסאות , 1936ב , כבר בגיל זה.  נקשרת לעולם המוסיקה5מגיל 

 .כדי שיכינו מהם כדורים לרפובליקה הספרדית שמרדה ברודן הפשיסטי פרנקו, הסיגריות

 . חברתית שהיתה אצלך ָפן מרכזי במהלך כל חייך-שכבר אז התחילה המודעות הפוליטית, כנראה

 . בחרת ביהדות ובציונות–בתקופת מלחמת העולם השנייה , בגיל ההתבגרות

נאצית ולמחנה שנקרא -לקבוצה פרו:  התחלקו לשניים- התלמידים בתיכון בו למדת 

".  קומוניסטים יהודים כופרים"

והיית פעיל בהנהגה , שהצטרף לשומר הצעיר" קדימה"ייסדת עם חבריך היהודים קן ציוני בשם 

 .הראשית של השומר הצעיר בארגנטינה

. שם גם התחתנתם, ההכשרה היתה במרחביה ובגעתון.  עלית לארץ כחבר גרעין1951בשנת 

 .למדינת ישראל, היו החיבור שלך לתמיד, הקמת קיבוץ מצר והרחבת המשפחה, ל"הגיוס לצה

היית הראשון מבין שבעת החותמים על המסמכים של ייסוד האגודה השיתופית של מצר קיבוץ 

 . השומר הצעיר

לאחר מכן עבדת כמסגר וחשמלאי וכתחביב צילמת את הקיבוץ . שימשת כאן כגזבר הראשון

 .וניגנת בחגים, חברים וילדים, המתפתח
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 .וגם כמורה לעברית באולפן במצר, המשכת בעבודה במענית בגלעם

בגבעת , היה שזור בפעילות לאחוות עמים תוך כדי הוראת הערבית,  שנה בחייך20פרק מרכזי של 

שילבת בכך גם טכנולוגיה שהייתה . שם לימדת עשרות תלמידים את השפה הערבית, חביבה

 .והיית שותף להקמה של מעבדה לשונית של המועצה האזורית, מתחביביך

, רחב אופקים, סקרן, ובעיקר הומניסט, אומן, זכיתי לגדול ולחיות במחיצת אדם שהיה מוסיקאי

 .בעל אומץ ועצמאות מחשבתית

פעילות , במקביל לעבודה, היית אדם צנוע שמעולם לא נופף בידע העצום אותו רכשת בעצמך

.  ומשפחה

, מתמטיקה, טבע, אומנות, מדעים, הסטוריה, פילוסופיה, כמעט ולא הייתה שאלה בכל תחום

 .לסביבה ובעיקר לנכדים, למי ששאל, אסטרונומיה שלא ידעת לתת עליה את התשובה, מוסיקה

 .אחותי וביתך האהובה,  את רעיה1986כשאיבדנו בשנת , חווית את הנורא מכל

 .והשקעת עצמך במוסיקה ובנכדים, המשכת לעבוד במצרפלס, בשנים שחלפו מאז

שאין מספיק מילים , בקיבוץ ברקאי, למרות מחלתך ושהותך בבית הסיעודי, בתקופה האחרונה

הספקת להנות מהחתונה של תום עם , וליה והעובדים של הבית המופלא הזה'ג, לתאר את חגית

 .ושמחת לכל מפגש ולכל סירטון ותמונה שהראינו לכך, יהב, ומהנינה שלך, טל חכים

כולם נהנו מרגעים של , ועד החודשים האחרונים, בכל שבת הגיעו אליך הנכדים עם גיטרה

. מוסיקה משותפת

 נוצרה ביננו –עם הכאב של מחלה שהתארכה כשלוש שנים  .זו לא פרידה רגילה? איך אפרד ממך

. של תמיכה ועזרה ושל למידה חדשה,  אינטימיות וקירבה של הזדקקות וצרכים חדשים–

 

! אוהבת אותך לתמיד 

   עירית
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 ,שלום עירית

 ,ל תשאר בלתי נשכחת"אבל דמותו של דוד ז, יש דמויות שנמוגות עם הליכתן

,  ושקט למוסיקה, מרוח לחומר, רוחב הדעת, הצירוף הכמעט נדיר של עומק המחשבה

.  מעוררת התפעלות והערכה, אהבת האדם ובעיקר כיבוד האדם באשר הוא

 . הוא דמות הלקוחה מתקופת הרנסנס, דוד במאה העשרים

      .פשוט אדם, לזה יש להוסיף מנטש
 

   רחל אדלשטיין,  בצער ובגעגוע

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

 

 דברי הספד ופרידה: עמנואל
 !!          הגאון הצנוע, חברי הטוב, דוד

בלי כיוון וכמעט בלי , מבולבלים עם זהותם, נערים יהודים, כן במאה שעברה, כן, 1947בערך בשנת 
 .                             ארגנטינה–הקמנו את הקן של השומר הצעיר במנדוסה , הדרכה

קבלנו . השתלב מיד והתחיל לפעול, הגיע דוד לקן של התנועה, בשיטת חבר מביא חבר מבתי ספר תיכון
 .  קבוצה שעם הזמן תהיה חלק של מייסדי קיבוץ מצר, אותו לקבוצת הבוגרים שלנו

דנו והתווכחנו בלי סוף ובלהט נעורים . נחשפנו אז לתיאוריות חדשות מהפכניות על ציונות ועל חלוציות
ובתוספת - מי יודע מהיכן - שהיה משיג חומר לקריאה , דוד... על העם היהודי ועל עתידנו בישראל

היה משתתף בדיונים ומביא את דעותיו כאילו הם נושאים שמלווים  , הכישרון האינטלקטואלי שלו
 .אותו מאז ומתמיד

דוד . לכל אחד" ערך המוסיקה"לדוגמה על , של הקבוצה העלינו כל נושא אפשרי" שיחות חברה"ב
בכל הזדמנות היה שולף את . סיפר אז על המוסיקה הקלסית שהוא מתבשם בה ומוכן להקשיב בלי סוף

 .מנגן ושר שירים פולקלוריים שכולנו אהבנו, הגיטרה שלו

 .מיותר לספר עד כמה המשיך כל חייו להתמסר למוסיקה

הוא מיד היה מפליג בהסברים מדויקים מלווים , אם שוחחת או סתם שאלת את דוד על נושא כלשהו
כי כל מה שהוא למד או קרא , בנוסחאות או דוגמאות כאילו שרק בנושא הזה הוא התמחה כל חייו

 .     נחרת בזיכרונו לתמיד והשתמש בן ברגע הנכון, הוא הבין במאה אחוז

מצא דוד זמן וחומר כדי ללמוד , בהיותו חבר פעיל בתנועה, בדיוק במחצית המאה הקודמת, כבר אז
. והפתיע אותנו כאשר עבורנו העברית הייתה עוד מין חלום רחוק שנקיים רק כאשר נעלה לארץ, עברית
דוד התיידד עם המורה שלימד בבית הספר . ביכולת האוטודידקטית שלו, ך הוא הספיק ללמוד"גם תנ

 .רק כדי לתרגל את השפה, היהודי

פתאום . גם מספר שפות נוספות ידע והשתמש בלי בעיות. העברית שלו רק הלכה והשתבחה,  ובארץ
 . שהפך למורה לערבית בקורסים לערבית בסמינר גבעת חביבה, והגיע לרמה כזו, התחיל ללמוד ערבית

 .בארגנטינה הרחוקה, מחייך וחיינו, רציתי לספר עליך בתקופה מוקדמת מאוד ולא מוכרת, דוד

. היום אנו כואבים ונפרדים מחבר יקר שמצטרף לספר הזיכרונות של כולנו
 

 עמנואל
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 2014אוגוסט  | אצלנו בקהילה
 

לחברים שלום                                                                                              

 

 הסיטואציה בה אני נמצאת בימים שלאחר . התלבטתי מאוד במה לפתוח את דברי הפעם

. בהחלט לא פשוטה עבורי, אותה לא צלחתיההצבעה 

.  פרסמה בזמנו על סיפור מלכודת העכבר ותוצאותיהס "בראנזכרתי במשל שדבי 

אך החלטתי , זהו סיפור ישן ויש חשיבות רבה למוסר ההשכל שלו וחשבתי שהוא מאוד מתאים גם לימים אלו

.  לבחור באמירה אופטימית יותר

כשהם נעים יחד בלהקה היוצרת צורת האות , כשתבחינו באווזים בדרכם דרומה למשך החורף, בסתיו הקרוב

V ,הרשו לי להסביר זאת כתגלית מדעית.אולי כדאי שתחשבו מדוע הם עפים כך :
 

 הם , הבר טסים במבנה כאשר אווזי . במעופו יוצר כל אווז בכנפיו כוח עילוי לאווזים שעפים בעקבותיו

.  את טווח טיסתם71%-  מגדילים ב 

הם . יכולים לעזור זה לזה להגיע ליעדם ביתר קלות,  אנשים החולקים תחושה של שותפות:מוסר השכל

 .נישאים על כנפי האמון ההדדי
 

 בעל וההתנגדות המוכרים לכל  הוא חש בבת אחת בכוחות הגרר, כאשר אחד מאווזי הבר ניתק מהמבנה

 .העילוי  שיוצרים האווזים שלפניו כדי לנצל את כוח, הוא נסוג לאחור וחוזר למבנה.  שעף לבדוכנף

היינו , היינו עוקבים אחרי הטסים למקום שאליו אנו  שואפים להגיע,  אם היינו חכמים כאווזים:מוסר השכל

 .נכונים לקבל את עזרתם ולהושיט את עזרתנו לאחרים
 

 את מקומו הוא נסוג לאחורי המבנה ואווז אחר תופס, כאשר אווז הבר המוביל מתעייף .

, שרונותיעלינו לכבד את ההרכב הייחודי של כ, כדאי לנו להתחלף במילוי תפקידים קשים: מוסר השכל

 .ולהגן עליו, יכולות ומשאבים שיש לכל אחד מאיתנו, כישורים
 

 מהירותם כדי לעודד אותם לשמור על , האווזים שטסים במבנה מגעגעים לאלה שלפניהם .

התפוקה יותר , בקבוצות עם עידוד. עלינו להבטיח שקולות הגיעגוע שלנו אכן מעודדים:  מוסר השכל

 .מימוש הפוטנציאל של היחיד נובע מעידוד איכותי, גדולה
 

 אותו לקרקע כדי לעזור לו וכדי  שני אווזים פורשים איתו מהמבנה ומלווים, כאשר אחד מאווזי הבר חולה

. להגן עליו

נכון שיש לנו  היינו עוזרים זה לזה הן בימים קשים והן בשיא כוחנו, אם היינו נבונים כאווזים: מוסר השכל

 ?מה ללמוד מאווזי הבר 

או , מלכודת העכבר או האווזים, יכול לבחור את המתאים ביותר מבין השניים, מי שזוכר כמובן)כל אחד 

 .(כמובן את שניהם
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צוות תכנון  

  :  החלטות שהתקבלוצוות תכנון התכנס לאחרונה מספר פעמים ולהלן

 
 בטיחות התנועה באזור בתי הילדים  .1

 .בהשתתפות שרון קם

שרון ויסמין בכדי למצוא פתרונות ישימים לתנועת רכבים באזור בתי ,י ראובן "הוגש דוח ומפה שהוכנו ע

 .הילדים
 

 

 : סוכם לאחר דיון ארוך וסוער

ראובן ושרון יכינו תוכנית מפורטת שאותה ניתן יהיה לתמחר לאשר תקציבית ולהציג ,  מחסומים3יוקמו 

. לציבור הרחב

מגורי לאחר הרצת המחסומים יוחלט האם להוסיף חניית כורכר ליד . בשלב זה לא נטפל במחסור בחניות

 .התאילנדים

 

 תוכנית פינת חי .2

 .בהשתתפות תום שחר

. ע"י חץ הצפון של מיקום פינת חי לפי התב"בוצעה מדידה חוזרת ע

. בכלוב האיילות" חותך"מהמדידה ניתן לראות כי הגבול של שטח פינת החי 

. ע"כלומר כל המקטע מכלוב האיילות ועד אחרי מבנה האבן אינו בתחום אזור פינת החי לפי התב

. ע" יהיה צורך להזיזה לפי תוכנית התבהטבעתיבעת בניית הכביש אשר  שתוקם גדר תום הציעה

.  מטר של גדר20-30אורך גדר זו 
 

 

 : סוכם

כאשר הודגש שחריגה זו הינה . ע שצוינה לעייל "ועדת תכנון מאשרת את התוכנית כולל חריגה מהתב

 .זמנית בלבד עד המשך הבנייה

 

עדכון - צוות דירות .3

הצוות דן בקריטריונים בהתייחס להחלטות . בנושא קביעת קריטריונים למעבר צעירים לדו קומתי .1

 . קודמות של הקיבוץ לגבי מועמדים לקליטה

: מעבר לוותק בסדר הבא, הוחלט לגבי מעבר מהנעורים ומבחוץ לדו קומתי

 . המועמד לקבלה לחברות במחזור קליטה נוכחי2004צעיר ברשימת  .א

 . ומועמד לקליטה לחברות במחזור קליטה נוכחי2004צעיר שאינו ברשימת  .ב

 . שאינו מועמד לקליטה לחברות במחזור קליטה נוכחי2004צעיר ברשימת  .ג

 . ואינו מועמד לחברות במחזור קליטה נוכחי2004צעיר שאינו ברשימת  .ד

 ( למטה –למעלה )בישיבת הצוות הקרובה יוחלט על מדיניות מעבר בקומתיים 
 

 .הצוות דן בפניות רבות שהגיעו מהצעירים יגבש הצעה סופית בפגישה הבאה .2
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 משולחנה של הנהלת הקהילה 

מבנה מערכת החינוך  .1

. להחלפתה של יסמין (פנימי וחיצוני)יצא מכרז ,עם סיום תפקידה של יסמין 

. נערך דיון באיזה מבנה ארגוני להמשיך בעקבות המלצות צוות האיתור והנהלת החינוך

הודגש כי יש חשיבות ממדרגה ראשונה לכך מנהלת הגיל הרך תהיה מקצועית בתחום ומנהלת החינוך 

. כולו חשוב שתהיה מהקיבוץ
 

 

: סוכם 

הנהלת החינוך מאשרת את השינוי במבנה כך שתהיה מנהלת לגיל הרך והמנהלת הכללית של החינוך 

. ומאשרת את עדכון כתבי המינוי. ר הנהלת חינוך"תהיה גם יו

 

 אלימות בין חברים לבעלי תפקידים .2

. בשל מקרי האלימות האחרונים נערך דיון על דרך הפעולה במקרים אלו

. הנהלת קהילה פונה פעם נוספת למזכירות לדון ולטפל בנושא בדחיפות בשל חומרת התנהלות זו

. כמו כן סבורה הנהלת קהילה שיש לערב את המשטרה במצבים כגון אלו

 

 תקציב פינת חי .3

₪  אלף 150הנהלת קהילה החליטה לאשרר את התקציב שאושר בתוכנית השקעות בסכום של 

. והדגישה שאין לחרוג ממנו
 

 בחינה חוזרת של תשלום אירוע פרטי בבירכה .4

 והחליטה 2014בעקבות פניות חברים בחנה הנהלת קהילה את התשלומים שנקבעו לעונת הרחצה 

. להשאירם על כנם

 

 תוכנית בטיחות בחינוך .5

. י וועדת תכנון"תוכנית הקמת מחסומים בחינוך אושרה ע
 

:  סוכם

בישיבה הבאה תוצג התוכנית על ידי ראובן שליין כולל הצעה 

  .תקציבית
 

 .תוכנית תנועה בטיחותית לכלל הקיבוץ .6

לשקוד על תוכנית לכלל , הנהלת קהילה פונה לצוות תכנון

. הקיבוץ

 

 ת שרותי בריאות ורווחה לקראת המכרז/עודכן כתב מינוי למנהל .7

. עם סיום המכרז יוקם צוות האיתור
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 תוכנית בטיחות באזור בתי הילדים .8

בהשתתפות ראובן שליין 

 ₪. 40,000- עלות הפרויקט כ, ראובן הציג את התוכנית שאושרה בוועדת תכנון
 

סוכם 

.  הנהלת קהילה מאשרת את התוכנית

הנהלת קהילה הדגישה את חשיבות הפרסום . בכפוף לבחינת תוכנית ההשקעות השנתית, הביצוע

. לציבור ולהורים

 

  חדרים בדו קומתי2תוספת  .9

סוכם שתועבר פניה לבחינה חוזרת של ראובן מכיוון שבחלק . נערך דיון בשל העלויות של בניה זו

. מהחדרים קיימים יסודות

 

אירית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות 
 לרז ועינב תמיר

  יובלהבתלהולדת 
נכדה לשרה ועמוס תמיר 

 נורה וסוניה, נינה לראובן
 ....אחיינית ובת דודה

 

 
 
 

 

?? אוכלים בחדר האוכל

החל מחודש ספטמבר 

התשלום לארוחת צהריים בחדר האוכל 

 לארוחה  ₪ 23- יעלה ל

.  כפי שהיה עד כה21ולא 

העלייה במחיר נובעת מעליה  

. משמעותית במוצרי המזון
 

 !בתאבון 

 ?גם אתם אוהבים לקרוא

, ספר מתח, רומן, נהנים לשקוע בספר טוב

מחפשים את הספר הבא שיסחוף ... דרמה

זקוקים ? ולא תמיד מוצאים, אתכם איתו

מחפשים מישהו לדבר איתו על . להמלצות

הספר המופלא  שקראתם כדי שיהיה לו 

מה דעתכם על מועדון ?איזשהו המשך

 ,מפגש, פעם בחודש? קוראים

 ...קפה ושיחה על ספרים

 צרו קשר עם– המעוניינים 

 0524399140איריס 
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 2014ראשית ספטמבר  | משולחן המזכיר
מ שיבטיח שקט וחיים סדירים "נקווה שתימשך ותוביל למו, בעת כתיבת שורות אלה נמשכת הפסקת האש בדרום

 3)לתרום יום הזנה , ונענה בחיוב, במהלך ימי הלחימה בדרום התבקש קיבוצנו. לטווח ארוך משני צידי הגבול
".  מבואות עירון" ילדים שהתארחו ב200- ל  (ארוחות

וכן את הצוותים , עם סיום החופש הגדול ותחילת שנת הלימודים אני מבקש לברך את כל הילדים ובני הנוער

.   בשנת לימודים פורייה ומלאת עניין, המורים וכל העוסקים במלאכת הקודש החינוכית, החינוכיים

. להלן עדכונים לגבי הנושאים העיקריים הנמצאים על שולחני

 קליטה .1

לאחרונה התקיימה פגישה של הנקלטים עם עורך דינם לצורך הצגת ההסכמות שהתקבלו בנוגע לנוסח 

שאנו נכנסים לישורת האחרונה לקראת הבאת , נראה, עם ההגעה לסיכום חיובי של עניין זה". הסכמי הקליטה"

בה יופיעו תמונות " חוברת נקלטים"בינתיים החלנו לפעול להפקת . מנת הקליטה הראשונה לשיחת הקיבוץ

.  ופרטים אחדים על המועמדים לקליטה

. בדיווח נפרד, פרטים נוספים בנוגע לקליטה
 

 בחירת ממלאי תפקידים .2

בהליך , בשלב זה, שירכז את הטיפול" צוות האיתור"בישיבתה האחרונה של המזכירות סוכם על הרכב 

מודעת דרושים " ידיעות הקיבוץ"השבוע תתפרסם בעיתון . ת הקהילה/ת המשק ומנהל/הבחירה של מרכז

. (לחברי מצר)וכן תתפרסם פנייה חוזרת פנים קיבוצית , בעניין זה
 

 ניהולי-מבנה ארגוני .3

לאחרונה נפגש הצוות עם . שהוקם על ידי המזכירות להמשך טיפול בנושא זה ממשיך בעבודתו (החדש)הצוות 

עתה מגבש הצוות . בכדי ללמוד ולהבין את העמדות השונות שנדונו בו, חברים מהצוות הקודם שעסק בכך

.  אשר תחליט על האופן בו יגיע הנושא לדיון ציבורי, הנוכחי את החלופות שיובאו לדיון במזכירות
 

 מצוקת הדיור .4

עתה החל הצוות לגבש את המלצותיו . ממשיך בפגישותיו התכופות" הצוות לבדיקת מצב הדיור במצר"גם 

וחלק , בהמלצות יהיה חלק שיעסוק במצאי הדירות הקיים. באשר לפתרונות אפשריים למצוקה הדיור הקיימת

. אחר שיעסוק בבנייה חדשה
 

 הסדר הפנסיה .5

.  חברים15– הגיעו כ , למפגש הציבורי הפתוח שהתקיים במועדון בהשתתפות היועצים הפנסיוניים של הקיבוץ

י "ויילקחו בחשבון ע, (בנוסף לחלופות שהוגשו עוד קודם לכן)י משתתפי המפגש נרשמו "הדברים שהועלו ע

בעקבות המפגש הציבורי התקיימה פגישה של הצוות ואחד היועצים . הצוות המכין את הצעת ההסדר

, במקביל ינוסחו החלופות המוצעות. י הצוות"במטרה לסכם סופית את נוסח ההסדר המוצע ע, הפנסיוניים

.    כך שהחומר כולו יוכל להיות מוצג לציבור לקראת שלב קבלת ההחלטות, ויותאמו לסעיפים הרלבנטיים
 

 המצב החברתי במצר .6

. (דליה מוטאי)המזכירות קיימה דיון ממושך בעניין זה בהשתתפות מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי במועצה 

שעל סמך , י אנשי היחידה לפיתוח קהילתי במועצה"ע' אבחון חברתי'בסיכום הדיון הוחלט לבצע בקיבוץ 

שיעבוד בשיתוף , לצורך כך הוקם על ידי המזכירות צוות היגוי מקרב חברי מצר. ממצאיו יוחלט לגבי ההמשך

.  פעולה עם אנשי המועצה

. סוניה, עדנה, נעמי, נילי, גבריאל: הרכב צוות ההיגוי
 

 יהודה מרלא, בברכה
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 2014 אוגוסט |מבזק קליטה  
 .חברים ונקלטים שלום רב

 :  להלן עדכון כללי ועדכון בנושאי בנייה ומימון, תהליך הקליטה מתקדם במרץ
 

. ד צביקה סיגל שנבחר לייצג אותם"קבוצת הפונים לקליטה נפגשה בשבוע שעבר עם עו - הסכם הקליטה .1

לאחר הפגישה .בפגישה זו הוצגו בפניהם ההבנות שהושגו בפגישת נציגיהם עם נציגי הקיבוץ ועורכי הדין

מאחר . מהותיות מההבנות שהושגו עם הקיבוץתניתנה לנקלטים שהות של מספר ימים להגיש הסתייגויו

י עורכי הדין של "שלא הוגשו כל הסתייגויות עובר ההסכם בין הנקלטים לקיבוץ לניסוח סופי ומוסכם ע

 .הנקלטים והקיבוץ
 

 ולהסדרים תקיימנו שיחות עם כל הנקלטים בכל הנושאים הקשורים להתחייבויו–לקראת שיחות הקיבוץ .2

כל משפחת נקלטים קיבלה רשימת נושאים שעליה להשלים עד . הכספיים הנובעים מהחלטות הקיבוץ

קטסטרופות אובדן כושר , סיעוד, ביטוחי בריאות, פנסיה, דמי כניסה). ובסמוך לשיחות הקיבוץ לחברות

 .(...'עבודה וכו
 

אנחנו בשאיפה משותפת לקדם את התהליך ולהגיע לשיחות הקיבוץ - לוח זמנים מתוכנן לקבלה לחברות .3

נקיים מפגשים נוספים עם הנקלטים , לאחר השלמת ניסוח ההסכם. בנושא הקליטה בהקדם האפשרי

. כמו כן נבדוק עם כל משפחה את רשימת ההתחייבויות וההסדרים הכספיים. לחתימה על הסכם הקליטה

נקיים ברצף מספר . עם התקדמות הליך זה נהיה מוכנים להגיש את קבוצת הנקלטים לקבלה לחברות

חוברת "אתי לוי נבחרה להפיק . שיחות קיבוץ כשבכל שיחה יובאו לחברות מספר משפחות נקלטים

. החוברת תלווה את תהליך הקבלה לחברות, לצורך הכרות הקיבוץ את משפחות הנקלטים" נקלטים

נשמח לשיתוף ...  תחביבים ועוד, תמונות, בימים הקרובים תפנה אתי אליכם הנקלטים לקבלת פרטים

 . פעולה
 

 השגת את להשלים לקח על עצמו במרץ רב ראובן שליין- ת עבודות הפיתוח והבניהעבוד תחילת .4

אנו .  בימים אלו מוגשות כל התוכניות לאישור המועצה.התשתית עבודות לתחילת האישורים הדרושים

כחלק מעבודות התשתית התחלנו בהזזה ושיפוץ פינת החי  על פי .מצפים לאישור כבר בשבוע הבא

לאחר קבלת אישור סופי נקבל הצעות מחיר מקבלנים ונתחיל את . הסיכומים ותוכנית המתאר של מצר

חברים ונקלטים )במקביל נפעל לגבש את קבוצת הבונים הנוכחית . עבודות התשתית לשכונה החדשה

ופגישות עם , כדי להתקדם יחד עימם בקביעה סופית של מיקום המגרש של כל משפחה שבונה (חדשים

בכוונתנו להקים מנהלת בנייה בה יהיו נציגים מטעם . האדריכל לסיכום גודל הבית והשינויים הפנימיים

 .הקיבוץ והבונים לצורך ליווי מהלך הבנייה
 

הפעולות נשאו פרי ובנק איגוד אישר לקיבוץ מצר .  ההנהלה הכלכלית פעלה רבות בנושא-מימון לבניה  .5

 .  שנה20-  ל₪ 500,000הלוואות שיפוץ על ועד סך של 

 20 – ל ₪ 700,000בזהירות רבה אפשר לומר שבנק איגוד בתהליך אישור הלוואות בניה על ועד סך של 

 . ובאופטימיות זהירה אנחנו כולנו תקווה שבנק איגוד יאשר את מתן ההלוואות לבניהתבלי התחייבו. שנה
 

משגשג ומתברך בעשרות מבניו החפצים להיות , מתחדש, כולנו חפצים  לראות את קיבוץ מצר קולט

 .שותפים להמשך העשייה הקיבוצית
 
 

 בנצי חברוני- רכז קליטה

 יהודה מרלא- מזכיר קיבוץ
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מבזקי תרבות ואירועים  
. בפעילויות מגוונות יום הילד בשישי שבת האחרון חגגנו את  .הקיץ הסתיימה תהקיץ בעיצומו אבל חופש

 תוך יפס' גרם כל אחד וערימות ענק של צ220,  המבורגרים180 של מצר עם הנעוריםהתמודדו בני בערב שישי ב

 הילדים רקדו וראו סרט והמבוגרים שתו קפה .אבל תודו שהיה שווה... חיכיתם זמן רב לאוכל .התלהבות ומטיבציה

.  ושוחחו ביניהם

. האווירה היתה כיפית והמפגש החברתי הזה נמשך עד אחת עשרה בלילה

. על שיתוף הפעולהתודה מיוחדת לעומר לוטם ולליב דווידוביץ 

 

. צהריים מפנקת- איש לבריכה כדי ליהנות משלל מתנפחים וארוחת בוקר250בשבת הגיעו 

לליטל , לגיל חובב, למאיר רטמן, לשמוליק בן עזרא, תודה ענקית לאוהד רותם על ארגון הארוחה וגם לנגה רותם

. בסקי על הצילומים הנפלאים'ברדיצ-לאוריין שחר ותודה לרותם לוי, שדה

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

  2014 בספטמבר 24 יחל ה"ראש השנה תשע ערב

 סביב שולחנות עגולים על הדשא
 

... הטקס המסורתי בליווי הרכב מוסיקלי מעניין, ארוחת חג עשירה :בתכנית

 .תודה לאוהד רותם על ארגון הארוחה עם המטבח
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ומפגש עם הבמאי יונתן ניר( Cutting the Pain )"לחתוך את הכאב" הסרט

  במועדון במצר19:30בשעה  ערב יום הכיפורים 2/10/14ביום חמישי  יתקיים

. מול שדים פנימיים שלא נותנים לו מנוח סרט החושף שכבה אחר שכבה את נפשו של אדם שנלחם על חייו "
 

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

 !!ארוחה קלילה ותכנית על הבמה, סוכה מרכזית-  הגדול   הדשא על 8/10- בערב סוכות
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  ...ברוח החזרה לבית הספר קטנות מגיא עובדיה 7

 

מה זה הכדורים : "השאלה המטרידה את רוב הילדים הקטנים היא .1
 "?…האדומים על עמודי החשמל

להדליק  ,להכניס פירות למיקסר חד להב, נותנים להם להכניס בצקים לתנור לוהט" מאסטר שף ילדים"ב .2
 … הסכינים הם מפלסטיק-גז לבד אבל 

 .  הגיבו 10 -ו,  ילדים עשו לייק 6– רועי פרסם סטטוס בפייסבוק : הדור הבא של בעיות בחשבון  .3
... ?עד כמה  אתם חושבים שרועי מקובל 

"... שולה המוקשים"לדאבוני הרב קם דור שלא ידע את  .4

... לאשפוז רעשים וצלילים שבסיטואציה אחרת היו מביאים אותך, רק ילדים גורמים לך להוציא מהגרון קולות .5

? ידעת שקיים יחס ישיר בין מספר הילדים שיש לך לבין משך הזמן שאתה מעדיף לבלות בשירותים .6

 ... לבן שלו לאכול שקוראזה אבא גרוזיני "  זזה לאכוליאללה"לפעמיים  .7

  



 

                                      2014אוגוסט - יולי | עלון קיבוץ מצר 
     

        

!! מיטב הנוער
 

 
... ב שלנו יוצאים לדרך חדשה וסלולה "עוד שנה הסתיימה ובוגרי י

 

: הולכים לשנת שרות
,  למלכישוע ס"ברא אופיר, "שמיר" הולכת לאבנרי הילי

  לקריית יערים  שקד בר,    למנוףוגשל שגב
 

ל "מתגייסות לצה
 בדצמבר הוכמן טופז

  במרץמוסרי ועידן 
 

 התגייסו

 איתי מילברג וגל  רימברג

: שניהם לאחר שנת שרות

. גל בקרית שרת ואיתי בעפולה

  3/8שניהם התגייסו ב

ל " של הנח50לגדוד 
 

 

 

 שרות באשדוד  סיימה שנתטל חלן

ועומדת גם היא לפני גיוס 
 

השתחררו 
 מיכל מילברג  |  אבישי פרידזון

סי מזור 'ג
 

 

 

.....  ברכות ואהבה גדולה  לכולכם
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 . כך כל מהר לה עברה שלמה שנה.
 

. אתגרים והמון משימות, חוגים, פעילויות מלאה שנה

. וחברות האחר קבלת, ויתור, פעולה שיתוף, אחריות על עבדנו שבה שנה
 

יש המסיימים ויש , חדשות להתחלות סימן בעצם שהוא, לסוף הגענו, והנה

 :מהקטנים ועד הגדולים... המתחילים
 

 : 'הילדים העולים לכיתה א

 .סיוואר ואיילת השחר, נעם, עידו, רון, דניאל, עינב, עילי, אמה, יובל, מיתר, גלי
 

 : שעברו לבוסתן' ילדי כיתה ד, בוגרי חורש

 .דניאל ועידן, יובל, תומר, איילת, שני, שיר

 

 : למבואות ולגוונים, בוגרי חברת הילדים שעברו למועדון הנעורים

 .רון ושחק, מיכל, אור, נתי
 

  :ב המתגייסים או יוצאים לשנת השירות"ומסיימי י

 . טופז ושגב, עידן, אופיר, בר, הילי

 !!! המון הצלחה–לכולם 
 

הייתה זו ! לא הייתי יכולה לבקש צוותים טובים יותר לשנה הראשונה שלי כמנהלת

 המדריכים שמרו על בתים .ומעניינות מגוונות ופעילויות חוויות מלאה, שנה מיוחדת

 .ברצינות רבה, לקחו על עצמם אחריות גדולה.  פעילים ונעימים, שלווים
 

 עם עזרתו של עינב ורותם בבוסתן וליעד, חן ואבינועם בחורש: למדריכים תודה

 !ההשקעה ועל לילדים ההקשבה על, לתת הרצון על , ופק בנעורים'ירדן שצ
 

 :בנות קיבוץ שמצטרפות אלינו לשנה החדשהאני מאוד שמחה על שתי 

 כבר משתלבת בין הצוותים ועם הילדים , שהחליפה את אבינועם, נגה רותם

 . שנכנסת להדריך בבוסתן החל מאוקטוברסי מזור'וג
 

אבל ילידת , אמנם לא בת קיבוץ, עדנהמדריך הנעורים מחליפה , את ליעד

 ...ארגנטינה
 

 ...אי אפשר מבלי להזכיר מילה על הקיץ השונה שעברנו

 .רוחות המלחמה נשבו בגבינו ולצערי זה קרה ממש בתחילת החופש

נאלצנו לבצע , בבתי הילדים ובמועדון הנעורים, אנחנו. כולנו עברנו קיץ לא פשוט

 .אורח רוח ומקוריות, הדבר הצריך מהצוות הרבה סבלנות. שינויים שוב ושוב

 .  שלחנו מכתבים לילדי הדרום ולחיילים ואירחנו אצלנו ילדים מאשקלון

 !מלא בחוויות ופעילויות מהנות, החופש עבר בצורה נהדרת, פרט לכך

 

   !שנה שקטה. שנה מלאה פעילויות וחוויות נפלאות! שנה טובה, אני מאחלת לכולנו
 

 .שרון-ליטל שדה
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 ה'אהרל של הטור
 

 ותצפיתניות חיל הים כל כך רציתי שכיפת ברזל

". צוק איתן"מחוף זיקים תישארנה הגיבורות של 

ל "אבל אז צץ עניין המנהרות ובעקבותיו כניסת צה

שוב על , אחרי זה דיווחים, אל תוך רצועת עזה

הצלחת כוחותינו ואיתם תמונות קטנות של גיבורים  

בני דורם של , רובם המכריע צעירים מאד, חדשים

רק בתחילת דרכם וכבר לדרכם . הילדים שלנו

. האחרונה מובלים

מתח והתרגשות מעל הרגיל מחקו את החוויה 

המסעירה של משחקי המונדיאל האחרון  בברזיל 

. וצימצמו מאד עניין טקס השבעת הנשיא החדש

את הנחמה על אובדן חיי אדם נמצא אולי בהסברו 

של העיתונאי עקיבא אלדר במפגש רב משתתפים 

בפרלמנט של מצר זמן קצר לפני הבחירות 

אחרי ימי , הצדדים הלוחמים. האחרונות לכנסת

אחרי הוצאות כלכליות גדולות , לחימה רבים

מגיעים להכרה , וקורבנות בחיי אדם רבים

נופלים האסימונים ואז , התודעה נצרבת! שמספיק

נעצר , נקטע מעגל הקסמים של שפיכות דמים

יש לנו ציון מעניין של שבעים ), מצעד האיוולת

וחמש שנה בדיוק לתחילתה של מלחמת העולם 

. (הראשונה

את החיבור הזה אני מסיים בהשראת טקס 

שהיא ! תחי מדינת ישראל- השבעת הנשיא החדש

אבל זו , מדינה אשר הרבה מקרים מאד מעצבנת

. מדינתו היחידה של העם היהודי שלנו

אחרי שיטוט מהיר בערוצי הגלויות השורשיות 

ניתן להבין שהמצב שם , שמהן רובנו הגיעו לכאן

, שטוב שאנחנו נמצאים פה, מוסיף להיות כזה

קילומטרים ספורים מזרחית מצומת כרכור ורבע 

זה , טיפה של מרחק מערבית מסופו של הקו הירוק

תחי הדמוקרטיה  .בהחלט מתקבל על הדעת, סביר

דמוקרטיה  היא המשטר היחיד שבו ! ישראל

אנשים כמונו יכולים לחיות כמה שיותר חיים טובים 

, ולא רק בהמון הפינוקים כמו לאכול גלידה טובה

אלא בעיקר . קוזי ובתי מלון'טבילה בג, עוגה טעימה

חופש , חופש המחשבה, חופש ביטוי, חופש תנועה

.  אחרותלדעותסובלנות , כיבוד זכויות אדם, היצירה

כל אלה יוצרים אווירה היוצרת תנאים להישגים 

כבירים בכל תחומי החיים לטובת כל אזרחי 

. המדינה

מנהיגת ! תחי ארצות הברית של  אמריקה הגדולה

 .העולם החופשי ויחסינו הטובים איתה

כמה בלתי אחראי להסתובב באזור הזה ללא 

זה כמו לרכוב על , יחסים טובים עם אמריקה

כמו לא להקליק , אופנוע ללא קסדה על הראש

או כמו לרחוץ בים  , חגורת בטיחות בזמן הנסיעה

. סוער כשדגל שחור מונף על החוף ואין מציל

ת שמאל או /בדמות פעיל, אולי משיח יגיע, בסוף

העיקר שבשורות טובות תגענה , מצד אחר

. לפתחינו

 אהרלה

 

 

 

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

 

 

 לַפני ניסלבאום
  ולכל המשפחה

 

 תנחומינו במות אחיך בניכר

 אהרון גריבלאט
 

 בית מצר
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על פחדים ועל תגובה לאירועי לחץ 
 ... אצל ילדים ומבוגרים

 

אני " המצב"בעקבות , היום. לפני מספר שנים פרסמתי בעלון כתבה בנושא פחדים התפתחותיים של ילדים

 . ומצב לחץ, פחדים שנובעים ממצב סיכון, רוצה להתייחס לפחדים אחרים

 . לפני שתים עשרה שנים חוו רבים מתושבי מצר אירוע כזה. אנשי מצר מכירים היטב תגובה למצבי לחץ וקיצון

בתגובה לאירוע הנתפס , כמו גם אצל מבוגרים, עשויה להתפתח אצל ילדים, הפרעת דחק פוסט טראומטית

האירוע יכול להיות חד . אימה/במהלך האירוע חווה האדם או הילד תחושת חוסר אונים ובהלה. כמסכן חיים

 . או מתמשך, פעמי

כמו כן אנשים . לא יַפתחו הפרעת דחק פוסט טראומטית, רוב הילדים והמבוגרים שנחשפו לאירוע טראומטי

עשוי להיחוות , אירוע שיחווה עבור אדם אחד מסכן חיים. שונים עשויים לחוות אירועים דומים באופן שונה

וגם , אחד המדדים שנמצאו משמעותיים ביחס לפיתוח ההפרעה. אחרת על ידי אדם אחר או בזמן אחר

לעומת עד כמה הרגיש שיש בידו , קשורים למידה שבה האדם חש חסר אונים (שיעורי ההחלמה)" פרוגנוזה"ל

מומלץ לאפשר לאנשים , כאשר מגיעים מיד לאחר אירוע טראומטי, גם היום, לכן)משהו שהוא יכול לעשות 

 . (למענם או למען אחרים" לעשות משהו"שחוו אותו 

זו לא תתקבע ולא , אך במידה שיקבלו טיפול מתאים, חלק מהאנשים או מהילדים עשויים לפתח תגובה חריפה

עשויים לחוש כאילו , אנשים וילדים הסובלים מהפרעה פוסט טראומטית כרונית. תהפוך להפרעה כרונית

בנוסף הם עשויים . או מחשבות חודרניות על האירוע, הם יחוו חלומות, האירוע הטראומטי מתרחש היום

היום אנחנו יודעים שהאירוע . וכן להיות עצבניים מהרגיל, להימנע מכל דבר המזכיר להם את האירוע

והם אלו היוצרים בהמשך את הסימפטומים , הטראומטי משפיע ישירות על איזורים מסוימים במוח

 . הטראומטיים

מה גורם לאחד לפתח טראומה ולאחר , אך עדיין לא ניתן להגיד בברור, קיים מחקר רב הנוגע לגורמי החוסן

ויש לנו כמה רמזים על הדרכים בהם כדאי לנו , עם זאת היום יש הרבה מידע ביחס לטיפול בטראומה. לא

 :לפעול

תגובה . אחד הגורמים המשמעותיים לפיתוח טראומה הוא התגובה של ההורים, אצל ילדים ומתבגרים -

ולהפחית סיכוי להתפתחות , עשויה להגביר את תחושת ההגנה, מאוזנת של הורה לאירוע הטראומטי

אך התחברות לתחושות של הילד והגשת עזרה , לא חרדת יתר מחד, תגובה מאוזנת משמעה. ההפרעה

 . מאידך
 

מאפשרים לנו לחוש משהו שאנחנו , עלינו להיות מודעים לכך שאמצעי המדיה הטובים של העידן המודרני -

רגישים עשויים לחוות טראומה אפילו  (וגם מבוגרים)ילדים . כאילו אנחנו נמצאים שם, רואים בטלביזיה

בה, בתקופת מלחמה. מצפייה בטלביזיה

לעתים לצד פסקול של אזעקה , ובטלביזיה מוקרנות תמונות קשות,  ההורים מאוד רוצים להתעדכן בנעשה -

, ולחשוף אותם באופן מבוקר לחדשות תוך תיווך, מומלץ להמעיט את החשיפה של ילדים, או רעם תותחים

 . כדי להימנע מפיתוח טראומה משנית

 אלקן-איריס הלמן



 

                                      2014אוגוסט - יולי | עלון קיבוץ מצר 
     

        

 2014אוגוסט , העיתון האינטרנטי בעריכת נפתלי רז" על צד שמאל"| ....כתבו עלינו

פעיל שלום וזכויות אדם , בומה ענבר: מאת

 

ממחישים , וחבריו מקיבוץ מצר, דורון ליבר

גם עם – במעשיהם ששלום עושים עם שכנים 

 .שכנים מהכפרים הפלסטיניים קפין ויעבד
. את דורון ליבר מקיבוץ מצר אני מכיר שנים רבות

יהודים , הוא נרתם תמיד לקריאות עזרה לבני אדם

, קיבוץ מצר שוכן ליד באקה אל גרביה. ופלסטינים

ומצליח להתגבר על , צמוד לגדר המערכת

ההפרדה הפיזית מכפרים פלסטיניים הנמצאים 

.  כמו קפין ויעבד, בצדה השני של הגדר

ומעסיק במצר , דורון מקיים עמם קשרי ידידות

ובאזור פועלים רבים מהכפרים הנמצאים תחת 

השכנים הפלסטינים עוברים מידי בוקר . הכיבוש

בצד . את המחסום ומגיעים לעבוד בקיבוץ ובאזור

הישראלי של הגדר נמצאים מטעי זית רבים של 

וגם הם עוברים במחסום , פלסטינים מהגדה

לאחרונה דאג דורון . ומגיעים לעבד את אדמותיהם

. לתקציב גדול לשיפוץ בורות המים של הפלסטינים

בתוך , ניתן לראות בצד הישראלי של הגדר

הקו "את אבני הגבול הישנות שסימנו את , המטעים

. בטרם הוקמה הגדר , "הירוק

אבו "דורון מכונה בפי הפלסטינים וערביי האזור 

כי בכל עונות השנה הוא הולך עם מכנסיים , "סנדל

דורון וחבריו הם דוגמא חיה . קצרים וסנדלים

פלסטינים -לאפשרות לשמור על יחסי ישראלים

 .בשכנות טובה ובעזרה הדדית
, פעמים רבות, גם אני קיבלתי מדורון עזרה

העברת בגדים יד שניה : במאמצים לעזור לאחרים

א "מטלילה מקיבוץ מעברות לפליטים בדרום ת

תרומה של תערובת ; ולפלסטיני מאזור קלקיליה

שבנם הרועה , לכבשים עבור משפחה מאזור שכם

ארגון משחקי כדורגל ; נדרס יחד עם מספר כבשים

נטיעות של ; משותפים לילדי הכפר קפין וילדי מצר

העברת כמות גדולה ;  עצי זית בכפר קפין1,000-כ

לחקלאי בקעת , "הזרע"תרומת חוות , של זרעים

העברת תרומה של מרפאת שיניים שלמה ; הירדן

למרפאה בטול כרם הנותנת טיפולים חינם 

ארגון מתנדבים ישראלים לעזרה ; לנזקקים

; משלוחים של אבוקדו לנזקקים; לפלסטינים במסיק

פעילות משותפת וענפה עם ערביי וואדי ערה 

דורון מכהן גם בוועד המנהל של . ועוד ועוד, והגליל

ומרכז בו את , דמוקרטי-המחנה הסוציאל– ד "מס

 .אזור וואדי ערה
לאחרונה ביקש ממני דורון לעזור בקבלת חוות 

 11-אב ל, דעת רפואית לאחמד מנאזלה שבשטחים

 שנה במצר כאיש המים 40העובד כבר , ילדים

ארגנתי . שחלה בסרטן ומטופל בבית חולים בשכם

כששאלתי את דורון ". שיבא"לו הזמנה לבדיקות ב

, הוא אמר לי לא לדאוג, מי ישלם עבור האשפוז

, השבוע הגיע אחמד החולה". החברים ישלמו"

לבדיקות במחלקה , בעזרת אביק ממצר

והרופאה אמרה לו שלפי , האונקולוגית בתל השומר

הטיפול שהוא מקבל בשכם , המסמכים שהביא אתו

ושאם מצבו יחמיר הוא מוזמן , הוא בסדר גמור

 !כולנו מקווים להחלמתו המהירה". שיבא"לחזור ל
דורון ליבר וחברי קיבוץ מצר ממחישים במעשיהם 

גם אם חלק מהאנשים )ששלום עושים עם שכנים 

( ואני)אני בטוח שדורון וחבריו . (רואים בהם אויבים

, השלום לקדם את בתקווה, נמשיך תמיד בדרכנו

 .הפיוס ומניעת שכול נוסף באזורנו
 

, בתקופת הממשל הצבאי, דורון סיפר לי שבילדותו

הוא נהג ללוות את אביו עם דלי צבע ומברשת 

אין לי ". יבוטל הממשל הצבאי"ולכתוב על הקירות 

, ספק שאבא ליבר היה מאוד גאה במעשי בנו דורון

. ממשיך דרכו בפעילות למען זכויות האדם

 .אדם– אדם לאדם "שהרי 
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 לחודש ספטמבר פעולות  הותיקים
 .פעם בחודש. פגישות עם מוטי דגן 5 – 4של " קורס קצר" מתחיל היום רביעי, 10/9- ב

 .נפרסם מודעה. ירושלים: הנושא

 . תחל ההרצאה19:00ובשעה  +++  לקפה 18:30נפגשים בשעה  

 !!!פתוח לכל הציבור
 

 .מפגש עם איריס הלמןנקיים " שחרית של שבת "שבת, 13/9ב 

 . השיחה11:00ובשעה  +++  קפה 10:30בשעה  . נפרסם מודעה. תקשורת: הנושא

 !!!פתוח לכל הציבור
 

 נפגשים !וברכות לראש השנה, "יום הולדת למצר"מסיבת : נפגשיםותיקי מצר ,  יום רביעי17/9ב

 .נפרסם מודעה.  19:00בשעה 

 ...מינימלית, "תרבותית"ותוכנית ,  טוב–נשתדל שיהיה ערב מהנה עם כיבוד טוב 

 "!!!!מתנונת"וכמובן 

 ,"הקבוצה"בשם 

 חנה

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

   על הדשאטאנקפ

 !! בואו לשחק–הכדורים הגיעו ... המשטח מוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 סילביה חפץ: צילומים
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 ?הזדמנות או קשקוש –(Bitcoin) ביטקוין
 

בשלוש השנים האחרונות נפוצו צרור ידיעות על מושג 

זה לא קורה הרבה . הביטקוין, חדש לחלוטין בעולמנו

אבל לפתע , שיש משהו חדש לגמרי שאין אנו מכירים

- ביטקוין , הגיח מטבע עלום עם שם קצת משונה

למי . הביטקוין צץ פה ושם ועושה עכשיו הרבה רעש

אנשים , שום דבר אינו חדש, שמצוי בנבכי התופעה

רבים מלווים את הפרוייקט הזה מאינספור אינטרסים 

וספקולנטים וכלה , החל ממשקיעים מקורבים, שונים

במערכת הבנקאות המסורתית שלא יודעת נפשה 

מפחד האפשרות שכסף פיסי או וירטואלי לא יעבור 

ואני מתכוון )אז גם האח הגודל , וכשאין פיקוח, דרכם

חוששים שמא  (לכל שלטון כלשהוא בכל מדינה שהיא

לא יוכלו לעקוב אחר אזרחיהם שמשלמים להם את 

. המשכורת

ההתעניינות של משקיעים פרטיים ושל תקשורת 

ריים טיים היא הדבר החדש היחיד בכל הסיפור -הפְּ

הביטקוין קיים כבר שנים אבל רק עכשיו מעורר , הזה

?  אז למה רק עכשיו. עניין אמיתי

 ?למה בכלל: יותר חשוב מכךו

... נתחיל בהתחלה

כמו כל רעיון טוב הביטקוין נולד כדי לפתור בעיות 

, זמינות, ייצור, אינפלציה: אינסופיות של מטבע סחיר

למעשה הוא פותר בעיה גדולה .  אבטחה ועוד

כיום רוב העברות הכסף בעולם הן דיגיטליות : נוספת

הכסף הפיסי בעולם אינו אלא , ומבוצעות בין מחשבים

הביטקוין , אחוז בודד מכלל שווי הכסף הקיים בעולם

תוך , מושלם להעברות אלו, שהוא דיגיטלי בלבד

. שהוא עובר מנקודה לנקודה ללא מעורבות צד שלישי

אך בניגוד לשאר , אז הביטקוין למעשה הוא מטבע

כשטרות , הוא אינו מיוצג בכסף פיסי, המטבעות

את הביטקוין ניתן לשמור רק בארנק . ומטבעות

אלקטרוני ייעודי שזהו שם מכובס לתוכנת מחשב 

מה , שמאפשרת לתת ולקבל מטבעות ביטקוין

כזה שנמצא איתכם , "מזומן דיגיטלי: "שנקרא

. וירטואלית בכל מקום

הביטקוין שונה בדרך הפקתו ובסחירותו ממטבעות 

הוא ניתן , לא ניתן להשיגו כמו כל מטבע. קלאסיים

בבורסות בעיקר ולרכישה דרך אתרים מסויימים 

.  שם הביטקוין נסחר כמו כל מניה- באסיה  

מטבע שאינו : הרעיון מאחורי הביטקוין הוא יפה

אם ישנו ,  רק מסחירותו -מושפע מדברים לא חשובים

אם אין ביקוש , ערך המטבע עולה בהתאם- ביקוש 

גם האינפלציה בביטקוין היא . הוא לא שווה כלום

בניגוד לכל המטבעות , ארית וידועה מראשילינ

אין אפשרות לשום גורם להכניס , הפיסיים בעולם

מפני שדרך יצירת , לשוק סכום עצום של ביטקוין

הכסף מכתיבה קצב קבוע של גידול המטבע במחזור 

. את יציבותו, תיאורטית, דבר המבטיח

מקביל לכרייה , "כרייה"פעולת יצירת הכסף נקראית 

 על נעשית היא שכאןרק , במכרה של מחצב כלשהוא

ידי תוכנה שכל אחד יכול להתקין על המחשב ולהיות 

וגם תקבלו עמלה קטנה )שותף פעיל ביצירת הכסף 

הכרייה . (בביטקוין תמורת השימוש במחשב שלכם

היא אלגוריתם מורכב הדורש משאבי עיבוד רבים של 

. מחשבים רבים ולייצר מטבע אחד לוקח זמן רב

-אמנם הגרסה הראשונה של הביטקוין הוצגה כבר ב

דווקא הרעיון ,  אבל היא לא עוררה עניין רב2008

שעמד מאחורי הטכנולוגיה הוא התוצר האמיתי של 

מתכנניו רצו לנתק את ערך המטבע : מטבע זה

 כל עוד לביטקוין יהיה לדעתם, ממדינה כזו או אחרת

כל עוד אנשים יסחרו במטבע , ביקוש יהיה לו ערך

בניגוד למטבע של מדינה או מדינות , ערכו שווה

אלא גם מחובות , שמושפע לא רק משער החליפין

 . ומלחמות

או כמו שאומר ויקטור , בפועל לא בדיוק כך הדבר

!". מקסימום חולר! לא דובים ולא סולר: "חסון

התנודתיות הקיצונית של המטבע היא כרגע ָעֶקב 

.  אכילס של הרעיון השיוויוני החכם הזהה



 

     2014אוגוסט - יולי |  עלון קיבוץ מצר 

  
        

 

הרעיון היה שתהליך יצירת הכסף ואף הכסף עצמו 

בנק ללא טייקון ולא ,  לא מדינה:אינו שייך לאף גורם

 אין אדם או גוף שיכולים להשפיע על קצב .העולמי

 ,אך למעשה הביקושים למטבע. היצור וערך המטבע

 גורמים לעליות חדות וזינוקים של מאות ,לאחרונה

 למשל תוך תקופה קצרה ,אחוזים בערך המטבע

זינק ערך הביטקוין משווי של , בשנה שעברה, מאד

.  חודשים6 דולר תוך 1,150- ל2013 דולר במרץ 30

ואם זה לא מספיק דרסטי אז רק אוסיף שבשנת 

 עת הביטקוין נולד לראשונה הוא ניתן היה 2008-9

 . סנט אמריקאיים עבור מטבע אחד5להמרה תמורת 

 מטבעות 1,000אם תעשו חשבון מה קיבל מי שקנה 

תקבלו שבעל הביטקוינס היה , כ" דולר בסה50-ב

כלומר השקעתו , 1150,000: 2013$-שווה בשיאו ב

רק חשוב לזכור !! 23,000הכפילה את עצמה פי 

 ,ן הישראלי הביטקוין גם יורד"שבניגוד לשוק הנדל

$. 500-כיום הוא נסחר באיזור ה, ובחדות

 הכותרות המפוצצות על פו של דבראבל בסו

המרוויחים הגדולים הן המניעות את גלגלי 

במציאות בה השוק הפיננסי מחפש . הספקולציות

לא חסרים אנשים , "צעצועים חדשים לשחק בהם"

 את הביטקוין לתמצתואם . שירצו לעלות על העגלה

אז אומר שבצורה דומה אבל קצת שונה זהו העתיד 

מלוכלך , הכסף הפיזי הוא יקר לייצור. של הכסף שלנו

בעתיד כל טרנזקציה גם של אגורה וגם של , ומיותר

. מיליון  תתרחש בלי בנק או חברת אשראי באמצע

השינוי יהיה כל כך גדול שחברות ענקיות כמו 

יוניון וברינקס יצטרכו למצוא מקורות -ווסטרן, הבנקים

. הכנסה שאינם מבוססים על העברות של כסף

האם : בואו ננסה לענות על השאלות מהכותרת

הוא פשוט עדיין !  בפירוש לא?הביטקוין הוא קישקוש

אבל הוא בהחלט צעד חיובי לעתיד , לא בשל מספיק

. פיננסי חופשי יותר

 בכלל לא ?האם הביטקוין הוא המטבע של העתיד

אבל כמו , הטכנולוגיה שלו היא העתיד, בטוח

נדה 'חלקם עם אג, הביטקוין יש סוגי מטבעות נוספים

, liteCoin: לדוגמא, ספציפית מאחוריהם וחלקם לא

לב של , דוגקוין, (מטבע ישראלי חדש)ישראקוין 

.זון ויש עוד המון -מאמא

 

 יהיה המטבע שיפרוץ ויהפוך האי אפשר לדעת מ– 

: אלא" ?האם יצליח: "השאלה היא לא. טלסטנדר

" ?מתי ואיזה מטבע"

 

 מקלות בגלגלים מהרשויות

בתקופה האחרונה רגולטורים במדינות שונות 

מערימים קשיים על מסחר בביטקוין ודומיו בטענות 

בעיקר בגלל חששות מהחדש , הזויות כאלו ואחרות

והלא ידוע ומהאפשרות לא לדעת מה עושה כל אדם 

.  עם כספו

בעיה נוספת היא האימוץ האיטי של בעלי עסקים את 

כיום יש כמה אלפי בתי עסק בעולם : המטבע החדש

שמקבלים ביטקוינס והם שייכים לכל תחום אפשרי 

מחנויות כובעים ובגדים ועד בייביסיטר ותיקון האוטו 

אבל קצב הגידול שלהם לא מספיק מהיר , במוסך

 או ,ובעלי עסקים רבים לא רוצים לעשות בו שימוש

. לא מכירים אותו כלל

הבורסות הגדולות הסוחרות בביטקוין ספגו , בנוסף

למשל , מכות קשות וחלקן נסגרו בשנה האחרונה

שתי בורסות גדולות שפשטו רגל בגלל שנשדדו על 

ידי האקרים שחמדו דיגיטלית מאות אלפי ביטקוינס 

בשווי מאות מליוני דולרים שלא יוחזרו לבעליהן 

. לעולם

, אז אם אתם חובבי ספקולציות עם אצבע על הדופק

אבל אם אתם , תוכלו להתנסות במסחר במטבע

תמשיכו " הרפתקאות"ממשקיעים סולידיים ונמנעים 

.  סל ותעודותח "לקנות אג

השימוש הנכון בכוחו של מטבע כזה יהיה כאשר הוא 

 . סחיר ויציב, יהיה נפוץ

 .  כרגע אנחנו עוד לא שם

 

.שחר לוי
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 10.8.14מיום    |15/14 פרוטוקול ישיבת המזכירות

 .14/14אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות  .1
 

 המצב החברתי במצר .2
דליה הציגה את . (א מנשה"מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי במ)בדיון השתתפו אירית פואה ודליה מוטאי 

, הסבירה את מטרות ואופן פעולתה בקרב ישובי המועצה, תחומי העיסוק של היחידה לפיתוח קהילתי

. והציעה לערוך במצר תהליך אבחון חברתי שעל פי תוצאותיו יוחלט האם וכיצד להמשיך

חברי המזכירות ביטאו את דעתם וציינו את הגורמים אשר להערכתם תורמים לתחושת חוסר שביעות 

המסגרת התקנונית , מצוקת הדיור הקשה, דובר על תהליך הקליטה המתמשך. ככל שקיימת, הרצון

רוב הדוברים תמכו בקיום מהלך של ". מחוץ לקופסא"והחשש לקבל החלטות , הרכב ההנהלה, המחייבת

ידה לישובי -י חברי היחידה לפיתוח קהילתי במועצה במסגרת השירות הניתן על"שייעשה ע, אבחון חברתי

. המועצה

: סוכם

 .לאשר כניסה למהלך המוצע של אבחון חברתי במצר .1
 .חברים להובלת המהלך יחד עם אנשי המועצה (6-5)להקים צוות היגוי  .2

 
 

 הצעה לפדיון שווי הבית .3
הנוסח החדש . י דייריו"לאחר פינויו ע" פדיון שווי הבית"בפני חברי המזכירות הוצג נוסח חדש של הצעה ל

התוספת "שהפעם מדובר על פדיון שווי הבית בלי , שונה מהנוסח שלא אושר בשעתו בקלפי בכך

יבוא , בנוסף לכספי דיירים חדשים הנכנסים לבית שהתפנה, ובכך שהמקור הכספי לתשלום, "המשלימה

תשלום , צבועים לחלוקת רווחים" האגודה הכלכלית"רווחי )" האגודה הכלכלית"מעודפי המשק ולא מרווחי 

מדובר על כך שהתשלום בגין שווי הבית , כמו בהצעה הקודמת, בהצעה זו. (והשקעות בקהילה' פערי דיור'

.  שנים5יושלם לכל המאוחר תוך 

לבין הטוענים שאי אפשר , בדיון במזכירות נחלקו הדעות בין המצדדים בתשלום מיידי של מלוא הסכום

. אכן יספיק,  שנים5גם תוך , להבטיח שהמקור הכספי המיועד לתשלום האמור

. להמשיך את הדיון בישיבה הבאה: סוכם

 

 

 יהודה מרלא: רשם
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