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: 'ובמיוחד לעולים לכתה א
 (מצר)-  דגן קם , פלג קופלמן, אמיר חריף, נעמה שריג, אלה דברת

 (מאור) –נעם דנין , נעמה ארביטמן, נגה ברונשטיין, נווה חדוותי



 

    

 

 ,  חברים יקרים

רציתי , (או סתם כנספחים), או כמועמדים רציניים להצטרפות, "שמוניסטיים"כחלק ממועדון ה
 הערות והארות, ואשמח לשמוע הרהורים, לשתף אתכם בשיר זה

 פרץ רזניצקי

 ִסְפֵקי ָאבות

 .ְבִלי ֵמִשים ָעְברּו ַהָעשֹוִרים

 ַהֹכַח ֶשמֹוַתר ֵמָאחֹור

 ּוִביָנה ֶשִהְבִשיָלה ֶלָעָצה 

 .ִנְגָררֹות ַיַחד ַבְדָמָמה

 ְוַהםֹוֵשְך ֶאת ֺכָלם 

 ,הֹוֵלְך ּופֹוֵחת

 ִמְתַכִהים ַהחּוִשים, ַמְלִבין ַהֵשַער

 ִמְתַמֳעטֹות ַהִםִלים

 . ַרק ַהִםְטָען חֹוֵרג ְוָכֵבד

 ַאְך ְבתֹוְך ַהְקִלָפה ַהְקִשיָשה

 ֶעֶלם ָצִעיר ּוֺמְפָתע ְמַחֵיְך 

 ַלֵשיָבה ַההֹוֶפֶכת ְגבּוָרה

 ְושֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו 

 .ַהִאם ֶזה ַמָםש אֹו ֲחלֹום

 

 . שייך לשכבה המייסדת של הקיבוץ,  ימבורגאח של תלמה, פרופסור פרץ רזניצקי

 .  אותו מאתנוהלא הרחיק, חולים קפלןה כמנהל המחלקה הפנימית בבית מינויובעקבות את מצר עזיבתו 

ח "בי בו את עצמם תחת טיפולוא הרבה חברים מצ."אחד משלנו"והרגיש כ, תמיד חש קירבה אלינופרץ , להיפך

. ממושכתובהמשך תחת השגחתו ה
 

. 2014"-מלווים סמויים"ו, 2011"-זרמים" , 2004"-מעבר לימים: "ה ספרי שיר3פרץ פרסם 

 .יאיר ג



 

    

  

  לאונרדו לם

, חברות וחברים

 

מה הנהלת הקהילה , אני שמח לדווח לכם על הנעשה עד היום,  חודשים בתפקיד מנהל קהילתכם8לאחר 

. מה עדיין לא ביצענו, קצת על ענפי הקהילה ולא פחות חשוב, מתכננת יחד איתי לעתיד

שללא עזרתו , עלי לציין. יחד עם התמחירן החדש שגיא מרן, 2015נכנסתי לתפקיד תוך כדי הכנת תקציב 

במאה אחוז בחומר ולכן יש " שוחה"אני עדיין לא . וניסיונו של  דני הופמן לא היינו יכולים לסיים את התקציב

 .אנו עושים את כל הנדרש כדי לעמוד ביעדים. עוד הפתעות  חיוביות ושליליות

 

 זכיין תיפעול )זאביק , גוסטי, .עומרי ש, קלאודיה, פנינה, ופאק'שמוליק שצ- הצוות  - בריכת השחייה

המליץ על , בעזרת היועץ המקצועי, טוביס אילון אדריכל בריכות  שמלווה אותנו וראובן שליין (הבריכה

הכוונה הבסיסית לשפץ את הבריכה הגדולה ובריכת . המגבלות הן תכנוניות וכספיות. החלופה המועדפת

תוך הגדלת שטחי , בניית חדרי מכונות חדשים ומלתחות חדשות, הילדים כי הן נוזלות ומאוד ישנות

. ומשחקי ילדים, גם מגרשי כדור עף, ועל הדרך. הציבור לאירועים

.  אנו מחויבים באישור משרד הבריאות ועמידה בלוח זמנים קפדני כדי שנוכל לפתוח בעונה הבאה

. אישורים נדרשים וביצוע, מכרז, פרסום לציבור, אישור הנהלת הקהילה: השלבים הבאים  

 זו תקופה . לבצע תשתיות חדשות, בניצוחם של גוסטי וראובן, אנו עומדים - תשתיות בשכונה החדשה

מנהל / ִמְנהלת ביצוע בנייה בשיתוף הדיירים עוסקת במציאת מפקח . אך זה זמני, לא פשוטה לכולם

 .לפרוייקט בניית הבתים

 במפגעים דחופים לרכז ולטפל , שרון ובני הוקם כדי לבחון, ראובן: צוות תשתיות אד הוק בהשתתפות

 .ברחבי הקיבוץ

 יצאו מספרי , כל היזמים שספרי החשבונות שלהם נוהלו בקיבוץ, על פי החלטות הקיבוץ - יזמויות

לבצע דיווחים וכמובן לתמוך , להם מול רואה החשבון שלהם, שיעזור" יזמויות"אנו מקימים צוות . הקיבוץ

 .היכן שצריך

 עומרי ממשיך . יעקב דרומי מחליף את יהודה מרלא -  במוסדות הקיבוץ הסתיימו  חילופי הגברא

. מקבלים אותם בברכה" הוותיקים"גוסטי ואני , בתפקידו

 .צוות הניהול מתגבש כדי להוביל יעדים חברתיים וכלכליים קדימה

 קיימת ירידה של מספר ילדי חוץ בגיל הרך לקראת שנת לימודים הקרובה שמחייב אותנו לצמצם  - בחינוך

במסגרת החלטות , מאידך אנו משפצים את גן כלנית ואת מועדון הנעורים לאחר שנים רבות. הוצאות

. העבודות מתחילות עוד כשבוע וחצי. שהתקבלו באסיפה

 !ברכות עם תחילת הלימודים לכולם

הוועדה תאמוד את המבנה הארגוני של החינוך .  ס"ועדת חינוך מתחילה להתכנס בראשותה של דבי ברא

 .ותעסוק תכנון העתיד בעקבות הקליטה המבורכת

 יחד עם הנהלת הקהילה כדי לקדם את " השולחנות העגולים"התקיים דיון עם אנשי  - הצוות החברתי

 :הנושאים שעלו ונמצאים באחריותם



 

    

 חברים המופקדים  על התחומים השונים של 22. תכנון חזון ויעדים  של ענפי הקהילה 

.  יקבלו  ביטוי2016הקהילה יוזמנו ויגיעו לפגישת הכנה עם מנהל הקהילה כדי שכבר בתקציב 

 .כל זה כמובן לאחר אישור של הנהלת הקהילה ואסיפת הקיבוץ

  בני זוג של הבנים)תחילת חשיבה של תוכנית קליטה חברתית הכוללת מיזוג אוכלוסיות ,

לאונרדו ודליה , בנצי, כבר מתוכננת פגישה בהשתתפות יעקב דרומי (...החברים הותיקים ועוד

מטרת המפגש לקבוע תוכנית פעולה רחבה לכל . המלווה החברתית של המועצה אזורית מנשה

לאמוד ולמצוא עוד יעדים משותפים לכלל הציבור ביחס , הקיבוץ שמבטאת את הרצון להכיר

 .לקליטה המבורכת

  שבו כלל הקיבוץ יפתח את שעריו לנקלטים ולכלל האוכלוסייה" בית פתוח"ארגון. 

 

 "י סוניה וראובן בכדי לאמוד מה נדרש"נמצא בבדיקות ע- " מפגש קפה. 
 

 הבריאותהעיקר , חיים ומילה ממשיכים לטפל בבעיות שוטפות! 
 

 בניצוחה של נרדה משלים פערים ובעזרת חברת אקו מכינים חברים ליציאה לפנסיהצוות פנסיה . 
 

 וההכנות בעיצומןלראש השנה וסוכות   הוקמו צוותים אירועים ותרבות  .

 מוקרן 20:00-ב , 19:30-  פתוח  כל שבועיים בחמישי בערב במתכונת של בית קפה החלמהמועדון

לאור בקשת חברים רבים ייפתח המועדון כל חמישי בערב כבית קפה תרבותי לסרטים והרצאות . סרט

 תום אחראית על ההרצאות, את הסרטים מנהלת לליב. לסירוגין
 

 חלק מהבתים קטנים עבור משפחות . זה בהחלט לא פשוט.  אנו בעיצומם של החלפות בתיםועדת דיור

 .הוועדה פועלת בשיקול דעת מירבי תחת אילוצים והחלטות הקיבוץ. וכולם רוצים לשפר
 

 חשוב לשמור על העבר ... תיעוד ועוד, בתמונות בחדר אוכל, בארכיון" עבודת נמלים"נילי ממשיכה ב

 .וללמוד ממנו

 

  בשעה טובה,  כבר פועלים900 "הערוץ הפנימי"שידורי! 
 

 לרווחת הספורטאים,  מקבל שדרוגמגרש הכדור רגל. 

 

 מתקדם וכבר יש תאריך לתרגיל בהובלתו הנעימה והמקצועית של איתן  (צוות חרום ישובי) י"צוות צח

  !יישר כח- הוכמן 

 

  באזור בתי הילדים יגיע לסיום ולרווחת  כולםהמחסומיםנושא ! 
 

 

  עוזי והצוות בשיא העונה מטפחים אזורים ושומרים על הקיים - הנוי .

. בטיפוח וניקיון 55-הצוות התבקש לתת דגש לפינת גדי ולחורשת ה



 

    

 

. (בסדר אקראי)לקדם ולטפל , לבדוק, ליזום, מה עדיין לא נעשה ומחייב אותנו יחד לחשוב

 דרכים אחרות מציאת פ או "בדיקה מעמיקה של כל האפשרויות להקטנת סיבסודים תוך הקטנת החפ

 .משימה לא פשוטה אך לא בלתי אפשרית– להקטנת ההוצאות לחברים 

 בקרוב נבצע ניסיון נוסף. עדיין לא הצלחנו להקים צוות בריאות ורווחה. 

 "יפסקו ינמשיך לטפל עד ש. כלבים עדיין לא הסתיים לשביעות רצון החבריםבנושא ה" טיפול שורש

 .וההטרדותהתקיפות 
 

  עדיין בבדיקה. יה קלה במחיריםי עלעםהגדלת החבילות / לשיפור"הוט"מתקיים דיון עם חברת. 

 הנושא בטיפול מול סלקום . חברוני/קיימת בעיה קשה של קליטת סלקום באזור הבתים של משפחת הופמן

 .לפיתרון הבעיה

  עדיין לא בוצע- שלטי הכוונה במזכירות. 

 תום אנו איתך כמו תמיד. פתיחה רשמית וחגיגית של פינת החי לאחר סיום עבודות הפיתוח! 

 הזדמנות להתחיל לתכנן. החופש הגדול מאחורינו. בקרוב נקים ועדת ספורט. 

  למשפחות עם ילדים לחיות יותר ברווחהלאפשרבקומותיים כדי " קוביות"תחילת בנייה של תוספת . 

 בדיקה והחלטה סופית האם להעביר את משרדי הנהלת חשבונות סמוך למשרדי המזכירות. 

 כניסה לתכנון מפורט של תשתיות הקיבוץ. 

 אם בכלל , לקדם את תהליך שיוך הבתים. 

 לבעיית הדיור לזוגות צעירים, למצוא פיתרונות יצירתיים בדחיפות :דחוף ביותר. 

 

. אך יש עדיין הרבה מה לקדם ולטפל, ניתן לראות שדברים נעשים, לסיכום

  דני הופמן ויהודה מרלא, חיים פוקס, .נורית ב, גיל מוסרי, שרון קם, תודה להנהלת הקהילה

. תודה לכם. ולפעמים אומרים לי גם לא, שמכוונים אותי ועוזרים לי

 

 ,  רוצה להודות ליהודה מרלא על תקופת הקליטה שלי בתפקיד אני ,בהזדמנות זו

 .  ליתןעל העזרה וההכוונה שנ

 .היה פשוט כיף.  מודה לך כאדם וכחבראני , יהודה

.  ללא עזרתך היה לי יותר קשה לתפקד

 !תודה מכל הלב

 

 

. אתם מוזמנים תמיד לפנות אלי. דלתי פתוחה לפניכם כמו תמיד בכל נושא או שאלה, חברים יקרים

! שנה טובה
 

 2015 אוגוסט 28 ,  מנהל קהילה מצר



 

    

 עמרי שוהם

 
 –   מצרפלס

. פעילות המפעל ממשיכה להיות בהיקף גבוה

מכירות המפעל היו נמוכות . שתוצאותיו היו נמוכות מהמתוכנן, לאחרונה סיכמנו את הרבעון השני לשנה זו

על מנת להשיג את הפיגור ולהגיע להיקף , מהמתוכנן ונצטרך לעבוד קשה יותר במחצית השנייה של השנה

. המכירות המתוכנן
 

מועצת המנהלים של מצרפלס ממשיכה לעסוק ביישום התכנית האסטרטגית ובמקביל לכך לתמוך בהנהלת 

באמצעות פתיחת שלוחות שיווקיות , המפעל בתכניות העבודה ובעיקר בכל הקשור בהגדלת מכירות הייצוא

. במדינות נוספות
 

ישראל ליווה אותנו . ל"ל הכספים של המפעל במקומו של אמנון הלפרין ז"לאחרונה מונה ישראל כהן כסמנכ

הכרותו של ישראל עם . בעת היותו מנהל הכספים של קבוצת גאון, במשך תקופה ארוכה כדירקטור במצרפלס

. המערכת שלנו מקילה על כניסתו לתפקיד וכולנו מאחלים ומייחלים להצלחתו
 

 - מחלק חשמל היסטורי

המשמעות . לתקנות החדשות של רשות החשמל" להיכנס"מחוייב ,  כמו ייתר הישובים הכפריים, קיבוץ ממצר

אשר אמונה על חלוקת החשמל על פי אמות המידה שנקבעו ברשות , היא הקמת חברת חלוקה לחשמל

 .החשמל

 :כמחלק חשמל שקיבל את הרישיון מרשות החשמל לחברת שלנו יעמדו מספר מטלות

 . טיפול במערך תשתיות החשמל בקיבוץ ושיפור רמת השירות •

 . שיפור הניהול והבקרה של מערך  החשמל •

.  הקטנת החשיפה לאחריות משפטית כתוצאה מליקויים במערכת החשמל •
  

 :חברת החשמל שנקים תהיה מחוייבת לפעול באמות מידה של רשות החשמל שהן 

 . ביצוע השקעות בתשתיות החשמל על מנת להביאה לתקן הנדרש •

 .עמידה בפיקוח של רשות החשמל • 

 . הקטנת הגמישות במחירי החיוב לצרכנים ויצירת אחידות בין הצרכנים •
  

מקיבוץ )בסיוע חברת מעגן פרויקטים , ההנהלה הכלכלית הטילה על רכז המשק לקדם את הקמת החברה

 .ולטפל בשלבים השונים של הקמת החברה (מעגן מיכאל
  

 :המטלות המיידיות הן

 . אדם ועוד-מינוי כח, פתיחת חשבון בנק לחברה, לרשמה אצל רשם החברות, מ"הקמת חברה בע .1

 .ביצוע סקר מקדים להתאמת אמות המידה לתקני רשות החשמל .2

 .ביצוע סקר של קווי החשמל במצר .3

 .עריכת הסכמים בין קיבוץ מצר לחברת החלוקה .4

 .על פי אמות המידה (ענפים וחברים, מצרפלס)זיהוי הלקוחות  .5

 



 

    

 

:   בנושאמי שמעוניין ללמוד יותרל קישור לאתר רשות החשמל להלן

http://pua.gov.il/decisions/documents/1454.pdf 
 

 –  ענפי החקלאות

. ו עם מרכז מזון כמעט מושלם"נפתח את שנת תשע. בנית בורות התחמיץ החדשים כמעט והושלמה – ברפת

. בימים אלה הגיע גם הסלף החדש כדי להכין את הבליל ולהגישו לאבוסים

היבול משמש אותנו כחומר . בשטחי עמק הבריכה והעמק (בעל)קצרנו לפני מספר שבועות את הסורגום שגדל 

.  הגלם הראשון לתחמיץ

מחצית השנה הראשונה ברפת מתאפיינת בתוצאות כלכליות משופרות ביחד עם 

. תוצאות מקצועיות טובות מאד

אנו תקווה שגם במחצית השניה של השנה נמשיך לראות את מגמת השיפור ואת 

. שננקטו בשנה שעברה, תוצאות הצעדים הניהוליים והמקצועיים
 

על תוצאות הענף תורגש  (אספקת מזון עצמית)אנו מניחים שהשפעת מרכז המזון 

אך תגיע לידי ביטוי במלואה במחצית השניה של השנה הבאה , לקראת סוף השנה

. (לאחר קציר גידולי החורף ותחילת ההזנה מהתחמיץ שיוכן מהם)
 

אך יש להביא , הן טובות (בעיקר באבוקדו)תוצאות מחצית השנה הראשונה  – המטע

העונה הנוכחית סבלה במאי . בחשבון כי מדובר ביבול של עונת הגידול הקודמת

התמונה . בתקופת הפריחה והחנטה וכתוצאה מכך איבדנו חלק מהיבול, מחמסין קשה

דומה ברוב הארץ ולכן יש לצפות לפיצוי מסויים בדמות רמת מחירי תוצרת גבוהים 

. בחורף הקרוב
 

אך בענף זה רמת מחירי השמן בארץ ,  בענף הזית אנו מצפים ליבול דומה לשנה שעברה– זיתים ואפרסמון 

גם כאן אנו מקווים . גם באפרסמון נפגע היבול בשל פגעי החמסין. עלתה ואנו מצפים לשנה טובה מהקודמת

... לשיפור במחירים כדי לנסות ולסיים את השנה באיזון
 

כדי להעביר את הרכב , התכנון מתבצע ביחד עם הרפת. עוסקים בהכנת השטחים לזריעת החורף –  ש"גד

הענף סיים את מחצית השנה הראשונה בתוצאות כלכליות דומות לשנה . המזון המתאים ביותר לצרכי הענף

. (שנקצר בסוף יולי)השנה צפויות להיכנס גם ההכנסות מגידול הסורגום , אך בשונה ממנה, שעברה
 

אנו מקווים שחתימת ההסכם על הצטרפות לרשת מוסכים מומחים . התוצאות דומות לשנה החולפת– מוסך 

. תביא לגדול בלקוחות המוסך ("אוטופרו"שם הרשת הוא )ליודאי וקיה 
 

הקמת התשתיות ובניית . הכנת התשתיות לשכונה החדשה (סוף סוף)בימים אלה התחילה  – שכונה חדשה

שיטת ביצוע וניהול זו מהווה התנסות חדשה . י גוסטי"המרוכזת ע, י מנהלת השכונה"בתי השכונה מנוהלים ע

. למצר ועל כולנו להתגייס למען הצלחתה
 

המחזיקה בחלקנו )בשונה מרווחי האגודה הכלכלית של מצר  – 2014 (חקלאות)שימוש ברווחי המשק 

אשר רווחיה מחולקים לחברים בהתאם , (בתחנת הדלק ובאחזקות נוספות כגון גרנות וכדומה, במצרפלס

 .מחולקים לנושאים המשותפים לכלל החברים (חקלאות בעיקר)רווחי המשק , לאחזקותיהם



 

    

 

. ₪ מיליון 1.165עמדו על סך של , הראויים לחלוקה, 2014רווחי המשק לשנת 

: ההנהלה הכלכלית החליטה על החלוקה הבאה

. ח לצורך עמידה בהחלטת המזכירות לאבטחת התשלום עבור החזר הבתים" אש200

. (הלוואה בריבית גבוהה)ח לצורך סגירת הלוואת הסדר מבנק מזרחי " אש135

. (השכלה גבוהה)ח לצורך עמידה בהבטחת מימון השתלמויות הבנים " אש300

. ח לתגבור קרן דלק לצורך עמידה בהתחייבויות מימון הקמת התשתיות לשכונה החדשה" אש330

. ח העמדת מקור לצורך האפשרות להעברת הנהלת החשבונות ליד משרדי המשק החדשים" אש200
 

ח "הדו. 2014ההנהלה הכלכלית אישרה את דוחות חקלאות מצר והאגודה הכלכלית לשנת  – 2014דוחות 

הוצג להנהלה  (האחזקות והמפעל, הכולל את פעילויות הקיבוץ כולן ובכללן החקלאות)המאוחד של קיבוץ מצר 

 הם 2014הדוחות לשנת . אושר על ידה ויועבר להצגה ואישור בשיחת הקיבוץ הקרובה, בישיבתה האחרונה

טובים ואני מזמין את החברים להגיע לשיחה בה יוצגו הדוחות ולשמוע את הדיווח והניתוח בידי רואי החשבון 

. שלנו
 

בישיבות הקרובות יוצגו להנהלה הכלכלית מספר נושאים ובכללם הקמת פיילוט של מכון  טיהור לקולחי הרפת 

. ותחילת דיון בדבר ניהול אחזקות הקיבוץ לטווח הארוך
 

 
 

, בברכת טוב ושנה טובה

 

 

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

צוות איכות הסביבה 

  .ה אלישביץ'היה איצ,להפריד עיתונים ובקבוקים ,הראשון שזינב בחברים לכבות אורות ומזגנים

. אך הוא התמיד להעיר לחברים ולמערכת, אף אחד לא שם עליו, הוא היה ירוק אמיתי 

 .שמינף את האפשרויות שניתנו מהמועצה " איכות הסביבה" קיים צוות 2008משנת 

. השקענו מאמצים רבים להפנים את המיחזור בקיבוץ . מיחזורים שיש להם פתרון קצה16היום יש לנו 

. חשבנו שהגענו לשלווה וטעינו

 זה שעדיין יש חברים שלא מפרידים ומשאירים את הפסולת שלהם ליד הפח בכדי להשקיט את מצפונם איך

. ואחרים צריכים לסיים את המיון

?  זה שחברים מפנים בתים ומשליכים את תכולת הבית ליד הפחיםאיך

?  זה שחברים משפצים בתים ומשאירים פסולת בצידי הדרכיםאיך

?  זה שחברים אינם מרימים נייר או שקית זרוקהאיך

זה תפקידו של בעל הספה להובילה למכולה הנמצאת בשער  ? שמוליק אמור לפנות ספה מהפחיםאיך

? איך זה שתמיד יש סביב לפחים חפצים ולכלוכים מיותרים .המזרחי

,  אנא שמרו על הבית שלנו



 

    

 

שינשינים וחיילים , 
 

   ביחידת מבצעים של מודיעין בצפוןמשרת           קצין בחיל הים 

  מתגייסת באוקטובר |     משרת במודיעין 

   50משרת בגדוד        |      -סיים שנת שרות מתגייס בדצמבר 

  50ם של גדוד "בקורס מכי     |          קצין בחיל האוויר 

  ר מתגייסת בספטמבר לחיל האווי,  סיימה שנת שרות

 ש בצפון"משקית ת    |          חיילת במחנה דוד 

 קצין בשריון 

  משרת אי שם |     מטעם השמוצ, שנת שרות בעברון 

 יוצא למכינה קדם צבאית בשדרות  

 שנת שרות במלכישוע 

 מתגייס באוקטובר     |     משרת בצנחנים 

 יוצא למכינה קדם צבאית בגליל העליון      |       במודיעין פיקוד צפון 

 מתגייס בקרוב, סיים שנת שרות במנוף  

   משתחררת באוקטובר, חובשת בצאלים 

  קצינה במודיעין חיל אוויר  

   משקית גרעין צבר בקיבוץ יחיעם    

 ח משתחררת באוקטובר"ת הערכה במצ"משקי 

  יצא לשנת שרון בעברון 
 

ברכות ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך 

 ל"עם שחרורך מצה



 

    

 
 

 ס "עדנה ברא    

 2015 אוגוסט  | סיפור אמיתי

 1954עלינו  לארץ בשנת , חדורי רוח חלוצית, שני בחורים ובחורה אחת,שלושה צעירים אידיאליסטים 

. במטרה להצטרף לקיבוץ צעיר

לתקופה של שנה , בהגיענו לארץ נפגשנו עם נציג הקיבוץ הארצי שדרש מאיתנו להצטרף לקיבוץ ותיק

כוונת התנועה הייתה לחזקם על ידי . בקיבוץ הוותיק היו שתי משפחות של ארגנטינאים. אחת לפחות

. צירופנו כי  גם אנו מארגנטינה

  שנים או לסרב 20בישוב כבן " הכשרה"שקלנו האם לבלות שנה של , מאוכזבים מדרישת התנועה

. ולהצטרף לחברינו בקיבוץ שהוקם שנה קודם לכן

". דין התנועה"החלטנו לקבל את , אך אנחנו בוגרי תנועה חלוצית ערכית מהגולה, ההתלבטות הייתה קשה

. דחינו  את חלומנו והגענו לקיבוץ הוותיק שהקיבוץ הארצי ייעד לנו

מינּוּ מוָרה שתלמד אותנו עברית פעם בשבוע ארבע שעות והתחלנו . התקבלנו יפה על ידי חברי הקיבוץ

. הימים היו ימי אוגוסט  החמים מאוד . לעבוד בבציר ענבים

. סבלנו מהחום הכבד ומעקיצות היתושים, לא ידענו את השפה

שני הזוגות התקבלו זה מכבר לחברות ודאגו להסביר לנו על הקיבוץ . חיבורנו לשתי המשפחות היה טבעי

העלו את . למעשה אף ניסו לשכנע אותנו להישאר איתם מעבר לשנה. הם דיברו את שפתנו. והתנהלותו

. קטן ודל באמצעים, היתרונות של יישוב מבוסס לעומת קיבוץ צעיר

. בקיבוץ סבלנו ממחסור של דברים להם הורגלנו. ידענו שפע בארץ ממנה עלינו. היו אלא ימים של צנע בארץ

 . היה מביא לנו פירות ומאכלים שלא עלו על שולחנות חדר האוכל, אחד מהחברים הארגנטינאים

. הבנו שאלה  הטבות שמקבלים רק חברי קיבוץ ששוהים בו יותר משלוש שנים

מידי פעם נסענו לקיבוצנו  . בפלחה ובמטעים, צורפנו לענפים קבועים בלול. אט אט התרגלנו לחיי הקיבוץ

. והסתגלנו לשגרת החיים בקיבוץ. הצעיר וגם טיילנו בארץ

. אך יום אחד נשברה שגרתנו

!! ארגנטינאי... נודע בקיבוץ שנתפס גנב והוא

. לא ידענו נפשנו. אנו נגשנו לארוחת הצהרים וכול יושבי חדר האוכל הביטו בנו בזלזול ובכעס! אוי לבושה

 !?אולי חושדים באחד מאיתנו? מי הגנב, מי

. בידיעה שאחד מהארגנטינאים הוא הגנב, קשה היה לנו  להביט בעיני החברים

 



 

    

. להיעלם עד שהאמת תצא לאור... חשבנו להסתגר בחדרינו 

. לאחר זמן התבררו הפרטים

באותם הימים נהגו להשאיר בארון שבמרפסת המרפאה קופסה עם קונדומים שהחברים היו לוקחים לפי 

האחות . מצאו אותה ריקה, לאחרונה התלוננו החברים שבהגיעם לקחת מהקופסה את הקונדומים. הצורך

! מוזר היה שהשימוש כה גדל. דיווחה שכהרגלה הייתה דואגת למלא את הקופסה

במשך כחודש ניצב חבר במקום מוסתר בקרבת המרפאה וגילה להפתעתו שאדם אחד היה מרוקן את 

.  הקופסה מקונדומים כול יומיים בקביעות

! ?!?מה הוא עושה עם כמות כזאת של קונדומים

. שהאיש היה עולה למושבה הקרובה ומוכר שם את שגנב, במעקב סמוי התגלה

האיש שנחשב אדם , שהקיבוץ אישר את קבלת ההורים שלו לקיבוץ, שהתקבל לחברות, הגנב, והאיש

... לנקלטים החדשים , האיש הזה היה אותו ארגנטינאי שהיה מספק פירות ומאכלים לנו... חרוץ וישר

ועל האחרים , כולם דיברו על הבחור מארגנטינה. לא היה כדבר הזה בתולדות המקום. הקיבוץ רתח מזעם

! ?האם גם הם גונבים. שהתקבלו בזרועות פתוחות

. למחרת הגילוי סולק הגנב מהקיבוץ עם אשתו ושני ילדיו הקטנים

הרגשנו  שהקלון דבק גם . התלבטנו אם להישאר או לעזוב את המקום, אנחנו שלושתנו כואבים ומבוישים 

.  חברינו לעבודה בענפים ותמכו בנו והרגיעו אותנו.בנו

נפרדנו מהקיבוץ הוותיק . סיימנו את השנה במקום לאחר שקשרנו קשרי ידידות חזקים עם חברים רבים

. חזר האמון בארגנטינאים כולם. סיפור הגניבה לא פגע בנו. בהרגשה טובה

. אני חברה בו עד היום. שלושתנו  הגשמנו חלומנו והצטרפנו לקיבוץ הצעיר

. עולה שוב הבושה והאכזבה שהרגשתי אז , כאשר אני משחזרת את הסיפור

.  חששתי שהחברים ישנו את יחסם כלפי כתוצאה מכך שהגנב היה ארגנטינאי כמוני

  .במשך השנה הם הכירו אותי ואת חברי ולמדו להעריך אותנו. אך זה לא קרה

. גירש מקרבו את מי שהתגלה כגונב, הקיבוץ הוותיק לא היסס

.... לא חשב על השלכות, לא בדק בחוקים, לא התייעץ עם עורכי דין

? האם היום כך היינו נוהגים

. הערכתי מאוד את החלטת הקיבוץ הוותיק וביצועה המיידי

. הסיפור החזיר אותי לתקופה שביליתי בשנתי הראשונה בארץ

הרבה אני חייבת לקיבוץ  שאירח אותי ולימד אותי את רזי , הרבה למדתי בשנה זו

. הקיבוץ במשך שנה שלמה

 



 

    

 

יעקב ליברמן    

נזכרתי בכמה " גפן"לכבוד חגיגות קבוצת 

ואני  (?) 1962-היה זה ב. אירועים מהעבר

-והקמתי את בית" אורנים"סיימתי את לימודי ב

 . הספר במצר

 , כיתה, הבנייה של בית הספר הקיבוצי דאז

לא הסתיימה , חדרי שינה ומקלחות, חדר אוכל

היה אולם וסביבו . ובינתיים לימדתי במבנה של גן

בקצהו מטבחון עם כיור ושאר . חדרי השינה

 .  כל הארוחות אתכי אכלו שם, אביזרים

תם יאכלתי א, הגעתי, לאחר שהילדים קמו

, המטפלת, עזרתי לנילי רימברג, ארוחת בוקר

. ואז האולם הפך לכיתה, לפנות את השולחנות

של , היה לזה כמובן לווי מוזיקלי של רחיצת כלים

של כניסה ויציאה של אנשים ,  בחדריםוןהניקי

 .חינוכיהאתגר ההעיקר היה , שונים

ההורים סבלו . נילי המטפלת הייתה קדושה

מחבורת צעירים , "אורנים"אני באתי מ. קשות

, שדיברה עם הצמחים ותקשרה עם בעלי חיים

 . ענייני סדר וניקיון לא היו במרום עולמם

לוב כלא היה לי . יום אחד מצאנו קמטן בטיול

הכנסתי אותו למקלחת וסיכמנו עם , מתאים

א יקמטן כידוע ה. הילדים שלא להיכנס לשם

 . ודי דומה לנחש, לטאה כמעט בלי רגליים

. בערב הגיעו ההורים עם הילדים להשכבה

הנוהג . ישנו בבית הילדים, להזכירכם, הילדים

מאכילה אותם , היה שהמטפלת מקבלת אותם

ובכן היו . ואז אני בא להשכיב אותם, ארוחת ערב

שם הורים ואחד מהם פתח את דלת המקלחת 

 הביאו מקלות ,הייתה בהלה וריצות!!  והנה נחש

 .מהומת אלוהים, והילדים צעקו שזה קמטן

ערב אחר אני מגיע להשכבה ואני רואה את 

, מסתובבים עם פנסים, ההורים ואת הילדים בחוץ

היו לנו בכיתה ? מה קרה. בלגן, ילדים בוכים

הילדים האכילו אותם וקראנו , קיפודים צעירים

הכול לפי מצוות אהבת , סיפורים על קיפודים

הפרטים לא ברורים עד ", אורנים"הטבע נוסח 

לא ראוי שיהיו שאחד ההורים חשב אבל , היום

גם ו ,בעלי חיים במקום שהילדים אוכלים וישנים

  -  העיקר.לומדים אבל זה כנראה היה פחות חשוב

 הגיעוכשהילדים .  את הקיפודיםוהיא שחרר/הוא

ולא מצאו את הקיפודים האהובים התחוללה 

עד שההורים נאלצו להביא פנסים , טרגדיה נוראה

 . בחוץולצאת ולחפש את הקיפודים

אבל לצערי . עד כאן אני יכול להצדיק את עצמי

אני מוכרח להודות שגם הגזמתי קצת בעניין 

 . קצת מאוחראם זה   גם ,ואני מכה על חטא, זהה

אבל לא היה .  במתנה גדי קטן וחמוד גםקיבלנו

בכניסת הבית מתחת . מקום לשמור אותו בלילה

פינינו את . לארון היה מקום לתליית מעילים

כשסביבו בנינו מן , המקום ושיכנו את הגדי שם

הפעם נילי לא יכלה יותר ומרדה . גדר עם כסאות

לא הייתה לי ברירה . (אני)בסמכות החינוכית 

 .אלא למצוא מקלט אחר לגדי הקטן

 

 

משה תורת אורנים ילא רק בענייני בעלי חיים ש

 .  היו גם צבעי ידיים - נר לרגלי

 יוויאתרופה לכל מ, צבעי ידיים הם כידוע

, הם משמשים לסובלימציה פרוידיאנית. האנושות

לפיתוח נפש פיוטית ולסיגול הרגלי משמעת 

 . עצמית



 

    

 

לכן מיד עם התחלת השנה הכנתי שיעור לצביעת 

הכוהנת , ידיים על פי כל העקרונות של מלכה הס

 . הגדולה של הוראת האמנות

וכמובן צבעי ידיים מוכנים על , היו סמרטוטים ודלי

ואז בא . הכול התחיל על פי התכנון. פי המרשם

בקשר לבנייה , להגיע בדחיפותקרא לי ומישהו 

. של הכיתה החדשה שאמורים היינו לעבור אליה

הילדים ? יצאתי לרגע וכשאני חוזר מה אני רואה

על , החמודים מרחו את הצבע על פניהם

נילי  . על השערות ועל כמה כסאות, זרועותיהם

הבינה למצוקתי וחשה לעזרתי וביחד הצלחנו 

אחרי מאמצים רבים לנקות גם את האולם וגם 

... את הילדים

 ....ופה ושם גם לימדתי

 

                                                 

   עמנואל גסטר

מקום מגורים לזוג או לשניים עד " - חדר")

.   חדרים5 ל 4לכל צריף בין  .(שלושה רווקים

. זמנים ראשונים של מצר על הקרקע

ציוד "שולפות מתוך הארגזים את ה" הקומונריות"

 . שהחברים הביאו מארגנטינה" לעלייה

גם , אחרים" אוצרות"הסדינים  ו, בין הבגדים

 1950שנת יצור )הובאו מאווררים קטנים 

, כל בגד וכל פריט שהוצאו מהארגזים... (בערך

חולקולפי קריטריון , בלי חשיבות למי זה שייך

 Viva el-   המוחלט " השיתוף והשוויון"

colectivismo!. רהיט) כל חפץ שלא עשוי מבד ,

" לוועדת חברים"נמסר למוסדות ו (...ספרים, רדיו

אשר דאגה לחלק פריטים לרווחת הדיירים או 

 ....                  לחדרים שהיו בצריפים, נכון יותר לומר

הם : למאווררים היו אז שתי תכונות לא רלוונטיות

,  כך שלא מספיקים לחלוקה הוגנת, היו מעטים

 

 

שטרם הגיע לקיבוץ , וכמובן פעלו על חשמל

... החדש

של מצר שהה אז בקיבוץ " גרעין הכשרה"

ברצון , עבדו הרבה, למדו קצת עברית. המעפיל

ובהתלהבות חלוצית ובכלל למדו מה זה קיבוץ 

בינתיים נוצר קשר טוב בין שני . ואיך זה עובד

ועדת חברים של : הקיבוצים וכאן תשמעו סיפור

 ... המעפיל הציעה לרכוש את המאווררים

הוועדה שלנו שהייתה מעוניינת לשדרג את 

ביצעה את , באישור המזכירות, תקציבה הדל

עסקת חייה וראתה קצת מרשרשים אשר הופנו 

:            לחברים ולחדרים"  מותרות"לרכישת 

, סט כוסות, "קרירים"כדי לשמור על מים , "רה'ג"

שגם שימשה לחימום ),ן ופתילייה'פינג

את הפריטים הבסיסים האלו המשיכו .(בחורף

.   כ במשך שנים"לחלק אח

אוי לו לאיש שיעז כיום לצחוק על חשיבותה של 

 .  בחדרים דאז" רה'הג"

 ”פלוגת העלייה"יחד עם , ליליה ואני: סיפור נוסף

גרעין "הגענו מאוחר יותר ונשלחנו לתקופת , שלנו

ובהמשך ,  חודשים6-לקיבוץ יקום ל" הכשרה

הפעם  בתור , הועברנו לעין שמר במסגרת אחרת

מצר קיבל שכר עבור ". קבוצת עבודה"

 ( חודשים6עד )זה היה פתרון זמני ...עבודתנו

.   בגלל חוסר במקומות מגורים וענפי עבודה במצר

כשסוף סוף הגענו הביתה לאיש לא היה עניין 

תוכלו ... במאווררים מצחיקים כאלו והודות לכך

בתערוכה , כיום לראות מאוורר זה בארכיון

פרי יוזמתה ועבודתה , "ענטיקות"הנהדרת של ה

של נילי שחר שמנהלת את הארכיון במשכנו 

.  החדש

הזה הוא זיכרון היסטורי " האלטע זאכן"אוסף  

 .מלבב עבור כולנו

המאוורר עדיין פועל וכהרגלו מרעיש מאוד , אגב

כדי למנוע נפילה הייתי . וגם קופץ וזז על השולחן

 .    מחזיק אותו קשור



 

    

. כחודשיים לפני שנפטר נושל המים איש  ,כתאנה אחמד עם שיחה

 1982 ,ג"התשמ השנה ראש ערב

 דוברת נוגה :ראיינה
 

 :  אחמד

שהוא בן דודי ונשוי לאחותי עזר , י'ראג.  שנות לימוד התחלתי לחפש עבודה10ס לאחר "איך שיצאתי מביה

. שעבד אז במים ושניהם באו אלי הביתה. הוא סיפר ליצחק נ. לי בכך

לאט לאט למדתי את , בהתחלה לא ידעתי כלום.  73זה היה בתחילת . סיכמנו שאתחיל לעבוד איתו

. המקצוע וכמובן גם את השפה העברית
 

? מה חשבת אז על הקיבוץ :נוגה
 

 : אחמד

במשך הזמן תפסתי מה זה . הייתי קטן ולא הבנתי שום דבר, אמת היא שלא ידעתי בדיוק מה קורה כאןה

  .איך בדיוק מתנהל קיבוץ, קמלמרות שעד עכשיו לא התעניינתי לעו. מה זה בן אדם ואיך חיים כאן. קיבוץ
 

עכשיו אני מכיר את כולם בשמות  
 

 

 ?איך זה להיות שכיר בקיבוץ :נוגה
 

 : אחמד

 . במפעלים בעיר זה בכלל שונה.  בכל מקוםכמוהעבודה נוחה ויש פחות בעיות . זה טוב

כולם , אין מנהל ואין פועל. העבודה נעשית יחד. לא כמו בכל מקום, אדם שעובד יש את הכבוד שלו-פה לבן

. שווים
 

? מה יחסך אליהם? מה יחס החברים בקיבוץ אליך :נוגה
 

  :אחמד

ואפילו את הילדים הקטנים והם מכירים , עכשיו אני מכיר את כולם בשמות. כשבאתי לא הכרתי אף אחד

אבל האמת , בדרך כלל אני מבין את הסיבה ואני לא כועס– אם מנדנדים , בדרך כלל פונים אלי יפה. אותי

בסך הכל אני רוצה לעבוד את הימים שלי , אני לא מחזיר, תיישאף פעם לא נדנדו ואם מישהו רוצה לריב א

 .וללכת הביתה
 

 .ואני מרגיש שאני לא אחד מבחוץ, אנחנו יושבים יחד ומדברים, עכשיו היחסים הם חופשיים
 

 

 ?מה אומרים בכפר על העבודה שלך :נוגה
 

 : אחמד

היו אנשים . היחס היה ככה ככה. רוב רובם עבדו בחקלאות, ה מחוץ לכפר'בתחילה לא עבדו הרבה חבר

יותר מאוחר הרגישו שאין ברירה אלא . אלה שזה נראה להם בסדרכו יוה, שהתנגדו לעבודה בישראל

 .הכל השתנה. לעבוד כאן
 

  .כל הזמן רוצים יותר
 

? למה אין ברירה :נוגה
 

 

 ל"ז כתאנה אחמד לזכר



 

    

 : אחמד

או ארץ – או שעוברים לירדן .  כמעט אף אחד לא חי מהעבודה שלועכשיו. מי שלא היה לו טוב ברח החוצה

 . או שבאים לעבוד כאן, אחרת

ב שלא כמו עכשיו שמי שיו. קודם האנשים עבדו חצי שנה בחיטה וירקות וחצי שנה היו יושבים בלי לעבוד

 .הנהיו שולחים את התוצרת לירדן ומסתדרים עם הכסף במשך כל הש. לא ימצא לחם
 

הבנות יותר חופשיות יש יותר כסף וכל הזמן , אנשים לומדים יותר. עכשיו רמת החיים השתנתה בהרבה

 .רוצים יותר

מי שיצא . בזמן ירדן לא נתנו לנו לעשות מה שרצינו. כשיו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ואינו קשורע

דיפו עהם ה, לא נתנו להקים מפעלים וכלום. דאגו להשתיק אותו ולא לתת לו התקדם, ללמוד ורכש השכלה

 .שאנשים יישארו בשלהם חסרי השכלה פיתוח
 

 ?איך כל זה השפיע על הדת :נוגה
 

 : אחמד

אף אחד לא היה " רמאדן"פעם ב. נוייאבל יש ש. מה שהם אומרים עושים. הזקנים עדיין די קובעים אצלנו

 . לא צמים ואפילו לא מתפללים20%עכשיו לפחות . אוכל
 

 

 : אחמד

.   את המשפחהוקודם האב או הסב החזיק. היחסים בין בני המשפחה אינם טובים כמקודם

אם קודם יכלו לגור שלושה אחים עם . עכשיו יש סכסוכים. הוא היה מחליט כל דבר. היתה לו מילה

. עכשיו בקושי נשאר בן אחד בבית הוריו,  כל אחד עם אשתו,נשותיהם בבית אחד ואפילו באותו חדר

. טעבערים אפשר להגיד שהדת ממש לא קיימת כמ
 

.  וקבעתי עם אחמד שנמשיך למחרת בארוחת בוקר, נאלצנו להפסיק את השיחה

 .הפועלים יושבים לחוד, ותמיד הם, כ"דרך אגב שאלתי אותו למה הוא לא יושב איתנו בד

תיקים ומחפשת לשבת ליד החברים שלך וזה כמו שאת לא יושבת ליד הו. "אחמד אמר שיותר נוח לו ככה

ומדברים על העבודה ועל החיים ואפשר לדבר , עיסם-ככה אני יושב ליד אבו. שיש לך על מה לדבר איתם

.  וזה לא משום אף סיבה מיוחדת של יהודים וערבים, אבל אין שום בעיה לשבת גם ליד היהודים. בערבית
 

 

הרצון האמיתי שלנו הוא לחיות בשקט ובלי בעיות 
 

? האם אתה יכול לתאר מצב שהוא אידיאלי לתושבי השטחים, אם נגלוש קצת לפוליטיקה :נוגה
 

 : אחמד

מה  שנראה לנו גרוע ואנו מאד . הם מרוויחים טוב ולא רע להם: ה הפועלים מרוצים מהמצב"נראה לי שבס

אנחנו פוחדים שהם יתקרבו אלינו . ים מפניו אלו ההתנחלויות שבזמן האחרון מתרבות באזור שלנושחוש

 קשה מאד יהיה לחיות בלי ,למרות שאני רוצה מה שאני רוצה, לדעתי. יותר ויותר ויחרימו את אדמותינו

ואם רוצים לנסוע ,  מוכרים לשםתתוצרת החקלאיהאת רוב : למשל. נחנו עכשיו תלויים מאד בירדןא, ירדן

. ל חייבים לצאת דרך ירדן ועוד עוד"לאיזה מקום בחו

יש כאלה שרוצים שעראפת יהיה ? שלה ומאיפה צבאממאיפה תהיה מ, אם תהיה מדינה פלשתינאית

. לדעתי זה עלול לגרום למצב מאד קשה, המנהיג

. ההרגשה היא שחיים ליד שכן אבל אי אפשר לבקש ממנו את צלחתו: גם המצב עכשיו הוא לא טוב

הרצון . והכוונה לשכנים במקרה זה היא לישראל וגם לירדן". זיר בכלה אל דר-איסאל אנ אל" בערבית

. האמיתי שלנו הוא לחיות בשקט ובלי בעיות
 

 



 

    

תלינו תקווה באחדות הערבית 

 

? שאנשים שם מוכנים לסמוך עליו, נראה לך שישי איזשהו בסיסי לשלטון מקומי חזק ויציב בגדה: נוגה
 

רובנו מאמינים שנוכל להסתדר לבד ולמצוא את האנשים . יש הרבה שמות וזו בעצם לא הבעיה: אחמד

לדעתי פחות בעיות יהיו עם שלטון מקומי לגדה ורצועת עזה ונהפוך למדינה עצמאית . המתאימים לשלטון

. ובלי התנחלויות
 

? מה הרגשת במלחמת שלום הגליל :גהונ
 

 : אחמד

לאו דוקא בגלל הפלשתינאים כי אם גם בגלל . אך בעיקר כאב לנו שהזניחו את לבנון, היו רגשות מעורבים

תלינו תקווה באחדות הערבית וכשהיו צריכים אותה באמת אף . זה היה מעין משבר אמון כזה. התושבים

. אבל מעשית אף אחד לא תרם כלום, אולי גם דיברו קצת, כולם עמדו מהצד והסתכלו, אחד לא עשה כלום
 

? שהם יתרונות למצב יש איזה עכשיו לאחר הכל  :נוגה
 

 : אחמד

שמעו עליהם בעולם ואנשים ומדינות התחילו  , עכשיו לאחר הכל. אני חושב שזה טוב לפלשתינאים

גם ללבנון יותר טוב כיוון שהם נשארו לבד כפי שהיו קודם . בעייתםליש יותר מודעות . להרגיש בקיומם

אבל כמובן שישראל וגם הסורים צריכים לצאת משם על מנת שהמצב . ללא התערבות של מדינות זרות

. יהיה אידיאלי
 

 

 כסף רב דרושלכל זה 
 

 

 : נוגה

אתה עובד במים כאו ומתקין כל מיני דברים מסובכים : - יש עוד משהו חשוב שרציתי לשאול, אחמד

? איך אתה מסתדר עם זה. וכשהייתי בבית שלך ראיתי שיש עדיין באר באמצע החדר
 

  :אחמד

יותר מאוחר . לכל הכפר היו בורות מים שהיו שייכים לכולם, קודם. זה היסטוריה ולא כל כך ישנה, טוב

הבור . היה קשה להגיע לבורות הראשיים וכל אחד חפר לו בור ליד ביתו, כשהכפר גדל וכל אחד בנה בית

יש .  אותו הביאו מבאר מים זורמים שנמצאת בשדות הכפר-ֵמיכל שהיו שופכים לתוכומהתמלא מהגשמים ו

י "שמשים אותם לחימום עמאנשים ששמו משאבה על הבור וכך מעלים את המים אל מיכל בגג הבית והם 

יש לנו , חשמליחד עם זה אין עדיין . עכשיו ברוב הכפר יש מים דרך ברזים בשיטה זו. דוד שמש ולברזים

תיד נוכל לבנות בריכת מים משלנו ערואים טלוויזיות ומקווים שב. רק גנרטור שפועל כמה שעות בערב

. אבל לכל זה דרוש כסף רב ואנו מחכים. שתספק מים לחקלאים ולבתים ושנוכל להתחבר לקו החשמל
 

? אבל מה היית מאחל לעצמך בשנה הקרובה, אמנם זהו ראש השנה שלנו: נוגה
 

  : אחמד

הייתי רוצה שכולם יחיו בשלום ושכל אחד יחיה עם . חיות בשקט ובלי בעיותלבן אדם מחפש כל הזמן 

. משפחתו תחת גג אחד
 

 .בהצלחה: נוגה



 

    

 ...שלום על פנטזיות 

 שנה להירצחו 20בעוד זמן קצר יצויין בישראל 

רבין כראש ממשלה הוביל . ל"של יצחק רבין ז

תהליך ". הסכמי אוסלו"תהליך מדיני הנקרא 

אשר בסיומו המוצלח היה צריך להביא אותנו 

להסדר שלום עם הפלשתינאים ועם העולם 

. הערבי הסובב אותנו

חלק גדול מהציבור בישראל היה נרגש מהמהלך 

ההיסטורי הזה ולמרות לא מעט ספקות וסיכונים 

. תמך בו מאד

גם אני כמו רבים אחרים חוויתי את האופק 

את חלון ההזדמנויות הנדיר הזה , זהההמדיני 

כאילו התיישבתי באמצע , בהתרגשות גדולה

ה באולם קולנוע ומול עיניי נפתח נהשורה הראשו

שני תנאים , מסך ענק ובו שמש עולה ובוקר מאיר

 ."שיר לשלום"ט בשירו יבע רוטבלתחשובים ש

אני רואה כבשים מטופחות מסתובבות במרעה 

ולפתע משום מקום מגיחה להקה של זאבים 

חרדתי מכך שעלול להיות מחזה , רעבים מאד

לזאבים הרעבים האלה אין , פלא אבל איזה, נורא

מספיק להם משהו , התועותכל עניין בכבשים 

צמחוני או משהו אלטרנטיבי כדי לשבור את 

. רעבונן

, וכך חלפו ימים רבים של דיונים וויכוחים ערניים

כאשר . תמוך או למחותל, אנשים יצאו להפגין

, שחררו בתקשורת מידע כי בתמורת שלום מלא

שרים מלאים ופרוז מחלט של , החלפת שגרירים

נדבקתי , הגולן ישראל תיאות לרדת מהרמה

, בפנטזיה שבקיץ אחד במקום להירשם לנופש ים

ודרך , אקח רכב מהסידור, ארשם לנופש גלגלים

 ואגיע לצומת 5צומת ברקאי אעלה כל כביש 

.        בצומת גולני אתארגן לי ואצא לכוון טבריה. יגולנ

לפני הירידה לטבריה אעלה על גשר ענק כזה  

שאמור , כמו הגשר של סן פרנסיסקו על המים

ואחצה אותו מעל , להיבנות לקראת השלום

טבריה ומעל הכנרת דרך מעבר הגבול ומיד 

 .אכנס לתוך הרמה שהיא כבר סורית

, מדמשק לגבול עם טורקיה. משם אסע לדמשק

 ומהבלקנים ,אחצה את טורקיה לכוון הבלקנים

כן כל זה . לוינה שבאוסטריה... למרכז אירופה

 של דגליםברכב מסידור התחבורה עם שני 

 לאורך שיתנופפו האחוריותמצרפלס בכנפיים 

. כל המסלול

אולי משום שפיגועים קשים .  חדלתי לפנטזבוינה

פקדו את הארץ תוך כדי תהליך מדיני והפגנות 

קשות נגד הממשלה שפרצו בעקבותיהם שחקו 

 ואז רצח רבין ושוב פיגועים .את הפנטזיה הזו

, עם ביבי בשלטון" ליכוד", בחירות לכנסת, קשים

אבל שוב מתרחב , האופק המדיני מצטמצם

 . כאשר אהוד ברק נבחר לראשות הממשלה

 האופק המדינינעלם  2000אבל בספטמבר 

 . יהי  עם התפרצות האינתיפאדה השנלגמרי

. המדינה ללא אופק מדינילה וכך מתנהלת 

העולם הערבי בשנים האחרונות מזדעזע , בנוסף

ואני בוחר לתאר את , ולא ברור בדיוק לאיזה צד

ו של דידי, המצב במילותיו של שמוליק קראוס

על הדרך שמתמשכת , "שיר לשלום" מרוטבליט

ויש ללכת ללכת עד שיתרחב האופק המדיני 

יש לנוע "עד אז , וייפתח שוב חלון הזדמנויות

."לנוע

 

           



 

   

 
! החלה דורי איציק לזכר 

  בחפירות להשתתף מוזמנים מתנדבים

 18/9-ו  ,11/9 ,4/9 שישי בימי

  דווידוביץ יונתן אצל פרטים

 

 
... רוזמרין ותנור, הייתי מבקש שמן זית,  אם דג היה מעניק לי שלוש משאלות1

... יין וטבעת ,פרחים, כנראה עוד לא סגר צימר" לאהבה אין מחיר" מי שאומר ש2

.... מרגיזים אותי... כ אתה תופס אותם ישנים"ואח" הולכים למלא מצברים" אלה שאומרים לך שהם 3

... הילד הזה הוא משהו...אוחחח:  ההורים האלו שמעדיפים ללכת על תיאור לא מחייב4

... ?או להחליט איפה לחנות במגרש ריק, למצוא חניה במגרש מלא:  מה יותר קשה5

... כל הדוורים נראים אותו דוור,  מבחינתי6

... עיסה... מי שלועס מסטיק הופך גומי ל7

רומי ד וטל לתום בן

 ,ויעקב לעירית נכד

ולטל לשירה אחיין
 

  אשכנזי ורן לענת בן

  ,ליהב אח

ופפה למרתה נכד
 



 

   

 
 

מוצרים חומרים טבעיים
מזה שנים שאני מחפשת מוצרים לגוף שעשויים 

ללא תוספות של מרכיבים , מחומרים מהצומח

בדרך כלל רשימת . לא ידועה/ שהשפעתם מזיקה

וכתובה באותיות , המרכיבים על המוצרים ארוכה

וידע , קטנטנות הדורשות מגדלת כדי לקרא אותם

בכימיה כדי להבין מה תפקידם ומהן 

גם מוצרים שמצאתי על המדף של . השפעותיהם

/ כאלה המתהדרים בשמות כמו ירוק, חומרי טבע

כדי . מכילים חומרי טבע אבל לא רק', טבעי וכו

שישרדו את הדרך הארוכה מאולם הייצור ועד 

. הלקוח חייבים להוסיף להם חומרים משמרים

כדי שיהיו אחידים ונראים נאה לעין יש ליצור 

לצמחים בלבד קשה לספק . תערובות אחידות

.  דרישות אלה
 

,  לאחרונה התוודעתי לעולם הרוקחות הביתית

, לרגלים, והתחלתי להכין לעצמי קרמים לפנים

, לגוף ותכשירים להקלת כאבים ומחלות קלות

והכל מחומרים שאני בעצמי מערבבת לאחר 

אימצתי לעצמי את . שבררתי מהן תכונותיהם

וכל מוצר חדש שאני מצליחה , הרוקחות כתחביב

הבנתי . להכין ממלא אותי שמחה והתפעלות

שהצמחים הגדלים סביבנו  

רק צריך , יכולים לספק לנו מגוון גדול של חומרים

. ללמוד ולהכיר אותם ואת סגולותיהם, להתבונן

כמעט ואין צורך להוסיף עליהם חומרים מעשה 

שלעתים קרובות עלולים להזיק לנו , ידי אדם

הם יהיו , כפי שציינתי למעלה, אבל. ולסביבה

בצבע ובאורך חיי המדף ממחזור , שונים במרקם

. לטעמי בגיוון הזה יש יופי. הכנה אחד לשני

הרוקחות , כבוטנאית וכמי שהקיימות חשובה לה

הנבנה על הידע , פתחה בפני עולם מופלא

.  הקודם שלי ועל הערכים בהם אני מאמינה

ולשמחתי הוא , זהו שמו של אבי, "צמח:  " השם

.  מתאים בדיוק לעיסוק החדש ישן שלי

.  המטבח שלי בבית: המקום

צמחי בר ותרבות שאני : החומרים והטכניקה

שאף הוא ממסיק , אוספת ומשרה בשמן זית

שמנים אתרים שאני ממצה מצמחים , עצמי

המים המתקבלים בזיקוק , במזקקת ביתית

הידרוסול בשפה )ועשירים בניחוחות הצמחים 

בשילוב עם דונג ופרופוליס מהכוורות  (מקצועית

אלה הם המקורות העיקריים למוצרים – שלנו 

אני מוסיפה להם שמנים וחמאות שמקורם . שלי

.  שאין ביכולתי להכין אותם בבית, בצמחים

שכידוע לא אוהבים זה , הערבוב של שמן ומים

נעשה באמצעות מחליבים שאף הם , את זה

ממקור צמחי או מינרלי המתאימים לשימוש 

הכל נעשה תוך כדי למידה . רוקחות טבעית

וניסיון למצא את שילובי החומרים המתאימים 

. והקשבה ללקוח המנסה אותם, ביותר לכל מוצר

מכיוון שאני לא מוסיפה חומרים משמרים 

אורך . המוצרים נשמרים אצלי במקרר, סינטתים

תאריך הייצור רשום על . חיי המדף שלהם כשנה

 הקופסה 

. ומהוה עבורי גם אמצעי לזיהוי המתכון המדויק

לכל מוצר נלווה דף המפרט את המרכיבים 

.  בצורה בהירה וקריאה

 



 

   

 

להשתמש במוצרים מעשה בית שעברו כבר שנה של , אני מזמינה אתכם להנות מתוצרי התחביב שלי

ואני אוכל לממן את ההוצאות  ,  הבריאות שלכם תצא נשכרת. ונמצאו מתאימים לאנשים רבים, ניסיון

.  כדי להמשיך וליצור עבורי ועבורכם

. וגם פתוחה לבקשות, אני ממשיכה לחפש ולנסות להכין מוצרים חדשים.  נכון להיוםרשימת המוצריםלהלן 

  קרם רגלים

 ללילה, לעור רגיל, לעור יבש: קרמים לפנים .

  סבון מוצק

  דאודורנט מוצק

  שפתון

 רוזמרין ועוד לריכוך השער , הידרוסול גרניום, שמפו

  קרם גוף

  קרם הגנה מהשמש

  קרם לעקיצות

   קרם לתינוק על בסיס קמומיל וקלינדולה

  משחה להקלת כאבי מפרקים ושרירים

  תכשיר להקלת מיגרנה

  משחה לטיפול בטחורים

  סירופ לשיעול ולחיזוק מערכת החיסון

  תכשיר פיגם נגד כנימות לבנות ונגד נמלים

  מטהר אויר בריחות שונים

 

 (המחירים זולים יחסית למקובל בשוק)לקבל הצעות והזמנות ולשלח מחירון , אשמח לענות על שאלות

השיחה בעל פה חשובה לי כדי להסביר ולהתאים . ת/ורשימת מרכיבים של כל המוצרים במייל למי שמעונין

 . את המוצר למשתמש

. אני מוכנה גם לבוא אליכם אם קשה לכם להגיע אלי

  10%לקראת החגים הנחה לחברי ותושבי מצר של 

 ₪.  300לקנייה מעל 

 
 



 

   

דבש ומוצרי מכוורת 
 

הכוורת הראשונה שלי היתה מתנת יום הולדת 

קיבלתי כמובן גם חליפה מלאה . מהילדים

אבל אהבה לדבורים אינה , ואביזרים נדרשים

.. הם מתו כולם. מספיקה כדי לגדל אותם

קורס לדבוראים חובבים לפני שלש שנים  עשה 

את השינוי ואפשר לי להפוך את החלום 

הבילוי של יום ששי הוא , מאז. לתחביב אמיתי

ביקור אצל כל הכוורות שפזורות בשדות מצר 

זה בנוסף לשעות של התבוננות . וליד הבית

באורח חייהם ממקום תצפית מתחת לעץ 

, כשהכל סוער ומלחיץ. הקלמנטינה בחצר

מלמדת , ההתבוננות הזאת מרגיעה ומאזנת

ומעוררת פליאה מעולם מופלא של חיים 

הדבורים . חברתיים מאורגנים ומנוהלים

מחליטות לאן לעוף לחפש צוף , מדברות ביניהן

והכל ניתן , האם לגדל מלכה חדשה, ואבקה

דבורים הן חיות . להבין מתוך ההתבוננות בהן

גידול דבורים דינו כגידול כל חיית , המחמד שלי

צריך לדאוג להן לטפל בהן ולתת , מחמד אחרת

. תרופות כאשר הן חולות

ואת העודף אני . הדבורים מייצרות דבש כמזון

השמחה גם , רודה ומאכיל את המשפחה

.  להשתתף ברדייה וגם להנות מהדבש

הרדייה מתקיימת שלש פעמים בשנה אצלנו 

אפשר לבוא . במכונת רדייה ביתית, במחסן

אנחנו אורזים את הדבש . לראות בתאום מראש

' חצי או שליש קג, בצנצנות זכוכית של  קילו

כמו כן תוכלו . בבקבוק לחיץ'  גר400ועכשו גם 

פרופוליס , דונג, לקנות אצלנו חלות דבש

המכירה של . (אבקת פרחים)ובקרוב גם פולן 

הדבש דרך הכלבו או  בהזמנה טלפונית או 

. פשוט בואו אלינו הביתה

:  והרי לכם תשובות לשאלות שנתקלתי בהן

הדבש הינו בדיוק ? מה הייחוד של הדבש שלנו

מה שהדבורים מייצרות והרכבו תלוי בסוג 

לכן כל .  הפרחים שפרחו באיזור הרעייה שלהן

הדבש שנלקח מהעמק יכול . רדייה היא הפתעה

להיות שונה בטעמו מזה של הכוורות באבוקדו 

הדבש משתנה גם . כי הצמחים שונים, או בבית

דבש . אביב קיץ או סתו- בהתאם לעונה 

ממכוורת גדולה בדרך כלל מעורבב ממקורות 

כדי להגיע לטעם , לא תמיד ידועים– שונים 

. אחיד ומוכר ללקוח

בתקופת , כן– ? האם הדבורים מקבלות סוכר

לעיתים חייבים , החורף כשקר ואין מה לאכול

להאכיל אותן בסוכר כדי לשמור על בריאותן 

בתקופה . וכדאי שיוכלו לחמם את הוולדות שלהן

. זו הן חיות בקומה אחת ואינן אוגרות דבש

, לקראת האביב כשהכל פורח מוסיפים להן קומה

שבה הן מתחילות לאגור דבש שהן מכינות מצוף 

. ואותו אנחנו רודים, הפרחים

בדרך כלל הדבש נקרש ? האם הדבש נקרש

מהירות ההיקרשות ואופייה תלוי בהרכב . בחורף

אם רוצים לנזל . הדבש ולנו אין שליטה על כך

רצוי לא , דבש קרוש אפשר לחמם מעט

. לטמפרטורות גבוהות כדי לא לפגע באיכותו

, אנחנו מוזגים את הדבש לצנצנות כשהוא נוזלי

.    כדי לא להידרש לחימומו

למה הדבורים עוזבות את הכוורת בתקופת 

? האביב

באביב כאשר יש שפע אוכל בחוץ הכוורת 

המלכה לא משתלטת על מה , מתמלאת דבורים

. שקורה והדבורים מגדלות מלכות חדשות

כשהמלכות החדשות בוקעות מהגולם חלק 

אצלכם – . מהדבורים עוזב איתן לחפש בית חדש

. על עץ או בין הצינורות במפעל, מתחת לגג

אפשר לקרא לי ואבוא לאסוף את , במקרה כזה

. הנחיל ולהכניסו לבית חדש

שתהיה לכולנו שנה מתוקה

 

 



 

   

תמצית הדברים 
. י שימוש בקבוצות מיקוד"הצוות בחר לערוך מיפוי ע. צוות היגוי הוקם במטרה לבחון את המצב החברתי במצר

בכלל הקבוצות .  צעירים וחברים אשר ענו על שורת שאלות דומות ללא דיון52בשבע קבוצות מיקוד השתתפו 

לגבי . השיבו המשתתפים על אוירה חמה ותחושת שייכות, לשאלת יחודו של מצר, נרשמה השתתפות ערה וחיובית

שלושה נושאים מרכזיים בלטו .  ערכים הומנים והאופי הכפרי, מרכיבים אותם חשוב לשמר במצר דובר על חינוך

נושא הצעירים טרום , הקשרים שונים בהתנהלות מוסדות הקיבוץ: כמפריעים ברמה האישית והחברתית בקיבוץ

. סיכום המפגשים הועבר לטיפול הנהלות הקיבוץ. קליטה והעדר מפגשים חברתיים

נפתחו שלוש . לכלל הקיבוץ, במטרה להעלות הצעות לדרכי פעולה ולעודד מעורבות חברתית התקיים מפגש פתוח

הוצעו דרכים לשיפור העברת אינפורמציה , בנוגע להתנהלות המוסדות. ל"קבוצות דיון נפרדות בהן נדונו הנושאים הנ

. עלו הצעות לשינוים בהתנהלות ובמבנה הארגוני, כמו כן. לציבור ולהגברת נכונות לפעילות ציבורית של כוחות פנים

כמו כן נדונו דרכים , הוצעו דרכים ליצירת אופק לצעירים בקיבוץ בדגש על נושאי הדיור והתעסוקה, בנושא הצעירים

הוצעו כיונים חדשים למפגש , לגבי מפגשים ופעילות חברתית. לשיפור התקשורת ומעורבות הצעירים בקיבוץ

בדפים הבאים אנו . הוצעו כלים להתאמת פעילות התרבות לכלל האוכלוסייה, כמו כן, ופעילות קהילתית משותפת

.   מביאים סיכום של פעילות הצוות
 

מיפוי הנושאים והגשת המלצות ליישום , בחינת המצב החברתי
הצוות הוקם בעקבות דאגה בקרב הנהלת הקיבוץ .  התכנס צוות היגוי חברתי במצר2014במהלך חודש אוקטובר 

במטרה לבחון את המצב החברתי ולנסות ולאפיין את המרכיבים החשובים לאנשי הקיבוץ , למצב החברתי במצר

. בתקופה שלאחר מהלך השינוי אותו עבר הקיבוץ

קיבל מנדט מההנהלה לערוך אבחון , צעירים וותיקים, הצוות אשר מנה שמונה אנשים המייצגים את כלל התושבים

נבחרו שמונה . י שימוש בקבוצות מיקוד"צוות היגוי חברתי בחר לערוך מיפוי ע. ולהביא את המלצותיו להנהלה

בהם השתתפו חברים , התקיימו מפגשים של קבוצות המיקוד ינואר- דצמבר  בחודשים.  קבוצות מיקוד לפי חתכי גיל

שבעה משתתפים נוכחו בממוצע בכל , התקיימו כמתוכנן (קבוצות גיל שונות)שבע קבוצות מיקוד . 85 עד 20מגיל 

: לכל הקבוצות הוצגו חמש שאלות זהות.  לא התקיימה18-20קבוצה מתוכננת נוספת בגילאי . קבוצה

 ?מה המיוחד במצר בגללו אתה כאן (1

 ?מה חשוב לך לשמר במצר (2

 ?מה מפריע לך ברמה האישית (3

 ?מה מפריע לך ברמה חברתית מערכתית (4

 ?מה מהנושאים שעלו צריך לקדם (5
 

תשובות המשתתפים חולקו לפי נושאים כללים . משך זמן מוגבל, לפי בחירתם, המשתתפים ענו על חמש השאלות

סיכם וניתח , עם סיום המפגשים הצוות למד. בקבוצות השונות, שעלו בנושא, ונבחנו על פי מספר ההיגדים הכללי

.  את הדברים שעלו

האווירה בקבוצות הייתה .  חברים52בשבע קבוצות השתתפו , ההשתתפות בקבוצות המיקוד הייתה כמעט מלאה

לשאלות הזהות . בכול הקבוצות ציינו שיש רצון וצורך במפגשים ושיתוף הפעולה היה מלא. עניינית ונינוחה, ערה

. אנו מביאים כאן את תמצית הדברים.  שהועלו בכול הקבוצות היו תשובות מגוונות

נשמעו ביטוים כמו . בכול הקבוצות נשמעה והורגשה האהבה למקום" מה המיוחד במצר בגללו אתה כאן"בשאלה 

הורגשה זיקה . ועוד" הפרטה, עזרה הדדית, מתינות, מיקום גיאוגרפי טוב, חמה ומקבלת, יש כאן אווירה טובה"

. חזקה למקום

כמו . אך כמעט בכול הקבוצות דובר על החינוך שלנו שיש לשמר ולקדם, לשאלה מה חשוב לשמר היו תשובות שונות

. העזרה ההדדית ועוד, האופי והסביבה הכפרית, המתינות, היחס לשכנינו הערבים: כן צוינו

מבעיות הנגשת מידע ומבנה ארגוני ועד לכלבים החופשיים והעדר מפגשים . דברים רבים הם המפריעים לחברים

.  חברתיים



 

   

 

העדר אכיפה , אי קבלה ודחיית קבלת החלטות, ובתוך כך, התנהלות מוסדות הקיבוץ: הנושאים שעלו ביתר כוח היו

העדר תכנון פיזי של , העדר שקיפות, מידע המוגש לציבור לא בהיר ומובן. ריחוק ההנהלה מהציבור, בחיי היום יום

העדר , תרבות המיועדת בעיקר לילדים (חניות– מדרכות -שבילים)תשתיות קורסות ולא מתאימות , הקיבוץ הגדל

. מפגשים חברתיים
 

חוסר  ". מעמד, אין לנו הגדרה, לא סופרים אותנו: " הועלו על ידם בכאב ואכזבה35 – 20גלאי – בעיות הצעירים 

".  הרגשה שהדברים נסגרים בחדרים סגורים ושאנו לא קיימים. "אין מענה מבעלי תפקידים

. לא כול שנאמר בקבוצות העלנו כאן. כאמור אלו עיקרי הנושאים שעלו בקבוצות המיקוד

סיכום הדברים בחלוקה לתתי נושאים הועבר . בפגישה עם הנהלות הקיבוץ הוצגו כלל הנושאים שעלו בקבוצות

. הנהלת קהילה ולהנהלה הכלכלית, במלאו למזכירות
 

: בשולחן ההנהלות הונחו המלצות הצוות לטיפול וקידום בעיות שעלו בנושאים הבאים

 .התנהלות מוסדות הקיבוץ (1

. טיפול וקידום בעיות הצעירים טרום קליטה (2

 .הידוק הקשרים החברתיים בקיבוץ (3
 

צוות היגוי חברתי המליץ למזכירות ולהנהלת הקהילה להתייחס ציבורית לכלל הנושאים שעלו בהדגשה על נושאים 

מוסכמים או בתהליך , י הצוות עשויים להיתפס כפתורים"הודגש כי למרות שחלק מתתי הנושאים שהוצגו ע. אלו

.  חשוב להתייחס אליהם ציבורית, טיפול

בשלושת הנושאים המרכזיים שעלו " שולחנות עגולים"בשלב זה קיבל הצוות מנדט מהמזכירות לקיים מפגש קהילתי 

. בקבוצות המיקוד בכדי לקבל רעיונות והצעות לדרכי פעולה
 

"  שולחנות עגולים"מפגש 
פנינו אל הקהילה במטרה , להנהלות הקיבוץ, על מרכיביהם השונים, לצד הבאת הנושאים שעלו בקבוצות המיקוד

.  מאידך, ולהגביר מודעות ולעודד מעורבות חברתית, מחד, הצעות לדרכי פעולה, להעלות רעיונות

תוך )לאחר התכנסות .  התקיים בחודש יוני במועדון, "שולחנות עגולים"במתכונת של , מפגש פתוח לכלל הקיבוץ

.   ל"בהן נדונו מרכיבים שונים של הנושאים הנ, נפתחו שלוש קבוצות דיון נפרדות (צפייה בסרט אנתרופולוגי מרגש

.   כבסיס לדיון הצגנו שאלות לגבי הנושאים המרכזיים שעלו בקבוצות המיקוד

 

התנהלות מוסדות הקיבוץ   .1
 :לגבי התנהלות מוסדות הקיבוץ הוצגו השאלות המנחות

 איך לשפר את השקיפות?  

 מתאים, האם המבנה הארגוני הקיים נכון?  

 מה לשנות במבנה הארגוני?  

 איך לקרב את הממסד לציבור?  

 מה יש לשנות כדי להרגיש שותף בעשייה?  

 למובן וברור- איך לפשט את המידע המגיע לציבור?  

 האם יש דרך לעודד חברים לקחת על עצמם תפקידים? 
 

  :ואלו עיקרי הדברים שעלו במפגש
 

פרסום ושקיפות 

 לפשט ולהבהיר את הדיווחים לציבור. 

 וכך לצרפו" בזמן הבישול."למסור מידע לציבור לפני קבלת ההחלטות .

 אמינים וברורים. פרסום פרוטוקולים של כול הועדות. 

 העברת מידע דרך קהילה נט. 

  ללמד קריאת דוחות– לעזור .



 

   

 

נכונות לפעילות ציבורית של כוחות פנים  

 לפרגן לבעלי התפקידים .

 סדנאות של דינאמיקה קבוצתית לעידוד עשייה ציבורית. 

 ליווי צעירים בתפקידים– הבטחת אימוץ , הכנסת צעירים. 

 "על ידי עידוד הכנסת חדשים למערכות הניהול” רענון הממסד. 

  במצרפלס ליוצאים לתפקיד בקיבוץ" שמירת מקום"הבטחת. 

 הורדת האחוז הנדרש כדי להיבחר לתפקיד. 

  ביטול ההתנדבות– שכר עבור כול עשייה ציבורית .
 

התנהלות הממסד 

 פרסום מי עושה מה להפחתת הבירוקרטיה הקיימת .

 ישיבות פתוחות של המוסדות. 

 מעקב אחר ביצוע קבלת החלטות . 

 דיווח כול רבעון של המוסדות אל הציבור. 

 מעקב של הממונים על ביצוע תוכניות העבודה של הגופים. 

 לחייב מנהלי הועדות להפעיל את הועדה שנבחרה. 

 מעקב אחרי הוצאות בצמוד לתוכנית העבודה. 

 לפרסם לציבור את גובה שכר בעלי התפקידים בקיבוץ .
  

 מבנה ארגוני 

 דרישה לבחון את המבנה הארגוני הקיים .

 ליצור מבנה ארגוני עם תכנים. 

 ביטול גוף המזכירות .
 

דרכי בחירה 

 ההצבעה בקלפי גורם לחיסול חשבונות. לבחון את שיטת הבחירה. 

 לא מחברי הממסד, ועדת איתור מורכבת מאנשי ציבור. 

 ועדת איתור תפנה למתאימים ותעודד אותם לטול חלק בעשייה  .
 

אמירות שונות 

 ההתנדבות היא ערך עבור חיי הקהילה .

 יש לעודד התנדבות ולא לחנוק יזמויות. 

  במצר" מוחות מבריקים"יש לנו . 

 דבר המונע פעילות בקיבוץ, השינוי גרם להתרכז בהתפרנסות. 

  להמשיך את השיח דרך שולחנות עגולים .
 

 בנושא טיפול וקידום בעיות הצעירים טרום קליטה .2
 :הוצגו השאלות המנחות

 מה הדרך לקליטת הצעירים  ?

 האם יש צורך לבנות מסלול מיוחד עבור צעירים טרום קליטה ?

 איך לשלב בני קיבוץ בעשייה ובעבודה בקיבוץ  ?

 איך לפתור את בעיית הדיור  ?

 איך לשפר את הקשר עם מוסדות הקיבוץ  ?

  שלא סופרים אותנו"כיצד ניתן לשפר את ההרגשה" ?
 



 

   

  :עיקרי הדברים שעלו במפגש

דיור , יצירת אופק

  לא לפנות רק לבנייה של בתים גדולים ויקרים. יצירת נתיבי מימון (דיור בר השגה)בנייה של דיור לצעירים .

 .תכנון שכונה של צעירים. לבנות בזול לצעירים

  חלק מרווחי הקיבוץ יושקעו . ליצירת תנועה. להשכרה לתקופה מוגבלת, (דירות למשפחות צעירות)לבנות

 . בפתרונות דיור

  (כמו באירופה)דירות להשכרה לצעירים לזמן ארוך . 

 להוסיף חדרים לחדרי הצעירים. לאחד בתים של הצעירים כדי שיהיה למשפחות צעירות, כפיתרון מיידי .

 .חיילים יגורו בשותפות או אצל ההורים

 יצירת תוכנית רב שנתית לדיור במצר כפי שבוצע טרם המעבר ללינה משפחתית. 

 למצוא קודם כל פתרון למשפחות עם מצוקת דיור . 
 

תעסוקה , יצירת אופק

 מצר צריך לעודד יזמויות שיתנו תעסוקה לצעירים. 

  אמירה . לתחושת שייכות, להיקשר, גם מבחינה חינוכית,  ומעלה20חשיבות טרום תעסוקה של בני

 .יבואו מתוכנו, האנשים שאנחנו צריכים- קיבוצית

 כפי שהיה נהוג בעבר, להכניס אותם לתפקידים, צריך מנהיגות מתוך הצעירים . 

 להנגיש להם אך גם לתת להם לקחת . צריך הדדיות. צריך להיגמל מהצורך במטפלת שתדאג ותטפל

 .אחריות
 

קשר עם הקיבוץ 

 לבנות תחושת . להעביר להם מסר שהם רצויים כאן. מלווה ומפגיש אותם, לגבש צוות שרואה את הצעירים

. שייכות

 השיח המשותף הרבה יותר קצר , ליצור מפגש עם הצעירים. עצם השיח נותן תחושת אכפתיות, חשוב לדבר

 .ללוות ולהדריך אותם, לגבש את הצעירים. מכל תהליך

 הקמת פורום משותף של שכבת הצעירים והמבוגרים כצוות חושב קדימה. 

 למצוא את הדרך לתת להם הרגשה שהם רצויים, החזרת הדיון בצעירים לצד הערכי שלו . 

 לספק פעילויות שיקרבו את הצעירים. 
 

לקראת קליטה 

 לא טוב שלא נוכל לקלוט בני קיבוץ כי אין להם כסף. שינוי הדרישות הכלכליות שהקיבוץ מציב. 

  למצוא פתרון גם למי שאין .  שנים אם רוצים להישאר3לתת לחברה הצעירים להיכנס לקיבוץ ולהחליט תוך

 .לו יכולת כלכלית

 בנוסף לשאר הקשיים זה מרחיק את הצעירים, אין חיי חברה. עידוד חיי חברה. 

 במפעל נותנים עדיפות לבני קיבוץ. הקיבוץ נמצא בעידן ההפרטה וכל ענף נמדד ברווחים שלו: תעסוקה .

 .צריך לזכור שלמפעל שותף חיצוני שיש לו טענה על הבטלה סמויה

 לא פונים אל הצעירים לתהליך הקליטה. 
 

אמירות שונות 

 חיים מיום ליום ואין מחשבה קדימה. 

 אדם צריך בית משלו, בארץ יש בעיה שהגיעה גם לקיבוץ. 

 לא שרק מי שיש לו אפשרות כלכלית יוכל לחיות כאן. לתת מגוון של אפשרויות לבנינו לחיות פה. 

 הרבה תלוי בהם עכשיו, להשפיע, הנקלטים צריכים לקחת את ההגה לידיים. 

 לבנים (קליטה, החלטות, תכנונים, חוקים)גם ההורים אינם מצליחים להנגיש מידע על הקיבוץ , ישנו נתק. 

 מתקדם- מי שלוקח אחריות. ההפרטה העבירה את האחריות לחבר. 
 



 

   

 

 בנושא הידוק הקשרים החברתיים בקיבוץ .3

 :הוצגו השאלות המנחות

 איזה פעולות נדרשות  כדי להדק את הקשרים החברתיים ? 

 האם כול שכבת גיל תדאג לעצמה ותבנה תרבות נפרדת  ?

 האם יש להסתפק במפגשים בחגים בלבד  ?

 איזה התכנסויות אפשר לתכנן כדי ליצור מפגש חברים  ?

  מתאימים לפעילויות חברתיות- מועדון, אוכל' ח– האם המבנים הקיימים ? 
 

 :עיקרי הדברים שעלו במפגש
 

פעילות ומפגשים 

 חברים שכל חבר ייקח אחריות 3-4 הקמת צוות תרבות המורכב מ .חשיבה של מספר אנשים, למנות ועדות 

 .על נושא אחד

 למעט פעילות וליצור פעילות איכותיות יותר. 

  (ועדת תרבות)תכנון פעולות תחת מסגרת תרבות  . 

 

עידוד השתתפות 

 לפנות באופן אישי לחברים. 

 לפנות לשכבת הגיל הצעירה להתנדבות ועשייה . 

 כך שיתאימו לכל השכבות, לחבר את כל הפעילות לכולם . 

 מודעות לחשיבות הכרה בעשייה. יותר פרגון הדדי בין החברים .

 לחזק את הרגשת השייכות .
 

פעילות לפי קבוצות גיל וקבוצות עניין 

  אקטיביזם, סביבה, חקלאות– פעילויות ומפגשים  סביב נושאים  .

 ליצור פעילות לפי שכבות גיל ולחזק את השכבות, להתאים פעילויות לפי גילאים  .

 חוגים/הרצאות / חוגי בית/ הרצאות שונות .

 בעלי גידולים אישיים, הקמת גינות קהילתיות. 

 ליצור שיח חשיבה שונה מבעבר . 

 מפגשים חברתיים . 

 חוגי בית פתוח .  

 בישול/ 'בידג/ תאטרון , למשל, סדנאות  .

  לכלל האוכלוסיה, מקום מפגש חברתי– בית קפה .

 התנדבות להכנת אוכל משותף בחדר האוכל לאירועים. 
 

נושאים מסוימים בהם דנו במהלך השנה האחרונה קיבלו הד . סיכום המפגש הועבר למזכירות ולהנהלת הקהילה

, השתנה הקיבוץ לאורך כל שנותיו, כחברה.  וחשיפה לראשונה ונושאים אחרים חוזרים ונידונים עוד מערש הקיבוץ

אנו משפעים על .  אך אין ספק שהשינוי אותו עבר הקיבוץ בעשור האחרון הוא דראמטי ותהליכו עדיין בהתהוות

. תהליכים אלו וצריכים להיות ערים למשובים של תהליכים ושינויים אלו
 

 

 , נעמי פרץ, גבריאל מלברג, שחר יחייא, גיא דוברת, נילי שחר

. ס"עדנה ברא, סוניה הוכמן, גיא עובדיה



 

   

  (ג-גילאי א) בין ילדי חורש ים הנהדרים המפגש

 . מידי שנהםכולנו מחכים להו יפה למסורת כותיקי מצר כבר הפעם ו

 ,  למועדון לחברהותיקים ילדי חורש והמדריכים הזמינו את השנה

. הילדים ברכו את הותיקים והודו להם על כל מה שעשו כדי להקים את הקיבוץ

 .הם רקדו ריקוד בקצב דרום אמריקאי שזכה לתשואות רבות ולא ויתרנו עד שצפינו בהדרן

. (הביצועעל ריאוגרפיה ווסי על הכ'תודה רבה לג)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועל כוס תה ועוגיות נהדרות , ותיקים בכל קבוצהו מספר ילדים :לאחר מכן התיישבנו בקבוצות

  שאלות על תקופת ההקמה של הקיבוץ והותיקים הנרגשים נשאלו , (שהילדים אפו)

  .ענו בשמחה ובסבלנות רבה

. חן וענת על התכנון והביצוע הנהדר, תודה לליטל

 . כבר  למפגש של השנה הבאהמצפים

 

03/08/15, תום שחר



 

   

 

 

 

 

 ה"ט באלול תשע"כ , 13/9/15 ',יום א
 

  60נחגוג יום הולדת 

 ; מצר הילדים הראשונים של ,גפן לבני ובנות קבוצת

  .עדעד ולבני ובנות גרעין

 .כגיל הקיבוץ, 62נחגוג  - ארז קבוצת לבני ובנות
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

ישיבה סביב שולחנות עגולים , תכנית חגיגית

   19:15 התכנסות ,בדשא המרכזי

 20:15הטקס  | 19:30ארוחת ערב 

  שולחנותלהגשה , וחגיגיתפריט עשיר 
 

שנה טובה 
 :צוות החג

 איתן נמיר, נילי שחר, נאוה חברוני
 נאוה דברת, ס"יובל ברא, עירית דרומי

 

 


