מה בעלון
השנה ,שנת השישים לקיבוץ מצר ,הייתה שנה מרובת אירועים .בחרנו לחתום את השנה בעלון ,שיעסוק בעיקר בעשור השישי לקיבוץ.
זהו עשור שמתאפיין בשינויים דרמטיים בסגנון החיים של הקיבוץ ובדגש על הפרט ,האדם שבתוך הקהילה ,תוך ניסיון לשמר את "היחד".
בחלק הראשון של העלון תוכלו למצוא התייחסויות לפעילויות ולחגיגות השישים ,לצד סקירות של התפתחויות בקיבוץ בעשור זה )בחינוך,
במפעל ,בקיימות ,בקליטה( .בהמשך" ,במבט אישי" ,מופיעים מאמרים אישיים של תושבים וחברים – כאלה שגדלו כאן וכאלה שהגיעו
ממקומות שונים – המספרים דרך עיניהם על הקשר שלהם לקיבוץ ,הקשר בין היחיד לקהילה .החלק האחרון של העלון עוסק באחד
התהליכים שליוו את ההתפתחויות בקיבוץ – היזמות הפרטית ,שמקורה בחיפוש אישי של אנשים בקיבוץ אחר מימוש יכולותיהם
וכישוריהם ,בתוך הקהילה ומחוצה לה.
קריאה מהנה
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שנת השישים
חג שמח לכולנו
בתחילת דבריי רציתי לומר מילה אישית – לכל אחד ואחת – על הזכות שניתנה לי להיות אחת מיני רבים ,שותפה לפרק זמן קצר ,לחברה טובה
ובריאה ,לחברה היודעת לתת כבוד ואהבה למייסדים ,לחברים ,לבנים ולבנות ,לנכדים ולנינים ולכל אלה הרואים בקיבוץ מצר את ביתם.
 60שנה של עשייה ויצירה חלפו עם הרבה רגעים קשים וכואבים ,אך גם עם הרבה מאוד הצלחות ייחודיות מאוד למצר .בהחלט אתם כולכם
יכולים היום ,בחג ה ,60-להתגאות בהישגיכם .הקהילה ששמה קיבוץ הינה יצירה ייחודית מאוד בעולמנו ,וכל קיבוץ בפני עצמו הוא יחיד
ומיוחד .הבחירה של חיים בקיבוץ אף פעם ,וגם היום ,אינה מובנת מאליה .פנים רבות לחיים מסוג זה ,אך דווקא היום ברצוני להדגיש את הפן
של הנתינה.
אני רואה בקהילה שלנו מקום משותף שבו האדם יכול להוציא אל הפועל במרחב הציבורי את יכולותיו ומעלותיו ולא רק לקבל ,לרצות שיבינו
אותי ואת צרכיי ,אלא גם להשפיע ולתת מתוך כוחי ויכולותיי הלאה .הרווח בכך הוא עצום! כשאנחנו לוקחים חלק בעשייה של דבר כלשהו,
אנחנו משתתפים ובכך הופכים להיות חלק ממנה .הראיה לכך – החברים הרבים שעוסקים במלאכת החג!
הנתינה היא הבסיס לחיי הקהילה שלנו .נתינה לחברה היא עשייה חיובית ומבורכת ,והיא תמיד גורמת אושר לשניים ,גם לנותנים וגם
למקבלים .ולכן אני אומרת" :אל תתנו לעשייה להיעצר ,להיפך תרמו יותר!".
אאחל לשנים הבאות לקיבוץ מצר צמיחה וקליטה ,תוך שמירת הערכים החשובים לקהילה כולה ,קהילה היודעת לתת מענה לפרט וכן לכלל,
פיתוח הקהילה וקידומה בהתאם לצרכים ולרצונות השונים של השכבות השונות תוך הדברות ,שמירת הטוב הקיים ושינוי הטעון שיפור.
חג שמח,

אירית פואה

מנהלת הקהילה

שישים ומתרגשים
לנאווה ולחברי צוות שנת ה:60-
נילי ,עדנה ,סוניה ,דבורה ,לליב ,גיל ,אוהד ושמוליק
ברכת יישר כוח,
ותודה גדולה גדולה מכולנו:
.
פעילות חווייתית שעברנו
על שנה מלאת
על העצמת תחושת היחד שחוללתם בנו
על המופע המפעים שריגש את כולנו
ועל שהבאתם לשיאים חדשים
את גאוותנו בקיבוצנו!
בית מצר

נולדו בחג השישים
יהב  -בת לתום וטל דרומי | מיקה  -בת לאורי והדר שהם
מזל טוב למשפחות המאושרות
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עדנה ברא"ס:

מברכים אותנו
לאחר  12שנים הצטרף אלינו גרעין ההשלמה הראשון .אחריו ,ברצף
בלתי פוסק ,הגיעו גרעינים נוספים מחו"ל ומהארץ ,חברות נוער,
משפחות ובודדים שמצאו במצר בית.
במרקם אנושי זה יש מקום מיוחד וחשוב לבנינו ,שהפכו לחברים
פעילים וחיוביים במקום; ומושכים בעול העשייה במצר .הבוגרים
מביניהם מתקרבים כבר לגיל !60

ערב טוב!
ערב טוב לקהל הרב שבא לחגוג אתנו :ידידים ,בני משפחה ,חברים
במצר בעבר – אולי גם בעתיד?

המצטרפים כולם הזדהו עם עקרונות המקום ,עם אותם היסודות
שקבעו הראשונים .קיבוץ מצר של היום הוא יצירה של כל מי שנמצא
היום כאן ,של כל מי שהיה במצר לתקופה קצרה או ארוכה .כל מי
שעבר פה תרם את תרומתו הייחודית לחיי העבודה ,החברה
והכלכלה שלנו.

חבריי ,חברי קיבוץ מצר היקרים,
ראשית ,אני מבקשת להודות לכל מברכינו ,ובעיקר לידידי מצר
שעשו זאת מעל הבמה .תודה על מילותיכם החמות.
חג גדול לנו היום .קשה לי לסקור  60שנה של עשייה .לפני  60שנה
הגענו לגבעה הזאת ,צעירים בני  ,20נחושים להקים במקום זה
קיבוץ.

המייסדים ידעו להניח את הלבנים הראשונות של הבניין .הבאים
אחריהם ידעו לשפר ולשלב היטב את הלבנים הנוספות בהתמדה,
במסירות וביצירתיות.
יחד נבנה כאן בניין גדול ויציב!
קיבוץ מצר הוא יצירה של רבים וטובים.

במשך הזמן ידענו שמחות רבות ...וגם עצב רב.
ידענו מחסור ,מצוקה כלכלית והיעדר מקורות פרנסה.
שנים רבות התקיימה כאן קהילה של ארגנטינאים בלבד.
שמחנו שמחה גדולה עם כל בן ובת שנולדו כאן.
בכינו על כל חבר מחברינו שעזב אותנו.
עסקנו בניסיונות אין ספור לקלוט ולגדול.
נתקלנו בקשיים רבים כאשר התחלנו בהקמת המפעל.
למדי.
תנאי הדיור היו קשים וצנועים ַ
הגבול הקרוב עם ירדן חייב ערנות ביטחונית מתמדת.

אומרים עלינו שאנו קיבוץ מיוחד ,שהאופי "הארגנטינאי ,הלטיני"
מורגש .אולי זה נכון שבכל זאת יש כאן "משהו מיוחד" ,אך נשאיר
סוגייה זו לחוקרים...אני כן יכולה להגיד בסיפוק שיש כאן קיבוץ ,שיש
חברה תוססת ,שיש כאן שמחת חיים ,שיש כאן אווירה מיוחדת
המאפשרת חיים טובים ומשמעותיים.
התמזל מזלנו וזכינו לשכנים טובים :מיסר ,הקיבוצים והמושבים
בקרבנו ו"עיר המחוז" שלנו ,באקה אל גרבייה .עם כולם אנו בקשרים
טובים.
לסיום ,כמה מילים לאחינו ,שכנינו הצמודים במיסר:
לפני שישה עשורים הגענו לכאן ,זרים לנוף ולאזור .זכינו מכם
להכנסת אורחים חמה וחברית .הייתם לנו אחים גדולים ,מדריכים
חקלאיים .עזרתם לנו ותמכתם בנו במלחמות .היינו יחד בשמחות
ובכאב .זכינו ,זכינו בכם ,שכנים טובים .זה הזמן להודות לכם .תודה,
תודה מקרב לב על העזרה והשכנות הטובה שתימשך לעד!
אכן ,חג גדול לנו היום
אנו מביטים אל העתיד ללא אכזבה ,גאים בהישגים עד כה; ונכונים
לאתגרים נוספים.
שוב ,תודה שבאתם .מי ייתן ותוזמנו אלינו תמיד ,תמיד רק לשמחות!!
ספטמבר 2013

נכון ,החיים על הגבעה לא היו תמיד קלים ,אך למרות
הכול....הצלחנו!!!!
החזקנו מעמד ,לא נשברנו ,התגברנו על הקשיים הרבים.
והיום אנו גאים מאוד במה שיש :קיבוץ חי וגאה ,אליו מבקשים
רבים לחזור.
הוותיקים קבעו את היסודות למקום ,יסודות שהביאו איתם מעבר
לים :ערכים הומאניים ,שמחת נעורים ,התלהבות ונחישות להתמיד
ולהגשים את חלום הקמת הקיבוץ על הגבעה השוממה.
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עמרי שהם:

עדנן אבו עבד ,מיסר:

ערב טוב ,שנה טובה וחג קיבוץ שמח לכולם,

לכל אנשי מצר,

אני מבקש לברך את חברי קיבוץ מצר ,את כל המכובדים והאורחים
הרבים שבאו לחגוג ולהיות עמנו ביום מיוחד זה.

אני שמח מאוד לברך אתכם ביום החג שלכם.
אני מכיר אתכם מאז שנות השישים ,כשהייתי עדיין בחור צעיר ועבדנו
יחד בפלחה ,ועד היום .אני זוכר את החברים ,בעיקר הוותיקים :יצחק
מלשטיין זכרונו לברכה ,מרטין זכרונו לברכה ,יאיר גבאי )ייבדל לחיים
ארוכים( ,עמנואל ודרדו ,חנה מלשטיין וכמובן כל יתר החברים.

מהו מצר?
כשמסתכלים סביב קשה להאמין שרק לפני שישים שנה הייתה זו
גבעה טרשית וסלעית ,כמעט ללא עצים ורק צמחיית פרא מסביב.
והנה ,בחלוף שישים שנים בלבד ,אנו נמצאים בלבו של יישוב תוסס,
קיבוץ מתחדש ומתפתח; גן פורח השואב אליו חברים ובנים
המבקשים לבוא ולהקים כאן את ביתם.
דור רביעי של ילדים מגיע ,והסבים הגאים ,מייסדי הקיבוץ ,יכולים
להביט סביב בהנאה ובגאווה ולראות איך צלח מעשה ידיהם.
מצר הוא מופת לשילוב בין המייסדים ,מגולת דרום אמריקה ,בני
גרעינים ,שהראשונים בהם הגיעו כבר בתחילת שנות השישים,
והבנים שהצטרפו מאוחר יותר .והכול לידי קהילה חיה ,נושמת,
יוזמת ויוצרת ,ובעיקר – לוקחת את גורלה בידיה!
קהילה שהצליחה להתמודד עם משברים ,קשיים ואסונות ובכל
פעם קמה חזקה וגאה יותר.

עבדנו כולנו יחד ,בנינו את הברכה ,עשינו את הפיתוח מסביבה ואת
החומות – שלושים וחמש שנה של סיקול אבנים.
תמיד אזכור שאתם הייתם הגורם העיקרי לחתונה שלי ב ,1969-ועל
כך אני מודה לכם עד היום.
אנחנו קשורים יחד בקשרי שכנות ,ואני שמח שגם בני משפחתי
ממשיכים בדרכי .הבנים שלי עדיין עובדים בקיבוץ.
עלו והצליחו בכל מעשיכם ,מי ייתן ונמשיך להיות שכנים קרובים
וחברים טובים!
השכן שלכם

נכדו של מברך הקיבוץ ביום העלייה על הקרקע ,מוכתר הכפר חאג' נימר אחמד

כמדומני שהיום ,ולא רק ביום חג זה ,אם נישאל" :האם לילד הזה
התפללנו?" ,יכולים כולנו ,כל חברי מצר – מייסדים ,ממשיכים ובנים
– לטפוח על שכמנו בגאווה ולומר – כן רבתי!!!
הקמנו כאן ,כולנו ,חברה בעלת חזון ,צודקת בהרבה מהסובב אותנו,
חברה המושתתת על ערכי ערבות ועזרה הדדית ויחד עם זאת
מקיימת משק יצרני איתן ,הנשען על תעשייה וחקלאות המאפשר
מגוון של יזמות פרטית  -משק ותעשייה המנוהלים ברובם הגדול על
ידינו ,חברי קיבוץ מצר .ובהסתכלנו סביב גם זה לא דבר של מה
בכך ,ואנו רשאים להתגאות בו.
השינויים הגדולים אותם עשה הקיבוץ בשנים האחרונות ,בתהליך
משתף ואחראי ,היו הצבעת כבוד ואמון של כולנו בקיום המשותף
וביחד הקיבוצי ,תוך שמירה על דרך וחזון קיבוצי ועל הצדק החברתי
שמאפיינים את מצר.
ביום חג זה חשוב שנייחד דקה ,ונזכור את אותם אלה שלא זכו
להגיע ולחגוג עמנו ביום זה – מייסדים ,בני גרעינים ,בני קיבוץ
והורים ,חברי מצר שנים ארוכות או מעטות ,שתרמו כל אחד ככל
יכולתו להקמת הקיבוץ ופיתוחו ,וגם בזכותם מצר הוא מה
שהינו .אותם אלה שלא כאן אתנו ,אך בלבנו הם תמיד.
נזכור אותם ונודה להם על תרומתם.

תודה

לכל החברים שעסקו בערב ה 60-למצר:

לא רק ראיתי פרצופים שלא היו בקיבוץ  30שנה.
לא רק ראיתי שאפשר "להרים" ערב למופת בכוחות פנימיים.
לא רק שמעתי מהחברים ומהמוזמנים שהכול,
אבל הכול ,היה נפלא.
אפילו שמעתי מחמאה אחת שלדעתי הייתה היפה מכולן:
בת מצר שגרה בקיבוץ אחר )אני לא אגיד את שמה ,אבל היא
בלונדינית וגרה בקיבוץ שאני עובד בו ,(...אמרה לי שהערב היה
כל כך יפה שעשה לה חשק לחזור למצר!

היום ,כשאנו בפתחו של מהלך קליטה נרחב ,לאחר שנים ארוכות
של עצירה ,אנחנו מתעתדים לצרף לקיבוץ כ 70-חברים חדשים בגל
הקליטה הנוכחית .שוב התלכד הקיבוץ ,תמך במהלך הקליטה ברוב
גדול ובחר בחיים ,בהתחדשות.
על כך ברכתי למצר ביום חג השישים – שוב אנו נוטעים כאן עץ,
ושוב בונים כאן בית ,ואור גדול נדלק .ודור חדש של בנים וילדיהם
יבנה כאן את ביתו .דור המשך לבניית הקיבוץ.

כיוון שעם אמירה כזאת אני לא יכול להתחרות ,נשאר לי רק
להגיד תודה לכל מי שהיה לו יד ו/או רגל בהצלחת הערב.

חג קיבוץ שמח!

דני הופמן
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מאחורי הקלעים של צוות "ששים לשישים"
זו הייתה שנה מרתקת .שמונה אנשים )עדנה ,לליב ,סוניה ,אוהד,
נילי ,שמוליק ,דבורה וגיל( נענו לפנייתה של נאוה "להרים" את שנת
השישים למצר .רעיונות היו הרבה יותר ממה שהיינו יכולים להספיק.
האווירה החיובית ,ההתמדה ,החריצות והאהבה עשו את רוב
העבודה.

החל משעת סיפור בחורש עם סיפורי העבר ,המשך באירוח נרחב
יותר של ותיקים בבתי הילדים ,משחקים להיכרות העבר של הקיבוץ
ועוד.
היה לנו חשוב לקיים פעילויות קהילתיות לחיזוק "היחד" – הטיול,
הפסיפס ,המגשים ,חורשת הממתקים ,התערוכות וההצגה – הם
עדות לכך .הוותיקים – בניצוחם של חנה מלשטיין ,נילי ר' וליליה -
ארגנו לעצמם שנה גדושת פעילויות שרובן היו פתוחות לכל
הציבור .בסופה ,בסמיכות לתאריך העלייה על הקרקע ,נערכה
מסיבה גדושת תוכן ותרבות .אז ,בין היתר ,קיבלו הוותיקים את
העלון שהופק מסיפוריהם ,פרי יצירתם לכבוד חג השישים ,שאחר
כך אף חולק לכל יתר החברים.

במשך יותר משנה ,נפגשנו כל שבועיים ,בימי שני ,במטרה לקדם
את הפרויקטים הרבים .על כל המלאכה המורכבת הזו פיקדה נאוה.
ההתמסרות שלה הייתה טוטאלית .היא לקחה אחריות מלאה על
ניהול הצוות ,ניהול התקציב ,חיפוש אנשי המקצוע .נאוה נתנה גב
לכל פרויקט וידעה בכל רגע נתון באיזה מצב הוא נמצא ,התלהבה
מכל רעיון חדש שצץ ,ויחד עם זה למדה לוותר על רעיונות אחרים.
ככל פרויקט גדול ,היו רגעים של אי הסכמות ,ויכוחים ,ואחר כך
התגמשות ומציאת האיזונים הנחוצים בכדי להמשיך ולהתקדם.
בתחילת הפעילות הצבנו לעצמנו עקרונות.

היה לנו חשוב לומר לעצמנו שאנו אוהבים את מצר; ולהביע זאת
בחולצות "הלב" שהוכנו במיוחד לאירוע .רצינו להציג לאורחינו את
היכולות שלנו ,ואכן 1000 ,איש חזו בהצגה המרשימה ,בה נטלו
חלק  100משתתפים; להגיש כיבוד ברמה גבוהה – תודה על כך
לצוות המטבח; להציג את היכולות האמנותיות של החברים –
שלושים אמנים הציגו בתערוכה מושקעת את כישרונותיהם – כפר
אמנים ממש! ; לגלות את נבכי העבר לדורות שלא הכירו אותו
בתערוכה מושקעת של חפצים שחלף זמנם; לצחצח את הקיבוץ –
ואכן ה"נויניקים" גרפו כל פינה ופינה בקיבוץ; להחזיר לחדר האוכל
את כבודו על ידי צביעתו וקישוטו; ולהוציא עלון מושקע ..שהנה הוא
לפניכם.

העיקרון הראשון היה לשלב בעשייה כמה שיותר אנשים .הגענו
לכמעט מאתיים איש ,ואנו מרגישים שבכך הצלחנו .העיקרון השני
היה שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה – כל השותפים העידו על
הכיף שנלווה לעשייה .העיקרון השלישי – שהכול יהיה ברמה הכי
גבוהה ,וכך אכן היה .העיקרון הרביעי – להטמיע את תולדות הקיבוץ
במערכת החינוך ,הניב פעילויות שונות ומגוונות במערכת החינוך,

נילי שחר

בשם צוות השישים

ואלה שמות.......
ההצגה "בצל אילן":
השראה לתסריט :סיפור מאת צבי ברא"ס
במאי :אבישי סנדנר
צוות הפקה :אפרת חובב ,גיא עובדיה ,מיכל לוטם ודבי ברא"ס
תחקיר :נילי שחר
כותבים :אבישי סנדנר ,שחר לוי ,נילי שחר
הפקה מוזיקלית :איתן נמיר
כוריאוגרפיה :דבורה הופמן
תפאורה :גיא עובדיה ,אתי בר לוי ,גליה שריג ,אוהד רותם ואריאל גבאי
תלבושות ואביזרים :מיכל לוטם ,סימה רימברג ,מי בר חברוני
להקה :איתן נמיר ,גבו מזור ,פטו מזור ,שלומי לוי ,רמי הופמן ואורי דוידסון
עיצוב מולטימדיה :נאוה חברוני ,נילי שחר ודני אדן
סרט הווידאו ששולב במופע :חיים חננאל ויערה אדן
סרטון ה"טנגו" :ירון שרון

הפקת אירועי הוותיקים :חנה מלשטיין ,ליליה ונילי רימברג
התערוכה "חפצים מספרים" :יפעת ,הדר
סדנת המגשים "על מגשים ואנשים" :ניצן ראובני-תמיר
התערוכה "אמני מצר גאים להציג" :מינה ,דניז ,מריון ודודו
קייטרינג :האוני ,נדיה ,האלה ,מייסן וכארים
הסיסמא "ששים לשישים" :הניה ברא"ס
הסיסמא "מאדמת טרשים לשנת השישים" :עמית מלשטיין
עיצוב ההזמנה והפוסטר :מי-בר חברוני

תודה מיוחדת לגרש ימבורג

על השקעה רבת שנים בארכיון מצר שהמשיכה את
דרכם הנאמנה
של עובדי הארכיון לדורותיו!

שחקנים:

אהרל'ה קריידלמן ,גבריאל מילברג ,דורון ליבר ,אתי בר לוי ,נתי הגאי ,צבי ברא"ס ,אחמד ,עוזי עג'מי ,נור שצ'ופק ,טופז הוכמן ,אופיר ברא"ס ,נעם ברא"ס,
שחר ויטה ,יואב סנדנר ,תמיר רז ,מארק לופז ,נדב חובב ,רז יעקובסון ,נוי אבנרי ,יעל דורי ,הילי אבנרי ,יערה חובב ,יובל וגשל ,רון הגאי ,גיל חובב,
יערה אדן ,נורית ליבר ,איל יעקובסון ,אדי חלן ,דני הופמן ,קלאודיו מדרדרוט ,רז תמיר ,אסתר לופז ,שרה תמיר ,ליאת אחירון ,אילה יחיא ,רונית פרידזון,
בני לוטם ,ניצן קופלמן ,אוריין שחר ,שירה דרומי ,מור וגשל ,אביב יחזקאל ,אריאל גבאי ,קיצי פרידזון ,ליליה גסטר ,דינה שצ'ופק ,גיא אלפיה,
זוהר יעקובסון ,גיל אופיר ,רונה עמיר ,נתן ליבר ,נדב נחמני ,נמרוד ויטה ,איל חריף ,קשת רימברג ,יותם ברא"ס ,אב ברא"ס ,שקד רותם וירדן שצ'ופק

רקדנים:
דבורה הופמן ,שמוליק בן עזרא ,אוריין שחר ,יואב אלקן ואיריס הלמן ,גיל חובב ,אפרת קדם ,שני שהם ,איילת דברת  ,נורית ליבר ,אייל יעקובסון ,חנן
ועינת אבנרי ,שרה וגבריאל מילברג ,לאה ואנחל קרביץ ,מרי ומרקוס אידלמן ,רחל ושלמה מוהדב ,רחל מזרחי ויהושוע מונדריק ,סוניה וראובן הוכמן
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אצלנו במצר בעשור השישי
מה נשתנה במצרפלס מאז חגיגות החמישים?
עשר שנים בחייו של מפעל תעשייתי הינן תקופה ארוכה .ארוכה
מאוד ,כמעט שנות דור .השווקים משתנים ,המוצרים ,הלקוחות,
הטכנולוגיה – הכול משתנה .גם אנחנו ,אם כפרטים ואם כציבור,
כקהילה.
די אם נביט על הקיבוץ כדי להיווכח ששום דבר לא נשאר במקומו,
חוץ אולי מן המבנים .חדר האוכל הצטמצם למינימום ,המקלחת
הציבורית נסגרה בצו הצנזורה ,ואילו תלושי השכר ועלויות השירותים
הם במוקד תשומת הלב שלנו .החזות הכללית ,הנוף הפנימי של
הקיבוץ ,בתיו המרווחים וצמודי הקרקע ,נותנים את התחושה של
פרבר יוקרה בורגני.
גם מצרפלס לא שקטה על שמריה .היא צמחה וגדלה ,ולאורך כל
העשור הזה היא נתנה גב לשינוי הגדול שביצע הקיבוץ .בכלל,
התקופה הזאת שונה מאוד ממה שהכרנו קודם .זו תקופת שנים
ראשונה שבה מצרפלס נעשתה מפעל עצמאי .התנתקנו מ"לגו"
בשנת  ,2001ורכשנו את כל נושא הטפטפות ממנה .עד אז ,כל
הנושא הזה של ייצור טפטפות ,שהוא לב העניין של כל חברת את מצרפלס ,להשיא את רווחיה ולהביא לכך שבעשור הבא היא
השקיה ,לא היה בידינו .העצמאות הזאת ,השליטה בייצור הטפטפות ,תהווה גורם הרבה יותר משמעותי בשוק ההשקיה העולמי.
נתנה למצרפלס את הכוח והאפשרות לפתח ולצמוח בקצב שנתי
דו-ספרתי.
כמה נתונים להשוואה בין ראשית העשור לבין סיומו:
ב 2003-ייצרנו ומכרנו  4,500טון פוליאתילן ,לעומת  9,000טון היום.
התלבטויות רבות ליוו אותנו במשך השנים הללו :למכור או לא למכור ,ב 2003-ייצרנו ומכרנו  35מיליון מטר שלוחות טפטוף וצנרת ,לעומת
להכניס שותף)ים( או לא ,לייצא טכנולוגיה או לשמור אותה בבית ועוד  170מיליון היום.
כהנה וכהנה .וכל זאת בלי לשכוח ,ולו לרגע ,שצריך לעבוד ,לייצר ב 2003-ייצרנו ומכרנו  100מיליון טפטפות ,לעומת  1.3מיליארד
ולהשאיר בבית רווח .ואכן ,החברה הצליחה בכל העשור הזה לייצר טפטפות ב. 2012 -
רווח ולחלק דיווידנדים מדי שנה.
מצרפלס ניצבת היום בשוק כחברת ההשקיה היחידה שנשארה כל זה הביא גם לגידול משמעותי בהכנסה שהייתה  86מש"ח
בבעלות ישראלית )וקיבוצית( ,כחברה מובילה במוצריה ובטכנולוגיה ב .2003-היום אנו מתקרבים להכנסה של  250מש"ח.
שלה ,כחברה יציבה ואמינה המצטיינת במו"פ שלה וכחברה בעלת גם מצבת כוח האדם גדלה בהתאם :מ 105 -עובדים ב ,2003-ל155-
פוטנציאל מבטיח להמשך צמיחה והתפתחות.
עובדים כיום.
במטרה לממש פוטנציאל זה נבנתה תכנית אסטרטגית ,אשר עיקרה הנתון היחיד שלא השתנה הוא מספר חברי הקיבוץ העובדים
הוא שימוש בעוצמה שנוצרה במצרפלס בעשור הזה לשם הקמה במצרפלס .לאורך כל התקופה עבדו במפעל  50חברים ) .(2 ±כך זה
ורכישה של אפיקי שיווק בעולם .תכנית זו החלה להתממש בדצמבר גם היום – האנשים התחלפו ,אך המספר נשאר יציב.
האחרון ,כאשר רכשנו את השליטה בחברת "איריגטור" האוקראינית.
על הפרק עומדים פרויקטים נוספים מסוג זה .אלה אמורים להעצים

ראובן שריג

7

יהושוע  -שישים שנה בחקלאות
התכנסנו כאן הערב להודות ליהושוע ולציין את תרומתו במשך
כשישים שנות חקלאות ,ומתוכן כחמישים שנות פעילות ועבודה בענף
האבוקדו של מצר.
יאנוש קורצ'ק כתב" :הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע
עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים".

שרותי רכב מצר
סיפור קטן על יזמות גדולה
שירותי רכב מצר נוסד במתכונתו הנוכחית כעסק שנותן שירותים
החוצה – סביב שנת  .1992אבל הסיפור מתחיל הרבה קודם לכן ,אי
שם בשנות החמישים....
הגעתי לעבוד במוסך בעקבות התאונה בה נהרגו אבי ,מיקה וטולי
בשנת  .1975אינני יודע לומר היכן הייתי לולא התאונה ,אני כן יודע
לספר שבעקבותיה הרגשתי דחף פנימי להיכנס לעבוד במקום שבו
ביליתי את ילדותי עם אבא ומיקה .את פניי במוסך קיבלו איציק רותם
ושמוליק בן עזרא והכניסו אותי למקצוע .יחד איתם חוויתי את
המאבקים הראשונים בתיקון הכלים החקלאיים במוסך או בשטח.
במשך השנים ,פרשו איציק ושמוליק – כל אחד מסיבותיו הוא –
ונשארתי אני.

אנו רואים אצל יהושוע שילוב מדהים של שתי האמירות מתוך
המשפט הנצחי הזה .יהושוע דאג לשנים בהקימו מטע אבוקדו
לתפארת ,המטע הביולוגי הגדול בארץ ,באהבה ובאחריות מלאה
לכל מה שזז בתוך הממלכה שלו ,וגם חינך וגידל ב 50-שנות עבודתו
דורות של בני קיבוץ ונקלטים שלאורך הזמנים העבירו את נערותם בין
עצי האבוקדו.
אני כנער במוסד עבדתי באבוקדו ,מכיתה ז .בכל יום ירדנו במחסן
שבסיבוב ,מהאוטובוס הצהוב .מהשעה  13.00עד  15.30עבדנו
בקטיף עם ה"מכלזונים" ובגיזומי העצים יחד עם עמוס תמיר,
שמוליק שצ'ופק ,דבי ברא"ס ועוד חברים רבים הזוכרים את תקופת
נערותם לטוב.
יהושע הטמיע בנו את החינוך לאהוב את העבודה ובכך גם את
הקיבוץ .רבים עברו ופרחו להם לחיים במקומות אחרים ,אך כולם
יזכרו את חוויותיהם במצר בענף האבוקדו.
ש ָׁמיִם .ונוסיף :עת
וכפי שנאמר :לַ כֹּל זְ ָמן ,וְ ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ ַת ַּחת ַה ָ ּ
לעבוד ,ועת לנוח!
אני מודה ליהושע בשם הנהלת הקיבוץ והחברים על תרומתו הגדולה
לענף האבוקדו שהיה ועודנו אחד הענפים המרכזיים במשק ועל
תרומתו רבת השנים לרווחת הקיבוץ.

בהמשך נשלחתי ללימודים מקצועיים תחת "איום" של משרד
התחבורה שאם לא אצא ללמוד ,יבוטל רישיון המוסך של מצר .כך
קיבלתי הסמכה של משרד התחבורה לניהול מוסך למכוניות ,בברכה להמשך הדרך,
לטרקטורים ולמלגזות.
את היוזמה להקים עסק שפתוח לציבור הרחב הבאתי לשולחנו של
עמית מלשטיין כמרכז משק ,שתמך ועודד "לרוץ עם זה קדימה".
בהמשך גם שמוליק שצ'ופק האמין ברעיון ועזר בקידומו .להפתעתי
ולשמחתי ,התקבלנו יפה אצל לקוחות באזור שבאו וסמכו על
שיקולינו המקצועיים .אנחנו מצדנו המשכנו לאורך השנים
להתמקצע על ידי רכישת ידע ומכשור ייעודי .בחלוף הזמן נוספו
למוסך גם מחלקה של פחחות וצבע ומחלקה להסבת מכוניות
לעבודה על גפ"מ ) גז פחממני מעובה( ,וכך הפכנו מ"מוסך מצר"
ל"שירותי רכב מצר" ,מרכז שיודע לספק את כל השירותים לרכב.

עופר וגשל

יזמות המוסך ,להבדיל מיזמויות אחרות בקיבוץ ,איננה יזמות
פרטית .זוהי יזמות שקמה על ידי הקיבוץ ,ועליה לרצות את
ההנהלות שבו .אני מאמין שעל יזם להאמין בחלום שלו .חלומות הם
אלה שהביאו להקמת המדינה ,לעליית הקיבוץ על הקרקע ,להקמת
מצרפלס והבאתו לאן שהוא היום ...הקושי הוא לפעמים להדביק
אחרים בחלום שלך .לאורך השנים לא לכל מרכזי המשק הצלחתי
לגרום להאמין בחלום ,לפעמים גם טוב שכך.
כיום ,שמו של מרכז השירות לרכב שלנו הולך לפניו .אמנם ,שנת
 2012הייתה שנה קשה מאוד בכל ענף הרכב ,והיא לא פסחה עלינו.
בעקבותיה נאלצנו לעשות כמה צעדי ייעול בשנת  ,2013אך אני
מאמין שנדע לצלוח את המשבר בענף הרכב ולצמוח ממנו.
החלום הקטן גדל להיות עסק משמעותי שתקע יתד באזורינו ואנו
ממשיכים לעבוד ,להתמקצע ולהשתפר.
שנה טובה!

יובל ברא"ס
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איכות הסביבה זו איכות חיינו
העשור האחרון בעולם ,בארץ ,במועצה ובמצר מתאפיין ,בין שאר הדברים ,ב"נפילת האסימון" שאם לא נדאג לעצמנו ניבלע בערמות אשפה,
זיהום אוויר ,הרס "ריאות ירוקות" ,זיהום מים ועוד ועוד.
במצר היינו מוגבלים לפתרונות קצה .מרגע שהמועצה נרתמה לנושא ,יש לנו פתרון ִמ ְחזוּר ל 14-חומרים שונים .היום זה נראה לנו ברור מאוד
שיש הפרדה ִומ ְחזוּר ,אך כדי להטמיע את החשיבות ואת ההתנהלות נדרשו חמש שנים ,לערך! עכשיו עלינו ללמוד להצטמצם בצריכה וזה
סיפור קשה .ברמה מועצתית וארצית אנו מתמודדים עם זיהום האוויר הקשה באזורנו .זו בעיה שנמצאת מעבר ליכולת ההתמודדות של יישוב
בודד ,וטוב שהנושא עלה מדרגה .המועצה גם מינפה בגדול את ִמ ְחזוּר המים להשקיה ,וכך אפשר שוב לראות חקלאות והרבה ירוק מסביב.
אנו בקיבוץ מנסים לשמור ולפתח את הריאות הירוקות הנמצאות בתחום היישוב .טיפוח פינות חמד חדשות חשובה מאוד ,הן מההיבט של
תוספת חיונית של ריאות ירוקות והן מההיבט של הוספת מקומות בילוי בטבע .פינות החמד הללו פעילות ומלאות חיים ומהוות מטרה לטיול,
לפיקניק ולבילויים הן לילדי הקיבוץ ,לגנים ולבתי הילדים ואף למשפחות ולחברים.
נשמח לכל רעיון חדש,

שמוליק בן-עזרא ונילי שחר

פינת גדי
הוקמה ב 1978-לזכר גדי הלמן.
היא בנויה בתוך חורשה ,וייחודה
במתקני העץ ובפינת הצמחים
המשמרים טבע ארץ ישראלי.
היא משמשת את ילדי הקיבוץ
והמשפחות לפיקניקים ומשחקים.

פינת 55
הוקמה בשנת ה 55-לקיבוץ,
כפינה נוספת למשחקי ילדים.

בוסתן איציק
בוסתן עצי פרי המשלב גם
מתקני משחקים ופינה
למדורה .הוקם וטופח על ידי
בנצי חברוני לזכר איציק דורי,
מהרוגי הפיגוע במצר.

חורשת הממתקים
לאחרונה ,נוקתה החורשה שליד
תחנת האוטובוס והוצבו בה
שולחנות ,והמבנה העומד בה
נצבע וצוירו עליו ממתקים ..היא
כבר משמשת את ילדי הגנים
לפיקניקים ומשחקים.

המפל
הוקם וטופח על ידי חברי
הקיבוץ וילדיו לזכר הרוגי
הפיגוע במצר ב.2002-

גן העדן הירוק
השביל הירוק המוביל בין
פינת גדי ופינת איציק –
נוקה וחודש בט"ו בשבט
לפני כשנה וחצי .על העצים
נתלו שלטים ובהם ציורי ילדי
מצר ושמות הצמחים.

פינת החי – ערך חינוכי

 35שנים קיימת פינת החי במקומה הנוכחי .מראשיתה היא נבנתה מחומרים ממוחזרים ובהתנדבות
מלאה של חברי מצר וידידים ממיסר .היום 16 ,שנה לאחר שהתחלתי לעבוד בה ,אנו עומדים בפני שינוי
פניה .היות שצריך לצמצם אותה בעקבות בניית השכונה החדשה ,תהיה זו הזדמנות פז לשדרג אותה.
אנחנו נעזרים ביועצים מבחוץ באשר לבניית כלובים מותאמים לחיות שאנו צריכים להעביר ובאשר לכמות
ומגוון החיות שכדאי לגדל .נקודת המוצא ממשיכה להיות חינוכית ,והחיות שיהיו בה ישמשו ללמידה.
החודש סיימתי את עבודתי בפינת החי ,והעברתי את הפיקוד לתום שחר .היא לומדת את הנושא ותזרום
איתו לכיוונים חדשים המתאימים לה.
לנגד עיניי עמד תמיד הצד החינוכי  -חווייתי .הלמידה אצלי ניצלה את כל החושים ,השכל והרגש ,תוך
ניצול הזדמנויות של למידה מהטבע המזדמן .פשפש אש שמרימים לבד ,עשוי להיות מרגש יותר מארנבון
בכלוב .השמחה של הילדים ,מגיל שנה ועד כיתה ג' ,הייתה בשבילי הבונוס הגדול באחזקת פינת החי.
פינת החי אינה רק חיות .היא גם פארק טבע יפהפה ,המשרה רוגע ושמחה ומהווה מקום להתחברות עם
הסביבה ומקום מפגש.
הערכתי הרבה לחברי הקיבוץ שראו בחשיבות פינת החי לילדינו ולנו; וממשיכים לקיימה למרות מחסור
במשאבים כספיים .אני גאה בקיבוץ שיודע להמשיך ולקיים את המקום הנפלא הזה.

נילי שחר
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אצלנו בחינוך
חורש ,שעת סיפור מרתקת מפי חברי קיבוץ ועוד .במיוחד היה כיף
לראות את בני ובנות המצווה על הבמה בערב חג ה ,60-כמו הילדים
שהיינו אנחנו פעם ,וכמובן את הנערים והנערות רוקדים ,שרים
ומשחקים ותורמים מעצמם לכלל הקהילה במצר.

יהודית וילדי "שיר" ,קיץ 1983

ובנימה מעט אחרת ואישית ,אפשר לדבר עוד הרבה על חינוך –
שיטת החינוך ,התקנים ,העלויות ,מבנים ואחזקה ,תמ"ת ומשרד
החינוך ,נהלים ,סדר יום ועוד ועוד .אבל בעצם ,בשבילינו ההורים ,מה
הכי חשוב? אם שואלים אותי ,הכי חשוב לי שהילד שלי יחזור הביתה
בשלום ,בריא ואהוב .כדי לצמוח ולגדול בביטחון ,להצליח להתנהל
בעולם ,ליצור קשרים ,להאמין בעצמו ,לשאוף ולהשיג ,ילד צריך
להרגיש שאוהבים אותו ,שסומכים עליו ,שהוא חשוב לנו .הסביבה
שאנחנו יוצרים עבור ילדינו כל יום ,מנסה לספק להם בדיוק את זה –
עולם בטוח שבו הם יכולים להתנסות ,לחקור ,להעיז ,לכעוס ,להסכים
ולהתנגד ,והכול במסגרת שמכילה אותם ,שומרת אבל לא חונקת,
מגבילה ובו בזמן גם מאפשרת.

במצר חיים היום  43ילדים בגיל הרך 30 ,ילדים בכיתה א' עד ו' ועוד אני חושבת שזה כיף  -לעשות ילדים ,לאהוב אותם ולשמוח איתם .גם
 45ילדים מכיתה ז' ועד י"ב .בנוסף לכל אלו מתחנכים בקיבוץ  60יהודה עמיחי כותב במדויק על החשוב בחיים:
ילדים נוספים שאינם גרים במקום ומגיעים לכאן כל יום ממאור,
שׁנִ ְּש ָׁאר
רוֹצה לָ ִשׁיר ִשׁיר ַהלֵ ּל לְ כָ ל ַמה ֶ ּ
בקה ,גן השומרון ,כרכור ,טייבה ,ערה ,תלמי אלעזר ,אבל מי סופר? ֲאנִ י ֶ
העיקר שיהיו כולם בריאים ומאושרים.
יפּוֹרי ַהנְ ּדוֹד
נוֹדד כְ ִּצ ֵ
פֹּה ִא ָתּנוּ וְ ֹלא עוֹזֵ ב וְ ֹלא ֵ
ּרוֹמה וְ ֹלא ָשׁר "לִ ִבּי ַב ִּמּזְ ָרח
בּוֹר ַח ָצפוֹנָ ה וְ ֹלא ָד ָ
וְ ֹלא ֵ
קיבוץ מצר היום נוהג כפי שנהגה התנועה הקיבוצית לאורך עשרות
רוֹצה לָ ִשׁיר לָ ֵע ִצים
השנים האחרונות – אנחנו רואים בחינוך ילדינו ערך עליון ומוכנים וְ ָאנֹכִ י ִב ְּק ֵצה ַמ ֲע ָרב"ֲ .אנִ י ֶ
סוֹבלִ ים לַ ַהט ַקיִ ץ וְ קֹר ח ֶֹרף
להשקיע בכך משאבים רבים .אחריות הקהילה על כלל הילדים ֶש ֵׁאינָ ם ַמ ְשׁלִ יכִ ים ֶאת ֲעלֵ ֶ
יהם וְ ְ
יהם
רוֹנוֹת ֶ
ֵ
ניכרת ותרומת החברים לקיום המערכת ברורה ומשמעותית .אני וְ לִ ְבנֵ י ָא ָדם ֶש ֵׁאינָ ם ַמ ְשׁלִ יכִ ים ֶאת זִ יכְ
יוֹתר ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ֶש ַׁמ ְּשׁלִ יכִ ים ַהכֹּל.
סוֹבלִ ים ֵ
רואה שיש רצון בקהילת מצר לשמור על המערכת ועל אופיה וְ ְ
רוֹצה לָ ִשׁיר ִשׁיר ַהלֵ ּל
הייחודי ,הן מבחינת התכנים החינוכיים והן מבחינת הגישה הכללית ֲא ָבל ֵמ ַעל לַ כֹּל ֲאנִ י ֶ
שרואה את "הילד כשלם".
אוֹה ִבים ֶשׁנִ ְּש ָׁא ִרים יַ ְח ָדּו לְ ִש ְׂמ ָחה וּלְ ַצ ַער וּלְ ִש ְׂמ ָחה.
לָ ֲ
וּבעוֹנוֹת ָה ֲא ֵחרוֹת.
מדובר בהיערכות לא פשוטה .החברה הקיבוצית שלנו במצר ,כמו לַ ֲעשׂוֹת ַבּיִ ת ,לַ ֲעשׂוֹת יְ לָ ִדיםַ ,עכְ ָשׁיו ָ
בקיבוצים אחרים ,היא היום הטרוגנית ,פתוחה לתחרות וביקורת ,יהודה עמיחי
ולכן נדרשת שותפות בין הורים ,ילדים ומחנכים .על מנת לחבר בין
הגורמים השונים ,ליצור בסיס לשיחה ושאלת שאלות ,מקום
לפתיחות ושינוי ובמקביל שימור והעמקה ,קיימים במצר מספר
פורומים חשובים:
בשטח – קודם כל הצוותים בבתי הילדים בפגישות הצוות; פורום
הגננות הפעיל שנפגש אחת לשבועיים ומלווה גם על ידי מדריכה
פדגוגית מטעם התנועה הקיבוצית; פורום המדריכים הבלתי פורמלי
שנפגש אחת לשבוע ועוסק בתוכנית העבודה הקבוצתית והאישית
והקשר לקיבוץ ומלווה גם הוא ע"י מדריכה פדגוגית מטעם התנועה;
הנהלת החינוך הציבורית שדנה לאורך השנה בנושאים בעלי
חשיבות קהילתית ,ארגונית וחינוכית; מנהלת הקהילה והנהלת
הקהילה; ועוד פורום שאין לו שם ,אך הוא קיים ומשפיע – הכוונה
היא לכלל הציבור ,מחשבותיו ,רצונותיו ,ציפיותיו ועוד .קשה לאפיין
דעות של ציבור שלם ,בוודאי יש הבדלים ושוני רב בין אנשים ,אך
ה"רחוב" הוא בהחלט גורם משפיע וחשוב בתהליכי קבלת החלטות
ועיצוב מערכת החינוך הקהילתית.

יסמין צפר

שנת ה 60-של הקיבוץ זימנה לנו במערכת החינוך הזדמנויות רבות
ומרגשות וחוויות נפלאות :אירוח החברים הוותיקים על ידי ילדי חורש
ובוסתן ,טיולים שערכו הילדים בקיבוץ בעקבות הקיבוץ של פעם,
עשייה פיזית ויצירה בציור בצריף הממתקים ובכתיבת עיתון ידיעות

שחר וילדי "בלון" ,קיץ 2013
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העשור השישי :ממשבר לצמיחה
לקראת חג ה 50-מצאנו ,חברי קיבוץ מצר ,את עצמנו באחת
מהתקופות הקשות שידענו :גם משבר כלכלי שהתבטא
בהתמודדות עם חוב עצום ,היעדר מקורות כלשהם לביטחון
הסוציאלי של החברים ,גם משבר חברתי עם חוסר יכולת להחליט
על שינוי אורחות החיים ,ומעל הכול הפיגוע הנורא ,שלא רק גבה את
חייהם של יקירנו ,וביניהם איציק ,מזכיר הקיבוץ ומוביל המאמץ
להתחדשות אלא גם ערער במידה רבה את האמון בדרך בה הלך
תמיד הקיבוץ :דו-קיום של כבוד הדדי עם שכנינו הערבים ,משני צדי
הקו הירוק.

אני מאחל לכולנו שנדע להקשיב לדעות החדשות ,שלא נפסול
רעיונות יוצאי דופן ,שלא נקדש את הישן רק מפני שהוא מוכר
וטוב לנו ,שנדע להפוך את המצטרפים לשותפים לאותה "רוח
מצר" ושנשכיל לאפשר להם לבנות את העתיד על אותם
היסודות ,גם אם הצורות ייראו לנו שונות.
מחר המלאכה מרובה ,אך היום הוא יום חגנו :מותר ורצוי להביט
בסיפוק על מה שהשגנו ביחד ולשמוח בכך.
חג שמח!

דב אביטל

במצב זה של חוסר הסכמות פנימיות ,היעדר פנסיה ,התמודדות עם
החזר חוב גדול מיכולת הקיבוץ ,אי  -הצטרפותם של בנינו כדור
המשך וניפוץ אשליית הביטחון הנובע מעמדותינו המדיניות ,היו לנו,
חברי מצר ,כל הסיבות להכריז על עצמנו כ"מקרי סעד" ,ולמעשה
להכריז על סיום נוגה של הניסיון להקים כאן חברה אחרת.
והנה ,בשעתנו הקשה ביותר ,בחרו החברים בדרך ההפוכה .לא
בהצבעות ולא בדיונים אידיאולוגיים – כמו במיטב האגדות על
חלוצי/בוני הארץ – כל אחד קם למשימתו ולמלאכתו ,כל אחד
מתאמץ עוד קצת כדי לחזק את השורות ,חורקים שיניים ,מסתירים
דמעה וכאב וממשיכים לבנות את הבית המשותף.
מתוך הכרעה זו שבמעשה ,התחילו הדברים במצר להתגלגל
אחרת :חיפשנו וגם מצאנו את המכנה המשותף מעל האינטרס
הפרטי .קבענו לעצמנו יעדים של ייצוב המערכת וצמיחה .והיום
אנחנו יכולים להביט בסיפוק על מה שהשגנו.

יוצאים לדרך

תכנית הקליטה במצר יוצאת לדרך!
רחוקים אנו מלהיות מושלמים ,וכל מה שהשגנו הוא בבחינת נקודת הליך הקליטה החל בדיונים ,שתכליתם הייתה לפתוח דלת נוספת
מוצא לעשייה נוספת .ככל שהתגברנו על האיומים הקיומיים רביעית רביעית ,את "דלת הקליטה" במודל שבו מתנהל הקיבוץ היום
המיידיים ,נפתחו לנו אופקים חדשים ואתגרים מרתקים ,שדרשו " -מודל שלושת הדלתות".
ועוד ידרשו הגעה להסכמות רחבות ,איזון בין צרכים ואינטרסים
שונים ,יצירת שדרות רחבות שבהן נוכל כולנו לצעוד ביחד ,ובעיקר כבר בראשית התהליך מצאנו עצמנו עומדים מול גל פניות לקליטה
יצטרפו אלינו בנות ובני דור ההמשך ,שיובילו בעצמם להתפתחות ולקבלה לחברות ,כ 70-במספר .חלק מהנקלטים גרים בדיור זמני
במצר ומחכים להתקבל לחברות .חלק נוסף של בנים המתגוררים
נוספת.
אפשר בהחלט להתגאות במה שהשגנו בכל המישורים ,אבל אישית מחוץ לקיבוץ מתכוון לחזור לקיבוץ להיקלט ולבנות את עתידו במצר.
אני הכי גאה בכך שהשגנו זאת ביחד  -לעיתים תוך כדי ויכוחים ,כל הנקלטים החדשים עברו אבחונים חברתיים וכלכליים ,כשהמגמה
ולפעמים )הרי הצהרנו מראש שאנו בני אנוש ולא מלאכים( אפילו להגיש את הנקלטים לחברות בשיחת/ות הקיבוץ במהלך אוקטובר –
תוך כדי עימותים אישיים ,אבל בעת ההכרעה ידענו לא "לשבור את נובמבר .2013
הכלים" .בכל אחד מרגעי ההכרעה הרבים– חלקם בהצבעה בתום
דיון ,חלקם בעשייה השוטפת– ידעו חברי מצר להעמיד בסופו של בימים אלו ,ספטמבר  ,2013קיבלנו אישור מהמנהל לבניית  20יחידות
דבר את היחד מעל היחיד ,מבלי לרמוס את היחיד .קיבוץ מצר דיור מ"מנהל מקרקעי ישראל" .בחודשים הקרובים נתחיל בעבודות
מצטיין במתן מקום לפרט ,לצרכיו הייחודיים ולאישיותו .גם אם התשתית כשהתוכנית – לסיים את הבנייה תוך שנתיים.
לעתים נדמה שזרים לא יבינו זאת ,באיזשהו מקום יודעים חברי מצר ולסיום ,זוהי חוויה מופלאה לכל העוסקים במלאכת הקליטה.
התחושה שדור הבנים דבק בגבעה שהקימו ותיקי הקיבוץ בראשית
את הסוד :ההתחשבות בפרט היא זו המחזקת את הכלל.
נהירת הצעירים להצטרף אלינו היא ההוכחה הבולטת ביותר שיצרנו שנות ה ,50-מחממת את הלב .תהליך הקליטה מפגיש אותנו עם
בסיס ייחודי ואיכותי לחיי קהילה עשירים עם מקום נכון לפרט צעירים וצעירות חדורי אהבה למצר שקליטתם מצעירה את הקיבוץ
ופותחת לו אופק ,חברתי וכלכלי ,להרבה שנים קדימה.
ולמשפחה.
למחרת החג נחזור להתמודד גם עם השגרה השוחקת וגם עם
אתגרים גדולים .ככל שנצמח ,יישמעו בחצר דעות שונות וחדשות ,מצר היה ויהיה קיבוץ חם וקולט .מטבע הדברים מפגש בין דורי
דור חדש ואנשים חדשים יביעו דעות שונות ויעמידו במבחן את שכזה מעורר שאלות ותהיות .אני מאחל לחברים ולנקלטים שיח
תרבותי ופורה עם הסכמות משותפות להמשך הדרך ולהמשך
האמונות הקיימות.
הקליטה.
אני מאחל לכולנו שנדע להמשיך את הדרך המוצלחת ,שאפיינה את
מצר והייתה היסוד להתגברות על משבר נוראי ,שספק אם אחרים
היו יכולים לו.

בנצי חברוני
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מבט אישי
ביקשנו מחברים ותושבים ,אנשים שבאו לקיבוץ ממקומות שונים ,וכאלה שגדלו בקיבוץ ,לספר משהו על הקשר שלהם למצר –
כיצד הגיעו לכאן? מדוע בחרו להישאר? איך הם רואים את מצר בעשור השישי?
אחרים בחרו לכתוב בדרכים שונות על הקשר שלהם למצר .יש מי שכתב סיפורי מקום על העבר של הקיבוץ דרך עיניו.
דרך סיפורי האנשים ננסה להביא מעט מהפסיפס האנושי ששמו מצר.

העשור שלי – מסתבר שגם אנשים עוברים שינויים ,ממש כמו קיבוצים...
עשור זה המון! עשר שנים עברו ממסיבות גיל השלושים שלי ,ולמרבה
הפלא ,הרבה יותר טוב לי היום" .הזמן עושה רק טוב" היא קלישאה
שעובדת אצלי לטובה .השינוי שלי שזור בקיבוץ המשתנה.

השינויים בקיבוץ ובמוסד גרמו לי להחליט על קניית מכונית! קניתי בכל
חסכונותיי פיז'ו אדומה ומתוקה ,ויצאתי לחופשי! )אותה פיז'ו אדומה
שימשה שנים רבות גם את איתן ואפרת ,ש"החליפו את מינה" וקראו לה
"יוחנן" ,והיום נראה כי היא/הוא זקוק/ה לבית חם אחר או למגרש
מדי
גרוטאות .(...עבדתי קשה ,השקעתי ימים ולילות בתלמידיי ופחות ַ
בעצמי .השנים עברו ,אמנם השינויים בקיבוץ השפיעו עליי ,אך ניתן לומר
מדי ,כי הייתי בשכבה שפחות חשה
שלא הייתה זו השפעה גדולה ַ
בשינויים .גם לא היו לי ילדים בבתי הילדים ,ולא נזקקתי יותר מדי )תודה
לאל( לשירותי הבריאות .קניתי מכונת כביסה ,והרגשתי חופשייה
מ"סחיבה" .הטלוויזיה הכעיסה אותי – חלוקת הטלוויזיות נפסקה בדיוק
כשהגיעו אליי!!! קניתי בכספי טלוויזיה ,והחלטתי "להטביע את יגוני"
בצפייה במשך שעות לא מבוטלות בתוכניות טלוויזיה חסרות תוכן ממשי.

חזרתי אחרי שנתיים למשפחה האהובה שלי ולחברים ,לדירה
בקומותיים שאהבתי מאוד ,לחינוך כיתה י' במוסד ולהוראה המספקת
של ספרות .כחודש אחרי חזרתי פרצה מלחמת לבנון השנייה ,תקופה
מקוללת ביותר .הגברים מסביבי גויסו ,בקיבוץ פשט השקט המתוח
ולאחריו רעשי האירוח של התושבים מהצפון .המלחמה הזו השפיעה
על כל ההתנהלות שלנו ,במיוחד במוסד ,כיצד להצליח בו זמנית להיות
בלחץ ולהרגיע ?...ומי מטפל במטפלים? טוב ,אניח למלחמה מאחור.

תהליכי ההפרטה והדיבור על שיוך הדירות המתקרב חייבו אותי להתנהל
באחריות ולוודא שאקבל דירה בקיבוץ )הקומותיים נחשבים ל".("0
לשמחתי ,היציאה למאבק להשגת הדירה )ובואו לא נשלה את עצמנו – זה
היה מאבק כואב וארוך( הייתה עם חברים טובים ,ובסופו של יום זכיתי
לשפץ בית כראות עיניי .אהיה כנה – היה לי קשה להשתחרר מכבלי
החשיבה הקיבוציים של "לא מגיע לי" ולעמוד על שלי .אין לתאר את
ההרגשה של הלילה הראשון בבית החדש .ידעתי שהבית יביא עמו ברכה.

לפני עשר שנים הצבתי לעצמי מטרה – לצאת לשליחות הוראה בחו"ל
מטעם הסוכנות היהודית) .הרעיון לצאת לשליחות ניצת בי עוד בגן.
ארלט ואלברטו חזרו משליחות ,וכל האגדות ,שקראתי עליהן עד אז
בספרים ,קרמו עור וגידים והפכו למציאות– יש חיים מחוץ לקיבוץ
ומחוץ לישראל! הייתי אז רק בת חמש ,וכבר הלך ונרקם בלבי חלום
גדול( .רציתי דרום אמריקה ,קיבלתי צפון אמריקה – לא נורא ...יצא
שהחלפתי את זלצי ולאה ביאנגסטאון אוהיו ,ארה"ב ,וזה היה קצת כמו
להישאר בקיבוץ ...אבל לפני זה הייתי צריכה לעבור הצבעה בקיבוץ
לאישור שנתיים חופש .הבטן התהפכה לי – הפעם הקודמת שבה
עמדתי להצבעה הייתה הקבלה לחברות .היו לי אז שבעה מתנגדים,
ונעלבתי מכל אחד ואחד מהם .פחדתי מההצבעה ,ולא יכולתי להבין
איך אפשר בכלל להתנגד ליציאה שלי לחופש ....לשמחתי" ,עברתי את
ההצבעה" ,אני לא זוכרת כמה מתנגדים היו לי ,עניינה אותי רק העובדה
ש"עברתי".
מיאנגסטאון הרחוקה עקבתי בדריכות אחרי השינויים שחלו בקיבוץ,
אחרי תהליך ההפרטה ,הלחצים והפחדים של המשפחה שלי והחברים
בנוגע להתפרנסות ולשינויים במבנים החברתיים והכלכליים .לא הבנתי
הרבה ,אבל שמחתי שאני במין יקום מקביל ,אך נפרד .בינתיים למדתי
התנהלות אחרת – ללכת לבנק ,למשרדים ממשלתיים ,לנהל תקציב,
להחזיק אוטו ,לשכור דירה .היום אני יודעת שהשליחות הזו נתנה לי
מתנה – עצמאות .היה לי ברור שכשאחזור יהיה לי קל יותר להתנהל
בקיבוץ המתחדש.

ואכן כן – מיד לאחר המעבר לבית הכרתי את אילן ,וחיי – כפי שהיו עד אז
– השתנו לבלי הכר .מרווקה הפכתי לאשת איש ,הרה ובעלת משפחה
שקיבלתי במתנה – מיקה ,רונה ואורי – שלושה ילדים מקסימים ואוהבים
שלא חדלים להרעיף את אהבתם עלינו וגם על אלמה ,אחותם הקטנה.
והיום ,אנחנו כולנו בדירת מעבר ,מלווים בציפייה דרוכה את השיפוץ/בנייה
של ביתנו המתחדש וגדל ומצפים להולדת בת נוספת שתצטרף לחגיגה.

חזרתי הביתה .והרגשתי איך הבור הריקני שנפער בי בחו"ל חוזר
ומתמלא באהבה .הקיבוץ היה שונה ,גם המוסד .אבל השוני היה
מינורי .האנשים נשארו אותם האנשים ,רק שהשיחות נסבו על
השינויים .עם הזמן ראיתי שהתהליך הדינמי של השינוי מתחיל להשפיע
גם על המוסד ,ביתי השני .כשיצאתי לשליחות היו ארוחות בוקר
וצהריים במוסד ,הפסקות יחסית ארוכות ,שיעורים נינוחים והמון חופש
למורים ,למחנכים ולתלמידים .חזרתי לקיצוצים .חדר האוכל נסגר
בהדרגה; ונשאר רק לתלמידי נעל"ה שגרים במוסד .קיוסק נפתח נולדתי בשנה בה חגגו במצר עשרים שנה ל"עליית על הקרקע" .העשורים
ב"קפיקוסים" )פינת הקפה והישיבה מתחת לפיקוסים בדשא הגדול( ,התחלפו להם ,והנה אנחנו בעשור השישי .מי אמר שזה עשור פשוט?
והתורים הארוכים של הילדים ממלאים את האזור בהפסקות ,לא אני! העולם שלי התהפך ושינה כיוון במהלך השנים האלו .וטוב שכך!
שהצטמצמו עד מאוד.
התלמידים התרבו ,כיתות חדשות נבנו ,הצוות גדל ,ופתאום יוצא שאני
לא מכירה את כל הצוות החינוכי! אני ,שנמצאת בין שבילי המוסד מגיל
שתים עשרה ,לא מכירה את המחנכים?! אה – וגם התחלנו לקבל
משכורות...

תמי עמיר-איידלמן
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רגעי קסם
נולדתי וגדלתי ברחובות .בבאתי ממשפחה בה כולם אנשי תנועת
העבודה .מבחינת המשפחה הקיבוצניקים היו מלח הארץ .מצד שני –
כיוון שהייתי ילדה פרועה ,הורי היו מאיימים עליי לעתים" :בסוף נשלח
אותך לקיבוץ" ,כך שהקיבוץ בילדותי היה איום על עצמאותי.
בשנות העשרים שלי עברתי לתל אביב ,ושם התחברתי ל"פליטי
קיבוץ" שנאחזו בציפורניים בחיי תל אביב רק כדי לא לחזור לחיי
השיתוף של הקיבוץ .בעיר עבדתי ב"עסקי השעשועים" – עבדתי
כמזכירה ב"בת דור" ונחשפתי למחול ,מוסיקה ותרבות מהעולם
הגדול.
בהמשך עבדתי במשרדי הפקות ,עבדתי באיחוד הראשון של כוורת
ועם אמנים רבים מהארץ ומחו"ל.
אלה היו שנות השמונים ,כל ההופעות היו בהיכל התרבות ,וזו הייתה
חוויית צפייה אחרת לגמרי .העבודה הייתה קשה ,אבל כֵ ִּיפית .שפר
עליי מזלי ,ונכנסתי לכל ההופעות "הכי שוות" מהארץ ומכל העולם.
בשנים ההן נחשפתי לתרבות ואמנות עד כדי שובע.
בשלב כלשהו התעייפתי מהעבודה בלילות ומההתמודדות
האינטנסיבית עם "אגואים" גדולים .משם עשיתי קפיצה בין תחומית,
ישר למרכז הטניס ברמת השרון – עולם אחר לגמרי ,אך גם מהנה עד
מאוד – טורנירים ,תחרויות ...העבודה הייתה תמיד דבר משמעותי
בחיי ,וחמש עשרה שנים בעיר הפכו אותי לעצמאית ,ולא היה לי קל
לסמוך על אחרים.

עבדתי במקומות שונים ,שלא בהכרח אהבתי .כאשר התפנתה משרה
של רכזת תרבות וחגים ,לקחתי על עצמי את העבודה – שחשבתי
שתתאים לאופיי ולכישוריי – ובאמת היא אפשרה לי להיות עצמאית
כמו שאני אוהבת )הבוס היחידי הוא לוח השנה( .מאוד הערכתי את
העובדה שסמכו עליי ,ונתנו לי לנהל תקציב .מהר מאוד גם הבנתי
שאני לא בקיבוץ רגיל – שאני בקיבוץ מיוחד – אנשים חמים ,לא
פורמלים ,ובעיקר זורמים...
אחרי חגיגת שבועות הראשונה ,התקשרתי לחברה שלי מתחום
ההפקות ,ואמרתי לה" :את לא תאמיני ,הרמתי הפקה שהיו בה 500
איש עם מוסיקה ,אוכל ,ריקודים ,רק ממשאבים פנימיים ותוכניות
שנולדו ממפגשים בשבילים" .החוויה של יצירת אירועים ,מבחינתי,
הייתה מכוננת ממש .איתור אנשי הצוות והאמנים מתוך הקיבוץ ,הכנת
התכנית ,ההיצמדות למסורת והצורך גם לחדש – כל אלה אתגרו אותי
והניעו אותי .החגים אצלנו מתקיימים על הדשא ,ובהתכנסות בשעות
בין הערביים ,כשהשמש שוקעת בשיא יופייה ,כשכולם מגיעים בבגדי
חג וברקע נשמעת מוסיקה ישראלית – הבנתי שאני שותפה ליצירת
רגעי קסם .ואכן ,החזקתי בתפקיד שמונה שנים ,וכאימא לילדה קטנה
זה לא היה קל.
החלטתי לעשות הפסקה ,לקחתי קורסים ביישומי מחשב ,ונכנסתי
לעולם האינטרנט .עסקתי בתחום זה כשבע שנים .לפני שלוש שנים
הרגשתי שמיציתי את הנושא וחזרתי.

בנצי נכנס לחיי בסערה ,ובספטמבר  1993מצאתי את עצמי ,עירונית
מורעלת ,בקיבוץ .המעבר היה "שוק" גדול עבורי .בהתחלה ,זה נראה
מלהיב – כמו לחיות בקאונטרי קלאב .בשלב זה עדיין הייתי נוסעת יום
יום לעבודה בתל אביב ,ומגיעה בערב ,כשהמדשאות מלאות בילדים
והורים ,מגרש המשחקים תוסס ,ואנשים שותים קפה במרפסות.
מהר מאוד ילדתי את שלי ,ויחד עם בת-שחף וגור הרגשתי שיש לי
משפחה גדולה .חיי היום יום נראו אחרת – מבחורה תוססת וחופשייה,
מצאתי את עצמי במהלך היום עם תינוקת ,די לבד .התגעגעתי
לרחובות תל אביב ,למשפחה ולחברים שלי .החזקתי את המכונית
שלי "בשיניים" ,למרות שהקיבוץ לא הסתכל על זה בחיוב) .למעשה
אני אחת מאלה שבגללם/בזכותם עבר השינוי בנושא המכוניות
הפרטיות( .מאדם עצמאי שמחליט עבור עצמו איפה הוא יגור ,יעבוד
ומה יעשה עם כספו ,הפכתי פתאום לתלויה במוסדות הקיבוץ בכל
עניין פרטי – להוסיף ארון ,לשפץ ,איפה לעבוד וכו' .גם להפוך לחלק
מקהילה ותיקה ,כמו לדוגמה לקבל בדואר הודעה על שיבוץ לתורנות
כלשהי ) מבלי שהתייעצו איתי אם זה מתאים לי – (...היה לי מאוד
קשה.

בית התינוקות דצמבר 1994

נכנסתי לעסוק בתרבות בקיבוץ בתקופה שבה הייתה כבר תחרות על
זמנו של החבר .ראשית ,הייתה טלביזיה בבית ,בהמשך גם כבלים.
שנית ,נכנסו לשימוש מכוניות פרטיות שהפכו את הבידור מחוץ
לקיבוץ לזמין – אפשר היה בקלות לצאת החוצה .שלישית – הילדים
כבר ישנו בבית ,וההורים היו פחות גמישים לגבי יציאה בערב.

לעתים אני נשאלת מדוע לא מגיעים לקיבוץ אמנים גדולים ,כפי
בגיל שישה חודשים שלי נכנסה לבית התינוקות ,ומהר מאוד ראיתי שפעם הביאו לכאן את חווה אלברשטיין .הבאת אמנים משמעותיים
אותה צומחת וגדלה ,בידיים של אנשים טובים והיא מאושרת ,רצה דורשת כסף רב ,וכשאמן מגיע ,לעתים קרובות ההיענות אינה
יחפה בשבילים ,מה שהיא לא הייתה יכולה לעשות בעיר .ראיתי מספיקה "להחזיק את האירוע".
שהכביסה מגיעה בזמן ,המרפאה קרובה ,הספרייה במרחק הליכה
גם להרצאות ולסרטים לא מגיעים הרבה אנשים .אני יכולה להבין
ושאפשר לאכול בחדר האוכל .את כל אלה ידעתי להעריך ולאהוב.
זאת לאור השפע הקיים בסביבה ,כאשר רוב חברי הקיבוץ יכולים
לבחור את אירוע התרבות המתאים להם במועד ובמקום הנוחים להם.

13

היום תפקיד המרכז/ת הוא ליכוד חברתי,
יותר מאשר תרבות "פרופר" .החגים
מקבלים את רוב התקציב ואת תשומת
הלב ,ואכן ממוצע המשתתפים בחגי
הקיבוץ הוא כ 500-איש!
הייתי רוצה להפגיש יותר בין אנשים,
להחזיר לבמה את כל הכוחות האמנותיים
והארגוניים שלנו ,כפי שראינו בחג
השישים ובחגים במשך השנה ,בזכות
התהליך התרבותי-חברתי שהאירוע יוצר,
וגם מסיבות כספיות.
הבאת כוחות חיצוניים היא יקרה מאוד,
ויש בתוכנו אנשים מוכשרים בתחומים
שונים ,שהייתי שמחה אם היו לוקחים על
עצמם פרויקטים תרבותיים )כגון הפקה
מוסיקלית ,הפקת מחול ,בימוי וכו'(
בעבור תמורה כספית צנועה .כך נתגאה
ביכולות המקומיות ,ונחווה עשייה
משותפת שתעניק לנו סיפוק ברמות
אחרות לגמרי ,מה גם שהחיסכון בעלויות
יאפשר לנו עוד פעילויות.
לשם כך ניצור יותר מפגשי תרבות – חוגי
דרמה ,מקהלה ,וכו' – שיפתחו את כוח
היצירה המקומי; ויאפשרו לכוחות המקומיים
להופיע בחגים ובאירועים.

מילים של אהבה )גם( למצר
יֵשׁ ֲא ִצילוּת ְש ֵׁק ָטה ָ ּבא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ
לוֹה ִטים.
שׂדוֹת ֲ
עוֹמ ִדים וְ ַה ָ ּ
ָה ֵע ִצים ְ
פּוֹס ִעים ֶד ֶּרְך ַהזְ ַּמן וְ ַה ָמּקוֹם,
ִ
וּב ְמיֻ ָחד ַ ּבא ֶֹפן בּוֹ ָה ֲאנָ ִשׁים ְ
ימית
יעה ְפּנִ ִ
שׁוֹפעוֹת יְ ִד ָ
ֵעינֵ ֶ
יהם ְ
ִעם ֵצל ִצלָ ּהּ ֶשׁל ַאכְ זָ ָבה ַד ָּקּה.
ַאְך ֵמ ֵע ֶבר לְ כָ ל זֶ ה
פּוֹע ִמים ְבּגַ ֲאוָ ה
ֵהם ֲ
ֶאל מוּל גַ ּן ָה ֵע ֶדן ֶשׁלָ ֶּהם

יע
ש ַׁחר ַה ַמ ְּפ ִצ ַ
וְ לַ ְמרוֹת ִצנַ ּת ַה ַ ּ
יוֹם ַא ַחר יוֹם
י-א ָבק
עוֹט ָ
וּמגָ ּע ַה ֶק ַּרח ֶשׁל ֲחלוֹמוֹת ֵ
ַ
גִ
ׁזוּרים ֵבּין ַה ּנּוֹת,
ש ִ
ַה ְ ּ
ּמוֹה לַ ֻמ ְּרגָ ּשׁ
יֵ שׁ כַ ּאן ֲח ִמימוּת ֶש ֵׁאין כָ ָ
ְבּשׁוּם ָמקוֹם ַא ֵחר.
ימה
עוֹט ֶפת ֶאת ַה ֲאוִ יר ִבּגְ לִ ָ
וְ ִהיא ֶ
ֶשׁל ט ַֹהר וְ ַשׁלְ וָ ה.

חברים רבים – צעירים ,בני נוער
ותושבים – מעורבים בעשייה ,וזו
ההזדמנות שוב להודות לכולם ,גם
למעודדים ,למפרגנים ולאלה שמגיעים
לכל חג ואירוע.

נאוה חברוני

את השיר הזה הביאה לידיעתי נורית ,רעייתי האהובה ,מתוך דף
המידע של גניגר )הקיבוץ שאליו היא מתגעגעת יום -יום( .זהו שיר
שבחר בן גניגר ,דור רביעי בו ,להביע את אהבתו למקום ביום שנולד
בנו ,בן הדור החמישי.
כבר בקריאה הראשונה ,הוא התחבר לאותם מקומות אצלי בגוף
הקשורים במצר ,בהיותו בית בשבילי בארבעים ואחת השנים
האחרונות .מקורו של השיר הוא עלון קיבוץ יזרעאל .הוא נכתב
באנגלית על ידי אחת מחברות הקיבוץ ותורגם לעברית .זו עוד עובדה
המלמדת אותי ,שמה שבעיניי הוא פאר היצירה של העם היהודי בעת
החדשה – הוא קיבוץ באשר הוא.
ליבי מתמלא גאווה ושמחה שאנחנו כולנו ,מוותיק המקום ועד אחרון
המצטרפים בימים אלה ,חווים הזדמנות להכיר ולהוקיר את
החשיבות העצומה ואת המתנה הגדולה ,שנותנים לנו החיים
בקהילה  -וכולנו שותפים לפאר היצירה ששמה קיבוץ.
לא רק זאת ועוד :עצם היותנו כבר שישים שנה קיבוץ ,שידע תמיד
ּמוֹה לַ ֻמ ְּרגָ ּשׁ ְבּשׁוּם ָמקוֹם ַא ֵחר,
לשמור על אנושיות וחמימות ֶש ֵׁאין כָ ָ
מחזקת בי ,מדי שחר בקומי ,את הידיעה שבחרתי נכון בחיים בקיבוץ
בכלל ,ובפרט במצר שהוא ביתי ואין בילתו.

דורון ליבר
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אהבה ממבט ראשון

נערים היינו...וכבר בני !80

לפני יותר מעשור הגענו ,שתי משפחות ,למצר .באנו מסיבות שונות,
אך עם תקווה אחת לחיות חיים אחרים ,חיים איכותיים לנו ולילדים.
זאת הייתה אהבה ממבט ראשון – החינוך האיכותי והייחודי ,הדשאים
המוריקים ,האנשים החמים ומסבירי הפנים ,חיי הקהילה והתרבות –
כל אלו שבו את לבנו כבמטה קסמים ,ואט אט התחלנו להרגיש
שייכים .כמובן שחבלי לידה לא חסרו – קנייה בהקפה בכלבו ,מים
קרים בחורף ,מחסומים בדרכים ,הפיגוע ב ,2002-דודי החשמל,
השייכות הלא מלאה לקהילה וכמובן מה יהיה מחר.....

הכתבה נכתבה במאי  ,2010אבל היא נכונה גם להיום ,ה.8.9.2013-
היא מסכמת ,למעשה 60 ,שנה לקיבוץ מצר דרך מבטה של ותיקה:

כל זה לא מנע מהפיכתו של קיבוץ מצר במשך השנים ,בלי שנרגיש,
ל"הבית" במלוא מובן המילה עבורנו ועבור ילדינו כמילות השיר:
יש בית והוא רק צריף או צריפון
יש בית והוא רק אוהל קטון
יש בית ובו רק מצע של קש
אבל מה שחשוב הוא "איך המרגש") .יהושוע צפריר(
לנו המבוגרים מצר הוא קהילה ערכית חמה ומקבלת ,חברויות
חדשות ,קשרים עמוקים ,תחושת בית ושייכות .אנו רואים במצר את
ביתנו ועתידנו .ולילדים שלנו מצר הוא הבית במלוא מובן המילה,
והם רואים ומרגישים עצמם כחלק בלתי נפרד ושייכים לקהילת
מצר :הם פסעו פה יחד מבית התינוקות לבלון ,לחצב ,לכלנית,
לחורש ,לבוסתן ,למבואות ,לנעורים ,לצבא ולעבודה במפעל.
אלו חיים שלמים ומלאים עם הרגשת גאווה ושייכות למקום.
ולקיבוץ מצר ביום חגו ה 60-ולקראת העשור הבא נאחל שימשיך
להיות אי של ייחודיות ושלווה עבור מייסדיו ,בניו ותושביו;
שימשיך להיות בית חם ומאיר פנים ושהקהילה תתפתח ותתרחב
תוך שמירה על האיזון העדין בין הפרט לכלל .
ונסיים בציטוט משיר:

...!80מתקרבת למספר הזה ומצטרפת לאלה שכבר חגגו .מתקשה
להסתגל למחשבה שעוד מעט זה מגיע...כמעט שישה עשורים מחיי
בקיבוץ.
מהקמת היישוב ,כקומונה מוחלטת – להפרטה מלאה; ממשפחה עם
יצחק ,שלושה ילדים ותשעה נכדים – לחיים בלי יצחק כבר שמונה
שנים; מחינוך במסגרת קיבוצינו – לחינוך מחוצה לו ,ב"רעות"
וב"מבואות עירון"; מהלינה המשותפת – ללינה משפחתית; מעבודת
כפיים ה"בלעדית" – גם לעבודה שכירה; מהמשאית היחידה – לצי של
מכוניות פרטיות ו"קלנועיות"; מתקציב של ארבע לירות לחודש –
לתקציב פנסיוני; מהמגורים הראשונים ב"רכבות" – לבית עם גינה,
דקלים ועצי פרי; ממוסכמות נוקשות – לאפשרויות של בחירה;
מעבודה במרפאה – לעבודה ב"מצרפלס" ולאחר מכן לגמלאות.
מחוסר זמן מתמיד – להרבה זמן פנוי...
ואז אפשר "לגלגל" מחשבות על אתמול ,על היום ..ופה ושם על
העתיד .וכאשר עוזבים את הכורסה ומסתובבים בקיבוץ – על שתיים
או על ארבע -..נהנים פתאום מדברים שביום יום לא שמים לב אליהם:
הברוש היפה על יד חדר האוכל שצמח לגובה; הדוכיפת שמטיילת על
הדשא; קולות הצחוק והבכי מבתי הילדים; טיול הבוקר של המטפלת,
המסיעה את התינוקות ב"עגלול" ועונה לשאלה של "של מי כל אחד";
נערים החוזרים מהלימודים ונפגשים בכלבו ומלקקים גלידה; חיילים
החוזרים ביום ראשון לבסיס או באים ל"חמשוש" או ל"שוש"; בתים
שמשפצים להורים הצעירים; ה"אוטובוס הצהוב" שמסיע את
התלמידים הוותיקים; השכונה החדשה שהולכת ונבנית; "מצרפלס"
שלנו שמתרחב ומתפתח ועוד ...כולם ביחד מרכיבים את התמונה
הנקראת :קיבוץ!
נפרדים מגיל הזהב ומתחילים שלב חדש :גיל הגבורות .ביולוגית זה
נכון .הטבע מהתל :העצמות קצת חורקות ,הולכים לאט ,נופלים יותר,
שומעים קצת פחות ,רואים קצת לא ברור ,זוכרים את "חצי הביצה"
יותר מאשר מה אכלנו היום  -אך רק אנחנו מחליטים איך לקבל את
לוח השנה!
ולוותיקים ,כמו לילדים ,חשובים הדברים הקטנים "שיעשו לנו את
היום" :אמירת "שלום ,מה נשמע? ,לעזור לך?" מפי הצעיר ,העזרה
הקטנה בכלבו ,בקומונה ,במכבסה ,החיוך הקטן של הילדים כאשר
הם מארחים אותנו בבתי הילדים.

על כן חשוב להזכיר ולזכור
כי על הבית צריך להגן ולשמור
כי רבים דברים יקרים בעולם
אך אין כה יקר כביתו של אדם.
חג שמח לכל בית מצר

משפחות ויטה ויעקובסון

כאשר חיים ביישוב עשרות שנים וחווים ביחד הכול – ימי שמחה וימי
עצב – הצורך ביחס האישי מקבל חשיבות רבה ,ואין תחליף לו .בחלוף
השנים ,הרגישות גוברת וזקוקים ליחס של כבוד ,עידוד ואולי אפילו
הערכה ) האם זה מוגזם לבקש?!(.
אומנם הנמכנו קומה ,אך רכשנו ניסיון בחיים ,התעשרנו בתובנות
שהחיים הם מיזוג של "חשוב יותר וחשוב פחות" ,שרצוי להתרחק
מקיצוניות ,להגמיש עמדות ולדעת לפעמים לוותר ומעל הכול לשמור
על הידידות ועל הקיים .זה הבית שלנו ,צבוע בהרבה צבעים וגוונים!
כמעט  60שנה של יצירה .תסריט ,שחקנים ובימוי – הכול "כחול
לבן" ,...לא מגיע לנו לקבל איזה "אוסקר" קטן?!

"השמחה היא בנפשנו ולא בגילנו,
כולם נושאים את הילד שלא נסתירו אף פעם".

חנה מלשטיין
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לגדול בקיבוץ ,לגדל ילדים בקיבוץ
כשהרמתי את עיניי וראיתי
שוב,
אולי בפעם המיליון,
את קו השדה המסתיים בחורשת
הברושים
)או את קו הברושים המסתיים בשדה
הכותנה(,
הבנתי שלא יהיה לי עוד
בית
כמו המקום הזה.

לגדל ילדים היום בקיבוץ זה דומה ..וגם שונה .נעים לי לראות אותם
הולכים בשבילי ילדותי ,ומרגישים בבית .תחושת הביטחון של
ההליכה החופשית בשבילים ,בתי הילדים שהם עדיין בית שני,
והקהילה המחייכת ,העוטפת ,שאליה צירפתי את ילדיי ,הם ברכות
בתוך החברה הצינית מסביב.
אבל הבועה שבה חיינו בילדותנו ,הבועה שבה אנחנו ,הקיבוצניקים
הנוקשים והמחוספסים ,חשבנו את עצמנו טובים יותר ,וקצת פחדנו,
לגעת באחר ,בבועה הזו ,לשמחתי ,יש היום "חורים".
הילדים שלי חשופים יותר לילדים ממקומות אחרים ,מיישובים שונים,
בעיקר כפריים ,אך גם מהעיר .כבר אין חובה להיות חלק מתוך
החברה הקטנה הזו...ואם לא ,אתה בהכרח נשאר לבד .אתה יכול
לחיות כאן ולבחור לעצמך גם חברה מעט אחרת.

נולדתי במצר .יצאתי מהרחם ,קצת מוקדם מהצפוי ,אל תוך ניחוח
הרפת ,אל נוף השדות והאדמה ,אל ציוצי הציפורים ולאידיאולוגיה
הנוקשה של "השומר הצעיר" ,שבשילוב הלב הארגנטינאי ותרבות
ה"מאניאנה" התרכך קצת והיווה בית גידול מפרה )אולי גם כי נולדתי
אל תוך שנות השבעים ,שנתנו לוותיקים שלנו את הזמן להבין את
העולם בקווים מעט עגולים יותר ,מאשר בשנות החמישים
והשישים(.

אני שמחה שמצר צעד קדימה עם השינוי .אני שמחה שחזרתי
הביתה ....אל בית טוב אפילו מזה שהיה לי בילדותי.

)נכתב על ידי ב(1992-

איריס הלמן-אלקן,
ספטמבר 2013

גדלתי בבתי הילדים שהיו הבית )לעומת חדר ההורים( ,עם בגדי
הבוקר ובגדי ההקמה ,עם השמרטף הזכור לשמצה )"שומרת ,בואי
לצבר"( ,השוקו הקר וה"פוסטרה" הטעים )קינוח מגבינה לבנה
ושוקולית( ,עם סיפורי שבת בבוקר ,של דב ציר על באפלו ביל; ועם
קבוצת ילדים צפופה ,המלמדת איך להיות חברים ,וביחד מגיל צעיר,
אך גם איך לפתח לך שריון עבה ,כדי שלא תיפצע ,כדי שתישאר לך
מעט פרטיות ,כי ההשגחה ,איך לומר ,הייתה חלקית.
כמו רבים שגדלו בקיבוץ ,פיתחתי לי שתי כמיהות חריפות ומנוגדות
– כמיהה חזקה לאוטונומיה ,להיות "אדונית" לעצמי ,שאיש לא יאמר
לי מה לעשות ,וכמיהה מתוקה לתחושת ביחד ,לקהילה ,לחברות.

איריס בילדותה

עזבתי את הקיבוץ בגיל עשרים מתוך הכמיהה הראשונה  -לבחור
לעצמי את דרך חיי ,להפסיק לשאול ,או לבקש רשות.
חזרתי לקיבוץ בגיל שלושים וחמש מתוך הכמיהה השנייה  -להיות
שייכת .חגיגות החמישים לקיבוץ העלו את הכמיהה הזאת על סדר
היום ,יחד עם החיים שהביאו אותי למקום שבו היו לי כבר משפחה
וילדים ורצון לגדל אותם במקום עם שייכות ,וגם בן זוג תומך ,שגם
הוא הגיע ,ואהב מה שמצא.
למזלי ,מעט לפני חזרתי ,בחרו חברי הקיבוץ בשינוי המיוחל ...ונתנו
אוטונומיה רבה יותר לכל אחד .זכות בחירה .בלעדיה ,ככל הנראה,
לא הייתי כאן.
סופרים כל יום
ב"רימון" הילדים אלמה )של תמי
ת.
בעברית ובערבית" :וואחד ,תנין,
ואילן( סופר חמסה ,סיתה,
ארבעה,
תלתה ,סבע ,איציק"...

לאורך השנה
ילדי "חצב" למדו ל דתיה בן דור.
לומים ש
בטלוויזיה בשיר
שירים ודק של דודו ויסמין(
צופה איתמר )
בסבון ומים,"...
בביתאני רוחץ ידיים טרילילילילילי,מבטיה בן דור!"
"
תרגשות" :זה א
הוא מזהה בה
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איילת והכלניות בעמק

ב"ח
"בואו בו צב" לפני
כ
ל
א
רו
חה
או ל
ופירות אנו אושולחן ,לאכול הגיעמדקלמים:
ז
ה
מן,
בים
אין משיחין מאוד .ארוחה כה לחם ,ירק
ב
ט
ניצן )ממאור שעת הסעודה .עימה,
(:
."..
"אבל יש
נסיכות"...

מצר ואני
ביקשו ממני שאכתוב על חוויותיי במצר ,ואני יושבת וחושבת איך
אני עושה זאת ,מה לספר? הרי עבדתי במספר מקומות עבודה,
ומילאתי תפקידים שונים במשך ארבעים שנותיי כאן במצר .נתחיל
מהיכן אני .נולדתי וגדלתי בגבעתיים .הבית שלנו היה בקצה רחוב
קטן שבסופו עמדה גבעה ,גבעת קוזלובסקי .הייתה בו צמחייה
רבה ,ובלילות הסתובבו שם שועלים .אהבנו לשחק שם מחבואים.
מיותר לציין שבאותה תקופה לא היו מחשבים ,טלוויזיה .שיחקנו
משחקי רחוב ) קלאס ,חבל ,ארבע תחנות.(...
אז איך בכלל הגעתי למצר? בגבעתיים ,רוב הילדים בכיתה ו' הלכו
לנוער העובד ,בקן בורוכוב )לא היה קן "השומר צעיר" בגבעתיים(.
באותה תקופה האווירה הייתה של שירי וסיפורי הפלמ"ח שקסמו לי
מאוד ,ומאז שאני ילדה ,אני זוכרת את עצמי "רוצה ללכת לקיבוץ".
בכיתה י' הייתה לי הרגשה שהחבר'ה בשכבת הגיל שלי לא
מעוניינים לעשות השלמה בקיבוץ ,אז יום אחד קמתי וצעדתי לכיוון
רמת גן ,לקן השומר הצעיר .וכך הגעתי למצר עם גרעין רעות
ב.1967-
איני זוכרת בדיוק מה היה מקום העבודה הראשון שלי בקיבוץ –
במטבח בצריף?! או אולי באבוקדו ,המקום הרומנטי בין העצים
הגבוהים?! או בלול שהיה אז לול מטילות שאיצ'ה ז"ל עבד שם...
חלק מהתרנגולות היו בתוך כלובים מעץ ,כמו בתים קטנים ,וחלק
היו בתוך הכלובים הארוכים .הייתי הולכת עם העגלה הכבדה,
המלאה באוכל כשהשביל היה צר .הייתי עושה מאמצים רבים
לשמור על שיווי המשקל כדי שהעגלה לא תתהפך ומחלקת את
האוכל לתרנגולות .כמובן ,אספנו גם את הביצים והעברנו למכונת
המיון .העבודה הייתה פיסית אך מספקת .לאחר שנים החליפו את
המטילות בתרנגולות לפיטום ,והכול הפך לממוחשב .בחורף,
בלילות הקרים ,הייתי צריכה ללכת ללול "להשכיב לישון" את
האפרוחים ,להזיז אותם לכיוון החימום ,ובקיץ פתחנו חלונות בלילה.
עם הזמן הכול הפך למכני יותר ,ואני המשכתי הלאה...מקום נוסף
בו נהניתי מאוד היה הקומונה .עבדתי מספר שנים שם .כשנכנסתי,
בתחילת שנות השמונים ,עדיין הייתה "חלוקת פריטים" לחברים.
היה תקציב ,ולכל חבר/ה "הגיעו" מספר פריטים בשנה :לדוגמה4 ,
זוגות גרביים 6 ,זוגות תחתונים ,מגבת רחצה אחת לשנתיים ,וזוג
מצעים אחד לשלוש שנים.
זה לא היה פשוט ,אמנם היינו קיבוץ שיתופי אבל לאנשים היו
רצונות משלהם .לחלק זה לא הספיק ,חלק לא אהב את הסגנון וכן
הלאה .עם הזמן פתחתי חנות למכירת בגדים .אהבתי מאוד את
האווירה בחנות ,במיוחד בימי שישי ,שבהם היו חברים וחברות

מגיעים לקנות בגדים .כמובן שלא עבדתי לבד .עבדו איתי חברות
קיבוץ ,אבל אני מוצאת לנכון להזכיר דווקא את שלוש האמהות
שעבדו ִא ִתי :אמונה – אימא של שושי ,ברטה – אימא של ג'נט ודניז,
סוזי – אימא של נורית ב' .השלוש הללו ישבו כמה שעותִ ,מ ֵדי יום,
וקיפלו במסירות רבה את הבגדים .בין היתר ,גם ריכלו ודשו בחיי
הקיבוץ ביידיש .היה ברור שחייבת להיות הפרטה .היה לי מאוד לא נוח
בתור בעלת תפקיד ליישם את החלטות הקיבוץ ,וכך לקראת סוף
שנות השמונים הפרטנו את הקומונה.
בתחילת שנות התשעים החלה עלייה מחודשת מברה"מ לשעבר,
וקיבוצים רבים פתחו אולפנים .באתי בהצעה למרכז המשק ,עמית
מלשטיין ,לפתוח גם אצלנו אולפן לעולים חדשים .היות שבתי
המתנדבים היו ריקים )עקב סאדם חוסיין( ,היה לנו דיור מוכן עבור
האולפניסטים .בכל מחזור היו בין  40ל 50-עולים חדשים ,ובמשך
כארבע שנים עבדו איתי יוכבד ז"ל המורה האגדית לעברית ,רונית
פרידזון ,חיה רז וקנדיס גבאי כמטפלות .מאוד נהניתי מהעבודה,
מהסיפוק לקלוט אנשים צעירים ולדאוג להם.
אני יודעת שאני מזוהה מאוד עם המטבח וחדר האוכל על צורותיו
השונות ,לפני ההפרטה ואחריה – להעביר כרטיס ,מנה ,חצי מנה וכן
הלאה .מילאתי תפקידים שונים בקיבוץ ,לא תמיד היה קל לעמוד
בלחצים כבעל תפקיד ולהישאר נחמדה וסימפטית ,ולעתים הייתה
ביקורת .אך כבעלת תפקיד היה לי חשוב לעמוד בתקציב ובמחויבויות
שלי.
תמיד זרמתי עם החלטות הקיבוץ ,אבל בשלב מסוים בחיי החלטתי
למרוד .זה היה כשסתוונית נולדה .את שלושת בניי – אייל ,אביב
ובן – גידלתי בלינה המשותפת .לא היה לי קל עם זה ,בעיקר בלילות.
הבנים שלי לא התלוננו על הלינה המשותפת ,לא אז ולא היום ,אך אני
רציתי לחוות את החוויה של ילד שמתעורר בבוקר בבית .הבנתי
שמצר לא יעבור כל כך מהר ללינה המשפחתית ,וקיבלתי החלטה
לקחת את סתוונית הביתה ,ומאוד נהניתי מכך.
איך אני רואה את הקיבוץ היום?
ברור שהוא שונה לחלוטין .איננה התלות של האחד בשני ,שבסופו של
דבר העיקה על הרבה חברים .היום בקושי פוגשים אנשים ,כל אחד
תחת גפנו ותחת תאנתו .יכול להיות שהרעיון של קיבוץ נשמע טוב,
ובאמת בצעירותי התלהבתי מהקיבוץ .במשך הזמן זה נראה לי חלום
יפה ,אך קשה לביצוע.
אני מאחלת לכולנו שנה טובה ,פורייה ,מוצלחת ומלאת בריאות.

נעמי וחברי גרעין "רעות"

נעמי פרץ
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רחוק מהעין  -קרוב ללב

סדרן עבודה –

בעל התפקיד שכולם אוהבים לשנוא!!

שלום לכולם .לאלו שלא זוכרים ,אלא לא יודעים – שמי אורן קרן.
תקופת החלוציות שלי החלה בגיל  25כשהחלטתי לעשות שינוי
מהותי בחיי ,לסגור את עסקיי דאז ולעבור לחיות בקיבוץ .הבחירה
הראשונה והטבעית הייתה חריש ,שהיה אז קיבוץ קטן ,צעיר ,שמנה
 25חברים .חורף  90היה קשה לבננות ולאבוקדו ,ומרביתנו נאלצנו
למצוא עבודה מחוץ לקיבוץ .שפר עליי מזלי ,והגעתי לרפת מצר
תחת פיקודו של עופר וגשל.
אחרי תקופה קצרה ,הבנתי שקיבוץ חריש לא ישרוד ,והחלטתי לעזוב
ולמצוא קיבוץ חדש ,צעיר .עופר שכנע אותי להישאר במצר .אחרי
זמן קצר נקשרתי למקום ,והפכתי למועמד  -ולחבר מן המניין אחרי
מספר שנים .שהיתי במצר  8שנים.
במהלך השנים שלי בקיבוץ היה לי הכבוד והעונג לעבוד עם חלקכם,
בין היתר עם נתי )שלעניות דעתי הוא נכס לקיבוץ( .תקופה יפה
הייתה לי גם עם סרחיו והמתנדבים/ות.

פרולוג :בזמנים ההם ,בשנות השישים והשבעים ,הייתי פעמיים
"סדרן" ,לכן החלטתי שאני בר סמכא לספר על תקופת הסדרנים
ובכלל על התנהלות העבודה בקיבוץ.
סדרן העבודה הוא בעל תפקיד הנבחר ע"י שיחת קיבוץ ,לשנה או...
חצי שנה ,או למעשה עד כמה שהבן אדם יחזיק מעמד ,יתפוצץ...
ויתפטר ! נו ,ידוע לכול שזהו תפקיד שוחק.
שני מושגים שייכים לפולקלור ולאווירה סביב הפעילות של סדרן
העבודה" :פנצ'ר" ו"פקק"!! כל פשלה ,כל איש שלא בא לעבודה ,כל
יום מחלה בלתי צפוי ,כל פנייה שלא נענתה ,נחשבו לפנצ'ר...
שעושה דווקא ,הסדרן ,כי הוא האיש שהיה צריך למצוא את
המחליף ,לפתור את הבעיה ו"לסתום" את החור ע"י איזשהו פקק.
כל איש שנשלח לעזרת ענף אחר ,על בסיס יומי או זמני ,...מרגיש
פקק.
דרך אגב ,אישית ,בתחילת דרכי כאיש עובד במצר ,שימשתי לא
מעט כ"פקק" .עשיתי זאת מתוך בחירה אישית ,כאמצעי להכרת
אנשים וענפים ולפני קבלת החלטה סופית של בחירת מקום העבודה
שלי.
קיימת ועדת עבודה .הוועדה קובעת את האסטרטגיה לטיפול
במערך העבודה של המשק .הסדרן משתתף בה ,והוא האחראי
להוציא לפועל את כל ההחלטות .בקיצור ,הוא האחראי לסידור
יומיומי תקין .בו זמנית הוא שק החבטות של החבר'ה ,כי מצפים
ממנו כמעט את הבלתי אפשרי :שכל המערך יתפקד כהלכה ובלי
פנצ'רים.

כלי העבודה של הסדרן הם מחק ועיפרון )בעיקר המחק( .על גבי דף
"סידור העבודה" )שבו כבר מודפסים הענפים והשמות של הקבועים
אורן ויונתן בנו
בכל ענף( משימתו של הסדרן היא "רק" למלא את החסר למחר,
אבל אין ספק שהתקופה הטובה ביותר היו השנים ,שבהן שפר עליי "איך"? להזיז את הקבועים? ,להתווכח קשות עם הסרבנים?– העיקר
מזלי ועבדתי עם קבוצות זית ,ערבה ותאנה .כל כך הרבה חוויות למצוא פתרונות ,בשביל זה בחרו בו ,לא?! אפילו שהוא התגלה
עשירות יש לי מתקופה זו ,שהייתי מוכן לתת הרבה על מנת לחוות כ"פנצ'ר מאכר" מקצועי! ..
זאת שוב ,או משהו דומה לפחות .התקופה הזו עזרה לי בעיצובו של
הבוגר )או המבוגר( שאני היום .אם במידה מסוימת עזרתי גם לעיצוב
העצמי של ה"ילדים" ,הרי שהרווח שלי כפול .בלבי שמורה פינה חמה
לכל אחד מהם ומבני משפחותיהם .אני מודה להם מקרב לב.
היום ,בגיל  ,47גיל שבו נוטים להסתכל לא רק קדימה אלא גם קצת
אחורה – אחד מתהליכי ההחכמה ,כנראה – אני יכול לומר בוודאות
שהשנים שלי במצר היו אחת התקופות הטובות בחיי .ועל כך אני
מודה לכולכם .זהו לא שמו או מיקומו של מצר שעושה אותו מיוחד -
זה הרובד האנושי שבו .זה אתם כולכם!
לא אחת אני משתעשע במחשבה של "מה היה קורה ,אם לא הייתי
פוגש את סוזנה ,בת זוגתי היקרה .מה היה קורה ,אם לא היינו
לוקחים שנת חופש ,ועוברים לדנמרק בסופו של דבר" .למרות
שהוריי ומשפחתי חיים במקומות אחרים בישראל ,דבר אחד ברור לי
לחלוטין ,וכך היה תמיד :אם הדבר היה קורה והיינו חוזרים לישראל -
כתובת החזרה הייתה רק אחת!!! – קיבוץ מצר.
אז תודה לכם ,אנשי קיבוץ מצר ,על חוויה של פעם בחיים.

אורן קרן
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מאיר רטמן תולה את סידור העבודה

פעם בקיבוצים ,רק על ידי "עבודה עצמית" כעיקרון בל יעבור ,היה
צריך לספק את כל המערכת של הענפים היצרנים ,ענפי השירות,
החינוך המשותף ,הביטחון וכל יתר הצרכים של המשק ושל החברה
התוססת...
יש לציין שהרוב המוחלט של החברים עבדו במשק .רק בודדים
בעבודות חוץ ,וזה נעשה בשם ובאישור הקיבוץ.
חייבים גם להזכיר את העבודות העונתיות ,ההמוניות :קטיפים,
עישובי כותנה ,נטיעת בננות .היה נהוג גם לסדר "גיוסי ערב" ,אחרי
העבודה ,וגם "גיוסי שבת" )כמובן שכל אלה בהתנדבות ,ותוך חובה
מוסרית!!( .עבור כל אלה הסדרן מסדר רשימות "תשבוץ" בנפרד,
אותן הוא תולה ליד הסידור ,לאחר משא ומתן עם כל בנאדם.
אגב ,כל המשימות האלה יחד מהוות מקור וַ ָד ִאי לפנצ'ריאדה רבתי!
הבסיס האידיאולוגי של כל הפעילות הזאת ,בקיבוצים ,נשען על
ההחלטה הבלתי מעוררת" :ללא עבודה שכירה".
בעניין התקשורת עם החברים ,נהוג היה ללכת לחפש אנשים,
אישית ,ל"חדר" המגורים שלהם ,בכדי לבקש ,לשכנע או לדרוש
ממישהו לעבוד למחרת במקום אחר מאשר במקום עבודתו הקבוע,
כפקק .החברים מצדם הלכו אל הסדרן לסדר את ענייניהם ,או
לחדרו ,או נפגשו אתו בשבילים ,או בזמן הכנת הסידור ב"חדר סידור
העבודה".
והנה כמה דוגמאות עסיסיות מהמתרחש בחדר זה:
מישהי )באמצע השבוע( ,באה לדרוש "יום שבת" למחר" ,כי מגיע
לה" ,...הרי כבר עבדה כמה שבתות רצופות בבית הילדים כי לא
סידרו לה מחליפה) .על המושגים" ,יום שבת" ו"מגיע לי" ,לא
אתעכב עכשיו.(....
רכזת המטבח מתקרבת לסדרן ולוחשת שהיא צריכה גבר ...לכל
היום) ...מסביב נעשה שקט סקרני( ,...כי נמאס לה להסתדר עם
צוות של בחורות ,רובן בהריון ,ומחר צריך לפרוק סחורה ממשאיות
ולסדר אותן על המדפים.
מרכז הפלחה חושש )בקול רם מאוד( ,שהסדרן עושה "פרוטקציה"
לגן הירק ,כי הירקנים ,לדעתו ,קיבלו עובדים בלי חשבון ,והוא שביקש
רק שלושה בריונים להובלות קש ,קיבל חבר אחד בלבד ,חלשלוש,
עם כאבי גב ,שדיבר בלי הפסקה על בורוכוב ועל מרקס ועל הצורך
של העם היהודי לבנות מעמד פועלים עברי...
בינתיים ,ההמולה סביב הסדרן הולכת וגוברת ,ובאותה המידה
השימוש במחק הולך ומתעצם.

טוב ,אז מלאכת הרכבת הסידור הסתיימה ,לכאורה בלי פנצ'רים
באופן רשמי ,אך עם פוטנציאל עצום לגבי הבלתי צפוי .דף סידור
העבודה נתלה סופסוף במקום הכבוד שלו בלוח חדר האוכל ,ולצידו
דף הגיוסים והתורנויות; ועוד דף נפרד ,מיוחד עבור "מחנה העבודה",
שבאו לשבוע; ובנוסף הודעה )כתובה בצבע( בדבר "גיוס" שמתארגן
לשבת.
כל זה חייבים להספיק לסדר לפני שעת ארוחת הערב ,כך שהחברים
שעוברים בלובי ,יוכלו לבדוק רגועים ,היכן הם משובצים מחר ,או האם
קיבלו את מבוקשם ...רק שיש כאלו שבאותו הרגע מאבדים את
שלוותם וממהרים אל השולחן בו “אבו פנצ'ר" סועד ,כאשר כוונתם
להפוך לו את הארוחה ל"הסעודה האחרונה".
והנה קצת מפתרונות העבודה בקיבוצים:
עם השנים גדל ההרכב של כוח העבודה של המשק ,בעיקר זמני
ומתחלף .הגיעו מתנדבים מחצי עולם" ,שין-שינים" מהקיבוצים
הוותיקים ,וגם במב"חים ומחנות עבודה של גרעיני השלמה ושל בוגרי
תנועה .תרמו יפה גם החבר'ה מ"חברת הנוער" שלנו ו"ילדי הקיבוץ",
שעבדו בענפים )לאחר יום לימודים( ,לפני שחזרו לעין שמר ,לפנימייה
במוסד החינוכי.
מאידך ,באותה פרופורציה גדלו בהיקפם הענפים והצרכים הכללים
וגם התווספו ענפים חדשים )כולל ענף צעיר בשם "מצרפלס" .(...על
כן ,הסידור תמיד המשיך להיות מתוח ,והמחק השחוק של הסדרן
המשיך בפעולתו המאומצת ...
לא זכור לי עד איזה תאריך תפקדו הסדרנים והשיטה .כמובן
שההתבססות של הענפים ,פלוס התגבורת של העובדים השכירים
)"רשמיים" או "סמויים"( ,העיבו על הערך הנחשק אך נשחק של
"העבודה העצמית" והובילו לביטול התפקיד והשיטה; ולהורדה סופית
של דף הסידור מהלוח .במקומו הגיעו כרטיסי הנוכחות המגנטיים,
והסדרנים לשעבר חזרו לשפיותם האישית!! כמוני ,למשל ,וכמו
אשתי שבזמנה גם תפקדה במשך קדנציה אחת כסדרנית עבודה.
טוב ,עליי לסיים כדי לגשת לחדר האוכל לבדוק את הסידור למחר,
האם שיבצו אותי בסעיף גמלאים או שמא עשו לי פנצ'ר ?!?

עמנואל גסטר
אוגוסט 2013

מגיעה מטפלת להגיד מילה או שתיים ,כי כמעט התעלפה
כשראתה את ה"זְ 'לוֹבּ" שבא ישר מן הרפת )על מגפיו ובגדי
העבודה (...שנשלח בתור פקק מחליף של "המקימה" ,העדינה,
הקבועה )שקיבלה שבת( .ועוד הלץ טען שלא יזיק לילדי החינוך
המשותף להתרגל לריח הזבל ...ולא רק ליהנות מניחוח החציר.
לקינוח ,באה חברה לוודא שלא תסודר יותר ב"סניטריות" )ניקיון
השירותים הציבוריים( ,כי סיימה את התור שלה ,ובוויכוח זרקה
לסדרן אחד מהמשפטים השגורים :אם אין מחליף ,אז לך ותעשה
את העבודה בעצמך...
חוץ מתשובות לפניות על גבי פתקים ,הסדרן חייב להקשיב לכל
בקשה או תלונה באופן אישית .בינתיים ,החברים עומדים בתור
סביבו ,כדי לפרוק את כעסם או לפתור בעיות.
ראובן ,איצ'ה ,עמנואל וטולי בפגישת סידור עבודה
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יומן מסע – ההפלגה לארץ וימי ההכשרה
היומן במלואו הופיע בחוברת חג ה 60-של הוותיקים .מקור היומן
הוא מכתבים ששלחתי להוריי בארגנטינה ,מעלייתי לארץ בינואר
 1953ועד אפריל  – 1958תאריך עלייתם )כל שבועיים מכתב( .הם
שמרו את האיגרות והביאו אותן אתם .חלק מהאיגרות כוללות
שמות ואירועים משפחתיים .להלן ,פירוט חלק מהסיפורים של
אירועים שהוזכרו ביומן.
דצמבר  :1952ההפלגה – עסקה סיבובית עם רווח עצום
בהפלגה מבואנוס איירס לאיטליה ,תחנה ראשונה – בהייה בברזיל,
שם קנינו קפה ,גרעינים קלויים .היינו חמישה ,ולכל אחד היה מותר
להוציא מהמדינה  5קילו קפה .ריח הקפה ליווה אותנו בתא
האנייה ,עד הנמל הבא – האיים הקנריים .שם החלפנו את הקפה
בקופסאות סיגריות אמריקאיות ,שאותן המרנו ,בהגיענו לג'נובה
שבאיטליה ,בסכום כסף נחמד .סכום הכסף הזה הספיק לנו
לטיול בכל איטליה ולהגעה לפריס ליומיים ,סך הכול טיול של 18
יום ,לפני שעלינו לאנייה שלקחה אותנו לחיפה.

המשפחה נפרדת מיצחק לפני עליתו לאוניה

 :9.3.53עין דור ,חודש וחצי בארץ – תפריט ארץ ישראלי
 –8:00ארוחת בוקר :דייסה )חלב עם דגן( ,מרגרינה ,חתיכות דג,
גבינה לבנה ולחם.
–12:00צהריים – מנה עיקרית :ביצה קשה עם "סימני" בשר ,או דג
מטוגן ,או תפוח אדמה משהו ,מרק טעים ,אטריות,
אשכוליות ותפוז.
–16:00ארוחת ארבע :לחם ,גבינה ותה.
-18:00ארוחת ערב :ביצה ,דייסה ,זיתים ,מרגרינה .קינוח – עוגייה
או צימס מגזר.
לא מתים מרעב .מה שחסר  -בשר ושוקו .אני חושב שאני אוכל
יותר מאשר בבואנוס איירס .נדמה לי שאשמין.
 :22.4.53עין דור  -יום העצמאות
אתמול נסענו לחיפה לצפות במצעד יום העצמאות  .מאוד מעניין.
צחקנו מצורת הצעידה של החיילים לפי הסגנון האנגלי )לא הכרנו
את זה בבואנוס איירס( .זה נראה יפה – אחרי הכול הם חיילים
יהודים ויש גם חיילות .הקצינים ,כל אחד היה לבוש כאילו יצא כרגע
מחנות חליפות ברחוב  Canningבבואנוס איירס .היו הרבה
צופים ,באורך כשמונה ק"מ .גם צעדו חברה עם בגדי חאקי ,טוריות
וקלשונים.
 :23.7.53געתון
בעת שהייתי בגעתון ,כיוון שהייתי בצבא בארגנטינה ,סידרו אותי
לשמירה במכון מים שסיפק מים לבריכה בקיבוץ .המכון היה מבנה
ערבי בתוך ואדי ,כק"מ מהקיבוץ ,שם הייתה משאבה שהופעלה
על ידי מנוע דיזל .תפקיד השומר היה למלא סולר ולנקות רשתות
במקור המים כ 100-מטר מהמכון .בתוך המבנה הייתה מיטה
לשומר .לי כמובן דפקו תורנות לילה .החבר'ה במשמרת יום שמרו
בתוך המבנה .לא מצאתי מקום תצפית בין העצים מחוץ לבית.
קיבלתי תת מקלע סטן וכדורים .בלילה הראשון ביצעתי ניסוי כלים,
ובמודע יריתי כמה כדורים )הכול בסדר( .אז הופיעה כל כיתת
הכוננות .הסברתי להם שבדקתי את הנשק .הם התרגזו ,וקיבלתי
על הראש .מה לעשות ,כך לימדו אותי בצבא בארגנטינה – ודא
קודם....

ספטמבר  :1953גזית  -ביקור בחתונה בכפר ערבי
בעת ההכשרה בגזית ,הוזמנו לחתונה בכפר ערבי ,שכן .על אירוע זה
סיפרתי במכתב לאחותי:
"זה היה בשבת בבוקר ,התאספנו  30חבר'ה ,ונסענו במשאית לכפר
)תבקשי מאימא שתסביר לך פחות או יותר איך נראה כפר ערבי(.
כשהגענו ,קיבל אותנו בן משפחה שנמצא בקשר עם גזית והוביל
אותנו לחתונה שנערכה בחוץ .ראינו את כל הגברים עם בגדי החג
שלהם – חליפות שחורות עם מטפחות לבנות על ראשם ,רוקדים
במעגל .גם הבנות ,קצת יותר מרוחקות ,רוקדות ריקוד מונוטוני ,כל
הזמן באותו קצב .מסביב היו כמה זקנות עם הרבה ילדים .הושיבו
אותנו קצת בצל סוכה ,ושמענו שירה של הבנים .בינתיים גם אנחנו
הצטרפנו לחגיגה בריקוד הורה .בהמשך לקחו אותנו לראות את הכלה
שישבה על כיסא כמו מלכה ,עם הרבה שמיכות צבעוניות .היא קמה
ונעמדה כעשר דקות ,כמו דמות שעווה במוזיאון ,בלי לזוז .חזרנו
למקום הריקוד – שם הובילו את החתן שהיה רכוב על סוס לבן,
כשהבנות רקדו מאחוריו .בסוף לא נתנו לנו ללכת בלי שנאכל משהו.
קיבלנו פיתה עם צלחת בשר ואורז .בינתיים האורחים נתנו לחתן
סכומי כסף .כמובן שאנחנו קיבלנו פטור ."...

יצחק ניסלבאום
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"שם נפשי בכפי"
הטיול מתקיים יום יום בשעות הערב המוקדמות .אני אוסף את חברי להליכה של כחצי
שעה .כלומר ,חברי ,הצעיר ממני בהרבה ,הולך או רץ ,ואני ספון באוטו ,במסלול קבוע.
לאחר כמאה מטר אנו נחסמים על ידי שער הביטחון המזרחי ,הצהוב ,שנאות להיפתח
באמצעות הכרטיס המגנטי .מאחורינו שומעים את צרחות הסיקסק שנכנסת להיסטריה
שמא נדרוס ביצה שהוטלה על פני הקרקע הבוצית .כנראה מצפונה לא נותן לה מנוח,
ציפור עצלה שבונה את קנה מן המוכן.
מעבר לשער נפרש נוף העמק הירוק ,סביב סביב ביערות ,טבעיים או נטועים ,נקודת צבע
חריגה היא העורבנית הבודדה – שילוב של תכלת חום-אפור ,פסטלים שובי לב .מעבר
לוואדי מטע אפרסמון בסוף השלכת ,תחילת פריצה ירוקה .בדיו כופפו כלפי מטה על ידי
המגדל ,נגד נטייתו הטבעית של העץ ,כדי להרבות פירותיו .הקרקע החשופה ,המטופלת
בקוטלי עשבים ,עושה את המראה דומם וקודר ,מעין מוות מדומה.
לעומת האפרסמון ,מטע האבוקדו בשיא תפארתו .פרחים בכמויות אדירות שכמותם
לא מכסה על כיעורם .ומה על ידידי שרץ והולך חליפות ,על מה הוא חושב ?
קשה לי לדעת .הוא מרגיש חופשי כציפור דרור עד שמרשה לעצמו ,במחילה מכבודכם ,להטיל את מימיו בחיק הטבע בלי להצניע
לכת.....ואני ,כאמור ,ברכב ,במהירות קבועה ,שקט כדי לא להפריע את שלוות המקום .מתקרב למטע הבננות ,צמח גדול ומפונק ,שתיליו
עומדים דום כצבא מובס ,בנסיגה מסודרת .אשכולות הבננות העטופים בשקיות פלסטיק אפורות ,נראים כמו קידבק על גב חיילים .רק
בלוריות של ירק ,זכר לזמנים טובים יותר ,מתנוססות בקצות קודקודם.
רק אני ,מחשבותיי נתונות לכך שאנו מתקרבים לגבול עם הסכנות האורבות ,מהם הוזהרתי על ידי בני משפחתי .זה האתגר שלי ,זו מנת
העצבות והחשש היום-יומי שבה אני מזין את עצמי ,חלק מהשיגעון שאחז בי וביטויו במעשה הנחפז .זו ההרפתקה שלי ,ובהגזמה גדולה בעצם
אני "שם נפשי בכפי" ,כמו חייל במחסום שעוצר רכב חשוד ביודעו שקיימות שתי אפשרויות – עץ או פלי – או נהג תמים "עץ" או "פלי" ,והוא
מתפוצץ ביחד עם המחבל...
זה חוזר על עצמו כל יום בתקופה האחרונה ,אני נמשך כדייג לשירת הסירנה המובילה אותו אל מצולות הים .כל זה חלק מהשיגעון הלאומי
שכולנו נגועים בו ,ממנהיגינו עד אחרון האזרחים .מתי תחזור אלינו השפיות? הגעתי לאבן הגבול ,ואני מתחיל את חזרתי הביתה .ידידי האתלט
מפנה מבט ימינה ושמאלה ,פיו מלא ריר ,לבי חומל עליו .אני מעלה אותו על הטנדר ,ואנו חוזרים במהירות כפולה .אני חוצה את השער,
מתקרב למלונה שלו ,מאכיל ומשקה אותו .אני מלטף אותו ,הוא מקשקש בזנבו ,ואנו נפרדים עד למחרת.

מרטין שצ'ופק

*הסיפור נכתב במסגרת חוג כתיבה יוצרת שבו השתתף מרטין בשנים .2006–2001
מרטין נפטר בפברואר .2013

קיבוץ מצר זה הבית שלי
הקיבוץ בעינינו ורוחנו הוא הכי רחוק מלהיות קלישאתי ,בנאלי ולא
מקורי .הקיבוץ שלנו הוא באמת הבית שלנו .פה גדלנו ,על תורת קיבוץ
מצר התחנכנו ,פה למדנו להיות אנשים טובים יותר .אנחנו מפיצים את
הבשורה בכך שלימדנו את חברינו לאהוב את הקיבוץ כמעט כמו
שאנחנו אוהבים.

סיסמא זו מתנוססת כמעט על כל מקרר בקיבוץ ,סיסמא כל-כך
קלישאתית ,בנאלית ,לא מקורית ,כמוה היו וכמוה עוד יהיו .זו סיסמא
שלכל בנאדם פשוט תגרום לשחרור אנחה של זלזול דרך האף בשל
אותם תיאורים קודמים .אבל הסיסמא הזו ,בפשטות שלה ,היא כל
כך נכונה .קיבוץ מצר בעיני צעירי הקיבוץ הוא הבית שלנו ,וסיסמא
זאת גורמת לנו לעשות את הפעולה ההפוכה לחלוטין – לקחת
נשימה עמוקה של רוגע ,בכל פעם שאנחנו נכנסים בשערי הקיבוץ ,אנחנו גאים בקיבוץ ,אנחנו אוהבים את הקיבוץ ,או במילים אחרות
בין אם חזרנו עכשיו מבילוי לילי 21 ,יום בצבא או טיול של חצי שנה בחו"ל .ומעט קלישאתיות  -קיבוץ מצר– זה הבית שלנו.
אנחנו מאחלים לבית שלנו עוד המון שנים של חוסן ,חומר אנושי
לרבים אולי נדמה שבאנו לסחוט את זכויותינו מהקיבוץ ,משווים משובח ,צחוקים ,שלום ,התקיימות וכבוד הדדי בקיבוץ ומחוצה לו.
תנאים עם קיבוצים שכנים או מתלוננים על היחס לצעירי הקיבוץ .פה )לפחות כמו בשאר הקיבוצים השכנים(...
אני מציע לכולנו )לא רק לצעירים( להסתכל מזווית מעט שונה על
בשם צעירי מצר
נושא הצעירים .למשל ,השיח החם בנושא הצעירים הוא החדרים:
"ההוא כבר לא נמצא שנה בקיבוץ ,למה יש לו חדר ?..והשני טס
לחו"ל ולא רוצה לוותר על החדר ."..כלומר ,חברים – צעירי הקיבוץ –
לא מוכנים לוותר על המקום שלהם בקיבוץ .נקודה .צעירי הקיבוץ
רוצים להמשיך לחיות פה אחרי הלימודים שלהם או אחרי הטיול
שלהם בחו"ל .צעירי הקיבוץ לא רוצים לעזוב אותו ,ותאמינו לנו ,רובנו
בטוחים ביתד שתקענו פה עד שימלאו לכל אחד ואחד מאיתנו 120
שנה.

יותם ברא"ס

אנחנו מסתכלים מהצד על אלו שוויתרו כביכול על החדר הקטן
שלהם ואחרי תקופה רוצים לחזור; ורואים כמה קשה להם.
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הגר כהן ) :(5כי אוהבת
דול בקיבוץ .אני ה בת לקנות
כיף לגלכל בו ,כי אני אוהלהיות בגן
בת
כת
לל ם דברים .אני אוהברים שלי.
ש
ת עם הח
כלני

ליאן קונלין )(7

כיף מאוד לגדול בקיבוץ .אני
אוהבת את העמק כי יש שם
המון דברים שאני אוהבת .אני
אוהבת את הטבע ,יש בו דברים
שאין באף מושב .אני מאחלת
לקיבוץ שיהיה לו כיף ושמח.

לגדול במצר
כיף סבב שיר לוי ):(8
ה לגדול בקיבוץ .זה

הקיבוץ
הכי כיף בעולם!!
אוהב לש במגרש הדשא אני
חק כדורגל.
אני מאחל לק
כמו שהוא ,אבליבוץ שימשיך להיות
נ
קי יותר ובלי עליות.

כי
ולה ף בב ֵרכָ ה,
ת
מי
ד
א
שפרי
פשר ל
הכל בו שץ על אבא שלי .אני שחות שם
אני מאחלאפשר לקנות בו בקיאוהבת את
ת לקיבוץ שיהיה לו ץ גלידה.
ו
בהצלחה
שיתפרנס.

)(7

שני פלדמן )(8

שחף ,נעם ,נדב וגאיה
2003

נ
אפשר לצ תי גלזר ):(11
את לטיו
אפשר לצאת לב ֵרכָ ה,לים באופניים,
יש
וכיף להיות עם החברי לנו נוף יפה,
ם
ב
ב
ֵ
רכָ ה
ובבוסתן.
אני מ
להיותאחלת לקיבוץ
מז
ל
טו
ב,
בי
שימשיך
ת ,וישאר כמו
ושימשיכו לגדול בו פ שהוא עכשיו,
רחים יפים.

סבבה או
רי עמ
מני קשיילםגדול בקיבוץי,ר ):(9

מאיה ציר

אך יש
ר
כמו מ
אני מ עש בבקתה ולא חרקים שכאן כל
א
ב
ע
שישמו חל לקיבוץ מגרש דש ושים
יום הול א.
וי ר על ה
ס
ד
ב
ת
י
ב
ש
ה
צטרפו אנ  ,שהקיבו מח,
שים חדשים .ץ יגדל

אני אוהבת בקיבוץ שיש בו הרבה
חברים וילדים .אני אוהבת את הבית
שלי כי זה הבית שלי ויש לו חצר
גדולה ,וגם את הכל בו כי אפשר
ללכת מתי שרוצים ולקנות מה
שבא לך ,וכיף שם.

ליבי
מכימרה שמיוחד בלוקי ):(9

צילמה :קלאודיה מוסרי

יבוץ
ים א
לשני וכת כולם ,עוזרשכולם
י
י
ף .המפעל כים אחד
פ
י.

נעמה סנדנר ):(9

בברכָ ה ,ולשחק עם
כיף להיות ֵ
חברות בבוסתן.
אני מאחלת לקיבוץ מזל טוב ועד
מאה ועשרים שנה!
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איתי שחר ) (10הכול יפה
ה בטוחה בקיבוץ .אהוב עליי
םה
גיש
אני מר פינת חי זה המקו וייחודי לו.
וירוק ,וה של טבע בקיבוץ ,שאר כמו
כסוג חלת לקיבוץ שיי בוץ ממש
שהקימו קי
אני מא
שהוא ,ולוותיקים אז תודה!
יפה –

שחק חלן ):(11

(:

ענבר שחר ) 11קטן ,אבל
ץ
גדול במצר .זה קיבו ב ֵרכָ ה שם
כיף לבו הכול .מגרש טניס,שאני אוהב.
יש שר לשחק ספורט שיך להיות
פ
מ
א ני מאחל לקיבוץ שי עוד ילדים,
א
פי ,ושיבואו
קיבוץ כי קיבוץ יגדל.
שה

רונ
מצר בשבילי זה מהקועמיר )(12

ם של חופ
מקום נעים של חברות ושל משפש ,של אהבה,
חה.
שלא
ומה זה להרגיש א כל אחד יכול
ל
ח
וו
ת
מ
ה
ז
ת
ההרגשה שילדים מר ה לגור שם
ל
הזה.
גישים במקום
פגדול במצר זו
חו
וי
ה
מ
ד
הי
מה .תמיד ע
עם לא משע
הבריכה ,בית ימם .תמיד יש מקום להיום חברים ,אף
לשבת בו ולי לדים ,כלבו ,או סתם מ ת בו ,אם זה
הנות מהציפורים ,מהרו קום שאפשר
ח ומהשלווה.

כיף לגדול בקיבוץ ,יש הרבה
דברים שאין בקיבוצים אחרים,
למשל – פינת חי.
אני מאחל מזל טוב לקיבוץ
ליום הולדת שישים .כיף
בקיבוץ ואני מקווה שישאר כך.

הללי תור ):(15

לגדול בקיבוץ זה כיף ,מאוד שקט ,קרוב
לבאקה ,הכלבים מסתובבים חופשי.
אני מאחלת לקיבוץ אושר ועושר ,שיגדל
ויתפתח ויהיה קיבוץ ירוק ונעים .שיקבל
דיירים חדשים.

ב
רגישבילי לגדו יהל
י
ת
ו
ל במ ר )3
ל .א

ני אוהב צר זה נ :(1
חמד,
וגם
ת את

שחף ,נעם ,נדב וגאיה
2013

אני
שהקי
הב ֵר ָכ
מבחינ
מאחלת ל בוץ קרוב לה שהיא ב תי זה
קיבוץ ...ש באקה .חינם,
יהיה
בריא.

נור ש
טוצ'ופק ):(16
אין יותר

ב
כי אתה כל מלגדול במצר,
הז
מן
ע
ם
חברה',
אנשים שאתה
הרב אוהב ,וזה נותן
ה כוח.

ק נדב
ש
חודבב ):(15
ה לי להגי

איך
א בקיבוץ כי אני לא זה לגדול
מ
כי
חר.
ר
מקום
שיוצ פה טוב לי.
ה
חי
נו
ך
ו
אים איתם אחר כ הערכים
מראים שזה מקו ך לחיים
ם טוב.

(:

נעה סנדנר ) 13אוהבת את
ני
ונחמד לגדול בקיבוץ .א יי חיות יפות
כיף החי כי יש בה כל מנ ק שבקיבוץ.
ר
ת
פינ לה .אני אוהבת את הידורגל ,כי כיף
וצ'ינצי'
ת מגרש הכ
ני אוהבת א
א
להיות שם .תח ,שיישאר
שיגדל ויתפ
קיבוץ
יישאר ירוק.
אני מאחלת ל א יזדהם וש
נקי ושל

צילמה :קלאודיה מוסרי
כיף לג אופיר
ב
ר
א
ס
לחיים .ידודול במצר ,יש ):(17

הרבה
ע שה
אני אוהבת "מצרניקים" ה חברים
א
כי
כ הייחודית ,הסית החברה ,האו טובים.
פו
שיו
וירה
רים שמ
שבים ע
ם אמא ,עם א ספרים –
ב
סבתא.
א או עם

ריאיינו :נעה כהן ,נעה סנדנר ,מעין אלקן הלמן
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יזמות בקיבוץ
יוזמות אינן דבר חדש בקיבוץ .כבר בשנות השבעים ,כאשר היה ברור שהקיבוץ אינו יכול להתפרנס
מחקלאות בלבד ,חיפשו החברים יוזמות כלכליות חדשות ,בתחום התעשייה .לאחר חיפושים בתחומים
שונים ,קם מצרפלס ,המהווה מקור מרכזי לפרנסת הקיבוץ גם היום .גם הכניסה של ה SP-למפעל
הייתה פרי יוזמה וחיפוש אחר מקורות הכנסה נוספים )בצינור ה SP-נתקלו אבא שלי ועודד שחר
בתערוכה בגרמניה; והמשיכו במיוחד לצרפת כדי לבדוק אותו( .אני זוכרת את מרטין שצ'ופק ואת אבא
שלי ,גם בימי הפנסיה שלהם ,מחפשים וחושבים על יוזמות חדשות ,קוראים ,הולכים לבדוק...
שימוש בכישורים ויכולות של חברים ליוזמות של מתן שירות גם הוא לא חדש .אני זוכרת את יואב ,בן
זוגי ,מגיע איתי לקיבוץ בחופשה מהאוניברסיטה ,כאשר דאגתי ללכת לקוסמטיקה ולפדיקור ולמספרה,
אומר" :הכול יש לכם פה".
העשור האחרון ,המתאפיין בביטוי נרחב של הפרט וכישוריו ,מאופיין בעשרות יוזמות מיוזמות שונות.
אנשים פיתחו את התחום שאהבו ורצו לעסוק בו לעסק קטן .התפתחו יוזמות בתחום טיפוח הגוף
)קוסמטיקה ,מספרה ,פדיקור ,מניקור( ,בתחום הפעילות הגופנית )יוגה ,פילאטיס ,התעמלות ,שחייה,
הפ ָּרא-רפואי )רפואה סינית ,הומאופתיה ,רפלקסולוגיה( ,בתחום המזון
אירובי ,טייקוואנדו( ,בתחום ָ
)עוגות ,פשטידות( ,בתחומי האמנות ,המחשב ,התיירות ,הבנייה ועוד.
הזמנו את יזמי הקיבוץ לספר לנו מעט על היזמויות שלהם.

איריס הלמן

מי :לירון עג'םמיבאהבה ",
מה" :צילו

ך למקצוע...

תחביב שהפ

ת מצווה,
לומי הריון" ,בוק" בר/ב ם לאירועים.
צי
ליים ומגנטי
דותיי :צילום אומנותי ,בומים דיגיט
ם ,עיצוב אל
בו
ת המצלמה
מע עים אינטימיי
א
אירו
השחרור מצה"ל קניתי צמי שאין לי
..אמרתי לע
פחה והחברים .לאחר תי והתנסיתי.
חה היוזמה:
מש
פת
ובעיקר ניסי
איך הת ו' אני הצלמת של ה קורס צילום,
תה
שלי ,לקחתי
מאז כי ת הראשונה
המקצועי
כך זה קרה.
ה להפסיד ,ו
מ
ברי הקיבוץ:
מה יש לי להגיד לח ף בפייסבוק:
בד
מוזמנים להתרשם לום באהבה.
 - Lironצי
agami
@lirona.a
רות:
gmail.com
פרטי התקש  | 052-4מייל:
פון399198 :
טל
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עומר לוטם
י:
בונה בעץ
ממה :עומר
– פרגולות,

נים – וגם יי

סלים ,מחס

דקים ,ספ

עוץ ותכנון.

מוצרי עץ
לים ,ניסיונות
מגוון
בודה עם כ
הרכבות ,חיבורים ,ע מהמשפחה
ה:
היוזמ
איך התפתחה חביב ,עיסוק בחומר ,תחילו להגיע הזמנות ומחוצה לו.
ץ
תחיל מת
ה
בו
ה
ם בקי
קצר
תן ,עומדות
העסק ה צאות  ..אחרי תקופה ת גם מלקוחות פרטיי בילים ולראו
תו
לעבור בש
נו
וכמובן ה ועם הזמן הגיעו הזמ שלי .נחמד
עט עבודות
ומהחברים,
מ
ברחבי הקיבוץ יש לא רות הבתים.
פסות ובחצ
בגאון במר
תאם לצורכי
רי הקיבוץ:
חליפה" בה
ב
ה
ין לקוחותיי.
מה יש לי להגיד לח ני מביא הוא "תפירת לראותכם ב
א
ציבו .אשמח
הערך המוסף אותו חודיות ותק
רישותיו היי
הלקוח ,ד
04-6
 387755 | 052-43992ם בפייסבוק
7
פשו אותי ג
רטי התקשרות :נייד  | omerlo 1ח
פ
tem1@ho
tmail.com

רות בארץ
ארץ.
י :גיל חובב
ק אתרי תיי
רות לאתרי תיירות ב דוד ,הערבה
ו
ו
שי
קידום מכי
פוצות ,עיר
ו
ממה :ייעוץ
צוע שיווק ו
ד ,בית הת
ובי
יירות ניר דו
יירות בתחום השיווק ר בלום ,ת
ה ,קייקי כפ
ת
ת אבל מבין
ייעוץ לאתרי אגמון החול
סק במכירו
קוחותיי –
מנע ועוד...
ם בהובלת
בין ל ת ,פארק ת
שוק – גוף שיווקי שעו יים הקיימי
ם הלוגיסט
הדרומי
ב
ה היוזמה:
כמעט לא היה קיים ת האילוצי
ך התפתח
מעביר ,א
ש
רות ,להכיר
ך
ר
צו
אי
ד שמספק
סרים שהוא
ב אתרי תיי
ק התיירות.
בניתי תפקי
מ
ה
הכיר מקרו
ת
שו
א
אתר ל
האתר,
לי ל
את התוכן של הל ויודע לתווך בין ה השירות מאפשרים חות מוכרים.
תק
ו
קיד
אוגרפיים פ
קבוצות וקבל מאוד נהנה – התפ מרחבים גי
מרתקים ו
כול לתרום
אני מודה – אני ם ,מקומות
מות שאני י
סים מענייני
קו
שירות של
טיפו
גם לסייע לקיבוץ במ ם בפניות י
רי הקיבוץ:
וכמובן – ג
ם .אני שמח
ם ופעילויות
ד לחב
ץ,
לי
על אירועי
מה יש לי להגי ה למפרגנים על השבי תן וחורש ,טיול קיבו בהם מידע
ס
אני מוד
א
בו
מוצי
דים ל
בילי הארץ.
ראשית ,לים במחירים מיוח אחרי פרסומים שאני אתכם בש
יו
מח לפגוש
בהם – ט תם מוזמנים לעקוב מפעל  .נש
התרבות וה
א
חברים .מוזלים דרך
במחירים
רות:
04-638794
פרטי התקש 0 | 052-650
חובב 0307
גיל
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מי :הילה חלן
מה :קוסמטיק

ה

טיפולי פני
טיפול תו ם מסוגים שונים:
מך לעור יב
טיפולי יופי לרענון ש ,טיפולים לעור
ש
מן
ו
א
קנ
תי,
ו
טי
פ
הסרת שיער במח חידוש העור ,טיפולי הבהרה .בנו ול אנטי-איג'ינג,
ס
ט
ף אני
חשמ
לית בכל חלקי הגוף ודפילציה – עושה אפילציה –
שעווה.
איך ה
חוד תפתחה היוזמה:
ל
א
ש חר
עסק/יזמו השינוי פתחתי א
ת
מ
כון
ה
קו
ס
מ
טיקה
ת עם או
שלי בצמוד לביתי.
פי ,יופי ואיכות מ
במקום מרגיע אסתטי ,מזמין ונ שלי ,לקבל את הלקוחות בסביבה היה לי רצון להקים
עי
נ
בתחום ,להתחדש ולחדש .חש ם ,עם מלוא הפרטיות .המוטו ש עימה ומטופחת,
לי
הו
וב לי
כדי אבחון
לתת למטופלים שלי פתרון לב א כל הזמן ללמוד
בצורה הו מדויק ונכון של כל
מ
עיו
קר
ת
ה
ו
א
מ
ס
ת
קר
ה
טיו
ב
ת
ה
תוך
ליסטית.
תאמה אישית וגם
להתייחס למקרה
מה יש לי לו
ניתן היום לו מר לחברי הקיבוץ:
מר בוודאות כי
טיפולי פנים משפי
עי
ם
על
ה
או
פן
בו אנו נר
פרטי התקש
אים ומרגישים .מ
רות2-4399150 :
חכה לכם במכון.
05
|
מיי
ל:
m
o
l.c
ai
hilajelen@gm

מי :רותי מלשטיין

מה :עריכה לשונית
ארגון טקסטים לכל מטרה :הזמנות לאירועים/כ
מאמרים ,עיתונות ,ספרים ,עלונים וכל ניירת הינסים ,דוחות ,עבודות "שורשים" ,ביוגרפיות ,עבודות אקדמאיות,
וצאת לאור .ערכתי להוצאת כינרת ,לרשות העתיקות ,למשרד
איכות הסביבה ,ליד יערי ו"מורשת" ועוד.
איך התפתחה היזמה:
תמיד היה לי ברור ש
אעסוק
ב
משהו שקשור ֶ
במלֶ ל .רציתי מאוד להיות עיתונאית
ואחר כך משפטנית
)
כמו
אחי
הבכור שגם "הוריד אותי מהרעיון הזה " .(..לבסוף
ראיתי שבעצם אני
כל
הזמן
עוזרת לאנשים בתיקוני טקסטים שכתבו .נהניתי
מהסיפוק בלקיחת
פ
רויקט
ו
מסיומו באופן מושלם ,כך שהוא ברור יותר ,קריא יותר
ומהנה יותר .וכש
הבנתי
שה
מקצוע בחר בי ,...יצאתי ללימודי עריכה לשונית ,וכבר
מעל עשרים שנה
שאני
ע
וסקת
בכך.
מה יש לי להגיד לחברי הקיבוץ:
לדעתי ,צריך להיות הבדל בין
שפת
הדיבור לשפת הכתיבה ,במיוחד אם הכתוב מיועד
לא רק לעינינו בלבד .אני
רואה
את עבודתי כיצירת טקסטים בהירים ,קליטים
וקולחים.
פרטי התקשרות :נייד | 052 4399121 :טלפון בבית04 6387812 :
כתובת המייל
שליruthimilstein@gmail.com | amit_@metzer.org.il :
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מי :אתי בר לוי
מה :טיפולי א

סתטיקה ,פדי

קור,
מניקור ,שעוות

איך הת
איך ה פתחה היוזמה:
תפתחה היז
וללמוד .אני מ מות :לפני כשב
ע
ש
ני
ם
הל
כ
תי ללמוד פ
שתלמת בק
הטכנולוגיה והקדמה מא ורסים ובסדנאות ולומדת שי דיקור ובניית צפ
ור
ניי
ם.
מ
אז
א
ני מ
פשרו
טות ו
במסגרת הקורסים הנוספים ת לי להתפתח ולטפל בלקוחו טכניקות חדשות .וכמו בכל קפידה להמשיך
מ
שהוספ
תיי בצור
assage
קצוע ,גם כאן
תי לסל הטיפולים שלי ,נסעתי ה הטובה ביותר.
. Thai Foot M
ל
ת
אילנד ל
פני כ 5-שנים לל
מ
מוד עיסוי רגליים
ה יש לי להגיד
בקליניקה הצנו לחברי הקיבוץ:
עה
שרוצות להרגיש שלי אני מקבל
ת
ל
קו
חו
ת
מ
כל הגילאים
ולהיראות מ
בואו להתפנק במגוון הטי צוין ויודעות שמגיע להן הטוב  -החל מנערות
צ
עי
רו
ת
ו
ע
ד
ו
פולי
תיקו
ביותר.
ם - :פדיקור ,מני
ת גאות ,נשים
קו
ר,
ש
עוו
ת
גו
ף ופני
פר
ם ועיסוי רגליים
טי התקשרות:
תאילנדי כמובן.
א
תי
בר
לוי ,טל
פון 052-4399214

פתלי

-

טיפול הומ

אופתי לכל

המשפחה

ת קלאסית
נ
בקמבודיה,
מי :גלהובןמאופתי
עבוד בבי"ח
מה:
כמטופלת
התנדבתי ל
תי
רות כחובשת צבאית חוויה האישית שעבר מה הפיזית,
ה היזמות:
ח
ה
איך התפת בחרה בי  .לאחר שי אלא באדם כשלם .בבעיות ובמחלות בר ונעת תלות
לכל גיל ומ
ה
תיה מועילה
ף,
ההומאופתי
גו
ב
א רק
א מתאימה
בנתי כי טיפול הוא ל מאופתיה .ההומאופ אקוטיים .הי
הו
וה
בים כרונים ו
הובילה אותי ללימודי יעילה במצ
כן
טלית ו
האופייניות.
הנפשית והמנ עות הלוואי
לי ניסיון רב
פות ובתופ
ש
בתרו
במצבים אקוטיים .י גותיים .אני
ם
ה
חברי מצר:
לה לתת מענה מידי ג לרגיות ,שינויים התנ אני שוקדת
הגיד ל
א
כו
לו
מה יש לי ל אן בבית ,ועל כן אני י ה בטיפול ביבלות( ,המשפחה .בימים א מים .אשמח
ב
כ
ל
ב את התחו
רו
אני נמצאת יות עור )הצלחה מ לל עוסקת בטיפול לכ יילדת ולשל
בע
רה להיות מ
כ
בטיפול ב לדים ,נשים בהריון וב אביב ,במט
י
רסיטת תל
עובדת עם עוד באוניב
ל לימודי סי
ע
כל שאלה.
לענות ל
052-43994
רות :גל 82
רטי התקש
פ
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אנה נודלמן

צאות בנוש

אי טבע ומי

מי :מרי

הנחיה והר

ניות האדם.

ם ,סדנאות,
הפוך אותם
מה :טייגה נוכיות :טיולי
ל
הפעלות חי
מרות החשש החלטתי אני מדריכת
ל
מים שמעניינים אותי ,ו עיקר מפה לאוזן .כיום ם בהזמנות
חה היוזמה:
חו
וג
ב
איך התפת שינוי ולהתפתחות בת סק מגלגל את עצמו גנים וחברות נוספות גודה לתכנון
ל
ה
ע
א
היה בי רצון הלך הזמן גיליתי שה מיקה ,רשות הטבע ו סדנאות במסגרת ה ם וסדנאות.
ינ
מ
הדריך טיולי
ה
ד
למקצוע .ב
ח
ש,
מנ
יור ונופ
לאים,
ול
סף ,שמחתי
טיולים בחברת אגד ת ם אוכלוסייה בכל הגי ני מאוד נהנית להנחות הנעורים .בנו
ע
א .א
קיבוץ וחברת
פרטיות .אני מטיילת ה ,מתנ"סים וגם בצב גרת טיולי ה
תי גם במס
דלת פתוח
כ
הם בקיבוץ.
ה,
המשפח נים ,התמזל מזלי ,והדר הנוער והורי
נוך מיני לבני
במהלך הש
תור מדריכה
דנאות של חי
חות אותי ב
להנחות ס
ק
לו
ו
ע
בו
ש
חתי שלכם.
פ
ברי הקיבוץ:
מתארגנות לטיולי סו טיול המשפ
הגיד לח
ה
ריך אתכם ב
מה יש לי ל רבות וחברות פרטיות שאלות ולהד
ת
ם ,לענות על
numarian
יש משפחו מח לייעץ לכ
na@hotm
אישית .אש
| ail.com
052-439918
שרות :טל2 .
פרטי התק

מי:

מרי איידלמן

פודולוגית(

אי )

פדיקור רפו
את מקצוע
מה:
אי
וו
ג
רו
רפואה באו
דיי ,עבדתי
ל
פר
מו
ת:
איך התפתחה היזמו ד הבריאות ובבית ס חולים .מיד בתום לי ם לטיפול...
ם דקות אד
דתי במשר
סיתי בבית
ונייה את כל
בכל עשרי
לימודיי התנ
גיל  15למ
בל
ב
א
"פודולוגיה" .במהלך ת העבודה הייתה לק ראל ,הבאתי איתי ב הרפואיים.
שעלינו ליש
המכשירים
ה
ר
צו
ם
ש
ון ד"ר שול,
קה בבית .כ
וכן את כל
סביון( ,ושם
במכ
לים
ני
אחר מכן פתחתי קלי ן ,שולחן ,כיסא טיפו כן שממוקמת שכונת חדר חדש
רו
ד שקיבלתי
ל
ציוד לפדיקור ,כולל א ריף )הצריפים היו הי מול הלול ,ע
ה
צ
ב
רתי לצריף
במצר קיבלתי חדר ץ .משם עב
ברי הקיבו
טיפלתי בח מינימרקט.
מבנה ליד ה
הושיט עזרה
ב
שיחות ואת היכולת ל ם ,פטריות
ץ:
בו
קי
ה
בש ברגליי
רי
ה
הגיד לחב
שים ,את
עיות של יו
מה יש לי ל ת העבודה עם האנ רפואי ,בב
אוהבת א
ה בפדיקור
אני
מח
לאדם סובל .אני מת רניות ועוד.
ד
חו
ת ,ציפורניים
7938 ,052-4
עקשניו
399106 ,05
8-7371731
רות :טלפון-
רטי התקש
פ
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מי :אילן עמיר
מה :צורפות ועי

צוב תכשיטים

איך הת
תמיד פתחה היוזמה:
עסקתי בי
הברקתי אותן צירת עגילים .עו
ד
בנ
עו
ריי
רי
ק
ואפילו מכרתי
עתי מטבעות ב
ליצור ,לעצב ולחלום – בכ אותן במדרחוב של ירושלים .מחסן של אבי,
לג
אני אוהב
סף ,בזהב
ב מרי ולהגשים חלומות ללקוחו ובאבני-חן .האפשרויות ליצור לעבוד בידיים –
ת
י
ט
מקסימות
בעות נישו
צירה חדשה
אותי .כיום אני
אין ,אך באמתח
תליונים ושרשראות ,צמידי תי גם שלל תכשיטים אחרים :מתמקד במיוחד
טב
ם ,עגילים ועוד.
עות עם אבני-חן,
מ
ה יש לי להגיד
אני עובד מהר ,לחברי הקיבוץ:
אני זמין מאו
המון רעיונות למתנות מ ד ,קרוב לבית ו
כ
מו
בן
ש
נו
תן
קו
הנח
ריות ומיוחדות .א
ה לחברי הקיבו
תם מוזמנים לסדנה שלי בבי ץ .תמצאו אצלי
פרטי ה
ניתן ל תקשרות :טלפ
תי בקיבוץ מצר.
ון:
99
09
61
-7
| 7702 ,050
צפות ביצירו
או ב"אטסי" ,ה תיי בפייסבוק  -היכנסו ל"אילן מיילalla.com :
w
@3
ir
m
a
n
. ila
חנות הווירטוא
עמיר גלריה",
לית שליamir :
n
la
/i
p
o
h
/s
n
tsy.com/il-e
http://www.e

מי :מרסלו איידלמן
מה :רפואה סינית ,צמחי מרפא,

אירידולוגיה )אבחון דרך קשתית העין(
איך התפתחה היזמות:
לפני לא
מעט שנים ,אדי חלן לקח אותי ליום פתוח במכללת מדיסין.
הק
שבתי,
התרשמתי
והתאהבתי .כבר מעל  17שנה שאני מטפל ברפואה סינית.
השת
למתי כשנה בבית
חולים מאיר כפר סבא במחלקת עמוד שדרה ובבית חולים
GUANG AN MEN
ב
בייג'ין
שבסין.
אני
מ
קפיד
להמשיך להשתלם ,ללמוד
ולהתפתח כל הזמן.
מה יש לי להגיד לחברי הקיבוץ:
במהלך השנים
צברתי ניסיון רב בטיפול בסוגי מחלות ובעיות שונות ,ובמיוחד
התמחיתי בבעיות אורתו
פדיות ,עמוד שדרה ומפרקים .הקליניקה שלי נמצאת בקיבוץ,
בין הקומונה למתפרה ,ב
מקום שהיה מפעל הכובעים של סבא חיים .אתם מוזמנים.
פרטי התקשרות:
ל
ייעוץ | 052-4399058 :לקביעת פגישה) 052-4399094 :טלי(
מייל:
 | marcelo.aidelman@gmail.comאתר אינטרנט:
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מי :קלאודיה מוסרי חלן
מה :הידרותרפיה – טיפול באמ

צעות מים

איך התפתחה היוזמה:
למקצוע זה הגעתי ל
אחר
שעבדתי כמפע
ילת
תינו
קות
ו
פעו
טים
ב
מים
בבר
יכת
גבעת
חיים איחוד ובבית איזי שפירא-רענ
נה,
שם
רכ
שתי
את
ה
מק
צוע
ולמ
דתי
טכניקות
טיפול שונות .למדתי ואני משלבת
טכניקות שונות - Watzu :שיאצו
במים,
ik
lliw
Ha
שי
טה
הדרגתית ללי
מוד
ש
חייה
לאנ
שים
ב
עלי
צר
כים
מיוחדים;
ו"באד ראגאז" – טכניקה שנועדה
לחזק את שרירי פלג הגוף העליון
והתחתון
ול
הא
ריך
את
טווח
פעילות התנועה ,שחייה שיקומית.
למים
סגולות מרפא שיכולות לסייע לכל א
חד .ההתמחות שלי מתאימה במיוחד
לאנשים
ה"סוחבים" פחד ממים )הידרופוביה(
במשך שנים .בטיפול עם ילדים אני
עובדת
על הסתגלות והרגלי מים .אני ש
מה דגש על חוויה חיובית ,פיתוח
הביטחון העצמי וחוויית הצלחה.
מה יש לי להגיד לחברי הקיבוץ:
אל תגידו" :לי זה כבר לא
מתאים" ,...אף פעם לא מאוחר ַ
מדי להתחיל לשחות,
ואפשר לע
מוד במשימה הרטובה הזאת בכל גיל.
פרטי התקשרות:
אשמח לענות על כל שאלה ,תהייה
או התלבטות בטלפון .052-4399170
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שעשועי שישים
של מי העיניים האלה?

היגיון מקומי
פתרו את חידות ההיגיון .מאחורי כל שאלה מסתתר שם של חבר קיבוץ:
• עיר של טיפשים עם שיבוש באות האחרונה ,נקלט דרך חוש השמיעה.

• אחד מ 12-השבטים ,היה בתפקיד בכיר במפעל.

____ ___

_____ ____

חיה טורפת ,בין היתר אביו של המלקט.
_____
__

• שלום עליכם כתב עליו ,גם נתי וכמה תאילנדים.
_____ _____

• יש בו מן המשותף לאובמה ולתופעה אקלימית.
___ __ ____

• ריחנית ומנצחת על צאצאי הקיבוץ.

• הוא עץ הבלוטים המרקד.

_____

_ _ _ _ _ _ __ _ _

• מטפחת אבני חן פרטיים ,ראש "ניצני רעות" של כולנו.

• לוהטת ,בוערת וגם שייכת לממלכה הירדנית ,גם אחיה הבכור.

____ _____

___

• זוג צעיר הנמצא בין שתי שלוחות הר למישור רחב וגבוה.

• חתולים מתארחים אצלה בריח סבון ומרכך כביסה.

___ ___

______

איפה זה?

מי זה?

של מי זה?

הכינו :דבורה הופמן ,נילי שחר
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