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  2014נובמבר  אצלנו בקהילה

 ,לחברים שלום

 

 . חיפשתי שיר שיביע את הרגשתי לגבי המצב היום במצר

  ביותר הוא השיר של יהודה עמיחישנמצא כמתאיםהשיר 

:  אולי נלמד מדברים אלו 

 

  יהודה עמיחי/ המקום שבו אנו צודקים 

 

מן המקום שבו אנו צודקים  

.  לא יצמחו לעולם פרחים

  

המקום שבו אנו צודקים  

.   הוא קשה ורמוס כמו חצר
  

...  אבל 

אהבות ותהיות  ,ספקות

עושים את העולם לתחוח  

.  כמו חפרפרת כמו חריש

  

ולחישה תשמע  

במקום שבו היה בית  

.  אשר נחרב
 

  ?יוביל אותנו למקום שאליו אנו רוצים להגיע,  ופעמים רבות אנו צודקים,האם הצדק

 ?  יביאונו לשםהאהבות והתהיות, או דווקא הספקות

 

ולענייני הקהילה 

 ( פואהאירית, שליין ראובן , וגשלעופר ,ארז שחר, שמוליק בן עזרא ,אלי רז )צוות תכנון

.  לטובת פינת החי"נופש ים"דן לאחרונה בפניות אישיות וכן באפשרות להעביר חלק ממכולות 

 ( פואהאירית ,ס"זהר לינדר עו ,קרן גת ,שרה מילברג , פוקסחיים) צוות סיעוד

. ר הצוות"לאחר בחירת נציגי צוות הסיעוד בקלפי התכנס הצוות ובחר את חיים ליו

. הנושאים האחרים אשר נידונו בצוות אינם לפרסום מכיוון שנוגעים באופן אישי לחברים הסיעודיים 
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פניה חוזרת לבעלי הכלבים 

יותר ויותר כלבים !  נהפוך הוא. דיונים רבים נסובו במצר סביב נושא הכלבים וכמעט שום דבר לא השתנה

. מצטרפים לקהילת מצר וגורמים קשיים רבים לשכנים ולעוברי אורח

מטריד ולפעמים מוציא , זה מפריע, בשכונות מסוימות ישנם כלבים הנובחים ללא הרף, מעבר לסכנת הנשיכות

אמהות עם עגלות  ואנשים שמגיעים לשכונה זו או אחרת נאלצים לבצע עיקוף שלם כדי להימנע . מהדעת

. סכנה- ?  לרכב על אופניים, מכלב זה או אחר

. ומשאירים את הכלבים ימים שלמים משוחררים, אנשים הולכים לעבודה

. אם המצב הנוכחי ימשיך ניאלץ לפנות לגורמים חיצוניים, בידקו מה קורה עם הכלבים שלכם,  אנא

 משולחנה של הנהלת הקהילה 

(  פואהאירית , מרלאיהודה , הופמןדני , קםשרון , מוסריגיל , ברדיצבסקינורית)

: נידונו הנושאים הבאים 

 תשלום על אחזקת נכסי הקיבוץ .

 מכולות נופש ים לפינת החי .

 ומספר פניות אישיות .

 
מרכז תעסוקה קהילתי חדש  – "מעברים"

 ? מעברים "מה זה

. י מועצת מנשה וחוף הכרמל"שהוקם ע (קיבוצים ומושבים)הינו פרויקט תעסוקה למגזר הכפרי " מעברים"

מטרת המרכז לספק מענים בנושאי תעסוקה ופרנסה לתושבי שתי המועצות ברמה הפרטנית וברמה 

 .הקהילתית

 

? למה 

בתחום , השינויים שהתרחשו בישובים והמצב התעסוקתי בישראל יצרו מצב שבו צרכי הפרט והקהילה

, יוזם ומיישם מענים שונים אלו לפרט" מעברים"מרכז .  מגוונים ומורכבים יותר הינםהתעסוקה והפרנסה

 .ליזמים ולמערכות בהן הוא חי

 

מדור הפרט 

ניתן . מדור פרט הינו הכתובת לכל מי שמתגורר בישובי המועצות ומעוניין בסיוע בתחום התעסוקה והפרנסה

: כגון, לקבל מענים מגוונים ומותאמים 

 הכוונה וליווי בתהליך חיפוש העבודה,יעוץ 

 סיוע בכתיבת קורות חיים 

  טיפים ומידע לגבי הדרכים והערוצים לחיפוש עבודה 

 מידע ודגשים בעולם התעסוקה כיום 

 הכנה לראיון עבודה 

 חשיפה למשרות 

 הכשרות וסדנאות מותאמות לרצונות וצרכי הפונים ולצרכי השוק, קורסים 
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מדור יזמויות 

 ליווי טרום עסק 

  הנגשת מאגר יועצים

 קורסים והכשרות 

 

 . שרות מעברים ניתן בחינם לתושבי המועצה

 054-9747409 טלפון ,ניתן לפנות בתחום היזמות אל ענת  

  050-6999619בתחום הפרט למרב טלפון  

 04-7709536/42טלפון  , או למזכירת המרכז . 

 

 אירית פואה
 

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

 
  2014 בנובמבר 5 משולחן המזכיר

, לחברים שלום

. הדיווח הנוכחי עוסק רובו ככולו בעדכון לגבי ההתקדמות שחלה בנושאים הציבוריים שעל סדר יומנו

 קליטה .1

ונציגי , רכז ועדת הקליטה, התקיימה פגישה נוספת בהשתתפות נציגי הקיבוץ (4.11.14)ביום שלישי האחרון 

י הנקלטים בהקשר להסכמי הקליטה שעל ניסוחם הסופי אנו שוקדים "לדיון בשתי סוגיות שהועלו ע, הנקלטים

ונוכל בשעה טובה להגיע למצב בו , אני מאמין ומקווה שנמצא פתרון מוסכם גם לעניינים אחרונים אלה. מזה זמן

, ולהבאת המועמדים לקליטה, ברגע שכך ייקרה תהייה הדרך סלולה לחתימה. גמורים" מסמכי הקליטה"כל 

.  לשיחת הקיבוץ

 

 בחירת ממלאי תפקידים .2

על מומלציהם לתפקיד מרכז , והמזכירות מזה, במהלך השבועיים האחרונים סיכמו ההנהלה הכלכלית מזה

, מומלץ ההנהלה הכלכלית לתפקיד מרכז המשק הוא גוסטי חלן. בהתאמה, ולתפקיד מנהל הקהילה, המשק

שיחת הקיבוץ בה יובאו המועמדים . מומלץ המזכירות לתפקיד מנהל הקהילה הוא לאורדו לם מקיבוץ תל יצחק

 .18.11.14, לבחירה מתוכננת להתקיים ביום שלישי

 

 ניהולי-מבנה ארגוני .3

-סיכמה המזכירות בשבוע החולף את עמדתה בשאלת המבנה הארגוני, לאחר דיונים בשלוש ישיבות מזכירות

בו יועלו ויוסברו , הנושא כולו יוצג לחברים בדיון ציבורי פתוח. ניהולי המתאים לדעתה למצר לעת הזאת

יגיע הנושא לשיחת , ובהתחשב בדברים שיעלו בדיון ובעקבותיו, בהמשך. ויתקיים דיון, ההצעות השונות שנדונו

. הקיבוץ
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 מצוקת הדיור .4

כיצד ניתן לעודד בנייה , קיים בישיבתו האחרונה דיון שעסק בעיקרו בשאלה" הצוות לבדיקת מצב הדיור במצר"

בהקשר זה התקיים דיון נוסף לגבי האופן בו . ונקלטים המתקבלים לחברות, י חברים קיימים"חדשה בקיבוץ ע

סוכם להמשיך את הדיון לאחר . (לא מבונה)נכון לקבוע את התשלום עבור פיתוח ותשתיות של מגרש חדש 

קו "ה)שיתקבלו תוצאות מכרז הקבלנים שייעשה לצורך ביצוע עבודות אלה במגרשים שבשטח הקיבוץ הקיים 

. (הנוכחי" הכחול

 

 הסדר הפנסיה .5

על החלטת קלפי זו . שתי חלופות בנוגע להסדר הפנסיה המוצע, ואושרו בקלפי, י חיים פוקס"כזכור הוצעו ע

נשלח לפני , המסביר את נימוקי הערעור, מכתב לחברים. כנדרש בתקנון,  חברים21י "הוגש ערעור החתום ע

לאחר ) 18.11.14, מתוכננת להתקיים ביום שלישי, בה אמור להתקיים דיון בערעור, שיחת הקיבוץ. ימים אחדים

כיוון שזה המועד , הדיון בערעור נקבע למועד זה. (ל" הנ2הצגת המועמדים לשני התפקידים הנזכרים בסעיף 

.  הקרוב ביותר בו חיים יכול היה להשתתף בשיחה לאחר חזרתו מנסיעות הדרכה בפולין

 

 המצב החברתי במצר .6

קיום -  עדכנו לאחרונה את המזכירות לגבי תוכנית הפעולה של הצוות " צוות ההיגוי החברתי"נציגים של 

.  וקיבלו מהמזכירות את ברכת הדרך למהלך חשוב ונחוץ זה–  קבוצות מיקוד 8מפגשים של 

 

 שיחת הקיבוץ .7

הצעה לסדר 'י הגשת "ע, בשיחת הקיבוץ האחרונה הוסרו שלושת הנושאים שהובאו לדיון מטעם המזכירות

.  יחזרו לדיון במזכירות, והמשמעות של הסרתם מסדר היום, נושאים אלה. 'היום

 

 יהודה מרלא, בברכה

 

......... מאז העלון האחרון
 רוזן-חברוני בת למיכל וגור שירי נולדה 

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

 ל" השתחררה מצהיחיא עפרי
 -------------------------------

  נכדה נכדה לסוניה וראובןרונהנולדה 
 , בת לרקל ואיתי

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

 !!!!ברכות חמות לכולם



 

                                      2014 נובמבר-אוקטובר| עלון קיבוץ מצר 
     

        

 

 ופק'שמוליק שצ  ביקור אדום

  

 . מצרפלס במפעל ובקיבוץsp אירחנו את הפועל 3/11/14 ביום שני

 .השנה זו השנה הרביעית שאנו מאמצים את הקבוצה

 .וקצת פירסום (אנחנו)מטרת הביקור הוגדרה כחיזוק הקשר עם הספונסרים 

 .. אבל מלאי מוטיבציה ערב קודם והגיעו קצת מרוסקים"גלבוע גליל"החברה היו אחרי משחק נגד 

 משחק כדורגל  - סיור בקיבוץ ובסוף, ארוחה...המון צילומים, הביקור כלל פגישה קצרה וסיור במפעל

 ."מועדון הפועל תל אביב"נגד ילדי מצר והסביבה מ

 אבל הביקור החם וכל הפֶלשים מהמצלמות ,היו סימנים של ביטול המשחק!! כמובן שירד גשם והרבה

 . המיסו את העננים  והמשחק עם הילדים פרץ בזמן

 ! מהשופט בדרביר טוב יותבמשחק היהשיפוטו של אדי 

 ?אז מה היה לנו

 .הכרנו את השחקנים והצוות המנהל והם את המפעל והקיבוץ

 ...לא נשבר אף ראש ואף משקוף למרות שרק במזל

 .את קבוצת הכדורסל  (גם הקטנים וגם הגדולים)  הילדים הביסו בשני משחקים

 .תד שחגג יום הול,קפטן הקבוצה, בסוף המשחק נערכה מסיבה קטנה למתן נאור

 "....מרוסקים מהמשחק ערב קודם. "הפועל ביקשו משחק גומלין כדי להשיב את כבודם! נוניכולם נה

  

תודות 

  סגנו רותם מפקד המבצע ולאוהד לוילשלומי

  על הסיורים במפעל ובקיבוץ אביטללמוטי ולדב

  על הצילומים והפירסוםאיתמר ולירון:  ולצלמיםשקולניקל ,ליואב

 צהרייםה רוחתלהאוני על א

 . שעזרו באירגון ולכל אלו 

 .בעידוד ברכות לילדים שלנו שעשו כבוד גם במגרש וגםוכמובן 

 .חבל שבערב פוצץ הדרבי והעיב קצת על הצלחת הביקור
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לזכרה של רגינה וגשל 

22.9.14 – 2.1.1931 

 22/9/2014ראובן שריג 

. רגינה נפטרה אתמול

. נפרדנו ממנה לפני שנים, למעשה, אנחנו

ניתקה אותה לאט לאט מן החברים ומן הקהילה , ממנה סבלה בשנותיה האחרונות, המחלה הארורה הזאת

. לכלכך אהבה

הקשר היחיד היה עם משפחתה . בשלב האחרון חיה רגינה בתוך בועה משלה וללא קשר עם סביבתה

. ובעיקר עם אליעזר שמסירותו לא ידעה גבול, הקרובה והאוהבת

אם זה . מבלי לוותר על כלום, ידעה לאחוז בחיים, חרף מחלותיה,  פעילה אשרהאני זוכר את רגינה כאיש, אבל

... משפחה, טיול, עבודה

. תפקידים וכמובן עבודה, ועדות. לאורך כל שנותיה היתה רגינה פעילה בחיי הקיבוץ

אולם גולת הכותרת של פעילותנו . החל מן המכבסה וכלה במצרפלס. לייצא לעבוד איתה בכמה ענפים

". ארז"המשותפת היתה ללא ספר בחברת הנוער 

. ניהלה את חייה של הקבוצה ביד רמה, יחד עם טובה רטמן ואיתי, רגינה

איש עם , איש, איש עם רצונותיו, איש. ילדי הקבוצה הגיעו מכל רחבי הארץ וכל אחד נשא שק חפצים משלו

... קשיים, השתלבות, חברה, משפחה, לימודים: צרותיו

היא דאגה לכפתור ולבגד מכובס היא דאגה לאוכל ושתיה וגם לכלי מוזיקלי . רגינה היתה האמא של כולם

, והיא שוחחה. הוא נתקל בה, היא דאגה שהילדים יכנסו לכיתה ואם משהו נפלט החוצה. ולטיפול פסיכולוגי

. והיא הסביר והיא שכנעה

בארוחות ובעבודת אחרי , בלימודים, זה החל בהשכמת הבוקר. היו אלה חיים אינטנסיביים לה ולכל הצוות

. לאחר הפעולה החברתית של הערב, זה הסתיים רק בכיבוי אורות של עשר בלילה. הצהריים

שיאכלו , שישנו, דאגה שיקומו. וכל הזמן דאגה, בהרבה אהבה, רגינה ניצחה על הכל בהרבה אכפתיות

. שיסעו הביתה ושיחזרו בזמן, ושיתלבשו

אלא בכל מגוון חייה , לא רק בעבודה החינוכית בחברת הנוער. נמרצת, פעילה: כך אני ראיתי את רגינה

. בקיבוץ

. ועכשיו תם הכל

. תם יום עמל ופרך. על משכבך, רגינה, נוחי

. הסירי דאגה מליבך

 



 

                                      2014 נובמבר-אוקטובר| עלון קיבוץ מצר 
     

        

 

 22/9/2014סילביה חפץ  

היום 

. רגינה, נפרדים ממך

... הפסקנו להתראות בשבילים

. מזמן כבר לא החלפנו מילים בצמתים כפי שנהגנו לעשות

. שידעה את מקומה בגאווה קיבוצניקית ( מלכה–כפי שנאה לרגינה )הלכה ונעלמה נוכחותך התמירה 

. תמיד אזכור לך טובה

איך קיבלת אותי לעבודה לידך בחברת הנוער ופנית אליי בגובה העיניים למרות היותי כל כך צעירה וחדשה 

. בארץ

.  ואת שומרת לילה–איך עודדת אותי לפני לידת בני הראשון 

. איך בעת מצוות ביקור חולים הבטחת לאמא שנדאג לבנים וחיברת בינינו לבין משה להיות לנו לבן

. אזכור את יחסך כאמא כשהייתי מטפלת לעופר ואחר כך ללילך

. ואיך היית משמחת אותי בסיפורי פרגון לינאי כשעבד במפעל

. ותמיד תמיד שמחתי לפגוש אותך, ברקמה האנושית שקרמנו נפגשנו שוב ושוב בכל מיני כיוונים

 עוד נותרה אצלך קריצת עין –כשאליעזר היה עוצר לרגע את הקלנועית והחלפנו משפט , גם אחרי שחלית

. וחיוך שובב

שלום רגינה 

 כל אחד עכשיו 

יאסוף את פיסות הרגינה מזיכרונו 

: וירכיב אותך מחדש בשלמותך

כל מה שהיית 

מה שיצרת 

... ועוד

מה שחלמת 

מה שחשבת 

... מה שאהבה נפשך

 

,  לכל זה נאמר שלום

ואת תנוחי בשלום 

ובשלווה 
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מיומנה של רגינה 

.  החלטתי להתחיל לכתוב קצת על דרך החיים שלי 5.5.1998היום

דבר שאני מאוד אוהבת , יצאתי לגינה.  אליעזר משתתף בחוג מילוא ואני נשארתי לבד בבית18:45השעה  

. יש לי הרגשה שהטיפול שמקבלת האדמה הוא הסיפוק שלי לראות את הפריחה של הצמח שצומח. לעשות

יש לי הרגשה שאם לא אעשה את הדבר הזה יהיה חבל שלא ידעו אף . מזמן רציתי לכתוב קצת על החיים שלי

. פעם מה שעבר עלי

!! ממה שעובר קצת בזמן האחרון

ומה שלא הספקתי ,  שנים יש לי צורך לעשות בדיקה דרך מה כן עשיתי וטוב לי67היום אחרי שהגעתי לגיל 

.  והייתי רוצה לעשות עוד

במיוחד שהכל עשוי .  הבית מאוד יפה וטוב לנו לחיות בו–בכנות אני חושבת שיש לי כל מה שאפשר לבקש 

חבל שלא קיבלנו קודם , אנו מרגישים מאוד טוב בקן שלנו. הכל עבודות של אליעזר ושלי. לעשות בידיים שלנו

הבנים בדרך . המשפחה זה הרכוש הכי חשוב לנו, אבל אסור להתלונן. את התנאים האלה כדי לחיות בהם

חבל שאיני יכולה לטפל בהם יותר כפי שחלמתי . חמודים ומתוקים, כל אחד יותר פיקחים, הנכדים, שלהם

.  אבל לא תמיד הכל תלוי בי... שאני רוצה לעשות

אבל לא תמיד הסביבה יודעת לתת מילה טובה לערך של , בעבודה שלי יש לי הרבה סיפוק ממה שאני עושה

על כן מה שטוב לי בסביבה הקרובה של החברה הקיבוצית שגם כשאין לי . אבל חשוב לי שטוב לעצמי. הדבר

. בשעת הצורך תמיד נמצאת בפינה חבר או חברה שטוב לי לשוכח עמם, הרבה חברים לשיחה ביום יום

.  אני חושבת שהדבר נגרם מחיים כל כך שיתופיים שבסוף הם מתרוקנים מכל תוכן

אגו וכנראה דבר שאני סובלת ולא מוכנה , יש הרבה קנאה. היום כל אחד חי את החיים שלו עם הבעיות שיש לו

מתעניינת מאוד , אני מוצאת חברים מחוץ למסגרת הקיבוצית בהשתתפות בחוגים במילא. לחיות איתו ביומיום

. גם העבודה מוסיפה לי הרבה על החיים במצר. וזה מוסיף לי הרבה לתרבות

. לומדים להסתגל לחיים ולומדים לחיות איתם, מרגישה שכל הדרך שעברתי עם כל הבעיות, סך הכל

לאהוב את האדם כמו שהוא וללמוד לקבל . וזה נתן לי את הצד הטוב. קשה מאוד. הילדות לא היתה קלה

אבל חוזק ללמוד בה ותמיד לרצות שלבנים שלי יהיה הכי , הדרך שעברתי בנתה אצלי אופי מאוד רגיש. אותו

הייתי רוצה שיקבלו את . לדעת ללמוד עם החיים. אבל יותר מידי חיבוק והבנה לא תמיד בונה אותם. טוב שיש

נערים עם צעירים כדי לתת להם אהבה ולהראות , תמיד רציתי לעבוד עם ילדים. הרגישות שלי ולא את החוזק

לדרוש , בחיים צריך לדעת לעמוד, לא תמיד מספיק לתרום למבנה הנתינה. להם את הצד הטוב של החיים

. מהסביבה ומעצמו לדרך יותר טובה

אבל מצד אבא . מסיבות כלכליות. נולדתי להורים ניצולי מלחמת העולם השנייה שהיגרו לארגנטינה ללא מקצוע

גרנו כולם , נולדתי בתקופה כלכלית קשה מאוד. רעיונות של איש קומוניסטי, עם הרבה תכונות מהפכניות

. דבר שמאוד קשה בזכרונות הילדות שלי. לא ידעתי הרבה פעמים מה זה כוס חלב ופרוסת לחם. בחדר אחד

ביניהם ! היו לי בה הרבה חברים, בשכונה שמאוד אהבה אותי. אבל כילדה התפתחתי בסביבה חברתית טובה

אני . אמא וארבעה אחים, אבא, גדלתי במשפחה. ילדים יהודיים וגויים שאני שומרת איתם עד היום על קשר

 . ואני גידלתי את האחים!!! אמא יצאה לעבוד. מגיל שמונה שנים הייתי אחראית על גידול האחים שלי. הבכורה
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לא ידעתי מה זה משחק בובות ולא . ניקיתי את הבית ולמדתי באותו זמן בכיתות יסודי, רחצתי אותם, בישלתי

. חשבון, אבל כן אבא לימד אותי לפני הכניסה לבית ספר לכתוב בנייר מכולת, סיפור מההורים

מוזיקה והרבה , תיאטרון, הפגנות: אני יצאתי איתו לכל מקום. מגיל צעיר מאוד אבא רצה לפתח את הדרך שלי

אז התחלתי . גיל עשר אבא עזב את הבית ואנו נשארנו במצב קשה מאוד, חבל שאחרי הגיל הצעיר. שיחות

הייתי , אבל היה קשה. וזה השלים הרבה דברים שלא קיבלתי מהבית" השומר הצעיר"להשתתף בתנועת נוער 

למדתי פקידות , תיכון בערב. ללמוד אחרי צהרים וקצת לקן, להתחיל לעבוד בבית חרושת, בגיל שתים עשרה

.  ובחנות בקבלת קהל. ועברתי לעבוד במפעל בהנהלת חשבונות

, אליעזר, הייתי בחברת יוכבד, כבר בגיל חמש עשרה.מהתנועה ספגתי את רוב הלימוד התרבותי שבנה אותי

. יצחק מלשטיין וכל מידי חברים אחרים

 

 

  תנחומינו
 

 לקלאודיו ולכל משפחת גת
 

במות האם והסבתא  

 מרים גת 
 

 בית מצר 

 

 

 

 תנחומינו
 

 
 לאלי ומשפחת רז 

במות האב והסב  

?????? 

בית מצר 
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 ה'הטור של אהרל
 

לצד תאריכים . נובמבר הוא חודש לא פשוט אצלנו

היסטוריים חשובים ומשמחים כמו הצהרת בלפור 

ישנם גם תאריכים עצובים במיוחד , ט בנובמבר"וכ

וגם פטירתו של . כמו רצח יצחק רבין והפיגוע במצר

.  אריק איינשטיין בנובמבר אשתקד

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

" מסמך הרפז"ההתפתחויות האחרונות בפרשת 

. והנגזרות ממנה במיוחד

שמאל -אם בודקים את טענות של המחנה מרכז

חסרה אישיות אטרקטיבית וכריזמטית שתוביל את 

, גבי אשכנזי. הרעיון של שתי מדינות לשני עמים

אחרי תקופת כהונה מוצלחת על פיקוד הצבאי יכול 

 להוביל את הרעיון –היה להיכנס למשבצת הזו 

ואף להגיע לראשות הממשלה ורוב רובו של 

. הציבור היה תומך בו

אבל עניינו נתון לברורים משפטיים ומשטרתיים על 

חלקו בפרשת המסמך וכך הוא הפיס ובמיוחד 

אלוהחושבים על פתרון של שתי מדינות , אנחנו 

ןצריך להמתין להזדמנות אחרת או , לשני עמים

, התפתחות שיזמנו לנו אישיות פוטנציאלית אחרת

, או שאולי ייצא גבי אשכנזי נקי מהפרשה ועד אז

זה קורה : כמו שכתב שמוליק קראוס המנוח 

  ...שהדרך מתמשכת ויש ללכת ללכת

 

 

  מהוותיקים -תודה ל
 

 .אנו עדיין מאוד קשורים למצרפלס

בעבודה אישית בכל , רבים בינינו ליווינו את המפעל
, במכירות, במשרדים, במחלקות שונות, התקופות 

. בתכנון פרויקטים ובניהול

אנו מתעניינים במתרחש ובחידושים אצלו ובעיקר 
 .גאים בו

מתחילים SPשמענו לאחרונה שב , אפרופו חידושים

ארוכה , (אקסטרודר)לטפל במכונה חדשה לצנרת 
 .מאוד ובעלת הספקים כפולים מהקיימות

אז מדוע שלא נבוא שוב לבקר במצרפלס והפעם 

  ?SPלהתארח במפעל 

 התכנסנו בחדר ישיבות של 13/10/14ובכן ב 
ושמענו הסברים טכנולוגים על  , ליד כיבוד, המפעל

 

ותודה , ביקורת טיב ועוד מפי עדי,היצור, העבודה
תודה גם ליואב שהפליג בהסברים וסיפורים . לו

היסטוריים ואקטואליים מרתקים על התפתחות ה 

SP                     .

.       ל"גם ראינו סרטון פרסומת יפה מיועד בעיקר לחו
לאולם היצור פשוט נכנסנו עם הקלנועיות וקיבלנו 

 .חניה מקורה ובחינם

תודה לענן שנתן הדרכה מעולה על תפעול 
, גם נכנסנו למעבדה שלהם במקום. המכונה

לביקורת איכות המוצר והדגש על מסירת סחורה 
 .אמינה

 .ותודה במיוחד לעמית מלשטיין על ארגון הביקור

VIVA el SPy VIVA METZEPLAS !!  

בשם הותיקים, עמנואל

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

 ! לכול הורי המוסדיקים ולכלל הקיבוץ
  !רציתי להודות לכם על שנה משמעותית שהייתה לי פה במצר

  ,עזרו לי בכול תודה על התחושה האווירה הביתית והאוהבת שנתתם וגם על שתמיד 
 !עד הסוף ותמיד עם חיוך וצחוקים

 תודה תודה תודה לכם אוהב ומעריך
 .ליעד בורלס
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  הטור של יעקב

פחחים וחינוך טכנולוגי , שרים
 

בארץ רחוקה ששמה , רבות, לפני שנים רבות

אהבתי . סיימתי את  בית הספר היסודי, בוליביה

, וסיימתי עם פנקס ציונים, היה לי קל, ללמוד

החינוך . שבהמשך חיי רק יכולתי לחלום על כזה

העל יסודי היה חינם אבל בכל זאת נאלצתי לצאת 

הורי היו מהגרים ומצבם הכלכלי היה . לעבודה

, רציתי להמשיך ללמוד. וזאת הגדרה עדינה, קשה

.  אבל לא הייתה ברירה. אני זוכר שבלילה בכיתי

אבל אני יודע שאותה תשוקה לדעת אינה מנת 

כשהייתי מורה נפגשתי עם . חלקם של כל העולם

וכאלה שסבלו קשות , כאלה שאהבו ללמוד

היו שאהבו ספרות ושנאו . מהישיבה על הספסל

ך היה עונש עבורם אבל "מתמטיקה ואחרים שהתנ

אבל , את זה כולם יודעים. שחו  בים המשוואות

ואין זו . קשה לקבל שיש גם מגבלות של יכולת

ואחרים לא  (אני מזייף)בושה שאחד לא מוסיקלי 

טובים בספורט ולמרבה ההפתעה גם יש כאלה 

כפי שנלמד , שלא יכולים  להתגבר על חומר עיוני

שרק , עובדה היא. בכיתות הגבוהות של התיכון

כמחצית ילדי ישראל מצליחים לעבור את מבחני 

והם מסיימים את הלימודים בלי תעודה , הבגרות

. ועם תחושה של כישלון

אבל  בציבור קיים . הפתרון הוא בחינוך הטכנולוגי

החל משר החינוך שעתידו ":  הבגרותןקיבעו"

הפוליטי נקבע אם  עוד שני אחוזים מהנבדקים 

מצליחים במבחני בגרות ועד הנציגים של הקשת 

וצריכים / המזרחית הטוענים שכל הילדים יכולים

להגיע לאוניברסיטה ולכן שונאים את החינוך 

.  הטכנולוגי

מה : שמבחינה היסטורית הם צודקים, הבעיה היא

שנקרא החינוך המקצועי היה בעבר מן דרך 

ואלה היו לרוב מעדות ', לקביעת אזרחים סוג ב

. היום המצב שונה. המזרח

כל תלמיד מסיים בבתי ספר טכנולוגיים העכשוויים 

, בין אם זו תעודת בגרות— ללמוד עם תעודה 

כיום בתי , בניגוד לעבר. תעודת מקצוע או שתיהן

הספר מקצועיים־טכנולוגיים מלמדים מקצועות 

כמו , שפעם לימדו רק באוניברסיטה ובמכללות

. רובוטיקה וחשמל, תעופה, SAP–ניהול ארגונים ו

התלמידים מתנסים בעבודה מעשית במקומות 

כך שהם יוצאים , עבודה נחשבים תוך כדי לימודים

מאפשר להם להתחיל קריירה בגילאי העם ניסיון 

. העשרה

". שהילדים שלכם יהיו פחחים: "סילבן שלום אמר

הוא מרוויח , יש לי בן שלא למד באוניברסיטה, ובכן

ואיני , את לחמו בכבוד ומקיים משפחה נהדרת

.  המתאימה לוהדרך את שבחר לא לרגע אףמצטער 

יעקב ליברמן 

 

: כמויות הגשם שירדו בחקלאות בחורף זה

 טפטופים 27/09/14

09/10/14 - 1 

14/10/14 - 3 

19/10/14 - 1  

20/10/14 - 9  

31/10/14 - 20 

01/11/14 - 19 

03/11/14 - 12 

04/11/14 - 14 

מ של גשם " מ80 –כ "סה

 

 עמיחי מילברג: מסר
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תרבות וארועים 

 18/12חמישי 

ערב למפיונים וקישוט חדר האוכל לקראת חנוכה 
 

 20/12שבת 

מסיבת חנוכה בחדר האוכל  – 17:30
 

  14/11חמישי 

 במועדון לחבר 20:30בשעה " בית לחם"הסרט 

 

קהילנט 

 

 כל אחד יכול להכניס –לוח מודעות 

משקעים במצר 

 כל אחד יכול להכניס –תמונות 

מתכונים 

פרוטוקולים 

 

 

 נובמבר בחודש  הותיקיםמפגשי

 3'הרצאה מס.  פגישה עם מוטי דגן, יום רביעי, 12/11ב 

 .נפרסם מודעה. ירושלים: הנושא

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

  !!!פתוח לכל הציבור

****************************************************** 

 .  פגישה עם מוקי צור, יום חמישי, 20/11ב 

 עדיין לא נסגר: הנושא

 . תחל ההרצאה18:00ובשעה  +++  לקפה 17:30נפגשים בשעה  

!!! פתוח לכל הציבור

**************************************************** 

 "סובב תל אביב."טיול ותיקים: יום חמישי , 27/11ב 

 . על יד אולם הספורט– במגרש החנייה 8:30נפגשים בשעה 

 

חנה והצוות המארגן 
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  סמדר רונן "חצי כדור"ך המופע ומת

, אומרים שאנחנו לא חיים רק כאן אלא בכמה מימדים

אולי בו זמנית בכל הזמנים והזמן לא באמת קיים 

אלא בני האדם המציאו אותו בשביל להתמצא 

אם זה נכון . או משהו כזה, איכשהו במרחב האינסופי

ואם הכל תלוי בזיכרון שלי אז . אז העבר קיים וקורה

כמעט הכל מחוק ומדי פעם  שטים וחולפים על ידי  

אני רוצה . סיפורים ורגעים ויופי וקסם ועצב ותמימות

אפילו כמו בסרט . אפילו לרגע, לראות אותם עוד פעם

 . בלי קול

אני רוצה לראות את ההורים יושבים אחר הצהריים 

אנחנו משחקים . עם חברים, על הדשא מחוץ לבית

. אפילו אם זה לא היה מושלם. והם צעירים וצוחקים

את . אני רוצה לראות אותם מחייכים. אפילו עם הכאב

. התקווה בעיניים שלהם ואת החיים שלפניהם

ולשמוע את הדיבורים שלהם על הקיבוץ ומתווכחים 

ואני רוצה לראות אותי . וצודקים ומדברים על אחרים

רוכבת על האופניים עם גלגלי עזר ויודעת שאבא לא 

בלי , עם מצופים, והנה הבריכה. ייתן לי ליפול

עושה פיפי , עם משקפת ובועות סבון, מצופים

 . אפילו דיי גאה, בבריכה ולא מתביישת בזה

אני רוצה לראות אותנו אוכלים אבטיח וענבים על 

ושאבא לא יסכים לי לאכול אפרסמון כי זה . הדשא

ונשב על הפיקה עם הפרחים ואח . עושה לי עצירות

שלי יבכה על משהו ואחות שלי תצחק בצחוק 

אני רוצה לראות אותנו בשבת בבוקר . המתגלגל שלה

לחממה . הולכים לפינת חי ולבריכת דגים של בני

, לעלות מלמטה עד למעלה. למשוך גזרים מהאדמה

לחדר אוכל ולאכול איטריות וכדורי בשר עטופים 

בו אבל לא לחזור עם -מותר ללכת לכל. בבצק

.  ממתקים כי ילדים אחרים יכולים לקנא

 לחדר עולים ,והנה סתם יום רגיל באמצע השבוע

ביצה חצי .  אוכל טעים כזה של ארוחת ערבשי. אוכל

רכה בכלי כזה שאפשר לאכול את הצהוב בכפית עם 

ואני אקח קערה . ויש זיתים וירקות וגבינות. קצת מלח

כשמערבבים זה נראה קצת , של לבן ואוסיף סוכר

ואני ארגיש הכי , לעצירות, אבא יוסיף לי סובין. ירוק

לא מכירה עוד . מיוחדת בעולם עם הֶלֶבן והסובין שלי

. ואבא יכין לי תה עם חלב. ילד שאוכל הֶלֶבן עם סובין

אין לי מושג אם אני אוהבת את זה אבל אבא חושב 

-בקיץ - לקינוח. שאני אוהבת אז אני כנראה אוהבת

, פודינג חם- בחורף )!( פוסטרה, גבינה עם שוקולית

גברת "תמיד זה יזכיר לי את . צהוב או ורוד, חום

". רק רוצה לקפוץ לכנרת"מפרפר נחמד ש" דוותר

ומשם , אחר כך נרד למטה ונשחק דג מלוח על הראש

.  נלך להשכבה

ראש השנה . עכשיו אני רוצה לראות אותנו באיזה חג

רוצה לשמוע את , כל הקיבוץ בדשא הגדול. למשל

והנה חג .... ולרקוד על הבמה" המגדים אשר בטנא"

את המפעל לאולם אירועים " מחפשים. "במפעל! פסח

מזיזים את כל . כי זה המקום הכי גדול בקיבוץ

המכונות של הצינורות לצדדים ומחביאים אותם 

יש שורות שורות של . מאחורי רשת לבנה ופרחים

אני מתרגשת . אין מקום לזוז. צפוף. שולחנות ארוכים

יש את . ממש כי עוד מעט אני רוקדת בחד גדיא

הכי , המשפחה החשובה שנמצאת בשולחן הסדר

פנה . קרוב לבמה והם מקריאים מההגדה הקיבוצית

מרק עם . אורז לבן עם צימוקים. הגשם חלף הלך לו

. מצות כמובן. גזר מתוק. הקניידלך הכי קשים בעולם

כולנו עם חולצות לבנות מכופתרות שמביאים 

לי קצת לא נעים כי . מהמחסן בגדים כל שנה בפסח

. אמא הלבישה אותי בסוודר חדש שסבתא סרגה לי

אמנם הוא לבן אבל אני מרגישה בו שונה ומגונדרת 

כשנגמר הסדר אנחנו חוזרים שחורים מכל . מדי

במקרה הטוב שחורים רק , הלכלוך של המפעל

טלוויזיה על , בדרך כלל חוזרים הביתה. בנעליים

היום הולכים מאוחר . גם שם יש חג ושירים, 1ערוץ 

 !להשכבה

. בההשכ

אני רוצה . הרכבות .פאזלים. צעקות. רעש. אני בגן

. מה פיסלתי בחמר. להשוויץ להורים מה ציירתי היום

. בין הציורים של כולם, הציורים שלי תלויים על הלוח

עם . עכשיו רוצה סיפור. אני גאה. ההורים מתפעלים

שוכבת . נוריקוסאן הילדה מיפן. שלא ישעמם, תמונות

אם אני ארדם . אבא על כיסא לידי מקריא, במיטה

עדיף לא להעיר אותו ככה הוא . אבא נרדם. הוא ילך

הסנטר , האף של אבא ניהיה סנטר. יישאר עוד קצת

, מנורת לילה מחוץ לחדר, באולם חושך. ניהיה אף

. מתעוררת והכיסא של אבא ריק. נרדמתי
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....הצוות למניעת הטרדה מינית  
 

.   הצוות לסכם את פועלינו עד כה ולתכנן את השנה הבאה עלינו לטובה התקיימה פגישת19/10ב

 

.מהווים כתובת לפניות חבריםאנו   תפקידים ובעיקר בעלי, הנהלת קהילה, אנחנו פועלי לצד מסגרת החינוך  
במפגשינו האחרון עלו רעיונות כיצד להביא את הנושא הרגיש בפני כל שכבות ומגוון   בכל הגילאים והמינים

 .הקהילה
סרטים וכו,,סדנאות,בצורת הרצאות '. 

אך מזמינים את כל מי שזקוק לכך לפנות אלינו בכל , אנחנו מודעים לרגישות הנושא ולקושי לחשוף ולדבר עליו
 .דבר בנושא שיעלה בדעתכם

 

. אנו פועלים רק ברשות הפונה וידיעתו בלבד. לייעוץ או הפנייה לטיפול, לכל אחד מאיתנו חברי הצוות . 
 

 :הצוות
 -גבריאל 4065 

 -איילה 4126
 -שרית 4061 

4191)- ממונה במצרפלס)נרדה  

 -מריאנה

 

 
 

  
 

 בצק פוסט"ק פוסט ולקרוא לו 'ממש בא לי לפתוח בית מאפה בצ... 
 

 המקום הכי טוב להחביא משהו זה בעמוד השני בחיפוש בגוגל, בתכלס ... 
 

 בציווי ולא גוף שני " ותר "יו צריכים לומרה !אבל הם טעו" תוותר מראש אתה תיכשל גיא" כולם אמרו לי

 ...עתיד
 

  

 רק אל תשאיר אותי עם הפרצוף הדבילי הזה באמצע, או שאתה יוצא, או שאתה נכנס !אפצ׳י יקר... 

 אז בשביל מה בדיוק האחרים נמצאים כאן, אם זה נכון שאנחנו כאן כדי לעזור לאחרים ?... 

 אודה לך אם לא תבלבל בין . הוא חשבון בנק שמן וגוף רזה2015כל מה שאני מבקש לשנת , אלוהים

 ...!שתי הבקשות כמו שעשית בשנה שעברה

 טועים במספר וכל העדר בבלאגן והכלב מתחיל לנבוח ,הקטע הזה שסופרים כבשים כדי להירדם 

 ...עליהן והלך הלילה

 מגיא קטנות 

הפסקת חשמל יזומה 

. לטובת טיפול שנתי בקווי המתח הגבוה

 . 15:00-  ל08:00בין השעות 

 היערכו בהתאם, אנא
 



 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נוסטלגיה 
  ארכיון מצרן 1/5/1976
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נאוה חברוני : עריכה והפקה
 



 

        

 



 

        

 


