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ך ר ד ה ם  א ל  ן|     ע מ ל ד י י ר ק ה  ל ר ה  א

 
 על אם הדרך

 נעצר הסוס

 כך עגלה שרתומה אליו

 חדלה לזוז

 עגלון ירד ממנה

 וניגש לעץ

 קטף תפוז

 סובב הביט הוא על

 ראה פרדס פורח ומלבב

 ונעשה לו טוב בלב

 קילף את הפרי 

 טעם מהתפוז

 חזר לעגלה

 ליטף את הסוס 

 על עגלה העל

 מושכות הוא בידיו תפס

 וסוס התחיל לזוז

 כך עגלה שרתומה אליו

 סוף סוף גם משהו, ואולי

 בחייו של העגלון

 התחיל לזוז

 על אם הדרך

 זה אשר היה



  

 

 

ן ו ל ע ב  ?!מה 
 

 תשובהבשל מנהלת הקהילה " חצי הכוס המלאה",  תינוקות חדשים שישה,  תרנגולת ומר עכבר' גב

שחייבו אותי לחשוב עליהם ,קרו לי מספר אירועים  בשנה המסתיימת בקרוב)" עלון הקודם מה להרהורי עדנה

 .אזרחית סוף שנהב ,כמו צריך, ותודות בותומילים טהרבה ו ."( ..ולשאול שאלות

 

  
 

 

ן א כ ר  ב כ י  נ א ם  א ץ, ו ו ב י ק ה ר  ת א ל  ע ת  צ ק ז   .א

 .והאתר מאוחסן בשרת של החברה" אינטרדיל"חברת  י"נבנתה עהפלטפורמה לאתר 

 .יערה ואותי  ויחד החלטנו על התכנים, חשיבה כלל את דביצוות ה

בשלוש גרסאות , קהל המיילים, נשלחה אליכםכותרת הו "אינטרדיל"עם מעצב מעיצוב האתר נעשה בשיתוף 

 .על הגרסה הסופית הרוב החליט. לבחירתכם

 .תודה לכם ובמיוחד ליערה על שיתוף פעולה נהדר

 

 ?ומה באתר
 

ולחיצה על "  נשלף" הוא תפריט  התפריט הראשי

נושא  ללחיצה ע .אחד הנושאים פותחת תת תפריט

 .בצד ימין גם תפריט את התפריט פותחת הבתת 

שם מופיעים  – "בריאות ורווחה"כדאי לשים לב ל

 .כל הפרסומים בנושא

 :בצד ימין

כדי לעצור ". רצים"מבזקים  –"חדשות וכתבות"

 . את העכברעליו  יש להניח , ולקרוא מבזק מסוים

להזיז את העכבר והמבזקים יש , בגמר הקריאה

 .ימשיכו לרוץ

משתמש וסיסמא שם יש להקיש  – "כניסת חברים"

(metzer        2011  ) שם תוכלו לקרוא את תקנוני

, "אצלנו"גליונות , השינוי סיכומי הנהלת קהילה

ואשמח לקבל מכם עוד  "רשימת טלפונים סלולריים 

  .נושאים

, תמונות מאירועיםלמבחר מגוון וגדול ש –" גלריות"

מי שאינו מעוניין שתמונתו תופיע  –מקומות ותקופות 

תודה ענקית לתום שחר על צילום  .נא לספר לי –

 .ירועים ולגרש ימבורג  על ארכיון מצרא

, ענפיםוהחשובים  טלפוניםה– "ספר טלפונים"

טלפונים במיוחד לא להכניס  נונתבקש ועוד  עסקים

 .של חברים ותושבים

 

 :בצד שמאל

שעות הפעילות הקבועות " מרפאה"ב -" שימושון"

שעות פתיחה של  ,ושינויים כפי שהמרפאה מדווחת

  .והמינימרקט הקומונה

 ,כל האירועים כולל שיחות קיבוץ -"לוח אירועים"

 !!וקלפי 

 

 !לפחות פעמיים ביום, האתר מתעדכן

 .לפנות אלי המעוניינים לקבל ייצוג באתר  יכולים  בעלי עסקים יכולים , יזמים, חברים

 

 נאוה חברוני
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ה ר י כ ז המ ן  ח ל ו  ס"דבי ברא ★ מש

 ... ולפתע הבחין באיכר ורעייתו כשבידם חבילה.. מר עכבר טייל לו בכפר

 .. הביט העכבר וחשב לעצמו מה מכילה אותה חבילה

 .... מתוך החבילה בצבצה לה מלכודת עכברים...לפתע נתקף זעזוע

  .מיד יצא אל החצר וצעק בקול

 ...!" יש בבית מלכודת עכברים...!! הצילו"

 ... קרקרה וזקפה ראשה..הביטה בו גברת תרנגולת

 ..." יודעת אני כי אסון גדול הוא לגביך אך אין לכך כל משמעות עבורי,מר עכבר"

 ...!" יש מלכודת עכברים בבית": ל החזירמאוכזב פנה א

 .... החזיר הביט בו ואמר

 ..." אין דבר שאוכל לעשות למענך מלבד תפילה לשלומך ,אני מצטער מר עכבר ידיד"

  :זו הגיבה בזלזול ואמרה ...אושו העכבר אל הפרהיפנה בי

 " .אני ממש בסכנה ...מלכודת עכברים!  חה ...אפשר לחשוב"

 ... העכבר אל בית האיכר חרד ומיואש שב

 ... זה היה קולה של המלכודת שהופעלה. ..לפתע נשמע קול פצפוץ

 ... מיהרה אשת האיכר ושמחה שנלכד העכבר

 ... אך בתוך המלכודת נלכד לא אחר מחושחש הנחש

 ... אושו הכיש את האישה והיא הובלה אל בית החולים עם פגיעה אנושהיברוב י

 .. ופנה אל טובי המומחים שהמליצו בחום על מרק עוף עם גריסים האיכר לא ידע נפשו מצער

 ... לקח ידידנו סכין חדה ושחט את התרנגולת והגיש מרק עוף לאשתו הסובלת

 .. המליצו על ארוחה בשרית שמנה

 ... והוא שחט למענה את החזיר והגיש לה מנה הגונה

 .. העצות לא הועילו והאישה החזירה נשמתה לבורא

 ...יה ולאזכרה והוא הכין סעודה מבשרה של הפרהורבים הגיעו ללומנחמים 

 

 ?ומה זה שייך אלינו

 ...או לפחות מה שיוצא לנו ...מצר כקהילה חיים בפער בין מה שאנחנו רוצים להיות ולבין מה שאנחנו באמת

. ר כלכלי"ויומזכירות קיבוץ , יבוץמזכירת ק: מצר נמצא היום בצומת בה מתחלפים בעלי תפקידים ומוסדות

מלאים בתחושת , כולנו מתהדרים לא פעם במיעוט בעלי תפקידים חיצוניים וביכולת שלנו לנהל את עצמנו

 .מסוגלות ומחככים ידיים בהנאה 

 :בואו נכיר בעובדות  ... וכדי שלא נשגה בחלומות שווא

וך מגוון של הייתה בחירה מת,במהלך השנתיים האחרונות הבחירה של החברים בחבר כבעל תפקיד  .1

 .מנהל בריאות ,  רכזת תרבות, מנהלת חינוך, מזכירת קיבוץ -  מועמד יחיד

 ?...האם ניתן לקיים ניהול עצמי כשאין נכונות מצד החברים להיות שותפים במשיכת העגלה

, אך יש בינינו הרבה חברים עם יכולות... נכון שכולנו צנועים ולא נעים לנו להעיד על עצמנו, חברים

 ". אכזר"לדאוג לעצמם ולא להגיע לקלפי ה, לא להיחשף, שבוחרים לא להירתם

בו זמנית .  מקום שנעים לחיות בו, אכן –תומך בחבריו , רחום, מקבל, מצר יצר לעצמו מוניטין כקיבוץ חם .2

לא מאפשר לחברים לצמוח ולהשתפר ומספיק שפעם בעבר שגית , לא סולח, צר הוא קיבוץ שלא שוכחמ

 !במצר נפסלת  –

, האישיים" מחירים"כמעט בו ברגע מתחילים ה  –איתרע מזלך ונבחרת לתפקיד עליו התמודדת  .3

 . " (הקרקע עליית על"תפקידים מיום כל בעלי ה כךיעידו על ) החברתיים והקהילתיים , המשפחתיים

 



  

 

 

 . נכון הוא שמי שבוחר להתמודד ולקחת תפקיד יודע שעם התהילה יהיו גם מחירים

נבחר הציבור מקדם את המשימות שהציבור בחר ".... זה לא שלי מהבית"אבל כמו שהילדים אומרים 

ייקח בחשבון שבעל התפקיד הוא  –כך שחבר המקבל סירוב לפנייתו  ,צמדות מלאה לתקנונים וההחלטותיבה

 .זרוע ביצועית להחלטות הרב

 -יהיה מי שיעביר ביקורת על ההרכב והשמות   -ועדה או אפילו מזכירות , אם העזת והצעת את עצמך לצוות...ו .4

 !! חלילה ! אך באותה הנשימה לא יציע את עצמו?  "...אוסף"או ואבוי לנו אם זה ה? מה זה מי שהציע את עצמו

מעייף מיותר ומייצר , זה מסרס, זה לא מקדם –" ביקורת וקיטורים"ונוותר על הספורט העממי הנקרא  בואו

 .אנרגיות רעות

ות מהשנים בהם ניהלתי פנים שונ, תקופה בה הכרתי פנים שונות של מצר, כמי שמסיימת קדנציה כמזכירת קיבוץ

והרבה אכפתיות למצר ולמקום אליו נגיע  ...ריאההרבה סימני שאלה וסימני קאני מסיימת ובאמתחתי , את החינוך

 .בשנים הבאות

שנבחר , שנבחר לאן אנחנו מתקדמים יחד .שנבחר להיות שותפים אמיתיים, הייתי רוצה שנהיה במקום של בחירה

שלא יהיה צורך  . שנדע להחליף דעות ומחשבות בגלוי, לשוחח ולהציף במשותף סוגיות שונות, לדבר יחד

ו ו" לפעול מאחורי הגב", "לבחוש", "ללכלך", "לסכסך" מ צ ע ל ק  ר ג  א ד י ד  ח א ל  כ א  ל  !ש

 

 ?איזה דמות מייצגת כל אחד מאיתנו  –וברוח הסיפור 

 ?העכבר המודאג שמנסה לרתום אחרים לעזרתו 

 ?התרנגולת המקרקרת 

 ?החזיר שתלה את הישועה בכוחות על 

 ?הפרה המזלזלת 

 ?חושחש הנחש שהופתע ללא הכנה 

 ?כר שניסה בכל כוחו להציל ולשמר ללא הצלחה או האי

 !?..............או 

 ! שמחות רק ,הבא לעלון ועד 

 הקיבוץ מזכירת – ס"ברא דבי

 

 

_______________________________________ 

 
 

 
 

 חניית הכורכר באזור  לכן ,תהליך שיפוץ הבית של לירד בימים אלה מתחיל

 .שבין לירד וגיורא לח נסגרת

 .בגמר השיפוץ המגרש יתוחם בגדר

 .אין יותר אפשרות לחנות רכבים במקום זה, אנא קחו זאת לתשומת ליבכם

 

 אירית פואה   
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ת  ר י ק הס ל י ה ק ה ת  ל ה נ  אירית פואה ★ מ

 

 לחברים שלום

אנחנו מעבירים אנרגיה וזמן רבים ". הריקהחצי הכוס "התבוננות פנימית מגלה כי הטבע של רובנו הוא לראות את 

 .במחשבות ובדיבורים על מה שחסר ועל מה שאין לנו, מידי בקיטורים

הוא קופא במקום !!" עצור"על אדם שהלך יום אחד לתומו ברחוב ופתאום הוא שומע קול חזק שקורא לו  מספרים

ה ושמאלה לראות מי עזר לו ורואה מלאך הוא מסתכל ימינ. שני סנטימטר מהאף שלו ,פסנתר ענקצונח מלמעלה ו

האיש מסתכל עליו רגע ואז ". אני המלאך ששומר עליך ונשלחתי להציל אותך: "המלאך אומר לו. לבן כנפיים

איפה היית ! ?אתה המלאך ששומר עלי: "בעוד המלאך המום לגמרי מוסיף האיש. ירה מצלצלתטמחטיף לו ס

 !"?כשהתחתנתי

 .שאנו שואלים שאלות וחשוב גם להיצמד לעובדותכצי הכוס המלאה גם אז בואו ביחד נסתכל על ח

השנה חויבו החברים על שרות . ₪ 70-כ( אינסטלאטור וכדומה , אי חשמל)עלות שעת עבודה של עובדי שרות  .1

לאיש טכני חיצוני  גם ללא השוואה? האם אין בתשלום זה הוזלה משמעותית. ₪ 35 -של עד שעת עבודה 

 .ואף יותר₪  100-על כך לא פחות מ חשייק

אחריות החבר על כל משמעויותיה חלה על . תקציב הפעילות מטרתו לתחזק את מבני הציבור והתשתיות

הקיבוץ . זכותו של כל אחד להזמין לתחזוקת ביתו גם אנשי מקצוע חיצוניים. החבר ולכן גם החיוב בגין העבודה

 .נותן  אפשרות זו לטובת החברים

רכים דאו לפעול ב, האם יש לפעול באופן אחיד לכלל החברים. החליט על דרך חלוקת פערי הדיורהקיבוץ  .2

 ?אחרות

בהתאם לעדכוני . ביטוח לאומי מעדכן את הקצבאות המועברות לכלל אזרחי מדינת ישראל ואנו בתוכם .3

 .בלבד להעברת הכספים " צינור"הקיבוץ מהווה . הקצבאות מועברים הכספים לחברים הזכאים

 .קצבת הפנסיה ובונוס מרווחי המפעל, הכנסותיו של גמלאי חבר קיבוץ מתבססות על קצבת זקנה

 .₪ 6,400 -הכנסותיו לחודש כ( אחד מתוך זוג)וץ מהשכבה הוותיקה חבר קיב :לדוגמא

 ( .יותר ₪  2,000-עד כ)הכנסותיו של יחיד אף יותר 

במידה ומחשבים את סכום . לחודש₪  2,867 – 2011לשנת , פנסיית המינימום לפי התקנות :להשוואה  

 52%המהווים . )לחודש₪  4,290 :הקצבה מהקבוץ וכן את הבונוס מרווחי המפעל הסכום המועבר לחבר

 ! (.משכר הממוצע 

( נוסח משולב)כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ,קצבת הפנסיה בהתאם לתקנות מוצמדת לשכר הממוצע במשק

 .1995 –ה "התשנ

ערכי הערבות ההדדית עליהם מושתת הקיבוץ המתחדש  הם הערכים הבאים לתת מענה  ,יותר מכך

 .לאוכלוסיות השונות ולצרכיהם

₪ אלף  700עמד על  2011-אות ביערכים אלה מיושמים בצורה יפה וראיה לכך תקציב הבר, לדעתי ,במצר

 " ! (חצי הכוס המלאה " להלן .)מהחיוב הפרוגרסיבי ורובו יועד לשכבה הוותיקה 25%ווים מעל המה

 -כלומר חברי הקיבוץ וגם לבנים, קליטת הבנים הינו תהליך מורכב שבצידו שאלות רבות ומהותיות גם לקולטים .4

 .מטבע הדברים חלק מהשאלות שעלינו יהיה להשיב הן שאלות כספיות. הנקלטים

 .₪מיליון  2יהיה סביב ( ליד פינת חי )הערכה לגבי תשלום התשתיות לבניה החדשה  :לדוגמא

 ?האם לבנים יש את הכסף ? האם לקיבוץ יש כסף 

, ולכן( מרץ חודש להביאו לאישור הקיבוץ במתכנן צוות הקליטה )לא החליט על תקנון הקליטה עדיין הקיבוץ 

 ?   והאם יש לנו מקורות לכך, ניםטרם הוחלט על הקצאת משאבים לטובת הב ,לדעתי

  



  

 

 

מהרווחים שהועברו לקיבוץ לאחר חלוקת הרווחים  25%)₪ אלף  650השנה תקציב ההשקעות בקהילה היה  .5

ריהוט המועדון היה אחד  דרוגיגם  ש .והחברים החליטו  הלהשקערעיונות הנהלת הקהילה הציעה ( לחברים 

 .בשיחה נחליטזאת תקווה ולא הבטחה וכמובן .  2012-נקווה שנוכל להשקיע ב. הסעיפים

חצי הכוס "אז גם כאן כדאי להסתכל על ? האם מובנים מאליהם סכומים כה נכבדים בהשקעות הקהילה

 ".מלאהה

ליישום החלטות הקיבוץ אני מזמינה את כל " כלי  ביצועי"הנהלת הקהילה ומנהלת הקהילה הם  ,לסיכום פרק זה

 . 2012מי שרוצה להשפיע על סדרי העדיפויות ובכלל להיות מעורב בהחלטות תקציב 

 :ולנושאים נוספים

 ביטוח סעודי

זה חל מחודש אוקטובר ולא התברר לנו שחידוש החו . בעלון הקודם פורסם הסבר מפורט בנושא הביטוח הסעודי

על חודש אוקטובר והחל מחודש נובמבר התשלום כולו כפי ₪  61על כל חבר לשלם תוספת של  ,כלומר. מנובמבר

 .תוספות אלו יופיעו בתקציב נובמבר .₪ 93 -שפורסם

 טיפול בדודי שמש

אך מטבע , מעוליםמאחר ובמצר המים הם מי באר . כך גם דודי השמש. כל מערכת זקוקה לטיפול ותחזוקה

על כן כל שנה צריך לטפל . הדברים מכילים גם סידן הבריא לבריאות אך לא בריא למערכות חימום המים

 .במערכת

 .כל אחד אחראי לדוד שברשותו 

 .   לדוד₪  100עלות . שמש מוזמנים לפנות לטוביההדוד לקבל שרות של טיפול מערכת  םהמעונייני
 

 (ולל פניות אישיות לא כ)מישיבות הנהלת הקהילה 

 (.בהשתתפות עוזי ) תקני עבודה בנוי

עוזי העלה את הקשיים  .תושב הפונה לעבודת גינון חייב בתשלום על העבודה/נערך דיון בו הובהר שכל חבר

 .עובדים 3-הקיימים היום מול היקפי העבודה וטען שיש צורך ב

קבלת החלטה לאחר  ,(אחראי הנוי במועצה)בשלב ראשון יש להכין תוכנית שנתית והתייעצות עם דני :  הוחלט

 .מכן

 המשך בניה –צוות תכנון 

לאחר מכן יוחלט לגבי . הוחלט לערוך ישיבה עם בני לוטם ודב אביטל לדיון וקבלת אינפורמציה –בניה חדשה 

 .תשלום התכנון של הבניה החדשה

 מפחמות" צוות"פניית 

 .בהשתתפות דן ומרסלו איידלמן

מרסלו ציין שקיימת בעיית אכיפת רשויות . מרסלו סקר את הנעשה עד כה במפגע הבריאותי של עשן המפחמות

 .המדינה מכיוון שהמפחמות נמצאות באזורי הרשות

 .בעיה נוספת העברת הגזם משטח ישראל לשטחי הגדה

 .העברת הגזם איסורה להשפיע על אכיפת הצוות חושב שעל ידי מאבק ציבורי ניתן יהי

 .מהנהלת הקהילה לפגישות עם עורך דין ולהתחלת פעילות ציבורית₪  10,000הצוות פנה לקבל 

לכן פעילות הצוות צריכה להיות . אותירווחה וברמרכז אותי חייב להיות מטופל באחריות ימפגע בר:   הוחלט

 .שהעשייה לא תפגע בקיבוץ בדרכים עקיפותכמו כן יש לוודא . אותיבכפיפות לרווחה ובר

 .כאשר סוכם שכל הוצאה כספית חייבת אישור של מנהלת הקהילה, לפעילות ראשונית₪  10,000אושרו 
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 מדיניות לגבי אחריות ותשלום הזזת תשתיות ציבוריות

 .במגרש הפרטי של החבר 

 .בהשתתפות בני לוטם ודב אביטל

ימות ומי יאחריות מי להזיז תשתיות קבמספר חברים לגבי פנו ברים ולכן בשאלה זו קיימת אי בהירות בין הח

 .צריך לשלם את עלות הזזת התשתיות

סעיף " התחייבויות כלליות של החבר" -הדן ב " ביצוע עבודות בנייה במימון החבר" לתקנון השינוי  5בסעיף 

החל משלב התכנון ועד לסיום , פרטיותהחבר יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות בנייה "  5.1

לרבות פינוי פסולת הבניין וחיבור בית המגורים או תוספת הבנייה לתשתיות הקיימות בקיבוץ וכן , העבודות

, ב"כיוביוב ו, השבחה, ובכלל זה, אם ועד כמה יהיה חייב בהם, יישא בתשלום המיסים וההיטלים הכרוכים בכך

 " לפי דרישת המועצה האזורית

 .בהר  חד משמעית שכל הנובע מבניה פרטית באחריות החבר ובמימונוהו

 

 תוכניות לעתיד  –שחיה הכת יבר

 .פנינה שריגו( כות שחיהימהנדס העוסק בשדרוג בר)  בהשתתפות איילון טוביס

אות להגיש תוכנית יהתחייבנו למשרד הבר, רישיון לברכת השחייה בעונה שחלפהכחלק מתהליך קבלת 

 .בריכה תקנית על ידי גורם מוסמךמצב של הבריכה ללהמשך הבאת 

 .על פי המלצת המועצה והקיבוצים באזור נבחר איילון טוביס 

אחרת לא ניתן יהיה , איילון הדגיש בפגישה שכל בריכה ציבורית חייבת לעמוד בתקני משרד הבראות

 (.במועד עתידי  . )להפעילה

 .שנים 4-5-שניתן יהיה לחלק ל₪ מיליון  1.5 -איילון העריך את עלות שדרוג הברכה שלנו בכ

 .כיצד ממשיכים 2012יהיה עלינו להחליט לקראת תקציב השקעות 

 

 (באזור פינת חי )יחידות דיור   12תוכנית בניה 

 .דב אביטל, בהשתתפות בני לוטם

או , בחירת חברה יזמית, אפשריות הבניה העתידית, ע "דב מסר אינפורמציה כללית לגבי התקדמות התב

 .חברה מנהלת

 .₪אלף  100-120עלות התכנון . יחידות דיור 12בכדי להמשיך בתהליך יש לבצע תכנון אזור הבניה של 

 .הוחלט עקרונית לבצע התכנון תוך מציאת מקור למימון תכנון זה

 
 

ואין נרו שלו כנר , שבתוך תוכו דולק נר, צריך שכל איש ידע ויבין

שעליו , צריך שכל איש ידע ויביןו. ואין איש שאין לו נר, חברו

ולהדליקו לאבוקה גדולה , את אור הנר ברבים לעמול ולגלות

 .וולהאיר את העולם כול

 (הרב קוק) 

 

 חג אורים שמח

 אירית פואה

 

 



  

 

 פעילויות
 במצר "2011חודש הקשיש "

 

התכנסו ותיקי מצר ומספר חברים נוספים במועדון הקיבוץ על מנת לשמוע הרצאה בנושא  24.11.11בתאריך 

מנהלת , י חגית סלם"ההרצאה הועברה ע." מסמך חיוני אך לא מוכר, יפוי כח –הזכות להחליט בגיל השלישי "

כמו כן חגית הסבירה על . ן לממשןחגית דיברה על מגוון זכויות בגיל השלישי וכיצד נית. הסיעוד ביחידת דורות

עם דגש על הייפוי כח , האמצעים החוקיים הקיימים כאשר האדם אינו מסוגל לבצע לבדו החלטות על רכושו או גופו

התגובות למפגש היו מוצלחות כאשר .  הוסבר למשתתפים שניתן למלא טופס מסוג זה במרפאת הקיבוץ. הרפואי

אה לשוחח על הנושא וסיפרה על שיחות שהתקיימו במשפחה המורחבת על מספר ותיקים כבר פנו לאחיות המרפ

 .כך

מניעת נפילות ותאונות בית בגיל "הפעם למפגש בנושא , שוב התכנסו ותיקי הישוב במועדון 08.12.11בתאריך 

.  בליווי מצגת מטעם המחלקה לקידום בריאות במחוז, י אחות המרפאה"ההרצאה ניתנה ע, הפעם."  השלישי

בחצי השני של המפגש .  הייתה שיחה קצרה עם רכז הבריאות של הישוב בנושא הקהילה התומכת, ר המצגתלאח

והציגה מגוון אביזרים לסיוע בפעילויות היומיומיות ולשיפור ,  מטעם הקיבוץ ,הגיעה נציגה של חברת טלאפארמה

בר מזהירים בפני המרפאה כאשר חלק מהמטופלים כ, התגובות למפגש היו חיוביות מאד.  הבטיחות בבית

 .והקיבוץ בעיות פוטנציאליות בנושא בטיחות בבתי ובישוב ונרכשים אביזרי סיוע

 .כמעט כל ותיקי הקיבוץ, לקוחות 30בכל מפגש השתתפו מעל 

 

 אריקה רוזנשטוק

 מרפאת מצר
 

 

 

 
 

  אצלנו בחברת הילדים
 להיה חג חנוכה מואר ופעי

 

 

 . להכין למפיונים ולביבות –" המונים"הגיעו , וח חנוכהרבהפנינג יצירה ב, קיבלנו את החג

 .בשבוע הראשון של החג היינו עסוקים גם בחזרות לריקודים במסיבת חנוכה של הקיבוץ

ויחד משרדים ובסוף המצעד חיכו לנו ילדי הגנים ונכנסנו לענפים , בנר שלישי צעדנו עם הלפיד ברחבי הקיבוץ

 .ושרנו שירי חגנרות  איתם הדלקנו

 , "מסע לתיקון ממלכת הזמן"בחזרו אחורה בזמן ' לדי כתות אי .נסענו למוזיאון הילדים בחולוןבאחד מימי החג 

 ".בחשיכה גדיאלו"עברו חוויה מדהימה ב' ו-'ד, והבוסתנים" היער הקסום"נכנסו לתוך ' וג' ילדי ב

 .במסיבה  2011נרות שיחקנו את משחק המכבים המסורתי ונפרדנו משנת טפטפנו חלב של , יצרנו חנוכיות

 

 ליטל 

 .בשם הבלתי פורמלי
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  ...על השוקולד והברכה

 

  .בשבוע של יום הולדתי מוצאת אני בתא הדואר חפיסת שוקולד מלווה בברכה, בכול שנה בסתיו

 .את הברכה המתוקה -וגם השנה  -רבות קיבלתי במשך שנים , בלי לפספס, כמו שעון

 !!??מי הפיה הטובה הזוכרת את יום הולדתי וטורחת לברך אותי, מי זאת: בכול שנה שאלתי את עצמי

 . היא חברתנו שושי בן עזרא ,"ועדת תרבות"החותמת בשם , ונודע לי שהיא  השנה שאלתי

 .היא ולא אחרת הפיה הטובה של ימי ההולדת

 .הברכה והאיחולים היפים, על השוקולד המתוק , שושי, לךאני רוצה להודות 

 !תודה לך מקרב לב, שושי ,תודה לך על ההתמדה והרצון שלך להמתיק את יום הולדתי

 !תודה וכל הכבוד ......פיות טובות  וירבו כמוך, מי ייתן

 
 ס"עדנה ברא

 

 
צריך , בו השירותים מופרטים, בעידננו זה

הן מצד נותן השירות . לשנות את התפיסה
 .והן מצד הלקוחות (שזוהי עבודתו המכובדת)

אצלנו אין שוק חופשי ותחרות הוגנת במתן 
זה מחייב . אצלנו יש כתובת אחת. השירות

 .את בעל המונופול לנהוג בהגינות ובמצויינות
והיא למרפאת וכאן באה המילה הטובה 

 .השיניים
, למרות שינויי הצוות שעברה המרפאה

ובמאור , ניתן באכפתיות, השירות מאורגן
 .פנים

 

 סוקי רותם
 

תודה רבה לצוות תרבות ולצוות חדר 
. האוכל על ארוחות שישי חגיגיות וטעימות

 .אנחנו מאד נהנים
 

 משפחת מילברג
 
 

תף במסיבת שהשת תודה רבה לכל מי
 .שלמרות הצליעה הקלה היתה חיננית, .חנוכה

 
 !!תודה

 צוות תרבות
 
 
 
 
  

 
  

עונת המוצצים                 --------------------------------  ------------------------------------- 
 

 בשעת בין ערביים  26/9/11 -נולדה ב עמיר (נשמה שלי) אלמה מיה

 דקה התשעים לפני כניסת הצוםבבערב יום כיפור  7/10/11  –נולד ב  עידן שריג

 .עכשיו יש לעמית הגדול רע, בבוקר 07:30בשעה  23/11/11-נולד ב רעי עובדיה

  מעיין ופלג,המשפחתייםשמו מתווסף מקורות המים , 25/11/11 -נולד ב גב קופלמן

 י שלושה אחים הגדולים"כילדה רביעית היא מחובקת ע 23:11 29/11/11בשעה  'גנולדה ביום  אלה אלפיה

 .8/12/11דקה הראשונה של הב, 24:01בשעה שנולדה  נעמה רזמוביץ

 

  -------------------------------------ברכות לילדים החדשים ולמשפחות-------------------------------------

 

 

...יפות מאלה יםמיל  



  

 

 

 
 

 בחדר האוכל ארוחת ערב חגיגית

 19:45|    18:45  בשעות

 תפריטב
 

 מרק צח עם אטריות ושקדים  מרק דלעת מוקרם  
  חזה עוף על האש   חציל ממולא     ברוטב שזיפים צלי בקר

  השניצל המסורתי ו   עוף באננס  
 צימס עם קניידלאך    פתיתים  אורז עם אפונה וגזר   תפודים בתנור  

 יין ושתיה קרה   מגוון סלטים 
 

__________________________________________________ 

 במועדון

  לילדים" עיסוקים"משפחתי ו קפה 21:00 עד 19:30
__________________ 

    מוסיקלי Café Bar    21:00 בשעה

 "וחברים רואה קובי"

, חליל, קלידים בהרכב ואצלנו שונים בהרכבים הארץ ברחבי המופיעים מוסיקאים

 .מעורבת במוסיקה  - ושירה גיטרה

 

 .....קפה, משובחות עוגות, קוקטיילים יוגשו  בבר

 
 ...... בואו

 נאוה  מינה הילה  
 

  

אזרחיתסוגרים שנה   
  30/12 שישי -ב 
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  הראשונה עלתה ארצההפלוגה  - 28/9/1951

 ותיקי מצר שמחים להיפגש -  8/9/2011

 

 :בין היתר , נאמרו דברים רבים, לציון שישים שנה מאז תחילת העלייה לארץ של מקימי הקיבוץ, במפגש זה

 :חנה

 ...שנה 00אכן חלפו להן 

, לציין תאריך זהובהחלט יש מקום , פרק היסטורי לגבי כל אחד מאתנו ולגבי התנועה בכלל, שנה לעלייה 60

 .עם ובלי מירכאות" מהגולה להגשמה"

אך הרוב , מסיבות שונות, בשנים הראשונות עזבו לא מעט(. שבשכבה 170מתוך )חברים  120 -לארץ עלו כ

 .נשאר בארץ

הגענו למצר של , הקבוצות והבודדים שהצטרפו, בחיזוקם של כל הגרעינים, ובהמשך, "יש מאין"יצרנו קיבוץ 

 .ועל כן נברך ונתברך, לדיםי 130 –חיילים וכ , מועמדים, חברים 250 -כ מונהההיום 

ועל כן נרים כוסית יין ונברך את דויד במזל ( שגם תרם שנים רבות לתנועה)מחר מתחתן תום " במקרה "

 !!טוב

, ליאור ולין ממשיכים את הדרך שלנו, ה'עינב של איצ: השנה שלושה נכדים של הוותיקים" במקרה"גם 

 ". השומר הצעיר"גרת במס

ועל , אך זה לא הסתדר, יזמו להגיע לערב הזה(. גימלים שבעבר"הם מצטרפים לי!!! )נאחל להם הצלחה רבה

 :כן שלחו אימייל מרגש

 

 ,לוותיקים שלום

 .  אנו מתרגשים ובאותו המשפט אנו מתנצלים על חוסר נוכחותנו באירוע מרגש זה

תרומה שלכם , חלוציות, עשייה, שנה של עלייה 60מצר על אנו מברכים אתכם ובמיוחד את קיבוץ 

 .מקימי הקיבוץ מאז ועד היום, הותיקים -(הראשונים וגם השניים)

המחבק , הנעים, השקט, קשה לדמיין מקום שהוא רק אדמה ואבנים והפכתם אותו למקום מגורנו

 .והאוהב

ובמיוחד בימים אלו , להשראההערצה ומקור , מאז ומתמיד כולכם הייתם בשבילנו דמות להערכה

 .2011שאנו בתחילתה של חוות ההכשרה מודל 

אבל יש באחריותנו קבוצה לא קטנה של , ואפילו לא מעדר ולא קלשון, אין לנו לא חול ולא אבנים, נכון

" יקנעם"לין בקן , שבקיבוץ עברון" אופק"ליאור בקן ) הקן השומרי -הנקראת' יב-'ילדים בכיתות ד

 "(.קריית חיים"ה בקן 'צועינב של אי

שלא דומה כל כך לשלכם מטרתנו היא לחנך את הדור הבא של הילדים שגם , בחוות ההכשרה הזו

ובנוסף מכשירים את עצמנו לקראת ההגשמה , אנחנו חלק ממנו ומתחנך כמוהו באותה המידה

 .בתנועת השומר הצעיר

בתרגום לתקופה שלנו , ים ותובנותאנו מרגישים כי בידינו הזכות להמשיך את דרככם עמוסת הערכ

 !!        אוהבים מאוד ומעריכים! ולמשימה שלנו

 

 !חזק ואמץ

 



  

 

 

 .עמנואל כתב על הותיקים שאינם כבר אתנו
 

 : עמנואל

 .בחג הראשונים, לזכר חברינו

שנה מאז שהנציגים הראשונים של השכבה  60לכבוד , בחגיגה כזאת נחמדה של וותיקי ומייסדי מצר

 , העלייה על הקרקע שנתיים לפני, שלנו עלו לארץ השומרית

    , והכישלונות והקשייםוגם את , כאשר מונים את ההצלחות וההישגים

 .כאשר הברכות על המוגמר מכלילות את הכיסופים לעתיד

 ".היו זמנים"לגעגועים יש מתק של כאשר 

 ...ודווקא כאשר השמחה רבה

 .                       ם עודאין אנו יכולים לשכוח את חברינו שאינ 

 את פועלם ואת נוכחותם במשפחת הוותיקים והקיבוץ, את מעשיהם, זיכרםאי אפשר שלא לציין את 

 .ברי מזל אנו שהגענו לחגיגה הזאת וכמה חבל שהם אינם כאן

 .על כאבם הפרטית ללא נחמה, אלמנים ואלמנות, ומזדהים אישית עם חברינו היעדרםכואבים אנו את 

 

 .                                            היה זיכרום ברוךי

 

  : הוזמנו לברך

שני הנינים של גרש ותלמה )לגבי הדור הרבעי . הבן הראשון וגיא הנכד הראשון, עמוס, מזכירת הקיבוץ, דבי

 ...נצטרך להמתין( והנינה של מרטין ודינה

 .ושרוגנו יאורית ולאה נ, דויד

 

 !!!!.....הרבה מפגשים בהמשךנאחל לכולנו 

כמו כן גם .  היא הנכדה הראשונה, נכדתם של נורית ברסובסקי ופסח רימברג, התברר בדיעבד שלירד: עדכון

 .ג בתנועה"י גם  היא  ,אילאיל, מוהדב הנכדתם של רחל ושלמ

 

 .  נילי וחנה

 !!!!....להתראות

 

_____________________________________ 
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 ,לעדנה שלום
 

שנה לעליה על  58על קיבוץ מצר שחוגג " הזמן הירוק"בעיתון " הסיפור שלנו"נתקלתי בכתבתך 

 .הקרקע

שהיה בזמנו  4ד "כמפקד כיתה בבסיס הטירונים בה שרתתי 1953בשנת . זה העלה בי זיכרונות

ל וקיבלתי כיתה שהיתה מורכבת מגרעין "הגיעה פלוגת טירוני הנח. צריפין של היום –סרפנד 

רובם היו מבוגרים ממני ודיברו בספרדית כשרצו שלא אבין את , ילידי ארגנטינה, צ "השוה

 .יםכולם היו רצינים וממושמע, הגרעין היה מגובש, דבריהם

לאחר מכן הוזמנתי והייתי בעליה על הקרקע שאם זכרוני אינו , הטירונות ערכה מספר חודשים

 .שמר-מטעני יצאנו בשיירת משאיות מקיבוץ עיו

פרנק שהיה פקיד פלוגתי והשני בשם סרציני  שנפצע בגבו ( ?)האחד צבי, שני שמות זכורים לי

 .שמן-מרסיס קליע בסדרת שדאות ביער בן

 .לקרוא שהקיבוץ גדול ופורח למרות כול המשבריםשמחתי 

 !כה לחי

  בברכה

                                   71חיים  אלכסנדר זייד  –קרית      048415186 בנקיר –ברק  אבישי

 

 !אבישי, שלום לך

 

 . מכתבך שימח אותי מאוד

ואת יום  1953ל שהיו תחת פיקודך בצבא בשנת "התרגשתי לקרוא שאתה זוכר את טירוני הנח

 .העלייה על הקרקע של קיבוצנו

היום , אז עולים צעירים מארגנטינה, דיברתי עם חברי מצר ששרתו בבסיס סרפנד באותם ימים 

 .סבים לנכדים

, נמצאים במצר מאיר רטמן. התרגשו ממכתבך והעלו לפני זיכרונות מאותם ימים, כמוני, הם

בר שעברת שמו ל -ודוד סרציני, פסח רימברג, אליאסביץ( ה'איצ)יצחק , שנפצע אז ביער בן שמן

 .נפטר לפני שנה, שהזכרת במכתבך, לצערי פראנק. מצרא

איתם תקשרו בקושי רב בגלל שלא ידעו את שפת , הם לא זוכרים את שמות מפקדיהם , לצערם

 ".לית"השפה הצה"ובעיקר לא הבינו את , העברית

– גם בשם פיקודך  –אני מודה לך על מכתבך 

שהפכה , וממה ביום העלייה על הקרקעאשמח אם תבקר במצר ותראה את הגבעה החשופה והש

 .היום לגן פורח ותוסס 

 

 ,שוב בתודה ובברכה

 .קיבוץ מצר. ס"עדנה ברא



  

 

 סיגל אבנרי  ★ קצת על המועדון

ואחראית על רישום  ,הצד הטוב ביותרמשתדלת על  ,קרוב לשלוש שנים שאני מתחזקת את המועדון לחבר

ובהחלט השימוש בו רב ובדרך כלל עונה  ,המועדון משרת כיום את כל האירועים הפרטיים של החברים .האירועים

כמובן ו( תרבות,רווחה,חינוך ) גם ענפי הקיבוץ משתמשים בו בעיקר לישיבות וגם לאירועי הקהילה .על הצרכים

 .ד פורומים שוניםהוא משרת את שיחות הקיבוץ ועו

מזמינים את אנו ובהזדמנות זו  -מקרינה סרטים אחת לשבועיים בימי חמישי, במסירות רבה ,נגה בשם התרבות

 .ולומר תודה לנגה ,כולם לבוא לקחת חלק בצפייה הקיבוצית

 .  אירועי חוץ שונים ומגוונים - עוד במועדון 

 .כך לא נוחות -במיוחד בכורסאות שנראות במצב ביש והכול ,ציוד הישןבכמובן שאני מודעת לאי הנוחות בשימוש 

 .ות ויידון בשיחת קיבוץעהנושא נכנס לתקציב השק

נעים לשרת אתכם . אותם םיבהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה לכל החברים הפונים לאירועים פרטיים ומקיימ

 !!ובדרך כלל אני מוצאת מועדון נקי ומסודר ומקווה להמשך כזה

 !!                                                                                                    שירבו האירועים המשמחיםוהעיקר 

 

 צביה עירון ★חיילים משוחררים וסטודנטים 

 גם אם אינכם עובדים אתם חייבים להיות מכוסים בביטוח הלאומי

 !עליכם חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאותחלה , גם אם אין לכם הכנסה כרגע

הקפידו לשלם את התשלום החודשי לביטוח הלאומי ותימנעו מצבירת , על מנת להבטיח לעצמכם את זכויותיכם

 .קנסות והצמדה

והוא , על מעסיקכם מוטלת החובה לשלם בעדכם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות, אם אתם שכירים

חובת התשלום חלה , אם אתם עובדים עצמאיים או שאינכם עובדים. כה חלק מסכומים אלה ממשכורתכםמנ

 .עליכם

 www.btl.gov.il: פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי

 

 
 צוות המינימרקט  ★ בין השורות

היצרן על  אריזותממחירי הזולים באופן ניכר . בחודש האחרון הכנסנו הרבה מוצרים שאנו אורזים באריזה ביתית

 .המדפים

 ושניצל מאמא עוף דק, מעוף אמיתי מאמא עוףשניצלים של : בשרים

 נקנקיות מצופיות: מוצרי בצק

 צפתית, גבינה בולגרית: מוצרי חלב

 .פנו אלינו ונבדוק –לבקשות מיוחדות 

 .תנו להשיג מבצעים על מוצרים שונים והנחותלאנחנו עדיין ברוח חידושים ושיפורים ומנסים לעשות ככל יכו

 

 .נשמח לראותכם בין השורות
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_________________________________________________________________________ 

       2011דצמבר   עלון קיבוץ מצר |  אצלנו
 נאוה חברוני : עריכה והפקה 

 בפרדס חנה שישיסינימה 

  14:00|  09:30: בשעות

61/1/0// 

 העור בו אני חי

The Skin I Live In 

 . 2011ספרד / פדרו אלמודובר : במאי

מסתורי  ועברשגאון   סיפורו של מנתח פלסטי

המונע מכוח הנקמה והתשוקה , וטראגי

 ,לאובססיה לפיתוח עור חדש

על מנת לייצר את , עמיד בפני כל פגיעה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . האישה המושלמת
 

_____________________ 

/01/1/0// 

 אלגנטיות של קיפוד

The Hedgehog 

 .2009צרפת / מונה אשש : במאית

 . י פי ספרה של מוריאל ברברי"עפ

היא ילדה אאוטסיידרית שצמודה  11בת ה  פאלומה

  ללא הפסקה למצלמת הוידיאו שלה

ומתכננת בסוד לשים קץ לחייה ביום הולדתה ה 

 .יעד אז היא עסוקה בתיעוד תמיד. 12

 

 
 

 052 -3653066:  לפרטים נוספים

 העמוד האזורי

 תיאטרון בגן שמואל

 תקציר  -ה מתחתנת 'וחלר

 סביון ליברכט :ת/מחזאי

 פינסציפי  :ת/במאי

מיכה , מיה דגן, קרן צור, ששון גבאי :שחקנים

 אברהם סלקטר, סלקטר

 אורי וידיסלבסקי :מוזיקה

 ארי-יוסי בן :עיצוב תלבושות

 כנרת קיש :עיצוב תפאורה

 רוני כהן :תאורה

 

על פי הסיפור , מחזה פרי עטה של סביון ליברכט

צריך "מתוך ספרה , "ה'החתן המושלם של רוחל"

זהו המחזה הרביעי של סביון ". סוף לסיפור אהבה

 .ליברכט המוצג בתיאטרון בית ליסין

______________________________________ 

 

 אז לטיני ביקב אגמון'ג

 ערב מחווה למוסיקה של מישל קמילו

  21:00בשעה  29/12' ביום ה
 

כלי הקשה  -חן מאיר   
קלידים -תומר מזמר   

בס -מורן בראון   
תופים -אלון גץ   
 

  


