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.... 2013עלון אחרון לשנת 

וכמובן לכל , מגיהים, עורכים, תודה לכל הכותבים
עודד ותמך בהוצאת העלון מדי , האיר, מי שהעיר

 .... חודש בחודשו  (כמעט)



 

 2    2013 דצמבר –עלון קיבוץ מצר " אצלנו"
 

 

 

 טעם המילים

 

 יונה גור

 "טעם המילים"מתוך ספר השירים 
 

 

 

אם יש טעם אם יש 

יפי במילים אם יש משמעות 

זה דוקא כשהיא 

נעלמת ומיטשטשת והולכת 

ונשארת מנגינה של שלל פרחי 

אותיות המשרבטות את עצמן לדעת 

כמו שטיח אינסופי מבשיל 

מן הניר אל פתח הבית ומשתבל אל השדה 

וזורם והולך אל מחוזות הכמיהה 

מנחש את עקבות צעדיך 

שלא נהלכו עדין 

ואת שיריך 

שלא ניטוו עוד 

מקורי חלומותיהם 

 

 

 

 מינה הרדוף: הביאה לדפוס
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 עמדה בעיקרה בסימן ביצוע 2013שנת 

המהלכים הנדרשים לצורך קבלתם לחברות של 

רובם ככולם בני ובנות הקיבוץ , עשרות מועמדים

מסתבר שקבלה לחברות . בנות זוגם/ובני

מורכבת הרבה יותר ממה " קיבוץ המתחדש"ב

ולכן נמשך התהליך זמן רב יותר , שהכרנו בעבר

עם זאת חשוב לבצע תהליך נכון . משהערכנו

ובכך להבטיח בסיס ראוי , ללא קיצורי דרך

נושא . להשתלבות טובה של הנקלטים בקיבוץ

זה ימשיך להעסיק אותנו גם בתחילתה של שנת 

בתקווה שקליטת הקבוצה הראשונה לא , 2014

. תארך עוד זמן רב

 21מזכירות הקיבוץ קיימה בשנה החולפת 

, ישיבות ועסקה במגוון רחב של נושאים

הפרוטוקולים מתפרסמים באופן קבוע מעל דפי 

אציין כמה מהנושאים . העלון ובאתר הקיבוץ

שנדונו במזכירות , מלבד קליטה, הנוספים

אשר , (וחלקם הגיעו אחר כך לשיחת הקיבוץ)

להחלטות שהתקבלו בהקשרם יש חשיבות 

. הנוגעת לאורחות החיים המתקיימים הקיבוץ

,  עניין זה– גיל היציאה לפנסיה של חברות מצר

שהיה שנוי במחלוקת וגרם לעגמת נפש 

סוכם והוסדר עד לקיום דיון , לקבוצת חברות

.  רחב בעדכון הסדרי הפנסיה בקיבוץ

 בישיבה משותפת של – ניהול יתרות החברים

המזכירות וההנהלה הכלכלית הוחלט להמליץ 

.   על ביצוע עדכונים בסוגיה זו

 -  (תלויים בחבר)" בנים נתמכים"הקמת צוות 

לא מעט קיבוצים מתמודדים עם קיומם של 

והאופן המתאים " בנים בעלי צרכים מיוחדים"

השנה הוקם . להבטיח את הטיפול הנאות בהם

והצעת תקנון בעניין זה , צוות העוסק בכך

. עומדת להגיע לדיון בקרוב

 – קיום מסיבות בשטחים החקלאיים של הקיבוץ

. גובש נוהל המסדיר נושא טעון זה

 הוקם צוות – הקמת צוות לביטחון סוציאלי

יובא . המטפל בעדכון תקנון הפנסיה של הקיבוץ

. לדיון בקרוב

ניהולי של -הקמת צוות לבחינת המבנה הארגוני

 שנים מהחלת מודל השינוי 6 בחלוף – הקיבוץ

במצר הוחלט שיש מקום לבחון את המבנה 

ניהולי ולהמליץ על שינויים במידת -הארגוני

הצוות מתכוון להגיש את מסקנותיו . הצורך

. 2014בסוף ינואר 

בוצע  -  י מבקר חיצוני"עריכת סקר בקרה ע

סקר שמטרתו לאתר ולמפות את בעיות 

ולקבוע סדרי עדיפויות לבדיקת , המערכת

במקביל מתקיים . ביקורת בשנים הקרובות

. של הקמת וועדת ביקורת (נוסף)מהלך 

 אושר נוהל המסדיר – "נוהל ערעורים"גיבוש 

את הליכי הערעור על החלטות הרשויות 

. השונות של הקיבוץ

.  לא מעט ישיבות הוקדשו לענייני דיור– דיור

שנעשה ניסיון להסדיר בעיות , ניתן לומר, כללית

.  מן העבר ולפתור מצוקות עכשוויות

בימים אלה מסיימת המזכירות : הערה לסיום

אפשר שכבר . (שנתיים)את תקופת כהונתה 

בקרוב תצא פנייה לחברים להציג את 

אני מקווה . מועמדותם לחברות במזכירות

.  להיענות יפה

 

,  בברכת שנה אזרחית טובה

 

יהודה מרלא  

 מזכירות מצר 
 2013סיכום שנת הפעילות 
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 מה שהיה לא יהיה –ביטוח סעודי 

, על פי הוראת הממונה על שוק ההון והביטוח

 כל הסדרי הביטוח 2014מבוטלים עד סוף 

הפוליסה , נכון להיום. הסעודי הקולקטיבי

הקולקטיבית בה מבוטחים חברי מצר לא 

מצב המחייב , כלל חברה לביטוחחודשה על ידי 

גיבוש מדיניות באשר ליצירת מקורות כספיים 

. לכיסוי הוצאות טיפול בחבר שהוגדר כסעודי

תקנת הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש 

מחייבת את הקיבוץ לדאוג לצרכיו של חבר 

סעודי ומאפשרת לקיבוץ לעשות שימוש בכל 

לצורך , מקורות ההכנסה שעומדים לזכות החבר

. מימון הוצאות הטיפול הסעודי

בתמחור המקורות הנדרשים לטיפול בחבר 

פער , סעודי קיים פער בין המקורות והשימושים

שמחייב את הקיבוץ להיערך על מנת ליצור 

. מקור כספי לכיסוי הפער התקציבי

המקור לכיסוי הגירעון התקציבי היה , עד היום

באמצעות ביטוח בפוליסה קולקטיבית על סכום 

לכל חיי החבר  ₪ 5,000פיצוי חודשי של 

. הסעודי

החלופה לפוליסה קולקטיבית היא פוליסה 

קרן – אישית לביטוח סעודי או קרן פנימית 

הפוליסות האישיות יקרות משמעותית . מילואים

 . ֵמָעלות ביטוח סעודי בפוליסה הקולקטיבית

 

לחודש לכל החיים לפי גיל  ₪ 5,000להלן דוגמאות לעלות חודשית של ביטוח בפוליסה אישית לפיצויי 

המחירים נלקחו מאחת הטבלאות של חברות הביטוח והינם  (העלות נקבעת בגיל ההצטרפות)

 :להמחשה בלבד

 
 

, נורית ליבר, צוות שכלל את חיים

יהודה ואני עבד , עמרי שהם

ביחד עם נועה ואדי אנשי חברת 

 . והכין הצעה לקיבוץאקו

חשוב להבין שהתנאים שהיו 

בביטוח הקולקטיבי לא 

יתקיימו יותר ואנו צריכים 

.  להיערך באופן שונה

 !!ההצעה הובאה ואושרה

 

 לות חודשית לחברהע לות חודשית לחברעיל ג

25  ₪95.80  ₪145.25 

30  ₪109.75  ₪167.00 

35  ₪126.45  ₪198.30 

40  ₪152.75  ₪245.70 

45  ₪189.35  ₪299.80 

50  ₪240.45  ₪376.30 

55  ₪315.40  ₪481.30 

60  ₪420.10  ₪632.60 

65  ₪595.45  ₪881.95 

70  ₪840.45  ₪1,251.45 

 

 אירית פואה  צלנו בקהילהא
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בדיקת תקינות מערכות חשמל 

. ואכן נתגלו ליקויים שחלקם כבר טופלו, בשכונת הוותיקים כבר בוצעה הבדיקה

. אנו ממשיכים בבדיקות תקינות מערכת החשמל ובדיקות הארקות

 

 

 

 

 

 

 

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

 

משולחנה של הנהלת הקהילה 

 (יהודה, אירית, דני, יסמין, חיים,  דיאן, יובל, דניז)

 

 בחירות הנהלת קהילה .1

. נערך דיון האם לערער על החלטת המזכירות שלא להמתין לגיבוש המבנה הארגוני
 

. לקבל את החלטת המזכירות: סוכם
 

 פינת חי  .2

. ₪ אלף 150-הערכה שעלות שיפוץ פינת חי במקומה החדש תהיה כ

. מול החלטת שיחת הקיבוץ להשאיר את פינת החי, נערך דיון לגבי המקור הכספי לשיפוץ זה
 

. אך לידע את החברים בשיחת הקיבוץ ובפרסום הכתוב , 2013להתחיל לבצע מיתרת תקציב : סוכם
 

 שאלון משוב שירותי קהילה .3

. ולדאוג לכך שמספר המשיבים יהיה גדול יותר, סוכם להעביר שאלון כדוגמת השאלון לפני שנה
 

 דיווחים .4

. הטלת קנס על חבר בהתאם לייעוץ המשפטי ניתנת אך ורק לאחר תיקון תקנון הקיבוץ בהתאם
 

 החלפת הנהלת קהילה .5

. גיל מוסרי ושרון קם, נורית ברדיצבסקי: התקיימה ישיבה משותפת עם החברים הנכנסים 

: להלן הדברים שנאמרו על ידי חברי הנהלת קהילה היוצאת 

 סיכומים והמלצות של חברי הנהלת קהילה המסיימים את תפקידם

 חשיבות לכך שמצטרפים חברים חדשים למעגל החברים הפעילים. 

 חברי הנהלת קהילה הינם נציגי ציבור וצריכים לפעול כנציגי ציבור עם כל המשתמע מכך , 

 . חברי הנהלת קהילה צריכים להוות דוגמא אישית לציבור

 הישיבות צריכות להיות אחר הצהריים ולא על חשבון עבודה. 

 לטובת מי שלא יודע במה מדובר , חשוב לקבל את החומר בעוד מועד ולתת הסברים 

 יש לבצע יותר דיונים וניתוח מצב של פעילויות הקהילה. 
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 ועשייה כזו חשובה בעיני, הרגשתי שתרמתי , נהניתי. 

 בישיבות הושקעה חשיבה רבה. 

 פעלנו נכון ברוב הנושאים שטיפלנו בהם. 

 חשוב שצוות הנהלת הקהילה יכיר טוב את התקציב. 

 קשה להשפיע בדיון כשלא מבינים את הנושא. 

 חסרה הדרכה בנושא התקציב לצוות. 

 ברוב המקרים הגענו להסכמות. של הקשבה וקבלה, הייתה לאורך הישיבות אווירה טובה. 

 גם אם הוא לא מסכים לה, חבר הנהלת קהילה מחויב כלפי חוץ לתמוך בדעת הרוב. 

 רצוי להיפגש אחת לשבועיים. במשך התקופה  התקיימה ישיבה אחת לשבוע. 

 מחויבות החברים להשתתפות בפגישות חשובה מאד. 

 חשוב בעתיד להקפיד שהנהלת קהילה תתחלף אחרי תקציב. 

 הצוות היה בהחלט צוות שיודע לחשוב ביחד. מאוד נהניתי לעבוד בצוות הנהלת הקהילה. 

 תפקיד לא קל, היו דעות מגוונות אך הגענו להסכמות. 
 

 

אירית פואה 
 

 
 
 

 

    

 

 

  

 
 
לעמית וערן  

 מיהברכות להולדת 
אחות לגלי , נכדה לרותי ויהודה

.... וכמובן אחיינית ודודנית
 

  27/11/13- מיה נולדה ב
 3,970במשקל של 
 

 

לי ולגבו -לנטע
 נעמיברכות להולדת 

סי ולאורי 'אחות לג, נכדה למרי ולסרחיו
.... אחיינית ודודנית

 

  23/11/13- נעמי נולדה ב
 3,190במשקל של 
 

 

 
 למריון וחיים

 דניאל  ברכות להולדת הנכד
ואח לאיתן , ני'בן לדוד וז

 

 

 

 באו בברית הנישואין
 אופיר ויעל גת

לקרן ולקלאודיו  , ברכות חמות לזוג הטרי
 ולמשפחה המורחבת
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 "אורנים"שלום ל

 

.  הגעתי לסמינר כסטודנט1957-ב. עם יציאתי לפנסיה הגיע הזמן להגיד שלום לאורנים

נוסף . ובקומת קרקע  היו כיתות לימוד, רוב הבתים היו מעונות סטודנטים בקומה עליונה

בקצה הרחוק היו בתים נמוכים שם . להם היה חדר האוכל ומבנה של מעבדות ומשק חי

, רוב הסטודנטים והמורים היו קיבוצניקים. כל העסק היה דומה לקיבוץ. גרו חלק מהסגל

האווירה .  באו לפעולות בערבים, אכלו שלוש ארוחות בחדר האוכל, רובם גרו במקום

היינו יוצאים עם שלמה מרון  לסיורי , לפני התחלת הלימודים, בבקרים. הייתה בהתאם

....  ציפורים ושיעורים רבים התנהלו בפינת הטבע

הפעם לעבודה כמרצה ובעיקר כחוקר במכון . חזרתי לאורנים, 1990-ב, אחרי שנים רבות

אך הסמינר עצמו , הבתים בהם גרנו  היו. בקושי הכרתי את המקום. לחקר החינוך הקיבוצי

בתים חדשים עם כיתות מרווחות נבנו בשיפולי הגבעה  ובבוקר נהרו . לא היה שם יותר

חדר . מן האוטובוסים ומהמכוניות ומילאו את הקמפוס, בעיקר סטודנטיות, אלפי סטודנטים

לפנות ערב , הגינה הלימודית הייתה לפארק ענקי ומטופח, האוכל התחלף בקפטריה

קיבוצניקים היו למיעוט . התרוקן המקום ונשארו בו רק מתי מעט הגרים במעונות ששרדו

. מבוטל בין הסטודנטים ובין המורים

אותו , נשארה במקום אותה הרוח, שעם כל השינויים, אך הדבר שהפתיע אותי ביותר היה

אין לי הסבר . היחס לחינוך ולהשכלה ואותה מחויבות אישית  שהייתה לפני ארבעים שנה

תכניות הלימוד התחלפו ואף , המבנים התחלפו, האנשים התחלפו. איך דבר כזה קורה

רק ...אין קורסים של חינך משותף , אין הומניסטים וריאליסטים. שמות שרווחו אז נעלמו

לקשור קשר עם האנשים  , הודות לכך יכולתי להתברג בקלות בעבודה. האווירה נשארה

. הערכיים ודעתניים שהיו במכון ולפעול במשך כעשרים שנה אתם ביחד

.   וְֵעת ְלָכל ֵחֶפץ, ל זְָמןוַלכ: אבל צדק החכם באדם,  ולכן גם הפרידה קשה

 

 

 יעקב ליברמן 
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ניתן יהיה בקרוב כך ש, אנחנו לפני קבלת האישור הסופי מהוועדה המקומית לבניה – בניה חדשה

מי לא ודאי  עדיין. ל בביצוע עבודות התשתית ולאחר מכן תחילת בניית יחידות הדיור החדשותילהתח

ועדת . כמה בתים חדשים ייבנולכן לא ברור  ,מהנקלטים החדשים ייכנס בפועל לבניית בית חדש

 כדי למנוע מצב של הכנת תשתיות עודפות ,הקליטה מנסה לבחון את מספר יחידות הדיור הנדרשות

ה יננסה לרכז את הבני,  היחידות המתוכננות18במידה ולא ייבנו בשלב הראשון כל . (שעולות כסף רב)

. במספר מצומצם של מתחמים כדי לייעל את הביצוע ולהוזילו

יבחרו לבנות בית חדש אכן  כדי לסייע לאלה ש,במקביל אנו מנסים לקדם אפשרויות של מימון חלקי

מצר לא החליט על מכיוון ש .ה חדשה במצריהבנקים לממן בנימצד בנקודה זו אנו נתקלים בקושי . במצר

.  עצמםים לא מתאפשרת קבלת המימון לדייר,ביצוע שיוך הדירות

בהערכת  .2014בימים אלה יושבת ההנהלה הכלכלית על בניית תכנית המשק לשנת  – ענפי החקלאות

. לעומת השנה הקודמת, במרבית הענפים,  ניתן לראות שיפור ניכר2013ביצועי המשק בשנת 

בשנה זו ביצענו השקעות לא . חזרה למסלול הרווחיות אליו הורגלנו בעבר, 2013מסמלת שנת רפת ב

גם . שהוחמרו לאחרונה,  כדי להעמידה בשורה אחת עם תקני איכות הסביבה,מעטות בתשתיות הרפת

 כדי למנוע מצב של זיהום מי התהום ותלונות של פקחי המשרד ,ה זתחום ניאלץ להשקיע ב2014בשנת 

. לאיכות הסביבה

,  ניתן לראות, ביבוליםפחיתהלאחר שנים של .  מהווה שנה מפתיעה לטובה2013שנת אבוקדו ב

 צורפו שאר ענפי המטע של מצר 2013במהלך שנת . גידול ושיפור ניכר בתוצאות הענף, לשמחתנו

במטע הזיתים נהננו משנה עתירת . לכלל ענף מטעים אחד בניהולו של עמיחי (זיתים ואפרסמון, אבוקדו)

גם האפרסמון נהנה השנה משנת . 2013 ובימים אלה ניתן לרכוש גם אצלנו את שמן הזית מיבול ,יבול

. יבול טובה

.  בעיקר בשל סירוגיות היבולים בתחום, צנועה יותר2014התחזית לענף לשנת 

אחת  . בעיקר בכותנה,חלשה יחסיתשנה זו היתה שנת יבול . התמונה פחות טובהגידולי השדה בענף 

הנהלת הענף החליטה להמליץ על תכנית גידולים .  כותנה בשנה הבאהלגדל לא המסקנות מכך היא

. לאחר שנים של קשיים, גם אם לא גבוהה, צנועה יותר במטרה להביא את הענף לרווחיות

נבצע דו גידול של חיטה לתחמיץ ואחריה  (מים להשקיהבזמינות בעיקר כתלות )בחלק מהשטחים 

. סורגום לתחמיץ על אותו השטח

המטרה היא להקים כאן את .  אנו במגעים עם חברה המטפלת במלגזות עבור משרד הביטחוןבמוסך

. מרכז הטיפולים של החברה ולהשתמש בתשתית הקיימת אצלנו

לאחר ,  תסתיים במשק החקלאי שלנו באופן חיובי בהחלט2013שנת נראה ש כי , ניתן לומרלסיכום

 . 2012- ב יותרשנה קשה

יוקמו בקרוב הנהלות לענפי המשק , שנבחרה לאחרונה, במסגרת ההרכב החדש של ההנהלה הכלכלית

. אשר ילוו את התנהלות הענפים באופן שוטף, השונים

  דיווח משולחן ההנהלה הכלכלית
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ג לשרה מילבר
 

תנחומינו 

לך ולכל המשפחה 

במות האם והסבתא 
 

  לואיסה מורון
 

 בית מצר

 

 למיכל פלדמן
 

תנחומינו 

לך ולכל המשפחה 

במות האב והסב 

אבנר נחום 
 

 בית מצר

 

 במצרפלס מהווה שנה לא פשוטה מבחינת היקף המשימות איתן מתמודדת 2013שנת  –  מצרפלס

לא מקילים עלינו בתחרות , התחרות הגוברת ומצב השקל החזק, תנאי הסחר בעולם. הנהלת המפעל

המפעל מתמודד עם שורה של מטלות כבדות גם בתחומי הארגון מחדש . הגוברת במדינות הייצוא

, עובדיםה לצוותיחד עם זאת שומר המפעל רמת רווחיות סבירה ביותר וזאת הודות . מבפנים ומבחוץ

. המקוםהמחויבים והעושים ככל יכולתם למען , חברים וחיצוניים

נרכשה במהלך השנה על ידי , חברת גאון אגרו, ניתן לקרוא בעיתונות כי השותף שלנו במפעל- בנוסף 

 שמונו ,חברת ויולה ובימים אלה הוחלפו נציגי גאון במועצת המנהלים של מצרפלס על ידי נציגים אחרים

. בידי הבעלים החדשים של החברה

 לאחר ,(...סופסוף)לפני שבוע התבשרנו כי מועצת רשות החשמל התכנסה  –  וולטאי-מתקן פוטו

כעת אנו מחכים . וולטאי שלנו-בישיבה זו אושר גם הפרוייקט הפוטו.  בעיות פוליטיותשלחודשים ארוכים 

הרים את "כדי שנוכל ל, (מנפלאות הבורוקרטיה) לחתימת שר האנרגיה על רישיון ההפעלה שלנו

".  המתג

אך המתקן מוכן להפעלה כבר כמעט חצי שנה ורק בשל בעיות אלה לא חובר עדיין לרשת , קשה להאמין

. החשמל כדי לספק חשמל ירוק למדינה הצמאה לו

תמורות . 2010-2011רשות המיסים ביצעה לאחרונה את סגירת שומות המס של מצר לשנים  – מיסוי

ת כמובן ו  למדי ונובעות גבוההן (כמקדמות וכחלק מהשומה הסופית לשנים אלה)המס אותן שילמנו 

נו מברית ילצורך הדיון מול פקחי מס ההכנסה נעזרנו ביועצ. מתוצאות עסקיות משופרות בשנים הללו

 שניהל , וכמובן לצוות הנהלת החשבונות והגזברות, ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות להם.פיקוח

. אופן מרשיםבוביצע את הנדרש 

 

 

, בברכת שנה אזרחית טובה
 

 עמרי
 

  -------------------------------
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בהתחלה שמחנו ואפילו יצאנו . מ של גשם וזה רק בינואר" מ323–  התחילה במבול2013שנת 

הנחל פרץ .מראה לא נעיםעם שוך הסערה התגלה .  את השיטפון בעמקלתעדעם מצלמות 

הגשנו .  את כל התשתיות שהיו בעמקובמספר מקטעים אל תוך מטעי האפרסמון וסחף עימ

. בקשה לפיצוי במשרד החקלאות וקיבלנו תשובה חיובית בדיוק בימים אלה

 וגם הניבו תוצאות מצוינותהאפרסמון והזיתים , מטעי האבוקדו, רפתה.  היתה טובה מאד2013
. במוסך היו תוצאות טובות

. המספרים יוצגו בפני הקיבוץ  כשיסתיימו הסיכומים

גנבי אבוקדו ושופכי פסולת " על חם"במשך השנה התמודדנו עם גניבות חקלאיות והצלחנו לתפוס 
 .ביער מצר

אני חייב לציין שנשארנו פעורי פה לנוכח עזות המצח של  -  שוד הכספת

 כפי שכבר פרסמנו נשדדו .הנושא עדיין בחקירה משטרת עירון. הפורצים

י נתי יחד עם הכספת הפרוצה "השיקים והניירת נמצאו ע.  30,000₪-כ

  .פזורים בעמק

 

לאחר . עדיין מרחף מעל ראשינו, כפי שכולנו חשים , עשן המפחמות

 A- וBל לשטחים " שבשליטת צהCץ עברו המפחמות משטח "פסיקת בג

ץ כנגד "יחד עם המועצה ועם הישוב מצפה אילן נמצאים בהליך בג, אנו

משרד הביטחון ומשרד איכות הסביבה על כך שמתירים , משרד החקלאות

העברת גזעי עץ מהמטעים והפרדסים במדינת ישראל לרשות הפלסטינית 

. ובכך מאפשרים את פעולת המפחמות
 

 

ע במינהל מקרקעי ישראל "נושא התב

.  מותנה בהסדרת הקרקעות של הקיבוץ והנושא המורכב הזה מטופל בימים אלה

 . 2013לפחות כמו ,  טובה2014בציפיה ל
 

עופר וגשל 

 

 עופר וגשל  במשקצלנו א
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" משוב חקלאות"פורסם במגזין 
 2013ספטמבר -  אוגוסט294גליון 

 

 המותגים המובילים בתשומות לחקלאות100
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– בשרות קבע–בשרות קבע במודיעין

משרת מודיעין –

– משתחרר בעוד כחודש, ברמת הגולן ביחידת ניסוי של החימוש

–אביב   -משרתת במודיעין בקריה בתל

–1ד "כרגע בקורס קצינים בבה,   משרת בשריון 

 –מ בחיל האויר"ש ביחידת נ"ת ת"משקי – מורה חיילת בעכו

 –ע בצלמון"ת צוות פיתוח הדרכה בבסיס הגדנ"משקי 

–1ד "בימים בעיצומו של קורס קצינים בבה, של חיל האווירמשרתת ביחידת מודיעין 

 – משרת ביחידה מובחרת–עומד להתגייס , סיים שנת שרות

 –בחיל האוויר במצפה רמון –מ במצפה רמון "משרת ביחידת נ

–משתחררת בחודש הבא, ים של חיל האוויר" משרתת ביחידת המלט .

–מתגייסת בינואר , סיימה שנת שרות בבאר שבע

–משרת בפיקוד העורף– (לקורס טיס)עומד להתגייס בימים הקרובים

  יחידת מבצעים של מודיעין בצפון–חת הערכה במצ"משקי–

–חובשת בבסיס בירנית בצפון   –בצאלים, בחיל התיקשוב  

עומדת לסיים קורס חובשות –    בשנת שרות בקומונה בעפולה–

 –  שנת שרות בקן השומר הצעיר באשדוד   –בחולון בשנת שרות

 

 , שינשינים וחיילים

ברכות ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך 

 ל"עם שחרורך מצה
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 ...והפעם עם הגמלאים הצעירים

 !!!זה לא משחק כאן?  הבדלי גילאים 

 ... זאת הייתה המטרה!!! עם טיפ טיפה של רצון אפשר לקיים ערב של כיף

"... מעגל"לת  את הגמלאים החדשים שהצטרפו בשנים האחרונואירחוותיקי מצר 

סילביה ומינה , לשירה; לכול הבנות שברצון הביאו עוגות מעולות, לכול אלה שבאו או התכוונו לבוא

כול הכבוד שנענו , ולאלה שבמילים פשוטות סיפרו על עצמם ועל הגרעין שלהם, הרדוף שניגנו

 .להזמנתנו

 !!!בעזרתה של נאוה שצילמה את האירוע יישאר תיעוד

 .היות ולא הייתה יכולה להגיע שלחה לנו מייל שמצורף לדף הזה. תודה רבה לאירית על תמיכתה

  חנה–.  נילי ר–ליליה

ְגָמה , אֹוָתּה ִרְקָמה  יהודה עמיחי/ אֹוָתּה דֻּ
 

 ָרִאיִתי ִאיׁש ָחבּוׁש ִכָפה ִצְבעֹונִית

 ְבֻדגְַמת ַאַחד ַהְבגִָדים ַהַתְחתֹונִים

 ֶׁשל ִאָשה ֶׁשָאַהְבִתי אֹוָתּה

 .ִלְפנֵי זְַמן ַרב

 הּוא ֹלא ֵהִבין ַמּדּוַע ִהְסַתַכְלִתי בֹו

 ּוַמּדּוַע ִהְסתֹוַבְבִתי ַאֲחָריו

. ּוָמַׁשְך ִבְכֵתָפיו ְוָהַלְך לֹו

 אֹוָתם: ַוֲאנִי ִמְלַמְלִתי ְלַעְצִמי

, אֹוָתּה ֻּדגְָמה, אֹוָתּה ִרְקָמה, ְצָבִעים

. אֹוָתּה ֻּדגְָמה, אֹוָתּה ִרְקָמה

 "אותה דגמה, אותה רקמה , אותם צבעים "

 הרב בלהיות  לחלקנו יש כבר את הניסיון. והרבה דומה בה, כן אנחנו חבורה אחת  שהרבה משותף לה"

. את הצבעים והדוגמה כבר בחרתם ואתם  ממשיכים לרקום אותה יום יום, גמלאי על כל המשמעויות

הצעירים יותר מתחילים את המלאכה באותם צבעים ובאותה דוגמה  כי כולנו שייכים למרקם חברתי 

.  אחד הנקרא קיבוץ מצר

 ,נתינה  ,יוזמה, צר לי שאיני יכולה להשתתף כאן היום אך ברצוני לאחל לכולם הרבה הרבה בריאות

. "והרבה נחת מהבנים והנכדים, ניצול הזמן הפנוי כל אחד בהתאם למה שמתאים לו

 אירית

 מפגשי ותיקים
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" גמלאי מצר"חגיגי של מפגש הנכתב לקראת ה

 במקוםשנשאר ,  עלה על הקרקע גרעין ארגנטינאי1953-אי אפשר להסתיר שב, 60אחרי חגיגות  ה

הוכרזה חגיגית ההשלמה , זה גם לא סוד שרק כעבור עשור של ציפיות. להתמודד עם יצירת קיבוץ חדש

? ומה נעשה עכשיו!! אז הוכרז... א"ובגיל של מסיימי שנת י, כפי שרצינו, גרעין של צברים-  הראשונה 

?   מניאנה... ומה יהיה
 

מהר הבנו שהם רק נערים ולפניהם לימודי שנת  

, פלוס הכרות בין הקבוצות, פלוס בגרויות, ב"י

פלוס ביקורים , פלוס גיבושים וטיולי תנועה

הסעות , פלוס משפחות מאמצות, ומחנות במצר

ומעקב אחריהם במסלולים השונים בצבא ודרך 

, והפלוס החשוב מכול, שהייתם בקיבוצים אחרים

שכל אחד יגבש לעצמו עמדה לקראת ההגשמה 

 .החלוצית

מבחינת , לא כל כך ידענו שאכלנו אותה, מצדנו

אשר שמו , התאריך הסופי של קבלת הגרעין

ואכן כל תהליך הקליטה התקיים , "שדמה"

 בשעה 1965ורק בשנה . שנתיים... במשך

 12למעשה , התיישב רוב הגרעין במצר! טובה

 עבורנו אולי סיום של .שנה אחרי ייסוד המשק

 שנה של בדידות שלקראת סופן התחלנו 12

, בעקבות תהליך זה, אגב. שלהתייבש ולהתייא

אותו , "משק קולט"למדנו היטב את התפקיד של 

לגבי גרעינים , כמעט באותה השיטה, יישמנו

וכאן , לשמחתנו, נוספים שהצטרפו אלינו

מכל , ההזדמנות לברך כל אחד מהחברים

שנשארו בקיבוץ ולקחו על עצמם את , הגרעינים

מלוא האחריות והשתתפות בבניית הבית 

.   הקיבוצי

-ראו אותנו  בני ה" שדמה"מצחיק היה שאנשי 

, 20-בני ה, ואנחנו אותם" הוותיקים"בתור , 35

 איזה וראו, שנה הפרש 15". הצעירים"בתור 

 הפרשאותו , 2013בנובמבר , כיום. ימתמטא פל

... 68 בני" שדמה"  ו83ני ב הוותיקים אנו... גיל

  !!הצוציקים אותם

 

 

יש לציין בסיפוק שמהר מאוד הם נכנסו לוועדות 

.  ולתפקידים הכי מרכזיים בניהול חיי המשק

כך התחיל שיתוף פעולה פורה ומבורך בין שתי 

 .                          השכבות

סביב מלחמת , 1967- עברו עוד שנתיים וב

הגיעו אלינו שני גרעינים חדשים , ששת הימים

גרעין גדול של צברים , "רעות", האחד. ומוצלחים

שהמשיכו לשחרר אותנו מהניגונים , מהתנועה

הגרעין , "כיסופים", קטן יותר, והשני, הספרדים

, ילה ובאורוגוואי'הדרום אמריקאי מהתנועה בצ

 לא לשכוחאשר בתחילת קליטתם עזרו לנו מאוד 

 ... את הספרדית

היה מוצלח מהרגע , עלי לומר שהמפגש בין כולנו

הראשון והצדדים תמיד גילו אמפטיה אחד כלפי 

, שלנו" הארגנטיניות"הצברים  חיבבו את . האחר

 . שלהם" הצבריות"ואנו את 

" כיסופים"הרבה דברים טובים אפשר לספר על 

אך אולי הכי חשוב היה שכאשר , "רעות"ועל 

הם היו אלו שחיזקו את , "שדמה"ה מ'עזבו חבר

 .המשק והחברה בקיבוץ

התבדחתי קודם על הפרש השנים הסטטיסטי 

אך הפער המעשי , בין המייסדים לממשיכים

וכעת כולנו נפגשים תחת , נשחק עם הזמן

לנו זה כדאי כי מחשבה כזו ".  גמלאים"הכותרת  

 ...עשויה להוריד מעלינו כמה שנים טובות
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אני חושב שמההתחלה כולנו השכלנו לפעול יחד 

וחלמנו יחד על , להמשך יצירת קיבוץ  צעיר

שמחות , סכנות, חווינו יחד עבודה. קיבוץ מבוסס

יחד עסקנו .  וטיפול בילדים בחינוך המשותף

חגגנו . יחד יצרנו ענפים חדשים, במבצעי קליטה

ביחד ליווינו את , ולצערנו, יחד כל חג ומועד

 . יקרינו שהלכו לעולמם וכל כך חסרים לנו כעת

בין , הראשון והנחמד, במפגש הזה, היום

אני מרגיש שהולך ומתעצם , מייסדים לוותיקים

הקשר החברי הטוב בתוך השכבה הבוגרת של 

 !!  כל הכבוד וחזק ואמץ,משפחת מצר

ב ברצוני לספר על חיבתי הפרטית לאנשי .נ

, ב ובהמשך"משך שנת י, אותם ליוויתי". רעות"

קיבלתי תפקיד כאיש , כאשר נוסף לעבודתי בנוי

נציג ומלווה שלהם המסתובב בין - קשר שלהם  

רמת גן , חולון, ראשון, ברחובות: הקנים שלהם

מלווה בטיולי , מבקר בקבוצות. אביב-ותל

אני .  (בתור מאבטח, וגם סוחב רובה)התנועה 

, זוכר את פגישותיי עם מדריכי התנועה שלהם

וגם עם חלק מההורים המודאגים והפגישות 

וכמובן את הנסיעות " החניכים"האישיות עם 

ברכב , ה'וההסעות הבלתי נשכחות של החבר

במיוחד , תמיד מאוחר בלילות, שלרשותי

 .בשבתות אחרי הפעולות בקנים

נא להכיר את הרכב שקיבלתי לפי קונספציות 

, "לגזבר...הכי זול זה הכי טוב: "של מצר דאז

ישנה ומצחיקה עם , סטיישן פיברגלסית-סוסיתא

 ...המעצורים המקולקלים תמיד

, אני עדיין רואה בפניהם של חברי רעות היום

 של הזמן 18-את הפרצופים הצעירים בני ה

וגם המתלבטים , המתלהבים, השובבים, ההוא

.  והנה הם כאן, לגבי עתידם הקיבוצי

!!        יישר כוח

 

עמנואל גסטר 

 

 
 

 !2014נמשיך להיפגש ב 
 "שחרית של שבת: "בחודש ינואר

! מומלץ, כולם מוזמנים. מתוכננות שתי הרצאות
 

" פוחדים"גם לאלה ש. 11/1/14 –ב" להעז לגשת למחשב: "שחר לוי*

 .וגם למי שכבר התיידד
 

! מרתקים, סיפורים שונים. 25/1/14- ב" אדם וטבע:  "רונית שוורץ**
 

 .העובדת הסוציאלית, זהריתכן שנקיים בינואר גם מפגש ותיקים עם 

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

.  הבת של בלהה.    **בעלה של רותם ברדיצבסקי*
 

 

  חנה–.  נילי ר–ליליה
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 "על צד שמאל"פורסם במגזין האינטרנט 
חברי קיבוץ מצר כואבים את פשע השנאה שנערך בשריפת המסגד אצל השכנים בבאקה 

 .ומצפים להמשך יחסי שכנות טובים, גרבייה-אל
 

 

 גרבייה-מכתב גלוי אל ראשי באקה אל

 ד בשרון"רכז מס, מצר, חקלאי, דורון ליבר: מאת
 

 לכבוד

 ,גרבייה-ראש העיר באקה אל, ד מורסי אבו מוך"עו

 ,גרבייה-סגן ראש העיר באקה אל, איברהים מואסי

 .גרבייה-סגן ראש העיר באקה אל, מל מגדלה'ג

 

 ,שלום למכובדים בני ביתנו

בצער ובכאב גדול קיבלנו את הידיעה על פשע השנאה שנעשה בעירכם במסגד שבשכונה הגובלת עם 

 .קיבוצנו

ולכן כל , אין מילים בפינו לתאר ניסיון נפשע זה לחבל במערכת היחסים הלבבית השוררת בינינו שנים רבות

 .ניסיון חבלה במערכת זו כואב לנו שבעתיים

חיים וחסד צדקה , שים שלום טובה וברכה"כל יהודי דתי אומר שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה 

 ."וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך"  "ורחמים

אך מבצעים אותה , לא אומרים תפילה זו שלוש פעמים ביום, חברי מצר מיסודו של השומר הצעיר, אנחנו

 .הלכה למעשה כל יום כל היום במשך שנים רבות

, ייתכן שהם אומרים את התפילה. אנו מתביישים באותם בני עוולה מבני עמנו שביצעו את הפשע בעירכם

 .אך פיהם וליבם אינם שווים

ויודעים שרק חיזוק הקשר והמשך מערכת יחסי שכנות טובים הם , אנו מחזקים את ידיכם בשעה קשה זו

 .הדרך לאחווה בין עמינו

 

 .בשם כל שכניכם חברי קיבוץ מצר, חזק ואמץ

      עופר וגשל  דורון ליבר                  

   מרכז המשק               חבר ההנהלה הכלכלית
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 : התגובות למכתב באתר

 

אני מקווה ובטוחה , רבים בארץ הזאת-יחד עם רבים! כל הכבוד ליוזמה-  שרית דנינו

 .שרוח השכנות ושיתוף הפעולה יגברו על פושעי התג מחיר

 

ראוי למאמר – מייסר ובאקה – הסיפור המיוחד של מצר ושכניה הערבים   -  פדרו

 !תחזקנה ידיכם. שאשמח אם ייכתב כאן, מיוחד

 

 !כל הכבוד לכם-  דב אהרונוב

השתדלתי בכל כוחי לא -גם כשהיו הפיגועים הכואבים ביותר בזמן האינתיפאדה -במקביל

 !לא תמיד זה קל.לחוש טינה אל ערבים בהכללה

 

אני מבקשת להוסיף לתגובות את הרושם העצום שמכתב כזה   -חמיד-הודא אבו

הן – והאמינו לי , איננו מפונקים בתגובות סולידריות כאלו! משאיר בעיני ערבים ישראלים

הקיום בכבוד עם הישראלים -תורמות המון לחברים ערבים רבים ממכרי המחפשים את דו

 .היהודים

 

בראש ובראשונה אני כשכן של קיבוץ מצר שגר בכפר מייסר -  באדה אבורקיה

התנהלות כזו לא מפתיעה אותי כי אני מכיר אישית את הנפשות בקיבוץ מצר אני רוצה 

בהזדמנות זו להוסיף לידיעתכם שמזכיר קיבוץ מצר עופר וגשל הגיש ערעור והופיע 

לערער על תווי קוו הגז רק משום שזה קרוב מדי לכפר מייסר אז שכן ירבו דוגמתכם 

במדינה למען שנוכל לחיות בשקט ובשלום כולנו ביחד התנהגות מעין זו מוכיחה שכן יש 

 .תקווה ויש במי לתלות את התקווה

 

מטובא זנגריה למדנו שמעשים כאלו יכול בהחלט שנעשו על ידי ערבים -  דב שטיין

באותה הזדמנות הייתי מצפה מכותבי המכתב שיגנו לא פחות את מאות . בעצמם

מעשים אלו לא מוצאים . המקרים של חילול בתי כנסת יהודיים על ידי ערבים כאן בארץ

… "טבע הדברים"כש מחוללים בתי כנסת יהודיים הרי זהו . הד בתקשורת החד צדדית

אולם כשפוגעים במסגד הופך הסיפור לחדשה מרעישה כמו אדם . כלבים נושכים בני אדם

 …נשך כלב
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  הפחד העמוק ביותר שלנו

  אינו מפני חוסר היכולת

הפחד העמוק ביותר שלנו הוא הידיעה 

,  שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה

,  ולא הצד האפל שבנו, האור

.  הוא שמעורר בנו חרדות

כל אחד מאתנו שואל את עצמו  

מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך  

 ?מוכשר ומאושר, מקסים, מבריק

מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות , למעשה

?  כזה

.  אנחנו ילדים של אלוהים

כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן  

.  אנחנו לא משרתים את העולם

אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות 

שלנו  

. רק כדי שאחרים ירגישו נוח בחברתנו

נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגלום בנו  

,  הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו

כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו  

,  כאשר אנחנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח

באופן בלתי מודע אנו מאפשרים  

לאחרים לעשות את אותו הדבר  

,  כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו

.   הנוכחות שלנו משחררת אחרים
  

 1994, נאום ההכתרה, נלסון מנדלה

 

לא רק לוחם למען מטרה אנושית , מנדלה

,  גזענות מזעזעת–לביטול אפליית השחורים 

,  ומשפילה שאין לה מקום בעולם מתוקן, מנצלת

, הוגה דעות, פילוסוף, אלא גם איש רוח

 מורה של –בהבנתו ובדבריו , פסיכולוג בגישתו

בתובנות  (תפיסת העולם החדש )',הניו אייג

ובדרכי חשיבה המתבטאות גם בנאום ההכתרה 

.  שלו

הופתעתי למצוא בדברי ההכתרה של מנדלה 

את אותם הבסיסים והתובנות שקיבלתי בלימודי 

אהבתי את גישתו . הרפואה ההוליסטית

המיוחדת וקראתי את דבריו שוב ושוב ובכל 

 .קריאה מצאתי שוב ושוב עומקים חדשים

מינה הרדוף 

 

 על אריק אינשטיין

ממש עם , עם מותו של הזמר אריק אינשטיין

לפי התגובה החזקה , הוצאת תעודת הפטירה

אפשר היה להיווכח , של הציבור הרחב בארץ

, ולקבוע שישנו דבר כזה תרבות ישראלית

אנשים , תרבותם של יהודים חופשיים, עברית

שבאו לכאן מפינות שונות בעולם ושל ילידי 

. הארץ

תרבות שנוצרה כאן במשך מספר דורות 

, אנשי הרוח, ומחולליה הראשיים הם החלוצים

. אמנים ויוצרים הדגולים מהשורה  הראשונה

אמן שלא היה , ביום מותו של אריק אינשטיין

י "נקבע ע, חתן של אף פרס יוקרתי בחייו

שהוא , הציבור הרחב בישראל שהוא הסמל

השם אינשטיין כבר . הגיבור של התרבות הזאת

אינשטיין הזה . הספיק להדהד בעולם הגדול

הוא המלך הגדול של התרבות , שהוא אריק

. העברית בישראל הקטנה

אקספרס על , היישר, במילים פשוטות הוא חדר

העומק האפקטיבי ונגע בנושאים חשובים של 

, ספורט, פרנסה, משפחה, חיינו כמו אהבה

. חלומות וגעגועים, מלחמות

 אני בוחר בשיר –לפי מצב הרוח בימים אלה 

 ".למה לי לקחת ללב"

ה קריידלמן 'אהרל

 ...איפה ישנם עוד אנשים
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לפניכם שלושת כוכבי שנת . ביותר בתולדות האנושות לטעמי (דימוי חזותי)זו הייתה השנה הוויזואלית 

 : באינטרנט2013

  goproמצלמת : הכוכב הראשון 

לשימוש   goproעם החדרת מצלמת הווידאו

בני אדם צילמו את הפעילויות שלהן , יום יומי

בזמן רכיבה על : בווידאו מכל זווית אפשרית

מתחת למים , בנסיעה ברכב, בצניחה, אופניים

הסרטים המרגשים . ובכל פעילות אקסטרימית

שזרמו לרשת האינטרנט מביאים זוויות חדשות 

ומופלאות לעולם כפי שמעולם לא הצליחו 

. להנציח

המצלמה האיכותית הקטנה מתחברת בקלות 

לקסדת ראש או לאופניים או לרכב או לכל חפץ 

המסרטה הזו מתעדת . שרוצים ויוצאים לדרך

 .בזמן אמת את המסע ומביאה תוצאות נפלאות

 סלפי: הכוכב השני 

לא רק הווידאו השתלט לנו על החיים גם 

 .תמונות סטילס

כל אחד כמעט נושא איתו באופן קבוע מצלמה 

מתעדים . איכותית בטלפון הנייד וכולם מתעדים

מתעדים את האוכל , נופים ואנשים יקרים

מצלמים , שהכינו או את מה שהולכים לאכול

 .חיות וצמחים ובעיקר מצלמים את עצמם

- לאופנה החדשה של צילום עצמי יש אפילו שם 

סלפי נבחרה בכל מקום אפשרי למילת ". סלפי"

 2002המילה הופיעה לראשונה בשנת . השנה

אולם השנה הזו נחתה במלא משקלה על 

 השיא היה –כולם מתעדים עצמם . העולם

ל "בלווייתו של המנהיג הנערץ נלסון מנדלה ז

 .כשמנהיגי האומות תיעדו עצמם בטקס

מחזיקים את הסמרטפון ? איך עושים סלפי

. רחוק ככל הניתן עם יד מתוחה ומצלמים

, מצלמים חלקי גוף, מצלמים את הפנים לבד

מצלמים במצבים או , מצלמים עם חברים

 .מקומות שונים ומעלים לרשת

 אינסטוש: הכוכב השלישי 

מעלים לפייסבוק ? ומה עושים עם התמונות

יותר ויותר אנשים . ובעיקר מעלים לאינסטגרם

הזה ומעלים את  (יישום)גילו את האפליקציה 

עצמם בכל מקום או מצב עם שורה או הערה 

בארץ ניתן לאפליקציה הזו שם . קצרה וזהו

כמו " אינסטוש: "חיבה לפי הסלנג של הילדים

 ".היוש"ו" בתמצווש"

 הוא מיהמשתמש יכול לבחור אחרי באינסטוש 

וכך לראות את התמונות " לעקוב"רוצה 

הם או והסרטונים שהם משתפים בדף של

אחרי שנעשה שימוש , לשתף תמונות שצילם

פילטרים המשפרים את חזות התמונה ולשתף ב

 .ועודדואר אלקטרוני , רשתות חברתיותב

אין ספק שאינסטגרם היא אפליקציית השנה 

למרות שאין בה כרגע את כמות המשתמשים 

היא שינתה את פני . שיש בפייסבוק או טויטר

, הפרסום והשיווק כפי שהיה מקובל בעבר

באמצעות המשתמשים כעת נעשה  הפרסום

הפרטיים אשר מצלמים תמונות של המותגים 

 ובעיקר סלבס השונים ומשתפים אותם ברשת

המשתמשים באינסטוש ומקדימים  (ידוענים)

 .י'בעצמם את החשיפה של צילומי הפפרצ

במקום  (דימוי חזותי)ואל 'המגמה של הוויז

טקסט הולכת ותופסת מקום נכבד בתרבות 

המילים הולכות ומצטמצמות ונותנות . המערבית

אומרים . יותר ויותר מקום למראית עין

ואני " תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים"ש

 ?שואלת לאן ילכו המילים

 אדן-יערה קזניצקי

  בעולם האינטרנט2013סיכום שנת 
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  מכופף הבננות

 

. והבאות באו תה מוזרה במקצת ומלווה בתחושות מעורבות של צפייה לבאותיהתקופה האחרונה הי

 לכל אחד מאיתנו זה נגע איפשהו כי פס הקול שלו מלווה .יןיינשטי איבדנו את אריק אהראשוןבשבוע 

. אותנו חלק נכבד מהחיים

. כ הלך לעולמו נלסון מנדלה"שבוע וחצי אח

. כ הגיע הגשם שכולנו מחכים לו"כמה ימים אח

. ועכשיו מדברים על תעלת הימים שתחבר את ים המלח עם ים סוף

... IDBואפילו בחור עם משכנתא על דירה במודיעין ומכונית משועבדת לבנק קנה את 

אז בסימן האופטימיות המתחדשת אני מצרף מתכון לעוגת בננות שגם אנשים שפחות אוהבים את הפרי 

. הזה יצליחו לחבב

אפשר להקפיא אבל הן נגמרות מהר מאד )... המתכון הוא לארבע עוגות כי אם כבר מפעילים תנור

. (כלל-בדרך
 

 : חומרים

גרם  660 סוכר חום מלא
  5 ביצים

 גרם 400שמן קנולה 
 גרם 660 בננות בשלות

 גרם 460 קמח לבן
 גרם 5 קינמון

 גרם 5 אגוז מוסקט
 גרם 5זנגוויל 

שקית  1.5 אפיה.א
 גרם 250 יפס'שוקוצ

 

 : אופן ההכנה

ביד סוכר וביצים /ימיקס'מג/מערבבים במיקסר

 אם)הבננות ת מוסיפים את השמן ולאחר מכן א

מערבבים ביד מומלץ למעוך עם מזלג קודם 

מוסיפים את היבשים ביחד ומערבבים עד  .(לכן

יפס 'מוסיפים שוקולד צ .לקבלת מסה אחידה

מערבבים ומוזגים לארבע תבניות אלומיניום של 

  . וזורים מעל קוקוס טחוןקאינגליש קיי

יש לשים לב זמן ) º 170 דקות ב50-אופים כ

  .(אפייה שמשתנה מתנור לתנור

 .מצננים ובתיאבון

 

  (תודה לאוריין)! כולל התבנית ₪ 5.5אגב עלות החומרים לעוגה בכולבו הם בערך. 

,  הנוית

 , דודו

.יאבא של איתמר ויובל, הבעל של יסמין

 בשעות הפנאי" אצלנו"

 ...כותב מהבטן
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             "...    מת בספרדיתאני חול   לה בלילה ובלי

Respuestas de niños de 6-8 años 

 Los abuelos son una señora y un señor que como no tienen niños propios les  
gustan mucho los de los demás.  

 Un abuelo es una abuela pero hombre. 
   

 Los abuelos son gente que no tienen nada que hacer, solo están ocupados 
cuando nosotros los vamos a visitar. 
   

 Los abuelos son tan viejitos que no deben correr. 
  

 Los abuelos son personas con las que es bien divertido salir de compras. 
   

 Cuando salimos a pasear con ellos, se detienen para enseñarnos cosas 
bonitas como hojas de diferentes formas, un ciempiés de muchos colores o la 
casa del lobo. 
   

 Ellos no nos dicen: "Apúrate!" 
   

 Por lo general, las abuelas son unas señoras  gordas, pero así y todo se 
agachan para amarrarnos los zapatos. 

 Son unos señores que para leer usan gafas, siempre los pierden y cuando me 
he quedado a dormir con ellos usan unas ropas bien cómicas. 
  

 Algunos abuelos tienen papás, esos si son bien viejitos, la mamá de mi 
abuelita, se puede quitar las encías y los dientes... a la misma vez. 
   

 Nos responden preguntas como: "Por qué Dios no está casado?" o ¿por qué 
es que los perros persiguen a los gatos? 

 No les importa contarnos el mismo cuento varias veces y les encanta leernos  
historias. 

 Todo el mundo debe buscarse unos abuelos, son las únicas personas grandes, 
que siempre están contentas de estar con nosotros. 

  
     .חנה מ:  ליקטה
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  תודה

 .שהצביעו עבורי ותמכו בילכל החברים 

 . להמשך העבודה נחוץ חומר בעירהכזו היאתמיכה 

 :עלון ים וחגים טיול,  נתכנן ונפיק אירועי תרבותצוותים שיחד הרכבתיבימים האחרונים 

  דודו צפר , שחר לוי, לוי-אתי בר, יערה אדן, ס"עדנה ברא: עלוןהמערכת

  איריס הלמן , שניצר-נורית ליבר, ארלט  מזור: לערבי תרבותצוות חשיבה

 מינה הרדוף : איתור מופעי מוסיקה 

 נילי שחר, לוי-אתי בר, שמוליק דויטש, דני אדן: צוות וידאו 

 

 זה הזמן –עדיין בהתהוות ,  שבועות, פסח,  יום העצמאות,  אירועי פורים, טיולים –שאר הצוותים 

. להצטרף

!! להצטרף,ומשום מה לא פניתי אליו , אני פונה לכל מי שמעוניין לקחת חלק באחד הצוותים

 !!אני מקווה שגם שנה זו תהיה מאופיינת בעשייה והרבה שמחה
 

 . (ליום אחד בלבד) 18/1ו בשבט "הטיול לזכר איציק יתקיים בשבת של ט

 .ליומיים נקיים באפריל, טיול נוסף
 

 !!  פרטים בימים הקרובים– נקיים ערב תרבות במועדון  –16/1ו בשבט יום חמישי  "בט

 
נאוה חברוני

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

 

 בני לוטם |   ...   להנאתכםטריוויה שאלות 10
 

 ...אנס לפני שאתם רצים לגוגל'תנו לעצמכם צ
 

 

 __________________?"ה התבלבלה'חנהל"השיר מילות כתב את  מי

  __________________? התרחש גירוש ספרד  מתי

  __________________?ט  במצר"יש את התואר ס למי

 __________________?"ככה לא בונים חומה"טבע את הביטוי שספורט השדר  מי

  __________________? פעמים זכתה אנגליה במונדיאלכמה

 __________________?"כרכור– פרדס חנה "  נוצרה המועצה  מתי

 __________________?  היה מזכיר הקיבוץ בשנה זומי

  __________________? הדמות על שטר חצי לירה משנות הששיםמהי

  __________________? גובהו של הר האוורסטמה

  __________________?מצר, גובהה של  הגבעה שלנו מה

 

 lotemb@metzerplas.com  לבני לוטםאת הפתרון  שילחו 

  



 

 :מארחת מנשה בימת הילדים

 ק ואפון הפלא'ג
  17:30 בשעה 09.02יום ראשון 

 במועדון קיבוץ מצר
  

 בהשראת סיפור העם- תיאטרון החלום

  . את פרתו האהובה תמורת שק אפוני פלא ק'בלית ברירה מוכר ג. ק ואמו רעבים'ג
ק לעולם 'בניגוד להגיון ולפי חוקי הדמיון צומח האפון אל מעבר לעננים ומזמין את ג

מקיימות , ספוג עץ ואבקת עננים- בובות עשויות מחומרים מציאותיים  .של ענקים

  .עולם אגדי לילדים והורים

 
  

 . ביום האירועבמועדוןרכישת כרטיסים 

 


