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עליית ההורים והתינוקות לבמה
https://drive.google.com/file/d/1gI2VnIF1QbXkI0UDiqdNkO5ckpJEbVZv/view?usp=sharin
g

 נבחרת הנשים-ריקוד שבועות
https://drive.google.com/file/d/1gFwGDDFxlZTAHk46FT0jRG5L6jnUet3H/view?usp=shari
ng

נבחרת הגברים- ריקוד שבועות
https://drive.google.com/file/d/1g8Ue0VPVh2PjojItIWV UpnXc9d6dHN9/view?usp=sharing
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חברים ,משפחות ,אורחים ונעורים יקרים ,חג שמח
חג שבועות מסמל את קץ ספירת העומר שבין פסח לשבועות .במהלך ספירת העומר ,יש
מנהגים ,הגבלות ומצוות .עבורנו ,התקופה של ספירת העומר ,היתה בעיקר תקופת הקורונה.
ההגבלות והמציאות חייבו אותנו לחשב מסלול מחדש .להעריך את הביחד ,את הגעגועים ,את
העשייה המשותפת ואת המשמעות של חברת נעורים בקיבוץ מצר .היום ,במעמד סיום
הספירה ,ובמה שנראה כמו תחילת הח זרה לשגרה ,אנחנו מתרגשים ושמחים ,וגם עצובים,
להציג את בכורינו ,כמנהג חג הביכורים.
החמישייה
שמסיימים

המופלאה,
את

השנה

האחרונה במערכת החינוך
במצר ,בהתרגשות ,חששות,
משאלות וגם עצב שהוא
בלתי נמנע .אנחנו רוצים
לאחל לכל אחת ואחד מכם,
כיתת

מקדמיה,

שתיקחו

איתכם צידה לדרך .עשו כל
מקום שתגיעו אליו ,כמו ביתכם ,אבל תזכרו שתמיד מחכים לכם בבית ,בית מצר .מאחלים לכם
התפתחות וגדילה ,גילויים חדשים ,שירות משמעותי ,סיפוק ,הרחבת אופקים ,אהבה ,והרבה
צ חוק מתגלגל .נתי ,יוצאת לשירות לאומי .אור ברא"ס מתחילה שנת שירות בפנימיית בויאר
בירושלים .שחק ,רון ,מיכל ,מתגייסים לצבא .הרבה עברתם ,ועוד הרבה לפניכם .גאים בכם,
מתרגשים איתכם ,מתחילים גם להתגעגע ,ומאחלים לכם הצלחה רבה ושירות משמעותי.
אנחנו נזכרים בעצמנו במ עמד שבו עמדנו בעצמנו על הבמה בסיום י"ב ,לפני  8שנים ,רואים
בנקודה זו את ההתפתחות והגדילה מילד לבן קיבוץ ,שלוקח אחריות וחש מחויבות כלפי
הקהילה כולה .הצגת הביכורים ,הפרידה מי"ב בשבועות ,אינה הקץ ,אלא יריית הפתיחה.
מאחלים לכם ,כיתת מקדמיה ,ולקהילת מצר ,שתשכילו ותזכו להנות מהפירות והאיכויות
שהמערכת יודעת ומייצרת כבר שנים .מכאן ,מאחלים לכם דרך צלחה והרבה אהבה!
אוהבים וכבר מתגעגעים.
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איגרת מידע – שיוך דירות  /מזכיר הקיבוץ
מידע והסבר " -שיוך דירות" לחברי מצר
מהלך סימון מגרשים /
חתימה על הסכמי זיקה בין החבר לבין הקיבוץ לגבי בית המגורים –
נייר פנימי לחברי קיבוץ מצר

 .1בשנה האחרונה קיבלנו החלטות במסגרת תהליך שיוך הדירות ,לרבות החלטה
בדבר אימוץ חלופת השיוך הישיר והחלטה בעניין "תוכנית לרישום מגרשי
המגורים ע"ש חברי קיבוץ מצר – הסדר שיוך הדירות המפורט" (להלן" :תקנון
השיוך") .בצד המשפטי של התהליך הזה מלווה אותנו עו"ד רותם ליכטנשטיין
(שלמה כהן ושות' ,עורכי דין).
 .2בהתאם לה חלטות אלה אנו מנהלים את ההתקדמות של הליך השיוך שבנוי
מחלקים רבים (החלטות פנימיות ,השלמת פרצלציה ,דיווח לרשויות המיסים,
דיווח לרשות מקרקעי ישראל ,מדידות המגרשים לצרכי רישום ,קביעת שומות
לצורך חישוב דמי ההיוון המשולמים לרשות מקרקעי ישראל ,אישור מועצה
אזורית ועוד.
 .3אדגיש כבר בפתח הדברים ,כי האמור בנייר זה הוא מורכב וככל שניסיתי לפשט
את הדברים הם הם נותרו לא פשוטים .בהמשך  ,יינתן הסבר מפורט לחברים,
בין ב'מפגשי-קורונה' (עד  50איש) ובין בשיחת -זום שאנו מנסים לתאם בשבוע
הראשון של יולי ,בה ישתתפו (בזום) החברים וכן היועצים שמלווים אותנו.
 .4בהליך השיוך ,כפי שכבר הצגנו במפגשים הראשונים – כרוכים היבטי מיסוי
ותשלומים רחבים (שחלקם מצוי במאבק בין הקיבוצים והרשויות) ,שכן ,בקיצור,
מרבה נכסים – מרבה דאגה (וגם מס).
 .4.1ישנם דמי היוון שמשלם החבר לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י);
 .4.2ישנם היטלי השבחה ,שכרוכים בהחלטות של הוועדות המקומיות/המועצות
האזוריות;
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 .4.3ישנם "מיסי מקרקעין" המשולמים לרשויות המיסים.
 .5בשלב הנוכחי ,בנקודת הזמן הזו ,ולאחר התייעצות עם מומחי המס ,המייעצים
לנו בהיבטי מיסוי מקרקעין ,וכפי שגם הוס בר בפרוטוקול האחרון של ישיבת
המזכירות  -בכוונתנו לקדם תהליך של חתימות בתי האב של החברים/היורשים
על הסכמי סימון/זיקה.
 .6מטרת חתימת ההסכמים כעת היא כפולה –
 6.1.ל ְַקבֵּ עַ את זכאות החברים ביחס למגרש המסויים המיועד עבורם לשיוך
בהסכם בינם לבין הקיבוץ (גם אם בשלב זה גבולותיו הסופיים של המגרש
טרם הוסדרו ,באותם מקרים שכך הם פני הדברים),
 .6.2כחלק בלתי נפרד מכך לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין על דבר חתימת
ההסכם.
 .6.2.1במועד אחר ,מאוחר יותר ,יחתמו החברים על "הסכם שיוך מפורט"
הכ ולל בתוכו הפנייה לתקנון השיוך ועוד הוראות ,שמסדירות את
היחסים שבין החבר לבין הקיבוץ ,בשלב שלאחר השלמת השיוך.
 .6.2.2הכוונה ,בשלב זה ,היא לא להמתין עד לשלב הסכם השיוך המפורט
אלא לחתום כעת על הסכם קצר לסימון מגרש ולהצהיר על החתימה
לרשות המיסים (כפי שעוד אסביר בהמשך).
 .7הסבר על "הסכם הסימון" –
 7.1.הסכם סימון מגרש לחבר קיבוץ – בו יסומן בית המגורים שישוייך לחבר
(כמובן בכפוף לערעורים פנימיים שהוגשו לגבי הפרצלציה ,אך לא יהיה בכך
כדי לעכב את החתימה של ההסכם).
 .7.2הסכם סימון מגרש ליורש של חבר – בו יסומן בית המגורים שישוייך ליורש
(בשלב זה מדובר רק באותם יורשים שיש להם בית "מסומן" ,כלומר שירשו
בפועל בית קיים והם 'מחזיקים' בו כעת).
 .7.3הסכם /התחייבות/הצהרה של בן/בת זוג של חבר "משוייך" (זו הצהרה
שבעיקרה אומרת שהשיוך נעשה לחבר הקיבוץ עצמו ואין לבן/בת הזוג טענות
מול הקיבוץ.
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 .8עמדת רשות המיסים היא שחתימת הסכם בין החבר לבין הקיבוץ מהווה
"עסקה במקרקעין"" .עיסקה" שכזו מחייבת דיווח לרשות המיסים .לביצוע
"עיסקה" כשכזו יש השלכות מס.
 .9ישנם שני "סוגי מס" שחלים במקרה כזה -
" .9.1מס שבח " שחל על "עיסקת המכירה" (מהקיבוץ אל בית האב)
" .9.2מס רכישה" שחל על עיסקת הרכישה (הבית שרכש בית האב מהקיבוץ).
 .10נושא המיסוי הוא נושא מורכב לכולנו ולשם כך אנו נעזרים בחברת "מבט
יועצים" ,לה ניסיון רב בתחום ,ועימה התקשרנו בנושא זה .גוף זה משמש גם
כיועצי המס של הקיבוץ עצמו.
 .11כדי לנסות לפשט את הנושא שהוא מורכב ומסובך אומר כך –
11.1.

עמדת רשות המיסים היא שב"עיסקת השיוך" – חל על הקבוץ מס
שבח ועל החבר חל מס רכישה .משכך ,יש לתת דיווח בדרך של הצהרה
על העיסקה (הסכם הזיקה/הסימון בין החבר לבין הקיבוץ לגבי בית
המגורים).

.11.2

הצהרה זו  -יש להגיש לרשות המיסים בתוך  30ימים ,מיום החתימה
על ההסכם בין הקיבוץ – לחבר .על הדרך בה נבצע את החתימה על
ההסכמים ועל ההצהרות לרשות המיסים ,נפרט בהמשך כשנהיה
ערוכים לכך.

.11.3

ההצהרות יוכנו בידי יועצי המס של הקיבוץ לכל בית אב .לשם כך,
תידרש עבודת הכנה מפורטת מצידנו לגבי כל בית בנפרד ,שתכלול
"ירידה לפרטים" של שטח ,מספר חדרים ,שטח הבית שנבנה במימון
הקיבוץ ,תוספת שנבנתה במימון החבר ,ועוד ועוד ,ובעיקר עוד.

.11.4

המט רה היא להגיע להסכם עם רשות המיסים לגבי שיעורם של סכומי
המס שנובעים מעיסקה השיוך הזו .כדי להשיג מטרה זו יש להגיע
להסכמה ,וזו חלק ממלאכתם של היועצים ,לגבי "שווי העסקה".
בהעדר הסכמה – השווי ייקבע בידי פקידי השומה.
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.11.5

כשיופקו השומות – נידרש לשלם אותם .כל בית אב – ישא בסכום
שנוגע לבית שלו .לסכום הקרן של מס השבח ומס הרכישה יתווספו
ריבית והפרשי הצמדה עד יום התשלום.

 .12החלק הבא מיועד למיטיבי לכת בלבד  -מבחינת רשות המיסים ישנם שני שלבים
או שתי שכבות ב"עיסקת השיוך" (שכבה ראשונה :הרכישה מהקיבוץ; שכבה
שניה :הרכישה מרמ"י)
 13.השלב הראשון  -הוא ההסכם שבין הקיבוץ והחבר (בין אם מדובר בהסכם
הסימון הקצר ובין אם בהסכם השיוך המפורט)" .בעיסקה" זו הקיבוץ מעביר
לבית האב את דירת השיוך (ה"מגרש המבונה הכולל את הפיתוח" שבו).
.13.1

בעיסקה זו ,על בסיס ניסיון העבר ,שומת מס השבח היא כ5,000-
שקלים.

.13.2

אם "דירת השיוך היא דירתו היחידה של החבר – הוא יהיה פטור
מתשלום מס רכישה.

.13.3

אם "דירת השיוך" (מגרש מבונה)  -אינה דירתו היחידה של החבר ויש
לו זכויות בדירת מגורים אחרת (לפי מבחנים מסויימים :במקרה של
ירושה מעל מחצית ,מתנה או רכישה מעל  - )1/3הוא יחוייב במס
רכישה בשיעור  8%משווי העיסקה של דירת השיוך (במחיר שיוסכם
עם רשות המיסים ,כאשר שיעור המס במקרה כזה יכול להיות 20,000
שקלים ויותר) .כהערת אגב ,נשמעים כעת 'קולות' באשר להמשך
חלותו של מיסוי זה הנקרא 'מס על משקיעים' ,מעבר לסוף שנה זו .נדון
בכך בהמשך.

.13.4

אם השיוך מבוצע לגבי מגרש לא-מבונה בתהליך הבנייה (כלומר אין
עדיין דירה שבנייתה הסתיימה והיא מתאימה למגורים) -המלצה
אפשרית היא להמתין בחתימת ההסכם עד לסיום הבנייה (כדי לדווח
על דירה ולא על מגרש) ,שאחרת תשלום המס יהיה  6%משווי הפיתוח
במצבו של המגרש (כולל הבנייה תוך התדיינות עם הרשות).

.13.5

אם השיוך מבוצע לגבי מגרש לא מבונה בו טרם החלו עבודות בנייה
והחבר כן יבקש לדווח ולא להמתין  -מס הרכישה יהיה  6%על שווי
הפיתוח של המגרש (כפי שיוסכם עם רשות המיסים) .כאמור ,גם כאן
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ההמלצה תהיה להמתין עם החתימה על ההסכם (הסבר מפורט
בשיחות ההסבר).
 .14השלב השני ,הוא "אישור העיסקה" בין רמ"י לבין החבר – שהביטוי שלו הוא
חתימה על הסכם חכירה בין הצדדים.
14.1.

עמדת רשות המיסים במקרה כזה הוא שחל מס רכישה על שווי
המגרש וכן הפיתוח שבו.

.14.2

במקרה של מגרש מבונה( -שזו דירתו היחידה של החבר) עמדת
היועצים היא שלא יחול מס רכישה.

.14.3

במקרה של מגרש לא מבונה  -יחול מס רכישה בשיעור  6%על סכום
דמי ההיוון שישולם לרמ"י .כל הסכומים הללו הם בנוסף לשלב
הראשון ,שכן חישובם הוא על סכומים אחרים (שלב ראשון מחושב על
פיתוח ושלב שני על דמי היוון ,בסוף היום זו זכות אחת על מגרש לא
מבונה).

 .15חשוב לציין :נייר מידע זה נועד לתת הסבר עקרוני ,בהתבסס על ניסיון שנאסף
ממקומות אחרים .מטבעם של דברים ,קשה לפרט בנייר את כל ההיבטים ולשם
כך נועדו לשם כך שיחות ההסבר.
 .16בהתאם ליעוץ שקיבלנו ,מוטב לקדם את התהליך ולסיים את שלב החתימות עם
מירב בתי האב שמחזיקים במגרש מבונה (שמוגדר כדירה לכל דבר) ,מוקדם ככל
האפשר .בהחלט ,יהיה מקום לשיקול דעת נוסף לגבי מועדי הדיווח לחברים
שמצויים בתהליך בנייה או שיש להם זכויות בדירה נוספת ,כדי לנסות ולמזער
את גובה המס שחל עליהם (כאן ההסבר יהיה פרטני).
 .17יש לזכור שבשלב זה אנו עוסקים בחלק של שיוך הדירות הנוגע ליחסים בין
הקיבוץ לחבר ,ובהמשך תידרש התייחסות למרכיב שבין רשות מקרקעי ישראל
לבין כל חבר.
 .18חתימת ההסכמים מבהירה כי אין בה לשנות את ההתנהלות ואת מצב הזכויות
של החברים וכן כי משך התקופה שעד השלמת תהליך שיוך הדירות ,יחולו
הוראות החלטת המעבר ובסיומה יחולו הוראות תקנון שיוך הדירות.
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אמרתי שזה לא פשוט ,אבל אנחנו לא הראשו נים וכבר נצבר ניסיון בעניין זה.
יתכן שישנם דברים שלא דוייקו במסמך זה וזה יתוקן בהמשך.
בהחלט יתכן שיש כאן מידע רב מדי להכלה ,אבל המטרה היא להביא בפני הציבור
את המידע הקיים ולבקש לשתף אותי בע"פ או בכתב בשאלות שלכם.
זה יעזור בהסבר של הדברים בהמשך ובמתן פיתרון טוב יותר בהמשך.

בברכת שבת נעימה
יעקב
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איגרת מידע ( 26 – )2ביוני2020 ,
מיועדת לבנים ולהורים שלהם  -שמתבקשים ליידע את הבנים
במהלך אוגוסט  - 2020נעבור לניהול דיגיטלי של התקציבים וחיוב באמצעות
חשבונות בנקים פרטיים .והנה ,תזכורת:
לבנים שהם תושבים בקיבוץ – ואשר ירצו בכך – יהיה תקציב בקיבוץ ,אך זאת
בתנאי משולש –
❖ שהם – כמו החברים  -יחתמו על הרשאה לחיוב חשבון הבנק הפרטי שלהם
באותם חיובים פנימיים של הקיבוץ שנוגעים אליהם.
❖ שאין להם יתרת חוב בתקציב והוא יהיה מאופס בכל חודש (כלומר ,שחשבון
הבנק שלהם יכבד את ההרשאות לחיוב שהקיבוץ העביר ,כמו דמי שכירות,
כלבו ,חשמל ארנונה ,ביטוחים וכיו"ב).
❖ שההורה -החבר יהיה ערב לכל חובה שתיווצר בתקציב הבן (בדומה למצב
הקיים היום לגבי דלקנים וכרטיסי אשראי).
• לבנים שאינם תושבים בקיבוץ – שירצו בכך – יהיה הסדר זהה ,לפי התנאים
האמורים ,ככל שיש להם חיובים קבועים בקיבוץ (כמו אגרת שיניים ,דלקן או
ביטוחים אחרים) .בנים ,כאמור ,שאין להם עניין בהסדר זה ,מתבקשים
להודיע לנו בשבוע הקרוב .ישנם בנים שהחיוב היחיד שלהם הוא רק לכללית
מושלם .ההסדר הזה יבוטל לגביהם ,והם מתבקשים להסב את החיוב שלהם
לכרטיס האשראי שלהם .זה קל ופשוט ,ויחסוך עלות מיותרת.
• ההורים מתבקשים לוודא שהבנים מודעים לגבי ההסדר החדש ,ולהודיע לנו
אם ברצונם להצטרף אליו.
בברכה ,יעקב
הערה :המונחים חבר או בן ,הם לצרכי נוחות;
הכוונה היא כמובן לחבר ,חברה ,בנים ,בנות.
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אומרים תודה
ל-לליב ודבי היקרות שדאגו לנו מכל
הלב בכל עניין
לכל מי שהזין אותנו ולכל מי שעזר ותמך
במהלך השבעה ,לכל חברי מצר ,שהיו לאמא
בית ב 25-השנים האחרונות וקיבלו אותנו
בחמימות במהלך השבועות האחרונים ,
ובעיקר בשבוע החולף ,תודה עמוקה מקרב לב!
שירי ,רונן ,יפעת ולילך,
ילדיה של מינה הרדוף ז"ל
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המשפחה של בתיה לרנר ז״ל יושבת שבעה עד ליום
שלישי (כולל) בביתה במצר .
ניתן להגיע בין השעות .16:00-19:00 10:00-13:00
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היה לי חבר מאד טוב בגיל .14באחד הימים ,הוא אמר לי"-אני נכנס לכנס של יהודים".
הצטרפתי אליו ובאותו היום החלטתי שאני לא אשאר בארגנטינה .בגיל  18הצטרפתי
ל"שומר הצעיר" והחלטתי לעלות לארץ ,לקיבוץ .לאחר שהייתי ראש קן ,עליתי עם קיבוץ
עליה ג' למצר .התנועה החליטה לאן נלך.
באתי מבית די עשיר .הורי ניסו לשכנע אותי להישאר בארגנטינה .אבי הציע לי שיקנה לי
אוטו .זה לא שכנע אותי .החלטתי לעלות .הרעיון הציוני והקיבוצי היה רעיון מאד חזק .היינו
כלואים ברעיון הציוני.
התחלנו את הקי בוץ משמונה אוהלים וצריף לחדר אוכל שהתמוטט ברוח הראשונה.
המקלחת הייתה מחבילות חציר .אנשי מייסר באו לראות את הנשים מתקלחות כי הפתח
פנה לכוון הכביש.
אכלנו לארוחת בוקר חצי ביצה .בשר לא היה .בפסח הראשון הייתה הפעם הראשונה
שקיבלנו רבע עוף .הייתה אורגיה של אושר .למחרת חצי קיבוץ קם עם קלקול קיבה.
לא ידענו עברית .לא הבנו מה שאמרו לנו ,מה שאמרו ברדיו .לא ידענו לקרוא עברית .היה
קשה.
בפעם הראשונה שהייתי מרכז משק היה לנו קצת פלחה ,תירס ,חיטה .נטענו בננות ועצי
פרי .משמיש ואגסים.
כל העמק היה מחולק לפרצלציה ערבית עם חומות האבנים שהפרידו בין חלקה לחלקה.
בכדי להכין שטחים לחקלאות היינו צריכים לפנות את האבנים והסלעים .העמסנו סלים
באבנים ושפכנו על העגלה הרתומה לטרקטור .בהמשך הייתה הכשרת קרקע בעזרת כלים
כבדים.
מהסוכנות קיבלנו  40פרות שנחשדו במחלת פה וטלפיים .הרפת הקרובה לכביש היא הרפת
הראשונה .היינו שמונה רפתנים וכל אחד חלב בידיים כמה פרות .היו שתי חליבות .בארבע
בבוקר.
באחד הימים הראשונים כאשר שמרתי ראיתי ושמעתי מחבלים עוברים מתחת לגדר .עוד
ועוד מחבלים .כמובן שיריתי .המחבלים היו לא יותר מאשר ממטרה שהסתובבה והרעישה.
איזה אידיוט הייתי.
אינני מצטער לרגע שעליתי לארץ והקמנו את מצר .אני מאחל לקיבוץ שיגדל ויקלוט את ילדיו.
אני מאושר עם משפחתי הגדולה .שלשה ילדים ,שבעה נכדים ותשעה נינים.

תודה ראובן על שנות עשיה כה רבות שהביאו את
קיבוצנו עד הלום .קיבוץ יציב כלכלית עם קליטת בנים
ועשיה קהילתית מבורכת.
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שנת הלימודים בחטיבה ובתיכון הסתיימה ,לאחר דיונים רבים בין משרד החינוך וארגוני
המורים.
התלמידים נכנסים לחופשת הקיץ ,חופשה שונה בגלל הנחיות מגבילות כי הקורונה עדיין כאן
איתנו .לא היו מסיבות סיום י"ב ,נראה שגם לא נסיעות לחו"ל ...לעומת זאת ,הנוער שמח
וימצא דרכים משלו להנות מהחופש.
ומה איתי? איך אני מתחברת לחופש הקרב?
מצאתי את עצמי משחזרת את הקשר שלי עם מבואות עירון לאורך עשרות שנים :שלושה בני
למדו שם ,וגם שמונה נכדי.
היו שנים ששלושה וארבעה "ברא"סים" למדו שם בו זמנית.
דרכם ידעתי על העשייה במוסד ,על הפנימייה ,על מסיבות פורים המושקעות ,על קבוצות
כדור עף וכדור סל המוצלחות ,על השומר הצעיר ,על המוזיק-לי ,על המקהלות והתזמורת,
על המורים ,הלימ ודים ,המבחנים ,על החיים האנטנסיבים ב"מדינת הצעירים" התוססת.
אהבתי להאזין לסיפורים על הנעשה במבואות.
הקשר שלי עם מבואות מתנתק השנה .אור ,צעירת הנכדים סיימה את הלימודים ואני גם
בהרגשה אישית של סיום.
שני דורות למדו ונהנו  ,שני דורות לוקחים איתם צרור גדול של חוויות ושל קשרים חברתיים
שלא יתנתקו.

זה המקום להודות לכל עובדי מבואות עירון על עשייתם.
לאחל לנתי ,רון ,שחק ,מיכל ואור הצלחה בדרכם החדשה
כבוגרים.
ואני ...מקווה שהמוסד ישתדל לידע אותי על הנעשה
בקותלי בית הספר ,לגאוותי ולגאוות האזור כולו.

 https://drive.google.com/file/d/1nGbcsKNWSkmKp5c_NMdvxZguI04i4zp/vie
w?usp=sharing
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הרעיון לעריכת – ראיון מתגלגל  -הגיע מהסקר האחרון שערכנו בנושא העלון .תודה
נוספת לכל מי שהשתתף/ה! .מטרת הראיונות המתגלגלים היא להרחיב את ההיכרות
עם חברי/ות קהילת מצר .בכל פעם ,המרואיינים/ות יבחרו למי להעביר את הראיון
וכך הוא...יתגלגל!

את הראיון הראשון ערכנו עם...

ראיינתי את נורית ווולדו לעלון .צללתי איתם לנבכי העבר אי שם באירופה במלחמת העולם
השניה ומשם לחיים בדרום אמריקה וחזרנו לקיבוץ בראשיתו ועד היום .אביא מעט מהשיחה
המעניינת איתם.
נורית ווולדו הגיעו למצר עם גרעין "כיסופים" ב 1967ולהם שלשה ילדים :יפעת חברת מצר,
מיכה נשוי וגר בניו יורק ורותם נשואה עם שלשה ילדים גרה ביוגב.
מה מלווה אתכם מבית ההורים?
וולדו :למדתי מאימא שלי שאחרי כל כישלון עסקי ,עוני לא יכנס הביתה ולכן צריך ללכת
לעבוד ולעבוד.
נורית :המוטו בביתנו היה לימודים ועבודה .צריך תמיד לתמוך אחד בשני .הורי שורדי שואה
הם לא הספיקו ללמוד ,אך עבדו תמיד.
מה קשר אתכם בתחילת הדרך לקיבוץ?
נורית :החברים במצר קיבלו אותנו בצורה יוצאת מן הכלל .לא האמנתי שמזכיר הקיבוץ
(עמנואל) עובד בנוי .לא האמנתי שכולם מקבלים אותו תקציב .זכינו למדריך בחסד-ברנה
הלמן ז"ל  .הוא היה עבורנו אבא ,מדריך וחבר .מכיוון שלא הייתה לנו בארץ משפחה והיינו
צעירים ,באנו כל הזמן אל המשפחה של ברנה .זה היה מדהים איך הם קבלו אותנו.
וולדו :גרעיני תנועה מקבילים קבלו לצבא חבילות .אנחנו קיבלנו מדריך מדהים וכולם קינאו
בנו .הייתה בקיבוץ אוירה של צעירים וקבלה .הוותיקים אמנם היו צעירים בני  40אך נראו
והרגישו זקנים .הם היו שחוקים מאד .קשה היה לנו להבין שבשיא החיים אתה זקן.
מה דעתכם על הלינה המשותפת?
ולדו :היינו שלמים איתה .זה היה נכון לזמנו .זה היה צורך .הבית הטוב והמאובזר ביותר היה
בית הילדים .הפריע לי שהפכו זאת לאידיאולוגיה .בסוף הייתה הדרדרות .לילדים אין
זיכרונות אימים .הגדולים צחקו על הצעירה שהיא רוצה את אמא.
נורית :נסענו לטיול למדריד וראיתי משפחה עם הילדים והסבים מטיילים בערב וקנאתי בהם.
חזרתי משם פיקחית .הייתי מאז הרבה יותר גמישה בענייני הלינה .לא היו לי ייסורים .קיוויתי
שהשומרות אחראיות כמוני.
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מה קושר אתכם היום לקיבוץ?
נורית :יש לי הרגשה של סיפוק וביטחון .הרגשת בית וחוסן חברתי .אני מאמינה במוסדות
הקיבוץ וזה נותן לי הרגשה טובה .אני חברת מזכירות ושמחה לאפשר לצעירים להשפיע,
ליזום ולבצע.
וולדו :קיבוץ הוא כמו משפחה לטוב ולרע .לפעמים זה מעיק אבל בדרך כלל ההרגשה טובה.
בעליות ובירידות תמיד הקיבוץ נותן גב .הקורונה העצימה את יכולתנו לתת תמיכה למי
שצריך .יש הרבה מחשבה בכל הנוגע לוותיקים והפנסיונרים בכל החלטות הקיבוץ .אנחנו לא
מוטרדים כלכלית .מצבנו הרבה יותר טוב מאשר לפני השינוי .לא חשבנו שנגיע לכזו רווחה.
החבר'ה הצעירים המתקבלים לקיבוץ ,מוסיפים המון לתרבות ,לחינוך ולקהילתיות .מצר הוא
קיבוץ שמתמיד אפשר לכל מי שרצה לקחת תפקידים ומשימות.
מה מעשיכם כפנסיונרים?
וולדו :למדתי בתור נער שעבודה זו עבודה והנאה זו הנאה .כשעבדתי באבוקדו ,לול והנהלת
חשבונות גם נהניתי .ועכשיו אני ממש נהנה מהאהבה שלי לתכשיטנות .לא הכרתי את
התחום .בזכות יפעת שנתנה לי מתנה שעור בעצוב תכשיטים נדלקתי.
נורית :אני מתחברת לבית הורי בזכות לימודי יידיש במילוא .אני שומעת ספרים מוקלטים,
יוצאים לבתי קפה עם חברים ונהנים מהנכדים.
תודה רבה  ,למי תרצו להעביר את הראיון המתגלגל?

בתום הראיון הלכתי לראות את התכשיטים שוולדו יוצר ונפעמתי מהמגוון והיצירתיות.
הצצה קטנה בלינק המצורף .וולדו מזמין את כולם לבוא ולהתרשם .אני ממליצה בחום.

https://drive.google.com/file/d/1VvDISrWLmRlLIAojgYmRq6wHAPEZ7p3l/view?us
p=sharing
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באחד הימים ,במוסך מצר פגשתי את אפריים ברדוש שכן ותיק ואהוב.
כהרגלנו שאלנו על הילדים שלנו ,אבל הפעם ,היה זמן להחליף יותר מכמה מילים ,חיכינו
לבדיקת הרכבים שלנו והימים הם ימי קורונה ...פחות ממהרים...
כמובן שנשלפו הטלפונים ועיון באינסטגרם של מתי (בטלפון של אפריים) השאיר אותי פעורת
פה.
יצרתי קשר עם מתי וביקשתי ממתי לכתוב כמה מילים לעלון ולצרף כמה תמונות.
"התחלתי לצלם לפני כחמש שנים ,לאחר שסיימתי תואר מאוד אינטנסיבי בכימיה והייתי
זקוק נואשות לביטוי יצירתי .קניתי מצלמה דיגטלית ושמתי לב שבכל פריים יש אלמנט
אחד או שניים שאהבתי ,אבל לא את השאר .ככה גיליתי את עולם הקומפוזיטים ,שזה
בעצם הרכבה של קולאז׳  -באופן דיגיטלי .בכימיה עשיתי מניפולציות של חומרים
ובצילום אני עושה מניפולציות של פריימים.
מבחינת קונספטואלית ,תמיד נמשכתי לטבע ולגוף האדם ,כבר מילדות .העבודות שלי
בוחנות מערכות יחסים בין האדם לסביבתו ,ובינו לבין עצמו".

matigelma
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גם אלינו הגיע הסגר כמו לכל יישוב ,עיר ,כפר ,מדינה והעולם כולו.
התקשורת מפמפמת לנו על "פנדמיה" ,מילה גדולה כשלעצמה ומפחידה.
אצלנו במצר השבילים ריקים ,שקטים .מנגד ,הטבע בולט וצועק בתוך דממה .שומעים ורואים
מהחלון יותר ציפורים (גם חתולים וכלבים).,האביב מתפרץ במלואו הדר ,הירוק והצבעוני
ממלאים אותנו ברוגע ובתקווה שהקורונה תעבור .בזמן זה אנו ממשיכים להתחזק כקהילה
תומכת אשר דואגת לתושביה ובפרט לאוכלוסייה בסיכון.
בתוך האי הוודאות במשך תקופת הסגר ,שאין הולך ואין בא ,בלי ביקורים של נכדים,
משפחה וחברים ,בתקופה זאת קרו גם דברים טובים  .נולדה לנו קבוצה שקראנו לה
"חונטה" פרוש המילה בספרדית – "מפגש".
עדנה ,קלרה ,ישראל ,פרלה ואני.
כך התכנסנו בכל יום שישי ,כל פעם בבית אחר .הבאנו ממיטב המעדים שכל אחד מאתנו
הביא לארץ במזוודה שמורה!!
בהמשך הצטרפו אלינו שלמה ורחל עם תוספת טעמים וצבעים לשולחן.
צחקנו הרבה ,אכלנו הרבה ,העלנו זכרונות ,שמענו סיפורים ,מצאנו חברים משותפים,
התגעגענו ושמחנו .כל מפגש הסתיים בקינוח ובמשחק דומינו עם מנצחים ומפסידים.
מסתבר שארגנטינאים ואורוגוואים יכולים להסתדר ביחד ....אפילו הצלחנו לשכנע אותם
שאורוגוואי היא לא פרובינציה של ארגנטינה.
עכשיו עם ההקלות בסדר וחזרה איטית לשגרה החלטנו להמשיך להיפגש כי טוב לנו ביחד.

אני רוצה בהזדמנות זו להודות להם על שפתחו את הלב והבית עבורי .אסיים ואציין כי
זאת זכות גדולה להשתייך לקהילת מצר בימים של הלא נודע בתקופה זאת .מאחלת
לכולנו ימים טוב ,בריאות ושנמשיך להתחזק כקהילה תומכת.

27

בתולדות רומא מסופר על נירון ,הקיסר ,אשר הצית אש בעיר הנצח ובעת השריפה עמד על
אחת מגבעותיה ,צפה בשריפה בעודו מנגן בלירה ושר.
נזכרתי בכך כאשר שמעתי בטלוויזיה על תוכניתו של ראש ממשלתנו לגשת לסיפוח חלקים
של השטחים המוחזקים .אמנם ישראל לא נשרפת ,אך יש בה תוהו ובוהו לא מבוטל :משרד
הבריאות מאיים בגל שני של קורונה המתנפל עלינו בימים אלה ויגרום לאלפי מתים ,מאות
עסקים קטנים נסגרים וקרוב למיליון עובדים מובטלים .הממשלה החליטה על סיוע ,הנמוך
בין ארצות המערב  ,אך בפועל הוציאה רק שליש מן הסכום ומסרבלת את קבלת הפיצויים כך
שרבים לא יקבלו אותם .ועוד לא דיברנו על האומנים הנענשים על הסאטירה ועל הביקורת
שלהם.
לתוך האנדרלמוסיה הזאת משליך עכשיו הקיסר שלנו גפרור נוסף :סיפוח .על בסיס תוכניתו
של טראמפ ..כאילו בא מישהו מהמסובים אל השולחן וביד גסה מלקט את הצימוקים
מהעוגה .לוקח את הסיפוח אבל לא את כל שאר עוגת התוכנית .ייספח ...את מה בדיוק? גם
זה לא ידוע .זה עוד גורם למהומה בה נתונה המדינה :יהיה "שמח" בשטחים ,יהיו גינוים
באירופה ,ייפגעו היחסים עם מדינות ערב המתונות.
נירון -כך כותבים היסטוריונים רומיים – רצה לשרוף את רומא כדי לבנות עיר חדשה הקרויה
על שמו .אולי נתניהו מעלה את הנושא כדי שיוכל לפרק את הממשלה ,העומדת על כרעי
תרנגולת ולהגיע לבחירות חדשות .הסקרים מבשרים לו ניצחון מוחץ .אחרי זה הוא "יטפל"
במערכת המשפט המאיימת עליו.
אבל אז תהיה בעיה ,בעת הניצחון נתניהו לא ידע לנגן בלירה .לשמחתי יש לכך תשובה:
נזכרתי כאשר ראיתי את רעייתו של ראש משלתנו אופה עוגה קבל עם .אולי בעוד אלף שנה
יבוא היסטוריון ויספר שבשיא התוהו ובוהו שנוצר הזוג נתניהו אפה עוגה.
שבת שלום ועל תשכחו:
לא לספח –לצאת מן השטחים עם או בלי הסכם ועדיף יום אחד קודם.
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גוזל של עוף לילה  ,לדבריה של נילי שחר זה גוזל של
ינשוף .בכל מקרה עם משהו חושב אחרת אשמח
לתגובות בעלון הבא .ההנחיות שקיבלתי מנילי אם הם
אם משהו רואה גוזל דומה יש לשים אותו על עץ
בקרבת המקום שהגוזל נמצא.
שלומית גלזר
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