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משחק מהנה 
בשער

ביתנו לילדים

בשער: 
ליאור גדיש

עמ’ 8
צילום: נורית מוזס

“ניצנים של תקווה”:
 יובל וייגרט מדברת עם 

ילדי הנעורים מקיבוץ ניצנים, 
שהגיעו להתאוורר אצלנו 

בקיבוץ. עמ’ 10

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

 עמית פואה, חולה כדורגל, 
יזכור תמיד איפה היה 

כשגרמניה ניצחו את ברזיל 7-1
עמ’ 12

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

מארחים לשבת?
 עינת גיל מפנקת במתכון 

מנצח לעוגת תפוחים 
עמ’ 15





משולחנו של היו"ר

אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ

ובי ולמורים, חופשות  לילדים  ומהביל, חופש  יקיץ חם 
לויים למשפחות.

העסקים  בשגרת  אנחנו ממשיכים  הקיץ  מאפייני  לצד 
והקהילה, נושאים רבים מטופלים על ידנו.

תקופת  על  בתודה  ברייר  נפרדנו מרונן   - גברי  חילופי 
נכונו על  וכן  הקהילה  לניהול  הרבה  ומסירותו  יעבודתו 

תו להמשיך בתפקיד עד כניסת יובל שגיא. יובל עובד 
יבאופן מלא, לומד את קהילת העוגן ואת המטלות הר

גילי כץ הודיע לנו על סיום  בות שהצטברו על שולחנו. 
עבודתו כחשב בהעוגן, במקומו של גילי מונה גל לאוני,  

יגל הוא בן קבוץ המעפיל, גר בגן יאשיה. גל יכנס לתפ
קיד ב  17/7/14, גילי יבצע עם גל חפיפה וכן ייתן גיבוי 

למשך הזמן שיידרש. 

- הועד וחברי ועדת הפנסיה שמעו סקיי  קרן הפנסיה
רה מאייל חיים מחברת ההשקעות איילון, שמנהלת את 
כספי הפנסיה בחשבון הנאמנות. ההנחיה למנהל התיק 
הינה לבצע השקעות בסיכון נמוך. )ר' טבלאות משמאל(

של  התמחירי  הסיכום   -  2013 לשנת  תמחירי  סיכום 
והקהילה אשר  2013 מציג את הפעילות של העסקים 

יהסתיימה בעודף. בשנה הקודמת מרבית העודף התק
בל מתמורות תביעת בטוח )רשום בסעיף מטעים בטור 
שנת 2012(, וב - 2013 העודף נובע מפעילות העסקים 

ועמידת הקהילה במרבית סעיפי התקציב.
)המשך בעמ' 2(

בין כיפת ברזל לכיפת השמיים

במרכזון.  לעבוד  התחלתי  שנתיים,  לפני  בספטמבר 
הבוקר  בשעות  לקיבוץ  סבא  מכפר  נסעתי  בוקר  כל 
ונהניתי  עיני  הגישה, הרמתי את  לכביש  ומיד כשפניתי 
עפות  ציפורים  אלפי  ציפורים.  של  מדהימה  מנדידה 
ונחושות.                                              מתואמות  ממוקדות,  מושלם.  במבנה  ביחד, 

נפעמת מהש בוקר, כשנסעתי, הבטתי למעלה,  ימידי 
מים הפתוחים, מהשדות הירוקים, מהשקט והרוגע.

לעין  מפריע  קר  ברזל  מבנה  השתנו.  שלנו  והשמיים 
והפחד  והכעס  הירוקים.  השדות  על  להתרפק  שרוצה 

והעצב מטשטשים את כל היופי. והראש שלנו כל היום 
עם  מתכווצת  והבטן  ההורים  עם  שלנו  והלב  בחדשות 

החיילים ואנחנו פה ואנחנו שם והכל מבולבל ומעורפל.

יאני רוצה לאחל לכולנו שהשנה, עוד לפני ספטמבר, הש
מיים יתבהרו מעשן והירוק יחזור להיות ירוק והציפורים 
יגיעו אלינו במבנה מושלם. ושגם אנחנו נהיה ממוקדים, 

מתואמים ונחושים.

מאחלת לכולנו שקט. 
קריאה נעימה, נטע
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)המשך מעמ' 1(

 רווח לאחרהוצאות הכנסותענף/מגזר
מימון 2013

ביחס לתקופה 
המקבילה

ביצוע 2012

1,260 1,2731% 6 1,279 סה''כ להעוגנפלסט
426 4291%  429 סה''כ לגד"ש חפר

)12(69%-)4(1  סה''כ לרפת
1,674 1,6981% 1,7088סה''כ לתאגידים

1,492 101%-)15(14  סה''כ למטעים
1,492 101%-)15(14 סה''כ לחקלאות

)7( )522(1,649 1,162 סה''כ למים
)137(3-%)132(155 93 סה''כ למאגר ביוב ומי קולחין

)144(355%)655(1,2551,805סה''כ לתשתיות משק
)43(34%-)28(53 39 סה''כ ליזמויות משק

1,066 1,0670% 149 1,385 סה''כ להשכרות
1,023 1,4242021,0381%סה''כ לעסקי משק

)83(7-%)77(  סה''כ לייעוץ משפטי
)637(26%)799(912 500 סה''כ למזכירות וניהול
)579(10%)635(603 60 סה''כ לניהול וכלליות

233 40273%  402 סה''כ דיבידנדים מתאגידים איזוריים
)131(49%-)67(  סה''כ לדמי חכירה

)135(135-200%   סה''כ למימון
)1,332(22%-)1,041(9621,515סה''כ לכלליות
62%2,713- 5,3483,5431,026סה''כ למשקי

5%3- 83סה''כ לעסקי משק
)514(84%-)81(1,8811,932סה''כ למודל התפרנסות

)246(51%-)121( סה''כ לדמי עזיבה
)280(21%-)221(18698סה''כ לשירותים

)19(14%-)16(11  סה''כ לבריכת שחיה
)19(14%-)16(11 סה''כ לענפי קהילה

)640(58%- )269( 2,126בית שיבולים                                    1,963
)640(58%-)269(2,126 1,963 סה''כ לבית שיבולים

)49(7%- )46(65 בית מגוון                                         26
)49(7%-)46(65 26 סה''כ למגוון

)13(97%- )0( ביטוח סיעוד                                    2
)13(97%-)0( 2 סה''כ לביטוח סיעוד

57300%0-)1(שרותים משותפים                            )1(
0 57300%-)1( )1(סה''כ לשרותים משותפים

)702(55%-)316(1,9902,190סה''כ לרווחה
6 1262003% 237 387 סה''כ לבריאות ופריפריה

)86(41%)121(470 370 סה''כ למרפאת שיניים
5 658%-)28(358 335 סה''כ לביטוח משלים

)75(69%-)23(1,0921,065סה''כ לבריאות
1,913-2,3644711,7588%סה''כ לדיור

)4(9-318% 229 247 סה''כ לפאב שמאב
)67(22%)82(133 74 סה''כ לתרבות

)7(849%)66(79 27 סה''כ למועדון לחבר
)4(234%)13(14 5 סה''כ לספריה
)0(########)14(10  סה''כ לארכיון

)78(0-100% )0( סה''כ לחג ה65
)6(72%-)2(2  סה''כ לכדורגל
)166(1%)168(352466סה''כ לתרבות
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הבטיחות  את  לשפר  הכוונה  אף  על   - בכביש  סיכונים 
רכבם  את  מחנים  רבים  חברים  ההסעה,  תחנת  באזור 
באופן מסוכן באזור תחנת ההסעה ולא במגרש החניה 

יהסמוך. אנו חוזרים ופונים לחברים, אנא הורידו את יל
דיכם בחנייה ולא בעצירה מסוכנת ליד תחנת ההסעה.

-תביעת יורשים  דרישת היורשים לבצוע גישור עם הקיי
יבוץ לא אושרה בהצבעה בקלפי. היורשים הגישו לקי

בוץ תביעה לבצוע בוררות, ע"פ סעיף הבוררות בתקנון 
הקיבוץ. 

דירקטוריון העוגנפלסט - ב 31/7/14 תסתיים כהונתם של 
איתמר, ארז ודני  בדירקטוריון העוגנפלסט, זו הזדמנות 

ילציין את ההחלטה החשובה שקיבל הדירקטוריון להכנ
סת קרן להב כשותף בהעוגנפלסט, וכן להודות לארז, דני 
יורנ ששרתו את העוגנפלסט ותרמו לפעילות הדירקטוי

ריון, ולהודות לאיתמר שנשא שנים רבות באחריות כיו"ר 
הינו מהגו הפעולה  לי ספק ששיתוף  אין  יהדירקטרויון, 

להב  קרן  עם  העסקה  לבצוע  שהביאו  המרכזיים  רמים 
ותרומתו של איתמר להצלחת העסקה רבה מאד.

שנבחרו  החדשים  הדירקטורים  וידר,  ועודד  גל  לאורי 
אני מאחל בהצלחה, שנדע יחד עם עומרי לוטן, שנבחר 
לצמיחה  העוגנפלסט  את  להצעיד  הדירקטוריון,  ליו"ר 

והגדלת הרווחיות והרווח שעובר לקיבוץ.

קיץ נעים, זהירות בבריכה ובדרכים.
אלון שפיצר  

 רווח לאחרהוצאות הכנסותענף/מגזר
מימון 2013

ביחס לתקופה 
המקבילה

ביצוע 2012

158 24-85% 821 896 סה''כ למרכזון 
)170(122-172% 2,500 2,691 סה''כ לחינוך הגיל הרך

3,588)12(146-1320% 3,322 סה''כ לחינוך
)934(30%)1,217(1,197 33 סה''כ לנוי וחצר

)6(32%-)4(4  סה''כ לאחזקת שבילים
)73(95%-)4(27  סה''כ לבית עלמין
)214(30%)279(373 106 סה''כ לשמירה   

167 161%-)101(0 )101(סה''כ לועד מקומי
540 87963% )234(645 סה''כ לארנונה
)151(41%)213(261 50 סה''כ לנעורים

)671(40%)938(1,629 733סה''כ לוועד מקומי
)314(21%-)249(2,261 2,154 סה''כ לתשתיות
)314(21%-)249(2,261 2,154סה''כ לתשתית
)1,095(79%-)226(14,34813,566סה''כ לקהילה
19,69717,109800-51%1,618סה''כ להעוגן

למכירה -
  מיקסר קנווד♦ )עדיין באריזה( עם כל האביזי

רים הנלווים. לפרטים: 052-5249612

  מעבד מזון במצב מעולה - 052-5249612♦

 - באריזה(  )עדיין  ורידוד♦  פסטה  מכונת   
052-5249612

סיר חשמלי חדש♦ )עדיין באריזה(, לאידוי וביי  
שול איטי 3.5 ליטר - 052-5249612

למסירה -
חפר. רמות  של  וסווטשירטים♦     חולצות 

אנדראה - 052-8320643

ונוער. לילדים  סרטים,   ) ♦D.V.D(    דיסקים 
אנדראה - 052-8320643

יש לכם פריט למסור / למכור? מחפשים פריט 
 מסוים? שלחו למייל של העיתון

b.haogen@gmail.com ותופיעו בגליון הבא.
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היסודיים  בית הספר  ילדי 
יהצטרפו אל חבריהם הת

הביניים  בחטיבות  למידים 
חם  קיץ  וחוגגים  והתיכון, 
אף  ואולי  בילויים  ומהביל, 
ובוודאי  בספר,  קריאה 

שגם כמה רגעי שעמום. 

אלו הרגעים החשובים של 
הנעורים,  וחברת  המרכזון 
את  ועשייה  בתוכן  למלא 

זמנם של ילדינו היקרים.

קיבוץ  בני  פניית  בעקבות 
שאינם חברים, הוחלט להחזיר את ההנחה עבור תשלום 
לגני הילדים של 8 אחוז. ההנחה תינתן עד תחילת שנת 
הלימודים הבאה )9.2015(, והיא תעמוד אז על 5 אחוז 

בלבד. 

הוועד נפגש ובהמשך המליץ על מועמדי הקיבוץ לכהן 
כנציגי הקיבוץ בדירקטוריון של המפעל. כמו כן המליץ 
עמרי לוטן כיו"ר העוגנפלסט. בהי  הוועד על בחירתו של
צבעת הקלפי נבחרו עודד וידר ואורי גל כנציגנו במפעל. 
מאחלים לכל הנושאים בעול בתחילת דרכם בהצלחה, 

ותודה למסיימים - ארז, דני ואיתמר.

בפני המפעל ניצבת הכרעה אסטרטגית כבדה - רכישת 
קלנדר חדש, לצד פיתוח השווקים בחו"ל.

יבפני הוועד הוצגו השימושים החורגים במקרקעין, הדו
ירשים הסדרה אל מול מנהל מקרקעי ישראל. בין הע

נציין כדוגמא את הכלבו, המספרה, בית הקפה  סקים 
מותנה  הפעילות  המשך  ועוד.  פאבשמאב  גרציא,  של 
מצד המנהל בתשלום רטרואקטיבי על מנת "להכשיר" 
את העסק. הנחת העבודה שלנו היא כי לא כל העסקים 
יהיו מסוגלים לעמוד בתשלומים הללו. בכל מקרה, כל 

מקרה יבחן לגופו אל מול אוריאל רכז המשק.

התקיימה פגישה עם ועדת תכנון בראשות רני וחברים 
יאחרים בנושא תכנית הבינוי של הקיבוץ. תכנית זו תוע

בר אחרי התיקונים וההערות לאישור המועצה האזורית. 
בשטח  הבנייה  להמשך  התנאים  אחד  היא  זו  הסדרה 

הקיבוץ.

מבחינה אופרטיבית הוחלט לפנות מידית אל המועצה 
על מנת שתאשר הקמת תחנת הסעה נוספת, שתשרת 

יאת חברי השכונה החדשה. )אולי הגיע הזמן לתת לש
כונה שם?(

בשיחה הוחלפו גם דעות בנושא בטיחות בדרכים. לכל 
יידוע כי הקיבוץ אינו ערוך ומוכן לתנועת כלי רכב, והש
יבילים צרים מאד. הדברים חמורים בייחוד בצירים המ
יחברים את השכונה אל אזור גני הילדים והמקומות הצי

בוריים האחרים. עד אז, חובה על כל אחד מאתנו לנהוג 
בזהירות מרבית בשטח הקיבוץ !!!

יהתקיימה שיחה פתוחה עם נציגי השכונה החדשה. בשי
חה הועלו בעיות הקשורות לסיום פרוייקט הבנייה ) ביוב, 
קריאת  בהבנת  קשיים  לצד  הסעה(  תחנת  ציבורי,  נוי 

חיובים שונים, חוסר בכתובת לפניות ועוד. 

נשתדל  בו  במועדון  פתוח  אנו מתכננים מפגש  בקרוב 
בתקשורת  בתשלומים,  הקשורות  הסוגיות  את  להציג 

עם המוסדות ועוד.

החבר ברשתות  השימוש  בעיית  גם  הועלתה  יבשיחה 
תיות כמו הפייסבוק, שהפך לפעמים לכלי ניגוח "ומכות 

מתחת לחגורה" כלפי חברי הוועד והמנהלים. 

הדגשנו בשיחה כי כל אחד מחברי הוועד הוא כתובת 
לפניות ולטיפול בבעיות אשר צצות ועולות. ניגוח שומט 

את הקרקע לתקשורת טובה והוגנת...

בית  ע"י  הפנסיה  קרן  ניהול  של  כספיים  דוחו"ת  הוצגו 
העסקית  הפעילות  סיכום  של  דוחו"ת  אילון,  השקעות 

והקהילה לשנת 2013 והרבעון הראשון של שנת 2014.

חופש נעים ובטוח לכולנו.

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד
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נוכח פנית חברים לבירור תקינות החלטות הוועד ושיחת 
הקיבוץ  מטעם  דירקטורים  בחירת  עם  בקשר  הקיבוץ 

ילדירקטוריון  ובכלל זה בחירת  המועמד ליו"ר הדירק
טוריון של העוגנפלסט, בקשנו התייחסות עו"ד כרמית 

דורון וזו חוות דעתה:

כולל כל הוראה באשר לדרך  אינו  תקנון הקיבוץ   1 .
דיר כל  או  העוגנפלסט  דירקטוריון  חברי  יבחירת 

או  בבעלות  תאגידים  של  הנהלה  ועד  או  קטוריון 
בשליטת הקיבוץ.

המבנה הארגוני הינו החלטה של הקיבוץ בדבר דרך  2 .
ובכלל  תפקידים  ובעלי  האגודה  רשויות  פעילות 
אלה יו"ר מנהל עסקי ומנהל קהילה. החלטת המבנה 
הארגוני מסדירה גם את בחירת חברי דירקטוריון / 
ועד הנהלה לכל תאגיד בבעלות הקיבוץ. החלטת 
המבנה הארגוני, זוכה לשריון מסוים בתקנון הקיבוץ 
כאשר כל שינוי בה מחייב כי המשתתפים בהצבעה 

בדבר השינוי יהיו לפחות 33% מבין חברי הקיבוץ. 

דירקטורים  כי  נקבע  הארגוני  המבנה  במסגרת  3 .
הוועד  ידי  על  יומלצו  הקיבוץ  בבעלות  לתאגידים 
האסיפה  סמכויות  מסגרת  ב  זאת  עם  לאסיפה. 
נקבעובנושאים המחייבים אישור אסיפה  ובין אלה 
אישור  מחייבת  הדירקטורים  בחירת  כי  נקבע  לא 
אסיפה. זאת  בשונה מבחירת יו"ר הקיבוץ, המנהל 
הבחירה  כי  נקבע  לגביהם  הקהילה  ומנהל  העסקי 

חייבת להיות באסיפה.

חברי  כי  נקבע  ובנספחיו  להב  קרן  עם  בהסכם  4 .
הוועד.  ידי  על  יבחרו  הקיבוץ  מטעם  הדירקטוריון 
מהאמור לעיל עולה כי הוראה זו אינה סותרת את 

יהוראות המבנה הארגוני  או את הוראות תקנון הקי
בוץ.

יאפילו הייתה נטענת טענה בדבר אי התאמה למ 5 .
יכול להשתנות מעת  בנה הארגוני, הרי שמבנה זה 
לעת על פי החלטות האסיפה כקבוע בו. בהתאם 
להוראת סעיף 119א לתקנון הקיבוץ נקבעה הדרך 
המצביעים  מבין  רגיל  ברוב  משנה  תקנוני  לאישור 
ובלבד שמשתתפים בהצבעה לפחות 33% מחברי 

יהקיבוץ. מכאן שהחלטת הקיבוץ באישור ההתקש
ירות עם קרן להב, בה השתתפו רבים מחברי הקי

33%(, יכולה להיחשב כשינוי נקוי  בוץ )הרבה מעל
דתי בעניין בחירת הדירקטורים בהעוגנפלסט, ככל 
שיהיה מי שיחשוב שיש סתירה בין האמור בהסכם 

לבין הקבוע במבנה הארגוני.

והינה שבמבחן המשפ הייתה  ימכל האמור דעתי  6 .
הדירקטורים  את  לבחור  הוועד  ומוסמך  רשאי  טי 
ולמרות  זאת  עם  להעוגנפלסט.  הקיבוץ  מטעם 

יהאמור המלצתי כי הדירקטורים חברי הקיבוץ יב
חרו על ידי חברי הקיבוץ מבין מומלצי הוועד כפי 

שהוסבר באסיפה.

מהווה  להב  קרן  עם  ההתקשרות  כי  אציין  לבסוף  7 .
יהזדמנות של ממש לקיבוץ ולמפעל לקדם פיתו

על  המוטלים  הסיכונים  צמצום  תוך  הנכס  של  חו 
הדירקטוריון  חברי  רוב  כאילו  המחשבה  הקיבוץ. 

ימטעם הקיבוץ אינם חברים בקיבוץ ובשל כך הקי
בוץ מאבד שליטה במפעל, אינה נכונה.  חובתם של 
וטובת  החברה  לטובת  לפעול  כולם  הדירקטורים 
הקיבוץ  מניותיה-  בעלי  של  טובתם  הינה  החברה 
והקהילה  נושיה  עובדיה,  טובת  גם  כמו  להב  וקרן 
בה היא נטועה. להזכירכם בהתקשרות עם קרן להב 

יהוסר מעל הקיבוץ עול הערבויות של הקיבוץ לחו
עול שהטיל סיכון של ממש על  בות העוגנפלסט, 

הקיבוץ וקהילת החברים בו.

. 8 ההזדמנות שמעניקה העסקה מחייבת התמקדות 
יבקידומו ופיתוחו של המפעל באופן שיאפשר לב

עליו הקיבוץ וקרן להב להנות מהנכס חלף הסיכון 
והעול שרבצו על הקיבוץ בגינו. 

בברכה,
כרמית דורון, עו"ד

בחירת דירקטורים להעוגנפלסט
חוות דעת משפטית

 גן ירדן, בהובלת סיגל לביא
קיבל הסמכה כגן ירוק

ראש המועצה רני אידן וסגנו אלדד שלם, יחד עם 
מנהלת אגף החינוך חינה קורן והאחראית על גני 
הילדים במועצה יהודית איס, ביקרו בגן והתרשמו 

מאוד מהגן ומסיגל.

"אצל סיגל זו דרך חיים, לצד ערכי אהבת הארץ 
והאדם, לאורם היא מחנכת את ילדי הגן דור אחר 

דור".

סיגל,  מטמיעה  אותו  הייחודי  לחינוך  כהערכה 
הוענקה לה תעודת הוקרה.

הנהלת החינוך והקהילה בקיבוץ העוגן מודים לך 
ומברכים אותך!
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גדי גדיש 

הדבר היה באמצע שנות 
בן  ילד  ואני  החמישים, 
הרחוקות  בשנים  עשר. 

יההן שלטה אצלנו מדי
אדוקה  קפדנית  ניות 

ילגבי קבלת מתנות מק
רובי משפחה וידידים.

למשל, ילד שקיבל מדודיו בגדים חדשים ליום הולדתו, 
ולהציגם לראווה,  יום אחד  לו ללבוש אותם  היה  מותר 
ולהפקידם,  בצער  מהם  להיפרד  עליו  היה  ולמחרת 
כמקובל, לידיה של המחסנאית. עתה הם הפכו לרכוש 
נותר לו  הכלל, כיאה לחברת ילדים סוציאליסטית. לא 
הקצר  יום שמחתו  על  להתרפק  אלא  השמחה,  לבעל 

ולהתגעגע אל דורון דודיו.

העיר  מן  דודיו  אם  שבעתיים,  רב  היה  הילד  של  צערו 
הול ליום  לו  וקנו  אליו,  אהבתם  גודל  את  להפגין  ירצו 

והם  עצום,  היה  לאופניים אצלנו  הביקוש  אופניים.  דתו 
עליו  חולם  בבחינת משהו שאתה  נדיר,  נחשבו למצרך 
בלילותיך. יש לזכור שבדיוק אז נסללו אצלנו כבישים, 
למסלול  באחת  הפך  עמוקים  בחולות  והקיבוץ שטבע 
מרוצים חלק, שהדהירה באופניים עליו הייתה בבחינת 
לילד  התיר  הקשוח  התקנון  ממנו.  למעלה  תענוג שאין 
להתענג על אופניו החדשים שבוע שלם, שבסיומו נאלץ 
כולה.  הילדים  להיפרד מהם בצער לטובת חברת  היה 

יהפרידה הייתה קשה וכואבת, אך לילד לא הייתה אפ
שרות אחרת, והוא נאלץ להיכנע לכללי המשחק.

יביום מן הימים הגיע לביתנו חבילה גדולה מצ'ילה הר
אמי.  אחות  אדינקה,  הדודה  יד  על  שנשלחה  חוקה, 
התכנסנו נרגשים ומסוקרנים סביב השולחן כדי להסיר 
ולחשוף  הנייר,  עטיפות  את  סבלנות  חסרות  באצבעות 

החבילה.  של  תוכה  את 
מארז  בתוך  אורו:  עיניי 
היה  מונח  במיוחד  יפה 
פחות  לא  לתפארת 
מטוס  אלא...  יותר,  ולא 
פלסטיק  עשוי  מוסטנג 

יקשיח, צבוע בכחול וע
טור סמלי חיל האוויר האמריקני. הייתי, כאמור, בן עשר, 

יולא ידעתי את נפשי מרוב אושר. מוסטנג אמיתי אמרי
קני, והוא כולו שלי! צעצוע יפה ומבריק כל כך לא ראיתי 

עד אז מעודי!...

להזינו  שיש  שהתברר  אמיתי  מנוע  הוצמד  לחרטומו 
מיכל  בתוך  בחבילה  הסתתר  הוא  שאף  אתר,  בדלק 
מיוחד יחד עם סוללה גדולה. כן מצורף היה סליל חוט 
את  ולכוון  במוסטנג  לשלוט  היה  ניתן  שבעזרתו  ארוך 

גובה טיסתו.

 הייתי אחוז התרגשות ובעיני רוחי כבר ראיתי את עצמי 
יעומד בטבורו של הדשא הגדול, כשכל ילדי חברת היל

חזק  אוחז  ואני  פה,  עומדים סביבי במעגל פעורי  דים 
בסליל החוט ומעיף אל על את המוסטנג החדש שלי. 
שלי...שלי!.. נברנו בחבילה ומצאנו בה גם חוברת כתובה 

באנגלית ובה הוראות מפורטות להפעלת המטוס.

שלמען  שכזה,  מלהיב  בפלא  נתקלתי  לא  עוד  בחיי 
האמת, היה צעצוע שיועד בשל מורכבותו יותר לאבות 
מאשר לילדיהם. בינתיים נתמזל מזלי ואיש טרם דרש 

ממני למסור את המתנה היפה לחברת הילדים.

תיערך  בו  ליום  עיניים  בכיליון  חיכיתי  ונרגש  רוח  קצר 
טיסת הבכורה של המוסטנג שלי.

עם  לא מסוגל להתמודד  לי שהוא בעצמו  אבא אמר 

מוסטנג

איור: יעקב גוטרמן
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חברי ותושבי קיבוץ העוגן, שלום.

החל מחודש יולי, 2014, הנכם מתבקשים לשלוח 
שבביתכם,  החשמל  מונה/מוני  קריאת  על  דיווח 
25 לכל חודש זוגי, ולשי  אחת לחודשיים, בתאריך

לוח אותו אליי, לכתובת האימייל:

mone.haogen@gmail.com
העוגן,  ותושבי  חברי  לכלל  מתייחס  הפרסום   *
כל  מרוכזים  )בה  החדשה  השכונה  דיירי  למעט 
ע"י  נעשית  וקריאתם  אחד  במבנה  השכונה  מוני 

החשמליה(.

* קריאות המונה הן לחודשים פברואר, אפריל, יוני, 
אוגוסט, אוקטובר ודצמבר )החל מאוגוסט 2014 

ואילך(.
בברכה, אילן בר
חשמליית העוגן, 05283227669

יחוברת ההסברים להפעלת המטוס, ואנחנו נצטרך לפ
נות למישהו שמבין בזה יותר. הבחירה נפלה על אריה, 
מרכז המוסך ומומחה לעניינים טכניים. עכשיו לא נותר 
אלא לחכות ליום שיהיה נוח לאבא ולאריה. והנה, היום 

יהמיוחל הגיע, ואבא בישר לי: - הערב אנחנו הולכים לא
ריה. כשהגענו לאריה, הוא פתח את הקופסה ובחן בעניין 
רב כל מה שיש בה. מראה פניו העיד עליו, שגם הוא 

כנראה לא ראה מעודו צעצוע מופלא כל כך.

רגע, רגע - אמר אריה - צריך משקפיים... הוא הרכיב 
את משקפיו, והחל לעבור, שורה אחר שורה, על כל דפי 
החוברת. אחר כך נטל את פחית הדלק, ומילא את מיכל 
שבראש  למצת  הסוללה  את  חיבר  מכן  לאחר  המנוע. 

יהמנוע, ובאצבעו סובב את המדחף. דבר לא קרה. המ
ינוע לא הניע. עמדתי ליד השולחן מתוח, על קצות אצ

בעותיי, כמה לשמוע צליל טרטורו של המנוע. עקבתי 
בדריכות אחר כל תנועה מתנועותיו של אריה.

עוד כמה דב נבדוק  - עכשיו  - אמר אריה  רגע  ירגע, 
רים...

שוב הוא סובב באצבעו את המדחף, והנה המנוע החל 
רגעים  כעבור  אך  כנשנק,  חלושות,  תחילה  להשתעל. 

מספר שיעולו הפך לטרטור שקולו חד, חזק וצלול.

יאריה סגר את ברז הדלק והמנוע כבה. הפלא עבד וש
מחתי גאתה. עתה לא נותר אלא להוציא את המוסטנג 
הכחול שלי החוצה, לאוויר, ולערוך לו מבחן אמיתי. לשם 
כך היה צריך למצוא יום מתאים כדי לערוך את הניסוי 

על הדשא הגדול של הקיבוץ.

ייום כזה לבסוף נמצא, גם אבא וגם אריה התפנו מעיסו
יקיהם, ואני מצדי דאגתי להפיץ בעוד מועד בחברת היל

דים, שכולם מוזמנים לבוא היום אחרי הצהריים אל הדשא 
הגדול לחזות במו עיניהם במוסטנג המופלא שלי.

ילדים  עשרות  הדשא  אל  הגיעו  היעודה  בשעה  ואכן, 
גדול סביב אבא שלי  מסוקרנים. הם הסתדרו במעגל 

יואריה, שעמדו בטבורו. אריה החזיק בידיו את המוסט
נג, ואבא אחז בסליל החוטים. המטוס אמור היה לחוג 
המבוגרים  כששני  וגדולה,  רחבה  חוגה  לראשינו  מעל 
מפקחים על טיסתו. הלא אמרנו כבר, שצעצוע מעין זה 
הוא, למעשה, יותר צעצועו של אביו של ילד בן העשר, 

מאשר של הילד עצמו. זוכרים?...

יאריה הניע את המנוע של המטוס והניף את ידו. המו
סטנג הכחול עטור סמלי חיל האוויר האמריקני הבהיק 
בשמש, וזינק אל על כמו ציפור שרק לפני רגע שוחררה 

מכלובה.

כל הילדים היו אחוזי התרגשות ובעיניים בורקות עקבו 
יאחר טיסתו של המוסטנג. הוא השלים את החוגה הרא

והחל בהקפתו השנייה. ברצותם לראות את  שונה שלו 

משים  בלי  החלו  הילדים  האפשר,  ככל  טוב  המוסטנג 
לצמצם את המעגל ולנוע קדימה. איציק א., בן קבוצתי, 
ניסה לשפר עמדת צפייה והטה את ראשו קדימה. לרוע 
מזלו, בדיוק באותו רגע מטוסי חגג את הקפתו השנייה 
בקול טרטור של מנצחים. מדחפו פגע בפניו של איציק 

וננעץ בלחיו.

איציק חברי הוסע בבהילות לבית החולים שם תפרו את 
נותרנו עצובים  וכל הילדים  ואני  הפצע המדמם בלחיו, 

והמומים.

כך בא לקצה טיסת הבכורה של המוסטנג הכחול שלי, 
טיסה שהייתה גם טיסתו האחרונה.
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רוצים  אנו  והמיוחד  השונה  וקבלת  המודעות  להגברת 
לשתף ולספר לכם מהי הלקות:

בנים מאובחנים יותר מאשר בנות )על כל 3 בנים בת   ♦
אחת(.

בצורה  המאובחנים  מספר  עלה  האחרונות  בשנים   ♦
משמעותית.

קוד  חברתיים.  קודים  בהבנת  קושי  יש  לאוטיסטים   ♦
רחברתי הוא: שפת גוף, מגע, קשר עין, הקשבה, הע

ברת מידע, דיבור, קשר בין אנשים, ג'סטות, הבעות 
פנים.

♦ לאוטיסט אין את 
מנגנון הוויסות והוא 
חש שהעולם כאילו 
פנימה  אליו  חודר 
לו הגנות  אין  ולרוב 
ובכדיי לשרוד עליו 
עצמו  את  לאטום 

מהעולם.

♦ ילדים אוטיסטים 
בקלות,  "מוצפים" 

שו שאנו  רהקולות 
קרובות  לעיתים  נשמעים  להם  נורמאלי,  באופן  מעים 
רגילים  שאנשים  ממה  שונה  בעוצמה  מאוד,  כחזקים 

שומעים.

ישנם הרבה מפורסמים שנחשבים על הרצף: ביל גייטס, 
מוצרט, ואן גוך, אפילו מסי שחקן הכדורגל האגדי. כן 
להם  ויש  מוכשרים  מאד  הם  לגאונים,  נחשבים  חלקם 

יכולת זיכרון מדהימה.

רברצוננו להודות לכם שמצאתם בליבכם את המקום לה
עניק לכתבה זאת את זמנכם ולחוות לכמה רגעים את 

חיינו .

תודה מכל הלב, רויטל ואודי גדיש 
--------------------------------------------------------
נטע , ובעזרר  הכתבה נעשתה בשיתוף פעולה מלא של

תה של אירית לבקוביץ שהיא אימא וחברה טובה וגם 
לה שני ילדים על הרצף שאחד מהם עם עידו בגן.

אי שם מעבר לקשת 
בקיבוץ העוגן יש כל מיני סוגי משפחות, אחת מהמשפחות היא המשפחה שלנו.

רויטל ואודי גדיש

לק משתייכים  ראנו 
משפחות  של  בוצה 
אשר מתמודדות עם 
בעלי  ילדים  גידול 

צרכים מיוחדים.

 ,7 בן  הבכור,  ליאור 
יתחיל בקרוב ללמוד 
תקשורת  בכיתת 
רגיל  ספר  בבית 

)ויתקין(. 

שבגבעת  המיוחד  בחינוך  התחנך  האחרונות  בשנתיים 
חיים מאוחד.

ליאור מאד אוהב חברה של ילדים וחלק מקשייו הינם 
רשהוא אינו יודע איך ליצור קשרים חברתיים וזקוק לע

זרה ותיווך בכך.

ליאור ברמת תפקוד גבוהה.

עידו אחיו, 5, ברמת תפקוד פחות גבוהה מאחיו.

)עמותה לילדים  עידו מתחנך בגן תקשורת של אלו"ט 
אוטיסטים( שבחדרה.

שמ קטנות  חינוך  במסגרות  משובצים  הילדים  רשני 
תאימות לצרכיהם ומקדמות אותם.

שני בנינו אובחנו בסוף שנת 2013 כשמשתייכים לקשת 
האוטיזם.

צהובים". "פלפלים  הנהדרת  בסדרה  צפו  וודאי  רבים 
החיים בגידול שני ילדים על הקשת הם לא קלים, חיים 
מאתגרים ,עם המון קשיים ותסכולים אך מנגד יש גם 

הצלחות שגורמות לנו להתרגשות רבה.

כשהילדים אובחנו הרגשנו שעולמנו חרב עלינו ולמרות 
הכל  לעשות  החלטנו שעלינו  להתמודד  והקושי  הכאב 
על מנת לקדם אותם, לעזור לילדינו ולהעניק להם את 

החיים הכי טובים שאפשר כאן בקיבוץ.

מתברר שהעזרה הכי יעילה ומקדמת בטיפול בילדים 
אין  והשקעה  לב  תשומת  חום,  אהבה,  היא  אוטיסטים 

סופית.

צילומים: נורית מוזס
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העדשה המשוטטת

הודעה חשובה בהחלט!
 בגיליון הקודם הודעתי על לידתה של מיה

למשפחת פוקס פרידין
 אך שכחתי לברך את האמא הגאה

 עמירה פוקס
והסבים המאושרים פנינה ויחיאל דורון

מזל טוב והרבה נחת.

נטע רוזמן

 נמצאים רוב היום בעבודה

ואין מי שייצא עם הכלב?

 רוצים לפנק את הכלב שלכם

בטיול ארוך ומהנה?

עומר )12( ויובל )9(, ישמחו 

לקחת את הכלב/ה לטיול.

 מחיר אטרקטיבי.

התקשרו עוד היום!

לפרטים: 052-8564681



10

יובל וייגרט

לקיבוץ  אלינו  הגיעו  בערב,  רביעי  ביום  כשבוע,  לפני 
שבדרום.  "ניצנים"  בקיבוץ  הנעורים  מחברת  ילדים 
הגיעו כ-18 ילדים מכיתות ז' עד יב' להתארח אצלנו 
ולקחת קצת פסק זמן מהאזעקות, הלחץ, הפחד ואי 
יומיומית.  חיים  שגרת  לנהל  להם  שמפריעים  השקט 
עם  איתנו,  חיים  שהילדים  שלם  שבוע  כמעט  לאחר 
חברת הנעורים של הקיבוץ, אוכלים איתנו, משחקים 
איתנו, יוצאים איתנו לפעילויות ועוד, החלטתי להיפגש 

געם שלושה מהם, אהד )תלמידת כיתה יא'(, רון )תל
מידת כיתה ט'( ועדי )תלמיד כיתה ח'( ולשאול אותם 

מספר שאלות שעניינו אותי. 

ספרו לי קצת על הקיבוץ שלכם.

קיבוץ ניצנים נמצא בין אשקלון לאשדוד, על קו החוף. 
הקיבוץ שלנו הוא קיבוץ די קטן, כ י 450 נפשות. הקיבוץ 
השיתופיים  הענפים  רוב  אבל  שנים  כמה  כבר  מופרט 
עדיין פועלים. יש חדר אוכל פעיל, מכבסה, רפת, גד"ש, 

בריכה ועוד.

בשנה האחרונה הצטרפנו לתנועת השומר הצעיר. ילדי 
בקיבוץ  שנמצא  היסודי  הספר  בבית  לומדים  הקיבוץ 
ושמו "ניצן". רוב הנעורים )ז'- יב'(, לומדים בבית הספר 

"שקמה" שבקיבוץ יד מרדכי והשאר בשער הנגב.

הקיבו משאר  אותו  שמייחד  בו  אוהבים  אתם  גמה 
צים?

אני אוהבת בקיבוץ שלנו את הבריכה. גם כי היא בריכה 
בה.  עובדים  הנעורים  ילדי  רוב  ובנוסף,  וכייפית  גדולה 
לשם  מגיעים  מהקיבוץ,  בהכרח  שאינם  אנשים,  המון 

כיוון שהיא בריכה גדולה הכוללת רחצה לילית ועוד.

גאיך זה לחיות במצב הזה של אזעקות וריצות למק
לטים?

במצבים  אותך  לתפוס  יכולה  שהאזעקה  היא  הבעיה 
שונים ומשונים. פעם הייתי עם המשפחה שלי בארוחה 

ובמהלך בארוחה נשמעה אזע ביום שישי  ימשפחתית 
קה, ומכיוון שהמרחב המוגן הוא קטן, היה מאוד צפוף 
לחבר,  בקיבוץ  לי פעם שהלכתי  קרה  לכל המשפחה. 
פתאום נשמעה אזעקה ולא הייתי קרובה למרחב מוגן 
אז דפקתי על דלת של אחד הבתים הקרובים ופשוט 

נכנסתי.

למה אתם הכי מתגעגעים?

אני הכי מתגעגעת למשפחה שלי. רוב המשפחה שלי 
נשארה בקיבוץ וזה קשה להיות כאן, לבלות, לשחק ולא 

ניצנים של תקווה
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ילדאוג בימים ובלילות שהאזעקה תופעל, בזמן שהמש
פחה שלי במצב אחר לגמרי.

איך היה לכם בקיבוץ העוגן?

מאוד  אותנו  קיבלו  הילדים  כיף,  היה  מאוד.  נהנית  אני 
יפה וגם כל שאר אנשי הקיבוץ. באנו לכאן ואנו יוצאים 

יבתחושה שעזרתם לנו ונתתם לנו להרגיש בבית. הוצא
תם אותנו ממקום מסוכן וגרמתם לנו להרגיש בטוחים.

ספרו דבר אחד שתזכרו מהשהות פה.

יאני אזכור את משחק הכדורגל עם ילדי הנעורים. בתקו
יפה כזו יציאה למשחק בחוץ היא מסובכת וקצת מרתי
יעה. כאן יכולתי לשחק בלי לדאוג ובלי לחשוב על האז

אירחו  הנעורים  שילדי  זה  אזכור  דבר שאני  עוד  עקה. 
אותנו אצל המשפחות שלהם בערב שישי. אני הרגשתי 
שלמרות שהמשפחה שלי רחוקה, עדיין יש תחושה של 

ארוחה משפחתית וחמה.

מה שמתם לב ששונה בין הקיבוץ שלנו לשלכם?

זה  בין הקיבוץ שלנו לבין שלכם  אני  הרגשתי שהשוני 
רוגע  שקט,  של  כללית  תחושה  יש  השאננות.  תחושת 
ושלווה. דבר שאנו לא רגילים אליו. כל רעש שדומה או 
מזכיר אזעקה מרתיע אותנו. התרגלנו להיות כל הזמן 
בכוננות וגילינו קושי בלהסתגל לאווירת השאננות שכאן. 

יבנוסף, הופתעתי מאוד מההתלהבות של הנעורים כת
גובה לאזעקה שנשמעה בקיבוץ. הם סיפרו לנו שזאת 

הייתה הפעם הראשונה שהם שמעו אזעקה בחייהם.

מה אתם מתכננים להמשך החופשה?

כאשר המצב הזה יסתיים, נחזור לשגרה. רובינו נעבוד 
ומי שלא יעבוד, יתנדב. נלך לבריכה, לים, לחדר אוכל 
התקופה  כל  על  עצמינו  את  נפצה  בדיוק.   12 בשעה 
הזאת. נלך לסרטים, לבאולינג, לטיול נעורים בצפון. ננצל 

כל רגע שנותר.

האם תרצו לחזור לבקר?

יברור שנרצה. כי יש פה אחלה חבר'ה ואחלה קיבוץ. איר
חו אותנו בצורה מדהימה וכבר הזמנו את הנעורים של 
הקיבוץ כאן לבוא אלינו להתארח בניצנים. אנחנו באמת 

מתכוונים לשמור על קשר. הכרנו חברים חדשים.

האם יש מסר שתרצו להעביר לאנשים בקיבוץ?

מילדי  גם  ענקית.  תודה  להגיד  רוצים  אנחנו  כל  קודם 
הנעורים וגם מכל קיבוץ ניצנים. אנחנו נהנינו פה ואפילו 

יקשה לנו לעזוב ולא להישאר עוד. תודה לכם על המא
מץ שהשקעתם בנו בין אם זה מבחינת אוכל, מקום או 
פעילויות. תודה שגידלתם ילדים מקסימים וחברותיים 
שפשוט נתנו לנו להרגיש הכי בנוח. אנחנו רוצים לאחל 
יש  לידכם.  שמוצבת  הברזל  כיפת  למרות  שקט,  לכם 

ילכם קיבוץ יפיפה ואנשים אדיבים ונדיבים ונשמח שת
בואו אלינו להתארח בקיבוץ.

ובנימה אישית יותר, אנחנו רוצים להודות לילדי הנעורים 
על שבוע מדהים. מהרגע הראשון שעזרתם לנו לפרוק 
את המזוודות וחיפשתם עבורנו מזרונים ברחבי הקיבוץ. 
אז פשוט תודה רבה ואנחנו ממש מקווים שתגיעו אלינו 
לקיבוץ. אוהבים וכבר מתגעגעים, ילדי המרכזון הבוגר, 

קיבוץ ניצנים.

חגי כהן,

מעט  ומביטים  העוגן  לכיוון  בכביש  כשנוסעים 
שמאלה, רואים שכונה.

הארגזים,  את  כבר  פרקו  בכולם  פרטיים,  בתים 
יברובם כבר יש דשא ובחלקם אף הספיקו גם לה

בעיר את האח החורף..

ימהשכונה נשמע צחוק מתגלגל של ילדים בטרמ
פולינה ורעש גלגלי הבימבה הנוסעת הלוך וחזור.

וההורים שלהם, שותים קפה בנחת בגינה, בסלון, 
במרפסת.

כשנוסעים בכביש לכיוון העוגן, לא ניתן לדעת את 
כל התהפוכות שהשכונה עברה.

הגדולה  הדאגה  ובעיקר  העקשנות  המאבקים, 
שלך. לא לביתך חגי, כי אם לביתנו.

בהזדמנות זו, נרצה להודות לך.

גם אם לפעמים לא נראה כך, חשוב שתדע שראינו 
פועלך  ואת  אותך  מעריכים  באמת  ואנחנו  הכל 

ילמענינו ולמען הילדים שלנו, שעכשיו, הרבה בז
כותך, הם קופצים, רוכבים וצוחקים.

ואנחנו, אנחנו יכולים לשתות קפה בשלווה.
מודים מכל הלב,
הרחבת העוגן
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עמית פואה

לכל אדם יש בחייו כמה תאריכים בודדים שבהם קרו 
זמן  אירועים משמעותיים שהותירו את חותמם למשך 
את  שנייה  בתוך  מהזיכרון  לשלוף  יוכל  אדם  אותו  רב. 
בדור  וכך קרה.  היית" כשכך  "איפה  התשובה לשאלה 
שלי זה רצח רבין, אחד עשר בסמפטמבר ואלף אלפי 
הבדלות- השחרור של גלעד שליט מהכלא. דבר נוסף 

ישמאפיין את הרגעים הללו הוא שהם לא ייחודיים לזיכ
רון ספציפי אלא מדובר על זיכרון קולקטיבי של חברה. 
עבור מליוני ברזילאים, ה-8.7.2014 הוא התאריך הזה- 
גמר  בחצי  לגרמניה   7:1 והמשפילה  הכואבת  התבוסה 

המונדיאל. 
יאצלנו, המשחק הזה היה בצילו של סבב הלחימה הנוכ

חי בין החמאס לישראל בשעה שטילים משוגרים אלינו. 
נראה לי שבצירוף המלחמה, גם אצלנו רבים לא ישכחו 
היכן הם ראו את המשחק. אני לפחות לא אשכח, אך 

מסיבה מעט שונה...
הבא:  הסיפור  לטובת  עלי  לדעת  שרצוי  פרטים  שני 
תגג בהאחד הוא שאני מורה דרך במקצועי, בין היתר 

לית. השני הוא שאני מאד מאד אוהב כדורגל, במיוחד 
"תגלית"  קבוצת  של  שבעיצומה  קרה  וכך  מונדיאל. 
)הפרויקט הזה עם התכלית( שהדרכתי נשמעה אזעקה 
בעת שהיינו באכסנייה בירושלים. עבור 40 המשתתפים 
היתה זו התמודדות ראשונה עם העניין ובתוספת חרדה 

לא  הימים  קץ  ותחושת  הדמעות  מובנית,  אמריקאית 
יאיחרו לבוא. לאחר שהרגעתי אותם וניגבתי את דמעו

תיהם הלכתי לשבת בחדרי שבמלון ופיללתי שלא יהיו 
טילים בזמן המשחק. רבע שעה לפני פתיחת המשחק 

יההתרגשות גבהה וכבר כמעט סיימתי את כל הפיסטו
קים שקניתי בשוק באותו היום. ואז, דקה לפני תחילת 
לכתוב  נזכרו  הראשון  הערוץ  אנשי  רואה  אני  המשחק 
התחלתי  האירועים.  עקב   33 בערוץ  ישודר  שהמשחק 
וזפזפ  הלוך  הטלויזיה  ערוצי  בכל  בקדחתנות  לזפזפ 
ובכל פעם נחרדתי מחדש מהתובנה המחלחלת בי שאין 
לי את הערוץ המדובר ושאוטוטו מתחיל המשחק. או אז 
נחפזתי לקבלה בבקשה שיתקינו לי את הערוץ הקיקיוני 
הזה שבימים כתיקונם משמש כערוץ הראשון בערבית 
שאפילו הערבים לא צופים בו. בקבלה אמרו שהם לא 
יכולים לעשות דבר בנידון ובתוך תוכי אני כבר מרגיש 

ישאת ההמנונים הפסדתי, ההרכבים כבר נמסרו ושעו
למי יחרב עלי בקרוב. תיכף יצאתי לעבר תחנת הדלק 
שממול, אולי יש איזו טלוויזיה ב-"Yellow" אבל המוכר 
אותם!!(  כשצריך  מנומנמים  הם  תמיד  )למה  המנומנם 

השיב פני ריקם. 

שחצאי  ידוע  הרי  הזה!!  למשחק  חיכיתי  שנים  ארבע 
לא  שאני  מאמין  לא  ואני  מהגמר  יותר  מעניינים  הגמר 
רואה אותו! אני לא יכול לעזוב את האמריקאים הבכיינים 

מונדיאל בצל המלחמה



13

האלה וללכת הביתה כי מה אם תהיה עוד אזעקה ואני 
יעל תקן המבוגר האחראי )שזה מחדל בפני עצמו(. וחוצ

מזה, מונדיאל יש פעם בארבע שנים ומלחמה יש פה כל 
שנה ואיך יכול להיות שאני לא רואה את המשחק?!?!?!

של  כאלו  שברגעים  החלטתי  קללות  כמה  עוד  אחרי 
אחד  ולתמוך  לאומית  סולידריות  לגלות  חשוב  משבר 
בשני. לכן החלטתי לנסות את מזלי ברחובות הסמוכים 
ולקוות  פרטני  בגג"  "הקש  במבצע  ולפתוח  לאכסנייה 
שמישהו יכניס אותי לביתו כמו כלב בחוץ בשעת סערה. 

יאבל מה, מדובר בשכונת ניות, השכונה הכי מתה בירו
שלים, אפילו יותר מהשכונות החרדיות בשבת. אני הולך 

ילי כתמהוני ברחוב וצועק "שלום" ו"סליחה, אולי יש מי
שהו בבית?" ואין קול ואין עונה. והשעה כבר 23:20 ואני 

לא יודע את נפשי מרוב צער...

רואה מה  "אתה  ואומר  טוב  חבר  אלי  לפתע מתקשר 
קורה פה?!!?" "לא" השבתי לו, "מה קורה?". והוא, כאילו 
מתוך כוונה מפטיר ואומר "אתה באמת לא רואה את 
הטירוף הזה?" ואני שחשבתי שבטח יהיו 20 דקות של 

יגישושים לא יודע את נפשי כשהוא אומר לי שזה המש
חק הכי מטורף שהוא ראה ושגרמניה מובילה 4:0 בדקה 
20. סיימתי איתו את השיחה ובדיוק כשהתחלתי להשי
לים עם רוע הגזירה, פתאום ראיתי מישהי בשנות ה-30 
אומץ  לאזור  החלטתי  במטבח.  כלים  שוטפת  לחייה 
ואמרתי לה בקול הכי פחות מטרידני שהצלחתי לחלץ 
"סליחה, ערב טוב, את יודעת איפה אפשר לראות כאן 
את המשחק של המונדיאל בקרבת מקום?". לשמחתי 

משד שלא  לי  "נראה  ואמרה  הפתיון  את  אכלה  יהיא 
"נסי בע ירים אותו בגלל המצב". "משדרים", השבתי, 

רוץ 33". היא הלכה ושבה אחרי כמה שניות נצח ואמרה 
"וואלה משדרים". כחלק מחוצפה יהודית זרקתי לחלל 
האוויר "אז יש מצב לבוא לראות כמה דקות?" ראיתי 
והוספתי "רק אם  את הגלגלים שלה מסתובבים במח 
זה לא מכביד כמובן". כנראה שהיא היתה התגלמותה 
של מריה אם ישו או לכל הפחות אמא תרזה ואמרה, 

"יאללה תעלה עד המחצית, זה קומה שנייה". 

בלילה שבו  ב-23:25  זר  בית  בדלת של  נקשתי  עליתי. 
מחבלים  של  כניסה  ושגם  ירושלים  על  טילים  יורים 
אני  "נעים מאד,  עניין מופרך.  בירושלים היא לא  לבית 
עמית, אני יודע שזה מוזר לאללה ואני לא מטרידן. המון 
תודה". בהחלט אחלה דרך כדי לפלס את דרכך לסלון 
של משפחה באמצע הלילה. נכנסתי. המשחק משודר 
והתשייבתי  השתאות  זעקת  החנקתי   .5:0 מראה  והצג 
בצורה מנומסת על קצה הספה. לצדי ילדתה בת ה-5 
נבחרת  במדי  לבוש  ה-8,  בן  אחיה  יושב  ולידה  רדומה 
תומס מולר ומבסוט עד  גרמניה, נראה כולו כמו איזה 

הגג מהתוצאה.

החדש  החבר  עמית,  זה  תכיר  "גולן,  לילד  אומרת  היא 

ישלך" והנה אני מוצא עצמי מדבר על הטקטיקה של נבח
רת גרמניה עם ילד בן 8 ואנחנו מתפעמים יחדיו מכל גול. 
והנה הגיעה לה הדקה ה-45 ואמרתי לה שלפי הסיכום 
אני צריך ללכת. לשמחתי היא אמרה שנראה לה שהילד 
עוד לא עייף ושאוכל להישאר עוד קצת, ועל הדרך גם 
יודע מה עובר לחלקכם  )אני  אמרה שיש בירה במקרר 

עכשיו, אבל צר לי לאכזב, זה לא הלך לכיוון הזה(...

פינקה  ואף  פיצוחים  הגישה  היא  גולן,  עם  לחיים  הרמתי 
בעוגת ריבת חלב מיום ההולדת של גולן שחל אתמול. וכך 
היא מקפלת  יצא שהמשכתי לראות את המשחק בעוד 
כביסה ומנקה את הבית ואני יושב כמו שייח' סעודי בבית 

ישעד לפני כמה דקות היה לי זר לחלוטין. לקראת סיום המ
שחק היא אמרה שהיא תשמח לבייביסיטר מפעם לפעם 

יוכמובן שהסכמתי בששון וכשהיא רשמה את מספר הט
לפון שלי, גולן העיר שהמספר דומה לזה של אבא שלו. 
לא יודע האם היתה זו כמיהה מצד ילד שגדל עם אמא 
חד הורית לדמות אב בבית, אבל חשתי שאין זמן טוב מזה 

כדי לבדוק מה שלום חניכי התגלית שלי... 

אם נניח לרגע את הציניות בצד, הרי שרגעים קטנים כאלו 
באמת גורמים לי להעריך את היותי ישראלי ואת העובדה 
בית פתוח  יהיה  כדורגל תמיד  לי שגעת  שלמרות שיש 
יותר מכל  שיקבל אותי בברכה. כך שמה ששימח אותי 
לא היה התצוגה המופתית של הגרמנים אלא גילוי רגש 
האנושיות והכנסת האורחים שחוויתי. ומסיבה פשוטה זו 

תמיד אזכור איפה הייתי כשברזיל חטפה 7:1 מגרמניה.

 אריאל הילר ומייגן בלייר
התחתנו ב- 5.7.14 בארצות הברית.

 מזל טוב לזוג הצעיר,
 להורי החתן רות וגרי הילר

 ולאחים השמחים והמתגעגעים - 
 ליאה, אדוה, ינון, 

דוד ויוגב
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הברכה "קיץ בריא" באה לחדד לנו את ההבנה שזה 
לא מובן מאליו להיות בריאים בקיץ . 

יכולנו חשים שבקיץ יש משהו של קיצוניות, "אנרגיה מת
פרצת".  אפשר לחוש באוויר את הנטיה לקחת דברים 

עד לקצה )לצערנו הקיץ הזה במיוחד(.

יהכתבים הסיניים מדברים על הקיץ כזמן של שפע המו
"אנרגית היאנג" שהיא אנרגית  זמן שבו  פץ לכל עבר, 

החיים והחום מגיעה לשיאה.

אם כך גם הבריאות אמורה להיות בשיאה? תלוי...

החכמים הסינים תיארו את עונות השנה והסבירו כיצד 
ינהג אדם חכם בכל עונה על מנת לשמור על בריאותו 
וכן ממה יסבול אם לא ינהג כך. כל עונה שייכת לאחד 
 . ואש  עץ  מים,  מתכת,  אדמה,  האלמנטים:  מחמשת 

ילכל אלמנט צבע, טעם וריח ספציפיים אופיינים שיכו
לים במידה הנכונה לחזק אותו ולהפך.

יבנוסף, כל מערכת בגוף משוייכת לאלמנט מסוים וצו
רה שונה של אנרגיה. על אותו משקל גם אנחנו כחלק 

יבלתי נפרד מהבריאה מושפעים מאותה מחזוריות שמ
שפיעה על עונות השנה ולכן כשעונה מתחלפת גם בנו 
הפשוטים  אפילו  הסינים,  )אגב  להשתנות.  חייב  משהו 
ביותר נהגו ללכת 4 פעמים בשנה לטיפולים שהם כמו 

"טיון אפ", מכינים לעונה הבאה(.

עונת הקיץ

יעונת הקיץ שייכת לאלמנט האש המסמל כל דבר שה
גיע למקסימום הפוטנציאל שלו והוא בשיאו דינאמי, זז, 

אדום, לוהט ושורף.

אלמנט האש אחראי על הלב, המעי הדק והלשון.

כאשר האש לא מאוזנת, האדם יכול להיות חסר שמחת 
ודברנות  מאניה  של  במצב  או  מבוהל  )בדיכאון(,  חיים 

יתר.

יתכן ונראה עצבנות, חוסר סבלנות ושינה לא רגועה אם 
בכלל. )יכולים להיות רק חלק מהביטויים(.

כיצד נאזן את אלמנט האש שלנו ? את ליבנו? את המעי 
הדק שלנו?

ולשמש שמתישים  יתר לחום  כמובן שנימנע מחשיפת 
את נוזלי הגוף והאיברים הפנימיים ונשתה המון

אך המאפיין את החכמים הסינים הוא הדגש והחשיבות 
)שהיא  החום  אנרגית  עם  מאוזנים  ומגע  קשר  ליצירת 

י"היאנג הגדול"( גם בקיץ, מכיוון שהיא מזינה את מער
כות הגוף והאיברים הפנימיים באנרגיה ובכך מאפשרת 

חיים. 

מהאויב  להמנע  יוכל  בקיץ  באיזון  לנהוג  שישכיל  מי 
השקט והערמומי של עונה זו שהוא דווקא י הקור!!!

ומ הקרות  לטמפ'  מועד  מבעוד  נערך  גופנו  יבחורף, 
שאיר את נקבוביות העור סגורות. לעומת זאת בקיץ כל 

יהאנרגיה נמצאת על פני השטח ולכן הקור יכול להתג
נב פנימה דרך הנקבוביות הפתוחות והמיוזעות לרווחה 
.הקור הזה נכנס פנימה בעיקר ממפיגי החום האהובים 
עלינו כגון מזגנים, אייסים, ברדים, ארטיקים וכו'..מפיגי 
החום האלו יכולים להיות חזקים מידיי, הם נותנים הקלה 
ונרגיש תופעות  וחולי,  נזקים  מיידית אך עלולים לגרום 
כמו ב"מחלות חורף". ירידה של המע' החיסונית: נזלות 

שפעות שיעול שילשולים ועוד..

בברכת "קיץ בריא" 

 G נירה בן-שבתרפואה סינית

בס"ד
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עינת גיל )כלתה של ורה(                

את המתכון הזה לקחתי מהספר "אוסף המתכונים" של 
זו עוגת תפוחים אבל הכנתי אותה  ליהיא לפיד. במקור, 
לא פעם עם פירות אחרים )קיווי / שזיפים / אפרסקים / 

גשילוב של כמה פירות יחד(. על אף פשטותה, היא מפתי
עה וכובשת בכל פעם מחדש והפלוס הגדול - היא קלה, 

מהירה ומורכבת ממצרכים שתמיד יש בבית.

 עוגת התפוחים
הקלה והמהירה ביותר

מתכון החודש
החום כמובן יכול להיות אויב גלוי כשאדם 
נחשף שעות ארוכות לטמפרטורה גבוהה 

ולהתייבשות.

בכל זאת נורא חם, מה עושים? 

ילכל מזון יש אנרגיה משלו, חלק מהמזו
נות נחשבים מזונות מקררים חלק נחשבים 

מחממים וחלק ניטרליים.

יבעונת הקיץ נמעיט במזונות מחממים ויוצ
רי לחות ונרבה במזונות מקררים נייטרלים 
וקלים לעיכול וכן נרבה בשתייה ובמרקים 

יקלים. מומלץ לאכול ארוחות קטנות בת
כיפות רבה יותר למי שנזקק.

ירצוי שהשתייה, הירקות והפירות יהיו בט
בקיץ  מומלץ  כן  כמו  החדר.  מפרטורת 

לווסת את טמפ ילצרוך מזונות שיכולים 
שבד"כ  ירוקים  ירקות  כמו  הגוף  רטורת 

מל כגון:  מקררת  באנרגיה  ימתאפיינים 
בייבי,  עלי  רוקט,  עלי  כרוב  חסה,,  פפון, 
תרד  כוסברה,  שמיר,  פטרוזיליה,  נבטים, 

אבוקדו, רצוי בטמפרטורת החדר.

פירות מומלצים:תפוח, אגס, מלון, שזיף,, 
ענבים, נקטרינות, מישמיש ובעיקר אבטיח 

שמנקה את המערכת.

י בארוחות לא גדולות מידיי: עוף, דג, סל
קוס  , דוחן  חיטה,  אורז,  מוקפצים,  יטים 

קוס, קינואה, שעועית מש, בטטה, תפו"א, 
אפונה, דלעת, ברוקולי, אספרגוס ותירס.

נענע, מנטה,  גם לתה:  תבלינים מומלצים 
לואיזה מיורן )ר' גם בירוקים(

מזונות שמומלץ להמנע מהם בקיץ:

מזונות כבדים שמנים ומטוגנים, גם ממוצרי 
חלב שיוצרים ליחה.

מאכלים מחממים שמומלץ להמנע מכיוון 
קפה,  למערכת:  מיותר  חום  לנו  שיוסיפו 
אלכוהול, פלפל חריף, שוקולד, בשר כבש 
תה  סוכר,  שומשום,  בכלל,  אדום  ובשר 

שחור וכן תה שיבא.

* * *

נאחל לכולנו קיץ בריא, לב מאוזן ושנשכיל 
לתת ולקבל אהבה לכל עם ישראל ככתוב 

"ואהבת לרעך כמוך".

המרכיבים:

3-4 תפוחים
 )לא ממש משנה איזה(

1 כפית קינמון
½ 1 כוסות קמח תופח

1 כוס סוכר
3 ביצים

2/3 כוס שמן
¼ כפית ציפורן טחון 

)מעולם לא הוספתי....(

לזרייה

1 כף סוכר חום
2 כפות אגוזי מלך

שבורים/קצוצים

ההכנה

מגלענים את התפוחים וחותכים אותם בקליפתם, לקוביות. 
ימעבירים לקערה, מוסיפים כף סוכר וכפית קינמון ומער

בבים. )אני מוסיפה גם מעט מיץ לימון(

הביצים,  הסוכר,  הקמח,  את  מערבבים  נפרדת  בקערה 
השמן והציפורן, עד שמתקבלת עיסה דחוסה למדי.

משמנים תבנית מס' 26, מרפדים אותה בתפוחים ויוצקים 
ואגוזי  החום  הסוכר  את  מעל  מפזרים  העיסה.  את  מעל 

המלך הקצוצים.

אופים בתנור בחום של 180 מעלות 30-40 דק' עד שהעוגה 
מזהיבה מלמעלה וקיסם שננעץ בה יוצא יבש.

בתיאבון.
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בחודשים חמים אלה, בין כל ערמות הגזם והפחים 
הגואים, מצאנו את הזמן לפנק את ילדי הקיבוץ במעט 

ירקות טריים.

על גבעת החנוכייה, מהצד הצפוני, שתלנו שלושה מע י
גלי ירקות. 

הראשון עם פלפלים, השני עם ארבעה סוגי עגבניות 
שרי והשלישי עם מלפפונים. 

במרכז היבולים שתלנו תירסים וחצילים ומעליהם שת י
לנו גם כמה אבטיחים.

הקמת הגינה הייתה מתואמת עם רכזת החינוך, ענבל, 
שהודיעה לכל הגנים על הגינה החדשה כך שכל גן יכול 

לעבור במקום במהלך הטיול היומי ולראות את התפת י
חות השתילים והירקות.

וכמובן בסופו של תהליך, גם לטעום וליהנות מהתוצר.

בנוסף, ניקינו וחידשנו את מלאי צמחי התבלין בגינת 
התבלינים - החברים מוזמנים להגיע בהמוניהם לקטוף 

מהגינה, ליהנות מהריחות וכמובן מהטעמים 

אנו שבים ומבקשים מחברי ותושבי הקיבוץ לוודא שבח י
צרות בתיהם אין כלים עם מים עומדים, בכדי שנוכל לה י

עביר את חודשי הקיץ החמים עם כמה שפחות יתושים.
שיהיה לכולנו קיץ חמים ונעים.
שלכם,
צוות נוי העוגן

גינת ירק לי חביבה
ה

בוכה על יונתן הקפוא.

בעונה הרביעי, מצטרף למחנה צוות חדש, "טוריי ת
נו", שכולל את ארז, אודי, גילי, רותם ומצטרפת גם 
מאיה. כבר בפרק הראשון מתגלה כי יונתן איבד את 
הזיכרון. רפאל ואנה שמתחזים למשפחתו חוטפים 
אותו. דני ודורי יוצאים לחפש את יונתן, ולאחר שהם 

מוצאים אותו, הם יוצאים יחד לחפש את "מעיין הנ י
שמות". בהמשך העונה נינה מצטרפת למחנה, שלמ י

עשה זאת אנה במסכה. בעונה מראים את העבר של 
החניכים החדשים, למעשה רותם למדה בתיכון עם 
יולי וחזרה לנקום בה, לשם כך  היא מביימת סרט 
ומשתפת את יולי. אודי וארז הם אלו שנהגו באוטו 
שקרתה התאונה, ודרסו את דנה. מאיה מצטרפת 
באמצע, ונהיית חברה של אודי. מאוחר יותר, ארז 
סוחט את אודי על התאונה ביל להשיג את מאיה. 
הוגו וגילי יוצאים לחפש את האמזונה שגילי שחררה. 

במהלך העונה קורים דברים לא צפויים, בסוף המ י
חצית הראשונה של העונה, האמת מתגלה, והסודות 
נחשפים:גילי חולה במחלה ונשארת לה חצי שנה 
לחיות, מתגלה כי ארז הוא זה שדרס את דנה ולא 

אודי, ליעם מגלה שרותם משקרת ושהיא ויולי מכי י
רות מבית ספר ולא מהמחנה, טיראן הוא זה שרו י

צה להעיר את 400 הלוחמים האכזריים בהיסטוריה 
בעזרת מעיין הנשמות וחוטף את רפאל ואנה, דני 
נפרדת מיונתן בגלל שהוא רוצה עוד הפעם לחזור 

להרפתקאות ונהיית חברה של דורי.

הדמות האהובה עליי:

יולי.  אני אוהבת את הדמות שלה כי היא מיוחדת. 
היא מגיעה למחנה כסלבריטאית ויוצאת ממנו נערה 
רגילה. היא פתחה בלוג שדרכו היא עוזרת לילדים 
לפתור את הבעיות שלהם. בגלל זה אני אוהבת 

אותה.

הערכה אישית שלי לעונה הבאה:

אני חושבת שהם יגלו שטיראן עובד עליהם, יגנבו 
ממנו את המפתח למעיין הנשמות וישמידו אותו.

ביתנו לילדים
. . ל"ביתנו לילדים" סגרו והפכו את העיתון.
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יובל וידר, תלמידת כיתה ג', עברה עם 
משפחתה לשכונת ההרחבה בקיבוץ.

יובל, כמו רוב הילדים בגילה, צופה באופן 
קבוע בתכניות ילדים ונוער בטלוויזיה.

בגליון הנוכחי בחרה יובל לתת את 
הביקורת האישית שלה לתכנית "גאליס". 

מי שלא מכיר את הסדרה מוזמן לקרוא 
רקע קצר.  ולמי שכן- קראו את מי יובל הכי 

אוהבת מבין השחקנים ואת הניחוש שלה 
לגבי העונה הבאה..

רקע:

בעונה הראשונה, יונתן מיטרני מגיע למחנה "גאליס" 
יחד עם חבריו דני וליעם מבית האומנה. "תורם אנוני י

מי" עומד מאחורי שליחתם למחנה ובמהלך הסדרה 
מתבררת זהותו. הסיבה האמיתית להבאתו של יונתן 
אל המחנה היא מציאת "לוחות הגורל". מבלי שהוא 
יודע שסיימון רוצה להשיג את לוחות הגורל לעצמו. 

לבסוף מזימותיו של סיימון נחשפות, ארי ויונתן משי י
גים את לוחות הגורל וארי מגלה מיהו אביו של יונתן.

בעונה השני, יונתן מגלה את העיר האבודה - "גאי ה
ליסיה" ומבין שרק הוא יכול להציל את העיר ואנשיה 

משלטונה של זארדה ולהחזיר לחיים את כל האנשים 
שזארדה הקפיאה.

בשביל לא לאבד את שלטונה על העיר, שולחת זאר י
דה את בנה אדוארד לסכל את סיכויו של יונתן להגיע 
אל העיר האבודה. עם הזמן אדוארד מתאהב בדני 
והופך לבן זוגה עד שהיא מגלה שהוא בעצם הנסיך 
אדוארד, ונפרדת ממנו. בסוף העונה השנייה מגלה 
יונתן את אימו קפואה בגאליסיה ומחליט לעשות 
הכל על מנת להציל אותה ולהחזיר אותה ואת שאר 

התושבים לחיים.

בעונה השלישית, מגלה יונתן שאם הוא יפעיל את 
היהלום ללא מגן גאליסיה, הוא יקפא בעיר האבודה. 
דני הופכת לנסיכת גאליסיה במטרה למצוא את יונתן. 
בעונה זו דורי עושה את מבחן הבגרות שלו בפיזיקה. 
דפני רוצה להכשיל את דורי, כי היא רוצה לנקום בו 
על מה שעשה לה בעונה הקודמת.                   לבסוף 
היא מוותרת על ההחלטה, אך שדורי מגלה זאת הם 

נפרדים ורונה הופכת לחברה שלו. לבסוף, רונה מו י
ציאה את תוכניתה של דפני לפועל ומצליחה להכשיל 
אותו. בסוף העונה, יונתן יוצא להעיר את הפסלים. 

זארדה מקפיאה את אביו של יונתן, ומבקשת בת י
מורה את המגן. בלית ברירה, יונתן נותן לה את המגן 
והיא מפוררת אותו. יונתן הנחוש להציל את העיר 
מדבר עם דני, והם חוזרים להיות חברים. יונתן מפעיל 
את היהלום ללא המגן וקופא. הפסלים התעוררו, ודני 

יובל באה לבקר
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ציור לקיץ: צבעו והתרעננו
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מחסן מילים:

קיץ גופיה אבטיח קרם הגנה              

שמש ים כפכפים שזיף

קרטיב קייטנה סנדלים שרב

גלידה חופש גדול כובע משקפי שמש

בריכה מזגן שמלה נופש
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ת זר ק פץ ות י

מצאו בטבלה את המילים שבמחסן המילים והקיפו אותן
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ביתנו לילדים





בואו עם הגיליון לכלבו וקבלו במתנה קובייה למשחק סולמות ונחשים




