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תוכן הענייניםדבר העורכת

אמא
אני מאוד אוהבת את אמא שלי.

המון  עבורי  עשתה  שלי  אמא  חיי,  שנות  כל  במשך 
דברים קטנים ומשמעותיים. 

היא הייתה מצרפת לכריך בית הספר, פתק קטן עם 
כמה מילים חמות

בתקופת הקורס בצבא היא הייתה שולחת לי כל יום 
מעטפה כדי שכולם ידעו כמה אני אהובה. )בתוך כל 

מעטפה היה פתקון קטן ובו רשום משפט אחד.(.

1 דבר העורכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 דבר היו"ר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 דבר הוועד החדש . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 במאה הזאת - אמנון שמוש. . . . . . . . . 

5 זרקור לעסקים: חי-טוב - גיא רוזמן. . . 

6 יום ברמאללה - עמית פואה . . . . . . . . 

8 גד וילמן - דברים שכתב . . . . . . . . . . . 

9 הספדים לגד וילמן- נכדה, נטע . . . . . . 
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יום יום לארוחת צהרים חמה ומזינה.

אך מכל הדברים הנפלאים שעשתה אמא שלי עבורי, 
היה דבר אחד שעוד מילדותי ידעתי שאאמץ ואעשה 
וכל חורף מחזיר אותי לתחושה האמהית  ילדיי,  עם 

הזאת שלה.

הדבר שהכי אהבתי שאימי עשתה היה להכניס את 
ידה החמימה לשרוול חולצתי ולהוציא בעדינות את 

הגופיה ממתחת כדי שיהיה לי יותר נוח.

וכל פעם שאני עושה כך לבניי, אני מחייכת חיוך קטן 
לילדה שהייתי, שהרגשתי שרק אמא  והופכת לרגע 

מסוגלת לחשוב על הדברים הקטנים האלה..

הגיליון הזה מוקדש לאמא שלי ולכל הנשים באשר 
הן. =

־אמא שלי הייתה תמיד מעודדת אותי כשהייתי עצו
בה ותמיד דאגה לחזק אותי ולומר לי מילים אוהבות.

יום הולדת,  כל  ליד מיטתי  הייתה מניחה  אמא שלי 
מגש עמוס ממתקים וברכה שתמיד גרמה לי להזיל 

דמעה.

היא הייתה מעירה אותי כל בוקר עם ליטוף ודאגה לי 
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  החורף כבר כאן, גשמים חשובים למאגרי המים ♦
והקרקעות ירדו ומהווים פתיחה טובה לחורף.

  ולציפייה שיהיה החורף הזה גשום ללא נזקים. ♦

  ביקור מזכיר התנועה איתן ברושי בליווי מנהלי ♦
־המחלקות בתנועה, הצגנו לאיתן וציוותו את הקי

בוץ, הביקור כלל סיור בקיבוץ, ביקור מבחוץ בבית 
־שיבולים, צעידה בשכונה החדשה ושיחה של נצי

גי הקיבוץ עם נציגי התנועה. בשיחה עלה נושא 
אופי ההפעלה האפשרי של הבית הסיעודי לאור 
הכבדת דרישות משרד הבריאות. בנוסף הדגשנו 
לאיתן וציוותו שאי מתן מענה לבניה עקב דרישות 
־המנהל בשיוך הדירות, מהווה פגיעה קשה בקלי

טת הבנים לחברות. כמו כן ציינו שהצעת השיוך 
־שגיבשה התנועה עם המנהל נראה כי איננה ישי

מה בהעוגן ואנחנו חושבים שעל התנועה לייצג גם 
את הקיבוצים שמעוניינים לבצע שיוך קנייני.

־  כפי שסוכם מראש עם הצוות לשינוי המבנה האר♦
־גוני התקיימו הבחירות לוועד החדש ולהנהלה הכ
־לכלית, אני מאחל לחברים שנבחרו הצלחה, הצ

וות הניהולי יפעל במשותף עם חברי הוועד וחברי 
ההנהלה הכלכלית לקידום הקיבוץ בתחומים שעל 

סדר היום.

־  אני מבקש להודות לחברי הוועד היוצא שעשו עבו♦
דה מאומצת מתוך אכפתיות ואחריות רבה לקיבוץ 
ולחבריו, בתקופת הוועד היוצא הסתיימה בניית 
בוצעה העס נקלטו החברים החדשים,  ־השכונה 

קה להכנסת שותף להעוגנפלסט, הקיבוץ קיבל 10 
־מש”ח שאני תקווה שייעודו כולם או ברובם להב
־טחת הפנסיה, הוסדר הסכם שכ”ד עם העוגנפל

משולחנו של היו”ר
אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ

סט והוגדלו ההעברות מהעוגנפלסט באופן ניכר. 
נפתרו מחלוקות שעלו מתוך הליך שיוך הדירות 
ונתנו פתרונות לשיוך לחברים להם לא היה בית 

משוייך. 

  תכנית 2015 הינה הפעילות העיקרית של החודש ♦
הקרוב, ביחד עם ההנהלה הכלכלית והוועד יגובש 
התקציב, במסגרת דיוני התקציב נתייחס לתביעת 
־היורשים מהקיבוץ לתשלום מלוא שכ”ד המתק

בל מדירות היורשים ליורשים, נבחן את המקורות 
האפשריים לקידום הפתוח, תכנון התקציב יבוצע 
מתוך שמירת האיזון בין המקורות לשימושים על 

מנת להימנע מגירעונות.

־  שיוך דירות – אחת הפעילויות המרכזיות המתוכ♦
ננות לשנת 2015 הינה קידום השיוך, אשור מעבר 
משיוך לפי החלטת מנהל 751 לשיוך לפי החלטת 
מנהל 1366. בצוע השיוך הינו תנאי לבניה וקליטה 
ולכן ישנה חשיבות רבה לטפל ביישומו ולקדמו.  

־  אני רוצה לברך את מאיר עם כניסתו לתפקיד אח♦
ראי האחזקה, בכוונתנו לשפר את השרות ולקדם 
שיפ בשטח,  אחראי  אדם  המחייבים  ־פרויקטים 
יהיה בקשר עם החב ־קח על עבודת הקבלנים, 

רים וינהל את פעילות האחזקה עם מנהל הקהילה 
והמנהל העסקי.

־  בימים אלו שושה סיימה שנים ארוכות של עבו♦
זה  תפקיד  בקיבוץ,  הבטוח  על  כאחראית  דה 
־שהינו מקצועי ושרותי כאחד חשוב מאד במער

כת הניהול, מהיכרותי את עבודתה של שושה אני 
־רוצה להודות לשושה על העבודה המסורה והמ

קצועית ולאחל המון המון בריאות. =
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רן  קו ר  צו  7
אני מתכבד לכתוב לכם את השורות 
הראשונות מטעם הוועד החדש שזה 

עתה נבחר.

ראשית, ברצוני להודות לחברי הוועד 
שסיימו תפקיד משמעותי של מספר 
שנים )חלקם למעלה מקדנציה אחת( 
בהתנדבות ולמען הציבור ועל כך יש 
הוועד  הכובע.  את  בפניהם  להסיר 
רבים  לדברים  שותף  היה  הקודם 
כגון  האחרונות  בשנים  כאן  שקרו 
בניית שכונת הרחבה וקליטת חברים 

הקהילתיות,  ושימור  שיפור  חדשים, 
קטיפוח התרבות, הסביבה ועוד. אני בטוח כי נעזר בני

סיונם העשיר בהמשך.

הטריים,  הוועד  חברי  כל  בשם  מבקש,  אני  שנית 
להודות לכל מי שנתן בנו אמון בשליחות חשובה זו. 
לו  הציבור  גדולה לשרת את  כזכות  זאת  רואים  אנו 
קאנו שייכים ומתכוונים לעשות זאת בשקיפות, נאמ

נות ובמסירות.

מהוועד אליכם
כמה שורות מחברי הוועד

לה כה  עד  לנו  יצא  קכוועד חדש 
שתתף אך ורק בישיבה אחת בה 
וכן  היוצא  הוועד  מאיתנו  נפרד 
אוריאל  מאלון,  סקירה  קיבלנו 
העומ העיקריים  בנושאים  קויובל 
נכון להיום. במפ קדים על הפרק 

אורי  את  אחד  פה  בחרנו  זה  גש 
גל כיו”ר הוועד, במסגרת תפקידו 
“ההנהלה  בצוות  חלק  אורי  יקח 
הקיבוץ  יו”ר  עם  יחד  הפעילה” 
אלון שפיצר, מנהל עסקי אוריאל 

אבני ומנהל הקהילה יובל שגיא.

ביום חמישי האחרון קיימנו )7 חברי הוועד החדשים( 
סנדא במושב עולש אותה יזם אורי גל. הסדנא היתה 
במטרות  ולדיון  בינינו  להיכרות  שלנו  ראשון  מפגש 
קשלנו לקראת השירות בוועד. פירוט נוסף יימסר בה

משך.

אחד הנושאים הראשונים עליו דיברנו במפגש זה

)המשך בעמ' 4(

רוחות של שינוי...

ביום חמישי, ה-27/12, נפגשו 
חברי הוועד החברתי הנכנס 

עם חברי הוועד היוצא.
מעיין ברקמייר

צור קורן
מרסה גולן
אורי גל

עידו חגאי
יוסי לביא
רון פסוול.

נאחל להם ולנו בהצלחה.
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)מהוועד אליכם - המשך מעמ' 3(

קואותו חשוב לנו לקדם ולשפר כוועד הוא אמון הצי
בור ב”מערכת”. בכוונתנו להקפיד על שקיפות, אווירה 
קעניינית וחיובית, יצירת תקווה לשיפור, נגישות החב

רים למידע כמו גם לחברי הוועד, תקשורת שוטפת 
קומשתפת. במסגרת תקשורת זו נקפיד בכל עלון בית

נו לפרסם כמה מילים, מפי אחד מחברי הוועד. נוסף 
נוכחים  יהיו  בו  נקיים מפגש פתוח עם חברים  לכך, 
במזכירות  בימי שלישי  לשבוע  ועד אחת  חברי  שני 

נוספים בהם  בשעות 20:00-21:30, אמצעי תקשורת 
יש לנו כוונה לעשות שימוש- מיילים, אינטרנט, דפי 
רשמי  פייסבוק  )לגבי  פנימי  טלוויזיה  וערוץ  עדכון 

מטעם הוועד, החלטנו להמתין ולבחון שוב בעתיד(.

 ;054-8058487 גל  אורי  עניין:  בכל  לרשותכם  אנחנו 
052- לביא  יוסי   ;052-8137474 ברקמייר  מעיין 
5255773; עידו חגאי 054-6810065; מרסה גולן -052
054- קורן  צור   ;054-9995626 פסוול  רון   ;3624283
=  vaadhaogen@gmail.com  :6406224. מייל

ן שמוש ו אמנ  7

במאה הזאת 
מתבלט הדור השלישי בסלולרי ובמשפחה

הנכדים מלמדים אותנו איך להשתמש במחשב
ובשאר אביזרי האלף השלישי

במאה הזאת
כבר לא שותים גזוז, צוף, מיץ פז ומי ברז

שוטים מנהיגים את המדינה שלנו
ועוד כמה מדינות

מאירן ועד קוריאה
מהודו ועד בוש

במאה הזאת
מיליונים נהרגים במלחמות

ומתים ברעב וממחלות
אלא שהפעם הכל מצולם ומתוקשר

מסודר ומשודר

במאה הזאת מגדלים עגבניות בטעם אננס
פלפלים בטעם תות ובידור בטעם רע

בלשון המעטה

במאה הזאת נעלמו מכונות הכתיבה
הפתיליות, הגעטקס, הצניעות והבושה

במאה הזאת יושב ראש הכנסת והסוכנות
מציע לנו להצטייד בדרכון זר

פרסי או גרמני, סודני או תימני

במאה הזאת 
המשורר יכתוב: משיח לא בא, משיח גם לא מסמס

במאה הזאת
המאה של נכדיי

הייתי רוצה להרגיש בבית
ואינני יכול. סבא.

במאה הזאת

במאה הזאת
השעון לא מתקתק
המטלפן לא מחייג

הסנדלר לא מתקן עקבים 
והשלטון לא מתקן עוולות

במאה הזאת
אין גרעינים באבטיח

אין תאי טלפון ברחובות
אין שוויון בקיבוצים 

ואין אידיאולוגיה בפוליטיקה

במאה הזאת התעשרה העברית
בביטויים כמו נשימה עצמונית

כשלון חלוץ ונבצרות מאונס
שר בלי תיק הוא מעמד נדיר ומכובד

בית הבראה נקרא צימר
בית אבות נקרא אחוזה ובית בושת - הממשלה
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חי-טוב - חנות החיות של שלי וויג

“יום שישי הוא יום עמוס”, מתנצלת שלי וויג בפניי, 
כאשר השיחה שלנו נקטעת כשלקוחה מגיעה לחפש 
– בת  מזון עבור הכלבה שלה. שלי שואלת שאלות 
מזון  איזה  מעורבת?  היא?  סוג  איזה  הכלבה?  כמה 
היא רגילה לאכול? היא מקשיבה בסבלנות וממליצה 
על המזון שהכי יתאים לכלבה. אחר כך היא מרימה 
את השק הכבד על הרכב של הלקוחה ונפרדת ממנה 

בחיוך. 

מתי החלטתם להקים את העסק?

נולד  כשכירים,  עבדנו  ואני  בעלי  ששי  שנים  לאחר 
ולפתוח  והחלטנו להפוך אהבה למקצוע  בנינו איתן 
גידלנו  תמיד  בבית  חיים.  בעלי  אהבתי  תמיד  עסק. 
בע והתנדבתי  לחיות”  לחיות  ב”תנו  עבדתי  ־כלבים, 

מותות. בתור צרכנית, נכוויתי לא פעם בחנויות שלא 
לי  “לדחוף”  וניסו  היו מספיק קשובות לצרכים שלי 
מוצרים שלא באמת הייתי צריכה. העסק קם במטרה 
לתת מענה לאוהבי כלבים וחתולים. מקום שאפשר 
־לבוא אליו ולהתייעץ בנושאי גידול, תזונה, אילוף וטי

פוח. הדגש הוא על מחירים הוגנים ומתן יחס אישי 
לכל לקוח. 

מכיוון שאנחנו גרים בהעוגן, זה היה הגיוני מבחינתנו 
לחפש  התחלנו  לבית.  קרוב  פה,  העסק  את  לפתוח 
־מבנה בקיבוץ שיתאים לפתיחת החנות ולבסוף שמ
־ענו שחנות הבגדים שהייתה פה לפני כן עומדת לה

תפנות תוך חודש. התארגנו והחלטנו שאנחנו הולכים 
על זה וכך נפתחה החנות בספטמבר 2010. 

מי הלקוחות שלכם? וכיצד את משווקים את העסק?

שאנחנו  מי  כל  של  רשימה  עשינו  הדרך  בתחילת 
שהם  לאנשים  שיפיצו  כדי  מיילים  ושלחנו  מכירים 
מכירים וכך השמועה התגלגלה מפה לאוזן. בהמשך 
וכיום  פליירים  הוצאנו  בעיתונות המקומית,  פרסמנו 
־יש כבר אתר שדרכו ניתן לבצע הזמנות. יש לנו לקו

כולל מהקיבוץ, אך בגלל העובדה  חות מכל האזור, 
שאנחנו עושים משלוחים בטווח שבין בנימינה לתל 
אביב יש לנו לקוחות קבועים גם ממקומות מרוחקים, 
שהפכו במרוצת הזמן לחברים של ממש. חשוב לנו 
וזה  שלנו  הלקוחות  עם  והקשר  האישי  היחס  מאוד 
־מה שמייחד אותנו וגורם לאנשים לקנות אצלנו במ

קום ברשתות או בחנויות אחרות שנמצאות בקרבת 
הבית.

באילו אתגרים את נתקלת בתור בעלת עסק בקיבוץ?

בחשבון  לקחת  יש  בקיבוץ,  עסק  לפתוח  כשבאים 
אנשים  של  תנועה  אין  שכן  תהיה קשה  שההתחלה 
ובבניית מוניטין  ולכן צריך להשקיע הרבה בפרסום 
לעסק וקהל לקוחות קבוע. בנוסף יש בקיבוץ בעיות 
תשתית שעשויות לפגוע במהלך יום העבודה וקורה 
־לא פעם שהיו הפסקות חשמל ומים. באחת מהפס

קות המים נתקענו באמצע תספורת לכלב כשיש עוד 
שלושה כלבים שמחכים בתור...

־מבחינת היחס מהקיבוץ, קיבלנו הרבה עידוד בהת
לת כללי,  באופן  אך  המקום,  במציאת  ועזרה  ־חלה 

התמיכה  את  קיבלנו  ולא  קשבת  אוזן  אין  חושתי, 
־שהייתי מצפה לה. אין עזרה בדברים הקשורים באר
־נונה, רישוי העסק ואין הקלות בעלות השכירות, בעי

קר בהתחלה. בגלל שאין מוטיבציה לעזור לעסקים 
שיכו עסקים  של  אקו-סיסטם  פה  נוצר  לא  ־קטנים 

לים לעזור זה לזה. אנחנו מאוד רוצים לקדם פתיחת 
נמצא  לא  בינתיים  אך  חיים  לטיפול בבעלי  מרפאה 
מבנה מתאים והנושא לא מטופל. הקיבוץ גם מתנער
)המשך בעמ' 6(

גיא רוזמן

זרקור לעסקים
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פואה ת  עמי  7

)חי-טוב - המשך מעמ' 5(
לכך  ודוגמא  העסקים  לרישוי  הנוגע  בכל  מאחריות 

ניתן 
למצוא בהחלטה להוריד את שלטי העסקים בכניסה 
קלקיבוץ. זהו מסר לבעלי העסקים שהם פה לבד ול

קיבוץ אין חלק בזה.

מה החזון שלך להמשך?

מבחינת העסק, החזון הוא שכל אדם בעמק יכיר את 
חי טוב. אנחנו חושבים לפתוח עוד סניפים ולהתחיל 
ותחרותי,  קשה  מאוד  הוא  התחום  בעצמינו.  לייבא 
העס את  אוכלות  פשוט  הגדולות  הרשתות  קכאשר 

קים הקטנים. בנוסף לזה אנחנו לוקחים חלק ביוזמות 
למען בעלי חיים כמו פרויקט האכלת חתולים בבת 
עם  ביחד  חתולים  עיקור  פרויקט  בקיבוץ  ופה  חפר 

אביתר באומר.

שיותר  אווירה  לראות  רוצה  הייתי  הקיבוץ,  מבחינת 
מעודדת עסקים קטנים שיהיו חלק מהמרקם החברתי 
קויתאימו לצביון המיוחד של המקום. עושה רושם שח
קברי הועד הכלכלי והחברתי החדש באים עם רצון לע
זור ולהקשיב, כך שכולי תקווה שדברים ישתנו לטובה.

* * *
נפרדתי משלי בהבטחה שאמנם לא אהפוך ללקוח בזמן 
קהקרוב )אני פשוט לא מגדל חיות..(, אך אשמח להמ

ליץ לכל בעלי הכלבים והחתולים להגיע אליה, בפעם 
האוכל...= יגמר  שלהם  ארבע  על  שלחבר  הבאה 

יצאתי  מעניינים.  למקומות  החיים  אותי  הביאו  שוב 
נשיונל ג’יאוגרפיק להדריך בעיר  בבוקר עם קבוצת 
דוד הסוערת, ערש הוויתו של התנ”ך, משם המשכתי 
סילוואן את גרסת הפלסטינים  לשמוע מפי תושבת 
קלמאורעות השבועות האחרונים בירושלים ואז המש

כתי להרצאה של אל”מ מיל’ דני תרזה, האיש שהקים 
את גדר הביטחון )או חומת ההפרדה, תלוי איך בא 
לכם לקרוא לזה(. מפה לשם היה כתוב בלו”ז הטיול 
שלנו שהגיע הזמן לנסוע לרמאללה לארוחת צהריים 
קואני גוועתי מרעב, גם החשש שלי מלהיכנס לרמא

ללה גווע לאיטו בציפייה לארוחה נהדרת. 

קמגיעים למחסום שליד החומה. אני מעביר את המי
והולך  עזיז,  להדרכה  הפלסטיני  לשותפי  קרופון 
אני  המחסום  לפני  רגע  האוטובוס.  באחורי  לשבת 
עוד מספיק להציץ בשלט האדום הענק שמספר לי 
שאני נכנס לשטח A  וזהו מעשה מסוכן שאף מהווה 
עבירה פלילית. תמיד פחדתי מהשלט הזה, עד שלפני 
אני מבין  ומאז  A  עם תיירים  כשנה עברתי לשטח 
ההפ ושמדיניות  אותם  להפר  שמותר  חוקים  קשיש 

אף  על  גנון,  ואיומי  ענקי  אדום  שלט  הכוללת  חדה 
ממני  ומונעת  מוגזמת  היא  מסוימת,  אמת  בה  שיש 
להכיר את שכניי הפלסטינים. לצורכי ביטחון אפילו 
קו ברמאללה  הביקור  שלצורך  למטיילים  קהסברתי 

ראים לי ג’וני ושלא ילשינו עלי כישראלי. כן, למרות 
שאני שמאלני אוהב ערבים ומחבק עצים, גם בתוכי 
 ,2002 משנת  מרמאללה  מפורסם  לינץ’  אותו  נחקק 
לעיני אספ מילואים  חיילי  שני  קר  בדם  נטבחו  קאז 

סוף פלסטיני. התמונות האלו הגיעו כשנה לפני הגיוס 
שלי מה שזכור לי כטראומטי במיוחד. מאז, כל פעם 
שאומרים לי רמאללה אני חושב על לינץ’. ובכל זאת, 

עניין אותי ונסעתי.

קנסענו לאכול במסעדה טעימה ויפה עם אירוח מופ
תי. הספקתי לתרגל קצת ערבית, לשבת על נרגילה 
עם בעל הבית ולאכול כבש וטאבולה. משם המשכנו 
למטה הפתח בגדה, לפגישה עם הסגן של נביל שעת’, 
כישרא והזדהיתי  העזתי  שם  הפלסטיני.  החוץ  קשר 

לי ולשמחתי מר חוסאם זומלוט )מס’ 2 של שעת’( 
קקיבל אותי בזרועות פתוחות וניהלנו שיחה כנה ואמי

תית מול הקבוצה. קשה היה לשמוע אותו משווה בין 
איש חמאס שחפר מנהרות בעזה לבין טייס ישראלי 
קשלוחץ על ההדק, אבל שכנעתי את עצמי שכדי לה

תנגד לעמדתם, חשוב תחילה לשמוע אותה ממקור 

שפע ברכות ואיחולים

לזאב )ביל( וויג
שחוגג החודש

יום הולדת 80 
מאחלים באהבה גדולה

המשפחה
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בקרב בני ביתי יאסר הוא בתת מודע שם של כלב...

קבעודי מהרהר בכך הבנתי שיש קבוצה נוספת של הח
ברה שלנו שנמצאת ברמאללה שעתידה לפגוש את 
סאאב עריקאת, האחראי על המו”מ עם ישראל ואת 
אבו מאזן. ישר  מחמוד עבאס, הוא  לא אחר מאשר 
הק טלפונים,  כמה  עשה  עזיז  המציאה,  על  קקפצתי 

בוצה המשיכה לה לדרכה ואני ממתין לי לבד בקבר 
וחושב על שמות אופציונליים לכלבים.  של ערפאת 
שעוצר  מצוחצח  לבן  ג’יפ  מגיע  דקות  חמש  כעבור 
מולי. יוצא נהג שמזדהה כעבד אל-נאצר ושואל אם 
אני עמית. אמרתי לעצמי שזה או להמשיך איתו או 
לחכות למשיח ועליתי איתו. הוא שם צ’קלקה והנה 
קאנחנו שטים ברחובות רמאללה בין הרמזורים האדו

ענה  והוא  ממהר  הוא  למה  בערבית  שאלתיו  מים. 
סאאב  עם  לפגישה  שאאחר  רוצה  לא  פשוט  שהוא 
קעריקאת. הסתבר שהבחור הוא המנהל האדמינסט

כרם.  ושהוא במקור מטול  בכירי הרשות  רטיבי של 
שנמצאת  ליד  בית  צומת  על  דחקות  קצת  החלפנו 
ועלינו רחוקה,  וכה  קרובה  כה  שנינו,  בין  באמצע 
במעלית לחדר הישיבות של עריקאת. הוא פתח בפני
)המשך בעמ' 8(

פואה ת  עמי  7

קראשון. נפרדנו כידידים שלא מסכימים על רוב הד
ברים, אבל מבינים שרק דרך שיחה והיכרות אפשר 
יהיה לעשות כאן משהו. בחור מרשים, שווה לעשות 
עליו גוגל, אומרים שהוא היה הכוכב של הפלסטינים 

בתקשורת העולמית בזמן המלחמה.

ערפאת במוקק  לקינוח הביקור נסענו לביקור בקבר
טעה. חיילים מרציני פנים קיבלו אותנו בכניסה ונראו 
קמאד חשובים בעיני עצמם. היתה התרחשות של עס

קנים פלסטינים ורק אז נפל לי האסימון שמחר זה 
10 למותו של הראיס, אבי האומה הפלק -יום השנה ה

סטיני, השהיד המהולל יאסר ערפאת! לאחר ההסבר 
בן גוריון הפלסטיני פתאום נזכרתי שלפק  של עזיז על

ני כשנתיים מת הכלב של ההורים שלי, והרי המתנה 
להם  שהבאתי  לכלב  חדש.  כלב  היא  ביותר  הטובה 
היה צריך לקרוא בשם ועד היום שני אחיי מכנים את 
כלבנו היקר בשם אבי האומה הפלסטינית יאסר. ולא 
סתם, אלא כשם פרטי. מאז גם ‘עוברת’ שמו ליסעור 
קאבל המקור נשמר. בכל אופן, תהיתי איך הייתי מר

גיש אם היה כלב של פלסטיני )כמעט כתבתי כלב 
פלסטיני, אבל אז נזכרתי שהכלבים הם א-לאומיים( 
ביבי. כלומר, אפילו  רבין או אפילו  גוריון,  בן  ששמו 

יום ברמאללה
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מנת  היו  אשר  הרבות  החוויות  מבין  חוויות,  בחפשי 
ספק  אין  החינוכית,  בתנועה  היותי  בשנות  חלקי 
שתהיה זאת פגישתי הראשונה עם התנועה ויציאתי 

הארוכה לארץ ישראל.

ההיסטוריה  של  ביותר  הטרופים  הימים  אלה  היו 
1944, בעיר הנצורה בודפסט. אלק  היהודית. ימי חורף

והם  פים הובלו לטבח כעדר צאן בידי רוצחי עמנו. 
הלכו בראש מורכן וגם כפוף.

אני עצמי זה עתה הצלחתי להשתחרר מבית הסוהר, 
בו הוחזקתי יחד עם רוצחים ופושעים למיניהם בעוון 
אי-נשיאת הטלאי הצהוב. ועדיין לא מלאו לי עדיין 

15 שנה.

היו  ואשר  שלג,  המכוסים  העיר,  ברחובות  שוטטתי 
החי  מן  יחיד  מזון  ששימשו  סוסים  פגרי  פזורים 
לאוכלוסיה המורעבת. מטרתי הייתה למצוא את הורי 

או מקלט כלשהו מפני רדיפות החיה הפשיסטית.

בלילות עבדתי במאפייה בה מצאתי מחסן מן הקור 
העז ופרוסת לחם שחורה להשביע בה את רעבוני.

לא  בית,  אל  הגעתי  ברחוב,  בהולכי  הימים,  באחד 
הרחק משפת הדנובה אשר דגל שוויצרי התנוסס על 
גגו, ושלט “מחוץ לתחום לאנשי משטרה וצבא” היה 
קבוע ליד שערו. דפקתי על השער בחוזקה ואין עונה.

קקול דפיקותיי נבלם בראש התפוצצויות הפגזים. לב
קסוף נפתח השער אך מה רבה הייתה תדהמתי, כש

מולי ניצב גבר צעיר, לבוש מדים נאציים.מזוין בתת 
קמקלע וצרור רימוני יד תלויים על חגורתו. אכן, חש

בתי בליבי, לשווא היו כל ניסיונותיי  למלט את נפשי 
קמפניהם. נכנסתי ישר ללוע האריה. פניתי אחרוה וני
קסיתי לברוח, אך יד ברזל אחזה בי ומשכני פנימה למ
סדרון אפל. השער הגדול נסגר אחריי בחריקה גדולה.

הייתי המום. כעבור כמה שניות הגיעו לאוזני צלילים 
בלתי מובנים של שפה זרה, אשר הזכירה לי את שפת 
הקודש משעורי התנ”ך בבית הספר. הם הובילו אותי 
ואף  בו,  היו  צעירים  מאות  הבית.  של  תוכו  תוך  אל 
נשק לא חסר. אכן צעירים יהודים היו אלה. אך שונים 
קבהרבה מכל אשר הכרתי לפני כן. זקופים וגאים נכו

נים להלחם, וגם למות אם צריך, אבל בכבוד. מחסנים 
רבים היו באותו בית. מלאי , ומזון אשר כמותו מזמן 
לא ראו עיני. ואשר היה מיועד לאחים הגוועים ברעב 

למן י ו גד  תבי  מִּכ  7

)יום ברמאללה - המשך מעמ' 7(  
קאת הדלת ונכנסתי לאמצע פגישה של אנשי דת נוצ

רים שבאו לשמוע משני הצדדים מה אפשר לעשות 
כדי לסיים את הסכסוך. חמודים. ותמימים. אבל עם 

מלא רצון טוב.

עריקאת הוא בחור רהוט עם מלא חוש הומור. הוא 
חיקה את ביבי איזה 5 פעמים, אבל לא מתוך זלזול, 
קפשוט כי יש לו חיקוי מסוג אחד. גם שהוא עשה חי
אובמה זה היה באותו קול. בהק  קוי של אבו מאזן או
תחלה עוד הקשבתי למה שהיה לו להגיד על הרצון 
שלו באי אלימות ועל התעקשותו על חזרה לקווי 67’, 
אבל פסקתי מלהקשיב כשראש הקבוצה, מי שהיה 
פעם שגריר ארה”ב בגאבון )וורן קלארק( נשען יותר 
קמדי אחורה עם הכיסא ופשוט התרסק באמצע הפ

גישה. כנראה שהוא לא הקשיב למורה שלו בכיתה 
שאמרה שאסור להתנדנד עם הכיסא.

בכל אופן, עריקאת החליט ללוות אותנו לפגישה עם 
ישראלים  שיש  גילו  כבר  שם  במוקטעה.  מאזן  אבו 
בקהל התיירים )היינו שניים( ולא ממש רצו להכניס 
להגיע  של  להרגשה  לי  שהיה  קרוב  הכי  זה  אותנו. 
ולא לשתות ממנה, אפילו אם המים עכורים.  לבאר 
שאמרה  אמריקאית  חן  עלמת  שם  היתה  לשמחתי 
שישראלים  מאד  ראוי  שדווקא  מאזן  אבו  של  לסגן 
לא פנאטים יקשיבו לו ויעבירו הלאה את המסר. או 
להיות  ללא  להיות  בין  ההבדל  שכל  לי  התחוור  אז 
תלוי לרוב בחיוך יפה של בחורה יפה שיכולה לשכנע 
ישראלים תמהונים למשרד  שני  להכניס   60 בן  גבר 

של ראש הרשות הפלסטינית.

כל,  קודם  מאזן:  אבו  עם  מהפגישה  המסקנה  ובכן, 
רהוטה,  אנגלית  פניו.  על  חמוד  בסבאל’ה  מדובר 
אבל  לו  קראו  נאיבי  תקווה.  והמון  חמה  יד  לחיצת 
בלי קצת נאיביות אי אפשר לשרוד בעמדה בה הוא 
קנמצא, בין אם מסכימים איתו ובין אם לא. שנית, הב

חור יודע לארח- הוא הקדיש כמה שניות לכל אחד, 
מפ מיצים  להגיש  דאג  ואף  בעיניים  עמוק  קהסתכל 

טעים  הכי  תפוזים  המיץ  ספק,  בלי  לאורחיו.  נקים 
ששתיתי מימיי. שלישית, הוא יודע לטעון לעמדתו: 
מבלי לרדת יותר מדי לפרטי הסכסוך הידועים, הוא 
הבין איזה קהל נוצרי עומד מולו והתחבב עליהם תוך 
שנסתיימה  לאחר  ספק.  בלי  מבורכת  יכולת  שנייה. 
הפגישה הלכתי כמו כלב טוב לסמן טריטוריה, כלומר 
קלהטיל מימיי בשירותי משרד הראיס. הופתעתי לג

לות שמפעל חרסה הבאר שבעי משווק גם במוקטעה 
כל החרא שיש  וסיכמתי לעצמי שעם  את אסלותיו 
המח עם  לישון  ללכת  נחמד  יהיה  לאחרונה,  קבינינו 
שבה ששתיתי הערב מיץ תפוזים עם אבו מאזן.=
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סבא גד שלי,
האם  לקלוט.  מצליחה  לא  לתמיד.  מאיתנו,  נפרדת 
לא אשמע מפיך  יותר?  אותך  לא אראה  אני  באמת 
מכ על  להתגבר  שנאלצת  עברו,  ימים  על  קסיפורים 

שולים רבים ולהיות בסביבת מתים. אם זה בתקופת 
השואה בבריחה מהנאצים או אם זה כשעלית ארצה 
ונלחמת למען מדינת ישראל. לא אשכח שסיפרת לי 
קשהבטחת לעצמך, בזמן שהסתתרת מהפגזים בתקו
קפת השואה, שתעבור לארץ בלי מלחמות. אני מצט

ערת שאכזבנו אותך סבא שלי, וגם אחרי ששרדת את 
רוב  מלחמות  של  במציאות  לחיות  נאלצת  השואה, 

ימי חייך.

אבל זה לא היה לשווא סבא. אתה יודע את זה.

 פרידה מגד וילמן

בין חומות הגטו. נמסרתי לטיפולה של חברה צעירה 
הפ בשעות  יום  מידי  לי  סיפרה  והיא  תמר,  קושמה 

נאי סיפורים נפלאים על ארץ רחוקה שטופת שמש, 
קהרחק מעבר לים, ובה יהודים בונים את מולדתם הח

דשה, וגם מגנים על עצמם אם יש צורך בכך. שמעתי 
קעל תנועה, ושמה השומר הצעיר. ולקול רעמי התות

חים, כרתתי עמה ברית, ברית לעולמים.

מהעץ  פקאנים  איתי  אספת  איך  סבא,  זוכר  אתה 
שלך? איך התרגשנו כאשר פתחנו אותם בשלמותם..

קאיך לימדת אותי לבשל בסבלנות רבה, לשים את הכ
מויות המדויקות ולעבוד רק בסדר וניקיון.

ואיך תמיד באירועים משפחתיים דאגת לתעד הכל 
כמה  הבנתי  שעברה  שנה  שלך.  הוידאו  במצלמת 
וסי וישבת איתי מול המצלמה שעות  קחשוב לתעד 

פרת לי את כל סיפור חייך. אני מבטיחה לך שאספר 
לילדים שלי על הגיבור אחד שהייתה לי זכות להכיר 
ם.  ל  ו  כ  ניצח את  אותו.. אספר להם שהגיבור הזה 
אפילו כשהיה ילד הוא ניצח את הרעים שרצו שהוא 
ימות, בלי סיבה מיוחדת. אבל הטובים תמיד מנצחים, 
נכון סבא? והילדים שלי, יספרו לילדים שלהם ואלה 

לשלהם ולא ישכחו אותך. אתה איתנו תמיד.

קאני מצטערת שבשנותך האחרונות נלקחה ממך עצ
מאותך, שהייתה לך חשובה כל כך. אבל עכשיו היא 
לפניך-  שנלקחו  וחבריך  משפחתך  וגם  אליך,  חזרה 

עכשיו אתה איתם.

ולצפות  בשלום  משכבך  על  לנוח  יכול  אתה  עכשיו 
באוהבים אותך מלמעלה. 

כבר מתגעגעת.
ענבל )נכדה(

זה הזמן להיפרד,
קהזמן להגיד לך תודה גדולה על הנוכחות המשמעו

תית שלך בחיי. לקושי, לוויכוחים, לשמחה, למשפחה 
הרחבה ולאהבה הגדולה. הגעתי למפתן ביתך, ילדה 
בת 9. לא הייתה לנו שפה משותפת, אך עם השנים 
עמוק,   - מיוחד  קשר  איתך  בונה  עצמי  את  מצאתי 
שאפילו הפרידה שלך ושל אמא לא הצליחה להתיר. 
עולים זיכרונות רבים של טיולים, פתגמי חוכמה שלך 
שתלויים בכל הבית, עקשנות שלך וגם שלי, שיחות 
קעומק, ויכוחים אידיאולוגיים, צילומים - הרבה צילו

מים...

גד, תודה על השיחות האחרונות - גם כשכבר לא היה 
לך קל, אפשרת לי להיכנס פנימה. דיברנו על אמא, 

על האהבות שלך, על אבא שלך ועל המוות...

גדולה  באהבה  נפרדתי  לבקר,  באתי  חמישי,  ביום 
ואתה חייכת - כמו שהרבה זמן לא ראיתי אותך.

היית לי כהורה ותמיד תישאר עבורי.

אוהבת - נוח על משכבך.
נטע
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ר ר תמי מאי  7

לכל מי שסובב את סובב העוגן בואכה אל הקריה, 
התופעה  את  ראה  ודאי  החדשה”,  “השכונה  הקרויה 

החדשה על גדות יובלו של נחל מזכירות.

על הגדה מצוי דקל הניצב כרות ראש. 

מראה מכמיר לב, אשר מעלה מספר שאלות והקשה 
ביניהן היא: “למה?”

נתחיל  בראש:  שקופצת  השניה  התשובה  להלן 
בדקל, הדקל הוא צמח חד-פסיגי רב שנתי, לרוב דו-
ביתי, כלומר שיש ממנו צמחי זכר וצמחי נקבה אשר 

גדלים בשכונה מעורבת אך בבתים נפרדים.

שורשיו צומחים מן הגבעול והוא נטול ענפים, בראשו 
“כתר” הבנוי מעשרות רבות של עלים ארוכים.

אין לצמח רקמת קמביום.  כמו לרוב החד-פסיגיים, 
סיבים וצינורות המובילים מים ומזון מפוזרים כצרורות 
קשים בתוך רקמת היסוד. לפיכך, אין לדקל טבעות 
קצמיחה ולכן לא ניתן לקבוע את גילו או את הוותק הנ

צבר שלו על פי חתך הגזע ברגע שגבעול הדקל מגיע 
לנקודת גידול מקסימלית הוא אינו מסוגל להגדיל את 
קקוטרו' ויותר מכך, מהרגע הזה לא נוצרים יותר צרו

רות של רקמה מובילת מים ומזון. צרורות רקמה אלו 
חייבים לשרוד עד סוף חייו של הדקל. מצב דומה לזה 

קשקיים בשיבולים. מבנה זה אינו מאפשר תיקון פגי
עות בגבעול, ואינו מאפשר לבצע הרכבה או השתלה 
קשל איברים חדשים. משמעות עובדות אלו היא שע
 תיד גבעול הדקל תלוי בבריאותו של ניצן פעיל יחיד

)“לב הדקל”( שבראש הגבעול.

מתק שנים  מספר  במשך  הצמח  התפתחות  קלאחר 
ומתיקות  בצמרתו  בסנסנים  האחוזים  פירותיו  בלים 

הבוחל והצמל נודעים בתבל כולה. 

לא מאי,  אלא  מנוחות.  מי  על  זורם  הכל  כאן  קעד 
האדומה   הדקל  חדקונית  למחזה  הצטרפה  חרונה 
חרקים  זה,  ככה   Rhynchophorus ferrugineus,

באים בדרך כלל עם שמות זרים קשים להגיה.

אלינו  הגיעה  והיא  פולש  כמין  מוגדרת  החדקונית 
ממקומות רחוקים, ולמי שזה חשוב - לא מהקרפטים 

ולא מאיזור הדנובה.

ומח ס”מ  כשלושה  הבוגרת  החיפושית  של  קגודלה 
להפר נמשכים  הבוגרים  חום-אדמדם.  וצבעה  קצה, 

הניזונים  הזכרים  בעוד  דקלים,  מפצעי  נדיפות  שות 
מושכים את הבוגרים משני הזוויגים באמצעות חומר 

משיכה שהם מפרישים )פרומון התקהלות(.

)המשך בעמ' 13(

דקל שפל צמרת
אלגוריה מקומית
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פוקס קי  רי  7
בברלין.  לכנס  שלנו  הילר  רותי  יצאה  כשבוע  לפני 
הוא  שלו  המשותף  שהמכנה  מגוון  קהל  כלל  הכנס 
נשים.  היו משתתפות, משמע:  שכל משתתפי הכנס 
תהליך  גדול.  תהליך  להתחיל  שרוצות  חזקות  נשים 

שמחייב את שיתוף הפעולה של כולן. 

הכנס אליו נסעה רותי נערך בזכות ממשלת גרמניה 
ק)בחסות משרד ממשלתי הפועל בענייני נשים ומשפ

חה( ובזכות ארגונים נוספים. בכנס היו נשים גרמניות, 
ישראליות ופלסטינאיות. נשים עם זיקה לאקדמיה או 
הנ מגדר.  או  שלום  בענייני  העוסק  כלשהו  קלארגון 

ציגות הישראלית כללה אנשים המשתייכים ל”פורום 
ההורים השכולים”, נציגים מהמרכז הלימודי בגבעת 

בונות  “נשים  חביבה, 
ונציגות מארגו קשלום”, 

נים אחרים.
של  המרכזי  הנושא 
החלטת  היה  הכנס 
– החלטה   1325 האו”ם 
קשיש לערב נשים בתה

ליכי שלום, ובכך בעצם 
קלערב את החברה האז
)הח בתהליכים  קרחית 

לפני  התקבלה  זו  לטה 
מדינת  כי  אם  שנה,   14
לקבל  הסכימה  ישראל 
לפני  רק  ההחלטה  את 

שבועיים(. 
קבכנס נכחו נשים שאפ

שר היה לראות בהן אויבות אחת של השנייה.כאלה 
שבני משפחותיהן נהרגו. ובכל זאת הן לא רואות אחת 
קאת השנייה כאויבות ובוחרות לצמוח מהשכול הפר

טי שלהן כדי לשנות את המציאות ואת העתיד של 
הדורות הבאים. המכנה המשותף של הנשים שלקחו 
חלק מהכנס היה העבודה האין סופית של כל אחת 
ואחת והאמונה שלהן כי אפשר ליצור מציאות אחרת.

היום השני של הכנס היה פתוח לציבור. ביום זה כל 
הארגונים הציגו את עצמם, ובנוסף הוקרן את הסרט 
ירו האחד,  אבות.  שני  על  סיפור   - הסערה”  ק“בעין 

שמו  ענתא,  מהכפר  האחר,  פלד.  רמי  שמו  שלמי, 
קבאסם ערמין. שכנים. לשניהם היו בנות - סמדר וע
קביר. סמדר נהרגה בפיגוע התאבדות במדרחוב בירו

שלים בק1997. עביר נולדה באותה שנה ונהרגה מירי 
של חיילי צה”ל בק2007. זהו סרט תעודה שיצרו שלי 

מלכת האריות
חרמון וניסן כץ. לאחר הסרט היה דיון ציבורי שכלל 
כ- 400 אנשים. שלי חרמון נכחה בכנס והציגה אותו. 
הסרט  מיוצרי  כאחת  שלה  החוויה  על  סיפרה  היא 

וסיפרה מה עוד אפשר לעשות בסוג המדיה הזה.

דיברו  המשתתפות  בהם  ימים,   3 ארך  כולו  הכנס 
קי על  משותפת  וחשיבה  קשיים  פחדים,  חזון,  קעל 

דום הנושא בכל מדינה. כאשר כל אישה לוקחת את 
האחריות של המדינה אותה היא מייצגת.

מה הקשר של רותי לאותו כנס? לפני כ- 16 הקימה 
רותי את עמותת “פרופיל חדש”. תנועה זו היא תנועה 
קפמיניסטית שהמוטו שלה הוא “אפשר לחיות במדי

נה שהיא לא מדינת חיילים”. לאחר הקמת העמותה, 
לקחת  רותי  התבקשה 
קבוצת  מהקמת  חלק 
וד שלום  בונות  ק“נשים 

של  קבוצה  מוקרטיה”, 
ישרא גרמניות,  קנשים 

ופלסטינאיות.  ליות 
היא  הקבוצה  מטרת 
משותפת  שפה  מציאת 
לנשים/אמהות בחברות 
שבאמ שפה  קהשונות. 
לה יהיה  ניתן  קצעותה 
שנו הבעיות  על  קתגבר 
בחב מאי-שוויון  קבעות 

רות השונות.

ילדים   6 ל-  כאמא 
שיימצא  לרותי  חשוב 
פתרון לשלום. פתרון שאינו צבאי, מיליטריסטי.. לא 
בכדי בניה של רותי נמנעו מלשרת בצבא. רותי ובניה 
מאמינים כי דרך הצבא והמלחמה היא איננה הדרך 
לקידום  לא  אך  ולהרג,  לכישלון  הדרך  היא  הנכונה. 

השלום ולהרמוניה.

ע”י הכרת הצד השני של המתרס, ושיחה עם אמהות 
ונשים פלסטינאיות אפשר לקדם ולהתקדם.. בעצם 

השיחה, אפשר לראות כי קיים פרטנר ויש תקווה.

קבעברה נשאה את דבריה רותי מול הפרלמנט האירו
פאי בשטראוסברג )צרפת(, מול הסנאט הבלגי, נכחה 
בכנס של ארגון השלום העולמי בלוס אנג’לס ונאמה 
ואיט גרמניה  נורווגיה,  בארה”ב,  שונים  גורמים  קמול 

ליה.
)המשך בעמ' 12(
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)מלכת האריות - המשך מעמ' 13(

ביומיום נפגשת רותי עם אנשים בניסיון לגייס כספים 
ולקדם את ארגון “פרופיל חדש”.

צו  ינון  בנה  שקיבל  מהיום  מתחיל  רותי  של  המסע 
ינון שהוא אינו  ידע  ילד,  ראשון לצה”ל. עוד בהיותו 
נל והוריו  ינון  הכובש.  מהצבא  חלק  להיות  קמתכוון 
ועתי מצפון  ועדות  מס’  ולאחר  עקרונותיו  על  קחמו 

רה לבג”ץ, ו- 6 שנים מייגעות שוחרר ינון בשל היותו 
בצה”ל.  מלשרת  נמנעו  ינון  של  אחיו  גם  פציפיסט. 
כל אחד תרם את חלקו בדרך אותה הוא בחר וחשב 

שתהיה מועילה יותר מהשרות הצבאי.

רותי חינכה את ילדיה על העקרונות בהם היא מאד 
כי  מעוניינת  אינה  היא  וחמלה.  הומניות   – מאמינה 
בניה יהיו חלק מקולקטיב. שכל אחד יהיה הוא עצמו. 
בדרך  נוהג  פועל,  שהוא  כפי  צה”ל,  אינדיבידואל. 
שאינה מוסרית ונוגד את מצפונה של משפחת הילר. 

קרותי רואה את עירוב המגזר הנשי בתהליכים המק
דמים שלום ככלי יעיל ואקוטי. שהרי נשים בבסיסן 
את  להביא  צריכות  והן  ולחנך..  לרכך  לעצב,  בנויות 
את  לפקוח  צריכות  הן  לפוליטיקה.  הללו  היכולות 
להראות  מכיבוש..  שונה  דרך  ולהציע  הציבור  עיני 
קלאוכלוסיה עד כמה המלחמה המתמדת הזאת פוג
קעת בכולם, הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה. כשה
יגיע ייפסק החרם הכלכלי והאקדמאי בו אנ קשלום 

חנו נתונים ואוכלוסיית ישראל תוכל לפרוח ולשגשג. 
זה אינטרס משותף לכולם, ועל מנת שייעשה שינוי, 
יש צורך לערב את הנשים בתהליכים האלו. על מנת 
ונמציא  שונה  לכיוון  המדינית  הפעילות  את  שננתב 

פתרונות שאינם כוללים בתוכם אלימות.

קכשנפגשתי עם רותי לשמוע על הכנס לא הייתי מוכ
נה לתחושות שאצא איתן מאותה שיחה.. 

קהייתי חייבת לגולל פה את סיפורה של רותי כך שכו
מחוללת  שלנו  מהקיבוץ  אחת  אישה  מה  יידעו  לם 

בעולם הגדול. 

יש שני מסרים מאד חזקים שרותי העבירה לי. האחד, 
קכשסיפרה לי מאין הכל התחיל. מסירובו של ינון לה

תגייס. איך רותי נלחמה כלביאה על עקרונותיו של 
בנה, ולאחר מכן של יתר בניה.. והשני, כשהסבירה לי 
מדוע היא נלחמה על עקרונותיו היא אמרה לי משפט 
פשוט וחזק: אין זה תפקידם של ילדינו להגן עלינו, 
אלא תפקידנו שלנו ההורים להגן על ילדינו. משפט 

שיהדהד לי עוד הרבה זמן..

“אין זה תפקידם של ילדינו להגן עלינו, אלא תפקידנו 
שלנו ההורים להגן על ילדינו”! =

בס”ד 

שיטת  איתן”.  “שיטת  את  בפניכם  להציג  רוצה  הנני 
רגשיים  דפוסים  של  ופינוי  בזיהוי  העוסקת  טיפול 
קשים המעיבים על חיינו, וכתוצאה מכך מתאפשרת 

נביעה של רגשות חיובים ממעמקי הנפש.

שלושת המימדים בתקציר פשוט:

הנקרא  הנפש  של  הגבוה  הרובד  הראשון:  המימד 
הנפש האלוקית – המייצר רגשות חיובים

המימד השני: הרובד הנמוך של הנפש הנקרא הנפש 
הבהמית –המייצר רגשות שלילים

המימד השלישי:  הוא המימד של המציאות

נולדנו באופן מו קהחסידות מדברת על כך שבעצם 
הנמוכה  מהנפש  הבאים  שליליים  רגשות  עם  בנה 
זהו  המציאות.  לבין  בינינו  הזמן  כל  העומדים  שלנו, 
קמין פרשן אוטומטי פנימי המשדר לנו תמידית שהמ

ציאות כפי שהיא היא לא טובה: “אם רק היה לי יותר 
כסף הכל היה בסדר”, “אם החיים במדינה הזאת היו 
יותר קלים”, “אם רק בעלי היה יותר מפרגן לי”,”אם 

אישתי היתה מבינה יותר לליבי” וכו’..

גבוהה  נפש  גם  יש  מאיתנו  אחד  שלכל  היא  האמת 
שמסוגלת לייצר רגשות חיובים כמו: אהבה, שמחה, 
קחמלה, שלווה ועוד. רק שהנפש הנמוכה חוסמת לעי

תים קרובות את הגישה למקום הזה.

מהחיבור  להיגמל  לאדם  עוזרת  זו  טיפול  שיטת 
שהוא  למי  ולחזור  השלילים  לרגשות  האוטומטי 

באמת.

במטבחינו שממנו  זמין  למדף  זאת  להמשיל  אפשר 
עליו,  שמונח  מה  את  ההרגל  מכוח  לוקחים  אנחנו 
הטובים  המוצרים  נמצאים  במחסן  למעשה  כאשר 

והאיכותיים יותר אך שכחנו מקיומם.

השיטה מציעה להעביר את הרגשות החיובים למדף 
הזמין ואת השליליים... אפילו ישר לפח.

משל נוסף: נולדנו לתוך חדר כושר שעלינו להתאמן 
בו, לעבוד להגמיש ולחזק את שרירינו.

לי  אומרים  הכושר  בחדר  כעסן  אדם  נולדתי  אם 
תפתח “שרירים” של מתינות הכלה ושקט פנימי, אם 
אופייני לי פחדים ובהלה בחדר הכושר אדרש לעבוד 

על “שרירים” של בטחון ואומץ.
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תעופה  טווח  הבוגרת  לחיפושית 
עד  בערך  לפחות,  אחד  ק”מ  של 

מעברות.

לאחר ההזדווגות, שיכולה להיעשות 
מטילה  בעץ,  המחילות  בתוך  גם 

הנקבה 300-500 ביצים בודדות.

הקיץ  בעונת  אחדים.  ימים  כעבור  בוקעת  הביצה 
מחילות  ויוצר  המכרסם  הזחל,  שלב  משך  החמה 
מתנ במהלכה  הכפות,  ובבסיסי  העץ  גבעול  קבתוך 

של הזחל מספר פעמים וגדל עד לשלב התגלמותו. 
לקראת ההתגלמות יוצר הזחל סביבו פקעת צפופה 

מסיבי הפונדקאי. 

התגלמות הזחל נעשית לרוב בתוך המחילות בעץ, אך 
קגם בחוץ, בנקודות המסתור בבסיסי הכפות ואף בא
קדמה צמוד לעץ ונמשכת כעשרים יום. בסיומה הבו

גרות נפוצות לצמחים אחרים אך לעתים יכול המזיק 
לקיים מספר דורות בתוך הצמח עצמו, מבלי שיצא 

החוצה.

לאחר פעילות חשאית נמרצת של הזחלים, יום אחד 
קורס כתר הדקל ומותו נקבע ללא עוררין גם מבלי 

היות בר-בי-רב כלשהו.

...כאן באה השאלה הנוספת: “נו, מה זה קשור ?” =

אותם אחד אחד. לאחר העבודה בטיפול תשימו לב 
שמול פנצ’ר אתם מסתדרים בצורה אחרת. זו אותה 
המציאות, אך אתם זוכרים את חדר הכושר, ורגשות 

אחרים יעלו.

השיטה נותנת אמון בנקודה הפנימית בכל אדם שבה 
נמצאות התשובות.

ומאמין  שמעוניין  אדם  לכל  וישימה  זמינה  השיטה 
בכך שרגשותיו הם בחיריים, והמפתח לשינוי אמיתי 

בידיו. מכאן נובע שמה של שיטת “איתן” : 

אני - - - יודע - - - תעצומות - - - נפשי.  =

נירה בן-שבתעלים לתרופה

במבט רחב יותר: נשמתינו ירדה למציאות הספציפית 
של חיינו לצורך תיקון דברים מסויימים,

המציאות כמו שהיא היא טובה אפילו אם כרגע אינני 
קמבין/נה למה שמו אותי דווקא בחדר הכושר הספצי

פי הזה או עם שרירים רפויים כאלו או אחרים.

ק שיטת “איתן” מתמחה בזיהוי רגשות )חיובים ושלי
המטופל  לומד  “איתן”  בשיטת  מזה,  יותר  אך  ליים( 
הדומי הרגשות  את  ועמוק  אינטימי  באופן  קלהכיר 

ננטיים באישיותו.

קבשיטה זו המטופל/ת, בעזרת המטפל/ת לומד “לשו
קחח” עם הרגש השלילי שלו/ה וע”י כך מתרחש תה

ליך מהיר של ריפוי שנובע מהיכולת להיפרד מרגש 
ואז  עמוק  יותר  רגש  מתחתיו  מתגלה  לעיתים  זה. 
קממשיכים בתהליך לזהות לפרק ולפנות גם אותו. סי

להופעתם של  מקום  מפנה  השליליים  הרגשות  לוק 
קרגשות חיובים כמו מעין נביעה צלולה החבויה במע

מקים. )המחסן המדובר במשל(.

קבחלק מהמפגשים נעשה גם שימוש בקלפים טיפו
ליים העוזרים להגיע למקומות החבויים בתת מודע, 
וע”י העזרה שבתמונה שבקלף התכנים עולים ביתר 

קלות.

במצבים  תקועים  והיו  רבים  טיפולים  שחוו  אנשים 
קקשים של עצב או כעס, במצוקה שהתבטאה בעבוד
קתם או בחיי המשפחה, גילו לפתע שתוך מספר טיפו

לים חל שינוי משמעותי בחייהם. הרגשות החיוביים 
דיווחו  אלא  הטיפולים,  בחדר  חוויה  רק  נשארו  לא 
שבתוך מציאות חייהם הם מצאו לפתע את הרגשות 

החיובים באים לעזרתם.

שאלה שנשאלה ע”י אישה צעירה בטרם חוותה את 
הטיפול:

גבוה של הת כזה  רף  ליישם  אוכל  בזמן אמת  קאיך 
נהגות רגשית? דוגמה פשוטה: קרה לי פנצ’ר בגלגל 
קהרכב כשאני מאחרת לפגישה חשובה. איך לא אר

גיש מתח ועצבים?

התשובה ב”שיטת איתן”: בזמן רגוע מתאמנים על זה, 
ולפרק  בעיניים  הקשים  לרגשות  להסתכל  העבודה 

שיטת “איתן” -  פסיכולוגיה תלת מימדית
טיפול נפשי רגשי רוחני לפי עקרונות החסידות. שיטת טיפול שפותחה ע”י גב’ חנה רות אברהם
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דוד בן  סי  ו י  7
אהב ילד  בתור  כבר  קחנוכה. 

הזה.  המיוחד  החג  את  תי 
סיפור  אל  נמשכתי  בדמיוני 
העקשת  ועמידתם  הגבורה 
של המכבים "על שלנו". אחר 
אותי  עודדה  כשבגרתי,  כך, 
רק  לא  שהמכבים  הידיעה 
שלנו,  ועל  הבית  על  נלחמו 
קאלא שהם בעיקר לחמו והד
בג שלנו.  שאינו  מה  את  קפו 

חשבון  באו  הם  רבה  בורה 
לה שבאה  זרה  תרבות  קעם 
קשמידנו בדמות פסלים וסמ

לים אחרים של סטטוס, כוח 
ויוהרה. סמלים הזרים לנו כל 
כך במהותם. וכיום, אולי יותר 

מתמיד, נראית לי מלחמתם רלוונטית משהו...

אצלנו בבית מדליקים את נרות החג בחנוכייה מאד 
קטנה  היא  קלאסי.  מבנה  יש  שלנו  לחנוכייה  ישנה. 
והיא חלודה. סבתא  והיא פשוטה. היא עשויה מפח 
כמאה  לפני  כבר  באירופה,  נרות  בה  הדליקה  שלי 
עברה  היא  השואה  גיהנום  מדורי  שבעת  את  שנים. 
הגיחה  היא  אבדה. משאול התחתיות  לא  נס  ובדרך 
ועלתה עם סבתא לארץ, לקיבוץ. והנה, ראה זה פלא, 
קאף על פי כן ולמרות הכל, חרף הרדיפות וחרף ההש
קמדות, אנחנו עדיין כאן, יהודים מתמיד, יושבים ומד

ליקים בה את נרות החג.

סביב שולחן החנוכה,  מדי שנה, אני שר לבנותיי שיר 
הסביבון,  אותו  על  ביאליק  נחמן  חיים  שכתב  ישן 
"סביבון מעופרת יצוקה" ואני באמת זכיתי בילדותי 

בסביבון כזה, סביבון מעופרת יצוקה!

וזכיק ברכה גלנצמן   בילדותי, זכיתי בגננת זהב בשם
תי גם ליהנות מפרי עבודת בעלה הנגר, משה, שהיה 
מכין לנו סביבונים מעופרת יצוקה. כשבוע לפני החג 
האינסטלציה  של  האחורית  החצר  אל  יורדים  היינו 
ואוספים את חלקי העופרת שמהם היו מייצרים אז 
בית  אל  העופרת  את  מביאים  היינו  אנחנו  צינורות. 
הילדים, אל הגננת ברכה. ואז, בערב החג, היה מגיע 
משה ומתיך את העופרת מעל תנור הפיירסייד. אחר 
מיוחדות  עץ  תבניות  תוך  אל  אותה  יוצק  היה  כך, 

שאותן הכין ביד אמונה מבעוד מועד.

הלמפיון
היתה  החג  לפני  כשבוע 
הלי שעות  עד  יושבת  קברכה 

ומכינה  גוזרת  המאוחרות,  לה 
צלו מנייר  ויטראז'ים  קעבורנו 

פן ומדביקה אותם על חלונות 
באים,  הם  הנה  הילדים.  בית 
הגיבו קבני משפחת חשמונאי 

רים. אורות ונגוהות על פניהם, 
מכים  המכבים  ואחיו  יהודה 
קבממלכת יוון המרושעת. מבי

באים  הם  מודיעין  בכפר  תם 
שלי  המעבר  גן  אל  היישר 
באנ חלונותיו  על  קונלחמים 

היתה  האדיר.  ובצבאו  טיוכוס 
נתינה  יכולת  בה בגננת ברכה 
אדירה. סוג של מטפלות וסוג 
של נתינה שלא הצליח לשרוד 
אותה,  אהבתי  מאוד  אני  וחבל.  ימינו  עד  ולהתקיים 
קקראתי לה "טולי". לימים חלתה במחלה סופנית ונפ

טרה בייסורים רבים. לזכרה הטוב, סיפורי זה.

ואז, מגיע ערבו הראשון של חג החנוכה. אצלנו, למי 
שזוכר, דילגו על העניין האזוטרי והטפל בן אלפיים 
שנות, של נר ראשון בערב ראשון,  נר שני בערב שני 
וכו'. אצלנו, בערבו הראשון של החג, היו מתאספים 
הגבעה  על  או  הילדים  חברת  של  הספורט  במגרש 
קליד החדר-אוכל הישן ומדליקים את כל שמונת הנ

בלי  הידועה.  ושכח"  ה"שגר  בשיטת  אחת  בבת  רות 
הרבה חוכמות ובלי עיכובים מיותרים: נר ראשון – נר 
נר  והצומח",  הילדים  "משק  נר   – שני  נר  ה"קיבוץ". 
שלישי – נר ה"קילופים והמכבסה" וכך הלאה. איפה 
ברכות ואיפה "שהחיינו". אחר כך היינו שרים את "אנו 
ואחר כך תהלוכת הלמפיונים המ קנושאים לפידים" 
קסורתית. הלמפיון, כשמו כן הוא, משורש המילה הע
וצל קברית "למפ". הלמפיון הוא מיתקן ריבועי קטן 

עותיו עשויות מסגרות קרטון שחור. בינהן נייר צלופן 
צבעוני ובמרכזו, נר קטן היושב על בסיס העשוי גם 
ונקרא בעברית "שטונדר". ארבעה חו קהוא מקרטון 

טים חיברו את הלמפיון אל מוט עץ ובעזרתו נשאנו 
את הלמפיון עם הורינו בגאון.

קכשהיתה בתי הבכורה בת שלוש, הכין משה, לה ול
)קו למפיון.  של  מקלות  "סביון",  בגן  חבריה  קשאר 
המומ הגיל  בדיוק  הוא  שלוש  גיל  אגב,  קגניטיבית, 

המדובר  המקל  הלמפיון(.  מצוות  בעול  להיכנס  לץ 
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שמור עמנו עד היום ונמנה מן הסתם עם החשובים 
משה  חקק  המקל  על  הדלים.  דורוניי  שבאוצרות 
בכתב ידו ובאותיות קידוש לבנה את שמה של בתי 
הבכורה, "שי". ואכן, מדי שנה עם בוא חג החנוכה, אני 
איתו  יוצאים  ואנו  למפיון  אחיותיה  ועם  איתה  בונה 

בגבורה אל חשכת הליל. אל צינת הקור הגלותית.

שם, בחוץ, בחושך, בערבו של חג עברי, זר ומנוכר 
לסביבה, אני מהלך לי עם בנותיי 

היקרות וגל של 

על  בסיפורים  איתן  שוקע  אני  אותי.  מציף  זכרונות 
זמנים רחוקים וימים אחרים. ובכל סיפור עולה מולי 
אבל  האלה  החברים  איתנו  לא  כבר  הם  אחר.  חבר 
אצלי בסיפורים הם קיימים והם צעירים והם יפים. הם 
חיים והם עולים ובאים לנגדי במלוא עוצמתם. עולה 
ברכה ועולה חנן. עולה "זרניחס" החצרן ועולה מוטיו 
הטוב שלי. עולה גם נחומקו ועולה שניו. והם 
צועדים איתי בשקט וללא מילים בתהלוכת 
לצידי  מהלכים  שלי.  הפרטית  הלמפיונים 
וכאילו אומרים לי, "תמשיך ללכת יוסל'ה, 
תמשיך ללכת ושמור על הנר שלא יכבה".

באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. באורו 
ומגרש  הקלוש של הלמפיון אני מהלך 
את החשכה שמסביבי. מחפש את אשר 
אבד לי, את כל מה שהייתי ואינני עוד, 
בקיבוץ.  היפה  ילדותי  ואת  עברי  את 
את העולם הישן של פעם שאותו כה 
קאהבתי. עולם טוב. שעשה ניסים לא
בותיי, בימים ההם ובזמן הזה.... =

תודה 
רבה למרגה

על הכרזה המושקעת והמדהימה לחג החנוכה. 
הוספת הרבה צבע ויופי לחג של הקיבוץ.

ותודה גדולה
ללי רוזנצוויג גדיש

 שדאגה לכל ילדי העוגן לחומרים לבניית
הלמפיונים, ועזרה לנו לגרש את החושך.

ועדת תרבות ותושבי העוגן
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מירוץ עמק חפר

שתמיד תמשיכו לחגוג!החברים שבאו לחגוג עם השניים.האירוע התקיים בשמאב, עם כל שחגגו החודש בר מצווה.ונדב הוכשטטרלתם אלוןמזל טוב ענקי
ומשפחת קיבוץ העוגןמשפחות אלון והוכשטטר מאחלים

ב-12 בדצמבר, כמו מדי שנה, נערך מירוץ עמק חפר לזכרו של רז גוטרמן. במזג אוויר אידיאלי, לאורך נחל 
אלכסנדר רצו להנאתם 700 רצות ורצים בני גילים שונים. המירוץ אורגן ובוצע למופת בידי קבוצת מתנדבים 

מסורים, עליהם ניצח, כרגיל, יובל קלנר.

ברצוננו להודות מקרב לב ליובל ולמשפחת קלנר כולה, למשפחת קשת, לאדם גל ולכל המתנדבים הנפלאים 
שתרמו רבות כל כך להצלחת המירוץ.

תודה לכולכם מעומק הלב!
משפחת גוטרמן

ברכות חמות

לבר חובב

שסיימה בהצלחה

קורס מדריכי ריקודי עם

באוניברסיטת תל אביב
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שי ה  ו מנאו נפרדת  לאה שחר   7

את  מתוקה,  שלנו  ילדה  מחוזותיך  אל  בשלום  שובי 
חסרה לנו.

הבוחנת  העין  בלעדייך.  מסתדר  לא  שכלום  רגילים 
והיד המאומנת והמתקנת. תמיד מפרגנת, מילה טובה 

ומנחמת.

או  תרבות  ערב  כל  מתחיל  כך  מארגנת!  נאווה-שי. 
מסיבה או בר מצווה. תמיד לקחת על עצמך את עול 
של  שנים  ממך.  שפע  והדמיון  הרעיונות  הביצועים, 
עשייה וידך הייתה בכל, ובעיקר ליבך, שהיה בו מקום 

חם לכולנו.

נוס השנים  ־במשך 
חברים  הרבה  לך  פו 
את  שהעריכו  וידידים 
ומעשייך.  כשרונותייך 
ואת השבת להם בחיוך 
ובענווה.                                                                                                                 בצנעה  חם 
כמח ימשיכו  ־חברייך 

ווה לך, חברה מיוחדת 
פעילו את  ־ויצירתית, 

האצילה.  ודרכך  תך 
תר תוכן  הכנסת  ־את 

צחוקים  ואהבה,  בות 
במ ערב.  לכל  ־וטעם 

רגע  היה  לא  חיצתך 
דל.

לא  לכאב  כאב  ובין 
ַאת  להפריד,  ניתן 
ואחותך  לה  וה’ נאו
האהובות  מאיה’לה, 

שלנו.

שתיכן חסרות לנו מאוד והכאב צורב.
הגדול שהותיר  בכאב  יחד  כולנו  יקרה של  משפחה 

בנו חלל ריק.
ננחם איש את רעהו ונזכור את יקירותינו אשר תמיד 

תהיינה בליבנו.
יהי זכרכן ברוך בקרבנו.

אוהבת אתכן כל כך
לאה שחר

נאווה’לה שלי

אני מתאבלת ולא מעכלת, לא מקבלת.

פנייך המ אני מחפשת את  זמן מה במשפחה  ־כבר 
חייכות בחיוך מתוק עם שיניים קטנטנות וצחקוקייך 
לבין  בין  אף  ושעה,  זמן  בכל  בטלפון,  גם  שנשמעו 

טיפולים קשים וכואבים.

הטבע אהב אותך מאוד ואת אהבת את הטבע והוא 
גמל לך בשפע ממשאביו.

חדל  ואיננו  סוער  הגדול  והים  סביבנו  גועש  הכל 
והמים קוצפים.

בערפל  אותך  מחפשת  אני  בשמיים,  הרכים  בעננים 
ושולחת  בקלילות  מתערסלת  את  נוצה.  מענני  לבן 
אחייך  ונכדייך,  לילדייך  שלך,  שושה  לאמא  נשיקות 
־ואחיותיך ולאוהבייך הרבים שזוכרים אותך לנצח נצ

חים.

בשמיים להקת אווזים נודדים מתגעגעים בקול ואני 
מתגעגעת אליך. אני מקוננת ומתגעגעת איתם.

נאוה לה לה, אהוי אהה אהוי, גע גע גע.

מימין לשמאל - נעמה, אלה, נאווה שנפטרה לפני חודש ימים ומאיה שנפטרה 4 שנים ויום לפני 
נאווה. נאווה ומאיה הן חצי-אחיות של נעמה ואלה, מקיבוץ מנרה. התמונה צולמה לפני כ-5 שנים 

בביתה של נעמה בחג החנוכה.
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ילדי גן ערבה בטיול בוקר

נרות   שמש סופגנייה   כד   חג   חנוכה   שמן   לביבות   בר-כוכבא   חנוכייה   סביבון   

ס ו פ ג נ י ה צ ל ג
מ ב כ ר ו כ ב א ק ת
ח א ק ד ר ז ט ד ו ע
נ י ל ב י ב ו ת ב ח
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ה ב ט מ י כ ר ס ז כ
ז ד ס ש ב ס ע ו פ י
י ב פ ר ק ל מ נ ת ה

/ יובל ואנבלתפזורת חנוכה
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גוטרמן  יעקב   7
מדי יום אני חולף על פני המגרש השומם שהותירה 
אחריה הרפת שלנו אחרי שנדדה מזרחה. מגרש ענק 
קבטבורה של הארץ, השווה מיליונים. לפני זמן מה ני

סיתי להפנות את תשומת לבם של החברים לנושא, 
שהוצע,  הלוגיסטי  המבנה  ופרויקט  הצבעה  נערכה 
ועדה  דובר שתקום  במדינתנו,  כנהוג  ונדחה.  טורפד 
קשתלמד את הנושא... שתבדוק... שתחקור את האופ

ציות... האלטרנטיבות... האפשרויות השונות...

בקיצור, קבורת חמור.

מגרש ענק שלאורך שנים עשוי היה להכניס לקיבוץ 
מיליונים, עומד בשממונו. 

קקיבוץ שמתקשה כלכלית, שמתקשה להבטיח לחב
ריו פנסיה ראויה, שחסר לו כסף לבריאות ולסיעוד, 
לחינוך ולתרבות; קיבוץ שמנע בצער מילדיו בריכת 
מוכן  הקרוב,  בקיץ  גם  וכנראה  שעבר,  בקיץ  שחייה 

לסבול את המצב המתמשך בשוויון נפש.

די להציץ בשכננו ממערב, בקיבוץ משמר השרון, בו 
כל מטר מרובע פנוי הופך למצלצלין, כדי להתמלא 

קנאה.

חלם זה שם רחוק, במזרחה של פולין?... לא, חלם זה 
כאן! =

לוח יד שנייה

 למכירה -
מעבד מזון קנווד במצב מעולה כולל כל 

החלקים הנלווים
אמבט ג’קוזי חשמלי לרגליים. עדיין באריזה.

טלפון: 052-2583537

ת ר ו כ ז ת
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צנצנת פרחים, 12. מילת זירוז, 13. יופי, 14. מלאכה, 
16. חלק מארוחה, 17. מחלקי היממה, 19.משבטי ישק
ראל, 21. שם של בן, יש גם בקיבוץ, 22. בזמן קודם, 
בימים שהיו, 23. שם של בת, על פי חז"ל כינוי לעץ 
25. עץ מקראי, 27. ילדה, 29. אבן יקרה, ידיק  הדקל,

דה הטוב של האישה..., 32. מראה נבואי; דבר נשגב 
36. לעת עתה,  35. מקצוע  מסוים,  ששואפים אליו, 
38. מן הצאן, גם שם של אישה, 40. אש, 41. סוג של 
קפה בבתי קפה, 42. אחד הטעמים, 44. חודש לועזי, 
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המחבר בין שני קצוות מנוגדים במרובע.
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