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בימים ההם בזמן הזה

דבר המערכת

קדימה,  יו"ר  מופז  של  מתרגיליו  התאוששנו  לא  עדיין  דל:  רגע  אין 
ווהתבשרנו שקריית מלאכי שוב בכותרות    מקרי רצח מזעזעים  תופ

סים חדשות לבקרים, ואנחנו מתארגנים לחגוג את חג השבועות ואת 
יום ההולדת של הקיבוץ  וכמו שהיטיבה נעמי שמר לתאר: או סקנדל 

או פסטיבל   

מעבודתה,   פרשה  איתה,  שעבדנו  הגרפיקאית  שינויים:  שוב  ואצלנו, 
ואם שמתם לב לסגנון השונה במקצת מהרגיל, הרי שזה הטאצ'  של 

ואורית גולדברגר, שגויסה להציל את המצב  אז זהו להפעם, אני מא
חלת לכולנו חג שמח וכמובן קריאה מהנה 

לכל מי שמעוניין לפרסם את הגיגיו בביתנו, מוזמן לכתוב לאי-מייל 
hani_h@haogen org il שלי

חני



אלון שפיצר- יו"ר גידולי שדה חפר )2001( 

 -  )2001( חפר  שדה  גידולי  אגש"ח  בעלי  הקיבוצים  וחברי  חברות 
העוגן, מעברות, גבעת חיים מאוחד, עין החורש והמעפיל,

בימים ראשונים של אביב, לאחר ימי חורף  ברוכי גשמים, ולאחר 
2011 שהשיאה לנו את התוצאות הכלכליות הטוו  שסיכמנו את שנת

בות ביותר מעת הוקמה האגודה, אני רוצה להציג בפניכם בכמה 
מילים את פועלנו בגד"ש חפר    

חשוב לי לחזור ולהזכיר לחברים  שהאגודה הוקמה מתוך החלטת 
הקיבוצים שאיחוד הכוחות בתחום גידולי השדה יהיה סינרגטי לכל 
לשיא  הגיעה  הפעילות   2011 בשנת  ואכן  מהקיבוצים,  ואחד  אחד 
של רווחיות, בה בעת משמר השרון החליטה לצאת מאגודת הגד"ש 
המשותפת ומפעילות גד"ש, איחלנו למשמר השרון הצלחה, והודינו 

על שותפותם ותרומתם לאגודה לאורך השנים  

הנהלת האגודה שמורכבת מרכזי המשקים של הקיבוצים ומתכנסת 
ע"פ הצורך לקבלת דיווחים וקביעת המדיניות העסקית, החליטה 
מהדקת  שקוטפת,  טורים  ששה  בעלת  קטפת  לרכוש   2011 בשנת 
עובדי  של  החזון  את  חיזקנו  בכך  הכותנה,  חבילות  את  ויוצרת 
האגודה  אוחזת  היום  דומיננטי,  כותנה  קטיף  קבלן  להיות  הגד"ש 
2012 קטפת מהדו  שלוש קטפות עם שישה טורים, החלטנו לרכוש ב

קת ואורזת חבילות שנייה, בידנו הסכמי קטיף של מעל 14000 דונם 
לעונת 2012  מהלך זה של עבודה קבלנית בקטיף מביא ערך מוסף 

לפעילות הגידולים 

כל  של  כשהאחזקות  הקיבוצים  הם  האגודה  של  האחזקות  בעלי 
השט כמות  לאגודה,  שהעביר  השטחים  כמות  לפי  נקבעו  וקיבוץ 

חים המושקים ומכסת המים, מבנה האחזקות  באגודה ע"פ ביצוע 
:2010

גד�ש חפר

הרווח  הטובה,  הרווחיות  את  לאגודה  שמביאים  ומסורים  צועיים 
לפני מס בשנת 2011: 5120 אש"ח הינו הרווח הגבוה ביותר שהשיגה 
האגודה!!  חלוקת הרווח והחזר הלוואות לבעלים בגין רווחי 2011 

לדונם ממוצע כ-560 ₪/דונם                            

כמידי שנה אני שב ומדגיש שמעבר לפעילות הכלכלית עומדות לנגד 
עינינו גם מטרות נוספות אותן מגשימה אגודת גד"ש חפר וביניהן: 

ושמירה על עמק חפר ירוק, שמירה על קרקעות הקיבוצים גם בשט
חים פחות כדאיים לגידול, המשך העיבוד של שטחי עמק חפר ע"י 
הקיבוצים ולא ע"י קבלנים ושוכרי קרקעות, שכל מטרתם הוצאת 
לאורך  הקרקע  טיוב  ראיית  ללא  קצרה  בתקופה  מהקרקע  רווח 

שנים  

ובין הבעיות איתן מתמודדת האגודה: מי קולחין באיכות לא מס
ופקת הגורמים להמלחת הקרקע, עשביה פראית הגדלה בצידי הש

טחים אשר הפכה לבעיה קשה ושאינה מטופלת כראוי ע"י האזור 
והמדינה, וכן קיטון בשטחי האגודה עקב החלטות של הקיבוצים 

ליעד את הקרקע לפעילויות אחרות 

בע שיראו  הקיבוץ  בני  את  מחפשים  אנחנו  הארוך  לטווח  ובמבט 
בודה זו יעוד ואתגר ויצטרפו לצוות הוותיק שנושא על שכמו את 

הפעילות 

החק ומנהליה  האגודה  לעובדי  מאד  להודות   רוצה  אני  ולסיכום 
ולאים המסורים והמקצועיים שעושים את העבודה, לקיבוצים שנו

תנים אמון בפעילות החקלאית ושהפקידו בידנו את משאבי היסוד 
הקרקע והמים, לשותפי רכזי המשקים שביחד תוך חשיבה ואחריות 
שותף  לכל  ומשיאים  בעליה  למען  האגודה  את  מנהלים  משותפת 
לאורך זמן יותר מאשר היה משיג קיבוץ בודד באופן עצמאי מגדולי 

שדה עצמאיים 

מספר הקיבוץ

דונמים

% באגודה  מספר מניות

18 1085303818העוגן

03 934267916מעברות

49 1641459327גבעת חיים מאוחד

81 1351381222עין החורש

49 951258915המעפיל

596216701100סה"כ

20112010200920082007

1661314149124171178310555הכנסות

59343344322328552262רווח גולמי

51202730242719051656רווח לפני מס

5415 10150670970066362רכוש שוטף

רכוש קבוע 

והשקעות

57524223459237744264

3498 2712205129763301התחייבויות שוטפות

11913171039756968התחייבויות לז”א

18432370282828073067הלוואות בעלים

2146 10156631148143272הון עצמי

17151233816848862חלוקת רווח לבעלים

---- 572607184463פירעון הלוואות בעלים

2287184010001311862סה"כ חלוקת רווחים

לשנים  האגודה  של  הכספיים  מהדו"חות  נתונים  משמאל,  בטבלה 
חיטה  חורף:  גידולי  העיקריים:  הגידולים  באש"ח    2010 ו   2007

המש קונים  מהם  המזון  מרכזי  העיקריים  כשהלקוחות  ולתחמיץ 
קים הבעלים את המזון לפרות, גידולים שונים לשחת, גידולי הקיץ 
גידול עיקרי ומוביל אשר  ו  המושקים בעיקר במי קולחין: כותנה 

ובשנה האחרונה עלה היקף המזרע עקב עליית מחירי הכותנה בעו
לם, חמצה )חומוס(, חמניות, בוטנים, תירס מתוק, סורגום, אבטיח 

לגרעינים ועוד 

בנינו תאגיד בעל איתנות פיננסית, המקיים את עצמו וצובר מידי 
2011 86% 63 מסה"כ המאזן, התאו  שנה הון עצמי ששיעורו בסוף
וגיד המופעל ע"י עובדים, חברי הקבוצים חקלאיים בנשמתם, מק
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חברות וחברי העוגן, שלום רב,

בסוף החודש אני מסיים שלוש שנים של כהונה בתפקיד יו”ר קיבוץ 
העוגן, תקופה זו עבורי הייתה אתגרית ומרתקת, הן בממד האישי, 

והתמודדות עם מחלת הסרטן, והן בממד הציבורי בהעוגן ייצוב וקי
דום הקיבוץ 

בתחילת עבודתי הצגתי מצגת אבחון ויעדים לחברי הוועד הקודם, 
היום עם סיום תקופת כהונתי אני חש סיפוק מהמטרות שהשגנו, 

ואולם אני ער לעובדה שיעדים מרכזיים שהצבתנו עדיין לא הוש
גו, בחלקם נמצאים בתהליך עשיה וחלקם טרם טופלו או נכשלנו 

בהשגתם 

היעדים המרכזיים שהושגו:
בחירה ציבורית ומסודרת של מנהלי הקיבוץ והדירקטורים בהו  ♦

עוגנפלסט 
חתימת הסכמי קליטה ותחילת הבניה לחברים חדשים   ♦

הפנו לכל  האגו"ש  רשם  ע"י  הנדרש  ע"פ  הפנסיה  העלאת   ♦
סיונרים 

♦  החזר כל חוב הקיבוץ ובטול השעבודים ממקרקעי הקיבוץ 
♦  אישור שינוי סיווג קיבוץ העוגן לקיבוץ משתנה 

♦  שינוי תקנון הקיבוץ 
♦  שינוי המבנה הארגוני 

♦  חודש עלון ביתנו 
♦  עודכן ותוקן תקנון העוגנפלסט 

♦  הסתיימה פרשת חשבון הנצחות 
♦  משרדי הקיבוץ עברו למשכן חדש המכבד את הקיבוץ 

היעדים המרכזיים שנמצאים בטיפול ובתהליך של שיפור:
♦  השתפר מאד שיתוף הפעולה של מנהלי הקיבוץ עם הוועד 

♦  שופר המידע והדיווח לחברים ולוועד על הפעילות הכלכלית 
♦  גדלה העתודה לפנסיה 

♦  שיוך הדירות נמצא על סף חתימת הסכמי השיוך 
♦  שופרה הרווחיות של העוגנפלסט והאיתנות הפיננסית 

♦  שיפור בדיווח ובשקיפות של קבלת ההחלטות 
♦  התחיל תהליך של חיפוש שותף להעוגנפלסט 

♦  שופר מאד המצב החברתי, הופסקו המכתבים האנונימיים 
♦  שופרה הפעילות התרבותית 

♦  שיפור בתשתיות הקיבוץ 
♦  שיפור באיתנות הפיננסית של הקיבוץ 

♦  הוחל בהעברת רווח מהעוגנפלסט לקיבוץ 

היעדים המרכזיים שלא הושגו ו/או נכשל הטיפול בהשגתם:
♦  גביית חובות מחברים 

♦  שיוך דירות לכל הזכאים לרבות היורשים 
♦  הכנסת שותף להעוגנפלסט 

♦  הפעלת הבאר למכירת מים למקורות 
♦  ביצוע עסקת מקרקעין בשטח אזור התעשייה 

♦  הסדרת השימושים החורגים מול המנהל 

♦  שיפור בהרגשת הביטחון האישי 
♦  קליטת בני זוג של חברים לחברּות 

♦  ביטול ערבות הקיבוץ לחובות העוגנפלסט 
♦  גידול בהיצע הדירות לצעירים 

♦  שיפור משמעותי ברפת חפר והעברת רווחים לקיבוץ 

רשימת היעדים שלעיל אינה סגורה ויתכן ונשמטו מזיכרוני יעדים 
של  נאות  בגילוי  העשייה,  בהצגת  הרשימה  של  חשיבותה  שונים, 

והתוצאות ובעיקר בהדגשת היעדים שנדרש להמשיך ולעמול לשי
פורם ולהשגתם 

 במציאות הזו אני מוצא אתגר ועניין להמשיך ולהציע את שירותי 
לקיבוץ העוגן, להרגשתי יש ביכולתי להמשיך ולתרום לקיבוץ מתוך 
שיתוף פעולה עם מנהלי הקיבוץ, חברי הועד וחברי הקיבוץ במגוון 
רחב של תחומים שנמצאים על סדר היום, כשהעיקרי שבהם חיפוש 
שותף להעוגנפלסט, תהליך שזמן רב השקעתי בבניית הבנות, אמון 
ושיתוף פעולה  הדרך ארוכה אבל חשוב להדגיש שיש דרך ויש כיוון 
ויש שיתוף פעולה, ולכן גם יש לי ידיעה שאנו עושים תהליך נכון, 
השפעה  בעלות  יהיו  תוצאותיו  מימושו,  לכדי  להגיע  נצליח  שאם 

מכרעת על הביטחון הכלכלי של חברי העוגן 

ובתחילת עבודתי כתבתי: סבלנות וסובלנות בינינו חברי הוועד והע
ברת המסר לציבור הינם בסיס ותנאי הכרחי להצלחה 

מציאות  לשנות  ניתן  במעשים  המוארת  דרך  שלאורך  מאמין  אני 
ננהג ביושר ובנאמנות לעניין שבטיפולנו, נשתף את  ותדמיות, אם 
הנכונות  ההחלטות  את  נקבל  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  הצבור 
שקיבלנו  ההחלטות  את  ונבצע  הכלל  של  האינטרס  ראיית  מתוך 

נצליח למלא את שליחותנו 

לאחר  זאת:  רק  אוסיף  הדרך,  בתחילת  שנכתב  במסר  מאמין  אני 
שלוש שנים בהעוגן אני מכיר יותר את יכולות הקיבוץ וחבריו, אני 
בהעוגן  ורואה  המקום  את  שמעריכה  חברה  בהעוגן  שנבנית  יודע 
גאוות  את  מחזקים  לפעילויות  שבהתנדבותם  חברים  ישנם  בית, 

היחידה, וכן יש במה להתגאות בהעוגן!

אני רוצה להודות לשותפיי לניהול הקיבוץ, לחברי הועד ולחברים 
הוועד  לחברי  הדרך,  את  לי  והאירו  תמכו  לי,  יעצו  אותי,  שליוו 

וששיתפו פעולה איתי ועם מנהלי הקיבוץ, יחד עשינו כמיטב יכולת
נו שיהיה יותר טוב, יותר אמון, יותר שקיפות, יותר התחשבות  אני 
יודע שעשיתי גם טעויות, מהן השתדלתי ללמוד, כך שיש עוד הרבה 

לעשות ולשפר הן בקשר עם הציבור והן בשיתוף הפעולה 

אם פגעתי במי מהחברים אני מצטער ומתנצל 

המוטו המוביל את הניהול בעיני הינו מימים ימימה: ואהבת לרעך 
כמוך     

אני מודה לחברי הועד על האמון וההחלטה להמליץ לחברים לבחור 
בי לתקופת כהונה שניה  ובאם אקבל את אמונכם, אפעל כמיטב 

יכולתי ביחד אתכם לקדום חברי העוגן והקיבוץ  

אלון שפיצר
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אז איפה להתחיל    הרבה דברים קורים ויש על מה לספר   כאשר 
אתם קוראים את “ביתנו” יש לקוות שמעבר המשרדים מהצריפים 

והירוקים ההיסטוריים, למקומם החדשבמחסן הבגדים לשעבר )קו
מונה זוכרים?( יהיה לקראת סיומו 

למשרדים  מתאים  ואכן  יפה  שהמקום  יודע  להציץ  שהספיק   מי 
ושל קיבוץ המכבד את עצמו ואת מוסדותיו   העברת הדואר למת

פרה )הפיצרייה( מתעכב כי דואר ישראל, )לא אנחנו הפעם( סובל 
ממחלת הבירוקרטיה  אבל, ההעברה תתבצע בקרוב  בהזדמנות זו 
גם השטיחים שתלויים בחדר אוכל עוברים ניקוי וטיפול וגם הם 

יעברו למקום כבוד בבנין המשרדים 

סאמייח בישוב לא?

יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות מאחורינו 

וישר כוח לכל העושים בדבר  ימי הזיכרון והשואה הם תמיד מרג
שים ונוגעים וטוב שהשנה נשמרה הרמה והאווירה שהורגלנו להם 

במשך כל כך הרבה שנים 

אני מאד אוהבת את חג העצמאות במתכוננת הנוכחית  דרך ארוכה 
עברנו ממסכות והצגות  הצעירים הכניסו את הסגנון שלהם,  איך 
, חבל על הזמן  הכול זורם וכיף לראות חברים, ילו cool  אגיד ממש

דים, אורחים ותושבים מסתובבים בהפנינג גדול וכיפי  הכול נראה 
כאילו נעשה מעצמו  לא כך הוא, חברים עובדים קשה מאד להכין 
אירוע כזה  לא אגיד שמות פן אשכח מישהו  אתם יודעים מי אתם- 
תבורכו  יש לקוות שעכשיו עם התרחבות הקהילה, יהיו החברים 
החדשים חלק פעיל בצוותים שהופכים אותנו לקהילה שאוהבת את 

חגיה ולא מוותרת על היחד בשמחות ובאבל 

וגבעות החורש  דיווחים מכל הענפים  מגד"ש חפר  ובוועד, שמענו 

)מטעים ופרדס( שמענו דברים טובים, המעוניינים בפרטים נוספים 
מוזמנים לקרוא את הפרוטוקולים אצל דינה  גם מנהל הרפת דיווח 
לנו ולצערנו המצב ברפת פרובלמטי מאד וזקוק למאמצים גדולים 

בכדי למצוא פתרון 

וחוברות השיוך חולקו  יש עוד דרך לפנינו אבל ללא ספק זו התק
דמות 

האשטרומים באמת נראים כפתיחת שכונת סלאמס, אך הם הועברו 
לשם בצורה זמנית  התכניות להפוך את החדרים הבודדים לדירות 
לצעירים בעלות שני חדרים עם חצר  כולנו יודעים שבעיית מחסור 
להקלה  קטן  בהעוגן… הצעד  וכואבת  כרונית  מחלה  היא  בדירות 

במצב  סבלנות רבותי,

ובעוד חודש מסתיימת הקדנציה של יושב ראש הקיבוץ אלון שפי
בתפקי ימשיך  שאלון  מעוניינים  אנחנו  האם  להחליט  עלינו  וצר  

החלטנו  הניהולי,  הצוות  השתתפות  ללא  הוועד  חברי  בישיבת  דו  
פה אחד שאנו מעוניינים שאלון ימשיך איתנו  אלון עוזר לנו רבות 
בהליכים חשובים, הבולט בהם הוא העברת התקנון  יש תהליכים 
שעדין בהתחלת הדרך וכאלה שבאמצע הדרך טוב וחבל לתקן מה 

שלא שבור 

זה הכל להפעם
נחמה

נ ב  שמתם לב שאפילו הזיקוקים השנה היו יפים יותר וצבעוניים 
ויותר? מישהו זוכר את השנה שחילקו זיקוקים לכולנו לידיים והש

מיעו קולות של בומים?

אמרתי לכם, דברים טובים קורים בישוב    אולי בשנה הבאה גם 
יפסיקו לנסוע על הדשאים 

הבלוג של נחמה

משולחן הוועד
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מכתב גלוי לחברי הועד:

 כולם רוצים )לשייך(, לא כולם יכולים...

מיכה הראל

בשעה טובה קיבלנו את הסכם השיוך, עליו אנחנו אמורים לחתום 
בקרוב, ובזה מגיע

)כמעט( לסיומו התהליך המבורך והארוך של העברת הבעלות על 
הבתים,  מיידי הקיבוץ לידינו 

כמובן שזה תהליך חיובי שמשמח את לב כולנו, מחזק את ביטחוננו 
הכלכלי, ואת עצמאותנו 

התשתיות,  קרן  על  ההחלטות  גם  לאחרונה  צורפו   הזה,  לתהליך 
ובעצם, הסדרי התשלומים חוברו יחד והפכו למיקשה אחת 

 2 לפתור  השותפים(  )ושאר  הועד  השתדל  אלה,  תהליכים  בשני 
בעיות:

יפו האיזון,  מנגנון  בו  ובר-ביצוע:   ריאלי,  הוגן,  שיוך  תהליך   ♦
תור ולו חלקית, את בעיית הפערים הגדולים שנוצרו במשך השנים, 

בהם, הותיקים קיבלו דירות קטנות יותר מהצעירים 

פתרון הוגן לבעיית שיקום   ♦
ה”ישן”     בקיבוץ  התשתיות 
רוב החברים משלמים 25,000 
החברים  ורק  אב   לבית  שח 
החדשים, שנקלטו לאחר שנת 
משלמים  השנה,  או,   ,2000
יותר )50,000 שח, או 75,000, 

בהתאמה (

2 התהליכים יחד, להו  כריכת
יוצרת  אחד,  תשלומים  סדר 
לא  לדעתי  )עליהן,  בעיות,   2
לבחון  וראוי  בקלפי,(  הוחלט 

אותן ולנסות לפותרן 

ואם נחלק, בצורה קצת מכא
לקבוצות  הקיבוץ  את  נית, 
נקבל  זה(,  להסדר  )ביחס 

שלוש קבוצות:

)או  כלום,  כמעט  לשלם  צריכים  אינם  שבעיקרון  הוותיקים,   ♦
אפילו זכאים לקבל מההסדר סכום כספי לא גדול (

גילו  לפי  אחד  )כל  ההסדר,  שבמסגרת  )בערך(,  ה-55-70  בני   ♦
מזוכים  שהם  והסכום  רבות,  וותק  שנות  יחד  צברו  שלו(  והוותק 

בהסדר, מכסה את רוב החוב שלהם 

וכמו כן, ההסדר מציע להם תוכנית תשלומים נוחה ואפילו עם הנ
חות, אם ישלמו במזומן 

החברים הצעירים, )בני 35-50(  קבוצה זו, עד שנת 2000, צברה   ♦
מעט מאוד ותק 

וכך קורה שהם צריכים לשלם כ 70,000-100,000 שח 

ו)זה, אמנם, סכום בהחלט לא גדול, ובתמורתו הם מקבלים מהקי
ובוץ בית לשיוך(/ אבל, כיצד ישלמו זוגות צעירים אלה את הסכו

מים האלה?

במדינה, זוג צעיר, תחילה חוסך כמה שנים, ואח”כ לוקח משכנתה 
כבדה ל-20 שנה 

ומה מציע הסדר התשלומים בחוזה שלנו? מי שלא יכול לשלם תוך 
שנתיים, יכול לפרוס התשלומים עד מקסימום 5 שנים, ובתוספת 

הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה 

לעמוד  יוכלו  לא  רבים  וצעירים  מדי,  נוקשה  הצעה  שזו  לי,  נראה 
בה 

ומה יקרה אז? הם לא יחתמו על השיוך, לא ישלמו לקיבוץ כלום 
בשנים הקרובות, וכולנו נצא מופסדים 

לא עדיף  להציע להם הסדר יותר נוח, בו התשלומים שלהם ייפרסו 
ולתקופה ארוכה יותר, והת

שלהם,  החודשיים  שלומים 
ועבור הבית ועבור קרן הת

שתיות יסתכמו ב-500-1000 
שח לחודש, מקסימום?

שמתעוררת,  השניה  הבעיה 
בין  המועדים,  הבדלי  היא 
ובין  הנכס,  עבור  התשלום 

מועד קבלתו בפועל 

היורשים,  כל  ההצעה,  לפי 
שהנכס  החברים,  ושאר 
נמצא  לא  עדיין  שלהם 
את  יקבלו  בידיהם,  בפועל 
בשלב  רק  לידיהם  הדירות 
הרבה יותר מאוחר, ובמועד 

שעדיין לא נקבע 

עכשיו,  לשלם  צריכים  הם  
בינ האלה,  הדירות  ואבל 

תיים נשארות בידי הקיבוץ, והקיבוץ ממשיך להשכיר אותן, בעצם, 
עד למועד בלתי ידוע  

עבור  עכשיו,  לשלם  צריכה  כזו  שמשפחה  היא,   מכך   המשמעות 
הדירה והתשתיות, עשרות אלפי שח 

תמורת  ומשכירן   אלה,  מדירות  להנות  ממשיך  הקיבוץ  ובינתיים 
עשרות אלפי שח בשנה 

הגיוני?

ונראה לי שיש למצוא פתרון של דחיית תשלומים )או הקדמת ההפ
עלה בפועל(, וליצור מצב של זהות מועדים: משלמים עבור הדירה 

במועד שמקבלים אותה בפועל 
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חני הראל

והמחאה החברתית  הציתה שוב את התק
ווה לאמץ את המודל השוודי בארץ  יש כמה 

קווי דמיון בין שוודיה לישראל  גם אנחנו וגם 
השוודים עברנו בשלום יחסי את המשבר הכלכלי 

האחרון, שמרנו על המטבע שלנו, אנחנו יצואני ידע, 
יש לשנינו אוכלוסיות של פחות מ10 מליון , ויש לנו 

מסורת של ממשל סוציאל-דמוקרטי ממושך  כאן פחות 
ששוודיה  הוא   השונה  בינינו,  הדמיון  מסתיים  יותר  או 

היא אחת המדינות השוויוניות במערב, וישראל  היא אחת 
והמדינות הלא שוויונית     בשוודיה המפלגה הסוציאל דמוק

רטית שלטה שנים רבות,ואילו אצלנו, ב1977 התחולל  המהפך 
שהעלה את הימין 

הגעגוע הישראלי ל”מודל השוודי” אינו רק געגוע לממשל טוב, אלא, 
גם געגוע לנעורי המדינה ולאופייה הסוציאליסטי דאז 

אז מה הוא “המודל השוודי” הנכסף?

וע”פ  פר- נודר השוודי:  אמונה חזקה בקשר בל  יינתק בין צמי
חה  כלכלית , שוויון כלכלי, ושירות ציבורי טוב  תנאי חשוב הוא 

ואיגוד מקצועי ארצי חזק ואיגוד מעסיקים חזק שיהיו שותפים לגי
בוש  המדיניות הכלכלית והחברתית  המודל השוודי  הוא ידידותי 
לעסקים, ואפילו ממשלת הימין-מרכז הנוכחית  נבחרה רק לאחר  

שהבטיחה לשמור על המודל הקיים  

הממשלה בשוודיה לא מתערבת בשוק העבודה: היא משאירה זאת 
למשא ומתן בין האיגוד המקצועי ואיגוד המעסיקים  בשוודיה קל 

ולפטר עובדים, וקל לקבלם חזרה לעבודה, הודות לגמישות זו, האב
טלה נמוכה יחסית 

הקפיטליזם מציב את התשואה של ההון  כנורמה עליונה, הרווח 
הפך לקנה- מידה להצלחה וקידום בחברה, ולכן הקפיטליזם ספג 
את  המשבר הפיננסי האחרון  אך הסוציאל-דמוקרטים, במדינות 
עם  קשר  ולבנות  לטובתם,  המצב  את  לנצל  השכילו   לא  אירופה, 

החברתית   המחאה  תנועות 
תנועות  תופסות  מקומן  את 
פופוליסטיות קיצוניות, מימין 

הגדו הסכנה  שהן  וומשמאל, 
לה ביותר למפלגות הסוציאל 
ולדמוקרטיה  דמוקראטיות, 

בכלל 

זה טוב שבני ה-20 מתמרדים 
נגד הסדר הישן של הוריהם, 
יגרום  זה,  שגל  לקוות,  צריך 
למבוגרים, לחשוב מחדש, על 
הקפיטאליזם ועל הגזמותיו   

אזרחי שוודיה מוכנים לשלם 
בוט הם  כי  גבוהים,  ומיסים 
וחים בשלטון שהוא עושה את השימוש הצודק והטוב ביותר במי

סים אלה  האזרחים רוצים לקבל הרבה מהמדינה, ולכן גם מוכנים 
לשלם הרבה  הם יודעים שהממשל פועל בשקיפות, בטוהר מידות 

ווביעילות  החינוך, בכל הגילאים,  הוא חינם, כולל  ההשכלה הג
בוהה  הרפואה, שהיא מהמתקדמות בעולם ניתנת  בחינם, כן גם 
ולכן השוודים  ניתן חינם,  השירותים  החברתיים  האחרים  הכל 

מוכנים לשלם מיסים גבוהים 

לסיכום דבריו  אומר שר האוצר השוודי:  לאחר המשבר הפיננסי 
האחרון, בו, השיטה השוודית שוב הוכיחה עצמה, שוודיה מוצפת  
במשקיעים זרים ומשלחות רבות  מגיעות מארצות  שונות  ללמוד 

את המודל  

מסקנתו של סבר פלוצקר מדברי שר האוצר השוודי היא: מה שטוב 
ולשוודים, ועוד מדינות רבות אחרות, אולי יכול להיות גם טוב לי

שראל?

ומה דעתכם אתם?   

סודות של מנצחים
מאת סבר פלוצקר )מתוך מוסף ממון של ידיעות אחרונות מה 16.3.12( 



תרבות ילדים

ביום חמישי 31.5.12 בשעה 17:00, במועדון לחבר בקיבוץ   ♦
העוגן, פופ קולנוע: סרט ופופקורן לילדים  והפעם: “מדגסקר 
2“, סרט אנימציה ממוחשבת לילדים המביא את סיפורם של 
ניו  של  המרכזי  החיות  מגן  לברוח  מצליחים  אשר  חיים  בעלי 
יורק  זהו סיפור הבריחה שלהם והגעתם למדגסקר - היכן שהם 

מגלים כי החיים האמיתיים והפרועים נמצאים  

לכל המשפחה, מחיר: 20 ₪ לילד כולל פופקורן ושתייה.

ביום שלישי 7.6.12 בשעה 16:15, במועדון לחבר בקיבוץ   ♦
העוגן  - גולי והגיטרה 

לצלילי הגיטרה ובקצב הדרבוקה, נצא יחד ו הורים וקטנטנים 
ו למסע מוסיקלי קסום: השירים, הנגינה, הריקודים והחיוכים, 
יהפכו את המפגש לחוויה מוסיקלית של ממש  במפגש יחולקו 

אביזרי נגינה וניצור יחד תזמורת אמיתית!

לגילאי: 2 עד 5 מחיר: 2 ₪ לילד.

ביום ראשון 10.6.12 בשעה 17:00, במועדון לחבר בקיבוץ   ♦
העוגן - פופ קולנוע: סרט ופופקורן לילדים, והפעם: “פלונטר“” 

הנסיכה עם השיער הארוך, פעמונית, בילתה את מרבית חייה 
ולכודה בתוך מגדל גבוה  אך כאשר היא מתאהבת בשודד שעו

בר באזור, היא חייבת להסתכן ולצאת בפעם הראשונה לעולם 
הגדול ולמצוא את אהוב ליבה 

לכל המשפחה,  מחיר: 20 ₪ לילד כולל פופקורן ושתייה.

תרבות מבוגרים

ביום שלישי 5.6.12 בשעה 18:00  ♦

המרו עם  הרומנטי  המשולש  העוגן  קיבוץ  לחבר   במועדון 
צה רבקה חגג  ההרצאה תעסוק באהבת יעקב ורחל, נשתתף 
לא  כיצד  השאלות:  ויועלו  אחיות,  בקנאת  המשפחה,  בייסורי 

וזיהה יעקב שלאה במיטתו ולא רחל אהובתו? מה תפקידן ומ
עמדן של השפחות במשפחה? הכניסה חינם!

בתאריכים: 15.6.12, 6.7.12 - טיול נשים: “יידיש קייק“   ♦

מאכלים  ממגוון  וטעימה  בירושלים  החרדיות  בשכונות  סיור 
מהמטבח המזרח אירופאי  בהדרכת: “אב“ני גזית“ 

07:00 יציאה ממגרש החניה של קיבוץ משמר השרון  הפסקת 
בוקר בלטרון  בסיור: מה בין קוגל לקיגל? מדוע עושים בארץ 
גפילטע-פיש דווקא מקרפיון? מה מקורו של בייגל אמריקאי? 
מה יש בקרפלך ולמה מכנים אותו “הקובה של האשכנזים”? 
איפה ניתן לקנות צ’ולנט כל השבוע? מהו גמ”ח ערבאס? מהיכן 

מגיע ההרינג? 

הסיור נמשך 4 שעות וממנו נשוטט עצמאית בשוק מחנה יהודה  
המרפק  עד  שרוול  עם  חולצה  חצאית,  צנוע:  בלבוש  לבוא  יש 

ללא מחשוף, נעלים סגורות! שעת חזרה משוערת: 17:00 

תחיה:   - להרשמה  צהרים!  ארוחת  כולל  לא   ₪  140 מחיר: 
052-2902303

אז מה היה לנו לאחרונה:

♦  ערב יום השואה.
♦  ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה,

♦  סיום יום הזיכרון וחגיגת העצמאות. 

ומפרגן   תומך  אוהד,  מאד  היה  החברים  מציבור  ששמענו  ההדים 
הרבה תשבחות שמענו על הזיקוקים המרהיבים, שהיו אפילו יותר 
יפים מהזיקוקים בקיבוץ מעברות  תודה גדולה לכל מי שטרח ועזר 

בהכנת האירועים האלו ובהצלחתם 

ומה לפנינו:

♦  חג שבועות. 

טקס שבועות יתקיים ביום ראשון 12 5 27 בשעות אחה”צ בדשא 
עם  קשר  ליצור  מוזמן  לחג  בהכנות  לעזור  שמוכן  מי  הכולבו   ליד 

לילך אפרת נייד: 054-4537447

ויתכנו אירועים נוספים בחג, תעקבו בבקשה אחרי הפרסומים לק
ראת החג 

♦  בראש השנה תשע”ג נחגוג לקיבוצנו יום הולדת 65  

ולקראת האירוע הגדול, התכנסה ועדה בראשותו של אורי גל ובתמי
כתם של אנשי הוועד, שלקחה על עצמה לארגן שני מיזמים חדשים 
בקיבוץ  הפרטים על המיזמים פורטו בדפי המידע שחולקו  לתאי 

והדואר  כל הצעה תתקבל בברכה ותבחן לגופה  את ההצעות הע
בירו לאורי גל למייל: uri w gal@gmail com סיום מועד הגשת 

ההצעות למיזמים ביום חמישי 12 5 31  הזדרזו פן תאחרו   

מהפעלות,  מורכב  יהיה  כולו  שכל  חג  להכין  רוצים  אנחנו  כן  כמו 
הופעות ופעילויות מתוצרת עצמית )כמו פעם, זוכרים,,,(  לצורך כך 
בצוות  חלק  לקחת  שמוכנים  חברה  או  חבר  מכל  מבקשים  אנחנו 
החג ליצור קשר עם רז ב”ש, נייד: 052-8798882 או עם עפרה יעקב, 

נייד: 052-3558082 

זה הכול להפעם   
עפרה וצוות התרבות

 לצהרוני המרכז הקהילתי עמק חפר
דרושות*

 גננות, מובילות, סייעות 
לשנת הלימודים הבאה ו תשע”ג 

 קו”ח בציון שם המשרה לפקס: 09-8948929 
  agmonn@gmail com :לידי נוגה, או למייל 

לפרטים נוספים: 09-8981628  

*המודעה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד
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פינת התרבותתוכניות החודש במועצה
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1/ 5 לאה שחר: 
5/2 גבע אילן: 
3/5 אפרת ווייל עמית: 
5/5 ירון אנדי: 
5/5 אוריה באומר: 
7/5 ורה דולבורד: 
7/5 איה כהן 
8/5 נירה בן שבת: 

 8/5 ארז גולן: 
9/5 יונה פלד: 

 10/5 לאה גרדוש: 
10/5 איה גדיש: 
10/5 אור בן שלום: 
11/5 יעל כהן 
12/5 טובה משיח: 

  12/5 אלה בנין: 
12/5 טל פרייסלר: 

 12/5 סיון ענבר: 
 13/5 דב לאור: 
14/5 שמואל ליכטבראון: 

15/5 אביטל שמרר: 
15/5 יוסף דולבורד: 

16 /5 ורדית בר: 
16/5 לירז קנוגשטיין: 
17/5 עומר שילר: 
17/5 דוד אברמוביץ: 
19/5 אנדראה גרון: 
19/5 דן גרדוש: 
20/5 גילי בן שלום: 
21/5 גיא גולדוסר: 
24/5 יוסף פוטוק: 
24/5 גבריאל אברמוביץ: 
24/5 ליאור גדיש : 
27/5 מרדכי בכר: 
28/5 עמית פואה: 
28/5 כליל שלף: 
29/5 חן )אלון( קדרון: 
29/5 קמה שלף: 
30/5 מרינה איטקין 
30/5 עמית קורן: 

לילידי מאי:

חני הראל

וקראתי בביתנו האחרון על נוהלי השמירה החדשים, שאמורים לה
רגיע אותי, ולשכנע את הגנבים, להתיאש מאיתנו ולמצוא לעצמם 
קורבנות אחרים  אין ספק, שהצ’קלקה על גג המכונית של השומר, 
תבהיל את הגנבים מאוד     במיוחד שיהיה שלט 

וזיהוי על המכונית כרכב ביטחון!!! ואז כשהר
כב יקיף את הקיבוץ בכביש העוקף,  והצקלקה 
מאשר  יותר  מפחיד  אפקט  לזה  יהיה  תהבהב, 
שהרי  יריחו     את  כשהקיף  יהושוע  של  לצבאו 
ליהושוע עד כמה שידוע לי, לא הייתה צ’קלקה, 
את  כובש   היה  כבר  בטח   הוא  הייתה,  ואם 

תורכיה ואיראן גם כן    

משמר  “קבוצת  שתתארגן  לשמוע,  שמחתי 
הקי בשטח  לאירועים  מענה  שתיתן  והיישוב, 

בוץ,”  כפי שכתב רונן ברייר בביתנו,   וגם שיש 
מי שבודק את המקלטים,  יביא הצעות מחיר, 
ואם המחיר יתאים לכיס שלנו, אולי יהיו לנו 9 
אבל  משמח,  באמת  זה  כל  ראויים     מקלטים 

נשמע כמו חזון אחרית הימים   

אלון  של  שחזונו  שכפי   היא,  העצובה  והאמת 
לגבי  לפעול  צריכה  מתוקנת  חברה  איך  לגבי 
הפנסיונרים שלה, לא הרגיע אותי לגבי העתיד 
בנושא  לעתיד  התוכניות  גם  כך  שלי,  הפנסיוני 

הביטחון השוטף   

 לסיכום: מה שבטוח,  שכלום לא בטוח   

בימים ההם בזמן הזה

מזל טוב
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עמית פואה

לפני כשנה לקחתי קורס באוניברסיטה בהנחיית הסופר אתגר קרת 
וחוקר הספרות ניסים קלדרון, שעיקרו בחינת הסיפורים החבויים 
בתוך שירים  בכל שיעור ניתחנו משיריו של אמן אחר: החל מניל 
יאנג, ליאונרד כהן ורנדי ניומן, עבור לשלום חנוך, יוני רכטר וברי 
סחרוף, וכלה בערן צור ורונה קינן  כל יוצר משקף כמובן הלך רוח 
מסוים, תקופה מסוימת וההנחה היא שמתוך השירים ניתן להסיק 

רבות על החברה  

ועקב כך, ברצוני להתיימר לפתח שיח סביב שירים שעיצבו הנוף הת
רבותי שלי, והרי לנוף זה שמורה פינה חמה לחבורת הזמר של קיבוץ 
העוגן  פה ושם בטיוליי סביב העולם מצאתי עצמי מתרפק על דיסק 
היובל המשובח, ואף משמיע לחברים מגוון משירי הלהקה  השירים 
הללו הם חלק מה-DNA של חברתנו ולכן בחרתי לנסות ולנתח שני 
שירים שבעיני יש להם הרבה מן המשותף- “כמו בהתחלה” ו”אף 

אחד” )נראה לי שזהו שמו( 

ולפי תחושתי, בשני השירים קיים מאבק פנימי בין השתייכות עמו
קה למקום וקהילה, יחד עם פגיעה עמוקה וניסיון לשחזר איזשהו 
תור זהב שהיה בעבר, אולם כל שיר מביט על המציאות באופן שונה  
“כמו בהתחלה” יוצר אצל המאזין תמונה של זוג זקנים שמשוטטים 

וברחבי הקיבוץ ומעלים זכרונות וגעגועים על איך הקימו את המ
קום, אך כל שנשאר ממנו הוא רק “אבק של סיפורים”  “אף אחד” 
יוצר תמונה הרבה יותר שחורה, של מקום מנוכר שאליו “אף אחד 
כבר לא מתגעגע”  כלומר, השיר הזה מבטל את תחושת הגעגועים 
הקיבוץ,  של  ההקמה  דור  את  ומבקר  בהתחלה”  ב”כמו  שקיימת 
נותרו אנשים ש”מסתכלים לתוך האדמה”  שמכל האידאלים שבו 

ולא אומרים מלה חמה על מה שטוב 

ומה שמעניין בעיני הוא שאת שני השירים שרה חבורת אנשים שכ
ביכול מעבירה ביקורת על החברה בה היא חיה  אך חברה זו היא 
קטנה מאד ולכל אחד מהם היכולת לעשות תיקון  ב”אף אחד” שני 
תמיר  וטלי  מייזנר  שולי  ידי  על  מושרים  בשיר  הראשונים  הבתים 
)שאם כבר מדברים על לזרוק מלה חמה- אז הביצוע מעולה בעיניי( 

סיפור בתוך שיר -
חבורת הזמר של קיבוץ העוגן

והשיר כולו תמיד נקשר בעיני לשבר כלכלי- חברתי ששיאו תהליך 
ההפרטה הכואב אך הבלתי נמנע ב”כמו בהתחלה” יש אווירה יותר 
אופטימית שמתבטאת באור ש”נראה אחרת- ואליו נוביל”  כלומר, 

וההתייחסות היא לאור שנראה אחרת ולא לחורבן ועדיין ישנה תק
ווה שהשינוי המתהווה יוביל לצמיחה 

אני נחשפתי לשני השירים הללו עם צאת דיסק היובל של חבורת 
הזמר לפני 15 )!!!( שנה  ואני סבור כי במבט לאחור אנשים בהעוגן 
זו,  את  זה  רואים  כשהם  האדמה  בתוך  ראשם  את  טומנים  פחות 
הכיפאק(,  על  )וזה  ויהיו  היו  תמיד  העצים  אל  שמדברים  אנשים 
ואני רוצה להאמין שהדימוי ש”נראה שאנשים פסקו מלחלום” אינו 

ונחלתנו  במהלך לימודיי הבנתי שחברה נבנית ממשברים: כך נוצ
רת תרבות, למידה, געגועים ובנייה מחודשת ומפוכחת יותר )תרתי 
שנדע  משברים  עוד  יהיו  שבהעוגן  לקוות  רוצה  אני  לכן  משמע?(  

ולצאת מהם ושיהיו עוד אנשים שיידעו לכתוב עליהם שירים שיע
שירו את עולמנו התרבותי  כמובן שניתן להביט על השירים מנקודת 
מבט שונה בתכלית, להסיק מסקנות שונות ולקחים שונים לעתיד, 
אך תקוותי היא כי מעל דפים אלו ייווצר שיח שיעסוק בלמידה מן 

העבר הניתנת לשיפור העתיד הקרוב מתמיד 
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כמו בהתחלה

קח אותי נלך לשם
אל אותם שבילים

ריח הכפר, דרך עפר
 למקום מוכר

במקומות געגועים 
כבר חרש הזמן

שקט הופר ומה שנותר
 רק אבק של סיפורים

אף אחד
אף אחד כבר לא מתגעגע
כל אחד כאילו לא שומע

אף אחד כבר לא מרים מבט
לא, לא- אין אף אחד

אתה הולך ברחוב נבלע בתוך המהומה
אך העיניים מסתכלות תמיד לאדמה

ואף אחד כבר לא מרגיש מספיק קרוב
כדי לזרוק מלה חמה על מה שטוב

האנשים לא נפתחים כאילו לא רוצים
אתה מרגיש כמעט כמו מדבר אל העצים

בין חברים פתאום קשה יותר לצחוק
ומי שכאן נראה פתאום יותר רחוק   

בים גדול של פרצופים נוגים מולך, עובר
אתה רוצה לצעוק שדי! כדאי להתעורר
המחשבים תופסים אט אט יותר מקום

ולפעמים נדמה כולם פסקו לחלום

צריך טיפה יותר את פני השטח לגרד
מאחורי כל מסיכה יש מישהו בודד
ויש דברים שאי אפשר כבר לעזוב 

כי כל אחד בפנים רוצה עוד לאהוב

אף אחד כבר לא מתגעגע   

וגם אם זה נראה כמו סוף 
של דרך

רק הנווט בקצה השביל
האור עכשיו נראה אחרת

ואליו נוביל

ואם נזכור נדע לסלוח
הדרך לא תמיד היתה סלולה

חבקי אותי עכשיו בכח
כמו בהתחלה

קחי אותי אל המקום
שם עצר הזמן

כל השנים    מים רבים
כבר זרמו לים

כמו יונה ששוב מצאה
מים רדודים

מגב מיוזע הורדנו תרמיל
ומקלות של נדודים

וגם אם זה נראה כמו סוף 
של דרך   

 הקשר בין גוף ונפש, מתח 
ואי נוחות גופנית 

מתוך הרצאה של מנהל המח’ לפסיכיאטריה באוניברסיטת סטנפורד

לקראת סוף הרצאה ציין המרצה, בין שאר הדברים, כי ממחקרים 
עולה כי אחד הדברים הכי טובים שיכול גבר לעשות למען בריאותו 
ואת  החיים  תוחלת  את  מעלים  נישואין  אישה   עם  להתחתן  הוא 

רווחתו האישית של הגבר 

למען  האישה,  ו  מפתיע  נתון  ציין  המרצה  האישה?  לגבי  ומה 
בריאותה, צריכה לטפח את מערכות היחסים שלה עם חברותיה!

זו צחוק בקהל, אבל המרצה דיבר בשיא  בהתחלה עוררה אמירה 
הרצינות  ממחקרים שנעשו עולה כי נשים מתחברות ביניהן באופן 
המסייעות  תמיכה  מערכות  לשנייה  אחת  ומספקות  מגברים  שונה 

ולהן להתמודד עם מצבי לחץ והתנסויות קשות בחייהן  “זמן חב
רות” הוא משמעותי ברמה הפיזיולוגית ממש, הוא עוזר לייצר יותר 
סרוטונין )נוירוטרנסמיטר( המסייע להילחם בדיכאון ויוצר תחושה 

כללית של רווחה והרגשה חיובית 

נשים נוהגות לחלוק את רגשותיהן, בעוד שגברים לרוב מתחברים 
סביב פעילויות  רק לעיתים נדירות הם יושבים עם חבר לדבר על 
איך הם מרגישים לגבי דבר כלשהו, או איך החיים האישיים שלהם  
, ספורט? כן!, מכוניות? כן! אבל הרגשות שלהם? רק  עבודה? כן! 

לעיתים נדירות 

מעומק  ורגשות  תחושות  חולקות  הן  הזמן   כל  זאת  עושות  נשים 
נשמתן עם חברותיהן, ונראה כי זה תורם באופן ממשי לבריאותן 

לבריאותן  חשוב  חברות  עם  זמן  בילוי  כי  והדגיש  הוסיף  המרצה 
של נשים ממש כמו ריצה או אימון בחדר הכושר  אמנם, יש נטייה 
לחשוב שכאשר אנו עוסקות בפעילות גופנית אנו עושות משהו טוב 
עבור הגוף שלנו, ולעומת זאת כשאנו מדברות עם החברות שלנו, אנו 
“מבזבזות” את הזמן במקום לעסוק במשהו פרודוקטיבי יותר  אז 
מסתבר שזה לא נכון  למעשה, הדגיש המרצה, ש”לא ליצור ולתחזק 
הגופנית  לבריאות  מזיק  אחרים,  אדם  בני  עם  איכותיים  קשרים 

שלנו לפחות כמו העישון!” עד כדי כך    

שנטפח  חשוב  חברה,  עם  לפטפט  מתיישבות  שאנו  פעם  בכל  לכן, 
לעצמנו על השכם ונברך את עצמנו על כך שאנו עושות משהו מועיל 
לבריאותנו  למעשה, אנו בנות מזל! החברות שלנו היא מאוד חיונית 

לבריאותנו!

לחיי הקפה עם חברות !!!



12

מיכל פאלק

אמנם כבר כתבתי ורואיינתי בנושא הפרויקט בעבר, אך תמיד טוב 
לרענן את הזיכרון 

מניסיוני האישי אני יודעת שאישה אחרי לידה זקוקה להרבה עזרה 
וותמיכה, ובימינו מעגל התמיכה ביולדות אינו תמיד זמין ואינו מפו

חלק  לוקחת  אינה  כבר  הקהילה  לנפשו,  אחד  כל  שבו  בעידן  תח  
פעיל ומרכזי בחיי הפרט, ולכן סברתי שיש מקום ואף יתר חשיבות 

וליצירת מערכי תמיכה בפרטים הנמצאים בזמנים מאתגרים ורגי
שים בחייהם  זאת גם כדי לתת מענה מבחינה טכנית, כלומר עזרה 
פיסית בפועל, וגם ו וזה לא פחות חשוב ו כדי להפיג את תחושת 

והבדידות, לתת לאדם את התחושה שהוא אינו לבד אלא חלק מר
קמה אנושית אחת   

פרויקט התמיכה ביולדות במתכונתו הנוכחית קיים כבר כשנתיים  
החלק המרכזי שלו כולל, כפי שכתבה רעות, הבאת אוכל ליולדת 

וומשפחתה במהלך החודש הראשון אחרי הלידה  כמו כן, אני מעו
יולדות”:  “מועדון  ולהקים  להתאחד  עצמן  ביולדות  ותומכת  דדת 
מפגשים משותפים שבועיים של אימהות שנמצאות עם תינוקותיהן 
בחופשת לידה  במפגשים הללו היולדות שואבות כוח ועידוד מכוחו 

ושל היחד, מחליפות מידע, ולעיתים מזמינות הרצאות והפעלות מק
וצועיות בנושאים שונים הקשורים לתינוקות  לפני מספר שנים ניסי

תי גם למצוא מקום שיוכל לשמש לטובת העניין, מבנה שהאימהות 
יוכלו לבלות בו יחד, במקום לנדוד כל פעם לביתה של אם אחרת, 
אך בימינו אין זה פשוט למצוא מקום שכזה בקיבוץ  אשמח אם 

למישהו יש רעיון למקום שיכול לענות על הדרישות 

רעיון נוסף שאני והעזר שכנגדי טליה פלג חיים מנסות להרים הוא 
נשארים  גדלים,  שהתינוקות  אחרי  לתינוקות:  ציוד  מחסן  יצירת 
תמיד בבית שלל אביזרים מיותרים ותופסי מקום, שיכולים לעזור 
שידות,  מנשאים,  עגלות,  ו  טריות  ליולדות  רב  כסף  ולחסוך  מאד 
בגדים, צעצועים וכדומה  חשבנו שאם יימצא מקום עבור היולדות, 
נוכל לפנות חלק ממנו לטובת העניין, וכך כל יולדת תוכל להשאיל 
ציוד הנמצא במחסן  בינתיים, מאחר ומקום כזה עדיין אין בנמצא, 
אנו משתדלות לחפש ציוד בהתאם לדרישה  כלומר, יולדת שחסר 
את  לה  לחפש  וננסה  קשר  איתנו  ליצור  מוזמנת  כלשהו  ציוד  לה 
הציוד הדרוש בקרב בנות הקיבוץ  בהזדמנות זו אנו קוראות לכל 
מי שיש לה ציוד לתינוקות שאין לה בו עוד צורך לפנות אלינו, כדי 

שנוכל להפנותו למקום הדרוש 

העזרה  בתחום  הוא  הקמתו  על  שוקדות  שאנו  נוסף  תמיכה  מעגל 
בבית  אנו קוראות לכל מי שמוכנה להתנדב )או מוכן ו גם גברים 
יכולים!( לבוא פעם או פעמיים בשבוע לביתה של היולדת ולסייע 
אותו  להחזיק  ו  בתינוק  טיפול  זה  אם  לה:  שדרוש  במה  מעט  לה 
כשהיא אוכלת, לקחת אותו לטיול כדי שתוכל לישון וכו’, ואם זה 
אפילו  או  וכאלה,  כביסה  כלים,  שטיפת   - הבית  בתחזוקת  עזרה 
סתם כדי לדבר, לארח חברה, להביא לה קניות מהכלבו ועוד  עבור 
המתנדבת זה דבר קטן, שעה-שעתיים בשבוע, אך עבור היולדת זו 
יכולה להיות הקלה משמעותית ועזרה ענקית! פרויקט העזרה בבית 
ו אנו  כבר החל לפעול במתכונת מצומצמת, נשמח מאד להרחיבו 
רוצות להקים מאגר מתנדבות ו היענות תתקבל בברכה רבה! יש 
לנו בקיבוץ אימהות חד-הוריות, אימהות לתאומים, אימהות שאין 

שמחכות  ומותשות  טריות  אימהות  ו”סתם”  בקיבוץ  משפחה  להן 
וזקוקות לעזרה שלכם!!!

ומעבר לכך, אנו פתוחות ונשמח לכל הצעה קונקרטית לסיוע בת
חום היולדות: מי שלא רוצה לבשל או להתנדב יכולה לעזור כספית 
או  בהתנדבות  בייביסיטינג  שירותי  להציע  למשל(,  אוכל,  )לקנות 
כל רעיון אחר שעולה על דעתכם  אני בטוחה שלכל אחד, בכל מין 
ובכל גיל, יש מה לתרום לעניין! רק צריך מעט רצון טוב  אני יודעת 
עד כמה כולנו עסוקים וטרודים בחיינו הפרטיים, אבל אני שומעת 
גם  אך  למקבל  גם  עושה  זה  טוב  כמה  אישי,  מניסיון  גם  ויודעת, 
לנותן ו לצאת מתוך העיסוק בחיי הפרטיים ולהתפנות לתת מעצמי 

למישהו אחר שזקוק לי  נסו ותיווכחו בעצמכם!

פרויקט �באה מאהבה�

וכאמור, החלטתי להתחיל לפעול בנושא היולדות, כחלק ממערך הת
מיכה הקהילתית שאני רואה בעיני רוחי  מפאת חוסר זמן הפרויקט 
לא התרחב עדיין למגזרים נוספים, למעט ניסיונות מועטים בחגים, 

ואך בתכנון להרחיב אותו כך שיכלול גם סיוע לאוכלוסייה הוותי
קה ו בעיקר לוותיקים הבודדים שבקיבוצנו  אשמח אם יש מישהו 
שיהיה מוכן לקחת על עצמו את ריכוז הנושא ויחד נחשוב על דרכים 

להושיט להם יד, חיוך וסיוע  

ובעתיד מתוכנן גם הקמת גן ירק קהילתי, שיהווה מקום מפגש למ
ושפחות עם ילדים אחרי הצהרים, ויש עוד רעיונות יפים רבים שב

תקווה ירקמו עור וגידים אט-אט  ושוב ו אשמח לגבש צוות שעושה 
וזאת, בשיתוף עם מערך הרווחה הפועל כאן  יחד נוכל להמשיך ולי

צור כאן קהילה חיה ונושמת, שרואה את כל הפרטים המרכיבים 
אותה ומקיפה אותם באהבה, כך שאף אחד לא נשאר בחוץ, כולם 

בתוך המעגל  אמן!
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ועוד בנושא  פרויקט

�באה מאהבה�- נשים מבשלות לנשים לאחר לידה

בימים ההם בזמן הזה

רעות קדר

הפ על  ואחרות  כאלה  מילים  נכתבו  הקודמים  ובגיליונות 
וגם ממשיכה ומתחזקת אותו מיכל  רויקט שיזמה והרימה 

גוטרמן פאלק 

במהלך  היולדת  לאשה  עזרה  הגשת  הינה  הפרויקט  תכלית 
ידי בישול והבאת אוכל  החודש הראשון לאחר הלידה, על 
משתתפות  בפרויקט  היולדת   לבית  בשבוע  פעמיים  ביתי 
אלה  דפים  גבי  ועל  מהקיבוץ  הגילאים(  )בכל  רבות  נשים 
אני קוראת לנשים נוספות להצטרף )פרטי ההצטרפות בסוף 

והכתבה(  אני עצמי נחשפתי לפרויקט כאשר בוקר אחד הגי
עה לביתי רקפת מאוטנר עם תבשילים חמים וטעימים ולא 
היה בביתי אחד שלא ליקק את האצבעות    כששאלתי את 
בתאבון  לכם  “שיהיה  ענתה:  אוכל,  לי  הבאת  למה  רקפת- 
והיא  שלי  לאמא  התקשרתי  ונפעמת  נרעשת  ולבריאות”  
בהעוגן  תקופה  כבר  שקיים  מפרויקט  חלק  שזה  לי  סיפרה 
ושלפני שבוע מיכל התקשרה לשאול אם יש דברים מיוחדים 
שאנחנו לא אוהבים )האמת שאנחנו לא נוגעים בשום ובצל(  
מכך אתם מבינים גם שכל מה שקיבלנו בשלושת החודשים 

הבאים לאכול היה ערב לחיכינו!

וכשפניתי למיכל לשאול איך אני יכולה לעזור ולהשתתף בפ
רויקט ענתה לי: “קחי את הזמן”  אז לקחתי   

והילי הגיעה לגיל שנה, פניתי שוב ומיד שובצתי לרשימת המ
בשלות  אל טטעו חברים, אני לא עומדת מידי שבוע ומבשלת 
למשפחה אחרת ואפילו לא מדי חודש    פעם ב, כשצריך אני 

מקבלת מייל עם רשימת תאריכים אופציונאליים ובוחרת לי 
מתי ולמי אבשל 

וטוב  העוגן,  על  גם  פסחה  לא  בום”  ה”בייבי  תנופת  והנה 
ושכך!!! ולכן החלטתי לכתוב כמה מילים על הפרויקט, ול

לידה  בחופשת  ונמצאת  אביב  בת  את  שילדה  ממיכל  בקש 
כרגע, לשתף אותנו בכמה מילים משלה על הפרויקט 

מיכל- כאוכלת וכמבשלת אני רוצה להודות לך מקרב לב על 
והיוזמה הברוכה והיפה, על ההשקעה והדרך השקטה והצנו

עה בה את פועלת כבר כמה שנים! 

את מיכל מחליפה כרגע אדוה הילר-פוגל ואם תכתבו לה מייל 
advahhiller@   המבשלים ברשימת  אתכם  לשבץ  תוכל  היא 

gmail com, תודה מראש והרבה בריאות ונחת!
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ליאורה אגם

אסתי – לפני כשבועיים צפיתי בך שוחה, מדוושת באופניים ורצה 
בנחישות שאין דומה לה, בתחרות אליפות אירופה בטריאתלון, 

–באילת, תחרות בה זכית במקום השלישי לנשים בוגרות. את עו
סקת בספורט זה יותר מ-20 שנה. איך הגעת לעסוק בו?

הספורט  מהפכת  את  ליויתי   -
הספו בתחום  בעיקר  ובעולם, 

רט האירובי, מתוך הבנה שאם 
לשמר  יכולה  אני  נכון,  אעבוד 

להתא להתקדם,  ואף  והישגים 
מן באופן מקצועי, על אף גילי  

הק שבשיא  ציפיה  יש  ובחברה 
פורשים   לערך,   35 בגיל  ריירה, 

ואני לא! דוקא בגיל זה התחב
בחיתו אז  שהיה  לספורט  ורתי 

תחומים   3 ששילב  בארץ,  ליו 
שחיה  ו  במילא  בהם  שעסקתי 

אופניים וריצה 

–- אני מבינה ששמעת על תח
רות ופשוט החלטת לנסות.

חוויה  וחויתי  לבד  יצאתי  כן,   -
מיוחדת, אפילו הצלחתי מאוד, 

ואלא שמהר מאוד הבנ
תי שספורט שכזה דורש 
וגם  באימון  גם  תמיכה 

אל  פניתי  בהתארגנות  
והמאמן הותיק שלי ו יוס

קה אגם, שאיתו אני עושה 
ואת כל הדרך מאז שהתחל
הט בספורט  להתחרות  ותי 

ריאתלון 

הרי  הוא  יוסקה?  למה   - 
“מומחה“ לכדור-עף...

עבוד ובדרך  בנסיונו  בטחתי  ו- 
ותו, מאז שהיה המאמן של קבו

צת בנות רמות חפר המיתולוגית 
כאשר   ,1972 בשנת  בכדור-עף, 
והקבוצה זכתה במקום שני באלי

שהיתה  הספר  לבתי  אירופה  פות 
את  זוכרים  אולי  רבים  בארץ   כאן 

המעמד 

- אני יודעת שהיתה לך הצלחה מיוחדת באותו ארוע.

- כן, נבחרתי לאחת מ 6 המצטיינות בטורניר וזכיתי לקבל מדליה 
מידי שר החינוך דאז ו יגאל אלון 

- נחזור אל הטריאתלון.

- מזה 23 שנים אנחנו נוסעים מידי שנה לתחרות אליפות ישראל 
באילת  במשך השנה יש תחרויות מקומיות נוספות  אבל התחרות 
באילת היא חגיגה מסוג אחר  וכן ו הצלחתי בגדול, לקחתי תארים 
ו  דגלי  על  חרטתי  כי  לגילי,  בהתאם  תמיד  השנים,  במשך  רבים 
מעבירה  שאני  מסר  זה  גיל   בכל  מקצוענות 
לכולם  יש תחום רפואי שאומר “הגוף זוכר”, 

והחויות הפיסיות נשמרות ואפשר לקדם ולפ
תח אותן  אני לא עוסקת בספורט עממי אלא 

ומקדשת תחרותיות, מקצוענות, שילוב טכנו
לוגיות חדישות, שיטות עבודה חדישות, ועם 
כל אלה אני עובדת גם ביום-יום  זה חיבור 
שמאפשר לי להיות ברמת כושר גופני מאוד 
גבוה  העולם עוסק כיום בספורט אירובי ו 
שחיה, אופניים, ריצה, חדרי כושר, מליונים 

ודואגים לגוף ולכושר, ואני רציתי להיות מה
טובות ביותר   

- ואז – אליפות אירופה בטריאתלון לפני 
שלשה שבועות.

- סימנתי את אליפות אירופה כשיא בקריירה 
הספורטיבית שלי  שלב ראשון היה להתקבל 
לנבחרת ישראל עם תוצאת מינימום, משימה 
ויחד  יוסקה  אל  פניתי  בכבוד   בה  שעמדתי 
רוצה  אני  מתאימה   אימונים  תכנית  בנינו 
לציין שהחיבור הספורטיבי בינינו יוצא דופן 
להפליא  הוא אמנם רוצה תמיד “לדלל” את 
האימונים שלי, ואני תמיד רוצה יותר    
לרדוף  צריכה  אני  לפעמים 
שלו  הטנדר  אחרי 



לנעמי מילר היקרה - 
יישר כוח

רותי אילן

התכנסנו כאן בצוותא למען לציין את סיום 
לך  להודות  ובעיקר  הרווחה  באגף  עבודתך 

ולספר על כל מהלך עבודתך הנמרצת 

ועשית ימים כלילות למען האוכלוסייה הוותי
קה, באינטנסיביות, ללא לאות ובאהבה אין 

קץ 

אין ספק שהיו גם ימים קשים, ימים שבהם 
עם  השווה  לעמק  הגיעה  משפחה  כל  לא 

הקיבוץ אבל את מבחינתך עשית הכל  למען 
שלום בית וניסית לרצות את המשפחות 

לא פעם ראיתיך בשבתות, השכם בבוקר, מכתתת 
ולוודא  לבדוק  הבתים  בין  ומתרוצצת  רגלייך  את 

שהכל בסדר אצל אלה הזקוקים לך 

גם איתנו, העובדות, נוצרו קשרים חמים ויכולנו לגשת אלייך בכל 
שעות היום, לשאול את כל השאלות בעולם ותמיד הקשבת בסבלנות 
וענית יפה  כמו כן יכולנו להתקשר אלייך בכל עת, ללא שום רתיעה 
התווכחת  פעם  לא  ולייעץ   לעזור  ביכולתך  שיש  ידענו  כי  פחד  או 

קשות עם המוסדות בנוגע לשכרנו וראינו בך 
חברה אמיתית לאורך כל הדרך 

עכשיו, אחרי כמעט 7 שנות עבודה בתפקיד, 
ומגיע גם לך לעשות לביתך ולמשפחתך  הנ

בשנים  שנולדו  המקסימים  והנכדה  כדים 
האחרונות ולא היה לך זמן מספיק ליהנות 
היא  נעמי  סבתא  שמעכשיו  ידעו  מחברתם 
סבתא במשרה מלאה- פנויה להובלות, כמו 

שאומרים   

- - -

נעמי, מה נאחל לך?

קודם כל בריאות, והמון! תהני מהפנאי שהגעת אליו 
בזכות ולא בחסד והרבה שנים פוריות ונעימות 

מכל צוות העובדות:

אריאלה, אניידה, טלי, לילי, רותי אילן, רותי נ  תלמה ובהזדמנות זו 
אנו מאחלות לשירה כניסה חלקה לתוך התפקיד החדש 
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באימוני רכיבת אופניים, והוא חושב שזה לא קשה   

מעט,  צולעת  אפילו  מתנשפת,  כואבת,  אותך  ראיתי  כאמור,   -
אבל ממשיכה בנחישות ומגיעה אל קו הסיום עם חיוך ענק של 

סיפוק ובודאי רמת אדרנלין גבוהה.

- התחרות הייתה חוויה בלתי רגילה  הגיעו משלחות מכל אירופה, 
ונציגי הועד האולימפי, ומכרים רבים מהתחום, גם כאלה שלא הש

ספורטאים  בשמחת  ואפופה  חגיגית  הייתה  אילת  בתחרות   תתפו 
תחושה  לי  הייתה  ואהדה   בידע  שיתוף  תמיכה,  חברות,  שהפגינו 
כאשר  העבר,  נסיון  סמך  הראשונה,על  בשלישיה  להתברג  שאוכל 
נסעתי עד אוסטרליה להשתתף באליפות העולם )!( והגעתי למקום 
הרביעי המכובד, בגיל 40  הגעתי לתחרות באילת בהרגשה שהנה 
30 שנות אימונים  זכיתי במקום השו  הגיע הרגע ואני בשלה אחרי

לישי ואני לא מתכוונת לתלות את הנעליים  בשנה הבאה אליפות 
אירופה בטריאתלון מתקיימת באלניה ו תורכיה, ואני מזמינה את 

כל מי שרוצה להצטרף, לבלות ולהנות וכמובן - לעודד   

- תודה אסתי, איחולי הצלחה בהמשך הדרך, כל הכבוד לך על 
וליישם  מטרות  להציב  היכולת  הנחישות,  הספורטיבית,  הרוח 

–אותן בכל מזג אויר ובכל התנאים! אני בטוחה שעם רוח זו תצ
ליחי לכבוש עוד פסגות רבות. מה גם שיש לך מאמן יחיד ומיוחד. 

מי כמוני יודע...

                 אסתי מייזנר
    יקירתנו,

מיטב ברכותינו על זכייתך במקום השלישי 

באליפות אירופה בטריאתלון!

אנחנו גאים בך ומאחלים לך הישגים בעתיד!

ברכות מקרב לב למאמנך המסור יוסי אגם!

חברי העוגן



16

בימים ההם בזמן הזה

נוהגת לקצוץ אותה קטן  או שהיא נרקבת  אורה ספרה לי שהיא 
קטן מיד עם שובה מהסופר, להכניסה לכלי ולמקפיא  

נכון, לא לכל אחד יש זמן וחשק להתעסק באופן מעמיק עם העלים 
לפתוח  פטרוזיליה  לאכול  רוצים  כאשר  גדול,  תענוג  אך  הירוקים, 
את הכלי ולאסוף את הפירורים הטעימים שמשתחררים בקלות אל 

צלחתנו 

עדנה גולן

בפגישתי השנתית אצל רופא העיניים, הבנתי שיש אפשרות לחזק 
מאד  שכדאי  שריר  יש  בעיניים  שגם  לי  הסביר  הוא  הראיה,  את 

נו עבודה  זו  )   נכון,  תוצאות,  יש  מתמידים  ואם  ולתחזק,  ולאמן 
לעשות  יכול  אחד  שכל  פשוטים  תרגילים  מצאתי  בגוגל  ספת   (   

בחינם, בביתו, בלי צורך במטפל   

אז הנה הם:

יושבים במקום נוח ושקט 

ומזיזים את העיניים ימינה שמאלה, כמה פעמים  עוצמים את העי
ניים ונחים דקה  )בלי להזיז את הראש( 

מזיזים את העיניים מעלה מטה כמה פעמים, עוצמים ונחים 

מזיזים )את העיניים אלא מה?( שמאלה למעלה וימינה למטה ושוב 
נחים 

משפשפים את הידיים ומניחים את כפות הידיים ו כמו כיפות ו על 
העיניים העצומות ל- 2 דקות  

    אם הצלחתם, דווחו ל”גוגל”   

עם פרוץ האביב, אנו פותחים את שערי “מדור הטיפים” ומזמינים 
את כל הקוראים לתרום את רעיונותיהם וטיפיהם  )ניתן למסור את 

הטיפ לרעות או חני -  כתוב על נייר או דרך אי-מייל( 

אז הנה מגיע הטיפ הראשון מאורה נהיר:

יומיים  במקרר  מצהיבה  שהפטרוזיליה  הבעיה  את  מכירים  כולנו 
אחרי הקנייה  מעצבן, מרגיז ואפילו מכעיס  או שאוכלים אותה מיד 

טיפ החודש



רעות קדר

חמוצים יפניים
מיד כשנכנסתי להריון, אדוה חברתי הטובה שינסה מותניים ומצאה 
לי מתכון נפלא לחמוצים יפניים )במקרה שלי קלישאת החמוצים 
עובדת   (  מאז, )כבר חודש חמישי(, כל מכרינו וחברינו מתכבדים 

ומבקשים עוד וגם אנחנו מנשנשים בערב כשמתחשק 

מומלץ מאוד לנסות! מעבר לטעם הנפלא ההכנה פשוטה והמצרכים 
מאוד זולים!!!

לירקות )קשה לי להגיד כמויות כי כשאני עושה זו כמות גדולה ואין 
בעיה לשמור את זה  מנסיוני זה לא שורד שבוע בבית   (:

כרוב
כרובית

גזר
גמבה

קולורבי / לפת
ג’ינג’ר

מלפפון

את הירקות חותכים גס ודוחסים לתוך צנצנת זכוכית גדולה 

לרוטב:

2 פלפלי צ’ילי )אני משתמשת בפלפלי שטה שלמים המגיעים כתבו
לין במדף התבלינים(

ג’ינג’ר פרוס
2 כוסות חומץ רגיל

4 כוסות מים
2 כוסות סוכר

כפית מלח )אם אתם אוהבים קצת יותר מלוח - שימו כף מלח(

כיסוי  עד  ושופכים  נמס  שהסוכר  עד  הרוטב  חומרי  את  מרתיחים 
על הירקות החתוכים שבצנצנת  משאירים מחוץ למקרר עד שהכל 

מתקרר ומכניסים למקרר 

אחרי 48 שעות זה מעדן!!!!
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לחברי ותושבי קיבוץ העוגן,  שלום.

שנים  בו  שעסקתי  מתפקיד  פרישתי  על  להודיע  ברצוני 
רבות: נציגת משרד הפנים בקיבוץ העוגן 

כפי שכבר פורסם בעבר ו את כל המסמכים שלא כרוכים 
בין  רביעי  בימי  המועצה  בבניין  להשיג  ניתן  ו  בתשלום 

השעות: 15:30-19:00, טל: 09-8981667 

תעודות  ו/או  דרכונים  )כגון  בתשלום  מסמכים  הנפקת 
זהות שאבדו( ניתנים אך ורק באופן אישי במשרד הפנים: 

נתניה, רח’ רמז 13, קומה 2 

שעות קבלת קהל בימי א’-ה’ בין 08:00-12:00 ובימי ב’ ו-ד’ 
גם אחה”צ בין 14:30-17:00  בימי ו’ וערבי חג ו סגור 

בכל שאלה או הבהרה אני לרשותכם 

תמר פלדמן

בימים ההם בזמן הזה
לחברי הוועד בהוקרה

חנה ויזלברג

 בפסח אין מים בקיבוץ
אומרים שיהיה פיצוץ

 בחג העצמאות אין מים בקיבוץ
בתקציב היה קיצוץ

 בשבת אין מים בקיבוץ
לבנות שכונה - יותר  נחוץ

 ביום חול אין מים בקיבוץ-
אלך לעבוד בלתי רחוץ   

עניין של טעם
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מאמר זה, שעדנה גולן הביאה לדפוס, כבר פורסם בעבר, אך הכתב לא היה ברור )ט ל ח (, ולכן אנו מנסים שוב  חני

גיוסים רבותיי גיוסים
ב-6 1 ו ב-6 2 ניפגש לסדר את המגרש הטניס 

צביעת  המגרש,  סביב  הרשתות  חידוש  בתכנון: 
עמודי התאורה, ניקוי וסידור המקום 

6 1 יום ו' ניפגש ב 10:00

6 2 יום ש ' ניפגש ב 16:00

אותי  לתפוס  ניתן  ושאלות  הצעות  לתגובות, 
ב-0523271991, טל גולדוסר 

נשמח לראותכם 
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  אמיר תמיר השתחרר במזל טוב מהצבא! מאחלים לו 
מכל הלב היקלטות מהירה וקלה באזרחות 

זכתה  היא  ובגדול:  שוב,  אותה  שיחקה    אסתי מייזנר 
באליפות אירופה בטריאתלון במקום שלישי  אין ספק: 

יש לה את זה!!!

בהעוגן,  לגור  עברה  )“גרציא”(  סרוקה-גרציאני    משפ' 
מזל טוב וברוכים הבאים!!!

 התברכנו בארבעה תינוקות חדשים:

אחות  בת,  נולדה  ומנדי  גוטרמן,  לבית  פאלק    למיכל 
לעמית, ושמה בישראל בת-אביב 

ושמואל  לורה  נכד  למיה,  אח  בן,  נולד  ורון    ללנה 
איטקין, ושמו בישראל גל 

  לחן ושמוליק, נולדה בת אחות לגיא, נכדה למגי ואשר 
אלון, ושמה בישראל הילה 

לנגה  נכד  לסיון,  אח  בן,  נולד  ענבר  ושרון    לאיילת 
ומוטי ענבר - שמו: לוטם שמואל 

   כן ירבו!!! למשפחות המאושרות שיהיה במזל טוב והרבה
נחת!!!

  לאור היקף העבודות )כמו הזזת משרדים, שיפוץ בתי 
ילדים ועבודות תקשורת( רני עמית גויס להיות לחגי 

לעזר  התמורה אושרה בצוות הניהולי 

בימים ההם בזמן הזה

:מספרים ש



מאוזן:

1  ספורטאי העוסק בריצה, 4  אין בו פגם, 6  מבוקר עד ערב, 7  אמו
תחת, בימי קדם לבשו על הגוף לאות אבל, 9  שם האצבע הקטנה, 
10  חברת תקשורת, 11  שמה של התינוקת שנולדה למנדי ומיכל, 
נכדתם של יעקב ואני, 13  שם תינוקם של לנה ורון ו נכדם של ורה 
ושמואל איטקין, 15  יין שרף, 17  רצח, 19  רב גדול בארמית, 21  
חזר, 23  רגולטור, 24  זמן, 25  של הסתיו )ש ת (, 27  לא פה, 28  שק 

עור לנוזלים, 29  כרך   

מאונך:

1   השתחרר לא מזמן מהצבא, 2  יחד, 3  שאף ונשף אויר, 5  פידו
בק, 8  לא גדול, 9  נוזל באיטיות, 10  שם תינוקה של חן ושמוליק 
אחותו של גיא, נכדתם של מאגי ואשר, 12  טעות במחשב, 14  יום 
הזיכרון למרד בר כוכבא ברומאים, נהוג להדליק בו מדורות, 16  חג 
הביכורים, 20  זכתה במקום שלישי באליפות אירופה ב,תריאתלון, 

22  תנין, קרוקודיל, 26  שאינו יודע לשאול, 27  מתנה
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חני הראל

למוטי ונוגה ענבר,
לשרון ואיילת ולכל המשפחה המורחבת   

מזל טוב 
להולדת לוטם שמואל, אח לסיוון

לאנני ויעקב גוטרמן, למיכל ומנדי פאלק,   
ולכל המשפחה
מזל טוב  

להולדת בת אביב, אחות לעמית.

 לורה ושמואל איטקין, ללנה ורון 
מזל טוב 

להולדת גל, אח למיה

לחן ושמוליק, למגי ואשר אלון
מזל טוב  

להולדת הילה, אחות לגיא

תשבץ






