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דבר המערכת

לא.יאומן.איך.הזמן.רץ:.זהו.גיליון.מס .12.של.ביתנו.במתכונתו.החדשה,..דהיינו,.אפשר..
להרים.כוסית.לכבוד.מלאת.שנה.לביתנו.המחודש!!!

אם.לסכם.בקיצור.את.השנה,.הרי.שהייתה.זו.שנה.רבת.תהפוכות.ואתגרים,.הצוות.הלך.

והתכווץ:.איבדנו.אנשים,.מי.לטובת.עבודה.חדשה.ותובענית,.ומי.בשל.לידה   .אבל.מצד.
כשני,.למדתי..את.העבודה,.השתפרתי.בנושא.המחשב.)מה.שלא.היה.קשה,.כי.כשהת

חלתי.לעסוק.בביתנו.לא.ידעתי.דבר.וחצי.דבר.במחשב   ( ..עם.כל.הבעיות,.בסך.הכל.

קיבלנו.פידבקים.נהדרים,.ואפילו.היו.חברים.שאמרו.לי.שהם.מחכים.לעיתון.וקוראים.
כל.מילה 

אך.היה.גם.מי.שהתלונן,.שלא.מסרתי.מאמרים.שהיתה.בהם.ביקורת.לקבלת.תגובה 
אני.מודה.שלא.הייתי.מספיק.ערה.לכך,..ובאמת.הייתי.צריכה.לעשות.זאת .אך..יחד.עם.
זאת,..קורה.שאין.מספיק.זמן.לחכות.לתגובה,..וקורה.שאני..בלחץ.למלא.את.העיתון,.וגם...
)בינינו,. יגיבו.בגיליון.הבא!!! . לעמוד.בלוח.הזמנים .לכן.איני.רואה.פסול,.אם.חברים.
אם.אחרי.חודש.הקוראים.לא.יזכרו.על.מה.התגובה.-.אולי.זה.סימן.שהנושא.לא.היה.

מספיק.חשוב   ( 

מה.שבטוח,.אשמח.לכל.מה.שחברים.כותבים,.שהרי.בלי.כתבות.-.לא.יהיה.עיתון   .כמו..

כן.אני.מאד.מבקשת.מהחברים.שיעדכנו.אותי.בחדשות!.אם.נולד.תינוק,.מישהו.קיבל.
ציון.לשבח.)תמיד.נחמד.לפרגן(.ובכלל   .

אז.זהו.להפעם .קריאה.מהנה ..

hani_h@haogen.org.il.:הכתובת.שלי.למשלוח.מאמרים

חני



3

משולחנו של היו”ר

הקיץ כבר כאן.כמעט במלוא עוצמתו..בעוד.ימים.מספר.תחל.

חופשת.החופש.הגדול.לילדים,.המנוחה.של.הילדים.היא.גם.זמן.

לחופשות.משפחתיות.לחוויות.וכייף,.אך.גם.זמן.לאחריות.שלנו.
נמ היכן. ולדעת. להשגיח. חיובית,. לתעסוקה. לדאוג. ככלפיהם,.

צאים .בואו.נעבור.את.הקיץ.באחריות.בשלום.בבריכה,.בחצר.

הקבוץ.ובכל.מקום.אם.קיימים.מפגעים.דווחו.לנו,.שנוכל.לטפל.

בעוד.מועד .ועוד.נושא.חשוב.עבודת.הנוער.חשובה.וחינוכית,.

חשוב.להזמין.את.בני.הנוער.לעבוד.במערכות.השונות,.בקבוץ.

לנער/ה. חשוב. לעשייה. הנערים. בין. הקשר. הקבוץ,. בתאגידי.

חשוב.לקבוץ,.אך.העבודה.הינה.בתנאי.שנעשית.כדין.ובאחריות.
המעסיק.לעובד .

.שהביעו.את.תמיככ ץתודה - אני מבקש להודות לחברי הקבו
תם.בהמשך.עבודתי.בהעוגן,.לי.זה.לא.היה.ברור.מאליו.שאזכה.

כבתמיכה.זו,.אני.רואה.אתגר.גדול.להמשיך.ולהיות.חלק.מהמע
רכת.שתוביל.את.העוגן.למימוש.הקליטה,.בצוע.השיוך,.אבטחת.
הפנסיה,.ושפור.חיי.הקהילה.והכלכלה .אני.מאמין.שבעבודת.
צוות.ושתוף.פעולה.של.חברי.הוועד.והמנהלים,.והדברות.עם.
החברים.תיווצר.ההרמוניה.לניהול.נכון,.מתוך.הקשבה.ושיתוף.
של.החברים .אני.רואה.בתוצאות.ההצבעה.אמון.בחברי.הוועד.

ובהנהלה.ומודה.מאד.לחברים.שהציעו.ותמכו.במינוי ...

מספר עניינים שוטפים על סדר היום:

.בימים.הקרובים.נחל.בהחתמת.החבכ –חתימת הסכמי השיוך 
רים.על.הסכמי.השיוך,.לאחר.שנים.של.עבודה.על.בניית.הבנות.
המתאימות.לחברי.העוגן,.אנו.בעת.המימוש,.יש.כאן.הזדמנות.

כלהעביר.לחברים.את.הזכויות.על.ביתם.ולתת.את.זכות.הור
שה,.שינוי.משמעותי.ובטחון.כלכלי.בצדו .לצד.מהלך.היסטורי.

החו בגביית. ולטפל. התשתיות. את. לשפר. מבקש. הקבוץ. כזה.
בות.לקבוץ,.אני.מקווה.שהחברים.מבינים.שהסדרי.התשלום.
והביטחונות.הינם.מתוך.רצון.להקל.על.החברים.מחד.אבל.גם.
לא.להשאיר.את.הקבוץ.והחברים.שעמדו.בחלקם.וביצעו.את.
התשלומים.במצב.שחלק.משלמים.ועומדים.בהחלטות.הקבוץ.
וחלק.עושה.דין.לעצמו.נהנה.אך.לא.משלם .אני.קורא.לחברים.

לבוא,.להבין.על.מה.חותמים.ולהצטרף.להליך.השיוך 

החלפת אדריכל -.אדריכל.הקבוץ.עמירם.דרמן.ז"ל.נפטר.ואנו.

משתתפים.בצער.המשפחה,.עמירם.ניסה.להיות.קשוב.לחברים.
כבמגבלות.חוקי.התכנון.ולתת.מענה.במקומות.שניתן.היה.ושקו
כדמו.ראה.את.הדברים.באופן.שונה,.לצערנו.המלאכה.לא.הוש

למה.ויש.עוד.מספר.חברים.שלא.נענו.וכן.גם.הטיפול.המתבקש.

בקידום.התכנון.הכולל.של.הקבוץ.ובניית.תב"ע.חדשה .לאחר.

שבחנו.מסר.הצעות.הוצג.בפני.הועד.משרד.אדריכלים.שבמידה.

ונגיע.עם.המשרד.לסכום.כספי.בכוונתנו.להתקשר.אתם.כמשרד.

אדריכלי.הבית.של.הקבוץ,.באמצעותם.יטופלו.כל.המהלכים.

בהם.התחלנו.ושנעצרו.עם.פטירתו.של.עמירם.ז"ל 

.אנו.רואים.חשיכ -קליטת בני זוג של חברים לחברות לקבוץ 
בות.בקליטה.לחברות.של.בני.הזוג.של.החברים,.למען.יצירת.
נציגי. נבחר.צוות.משותף.מצומצם.של. הבנות.מתוך.הדברות,.

כהועד.ובני.הזוג,.אני.מקווה.שבאמצעות.ההידברות.יושגו.סיכו
מים.שיקדמו.את.הקליטה.מתוך.שיתוף.פעולה 

הצבנו. .2012 לשנת. .- בטיחות  ומעקה  המתנה  סככת  בניית 
כלעצמנו.רף.השקעות.גבוה.בקהילה,.אנו.כהנהלה.מחויבים.למ

סגרות.התקציב.ושמירה.על.תזרים.כספי.חיובי,.מתוך.אחריות.

לבטיחות.החלטנו.בוועד.לאשר.את.בניית.הסככה.והמעקה.עד.

לדרישת.הועד. הקרובה,.אולם.בכפוף. הלימודים. שנת. תחילת.
כממנהלי.הקבוץ.להציג.את.המקורות.הכספיים.בעת.הצגת.הסי
כום.החצי.שנתי,.מתוך.התקציב.והפעילות.למימון.ההשקעה 

בטיחות בדרך ליד הבריכה - במענה.להערות.חברים.ובהתאם.

לאחריות.ההנהלה.לבטיחות.בדרכים.בוצעו.שינויים.בדרכים.

ליד.הבריכה,.הדרך.שהובילה.לבריכה.נחסמה.לתנועה.ונפתחה.
כדרך.גישה.בטוחה.יותר,.אני.מודה.לכל.מי.ששיתף.פעולה.לטי

פול.מהיר.בפתרון.הולם 

צוות תכנון -.ע"פ.החלטות.קודמות.ועם.בחירת.אדריכל.חדש.

החליט.הועד.למנות.צוות.תכנון.שילווה.את.קדום.התכנון.של.
כהקבוץ,.יתווה.מדיניות.בהחלטות.תכנוניות.וידון.בשינויים.בש

טחי.הציבור.ובבניה.הנוגעת.לחברים .הצוות.שמונה.כולל.את.
רני.כ.רכז.הצוות,.חגי,.רונן,.רז,.דניאל.ואיה.גדיש .

.המועצה.האזוכ -תרומה לאירוע סיום בית ספר רמות חפר 
רית.פנתה.לישובים.שהיו.שותפים.ברמות.חפר.לתרום.למימון.

כאירוע.הסיום.של.בית.הספר,.על.אף.שההחלטה.שלנו.לגבי.תרו
מות.הינה.שהקבוץ.אינו.תורם.כקהילה,.אלא.תרומות.יבורכו.
ועקב. חריג. באופן. החלטנו. יתרמו,. פרטי. באופן. החברים. אם.
5000.₪.למיכ .אופי.האירוע.להיענות.לפניית.המועצה.ולתרום

מון.עלויות.אירוע.הסיום.לרמות.חפר .

והדואר. הנה"ח. הקבוץ,. הנהלת. .- והדואר  המשרדים  מעבר 

עברו.למשכננו.החדש,.אני.חושב.שזהו.צעד.מבורך.לכבודה.של.

העוגן,.כי.התקרבנו.לחברים,.כי.המקום.מכבד.את.באי.המקום,.
ככי.נתנו.תנאי.עבודה.טובים.יותר.לעובדים.במשרדים ..העבו

דות.על.סף.סיום.ואני.רוצה.להודות.לרני.ולכל.מי.שלקח.חלק.

בביצוע.המעבר,.אינני.רואה.בביצוע.מהלך.כזה.משהו.פשוט,.

זהו.מהלך.מרכב.שנדרש.בו.תאום.בין.גורמים.רבים.שנרתמו.
לבצוע.ולסיוע 

בברכת.קיץ.בטוח.וחופשות.נעימות
אלון.שפיצר



שאלות לאלון שפיצר             בנושא החובות

4

חני הראל

נושא.החובות.הוא.נושא.כאוב .שנים.מנסים.להתמודד.וללא.

הצלחה .הפניתי.לאלון.כמה.שאלות.והנה.תשובותיו.)בתוספת.
גרף.של.גילי.לקבלת.תמונה.יותר.כוללת(:

כמה חברים חייבים בסך הכול?

נכון.ל.כ.31/3/2012.סה"כ.חייבים.40.חברים.

ו.כ.9.צעירים ..בית.אב.אחד.הסדיר.את.החוב.
לאחר.ה.31/3/12 

מה הסכום הגדול ביותר 

הינו. .31/3/12 ל. נכון. ביותר. הגבוה. החוב.
 ₪.156256

מאיזה סכום נחשב חוב לחוב מדאיג?

ככל.חוב.שלא.מוסדר.בפרק.זמן.של.חודש.חו
נמצא. שלא. מנת. על. טיפול,. . מחייב. דשיים.

כעצמנו.עם.חוב.שגדל.וכבר.לחבר.קשה.לש
למו 

כמה חייבים כרוניים, חסרי תקנה יש?

אבל. השאלה. לנוסח. לענות. לא. מבקש. אני.

מרבית.החייבים.לא.הסדירו.את.החוב.בפרק.
זמן.סביר.וגוררים.חוב.מעל.מספר.חודשים .

החוב  ה"מתמיד"  בעל  חייב  שנים  כמה 
ביותר..

אין.לי.תשובה.מדויקת.לשאלה.זו.ככל.הידוע.

לי.ישנם.חובות.שנגררים.שנים.ארוכות.ולא.
כנפרעו,.יש.חברים.שעשו.אתם.הסדרים.ועומ
כדים.בהחזר,.אף.שבדרך.כלל.התשלום.החוד

שי.נמוך.יחסית 

איך מתכוונים לפתור את הבעיה?

כהועד.דן.בשנתיים.האחרונות.מספר.פעמים.בנושא.חובות.חב
רים .הועד.הנחה.אותנו.בעלי.התפקידים.לטפל.בגביית.החובות .
ובחלק. הקהילה,. כמנהל. רונן. החייבים,. החברים. . עם. נפגשנו.
מהפגישות.גם..חגי.ואני.השתתפנו ..לצערי.במבחן.התוצאה.לא.
הצלחנו.להגיע.להסדרים.שיקטינו.את.החוב.באופן.משמעותי .
אנו.רואים.במועד.החתימה.על.שיוך.דירות,.הזדמנות.לקבוץ.
ופירעון. חיצוני. מימון. לקיחת. ע"י. החוב,. את. להסדיר. ולחבר.
החוב,.או.פריסת.החוב.בכללים.שהוחלטו.לשנתיים.או.לחמש.
שנים.עם.שעבוד.הדירה.כבטוחה.לקבוץ.שהחוב.ישולם .לאחר.

כהליך.השיוך.הנוכחי.וע"פ.החלטת.הועד.המצ"ב.בכוונתנו.לפ
עול.ע"פ.ההחלטה,.מול.חברים.שלא.יסדירו.את.החוב.במסגרת.

הסדרי.שיוך.הדירות 

למה לא מפרסמים שמות? לא הגיע זמן???

עד.היום.חשבנו.שניתן.להגיע.עם.החברים.להסדרים.שיחסכו.

פרסום.שמות .ע"פ.החלטת.הועד.מי.שלא.יהיה.חלק.מההסדרים.

המוצעים.נפרסם.את.שמו,.כחלק.מהליך.גביית.החוב .-.אבל.
כברירה.אחרונה.-

8. האם מתכוונים ל"עשות שרירים" לגבי  החייבים?

כהחלטת.הועד.מדברת.בעד.עצמה .הכוונה.איננה.לעשות.שרי
רים.אלא.להגיע.עם.החייבים.להסדרים.לתשלום.החוב,.שהרי.
תוך. .- עלינו. המוטל. את. נעשה. . החברים . כל. של. כספם. זהו.
ראיית.החבר.שעומד.מולנו.מחד.ואת.החברים.שלא.לקחו.כסף.

מהקבוץ.מאידך 

אפשר לקבל טבלה או גרף לגבי חובות חברים  ב-10 שנים 
האחרונות?

בעמוד.5.גרף.התפתחות.החוב.שהכין.גילי.כץ.)תודה.לגילי( 

האם אפשר לחלק את בעלי החוב ע"פ  האפיונים שלהם? 
לדוגמה:.בעלי.חוב.אבודים,.שלא.יוכלו.להחזיר;.חייבים.מתוך.
"אידיאולוגיה",.כי.הקיבוץ.דורש.יותר.מידי,-.אז.לא.משלמים;.



שאלות לאלון שפיצר             בנושא החובות

 עד היום חשבנו שניתן להגיע עם החברים להסדרים שיחסכו פרסום שמות. ע"פ החלטת הועד מי

 שלא יהיה חלק מההסדרים המוצעים נפרסם את שמו, כחלק מהליך גביית החוב. - , אבל כברירה

אחרונה 

 החייבים? . האם מתכוונים ל"עשות שרירים" לגבי8

  החלטת הועד מדברת בעד עצמה. הכוונה איננה לעשות שרירים אלא להגיע עם החייבים

 להסדרים לתשלום החוב, שהרי זהו כספם של כל החברים.  נעשה את המוטל עלינו - תוך ראיית

החבר שעומד מולנו מחד ואת החברים שלא לקחו כסף מהקבוץ מאידך.

 

 שנים האחרונות,10 ב  . אפשר לקבל טבלה או גרף לגבי חובות חברים9

להלן גרף התפתחות החוב שהכין גילי כץ (תודה לגילי):

 האפיונים שלהם,  . האם אפשר לחלק את בעלי החוב ע"פ10

לדוגמא: 

*בעלי חוב אבודים, שלא יוכלו להחזיר

*חייבים מתוך "אידיאולוגיה", כי הקיבוץ דורש יותר מידי,- אז לא משלמים...

 וכ"ו *חייבים מתוך שיקולים, שיותר משתלם כלכלית להיות חייב...

 אינני יודע לאפיין את החייבים.  יש חברים שאני מאמין שמצבם הכלכלי בעייתי באופן

 אובייקטיבי, אבל גם הם צריכים למצוא דרכים להחזיר את החוב, ובמקרים אלו הקבוץ צריך לתת

את ההזדמנות וההתחשבות המתאימה, לדעתי,  בכל מצב של הסדר  - ללא מחיקת קרן החוב.

 אני לא חושב שיש חוב אבוד.  מתי שהוא לאחר אריכות ימים של החבר הדירה מיועדת ליורשים,

 ולא ניתן יהיה להעביר את הדירה ליורשים ללא פירעון החוב. אנחנו לא רוצים להגיע  למצב

5

חייבים.מתוך.שיקולים,.שיותר.משתלם.כלכלית.להיות.חייב   ..
וכו'?

כאינני.יודע.לאפיין.את.החייבים .יש.חברים.שאני.מאמין.שמ
צבם.הכלכלי.בעייתי.באופן.אובייקטיבי,.אבל.גם.הם.צריכים.
למצוא.דרכים.להחזיר.את.החוב,.ובמקרים.אלו.הקבוץ.צריך.
לתת.את.ההזדמנות.וההתחשבות.המתאימה,.לדעתי,..בכל.מצב.

של.הסדר..-.ללא.מחיקת.קרן.החוב 

אני.לא.חושב.שיש.חוב.אבוד ..מתי.שהוא.לאחר.אריכות.ימים.

להעביר. יהיה. ניתן. ולא. ליורשים,. מיועדת. הדירה. החבר. של.
כאת.הדירה.ליורשים.ללא.פירעון.החוב .אנחנו.לא.רוצים.לה

גיע..למצב.שכזה ..לדעתי.צריך.להגיע.להסדרים.וזו.אחריותו.

של.החבר.ומחויבותו.לשאר.חברי.הקבוץ.לשלם.את.החוב.ולא.
להוריש.לצאצאיו 

חשבתם להעביר את החובות לגורם חיצוני?

שאנו. להדגיש. חשוב. המצ"ב. הועד. בהחלטת. כלול. הדבר. כן,.

מעכבים.את.בצוע.הטיפול.בגביית.החובות.ומצפים.שמרבית.
כהחברים.יגיעו.להסדר.במסגרת..חתימת.הסדרי.השיוך,.כך.שה

טיפול.בגביית.החוב.המוצע.לגביהם.ע"פ.החלטה.זו.לא.יידרש,.

חשוב.להדגיש.שמי.שלא.יסדיר.את.חובו.לא.יבצע.שיוך,.אבל.

ניתן.באמצעות.הליך.השיוך.להגיע.להסדרי.מימון.כולל.הסדר.

לדרך. לצאת. ולקבוץ. החייבים. לחברים. הזדמנות. זו. החוב,.
חדשה 

*.*.*

החלטת הועד מיום 17/5/12 ומיום 14/6/12:

מ-. הוועד. החלטת. עם. החייבים. החברים. לכל. מכתב. יוצא.

11 10 27 .מי.שלא.יסדיר.חוב.עד.12 7 15.יקבל.מכתב.לפירעון.
החוב.מעו''ד 

לכל.מי.שלא.יסדיר.חוב.עד.12 8 15.ינותק.החיבור.לתקשורת.
כואינטרנט.באמצעות.הקיבוץ,.יבוטלו.ביטוחי.השיניים.ולא.יק

בלו.טיפולי.שיניים.באמצעות.הקיבוץ 

באמצעות. בתקציב. חיובים. רק. יישארו. חייב. לחבר. מ-12 9 1.
הקיבוץ.של.חשמל,.מיסי.ערבות.הדדית.וביטוח.הבית.בלבד 

תפורסם.לחברים.החלטת.הועד.מ-11 10 27.ומישיבה.זו 

חובות.צעירים.בזכות.הוריהם:.יוצא.לכל.בן.חייב.מכתב.דרישה.
לתשלום.החוב ..

כבנוסף.יצוין.שהחוב.ע''פ.החלטות.הקיבוץ.יועבר.להורים.ויצ
טרף.לחוב.שנדרש.לתשלום.במסגרת.הסדרי.השיוך.או.שהבן.

יידרש.לפנות.את.הדירה .לביצוע.ע''י.רונן 

החלטת הועד מיום 27.10.11:

נמסר.דו"ח.על.חובות.חברים.ועל.הסדרים.שבוצעו 

יתרת.חוב.החברים.עלתה.מחוב.של.996.אש''ח.נכון.ל-.10 12 31.

לחוב.של.1087.אש''ח.נכון.ל-11 9 30 .בנוסף.קיים.חוב.מוקפא.
ע''ס.228.אש''ח 

החלטות לטיפול בגביית החובות

תימסר.הודעה.לכל.החייבים.שהועד.החליט.על.דיווח.באספה.

של.שמות.החברים.שחייבים.כסף.לקיבוץ.ולא.הגיעו.להסדר.

חוב.עם.הקיבוץ.ושל.כל.מי.שלא.עמד.בהסדר.שסוכם.איתו.ולא.
הקטין.את.החוב.באופן.מלא.ע''פ.ההסדר 

כרונן.יבדוק.את.ההחלטות.הקיימות.בנוהלי.הסדר.החוב,.המל
צות.קיימות.יצוינו,.שאר.ההמלצות.יובאו.לאישור.באספה 

2012 1 1.ישיכ -תשלומי.כל.ההורים.למערכת.החינוך.ישולמו.מ
רות.למערכת.החינוך .ההחלטה.תימסר.מראש.להורים .מי.שלא.
לבתי. הילדים. את. להכניס. יורשו. לא. החינוך. למערכת. ישלמו.

הילדים .רונן.יתאם.ביצוע.ההחלטה.עם.דוד.קורן 

בעלי.החוב.יידרשו.להכניס.את.משכורותיהם.לחשבוןן.הבנק.
של.הקיבוץ 

לא.ייחתמו.התרי.בניה.לבעלי.החוב,.כולל.חוב.מוסדר 

כלבעלי.חוב.לא.מוסדר.תימסר.הודעה.של.חודש.מראש.על.ני
תוק.התקשורת 

יוצא.מכתב.מעו''ד.לפירעון.החוב.למי.שלא.עומד.בהחזר.החוב.
ובהסדר.שבוצע.אתו 

הסדיר. שלא. למי. גביה. חברת. הפעלת. תישקל. הצורך. במידת.
את.החוב 

גרף:.גילי.כץ 

של. חוב. החזיקו. משפחות. .13 .,2011 "בסוף. מוסר:. גילי.
660,000₪,.שזה..40%..מהחוב 
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תל. קיבוץ. חברת. ואני. לם. ענבל  שמי. מכיר,. לא. שעוד. למי.

יצחק .בשנה.וחצי.האחרונות.אני.מנהלת.את.מערכת.הגיל.הרך.
כב"העוגן".והפעם.התבקשתי.אני.לספר.מעט.על.המתרחש.בג

נים .

מתחילים. האחרונה",. "בישורת. כבר. אנו. השנה. של. זה. בשלב.

שמביא.איתו. . ובא,.את.הקיץ. הקרב. השנה. להרגיש.את.סוף.

חום.גדול,.אך.גם.תחושה.של.יציאה.לחופש,.שעות.אור.ארוכות,.

בריכה,.ים.ועוד   .בגנים.מתחילים.להתכונן.למסיבות.הסיום,.
כלשיחות.סוף.השנה,.מתרגשים.לקראת.מעברים.שינויים.ופרי

דות,.הן.מהילדים.שיעברו.עוד.רגע.לגן.הבא.והן.מכמה.אנשי.
צוות.שיתחלפו.וישתנו,.כפי.שקורה.בכל.סוף.שנה.כמעט .

תוכנית.הלימודים.בגיל.הרך.בגישה.הקיבוצית.מחזיקה.בתוכה.

שותפים.רבים.לעשייה.החינוכית.ובהם.ילדים.הורים.ומחנכים.

והיא.מיוחדת.ביכולת.לשלב.ולשמר.ולתת.מענה.בו.זמני.לכל.

השותפים.בתוכנית .התוכנית.בנויה.על.עקרונות.המבוססים.על.
הצרכים.ההתפתחותיים.של.

כהילד.והוריו.ועל.יחסי.הגו
השונות. הסביבות. בין. מלין.
של.הילד.והמשפחה,.מערכת.
החינוך.והקהילה .אני.רוצה.

המר על. מיוחד. דגש. כלשים.
חינוך. מערכת. שבלעדיו. כיב.
והוא. להתקיים. יכולה. לא.

הצוות.החינוכי .

ישנו. העוגן. של. במערכת.

צוות. אנשי. . של. חזק. גרעין.

שנים. כבר. אותנו. שמלווים.

ארוכות.ובמקביל.קיימת.גם.

תחלופה.מדי.שנה,.של.בנות.

להמשך. שהולכות. צעירות.

והמקצועית . האישית. דרכן.
אחת.המטרות.המרכזיות.בתכנית.העבודה.שלנו.היא.השקעה.

כבטיפוח.ובהעצמת.הצוות.החינוכי.העובד.במערכת,.הן.מבחי
נה.מקצועית.והן.מבחינת.תנאי.עבודה,.על.מנת.ליצור.סביבת.
בעידן. הרך,. הגיל. צוות. עבור. ואטרקטיבית. מקצועית. עבודה.
שבו.התחרות.מול.גורמים.חיצוניים.כמו.משרד.החינוך.והשוק.

הפרטי.הולכת.וגוברת .

אנו.רוצים.שעובדי.המערכת.ירגישו.תחושת.השתייכות.וגאוות.
יחידה.וימשיכו.איתנו.לאורך.שנים.ארוכות 

ככמובן.שעל.מנת.לפתח.ולטפח.מטרה.זו,.נדרשת.השקעה..מת
מדת.שאנו.משתדלים.לעמוד.בה .אנו.פועלים.למען.שיפור.תנאי.

כההעסקה.של.עובדי.מערכת.החינוך.ובמקביל.מקפידים.על.פי
תוח.תוכניות.הדרכה.מקצועיות.לצוות .

השנה..ניצלנו..את.כישוריה.של.רקפת.ניסן,.היועצת.החינוכית.
כהמלווה.אותנו,.להעשרה.של.כל.הצוות.בנושאים.הקשורים.לע

"הורות. בנושא-. עסקה. הראשונה. ההרצאה. הרך . בגיל. בודה.

בעידן.המודרני".והציגה.היבטים.ומאפיינים..של.ילדים,.הורים..
כומשפחות.בעידן.המודרני.ואת.נקודות.המפגש.של.הצוות.החי

." . בנושא. עסקה. השנייה. ההרצאה. אלו . היבטים. למול. נוכי.
כהארוחה.המשותפת.בגן.הילדים".ובה.למדנו.על.היבטים.בה
כתפתחות.הילד.הקשורים.לאזור.הפה.והלשון.ועל.הקשר.לה

תפתחות.האכילה.והשפה .כמו.כן.עסקנו.בחשיבות.הקריטית.

של.הארוחה.המשותפת.).בעיקר.בבית.(.להתפתחות.הרגשית.

החברתית.והמנטאלית.של.ילדים .ההרצאה.השלישית.בסדרה.

עסקה..בנושא-.".ויסות.חושי.בהתפתחות.הילד".ובה.הרחבנו.
כוחידדנו.את.הידע.שלנו.לגבי.היבטים.הקשורים.לרגישות.תחו

שתית.של.ילדים.בגיל.הרך,.בעיקר.בתקופה.שלפני.התפתחות.

ובעזרה. הקשיים. בזיהוי. המבוגרים. של. מקומם. ועל. הדיבור,.
בויסות.העולם.לילדים.רכים .

כבמקביל-.קיימנו.פגישות.הד
רכה.של.כל.צוות.בנפרד.עם.
בתכנים. עסקנו. ובהן. רקפת.
ובנושאים.הקשורים.ישירות.
לצוות.הספציפי.ולמאפיינים.
הקשורים. ההתפתחותיים.
לילדים.בגן,.לדוגמה-.תיווך,.
צרכי. השפה,. התפתחות.

ההורים.וכד' 

להשת שותפים. אנו. כבנוסף,.
הגיל. מדור. שמקיים. למויות.
הרך.של.התנועה.הקיבוצית-.
שעברה,. בשנה. יולי. בחודש.

כיצא.כל.צוות.הגננות.לארב
." בנושא. מרוכזים. ימים. עה.
העבודה.בגן.בין.החג.לשגרה".וגם.השנה.תצאנה.מספר.גננות.

כלהשתלמות.בנושא."ייחודיות..התוכנית.הפסיכו-פדגוגית..במ
ערכת.החינוך.הקיבוצית.בגיל.הרך"

כבחודש.פברואר.יצאה..קבוצה.של.ארבע.מטפלות.ותיקות.להש
תלמות.בנושא.".חצר.הגרוטאות".ובתקופה.האחרונה.התחלנו

הצהריים . בשעות. המטפלות,. לקבוצת. במפגשים. מחדש(. .( .

במפגשים.אלו.אנו.בוחנים.היבטים.הקשורים.לעבודת.הצוות.
כהחינוכי.ובעיקר.למקומן.של.המטפלות.במבנה.הארגוני.והמק

צועי.של.גן..הילדים .

רק. שמוקדש. אחד. ליום. המערכת. את. סוגרים. אנו. שנה. בכל.

עבורנו,.ומשתדלים.לבחור.פעילות.שיהיה.בה.גם.גיבוש,.כייף.

והנאה.וגם.ערך.חינוכי .השנה.יצאנו.כל.צוות.החינוך.)הגיל.הרך.

מהנעשה במערכת הגיל הרך
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+.צוות..המרכזונים.(.לאזור.הכנרת.ועמק.הירדן .דניאל.פואה..
ליווה.אותנו.בהסברים,.סיפורים.והרבה.ידע 

כבביתניה.עילית..סעדנו.ארוחת.בוקר.מפוארת.מעשה.ידי.המטפ
לות..ולאחריה.ביקרנו.באנדרטה.)ליד.קיבוץ.אלומות(.המנציחה.
את.מחנה.העבודה.של.חברי.תנועת.השומר.הצעיר,..בהנהגתו.
של.מאיר.יערי,.ששכן.שם.בשנים.1920-1 ..במקום.אוהל.בטון.
שנבנה.ב-.1964,.כאשר.מלאו.50.שנה.לתנועת.השומר.הצעיר,.

שעל.קירותיו.מוטבעים.שמותיהם.של.כל.קיבוצי.השמו"צ. .

צפינו.על.דרום.עמק.הירדן.ולשם.גם.כיוונו.פעמינו,.לחורשת.

במדריך. פגשנו. שם. ודגניה,. כנרת. . קבוצת. שליד. האקליפטוס.

עמירם.אידלמן.וחבורתו.,.שסיפרו.מסיפורי.המקום .שמענו.את.

הסיפור.הלא.מוכר.על.תימני.כנרת..וסיפורים.רבים.על.המורה.

נעמי. בשם. מכירים. שכולנו. . כנרת,. בת. עמירם,. של. למוזיקה.

שמר .אביגדור.מהחבורה.ליווה.אותנו.בנגינת..מיטב.שיריה.של..

נעמי.שמר.וכולם.ליוו.אותנו.גם.בבית.הקברות.של.כנרת,.שבו.

קבורים.רבים.מגדולי.האומה..וכמובן.נעמי.שמר .אחרי.הסיור.

אוהלו".. "אחוזת. במלון. צהריים. בארוחת. התפנקנו. המלומד.

ומשם.לטבילה.קצרה.בכנרת,.בחוף.מעגן .).באדיבותה.של.עטר,.
מדריכה.חדשה.במרכזון,.בת.קיבוץ.מעגן(

ואסיים.בברכה.שצירפנו.למתנה.בסיומו.של.יום.הצוות:

 יש מקומות שאתה עובר בהם, מביט לצדדים
וממשיך הלאה. 

 ויש אנשים שאתה פוגש בהם, מחייך קלות
וממשיך הלאה.

אבל יש, לא הרבה כמובן, רק כמה מיוחדים אי שם,
מקומות שאתה עובר בהם ונשאר.

אתה נשאר כי טוב לך שם וחם 
וקשה מאוד להמשיך הלאה.

 ויש אנשים שאליהם אתה נקשר ואוהב,
וגם כשאתה ממשיך הלאה 

הם ממשיכים איתך עמוק בלב.

 לכולכם, שהגעתם אלינו רק בשביל לעבוד,
אבל בחרתם להישאר

תודה לכם שהפכתם להיות חלק כה משמעותי 
ממערכת החינוך של קיבוץ העוגן!

וגם אם תמשיכו הלאה, תישארו לנו עמוק בלב...
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הדי גרטלר 

קצת.מאוחר.מדי?.יכול.להיות 
קצת.אדישה.מדי,.בהחלט!

לא.מעורבת.בענייני.הקיבוץ,.נכון 

נושא. בכול.זאת.החלטתי.לכתוב.את.הדעה.האישית.שלי.על.
חשוב.והוא.משפחות.חד-הוריות. 

לאחר.שקראתי.בעיון.את.החוברת.שחילקו.בנוגע.לחתימה.על.
כהשיוך.החוזי,.רציתי.לברר.אם.קיימת.התייחסות.לקבוצת.אנ

שים.כמוני 

לעומת. אלי. שונה. התייחסות. אין. בחוברת. אך. לבד,. חיה. אני.

בתי.אב.אחרים.-.אני.מתבקשת.לשלם.25,000.₪.כמו.בתי.אב.
בהם.שני.מפרנסים 

כרציתי.להבין.על.בסיס.מה.נעשה.התחשיב.שאיננו.לוקח.בחש
בון.את.השטח.המבונה.או.את.העובדה.שבבית.מתגורר.אדם.
יחיד.ולא.שני.מפרנסים.פעילים .את.זה.כתבתי.לחגי.ותשובתו.

הייתה:

"דמי.האיזון.נקבעו.עפ"י.הבית.והמגרש.עליו.את.גרה 

"מעבר.לזאת.נקבע.כי.כל.בית.אב.ישלם.סכום.של.25000.ש"ח.

כי. הקלפי. החלטת. למרות. הוותיק,. לקיבוץ. תשתיות. כהיטל.
סכום.זה.ישולם.במזומן 

כ"פתחנו.מסלולי.הלוואה,.חלקם.בקיבוץ.וחלקם.בנקאי .הסד
רים.אלו.אמורים.לשמש.כפתרון.עבור.חברים.שמעוניינים"

כאז.קיבלתי.את.התשובה.שבעצם.אין.שום.התייחסות.למשפ
חות.חד-הוריות.ועל.זה.אני.חייבת.להגיב 

חבר. לפי. יהיה. התשתיות. בגין. התשלום. כי. לקבוע. היה. ניתן.

קיבוץ.ולא.לפי.בית.אב.ואז.לא.הייתה.נוצרת.האפליה.הברורה.
בין.בית.שבו.יש.2.מפרנסים.לבין.בית.שבו.יש.אדם.יחיד 

בנוסף,.בדמי.האיזון.לא.קיימת.הבדלה.בין.בית.שבו.גר.חבר.

שיש. לכך. גורם. הדבר. כ. חברים. .2 גרים. שבו. בית. לבין. יחיד.

שכבה.גדולה.של.חברים.שנושאים.בנטל.כספי.שחברים.אחרים.

לא.צריכים.לשאת.בו.כ.וזו.אותה.שכבה.חלשה.יותר,.אדישה.

צריך. שלא. אומר. הדבר. האם. כ. מעורבת. שפחות. וייתכן. יותר.
לייצג.את.השכבה.הזו?

דוגמא.נוספת.-..התשלום.בגין.השמירה.בקיבוץ.נעשה.לפי.בית.

אב.ולא.לפי.חבר.כ.הדבר.גורם.לכך.שחבר.שגר.בגפו.משלם.פי.

2.יותר.מאשר.חבר.אחר.כ.האם.זו.החברה.בה.רצינו.לחיות.?.
כחברה.שבה.אדם.החי.בגפו.וייתכן.שאף.יכולתו.הכלכלית.פחו

תה.כ.הוא.אשר.ישא.בנטל.יותר.מאחרים.?

חד- משפחות. של. מאוד. גדולה. קבוצה. יש. היום. של. בקיבוץ.
הוריות.)צעירות.ומבוגרות(.ואין.לכך.שום.התייחסות.מיוחדת.
המשפחה. את. לפרנס. כדי. קשה. עובדים. למה?. שואלת. ואני.
ועושים.אותם.הדברים.כמו.שני.מפרנסים.בבית.אך.אין.להם.

קול .

צלצלתי.להרבה.נשים.לאחרונה.ובאמת.כולן.עייפות,.אדישות.
ובלי.כוח.להילחם.על.מה.שלפי.דעתנו.מגיע.לנו 

כאני.חושבת.שעל.הקיבוץ.לפעול.לשנות.את.אופן.ביצוע.התש
לום.עבור.התשתיות.כדי.למנוע.את.האפליה.הזו.ובעתיד.לקחת.
נוספות. )ולצורך.העניין,.קבוצות. הזאת. בחשבון.את.הקבוצה.
.ולנסות.לתת. של.אנשים.שמעמדם.שונה.מרוב.האוכלוסייה(.

לה.מענה .

לכיוונה. לכת. מרחיקי. שינויים. יעבור. הקיבוץ. הקרוב. בעתיד.

של.דרך.חדשה.כ.כולי.תקווה.שנדע.איך.לא.להשאיר.אף.אחד.
מאחור!

משפחות חד-הוריות והשיוך
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תגובה למכתבה של הדי 

לחברים.שלום

אפתח.ואומר.כי.קשה.לי.עם.קריאתה.של.הדי."לאמהות.חד.
כהוריות".שכן.בקיבוץ.קיימות.עוד.אוכלוסיות.של.חברים.יחי
כדים.ועל.פי.תפיסתי.אין.ולא.ראוי.לעשות.הבדלים.בין.הקבו

צות 

ולעניין.עצמו:.שיוך.הדירות.במהותו.הוא.העברת.הנכס.לרשות.

החבר,.השיוך.עם.השלמתו.מאפשר.לחבר.לנהוג.בנכס.כבעליו:.

וכו . למכור. להוריש,. משפחה,. לקרוב. מגורים. זכות. מתן. לתת.

בסיטואציה.הזו.נשאלת.השאלה.האם.פירות.הזכות.יהיו.שונים.
אם.המעביר.הינו.יחיד.או.זוג.?

האם.איכות.הפרות.המתקבלים.תהיינה.שונה.?

אז.כמובן.שהתשובה.העולה.משאלה.זו.הינה.אחת.-.לא.!

כיחידה. ולמקבל. לזכות. התייחסנו. הדרך. כל. לאורך. אנו. ולכן.

זכות. מקבל. אב. בית. כל. דירה. חצי. ולא. ביצה. חצי. לא. אחת,.

אחת.שלמה.ומלאה,.ואל.זכות.זו.מתייחסים.תשלומי.האיזון.
והפיתוח.)שידרוג.תשתיות( 

ככידוע.רכישת.זכות.בדירה.איננה.עניין.של.תשלום.שוטף,.רכי
שת.דירה.הינה.צעד.משמעותי.בשדרוג.מאזן.הנכסים.בחייו.של.

אדם 

כאין.זה.משנה.האם.ברגע.הנתון.המפרנס.הוא.יחיד.או.זוג,.הסד
רי.התשלומים.כפי.שנתקבלו.בהעוגן.הולכים.צעד.גדול.קדימה.

על.מנת.להקל.על.החברים.המעוניינים.לשייך.את.ביתם 

חלק. של. ליכולתם. אדיש. אינו. בהעוגן. השיוך. מודל. לסיכום:.

הדרך. כל. לאורך. הנעברת,. הזכות. בעבור. לשלם. האב. מבתי.

עמדה.לנגד.עיננו.השאלה.המעשית.של.אפשרויות.החבר.לשלם.
בגין.הזכות!

מודל.השיוך.בהעוגן.הינו."רך".יחסית.וזאת.לאור.הידיעה.כי.

אנו. מנגד. במזומן",. יכולים. כולם. לא. אך. שיוך. רוצים. "כולם.

ערים.לשווי.הנכס.המועבר.הן.ליחיד.והן.לזוג.יש.לזכור.כי.בעת.
מימוש.דירה.ע"י.יחיד.לא.תתקבל.חצי.תמורה. 

בברכה
חגי

אלינו. להצטרף. מוזמנים. ואתם. כאן. כבר. .2012 אירופה. אליפות. של. המכריעים. השלבים.
ב"פאב.שמאב".למסורת.האהובה.של.אירועי.חצי.הגמר.והגמר!!!

בימים.רביעי.וחמישי,.27-28/6,.משעה.19:00.בערב,.נדליק.את.המנגל,.נזרוק.הרבה.בשר.

על.האש,.נפתח.את.ברזי.הבירה.כ.וחגיגות.חצי.הגמר.יפתחו.בקול.גדול!.המשחקים.עצמם.

ישודרו.על.מסך.ענק.בדשא.של.השמאב.החל.מהשעה.21:00!.הביאו.את.הילדים,.ההורים,.
חברים.וכל.המשפחה.כ.יהיה.חם.אש!!!

.18:00 מהשעה. החל. ה-1/7/2012,. ראשון,. וביום.

כ. אירופה. אליפות. גמר. חגיגות. את. נפתח. בערב,.

בתוכנית:.אחה"צ.וערב.מלאים.בבשר.טוב,.בירה.

קרה.והמון.אווירה.כמו.תמיד!.גם.הגמר.ישודר.
על.מסך.ענק.על.הדשא.של.הפאב 

שריינו.את.התאריכים.כ.את.החגיגות.האלו.
לא.כדאי.להחמיץ!!!

נתראה   

יוסי.גרטלר

 אליפות אירופה ב"פאב שמאב"
כי מסורת זו מסורת...
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לאילן קלנר, לאימו רגינה, לאחיו איתן ועדה,

לריקי ולילדים

קיבוץ העוגן  אתכם באבלכם הכבד

 על מותו של

יהודה קלנר
חבר קיבוץ שמרת, היה בהכשרה בקיבוץ העוגן
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יש לנו כסף, או אין?  
מיכה הראל

לפני.חודשים.אחדים,.פירסם.הועד.תוצאות.ראשוניות.של.שנת.
2011,.ניסיתי.לעבד.נתונים.אלה,

נוכל.לקבל. ולהציגם.בצורה.הכי.בהירה.שאפשר,.כדי.שכולנו.

לנו. "יש. בכותרת:. השאלה. על. ולענות. ומובנת,. כוללת. תמונה.

כסף.או.אין" .היות.ותשובתי.שלי.היא.)כרגיל   (."יש,   .אבל.
לא.מספיק   "

נסתכל.על.מרכיבי.ההכנסות.של.קופת.הקיבוץ,.נשווה.אותם.
לשנת.2010,.ונראה.גם.לאן."הולך".הכסף.)"שלנו"( 

. . . .

מה.רואים?

.גידול.נאה.בהכנסות,.כמעט.בכל.המגזרים .ובסה"כ,.גידול. . 1
של.2 1.מיליון.שח 

.המפעל,.לראשונה,.העביר,.מעבר.לשכר.הדירה.הקבוע.של. . 2
כ-800,000.שח,.גם

רווחים.של.חצי.מיליון.שח 

הרווחים. רוב. השנה,. גם. אבל,. בחקלאות,. נאה. .שיפור. . 3
מהגד"ש,.והרפת-.ממשיכה.לדשדש   

.וכרגיל,.ההכנסות.הגדולות.ביותר,.הן.מההשכרות  . 4

ולאן."הלך".גידול.זה?.נראה.את.טבלת.ההוצאות:

- 2%  1,842  1,874 יתרה להשקעות והוצאות מיוחדות 

 שינוי 2011  2010         
 

 הכנסות
 + 10% 860 780    מהמפעל שכר דירה 

 500 0     רווחים מהמפעל
 + 69% 625   370     העברת רווחי החקלאות

 + 7% 3,103   2,900  )נטו(השכרות במשק ובקהילה 
 מקורב 1,800  1,800  )רק המיסים לקיבוץ( מיסי החברים

 )מועצהדרך המשולם ,  2011מ (
 487 417    אחרות

 + %7 1,261  71,17   משיכה מקרן הפנסיה
 + 16% 8,636 7,444   הכנסותכ "סה

 
 

      
 

 
  

 
 

 שינוי 2011 2010   
 

 הוצאות
 + 2% 1,416 1,395  ש"מנהל והנהח

 + 4% 833 801   נוי
 1% 1,867 1,852 )נטו" (שיבולים"בריאות רווחה ו

 + 38% 1,628 1,177 תשלומי הקיבוץ לפנסיות
  1,050 345 'מיסים וכו,שמירה,תרבות,חינוך
 ___________________________)מיסוי גדול  על מבני ציבור(     
 + 22% 6,794 5,570  כ הוצאות"סה

 
 
 

   

מה.רואים?

.גם.בהוצאות.חל.גידול.גדול,.והוא.דומה.בגודלו.לגידול.בהכ . 1
כנסות.כ.כ-2 1.מיליון.שח 

.עיקר.הגידול."הלך".לתשלומי.פנסיה .)והרבה.מעבר.למשיכ . 2
כה.מקרן.הפנסיה (

.וגידול.גדול.בתשלומים.למועצה,.בגין.מבני.ציבור.וחינוך,. . 3
אך,חלקם,.בגין.שנים.קודמות 

.ובסופו.של.דבר,.היתרה.להשקעות.והוצאות.מיוחדות,.נשאכ . 4
רה.באותה.רמה.כמו.ב.2010-,.-.כ.8 1.מיליון.שח )אפילו.

נשחקה.ב.2%   (

בנוסף.להוצאות.ולהכנסות,.רצוי.גם.לבחון.4.נתונים.מאזניים.
מרכזיים'.המראים.מה.עשינו.עם.היתרות.והחובות 

 
 

  הערות 2011 2010   
 
 גידול %24 1,230 990  השקעות בקיבוץ. 1
 
  מצב ההלוואות. 2
   0 0  גיוס הלוואות חדשות   

 .הוחזר הכל 1,297 144  החזר הלוואות ישנות   
 אין חובות 0 1,300 יתרת חובות בגין משכנתאות   
 
  מצב קרן הפנסיה.3

 7,258 7,233  יתרת פתיחה   
 + 22% 1,220 1,000   הפקדות   
 + 7% )1,261( )1,177(   משיכות   
 **        ___  5 _202 )נומינאלי(ים על ההשקעה רווח   
 .כמעט זהה 222,7 587,2 בסוף השנה, היתרה בקרן   
 
  + %20 1,317 1,100 חובות חברים לקיבוץ. 4
 

 .שחיקה ריאלית בגובה האינפלציה= בלבד , שח 5,000רווח נומינאלי של **

  

את. החזיר. הקיבוץ. בקיבוץ,. בהשקעות. גידול. . . רואים?. מה.

כל.חובותיו.לבנקים,.קרן.הפנסיה.שמרה.על.גודלה,.והחברים.
החייבים,.הגדילו.חובותיהם   

אני.מקווה.שכך.ניתן,.די.בקלות,.להבין.את.כל.התמונה,.ולענות.
על.שאלת.הכותרת:."יש.לנו.כסף,.או.אין?"

אז.מה.תשובתכם?

)המספרים.נבדקו.ואושרו,.ע"י.גיל.כץ,.חשב.הקיבוץ,.אך.יתכן.

יהיה.צורך,. שנשארו.כמה.מספרים.לא.לגמרי.מדוייקים,.אם.
נבהירם.בגליון.הבא (.
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אוטו.לו.היה.לי,.קטן.ואדום
אוכל.להחנותו..בכל.מקום 

מקום.אחפש.לו:.נעים,.מטופח.בחן
אחנה.את.רכבי.על.הדשא.של.השכן 

יותר.ירוק,.יותר.נגיש
יותר.קרוב.להגיע.לכביש 

במרכזו..עץ.פקאן.גדל
בלהט.השמש-דואג.לו.לצל 

בדרך.ארים.לי.כמה.אגוזים
את.לכלוך.העלים.ינקו..אחרים   

ובלילה,.בלילה.מנוע.אתניע
אז.מה,.אם.לאיזה.זקן.זה.מפריע?

בבית.שלי,.הס.נרדם.התינוק
אכן.הדשא.שלי.פחות.ירוק

אוטו.לו.היה.לי-קטן.ואדום
כל.לילה.אוכל.עליו.לחלום   

אוטו לו היה לי
חנה ויזלברג

חמשיר
אבשלום.קור

אם.כל.אשה.שמתנפנף.שערה
תלתלים,.פסים.או.אפילו.פאה,
מסיחה.דעתו.של.חכם.בר-דעה,

אם.כל.בת.החושפת.קצה.יד
או.קרסולה.חלילה.מציץ.מבעד.לבד,

מביאה.החכם.לידי.מחשבה.לא.צנועה,

אם.כאמור."קול.אישה.בערווה"
ולשמוע.מפיה.קטע.זמרה

עלול.להסיט.מפלפולי.הגמרא,
אם.ילדה.המהלכת.על.מדרכה,
עם.קוקו.זהוב.וחצאית.חסודה

מפריעה.לאברך.להתרכז.בשאילתא,

אז.כ.יואיל.כבודו.באחורי.האוטובוס.לשבת,
לא.להשתהות.על.המדרכה,.אלא.למהר.לבית-כנסת,

ןכדי.שפריצות.לא.יראה.כ.ליתר.ביטחון,.
שילבש.רעלה.כ.זה.הפתרון!

ואוסיף.ואומר.כ.
אם.כל.אלה.מסיחים.דעתו.של.אברך.מתורה
נשאלת.השאלה:.מה.חוזקה.של.אותה.אמונה

שכל.בדל.יד.או.רגל.חשופה,.
גורמים.למחשבתו.לנדוד.לדבר.תועבה 
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מתוך כתבה בידיעות תל-אביב

קבוצת.הכדורסל.של.בית.הלוחם.בת"א.זכתה.בגמר.גביע.המדינה,.ובעשרה.משחקים.בגביע..
אירופה.לאלופות,.ובמקום.רביעי.בליגה.שנייה .זהו.הגביע.השלישי.בתקופה.של.ארבע.שנים 

נסיון.בליגה.האיטלקית.החזקה,.שחקנית. הקולג'ים,.שחקנים.עם. .מליגת. יש.כוכב. לקבוצה.

שמככבת.בקבוצת.גברים,.אבל.הקטע.שהכי.מרגש.בסיפור,.לפחות.לדעתי,.שהקפטן.של.הקבוצה.

הנ"ל,.הוא.לא.אחר.מאשר.דוד.קורן.שלנו .דוד.הוא.גם..זקן.השבט.)לאחרונה.מלאו.לנער.61.

שנה(.אך..פער.הגילים.אינו.ניכר.בהתנהלותו..עם.שאר.חברי.הקבוצה .הוא.צעיר.ברוחו.ובגופו,.
וכפי.שהם.מעידים.עליו,.דוד.הוא.בנשמתו.הצעיר.מכולם 

מאמנו.מספר.עליו.כי.דוד."הוא.ספורטאי.בלב.ונפש,.בכל.רמ"ח.איבריו,.ודוגמה.מדהימה.לכל.
החברה'.הצעירים,.בכוח.ובעוצמה.שבהם.הוא.משחק.בגילו   "

"יש.לי.כ-20.תארים,.ובארון.הגביעים.כבר.אין.מקום   ",.מעיד.דוד.על.עצמו,."ועדיין.נשארתי.
רעב.למשחק.ואיני.מוותר.על.אף.אימון .אני.חייב.לענף.את.השיקום.שלי 

מסתבר. אך. שלי   ",. האחרונה. האליפות. שזו. וחשבתי. באנגליה,. בטורניר. השתתפתי. "ב-94.
שטעה 

למרות..שדוד.אדם.מאד.עסוק,.בנוסף.לעיסוק.בספורט,.דוד.מכהן..כמנכ"ל.ע"רן,.הוא..מרכז.את.
החינוך.בהעוגן,..ואסור.לשכוח..שדוד.הוא.גם.איש.משפחה:.יש.לו.5.ילדים.ו-3.נכדים 

מה.הפלא,.שלאחר.3.עשורים.בכדורסל,.דוד.משמש.דוגמה.לכל.הצעירים.בקבוצה,.ולמה.שאפשר.
להגיע 

פעילות.. עניין,. מלאות. שנים. הרבה. עוד. . לו. ולאחל. . הכבוד,. כל. לדוד. לומר. אלא. נשאר. לא.
וסיפוק 

 קבוצת הכדורסל-נכים של בית הלוחם בת"א
זכתה באליפות
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לילידי יוני:

מזל טוב

ימי.הולדת.כיוני
6 10..אהובה.אלק

6 19.זילפה.עזר
6 11.אסתר.ורדי

6 18.וולטר.וויטש
6 18.בת-שבע.הרגיל

6 12.חנה.שמחוני
6 4..חני.הראל

6 27.סלבה.דולבורד
6 26.גיורא.אופיר

6 13.יואל.שי
6 3.חוה.אייזלר

6 19.חגי.אלון
6 23.רונית.מרר

6 9.דני.יהב
6 13.איריס.פואה

6 15.אייל.גרנות
6 10.מוניקה.אברמוביץ

6 22.אוסנת.שמחוני.
6 7.צילה.מאוטנר
6 23.לילך.אפרת

6 22.נטע.שילר
6 16.רון.אפרת

6 11.ערן.זונשיין
6 1.אזהר.לאוסון

6 16.צור.קורן 
6 21.מיכל.פאלק
6 24.עמרי.הראל

6 30.שני.פלג
6 13.אסף.בר

6 20.שרון.פרייסלר
6 15.אדוה.הילר
6 13.לימור.משק

6 20.עתליה.באומר
6 20.רועי.ברקמייר

6 2.אסף.יגל
6 24.טליה.פואה
6 15.נעמה.דותן
6 15.יפעה.דותן

6 11...אביב.גרנות
6 11.אלינוי.גרנות

6 29.שי.פלד
6 24.רותם.שר.שלום
6 12.אלישע.שמחוני

6 15עידו.רוטשילד
6 22.אסיף.שלף

6 29.עידו.סו
6 22.גיא.קדרון

6 30.זהר.שר.שלום
6 30.מור.אחירותם

עפרה וצוות התרבות

הפנינג ירוק לכל המשפחה לרגל פתיחת הקיץ

"חצר. האירועים. בגן. .,16:15 בשעה. .19 7 12 חמישי. ביום.
כהעוגן",.בשיתוף.מחלקת.איכות.הסביבה.והקהילה.בהנחי

תו.והפעלתו.של.בני.צדוק 

ענקית,. גל. מגלשת. מים:. הרבה  עם  מתנפחים  מתקנים 
תותח.קצף,.מגלשת.קצף,.בריכת.שכשוך,.מגלשת.דולפין 

הפנינג ירוק:.תיפוף.על.מערכת.כלי.הקשה.משימוש.חוזר,.

ריקודים.קבוצתיים.עם.חומרי.פסולת.שהפכו.לכלי.משחק,.
תחרויות.קבוצתיות.ירוקות 

מכונת."שערות.סבתא".חינם 

.לכל.המשפחה!!

לילדי.העוגן.-.כניסה.חופשית!

לבאים.מבחוץ:.20.₪

ראש השנה וחג הקיבוץ: 

אנא. לספטמבר . .18 .,17 .,15 בתאריכים. החג. את. נחגוג.

שריינו.לכם.את.התאריכים.ועדכנו.את.בני.משפחותיכם .
כולם.מוזמנים 

כמזכירה.שאנחנו.רוצים.להכין.ערב.חג.שכל.כולו.יהיה.מו
)כמו. עצמית. מתוצרת. ופעילויות. הופעות. מהפעלות,. רכב.

כפעם,.זוכרים,,,(.לצורך.כך.ועדת.החג.מזמינה.חברים.נוס
פים.שמוכנים.לתרום.מכישרונם.וממרצם.להצטרף.לצוות.

החג ....

מחכים.לכם .מוזמנים.לפנות.לרז.ב"ש:.052-8798882.או.
לעפרה.יעקב.052-3558082 

המיזמים לכבוד חג הקיבוץ

הוועדה.בראשותו.של.אורי גל.התכנסה.והחליטה.על.שני.
המיזמים:

.תמוקם.בין.עצי.ברוש.הביצה.בככ ""חורשת המייסדים
של. חרטום. בצורת. יהיה. המרכזי. האלמנט. לקיבוץ . ניסה.

כאוניה,.בצידו.יסופר.סיפור.המייסדים .מרגה.אחראית.בת
חום.האומנותי.ואורי.בתחום.התפעולי 

לקיבוץ. בכניסה. העוגן. הצבת. לקיבוץ:. הכניסה  טיפוח 

תתבצע.בהתאם.לסקיצה.אותה.תכנן.שרגא.וויל.ז"ל.לפני.

הראוי. לכבוד. שיזכה. כך. ויוצב. יוגבה. העוגן. שנים . מספר.

לקיבוץ . המגיעים. את. המברך. שלט. יוצב. הקיבוץ . לסמל.

הכניסה. אל. בדרך. והפרסומים. השלטים. כל. יוסרו. בנוסף.
לקיבוץ.ובכניסה.עצמה.ויטופח.הנוי 

זה.הכל.להפעם   

פינת התרבות



בישראל. המקלט. מבקשי. את. בהשוואתה.

לסרטן,.פגעה.ח"כ.מירי.רגב.באנשים.רבים.

כ. אפריקנים. לגבי. הדברים. משמעות. בשל.

אך.מה.לגבי.משמעותם.עבור.מי.שנאבקים.

מירי. לח"כ. מגיבה. סרטן. שורדת. במחלה?.
רגב 

מאת רות הילר

דברי.ההבל.הגזעניים.שהשמיעה.ח"כ.מירי.

חשופים . בעצבים. לי. פגעו. באחרונה. רגב.

היא.תיארה.את.מבקשי.המקלט.בישראל.

של. בגופה. כ"סרטן. וסודאן. מאריתריאה.
כישראל" .עליי.להודות.שכמי.ששרדה.באח

רונה.סרטן.שד,.דבריה.צרמו.לי.מאוד 

כגם.במקרה.של.גילוי.מוקדם,.לסרטן.השפ
כעות.חמורות.ביותר.על.שלומו.הגופני.והנפ

שי.של.החולה .הוא.מעלה.שאלות.רציניות.

ופחדים.הנוגעים.במוות.ובחיי.החולה.ובני..

פוקדת. מחלה". "אותה. בנוסף,. המשפחה .

מין,. עור,. לצבע. קשר. כל. ללא. אדם. בני.

קורבן. ליפול. עלול. אדם. כל. גיל . או. לאום.

לסרטן.או.להיות.מושפע.ממנו.דרך.ידידים.
כואהובים .הסרטן.משנה.את.חיינו.ואת.הש

קפותינו 

.אני.לוקחת.את.דבריה.של.רגב.באופן.אישי.

ונוטרת.לה.על.השימוש.בסרטן.כדרך.לבטל.

פשעם. שכל. אדם. בני. של. אנושיותם. את.
כהוא.הרצון.לשרוד,.לא.בשונה.ממצבי.הנפ

שי.בשנה.האחרונה .כאשר.מנצלים.את.משברו.של.האחר.כדי.
להתייצב.בעמדת.עליונות,.מאבדים.את.החמלה 

מלאה. לחמלה. ראויים. סרטן,. לחולי. בדומה. מקלט,. .מבקשי.

עליהם. לשרוד . בכדי. כך. כל. הרבה. על. לוותר. שעליהם. משום.

לנוס.על.נפשם,.ובכך.לעזוב.את.יקיריהם.וכל.מה.שהיה.יקר.
וחשוב.להם.באריתריאה.ובסודאן 

.מירי.רגב.לא.רק.פוגעת.בחולי.הסרטן.ומשפחותיהם .היא.גם.
העו והמתנדבות/ים. הרפואי. הסגל. לאנשי. גדול. עוול. כעושה.

שים.את.מלאכתם.במסירות.ובאמונה.כ.שאינן.שונות.בהרבה.

מאותם.מתנדבים.וחברי.עמותות.המחויבים.לסייע.ולהגן.על.

הפליטים.מאפריקה .אלה.מגלים.חמלה.ומסירות.אין-קץ ..מה.

לא. לשווא?. ומאמציהם. עמלם. שכל. רגב?. מירי. אומרת. בעצם.
ראויים?

.מחלת.הסרטן.אכזרית .כחולת.סרטן.חוויתי.רגעים.רבים.של.

פחד,.ייאוש.ופגיעות .אולם.דבריה.של.ח"כ.מירי.רגב.אלימים.

גזעני. זעם. בבטאה. מהדהדים . הם. בדרכם . הם. גם. ואכזריים.
מע לבצע. שלם. ציבור. להסית. מסוגלת. היא. בוטה. כה. כבמלל.

מעשי. בישראל,. לאפריקנים. מזעזעים. שים.

אלימות.בעלי.תוצאות.טרגיות.מיידיות .אני.
עצמי.חשתי.מאוימת.מדבריה 

.חשתי.את.הסכנה.העצומה.הטמונה.בניצולה.

לרעה.את.כוחה.החברתי.והפוליטי .כחברת.

כנסת.ישראל,.הגוף.המחוקק.הגדול.במדינה,.

מוטב.היה.לו.זכרה.שבתפקידה.היא.נושאת.

לא.רק.אחריות.חברתית.רבה,.כי.אם.גם.את.

החובה.לנהוג.בכבוד.למעמדה.ובתוך.כך,.גם.
לבוחריה 

כהשימוש.המסוים.שעשתה.בלשון.נמרצת.וזו
עמת,.בנוסף.למחוותיה.הדרמתיות,.נסכו.בה.
כוחות.חדשים.והיא.הצליחה.להסית.ולגייס.
לטפל. דרך. שיש. לכך. רמזו. דבריה. אספסוף .
בבעיית.הפליטים.האפריקנים.וכי.יש.לעשות.
התחשבות . כל. וללא. ביסודיות. הדבר. את.

כהיא.הצדיקה.זעם.עיוור.וציוותה.לפעול,.בנ
בני. כמניע . הסרטן. ממחלת. הפחד. את. צלה.

כאדם.כ.ובמקרה.זה.הפליטים.שהצליחו.לה
גיע.לישראל.ופונים.לאנושיות.שבנו.כ.אינם.
בתקיפות. להסירם. שיש. סרטניים. גידולים.

ולהיפטר.מהם.בשרירות.לב 

ההתנצלות.שהביעה.ח"כ.מירי.רגב.בפייסבוק.

לשימוש. הצדקה. כל. אין. מתקבלת . אינה.

בחינה. מכל. איומה. מחלה. סרטן,. במלה.
כשהיא,.לתאר.קהילה,.ובמיוחד.קהילה.במ

סרטן,. וכשורדת. פייסבוק. כסרבנית. צוקה ..

כפעילה.למען.זכויות.אדם.ובכללן.הזכות.לכבוד,.איני.מוכנה.

של. גילוי. כשלעצמה. זו. שלה . הסתמית. להתנצלות. להתייחס.

חוסר.רגישות.מובהק.כלפי.אזרחים.רבים.הסובלים.או.סבלו.

ושרדו.את.הסרטן,.או.כלפי.משפחות.מי.שלא.שרדו .אני.מצפה.

משליחי.ציבור,.גם.אלה.שבעדם.לעולם.לא.אצביע,.לגלות.מידה.

מזערית.של.אחריות.ציבורית.ודרך.ארץ,.ולשמש.מופת.לחברה.

אותה.הם.משרתים .ח"כ.רגב.לא.רק.נכשלה.בכך.כ.היא.נוקטת.
יחס.מבזה.את.האדם.ואת.הציבור 

כאני.מגלה.שיש.חיים.אחרי.הסרטן,.ויש.תקווה .אבל.אני.מסר
בת.להרשות.לח"כ.מירי.רגב.לנהל.את.תעמולתה.הפוליטית.על.

חשבוני.ועל.חשבון.כבוד.האדם.באשר.הוא 

רות.הילר.היא.פעילת.שלום.ותיקה.וממייסדות.פרופיל.חדש,.

הזה. הבלוג. בישראל .. החברה. לאזרוח. פמיניסטית. תנועה.
 AIC ((Alternative.-ה של. בנוזלטר. באנגלית. הופיע..השבוע.

Information Center והמגזין.972.+ 

תורגם.על.ידי.טל.הרן 

שורדת סרטן מגיבה לח"כ מירי רגב
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שלום.לכם,

עבודתי. את. מסיימת. אני. ברצף(,. לא. )אמנם. שנה. .45 לאחר.
בקוסמטיקה 

הרגשתי. מזל. בת. כמה. לכם. לספר. החלטתי. המאורע. לרגל.

בעבודה.הזאת .כל.מי.שנכנס.לקבל.טיפול:.נשים,.גברים.)כן,.

היו.גם.גברים,.לא.פעם.רופא.העור.שלח.אותם(,.נערות.ונערים,.

כולם.לאחר.הטיפול.נראו.יותר.טוב.מאשר.כשנכנסו .וזה.מאד.
שימח.אותי   ..

להיות.קוסמטיקאית.בקיבוץ באותן.השנים.לא.היה.פשוט ..

אישור. אומרת. זאת. קולות,. די. הקיבוץ. בשיחת. הצטרכתי.
מוחלט 

מבחינה. מתאימה:. אני. אם. נוספת. בדיקה. הארצי. בקיבוץ.

חברתית,.אסטטית,.היגיינית,.האם.אני.דייקנית.ומה.עוד   .כך.
זה.היה.פעם!

כי. מהקיבוץ,. אישור. קיבלתי. לא. שלמדתי. הראשונה. בפעם.

החברות.הלכו.לנתניה.לטיפולים.קוסמטיים .למרות.שזה.עלה.

כסף,.ועדת.הבריאות.של.הקיבוץ.יכלה.לאפשר.כי.אז.היה.לנו.
כסף 

אתם.זוכרים.שפעם.היה.לנו.כסף?!!

כך,.שאת.הלימודים.שלי.אז.אחי.שילם,.אמנם.עשיתי.לאחר.

לא . זה. טיפול. אבל. קטנה",. ל"הספקה. משחות. הלימודים.

להיות. צריך. היה. זה. טוב",. עבודה. סוס. עוד. "את. לי:. נאמר.
קומפלימנט 

ילדים,. בית. לבשל(,. למדתי. )יופי. במטבח. שנים. כמה. אחרי.

עוד. את. בקיבוץ:. המוסדות. נזכרו. לבסוף. בגדים,. מחסנאית.
רוצה.קוסמטיקה?.בודאי!.

היו. הלימודים. כ. להגיד. מה. ללמוד . נוספת. פעם. יצאתי. כך.

נהדרים .הלימוד.בקיבוץ.הארצי.היה.מאורגן.למען.קוסמטיקה.

בקיבוצים.על.רמה.גבוהה .המרצים.היו.רופאי.עוד,.פלסטיקאים,.
כימאים.ועוד   

כשהגעתי.לישראל.ובאתי.לקיבוץ.הייתי.בחברת.נוער,.עבדתי.

בבניין .בגיל.16.חושבים.שזה.מאוד.חשוב.אמנציפאציה .אבל.
עד.ל.כ.18.כבר.עבר.לי   

כך.עשיתי.מפנה.של.360.מעלות.בין.עבודה.לעבודה.לא.מצאתי.
שום.דבר.משותף.בין.שתיהן 

לבסוף.רציתי.לבקש.את.החברות.וכל.אלה.שזקוקים.לטיפולים.
-.נוער.וכו',.ללכת.לקוסמטיקאיות.אחרות,.להיות.מטופלים/

ות.ולהתרגל.לצורת.עבודה.קצת.אחרת,.כי.בסופו.של.דבר.זה.
לטובתכם!

הרגל. הרגל,. של. עניין. וזה. טובה. הרגשה. זאת. מטופל. להיות.
טוב!

תודה.לכם,.זה.באמת.היה.כיף!

אורה.נהיר

פרידה מהקוסמטיקה



כתב:.יאיר.בסן .מתוך.ביתנו.מה-82 7 30
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טיפ החודש

הנה זה בא, חברים מתחילים לשלוח טיפים. הפעם 
ליאורה אגם מציעה לנו בילוי אישי-יצירתי:

ים ואבנים:
כל.אחד.יודע.כמה.מרגיעה.הליכה.לחופו.של.ים .רחש.
הגלים.ומגע.החול.בכפות.הרגליים.יוצרים.תחושה.של.

שלווה.ונחת 

טיילו. ערב,. בשעת. לים. סעו. ליאורה:. של. הטיפ.

לאורך.החוף.ומדי.פעם.התכופפו.לאסוף.אבני.כורכר.
שטוחות 

יפים. אקריליק. בצבעי. האבנים. את. לצבוע. אפשר.

בתוך. או. הבית,. של. החיצוני. הקיר. על. ולהדביקם.

רהיטים,. על. ומפסקים,. שקעים. חפצים,. סביב. הבית.
על.עציצים.ועוד 

אגם. משפחת. של. הקיר. על. דוגמה. לראות. אפשר.
כשאתם.צועדים.סביב.הקיבוץ,.או.אצלי.בבית 

אפשר. קטנים. בבקבוקונים. אקריליק. וצבעי. דבק.
להשיג.אצל.גיא.סוכנויות.בכניסה.למשמר.השרון 

בהצלחה.

ליאורה אגם

לסבים מיכה וחני
לעמרי סמדר ועמית הראל

 מזל טוב להולדת
נעם

לאורי וחיה
למתן וטלי

ולכל המשפחה המורחבת
ברכות להולדת

אמה

לגלי ואמיתי דגן 
 מזל טוב להולדת

מאי
קיבוץ העוגן שולח את ברכותיו

לכל משפחת דגן: לאראלה, משה ודינה
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ברכות לאיתמר באומר
על שקיבל את 

פרס הדיקן של הפקולטה 
למדעי הרוח

למצטיין תואר שני.
קיבוץ העוגן גאה בהישגיך.

  יישר כוח!

מסתננים
מתוך "ככה", ספרו של של מאיר תמיר, שפורסם לכבוד 

יובל הקיבוץ.

לפני.הרבה.שנים.הארץ.היתה.משולה.למסננת 

בלילות,.בכל.מקום.היו.מסתננים .אפילו.הגדולים.פחדו.ללכת.
לבד.בלילה 

את.הילדים.שלחו.ללמוד.במוסד.החינוכי.במעברות .מדי.פעם.
הותר.להם.לבקר.בבית 

פעם.החליטו.הילדים.להשתתף.במסיבת.פורים.של.הגדולים .

לא.ממש.להשתתף,.אלא.רק.להתגנב.לחלונות.של.חדר.האוכל.
ולהציץ 

ככדי.להגיע.הביתה.מהמוסד.החינוכי,.צריך.היה.לעבור.את.הלו
לים.ואת.מוסך.המשאיות .ללכת.בין.שדרת.השיטות.הקוצניות.
ועצי.התות.לקול.יללת.התנים.הנוגה.ונשיפת.התנשמות.הצרודה.
ולחפש.את.הדרך.בחשיכה .לאחר.שהגיעו.לחדר.האוכל,.אשר.
אורו.הבליח.למרחוק.באור.נגוהות.על.רקע.החשיכה.הגדולה.

סביב,.נגלה.לעיניהם.מחזה.מרהיב 

גם.הרציניים.שבין.חברי.הקיבוץ.עטו.תלבושות.ומסיכות.ויצאו.

במחולות.סוערים .חיצי.רעל.קטנים.ומושחזים.נשלחו.ללא.רחם.
בכל.נושא.חשוב.ורציני,.בייחוד.בנושאי.התפקידים.בקיבוץ 

את. לתפוס. חזרה. והרצינות. והעליצות,. השמחה. פסקו. לפתע.

מקומה .המתגנבים.הקטנים.נתפסו.בקלקלתם.והועמדו.בבושת.
פנים.לשמוע.הרצאה.מלומדה.על.מעשם.החמור 

   לבוא.לבד.בלילה,.בחושך,.כשמלא.מסתננים.סביב   

כבלית.ברירה.נשלחו.הילדים.חזרה.למקומם .הגדולים.שבו.לרי
קודים,.והקטנים.שבו.למוסד   .

לבד,.בלילה,.בחושך,.כשמלא.מסתננים.סביב   

שילמדו 
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