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משולחנו של היו"ר

החופש.הגדול.בעיצומו,.החום.הכבד.מתיש.ומיבש,.ואנחנו.

עסוקים.מעל.הראש.בקידום.תהליך.שיוך.הדירות,.בניית.
השכונה.ובעניינים.שבשיגרה 

תגמול לפנסיונרים עבור עבודה - הוועד.קיים.דיון.בעקבות.

לפנסיונרים. המשולם. לתגמול. בנוגע. איתמר. של. פנייתו.

לפנסיונר/ית. לשלם. הוחלט. הקיבוץ,. בענפי. העובדים.
עובד/ת.שווי.דמי.הבראה.לפי.הקף.המשרה.של.הפנסיונר/

ית.וכן.שווי.תשלום.עבור.ימי.חג.החלים.בימי.העבודה.של.
הפנסיונר/ית .

סככת המתנה לתלמידים - בהמשך.לפניית.הורים.וחברים.

להקים. החלטנו. הספר. לבתי. בהסעות. הבטיחות. לשיפור.

סככת.המתנה .הסככה.תהיה.ככל.הנראה.מוכנה.במהלך.

השבוע.הראשון.של.שנת.הלימודים .אף.שהשקעה.זו.לא.

רבה. חשיבות. ראינו. ההשקעות. רשימת. במסגרת. נכללה.

בביצועה .במסגרת.הסיכום.החצי.שנתי.יהיה.עלינו.להגדיר.
את.התקציב.לחצי.השני.של.השנה.כך.שלא.ייווצר.גירעון 

בחירות לוועד הקיבוץ - ע"פ.המבנה.הארגוני.ניסינו.להקים.
ועדת.מינויים.שתטפל.באיוש.הוועדות.שברצוננו.להפעיל 

לצערי.לא.הצלחנו.להקים.את.הוועדה,.לכן.הוקם.צוות.אד.

הוק.לרכז.את.הטיפול.בבחירת.חברי.הוועד.הבא 

ועד.הקיבוץ.הינו.גוף.מרכזי.בניהול.ענייני.הקיבוץ .החלטות.

הועד.הינן.המדיניות.על.פיהן.פועלים.מנהלי.הקיבוץ .מתוך.

דיוני.הוועד.מגיעים.הנושאים.הנדרשים.להחלטת.האסיפה .

הדברים.האלו.ודאי.ידועים.לכל,.אולם.לפני.קיום.ההליך.

הדמוקרטי.חשוב.מאד.שנשכיל.לבחור.ועד.מאוזן.מבחינת.

ייצוג.האוכלוסייה,.שמבין.חברי.הוועד.הנבחרים.יהיו.חברים.

שכיהנו.בוועד.המסיים.לצורך.שמירה.על.רציפות,.שיהיה.

הכרות. בעלי. ולחברים. ניהולי. ניסיון. בעלי. לחברים. ייצוג.

עם.הקהילה .ועד.שיכיל.הרכב.מגוון.של.נציגי.ציבור.עשוי.
להוות.בסיס.איתן.לניהול.הקיבוץ 

המו. החודש.  - החוזי  על הסכמי השיוך  מבצע החתמות 

על. החתימה. את. שהסדירו. מחברים. הקיבוץ. מוסדות.

ורונן. חגי. ע"י. שנוהל. המורכב. ה"מבצע". השיוך . הסכמי.

בתמיכה.של.שירה.הינו.בעל.חשיבות.רבה.למימוש.הזכות.

לשיוך.הבתים.לחברים .אני.מציע.לחברים.שטרם.הצטרפו.

הסכם. על. ולחתום. לתהליך. הצטרפותם. את. לשקול.
השיוך 

קיץ.נעים,
אלון.שפיצר

משפחת.פואה.משייכת
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משולחנו של מנהל הקהילה

לחברים.שלום,

גם.השנה.לא.הצלחנו.להתחמק.מחומו.של.הקיץ.שכאילו.

מפתיע.בכל.פעם.מחדש.בחמסינים.של.חודש.יולי,.בתוך.

תקופת.החופשות.והבילויים.אנו.עסוקים.בקידום.תחומים.

חשובים.בסדר.היום.הקיבוצי:.חתימה.על.הסכמי.השיוך.

החוזי,.בניית.השכונה.החדשה.וההסדרים.עם.הבונים,.תכנון.

ראשוניים. וגישושים. הישן,. האוכל. חדר. במתחם. השכונה.

בנושא.תכנון.כולל.של.התשתיות.בקיבוץ .בתוך.כל.אלה.

." על. עדכונים. מספר. ולהן. שוטפים. בדברים. עוסקים.
מלפפוני.קיץ":

שיפוצים -

מטפלים. אנו. וכעת. הושלם. והמשרדים. הדואר. מעבר.
בהעברת.תאי.הדואר.למבנה.הדואר.המשופץ .

על.פי.החלטות.הועד,.בתוכנית.ההשקעות.אושרה.השקעה.

אלו. בימים. לצעירים . דירות. בהוספת. .₪ כ-45,000. של.

נסיים.את.שיפוץ."בית.יעקב.משק".הישן.ונוסיף.3.דירות.

בדירות. הגרים. צעירים. מעבר. לטובת. וחצי". "חדר. של.
המיועדות.לשיוך.לחברים 

תחנת. בבניית. .₪ .50,000 כ-. של. השקעה. אישר. הועד.

שגובשה. השיפוץ. תוכנית. וחברים . לתלמידים. ההסעה.

ע"י.צוות.הורים.כוללת.גידור.בטיחותי.של.המתחם.ובניית.

תחנה.חדשה.ומרווחת .אנו.משתדלים.לסיים.את.העבודות.
בסמוך.לתחילת.שנת.הלימודים.הקרובה .

המקורי,. לייעודו. וחוזר. אלו. בימים. משתפץ. גפן". "בית.

ייעודי. תקציב. בעזרת. מתבצע. הבית. שיפוץ. חינוך . בית.

ציבור . מבני. שיפוץ. לטובת. האזורית. מהמועצה. שקיבלנו.

גדול. לבית. -ג',. א'. הצעיר,. המרכזון. את. להעביר. הכוונה.

בקבוצה. הילדים. מספר. הגדלת. שיאפשר. יותר. ומרווח.

לבצען. היה. ניתן. שלא. לילדים. מתאימות. פעילויות. וקיום.

בבית.הנוכחי ."בית.לוטם".המשמש.למרכזון.כיום,.יהפוך.

ניצן",. "בית. ומרווח,. גדול. תינוקות. לבית. נובמבר. בחודש.
בית.התינוקות.הנוכחי.יעבור.זמנית.לשימוש.הקהילה 

אורה. סיימה. יוני. חודש. בסוף. .- נהיר  אורה  קוסמטיקה 

ופרשה. הקוסמטיקה. במכון. השנים. רבת. עבודתה. את.

לגמלאות .בשם.החברות.מבקש.להודות.לאורה.על.שנים.
רבות.של.טיפולים.עם.עשרות.רבות.של.חברות 

סיים. אפריל. חודש. בסוף. .- בריאות  הסדרי  פוטוק  יוסי 

יוסי.תפקידו.כרכז.הסדרי.הבריאות.בקיבוץ .עניני.הסדרי.

הבריאות.יטופלו.ע"י.שירה.להב.אפרת.במסגרת.תפקידה.

כרכזת.רווחה .רוצה.להודות.ליוסי.על.מילוי.תפקיד.רגיש.

להם. והעניק. הקשה. בשעתם. בחברים. שנגע. זה. ומורכב.
את.התמיכה.והעזרה.ככל.שניתן .

כעובדת. בקיבוץ. שעבדה. עבו. מירב. עובדת סוציאלית -.

תפקידה. סיימה. האזורית. המועצה. מטעם. סוציאלית.

ותושבים. חברים. ג'רבי . לאה. אלינו. הגיעה. ובמקומה.

המעונינים.לקבוע.פגישה.עם.לאה.יכולים.ישירות.להתקשר.
ללאה.למועצה.בטלפון.8981527 

לתפקיד. המכרז. פרסום. לאחר. .- בקיבוץ  ביטחון  רכז 

לתפקיד . מועמדותם. והציגו. חברים. מספר. פנו. הרב"ש,.

אמיתי. לתפקיד . דגן. אמיתי. את. למנות. החליט. הועד.

בעל.תעודת.אבטחה.של.ממונה.ביטחון.מטעם.משטרת.
ישראל 

התפקיד. בלימוד. אמיתי. יתחיל. הקרובה. בתקופה.

את. יחליף. הבאה. השנה. ובתחילת. הנדרשת,. וההכשרה.
עמוס.פלג .בהצלחה .

ועדת תכנון -.הועד.החליט.על.חידוש.פעילותה.של.ועדת.
התכנון.בקיבוץ .

המטרה.לרכז.את.נושאי.התכנון.תחת.גוף.אחד.שמורכב.

את. ליישם. ותפקידו. התפקידים. וממלאי. הציבור. מנציגי.

מדיניות.הקיבוץ.בתחומי.התכנון,.הבנייה.והתשתיות .רכז.

דניאל. גדיש,. איה. הציבור:. נציגי. עמית,. רני. הוא. הוועדה.

פואה,.רז.בנשלום,.מרכז.משק.ומנהל.קהילה .הצוות.נפגש.
לראשונה.ובהמשך.יגבש.את.דרכי.עבודתו.כלפי.הציבור 

תהליך. לחברים. פורסם. .- מנהל  ועד  חברי  בחירת 

להציג. המעונינים. חברים. זמנים . ולוח. הועד. חברי. בחירת.

המטפלות. הצוות. לחברות. לפנות. מוזמנים. מועמדותם.
בנושא.רותי.הילר,.תמר.אופיר,.יעל.ליבר .

עד.כאן.לבינתיים,.קיץ.נעים.וחמים,.המשך.חופשות.מהנות.

התהליכים. להצלחת. הדרושות. חיוביות. אנרגיות. וצבירת.
החשובים.המרגשים.את.חיי.הקיבוץ .

בברכה,
רונן.ברייר

.
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הבלוג של נחמה

משולחן הוועד

הרבה.זמן.עבר.מאז.שכתבתי,.ולמי.שמעוניין,.יכול.לראות.
את.כל.הפרוטוקולים.שלא.דיווחתי.עליהם.במזכירות 

בישיבה.מלפני.כמה.שבועות.נפגש.הועד.עם.יאיר.בטיטו,.

באפשרות. לדון. חפר. עמק. של. הדתית. המועצה. ראש.

יש. הדתית . המועצה. לידי. הקבורה. רישיון. העברת. של.

קיבוצים,כולל.השכנים.שלנו,.שהעבירו.את.רישיון.הקבורה.

וטיפול.בבית.העלמין.למועצה.הדתית .אני.מניחה.שהסיבה.

העיקרית.היא.כלכלית .יאיר בטיטו.היה.מאד.ענייני,.פתוח.

והבין.מי.אנחנו.ומה.חשוב.לנו .היו.לו.הצעות.רציניות.והיה.

סיפר. הוא. אותנו. עזב. שהוא. לפני. להשתכנע . לא. קשה.

עירוב. קו. התקנת. בענין. הדתית. למועצה. שפנה. מי. שיש.

סביב.העוגן .)מי.שלא.מכיר.את.המילה.עירוב,.יש.הסבר.

התלבטנו,. דנו,. אח"כ,. שקיימנו. בישיבה. הכתבה*( . בסוף.
חשבנו.ודחינו.את.ההצעות 

*.*.*

הנושאים.המשיכו.להעסיק.אותי.ימים.רבים.אחרי.הישיבה .

חשבתי.לנכון.לשתף.אתכם.בעמדתי.ובדעתי .לכן.המשך.

הכתבה.היא.לא.משולחן.הועד.אלא.מהשולחן.שלי,.של.
נחמה,.בלבד .

אני.לא.אוהבת.את.המילה.חילוני.או.חילונית .אני.יהודייה,.

לא.דתייה,.לא.כשרה,.לא.לייט,.לא.רפורמית,.יהודייה.ללא.
שום.תוספת 

יהדותי.חשובה.לי.מאד .אחת.הסיבות.העיקריות.שהביאה.

אותי.ארצה.ולא.במקרה.לקיבוץ.של.השומר.הצעיר,.היתה.
הרצון.לחיות.חיים.יהודיים .

אחידה. שחזית. חשבנו. רעיונית. קולקטיביות. של. בקיבוץ.

היא.הדרך.לבנות.את.הארץ.ואת.הקיבוץ.לשביעות.רצוננו,.

ולא.היינו.פתוחים.לאנשים.שלא.חשבו.כמונו .הרבה.מים.

)לא.זכים(.עברו.בתעלה.שעוברת.בכניסה.לקיבוץ.והרבה.

דברים.השתנו .היום.אני.חושבת.אחרת .אני.דווקא.מרוצה.

שיש.בינינו.אנשים.שלמרות.דעותיהם.השונים.מדעת.הרוב.

חילונית . ציונית. יהודית. בקהילה. ביתם. את. להקים. בחרו.
)כבר.אמרתי.לכם.שאני.לא.אוהבת.המילה.חילונית ( 

מה.שקורה.בביתו.של.חבר.הוא.ענינו .חבר.רשאי.לקיים.

את.כל.תרי"ג.המצוות.או.רק.חלק.מהם.בביתו .החלטה.

לשלוח.ילד.לבית.ספר.אחר.וללא.לזה.שכל.ילדי.הקיבוץ.

מידה. באותה. ההורים . של. פרטי. ענינם. הוא. בו. לומדים.

החלטה.של.חבר.לא.למול.את.בנו.או.לא.לאכול.בשר.הוא.
ענינו  .כל.אלה.הם.עניינים.של.המשפחה.בלבד .

אך.לא.נשכח.שהקיבוץ.שלנו.קם.כקיבוץ.יהודי.ציוני.וחילוני .

והוא.כזה.כי.כך.החליטו.החברים  .לא.כי.לא.מכירים.את.

הצד.הדתי.של.היהדות,.לא.כי.לא.מבינים.את.הדת,.אלא.

שמתאימה. חברה. רצינו. וראינו. ולמדנו. הכרנו. כי. דווקא.

את. שאפיינו. ומנהגים. סממנים. על. לוותר. בחרנו. לנו .

המודרני,. לעולם. התאימו. ולא. והחילונית. הדתית. היהדות.
והדמוקרטי 

ויש.שיגידו.לי,.מה.איכפת.לך.הרי.לך.לא.משנה.ולאחרים.
המנהגים.האלה.הם.גורליים 

לא.כך.לגבי.הפעלת.סממנים.ומנהיגים.שמתנקשים.עם.כל.

מה.שחשוב.לי.ובכל.מה.שאני.מאמין.הוא.גורלי.בשבילי,.
כמו.שמירה.על.הדברים.גורליים.ליהודי.מאמין 

בזמנים.עברו.היהדות.השתנתה.והתאימה.את.עצמה.לחייה .

אין.ספק.שחלק.מהמצוות.היו.גאוניות.וחכמות .תארו.לכם.

אישית . היגיינה. על. שומרים. איך. מים,. הרבה. אין. מדבר,.

הראש.היהודי.ממציא.את.המקווה .וחובה.להתרחץ .היום,.

כשלכל.אחד.יש.לפחות.מקווה.אחד.בביתו,.האם.זה.עדיין.
רלוונטי?



5

והיהדות. והתפתחו . השתנו. מנהגים. רבים. דורות. במשך.

שרדה .בזמן.מסיום.הכל.קפא .לא.היתה.רבנות.או.חכמים.
אמיצים.מספיק.להמשיך.להתאים.את.החיים.לתנאים .

סממנים. קבלת. שאי. להבין. מהחברים. לחלק. אולי. קשה.

פחות. לא. לי. וחשובה. חיונית. היא. תוקפם. שפג. ומנהגים.

כי. לא. עליהם. לוותר. בחרתי. אני. קיומם . חשוב. משלהם.

הרבה. הנכון . הוא. ההיפך. לי,. הסבירו. ולא. מבינה. לא. אני.

מנהגים.שונו.מאז.שאברהם.אבינו.התחתן.עם.כמה.נשים,.

ומשה.רבנו.התחתן.עם.גויה .הפלא.ופלא,.היהדות.שרדה .

שטריימל. או. פאה. שחבישת. אותי. לשכנע. יכול. לא. איש.
ב-40.מעלות.חום.הוא.צו.אלוהי .מקסימום.מנהג .

*.*.*

קו. לך. מפריע. מה. "אז. אותי:. ישאלו. בוודאי. זאת. ובכל.

החיים. את. משנים. לא. הם. לך. למשל?. מזוזה. או. עירוב*.
ולחברים.שחשוב.להם.זאת.הקלה'' 

לסממנים. שזקוקים. החברים. אותם. אך. אמת . מילה. כל.
האלו,.בחרו.לחיות.בחברה.שבדעה.צלולה.ויתרה.עליהם 

''מזוזה.מפריעה.לך?.למה?.מה.יש?.קצת.התחשבות" 

ואני.חוזרת.ואומרת.שכל.אחד.יתלה.מזוזה.בביתו,.בשטחו.
שלו .אם.הוא.רוצה,.זה.עניינו .

שידעו. מזוזה,. מתקינה. הייתי. בגולה. חיה. הייתי. אילו. אני,.
שפה.גרים.יהודים 

במזוזה. בקלף. שטעות. לי. מסבירים. שרבנים. ברגע. אבל.
גרמה.לאסון.הרכבת,.אני.יוצאת.מהמשחק .

סביב. עירוב. קו. שיהיה. לך. איכפת. "מה. לי:. יגידו. ואז.

הקיבוץ .סה"כ.קבל.ואולי.עמוד.או.שניים,.ואת.בכלל.לא.
תשימי.לב" 

נניח. .- לי(. יקרים. כולם. ובתמים. )ובאמת. יקרים. חברים.

שנסכים.לעירוב,.זה.בוודאי.לא.ישפיע.על.היומיום.שלי.וגם.

לא.על.השבת.שלי .ומה.בעצם.איכפת.לנו.לדאוג.לאוכל.

כשרות. שומרי. של. הילדים. שגם. כדי. ילדים. בבתי. כשר.

ואיך. אוכל . זה. אוכל. נורא,. לא. בקייטנה . להשתתף. יוכלו.

יחגגו. כשרה. קייטנה. אותה. של. סיום. כשבשמחת. ננהג.

בריקודים?.אין.בעיה:.נעשה.שני.מעגלים.ונבקש.מהבנות.
לבוא.בלבוש.צנוע 

טעיתי.כשסברתי.שסופגים.יהדות.מהאוויר.בארץ.ישראל .

הספרים. ארון. שלנו . לצעירים. ידע. להקנות. דאגנו. לא.

בחרו. שרבים. לכך. הסיבה. אולי. זו. להם   . זר. הוא. היהודי.
בלא-כלום.או.בהכל 

את. להציל. אפשר. המים . עם. התינוק. את. שזרקנו. חבל.

הדור.הבא .אבל.בשום.אופן.אין.לי.צורך.לוותר.על.סגנון.

את. לחזק. עלינו. להיפך:. בו . ושרוצים. בו. שבחרנו. החיים.
הקשר.לעם.ולעבר .

אני.חוזרת.ומדגישה.שאין.לי.בעיה.עם.חברים.שיש.להם.

דעות.אחרות,.אני.מעריכה.את.הדבקות.שלהם.ולפעמים.

וחלילה. חס. התכוונתי. לא. גם. אני. בהם . מקנאה. אף.

לפגוע.באף.אחד .מי.שיבחר.להיפגע.-.חבל,.אבל.תבינו.

שהיהודיות.שלי.יקרה.לי.לא.פחות.מאשר.לכם .האמת.היא.

שהנושא.רדום.בהעוגן.וייתכן.שהתפרצתי.לדלת.פתוחה .

אך. מנהגיכם . את. דתכם,. את. דעתכם,. את. מכבדת. אני.
דורשת.אותו.יחס.לאורח.החיים.שלי 

*.*.*
עירוב*

בהלכה,.עירוב.הוא.הכינוי.המקובל.להקפת.שטח.מיושב.

על. הפתח,. צורת. מסוג. מחיצות. כלל. בדרך. במחיצות,.

לרחובות. מבתים. חפצים. והכנסת. הוצאת. להתיר. מנת.

הפיכת. באמצעות. בשבת,. פתוחים. ציבוריים. ולמקומות.

שטח.גדול.לרשות.היחיד.אחת,.דבר.שמתיר.את.טלטול.

החפצים.בשטח.בלא.לעבור.על.מלאכת.הוצאה.מרשות.

להוציא. אין. היהודית. ההלכה. פי. שעל. כיוון. לרשות .

השבת. ביום. הרבים. לרשות. מהבית. חפצים. )"לטלטל"(.

בהתקנת. רבה. מעשית. חשיבות. ישנה. עירוב,. תיקון. ללא.

והדבר. המודרנית,. בעת. בעיקר. מיושב,. בשטח. העירוב.

כגון. חפצים. והוצאת. בשבת. סדירה. התנהלות. מאפשר.
סידור.תפילה.או.עגלת.ילדים,.לדוגמה 

מקור.השם."עירוב".הוא.כנראה.בתקנת."עירוב.חצרות",.
שהיא.תקנה.המשלימה.את.העירוב 

בישראל.ישנה.מחלקה.במשרד.לשירותי.דת,.האחראית.

בארץ,. השונים. בישובים. עירובים. ותחזוקת. הקמת. על.

הדתיות. והמועצות. המקומיות. הרבנויות. עם. בשיתוף.

בהם. שאין. גדולים. ישוב. מקומות. ואין. וכמעט. השונות,.

עירוב,. אין. בהם. מקומות. ישנם. לארץ. בחוץ. אולם. עירוב .
אם.מסיבות.טכניות.ואם.מסיבות.הלכתיות 

נחמה ברנע

עגלת. על. רק. לא. חל. הטלטול. איסור. לי:. סיפר. מישהו.
התינוק.אלא.גם.על.התינוק.עצמו .
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מיכה.הראל

ממשיכים. השיוך,. תהליכי.

להתקדם.יפה,.צעד.אחר.צעד,.

חותמים,. חברים. ועוד. עוד.

ועבור. השיוך. עבור. משלמים.
קרן.התשתיות 

נשאר. שמשהו. דומה. אבל,.

הוגן. לא. אפילו. ואולי. פתוח,.

אבל. משלמים   ,. משלמים,. .-
מתי.נקבל.את.הנכס?

בדרך.כלל,.בכל.הסכם.או.חוזה,.

הנכס,. מקבל. צדדים,. .2 יש.

לשלם,. עליו. ומתי. כמה. שיודע.

עליו. מתי. שיודע. הנכס. ומוסר.
להשלים.את.מסירת.הנכס 

ואיך.זה.אצלנו?.לא.בדיוק.כך   

דירותיהם,. עבור. אלה. בימים. משלמים. רבים,. חברים.

אינו. ואיש. הוריהם,. דירת. עבור. משלמים. רבים. ויורשים.
יודע.מתי.יקבל.את.הדירה.לידיו 

זה.לא.נראה.לכם.הסכם.קצת.מוזר,.ואולי.קצת.מתעלם.
מזכויות.בסיסיות.של.החברים?

לא. עדיין. הקיבוץ. כסף,. אין. כרגע. לנו?. מסבירים. ומה.

אבל. לחברים,. המושכרות. הדירות. את. להעביר. מסוגל.

בעוד. שנתים,אולי. בעוד. אולי. הבאה,. בשנה. אולי. בקרוב,.

לבעליהם. מהן,. חלק. או. הדירות,. יועברו. שנים   . שלש.
החדשים .מה.שבטוח,.ששום.דבר.לא.בטוח   

או,קיי,.הקשיים.הכלכליים.של.הקיבוץ,.נשמעים.בהחלט.

שאכן,. להבין,. הדירות,. מקבלי. החברים,. ועל. משכנעים,.
קיים.קושי.כספי.אמיתי 

לקבל,. חייבים. והמנהלים. הוועד. גם. מידה,. באותה. אבל,.

שלא.סביר.שעושים.הסכם.חד.צדדי,.בו.חצי.הסכם.סגור,.
והחצי.השני.-.נשאר.פתוח 

הגיוני.לצפות.מהוועד.לעשות.2.צעדים:

תימסרנה. שבו. האפשרי,. וסופי-בהקדם. מחייב. אישור. . 1
הדירות 

2 .תיכנון.כלכלי.-.כיצד.יממן.הקיבוץ.צעד.זה 

ננסה להעריך במה מדובר:

היורשים בדמעה - ברינה יקצורו )אבל, מתי?(

בודאי. )והם. הנאמנים. קוראיי.

בעיתון. במאמרי. קראו. רבים   (.

והוצאותיו. הכנסותיו. על. הקודם.

שמו. גם. בוודאי. הם. הקיבוץ . של.

שנים,. שמזה. הידועה,. לעובדה. לב.

של. ביותר. הגדול. ההכנסות. מקור.

ההשכרות:. מ”ענף”. הוא. הקיבוץ.

מכל. יותר. )הרבה. .₪ מיליון. .3 כ-.

והחקלאות. המפעל. של. ההכנסות.

ביחד   (.-.מעל.1/3.מכלל.ההכנסות.
של.קופת.הקיבוץ 

חלק. שרק. נשכח. אל. אבל,.

המיועדות. מדירות. הן. מההכנסות.
למסירה.לבעלות.החברים 

של  )נטו(  ההכנסות   ,₪ מיליון   3
 ענף ההשכרות מתחלקים לכמה

סקטורים:  

כ-45 “דירות יורשים”,.המביאות.לקיבוץ.הכנסות.של.מעל.
מיליון.שח.לשנה 

כ-65 דירות אחרות,.שחלקן.מושכרות.לשוכרים.אחרים,.

ההחלטות,. על-פי. אשר. שלנו,. צעירים,. לבנים. וחלקן.

ובנים. סטודנטים,. חיילים,. )כולל. דירה . שכר. משלמים.
מבוגרים.יותר,.החיים.כאן,.אך.עדיין.אינם.חברים (

והמקור השלישי:.כל.מבני.הציבור,.משרדים,.בתי.מלאכה.
ומחסנים,.המושכרים.לשוכרים.רבים 

מכל.אלה,.יצטרך.הקיבוץ.לוותר.בקרוב.על.הסעיף.הראשון,.
ועוד.כמה.דירות.בודדות,.שמיועדות.לשיוך.לחברים 

זאת.אומרת,.הקיבוץ צריך לוותר על הכנסה שנתית של 
כמיליון ₪,.או.קצת.יותר 

עכשיו,. אלה . בנושאים. שמתעניין. מי. לכל. ידועה. עובדה.

נשאר.רק.לצפות.מהוועד.והמנהלים.כי.יקבעו.לוח.זמנים,.
וימצאו.מקורות.הכנסה.חלופיים.למקור.זה 

)מבחינתנו,.כל.מקור.בא.בחשבון,.רק.לא.הגדלת.מיסים,.
ואולי.גם.לא.קיצוץ.בהוצאות.בתחומי.הבריאות.והרווחה (

פעם.-.התקבלת.לחברות,.והקיבוץ.דאג.לך.לבית .היום.-.

החבר.דואג.בעצמו.לבית,.ורק.אח”כ.הקיבוץ.יקבל.אתכם.
לחברות   .

אכן,.היו.זמנים   .

. . .
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אז.כן,.חברים,.זה.שנים.שאנחנו.מחכים.להגיע.ליום.הנכסף.

בו.כל.אחד.ואחד.מאתנו.יהיה."בעל-בית".כן.שיהיה.מה.
להוריש.שיהיה.חוזה 

אז.כן,.היום.הזה.הגיע,.ניתן.לחתום.על.חוזה.שיוך.שיסדיר.

בעניין. הקיבוץ. לבין. החבר. בין. ההסכמי. המעמד. את.
הבעלות.על.הבית 

היום.הזה.הגיע,.אנו.ערוכים.ומוכנים,.קיבלנו.החלטות,.איזנו.
איזונים,.הסדרנו.את.בסיס.הנתונים,.הסכמנו.על.המודל 

ועכשיו.נשאלת.השאלה,.האם.להמתין.ליום.בו.נוכל.לוותר.
על.ההכנסה.)כמיליון.₪.עפ"י.מיכה(.?

או.אולי.אם.איננו.יכולים.לוותר.על.ההכנסה.להמתין.עד.
ש      ?

מיכה, איננו.יודעים.את.התשובה!

מחר  דבר.אחד.)לפי.ניסיון.העבר(.אכן.כן.אנחנו.יודעים:.
יכולים. איננו. אם. גם. ולכן. לשייך . יותר  ויקר  קשה  יהיה 
להעביר.את.החזקה.על.הדירה.בפועל.לידי.החברים .אנו.
יש. מחייבים!. ולא. ממליצים. כן,. עכשיו!. לשייך. ממליצים.
אינו. חבר. וולונטארי . תהליך. הינו. השיוך. תהליך. כי. לזכור.
להעביר. נוכל. בו. ליום. לחכות. שיבחר. מי. להצטרף!. חייב.
לא. הקיבוץ. להמתין,. מוזמן. לחברים. הדירות. את. בפועל.
)מועטים(. כאלה. ישנם. שימתין . חבר. של. מזכויותיו. יגרע.
אשר.מסיבות.אישיות.מומלץ.להם.להמתין,.אז.האם.בגלל.

זה.כולנו.נידרש.להמתין?

שאלה.זו.נלקחה.בחשבון.וקיבלה.ביטוי.במסגרת.ההחלטות.
המפורטות .

על. החזקה. העברת. כי. לעובדה. ערים. כולנו. כן. מיכה, 

הדירות.ליורשים.תהווה.תוספת.הכנסה.לכמה.משפחות.
אך.תגרע.משמעותית.מהכנסות.הקיבוץ 

אותם.כספים.אשר.לפני.כמה.חודשים.בדיון.על.התקציב.
הוסבר.כי.יש.להקצותם.כמקורות.נוספים.לפנסיה 

"תמצאו. למנהלים. להגיד. הכספים?. את. נביא. מהיכן.

אנו. אלו. בשנים. אחריות!. חסרת. אמירה. זו. מקורות".

הוצאה. תוספת. כל. על. בהחלטה. מאוזן . תקציב. מנהלים.

נעשה. וכך. התחייבנו. אנו. הכסף . מקור. על. להצביע. יש.

להעביר. האפשרות. את. נבחן. .2013 תוכנית. במסגרת. כי.

לפחות.חלק.מההכנסות.בגין.הדירות.ליורשים .הדבר.יוצג.

במלואו.לציבור,.אשר.יידרש.לקבל.החלטות:.פנסיה.מול.
שיוך.בפועל 

לסיכום:.השאלה.שעמדה.בפנינו.הייתה.אם.להקדים.את.

החתימה.על.הסכמי.השיוך.או.להמתין.עד.להיווצרות.מלוא.

התנאים.הכספיים .נראה.היה.לנו.כי.אין.ערך.בהמתנה.עד.
היתכנות.מלאה 

ועל.כן.מי.שרוצה.לשייך.עכשיו.מוזמן.לשייך,.מי.שלא.-.

תעמוד.לו.זכותו.בכל.רגע.נתון.בהתאם.למרקם.ההחלטות.
)החיצוניות./.עמדת.הרגולטור(.שיהיו.תקפות.באותה.עת 

בברכת.שיוך.שמח
אלון,.חגי,.רונן

 בהמשך לכתבתו של מיכה
"היורשים בדמעה..."

של. גדולה. קבוצה. בקיבוצנו. ביקרה. אחדים. ימים. לפני.

סטודנטים.מאוניברסיטה.יוקרתית.במלבורן,.אוסטרליה.

)על. ארצה. באו. הסטודנטים. . )Monash University(

הסכסוך. על   . ללמוד. כדי. ימים. .10 בן. לסיור. חשבונם(.

הישראלי.פלסטיני .מתי.נתחיל.כבר.להיות.מדינה.שפויה.
ונפסיק.לשמש.אטרקציה.עצובה.לעולם.כולו?.אגב,.הס
טודנטים,.שביניהם.כמה.יהודים,.התפעלו.מאד.מן.ההמ
צאה.הייחודית.ששמה.קיבוץ,.והן.מקיבוץ.העוגן.עצמו .

נ ב .לתשומת.לב.החברים.שיזדמן.להם.אי.פעם.לארח.

קבוצה.כלשהי.בקיבוצנו:.ראו.הוזהרתם,.לשווא.תכתתו.
רגליכם.שעה.ארוכה.בחום.המעיק.ברחבי.הקיבוץ.בת

יעקב.גוטרמןקוה.למצוא.בו.חדר.שירותים.פתוח   

ביקור
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מתוך “כלכליסט”.10.7.12 

בעלי.חברת.אליהו.מזדהה.עם.המחאה.ומתמקד.בנושא.

הדיור:.“אני.פוחד.שלא.נותנים.פתרונות.לזוגות.צעירים,.כי.

זה.יוצר.פער.חברתי .גידלנו.פה.דור.של.ילדים.לתפארת,.
והם.לא.מסוגלים.היום.אפילו.לבנות.בית.בישראל”

אליהו,. הביטוח. חברת. של. ובעליה. מייסד. אליהו,. שלמה.

כלכלית. החברתית. לסוגיה. באריכות. בדבריו. התיחס.

כל. את. לסיים. פלא. נוסחת. שיש. חושב. “אני. במדינה:.

ואני. האחרונה,. בתקופה. מהן. סובלת. שהמדינה. הבעיות.

את. לנהל. צריך. ולבכות . להתלונן. להפסיק. לכולם. קורא.
הוגן. דיור. הוא. היום. ביותר. הבוער. הנושא. המדינה .
לילדים.שלנו .אני.מזמין.את.כולם.לשמור.על.הילדים.
של.כולנו,.לדאוג.להם.לקורת.גג.וחינוך.טוב .אני.מכיר.

את.הבעיה .אדם.כמוני.שחי.בעוני.מרוד,.אחד.מתשעה.
ילדים,.אדם.שהתחיל.מאפס” 

“אני.רוצה.לדבר.על.המחאה.החברתית,.שפרצה.לצערי.

הרב.בנושא.הדיור.וגלשה.לאינספור.נושאים.מאז .הבעיה.

מחנכת. שהיא. בכך. ונגמרת. מתחילה. שלנו. המדינה. של.

דור.מוכשר.ומפואר.של.ילדים,.אולם.מה.שקורה.בפועל.

והעניקו. לתפארת. ילדים. גידלו. שההורים. שלאחר. זה.

להם.השכלה,.אותם.נערים.עשו.צבא,.הגיעו.לקצונה.ולא.
מסוגלים.לבנות.בית.בישראל,.ואני.אומר.-.זה.לא.גורל 

“אני.קורא.לנבחרי.הציבור.להפסיק.לדבר.בסטטיסטיקה.

או.מתמטיקה.ולהתחיל.לדבר.אל.העם .הבעיה.מתחילה.

ונגמרת.בדיור.והשכלה .זה.לא.רק.תפקיד.של.המוסדות.

לעיריות. מציע. אני. קופון . עוד. יעשו. שבוודאי. הפיננסיים.
לטפל.בבעיה.הזו.כל.אחת.בתחומה ”

“כשאני.רואה.נתונים.על.העוני.אני.לא.ישן.טוב.בלילה”,.

הוסיף.אליהו,.“מנכ”ל.האוצר,.אני.קורא.לך,.תן.פתרונות,.

כדוגמת.בניית.דירות.להשכרה .אם.קרקע.תינתן.לזוג,.

הוא.יוכל.לבנות.עליה.100.מ”ר.בפחות.מ.100.אלף.

.80 000 יקבלו. שהם. להחליט. יכולה. המדינה. דולר .
דולר.משכנתא,.ו000 20.דולר.הם.יביאו.מהבית ”

אליהו.הוסיף:.“יש.לטפל.בבעיות.הפנימיות,.כי.אין.

לנו.שליטה.על.הבעיות.החיצוניות .עלינו.לשמר.את.

זה. ישראל . למדינת. כעתודה. פה,. שגדל. הזה. הדור.

פוחד. אני. דולרים . מיליארדי. של. מרזרבות. חשוב. יותר.

מזה.שלא.נותנים.פתרון.לזוגות.הצעירים.כי.זה.יוצר.פער.

חברתי .מצד.אחד.רואים.אנשים.סועדים.במסעדות.יוקרה.

באלפי.שקלים,.ומצד.שני,.רואים.אנשים.רעבים.מחפשים.

בקבוקים.ברחובות .זה.עושה.לי.רע .זה.כואב .הסיבה.שאני.

לא.מתראיין.לעיתים.תכופות.כי.איני.הולך.בתלם .אנשים.

כמוני.שמדברים.בצורה.חריגה.לפעמים.לא.נקלטים.טוב,.
לא.אומרים.דברים.מקובלים ”

ביולי.1990.סעדתי.עם.ביבי,ובשלב.מאוחר.יותר.נפגשתי.

על. אותו. שאלתי. השיכון . שר. אז. שהיה. שרון,. אריק. עם.

נושא.הדיור .לצערי,.הרבה.לא.זז.במדינה.מאז .לא.נעשה.

ממשלה. חברי. העם . עם. מספיק. מתעסקים. לא. דבר .

ממלאים.קדנציות.ואני.מעביר.להם.את.המסר.שלי,.אם.
יקשיבו.לי,.גם.הכלכלה.תפרח”   

"עושה לי רע לראות אנשים במסעדות יוקרה 
לצד אנשים רעבים שמחפשים אוכל ברחוב"



חגיגת ט"ו באב:

בחצר. גן. מסיבת. נקיים. .3 8 12 שישי. ביום.
העוגן 

בתוכנית-.מופע.של.להקת.מנהטן.ובהמשך.
מסיבת.ריקודים 

בשעה. ומאפה. לקפה. נפגש. מכן,. לאחר.
 21 00

בני. מוזמנים. . 21 30 בשעה. תחל. ההופעה.
נוער.מכיתה.י'.ומעלה 

חג הקיבוץ וראש השנה:

.15-17/9 בתאריכים. החגיגות. את. נקיים.

בימים.שבת.ראשון.ושני .הצוות.בראשותו.

של.רז.התחיל.בהכנות.קדחתניות.לקראת .

יש.עדיין.מקומות.פנויים.בצוות,.מי.שטרם.
התנדב.מוזמן 

רביעי. ביום. תתקיים. נוספת. צוות. פגישת.
12 7 18.בשעה.30 20.בפאב.שמאב 

לגבי.המיזמים.לחג.הקיבוץ,.מתפרסם.דף.
מידע.בנפרד 

מחכים.לכם,
צוות.ועדת.תרבות.ועפרה

9

יורו 2012 בפאב שמאב - 
טעם של עוד...

פינת התרבות

יוסי ואלישע

חודש.יוני.עמד.בסימן.משחקי.“יורו.2012”,.אותם.חווינו.יחד.
עם.המוני.חברי/תושבי.הקיבוץ.ואורחיהם.לאורך.כל.החודש 

האווירה.בפאב.הייתה.מצויינת.-.הורים.וילדים.הצטופפו.יחד,.
הבירה.זרמה.כמים.והכדורגל.היה.פנטסטי 

משחקי.חצי.הגמר,.ששודרו.על.הדשא.של.הפאב.על.מסך.

ענק,.העצימו.את.החוויה.ואת.האווירה.-.ומשחק.הגמר,.שלווה.

בחזיר.המסורתי,.ריכז.בדשא.של.הפאב.כ-200.אנשים.במה.

מחשמלת,. אווירה. ראשונה!. ממדרגה. תרבותי. ערב. שהיה.

אוכל.אדיר.וקהל.מדהים.סגרו.חודש.קשה,.אינטנסיבי.ומאוד.
מספק .)והתמונות.מדברות.בעד.עצמן   (

מודים.לכל.מי.שעזר,.תרם,.הגיע,.השתתף.ונהנה.-.ומזכירים.
שמעבר.לשעות.וימי.הפתיחה.הקבועים.של.הפאב.)חמישי-

אירועים. לעריכת. מתאים. המקום. והלאה(. מ-22:00. שבת,.

פרטיים,.ימי.הולדת,.מסיבות.גיוס/שחרור.ועוד    .אל.תתביישו.
-.דברו.איתנו!



טיול הנעורים )כיתות י"א-י"ב( לירדן
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אלינוי גרנות

האח לחלקינו. שלנו,. הגדול. החופש. את.
אחרי. לירדן,. מטורף. בטיול. פתחנו. רון,.
כל.ההיסטריה.והבגרויות.שלמדנו.אליהם.
הנעורים. קבוצת. היסטוריה,. ועשינו. קמנו.
יצאה. שלנו. הייחודית. היחידה. גאוות. עם.
הגבול. לעבר. שישי. יום. של. בוקר. לפנות.
לסלע. ולהגיע. אותו. לחצות. בכדי. הירדני.

האדום .

הירד המדריך. עם. בפגישה. החל. הטיול.
השוטר. ועם. הישראלי. למדריך. בנוסף. ני.
אשר.ליוו.אותנו.לאורך.כל.שלושת.הימים.

המיוחדים.הללו .

פרי. מהדיוטי. ההתרשמות. אחרי. היישר.

הירדני.עלינו.על.המיניבוס.ונסענו.לצד.הרי.
גלעד.ועצרנו.להשתכשך.בהיידן,.השפרצ

נו,.קפצנו,צללנו.ובלענו.מים .

לאחר.מכן.עלינו.להר.נבו.תצפתנו.והשקפ
נו.לעבר.ארץ.ישראל,.אספנו.קצת.פסיפס.
והמשכנו. היסטורי. מידע. וקצת. בכיסים.
ממש. מדהימה. בתצפית. עצרנו. לדרכנו .

כל. לעבר. משקיפה. אשר. הארנון. נהר. של. הסכר. מעל.

ההרים.והשטחים.המרהיבים.של.ירדן,.התכבדנו.בתה.חם.
ומתקתק.מירדני.ידידותי.שהתמקם.לו.על.תצפית.הזו 

את.הטיול.הבאמת.מרענן.חווינו.בהליכה.בתוך.וואדי.איבן.

חמאד .בתוך.הנחל,לצידי.מפלים,.קירות.ציבעוניים.וטיפ
טופים.מהצימחיה.בצדדים.התרשמנו.מ"גן.העדן".מרהיב.

ביופיו .

את. שהזכרנו. לפני. וזה. תמונות. של. "בוקים". מלא. לאחר.
הארוחות,.העצירות.והפגישות.עם.בני.דודינו.היקרים.שקי

בלו.את.פניינו.בידיים.פתוחות,כןכן.גם."בעיינים".פתוחות .

ראם. בוואדי. בדואי. במאהל. העברנו. הראשון. הלילה. את.
לאחר.קבלת.פנים.שמחה.ביותר,.הצטרפנו.לחפלה,.תי
זזנו.את.הישבן.וכבשנו.את.הרחבה.מול.כל.הירדנים .בנו

באותו. הולדתה. יום. את. חגגה. שלנו. שי. החגיגה. לכל. סף.

היום.אז.המקומיים.המקסימים.הלבישו.אותה.בתלבושת.

לצד. מרענן. בקינוח. ונהננו. הולדתה. יום. לכבוד. מסורתית.

כל.השמחה.והריקודים .לאחר.לילה.מעייף.מלא.ריקודים,.
כפיים.וצחוקים.נפלנו.לשינה.עמוקה.אך.קצרה 

עיני והסלעים,. הנופים. ההרים. בין. השקמנו. השמש. עם.
מונוכרום. ציבעי. וכתום,. צהוב. בגווני. בצבעים. הסתנוורו. נו.

מקסימים 

התמ לשני. אחד. לג'יפ,. מג'יפ. נופפנו. עלינו,. ג'יפים. על.
לא. שאנחנו. כמובן. רצינית,. לדיונה. הגיענו. עד. בחול. לאנו.
כל. לעיני. מעטה. והתגלגלנו. למעלה. עד. ועלינו. פראיירים.

התיירים.האחרים 

ובנסיעה. נעימים. במים. להתקרר. מוסא. לוuאדי. המשכנו.

חזור.צפינו.לעבר.קבר.אהרון.ומשם.המשכנו.ליעד.הבא,.



ליעד.המבוקש-.פטרה.סיטי!.אין.מה.להגיד.פטרה.פשוט.

אפשר. היה. שרק. הציפיות. כל. על. ענתה. היא. מדהימה,.

לצפות,.כמה.שתיארנו.אותה,.הבנו.שאי.אפשר.היה.אפילו.

לנסות.לתאר.את.המראה.המדהים.הזה!.ואם.כבר.פטרה.

מ-. יותר. של. עליה. על. שנוותר. סיכוי. אין. הסוף,. עד. אז.

1000.מדרגות.עד."קצה.העולם"-ככה.נקרא.מעלה.הצוק,.

שאפילו.מילה.מתאימה.לא.יכולנו.למצוא.בשביל.לנסות.
לתאר.את.היופי.הנשגב.הזה.שהופיע.לנגד.עינינו .

ברגל. חלקנו. ג'יפ. עם. חלקנו. התפצלנו,. חזרה. בדרך.

וחלקנו.על.חמורים.לצד.דרוזים.ידידותיים .וכמובן.שאת.

הביקור.בפטרה.לא.יכולנו.להעביר.מבלי.להעשיר.במידע.

וסיפורים.על.פטרה.עצמה.ועל.הסלע.האדום .השקיעה.

ירדה.מאחורינו.בצאתנו.מפטרה,.מתהלכים.אחרונים.אל.

שערה.של.פטרה.בזמזום.השיר."הסלע.האדום" .עייפים.

בדרכינו. והמשכנו. לפטרה. לשלום. נופפנו. מרוצים. אך.

למלון.מפנק.לרחצה.בחמאם.טורקי,.מרפה.שרירים,.אין.

הנעורים. כל. בסטלבט. ובג'קוזי. בסאונה. שלשבת. ספק.

מדגדג. למסאז'. הולך. מאיתנו. אחד. פעם. )כשכל. יחדיו.

לאווירת. ומהנה. נעימה. רגיעה. הייתה. זוהי. האצבעות(. בין.

נכנסנו. מתמיד. נקיים. החמאם,. לאחר. כולה . הנעורים.
למיטות.לשינה.טובה.ונחוצה 

הנסיעה. לארנון,. ארוכה. לנסיעה. הישר. בבוקר. קמנו. .

נמשכה.עד.הגיענו.לנחל.הארנון,.על.אף.כל.הציפיה.האתר.

אכזבה. השטפונות(,. בעקבות. שיפוצים. )בשל. סגור. היה.

את. להמשיך. מאיתנו. מנע. לא. זה. אך. בינינו. שררה. קלה.

המסלול.ולהנות.מהמשך.התוכנית .המשכנו.למסלול.מימי.

ביותר.עם.בריכות.ומפלים,.שם.מרחנו.את.הזמן.להנאתנו,.

נהננו.בחברת.עצמנו.ופונקנו.במטעמים.מתוקים.שהיו.מעין.
זריקת.אנרגיה.אחרונה.לטיול .
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אך. לסיומו,. היגיע. הטיול. כי. עצובים. המיניבוס. על. עלינו.

מצד.שני.מבסוטים.לקראת.דרכינו.חזרה.למעבר.הגבול   .
במעבר.נפרדנו.מחלאד.)המדריך.הירדני(,.מעומר.)השו

אותנו. שהקפיץ. במיניבוס. )נהג. ומאיברהים. הירדני(. טר.

לפועל. לצאת. יכול. היה. לא. הטיול. שבלעדיהם. בדרכים(.

והם.שמרו.עלינו.שנחזור.בריאים.ושלמים .איתנו.עבר.את.

הגבול.אבנר-.מדריך.הטיול.הישראלי,.איש.מקסים.שליווה.

עצמו . בטיול. גם. וכמובן. לטיול. ההכנות. כל. לאורך. אותנו.

אבנר.נתן.תחושה.טובה.ובטוחה,.

ובהחלט. בסיפוריו. אותנו. ריתק.

לנו. שהיו. הציפיות. כל. על. ענה.

לאנדראה. רבות. תודות. לטיול .

במהלך. אותנו. שליוותה. גרון.
והושי דאגה. הלב. מכל. הטיול.

הדאגה. צריך,. כשהיה. יד. טה.

והתחושה. הרגישות. ההתחשבות.
שהיא.נמצאת.תמיד.נעימה.ומר

גיעה .וכמובן.התודה.הכי.ענקית.

היא.האיש.שבלעדיו.השנה.אינה.
הש ששת. כל. )כמו. שנה. הייתה.

היה. אינו. והטיול. האחרונות(. נים.

טיול.לולא.שלמה.דרוקס.מדריך.

שלנו,. והמוערך. המסור. הנעורים.

שרק.בזכותו.בזכות.האקטיביות.

שלו.הרצונות.והרעיונות.שלנו,.קם.

מגבשת. ייחודית,. דופן,. יוצאת. לחוויה. ועד. מאפס. הטיול.

וחד.פעמים.לקבוצת.נערים.שהלימודים.אוכלים.מכף.רגל.

ועד.ראש.ושהנעורים.הוא.המקום.המעודד.להתעורר.לחיי.

הנעורים.שחומקים.בין.האצבעות.ליזום.לעשייה.ולפעילות.

שיא. באירוע. התחיל. החופש. שבזכותו. ואתגרית . תוססת.
לירדן.וממשיך.לתוכנית.עמוסה.וגדושה.בפעילויות.באר

צנו.היפייפיה.וקיבוצנו.המקסים .
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אנחנו.שמחים.לעדכן.את.החברים.בהתקדמות.הפרויקטים.
לקראת.חג.ה-65.לעליית.המייסדים.ל"נקודה".כאן ........

סיכום ישיבת הוועדה לבחירת הפרויקטים

משתתפים:.ניצה.עמירם,.נעמי.מילר,.עפרה.יעקב,.עפרה.

רוזמן,.מרגה.דה.בריין,.אלי.גרטלר,.אדם.גל,.טל.גולדווסר,.
נורית.שמרר,.רז.ב"ש.ואורי.גל

הוועדה.קיבלה.את.ההחלטות.כדלקמן:

"חורשת המייסדים"

לקיבוץ . בכניסה. הביצה. ברוש. עצי. בין. תמוקם. החורשה.

האלמנט.המרכזי.יהיה.בצורת.חרטום.של.אוניה.עשוי.מאבן,.

דוד. ידי. על. נכתב. אשר. המייסדים. סיפור. יסופר. בצידו.

שחר .הוועדה.החליטה.לא.לכלול.את.שמות.המייסדים .

ואורי. האומנותי. בתחום. מרגה. על. יחול. הפרויקט. ביצוע.

בתחום.התפעולי .חורשת.המייסדים.תהיה.תחומה.באופן.

שימנע.כניסת.כלי.רכב.למתחם .באתר.ימוקמו.ספסלים.

על.מנת.לאפשר.למעוניינים.לבלות.במקום .הסבך.הקרוב,.

הניזון.מהמעיין.ובו.שיחים.ועצים.רבים,.ינוקה.ויטופל .עם.
השלמת.האתר.ימונה.מתנדב.אחראי.לטיפול.במקום 

העוגן הענק

יותר. ראוי. באופן. תתבצע. לקיבוץ. בכניסה. העוגן. הצבת.

מהאופן.בו.הוא.מוצב.כיום .ההצבה.תהיה.בהתאם.לסקיצה.

אותה.תכנן.שרגא.ווייל.ז"ל.לפני.מספר.שנים .העוגן.יוגבה.
ויוצב.כך.שיזכה.לכבוד.הראוי.לסמל.הקיבוץ 

פרטי.ומיקום.השלט.המברך.את.המגיעים.לקיבוץ.ייקבעו.

אפשרות. בוחנים. אנחנו. העוגן . להצבת. ובהתאם. לאחר.

בכניסה,. הענק. השלט. לגבי. המפעל. עם. פעולה. לשיתוף.

)חציו. ולמפעל. לקיבוץ. משותף. גדול. בשלט. והחלפתו.
יפנה.למפעל.וחציו.יפנה.לקיבוץ( 

הכניסה לקיבוץ

יטופלו.מספר.נקודות:

יוחלפו.המעקות.המכוערים.למעקות.בני.זמננו.)אושר. .
על.ידי.המועצה( 

יינטעו.עצים.)ערבה.בוכייה(.ליד.התעלה.בצד.הצפון. .
מערבי.של.הכניסה 

אל. בדרך. והפרסומים. העמודים. השלטים. כל. יוסרו. .
הכניסה.לקיבוץ.ובכניסה.עצמה 

הבודקה.תשודרג.ובסיס.המחסום.)הצהוב(.מולה.-.יוסר  .

השנה. יחול. אשר. הקיבוץ. מחג. נגזר. לביצוע. הזמנים. לוח.

הביצוע. את. להשלים. נפעל. ואנחנו. ספטמבר,. באמצע.
לקראת.מועד.זה 

לכל. לפנות. מוזמנים. לעיל. לנאמר. להתייחס. המעוניינים.
אחד.מהמצוינים.)תרתי   (.למטה 

אנחנו.מאוד.מעריכים.את.התגייסותם.של.האנשים.לעזרת.
הפרויקטים,.ומבקשים.להודות.כאן.לכולם:

כל.המצוינים.לעיל,.רינת.ורוית.מול.המועצה,.גיורא.ג .וחגי.
לוי- אורית. הכתיבה,. על. אשר. שחר. דוד. התפעול,. בענייני.

לידר.על.העיצוב,.יוסי.בן.דוד.על.הרעיונות,.ואחרונים.חביבים.
במיוחד.-.צוות.הנוי.היצירתי.והמסור .תודה.ענקית.לכווולם 

צוות.הפרויקטים:.ניצה,.עפרה.י',.עפרה.ר',.נורית.ואורי

פרויקטים ליומולדת העוגן 65 



שאני. הדבר. “מהו. לעצמכם:. פעם. חשבתם.

אוהב.ויודע.לעשות.ממש.טוב?”.זה.לא.בהכרח.

הקבועה. לעבודה. או. למקצוע. שקשור. משהו.

בו. מוכשרים. שאתם. לתחום. יותר. אלא. שלכם,.

ושיכול.לשרת.את.חברי.הקהילה.-.בתשלום.או.
בהתנדבות .

מה למשל?

בגדול.-.זה.יכול.להיות.כל.דבר .לדוגמה:.תפירה,.

איפור,.גננות,.בישול.ואפיה,.סידור.ארונות,.עריכת.

בבית,. תיקונים. בייביסיטר,. גיהוץ,. טקסטים,.
שיעורים.פרטיים,.טיפולים.אלטרנטיביים.וכו’ 

 מצטרפים היום למאגר המקצוענים 
של העוגן 

את. לשרת. שיכול. עיסוק. לכם. יש. אם. אז   .

דוא”ל. לנו. שילחו. או. אלינו. התקשרו. הקהילה,.

ותזכו. פעילות. ותחום. טלפון. שם,. בצירוף.

רשימה. תופיע. בו. הבא,. ביתנו. בגיליון. לחשיפה.

של.כל.נותני.השירותים.מתוך.הקהילה .נא.לציין.
אם.השירות.שלכם.בתשלום.או.בהתנדבות .

.לפרטים.נוספים,.נא.לפנות.לרותי.הילר,.טל:.
.052-3374501.או.במייל:

graylady@haogen org il

דברו.איתנו.!
רותי.הילר.וטליה.פלג-חיים

זו זכות לתת שירות
)ואפילו משתלם...(
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ימי.הולדת-יולי

אביבה.גרטלר-7 25

יעל.הלמן-.7 8

אסתר.פואה-7 25

שמעון.הראל-7 12

ארי.ברנע-7 20

אראלה.דגן-.7 29

עוזי.גרטלר-7 9

ציפקה.רותם-7 10

אילן.פלג-7 19

חגית.ניסימוב-7 24

שירה.אפרת-7 2

חינה.קורן-7 22

דוד.קורן7 25

נחום.ויזלברג-7 5

עמית.נהיר-7 11

נילי.הרטמן-7 16

תמי.דורון-7 21

יונת.פלג-7 19

מתן.גל-7 1

גליה.שי-7 11

נועה.פואה-7 12

לילידי יולי:
מיה.אופיר-7 15

איל.גל-7 17

עירית.יעקב-.7 26

אפרת.יעקב-7 26

אלינור.זונשיין-7 18

אוריה.פואה-7 9

יערה.לאור-7 11

חגית.ויזלברג-7 29

שני.אגם-7 30

אדם.גל-7 1

עדן.קשת-7 13

עופרי.שוקרון-7 14

שחר.קשת-7 4

אורי.בן-דוד.שחר-7 22

יובל.גל-7 28

אדם.גולן-7 6

תומס.איטקין-7 13

הדר.ברוך-7 30

ליאור.ענבר-7 22

מיכאלה.מאוטנר-.7 7

אלון.רוזנצוויג-7 8

נועה.אילן-7 27
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חני הראל

לאט.לאט,.כמו.פטריות.

על. צצים. הגשם,. לאחר.
פרצו שלנו,. השבילים.
נשמ שוב. חדשים . פים.
מצה במחוזותינו. עים.

לות.ילדים,.בצד.הלמות.
פטישים,.ונדמה.כי.הקי

להתעורר. מתחיל. בוץ.

שהיה. החורף. מתרדמת.
שקוע.בה   .

מיד. כנף. שפרשה. לאחר. אלינו,. ששבה. הציפורים. אחת.
רחל  של. בתם. שירה,. היא. מהצבא,. שהשתחררה. לאחר.
ושלושה. בעלה,. עידו. עם. אלינו. חזרה. שירה. וגרשון מרון .
שהוסבה. במרפאה,. גרים. הם. בינתיים. מקסימים . ילדים.
לדירת.מגורים,שתשמש.אותם.עד.שיוכלו.לעבור.לביתם.
החדש.בשכונה.החדשה .יש.מי.שיגידו,.שהם.עשו.עסקה.

נד”לנית.נהדרת,.אך.האמת.מסתבר,.שמי.שעשה.את.הע
סקה.הטובה.ביותר,.הוא.קיבוץ.העוגן,.שזכה.כאן,.ובגדול .
ועידו. שירה. של. שמם. שונות,. הזדמנויות. שבכמה. לאחר,.

החלט אותם,. לראיין. שכדאי. לעניין,. כזוג. באוזני,. צצו.
הולכת,. עצמי. מצאתי. וכך. קנקנם . על. ולתהות. ללכת. תי.

מצוידת.בכלי.כתיבה,.לביתם.שבבנין.המרפאה.לשעבר 

מיד.עם.בואי,מכיוון.שעידו.עדיין.לא.היגיע.הביתה,.זכיתי.
ריי .לסיור.זריז,שבו.שירה.הזכירה.לי.איפה.היה.החדר.של

קרדו,.ואיפה.הייתה.הממלכה.של.רחל פלד,.ואיך.זה.הפך.
לקן.שגרים.בו.בכף,.חמש.נפשות   .

עידו.עדיין.לא.הגיע,.ולכן.התחלתי.את.הראיון.עם.שירה:

שירה,.ילידת.74,.נולדה.בהעוגן,.שייכת.לקבוצת.חורש,.

מיד.אחרי.הצבא.עזבתי.את.הקיבוץ,.היא.מתחילה.לספר,.

רציתי.לטעום.דברים.אחרים,.המסגרת.לחצה.עלי,.רציתי.

בת”א,. דירה. שכרתי. חופשיה   ,. להרגיש. כנפיים,. לפרוש.

בטח. בשנקין   . גרה. לעצמי,. הרהרתי. אה   . שנקין,. ברחוב.

“קרעה”.את.העיר.הגדו
לה   .שירה,.כאילו.קראה.
ואמרה. מחשבותיי. את.
היה,. לא. זה. חופש. מיד,.

עבדתי.קשה,.הייתי.מט
היה. ילדים,. .3 של. פלת.

יל עם. עבודה. ניסיון. לי.
נכון,. מהקיבוץ,. עוד. דים.
הגעתי. כשרק. בהתחלה,.
של. הקטע. היה. לת”א,.
מהר. אבל. וואאאאווו,.

מאד.הייתי.צריכה.להת
פרנס,.ככה.שממש.שחרור,.זה.לא.היה   .אחרי.8.חודשים.
הכרתי.את.עידו,.זה.היה.בבליינד.דייט,.האמא.של.הילדים.

שעבדתי.איתם,.הכירה.בינינו,.זו.הייתה.אהבה.ממבט.רא
קלטה. היא. שנתחתן,. ידענו. הראשונה. בפגישה. כבר. שון,.
כן,. אמרה:. ספק,. כל. להסיר. וכדי. בעיני,. הפליאה. את.
בדיוק.כך.זה.היה,.וזמן.קצר.אחרי.שנפגשנו,.עברתי.לגור.
עסקים,. למנהל. סטודנט. היה. הוא. אפעל . ברמת. אצלו.
ועבד.בכל.מיני.עבודות.מזדמנות,.עידו.יודע.לעבוד,.הוא.

ממש.איש.עבודה 

עשית  מה  למסלול,  אותה  החזרתי  אלייך,  נחזור  בואי 
אחרי שעברת לאפעל?

חדשה . עבודה. וחיפשתי. כמטפלת,. העבודה. את. עזבתי.

דרך.חברת.כח.אדם,.הגעתי.לחברת.תקשורת.מצליחה   .

הייתי. שנה . .15 שם. ונשארתי. זמנית,. כעובדת. התחלתי.

של. הפיתוח. לכל. הקשורים. בחוזים. גם. עסקתי. קניינית,.

המוצר,.זו.עבודה.שצריך.הרבה.ניסיון .גדלתי.עם.החברה,.

שלהם. הפריחה. ובשיא. אנשים,. .60 בחברה. היו. בהתחלה.
היו.500 .ממש.רכשתי.מקצוע.מצוין,.בלי.אוניברסיטה   

אחרי.שנתיים.שהכרנו,.עידו.ואני,.התחתנו.כאן,.בהעוגן,.על.

הדשא,.הייתי.בת.22 .עברנו.לגור.בראש.העין,.בנוה.אפק .

תום.נולדה.כ3.שנים.אחרי.החתונה,.וככל.שהיא.גדלה,.רצינו.

להתקרב.לסבים .כשהייתה.בת.שנתיים,.שכרנו.בית.בבת.

נא להכיר: שירה ועידו
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חפר .האינתיפאדה.השנייה.התחילה,.ולא.היה.נעים.לגור.
שם .גרנו.ממש.על.הגדר,.ליד.טול.כרם,.הטנקים.הסתו
בבו.שם.ממש.לידינו,.היה.מאד.לא.נעים,.אז.החלטנו.לע

בור.לבורגתא.בשכירות .את.תום.רשמנו.לגן.בכפר.מונש,.

אבל.היא.לא.אהבה.את.הגן.ומהר.מאד.העברנו.אותה.לגן.

הייתי. ז”ל . נורה. הייתה. שלה. הגננת. העוגן . בקיבוץ. סביון.

בהריון.עם.גאיה,.חיפשנו.בית.באזור,.ומצאנו.בית.בתנובות .

שם . נולדה. גאיה. אותו . וקנינו. גדול. צעד. לעשות. החלטנו.

אני.המשכתי.לעבוד.בת”א,.קמתי.ב-5.כל.בוקר,.ב6.כבר.
שור הייתי. לא. הסבים,. של. העזרה. בלי. במשרד . הייתי.

דת.את.גידול.הילדים .אחרי.שנתיים.נולד.דניאל,.ושוב.כל.

בוקר.יצאתי.מוקדם.ועידו.הביא.את.הילדים.לגנים.בהעוגן .
בעצם,.כל.ילדינו.גדלו.והתחנכו.בקיבוץ .את.רוב.זמננו.בי

לנו.בקיבוץ,.כל.החברים.של.הילדים.באו.מהגנים.בקיבוץ .

בקיצור:.החיים.שלנו.התנהלו.סביב.הילדים.בקיבוץ.העוגן .

באותה.תקופה.נושא.ההרחבות.בקיבוצים.החל.להתעורר,.
והצטרפנו.להרחבה.במעפיל .לאחר.מספר.חודשים.שמ

ענו.כי.גם.בהעוגן.עניין.ההרחבה.מתקדם.כך.שהחלטנו.כי.

אין.מתאים.מכך.שניקלט.בהעוגן .ביטלנו.את.ההתחייבות.
למעפיל,.והצטרפנו.להעוגן .

בשלב.זה.עידו.מצטרף,.כבר.אחרי.30 21,.ועידו.סיים.סוף.

מפנה. מיד. שירה. הביתה . וחזר. הרבים,. עיסוקיו. את. סוף.

לו.את.הבמה.תוך.שהיא.מסבירה.לי.כמה.עידו.עסוק,.וכי.

כמעט.כל.יום.הוא.חוזר.מאוחר.הביתה,.עידו.מתנצל.על.
האיחור,.ולבקשתי,.הוא.מתחיל.לספר:

אני.מנהל.מכירות.בחברת.היי.טק .אני.אוהב.את.העשייה.

הזאת,לעבוד.עם.אנשים,לעבוד.מול.עובדים,.ומול.לקוחות .

ברמה.האישית.אני.אדם.שאוהב.להיות.מעורב,.חשוב.לי.

להיות.מעורב.בחינוך.הילדים,.ולהיות.פעיל.בחברה.שאני.

שהילדים. איפה. להתנהל. חייבים. החיים. לדעתי. בה . חי.

מתחנכים,.לילדים.מאד.טוב.כאן,.ואי.אפשר.להשוות.את.

החינוך.כאן.לחינוך.במקום.אחר,.רק.לראות.איך.הילדים.
יכולים.לטייל.כאן,.ללא.חשש,.נכון.שצריך.לשמור.שהמ

לדאוג. התחיל. הנוי. אבל. מקום,. בכל. יסתובבו. לא. כוניות.

לכך,.בכלל.הנוי.מאד.השתפר.והקיבוץ.נראה.כבר.הרבה.
יותר.טוב   

הוא. אבל. שאיפותינו,. פסגת. היה. לא. בהתחלה. הקיבוץ.
בהחלט.משתנה.לטובה .אני.הייתי.זה.שדחפתי.לבוא.לקי

כפי. הקיבוץ. את. זכרה. היא. התלהבה,. פחות. שירה. בוץ .

שהתנהל.כשהייתה.בקיבוץ,.היא.חששה.מהשליטה.שיש.

לחברה.על.הפרט,.אני.לעומתה,.גדלתי.ברמת.אפעל,.שזו.

שכונה.סגורה,.כילד,.קיבוץ.נראה.לי.כיף   .לאכול.בחדר.

האוכל   .היום,.כשאני.גר.בקיבוץ,.אני.מוצא.שיש.בקיבוץ.

הרבה.יופי .נושא.הערבות.ההדדית.למשל.נראה.לי.מאד.

נכון .גם.נושא.הפנסיה.של.הוותיקים,.אין.לי.ספק.שהקיבוץ.
לקי תרמו. חייהם. שכל. הוותיקים. לחברים. לדאוג. צריך.

בוץ .היום,.הקיבוץ.הרבה.יותר.פתוח.ומקבל,.הוא.משתנה.

לטובה .זה.כבר.לא.הקיבוץ.הלוחץ.ששירה.זכרה,.אנחנו.

כבר.שנתיים.וחצי.בקיבוץ,.ואני.כבר.מרגיש.בן.בית .יש.לי.

חברים.פה.והייתי.רוצה.להיות.פעיל.בעשייה .לא.מתאים.

לי.להיות.כזה.שיושב.בצד,.טומן.את.הראש.בחול.ומתלונן,.
חשוב.לי.להיות.מעורב.ולתרום 

עידו.נשמע.מאד.אופטימי .הוא.בטוח.שהחבר'ה.החדשים.

אומר . לשפר,הוא. מה. הרבה. עוד. יש. חדשה,. רוח. יביאו.

למשל.מגרש.הספורט.של.החברה:.מצד.אחד,.יש.ממש.

והחינוך. ובמרכזון,. בגנים. הילדים. המוני. כל. עם. פריחה,.

הלא-.פורמלי.שעשה.קפיצה.אדירה,.ומצד.שני.הילדים.

פשוט. שזה. המוזנח,. החברה. במגרש. היום. כל. משחקים.

ביזיון:.אפילו.שני.שערי.כדורגל.אין.למסכנים.האלה   .אני.

בטוח.שכשהמשתכנים.החדשים.יבואו.לגור.כאן,.הדברים.
ייראו.אחרת 

מעודדת מהאופטימיות, פניתי לשירה ושאלתי אותה: 
איך את מרגישה בהעוגן?

לפעמים,.עדיין.יש.מועקות,.ענתה.לי.שירה,.לפעמים.יש.לי.

תחושה.שכעושים.פה.משהו,.תיכף.כולם.יודעים.ומדברים.

על.כך .יכול.להיות.שזו.רק.תחושה,.ואני.צריכה.להשתחרר.

והגענו. השתנו,. שהדברים. יודעת. אני. האלה,. מהתחושות.

למסגרת.שמתאימה.לנו .אני.יודעת.שזה.תלוי.בעיקר.בנו.

איך.שנרגיש.כאן .לילדים.ממש.טוב.כאן .הנה,.תשאלי.את.
תום,.היא.מאיצה.בי   .

עברו חייה. כל. ובעצם. ח,. לכיתה. עולה. .13 5ֿ בת. .תוֿם.
בהעוגן,.)דרך.אגב,.היא.שחיינית.מצטיינת,.וזכתה.באלי

פות.הארץ( .

איך את מרגישה בהעוגן? שאלתי, היית מעדיפה לגור 
במקום אחר?

נמצאים. שלי. טובים. הכי. החברים. בפסקנות,. ענתה. לא!.
בהעוגן    

אז.כל.אלה.שכבר.ספדו.לנו,.תגידו.אתם,.העתיד.לא.נראה.
לכם.הרבה.יותר.בהיר???

לתמר 
הבנות אסתר ורונה,

ולכל המשפחה

קיבוץ העוגן משתתף באבלכם הכבד
עם מותו של

משה רוזנוביץ
מי יתן ולא תדעו עוד צער.
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דוד שחר

עומדים. הייתם. אם. לחלוטין:. היפותטית. בשאלה. נתחיל.

הייתם. האם. קיבוץ,. ולהקים. להכשרה. היום. להצטרף.

מצטרפים?.איך.הייתם.מתחילים,.ומה.הייתם.עושים.כיום,.

שלא.עשיתם.לפני.30.שנה,.או.מה.דעתכם.על.הקיבוץ.של.
היום.לעומת.הקיבוץ.שחלמתם.עליו.בהתחלה?

אברי גולדברגר

אני.מסכים.איתך.שהשאלה.היפוטתית .דבר.אחד.ברור:.
הרבה.יותר.קשה.להחליט.אחרי.שיודעים.מה.זה   

היה. ריאלי החזון. באופן. הקשיים. את. הערכנו. לא. אנחנו.

גדול,.הלחץ.של.ההיסטוריה,.של.הגולה,.של.האנטישמיות,.

שלא. כך. כדי. מאד עד. חזק. היה. זה. כל. הגעגועים   . של.

הערכנו.את.גודל.המשימה .לכן,.דרושה.היום.העזה.כדי.
מתחיל  הייתי. ואיך. פעם,. עוד. מתחיל. שהייתי. להגיד.

כשאנשים. היום. דמיון . כולו. שהיה. משהו. התחלנו. אנחנו.

ומוגדר . ברור. למשהו. מצטרפים. הם. מצטרפים,. צעירים.

אני,.למשל,.זוכר.שכשהיגעתי.ארצה.הייתי.מופתע.מאד.

מחנה. כמו. משהו. יהיה. שזה. לי. הקיבוץ תיארתי. מצורת.

תנועתי,.שכולם.יגורו.ביחד.באוהל,.אולי.ישבו.וישירו.ביחד,.

ויאכלו.ויעבדו.ביחד .היום.חברי.התנועה.באים.לארץ.לבדוק.

ולראות,.ולכן.אני.אומר.שהשאלה.הזאת.היא.היפותטית .

אבל.יש.שאלה.אחרת:.מה.הייתי.עושה.עם.הידיעה.של.מה.

שעבר.עלינו:.אני.חושב.שאולי.היינו.צריכים.להמנע.מכמה.

שיח ראשונים
מתוך החוברת "העוגן בחגו" שראתה אור במלאת 25 שנה לקיבוץ

הכרעות,.מעמדות.קיצוניות.מאד.זה.כנגד.זה.וממלחמות.

חריפות .אינני.מצטער.על.הסבל.והיסורים.שלנו,.הם.היו.

כנראה.בלתי.נמנעים,.אך.נראה.לי.שהעייפות.מהמלחמות.

היא.כל.כך.גדולה,.שנמנעים.מהן.עכשיו.לגמרי,.וזה.לפי.
דעתי.חסר 

אילו.היינו.צריכים.להתחיל.מחדש,או.להגיד.למישהו.איך.

מוחלט,. למשהו. שהחתירה. אומר. הייתי. זאת,. לעשות.

לאיזה.רעיון,.הכרחית.גם.היום יש.אצלנו.רבים.שחושבים.

שזה.היה.טוב.לפני.20-30.שנה,.ואילו.היום.עלינו.לשאוף.

סבור. בקיבוץ אני. חיים. שאינם. אלה. של. רגילים. לחיים.

שהיום.אנחנו.צריכים.להגדיר.בצורה.נכונה.יותר.ומדויקת.

יותר.מהי.החברה.שלנו.ומהם.העקרונות.שלנו.ועל.אותם.
עקרונות.עלינו.לעמוד.היום.לא.פחות.משעמדנו.אז 

שרה יונגרייס:

אינני.יודעת.אם.כל.אחד.עבר.משברים.כפי.שאני.עברתי 
אני.מקוה.שלא .בכל.אופן,.אני.סיכמתי.כבר.כמה.פעמים.
את.דרכי,.והגעתי.למסקנה.שהיא.אולי.לא.יותר.טובה,.אבל.
עונה. שהייתי. חושבת. אני. לכן. גרועה . פחות. לדעתי,. היא.
שלנוער. לי. נראה. מצטרפת . הייתי. האם. לשאלה-. בחיוב.
הטוב.המחפש.חברה.טובה.יותר,.אין.אפשרויות.רבות,.כי.
חברה.אידאלית.לא.קיימת,.ולא.הייתה.קיימת .הרעיון.שלנו.
אותו. מגשימים. במציאות. אך. מושלם,. וכמעט. יפה. הוא.
כל. עם. שעברו,. מדורות. מורשת. עמוסי. רגילים,. אנשים.
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הטוב.והרע.שבדבר .אברי.צדק.בציינו.שניהלנו.מלחמות.

הגלידו . שלא. ופצעים. עקבות. השאיר. וזה. מידי. חריפות.

היא. והבעיה. היום,. החברתי. במצב. מתבטא. שזה. כמובן.
איך.להתגבר.על.תוצאותיהן.של.מחלות.הילדות?.

משה בן דוד

כמו. “אילו”,. של. במצב. עצמי. את. להעמיד. יכול. אינני.

ובחרנו . לבחור-. אפשרות. לנו. הייתה. דוד . של. בשאלה.

לפני. בורח. שהוא. ידע. אז. שהחליט. מי. שבאנו   . עובדה.

התמוטטות.כללית,.שהוא.בורח.משואה .היום.זה.לא.קיים .

לכן.שאלה.אחרת.היא:.מה.הייתי.עושה.כיום,.לו.הייתי.נולד.

בקיבוץ?. בוחר. הייתי. האם. בארץ,. או. באנגליה. בארה”ב,.

דרושה. היום. השתנה . הכל. כי. אחרת,. הכרעה. צריך. היום.

לקיבוץ. מגיע. הייתי. ומוסרי . חברתית. רעיונית,. הכרעה.

מוסרית,. מבחינה. בעולם,. שמתרחש. מה. בגלל. דווקא.

ספק. לי. אין. האלה. הסיבות. בגלל. ואקולוגית . חינוכית.

עושה,. הייתי. מה. לשאלה. היום . גם. לקיבוץ. הולך. שהייתי.

שלא.עשיתי,.אני.טוען.שקיבוץ.לא.יכול.להתקיים.בלי.רמה.

תרבותית.מסויימת .עם.“עם.הארץ”.הקיבוץ.לא.יבנה,.כי.

אלא. האנגלית,. השפה. ידיעת. איננה. תרבות. יהרס . אם.

אנוש. ויחסי. סוציאלית. תחושה. תחושות:. של. החשיבות.

בין.החברים,.בכלפעם.שאני.שומע.את.סגנון.הדיבור.בין.

זה. אז. בכדור-עף(. הצעקות. את. להזכיר. )שלא. החברים,.

פוגע.בי.יותר.מאשר.כל.דבר.אחר   .הייתי.עושה.הכל.כדי.

בלבד,איננו. מצליח. משק. התרבותית . הרמה. את. להרים.
מבטיח.רציפות,.אפילו.עם.טלוויזיות 

אברי גולדברגר

מאד.חורה.לי.כאשר.אני.מסתכל.על.הצעירים.שלנו,.הדור.

השני,.נדמה.לי.שהם.אינם.דואגים.לצורת.הקיבוץ.בעתיד .

את. משאירים. הם. אבל. זה,. על. חושבים. שהם. בטוח. אני.

השאלה.פתוחה .יכול.להיות.שהם.עוד.לא.יכולים.לעשות.

זאת.באופן.חופשי.כי.אנחנו.מפריעים.להם,.אבל.אני.יודע.

שיש.בקיבוצים.אחרים.בנים.שצועקים,.מנסחים,.ומגדירים.

את.הדברים,.כפי.שאנשים.צעירים.צריכים.לעשות .אצלנו.

דווקא.הצעירים.אומרים:.“נעזוב.את.המטרות.המופשטות.

ונדבר.על.ת’כלס .אינני.חושב.שזה.מבטיח.את.דמותו.של.
הקיבוץ.בעתיד 

לצוות בית שיבולים,

רוצים.להודות.מקרב.לב.על.המסירות,.תחושת.הבית.
והרצון.להנעים.ולהקל.את.שהותו.של.אריה.בבית 

הרגשנו. אנחנו. אריה,. של. הקצרה. השהות. למרות.

שתמיד.יש.אוזן.קשובה.ויש.עם.מי.לדבר,.שתמיד.

קיבלו.את.פנינו.עם.חיוך.ונתנו.לנו.הרגשה.שיש.על.
מי.לסמוך 

תודה.גדולה.וחיבוק.לכל.אחת.ואחד.מכם 

*.*.*

לשירה, קורין ודניאל,

ההלוויה. וביצוע. בטיפול. תרומתכם. על. תודה.
המכובדת.שערכנו.לאריה 

זה.לא.מובן.מאליו 

אילן,.אברי,.עפרה.וכל.המשפחה

לאברי ועופרה, אילן וכל משפחת יעקב

קיבוץ העוגן משתתף באבלכם

על מותו של

אריה
מי יתן ולא תדעו עוד צער.

לסבא אריה
סבא.יקר.שלי,

אני.לא.כל-.כך.יודעת.איך.להתחיל.להיפרד.ממך   .

חודשיים. שבעוד. ויודעת. באיטליה,. בבית. פה,. יושבת. אני.

האדם. אבל. לארץ,. וחוזרת. התואר. את. פה. מסיימת. אני.

שם. יהיה. לא. שלי,. לחזרה. ציפה. והכי. בי. גאה. היה. שהכי.
לקבל.את.פני 

אריה. “עורך-דין. לך. קראו. כולם. בבית. נפלא!. סבא. היית.

יעקב”,.כי.לא.משנה.מה.עשיתי.-.תמיד.היית.שם.בשביל.
להגן.עליי.ולתמוך.בי .

אני.לא.אשכח.את.כל.מגוון.החוויות.שלנו.ביחד.-.משחקי.

העזרה. המכבסה,. בעגלות. משחקים. שהיינו. המחבואים.
בכלבו,.ארוחות.שבת.בערב.הקבועות.שהכנתם,.עם.השני

צלים.והצ’יפס.שלא.הפסיקו.להגיע.גם.אחרי.שכולם.כבר.

שבעו,.והעוגות.הטעימות.שהיו.קינוח.לכל.ארוחה,.ובקיץ.

סבתא,. ועם. איתך. שבת. בימי. לים. הקיבוץ. של. הנסיעות.

שם.שמענו.את.זיכרונות.המלחמה.שלך,.שיחקנו.במטקות.

וקינחנו.בגלידה.-.כמות.הזיכרונות.היא.אינסופית.והייתה.
חלק.גדול.ונפלא.מהילדות.שלי.-.שלנו.הנכדים 

אין.מספיק.מילים.לתאר.איזה.סבא.מדהים.היית,.עם.כל-
כך.הרבה.אהבה.וגאווה.בכולנו.ביחד.ובכל.אחד.לחוד!.

אבל.סבא,.יש.לי.חרטה.אחת:.שלא.הצלחנו.למנוע.ממך.

את.הסבל.שהיה.מנת.חלקך.כבר.תקופה.ארוכה .סליחה.
סבא 

אוהבת.ומתגעגעת.מאוד
עירית,.ובשם.כל.הנכדים:.יונתן,.יפתח.ואפרת
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הבנים,. לשלום. דואג. תמיד. אוהב,. תמיד. שמעון. כאבא,.

מוכן.תמיד.לעזור.להם .הוא.אף.פעם.לא.מתערב.בעניינים.

תמיד. אבל. שלהם,. בפרטיות. לפגוע. לא. שומר. שלו,. לא.
המשפחה.בראש.סדר.עדיפויותיו 

הגבול,. במשמר. מזמן. לא. עד. בצופים,. שמעון המתנדב:.

עבר. עם. אדם. שייך . ולהרגיש. להיות. לתרום,. מוכן. תמיד.
מלא.בתפקידים.ציבוריים.חינוכיים.והתנדבותיים.שונים 

ערבית,. ודובר. ופוליטיקה. בהיסטוריה. המתעניין. מזרחן.

המיעוטים. לרוח. מבין. ועברית . אנגלית. רוסית,. צרפתית,.
ברגישות.והבנה.עמוקה,.אינו.פוגע.ואינו.מתנשא 

איש מחלקת הנוער והחלוץ,.מחובר.לתנועות.הנוער.עוד.

מצעירותו .תמיד.תורם.בכל.תחום.אשר.לוקח.על.עצמו,.

במצוקה,. נוער. בחבורות. המושבים,. בפרוייקט. זה. אם.
תמיד.נמצא.שם.כשצריך.אותו 

על. בלונדיני. קטן  נסיך  בלבנון,. קטן. תינוק. היה. שמעון.

רקע.הלבנט,.בעיר.מענינת.וססגונית.כביירות.בשנות.ה30.

וה40,.אחר.כך.העליה.לפלסטינה.והתמקמות.בתל.אביב.

להלווייה. והולכים. ביאליק,. את. פוגשים. הילדים. הקטנה,.

מאלצים. פרנסה. קשיי. אך. יפים   . ימים. ארלוזרוב,. של.

ישראלי. הארץ. ומהחופש. לביירות,. לחזור. המשפחה. את.

צריך. ביירות,. של. הקפדן. הצרפתי. למשטר. חוזר. שמעון.

ולא. בקפידה. להתלבש. מנומס,. להיות. צרפתית,. לדבר.

לחשוף.את.היותך.יהודי .מילה.או.משפט.לא.במקום.וחייך.
בסכנה .וכך.הוא.הופך.לנער.לבנטיני.בין.ערבים 

לאחר.סיום.האוניברסיטה.האמריקאית.בביירות.במסלול.

מדעי.המדינה.ומשפט.בינלאומי.חוזרת.המשפחה.ארצה.

מי אתה, שמעון הראל?
מילים שנכתבו על ידי מרים הראל לכבוד יום הולדתו ה84 של שמעון.

מתגייס לצה”ל.שרק.בחיתוליו.ומקבל.תפקידים. ושמעון.

מיוחדים.בחיל.המודיעין.בזכות.הערבית.השוטפת.שהוא.
דובר,מצרך.נדיר.באותם.ימים 

מוסיקה,. ומלמדים. בחיפה. משתקעים. ההורים. בינתיים.

אשתו. את. פוגש. שמעון. היהודית,. הסוכנות. גג. על. שם,.
מרלין.ונותן.לה.עבודה.כמדריכה .

הזוג.עובר.לירושליים,.מרים.לומדת.באוניברסיטה.ושמעון.

משפטים,.אחר.כך.חולון,.שלוש.שנים.בשליחות.הסוכנות.

יתד. תוקעים. ולבסוף. חולון. בת-ים,. בשיקאגו,. היהודית.

בנים. שלושה. נולדים. נדודים,. כדי. תוך. העוגן . בקיבוץ.

ומקדם. יוצר. שמעון. במסירות . להם. דואג. ששמעון.

ונשלח. והחלוץ. הנוער. מטעם. במצוקה. לנוער. פרויקטים.

הנוער. מצב. את. לחקור. והאו"ם. אונסקו. מטעם. לקונגו.
ביחד.עם.שני.אנשים.נוספים:.אפריקאי.ושוודי .

נוער  על  מפקח  בדרגת. החינוך. למשרד. מתמנה. שמעון.
את. לרכוש. מצליח. הוא. פורמלי,. הבלתי  והחינוך  הערבי 
כל. של. והמפקחים. המדריכים. עם. החם. והקשר. האמון.

המגזרים 

למשמר  לתרום. ממשיך. שמעון. לפנסיה. יציאתו. אחרי.
הגבול.ולפרויקט הדו קיום.בתנועת.הצופים .בפעילות.זו,.
המתקיימת.אחת.לחודש.בערך,.שמעון.מכנס.יחד.חניכים.
שמעון. הלבבות . את. לקרב. מטרה. תוך. המגזרים. מכל.

עדיין.ממשיך.לנהל.את.הפרוייקט.עד.עצם.היום.הזה!

פעילות. והמשך. טובה. בריאות. לו. לאחל. אלא. נותר. לא.
פוריה .

מרים.ומשפחתו.האוהבת

 )WW( לולטר וויטש

          לאבא, סבא ורב סבא
                  בן ה-80 שצעיר מכולנו-

                                  הגבר שבגבורות...

מזל טוב  
מהשבט שלך.  



19

עדנה גולן

המערבי,. לעולם. מאוחר. שנפתחה. הארצות. אחת. יפן,.

מנסה.לצעוד.קדימה.בנושא.החינוך .בימים.אלה.מפעילים.
פיילוט.לתכנית.חינוכית.מהפכנית .

היפנים,.כמו.היפנים,.ידועים.בנטייתם.לעבור.מקצה.אחד.
לקצה.שני 

התכנית.נקראת:."רפורמה.אמיצה".או."שינוי.נועז".)אולי.

חלודה. קצת. שלי. היפנית. כי. בתרגום. מדייקת. לא. אני.
לאחרונה( .

.Erasmus, של. חינוכיות. שיטות. על. מתבססת. היא.
 Monnet,.Ashoka,.Comenius

עקרונותיה.הבסיסיים.הם:.

.לשנות.מושגים.על.מנת.לשבור.פרדיגמות.קבועות  .♦

רק. לא. .- העולם". ל"אזרחי. התלמידים. את. .להפוך. .♦
אזרחי.יפן 

לא. הספר. בבתי. כלומר,. הפטריוטיזם,. עם. .להפסיק. .♦

ולא. הלאומי. ההמנון. יושר. לא. לדגל,. טכסים. יתקיימו.
יעסקו.בלהאדיר.את.גיבורי.ההיסטוריה 

והאמונה. התפיסה. את. הצעירים. אצל. לשנות. .לנסות. . 1

שנולדו. העובדה. בזכות. מאחרים. יותר. שווים. שהם.
במקום.זה.או.אחר 

להגן. מנת. על. למלחמות. להתגייס. מהצעירים. .למנוע. .2
על.אינטרסים.כלכליים.של.קבוצות.השלטון.השונות 

אחרות. תרבויות. ולהבין. ללמוד. לצעירים. .לגרום. . 3
ושונות 

.לכוון.את.שאיפותיהם.למימד.גלובלי.ולא.לאומי  . 4

על. מבוססת. תלמיד,. לכל. שנה. .12 הלימודים,. תכנית.
המושגים.הבאים:

.אפס.פטריוטיזם  .♦

.אפס.במקצועות.חסרי.ערך  .♦

.אפס.שיעורי.בית  .♦

נלמדים.רק.5.מקצועות:

שימוש. .+ בסיסיות. פעולות. מסחר:. של  ♦. מתמטיקה 
במחשבון 

)ספר. שבחר. בספר. יום. כל. קורא. התלמיד. ♦. קריאה:.
בשבוע( 

כללי. לחוקים,. כבוד. של. כדרך. לימוד. ♦. אזרחות:.

האתיקה,.כבוד.לדרכי.החיים.במשותף,.סובלנות,.
אלטרואיזם,.וכבוד.לאקולוגיה 

און. ומסחר. חברתיות. רשתות. אינטרנט,. ♦. מיחשוב:.
ליין 

יפנית,. ודת:. תרבות  כתיבה,   + שפות   4 ♦. ידיעת 

גם. כוללים. הלימודים. וערבית . סינית. אמריקאית,.

במשך. השונות. בארצות. משפחות. אצל. ביקור.

חופשת.הקיץ 

תוצאות צפויות של התכנית - צעירים.שבגיל.18:

.ידברו.4.שפות,.יכירו.4.תרבויות.שונות,.4.דתות . .♦

.יהיו.מומחים.במיחשוב . .♦

.יקראו.52.ספרים.כל.שנה  .♦

.יכבדו.את.החוק,.האקולוגיה.והחיים.במשותף . .♦

.ישלטו.בחישובים.מתמטיים.של.המסחר  .♦

והפעם על חינוך ביפן

טיפ החודש



חני הראל

תשבץ

מאוזן: 1 .בספטמבר.נחגוג.לקיבוץ,.6 .כינוי,.8 .

אמר,.סיפר,.9 .אח,)משמש.לחימום(.11 .ישבן,.

12 .עזוב,.13 .סולם.מוזיקלי,.14 .כלל.הדברים,.

בימי. המזרח. בארצות. מחוז. למושל. כינוי. . 15

ההיפך. מושחז. שנון,. . 17 מין,. סוג,. . 16 קדם,.

. 22 לעג,. זלזול,. . 20 השוטים,. עיר. . 18 מכהה,.

אחר,. עם. בן. נכרי,. . 24 בעולם,. החזק. האיש.

. 28 אחורה   ,. אותה. יוביל. מופז. . 25 מוכר,. לא.

. 30 שנטרף,. מי. . 29 לשם,. הולכים. הנחלים. כל.

. 32 ועוד   ,. הטלביזיה. את. מפעילים. בעזרתו.

אחד. . 34 מרוקעת,. מתכת. . 33 שאלה,. מילת.

שיחה. . 37 כזה,. הוא. "ביתנו". . 35 הטעמים,.
ממוחשבת,.38 .נצחי,.39 .כלי.בשחמט

מאונך:.1 .אפשרי,.2 .מס.שכנראה.נצרך.לשלם.

עבור.השיוך,.3 .בימים.האלה.ההנהלה.מארגנת.

זאת.לשם.השיוך,.4 .לדוגמא,.5 .מערכת.חוקים,.

השיוך. סוג. . 6 בהעוגן,. זאת. עדכנו. לאחרונה.

אדם. מרחיק. או. מגרש. . 7 בהעוגן,. שמאמצים.

מאדמתו.10 .לא.מבריק,.15 .סוג.תחבושת,.16 .

תכנן.לעשות.רע,.17 .חוק.שמעורר.סביבו.סערה.

בקלפים,. צורה. . 19 חי,. כל. אם. . 18 ציבורית,.

. 22 אויר,. או. מים. של. התקדמות. שטף,. . 21

מדעי,נסיוני,)לועזי(,.23 .ערוץ.תקשורת,.26 .גר,.

27 .2.ימים,.30 .נורמאלי,.31 .מנגינה,.34 .גשם,.
36 .ההיפך.מקהה,.37 .נישא.על.פני.המים 
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