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משולחנו של היו”ר

אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ

לפני. הקיבוץ . לוועד. בבחירות. תתרכז. הפעם. רשימתי.

מעט.יותר.משנה.ב-22/5/11.התייחסתי.בדברים.שכתבתי.
לחברים.בנושא..ההצבעה.על.הארכת.כהונת.הוועד:

."בסוף.השבוע.בהצבעת.הקלפי.הביע.רוב.מכריע.של.חברי.

הקיבוץ.בעד.המשך.כהונת.הוועד.וכהונתי.בשנה.נוספת .

הבעת.האמון.חשובה.לנו.ביותר.ואני.מודה.לחברים.הרבים.

התפקידים. ובעלי. הוועד. . .- לעבוד. נמשיך. למען. שפעלו.

יחד.-..לקידום.העשייה.בה.התחלנו.וכדי.שנתחיל.לטפל.

לי. ברור. היום . סדר. שעל. הנוספים. החשובים. בנושאים.

הינה. . תחומי.החיים. בכל. העוגן. לקידום. ההוכחה. שחובת.

שיתוף. שקיפות,. מתוך. להיות. צריכה. שדרכנו. וכן. שלנו,.
החברים.ובניית.אמון "

אינטנסיבית,. עבודה. של. שנתיים. שמסיים. הנוכחי. הוועד.

אכן.קידם.את.העוגן.,לדעתי,.במגוון.תחומים.רב,.כאשר.

פעולה. שיתוף. מתוך. הייתה. הוועד. פעולת. כלל. בדרך.

מלא.עם.בעלי.התפקידים .התוצאה.החשובה.ביותר.של.

והעברת. החברים. עם. הקשר. שיפור. הינה. הוועד. פעילות.

המידע.שיצרו.אקלים.רגוע.יותר.של.התנהלות.בין.החברים.
לוועד.ולבעלי.התפקידים 

מעביר. רבים,. בנושאים. כאמור. שטיפל. היוצא. הוועד.

ומעודכנת. ברורה. ניהולית. תשתית. שיבחר. הוועד. לחברי.

המתאימים. ארגוני. ומבנה. קיבוץ. תקנון. על. המתבססת.

לאורחות.החיים.כיום,.בנוסף.לתקנון.מעודכן.להעוגנלפסט .

למקבלי. הפנסיה. תשלומי. והושוו. הוסדרו. החברתי. בצד.

הרנטות,.תהליך.השיוך.החוזי.הגיע.לשלבי.הביצוע,.חברים.

רבים.חתמו.על.מסמכי.השיוך,.תהליך.הקליטה.והצמיחה.

לקיבוץ. התקבלו. חדשים. חברים. בעיצומו. הדמוגרפית.

החלטות. הוועד. קיבל. בנוסף. בהעוגן . ביתם. את. ובונים.

כל. נפרע. השאר. בין. וציבוריים,. אישיים. בנושאים. רבות.

חוב.הקיבוץ.לבנק.משכן,.שוחררו.השעבודים.מעל.רכוש.

הקיבוץ. משרדי. הועברו. הכספי,. המצב. שופר. הקיבוץ,.

הקיבוץ,. פני. ואת. ויושביו. מבקריו. את. המכבד. למבנה.
שופרה.חזות.הקיבוץ.ובוצעו.השקעות.בתשתיות 

החל. שטיפולם. ונושאים. רבים. אתגרים. שיבחר. לוועד.

לעסוק. הספקנו. שטרם. חדשים. נושאים. או. הסתיים. ולא.

בהם.ולקדמם,.מבין.הנושאים.שעל.סדר.היום.אציין.את.
המרכזיים.בעיני:

סיום.מהלך.שיוך.הדירות.לכל.החברים.והיורשים  	•
קידום.אינטנסיבי.של.הבנייה.במתחם.חדר.אוכל  	•

קליטת.בני.זוג.של.חברים  	•
המשך.הקליטה.לחברות.ובניית.שלב.ב'  	•

שטרם. לחברים. תשובות. ומתן. הבינוי. תכנית. עדכון. 	•
הסתיים.הדיון.לגבי.המגרש.שלהם 

הכנסת.שותף.להעוגנפלסט  	•
מציאת.פתרונות.דיור.יצירתיים.לצעירים.שאינם.יכולים. 	•

להיקלט.במסגרת.בנייה.חדשה 

שיפור.הביטחון.הסוציאלי.והבטחת.מקורות.לפנסיה  	•
גביית.חובות.מחברים  	•

שיוך.נכסים  	•
קידום.רפת.חפר  	•

הסדרת.השימוש.בקרקעות.הקיבוץ.מול.המנהל  	•
גיבוש.תב"ע.חדשה  	•

•	•	•.

לאור.האתגרים.והמשימות.אני.מצפה.מהחברים.להתייחס.

סדר. שעל. הנושאים. לכובד. הוועד. חברי. בחירת. בעת.

מגוון. את. המיצג. מגוון. וועד. שיבחר. חשוב. הציבורי,. היום.

חברים. לוועד. שיבחרו. מאד. רצוי. בקיבוץ,. האוכלוסיות.

שיבחרו. . ,החברים. המשכיות. תבנה. כך. המסיים. מהוועד.

יהיו.בעלי.יכולת.לייצג.את.הציבור,.לעבוד.בשיתוף.פעולה.

הנושאים. את. ולקדם. המנהלים. ועם. הוועד. חברי. בין.
המורכבים.שעל.סדר.היום 
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כלנית אפרת

אין.עוררין.על.כך.שהדיון.המרכזי.בשבילי.הקיבוץ,.בהיעדר.

מקום.אחר.למפגש.חברתי,.הוא.נושא.השמאות.והרכיב.

בתשלומים. עוסק. אמנם. הדיון. התשתיות . לכך,. הצמוד.

)שילמת?.לא.שילמת?(.וכמו.שכחנו.שלצד.התשלום.יש.
מערכת.שלמה.שנדרשת.לספק.תמורה.לאותו.תשלום 

למיטב. שהחל. השמאות. נושא. עם. עברנו. ארוך. תהליך.

אותן. ל"מפיות",. ומשם. המפורסמת. בפרצלציה. ידיעתי.

מפות.אישיות.שחולקו.לכל.אחת.ואחד.מאתנו .ערעורים.

על.תוואי.מגרש,.מפגשים.עם.אדריכלים.)זה.שקדם.וזה.

שנפטר.ז"ל(.ועוד.כהנה.וכהנה .בשורה.התחתונה.מסתבר.
פשלא.מעט.מקרים.עדיין."תקועים.בצנרת",.כלומר.לא.קי

בלו.מענה.סופי 

פעוד.בתחילת.התהליך.התקבצנו.מספר.חברי.קיבוץ.הג
רים.בשכונת.גבולות.סביב.נושא.מאחד.-.קביעת.השטחים.
והגדרת.השמאות.לנכסים .מהר.מאוד.הסתבר.לחלקנו.כי.

השמאות.מוכתבת.לרעתנו .

עי סעיפים. משני. מורכבת. השמאות. ראינו,. שכולנו. פכפי.
המבנה. שבשמאות. בעוד. ופיתוח . מבנה. שמאות. קריים:.
יותר. או. פחות. אחידים. וקריטריונים. ברורים. כללים. ישנם.
לכל. פרוץ. מסתבר. הפיתוח. שנושא. הרי. סכום,. לקביעת.
מנסים. כאשר. וגם. לחישוב. ברורה. נוסחה. כאן. אין. עבר .
בדיעבד.לשחזר.מה.הוביל.לקביעת.סכום.כזה.או.אחר,.

לא.מתקבלת.תשובה.ברורה 

פלא.אלאה.אתכם.בפרטים,.אלא.רק.בזאת,.שאותה.קבו
ופועלת. פעלה. שהתארגנה,. גבולות. משכונת. חברים. צת.

גם.כיום.לתיקון.מה.שעל.פניו.נראה.כעיוות .

מתמהמהת,. תשובות. לתת. שאמורה. המערכת. לצערנו,.

פוכאשר.מתקבלות.תשובות.הן.חלקיות,.לא.מדויקות.ומ
תחמקות 

מכאן.שלצד.המכתבים.היוצאים.תדיר.מבית.מדרשו.של.
בהעו קבוצות. מספר. ישנן. החתימה,. זירוז. לגבי. כהן. פחגי.

גן.שלא.מגיעות.לחתימה.מכיוון.שהקיבוץ.לא.מקדם.את.

הנושא .אז.אולי.במקום.להמשיך.ולשלוח.איומים.מרומזים.

כדאי. וכו‹,. בהמשך". יהיה. מה. יודעים. לא. "אנחנו. בסגנון.
פלחשוב.כיצד.פותרים.את.המוקשים.שנותרו.ומגיעים.להס

כמות .למה.נגזר.עלינו.להתנהל.)שוב(.תחת.לחץ.ולא.מתוך.

רצון.טוב?.בסופו.של.דבר.לא.ברור.איזה.תהליך.קצר.יותר,.

אבל.חד.משמעית.ברור.שהתנהלות.מתוך.רצון.טוב.תמיד.
מביאה.לשביעות.רצון.גבוהה.בהרבה.מהתוצאות 

כך. לגבי. וגם. התשתיות. נושא. גם. נקשר. השמאות,. לצד.
ברצוני.לכתוב.מספר.מילים:

שמענו. הקיבוץ,. משיחות. אחת. במסגרת. תקופה,. לפני.

קטסטרופלי.. במצב. הן. בקיבוצנו. התשתיות. כי. כהן. מחגי.

ועל.סף.קריסה .אני.חושבת.שאין.חבר.קיבוץ.שחולק.על.

כך.וכולם.מסכימים.כי.נדרש.מהלך.בנושא.ועדיף.מוקדם.

פוקס,. ישראל. בפני. שציין. כפי. זה,. לצד. מאוחר . מאשר.
פיש.לכל.אחד.מאתנו.אינטרס.ברור.לקדם.את.נושא.הת

שתיות.לאור.העובדה.שזה.גורם.המשדרג.את.ערך.הנכס.
שלנו.בבוא.העת 

הצוות.הניהולי.החליט.לקשור.בין.השמאות.לבין.התשתיות.

תמריץ. לספק. רצון. מתוך. וזאת. בתשלום,. האמור. בכל.
פלתשלום.התשתיות .כפי.שניתן.היה.לצפות,.מי.שראה.ית

רון.בחתימה.על.העסקה,.ניגש.וחתם .אני.יכולה.לשער.כי.
.חלק.ניכר.מחברי.הקיבוץ.לא.עשו.זאת,.)המשך בעמוד 4(
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)המשך מעמוד 3( כל.אחד.משיקוליו .לא.אתיימר.לשער.

מה.הוא.מכלול.השיקוליםשל.כל.אחד.מאתנו.וברצוני.רק.

דרישת. שעלתה. . מאז. לי. שמציקה. אחד. נקודה. להציף.
התשלום.בגין.התשתיות 

תארו.לעצמכם.מצב.שניגשתם.לחנות.לרכוש.מוצר.יקר .

עשויים. אתם. למה. מהמוכר. כללי. תיאור. מקבלים. אתם.

סכום. לשלם. נדרשים. ושם. לקופה. ניגשים. אתם. לצפות,.

כסף.לא.קטן .לשאלתכם.מתי.תקבלו.את.המוצר.ואיזה.
פדגם.בדיוק.יגיע,.אתם.מקבלים.תשובות.מעורפלות.ובסו

פו.של.דבר.ברור.לכם.רק.מה.הסכום.הנדרש.לתשלום .
האם.מהלך.מסוג.זה.היה.מקובל.עליכם?.עלי.לא!

כאשר.נגשים.לנושא.כל.כך.חשוב.ומרכזי.הכרוך.בהשקעה.

התנהלות. ולבסס. מידע. לספק. מקום. יש. ניכרת,. כספית.

שקופה.ובכללה.לוח.זמנים,.תהליך.עבודה.וכו‹ .לצערי.אני.

תחושה. לי. ואין. מספק. מידע. קיבלתי. לא. קיבוץ. כחברת.
של.התנהלות.שקופה 

יקבע. מחיר,. הצעות. שיאסוף. גוף. להקים. היה. הראוי. מן.

כללי.התנהלות.ויפרסם.לחברים.תהליך.עבודה.וכל.זאת.
פטרם.הדרישה.לתשלום .על.פניו.במצב.הנוכחי.אנו.נדר

שים.לשים.כסף.אבל.אף.אחד.לא.יכול.להתחייב.לנו.כי.

הסכום.שייאסף.מכסה.את.העלויות .מה.יקרה.אם.יתברר.

שעולה. אחת. שאלה. רק. זו. כפול?. סכום. נדרש. כי. בדרך.
מהתהליך 

לצד.זה,.אנו.שומעים.באופן.תדיר.כי.תוקם.קרן.תשתיות.

שתהיה.קרן.נפרדת.וכו‹ וכו‹ .יש.לי.תחושה.קלה.של.דז‹ה.

וו .האם.לא.שמענו.זאת.כבר?.אם.אתם.זוכרים,.שמוליק.

דודאי.היה.הראשון.שהחל.במהלך.של.גביית.תשלום.עבור.
פתשתיות .בשנים.הראשונות,.עת.עבדתי.בהנהלת.החשבו

נות,.נצברו.סכומים.לא.קטנים.בחלק.מאותן.תשתיות .גם.

היה. זה. לא. לצערי. נפרדת . בקרן. שמדובר. התעקשו. אז.
פהמצב .כאשר.העליתי.את.השאלה.באחת.משיחות.הקי

בוץ.נעניתי.על.ידי.חגי.כי.הוא.לא.אחראי.לגבי.מה.שקדם.
פלתקופתו .התנהלות.תקינה?.לא.ממש .אמנם.בעלי.תפ

גם. כך. לא . הקיבוץ,. חברי. אנחנו,. אבל. מתחלפים,. קידים.

הדרישה.מאתנו.לשלם.עבור.דבר.כזה.או.אחר .האם.אין.
פלנו.זכות.בסיסית.לדרוש.כי.תשלומים.שאנו.מבצעים.יש

משו.עבור.אותה.מטרה.ולא.למטרה.חלופית?

לסיום,.מניסיון.של.קיבוץ.אחר.שעמד.בפני.שוקת.שבורה.

בדיוק.כמונו.בנושא.התשתיות.-..מדובר.על.קיבוץ.בערך.

בוצעה. תשתיות,. מנהלת. הוקמה. שם. קיבוצנו . של. בגיל.
פתכנית.עבודה.והערכה.כספית.לצידה .נקבעו.מועדי.בי

צוע.לשלבים.השונים .רק.אז.פנה.הקיבוץ.לחברים.לאיסוף.

הכסף .התשלום.חולק.לתשלומים.שנתיים.כאשר.בתחילת.

כל.שנה.בוצע.חלק.מהתשלום .למותר.לציין.כי.התשלום.
הסופי.לא.התקרב.למה.שנדרש.מאתנו.לשלם.כיום 

אז.אולי.אפשר.גם.אחרת?

אלון שפיצר, יו"ר הקבוץ

קיבלתי.על.עצמי.לכתוב.תגובה.על.הדברים.שכתבה.כלנית.

מתוך.ההכרה.שיש.מקום.להתייחסות.עניינית.ומערכתית.
לדברים.הנוקבים 

לפני.כ.12.שנים.נתקבלה.בהעוגן.החלטה.על.שיוך.הדירות.

והיום.הקובע,.מאז.ועד.היום.נתקיימו.עשרות..שיחות.ומספר.

לא.קטן.של.הצבעות.קלפי,.כל.נושא.בתהליך.השיוך.הובא.
לדיון.בציבור.והצבעה.בקלפי 

שיוך.הדירות.והמהלכים.הנלווים.לו.הינו.אקט.מורכב,.קבוץ.

בעזרת. התקנון. את. ארוכה. תקופה. לאורך. גיבש. העוגן.

ישראל. השיוך. תהליכי. בניהול. שהתמחה. מקצועי. גורם.

התקנון. לגיבוש. שנבחר. הצוות. משפטי . וביעוץ. צופים.

למורכבות,. נחשפו. האשור. בהליכי. שעסקו. והוועדים.

נראה.לי.שלכל.מי.שהיה.שותף.היה.ברור.מעל.לכל.ספק,.

מפת. את. שיתכננן. אדריכל. חיצוניים. מקצוע. בעלי. שרק.

להציג. יוכלו. הבתים. שווי. את. שיעריך. ושמאי. המגרשים.

מוצר.אובייקטיבי.לחברים,.יחד.עם.זאת.היה.ברור.שיתכן.

ויהיו.טעויות,.הן.התכנון.והן.השמאות.אינם.מדע.מדויק,.אנו.

עוסקים.באנשים,.ולכן.חשוב.תהליך.של.הדברות.ואם.אין.

הסכמה.של.בוררות .על.אף.קביעת.מסגרת.התהליך.הן.

שבחר. המקצוע. אנשי. כללים,. ישנם. בשמאות. והן. בתכנון.

חברים,. עלי. יחלקו. אם. ואף. תלויים. בלתי. הינם. הקבוץ.

עובדה. מאחוריה. שאין. המקצוע,. בעלי. כנגד. אמירה. כל.

מוצקה.הינה.בבחינת.אמירה.לא.מבוססת.בלשון.המעטה.

וטוב.היה.שלא.נאמרה,.דברים.אלו.נוגעים.גם.להתייחסות.
השמאי.לנושאי.פיתוח.ונוף 

ממשרד. גל. שרון. השמאית. ע"י. נעשה. הבתים. שווי. אומדן.

ערערו. מהחברים. חלק. לחברים,. חולקה. השמאות. דוראל,.

ממשרד. נוסף. שמאי. ע"י. בשנית. שנבדקה. . השמאות,. על.

דוראל.)ירון.יונצמן(,.כפי.שכלנית.מציינת.חלק."מדיירי.שכונת.

גבולות".אכן.ערערו.על.השמאות,.נציגות.של.דיירי.השכונה.

לדיירי. לאפשר. רצון. מתוך. השמאי. עם. פעמיים. נפגשו.

השכונה.להציג.בפני.השמאי.את.טעוניהם .)בניגוד.למערערים.

במסגרת. בלבד(,. אחת. פעם. לדיון. עלה. שעניינם. אחרים.

הערעור.הפחית.השמאי.במידת.מה.את.ערך.השמאות.של.

הבתים.)במרכיב.הפיתוח( .כיוון.שתיקון.השמאות.לא.סיפק.

את.הדיירים.יפתח.בקרוב.הליך.בוררות.בהתאם.להחלטה.
בדבר.יישוב.מחלוקות.שנתקבלה.בקלפי 

במסגרת.תהליך.השיוך.מעביר.הקיבוץ.לחבריו.את.הדירות.

מתבצעים. השיוך. במסגרת. כאשר. לקבוץ,. תשלום. ללא.

תשלומי.איזון.ע"פ.וותק.ושווי.הדירה.בין.החברים.כמערכת.
סגורה 

על שמאות, תשתיות ומה 
שביניהם )או שלא?(

תגובה לדברים שכתבה כלנית
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קרן. והקמת. )שיוך. משולבת. בהחלטה. החליט. הקיבוץ.

אגרת. את. השיוך. תהליך. במסגרת. לגבות. תשתיות(.

על. בהחלטה. לוותה. התשתיות. קרן. הקמת. התשתיות,.

"תקנון.לקרן".אשר.מגדיר.במדויק.את.מטרות.הקרן.כולל.
ניהול.בחשבון.בנק.נפרד.ומרשי.חתימה.נציגי.ציבור 

.הקשר.בין.השיוך.לתשלום.התשתיות.קיבל.תוקף.בהחלטת.

חברי.העוגן.בקלפי!.ההיגיון.ליצירת.הקשר.הינו.שבית.החבר.

אין. התשלומים,. בביצוע. הקבוץ. של. הביטחון. את. מהווה.

ספק.שחברי.העוגן.צריכים.לממן.את.שדרוג.התשתיות .אין.

מחלוקת.בציבור.וכך.מציינת.גם.כלנית.כי.מצב.התשתיות.

להמשיך. יהיה. ניתן. לא. כי. מחלוקת. אין. רע,. בכי. בהעוגן.
ולתחזק.את.התשתיות.ללא.תקציב.מתאים 

להסדרי. התשלום. את. לקשור. מבלי. הקרן. הקמת. דחיית.

לגבות. יהיה. ניתן. לא. כי. לכך. להביא. הייתה. עלולה. השיוך.

את.התשלומים.הנדרשים.לחידוש.התשתיות .אין.ספק.כי.

מסלול. על. הועד. החליט. כן. ועל. קלים. אינם. התשלומים.

פריסת.תשלומים.של.עד.60.חודש.בכדי.לאפשר.לחברים.

לפני. שעמדה. לאפשרות. בנוסף. השיוך,. להליך. להצטרף.
החברים.לקבל.מימון.בנקאי 

התשתיות. לקרן. שנגבה. שהכסף. לחברים. והובהר. ידוע. .

יהווה.מקור.רק.לחלק.מהתשתיות,.עלות.שדרוג.התשתיות.

רק. מהחברים,. שיגבה. מהכסף. גבוה. להיות. צפוי. בהעוגן.

יוכל. עדיפויות. סדרי. וקביעת. כללי. תכנון. ביצוע. לאחר.

אופן,. באיזה. וכן. לטפל. תשתיות. באיזה. להחליט. הקבוץ.

.וכיצד.לנהל. יידרש..להחליט.האם.להקים.מנהלת. הועד.

לבצוע. עד. תהליך. לעבור. שעלינו. העובדה. הפרויקט,. את.

בפועל.של.שדרוג.התשתיות.לא.מצדיקה.דחיית.הגבייה.

של.הכסף,.אשר.נכון.וצודק.לגבותו.בעת.הליך.השיוך .אנו.

בעלי.התפקידים.נבחרים.להיות.נאמנים.של.ציבור.החברים,.

חזקה.עלינו.שאנו.מחויבים.להחלטות,.אין.לי.ספק.שננהג.
בכסף.שמיועד.לתשתיות.בדיוק.ע"פ.ההחלטות 

.חשוב.לציין.כי.במסגרת.החתימה.על.הסכמי.השיוך.שולמו.

ע"י.החברים.סכומים..גבוהים.להקטנת.חובות.עבר,.יאמר.

החלטה. שקיבלו. חובותיהם. שפרעו. החברים. של. לזכותם.
קשה.עבור.עצמם .

שיוך". "הסכמי. על. החברים. וחתימת. השיוך. הליך. קידום.

הינם.הצלחה.לקיבוץ.ולחבריו,.יש.לא.מעט.קיבוצים.בהם.

התהליך.תקוע.מבלי.שלחברים.יהיה.ביטחון..כי.יוכלו.לשייך.
את.הבתים.בעתיד 

לבוא. השיוך. הסדרי. על. חתמו. שטרם. לחברים. קורא. אני.
ולחתום.על.חוזי.השיוך 

לי. ניתנת. שבאמצעותה. כיוון. חשובה. כלנית. של. רשימתה.

ההחלטות. קבלת. תהליך. את. להסביר. נוספת. הזדמנות.
והרציונל.העומד.מאחורי.ההחלטות 

חני הראל

פקשה.להתעלם.מכותרות.העיתונים.ומקרייני.הח
ובניחושים,. בניתוחים. הרף. ללא. שעוסקים. דשות,.
מוכן. העורף. והאם. הבאה. המלחמה. תפרוץ. מתי.
לקראתה .שלחתי.לרונן.רשימת.שאלות.מטרידות,.
לקראת. ערוכים. אנחנו. כיצד. ממנו. לשמוע. כדי.

המלחמה.,שכנראה.שוב.עומדת.לפתחנו 

המקל מצב. מה. כמו:. שאלות. כללה. פהרשימה.
טים,.איך.החברים..והתושבים.ידעו.לאן.ללכת,.מה.
במקרה.של.התקפה.כימית,.מה.אם.חו”ח.ניאלץ.
אחראי.. מי. יותר?. ממושך. זמן. במקלטים. לשבת.
במקרה.של.מצב.חירום.ועוד.כהנה.וכהנה..שאלות.
להגיע,. וכשבוששו. לתשובות,. חיכיתי. מטרידות .
הרמתי.טלפון.בתקווה.לקבל.תשובות .רונן.הרגיע.

אפוקליפ פחות. תמונה. לי. לתאר. והצליח. פאותי,.
פטית,.מאשר.ראיתי.בעיני.רוחי:..בסך.הכל.המקל

טים.במצב.סביר,.יש.מים,.חשמל,.מקום.לשבת,..
פאמנם.אין.מספיק.מקומות.לכולם.אך.עדיין.מחפ
פשים.מתחמים.נוספים.שישמשו.כמקלטים   .אפי

לו.בחלק.מהמקלטים.יש.שירותים .נכון,.המקלטים.

צריך. לא. אבל. כימית   . להתקפה. מותאמים. לא.

)צוות. צח"י. צוות. הוקם. בכ”ז. מסכות . יש. לדאוג,.

רפואה,. כמו:. צוותים. מספר. שכולל. ישוב(. חוסן.

רווחה,.תחזוקה.וכו',.דובי.לאור.אחראי,.והם.אפילו.
יפגשו.בקרוב   .

מכיון.שכך,.רונן.הציע.שאבוא.בסוף.הישיבה.של.

הבא. שבגיליון. ונקווה. . אותם,. אראיין. צח"י,. . צוות.

לא. בקיצור,. מעודדות . יותר. בשורות. לי. יהיו. כבר.

סוף. סוף. נזכה. כי. לכולנו. לאחל. אלא. לי. נשאר.

לשבת.בשקט,.איש.תחת.גפנו.ותחת.תאנתו,.ולא.
נזדקק.עוד.למקלטים.ונאמר.אמן 
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מיכה הראל

“מה.מצבנו.היום”.?..לא.רע,.מסתדרים,.יש.שקט.תעשייתי   .
אין.מלחמות   שכחנו.את.הרשם 

תסריטים. שני. ונדמיין. רגע,. נעצור. בואו. .,? מחר”. “ומה.
דימיוניים,.היכן.נהיה.בעוד.חמש.שנים 

למה.זה.טוב?,.זה.יכול.להיות.טוב,.אם.ניקח.בחשבון.מה.

עלול/עשוי.,.לקרות.לנו.בשנים.הקרובות,.בעולם.הכלכלי.

טוב. הכי. ונערך,. נמצאים,. אנחנו. בו. יציב,. לא. המאוד.
שאפשר .

*.*.*

העיקריים,. והצרכים. הבעיות. מה. שוב. נראה. תחילה,. אך,.
אותם.אנחנו.מקווים.לפתור.בשנים.הקרובות 

את. רואה. כנראה,. אחד. וכל. הפרטית,. דעתי. כמובן,. זו,.
מצבנו.קצת.אחרת 

אבל,.כאמור,.לדעתי,.הנושאים.המרכזיים.שיעסיקו.אותנו.
בשנים.הקרובות.יהיו:

דאגה.לפנסיה.הוגנת.לכל.חברי.הקיבוץ  .

קליטה.רבה.של.בני.קיבוץ.שירצו.להצטרף.אלינו  .

שיקום.תשתיות.הקיבוץ  .

שלושה.נושאים.חשובים.וכבדים 

להשקיע. כנראה,. נוכל,. ולא. נרצה,. לא. הבנים. בקליטת.

דרכים,. למצוא. נרצה. מאוד. אבל. הקיבוץ,. של. כספים.

להיקלט . במיוחד,. אמידים. שאינם. לבנים. גם. לאפשר.

ולכן.צריך.למצוא.דרכים.לבניית.בתים.הרבה.יותר.זולים.

)וקטנים(.למעונינים.בכך,.וגם.לשחרר.כמה.שיותר.דירות.
ישנות,.בגודל.מתאים,.לשיוך.או.השכרה.לבנים.הנקלטים,

ויקרים . כבדים. מאוד. פשוט,. הם. האחרים,. הנושאים. שני.

או. רבות,. שנים. למשך. בשנה,. שח. מיליון. .3 כ-. ונדרשים.

קרן. . אותם . להגשים. כדי. שנים,. ל-10. שח. מיליון. .30 כ-.

התשתיות,.ההולכת.ומוקמת,.תאסוף.כ.5.מיליון.שח,.וזה.

כמובן.לא.יספיק,.ובקופת.הפנסיה.יש.כ-.7.מיליון.שח,.וגם.
זה.כמובן,.לא.מספיק ..

או קיי .הצרכים.הם.כ.3.מיליון.שח.בשנה,.)או.כ.30.מיליון.
שח.ל.10.שנים(,

והשני. חיובי,. האחד. תסריטים,. שני. לדמיין. ננסה. ועכשיו.
שלילי,.ונראה.מה.צפוי 

התסריט האופטימי:

הכלכלה.הישראלית.והעולמית,.יוצאות.בקרוב.מהמיתון,.

שני תסריטים - קיבוץ אחד
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הפעילויות.הכלכליות.שלנו.מתאוששות,

והביקושים.במשק.להשקעות.ויוזמות.כלכליות.גוברות

 כיצד זה ישפיע עלינו?

המפעל.יצמח.ויתבסס.משנה.לשנה,.ישקיע.בציוד.חדש,.

רווחים. ולהעביר. מליונים,. כמה. שנה. בכל. להרוויח. יצליח.

למפעל,. מתאים. משקיע. לגייס. נצליח. לקיבוץ,. ניכרים.

ולצמיחת. לסיכונים,. הכבדות,. להשקעות. שותף. שיהיה.
הרווחים.של.המפעל 

כמה. גם. יעביר. במפעל,. להשקעותיו. בנוסף. זה,. משקיע.

על. בבעלות. חלקו. קניית. תמורת. לקיבוץ,. שח. מיליוני.
המפעל 

המטעים. וגם. להרוויח,. וימשיך. קטפת. עוד. יקנה. הגד”ש.
והרפת.יתחילו.“לתת.פרי.וחלב”

“המסחריות”. הקרקעות. פונציאל. את. יממש. הקיבוץ.

העומדות.לרשותו.)במקום.הרפת.הישנה,.וליד.המפעל(,.
שיתפתחו.למקור.הכנסות.משמעותי-נוסף 

הניהול.של.הקיבוץ,.והשירותים.הציבוריים,.יהיו.יותר.ויותר.
יעילים.וחסכוניים 

בכבוד. להתפרנס. ימשיכו. העבודה. בגיל. החברים. כל.
מעבודתם 

כל.אלה.ביחד,.יביאו.לקיבוץ.תוספת.מקורות.של.לפחות.

.50% כ. של. )גידול. להיום (. )בנוסף. לשנה,. שח. מיליון. .3-4
לעומת.המקורות.העומדים.לרשות.הקיבוץ.היום(

אפשרי . בהחלט. בהכרח,. לא. ., אופטימי?. מאוד. נשמע.
)אבל.לא.יבוא.ללא.עזרה   (

התסריט הפסימי :

להחלץ. מצליחות. לא. והעולמית,. הישראלית. הכלכלה.
מהמיתון,.וזה.פוגע.קשה.בפעילויות.הכלכליות.שלנו 

המפעל,.שעיקר.פעילותו.מופנית.לשוק.הבניה.באירופה.

מאוד. סובל. וגגות(. בריכות. איטום. וינשילד,. )ריג’יד,.

בשוק. מאוד. ופוגע. באירופה,. בעיקר. שפוגע. מהמשבר,.
הבניה,.ואינו.מצליח.לצמוח.ולהביא.רווחים.סבירים 

אין.מקורות.מתאימים.)לא.מבית,.ולא.מחוץ(.לגיוס.כספים.
להשקעות.הנדרשות 

בתקופה. המקוות,. לתוצאות. מביא. לא. המשקיע. חיפוש.
הכלכלית.הקשה 

על. ישמרו. אבל,. “יפרחו”,. לא. אמנם. החקלאות. ענפי.
הריווחיות.הקיימת.)כולל.הרפת   (

הקרקעות. פוטנציאל. את. לממש. יצליח. לא. הקיבוץ.
ה”מסחריות”,.העומד.לרשותו 

ניהול.הקיבוץ.לא.יצליח.להתייעל 

חברים.אחדים.)או.חו”ח(.יותר.מאחדים,.יפוטרו,.לא.ימצאו.

הקרן. על. הסוציאלי. העומס. את. ויגדילו. אחרת,. עבודה.
לעזרה.הדדית 

ההכנסות. רמת. שאפילו. לכך,. יביאו. ביחד,. אלה,. כל.

הנוכחית.של.קופת.הקיבוץ,שגם.היום-אינה.גבוהה,.תישחק.
משמעותית

לא. )עדיף. זו?. וחדשה. קשה. במציאות. שיקרה. צפוי. ומה.
לפתח.רעיון.זה.עכשיו   (

*.*.*

אז מה עושים?

ומקווים. אופטימיות,. על. שומרים. כמובן,. .- ראשית.
שבעזרת   .,..הכל.יהיה.בסדר 

מאוד. נראה. אמנם. הפסימי,. והתסריט. היות. .- .? ושנית.
פסימי,.אבל,.כנראה,.לא.לגמרי.תלוש   

ולא.בלתי.אפשרי.לחלוטין,.מצפים.מההנהלה.והועד.החדש.
שיפעלו,.ככל.יכולתם,.להתקרב.לתסריט.האופטימי 

בהצלחה.לכולנו 

לשולה רויזמן
במלאת.30.לאסון.הנורא

בו.נלקח.אחיך

הקטור סיגל 
קיבוץ.העוגן.משתתף.באבלכם..

ושולח.את.תנחומיו.לך.ולכל.המשפחה 

מי.ייתן.ולא.תדעו.עוד.צער .
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פהשמועה.עברה.מפה.לאוזן,..כי.כלנית,.אינה.עוצ
רת..לנוח.על.זרי.הדפנה,.לאחר..השגת.הדוקטורט,..
וכעת...היא.יוצאת.לכבוש.את.העולם.הגדול   ...רגע.
לפני..שפרשה.כנף.והתעופפה.מכאן,..שלחתי.לה.

את.שאלותי,..והנה.תשובותיה:

ספרי לנו על הלימודים שלך, ומה נושא הדוקטו
רט.

לימודים.תמיד.היו.משהו.שמשך.אותי .אני.חושבת.
במקו מאתנו. אחד. כל. הזמן,. כל. לומדים. פשכולנו.
פמות.שמושכים.ומעניינים.אותו .אותי.עולם.האקד

מיה.ריתק .לכן.בתום.התואר.השני.)2003(.הרגשתי.

שאני.רוצה.להמשיך.ולהתקדם.בעולם.זה.ונרשמתי.
הדו את. חיפה . באוניברסיטת. דוקטורט. פללימודי.

הדוקטורט. עבודת. כאשר. ב-2008. סיימתי. קטורט.

שלי.עסקה.בהשפעות.של.גורמים.חיצוניים.)מדינה.
פוענף(,.וגורמים.פנימיים.)אסטרטגיה,.יכולות,.משא
פבים(.על.ביצועי.חברות.סטרט.אפ.ישראליות.בש

ווקים.זרים .מתוך.נושא.זה.צמח.מתווה.של.מאמרים.
פהמצויים.בתהליכי.פרסום.)שניים.פורסמו,.שניים.נו

ידע. של. תשתית. אותה. בסיס. על. בשיפוט( . ספים.

אני.ממשיכה.לבצע.מחקרים.נוספים,.חלקם.מהווים.
מחקרי.המשך.וחלקם.מהווים.פיצול 

במה את עוסקת כיום?

עי מחקר. כיווני. בשלושה. בעיקר. פועלת. אני. פכיום.
קריים:

פעי של. וניתוח. באיפיון. שעוסקים. המשך. פמחקרי.
לות.חברות.סטרט.אפ.בעולם .

במדינות. מדוע. .- המאקרו. ברמת. החדשנות. תחום.

מסוימות.נוצרת.חדשנות.ומה.גורם.לה.לצמוח.לכדי.
פיתוחים.מסחריים 

חבר רשתות. דרך. השיווק. נושא. הוא. חדש. פתחום.
ועובר. עבר. השיווק. עולם. פייסבוק( . )דוגמת. תיות.
של. הכניסה. היא. שבהן. העיקריות. ואחת. מהפיכות.
ולצד. חינמי. שהוא. שיווקי. ככלי. חברתיות. רשתות.

זאת.גלובלי .

פכל.המחקרים.הללו.מתבצעים.יחד.עם.חוקרים.נוס
פים,.מהארץ.ומחו"ל 

מאיין הכוחות  להמשיך לרוץ הלאה? מה  דוחף 
אותך? 

או. )פרסם. .”Publish or Perish“ המשפט. על.

שמע . אחד. שכל. מניחה. אני. חופשית(. בלשון. מות.

אתה. אם. האקדמיה . עולם. את. שמוביל. המוטו. זה.

לא.חוקר.ומפרסם.בתדירות.מסוימת,.אתה.כביכול.

מכיוון. יותר. אקוטי. אף. זה. נושא. בעולם. קיים . לא.

שכחוקר.אתה.מתוגמל.באופן.מדרגי.על.פי.כמות.

ואיכות.הפרסומים.שלך .בארץ.הפרסום.הוא.כיום.
מדד.הקידום.המרכזי.לאנשי.אקדמיה 

פרסומים.נחלקים.לשני.סוגים.-.פרסום.בכתבי.עת.
פ)ורצוי.בכתבי.עת.מובילים,.כל.אחד.בתחומו(,.ופר

סום.בכנסים .בדרך.כלל.הנוהג.הוא.לשלוח.טיוטה.

עובר. המאמר. בתחום . רלוונטי. לכנס. המאמר. של.

שיפוט.של.שני.שופטים.וככותבת.אני.מקבלת.חזרה.

ביקורת.שמהווה.בסיס.לשיפור.המאמר.ומשם.הוא.
התק והמאמר. שבמידה. כמובן. עת . לכתב. פנשלח.

בל.להצגה.בכנס,.אני.נדרשת.להופיע.בכנס.ולהציג.

את.הנושא.וההשלכות .בתום.הצגה.כזו.מתקיים.דיון.

בדרך. ותשובות. שאלות. באולם,. הנוכחים. עם. קצר.

כלל .כל.הצגה.כזו.מובילה.ליצירת.קשרים.שחלקם.
פהפכו.להיות.שיתופי.הפעולה.שיש.לי.כיום.עם.חו

קרים.בעולם 

שמעתי שהשתתפת  כבר בכנסים בחו"ל. ספרי 
ומה  מטרתם,   מה  שם?  קורה  מה  עליהם,  לנו 

חשיבותם?

רשת. ליצירת. חשובים. שהם. מכיוון. אלה,. כנסים.
פהקשרים.האקדמית,.ומקדמים.את.השם.של.המו

בעולם,. רופין(. האקדמי. המרכז. שלי. )במקרה. סד.
ממומנים.על.ידי.אותו.מוסד 

לאחרונה.יצאתי.לכנס.בוושינגטון.שעסק.בהיבטים.

לפני. וגלובליות . לאומיות. רב. חברות. של. בפעילות.

כן.נסעתי.לבוקרשט.לכנס.שעסק.גם.הוא.בנושאים.

לכנסים. יוצאת. אני. שלי . המחקר. לתחומי. קרובים.

מתגלים. תמיד. והם. בשנה. פעמיים-שלוש. כאלה.
כמועילים.ולא.פעם.גם.מהנים .

אחת.האגודות.המקצועיות.שמארגנות.כנסים.כאלה.

. Academy of Marketing Science נקראת.

בארה"ב. כנס. לשנתיים. אחת. מארגנת. זו. אגודה.

ואחת.לשנתיים.מחוץ.לארה"ב .במסגרת.הכנס.יש.

חצי.יום.שמוגדר.לפעילות.חברתית .במסגרתו.אנו.

יוצאים.לטיולי.שטח,.סיורים.מקצועיים.או.סתם.חצי.

ריאיון עם כלנית
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יום.כיף.ביקבים,.תלוי.במיקום.ובמזג.האוויר 

לאן הפעם? מה מטרת  נוסעת שוב.  בקרוב את 
הנסיעה?

)בני,. סער. שונה . היא. הפעם. שלי. הקרובה. הנסיעה.
פלמי.שלא.מכיר(.ואני.נצא.לאנגליה,.לעיר.בשם.לא

פבורו.)Loughborough(.הממוקמת.כ-20.דקות.

שנבנתה. אוניברסיטאית. עיר. זו. מנוטינגהם . נסיעה.
פסביב.האוניברסיטה.שנושאת.את.אותו.השם .האוני

ברסיטה.והעיר.סביבה.ממוקמות.באחד.האיזורים.

אגמים. בו. .)East Midlands( אנגליה. של. היפים.

שנה. כחצי. שם. נשהה. אנו. בחום . מומלצים. ונופים.

)אוגוסט.-.פברואר(.כאשר.מטרת.הנסיעה.מבחינתי.

היא.להצטרף.לצוות.מחקר.באוניברסיטה.שעוסק.
פבתחומי.המחקר.שלי.ויחד.אתו.לקדם.מחקרים.שו

נים .

האקדמיה. בעולם. .- הנסיעה. מטרת. על. קצר. רקע.

קצר. זמן. פרק. בתוך. דוקטורט. פוסט. לעשות. נהוג.

מתום.הדוקטורט .במסגרת.הפוסט.נכתבת.עבודת.

תזה.שעומדת.בזכות.עצמה .מתוך.הכרה.באילוצים.

כאלה.ואחרים.כמו.משפחה,.מקום.עבודה.והצורך.
לח אפשרות. לעיתים. מוצעת. משכורת,. פלהשתכר.

מבקר. כחוקר. שמוגדרת. דוקטורט. לפוסט. לופה.

עד. של. לתקופה. המגיע. .)Research visitor(

מספר. זה. זמן. מפרק. להפיק. היא. המטרה. שנה .

מחקרים.שיוצאים.לפרסום.ומהווים.תחליף.לעבודת.

התזה .חוקרים.שעוברים.במסגרת.המסלול.שלהם.

אחת.משתי.החלופות.הללו.בעצם."צוברים.נקודות".
לקראת.הפרופסורה 

מה סער יעשה כשאת תהיי עסוקה? בכ"ז מקום 
זר, שפה לא מוכרת...  

לבית. יצטרף. סער. בלאפבורו,. שנשהה. בתקופה.

ומוגדר. ביניים. חטיבת. הוא. הספר. בית. שם . ספר.
פכבינלאומי,.כלומר.לומדים.בו.לא.מעט.ילדים.שאנ

גלית.היא.שפה.שניה.עבורם .לאור.זאת,.קיים.בבית.

את. ללוות. היא. מטרתם. שכל. מורים. צוות. הספר.
הילדים.במהלך.היום.ולעזור.להם.להשתלב 

הספר. בית. מנהל. עם. שערכתי. מקדימה. בשיחה.

)הוא.יצר.קשר.לבדוק.שהכל.מתקדם.ושאין.משהו.
פשהוא.יכול.לעזור.בו(,.הסתבר.לי.כי.מכיוון.שאני.מגי

עה.לאנגליה.לצורך.מחקר.ולא.לעבודה.)לא.אקבל.

מממנת. רופין. זו . בתקופה. מהאוניברסיטה. שכר.

את.שכר.הדירה,.הכלכלה.והטיסות.שלנו(,.המדינה,.

כלומר.אנגליה.לא.תדרוש.ממני.שכר.לימוד.עבור.
סער.)מדינה.מתוקנת,.כבר.אמרנו?( 

מי עוזר להתארגן , יש לך שם קשרים?

פתהליך.ההצטרפות.לצוות.המחקר.החל.עוד.במה
פלך.חודש.מרץ.כאשר.שלחתי.פניה.אל.אחד.החו

קרים.המובילים.בתחומי.המצוי.באוניברסיטה.שם .

רצוני. על. המברכת. מידית. כמעט. תשובה. קיבלתי.

לשמחתי. להתגלגל . החלו. הגלגלים. ומשם. להגיע.

הרבה.אותו.חוקר.יצר.קשר.ביני.לבין.עוזרת.המחקר.
פשלו.והנחה.אותה.לעזור.בכל.מה.שכרוך.באדמיני

סטרציה.)דירה,.בית.ספר.וכו'( .לצד.זה.אני.חייבת.
שגי הטוב. והרצון. מהנכונות. התרשמותי. את. פלציין.

החל. בתהליך . קשר. לי. היה. עימם. הגורמים. כל. לו.

שאלה. לכל. מיד. שנרתמו. אנוש. משאבי. ממחלקת.

או.הארה,.דרך.הגורמים.האקדמיים.וכלה.בגורמים.

חיצוניים.לאוניברסיטה.)בית.הספר,.מחלקת.החינוך.

האיזורית.שתפקידה.לשבץ.את.הילדים.לבתי.הספר.
על.פי.קירבה.גיאוגרפית.ושיקולי.הורים,.וכו'( 

בתיה,. שלי,. אמא. ב-8 24 . לדרך. יוצאים. אנחנו. אז.

מצטרפת.לחלקו.הראשון.של.המסע .מעת.שהיא.

הביעה.רצון.לכך.אני.מרגישה.שירדה.לי.אבן.מהלב .

אמנם.הכל.מאורגן.אבל.עדיין.צריך.להגיע.למקום.

זר,.לצייד.את.הדירה,.להגיע.עם.סער.לבית.הספר.

הפרפרים. עם. להתמודד. לבין. ובין. רישום. לצורך.

)שכבר.גדלו.להיות.פילים.קטנים(.שמתרוצצים.לי.
בבטן.בכל.פעם.שיש.הפוגה.מההתארגנות .

אמא.שלי.אמנם.נוסעת.איתנו.מתוך.רצון.)סמוי.או.

לא(,.לוודא.שלא.נרעב.שם.)על.פי.התיאוריה.שלה,.

אם.היא.לא.תגיע.לא.יהיה.לנו.מה.לאכול.שם(,.אני.

שמחה.שהיא.מצטרפת.כי.הנוכחות.שלה.מרחיקה.
את.הפילים .

נוספים. משפחה. בני. מתוכננים. התקופה. במהלך.

להגיע.לביקורים.ואני.בטוחה.שהזמן.יטוס.לנו.ועד.
שנתאקלם.נצטרך.כבר.להתארגן.חזרה 

לא.נשאר.לי.אלא.לאחל.לכלנית..בהצלחה,.ולקוות..
שהמסע.המרתק.הזה.גם.יניב.את.הפירות 
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עמית פואה

הפעם.אבקש.לקיים.שיח.על.הנושא.שהעסיק.אותי.משך.

רוב.הקיץ-.הריגוש.מספורט .אפתח.בגילוי.נאות:.בגביע.
)ומשפפ צרפת. את. ניצחה. כשאיטליה. .,2006 של .העולם.

חת.פואה.ניצחה.את.משפחת.שמרר(.התרגשתי.עד.כדי.

שנתי. לסיום. המתנתי. האחרונה. השנה. במהלך. דמעות .

השלישית.באוניברסיטה.כדי.ליהנות.ולהתרגש.לא.פחות.
2012 .בראשית.יוני.הגיפ .מטורניר.הכדורגל.המשובח-.יורו

מנבחרת. לכלום. ציפיתי. לא. הפעם. לקיצה . ההמתנה. עה.

מספיק . אותי. שימח. לגמר. שהגיעה. זה. ועצם. איטליה,.

שערים. ממוצע. צבע,. הרבה. הטורניר. במהלך. היה. אמנם.

פשוט. הזה. הטורניר. אבל. טוב,. וכדורגל. דרמות. מכובד,.

לא.הצליח.לרגש.אותי!.למעט.רגעים.בודדים.מדי.)הצמד.

של.שבצ'נקו.האוקראיני.בסיבוב.הראשון.היה.אחד.כזה(,.

אין.תמונה.שממש.חקוקה.אצלי.מהיורו.הזה .בחושבי.על.
פטורנירי.עבר,.זכורות.לי.החמצת.הפנדל.של.באג'יו,.הנגי

98'.ולחזה.של.מטראפ -חה.של.זידאן.)לרשת.של.ברזיל.ב
צי.ב-2006(,.הזכייה.הקיקיונית.של.יוון.והמכונה.הגרמנית.
תמונה. לאיזו. הזה?. מהטורניר. אזכור. מה. אך. המשומנת .
והמשכתי. אוויר. לקחתי. הבא?. לטורניר. בציפייתי. אחזור.
הלאה.בהתנחמי.כי.הימים.הם.רק.ימי.ראשית.הקיץ.)ואני.

רק.הלך.עבר.בדרך.עפר(   

שלא. המצרים . בין. תקופת. לה. התחילה. מכן. לאחר.
תהיה.טעות-.לא.מדובר.על.עניין.דתי-.יהודי.אלא.דתי-

לאולימפיאדה . היורו. שבין. ההמתנה. תקופת. . ספורטיבי:.

ווימבל מטורניר. )חוץ. ספורט. לראות. אסור. זו. פבתקופה.
דון.כמובן(.כי.צריך.גם.ללמוד,.להתכלכל,.לישון.ולאכול.
ולו.כדי.להתכונן.לאירוע.הבא .עשיתי.חושבים.עם.עצמי.
במהלך.התקופה.הזו.והחלטתי.שאחרי.שזה.לא.בא.ביורו.
לבד,.ארכז.את.כל.מאמצי.כדי.למצוא.תמונה.שתיחקק.

בזיכרוני.מהאולימפיאדה .

ואז.התחרויות.התחילו:.פלפס.עשה.זאת.בבריכה,.אך.גם.

הפאתוס.של.גרטל.לא.צרב.בזיכרוני.תמונה.בלתי.נשכחת,.

בולט.ניצח.בגמר.ה-.100.בצורה.משכנעת.אך.האט.לפני.
פהסיום.בצורה.מעצבנת.ולא.שבר.שיא.עולם,.התמונות.הנו

גות.של.ישראלינו.כמעט.הזיזו.לי.את.קצה.הזרת.של.הרגל.

אותי. מרגשות. לא. למים. האמנותית. הקפיצה. ותחרויות.

מאז.שאסרו.עלי.לעשות.סאלטות.בבריכה .אז.מה.נשאר.

לי,.סוס.הסמוכות?.קרלינג?.נוצר.אצלי.הרושם.שכמו.את.

היורו,.גם.את.האולימפיאדה.אני.הולך.לסיים.בלי.תמונה.

לואיס,. הקארל. קומנצ'י,. הנאדיה. איפה. למזכרת . רצינית.

המשקולות. מרים. אפילו. או. פרימן. הקת'י. עלי,. המוחמד.

נעים.סולימנגולו.של.לונדון?.מה.עם.מייקל.ג'ונסון,.היילה.

של. אדוארדס. וג'ונתן. סוטומאיור. חבייאר. גברסילאסי,.
2012?.כבר.התחלתי.להתייאש   

מפנים. שכאשר. פעם,. לי. שאמרו. בגימיק. נזכרתי. לפתע.

שלוש. גם. ישנן. משהו,. או. מישהו. כלפי. מאשימה. אצבע.

האם. לתהות. שלא. יכולתי. ולא. כלפי . שמופנות. אצבעות.

הבעיה.היא.אצלי .בעבר,.אפילו.זריקת.הדיסקוס.ריתקה.

להתרגש מספורט - איך עושים שזה יקרה?
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פאותי,.שלא.לדבר.על.טורנירי.טניס.השולחן.מורטי.העצ
בים .אז.מה.השתנה?.התשובה.היא.שאני.לא.יודע,.נותר.

פרק.לשער   .יכול.להיות.שבעולם.של.היום.כבר.קשה.להת
רגש?.שבגלל.שהכל.כל.כך.זמין,.מנותח.ממיליון.מצלמות.
מדי,. מכנית. טכנולוגיה. של. חודה. על. נקבעים. והשיאים.
הדרמות.הן.כבר.לא.אותו.דבר?.ואולי.זה.בגלל.שהחוויות.
שאני.זוכר.משנים.עברו.גם.הן.לא.באמת.ריגשו.אותי.בזמן.
אמת,.אלא.פשוט.נעים.להתרפק.עליהן?.ואולי.אני.בכלל.
מצפה.מהאתלטים.הללו.ליותר.מדי,.מבלי.שאני.באמת.
יודע.להעריך.את.גודל.הישגיהם .ויכול.להיות.)ואני.ממש.
מקווה.שלא(.שפשוט.מאסתי.בצפייה.בספורט .נבהלתי.
לשמע.מחשבה.זו.שקוננה.במוחי.והחלטתי.למצוא.פתרון:.
לא.להמתין.שאיינשטיין.או.ז'קי.וישנייה.יעשו.בשבילי.את.
העבודה,.אלא.לקדש.לעצמי.רגע.אולימפי.ולהנציח.אותו.
עבור.עצמי .והפלא.ופלא,.תוך.10.דקות.מצאתי .וכרגיל,.

במקום.הכי.לא.צפוי   

)שור לטיול. וטליה. אבא. עם. אסע. כחודש. פבעוד.
שנים( כמה. שם. שלטה. איטליה. זאת. בכל. .שים?.

האתיופים . באתלטים. להתעניין. החלטתי. אז. באתיופיה .

ואין.זמן.טוב.מזה.יותר.מאשר.ריצת.ה-5000.מטר .הייתה.

את.המועמדת.לזהב.דיבאבה.מאתיופיה,.ולאחר.ריצה.של.

אותה. עקפה. דפאר. ארצה. בת. שעה. מרבע. פחות. קצת.

בשנייה. האחרונים . מטרים. ב-70. דרמטית. באמת. בצורה.

סביון. מגנון. תינוק. של. בבכי. פרצה. היא. ניצחה. שדפאר.

אותה. והראתה. ובנה. אם. של. תמונה. מחזייתה. והוציאה.
פלמצלמה.באובססיביות .כמובן.שהייתה.זו.התמונה.המ

פורסמת.ביותר.בעולם,.של.ישו.ואמו.מריה .לא.חלפו.40.
פשניות.ובמקום.לנשק.את.מאמנה,.האדם.הראשון.אליו.ני

גשה.דפאר.היה.כומר.מהכנסייה.האתיופית.הקתולית .רק.

לאחר.חיבוק.ממושך.איתו.התפנתה.הזוכה.לאחוז.בדגל.

המולדת.שלה .הדהים.אותי.לראות.את.השילוב.הכה.מובן.

לזיקתה. הלאומית. זיקתה. בין. הזו. האצנית. אצל. מאליו.
נוצ הלאומיות. העולם. מדינות. שבמרבית. בעוד. פהדתית,.
מת מושפע. שאני. אמרתי. )כבר. לדת. נגד. כתגובת. פרה.

חום.לימודי?( .בכלל,.התופעה.הזו.של.התעטפות.הזוכה.

בדגל.המדינה.היא.יפה.ומגוחכת.בעיני.כאחת:.מחד,.זוהי.

חגיגה.ללאומיות.ואף.לדמוקרטיה .מנגד,.זהו.גם.הבסיס.
פלמחלוקות,.מלחמות.והפרדות.בין.עמים .נרעשתי.מהק

למדתי. עליו. לפוליטיקה,. ספורט. בין. הקיים. האדוק. שר.
באוניברסיטה.ומצאתי.את.רגע.האולימפיאדה.שלי 

שהחלט כיוון. פשוט. לי. נראה. אותי. ריגשה. הזו. פהתמונה.
תי.שהיא.תרגש.אותי.וניסיתי.למצוא.בה.ייחוד .לרוב,.אני.

פמצפה.שהדברים.יגיעו.אלי,.אך.נראה.לי.נכון.שראוי.שא
בחר.לעצב.לעצמי.את.הרגעים.המשמעותיים.עבורי .כך,.
השעות. עשרות. את. לעצמי. להצדיק. להמשיך. אוכל. גם.

פשאני.מקדיש.לספורט.בחיי,.וגם.תהיה.לי.אמתלה.להמ
שיך.לכתוב.ב"ביתנו" 

.

אוטי.גולדברגר-8 7
שמחה.ברקאי.-.8 19

בוריס.רויזמן.-.8 10
גדעון.שמרר.-.8 22
דגנית.גרדוש.-.8 24

ירמי.גרדוש.-.8 9
גרשון.מרון.-.8 3

יאיר.ניסימוב.-.8 26
איתמר.אמסטרדם.-.

10 8
ליאורה.אגם.-.8 9

תמר.אופיר.-.8 19
עליזה.באומר.-.8 16
חוה.גולדווסר.-.8 15

חיה.גל.-.8 11
איתי.וילמן.-.8 30

יעל.ליבר.-.8 31
אילן.קלנר.-.8 18

מיכאל.ארדן.-.8 23
נעמה.שחר.8 31

איציק.מאוטנר.-.8 11
גליה.פונטרימולי.-

13 8.

בטי.קורן.-.8 29
דינה.דגן.-.8 11
לילך.גל.-.8 19

עידן.רויזמן.-.8 1
שירי.אילן.-.8 12

כרמל.ענבר.-.8 3
איילת.מייזנר.-.8 4

שירלי.לאוסון.-.8 23
אורי.אגם.-.8 12

עלי.פוקס.-.8 19
אורטל.פלג.-.8 18

אמיר.אלון.8 20
אלישע.שמרר.-.8 11

יניב.שי..-.8 16
.- ישראל. בן. אביתר.

13 8
יפעת.פוקס.-.8 15

רות.בן.ישראל.-.8 5
דור.חובב.-.8 23

משי.קלדרון.בן.נפתלי.
4 8.-

גיל.דורון.-.8 8.
יאיר.ענבר.-.8 17

לילידי אוגוסט:

מזל טוב
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פואה. עמית. של. המקסימה. כתבתו. את. לאייר. ביושבי.

שאחזה. בהתרגשות. נזכרתי. לפתע. לספורט,. אהבתו. על.

בלונדון. נערכה. בעת. שלי". הראשונה. ב"אולימפיאדה. בי.

המלחמה. המלחמה,. שלאחר. הראשונה. האולימפיאדה.
אי בעצם,. האולימפיים . המשחקים. רצף. את. פשקטעה.

"ספר. השגתי. .,12 בן. בהיותי. לכן,. קודם. שנה. מדייק,. נני.

הראשונה. "האולימפיאדה. את. עיניי. לנגד. שפרש. שלל".

שלי" .היה.זה.בשנת.1947,שנתיים.מתום.המלחמה,.כאשר.

חבריי.הביאו.לי.מאחד.מבתי.הגרמנים.שזה.עתה.גורשו.

מבתיהם,.שני.אלבומים.נאציים.עבי.כרס:.אחד.מהם.היה.

על.חייו.ופעלו.של.שר.האווירייה.הרמן.גרינג,.ואחד.פ.על.

היו. באלבומים. ב-1936 . שנערכה. ברלין. אולימפיאדת.

בסקרנות. בהם. ועיינתי. מצוינת. באיכות. תצלומים. מאות.

שוב. בחנתי. רבה. בהתרגשות. שעות . גבי. על. שעות. רבה.

ושוב.את.תצלומיו.המרשימים.של.הספורטאי.האמריקני.

בשלהי האולימפיאדה

השחור.ג'סי.אובנס,.שבלב.ממלכת.הרשע.הגזענית.זכה.
בארבע.מדליות.זהב,.ומאז.הפך.לאחד.מגיבורי.חיי 

לקראת.אולימפיאדת.לונדון.ב-1948.קניתי.מחברת.עבה.

אנציקלופדיה. לעצמי. לעשות. בהחלטה. קשה,. בכריכה.

פתחתי. בספורט. מאד. שהתעניין. וכמי. משלי,. פרטית.
אותה.באלופי.האולימפיאדה.ובתוצאותיהם 

יותר.מאוחר,.בתום.האולימפיאדה,.התחלתי.להכניס.בה.

ערכים.נוספים.כמו."תולדות.אלופי.האיגרוף",."השוערים.
הגדולים.בעולם",.ועוד 

פכתבתו.של.עמית.החזירה.אותי.לפתע.כמה.עשורים.לא
פחור .שלפתי.מאחת.המגירות.את.המחברת.הישנה,.הב

בן. ילד. שוב. ואני. שלי",. הפרטית. "האנציקלופדיה. לויה,.

הרחוקים. בזמנים. ההיא,. הרחוקה. בעיירה. עשרה. שלוש.
ההם   

יעקב.גוטרמן..



מחר
רינה ברזילי

.)מתוך.חוברת.“קיבוץ העוגן בחגו”
שראתה.אור.במלאות.25.שנים.לקיבוץ(

מחר.גורל.יתננו.שי
מחר.יהיה.אחרת

ויום.יבוא.ודאי,.ודאי
יקום.הדור.שמלת.תפארת 

מחר.יזהיבו.הגרנות
והכרמים.ימלאו.סמדר,

פריים.יבשילו.אילנות
בבוסתנים.אשר.בכפר 

וכמו.ציצים.בפריחתם
נפשנו.אור.-.מחר.עורגת,

מחר.היום.המיותם
ישלים.עם.נתיבה.חורגת 

מחר.נאמר:.ברוך.היש,
אשר.היה.-.כלה.ותם 

ומה.יבוא,.ומה.יהיה
על.תמול.שלא.נוחם?

13

מיומנו של ירון פרידמן

הכיסא.שלי.משרת.אותי.למעלה.מ-20.שנה.ואפילו.שם.

לא.נתתי.לו .אני.יודע.שהוא.סובל,.שקשה.לו,.הוא.לא.יכול.

להגיד.אף.מילה .אז.החלטתי.שבכל.זאת,.שם,.אני.אתן.לו .

פולי.וטיטו.הם.שמות.של.סוסים.בעברו.של.העוגן .וטיטו.
היה.נשיא.יוגוסלביה.כאשר.עדיין.הייתה.יוגוסלביה 

לו. לקרוא. החלטתי. אז. קונוטציה,. שם. לכל. שיש. מאחר.
עוזרי .

להתאונן,. יכול. לא. לדבר,. יכול. לא. אמרתי,. כבר. עוזרי,.

להגיד."קשה.לי",."כואב.לי",."לא.נוח.לי",.הוא.צריך.לסבול.

אותי.כל.יום .נכון.הוא.שעוזרי.הוא.לא.הכיסא.הנוח.ביותר,.

אבל.זה.מה.שיש,.אני.צריך.להסתפק.בעוזרי,.עד.שימציאו.
משהו.אחר 

מה.עוזרי.עושה,.כאשר.אני.לא.יושב.עליו?.אני.לא.יודע,.
הוא.בטח.נח,.אולי.הוא.אפילו.ישן.וחולם.חלומות 

מה.היה.אומר.עלי?.שאני.כבד,.לא.נוח,.שאני.מעצבן.אותו,.

אילו.יכול.היה.לבקש.משהו.ממני.היה.רוצה.שארזה.כמה.

קילו .הוא.לא.כועס.עלי,.הוא.סובל.כי.אני.כבד,.היה.רוצה.
שאני.לא.אשב.עליו,.שיוכל.לנוח 
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ברכות לזוהר גדיש
עם קבלת התואר
בריפוי בעיסוק-

כל הכבוד!!!
ובהצלחה בהמשך הדרך.

חגית ו.

ברכות לתמר פרייסלר
שזו השנה השניה ברציפות

שהיא זוכה בתואר 
חיילת מצטיינת ביחידתה!!!

נעמי מילר

בהערצה.רבה.קראתי.את.הבלוג.שלך,.

על.התהליך.בו.ייצגת.את.מחשבותיך .

את.הסימפטיה.והאמפטיה.לדעותיהם.
ומנהגיהם.של.אחרים 

שמחתי.שזכינו.לימים.בהם.המוח.שלנו.

את. ולא"מדקלם". עצמו. בזכות. עובד.
דעת.הרוב!

שלא. למי. שאבוי. הימים. את. זוכרת.
הצביע.מפ"ם.או.חשב.מפ"ם???

לא. כשמישהו. התערערנו. כמה. זוכרת.
עשה.כמו.כולם   ?.זוכרת.את.העדר.הזה   ?

עם. איתנו. לחיות. שמצליחים. שבינינו. מי. שיש. ושמחה. גאה. אני. גם.

דיעותיהם.האחרות.כל.כך,.והנה.לא.קורה.לנו.כלום!..אנחנו.חזקים.

ומודעים.לגורלנו.ולא.מתערערים.לא.מהשונה,.לא.מהחדש.אפילו.
לא.מהאחר 

מעולם. . לנושא"העירוב" . התיחסותך. את. אהבתי. לא. .!!! זאת. ובכל.

לא.ראיתי.עירוב.ואני.לא.מבינה.בדיוק.בדיוק.מה.ומי .ובכל.זאת.מה.
מאיים.עלייך?

הכבל.הזה.שימתחו.).דרך.אגב.כבל.כותבים.בכ'.ולא.ב.ק'(..האם.
הוא.יהיה.מונח.בגובה.צווארינו?.מה.הוא.יעשה.לנו .

אותנו . יכריע. ש"הכשר". וחלשים. בטחון. חסרי. כך. כל. אנחנו. והאם.
והריקודים.הנפרדים.בקייטנה.יפילו.אותנו.?

הדגשת.את.חילוניותך.ויהדותך.כאחת .לא.נראה.לי.שאפשר.להפריד.
בחתך.מוגדר.ערכים.כל.כך.בסיסיים..חילוניות.לחוד.ויהדות.לחוד 

את.חילונית.אבל"ילדיך.לא.מודעים.לארון.הספרים.היהודי.-.לדבריך".
אבל.ארון.הספרים.לא.רק.חילוני.ואם.הוא.יהודי.הוא.גם.דתי   

ומצאתי. השנה . .- ראש. חג. של. טיבו. את. במקורות. למצוא. ניסיתי.

כל.כך.הרבה.ערכים.ותוכן.חוץ.מתפוח.בדבש.וחוץ.מגלויות.ראש.

השנה.   .תהיתי.אם.מישהו.היה.עולה.על.הבמה.במסיבת.ראש.השנה.

מהי. ראשית,. מהי. מנהגים,. הנהיגו. למה. חכמינו,. חשבו. מה. ומספר.

תקווה.מהי.מחילה   .ולא.הרגשתי.שתהיינה.אוזניים.בשלות.ובוגרות.
כדי.לעכל.את.מה.שייאמר 

הבנתי.שאנחנו.מבולבלים .נקרא.לעצמנו.יהודים,.דתיים.חילוניים!

לסיכומו.של.דבר."זרקנו.את.התינוק.עם.המים".ולא.חשבנו.עד.כמה.
חשוב.התינוק.וכמה.חשובים.המים 

אני.רוצה.שנהיה.עוד.יותר.פתוחים.ופחות.מבוהלים .אם.נהיה.בטוחים.
בעצמנו.שום.דבר.לא.יערער.אותנו.וחבל.על.כל.מילה.נוספת 

ובכל.זאת.כל.הכבוד.על.פתיחת.הנושא .

תגובה לבלוג של נחמה

לשרון ועוז  
לשולה, בוריס,

שירלי ועידן רויזמן
מזל טוב

להולדת הבן-הנכד-האחיין

אלון
אח לתמר
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עדנה גולן

קטעים מתוך "ידיעות הקיבוץ", 10.8.12

חילונים. בין. לבבות". ל"קירוב. הפועל. חרדי,. ארגון. "האם.

ולהתגורר. דירות. לשכור. אנשיו. את. מעודד. לדתיים,.

טקסטים. לקדם. התורה",. את. כדי,"להפיץ. בקיבוצים.
דתיים.ולהקים.בתי.כנסת?

*.*.*
"   החיזוק.למגמה.המתפתחת,.שמתבטאת.בהקמת.בתי.
ארגון. ידי. על. בקיבוצים. ומועד. חג. טקסי. ובקיום. כנסת.
"בשבע" . הדתי. בעיתון. ביטוי. לידי. בא. השחר",. "איילת.
וכך.כתב.בו.לאחרונה.שמואל.רדלמן:."השסע.בין.דתיים.
לחילונים.יעמוד.בעין.הסערה.וינקז.אליו.ליבוי.יצרים.ושנאה,.
ככל.הנראה.לא.רק.מצדו.האחד.של.המתרס .טוב.לגלות.
לפעול. שמנסה. מי. יש. ., וניכור. קיטוב. של. . בימים. שגם.
מהגופים. אחד. בעם . שונים. חלקים. בין. ולגישור. לחיבור.
הללו.הוא.ארגון.'איילת.השחר',.שהוקם.לפני.כעשר.שנים.
על.ידי.קבוצת.פעילים.בראשות.הרב.שלמה.רענן.במטרה.
להגביר.את.הזהות.היהודית.וליצור.גשר.בין.חלקי.החברה.

הישראלית "

*.*.*
שקיים. יוזמות. על. נכתב. איחוד. גבעת-חיים. בעלון. "   גם.
הארגון.הדתי ".   .נכתב.בעלון:."בעקבות.אי.הנחת.שהרגישו.

היוזמה. בגלל. האחרון. השואה. יום. בטקס. רבים. חברים.

להקיף.את.חצר.הקיבוץ.בעמודים.של.'תחום.שבת',.ועוד,.

החליטה.הנהלת.הקהילה,.במקום.להכריז.על.תחילתה.של.

בנושא,. פתוח. ציבורי. שיח. לקיים. מקומית,. דת. מלחמת.

השאלות:. עמדו. השיחה. במרכז. זעירא . מוטי. בהנחיית.

לבית. זקוקים. אנו. האם. אנחנו?. יהודית. קהילה. מין. איזו.

כנסת?.האם.מה.שאנו.עושים.בחגים.ובמועדים,.איננו.בית.

כנסת.לכל.דבר,.המתאים.לנו.ולאורחות.חיינו?..נושא.זה.

דתית,. מכפייה. חשש. זהות,. של. רגישות. בשאלות. הנוגע.

שיח. של. במסגרת. וידובר. שיידון. לו. ראוי. .- ותרבות. רוח.

ציבורי.פתוח.וחברי,.נכתב.בעלון,."אם.תדרשנה.החלטות.

כאלה.או.אחרות.בהמשך,.לא.נמנע.מלקבל.אותן,.בכלים.
הקהילתיים.המקובלים.שלנו" 

*.*.*

פעיל.של."איילת.השחר".בדרום,.אתו.שוחח.כתב."ידיעות.

הארגון. אנשי. של. הכוונה. שיש. פה. בחצי. מודה. הקיבוץ".
להתגורר.ביישובים.שאינם.מוגדרים.כדתיים 

הצפון,. מקיבוצי. אחד. של. בהרחבה. המתגורר. תושב.

שהיה.בעבר.חבר.הארגון,.אומר.שקיבל.את.ברכת.הדרך.
להתגורר.דווקא.בקרב.קהילה.קיבוצית   "

חרדים לקיבוץ
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 יאיר בסן
מתוך ביתנו מס' 35, כ’ טבת תשמ”ב  15.1.1982

נעניתי.ברצון.להזמנה.שקיבלתי,.לבקר.במתפרה.ולשמוע.מה.
בפי.החברות.העובדות.בה 

"הרעיון.אינו.חדש".-.אומרת.אסתר.בשם.הצוות ."לפני.כמה.

בעקבות. התפירה,. בשיטת. שינוי. על. לחשוב. התחלנו. שנים.

השינויים.הטכנולוגיים.במבנה.הבדים .מקובל.היום.להשתמש.

בשימוש. שהיו. הלא-גמישים. הבדים. במקום. סריגים. בבדים.

עד.כה .שינוי.זה.מצריך.מיכון.מיוחד,.מאחר.ולא.ניתן..לעבוד.

ללא. כמעט. מתבצעות. התפירה. עבודות. כל. ידנית . עבודה.

יוצא.מן.הכלל.בעזרת.מיכון.מתקדם .עוד.לפני.מספר.שנים.

ראינו.את.הצורך.בשינוי:.פנינו.אז.למוסדות.הקיבוץ,.אך.ללא.
מענה 

פגם.השינוי.בשיטת.תקציב.הלבוש.של.החברות,.היו.לו.השל
פכות,.מאחר.שניתנה.בידי.החברות.הבחירה.בין.התפירה.ות

את. לתרום. עלינו. כי. למסקנה. באנו. לכך. נוסף. בכסף . מורה.

חלקנו.לשיפור.המצב.הכלכלי.הקשה.בו.אנו.נתונים .למטרה.

זאת.פנינו.שוב.למוסדות.הקיבוץ.למען.רכישת.ציוד.מינימלי.

שיאפשר.לתפור.בבית.את.הסריגים,.שמהווים.היום.חלק.ניכר.

של.ביגוד.הילדים .התקיימו.מס'.פגישות.עם."כל.הגורמים",.
פאך.לא.זכינו.לעידוד.במשך.זמן.רב .נתקלנו.בקשיים.ובספ

קות,.כאשר.הטענה.העיקרית.הייתה:."מה.שטוב.בקיבוץ.אחר.
פאינו.טוב.אצלנו"..התעקשנו.ולא.ויתרנו,.קשרנו.קשר.עם.המת
פרה.של.קיבוץ.מעברות.וקיבלנו.עזרה.רבה.בעצה.ובמיכון 

לאחר.שעות.העבודה.תפרנו.דוגמאות.רבות.אצלם.וגם.ערכנו.

כדאי,. אפשרי,. הדבר. אצלנו. גם. כי. להוכיח. למען. תחשיבים.

יפה.וטוב .תהליכי.השכנוע.נמשכו.זמן.רב,.ובסוף.קיבלנו.את.
הסכמת.המוסדות 

"מתי התחלתם לעבוד?" שאלתי.

"התחלנו.בעבודה.הסדירה.באמצע.אוגוסט.ועד.ראש.השנה,.

ומאמצע.נובמבר.המשכנו.שוב.עד.גמר.חנוכה 

סרי מבדים. וחולצות. ותחתונים,. תינוקות. בגדי. עם. פהתחלנו.
גים.חמים .תפרנו.לבית.התינוקות:.מעל.50.תחתונים.+.גופיות.
זוגות. כ-60. חמים;. תחתונים. כ-220. צבעוניים;. פספולים. עם.
וכ-130. ההוצאות,. את. שהוזיל. טוב(. )אבל. משומש. מחומר.

חולצות 

.54 לתינוקות;. חליפות. .70 תפרנו:. חנוכה. גמר. עד. בהמשך,.
"קנגורו".)מעיל.ספורטיבי+כובע(;.כ-140.חולצות.קטיפה 

ברית. תחשיב. לפי. בבית,. סריגים. תפירת. עלות. כי. מסתבר.

התוצרת. של. המחיר. מן. בכ-25%. זולה. הקיבוצית,. התנועה.
הקנויה 

פצוות.המתפרה.מורכב.מדבורה,.שרה.ואסתר.ו .ואליהן.הצט
רפה-.לשמחת.העובדות.-.גם.מרים.ג ,.אמנם.לשעות.ספורות.

בלבד 

"האם הפסקתן לתפור לחברות?"  שאלתי. 

לאחרונה.פחתה.הדרישה.בגלל.הרכב.התקציב.הכולל .אולם.

אנחנו.נמשיך.לתפור.עבור.החברות.עם.גמר.התפירה.לילדים.

ובין.העונות .אם.נרצה.להתקדם.ולהגיע.לעבודה.פוריה.יותר,.
נהיה.זקוקות.לתוספת.שטח,.ולמכונות.חדשות 

"ומה הרגשתכן היום?"  שאלתי.

לא.יהיה.זה.חוסר.צניעות.אם.נציין.שהגיעו.אלינו.הדים.חיוביים.

על.עבודתינו,.ואנחנו.מקוות.כי.נזכה.להבא.ליחס.אוהד.מצד.
המוסדות,.וגם.לשביעות.רצון.בקרב.אוכלוסית.הקיבוץ 

."1982" החדשים. בדגמים. להתבונן. הזדמנות. לי. ניתנה. וכאן.

המקסימים,.ולאחל.לעובדות.המסורות.הצלחה.וסיפוק ..................................................................................................................

*.עובדות.המתפרה.מבקשות.את.החברים.ואת.הילדים.-.בכל.
פלשון.של.בקשה.-.לא.להעמיד.את.האופניים.בכניסה.למתפ

רה,.לפחות.לא.בשעות.העבודה.-.תודה .

ביקור במתפרה

היו זמנים
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צל"ש הקיבוץ.לאורך.השנים.לבש.ופשט.צורה .ענפים.חדשים.החליפו.את.הישנים,.בתי.מלאכה.שונים.הצטיידו.

בציוד.חדש.שדחק.מפניו.את.הישן .מכונות.שפעם.נחשבו.ל"מילה.האחרונה".של.הטכנולוגיה,.הושלכו.מעבר.לגדר.
כגרוטאות.אין.בהן.חפץ 

מי.שהצילן.מגורל.של.חלודה.וכליה.איטית.בסבך.קוצים.וחרולים,.היה.עמוס.פלג,.שאיתר.כל.מכונה.ומכשיר,.העבירם.
אל.מחסנו.המאולתר.בחדר.האוכל.הישן.ושמר.עליהם.בקנאות.לימים.טובים.יותר   

ואכן.אלה.הגיעו .בימים.אלה.חברו.יחד.עמוס.ועובדי.הנוי.לפרויקט.משותף.יפהפה:.שדירת.פסלי-מכונה,.אשר.בעמל.

תאורה. להתקין. דאגו. אף. הנוי. עובדי. האוכל . חדר. של. בדרומו. הכביש. לאורך. ארוכה. בשורה. והוצבו. ונצבעו. נוקו. רב.
הולמת.לשדירת.המכונות-.הפסלים 

לעמוס.ולכל.עובדי.הנוי.מגיעה.תודת.כולנו,.תודה.מקרב.לב!
יעקב.גוטרמן..

ועוד צל”שים:

 
שנתנו כתף, לא חסכו שום מאמץ, נענו לכל בקשה 

שלי כמו אירגון ציוד והבאתו עד אלי הביתה וכ”ו.

ממש מחמם את הלב לדעת שיש לנו על מי 
לסמוך, ואנחנו לא לבד..

ושוב: כל הכבוד!!!

שושה גרנות

* לנויניקים שלנו
* לאלישע שמרר

* לקורין שמרר
* לשולי מייזנר
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איה כהן 

שלא. התנצלות. עם. ציפורים   . על. מילים. מספר.    ושוב.
כתבתי.זמן.רב 

בתקופת.האביב.הקצרה,.פספסנו.בעיקר.את.ההתיחסות.
לקינים.הרבים.שיש.בהעוגן 

חשוב.לי.לומר.בכל.זאת.בעניין.זה,.בנוגע.לתיבות.הקינון.

בשבט,. בט"ו. התחלנו. בו. יפה. פרויקט. אותו. .- הירגזי. של.

הירגזי. קינון. כלומר. "הצלחה",. חוו. שמעטים. יודעת. אני.

איכלוס. יהיה. .- מניסיון. להתיאש . לא. זאת. בכל. בתיבה,.

בעונת. אוכל. לפזר. לכם. )אזכיר. הבאה,. בשנה. יותר. גדול.

פעמיים. קינון. היה. בחצר. אצלי. הקינון. בקופסת. האביב( .

רצופות..)כנראה.אותו.זוג.משנה.שעברה( .אגב.-.הירגזים.
ברובם.נודדים.לאירופה.ובחלקם.נשארים.כאן,.מעניין   

עדיין.בענייני.קינון.-.הביאו.לי.השנה.גוזל.של.קוקיה.)גם.

אצלנו.בהעוגן.יש.כל.שנה.מספר.קינים(,.הגוזל.נפל.כנראה.

ונותר.לחסדי.החתולים.באזור.תל-מונד,.בצר.לי,.מחוסר.

פנאי,.פניתי.לרומן."מומחה.הציפורים",.שהסכים.לאמצו .

שקשה. כנראה. שרד,. לא. הגוזל. המסור. הטיפול. למרות.
להחליף.את.אמא.ציפור   

אז.מה.חדש?.

יש.לנו.הרגשה.שהציפורים.פחות.סובלות.מהחום.מאשר.

היא. הציפורים. פעילות. שעיקר. רואים. זאת. בכל. אנחנו,.
ברובה.בשעות.הבוקר.המוקדמות.ואח"כ.שוב.אחה"צ .

מים. מחפשות. הציפורים. הישראלי. בקיץ. .- מקרה. בכל.

ואף. תזיק. לא. הבית. ליד. מים. עם. קערה. וצינון,. לשתייה.

תועיל,.יחד.עם.פינוקים.של.לחם.רטוב.וכך.מי.שיקפיד.על.
פכך.יהנה.מאוסף.דרורים,.עורבים.ומאינות.שעושות.מקל

חת.בוקר 

ומה.עוד?.

פבעונה.זו.ניתן.לשמוע.את.נשיפות.התנשמת.וגוזליה.מזר
חית.לבריכה,.הנשיפות.)מכאן.שמה(.לא.משאירות.מקום.
לטעות.-.שם.יש.קן.גם.הקיץ.)כשכל.יתר.הציפורים.כבר.
הקצובה. קריאתו. את. גם. הקינון(,. עונת. את. מזמן. סיימו.

של.השעיר.)דורס.הלילה.הקטן.ביותר(.אנחנו.שומעים.כל.

לילה,.היו.קייצים.שאף.צפינו.בקינונו.ו"עזרנו".לגוזלים.שלו.
שנפלו.לטפס.חזרה.לקן 

את.קריאת.הכרוונים.שומעים.בלילה.היטב,.בעיקר.מצפון.
להעוגן.או.בשכונה.הנבנית .

היו.שנים.שהיה."קן".)כלומר.-.ביצה.מוטלת.על.הקרקע,.
ללא.בניה(.מול.מחסן.הנוי 

מה. במחוזותינו,. אדיר. ציפורים. משפע. להנות. ניתן. שוב-.
שלא.מובן.מאליו 

נסבל,. אינו. אוגוסט. יולי. שחום. חושבים. אנחנו. אם. גם. אז.

כמו.חלק.מעם.ישראל.נמלטתי.מהחום.הגדול.לאירופה.

הקרירה,.שם.למרות.מזג.האוויר.הנוח,.לא.זכיתי.לראות.
פחלקיק.ממגוון.עצום.זה,.מה.שמראה.שיש.לנו.כמה.יתרו

נות,.שבחום.הזה.קשה.לנו.להבחין.בהם   .נתראה.במאמר.
הבא 

של. מין. .,)Parus major מדעי:. )שם. מצוי. ירגזי 

באירופה. נפוץ. וגנים . בחורשות. השוכנת. שיר. ציפור.
ובאסיה,.ולרוב.אינו.נודד .

הירגזי.המצוי.נע.בזריזות .מוטת.כנפיו.5 25.ס"מ.ומסתו.

16-20.גרם .אורך.גופו.מגיע.ל-14.ס"מ .לו.קו.שחור.

רחב.)רחב.יותר.אצל.הזכר(.היורד.דרך.חלקה.הקדמי.

והלחיים. שחורים. והראש. הצוואר. הצהובה . בטנו. של.

לבנות .צבע.חלקו.העליון.כצבע.זית .לו.פס.לבן.בכנף.

ונוצות.זנב.חיצוניות .בציפורים.צעירות.החלק.השחור.
מוחלף.בחום.והחלקים.הלבנים.בצהוב 

י ם ר ו פ י צ ל  ע ם  י ל י מ ה  מ כ
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:מספרים ש

*.סוף.סוף..המזכירות..עברה.למשכנה.החדש,.הכל..יפה.

ולתלות. הריקים. הקירות. את. לקשט. הזמן. והגיע. ונקי,.

המסדרונות. לקישוט. מתאים. שאין. כמובן,. . תמונות .

הדרומי. באגף. . תלויות. שהיו. . מהתמונות. והמשרדים,.

של.חדר.האוכל,..שגלנצמן..הכין.מעץ,.ע”פ.התכנון.של.

שרגא.וויל,.אלא.מה?..התמונות.נמצאות..כבנות-.ערובה,..

במחסן.של.עמוס.פלג .לא.עזרו.התחנונים.והדרישות.מצד.

המוסדות,.לקבל.את.התמונות,.עמוס.החליט,.שמקומן.של.

התמונות.במוזיאון,.שעל.פי.חזונו.מימים.ימימה,.חייב.לקום,.

אך.עדיין.נמצא.בשלב.הפינטוז   ..הבטיחו.לו,.שכשיקום.

לא. הבחור. אך. חזרה,. התמונות. את. יקבל. הוא. המוזיאון,.
השתכנע,.והקירות.החשופים,.עדיין.מחכים.לגואל   ..

השאלה:.למה.הוא.מתמהמה?????     ...)הגואל.כמובן   ( 

בקיץ.חם.כל.כך,.עם.שרפות,.התרעות,.הפחדות.

בנחמה,. וצורך. במדליות,. מחסור. הסוגים,. מכל.

בעזרת. אסקאפיזם. של. קט. רגע. לנו. יתאים. אולי.
הפריזר .

ובריאות. משופר. טעם. שמבטיח. עולמי. פטנט.
טובה 

נצלו.את.הלימון.בשלמותו!!!.

להכניס.לימון.שלם.)כולל.הקליפה(.לפריזר 

בפומפיה,. כולו. אותו. לגרד. קופא,. שהוא. אחרי.
ממש.לרסק.אותו 

למאכלים. כתוספת. שנוצרו. בפרורים. להשתמש.
ומשקאות,.בכל.דרך.שנראית.לכם .

להלן.כמה.דוגמאות:

סושי,. אורז,. ירקות,. סלט. על. הגרד. את. לפזר.

פסטה,.מרקים,.גלידות,.רוטב.בולונז,.מאכלי.דגים,.
יין.ומשקאות.אחרים 

ה"פרורים".הקטנים.האלה.משפרים.באופן.מדהים.

את.טעם.המאכל.ובנוסף,.בקליפת.הלימון.יש.יותר.
ויטמין.C.)פי.10(..מאשר.במיץ.הלימון.לבד .

בסילוק. לגוף. עוזר. שהלימון. טוענים. הממליצים.

סרטניים,. תאים. של. התפתחות. בולם. וגם. רעלים,.
מבלי.לפגוע.בגוף 

טיפ החודש
עדנה גולן

ישנם.גזעים.רבים.של.מין.זה,.אך.אלו.נופלים.לתוך.

הציפורים. רב . קולות. מגוון. לירגזי. קבוצות . שלוש.

משתי.קבוצות.הגזעים.המזרח.אסייתים.לא.מזהות.

הגזע. מקבוצת. הציפורים. שמשמיעות. הקולות. את.
השלישית,.וייתכן.שהם.מינים.נפרדים 

מקנן. הוא. ישוב . ובמקומות. עצים. בין. נפוץ. הירגזי.

קינון. תיבות. גם. ברצון. ומקבל. ובחורים. בנקרות.

במיוחד. מחרקים,. זו. ציפור. ניזון. מלאכותיות .

ניזון. לעתים. ומגרעינים . הגוזלים,. להזנת. מזחלים.

הירגזי.מפירות,.זרעים.שמנוניים.ושיירים.ממזונו.של.
האדם 



חני הראל

תשבץ

מאוזן:

ברוש-. עצי. בין. לקיבוץ. בכניסה. תמוקם. היא. . 1

.,)7 .,5( הקיבוץ. של. ההולדת. יום. לכבוד. הביצה,.

בהשאלה:. ברטיבות,. המוטלים. לפירות. קורה. . 11

שחיתות.והתנוונות,.12 .נס,.13 .מגע.-.בלועזית,.14 .

דיבור.באינטרנט,.15 .איבר.חשוב.בגוף,.בהשאלה:.

מנהיג,.18 .גיל.הקיבוץ,.23 .לכבוד.חג.הקיבוץ.ישתלו.

וזקוף,. ישר. עץ. . 25 .,)5 .,4( לקיבוץ. בכניסה. זה. עץ.

29,מזג. הלל,. . 28 דאגה,. חוסר. גדולה,. שמחה. . 27

. 32 כינוי,. . 31 התיש,. נקבת. . 30 אלה. בימים. האוויר.

. 36 דורס,. עוף. סוג. . 35 מהר,. הולך. . 34 ., מ-. חוץ.

ביקש.בתוקף,.38 .פעמיים.י',.39 .ההיפך.מאין,.40 .

יצירה.מילולית.מוסיקלית,.41 .רואה.בשינה,.42 .נוזל.
הגוף,.43 .בע"ח.טורף.ומיילל 

מאונך:

בחורשת. ספינה,. של. זה. חלק. לבנות. מתוכנן. . 1 .

. 3 בלועזית,. בדיחה. . 2 לקיבוץ,. בכניסה. המייסדים.

מילת.הגבלה,.4 .יום.המנוחה,.5 .סימן.לטון.מוזיקלי,.

זה. לועזי. חודש. באמצע. . 7 נקבות,. שלישי,. גוף. . 6

באדר,. תאריך. . 9 עני,. . 8 הולדת,. יום. לקיבוץ. נחגוג.

10 .עובר.ושב,.14 .מדבר,.15 .גבוהים,.16 .נקבה,.17 .

יהיה.בקיבוץ.באמצע.ספטמבר,.18 .נמצא..בכניסה.

לקיבוץ,.ישודרג.לקראת.חג.הקיבוץ,. 19 .עיר.הבירה.

שלנו,.20 .מראה.את.כיוון.הרוח,.21 .משמש.לתליה,.

22 .חבר.בכנסת,.24 .אמור.לשמור.עלינו.בלילה,.25 .

מפל. . 27 טוב,. מזל. . 26 מים,. יוצאים. ממנו. מכשיר.

מותיקי. אחד. . 33 כרך,. . 30 כיוון,. מראה. . 29 מים,.

הקיבוץ.ז"ל .על.פי.סקיצה.שלו.שתכנן.בעבר.-.יציבו.

. 37 בפנים,. איבר. . 35 כתב,. . 34 בכניסה,. העוגן. את.
מלך.בפרסית,.39 .איבר.בגוף,.40 .ישבן 
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