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.הימים.ימים.של.חורף.אולם.ימי.הגשם.מעורבים.בימים.

לסיומם. ובתקווה. נעימה,.עקבנו.בחרדת.מה. .שמש. של.
קשל.ימי.הירי.על.יישובי.הדרום.והמרכז,.ואני.משוכנע.שכו
אדי נשארנו. לא. יישמרו.. והביטחון. שהשקט. תקווה. קלנו.
שים.למצב.התייחסנו.לפניות.לאירוח.תושבי.הדרום.כפי.
והתא המקלטים. למצב. התייחסנו. וכן. לעזור,. קיכולותינו.
שננקטו. הפעולות. הביטחון,. לשמירת. הצורך. בעת. רגנות.
הינן.ראשוניות.ומחובתנו.להמשיך.ולטפל.בזמינות.ותקינות.
המקלטים,.שיבוץ.החברים.למקלטים.וחיזוק.השמירה.על.

הביטחון.

דברם. את. אמרו. הקיבוץ. חברי. .- עסקי. מנהל. בחירת. .

במבנה. שהוגדרה. הסמכות. ע"פ. יתארגן. הוועד. בקלפי,.

הארגוני.לטיפול.בבחירת.המנהל.עסקי..זו.עדיין.איננה.עת.

סיכום.של.תקופת.כהונתו.של.חגי.בתפקיד,.אבל.חשוב.

לי.לציין.ולהודות.לחגי.על.פעילויותיו.לקדום.העוגן,.ביחד.

עם.חגי.והוועד.נגדיר..את.שיידרש.בתקופת.הביניים.ובעת.
החפיפה.

.התחייבות.המנהל.לרשום.משכנתא.לטובת.בנק.איגוד.-.

בנק.איגוד.מעמיד.את.המימון.לנקלטים.שבונים.בשכונה.

לבנים. ההלוואות. להעמדת. כתנאי. דורש. הבנק. החדשה,.
לרישום.מש התחייבות. ישראל. קלקבל.ממנהל.מקרקעי.
כנתא.כאשר.יתאפשר..בעבר.המנהל.הוציא.התחייבות.זו.
קעל.שטח.אזור.הבניה.בלבד,.כעת.כחלק.מהקשיים.שה
החוזי,. הדירות. שיוך. בעקבות. הקבוצים. על. מטיל. מנהל.
מוכן.המנהל.להוציא.התחייבות.זו.רק.על.כל.שטח.המחנה,.
שדרישתו. התחייבות. מכתב. במקביל. יוציא. מצדו. הבנק.
לרישום.משכנתא.תהיה.רק.לגבי.אזור.הבנייה.ולא.על.כל.
המחנה..האשור.לדרישה.זו.פורסם.ע"י.הוועד.לחברים.וכן.
מוכן. לא. הבנק. זה. אשור. ללא. הוועד.. החלטת. פורסמה.

משולחנו של היו”ר
אלון שפיצר

)המשך(
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הבניה. את. לעכב. לא. מנת. על. לבניה,. הלוואות. להעמיד.

מתוך. הופקדו. הנקלטים,. עי. התשלומים. בצוע. אי. עקב.

.,₪ מיליון. ולקיבוץ. לאמפא. המשותף. התשתיות. חשבון.

שהבנק.דרש.כבטוחה.בשיעור.של.10%.מהמימון.שייתן.
להעמדת.ההלוואות..

2013.-.הצוות.הניהולי.הכין.את.דיוני.התקק ..הכנת.תקציב
קציב.לוועד,.בכוונתנו.לקיים.מספר.ישיבות.ועד.בחודש.דצ
מבר.לאחר.שיתקיימו.דיונים.בין.מרכזי.המגזרים.ומנהלי.
הפעילויות.ברמת.התכנון.של.הפעילות,.הוועד.יגדיר.את.
התקציב. את. ובהמשך. .2013 לתכנית. והיעדים. המטרות.
לכל.פעילות,.כפוף.למקורות.האפשריים.למימון..תקציב.
2013.יתוכנן.על.בסיס.של.איזון.בין.המקורות.לשימושים,.
יוצג.לציבור.בגמר.הכנתו.ויובא.לדיון.ולאשור.באספה.

-.אני. .הדברות,.יחסי.אנוש,.כבוד.הדדי.של.איש.לרעהו.
מקווה.ומייחל.שיהיו.בסיס.לשיח.הציבורי.בכל.נושא.

מיכה הראל

בימים.הקרובים,.אנחנו.נכנסים.לשנת.2013,.והצוות.הניהולי.
והוועד.עוסקים.בימים.אלה.בתיכנון.השנה.

תחילה, כמה הערות כלליות:

1..כידוע,.ביצוע.טוב.יבוא.רק.בהמשך.לתיכנון טוב.

2..במסגרת.יכולתנו.המצומצמת,.וצרכינו.הרבים,.חייבים.

/.שנים. סדרי עדיפות.ברורים,.)מה.עושים.בשנה. לקבוע.
הקרובות,.ומה.דוחים.לזמנים.טובים.יותר...

3..רוב.התוכניות.מתממשות.בפועל.במשך.כמה.שנים,.ולא.
נגמרות.בשנה.אחת,.ולכן.צריך.תחילה.לקבוע.את.היעדים 
ל-3 השנים הקרובות,.ואח"כ.לתת.להן.ביטוי.מעשי.כבר.

ב-2013.

4..יש.להבין.את.המציאות.בה.אנו.חיים,.להתאים.את.התוק
כניות.ליכולת,.ובשום.אופן.לא.להיקלע.ללקיחת סיכונים.

פיננסיים.מהותיים..

מה היעדים המרכזיים ?

קנראה.לי.שיש.היום.הסכמה.רחבה.בקרב.הציבור.על.היע
דים.המרכזיים.)והויכוח.קיים.רק.לגבי.סדרי.העדיפות,.או.

חשיבות.יעד.זה.או.אחר(.

לדעתי, היעדים הם,.ולפי.הסדר.הבא:

חיזוק.חוסנו.הכלכלי.של.הקיבוץ 	•
השלמת.תהליך.השיוך 	•

המשך.תהליך.הקליטה 	•
הגדלת.הפנסיות 	•

חיזוק.האמון.של.החברים.במימסד.ובקיבוץ. 	•
חיזוק החוסן הכלכלי.

קבמציאות.של.השנים.האחרונות,.תקציב.הקיבוץ.נע.בס
ביבות.8.מיליון.ש"ח.לשנה,.עם.הכנסות.יפות.מההשכרות.
מהמפעל. נמוכות. די. הכנסות. לשנה(,. ש"ח. מיליון. )כ-3.
2.מיל'(,.מיסי.החברים.)כ-1.8.מיל'(.ומק -ומהחקלאות.)כ

שיכה.מקרן.הפנסיה.)כ=1.מיל'(.

פנסיה. לתשלומי. בעיקר. "הולכות". ההוצאות. ואילו.

ו"רווחה",.)כ-3.מיל'(.מינהל.והנהלת.חשבונות.)כ-1.4.מיל'(,.
0.8.מיל'(.והוצאות.אחרות.לחינוך,.תרבות,.החזר.חוק -נוי.)כ

בות.והשקעות.צרכניות.

ובסה"כ.שומרים על איזון בשנים האחרונות,.בין.ההכנסות.
וההוצאות.

הולכת. .)2012 לחצי.השני.של. )בהמשך. .2013 אבל.שנת.

להיות.שנה.הרבה.יותר.קשה,.שתתבטא.בעיקר.בביצועים.
קשל.המפעל,.)לאחר.שנתיים.עם.רווחים.יפים(.וירידה.בהכ
נסות.מההשכרות.)בגלל.כניסה.לצעדי.סיום.תהליך.השיוך.

בפועל(.

והסיכון.הגדל,. על-כן,.אסור.להתעלם.מהמצב.המחמיר.
ויש.לטפל.באינטנסיביות.ב-3.תחומים:

הכנסת שותף-משקיע למפעל,.ורק.)רק.!(.בשותפות. 	•
קאיתו.,.להיכנס.להשקעות.כבדות.במפעל..)אסור.לקי
קבוץ.להיכנס.להשקעות.כבדות.במפעל.לבד,.ע"י.לקי
חת.הלוואות.מהבנקים.-.הסיכון.הוא.גדול.מדי,.וממש.

יכול.לסכן.את.עתיד.הקיבוץ.והמפעל(.
בהגדלת. להתמקד. חייב. הקיבוץ. של  העסקי  הניהול  	•
ההכנסות.)הצלת.הרפת,.גיוס.יזמים.להשקעות.באתרי.

הנדל"ן.ואתרי.ההשכרה.הלא.מנוצלים.שלנו.
בהתייעלות. להתמקד. צריך. החברתי/כלכלי. הניהול  	•

ובהורדת.העלויות.הציבוריות...

ללא שיפור ניכר ביכולת הכלכלית שלנו, לא נוכל לבצע 
את היעדים הבאים:

להשלים.את.תהליך.השיוך,.כי.אם.ההכנסה.מהשכרת. 	•

הדירות". "בעלי. לידי. הקיבוץ. מקופת. תעבור. דירות.
0.6.מיק -)בעיקר.היורשים(,.יקטנו.הכנסות.הקיבוץ.בכ

ליון.ש"ח.בשנה.
להגדיל.את.הפנסיות.ואת.החסכונות.לפנסיה.לכלל.החק • 

המתכננים בדמעה, בשמחה יקצורו
או: סוף מעשה במחשבה תחילה  )מי מאבותינו אמר זאת?(

)המשך.בעמוד.הבא(
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ברים.המתבגרים.)צריך.כמיליון.ש"ח.נוספים.בשנה.(
להתחיל.בביצוע.שיקום.תשתיות.הקיבוץ. 	•
להגדיל.תקציבים.לחינוך,.תרבות.ורווחה, 	•

ואם.אפשר,.קצת.להקטין.את.המיסים.הגבוהים.שאנחנו. 	•
משלמים.לקיבוץ,.אך.בשום.אופן,.לא.להעלות.אותם.

יש לנסות ללמוד מכשלונות.

שאנחנו. הוכחנו. כבר. שבהם. )לפחות...(. תחומים. .2 ישנם.

לא.מצטיינים.בהם:.1..גביית.חובות.החברים,.2..התייעלות.
והקטנת.עלויות.

בואו. שלנו,. ה"רגילות". הניהול. בשיטות. בכך. נכשלנו. אם.
ננסה.שיטות.אחרות:

את.כל.נושא.גביית החובות מהחברים.יש.להעביר.בצוק • 
רה.מרוכזת.לניהול.בנק..למחוק.חלק.מהחובות,.לסכם.
עם.הבנק.שיציע.בונוסים.למחזירי.החובות..לסכם.עם.
הבנק.שייתן.לחייבים.מימון.ביניים.מתאים,.ולקבל.מכל.
החייבים.אישור.להוראת.קבע.לבנק,.שיבטיח.את.כל.
לשלם. צריכים. אלה. שחברים. השוטפים. התשלומים.

בשוטף.לקיבוץ.
דרך.אלטרנטיבית.יכולה.אולי.להעביר.את.הגבייה.לא ק.

חריות.המועצה...
חיסכון  יעדי  בקיבוץ  הפעילויות  מנהלי  לכל  להציב  	•
,והתייעלות ברורים.ולתגמל.בסוף.השנה.את.כל.המק

נהלים.)והעובדים(.שעמדו.ביעדים.
)ניהול.ללא.יעדים.כלכליים.ברורים,.מבטיח,.שכל.מנהל. .
את. יבצע. ותמיד. )שאינם(. ביעדים. שנה,. כל. "יעמוד".

עבודתו."כראוי"(.
*.*.*

שלא.נשכח,.יש.לנו."עסק.קיבוצי".טוב,.אבל.אם.לא.נשפרו.

בכל.שנה,.אנחנו.עלולים.תוך.שנים.בודדות.לחזור.למצב.בו.

היינו.לפני.כ-15.שנים.)קיבוץ.על.סף.קריסה,.למי.ששכח...(..
וללא.חוסן.כלכלי,.לא.יהיה.גם.חוסן.חברתי.

)המשך(

נעמיקה ציון, שדרות*.

וגם.המלחמה. ביבי.. שלי,. היתה. לא. הזאת. המלחמה. גם.

למען. ולא. בשמי. ולא. שלי,. היתה. לא. הקודמת. הארורה.

ג'עברי. אחמד. של. והרהב. הראווה. חיסולי. וגם. ביטחוני..

ככל. מנוולים. ועיאש,. ושחאדה. ואלקייסי. ויאסין. ורנטיסי.
קשיהיו.-.הם.לא.למעני.ולא.למען.ביטחוני..ולא.שורת.המ
בצעים.הצבאיים.שנארזו.בשפה.שקרנית.כדי.לרכך.את.
עוצמת.חורבנם:.לא.גשם ראשון.ולא.חורף חם,.לא.גשמי 
ענן.. יצוקה.ולא.עמוד  ולא.עופרת  בענן,. קיץ.ולא.קשת 
הרוח. כולם,.אבל. ביבי,.אתה.בהחלט.לא.חתום.על. ונכון.
היא.תמיד.אותה.רוח,.רק.הידיים.הן.של.הקבינט.הביטחוני.

התורן.

מעולם.לא.קניתי.לי.גרם.אחד.של.ביטחון.ושקט.כאשר.

לרוצץ. בדרך. שדרות. שמי. מעל. ליל. עם. חלפו. מטוסינו.

את."ראש.הנחש".של.המבוקש.הבכיר.או.הזוטר.או.את.

כל.מי.שנקרה.בטעות.בדרכם;.כשגילחו.200.בתים.בליל.

חורף.קר.בינואר,.כשהותירו.2000.פליטים.ללא.קורת.גג,.

עזתים. מיליון. חצי. והותירו. הכוח. תחנת. את. כשהפציצו.
קללא.חשמל..ולא.קניתי.לי.שקט.כאשר.הבולדוזרים.חי
שפו.שטחים.וגרפו.שדות.ועקרו.פרדסים.ולולי.תרנגולות,.
ובומים.על- זמנה,. ירו.ללא.הרף.תחמושת.שפג. וטנקים.
כאשר. ולא. אימה.. וזרעו. חלונות. ושוב. שוב. ניפצו. קוליים.
קהוטל.המצור.על.עזה,.ובחורינו.הטובים.נדרשו.לספק.חי
שובים.מדעיים.לכמות.הקלוריות.שלה.נזקק.אזרח.עזתי.
כשלהק. המבצעים",. כל. ב"אם. לא. ולבטח. לשרוד.. כדי.
מסוקים.השכיב.89.נערים.על.רחבת.בית.הספר.לשוטרים,.
איך.זה.מרגיש.להשכיב.בתוך.3.דקות.וחמישה.טילים.89.
קנערים..ולא.כאשר.גולחו.עשרות.אלפי.בתים.ונכתשו.תש
תיות,.וגופותיהם.מוטלות.שורות.שורות,.ילדים.ללא.שם,.
נערים.ללא.תואר,.אזרחים.חסרי.זהות..אלף.ואחד.דרכי.
אחת. ואף. אלימות,. באמצעות. אלימות. לדיכוי. יש. ביטוי.

מהן.לא.הדבירה.אותה.

אז.בואו.נראה.מה.בדיוק.קיבלנו.בתמורה:.עוד.קאסמים,.

עוד.הרס,.עוד.חרדה,.עוד.פחד,.עוד.דם,.עוד.שנאה,.עוד.

יותר. פעם. כל. כלול.. הכל. אמון.. אובדן. עוד. נקם,. תאוות.

יודע. בשדרות. אזרח. כל. הפיך.. פחות. פעם. כל. עמוק..

הוא. לעזה,. בדרכם. המטוסים. את. שומע. הוא. שכאשר.

נדרך.לקראת.מטח.הטילים.הבא..כל.תושב.בשדרות.יודע.

שכשאר.יוצאים.למבצע.הבא,.הוא.נכנס.לכוננות.ספיגה..

אלא.שהפעם.מדובר.בטירוף.של.מדינה.שלמה..חד.גדיא..
חד.גדיא.

זה לא רק הפחד,          ביבי, זה הייאוש!

בקבוצת."קול  וחברה. שדרות. תושבת. *.הכותבת.היא.
אחר".המקיימת.הידברות.עם.תושבים.בעזה.

מנהל עסקי
לאחר.הכרעת.הקלפי.בנוגע.לבחירת.מנהל.עסקי,.הוועד.
בחר.צוות.איתור.הכולל.את:.עוזי.גרטלר,.יעל.ליבר,.מיכה.

דורון.ואלון.שפיצר.

מודעות.למעוניינים.להציע.מועמדותם.לתפקיד,.יפורסמו.

בעיתונות.הקבוצים.)ראו.מודעה.בעמ'.19(..חברים.המעוניינים.
להציע.מועמדותם,.מוזמנים.להעביר.קורות.חיים.למייל:

...ashpitzer@gmail.com.
מי.שמעוניין.לקבל.מידע.נוסף,.מוזמן.לפנות.לחברי.הצוות.

אלון.שפיצר,.יו"ר.הקיבוץ
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קשה.להסביר.למי.שלא.חי.כאן,.מה.המשמעות.של.עוד.
קהסלמה.עבור.תושבי.שדרות.והאזור,.ללא.קשר.לעמדו
תיהם.הפוליטיות..מה.המשמעות.של.חיים.במרחב.אלים,.
שלושה. לשרוד. יותר. קל. מתמשך.. הווה. למעשה. שהוא.
קשבועות.של.מלחמה.מאשר.קונפליקט.שאין.לו.סוף.ותו
הנצב החוויה. זו. השנים.שחולפות,. אלו. הרצף,. זה. קחלת..
רת,.אלו.החרדות.שצפות.מחדש,.זו.הטראומה.שאין.לה.
ושוב. זו.ההשפלה.של.אזרח.שנאלץ.להפוך.שוב. פוסט,.
שמזמזמת. המלחמה". "מוסיקת. זו. כורחו.. בעל. לקרבן.
פוצעים. וטילים,. ופצצות. ומסוקים. כשמטוסים. חייך. את.
את.האזניים.ושורטים.את.הנשמה..זו.מוסיקת.המלחמה.
ומלווה. לעבוד,. איתך. ויושבת. לשירותים,. איתך. שהולכת.
אותך.למקלחת.בהולה,.ומשכיבה.אותך.לישון.בבגדים,.כי.
אולי.תהיה.אזעקה.ותצטרך.להישלף.מהמיטה.במהירות.

גדולה.מזו.של.הטיל.

ותמיד.מאותו. ועוד,. ועוד. העוד. זה. ושוב.. ושוב. זה.השוב.
קדבר..מבצע.צבאי,.מלחמונת,.מלחמה..ושוב.גנרלים.מסו
קקסים,.ושוב.כתבינו.הפרושים.בשטח,.ושוב.נפלאות.הסולי
דאריות.הישראלית.השמורה.כמעט.רק.לעתות.מלחמה,.
ושוב.תושבי.העורף.שמגלים.בגרות,.ושוב.חיילי.המילואים.
של. הלאומי. המוביל. .- דניאל. רוני. ושוב. לקרב,. הרעבים.
האלימות.מחדרי."התשיעיה".אל.מסכי.הטלוויזיה,.ושוב.

שעתנו.היפה.והמאוסה.עד.זרא.

קיום.לפני.סיומה.של.עופרת.יצוקה.ראיינה.עיתונאית.מוער
קכת,.אישה.משדרות.שנבחרה.בקפדנות.כמרואיינת."ייצו
גית".לאורך.ימי.הלחימה.."ומה.דעתך,.צריך.לסיים.עכשו.
ניסחה.העיתו קאו.שזו.תהיה.טעות.איומה.לעצור.כאן?",.
פתאם. "מה. השאלה.. בגוף. התשובה. את. הבכירה. נאית.
להתבל בלי. המשולהבת. המרואיינת. השיבה. קלהפסיק",.

בל,.כאשר.בעזה.נערמו.הגופות,.ובחדרי.הקירור.לא.נותר.
קמקום.לקלוט.את.המתים.."לכסח.בכל.הכוח,.אסור.לה
העבודה. לגמור.את. מוכרחים. האלו,. החיות. בפני. תרפס.
אחת.ולתמיד!".."תגידי",.לחשה.השדרנית.כממתיקת.סוד,.
כשהיא.משתאה.נוכח.עוצמת.הנחישות.של.בת.שיחה,."אני.
רוצה.לשאול.אותך.משהו.מאד.אישי..נכון.שאת.מרגישה.

קעכשו.מאד.מאד.ישראלית?"..כך.סיכמה.השדרנית.הבכי
רה.בעזרת.המרואיינת."הייצוגית".-.המדברת.תמיד.בשם.
כולנו.-.את.תמצית.הישראליות:.יונתן.יונתן,.קצת.דם,.רק.

עוד.קצת.דם.לקינוח.הדבש.

קכך.בונים.במשך.עשרות.שנים,.פוליטיקאים,.גנרלים.ודו
ואת. הכוח. פרדיגמת. את. .- בתקשורת. הנאמנים. בריהם.
מותה.של.האלטרנטיבה..כך.נבנית.בעשרות.אלפי.שעות.
שידור.מתוזמרות.היטב,.חומת.המגן.של.התודעה..כל.כך.
עמוקה.הפרדיגמה.וכל.כך.מונוליטי.השיח.המיליטריסטי.
האלים,.עד.אשר.שום.כיפת.ברזל.לא.תצליח.ליירט.אותם..
השדרנית.הבכירה.לא.תשאל.למה.יצאנו.בכלל.למלחמה.
הארורה.הזאת,.או.לקודמתה.או.לזו.שלפניה..היא.תשאל.

למה.להפסיק.עכשו.

איך.קרה.שאיבדנו.כחברה.את.היכולת.לנסח.את.השאלות.

שמי. קרה. איך. מדינית?. אלטרנטיבה. של. היתכנותה. על.
קשמבקש.פתרון.לא.אלים.הוא.הזוי.ובוגד,.ומי.שקורא.למ
חוק.את.עזה.הוא.הפטריוט.האמיתי?.איך.קרה.שהשלום.
הפך.אויב.העם.והמלחמה.היא.תמיד.האופציה.המועדפת?.
וחתירה.להסכמים,.מהלכים.אימה. איך.קרה.שהידברות.
על.הציבור.יותר.ממטח.של.טילים?.ואיך.קרה.שתהליכי.
דה-הומניזציה.עמוקים.הפכו.אותנו.אטומים.כל.כך.לסבל.
איך. יכולות.האמפטיה?. את. קרה.שאיבדנו. איך. הזולת?.
קרה.שנערה.שבית.ספרה.הופצץ.בעזה.וחברתה.הטובה.
נהרגה.מול.עיניה,.צריכה.להזכיר.לנו.שגם.הם.בני.אדם?.
ומן.הצד.השני,.שהוא.אותו.צד,.איך.קרה.שעם.הכובש.עם.

זה לא רק הפחד,          ביבי, זה הייאוש!

)המשך.בעמוד.הבא(
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45.שנים,.ממשיך.לספר.לעצמו.בשכנוע.פניק .אחר.במשך
מי.כל.כך.עמוק,.שרק.הוא.הקרבן.היחיד.והאולטימטיבי.
בסיפור.הזה?.ורוע.הכיבוש.הפך.כל.כך.בנאלי,.עד.כי.איש.
כבר.לא.מבחין.ברוע..אלו.וגם.אלו.כלולים.בדיל.של.יצירת.

אלטרנטיבה.מדינית.אחרת.

משדרות. אחר. קול. קבוצת. מנהלת. שנים. חמש. במשך.

ומיישובי.הסביבה.דיאלוג.עם.תושבים.בעזה..זוהי.בחירה.

מודעת.לא.להישטף.בזרמי.העומק.של.הדה-הומניזציה.
קוהשנאה..זוהי.בחירה.לראות.בני.אדם.מעבר.לפצצות.ולטי
לים..זוהי.בחירה.לשמור.על.שפיות.הומאנית.בתוך.מרחב.
אלים.והרסני.במיוחד..זוהי.בחירה.להכיל.גם.סיפור.אחר,.
דווקא.כשהכי.קשה,.ולצפות.בלב.נשבר.בהרס.ובטראומה.
שיעור.. לה. שאין. ובמצוקה. לגדר,. מעבר. חברינו. שחווים.
לכן.כל.כך.קשה.לנו.בימי.מלחמה..כי.היא.נחווית.תמיד.
בכמה.מימדים,.ולא.רק.בחלוקה.הנוחה.של.טובים.ורעים..
אבל.זו.גם.קריאה.פוליטית.למשא.ומתן,.להידברות.עם.
החמאס.באופן.ישיר.או.עקיף,.להסרת.המצור.והסגר.על.
קעזה,.לפתיחת.מעברים,.להסדרי.ביטחון,.לשיקום.הכלכ
לה,.לערבויות.בינלאומיות,.לקידום.עיסקה.כוללת.שתביא.
קבחשבון.את.העולם.הערבי.המשתנה,.ותתמודד.עם.מפל
צת.הכיבוש..זה.ניסיון.כמעט.נואש.להשמיע,.דווקא.מכאן,.
קול.אחר.בדמוקרטיה.המתמעטת,.שבה.הקול.האחר.הוא.
בקושי.הערת.שוליים.בתוך.הרעש.התקשורתי.הגדול.של.

שיכרון.הכוח.וחדוות.המלחמה.

גם.עמוד.ענן.הוא.לא.המלחמה.שלי,.ביבי..היאוש,.לעומת.

.12 ומחליש.. ולופת. ועמוק. פרטי. שלי.. לגמרי. הוא. זאת,.
קשנים.של.סבבי.אלימות.חסרי.תוחלת.מותירות.בך.סימ
נים..בשנים.הראשונות.יש.עוד.תקווה.שפעם.הדברים.יראו.
אחרת..אחר.כך.יש.אשליה.של.תקווה..אחר.כך.מכה.בך.
קההכרה.שזה.כאן.כדי.להישאר.ולהעצים.מהסלמה.להס
למה..שהמלחמה.היא.הדבר.העקבי.והקבוע.ביותר.בחיינו.
והיא.גם.סוג.של.משאת.נפש..שאין.בנמצא.ואין.באופק.
את. לדגדג. המנדט. לה. שינתן. דיה,. חזקה. מנהיגות. שום.
קצה.החזון.שמעמידות.בפניה.השאלות.לעיל..ועוד.מעט.
גם.לשאלות.לא.ימצא.דורש,.ועוד.מעט.כבר.לא.יהיה.מי.

שיבקש.לנסח.אותן.

למי.שאינו.מאמין,.קשה.לחיות.השנה..קשה.בשדרות..קשה.
קמאד.בעזה..גם.ליאוש.יש.מחיר,.ביבי..אופק.חסום..תוד
עה.חסומה..חיים.בלי.תקווה.גובים.מחיר.נפשי.יקר.מכל.
מי.שכל.כך.חפץ.להאמין.שניתן.לחיות.כאן.אחרת..אנחנו.
קנמשיך.להשמיע.קול.אחר.באור.המתמעט,.ובד.בבד.לה
מתין.מרוטי.עצבים.לסבב.הדמים.הבא,.שבו.לבטח.נשכיל.
"לגמור.את.העבודה",.ולעשות.כמו.תמיד,.את.מה.שאנחנו.
עוד. יונתן,. יונתן. מכולם:. טוב. הכי. לעשות. כנראה. יודעים.

קצת.דם,.רק.עוד.קצת.דם.לקינוח.הדבש.

חני הראל

כמה. החלפנו. בלייכמן.. באמנון. נתקלתי. הבקרים. באחד.
מילות.נימוס,..שכן.אנחנו.שנינו.מאותו.הכפר..

קבתור.מי.שמיומנת.כבר.בחיפוש.סיפורים.מעניינים.לבית
נו,.הבנתי.מיד.שמסתתר.כאן.סיפור.מרתק.השווה.ראיון..

אמנון.שיתף.פעולה,.והרי.לפניכם.התוצאה:

ספר לנו בבקשה איפה אתה עובד, פניתי לאמנון.

היא. החברה. ואיתור".. חילוץ. "מגנוס. בחברת. עובד. אני.

הדליק. הוא. עליו,. שמעת. בטח. מגנוס.. חיליק. בבעלות.
משואה.ביום.העצמאות...

אמורה  הייתי  מה  שמעתי,  לא  הצטדקתי,  מצטערת, 
לשמוע?

הוא.ידוע.בתור.מי..שמאתר.ומציל.חברה.צעירים.שנעלמו..
בחו”ל.

ואיך אתה היגעת אליו?

שלה.. משפחה. קרוב. לחלץ. עזר. שחיליק. ידידה. פגשתי.

היא.אמרה.לי.שנראה.לה.שמאד.יתאים.לי.לעסוק.בתחום.
זה.

 למה זה מתאים לך? הקשיתי.

13.ובתחילת.דרכי.בארה”ב.עסק .בעברי.שירתתי.בשייטת
קקתי.בעבודות.צלילה.מקצועית,.שכללו.גם.עבודה.עם.המ
שטרה.בשליית.“עצמים”..בארץ.עבדתי.בחברת.אוקיאנה..
וחילוץ. איתור. מבצע. את. ה-90. בשנות. ארגנה. אוקיאנה.
קהגופות.מהאונייה.מינרל.דמפייר.שטבעה.בים.הסיני.הד
רומי,.מבצע.שעליו.הייתי.אחראי..כמו.כן.הקמתי.מערך.
בג’ונגלים. מהנהרות. מהגוני. גזעי. ושליית. באיתור. שעסק.

של.הונדורס..

ביחידות. שירתו. שבעברם. אנשים. עם. עובד. מגנוס. צוות.

נוספות.. חילוץ. ויחידות. .669 שייטת-13,. כגון. מיוחדות.

ולכן,.בעקבות.שירותי.הצבאי.ועיסוקיי.במגוון.נושאים.תת.
קמיימיים,.התאמתי.לדרישות.התפקיד.במגנוס.איתור.וחי

לוץ.

מה תפקידך בכוח? שאלתי.

שיש. נעדרים. איתור. ..1 תחומים:. בשני. בעיקר. עוסק. אני.
2..חילוץ.חבר'ה.שנק .חשד.שהם.טבעו.בנהרות.והוצאתם;
בחו”ל.. טיול. כדי. תוך. קשים. פסיכוטיים. למצבים. קלעו.
ודרום. בהודו. נעשית. העבודה. רוב. . חילוץ,. של. במקרים.
יש. ללוותם.ארצה.בבטחה..לפעמים. דואג. אני. אמריקה..
מכיוון.שמצבם.הפסי אותם.מהכלא.. צורך.לשחרר. קגם.
כוטי.גורם.להם.להיות.מפוחדים.או.רדופים.ואלימים,.הם.
אשר. המקומית. המשטרה. עם. לעימותים. נקלעים. בד”כ.

)המשך(
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מכניסה.אותם.למעצר.

לא. שימוש. עקב. פסיכוטי. למצב. נכנסים. צעירים. הרבה.

מבוקר.בסמים.על.כל.סוגיהם.)יש.לחץ.חברתי.לא.קטן.,.

יש.מקרים.שחברה'.לוקחים.סמים.רק.בגלל.הלחץ,.אחרת.
קלא.היו.מתחברים.לנושא...(..כמובן.שיש.גם.כאלו.שהפסי

כוזה.פורצת.אצלם.מכל.מיני.סיבות.אחרות...

קמאד.חשוב.להגיע.אל.הנפגע.כמה.שיותר.מהר,.היות.והמ
צב.הולך.ומחמיר.ככל.שהזמן.עובר..

קאנחנו..מנסים..להגיע.אל.הנפגע.לפני.שהרשויות.המקו
של. תלונות. עקב. אליו. מגיעות. מיות.
שבדרך. היא. הבעייה. . . . המקומיים..
הוא. . הרשויות. של. ה”טיפול”. . כלל.
לכלוא..אותם.בכפייה.וזה.לא.בדיוק..
ה”טיפול”.הנכון.ואז.מצבם.לרוב.רק.

מידרדר.

קמן.הראוי.לציין.כי.במקרים.רבים.הש
עבודה. עושים. חב”ד. בתי. ליחים.של.
טובה.במתן.סיוע.לפגוע.עד.שאנחנו.
הישראלים. המטיילים. גם. . מגיעים..
אחריות. מגלים. בד”כ. שבסביבתו.
קומחכים.לנו.עד.שאנחנו.מגיעים.למ
הטיול. את. מעכב. זה. אם. גם. טופל,.

שלהם.

שנ החבר'ה  עם  עושה  אתה  מה   
מצאים במצב פסיכוטי, ואי אפשר 

לתקשר איתם?

המצב.שונה.בין.מקרה.למקרה,.רוב.
במ לסיוע.. מתנגדים. לא. קהנפגעים.
את. לרכוש. מנסים. אנחנו. שכן,. קרה.
גבולות. להם. מציבים. אנחנו. אמונם..
ומידעים.אותם.שבאנו. ברורים. מאד.
קלסייע.להם.לחזור.לארץ..כמובן.שא

סור.לנו.להראות.כל.חולשה.שאותה.הם.ינסו.לנצל.היות.

יותר. הרבה. היא. פסיכוטי. במצב. הפגוע. של. והרגישות.

ולא. קיצונית...בסך.הכל.לא.קרה.שיצאנו.לחלץ.מישהו,.
החזרנו.אותו.הביתה....

ומה קורה בארץ?

נמצא. איזון..הכפר. בארץ.הם.בדרך.כלל.מגיעים.לכפר.
קסמוך.לשדות.ים,.היכן.שהיה.הנופש.של.הקיבוץ..את.המ
עמרי פריש.שהקים.את.המקום.בדיוק.למטק .קום.מנהל

ידי.פסי קרה.זאת..כפר.איזון.משלב.טיפולים.שונים.על.
קבוצתיים.. טיפולים. כמובן. כולל. ופסיכיאטרים,. כולוגים.
ביותר,.95%. גבוהים. אחוזי.ההצלחה.בטיפול.בכפר.איזון.
נורמטיבים. חיים. וחיים. משתקמים. החבר'ה. רוב. בערך,.

לכל.דבר...

לסיום,יש לך טיפ לחבר'ה הצעירים שנוסעים לחו”ל?

בכמויות. להשתמש. מבלי. מהטיול. ליהנות. שניתן. כמובן.
קומגוון.הסמים..אף.אחד.אינו.יודע.אם.דווקא.הוא.זה.שי

נא להכיר: אמנון בלייכמן

מודעים. יהיו. הצעירים. שהחבר'ה. חשוב. פסיכוזה,. חטוף.

לתופעות.הפסיכוזה,.וכאשר.הם.מזהים.שזה.קורה.להם.

או.לאחד.מחבריהם,..שמיד..ידווחו.על.כך.הביתה.וידאגו.
שהעניין.אכן..מטופל.

קכמו.כן,.אני.ממליץ.לכל.מטייל.לעשות.את.ביטוח..המ
טיילים.הטוב.ביותר.ולא.לחסוך.על.זה.כסף..יש.כיום.ביטוח.
שמכסה.גם.את.החזרת.הפגועים.עקב.מצב.פסיכוטי..

טיול.מהנה.
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בימים האלה - בזמן הזה

2012..צילום:.יעקב.גוטרמן
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בימים ההם - בזמן הזה
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דוד קורן

באביחיל,. האזורי. הספר. לבית. העוגן. ילדי. עברו. השנה.

ג'.את. ב'. ילדי.הקיבוץ.מכיתות.א'. בתחילת.השנה.החלו.

הלימודים.בבית.הספר.אשר.משנתו.החינוכית.נשענת.על.

דמותו.המיתולוגית.של.המחנך.יאנוש.קורצ'אק..מדבריו:.
ק"אין.לי.מרשמים.ואיני.נותן.מרשם.לאיש,.אני.ואנחנו.מחפ

שים.,.אך.איננו.מנותקים.מהמציאות"..

נחשפנו. כבר.בימים.הראשונים.של.הילדים.בבית.הספר.

ושותפות. התנסות. לילדים. המאפשרת. החינוכית. לגישה.
לשות מרחב. נותנת. השעות. מערכת. ליכולתם,. קבהתאם.
פות.הילדים.זאת.לצד.לוח.הלימודים.הפורמאלי,.הילדים.
משולבים.בוועדות.ומעורבים.במידה.מעוררת.כבוד.בחיי.
בזרועות. הספר. בבית. התקבלו. העוגן. ילדי. . הספר.. בית.
פתוחות,.וכבר.בטכס.הפתיחה.קיבלנו.ברכות.חמות.של.

מנהלת.בית.הספר.

בבית.ספר.הילדים.לומדים.מא'.ועד.ת',.אך.מעל.כל.זה.

ניכר.כי.בית.הספר.פועל.עם.אני.מאמין.חינוכי.עם.גישה.
חינוכית.המתאימה.לערכי.הקיבוץ.שבמרכזו.כבוד.לילד.

התפיסה.החינוכית.נשענת.על.גישתו.הערכית.של.המחנך.
קיאנוש.קורצ'אק...עם.חשיפת.הצבעוניות.והרבגוניות.כב
סיס.לעיצוב.המערכת..אימוץ.עקרון.השיתוף.של.הצוות,.
ההורים.והתלמידים,.תוך.הקשבה.לגוני.הקולות.השונים...

קבית.הספר.מחזק.את.."עקרון.השותפות"..שיתוף.התל
מידים.בפעול.המסגרות.השונות.מעודד.ומטפח.אחריות,.
בית. השני.של. ביום. כבר. ואכן,. . אישית.. ויוזמה. עצמאות.
קהספר,.בשיא.הלחץ.של.התחלות,.הסעות,.שיבוצים.-העי
קרון.בא.לביטוי.כאשר.הזמינו.מנהלת.יועצת.בית.הספר.
את.הילדים.החדשים.מכיתות.ב-.ג.שהצטרפו.לבית.הספר.

להיכרות.אישית,.לשמוע.ולהשמיע.

קכששואלים.את.ילדי.העוגן,..מה.מיוחד.בבית.ספר.אבי
קחיל?.תשמעו.שמילים.כמו,."לא.רק.לומדים,.גיוון,..באבי
חיל,.יש.יותר.אטרקציות.ויותר.מעניין..יש.שעת.ילדים.שבו.
ילדים.עושים.הרצאות.על.כל.מני.נושאים.ומלמדים.אחד.
את.השני...המעבר.היה.קצת.קשה.מבחינת.חברותית.וזה.
היה.מאוד.קשה.להכיר.חברים.חדשים.אבל.בסוף.הצלחנו.

לעשות.את.זה...ועכשיו.יש.מלא.חברות.וחברים".

קליטה. עם. התמודדות. בעיקר. היו. הראשונים. השבועות.

חברויות. ויצירת. חדשים. ילדים. עם. הילדים. של. הכרות.

.אנו.כהורים.עוקבים. והרגלי.עבודה.עם.מערכת.חדשה..
קבדאגה.ובאהבה.אחרי.כל.הצלחה.וגם.כישלון.אם.יש,.ותו

מכים.בילדים.בדרכם.החדשה.

שלום כיתה א'
ברוכים הבאים לבית ספר חדש

קעוסקים..בפעילות.הכוללת.גם.הכנת.שיעורי.בית.משח
קים.ועוד.

והמרכזון. בית.הספר. ולחזק.את. רוצה.לברך. אני. כהורה.

כלים. . ונותנים. הכלל. מן. יוצאת. חינוכית. עבודה. העושים.
לילדים.שלנו.

הוקם.צוות.-הורים.המקשר.בנינו.לבין.הנהלת.בית.הספר..
ההורים.בצוות.הם:.רוית.ברוך,.שירה.חגאי.ועלי.רוטשילד.

הם.. בו. למרכזון. הילדים. מגיעים. לימודים. יום. כל. בסיום.
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לילידי דצמבר:

מזל טוב

8.12 רבקה.גולדברגר.
10.12 רחל.רוזמן.
20.12 ישראל.בלייכמן.
5.12 סופי.גרון.
28.12 תמר.פלדמן.
10.12 מרים.הראל.
25.12 שושנה.פרייזלר.
19.12 עדנה.פלג.
22.12 יעל.פלג.
29.12 מירה.גרטלר.
1.12 מרגלית.לאור.
24.12 יהודית.שמרר.
16.12 שמואל.איטקין.
18.12 שולה.רויזמן.
20.12 מאיר.תמיר.

23.12 עדנה.משק.
28.12 וולדו.משק.
15.12 גיורא.גלמן.
5.12 אורית.ברמן.
12.12 אמנון.דותן.
19.12 אבי.ליכטבראון.
3.12 אבנר.כהן.
4.12 שולי.מייזנר.
10.12 הלל.קניגשטיין.
24.12 רויטל.קניגשטיין.
4.12 יעקוב.משק.
16.12 תומר.מאוטנר.
27.12 שלי.רונן.
19.12 יובל.מרון.
30.12 נטלי.וויג.
12.12 אורן.מייזנר.
15.12 יפתח.יעקב.
29.12 אלעד.ויימן.
12.12 שחף.הלמן.
2.12 אורי.גרנות.
24.12 יובל.כהן.
11.12 ויקטוריה.שוליופין.
10.12 לירון.קניגשטיין.
31.12 יעל.ענבר.
23.12 ליאור.ברוך.
13.12 יאיר.אנדי.
15.12 עמית.הראל.
23.12 ענבר.סו.
25.12 נועה.בנשלום.

בילוי דרומי
יעקב גוטרמן

טילים,. בברד. כוסתה. כשהארץ. אבל. להודות,. נעים. לא.

ימים. חמישה. בילינו. העוגן,. חברי. י"ב. של. חבורה. אנחנו,.
מפנקים.על.חופה.של.אילת..

הבודדה. החושה. את. פעם,. של. השממה. את. נא. שכחו.

במרחבים.ואת.דגל.הדיו.של.אום-רשרש..החליפו.אותם.

מלונות.פלצניים.מצועצעים,.שכמו.במטה.קסם.הועתקו.

לכאן.הישר.מלאס.וגאס..התיירים.הצפוניים.שפעם.גדשו.

בהמוניהם.את.אילת,.מזמן.נטשו.אותה.מחמת.המחירים.

שפת. ועתה. יותר,. ידידותיים. למקומות. ונדדו. הגזלניים,.
הרחוב.השלטת.באילת.היא.רוסית.ומדי.פעם.גם.פולנית.

הכותרת. את. עדיין. )זוכרים. עמים". "אחוות. במסגרת.

הממליצה.של."על.המשמר"?(,.התיישבתי.בחדר.האוכל.

לגלגל.עמו. והתחלתי. פולני.סימפטי,. זוג. ליד. של.המלון.

בירדן. מקיף. מאורגן. בטיול. אלינו. שהגיע. הזוג. שיחה..
ובישראל,.מתגורר.בפולין.ליד.עיר.הנמל.גדאנסק.

בה.עם.משפחתי.כל.נעוריי....אחי.גר.שם.עדיין.ואני.מרבה.
לבקר.אצלו..ואיפה.אדוני.גר.בפלוצק?

-.ברחוב.גרודסקה.5,.-.עניתי.

-.ואנחנו.גרנו.בגרודסקה.9,.במרחק.שני.בתים....אנחנו.גרים.

עכשיו.בווילה.מרווחת.שבנינו.לפני.10.שנים.על.שפת.הים.
הבאלטי..נשמח.ביותר.אם.תרצו.לבוא.ולהתארח.אצלנו...

היה.קצת.מוזר.לפגוש.במלון.את.בן-עירי..הלא.אומרים.
ופתאום... בעולם,. חיים. אנשים. מיליארד. וחצי. ששבעה.

כאן?.ודווקא.עכשיו?...

שהמחנכת. איך. עדיין. זוכר. אני. .- אמרתי. .- גדאנסק?. .-

לקחה.את.הכיתה.שלנו.לטיול.שנתי.לים.הבלטי..היה.כיף.

לעבר. קיטור. בספינת. הוויסלה. על. להפליג. נורמאלי. לא.
גדאנסק...

מר. הסתקרן. .- הקיטור?. בספינת. הפליג. אדוני. מנין. .-
ואלדמר.

-.מפלוצק.-.עניתי.

שני.בעלי.שיחתי.פרצו.בצחוק,.מופתעים.משהו.

נולדתי.בפלוצק.וגרתי. .- -.אני.מפלוצק.-.אמר.ואלדמר.
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יעקב גוטרמן

ערב. בכפר-סבא. "נחשון". במועדון. התקיים. לאחרונה.

השקה.לרגל.הופעתו.של.ספר.שירים.חדש.ומרשים,."עיר.
פנימית",.של.בת.העוגן.ליאורה.בן.יצחק..

זהו.ספר.שירים.בוגר.ומלוטש,.בו.מתבוננת.המחברת.בנוף.

בכנות. לב,. באומץ. אותה. הסובב. ובעולם. בחייה. נפשה,.
כנושא.בשי הנוכחת. כי.מחלתה.הקשה. דומה. קוביושרה..

ילדה כללית
ליאורה בן-יצחק

לציירת שרון רשב"ם פרופ

)גבעת חיים איחוד(

עיר פנימית   

רתה,.לא.זו.בלבד.שאינה.מרפה.את.ידיה,.אלא.מוסיפה.

לה.עוצמה.ורצון.להתמקד.בחיים.ובשירה,.בשירה.המהווה.
עבורה.ביטוי.חיים.מיטבי.

ערב.ההשקה.המרגש.נערך.בהשתתפות.קהל.רב,.הוקראו.
בו.שירים.יפים.ונוגעים,.ושני.בניה.של.ליאורה.הפליאו.לנגן.

הספר.מומלץ.בחום.

מרדכי רוזמן היקר,

בהגיעך ל-95 
שא מיטב ברכותינו 
ואיחולינו מקרב לב!

  החברים
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דניאל פואה

באדמה.. לטמון. וזרע. קטן,. מעדר. בלב,. שיר. לאדם. תנו.

בזיעה,. הזרע. את. כשמשקים. מלבלב. יופי. איזה. וראו,.
באהבה.מהלב..ובשירה.

.- שלנו. אמא. של. חייה. את. מתמצת. הייתי. אלו. במילים.

אלבה,.הוא."כוכב.השחר".באיטלקית,.לבית.סורני..אמא.

נולדה.אל.מציאות.אופטימית.בשנת.1926,.שלישית.למניין.
-אר אביה. וציונית.. רבנים.מתקדמת. קהילדים.למשפחת.
קמנדו.ששירת.כרב.בעיר.פררה,.ואמה.תרזה.לבית.אלמ
נסי,.לא.זכו.לראות.את.ילדיהם.גדלים.לצידם..כבר.בגיל.

שנה.היא.התייתמה.מאביה.ובגיל.שלוש,.מאמה..כל.אחד.

ממחלה.אחרת..אמא.שלנו.נשלחה.לגדול.אצל.הסבתא,.
ובהמשך.בבית.היתומים.בפירנצה.היפה.

כבר.אז.ולאורך.שנים,.נוצר.הקשר.ששמר.על.שפיותה.של.

אמא.כילדה.וכנערה.צעירה.עם.2-3.חברות.טובות.-.מירי.

ויטרבו(.ועדה.)לימים.בולוטין(..לידן.מצאה.אמא. )לימים.

מפלט.בעולם.הפרחים..אלו.הפרחים.שבשנותיה.בקיבוץ,.
קטיפחה.באהבה.כה.רבה.בגינת.הבית.ובגינות.הקטנות.שב

קיבוץ.והם.החזירו.לה.אהבה..

אהבה.החזירו.לאמא.גם.ילדי.תינוקות.הקיבוץ.והילדים.בהם.
טיפלה.ב"איזולציה",.בית.לילדים.החולים.לעת.מצוא.

היא.פגשה.בהכשרה. אותו. גם.אבא. החזיר.לאמא. אהבה.

ליד.רומא,.כנערה.יפה.עם.עלומים.מתפרצים,.שזה.עתה.

יצאה.אל.האור.הגדול.של.החיים,.מהחושך.של.המנזר.בו.

אמא
מהתוהו. הגרמנים.. מאימת. חודשים. .8 במשך. הסתתרה.
קובוהו.של.סיום.המלחמה,.בהכשרה.ליד.רומא,.נבטה.ולבל
קבה.האהבה.בין.החייל.מהבריגדה.היהודית.שחיפש.עם.חב
ריו.החיילים.ילדים.תועים,.לבין.הנערה.אסתר.אלבה.פואה.

בתקופה.האחרונה,.היו.אלו.השירים.אשר.חיברו.את.אמא.
קאל.שרידי.החיים.השפויים..אמא.זכרה.את.המילים.והמ
נגינות..וכך.זימרנו.את."האינטרנציונאל",."לכל.אדם.ישנו.
כוכב.בחלד",.".החליל",.וגם.את."כושי.כלב.קט"..או.אז.
את. כשמדדנו. עליהן. התפשט. רוך. ומין. פניך,. אורות. היו.
שבילי.הקיבוץ.בכיסא.הגלגלים.עליו.ישבת.במשך.קרוב.

לשנתיים.וחצי.האחרונות..

נדמה.לי.כי.אמא.הנחילה.לנו.הילדים.קו.אופי.מיוחד.והיא.

וטובים. רבים. יעידו. זאת. ועל. מידת.עקשנות.לא.קטנה....
הנוכחים.כאן.היום.

קאמא.נאחזה.בחיים.בעקשנות..טיפחה.את.הגינות.בעקש
קנות,.צעדה.בעקבות.אבא.בטיולים.ובתפיסת.העולם.בע
קשנות,.וטיפלה.באבא.במשך.יותר.משש.שנים,.בעקשנות.
נדירה..כאומרת.לנו:.כדי.לשרוד.בעולם.כזה.אכזר.צריך.

להיות.יותר.מסתם.עקשן.

פעמים.רבות.בעת.ארוכה.וקשה.של.טיפול.בהורה.או.בבן.

משפחה,.מתגלות.תעצומות.הנפש.של.הסביבה.הקרובה.

אליך..מאז.שאבא.חלה.ועד.היום,.עברו.קרוב.ל-15.שנים..

ליוו.אותנו.בשנים.האלה.חברי.קיבוץ.רבים.שזכרו.לאבא.

וזכינו.להכיר.מקרוב.את.צוות.בית. נעורים,. ולאמא.חסד.

"שיבולים".הנהדר..אני.מבקש.לא.להזכיר.שמות.פן.חס.

במילה,. אותנו. שליוו. הרבים. אלו. מבין. מי. אשכח. ושלום.

לכולכם. וכבוד.. אהבה. ובהרבה. במבט. בחיבוק,. בליטוף,.
הרבה.תודה.ואהבה.

קאחרונים.חביבים.בני.המשפחה..כל.אחד.מכם.נשא.בכ
בוד.וברגישות.ובמידה.שהתאפשרה.לו,.בליווי.של.ההורים.
קשלנו,.והסבים.שלכם..אני.יודע.שהצבנו.רף.גבוה.בכל.הנו
הזה. הקוד. את. זיקנה".. לעת. תשכחני. אל. ." למצוות. גע.
קקיבלנו.מאבא.ואמא,.שלא.זכו.לטפל.בהוריהם.לעת.זיקנ
תם..הם.שהביאונו.עד.הלום,.בדרכם.הכל.כך.אופיינית.של.
עשייה.ודוגמה.אישית,.של.רגישות.לאדם.באשר.הוא.אדם.

ובראייה.אופטימית.של.החיים.

וכמאמר.השיר.שאמא.כל.כך.אהבה:."...לכל.אדם.כוכב.

אני. גם.מת...".. ובבוא.העת. נולד. כוכב.איתו. יש.בשמיים,.
קרוצה.להיפרד.ממך,.אמא.יקרה..נוחי.בשלום.והלוואי.הל
וואי.שאבא.מחכה.לך.שם.למעלה.עם.זר.פרחים..ואם.הוא.
הספיק.לשכוח.אז.אזכיר.לו.לקלוע.בזר.קוסמוס,.וטגטות,.

פיטנה.ויסמין.
אוהבים....

אסתר פואה איננה
קיבוץ.העוגן.שולח.את.תנחומיו

לניצה,.יואב,.דניאל,.ארנון

הנכדים,.הנינים.וכל.המשפחה.המורחבת
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יהודית אסקפה

אבא'לה.שלי,.היה.כל.כך.מוזר.להכנס.בשבת.לחדר.שלך,.

לראות.את.המזרן.החשוף,.שרק.לפני.כמה.שעות.ישנת.
עליו.אבל.לא.למצוא.אותך.שם.

כשכאב,. גם. התאוננת. לא. טובה,. רוח. על. שמרת. תמיד.

לו. קראת. זקנה. שלעת. העוקצני,. הגולדברגרי. וההומור.
קדרור.מבית.הסוהר.של.הנימוסים.האירופאיים.שלך,.הס
תנן.מבין.שפתיך,.גם.כאשר.כבר.כמעט.לא.דיברת.

איזה.איש.עדין.יפה.ואוהב.היית.כמה.אהבת.לנשק.ולחבק.

אותנו..כל.כך.אהבת.לבוא.אלינו.לעין.יהב.להנות.מהנכדים.

ומהנינים,.להלל.את.האוכל.שלי.,לבוא.לעזור.בשדה.ובבית.

וביחוד.לעשות.סדר.מופתי.במחסן.של.סקפה,. האריזה.
שהתקשה.להתמצא.בו.במשך.ימים.אחר.כך..

7.שנים.וזכיתי.למלוא.תשוק .הייתי.לכם.בת.יחידה..במשך
מת.הלב.והפינוקים.שאפשר.היה.להעניק..לילדים.באותם.
הימים..בימי.ההולדת.שלי.נהגת.להכין.לי.מתנות.במו.ידיך.
ועם.חלוף.השנים.הכנת.מתנות.מקסימות.גם. המיומנות,.

לנכדים.ועד.היום.הן.מחכות.בביתי,.לביקור.הנינים..

כשאמא.יצאה.ללימודים.היית.לי.וביחוד.לאיצי.שהיה.רק.

כבד. עול. עצמך. על. לקחת. לאמא.. תחליף. גם. שנה,. בן.

בלי.להתאונן.ואפשרת.לאמא.להגשים.את.חלומה.להיות.

מאודך. בכל. והאמנת. במועט,. הסתפקת. תמיד. מורה..

בדרך.הקיבוצית..היית.איש.עבודה,.פשוטו.כמשמעו..לא.

חיפשת.לעצמך.תפקידים.וכבוד,.אבל.כשקראו.לך.לדגל.
התייצבת.ומלאת.כל.תפקיד.על.הצד.היותר.טוב...

היה.לך.קשה.לקבל.את.השינויים.שחלו.בקיבוץ.ולא.מצאת.

מקום.לעצמך.במצב.החדש..הקשה.ביותר.היה.שנאלצת.

שנים. במשך. ניהלת. שאותה. במסגריה,. לעבוד. להפסיק.

רבות..אז.לאט.לאט.התחילה.המחלה.לתת.את.אותותיה..

בשנתיים.האחרונות.התחלת.להכין.אותנו.לפרידה.ממך,.
כאשר.מצבך.הלך.והדרדר..

התעוררת. ולא. האחרונה. נשמתך. את. נשמת. שבת. בליל.

בבוקר.משנתך..אני.מאמינה.שמתת.בשלווה.ללא.סבל,.כי.
כך.היה.ראוי.לך.

קשלום.אבא.יקר.ואהוב.שלי..דמותך.היפה..ואישיותך.הטו
בה.והאוהבת.יהיו.נצורות.תמיד.בליבי.

פרידה מאבא

אורית לוי-לידר

אבא'לה.שלי,

הגיעה.העת.להיפרד..מה.אומרים.לפרידה?

קודם.כל,.ולפני.הכל.-.אהבה..אומרים.אהבה,.כי.זה.מה.

שהיה.בינינו,.כל.החיים,.מאז.שבאתי.לאוויר.העולם..ואף.

אבא. אני. שלי,. את. אהובה,. את. צל.ספק:. היה. לא. פעם.
שלך.תמיד.ואני.בשבילך.תמיד..

קאתה.היית.איש.של.לב..בתוך.הוויה.אירופית.קרירה.ומ
חושבת,.ידעת.להעביר.-.מתוך.הערכים.היקיים.-.את.חום.
הלב.שלך..ועל.כך.אהבו.אותך.כולם,.ואנחנו.גם,.כמובן.

באירופה,.בשנות.המלחמה,.כך.נשמע.מהסיפורים,.הפלאת.

לאלתר.פתרונות.יצירתיים.והצטיינת.במשחק.החיים..החיים.
השבריריים.האלה,.שהיו.לפעמים.תלויים.על.בלימה..

קכילדה.וכנערה.למדתי.את.תבונת.הביחד.דרך.המבט.הבי
קורתי.שלך.על.דברים.שאינם.כשורה,.וגם..דרך.דמותך.
המוערכת.והאהובה.כמנהל.המסגרייה:.איך.תמיד.מצאת.
דרך.לעזור.למי.שביקש.דבר.מה..איך.ידעת.-.באמצעות.
הלב.-.לגבור.על.תוויות.ומגבלות.קיבוציות.ופשוט.לתת..

...ובשנים.האחרונות.-.כל.כך.הרבה.עזרה.בבית,.לאמא,.עם.

הבריאות.האיתנה.שלך,.ומעל.לכל.-.החיוך,.חוסר.הפינוק,.
הקבלה.של.החיים.כפי.שהם..החיים.על.פי.אוטי.

לפני.שנתיים.החל.המסע.האחרון,.מדרגות.הפרידה.שלך..

לא. ובסבל,. בקושי. אותך. לראות. שלנו,. הליווי. מלאכת.

היתה.קלה..כמו.תמיד,.היית.אבא.הטוב.והמיטיב.שלנו,.לא.

התלוננת.כמעט,.זרמת.עם.השינויים.ככל.יכולתך.ועמדת.
בתלאות.הגוף.בגבורה.ובאצילות.

היתה. והפרידה. לך. נעשה. חסד. פרידה.. עת. .- ועכשיו.
קשקטה,.בלי.בתי.חולים.וצינורות..נשמת.את.נשימתך.האח

רונה.בתוך.עולם.החלומות.

היה.שלום,.אבא.יקר.שלי,.ודרך.צלחה..אני.אוהבת.אותך.
מאד.מאד,.לתמיד.

למרים,.יהודית,.איציק.ואורית
לנכדים,.לנינים.ולכל.המשפחה.המורחבת.-

משתתפים.באבלכם.הכבד.על.מותו.של

אוטי גולדברגר
מי.יתן.ולא.תדעו.עוד.צער.
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החודש.לא.הצלחתי.למצוא.טיפ.מתאים,.שאלתי.חברים,.

שאלתי.חברות.וכלום!.לאף.אחד.לא.היה.רעיון.בשבילי,.עד.

שחזרתי.הביתה.ונזכרתי.שיש.לשאול.פטנט.פשוט.ומהיר.
קכיצד.ללמד.ילדים.לרכב.על.אופניים.מבלי.שההורה.המ

שקיען.יצטרך.לרוץ.ולהזיע.

טיפ החודש
עדנה גולן

לימוד רכיבה על אופניים לילדים - ללא נפילות

1. הכנת האופניים 

לפרק.את.הדוושות א..

.לכוון.את.גובה.המושב.כך.ששתי.הרגלים.מונחות.על. ב..
הקרקע.

מעצורי.יד.תקינים.ונוחים.לילד.)לפחות.מעצור.אחורי( ג..

ללא.גלגלי.עזר ד..

"תירגום".הקיצורים: ה..

"לעבה".=.לתרגל.עצירות.בעזרת.המעצורים .

זה. את. מבצע. שהילד. עד. להמשיך. .= "לעשמאזב". ..
בקלות .

≥. צעדים קטנים:.להתקדם.)עם.האופניים(.בצעדים.קטק
נים..לתרגל.עצירות.בעזרת.המעצורים.)"לעבה"(..להמשיך.

עד.שהילד.מבצע.את.זה.בקלות.)"לעשמאזב"(.

הולכים. בצעדים. הקודם,. בשלב. כמו. גדולים:. צעדים   .3
וגדלים.."לעבה".."לעשמאזב"..........................

זינוקים.קטנים.תחילה.. 4. זינוקים עם שתי הרגליים יחד..
קלעבור.בהמשך.לזינוקים.גדולים.יותר.כשהזינוקים.הקט

נים.נעשים.קלים.."לעבה",."לעשמאזב".

5. להחזיר את הפדלים..הנחת.רגל.ימין.על.הקרקע..רגל.

שמאל.על.הפדל.כשהוא.בזוית.של.600.מהקרקע..לחיצה.

על.הפדל.השמאלי.על.מנת.ליצור.תנופה..בגמר.התנופה.
קעצירה.והורדת.שתי.הרגלים.על.הקרקע.."לעבה",."לעש

מאזב".

6. דיווש בשתי הרגליים ונסיעה..כשהתנופה.ברגל.שמאל.

הופכת.לקלה.ומניעה.היטב.את.האופניים.קדימה,.ולאחר.

שנוצר.זה.מכבר.שיווי.משקל.תוך.כדי.תנועה,.מצרפים.את.

הרגל.השנייה.לדוושה.השנייה.וממשיכים.בתנועה.זורמת..
"לעבה",.""לעשמאזב"..זהו!.למדנו.לנסוע.על.אופניים!.

כדאי.)!(:

לבחור.לאימונים.משטח.ישר .-

לעודד.את.הילד.על.הישגיו..כל.התקדמות.היא.הישג.. .-.
ה"מאמן".מלווה,.מעודד,.מנחה,.לא.מבצע.. .

...ולהתראות.בטיפ.הבא.

מלנ שעייפו. גדולים. לילדים. גם. מתאים. זה. אגב,. ק)דרך.
סות(.

)וכן,. התכנית.. כאן. בבקשה. אז. לנסות,. רוצה. מישהו. אם.

שאול.מוכן.גם.לעזור.בפועל.או.להסביר.עוד.פרטים.למי.
שצריך(..
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רעות קדר

אני.מתגוררת.בשכונה.שקטה.ומופלאה.בקיבוץ..שכנותי.

רבים,.מהוות.השראה. בפני. כפי.שכבר.טענתי. הותיקות,.

עבורי.להזדקנות.אופטימית..מה.שמופלא.בשכונה,.מעבר.

לשכנים.והשקט,.הוא.העובדה.שלא.נוסעות.בה.מכוניות.

בפקאנים. ומלאים. ירוקים. והדשאים. ההליכה. בשבילי.
שנפלו.מן.העץ.בעקבות.רוח.החורף.הראשונה...

גדול. חניה. מגרש. נמצא. שכונתי. של. המערבי. בחלקה.

ומסודר.שהוקם.)גם.הוא(.באדיבות.עובדי.הנוי..אלה.גם.

הוסיפו. וכן. ואבנים. עץ. בעמודי. החניה. אזור. את. סימנו.
שלטים.המורים.היכן.להחנות.

אחר. קיצונית. בנאמנות. ממלאה. תודה,. אסירת. אני,.

ההנחיות,.ובמידת.הצורך.משתדלת.להפנות.את.תשומת.

באזור.. החניה. להנחיות. )והדיירים(. האורחים. של. ליבם.

זה.שאני.לא.לבד,.שכניי.הטובים-.מבוגרים. מה.שנחמד.
וצעירים.מקפידים.לשמור.על.חוקי.החניה.גם.הם!

השבוע,.בעוונותיי,.השאלתי.לחברה.את.רכבי..גם.היא,.כמו.

כולנו,.החזירה.אותו.לאותה.חניה.מדוברת....אלא.שלאחר.

שמפאת. קיבוץ,. מחבר. בהול. טלפון. קיבלתי. קלה. שעה.

הגדול".. "הבוס. אותו. אכנה. . כבוד.משפחתו. על. שמירה.

חונה. הוא. שכן. רכבי,. את. במהרה. שאזיז. ביקש. הבוס.

"במקום.החניה.שלו"..אני,.בתמימות,.שאלתי.לפשר.העניין.

,.שכן.חברתי.טענה.שהחנתה.את.הרכב."בחניה..הציבורית.

"שהוא. החניה. מקום. זה. כי. הסביר. הוא. הבית".. מאחורי.

יותר....ושלא.אחנה. והוא..דורש.כי.לא.אחנה.שם. אוהב".

לחניה. להיכנס. כדי.שיוכל. חניה,. לאותו.מקום. קרוב.מדי.

.כי. ודרש.בתוקף. האהובה.עליו.בנוחות..עוד.הוא.הוסיף.
אגש.בהקדם.להזיז.את.רכבי..

אני,.עמוסת.ילדים.בשעות.אחרי.הצהריים,.רק.מתרגלת.

חניה פרטית או ציבורית?!

לרעיון.להיות.אמא.לשניים,.ועדיין.נעזרת.בסבתא.במשרה.

מלאה,.איך..העזתי.ברוב.חוצפתי.לשכוח.את.בקשת.הבוס.
להזיז.את.האוטו....

לא.נקפו.השעות.ולמחרת.בשעות.הצהריים.קיבלתי.טלפון.

נוסף-.מדוע.אינני.מזיזה.את.הרכב-.הרי."ביקשתי.ממך.

.שאני. ואמרתי. באדיבות,. . התנצלתי. הבוס.. יפה"....אמר.

קצת.חולה.ושלא.הספקתי....באותו.היום,.בשעה.-21:00.

קיבלתי. קטנים,. ילדים. עם. בבית. השכבה. שעת. שהיא.

מספר.שיחות.עליהן.לא.עניתי.כי.הייתי.עסוקה.עם.ילדיי..

ונזכרתי. חסוי. ממספר. שיחות. ראיתי. לנייד. כשניגשתי.

עזבתי. ולכן. הצהריים,. משעות. החסויה. הנכנסת. בשיחה.

את.כולם.שירדימו.ויירדמו.להם.לבד.ובחמת.זעמי.הלכתי.

להזיז.את.רכבי..לפחות.כלבתי.האומללה,.שלא.יצאה.מ.

15:30.אחרי.הצהריים.לעשות.את.צרכיה,.זכתה.לסיבוב.
לילי...

בדרך.פגש.אותי.הבוס.שדרש.כי.אגש.להזיז.את.הרכב.

"הציבורית-. . בחניה. רכבו. את. להחנות. יוכל. שהוא. . כדי.

הפרטית"..שלו......לא.יכולתי.עוד.לכבוש.את.זעמי.ופשוט.

מצאתי.עצמי.מתווכחת.בקולי.קולות.עם.חבר.קיבוץ.ותיק.

ומפריעה.לאב.ילדיי.ולאבות.אחרים.להשכיב.את.ילדיהם!!!..

)בהזדמנות.זו.אני.מבקשת.סליחה.על..הצעקות.בשכונה.
שקטה.בשעת.לילה.(

ולעניינינו-.אני.תוהה.מה.נותן.לחבר.קיבוץ.רגיל.מן.השורה,.

לכאורה?!. פנויה. שנראית. ציבורית. טריטוריה. כל. לכבוש.
ומאין.הלגיטימציה.להרגיש."בוס.כל.הבוסים"?...

אולי.כללי.המשחק.החדשים.אינם.ברורים..מספיק,.לגבי.
מי.אחראי.על.מה???...

מתרגלים יוגה בהעוגן 
 אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת מתרגלים

של קונדוליני  יוגה

בימי ראשון בערב.

 התרגול מתאים לכל גיל ולכל מצב כושר,

גם למי שלא תרגל אף פעם יוגה/

לתיאום יש להתקשר לתמר

טל.  052-8355420

בואו להתנסות!



סבתא
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.בערך."סבתא".כותב.אבן.שושן.במילונו:

"שם.עצם.ממין.נקבה,

אם.האם.או.האב,

כינוי.פנייה.לאישה.זקנה.ישישה."

נו.באמת.מר.שושן,.במי.אתה.מתגרה?

הלזאת.סבתא.ייקרא?

מדוע.אינך.מדבר.על.הנחת,

שבעצם.ההגדרה.היא.מונחת?

הרבה.הרבה.נחת.ללא.תיאור,

והרבה.הרבה.מתנות.בכל.ביקור.

וכמובן,.הרבה.מה.שאצל.אבא.ואמא.אסור.-

למשל,.ממתקים.ללא.שיעור.

ובכלל,.מר.אבן.שושן,

סבתא.זה.שם.עצם?.אתה.ממש.חוצפן

הרי.זה.הוא.תואר,.תואר.של.כבוד,

תואר.שבשבילו.לא.צריך.הרבה.לעבוד.

תואר.שלא.מקבלים.משום.מוסד,

אלא.מהנכד.מרגע.שנולד.

ועם.התואר.הזה.אנו.מסתובבות.המון,

במחזיק.המפתחות.ועל.צג.הפלאפון,

בשומר.המסך.שבמחשב,

והעיקר,.על.לוח.הלב.

ועוד.דבר.מר.שושן,.אל.תהיה.כזה,

מה.פתאום.זקנה.ישישה,.זה.מזמן.כבר."פסה".

אינך.יודע.שיש.סבתות.מזן.חדש?

סבתות.צעירות,.אבל.ממש?

40.זה.גיל.מאוד.יפה.לסבתא,.

במיוחד.אם.היא.יותר,

וגם.ב-50.היא.מתנהגת.כמו.פנתר.

סבתא.היום.אינה.מתביישת.לומר.

את.גילה.האמיתי.בקול

)לפחות.את.רובו,.לא.את.הכול(.

את.השנים.שסבתא.מורידה.מגילה,

היא.מעבירה.לחברותיה.בגילה.

לסבתא.זיכרון.איום,

היא.לא.שוכחת.כלום.

אבל.האמת.היא,.על.הכול.גם.סולחת.במהרה,

ונותנת.לנכדיה.שוב.ושוב.לאכול.על.הספה.היקרה.

בזכותם.הלא.היא.סבתא,.

היא.הגשימה.חלום.פראי,

הנכדים.הם.המטרה.-.הילדים.הם.רק.אמצעי.

בקיצור,.סבתא.זו."הזדמנות.שנייה",

לגדל.ילדים.מתוך.רוגע.והרבה.הנאה.

ותאמינו.לי,.אילו.לסבתא.היו.גלגלים,

היא.לא.הייתה.מפסיקה.ללדת.נכדים.

ואם.מישהו.חושב.אחרת.דווקא,

אז....שיספר.לסבתא.
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קיבוץ העוגן מחפש

מנהל/ת עסקי
במשרה.חלקית

עדיפות לבעלי ניסיון קיבוצי קודם,כולל תעשיה, והשכלה בכלכלה ו/או מינהל.

haogen_sec@haogen.org.il.:קורות.חיים.לשלוח



מאוזן:

1..מצביא.ממלכת.קרתגו.שהשתמש.בפילים,.נלחם.

ברומאים,..6..הקול.הגברי.הנמוך.ביותר,.8..קרה.לכד.

המפה. למרכז. שייך. לבחירות,. 9..מתמודד. השמן,.

מילת. ..11 החג,. מסמלי. אחד. .- שמו. הפוליטית.

כאב,.12..יהודה.היה.כזה,.14..באופן.זה,.15..משמש.

לתליה,.16..יאיר.בסן.)ר"ת(,.17..ישן,.19..נתפסו.בידי.

האויב.20..דיבר.בקול.רם.מאוד,.21..מתכת.קשה,.23..

קבוצת.אניות,.25..אחד.השוואים,.26..מספר.הימים.

שחגגו.את.חנוכת.המזבח.28..התחושה.כשהטמפ'.

גבוהה,30..נמצא.בפירות.וירקות,.חשוב.להתפתחות.
הגוף,.34..נוזל.בגוף,.35..חלש,.36..קרוב.משפחה..

מאונך:

.....1..חוגגים.בימים.אלה,.2..בן.מלך,.3..ללא,.4..על.

פי.)ר"ת(,.5..פרי.חמוץ,.7..משחקים.בו.בחנוכה,.10..

עני,.מסכן,.13..ראש.הממשלה.ללא.סוף....17..לבוש.

..20 פולחן,. כמרכז. ששימש. בית. ..18 הרגל,. לכף.

נחש.ארסי,.22..המטוס.עלה.למעלה,.23..נפל.24..

מכבי.זה.קבע.את.חג.החנוכה.לזכר.שחרור.ביהמ"ק,.

25..מדליקים.בחנוכה,.27..צף.ומתקדם.במים,.29..

..33 זז,. ..32 מאין,. ההיפך. ..31 )ר"ת(,. מקום. ממלא.
אחד.מסמלי.החג
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