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אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ

סופות של  בין  העולם  אויר  חורפית מחממת את  שמש 
לגשמים ורוחות המאפיינים חורף גשום וסוער משהו, המ

עברים בין הימים הקרים והגשומים לימי החורף החמימים 
ואת המתרחש  חיי הקיבוץ,  זו של  גם תקופה  מאפיינים 

בתנועה ובעם.

 הבחירות לכנסת אחרינו לתנועה ההתיישבותית יש אולי 
לנציג אחד לא אותנטי, דווקא בתקופה של פיחות משמ

ואולי ביתר דגש בתקופה בה  עותי באהדה להתיישבות 
מוסדות השלטון "באים חשבון" עם הקבוצים והמושבים, 
זיכרון היסטורי שימנעו את  ואין  כוח פוליטי  נראה שאין 
הדמוגרפית  הצמיחה  נעצרה  שנוצר  במצב  הזה.  היחס 
וגזרות רגולטוריות מוטלות ללא אבחנה על ההתפתחות 

של הקבוצים.

 בימים אלו נבחר מזכיר תנועה חדש איתן ברושי, נאחל 
ללו הצלחה בתפקידו. אנו מלווים את איתן בתקווה שבי

חד עם פעילי התנועה ימצא את הדרך לעצור את גזרות 
מנהל מקרקעי ישראל, להחזיר את השפיות והתקשורת 

לעם מוסדות השלטון, ולמצב את ההתיישבות בכלל והק
בוצים בפרט במקום שזכויות חברי הקבוצים לא יפגעו. 

לתמשך תנופת הקליטה של בנים ותתעצם הקליטה והצ
מיחה הכלכלית.

 ואצלנו ... אוריאל אבני נבחר לתפקיד המנהל העסקי. גם 
בקיבוץ החלפת גברי הינה תקופה שבה נדרשת הערכות 
העסקי  בניהול  תקופה משמעותית  מסיים  חגי  מיוחדת, 

לסכ המתאים  העיתוי  יגיע  שעוד  תקופה  הקיבוץ,  לשל 
מה ולהודות לחגי, בעת הזו חשוב לי להדגיש שהמעבר 

מניהול בו יש חברים מובילים בתפקידים המרכזיים לניהול 
לבו בעלי התפקידים הינם חיצוניים, דורש חשיבה והתאר

גנות. לאחר שתאורגן תקופת החפיפה והעברת התפקיד 
בין חגי לאוריאל נמצא את הדרכים בעזרת וועד הקיבוץ 
להעביר את ה"זיכרון הארגוני" שנבנה למנהלים החיצוניים 

למחד ולשמר ולהעביר את ה"זיכרון הארגוני" שיבנה לע
תיד לבוא. אני פונה לחברים להושיט יד לאוריאל לעזרה 

ולשיתוף פעולה תוך סבלנות וקבלה.  

לי לחזור למצוות  ושינויים פרסונליים חשוב  ובין בחירות 
יום. ולהדגיש את התשתית לקיומה של חברה,  חיי היום 
זכות לכל אדם להגיב בעת שנמתחת  ומתן  כבוד הדדי 
עליו ביקורת, כאן דברי מכוונים לחני, כעורכת העלון, על 
פרסום הכתבה ללא שמות בביתנו האחרון, דברי נכתבים 

ללאחר פגישה שקיימנו עם חני, כעורכת העלון חובתה לש
למור על זכות התגובה למי )חבר או בעל תפקיד( שביקו

רת ישירה או מרומזת מושמעת כלפיו, אם ע"י חבר ועל 
לאחת כמה וכמה ע"י בעל תפקיד. לטעמי פרסום הכת

בה בעלון האחרון חרג מגבולות מוסכמות אלו ולא תרם 
לשיח החברי התרבותי בין החברים ולשליחותו של העלון. 
מהצד השני חשוב לי להדגיש את איכותו וחשיבותו של 
להתבטאות  במה  למתן  וחשיבותו  כתבותיו  מגוון  העלון, 

לחברים, העברת מידע בין בעלי התפקידים והחברים ויצי
רת שיח ציבורי. כמו כמעט בכל דבר גם בהוצאת עלון 

וחני עושה תפקיד זה במסי לנדרשת הפקה ומקצועיות 
רות. חשוב מאד שחברים נוספים יתנו כתף לחני ויתרמו 

להוצאת העלון.

משולחנו של היו”ר
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הבלוג של נחמה

משולחן הוועד

היו מוקדשות בעיקר לב להישיבות האחרונות של הועד 
ניית תקציב ולאישורו. לא הזנחנו יתר הנושאים אך הדגש 
היה על בנית תקציב ריאלי , בלי  לפגוע איפה שלא צריך 
ברירה.  שאין  איפה  כואבת  פחות  הכי  בצורה  ולצמצם 
סיימנו, התקציב עבר, ואני כאחת  שמאותגרת ממספרים 

לדו ספרתיים, מרשה לעצמי לברך את חברי הוועד, הט
עם  יסודית  רצינית  עבודה  על  וגילי  ריומוויראט המנהלי 
רצון אדיר לשמור על העקרונות וההחלטות של הקיבוץ. 

לכל מספר נבדק,  כל הוצאה  עתידית וכל הכ
נסה צפויה נדונו לא פעם בקולניות וכל שאלה 
הכבוד  כל  ביסודיות.  נענתה  כמוני  מהדיוטית 

לכם.

אי-תור  ל"צוות  מגיע  אז  מחמאות,  כבר  ואם 
עבו עשו  גדול.  כוח  ישר  גם  פיננסי"  למנהל 

לא  בזמן  התקנון  חוקי  כל  לפי  יסודית  דה 
לארוך.  איזה כיף שדברים מתנהלים כמו שצ

ריך. לשמחת כולנו התקציב התקבל, יש מנהל 
לי ובאוצר המילים שלי גדל מישיבה  לפיננסי 

 2 על  "ויש"  סוף  סוף  לעשות  אפשר  שיבה. 
הנושאים.

כשתקראו  את העלון,  אוריאל הרכז הפיננסי 
ולנו  לו  נאחל  יתחיל לפעול.  ודאי כבר  החדש 
לחגי  מילים  וכמה  ובהצלחה.  פורייה  עבודה 

לת פרויקט  פה  להרים  הצלחת  גדולה.  תודה  להיוצא: 
פארת!! אין לי ספק שכל פעם שתעבור בכביש העוקף 

לתוכל להסתכל בסיפוק ובגאווה על השכונה החדשה ול
כוח,  ישר  למימוש.  אותה  להביא  הצלחת  דעת  שאתה 

ובהצלחה.

אחרי  היום.  מסדר  יורד  לא  לקיבוץ  החוב  בעלי  נושא 
הרבה שנים  דברים  סוף סוף התחילו לזוז. בין החייבים 
לכן  ובקשיים  אמיתיים,  במצוקה  הנמצאים  כאלה   יש 
עי  לעצום  אי אפשר  אך  דרך  לשינוי מצבם,  לחפש  יש 
על חוב לקיבוץ הגדל ומתפתח, זה פשוט לא מקובל. יש 
ולהקטין  לציין שחלק מבעלי  החוב מצאו דרך להסדיר 
את החוב והחשוב ביותר: להגיע להסכמים עם המוסדות.

לא  עדיין  אך  חוב.  בעלי  כמה  אצל  פלאים  עשה  השיוך 
יצאנו מהבוץ. למי שלא זוכר: יש לנו קרן לעזרה הדדית 

שהיא הכתובת לבעיות אמיתיות וקשות.

נושא נוסף המעסיק אותנו הוא: תחנת ההסעה ליד הכל-
בו. הוא לא יורד מסדר היום. כנראה שגם בעיה זו תגיע 

לפתרונה.

-2 שלבים ונקווה  שיציאת הילל בהתוכנית כנראה תתבצע 
דים בבוקר תהיה יותר בטוחה .

המשפ ביום  השנה,  שלו,  באירועים  ירדן  מפורסם  לגן 
ונכדים בגן. הסתכלתי מסביבי וחלק  חה,  התכנסו סבים 
גדול מהסבים  היו אותם אנשים שישבנו יחד באותו הגן 
כהורים כשילדינו, כלומר הורי נכדינו  גדלו בגן הזה.  היו 
של  ונכדים  החברים  של  ונכדים  הוותיקים  של  נינים  שם 
לעצמו?   לאחל  קיבוץ  צריך  עוד  מה  הראשונים.  הבנים 

לפחות דמוגרפית, העתיד נראה טוב מתמיד...

לולסיום:  כמה מילים לעמית פואה על המאמר שהתפ
רסם בביתנו האחרון: קודם כל אני שמחה עמית, שאתה 
ואני  הגיל הממוצע של הכתבים  מוריד את  כותב. אתה 

מרגישה פחות אשמה שאני מעלה אותו.

לגבי הצורך בבית כנסת: הצרכים שלי לקיים את  וכעת 
כוונה  לי  אין  לי  אך  ברורים  מאד  שלי  החיים  היהודיים 

להתיחס  לבי"כ כן או לא. אלא:  מה אם כן?

תאר לך שנחליט  בעד  בית כנסת, ונצטרך להחליט איזה 
מין בית כנסת. זה לא כל כך פשוט: האם  נבנה בית כנסת  
אולי  או  אשכנזי,  ספרדי,  מזרחי,  ברסלב,  חסידות  של 
רפורמי או קונסרבטיבי?. אני למשל לא אלך לבית כנסת 
)15 בעמ'  או  )המשך  פרגוד  מאחורי  אותי  מושיבים  בו 

לצערנו שכונת בנה ביתך "נתקעה" שוב ומתקשה לצאת 
3 המשפחות הרשומות לבל -לדרכה.  חלוקת המגרשים ל

ניה הסתברה כפרובלמטית ויש צורך לעשות שינוים קלים 
למען לא להזיק למבנים הקיימים.

לשמענו את נציגי המשפחות ונצטרך להגיע להסכם בהק
דם כי כולנו רוצים שהפרויקט ייצא לדרך.

הזדמנות לשתף אתכם בחוויה נחמדה:
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מיכה הראל 

ללאחרונה, ובקשר לתקציב השנתי, עולות, יותר ויותר, שא
לות הקשורות במיסוי החברים בקיבוץ.

ראוי לבחון שאלות אלה משני הצדדים: תשלומי החבר, 
ותקציב הקיבוץ, לשנת 2013.

ההיבט הקיבוצי

למיסי החברים, לסוגיהם מהווים מקור הכנסה גדול לקו
פת הקיבוץ, והם מסתכמים בכ 2.3 מיליון ₪ לשנה.

הקיל לקופת  הכוללת  מההכנסה   30% כ תורמים  -ובכך, 
בוץ.

פירוט המיסים: 

א. ועד מקומי - 864,000 ₪

ב. החזרי ארנונה מהמועצה - 260,000

ג. “סל שירותים” - 675,000

ד. קרן לעזרה הדדית - 510,000 )סכום זה עובר ישירות 
לקרן לעזרה הדדית(.

סה”כ - 2,309,000 

תשלומי  את  כוללים  ואינם  לקיבוץ,  המיסים  רק  ואלה 
כמו  לקיבוץ,  שונות  אגרות  ותשלומי  למועצה,  הארנונה 
עולים  למועצה,  הארנונה  תשלומי  וכו’,  שמירה  כבלים, 
)ואיתם יחד, עולים גם  בכל שנה, לפי החלטות המדינה, 

המוע לתעריפי  צמודים  המקומי, שהם  הוועד  לתשלומי 
צה.(, שאר התעריפים לא השתנו בשנים האחרונות.

ההיבט המשפחתי

תשלומי המיסים המשפחתיים, מתחלקים בערך כך:

מיסים, מיסים, מיסים...  

ארנונה למועצה )לפי כ 2.7 ₪ לחודש למ2( יוצא כ-270 ₪ 
לחודש לדירת 100 מ2.

מיסי ועד מקומי )לפי אותו מפתח( - 270 ₪

סל שירותים - 430 ₪ )לפי 215 ₪ לחבר לחודש(.

400 ₪ )לפי אחוז מהשכר ברוטו למשל  עזרה הדדית - 
פחה(.

סה”כ כ-1,370 ₪ למשפחה לחודש. )מהממוצע ומעלה...
יותר  והרבה  מעט...  לא  ההדדית(  בעזרה  שמשתתפת 

ממה שמשלמים חברי מושבים לוועד המקומי שלהם...

לאבל, מצד שני, שלא נשכח שרובנו לא משלמים משכנ
תא, ולא שכר דירה, ולכן הוצאות הדיור שלנו נמוכות. 

האופי ה"סוציאלי" של המיסים

1.שני המיסים הראשונים מתבססים על גודל הדירות, ונול
תנים הנחות מתאימות לפנסיונרים ונכים.

- צמודים לארנונה, אבל אפשר,  2. מיסי הועד המקומי 
למדי פעם, לבחון אם ההצמדה הזו “נצחית”, או ניתן לעי

לנטרל  “מגזימה”,  יש הרגשה שהמועצה קצת  תים, אם 
את ההתייקרויות.

3. סל שירותים הוא כמו מס גולגולת - אחיד לכל חבר 
)מלבד הנחות לפנסיונרים(. 

4. מס עזרה הדדית הוא מס פרוגרסיבי, עם כ 2-4 אחוז 
מהשכר המשפחתי ברוטו, אבל, רצוי מדי פעם לבחון אותו 
מחדש, הן לגבי האחוזים, והן לגבי ה”רצפה” וה”תקרה”.
למשפחה.( לחודש   ₪  640 כ  והתקרה  רצפה,  אין  )היום 
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חלוקת המיסים בין הסקטורים בקיבוץ

זו שאלה שאין לי עליה כל מידע, אבל, אני רואה סקרים 
שנעשים בתנועה, ומעניין לבחון גם אצלנו, את התמונה:

נניח שמתוך כ- 300 חברי קיבוץ, ולשם פשטות הדיון, נניח 
שמדובר בכ-150 בתי אב )משפחה “ממוצעת” עם שני 

בני זוג( יש:

הכנסות   ,₪ מכ-5,000  בחלקם  החיים  פנסיונרים,  כ-100 
ואחרות,  + קצת קיצבאות כאלה  ופנסיה  מביטוח לאומי 
כ-50   - אומרת  זאת  יותר.  גבוהות  רנטות  עם  ואחדים 
“משפחות” עם הכנסה משפחתית )ברוטו( של 13,000 - 

.₪ 10,000

 - בערך  נמוך,  שכר  עם  משפחות  כ-30  עוד  נניח,  יש, 
9000-13,000 ₪ למשפחה. )קצת מעל שכר מינימום(.

כ-50 משפחות עם שכר בינוני - כ- 20,000 - 14,000 ₪ 
)ברוטו, לשני בני הזוג יחד(.

כ-20 משפחות עם שכר מעל 22,000 ₪ )ברוטו, לשני בני 
הזוג יחד(.

כ-  של  ממוצעת  הכנסה  עם  משפחות,  כ-150  סה”כ 
17,000 ₪, או שכר ממוצע לחבר של כ-8,500 ₪. )השכר 

משפחות יקרות, שלום לכולם!
בשבת 23 בפברואר 2013, בשעה 10:30 בבוקר, נחגוג את 

לילדינו ולנכדינו היקרים בקיבוץ העוגן.

הממוצע במדינה - כ 8,500 ₪ לחודש ברוטו.(

 וכאשר אנחנו בוחנים את נטל המס המוטל על כל סקטור, 
יקטין את הפערים  יש, כמובן, לעשות מאמץ, שהמיסוי 
בין החברים. )ע”י שינוי המפתח במס העזרה הדדית, או 

הקטנת מס “סל השירותים”, שהוא מס “רגרסיבי”(.

ל)גישה זו, של הגדלת מס לעשירים, ומאמץ להקטנת פע
לרים, תופסת לאחרונה תאוצה בכמה ארצות “קפיטליס

טיות” בולטות...(.

בכל הדיון הזה, אני נמנע מלהביע דעה אישית, אם רצוי 
או  )הגדלת  הקיבוץ  של  המיסוי  במדיניות  משהו  לשנות 

להקטנת המיסוי(. אך חשוב להיות מודעים לכך, שמבחי
נת תקציב הקיבוץ, התקציב מאוד לחוץ. סה”כ ההכנסות 
בשנה,   ₪ מיליון  כ-8   - הקיבוץ  קופת  לרשות  שעומדות 
אם  והחשובים.  הדחופים  הצרכים  את  מכסות  בקושי 

נוספים להגדלת ההכנסות או הקט לניתן לנקוט צעדים 
נת ההוצאות - זה מאוד חיוני. אנחנו בקושי מצליחים לא 

“לגלוש” לגרעונות.
---------------------------------------------------------
)מאמר זה הכנתי כ-חומר למחשבה לוועד, לקראת דיון 

לעל מדיניות המיסוי בקיבוצנו. הוא מובא לפירסום בשי
נויים קלים.(

בתוכנית: תהלוכת תחפושות, מופע מרהיב, 
דוכני פעילות ודוכני אוכל בתשלום )תביאו 

כסף קטן(.

ובעיקר נחגוג יחדיו בהרבה שמחה וצהלה, 
מוזיקה, אנשים טובים וכיף.

שריינו את היום, כולם מגיעים!!!
וכולם זה כולם! - חברי קיבוץ, תושבים, דיירים, 
משפחות שבמערכת החינוך, נקלטים חדשים - 

בקיצור כולם!

הכניסה להפנינג תהיה ללא תשלום.

 אם מזג האוויר לטובתנו ניפגש בגן האירועים. 
מומלץ להביא מחצלות או כסאות מתקפלים.

אם יירד גשם האירוע יהיה בחדר האוכל.

מצפות לראות את 
 כולללללללללםםםםםםםםםם,

מחופשים ומחויכים.

צוות פורים -
לילך, רוית ועופרה
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טלי תמיר

עמית היקר,

עלי להודות שכתבתך הותירה אותי מבולבלת, פה ושם 
להתרשמתי מאי-דיוקים היסטוריים וטעויות בתפיסת המ

ציאות.

חשבתי לעצמי שדווקא משום שאני מגדירה את עצמי 
וסטו רבות  שנים  לתנ”ך  מורה  )“חילוני”(,  חופשי  לאדם 

לב:  )שים  יהודית  תרבות  להוראת  הרטמן  במכון  דנטית 
יהדות כתרבות, לא כדת(, מתאים שאגיב על דבריך.

לאתה מבטא צמא להיכרות עמוקה יותר עם “ארון הספ
לרים היהודי” ואני מסכימה איתך- בלימודי הנוכחיים גילי

תי את עולם החכמים, התלמוד והמישנה, שלא פגשתי בו 
לעד עכשיו. גם התנ”ך בו אני עוסקת שנים רבות הוא, כמו

בן, עולם ומלואו, שאפשר וצריך להכיר גם מעבר לקריאה 
הדתית- זהו ספר מכונן בכל קנה מידה. חבל לי שהחברה 
הדתית מנכסת אותו לעצמה ושבחברה הישראלית הוא 

מזוהה לרוב עם הדת בלבד.

אבל עמית, אם רוצים ללמוד אין צורך להקים לשם כך 
מסגרות  מיני  בכל  ברצינות  ללמוד  אפשר  כנסת!  בית 
המקדש  את  החליף  הכנסת  בית  ובתוכו.  לקיבוץ  מחוץ 
שחרב והתפילות החליפו את הקורבנות שהועלו במקדש. 
פולחן  לצורכי  המאמינים  להתכנסות  נועד  הכנסת  בית 
דתי. אין אפשרות להקים בית כנסת ולתת לו צביון חילוני, 

לכפי שאתה מציע, אין חיה כזאת. אבל ליצור מפגש מש
מעותי ותרבותי, מפגש של דיון, למידה והשכלה - אפשר 

גם אפשר, במועדון לחבר או בכל מקום פנוי אחר.

בזו  הצעיר  השומר  שקיבוצי  באומרך  טועה  אתה  )אגב, 
לכל אמונה במשהו שאינו גשמי - התנועה הקיבוצית כולה 

לנוסדה על בסיס ערכים רבים שאינם גשמיים כלל - חב
רות, עבודה, תרבות וכו’(.

לאני דוגלת באמירה “אדם באמונתו יחיה” - אני עצמי בח
לחיות  ובחרתי  דתית,  חופשית מאמונה  חיים  בדרך  רתי 
במקום שאינו מתנהל על פי כללי הפולחן הדתי. יחד עם 

לזה אני דוגלת גם ב”חיה ותן לחיות” - כל אחד רשאי לב
חור לו את הסביבה המתאימה לו ביותר ולקבוע בה את 

לביתו, לבחור לו את המסגרת החברתית והתרבותית שמ
תאימה לערכיו, ולא לכפות את מנהגיו ופולחנו על חברה 

שאינה נוהגת לחיות על פיהם.

אני כשלעצמי אינני רואה בדת שום “שד”, כפי שציינת. אין 
לי שום דבר נגד הדת אלא נגד האנשים המשתמשים בה 
להשגת כוח פוליטי, לשטיפת מוח ולמיסיונריות. בילדותי, 
מעלינו  תל-אביב.  במרכז  גרתי  השישים,  בשנות  שם  אי 
גרה משפחה חרדית מרובת ילדים ומרובת כיורים )לבשר 
ובמכנסיים  בגופייה  ילדה   - הוזמנתי  פעם  ולא  ולחלב(, 

פואה
בית כנסת בהעוגן? תגובה לעמית 
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קצרים, לשחק עם הילדים. איש לא ירק עלי ולא קרא לי 
)מה שאומר השכמה  ביתנו היה בית כנסת  פרוצה. מול 

בהרמו יחד  וחיינו  זמירות(  לקול  בבוקר  מוקדם  לבשבת 
ניה -אף אחד לא מחה  על כך שנסענו ברחוב בשבת או 
הלכנו לים בלבוש מינימלי. אני יודעת גם שברוב קיבוצי 

להתק”ם נוסדו יחד עם הקיבוצים גם בתי כנסת, שמשול
בים בהרמוניה בחברה ה”חילונית”.

מקומה  ואת  נעלמה  הסובלנות  שונה:  המצב  היום  אבל 
תפסו בחברה הישראלית קנאות דתית ונסיונות מיסיונריים 

לבלתי נלאים. רבנים יוזמים השתלטויות על יישובים חילו
ניים שהופכים לדתיים, ולצערי גם אצלנו מורגש מאמץ 
מיסיונרי שנושא פרי, גם בכיוון של מה שמכונה בטעות 
“החזרה בתשובה” של אנשים וגם בניסיון עקשני להכניס 

נוהלי חיים דתיים למקומנו.

לאין פלא שרבים מאלה שבחרו לבנות כאן את ביתם חר
דים לצביונו ה”חילוני” ומתנגדים לכל מהלך כזה, מה גם 
שאנחנו עדים מסביבנו למגמת הכפייה הדתית בארץ זה 

זמן רב.

התהליך הזה צריך להטריד את כל מי שרוצה להמשיך 
דתי.  מפולחן  החופשי  צביונו  על  ולשמור  בהעוגן  לחיות 

אותי הוא מטריד מאד.

אירית פואה 

כחלק מהדיונים על הקמת תקנון הקליטה עמד העיקרון 
שאנו מעוניינים בקהילה אחת. רצוננו בבנייתה של קהילה 
אחת כזו בה החברים החדשים יהיו חברים במעמד זהה 

לנו. חובות וזכויות כשלנו.

"שפה"  בניית  של  תהליך  הוא  לדעתי  הקליטה  תהליך 
חדשה, שפה שידעו לדבר אותה ולהזדהות איתה 

כולם,חברים "ישנים" וחברים "חדשים".

שפה?  אותה  היום  מדברים  כולנו  היום  אנחנו  האם  אך   
האם ברור לנו היום איזה קיבוץ אנחנו רוצים? מה מידת 

להערבות ההדדית? האם הפרטה מלאה או הפרטה חל
קית? על איזה ערכים אנחנו רוצים לגדל את ילדינו? ומה 
המחיר שאנו מוכנים לשלם בשביל ערכים אלו? האם אנו 

ביררנו לעצמנו מאז השינוי ב-2001 ,איזה קיבוץ אנו רוצים 
להיות.

להאם אנחנו רוצים לחיות בישוב חילוני או לאו? מה המש
מעות של לחיות בישוב חילוני? )ראו את מכתבו של טל 

וכתבתו של עמית מהעלון הקודם!(

איזה תרבות דיור אנו רוצים? חניות? כלבים? דשאים? 

לבאיזו רמת תרבות אנו מעוניינים? מה לגבי עידוד ההתנד
בות? האם לחבר מותר לכתוב בעלון הקיבוץ את כל שעל 

ליבו גם במחיר של פגיעה ברגל גסה באדם אחר?

ועוד שאלות רבות מכל תחומי חיינו.

מאז ההחלטה על תהליך השינוי בשנת 2001 לא ערכנו 
בינינו דיון ודיבור הדן בלאן פנינו?

מניסיונם של קיבוצים אחרים )כמובן שאין הכרח כל פעם 
להמציא את הגלגל ( חשוב 

לערוך שיח מסוג זה לפני תחילת הקליטה ולשלב בו את 
החברים הנקלטים כחלק מתהליך

 הקליטה. יש לערוך תאום ציפיות וליצור זהות אינטרסים 
מקסימאלית בין כולנו.

לאני מאמינה גדולה בניהול נכון של תהליכים. כאשר עו
שים תהליך משתף ומשולב, שלוקח

 בחשבון את כל המרכיבים הרלוונטיים ניתן להגביר את 
האמון של הציבור במוסדותיו )אחד

ל מיעדי הוועד העיקריים(, ניתן לפתח קהילה שמירב חב
ריה מרגישים שייכות והזדהות 

להעוגן.

ודוגמא נפלאה לכך מספר ההורים הרב שהתגייסו לסדר 
את ספריית הילדים החדשה. או ימי 

חגיגות ה-65 שבהם נתלו חלק חברים רבים הן בהכנה והן 
באירועים עצמם

תהליך של  להוביל  לדעתי  וחשוב  אני מאמינה שאפשר 
התחדשות המשלב בתוכו את הקליטה

תוך יצירת חוויה טובה לכל השותפים לתהליך. 

ככל שנקדים בתחילת תהליך הסכמות מסוג כזה או אחר 
תהינה תשובות רבות יותר לכולנו.

 מי אנחנו, ומה אנחנו רוצים להיות
"כשנהיה גדולים" ?
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מרדכי רוזמן

לנראה לי שמתחת לפני השטח קיים זרם סמוי תת קרק
עי, שמנסה לשנות או לפחות לטשטש את מהותו ואופיו 

החילוני של קיבוצנו.

סיוע חזק הגיע מכיוון בלתי צפוי במאמרו של חבר צעיר 
ב"ביתנו", ובו הצעה נדיבת לב ומהפכנית במהותה להסב 
שההצעה  לחשוב  מנסה  אני  כנסת.  לבית  המועדון  את 
אלטרואיסטים  ממניעים  שלום-בית,  של  ממניעים  באה 
מחד, אך מאידך מדובר בהצעה מסוכנת וחציית קו אדום 

באופיו וברצונו של הקיבוץ.

יודע  אני מנסה בכל זאת להאמין שהכותב הנכבד איננו 
ותו מהותו  ומה  המועדון  של  המקורי  ייעודו  מה  לבדיוק 

כנו של בית-כנסת. ספק אם הוא היה מציע את הצעתו 
ביודעו את שני הסעיפים שהגדרתי לעיל.

אגיד בתמצית מה פירושו של דבר בית-כנסת. ביסודו זהו 
מקום תפילה מוגדר למאמינים בבורא עולם ולמאמינים 
ש"הכול נעשה בדברו". אין בו מקום לשיח ושיג בין אנשים 
בנושאים מגוונים, בהשקפות פתוחות לכול רוחות השמיים, 
לפי טקסט קבוע  יחיד,  מונולוג של  דיאלוג אלא  בו  אין 
ומאובן, שעיקרו תשבחות ותהילות לשם יתברך ותחנונים 
ובקשות לחיים טובים בעולם הזה, לסליחה ולמחילה על 
עוונות וחטאים אמיתיים או הזויים. אליהם מצטרפת גם 
בעולם  ראוי  מקום  להבטחת  תחנונים  של  ארוכה  שורה 

הניחו למועדון!

שכולו טוב, בגן-העדן, שלא ניקלע, חס וחלילה, לגיהנום, 
ושלא ייפקד מקומנו לעתיד לבוא בתחיית המתים.

חשוב גם לציין שמקומה של האישה בבית הכנסת מוגבל 
לומקומה רק ב"עזרת הנשים". נחיתותה של האישה מתב

טא גם בכך, שקולה לא נשמע ברבים.

האם לכל הנאמר לעיל התכוון מחבר המאמר?

ברצוני לומר עתה מילים מספר, שבעצם אינן מחדשות 
לדבר: ייעודו של המועדון לשמש מרכז רוחני, תרבותי וח

ברתי של הקהילה, הקיבוץ, על כל רבדיו. במקום להפוך 
לאת המועדון לבית כנסת, יש להשיב לו את תפקידו המ

קורי ולהשיב לו את כבודו.

שבת.  קבלת  של  טקס  בו  לקיים  למשל,  מניע,  כל  אין 
חסרה רק היוזמה.

לעת הזאת, כשאין לנו חדר אוכל וגם אין מפגש חברים 
לבמקומות העבודה, את החסר הגדול עשוי למלא בהצ

לחה המועדון. כלומר, בנוסף לפעילות הנעשית בו כיום, 
צריך להוסיף תכנים חדשים ומגוונים. במציאות החדשה 
יבנו  חדשים, אשר  תכנים  לבנות מערכת שלמה של  יש 

לויעצימו את המבנה החברתי של הקיבוץ. חסרה רק יוז
מה ויצירתיות שיעלו אותנו על דרך חדשה ויעילה, לגיבוש 

חברתי ויצירת מבנה מבטיח לקידום הקיבוץ.
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אורה נהיר

בקיבוץ משנת  נמצאים  המרדנים 
.1948

"ילדי השואה",  איך קראו לנו אז: 
בקושי  אחדים  המלחמה",   "ילדי 

היו בני 16.

לוהנה לפני חודשים מספר, התחל
נו לחגוג ימי הולדת 80!!! לא דבר 

של מה בכך.

נתינה,  שנים של  היו אחלה   אלה 
של הזדהות, של עבודה, של מילוי 
עצם  )עד  וכו'  למיניהם  תפקידים 

היום הזה(.

אנחנו שמחים שהגענו ל-80 עדיין 
רבים ממשפחותינו  כי  "בעמידה" 
לכן  לזה,  קרוב  אפילו  היגיעו  לא 
)תרתי  היקר  השתוממנו שהעיתון 
משמע!( לא אוהב את המספר 80 
והתעלם, כי 80 זה באמת לא 70  

ולא 85 . לא נורא!

אנחנו מאחלים לעצמנו עוד הרבה 
לשנים של בריאות טובה, נחת, וש

מחת חיים.

זוכרים?(  )אתם  הישן  בקיבוץ 
לברכה,  רק  לא  זוכים  היינו  ודאי 
וגם למסיבה נחמדה, אלא אפילו 
לקרם שניט,  כן, כך היה פעם,  היו 

זמנים...

רשמה את הדברים אחת שמלאו 
ה80  עם  מרוצה  ומאוד   ,80 לה 

שלה. נו באמת...

ברכת מזל טוב מיוחדת, שלוחה:

* לשמעונקה אמסטרדם במלאת לו 95 שנה

* למורדי בלייר במלאת לו 85 שנה

* למוטי ענבר במלאות לו 75 שנה

* לנוגה ענבר במלאת לה 70 שנה

* ליהושע נהר במלאת לו 70 שנה

כן ירבו!!!    

מזל טוב ל"מרדנים"!!! חברת הנוער הראשונה של קיבוץ העוגן

לכל חברותינו וחברינו היקרים,
אשר הצטרפו לקיבוצנו כנערות וכנערים

שבנס שרדו את תופת השואה,
התערו בארץ ובנו את הקיבוץ,

והם עתה בני 80 ויותר,

שלוחה ברכת כה לחי לבבית
ומיטב איחולינו להמשך החיים

בבריאות איתנה ובנחת!

באהבה,
חברי העוגן



כתבה וצילמה: לילך נשרי-גל

לקראת “יום המעשים הטובים” שיחול ב 5.3.2013 הוחלט 
להתחיל בפרויקט הקמת ספריית ילדים בקיבוץ כאשר 
5.3( בו נפתח באופן חגיל )המטרה להגיע לתאריך המיועד 

גי את הספרייה באירוע של סבים למען ילדים ונכדים.

למהות האירוע של סבים למען הילדים הינה לחזור ולק
רב לבבות ודורות. אנו רוצים להחזיר את תרבות הקריאה 

לוההקשבה למרכז חיינו וחיי ילדינו )דווקא בתקופה טכנו
לוגית זו(. 

לטובת אחה”צ הזה הוקם צוות חשיבה להרמת האירוע 
רוית פפאי, עלי  בצורה הטובה ביותר. חבריי הצוות הם: 
פריידין)פוקס(, אורית ברנע, חגית ניסימוב, חיה גל ורחל 

מרון. 

לקראת  פרטים  ביומן  התאריך  את  לרשום  נא  בינתיים 
אירוע זה יפורסמו בהמשך.

ללגביי יום הגיוס לשיפוץ מבנה הספרייה שנערך ביום הב
22.1.2013 ברצוננו להודות על ההיענות וההתל  חירות, ה
גייסות המופלאה שהייתה. הגיעו חברים ותושבים רבים, 
מוכנים ומזומנים לעבודת כפיים לא קלה בהנהלתה של 
שיחקו  הילדים  באוויר  שמחה  הייתה  המדהימה!  מרסיי 
בהרמוניה, שולחן האוכל התמלא והתרוקן בגלים, הידיים 
העובדות התחלפו, רעיונות עלו והחלום החל לרקום עור 

וגידים )טיח ובטון...(

גיוס לספריית הילדים

חשיבות היום הזה מעבר לשיפוץ הקירות הינה האמירה 
טובה  קהילה  להרים  כאן  אנחנו  ברגליים של  המפורשת 

יותר, איכותית, ערכית ותומכת! 

לעד יום פתיחת המקום אנו מבקשים מכולם להמשיך לש
המקום  את  להנעים  שיכול  ורהיט  חפץ  כל  ולהביא  מור 
המופלא הזה שקם לו לאיטו. אנו זקוקים בעיקר לספרים, 

וילונות, שטי וגדולים,  כיסאות קטנים  ילדים,  ללשולחנות 
חים, פופים, ספסלים, מחצלות, תמונות, משחקי קופסה 

וכל דבר שעולה על דעתכם. 

לניתן לשמור ולהביא ליום המעשים הטובים וניתן גם לה
ביא כבר לשירה להב-אפרת, נעמי מילר, מרסא גולן או 

אליי.

תודה  שוב  לומר  מבקשות  ואני(  שירה  )נעמי,  שלושתנו 
ענקית למרסא על האכפתיות, החריצות והנכונות לתרום 
מכישוריה לשיפוץ המקום ולהפעלתו ביחד עם מתנדבים 

נוספים מכל הגילאים.

הספרייה מוקמת ותופעל על ערכי ההתנדבות וטוב הלב 
של האנשים. 

תודה לכולם, באהבה ובתקווה גדולה 
 נציגות המעשים הטובים
שירה להב-אפרת, נעמי מילר, מרסא גולן ולילך נשרי-גל
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חני הראל

לאין ספק, שהמאמר הביקורתי שפירסמתי בביתנו האח
שלנו.  הקטנה  בביצה  גלים  היכה  מעגלי-הפינות,  על  רון 
הדעות היו חלוקות לגבי השאלה האם היה מקום בעיתון 

לביקורת שכזו או לא. 

מצד אחד, ניגשו אלי חברים רבים ואמרו לי: כל הכבוד 
נטחן בחד ללאומץ, אחרי כל כך הרבה שנים שהסיפור 

שצוין  מעניין  בעניין.  משהו  לעשות  זמן  הגיע  חדרים,  רי 
רבותי,  וזה,  ביקורת.  אצלנו  לפרסם  כדי  הנדרש  האומץ 

צריך להדליק כמה נורות אדומות. 

במעגלי- להילחם  הדרך  זו  שלא  נגדי  טענו  שני,  מצד 
ואם  העיתון,  רמת  את  מוריד  שזה  שאמרו  היו  הפינות. 
הגישה  את  אימצתי  אני  אך  נגיע???,  אנה  כך  נמשיך 

להאומרת, שקרני-השמש הן התרופה היעילה ביותר לטי
פול בתופעות הנעשות בהיחבא, ואיני מתכוונת לגמילות 

חסדים דווקא... 

עוד טענו שצריך במקרה של ביקורת אישית, לפי כללי 
שהמאמר  לפני  להגיב  המותקף  לאדם  לתת  האתיקה, 

מתפרסם.

נכון, הייתי צריכה לבקש תגובה, אך מכיון שלא הזכרתי 
ייאמר כי את  שמות, זה לא היה כל כך מעשי... לזכותי 
הביקורת שביטאתי על המוסדות, דווקא כן העברתי לפני 

להפירסום, וזאת כדי לוודא שכל אפס קצהו של רמז שנ
רמז, הוא אכן נכון.

זו אני פונה לכל מי שמרגיש מותקף להגיב,  בהזדמנות 
גם בעיתון שמתפרסם פעם בחודש, התגובה בעיתון הבא 
היא אפשרית ואפקטיבית. )ואם הקוראים לא זוכרים על 
מה התגובה, הרי לכם סימן שהנושא לא מספיק חשוב, 
וחבל לשחרר קיטור( וכמובן: כל מי שסתם רוצה לכתוב, 

לעל כל נושא שהוא )גם אם איני מסכימה עם דבריו(  שי
לשלח לי מייל, ואפרסם!!!, העיתון הינו כלי ביטוי של כול

נו, ואני שמחה לכל מילה כתובה שמוסרים לי לפירסום, 
זה רק מעשיר את העיתון. ובקשה נוספת: כל ידיעה על: 
חתונה, לידה, אירוע משמח או עצוב, שחשוב לעדכן את 

הציבור, אנא העבירו אלי, אין לי כלים אחרים להתעדכן.

ועוד בנושא הביקורת על מה שכתבתי: המבקרים שביקרו 
את המאמר מפספסים את העיקר, ומתמקדים בטפל, 
הנושא  היא: האם  להישאל  והשאלה האמיתית שצריכה 

יטופל כראוי, או שוב יטאטאו אותו מתחת לשטיח?

לסיום דברי ברצוני להביא לאלה שבינינו, שהספיקו כבר 
פסוקים  כמה  האזרחות,  בשיעורי  שלמדו  מה  לשכוח 

לזכויות  האגודה  שפירסמה  דף  מתוך  לריענון,  חשובים 
האזרח:

“חופש הביטוי היא זכות אדם בסיסית ומרכיב חיוני בקיומו 
לשל משטר דמוקרטי. הוא מאפשר לאזרחי המדינה להח

ליף ביניהם דעות ומידע, למחות נגד עוולות, להשפיע על 
השיח הציבורי ולבקר את השלטון על מעשיו. ההגבלה על 

לחופש הביטוי היא פגיעה בחיים הדמוקרטיים ואף מנוג
דת לעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי”.

ל“בסידרה ארוכה והחלטית של פסיקות, הגן בית המש
פט העליון בישראל על חופש הביטוי, “ציפור נפשה של 

הדמוקרטיה.

אחר  פעם  השופטים  הדגישו  אלה  עקרוניות  בפסיקות 
פעם כי מבחנו האמיתי של חופש הביטוי הוא לא בהגנה 
על אמירות מקובלות, שממילא אין מי שמבקש לפגוע 
בהן, אלא דווקא בהגנה על אמירות מקוממות, קיצוניות 

וחריגות”.

תדמית  של  מסיבות  לדעת,  הציבור  של  זכותו  “הגבלת 
המדינה בעולם, היא פגיעה בדמוקרטיה”.

ביכולתה  גם  מתאפיינת  ומתפקדת  בריאה  “דמוקרטיה 
להתמודד עם ביקורת פנימית כחיצונית, ולשמוע, גם אם 
לא לקבל, דעות שונות מאלה שמכתיבות את הטון בזמן 

לנתון. בתוך כך נודעת חשיבות רבה לפעילותם של אירגו
נים לשינוי חברתי ושל זכויות אדם המותחים ביקורת על 
התנהלות הרשויות... ישנם סימנים רבים לכך שהממשלה 
מחשיבה את האירגונים הלא ממשלתיים עצמם לבעיה, 

ולא את הבעיות שהם חושפים בתחום זכויות האדם...”

על חופש הביטוי והמחאה

התנצלות
מערכת "ביתנו" מתנצלת

בפני יובל קלנר,

מארגן מרוץ חפר ע"ש רז,

על שבטעות נשמט שמו

כמחבר הכתבה היפה שפורסמה

בגיליון הקודם, ובמקומו נכתב

שם אחר.
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סיפור מאת גדי גדיש

לא, לא, זה לא מה שאתם חושבים. נשבע בדברת השומר, 
לכותרת סיפורי אין ולו בדל קונוטציה מינית. הנושא הוא 
אחר לחלוטין. בימים הרחוקים ההם, כאשר כל הקיבוצים 

להיו עדיין קיבוצים אמיתיים, היה אצלנו מוסד מכובד ומ
קודש שקראו לו "השכבת הורים". השם עלול להטעות, 
כי הרי לא מדובר שמאן-דהו ביקש להשכיב משום מה 

לדווקא את ההורים, אלא העניין הוא אחר לחלוטין. המט
פלות שהו במחיצתנו בבית הילדים רוב שעות היום, עבדו 
הזמנים,  מן  בזמן  הוחלט  לכן  וטרחו סביבנו קשה מאד, 

לבוועדת החינוך כנראה, שמדי מוצאי שבת, בערב, המט
לפלת המסורה תשוחרר מעולנו ותתפנה לכמה שעות לע

נייניה. את מקומה יתפוס, כך הוחלט, אחד מהורינו. משום 
וזה ראוי למחקר נפרד, תפקיד חינוכי לילי זה נפל  מה, 

בחלקם של האבות דווקא.

להייתה זו תורנות סיבובית קבועה, לכן נקל היה לחשב ול
דעת מתי בדיוק יפול בגורלו של כל אבא להשכיב בבית 
הילדים שלנו. מה היה תפקידו? קודם כול ל למנוע מאיתנו 
לנו  לקרוא  או  יחסי, לספר  על שקט  להשתולל, לשמור 

לסיפור מעניין ולבסוף לדאוג לכך שנעלה בשקט למיטו
תינו.

כשם שהכרנו את אבות חברינו מתורנויות הבוקר בשבתות 
שעשו אצלנו, ודירגנו אותם כערכם במדויק לפי טיב טיגון 
ה"בונדאש" שלהם )פרוסות חלה מטוגנות, טבולות בחלב 
ובביצה, ומוגשות עם סוכר או ריבה(, כך גם דירגנו אותם 
לפי כשרון הסיפור שלהם בהשכבות שהם עשו בערבים 

בבית הילדים שלנו.

והמבטא  אבא  כל  וכישרונו,  אבא  כל  וסגנונו,  אבא  כל 
המיוחד לו. כי הרי תודו בעמכם שאין הסיפור המסופר 
במבטא  שמסופר  לסיפור  דומה  מתנגן  הונגרי  במבטא 
צ'כי איטי, שכידוע איננו ממהר לשום מקום ותמיד יש לו 

שפע של זמן.

האות לתחילת הסיפור ניתן כאשר כל הילדים צחצחו כבר 
את שיניהם, לבשו פיג'מות ועלו למיטותיהם. בית הילדים 
שלנו בנוי היה כמובן לפי התקן הקיבוצי המקודש, היינו, 
פרוזדור ארוך אליו נפערים פתחי חדרינו. בכל חדר, אף 

זה לפי התקן, ארבעה ילדים. 

והיו  הפרוזדור,  באמצע  כיסאם  את  שהציבו  אבות  היו 
כאלה שסיפרו תוך הליכה איטית לאורכו. היו אשר סיפרו 
את סיפורם בעל פה, והיו שקראו מתוך ספר. עד מהרה 
נתגלעו קשיים: אני למשל, שחדרי היה באמצע הפרוזדור, 

לשמעתי מצוין את המספר מבלי לאבד מילה, אבל בח
דרים הקיצוניים הילדים נאלצו ממש לאמץ את אוזניהם. 

האבות המשכיבים

קושי נוסף היה בכך שהורים אחדים בחרו שלא לספר את 
סיפורם ברצף כי אם בהמשכים. וכאן המכשלה, כי הרי 

לאיך תעקוב אחרי עלילה של סיפור שמסופר אחרי הפס
קה של מספר שבועות, בין תורנות שבת אחת למשנה של 

האבא הספר? איך זוכרים מה היתה ההתחלה?

מכל מקום, אהבנו את "סיפור ההשכבה" וסקרנים היינו 
כל פעם מחדש לשמוע את הסיפור הבא.

לנתן י. חרג מ"חוק הפרוזדור" והוא נהג לאסוף אותנו, עש
רים ילדות וילדים בני תשע, באחד החדרים ורק אז פתח 
סיפר  וכאשר  דרמאטי,  בכישרון  נתברך  הוא  בסיפורו. 
לנו את "ילדי הערבה", הוא עשה זאת ממש כמו שחקן, 
כאשר הוא משחק בקולו, מגביר ומהסה אותו לסירוגין, 
יוצר מתח. והעלילה עצמה היתה מותחת למדי: קבוצת 
ילדים יוצאת לבדה, ללא הורים, למסע במדבר, מסע רב 
הרפתקאות וגדוש חוויות, מסע קשה בו נאלצים הילדים 

ללאכול תולעים ושורשים שונים. בתושייה רבה הם מתגב
רים על כל המכשולים, ושורדים.

מפיו של נתן שמענו גם את "פרח הסלע", מסע רב דמיון 
הוא  בדרכו  הסלע",  "פרח  אחר  לתור  היוצא  צעיר  של 

בהרפת מתנסה  מכשולים,  מיני  כל  על  להתגבר  לנאלץ 
וכאשר לבסוף הוא משיג את מטרתו,  קאות מפחידות, 

מתברר לו שלצערו אחר את המועד.

ישראל א. הפליא לקרוא לנו את סיפוריו האנושיים והחמים 
כל כך של המספר הארמני האמריקאי ויליאם סרויאן. הו, 
כמה הזדהינו עם הילד הארמני הקטן, גיבור סיפוריו! כמה 

התרגשנו!

הוא  גיבורים ספרותיים.  נזקק לסיועם של  ג. לא  שלמה 
פשוט בחר לספר לנו על חוויותיו בפלמ"ח, והוסיף עליהן 

לגם כמה עלילות מרתקות ממאבק שניהל הפלמ"ח בכ
נופיית אבו-ג'ילדה. וזאת לזכור, אנחנו מדברים על שנות 
החמישים, כאשר חוויותיו של שלמה ממלחמת השחרור 

היו עדיין טריות למדי.

האישיים  זיכרונותיו  את  בפנינו  להעלות  נהג  נחומקו 
ממחנה העבודה נוביקי שבסלובקיה, מחנה בו נכלאו בימי 

להמלחמה אלפי יהודים לעבודות כפייה קשות. הוא הת
מקד במיוחד באיש צעיר אחד בשם ארונקו, פרטיזן נועז 
סוף  עד  כמעט  לשרוד  הצליח  הרבה  תושייתו  שבעזרת 
המלחמה. ארונקו נודע בכוחו הרב והיה נערץ על אסירי 

להמחנה. תהילתו גברה שבעתיים אחרי שלילה אחד הצ
ליח להשתחל תחת הגדר, וחמק בשלום מן המחנה. 

מפי נחומקו גם שמענו את הסיפור הקסום "ריקי-טיקי-
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טאווי", על הרפתקאותיה ועל עוז רוחה של נמייה המגינה 
לבגבורה על גוריה מפני נחש מתנכל. רק לאחר שנים למ

דנו שמחברו של הסיפור המרגש הזה היה הסופר האנגלי 
הנודע רודיארד קיפלינג.

ליוחנן סיפר לנו שוב ושוב את הסיפור מושך הלב "הגזל
נים", המגולל את עלילתם של שלושה שודדים מסוכנים, 

לשהשתלטו על בקתה ביער והפכוה למעונם, וכיצד שלו
לשה בעלי חיים אמיצים, תיש, תרנגול וחתול, תחבלו תחבו

לה בעזרתה הצליחו לגרש את השודדים מן הבקתה.

יוחנן מתוך ספר סלובקי מאויר  לנו  "קרא"  הסיפור  את 
בו  תוך שהוא מתרגם  נהדרים,  באיורי צבע  מעשה אמן 

במקום את העלילה מסלובקית לעברית.

שמלה היה אדם מיוחד במינו וגם סיפוריו היו כאלה. הוא 
חייהם של  מהווי  סיפורם  רבה,  בציוריות  לנו,  לספר  נהג 
תמיד  טיבל  הוא  סיפוריו  ואת  פולין,  בעיירות  היהודים 
של  נופך  להם  שהוסיף  דבר  עסיסית,  ביידיש  בביטויים 

אותנטיות שובה לב.

אהבנו את האיש, אהבנו את סיפוריו, ואהבנו את ההומור 

הטוב של המספר.

יושקו נהג לספר לנו סיפורים מהווי חייהם של חיילי הצבא 
האדום הגיבורים. הסיפורים הציתו את דמיוננו. בעיני רוחנו 
ראינו את החיילים כשהם מבוססים בשלג בפאתי היער, 
רוכנים רגע להצמיד את הכידון אל קנה הרובה, ובזעקת 
האויב  עמדות  על  ומסתערים  רצים  רמה  "הורררההה!" 

הגרמני. 

שעה ארוכה אחרי הסיפור, כבר במיטה תחת השמיכה, 
המשיך דמיוננו לטוות את חוט העלילה. עד לניצחון.

עלילות הגבורה של החייל הרוסי עמדו גם בלב סיפוריו 
של אריה מ., המכונה "נצ'אלניק". אריה שרת בזמנו בצבא 

להאדום, והוא דלה מזיכרונו הרבה סיפורים מעניינים שה
לתבססו על חוויותיו משירותו הממושך כחייל בצבא הנל

חם בגרמנים. 

הרחוקים  מהימים  הגבוהים  במגפיו  עדיין  התהלך  אריה 
ההם, דבר שהוסיף לו בעינינו הילה מיוחדת. 

במחת פעילותו  על  תמיד  נסבו  א.  משה  של  לסיפוריו 
רת היהודית בבודפשט. המחתרת,     )המשך בעמ' 14(
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וצעירים,  צעירות  לרוב  היו  שחבריה   )13 מעמ'  )המשך 
ובהקר לב  הציוניות, פעלה באומץ  הנוער  תנועות  לחברי 

בימי  יהודים  רבבות  של  חייהם  את  להציל  והצליחה  בה 
שהיו  קיבוצנו,  מחברי  אחדים  השנייה.  העולם  מלחמת 

לב"השומר הצעיר", נמנו על הפעילים המרכזיים של המ
זו  ועובדה  חתרת היהודית בהונגריה. הכרנו אותם היטב, 

קירבה עוד יותר את סיפוריו של משה אל ליבינו.

הקשבנו  ואנחנו  מרתקים,  היו  סיפוריו  לספר,  ידע  משה 
ללהם בנשימה עצורה. תמיד שמחנו כשתורו להשכבה אצ

לנו הגיע.

יהודית מדובר, כאן המקום להזכיר את  ואם בהתנגדות 
אבא שלי, "פוצו", אשר בערבי תורנותו נהג לחלוק עימנו 

לאת חוויותיו מהתקופה בה שהה עם הפרטיזנים הסלוב
לקים בהרי הטטרה הגבוהים. הוא סיפר לנו סיפורים מרת

קים, כמו למשל סיפור המפגש שלו עם הצנחנים מארץ 
ישראל, שצנחו על אדמת האויב כדי ליצור קשר עם יהודי 
המקום. התרגשנו במיוחד מסיפורו של אבא על היכרותו 

ועל ידידותו עם הצנחנית חביבה רייק.

בשעה שהאבות שלנו סיפרו את סיפוריהם, שררה דממה 
מוחלטת בבית הילדים, וכל אחד מאיתנו התאמץ לשמוע 
הסיפור,  תום  עם  העלילה.  רצף  אחר  בדריכות  ולעקוב 
כאשר האבא התורן איחל לנו "לילה טוב", בהיותו בטוח 

לשסיפורו המרגש סייע לנו להחליק בנעימים אל עולם הח
לומות, הוא סגר מאחוריו בשקט את דלת הכניסה וחמק 

מבית הילדים. עתה הפכנו לרכושן של שומרות הלילה.

לוזאת לזכור: בימים ההם טרם היו אצלנו מכשירי "שמר
לטף", וההשגחה עלינו ועל מעשינו התבטאה בביקור השו

מרות אחת לשעתיים, בערך.

ללמרות שאהבנו את סיפורי האבות והקשבנו להם בשקי
קה, בכל זאת חיכינו בקוצר רוח להסתלקותו של האבא 

להתורן כדי לפתוח בפעילות הלילה המגוונת שלנו, המה
לנה לא פחות. פעילות זו כללה, למשל, התגנבות להקר

נת סרט לחברים בערבי הקיץ על הדשא הגדול, צביעת 
פניהם של ילדים ישנים בקבוצות אחרות במשחת שיניים, 

ועוד רעיונות מרעיונות שונים.

מהי מחלה? מהו תהליך ריפוי?
מחלה היא לא דבר מקרי, למחלה יש סיבה. הגדרה נכונה 
להחזיר  ע"מ  נוקט  שהגוף  הפעולות  כל  היא  מחלה  של 
כמשהו  עליה  להסתכל  אפשר  תקין.  למצב  עצמו  את 
טוב ונכון ,באם נסכים "להפוך את הראש" נראה שהמילה 

מחלה מופיעה בתוך המילה החלמה.

של  מצבים  לנקז  ניסיונות  תיקון,  זה  מחלה  של  המהות 
הצטברות רעלים במקומות שונים באיברים ברקמות וכו' 

וחשוב להבין שגם מצבים

ריגשיים לא מאוזנים יוצרים כימיה שגויה.

ללפי האתרים השונים כך האופי השונה של המחלה. הסי
שהגוף  לכך  התגובה  הם  מרגישים  שאנחנו  מפטומים 

מנסה לפלוט את הפסולת החוצה.

להסימפטום הוא לא המחלה , בסימפטום בד"כ גנוז הרי
פוי. כן כן בתוך הנזלת השיעול הכאב נמצא הריפוי.

הטבע )= גימטריה אלוקים( כל הזמן מרפא אותנו, בריאות 
זה דבר תמידי ריפוי חל כל הזמן.

הריפוי תמיד עצמי אין ריפוי חיצוני.כשאדם חולה חשוב 
לתת לו תנאים טובים ותמיכה , ואז זה קורה מאליו,

כשמי שבאמת עושה את הריפוי הוא הגוף בתהליך שבא 
מבפנים אף אחד לא יכול לרפאות במקומו אנחנו פשוט 

לא יודעים איך לעשות את זה.

נדרשת ענווה כשבאים לרפא , זה מעל לשכל אנושי ,כי 
לאנחנו באמת לא מבינים איך הגוף יכול לייצר דם או לא

חות עצם שבורה או אפילו לרפא שריטה.

חלק מריפוי אמיתי הוא להאמין שהגוף יכול לרפא את 
סימפטו נדכא  ולא  מתאימים  תנאים  לו  כשניתן  לעצמו 

מים

עיקר הריפוי הוא הסרת הסיבה אם לא מטפלים בסיבה 
ומדכאים הסימפטומים ,אין ריפוי.

ברגע  והסרתן  הסיבות  זיהוי  הוא  להבראה  הדגש  עיקר 
שנעשה זאת השאר יסתדר מאליו, כשהמחלה בשלבים 

ראשונים כלהלן:

לפי "סולם לינלו" יש למחלה  4 שלבים:

שלב אקוטי  שלב התחלתי ,יש לו עליה דראמטית בד"כ 
סימפטומים חריפים לעיתים קרובות אם נתנהג בשלב זה 

בתבונה וניתן לגוף

נדכא  אכילה(,ולא  מאוד  )ומעט  צח  אוויר  שתיה  מנוחה 
הסימפטומים.. יחלוף כלעומת שבא.

לידיעת החברים:

תוקפם של  ביטוחי הטלויזיה

יפוג ב: 15.3.13

חברים המעוניינים לחדש את הביטוח

מוזמנים לפנות לאברמיקו:  טל: 2360

)המחירים כמו לפני שנה+-...(



15

עלים לתרופה
DI-ACP נירה בן שבת

לשלב סב-אקוטי המחלה מעמיקה ונמשכת יותר זמן, הת
נאים שהאדם יזדקק להם יכולים להיות יותר מורכבים .

או  ארוכים  חודשים  כמה  כבר  שם  המחלה  כרוני-  שלב 
שנים. נאמר שעל כל שנה של מחלה כרונית נדרש כחודש 

טיפול ע"מ להפך אותה.

בלתי  כבר  והמחלה  ,יתכן  רב  נזק  נגרם  ניווני-  ש/לב 
הפיכה,אך בעה' לעיתים ניתן בכז' לתת איכות חיים ע"י 

טיפולי תחזוקה צמחים הומאופטיה וכו''

הריפוי..)זו את  יש  בסימפטום  נזלת..  פשוטה:  לדוגמא 
החוצה  לפלוט  רוצות  האף  של  הריריות  הסיבה  כרים?( 

רעלן כלשהוא..יתכן מאבק עשן

או תרסיסים יוצרי ריח למיניהם שגורמים להיפראקטיביות 
ולכן הטבע שם אותן  של הריריות., משום שזה תפקידן 

שם.

דוגמא לדיכוי סימפטום:אדם יקבל טיפות אף שבד"כ הן 
על בסיס חומצה שתכווץ ותשרוף את כלי הדם וריריות 

האף.

לבפעם הבאה מנגנון ההגנה שהן השערות הקטנות והרי
ועכשיו  בפתח  כשומר  יתפקד  לא  כבר  האף  של  ריות 

התוקף יכנס עמוק ויצור גירוי יותר עמוק .

הגוף שוב ינסה לרפא את עצמו וייצר שיעול שזוהי בעצם 
הגברה של כוח הנשיפה שתפקידה להוציא החוצה גורם 

שמזוהה כמזיק.

כמובן ששלב זה אינו נוח לאדם והפעם יתכן ויקח סירופ 
לשיעול.

מכיוון שתהליכי הנשימה קשורים לגזע המוח יש סירופי 
שיעול שמכילים אופיום ובעצם ע"י השפעתם על המוח 

מתערבים בנשימה עצמה.

לבפעם הבאה המחלה כבר יכולה להיות כרונית כמו ברו
אף  להיות  להגיע  ומכאן  בסטרואידים  שתטופל  נכיטיס 

מחלה ניוונית כאסטמה קשה.

זה נשמע הזוי אך זה קורה...לא האמנו שלגוף יש יכולת 
לרפא את עצמו..דיכינו את מנגנוני הריפוי הטיבעיים וכך 

לאט לאט

הגענו מנזלת פשוטה למחלה ניוונית.

מה מציעה הרפואה המשולבת:

קודם כל למרות כל הכתוב כאן צריך לבחון כל מיקרה 
לגופו ולא להוריד תרופות כרוניות על דעת עצמכם!!

וההחלמה.. התיקון  בתוכה  היו סבלנים עם המחלה  אנא 
תנו לגוף תנאים טובים אמונה ותמיכה ביכולתו המופלאה 

לרפא את עצמו.

וכמובן אל תזיקו..המנעו מלהכניס חומרים לא ידידותיים 
כמו חומרים משמרים צבעי מאכל וכו'..

תרופת סבתא פשוטה לניקוי רעלים מהגוף על הבוקר:

חצי כוס מים ובתוכה כף וחצי שמן זית וחצי לימון סחוט....
לתעשה לכם פלאים..ולא נורא עם התרופה מרה או חמו

צה!!

כי מה לא עושים בשביל סבתא!

לכל  טובה  בריאות  והמשך  החולים  לכל  שלמה  רפואה 
הבריאים!!

)משולחן הוועד - המשך מעמ' 3(: 

לבעזרת נשים מחשש  שאיזה אברך ירצה להסתכל בעי
נים  היפות שלי  במקום להתרכז בתפילה...

אני  דווקא  מהספרדים.  אחרת  מתפללים  האשכנזים 
לזה?  בעלי  אלך  איך  אבל  הספרדי  הנוסח  את  אוהבת 
במשפחת  המקובל  הנוסח  את  לקבל  ועלי  אשכנזי  הרי 

הגבר  וכו' וכו' וכו'..

לסיום אביא סיפור קצר: 

היידיש(:  בשפת  )בדיחה  "וויץ"  לספר  נהג  ז"ל  גורן  זכריה 
אוניה נטרפה וחיים  מצא את עצמו על  אי בודד. שנים עברו, 
הוא החזיק מעמד. ויום אחד הופיע אוניה.  המפגש בין חיים 

והמצילים  היה מרגש וחיים לקח אותם לסיור באי.

המצילים התרשמו מאד אך שאלו "אבל תגיד: מה הם 
שני המבנים  הזהים האלה?"

 "אה", אמר חיים, "הראשון זה בית הכנסת שאני מתפלל בו
והשני הוא בית הכנסת שרגלי לא תדרוכנה שם לעולם".

זהו להפעם. 
נחמה
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הפעם לא נאכל עוגיות, לא נשתה ליקר, הפעם אני מביאה 
קטעים מתוך ההקדמה של הספר: "מסע אל ממלכות 
דינה אייזן, רופאת משפחה ישראל  פנימיות" מאת:  דר'
ללית, )וקיבוצניקית לשעבר( שכבר שנים רבות עוסקת בנו

שא הנקרא בריאות אופטימית.

..."במשך השנים הלכנו והתרחקנו מעצמנו. חשבנו שנשיג 
אושר באמצעות אנשים אחרים )אבירים על סוס לבן, או 

לסתם "מסודרים כלכלית" למיניהם( ... רכישת תואר אוני
לברסיטאי, עשיית כסף, בתים גדולים, מכוניות יוקרה, את

רים אקזוטיים שישכיחו מאיתנו את הניכור ההולך וגובר 
עם עצמנו"... 

..."חשבנו שאם נדאג לבריאותינו הגופנית, נתעמל ונילחם 
לבמשקל, נהיה מאושרים יותר... בדומה לאלילי העבר, לפ

סלים ולמסכות... האמונה הזו קרסה"...

..."לא מצאנו בחוץ את מה שהיה נחוץ לנו בפנים"...

עוד  טכנולוגי,  חידוש  עוד   - לחפש  שהפסקנו  לא  ..."זה 
בילוי הרפתקני ומסוכן, אלכוהול, אוכל, סמים... כל אלה 
לא  החיצוני  אולם  היומיומית,  מהמציאות  אותנו  הרחיקו 

השביע את הרעב הפנימי"...

או  חיים  שמחת  היא  התמידי  החיפוש  של  ..."המטרה 
לבשמה השני - אושר. זה מה שאנחנו רוצים וכל חיינו מח

פשים. "אושר הוא המטרה והטעם של החיים, המשמעות 
שואפים  אנחנו  אריסטו.  כדברי  האנושות"  של  והתכלית 
כשאני מקבלת  אני שמחה  נכון,  חיים אמיתית.  לשמחת 

למתנה, כשאני מוזמנת למסיבה, כשהבן שלי מצטיין בלי
למודים, אך זו שמחה קצרת מועד והיא תלויה בדבר, כלו
למר, מותנית. היא לעולם זקוקה לאירוע חיצוני כדי להת

קיים ... שמחת חיים אמיתית אינה תלויה בדבר... שמחה 
ונובעת מעצם הקיום. היא פנימית.  כזו היא ללא תנאים 
ממתינה לנו בכל רגע שנחליט להעיר אותה. היא מהותנו 

האמיתית"...

יותר מאשר להכיר את מהותנו  ..."אין דבר דחוף וחשוב 
להטובה. כאשר נחוש בה, שוב לא נחפש את אושרנו במ

החיצונים  בתנאים  כלשהו  ששינוי  נחשוב  ולא  אחר  קום 
יביא לנו את השלווה הפנימית שאנחנו מחפשים. זהו קץ 
שחוסר  כשנבין  השליליות.  קץ  המלחמות,  קץ  המאבק, 
הסיפוק התמידי הוא המנהל אותנו, נוכל להקשיב לתבונה 

הפנימית בתוכנו"... 

..."המציאות היחידה היא זו המתנהלת בתוכנו. לאירועים 
מעניקים  שאנו  לזו  פרט  משמעות  כל  אין  החיצוניים 

להם"...

טיפ החודש
עדנה גולן

ל"אושר הוא המטרה והט

עם של החיים, המשמעות 

והתכלית של האנושות" 

)אריסטו(

"-- הכוחות הטבועים 

בנו הם המרפאים 

האמיתיים של המחלה" 

)היפוקרטס(

ברכת מזל טוב לבבית
לשני ולעידן

ולכל משפחת פלג
להולדת

הלל!
לאייל עמית ונבו קורן רומי

לסבים דוד וחינה קורן
למשפחת קורן המורחבת
ומשפחת רומי ממעברות 

מזל טוב
עם הצטרפותה של

   סלע למשפחה
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טל גולדוסר 

יקרה  אישה  נפטרה  שלי  סבתא 
ואהובה, אנחנו רצינו לקבור אותה 
עקב  הקיבוץ,  של  הקברות  בבית 
מצוות,  שומרת  אישה  היותה 
יהודייה, ישראלית, ביקשנו קבורה 
מזה  כנהוג  היהודית  ההלכה  ע”פ 

שנים בדת היהודית.

לאני לא צריך לספר לכם כמה מו
שלקיבוץ  כששמעתי  הייתי  פתע 
קדישא,  חברת  נכנסים  לא  העוגן 
ולכן  קבורה ע”פ ההלכה היהודית 

הקב בבית  להתבצע  יכולה  ללא 
רות.

מס’  על  לחשוב  לי  גרם  זה  מצב 
דברים עיקרן הוא כזה: יכול להיות 
שלא  דקדנטית  קהילה  שאנחנו 
מקבלת/מפרגנת/מבינה אחד את 

הקהילה. שלא התפ בתוך  להשני 
נושנות  מצב שהלכות  לכדי  תחה 
ישתנו? כמו הסיטואציה הנוכחית. 

לאוקי סבתא שלי לא הייתה חברת קיבוץ. מה יקרה כשב
קשה כזו תבוא מחבר קיבוץ? 

* * *

תשובת דניאל פואה למכתבו של טל:

יחד איתכם אני כואב את פטירתה של אמא וסבתא.

אינני שם את עצמי למגיב הרשמי של הקיבוץ בסוגיות 
באבל  עדיין   שרויה  שהמשפחה  בשעה  משקל,  כבדות 

כבד על מות יקירם. 

אנסה במילים הבאות לגעת בכמה נקודות עליהן החלטנו 
כחברה מימי הקיבוץ הראשונים:

- אנו מכבדים כל אדם באשר הוא אדם.

- הזהות שלנו היא יהודית, ואנו שייכים לתנועה הציונית.

איננו מתכחשים לדת  חיים.  בחילוניות כתפיסת  - בחרנו 
ולערכיה.

לכל אלה ועוד היו נר לרגלי החברה הקיבוצית במשך עשו
רים רבים.

ואני אנהג על פי החל ויכוח או דעה הם לגיטימיים  לכל 

טות הקיבוץ בסוגיית בית העלמין. החלטות שמקווה אני, 
והחלטו החברים  צרכי  וכיבוד  דיונים  לאחר  לתתקבלנה 

תיהם, תוך חילופי דעות ושכנוע.

על מנת לא לקבל החלטות לבד מול המשפחה האבלה, 
קיבל קיבוץ העוגן מספר החלטות ובראשן:

-אפשר להביא לקבורה בן משפחה מקרבה ראשונה, זאת 
לאחר הסדרת תנאי התשלום המקובלים עפ"י החלטות 

הקיבוץ.

לבית העלמין מתנהל על פי תפיסת עולם חילונית. המש
מעות העיקרית היא שהנקבר יובא לקבורה בארון. יעידו 
חברים רבים שליוו את יקיריהם בשנים האחרונות, שהצוות 
ועושים  ואותי, קשובים, רגישים,  הכולל את קורין שמרר 

ככל האפשר למען המשפחה ברגעים קשים אלו.

להוציא  זו,  ברוח  הקבורה  טקסי  כל  את  קיימנו  כה  עד 
פעם אחת, בה נכפה עלינו ע”י בן משפחה לקיים קבורה  

דתית, בזמן שהנפטר כבר היה מונח ליד הקבר.

אני מקוה שנצליח בעתיד לקיים דיון רציני ורגיש בסוגיות 
אלו בקיבוץ היקר לכולנו.

בקיבוץ דתית  קבורה 



18

 ]ָטָחה עֵינְָך ִמְראֹות, ַטח לִבְָּך ִמלַּחּוש - 
ֵאיְך ּדֹוְחפָנּו אַָתּה ֶאל הַפָּח הַיָּקּוׁש[.

 בִּנְיְנֵי הָאָֻמּה - ׁשֹופְעֵי אֹור-יְָקרֹות, 
ע הַבְִּחירֹות. הַלִּּכּוד ָשם ַמִשיק ֶאת ַמָסּ

 עֹולֹות הְַתּׁשּואֹות, נְַתנְיָהּו זֹורחַ, 
...]i[ַח ִמְתהַלֵּל הַחֹוגֵר - עֹוד בְֶּטרם פִֵּתּ

 ּכִמְריָם- הְַך בַּתוף, ָשִרית ְמזֶַמֶּרת,
ּוכְֹמֶשה בְְשעַּתֹו, לִכְבֹודֹו ְמׁשֹוֶרֶרת: 

"]ii[יר, כִּי גָֹעה גָּעָה  "לְבִּיבִּי אִַשּ
ּוִמּלֹות זֶה הִַשיר - חֲנֻפַּת ַמְחָמָאה:

 ְמׁשֹוֶרֶרת בְֵּשם כָּל הָמך והַַּדך -
ְּדבֶָריהָ לְבִּיבִּי: "אַָתּה הַּתֹוָתח!"

 ]וְתֹוָתח, ִמִטּבְעֹו הּוא, ֵמָאז בְִּריָאתֹו - 
כְלִיתֹו[. הּוא מֹוצָר אֲֶשר ַרק לְהַזִּיק ַתּ

 "ֵמָתה עָלֶיָך", ָשִרית ְמׁשֹוֶרֶרת 
]ֶשַרבִּים עֹוד יָמּותּו - ֵאינֶנָּה ַמזְכֶֶּרת[.

 ְרבָבֹות ֶשל ְשָקלִים, כֵּן, ָטבִין ּוְתִקילִין 
שֻלַּם עֲבּור זֹו ְקלִיָשאַת הֲבָלִים.

ָהִאיׁש בִּנְיִָמין
אלעזר מוטי

 הַצְּבִי יְִשָרֵאל, ֵמָאז "ִשיר הַפְֵרָחה" 
ֹלא ָשַמעְָתּ כָֹּזאת ֵמעֲלֵי בָּמֹוֶתיָך...

 ִמיֵמי אַלְָטלֶנָה, עַד וְעַד לְיֵָמינּו, 
"הַּתֹוָתח הַָּקדֹוׁש]iii[" - חּוט ָשנִי עֲבּוֵרנּו,

 ַרק ֶשָאז הּוא יָָרה לְהָגֵן עַל אְַחדּות, 
וְהַּיֹום זֶה ּתֹוָתח ֶשל ִשנְָאה וְזָרּות,

 ֶשּיֹוֶרה בְלִי הַבְֵחן בֵּין פְּגִיעָה בְּאֹויְבֵינּו 
לְבֵין הַפְּגִיעֹות בְָּאְשיֹות ִקּיּוֵמנּו.

 ,]iv[ְמהֵַרס ּובֹונֶה, כְַּדְרַּדק חֹובֵב לֶגֹו 
כְֶּשהַּמֹוטֹו הִּנֹו ַרק ִשּקּול ֶשל הֶָאגֹו. 

 כְֶּשּדֹובְִרים ּתֹוָתִחים, ׁשֹוֶתֶקת הַּמּוזָה 
כִּי ּתֹוָתח כְָּך ִטיבֹו: לְכָל עֵֶרְך יַבֻזָּה.

 ּוָמה ֹפה צָפּוי אַחֲֵרי הַבְִּחירֹות?
נְַתנְיָהּו ַמבְִטיחַ גְּדֹולֹות ּונְצּורֹות? 

 - ֶאל-נָכֹון, נִהְיֶה כָּאן כְּעִיר נְצּוָרה,
ים, ְמכֹועֶֶרת צּוָרה,  ְמבֻזָּה בָעִַמּ

ָרָרה, ַמְקִריבָה ֶאת בָּנֶיהָ לְֹמלְֶך הְַשּ
.]v[ָתִרים - הִיא ִסיְטָרא אְַחָרא כְּמֹו יֹועֵץ הְַסּ
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 הֵן בֶּנֶט כְָּשר, הּוא יִהְיֶה כְּאַבְנֵט 
לְָמְתנֵי נְַתנְיָהּו - לֹוֵחץ וְחֹונֵט,

 ]vi[ְמַמעְֵך בְּנֵי-ֵמעַיִם, ְמחְַמֵרר ִאצְטֹוְמכָא 
בָּנֶה עֹוד ְסכָכָה. הַפְִּתרֹון - בְּגּוׁש E ִתּ

 ְמֹבהָל ּוְמֹבעָת, זֶה הִָאיׁש בִּנְיִָמין, 
ק עַד בְּלִי-נְֹשם עַל יְֵדי הַיִָּמין. ְמחַֻשּ

 ּתֹוְך ִמצְעַד יֹועֲצָיו הַבִָּאים וְהֹולְכִים, 
ָאבְדָה ִמבְּלִי ׁשּוב גַּם ַמפַּת הְַּדָרכִים.

 ִמכֵּיוַן, ֹלא הּובְָאה בְִּמקֹוָמּה ׁשּום אֶַחֶרת - 
.]vii[ֵרְך נְַתנְיָהּו, כְּמֹו עִזָּה עִיוֶּוֶרת ִמְשָתּ

 לֹו כְּדָת ֶשל עַּכּו"ם ֵדֶמֹוְקַרְטיָה נְִתפֶֶּסת, 
ְמַשֵחק עִם הָעָם, אֲֶשר כָּאן, בְּתֹופֶֶסת:

 נָס ִמפְּנֵי הֶָחזָק, וְרֹוֵדף הַחַלָּׁש, 
וְׁשּום עֵֶרְך ִמזְַּמן כְּבָר ֵאינֹו ְמֻקדָּׁש.

 ,]viii[נְיָהּו - הֲכִי נֹובֹוִריׁש  הִָאיׁש נֶהֱנְָתּ
ִאם ָחפַצְָתּ בְִּסנֹוּב - אֲזַי בִּיבִּי הִָאיׁש!

 הּוא יָצַר בְּמֹוחֹו הַגְּאֹונִי )כַּּמּובָן( 
לָּנּו, כָחֹול וְלָבָן!!!  "נֹובֹוִריׁש" ִמֶשּ

 "נֹובֹו" הּוא "ָחדָׁש" וְ"ִריׁש" הּוא "עִָשיר",  
כְּלֹוַמר - זֶה עַָתּה הֶָיָה הּוא לִגְבִיר.

 אֲבָל בְּעִבְִרית, "ִריש" )נָכֹון לְעַכְָשו( 
ׁש"  - ֶשיַָּרד ִמנְּכָָסיו. זֶהּו ִאיׁש "ְמֻרַשּ

 "נֹובֹוִריש הָעִבְִרי", בְִּתבּונַת נְַתנְיָהּו, 
זֶה עַָתּה לַ"ַּדלְפֹון הֶָחדָׁש" הֶָיָה הּוא.

__________________

]i[ "אל יתהלל חוגר כמפתח", מלכים א' 

כ' י"א.

]ii[ פרפראזה על "שירת הים" שמות ט"ו.

ספינת  את  שהטביע  לתותח  ]iii[ הכנוי 

של  מרידה  שהיתה  "אלטלנה"  האצ"ל 
בימיה הראשו בהנהגת המדינה  להאצ"ל 

נים

]iv[ משחק בנייה מקוביות.

]v[ בארמית: שטן, מלאך חבלה.

]vi[ בארמית - קיבה

]vii[ דימוי אשר הרב עובדיה נסים העניק 

למנהיגותו של נתניהו,

]viii[ מצרפתית - מתעשר חדש.

מזל טוב לאבי, דנה וטל פרייסלר

עם נישואי

שרון לבחיר ליבה אסף שוורץ  
מאחלים לכם הרבה שנים מאושרות 
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חני הראל

:מאוזן 2. מבנה ענק מאבנים גדולות שנבנה ע"פ המסול
7. תפקיד כלכלי  5. רכשו,  ישראל,  בני  ע"י  רת במצרים 
בקיבוץ )4, 3(, 13. בירה במזה"ת נמצאת בלב המחלוקת 
15. ממלא מקום, 16. מלמד תלמידים, 17. קבול  באיזור,

בלשון   .20 לאוזן,  נעים  לא  צליל  השמיע   .19 אניות,  צת 
הדיבור: היה בכלא, 22. דב ספרותי, 23. משמש לתליה, 
24. בלשון הדיבור: אי סדר, 26. גבוה, 28. שם מספר, 30. 
מנהלת בפועל את לשכתו של ביבי, 31. מספרי התנ"ך, 
32. ל... בגוף שלישי יחיד, 33. אין לו כוח, חלש, 34. וילון 

בתיאטרון.

נתנו   .3 אלה,  בימים  חג שחוגגים   .2 1. אמתחת,  מאונך: 
סימן קל כדי לעזור בפתרון בעיה, 4. קול החוזר כשפוגע 
בקיר, 6. ישן, 8. מגדלים בו ענבים, 9. קיבוץ ליד חדרה, 10. 
כולנו מייחלים לו, 11. בונים מלבנים בד"כ, 12.סכום כסף 
המיועד למטרה מסויימת, 14. מכשול, 18. מדינה במזרח 
התיכון, 19. אינו שוקע במים, 21. ענף, 23. נגיף, קיים גם 
וצר, משמש לשתיה מבקבוק,  צינור דק   .25 במחשבים, 

27. נותן כסף, 29. חמה.
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