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אלון שפיצר

קרני.שמש.חורפיות.מאותתות.על.ימי.האביב.הקרבים,.יש.

משהו.רגוע.ומרגיע.בתקופת.האביב,.מעבר.לימי.החופש.
בוהחגים,.רוגע.שיכול.לעזור.לפרט,.ולכלל..בפעילויות..שו
בנות.שעל.סדר.היום,.שיתנהלו.עם.פחות.מתח.ויותר.מעו

הדעה. בעל. החבר. ושל. מחד. התהליך. של. וקבלה. רבות.
השנייה.מאידך 

פעילויות על סדר היום של הוועד -.עם.סיום.ההתעסקות.

האינטנסיבית.של.הוועד.בבניית.תקציב.2013.,.אנו.נערכים.

משולחנו של היו"ר

בבפני.הנהלת.רפת.חפר.משימה.ראשונה.בחשיבותה,.הב
ראת.הרפת.והבאתה.לרווחיות,.הדרך.להשגת.היעד.אינה.
לבחור. נצטרך. להשגתה,. שונות. דעות. ובוודאי. פשוטה.

בבבחינה.מקצועית.ולגבש.הצעה.ברת.מימוש.ותוחלת.כל
כלית .אני.רואה.בקידום.הרפת.יעד.מרכזי.בפעילותנו 

.נושא.הפנסיה.הינו.מרכזי.ונוגע.כמעט.לכל.החבב -פנסיה 
ברים,.המקורות.לתשלומי.הפנסיה.מושתתים.על.קרן.הפ

ע"י. שיועדו. כספים. ועל. תנובה. מתמורות. שנבנתה. נסיה.

שעתודה. לכל. ברור. אולם. הוועד,.

זו.אינה.מספיקה,.על.מנת.להגדיל.

להגדיל. נדרש. הפנסיה. קרן. את.

המקורות. הגדלת. המקורות,. את.

חלק. ממכירת. הינה. המשמעותית.
במהאחזקות.של.העוגן.בהעוגנפל
בסט.למשקיע.חיצוני,.נושא.שמטו

פל.ועדיין.לא.הגיע.לידי.מימוש,.וכן.

לחלוקת. קריטריונים. על. החלטה.

לקיבוץ,. העוגנפלסט. של. הרווח.
תוך.שמירת.איתנות.החברה 

.לשדרוג.תשתיות.הקיב -תשתיות 
כעת. לתשתיות,. קרן. יצרנו. בוץ.
תשתית. יועצי. באמצעות. נצטרך.
לתכנן.את.אופן.שדרוג.התשתיות,.
מכן. ולאחר. תשתיות. סקר. להכין.

בתכנית.עבודה.רב.שנתית.ע"פ.המ
קורות.הכספיים.שיהיו.לרשותנו 

.בהמשך.לדיונים.שקיימנו.על.אופן.הפרב -פרסום בעלון 
סום.בביתנו,.סיכמנו.עם.חני,.שכל.כתבה.בעלת.אופי.פוגע.

בבחבר.או.בבעל.תפקיד,.עורך.העלון.יפנה.את.הכתבה.לגו
ברם.שעלול.להיפגע.למתן.תגובה,.משך.הזמן.למתן.תגו

בה.יעמוד.על.7.ימים.לפחות.מהעברת.הבקשה.לתגובה,..

התגובה,. ימי. שבעה. עברו. לא. אם. תפורסם. לא. הכתבה.

גם. הבא. בעלון. תפורסם. היא. הכתבה. פורסמה. לא. אם.

ללא.תגובה .עורכת.ביתנו.תתייעץ.ככל.הנדרש.עם.בעלי.
התפקידים.לגבי.כתבה.שעלולה.להיות.פוגעת 

פסח -.אני.מבקש.לברך.את.החברים.בחג.שמח,.שיהיו.ימי.
החג.זמן.מנוחה,.פיזית.ונפשית,.איש.איש.ומשפחתו 

לעבודה.על.הנושאים.הרבים.שעל.סדר.היום,.בין.הנושאים.

חזון. של. ובנייה. בחינה. בהם:. לטפל. שבכוונתנו. העיקריים.

לקיבוץ,.התארגנות.לקליטה,.שיפור.האמון,.בדיקה.ועדכון.
בשל.תקנון.הפנסיה,.טיפול.אינטנסיבי.יותר.בהסדרים.לה

חזר.חוב.החברים.לקיבוץ.ובגביית.חובות.חברים.לקיבוץ,.
ועוד   

.עם.סיום.תפקידו.של.חגי.כמנהל.עסקי.בהב -רפת חפר 
בעוגן,.מסיים.חגי.את.תפקידו.כיו"ר.רפת.חפר,.ע"פ.ההב

נות.בין.העוגן.למעברות.תפקיד.מרכז.הרפת.ותפקיד.יו"ר.
בהרפת.יתחלקו.בין.הקיבוצים .כיוון.שאשר.אלון.נבחר.למ

רכז.הרפת.יהיה.יו"ר.הרפת.אמנון.אברמוב.מרכז.המשק.
של.מעברות 
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מיכה הראל

גם.אני.חשבתי,.אבל,.לא.הייתי.כל-כך.בטוח   .

אז.בדקתי .והשורה.התחתונה?,.יש,.אבל,.לזמן.
במוגבל   .אלא,.אם.ננקוט.כמה.צעדים.לא.שיג

רתיים.)ראו.בסוף.המאמר (

א. העובדות היבשות

הפנסיה. )מקרן. מכספו,. משלם. העוגן. קיבוץ.

לכל. השלמה. תנובה(,. מכירת. בעת. שהקים.

החברים.שאין.להם.פנסיה,.או,.שצברו.פנסיה.

חלקית,.לפנסיית.המינימום.בתנועה.-.3,053.₪.
לחודש 

.₪ מיליון. ב-8 1. מסתכמים. אלה,. תשלומים.
בשנה 

6.מיליון.₪.בלבד זה.אומר.שהכב -בקרן.הפנסיה,.נשארו.כ
סף.מספיק.לקצת.יותר.מ-.3.שנים.!!!

ב. למי משלמים וכמה?

100.פנסיונרים,.המתחלקים.ל-3.קבוב -יש.היום.בהעוגן.כ
צות:

בוגרי.עמותת.נצחות.-.כ-35.חברים.בני.85.ומעלה,.שלהם.

לא.עשה.הקיבוץ.פנסיה.מעולם,.ומשלם.להם,.בכל.חודש.
את.מלוא.הפנסיה.של.3,053.שח.לחודש 

פנסיה,. הקיבוץ. צבר. להם. .,80-85 בגיל. פנסיונרים. .28

במשך.השנים,.ובממוצע.יש.להם.פנסיה.של.כ-2,200.₪,.

)וכך,. שח,. .850 של. ממוצע. סכום. הקיבוץ. משלים. להם.
ביחד.,.מגיעים.גם.הם.לפנסיה.של.3,053.שח.לחודש 

32.“פנסיונרים.צעירים”.,.שצברו.בממוצע.פנסיה.של.כ-.
2100.₪,.ולהם.הקיבוץ.משלים.כ-940.₪.בחודש 

שכן. חברים. של. מועט. מספר. יש. האלה,. הקבוצות. בכל.

צברו.פנסיות.מלאות,.או.כמעט.מלאות.)עובדי.החוץ,.או.

מורים,(,.אבל.מספרם.באמת.די.קטן .ויש.כמה.פנסיונרים.
ביחידים,.שאין.להם.הכנסות.אחרות.מלבד.הפנסיה.והבי

טוח.הלאומי,.המקבלים.תוספת.של.25%.)כפי.שהוחלט.
לפני.שנה (

ג. ומה צפוי בשנים הקרובות? 

ניתן.לראות.2.עובדות.ברורות:

הקרובות. בשנים. שייצאו. .,60-67 בני. חברים. כ-60. לנו. יש.
לפנסיה 

הקי האחרונות,. בשנים. הפנסיות. שחיקת. בגלל. כה,. בעד.
שח. כ-900. של. לרמה. ההשלמה,. את. להגדיל. נאלץ. בוץ.

לחבר 

ונוסיף.לכך.את.ההערכה,.שהרוב.הגדול.של.ה”פנסיונרים 
בפוטנציה”,.שייצאו.לפנסיה.ב-6.השנים.הקרובות,.גם.הם.
לא הספיקו לצבור פנסיה מלאה,.וגם.להם.יצטרך.הקיבוץ.
להשלים.את.הפנסיה,.ברמה.של.כ-700-800.₪.בממוצע.

לחבר.לחודש 

וכך,.אם.נעשה.חשבון.פשוט,.נראה.שצפוי,.שהסכום.של.
8 1.מיליון.₪.בשנה,.אותו.משלים.הקיבוץ.לפנסיונרים,.לא 

הולך לקטון.משמעותית,.ב.6.השנים.הבאות 

ד. למה זה קורה לנו?

יש.לכך.3.סיבות.עיקריות,.ואותן.תופעות.קורות.גם.בארץ,.
ובעצם,.בכל.העולם:

תוחלת.החיים.עולה.בשנים.האחרונות.משמעותית 

בשנים.שעברו.לא.חסכנו.מספיק 

בגלל.הגירעונות.האקטואריים.העצומים.בקרנות.הפנסיה.
בשל.המדינה,.ובגלל.השחיקה.ברווחיות.בשנים.אלה,.הפנ

סיות.נשחקו,.בעשור.האחרון,.בעשרות.אחוזים 
)המשך.בעמ'.5(

 חשבתם שיש לכם

                     פנסיה?
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דוגמהאורך החיים בטבע החומר 

קליפת.בננה,.שארית.כריך שלושה.שבועות.עד.חודשייםשיירי.מזון

כרטיס.אוטובוס,.קופסת.דגני.בוקר,.מחברותכמה.חודשיםנייר.וקרטון

ענף.גזום.מהגינה,.מקל.של.מטאטא,.כיסא,.עיפרון כמה.עשרות.שניםעץ

חולצה,.חיתול.בד,.סמרטוט.רצפה חמישה-.שישה.חודשיםשאריות.בדים.מכותנה

גרב,.סוודר,.כפפות שנה.עד.כמה.שניםשאריות.בדים.מצמר

נעל,.מעיל,.תיק כ-50.שנהשאריות.בדים.מעור

פחית.שימורים כ-100.שנהברזל

פחית.משקה,.כלי.מטבח 100-200.שנהאלומיניום

בקבוקי.משקה,.שקיות.ניילון,.בקבוקי.קטשופ מאות.שניםסוגי.פלסטיקה

חיתול.חד.פעמי כ-500.שנהתערובת.חומרים

כוסות.חד-.פעמיות,.אריזת.גלידה אין.סוף.)משוער(קלקר

בקבוקי.משקה,.צנצנותבערך.מיליון.שנהזכוכית

טל גולדוסר 

בפינת.המיחזור.יוצאת.לדרך.והפעם.המיח
זור.בכללי.בארץ.ובקיבוץ 

ליישם. התחיל. הסביבה. להגנת. המשרד.

המקומיות. לרשויות. מקיפה. סיוע. תוכנית.

יפרידו. התוכנית,. פי. על. המיחזור . בתחום.
בכחצי.מיליון.מתושבי.ישראל.בבתיהם.פסו

לת.לצרכי.מיחזור .התחזית.היא.כי.עד.סוף.
יש מתושבי. כמחצית. זאת. יעשו. בהעשור.

ראל,.נכון.לראשית.העשור.השני.של.המאה.
21,.בישראל.ממחזרים.15%.-.25%.מהב -ה

פסולת .

בלמי.ששם.לב.ולמי.שלא.כבר.זמן.מה.יש.לנו.פינת.מיח
זור.גדולה.בצדו.הדרומי.של.מה.שהיה.פעם.המנזר.והיום.

בחנות.האופניים.וחי.טוב .וכן.נוספו.סוגי.פחים.שונים.במר
כזי.הפסולת.בשכונות 

אורגני,. חומר. .- בקיבוץ. היום. למחזר. אפשר. מה. אז.

ניילון,.קלקר,.מתכת,.אלקטרוניקה,. נייר,פלסטיק,.קרטון,.

זכוכית.ביגוד.ובטריות.כמו.כן.למי.שלא.יודע.בכלבו.לימים.
האלונית.מקבלים.בקבוקי.פיקדון.למיניהם .

מיחזור.הוא.תהליך.שבו.מפרקים.פסולת.ו”מחזירים”.אותה.
בלמצב.של.חומר.גלם,.אשר.ישמש.לייצור.של.מוצרים.חד

אורך החיים של חומרים בסביבה

מיחזור
מיחזור
מיחזור
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פנסיה )המשך.מעמ'.3(
ה. אז מה אפשר וצריך לעשות?

את. תפתור. שכניסת משקיע למפעל. שמאמין. מי. יש. . 1

תקוות. לתלות. כדאי. לא. לדעתי,. זה,. בפיתרון. הבעיה .
ואסור לבנות רק עליו .משקיע,.אם.יימצא.כזה,.בשב .רבות,

נים.הקרובות,.לפי.מצבו.של.המפעל.ולפי.מצב.הכלכלה.

בציוד. להשקעה. השקעתו,. רוב. את. לנתב. ירצה. במשק,.

חדיש.במפעל .למי.שמכיר.את.המפעל,.ברור.שהמפעל,.
באם.ירצה.להמשיך.להתקיים.בשנים.הקרובות,.חייב.להש

קיע.ברכישת.קלנדר.חדש.ורחב 

את. השנה. מסיים. שהמפעל. שלאחר. שמאמין. מי. יש. . 2

כ-3. של. )בהיקף. הקיבוצים,. הסדר  בגין  החוב  תשלומי 

בהרבה. גדולים. סכומים. להעביר. יוכל. לשנה(,. שח. מיליון.
לקיבוץ .גם.זה,.נראה.לי,.פיתרון.אופטימי.מדי 

לדעתי,.יש.להגיע.להסכמה.עם.המפעל,.על.נוסחה קבועה 
,.שתהיה.בנויה.מ-3.מרכיב ץשל העברת תשלומים לקיבו

בים:.1 .שכ”ד.ריאלי.)שכנראה.יהיה.גבוה.מהיום ( ...2 .אחוז.

מהיום ... גבוה. יהיה. הוא. שגם. כ-30%,. נניח. מהרווח . קבוע.

שיהיה. שנה,. בכל. למו”מ. ופתוח. גמיש. נוסף,. מרכיב. ו-3 .

תלוי.במצבו.השוטף.של.המפעל .)או,.בצרכיו.המיוחדים.

של.הקיבוץ (.)בשנים.האחרונות.מעביר.המפעל.לקיבוץ,.כ.
3 1.מיליון.שח.לשנה,.כולל.שכ”ד.ורווחים (

3 .יש.למקד.את.פעילות.המנהל.העסקי.החדש,.בהגדלת 
הכנסות הקיבוץ )רפת?.השכרות.נוספות?.פיתוח.שטחים.
את. למקד. ובנוסף,. המערכות,. כל. והתייעלות. עסקיים?(.
בהתייעלות  בקהילה,. הפעילויות. ומנהלי. הקהילה. מנהל.

ובהקטנת הוצאות.

4 .יש.לפעול.לכך.שהחברים ימשיכו לעבוד ולצבור כסף 
עכשיו  מהמקובל. יותר. הרבה. מבוגר. גיל. עד. לפנסיה,.

וכך,.הנטל.על.קופת.הפנסיה.של.הקיבוץ.יצטמצם.משנה.
לשנה 

מצב החיסכון  של. יסודית. בדיקה. שנה,. כל. לבצע,. יש. . 5
,.שגילם.נמוך.מגיל.היציאה.לפב םלפנסיה, של כל החברי

בנסיה,.לתת.דיווח.שנתי.לוועד,.ולדרוש.מכל.החברים.לח
סוך.לקראת.הפנסיה,.לפחות.את.הסכומים.הנדרשים.לפי.
תקנון.הקיבוץ .המצב.הנוכחי,.בעצם,.מעודד.את.החברים.
הפרשותיהם. להקטין. המינימום,. לפנסיית. יגיעו. שבקושי.
לפנסיה,.כי,.הרי,.הקיבוץ.“דואג”.להם,.ולחסוך.את.כספם.

בדרכים.“אחרות”   .

,.בשנים.אלה,.אמנם.מראה,.שהקיבוץ.מצב ץמאזן הקיבו
ליח.לשמור.על.איזון,.ואינו.צובר.הפסדים,.אבל.זו.תמונה.

בס משתתף. הקיבוץ. כי. מתאזן,. המאזן. בלבד . בחלקית.
משהו. נשאר. עוד. )כל. הפנסיה,. בהוצאות. קטנים,. כומים.
בקרן.הפנסיה(.ושומר.על.רמת.השקעות.נמוכה,.במשק.

ובקהילה .

כניסה. על. בונים. לא  שאם. מראה,. המלאה,. האמת. אבל.

חד.פעמית.גדולה,.של.מיליוני.שקלים.מהכנסת.משקיע.

למפעל,.חסרים.לנו.כל.שנה.כ-.5 1.מיליון.₪.למלא.את.
כל.הצרכים .

בזה.סכום.גדול.אבל.בר.השגה,.אם.נסכים.כולנו.שיש.לה
תמקד.בהשגת.יעד.זה 

בפסח.שמח,.ויציאה.מוצלחת."מעבדות.לחירות”.גם.בת
חום.הכלכלה   

בתוליים. גלם. מוצרי. של. חיסכון. מאפשר. המיחזור. שים .

מצד.אחד,.ומצמצם.את.כמויות.הפסולת.והזיהום.מצד.
שני,.ועל.כן.נודעת.לו.חשיבות.כלכלית.וגם.אקולוגית .

יש.להבחין.בין.מיחזור.לבין.שימוש.חוזר.שמשמעותו.היא.

מילוי. למשל. .- ושוב. שוב. מוצר. באותו. פעמי. רב. שימוש.

רב-פעמיות,. סוללות. הטענת. משקה,. בקבוק. של. חוזר.

חפצים. ותיקון. טוב. שמצבם. משומשים. חפצים. מסירת.
מקולקלים .

בהן.המיחזור.והן.השימוש.החוזר.הם.“פתרונות.קצה”,.כלו
הם. כאשר. חייהם”. ב”סוף. במוצרים. לטיפול. דרכים. מר.

בבמצב.של.פסולת .עבור.חלק.מהמוצרים.הללו,.ניתן.למ
ידי. על. חייהם,. בראשית. עוד. לפסולת. הפיכתם. את. נוע.

בעצם.הימנעות.מצריכתם .שיטה.זו.מכונה.“הפחתה.במ
מוצרים. אותם. מצריכת. להימנעות. המכוונת. שיטה. קור”.

בשאפשר.להסתדר.בלעדיהם,.כמו.חלק.מהאריזות.והש

אריזת. או. אחת,. באריזה. מוצרים. כמה. לשים. )ניתן. קיות.

חיסכון,.הליכה.לחנות.עם.שקית.בד.או.תיק(,.וכן.הימנעות.
מקניית.מוצרים.מיותרים 

בחוקי.המיחזור.היוצאים.לדרך.מביאים.איתם.תקוות.חד
בשות .עם.זאת,.היא.תלויה.בחינוך.ובהסברה.לציבור,.בשי
בתוף.פעולה.של.הרשויות.המקומיות.ובמציאת.שוק.למו

צרים.הממוחזרים 

החשיבות.כיום.היא.להפריד.בין.“הזרם.הרטוב”.)פסולת.
באורגנית(,.ל”זרם.היבש”.)שאר.הפסולת(,.חשיבות.זו.נוב

עת.מהעובדה.שהחומר.האורגני.מפריש.נוזלים.שנקראים.

ובכך. היבש. הזרם. של. איכותו. את. ומורידים. תשקיפים.
ברוב.המקרים.לא.מאפשרים.את.מיחזורו 

עד.הפעם.הבאה,.מיחזור.זה.דרך.חיים.למי.שבוחר,.נכונה.
או.שלא.נבחר.בעצמנו 
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פרסום מאמר בביתנו
בבישיבה.עם.רונן.ואירית,.אושר.בישיבת.הוועד.הסי

כום.אליו.הגענו:

פרסום מאמר ביקורתי בביתנו - מתן זכות תגובה 
לחבר/בעל תפקיד שהוגשה כתבה לעלון שעלו

לה לפגוע בו.

עליה. התקבלה. שלא. כתבה. חני:. דעת. על. סוכם.

תגובה,.תועבר.לידיעת.אלון,.יו''ר.הקיבוץ,.ותפורסם.
בבעלון.הבא..שיפורסם .לכתבה.ילווה.דיווח.שהכת

בה.נמסרה.לתגובה,.והתגובה.לא.התקבלה 

יהיה. לתגובה. אפשרות. למתן. סביר. שזמן. מוסכם.
שבעה.ימים 

אלון.שפיצר

--------------------------------------------------------------------------------------------------

לידיעת הכותבים בעיתון:

בהדברים.המתפרסמים.בעיתון,.הם.באחריות.הכו
תבים.בלבד!.

חני.הראל

פרויקט עגלות
בלאחר.הצלחת.פרוייקט.“שיקום.המכונות”.והצבתם.בגי

יצא. שקיבלנו,. החיוביים. הפידבקים. ולאור. גרציא. ליד. נה.
בלדרך.פרוייקט.חדש,.“העגלות”.לקחנו.ושיפצנו.מס’.עג

לות.ישנות.ששימשו.את.ענפי.הקיבוץ.לאורך.השנים,.ישנן.
חמש.עגלות.והן.הוצבו.בגינה.ליד.הכלבו 

.ישנה.עגלה.אחת.)האמצעית.והכי.גדולה(.שאיננו.יודעים.

החברים. לעזרת. נשמח. שימשה,. היא. ולמה. היא. מאיפה.
בבנושא.בכדי.שנוכל.לכבדה.בשילוט.הולם .מי.שיודע.מוז

מן.לפנות.לאחד.מעובדי.הנוי 

הודעה:
.מי.שמעוניין.לקבל

עידכונים.מהמזכירות.בפלפון,.
שיפנה.לדינה 

אמא.וסבתא.יקרה!

בבשבועות.האחרונים,.הרגשתי.שהמחלה.הארורה,.שתק
שאין. והבנתי. ומכה,. חוזרת. שנים,. שלוש. לפני. אותך. פה.
עוד.אפשרות.לעזור.לך.-.למרות.הטיפול.הנפלא.שקיבלת.

בבית.שיבולים 

היית. וכואבת . קשה. הפרידה. ולכן. מקרוב. אותך. ליווינו.

אמא.וסבתא.נהדרת.והשתדלת.להעניק.ולתת.אהבה.לכל.
הסובבים.אותך.לאורך.כל.שנות.חייך .

גלותיים. חיים. להפוך. שהצליח. הנפילים. לדור. שייכת. את.

באירופה.-.בתוספת.טראומה.נוראה.של.מלחמה.ושואה,.

.- מתחדשת. קיבוצית. חברה. של. ובניה,. יצירה. למסכת.
בכמעט.יש.מאיין .ובמקביל,.ליצור.מערכת.משפחתית.חי

נוכית.ותרבותית.מיוחדת.במינה.בדמות.הקיבוץ.הישראלי.

כאן.בהעוגן.שלנו .במבט.לאחור,.נראה.לי,.שנדרשו.להורים.

שלנו.עוצמות.אדירות.של.אמונה.ויכולת.אנושית.-.אישית,.

בכדי.להרים.את.המסע.הכבד.הזה.ולהגיע.עד.לימי.שיבה.
טובים,.כפי.שהגיע.לך.שנעניק.לך.בערוב.ימייך .

בסבתא.אביבה.וסבא.זאב.ז”ל.נולדו.וגדלו.בוינה,.בירת.אוס
הנאצי . לכיבוש. עד. וגאווה. תרבות. מרכז. שהייתה. טריה,.

בהם.נפגשו.לראשונה.בפעילות.התנועתית.של.השומר.הצ
עיר,.אך.דרכיהם.נפרדו.כאשר.סבא.הקדים.בעליה.לארץ.
שנה,. כחצי. עוד. בוינה. משפחתה. לטובת. נשארה. וסבתא.
שבסופה.החליטה.להצטרף.למסע.עליה.לארץ,.בעיצומו.

של.חורף.1939.תוך.כדי.המלחמה 

סבתא.עברה.טראומה.קשה.מאוד.כאשר.האוניות.שהחלו.

יוגוסלביה . במסע.נתקעו.על.הדנובה.הקפואה.מול.חופי.

שלוש. על. זוועתיים. בתנאים. לחיות. נאלצו. עולים. .1200

אניות.ישנות.וקטנות.עד.שנמצא.סידור.להורדתם.בכפר.

מעבר. במחנות. העולים. שהו. וחצי. שנה. במשך. יוגוסלבי .
בזמניים.ורובם.נרצחו.עם.כניס.הגרמנים.ליוגוסלביה .למז

לה.של.סבתא,.היא.מצאה.עבודה.אצל.משפחה.אמידה.

בעיירה.שכנה,.ומשפחה.זו.עזרה.לה.לברוח.ימים.אחדים.
.לפני.שהגרמנים.רצחו.את.הנשארים .בתלאות.שייקצר.הז-
במן.מלספרן.דרך.בולגריה,.טורקיה,.סוריה.ולבנון.היא.הצלי

.חה.לחזור.“לחיים”.באפריל.1941.מצבה.היה.כה.ירוד.שא-
חותה,.שעלתה.לפניה.בעלית.נוער,.פשוט.לא.הכירה.אותה .

היתר. בין. חוץ,. בעבודות. עבדה. בקיבוץ. דרכה. בתחילת.

חיים . מגן. המפורסמת. יופה. משפחת. של. בית. כעוזרת.

צעירות. . שמדריכה. כמ”כפית. להגנה. הצטרפה. בהמשך.
בבהפעלת.נשק.ובמקביל.החלה.לפתח.את.כשרונותיה.הת

מרכז. אז. שהייתה. .- המקהלה. ובשירת. בריקוד. רבותיים.

פעילותו.המוזיקלית.של.סבא.זאב .אחרי.המעבר.מכפר.

סבא.להעוגן.היא.סומנה.כמועמדת.ראשונה.ללימודי.גננת.
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פרידה מאביבה

בסמינר.הקיבוצים.באורנים .שנות.הלימוד.שם.היו.עבורה.

ישראל,. וארץ. טבע. לחובבת. אותה. והפכו. מתקנת. חוויה.

עם.כל.ערכי.החינוך.והתרבות.המתחדשים.בקיבוצים .היא.
בהשתתפה.בכנסים.של.ידיעת.הארץ,.שארגן.בן.גוריון,.הש

דליה. קיבוץ. של. המפורסמים. לריקודים. בכנסים. תתפה.

והפכה.לשחיינית.מצטיינת.הצולחת.את.הכנרת.מדי.שנה.
עם.חבורה.של.ג’ברים.צעירים.מהקיבוץ .

סבא. ואת. אותה. הביאו. ולחינוך. לילדים. שלה. האהבה.
בלקבל.החלטה.לאמץ.למשפחה.ילדה.עולה.מפרס,.שה

גיעה.ללא.משפחה.בגיל.9.-.מי.שזוכר.את.מירי.מקבוצת.
“נרקיס” 

באחרי.עבודה.ממושכת.כגננת.מצליחה.סבתא.עברה.לע
בודות.אחרות.בקיבוץ.כרכזת.מחסן.בגדים.של.כל.ילדי.
הקיבוץ,.כרכזת.המועדון.לחבר.-.שהיה.מרכז.העניינים.וגם.
רכזת.התרבות.של.הקיבוץ .לכל.התפקידים.הכניסה.את.

הבי האווירה. ואת. שלה,. הטעם. טוב. את. הנעימה,. בהרוח.
תית .

כמעט.לקראת.הפנסיה.לקחה.על.עצמה.את.ניהול.מפעל.
בהקונפקציה.של.“העוגן.פלסט”.והדהימה.את.כולם.ביכו

לת.המקצועית.שלה.וביכולת.לנסוע.ברחבי.הארץ.ולמכור.

את.חליפות.הגשם,.התיקים.ומפות.השולחן.שייצרה.ביחד.
עם.חברות.רבות.שעבדו.איתה .

ומא פתוח. בית. היוו. וסבא. סבתא. השנים. כל. בבמשך.
בביתנו,. לשחק. לבוא. שאהבו. מהקיבוץ. לילדים. רח.

מש קשר. שחיפשו. הנוער. מחברות. ונערות. בלנערים.
אול ובהמשך. והעבודה. הלימודים. שעות. אחרי. בפחתי.

שנים . נשמר. איתם. שהקשר. ומתנדבים. סטים. .פני.
בבזכותה.של.סבתא.היה.ביתנו.מטופח.מבפנים,.ירוק.ופו

רח.מבחוץ.וחמים.וטעים.לרוב 

גם.הקשר.עם.בוגרי.השומר.הצעיר.מוינה.נשמר.כל.השנים.

ומספר.שנים.לאחר.שסבא.נפטר.סבתא.בנתה.קשר.חדש.

עם.אחד.מידידי.נעורים.והצליחה.לבנות.לה.חיי.משפחה.

שמחנו. המאוחרות . שנותיה. את. לה. שהנעימו. מחודשים.

שיכולנו.לחגוג.לך.עם.כולם.את.יום.הולדת.ה90.שלך,.אך.

מחלה. בגופך. התגלתה. ה90. חגיגות. לאחר. מיד. לצערינו.

ממארת.)סרטן(.שלא.נתנה.הרבה.תקוות .כמו.כן,.חברך.
מה מאוד. נחלשת. ואת. נפטר,. ז”ל. בנדל. יואל. בושותפך.

טיפול.הכמוטרפי .רק.הטיפול.הנהדר.של.צוות.שיבולים.
בוהרופא.שלנו.דוקטור.הילמן.הצליחו.לתת.לך.להינות.מש

מודים. ואנו. והקיבוץ. המשפחה. בחיק. נוספות. וחצי. נתיים.
בהזדמנות.זו.לכל.הצוות.מעומק.הלב 

סבתא.ואמא.שלנו,.אנחנו.גאים.ומתגאים.בכל.מה.שיצרת.

ועשית.במשפחה.ובקיבוץ .נזכור.אותך.בנועם.הליכותייך,.
בחיוך.הרך.והמבין.ובכל.פרח.שנשתול.בגינתנו .

נוחי.בשלווה.באדמתנו,.אנחנו.אוהבים.אותך.מאוד.מאוד 

עוזי.גרטלר

סבתא
כתבה ים, קראה: מורן

אבא.התקשר.שלשום.ואמר.שכנראה.לא.תהיי.איתנו.עוד.
הרבה    .זה.איפשר.לנו.להיפרד .

אמיצה,. עדינה,. יפה,. את,. היית. עוד. בצהריים. שישי. ביום.
מרגשת,.חזקה .אבל.כאבת 

סבתא.שלנו.אהובה.כל.כך,.אוהבת.בלי.סוף,.עם.לב.ענק.
מזהב.-.טהור.ורך 

מרגישה. את. עכשיו. שכבר. בטוחים,. מקווים,בעצם. אנחנו.
האחרו בשנתיים. עלייך. שהעיק. מהגוף. חופשייה. בטוב,.

נות .את.כבר.לא.כואבת,.כבר.לא.סובלת.וזה.נותן.קצת.
נחמה 

זכינו!.זכיתי!.בשנים.ארוכות,.רבות.וטובות.של.סבתת.פלא.

כמוך.-.סבתא.כל.יכולה.שאין.דבר.שבלתי.אפשרי.עבורה .
)המשך.בעמ'.8(
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)המשך.מעמ'.7(.סבתא.שהייתה.לצידנו.לאורך.כל.הדרך,.

בטוב.וברע,.בקושי.ובחולי,.בהצלחות.וגם.באכזבות .סבתא.

סבתא. מבינה . תומכת,. קשובה,. זמינה,. הייתה. שתמיד.

שחיבקה.ואהבה.ותמיד.קיבלה.אותנו.בדיוק.כפי.שאנחנו,.
בכל.מצב.ובכל.שעה 

אבא. של. מהטיפול. התפעלנו. האחרונות,. וחצי. בשנתיים.

חמלה,. סבלנות,. עם. אינסופית,. ובאהבה. במסירות. בך .

שקט.ונתינה.ללא.תנאי .וגם.את..תמיד.אמרת.כמה.אבא.
בשלנו.הוא.אדם.מדהים.-.ובכן.סבתאלה,.הוא.למד.מהטו

בה.ביותר,.כי.חיים.של.חמלה,.נדיבות,.אהבה.ונתינה.-.אלו.
היו.חייך .

עם. כאן. נשארים. אנחנו. .- פרידה. זמן. זה. אהובה,. סבתא.

כל. על. שהיית,. מי. על. לך. תודה. אסירי. נפלאים,. זכרונות.

שעשית,.על.מה.שנתת.ועל.שלימדת.אותנו.כל.כך.הרבה.

אותנו. לימדת. אומץ,. אותנו. לימדת. .- את. היותך. בעצם.

אהבה.-.שני.דברים.שאמורים.קצת.לעזור.עכשיו.בפרידה .

הלאה. ממשיכה. והחכמה. הגיבורה. שלנו. סבתאלה. ואת,.

שלנו. סבא. את. ואהובים,. מכרים. לפגוש. תוכלי. .- במסע.

היקר,.את.יואל,.את.רני.אחותך.וגם.את.ההורים.-.ההורים.

ואת. מהם. הפרידה. את. שכאבת. והוקרת,. שאהבת. שלך.

הדרך.בה.הלכו.-.עכשיו.סוף.סוף.הגעגועים.יגמרו,.עכשיו.
תיפגשו 

בעכשיו.כבר.לא.כואב,.עכשיו.כבר.אין.משמעות.לזמן,.עכ
שיו.את.בעצם.מה.שתמיד.היית.-.אהבה.טהורה,.אור.רך.

ויפהפה.שעוטף.את.כולם 

אוהבים.ומתגעגעים

נתניה...עוד מעט 
אורית ברמן

בבוקר.את.הולכת.תוהה,
אצל.גרציא.מזמינה.קפה.ועוגת.גבינה,

אך.לפני.זה.את.הכביסה.
אצל.האחים.מה.שמם?.משליכה 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו.כמה.חבל

רושמים.קופה.יפה.של.שלל
איך.אצלם.העסקים.פורחים,

כשאצלנו.בקושי.שורדים 

משם.את.כבר.אצל.ויקי.
שיער.צובעת,.פסים,.תספורת.עשיתי 

יורדת.עוד.קצת.לקרן נפתלי
“מעצבת.על”.עם.הנחה.בשבילי 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו.כמה.חבל

רושמים.קופה.יפה.של.שלל
איך.אצלם.העסקים.פורחים,

כשאצלנו.בקושי.שורדים 

מזמינה.מזנון.אצל.אחד.הנגרים
“שמים.וארץ”.לא.כזה.תמים 

“במרכז האומניות”.השלט.שבור
להם.מותר,.לנו.אסור 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו   

בבוטיק.“אלונית”.יקר.להחריד
אך.זה.שידרג.את.סופר 2000.לתמיד 
עוד.לא.אמרנו:.מטבח,.מוסך.ומסגריה

“ריקודי.עם”.בלי.תו.חניה 

פרח ודמעה
לזכרה ולכבודה של אביבה גרטלר

מרדכי רוזמן

לצערי.לא.יכולתי.להשתתף.בהלוויה.של.אביבה.שהלכה.

לעולמה .על.כן,.בשורות.אלו.אני.מצרף.את.דמעותי.לכוס.
הדמעות.של.המשפחה.והקיבוץ.בצער.ובאבל 

בחלוף. ומותשת . עייפה. "שיבולים”. לבית. הגיעה. אביבה.

הזמן.התאוששה.ומצבה.הוטב.לאין.ערוך .היא.לא.הגיעה.
אל.המנוחה.והנחלה,.אבל.עגנה.בחוף.מבטחים 

המסור. והטיפול. "שיבולים”. בבית. האווירה. כי. זאת. אין.

של.הצוות.עשו.את.שלהם .ובעיקר.יש.לציין.את.תפקוד.

המשפחה:.עוזי.ומירה,.אלי.ורותי.וכן.כל.הצאצאים.והדור.
הצעיר,שהרעיפו.עליה.חיבה.ואהבה.ביד.נדיבה 

פחות. ותפקדה. עצמה. אל. חזרה. שאביבה. כולנו. שמחנו.

בזמן. ולנסיבות . לתנאים. בהתאם. סבירה. בצורה. יותר. או.

האחרון.שמנו.לב.בשינויים.שחלים.-.ולא.לטובה   ..כוחותיה.
הלכו.ואזלו.עד.שנפטרה.במיטתה,.מיתת.נשיקה 

בשורת. נכונה. למנוחה. הצטרפה. לברכה,. זכרה. אביבה.

ובזיעת. שבמסירותם. והוותיקים,. המייסדים. הראשונים.
באפם.הניחו.את.היסודות.והקימו.את.קיבוץ.העוגן,.לתפא

רת.המפעל.הציוני 

לחי היסודות. את. להניח. המשימה. מיוחד,. לציון. בראויה.
דוש.המשפחה.היהודית,.להמשך.הקיום.והבטחת..העתיד.

בבחינת.“עוד.לא.נותקה.השרשרת”   

יהי.זכרה.ברוך 
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נתניה...עוד מעט 
אורית ברמן

בבוקר.את.הולכת.תוהה,
אצל.גרציא.מזמינה.קפה.ועוגת.גבינה,

אך.לפני.זה.את.הכביסה.
אצל.האחים.מה.שמם?.משליכה 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו.כמה.חבל

רושמים.קופה.יפה.של.שלל
איך.אצלם.העסקים.פורחים,

כשאצלנו.בקושי.שורדים 

משם.את.כבר.אצל.ויקי.
שיער.צובעת,.פסים,.תספורת.עשיתי 

יורדת.עוד.קצת.לקרן נפתלי
“מעצבת.על”.עם.הנחה.בשבילי 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו.כמה.חבל

רושמים.קופה.יפה.של.שלל
איך.אצלם.העסקים.פורחים,

כשאצלנו.בקושי.שורדים 

מזמינה.מזנון.אצל.אחד.הנגרים
“שמים.וארץ”.לא.כזה.תמים 

“במרכז האומניות”.השלט.שבור
להם.מותר,.לנו.אסור 

פזמון:
זה.שלהם.ולא.שלנו   

בבוטיק.“אלונית”.יקר.להחריד
אך.זה.שידרג.את.סופר 2000.לתמיד 
עוד.לא.אמרנו:.מטבח,.מוסך.ומסגריה

“ריקודי.עם”.בלי.תו.חניה 

סיפור מאת גדי גולדשטיין

החמי שנות. באמצע. החל. הילדים". ל"משק. שלי. בהקשר.
שים,.כשהייתי.ילד.בן.שבע,.והוא.נמשך.עד.היותי.נער.בן.

בשתים.עשרה,.עת.עליתי.למוסד.החינוכי.שלנו .משק.היל
דים.היה.אחד.הצירים.העיקריים.סביבם.סבו.שנות.ילדותנו.

בוהוא.תפס.בהן.מקום.חשוב.ביותר .מה.היה.במשק.היל
דים.שלנו?.מוטב.שתשאלו.מה.לא.היה.בו!.

בין החיות

היו.בו.אתון.וחמור,.כמה.כבשים.ועיזים,.ארנבות,.ברווזים.
בואווזים.שהשתקשקו.בבריכת.מים.משלהם,.בריכה.מבו
ותרנגו תרנגולות. בו. היו. אגס;. צורת. שצורתה. נאה. בטנת.

לים,.טווסים.הדורים.וגאוותניים,.שמדי.פעם.עלו.על.ענפי.

הרמות. קריאותיהם. את. שילחו. ומשם. האיקליפטוסים.

לעבר.בתי.הקיבוץ .היה.לנו.גם.שובך.יונים.גדול.שאיכלס.
בלהקה.גדולה,.שאהבנו,.יחפנים.ונטויי.צוואר,.לעמוד.ולה

ביט.בה.בהתעופפה.במשק.כנפיים.קולני.בשמי.הקיבוץ .

מדי.פעם.נוספו.אל.חיות.המשק.שלנו.אורחים.מזדמנים.

רושם,. רב. שקנאי. אלינו. הסתפח. למשל,. כך,. ומפתיעים .
בשבשל.פציעתו.נאלץ.להיפרד.מלהקתו.במסעה.אל.אר

צות.החום,.וזכה.אצלנו.למזון.משביע.ולטיפול.טוב.ומסור .

בדרך.זו.הגיעה.אלינו.פעם.גם.חסידה.פגועת.כנף,.וגם.היא.
טופלה.היטב.אצלנו,.ונקלטה.יפה.בין.חברותיה.במשק 

היתה.לנו.גם.מדגרה.קטנה.ששכנה.בבית.לא.גדול.שנבנה.

במרכז.משק.הילדים,.והוא.שימש.גם.כמחסן.לאחסון.כלי.

עבודה.ומזון.לחיותינו .מרגש.מאד.היה.לנו,.הילדים,.לעקוב.

לאורך.ימים,.כיצד.המנורות.הדולקות.במדגרה.מחממות.

מתבקעות. הן. וכיצד. בתבניות,. המסודרות. הביצים. את.

בבוא.מועדן,.וכיצד.מגיחות.מהן.לאוויר.העולם.ברווזונים.

של. חללו. את. שממלאים. פלומה,. רכי. צהבהבים. קטנים.

עולם.בציוציהם.הנרגשים,.משל.מבשרים.לכול.בשמחה:.
הגענו,.גם.אנחנו.כאן!   

אהבנו.את.המשק.שלנו,.והוא,.על.כל.דייריו.המקרקרים,.
ההומים,.הפועים.והנוערים,.הילך.עלינו.קסם.טמיר 

ירקות. גידלנו. בו. קטן. לא. ירק. גן. גם. כלל. הילדים. משק.

מירקות.שונים .וזאת.לדעת:.נוסף.על.המגמה.הלימודית.
בהמובהקת.שנועדה.הן.למשק.החי.הן.לגן.הירק,.משק.היל

דים.שלנו.התנהל.כעסק.הנושא.את.עצמו.בזכות.התוצרת.

שלו,.החלב,.הביצים.והירקות.שהוא.סיפק.לקיבוץ .כל.יום.
ברתמנו.את.פזיז.חמורנו.אל.עגלה.בעלת.שני.גלגלים.והוב

לנו.את.תוצרתנו.אל.מטבח.הקיבוץ .

של. רגש. נמלא. ליבו. העגלון,. לשמש. בתורו. שנבחר. מי.

גאווה:.הנה.סומכים.עליו!.סומכים.על.בגרותו,.על.מיומנותו.

ועל.חוש.האחריות.שלו!.ביום.תורנותו,.לאחר.שרתם.את.

החמור.אל.העגלה,.הידק.ובדק.היטב.את.רצועות.הרתמה.

תוך. חלילה. יגלשו. לבל. התוצרת,. ארגזי. את. ובדק. וחזר.

כדי.ההובלה,.טיפס.ועלה.הילד.אל.העגלה,.נטל.לידיו.את.

המושכות.תוך.שהוא.עומד.זקוף.על.רגליו.בעגלה.וקורא:.
דיו!   

)המשך.בעמ'.11(
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איש.יקר,.
רומן,.רפאל.מאוטנר

בעל.אוהב
סבא.ללא.גבולות

אבא.שלי.

נולדת.בצכיה.בכפר.קליקוב
שנים.לא.פשוטות.של.ילדות

הגעת.בעליית.נוער.עם.האונייה.תיאודור.הרצל
היית.שותף.בהקמת.הקיבוץ

לחמת.נפצעת
אף.פעם.לא.ויתרת

מפעל.חייך.-.אנחנו!
בספטמבר.האחרון.נהנינו.להיות.איתך.עם.המשפחה,

אחיך.התאום.רונדה,
בנותיו,.נכדיו

חגגנו.לך.יום.הולדת.80
בעיר.הולדתך,.מקום.ילדותך

 לכל משפחת מאוטנר
המומים וכואבים עם מותו של

           רומן
מי ייתן

ולא תדעו עוד צער

אוכל,.שירים,.נופים,.ריחות,.זכרונות
ואנחנו.איתך 

אבא
הקמת.משפחה.עם.אמא,

באגרוף. הראית. תמיד. .- ותומר. בנים. .3 אותנו,. גידלת.
שאצלך.כולנו.שווים

מה. טלפון,. בשיחות. איתך. ובודקים. שבים. אנחנו. יום. כל.
קורה,.מה.מתרחש,.ואיזה.ילד.הכי.טוב???

במקרים.חריגים,.ענייני.דיומא.שרק.אנחנו.מבינים,.יכולות.
להתקיים.שיחות.ועידה,

צריך. לא. אתה. נו,. שואל:. אתה. .- מתקשרים. וכשלא.
כלום   ???

ארוחת.ערב.שישי.-.פסגת.השבוע 
מפגש.משפחתי,

את. אמא,. עם. מבשל. אתה. רביעי,. ביום. שמתחיל. מבצע.
כל.שנאהב

השניצלים.והסלט.תפוחי.אדמה.שציידת.אותנו.לטיולים,.
תמיד.קיבלו.שבחים

הבית.הפתוח.לכולנו.בכל.שעה.ותמיד.בשמחה.ואהבה
הנכדים.-

תמיד.שמח.לעזור,.לגדל,.לשמור,.להאכיל,.להסיע.הלוך.
ושוב.והלוך,.ותמיד.ברצון.ובשמחה

הציפורים.מילאו.לך.ובך.את.נשמתך
.- שלהם. לא. בעונות. גם. פרחו,. שתמיד. הפרחים. העצים,.

אפילו.לפרחים.שידרת.אהבה
והם.הבינו 

אבא
הנאה,. שמחה,. אהבה,. סבלנות,. נתינה,. גדול,. .איש.

פשטות.וצניעות
אני.גאה.להיות.הבן.שלך
יוסי
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)המשך.מעמ'.9(.אל.יהיה.הדבר.קל.בעיניכם:.מסע.כזה,.
בבנוסח.בן-חור,.לעיני.החברות.והחברים.המסתכלים.בהת

פעלות.לאורך.דרך.המלך.החוצה.את.הקיבוץ,.מילא.את.
ליבו.של.הילד-העגלון.ברגש.של.שמחה.וגאווה 

חדר. בניין. של. בעורפו. המטבח,. של. הרמפה. אל. בהגיעו.

המשק. של. היומית. התוצרת. את. מוסר. היה. הוא. האוכל,.

ונוטל. מיוחד(,. בפנקס. לזכותנו. בקפידה. )שנרשמה. שלנו.
במן.הרמפה.ומעמיס.על.עגלתו.את.הארגזים.שהוכנו.עבו

רו,.ובהם.שיירי.אוכל.רבים.שנותרו.מארוחות.החברים,.וכן.
קליפות.של.ירקות.ולחם.ישן 

"הרווחים".שנרשמו.לזכותנו,.אפשרו.לנו.לקנות.כלי.עבודה.
למשק,.תערובת.לחיות,.ודברים.חיוניים.אחרים 

על.משק.החי.ועל.גן.הירק.
בניצחו.לאורך.השנים.מח

ב ,. יאיר. פ ,. יעקב. נכינו,.

אוהבי. . פ ,. ומאיר. מוטיו.

שליוו. מובהקים,. טבע.
בעבודת מקרוב. באותנו.

אותנו,. והדריכו. לימדו. נו,.

באהבתם. אותנו. והדביקו.
לעולם.החי.והצומח 

עד. שעה. עבדנו. תחילה.

וככל. ביום,. וחצי. שעה.

גם. לנו. נוספו. שגדלנו.

עבודתנו. . עבודה . שעות.

ערב,. תורנויות. גם. כללה.

לחלוב. צורך. היה. שהרי.

את.העזים.והכבשים .כאן.

העז. על. לספר. המקום.

המיתולוגית.שלנו,.תקווה,.
בעז.צחורה.ונאה,.שהעמי

דה.במשקנו.דורות.הרבה .

אמנם.צחורה.ונאווה.היתה.

נגחנית. גם. אך. תקוותנו,.

וידעה.לעמוד.בתוקף.על.
מת פחדנו. הילדים. אנחנו. בגלוי,. ואומר. אכחד. לא. בשלה .

ברגשות. אליה. הלכנו. לחלבה. תורנותנו. מועד. ובבוא. קווה,.
מעורבים .שהרי.מי.חפץ.לטעום.את.נחת.נגיחותיה?

ערב.אחד.הלכנו,.מירון.ואני,.לחלוב.את.תקווה,.אך.כאשר.

היא. עטיניה,. תחת. הדלי. את. ורחימו. בדחילו. שמנו. רק.

החלה.להתפרע.ולהשתולל,.ושנינו.נמלטנו.על.נפשנו.ככל.
בשנשאו.אותנו.רגלינו .רצנו.לעבר.בתי.הילדים.והעז.בעקבו

תינו .אני.מעדתי.והשתטחתי.בין.ערוגות.העגבניות .תקווה,.

מלאת.זעם.וחבל.קרוע.לצווארה,.חלפה.על.פני.במרדפה.

אל. להגיע. המבוהל. מירון. הצליח. עמל. בדי. מירון . אחרי.

העז. לפני. טרק. ממש. האחרון. וברגע. שלנו,. הילדים. בית.
את.הדלת 

בבחלב.אשר.הצלחנו.בכל.זאת.לחלוב.בתורנויות.שלנו,.הש
בידיו. מסרנו. החלב. מן. וחלק. והטלאים,. הגדיים. את. קינו.

האמונות.של.סבא.טולסטוי,.איש.נזירי.חביב.ועטור.זקן,

שהיה.ממלא.בקבוקים.רבים.בחלב.שלנו.ותולה.אותם.על.
ענפי.עץ.האיקליפטוס,.זו.שיטתו.המיוחדת.לגבן.גבינה .

על. לספר. המקום. כאן. עסקינן,. עיזים. בעסקי. כבר. ואם.

המסע.הרגלי.שאליו.נשלחתי.ביום.קיץ.לוהט.למושב.כפר.
בידידיה,.על.מנת.להרביע.את.אחת.העיזים.שלנו .לאדון.ברי

גר,.היה.שם.תיש.אליו.הובלו.להרבעה.כל.העיזים.שבעליהן.

כאמור,. היום,. אז,. הייתי. עשר. בן. חמודים . בגדיים. חפצו.

היה.חם.מאד,.והמרחק.

רב. היה. ידידיה. לכפר.

עבור. בעיקר. יחסית,.

שנאלץ. עשר. בן. ילד.

בחבל. ולגרור. להיאבק.

וסרבנית,. עיקשת. עז.

מה. כלל. ידעה. שלא.

משימתה,.והיתה.סוטה.

מן.הדרך.ומושכת.אותי.

אימת. כל. רב. בכוח.
בשגילתה.בדל.עשב.מו

נפשה . חשקה. בו. ריק.

שבעה. והעז. אפשר.

אך. הארוכה,. בדרכנו.

לבסוף. הגעתי. אני.

בריגר. מר. של. למשקו.

מתנשף. מותש,. כשאני.

ונוטף.פלגי.זעה .התיש,.
בכדרכם.של.תישי.העו

לם,.ביצע.את.משימתו.

ואני. שיא,. במהירות.

שוב.מצאתי.את.עצמי.
הסרב העז. את. בגורר.

גורר. וגורר,. מושך. נית,.

מאד. נזהר. השרון,. משמר. קיבוץ. את. עמה. חוצה. ומזיע,.

לחצות.במהירות.את.הכביש.הסואן,.ונסרך.ספק.גורר.את.
העז.וספק.נגרר.אחריה,.חזרה.אל.משק.הילדים 

משק. של. סיפורו. את. כאן. לגולל. יהיה. יסולח. בל. חטא.

הילדים.שלנו,.מבל.להתייחס.אל.הכלבים.שליוו.את.שנות.
ילדותנו,.ומבלי.להתייחס.לתנים 

.אינני.בטוח.אם.הדבר.נחקק.בתקנון.החינוכי.של.הקיבוץ
כלב,. יש. הילדים. שלחברת. היה. נהוג. אצלנו. אך. הארצי,.

אובייקט.לאהבה.אינסופית.ולליטופים,.כלב.הגדל.עמנו,

)המשך.בעמ'.12(
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)המשך.מעמ'.11(.הילדים,.והוא.שותף.
שווה.זכויות.לכל.תעלולינו.וחוויותינו 

לכלב.שלנו.קראו.בובי .ביום.מן.הימים,.

עם.הדמדומים,.כאשר.אני.וידידי.גבי.

שלנו. ההורים. מחדרי. בדרכנו. היינו.

כלב. לפתע. ראינו. הילדים,. לבית.

שפסע.לקראתנו.על.השביל .בטוחים.

וגהרנו. שלנו. בובי. אלא. זה. שאין. היינו.

בובי. מה,. משום. ללטפו . כדי. מעליו.

את. וחשף. מוזרות. לפתע. נהם. שלנו.

עזבנו. לכן. עצבני,. נראה. הוא. שיניו .

אותו.והמשכנו.ללכת .הכלב.הסתובב.

ברגל . גבי. את. ונשך. לעברנו. פתאום.

לכיוון. לרוץ. והתחלנו. מרה. זעק. גבי.
צריפי.החברים 

נודע. הילדים. בבית. ההשכבה. בשעת.

לי,.שמי.שחשבנוהו.לתומנו.לכלב,.לא.

היה.אלא.תן.נגוע.כלבת,.שהגיח.אלינו.
לנ ערב. באותו. והספיק. השדות,. במן.

שוך.עוד.מספר.חברים.בטרם.הומת 

מבית. ימים. מספר. נעדר. גבי. חברי.

הילדים .הוא.שכב.בבית.הוריו,.כשהוא.

זריקות. של. ארוכה. בסדרה. מטופל.
כואבות 

אחד. כאמור,. היה,. הילדים. משק.

הצירים.המרכזיים.סביבו.סבבו.שנות.
לה למדנו. הילדים. במשק. בילדותנו .

אותו,. ולאהוב. הטבע. את. מקרוב. כיר.

למדנו.לעבוד,.למדנו.ליטול.על.עצמנו.

הילדים. משק. בהן . ולעמוד. משימות.
בהיווה.שדה.חינוכי.מצוין.בו.למדנו.אח

ריות.מהי 

החינוכי. במוסד. ללמוד. כשעלינו.

המשכנו. מעברות,. בקיבוץ. ששכן.

שהיה. הגדול. הילדים. במשק. לעבוד.

שם .עתה.היינו.כבר.כמובן.בעלי.ניסיון.
מוכח 

מאוחר.יותר,.כשהתגייסנו.לצה"ל,.אין.

ספק.שנשאנו.עימנו.את.כל.הערכים.

השנים. רבת. בעבודתנו. לנו. שהוקנו.

במשק.הילדים:.היכולת.לפעול.כצוות,.
דבקות.במשימה.ורגש.של.אחריות 

גדי גולדשטיין

ן ג ו ע ה ץ  ו ב י ק ב ה  ש ד ח ה ם     י ד ל י ה ת  י י ר פ ס  
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ילדים.יקרים,

כשההורים.שלכם.היו.ילדים
וכשהסבים.שלכם.היו.צעירים,

הייתה.כאן.ספריה!

.הספרייה.הייתה.מלאה.ספרים
יפים.ומעניינים 

לא.היה.מחשב!
לא.היתה..טלוויזיה!

ובקושי.טלפון   
.על..פלפון,.אייפון,.סמארטפון.-

בכלל.לא.חלמנו 

ובכל.זאת,.אני.שמחה.לגלות.לכם.
שספר.הוא.עולם.נפלא!

.ספר.הוא.חבר,.ספר.הוא.טיול,

צילומים: יעקב גוטרמן,
דברים שנאמרו עם גזירת הסרטעדנה גולן, קורין שמרר

בחנוכת הספרייה
ספר.הוא.ציור,.דמיון.וגם.אגדה!!!

אנחנו.שמחים.ששוב.קמה.פה.
הספרייה.החמודה.הזאת.שתהיה.

לכם.לפינה.חמה.ומלטפת .שתהיו.
מוזמנים.אליה.לקרוא.ולשמוע.

סיפורים 

ותראו.שממקום.כזה.אפשר.לקבל.
הרבה.חוכמה,.הרבה.דעת.והנאה 

בשם.כל.הספרנים.והספרניות.
שהיו.בעבר,.אני.מברכת.אתכם.

ואת.המתנדבים.החרוצים.של."יום.
המעשים.הטובים"..ומאחלת.לכם.

הנאה.רבה.והצלחה 
נעמי מילר.............

ן ג ו ע ה ץ  ו ב י ק ב ה  ש ד ח ה ם     י ד ל י ה ת  י י ר פ ס  

)המשך.בעמ'.14(
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צילומים: יעקב גוטרמן,
עדנה גולן, קורין שמרר

* * *

 לסבים
עופרה וישראל פוקס

להולדת הנכד 
      יונתן

בן לאילעי ולקרן 
מזל טוב לכל המשפחה

* * *

למירה וחומי, גדי ודורית
לאיה ולי

מזל טוב  להולדת הבת-הנכדה
עמית

אחות לאולי

* * *
לסבתא  עמירה פוקס

להולדת הנכד
    שחר

בן  לרועי ולריקי
אח לנטע.

מזל טוב לכל המשפחה

* * *

ברכת מזל טוב מאוחרת...
לתלמה ודב רוטשילד - הסבים

לאלון ואלי - ההורים
לאחים: עידו ונועם

ברכות להצטרפות עמרי למשפחה...

* * *
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בכולנו.מחפשים.מדי.פעם.משהו.מתוק.להרגיע   ..מה.לה
רגיע?.זה.מאד.אישי .רגע.של.שעמום,.צורך.בלתי.נשלט.
יש. . וכו'   . וכו'. נחת,. חוסר. עצבנות,. בשרית,. ארוחה. אחרי.

בלי.סוף.מצבים.כאלה 

למזלנו.קיים.פרי.התמר,.גם.מתוק.גם.בריא.וגם.משלנו,.

אחד.משבעת.המינים.בהם.נתברכה.ארצנו .ובנוסף,.לגמרי.

במקרה,.נתברכנו.בממצאים.של.מחקר,.גם.הוא.משלנו,.

שנעשה.ב"טכניון".וממליץ.להוסיף.תמרים.לתזונה.היומית.
שלנו 

בפרופסור.מיכאל.אבירם,.רופא.בפקולטה.לביוכימיה.בט

כניון,.)גם.ברמב"ם(.מסביר.שכבר.30.שנה.הם.חוקרים.על.

בדם. השומנים. כמות. את. להקטין. יכול. מה. למצוא. מנת.

למחלות. הסיכון. את. מעלים. שכידוע. הרע,. והכולסטרול.

לב.ושבץ.מוחין .בנוסף,.הם.ניסו.למצוא.פרות.וירקות.בעלי.

טרשתיים . תהליכים. מפני. אדם. בני. על. שמגינות. תכונות.

יש.לציין.שזהו.מחקר.ראשון.מסוגו.בעולם.שלא.נעשה.על.
חיות,.אלא.ישירות.על.בני.אדם 

לחקור. שסיימו. אחרי. המינים,. שבעת. את. בדקו. במחקר.
בשישה.מתוכם.הגיעו.אל.התמרים,.אז.נוספו.שאלות.חד

שות.:..האם.אכילת.תמרים.עלולה.לגרום.לעלייה.במשקל.

או.חלילה.עלייה.ברמת.הסוכר.בדם.לאורך.הזמן .המחקר.
2.סוגים:.מג'הול.וחלב -לא.הסתיים.עדיין,.עד.כה.עסקו.ב

וואי.ומתכוונים.להמשיך.ולבדוק.זנים.נוספים 

במחקר.נמצא.שאכילת.פרי.התמר.לא.רק.שלא.החמירה.

.15% . של. לירידה. גרמה. אלא. הנבדקים. של. מצבם. את.

שיש. גם. הסתבר. )טריגליצרידים( . בדם. השומנים. ברמת.
בלתמר.סוג.מסויים.של.נוגדי.חמצון.ייחודיים.התומכים.בה

פחתה.של.היווצרות.של.תהליכים.טרשתיים ..באופן.כללי.
ומוכח,.יש.לפרי.התמר.יתרונות.רבים:.

דל.שומן. 	❂

אחוז.גבוה.של.סיבים.תזונתיים. 	❂

אחוז.חלבון.גבוה.יחסית.לפרות.אחרים 	❂

בעל.סוכרים.טבעיים.שמספקים.אנרגיה.זמינה.לגוף 	❂

לא.גורם.לעלייה.במשקל 	❂

לא.גורם.לעלייה.ברמת.הסוכר 	❂

מוריד.שומנים.בדם  	❂

בקיצור,..הבשורה.המעודדת.היא.המלצה.חמה.לצרף.את.

התמרים.לתזונה.היומית.שלנו .כל.מה.שצריך.זה.לאכול.

100.גר'.תמרים.ביום.-----..נראה.לי.שזה..בערך.4.תמרים.

אפשר,. הכמות. של. מדוייק. חישוב. )בשביל. .----- גדולים.

לקנות.1.ק"ג.ולחלקו.ל-.10.חלקים.או.שקית.של.1/2.ק"ג.

ולחלקה.ל-.5.חלקים.או.לקנות.טון.תמרים.ולחלק.לכמה.
חלקים.שאתם.רוצים   .מה.שנוח.לכם   

*.*.*

אם.יש.מעוניינים.להעמיק.בנושא,.כאן.הלינק:

..www thegoldate com/מחקר-טכניון-תמר-מג'הול/

או.פשוט.לכתוב.בגוגל:."מחקר.על.תמרים" 

בתיאבון!

טיפ החודש
עדנה גולן

מתוק, טעים וגם בריא
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בשעה טובה

ינאי גל
השתחרר מהצבא!!!

נועם שיק ואורית גולדברגר

.)העתיקה.מביתנו.82 3 12.בהקלדה.באצבע.אחת.-
.חני.הראל(

עם.חלוף.השנים,.וככל.שעובר.הזמן.נוצרה.ב”נקודה".שלנו.

עצמאית. אינה. זו. שפה. בלבד . לקיבוצנו. המיוחדת. שפה.

הונגרית.. צ'כית,. עברית,. “ליד”. ביחד,. היא. האמת,. למען.

וסלובקית .על.מנת.להבין.שפה.זו..חייב.אדם.להיות.“בן.
המקום”.-.ועל.זה.נאמר,.בלי.מרכאות,.זר.לא.יבין 

הנ”ל,. הביטויים. את. למצוא. הקורא. על.
הנ העיתון. למערכת. ולשלוח. בלאוספם.

פוץ.ביותר.בכפרנו 

בה”שמנדריק”.שיאסוף.“מה.שיותר”.בי
טויים.-.יזכה.במילון.עברי-הונגרי.)אפשר.

לקבל.את.התמורה.בנקודות( 

*.*.*

לחצר. ירדתי. חם,. טוב. ככה. אחד,. יום.

כבר. המחנה . בשבילי. קצת. לטייל. כדי.

בהתחלה.ראיתי.שהאינסטלאטור.עושה.

שוויץ.ומוציא.את.הקישקעס.כדי.לתקן.
מס מסריח. טוב. ככה. היה. הביוף,. באת.

ביב 

עם. בניטו. של. הבן. את. ראיתי. מרחוק.

לא. ואני. מבחוץ . היא. שלו . הבת’קלה.

עד. )=בטּוב(. בטּוף. כך. כל. שהם. ידעתי.
החתונה 

הייתי.צריך.איזה.קצת.דברים.לבית,.אבל.יודית.לא.פתוחה.

מריח,.. זה. ממה. יודע. לא. אני. היום . נותנת. לא. שושה. וגם.

אבל.יש.לי.הרושם.שהמצב.כמו.יותר.גרוע.כל.יום:.בזמן.
האחרון.אפילו.האחות.לא.מקבלת 

איך.שלא.יהיה .בדרך.פגשתי.את.בן.עירי.שאני.מכיר.עוד.

היום. נותנים. סרט. איזה. אותו. שאלתי. המלחמה . מלפני.
אבל.הפרצוף.צנע.הזה,.בקושי.אומר.שלום 

אבל. מחייה . אה. אוויר,. מיזוג. איזה. אוכל,. לחדר. נכנסתי.

.מה,.מושך.לי.קצת.בגב.בשבוע.האחרון .אולי.יש.לי.
הקסנשוס 

בניגשתי.לעגלה .חילקו.סייקה-גולש.וצ’סקי.קניידליקי .וְבִ
ְמקֹום.-..רק.בונדאש 

לקחתי.איזה.שלוש.חתיכות 

אותו:. שאלתי. . נעבעך   . מתחתן,. יענקל. של. הבנצ’יק. גם.

עם. הזה,. השמנדריק. אבל. .- התחתנת?”. קיבוץ. "לאיזה.

האף.ככה..גבוה,.מסתובב.כל.הזמן.הנה-שמה .אני.רוצה.
להזהיר.את.עצמנו..מפני..התופעה.הזאת 

בדקתי.מה.הכל.עשיתי.היום.ומה.חסר.לנו.בבית .הלכתי.

בעד.סוכר.למחסנאי,.אמרתי.לו:.תהיה.לי.כל.כך.טוב,.תן.

לי.איזה.שני-שלושה.קילו.סוכר .לא.הייתה.לי..שקית.ניילון,.

ולא.ֶאְסן.טרייגר .אז.הוא.נתן.לי.למעלה.בתוך.הטריצ'קו.
שלו 

הוא.גם.כן.שווה.את.כספו .על-יד.זה.שהוא.חדש.בכפר.

הקטן.שלנו,.ראיתי.אותו.ללכת.לים .הוא.כבר.היה.לאכול,.
ואני.לא.ידעתי.בכלל.מה.מחלקים.לצהרים 

למדוד. למחסן. והלכתי. וכביסה. כלים. זרקתי. זה. אחרי.

וזה. המחיר. עם. קונסטים. לי. עשתה. המחסנאית. סווטר .

היה.לי.יותר.יקר.כמו.שני.פולובר .בסוף.אמרה.לי.ללכת.

בחוץ,.למשביר,.ששם.נותנים.הכל.יותר.בזול .ניגשתי.לתא,.
לקחתי.את.הפפלן.והלכתי.הביתה.לארוחת-ארבע 

מילון העוגני שימושי  זר לא יבין
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❀ ❀ ❀

ברכות מזל טוב מיוחדות שלוחות:
❀ לזלטי, במלאת  לך 85 שנים.

 ❀ לרותי אילן ❀ עוזי אילן ❀ אלי אפרת,

❀ נעמי שילר ❀ תום דה בריין -
במלאת לכם 70 שנה.

עד 120, באושר ובבריאות טובה!!!

❀ ❀ ❀
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לילידי מרץ:

מזל טוב

שלמה.גבעון            .3 21

זלטי.לכטבראון      .3 14

יחיאל.דורון              .3 12

יצחק.קמינסקי       .3 26

פנינה.דורון               .3 20

שאול.גולן                   .3 2

עדנה.גולן                  .3 29...

רות.אילן                      .3 3

אלי.אפרת                  .3 1

עוזי.אילן                      .3 6

נעמי.שילר                .3 19

תום.דה.בריין           .3 31

עדית.גלמן               .3 30

אסתי.מייזנר              .3 6

אילן.יעקב                 .3 26

רני.עמית                   .3 10

סיגל.לבי                     .3 2

מרים.בלייר              .3 18

רונית.קמינסקי        .3 12

אלון.רוטשילד           .3 5

לי.רוזנצוויג               .3 30

אילעי.פוקס               .3 9

מור.קורן                    .3 17

יקים.פוקס               .3 19

חיים.דולבורד            .3 5

יונתן.אברמוביץ      .3 13

חגית.אמסטרדם   .3 28

אביב.לביא               .3 24

ענר.קורן                    .3 28

ורד.פרייסלר             .3 2

ניר.חובב                    .3 23

מעיין.דותן                .3 31.

עידו.פואה                  .3 4

רן.קלנר                        .3 7

יהלי.בן.שבת              .3 3

עודד.ברמן                 .3 4

ניצן.ויימן                      .3 5

ניר.לביא                      .3 8

ענבר.אחירותם       .3 16

יהונתן.סבו                  .3 2

עמית.פאלק              .3 4

עומר.אזרזר             .3 15



6 5 4 3 2 1

8 7

11 10 9

13 12

16 15 14

19 18 17

22 21 20

25 24 23

27 26

30 29 28

33 32 31

35 34

37 36

40 39 38

41

חני הראל

תשבץ

מאוזן:.2 .ממכות.מצרים,.7 .נפסל,.8 .מילת.שייכות,.9 .בית.

דין.צדק,.11 .יבשה.מוקפת.ים,.12 .אוקיינוס,.13 .ממכות.

מצרים,.14 .כינוי.של.חג.הפסח,.17 .מלהיב,.18 .גוש.גבוה.

של.אדמה.הבולט.מעל.פני.הקרקע,.20 .מסמר.המשמש.

לתליה,.21 .ערך.חשבוני.המציין.כמות,.23 .טורף.המיילל.

בלילות,.24 .הוטב,.25 .מילת.ברירה,.27 .גוף.ראשון.יחיד,.

28 .כך.בנט.קורא.לחבריו.למפלגה,.30 .תינוק,.31 .עצל,.

33 .תמימות,.טוהר,.34 .גוף.שלישי.רבים,.36 .ראה.בשנתו,.

37 .עלה.בספר,..38 .שביל,.40 .אוכלים.בפסח,.41 .ליווי.
המת.בדרכו.האחרונה 

האדם,. של. הטוב. חברו. . 2 היהודי,. הבית. יו"ר. . 1 מאונך:.

3 .)4,4(.שם.סרט.על.הדור.הראשון.של.הקיבוצניקים,.4 .

הבחירות. הצלחת. . 6 הערלה,. את. כורת. . 5 מאין,. ההיפך.

האחרונות,.10 .מרגיש.צורך.לשתות,.11 .ממכות.מצרים,.

. 15 כעס,. . 14 שבועה,. מילת. . 13 אלה,. בימים. גם. המכה.

מכסה.את.הבית,.16 .איתורית,.זימונית,.17 .היעדר.חיים,.

19 .מיסה.קתולית.לזכרו.של.מת,.22 .חנכנו.השבוע.לילדים.
25 .נחש.חנק.בדר'.אמריקה.מהגב .ביום.המעשים.הטובים,

דולים.בעולם,.26 .החלל.בו.נמצאת.מעלית,.27 .סימן,.29 .

אין.כסף,.32 .חוגגים.בימים.אלו,.34 .קוראים.בחג.הפסח,.
35 .ישימון,.39 .מילת.הכפלה 





צילומים: יעקב גוטרמן, עדנה גולן

ספרים, רבותי, ספרים!


