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אלון שפיצר

לחגי,

מכוונים. שאנחנו. כפי. בד"כ. מתגלגלים,. גלגל. כמו. החיים.
לסי מעבר. מפתיע. צפוי. הבלתי. לפעמים. אך. יאותם,.

והבטוח. הישר. המסלול. על. אנחנו. כאשר. דווקא. או. בוב,.

לכאורה,.מי.שלוקח.את.הגה.ההנהגה.והניהול.מן.הסתם.

לומד.לאורך.החיים.עם.צבירת.הניסיון,.שדברים.קורים.לא.
תמיד.כפי.שאנו.מכוונים,.הדרך.רצופה.הפתעות 

יאתה.קיבלת.את."ההגה".בימים.שבהעוגן.היה.מצב.חבר
תי.מורכב.ביותר,.הקיבוץ.נוהל.ע"י.ועד.ממונה,.לא.הייתה.
קופה.להבטחת.הפנסיה.ורוב.עסקי.העוגן.נסגרו.או.אוחדו.

יבשותפויות .עסקי.הקיבוץ.לא.הביאו.את.התמורה.המצו
פה 

יכבעל.ניסיון.קודם.בתפקיד.בקיבוץ.קיבלת.החלטה.אמי
צה.ביותר,.לא.רק.בגלל.המצב.שתיארתי.אלא.גם..נדרשת.

לפעול.בתוך.תרבות.חברתית.ייחודית.לקיבוץ.העוגן 

יבמבט.לאחור.אני.בטוח.שמי.שמביט.על.התמורות.שה
עוגן.עבר.בתקופת.היותך.מנהל.עסקי,.יכול.לעשות.זאת.
בסיפוק.רב:.הקיבוץ.מתפקד.בתקציב.מאוזן,.הוקמה.קרן..
עתודה.לפנסיה,.נצברו.כספים.בעתודות.למיסוי,.עתודה.
לתשלום.למנהל.ועודפים.תזרימיים .הופחת.מאד.המתח.
שבין.החברים.להנהלת.הקיבוץ,.בוצעו.השקעות.ראשוניות.
הולכת. המזכירות;. מבנה. שודרג. דרכים,. מים,. בתשתיות.
את.תהליך.שיוך.הדירות.במקצועיות.וברגישות.והתהליך.

יעל.סף.סיום;.גולת.הכותרת.של.עבודתך.הינה.בניית.הש
כונה.לבנים.אליה.נקלטו.משפחות.חדשות.ובני.זוג.של.בני.

קיבוץ.לחברות .

ימעבר.לעשייה.אני.רוצה.לציין.את.עבודת.הצוות.של.הצ
וות.הניהולי .לאחר.שלמדנו.לקבל.איש.את.רעהו,.שיתוף.

יהפעולה.בו.כל.אחד.מביא.את.תרומתו.היה.סינרגטי.והתו
צר.ודאי.גדול.יותר.מסה"כ.תרומת.כל.איש.בצוות.לבדו 

חגי,.אני.שמח.שידענו.למצוא.את.הדרכים.להגיע.להבנות.
יגם.במחלוקות,.בעבודה.המשותפת,.ידענו.שכוחנו.באחדו

תנו,.במקום.שבו.הצלחנו.להגיע.להסכמות.שם.גם.הבאנו.

את.התוצאה.הניהולית.הטובה.ביותר,.לא.אוכל.שלא.לציין.
יאת.עזרתה.העצומה.של.דינה.לך.ולנו .ידעת.לעבוד.בשו

תפות.ובאוזן.קשבת.לדינה.וכולנו.התברכנו.מהתוצאה 

ועכשיו,.כאשר.מסרת.את.הגה.ניהול.העסקים.לאוריאל,.

מסודרת. העברה. וחשיבות. המשכיות. של. ראייה. מתוך.

של.המקל,.אני.מניח.שיש.לך.איזושהי.תחושת.הקלה .לא.

חוויות. שהיו. יודע. אני. שלך . בקיבוץ. מנהל. להיות. פשוט.
יקשות,.אבל.אני.מקווה.שתיקח.איתך.את.ההצלחות.והע

שייה.כזיכרון.עיקרי.מהתפקיד.התובעני 

עובר. בקיבוץ,. מהעבודה. יוצא. כשאתה. הזו,. בעת. חגי,.

לניהול.עבור.אחרים,.אני.מאמין.שהניסיון.שצברת.בהעוגן.

משולחנו של היו"ר
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יסייע.לך.בדרכך .בניהול.כמו.בניהול,.התוויית.הדרך.וכיוון.

ההגה.חשובים .אם.אתה.יודע.מה.המטרה.אתה.יודע.לאן.
ילכוון,.ואף.אם.קשה.תהיה.הדרך,.אני.יודע.שתקדם.ביצי

רתיות.את.הארגונים.בהם.תעבוד 

אני.מקווה.שאנחנו.לא.נפרדים,.רק.משנים.את.אופי.שיתוף.

הפעולה .אני.מאחל.לך.שתמצא.את.הזמן.להיות.יותר.עם.

לחברים.שלום.רב,

בה המשק. כמרכז. תפקידי. את. מסיים. הנני. אלו. יבימים.
יעוגן,.חמש.שנים.שחלקן.)בעיקר.בתחילת.הדרך(.היו.סו

ערות.במיוחד,.במהלך.התקופה.עסקתי.במגוון.עצום.של.

אלו. בשנים. לעצמנו . שהצבנו. ליעדים. בהתאם. משימות.
יהובלתי.מגוון.רחב.של.פעולות.שמטרתן.מתמקדת.בעי

קר.ב"חיזוק.מעמדו.של.הקיבוץ.כנגזרת.של.דאגה.לכל.
קבוצות.האוכלוסייה" 

במהלך.חמש.השנים.האחרונות.טיפלנו.ב:

.ייצוב.מעמדו.הכספי-כלכלי.של.הקיבוץ,.הסרת.שיי .❂
הקיבוץ,. של. הזכות. יתרות. והגדלת. לבנקים. עבודים.

יבמהלך.השנים.האחרונות.החזיר.הקיבוץ.את.כל.חובו
תיו,.הסרנו.שיעבודים.לבנקים.וייצרנו.עתודות.פיננסיות.

משמעותיות.לטובת:

.קרן.לצמיחה.כלכלית.של.כ.6 1.מליון.₪  .❂

.קרן.תשתיות,.הקמת.הקרן.ופריסת.תשלומים.לחברים. .❂

החמש. במהלך. תשלומים,. פריסת. במסלול. שבחרו.

שנים.הבאות.עם.השלמת.תשלומי.החברים.והנקלטים.
צפוייה.הקרן.לעמוד.על.כ.13.מליון.₪ 

על. כיום. העומדת. הדדית. עזרה. קרן. בניית. .השלמת. .❂
כ-.700.אלף.₪ 

.המשך.הפקדה.לקרן.הפנסיה.על.מנת.להבטיח.קיום. .❂

הקרן.ותשלום.פנסיה.נאותה.לכלל.החברי.הקרן.)ילידי.

לקרן. הפקדנו. הללו. השנים. במהלך. ומעלה(. .55 שנת.

השבוע. הופקדו. מליון. .2 5( .₪ מליון. .5 מעל. הפנסיה.
ועוד.כ.300.אלף.₪.יפקדו.בתחילת.החודש( 

.צמיחה.דמוגראפית.ובנייה.לבנים,.הקמת.שכונת.הבי .❂
נים.שלב.א'.34.יחידות,.

.33 קלטנו. הדמוגראפית. הצמיחה. מתהליך. .כחלק. .
משפחות.בנים.וחיצוניים.לקיבוץ .

.אנו.הולכים.ומתקדמים.בעבודה,.מועד.איכלוס.מתו י.
כנן:..ספטמבר.2013 

.שיוך.דירות.לחברים,.השלמת.התהליך.עד.שיוך.חוזי. . .❂

.סיום.השיוך.החוזי.והחתמת.החברים.על.הסכמי.שיוך,. .

היום. בדבר. ההחלטה. נתקבלה. מאז. שנה. .12 לאחר.

הגענו. עבודה,. של. שנים. ולאחר. דירות. לשיוך. הקובע.
ילשלב.החתימה.על.חוזי.השיוך ..מהלך.זה.שכלל.בתו

כו.את.הדיווח.לרשויות.המס.מהווה.חיזוק.משמעותי.

להבטחת.זכות.החבר.בביתו.אך.אינו.סוף.פסוק,.אנו.

שהינו. קינייני. שיוך. לעבר. ולהתקדם. להמשיך. חייבים.
השלמת.המהלך.הלכה.למעשה 

.הסדרת.היחסים.עם.הועדה.המקומית.לתיכנון.ובנייה,. .❂

השלמת.תוכנית.הבינוי/פרצלציה,.פתיחת.האפשרות.

לקבלת.היתרי.בניה,.וקידום.תוכניות.נוספות,.להזכיר.

למי.שכבר.שכח.את.התקופה.בה.לא.ניתן.היה.לקבל.
היתרי.בניה/שיפוצים.בהעוגן 

כל.זאת.מעבר.לטיפול.השוטף,.שיפור.פני.הקיבוץ,.ליווי.

ענפים.ופעילויות.כלכליות.של.הקיבוץ,.חיפוש.כיווני.פיתוח.
כלכליים.ועוד 

אז.נכון,.עוד.רבה.העבודה.עוד.רבות.המשימות.עוד.יעדים.
רבים.לפנינו 

הנני.רוצה.להודות.לאלה.שנתנו.כתף.לעשייה,.למי.שהיה.
ימוכן.להיות.חלק.מההליך.הדמוקרטי.ללוות.את.התהלי

כים.המורכבים.שביצענו.עם.בעצה.או.במילה.טובה 

ימילה.אחרונה,.הנני.רוצה.לאחל.בהצלחה.לאוריאל.מחלי
פי.ולכל.הצוות.הניהולי,.מי.ייתן.ותדעו.להמשיך.בתנופת.

יהפיתוח.כבחמש.שנים.האחרונות,.כל.זאת.בנחישות.ורגי
שות 

בברכת.חברים,.. ..
חגי. .

עם סיום התפקידמשולחנו של מרכז המשק היוצא

המשפחה,.שתישאר.שותף.ותורם.לקהילת.העוגן 

"לא.מפסידים.באמת,.אלא.ברגע.שבו.מפסיקים.לנסות" 
)מייק.דיטקה(

מודה. אני. אישי. ובאופן. הניהולי. הצוות. העוגן,. חברי. בשם.
ילך.על.התקופה.המאומצת.בניהול.העוגן.ומאחל.לך.הצל

חה.בדרך.החדשה.ובכל.כיוון.שתפנה.אליו 
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משולחנו של מנהל הקהילה

רונן ברייר

נושאים הנמצאים על סדר היום של מנהל הקהילה:

דואר.-.לאחרונה.סיימנו.את.התקנת.תאי.הדואר.החדשים.

שקיבלנו.מרשות.הדואר .התקנת.התאים.התבצעה.בקיר.

החיצוני.של.חדר.הדואר.על.מנת.לאפשר.לקיחת.הדואר.
בכל.שעות.היממה 

במשך. הדואר. למשרד. להגיע. מהחברים. מבקשים. אנו.

תא. מיקום. את. )ולאשר(. ולראות. המשרד. עבודת. שעות.
הדואר.המשפחתי 

בשבוע.הראשון.של.חודש.מאי.נבצע.העברת.תאי.הדואר.
מחדר.האוכל.למקום.החדש 

ביטחון -.אמיתי.דגן.החליף.את.עמוס פלג.בתפקיד.רב''ש.

שנים. על. לעמוס. להודות. ברצוני. זו. בהזדמנות. הקיבוץ .
יארוכות.של.מילוי.התפקיד,.גילוי.אחריות.ואכפתיות.לנע

שה.בתחום.חשוב.זה 

וסגירת. השמירה. שעות. בנושאי. ודן. נפגש. הביטחון. צוות.

השער.וממליץ.כי.השער.יופעל.ע''י.פתיחה.טלפונית.החל.

בשעות. בבוקר . .5:00 השעה. ועד. בלילה. .22:00 מהשעה.

אלה.שומר.הקיבוץ.יסייר.בשטח.הקיבוץ.ולא.יישב.בשער.

של. הטלפון. מספרי. קיימים. המזכירות. במחשב. בלבד .

ומאפשרים. השער. למערכת. המוזנים. ותושבים. חברים.
פתיחה.טלפונית 

מתבקשים. השער. את. לפתוח. מצליחים. שאינם. חברים.
לעדכן.את.המזכירות.במספר.הטלפון.שלהם 

שעות.השמירה.יפרסו.משעות.אחה''צ.ועד.שעות.הבוקר 

צוות.הביטחון.עוסק.בנושאים.נוספים:.תחזוקת.המקלטים,.

הנחיות.לשעת.חירום.,צוות.צח''י.)חוסן.יישוב(.וגיוס.וארגון.

פעולות. שתבצע. היישוב(. )משמר. מקומית. כוננות. כיתת.
בתחומי.הביטחון.בקיבוץ 

ילאור.ריבוי.המשימות.אנו.זקוקים.לחברים.נוספים.שיס
כימו.לקחת.חלק.במגוון.העשייה .המעונינים.יפנו.לאמיתי.

דגן.או.רונן.ברייר 

מכונת צילום -.כפי.שפירסמנו.בעבר,.אנו.מתקינים.מכונת.
יצילום.ופקס.בתוך.חנות.האלונית.בקיבוץ,.המכונה.תאפ

שר.לחברים.לבצע.צילומים.ושליחת.פקסים.במשך.שעות.
יהפתיחה.של.האלונית .הפעלת.המכונה.תתבצע.ע''י.רכי

שת.כרטיסי.צילום.שימכרו.בקופת.האלונית .עם.התקנת.

המכונה.אנו.מבקשים.מכל.החברים.לבצע.את.הצילומים.

ולא. באלונית. להם. הדרושים. והפקסים.
במזכירות.הקיבוץ 

המופעלת. מכונה. הותקנה. במזכירות.

המזכירות. עובדי. של. קודים. ע''י. ורק. אך.
בלבד 

.ועדת.קבלה.עוי -קבלת בני זוג לחברות 
בני. קבלת. בתהליך. אלו. בשבועות. . סקת.

יהזוג.של.חברי.הקיבוץ.החיים.כאן.כתוש
נוסח. גיבוש. לאחר. בקיבוץ . לחברים. בים,.
לקבלה. לפנות. הזוג. בני. החלו. ההסכם.
כ-20. עם. בתהליך. נמצאים. אנו. לחברות.
משפחות.המעונינות.להשלים.את.תהליך.

הקבלה.לחברות 

לדיון. נביא. מאי. בחודש. כי. מקווים. אנו.
לחב הקבלה. נושא. את. הקיבוץ. יבשיחת.

רות.בקיבוץ 

אתר אינטרנט לקיבוץ -.צוות.הקמת.אתר.

האינטרנט.לקיבוץ.נכנס.בימים.אלו.לשלבים.הסופיים.של.

בניית.האתר .הצוות,.בראשותו.של.רני.עמית,.פועל.לבניית.

האתר.ואיסוף.התכנים.שימלאו.אותו .בנוסף.אנו.רוכשים.
מערכת.הפצת.מיילים.מהמזכירות.לחברי.הקיבוץ 

את. אישר. הוועד. .- פנימית  בסליקה  תשלומים  מערכת 
פני סליקה. במערכת. לקיבוץ. החברים. תשלומי. יהסדר.

מית.באמצעות.כרטיסי.אשראי.שיונפקו.לחברים.וישמשו.

לתשלום.החברים.עבור.הוצאותיהם.בקיבוץ .הנושא.יובא.

לדיון.ואישור.שיחת.הקיבוץ.בטרם.הפעלתו.ויוצג.בהרחבה.
לקראת.השיחה 

היו.זמנים:.השער.הישן.בכניסה.לקיבוץ
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יהודה בן עזרא

זה.מספר.חודשים.סובלים.תושבי.העמק.ממכת.גניבות.
ופריצות.לבתיהם.הפרטיים 

הבא. מכל. וגונבים. הפרטי. למרחב. חודרים. נועזים. גנבים.
ליד-אייפונים.אייפודים,.מחשבים.ניידים.ומכשירי.חשמל 

הגנבים.עזי.מצח.ובעלי.תעוזה,.פורצים.לבית.כאשר.בעלי.
הע העבודה. מיום. להירגע. ומנסים. בבית. נמצאים. יהבית.

מוס 

יבמועצה.נעשים.מאמצים.רבים.לטפל.ולמגר.את.התופ
עה.מראש.המועצה,.דרך.הנהלת.המועצה,ביטחון,.מג"ב,.
שמתנדבים. והתושבים. רב"שים. הישובים,. ועדי. משטרה.

ללחימה.הזו.אבל.לפנינו.עוד.עבודה..רבה.מאוד 

יתפיסת.הביטחון.במועצה.מדברת.על.שלושה.מעגלי.אב
טחה:

המעגל.הראשון.-.הבית הפרטי,.ועליו.אני.אתן.דגש.היום 

הישוב.שבו.כבר.בימים.אלה.נעי .המעגל.השני.באחריות
שית.עבודה.ע"י.מתנדבים,.ועד.הישוב.ורב"שים 

המעגל.השלישי.באחריות.המועצה.-.שכבר.פועלת.לטפל.

ביטחון,. תפיסת. מוקד. הקמת. כגון:. באחריותה,. בנושאים.
בי שערים. בנושא. וטיפול. פנים. לביטחון. למשרד. יפניות.

שובים 

המעגל הראשון

באופן. מוגן. שיהיה. שצריך. המעגל. זה. הראשון. המעגל.
יכזה,.ששני.המעגלים.האחרים.נפרצים.הוא.ייתן.את.המע

נה.האחרון.ויעכב.או.ימנע.את.הפריצה 

מה.נדרש.במעגל.הראשון?

מהחוץ.אל.הפנים!

סגירת השערים.ולנעיי לבמקומות.שיש.גדר.צריך.לדאוג.
לתם.היום.יומית 

ולטפל. חשוכים. מסתור  מקומות  לאתר. עשבים,. לנכש 
בהם 

לעשות.מדי.פעם.סיורים ובדיקות בחצר.ולזהות.תנועות.
או.פעילות.חריגה 

.צריכות.להיות.נעולות .אסור.להשאיר.מפתת תדלתות הבי
חות.בכל.מיני.מקומות.מסתור 

חשוב.להתקין.מערכת אזעקה,.חשוב.מאוד.שתהיה.בכל.
לי הולכים. או. שיוצאים. פעם. בכל. אותה. ולהפעיל. יבית,.

שון 

לעדכן שכנים.טובים.שאתם.יוצאים.לסופ"ש.שישגיחו.על.

אתם. כאשר. הבית,. סביבת. את. פעם. מדי. ויבדקו. הבית.

יוצאים.לאירוע.אפשר.להזמין את אחד הילדים הבוגרים.

של.השכנים.שיהיו.אצלכם.בבית.להזמין.להם.פיצה.וסרט,.

ולא. הגעתכם. עד. בבית. להשאיר טלוויזיה ואור דלוק. או.
לשכוח.להפעיל.אזעקה 

משק. לעובדי. ולא. החברתית. ברשתות. לא למסור מידע.
הבית.בדבר.החופשה.הקרובה 

ניתן.להגדיל.לעשות.ולשים.מצלמות במעגל סגור .במידה.
והייתה.פריצה,.נוכל.לדעת.מה.היה.בדיעבד 

כאשר.המעגל.נפרץ.חשוב.מאוד.הדיווח לרב"ש ולמוקד,.
יעל.מנת.שיהיה.לנו.רישום.של.האירועים.שמתרחשים.אצ

לנו.בעמק 

אפס סובלנות 

תלונה במשטרה.-.כל.תושב.שמעוניין.להגיש.תלונה.אינו.

צריך.לנסוע.לתחנת.המשטרה.במועצה,.ישנו.שוטר.קהילתי.

יגיע.עד.אליכם,.יגבה.מכם. שנותן.שירות.עד.הבית .הוא.

עדות.וירשום.את.התלונה .הגשת.התלונה.חשובה.לרישום.

המשטרה.וזאת.על.מנת.למפות.את.התופעה.והפשיעה.
ולהיכנס..לסדר.העדיפות.בטיפול.המשטרה 

ירישום.נכון.יכול.לסייע.לנו.לקבל.סיוע.ומשאבים.מהמש
טרה 

שהטיפול. לפחות. נעשה,. הנזק. התרחשה,. כבר. העבירה.
יהיה.נכון.והאחריות.לא.תרד.מהגורמים.האחראים 

אני.תקווה.שנדע.ימים.שקטים.יותר.וטובים.יותר,.שיתוף.
יהפעולה.בין.הישובים,.הרב"שים,.ביטחון.המועצה.והמש

טרה.ילכו.ויעמיקו.ויתמקצעו,.ונצליח.למגר.את.הפשיעה.
מעמק.חפר 

שמ ביטחון. נושא. בכל. אלי. לכתוב. כולם. את. מזמין. יאני.
למייל:. לענות. גם. אשמח. .- להעיר. או. לדעת. רוצים. ציק .

..yehudab@hefer org il

בעמק,. לביטחון. ולסייע. לתרום. שמוכן. מי. כל. מזמין. אני.
להתנדב.לאחת.מהאפשריות.הבאות:.

מג"ב.מתמי"דים 	•
מתנ"א.מתמידים 	•

משמר.הישוב 	•
במועצה. חירום. ושרותי. ביטחון. אגף. מנהל. הוא. הכותב.

האזורית.עמק.חפר

ביטחון ושירותי חירום במועצה
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משולחן הוועד
דניאל פואה

להומור. אחרות . לידים. זמנית. עבר. נחמה". של. "הבלוג.

הרך.של.נחמה.אין.תחליף .בינתיים.ינדוד.הבלוג.בין.חברי.
הוועד .

❀.אושרה.סוף.סוף.הקמת תחנת ההסעה.באתרה.המקוי
רי,.והתאמתה.לצרכים.של.הילדים.והחברים 

❀.מסיבת פורים.התקיימה.בחן.ויופי .הופקו.לקחים.משנה.
קודמת .כל.הכבוד.לצוות.הצעירים 

חובות חברים.ממשיכים.להעסיק.את.הוועד .נשקלת. .❀
יאפשרות.להביא.לדיון.בשיחה.הפעלת.תשלום.דרך.כר

טיסי.אשראי 

❀.פיטורי חברים במפעל:.דווח.שהושגו.הבנות.בין.העוגי
נפלסט.לקיבוץ.לגבי.העסקת.חברים.שהגיעו.לגיל.פנסיה.
וימשיכו.לעבוד.בחברה,.כמו.גם.לגבי.פרסום.לקיבוץ.של.

כל.מכרז.לגיוס.כוח.אדם.לחברה .מי.יתן   

❀.החלפת רכז המשק:.חגי.מסיים.ואוריאל.נכנס .בהצלי
חה.לכולנו 

פעם. מדי. להביא. נכון. משתנה,. בחברה. תקנון קבורה:  .❀

דיון.עקרוני.בשאלות.העוסקות.בחיי.היום-יום .וגם.בסוגיית.

חילוניות.ודת .הוועד.נדרש.לסוגיה.בין.השאר.בגלל.פנייה.
להביא.לקבורה.על.פי.ההלכה.הדתית 

❀.הגיל הרך:.לאור.עלייה."מטאורית".במספרם.של.ילדי.

הקיבוץ.)כן.ירבו(.ועם.הרצון.להוסיף.ולשרת.גם.את.ילדי.
יהחוץ.המעורים.בקרבנו.מימים.ימימה,.הובאה.פניית.הנה

לת.החינוך.לשקול.פתיחת.גן.חדש,.מקביל.לגן.ירדן .לאחר.

בשיפוץ. השנה. להשקיע. לא. הוחלט. והתחבטויות,. דיונים.
הגן.)גן.לוטם( 

חיוב חברים שלא עשו שיוך לשלם חלקם בתשתיות . .❀
יכזכור.הוחלט.בעבר.לקשור.בין.תשלומי.השיוך.לבין.תש

לא. שונות. מסיבות. אשר. חברים. מספר. התשתיות . לומי.

השיוך,. תשלומי. את. ביצעו. לא. השיוך,. הסכמי. על. חתמו.

ולא.שילמו.גם.בעבור.התשתיות .הבהרה.בנושא.תפורסם.
בקרוב .

הקיבוץ. .: לתרומה. פנייה. הועברה. לשוה"צ.  100 שנה  .❀
יעמיד.שקל.מול.שקל..שייאסף.ע"י.הנעורים 

.:2013 ולשנת. הדו"ח של המפעל לסיכום 2012. הוצג. .❀
עיקריו.הם:. 

הדו''ח.הכספי.לשנת.2012.עדין.לא.סגור.עקב.מחלוקת.
על.תשלום.תוספת.שכ''ד.לקיבוץ.ע''ס.500.אש''ח 

הפרשה.בגין.תלונות.על.מוצר.הווינשילד,.הכנסת.מערכת.
ERP.,.מיתון.באירופה,.

בה . יריעות. שייצר. חדש. קלנדר. לרכוש. החברה. יתכניות.
תאם.לדרישות.השוק,.).לא.לקפוץ:.לא.לשנה.הקרובה   (.

והשקעה.נדרשת.במערכות.שיווק.בחו''ל 

תוכנית.2013.כוללת.גידול.במכירות.של.כ-.8% 

שנת.2013.תושפע.מהמיתון.באירופה,.יש.עליה.במחירי.

ח''ג.,.גידול.דרמטי.בעלות.הארנונה,.עליה.במחירי.אנרגיה.
וקושי.בהעלאת.מחירי.מוצרים .

והעסקת. הסביבה. איכות. של. ברגולציה. החמרה. קיימת.
עובדים.בשבת 

נמשך.המאמץ.לחפש.משקיע .עתידנו..הכלכלי.טמון,.בין.
השאר,.בנדוניה.שיביא.עימו   

❀.השקעות קהילה..מאושרות..בסך.של.302 אש''ח .עיי
קרי.הסעיפים.להשקעה.הם:

- מגרש ספורט.110.אלף..₪ 
- תחנת הסעה..70..אלף.₪ 

- כביש גבולות.30.אלף..ש"ח.
- אתר אינטרנט..אלף.12.ש"ח.

- שיפוץ מקלט.אחד.30..אלף..ש"ח
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אסתר.ורדי.הוזמנה.לטקס.בני.ברית.
העולמית,.שהקדישה.את.הטקס.ליהודים.

שהצילו.יהודים.בשואה 

אסתר.הייתה.חברה.במחתרת.ההונגרית.
ונתפסה.כשניסתה.להעביר.מסמכים.

ומזון.לתוך.הגטו .היא.עונתה.קשות.
ונשלחה.לאושוויץ,.ומשם.לברגן.בלזן,.

שם.הייתה.עד.השחרור 

על.פועלה.להצלת.יהודים,.אסתר.
קיבלה.את.אות.המציל.היהודי 

אות המציל היהודי
לאסתר ורדי

- גינון בכניסה לקיבוץ-.8.אלף.₪ .
- שיבולים תוכנה + מחשב.10.אלף.₪ 

- החלפת 5  מזגנים במועדון לחבר..10.אש"ח

עמית . רני  עומד. בראשה. תכנון. ועדת  הוקמה. השנה. .❀

יבישיבת.הוועד.הוגדרו.תפקידי.הוועדה .אין..ספק.שלווע
דה.מקום.חשוב.ומרכזי.בעיצוב.נוף.הקיבוץ.בעתיד,.תוך.
התאמתו.לשנות.האלפיים  .מסמך.הגדרת.תפקידי.ועדת.

תיכנון.יפורסם.לציבור 
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לידיעתכם:

מספר הפלאפון לפתיחת שער הקיבוץ 

054-6917652

מיכה הראל

יבעקבות.סיכום.השנה,.אנסה.לעדכן.אתכם.מה.קורה.במ
פעל.בסוף.שנת.2012,.ולענות.על.השאלות.שבטח.רציתם.

לשאול   

סיכום שנת 2012

השנה.היתה..שנה.לא.קלה:.מיתון.בארץ.ובעולם,.תחרות.

שלנו. החדש. המוצר. על. מכירה. ומאבקי. בשווקים,. קשה.
לציפוי.פרופילים.של.חלונות,.ה"וינשילד" 

השנה. את. לסכם. המפעל. הצליח. אלה,. כל. למרות. אבל,.
7 3.מיליון.₪,.ובמחזור.מכירות.של.כ-99.מיי -ברווח.של.כ

ליון.₪ .וזה.באמת.הישג.יפה,.בשנה.כה.בעייתית 

)נתוני.ההשוואה.לשנה.הקודמת,.שהיתה.טובה.יותר,.היו:.
מכירות.של.106.מיליון.₪,.ורווח.של.כ.7 5.מיליון.₪ (

שווקים ומוצרים

המפעל.מוכר.כ-70%.ממכירותיו.ליצוא,.ובעיקר.לאירופה,.
והשאר.לשוק.המקומי 

אם.לסכם.במשפט.אחד.את.הקורה.בשוק.המקומי,.אז.

אפשר.לאמר.כי..בשנים.האחרונות.הייתה."יציבות".עם.
מגמת.ירידה.קלה,.לגבי..המוצרים.ה"ותיקים" 

ולעומת.זאת,.ביצוא.יש.בד"כ.יותר.דינאמיות:.לאחר.תום.

כתשע. לפני. עד. המוביל. המוצר. שהיו. המפות". "עידן.

שנים .את.מקום.המפות.תפס.ה"ריג'יד",.שנמכר.במשך.
ישנים.בהצלחה.רבה,.בעיקר.לרוסיה….אבל.בשנה.האח

רונה.המוצר.ספג.מכה.קשה,.ומתקשה.להתמודד.מול.

היצרנים.הרוסים .המוצר..שלהם.הוא..מוצר.פחות.טוב.
משלנו,.אבל.הרבה.יותר.זול 

המוצר.החדש.והמוביל.שלנו.זה.3.שנים,.הוא.ה"ווינשילד",.
שמכירותיו.מסתכמות.בכ.25%.ממכירות.המפעל 

שונות,. איכות. מבעיות. הווינשילד,. במכירת. סבלנו. השנה,.

.- הגרמני. היצרן. מול. באירופה,. וגוברת. הולכת. ותחרות.

RENOLIT,.והיצרן.הקוריאני.-.L G ..אבל,.למרות.הבעיות.

העוגנפלסט בע"מ, שלום...
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מעט. . לצמוח. בעייתית,. כה. בשנה. אפילו. הצלחנו,. האלה.
בהשוואה.לשנה.שעברה 

השקעות ויעדים לעתיד

מוצרי  של. ביצוא. האחרונה. בתקופה. מתמחה. המפעל.
.)לפרופילים.של.חלונות,.דלתות.ואדני.חלונות(.מוי יציפו

יחד. השנה,. הגיעו. באירופה,. נמכרים. שרובם. אלה,. צרים.

עם.המכירות.בארץ,.להיקף.של.כ-40.מיליון.₪,.)כ-40%.
מהמכירות( 

מוצרי איטום.)בעיקר.לבריכות.וגגות( . התחום.השני.הוא.
30.מיי -המכירות.בתחום.זה,.בארץ.וביצוא,.הסתכמו.בכ

ליון.₪ 

המפעל.מתכנן.בשנים.הקרובות.להמשיך.ולפתח.את.שני.

התחומים.העיקריים.האלה,.ולשים.דגש.מיוחד.על.פיתוח.

היצוא.של.מוצרי.האיטום,.יעד.זה.מחייב.אותנו.להתאים.
את.הציוד.שלנו.ולחדשו 

יהשנה.רכשנו.למינטור.חדש.)יורשו.של.ה"למבו".ההיסטו
רי(.שמסוגל.לייצר.מוצרי.איטום.באיכות,.ביעילות,.וברוחב.
של.2..מטר,.בהשקעה.של.כ-8.מיליון.₪ .)אתם.מוזמנים.

לבקר.באולם.הישן.ולראות.את.המכונות.החדשות( 

רכישת קלת .נראה,.שהמפעל.חייב.לתכנן.ולאשר.בהקדם
נדר חדש.ורחב 

בכמויות. ולחדור. באירופה,. לצמוח. לנו. יאפשר. זה. ציוד.

גדולות.גם..לשוק.האמריקאי,.בו.יש.חשיבות.רבה.לרוחב.
של.2.מטר.לפחות 

מה "נותן" המפעל לקיבוץ?

במפעל.עובדים.כ-130.עובדים,.מתוכם.קרוב.ל-25.חברי.

של. הגדול. המעסיק. להיות. המפעל. ממשיך. וכך. קיבוץ .
חברי.קיבוץ 

המפעל.מעביר.בכל.שנה.לקיבוץ.עבור.שכר.דירה.ורווחים.

כ-.3 1.מיליון.₪,.וגם.משלם.זה.שנים.את.החזר.החובות.

של.הקיבוץ.והמפעל,.במסגרת.הסדר.הקיבוצים,.בהיקף.

של.כ-3.מיליון.₪.בשנה .החזר.זה.מסתיים.השנה,.וזו.תהיה.
הקלה.משמעותית.למפעל 

הסכום.של.3 1.מיליון.₪.שמעביר.המפעל.לקיבוץ.אמנם.
יציב,.אך.אינו.גדול.מספיק,.והקיבוץ.זקוק.ומצפה.ליותר 

כן משקיע, לא משקיע

המפעל,. של. מצבו. לאור. פעם,. לא. שפורסם. כפי.
בש משמעותית. לצמוח. דרכים. למצוא. חייב. יהוא.

שיווק. בעיות. לפתרון. בנוסף. זו,. צמיחה. הקרובות . נים.

הקרובות,. בשנים. כבדות. השקעות. על. תתבסס. .ואיכות,.

ההשקעות. את. חדש( . קלנדר. בדחיפות. נדרש. )כאמור,.
יהאלה.יצטרכו.המפעל.והקיבוץ..בתקופה.הקרובה.להח

ליט.כיצד.מממנים.)ע"י.הלוואות.מבנקים,.או.ע"י.הכנסת.
משקיע-שותף( 

ילהערכתי,.המשקיעים.בשנים.אלה.די.זהירים,.ולא.מתד
יפקים.בהמוניהם.על.דלתות.המפעל .וגם.אם.יימצא.המ

עיקר. את. לייעד. ירצה. שהוא. להניח. יש. המתאים,. שקיע.
יהשקעתו.במפעל.ובפיתוחו,.ולא.להעביר.הרבה.כסף.לקי

בוץ 

איך.שלא.יהיה,.אני.חושב,.שוועד.הקיבוץ.צריך.לסכם.עם.

הנהלת.המפעל.על.הגדלה.ניכרת.של.התשלומים.לקיבוץ .

מרכיבים. שני. על. בנויים. להיות. צריכים. המפעל. תשלומי.

עיקריים:.1 .שכ"ד.ריאלי ..2 .אחוז.קבוע.ומוסכם.מהרווח.
השנתי 

בשנים.חריגות.)לטובה.או.לרעה(.אפשר.יהיה.לדון.בצורה.
ספציפית.על.הגדלה.)או.הקטנה(.של.התשלומים.לקיבוץ 

אתגרים לעתיד

שנה. כל. לסיים. שנים. כ-10. במשך. כבר. מצליח. המפעל.

עם.רווחים,.ברמה.ממוצעת.של.כ-4.מיליון.₪.לשנה.)וזה.

כל. עם. אבל,. . יותר( . הרחוק. לעבר. בהשוואה. יפה,. מאוד.

מאמציו,.הוא.אינו.מצליח.לפרוץ.את.רמת.המכירות.של.
כ-100-110.מיליון.₪.לשנה 

ישנם.לא.מעט.אנשים.המעריכים,.שאם.לא.ימצא.המפעל.

את.הדרך.לגדול,.לצמוח.ולהתבסס,.עתידו.כלל.לא.ברור.

)וכל.זאת,.כאשר.הכלכלה.ממשיכה.לא.להאיר.לנו.פנים,.
כב די. להשקעות. אותנו. יחייבו. הסביבה. איכות. יודרישות.

דות.בשנים.הקרובות( 

לסיכום: צמיחה היא האתגר הגדול בעתיד הקרוב. 

בהצלחה!

.שירות.הסעה:
מונית.מהבית.לכל.יעד.בארץ

.הנהג:.יהושע לביא
)בעלה.של.אסתי.פוטוק(

לפרטים.נוספים.-

נייד:.052-6106278.

טלפון:.8982303....................
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שלום,

ילכל.מי.שאינו.מכיר.אותי.-.שמי.שושה.גרנות,.חברת.קי
בוץ.העוגן.מזה.64.שנים .נולדתי.בהונגריה.למשפחה.חמה.
ללכת. אהבתי. בנות . ושתי. הורים. נפשות:. .4 היינו. ודואגת .
לבית.הספר,.על.אף.שהבנות.הציקו.לי.בגלל.היותי.יהודיה .
לא.פעם.שמעתי.את.ההתלחשויות.מאחורי.גבי."יהודיה.
מסריחה" .מעולם.לא.הוזמנתי.אל.הילדות.הביתה.ותמיד.

הרגשתי.בודדה,.שונה.מהיתר,.זרה 

בבית.שמעתי.יותר.ויותר.שיחות.על.המלחמה.המתקרבת,.
יעל.מה.שקורה.בארצות.השכנות.וגם.היו.דיבורים.שמגר

שים.את.היהודים.מארצות.אלה 

נפטר. אבא. להונגריה . נכנסו. הגרמנים. ב-1944 03 19.

כשלווינו. ולמחרת,. קשה,. לב. חולה. היה. הוא. היום . באותו.

ואלפי. הטנקים. שיירות. את. ראינו. האחרונה,. לדרכו. אותו.

חיילים.גרמנים.שמגיעים.לעירנו.מישקולץ .במישקולץ.חיו.

.14 בת. ואחותי. .12 בת. הייתי. יהודים . אלף. עשר. שלושה.
כאשר.עולמנו.התמוטט 

מהיום.הזה.רק.דבר.אחד.העסיק.אותנו:.
מה.לעשות.כדי.להישאר.בחיים 

הגי עלינו. הנחיתו. שהגרמנים. יהגזירות,.
עו.מיד:.ליהודים.אסור.לנסוע.ברכבות,.
הטלאי. את. לענוד. חייבים. היהודים. כל.
הצהוב,.יהודים.לא.מורשים.ללכת.לבית.
חנויות. לאוניברסיטה,. לא. בטח. הספר,.

היהודים.נסגרו.ועוד.ועוד   

שאוספים. הודיעו. מעטים. ימים. לאחר.

את.כל.הגברים.היהודים.ולוקחים.אותם.

המשפחות. שכל. ברור. עבודה . למחנה.

הפחד. הגברים . ללא. נותרו. היהודיות.

אנחנו,. הבתים . בכל. שרר. הוודאות. ואי.

שנותרנו.בבית.נלקחנו.לגטו.במישקולץ,.
יואחרי.זמן.מה.הועברנו.משם.לבית.חרו

גדול. שטח. היה. זה. בעיר . ללבנים. שת.

הרכבת . ותחנת. רכבת. פסי. ליד. מאד.
לה מיועדות. שהיו. לרכבות. חיכינו. ישם.
יסיע.אותנו.למחנה.ריכוז .אלה.היו.שמו

בדיון. ידענו. לא. אבל. לאוזן,. מפה. עות.
לאן:.לגרמניה.או.לפולין 

יימים.ולילות.פחדו.מהלא.נודע,.עד.שה
גיעה.הרכבת.הראשונה.עם.המון.קרונות.

אר רק. היו. חלונות . ללא. בהמות,. ישל.
לאוויר . ומסורגים. קטנים. אשנבים. בעה.
רמות,. בצעקות. בשורות. אותנו. העמידו.
דחפו.אותנו.למעלה.לקרונות.עוד.ועוד.
אנשים .החיילים.מדי.פעם.הציצו.פנימה.
י.האם.אפשר.לדחוס.עוד.כמה.אנשים,.
אפשר. אי. עמדנו,. כולנו. נוראה . זוועה. הקרונות . בכל. כך.
היה.לשבת.בגלל.חוסר.מקום,.ואם.כבר.לשבת.למטה.בין.
רגלי.כל.העומדים,.לא.היה.אוויר,.אי.אפשר.היה.לנשום .
ידענו.שעוד.רגע.יסגרו.עלינו.את.הדלתות.וכל.טיפת.אוויר.
תיכנס.רק.מ.י.4.האשנבים,.לפני.סגירת.הדלתות.נזרקו.

פנימה.2.דליים.בשביל.הצרכים 

בכי. האלה . בתנאים. ימים. או. שעות. ניסע. האם. ידענו. לא.
יהילדים,.הצעקות,.הזקנים.שלא.היו.מסוגלים.לעמוד.והת

בתנאים-לא-תנאים. נסיעה. ימי. אחרי. נורא . היה. מוטטו .

אלה,.הגענו.לאושוויץ .סוף.סוף.פתחו.את.הדלתות.ויצאנו.

קירבה. אמא. בשורות . אותנו. העמידו. תיכף. הקרונות,. מן.
יאותנו.אליה,.הסבירה.לנו.מה.עומד.לקרות.ומה.אנחנו.צרי

כות.להגיד.כשנגיע.לפני.החיילים ."דבר.ראשון".-.אמרה.

לי.אמא.י."את.בת.18.מהיום" .לא.לגלות.בשום.אופן.את.

גילי!.לאחותי.קבעה.גיל.19.)אני.כבר.בגיל.12.הייתי.גבוהה.
ואחותי.היתה.נראית.מבוגרת.לגילה(,.בתקווה.שיאמינו.לנו 

לנו. יש. )כך. לעבודה. ללכת. שרוצות. להגיד,. .- שני. "דבר.

דברי  העדות של שושה גרנות
בטקס יום השואה 2013
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יסיכוי.להישאר.בחיים( .דבר.נוסף:.לא.לספר.שאנחנו.מש
יפחה,.בגלל.הפחד.שיפרידו.בינינו .ככל.שהתקרבנו.לשו

לחן.של.הגרמנים,.ראינו.את.הטרגדיות.שהתחוללו.לפנינו .
הפרידו.משפחות,.הורים.מילדיהם.ועוד   .

לעבודה . שנשלחו. אלה. של. לצד. עברנו. "הצלחנו" . אנחנו.
ישוב.עומדים.בשורות,.אחר.כך.מתקדמים.את.מחנה.צרי

פים.ענק 

הזה. לצד. הגיעו. שבמקרה. הילדים. "כל. פקודה:. פתאום.

יצאו.צעד.אחד.קדימה.כי.לוקחים.אותם.למקום.טוב.יותר.
יעם.תנאים.קלים.יותר" .כל.מי.שהכיר.אותנו.שעמד.בס

אך. אותם" . "תשלחי. לאמא:. ולחש. עלינו. הסתכל. ביבתנו.
יאמא.אמרה.בתוקף:."הן.לא.הולכות.לאף.מקום,.הן.נשא

רות.איתי" 

בג ערימות. שלפניו. לצריף. הגענו. הכיוונים . מכל. יגדרות.
דים.ונעליים .הפקודות.הגיעו.בשאגות:.להתפשט!.ללכת.
מהר.למקלחת!.סובבנו.את.ראשנו,.על.מה.הם.מדברים?.

ילהתפשט?.איפה?.מאות.אנשים.עומדים.באמצע.המח
נה,.המוני.חיילים.עם.נשק.מכוון.אלינו,.איפה.להתפשט?.
ולזוז. לערימה. הבגדים. את. לזרוק. כולם?. לפני. י. זה. מה.
הלאה   .העניין.לא.נתפס .השפלה.נוראה .אחר.כך.גילוח.
השערות   .קשה.לעמוד.בזה .היינו.שבורים.בנפשנו .בצד.
השני.של.הצריף.כל.אחת.קיבלה.שמלה.וכפכפי.עץ .כך.
דחפו.אותנו.לצריף.ואפשר.הה.לעלות.על.הדרגשים .כ-20.
איש.על.דרגש,.בצפיפות.נוראה .באושוויץ.כל.היום.עמדנו.
בשורות.של.חמישיות.וכל.היום."ספרו.אותנו".כדי.לוודא.

האם.ברח.מישהו   

הגיעו. שהם. מפני. הצוענים". "מחנה. קראו. שלנו. למחנה.

למחנה. אותנו. והעבירו. ימים. שבוע. היינו. באושוויץ. לפנינו .

אחר.בשם.פלסוב.ליד.העיר.קראקוב .)היום.כל.המשלחות.

מבקרות.שם( .המחנה.הזה.היה.בעצם.מחנה.של.פושעים.

פולניים,.שנידונו.למאסר.עולם,.אבל.עם.הגיענו.לשם.-.הם.
יהפכו.להיות.השומרים.שלנו.י.השומרים.עם.המקלות .הת

נאים.בפלסוב.היו.עוד.יותר.קשים.לעומת.אושוויץ,.חייבים.

גדולות. אבנים. לסחוב. הצטרכנו. מאד . קשה. לעבוד. היינו.

וכבדות.מאד,.לקחת.אותן.מערימה.גדולה.ולהביא.אותן.

לנו. היתה. כבישים . לסלול. היו. אמורים. שם. ההר,. למעלה.

אבנים. לקחנו. לא. אם. כי. האבנים,. עם. פשוטה. לא. בעיה.

בחזרה. אותנו. שלחו. שאפשר,. כמה. עד. גדולות. מספיק.

הגיעו. הראש. על. בעיקר. המכות. גם. האבן. את. להחליף.

מיד .לאחר.שהחלפנו.את.האבן.היינו.רוצים.לחזור.לשורה.

איפה.שיתר.השתיים.עמדו .זה.היה.גורלי.כי.תמיד.היתה.

לכן. אחר. מרום. מעבירים. קבוצה. שמפרידים. האפשרות.
אמא.סבלה.ביותר 

אותנו. לשמור. תוכל. שלא. בפחד. היתה. הזמן. כל. אמא.

לגרמנים. יתגלה. אולי. קשה,. משהו. לנו. יקרה. אולי. לידה,.

שאנחנו.משפחה.ויפרידו.בינינו  .תמיד.היתה.דרוכה.מאד.

ודאגה.איך.והאם.תוכל.לשמור.ולהציל.אותנו   

*.*.*

אוכל.היה.מותרות .קיבלנו.פעם.ביום.רבע.כיכר.לחם.ואם.

שיחק.לנו.המזל.-י.גם.צלחת.מרק .כך.היה.גם.באושוויץ .

הרעב,.זה.דבר.קשה.ביותר .זה.לא.מרשה.לאדם.לחשוב.

כמעט.על.שום.דבר.אחר,.רק.לראות.האם.במקרה.ניתקל.

במשהו.שאפשר.להכניס.לפה.ולבלוע .הרעב.זה.לא.יום.

כיפור.שרעבים.נורא,.אבל.יודעים.שבערב.מצפה.ארוחה.

וגם.למחרת.יהיה.מה.לאכול .הרעב.הוא.כאב,.כאב.בכל.

לסחוב. לכוחות,. כשזקוקים. בעיקר. מאד,. מחליש. הגוף,.
הלאה,.להישאר.בחיים 

אלה. תותחים . של. רעש. שמענו. בפלסוב,. חודשיים. אחרי.

היו.מהצבא.הרוסי,.שהתקרבו.לשחרר.את.פולין.מהכיבוש.

הגרמני .יום.אחד.קיבלנו.הוראה.לעמוד.שוב.בשורות,.אבל.

הפעם.ללכת.לתחנת.הרכבת,.שוב.לקרונות,.והחזירו.אותנו.
הסלק את. לעבור. שוב. שניה . בפעם. אושוויץ. ילאושוויץ.

ציה,.שוב.הפחד.איך.נשארים.ביחד .האם.גם.הפעם.מזלנו.
ישחק.לנו?

הגרמנים. חדש . דבר. לנו. חיכה. הפעם. . B2 למחנה. הגענו.
יפחדו.שמא.נברח.)כאילו.אפשר.היה.לברוח(   .והחליטו.למ

ספר.אותנו .עמדנו.בתור.לקעקוע.המספר.האישי .מספר,.

שברור.שעד.היום.מתנוסס.על.זרועי,.והוא.A-18665,.של.
אחותי.אחד.פחות.ושל.אמא.ז"ל.אחד.יותר .

.כך.המשכנו.את.חיינו.באושוויץ.עד.חודש.ספטמבר,.שבו.
לקחו.200.נשים.לעבודה.בגרמניה 

הסיעו.אותנו.לעיר.רוחליץ,.בה.היינו.אמורים.ללמוד.לעבוד.
יעל.מכונות.של.מסגרות,.כי.ייעדו.אותנו.לבית.חרושת.לח

לקי.אווירונים .אחרי.חודשיים.באמת.העבירו.אותנו.ליעדנו,.

לעבוד. שם. והתחלנו. גרנו. שם. גדול. לחדר. אותנו. הכניסו.

בלילת .ביום.עבדו.הפועלים.מהעיירה,.ואנחנו.בלילות,.כדי.
ישאף.אחד.לא.יראה.את.הדמויות.ללא.שערות,.עור.ועצ

מות,.לובשי.סחבות .הסתירו.אותנו 

העבודה.היתה.קשה.מאד,.כל.הלילה.עמדנו.על.הרגליים.

ליד.המכונה,.12.שעות .אחד.המפקדים.כנראה.ריחם.עלי.

כי.כנראה.ראה.עד.כמה.אני.צעירה.והעביר.אותי.לעבודה.
אחרת.יותר.קלה.בישיבה.-."בקרת.טיב" .

אחד. ויום. התפשטו. זאת. בכל. עלינו. השמועות. כנראה.

מצאתי.במגירת.העבודה.שלי.כאילו.במקרה.שכחו.תפוח.
3.מילים:"האמריקאים.מתקי .עץ.אחד.ופתק.מוסתר.ובו

רבים.כבר" 

יבזמן.הזה.האמריקאים.כבר.התקרבו.לאיזור.וזה.גרם.לב
להשאיר. יכלו. לא. . SS לחיילי. עלינו,. לאחראים. קשה. עיה.
אותנו.ולא.היה.להם.במה.להרוג.אותנו,.נשארה.רק.אפשרות.

אחת:.לקחת.אותנו.למחנה.מוות.שהיה.בקרבת.מקום,
)המשך.בעמ'.12(
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)המשך.מעמ'.11(

.ושם.למסור.אותנו.כדי.שיחסלו.אותנו .יצאנו.לדרך.בלילה,.

לילות!. .28 הלכנו-נסחבנו. כך. אותנו . יראו. שלא. כדי. שוב.

של. מחנה. היה. זה. כי. אותנו. קיבלו. לא. אך. לדכאו,. הגענו.

נשק. שיימצא. בתקווה. הלאה,. אותנו. הובילו. וכך. גברים,.

לחסל.אותנו .בלילות.הלכנו,.רצנו.לפי.רצונם.של.המלווים.

האיומים.שלנו .מי.שנפל.-.במקום.הרגו.אותו .לפנות.בוקר.

הכניסו.אותנו.תמיד.לאיזה.אסם.וסגרו.עלינו.את.הדלתות .

תפוחי. כגון. מזון. שהוא. איזה. מצאנו. לפעמים. באסמים.

אדמה,.התנפלו.על.זה.כמו.שזה.היה,.באסם.אחר.מצאנו.

מאכלים. שני. מאוד,. ששמחנו. ברור. וסוכר . אווזים. שומן.

טובים.מאוד.-.אבל.כמה.אפשר.מזה.לאכול?.גם.שעורה.
מצאנו.וגם.את.זה.אכלנו ..

עם.רדת.החשכה.נפתחו.שוב.השערים.והמשכנו .האוכל.
בא תמכה. אחת. כוחות,. לנו. היו. לא. כבר. מינימאלי,. יהיה.

חרת .הלילות.האלה.היו.אולי.הסבל.הכי.גדול .בקור.של.

מזון,. ללא. כוחות,. ללא. ההליכה. ביערות,. אפריל,. חודש.
ללא.תקווה.כמה.זמן.זה.עוד.יימשך 

*.*.*

לילה.אחד.פתאום.לא.ראינו.את.הגרמנים.המלווים.שלנו .

לא.הבנו.מה.קורה,.אבל.אחרי.דקות.ספורות.אחת.מה.י.

SS.הציצה.מבין.העצים.ואמרה.לנו.בזו.הלשון:."מהיום,.28.

העצים . בים. בחושך. ונעלמה. חופשיות",. אתן. .- באפריל.
יהסתכלנו.אחת.על.השניה,.לא.קולטות.את.המילים,.מנ

סות.לעכל .ומה.עכשיו?

יחלקנו.המשכנו.קדימה,.בתקווה.לפגוש.את.הצבא.האמ
ריקאי,.אחרות.החליטו.לחזור.בדרך.שבאנו.בתקווה.ששם.

יכבר.שחררו.את.הכפרים .אני.חוזרת.למשפט.של.הגרמ
נייה:."אתם.חופשיים".אמרה .אבל.חופש.ממה?.נכון,.כבר.

השת האם. אך. מהגרמנים,. והשתחררנו. עלינו. שלטו. ילא.

הנורא. מהעוול. חררנו.

שנגרם.לנו,.לכל.היהודים.

שעברו.את.הזוועות,..אם.
בצו ואם. ריכוז. יבמחנות.

רה.אחרת 

יהאם.השתחררנו.מהזיכ
רונות,.מהסבל?.לא.ולא!

ילא.השתחררנו!.אני.בטו
אחד. שכל. ויודעת. חה.

הח את. סוחב. ימאיתנו.
בילה.הזו.על.גבו.ובנפשו,.
גם.השנים.הרבות.שעברו.
מאז,.לא.עוזרות.לשכוח.
או.להקל .זה.נשאר.אתנו.
יומנו. עד. אותנו. וילווה.
בנטל. עמדו. לא. והתמוטטו,. שנשברו. כאלה. יש. האחרון .
הסבל,.ולדאבון.הלב.הגיעו.אפילו.לבתי.חולים.לחולי.נפש .
יש.כאלה,.שהשתיקה.עוזרת.להם.להתמודד.או.להיפך.-.
בעזרת.הדיבורים,.הסיפורים.או.כתיבת.הזיכרונות.יכולים.

להמשיך.הלאה .כל.אחד.לפי.דרכו 

נפגעו. הם. גם. ספק. בלי. והשלישי?. השני. הדור. עם. ומה.

מסיפורי. או. הרועמת. מהשתיקה. מאיתנו,. נפגעו. הם. .-
ההורים .היינו.נס 

*.*.*

הר בחיים. להשתלב. וניסינו. למישקולץ. שלושתנו. יחזרנו.
השתנו,. לא. האנשים. המלחמה . לפני. שחיינו. כפי. גילים,.
"היהודי.המסריח".נשאר.כינוי.כמו.לפני.כן,.רק.אולי.נאמר.
יותר.בשקט .חזרתי.לבית.הספר,.אמא.אספה.את.רכושנו.
כדי.לפתוח.מחדש.את.הפנסיון.שהיה.לנו.כדי.שיהיה.ממה.
מפלסטינה . שליחים. להגיע. התחילו. אז. אבל. להתפרנס .
שכנעו.את.הנוער.לעלות.ארצה.ואפילו.סידרו.לנו.דרכונים .
נעלה. אנחנו. שאם. בתקווה. אחותי,. עם. ארצה. הגעתי. כך.

ילארץ,.גם.אמא.תוכל.לעלות.אחרי.ילדיה,.לפי.החוק.ההונ
גרי .וכך.היה .גם.היא.הגיעה.וסוף.סוף.שוב.היינו.ביחד 

אז.כבר.הייתי.אמא.לילד.ורק.אז.בעצם.התחלתי.לקלוט.

מה.אמא.עברה.במחנות!.מה.זאת.אהבה.ודאגה.של.אם,.
ימה.אם.מוכנה.להקריב.כשמרגישה.שסכנה.אורבת.ליל

דיה .רק.אחרי.לידת.ילדי.הבנתי.בעומק.נפשי.מה.אמא.

והורים.אחרים.עברו.בתקופה.הנוראה.הזאת .ומה.עם.אלה.

עלי. הכביד. הזה. הגילוי. ילדיהם?. את. להציל. יכלו. שלא.

אמא. עם. לדבר. יכולתי. לא. פעם. אף. אותי . והביך. מאוד.

על.המחנות,.מה.היה.ואיך.היא.הרגישה.עם.זה .מה.זה.היה.

בשבילה .אולי.היא.רצתה.לספר.לי.ולא.נתתי.לה .כנראה.
זה.חלק.מהחבילה.שלי   

בכל.אופן.אני.מאושרת.שאני.בארץ,.בארץ.שלי,.ויכולתי.
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כבר. אני. ותומכת . אוהבת. ועניפה,. יפה. משפחה. להקים.

לא.היהודי.המסריח.אלא.האזרח.הגאה.ולא.השונה.מכל.

האזרחים .לא.זר.בארץ,.אך.קשה.לי.לראות.את.הגזענות.

שהתפשטה.בארץ.ומזכירה.לי.תמיד.איך.אני.הרגשתי.על.
כל.הערה.גזענית 

לא.אשכח.את.האמירה.של.שלמה,.בעלי.זכרונו.לברכה.
י)שגם.הוא.היה.במחנות.קשים(,.כאשר.ישבנו.בבית.והס

מה. "זה. ואמר:. שלנו. הגדולה. המשפחתית. בתמונה. תכל.

שהצלחנו.להקים!.וזאת.הנקמה.שלי.בכל.אלה.שעשו.הכל.
כדי.לחסל.אותי" 

טל גולדוסר 

כולנו.יודעים,.שאת.הנייר.מפיקים.

מעץ,.ואת.הקרטון.יוצרים.מנייר.

שלמרות. מכיוון. נייר,. עיסת. או.
ישאנחנו.חיים.היום.בעולם.דיגיט

לי.אנחנו.עדיין.עושים.שימוש.רב.
ימאוד.בקרטון.ומוצריו,.הרי.שכ
שכנ תופעה. היא. העצים. יריתת.

ראה.לא.תעלם.בקרוב .על.מנת.

ולהביא. התופעה. את. לצמצם.

של. יותר. מועט. שמספר. לכך.

עצים.ייכרתו,.חשוב.מאוד.לבצע.
קבוע  באופן. קרטון/נייר. .מחזור.

הדבר.חשוב.לא.רק.כדי.לצמצם.

לייצור. גלם. בחומרי. הצורך. את.

שיש. מעצים. המופק. חדש,. נייר.

להפחית. כדי. גם. אלא. לכרות.
את.כמות.הפסולת.והלכלוך .

ע"י. ממוחזר. בארץ. קרטון. כיום.

אחראית. שהיא. אמניר,. חברת.
על.איסופו.ועל.תהליך.מחזורו 

הקרטונים.נאספים.ע"י.משאיות.

במפעל. המפעל,. אל. ומובלים.

המיחזור.הקרטונים.עוברים.מיון.
חבלים. מתכת,. חוטי. )סיכות,. כגון. נלווית. פסולת. והוצאת.

וכו'( 

יבתום.המיון.הקרטונים.עוברים.טיפול.של.ניקוי.צבע.הד
פוס.באמצעות.שטיפות.בכימיקלים.שונים 

דוח אשר. ענק. למכבשי. מעבירים. הממוין. הקרטון. יאת.
סים.אותו.לקוביות,.הקוביות.הנ"ל.מועברות.אל.המפעלים.

לייצור.נייר.או.קרטון.חדש 

יבקיבוץ.פזורים.שישה.כלובים.שמיועדים.לקרטונים.ואוס
פים.אותם.פעם.בשבוע.בימי.שני.בעיקר 

.*.*.*

יעיל. למיחזור. לעזור. נוכל. איך.

יותר.ושהקרטוניות.לא.יראו.כמו.
פח.זבל?

שאולי. דברים. על. פירוט. הנה.

וחברת. אינם,. אך. קרטון. נראים.
מהכ אותם. לוקחת. לא. יאמניר.

לובים:

ומיץ,. חלב. של. קרטון. אריזות.
יאריזות.אלו.מכילות.חומרים.פל

סטיים.שלא.ניתן.למחזר.יחד.עם.
הקרטון 

תרו קורנפלקס,. של. יאריזות.
פות,.משחות.שיניים.לא.נאספות.

האוס של. עצלות. מתוך. י)לרוב.
אלו. אריזות. לשים. עדיף. פים(.

בתוך.פח.הניירות.הכחול 

מוצרי. קלקר,. ניילון,. הסתם. מן.

)דברים. קרטון. אינם. פלסטיק.
יאלו.בקביעות.נזרקים.לתוך.הכ

לובים.בקיבוץ(

מעיסות. עשויות. ביצים. תבניות.

בתעשיית. משמשות. שלא. נייר.

הקרטון .את.התבניות.ניתן.לזרוק.לפח.האורגני.החום,.שם.
הן.מתכלות.ונהפכות.לקומפוסט 

יעד.הפעם.הבאה.בואו.ננסה.לשמור.על.הקרטוניות.מסו
דרות.אם.לא.בשביל.המחזור.אז.בשביל.האסתטיות.של.

הסביבה.שלנו 

מיחזור שמן:
בעקבות.הפרסום.האחרון.נודע.לי.שבפאב.שמאב.אפשר.
למחזר.שמן!.מאחורי.הפאב.ישנה.חבית.בצבע.ירוק.לבן..
הפתוחה.לכל .אפשר.לשפוך.את.השמן.שם,.את.החבית.
מרוקנת.חברה.)ללא.עלות(.שמתעסקת.עם.ייצור.של.ביו.

דיזל 

פינת המיחזור

והפעם בנושא הקרטון
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ליאורה אגם 

שני אוטובוסים.

זוגות זוגות של הורים וגם 
כמה בודדים.

המוני ילדים קטנים וגדולים.

וארבעה סבים....

קפה,. שתינו. יפה,. יום. בבוקר,. שבת.

ויצאנו.אל.רחבת.הכלבו .בדרך.פגשנו.

את.נכדנו.אדם .דניאל.המדריך.האגדי.

כבר.שם,.רעות.היוזמת.החרוצה.כבר.

מעמיסה,.ורה.מהכלבו.רושמת,.והנה.

הגיעו.נחילי.המטיילים .כמו.פעם .אבל.

הפעם. שלנו,. הילדים. עם. טיילנו. אז.
טיילנו.עם.נכד.מספר.3   ........

הפעם. לדרך,. יצאו. אוטובוסים. שני.
י"סיפתח".קרוב.ולא.קשה.כפי.שהס

ביר.דניאל.במיקרופון .קרוב.כן,.אבל.
לא.קשה?.

משפחתית. בוקר. בארוחת. התחלנו.

באזור.הפיקניקים.של.גן.הברון.בזכרון.
ייעקב .העמסנו.את.התרמילים.והמי

מיות.וגם.כמה.ילדים.על.הגב,.ויצאנו.

"עין. אל. דרום. בכיוון. שירד. למסלול.

צור".-.חווה.חקלאית.לצד.מעין.פעיל .

אחרי. קדימה. רצו. הצעירים. הבנים.

דניאל.שפסע.בפסיעות.הגדולות.שלו,.
ינטע.פוקס.הקטן.קיפץ.בחן.על.האב

בנות. כמה. פעם,. אפילו. נפל. ולא. נים.

סימנים. חיפשתי. ואני. חרציות,. קטפו.

אך. מהמקום,. לי. שזכורים. לסחלבים.

התאכזבתי .אחרי.החמסינים.שקדמו.

אבל. יבשו,. כבר. רבים. צמחים. לטיול,.
המר הכחולים,. הדרדרים. יהחרציות,.

ווה.וקחוונים.קישטו.את.דרכנו 

הגענו.סוף.סוף.אל.המעיין.ומיד.עפו.

מכנסיים,. הופשלו. וגרביים,. נעליים.

טיול משפחות לחותם הכרמל
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יוהרגליים.דשדשו.בתוך.המים.הקרי
אח אבן . בנויית. בתעלה. שזרמו. ירים.

או. ים. בגד. לבשו. בגדים,. פשטו. רים.

המים. בברכת. והשתכשכו. תחתונים.

את. לשלוף. קל. היה. לא. המקומית .
הילדים.העליזים.מן.המים.הצוננים   

המשכנו.במעלה.חותם.הכרמל.לכיוון.
יחווה.חקלאית,.והפעם.קצת.גררנו.רג

לים.-.עלייה?.לא.קל   .דניאל.והבנים.

הצעירים,.כולל.אדם.שלנו,.כמובן.רצו.
יקדימה .רעות.עם.תינוקה.ליאם.במ

נהניתי. ואני. המאספת . היתה. .- נשא.

לראות.וגם.להכיר.קצת.יותר.מקרוב.

שעמדו. הצעירים,. ילדינו. שלל. את.
במסע.העליה.בכבוד.גדול!

נוף. נתגלה. ולעינינו. החווה. אל. הגענו.

יפהפה.של.דרום.חוף.הכרמל,.בריכות.

הדגים,.הים,.ארובות."רבין",.ועד.חוף.

ידור.וצפונה .נוף.ילדותי .תמונה.קבוצ
תית.של.שלל.המטיילים,.בור.מים,.גת.
גורן,. כרמים,. שפע. המוכיחה. גדולה.

וכמובן.מקווה.-.כולם.שמורים.היטב,.

ממשיכים. .- ו. מדריכנו. של. הסברים.
יבמסע,.בחזרה.אל.האוטובוסים.שחי

רחבה. עפר. בדרך. הנדיב,. ברמת. כו.

כמו. משותפת,. צהרים. ארוחת. ונוחה .
יפעם.-.פסטרמה,.חומוס,.ירקות,.חצי
לים.-.כל.מה.שרעות.וורה.הכינו.לנו 

אני.לתומי.חשבתי.שהילדים.הקטנים.

הביתה,. ורוצים. עייפים. כבר. .3-5 בני.

ההמשך. על. ויתר. לא. אחד. אף. אבל.
התיש אז. דור . בחוף. קצר. מסלול. י-.

קצרה. נסיעה. ואחרי. באוטובוסים. בנו.
יהגענו.לחוף .משב.רוח.קיבל.את.פני

נו.אבל.לא.הפחיד.אותנו .שעטנו.אל.
ימפרץ.הצדפים,.ושוב.עפו.נעליים.וגר

ביים,.הופשלו.מכנסיים,.הולבשו.בגדי.

ים,.ושוב.שלל.ילדים.בתוך.מי.המפרץ.

המלוחים,.מתיזים,.מקפצים.וצוהלים .

עם. הטיול. את. סיימנו.

מצות.בשוקולד,.עלינו.אל.

האוטובוסים.ויצאנו.לדרך.
הביתה .

יאני.מכירה.היטב.את.המ
לאבן . אבן. כמעט. סלול,.
הפרספקטיבה. הפעם.
הייתה. הטיול. על. שלי.
ההנאה.הגדולה.לטייל.עם.
צעירות,. משפחות. המון.
לפגוש.את.שפע.הילדים.

במצה מקשטים. יששוב.
ילותיהם.את.קיבוצנו,.לפ

טפט.ולהכיר.את.הוריהם.

קיבוצנו,. אל. שהצטרפו.

טיול. כמו. שאין. וברור.
משפחות.למטרה.זו .

שיבואו. מקווה. מאוד. אני.
נו משפחות. טיולי. יעלינו.
חב עוד. ומזמינה. יספים,.

רים.ותיקים.להצטרף.אל.
יהדור.השני,.השלישי.והר

ביעי.וליהנות!.אנחנו.-.יוסי.
ואני,.בטוח.נהיה.שם 

לרעות,. תודות. שוב.

דניאל,.ורה.איטקין.)שטיילה.יחד.עם.
ישמואל.ונכדיהם(.ולכל.מי.שהיה.מעו

רב.ביוזמה.המרנינה 

 ברכה מיוחדת שלוחה
 לחיה בן דוד

במלאת לה 85 שנים.

 מזל טוב למשפחות ווייל ועמית - 
שרה, רני ואפרת

והאחים דורון ומירית,
ובעיקר לאיתן, שהתחתן 

עם  חן מידן
בת יד מרדכי, בקפריסין

בנוכחות המשפחות הקרובות.

 גולן ואיילה גרטלר
חובקים בן

מזל טוב לסבים - עוזי ומירה
לדודות - מורן  וים

ולכל המשפחה  המורחבת
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קצר פה כל כך האביב
דויד.גרוסמן

יש.רגע.קצר.בין.אדר.לניסן
שהטבע.צוהל.בכל.פה

הוא.שופע.חיים
שיכור.ומבושם.-

איך.שיופי.יכול.לרפא!

נסער.ומשולהב.ומתיז.ניצוצות.-
אך.עוד.רגע.ייפול.ויצהיב

כי.הנה.בשוליו.כבר.הקיץ.ניצת.-
קצר.פה.כל.כך.האביב 

קצר.וחטוף.ושובר.את.הלב
לחשוב.שהוא.תכף.ידעך

מבטו.רק.נפקח
אך.התחיל.ללבלב.-

רק.ניתן.לי.ותכף.נלקח 

אביב.עול-ימים.וסוער
וסופו-

כבר.כתוב.בעלי.ניצניו,
אבל.הוא.מסתחרר

כפרפר.במעופו,
וכמוהו-נצחי.בעיניו 

קצר.וחטוף.ושובר.את.הלב
לחשוב.שהוא.תכף.ידעך

מבטו.רק.נפקח
אך.התחיל.ללבלב.-

רק.ניתן.לי.ותכף.נלקח 

ואת.ואני.היודעים
ונורא.הדבר.שרק.הוא.לא.-

עד.כמה.קצרים.החיים,
החיים.הקצרים.שניתנו.לו 

נדיב.ונסער.ומכאיב
קצר.פה.כל.כך

האביב 

לזכרם

חיים נומיס )צ'ארלי(
נולד.1920 3 20

נפל.1948 12 28
במלחמת.הקוממיות

בקרב.על.עיראק.אל.מנשייה

אפרא גורן
נולד.1952 7 6

נפל.1973 10 7
במלחמת.יום.הכיפורים

ברמת.הגולן

אפרים שוורץ
נולד.1944 7 17
נפל.1964 10 7

במילוי.תפקידו.בשירות.סדיר

רז גוטרמן
נולד.1961 1 28

נפל.1982 6 6
במלחמת.לבנון

בקרב.על.הבופור

יאיר גולדברגר
נולד.1943 3 22

נפל.1967 6 7
במלחמת.ששת.הימים

בקרב.על.גבעת.התחמושת

אבי בצלאל
נולד.1964 5 20

נפל.1984 10 16
במילוי.תפקידו

בשירות.סדיר.בלבנון



17

יורם גור, מנכ"ל גבעות החורש

לשתף. ברצוני. האביב,. עלינו. בפרוס.

החורש,. גבעות. על. במקצת,. ולספר.
מצבה.והנעשה.בה 

ילפני.כחודש.תם.עשור.להקמת.האגו
עסק. הינה. .2013 החורש. גבעות. דה .
רחב.ידיים,.המשתרע.על.פני.כ-2700.
אבוקדו,. מטעי. פרדסים,. של. דונם.

ירימון.ושטחים.נוספים.המתוכננים.לנ
בידי. נתונה. באגודה. הבעלות. טיעות .
שלושה.קיבוצים.:.גבעת.חיים.מאוחד,.
הראשונות. בשנים. והעוגן . החורש. עין.
סכומים. האגודה,. השקיעה. לקיומה.

ומ הקרקע. תשתיות. לטיוב. ינכבדים.
יערכות.המים.המיושנות.שירשה.מב

עליה,.לטובת.הבאתן.למכנה.משותף.
כלכ לפעילות. כבסיס. וראוי. ימודרני.

הושקעו. בבד,. בד. טווח . ארוכת. לית.

כספים.)ממקורות.האגודה.ומאשראי.
בע ערבויות. ללא. לוותה. ישהאגודה.

לים(,.בנטיעות.של.זנים.מודרניים,.תוך.

השווקים. מגמות. של. עתידית. ראייה.

הפתוחים.שמגמתם.הלכה.והתחדדה.

אם. מבעבר . ושונים. חדשים. בכיוונים.

בשווקי. העולמי. הסחר. עיקר. פעם.

תפוזים. על. נסמך. הטריים,. ההדרים.

העולמית. המגמה. כיום. ואשכוליות,.
ומנדרי )קלמנטינות. קליפים!. יהינה.
ינות( .גם.בתחום.גידול.האבוקדו,.העו

של. וצריכה. מגידול. עובר. הרחב. לם.

יזנים."ירוקים".)אטינגר,.פוארטה.ודו
)האס. "שחורים". זנים. לגידול. מיהם(,.
ודומיו( .הכניסה.לגידול.הרימון.נולדה.
נוסף. נדבך. ליצור. בצורך. מההכרה.

ילחיזוק.בסיס.פעילות.האגודה.ויציבו
תה .הכניסה.לתחום.לוותה.במחשבה.

הג השווקים. מגמות. ובבדיקת. ירבה.
לובאליים.הנסמכים.נכון.להיום,.על.זן.

עיקרי.אחד."וונדירפול" 

גם. )הרשומה. עולם. מתפיסת. כחלק.
יבתקנון.האגודה(,.האגודה.פעלה.ופו

הקיבוצים . ובני. חברי. בסיס. על. עלת.

המהווים. ומקצועיים. טובים. אנשים.

המשרת. הקבוע. הצוות. מלוא. את.
יאותה .כאן.המקום.להזכיר.את.הצט

רפותו.המבורכת.של.מיכאל.ורדימון,.
לאח ממש. שהצטרף. החורש,. ימעין.

רונה.לצוות.האגודה.וברצוני.לאחל.לו.
כמח בתפקידו. גדולה. הצלחה. יולנו,.

ליפו.של.גיל.שבת,.עליו.ויתרנו.בצער.

לאחר.שפרש.משורותינו.ועבר.לשרת.

בן. ולעמירם. לגיל. הביטחון  ! . בכוחות.

לאחרונה. כן. גם. נפרדנו. ממנו. פורת,.

לעסק. כשותף. הצטרפותו. )לטובת.

ולאחל. להודות. מבקש. אני. עצמאי(.
במקומו הראויה. ההצלחה. כל. יאת.

תיהם.החדשים .בתפיסתי,.קיים.מקור.

הצוות. מהרכב. ולהערכה. לגאווה,. רב.

מסתייעת. במקביל. שלנו . הייחודי.

)תאילנדים(. זרים. בעובדים. האגודה.
יועובדי.קבלן.עונתיים.)ערבים(.המספ

קים.ביחד.עם.החברים.ובני.הקבוצים.

את.צרכי.הקטיף.ואחזקתו.השוטפת.
של.המטע 

החל.משנת.2009.החלה.האגודה.לאור.

הוותיקים. והפרדסים. המטעים. מצב.

את. להאיץ. שהשתנו,. השוק. וצרכי.

האצה. בשטחיה . הנטיעות. תנופת.

שהגיעה.לשיאה.בשנים.-.2010/2011 ..

זני. של. מסיבית. החלפה. .- השיטה.

תמורת. עוד,. כלכליים. שאינם. עבר.
לטע מותאמים. חדשים. זנים. ינטיעת.

מי.השוק.הנוכחי.והחזוי .המהלך.נבע.

כפועל.יוצא.לתוכנית.ארוכת.טווח,.בה.

מומחים. גם. כמו. הצוות. אנשי. שותפו.
נש התכנית. חיצוניים . מקצוע. יואנשי.

על. שנערכו. שווקים. בדיקות. על. ענת.

ציר.זמן.ארוך .לאחר.אישור.התכנית.

בשנת. האגודה. דירקטוריון. במסגרת.

להאיצה. האמור. הרצון. ולאור. .2009
יעוד.יותר,.זכתה.התכנית.להצגה.ולה
יצגה.חוזרת.במסגרת.ההנהלות.הכל

כליות.של.הבעלים .גם.במסגרות.אלו.
זכתה.התכנית.לברכת.הדרך 

יחרף.העובדה.שהאצת.הנטיעות.הק
שטחים. הקף. )עקב. ומקטינה. טינה.

מניבים.קטן(.את.יכולת.האגודה
)המשך.בעמ'.19(

גבעות החורש
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)המשך.מעמ'.17(

להרוויח.בשוטף.)מעין."כלים.שלובים"(,.מצליחה.האגודה.

על.ציר.השנים.להרוויח.ועד.כה,.לא.הפסידה.מעולם .ככל.

הנראה.כך.גם.ירשם.בספרי.האגודה,.בגין.שנת.2012 .נכון.

לסוף.2012.קיימים.באגודה.פחות.משבעים.אחוז.שטחים.

נטועים,.ה"סוחבים.על.גבם".את.כלל.מאה.אחוז.השטחים.
וכאמור.עד.כה."לא.נשבר.גבם"  .

הרגע. קרב. כי. מאמינים. ובהנהלתה,. החורש. בגבעות. אנו.

התלוי. בכל. לפחות. עמנו. שייטיבו. זמנים. טובים,. לזמנים.

תהפוך. כשנה-שנתיים,. בעוד. כי. צופים. אנו. בעשייתנו .
ומכ מניב. בשל,. לבעליו,. ביותר. איכותי. לנכס. יהאגודה.

ולמען. לדבריי,. רקע. וקצת. עובדות. הצגת. לטובת. ניס .

קצה. על. מובאים. המספרים,. בתחום. המתבקש. הדיוק.

ובנוסף. במקביל. .- האגודה. מאזני. מתוך. נתונים. המזלג,.

כל. על. חקלאי!. בעסק. המדובר. כי. לזכור. צריך. לנתונים,.
יהמשתמע.מכך.-.עונתיות,.סירוגיות.פרי,.חשיפה.לסיכו

מט"ח,. בנמלים,. שביתה. או. בשטחים. סגר. פתוח,. שוק. ני.

וכל.המוכר.מעולם.העסקים.הסטנדרטי .כמובן,.לאחר.כל.

המוכר.מגיע.תורם.של.הסיכונים.הייחודיים.לתחום.-.אלו.

אויר. מזג. .- הטבע. איתני. )כגון. אותם. לחזות. ניתן. שבלתי.
קיצוני( 

נמ אנו. ולשמחתנו,. מחד. תהפוכות! . רב. הנוכחי. יהחורף.
יצאים.לקראת.סופו.של.חורף.רב.משקעים .מאידך.ולצע

7-9.לחוי )רי.גם."ברוך".בתהפוכות.טבע ..בראשית.ינואר.
דשו(,.פקד.אותנו.אירוע.סוער,.קיצוני.ונדיר.מבחינת.מזג.
האוויר .הסופה.שהביאה.לנזקים.קשים.ביותר.בישוב.בת.

יחפר,.הצטלמה.ופורסמה.פחות.טוב.בתקשורת,.בכל.הק
שור.לתחומי.החקלאות .סופה.זו.גבתה.מהאגודה.מחיר.
רב.המתבטא.בנזקים.כספיים.כבדים.ביותר,.בשיעור.של.
מאות.אלפי.שקלים .נטיעות.נפגעו,.דרכים.ומערכות.מים.

ינסחפו,.ניקוזים.ותשתיות.חדלו.מפעול .חרף.ועל.אף.העו
המדינה. המקצועית,. בהגדרתו. טבע. אסון. שפקדנו. בדה.

ימסרבת.להכיר.בנושא.ואנו.החקלאים.מוצאים.עצמנו.)ול
צערי.לא.לראשונה(.נטושים! ..

נכון.להיום.ועל.אף.אירועי.האקלים.האחרונים,.אני.בהחלט.
יאופטימי.בהסתכלי.קדימה.ואינני.רואה.מקום.לשינוי.תח

זית.או.לפסימיות .לאור.המינוף.הרב.)יחסית(.של.הלוואות.
יהאגודה.והצורך.במימון.תיקון.הנזקים.שצוינו,.עודכנה.וצו

מיועדות. שהיו. הנטיעות,. מתכנית. חלק. לאחרונה. מצמה.

לקיץ.הקרוב.וכן.בוצעו.לא.מעט.פעולות.שנועדו.להביא.

הצעירים. מטעינו. השוטפות . בהוצאות. וצמצום. לחיסכון.

הולכים.ותופסים.מקום.ומשמשים.נדבך.חשוב.להבטחת.
יהמשך.צמיחה.הכלכלית.וליצירת.מקור.משמעותי,.להגד

לת.רווחיות.ולביסוס.שגשוג.האגודה 

ההדר . שיווק. בתחומי. לפעילות. לראשונה. נכנסנו. העונה.
יכרגיל,.יש.מחיר.ללימוד,.אך.ישנה.גם.תמורה.לתחום.מו

רכב.ודינמי.זה .אני.בהחלט.צופה.כי.בעונה.הבאה.נתקדם.
יונקדם.את.נושא.השיווק.הן.במגזר.של.השוק.המקומי.וכ

מובן.בתחומי.הייצוא,.המהווה.היום.את.היעד.העיקרי.של.
פעילות.האגודה.בכל.גידוליה.ועל.פני.מרבית.הזנים 

לקוחותיה . בקרב. האיכות. בתחום. מצוין. שם. לאגודה.
ירמתם.המקצועית.הגבוהה.של.אנשי.צוות.משלנו.ומסירו

תם.הרבה.כל.אחד.בתחומו,.מאפשרת.ותורמת.את.איכות.

הגידולים.הגבוהה.המיוצרת.במסגרתנו .אנו.זוכים.לפרגון.

רב.הן.מקרב.קולגות.ולקוחות.והן.מכיוון.משרד.החקלאות.

על.שלוחותיו .אני.עצמי.וכך.גם.הנהלת.התאגיד,.ממשיכים.
לק כאמור. הנמצא. ובפוטנציאל,. בתחום. מאוד. ילהאמין.

ראת.הבשלה.)תרתי.משמע(.ואין.בליבנו.ספק.לגבי.הדרך.

לשמן. והמטרות. היעדים. להשגת. הקשור. בכל. ומימושה.
הוקמה.האגודה .

מחבבם. אני. אך. המצאתי,. שלא. ציטוטים. בשני. אסיים.

במיוחד.כיוון.שעל.פי.רוב.הינם.נכונים.:."אשרי.המאמין"..
ו"המעז.מנצח" 

בברכת.אביב.נעים.ומשמח.לכולנו 

לילידי אפריל:

מזל טוב

שרה.ווייל. . . . . . . .4 18
מקי.גולדין. . . . . . .4 1

חיה.בן.דוד . . . . . .4 29
נתן.מילר . . . . . . . .4 5

יעקב.גוטרמן. . . . .4 18.
משה.דגן . . . . . . . .4 1

14 4. . . . . . דוד.שמחוני
יהודה.אילן. . . . . . .4 1

אבי.פרייסלר. . . . .4 26
ורה.איטקין . . . . . .4 24
מילכה.שי . . . . . . .4 15
זאב.גולדווסר . . . .4 21
אנידה.גרנות . . . . .4 29

דליה.ויגרט . . . . . .4 3
24 4. . . . . . . . אורנה.לוי

מיכה.דורון . . . . . .4 1
אבנר.מילר . . . . . .4 22
זמיר.שר.שלום . . .4 14

אירם.גל. . . . . . . . .4 9
מילי.שלף.פוקס . .4 13
זיו.גפן . . . . . . . . . .4 15
24 4. . . . . . איילת.ענבר

מירב.ענבר . . . . . .4 9
ניצן.בר. . . . . . . . . .4 24
דורון.עמית . . . . . .4 29

בן..קשת . . . . . . . .4 7
נוגה.גדיש . . . . . . .4 21
24 4. . . . . . אריאל.אלון

9 4. . . . תמר.פרייסלר
אמיר.תמיר . . . . . .4 20
נעם.פואה . . . . . . .4 26
מיכל.ויגרט . . . . . .4 30
אלמוג.גרון . . . . . .4 12
שחף.מאוטנר . . . .4 25
נגה.גפן . . . . . . . . .4 12
23 4. . . עומר.שר.שלום

7 4. . . . . . . מיקה.קורן
טאי.לאוסון . . . . . .4 3
7 4. . . . . . . . . . ניר.גפן

בר.משק . . . . . . . .4 28
הילה.קדרון . . . . . .4 15
בת.אביב.פאלק . .4 20
לוטם.ענבר . . . . . .4 30
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אני.מביאה.את.דבריה.של.נטורופתית,.
שמביאה.את.דבריו.של.מטפל.

על. מחקריים. סימוכים  שמביא.
חשיבות.המים.לבריאותנו:

ממצאים ממחקרים 
שונים

כוס.אחת.של.מים.יכוי .
תחושת. את. לעצור. לה.
כמעט. של. הלילי. הרעב.

100%.מעושי.הדיאטות 

של. מספקת. שתייה. .
לחץ. להוריד. עוזרת. מים.

ועוזרת. וכולסטרול,. דם.
אסטמה. התקפי. למנוע.

ואלרגיות.שונות 

מים,. כוסות. .3 ידי.שתיית. על. .
כאבים. לשכך. רבים,. במקרים. ניתן,.

במעיים.או.בקיבה,.תוך.פחות.מ-20.דקות 

..שתייה.מספקת.של.מים.עוזרת.מאד.להורדת.משקל.
לסובלים.מעודף.משקל .

..מחסור.במים.בגוף.הוא.אחד.הגורמים.העיקריים.לתי
חושת.עייפות.במשך.היום 

..אפילו.התייבשות.קלה.יכולה.להוריד.את.פעילות.חיי
לוף.החומרים.של.האדם.עד.ל-..3% .

..ירידה.של.2%.בכמות.המים.בגוף.יכולה.לגרום.לבלבול.

וקושי. פשוט. חשבון. עם. בעיות. הקצר,. לטווח. בזיכרון.
ביצירת.מיקוד.על.מסך.המחשב.או.דף.מודפס 

..כאשר.שותים.ספל.קפה,.מפסידים.מים.בכמות.גדולה.

יותר,.כי.הגוף.נזקק.למים.על.מנת.להוציא.את.הרעלים.
שבקפה 

כרוי מהתייבשות. סובלים. האמריקאים. מכל. ..כ-75%.
נית.של.תאי.גופם.)למרות.שהם.שותים.הרבה,.אך.לא.

מים( 

מני מהאמריקאים. כ-37%. .אצל. .
שהם. עד. חלש. כך. כל. הצימאון. גנון.
ברעב  שמדובר. וחושבים. .טועים.

מוג שתיה. כי. לזכור. גם. י)חשוב.
הכליות. על. עומס. יוצרת. זמת,.
מינרליים. לאיבוד. וגורמת.

חיוניים( 

ועוד כמה נתונים 
מעניינים:

בגוף. מים. .60% יש. .
אדם.מבוגר 

.יש.80%.מים.בדם 

מים. אחוז. .85% יש. ...
במוח!!!

.Ralph( וורנם. ראלף. ד"ר.

Vornehm(.חקר.את.הרכב.המים.

ומערכת. הדם. כולל. הגוף,. איברי. בכל.

העצבים .הוא.מסביר.שאחוז.המים.הגבוה.במוח.

מאפשר.לשדר.מסרים.לכל.האיברים.במהירות.מדהימה .
יכשמערכת.העצבים.מתייבשת.היא.מתקשה.בשידור.תחו

שת.הצמא,.ולכן,.באופן.פרדוקסלי,.אם.מפסיקים.לשתות.

מופיעים. התייבשות. של. במצב. אך. צמא . מרגישים. לא.

כאשר. דעתו,. לפי. מצוקה . על. המאותתים. בגוף. כאבים.

שותים.מים.עם.תרופות.לשיכוך.כאבים,.לרוב.המים.הם.

מכאבי. .90% לטענתו,. הכדור . ולא. הכאב. את. שמרגיעים.
הגוף.הם.הודעה.על.מחסור.במים .

כמה מים ומתי?

..2.כוסות.מים.בבוקר.מיד.עם.ההשכמה.-.כדי.להפעיל.
את.האיברים.הפנימיים 

לסייע. כדי. .- ארוחה. כל. לפני. שעה. כחצי. מים. כוס. .1..
לעיכול 

)המשך.בעמ'.20(

טיפ החודש
עדנה גולן
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אורית ברמן

יאני.שמחה.לבשר.לחברים.שה
שיננית. אצלנו. לעבוד. תחילה.

יחדשה .רמה.עמירם.)מעין.החו
רש(

והכרותי. ותיקה. שיננית. רמה.

איתה.היא.מהימים.בהם.עבדתי.

באוניברסיטת.ת"א .אנה.)רופאת.

שיניים(.עבדה.אצלנו.הרבה.שנים.

במסירות.אך.היא.הגיעה.לעבוד.

כאן.כאילוץ,.מכיוון.שאסור.היה.

נוכחות. ללא. שיננית. להעסיק.
רופא.בסביבה .

בשורה. וזו. השתנה. החוק. כעת.

ישפר. זה. הרחוק. לטווח. טובה .

של. השיניים. בריאות. את. מאד.
החברים 

בבית. הצחצוח. שעבודת. כמובן.

דבר . של. בסופו. הקובעת. היא.
מש שני. בימי. תעבוד. יהשיננית.
ימרת.בוקר.או.ערב.פעם.בשבו

עיים 

לבריאות. בקשר. משהו. להסביר. רוצה. אני. זו. בהזדמנות.
השיניים:

ייש.לצחצח.שיניים.כאשר.השן.הראשונה.בוקעת.)אצל.תי
נוק(.עם.מברשת.קטנה.ורכה.שמיועדת.לכך .לפני.השינה.
כאשר.מחתלים.אותו.לתת.לו.לשחק.עם.המברשת.ואח"כ.

ההורה.מצחצח.בצורה.הנכונה 

הדרך.לצחצח.שיניים.היא.להצמיד.את.המברשת.למפגש.

של.השן.עם.החניכיים.לעבור.בתנועה.ימינה.ושמאלה.ואז.

לסובב.את.המברשת.החוצה,.בצורה.כזו.אנו.מפרידים.את.

אותם. ומסלקים. המזון. שאריות.

שאנחנו. לזכור. חשוב. החוצה .

מצחצחים.את.המפגש.של.השן.

עם.החניכיים.ולא.את.השן.עצמה.
בלבד 

השיניים. את. מצחצחים. כאשר.

רכה. מברשת. )עם. נכונה. בצורה.

וביד.רכה(.אפשר.לצחצח.מספר.

פעמים.רב.ביום .לפני.השינה.זה.

הזמן.החשוב.ביותר .כמו.כן.צריך.

להשתמש.באבזרי.עזר.כמו:.חוט.

אבזרים. ושאר. קיסמים. דנטלי,.

בפה . מורכבת. עבודה. שיש. למי.
בצח משנית. חשיבות. ילמשחה.

צוח 

הילדים. כיצד. בבוקר. רואה. אני.
ייוצאים.לבית.הספר.ולפני.זה.קו

כשהם. בכלבו,. מתיקה. דבר. נים.

חוזרים.הם.אולי.שוב.קונים.משהו.

מתוק,.מתי.אם.כן.הם.מצחצחים.
ישיניים?.ממתקים.כמו.לקקן.וסו

לחומציות. גורמים. רבות. כריות.
ילהישאר.זמן.רב.בפה.והיא.זו.שמביאה.את."קריוס.ובק

טוס".וגורמת.לעששת .)טופי.לא.לתת.בכלל( 

לילדים. פלואור. יותר. לתת. שאסור. החוק. יצא. כאשר.

אפשר.היה.לראות.שהייתה.עליה.בעששת.אצל.הילדים.
אפילו.עליה.גדולה 

אני.תמיד.מוכנה.להסביר.למי.שמעוניין.כיצד.לנקות.את.
השיניים 

כל.הנאמר.לעיל.מתייחס.לזכר.ונקבה.ונאמר.מידע.אישי.
ואינו.מחליף.רופא.שיניים.אבל.כן.כדאי.לנסות.בבית 

מהנעשה במרפאת השיניים

)המשך.מעמ'.19(

..1.כוס.מים.לפני.מקלחת.או.אמבטיה.-.כדי.להוריד.את.
לחץ.הדם 

..1.כוס.מים.לפני.שינה.-.כדי.להפחית.את.הסיכון.להתי
קפי.לב 

)אם.אתם.חושבים.שאני.כותבת.את.כל.זה.כי.אני.מקיימת.

בקנאות.את.שגרת.המים.המומלצת,.אז.לא,.אני.כותבת.

כי.אני,.כמו.כולנו.חייבים.להזכיר.לעצמנו.מה.שנכון.לגוף (..

אז סיכמנו: 

יש.להקפיד.ולשתות.לפחות.בין.5 1.ל-2.ליטר.מים.ביום 
לחיים!!!

עדנה.גולן
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 יעקב גוטרמן בטקס חנוכת מוזיאון יהודי
 פלוצק והאיזור, בבית המדרש המשופץ

בעיר ילדותו פלוצק, בפולין


