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אלון שפיצר

הקיבוץ,. של. החקלאי. הבסיס. את. מבטא. השבועות. חג.

בתאגידים. כיום. מתואגדת. החקלאית. הפעילות. אמנם.

שאינם.תאגיד.הקיבוץ,.ומנוהלת.בשותפויות.עם.קיבוצים.

שבין. החזק. הקשר. הינה. החקלאות. עדיין. אבל. נוספים,.

האדם.לאדמה .בחג.השבועות.חשוב.שנחזור.ונדגיש.את.

שמירת.קרקעות.הקיבוץ,.ע"י.עיבודן.מחד.וע"י.השימוש.
בהן.כמקור.לחיזוק.כלכלת.הקיבוץ 

צוות. להקים. הרפת. בדירקטוריון. החלטנו.  - חפר  רפת 

הצוות. הרפת . מצב. לשינוי. הצעה. לגיבוש. ייעודי. משימה.

של. המשק. רכז. אמנון. אשר,. את. כולל. אוריאל. בראשות.

מעברות,.שמאי.ואלון.נדרש.לגבש.הצעה.בעלת.היתכנות.
יכלכלית.ולהביאה.בתוך.לוח.זמנים.מוגדר.לאישור.בדירק

טוריון.הרפת.ולאחר.מכן.לאישור.בהנהלות.הקבוצים 

.לאחר.שהקיבוץ.אישר.את.דריי -משכנתאות לנקלטים 

שת.בנק.איגוד.לקבל.ממינהל.מקרקעי.ישראל.התחייבות.

לרישום.משכנתא,.המינהל.משיקולים.של.סנקציות.כלפי.
יהקיבוצים.שביצעו.שיוך.חוזי.לא.חותם.על.ההתחייבות.לרי

שום.משכנתא,.הבנק.לא.מוכן.להעמיד.את.המשכנתאות,.

כדי.שלא.תיעצר.הבנייה.נדרשנו.לאישור.השיחה.להעמדת.
ערבות.הקיבוץ.לבנק.עד.קבלת.ההתחייבות.מהמינהל 

לבתי. כניסה. של. התופעות. התגברות. .- בטחון התושבים 

התושבים.וערעור.הרגשת.הביטחון.הינה.חמורה.ומדאיגה,.

האפשרויות.של.הישוב.להגן.על.התושבים.ללא.היערכות.

רחבה.יותר.של.המשטרה.במרחב.האזורי.הינה.מוגבלת,.

אולם.חובה.עלינו.לנקוט.את.כל.הצעדים.הניתנים.לחיזוק.
הביטחון.האישי.וביניהן.התקנת.מערכות.אזעקה 

פנסיה - אנחנו.עוסקים.בעדכון.תקנון.הפנסיה,.הוועד.יקיים.

בקרוב.דיון.ולאחר.גיבוש.השינויים.יובא.התקנון.המעודכן.

משולחנו של היו"ר
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לידיעת.החברים.ואישור.השיחה .בנוסף.ועל.מנת.להבטיח.

את.זכויות.הפנסיה.של.החברים.אנו.נערכים.לדיון.עם.נציגי.

העוגנפלסט.על.מנגנון.מוסכם.של.חלוקת.רווחים .מנגנון.

זה.יופעל.משנת.2014.ויהיה.רלוונטי.אם.לא.יכנס.משקיע.
להעוגנפלסט ..

בסדרי. דן. הוועד.  - הוועד  היום של  לדיון בסדר  נושאים 

לדיון. להגיע. שצריכים. הנושאים. העלאת. של. העדיפויות.

ולקבלת.החלטות,.נושאים.אלו.בנוסף.לניהול.השוטף.יעלו.

הנושאים. רשימת. שנקבעו . העדיפויות. סדרי. לפי. לדיון.
מצ"ב.לרשימה.זו 

 - חלוקת התפקידים בין המנהל העסקי למנהל הקהילה 
עם.כניסתו.של.אוריאל.לתפקיד.מנהל.עסקי,.הגדרנו.את.
ומנהל. העסקים. מנהל. של. והאחריות. התפקידים. חלוקת.

בה התפקידים. לבעלי. לפנות. מוזמנים. חברים. יהקהילה .
תאם.לתחומי.אחריותם 

סוכם.בוועד.שחגי.ימשיך.לנהל.את.פרויקט.הבנייה.שלב.
יא'.תוך.שיתוף.ויידוע.בעלי.התפקידים,.רונן.אחראי.להמ

שך.ביצוע.שיוך.הדירות,.ככל.ויהיה.צורך.חגי.יסייע.לקידום.
... . . . הטיפול.בשיוך.הדירות .

סדרי עדיפות - תוכנית עבודת הוועד 

נושאים בעדיפות ראשונה לדיון וטיפול:

הכנת תוכנית פיתוח סקר תשתיות )עם רני עמית(. 

)לאחר.דיון.מכין.של.רונן.עם.רני.ורמי.קרקש( 

תקנון חופש,.דיון.עם.עדי.יפה.)הגדרת.מספר.שנות.חופש.

לחבר.מחוץ.לקיבוץ,.לאחר.שעדי.יעדכן.את.הצעת.תקנון.
החופש( 

הפעלת הבריכה.)באחריות.רונן.להכין.את.הדיון.ונתונים( 

בירור.תביעות משפחת דותן.)התקיים.דיון( 

תוכנית.לשדרוג תקשורת,.אינטרנט.וכבלים.)בהשתתפות.
לזר.ורני( 

ילפני.הדיון.בוועד.באחריות.אוריאל.זימון.דיון.מכין.בהש
תתפות.בועז.שני,.אילן,.רני,.רונן,.לזר,.אלון,.אוריאל.וחברי.

ועד.מעוניינים 

סיכום תמחירי 2012.)בהשתתפות.גילי( 

)לאחר. בפועל . ביצוע. בינוי,. תוכנית  אישור. מתחם חד"א.
דיון.בוועדת.תכנון( ...

אתר העוגן.)בהשתתפות.רני( .)התקיים.דיון( 

עם. גילי. של. מכין. דיון. לאחר. גילי,. )בהשתתפות. הנה"ח.
אוריאל.ורונן( 

ביצוע שיוך דירות בפועל,.הקצאת.דירות.משויכות.שאינן.
ברשות.בעליהן 

עדכון תקנון הפנסיה 

שכ"ד מהעוגנפלסט 

העברת רווח מהעוגנפלסט.לקיבוץ 

נושאים בעדיפות שניה לדיון וטיפול:

)רונן. אשפוז . מחירי. אייזנר,. יעל. עם. דיון. .- בית שיבולים.
ייקיים.דיון.מקדים.כהכנה.לדיון.בוועד.עם.יעל,.רות.ושי

. רה( .

השי הקרן,. ניהול. לקרן,. הנהלה. בחירת. .- . תשתיו תקרן 
יתקיים. בוועד. )הדיון. תשתיות . במימון. הקיבוץ. תתפות.
לאחר.קיום.דיון.בשיחת.קיבוץ.על.גביית.כספי.התשתיות.

מכל.החברים( 

איתור.מקום למוזיאון,.בחינת.הפעלת.מוזיאון.וארכיון 

טיפול.בתביעת המינהל להסדרת שימושים חורגים .

ליחיד  הדדית  ערבות  פטור ממס  לגבי. ההחלטה. עדכון.
)חד הורי( 

דיון.גד"ש חפר 

דיון.גבעות החורש.)בהשתתפות.יורם.גור.ואוהד.נתן( 

בניית.שכונה שלב ב'.-.אמפא .

למנהל  העסקי  המנהל  בין  ואחריות  תפקידים  חלוקת 
הקהילה.

   

נושאים בעדיפות שלישית לדיון וטיפול:

תוכנית.תב"ע מתחמים.)בהשתתפות.איתי.ורני( 

הרוי עם. ואוריאל. רונן. של. דיון. )לאחר. . מרפ" שהפעלת 
פא( 

בחינת.מודל.השמירה.)לאחר.דיון.בוועדת.בטחון.והמלצה.
על.מודל.שמירה( 

חינוך.-.תפקיד.ועדת.חינוך,.נוהל.בחירת.חברי.ועדת.חנוך .

)יובא.לדיון.לאחר.סיום.תהליך.בהשתתפות.היועצת.של.
החינוך.הבלתי.פורמלי( 

חשמליה 

בוועד  לדיון  יובאו  טיפול  במהלך  אסטרטגיים  נושאים 
במועד הכרעה:

הכנסת.שותף להעוגנפלסט 

תוכנית הבראה רפת חפר 

חזון העוגן,.מהלכים.בוני.אמון,.גיבוש.תהליך.קליטה.וליווי.
הנקלטים 

אישור.הדו"ח הכספי ל-2012 

)המשך.בעמוד.4(



ניהול.עסקי

תאגידי.הקבוץ

הנהלת.חשבונות

יזמות.עסקית

הסכמי.שכר.משק

השכרת.מבני.משק.ומבני.ציבור

ביטוח

רכש.-.הסכמים.עם.ספקים.וקבלנים

החלפת.רכבים

.ניהול.כספי.הפנסיה
.)עם.מנהל.הכספים(

ועדת.תכנון

.תשתיות.)חשמל,.מים,.ביוב,
.תקשורת,.דרכים(

שכונת.חד"א

מינהל

ועדות.תכנון

תב"ע

תוכניות.בינוי.מבני.משק

היתרי.בנייה.מבני.משק

בניית.שכונות.חדשות

בריכה

כלבו

חינוך

בריאות.ורווחה

מרפאת.שיניים

בית.שיבולים

נוי.וחצר..

חשמלייה

דירות.צעירים..

תרבות.ועלון

מועדון

אולם.תרבות.וגן.אירועים

צעירים

בטיחות

שמירה.וביטחון

בית.עלמין.

קליטת.בנים.וחברים.חדשים.

חובות.חברים

.טיפול.בפרט.)קרן.עזרה.הדדית,
.בעצ"מ(

ארכיון

ספרייה

כביסה

דואר

שיוך.דירות.)בשיתוף.חגי.ושירה(

הסכמי.שכר.קהילה

ועד.מקומי

תפעול.רכבים

תקציב.אישי.וכספי.חברים

השכרת.דירות.למגורים

.פנסיה.)ניהול.תחום.הפנסיה,
.תקנון.פנסיה(

ביטחון.סוציאלי.

תוכנית.בינוי.מגורים

.תוכנית.בינוי.מבני.ציבור
.)בשיתוף.מנהל.עסקי(.

היתרי.בנייה.מגורים

.היתרי.בנייה.מבני.ציבור
.)בשיתוף.מנהל.עסקי(

תשתיות.באיזור.מגרשי.החברים

שיחת הקיבוץ

יו"ר הוועדועד ההנהלה

יו"ר הקיבוץ

מנהל קהילה מנהל עסקי

4

חלוקת אחריות מנהל קהילה - מנהל עסקי

)המשך.מעמ'.3(
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 אלון שפיצר
יו"ר גידולי שדה חפר )2001( 

שדה. גידולי. אגש"ח. בעלי. הקיבוצים. וחברי. חברות. אל.

עין. מאוחד,. חיים. גבעת. מעברות,. העוגן,. .- .)2001( חפר.
החורש.והמעפיל 

ולאחר. וגשום,. סוער. חורף. לאחר. אביב,. של. אלה. בימים.

שסיכמנו.את.שנת.2012.שהשיאה.לנו.גם.השנה.תוצאות.

כלכליות.טובות,.אם.כי.לא.חזרנו.על.תוצאות.2011,.עם.

לשתף. רוצה. אני. הקיץ. גדולי. וזריעת. החיטה. קציר. סיום.
אתכם.בפועלנו.בגד"ש.חפר ..

גד"ש

חשוב.לי.לחזור.ולהזכיר.לחברים.שהאגודה.הוקמה.מתוך.

החלטת.הקיבוצים.שאיחוד.הכוחות.בתחום.גידולי.השדה.
יהיה.סינרגטי.לכל.אחד.ואחד.מהקיבוצים .

הנהלת.האגודה.שמורכבת.מרכזי.המשקים.של.הקיבוצים.
ימתכנסת.ע"פ.הצורך.לקביעת.המדיניות.העסקית.ולקב

לת.דיווחים 

)המשך.בעמ'.6(
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201220112010200920082007
167181661314149124171178310555הכנסות

460659343344322328552262רווח.גולמי
41125120273024271905.1656רווח.לפני.מס

1216510150670970066362.5415רכוש.שוטף
774557524223459237744264רכוש.קבוע.והשקעות

52632712205129763301.3498התחייבויות.שוטפות
187911913171039756968התחייבויות.לז"א

018432370282828073067הלוואות.בעלים
.1276810156631148143272.2146הון.עצמי

150017151233816848862חלוקת.רווח.לבעלים
.-.572607184.463_1843פירעון.הלוואות.בעלים

33432287184010001311862סה"כ חלוקת רווחים

)המשך.מעמ'.5(.

ביוזמת.עובדי.הגד"ש.וכהחלטה.אסטרטגית.של.ההנהלה.

הכותנה,. קטיף. של. הקבלנית. הפעילות. את. מפתחים. אנו.
יכיום.אנו.אוחזים.שתי.קטפות.כותנה.של.ששה.טורים.חד

שות.שקוטפות,.מהדקות.ואורזות.את.הכותנה.ללא.מערך.

ביניים .בנוסף.ברשותנו.שתי.קטפות.של.ששה.טורים .מהלך.

זה.של.עבודה.קבלנית.בקטיף.מביא.ערך.מוסף.לפעילות.
הגידולים .בשנת.2012.קטפנו.מעל.14000.דונם 

בעלי.האחזקות.של.האגודה.הם.הקיבוצים.כשהאחזקות.
ישל.כל.קיבוץ.נקבעו.לפי.כמות.השטחים.שהעביר.לאגו
ידה,.כמות.השטחים.המושקים.ומכסת.המים,.מבנה.האח

זקותבאגודה.עפ"י.ביצועי.2012:

מס' מניותמס' דונמיםהקיבוץ / % באגודה
10852802העוגן./.18 18

9342679מעברות./.03 16
16414593גבעת.חיים.מאוחד./.49 27

13463897עין.החורש./.81 22
9512589המעפיל./.49 15

595716560סה"כ / 100

להלן.נתונים.מהדו"חות.הכספיים.של.האגודה.לשנים.
2007.-.2012.באש"ח:

ימוס(,.חמניות,.בוטנים,.תירס.מתוק,.אבטיח.לגרעי
נים.ועוד 

עצמו. את. המקיים. פיננסית,. איתנות. בעל. תאגיד. בנינו.

וצובר.מידי.שנה.הון.עצמי.ששיעורו.בסוף.2012.13% 64.
הק חברי. עובדים,. ע"י. מופעל. התאגיד. המאזן,. ימסה"כ.

בוצים.חקלאיים.בנשמתם,.מקצועיים.ומסורים.שמביאים.

לאגודה.רווחיות.טובה,.הרווח.לפני.מס.בשנת.2012:.4112.
אש"ח.הינו.רווח.גבוה,.הרווח.לדונם.כ-690.ש"ח ..

חלוקת.הרווח.והחזר.הלוואות.לבעלים.בשנת.2012.לדונם.
ממוצע.כ-560.₪./.דונם 

כמידי.שנה.אני.שב.ומדגיש.שמעבר.לפעילות.הכלכלית.

מגשימה. אותן. נוספות. מטרות. גם. עינינו. לנגד. עומדות.

ירוק,. חפר. עמק. על. שמירה. וביניהן:. חפר. גד"ש. אגודת.

שמירה.על.קרקעות.הקיבוצים.גם.בשטחים.פחות.כדאיים.
הקי ע"י. חפר. עמק. שטחי. של. העיבוד. המשך. ילגידול,.

מטרתם. שכל. קרקעות,. ושוכרי. קבלנים. ע"י. ולא. בוצים.

הוצאת.רווח.מהקרקע.בתקופה.קצרה.ללא.ראיית.טיוב.
הקרקע.לאורך.שנים .

בין.הבעיות.איתן.מתמודדת.האגודה:.מי.קולחין.באיכות.

לא.מספקת.הגורמים.להמלחת.הקרקע,.עשביה.פראית.

הגדלה.בצידי.השטחים.אשר.הפכה.לבעיה.קשה.ושאינה.
ימטופלת.כראוי.ע"י.האזור.והמ

דינה,.הבעיה.המרכזית.כיום.הינו.

שמתפשט. האמברוזיה. צמח.

בעמק.ועלול.לגרום.נזקים.קשים .

להדברת.צמח.זה.יש.התארגנות.

שתתרום. מקווה. שאני. אזורית.
להדברתו 

יבמבט.לטווח.הארוך.אנחנו.מח
שיראו. הקיבוץ. בני. את. פשים.
בעבודה.זו.יעוד.ואתגר.ויצטרפו.
שכמו. על. הוותיק,שנושא. לצוות.
לחברי. קורא. אני. הפעילות . את.

יובני.קבוץ."לחזור.לשורשים".ול
לקלוט. נשמח. האדמה,. עבודת.

בענף.עובדים.חדשים 

מאד. להודות. רוצה. אני. לסיכום.
הח ולמנהליה. האגודה. ילעובדי.

והמקצועיים. המסורים. קלאים.

שעושים.את.העבודה,.לקיבוצים.שנותנים.אמון.בפעילות.

החקלאית.ושהפקידו.בידנו.את.משאבי.היסוד.של.הקבוץ.
יהקרקע.והמים,.לשותפי.רכזי.המשקים.שביחד.תוך.חשי

בה.ואחריות.משותפת.מנהלים.את.האגודה.למען.בעליה.

משיג. היה. מאשר. יותר. זמן. לאורך. שותף. לכל. ומשיאים.
קבוץ.בודד.באופן.עצמאי.מגדולי.שדה.עצמאיים 

לתחמיץ. חיטה. חורף:. גידולי. העיקריים:. הגידולים.
יכשהלקוחות.העיקריים.מרכזי.המזון.מהם.קונים.המ

שקים.הבעלים.את.המזון.לפרות,.אפונה.שמיועדת.

למפעלי.השימורים.)סנפרוסט.ופרי.גליל(,.גידולים.

במי. בעיקר. המושקים. הקיץ. גידולי. לשחת,. שונים.
)חו חמצה. ומוביל,. עיקרי. גידול. .- כותנה. יקולחין:.



7

מיכה הראל

ימדינת.ישראל,.בהובלת.שר.האוצר.החדש,.עוסקת.בשבו
עות.אלה.באישור.תקציב.המדינה 

יש.למדינה.גרעון."קטן".של.מעל.30.מיליארד.₪,.)שהם.

כ.4%.מהתוצר.הכולל.של.המדינה( .שר.האוצר.ידע.לבקר.

ויודע. לעתיד,. התחיבויותיו. על. להכריז. ידע. קודמיו,. את.
ילבצע.עכשיו.את.המדיניות."החדשה".)מצא.את.ההבד

לים.חביבי   ( 

ומה אצלנו?.)מי.שר.האוצר.שלנו?   (

יאנחנו."קצת".יותר.קטנים,.אבל,.הרבה.יותר.טובים .התק
ציב.שלנו.כמעט.מאוזן .למה.רק.כמעט?.כי.חסרים.לנו,כל.
שנה.כ-5 1.מיליון.₪.כדי.שנוכל.לכסות.את.כל.ההוצאות,.

כולל.חיסכון.מספיק.לפנסיה 

נזכיר קצת את המספרים, מתוך תקציב 2013:

 ההכנסות מסתכמות בכ-8 מיליון ₪ בשנה, ובמרכזן:

את, אנחנו, ושר האוצר )הבא?(

�השכרות.במשק.ובקהילה.-.כ.-.2.מיליון.₪..)נטו( �•
�מיסי.החברים.לקיבוץ.)רק.לקיבוץ(.-.כ.-.2.מיליון  �•

•� שכר.דירה.ורווחים.מהמפעל.והחקלאות.-.כ.-.2.מיליון 
�משיכה.מקרן.הפנסיה.-.כ.-.5 1.מיליון  �•

סה"כ, )בתוספת כ 0.5 מיליון "שונות"( - כ 8 מיליון ₪.  

ההוצאות מסתכמות בסדר גודל דומה:

�הוצאות.לפנסיה.-.כ-.8 1.מיליון.₪  �•
�הוצאות.בריאות,רווחה,.חינוך.וכה'.-.כ.-.2.מיליון  �•

�הוצאות.מנהל.והנח"ש.-.כ-.5 1.מיליון  �•
�נוי.-.כ-..1 .מיליון �•

�השקעות,.תשלומי.מיסים.וארנונות.וכו'.-.כ-5 1.מיליון �•
סה"כ - כ - 8 מיליון ₪. .

*.*.*

)המשך.בעמ'.8(



8

)המשך.מעמ'.7(

מה רואים?.האיזון מושג הודות למשיכה מקרן הפנסיה,.

בקצב.של.5 1.מיליון.₪.בשנה .וכמה.נשאר.באותה.קרן?.
8.מיליון.₪.בלבד.)לאחר.הפקדה.גדולה.שנעשתה.לאי .כ

חרונה,.מהחזרי.מס.הכנסה (.קרן.כזו.מבטיחה.פנסיה.רק.
לכ-4-5.שנים   

ולקדם. לקצת רווחיות?. לעבור. מתישהו,. גם,. נרצה. ואולי.
עוד.כמה.נושאים.חשובים?

.בעיי ?איך מתמודדים לפיד והאוצר עם הגרעון "שלהם"
יקר.מטילים.מיסים.ומקצצים.בקצבאות.)וכמעט.לא.מת

מודדים.עם.ה"חוליים".הבעייתיים.של.המשק,.)הון.שחור,.

ועדים.שמחזיקים.את.המדינה.בגרון,."הטייקונים",.עידוד.
יהיצוא,.הגדלת.שיעור.המשתתפים.בעבודה,.עידוד.השק

עות(.-.כי.זה.הרבה.יותר.קשה 

ומה אנחנו יכולים לעשות?

לחרדים?. קצבאות. להקטין. הצבאי?. השירות. את. לקצר.
להעלות.מיסים?.כנראה.שהכיוון.צריך.להיות.אחר 

בשני. ללכת. צריך. שהקיבוץ. היא. המתבקשת. התשובה.
מסלולים.עיקריים:

.הגדלת.ההכנסות.של.הקיבוץ  .•
התייעלות.וקיצוצים.בהוצאות.)בלי.לפגוע.באיכות.השיי 	�• 

רות.לחברים (

�ומסלול.נוסף:.מכירת.חלק.מנכסי.הקיבוץ.)ע"י.הכנסת. �•

משקיע.למפעל (.)אבל,.זה.צעד.חד-.פעמי,.וגם.ממנו.
לא.צפוי.הקיבוץ.לקבל.סכום.גדול( 

*.*.*

מה הם התחומים בהם ניתן להגדיל את ההכנסות?

בגין. שנתי. )תשלום. המפעל,. תשלומי. את. להגדיל. ניתן.
שכ"ד.ורווחים,.של.3 1.מיליון.₪.הוא.קטן,.יחסית (

את. לבצע. הזמן. )הגיע. החקלאות. רווחי. את. להגדיל. ניתן.
שיקום.הרפת.והעברתה.לריווחיות.סבירה (

איזור. )חה"א,. מההשכרות . ההכנסות. את. להגדיל. ניתן.

המפעל,. ליד. ה"תעשייתיים". הדונם. .15 הישנה,. הרפת.
ועוד( 

תשלם. חדשה,. משפחה. )כל. הקליטה. בתהליך. להמשיך.

כמובן,. וזה,. לשנה . .₪ .10,000 של. בהיקף. מיסים. לקיבוץ.
בנוסף.לשאר.התועלות.לקיבוץ( 

להגדיל. יכולה. האלה,. בסעיפים. חלקית,. רק. ולו. הצלחה,.
את.ההכנסה.השנתית.של.הקיבוץ,.בכמיליון.₪.לשנה 

ומה התחומים בהם ניתן להתייעל ולקצץ בהוצאות? 

ולסב להמשיך. לעצמנו. להרשות. בעתיד. גם. נוכל. יהאם.
סד.פעילויות.שונות.בהיקף.של.7 0.מיליון.₪.בשנה.)חינוך,.

בריאות,.רווחה(?

האם.נוכל.להמשיך.להרשות.לעצמנו.להוציא.כ-5 1.מיליון.
י₪.בשנה.על.מינהל.והנהח"ש?.)רוב.העלות.מתבטאת.בת
ישלומי.שכר.לכמה.מנהלים.בכירים,.וכולם.עובדים.במש

רות.חלקיות( 

.₪ מיליון. )כ-1. הנוי. עלויות. את. להקטין. דרך. אין. האם.
בשנה(?

יהאם.לא.ניתן.להגיע.לאיזון.בבית.שיבולים.)ולסייע.רק.לחב
רים.שאין.להם.ולמשפחתם.יכולת.לכסות.את.כל.עלותם(?

יהאם.מוצדק.להוציא.בכל.חודש.עשרות.אלפי.₪,.כתש
תפקידים. מיני. כל. שממלאים. קיבוץ. חברי. לכמה. לומים.

ניהוליים/מקצועיים,.בשעות.בודדות,.תמורת.אלפי.₪?

שחורגות. פעילויות. מיני. כל. לסבסד. צריך. הקיבוץ. למה.

שיניים. מרפאת. חשמלייה,. שמירה,. )חינוך,. מתקציבן.
ועוד(?

האם.לא.ניתן.לצמצם.את.עלויות.הביטוח,.בלי.לסכן.את.
יהחברים?.)אולי.עדיף.לעשות.ביטוח.פנימי,.על.חלק.מה

סיכונים,.ולבטח.רק.נגד."קטסטרופות"(?

ואולי,.בכלל,.צריך.לבחון.מחדש.האם.כל המבנה הניהולי-
הקיבוץ. בעידן. אירגוני מתאים ליכולות של קיבוץ כמונו,.
ויותר.אחריות.ירדה.מהקיבוץ.ועברה. יותר. המתחדש,.בו.

למשפחות?

.שמנסים.להתמודד.עם.כיווני.ההתי "מאמרים "תנועתיים
קיי שפתחות.הצפויים.של.התנועה.הקיבוצית,.מעריכים,.

בוץ שירצה לשמור על רמת ערבות הדדית דומה לזו של 
.יהיה.חייב.לממן.ערבות.זו.בעיקר.מהרווחים.המשוי ,היום
יתפים.של.ענפי.הקיבוץ;.קיבוץ.כזה.לא.יוכל.לבנות.על.הג

דלת.מיסוי.של.החברים,.ואולי.גם.יקטין.אותו,.בהדרגה 
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חגי כהן

בכתבה.זו.אנסה.להסביר.ולפרט.את.שדווח.בכמה.מילים.

מילים. בכמה. אנסה. האחרונה,. הקיבוץ. בשיחת. סתומות.

להרחיב.את.היריעה.על.נושא.מורכב.ובעל.משמעות.אין.

סופית.בחיי.כל.אחד.ואחד.מאיתנו.-."מעבר.משיוך.חוזי.
לשיוך.קנייני" 

*.*.*

קצת.היסטוריה:.בשנת.2000.קיבל.הקיבוץ.החלטה.בדבר.

הדרוש. ברוב. נתקבלה. ההחלטה. לחברים",. דירות. "שיוך.

במשרד. הפרוגראמות. לועדת. דווחה. ואף. תקנון. לשינוי.
החקלאות .

יההחלטה.דיברה.על.שיוך.הבתים.לחברים.בדרך.של.חתי
מינהל. מול. אל. אב. בית. כל. של. פרטני. חכירה. חוזי. מת.
מקרקעי.ישראל.)להלן."המינהל"(.שהינו.הבעלים.החוקיים.
751,.המי .של.הקרקע,.בדרך.שהתוותה.המינהל.בהחלטה

עניקה.זכויות.להנחה.בתשלומים.בגין.הקרקע.)דמי.היוון(.
על.פי.וותק 

ילימים.נתקבלה.החלטה.נוספת.בדבר.שיוך.הדירות.בקי

בוצים.ובמושבים.)החלטה.979(.שהטיבה.משמעותית.את.
יתנאי.השיוך,.החלטה.זו.נתקפה.בבג"צ.ע"י.הקשת.המזר
יחית,.דבר.שהביא.למסכת.ארוכה.של.דיונים.ודחיות.בק

בלת.החלטות.ובביצע.שיוך.קיניני.הלכה.למעשה.בעיקר.
בישובי.מרכז.הארץ 

עקרונות. קבע. אשר. בבג"צ. הדיון. נסתיים. .2010 בשנת.
ילשיוך.קיניני.וחתימת.חוזי.חכירה.פרטניים.במסגרת.הח

"הוראות. נקבעו. לא. היום. ועד. מאז. .,1155 מינהל. לטת.

הפעלה".להחלטה.זו.ועל.כן.לא.בוצעו.עיסקות.במסגרת.
החלטה.1155.כאמור 

*.*.*

באוגוסט.2012.הוציא.מנכ"ל.המינהל.בנצי.ליברמן.מכתב.
המכונה."מכתב.ליברמן".בו.נקבע.בין.הייתר.כי.לא.ניתן.

יהיה.להוציא.היתרי.בניה.לבתים.חדשים.בקיבוצים.אשר.
שי לאחר. אלא. חוזי. שיוך. ביצוע. בדבר. החלטה. יקיבלו.

בתשלומי. המלווה. קניני. שיוך. ויבצעו. המהלך. את. שלימו.
)המשך.בעמ'.10(

החלטות מינהל 751 ו- 1155 בעניין שיוך דירות,
קבלת היתרי בנייה וכניסה לפיילוט
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)המשך.מעמ'.9(
דמי.היוון,.בד.בבד.עם.מתן.ההוראה.לעצירת.מתן.היתרי.
בניה.והתחייביות.לרישום.משכנתא.הקים.המינהל.מחלקה.

יבראשות.הגברת.שולה.בן.צבי.ובכירים.אחרים.אשר.מת
פקידה.ללמוד.את.נוהלי.יישום.החלטה.1155.ובניית.מנגנון.

מנהלי.לקיום.ההחלטה 

ילצורך.לימוד.הנושא.נקבע.כי.יבוצע."פיילוט".בשני.קיבו
צים.ושני.מושבים.מאיזור.המרכז 

יבמסגרת.הפיילוט.ייושמו.ההחלטות.הרלוונטיות.תוך.טי
ליישום. ומכשולים. מעצורים. והסרת. בקיבוץ. פרטני. פול.

יההחלטה,.בביצוע.הפיילוט.המשימה.העומדת.בפני.הצ
הנובעות. הבעיות. לימוד. היא. המינהל. של. המקצועי. וות.

מההחלטה.ויישומן.בפועל .

כניסה.לפיילוט.מקצרת.תהליכי.תיכנון.ורישוי.אשר.במצב.
רגיל.היו.לוקחים.שנים.ארוכות 

הכוונה.היא.כי.במסגרת.הפיילוט.יבוצעו.)בדרך.מקוצרת(.
יכל.המטלות.הקשורות.להליך.השיוך.הקינייני.כהכנה.לח

תימה.פרטנית.על.הסכמי.חכירה.מול.המינהל 

מכלול. של. כספית. הסדרה. הינו. בתהליך. הסופי. התוצר.

התשלומים.הקשורים.בשיוך.קנייני.וחתימה.על.חוזי.חכירה.
אישי.של.כל.בית.אב.בקיבוץ.ישירות.במינהל 

אך. לפיילוט,. בכניסה. רבים. ייתרונות. רואים. אנו. כאמור.

מסלול.זה.צריך.שייבחן.לעומק.במהלך.העבודה.מול/עם.
הצוות.במינהל 

החזקה. את. משמעותית. יקדם. זה. מהלך. כי. תקווה. אנו.

החוזית.של.כל.אחד.מבתי.האב.בקיבוץ.במגרשו.כהמשך.
ישיר.של.תהליך.השיוך.וכסיומו.בפועל 

*.*.*
יבכתבה.זו.נגעתי.על.קצה.המזלג.בכניסה.לפיילוט.וייתרו

נותיו,.כאמור,.ביצוע.הפיילוט.הינו.במסגרת.החלטה.1155.

של.המינהל,.העוגן,.כמו.עוד.מספר.לא.רב.של.קיבוצים.

קיום. לפני. עוד. הקובע. היום. בדבר. החלטה. קיבלו. אשר.
1155.יכולים.לבחור.בהסדרה.באחד.משני.המסי .החלטה

לולים.)751.או.1155( 

יבמהלך.ההתקדמות.בפיילוט.נביא.בפני.הקיבוץ.את.הלב
טים.שבין.שני.המסלולים.יתרונות.חסרונות.של.כ"א.מהם.

על.מנת.לקבל.החלטה.בדבר.החלופות.העומדות.בפנינו 

הכתבה.הבאה.תעסוק.בהחלטות.מינהל.751.ו.1155.השוני.ביו.
ההחלטות.יתרונות.וחסרונות.להעוגן.בחתכי.הגיל.השונים 

שבוע.טוב!

10 5 לאה.גרדוש.
14 5 שמואל.ליכטבראון.
27 5 מרדכי.בכר.

9 5 יונה.פלד.
12 5 טובה.משיח.
17 5 עומר.שילר.

1 5 לאה.שחר.
7 5 ורה.דולבורד.

13 5 דב.לאור.
12 5 אלה.בנין.וילמן.
16 5 ורדית.בר.

3 5 אפרת.ווייל.
8 5 נירה.בן.שבת.

17 5 דוד.אברמוביץ.
24 5 יוסף.פוטוק.

7 5 איה.כהן.
5 5 ירון.אנדי.

19 5 אנדראה.גרון.
8 5 ארז.גולן.

20 5 גילי.בן.שלום.
30 5 מרינה.איטקין.

11 5 גיא.פוגל.
19 5 דן.גרדוש.
29 5 חן.אלון.

.2 5 גבע.אילן.
10 5 איה.גדיש.
21 5 גיא.גולדווסר.
30 5 עמית.קורן.
12 5 טל.פרייסלר.
15 5 יוסף.דולבורד.
28 5 עמית.שחף.פואה.
15 5 אביטל.שמרר.
24 5 גבריאל.אברמוביץ.

5 5 אוריה.באומר.
12 5 סיון.ענבר.
28 5 כליל.שלף.
10 5 אור.בנשלום.
11 5 יעל.כהן.
16 5 לירז.קניגשטיין.
24 5 ליאור.גדיש.
29 5 קמה.שלף.

 לעומר שילר
במלאת לו 75 שנה.

מזל טוב מיוחד:
 לטובה משיח
במלאת לה 80 שנה

לסבים: נעמי ונתן מילר
להורים: כרמית וניב שדה

לאח: תום
ולכל המשפחה המורחבת -

מזל טוב
עם הולדת הנכדה, הבת והאחות

לילידי מאי:
מזל טוב
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שלום, 

אני רוצה לשתף אתכם בתהליך ההולך ודועך בפעילות של ועדת תרבות, למרות שזה עדין לא ניכר.

ועדת תרבות הנוכחית נבחרה לפני כשלוש שנים. בשנים אלו יש פעילות תרבותית בהעוגן. מציינים את 
החגים, מציינים אירועים שונים בלוח השנה כגון: יום האישה, חג הקיבוץ. יש פעילויות לילדים ובקיצור 

יש תרבות.

ועדת תרבות מונה כ-8-6 חברים. כולם פועלים בהתנדבות. הנטל של הכנת חג, או כל אירוע תרבותי 
אחר, הוא מאד עמוס וכבד וחברי הוועדה כורעים תחת הנטל. 

קבוצה מאד מצומצמת של חברים מוכנה להירתם להכנת הערבים ולחיסולם. נובע מכך שרוב העול נופל 
על מספר מאד מצומצם של אותם חברים, שחלקם כבר הודיעו שדי להם להיות היחידים שמתגייסים 

לטובת הכלל.

הצטרפו לקיבוצנו בשמחה גדולה משפחות רבות עם ילדים. רובם כתבו על עצמם, לקראת הקבלה 
לחברות, שהם רוצים להתנדב ולתרום לקהילה. קיוויתי שאכן רוח התנדבותית חדשה תנשב בקיבוצנו, 

ונוכל יחד "להרים" פרויקטים תרבותיים מגוונים, אבל התאכזבתי, כמו כל חברי הוועדה.

לדוגמא - פרויקט "יום הילד" תשע"ג:

אנחנו מנסים לארגן את "יום הילד" תשע"ג. קיימנו שתי ישיבות פתוחות והזמנו את כלל הציבור 
להצטרף. פרסמנו לחברים על קיום הישיבות בכל דרך אפשרית )תא דואר, מייל, פייסבוק, בתי ילדים, 

כלבו וכו'( ולצערנו הרב לא הגיעו מתנדבים. לכן בשלב הזה, אלא אם כן תשתנה התמונה, לא נוכל 
לקיים את הפרויקט.

מחכים לכוחות חדשים ורעננים שמוכנים לקחת חלק בפרויקט "יום הילד" ובפעילויות התרבותיות 
בכלל. אתם מוזמנים להצטרף אלינו למענכם ולמען הכלל. הרי כולנו רוצים להשתייך לקהילה תרבותית 

ומגובשת.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שנתן יד לקיומם של החגים וערבי התרבות בשנים האחרונות. 
אני מקווה שבכוחות משותפים ובעזרתכם חברים יקרים, נצליח בכל זאת להמשיך את מה שכאן פעם 

התחיל...

בברכה,  
עפרה- רכזת ועדת תרבות  

רוח ההתנדבות נשארה על הנייר...
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הבלוג.נכתב.בחג.השבועות .

בערב.חג,.תוך.כדי.זיפזופ.בשלט,.מצאתי.את.עצמי.
סקר את. שתפסה. התכנית. למסך לצערי. ימרותקת.

נותי.היתה.לקראת.סופה.והצלחתי.לשמוע.רק.מעט.
ימהדרשה.של.יוכי.ברנדס .הסופרת.דיברה.על.היח

סים.בין.נעמי.ורות.והיחס.של.הסביבה.אליהן .תיאור.

היחסים.בין.שתי.הנשים.היה.מרתק.ומעורר.מחשבה.

על.מקומן.של.נשים.ונשים.זרות.במקורות .אם.אני.לא.

טועה,.רות.לא.גוירה,.אך.התקבלה.בקהילה.היהודית.
יואף.זכתה.לשידוך.עם.גבר.מבוקש.ומיוחס .אני.מה

לא. אישה. היום . כזה. למצב. מגיבים. היו. איך. רהרת.

יהודיה.מנסה.להיכנס.לארץ.כדי.לסעוד.את.חמותה.

האלמנה.והשכולה .לא.נראה.לי.שלדוד.המלך,.נכדה.

של.רות.ונינה.של.נעמי,.היה.סיכוי .אין.ספק.שסיפור.
מגילת.רות.הוא.סיפור.השווה.קריאה.ומחשבה 

למחרת.חגגתי.עם.כולם.את.טקס.הבאת.הביכורים.

)רובם. ילדים. הרבה. כך. כל. שמחה:. איזו. הדשא . על.

שלנו(.-.כל.כך.הרבה.צעירים.-.כל.כך.הרבה.מוסיקה.

וריקודים,.איזה.יופי .יישר.כוח.למארגנים.ולמבצעים .

נהניתי.מאד .ומודה.לחברים.שיש.להם.כוח.שנה.אחרי.
שנה.לדאוג.לחג.היפה.הזה 

החג.היה.טוב .ובלי.לגרוע.מטיב.האירוע.יש.לי.כמה.
הרהורים 

הבאת ביכורים לשם מה?.האם.אנחנו.לא.מפספסים.
הזדמנות.לתת.לטקס.משמעות.ותוכן?

ובהע לירושלים. לרגל. בעלייה. היא. הביכורים. ימקור.
לאת.קורבן.בבית.המקדש 

כשעליתי.ארצה.וראיתי.את.הטקס.בפעם.הראשונה.
שאלתי:."הרי.אין.בית.המקדש,.אז.לאן.הכל.הולך"?

התשובה.מאד.מצאה.חן.בעיני:."הכל.הולך.לקק"ל" .
יהענפים.הביאו.ביכורים,.משק.ילדים.הביא.את.תוצר

תו,.וכמובן.הסלים.המקושטים.של.הילדים .

הגזבר.)זוכרים.שהיה.פעם.תפקיד.כזה?(.היה.פודה.

את. והפלסטיקה,. המלונים. את. מהרפת,. החלב. את.

כספית. תרומה. מעלה. והיה. מהתינוקות,. חוץ. הכל.
לקרן.הקיימת 

אנחנו.לא.מעלים.קורבן.אלא.מעלים.תרומה .היום.יש.

קרטיבים. מחלקים. מים,. משפריץ. הטרקטור. סלים,.

מביאים. שהילדים. הביכורים. מעט. גדולה . והשמחה.

נשכחים.על.הבמה.ללא.מטרה .לא.הייתי.רוצה.לוותר.

הבלוג של נחמה

משולחן הוועד
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יעל.טקס.הבאת.ביכורים.אך.הייתי.שמחה.אם.היינו.מו
סיפים.קצת.תוכן.ומשמעות.לעצם.המעשה .לתרום.ביום.

החג.למשהו.חשוב.שקרוב.לליבנו 

סתם.מחשבה!!.ואם.כבר.מדברים.על.החג,.אולי.נחזיר.
יאת.מנהג.תיקון.שבועות.במועדון .מגילת.רות.היא.מגי

חומר. בה. מוצאים. היו. בינינו. והפמיניסטים. מעניינת. לה.
למחשבה 

*.*.*

בעצם,.הבלוג.אמור.לדווח.על.מה.שנעשה.בוועד   .אז.
ככה:

הוועד.עסוק.בנושאים.כבדים.של.יום.יום,.קליטה.ובנייה,.
תקציבים,.חובות.חברים,.דיור.ושיוך.ומה.לא .

מספיקים . שלא. הרגשה. יש. ולפעמים. עמוס. יום. סדר.
הפרוטו את. לקרוא. כרגיל. יוכלו. בפרטים. יהמעוניינים.

קולים.אצל.דינה.)המזכירה.האולטימטיבית(.במזכירות .

בעלי.התפקידים.מדווחים.על.דברים.חשובים,.כך.שאני.
מרשה.לעצמי.לבחור.לכתוב.רק.על.חלק.מהנושאים 

אנחנו,.הוועד,.ובוודאי.חברים.רבים,.חשים.צורך.לעצור.

הכוונה. לנפש . זמן. ולהקדיש. מסביב. להסתכל. לשנייה.

כמובן.לנפש.הקהילה .עברנו.שינוים.רבים,.הקיבוץ.פורח.

מה. בעצם. אך. ונעימה . פעילה. קהילה. לפתח. רצון. ויש.

אנחנו.רוצים?.החזון.הישן.לא.תקף,.חזון.חדש.עדיין.לא.
ינברא .איזו.קהילה.אנחנו.רוצים.לראות.פה.בשנים.הקרו

בות?.לא.הבנים.הנקלטים,.ששנים.לא.חיו.בקיבוץ,.ולא.

אנחנו,.שעברנו.את.התהליך.ביום-יום,.פטורים.מלבדוק.

כל. על. לוותר. צריך. לא. לאן?. העוגן. כלומר,. פנינו   . לאן.

מה.שהיה.בקיבוץ.הישן.וגם.אי.אפשר.לרוץ.קדימה.בלי.
להקדיש.מחשבה.לעקרונות 

יקר. הוא. אך. מצוין,. שלנו. החינוך. החינוך . קטנה:. דוגמה.

או. מחירים,. להוריד. כדי. הרמה. על. נוותר. האם. מאד .

נוותר.על.ילדים.שהוריהם.לא.עומדים.בתשלומים?.האם.

בחצר. חילונית-יהודית-ציונית. קהילה. על. לשמור. נצליח.
בלי.לפגוע.בחברים.הרוצים.אורח.חיים.שונה.בביתם?

הוועד.החליט.שעלינו.לבנות.תהליך.שבו.נוכל.לברר.את.

השאלות.העקרוניות,.שעל.בסיסן.נוכל.להגיע.לפתרונות .

לשם.כך.אנחנו.מקימים.צוות.שיבנה.את.התהליך.ויביא.
את.זה.לאישור.וליישום 

זהו.זה.להפעם 

נחמה ברנע

הידעת?
באיזו שפה נכתב התנ"ך 

עוזי בן שלום, דגניה ב'

ראשון . בית. בימי. עוד. להיכתב. החל. התנ"ך.

בכתב. בעברית. נכתב. הוא. תקופה. באותה.
הכנעני.הנקרא.גם.הכתב.העברי.הקדום 

לכתוב. הסופר. עזרא. החל. ציון,. שיבת. עם.

אותו.מחדש,.לפי.הספרים.שהיו.קיימים.ואף.

הוסיף.עליהם ..עזרא.כתב.את.התנך.בכתב.
האשורי,.שהוא.הכתב.שלנו 

הכנסת. בבית. קורא. עזרא. היה. שבת. כל.
פרשה.אחת 

בימי. נעשתה. התנ"ך. של. הסופית. החתימה.
ירבי.עקיבא,.שהוא.היה.זה.שקבע.איזה.ספ

רים.יכנסו.לתנ"ך.ואיזה.ספרים.ישארו.בחוץ.
)הספרים.החיצוניים( .

במשנה.יש.מסכת.שבה.כתוב.במפורש.איך.
ייש.לכתוב.ספרי.תורה,.באיזה.חמרים.להש

תמש,.איפה.לעשות.הפסקות,.איפה.להתחיל.
שורה.חדשה.וכו' 

דהיום,. הנוסח. נחתם. שאז. עקיבא,. רבי. מימי.
יאסור.לשנות.ולו.תג.אחד,.ולכן.מופיעה.לפ
יעמים.מלה.ואחריה.בסוגריים.כתוב.קרי,.כלו

מר.איך.יש.לקרוא.אותה .עד.ימי.רבי.עקיבא.
עדיין.היו.מתקנים 

נוסחים. מהתקיים. פסקו. לא. היום. ועד. מאז.
כתובים,.שמהם.נעשו.כל.התרגומים 
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יעקב גוטרמן  

אוסיף שלא. חגיגית. הכרזתי. .אמנם.
להדריך.מסעות.בפולין,.אך.לא.תיארתי.
עצמי. את. אמצא. כך. כל. שמהר. לי.
קרה. זה. הפעם. שוב . זו. בארץ. מבקר.
מפתיעות. הזמנות. שתי. של. בעטיין.
להשתתף. .- פלוצק. מעירי. שקיבלתי:.
הכנסת. בבית. יהודי. מוזיאון. בחנוכת.
.- הצעיר. ומהשומר. שופץ,. עתה. שזה.
להצטרף.למשלחת.בת.עשרה.אנשים.
ואחרים(. אפרתי. עמירם. אבו,. )ג'ומס,.
שאמורה.לטוס.לווארשה.לטקס.לציון.
למרד. ו-70. הצעיר. לשומר. שנה. .100
חניכי. חלק. יטלו. בו. טקס. וארשה,. גטו.

התנועה.מישראל.ומכול.רחבי.העולם 

ישני.הטקסים.אכן.היו.מרשימים.ומר
המוזיאון. של. החגיגית. לחנוכה. גשים .
היהודי.בפלוצק.הגיעו.שגריר.ישראל.
הראשי. רבה. שודריך,. הרב. ורעייתו,.
היהודיות. הקהילות. ראש. פולין,. של.
העיר. ראש. הארכיבישוף,. פולין,. של.

וראשי.האיזור,.ומכובדים.רבים 

בפולין המושלגת

יבדברים.שנשאתי.בפני.הנאספים.סק
רתי.בקצרה.את.הדרך.המפוארת.)אך.
הקהילה. של. החתחתים(. זרועת. גם.
היהודית.המקומית,.דרך.בת.700.שנה.
טראגית. בצורה. נקטעה. אשר. ויותר,.

בתאי.הגז.בטרבלינקה .

שיתפתי.את.הקהל.בהתרגשותי,.שהרי.
יעומד.אני.אך.כמה.עשרות.מטרים.מבי

של. מאושרות. שנים. חמש. עברו. בו. תי.

הדודה. של. הקסום. מבוסתנה. ילדותי,.

מלכה,.מביתם.של.הסבים,.הורי.אימי,.

המעופש. מחדרנו. אחדים. צעדים. ואך.

והצר.בגטו.הקודר,.ומהמקום.בו.עמדתי.

ברחוב,.רועד.מהקור.ומן.האימה,.בליל.

הבלהות.ההוא,.ליל.הגירוש.מן.העיר 

שבין. ברחבה. וארשה,. בגטו. הטקס.

היהודי. והמוזיאון. רפפורט. אנדרטת.

ואכן,. דמעות . עד. מרגש. היה. הענק,.

לא.כולם.השכילו.לחסום.אותן .ג'ומס,.

למשל,.כאשר.קשר.בדבריו.בין.חברי.
יהשוה"צ.הלוחמים.בגטו.הבוער.לחני

כי.התנועה.הנוכחים,.התרגשותו.גברה.
עליו,.והוא.פרץ.בבכי .

בקור. כולנו. שם. עמדנו. ארוכה. שעה.

מביטים. בפנינו,. מצליף. השלג. העז,.

בנערות.ובנערים.נושאי.הדגלים,.וכמו.

ההם". ב"ימים. מהרהרים. כורחנו. על.
ובזמן.הזה   
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טל.גולדווסר

מצבורי.הזבל.ההולכים.וגדלים.ברחבי.

צעדים. נקיטת. דורשים. הארץ. כדור.
לש שיסייעו. מידיים. יאקטיביסטים.

הוא. ומיחזור. ירוקה. סביבה. על. מור.

אחד.הצעדים.הראשיים .ניתן.למחזר.
יכמעט.כל.חומר.כאשר.החומר.המו
הפל הוא. המיחזור. בעולם. כיום. יביל.

שימושי. חומר. הינו. פלסטיק. סטיק .

מאד.בעולם.המודרני,.אנו.משתמשים.

צורך,. לכל. כמעט. פלסטיק. במכלי.

ועוד,. כלים. צעצועים,. ואוכל,. שתייה.

יהיו. לא. המודרני. בעולם. החיים. ועוד .

אותם.חיים.קלים.ונעימים.ללא.שימוש.
במוצרי.פלסטיק 

אך.על.אף.היתרונות.הרבים.שטמונים.

בטבע. מתכלה. אינו. הוא. בפלסטיק.

חמורה. בעיה. ויוצר. טבעית. בצורה.

של.זיהום.וכמויות.גדולות.של.אשפה .

הכרחי. צעד. הוא. פלסטיק. מיחזור.

ומלחמה. ירוקה. סביבה. על. לשמירה.
בזיהום.האוויר.והקרקע 

יניתן.להבחין.שעל.רוב.מוצרי.הפלס
יטיק.הסובבים.אותנו.מופיע.סימן.מי

חזור.בצורת.חצים.החוזרים.על.עצמם.

מספרים. אות . או. מספר. ובתוכם.
יואותיות.אלו.מסווגים.את.חומר.הפל
יסטיק.לקבוצה.מסוימת .כל.יצרן.פל

סטיק.בארץ.ובעולם.מחויב.לסמן.על.

קבוצת. לאיזו. המסביר. סימון. מוצריו.

הוצאת. בזמן. המוצר . שייך. פלסטיק.

המוצר.משימוש.או.כאשר.הוא.ימצא.

לאיזה. "ידעו". באשפה. מקומו. את.

קבוצה.לשייך.אותו .ישנם.7.סוגי.חצים.

מסוג. פלסטיק. הוא. חץ. של. סוג. כל.
שונה.מבחינת.הרכב.כימי 

יבתעשיית.מיחזור.הפלסטיק.מתבצ
עים.תהליכים.לעיבוד.החומר.מחדש .

הפלס סוגי. מיון. כוללים. יהתהליכים.
יטיק.לצבעים,.שטיפה.וגריסה .מהפ
ילסטיק.יוצרים.פריטים.חדשים,.לדו

גמא:.סלסילות.פירות,.תבניות.ביצים,.

בדי.פליז-.טקסטיל,.ריהוט.גן.ומוצרים.

נוספים .השימוש.בפלסטיק.ממוחזר.
מונע.שימוש.בנפט.גולמי 

למיחזור. כלובים. .6 מפוזרים. בקיבוץ.

והפעם על: פלסטיק

כלובים. אלו. מהם. .5 כאשר. פלסטיק.

למיחזור.בקבוקים.ואחד.למיחזור.כל.

בפינת. )נמצא. שהוא. פלסטיק. סוג.

סוג. כל. לזרוק. אפשר. ואליו. מיחזור(,.
פלסטיק.קטן.או.גדול 

בע בארץ. יושמו. הבקבוקים. יכלובי.
חברות. שחייב. מיחזור. חוק. קבות.
שמייצרות.אריזות.בקבוק.מפלסטיק.
שהם. הבקבוקים. מכלל. .40% למחזר.
והוקם. נוצר. כך. .,2013 עד. מייצרות.
ע"י. שהוקם. שלמרות. אל"ה. תאגיד.
הבקבוקים. ייצור. חברות. של. מינוף.

פל סוגי. עוד. ממחזר. הוא. ילמיניהם,.
שלכלובי. כך. מבקבוקים,. חוץ. סטיק.
שקיות. גם. לזרוק. אפשר. הבקבוקים.

יניילון,.קופסאות.גבינות.ומעדנים,.כו
יסות.שתילים,.דאודורנטים,אריזות.קו
סמטיקה.וכמובן.כל.סוג.של.בקבוק 

ע"י. מפנים. הבקבוקים. כלובי. את.
ימשאית.ששואבת.את.מוצרי.הפלס

שם. ששמים. שהפלסטיקים. כך. טיק.

לגודל. ומתחת. קלים. להיות. צריכים.

או. גדולים. פלסטיק. מוצרי. מסוים,.
המ ע"י. להישאב. יכולים. לא. יכבדים.

לכלוב. לזרוק. אפשר. ואותם. שאית.
הפלסטיק.בפינת.המיחזור 

וח רווחי. דבר. הינו. פלסטיק. ימיחזור.
שוב.מאין.כמותו,.בעיקר.בגלל.כמות.
והזיהום. אותנו. שסובבת. הפלסטיק.
או. ייצורו. בתהליך. יוצר. שהוא. הכבד.
ונשרף. אשפה. לאתרי. מגיע. כשהוא.

או.נטמן 



חני הראל

נושא.הדירקטוריון.של.המפעל.תמיד.סיקרן.אותי,.זה.נשמע.

לי.בערך.כמו.מועצת.החכמים.של.ש"ס,.קטונתי.מלהבין.

ההבדל. בכלל. מה. הנהלה,. יש. אם. דירקטוריון. צריך. למה.
הח מועצת. את. המעסיקים. הנושאים. מה. ובכלל,. יבינהם.

כמים,.דהיינו.הדירקטוריון,.בימים.טרופים.אלה   .הזמנתי.
את.ארז,.חבר.הדירקטוריון,.שיאיר.את.עיני.בנושא 

ראשית, ספר על עצמך, ביקשתי.

לעי כשהתחלתי. .,13 בגיל החל. המפעל. עם. שלי. .הרומן.
בוד.בלמבו.עם.שאול,)אביו.של.ארז,(.ומיכה.הראל .אחרי.

הצבא.נסעתי.לצרפת.וספרד.לעבוד.וללמוד.מחול   

הרהרתי,  לתעשייה,  ממחול  לעשות  ארוכה  דרך  איזו 
אתה מתגעגע לימים ההם?

ילא!.אמר.בפסקנות,.חיי.הרקדן.הם.חיים.תובעניים.וסגפ
ניים.מאד,.צריך.התמסרות.ואמונה.שיש.משמעות,.למרות.
שהיא.שלא.תמיד.ברורה  .ארז.נסחף.לרגע.בהרהורים.על.

הימים.ההם,

החזרתי  מרסה,  את  שם  הכרת  כדאי,  היה  זאת  בכל 
אותו לתלם...

ינכון,.הסכים.איתי,.הכרתי.אותה.בצרפת,.נסענו.יחד.לספ
רד,.ואחרי.5 4.שנים.באירופה.חזרנו.לארץ 

עד כדי כך הקסמת אותה, שמיד הלכה שבי אחריך? 
שאלתי.

אין.הנחתום.מעיד   .אמר.ארז.בחיוך .נכון,.בסופו.של.דבר,.
השתלם.לי.ללמוד.מחול   

ומה עשית כשחזרת לקיבוץ?

עבדתי.בלמינציה,.למבו,.דורנבוש,.והטוסקוני .אחרי.שנה.

וחצי.יצאתי.ללמוד.הנדסת.תעשיה.וניהול.ברופין .לקראת.
יסוף.הלימודים.נולדה.בתי.הבכורה.לאיה .במקביל.עבד

תי.בכל.מיני.תפקידים.במפעל:.רכש,.פרויקטים,.מחסן,.

הייתי. וניהול . בתעשייה. פרויקטים. וניהול. אריזה. הובלות,.
יסמנכ"ל.תפעול.בהעוגנפלסט,.וזאת.לאחר.השתתפות.בת

כנון.אסטרטגי.של.החברה .אח"כ.עברתי.לעבוד.כסמנכ"ל.

סמנכ"ל. אני. כיום. אינטרנשיונל . פרסונה. בחברת. תפעול.

תפעול.בחברת.אורלייט.תעשיות.בנס.ציונה,.כשעה.נסיעה.
מהעוגן,.וכ-5 3.שנים.אני.דירקטור.בהעוגנפלסט 

אולי תוכל להסביר להדיוטות כמוני מה זה דירקטוריון, 
ולמה לא מספיקה ההנהלה?

הדירקטוריון.כפוף.לבעלים,.אך.משרת.את.החברה   .יש.
חוק.החברות.שמגדיר.את.תהליך.בחירת.הדירקטורים 

כל.חברה.בע"מ.חייבת.דירקטוריון.מעל.ההנהלה,.לגשר.

יכול. הבעלים. החברה . ושל. הבעלים. של. האינטרסים. בין.
ילהחליף.את.הדירקטוריון,.בהעוגן,.הוועד.מיצג.את.הבע

לים,.ומכאן.שבסמכותו.לפטר.את.הדירקטוריון 

במה הדירקטוריון של העוגנפלסט עסוק בימים אלה?

יהסוגייה.הבוערת.ביותר.היא.אישור.תכנון.אסטרטגי.בת
ויגיע. חודש,. לפני. לדירקטוריון. שהוגש. האיטומים. חום.

לשיחה.לאישור 

יובמילים אחרות, אמרתי, מדובר על הכוונה לרכוש קל
נדר חדש, בסכום 15-20 מליון ש"ח...

-+5 שנים המפעל קנה מכונה לווינשילד שעלי  רק לפני
תה כ-4-5 מיליון..., האם היא הצדיקה את עצמה?

יבהחלט!.אמר.ארז.בפסקנות .היום.המפעל.יכול.להתמו
דד.עם.קשיים.בתחרות.העולמית 

אירופה, כידוע, "על הפנים", אמרתי, זה לא משפיע?

שהי רואים. .2012 מתוצאות אך. משפיע,. שזה. ספק. .אין.
מפעל.עמד.במשימה   .הרווח.היה.כ-6%.וזה.יפה.מאד!..
קניית.הקלנדר.היא.מחויבת.המציאות.להמשך.הישרדות.

החברה 

אתה לא חושב שזה קצת הרפתקני להשקיע סכום כזה 
גדול במפעל? הרי השוק משתנה, היום האיטום נראה 
אחרת...  להיראות  יכול  הכל  מחר  אבל  בטוח,  כקלף 

מילא אם היינו משופעים בכסף...

אין.קשר.בין.הדברים,.כי.הבנק.ייתן.הלוואה.רק.להשקעה.
במפעל,.לא.לקיבוץ .הקיבוץ.לא.יהיה.ערב   .

אולי הקיבוץ לא יהיה ערב, הרהרתי בליבי, אבל המפעל 
יכול היה להעביר לקיבוץ סכומים יותר גדולים, אם לא 

היה מחוייב להחזיר הלוואה ענקית שכזו...

כן,.המשיך.ארז,.בהסתכלות.על.תזרים.העוגן.והתוצאות.
שלו.ב-10.השנים.האחרונות,.הסיכון.נמוך.יחסית .להעוגנ-

וכו'. טכנולוגיות. לקוחות,. מוצרים,. של. נכסים. יש. פלסט.
שהוכיחו.את.ערכם.לאורך.הרבה.זמן 

יאם אכן זה כך, כפי שאתה מתאר, למה אין קונה למ
פעל?

קונה.יש,.תלוי.המחיר.שהוא.מוכן.לשלם   

כל כך הרבה שנים מחפשים שותף, אז אולי היגיע הזמן 
להיות ריאלים? ערך המפעל, כמו כל מוצר אחר, שווה 
לכמה שמוכנים לשלם עבורו. לדעתי יש 2 אפשרויות: 
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המפעל  שערך  או  למכור,  מעוניינים  באמת  שלא  או 
את  למרוח  הגיוני  לי  נראה  לא  נמוך ממה שחושבים... 

יהמהלך הזה כל כך הרבה שנים... אני סקרנית אם מש
ילמים לאלה שמטפלים במכירת המפעל משכורת חו

דשית, או אחוזים מהמכירה...

גם. מהעיסקה . אחוז. הוא. התשלום. לי,. שידוע. כמה. עד.
יבדירקטוריון.מודעים.למשך.הזמן.שעבר.מהתחלת.התה

לזכור. צריך. הזמנים   . לוחות. את. לתחום. ומתכוונים. ליך,.
שהשוק.היום.פחות.ידידותי.להשקעות .

כלומר, נסוגים מהרעיון?

לא!.אבל.כן.מכיילים.ציפיות 

בכל  המפעל,  לקניית  הגואלת  ההצעה  תבוא  לא  אם 
זאת תקנו קלנדר חדש?

ילדעתי.-.כן,.חייבים!.זה.מחויב.המציאות.וגם.אפשרי.מב
חינה.כספית.במימון.עצמי 

במשך  חובות  להחזיר  נאלץ  שוב  עצמי?  במימון  איך 
תקופה ארוכה?

ניתן. וצמיחה. ציוד. עבור. כמובן,. הלוואות. ע"י. המימון.
לקבל   

הלוואות, כידוע גם צריך להחזיר...

העוגן.כבר.הוכיח.שהוא.יכול.להחזיר   

כ-20. של. סכום. האחרונות. השנים. ב-10. סיפק. המפעל.

מיליון.לקופה .כמובן.שהיה.נחמד.להרוויח.יותר,.אבל.גם.

20.מיליון.זה.לא.מבוטל .גם.אם.ניקח.הלוואה.לקניית.הקי
לנדר,.לא.נראה.לי.שהקיבוץ.יצטרך.להיות.ערב.להלוואה.
עד. עכשיו   . עד. שקיבל. מה. את. לקבל. ימשיך. והקיבוץ.
יכול. הוא. וכיום. הקיבוץ,. של. חובות. החזיר. המפעל. .2013
לקחת.על.עצמו.כזו.השקעה   .העוגנפלסט.חייב.לשמור.

ההש הקיבוץ . לטובת. לצמוח. להמשיך. שלו. היכולת. יעל.
קעה.במפעל.תעלה.את.ערכו.של.המפעל,.וגם.הרווחים.
יגדלו .אבל.אנחנו.מקדימים.את.המאוחר,.התוכנית.עדיין.

לא.אושרה,.

יהבעיה שבין הבעלים יש אינטרסים שונים: יש מי שחו
שש לפנסיה שלו, יש מי שדואג למשכנתה, לתשתיות.. 

יויש מי שדואג למפעל, יש מי שרוצה את המזומנים עכ
שיו, ויש מי שרוצה להשקיע לעתיד..  אז מה עושים?

על.הוועד.לגשר.בין.כל.האינטרסים.של.החברים 

לסיום, איך נראה לך העתיד?

אני.אופטימי.לגבי.עתיד.המפעל,.בהסתכלות.של.10-15.
שנים,.אנחנו.נמשיך.לצמוח 

שיש  סוד  לא  זה  האיכות?  בעיות  על  תתגברו  ואיך 
הרבה...

הכל,. בסך. האיכות,. את. שיפרה. מאד. שנרכשה. המכונה.

כל.הזמן.משפרים.את.הביצועים .יש.בהעוגנפלסט.הרבה.
ניסיון,.וגם.הקלנדר.החדש.ודאי.יתרום.לשיפור.המוצרים 

נפרדנו  זו  אופטימית  ובנימה  אמרתי,  לטוב,  נקוה  אז 
לשלום.

17
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רותי הילר
רכזת.צוות.הממונה.על.מניעת.הטרדה.ופגיעה.מינית

ימאד.שמחתי.לדעת.שהתחדשה.המסורת.של.טיולי.מש
פחות.בהעוגן .זה.אירוע.ייחודי.ומפעל.חברותי.נפלא .יש.
השתתפתי. אני. בהם. מהטיולים. טובים. זכרונות. המון. לי.

כהורה.לילדים.צעירים .

סכנות שברשת
יהיום.כולנו.יכולים.לצלם,.ואני.מתארת.לעצמי.שרובנו.עו

קלות. וביתר. פעם. שהיו. מה. לא. הן. מצלמות. זאת . שים.

פשוטה. נעשית. הפעולה. החדשניים,. הטלפונים. עם. היום,.
יביותר .בשניה.יש.מצלמה.שתופסת.רגע.מיוחד.בחיינו.ומ

נציחה.אותה .השימוש.בטכנולוגיה.הזו.חודר.אל.תוך.חיינו,.

הפרטיים. הצילומים. את. שמעלים. מאיתו. מעט. לא. ויש.
ילרשתות.החברתיות.כמו.פייסבוק,.טוויטר,.פיקאסה,.אינ

ויותר. יותר. תופס. הרגע". "הנצחת. עניין. וכדומה . סטגרם,.

משמעות.בחיינו .וכל.זאת.בעזרת.המדיה.אותם.הרגעים.

האינטימיים.שהתכוונו.לשמור.באלבום.הפרטי.ומשפחתי.

או.לחלוק.רק.עם.מעגל.חברים.קרובים,.נשלחים.ברשת.

התפוצה.שהיא.לא.בהכרח.פרטית,.והיא.פותחת.אפשרות.

לחשיפה.ופגיעה .יש.כמה.נקודות.שכדאי.לחשוב.עליהם.
כאשר.מעלים.תמונות.חושפניות.לרשת 

למרבה.הצער.תמונות.שפורסמו.באינטרנט.עשויות.לקבל.
יחיים.משלהן .לכן.חשוב.להבין.מה.יכול.לקרות.כאשר.מע

הולמת,. בלתי. או. אינטימית. תמונה. לרשת . צילומים. לים.

שצולמו. החמודות. הבנות. ושתי. הטיול. של. במקרה. כמו.
יבעירום,.ברגע.שהועלתה.לאתר.רשתות.חברתי.יכולה.לר

דוף.מישהו.במשך.שנים.רבות,.גם.אם.התמונה.הוסרה .יש.
גם.עניין.של.מבוכה.ומקום.לכבד.את.הפרט.ופרטיות .

בנוסף.פעולה.כזו.מעלה.את.האפשרות.של.שימוש.לרעה.
יעל.ידי.פדופילים.שיודעים.לפלוש.בתוך.המדיה.הזו.ולג

נוב.צילומים.פרטיים .מה.שנראה.לנו.נחמד.ומקובל.היום.

לילדים. יתאים. בהכרח. ולא. סופי,. אין. מדף". "חיי. מקבל.
יונכדים.שלנו.בשנים.הבאות .סוגי.התמונות,.למשל,.שיכו

לות.להיות.מביכות,.גם.ב.10-.או.20.שנים.כוללות.תמונות.

עירום,.או.תמונות.אמבטיה,.או.ישיבה.על.אסלה .מתברר.
ישהעלאת.תמונות.באינטרנט.היא.פעולה.הרבה.יותר.מסו

כנת.ממה.שחושבים 

הם. מיני. באופן. שנפגעים. שילדים. לדעת. גם. חשוב. אבל.

על.פי.רוב.קורבנות.של.מישהו.מוכר.כגון.בני.משפחה.או.

חברים.בניגוד.לזרים .בכל.זאת.חשוב.להבין..שהאינטרנט.

דרכים. מוצאים. אשר. לפדופילים. מפלט. להיות. הופך.
קלות.מאוד.לאתר.תמונות.ולעשות.בהם.לשימוש.לרעה .

שלהם . לפנטזיות. בתמונות. משתמשים. האלה. האנשים.

הם.אפילו.מציבים.את.התמונות.הגנובות.בדפי.האינטרנט.

אפילו. חלקם. אחרים . לפדופילים. אותם. ומציעים. שלהם.

אמיתיים. הסיפורים. את. לייצג. כדי. בתמונות. משתמשים.
או.מפוברקים.על.המפגשים.המיניים.שלהם 

יובכל.זאת,.מהמעט.שאני.הספקתי.ללמוד.על.הנושא.המו
רכב.וקשה.הזה,.המחקרים.שנעשו.מראים.כי.אין.כמעט.שום.

אבל. ב"ביתנו",. הטיול. סיכום. את. לקרוא. שמחתי. כן. כמו.

הרבה.פחות.שמחתי.לראות.את.אחד.הצילומים.הנלווים .

מה. של. הנושא. את. לפתוח. טובה. הזדמנות. שזו. חשבתי.

זה.תמונות.בעידן.אינטרנטי,.ולעלות.יחד.איתו.שאלות.על.
כבוד.וקבלת.הסכמה.כשינוי.תרבותי 

אולי.חלק.מאיתנו.חושבים.שזה.בסדר.לשתף.צילומים.או.

לאפשר. או. בסיסמא. מוגנת. רשת/קהילה. בתוך. סרטים.

גישה.אליהם.רק.על.ידי.מספר.מצומצם.של.חברים.ובני.

משפחה .ויש.אולי.אחרים.שמרגישים.שלא.צריך.לשתף.

את.כל.תמונות.של.הילדים.שלנו.באינטרנט,.לא.משנה.מה.

הן.הנסיבות .איך.שלא.יהיה.הנושא.דורש.העלת.מודעות.

מודעת. בחירה. לעשות. יכול. מאיתנו. אחד. שכל. מנת. על.
בעניין.העלת.צילומים.רשתות.מדיה.באינטרנט 
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סיכון.שפדופילים.יגורו.בקרבת.הילדים.על.מנת.ל.לקבל.

באינטרנט . אותה. ימצאו. שהם. משום. וזאת. תמונתם. את.

היא. הסכנה. מעודדת . מאד. עובדה. שזו. חושבת. לא. אני.

של. תמונה. ימצא. שמישהו. יותר. גבוהה. סבירות. שקיימת.

הילד.ויעשה.שימוש.לרעתו.בדרך.כלשהי,.שעלולה.לפגוע.
בשמו.הטוב.של.הילד.בטווח.הקצר.והרחוק.יותר .

העלת. בעניין. להוסיף. רוצה. שאני. דברים. שני. יש. לסיכום.
מודעות.בנושא.הטרדה.ופגיעה.מינית 

ביום.א'.ה-2.ביוני.תתקיים.הרצאה.להורי.ילדי.כיתות.ד'.עד.
יי"ב,.בנושא.הסבר.לקהילה.בנושא.פגיעה.מינית.בגיל.ההת

יבגרות .את.ההרצאה..תעביר.יעל.טל,.רכזת.החינוך.והס
השרון . .- מינית. תקיפה. ונפגעי. לנפעות. סיוע. במרכז. ברה.
ההרצאה.תתקיים.במועדון.בשעה.19:30 .ההרצאה.אומנם.
וחשוב. מעניין. הנושא. אבל. מתבגרים,. של. להורים. מכוונת.

וכל.הקהילה.מוזמנת.לבוא .תרשמו.את.התאריך.לפניכם 

לפרטיות,. הכבוד. ושמירת. ההגינות. למען. מבקשת,. אני.
ילהסיר.מדפי.הפייסבוק.הקהילתי,.ולשקול.להוריד.מהד

פים.הפרטיים.שלכם,.כל.תמונה.שעלולה.לפגוע.במצולם .

מהעבר. תמונות. על. ומתרפקים. נהנים. שכולנו. יודעת. אני.

ונעשית.עבודה.נהדרת.על.מנת.לעלות.אותם.עבור.כולנו .
אבל.אני.יודעת.שבדרך.עשויים.להיות.גם.נפגעים 

רוצים לנצל את כל המיץ של הלימון?
להשרות.את.הלימון.במים.חמים.במשך.שעה.

ואז.לסחוט 

נמלים בתוך הבית?
ילפזר.קליפת.מלפפון.בדרך.בה.הם.עו

ברות,.וגם.בקן 

תפוחי האדמה לא שומרים על טריותם? 
את. שיספוג. מנת. על. שלם. עץ. תפוח. ביניהם. שמים.

5.ימים,.יש.להחליף.את.התי .הרטיבות.וימנע.נביטה .אחרי
פוח 

רוצים למנוע את הווצרותם של כדורי בד על סוודרים?
ימיד.עם.הקנייה.להכניס.את.הסוודר,.בתוך.שקית,.למק

פיא.למשך.יומיים 

נדבק לכם מסטיק לבגד?
יהכניסו.את.הבגד.למקפיא,.אחרי.שעה.ניתן.להסרה.בק

לות.יחסית 

הבגדים הלבנים הצהיבו עם הזמן?
להשרותם.במים.חמים.+.פלח.לימון.למשך.10.דקות 

רוצים להבריח עכברים?
לפזר.פלפל.שחור.באזור.שבו.הם.נמצאים 

הכרוב מסריח?
שימו.חתיכת.לחם.בסיר.של.מי.הבישול 

קילוף בצל גורם לכם לדמעות בעיניים?
ללעוס.מסטיק.תוך.כדי.תהליך.החיתוך 

הנעלים לוחצות?
ילהרטיב.סמרטוט.באלכוהול.או.מים.חמים.,.לדחוף.למ

קום.הרצוי.בנעל.עד.שהאזור.רטוב,.וכשעדיין.לח,.לנעול.
את.הנעל.ולהרגיש.את.ההתאמה 

רטיבות בארון הבגדים?
לפזר.גירי.לוח 

או.לתלות.שקיות.בד.עם.אורז 

ריח לא טוב במקרר?
להחזיק.בקבוק.מים.מינרליים.פתוח,..או   

להחזיק.כלי.עם.2.כפות.סודה.לשתייה,.או   
להחזיק.כלי.עם.חלב.+.פרוסת.לימון,..או   
לא.לעשות.כלום,.ולהחליט.שזה.לא.חשוב 

טיפ החודש
עדנה גולן

 לפני הקיץ...
סלט של "סודות ביתיים"
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תשבץ

. 6 קל,. לא. . 4 מה,. לדבר. התנגדות. של. הבעה. . 1 מאוזן:.

מחבר.שתי.נקודות,.7 .עיר.האבות,.9 .שר.האוצר,.11 .לא.
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הראה,.)בציווי!(,.20 .מדינה.שכנה,.שמתנהלת.בה.מלחמת.

אחים.אכזרית,.22 .מילת.קריאה,.23 .בנם.הבכור.של.יעקב.

ולאה,.25 .מדרגה.בסולם,.27 .מגזרות.האוצר,.31 .משמש.
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מקצץ.אותו,.15 .העיר.שחוברה.לה.יחדיו,.17 .שומר,.
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