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משולחנו של היו"ר

אלון שפיצר

מבדף משולחנו ברצוני לשתף את החברים בנושאים המ
רכזיים הנמצאים על סדר היום והינם בעלי חשיבות רבה 

לקיבוץ 

תהליך גיבוש חזון העוגן

מהעוגן נמצא על סף צמיחה חברתית, חברים חדשים יק
לטו ויכנסו לבתיהם, תתרחב האוכלוסייה הצעירה  במצב 
זה של שינוי חברתי החלטנו שנכון וחיוני לגבש הסכמות 

מולבנות חזון משותף להעוגן  תהליך חברתי מרכב חיוני ומ
משמעותי זה חייב להיות מנוהל במקצועיות, בשיתוף החב

רים ובהולכה של צוות היגוי שילווה וינחה את התהליך 

לאור העמדת התהליך החברתי בראש סדר העדיפויות של 
הוועד, פנינו לשאול וויגרט שיוביל את התהליך, נבחר צוות 
ההיגוי לניהול הכולל את אירית פ, כרמל, נעמי מילר, דניאל 

פ, עדנה גולן, פרץ, כלנית, אדווה ה , שרית א , רון פ  

מאני מאד מודה לשאול ולחברים בצוות ההיגוי על הירת
מותם להולכת המסע, לאחר הכנה של אבני הדרך ואופן 
קיום התהליך ע"י צוות ההיגוי ישותף ציבור החברים  אני 

להש האוכלוסייה  שכבות  כל  של  להיענות  מקווה  ממאד 
תתף באופן פעיל  

תכנית הבראה לרפת חפר

לא סוד שרפת חפר לא השיגה את התוצאות הכלכליות 
המצופות מרפת בעלת כושר יצור של מעל 6 מיליון ליטר 

חלב, ככל הנראה הקונספט שנבחר רובוטים ותאי רביצה 
חובותיה  בהחזר  עומדת  הרפת  אופטימלי   איננו  לפרות 
לא  מקצועיות  תוצאות  עקב  רווחיות  מייצרת  אינה  אולם 

מספיק טובות, לכן כמעט שאין העברת רווחים לקיבוצים 

שיפור  ניכר  הרפת  מנהל  לתפקיד  אשר  של  כניסתו  עם 
מבתפעול, הושג ייצור מכסת החלב ואנו צופים שפור בר

ווחיות, אולם ברור שנדרש לרפת שינוי משמעותי 

דירקטוריון הרפת מינה צוות היגוי לבניית תכנית הבראה 
לרפת, הצוות מרוכז ע"י אוריאל אבני, וחברים בו: אמנון 
אברמוב - יו"ר רפת חפר, רכז המשק של מעברות, אשר 
בנה  הצוות  שפיצר   ואלון  מדיני  שמאי  הרפת,  רכז  אלון 

מתכנית עבודה נקבעו לוחות זמנים  במסגרת העבודה כלו
לים הכנת פרוגרמה להיקף ואופי הסככות, בחינת הקמת 

ממכון חליבה במקום הרובוטים, פתרון לזבל ושפכים, בחי
נה כלכלית של כדאיות בצוע ההשקעות 

12/2013 להביא לאשור הקיבוצים את הממ  היעד עד סוף
לצות צוות ההיגוי להבראת הרפת 

הבטחת מקור כספי לתשלומי הפנסיה - 
הכנסת שותף להעוגנפלסט

שתי עובדות גלויות לכל:
שנקבעה  הפנסיה  בגובה  פנסיה  לתשלום  מחויב  העוגן 
ע"י רשם האגודות השיתופיות, נכון למועד כתיבת שורות 
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מאלו, להעוגן אין צבירה מספקת בקרן הנאמנות של הפ
נסיה לתשלום מחויבותו הפנסיונית לחברים, אנו קוראים 

למצב זה, שקיים לקיבוץ גירעון אקטוארי 

מהמקור היחיד בטווח הקצר, שנראה סביר להבטחת עתו
דה בעין של כספים לפנסיה, הינו מכירת חלק מאחזקות 
הקיבוץ למשקיע - שותף חיצוני, שיזרים מזומנים לקופת 
לתשלומי  מיועדים  יהיו  אלו  שמזומנים  בהנחה  הקיבוץ, 

מהפנסיה ,יתחזק מאד הביטחון ביכולתו של הקיבוץ לע
מוד במחויבות לתשלומי הפנסיה לחברים 

הקשר בין העובדות הנ"ל ברור, לאור זאת מתבצע תהליך 
של אתור משקיע, אין זו הבמה המתאימה לתיאור מפורט 
של התהליך אולם חשוב לציין שדירקטוריון החברה קבע 

מאבני דרך ולוחות זמנים לקבלת החלטות, בחירת המש
קיע בעל ההצעה המועדפת והבאת המלצת הדירקטוריון 

לוועד הקיבוץ ולאשור האספה עד סוף 12/2013 

מ מעבר לצרכי הקיבוץ ביצעה החברה עבודות בניתוח הש
ווקים ובחינת כיווני הצמיחה, מבין התובנות שעלו שחיוני 
על מנת להתחרות בשווקים ולצמוח לרכוש קלנדר חדש  
אנחנו  עליהם  הנושאים  אחד  הינו  הקלנדר  רכישת  מימון 
מדברים עם המשקיעים  ע"פ תקנון החברה אשור מימון 
מעל ששה מיליון ₪ חייב את אשור וועד הקיבוץ )המכהן 

כאספת בעלי המניות( 

לקבלת  רבה  משמעות  בעלי  הינם  הקרובים  החודשים   
ההחלטות, שישפיעו על יכולתה של העוגנפלסט לצמוח 

מלהעלות את ערכה ולהשגת רווחיות גבוהה יותר, שתאפ
הפנ הביטחון  והבטחת  מחד  רווחים  חלוקת  בעתיד  משר 

סיוני של חברי העוגן מאידך 

12/2013 להביא לאשור הקיבוץ את הממ  היעד עד סוף
שותף  להכנסת  בנוגע  והוועד  החברה  דירקטוריון  לצות 

להעוגנפלסט 

ברטו משיח 

של  כנס  על  הקיבוצית  בעתונות  התפרסם  לאחרונה 
הש העוגן  כי  שמעתי  בקיבוצים לא  ביקורת  מועדות 

תתף באותו כנס, ואם כן, האם יפורסמו פרטים? ואו 
שמא - "לוקסוס" כזה מיותר אצלנו? אני סבור כי לא 

מזו בלבד, אלא שהעוגן כמו קיבוצים אחרים, זקוק למ
שתלווה  ביקורת,  לוועדת  ובנוסף,  מקצועי  פנים  בקר 

את המבקר 

מכתבתו של מיכה הראל בביתנו מס' 22, למדתי כי 
מקיימת סכנה על המשך תשלומי פנסיה בעתיד הק

רוב  באותה כתבה מופיע משפט המדבר בעד עצמו 
- אני מצטט: "האם נוכל להרשות לעצמנו לשלם שכר 
של למעלה ממיליון שקל בשנה על הנה"ח ומנהל, על 

מעבודה חלקית? או להוציא כל חודש כמה אלפי שק
מלים לכמה חברים הממלאים כל מיני תפקידים בעבו

דה  של כמה שעות בודדות ביום?" סוף ציטוט 

מבקר  של  תפקידיו  הם  כמוהם  רבים  ועוד  אלה  כל 
פנים, שנפקד מאיתנו משום מה  זאת ועוד  האם יש 

מפיקוח על מספר שעות העבודה של כל החברים בקי
מבוץ, העובדים בקיבוץ תמורת שכר מוסכם, כפוף לש

עות העבודה? ואיך  מחליטים על שכר העבודה, כי הרי 
אנחנו איננו קשורים  לטבלאות השכר הממשלתיות? 
במפעל דופקים כל בוקר וערב כרטיסי עבודה )האם 

בענ כי  לי  ידוע  אבל  יודע,  אינני  זאת  החברים?(  מגם 
פי המשק ושירותים, קיים "אי סדר לא קטן" ואין מי 

שבודק! נושא השכר "מתגלגל" אצלנו כמה וכמה 
משנים, ואינני יודע האם יש מוסכמות עם כלל הצי

בור או שמא זה נושא למו"מ ופשרות 

מאני חושב כי נושא זה דורש בהירות שאפשר לה
מתחדשים  קיבוצים   ב-5-6  בדיקה  ידי  על  שיג 

כמונו 

זאת ועוד  עד לפני כמה חודשים, היה חבר קיבוץ 
אחד מהשלושה פעילי ועד  היום כל השלושה הם 
עובדי חוץ, ללא חבר קיבוץ  עם כל הערכה שיש 
לי לאלון בתור מזכיר, אינני חושב כי איננו מסוגלים 
לבחור בחבר כאחד מהשלושת הבכירים  במצב זה 
 יש הרגשה של  קיפוח ואי יכולת אינטלקטואלית 

דרוש: מבקר פנים
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מיכה הראל

לאחרונה  עלו  נושאים  שני 
הרואים  חברים  ביוזמת  לדיון, 
דורשים  והם  נפגעים,  עצמם 
החלטות  וקבלת  ציבורי  דיון 

יותר צודקות:

1  העברת בתי היורשים, ותקמ
בולי שכר הדירה מדירות אלה, 

לידי היורשים בקצב מזורז 

הפנמ תקנון  בהצעת  תיקון    2
 65-67 בנות  שנשים  כך  סיה, 

לא ייפגעו 

המהות  את  להסביר  אנסה 
בשני נושאים אלה:

1. בתי היורשים:

שהיו  בתים   40 כ  בהעוגן,  יש 
שנפטרו  לותיקים  שייכים 
ולפי  הקובע",  "היום  לאחר 
החלטות הקיבוץ, בתים אלה, 
היורשים,  לבעלות  עוברים 

במסגרת תהליך השיוך 

כבר  בחלקם,  אלה,  יורשים 
משילמו את כספי השיוך והת

התשתיות,  לקרן  שלומים 
לקבל  מתחילים  השנה,  ורק 
עבור  הדירה,  משכר   20% כ- 
השכרת דירות אלה  שאר ה-  

80% , נשאר בידי הקיבוץ 

מהיורשים דורשים לקדם, ככל האפשר, את תהליך העב
רת הכסף לידיהם, ומוחים על-כך, שהשנה הם מקבלים 

רק 20%  )ואין עדיין החלטה מה יקרה בשנים הקרובות (

הועד, שהביא השנה, סעיף זה לאישור הקיבוץ, בתקציב 
2012, והתקציב אושר בשיחה, אומר, שבשלב זה, זו יכומ

לת הקיבוץ   )ראו למטה, הסבר מפורט (

2. פנסיה בגיל 65

הועד מכין, בימים אלה הצעת תקנון בנושאי הפנסיה  יש 
2 שאלות בתחום זה, השנויות במחלוקת, והקיבוץ יצטרך 

להכריע בהן 

מה הן שתי השאלות השנויות במחלוקת?

והמצב  לאחרונה,  השתנה  במדינה,  הפנסיה  גיל  כידוע, 
היום הוא שגברים יוצאים לפנסיה בגיל 67 

ונשים יכולות לצאת לפנסיה, כבר החל מגיל 64, אבל, גם 
להן גיל "פנסיית החובה", הוא 67 

חס יש  הקיבוץ  חברי  מלרוב 
הפנסיה    -1 פנסיות  ל-2  כון 
הישנה שעשה הקיבוץ לכולנו, 
פנסיית   -  ,1992 משנת  החל 
השניה-  והפנסיה  "עתודות".  
הפנסיה אותה חוסך כל חבר 

במקום עבודתו 

בהגיע  הקיבוץ,  החלטות  לפי 
חבר לגיל 67, ובמידה והוא לא 

מצבר מספיק לפנסיית המיני
הקיבוץ  שח,   3050 של  מום, 

משלים לו את הפנסיה.

את פנסיית "עתודות" אפשר 
להתחיל למשוך בגיל 65, ואת 
ה"רגילה",מושכים,  הפנסיה 

בד"כ, בגיל 67 

היכן הבעיות?

1  מה קורה במקרה שרוצים 
את  למשוך  נשים(  )ביחוד 
"עתודות" החל מגיל  פנסיית 

.65

צריך  גיל,  מאיזה  החל    2
הש לתת  להתחיל  נהקיבוץ 

שח   3050 של  לסכום  למה 
כאשר,    )67 או  )לנשים(,-)65, 
די מובן, שאם מושכים פנסיה 
בגיל צעיר יותר, הקצבה תהיה 
נמוכה יותר )הקצבה למי שמושך פנסיה מ"עתודות" בגיל 
65, היא נמוכה יותר, ככל הנראה, מאשר אם ימשוך אותה
צריך  פנסיה  איזו  לפי  השאלה,  מתעוררת  ואז   )67 בגיל 

הקיבוץ להשלים ל 3,050 שח.

למשוך את פננ  אגב, נדגיש, אף אחד לא אומר שאסור
סיית "עתודות" לפני גיל 67, כל חבר וכל חברה, רשאים 

להתחיל למשוך פנסיה זו, החל מגיל 65.

שאלות אלה, נידונו בוועד, בעת הכנת התקנון, והוועד, נכון 
2 האלטרנטיבות פתומ  להיום, השאיר בשאלות אלה, את

חות, להכרעת הקיבוץ 

נשאלות אלה, מקבלות משקל גדול, בעיקר בגלל שאמ
צעי הקיבוץ מאוד מוגבלים.

מוברור לוועד, ואני מניח, שברור גם לכל חבר, שבכל החל
טה בנושאים כאלה, חייב הקיבוץ, קודם כל, לשמור על

)המשך בעמ' 6(

הקרב על הבית )והפנסיה(
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שאול נשרי

מנתבקשתי להסביר  את מהות ההתארגנות של הח
ז"ל,  הוריהם  דירות  את  לרשת  אמורים  שהיו  ברים 

וחתמו על עצומה 

אם הורינו היו חיים היום, לא הייתה מתעוררת שום 
מבעיה:  הדירות  שמדובר עליהן לא היו עומדות לה

שכרה, ולמוסדות הקיבוץ לא הייתה דרישה לשכר 
דירה 

החב לכלל  הדירות  שיוך  על  החליט  העוגן  מקיבוץ 
רים  לצערנו, לא כל החברים זכו להגיע ליום מימוש 
סוף  כשהוחלט  שנה   כ-13  נמשך  התהליך  השיוך  
על  הקיבוץ  הטיל  הדירות,  של  מעשי  שיוך  על  סוף 

היורשים את כל ההוצאות על דירות הוריהם: 

25,000 ₪ תשתיות, 8000 ₪ מס רכישה )משמעות  
ולא  הדירות,  את  מהקיבוץ  רכשו  שהיורשים  הדבר 
המוכר  )שבד"כ  שבח  מס    ₪  3000 אותן   (  ירשו 
משלם ולא הקונה(   סה"כ התשלום:  36000 ₪ לכל 

יורש 

למרות התשלום הנ"ל הקיבוץ ממשיך להתנהל כבעל 
הדירות, ונהנה משכר הדירות 

שבו  סעיף  הקיבוץ  הכניס   2013 לשנת  השנתי  בתקציב 
20% משכר הדירה, מבלי להמ  הוחלט להעביר  ליורשים

תחייב להמשך העברת הדירות לבעליהן החוקיים  לא זו 
בלבד,  שה-20% אינם מסכום שכר הדירה המלא, אלא 
שיש  הוצאות  ממנו  שהורידו  לאחר  הדירה  משכר   20%

כביכול על הדירות  

אלה  שדירות  מהעובדה  בוטה  באופן  התעלם  הקיבוץ 
משייכות לאותם חברים ז"ל  שכל חייהם עבדו בקיבוץ, הר

וויחו דירות אלה ביושר ובעבודה קשה, והם  אלה שהורישו 
דירות אלה לבניהם, שרובם  כיום כבר בני 65-70 

הנימוק של הקיבוץ הוא הנימוק הכלכלי, אך מה ישתנה 
הב את  לפתור  כדי  נקט  הקיבוץ  צעדים  אילו  מבעתיד? 

עיה הכלכלית? הרי שנים עברו מאז הוחלט להעביר את 
כרעם  נפל  לא  זה  והיורשים,  החברים  לבעלות  הדירות 
ביום בהיר  מה מתכוונים במוסדות לעשות כדי שבעתיד 
הדירות  את  סוף  סוף  להעביר  יהיה  אפשר  לעין  הנראה 

ליורשים, מבלי  למוטט את  הקיבוץ?

האם הקיבוץ יוצר מקורות הכנסה חדשים? האם מנסים 
מלצמצם הוצאות? נראה לי שנפח ההוצאות רק גדל: תפ

קידים חדשים, משכורות חדשות, חובות החברים לקיבוץ 
גדלו, וכו' וכו'    

ממנהלים יקרים )תרתי מש-מע(: זה תפקידכם לדאוג למ
קורות פרנסה  בנו תקציב מאוזן ממקורות הקיבוץ, ואל 

תכניסו יד לכיס החברים, בכל פעם שתתקלו בקושי 

אם לא תפעלו כך, גם בשנים הבאות לא תהיה אפשרות 
להעביר את הדירות 

יש בהעוגן לא מעט אפשרויות בעלות פוטנציאל עסקי  
השכרת האולם, חה"א, שטח הרפת ועוד ועוד    כמו כן יש 
הרבה מה לעשות בנושא החיסכון: אפשר לצמצם הוצאות 
)לדוגמה: מזה  כמה חודשים אנו משתמשים במי מקורות 

מבמקום מהבארות(, אפשר לצמצם במינהל, חובות החב
יותר  מתאים  עליו  שהחלטנו  האירגוני  המבנה  גדלו,  רים 

לקיבוץ הישן, ועולה לא מעט,  ועוד   ( 

אני מקווה שכשהשכונה החדשה תאוכלס, זה יקל לפחות 
הדירות  ב-2014  כי  דורשים  אנו  ולכן  הבעיה,  על  חלקית 
להמשיך  השנה  מוכנים  אנחנו  ליורשים   סופית  תעבורנה 

לשאת בעול, אך לא עוד!!

לסיכום: דירות היורשים אינן למיקוח, הן שייכות לאנשים 
ליורשיהם,  שהשאירו  מה  זה  לקיבוץ,  חייהם  כל  שתרמו 

וזאת על פי החלטת הקיבוץ   

אין ועד זה או אחר המורשה להחליט אחרת 

דירות היורשים בקיבוץ
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)המשך מעמ' 4( 

 תקציב מאוזן  )אף אחד, אני מקווה, לא מציע שהקיבוץ 
ייקח הלוואות כדי לשלם תשלומים כאלה (

ולכן, נבדוק מה עמד להכרעה לנגד עיני חברי הוועד, 
כאשר הכנו את תקציב 2013.

ההוצאות  וכל  הצפויות,  ההכנסות  כל  את  שראינו  לאחר 
יתרה של כ- 1.7 מיליון שח. שאלמ  הצפויות, נשארה לנו

נו עצמנו, וגם שיתפנו את הקיבוץ, בעת אישור התקציב, 
כיצד "נחלק" את ה- 7 1 מיליון שח, העומדים "לרשותנו" 

הקצבנו 0.7 מיליון שח  לסיבסוד פעילויות חברנ  תחילה,
תיות, שאינן מצליחות להתאזן  )חינוך, "שיבולים", בריאות, 

רווחה, ותרבות (

נשאר לנו עוד 1 מיליון שח., כיצד "חילקנו" אותו?

3 שימושים: השקעות )400,000 שח ( העבמ  חלקנו אותו ל
רה לקרן הפנסיה )300,000( והעברה ליורשים, )20% מתוך 

תקבולי ההשכרות( )300,000 שח ( 

כמובן  היה,  אפשר  הוגן?  לכם  נראה  הגיוני?,  לכם  נראה 
קצת  בצורה  שח  מיליון   1 7 של  יתרה  אותה  את  לחלק 
קצת  תחולק  כן,  גם  היא   ,2014 שבשנת  וסביר  אחרת  
7 1 מימ  אחרת, אבל, אני לא חושב שרבים יטענו, שמתוך

ליון שח, אלה, צריך מייד )החל משנת 2014( להעביר את 
כל הכנסות שכר הדירה ליורשים, בהיקף של כ 1 מיליון 
שח לשנה, ויותר, לפני שיש לקיבוץ מקור מתאים לשלם 

זאת   

של  העיקרון  על  משמר,  מכל  שמרנו,  אופן,  בכל  אנחנו, 
תקציב מאוזן, ויש להמשיך לשמור על עיקרון זה 

תקציב  על  לשמור  רוצים  שאם  מבין,  בודאי,  אחד,  כל 
לסקטור  מקציבים  שכאשר  אלא,  ברירה,  אין  מאוזן, 

מסוים יותר, יצטרך סקטור אחר לקבל פחות 

"למה תקציב הקיבוץ כל-כך מונ  ואז אומרים המעוניינים:
גבל? האם אי אפשר להרוויח יותר? או, האם אי אפשר 

לקצץ בהוצאות הציבוריות?"

מצפים  שאנחנו  הגדול  האתגר  וזה  שאפשר,  חושב  אני 
מהוועד וההנהלה שיתמודדו איתו, בשנים הקרובות 

בהצלחה 

מתוך הפרוטוקולים של הוועד

נ-  בחירת גיורא אופיר להנהלת קרן נאמ
נות של כספי הפנסיה במקום חגי כהן

  גיורא אופיר נבחר להנהלת קרן הנאמנות 
נאמנות:  קרן  הנהלת  הפנסיה   כספי  של 
איתן  רו''ח  יפה,  עדי  עו''ד  אופיר,  גיורא 

וינברגר 

מ-  שטחי הגד''ש ליד הקיבוץ חוברו למי קו
לחין מאפיקי עמק חפר  

פניה  הועברה  ברזל:  לכיפת  -  עמדה 
ממשרד הביטחון להקים עמדה של כיפת 
ברזל בשטחי העוגן ליד הבאר הגדולה, על 
שטח x 20 20 מ' , לאחר בדיקת התאמת 

הביט משרד  עם  הסכם  ייחתם  מהמקום, 
חון, בעת שימוש בעמדה יהיה תשלום על 

נזקים 

נ-  העמדת ערבות להסדרת שימושים חו
רגים למינהל מקרקעי ישראל 

ע''ס  הקיבוץ  ערבות  דורש    המינהל 
1635650 ש''ח על מנת להסדיר שימושים 

חורגים ע''פ עמדת המנהל 

מ  א  הועמדה ערבות בנקאית למנהל להס
דרת השימושים החורגים ע''ס 1,635,680 

ש''ח 

שהת הכספים  מתוך  פיקדון  הועמד  מ  ב  
ע"ס  האמברוזיה,  נזקי  על  כפיצוי  קבלו 
להבטמ הבנק  דרישת  ע"פ  אש''ח   818 -כ

חת הערבות הבנקאית 

לרוני יגל פלד 

משתתפים באבלך  הכבד על מות אביך.

לכל המשפחה המורחבת -

מי יתן ולא תדעו עוד צער.
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ודניאל גם

הבלוג של נחמה

לחברים שלום 

ורגעי  חופשות  הקיץ,  חום  למרות   
קסם אחרים, ממשיך הוועד להתכנס, 

מלדון ולנסות לקדם את הקיבוץ למחו
זות בטוחים ושקטים יותר 

מלעיתים נדמה למי שנמצא בתוך הקל
מחת כי הביקורת הנשמעת בחצר הקי

במלאכה,נעשית  העושים  כלפי  בוצית 
מלעומתית ולא מנקודת מבט של " בי

המבקרים:  מכם,  אנא  אז  בונה"   קורת 
חברה  לקיום  חיוני  דבר  היא  ביקורת 
באחריות   : מכם  במטותא  אך  בריאה, 

ולא מתחת לחגורה   

חד"א  מתחם  תכנון  תהליך  נמשך 
תכנית  על  עובדים  זה  בשלב  הישן  

התשתיות 

לשנת  המאזן  דו"ח  גילי  ע"י  נמסר 
הראשון  לרבעון  תמחירי  ודו"ח    2012

של שנת 2013 

לגבי  החברים   בחובות  הטיפול  נמשך 
ממיעוט קטן הוחלט לאחר שליחת מכ
מתבי אזהרה כי תנותק התקשורת לסו

גיה  בנים בזכות הוריהם יאלצו לחזור 
לגור עם הוריהם  מי שהתגעגע ללינה 

משפחתית שכזו   

סוגיית הפנסיה ממשיכה להעסיק את 
מהועד וקבוצות חברים שונות, המתקר

בות לגיל היציאה לפנסיה  הוחלט לפנות  ליועץ פנסיוני 
מעל מנת שיבצע בדיקה  מעמיקה  לגבי ההתחייבות הפ

נסיונית של הקיבוץ לחברים   אין ספק כי סוגיית הפנסיה 
חייבים  אנו  לגביהם  הראשונים  המקומות  באחד  עומדת 

מלתת את הדעת ולהפנות מקורות כספיים מתאימים בע
תיד הקרוב 

בעידן בו התנהל הקיבוץ במודל הישן, הייתה נהוגה "שנת 
חופש" או לעיתים, במקרים חריגים - שנות חופש  בפועל 

מעם השינוי בסיווג הקיבוץ " כמתחדש", לא התייחסנו לסו
הוועד  קיים  לאחרונה  שנים   כמה  במשך  "החופש"  גיית 

מדיון בנושא  שיחת הקיבוץ תדון ותצטרך לקבל שורת הח
לטות בנושא "החופש" 

מרני עמית ולזר הציגו לפני הוועד מתווה לשיפור התקשו
רת בקיבוץ  בשכונה החדשה נעבוד כבר עם סיב אופטי  

בקרוב תוצג התכנית לפני הוועד והקיבוץ 

מאחרון חביב:  גובש צוות שיוביל את הקיבוץ לדיונים בנו
ויגרט   שאול  כזכור  ינחה  הצוות  את  העוגן"   חזון   " שא 
שמחנו למצוא חברים צעירים ומבוגרים שהסכימו בחפץ 

לב להטות כתף למשימה חשובה זו 

לנו  מצפה  התרבות   ועדת  בניצוח  בפתח  הקיץ  מסיבת 
קיץ לוהט, רטוב ונקווה שגם שקט ובטוח 

שלכם, נחמה ודניאל
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פינת התרבות

חוג תנ"ך
שלום לכולם,

ומחדשים  שבים  אנו  שנתיים  של  הפסקה  אחרי 
את חוג התנ"ך בהעוגן, ונפתח בספר מלכים 

החוג אינו מבוסס על הרצאה מול קהל אלא על 
שנפגוש  בסוגיות  ודיון  התנ"ך  של  משותף  לימוד 
בדרך  הלימוד אסוציטיבי בחלקו ועשוי לפעמים 
לקחת אותנו למחוזות חוץ מקראיים  לפי הצורך 
וייבדקו  ומוזיקה  ספרות  שירה,  קטעי  גם  ישולבו 
השנה  יפעל  החוג  היום   לחיינו  חיבור  נקודות  גם 
שהוא  תרבותית,  יהודית  זהות  "זית"-  במסגרת 
טלי   - מנחה  חפר   עמק  האיזורית  במועצה  ענף 

תמיר 

הגילים,  מכל  נוספים  משתתפים  לקבל  נשמח 
הספר  של  דפיו  בין  קצת  לטייל  נפשם  שחשקה 
לשאול המערבי, להבין,  בעולם  ביותר   העתיק 

ולנסות לענות 
להתראות
עדנה גולן

ברכות לרותי ויהודה אילן -הסבים
למירב ושחר אילן - הדודים

להורים הגאים: אורלי ואורי שלם ממעברות 
וכל המשפחה המורחבת.

מזל טוב
לחתונת גל עב"ל מני.

לגל, אשר לומדת כירורגיה שנה רביעית, 
שלוחה ברכתנו להמשך הדרך...

יישר כוח.

למוטי ונוגה ענבר
ולכל המשפחה המורחבת

מזל טוב 
לנישואי

כרמל עב"ל  מעיין

בשורה של הרגע האחרון...
אביב לביא עשה זאת!!

במזל טוב הוא התחתן!!!
לכל משפחת לביא
מזל טוב!!

ביום חמישי 15 8 13
בשעה 16:00

בחדר האוכל בקיבוץ העוגן
הצגה:

תיאטרון פנים
ארבע  על  מבוססת  פנים"  "תיאטרון  ההצגה 

מדמויות, המציצות ובוקעות מתוך בד שחור ואל
שלהן   הפנים  את  רק  רואה  הצופים  קהל  סטי  
ולחלומות  ליחסים  נחשפים  הצופים  מהרה  עד 
נפרד  בלתי  לחלק  והופכים  הדמויות  ארבע  של 

מההצגה 

מההצגה מורכבת מקטעי ליצנו, בובות, אקרובטי
קה ואלתור 

לכל המשפחה!

מחיר: 20 ₪ לילד.

לילדי העוגן הכניסה חופשית!
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רן עמית

לפני מספר חודשים נבחר ע"י הוועד, צוות שמטרתו אפיון 
ובניית אתר אינטרנט לקיבוץ   

בימים הקרובים אנו "מעלים לאוויר" את אתר האינטרנט 
החדש של קיבוץ העוגן בכתובת:

http://haogen.org.il

אתר זה אינו תחליף ל-facebook של הקיבוץ, המשמש 
נדבך  מהווה  אלא  החברים,  בין  מיידים  מסרים  להעברת 

נוסף להעברת מידע ושמירתו לזמן ארוך יותר 

ממידע זה נאסף במשך זמן רב ומוצג באתר במדוריו השו
נים 

במדור "ספר הקהילה" ניתן למצוא את מספרי הטלמ 	�• 
פון של החברים  חבר/ה שירצו בכך יוכלו לשלוח אלינו 
מידע נוסף כמו: טלפון נייד, כתובת מייל, אתר פרטי, 

כדי שנוסיפו לאתר 

מדורי "העוגן של פעם" משמשים למעבר לאתר העמ 	�• 
המ "תולדות  על  מידע  גם  למצוא  ניתן  ובהם  ממותה 
מקום", תרבות ואמנות", "מילון העוגן" ועוד  אתר הע

ואהבה  יתרה  הקפדה  טוב,  רצון  בהרבה  נבנה  מותה 
והחלטנו לשמרו )בשלב זה( במתכונת הנוכחית 

�	במדור "תמונות" נמצא אוסף גדול של צילומים מחיי  	�•
נוספים  צילומים  לקבל  נשמח  השנים   לאורך  כולנו 

מהחברים ולהעשיר את המאגר 

"חדשות" יופיעו החדשות האחרונות הנוגעות  �	במדור  	�•
לחיינו המשותפים 

"לוח האירועים" יציג את האירועים החשובים במתכומ 	�• 
נת לוח שנה 

נמצא  במסך(  עליונה  )שורה  הראשיות  המחיצות  �	בין  	�•
תקנונים  וכן  וכו',  שירות  ענפי  וועדות,  על  רב  מידע 

ופרסומים שונים 

במחיצת פרסומים / ביתנו, לדוגמה, ניתן למצוא דוגמ 	�• 
מאות של דפי "ביתנו" החל משנת 1948!!!

הנפטרים  כל  של  רשימה  מכילה  "הנצחה"  �	מחיצת  	�•
בקיבוץ ומספר מילים על כל אחד מהם 

האתר עדיין לא הושלם אך החלטנו להעלותו לאוויר כדי 
לשמוע את הערותיכם )ה"בונות"(, לתקן ולהוסיף במידת 

האפשר 

אנו זקוקים לעזרתכם גם באיסוף החומר לאתר  )תמונות, 
רשימות, הרחבות, מאמרים וכו'( 

ניתן לפנות לצביקי שמרר או אלי בכל דרך:

כתיבה ב "צור קשר" באתר 	�•
מייל אישי 	�•

פתק בתא הדואר 	�•

כל חומר שיגיע אלינו ייבדק, ובמידה ויתאים, נוסיף אותו 
למקום המתאים באתר 

עבודה רבה עוד לפנינו ובעזרתכם נצליח 

אתר אינטרנט חדש לקיבוץ העוגן
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מסיבת הסיום 
גן ירדן

צילומים: לילך גל
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26/07 אפרת יעקב   12/07 שמעון הראל 

26/07 עירית יעקב   08/07 יעל הלמן 

18/07 אלינור זונשיין   20/07 אריה ברנע 

09/07 אוריה פואה   29/07 אראלה דגו 

11/07 יערה לאור   09/07 עוזי גרטלר 

29/07 חגית ויזלברג   10/07 ציפקה רותם 

30/07 שני אגם   19/07 אילן פלג 

01/07 אדם גל   24/07 חגית ניסימוב 

13/07 עדן קשת   02/07 שירה להב-אפרת 

14/07 עופרי שוקרון   22/07 חינה קורן 

04/07 שחר קשת   25/07 דוד קורן 

22/07 אורי ב"ד שחר   05/07 נחום ויזלברג 

28/07 יובל גל   11/07 עמית נהיר 

06/07 אדם גולן   16/07 נילי הרטמן 

13/07 תומס איטקין   21/07 תמר דורון-מרג' 

30/07 הדר ברוך   19/07 יונת פלג 

22/07 ליאור ענבר   01/07 מתן גל 

07/07 מיכאלה מאוטנר   11/07 גליה שי 

08/07 אלון רוזנצווייג   12/07 נועה פואה 

27/07 נועה אילן   15/07 מיה אופיר 

17/07 איל גל 

לילידי יולי:

לשמעון הראל
במלאת לך 85 שנים
 ברכת מזל טוב

בריאות ואריכות ימים/

מזל טוב
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עמית פואה

אשמח לשתף בכמה מחשבות   

המשוררת  רחל  בדיוק  שנה   100 לפני 
גורדון  א ד   ורבה  למורה  מכתב  כתבה 
לטוס  לה  כדאי  האם  עמו  התייעצה  ובו 

מלצרפת ללמוד חקלאות  התשובה שגו
מכתב  של  בדמותו  היתה  לה  נתן  רדון 
היתה  שלו  התחתונה  שהשורה  ארוך 
זמן  אלא  לחיים  הכנה  של  זמן  שאין 
של חיים, ולכן אל לה לרחל לתכנן עוד 
אלא  חייה  יראו  איך  על  תכניות  מליון 
גורדון  זה   ברגע  אותם  לחיות  פשוט 
נתפס בתנועה הציונית בכלל ובקיבוץ 
בפרט כהוגה דעות ומחנך דגול, ואם 
הוא  הלאומית  למשוררת  שלו  הטיפ 
אז  הרגע",  את  "חייה  בסגנון  משהו 
למה ביום יום אני מרגיש שזה כמעט 

הדבר האחרון שאני עושה?

במהלך היום מטרידות אותי מחשבות 
העוסקות בעתיד: האם אוכל מתישהו 
לרכוש בית? איפה ארצה לגור? במה 
כסף  מספיק  לי  יהיה  האם  אעבוד? 
כדי להגשים את מה שאני עדיין לא 
יודע שאני רוצה? שמתי לב שבעולם 
שבו אני חי חלחלה התחושה שהעתיד 
שלי יראה שחור משחור ושעלי לדאוג 

מצפים   18 בגיל  לקיומו:  הזמן  כל 
שאדע מה לעשות בגיל 30, רוצים שאשמור 

7 שנים יבואו ממס הכנסה לבמ  כל תלוש שכר כי אולי עוד
דוק, דוחקים בי להתחיל לחסוך לפנסיה כבר מהעבודה 
הראשונה וממליצים לקחת קורס EXCEL  באוניברסיטה 

במו הרי  שיהיה"   אז  זה,  את  תצטרך  מתי  יודע  "מי  מכי 
בן הטכנולוגי כבר ברור שכל מה שמישהו למד לפני 10 
שנים כבר אינו רלוונטי יותר, וודאי מה שנלמד כעת לא 
יהיה רלוונטי בעוד 10 שנים  אז אם מחשבים וטכנולוגיה 
זה לא התחומים שמעניינים אותי, למה לי לעסוק בהם כל 

מכך הרבה? מדוע אני משקיע זמן באיך להוריד מהמח
שב תוכנות, איך להעלות תמונות, איך להכין מצגת ואיך 
הדברים  שלצד  כך    EXCEL-ב נוסחאות  בעזרת  לחשב 
שאני עושה שמספרים לי שיהיו מאד שימושיים בעתיד 
שלנו   המהות  את  אט  אט  זונחים  שאנחנו  תחושה  לי  יש 

ומהי מהות זו?

מההיסטוריון ההולנדי יאן הויזינחה טען שהמהות שלנו כחב
רה, תרבות ואנשים פרטיים היא המשחק  בספרו "האדם 
המשחק" )מומלץ, אגב( הוא טען שכל תרבות נשענת על 
הטרום-  שהתרבות  היא  טענתו  עיקר  משחקיים   יסודות 

ממודרנית, זו שניתן למצאה רק במקומות מסוימים בעו
לם, פועלת לפי כללי משחק טהורים בעוד זו המודרנית 
מגייסת את קהלה באמצעים תועמלניים ולא משחקיים  
ובמילים אחרות- בתרבות בה אנחנו חיים המשחק לשם 
בשפה  אפילו  מתבגרים   כשאנחנו  ונעלם  הולך  משחק 
שלנו יש ביטויים כמו "מה, באת לשחק או לעבוד" או "זה 

מלא משחק ילדים"  הביטויים הללו מגלמים את הבוז שה
מחברה שלנו חשה כלפי משחק שהוא לשם משחק, שע

בורו יש רק זמן מוגדר פעם- פעמיים בשבוע עם חבר'ה 
קבועים בין שש לשמונה 

משחק החיים  VS  משחק זה החיים
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אני אוהב לשחק  כשאני יושב בשטח )במהלך קורס מורי 
דרך( ומקשיב להרצאה על נושא מרתק, אני מוצא עצמי 

מעד מהרה קולע אבנים קטנות על איזה אצטורבל  כשא
בסינמטק  מסרט  בשובי  בירושלים  הפעמון  בגן  הולך  ני 
ורואה חבר'ה שמשחקים כדורסל, אני בכוונה מאיט את 
צעדיי בתקווה שיזדנב אלי איזה כדור תועה ואוכל לזרוק 
לסל  כשאני רואה סממית על התקרה אני ממתין לראות 
את היתוש שהיא מחכה לצוד )זאת לצד הרצון הקמאי 
שהיא  בידיעה  מפרפר  בו  ולהתבונן  הזנב  את  לה  לעקור 
תצמיח חדש(  בטיוליי ברחבי העולם זכורים לי יותר מכל 
ילדי  עם  רגל  הקט-  משחק  המקומיים:  עם  המשחקים 
הקפצת  ויטנאם,   צעירי  עם  הכדורעף  בהולנד,  מהגרים 
כדור ספוג במעגל של ערסים בנפאל, הקריקט עם הודים 
בבוסטון, הכדורגל התאילנדי בתאילנד, הפינג-פונג בכפר 
עם  בהונדורס  ענק  מגרש  על  הכדורגל  באתיופיה,  נידח 
יוסיין בולט או עם סטלנים  חבר'ה בעלי כושר גופני של 
בחופה הפסיפי של מקסיקו  לכל המשחקים הללו הגעתי 
במקרה, לא כי תכננתי לשחק עם מי מהם ולא כי ידעתי 
כיצד יסתיימו  אלו הם הרגעים שבהם הייתי הכי מאושר 

בטיוליי בעולם 

לבין  לשחק  הרצון  בין  הסתירה  את  מיישב  אני  איך  אז 
העובדה שמהבוקר אני רק יושב על המחשב )וסוליטר זה 
לא מה שמגשים אצלי את יצר המשחק( ולומד למבחן? 
יום  כל  מוצאים  וגם  ופנסיה  כסף  יהיה  שגם  עושים  איך 

מכמה שעות )לפחות( לשחק? כבר הרבה זמן שלא שיח
קתי וממש בא לי  ריצה או תרגילי בטן תועלתניים זה לא 

ממשחק וזה לא נחשב  במשחק יש  משהו אחר שעובד ומ
פעיל אותי, ובמובן מסוים הוא סותר את הרצון שיצא לי 
מזה משהו שאוכל לעשות איתו משהו בעתיד  המשחק 

הוא טוב רק לרגע זה, בדיוק כמו לאכול משולש פיצה 

בה  ושהסביבה  עליו  לשמור  שצריך  איזון  שיש  מניח  אני 
אני חי מצפה שאפתח פחות צדדים משחקיים בי, אבל 
האיזון עבורי הוא אולי אחר  ואני נוטה לחשוב שהוא אחר 
עבור כולנו! רחל המשוררת בסוף הלכה ללמוד חקלאות 
בטולוז שבצרפת  השם שנחקק לה בתודעה הישראלית 
מעיד על כך שחקלאית גדולה היא לא היתה  אבל נראה 
שסופה הטראגי לא גורם לעצתו של גורדון להיות פחות 
נכונה- אין מה לחכות לחיים שיקרו! המשחק והחיים הם 

מעכשיו וכדאי ואפשר לשלבם יחד  עוד מעט גם ככה הב
רכיים והגב כבר פחות יאפשרו לי לשחק   

יעקב גוטרמןהעדשה המשוטטת

בניו של מאיר אריאל בפאב שמאב

מאיה שביט ויאיר נסימוב מבשלים את מקהלת העפרוני

סטאלין חזר?!
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ועדת חינוך והנהלת החינוך גיבשו את 

העקרונות הבאים לקליטת ילדים במערכת 

החינוך של הקיבוץ:

ענבל-רכזת הגיל הרך

בית התינוקות 

בית התינוקות של הקיבוץ הנו חלק אינטגראלי ממערכת 
מהגיל הרך והוא ערוך לקלוט תינוקות מתום חופשת הלי
דה, כמו גם תינוקות  בוגרים יותר לפי החלטת ההורים  

תאריך כניסת התינוק למערכת ייעשה בתיאום עם רכזת 
הגיל הרך והאחראית על בית התינוקות  הקשר המוקדם 

מבין ההורים לצוות מקדם את ההיכרות ההדדית, עוזר בה
מפגת חששות ומקל על הפרידה הנדרשת בתקופת הק

ליטה ובהמשך  

נכנ ולכן   השנה  לאורך  נולדים  תינוקות  הדברים  ממטבע 
מספר  גדל  מכך  כתוצאה  מדורג   באופן  למערכת  סים 
מספר  לכך  ובהתאם  בהדרגה   התינוקות  בבית  הילדים 

העובדים במהלך השנה  

והתשלום  מלאה  חינוכית  כמסגרת  פועל  התינוקות  בית 
הוא עבור חודש מלא 

מבית התינוקות קולט תינוקות החל מפתיחת שנת הלימו
דים )השנה ב-13 8 27(  ועד התאריך  5 1 בכל שנה וזאת 
על מנת לאפשר לילד מספיק זמן להיקלט לפני המעבר 

לפעוטון בסוף השנה   

הרך  הגיל  רכזת  עם  לתאם  האחריות  חלה  ההורים  על 
את מועד כניסת ילדם למערכת  תיאום ראשוני מומלץ  
לעשות כבר בתקופת ההיריון על מנת שהמערכת תוכל 

להתארגן  בהתאם  

ניתן  להכניס ילדים לבית התינוקות מתום חופשת הלידה 
)גיל 4 חודשים( ועד התאריך 5 1    

ממערכת החינוך  מתחייבת לשמור מקום  לתינוקות הקי
בוץ מתום חופשת הלידה ועד  לגיל חצי שנה , וזאת  כנגד 
תתבקש  המשפחה  המשפחה    מצד  מראש  התחייבות 
להפקיד צ'ק בסך העלות של חודש  שכר לימוד בבית 
יהווה  הילד,  את  תכניס  והמשפחה  במידה  התינוקות   
והמשפחה  במידה  הראשון   החודש  עבור  תשלום  הצ'ק 
תחליט לבסוף שלא להכניס את הילד, יפדה הקיבוץ את 

הצ'ק בגין שמירת המקום  

במידה ומשפחה רוצה להכניס  תינוק לאחר גיל חצי שנה  
תשלם המשפחה על "שמירת מקום" עלות של 

2/3 מהמחיר המלא לחודש, עבור כל חודש שבין גיל חצי 
שנה ועד לכניסת התינוק בפועל לבית התינוקות 

מכתב תודה
שלום ,

  19 בת  ואני  דותן  יפעה  שמי 
החל קיבלתי  כשנה  מלפני 
משמעותית  מאוד  טה 

- להתנדב לשנה לפני 
שלי,  הצבאי  השירות 
צריכים  בו  במקום 
ילדים  עם  אותי, 

ומא ממקסימים 
שבו  ובזמן  תגרים 
שלי  החברים  רוב 
לצבא   מתגייסים 

מתנדבת  אני  כיום 
בה )שנה  שירות  מבשנת 

הצ השירות  לפני  מתנדבות 
מבאי(, בפנימיית "נווה הדר" בח

פוסט-אשפוזית,  טיפולית  פנימייה   - השרון  בצלת 
שמיועדת לילדים ונוער, שהוצאו מבתיהם בצו בית 
משפט עקב בעיות קשות בבתיהם  ילדי הפנימייה 
הארץ  ברחבי  השונים  הרווחה  שירותי  ע"י  אותרו 
סוציו- מסביבה  לרוב  מגיעים  הם  בסיכון,  כילדים 

מאקונומית קשה וממשפחות שאינן מצליחות לתפ
קד באופן ראוי  

הח אך  תקינה,  אינטליגנציה  בעלי  מהילדים 
מקשים  הטראומטיות  החיים  וחוויות  סכים 

במסג למידה  עם  להתמודד  יכולתם  מעל 
תקין   חברתי  ולתפקוד  הרגילות  החינוך   רות 

מבמסגרת שנת השירות אני עובדת עם ילדים בגי
לאי 7-11 שהוצאו מבתיהם בגיל מוקדם 

רבות  ופעלתי  השנה  לה  מסתיימת  ועכשיו 
ומו מכובדת  סיום  מסיבת  להם  לארגן  מכדי 
מח שונה  חוויה  להם  שתעניק  משקעת 

בפנימייה   יום  היום  ומשגרת  הפנימייה   וויית 
אני רוצה להודות מכל הלב, בשמי ובשם הילדים, 
בהרמת  חלק  ולקחו  עזרו  שנרתמו,  החברים  לכל 
הפרוייקט הזה ובעיקר לגד"ש חפר בראשות מיכה 
אנשים  ולעוד  גרציאני  למיכל  שפיצר,  ואלון  דורון 
לא  הזו  הסיום  מסיבת  שבלעדיהם  וטובים  רבים 

הייתה יוצאת לפועל 

תודה רבה רבה, אין מילים בפי לתאר כמה הערכה 
וכבוד אני רוחשת לכם      

 בתודה ענקית, 
יפעה דותן
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בכל מקרה כאמור בסעיף א',  לא ניתן יהיה לקלוט ילד 
לאחר התאריך 5 1  

מהורי הקיבוץ יחתמו על חוזה התקשרות עם מערכת החי
נוך כפי שעושים הורי החוץ 

מככל שיתאפשר, בית התינוקות יקלוט גם תינוקות  צעי
התינוקות  של  השנתון  אחרי  הבא  בשנתון  שייוולדו   רים, 
שנמצאים בבית התינוקות  במידת הצורך תיפתח קבוצת 
תינוקות צעירים שיישארו בבית התינוקות לשנת לימודים 

נוספת ולא יעברו לפעוטון  

קליטה במערכת החל מהפעוטון 

מפעוטון  החל  הגילאים,  בכל  למערכת  ילדים  קליטת 
שקד, תתקיים בפתיחת  שנת הלימודים  

מהחלטה זו נובעת מהעיקרון החינוכי שמטרתו מחד, לא

פשר את קליטת  כל הילדים יחד כקבוצה ואת הפניית  
מירב המשאבים והפניות של הצוות ומאידך, סיום שלב 

הקליטה וגיבוש הקבוצה הראשוני מהר ככל האפשר

האמור  כל  לאור  השוטפת    החינוכית  לעשייה  והתפנות 
קליטה  תתאפשר  לא  התינוקות,  בבית  למעט    - לעיל 
זו,  בשנה  החדשים  החברים  )למעט  שנה  פתיחת  לאחר 

שתלויים במועד מסירת ביתם החדש(  

בשעה  ללידה  המצפים  חדשים  והורים  חדשים  חברים 
טובה, מוזמנים לפנות  לענבל, רכזת הגיל הרך 

טלפון נייד: 052-4576274; טלפון במשרד: 09-8982499

haogen yeladim@gmail com :מייל

מ*  אנא העבירו את המידע למשפחות רלוונטיות שאינן נמ
צאות כעת במערכת החינוך

קליטת ילדים במערכת החינוך בהעוגן
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גדי גדיש 

כשאח רימון,  קבוצת  ילדי  ה',  בכיתה  אז  מהיינו 
החלטנו  בינינו  רבות  והתייעצויות  הסתודדויות  רי 
נחושים,  בנים  חמישה  מנה  הכוח  למבצע   לצאת 

מחלקם עזי לב וחלקם שידעו להסתיר היטב בלי
בם את חששותיהם בפני הלא נודע  עליכם לדעת 

משבימים הרחוקים ההם חיינו התנהלו בצניעות נזי
מרית, וגם ארוחותינו בבית הילדים לא חרגו בהר

מחירי  למשל,  כך  שהותוותה   הצניעות  מצווי  בה 

ממנו  ומנעו  האקונום  את  הרתיעו  בשוק  הפירות 
לקנות לנו פירות אשר אהבנו  וכך גם הפך תפוח 
העץ העגלגל והריחני למשאלת לב המדירה ריר 

מפינו, לקינוח שהפך לנדיר יותר ויותר 

מטיולינו הרבים בסביבה ידענו שצפונה לנו, מעבר 
מטע  לו  שוכן  שמאחוריו,  והשדות  שלנו  לפרדס 
תפוחים גדול של הקיבוץ גבעת-חיים, ובדיוק בעונה 

על חמורים ותפוחים
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מזו של השנה עציו עמוסי פרי, ותפוחיו גדולים ורי
חניים, מציגים לראווה את גוניהם מושכי הלב והעין 

מ- שבין הירקרק והצהבהב ועד לאדום עז, שאין לע
מוד בפני כוח פיתויו  

כושר  לשעת  חיכינו  גדולים,  בתרמילים  הצטיידנו 
ממתאימה, וכשזו הזדמנה לנו, יצאנו לדרך  על הקו

ולפנינו  ה',  בכיתה  ילדים  אך  אז  שהיינו  לזכור  רא 
תמימים,  קילומטרים  שני  של  ומיגעת  ארוכה  דרך 
שיש גם לחזור בה ועוד עם תרמילים כבדים עמוסי 

תפוחים 

כשהגענו, מיוזעים ומתנשפים אל היעד, השתופפנו 
לא  שאיש  כדי  השטח,  את  בקפידה  ובחנו  בשקט 

מיפריענו במבצע  לחוסר מזלנו, המודיעין שהיה בי
דנו היה מוטעה: התפוחים טרם הבשילו די צרכם, 

מהחמה טרם צבעה את קליפתם בצבעיהם המוש
אנחנו  אבל  המשמימה   בירקותם  הוריקו  והם  כים, 
משפילה  נסיגה  לשם  לא  הרי  במשימתנו   דבקנו 

בידיים ריקות עשינו את כל המבצע!

מהתחלנו לקטוף בחיפזון את התפוחים הירוקים, בו
חרים את הגדולים שבהם, ותוחבים אותם בבהילות 
אל תרמילינו  ללא השתהות ובלי לנוח יצאנו לדרכנו 

והפרד השדות  בין  התפתלה  העפר  דרך  מחזרה  
סים, חצתה תעלות וגשרונים, התרמיל הכבד שעל 
השכם העיק יותר ויותר והזעה ניגרה על הפנים  אך 
בבירור  לפנינו  הצטיירו  וכבר  וקרב,  הלך  קיבוצנו 

ממגדל הסילו והבתים הראשונים  עצרנו בפאתי הקי
בוץ, והתייעצנו על המשך הדרך  כל אחד מאיתנו 
התאמץ להסתיר ככל האפשר את תרמילו  חציית 
היתה  עלולה  רבים  תפוחים  תרמילים  עם  הקיבוץ 
הזהירות  אמצעי  המידה   על  יתר  אותנו  להחשיד 
כאשר  יעילים   מספיק  היו  לא  כנראה  נקטנו  אשר 
ספורים  צעדים  ורק  שלנו,  הילדים  לבית  התקרבנו 
הפרידו בינינו לבינו, הבחין בנו אחד החברים  צהלת 

מהמנצחים שלנו המלווה בפלגי זיעה על פנינו, התר
מילים שעל שכמנו, ובעיקר העובדה שאיש מהצוות 
בהיותו  חשדנותו   את  עוררו  עמנו,  היה  לא  החינוכי 
חבר קיבוץ נאמן, הוא מיהר לדווח ל"שלטונות" על 

מה שראו עיניו 

כבר באותו ערב, אחר ההשכבה, ראה איציק שטרם 
נרדם, כיצד מאיר מחנכנו חולץ בלאט את סנדליו 

מהאירופיים, סנדלים אותם שימר בקפידה מאז עלו
מתו ארצה, והם לתפארת אומנות הסנדלרות ההונ

שם  רגליו  בהונות  על  כהרגלו,  גרביים  וגרוב  גרית, 
פעמיו לעבר ארוניתו של איציק  תחת שמיכתו ראה 
איציק, אחוז פלצות, כיצד מאיר מפשפש בתרמילו 

ונוטל ממנו תפוח גדול וירוק, חומר מרשיע למופת, 
והולך לביתו 

למחרת, בכיתה, ידע כבר מאיר מחנכנו את שמות 
הוא  התפוחים"   ב"מבצע  חלק  שנטלו  הילדים  כל 

מקרא בשמותינו, העמיד אותנו לפני הלוח ודרש לה
ביא את כל תרמילינו  כאשר אלה נערמו לפניו על 
השולחן, הוא רוקן את תכולתם והציג לראווה לפני 

ילדי קבוצתנו את השלל הירוק הרב 

מעתה הוא הצביע על כל אחד מאיתנו ונתן בנו סי
מנים:

- אתה חמור א'    אתה חמור ב'    אתה חמור ג'   

כאשר הגיע אל צבי, אמר:

- אותך אני בכלל לא מבין    אתה?!   

צבי  הארץ,  ילידי  לתפארת,  צברים  שכולנו  בעוד 
לבטא  כנראה  ניסה  ומחנכנו  מאירופה,  אלינו  הגיע 

מאת פליאתו על שגם הוא, הילד האירופאי, הסת
אי הפרועה   האסיאתיים  הילידים  חבורת  אל  מפח 

נני בטוח שהבנו זאת אז, או שמא רק כעבור שנים 
רבות, במוסד החינוכי שלנו, כאשר שמענו לראשונה 
את מילותיו האלמותיות של שקספיר: - הגם אתה, 

ברוטוס?!   

אחר טקס ההשפלה, הגיע תורו של העונש החינוכי  
מאיר התיישב ליד השולחן אל מול הכיתה, בסכין 

משבידו חתך בקפידה כל תפוח ותפוח לפלגיו הקט
נים, הכניסם לקערה גדולה שעל ברכיו, עד שצמח 

בה הר סלט תפוחים של ממש 

במ נדיר  די  לקינוח  הפכו  כבר  התפוחים  מכאמור, 
מקומותינו, וריר ניגר מפינו לנוכח הר הסלט, אך כו

לנו התנחמנו בעובדה שמי שזכה בסופו של הדבר 
פזיז,   - יותר  ולא  פחות  לא  היה  זה  פלאים  בסלט 

חמורנו האהוב, דייר הכבוד במשק הילדים שלנו 

מימיו לא זכה כנראה לארוחה מלכותית שכזאת  

לאהובה אלק
עם הולדת הנין שאולי,

הנכד של איה
מזל טוב לכל המשפחה
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הכותב: עבד אללטיף מלחים, קצין בכיר לשעבר בחיל 
הים של הממלכה הסעודית ופרשן מבוקש בתקשורת 

הערבית

מהחלטתי לכתוב, מסביר מילחים במאמר המערכת המת
פרסם בערבית ובאנגלית ביומון "ערב ניוז", אחרי שראיתי 

מבטלוויזיה תמונות מזעזעות: ילד רעב בתימן, מאות הרו
מגים ממכוניות תופת בעיראק, אתר עתיקות שהוצת בסו

ריה ועליבות מחפירה בסיני  ראיתי את טייסי חיל האוויר 
מהסורי ממטירים פגזים על אזרחי מדינתם, ולמחרת חוז
רים ורוצחים נשים וילדים  ואני שואל: מי האויב האמיתי? �	

מנגד מי אתם נלחמים? עד מתי תסרבו להכיר במדינת יש
מראל ? למה מדינות ערב לא מנצלות את תקציבי הביט

חון האדירים, בני מאות מיליארדי דולרים, לשיפור איכות 
החיים לתוכניות חינוך, בריאות, לתשתיות  

עד  בזבזנו  כמה  רם  בקול  לשאול   יעיז  מישהו  האם 
  ומה יכולנו לעשות באותם מיליארדים? תעשו חשמ  היום,

בון פשוט: ב-14 במאי 48' הוכרזה מדינת ישראל, וכבר 
מלחמ  3 ועוד מלחמה  נגדה  הכריזו  הערבים   למחרת 

מות    אני שואל שוב, אולי האויב שלנו נמצא בכלל במקום 
בו דיקטטורים מנצלים את הסכסוך הישראלי ערבי, עד 

כמה שהוא קשה ומסובך, כדי לדכא את האזרח הקטן 
ולהתעלם מהצרכים הבסיסיים וזכויות היסוד שלו?

 לב, ההרס והחורבן הם מעשה ידינו ולניכור בין הדימ  שימו
קטטור הערבי לבין אזרחיו השקופים אין שום קשר עם 
ישראל  סימנתם את ישראל כאויב, אבל האויב האמיתי 

מהוא השחיתות, זלזול בחיי אדם, היעדר תוכניות חינוך ושי
  תראו מה קורה אצל הישראלים: הם מובימ  רותי בריאות 

ברמה  אוניברסיטאות  להם  יש  ובטכנולוגיה,  במדע  לים 
מגבוהה ותשתיות מפותחות  אפילו תוחלת החיים של ער

ביי ישראל, למרות התלונות והביקורת, הרבה יותר גבוהה 
מתוחלת החיים של אזרחי מדינות ערב    

הכותב ממשיך להתפלץ מתמונת הילד הרעב בתימן, 
שיכלו לנצל את אדמותיה הפוריות והעשירות, אלמלא 

המלחמה.

בורחים  העיראקים  למה  ישראל?  נגד  לתימן  יש  מה 
הנפט,  מייצוא  דולר  מיליארד   110 שמרוויחה  ממדינה 
של  שהדיקטטור  ייתכן  איך  לעצמו   רק  לוקח  והשלטון 

תוניס גנב מעניי ארצו 13 מיליארד דולר?

נגד  למלחמות  האויב?    יצאתם  כאן  מי  בעצמכם,  תגידו 
מישראל, והפסדתם לא רק בשדה הקרב  מאות אלפי פל

שתינים הפכו לפליטים  ועכשיו, בתוך הכאוס של האביב 
הערבי, האויב בתוכנו, ולאף אחד אין זמן ואין ראש לטפל 
בעניין הפלשתיני    נכון שמדי פעם אנחנו מזהים מטוסים 
סורים  רבבות  אבל  הערביות   מדינות  בשמי  ישראלים 
לא בורחים בגלל הפצצות חיל האוויר הישראלי  זה חיל 

האוויר הסורי שרוצח בפקודת הדיקטטור מדמשק  

ומעורבות  חופש ביטוי  יש  הערבים  לאזרחיה  וישראל? 
את  ששלח  ערבי  שופט  זה  היה  לא  האם  המדינה   בחיי 

נשיא מדינת ישראל לכלא? 

   עד כאן המאמר. עד עכשיו מצאתי אלף תגובות. את 
הראשונה, מדהימה לא פחות, כתב שוקי בדיר, סטודנט 
ערבי מכפר קאסם שמודיע "כל מילה אמת", ומספר 

נעל  חייו כאזרח שווה זכויות, על חבריו היהודים, על לי
שמילחם  נכון  אביב.  באוניברסיטת  תל  המחשב  מודי 
 מאנ  הוא סנגור בודד בזירה עוינת, אבל הוא פתח ויכוח.

מרו נפוץ בתקשורת הערבית, והסטודנט בדיר הוקפץ 
.BBC-להתראיין ב

ננכון,יש  גם מקללים. אבל ידידנו הסעודי מתעקש לה
למח חומרים  הערבים  האינטלקטואלים  אצל  נשאיר 

הגיע  אולי  הישראלי  האויב  משחקי  עם  די  שבה: אולי 
נהרגע לחסוך מהדור הצעיר את הזעם והתסכולים שמ

תועלים לכיוון הלא נכון.

האביב הערבי והאויב הציוני
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גרציא מכירה את זה 

בבריכה  לח   חם   חופש   קיץ  
בים  פעמים   שלוש  היינו  כבר 
מה  מדוזות   היו  וגם  פעמיים 
נעשה מחר? איך נעביר עוד יום 

עם הזאטוטים?

נכון שילדים זה שמחה, אבל מה איתנו, מה עם כוס 
קפה קר ומחייה ואיזה מאפה יאמי יאמי?

אז גרציא )על שלושת טפיה שלה(, החליטה לעזור 

הכנו לכל ילד ערכת יצירה אישית עם דפים, צבעים, 
במיוחד  אטרקטיבית  וארוחה  והפתעות  מדבקות 

אוגוסט ילדים בגרציא

ליהנות  אתם  תוכלו  בו  לזמן  בדיוק  אותו  שתעסיק 
משקט מקומי וארוחה מפנקת 

אוגוסט ילדים בגרציא  לחברי הקיבוץ - קפה ראשון 
חינם!

פרטים מלאים אצלנו 09-8943942
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ההדדית בקיבוץ 7  כיתה בתיכון 8  כללי נסיעה לתקופה 
ארוכה 11  משכורת של אלה שיצאו לגמלאות 13  סימן 
פימ תחת    17 למפעל  שנים  כבר  מחפשים    14  בקלפים

קוד 19  ארץ הולדתו של יעקב גוטרמן 20  נוהג בחוסר 
זהירות  לא מסודר 23  חוסר מעשה המביא לידי כישלון 
29  בלועזית - רוגע 30  הגיע 32  מומחה לחישוב ביטוחים 
  37 המעיל  של  הפנימי  החלק   35 דק  ענף    33 ופנסיות 
קיים 39  הזכר של האתון 40  מחבר שתי נקודות 42  מכל 
הצדדים 45 מקום עבודתה של רונית מרר 47  בתוכם 49  

סכום כולל  
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