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אוריאל אבני

רפת חפר

כפי.שאלון.מסר.אני.מוביל.את.התהליך.שיקום.הרפת,.
ואנחנו.נמצאים.בשלב.מתקדם.בו.החלטנו.על.הפרוגר

מה.של.הרפת.לשנים.הבאות.והחלופה.לביצוע,.שדרוג.
וסככות.והקמת.מכון.חליבה .בשבועות.הקרובים.תיב

חן.התוכנית.על.ההיבט.הכלכלי.שלה.ותובא.להחלטה.
בדירקטוריון.הרפת.ולאחר.מכן.בקיבוצים 

קבלת החלטה 1155

קיבוץ.העוגן.קיבל.בזמנו.החלטה.על.שיוך.דירות.ע"פ.
751,.בימים.אלה.אנחנו.מכינים.את.החוו .החלטת.מנהל

משיוך. מעבר. של. החלופה. הצגת. לצורך. הנדרש. מר.

ע"פ.751.לשיוך.ע"פ.החלטה.1155 .עם.גיבוש.החומר.
הוא.יובא.לאישור.הועד.ולאחר.מכן.לאסיפת.חברים .

ומכיוון.שהחלטה.זו.יש.לה.משמעות.גם.לתקופת.הבי
וניים.עד.השיוך.אנחנו.פועלים.להביא.את.הנושא.בהק

דם.ככל.שניתן.להחלטות.הקיבוץ 

מקרק רשות. . של. החלטה. התקבלה. האחרונים. ובשבועות.
את. המגדירה. ישראל(. מקרקעי. מנהל. )לשעבר. ישראל. עי.
התנאים.לחתימת.רמ"י.על.היתרי.בניה.בתקופת.הביניים.עד.
הסדר. קבלת. גדולים . סיכונים. ועם. מורכבת. החלטה. לשיוך,.
הביניים.קשורה.לקבלת.ההחלטה.על.שיוך.לפי.1155.על.כל.

המשתמע.מכך.כולל.לוחות.הזמנים 

השאר. בין. דורש. רמ"י. עם. היחסים. מערכת. הסדרת. תהליך.

ניתן. לא. הנושא. הסדרת. ללא. החורגים,. השימושים. הסדרת.
ולהתקדם.באף.אחד.מהמסלולים.).שיוך.ופיתוח.עסקי( .לה
וסדרה.הזו.יש.משמעות.מבחינת.כלכלית,.סגירת.חלק.מהשי

מושים.ועלויות.טיפול.והסדרה.של.השאר 

פיתוח עסקי

חלופות. בבחינת. זמן. הרבה. מקדיש. אני. התפקיד. במסגרת.

להרחבת.הפעילות.העסקית.האפשרות.הקיימת.היא.פיתוח.
ושני.מתחמים.בהם.ניתן.לנצל.את.זכויות.הבניה,.אזור.התע

שייה.).כ-.5 10.דונם(..ומבני.המשק.)רפת.לשעבר( ..עם.גיבוש.
החלופות.הן.תובאנה.לאישור.הקיבוץ 

מחלק חשמל

בעבר.החליטה.רשות.חשמל.שעל.כל.הקיבוצים.להסדיר.את.

הקיבוץ. בתוך. החשמל. מערכת. של. ותחזוקה. הפעלה. אופן.

מתוך.כוונה.להביא.את.מערכות.החשמל.בקיבוץ.לעבוד.ע"פ.

שעל. הזמנים. לוח. את. חשמל. רשות. קצבה. לאחרונה. התקן .

נושא. את. ינהל. הוא. בו. המתווה. על. החלטה. לקבל. הקיבוץ.

החשמל .תוך.מספר.שבועות.נגבש.את.החלופה.המועדפת,.

הפעלה.עצמאית,.שת"פ.עם.חברה.חיצונית.דוגמת.מירם.או.
חברת.חשמל 

רונן ברייר

לחברים.ולתושבים.שלום,

ובתוך.תקופת.החמסינים.והחופשים.המקיפים.חל
אצל מתקיימת. עדיין. מהאוכלוסייה. נרחבים. וקים.

נושאים. במספר. עוסקים. ואנו. פעילות". "שגרת. נו.
שאת.עיקריהם.אסקור.להלן ...

*.*.*

אכלוס השכונה החדשה

הב מסירת. תהליך. החודש. יתחיל. טובה. בשעה. ו.
תים.למשפחות,.במקביל.לסיום.עבודות.התשתית.

ווהפיתוח.יתחילו.ראשוני.המשפחות.להיכנס.למגו
רים.בבתיהם.החדשים .כחלק.מהתהליך.ממלאות.
מוסדות. למול. טיולים". "טופס. מעיין. המשפחות.
הקיבוץ,.ומסדירות.את.כניסתן.לחברות.בקיבוץ .אנו.
מקווים.שגם.שלב..אכלוס.הבתים.והכניסה.לחברות.
בפרויקט. השלבים. שאר. כמו. לפחות. מוצלח. יהיה.
על. הקיבוץ. חתם. האכלוס. תהליך. בתוך. כה . עד.
הלוואות. מתן. לצורך. איגוד. לבנק. הערבות. מסמכי.
אסיפת. אישרה. כזכור. בשכונה . למשפחות. הדיור.
סכום. . .₪ מיליון. .12 ו. ל. עד. ערבות. מתן. הקיבוץ.
בפני. שהוצג. כפי. להלוואות. הביקוש. מסך. נגזר. זה.
הקיבוץ.במועד.אישור.הערבות .כאשר.קיבלנו.את.
המסמכים.לחתימה.מהבנק.התברר.כי.סך.הביקוש.
להלוואות.עומד.על.סכום.של.כ-.17.מיליון.₪.ומתוך.
כך.סך.הערבות.הנדרשת.מהקיבוץ..קטנה.מ-.10.
מיליון.₪ .אך.הבנק.בטעות.רשם.במסמכיו.ערבות.
של.5 13.מיליון.₪. .נציגי.הקיבוץ.בבואם.לחתום.על.
מסמכי.הבנק.מצאו.עצמם.בדילמה-.מחד.הסכום.
הנקוב.במסמכים.גבוה.מהסכום.שאושר.באסיפה,.
מאידך.ברור.שהסכום.הרשום.אינו.הסכום.הנדרש.
מיליון. .10 מ-. פחות. כאמור. שהינו. הערבות. לצורך.
₪ .מתוך.הצורך.לא.לעכב.את.חתימת.הקיבוץ.על.
המסמכים.ולאפשר.העברת.ההלוואות.למשפחות,.
על. חתימה. ואישר. דחופה. לישיבה. הועד. התכנס.
המסמכים.והעברת.מכתב.לבנק,.שנוסח.ע"י.עורך.
הדין.של.הקיבוץ,.המודיע.לבנק.כי.הקיבוץ.מאשר.
10.מיליון.₪.ומבקש.מהו .ערבות.בסכום.הנמוך.מ-

ובנק.לשנות.את.המסמכים.ולעדכן.את.סכום.הע
ורבות ..אנו.תקווה.שהוסר.המכשול.האחרון.והמש

במתווה. ולעמוד. ההלוואות. את. לקבל. יוכלו. פחות.
תשלומי.הפרוייקט 

משולחנו של המנהל העסקי
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פרוייקט.זה.נתמך.ע"י.כספים.שאנו.מקבלים.מהמועצה.
האזורית.לצורכי.השקעה.במבני.ציבור 

לאומי קארד

30.בתי.אב.למו .בשני.ימי.החתימה.שקיימנו.הצטרפו.כ-
הועד. החליט. כזכור. אשראי . בכרטיס. התשלומים. ערכת.
כי.ההצטרפות.למערכת.נדרשת.מצעירים.בזכות.הוריהם,.

וחברים.בהסדר.תשלומים.לקיבוץ.ומשפחות.החברים.הח
דשים .המערכת.מאפשרת.לכלל.החברים.אמצעי.תשלום.
לשלם.. "לרוץ. שיאלצו. בלי. בקיבוץ. הוצאותיהם. עבור. נוח.
בצ'קים" ..ניתן.לגשת.להנהלת.החשבונות.בשעות.הקבלה.
ולחתום.על.הטפסים.ולהצטרף.למערכת .המערכת.תחל.

לפעול.בתשלום.תקציבי.חודש.אוגוסט 

 תשלום מס שבח ע"י חברים שביצעו
שיוך דירה

כזכור.החליט.הועד.על..פריסת.התשלום.ל-10.חודשים .
והחל.מחודש.יולי.נרשום.בתקציבי.החברים.את.החלק.היח

שאינם. יורשים. בדירות. ומדובר. במידה. התשלום . של. סי.

שכר. תקבולי. מהעברת. אלו. סכומים. נקזז. הקיבוץ. חברי.
הדירה.המועברים.להם .

וחזרה. ובטוחות. נעימות. חופשות. המשך. לכולנו. שיהיה.
בכוחות.מחודשים.לספסלי.הלימודים.ומקומות.העבודה .

קליטת בני זוגם של חברי הקיבוץ לחברות

.תהליך.זה.מתקיים.כבר.תקופה.ארוכה.הכוללת.עיכובים.

מסיבות.שונות .בשלב.זה.אנו.ממתינים.לדיון.שיערך.בועד.

לבין. הקיבוץ. חבר. ע"י. הדירה. שיוך. שבין. הקשר. בסוגיית.
וקליטת.בן.זוגו.לחברות .הדיון.מתוכנן.לסוף.החודש.ולא

חריו.אנו.מקוים.להביא.את.הנושא.לדיון.באסיפה.והצבעה.
בקלפי 

השקעות

שני. השנה. אושרו. הקהילה. של. ההשקעות. בתוכנית.

פרויקטים.מרכזיים,.הראשון.-.תחנת ההסעה לתלמידים.
וכולל.אזור.נסיעת.האוטובוסים.ושביל.הגישה.לכולבו,.ושי

פוץ.כביש.שכונת.גבולות ..עבודות.הקבלן.הסתיימו.וכעת.
הפ של. בסופו. הצמחים. . שתילת. . על. הנוי. צוות. ועומל.

כראוי. ומכובד. יפה. מראה. זה. מרכזי. אזור. יקבל. . רויקט.
ולכניסה.לקיבוץ.ויתן.מענה.בטיחותי..הולם.לתנועת.התל

מידים..בהמתנתם.להסעות 

הפרויקט.השני.שאושר.הינו.שיפוץ מגרשי הספורט,.כידוע.

אנו. הילדים . ומגרש. הטניס. .- מגרשים. שני. בקיבוץ. ישנם.
ונמצאים.בשלבים.של.איפיון.והגדרה.של..הצרכים.והד

רישות.מהמגרשים.ולאחר.מכן.גיבוש.התוכנית.והתקציב .

משולחנו של מנהל הקהילה
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חגי כהן

אנו.מתקדמים.בבניית.השכונה.ואף.ניתן.לומר.כי."נכנסנו.

ליישורת.האחרונה",.בימים.הקרובים.נחל.במסירת.הבתים.
למשתכנים.ואיכלוס.השכונה 

בכתבה.זו.אפרט.כמה.נושאים.בהם.אנו.מטפלים:

השלמת בניית הבתים

כפי.שניתן.לראות.אנו.מתקדמים.בבניית.הבתים,.מיום.ליום.

ביותר.ויותר.בתים.מושלמת.העבודות,.ישנם.עדיין.עיכובים.

באספקות.מספקי.משנה.)בעיקר.דלתות.פנים.וחוץ(.דבר.
ושמונע.השלמת.הבתים.למסירה,.מיד.לאחר.חג.הרמא

דן.אנו.נתחיל.את.תהליך.המסירה.לדיירים.)טיפה.מאוחר.
ממה.שרצינו( 

פיתוח ציבורי

ובד.בבד.עם.התקדמות.העבודות.בתוך.הבתים.אנו.מקד
מים.את.עבודות.הפיתוח.הצמוד.בחצרות.הבתים,.חניות,.

ושבילים.וכו .לאחר.החג.יכנס.קבלן.הפיתוח.)פרטוש(.לת
אדריכל. לתוכנית. בהתאם. הגמרים. פיתוח. עבודות. חילת.
תאורה,. התקנת. הרחובות,. ריצוף. יכללו. העבודות. הנוף,.
מעקות.בטיחות,.גינון.וכו .עבודות.הפיתוח.הציבורי.יימשכו.

וכחודש.וחצי,.ומתוכננות.להיות.מושלמות.עם.כניסת.המ
שפחות.לבתים 

תקשורת

תק לספק. הקיבוץ. בין. הסכם. נחתם. ימים. מספר. ולפני.
לאספקת. אחראי. יהיה. התקשורת. ספק. )הורייזן(,. שורת.
וגם. הקיבוץ. בכול. וטלוויזיה. אינטרנט. טלפון,. תקשורת.
בשכונה,.עם.החתימה,.החל.קבלן.התקשורת.להקים.את.

והמערכת.בשכונה.ולחברה.למוקד,.הפיתרון.שנבחר.לש
כונה.הינו."סיב.עד.הבית",.כל.יחידה.תחובר.למוקד.בסיב.
ראווטר. היתר(. )ביין. יותקן. בהיתי. החשמל. בארון. אופטי,.

אלחוטי.לתקשורת.אינטרנט.בכול.הבית 

משכנתאות

צוות. אנו,. לפיצוח . והקשה. ביותר. המורכב. הינו. זה. נושא.

אלי. את. כולל. )הצוות. הבנק. מול. ומתן. במשא. העוסק.

אגם.מנכ"ל.אמפא,.עו"ד.שרון.קולסקי,.עו"ד.ליעד.סידר.

ואנוכי(.נדרשים.לנושא.זה.יום.יום,.הבעייה.העיקרית.הינה.

במסמך. ביטוי. שקיבלו. מההבנות. מחלק. בו. חזר. שהבנק.

הערבות.כפי.שהובא.ואושר.בשיחת.הקיבוץ,.המטרה.היא.
בש הביטחונות. על. שישמור. כזה. ערבויות. מסמך. ולנסח.

עם. ויחד. קיבוץ(. ערבות. פיקדון,. )משתכן,. שלבים. לושה.
הנו כאמור. המקוריים,. ההלוואה. בתנאי. יפגע. לא. וזאת.

שא.אינו.פשוט.שכן.הוא.נוגע.להגדרות.הביטחונות,.קשר.

משתכן-קרקע.)התחייבות.לרישום.משכנתא(.וכו' .הנושא.

כפוף.לכללי.הבנקאות.והוראות.בנק.ישראל.)תקנות.בזל.

עדכון קצר על הנעשה בשכונה

צילום:.יעקב.גוטרמן
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2(.שהינן.הנחיות.קשוחות.שהבנק.איננו.יכול.ואיננו.מורשה.

עם. . רבה. התקדמות. חלה. האחרון. בשבוע. מהן,. לסטות.
וכניסת.מנכ"ל.בנק.איגוד.לתמונה.כך.שאני.תקווה.כי.למו

המשפטי. הנוסח. את. להשלים. נוכל. הכתבה. פרסום. עד.

ההלוואות. יוסדרו. ולא. במידה. הכסף . בהנזלת. ולהתחיל.

בימים.הקרובים.לא.נוכל.למסור.את.הבתים.למשתכנים.
דבר.שיעכב.את.תחילת.המגורים.בשכונה 

עדכון של הרגע האחרון: לפני כמה ימים הבנק אישר 
את המשכנתאות למשתכנים החדשים, לשביעות רצון 

כולם. בהצלחה לכולנו.

שלב ב' .עם.השלמת.השלב.הראשון.בבנייה.)34.יחידות(.

ניתן.בעצם.להתחיל.בהרשמה.לשלב.השני.של.השכונה.)21.

יחידות.שייבנו.ממערב.לשכונה.הנוכחית(,.בקשות.להיתרי.

ואנו. ובנייה. לתכנון. המקומית. בועדה. ואושרו. הוגשו. בנייה.

מחכים.לקבל.את.חתימת.המנהל.על.הבקשות,.אך.לאור.
לח בנייה. היתר. קבלת. המינהל,. בעמדת. שחלו. והשינויים.

המבקש. של. חוזה. על. בחתימה. מותנית. חדשים. ברים.

ההיתר,. על. חתימה. לצורך. המינהל . מול. החדש(. )החבר.

נדרש.המבקש.להעמיד,.בין.היתר,.ערבות.של.כ-200.אלף.
)התה המנהל. מול. השיוך. תהליך. להשלמת. כבטוחה. ו₪.

ליך.שהתחלנו.במסגרת.הפיילוט( .כיום.ניתן.לקבל.היתרי.

בנייה,.אך.לצורך.כך.אנו.נדרשים.לקבל.מספר.החלטות.

בקיבוץ .אני.תקווה.כי.כבר.בשבועות.הקרובים.נקדם.את.

מוסכם. למתווה. להגיע. במטרה. ההחלטות. קבלת. הליכי.

שיאפשר.חתימת.המנהל.על.היתרי.הבנייה,.יש.לזכור.כי.
וכל.יום.שעובר.ההסדרים.מול.המנהל.נהיים.מסובכים.ויק

רים.יותר 

שבוע.טוב.וחופש.נעים!

. . . . .

לילידי אוגוסט:

מזל טוב

11/08 דינה.דגן. .19/08 שמחה.ברקאי.

19/08 לילך.גל. .10/08 בוריס.רויזמן.

01/08 עידן.רויזמן. .22/08 גדעון.שמרר.

12/08 שירי.אילן. .24/08 דגנית.גרדוש.

03/08 כרמל.ענבר. .09/08 ירמי.גרדוש.

04/08 אילת.מייזנר. .03/08 גרשון.מרון.

23/08 שירלי.לאוסון. .26/08 יאיר.נסימוב.

12/08 אורי.אגם. .10/08 איתמר.אמס'.

19/08 עלי.פוקס. .09/08 ליאורה.אגם.

18/08 אורטל.פלג. .19/08 תמר.אופיר.

20/08 אמיר.אלון. .16/08 עליזה.באומר.

11/08 אלישע.שמרר. .15/08 חוה.גולדוסר.

16/08 יניב.שי. .11/08 חיה.גל.

13/08 אביתר.בן-ישראל. .30/08 איתי.וילמן.

15/08 יפעת.פוקס. .31/08 יעל.ליבר.

05/08 רות.בן-ישראל. .18/08 אילן.קלנר.

23/08 דור.חובב. .23/08 מיכאל.ארדן.

04/08 משי.בן-נפתלי. .31/08 נעמה.שחר.

08/08 גיל.דורון. .11/08 יצחק.מאוטנר.

29/08 בטי.קורן. .17/08 יאיא.ענבר.

.13/08 גליה.פונטרימולי. . .

מזל טוב!
 גדעון שמרר,

בן העוגן מקבוצת נרקיס
)הקבוצה הראשונה של הקיבוץ(

בן 70!!!!
יישר כח!!

 מזל טוב
 לנטע כרמין

שסיימה תואר ראשון 
בקרימינולוגיה בהצטיינות

והתקבלה לתואר שני 
 בקרימינולוגיה קלינית
באוניברסיטת בר אילן.
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ולעת.יציאת."ביתנו".החדש,.מונחתת.לפתחנו.בקש
תה.של.חני.הראל.העורכת.המיתולוגית,.לכתוב.את.
בחפץ. זאת. . עושים. ואנו. חדש,. כל. בכך. אין. הבלוג .
לא. אם. .)???( הנאמנים. קוראינו. .- נבקשכם. לב .

בש בכלבו,. בחצר,. אותנו. לתפוס. מדי,. לכם. וקשה.
שכת מה. על. ולהגיב. ראוי,. אחר. מקום. ובכל. ומאב.

להמשיך. האנרגיה. את. לנו. תיתן. התייחסותכם. בנו .

ולשמש.שליחי.ציבור .עד.כאן.-."פינת.החינוך" .ומה.
בבלוג.שלנו.הפעם???

ובעקבות. הוועד. החלטת. בעקבות. יורשים:. דירות 

התקיימה. הקיבוץ,. שיחת. לכינוס. חתימות. אסיפת.
ופגישה.נוספת.בנושא .הוסכם.כי.לקראת.הכנת.תק

ציב.2014.תעלה.סוגיה.כבדת.משקל.זו.לדיון.בשיחת.

הקיבוץ .כוונת.הפונים.היא.להעביר.את.מלוא.סכום.

יש. זו. לדרישה. היורשים . החברים. לידי. ההשכרה.
צדדים.נוספים.-.כבדי.משקל 

.נמשכת.במרץ.העבוו :הכנסת שותף ל"העוגנפלסט" 
ודה.של.צוות.מצומצם.לגיבוש.ולמיון.לקראת.ההכר

עה.על.הכנסת.שותף .נקבע.לוח.זמנים .לקראת.סוף.

השנה.,.תובא.ו.כך.אנו.מקווים.ו.ההצעה..המיטבית .
וברקע.ההחלטה.עומד.גם.השיקול.האם.לרכוש.קל

ביחד. הוועד. התכנס. המעמיקים. לדיונים. חדש . נדר.

לדעות. קשב. רוב. והקשיב. המפעל,. דירקטוריון. עם.

שהם. היא. הבעיה. המלומדים . היועצים. של. השונות.
יכולים.להרשות.לעצמם.לטעות .אנחנו.    .לא 

.( גיבוש הסכמות  בהעוגן:.צוות."גיבוש.ההסכמות".

יש..הקוראים.לתהליך.זה..חזון.העוגן(התכנס.לישיבתו.

השנייה.בהדרכת.שאול.וייגרט ..הכוונה.היא.להיכנס.

למהלך.לא.ארוך.של.גיבוש.הסכמות.ומציאת.מכנה.

משותף.לחיינו.בקיבוץ ..מאתגר,.מעניין,.וחשוב .כל.
אחד..יכול.להשפיע .היכונו.".לאחר.החגים" 

צוותים. פועלים. בשקט. בשקט. התקשורת:. שדרוג 

מנת. על. הקיץ. בחום. מזיעים. כבלים,. המשחילים.
ולשפר.משמעותית.את.תקשורת.הכבלים.והאינטר

נט.של.הקיבוץ .להזכירכם.כי.לאחרונה.החליט.הוועד.

על.התקשרות.עם.חברת.".הורייזן".,.שאת.פעילותה.
אנו.רואים.בשטח 

להיות. מלאה. ובהסכמה. במרץ. נרתם. אופיר. גיורא.
חבר.בקרן.הנאמנות.של.כספי.הפנסיה .

הבלוג של דניאל פואה

משולחן הוועד

"בנה ביתך" בחדה"א הישן: נערכה.פגישה.עם.צוות.

בנים.המעוניינים.לבחון.הצטרפות.לפרוייקט.".בנה..

ביתך" .כידוע.לכולם,.מנהל.מקרקעי.ישראל.עושה.

והוא. בגלגלים,. מקלות. לתקוע. אפשרי,. מאמץ. כל.

לא.מאשר.שום.התקדמות.בבנייה.במרחב.הכפרי.
ושבתחומי.הקו.הירוק.-..בדגש.על.התנועה.הקיבו

צית .הגיע..הזמן.להניף.את.נס.המרד!!!

לחזור.. מתחילות. החדשים. המשתכנים  משפחות 
והביתה .חלקן.הגדול.משוכנות.בדיור.זמני.עד.מעב

רן.לבתים.החדשים .ברוכים.הבאים. 

דיווח. מקבלים. אנו. שנה. כמדי. החורש":. "גבעות 
מכל.אחד.מתאגידי.קיבוץ 

המא החורש". מ"גבעות. דיווח. קיבלנו. ולאחרונה.
מאוחד. חיים. גבעת. החורש,. עין. הקיבוצים. את. גד.
והעוגן .אנחנו.שותפים.בכ.ו.20.אחוז בשטחי.המטע.

ושלנו.נערכו.בשנים.האחרונות.נטיעות.נרחבות,.המ
תחילות.להניב .שנת.הכספים.של.2012.לא.האירה.
פניה.לנוטעים.עקב.יבולים.נמוכים .לדעת.יודעי.דבר.
שנת.2013.בתחום.האבוקדו.מבטיחה.יבול.רב .פנינו.

אל.העתיד.הירוק 

פורום. עם. דיון. התקיים. בהעוגנפלסט":. "שמירה 

חברי.העוגן.השומרים.במפעל .זאת.נוכח.רצון.של.

הועברה. חיצונית . שמירה. חברת. להכניס. החברה.

להנהלת.החברה.החלטת.הוועד.שאינה.משתמעת.
ולשתי.פנים.,.כי.כל.עוד.השמירה..ע"י.חברינו.מתב

צעת.כיאות.וללא.תלונות.,.הקיבוץ.דורש.את.המשך.

העסקתם.וכי.עליה.לשלם.לחברים.כדין .נדמה.כי.
והמושג."כיבוש.העבודה"/.שמירה.אשר.חלוצי.הע

לייה.השנייה.והשלישית.נאבקו.עליו.בחירוק.שיניים,.
חוזר.אלינו.בשנית .

..הוועד.קיים.כבר..לפני.כמה.חוו -"נוהל חופשה" 
ודשים.דיון.בסוגיה.עדינה.בה.חברים.נמצאים.בחו

פגישה. נערכה. זמן . מגבלת. ללא. מהקיבוץ. פשה.

ברור. מחד,. בסוגיה . עניין. בעלי. חברים. מספר. עם.

יש. ומאידך. החופשה,. זמן. את. בזמן. לקצוב. יש. כי.
להתייחס.לכל.עניין.לגופו.וברגישות.הראויה 

אם.סיימתם.לקרוא.עד.כאן.ושמחתם.או.התרגזתם,..

גרגרתם.בהנאה.צרופה.מחידודי.הלשון,..או.סמרו.
שערותיכם.-.חזרו.לפסקה.הראשונה.-.והגיבו 

שנה.טובה!
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מיכה הראל

אנשים,. כמה  עם  משוחח,  בקיבוץ,. קצת. מסתובב. אתה.
מקשיב.לציוץ.הציפורים.וחושב,.איזה.יופי,.הכל.טוב   .ואז 

אתה פוגש כמה אנשים אחרים שמזכירים לך ש:

."איך.אפשר.היום.להסתדר.עם.פנסיה.של.3,050.שקל. א .
לחודש.בלבד   ".)כ.100.פנסיונרים(,.והם.צודקים 

משכנתאות לבו ."הקיבוץ.התחייב.לעזור.לנו.בהשגת .ב .
ניה ".)כ.70.נקלטים.(,.והם.צודקים  

.80 )כ. .- לילדינו". טוב  לחינוך  לדאוג. חייב. ."הקיבוץ. ג .
הורים.צעירים(.והם.צודקים 

)דרך. שלנו,. המצוקות. עם. לנו. לעזור. חייב. ."הקיבוץ. ד .
והועדה.לעזרה.הדדית,.או.בבית.שיבולים(".,.והם.צוד

קים 

הדירות של הורינו.שנו ."הקיבוץ.חייב.להעביר.לנו.את .ה .
פטרו".).כ.40.משפחות.יורשים( .וגם.הם.צודקים 

ומה. לקיבוץ,. מיסים  הרבה. כל-כך. משלמים. ."אנחנו. ו .
2.מיליון.₪.בשנה(.)כ-300.חבו -מקבלים.בתמורה?".)כ

רים( .וגם.הם.צודקים 

מה עונה הקיבוץ? )הועד?( )המנהלים?(

"תרדו. מה?. )רק. צודקים . צודקת,כולם. את. צודק,. אתה.
מהגג",.אין.לנו.כסף   (

.1 3 מ. פחות. של. דירה. שכר. רק. לנו. מעביר. .המפעל. א .
צו "אתם. לנו,. אמרו. עוד,. ביקשנו. לשנה,. שח. ומיליון.

דקים,.אבל.אין.לנו.כסף,.)אולי.יהיה.יותר.בעוד.כמה.
שנים   ("

תנו. שנים,. כבר. כלום. מעבירים. לא. והמטעים. .הרפת  ב .

אולי. לנו,. אין. אבל. צודקים,. "אתם. לנו,. אמרו. משהו,.
בעוד.כמה.שנים   " ..)כל.הכבוד.לאשר.שמביא,.סוף-

סוף.לשינוי.אמיתי.ברפת (

.אמרנו.למיכה.דורון,."כל.הכבוד.לגד"ש,.הענף.היחיד. ג .

שח. מיליון. חצי. כ. .( נאים. רווחים. שנה,. שמעביר,כל.

תמשיכו. הענף,. עובדי. כל. וידי. ידיך. תחזקנה. לשנה (.
ככה   

.אמרנו.ליהודית.ולחגי,.כל.הכבוד,.ענף ההשכרות.הוא ד .

)המשך.בעמ'.8(

הכל טוב... אז מה לא בסדר?
או: אני צודק, אתה צודק, כולם צודקים...
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)המשך.מעמ'.7(

.הענף.שמביא.הכי.הרבה.הכנסות.לקיבוץ .)כ.ו.2.מיליון.

שח.בשנה( .אמרו.לנו,."כן.אבל   ,.בקרוב.החצי.יעבור.לידי.

אחד   " .. מיליון. רק. לקיבוץ. וישאר. . היורשים,. משפחות 
אמרנו:."אנחנו.יודעים,.זו.בעיה   "

אז מה מבטיחים לנו?

.המפעל.חייב.להשקיע.כ.15.מיליון.שח.בקלנדר.חדש,. א .
ואולי,.בעוד.כמה.שנים.נתחיל.להעביר......רווחים 

.אנחנו.מחפשים.שותף –משקיע.למפעל,.אבל.עכשיו. ב .

תקופה.קשה,.קשה.למצוא.משקיע.שמוכן.להשקיע.
ובמחיר."הגיוני",.ושיעברו.מזה,.גם.כמה.מיליונים.לקי

בוץ 

נשקיע. שלא. ועד. בתיכנון הרפת,. גסות. טעויות. .נעשו. ג .

במכון.חדש,.ובהגדלת.החצרות,.לא.נוכל.להרוויח.כפי.
שמקובל.ברפתות.דומות 

מהשטח. .60% רק. עכשיו. במטעים,. שינטוע   .עשינו. ד .
ומניב,.בעוד.שנתיים-שלוש,.יבואו.התוצאות.ויבואו.הר

ווחים 

טוב,  כל-כך  הכל  ברחוב שואלים: אם  אנשים  אותם  ואז 
אבל אין כסף, אז אולי, משהו לא בסדר?,,,

פעם,. לנו. )אמרו. התשובות?. ומה. נכון?. טובות,. שאלות.
טו שאלות. נשאלות. אם. מובטח. טובה,. מתשובה. ושחצי.

בות   ואיפה.החצי.השני?   (

חיפשתי,.גם.אני,.חלק.מהתשובות,.ולשמחתי.מצאתי.את.

השנה,. בראשית. היעדים המרכזיים עליהם החליט הועד.

לשנת. השנתי. התקציב. את. שאישרה. בשיחה. הוצגו. )הם.

2013,.שנערכה.בראשית.השנה (.להלן.היעדים.העיקריים,.
כפי.שהוצגו,.לפי.סדר.העדיפויות.שקבע.הועד:

משו הכנסת. ע"י. העוגנפלסט,. של. האיתנות. .שיפור. . 1
קיע 

.שיקום.תשתיות.הקיבוץ  . 2
.צמיחה.דמוגרפית  . 3

.השלמת.שיוך.הדירות.בפועל  . 4
.הגדלת.החיסכון.לפנסיה.והגדלת.הפנסיות  . 5

.שיפור.האיתנות.הכלכלית.של.הקיבוץ  . 6
.הקטנת.חובות.החברים.ב.40% . 7

.שיפור.האמון.בין.החברים.וההנהלה  . 8
.הפעלת.ועדת.ביקורת  . 9

וישפוט.כל.חבר,.מה.מבין.יעדים.אלה.כבר.השגנו,.ולו.חל
קית 

ועל.מה.עלינו.להמשיך.ולהאבק.בחצי.השנה.השני,.בשנה.
הבאה,.ובשנים.הבאות 

בהצלחה.לכולנו 

אלינוי גרנות

6.שנים.בחו .ברגעים.אלו.ממש.אנו.נרגשים.מתמיד.לסיים
עבורנו. והיוותה. ששימשה. הנעורים. חברת. הנעורים,. ברת.
מעין.בית.שני,.בית.עם.החברים.הכי.טובים,.מקום.מפגש.

ואחרי.בית.הספר,.אחר.הצהריים,.בערבים.ואפילו.גם.בלי
היה. שתמיד. מקום. מחנך,. אוהב,. מקבל,. חם. מקום. לות .
לאן.ולמי.לפנות.מקום.שתמיד.ידע.להעריך.ולתמוך.ואין.
שנים. ה6. כל. אותנו. שליווה. באיש. להערכה. שראוי. ספק.
דרוקס,. שלמה. הצטרכנו,. אשר. כל. את. לנו. והעניק. הללו.
האיש.והאגדה,.הקשוב,.המסור,.האוהב,.התומך,.הדואג,.
המפרגן.ובעצם.הדמות.הכי.משמעותית.שהייתה.עבורנו.
ב6.השנים.האחרונות,.הדמות.שהובילה,.חינכה.והייתה.שם.
בשבילנו.בכל.מצב!.בנימה.זאת.ובמקום.זה,.נודה.לו.מכל.
הנעורים. שנות. של. והמדהימה. הייחודית. החוויה. על. הלב.
היפות.והמושקעות.יחד.איתו.במסגרת.הנעורים,.נודה.לו.
פעיליות. ומחוץ,. בקיבוץ. הפעילויות. על. הטיולים,. כל. על.

הנעו חברי. בין. שנוצרו. הקשרים. על. ואקסטרים,. וגיבוש.
הצעיר. השומר. ובין. לקטנות,. הגדולות. השכבות. בין. רים,.
אשר. קטנים. כילדים. הגענו. שלמה. אל. נעורים . למועדון.
מתחילים.תקופה.חדשה.בחייהם.שבסך.הכל.סיימו.כיתה.
ו',.ילדים.שלא.חוו.כמעט.בשום.דרך.את.חווית.הקיבוץ   .
את.ה"יחד".הקיבוצי.שלכולנו.חסר,.את.ה"יחד".גילינו.רק.
דרך.היחד.של.חברת.הנעורים.של.הקיבוץ,.את.היחד.של.

ושכבת.הקיבוץ,.של.הקבוצה.שהיא.כמו.משפחה,.שמש
פחה.שלא.בוחרים.אבל.של.חברים.שהם.כמו.אחים.שלך,.

שילוו.אותך.לאורך.כל.השנים .

והתב שינוי. התפתחות. של. תהליך. עברנו. בשנים. ובמשך.
וגרות,.בזכות.שלמה.אשר.ניתב.אותנו.לדרך.הנכונה.ולמ

סלול.הנכון,.היה.קשוב.לכל.צעד.וצעד.שכל.אחד.ואחד.

יכולים. אנו. לצרכינו,. וענה. ערני. תמיד. היה. דרך,. מאיתנו.

בצומת.דרכים.זו.להיות.כולנו.עם.ראש.מורם.ומלא.גאווה.

מין. יוצא. בלי. כולנו. כרגע,. ממשיכים. אנו. שאליה. לדרך.

הכלל.מצפים.לשירות.משמעותי.בצה"ל.כאשר.מחציתנו.

מתחילים.כבר.באוגוסט.הקרוב.להתנדב.בשנת.שירות.עם.

נוער.בסיכון.לפני.כן.ומחציתינו.מתגייסים.היישר.ליחידות.

תקופה. הינה. זו. דרכים. צומת. והמשמעותיות . הקרביות.

הפרידה. לקבוצה,. וגם. ליחיד. גם. ומשמעותית. מרגשת.

וההתרחקות.הקבוצתית.ומנגד.הפרידה.מחברת.הנעורים.
ומהקיבוץ.בכלל 

ולקראת.פירדה.זו.רצינו.לצאת.לחוויה.בלתי.נשכחת.שת
עם. השנים. .6 את. שתסיים. כקבוצה. מעגל. עבורנו. סגור.
בחיוב. נעננו. כן. וכמו. )דור(. להלה. עם. השנה. את. שלמה,.
ואף.יצא.עבורנו.טיול.וסיום.מרגש.עד.דמעות.ומשמעותי,.
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ואל.הטיול.יצאנו.עם.יורם.חן,.אשר.הינו.מדריך.טיולי.את
גרים.בארץ.ובחול,.איש.נפלא.שבנה.עבורנו.מסלול.ויחד.
עם.שלמה.ודור.יצר.עבורנו.סיום.מדהים,.מרגש.וסוחף   ..
בסיום.החוויה.יורם.בחר.לשתף.בעמוד.הפייסבוק.שלו.את.

הטיול.במילים.המרגשות.האלו:.

וקצת,. ק"מ. .70 לים . מים. מסע. ונשלם . תם. לשם . "מפה.

גרעין. העוגן . של. הנעורים. מחברת. י"ב,. בוגרי. חבורת. עם.

שנות. .12 של. ארוך. מסע. שסיימו. ובנות,. בנים. של. קטן.
גיוס לפני. חלקם. ועומדים. ובגרויות. מבחנים. ספר,. בית.
)המשך.בעמ'.10(

סיום י"ב
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)המשך.מעמ'.9(

ליחידות.קרביות.וחלקן.לקראת.שנת.שירות.במסגרות.של.

עבודה.עם.נוער.בסיכון .צומת.מרכזי.וחשוב,.כמעט.שינוי.

מצב.צבירה .והינה.אני.פוגש.את.החבורה.הזאת,.בפגישה.

של.אחה"צ.לפני.כחודש.וחצי,.מגלגלים.רעיונות.למשהו.

עלו. בדרכו . לדרכו,. הולך. אחד. שכל. לפני. רגע. משותף,.

רעיונות.על.דברים.'מגניבים',.פירוטכניקה.ואטרקציות,.כי.

בבית. לי. ישבתי. אז. אבל. הרבה . וראינו. הכל. עשינו. כבר.

וחשבתי,.איזה.דרך.יש.להם.עוד.לעשות,.אחרי.שכבר.עשו.
ואת.הדרך.עד.לכאן .ומיפה.לשם,.חשבתי.בעצם,.שבתר

בות.הזאת.שמתרכזת.'ביעד'.)עיין.ערך."הגעת.ליעד".)-:.

,.קצת.שכחנו.מה.קורה.שם.'בדרך' .אז.חשבתי.על.מסע .

את. שחוצה. וממושך. ברגליים. בנאלי . כאילו. כזה. אחד.
והארץ.הקטנה.והצרה.שלנו,.מחבר.נופים.וסיפורים,.מקו

מות.חדשים.וישנים,.מכיר.לך.את.החברים.הישנים.שלך.

מחדש.ומחבר.אליך.אנשים.חדשים.כאילו.היו.איתך.ולידך.

שדות. דרך. התיכון,. בים. יפה. מחוף. שחוצה. מסע. תמיד .

גד"ש.ומטעי.בננות,.דרך.חורש.ים.תיכוני.ועצי.דולב.ענקיים.
ולאורכו.של.הכזיב.הזורם,.עם.זחילה.בנקבה.מפחידה.וק

פואה,.מטפס.תלול.לאבירים,.פוגש.אירוח.ישראלי.מחבק.

בבית.הראשון.של.הישוב,.גולש.בין.חלקות.לכזיב.העליון,.
וטובל.בעין.חותם.המקפיא.וממשיך.ומטפס.במעלה.הכ

זיב.והנריה,.עוד.ועוד.עד.לפסגת.המירון .ומישם.גולש.על.

השביל.הלאומי.לנחל.מירון.ולנחל.עמוד.ולעין.עמוד.ועד.

בננות,. ומטעי. שדות. דרך. פעם. שוב. הכנרת,. של. לחופה.

כאילו.סוגר.מעגל .והכל,.מהכזיב.ועד.העמוד,.חמוד.ויפה.
וגם.כשחם.והכל.זורם.וחיובי.גם.כשקשה,.כי.החבר'ה.טו

ולא. אחד. אף. לשכנע. צריך. ולא. חזקה. והמוטיבציה. בים.

צריך.לייפות,.רק.ללכת.קדימה,.לתפוס.איזה.שיחת.עומק.

איתו.או.איתה.ולהרגיש.בטוח.ורגוע .הדור.אינו.פוחת.ויש.

של. שעות. .12 אחרי. גם. מהנוף. להתפעל. לסמוך . מי. על.

הליכה,.או.להרים.אשפה.שמפריעה.לך.בעין.אחרי.יותר.מ.

20.ק"מ.כשנשארו.עוד.כמה.לסיום.היום .מסע.מים.לים,.

שמתחיל.בנקודה.ושואף.לנקודה,.אבל.לא.מפספס.אף.

צעד,.כמעט.40.שעות.של.הליכה.שהתפרסו.על.3.ימים,.

דיאלוג. שואפים . הם. אליו. היעד. עם. צעדים. של. דיאלוג.

בוגר.של.אנשים.צעירים.עם.צעירים.קצת.פחות .דיאלוג.

של.המשתתף.עם.עצמו,.ועם.הסובב.אותו .מסע.מים.לים .
אם.היה.פחות.חם,.היה.מושלם.".):

אז.זהו.זה,.מי.היה.מאמין.שכבר.הגענו.לסיום.הזה   .אין.

ספק.שזכינו.בחינוך.קיבוצי.ראוי,.תודה.רבה.לכל.מי.שלקח.

חלק.ב18.שנות.חיינו,.מי.שתרם.וליווה.אותנו.בשנים.הללו.

מי.שדאג.לחינוך.שלנו .הלוואי.וכל.שכבה.בסיומה.תוכל.

מערכת. דרך. והבגרות. הילדות. שנות. את. בגאווה. לסיים.
החינוך.הקיבוצי.של.העוגן!

 גיא דורון, אלמוג גרון, עומרי קלנר, שי פלד,
 אביב גרנות ואלינוי גרנות

ספריית.הילדים.היא.מקום.אהוב.ונעים.בו.נפגשים.
וילדים.ומבוגרים.לרגע.של.קירבה.עם.סיפור .המ

קום.מתפתח.ביחד.עם.כולם.והוא.מדהים .

וברצוננו.לספר.לכם.על.מפגש.שקרה.ביום.חמי
שי.1-8.ובו.עומרי.לוי.שיתף.אתנו.בסיפור.מוזיקלי.
על. להודות. מילים. אין. קיציים . בשירים. כך. ואחר.

היוזמה.ועל.הביצוע.המקסים.שלו,.תודה.עומרי 

ומכאן.רוצות.לאתגר.ולהזמין.אתכם.לכתוב.ולק
רוא.שירי.ילדים.שאתם.יצרתם.או.שאתם.מאוד.
שלישי . יום. .,3 9 לתאריך. היא. ההזמנה. אוהבים .

ולאחר.קריאת.השירים.נשיר.שירי.ראש.השנה.ונא
כל.תפוח.בדבש 

גם. שהם. כך. שלנו. בכישרונות. ילדינו. את. נשתף.
ירצו.לשתף.אותנו 

תודה.לכם.בשם.הספרייה.על.שיתוף.הפעולה .

נעמי.ומרסא

מהנעשה בספרייה
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עמית פואה

נקודות. כמה. בי. שהעלה. בברלין. בטיול. לאחרונה. הייתי.

את. לפתוח. טוב. מקום. אין. אך. אליהן,. להתייחס. ששווה.

מונדיאל. היה. .'94 בקיץ. ילדות . זכרונות. מאשר. העניין.

בארה"ב .הייתי.אז.בן.9.וזה.היה.המונדיאל.הראשון.שאני.

סצנה. במיוחד. לי. זכורה. ממנו . פרט. כל. טוב. ממש. זוכר.

עם. ים. בנופש. אז. היינו. לבולגריה . גרמניה. בין. מהמשחק.

משפחות.באומר.ופוטוק.למשך.3.ימים.)למי.שתוהה.מה.

זה.נופש.ים,.מדובר.על.כמה.ימים.בגן.עדן.שהלכו.לבלי.

שוב(.ובאחד.הימים.הצלחנו.לקלוט.את.שידורי.המונדיאל.

וישבנו.3.המשפחות.לצפות.במשחק .הגרמנים.הובילו.ואז.

לפתע.הבולגרים.עשו.מהפך.מפתיע .לא.אמא.שלי,.לא.

במשחק. אז. התעניינו. באומר. עליזה. ולא. פוטוק. מרטין.

כדורגל.כפי.שהתעניינו.מימיהם.ואני.זוכר.שהפתיעה.אותי.

כמה. למשך. הבולגרים . של. המנצח. בגול. שלהן. הקפיצה.

נבחרת. כוכבי. את. והפכנו. לבולגרים. כולנו. הפכנו. שעות.

הגרמנים . את. שניצחו. על. עולם. אומות. לחסידי. בולגריה.

מספר.שבועות.לאחר.מכן.נסעתי.לראשונה.בחיי.לחו"ל,.

שם. )היה. לגרמניה. גם. להגיע. לנו. והזדמן. שלי. סבים. עם.

פארק.מים.מדהים.ליד.מינכן( .אני.זוכר.שסבים.שלי.היו.

שסבא. והעובדה. לגרמניה,. הנסיעה. לגבי. מתמיד. במתח.

רשמים מברלין

מהמתח,. הפחיתה. לא. בגרמניה. ריכוז. במחנה. היה. שלי.

אלא.בעיקר.הביאה.לתהיה.כמעט.כלפי.כל.מי.שפגשנו.
בדבר."מעניין.איפה.אבא/סבא.שלו.היה.בשואה" 

הפעם.הבאה.בה.דרכתי.על.אדמת.גרמניה.היתה.19.שנים.

יכול. אני. שבוע. של. מביקור. כשבועיים . לפני. מכן-. לאחר.

מזמינות. כיפיות,. היותר. הערים. אחת. היא. שברלין. לומר.
וויפות.שהייתי.בהן,.מלאה.היסטוריה.מרתקת,.מבנים.מר
ושימים,.אווירה.צעירה,.בירה.זולה,.אגמים.מדהימים.ואנ

שים.חביבים.)במסגרת.זו.אולי.גם.אכנס.לנעליו.של.אבי.

עצמי. את. שאלתי. לברלין!( . סעו. טיול-. טיפ. על. ואמליץ.
70.שנה.הופצצה.בידי.הבריטים.עד.ליו .כיצד.עיר.שלפני
וסוד,.היתה.תחת.משבר.כלכלי.ועמדה.בשיאה.של.המל

היא. שבו. למצב. עצמה. את. להביא. הצליחה. הקרה. חמה.

כה.משגשגת,.קוסמופוליטית,.מושכת.אליה.אנשים.מכל.

העולם.ואף.הפכה.ליעד.המבוקש.ביותר.עבור.ישראלים .

למיטב.זכרוני,.גם.קיבוץ.העוגן.)אלף.אלפי.הבדלות(.לא.

היה.מקום.מזמין.באמצע.שנות.ה-90,.והיום.אנחנו.חווים.

רנסנס.ועומדים.בפתח.קליטה.של.32.משפחות.צעירות .
מי.היה.מאמין.לפני.20.שנה.שזה.מה.שיהיה.מהעוגן?.מי.
)המשך.בעמ'.12(

ברלין .צילום:.יעקב.גוטרמן
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)המשך.מעמ'.11(

היה.מאמין.לפני.70.שנה.שזה.מה.שיהיה.מברלין?.אולי.

אפשר.לקשר.בין.שני.המקומות.ולטעון.שמקומות.שהיה.
ובהם.פעם.לא.טוב.)שוב,.מליון.הבדלות(.ישובו.להיות.טו

בים.בעתיד .המחשבה.הזו.אמורה.אולי.להיות.מעודדת,.

אך.אולי.יש.בה.גם.מידה.של.פסימיות,.כיוון.שהיא.מלמדת.

על.האפשרות.ההפוכה,.שבה.גם.דברים.שנראים.לנו.כיום.

יציבים.ונהדרים,.עלולים.להגיע.מבלי.שנרגיש.אל.עבר.פי.

פחת .המסקנה.המתבקשת.היא.שהדינמיקה.של.החיים.

לא.מאפשרת.לנו.לצפות.את.הדברים.לאשורם.ולצד.זאת.

זו. אם. אתם. )תחליטו. עתידנו. על. אדירה. השפעה. לנו. יש.
מחשבה.מעודדת.או.מדכאת( 

עניין.נוסף.לגבי.ברלין,.וגרמניה.בכלל:.ההבדל.בין.בני.הדור.

השני.לשואה.לבין.בני.הדור.השלישי .אמא.שלי,.בת.לאב.

שהיה.בשואה.נושאת.מטענים.רבים .לא.חסרים.סיפורים.

על.מי.שסירב.לטוס.לגרמניה,.לקנות.מוצרים.ידי.גרמניה.

ואף.כאלו.שהתחילו.לאהוד.את.נבחרת.בולגריה-.נבחרת.

אפורה.למדי-.עקב.סלידתם.מגרמניה .ואילו.אני.מצאתי.

עצמי.לומד.גרמנית.באוניברסיטה,.נהנה.מאד.לראות.את.

לברלין. נוסע. גרמניים,. יוצרים. מחבב. הגרמנית,. הנבחרת.

ואף."יצאתי".פעם.עם.בחורה.גרמנייה .בעבר,.כשפגשתי.
גדו אשמה. חשים. שהם. לדעת. נוכחתי. גרמניים. וחבר'ה.

גם. אחת. לא. השואה . על. לשוחח. פתוחים. שני. ומצד. לה.
בי והתפתחה. בשואה. עשו. קרוביהם. מה. אותם. ושאלתי.
ונינו.שיחה.מרתקת.ומעשירה .אמא.שלי.ודאי.היתה.נחר

דת.אילו.הבאתי.בחורה.גרמנייה.הביתה,.ואיכשהו.בקרב.

חושב. לא. אני. נורא . כה. כדבר. נתפס. היה. לא. זה. חבריי.

שהזמן.מרפא,.אבל.פער.הדורות.בהחלט.מאפשר.לזכור.

את.השואה.מחד,.ללמוד.אותה.וממנה.ולוודא.שהיא.אינה.

חוזרת.על.עצמה,.ומאידך.ליצור.קשרים.עם.גרמנים.ועם.

גרמניה .תרצו.או.לא,.יותר.ויותר.ישראלים.עושים.דרכם.

בניית. או. עבודה. טיול,. ללימודים,. אם. בין. לגרמניה,. היום.
משפחה 

יעקב גוטרמן

והנה. מרץ,. בסוף. משם. חזרתי. אך. אחרי . רודפת. פולין.

בסוף.יוני.אני.מוצא.את.עצמי.שוב.נוסע .הפעם.הוזמנתי.
100.ילו "להתלוות.לאושרה.שוורץ,.יוצרת.הסרט.התיעודי.

דים.שלי",.שהפולנים.ביקשו.להציג.בווארשה.ובקראקוב .

שתי.ההקרנות.אכן.היו.מוצלחות.מאד .הופתעתי.מן.הקהל.
והרב.)בעיקר.בקראקוב(.שבלט.בו.אחוז.הצעירים,.שהמ

טירו.עלי.שאלות.רבות.שהעידו.על.התעניינות.כנה.בנושא.

)הסרט.דן.במוסד.למאה.יתומים.יהודים.שהקימה.בתום.
המלחמה.בזאקופנה.המחנכת.הדגולה.לאה.קיכלר( 

ובעקבות.המפגשים.ראיינו.אותנו.גם.לשבועון.הוותיק.וע
תיר.הזכויות."פשקרוי" .סיפרתי.למראיינת.שבהיותי.נער.
בן.12-13.נהגתי.לקנות.בקביעות.מדי.שבוע.את.השבועון,.
כרכתי.אותו.וביקשתי.להביאו.עמי.לישראל .הרי.הוא.חלק.

לא.נפרד.ממני.ומנוף.מכורתי 

בווארשה,. לחברו. אחד. מוכס. אמר. .- סכין,. לי. תן. יוזק,. .-

שלנו. הארגז. תכולת. של. קפדנית. בדיקה. שערכו. בשעה.
אותו.ביקשנו.לשלוח.לישראל.לקראת.הגירתנו 

-.לשם.מה,.אדוני,.אתה.צריך.סכין?.-.שאלתי.מבוהל 

העבות. לכריכות. דולרים. הכנסתם. בטח. אתם. נו,. .-
האלה   

-.תכניס.בבקשה.את.הסכין.כאן.-.הצבעתי.על.ליבי.-.ואל.
תגע.בבקשה.בשבועונים.שלי   .

שני. את. סופית. שיכנעה. אמריקאיות. סיגריות. קופסת.

המוכסים.להניח.לנער.המוזר.בן.ה-15,.וכך.כרך.שבועוני.

"פשקרוי".נטלטל.בגלי.הים.ונחת.בחופי.הלבנט .הוא.עזר.

לי.קמעה.להמתיק.את.ימינו.המרים.במעברות.האוהלים.
ברמת.ישי.ובעכו .

לנטע, עומר ונעמי שילר
  מזל טוב 
להולדת נועה

)במשקל 2.950(
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*.*.*

והח הגדול. היהודי. במוזיאון. הסרט. להקרנת. הבאים. ובין.
אול הזמרת. ידידתי. את. לפגוש. שמחתי. בווארשה,. ודש.
עב דוברת. ומוכשרת,. מקסימה. צעירה. מיאלשצ'וק,. וגה.

שירי. של. ובהקלטתם. באיסופם. שמתמחה. מצוינת,. רית.

100 ילדים שלי

אם.אוהבי.שירת.יידיש.אתם,.כדאי.לכם.

מקולה . ולהתרשם. ליו-טיוב. להציץ.
)You-tube,.Olga Mielszczuk(

*.*.*

קרת",. ב"בית. לבקר. הוזמנו. בווארשה.

בית.מיוחד.במינו.שהוקם.לכבוד.ידידי.

הרחובות. הצטלבות. ליד. קרת. אתגר.

בו. המקום. בקרבת. וז'לאזנה,. חלודנה.

הגדול. הגטו. בין. בזמנו. חיבר. עץ. גשר.

אשתקד. הוקם. קרת". "בית. והקטן .

ייחודי,. אדריכלי-אמנותי. כפרויקט.

הבנוי.כולו.מפלדה.וחומרים.פלסטיים.

מיוחדים .הבית.כולל.שלושה.מפלסים,.

והוא.נחשב.לבית.הצר.בעולם .רוחבו.נע.

בין.152.ל-92.סמ .בלבד .את.התצלום.המצורף.צילמתי.

הצמוד. פלדה. בסולם. טיפסתי. אליו. הצר. השינה. מחדר.
ולקיר .הבית.נועד.לכבד.את.הסופר.אתגר.קרת,.שהוא.פו

פולארי.ואהוד.מאד.בפולין,.)הוא.אכן.היה.אורחו.הראשון(,.
וגם.נועד.לאירוח.סופרים.ואמנים.שונים.מחו"ל( 

אולי.אני.מרובע,.אך.הייתי.מעדיף.מלון.יותר.קונבנציונלי   

יידיש,. שירי. עם. מעולה. דיסק. הוציאה. אף. היא. יידיש)!( .
וגם.מופיעה.תכופות.בקונצרטים.בערים.שונות.בפולין .

היא.שוקדת.עתה.על.חקר.השפעת.הזמר.הקברטי.הפולני.

על.אחיו.הארץ-ישראלי.בשנות.העשרים.והשלושים .לשם.
וכך.הפגשתי.אותה.לאחרונה.עם.ידידי.אליהו.הכהן,.שהק

דיש.לה.כמה.שעות.מרתקות.וסיפק.לה.מידע.רב.ומועיל 

המוזיאון.היהודי.החדש.בווארשה

"בית.קרת".בווארשהעם.הזמרת.אולגה.מיאלשצ'וק
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66.שנה.הטילו.ראשוני.החבו .בתאריך.זה.בדיוק.לפני
רים.עוגן.בנקודה 

66.שנים.חלפו.ובימים.אלה.מצטרפת.אלינו.
וקבוצה.גדולה.של.משפחות.)בנוסף.לק

בוצת.המשפחות.שכבר.גרה.בקיבוץ(.
בחודשים. לעבור. מיועדות. וכולן.

השכונה. את. ולאכלס. הקרובים.
החדשה 

הביקורים. סבב. התחיל. השבוע.
עם. )יחד. החדשים. הילדים. של.
בפעוטונים,. החינוך(. ילדי. כל.

יש אליהם. ובמרכזונים. ובגנים.
הלימודים. שנת. מתחילת. תייכו.

ני הילדים. התרגשות. והקרובה .
וכרת,.אך.לא.פחות.ניכרת.התרג

שות.ההורים 

והמשפחות.שהצטרפו.אלינו.לאחרו
נה.וגרות.כעת.בדיור.זמני.הן:

עמרי וסמדר הראל,.בתם.עמית.ובנם.נעם;

נועה )פואה( וארז גפן.ובנם.מעין;

נטע )פואה( וטל מלכי.ובנותיהם.מור ונגה;

רוני )אסקפה( ועידן שני.ובתם.עמית;

עידית וערן הוכשטטר.וילדיהם.נדב, יובל ונמרוד 

מתוך.אכפתיות.ורצון.לעזור.בתהליך.הקליטה.קם.

צוות.של.מספר.חברים.שהנושא.קרוב.וחשוב.
לו,.כמו.בטח.לחברים.רבים.נוספים 

לדאוג. ראשונה. כמשימה. בחר. הצוות.

שלכל.משפחה.חדשה.בקיבוץ.)שאין.

תהיה. כאן(. ומשפחה. סבים. לה.
ומשפחה.מאמצת,.כדי.לעזור.ול

סייע.לקליטה.קלה.ומהירה 

רצון. או. רעיון. לו. שיש. אחד. כל.
ולתרום.ולעזור.בקליטתן.המוצל

חת.של.המשפחות.מוזמן.לפנות.
לחברי.הצוות 

למשפחות. במיוחד. פונים. אנו.

החינוך. במערכת. ילדים. שלהן.

משפחות. ילדי. את. ולארח. להזמין.

ההכרות. את. ליצור. ובכך. הנקלטים,.

בית. למסגרת. מחוץ. פורמלית. הבלתי.
ויתרום.גם.הוא.לתה והילדים,.דבר.שיקדם.

ליך.הקליטה 

בשעה.טובה,.ולקראת.שנת.צמיחה.חדשה.-.

רחל.מרון,.דוד.קורן,.דניאל.פואה,.דנה.סו,.יעל.ליבר,.
חיה.גל,.אירית.פואה 

...וההיסטוריה חוזרת

העדשה המשוטטת

צילום:.יעקב.גוטרמן הפנינג.לילדים.בהעוגן .צילום:.עדנה.גולן
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צבי שחר 

מידי.שנה.אני.מוזמן.לספר.על.השואה,.ובמיוחד.על.

צ'כוסלובקיה . . ומזרח. הונגריה. יהדות. של. השואה.
ועד.השנה.סיפרתי.לצעירים.בכיתות.ז',..השנה.הוז

מנתי.לספר.בביס.דרור.בצומת.דרור.,.ל-+250.בני.

אושוויץ ... המוות. למחנה. נסיעתם. לפני. .17 בני. נוער.
250.נערים.ונערות.והמו כבמשך.כשעה.וחצי.,.ישבו.

חנכים.שלהם.בהקשבה.דרוכה .ובסןף..הפגישה.גם.
שאלו.שאלות 

המפגש.היה.מאד.מרגש.גם.עבורי 

אני.מצרף.שני.מכתבי.תודה.מבנות.כיתה.י'א 

צבי.שלום

בבי"ס. שלי. לשכבה. שהעברת. בהרצאה. הייתי.
דרור 

קודם.כל.רציתי.להודות.לך.שהקדשת.מזמנך.היקר.
ובאת.אלינו 

כל. במהלך. מרותקת. שהייתי. אותך. לשתף. רציתי.
וההרצאה .לא.יכולתי.להוריד.ממך.את.המבט,.אפי

לו.לא.לרגע 

עם. יצאתי. ההרצאה. ובסוף. דמעות,. כמה. הזלתי.

קיבלתי. ואפילו. השראה . המון. לי. נתת. גדול . חיוך.
מז החיים. של. וראייה. חדשות,. מבט. נקודות. וכמה.

ווית.חדשה 

תודה.רבה.על.חוויה.וזיכרון.מדהים.לכל.החיים 

גל..מוססקו

שלום.צבי,

קוראים.לי.עדי.גלבוע.ואני.בכיתה.י"א.בדרור .הייתי.
נוכחת.בהרצאה.שלך.בבית.הספר.בשבוע.שעבר .

אותי. עניין. מאד. שלך. שהסיפור. לך. להגיד. רציתי.
ושהיה.מאד.מרגש.להקשיב.ולשמוע.אותך 

ואנחנו.מעריכים.מאד.אנשים.שכן.מדברים.ומספ
רים.על.השואה .אצלי.במשפחה.לא.ממש.מדברים.

ועל.זה.ולכן.היה.לי.מאד.חשוב.לשמוע.אותך.ולש

לספר לצעירים על השואה

מוע.איך.שרדת,.ואני.מאד.מעריכה.אותך.על.סיפור.
והחיים.שלך,.על.האומץ.שלך,.ואיך.יכולת.בגילך.לח

שוב.איך.להחביא.תעודות.מזויפות 

ובעיקר.על.זה.שאחרי.כל.מה.שעברת.לא.נתת.לזה.

להרוס.את.חייך,.אלא.בחרת.לחיות.ולהמשיך.ועבדת.

כל.כך.הרבה.שנים.ובנית.את.הארץ .זה.הדבר.שהוא.

הכי.לא.מובן.מאליו.והרבה.אנשים.אחרי.השואה.לא.
המשיכו.את.חייהם.כמוך 

זה.באמת.מדהים.ומעורר.השראה.לכולנו .אז.היה.

ומוסר. חשוב. מסר. העברת. ואפילו. מעניין,. מאד.
השכל 

תודה.לך.ששיתפת.אותנו .אנחנו.הרווחנו.מזה.המון,.
ומקווים.שגם.אתה 

עדי.גלבוע.
בשם.עוד.כמה.חברות.מבית.הספר
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צילומים:.לילך.גל
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קייטנת העוגן
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חברים/ות.יקרים      

לכם. לגלות. רצינו.
סוד   .ולשתף.אתכם:

ניסה. לא. מאיתנו. מי.

להוריד. חייו. במהלך.

דיאטות. במשקל   .

כאלו.ואחרות,.ומצאו.

בשיטת. עצמם. את.

עולה,. .- האקורדיון.
יורד.וחוזר.חלילה 

.אז.ה"סוד".הוא.מא-
שגרה. אישית. מנת.

ממש.כאן,.אישה.צנועה.ומקצועית 

ואם.לא.ניחשתם,.מדובר.באסתי מייזנר,.שמשקיעה.
מה נשים. לנו,. לעזור. הכפפה. את. והרימה. ומזמנה.

קיבוץ.להשיל.מהמיותר.והלא.בריא.ולחזור.לתזונה.
בריאה.ונפש.שמחה 

שבועית. הנפגשת. קבוצה. והקמנו. נשים. כ-6. חברנו.

עם.אסתי.אשר.יושבת.ומסבירה.לנו.בפרוטרוט.את.

רשימה. נותנת. סתם. ולא. עוברות. שאנו. התהליכים.
של.מזון.המותר.ו"לכו.תתמודדו   " 

והעידוד. ההתמדה. הסבלנות. הרוגע,. בזכות. אסתי,.

אנו.מצליחות.לאט.ובטוח.להגיע.למטרה.-.משקל.
נכון.לגופנו 

אסתר המלכה!

נכון,.לא.תמיד.זה.קל.
ו-.כן.זה.כבר.חלק.מה

דיאטת. )ולא. שיגרה.
כסאח,.זבנג.וגמרנו( 

לא.היא.לא."קורעת".
מש בספורט . ואותנו.
ערות.שגם.זה.יגיע   

.- ל"סוד". וחזרנו.

אם. גם. כי. אסתי-.
הת את. לכם. ונעביר.

ההוראות. ., פריט.

לא. דבר. והתיאוריה,.
המקצו האכפתית,. האנושית,. הגישה. את. ויחליף.

עיות,.הבקיאות.והיכולת.להתאים.ולשנות.לכל.אחת.
באופן.אישי,.מדויק.ורגיש.כל-כך 

אז.הנה.הזדמנות.נפלאה.להודות.לאסתי.שבזכותך.
ואנו.מרגישות.קלות.יותר,.והפכת.ל"אסתי.יום.רבי

עי".שלנו 

כל.הדברים.האלו.נכתבו.גם.עבורכם/ן.,.למי.מכם/ן.
ושאולי.רוצה.לשפר.את.איכות.חייו.ורוצה.לפרגן.לע
צמו .אנו.ממליצות.על.ה"סוד.של.המלכה.אסתר" 

.בהערכה.ואהבה.גדולה.-.חברות.הקבוצה:
.לילך,.גליה,.רוית,.ריקי,.מלכה.וורדית 
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ברכותינו.שלוחות.ל:.

גיא דורון.שהתגייס.לפני.כחודש.
.

רם קלנר.שהשתחרר.בשעה.טובה.מהצבא
.

.ושלוש.י"ב-ניקיות.יוצאות.לשנת.שרות:

אביב גרנות 
.

אלינוי גרנות 
 

שי פלד.
 

עלו.והצליחו.בדרככם..החדשה!!!!

.ותודה.לשושה גרנות.עבור.העידכונים     

ביום חמישי 19.9.13

בשעה 21:30,.בבריכת.בית.יצחק

קובי אפללו
בליווי.הרכב.נגניו

במיטב.הלהיטים.מכל.האלבומים

מחיר:.80.₪.למזמינים.מראש,.100.₪.ביום.האירוע .
להזמנות:.052-2902303,.09-8973329,.9-8981635 

תרבות במועצה
תודה.לשרית ויריב אלון ולרז בנשלום

על.הערב.המהנה.לכבוד.ט"ו.באב

שחגגנו.יחד.בבריכה 

פינת התרבות

פרסום.ראשוני:

ערב.שישי.9 6.-.ערב.תרבות.לחברים .

יום.שבת.9 7.-.פעילות.בבריכה.לילדים.ועוד   

פרטים.נוספים.בהמשך 

.כל.מי.שמוכן.לתת.יד,.כתף,.רגל
.או.כל.עזרה.אחרת.-.

.מוזמן.לפנות.לשרית.אלון,.רז.בנשלום
או.עפרה.יעקב 

כל.עזרה.תתקבל.בברכה 

בואו.נמשיך.את.מה.שכאן.פעם.התחיל   

ועדת.תרבות



חני הראל

תשבץ

5 4 3 2 1

8 7 6

11 10 9

14 13 12

16 15

19 18 17

21 20

24 23 22

29 28 27 26 25

32 31 30

34 33

36 35

שפרשה. אנשים. קב . . 4 זז,. . 2 .,18 . 1 מאוזן: 
6 .מסעו .משאר.העם.בעקבות.מנהיג.כריזמטי,

דה.מקומית,.9 .קבוצה.המופקדת.על.הביטחון,.

הבשר. מנת. . 13 רגוע,. . 12 בתיאטרון,. מבנה. . 11

מהארגונים. אחד. . 15 הקרב,. במנות. קלאסית.

הפלסטינאים.הבולטים,.16 .לא.ריק,.17 .מנהיג.

מפ"ם.19 .מדבר,.משוחח,.20 .פגם,.21 .פרוסה,.

22 .ממלא.מקום,.24 .אין.בו.דבר,.25 .נוער.חלוצי.

לוחם,.29 .קבוצת.אניות,.30 .שדה.אבטיחים,.31 .
33 .עץ.פרי,.34 .קריאת.שמחה,.35 .בתוו .נהרס,

כה,.36 .החלק.הדוקר.והחד.בצמח 

הסיעודי. הבית. . 3 צבאית,. משטרה. . 2 מאונך:.

שלנו,.5 .משקה.חליטה,.6 .אחד.המקומות.היפים.

את. שבונה. החברה. . 8 ריר,. הפריש. . 7 בקיבוץ,.

השכונה.החדשה,.9 .משתעשעים,.10 .לא.חסר.

בו.כלום,.13 .בכל.זאת,.14 .אסיפה.כללית.)2(,.
18 .זמן,.19 .היו"ר.שלנו,.23 .בסלנג:.ישן.)ש'.בציו

רה( .26 .בעל.ערך,.27 .לשון.אש,.28 .גבעול.ארוך.
וחלול,.30 מכלי.התפירה,.32 .צו.שיש.לציית.לו 
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