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הידעת

מדוע תוקעים בשופר?
נקודת הסתכלות שונה

עוזי בן שלום, דגניה ב' 

יבעבר אנשים סחרו בברטר. סחר חלי
פין - תרנגולת תמורת 50 ביצים, גמל 

תמורת 20 כבשים וכו'...

דבר זה יצר שתי בעיות מרכזיות: האחת 
כמה  גמל?  שווה  כמה  אומדן.  בעיית   -
הימצאות של   - שנייה  שווה שק קמח? 
היו   - ולכן  סחורה מרובה במקום אחד. 

צריכים למצוא פתרון.

מהן  ובצעו  אותן  התיכו  מתכות,  לקחו 
בצעים  נקראות  אלה  חתיכות  חתיכות. 
בצע  הביטויים  מכאן  בצע!   - וביחיד 

כסף, רודף בצע.

על מנת לשמור את הבצעים הללו צריך 
ארנק?  כשאין  עושים  מה  אך  ארנק. 
שמים את הבצעים בתוך קרן של בעל 
קרן  חיסכון,  קרן  הביטויים  מכאן  חיים. 

פנסיה, קרן להשכלה גבוהה...

מי שלא היה חכם במיוחד שם את כספו 
ופתוחה  חלולה  שהיא  צבי  קרן  בתוך 
את  שם  הביטוי  מכאן  הצדדים,  משני 

כספו על קרן הצבי.

מי שהיה לו הרבה מאוד כסף היה צריך 
גדולות שיאחסנו את כל הכסף  קרניים 

רא של  בקרניים  השתמש  ולכן  יבתוכן. 
הביטוי  מכאן  תועפות.  שנקראות  מים, 

הון תועפות.

גם אבותינו היו עשירים ומלאים בכסף. 
ילאברהם נאמר "הרבה את כספך...", לי

צחק "ויזרע בעת ההיא..."

את כספם הם שמרו בתוך קרניים. כסף  
= זכויות.

ולכן, כל פעם שאנו תוקעים בשופר אנו 
מזכירים לקב"ה את זכויות אבותינו.

בברכת שנה טובה.

מאוריצי גוטליב, "יהודים מתפללים בית הכנסת ביום הכיפורים"

...השנה, אכתוב על "אייקון" אחר של היום  אמיר גוטפרוינד: 
הזה, שנוגע גם לנפשו של היהודי החילוני. מדובר בציור שבעיניי 

יהוא מופלא ומצמרר. "יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכי
פורים". צייר אותו מאוריצי גוטליב שמת צעיר מאד אבל השאיר 

אחריו מאות יצירות מופלאות. 

הצייר, בן העיר דרוהוביץ' במזרח גאליציה, היה מנותק מיהדותו 
על  מטר   2 )בערך  הזה  הממדים  אדיר  הציור  ואת  שנותיו  רוב 
2.5 מטר!( צייר בשנה האחרונה לחייו, לאחר שנפשו לא עמדה 
היהדות  כן,  הנכזבת לארוסתו לאּורה, שנישאה לאחר.  באהבתו 

היתה תמיד מפלט לא רע כשהחיים מכזיבים. 

גוטליב את עצמו מספר פעמים בדיוקנות  בציור צייר מאוריצי 
מגילים שונים שלו, ובספר התורה המוחזק על ידי האיש במרכז 
רשום המשפט "לזיכרון נשמת / המנוח כמהר"ר משה גאטיליעב 

זצ"ל". גם הארוסה המכזיבה לאורה מופיעה בציור פעמיים. 

יכשעומדים מול הציור הזה )ראיתי אותו במוזיאון תל אביב( נפ
יודע שמילה הזו כבר נשחקה בעולמנו, אבל באמת  עמים, ואני 
מרגישים שפעימות הלב מושפעות מהמראה. הרבה צער דחוס 
באוויר ואווירת יום כיפורים נצחית ועולם יהודי נכחד ועוד הרבה 

הרבה. 

ימאוריצי גוטליב מת בשנה בה צייר את הציור. רשמית מת מש
פעת קשה, וייתכן וכך הדבר, אבל בימים ההם הביטוי הזה היה 

לעיתים לשון מעודנת לציין התאבדות.
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הדקה ה-90 לסופ"ש בחו"ל, יש את הצמים שמבלים את 
רוב היום בבית כנסת או שיושבים עם חבר'ה ומעבירים 
לא  אלה  מכל  דבר  איכשהו  סרטים.   במרתון  היום  את 
ליום-  להעניק  רוצה  שאני  המשמעות  את  עבורי  סימל 
חשבון נפש אמיתי. נדמה לי שבשנים האחרונות מצאתי 
לי דרך לציין את היום- אני פשוט לוקח קצת מהכל: לא 
צם )שותה רק מים(, רואה סרט )אחד, לא מרתון שלם(, 
הולך לשמוע את השופר בבית כנסת )רק ב-10 הדקות 

האחרונות של התפילה( ובעיקר יושב וחושב. 

איך  למישהו  להגיד  או  להטיף  כוונה  הללו  בדברים  אין 
יום כיפור למשמעותי, אלא בעיקר לה ינכון להפוך את 

נוספת להפכו למשמעותי מתוך חוויה אישית.  ציע דרך 
ינראה שבכל שלב בחיים שלנו מבטיחים לנו שהחיים מת
יחילים ממש עכשיו: כשעולים לכתה א' או לתיכון, כשמ

גם  ובטח  עובדים  לומדים,  תגייסים, משתחררים, טסים, 
אמירה  יש  ופורשים  נכדים  ילדים,  ועושים  כשמתחתנים 
בסגנון "עכשיו מתחילים החיים האמיתיים". כל אלו הם 
שינויים של שלבים בחיים שראוי ונכון לציינם אך יש זמנים 
שנחמד וחשוב גם לעצור בהם ולחשוב על המקום אליו 
וקל  כיפור,  יום  להיות  יכול  הזה  והיום  ילכו  שחיינו  נרצה 
יותר שהוא יהיה יום כיפור בגלל השקט שהוא מאפשר. 
ואפרופו שקט, שמתי לב לתופעה מעניינת: בעבר, לפני 
מאה שנה נניח, המקום הכי רועש היה הים. רעש הגלים 
לא נפסק אפילו לא לרגע. כל מקום אחר היה שקט יותר 
מהים. נדמה שבימינו הים הוא המקום אליו רבים הולכים 
אבסורדי,  שבאופן  כך  היומיום.  מכל  שקט  למצוא  כדי 
במקום שיש בו הכי הרבה רעש אנחנו מוצאים את השקט 
שלנו. אולי זה קשור לכך שמצד אחד הקיבוץ היה קצת 
רועש מדי בשבילי ביום כיפור ומצד שני, הנה אני כותב 

על הקיבוץ דווקא במוצאי יום כיפור...

עמית פואה

כיי יום  ערב  לי  זכור  נער מתבגר,  בעודי  שנים,   12  לפני
פור שבו התכנסנו בדשא של המשק חי כדי לערוך את 
זמן כניסת הצום לא היה רלוונטי  יום הכיפורים.  סעודת 
יום כיפור התחילו  עבורנו, פרט לעובדה שמרגע שנכנס 
ההכנות לקראת סעודת המלכים שכללה כמובן חזרזיר 
בעצמנו  מאד  גאים  היינו  לארוחתנו.  נולד  שכאילו  טרי 
לבי"ס לא חסכנו שום פרט  ובשובנו  על הארוחה הזאת 
מאנשי בת חפר )שמילאו באותו זמן את תקן העירוניים/ 
דתיים/ חשוכים( שלא האמינו למשמע אזניהם. אני חושב 
שרק כעבור שנה או שנתיים, בעודי עדיין מקבל הודעות 
"בוא לארוחת יום כיפור" הבנתי שאני לא מעוניין לקחת 
חלק בארוחות מסוג זה. הארוחות הללו נראו לי יותר ויותר 
כתרבות שמושתת על ריאקציה לתרבות נגד שכלל לא 
טרחנו באותה עת לנסות להבינה, על אף שיש לנו קשר 
אליה. מסקר שערכתי בין חבריי הקיבוצניקים, עלה שרק 
)ובחלקם עדיין( לקיים  נהוג היה  בקיבוצי השומר הצעיר 
ארוחות מסוג זה ביום כיפור. כמה שעות לפני יום כיפור 

יראיתי שמישהו כתב בפייסבוק בקבוצת "דברים שקיבו
ל"על האש  יודעים" את רשימת הציוד הדרושה  צניקים 
כחברה  הדרך  את  מצאנו  לא  דומה שעדיין  כיפור".  יום 
השנה  כי  )אם  לכולנו  המתאים  באופן  הארוע  את  לציין 
באפניים...  שרכבו  אנשים  לצד  כנסת  בית  שהיה  הבנתי 

אכן משמח!(

לפיכך, בשנים האחרונות מצאתי את עצמי מבלה את יום 
אלון,  ביישוב  דתית  חילונית  במדרשה  בירושלים,  כיפור 

לה מנע ממני  כנראה שמשהו  בחו"ל.  ואף  יבבאר שבע 
יגיע לקיבוץ ולהעביר בו את יום כיפור. יש את אלו שבו

לעים את העיתונים המלאים עדויות ומראות מהמלחמה, 
יש את אלו שרוכבים לים על אופניים או טסים בטיסות 
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משולחנו של היו"ר

אלון שפיצר

לאחר חופשות הקיץ ערב יום כיפור ובתקופת החגים, בין 
משפח עם  איש  איש  אנו  יושבים  לסוכות,  השנה  יראש 

תו וחבריו, בימים שהאווירה הטובה משפיעה על השקט 
יוהיחד, אני תקווה שכולנו יודעים ליהנות מימים אלו ולצ
יבור כוחות ליום שאחרי, לתקופת העבודה והעשייה. בקי

במגבלות האפשרויות  הניהולית  הפעילות  בוץ ממשיכה 
של חופשות וחגים.

עם הפנים לעתיד

קל לשקוע במטלות וחובות היום יום, אנחנו מנסים להרים 
את הראש ולהישיר מבט לעתיד הבינוני והרחוק, דיווחנו 
על הקמת הצוות הפועל לעצוב פני הקהילה, חזון לקיבוץ 
וקליטה, החברים בצוות נפגשים בראשות שאול ומגבשים 
את הדרך והמהות. ע"פ לוח הזמנים שקבע הצוות ישותפו 

בקרוב החברים בתהליך.

בצד העסקי-ניהולי בכוונתנו להציג בפני הוועד תוכנית רב 
שנתית לעשור, המנתחת את מקורות הקיום הקיימים של 
הקיבוץ ואפשרויות הפיתוח. התוכנית בהכנה ע"י אוריאל 
עבודה  תוכנית  ולבניית  לדיון  בסיס  שתהווה  מקווה  ואני 
לשיפור, ייעול והגדלת מקורות הקיום, לצד המשך פיתוח 

הקהילה.

יההשפעה העסקית המשמעותית ביותר בהעוגן כיום, ולה
ערכתי גם בעתיד, הינה יכולתו של העוגנפלסט להעביר 
רווחים לקיבוץ שיהוו מקור לפנסיה ולתקציב הקהילה. אנו 

יבעיצומו של תהליך ההתקשרות עם משקיע שאמור לה
זרים לקיבוץ כספים שיהוו להבנתי מקור לקופת הפנסיה 

ושיזרים כסף לחברה. עם התקדמות התהליך לשלב של 
קבלת החלטות, מראשית חודש אוקטובר, יתקיימו דיונים 
תובא  היא  הצעה  ותתגבש  במידה  ובוועד.  בדירקטוריון 

לאישור האספה.

מנושאי היום יום שעל סדר היום

תכנון - הוגשה לאישור הוועדה המקומית תוכנית הבינוי 
המעודכנת הכוללת את עדכון שטח החדר האוכל הישן 
ותיקונים קלים נוספים שנדרשו בעקבות פניות חברים. עם 
התשתיות  תוכנית  את  לקדם  נוכל  הבינוי  תוכנית  אישור 

במתחם חדה"א.

היתרי בנייה - רשות מקרקעי ישראל מונעת מתן אישורים 
להיתרי בנייה בקיבוצים שעשו שיוך דירות חוזי ובקיבוצים 
שקיבלו החלטה על שיוך קנייני לפי החלטה 751 וחושבים 
לעבור לשיוך לפי החלטה 1155. הנושא המורכב מטופל 

ע"י ראשי התנועה, ככל הנראה עד שיימצאו הפתרונות.

ילא ניתן לקבל היתרי בניה במרבית הקיבוצים )למעט בא
זורי פריפריה, שם ערכי הקרקע נמוכים מאד וניתן לבצע 
שיוך דירות לפי החלטה 751(. בהעוגן ההשפעה בעיקר 
למתחם  היתרים  בפרויקט,  ב'  בשלב  הבנייה  המשך  על 

יחדה"א ובנייה חדשה לנקלטים חדשים. על היתרים לשי
פוץ דירה של חברים ותיקים או שנקלטו עד 2007 ככל 

יהנראה ניתן יהיה לקבל אישורי מינהל. כאשר תהיה הת
יבהרות נביא בפני החברים לאחר דיון בוועד את האפש

רויות העומדות בפני העוגן לקידום השיוך.

שנה טובה, בריאות והרבה אור.
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שלום חברים.

את  ממלאות  השרקרקים  קריאות  פורחים.  החצבים 
יהאוויר. יבולי השדה - בוטנים, כותנה, תירס לתחמיץ, נא

ספים אט אט ומאותתים כי הסתיו כבר כאן.

מקייטא" )סוף  קשים   - קייטא  "שלהי  כי  שנו  חכמינו 
הקיץ קשה מהקיץ עצמו(. ואכן, גל חום הבריח את רוב 
ובהם בעיקר  החברים אל החדרים הממוזגים. האמיצים 
ילדינו וטפינו, רכבו על האופנים - מי לים ומי לזכרונותיו...

יגם חברי הוועד שבו לדון ולה
"שברומו של  תלבט בנושאים 
כמה  נציין  הקיבוצי".  העולם 

מהם:

המשכני סוף  סוף  אושרה  •  
החדשה.  השכונה  לדיירי  תא 
גדר  נמתחת  לשכונה  מסביב 

ונ הולך  ריצוף  ידקורטיבית, 
על  נשתלים  תנועה  איי  שלם, 
איטית  תנועה  להבטיח  מנת 

ובטוחה ברחוב ועוד.

הסוכות  חג  בפרוס  כי  נקווה 
הבא עלינו לטובה, נראה כבר 
אורות בבתים, אורות שיחממו 

את הלב.

הוגדרו ועודכנו מחדש תפי •  
והעומדים  החינוך  ועדת  קידי 

בראש הסקטורים השונים.

ועדת  רכז  חתימת  אושרה   • 
לאישור  בכפוף   - הקיבוץ  מטעם  בניה  היתרי  על  תכנון 

ועדת התכנון.

לניתוק אינטרנט וטלפון למי שלא  ההחלטה  אושררה   • 
הסדיר את חובו מול הקיבוץ. חייבים לציין בהקשר זה כי 

סך חובות החברים עומד על כ- מליון ש"ח. לא מעט...

גם  )כמו  הנוכחי  הוועד  כי  העובדה  ולנוכח  זה,  בהקשר 
בצורה משמעו להקטין  הצליח  לא  הקודמים(  יהוועדים 

תית את היקף חובות החברים הוחלט לבחון פנייה לחברת 
גבייה חיצונית. אכן, לא לילד הזה פיללנו.

הסדירו  ולא  כספים  החייבים  בנים  כי  החליט   •  הוועד 
את חובם כלפי הקיבוץ - ידרשו לפנות את דירתם.

ועדות לחברה   •  תהליך קליטת בנים חוזרים הוא סימן 
חיה ומתחדשת. אנו מברכים כל  בת ובן קיבוץ אשר 

בחרו להטיל עוגן "בהעוגן" עם בני / בנות זוגם. יחד עם 
זאת הוחלט כיקליטתם של בני הזוג תעשה רק בתנאי 

שהחבר ישייך דירה.

נוהל החופשה עבר כמה וכמה דיונים בוועד ומול קבוי  •  
צת חברים אשר הציעו הצעות והאירו הערות. הנושא 
ושמירה  ולבטים מחד,  ומחייב הקשבה לבעיות  רגיש 

יעל איזו שהיא מסגרת מחייבת מאידך. נראה כי הנו

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד

שא בשל ויובא בקרוב לשיחת הקיבוץ .

בחצר  מיפגשים  מכמה  מעודד  יצא  אלו  שורות  כותב 
יהקיבוץ לנוכח פנייתו הנרגשת לתגובות לבלוג. תודה למ

עודדים ולמגיבים. זרי פרחים יתקבלו בשמחה.

   
מזל טוב:

 בן נולד לינון הילר
ובת זוגו, דניאל, 

ושמו  אורן,
  ברכות לסבים:  רותי וגרי,

לדודים ולמשפחה המורחבת.  
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חני הראל

אכן  לרוב  בביתנו האחרון.  דניאל  קראתי את הבלוג של 
"גרגרתי בהנאה צרופה" כלשונו של דניאל, אך כשהגעתי 
לנושא נוהל חופשה, לפסוק " ברור כי יש לקצוב בזמן את 

זמן החופשה" בהחלט "סמרו שערותיי" ...

שונים  "נהלים"  ואין-ספור  תהפוכות  הרבה  עבר  הקיבוץ 
ימי העליה על הקרקע. לדוגמה, על קצה  ומשונים מאז 
לזוג  שצורף  השלישי  האדם   - ה"פרימוסים"  המזלג: 
השיחות  הקיבוץ,  של  הראשונים  בימים  אחד,  באוהל 
קיבוץ  שיחות  בוגרים,  סמלי  קבלת  לפני  הטראומטיות 
מייגעות בנושא: האם מגיע לפלוני לנסוע לחו"ל, או לא, 
או אפילו מה ילמד ואם בכלל. נהלים שונים ומשונים אלה 
הביאו בסופו של דבר את מיטב בנינו לעזוב את הקיבוץ. 

רק השתחררנו מסינדרום "האח הגדול", שהכתיב לחבר 
על כל צעד כיצד צריך לנהוג, מה מותר ומה אסור, והגענו 
לרגע בו חבר יכול לנשום לרווחה ולומר לעצמו בסיפוק 
כי סוף סוף זה קרה, הקיבוץ מתחדש, ואני אדון לעצמי, 
איני צריך יותר את אישורו של "האח הגדול" על כל צעד 
והנה  החופש  בתחושת  להתבשם  הספקנו  טרם  ושעל... 

יכבר יש מי שרוצים לפקח עלינו ולאשר )או לא( את החו
פשות שלנו... למה????? 

ייחשוב כל אחד מאיתנו על האפשרות שאולי תיפול לי
לנסוע לחו"ל למספר  דיו הצעה שאי אפשר לסרב לה, 
שנים  כמה  אלא  מהארץ,  ירידה  על  מדברת  איני  שנים. 
חבר  יפסיד?  הקיבוץ  מה  קרה?  מה  אז  להתאווררות, 

ממורמר שירגיש שדפקו אותו וקיצצו לו את הכנפיים?

הרהורים נוגים בנושא נוהל חופשה
)תגובה לבלוג של דניאל(

דוקטורט  לעשות  יחליט  שחבר  לכם  תארו  למשל,  או 
יבחו"ל ויחזור אלינו, אחרי שבע שנים בחו"ל, מאושר. מסו

)מה הם שבע שנים,  וראש פתוח. אז מה רע בכך?  פק 
אופציה  עם   100+- גיל  עד  חיים  ואנו  כשהחיים התארכו 

להארכה בעתיד הקרוב...(

לקיבוץ,  בכניסה  טרמפיסטית  לקחתי  ימים  כמה  לפני 
יושאלתי אותה לתומי, את מי היא מבקרת, לבושתי הג

דולה היא ענתה לי שהיא גרה כאן כבר מעל 15 שנים... 
כן, יש כאן אוכלוסיה לא קטנה של תושבי המקום, אשר 
רוב חברי הקיבוץ אינם מודעים לקיומם. ולא פגשו אותם 
שיחסרו  חברים  מ-+10  מוטרד  להיות  למה  אז  בכלל... 

בנוף?

כנראה שיש מי שמוטרד שאולי יהיו חברים שינסו "לנצל" 
כוונתם לחיות בקיבוץ, אלא רק  אין  את הקיבוץ,שבכלל 
אני  וליהנות משכר הדירה שלהם...  דירתם  להשכיר את 
יחיו בחו"ל  לא רואה בכך אסון גדול, אם מספר חברים 
ויתפרנסו משכר הדירה בקיבוץ, רעיון  תקופה מסוימת, 
בהחלט נחמד לפנסיונרים שרוצים להספיק לראות עולם 

כל עוד הם יכולים...

ימכיוון שהחלטנו להעביר את הבתים בטאבו על שם הח
ברים, כבר אי אפשר יהיה להגיד לחבר איפה לגור. או מי 
יגור בבית שלו וטוב שכך. עדיף שנהייה מוקפים באנשים 
ואם  כמצופה,  חובותיהם  את  ממלאים  כאן,  להם  שטוב 
אדם רוצה לקחת חופשה, שיסדיר את ענייניו במזכירות, 

יאפשר למשל להקפיא את הוותק של החבר שיוצא לחו
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יפשה, וכשיחליט לחזור, נקבלו בברכה. ודאי אפשר למ
לזמן  נוסחה  מין  הצדדים,  שני  על  מוסכמת  נוסחה  צוא 
העדרות החבר, שתשמור על האנטרסים של הקיבוץ ולא 

מיד באופן שרירותי יסולק האדם מהקיבוץ..

סוף סוף "שבו בנים לגבולם". ממש חזון אחרית הימים... 
לילדים  הורים  פחות...(,  )וצעירים  צעירים  המון  כאן  יש 
קטנים שירצו לתרום למקום הזה, הם חזרו אחרי שהבינו 
שהקיבוץ כבר אינו מגביל ומצר צעדים כמו פעם, אך הוא 
אופציה נהדרת לבנות פה חברה בריאה שתכלול אנשים 

שרואים בקיבוץ את ביתם מתוך בחירה, ולא מתוך ברירת 
מחדל. 

לסיכום: למען תחושת החופש, שאתה אדון לעצמך, ויכול 
לעשות מה שמתאים לך, במסגרת היכולות שלך, )מבלי 

ילפגוע או לנצל את הקיבוץ לרעה כמובן( שווה לא להג
ביל את החופשות, מי שלא ירצה להיות כאן ויעדיף לגור 

במקום אחר, שיבושם לו. 

כמו שנאמר: חייה ותן לחיות!

מערכת החינוך - הגדרת תפקידים ותחומי אחריות

משולחנו של מנהל הקהילה

רונן ברייר

לקראת  וחצי,  כשנתיים  בתפקידה  מכהנת  החינוך  ועדת 
סיום הקדנציה הביאה הוועדה בפני הוועד המנהל הצעה 
החינוך.  במערכת  אחריות  ותחומי  תפקידים  להגדרת 
לאחר אישור הוועד אנו מפרסמים לציבור את ההגדרות 
המעודכנות ונערכים לבחירת חברים לועדת חינוך ובחירת 

מנהל החינוך.    

מבוא:

מערכת החינוך מהווה נדבך מרכזי בחיי הקהילה בקיבוץ 
ושייכת לקהילה ובאחריותה.

מערכת החינוך תשמור על הייחוד המקצועי-פדגוגי של 
החינוך ברוח ערכי הקיבוץ.

א.  ועדת חינוך:

ועדת חינוך הינה הגוף המקשר בין הוועד המנהל ומוסדות 
הקיבוץ לבין מערכת החינוך.
מקור סמכות: הוועד המנהל

הרכב הוועדה :
 •  מנהל קהילה

 •  1-2 נציגי ועד מנהל.
 •  מנהל חינוך.

4 נציגי ציבור, רצוי מתחום החינוך או בעלי זיקה לתחום 
החינוך. הנציגים יבחרו על-ידי הוועד לקדנציה של 3 שנים 
ויוחלפו באופן מדורג. מתוך נציגי הציבור ימנה הוועד יו"ר 
לועדה שיהיה אחראי לניהול הישיבות ולקביעת סדר היום 

בשיתוף עם מנהל החינוך ומנהל הקהילה.
הערה: מנהלי 3 החטיבות י נעורים )ז-י"ב(, מרכזונים )א-ו( 

והגיל הרך אינם חברים בועדה ויוזמנו לפי הצורך.
תחומי אחריות:

 • קביעת מדיניות בנושאים חינוכיים מערכתיים עקרוניים 

הקשורים באורחות החיים של הקהילה.
 •  מתן גיבוי להנהלת החינוך ולמערכת החינוך. 

 •  הבטחת משאבי קהילה לטובת החינוך.
ההחלי קבלת  למועדי  בהתאם  החינוך  תקציב  תכנון   •  

טות הנדרשות במערכת החינוך. 
בין ההנהלה הפעילה של החינוך, ההורים   •  גוף מקשר 

והקהילה.
 •  הוועדה תיתן דעתה לצרכים העולים בתחום הדרכת 

הורים.  

נהלי עבודה:

יו"ר הוועדה, מנהל הקהילה ומנהל החינוך יסכמו בפגישה 
ימוקדמת את רשימת הנושאים לדיון וכן את הנושאים לע

דכון ורשימת המוזמנים לגבי הישיבה הבאה.
הפורום הנ"ל ידאג להעביר במייל, מבעוד מועד, לחברי 
הוועדה את סדר היום, המוזמנים וכן חומר הכנה )במידה 

ויש( לקראת הישיבה הקרובה.
הישיבה תנוהל על-ידי היו"ר. באחריותו של היו"ר רישום 
במהלך  )יעשה  הבאה  לישיבה  מועד  ותיאום  פרוטוקול 

הישיבה(.
יהיו"ר ידאג להעביר במייל פרוטוקול מסכם לחברי הווע

דה. 
לויאלית  להתנהלות  מחויבים  חינוך  ועדת  חברי  בנוסף: 

כלפי מערכת החינוך ובין חברי הוועדה.
חברי ועדת החינוך מחויבים לדיסקרטיות .

חברי הוועדה הינם שגרירי החינוך בקהילה ויפעלו לקידום 
המערכת מול התושבים דרך פורום הוועדה.

תדירות הישיבות: אחת לחודשיים ובהתאם לצורך.

)המשך בעמ' 8(
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)המשך מעמ' 7(

ב. הנהלה פעילה

ופדגוגי.  מערכתי  מקצועי  פורום  הינה  הפעילה  הנהלה 
ידי אנשי  זו מהווה מסגרת לקבלת החלטות על  הנהלה 

מקצוע מתוך המערכת.

מקור סמכות:  ועדת חינוך.

הרכב ההנהלה:

 •  מנהל חינוך.
 •  נציג ועדת חינוך.

)א-ו(  מרכזונים  )ז-י"ב(,  נעורים  החטיבות:   3  •  מנהלי 
והגיל הרך.  

למקרה  בהתאם  נוסף,  אדם  יתוסף  הצורך   •  במידת 
ספציפי על  פי שיקול דעת של מנהל החינוך וההנהלה 

הפעילה.

תחומי אחריות:  

המערכת.  של  השוטף  הניהול  בתחומי  החלטות  קבלת 
מסגרת להתייעצות, חשיבה, תכנון ותמיכה.

נהלי עבודה:
ואירועים  בעיות  ויציפו  שאילתות  יביאו  חינוך   •  מנהלי 

במערכות.
 •  יתקיים דיון ויתקבלו החלטות.

 •  ירשם פרוטוקול ישיבה.
:בנוסף ישנה חשיבות בהקפדה על כך שבהנהלה הפעיי

לה יהיה לפחות חבר אחד )איש חינוך( מהקיבוץ.
להתנהלות  מחויבים  הפעילה  בהנהלה  התפקידים  בעלי 
לויאלית כלפי מערכת החינוך ובעלי התפקידים בהנהלה.

חברי ההנהלה הפעילה מחויבים לדיסקרטיות .
חברי ההנהלה מתוקף תפקידם ומעמדם יפעלו לקידום 

המערכת החינוכית בקהילה.
תדירות הישיבות: אחת לשבוע-שבועיים.

ג. מנהל  החינוך

מקור סמכות: ועד מנהל 

תחומי אחריות:
 • ניהול כולל של מערכת החינוך, על כל יחידותיה. 

 • הצבת מטרות ויעדים למערכת החינוך. 
 • בנייה ואחריות ליישום תכנית עבודה חינוכית. 

אחריות לקבלת החלטות בתחומי הניהול השוטף, בשיי •  
תוף עם מנהלי היחידות. 

 • תכנון והובלה של תהליכי שינוי ומניעה במערכת. 
תכנית  בקרה,  החלטות,  קבלת  )תכנון,  תקציב   •  ניהול 

השקעות(. 
 •  אחריות על כח-אדם )מינויים, חוזים, עבודת צוות(. 

נעורים  החטיבות:   3 מנהלי  עם  רצוף  וקשר   •  הדרכה 
)ז-י"ב(, מרכזונים )א-ו( וגיל רך. 

 •  אחריות לייעוץ מקצועי י פדגוגי של מערכת החינוך. 
 •  קשר עם גורמים חוץ-מערכתיים. 

צרכים  עם  ילדים  בנושא  החלטות  בקבלת   •  שותפות 
מיוחדים. 

 •  אחריות ליישום תפיסת עולם חינוכית-פדגוגית הרואה 
בהורים חלק בלתי נפרד מילדם המתחנך במערכת. 

היקף משרה: 
1/3 משרה גלובלית.

קדנציה:
מנהל החינוך ימונה ע"י הוועד כמקובל בקיבוץ לקדנציה 

של 3 שנים.

כישורים נדרשים:
 •  איש מקצוע בתחום החינוך, רצוי בוגר הקורס לניהול 
מערכות חינוך )בסמינר הקיבוצים(, בעל ניסיון בניהול 

מערכת חינוך קיבוצית.
 •  יכולת תקשורת אישית ברמה גבוהה.

 •  יכולת ניהול צוות עובדים.
ועמידה  תקציבים  תכנון  כולל  כלכלית  ניהול   •  יכולת 

בהם.

ד. מנהלי החטיבות במערכת החינוך 

3 חטיבות:  נעורים )ז-י"ב(, מרכזוי  מערכת החינוך כוללת
נים )א-ו( וגיל רך.

מקור הסמכות: ועדת חינוך.
כפיפות למנהל החינוך. 

הגדרת התפקיד:
 •  שותפות בהנהלה הפעילה של החינוך.  

 •  אחריות לתכנית החינוכית שנתית של החטיבה אותה 
מנהל.

 •  ניהול צוות עובדי החטיבה.
עם  בקשר  הצוותים  גיבוי  תוך  להורים  על   •  כתובת 

ההורים.

צילום: יעקב גוטרמן
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✿

הזמנה
 לפתיחת השנה וקליטה ברוכה של משפחות
במערכת החינוך, נתכנס כולנו, כל ההורים

לבוקר חינוך
ביום שישי ה-25 בנובמבר במועדון לחבר

9:00 - פתיחה

 •  הכרות עם מערכת החינוך
הגיל הרך,  ענבל לם  • 

 •  המרכזונים, רעות קדר
 •  הנעורים,  שלמה דרוקס

 •  שיחה חופשית

 •  החינוך בקיבוץ מתחדש )מופרט(

והיבטים של ערבות הדדית


 •  שיח משותף על מרחב ההסכמות
במערכת החינוך

 •  12:00 - סיכום 
מוזמנים כל ההורים במערכת החינוך, חברי קיבוץ, 

וחברים בתהליך קליטה, הורים תושבי העוגן.

בברכה,

דוד קורן, ענבל לם, רעות קדר, שלמה דרוקס 

✿ ✿ ✿

וכמאמר השיר-  הזמן הוא כמו  גלגל ענק.....  

 "מעגל נפתח בכל שנה
 ומעגל נסלח בכל שנה
 ואם דבר לא השתנה

מחר ודאי נצחק.

 מעלה כשזה טוב
 ולא נורא כשמטה, אם זה רע -

 תמיד יש עוד ברירה -
הזמן הוא כמו גלגל ענק.

 עוד שנה ועוד שנה
 הזמן הוא גלגל ענק

 ומחר עוד יום שממרומיו
 נדאה למרחק."

 •  ניהול תקציב )תכנון ובקרה(.
 •  ייזום והובלה של תכניות מניעה.

 •  קשר עם גורמים בקיבוץ ובאזור.
 •  ליווי והדרכה של צוות העובדים וכתובת מקצועית .

 •  העשרה והשתלמויות לצוות העובדים.

צילום: יעקב גוטרמן

לרונן ברייר שלום, 

שבמאמרך,  השקעות  לסעיף  להתייחס  ברצוני 
בביתנו האחרון )מס' 25(.

עיני לא צרה בהשקעות שבוצעו ובאלו שבטיפול. 
ימפתיע אותי שאין איזכור לתיקון המפגעים שב

שבילי הקיבוץ לרוחבם ולאורכם. 

הקיבוץ, מעל  חברי  אנו  התבקשנו,  רב  זמן  לפני 
דפי "ביתנו" להצביע על כל מפגע שבדרכנו. 

ימסרתי רשימה ארוכה ומפורטת,  המתייחסת לש
בילי הקיבוץ, שמהווים סכנת נפשות להולכי הרגל 

ולרוכבי האופניים והקלנועיות.

לצערי,לא זכיתי לכל תגובה או התייחסות וגם לא 
לטיפול.

שנה טובה, בריאות טובה ושבילים טובים - 

מאחלת אהובה גורן

העדשה המשוטטת
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רעות קדר

חברת הילדים / המרכזונים

הקיץ והחום ואיתם החופש הגדול הם סיום מושלם לשנה 
במהלך  הילדים!   בחברת  ופעילות  עשיה  של  חווייתית 
השנה עסקנו בנושאים שונים, החל מהיכרות, דרך חגים 
)כאשר לקחנו חלק פעיל בארגון חנוכה, רקדנו בשבועות 
ועוד(, עונות השנה )הקפדנו לטייל ולראות את פני השדה 

יהמשתנים מעונה לעונה(, סובלנות, עזרה לקהילה )במס
גרת נושא זה עשינו פעילויות רבות(.

וגם  וחווייתית,  מגבשת  גדושה,  הייתה  החינוכית  העשייה 
"טעימה" לעתיד לבוא בחופשת הקיץ: הנושא בקיץ השנה 
מתנפחים  עם  החופש  את  קיבלנו  הבמה!  אומנויות  היה 

ירטובים בגן האירועים )תודה לשולי על הגן הירוק והמק
סים(, רקדנו "זומבה", התנסינו בקפוארה )אומנות לחימה 

יברזילאית(, למדנו אקרו-באלאנס )אומנות קרקס(, יצר
נו תפאורה, התחפשנו, הצגנו, שרנו, ראינו סרטים )תודה 

ילקורין על המועדון הנקי והמסודר(, נסענו למוזיאון היל
דים בחולון, לקרקס הישראלי בכפר יהושע, לסינמה סיטי 

ועוד ועוד.

ישני אירועי השיא של הקיץ, בהם חווינו את האווירה המ
דהימה, וראינו את הגיבוש והבגרות אליהם אנחנו מחנכים 

יאת ילדינו, היו היום ההפוך והקייטנה אליה יצאנו עם הק
ו'( בקיבוץ מעגן. ביום ההפוך  בוצה הבוגרת )ילדי ג' עד 

ובעי בחוץ  שיחקנו  המדורה,  סביב  ושרנו  רקדנו  יטיילנו, 
יקר נשארנו ערים כל הלילה! בהזדמנות זו תודה לשכני

נו הסובלניים שהפקירו את שנת הלילה שלהם לטובתנו 
ביום חשוב זה! ובמעגן- הילדים במשך שלושה ימים נהנו 
מהבית  מהשקט  וגם  מהביחד  ימי,  מספורט  מהכינרת, 
ומההורים. תמונות מחוויות הקייטנה ראיתם בגיליון ביתנו 

הקודם. 

הקיץ, נפרדנו מבוגרות כיתה ו' שהיו חלק מאיתנו בשש 
שעבדו  גרנות  ואלינוי  מאביב  נפרדנו  האחרונות,  השנים 
איתנו במסירות ובאחריות בשלוש השנים האחרונות, ומן 
וכן את  ירדן  גן  בוגרי  לשורותינו את  העבר השני, קלטנו 
ילדי כיתה א' מבית הלוי ומכפר מונאש. נפרדנו במרכזון 

ימילדי כיתה ג החדשים שעברו למרכז. במקביל, ובהמ
ישך לשינויים הדמוגרפים החיוביים שעובר הקיבוץ, קבו

צת כיתה ו' התברכה בשני בנים: גיא ונדב, כיתה ד' זכתה 
ביובל )אח של נדב(, כיתה ג' קיבלה בזרועות פתוחות את 
יובל )אחות של גיא( וכיתה ב' הרוויחה את אמיר ובסוף 

יהחודש תצטרף גלי בן מיכאל. לכיתה א' הצטרפה בש
מחה מאיה אלון. 

יובגזרת הצוות- השנה לראשונה כל הצוות החליט להמ
שיך! במרכזון עובדות טליה פלג-חיים, דיאנה אלון, עלי 
בימים  עברה  )מנורדיה,  רוזנטל  ועינבר  פריידין  )פוקס( 
אלה להתגורר בהעוגן( ואת המרכז מובילות בגאון עטר 
)בת קיבוץ מעגן המתגוררת בהעוגן( ונטע רוזמן )בקרוב 

מהעוגן(. 

בעשייה  העשירה,  החינוכית  בתכנית  ממשיכים  השנה 
יהקהילתית בה אנחנו מאמינים, נהנים מהספריה המקסי
ימה, ממבנה חדר האוכל הממוזג ומתחנת ההסעה המק

סימה והחשובה שנבנתה, וגם נהנים ממרחבי עמק חפר 
הירוק והפורה שאנו חיים בליבו.

בנימה אופטימית, בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה,  
שנה טובה, רעות וצוות המרכזונים.

סיכום ותחילת שנה           במערכת החינוך שלנו
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ענבל לם, רכזת הגיל הרך

מערכת הגיל הרך

לעשייה  ובמקביל  חלפה  עברה  תשע"ג  הלימודים  שנת 
כל  לאורך  עליה  מקפידים  שאנו  היומיומית  החינוכית  

יהשנה, עמדה השנה גם בסימן תהליכי עבודה והכנה לק
ול לקיבוץ  המצטרפות  החדשות  המשפחות  כל  יליטת 

מערכת החינוך. לאורך כל השנה פעלנו בהליכי הדרכה 
והכנה של הצוות המקצועי וכמובן עמדנו בקשר עם כל 

יהמשפחות, וחיזקנו את תחושת ההיכרות והשייכות למע
רכת החינוך.  

יזה המקום להודות לכל צוות הגיל הרך שעושה את עבו
יום, שעות ארוכות, במסירות, באחריות  יום  נאמנה,  דתו 

סיכום ותחילת שנה           במערכת החינוך שלנו

ובהרבה אהבה ותחושת שייכות למקום העבודה ולקיבוץ. 
שהיו  הצוות  אנשי  כל  עם  הנוכחית   השנה  את  התחלנו 
איתנו בשנה שעברה, למעט  תחלופה של מטפלת אחת. 

זהו הישג ייחודי במערכות חינוכיות ואינו מובן מאליו. 

והשירות מה אנשי המקצוע  לכל  גם  להודות  רוצה  יאני 
קיבוץ, לאנשי החינוך ולוועדות וגם סתם לחברי הקיבוץ,  
שעוזרים ותומכים בעבודתנו ככל הנדרש ועל התחושה כי 

החינוך בהעוגן נמצא גבוה בראש סדרי העדיפויות.  

במקביל לתהליך קליטת ילדים כה רבים לקיבוץ,  נדרשנו 
להיפרד השנה ממספר ילדים ומשפחות חיצוניות שליוו 
והיו חלק אינטגראלי מנוף הקיבוץ לאורך  את המערכת 
עתיד  והוא  קל  ולא  כואב  היה  התהליך  ארוכות.  שנים 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  אך  הבאות,  בשנים  גם  להימשך 
שנת  של  פתיחתה  לרגל  הקהילה.   שעוברת  מהשינויים 
לימודים חדשה, שנת תשע"ד, הנה כמה נתונים שבוודאי 

ישמחו את כולכם:  

סה"כ ילדים במערכת הגיל הרך ב 5 גנים - 105 ,  מתוכם  
- 76 ילדי העוגן ו- 29 ילדי חוץ... נתון יוצא דופן.  בשנת 
ועוד  נולדו  תינוקות בקיבוץ. בשנת 2103   16 נולדו   2102
צפויים להיוולד 15 תינוקות בקיבוץ.   בגן ירדן השנה 31 

ילדי קיבוץ.  

יהקליטה החדשה הביאה אלינו בשעה טובה גם סבים וס
נכדים במערכת.  להם  היו  לא  כה  בתות מהקיבוץ שעד 
אנו מקבלים בברכה גם את מעגל הסבים החדשים כמו 

יגם הוותיקים ומזמינים אתכם להיות חלק במעגלים הסו
תהליכי  והקהילה.   המשפחה  הגן,  בחיי  הילד  את  בבים 
שינוי ומעברים אורכים זמן ואנו מקווים שנעבור אותם יחד 
חינוך מגובשת  ונמשיך לטפח מערכת  ובאמון  בסבלנות 
קליטה  לכולם  מאחלים  כולם.  רצון  לשביעות  ואיכותית 

מוצלחת.   

קשורים  שאינם  ותושבים  חברים  לבנים,  תזכורת  ושוב 
כעת לגיל הרך, אך צפויים ללדת או להצטרף לקיבוץ- 
אנא צרו קשר מוקדם ככל הניתן משום שהגנים בתפוסה 

מלאה ויש להיערך  לקליטות חדשות בהתאם. 

בפעם  הנעורים,  של  וחלקם  היריעה  קצרה  הפעם 
הבאה.....

- כחלק של התהליך  כי כל סיום הוא גם התחלה  ועוד, 
יולפתיחת שנה אנו נקיים מפגש חינוך לכל ההורים במע

רכת, נא רשמו ביומן.
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חצי + חצי = ?
)שני סיכומי חצי שנה(

מיכה הראל

לא כל אחד אוהב לקרוא הרבה מספרים, אז כתבתי 
כותרת בלי מספרים...

הן במ שנה,  חצי  הסתיימה  ביוני  להתעלם:  אסור  יאבל, 
והן בקיבוץ, אז כמה סיכומים כלכליים, בכל זאת  פעל, 

חייבים לבחון, )ולצערנו, הם לא מלהיבים יותר מדי...(

המפעל

התחזקות  מיתון,  של  קשה  שנה  עם  מתמודד  המפעל 
השקל , ותחרות בשווקים.

המכירות הגיעו ל-50 מיליון ₪, )גידול של 4% לעומת שנה 
שעברה.(

 2.1 1.5 מיליון ₪, לעומת  )רק  הרווחים, די נשחקו.  אבל, 
בשנה שעברה.(

םהאתגרים העיקריי השנה, הם קודם כל, להתחיל להגי
ידיל את השווקים למוצרי האיטום, הודות לקליטת הלמי

נטור החדש, ולקראת רכישת קלנדר חדש, ברוחב 2 מטר.
) ואגב, לשמחתנו, מכירות הוינשילד גדלו ב 19% לעומת 

החצי המקביל,לפני שנה.(

ובנתיים עוסקים בעיקר בהטמעת הלמינטור החדש,)יורשו 
של  )יורשו  החדש.  המיחשוב  ובהטמעת  ה"למבו".(  של 

ה"דע-רום", לאחר 20 שנה.(

המפעל החליט לרכוש קלנדר חדש, בהשקעה של כ 15 
מיליון ₪.

ומנהל מו"מ עם 4 משקיעים פוטנציאליים, על אפשרות 
שישקיעו במפעל.

החלטות אלה של המפעל כפופות לאישור הקיבוץ, וצפוי 
3 החח  שבשבועות הקרובים, יובאו לאישור הועד והקיבוץ

לטות מאוד חשובות:

המימון  לתנאי  בהתאם  בקלנדר,  ההשקעה  אישור 
שיושגו.

אישור הכנסת אחד מארבעת המועמדים לכניסה כשותף 
במפעל.

בחירת  הדירקטוריון,-  של  הקדנציה  סיום  עם  ובהמשך, 
דירקטוריון חדש,) או, הארכת הקדנציה של הדירקטוריון 

הנוכחי.(

ובקשר לעתיד? שנה זו, גם בחצייה השני ממשיכה להיות 
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ידי קשה, ובהמשך ?- המפעל מאוד מאמין שרכישת הק
הקרובות,  בשנים  לצמוח  למפעל  תאפשר  החדש  לנדר 

ולשפר את חוסנו וריווחיותו. )בהצלחה.(

ומה בקיבוץ?

לא  כן  גם  המפעל?...(  עם  הזדהות  מתוך  )אולי  הקיבוץ 
עשה יותר מדי חיל, בחצי שנה זו.

הגד"ש,  המפעל,  הכנסה:  מקורות  מעט  לנו  יש  כזכור, 
וההשכרות. )ומיסי החברים...(

הרפת  קטן,  די  דירה  שכר  להעביר  ממשיך  המפעל 
וההכנסות  ייציב,  הגד"ש  כלל,  מרוויחים  לא  והמטעים 
לצמצם  או  לעשות?  נשאר  מה  יורדות,  מההשכרות 

הוצאות, או להגדיל מיסים.

נושאים,  בכמה  במרץ  מטפל  העיסקי,  המנהל  אוריאל, 
 10( ההכנסות.  להגדלת  בהמשך,  יביאו  הנראה,  שככל 
הדונם התעשייתיים ליד המפעל, 50 הדונם באזור הרפת 

יהישנה, ותוכנית ההבראה של הרפת.( אני רק מאוד מק
ווה, שנאפשר לאוריאל להתרכז בעיקר במשימות אלה, 
ולהשאיר את ה "צרות השוטפות" לטיפולם של אחרים. 
קיבוץ העוגן חייב לעשות כל מאמץ, להגדלת ההכנסות 
האפשי ובהקדם  לשנה,   ₪ מיליון   2 בכ שלו,   השוטפות 
ירי. אי השגת יעד זה, עלולה בהמשך להיות בעלת הש

פעה מאוד קריטית על עתידנו. וככל הנראה, זה יעד בר 
השגה.

ובינתיים, בחצי שנה זו?

בקושי,הצלחנו לשמור על איזון, והביצוע היה, פחות טוב 
מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.

בצד ההכנסות, שכה"ד מהמפעל, הכנסות הגד"ש וההשי
לא  הכנסות   2 היו  למזלנו,  אך,  "קשיחות",  מאוד  כרות, 

מתוכננות, )רווחים מ"גרנות" ורווחים פיננסיים.(

,ואילו בצד ההוצאות רובן היו גבוהות, במידה ניכרת מהי
מתוכנן. ובסה"כ, הוצאות הקהילה )נטו(,היו ב 380,000 ₪, 
מבתקופה  יותר   ₪ וב-180,000  מהמתוכנן,  גבוהות  יותר 
המקבילה, אשתקד. )אבל, חלק מהגידול בהוצאות היה 

יגידול בהעברה לקרן הפנסיה, מוקדם יותר מהתיכנון הש
נתי.(

נוכל במצב זה, להעביר כמיליון  קצת קשה לראות, איך 
₪, בשנה ליורשים, בלי לפגוע אנושות, בפעילויות חיוניות 

אחרות, או ללא העלאת מיסים.

אין לי ספק, שההנהלה והועד, חייבים להתחיל מייד בבחינת 
יההתנהלות העיסקית שלנו, ולהכין תוכנית ממוקדת ודחו

פה לשיפור המצב. 

יהיום כבר די ברור, שהמשקיע המיוחל במפעל, לא יפ
תור במלואה, את בעיית הפנסיה, מקסימום, ידחה אותה 
בכמה שנים. והבראת הרפת, תדרוש השקעות של כמה 

מיליונים, שלא יתנו את הפירות תוך זמן קצר.

יולכן, הדרך הנכונה היא, לקדם פרויקטים נדלניים, שיכו
לים, תוך שנים ספורות, לשפר מאוד את מצבנו. 

חתימה  גמר  גם  )ולמעונינים:  טובה.  ושנה  בהצלחה, 
טובה...(

סוף סוף זה קורה! חוג התנ"ך מתחדש 

קומו מהכורסה והצטרפו לחוג מיוחד במינו, בהנחייתה )המלומדת והמעניינת( של טלי תמיר. 

אין זו עוד הרצאה, אלא ממש חוג - יושבים סביב השולחן, שומעים תנ"ך, מנתחים ומשוחחים. כל 
זאת באווירה חילונית ופלורליסטית.

:הזמן ימי ד', בשעה 18.30, פעם בשבועיים. מתחילים ב-9 באוקטובר.  • המקום: המרכזון  • המח
חיר: 480 ₪ לכל השנה.  • אפשר לשלם בפגישה הראשונה )באשראי, מזומן או צ'קים - ניתן לחלק 

ל-2 תשלומים(.      

עוד פרטים - עדנה גולן  • טל. 2242, סל.  052-8656466 
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חני הראל

פוטוק,   יותם  את  לראיין  כדאי  כי  לאזני,  גונבה  שמועה 
ימסתבר שהבחור אינו קוטל קנים, הוא עושה חייל בלימו

דיו ויש מה ללמוד ממנו.

הזמנתי אותו  אלי, ועל כוס קפה  קלחה לה השיחה:

אני שייך לקבוצת נופר, ) יחד 
זוננשין, רז אפרת,  עם אלינור 
עמרי פואה, עמיר אלון, חיים 
דולבורד. מקווה שלא שכחתי 

יאף אחד...( אחרי הצבא עבד
תי 3 שנים בווינה יחד עם אסף 

גרדוש ושגיב לביא .

יודע גרמנית? שאל ח-אתה  
תי.

אני כבר מתחיל לשכוח...

שנ עבדתי  מוינה  יכשחזרתי 
מעברות,  של  במדגה  תיים 
ב2008,  התחלתי  ללמוד 

כשהייתי בן 24.

ח-כבר לא בדיוק פרגית, אמ
חרתי.. מה קרה שפתאום  הח

לטת ללמוד?

יגיע...  שזה  ידעתי  תמיד 
בתהליך  כבר  הייתי  ב2008 
לארכיטקטורה  קבלה  של 
בטכניון. אני אוהב לצייר, אבל 
הסתבר לי שלדעת לצייר זה 
לא בדיוק מספיק כדי להיות 

ארכיטקט...

ציורים  לראות  -אפשר 
שלך? 

אמי תלתה בבית כמה ציורים, 
אמר בחיוך מבויש.   לא הייתי 
עצמי,  עם  מגובש  מספיק 

יוהחלטתי לשנות כיוון מארכי
יטקטורה לפסיכולוגיה, מבחי

תמיד  הייתה  פסיכולוגיה  נתי 
אופציה  רלוונטית.

ראי תואר  סיימתי  ב2011 
שון בפסיכולוגיה  בהצטיינות 
שני  לתואר  אילן.  בר  באונ' 
קשה מאד להתקבל, רק 15% 

התקבל למזלי  ימתקבלים, 

ועדת החקירה לקביעת הגבולות בין עיריית נתניה לעמק חפר  
החליטה: יישובי עמק חפר יישארו בעמק חפר.

תושבים יקרים!

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם כי בימים אלה פורסמו מסקנות ועדת החקירה 
לגבולות וחלוקת הכנסות בין עיריית נתניה והמועצות האזוריות עמק חפר, לב 

יהשרון וחוף השרון, מהם עולה כי טיעוניה של המועצה האזורית עמק חפר הת
קבלו במלואן וכי לא ייפגע אף יישוב  מיישובי עמק חפר.

כזכור, הבקשה שהגישה עיריית נתניה למשרד הפנים הייתה רחבת היקף. נתניה 
דרשה כי יעברו אליה 6916 דונם משטחי עמק חפר בתוכם היישובים בית ינאי, 
חבצלת השרון ואביחיל במלואם, שטחים נרחבים בין כביש 2 )ממזרח לו( לבית 
גנות הדר  ( בין  י נתניה  )בית ליד  יצחק י שער חפר ושטח מדרום לכביש 57 

לנורדיה לקצה המזרחי המזרחי של נתניה.

דרישת עיריית נתניה עוררה בנו זעם רב ונערכנו להתמודדות מול איום זה על 
לשמחתנו  בבקשה.  שנכללו  היישובים  כל  עם  ביחד  במאבק  והתחלנו  יישובינו 
התגייסו למאבק רבים בקהילת עמק חפר, התקיימו הפגנות, קיימנו את צעדת 

יעמק חפר המסורתית בסימן השמירה על גבולות עמק חפר, ניהלנו מאבק מש
יפטי, ציבורי ותקשורתי. בעקבות כל אלה החלה סדרת פגישות בין הנהגת המו

עצה להנהגת עיריית נתניה. בקשתה של עיריית נתניה מהמועצה  צומצמה מאוד 
וכללה בסופו של דבר רק שני מתחמים קטנים בשטח כולל של 400 דונם. בסופו 

של התהליך הגענו  להסכם ששימש כבסיס להחלטת הוועדה.

על פי המלצות הוועדה יועברו לתחום שיפוט עיריית נתניה מתחם מלון בלו ביי 
ושטח קרקע הנמצא מדרום לכביש 57 בסמוך לבור חזן. בעקבות טענתנו כי 
נינזק כלכלית ממהלך זה בגלל אי קבלת הארנונה, התנתה הוועדה את העברת 

יהשטחים במתווה של חלוקת הכנסות שמקורם במתחמים. לעניין חלוקת האר
סכום  למועצה  נתניה  עיריית  תעביר  המתחמים  בשני  הבנויים  מהשטחים  נונה 
שיהיה הגבוה מבין שתי החלופות: הסכום המתקבל כיום משני המתחמים שהוא 
1.9 מיליון ₪ או 15% מהכנסות הארנונה הנוספות שיהיו במתחמים. כך שהי  כ י

כנסות המועצה לא ייפגעו. מימוש מסקנות הוועדה  כפופות להחלטת ואישור 
שר הפנים. 

ולכל התושבים אשר כל  היישובים שהתגייסו למאבק  ברצוננו להודות לראשי 
אחד לפי יכולתו וזמנו השתתף בפעילויות ולברך את כולם על ההישג. מאבק זה 

הוכיח מעבר לכל ספק -  כוחנו באחדותנו.  יישר כוח! בברכת שנה טובה,

הנהלת המועצה

הישג ענק למועצה אזורית עמק חפר
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תי לכמה מקומות, אך  באונ'  באריאל , זה היה המקום 
היחיד עם מגמה תעסוקתית, ובזמנו חשבתי שזה תחום  
שחשבתי שאני רוצה לעסוק בו,  למעשה אריאל היה סוג 
של ברירת מחדל,  למרות שהתקבלתי למקומות נוספים. 
במהלך השנתיים  האלה עסקתי הרבה במחקר ובעולם 

העבודה, דווקא מאד נהניתי.  

MA בהצטיינות, קיבלתי תעוי -ביוני השנה, סיימתי  את ה
דה של מצטיין נשיא.

-מה פירוש? שאלתי.

קיבלתי תעודת הצטיינות מנשיא האוניברסיטה + מלגה.

כל הכבוד, אמרתי. ועל מה זכית בכבוד?

כתבתי תזה בהצטיינות יתרה, שפורסמה בכתבי עט בינ-
לאומיים.

על מה כתבת את התזה?

ערכתי מחקר ובו ראיינתי 210 אנשים, שנבדקו ב2 תקופות 
זמן ראיינתי גם אנשים שקרובים למרואיינים כדי לקבל 
פרספקטיבה נוספת לכל מרואיין.עבודת התיזה, בהנחיית 
ד''ר הדסה ליטמן עובדיה. התזה עסקה בשילוב מאפייני 

יאישיות בקשר בין גורמי לחץ בעבודה , לבין ניתוק פסי
כולוגי מהעבודה. ממצאי התזה הצביעו על תפקיד התווך 
יתר:  לו מחוייבות  )דוגמא לאדם שיש  יתר  של מחויבות 
אדם שצריך להגיש פרויקט  בעוד חודש ויעשה זאת תוך 
לניתוק  יכולת  וחוסר  יסבול משחיקה,   כזה  יומיים..אדם 

יפסיכולוגי.(  לעבודה בקשר  שבין גורמי לחץ שונים בע
בודה, לבין ניתוק   פסיכולוגי.  כן התזה עוסקת  בקושי 
שיש  לאנשים  שאינם בעלי התקשרות נמנעת,)סוג של 
התקשרות שבו כל מפגש של האדם יעורר אצלו חרדה 

וימנע מקשר( ליצור  ניתוק פסיכולוגי  מהעבודה לצורך 
התאוששות בזמני עומס.

יהמאמר שנכתב על בסיס הממצאים שהתקבלו, התק
 journal of career בל לפרסום בכתב העט היוקרתי 

.assessment
למרות שמאוד נהניתי מעבודת המחקר, הגעתי למסקנה 
בו.  אני מעדיף לעסוק  שזה לא התחום שארצה לעבוד 
ולכן  מחקרי..  האקדמי  בתחום  מאשר  הטיפולי  בתחום 

יהחלטתי להתחיל תהליך הכשרה לטיפול בשטח, והתקב
לתי לאונ' ת''א  לתכנית הכשרה של שנתיים, ואחרי כן יש 

4 שנים של התמחות....

-המסלול ארוך, ומאין הכסף, שאלתי בחוסר טקט..

לעבוד  אתחיל  ובקרוב  מזדמנות  בעבודות  עובד  אני 
באיבחון ברעננה במכון פרטי, פסיכו דידקטי.

-אתה רואה את עתידך בהעוגן? שאלתי.

בינתיים אני שוכר  כאן דירה פצפונת,  אך לתווך ארוך 
איני רואה את עצמי חי בהעוגן,  מאד הייתי רוצה, אבל 

יאיני עשיר מספיק........מי יודע?  אולי  תמצא הדרך בה
עוגן, לפתור את בעיית הדיור לבני קיבוץ..

-הלוואי אמרתי,  וחשבתי לעצמי  איזה הפסד זה יהיה 
אם לא נשכיל לשמור על צעירים שכמותו אצלנו.

נא להכיר: יותם פוטוק

מזל טוב
 לגד וילמן נולד נין
נכד לדגנית ויותם

ושמו נטר.
כן ירבו !!..

✿

להורים דפנה ועמרי
לאחות דריה

לרחל וגרשון מרון
ולכל המשפחה המורחבת

מזל טוב
להולדת
ליבי
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איה בן מיור

סוף הקיץ ....

נעימים  ערבים  )ואפילו  ואחרון  עוצמתי  חום  של  ימים 
כבר(... סיום של קיץ יבש וחם - ישראלי כל כך, אך יש 

אומרים נסבל ואפשרי יותר מאשר בשנים האחרונות.

חדשים  תושבים  הבטחות,   - ואיתה  בפתח  חדשה  שנה 
בהעוגן וכן - כל אחד באופן אישי עם ההתחלות החדשות 

שלו.

גלגל החיים מסתובב והעונות חוזרות על עצמן בדייקנות 
ואיתן התופעות הטבעיות המאפיינות כל עונה וכמה טוב 

שכך!

יגם הציפורים בשלהן - מושפעות מאורך יום )ולא מהטמ
פרטורה(, מונחות ע"י חושיהן להתחיל בנדידה בזמן הנכון 

ליעד הנכון.

יעדיין לא נראות בשמיים להקות נדידה של שקנאים וח
סידות אך אלו יגיעו בקרוב, אם כי דווח כבר על הגעתן 
של ראשוני הלהקות לאגמון החולה. שם מאכילים אותן 

במרוכז כדי למנוע נזק לחקלאים.

ראש השנה של הציפורים

בשבועות האחרונים מקסים לראות את מאות הסנוניות 
ימזגזגות  בשעות אחר הצהריים מעל שדות התירס, תופ

סות בפיהן הפתוח תוך כדי התעופה, כרשת לוכדת, מה 
שיותר יתושים - שישמשו כמאגרי שומן לקראת הנדידה 

לאפריקה.

את הנדידה רובן תעשינה, אך חלקן גם תשארנה לבלות 
את החורף בארצנו.

יהציפורים היציבות אצלנו סיימו לגדל דור חדש של צא
צאים )יש כאלה שעשו זאת פעמיים( והגוזלים הצטרפו 

לאוכלוסיה היציבה בארץ.

לפני כחצי שנה הגיע תושב חדש להעוגן - ינשוף העצים, 
ניתן לראותו בלילה באיזור הפטל ממערב לשכונה: גדול, 

ימרשים, מפוספס כולו בצבעי חום, פניו ממסגרות במ
סגרת לבנה דקה ובעת התרגשות / חיזור אף זוקף את 
הציציות המפורסמות בראשו. אז ברוך הבא אלינו, ותודה 

לעמי שהסב את תשומת ליבי אליו.
שנה טובה!

סנוניות
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יוגה בקיבוץ העוגן
בקבוצה  יוגה  לתרגול  להצטרף  מוזמנים  אתם 

קטנה, בקיבוץ העוגן. 

התרגול מתקיים בימי שלישי בשעה שש בערב.

ומו זוג, שלומדים, מתרגלים,  ונחמן,  יאנחנו, מירי 
רים לקונדליני יוגה, כפי שלימד יוגי בהג'אן, כבר 
למעלה מ- 8 שנים. קונדליני יוגה היא מדע עתיק 

מתי תנועה,  נשימות,  מודרות,  תנוחות,  יהמשלב 
חות, הרפיה, מדיטציה, וצליל. היא עובדת על כל 
הגוף הפיסי, המנטלי  ההיבטים של ההוויה שלנו: 
של  ההיבטים  כל  על  משפיעה  כן  ועל  והנשמה, 

החיים שלנו.

"בדיוק כפי שכל הנהרות זורמים אל הים, כל יוגה 
הקונדליני?  ומהו  הקונדליני  בהעלאת  מסתיימת 
זהו הפוטנציאל היצירתי של האדם." )יוגי בהג'אן(

לא נדרש ניסיון קודם.

כל מתרגל עובד לפי הקצב הפנימי שלו ולפי קצב 
התקדמותו האישית. 

ניתן לחוות תחושות ויתרונות התרגול, כבר 
 מההתחלה.

"שלוש מנטרות שלא צריך להגיד אותן: )1( אני 
לא יודע. )2( אני לא מוכן. )3( אני לא יכול לעשות 

את זה." )יוגי בהג'אן(

לפרטים אפשר להתקשר לתמר אופיר 
 052-8355420

מיכל אירום . . . . 02/09  05/09 . . . חנה ויזלברג
רינת אזרזר )זונ'( . 30/09   24/09 . . . . שרה מאור
אורית גפן. . . . . . 06/09 שמואל טוביה . 19/09 
שי רונן . . . . . . . . 16/09 שושה גרנות. . . 19/09 
ניצן אופיר. . . . . . 17/09  04/09 . . יהודית פפאי
נטע פואה. . . . . . 29/09  04/09 . . . . . רחל פלד
רועי פוקס . . . . . 25/09  26/09 . . . ניצה עמירם
23/09 . . . . . . ים גרטלר נחמה ברנע . . . 14/09 
13/09 . . . . אסף גרדוש בתיה מאוטנר . 05/09 
לירון לאור . . . . . 24/09  11/09 . . . אנני גוטרמן
שרון רויזמן. . . . . 14/09 ישראל פוקס. . 04/09 
יותם פוטוק . . . . 02/09 אוה אילן . . . . . 16/09 
08/09 . . . . . איתן עמית יעל אמסטרדם. 16/09 
להב אפרת. . . . . 20/09 תלמה רוטשילד 02/09 
יוחאי גלמן . . . . . 30/09 אילנה כרמין . . 09/09 
דוד הילר . . . . . . 04/09  22/09 . . עופרה פוקס
מירית עמית. . . . 02/09 אילן בר . . . . . . 26/09 
שיר כהן . . . . . . . 18/09  30/09 . . עמירה פוקס
יוגב הילר . . . . . . 02/09 רעיה פוקס . . . 11/09 
שני מאוטנר . . . . 29/09  24/09 . . דנה פרייסלר
08/09 . . . . דניאל בלייר רות הילר . . . . . 05/09 
גיא דורון. . . . . . . 17/09  01/09 . . . . . יוסי לביא
11/09 . . תואם בן נפתלי  19/09 . . . דורית גדיש
שיר משק. . . . . . 23/09 חגי כהן. . . . . . . 15/09 
דניאל גל . . . . . . 10/09 טל בלייר . . . . . 08/09 
ג'מה גולן . . . . . . 21/09  15/09 . תמר בן נפתלי
01/09 . . . . . . תום מילר ארז רוטשילד . 14/09 
תבל לאוסון . . . . 05/09 כרמית מילר . . 15/09 
16/09 . . . . . נעם אזרזר דותן ענבר . . . . 21/09 

 מי היה מאמין...
ליהודית פפאי מלאו 80 שנה!

מאחלים לך מכל הלב הרבה 
בריאות,

אושר, ועוד הרבה שנים של נחת 
מהמשפחה. 

לאנני גוטרמן 
 מיטב הברכות והאיחולים
במלאות  לך  70 שנה.

לילידי ספטמבר:

מזל טוב



להפגין  העומד  שהנוער  מעדיף  והייתי  מזועזע  "אני 
בכיכרות שיפגין קודם כל בעד הוצאת הרבנות מצה"ל. 

חואלה שלא ירצו להתגייס שלא יקבלו שום תמיכה מקו
מה אפילו  חשובה  יותר  הזאת  המחאה  הציבור.  חפת 

מסתתר  ואינני  הדיור.  ועלות  הקוטג'  מחיר  על  מחאה 
אחרי שם בדוי".

                                         שלמה אראל )אלוף מיל'(

   

לכבוד רב אלוף בני גנץ - הרמטכ"ל

שלום רב,

את  לך  גונבים  מסחררת  במהירות  ולמעשה  לאט  לאט 
הצבא, ולפחות את חיל האוויר. כך אני מסיק מחוויותיו של 
בני המשרת כטכנאי בבסיס חיל האוויר במרכז, וגם מעט 
ממה שראו עיני. בקרוב הצבא שלך יתפקד רק באישור 
יודע,  לא  אתה  אולי  כי  בגללך.  שגם  חבל  וכמה  רבנים, 

ילמרות שניתן לצפות ממך שתדע, אבל כל פעילות "הע
שרה" שמיועדת להוציא חיילים משחיקה לרענון הופכת 

מיד לפעילות מיסיונרית, המיועדת ל"החזרה" בתשובה.

9 חודשים. פעם אחת יצא כל הקוי  בני משרת בחה"א כ
רס מחיפה לירושלים... כל הדרך כדי לשמוע הרצאה של 
מהבסיס  מאורגנת  בצורה  וחבריו  הוא  יצאו  אתמול  רב. 
לירושלים, עם לינת לילה באיזו מדרשה דתית... כל הזמן 

יכדי לשמוע הרצאות הזויות של טיפוסים ש"חזרו בתשו
בה" ועל התהליך שעבר עליהם. כמובן גם הרצאה של רב 
גם סיור במנהרות הכותל.  וכן  נישואים,  לחיי  "הכנה"  על 
אז אולי אחדש לך שחיילי חיל האוויר, לפחות מהבסיס 
הארץ,  וידיעת  לטבע  לא מדריך  סופר,  יפגשו  לא  הזה, 

לא  היסטוריון,  לא  עיתונאי,  לא  פילוסוף,  לא  מדען,  לא 
עתידן... אלא רק אנשי דת אותם מתאר בני "הזויים".

בבסיס  רק  נמצאת  שהמחלה  להניח  סיבה  מוצא  אינני 
מסוים זה, מאחר והפעילות נראית שיטתית מאוד, כאילו 
ביקרנו  השנה  בראש  עצמה.  על  וחוזרת  מאורגנת  היא 
את בננו כאשר "סגר" בחג. ישבנו על המדשאה הקטנה 
בכניסה לבסיס, סעדנו, דיברנו... לפתע צד מראה מוזר 
עמדת  לעבר  נמרצות,  לו  צועד  הבסיס  מתוך  עיני:  את 

יהש"ג, בלבוש שחור עם מגבעת, מה שהייתי מתאר כל
בוש של חסיד, של חרדי, גבר עם שופר גדול בידו. בהגיעו 
לשער הבסיס הוא תוקע בשופר בגאווה, כאילו מצהיר זו 
הממלכה שלנו, זה צבא של אלוהים )חיזבאלה?(. נדהמתי 
רב הבסיס,  זה  זה?.  מי  בני מה קורה פה?  ושאלתי את 
באה התשובה התמימה. ואני הופתעתי שוב מכך שבכלל 
יש דבר כזה בצה"ל. שמטייל לו רב, לבוש אזרחי, בתוך 
את  שואל  ואני  מזה.  מתפרנס  כנראה  צה"ל,  של  בסיס 
עצמי, אם הוא מפגין בטחון עצמי שחצני שכזה אולי הוא 

יגם יושב בישיבות עם הקמב"ץ? כי מתברר עוד שכשהב
7 דקות(, נאלצים הטכי  סיס תופס כוננות בשבת )לא של

נאים לשהות בדת"ק כל השבת הרחק ממגוריהם, במקום 
יד מסלולי ההמראה. כדי שאם תהיה הקפצה  נידח על 

לא יעשה שימוש ברכב בשבת.

ואין  עליו,  מפקד  שאתה  הצבא  מתנהל  כך  שתדע  אז 
פלא שהחצופים האלה מכריעים ומשפילים גם אותך עם 
תתפלא  אל  נשים.  והדרת  זמרת  על  שלהם  השיגעונות 
בצבא  מקומם  את  מוצאים  לא  נורמאליים  שחיילים 

האלוהים שלך.
לידיעתך, 
 בברכה, 
 דני
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מכתב גלוי לרמטכ"ל בני גנץ

ברכות 
לענר קורן

 לסיום התואר בניהול ותקשורת
באוניברסיטה הפתוחה,

בהצלחה בתואר השני ובהמשך הדרך...

דרך צלחה!
יובל כהן התגייסה ב 9.9.13

לאחר שנת שירות ברמת הדסה. 
מזל טוב ובשעה טובה.  

 לורה סלאבה וחיים דולבורֿד
ולכל המשפחה המורחבת

מזל טוב
לנישואי

יוסי ועינת



יהקיץ משאיר עלינו את אותותיו: יותר עייפות, פחות סבל
ינות, כנראה שיש משהו בזה  שסוף הקיץ קשה יותר מה

קיץ עצמו "שלהי דקייטא, קשיא מקייטא" )בבלי, מסכת 
יומא(. 

אז הלכתי "להתנפש" בעיתונות המשכילה שיודעת הרבה 
ומביאה לי את העולם הביתה,  אולי האקטואליה תעשה 

לי סדר בראש. 

יהתעניינתי במה שקורה באזורנו... ומצאתי שהעניינים הול
כים בערך ככה:

אירן תומכת בסוריה )זה ברור לא?(.

מדינות המפרץ לא מסמפטות את אסד. 

אסד, מצדו, לא מסמפט את האחים המוסלמים .

המוסלמים  האחים  בעצם  )שהם  חאמאס  זאת,  לעומת 
בעזה - רק בשם אחר( שונאים את אובמה עצמו. 

מפקד  את  מסמפטים  לא  ואובמה  המוסלמים  האחים 
הצבא המצרי, עבד אל פאתאח א-סיסי.  

יאובמה מצידו מראה סימני אהדה כלפי האחים המוסל
מים במצריים.

בו זמנית............  מדינות המפרץ תומכות  בא-סיסי  דבר 

המבטא יחס עוין כלפי האחים המוסלמים.

שחאמאס  לציין  יש  אך  חאמאס,  כ-פרו-  מוגדרת  אירן 
תומך באחים המוסלמים, )אותם האחים שאירן מדכאה 

בעיקר בסוריה(.

מדינות המפרץ תומכות בארצות הברית למרות  ש-תורכיה 
משתפת פעולה עם מדינות המפרץ  נגד אסד.

בזמן ש- א-סיסי נתמך על ידי מדינות המפרץ.

יבו זמנית קורה ש-תורכיה מצדה, תומכת ב-אחים המוס
למים אך מתנגדת ל- א-סיסי.

ימעל הכל מרחף הדיון המאד נוקב על התנהגותו של אוב
הוא  כיצד  עצורה,  בנשימה  אחריו  עוקב  העולם  כל  מה. 
עולה ומטפס על העץ גבוה יותר  ויותר, האם לתקוף את 
יצליח לרדת  ומחכים במתח לראות איך  סוריה או לא... 

משם... 

במערב, מנהיג הדוגל בשלום נחשב למנהיג חזק ואמיץ. 
בעולם הערבי, ייחשב חלש ופחדן.

טוב , עכשיו שהכל ברור, אכניס את הראש לחול ואחכה 
לחורף...

טיפ  נהדר לפתרון בעיות סבוכות, מומלץ גם לכם...

 והפעם : איך לצאת מהפלונטר במזרח התיכון,
ובכלל ממצבים מסובכים...
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טיפ החודש
עדנה גולן

דרך צלחה!
יובל כהן התגייסה ב 9.9.13

לאחר שנת שירות ברמת הדסה. 
מזל טוב ובשעה טובה.  



חני הראל

תשבץ
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34 33 32
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מאוזן: 1. היום הקדוש בשנה )2(, 8. נגיף מיקרוסקופי, 9. 
רכיכה   .12 גידולי שדה,   .11 טנקים,  נגד   .10 בגוף,  חלק 
מכונית משטי  .17 במליצה,  רבים  גוף שלישי   .14  ימית,

 .20 בין אנשים,  בוררת, מוצאת פשרה  18. מתווכת,  רה, 
צאצא, 22.חלקיק קטן 23. כלי שיט בשימוש חיל הים, 25. 
מילת רמיזה י לכאן, 27. צורת ישוב בארץ, 29. מפלגה 
בראשות הרב עובדיה, 30. זמרת אמריקאית, 32. שמא, 
 .37 מחוטים,  ארוגה  דגים  מלכודת   .35 כאב,  מילת   .34
יכול ללדת, 40. הוציא מן  לא עבר ברית מילה, 38. אינו 
השורש, 42. מספר יורדי הסירה, 43. זכר עגל בוגר, 45. 
חקלאי, 47. נדם, 48. ספינות המדבר, 49. כינוי, 50. מתנה, 

51. אחד התווים, 52. בלגן, בית זונות.

מאונך:  1. סטנדאפיסט שהופיע אצלנו בראש השנה, 2. 
3. אחד הטעי  חומר אורגני החשוב לגוף למניעת מחלות,

מים, 4. משמשות לשתיה, 5. כן, 6. פרח ריחני, 7. חגגנו לא 
מזמן, 13. קיר מים, 15. משפחה בקיבוץ, 16. מסימני בנין 
 .23 בצמח,  והדוקר  החד  החלק   .21 19. שמא,  התפעל, 
אוכלים בראש השנה עם תפוח, 24.פרי שטרם  היבשיל, 
26.יש בעבר, 28. משחק כדור קבוצתי, ברא"הש  שיחקו 
את  הפר   .32 המשטרה  של  ה-13  המפכ"ל   .31 בהעוגן 
הסדר, 33. אסאד משתמש בו על אזרחיו )2(, 36. אימון, 
41. ענף משותף עם מעברות )שמפי נשיא ארה"ב,   .39

יותר מ... 46. משמש לכתיבה על  סיד...(, 44. בלבד, לא 
הלוח, 47. נטר, 48. בוא 49. חזר  



צילום: יעקב גוטרמן

הפנינג ציורי מדרכה בניצוח מרסה גולן

גל
ך 

יל
 ל

ם:
לו

צי
ה. 

טנ
קיי

 ב
גן

עו
ה

די 
יל
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