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אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ

צאנו	בימי	קטיף	הכותנה,	הקיץ	החם	מאחורינו,	אנחנו	בעו
נת	הסתיו	ועמה	מזג	האוויר	ההפכפך,	מהלכים	בין	ימים	
צחמים	לקרירים,	פני	החורף	נראים	באופק	בתקווה	שהג
שם	יגיע	בעתו,	וירד	בכמויות	שירוו	את	האדמה	וימלא	את	
ובמטעים	 לפרות	בפרדסים	 נזקים	 יגרמו	 ולא	 המאגרים	

ובתשתיות.

לקראת 2014 

על	סדר	היום	של	וועד	הכנת	תכנית	העבודה	לשנת	2014,	
והיעדים	בהם	עמדנו	בשנת	 לבחון	את	המטרות	 בכוונתי	
2013,	ואת	אלו	שלא	הצלחנו	לממש,	מה	מהתכניות	בוצצ
עו,	מה	נכון	להעביר	לבצוע	לשנת	2014	ועל	מה	לוותר.

צלפני	דיוני	התקציב	בכוונתנו	לדון	על	פי	פניית	חברים	בדי
רות	יורשים,	במסגרת	תהליך	השיוך	שויכו	דירות		ליורשים,	
אולם	בדירות	אלו	בחלקן	גרים	תושבים	ובחלקן	בני	קיבוץ	
מהוות	 מהדירות	 ההכנסות	 בקיבוץ,	 להיקלט	 המעוניינים	
הזהב	 שביל	 את	 למצוא	 ועלינו	 הקהילה,	 לתקציב	 מקור	
למימוש	השיוך,	זכאות	של	היורשים	שאין	עליה	מחלוקת	
לבין	יכולתנו	להמשיך	לקיים	הקהילה	בתקציב	מופחת	עם	

ציפייה	לגדול	בהוצאות,	אני	מצפה	לדיון	הוגן	וחברי.

2014	יהיו	גם	על	הצורך	בקידום	הטיצ 	הדיונים	על	תקציב

פול	בשיקום	תשתיות,	המשך	הקליטה	ובניית	שלב	ב'	של	
השכונה,	קידום	פרויקט	הבנייה	באזור	חדר	האוכל	הישן,	
נושאים	שיעלו	בדיוני	 ועוד	 הגדלת	המקורות	הפנסיוניים,	
הוועד.	חברים	שמעוניינים	להעלות	נושאים	לדיון	במסגרת	

דיוני	התקציב	מוזמנים	להגיש	אלי	פנייתם.

החלפת מנהל קהילה

הקדנציה	של	רונן	מסתיימת	בסוף	חודש	10/2013,	הוועד	
קהילה	 מנהל	 איתור	 של	 בהליך	 להתחיל	 החלטה	 קיבל	
צוות	 נבחר	 הארגוני.	 המבנה	 בתקנון	 הקבוע	 ע"פ	 חדש,	
לאיתור	מנהל	הקהילה:	מיכה	דורון,	דניאל	פואה,	איילת	
מנסים	 אנחנו	 לצוות	 הצוות,	 יו"ר	 שפיצר	 אלון	 וולובסקי,	

לצרף	חבר	קיבוץ	נוסף.

לפני	הדיון	על	פתיחת	תהליך	אתור	מנהל	קהילה	קיים	הוועד	
דיון	בפנייתם	של	חברים	לשנות	את	המבנה	הארגוני	ולעכב	
את	בחירת	מנהל	הקהילה.	הוועד	החליט	לקיים	דיון	נוסף	עם	
בנוגע	למבנה	 והחברים	שפנו	 מומחים	מהתנועה	הקיבוצית	
הארגוני,	אולם	לא	לעכב	את	בחירת	מנהל	הקהילה	על	מנת	
צשלא	נמצא	במצב	שרונן	סיים	את	התפקיד	מבלי	לבצע	הע
ברת	תפקיד	מסודרת	למחליפו,	והקיבוץ	נשאר	ללא	מנהל	
)המשך	בעמ'	5(. קהילה	לתקופת	זמן	לא	ידועה.	

משולחנו של היו"ר
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דניאל פואה

תמו	ימי	החג	ונכנסנו	לשגרת	ימי	החול	והעבודה.	כמעט	
והוספתי	צ	הבאת	כביסה	ממחסן	הבגדים....

גורל	 הרי	 נושאים	 מונחים	שורה	של	 והקיבוץ	 הועד	 לפני	
לעתידו	הכלכלי	של	הקיבוץ.	הנושא	הראשון:	כניסת	שותף	
למפעל	"העוגנפלסט".		בימים	ובחודשים	הקרובים	נידרש	
להכריע	בסוגיה.		לצד	זאת	צפה	גם	שאלת	קניית	קלנדר	

חדש.

צהוועד	הנחה	את	הדירק
טוריון	כי	רכישת	קלנדר	
באישור	 מותנית	 חדש	
הקיבוץ	 ושיחת	 הועד	

בלבד.

שניה	 כלכלית	 סוגיה	
הרפת.	 לעתיד	 קשורה	
לאחר	כניסתו	של	אשר	
מעודד	 שינוי	 חל	 אלון	
מחד,עלתה	 לטובה.	
והשתפ החלב,	 צתנובת	
ומאידך,	 הצוות	 רוח	 רה	
הרו החליבה	 כי	 צברור	
הפתרון.	 איננה	 בוטית	
נצטרך	להכריע	בשאלת	
צבניית	מכון	חליבה	קונב

נציונאלי.

גילי,	 ע"י	 הוצג	 בוועד	
של	 החשבונות	 מנהל	
היתרות	 דו"ח	 הקיבוץ,	

2013.	בדו"ח	הודצ 	הכספיות	למחצית	הראשונה	של	שנת
צגשו	הוצאות	חריגות	בגין	חריגות	בחשמל	ועלות	בית	"שי

בולים".

הוחלט	לפתוח	את	מתחם	המרפאה	הישנה	לשיוך.	זאת	
על	פי	הכללים	שנקבעו	בכללי	השיוך.	הודגש	כי	הקיבוץ	

לא	ישקיע	בשלב	זה	בשיקום	התשתיות	שבמתחם.

בתחום	 אי-דיוקים	 ומציאת	 ערעורים	 פניות,	 בעקבות	
צשמאות	דירות	החברים,	נקבע	צוות	ובו	חברים:	עוזי	גרט
צלר,	יואב	פואה	ואנדריאה	גרון.	תפקיד	הצוות	לקבוע	בצו
רה	ברורה	את	דגמי	הבתים	השונים	ולפרסמם	לציבור.

בימים	אלה	ממש	מקדם	צוות	נבחר	את	הכנת	המפגשים	
לקראת		מימוש	ההסכמות	לאורן	נחייה	בשנים	הקרובות.	

צילדי	הנעורים	יפקדו	את	בתי	החברים	ויזמינו	אתכם	למפ
גשים,	שיערכו	בימי	חמישי	ובשישי	בבוקר.

ואם יורשה לי, אז גם "טיפטיול":

צקחו	את	המשפחה	לחוף	הים.	מסלול	נהדר	מחוף	הבו
אפשר	 	 ומשפחתו..(	 זונשיין	 ערן	 את	 )שאלו	 לדור.	 נים	

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד

חוף	הבונים.	צילום:	יעקב	גוטרמן

אכזיב לחופי	 יצפין	 	- להרחיק	 שרוצה	 מי	 מעגלי.	 	גם	
בציפורי	 לחזות	 גם	 אפשר	 	 הנקרה.	 ראש	 עד	 ויצעד	
המים	הנודדות	בצעידה	לאורך	החוף	מג'סר	א-	זרקא	

ועד	אמת	המים	של	קיסריה.

ובתרועה	רמה:	נקרא	לגשם	שיבוא...

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

אחד הקוראים הנאמנים שואל:

כל	 השרקרקים.	 ציוצי	 על	 כתבת	 הקודם	 בבלוג	 "דניאל,	
התוכל	 אותם,	 שמעתי	 ולא	 והקשבתי,	 חיפשתי	 החודש	

לעזור	לי?"	)השם	והכתובת,	נשכחו	במערכת...(

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 חגי כהן

הנני	שמח	לנצל	במה	זו	על	מנה	לשתף	את	
החברים	על	הנעשה	בשכונה.

ענק	לקראת	השל צאנו	מתקדמים	בצעדי	
מת	הפרוייקט,

הבתים	 במסירת	 עסוקים	 אנו	 כחודש	 זה	
ומורכב	 ארוך	 הינו	 המסירה	 הליך	 לבונים,	
מפרטי	 כל	 על	 ביקורת	 כולל	 ההליך	 שכן	
והשינויים	 המקורי	 לתיכנון	 התאמה	 הבניה,	
צאשר	הוזמנו	ע"י	הבונים	)במהלך	הבניה	אפ
שרנו	חופש	פעולה	נרחב	לשינויים	בהתאם	
באשר	 רצון	 ושביעות	 הדיירים(	 לרצונות	
פועלים	 אנו	 הבניה,	 וחזות	 הגימור	 לרמת	
במרץ	לתיקון	הליקויים	שנתגלעו	ע"י	מפקח	
הבניה	של	השכונה	וכן	מפקח	פרטי	שלקחו	
אף	 מהמשפחות	 )חלק	 מהמשפחות	 חלק	
לקחו	חברת	"בדק	בית"	לבדיקה	מעמיקה	

יותר	של	התאמת	הבניה	לתקן(.

אנו	משקיעים	מאמצים	רבים	להיענות	לבקשות	הדיירים	
צעל	מנת	לתת	להם	הרגשה	טובה	בסיומו	של	פרויקט	מו

רכב,	ארוך	ולפעמים	מורט	עצבים.

בימים	האחרונים	החלו	ראשוני	הבונים	לאכלס	את	הבתים,	
הבתים	חוברו	לחשמל	ולתקשורת,	הפיתוח	הציבורי	הולך	

ונשלם,	כולל	תוכנית	גינון,	תאורה	וכו.

צלאחר	האיכלוס	אנו	נידרש	להשלים	מספר	נקודות	קט
צנות	לשיפור	חזות	השכונה	ולנוחות	הדיירים,	ודברים	גדו
לים	כמו	הסדרת	שטח	החממה	הישנה,	הזזת	הנוי	וסידור	

החלק	האחורי	של	הבריכה.

ככלל,	בתיכנון	השכונה	נכללים	מעט	שטחים	ציבוריים	ואין	
גני	משחקים,	שכן	אנו	רוצים	לשמור	על	קשר	ומרכזי	עניין	

רגע לפני 
שעוברים 

לשכונה 
החדשה

בין	מרכז	הקיבוץ	והשכונה	החדשה.

לאחר	גמר	שלב	א'	)34	יחידות	דיור(	וקליטת	המשפחות	
ניתן	יהיה	להמשיך	בהוצאת	היתרי	בניה	לשלב	ב'	)ההיתרים	
ונגלה	נחישות	 הגשו	וממתינים	לחתימת	המנהל(,	במידה	
בשלב	 הקיבוץ	 את	 זו	שאיפינה	 )כמו	 ההחלטות	 בקבלת	
ולהתחיל	 בניה	 היתרי	 בקרוב	 לקבל	 יהיה	 ניתן	 הראשון(	
מהלך	 בהמשך	 רבה	 חשיבות	 ישנה	 	.2014 באביב	 לבנות	
הבנוי	 לקטע	 )ממערב	 יחידות	 	21 לעוד	 והקליטה	 הבניה	
כיום(	דבר	שיביא	לצמיחה	דמוגראפית	ולהמשך	הצערת	

הקיבוץ	באופן	ניכר.

ברחו לבקרים	 חדשות	 הנשמעים	 הדיבורים	 כל	 צלמרות	
בותינו,	הדבר	בידינו!		אנו	נדרשים	לקבל	מספר	החלטות	

צילום:	יעקב	גוטרמן
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)משולחנו	של	היו"ר	-	המשך	מעמ'	2(

 סגירת בית הספר רמות חפר

צ	קיבוץ	העוגן	שותף	לאורך	שנים	ארוכות	במו
בית	הספר	 סגירת	 רמות	חפר,	לקראת	 סד	
מנהלים	 אנחנו	 למעברות	 השטח	 והחזרת	
החזר	 	/ פיצוי	 על	קבלת	 עם	מעברות	 מו"מ	
כספי	של	השקעות	העוגן	ברמות	חפר.	צוות	
אוריאל	 פוקס,	 ישראל	 המו"מ	עם	מעברות:	

אבני	ואלון	שפיצר.

תקנון חופש

בעקבות	 חופש	 בתקנון	 דיון	 קיים	 הוועד	
פניית	חברים,	התקנון	המוצע	יובא	לדיון	ויוצג		
פרק	 יפתח	 התקנון	 הצגת	 לאחר	 בשיחה,	
יוכלו	להגיש	הערותיהם	והס צזמן	בו	חברים	
ידון	בהסתייגויות	 תייגויותיהם	לתקנון,	הוועד	
ואת	ההסתייגויות	המוסכמות	יטמיע	בתקנון	
הסתייגויות	 והקלפי.	 השיחה	 לאשור	 שיובא	
להציג	 יהיה	 ניתן	 הוועד,	 ע"י	 יתקבלו	 שלא	
צבשיחה	ולהעלות	באופן	פרטי	להצבעה	בקל

פי	מול	הסעיף	המוצע	ע"י	הוועד.	

אמיצות		שיפתחו	את	הדרך	לקבלת	היתרי	בניה	)להזכיר	
למי	ששכח	כי	הקיבוץ	קיבל	החלטה	על	כניסה	לפיילוט	

של	המנהל(.

זו,	הנני	רוצה	להזמין	את	החברים	מי	שעדיין	 בהזדמנות	
לא	הגיע	לבוא	ולבקר	בשכונה	לראות	את	סיום	הפרוייקט	

אשר	קידמנו	במשך	ארבעת	השנים	האחרונות.

צעוד	רוצה	אני	להודות	ליהודית	שמרר	על	הסיוע	הרב	במ
ציאת	פתרונות	דיור	זמניים	לכל	הבונים	אשר	היו	מעוניינים	
לבוא	ולגור	בקיבוץ	מתחילת	שנת	הלימודים	ועד	לאיכלוס	

בפועל.	
שבוע	טוב!

 לימור וטלי גוטרמן
חובקים בת:

 שמה נוגה,
ומשקלה 3.270...

לסבים יעקב ואנני
לדודות רנית ומיכל

ולכל המשפחה המורחבת
ברכות ואיחולים מכל בית העוגן.



6

מיכה הראל

ב-28.5.13,	 בישיבתו	 החליט,	 העוגנפלסט	 דירקטוריון	
החלטה	 הקיבוץ.	 לאישור	 בכפוף	 חדש,	 קלנדר	 לרכוש	
זו,	תובא	בקרוב	לאישור	הוועד,	ואם	יהיה	בכך	צורך,	גם	

לאישור	האספה.

זו,		אכן,	החלטה	של	פעם	בדור.	הקלנדר	הראשון	נרכש	
לפני	כ-50	שנה,	והשני,	לפני	כ-30	שנה.

האלטרנטיבות	 כל	 את	 היטב	 לבחון	 מקום	 בהחלט	 יש	
צוהמשמעויות	הצפויות	מהן,	להבין	ולהשתכנע,	איזו	החל

טה	הכי	מתאימה	לחברי	הקיבוץ	-	בעלי	המפעל.

בעיקרון, יש רק 2 אלטרנטיבות,	שמשמעותן,	ככל	הנראה	
,	בתחזית	לכמה	שנים,	ברמה	של	להיות	או	לחדול	 היא	
)המפעל,	לא	הקיבוץ...(.	ההערכה	של	הנהלת	המפעלושל	
צהדירקטוריון	היא,	שללא	השקעה	זו,	המפעל	נידון	לנסי
צגה,	שתביא	תוך	שנים	אחדות	לסגירתו,	ולמכירת	)השכ

רת(		המפעל	לכל	המרבה	במחיר.

אופציה אחת: לא להשקיע בקלנדר חדש:

בדיקת	ביצועי	המפעל	ב	10	השנים	האחרונות,	מראה	3	
מספרים	בולטים:

המפעל	מוכר	בכ	100	מיליון	שח	לשנה.

המפעל	מרוויח	כ-4	מיליון	שח	בשנה	)	4%(

המפעל	גומר	השנה	להחזיר	את	חובות	הסדר	הקיבוצים,	
בהיקף	של	כ-3	מיליון	שח	בשנה.	)הרוב	הוחזר	מהרווחים	

שנצברו,	וחלק	בעזרת	הלוואות	חדשות.(

מבט מפורט יותר	מראה,	שבגלל	המיתון	באירופה,	בגלל	
חוזק	השקל,	בגלל	סיום	"שנות	השפע"	של	מכירת	ריג'יד	
אין	 הווינשילד,	 במכירת	 הרבים	 הקשיים	 ובגלל	 לרוסיה,	
לצמיחה,	 ריאלית	 אופציה	 שום	 לעכשיו,	 נכון	 למפעל,	
ללא	הכניסה	המתוכננת	לתחום	האיטומים,	עם	הקלנדר	

החדש.

החלטה של פעם בדור
העוגנפלסט החליט לרכוש קלנדר חדש - 

האם זו תהיה בכייה, או, זכייה לדורות?
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יפסיק	 נסיגה,	 ייכנס	לשנות	 הזו,	המפעל	 ללא	ההשקעה	
להרוויח,	ויאבד	את	רוב	ערכו.

	לא	בהכרח.	שמאי	מקרקעין,	שבחן	לאצ ?האם זה אסון
חרונה	את	ערכו	של	שטח	המפעל	והמבנים	שלו,	מעריך	
שניתן	להשכיר	אתר	זה	בכ-5	מיליון	שח	לשנה	)לפי	תעריף	
של	כ-5$	ל-מ2	לשטח	בנוי	בחודש,	והרבה	פחות	לשטחים	

פתוחים.	הערכה	זו	היא	ברמת	דיוק	של	
כ-25%	למעלה	או	למטה.(

המינימום	 הערכת	 על	 נסתכל	 אם	 גם	
-	השכרת	המפעל	בכ-3.75	מיליון	שח	
3	ממה	שמצ 	לשנה,	הרי	זה,	כמעט	פי
בש שנה,	 לקיבוץ,	מדי	 צעביר	המפעל	
נים	האחרונות	)	כ-1.3	מיליון	שח	לשנה,	

הכוללים	שכ"ד	+	רווחים.(

והשכרת	 המפעל	 סגירת	 גם	 מסקנה:	
יותר	 יותר	ומסוכנת	 נראית	כאופציה	גרועה	 המבנים,	לא	
צמהמצב	היום...	)וגם	אם	השמאי	קצת	טועה,	או	שהמחי
מיליון	 	2-3 נוכל	לקבל	 עדיין	 יירדו	בשנים	הקרובות,	 רים	

שח	לשנה	אם	נשכיר	את	המפעל.(

אופציה שניה: כן להשקיע כ-15 מיליון שח 
ברכישת קלנדר חדש.

ההשקעה	בקלנדר	חדש,	רחב	יותר	ועם	תפוקה	פי	3	מזו	
האיטומים	 שוק	 את	 בפנינו	 תפתח	 הנוכחי,	 הקלנדר	 של	

יוכל	 המפעל	 ובאמריקה,	 באירופה	
צלמכור	הרבה	יותר	יריעות	לבריכות	ול
צגגות,	וגם	להיכנס	לתחומי	איטום	נוס
פים,	אליהם	לא	יכולנו	להיכנס	עד	כה,	

עם	הציוד	הישן.

5	השצ -תוכנית	העבודה	של	המפעל	ל
נים	הבאות-	מראה,	שעם	קלנדר	חדש,	
יוכל	המפ צופיתוח	השווקים	למוצריו,	
יותר,	 ואף	 להכפיל,	 שנים,	 	5 תוך	 על,	
את	היקף	המכירות	)מ-100	מיליון	שח	

בשנה,	ליותר	מ-250	מיליון	שח.(

גידול	כזה	במכירות	מביא,	בד"כ,	גם	לשיפור	משמעותי	
באחוז	הרווח	של	מפעלים	)כי	הגידול	בהוצאות	הוא	פחות	
ולא	 קבועות	 הינן	 מההוצאות	 חלק	 	- בהכנסות	 מהגידול	
צמושפעות	מהגידול	במכירות	-	כמו	הנהלה,	הנהלת	חש

בונות	וכו'.(

2 אלטרנטיבות:		האחת	-	הריאלית -	בה	אחוז	הרצ  נבחן
ווח	לא	יצמח	וישאר	ברמה	של	4%	)כמו	הממוצע	ב-10	
צהשנים	האחרונות.(	גם	באלטרנטיבה	זו,	הרווח	של	המפ
על	יצמח	מרמה	של	4	מיליון	שח	בשנה,	לרמה	של	8-10	

מיליון	שח	בשנה.

אלטרנטיבה	2	-	קצת יותר אופטימי:	הרווח	יצמח	ל-6%	
נגיע	 בשנה,	)כמו	שהיה	במפעל	בשנים	2010-2011(	וכך	

לרווח	של	12-15	מיליון	שח	בשנה.

)ויש	גם	הערכות	עוד	יותר	אופטימיות,	כמו	למשל	בשנת	
השיא	של	המפעל	ב-2007,	בה	היו	מכירות	של	120	מיליון	

שח,	ורווח	של	8	מיליון	שח	)7%	ממחזור	המכירות((.

האופציה הסוו 	אבל,	גם	אם	ננתח	את
לידית,	עם	רווח	של	8	מיליון	שח	בשנה	
הרווח	 שתוספת	 	 נראה	 מיסים(,	 )לפני	
של	כמה	מיליוני	שח	בשנה	תחזיר	את	
	5-6 תוך	 החדש	 בקלנדר	 ההשקעה	

שנים.	וזה	בהחלט	סביר.

מי ישקיע ומי יקח הסיכון?

פוטנצ ומבחינת	 פיזור הסיכון,	 	מבחינת
המשך הצמיחה, עדיף	למצוא	משקיע חיצוני,	שיצ 	ציאל
קנה	חצי	מפעל,	)יקבל	בהמשך	חצי	מהרווחים...(	ולקיבוץ	

יישאר	ביד	הרבה	יותר	ממה	שיש	לו	ביד	היום...

וללא	שום	תוספת	סיכון,	אלא	להיפך	-	הרבה	פחות	סיכון.	
3	מיליון	שח	בשנה,	ועם	חלק	מהרצ -)עם	שכר	דירה	של	כ

ווחים	שיעברו	בכל	שנה	לקיבוץ.(

אם לא יימצא המשקיע המתאים,	)ובתקופה	זו,	מאוד	לא	
קל	למצוא	משקיע	שמוכן	לשלם	מספיק	עבור	השקעה	
ונצטרך לאשר השקעה עצמית של המו 	במפעל	כשלנו...(
פעל,	גם	אז,	נראה	שהסיכון	אינו	גדול	
מסוגל	 שהמפעל	 ספק	 ואין	 במיוחד,	
בריצ מהבנקים,	 שח	 מיליון	 	15 	לגייס
בית	נוחה,	ולהחזירה	במשך	כמה	שנים	
תוכנית	 שאכן	 )בתנאי	 עצמו	 בכוחות	
הצמיחה	תתממש,	ולו	רק	בחלקה.(	)זו	
גם	ההזדמנות,	אגב,	לחסל	סוף-סוף,	
למ הקיבוץ	 שנתן	 הערבויות	 כל	 צאת	
פעל,	בעבר.	וכמובן,	לא	לתת	ערבויות	

חדשות...(	

מבחינת המשקיע

צהמשקיע	הפוטנציאלי	רואה	לנגד	עיניו	מפעל,	הזקוק	עכ
שיו	להשקעה	של	כ-15	מיליון	שח	ומתכנן	להגיע	לרווחים	

של	כ-10	מיליון	שח	בשנה,	תוך	כמה	שנים.

צכמה	שווה	בעיני	המשקיע	מפעל	כזה?	כל	משקיע	ושיקו
10	מהרצ 	ליו,	אבל	מקובל	להניח	שחברה	שווה	בערך	פי
ווחים	השנתיים	הממוצעים	שלה	)	"מכפיל"	-	10(		)כ-35	
מיליון	שח,	לפי	תוצאות	שנת	2012,	ועד	כ-80-100	מיליון	

שח,	אם	המפעל	יצליח	בהשקעתו.(

)המשך	בעמ'	8(

שמאי מקרקעין מעריך 
שניתן להשכיר בכ-5 מיליון 
₪ לשנה. גם אם נסתכל על 
הערכת המינימום - 3.75 
מיליון - הרי זה כמעט פי 
3 ממה שמעביר המפעל 
לקיבוץ בשנים האחרונות

מבט מפורט מראה, שאין 
למפעל, נכון לעכשיו, שום 
אופציה ריאלית לצמיחה, 
ללא הכניסה המתוכננת 
לתחום האיטומים, עם 

הקלנדר החדש.
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)המשך	מעמ'	7(

צולכן,	משקיע	פוטנציאלי	יכול	להשקיע	כמה	עשרות	מי
ליוני	שח	עבור	חצי	המפעל,	אם		הוא	משתכנע,	שאכן	יש	
פוטנציאל	צמיחה	כזה	)אבל,	כידוע,	הכל	עניין	של	מו"מ	
הקונה	 יסכימו	 עליו	 המחיר	 וגובה	 המפעל	 של	 ערכו	 על	

והמוכר	)המשקיע	והקיבוץ	(.	

לסיום: כמה הערות קטנות:

1.	אין	לשכוח	את	היבטי	איכות הסביבה,	והשקעה	כבדה	
)לא	נשכח	 כאן	"תקבע"	לשנים	רבות	את	המצב	הקיים.	
צגם,	שכל	המבדקים	שאנחנו	עושים	במפעל	מראים	שה

מפעל	עומד	בדרישות	איכות	הסביבה.(

2.	אין	לשכוח	שהיום	עובדים במפעל יותר מ-20 חברים,	
שזה	מקור	פרנסתם	)ואולי	יצטרפו	נוספים	בעתיד.(

ובמצ ראש	 בכובד	 המשקיעים	 הצעות  את  לבחון  יש	 	.3
בת משקיע	 הכנסת	 על	 החלטה	 לקבל	 אסור	 צקצועיות.	
נאים	גרועים,	בגלל	שבתקופה	זו	"זה	מה	יש"...	וחושבים	
שחייבים	להכניס	משקיע	עכשיו,	גם	בעד	"נזיד	עדשים"...		
משקיע",	 "כאילו	 להכניס	 או,	 הזה...(.	 בסרט	 היינו	 )כבר	
שבעצם	נותן	רק	מימון	בתנאים	לא	אטרקטיביים...	וימשוך	

את	כספו	חזרה,	אם	המפעל	לא	יצמח	כמצופה...

אם לסכם את עמדתי:

המפ בפיתוח	 ולהמשיך	 חדש,	 בקלנדר	 להשקיע	 צעדיף	
על.

משקיע	 עם	 בשותפות	 זאת,	 לעשות	 המומלצת	 הדרך	
ואיתנו	 המפעל,	 בפיתוח	 ישקיע	 ביחד	 שאיתנו	 "אמיתי"	

ביחד	ייקח	את	הסיכונים	הכרוכים	בהשקעה	כזו.

גם	אם	המשקיע	יסכים	לשלם	סכום	"צנוע"	ומאכזב	עבור	
חצי	המפעל,	ויוסכם	על	שכר	דירה	שנתי	לקיבוץ	של	כ-	

3-4	מיליון	שח,	זה	עדיף	על	השקעה	עצמית.

משקיע	 לחברה	 להכניס	 ברירה,	 בחוסר	 רצוי,	 לא	 מאוד	
לא	 אמיתית,	 ערך	 תוספת	 שום	 בהצעתו	 שאין	 "פיננסי",	
למפעל	ולא	לקיבוץ,	ושמהות	הצעתו	היא,	בעצם,	מימון	

בתנאים	לא	אטרקטיביים.	

17/10 ילנה	איטקין	 	30/10 משה	גלנצמן	

17/10 יוליה	איטקין	 	12/10 חנה	רביד	

27/10 אלעד	מוקדי	 	21/10 וויליאם	וויג	

18/10 טל	יהב		 	31/10 יוסף	אגם	

27/10 זוהר	גדיש	 	22/10 נירה	נהר	

24/10 ליאור	ווייגרט	 	03/10 דיאנה	רוז'-אלון	

04/10 יובל	קלנר	 	12/10 טלי	וויימן	

27/10 עינב	פלד	 	20/10 שרון	ענבר	

31/10 עמרי	קלנר	 	25/10 אורן	הראל	

01/10 מתן	הלמן	 	30/10 שירלי	רויזמן	

18/10 סער	שושן	 	20/10 גולן	גרטלר	

01/10 שירה	בן-שלום	 	07/10 דרור	אילן	

16/10 לאיה	גולן	 	20/10 שמרית	סבו	

28/10 אורי	כהן	 	25/10 אהוד	הראל	

01/10 אלון	גפן		 	29/10 עינה	פוקס	

03/10 עלמה	ענבר	 	18/10 ליאה	הילר	

09/10 אמיר	זוננשיין	 	21/10 נורית	שמרר	

מזל טוב

לילידי אוקטובר:
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נתן מילר

לשם	מציאת	שותף	למפעל,	מטפל	צוות	מטעם	הקיבוץ.	
צמטבע	הדברים	לא	מנהלים		משא	ומתן	מעל	דפי	"בית
נו"	ומתוך	דעות	שונות	של	החברים	מתברר	שיש	ציפיות	

שונות	ממהלך	זה.

מתוכם	 פנסיונרים	 כמאה	 בקיבוץ	 כיום	 ישנם	 	- פנסיה 
פחות	מעשרה	שמקבלים	פנסיה	חיצונית	מסכום	שמעל	

לפנסיה	שלנו.	כל	השאר	מתחלקים	ל-3	קבוצות	:

חברי "עמותה" לשעבר -	כל	הסכום.

חברים "במבטחים ותיקה "	מקבלים	השלמה	של	850	₪	
בערך.

חברים " במבטחים החדשה -עתודות"	מקבלים	השלמה	
של	1250	₪	בערך.

קיימת	החלטה	של	הוועד	שהקיבוץ	ידאג	להשלמה	לכל	
אלה	שנולדו	עד	שנת	1955.

צההסבר	היה	שהשאר	יוכלו	להגיע	לפנסית	המינימום	הקי
בוצית	-	3050	₪		כיום.

הפנסיונית,	 המערכת	 הכרת	 אי	 על	 התבססה	 זו	 הנחה	
במיוחד	לאחר	השינויים	שחלו	לאחרונה.	

במצב	של	היום,	מקבלי משכורות נמוכות		זקוקים	ל-40	
שנות	חיסכון	ומעלה	כדי	להגיע	לפנסית	מינימום.	כידוע	
30	פנסיה	בסכום	קטן	מהנצ 	הקיבוץ	התחיל	לשלם	מגיל

דרש	היום.

צהתשלום	החודשי	להשלמת	הפנסיה	לא	יקטן	בשנים	הק
צרובות.	כדי	לקבל	הערכה	יותר	מוסמכת	היינו	צריכים	הע

רכה	של	אקטואר	)איש	מקצוע	שעוסק	בנושא(.

שנים  לאורך  כסף  להרבה  נזדקק  לסיכום: 
רבות!!!

יש	קיבוצים	שהכניסו	שותף	או	מכרו	את	המפעל	
ויכלו	להקים	קרן	של	עשרות	 בסכום	משמעותי	

מליונים	למטרה	זו.

בקיבוצנו,	תוספת	של	כמה	מיליונים	לקרן	פנסיה	
צלא	תפתרו	את	הבעיה!	מצבנו	דורש	הגדלה	והב

טחת	הכנסות	למשך	שנים!

הכנסת שותף למפעל והשקעה במערך החדש 
-	זה	הצעד	היחיד	שבתנאים	מסוימים	יכול	להצ
בטיח	את	הגדלת	ההכנסות	הדרושות	לתשלומי	

הפנסיה	הדרושים.

תנאי ראשון: השקעה שלמה במערך הקלנדר + מערכת 
ביצוע	חלקי	 יש	לדחות	על	הסף	את	הרעיון	של	 ההזנה. 

בלבד!!!

התנאי השני - להגדיל את הפריון.  בעיתונות	עוסקים	היום	
בנושא	זה	ומשווים	את	הפריון	עם	מדינות	מפותחות.	על	
פי	העיתונות	הפער	בינינו	רק	הולך	וגדל,	והוא	נובע	מחוסר	

השקעה	בציוד	ובניהול.	

לפני	45	שנים	נסעו	שני	נציגים	של	המפעל	לגרמניה	ודיווחו	
צשתפוקת	הקלנדר	שם	כפולה	משלנו.	ההסבר	היה	שמער
צכת	ההזנה	שלנו	אינה	מסוגלת	להבטיח	תפוקה	כפולה.	בי
נתיים	נרכש	קלנדר	נוסף	ובכל	זאת	הבעיה	נותרה	בעינה.				

למרות	שהחברה	היא	חברה	בע"מ	והיתה	אמוצ  ערבויות:
רה	להיות	בלתי	תלויה	בקיבוץ,	ישנן	ערבויות	בין	הקיבוץ	
צוהמפעל.	בבנק	אחד	יש	ערבות	הדדית	בין	הקיבוץ	והמפ
על	עוד	מהתקופה	שלפני	"הסדר	הקיבוצים"	)1998(.

בבנק	השני	הקיבוץ	ערב	למסגרת	אשראי.

כניסת	 ולפני	 האזרחית	 השנה	 בסוף	 ההסדר,	 סיום	 עם	
יעלה	 הבעיה	שזה	 הערבויות.	 לבטל	את	 חייבים	 השותף,	
מסגרות	 את	 נקטין	 אם	 רק	 לכך	 יסכימו	 והבנקים	 כסף	

האשראי.

למטרות	 להיכנס	 חייבת	 מהמכירה	 התמורה	 לסיכום:	
אלה:	

1. רכישת ציוד מלאה!
2. ביטול ערבויות!

3. העודף, אם יישאר, יוקצה להגדלת קרן הפנסיה!

בתקווה	גדולה!

פנסיה - שותף למפעל - ערבויות
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עמית פואה

אמא	ואבא	נא	להירגע,	אולי	הכותרת	יכולה	להבהיל,	אך	
צאני	לא	מתחתן	בינתיים.	פשוט	הגעתי	לגיל	שבו	רבים	מח
שבו	 באופן	 להרהר	 לי	 הזדמן	 ולאחרונה	 מתחתנים	 בריי	
הם	בוחרים	לציין	זאת.	האקט	הזה	של	ציון	טקס	החתונה	
קיים	בשלוש	הדתות	המונותאיסטיות	ובעוד	רבות	אחרות,	
כך	שניתן	בוודאות	לקבוע	שזהו	שלב	מעבר	חשוב	בעבור	
הרוב	המכריע	של	בני	האדם	החיים	על	פני	כדור	הארץ.	
ובכל	זאת,	אפילו	בתוך	המדינה	הקטנטונת	שלנו	אנשים	
שונות	 בדרכים	 הזה	 החשוב	 המאורע	 את	 לציין	 בוחרים	
ומגוונות.	זה	הוביל	אותי	לתהות	מהי	הדרך	שבבוא	העת	

תהיה	הנכונה	עבורי.

לפני	כשבועיים	הזדמן	לי	להגיע	לכפר	הצ'רקסי	כפר	קמא	
שבגליל	התחתון,	שם	שמעתי	מפי	אחד	מהמקומיים	על	
מנהגיהם.	ראשית	ראוי	לומר	כי	מדובר	באוכלוסייה	הרואה	
צעצמה	ישראלית	לחלוטין,	מוסלמית	סונית,	החבר'ה	מש
ומקור	עמם	הוא	מאזור	צ'רקסיה	שנמצא	 רתים	בצה"ל	
וכיוון	שכך	נוצרו	 בסמוך	לקווקז.	הקווקז	הוא	אזור	הררי	

צבו	תרבויות	ייחודיות	מסורתיות	שנשמרות	עד	ימינו.	לדוג
מא,	החיזור	של	הצ'רקסים:	קיים	אצלם	)בשונה	ממקומות	
רבים	ביהדות	האורתודוכסית(	עניין	של	שוויון	בין	המינים	
ריקוד	מסורתי	 הזוג	מכירים	תוך	כדי	 בני	 במסגרתו	שני	
ונפגשים	כרצונם	ללא	מתווכחים,	משדכים	וזאת	אף	מבלי	
לה יוכלו	 שלא	 כדי	 מעורבים	 האחרים	 המשפחה	 צשבני	
	3 זוגיותו.	כך	הם	מתראים	במשך	 לזוג	לבנות	את	 פריע	
צשנים	תמימות	לפחות,	תמיד	במרחק	מה	מבתי	המשפ
חות,	ללא	מגע	כלל	ובסופם	השיא:	החתן	המיועד	מבקש	
את	ידה	של	בחירת	לבו	ממשפחתה.	במידה	והמשפחה	
מאשרת	מתארגנת	לה	חתונה	שגם	בה	המוטיב	המרכזי	
צהוא	ריקוד,	אותו	לומדים	הצ'רקסים	כבר	מגיל	הגן.	הב
אז,	 מהזוגיות.	 לא	מבסוטה	 לגאן	מתחיל	אם	המשפחה	
שוב	בניגוד	למקומות	אחרים,	מתעלמים	כליל	מהחלטת	
המשפחה	והחתן	המיועד	מבצע	אקט	של	חטיפת	הכלה	
סוס	 גבי	 על	 בהסכמתה(	 נעשה	 העניין	 סימלי,	 )זה	אקט	
אל	מחוץ	לגבולות	הכפר.	שם	הוא	יורה	ירייה	באוויר	ובכך	

חתונה
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הם	מכריזים	על	אירוסיהם.	לאחר	מכן	תתקיים	החתונה	
וההעדפה	היא	שכל	מי	שלא	מבסוט	מהזיווג	כלל	לא	יגיע	
יש	 ובו	 מאד	 מאורע	שמח	 היא	 עצמה	 החתונה	 לחתונה.	
שתחילה	 כמובן	 הבוקר.	 אור	 עד	 משוגעים	 זוגות	 ריקודי	
במהרה	 אך	 זאת,	 לי	 שסיפר	 לבחור	 האמנתי	 ממש	 לא	
השתכנעתי	מהברק	שהיה	בעיניו	כשדיבר	על	כך	שבמשך	
6	שנים	)הוא	לקח	את	העניין	ממש	ברצינות(	הוא	ואשתו	
רק	ניהלו	שיחות	במרחק	של	מטר	זה	מזו	ושזה	מה	שיצר	

ביניהם	חברות	אמיצה	שלא	ניתן	להתירה.

לפני	שבוע	התחתנו	חברים	דתיים	שלי	באחד	מיישובי	גוש	
עציון.	הם	הכירו	לפני	בערך	חצי	שנה	והיו	מאושרים	מאד	
לקראת	יום	חתונתם	ביודעם	שזה	האדם	עמו	הם	רוצים	
לבלות	את	המשך	חייהם.	משיחה	די	אישית	שניהלתי	עם	
צהבחורה,	היא	סיפרה	על	הדרכת	כלות	מפורטת	שמסבי
והצדיקה	בפני	את	משמעותה	החברתית	 רה	דיני	הלכה	
של	כל	הלכה,	שגורמת	לה	להעריך	את	זמנה	עם	בעלה,	
ואת	 הנידה	 לאחר	שמירת	 במקווה	 החודשי	 ביקורה	 את	
הסיבות	ההלכתיות	המפורטות	לשבע	הברכות	ולשבירת	
זוהי	הדרך	 עליה	שעבורה	 היה	 ניכר	 החופה.	 הכוס	תחת	
הנכונה	להתחתן	ושהיא	מוכנה	להקים	בית	בישראל,	ללדת	
ילדים	ולהפוך	להיות	החברה	הטובה	ביותר	של	אדם	שעד	
צלפני	שנה	כלל	לא	ידעה	על	קיומו.	יתרה	מזאת,	היא	סיפ
צרה	שהחתונה	עצמה	ממש	לא	חשובה	בעיניה	כי	רק	לאח
ריה	חיה	המשמעותיים	באמת	יתחילו.	זה	היה	ניכר	באופן	
תכנון	החתונה-	הם	קנו	בעצמם	את	המשקאות	לבר,	עשו	
אירוע	צנוע	והזמינו	חברים	כאוות	נפשם	מבלי	שיצטרכו	
לתהות	כמה	כסף	עליהם	להביא	כדי	לכסות	את	ההוצאות	
צואף	ישקלו	לא	להגיע	משום	ההוצאות	הכבדות	)כפי	שר

בים	מאיתנו	נוהגים	לעשות	בימים	אלו(.

אירועים	 בגן	 ועינת	 יוס	 של	 בחתונה	 הייתי	 חודש	 לפני	
נה לציין	שזו	היתה	אחת	החתונות	שיותר	 צבקיבוץ.	ראוי	
ורה	דיברה	בצורה	 ניתי	בהן.	היו	הרבה	חבר'ה	מהקיבוץ,	
והיה	ממש	כיף	לראות	שוב	 מאד	מרגשת	תחת	החופה	
את	הקשר	בין	יוס	ועינת.	כמובן	שזהו	טקס	חתונה	שיותר	
דיבר	אלי	ואל	מרבית	האנשים	שנכחו	אך	לאחר	ששמעתי	
על	הטקס	הצ'רקסי,	הייתי	בחתונות	דתיות	ואף	שמעתי	
צעל	חתונה	"קהילתית"	שבה	הזוג	ביקש	מהמוזמנים	לה
ביא	את	האוכל	)הטבעוני(	איתם	לא	יכולתי	שלא	לשאול	
צאת	עצמי	האם	איך	שאנחנו	מתחתנים	כיום	זו	הדרך	המ

תאימה	עבורי.

צבעבר	הייתי	במספר	חתונות	שבהן	הרגשתי	שצריך	לע
שות	משהו	לפי	קודים	מוסכמים	כמו	שאם	לא	מביאים	
לפחות	300	₪	אז	כבר	עדיף	שלא	תבוא,	שאם	אתה	לא	
צרוקד	שנייה	אחרי	הביס	של	האנטריקוט	)מי	קבע	שבכ
לל	צריך	אנטריקוט?(	ושאם	אתה	לא	מקפיץ	וודקה	בכל	
פעם	שמציעים	לך	אז	אתה	פשוט	מבאס	את	החתונה.	

יותר	ויותר	אורחים	של	חתונות	בימינו	רואים	בחתונה	נטל	
צכלכלי	וחברתי	ומחליטים	לא	להגיע,	החדגוניות	של	המו
ציניות	 אחריה	 גוררת	 האמנותית	 והתכנית	 האוכל	 סיקה,	

ויש	מקומות	רבים	שבור	כלכלי	נפער	עקב	החתונה.

אם	אנחנו	יודעים	בוודאות	שמדובר	באירוע	מכונן	בחיינו,	
צראוי	שנהפכו	לייחודי,	שנשקיע	זמן	בהתאמתו	אלינו	ולק
רובים	לנו,	שנזמין	אנשים	בכוונה	שיבואו	גם	אם	אין	להם	
משותפים	 לחיים	 השער	 רק	 היא	 שהחתונה	 ושנבין	 כסף	

ולא	העיקר	שבהם.

צאולי	אני	לא	מבין	כלום	כי	עוד	לא	הייתי	צריך	לתכנן	חתו
אלו	שמ לראות	את	המספרים	של	 לי	 אך	מספיק	 צנה,	
יחסית	אחרי	שמתחתנים	כדי	להבין	 זמן	מועט	 תגרשים	
שישנם	דברים	שחשוב	שנקדיש	להם	תשומת	לב	בטרם	
אנחנו	בוחרים	עם	מי	נבלה	את	אחד	הימים	המשמעותיים	

בחיינו.

ביל ההורים	הפולנים	שדוחקים	 לכל	 צ*	מוקדש	באהבה	
דיהם	להתחתן	רק	כי	הגיעו	לגיל	מסוים...
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יוסי שריד,	"הארץ"	4/10/2013

לחבורות	 הצטרפנו	 ולא	 המתפללים,	 למעגלי	 חברנו	 לא	
התהילים,	כי	לא	רצינו	להעמיד	את	אלוהים	בניסיון:	מה	
יקרה	אם	הרופאים	לא	יוכלו	עוד	לרפוא	לו,	ורק	אלוהים	

וערוץ	2	יישארו	ליד	המיטה,	רחמנא	ליצלן.

"גדול	הדור",	ואוי	לדור	שזהו	הגדול	שלו.	ומי	שמייחס	לו	
ותורה	במקום	אחד,	ספק	אם	קרא	דף	מספריו:	 גדולה	
צאיך	שולקים	ביצה	שנולדה	ביום	טוב,	ושאר	פתפותי	בי

צים,	שאלות	ותשובות	הרות	עולם.

צאחרי	מות-עד	מאה	ועשרים	לפחות-	נתקשה	לומר	קדו
שים.	הוא	לא	היה	קדוש	בעיננו	בחייו,	ואין	סיבה	שיתקדש	
על	ערס	דווי.	אנחנו	לא	משליכים	לעת	זקנה	ומחלה,	כי	

מעולם	לא	אימצנו	אותו	אל	חיינו.

בנפול	יריבנו	למשכב	לא	נשמח,	אך	גם	לא	נסלח.

זה	"המנהיג	הרוחני"	שרוחו	רעה,	שהשתלח	בכל	מי	שאינו	
סר	אל	משמעותו,	בכל	מי	שאינו	ש"ס	אסלי.

הירושה,	 על	 רוקדים	 ומקורבים	 כשבני	המשפחה	 עכשיו	
נסקור	את	שורת	המקללה:	

צגויים	וערבים,	כושים	ונשים,	מורים	והומוסקסואלים,	רפו
רמים	וחילונים	ודתיים	שלא	על	פי	עובדיה;	נסקור	ונזכור	
ואת	 המבוזים,	 והשופטים	 החרופים	 הפוליטיקאים	 את	
צהחיילים	ששמרו	בשבת	ולא	שמרו	עליה,	על	כן	נהרגו	בא
לשונו	 נחת	 ידע	את	 ציבור	בארץ-רבה	שלא	 אין	 שמתם.	

המשולחת,	ופניו	לא	הולבנו	ברבים.

זה	האיש	שיסד	את	המפלגה	הכי	מושחתת	בארץ,	רבו	
צנציגיה	בבתי	הסוהר.	את	ראש	ראשיה	זקף	במגבעת	בור
סלינו,	את	קומתם	-	בחליפת	ורסאצ'ה,	ואת	נתיניה	הותיר	
צבבלואיהם.	בנים	גידל	ורומם,	והם	פשעו	בנו.	העטרה	קי

דשה	את	האמצעים.

זה	האיש	שהקים	מערכת	חינוך	בדלנית,	המרוששת	את	
שפי האיש,	 זה	 פרנסיה.	 את	 ומעשירה	 תלמידיה	 צדעת	
הצרכנים	 לשד	 את	 המוצצים	 מניבים,	 כשרות	 עסקי	 תח	

וממלאים	את	קופת	המשפחה.

תמיד	ישב	ספון	בבית	המידות	שלו,	ולא	בתוך	עמו	ישב.	
את	מציאות	החיים	כאן	הכיר	מבעד	למטפחת	המבושמת	
של	אנשי	החצר,	והמשרתים	לא	שירתו	אלא	את	עצמם.	
והעולים	אליו	לרגל-	נשיאים,	ראשי	ממשלות	ושרים	-	לא	
ולהיטפש	 להתחנף	 אם	 כי	 תורה,	 דעת	 לשמוע	 כדי	 עלו	

בסטירת	חיבובים	כמעשה	קונדס	תורני.

גם	הדרשות	של	מוצאי	שבת	בבית	הכנסת	הירושלמי	היו	
לשנינה	מרוב	שנינות.	לא	בנחת	נשמעו	שם	דברי	חכמים,	
צאלא	ברוגזה	ובליצנות,	כאילו	הדת	היא	רק	פולקלור,	סי

פורי	עם	ומכתמים	בלשון	של	שוק;	וכאילו	הרב	עצמו	הוא	
סטנדאפיסט	לעת	מצוא.

לא	 מעולם	 לאוכלה,	 מרעיתו	 לצאן	 מרן	 נתן	 וגבבה	 קש	
הרביצם	בנאות	דשא,	ולא	ניהלם	על	מי	מנוחות;	מעולם	

לא	העלה	אותם	בקודש	אלא	הורידם.	

ואת	ילדי	העסקנים	היחסנים-קרובים	לפינכה	ולמלחכיה	-	
הסגיר,	בגאווה	עדתית,	בידי	הקנאות	הליטאית.

הבאבא	הוא	בובה	של	המצאה:	מנפחים	אותה,	מלבישים	
בחוטיה	 מושכים	 כקישוט,	 כתרים	 לה	 קושרים	 בשלמה,	
ושמים	דברים	בפיה;	קודם	אומרים	לה	מה	לומר,	ואחר	
כך	משתאים	לשמע	חכמתה.	מרן	אמר,	מי	יעז	להמרות	

פה	מפיק	מרגליות	בפרוטה.	

במרוצת	השנים	התברר,	כי	אין	כאריה	להפעיל	את	בובה-
באבא	לצרכיו,	ואלי	עוד	יכול	ללמוד	איך	מדובבים	מהבטן	

בשפתיים	חתומות.

איש	מדון	לכל	הארץ,	וגם	מעט	זדון:	לנו	הוא	איחל	מיתות	
משונות.	לשולמית	אלוני	הבטיח	מסיבה	במותה,	ליהודים	
יימח	 ונמהר,	 ואותי	בירך	בסוף	מר	 הייתה	אורה	ושמחה.	

שמי	כ"עמלק"	וזכרי	כ"המן".

ואילו	אנחנו,	לעומתו,	מאחלים	לו	שיבה	טובה	חרף	מצבו	
ה"קשה	מאד	אך	יציב".	ואם	ישכון	עפר	אי	פעם	ככול	בן	

תמותה,	כי	אז	נאחל	לו	לנוח	בשלום	על	משכבו;

וגם	אנחנו	ננוח.

"גדול הדור" - אוי לדור
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העדשה המשוטטת
יעקב גוטרמן

	תחנת	האוטובוס	המשופצת 	ליד	המזכירות.		

י מנפלאות עובדי הנו
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גדי גדיש

בימים	אלה	מלאו	40	שנה	למלחמת	יום	כיפור,	מלחמה	
לאזרחי	 לאומית	 טראומה	 שהיתה	 קורבנות,	 ורבת	 קשה	

ישראל,	והותירה	צלקות	בנפשם	של	רבים	מהם.

הודיע	 צה"ל	 דובר	 לרדיו.	 והאזנו	 המשחק	 את	 הפסקנו	
צשהכוחות	המצריים	והסוריים	תוקפים	את	ישראל,	וכוחו

תינו	מנסים	להדוף	אותם.

הייתי בשתי חזיתות

ברכת	הדרך	של	הרב	גורן

המלחמה	תפסה	אותי	בצהרי	יום	הכיפורים,	בשעה	שתיים,	

כאשר	כהרגלנו	מדי	שבת,	שיחקנו	כדורגל	על	הדשא.	ישי	

קשת	עמד	בקרבת	אחד	השערים	ורדיו-טרנזיסטור	בידו.	

לפתע	שמענו	אותו	צועק:

-	חברה,	חברה,	יש	בלגן!...

התפזרנו.	רצתי	הביתה	והוצאתי	מן	הארון	תרמיל	עם	ציוד	
המילואים	הקבוע	שלי.	הוא	לא	הספיק	לנוח	שם	זמן	רב,	

משום	שרק	לפני	שבוע	חזרתי	משירות	מילואים.

שיטת	איסוף	המילואימניקים	היתה	אז	מסורבלת	מאד:	
צאספו	את	האנשים	לפי	מקומות	מגוריהם,	כאשר	מתחי

לים	ברחוקים.	
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צאני	גרתי	אז	באחד	הצריפים	הצו
פים	אל	המוסך.	חיכינו	על	הדשא	
נכנסים	 רבים	 שאוטובוסים	 וראינו	
צלקיבוץ	זה	אחרי	זה.	שי,	בני	בן	הש
לוש,	שישב	על	ברכיי	שאל:	-	אבא,	
אותו	 כששאלתי	 חתונה?	 היום	 יש	
מדוע	הוא	שואל,	הסביר:	-	בחתונה	

באים	הרבה	אוטובוסים...

כעבור	כשעתיים,	בארבע	אחרי	הצהריים,	הגיע	סוף	סוף	
צהאוטובוס	שלי.	האחראי	לאוטובוס	ביקש	ממני	לחכות	בי
נתיים	בקיבוץ,	משום	שהם	נוסעים	צפונה	לאיסוף	חיילים.	
כך	הרווחתי	מספר	שעות,	ואף	זכיתי	להשכיב	בערב	את	
צשי	בבית	הילדים.	נסיעת	האוטובוס	הארוכה	צפונה	איפ
שרה	לי	אפילו	לצפות	במועדון	במשחק	כדורסל	חשוב,	

היה	 לנבחרות.	 אירופה	 גביע	 גמר	
אחד	 טלוויזיה	 מקלט	 בקיבוץ	 אז	
צויחיד,	והוא	שכן	אחר	כבוד	במוע

דון	לחבר.

צבחצות	בערך	הגיעה	לבסוף	ההס
צעה	שלי.	נאלצנו	לעצור	בדרך	במ
בלילה,	 בשתיים	 ורק	 רבים,	 קומות	
אחר	טלטולים	רבים,	הגענו	לימ"ח	
שלי	בנווה-יעקב.	סביבנו	שררה	אנדרלמוסיה	רבה.	זיוודנו	
צבמהירות	את	כלינו.	כאן	המקום	לציין	שהייתי	תותחן	בי
חידה	מסופחת	למטכ"ל.	תותחינו	היו	אמריקניים	חדשים,	
אם-109,	שקוטרם	155	מ"מ.	לצערנו,	הם	לא	היו	בימ"ח	
אלא	נשלחו	לטיפול	בסדנאות.	הם	הוזעקו	משם	בבהילות,
)המשך	בעמ'	16(

חוצים	את	התעלה	אל	יבשת	אפריקה

כשנכנסנו לשטח ה"חווה 
הסינית", הבחנתי שעל 

אחד התותחים יושב חומי 
ויזלברג. הוא היה מאובק 

ולחייו צימחו זקן. חרף 
מחאות חבריי, עצרתי את 
השיירה ורצתי אליו. שנינו 
שמחנו מאד על הפגישה 

הבלתי צפויה.
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אנחנו	שנינו	מאותו	הכפר.	גדי	ומיכה

בניתי	לי	וילה	במדבר
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)המשך	מעמ'	15(

צ	ונאלצו	לנסוע	על	שרש
ראותיהם	עד	לרמת	הגולן.	
נסעתי	לשם	בזחל"מ	 אני	
שהספ לאחר	 צהפיקוד,	
לכן	 קודם	 להצטייד	 קתי	
ובקפל"ד.	 בנשק	 בחיפזון	
צבדרך	עצרנו	לתדלק	במ
בגדה	 קטן	 צה"לי	 חנה	
לחדר	 קפצתי	 המערבית.	
ושומם,	 ריק	 שהיה	 האוכל,	
פח	 בו	 למצוא	 והצלחתי	
של	ריבת	תותים	וארגז	של	
היו	 המציאות	 שתי	 מציות.	
משום	 עבורנו,	 אוצר	 ממש	
תו עם	 מזון.	 חסרי	 צשהיינו	
תחינו	נפגשנו	בצמח,	ומשם	
ולטפס	 להתגלגל	 התחלנו	
גמלא	אל	רמת	 דרך	מעלה	

הגולן.

מז השבוע	 כל	 ירינו	 צברמה	
הירי	 חושנייה.	 היינו	באיזור	 לכיוון	הכוחות	הסוריים.	 רחה,	
היה,	לדאבוני,	דו-צדדי.	חטפנו	כמה	הפגזות	סוריות,	וגם	
הטרדות	מן	האוויר.	מלחמתנו	ברמת	הגולן	נמשכה	שבוע	
צימים.	הלחימה	נרגעה.	למקום	הובאה	יחידת	תותחי	הובי

צר	155	מ"מ.,	שהחליפה	אותנו	בעמדות.

עתה	נסענו	על	ציר	הנפט	לנאפח.	כל	תותחינו	והזחל"מים	
דרומה,	 באוטובוסים	 הוסענו	 ואנחנו	 מובילים,	 על	 הועלו	
צלטאסה	שבסיני.	בדרך	עצרנו	בתחנת	אגד	בחדרה.	כשי
רדתי	כדי	לטלפן	הביתה,	ראיתי	תור	של	כעשרים	חיילים	
ליד	הטלפון	הציבורי.	בו	במקום	החלטתי	לטלפן	ויהי	מה.	
הודיעו	 שכאשר	 במטרה,	 ודבק	 נחוש	 הייתי	 כך	 כדי	 עד	
שהאוטובוסים	זזים,	החלטתי	לאפשר	לנשק	ולציוד	שלי	
צלנסוע	בלעדי,	ונשארתי	לחכות	לתורי	ליד	הטלפון.	התק
שרתי	למזכירות,	דיברתי	עם	התורנית	ודיווחתי	לה	שהכול	

אצלי	בסדר	ושאני	יורד	לסיני.

לתפוס	 לנסות	 כדי	 חדרה	 לצומת	 הלכתי	 השיחה	 אחרי	
שהאוטובוסים	 ראיתי	 הפתעתי	 למרבה	 דרומה.	 טרמפ	

ליד	 עומדים	 עדיין	 שלנו	
הקיוסק	עם	כיבוד	לחיילים.	

כך

ושוב	 המזל,	 לי	 שיחק	 	
עליתי	 לחבריי	 הצטרפתי	
לטא בדרכנו	 צבאוטובוס.	
סה	נפגשנו	עם	הרב	גורן,	
הראשי	 הרב	 אז	 שהיה	
כמובן	 זכינו	 צה"ל.	 של	
חילק	 אף	 והוא	 לברכתו,	
מודפ ברכת-דרך	 צלנו	
הרגשנו	שחס אכן	 צסת.	
לנו	 יזיקו	 לא	 שמיים	 די	

הפעם.

בימים	 שלנו	 הלחימה	
באיזור	 היתה	 הבאים	
המון,	 ירינו	 המר.	 האגם	
אותנו.	 הפגיזו	 וגם	
לשטח	 נכנסו	 כאשר	
ה"חווה	הסינית",	חלפנו	
תותחי	 סוללת	 פני	 על	
155	מ"מ.	בזווית	העין	הבחנתי	שעל	אחד	התותחים	יושב	
חרף	 זקן.	 צימחו	 ולחייו	 מאובק	 היה	 הוא	 ויזלברג.	 חומי	
צמחאות	חבריי,	עצרתי	את	השיירה	ורצתי	אליו.	שנינו	שמ

חנו	מאד	על	הפגישה	הבלתי	צפויה.
הראשונים	 הכוחות	 בין	 היינו	 התעלה,	 את	 חצה	 כשצה"ל	
צלעבור	לגדתו	השנייה.	לראשונה	בחיינו	דרכנו	ביבשת	אפ

ריקה.
צהגדוד	שלנו	חולק	לשניים:	חלק	הדרים	לכיוון	סואץ,	ובגו
רלי	נפל	להצפין	עם	אוגדת	שרון	לכיוון	איסמעיליה.	שם	

גם	תפסה	אותנו	הפסקת	האש.		
באחד	הימים	הצטרפתי	לנסיעה	במשאית	של	אספקה,	
כדי	לנסות	לחפש	את	יפתח	אחי,	ששירת	בסיירת	שקד.	
צבדרכנו	עצרנו	לשעה	קלה	ליד	יחידת	מילואים	של	צנח
צנים,	והנה	אני	פוגש	בשמחה	את	האח	השני	-	מיכה	ויזל

ברג	)הראל(.
הגדוד	 נדם,	 התותחים	 ורעש	 נגמרה	 שהמלחמה	 למרות	
כעבור	 רק	 שוחררנו	 רב.	 זמן	 עוד	 לשרת	 המשיך	 שלנו	

שישה	חודשים.		



18

רוצים	לרזות?	

רוצים	להרגיש	מלאי	מרץ	וגם	קלי	תנועה?

יש	תשובה	ופתרון!!!

מצאתי	כמה	וכמה	כתבות	שעוסקות	בנושא.

שתיל	 עודד  ד"ר	 של	 בדעות	 בעיקר	 להתמקד	 בחרתי	
הישראלי,	שמצטט	את		ד"ר	וויליאם קסטיליו	ממרפאת	

Framington	)מסצ'וסטס(.

למזון	 ברצינות	 מתייחסים	 שאם	 טוענים	 המומחים	 שני	
שאנו	מכניסים	לגופנו,	אפשר	לראות	תוצאות	טובות	כבר	

אחרי	שבועיים.

אז	.	.	.	.	.	.	.	

-	פירות	טריים. מה?	

-	בבוקר. מתי?	

-	על	בטן	ריקה. איך?	

צפירות	טריים	הם	מזון	מושלם.		מחזקים	את	נימי	הדם	הח
לשים	ומונעים	שהדם	יהפוך	סמיך	ויחסום	את	כלי	הדם.

נותנים	לגוף	חיוניות	ואנרגיה	בעלת	ערך,	)לעומת	קפה	או	
שוקולד...(

צמאפשרים	עיכול	מהיר	)דבר	שעוזר	לניקוי	מידי	של	מע
רכת	העיכול(.

בפרי	יש	90-95	אחוז	מים.

הפרי	כולל	סוכר	פירות	שיכול	להפוך	בקלות	לגלוקוז.

תכונתו	העיקרית	של	הפרי,	היא	העובדה	שעובר	במהירות	
מהקיבה	למעי,	שם	משתחררים	הסוכרים.

זהו	המזון	היחיד	שגורם	למוח	לתפקד.

לפי	דעתם,	אם	אוכלים	רק	פירות	עד	שעות	הצהרים,	תוך	
10	ימים	מרגישים	שינוי	גופני	משמעותי.

אך יש בעיה אחת:

צאם	הפירות	פוגשים	בקיבה	מזונות	אחרים	כגון	בשר	תפו
חי	אדמה	ו/או	עמילנים	אזי	מתחיל	תהליך	של	תסיסה,	כי	

הפירות	נשארים	כלואים	בקיבה.

טיפ החודש
עדנה גולן

לאכול פירות על בטן ריקה
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)המשך(	

שמלווה	 בקיבה,	 כבדות	 של	 תחושה	 נגרמת	 זה	 במצב	
בטעם	רע	בפה.

זאת	אולי	ההזדמנות	להזכיר	משהו	נוסף	חשוב	מאד:

צמדוע	הסינים	והיפנים	נוהגים	לשתות	תה	חם	אחרי	הארו
חה?.

צכי	משקאות	קרים	בזמן	הארוחה	ולאחריה,	גורמים	להת
וזה	מעכב	 מצקות	של	המרכיבים	השומניים	של	האוכל,	

את	העיכול.

וכך	הם	עוזבים	את	 רק	משקה	חם	מרכך	את	השומנים	
ניקוי	 )כידוע,	 להרזיה.	 גם	 שעוזר	 דבר	 	, יותר	 מהר	 הגוף	

כלים	משומנים	נעשה	ע"י	מים	חמים(.

...וכידוע מיליארד ורבע סינים לא טועים...

ומוכן לפרסמו  : אולי יש למישהו מכם טיפ  הי חברים 
בעלון? אה?

נשמח לכל תרומה.

תזכורת ותיקון טעות:

 יום פתוח של מערכת החינוך 

יתקיים ביום שישי, ה 25.10

בין השעות 9:00 ל 11:00 

 במועדון לחבר.

ליום זה מוזמנים חברי הקיבוץ, 

 הורים וסבים..

נתראה,

דוד, ענבל, שלמה ורעות

היום הראשון ללימודים
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