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אלון שפיצר

–בין עלון לעלון החורף כבר כאן, הגשמים המצופים מת
–דפקים על תריסי הבתים, מרווים את האדמה שכה חיכ

תה להם, ממלאים את המאגרים שהתרוקנו ומקלים על 
תזרים המזומנים של החקלאים, המקבלים מים משמיים 
ולא במחירים מופקעים שקובעת רשות המים. לגשמים 

–האלו שאנו כה מצפים להם והגיעו השנה באחור מצט
ולחקלאים  בכלל  נזקים  ללא  אבל  שירדו  התקווה  רפת 
סחף  ללא  ויצמחו  ינבטו  בשדות  החורף  שגדולי  בפרט, 
ונזקים, שהפירות על העצים לא יינזקו מקור, מכות ברד 

–וסחף, ובעיקר שאנחנו כולנו ננהג באחריות ובזהירות בכ
בישים. "סע לאט..." שר אריק ז"ל.

תקציב 2014 

, אני רואה  את הרשימה הפעם אייחד לתקציב 2014♦  
חשובים  מידע  להעברת  ואמצעי  ניהולי  כלי  בתקציב 

ביותר, הן לחברים והן למנהלים.

באמצעות הדיונים על התקציב אנחנו בוחנים את בי  – ♦
–צועי העבר ביחס לתקציב שנקבע בשנה קודמת, לומ

דים, מציפים בעיות, בודקים את השינוי בתנאי הסחר, 
סיכוני  בודקים  ופנימיות,  חיצוניות  השפעות  שוקלים 
לעמוד  שצפויים  המקורות  את  ובודקים  התייקרויות 

לרשותנו אל מול השימושים שבכוונתנו לצרוך.

/ מנהל,  למרבית הפעילויות בקיבוץ יש אחראי /רכז   ♦
–מנהל המגזר )מנהל הקהילה או מנהל העסקים( והאח

ראי על הפעילות צריכים לגבש את תקציב הפעילות 

המבוקש והחזוי לשנת התקציב הבאה. אשור התקציב 
של כל פעילות בנפרד ושל כל מגזר יעשה ע"י הועד, 

שנדרש לראייה כוללת.

ע"פ  פעילות  בכל  נבנה  ההכנסות   - המקורות  צד   ♦
אופייה, לפעמים ההכנסות קבועות וסדורות והתחזית 
במבנים  שימוש  מדמי  הכנסות  לדוגמא  וודאית,  די 
יש  אולם   חזויות  ההכנסות  לרוב  בהסכמים  שנקבעו 

מהפ להכנסות  בנוסף  התממשותן.  לגבי  וודאות  –אי 
חלוקת  התאגידים,  מרווחי  הכנסות  לקיבוץ  עילויות, 
הרווח נקבעת בכל שנה לאחר סיכום השנה שחלפה, 
הראשון  הרבעון  בסוף  המוקדם  לכל  לרוב  שמבוצע 
של שנת התקציב הנוכחית, הרווח המתוכנן להתקבל 
בתקציב נלקח בזהירות המתבקשת על סמך חלוקת 
את  המחלק  התאגיד  הערכת  ולאחר  בעבר  רווחים 
היקף הרווח החזוי לחלוקה ככל שניתן לחזות. המקור 
השלישי לתקציב הינם מיסי החברים לקהילה, כאן אנו 

–שואפים להקטין ככל הניתן את הסכום, אולם אפש
רות זו מעשית אם המקורות מממנים את ההוצאות 

לשימושים  המקורות  בין  הפער  כאשר  או  הנדרשות   ♦
קטן ביחס לשנה קודמת. על הלוואות, למעט ליסינג, 

אנחנו לא מדברים ולא מכניסים לתכנון.   

הפעילויות  צרכי  ע"פ  נבנה  בתקציב  ההוצאות  צד   ♦
–ליצור ההכנסה בענפים, ע"פ צרכי הניהול של המע

הפעילויות  כלל  את  לשרת  הנדרשת  המרכזית  רכת 
 ועפ"י הצרכים של הקהילה בפעילויות המשותפות של
                                                   )המשך בעמ' 5(

משולחנו של היו"ר
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שלום לחברים.

איש  איש  להתכנס  כולנו  את  הביאו  והקור  הזעף  גשמי 
חברים  התכנסו  בשיאם,  וגם  לגשמים  קודם  עוד  בביתו. 
שאול  בהנחיית  שהתקיימו  במפגשים  חלק  ולקחו  רבים 
וויגרט .הנושא המרכזי לשמו התכנסו כ – 130 חברים היה 

"גיבוש הסכמות"  לחיינו המשותפים בקיבוץ העוגן. 

אמצ בלתי  הכרות  הייתה  למפגשים  חשוב  מוסף  –ערך 
עית בין החברים מגילאים שונים, תוך השתתפות ערה של 
חבר'ה צעירים הרואים בהעוגן את ביתם. כל המפגשים 
ופתיחות   הדדית  הקשבה  תוך    , נעימה  באווירה  נערכו 
לדעות שונות . כל הכבוד לחברים שהחליטו כי  לפעמים 
"לשבת על הגדר, רגל פה ורגל שם"... ) לכבו–  אפשר  לא

דו של אריק אינשטיין(

סוגיות  כמה  להכרעה  להביא  עלינו  הקרובים  בשבועות 
מכריעות. נציין אותן אחת לאחת:

הכנסת שותף "למפעל העוגנפלסט". ♦ 

האגודות  תקנון  פי  על  סיעודי לחברי הקיבוץ.♦  ביטוח   
לכל  לסיעוד  לדאוג  קיבוץ  כל  על  חובה  השיתופיות 
אחד מחבריו. ההצעה המתגבשת תהיה דומה בדרך 
הפעלתה "לקרן לעזרה הדדית" הפועלת בהעוגן מאז 

התחלת השינוי.

אשר  החברים♦  בחובות  לטיפול  גבייה  חברת  הכנסת   
חובם אינו מוסדר.

ההב– תהליך  חפר".♦  "רפת  הבראת  לתהליך  כניסה   

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד

"להכניס  השותפים  הקיבוצים  שני  את  מחייב  ראה 
את היד לכיס".

בישיבה האחרונה נדונו בועד הנושאים הבאים:

ביטוח סיעודי בהשתתפות היועץ יובל דורי.♦ נכתב תק–  
–נון והנושא יובא לקריאה ראשונה לשיחת הקיבוץ הק

רובה.

תכנית אסס אוריאל אבני, רכז המשק שלנו, ♦ הוצגה ע"י   
טרטגית לקיבוץ ואפשרויות הפיתוח של נכסי הקיבוץ. 

תכניות מעין אלו מבשילות לאט...

אלון ואוריאל♦ במנהל מקרקעי יש– נערכה פגישה של   
לפי  הדירות  שיוך  הכניסה למתווה של  בסוגיית  ראל 
החלטה 1155.  רבות כבר נכתב על הנושא - בעיקר 
"צרת  הידועה:  באמרה  נסתפק  הקיבוצית.  בעיתונות 

רבים - נחמת טיפשים".

הצעה להס מועצת התנועה בישיבתה הקרובה תדון ♦ ב 
עלות את תשלומי הפנסיה ל-40% מהשכר הממוצע 
במשק. מנגד תועלה הצעת קיבוץ צרעה לתשלום של 
35% מהשכר הממוצע. כל הקיבוצים בוודאי רוצים - 

–אך רובם לא יכולים לעמוד בהצעה הגבוהה מבין הש
תיים.

והמ האישי  לעתידנו  גורל  הרות  סוגיות  יקרים,  –חברים 
שותף מונחות לפנינו. בואו והיו שותפים בקביעת עתידנו 
כאן. להתראות בשמחות ובשבילי הקיבוץ עם חיוך וברכת 

שלום.
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מיכה הראל

שנת  מתחילה  ו"אוטוטו"  דצמבר,  הגיע  כלום,  יעזור  לא 
.2014

הז הזמן לתכנן את השנה הבאה, וגם את השנים הקרוס
בות.

–ואכן, באחת מישיבות הועד בנובמבר, הוצגה טיוטה רא
שונה של תיכנון רב שנתי.

תתחילה, מציגה התוכנית א שנת 2013. המסתיימת בי–
מים הקרובים. וכנראה שלא אפתיע איש, אם

אדווח שההערכה הראשונית מדברת על איזון )שנישמר 
בשיניים(.

אבל, במבט לכמה שנים קדימה, ברור שיש לנקוט בכמה 
יוזמות, להגדלת ההכנסות.

חיוביות...(  )למטרות  יגדלו  שההוצאות  מצפים  כולנו  כי 
ואיש מאיתנו לא ימליץ להתחיל לחזור לעידן הגירעונות 

יש עתיד? קדימה, במרצ, לעבודה!!!

וההפסדים )וגם לא להגדיל מיסים...(

בערך  עומדת,   2013 בשנת  הכוללת  ההוצאות  רמת 
פנסיה,עזרה  תשלומי  בעיקר  )וכוללת   ₪ מיליון  כ-8  על 

–הדדית, מינהל והנח"ש, נוי, השקעות שוטפות, חינוך, ותש
לומי מיסים למועצה האזורית.(

ייתכן שניתן להקטין את הוצאות המינהל, או אולי סעיפים 
ליעל כמה שירותים,  יתכן שניתן  אחרים, בכמה אחוזים, 
שאם רק נוכל, נרצה להגדיל את גובה הפ–  אבל, די ברור,

נסיות, תקציבי החינוך, ועוד כמה מרכיבי הוצאה שיתרמו 
–לאיכות החיים שלנו.  )ונצטרך גם, כמובן, להתחיל להש

קיע בשיפור התשתיות(.

רמת  לעצמנו,  להרשות  נוכל  רק  שאם  מתקבל,  וכך 
ההוצאות לצורכי הקהילה תלך ותגדל.

–ואכן, התוכנית מניחה שהוצאות הקהילה השנתיות, שעו
מדות ב 2013 על כ-5 מיליון ₪, יצמחו, בשנים הקרובות 
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התוכנית שהוגשה הוכנה כתוכנית ל-10 שנים.

לא כל-כך ברור לי מה התועלת לתכנן לטווח כה רחוק, 
מספיק, לטעמי, להכין תוכנית חמש-שנתית, וגם זה טווח 
די ארוך. אבל, חשוב הרבה יותר לקבוע כבר עכשיו כמה 

"אבני דרך" מרכזיות: 

להגדיר בתוכנית, מתי מבצעים את ההשקעה בפרויקטים 
החדשים, ומי יממן אותם, מתי יתבצע שיקום הרפת, ומי 
יבצע השקעה זו. מתי ייכנס המשקיע למפעל, מה תהיה 

גובה השקעתו, וכמה ומתי יהיו הפירות שיעברו לקיבוץ.

לא  שיהיו,  ככל  ואופטימיים  יפים  ותוכניות,  ניירות  הכנת 
עושה  מה  עושה,  מי  ברור:  לא  אם  כלום,  כמעט  שווים 
יומת עושה, ועוד שאלה קטנה: איך נעבור את שלוש הש–
נים הקרובות, לפני שנתחיל ליהנות מהיוזמות החדשות?

אז נחזור לכותרת: "יש עתיד? קדימה, במרצ, לעבודה".

זאת  ויותר.   ,₪ מיליון  ל-7  גם  ובהמשך   ,₪ מיליון  לכ-6 
אומרת, אנחנו מתכננים , בשנים הקרובות, גידול של כ-2 

מיליון ₪ לשנה, ברמת ההוצאות.

בתחום ההכנסות, )לפני שנדבר על פרויקטים חדשים( יש 
לנו ב 2013 כ-8 מיליון ₪. וכך מושג האיזון.

5 מקורות:  על  רק  בנויים בעיקר  מקורות ההכנסה  אבל 
הכנסות   .3 מהגד"ש,  הכנסות   .2 מהמפעל,  הכנסות   .1
מהשכרות, 4. הכנסות ממיסי החברים, 5. ומשיכות מקרן 

הפנסיה.

8 מיליון אלה, ההכנסה מההשכרות הולכת ומצט–  מתוך
מצמת, והמשיכה מקרן הפנסיה, בקצב הנוכחי, "תייבש" 

את הקרן לגמרי, תוך כ-4 שנים. 

מההשכרות ההכנסה תקטן, בהדרגה, בכמיליון ₪ לשנה. 
יכנס  לא  נוכל להמשיך למשוך, אם  לא  ומקרן הפנסיה, 
משקיע למפעל, שחלק ניכר מהשקעתו )7-10 מיליון ₪( 

יעבור לידי הקיבוץ, להבטחת עתיד החברים המבוגרים.

"כ, אם רוצים לשמור על יציבות וביטחון, חייבים להגס הס
דיל ההכנסות, בשנים הקרובות, בס 3-4 מיליון ₪.

ואכן, על-כך מדברת התוכנית.

מדובר ב-2 פרויקטים חדשים, ובהגדלת הכנסות בכמה 
ענפים קיימים:

של  בגודל  ה"תעשייתי"  השטח  הוא  הראשון  הפרויקט 
אולם  להקים  מתוכנן  בו  למפעל,  ממערב  דונם,   10 כ- 
אירועים, אשר כבר בעוד כ-4 שנים ייתן לנו הכנסות של 

כ-800,000 ₪ לשנה.

ובתי המלאכה,  הפרויקט השני הוא שטח הרפת הישנה 
צפוי,  זה  לאיזור  המתוכנן  השימוש  דונם.  כ-40  ששטחו 
בעוד כ-5 שנים, להביא לנו, גם הוא, הכנסה שנתית של 

כ-800,000 ₪.

המשקיע  בנוסף, התוכנית לוקחת בחשבון שעם הכנסת 
למפעל, ועם רכישת הקלנדר החדש, ההכנסות השנתיות 
מהמפעל )כולל שכ"ד וחלוקת רווחים( יצמחו מרמה של 
1.3 מיליון ₪ בשנת 2013, בתוך כ-3 שנים, לרמה של 3-4 

מיליון ₪ לשנה.

אבל,  הנוכחית,  ברמה  בערך  יישארו  מהגד"ש  ההכנסות 
במטעים,  הריווחיות  ושיפור  הרפת  בשיקום  ההשקעה 
צפויים להגדיל ההכנסות בעוד כ-300-400 אלף ₪ לשנה, 

בשנים הקרובות.

אנחנו למודי נסיון, ויודעים שרוב התוכניות לא מתגשמות 
מקום  יש  בהחלט  אבל,  ניכר...  באיחור  ובד"כ  במלואן, 

לאופטימיות זהירה...

)המשך מעמ' 2(

♦החברים. היקף השותפות, הערבות ההדדית, השירותים 
תהליכים  קידום  לחברים,  ההתחייבויות  המשותפים, 
פנימיים )דוגמת השיוך(, לכול נדרשים מקורות מימון.

גירעונות, היינו  יוצרים  כלל ברזל בתכנון התקציב לא   ♦
ב"סרט הזה", אחריות המנהלים והוועד לגבש תקציב 
מאוזן, ניתן על מנת להשיג את האיזון להביא להכרעת 
החברים בין חלופות. לגישתי גם לכל חבר יש אחריות 

לתקציב המאוזן, זו אינה רק בעיית המנהלים והוועד.

התקציב הוא כלי ליישום המדיניות והצרכים, ראשית   ♦
התקציב,  מוצע  ולאורן  ויעדים  מטרות  מגדיר  הוועד 

–מן המקובל בתכנון התקציב שהצרכים עולים על המ
והוועד מחויבים להביא כאמור  קורות, הצוות הניהולי 

–תקציב מאוזן, העונה על החלטות הקיבוץ. יתכן שלמ
ען הגדלת המקורות נדרש להציע גם מהלכי התייעלות 

–וקיצוץ במקומות מסוימים, אם כתוצאה מבזבוז שה
תגלה, או כתוצאה משינוי ניהולי נדרש על מנת לפנות 

מקורות לבצוע דבר שהוחלט שהינו בעדיפות.

התקציב יובא לידיעת ואשור החברים בשיחת הקיבוץ   ♦
לאחר שיידון ויגובש בוועד. חברים המעוניינים להגיש 

–התייחסות לתקציב במהלך בנייתו מוזמנים לפנות למ
נהלי המגזרים ו/או לגילי ולהציג בכתב את הפנייה.

אני מודע לציפיות הגבוהות בתחומים רבים, אשר למי  – ♦
יעשה  התקציב  בבניית  רבים,  מזומנים  נדרשים  מושן 

–מאמץ להיענות ככל הניתן לצרכים השונים, אבל בא
חריות "מבלי לשפוך את התינוק עם המים", אין לי גם 
ספק שלחלק מהדרישות לא נוכל להיענות, מחלוקות 

–שיישארו יוכלו להגיע לדיון והכרעה בין חלופות לשי
חת הקיבוץ.
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של  שנים  מחמש  למעלה  מסיים  אני  אילו  בימים 
ניהול מערכת החינוך שלנו. תפקיד אליו גויסתי ע"י 
נפתלי בן סירא שהיה היו"ר בשעתו. היום בהמשך 

–לתקופה מאתגרת ולבקשת הוועד המנהל אני מע
ביר את התפקיד ליעל. אכן הגיע זמן פרידה, זמן 
וחברי הצוות מהגיל  להגיד שלום לעשרות חברות 
הרך ועד הבוגרים: מניצן, שקד, סביון, ערבה, ירדן, 

המרכזון והמרכז והנעורים. 

אפילו  מתחדש  קיבוץ  של  חינוך  למערכת  הגעתי 
יום  מתחדש מאוד, מערכת אשר מתמודדת מדי 
ברצף והמתח שבין הצורך להיות מערכת רזה וזולה 

–לבין החובה להיות מערכת חינוך ערכית ואטרקטי
בית, מערכת עם חזון של קהילה, אולי לא שיתופית 

אבל קהילה סולידרית. 

מקצוע  אנשי  עם  ואוהב  חם  מקום  משאיר  אני 

ילדים  יותר  היום  לנו  יש  ולדרך.  למקום  מחויבים 
במערכת ובעיקר יותר ילדי קיבוץ מאי פעם. 

אני משאיר גם לא מעט עבודה להמשך ואתגרים 
אותם לא השלמנו:

, לצד הבניית קליט– קליטת הבנים מבית ומחו♦ ץ 
תם של ילדי חוץ, קליטה החיונית לנו כקהילה. 
המשך טיפוח המטבח שהוא טוב ויכול להיות 

טוב מאוד.

מודל השילוב הפרטני בחברת הנעורים♦ דורש   
–התייחסות שונה, יחד עם מודל העבודה לשכ
–בת הבוגרים י"א-י"ב. מודל השילוב של מער

כת החינוך עם בתי הספר. 

החיבור  בין  הדילמה   . והחוגים♦ הפעילות  פיתוח   
שלנו לתק"צ ובין החיבור למועצה.

זה זמן פרידה...
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התמיכה בילד במערכת בה ההורה  פיתוח מודל ♦  
הוא הריבון, אתגר השילוב / מעורבות של הורים 

היה ונשאר כתמיד.  ועוד...

–אני מסיים תקופה מרתקת וחייב תודה ענקית לשו
תפי לעבודה: ענבל לם, רעות קדר ושלמה דרוקס. 
מהגיל  בצוותים  והשותפים  ,השותפות  לכם  תודה 
הרך, המרכזונים והנעורים, הייתם שם בימי שגרה 

להת רק  אפשר  בו  צוות  אתם  סוערים.  –ובימים 
גאות, צוות ומערכת מופלאים, אשר כל המתבונן 
מרגיש  אני  לגאווה.  סיבה  לנו  יש  כי  קצת  מבחין 
שכולם היו בני. יש לנו אנשי חינוך עם נשמה יתרה, 
ולכל אחד ואחד גוון וצבע משלו וכולכם ביחד הוא 

השלם הגדול מחלקיו. 

לאורך התקופה היו גם חילוקי דעות אפילו קשים 
–עם ועד הקיבוץ שלנו ואני חייב לומר כי גם כשנות

רנו חלוקים המטרה תמיד הייתה אותה מטרה. 

–מילת תודה לעשרות רבות של הורים, אתם שמ
היקר לכם במערכת החינוך  יום את  פקידים מדי 
ולבטים,  שלנו, אתם שהייתם שותפי שיח, חשיבה 
הייתם ועודכם שותפים לנו בעשייה החינוכית מדי 

יום. 

אני ממשיך לאתגר הבא, אך לא הולך בלי לשאת 
שגשוגה  להמשך  הצלחה  באיחולי  אתכם,  בתוכי 

של המערכת היקרה לכולנו, ולך, יעל, בהצלחה.

ואני זוכר גם את דבריו של אלברט אינשטיין: 

"החינוך הוא כל מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל 
מה שלמדנו".

שלכם, דוד קורן

העדשה המשוטטת
צילומים: דוד פלג חיים

לגלעד פלג
ולכל המשפחה הגאה 

ברכות
עם סיום לימודיך וקבלת התואר:

עו"ד מוסמך
 מטעם לשכת עורכי הדין.

יישר כח!!!!
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שלום לכולם,

לקראת סיום השנה, הגיע זמן לסיכומים. כמו שאמרו 
הגשש החיוור: אז מה היה לנו??

באמצע ינואר חגגנו את טו' בשבט בערב שירה בציבור   ♦
במועדון ולמחרת, בציור על חלוקי נחל ונטיעות.

בל' בשבט חגגנו את יום המשפחה עם הצגה למבוג  – ♦
רים בלבד.

בפברואר חגגנו פורים לילדים עם מופע סילבר דאנס,   ♦
פעילות בלונים והרקדה.

לחברים  המלך  כיד  פורים  חגגנו  מרץ  בתחילת   ♦
ולאורחים.

בתחילת אפריל, ציינו את ערב השואה באולם.  ♦

באמצע אפריל ציינו את ערב הזיכרון לחללי צה"ל.  ♦

מיד למחרת חגגנו את סיום יום הזיכרון ותחילת חגי  – ♦
גות העצמאות במטח מרהיב של זיקוקים ומיד אח"כ 
הטובה  המסורת  כיד  לחגוג  אירועים  בגן  התכנסנו 
ולסיום הרקדה  ביתני משחקים  האוכל,  בביתני  שלנו, 

המונית.

חג השבועות בטקס מושקע  חגגנו את  באמצע מאי   ♦
ומרענן.

יולי, קיימנו פעילות אחה"צ, בשיתוף המוע בתחילת   – ♦
צה, בגן אירועים, לילדים לציון פתיחת החופש הגדול.

בטו' באב חגגנו ורקדנו עד שכרון חושים בבריכה.  ♦

בתחילת ספטמבר חגגנו את ראש השנה וחג הקיבוץ.   ♦
ולקינוח  ברק  יונתן  הסטנדאפיסט  של  מהופעה  נהנו 
בה  שדובר  האוכל,  בחדר  מסיבה  "הרימו"  הצעירים 

–רבות. ביומיים של פעילות בחג, היה גם טורניר כדור
עף, ולמחרת פעילות עם מתקנים ומתנפחים בבריכה 

–ולסיום הילדים צפו בסרט במועדון לחבר וקינחו בא
רוחת ערב ספונטנית בגן שעשועים.

בסוף נובמבר חגגנו בחדר האוכל באור ואורה את חג   ♦
החנוכה. 

הייתה שנה מלאת אירועים ושמחות. אחרי כל פעילות/
–אירוע קיבלנו המון "פרגונים" ומילים חמות מציבור הח
–ברים. זה מאד נעים ומחמם את הלב, אך ממש לא מס

פיק. 

התרבותית  הפעילות  את  לתחזק  להמשיך  שנוכל  כדי 
בקיבוצנו העוגן, אנחנו זקוקים להרבה ידיים, רגליים ורצון 

לתרום לפעילות התרבותית ולקהילה כולה.

לצורך כך נתלה בימים הקרובים מודעת ענק 

המתוכ חגים  הפעילויות/  כל  רשומים  יהיו  ובה  –בכל-בו 

ננים לשנת 2014. כל אחד ואחת מכם מתבקש להירשם, 
כדי לקחת חלק בפעילות אחת או יותר, שמתוכננת לשנת 

.2014

–ולסיום אני רוצה להודות באופן אישי לחברי בועדת תר
–בות, שתמיד התגייסו להצלחת האירועים, לילדי המרכזו

נים והנעורים שיחד עם הרכזים נרתמו להצלחת הפעילות 
–בחגים ולכל אחד ואחד מכם החברים, שלקחו חלק בהכ

נת האירועים לאורך כל השנה. תודה.

בואו נמשיך את מה שפעם כאן התחיל....

עפרה, ועדת תרבות

 ט"ו בשבט כזה
עוד לא היה פה!

השנה נקים במו ידינו ואתינו חורשה 
אקולוגית חדשה שתצמח יחד אתנו ותניב 

מקום טוב לחיות - לאנשים, לצמחים ולחיות.   

 רשמו ביומן: שבת ה-18.1.2014 בשעה 11 

נטיעת עצים ופיקניק קהילתי 
 זה הולך להיות חג חגיגי במיוחד! 

פרטים בהמשך...

נשמח להתגייסות של אנשים טובים 
מהקהילה, לטובת ארגון הטקס והנטיעות.

לפרטים והצטרפות לפרויקט המדהים 
והמיוחד הזה, אנא פנו אל טליה פלג-
חיים )054-6173621( ואל מרסא גולן 

)052-3624283(

פנינת התרבות



בירושלים כשיש שלג כולם הופכים חברים של כולם 
–ורבים אף מזכים אותך ב"חג שלג שמח" בעוברך בר

זורקים עליך כדורי שלג, צוחקים  זרים גמורים  חוב. 
אחד על השני כשמחליקים סתם כך באמצע הרחוב, 
מכניסים לבית הקפה עוברי אורח שרגליהם ספוגות 

–מים ושותים תה חם יחד ברחוב. דומה שהמתכון המו
מלץ לשלום הוא לא דיבורים או הבנה הדדית אלא 

פשוט שלג.

הכל מתחיל בציפייה ערב קודם. יש מזג אוויר סוער 
וקשקושים בחדשות. ואז הולכים לישון וקמים לבוקר 
לבן לגמרי שלא מותיר ספק - היום אין לימודים, אין 
עבודה ובעיקר אין נקיפות מצפון על כך שאינך ממלא 
מטלה שאתה אמור למלאה, כי בשביל פעם פעמיים 
שלג בשנה שווה לעצור את החיים. לאחר האופוריה 
הראשונית שמאופיינת בשליחת כמה תמונות הביתה 

–כדי לגרום לאחרים לקנא מתהלכים בעיר ללא תכ
–לית, חוזרים להתחמם מול התנור, שוקעים שבנת צה

ריים נעימה ומקווים שהחלום הזה לא ייגמר.

- לאיזו משפחה בקיבוץ היה כלב ששמו  נ.ב: חידה 
היה שלג? 

 

עמית פואה

אני מתעורר  רבים במהלך השנה שבהם  בקרים  אין 
לפני שהשעון המעורר שלי דואג לעשות זאת עבורי. 
הבוקר היה בוקר כזה. היום התעוררתי בגלל השקט 
בחוץ. כמו בסרטים האלה של סוף העולם שהגיבור 
ואף  החלון  את  פתחתי  ששרד.  היחיד  שהוא  מגלה 
מכונית לא עברה ברחוב, אנשים לא צעדו או מיהרו 

ירוש על  עובר  משונה  שמשהו  היה  ונראה  –לעבודה 
לים.

הדלקתי את הטלפון. אני מאלו שיודעים שהעולם לא 
טלפון  עם  לישון  לעצמם  מרשים  הם  אז  בהם  תלוי 

–כבוי.  עד מהרה הוא התריע על כמה הודעות מחב
רים הקוראות לי לצאת החוצה. היה קר מאד בחוץ, 
אז התלבשתי טוב ויצאתי. לפתע נגלה לעיני המחזה 
שעות  לפני  שעד  הרחוב  בלבן.  ירושלים  של  הנהדר 
אחדות איים לנצל את הרוח כדי להפיל עלי את ענפי 
אחרי  כגופות  פזורים  מטריות  חללי  והותיר  העצים 
ורכה.   לבנה  קטיפה  לשמיכת  לילה  בן  הפך  טבח, 
משום מה יש המכנים את תל אביב "העיר הלבנה" על 
שום בתי הבאוהאוס שלה, אבל ירושלים ברגעים אלו 
היתה יותר לבנה מכל לבן שראיתי מימי. והלובן הזה 

מקרין גם על לבבות האנשים.

שהמלחמה  רואה  אתה  מלחמות  רוויית  כה  בעיר 
היחידה שמעניינת את האנשים ביום כזה היא מלחמת 
שלג ופתאום לאיש לא אכפת אם אתה ערבי, חרדי, 
אומרים  בהעוגן  קיצוני.  שמאלני  או  מתנחל  אשכנזי, 
כולם". כאן  כולם חברים של  ש"בפורים של הקיבוץ 
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רעש לבן

לאלמוג גרון
עם הצטרפותך לצה"ל החודש,

 גיוס נעים,
ושיעבור ללא מהמורות...



שלי ליפ, מובילת מיזם 'מקום טוב לחיות'

בימים אלה ניגש  קיבוץ העוגן  יחד עם 'מקום טוב לחיות' 
אקולוגית  חורשה  נטיעת   - ומרגשת  חדשה  לפעילות 

קהילתית.

שימור מגוון מיני בעלי חיים וצמחים הוא אחת ממטרות 
העל של הגנת הסביבה. עם הזמן בשל אובדן בתי גידול, 
הדברות ומינים פולשים, הולכים ונכחדים מגוון בעלי החיים 

ווהצמחים המקומיים. חלקם ידועים כמועילים לאדם ול
וחקלאות ותפקידם בשמירת האיזון ניכר רק עם העלמו

תם. המטרה היא ליצור בהעוגן "בוסתן קהילתי אקולוגי 
"חורשה בהשראת יערות השרון הנעלמים, הנטועה כולה 
על טהרת עצי ארץ ישראל המתאימים לאיזור ולקרקע, 

וובינהם לזרוע בהמשך שיחים ועשבוניים מקומיים שישמ
חו את העין במרבדי צבע וימשכו פרפרים וציפורים. עם 
בר,  חיות  מגוון  המתפתחת  החורשה  את  יאכלסו  הזמן, 

חלקם בעלי יכולת הדברה ביולוגית.

וקיבוץ העוגן הוא הראשון מבין שלושה ישובים בהם מתו
כננת לקום חורשה אקולוגית קהילתית, בזכות  מעורבותו 
הנמרצת של שמואל בן נפתלי, והרתמות חיובית ומהירה 

ושל הוועד המקומי. בנוסף להשתתפות תקציבית מהמ
שרד להגנת הסביבה, ושתילים שיתקבלו מקק"ל הוקצה 

ושטח בפינה הצפון מערבית של הקיבוץ מול השכונה הח
ודשה. כן נאספו אנשים טובים ורבים לתמוך בתכנון, בה

כנות ובמעורבות הקהילתית. יפתח אלכסנדר, קובי משק  
על  גולדווסר אחראים  טל  של  בהובלתו  ואלישע שמרר 

ואדריכלות הנוף והביצוע של כל ההכנות לנטיעות המתו
שאול נשרי,   : יד  כננות לארוע קהילתי בטו' בשבט. נתנו 
שירה אפרת, יריב אלון, תמר בן נפתלי. טליה פלג-חיים 
ועפרה  גולן  מרסא  עם  יחד  הארוע  ארגון  על  אחראית 

יעקב. תודה גם לרני עמית על תמיכתו העקבית.
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"בוסתן קהילתי אקולוגי העוגן"
חורשה אקולוגית

סיפור נחמד

שושה גרנות

ויצאתי לטייל כהרגלי. היה מעונן, כך שהצ
טיידתי במטריה. כשעברתי ליד הכלבו החל  
לרדת גשם. פתחתי את המטריה  והמשכתי 

מאחו אוטו מאט  הרגשתי  פתאום  וללכת. 
רי... הסתכלתי לאחור, הנהג פתח את החלון 

ושאל אם אני רוצה טרמפ הביתה...

שם הנהג אינו שמור במערכת,  אלא בליבי 
ושמו: שאול גולן.



בר  חיות  לאישוש  קהילתי  מיזם  הוא  לחיות'  טוב  'מקום 
להגנת  והמשרד  חפר  עמק  האיזרית  המועצה  בתמיכת 
16 ישוו  הסביבה. נכון להיום שותפים ב'מקום טוב לחיות'
ובים בהם נחפרו עשר בריכות חורף חדשות, נבנו כשלו

לתנשמות  תיבות  בתים לעטלפי חרקים, כחמישים  שים 
אירועים  עשרות  התקיימו  לירגזים.  תיבות  לאלף  וקרוב 

וקהילתיים בהם השתתפו אלפי תושבים. ארועי המשפ
בהדרכת  מקומיים  פעילים  על-ידי  מאורגנים  כולם  חות 
להדרכה  שוחרי עטלפים  הוכשרו  בנוסף  המיזם.  מובילי 
וסיקור פעילותם של עטלפי חרקים ופעילי בריכות חורף 

ולניטור והדרכה בשיתוף החברה להגנת הטבע, שגם הע
בנובמבר  והסביבה"  הטבע  "הגנת  אות  את  למיזם  ניקה 
2012 ומאז אמצה אותו כמודל לעשיה קהילתית סביבו

תית בכל הארץ.

במעורבות  החורשה  את  ליצור  היא  הכוונה  הפעם,  גם 
ובהמשך  והביצוע  התכנון  שלבי  בכל  מלאה  קהילתית 
בליווי ובשימור של החורשה המתפתחת. מנסיון בישובים 
אחרים בעמק ניכרת ההשפעה המיטיבה שיכולה להיות 
לעשייה כזו על גיבוש קהילתי, מעורבות חברתית, שיתופי 

פעולה ותחושת שייכות. 

בקריאה אחת השם מבטא את המטרה: בניית בתי גידול 
לחיות בר על מנת שיהיה להן מקום. בקריאה אחרת השם 

ומבטא את החזון: אם אכן יהיו כאן חיות בר שידבירו חר
קים ומכרסמים, אם נוכל להפחית את השימוש בהדברה 

וכימית, אם נגיע לכך דרך עשייה קהילתית, אם נזכה לה
בין שכל הסביבה היא הבית שלנו ולא רק שלנו, אכן יהפוך 

המקום הזה למקום שטוב יותר לכולנו לחיות בו. 

לסיכום : החלום שלנו הוא ליצור בהעוגן קהילה אקולוגית, 
וחכמה, עם מעורבות רב דורית, ולאט ובהרבה אהבה לי

צור מקום טוב - ראוי, נקי, איכותי, ושמח שחבריו אוהבים 
לחיות בו.

שמואל בן נפתלי מוסיף:

ונראה בזה התחלה לחזון רחב יותר שיכלול את כל הרצו
עה הציבורית הירוקה שמתחילה בחורשת האקליפטוסים, 
יורדת למשק החי הישן, לבריכה, למגרש הטניס, לשטח 
בכל  האקולוגית.  בחורשה  ומסתיים  ההורטנזיות,  חממת 
השטח הזה ישולבו פרויקטים אקולוגיים: "גינה קהילתית",  
עבודה בגינון וירקות, סדנאות אקולוגיות בשילוב אומנות 
ירוק  ספורט, שטח  לקהילה,  חינם  פעילות  מיחזור,  בוץ, 

ואיזורי בילוי.
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הודעה מאת: לזר

יש מבצע עד 31.12 על גלקסי 3 מיני !!!

העלות:

30 ש"ח בלבד לחודש ל-36 חודשים.

 סה"כ כולל מע"מ:  1274 ש"ח!!!  

המחיר הוא מחיר מעולה!!! 

המעוניינים מתבקשים לפנות אלי בהקדם.

רמאות ההתרמה
באזור פארק התעשיות עמק  לאחרונה מסתובב 

חפר בחור העונה לתיאור הבא:

ומטר ושמונים, מעט מלא, שיער קצוץ, מראה מז
רחי, סביבות גיל ה-40-50 וככל הנראה נוהג בסוג 

של ג'יפ ישן.

ולאחרים  לעצמו  להתרים  מנסה  בחור  אותו 
ובתואנה שהינו פקח של המועצה ויש אירוע כבי

כול של פקחי המועצה )לפחות כך "התרים" עד 
כה ובעזרת סיפור זה כבר גנב מאות שקלים, אם 

לא אלפים(.

נתקלים באדם  ביישובכם  ו/או תושבים  אם אתם 
ומנסה להתרים, הנכם מתבק זה  והעונה לתיאור 

שים להודיע למשטרה ו/או למוקד המועצה .

אנא נסו לצלם או לרשום את מספר רכבו, והפיצו 
פנייה זו כדי למנוע מקרי הונאה נוספים דומים. 

מוקד 107, מ"א עמק חפר, טל'  09-8973303/4
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ברטו משיח

חס לה!  ציפינו  זמן  הרבה  כמה  הגיעה.  סוף  סוף  –היא 
ובעזרת  הקרובים  בין  התרמה  עשינו  בהוצאות,  כנו 
הלוואה,הצלחנו. היא כבר  אצלנו ומראש מצאנו לה מקום 
חנייה קבוע. מתחת לחלון חדר השינה של הדירה, על גבי 

–הדשא השכונתי. אין דבר. אנחנו לא היחידים. רבים  עו
שים כך. בימי שבת, נצא מוקדם לנקות ולצחצח, לקראת 

–הנסיעה לטיול משפחתי. אומנם אחרי הגשמים היא חו
רצת קולי על המדשאה, אבל היא הרי איננה היחידה! כל 
המדשאות בקיבוץ חרושות ממכוניות, בנסיעתן החופשית 
נבטי הדשא החדשים. אמנם חבל,  תוך כדי רמיסה של 

אבל כמו כולם - גם אנחנו לא  נהייה דוגמה לכולם.

זאת ועוד. לא פעם מכונית חונה על הדשא כאשר חלק 
הקשישים,  של  לקלנועיות  המיועד  שביל  מכסה  ממנה 

ובכך מהווים סכנה לחברים.

על נושא זה כתבו ב"ביתנו" כמה פעמים. הוזכרו קיבוצים 
בסביבה - משמר השרון, מעברות ואחרים, כולם - מתוך 

–הכרה - שומרים על הסדר וחונים במגרשי חנייה מוסכ
מים. 

ישוב "פורח" עם בתים  במבט מלמעלה, קיבוצנו מזכיר 
–ישנים, שצבעם התקלף מלפני שנים, פה ושם גינת פר

שמעו שמיים והאזיני ארץ...
אהובה גורן

שהקיבוץ  ושטחים  בתים  על  סוגרות  ואבנים  גדרות  "כי 
העניק לתושביו. כל אחד וחלקת האלוהים שלו והקנאים 

שיסבלו..."

פירצה קטנה אמורה היתה לאפשר לרכב חירום או נכים 

חים, אך לרוב - שטחים שפעם היו ירוקים ומטופלים, הם 
היום כמו תמונה מסרט על שדה קרב.

נוצר  לא  בארץ  הישובים  ברוב  הסדר  לדעת:  יש  זאת 
כך.  על  המופקדות  יחידות  באמצעות  אלא  בהתנדבות, 
האם יש אצלנו יחידה כזאת? ודאי שכן - הוועד - הפעיל 
והנבחר... אני עוקב אחר הכתבות ב"ביתנו" ובהן דיווחים 
על הנעשה והלא-נעשה בישיבות הוועד. לדעתי אין מנוס 

–אלא להקדיש לנושא זה זמן וכסף. מילת הקסם להצל
חות בישובים הינה "קנסות למפירים!". האם הוועד מסוגל 

לכך? הזמן יגיד!

המכונית המשפחתית
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ניצב שם  להגיע לביתם של הנזקקים. ולאחר פנייתי אכן 
שלט:

אין חניה! מעבר לרכב חירום

להפתעתי ולאכזבתי הרבה, למרות השלט היפה והברור, 
מכונית גדולה חסמה את הכניסה היחידה לביתי. לא היה 
פתק  בעזרת  על-כן ביקשתי,  הרכב,  שייך  למי  ברור  לי 

שהצמדתי למכונית, להחנות במגרש החנייה הקרוב.

אך ללא הועיל. 

–ערב ערב, בכל מזג אוויר - בלי להתעצל - חזרתי על הפ
עולה עם הפתק, עד שיום אחד פגשתי את בעלת הרכב. 

היא לא הבינה מה מפריע לי.

מה מפריע לי? שהמקום חסום ואין כניסה בשובי הביתה 
עם מכונית. ויש כאן גם שלט לא לחנות. והיא אומרת: )לא 
יאומן כי יסופר(: "את השלט הזה אני שמתי פה!" )רעיון 

מקורי לשמור על מקום חנייה(.

הנושא נמסר לטיפול לאיש הביטחון.

–כחלק ממסורת ההתנדבות בעמק חפר, המועצה מצט
רפת זו השנה הרביעית לשיתוף פעולה עם עמותת "רוח 

–טובה" ב"יום מעשים טובים". אנו מזמינים אתכם להצט
רף למסורת של נתינה ועשייה חברתית וסביבתית למען 

הקהילה.

ימים לפני פורים, מהווה  יום זה אשר חל השנה שלושה 
הזדמנות לממש כל יוזמה למען מטרה טובה ולהוציאה 

לפועל.

רעיונות לפרויקטים שניתן ליישם ביום זה:

מופע,  להעביר  שמעוניינים  שונים  בתחומים  אמנים   ♦
סדנה, פעילויות שונות

העברת הרצאות / שירה בציבור ועוד   ♦

/מועדונית/בית  נוער  מועדון  גינת  חצר  וטיפוח  סידור   ♦
ספר או גן

מבנה  כל  או   / ביישוב  מקלט   / נוער  מועדון  צביעת   ♦
ציבורי אחר שתבחרו

יום מעשים טובים
 ב 11 במרץ 2014 במועצה אזורית עמק חפר

שוק קח-תן של תחפושות, מופע ברוח החג, פעילות   ♦
יצירתית לפורים הכנת משלוחי מנות

התנדבות בקרב ילדים, קשישים או נוער  ♦

אמנים שעוסקים בפיסול סביבתי ומוכנים לתרום בה  – ♦
קמת פסל סביבתי

סיירות ניקיון ושמירה על איכות הסביבה, פעולות יצי  – ♦
רה מחומרים ממוחזרים

כל יוזמה לרעיונות ופעילויות נוספים תתקבל בברכה.

–תושבים, קבוצות או בעלי עסקים שמעוניינים לתרום ול
סייע ביום "מעשים טובים" מוזמנים לפנות אל:

מור קלניצקי, עו"ס קהילתית ורכזת התנדבות, 09-8973334 
mork@hefer.org.il או במייל

המועצה האזורית עמק חפר, האגף לשירותים חברתיים, 
   http://www.hefer.org.il :הבית שלך בעמק

http://www.good-deeds-day.org.il

טיול המרכזון למרום גולן 



קטעים מתוך עיתון הארץ מה19.11.13     

הוויכוח על הפנסיה בקיבוצים הולך ומעמיק 
והיגיע  לצעירים,  המייסדים  בין  השבר  את 

הוותי השבוע.  בסוף  שנערך  בכנס  –לשיאו 
החלפת  עבור   ₪  80 לשלם  נאלצים  קים 

–נורה, ומוחים על הבונוסים למנהלי המפע
ולסב –לים שייסדו:"הצעירים חילקו דייסה 

תא לא נשאר"

לט האחרונות  בשנים  הפך  הפנסיה  –נושא 
עון וסוער בשיח הקיבוצי. עדות נוספת לכך 

הקיבו בתנועה  "הגמלאים  בכינוס  –נראתה 
–צית", שבו השתתפו עשרות פנסיונרים מקי

בוצים ברחבי הארץ.  האוירה הייתה טעונה: 
הנוער,  תנועות  של  הבוגרים  קבוצות  נציגי 
שמלווים את מאבקם של ותיקי הקיבוצים, 
סיפקו להם רוח גבית. מנגד, נציגי  הממסד 
אף  ולעיתים  בולט  במיעוט   היו  הקיבוצי 

חשו מותקפים.

הפנסיה  עניין  היה  הקיבוצים  להפרטת  עד 
מל שנלקח  מושג  הקיבוצניקים,  עבור  –זר 

קסיקון  הבורגנים בעיר. שהרי מדוע צריך   
קבוצניק קרן פנסיה? בקיבוצים       

הפ לקופות  כספים  הופקדו  לא  –מעולם 
לעד.  יתקיים  שהקיבוץ  הבנה  מתוך  נסיה, 
ככל  לעבוד  המשיך  המבוגר  הקיבוץ  חבר 

שכוחו אפשר לו, וגם אם תש כוחו –

לא  חייו  ורמת  מחסורו  לכל  דאג  הקיבוץ   
נפגעה ממה שהורגל אליה.

את  שמט  ה80  בשנות  הכלכלי  המשבר 
מצאו  ואלה  החברים,  רגלי  תחת  הקרקע  

–עצמם בפני תהום כלכלית. אם היו חסכו
נות בקופות הגמל, הן לא היו שמיים, ונוצלו 

ההפרטה  תהליך  את  איתו  הביא  הקיבוצים. המשבר  עי 
90  ואילץ את הקיבוצים להסדיר את חו– השהחל בשנות 

בותיהם לבנקים, והפנסיה לא עניינה את המדינה...

–כך נוצר תהליך שכל חבר נותר לבדו, הצעירים עזבו והס
דיפרנ משכורות  בחלוקת  החלו  ובקיבוצים  בחוץ  –תדרו 
ציאליות, שרוב הפנסיונרים אינם יכולים להנות משיטה זו.

–היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית טען שנוסחו תק
נות של ערבות הדדית שמטרתן לעזור לחלש, אך לדברי 
הפנסיונרים, הגמלה שנתנה להם אינה מאפשרת לחיות 
כך  בעקבות  נסבלים,  בלתי  פערים  יוצרת  ואף  בכבוד, 
נאבקים לשפר  "פנסיה בראש", שחבריה  קמה הקבוצה 

את תנאי הפנסיה בקיבוצים.

הערבות ההדדית יוצאת לפנסיה
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היום  המצב  החלוצה"  מה"הסתדרות  סיני  עמרי  לדברי 
קשה ומדאיג. על פי המחקר 19% חוסכים בתרופות, מזון 
גרים  רובם  לרכב,  נגישות  אין  ל31%  עוני.   וזהו  וחשמל, 
נאלצים לעמוד בשער הקיבוץ  לתפוס  והם  בפריפריה, 

–טרמפ. הגימלה הניתנת להם היא קצבת סעד. חברי קי
בוץ יש להם נכסים, אך הם לא נהנים מהם.

מקיבוץ  אפלל  בועז  לדבר,אומר  חוששים  רבים 
בגידה  תחושת  זוהי  בראש"  ב"פנסיה  יפתח,מהבולטים 
לכולם,  ידועה  הפנסיה  רק  ביננו.  בשותפות  עמוק  ושבר 

המי בעושק  נסתרות...מדובר  בקיבוץ  המשכורות  –אך 
עוט. יש אדם שותף, בעל מניות  בכורה, והתקציב שהוא 
מקבל מנותק לגמרי מהקונצרן הכלכלי שהוא היה שותף 
בבנייתו.. זכויותיו לא מקוימות.  כמו אם שפירנסה עשרה 

ילדים, וכשגדלו, הם לא דאגו לה ...

–...לרוב הבונוסים מוסתרים, אך לעיתים הם נחשפים  בא
קראי,  כמו ברמת השופט, שם זכו המנהלים לבונוסים על 

מכירת המפעל.. 

ככל  אכזרי.  זה  הקיבוצים:  את  תקף  ברנע,  גלעד  עו"ד 
שתרעיבו את החברים כעת, ישאר יותר למי שיכבה את 

האור.  מדובר בעושק מיעוט. 

הקיבוץ  לחקר  מהמכון  אורחן  ואליאט  אדר  גילה  ד"ר 
בקי הכלכלי של החברים  חיפה חקרו את מצבם  –באנ' 

האגודות  רשם  שקבע  המינימום  פנסית  ואת  בוצים 
300 חברים ב40 קיבוצים , מה–  השיתופיות,המחקר סקר

, כמחצית  מחקר עולה  שהפנסיה עומדת על 3,364 ₪ 
בין  גם   .  3,100 על  עולה  אינה  החברים אמרו שהפנסיה 
הפנסיונרים נרשמו פערים:בודדים זכו להשאר בעמדות 
נכות,  רנטה,  : צבא,  נוספות כמו  ולזכותם הכנסות  ניהול 
דווחו על הכנסה של 23,000 ₪  ועוד. הם  ירושה  נכסים, 
  .3,950 של  כוללת  הכנסה   על  דווחו  הסולם   ובתחתית 

נשים ובודדים הם בעלי ההכנסות הנמוכות ביותר.

עפ מז"כל התנועה, איתן ברושי, מזכירות התנועה פנתה 
לרשם האגודות השיתופיות בבקשה להעלות בתקנה את 
הממוצע  מהשכר  ל40%  לפנסיונרים  המינימום  קצבת 
400 ₪ לקצבה החודשית של הגמ–  במשק )תוספת של

לאי( וכן לקבוע בתקנה תוספת של 25% מסכום הקצבה 
לגמלאי יחיד בקיבוץ. כן ציין ברושי כי כמחצית הקיבוצים 
המתחדשים ) כ 100( מפרישים כבר היום לגמלאי קצבה 

של  לפחות 3,500 ₪ - כ40% מהשכר הממוצע במשק..
15

לילידי דצמבר:

מזל טוב

04/12 שלום מייזנר   08/12 רבקה גולדברגר 

10/12 הלל קניגשטיין   10/12 רחל רוזמן 

רוויטל קניגשטיין24/12  20/12 ישראל בלייכמן 

04/12 יעקב משק   05/12 סופי גרון 

01/12 שמואל קדרון   28/12 תמר פלדמן 

16/12 תומר מאוטנר   10/12 מרים הראל 

17/12 שלי וויג-רונן   25/12 שושנה פרייזלר 

19/12 יובל מרון   19/12 עדנה פלג 

30/12 נטלי וויג   22/12 יעל פלג 

12/12 אורן מייזנר   29/12 מירה גרטלר 

15/12 יפתח יעקב   01/12 מרגלית לאור 

29/12 אלעד וויימן   24/12 יהודית שמרר 

12/12 שחף הלמן   16/12 שמואל איטקין 

02/12 אורי גרנות   18/12 שולה רויזמן 

24/12 יובל כהן   20/12 מאיר תמיר 

ויקטוריה שוליופין 11/12  23/12 עדנה משק 

10/12 לירון קניגשטיין   28/12 וולדו משק 

31/12 יעל ענבר   15/12 גיורא גלמן 

23/12 ליאור ברוך   05/12 אורית ברמן 

13/12 יאיר אנדי   12/12 אמנון דותן 

23/12 ענבר סו   19/12 אבי ליכטבראון 

 25/12 נועה בן-שלום   03/12 אבנר כהן 

לישראל בלייכמן

במלאת  לך 90 שנה 
 מאחלים לך מזל טוב

והרבה בריאות
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בדרך לאישור היתרי בנייה בקיבוצים שילבה 
רשות מקרקעי ישראל כמה "מוקשים" 

דרקוניים, ביניהם הסכמה לפינוי חבר מן 
הקיבוץ, אם לא יעמוד בתשלומים. מטה 

התנועה ממשיך במאמץ לשיפור ההסדר. 
מתעצמים הקולות ליציאה למאבק ציבורי

MyNet ,"אריק בשן, "קיבוץ

בשבוע שעבר פורסם מכתבו של שר השיכון אורי אריאל 
–המבשר, לכאורה, על הרוח הטובה הנושבת ב"יחסים המ
–שתדרגים" שבין התנועה הקיבוצית לרשות מקרקעי יש

ראל )רמ"י(, ועל התקדמות במו"מ לאישור "הסדר ביניים" 
לחתימה על היתרי בנייה בקיבוצים, כמו גם על "חלופת 
שיוך" נוספת, שגם לפיה יוכל קיבוץ לפדות את "חלקת 
עושה  משרדנו  רואות,  "עיניך  מהמנהל.  כולה  המגורים" 
את המאמץ הנדרש על מנת לעודד את הבנייה בקיבוצים 
כתב השר  הקיבוץ",  הייחודי של  באופיי  תוך התחשבות 

בחגיגיות למזכיר התנועה הקיבוצית איתן ברושי.

אלא שהמצב בשטח, כך נראה, טוב הרבה פחות. השבוע 
ביקש ברושי להיפגש בדחיפות עם השר ועם צוות רמ"י 
כדי לשמוע על ההתקדמות ביישום הסדר הביניים. כזכור, 

–שמו המלא של הסדר זה הוא: "כתב התחייבות בנוגע לב
–נייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך די
רות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 751".

רמ"י  שאל  לאחר  משנה,  למעלה  לפני  עלה  בו  הצורך 
"התגלגלו" עותקי הסכמים בין חברי קיבוצים לקיבוציהם 
בנושא שיוך מגרשים. משנודע הדבר למנכ"ל רמ"י, בנצי 

–ליברמן, הפסיק הלה מיידית, ובאופן שהזכיר "עונש קול
קטיבי", את חתימת רמ"י הנדרשת על כל היתר בנייה. בכך 
התעלם מהתחייבות שנתן קודמו בתפקיד, ירון ביבי ז"ל, 

שלא לנקוט, משום סיבה, צעד הקפאה קיצוני שכזה.

נוסחת  התנועה  הציעה  לתיקונם  דברים  להחזיר  כדי 
פשרה: "חידוש מיידי של הבנייה כנגד התחייבות מקבלי 
היתר הבנייה שלא למכור את בתיהם במשך תקופה של 
המגרש  שווי  עליית  את  ישקף  אשר  באופן  שנים,  כמה 

–במשך אותה תקופה, עד להסדרת ערוצים מגוונים ומוס
כמים לשיוך דירות".

אלא שנוסחה זו הפכה למעין טיוטה ראשונית למסמכי 
ומ"המשתכן"  מ"הקיבוץ"  שנדרשו  דרקוניים  התחייבות 
מלפני  שבהם,  האחרונים  ומחמירים.  הולכים  בנוסחים 
ימים מספר, עוררו זעם רב בקרב אנשי צוות הקרקעות 
של התנועה. גם במטה התנועה, כך נדמה, הבינו שלא ניתן 

להשלים עם נוסח שכזה.

הבנייה בקיבוצים:            "מוקשים" בהסדר עם רמ"י 

גזירות קרקעיות

לידי  שהגיעו  ההתחייבות"  מ"נוסחי  ללמוד  שניתן  כפי 
בנייה  היתרי  לאישור  בדרך  משובצים  הקיבוץ",  "ידיעות 
או  עירוני  לגבי שום מגזר  "מוקשים" שאין כמותם  כמה 
חקלאי אחר: ראשונה לגזירות - על המשתכנים החדשים 
התהליך  לביצוע המשך  כ"בטוחה"  כספית  ערבות  לתת 

–שיביאם למסלול אל–חזור של השיוך. גובה הערבות ייק
בע לפי המיקום הגיאוגרפי. עלותה צפויה להגיע לכמה 

מאות ש"ח לחודש.

וכאילו לא די בכך, נקבע בנוסח כי יישובי נפת יזרעאל - 
מגידו, עמק יזרעאל, נצרת, גלבוע ועמק המעיינות, אשר 
הוגדרו בהחלטת הממשלה האחרונה לעניין זה כנמצאים 

כנמ הביניים  לצורך הסדר  ייחשבו   - א'  עדיפות  –באזור 
צאים באזור עדיפות ב', ולכן יפקידו ערבות גבוהה יותר.

הגזירה השנייה - התחייבות הצפויה ברמת סבירות גבוהה 
מצד המשתכנים ה"חדשים": כל מי שהתקבלו לחברות 
ישלמו לרמ"י 91%   - בקיבוץ לאחר אימוץ החלטה 751 
מערך המגרש אם לא יעמוד הקיבוץ בתנאים מסוימים 
"השימושים  הסדרת  הוא  מהם  שאחד  נתון,  זמן  בפרק 
החורגים" )לדעת רמ"י( בחצר הקיבוץ עד ליום 1.1.2015.

הקיימים.  בנתונים  בלתי-אפשרית  כמעט  היא  זו  התניה 
המשמעות עלולה להיות תשלומים בסדר גודל של שבע 
ספרות, בעיקר באזורי הביקוש. והגזירה השלישית - גולת 
הכותרת: הסכמה מראש מצד הקיבוץ והחבר לפינוי חבר 
מן הקיבוץ, אשר לא יעמוד בדרישות התשלומים עליהם 

התחייב כלפי רמ"י.

בלשון  אלה,  גזירות  לנושא,  המקורבים  גורמים  לדברי 
מטעם  והנותנים  לנושאים  הצלחה  תעודת  אינן  המעטה, 
התנועה. וגם: חמור לא פחות מכך שכתוצאה מ"השקט 
אבדה  רמ"י,  עם  למו"מ  שנדרש  לכאורה,  התעשייתי", 
לבצע  וגם מבלי  בנייה  היתרי  יקרה מבלי לקבל  תקופה 
תוצאות  על  אולי,  להשפיע,  יכולות  שהיו  פעולות  כמה 
שונות במו"מ עקר זה. למשל, הפעלת לחץ משפטי על 
הנהלת רמ"י. למשל, חקיקה עוקפת פקידות תוך הפעלת 
הלובי החקלאי, וכמובן נטרול זכות הווטו שניתנה לרמ"י 

למנוע היתרי בנייה.

והמזכיר  הקיבוצי  הצוות  בפגישת  כי  נמסר  מהתנועה 
ברושי השבוע עם שר השיכון אריאל, מנהל רמ"י ליברמן 
על ההסדר  ביקורת  הובעה   - נוספים ממשרדו  וגורמים 

ביקשו כמה תנאים הכרחיים בה נציגי התנועה  –המוצע. 
ביניים המתייחס לקיבוצים שהחליטו על שיוך לפי  סדר 
בנייה  היתרי  קבלת  להם  שיאפשר  באופן   ,751 החלטה 
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מהִמנהל בתקופת הביניים עד לקבלת ההחלטה של רמ"י 
על חלופת רכישת שטח המחנה.

"הפגישה בלשכת השר התנהלה באווירה חיובית", מציינים 
דוברי התנועה, "עם תחושה של הבנה לבקשות שהעלינו". 

–לדבריהם, בסיומה הוסכם להיענות לבקשות נציגי התנו
עה: תקופת הביניים תהיה 24 חודשים ממועד ההחלטה 
)ולא עד תאריך קבוע כלשהו(, כאשר  על הסדר הקבע 
להנפיק  המועצה  החלטת  במסגרת  יתחייב  אף  המנהל 

יום. בתקופת הבי –נהלים לביצוע ההחלטה תוך תשעים 
–ניים יקבע הקיבוץ את החלופה הנבחרת, ובמהלך התקו

פה תאשר רמ"י היתרי בנייה למגורים.

ההת כי  קובעת  לדבריהם,  שאושרה,  נוספת  –"בקשה 
רק  תחול  הלא-מוסדרים"  "השימושים  להסדרת  חייבות 
מנתקת  שאושרה,  התנועה,  בקשת  כלומר,  הקיבוץ.  על 
של  לא-מוסדרים  שימושים  אי-הסדרת  בין  הקשר  את 

–הקיבוץ מול המנהל לבין מתן היתרי בנייה לחברים חד
שים, אשר לא יהיו אחראים להסדרת שימושים אלה. ככל 
שהשימושים לא יוסדרו, אזי יבוצע שיוך הדירות בקיבוץ 
לפי החלטה 751 בלבד )חיוב החבר החדש בתשלום 91% 
במקרה שלא יוסדרו השימושים - יימחק, ובמקומו ייכתב 

שבמקרה כנ"ל תחול החלטה 751 בלבד(.

הלא-מוסדרים  השימושים  הסדרת  לעניין  כי  נמסר  עוד 
–הוסכם ש"הסדרה" תיחשב הגשת בקשה למנהל להס

דיר את השימושים הנ"ל לפחות שמונה חודשים מראש. 
רק  אלא  בפועל,  הסדרה  תידרש  שלא  היא  המשמעות 

–הגשת בקשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים תוך המו
עד האמור. 

שיח של חירשים

הקיבוצית  שהתנועה  ציין  התנועה,  מזכיר  ברושי,  איתן 
תבחן את הצעות הִמנהל שיועלו למועצת הִמנהל בסוף 

החודש, ולפיהן תקבע את עמדתה.

–ברושי הוסיף כי היעד המרכזי הוא "הסדר הקבע", שב
נוסף לבחירת הקיבוצים, אשר  יהיה מסלול שיוך  מרכזו 
הקיבוצים  לכל  הבנייה  היתרי  קבלת  חידוש  את  יאפשר 
רמ"י  ידי  על  המוצע  הביניים  "הסדר  סבירים.  בתנאים 
למועד  "עד  ברושי.  אמר  מבחינתנו",  מספק  אינו  עדיין 
נעשה מאמץ  ל-25.12,  המתוכנן  המנהל,  במועצת  הדיון 
החלטת  ולשיפור  נוספים  הישגים  להשגת  ומוגבר  נוסף 

המועצה לטובת הקיבוצים".

)גבעת-חיים  איציק בדר   - דוברי התנועה  למרות תקוות 
מאוחד(, חבר בצוות הקרקעות של התנועה )ויו"ר "גרנות"(, 

שלא נכח בפגישה השבוע, כמעט איבד את סבלנותו, כמו 
עוד כמה מחבריו בצוות שגזרו על עצמם שתיקה.

–בדר: "אני לא אופטימי. השיח עם רמ"י הוא שיח של חיר
–שים והניסיונות הכנים שלנו, ובעיקר של איתן, להשיג הב

נות - העלו חרס, לפחות עד כה. אני חושב שצריך לנסות 
ועל דעת  כיוון אחר, להיאבק עם הריבון בבתי המשפט 

–הקהל, לנסות לגבש כוח פוליטי וללכת למהלך של חקי
קה. האמן לי, אנחנו היינו מסתפקים בהרבה פחות ממה 
שאינו מספק את הבדווים. מי שלא נלחם על זכויותיו - 

אף אחד לא ייתן לו אותן במתנה".

, דוברת רמ"י, מסרה בתגובה: "גורמים בכי– ראורטל צב
רים ברמ"י מקיימים, זה תקופה ארוכה, סדרת פגישות 
במטרה  הקיבוצית  התנועה  במטה  המקצוע  גורמי  עם 
למצא פתרונות לסוגיית מתן היתרי הבנייה למתיישבים 

–חדשים. קיימת התקדמות של ממש והושגו הבנות משמ
עותיות שישפיעו על עתידם של הקיבוצים".

 מזל טוב כפול
למשפחת הראל:

* יונתן ונטע הראל חובקים בת,
נכדה לשמעון ומרים הראל

* ברכות לחתונת ניר עם בח"ל מיכל
ניר - נכדם של מרים ושמעון
בנם של אריק ומיכל הראל

ברכות לכל המשפחה המורחבת.
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טיפ החודש
עדנה גולן

אכילת פירות וירקות גם בחורף קר

הפעם, טיפ מחמם לחורף זה.

נכתב על ידי רואי הניג, נטורופט. אני מעבירה 
את המאמר כפי שהופיע באתר שלו:

הפעם החלטתי לכתוב טיפים שיחממו לכם את החורף 
הקר.

מבחינה  הגוף  לתזונת  גם  הקשורים  טיפים  שלושה  הנה 
פיזיולוגית, וגם להרגשת החמימות שכה חשובה לנו כדי 

להרגיש טוב, וכדי להיות בריאים.

1. להימנע מאכילת ירקות טריים קרים

אחת ההמלצות התזונתיות המקובלות ביותר, היא לאכול 
יר– 9 מנות ביום, בעיקר  - לנסות להגיע לאכילת  ירקות 
קות טריים. אך אם מצאתם שבחורף פחות מתחשק לכם 
לעשות זאת, זה לא במקרה - גם כך הגוף חשוף לקור, 

ואכילת ירקות טריים קרים מחמירה את המצב.

פתרונות אפשריים:

א.  לאכול סלט או ירקות אחרי פעילות גופנית 
)שמגבירה את חום הגוף(

ב.  להוציא את הירקות שמתכננים לאכול כחצי שעה 
לפחות לפני הארוחה. כשהירקות בטמפרטורת 

החדר, לגופנו הרבה יותר נעים לאכול אותם.

ג.  לאכול ירקות מבושלים, אפויים או מאודים.

2. לא לאכול כשמרגישים שקר 

וזה משפיע על האכילה  נעים, כמובן,  זה לא  לנו  כשקר 
שרירי  ולהתכווצות  לסטרס  גורמת  הקור  תחושת  שלנו. 
העיכול  תהליך  גם  וכך  נפגעת,  מהאכילה  ההנאה  הגוף. 
ותיפקוד מערכת העיכול ואז, קשה לאכול במידה ובאיזון 

- אוכלים יותר מדי ומהדברים הלא-נכונים.

פתרונות אפשריים:

למצוא דרך להתחמם לפני האכילה  ♦

ללבוש בגד חם, להגביר את החימום, לשתות   ♦

שתיה חמה כעשר דקות לפני הארוחה.♦  

כך אפשר להירגע ולאכול בנחת, בהנאה ובאיזון.

3.  לשלב בבישול ובאכילה תבלינים מחממים

יש מזונות בעלי תכונה שנקראת "תרמוגניות".



רונן ברייר

לחברים שלום,

על פי הוראת הממונה על שוק ההון והביטוח, מבוטלים 
עד סוף 2014 כל הסדרי הביטוח הסעודי הקולקטיבי. נכון 
להיום, הפוליסה הקולקטיבית בה מבוטחים חברי העוגן 
לא חודשה על ידי כלל חברה לביטוח, מצב המחייב גיבוש 
מדיניות באשר ליצירת מקורות כספיים לכיסוי הוצאות 

טיפול בחבר שהוגדר כסעודי.

תקנת הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש מחייבת את 
הקיבוץ לדאוג לצרכיו של חבר סעודי ומאפשרת לקיבוץ 
לזכות  שעומדים  ההכנסה  מקורות  בכל  שימוש  לעשות 
הפנסיה  הסעודי.  הטיפול  הוצאות  מימון  לצורך  החבר, 
המשולמת לחבר מקרנות פנסיה ו/או מפנסיה תקציבית 
)כולל פנסיה שארים במידה ויש(, קצבת הזקנה מהביטוח 
הלאומי וקצבת שארים מהביטוח הלאומי )אם יש(, קצבה 
סעודית מהביטוח הלאומי וקוד סעודי ממשרד הבריאות 
כמו כל תקבול אחר שלו זכאי החבר, מהווים מקור לכיסוי 

הוצאות הטיפול בחבר סעודי.

בתמחור המקורות הנדרשים לטיפול בחבר סעודי קיים 
פער בין המקורות והשימושים, פער שמחייב את הקיבוץ 

–להיערך על מנת ליצור מקור כספי לכיסוי הפער התק
ציבי.

עד היום, המקור לכיסוי הגירעון התקציבי היה באמצעות 
חודשי של  פיצוי  סכום  על  קולקטיבית  בפוליסה  ביטוח 

5,000 ₪ לכל חיי החבר הסעודי.

החלופה לפוליסה קולקטיבית היא פוליסה אישית לביטוח 
סעודי או קרן פנימית – קרן מילואים. הפוליסות האישיות 

–יקרות משמעותית מעלות ביטוח סעודי בפוליסה הקול
–קטיבית. להלן דוגמאות לעלות חודשית של ביטוח בפו

ליסה אישית לפיצויי 5,000 ₪ לחודש לכל החיים לפי גיל 
)העלות נקבעת בגיל ההצטרפות(:

שירה  גרנות,  שושה  של  הברוכה  בעזרתן  העוגן  ועד 
כיצד  חלופות,  שתי  בוחן   מילר  ונעמי  אפרת  להב 

להתמודד עם המציאות החדשה.

חלופה א – כל חברי הקיבוץ יבוטחו בקרן פנימית של 
הקיבוץ )חלופה שמבחינה כלכלית כדאית יותר(.

חלופה ב- חברים עד גיל 60 יבוטחו בפוליסות אישיות 
יבוטחו  ומעלה   60 ואילו חברים מגיל  ביטוח  בחברת 

בקרן הפנימית של הקיבוץ.

סעודיים  בחברים  הטיפול  לאופן  באשר  החלטה  כל 
והמקורות התקציביים, מחייבת עריכת תקנון מסודר 
ומפורט להסדרת הטיפול בחבר סעודי, תקנון שיובא 

אף הוא לאישור החברים.

בכוונת הועד להציג בשיחת הקיבוץ המתוכננת לתאריך 
19/12/2013 את התקנון והחלופות המוצעות.

ביטוח סיעודי לחברי העוגן

גיל
עלות 

חודשית 
לחבר

עלות 
חודשית 
לחברה

25₪ 95.80₪ 145.25
30₪ 109.75₪ 167.00
35₪ 126.45₪ 198.30
40₪ 152.75₪ 245.70
45₪ 189.35₪ 299.80
50₪ 240.45₪ 376.30
55₪ 315.40₪ 481.30
60₪ 420.10₪ 632.60
65₪ 595.45₪ 881.95
70₪ 840.45₪ 1,251.45
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–)"תרמו" = חום; "גני" - מחולל, יוצר(. תכונה זו אינה קשו
הכימית  להשפעה  אלא  המזונות,  של  הקלורי  לערך  רה 
והפיזיולוגית של מרכיביו על הגוף(. ברוב המזונות האלו 
ג'ינגר,  הינם:  והחזקים שבהם  אנו משתמשים כתבלינים, 

פלפלים חריפים למיניהם, שום, קינמון וציפורן"

ואני מזכירה לשתות תה ג'ינג'ר )זנגוויל- 
בעברית- קונים בסופר(:

פורסים כמה פרוסות של השורש. מרתיחים בסיר מים 
10 דקות. מוסיפים דבש ומיץ לימון. שותים בה– -במשך כ

נאה.

בפיל כי  שטוען  אחר  נטורופת  ברדיו,  שמעתי  –הבוקר 
ליום.  C בכמות שאנו צריכים  ויטמין  יש  פל אדום אחד 
או  נטורופת,  הוא  באמת  אם  יודעת  לא  שאני  האמת   -

פשוט שייך לאיגוד מגדלי הפילפלים בארץ...
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מאוזן:

1.  מועצת מנהלים, 8. הכלב מקיבוץ מגי–
דו, 9. מחפשים למפעל, 11. יחידת הספק 
של  כינויו   .14 פלא,  מעשה   .12 חשמלי, 
יהודה מרר, 15. ההיפך מאין, 16.גוף שלישי 
נסתרות, 17. ילדים, 19.נמצא 21. מאושר, 
חיוני,  נוזל   .25 נענוע הראש להסכמה,   .22
נבזה,   .27 אל,  בית  ליד  מקראית  עיר   .26
28. נעימה, 30. מדליקים בחנוכה, 32. פרי 
טרופי, 33. בקיאות, 35. יכולת תפיסה, 36. 
39. נתן שמנו 8 ימים, 40. ברח, 41. של–  שר,
טון מלך, 44.י' כפול 2, 45. שחקן כדורגל 
– כוכב ברצלונה,  46. מחל על זכותו, 49. 
בושם, בתם של שאול ועדנה גולן, 51. כלי 
53. עם הארץ, חסר הש–  תחבורה חקלאי,
כלה, 55. משמש לתליה, 57. נוזל, ניגר, 58. 
 .60 נוער,  ענף עץ, משמש לבניה במחנות 
חרש רעה, 63. האות השישית. 65. מעכבת, 
רוח,  אורך  בעל  ברוחו,  שולט   .67 עוצרת, 
69. ראשי תיבות, 70. שירה, 71. תו מוסי–

קלי

מאונך:

1. נאום בענייני הלכה ומוסר, 2. ענף חקלאי 
3. תיבה  הישרדות,  שלנו שנאבק מלחמת 
שלתוכה זורקים את כרטיסי הבחירות, 4. 
מח–  .6 לביטול,  הזכות   .5 בשבט,  תאריך 

קבוע,  סדר  או  תור  ע"פ  לחילופין  זוריות, 
הח– אורגני  חומר   .10 אוסטריה,  בירת   .7

שוב לגוף, 13. בער ולא עקל, 18. מאבות 
 .22 כינוי,   .21 ריחניים,  פרחים   .20 המזון, 
יונה הנביא נשלח אליה  המפעל שלנו, 23. 
לנבא, בירת אשור, 24. לא ביחד, 29. לוקח 
 .34 בקיבוץ,  שכונה   .31 שלו,  שלא  רכוש 
37.נוזל המשמש לחיסון, 38. קומפו–  יותר,

זיטור 41. ממלא מקום, 42. נגיף, 43. חברת 
 .48 הודיה,   מילת   .47 בטלביזיה,  כבלים 
הזיל ריר  )ע"פ אבן שושן(. 50. חבר קיבוץ 
ממפקדי אקסודוס, 52. צורה הנדסית, 54. 
מנהיג רוחני בדת היהודית, 56. שר, 59. נציג 
לציבור,  הודעות  למסור  שתפקידו  מוסד 
61. ההיפך מחיים,62. מתנה,   64. ילד, 66. 

אינו ישן, 68. תו מוזיקלי    

חני הראל

תשבץ
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