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אלון שפיצר                                      

ימים של חורף, שנה אזרחית חדשה, עברנו בחירות לראש 
המועצה, רני אידן נבחר - נאחל לרני ולנו תושבי המועצה 

בהצלחה.

רשות מקרקעי ישראל ממשיכה להכביד החלטותיה על 
כך שהיתרי הב רההתיישבות בדרישות בלתי אפשריות, 

נייה המיוחלים לא ניתנים להשגה בשלב זה. ראשי התק"צ 
מנסים לפתור את המחלוקות ואף פנו לראש הממשלה 
שיתערב. אני מאמין שיושג הסדר אולם אינני יודע מתי 
יגיעו ההבנות, ואם ההבנות עליהם יסכימו נציגי הקבוצים 

יהיו ישימות לכל חבר.

חלק  של  ומחלוקות  קשיים  אף  על   - השכונה  איכלוס 
מהדיירים עם אמפא, אכלוס השכונה נמשך, בעזרת חגי 
החברים החדשים נכנסים לביתם החדש, אורות השכונה 
המתגברים מבשרים על הקליטה, לאחר שיקלטו אישה 
ואיש לביתם הבנוי עלינו להיערך לקליטה בחברה, שילוב 

ושותפות חשובים להרגשה טובה ולהתערות בקיבוץ. 

סומן  לא  להם  ולחברים  ליורשים  דירות  לשיוך  המאמץ 

החברים  עם  הקשר  את  מרכז  רונן  נמשך,  לשיוך  בית 
מג ולסמן  הסכמות  ליצור  בהדברות  הצליח  רוהיורשים 

עוד  נשארו  רשים למי שלא סומן מגרש לשיוך עד כה. 
מספר חברים מצומצם שמחובתנו לסיים את הליך סימון 

המגרש עבורם.

ההחלטה על הבאת חברת גבייה לעזרה בגבייה מחברים 
הדברים  מאחורי  עומדים  אנחנו  כותרות,  תפסה  חייבים 

רשנאמרו באספה ולקראת ההצבעה בקלפי, אין כוונה לה
תנהלות אלימה, אלא להיעזר בניסיון של מי שמיומנותו 
חובם  את  לשרת  מוכנים  לא  חברים  כאשר  גבייה,  היא 

רולהגיע להסדר וחובם לקיבוץ גדל, פעילות זו תהיה בפי
קוח הוועד.

החלטות ואורחות חיים, על סדר היום סיום גיבוש הנהלים, 
בשי שהוצגו  לנהלים  החברים  התייחסות  קבלת  רלאחר 

חה )נוהל סיעוד, תקנון חופש ותקנון פנסיה(, יתקיים דיון 
בוועד על התייחסות החברים, הנהלים המעודכנים יובאו 

לדיון חוזר בשיחה.

משולחנו של היו"ר
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בבשורה  נפתחה  השנה  החדשה!  האזרחית  לשנה  הידד 
רמרעננת: לא נערכה "מסיבת שיכורים" לקבלת השנה הח

דשה בחדר האוכל.

רהשכונה החדשה מתמלאת אט אט בקולות ילדים. הול
כות ונשלמות עבודות הגימור. יש כאלה שכבר שתלו עץ 
ופרח.  אכן, הצבע חוזר ללחיים..  והשורשים עוד יעמיקו.

רהימים אמנם  "ימים כתקונם" אך החלטות חשובות מונ
חות לפתחנו.

במה עסקנו בתקופה האחרונה?!

טיבו  גבוה.  להילוך  נכנסת  למפעל  עסקי  שותף  הכנסת 
רשל משא ומתן הוא שכל צד מנסה "לשפר עמדות" לק

ראת ההסכם הסופי שייחתם, כך אנו מקווים, בקרוב.

בפני שיחת הקיבוץ הוצג נושא הביטוח הסיעודי. נדגיש כי 
על פי תקנון האגודות השיתופיות חייב )!!!( הקיבוץ לדאוג 
ולספק לחבריו סיעוד לעת הצורך. ההחלטה היא שתוקם 
קרן אשר תפעל בדומה ל"קרן ערבות הדדית". הביטוח 
הסיעודי יחול על כלל החברים אך, מבחינת ההתקשרות 
עם חברת הביטוח, גיל ההצטרפות ללא חיתום הוא מגיל 
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נחתם הסכם עם "מירם" לחלוקת חשמל. ההסכם כולל 
שיפוץ, אחזקה  ותפעול רשת החשמל בקיבוץ.

הת חפר".  ל"רפת  ההבראה  תכנית  הוועד  בפני  רהוצגה 
8.5 מליון ₪ אשר תתחלק  כנית מוערכת בהשקעה של 
בין שני הקיבוצים בשני שלבי ביצוע: הקמת מכון חליבה 

רובניית סככות חדשות לרווחת הפרות והחולבים. אולי נח
זור עוד לימי הקסם של "תורנויות ברפת" )אם אשר אלון 

יסכים...(.

"מוזיאון העוגן" במקומו של  אושר מקום חדש להקמת 
הארכיון. 

פורסם מכרז להקמת ו. ביקורת. בינתיים, רק חבר אחד 
הציג מועמדותו.

נקנה טרקטור חדש לנוי, במקום השניים שנגנבו בפעולה 
- בקצה  נועזת. בינתיים עבר גם מחסן הנוי לאתר חדש 

המזרחי של הקיבוץ.

הוצגה לפני הוועד טיוטת התקציב לשנת 2014. התקציב 
המתוכנן  יהיה "רזה" לצערנו.

רכחלק מבניית התקציב נמשכו השיחות עם נציגי יורשי די
רות במטרה להגיע להסכמות על העברות הכספים בגין 

הסוגיה  ההסכמות,  אי  לנוכח  הוריהם.  של  בנכס  חלקם 
תובא להכרעת חברי הקיבוץ בעת ההצבעה על התקציב 

- בקלפי.

לנוכח פניות של חברים חודש נוהל הפעלת גן הארועים 
"חצר העוגן". מודגש כי אין לקיים ארועים חיצוניים בגן. 

עמק  מועצת  במליאת  הקיבוץ  לנציג  נבחר  גרלטר  יוסי 
חפר. בהצלחה וכל הכבוד על הנכונות לתרום לקהילה. 

הסביבה  לאיכות  מומחה  של  תסקיר  הוצג  הוועד  לפני 
ראשר בדק תלונות בסוגיית הפעלת "קפה גרציא". התס

קיר בחן את הפעילות במקום, בדגש על ריחות  ורעש. כל 
זאת בהתאם לתקנים המותרים על פי החוק. כל הנוגעים 

רבדבר מתבקשים לפעול בהתאם להנחיות מחד, ובסבל
רנות וכבוד הדדי, מאידך. בית הקפה משמש רבים מהחב

רים וחשוב לרבים שימשיך ויתרום תוך התחשבות מרבית 
בחברים הגרים בסמוך.

למרות השדות המוריקים, גשם רציני לא נראה לעין. "חוני 
המעגל" היה חג עוגה, נעמד במרכזה ומתחשבן עם היושב 

במרומים. נקווה שהגשם יגיע וירווה שדותינו.

בכבוד וברכה, דניאל

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד
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מיכה הראל

כזו,  ובתקופה  - התחילה,  שנת 2013 הסתיימה, שנת 2014 
עוסק הועד, די הרבה, בסיכומי השנה, ובתיכנון השנה הבאה.

כאשר מסתכלים נקודתית, על שנה בודדת, ברור שהועד 
מתכנן לשמור על יציבות ומשתדל לעמוד ביעד זה.

במבט על סיכומי הביניים לשנת 2013, מתקבל )עדיין לא 
סופי.( שכנראה סיימנו את השנה בגרעון של כ- 300 אלפי 
₪. וכאשר תוצג תוכנית 2014, היא בודאי תציג יעד של 

איזון, או רווח קל.

אבל, מדי פעם, רצוי לעצור ולנסות להבין מה המגמות, 
מה קורה לנו בשנים האחרונות, ולאן פנינו.

וצירפתי   ,2010-2013 השנים  סיכומי  את  ריכזתי  ואכן, 
)ראה טבלה מצורר  .2014  להם את טיוטת תקציב שנת

פת.( ולהלן התמונה המתקבלת:

ההכנסות מתבססות על מעט מקורות: 

ורווחים  שכ"ד  לקיבוץ  מעביר  שנה  שמדי   - המפעל •  
בהיקף של 1.4 מיליון ₪.

החקלאות- שמעבירה, מדי שנה 0.6• מיליון ₪ )שמתר  
קבלים, בעצם, רק מהגד"ש, והרפת והמטעים בקושי 

שומרים על איזון.(

כ-  של  בהיקף  תעשיה,  ומבני  דירות  של  ההשכרות•   
2.5-3.0 מיליון ₪ בשנה.

שמסתכמים  לקיבוץ,  החברים  של  המיסים•  סוגי  כל   
בכ- 1.8 מיליון ₪ לשנה.

ומשיכות מקרן הפנסיה, בהיקף של כ - 1.5• מיליון ₪   
בשנה.

בסה"כ רמת ההכנסות עומדת על כ - 8.0 - 8.8 מיליון ₪ 
בשנה.

רבשנים אלה,היתה מגמת צמיחה מתונה בהכנסות, שנב
עה משני מקורות: הגדלת ההכנסה מההשכרות, והגדלת 
המשיכות מקרן הפנסיה. ב-2010 הסתכמו כל ההכנסות 
מגיעות  הן   2013 וב-   .₪ מיליון   7.7 בכ-  הקיבוץ  לקופת 

ל- 8.8 מיליון ₪.

ההוצאות, באותן שנים, גם הן מתחלקות לכמה סעיפים 
מרכזיים.

מינהל והנה"ח - כ-2• מיליון ₪ בשנה.  

מיליון ₪ בשנה בריאות רווחה וסיעוד - כ-1.2•  

תשלומי פנסיה - כ-1.9• מיליון ₪ בשנה.  

חינוך תרבות ושירותים כלליים. - כ-1• מיליון ₪ בשנה,  

הוצאות מוניציפאליות ומיסים למועצה - כ-1• מיליון ₪  

נוי - כ 1• מיליון ₪  

והשקעות שוטפות כ - 1• מיליון ₪.  

סה"כ כל ההוצאות עלו בשנים האחרונות, מרמה של 7.5 
מיליון ₪ לשנה, לרמה של כ- 9 מיליון.

עיקר הגידול בהוצאות היה בתשלומי הפנסיה, ובהוצאות 
המינהל.

אבל, למרות כל הרצון הטוב, והניהול האחראי, לא כל-כך 
שמנו לב, שבשנים  2011-2010, נשארה לנו יתרה חיובית 
0.8 מיליון ₪ לשנה. ובשנים 2012 -2013 גלשנו לגג  של כ-
רעון של כחצי מיליון ₪ בשנה.  )מה שעזר לנו לא להגדיל 
1.3 מיליון ₪, שקיבר  חובות בשנתיים אלה, זה הסכום של

לנו כפיצוי על נזקים בחקלאות בשנת 2012.(

רלא כל-כך נעים להגיד, אבל המציאות בהחלט לא סימ
פאטית...

אם לסכם חלק זה של המאמר: הגידול בהכנסות שנבע 
משני מקורות עיקריים - משיכה מקרן הפנסיה, והגדלת 
הגידול  -1. מגמת  ההכנסות מהשכרות, בעצם "משקר" 
2. הגר ו- ירידה.   מההשכרות - הסתיימה, והחלה מגמת 
דלת המשיכה מקרן הפנסיה, לא תוכל להימשך אם לא 
נצליח להכניס שותף למפעל בעד כ- 10 מיליון ₪ שיועברו 

להגדלת החיסכון בקרן.

נכון לעכשיו, יש בקרן סכום שמכסה כ- 3 שנות תשלומים 
לפנסיה, בלבד!

פנסיית  את  להגדיל  הקיבוצית  התנועה  החלטת  לאחר 
 ,2015 משנת  החל   ,₪  3,500 ל-   ,₪  3,050 מ-  המינמום 
ההוצאה על פנסיה תגדל מרמה של 1.9 מיליון ₪, השנה, 
2.5 שנות  רק  בקרן  ישארו  ואז   ,₪ מיליון   2.4 לרמה של 

פנסיה.

לכן, אין ספק, שהזרמת 10 מיליון ₪ לקרן הפנסיה, הודות 

מה מסתתר מאחורי המספרים?
)בתחילת שנת 2014(

ניתוח כלכלי של הכנסות והוצאות קופת הקיבוץ ב 4 השנים האחרונות, 
וכמה מסקנות לעתיד.
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למכירת 40% מהמפעל לקרן "להב", תיתן לנו עוד 4 שנים 
של מקור לתשלומי פנסיה.

אבל בכך לא תפתור את הבעיה המרכזית בקיבוצנו,)חוסר 
"שעת  את  תדחה  רק  אלא,  הפנסיה.(  לתשלומי  מקור 

האמת" ב 4 שנים נוספות.

כפי שכתבתי במאמרי הקודם: "יש עתיד?,קדימה, במרצ, 
על  רשומה  והכתובת  ביותר,  ברורה  המסקנה  לעבודה", 
  2-3 בלפחות  )נטו(  ההכנסות  את  להגדיל  חייבים  הקיר: 
)חייבים!!!,אם  3-4 השנים הקרובות.  מיליון ₪ לשנה, תוך 
לא נצליח- ניכנס שוב לסיחרור של נסיגה וסכנת פגיעה 
קשה בכל ערכי העזרה ההדדית, והביטחון הסוציאלי של 

המבוגרים.(

גבוועד, מדברים על כמה צעדים, שנועדו לתת פתרון לא
תגר זה:

הכנסת השותף למפעל, תתרום לקיבוץ ב- 3 תחומים:

הפרדה מוחלטת   .2 פנסיה.  קרן  לטובת  מיליון ₪   10  .1
בין המפעל והקיבוץ וביטול כל הערבויות שהקיבוץ נותן 
סגירת  של  מהסיכון  הקיבוץ  "הרחקת"  למפעל.)ובכך, 

המפעל.( 3. הגדלת התשלומים לקיבוץ, בהדרגה, מרמה 
של 1.4 מיליון ₪ בשנה, לרמה כפולה. )אם, המפעל יצליח 

לממש את תוכנית החומש שלו.(

המפעל,  אם   - מדי  יותר  נתלהב  שלא  שני,  מצד  )אבל, 
שעומד להשקיע בקלנדר חדש, כ-15 מיליון ₪, לא יצליח 

רלעמוד בתוכנית החומש  )הכפלת המכירות והכפלת הר
רווחים.( יש חשש, שהמשקיע יממש את האופציה העומ

דת לרשותו, והקיבוץ יאבד את כל המפעל, ללא תמורה 
נוספת.

שיקום הרפת, ישפר מאוד את מצב הרווחיות של הרפת, 
7-8 שנים "ילך" להר  אבל כל הגידול ברווחים, במשך כ-

חזר ההשקעה במכון החדש ובהגדלת החצרות. והקיבוץ 
ימשיך לחכות ולצפות להעברת רווחים, עוד כמה שנים.

מה נשאר? נדל"ן.

בשטח הרפת הישנה, )כ 40• דונם( אפשר להקים מרכז   
לוגיסטי, או למצוא פרויקטים אחרים, שהם יותר "אוהבי 
כמה שימשך  תהליך  שלאחר  ברור,  ושכנים".  סביבה 

המשך בעמ' 6
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כלכלת העוגן בשנים האחרונות *7.1.14

הצעת התקציב9 חודשיםלא סופי

201020112012201320132014

הכנסות

 1,480  1,101  1,360  1,380  1,360  1,075 העוגנפלסט

 630  400  600  556  625  370 חקלאות

 2,590  792  2,960  2,320  3,100  2,900 השכרות

 1,800  1,354  1,800  1,800  1,800  1,800 מיסי החברים )מקורב(

 1,900  1,000  1,450  1,500  1,261  1,177 משיכה מקרן הפנסיה

 300  -    660  228  487  417 רווח מגרנות ואחרות

 480 משיכה מקרן התשתיות

 9,180  4,647  8,830  7,784  8,633  7,739 סה"כ

הוצאות

 2,030  1,191  2,160  1,795  1,416  1,395 מינהל והנה"ח

 1,033  1,261  1,176  1,867  1,852 בריאות,שיבולים וסוציאליות

 1,900  1,450  1,920  1,926  1,628  1,177 תשלומי פנסיה

 757  636  1,279  1,047  640 חינוך, תרבות  וענפי שירות

 900  708  1,106  858  833  801 נוי

 2,560  600  2,087  1,565  1,072  990 תשתיות, השקעות ומיסים

 9,180  3,949  9,170  8,599  7,863  6,855 סה"כ

 -    698  340-  815-  770  884 יתרה

 1,306 פיצוי עבור נזקי חקלאות

 491 יתרה

* המספרים המוצגים, הם ההכנסות וההוצאות )נטו( לקופת הקיבוץ. )ללא חיובים וזיכויים פנימיים.(
** השנה נשקיע כ 630 אש"ח, בשיקום רשת החשמל, ונממן זאת מקרן התשתיות.  

עריכה: מיכה הראל

המשך מעמ' 5

• שנים, של קבלת אישורים, חתימת הסכמים עם יזמים, 
והקמת הפרויקט, ניתן להרוויח משטח זה, לפחות כ- 1 
מיליון ₪ לשנה. )אולי אפשר להקים בית אבות בשטח 

זה?, או כל רעיון יפה אחר שיעלה.(

להקים  ניתן  דונם,  כ-10•  בשטח של  מערבית למפעל,   
וגם  דומים(  פרויקטים  )או  אירועים,  וגן  חתונות  אולם 

מאתר זה, ניתן להרוויח כ 1 מיליון ₪ בשנה.

לוקח  זה  מנדל"ן,  פירות  שרואים  עד  שוב,  נזכיר  אבל, 

צריך  ולכן,  שנים.  ל-4  בערך,  רק,  "אוויר"  לנו  ויש  שנים, 
להתחיל לטפל מרץ רב ביזמויות אלה.

)מי יודע כמה שנים לקח למשמר השרון להקים את אולם 
האירועים שלהם?(

מי שלא השתכנע, מוזמן לעיין בטבלה המצורפת, ונראה, 
אולי המסקנות שלו יהיו שונות... 

מסקנות? יש פוטנציאל ויש עתיד, אבל, כל יום שנתחיל 
רמאוחר יותר, גם נשלים את הפרויקטים מאוחר יותר, והז

מן רץ...
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אירית פואה

בום,  בום,  בום,  במדרגות.  יורד  הוא  והנה  הדב,  פו  "הנה 
למי זוהי  רובין.  כריסטופר  מאחורי  נגרר  בעורף,  רנחבט 

טב ידיעתו הדרך היחידה לרדת במדרגות, אבל לפעמים 
הוא מרגיש שמוכרחה להיות גם דרך אחרת - אילו רק 
ולחשוב  בראש  חבטות  לחטוף  לרגע  להפסיק  יכול  היה 
עליה. ואז הוא מרגיש שאולי אין דרך אחרת. כך או כך, 
הנה הוא כבר למטה ואפשר להכיר לכם אותו: ויני הפו." 

)א.א.מילן(

להיות  שמוכרחה  לעצמי  חשבתי  הדב,  פו  כמו  אני,  גם 
דרך אחרת לעשות דברים... צריך פשוט לעצור רגע לפני  
ולחשוב: האמנם אין דרך  שחוטפים את החבטה בראש 

אחרת? האם באמת חייבים לרוץ לעיתונות הארצית? 

מה יכול קורא שאינו חי איתנו כאן, להבין  מתיאור "אובדן 
דרך " כפי שמתואר במאמר?... 

ראם כותב המאמר היה עוצר רגע, בוחן לעומק את הד
דרכנו  את  איבדנו  באמת  האם  עצמו:  את  ושואל  ברים, 

בהעוגן? - בוודאי היה נזכר כי: 

בימים אלו נכנסות לשכונה החדשה משפחות צעירות    •
רחדשות רבות, המזרימות דם צעיר ותוסס להעוגן.  מש

פחות אלה,  שבחרו להיות שותפים לדרכנו, מעצימים 
אותנו,והעתיד  נראה  מבטיח מתמיד..  -

בימים אלו אנו נמצאים בתהליך משותף לכלל האוכלו ר  •
סייה. תהליך של למידה וגיבוש הסכמות לגבי הערכים  

שאנו רוצים לחיות לפיהם.

הנוי והחצר שלנו לא מפסיקים להשתפר, ופשוט נראים   •
נפלא...

מערכת החינוך שלנו שוב פורחת, ושוב אפשר לשמוע   •
מצהלות ילדים בחצרנו.

)נפסקו המכתבים האנוני האווירה בקיבוץ השתפרה  ר  •
מיים( ושוב נעים להיות ביחד... 

יכולתי להוסיף עוד ועוד.

לרוץ מדוע  בראש???  לנו  לחבוט  הצורך  נובע  מאיפה 

המשך בעמ' 8

אילו היינו יכולים לעצור רגע אחד ולחשוב -
אולי יש דרך אחרת? 
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ברכות 
ליהודית ומשה פפאי 

 ולכל המשפחה הגאה
בנכד-

שסיים קורס טייס בהצלחה.
כל הכבוד!!!!!

העדשה המשוטטת
צילומים: מיכה הראל

המשך מעמ' 7
ולחשוב:  רגע  לעצור  לא  למה  חוץ?  בעיתונות  לפרסם 

ראין דרך יעילה יותר? האם באמת  בחרתי בתגובה הטו
בה ביותר? אולי עדיף למשל, לערוך דיון מכובד בעיתון 

שלנו?

למה לא לפרגן ולפרסם את החיובי אצלנו?

האומנם איבדנו את דרכנו?

ראחת מנקודות הכוח של העוגן, בהשוואה לקיבוצים אח
ררים, היא הדאגה לרווחת המבוגרים והצעירים, בעלי  הצ

רכים המיוחדים. 

רישבתי השבוע בפגישה עם קבוצת חברות מגעש שרצ
תה לשמוע איך אנחנו מנהלים תחומים אלו. חבל שדוד 
לא נכח בפגישה זו. לאחר שתיארתי את המבנה הארגוני 

רוסקרתי את הפעילות הנעשית בתחומים אלו, הקהל הת
פעל מהעשייה הרבה בתחום העזרה ההדדית בהשוואה 
לקיבוצים אחרים, ואפילו נשאלתי האם זה תיאור תיאורטי 

או זה אכן מתבצע בשטח...

לסיום אתייחס לעצם העניין:

רההרגל המגונה בהעוגן, שלפיו ניתן לא לשלם את התשלו

רמים שחייבים לקיבוץ, )להבדיל מתשלומים שחלק  מה
חייבים חייבים למוסדות או אנשים מחוץ לקיבוץ(. תהליך 
זה, של צבירת חובות, נמשך בהעוגן כבר יותר מ-10 שנים. 
סכום החוב לקיבוץ נע סביב מיליון שקל. מעל 10 שנים  
אנחנו מנסים להתמודד עם הבעיה, אך ללא הצלחה: כל 
שפעלו  הוועדים  כל   + בתוכם...(  )אני  התפקידים  בעלי 

רלאורך כל השנים הללו, ללא יוצא מן הכלל, ניסו להתמו
דד עם הבעיה, אך ללא הצלחה. החוב  אמנם לא גדל, אך  

לא הצלחנו להקטינו. 

ניסינו כבר את כל מה שהיינו מסוגלים לעשות: ניתוקים 
למיניהם, פרסום שמות החייבים, השקענו שעות רבות של 
לא  הקהל  דעת  גם  עזר.  לא  ודבר  הסדרים,  על  שיחות 
הצעיר של  הדור  את  כבר  לנו  יש  מכך,  יתרה  השפיעה. 
הצעירים  לבניהם  אחראים  שאינם  הורים  כולל  החייבים, 

שאינם חברים. 

כוונת הצעת הוועד היא להפעיל חברת גבייה כלפי חברים 
שמוצו מולם כל ההליכים בהתאם לנוהל החובות. חברים 
ניתן היה להגיע איתם לכל הסדר המחזיק מעמד  שלא 
גורפת  להחלטה  הכוונה  אין  נכתב.  הוא  בו  מהיום  יותר 

אלא להחלטה נפרדת לגבי כל משפחה. 

מאחת הסדנאות של שאול וייגרט

מצביעים לחברות
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כבר  ובבתים  ברחוב  דולק  כבר  האור 
גרות משפחות, וזה הזמן להודות לכל 
מי שעזר לזה לקרות, למי שהיה שותף 

פעיל בהגשמת החלום.

ולמ רלחברי הקיבוץ, לבעלי התפקידים 
התהליך  את  שהובילו  ההחלטות,  קבלי 

המורכב והארוך.

ועושה  שעשה  כהן  לחגי  מיוחדת  תודה 
ובהר והובלתו  רימים כלילות בהנעת התהליך 

מת השלטר על כל המשתמע מכך! תודה לך 
על הזמינות והעזרה גם בשעות לא שעות, ועל 

הנכונות לפתור כל בעיה.

מעריכים מאוד את הדרך הארוכה שפילסת 
עבורנו בסבלנות ומקצועיות!

תודה רבה,
תושבי השכונה החדשה

תודה!
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למשפחות קלנר, קשת וגל היקרות,
ולעשרות המתנדבים היקרים, 

שתרמו רבות כל כך להצלחתו הרבה
של מרוץ עמק חפר  לזכרו של רז,

    תודה מקרב לב!

משפחת גוטרמן

שישי,  ביום  נערך  שנה,  מדי  כמו 
חפר  עמק  מרוץ  בדצמבר,  ה-20 
לזכרו של רז גוטרמן. במזג אוויר 
אידיאלי רצו לאורך נחל אלכסנדר 

900 רצות ורצים

בי הארץ,  רחבי  ומכל  האזור  רמן 
ניהם רצים מן המובילים בארץ. 

מרוץ עמק חפר ע"ש רז
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לכל חברי ותושבי הקיבוץ שלום,

בימים אלו אני מסיים את שנתי הראשונה בתפקיד רכז הביטחון השוטף של הקיבוץ, בהזדמנות 
זו אני מבקש לפנות אליכם במספר דברים.

כידוע לכם, אזור עמק חפר הוא אזור מוכה אירועי התפרצות וגניבה ויש מספר דברים שניתן 
לעשות כדי לצמצם ולמנוע מקרי גניבה בקיבוץ העוגן. 

ראשית, יש להקפיד להשאיר את ביתכם נעול וסגור כאשר הנכם מחוץ לבית ובשעות הלילה. 
יש להיות ערניים לאירועים חריגים כגון רעש טרקטורים בשתיים בבוקר, לא להסס לשאול 
אנשים לא מוכרים המסתובבים בקיבוץ ללא סיבה נראית לעין לפשר מעשיהם ובמידת הצורך 

להתקשר ולהזעיק את הרב"ש / השומר בתפקיד.

נא הימנעו ככל הניתן מלפרסם נסיעה למשך זמן ארוך ברשתות חברתיות כמו פייסבוק

טלפונים לפניות בחירום: 0572235067, 0524462952

בברכת שלווה וביטחון,
אמיתי דגן
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עמית פואה 

השנה  בלוח  נוסף  תאריך  הוא  החדשה  השנה  תחילת 
שמאפשר לנו לבדוק איפה אנחנו ביחס לעצמנו. זהו ראש 
השנה האזרחי. שלא כמו בראש השנה העברי, יום כיפור, 
יום הולדת, יום העצמאות וראש השנה לאילנות כאן ישנה 

רחגיגה כלל עולמית )של העולם המערבי כמובן(. ניתן לה
יום חשבון הנפש שלנו כאזרחים  ביט על היום הזה כעל 
בחברה, בדומה אולי ליום כיפור שבו ישנה מסורת יהודית 
לערוך בו חשבון נפש פנימי- וכחלק מכך אני בוחר השנה 
להקדיש את היום לחשבון נפש טכנולוגי- תרבותי הנוגע 

לכל אחד ואחת מאיתנו.

רנראה לי שככל שחולפות השנים אני נהיה צמוד יותר למ
סכים וזה לא עושה לי טוב. לשם המחשה, אם הייתי יכול 
שנים  מספר  לאורך  בשנה  מסוים  יום  של  חתך  לעשות 
באינטרנט הכפיל  גלשתי  הייתי מגלה שהזמן שבו  ודאי 

עצמו פי כמה ושאני יושב יותר שעות מול המחשב ביום 
שבוע.  במהלך  אחדות  שנים  לפני  שישבתי  נתון מכפי 
רע. לכשעצמם המסכים  כך  כל  יהיו שיטענו שזה לא 
באמת אינם מזיקים אך אני תוהה כיצד בקלות כה רבה 
אנחנו מזניחים דברים שפעם היו חשובים לנו מאד רק 

יהיו מע רבשם אותן התפתחויות טכנולוגיות. לדוגמא, 
טים שיחלקו על כך ששיחה עם חבר קרוב חשובה יותר 
במרבית  זאת,  ובכל  לעבודה.  מעמית  טלפון  משיחת 
בפנינו  השופך  קרוב  חבר  עם  בשיחה  שנהיה  המקרים 
את אשר על לבו, ברגע שיישמע צלצול הטלפון נביט 
לה  שחולפת  הרי  "נסנן"  ורק  נענה  לא  אם  וגם  במסך 
במסך,  שלנו  המבט  הצלצול,  מרגע  לפחות  דקה  חצי 
ההחלטה אם לענות או לא, השתקת הטלפון )במקרה 
שהתקשר  לזה  אחזור  ומתי  "האם  על  חשיבה  הטוב(, 
שבדיוק  הטוב  בחברנו  לשיחה  המיקוד  והשבת  אלי" 

תרבות המסכים- זמן לחשבון נפש טכנולוגי 
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משתף אותנו בדילמה משמעותית לחייו.

להלן דוגמא נוספת למעטים מבינינו שכן משתיקים את 
הטלפון בשיחה עם חבר קרוב: שאלו את עצמכם כמה 

רזמן חולף בבוקר מהרגע שבו קמתם ועד שעיניכם ותשו
מת הלב שלכם מופנות למסך כלשהו- מחשב, טלויזיה, 
שעובר  הזמן  מצטמצם  שנה  בכל  אישי,  באופן  טלפון. 
יותר  למסך.  נצמד  שאני  ועד  מתעורר  אני  שבו  מהרגע 

רמזה, מאז שקניתי סמארטפון אני כבר לא משתדל לנ
סות לחשב דרכי וזמני נסיעה ואין יותר דבר כזה להיות 
וואטסאפ  פייסבוק,  בצ'אט,  מישהו  יהיה  תמיד  כי  לבד 
או משחק מטופש שיוכל לגאול אותי מהרגע הכה נורא 
להיות קצת עם עצמי ולחשוב או סתם להיות משועמם. 

רלכאורה נשמח שכל הזמן יש לנו במה להעסיק את עצ
ויותר  יותר  מנו אך מנגד כדאי שנזכור שיש לכך מחיר. 
שיוצרת  החברתיים  לנזקים  בנוגע  מחקרים מתפרסמים 
תרבות המסכים. בהנחה שזוהי מגמה שהולכת ומתגברת 
נראה שהפתרון היחיד לכך טמון בנו כך שאנחנו נהיה אלו 
צורכים את  ובאופן שבו אנחנו  ששולטים בכמות, בתוכן 

תרבות המסכים.

"אף  העוגן  קיבוץ  של  הזמר  חבורת  של  הנבואי  בשירה 
ראחד" נכתב "המחשבים תופסים אט אט יותר מקום ול

לפני  נכתב  השיר  לחלום".  פסקו  שכולם  נדמה  פעמים 
למעלה מ-10 שנים לפחות, שנים בהן חדירת המחשבים 
ניכר  היום.  לחיינו היתה פחותה לאין שיעור מכפי שהיא 

רשכבר אז היתה תחושה שהמחיר של התרבות הטכנולו
נראה שבחלוף  אך  אותותיו  לתת  גית המערבית מתחיל 
השנים השלמנו עם רוע הגזירה ופשוט נכנסו למן מסלול 

טכנולוגי שמעוור את עינינו.

לע אפשר  זאת  שבכל  הקטנים  הדברים  הם  מה  ראז 
שות? ראשית, אני מכיר מישהי בקיבוץ )שאף כותבת 
לרוב( שמכבה את הטלפון שלה בשעות הערב  בעלון 

רובכך ממננת את העניין. מעבר לכך, אפשר שכבר נת
פכח מהאשליה שראש הממשלה יתקשר אלינו בלילה 

רלהתייעצות קריטית על עתיד המדינה- ונכבה את הט
לפון למשך הלילה.  שנית, כדאי להשקיע בשעון מעורר 
שהוא לא הטלפון ואפשר -הודות לטכנולוגיה- לשלוט 

רבתכנים שאותם אנחנו צורכים בטלוויזיה מבלי שמחלי
רטים לנו מה נראה בשעה מסוימת, ובעיקר שנהיה מו

דעים יותר לעניין. בנימה אופטימית זו אניח למחשב כי 
יש יום ממש יפה בחוץ.

רשתהיה שנה אזרחית שמחה ומאוזנת טכנולוגית וח
ברתית.

נ.ב.- רשימתי בגליון הקודם בנוגע לשלג בירושלים על כך 
ביום חמישי שלפני הסערה הגדו נכתבה  ייגמר"  רש"לא 

לה שהותירה אותי לפרקים ללא חשמל. אני למדתי את 
הלקח שלי לגבי משאלות והגשמתן...

לילידי ינואר:

מזל טוב

17/01 מקסים איטקין   07/01 חנה אייזלר 

שלומית אחירותם28/01  14/01 הדסה אשל 

14/01 אמיר שי   30/01 אהובה גורן 

26/01 עידן פלג   18/01 ברטו משיח 

01/01 ברוך אזרזר   20/01 צבי שחר 

 21/01 ענת נסימוב   08/01 אברהם רביד 
10/01 עמרי פורת   26/01 משה פפאי 

30/01 רז אפרת   24/01 גד וילמן 

24/01 תומר מייזנר   05/01 דב רוטשילד 

02/01 אביתר באומר   01/01 לילי ברקאי 

11/01 מיכל תמיר   23/01 נעמי מילר 

27/01 ברק פוטוק   21/01 מודי רותם 

12/01 יעלה בן-נפתלי   29/01 עמוס פלג 

21/01 לי לביא   16/01 דינה וויג 

25/01 הגר אמסטרדם   31/01 אורי גל 

25/01 יובל אמסטרדם   19/01 סטיב ברמן 

01/01 שירי זוננשיין   01/01 עופר הלמן 

03/01 ינאי גל   14/01 שמואל בן-נפתלי 

13/01 שי ברמן   03/01 רוני יגל 

24/01 אמרי פלד   16/01 נילי יהב 

11/01 רוני בלייר   01/01 ניב שדה 

19/01 גון דורון   14/01 פרץ שוקרון 

 27/01 עומר סו   16/01 מלכה קשת 
24/01 אמילי קורן   22/01 כלנית אפרת 

01/01 ליהיא סבו   24/01 רן מאוטנר 

02/01 נועם רוטשילד   29/01 דנה סו 

11/01 נטע פוקס   23/01 אדי סבו 

24/01 אסף רויזמן   11/01 אופיר ענבר 

ברכות 
מיוחדות

  למשה פפאי
במלאת לו 85 שנה

 לדב רוטשילד
ליום ההולדת 75.
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סיפור מאת גדי גדיש

פוליו  מגפת  השתוללה  החמישים  בשנות 
רבארץ, והיא לא פסחה גם על ילדי קיבו

וישנות  קטנות  אפורות  מצבות  כמה  צנו. 
בבית העלמין שלנו שנחבא בין הפרדסים, 

רמהוות כיום עדות אילמת ומצמררת לבי
קורה של המחלה הקשה הזאת בקיבוצנו.

הפו חיידק  הוריי,  של  הרבה  רלחרדתם 
ולא  הייתי  שלוש  בן  ילד  בי.  גם  הכה  ליו 
והטיפול  לגודל הסכנה,  כלל  מודע  הייתי 
המסור והאוהב בו זכיתי מכול המבוגרים 
שסביבי, נסך בי בטחון המרחיק כל פגע. 
הטיפול היומיומי בי כלל, בין היתר, עיסוי 

ריסודי ממושך של כפות רגליי, תוך דגדו
גן המענג. בטיפול זה התאהבתי מדגדוג 
ראשון, ומדי יום חיכיתי בקוצר רוח לבואה 

של תמרקה, כדי להפקיר בידיה האמונות את כפות רגליי 
הקטנות, ולזכות במנת הגירוד היומית המענגת. 

רלקורא התמה ארשה לעצמי להזכיר אפיזודה קטנה שב
וודאי קרתה ביום מימי הקיץ הלוהטים בילדותו הרחוקה, 
כאשר בלי משים הוא דרך על דבורה וזו עקצה את כף 
רגלו היחפה וגרמה להתנפחותה. הקורא הישר לא יכחיש 
בוודאי שכעבור ימים אחדים הוא חש בצורך עז לגרד את 
כף רגלו העקוצה, וככל שהוא מגביר והולך את גירודו, אין 
הדבר גורם לו לפרצי צחוק, כפי שמקובל לחשוב, אלא 
הגירודים הזרימו באורח פלא  לאורך גופו ריטוטי הנאה 
גרמו  והמיטיבה  הטובה  תמרקה  של  עיסוייה  עילאיים. 
לי, כך מסתבר, להתמכרות קשה. בחלוף סכנת הפוליו, 

רמחלה ממנה נחלצתי למזלי ללא פגע, ובחלוף עונות וש
נים, "תחביב הגירודים" נשאר עימי כחבר-קבע נאמן.

* * *

בסתיו 1983 ועדה מיוחדת מטעם משרד החוץ החליטה 
על מנת  לדרום אמריקה,  ישראלית  זמר  חבורת  לשלוח 

רלהופיע שם ב"שבוע ישראל" בפני קהילות יהודיות בוונ
צואלה ובברזיל. שמחנו והרגשנו מוחמאים כאשר נבחרה 
חבורת הזמר שלנו דווקא. ההודעה שימחה אותנו כמובן, 
אך גם הלחיצה. רק חודש אחד נותר לטיסתנו, והמלאכה 
רפרטואר  במהירות  לבנות  עלינו  היה  ביותר:  רבה  היתה 
חדשים  שירים  של  מזורז  לימוד  שחייב  מתאים,  שירים 

רביידיש, לאדינו, ספרדית ופורטוגזית; זה חייב תכנון ותפי
רה בהולה של תלבושות חדשות. האתרעה היתה קצרה, 

מכאן המהומה הרבה.

ראחרי חודש שלם של חזרות אינטנסיביות ומתישות, המ
ראנו, חבורת הזמר של קיבוץ העוגן לדרום אמריקה. כולנו 
כמובן אהבנו לשיר והתרגשנו לקראת ההופעות שתוכננו 
לנו ביבשת הרחוקה כל כך, אך אני נשאתי בסתר לבי גם 

רחלום פרטי ישן שנטמן בי בעודי ילד, ועתה קיוויתי לה
ולו פעם בחיי, באצטדיון הכדורגל הגדול  גשימו: לבקר, 
בתבל - "המרקאנה" המהולל שבברזיל, על מאתיים אלף 
על  חולם  אינו  המושבעים  הספורט  מחובבי  מי  מושביו! 

רגע שכזה!

מתגרדים
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ההזדמ את  להשמיט  אין  ז'אנירו.  דה  בריו  אנחנו  רוהנה 
נות שהחיים זימנו לנו. אני וישראל חברי ממהרים לקנות 
כרטיס כפול לשני משחקים בין ארבע קבוצות הכדורגל 

רהטובות בברזיל. אני מלטף את הכרטיס באצבעותיי כמ
רתקשה להאמין... אני לא נאלץ לאמץ את עיניי מול תצ

לום קטן של "המרקאנה" ב"משמר לילדים", אלא רגלינו 
שורר  מופתי  שסדר  הענק,  באצטדיון  עתה  נטועות  אנו 
בו, ואוהדי בוטה-פוגו מזה ואוהדי סאנטוס מזה, מניפים 
העידוד  בתרגולת  ומתחילים  צבעוניים,  וצעיפים  דגלים 

הקולני. 

הדוכנים  סביבי:  שמסתחרר  הכול  לנוכח  פה  פעור  אני 
ומאכלים מפתים אח נקניקיות חמות  רהרבים המציעים 

לך  ומציעים  מושבך  אל  הבאים  המשקאות  מוכרי  רים, 
מיני משקה שלא טעמת מעודך, לא בקיבוץ ואפילו לא 
בקיוסקים המהוללים של תל אביב שיכולים לענג אותך 

רבשלושה מיני גזוז צבעוניים... ומעל לכול, כמובן, האצט
דיון עצמו, שמסחרר את חושיך ומפעים את לבך. 

אני חש שברגע מיוחד זה של חיי עלי לחלוק את החוויה 
המרטיטה עם הזולת. אני מסב את ראשי לעבר ישראל 
את  ומליט  מורכן  יושב  שהוא  ורואה  לצדי,  היושב  חברי 
הגדול  האצטדיון  ישן.  הבחור  ידיו.  כפות  שתי  בין  ראשו 

בתבל רועש וגועש, והבחור ישן.

אני מביט בו, ולפתע כמו הכה בי ברק: כמו נזרקתי באחת 
רבמנהרת זמן שלושים שנה אחורה... שנינו היינו ילדים בק
רבוצת "רימון", שכנים לחדר, שותפים למשחקים והרפת
רקאות. וגם שותפים להסכם ה"גירודים". מדי ערב, כשה
רמטפלת הסתלקה אחר שעת ההשכבה, הייתי קורא לי

שראל לבוא למיטתי לגרד את כפות רגליי מאה גירודים. 
ההסכם היה הדדי, ובתום ספירת המאה, היה על ישראל, 

רכמובן, לגרד את רגליי. והנה אירע באחד הערבים, שכא
שר סיימתי לבסוף לגרד את כפות רגליו, נוכחתי לדעת... 
שהברנש נרדם והוא ישן שנת ישרים. בדי עמל הצלחתי 
להעירו ולשלח אותו למיטתו. למחרת פיטרתי את ישראל 
מתפקידו, והזמנתי במקומו את אברי. גירדתי נאמנה את 
כפות רגליו, אך כשחיכיתי לגמול נאות מצדו,  שוב נוכחתי 
בצער שגם אברי נרדם במיטתי ולא הסתפק בכך בלבד, 

אלא גם... הרטיב אותה כהוגן.

למיטתו  לחזור  אותו  לשכנע  רב  נדרש ממני מאמץ  לא 
היבשה והמוכרת. 

מישהו  רק  היה  לו  המגרש...  על  עלו  כבר  הקבוצות 
שגם יגרד את כפות רגלי, החוויה הייתה יכולה להיות 

מושלמת.

מוזיאון הרעות
)נבי  כ"ח  מצודת  ליד   ,10.1.2014 שישי,  ביום 
ומרגש  חדש  מוזיאון  עם  ברוב  נחנך  יושע(, 
הממוקמת  המצודה  הרעות.  מוזיאון  בשם 

נמ הצפון,  כביש  לצד  איסטראטגי  רבמקום 
את  עזיבתם  לפני  הבריטים  ע"י  בזמנו  סרה 
לנתק  איים  זה  ומעשה  הערבים,  לידי  הארץ 

את הגליל העליון על יישוביו היהודים. 

בשלושה קרבות גבורה באפריל ובמאי 1948 
מאבד  כשהוא  המצודה,  את  הפלמ"ח  כבש 

רעשרים ושמונה )כ"ח( מלוחמיו. המוזיאון מנ
ציח את זכרם.

תופסים  קיבוצניקים  של  גדולים  ציורים  שני 
את הקירות בכניסה למוזיאון וביציאה ממנו - 

ציוריהם של שמוליק כץ ויעקב גוטרמן.

המוזיאון טרם נפתח לקהל הרחב. המתכננים 
רצוי  במקום,  בביקור  ומעוניינים  לצפון  טיול 

שיעיינו באינטרנט.   
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אוריאל אבני

רבהמשך לפנייתך ברצוני להתייחס לנושא הערמות הנמ
צאות באזור הקיבוץ.

יש לחלק את ההתייחסות לשני מתחמים שונים:

מתחם בורות התחמיץ:  לקיבוץ יש הסכם בנוגע למתחם 
ביו- חברת  מבעלי  קופר  )זיו  היזם  בזמנו,  שנחתם  הנ"ל 
רגרין( הכניס כמות גדולה של חומר מעבר למוסכם בהס

כם.  החומר הינו גזם גרוס ממתקני הפרדה אזוריים, כוונת 
היזם הייתה לייצר מהחומר האורגני קומפוסט ואת שאר 
החומרים לנצל כחומר בערה בתעשייה. בפועל היזם לא 
מצליח להגשים את מה שהוא ציפה מהתהליך. במסגרת 
ההסכם הוא נדרש לקבל רישיון עסק להפעלת האתר על 
מנת לוודא שהוא פועל על פי החוק והתקנות הנדרשות. 
עד היום היזם לא הצליח לקבל את הרישיון הנדרש. עם 
כניסתי לתפקיד הכנסתי את מערכת היחסים איתו למצב 
ולהתחייב  לאתר  חומר  יותר  להכניס  לא  נדרשו  הוא  בו 
תוך זמן קצוב לפנות את הערמות מהאזור .  מאז הקיץ 

רהאחרון המשרד לאיכות הסביבה החל לפקח על המת
ררחש במתחם ודורש מהיזם לעמוד בכל החוקים והתק

נות הנדרשות. הקיבוץ פועל בליווי עו"ד באופן צמוד על 
מנת למזער את הנזקים האפשריים ולגרום לכך שהיזם 

האשפה  הנערמת

ריחזיר את המצב לקדמותו ) טרם הכנסת החומר(. לשא
לתך, לא בוצע סקר אקולוגי מכיוון שבשלב זה הדבר אינו 

נדרש מאתנו ויש לו עלות כספית לא מבוטלת.

מתחם צפוני )מצפון למגרש הכדוררגל לשעבר(: בעבר 
ניתן אישור ע"י הקיבוץ להכניס את החומר הנ", לתקופה 
קצובה, לרפת ולמתחם הצפוני עקב בעיות שהיו עם פינוי 

רהזבל מהרפת. היזם פינה את כל החומר מהרפת כפי שה
תחייב לאחר הפעלת לחץ גדול כולל קנס כספי במידה  
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שהוא לא יפנה את האשפה במועד. לגבי המתחם הצפוני 
היזם התחייב לפנות את הערמות עד ל- 15.11.2013, נכון 
רואים בשטח,(  )כפי שאנחנו  כך  הוא  לא עשה  לעכשיו 
כך שאינו  על  לו  שניתנו  ונשנות  חוזרות  למרות התראות 
עומד בלוח הזמנים. כפי שאנחנו פועלים במתחם בורות 
של  צמוד  בלווי  עובדים  אנחנו  זה  במקרה  גם  התחמיץ 
עו"ד הקיבוץ על מנת למזער נזקים אפשריים ולבחון את 

האפשרות לממש את הבטוחה הכספית שניתנה לפינוי 
החומר במועד.

זמנים  לוח  תוך  החומר  את  לפנות  הוא  היזם  על  הלחץ 
קצוב על מנת לא להיות חשופים לכך שהקיבוץ יצטרך 

לפנות בעצמו את חומר בעלויות גדולת ביותר.

מקווה שעניתי על שאלותייך.

בחינת המבנה 
הארגוני

ר בשיחת הקיבוץ חברים הביעו את רצונם לב
חון את המבנה הארגוני של מוסדות הקיבוץ, 
הקיבוץ  לניהול  הנדרשים  התפקידים  את 

ואת היקף המשרה של בעלי התפקידים.

והחליט  בשיחה  שעלו  בנושאים  דן  הוועד 
להקים צוות שיגיש לוועד את המלצותיו.  

מתבק בצוות  להיות  המעוניינים  חברים  ר 
עד  למזכירות  מועמדותם  את  להגיש  שים 
20/1/14, הוועד יבחר צוות של  עד שבעה 

חברים, את נציגי הוועד ואת יו"ר הצוות.

בוועד  ויאושרו  בצוות  שיגובשו  ההמלצות 
יובאו לאשור בנוהל המקובל בקיבוץ. 

בברכה
אלון שפיצר

למי שעדיין לא עודכן -

מזל טוב!

נטלי וויג ונדב

יוסי דולבורד ועינת

ורד פרייזלר וטל

- נשואים.
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מתוכננים במועצה
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מתחילים שנה עם עזרה מחברים. 
תודה לניצה עמירם ששלחה לי את הטיפ הנוכחי. 

נפלאות המלפפון 

לנקות  בשביל  אפילו  במלפפון  להיעזר  ניתן   - לסיום   •
"ציורים" שנעשו בטושים על הקירות.

מההמלצות,  אחת  אף  לבדוק  הספקתי  לא  כה  )עד   •
בכל זאת אני מקווה שהן נכונות ואמיתיות(.

ושוב תודה לניצה עמירם.

אולי יש גם לכם טיפ למדור? זה יכול להיות בכל תחום 
שנראה לכם מתאים. אנא שילחו.  )כי לאט לאט, נגמרים 

לי הרעיונות(. להתראות!

טיפ החודש
עדנה גולן

לפני  טיימס"  ירק  "ניו  בעיתון  התפרסמו  הללו  הנתונים 
שבועות מספר, במסגרת הסדרה: "מוקד על הבית".

המלפפון מכיל את רוב הויטמינים להם אנו זקוקים מדי 
יום:

רכל מלפפון מכיל חומצה פולית, סידן, מגנזיום, זרחן, אש
.B1- B2- B3- B5- B6- C  :לגן, אבץ וכמובן ויטמינים

עייפות אחה"צ? אין צורך במשקאות מכילי קפאין ופ ר  •
ויטמינים  של  מצויין  מקור  הינם  המלפפונים  חמימות. 

העשויים לגרום להתאוששות מהירה לאורך שעות.

נסו  המים?  אדי  בגלל  מעורפלת  במקלחת  המראה   •
למרוח אותה בעזרת פרוסות מלפפון.

יש זוחלים בגינה? הניחו פרוסות מלפפון בתבנית מא ר  •
רלומיניום בגינה. הכימיקלים במלפפון יוצרים תגובה כי

מית עם האלומיניום ומשחררים ריח שאינו מורגש על 
ידי בני אדם אך מטריף את המזיקים.

רוצים להיפטר במהירות מהצלוליט לפני עונת הרחצה?   •
רמרחו מיץ של מלפפון על העור באזורים הרצויים למ

ספר דקות. הפיטוכימיקלים )תרכובת כימית טבעית( 
מייצבים את השכבה החיצונית של העור ומטשטשים 

את מראה הצלוליט. אפשר לנסות גם על הקמטים!!!

עוזרת  הלילה  שנת  לפני  מלפפון  פרוסות  של  אכילה   •
של   מלילה  כתוצאה   שבאו  ראש  כאבי  על  להתגבר 

שתייה.

של  חתיכות  להשרות  יש  ולחוצים,  מלחיצים  במצבים   •
מים   אדי  משחררים  הם  רותחים,  מים  בתוך  מלפפון 

וניחוח שמרגיעים את כל הסובבים.

"נישנושים"  מונע  הערב,  בשעות  מלפפון  אכילת   •
מיותרים בשעות של אחה"צ והערב.

במקרה של ציר חורק אפשר למרוח עליו מלפפון וזה   •
יעבוד כמו שמן.

לעיסת מלפפון עוזרת גם במניעת ריח רע מהפה.  •

המלפפון הוא גם אמצעי ידידותי לסביבה, למשל בני ר  •
קוי ברזים ואביזרי נירוסטה. מורחים אותו והוא מוריד 

משקעים של שנים וגם מבריק את האזור.
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