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–הימים.חולפים,.השנה.עוברת,.והשדות.צמאים .רוח.מז
לפתחנו .. בצורת. שנת. כי. . מבשרת. נושבת,. קרה. רחית.

ומה.אצלנו?

הסתיים.תהליך.בחירת.מנהל.הקהילה .כמנהל,.נבחר. 	•
יובל.שגיא.בן.קיבוץ.שפיים 

יובל.כיהן.עד.כה.כמנהל.הקהילה.בקיבוץ.המעפיל.במשך.

3.קדנציות ..הועד.וצוות.האיתור.התרשם.כי.לרשותו.של.
–יובל.הכלים.והניסיון..להוביל.ולנווט.את.קהילתנו.הסוע

רת ..נאחל.ליובל.שיצליח .הצלחתך.–.הצלחתנו .

הוועד. בפני. הסיעוד" . "בנוהל. לדון. המשיך. הוועד. 	•

הוצג.הנוהל.ע"י.הצוות.שגובש.לצורך.העניין .הוא.דומה.

בעקרונותיו.הבסיסיים.לתקנון.".עזרה.הדדית" .נזכיר.כי.

הקיבוץ.מחויב.ע"פ.חוק.לבטח.את.חבריו.בביטוח.סיעודי.
)..הלוואי.שלא.נזדקק   ( 

בנוסף.לכך,.הועלתה.הצעה.אשר.נבחנת.בימים.אלה.אל.

מול.חברת.הביטוח.לתת.אפשרות.לקבל.חברים.צעירים.
לקרן.הסיעוד.של.הקיבוץ.בפרמיה.נמוכה.מ.–.150.₪ .

הצוות. בראש. הארגוני . המבנה. לבחינת. הצוות. נבחר. 	•

רותי. הם:. בצוות. נוספים. חברים. אפרת . כלנית. עומדת.

הילר,.יוסי.לביא,.רון.פסוול,.שאול.גולן,.ערן.זוננשיין,.דוד.
קורן.ועידו.נווה 

תחילת. על. המשק,. רכז. אוריאל. ע"י. דיווח. נמסר. 	•
–מו"מ.עם.גורם.יזמי.לגבי.פיתוח.אזור.מבני.המשק.והר

פת.במזרח.הקיבוץ 

בעקבות.פניית.דיירי.השכונה.החדשה,.הוחלט.להש– • 
לים.את.סלילת.הכביש.המערבי.בשכונה.,.כולל.אבנים.
משתלבות,.וזאת.ע"פ.התכנון.המקורי .עלות.הסלילה.כ.
–.120.אלף.₪ .הרציונאל.שעמד.לפני.הוועד.באשרו.את.
השלמת.הסלילה.היה,.כי.אין.לנו.כרגע.שום.סימן.מתי.
יתחיל.שלב.ב'.של.הבנייה,.ורצוננו.לספק.לבנים.שכונה.

ראויה,.יפה.וללא."גיבנות".של.העבר 

הוצ– אליה. הביקורת. ועדת. כי. והחליט. שקל. הועד. • 
עו.כבר.כמה.מועמדים,.תובא.לבחירה.מיד.עם.כניסת.

מנהל.הקהילה.לתפקידו 

בימים.אלו.ממש.אנו.עומדים.לפני.הכרעה.בסוגיית. 	•

הכנסת.".קרן.להב".כשותף.למפעל .עם.קבלת.גיליונות.

"ביתנו.".לתאי.הדואר.נדע.האם.הקיבוץ.החליט.בחיוב..
המשך.בעמ'.7

הבלוג של דניאל פואה

משולחן הוועד
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מפעל.העוגנפלסט.בקיבוץ.העוגן.יישם.בהצלחה.פיילוט.

להפחתה.ניכרת.של.זיהום.אוויר .הפיילוט.בוצע.בהובלה.
–ובליווי.מקצועי.של.איגוד.ערים.לשמירת.איכות.הסבי

יריעות. מיוצרות. העוגנפלסט. במפעל. כרמל . שרון. בה.

פי.וי.סי .בתהליך.ההדפסה.על.היריעות.נפלטים.לאוויר.

ממיסים.ללא.טיפול .יונת.אלקלעי.-.רכזת..זיהום.אוויר.
שע . אויר. זיהום. בבדיקות. כי. ציינה. באיגוד. –מתעשייה.

זיהום. נמדד. .2010-2012 השנים. בין. . האיגוד. נציגי. רכו.

אוויר.החורג.מהתקן .בעקבות.כך.נדרש.המפעל.להתקין.

מערכת.למניעת.פליטת.מזהמים.לאוויר .לפני.ארבעה.

מתקן.. במפעל. הותקן. . במסגרתו. פיילוט. החל. חודשים.

אינוביישן .. אייר. קלין. חברת.ביו. תוצרת. ביולוגי. טיפול.
–מדובר.במערכת.הסופחת.את.המזהמים.והריחות,.מפ

רקת.אותם.באופן.ביולוגי.ומביאה.לתוצאה.של.פליטת.

אוויר.נקי .ייחודה.של.המערכת.נעוץ.בפירוק.המזהמים.

ביצוע. וכן. יקרות. אחזקה. עלויות. מצריך. שאינו. באופן.

הסתיים. לאחרונה. לסביבה . ידידותי. אקולוגי. טיפול.

פעלה. המערכת. כי. הראו. המדידה. תוצאות. הפיילוט .

היטב.והורידה...למעלה..מ-.95%.מהמזהמים.והשיגה.

את.התוצאות.המצופות.בתנאי.הבדיקה.לרבות.עמידה.
–בתקני.הפליטה .דניאל.שילמן.סמנכ"ל.הנדסה.וטכנולו

גיה..במפעל.ציין..כי.בעקבות.הצלחת.הפיילוט.תותקן.

האיגוד הוביל פיילוט
להפחתת זיהום אוויר

ניר. האיגוד. מנכ"ל. . זה . מסוג. קבועה. מערכת. במפעל.
–סהר:."תפקידו.של.האיגוד.הוא.לפקח.על.התעשייה.וב

מקרים.בהם.קיימות.חריגות.להציע.פתרונות.מקצועיים.

וללוות.את.יישומם .במקרה.זה.תרם.האיגוד.להסדרת.
המפגע.ולהפחתת.זיהום.האוויר.באופן.ניכר" 

התינוק. גוני,. במז"ט. נולד. בינואר,. .16 בשבט,. בט"ו.

הראשון.שנולד.בהעוגן..בשנת.2014 ..גוני.הוא.בנם.

של.גיא ונטע רוזמן,.נכדם.של.עופרה ואיציק,.ונינם.
של.מרדכי ורחל .מרדכי.ורחל.הם.ילידי.1917 .

מרדכי.הוא.המבוגר.ביותר.בקיבוץ.העוגן,..וגוני.הוא.

הצעיר.ביותר .כמעט.100.שנים.מפרידות..מאז.נולד.
זקן.השבט.מרדכי,.ונינו.גוני ...........................................................................................................................................

רצינו לומר תודה רבה

לאדווה הילר ומיכל גוטרמן.על.המסורת.הנפלאה.
–של.בישולים.ליולדת,.ולכל.הנשים.המדהימות.שחי

ממו.ועדיין.מחממות.את.ליבנו.).וכרסנו( 

משפחת.רוזמן

עוד נמשכת השושלת במשפחת רוזמן
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מיכה הראל

אנחנו מוכרים, בימים אלה, 40% מהמפעל, תמורת כ 10 
מיליון שח. ונשארים עם ה 60%.

כבר. שמגיעים. "הצעירים". לנו,. נותנים. האלה,. .40% ה-.

לגיל.הפנסיה.,.עוד.כמה.שנות.שקט,.אבל,.אעדיף.לנצל,.

הפעם,.במה.זו,.לכתוב.קצת.על.ההיסטוריה .לא.בדקתי.

יותר.מדי,.ובטח.לא.לגמרי,.אדייק,.אבל.זה.מה.שעולה.
בראשי.בימים."היסטוריים".אלה 

המפעל,.ואנחנו,.נולדנו.יחד,."באותו.הכפר",.בשנות.סוף.
הרא הקבוצה. "נרקיס"-. ילדי. השניה . העולם. –מלחמת.

רבים. הסיפורים,. לפי. . השניה . .- "שיבולים". וילדי. שונה,.
–מהורינו,.שקודם.עבדו.קצת.אצל.מעסיקים.שונים,.בקי

להתיישבות,. עלייתו. לפני. אז,. ששכן. העוגן,. קיבוץ. רבת.

ליד.כפר.סבא,.עברו.בהדרגה.לעבוד.במפעל .אני,.זוכר.

צילומים.מאותם.שנים.ראשונות,.של.אבא.שלי,.וגם.של.
נוס רבים. חברים. ושל. "המפעל",. כעובדי. .- שלי. –אמא.

פים 

חפר,. בעמק. כאן,. הקרקע,. על. הקיבוץ. עלה. .,47 בשנת.
והוקם.המפעל.החדש.במקומו.הנוכחי 

חלק.מהמבנים.שהוקמו.אז,.לפני.כ.-67.שנים,.עומדים.

ונבנה. הקמתו. בעת. שהתמוטט. הקיר. )וגם. היום,. עד.
–מחדש,.ומהווה,.את.הקיר.המערבי,.של.אולם.היצור.הג

דול.והישן .עומד.עד.היום,.ומחזיק.מאז,.מעמד,.לא.רע,.
למרות.כל.מה.שעבר.על.המפעל.מאז   

כבר.בשנות.ה-.50.המאוחרות,.כחניכים.ב"רמות.חפר",.
–באנו.כל.יום.בצהרים,.לעבוד.כמה.שעות.בקיבוץ,.במס
–גרת.החינוך.לעבודה.שהיה.נהוג.אז .רוב.הבנים.עבדו.בח

קלאות,.רוב.הבנות.נשלחו.לעבוד.ב"הקמות" .אבל,.יגאל.

ז"ל,.ואפרים.ז"ל,.העדיפו.לעבוד.במפעל .יגאל.חשב.אז,.

אולי,.להמשיך.את.דרכו.המופלאה,.ומעוררת.ההערצה,.

של.אביו-.דן.צימרמן,.ואפרים.אולי.חשב.להמשיך.בדרכו.

"העוגנפלסט" שלנו
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של.אביו.המאמץ.-.שימונקה .אפרים.עבד.אז.במחלקת.
"צינור.קלוע",.יחד.עם.יעקב.ארדן.וצבי.הלמן 

באותן.שנים.עדיין.לא.עסקנו.בפלסטיקה,.אלא,.זה.היה.

"מפעל.למוצרי.גומי" .שייצר,.צמיגי.אופניים,.כדורי.גומי,.
ועד.הרבה.מוצרים."עתיקים".כאלה 

.-66 ובשנת. מהצבא,. נרקיס. בני. השתחררו. .,64 בשנת.
אנחנו-בני.שיבולים 

העוגן,.באותם.ימים,.אהב.את.השכירים.אבל.קצת.פחות.
–את.העבודה.השכירה,.וכמובן.רצה.עם.בניו.להתחיל.לפ
–תור.בעיה.זו ..גדעון,.אדם,.רמי,.עמוס,.)ומי.עוד?(.התחי

לו.לעבוד.במפעל.הגומי,.ואנחנו-.דני,.יגאל,.אליעזר.ואני.
)ומי.עוד?(.הצטרפנו.כעבור.שנתיים 

יגאל.ואני.למדנו,.מרומאן,.לעבוד.בוולצה.)להוריד."עלים".
מגומי,.ולעשות."בובות".מפלסטיק (

בקלנדר. שלי,. אבא. עם. יחד. לעבוד. לי,. יצא. פעם. ולא.
החדש,.שהוקם.בשנת.64,באותה.משמרת 

יחד.עם.וולטר.ומורדי.הקלנדריסטים.הנצחיים,ועם.רבים.

עם. בהדפסה. עבד. עמוס. השונות,. במחלקות. אחרים.

עם. ב"מריחה". קצרה. תקופה. עבדה. חני. פפאי,. משה.
אלי.פרידמן 

צבי.שחר,.כבר.אז,.בדרכיו.המתוחכמות,."הוציא".מאיתנו.
משמרות.לא.נוחות 

קרני,יוז'י,. שמואל. ארדן,. שימונקה,יענקל'ה,יעקב. מקי,.

עבדו. אחרים,. ורבים-רבים. ודן,. חווה. חיה,. לביא,. אריה.

)משה,. -ניהלו  . והמנהלים. שלהם,. במחלקות. במסירות.
רפי,.אברי,.פוצו,.אפרא (

מהר. די. אבל. אז,. כבר. היינו. לא. גדולים. חכמים. אנחנו,.

הבנו,.שיש.חיים.גם.מחוץ.להעוגנפלסט,.וכמעט.כל.בני.
אח לכיוונים. פנו. במפעל,. שנים. באותן. שעבדו. –העוגן.

רים   

*.*.*

במלחמת.ששת.הימים,.איבדנו.חבר.יקר,.וחברים.אחדים.

הוא. גם. רומאן,. .- שלנו. הראשון. והחונך. המורה. נפצעו,.

נפצע.קשה,.ויותר.לא.חזר.לוולצה,.אלא.המשיך.לעבוד.
עוד.שנים.במחלקות.אחרות 

כבר. "רימון",. .- השלישית. הקבוצה. של. האינטליגנטים.

חזרו.למפעל.רק.אחרי.לימודיהם.באוניברסיטה.)מירון.

מפתח. אנשי. ועוד. עוד. הצטרפו. ובהמשך. גורן (,. וצבי.

רבים. ועוד. יהב,. דני. אסף,. אירית,. חומי,. דוד,. איתמר,. .-
וטובים 

*.*.*

באותם.ימים.נחשב.העוגנפלסט.לאחד.ממפעלי.הפאר.
נו מפוארים. ענפים. עם. ויחד. הקיבוצית,. התעשיה. –של.

מיקומו. את. לקיבוץ. תרמו. והמלונים. הרפת. כמו. ספים.

המכובד,.כאחד.הקיבוצים.העשירים.בתנועה.הקיבוצית .

הקיבוצים. בכל. לכביש   (. שמעבר. שכננו. בעיני. )אפילו.
נסעו.ב"פייסטות",.ובהעוגן.רק.הטוב.ביותר.-."וולוו" 

בנתיים.מכרנו.את.מחלקת.הגומי.לעין.שמר,.)והיום.זה.
–מפעל.יותר.מצליח.משלנו   (.ועוד.קודם,.מכרנו.את.הפו

לייטילן..להזורע,.).וגם.הוא.מפעל.מצליח   (

–כבר.אז,.כנראה.למדנו,.)על.בשרנו   (.שכדאי.לדעת.לק
נות.ולמכור.בזמן   .)כמו.בבורסה   (

*.*.*

80,.התחיל.לאבד.המפעל.את.מעמדו.המכו– -בשנות.ה
–בד.בהדרגה,.ובחוזרי.למפעל.לאחר.סיום.לימודיי.ברו

פין,.שמעתי.לראשונה,.שהפכנו.ממפעל.שצובר.רווחים,.
למפעל.שהתחיל.לצבור.הפסדים   

.30 כ-. לפני. שלנו,. השני. הקלנדר. את. שרכשנו. )על-אף,.

שנה,.בתנאי.מימון.פנטסטיים,.הודות.לאנפלציה.הדוהרת.
שהתפתחה.אז   (

כידוע,.להצלחות.יש.הורים.רבים,.והכישלון,.בד"כ,.נשאר.
יתום 

עד. בקיבוץ,. והן. במפעל,. הן. והחמיר,. המצב. הלך. וכך,.

שהגענו,.כמעט,.לפת.לחם   )בשיא.המשבר.ספקים.לא.
–רצו.למכור.מזון.לכל-בו.שלנו,.כי.לא.בטחו.בהעוגן.שיש

לם.עבור.קניות.אלה (

–לא.היינו.לבד.באותן.שנים ..אלה.היו.שנות.המשבר.הק
שות.של.רוב.הקיבוצים.בארץ,.ואנחנו,.ביניהם 

הבנקים. הממשלה,. בין. שנחתם. הקיבוצים". ב"הסדר.

והתנועה.הקיבוצית,.נמחקו.לנו.חובות.של.עשרות.מיליוני.

שח,.החזרנו.כמה.דונמים.יקרים.למנהל,.וקיבלנו.פריסת.
חובות.לכ-.20.שנה 

כל.החובות.שלא.נמחקו,.הן.של.הקיבוץ.והן.של.המפעל,.

עצמו. על. לקח. אותם. שנים,. שנמשכו. להחזרים. נפרסו.

לבנקים. החזיר. שנים,. .10 מ. יותר. במשך. וכך,. המפעל,.
חובות.בהיקף.של.כ-.40.מיליון.שח 

)המשך.בעמ'.6(
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)המשך.מעמ'.5(

בסוף.שנת.2013,.נגמרו.החזרי.כל.החובות,.וכך.אפשר.

לסכם.היום,.תקופת.משבר.והתאוששות.שנמשכה.מעל.
30.שנה 

ב-.10.שנות.המשבר.הראשונות,.צבר.המפעל.הפסדים,.
בהיקף.של.כ-.40.מיליון.שח 

10.השנים.שבאו.אחריהן,.החל.המפעל.להתייצב.ול– .ב-
צמוח,.וחזר.בהדרגה,.לאיזון.וצבירת.רווחים,.וכך,.בעשור.

השני,.הצליח.לשמור.על.איזון 

ואילו.ב-.10.השנים.הבאות.)2003-2012(.הצליח.המפעל.

רווחים . שח. מיליון. .40 כ-. וצבר. שנה,. כל. להרוויח. שוב.
–)שכאמור.רובם.של.מיליונים.אלה,.הוחזרו.לבנקים.במ

סגרת.הסדר.הקיבוצים (

בכל. אבל. מכובדת,. מאוד. לא. פשוטה,. לא. היסטוריה.
זאת,.היסטוריה.של.יציאה.ממשבר.עמוק 

)בכל.אותן.שנים.רבות,.המפעל.כמעט.ולא.צמח,.ושנים.

רבות,.המחזור.השנתי.שלו.היה.בסביבות.100.מיליון.שח.
)בערכים.ריאליים(

והנה,.חזרנו.למאה.ה-21,.להווה,.ואנו.פותחים.את.שנת.

2014.בהכנסת.משקיע.למפעל,.בהעברת.כ-.10.מיליון.

על. היסטורית. איסטראטגית. ובהחלטה. לקיבוץ,. שח.
רכישת.קלנדר.חדש 

*.*.*

שנים,. הרבה. כה. שנשפך. .)חלב(. פי-וי-סי על. נבכה. לא.
אלא.נקדם.בברכה.את.הפרק.הבא:

–לצערנו,.המפעל.היום,.לפי.הקריטריונים.הכלכליים.המ
על. שמקובל. מה. וזה. שח. מיליון. .25 רק. שווה. קובלים,.

הקרן.המשקיעה.במפעל.-.קרן."להב" 

הקרן.עושה.3.דברים.חשובים.לנו:.1 .קונה.40%.מהמפעל.

תמורת.10.מיליון.שח,.שעוברים.לרשות.הקיבוץ ......2 .

דואגת.שהבנקים.יבטלו.את.כל.הערבויות.שהקיבוץ.נתן.
למפעל.בעבר 

חדשות. הלוואות. לגייס. יוכל. שהמפעל. ומבטיחה. . 3

החדש . הקלנדר. לרכישת. .- שח. מיליון. .15 של. בהיקף.
הקי ערבות. ללא. יתקבלו. אלה. חדשות. הלוואות. –)וגם.

בוץ (

לצערנו,.כאמור,.אנחנו.לא."מטרנה".לא."נטפים".וגם.לא.

"אבן.קיסר",.ולכן.מדובר.רק.במיליוני.שקלים.לא.רבים 

אבל.גם.מכירה."צנועה".זו,.מבטיחה.הרבה.יותר.שקט.

למפעל. ומאפשרת. הקרובות,. בשנים. לקיבוץ,. וביטחון.

לקחת.הלוואות.כבדות.חדשות,.בלא.לסכן.כלל.)כמעט.
כלל   (.את.הקיבוץ 

–למה.רק."כמעט"?,.כי.הכל.תלוי.מה.יצליח.המפעל.בש
נים.הקרובות.לעשות.עם.הקלנדר.החדש 

המפעל,.שמסיים.את.שנת.2013.עם.מכירות.של.כ-.100.
מיליון.₪.)כרגיל   (

מ-3. פחות. למדי   )של. צנועה. ברווחיות. זו. שנה. ומסיים.
5.שנים,.להכפיל.את.מכירו– .מיליון.₪(,.מתכנן,.בתוך.כ-

תיו,.ולהכפיל.את.רווחיו 

., )ולו.רק.בחלקה (.נהיה.מרוצים. אם.תוכנית.זו.תצליח,.
קרן."להב".תהיה.מרוצה,.וערך.המפעל.ילך.ויצמח 

תאבונה". את. "ישביעו. לא. הקרובות. השנים. אם. אבל,.

לקחת. אוהבים. לא. מאוד. כן. גם. כצפוי,. והם. הקרן,. של.

אפשרות. הרכישה,. מהסכם. כחלק. להם,. יש. סיכונים   .

"לברוח".מכל.העיסקה:.החל.מבעוד.כ.-3.שנים,.יש.להם.

ובמקומם. שח,,. מיליון. .10 מהמפעל. "למשוך". אופציה.

להעמיד.לרשות.המפעל.הלוואה.חדשה.של.10.מיליון.
שח,.בתנאים.מאוד.קשים 

ואם.המפעל.לא.יהיה.מסוגל.להחזיר.להם.את.החוב.של.
10.מיליון.שח,.בריבית.גבוהה,.ובזמן.קצר 

60%.של.הבעלות.על.המפעל,.שנ– .חלק.גדול,.או.כל.ה-
שארו.בידי.הקיבוץ,.יהפכו.ל"נכס".אותו.יצטרך.הקיבוץ.
לשלם. כדי. אחר,. למשקיע. למכור. ., או. להם,. למסור.

להח יצליח. לא. המפעל. אותם. החדשים,. החובות. –את.
פחות. הרבה. עוד. שווה. יהיה. אז. )והמפעל. לקרן   . זיר.

מהיום   (

סיכון.זה,.נראה.היום,.כבעל."סבירות.נמוכה"   .אבל.כבר.

למדנו.כולנו,.שלפעמים.דוקא.ה"סבירות.הנמוכה".היא.
זאת.שמתרחשת.בפועל   

–אז.מה.אפשר.לעשות?.את.העיסקה,.למרות.חיסרונו
–תיה,.כדאי.לאשר,.את.השרוולים.צריך.להפשיל,.ולהמ

שיך.להתפלל.כל.בוקר,.להצלחת.המפעל .

בחשש,.בתקווה.ובאיחולי.הצלחה.מכל.הלב
מיכה.הראל
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עומדים,.מימין:.אביבה.גרטלר.,לאה.ליכטנדורף,.אשר.אלון,.דני.בנשלום,.עזריאל.לוסטיג,.שמחה.ברקוביץ,.יוסף.)צ'רמיי(.פלג .

כורעים,.מימין.:.יוסק'ה.אגם,.עומר.שילר,.נירה.נהר,.יהושע.נהר

המשך.מעמ'.2
או.בשלילה.להצעה.שהונחה.והוצגה.לפני.החברים .חשוב.

השו כניסת. את. לקדם. למאמצים. כי. לציין. כוועד. –לנו.
תף.אותם.הוליכו..מטעם.הקיבוץ.אלון,.אוריאל,.איתמר.
כרמית. עו"ד. גם. נרתמה. הקיבוץ,. מטעם. והדירקטורים.
דורון.,.כדי.שתלווה.מקרוב.את.פרטי.העסקה .תחושתי.
האישית.היא.כי.הגענו.אל.קו.הגמר.ולמרות.המכשולים.

עלינו.להכריע.ולאשר.את.העסקה.במתווה.המוצע 

הוועד.. לפני. הובאה. להב. קרן. עם. למגעים. בהמשך. 	•

ימשיכו. . ניהולית. יציבות. ליצור. מנת. על. כי. הקרן. פניית.

כהונתם. את. הוועד. יו"ר. כולל. בדירקטוריון. העוגן. חברי.

יובהר. . 31 7 14 .– מ. יאוחר. ולא. שנה,. חצי. עוד. למשך.

בזאת.כי.מועד.הקדנציה.של.חברי.הדירקטוריון.חלף..זה.

מכבר ..לאור.הצורך.שתואר.לעיל,.ועל.מנת.לא.להחליף.

ע"י. להב. קרן. פניית. התקבלה. בעלייה",. הסוסים. ." את.

החברה. ויו"ר. הדירקטורים. שבחירת. גם. הוחלט. הוועד .
לקדנציה.הבאה.תהיה.עד.14 6 30 

של. התחזוקה. מצב. כי. לדעת. נוכחנו. אלה. בימים. 	•

את. שניהל. משה. שחשבנו . ממה. גרוע. השחייה,. בריכת.

הבריכה.במשך.השנים.האחרונות.עזב.).לשמחת.רובנו( .

אנו.נשארנו.במצב.שבו.הפעלת.הבריכה.בקיץ.הקרוב.–.
מוטלת.בספק 

–החברים.להם.יקרה.הבריכה.מוזמנים.להציע.הצעות.יצי
רתיות.מכל.סוג.ומין .אולי.מחשיבה.יצירתית.שכזו,.תבוא.

הישועה.לקיץ.החם.,.הממשמש.ובא   

עשור. "הפייסבוק". חגג. אלו. בימים. .: אישית. ובנימה. 	•

נוכחתי. הזו . למדיה. נחשף. הבלוג. כותב. גם. לקיומו .

לדעת,.וטוב.שכך,.כי.מספר.פורומים.בהם.משתתפים.
–חברי.קיבוץ.העוגן.מהווה.כר.פורה.להחלפת.דעות.ופר

סומים .

בואו.נשמור.על.רמת.דיון..ופתיחות.מבלי.".לתת.בראש".
כפי.שנכתב.באחד.הפוסטים.האחרונים 

מי מכיר, מי יודע?

היו זמנים
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ברטו משיח

.לתשומת.לב.בזכות...יכו– הכתבתו.של.אסף.גרדוש.ראוי
–לת.הניתוח,.התמקדות.בבעיות.כאובות,.והסיום.המעו

רר.דאגות .עד..הרגע.הזה.קיבלנו.אין.ספור.דפי.הסבר.

בנושא. רמזים. אפילו. קיבלנו. טרם. נושאים . מיני. בכל.
הב למטרה . וקולעות. קצובות. במילים. הציג. –שאסף.

עיה.הזאת.מתקשרת.עם.הניתוחים.של.מיכה.בשבועות.
האחרונים,כאשר.הבסיס.הינו.הפנסיה!!

החריגות. בהוצאות. או. בהשקעות,. הן. ההפרזות. האם.
בבריאות,או.אולי.במשכורות..החריגות ?.

–הנושא.היה.בעבר.בדיונים,אך.לעולם.לא.הגיע.לידי.סי
כום 

היום.ראוי.אולי.להפנות.מבטים.אל.קיבוצים.אחרים,.כדי.

מכתבה. ציטוט. על-ידי. זה. את. אעשה. מנסיונם . ללמוד.

שהתפרסמה.בחוברת.הקיבוצים.של.ידיעות.האחרונות.
לאחרונה:

"זכות החבר לדעת"

בית.המשפט.קבע.באופן.ברור.כי:"המידע.על.משכורות.

חבר. כל. לרשות. לעמוד. צריך. לחברים. הקיבוץ. ידי. עלי.

מחוץ. חברים. של. פרטית-גם. )הוספה. לדעת". המבקש.
לקיבוץ (

–ראשית.דבר,.אני.שואל.את.עורכי.העיתון.והמדור.המש
פטי,.המאויש,.מדוע.הם.נזקקים.לעזרתו.של.עו"ד.במתן.
הקיבוץ. חברי. של. המשכורות. שקיפות. נושא. על. דעה.

המתחדש   

זה.איננו.סוד.ולא.צריך.שיהיה.סוד,.אלה.אם.כן.מבקשים.

להסתיר.משהו .המידע.על.משכורות.המשולמות.על.ידי.

הקיבוץ.לחברים.צריך.לעמוד.לרשות.כל.חבר.המבקש.

לדעת .לצורך.קיום.יעיל.של.ניהול.תקין .אנצל.הזדמנות.

זו.ואוסיף.מפסק.דין.הנ"ל.את.התיחסות.השופטת.לגבי.
–הפנסיה.המגיעה.לכל.חבר,.על.פי.המשכורות.המשול

מות.למיגוון.החברים!

–לסיכום.אשאל.אותה.שאלה.שאסף.מסיים.בה.את.מכ
תבו.ואומר:.האם.המנגנון.משרת.את.הקהילה.או.הקהילה.

היא.המשרתת.את.המנגנון?

או,.במילים.שלי:.האם.אין.מקום.לדון.על."המפולת".תוך.
כדי.דיון.גם.על.גובה.המשכורות?

תגובה למכתבו של אסף גרדוש
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עמית פואה

לפני.מספר.שנים.כתבתי.כאן.
ההבנה. ירדן . בדרום. מטיול. חוויותי. על.

שמר מקומות. יש. מכאן. בודדים. –שקילומטרים.
תק.לבקר.בהם.הקסימה.אותי.והבטחתי.לעצמי.שעוד.
ולפני. בירדן". מים. הרבה. "עברו. מאז. בה . לבקר. אשוב.
ימים.אחדים.שבתי.מביקורי.החמישי.בירדן,.ביקור.שהיה.

הראשו סיבות:. שתי. היו. ולכך. מכולם,. הייחודי. כה. –עד.
נה.היא.שבחרתי.לנסוע.לצפון.ירדן,.אזור.פחות.מטויל.
בתוספת. פלסטינית. היא. האוכלוסייה. רוב. בו. בדר"כ,.
פליטים.סוריים.שזלגו.לתחומה.של.ירדן .הסיבה.השנייה.
היא.שנסעתי.בגפי.כדי.לשפר.את.הערבית.שלי .הנחתי.
בערבית. מעניינים. מפגשים. לי. יזדמנו. לבד. אסע. שאם.
מעט. להכיר. אוכל. גם. וכך. המקומית,. האוכלוסייה. עם.
יותר.את.הירדנים.עצמם .ואכן,.בשלושה.ימי.טיול. טוב.
בלבד.למדתי.רבות.על.שכנינו.הירדנים,.שהם.למעשה.

פלסטינים.ברובם.שהגיעו.לשם.אחרי.מלחמת.48' 

לבית. הסמוך. חוסיין. שייח'. במעבר. הגבול. את. עברתי.
–שאן.ומשם.נסעתי.לעיר.אירביד,.העיר.השלישית.בגוד

לה.בירדן,.הנמצאת.בסמוך.לגבול.הסורי .בדרך.פגשתי.

כמה.חבר'ה.ערבים-.אזרחי-.ישראל.הלומדים.באירביד,.

ונוסעים. הגבול. את. חוצים. חודשיים. לחודש-. שאחת.

לארץ.כדי.לבקר.את.הוריהם .הסיבה.שהם.לא.לומדים.

להתקבל. הדרושים. הציונים. את. להם. שאין. היא. בארץ.

לאוניברסיטאות.ומכללות.כאן,.בעיקר.בשל.פערי.שפה .

עוד.נודע.לי.שהאופן.שבו.הם.בוחרים.להציג.את.עצמם.
48'",.כלומר.לא.ישרא– .בפני.החבר'ה.בירדן.הוא."אנשי

לים,.לא.ערבים.ישראלים,.לא.פלסטינים.בעלי.אזרחות.

נשארו. הם. .'48 שבשנת. כך. על. בדגש. אלא. ישראלית,.

בכך. הירדן . לעבר. גורשו. ברחו/. שאחיהם. בעוד. בגליל.

ביד. שרק. הפלסטינית. זהותם. את. להדגיש. באים. הם.

היו. הם. ישראל . אזרחי. כעת. שהם. לכך. גרמה. המקרה.

מאד.חביבים.וסיפרו.את.מה.שרובנו.יודעים-.שעל.אף.

הקשיים.ותחושת.הדיכוי.הגדולה.שהם.חשים.בישראל,.
הם.לא.היו.רוצים.להיות.חלק.ממשטר.ערבי.אחר .

באירביד.עצמה.גרים.כחצי.מיליון.איש,.רובם.פלסטינים.

מ-48' .במהלך.הביקור.שלי.בה,.פרט.לכנאפה.נהדרת.
–שאכלתי,.הזדמן.לי.לפגוש.גם.ארבע.נערות.בגיל.העש

רה.שזו.להן.הפעם.הראשונה.שהן.רואות.ישראלי.יהודי .

אחת.מהן,.נערה.בת.17.סיפרה.שהיא.מחיפה.וזאת.על.

אף.שלעולם.לא.ביקרה.שם .כששאלתי.אותה.על.זהותה,.

ושאם. ירדנית. וגם. פלסטינית. גם. שהיא. הסבירה. היא.

היתה.לה.האפשרות.לעזוב.את.אירביד.לתמיד.ולעבור.

לחיפה.היא.היתה.עושה.זאת.ללא.היסוס .עוד.הזדמן.לי.

לשוחח.עם.נהג.מונית.באירביד.שסיפר.על.ביתו.שבלוד.

לא. הוא. שעליו. שם. דונם. .10 של. שטח. לו. יש. .ושעדיין.

מוכן.לוותר.בשביל.שום.סכום.כסף .הוא.מבוגר.בכ-40.
למקום לגור. ישוב. שלא. הבין. וכבר. מהילדה. שנים.

המשך.בעמ'.10
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המשך.מעמ'.9

–בו.היתה.נחלת.אביו.אז.הוא.אמר.שהוא.מוכן.להסת
פק.בהסכם.על.סמך.קווי.67'.במקום.48' .

בעל. היה. הטיול. הללו,. מהדוגמאות. שמשתמע. כפי.

אופי.מאד.פוליטי.ומתוקף.היותו.ככזה,.כמובן.שלא.

תמיד.חשתי.בנח.לחשוף.את.זהותי.הישראלית .לכן.

לשמוע. באמת. לי. שאיפשרה. אחרת. זהות. אימצתי.
לה שיצטרך. בלא. איתי. שמדבר. האדם. חושב. –מה.

תחשב.בכך.שאני.ישראלי.ולעדן.את.אמירותיו .לכן.

סיפרתי.בחלק.מהמקומות.שאני.ממקדוניה,.מדינה.

ים.תיכונית.קטנה.המונה.כ-2.מליון.איש.והיתה.פעם.

חלק.מיוגוסלביה .מעטים.יודעים.איפה.היא.נמצאת,.

שלא. וודאי. בה. שמדברים. השפה. מה. בירתה,. מהי.

מכירים.משם.איש-.ולכן.זה.היה.סיפור.כיסוי.נהדר .

עטיתי.על.עצמי.כאפייה.שחורה-.לבנה.המזוהה.עם.

אך. בנושא. דיון. למעשה. עוררתי. וכך. הפלסטינים.

מבלי.שיחשדו.בכך.שאני.ישראלי-.ולשמחתי.זה.עבד .

יצא.לי.לשמוע.חבר'ה.בעמאן.שסיפרו.שלו.יכלו,.היו.

ירקות. מוכר. פגשתי. ידיהם,. במו. ביבי. את. מחסלים.
ונ פלסטיני. שאני. העובדה. מעצם. שהתרגש. –מעזה.

עצבתי.למראהו.של.נער.סורי.בן.14.שהמשטר.של.
אסד.ריסק.את.אצבעו.וכלא.את.הוריו .

על.אף.שהמפגשים.הללו.עשויים.להישמע.מפחידים.

או.מדכאים,.היו.כמובן.גם.מפגשים.כיפיים.לחלוטין,.

בראשם.ארוחת.בוקר.עם.אב.ובת.עיראקים,.שניהם.
–מהנדסים.שלוותה.בהתרגשות.הדדית.ובהחלפת.מת

נות.סמליות,.וכן.פגישה.עם.בדואי.שהתגורר.בעבר.

בבאר.שבע,.בה.ביליתי.אני.מספר.שנים .נעם.לי.מאד.

אומרים. לשיחה,. פתוחים. האנשים. כמה. עד. לראות.

את.אשר.על.ליבם,.מארחים.מכל.הלב.ומאפשרים.
–חברויות.אמיתיות.ברמה.האישית,.לצד.אכזבה.מה

משטרים.שבאזור ..

מהטיול.למדתי.מספר.דברים:.

מעצים.מאד.לטייל.לבד .אמנם.זה.לא.פשוט.ויש– 	• 
נם.רגעים.קצת.בודדים,.אך.ישנה.פתיחות.לחוויות.
בשניים. כשמטיילים. מתאפשרת. שלא. ומפגשים.
זה. הערבית. את. לשפר. שמעוניין. ולמי. ומעלה .

אחלה.פתרון 

	ערביי.ישראל.לא.התחברו.למחאת.הקוטג'.לפני. 	•

כשנתיים.וחצי .כשהייתי.בטוח.שהסיבה.לכך.היא.

ה"צדק. ערכי. עם. להזדהות. מעוניינים. לא. שהם.

החברתי".הם.הסבירו.לי.שהסיבה.פשוטה.הרבה.

יותר-.אצלם.אוכלים.לבאנה.והם.בכלל.לא.מבינים.
את.הטירוף.סביב.הקוטג'!

	ירדן.היא.מדינה.מעניינת.והרגשתי.בטוח.לטייל.בה . 	•
–לא.יודע.אם.הייתי.ממליץ.לכל.אחד.לנסוע.לצפו

נה.)לדרומה.לחלוטין.כן(.אך.יש.בה.כמה.אתרים.

מרהיבים,.היא.זולה,.קרובה.להפליא,.האוכל.נהדר.
–וכמובן.שהיא.מאפשרת.ניתוק.כמעט.מוחלט.מי

שראלים 

שיש. כך. בירדן,. כיום. נמצאים. הפלסטינים. 	רוב. 	•

בארץ. פלסטינית. מדינה. להקמת. שאיפה. להם.

ישראל.אך.בפועל.רובם.מרוכזים.במדינה.אחרת-.
–כך.שאולי.מדובר.מבחינתם.על.פתרון.שתי.המדי

נות.לאותו.העם,.כי.כרגע.לא.נראה.שתיתכן.ירדן.

יהיו. תמיד. הם. בנו,. תלוי. זה. אם. פלסטינים . בלי.

שם.אך.אסור.לנו.לשכוח.ששאיפתם.לשוב.לכאן.

היא.שורשית.ואיתנה,.ובעיני.יש.לכבד.זאת.ולהכיר.

המורכבות. את. לעומק. יותר. מבין. אני. כיום. בכך .

בנוגע.לסכסוך.הישראלי.פלסטיני.ומבין.שאין.בו.

פתרון.קסמים.ושכאשר.מדובר.בעניינים.של.זהות.
–לאומית.תמיד.יש.לראות.גם.את.הצד.השני.כש

מנסים.להגיע.לפתרון 

–אסיים.באמרתו.של.מרטין.לותר.קינג.שטען.כי."אנ
–שים.בדרך.כלל.שונאים.אחד.את.השני.כי.הם.פוח

הם. כי. מהשני. אחד. פוחדים. הם. מהשני;. אחד. דים.

לא.מכירים.אחד.את.השני;.הם.לא.מכירים.אחד.את.
–השני.כי.הם.לא.יכולים.לתקשר;.הם.לא.יכולים.לת

את. להפחית. שכדי. מכאן,. מופרדים" . הם. כי. קשר.
–מעגלי.השנאה.יש.לטשטש.את.מעגלי.ההפרדה.וב

אוטובוס. קחו. אז. ולהכיר . להיפגש. ובראשונה. ראש.
–שיוצא.כל.יום.מחיפה.ותלכו.לחומוסיית.האשם.במ

רכז.עמאן,.או.לפחות.לפטרה 



אם.כל.אשה.שמתנפנף.שערה

תלתלים,.פסים.או.אפילו.פאה,

מסיחה.דעתו.של.חכם.בר-דעה,

אם.כל.בת.החושפת.קצה.יד

או.קרסולה.חלילה.מציץ.מבעד.לבד,

מביאה.החכם.לידי.מחשבה.לא.צנועה,

אם.כאמור."קול.באשה.ערווה"

ולשמוע.מפיה.קטע.זמרה,

עלול.להסיט.מפלפולי.הגמרא,

אם.ילדה.המהלכת.על.מדרכה

עם.קוקו.זהוב.וחצאית.חסודה

מפריעה.לאברך.להתרכז.בשאילתא,

אז.-.יואיל.כבודו.באחורי.האוטובוס.לשבת,

לא.להשתהות.על.המדרכה.אלא.למהר.לבית.כנסת,

וכדי.שפריצות.לא.יראה.-.ליתר.ביטחון,

שילבש.רעלה.-.זה.הפתרון!

.ואוסיף.ואומר.-.אם.כל.אלה.מסיחים.דעתו
של.אברך.מתורה

נשאלת.השאלה.-.מה.חוזקה.של.אותה.אמונה

שכל.בדל.יד.או.רגל.חשופה.גורמים.למחשבתו.
לנדוד.לדבר.תועבה 

אבשלום.קור
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לילידי פברואר:

מזל טוב

09/02 קורין.שמרר. .12/02 אברהם.אמס'.

23/02 שאול.וייגרט. .07/02 יהודית.שנפלד.

15/02 מרטין.פוטוק. .26/02 חוה.גולדשטיין.

24/02 יצחק.גרון. .02/02 מרים.גולדברגר.

11/02 מרב.אילן. .17/02 שולמית.גרנות..

17/02 רווה.ברוך. .02/02 דוד.גרון.

08/02 מרסא.גולן. .10/02 מרדכי.בלייר.

04/02 רויטל.גדיש. .02/02 קורה.טוביה.

06/02 רז.בן-שלום. .24/02 מרדכי.ענבר.

23/02 אורי.שילר. .13/02 נוגה.ענבר.

01/02 נטע.כרמין. .14/02 יהושע.נהר.

10/02 איתמר.באומר. .08/02 בתיה.גולד.

16/02 סיגל.בר. .02/02 אשר.אלון.

25/02 יאיר.בן-שבת. .17/02 מרגלית.אלון.

16/02 חן.יהב. .22/02 אברי.יעקב.

20/02 דפנה.אברמוביץ'. .11/02 גרי.הילר.

25/02 ימית.גרון. .12/02 טלי.תמיר.

10/02 בר.חובב. .14/02 מאיר.בן-שבת.

05/02 יובל.ווייגרט. .04/02 דניאל.פואה.

28/02 גפן.מאוטנר. .06/02 עמי.פלד.

ברכת  מזל טוב 
מיוחדת  שלוחה  ל:

שולמית גרנות-
 פרידמן

במלאת לה 90 שנה.

 בתיה גולד
במלאת לה  70 שנה.



חשבתם פעם איך יראה העסק שלכם עם 
עוד 10 אנשי שיווק ומכירות...?

הצטרפו לקבוצת העסקים 
של חברי העוגן ותגלו...
מפגש ראשון: יום שלישי ה-4 במרץ

שלום.רב,.

–בימים.אלו.הולכת.ומתגבשת.יוזמה.מבורכת.לבע
לי.עסקים.בקיבוץ.העוגן .הרעיון.הוא.ליצור.קבוצה.
של.בעלי.עסקים.חברים./.דיירים./.שוכרים.בקיבוץ,.

–במטרה.להכיר.ולסייע.זה.לזה.לעשות.עסקים!.בלו
עזית.קוראים.לזה.נטוורקינג.)Networking( .אנחנו.

קוראים.לזה.עזרה.הדדית .

אז.מה.בעצם.אנחנו.מציעים?.העקרון.הוא.פשוט:.
לעצ עוזרים. להצליח,. לזה. זה. שעוזרים. –עסקים.

מם.להצליח.יותר .בקיבוץ.העוגן.פועלים.בהצלחה.
–מספר.גדול.יחסית.של.עסקים.ועל.כן.קיים.פוטנ

ציאל.גדול.להיכרות,.הפריה.הדדית.ויצירת.שיתופי.
פעולה.מעניינים.בין.החברים ..

הגבול . הם. השמיים. מגובשת. עסקים. קבוצת. עם.

בחזוננו,.אנו.רואים.איך.נוצרים.מעגלי.כוח.בין.בעלי.
–עסקים.מתחומים.נושקים./.משלימים,.ואפילו.יוז

מכך,. יתרה. החברים . בין. הנרקמות. עיסקיות. מות.

אנו.רואים.כאן.הזדמנות.לפיתוח.החברה.והקהילה.

בקיבוץ.ומקווים.גם.שכל.חברי.העוגן.יוכלו.ליהנות.
מהפירות.שתניב.הקבוצה ..

בעל. שהוא. קיבוץ. חבר. כל. להצטרף?. מוזמן. מי.
–עסק ..בעלי.עסקים.שעיסוקם.נמצא.בחצר.הקי

בוץ–.חברים,.דיירים.ושוכרים .

ומוכרים,. מבוססים. נטוורקינג. מארגוני. להבדיל.

על. מבוססת. אינה. העוגן. של. העסקים. קבוצת.

עתידים. אלה. קיימת . עקרונות. או. חוקים. מערכת.
–להיבנות.ולהתגבש.בהתאם.לצרכי.הקבוצה.ולרצו
–נות.החברים .אנו.מזמינים.אתכם.לקחת.חלק.במפ

גשים.הראשונים.ולהיות.שותפים.לגיבוש.העקרונות.
החשובים.הללו .

שיתקיים. הראשון. במפגש. לראותכם. מקווים.
לשי– לפנות. נא. נוספים. ולפרטים. לתיאום. . 4 3 -ב

רה.להב-אפרת:.052-4576309.או.ללילך.נשרי-גל.
 052-3487643

צוות.ההקמה
.שירה.להב-אפרת,.לילך.נשרי-גל
דוד.פלג-חיים.ואירם.גל
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מובילי. חפר,. עמק. תושבי. הועדים,. יו"רי. למזכירויות,.
החינוך,.עסקים,.חקלאים.-.

2014.ניתן.להפריד.את.הפסולת.האורגנית.למי– .מינואר
חזור.-.בשקיות.!!!

דגשים.חשובים:.

לסבסד. ממשיכה. המועצה. .- המקפידים. .ל"ירוקים". . 1

ביותר. הסביבתי. )הפתרון. קומפוסטר. עלות. מחצית.
והידידותי.ביותר.לפסולת.אורגנית( .

.ל"ירוקים".המקפידים.-.בפח.החום.ניתן.ורצוי.להמ– . 2
שיך.להפריד.פסולת.אורגנית.ללא.שקיות 

אשפתון. שקית. עם. מומלץ. .- בשקיות. .למפרידים. . 3

אחת.גדולה,.אך.ניתן.להפריד.גם.עם.שקיות.קטנות.

שכבות. ב-2. האורגנית. הפסולת. לארוז. לא. נא. יותר .
של.שקיות.ויותר,.זו.בתוך.זו 

.באתר.הקומפוסטציה.קיים.מתקן.פותח.שקיות.אשר. . 4
–מפריד.אותן.מהחומר.האורגני.העובר.תהליך.קומפו

נשלחות. המופרדות. השקיות. איכותי . לדשן. סטציה.
להטמנה.)עם.כל.ההשלכות.הידועות.הנובעות.מכך( .

.מהלך.זה.עליו.שקדה.המועצה.חודשים.רבים.)הגעה. . 5

כה,. עד. שהתקשה. מי. לכל. מאפשר. ראוי(,. להסדר.

לחזור./.להצטרף.לאורח.חיים.חדש.משמר.סביבה.
והכרחי.ביותר .

.להזכירכם.-.פסולת.אורגנית.המושלכת.לפח.הירוק. . 6

ומוטמנת.במטמנות./.מזבלות.מייצרת.גז.מתאן.=.גז.

מקורם. ישראל,. בשמי. החממה. מגזי. .20% חממה   .
מהפסולת.האורגנית.במטמנות 

תודה.מראש.על.שיתוף.הפעולה,.כולנו.יחדיו.למען.עתיד.
ירוק.יותר,

צוות.המיחזור,.מועצה.אזורית.עמק.חפר

הפרדת פסולת אורגנית 
ביתית - ב ש ק י ו ת !!!
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חני.הראל

נודע.לי.שרון.דה.בריין.קפץ..לביקור.מולדת,.מאי.שם..

החלטתי. היפהפיות . בנותיו. שתי. עם. הרחוקה. באירלנד.

הובילו. . לאן. . ממנו. לשמוע. כדי. . ההזדמנות. את. לנצל.
אותו.חייו,..מה.הוא.עושה,..ואיך.החיים..בכלל   

הזמנתי.את.עצמי.למרגה .בצל.הפרגולה,.על.כוס.קפה.

וניחוח.אירופאי.הגיש.לי,..התחלתי. שרון.בנימוס.אבירי.
לראיין.אותו.

ראשית, ספר לי על המשפחה שלך, ביקשתי. 

אני.חי.באירלנד,.נשוי.לאנט,.אירית.אסלית .אנט.היא.גננת.

אנתרופוסופית,.העובדת..בעיר.סמוכה.למקום.המגורים.

שלומדת. .10 בת. מיה. את. בנות:. שתי. מגדל. אני. שלנו .
בגי– עוזרות. הבנות. חובה . בגן. .5 בת ואילנה. ה,. .בכיתה.

דול..הירקות ..הבנות.היו.עסוקות.בשלהן,.עקבתי.אחריהן.
יפה מיה,. הרהרתי,   . טבע,. נערות. שתי. ממש. –במבטי:.

פיה.אמיתית,.נראית.כאילו.גרטה.גרבו.יצאה.מתוך.סרט.

ישן,.ואילנה..הקטנה,.נראית.כמו.ילדת.טבע,.מן.ווריאציה..
בהירה.של.מוגלי,.שאינה.יודעת.פחד.או.בושה   ...

איפה אתם גרים?

הרים עוגן
רון דה-בריין

שהמיוחד. קטנטנה,. בקהילה. קורק,. במחוז. גרים. אנחנו.
–בה,..היא.תפיסת.העולם.הקהילתית.שלנו. ..בנוף.האיר

לנדי,.זו.בהחלט.תופעה.יוצאת.דופן   ..אמר.רון.בחיוך,.

אנחנו. כן. באירלנד. כמו. קהילתית. התישבות. אין. פשוט.
קהילה.שדוגלת.בעקרונות.אקולוגיים  

איך בכלל הגעת לשם? שאלתי

ההוא . למקום. היגעתי. . ודרכם. שם,. גרו. שלי. החברים.

מצאנו.מקום.שנוכל.לגור.שם.באופן.זמני,.עד.שנבנה.את.

הבית.שלנו .בניתי..את.הבית..שלנו.בעצמי,.בית.אקולוגי,.

זה.לקח.4..חודשים ..אנט.אשתי.הייתה.בהריון.כך.שהיה.
דד.ליין  .

איך  ידעת לבנות?

ידעתי.קצת,.ומה.שלא.ידעתי.,.שאלתי   .שם.לא.צריך.

אישורי.בניה.כמו.פה   ..שם.הנושא.פחות.קריטי.ופחות.
מסובך    

 מרגע זה, נפרץ הסכר,  ורון החל   לספר בשטף: 

על. מבוסס. הכל. והחקלאות,. הבנייה. החיים,. צורת. כל.
המשך.בעמ'.14

הבית.האקולוגי.שרון.בנה
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המשך.מעמ'.13

עקרונות.אקולוגים .אבל..הנושא.הקהילתי.מאד.חשוב,..
פי עוזרים. בכסף,. עוזרים. לא. הדדית,. . ערבות. לנו. –יש.
להע מנסים. אנחנו. ביחד . לעבוד. מנסים. בעבודה,. –זית.

מיק.את.הקשרים.החברתיים.עי.עזרה.אמיתית.ושיתוף  .

אנחנו.כעת.5.משפחות.ורוצים.לגדול.עד.10.משפחות.

מקסימום  זו.לא.קומונה.כי.יש.רכוש.פרטי .ואין.כלכלה.
בע ולבטוח. לעזור,. ללמוד. רוצים. אנחנו. אך. –משותפת,.

.., ,נתקלתי.במאמר.שהתבסס.על.מחקר.מקיף. . . זרה  .

שהאיר.את.חשיבות.העזרה.ההדדית.לבריאות.האישית.

ואיכות.החיים..של.חברי.הקהילה  ..בקיבוץ.מתלבטים.

רק. ולא. נכון,. מרגיש. זה. לנו. . ההדדית,. הערבות. בנושא.

בגלל.שהמחקר..מדבר..על.כך.שחברה.שיש.בה.ערבות.
הדדית,.זה.מאריך.את.חיי.אלה.שחיים.בקהילה.ב20%   

אנחנו..עוזרים.אחד.לשני,.מתוך.אמונה..שכך..נכון.יותר.
להתמודד.עם.הבעיות.,.זה.מחזק.אותנו.כחברה  

להגדיר  אפשר  איך  אז   קומונה,  או  קיבוץ  אינכם 
אתכם?

אנחנו.רשומים.כעמותה.למטרות.חינוך.הדגמה..ופיתוח.
טכניקות  . .

למשל.החשיבה..על..שמירה.על..כדור.הארץ.הוא.נושא.

מאד.רחב.ואנשים.רבים.בכל.העולם.מקדישים.את.חייהם..

לעיסוק.בו ..למשל,.שמירה.על.אוצרות.הטבע,.כמו.נפט.

ופוספטים  .אם.אין.באיזור.שלך.את.המשאבים.האלה.

צריך.ללמוד....להסתדר.עם.מה.שיש   ..לא.לפתח.תלות.

בהבאת.המשאבים.ממרחקים ..המשאבים.יתכלו.בסוף.

מתקשר. זה. בלעדיהם . להתנהל. איך. ללמוד. צריך. ולכן.

כמעט.לכל.תחום.בחיים:.איך.לבנות.בתים,.באיזה.סגנון.

שאנחנו.. והירקות. הפירות. . את. לגדל. . איך. לחיות,. חיים.

את. להפיץ. ורוצים. פתרונות. מחפשים. אנחנו. . אוכלים   .

הפתרונות.שפיתחנו,...אנחנו.מציעים.פתרונות.פרקטים,..

לא. שאנחנו. אומר. לא. השמש,זה. באנרגית. נסיעה. כמו.

משתמשים.בחשמל,..אנחנו.לא.פנאטים,.החשמל.יעיל...
מאד.בהעברה.ממקום.למקום,..צריך.לכך.רק.כבל  .

–הבעיה..שהרבה.מהכישורים.שהיו.לבני.האדם.פעם,.נע
למו.או.לא.קיימים.יותר,.וצריך.ללמוד.להתנהל.מחדש  ..
אני.לא.אומר.שצריך.לחיות.כמו.האדם.הקדמון   ..צריך.

למצוא.את..השילוב.הנכון 

.החיים.האלה..מאד.מתאימים.לי.כי.אני..אוהב.פשטות,..

אני.אוהב.לגדל.ירקות.,.ואוהב.לעבוד.בשדה   ..אבל.בסך.

החממות

אילנה.ומיה.דה.בריין
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–הכל..החיים.שם.לא.שונים.בהרבה.מכל.מקום.אחר:..אנ
חנו.משלבים.את.העבודה.בייצור.אוכל.לעצמנו,.כלומר.
גידול.ירקות.ופירות.לשימוש.עצמי,..ובניית.הבתים.שלנו.
בעצמנו,.עם.עבודות.חוץ-.כפי.שקראו.לזה.בקיבוץ,..כדי.
עצמי  . לשימוש. כסף,. חייבים. . בימינו. כי. כסף,. להרוויח.

–אנחנו.לא.מנותקים.מהעולם .בעצם..אני.לא.יוצא.לעבו
דה.לעבודה.כדי.להרוויח.כסף.כדי.לשלם.לפועל.שיבנה.
לי.את.הבית.,.אלא.עושה.הכל.בעצמי  ..אבל.בכ"ז,.אנחנו.

–מרוויחים.כסף:..אני.עובד.בחצי.משרה,..ומוכר.את.עו
דפי.היצור.שלנו 

.כמו.שאמרתי,.אנחנו.לא.לגמרי.פאנאטים..בנושא.של.
–סיפוק.הצרכים.שלנו.בעצמנו  .אנחנו.חיים.בעולם.שמ

האדמה,. את. לקנות. כסף. צריך. בכ"ז. . . כסף,. עי. תנהל.

והחומרים.לבית  .בעולם.שלנו..אי.אפשר.לחיות..רק.ע"פ.

העקרונות.שלנו..לגבי.יצור.כל.מה...שאנו.זקוקים.למחייה.
שלנו,.בעצמנו   

איך אתה מחלק את שעות העבודה שלך?

בחצי.מהזמן.אני.עוסק.בחקלאות,.וחצי.מהזמן.אני.לומד.
–ומלמד.במכללה.על..מדעי.הצמח.והגנת.הצומח  לימד
–תי...אקולוגיה.באוניברסיטת..קוק,.שזו.אחת.האוניברסי

טאות.הגדולה.בעולם  

מה אתה לומד?

–אני.לומד.לתואר.שני.בהגנת.הצומח,.עם.התמחות.בשי
טות.אקולוגיות  

ובחוסר. הבנות,. עם. לנסוע. שעליו. נזכר. רון. ., זו. בנקודה.

וזמנינו. מיהר,. רון. . הראיון:. את. . לקטוע. נאלצתי. ברירה.
–תם ..בישראל,..זמנו.שלרון.קצוב .זמנו.מתחלק.בין..המ

שפחה,.החברים,.וטיולים.שמטרתם..להכיר.לבנות.את.

הארץ,..שכל.כך.שונה.מאירלנד.שלהן   ובה..אביהן.גדל.
ועוצב   .

מכיוון.שלא.הייתי.בעמדת.מיקוח,.נאלצתי.לסיים,..ולאחל.

לרון.ובנותיו,.נסיעה.טובה,.בתקוה.שבביקור.הבא,.אצליח..
לדלות.מרון,.את.כל.מה.שלא.הספקתי.הפעם   
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ט"ו בשבט תשע"ד:            טקס נטיעות בחורשה האקולוגית
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הלימון הוא האויב מס '1 של הסרטן

 המכון למדעי הבריאות
הביאה לדפוס: אהובה גורן

–לימון.)הדר(.הוא.נס.שיכול..להרוס.תאים.סרט
ניים .הוא..10,000.פעמים.חזק.יותר.מאשר.טיפול.

כימותרפי .למה.אנחנו.לא.יודעים.על.זה?

עכשיו.אתה.יכול.לעזור.לחבר.בשעת.צרה.ולדעת.

שמיץ.לימון.מועיל.במניעת.המחלה .הטעם.נעים.
כימות של. הנוראים. לאפקטים. גורם. אינו. –והוא.

או. בפטיו. לימון. עץ. שתול. יכול,. אתה. אם. רפיה .

בגינה .אנשים.רבים..מתו.כי.לא.ידעו.על.כך .זה.

שהם. מהתרופות. להתעשר. לתאגידים. מאפשר.
מוכרים אפשר.לאכול.את..הפרי..בדרכים.רבות:

מש להכין. המיץ,. את. לשתות. כעיסה,. –לאכול.
קאות,.סורבטים,.עוגות,.    .אך.המעניין.ביותר.הוא.

השפעתו.על.ציסטות.וגידולים 

ללימון.מעלות.רבות:.פרי.זה.הוא.תרופה.מוכחת.
הגיר לכל. יעיל. ומאוד. הסוגים. מכל. סרטן. –נגד.

זיהומים. נגד. מאד. יעיל. . לימון. סרטן . של. סאות.

ופטריות.הוא.יעיל.נגד.טפילים.ותולעים.פנימיים,.

זה.מווסת.לחץ.דם.גבוה.מדי,.טוב..נגד.דיכאון,.
מתח.נפשי.ולהפרעות.במערכת.העצבים 

מאחת. מגיע. הוא. מרתק:. הוא. זה. מידע. מקור.

מיצרני.התרופות.מהגדולים.בעולם,.שפרושו.של.
20.בדיקות.מעב– -דבר.כי.הלימון..עבר.יותר.מ.

הידעתם?

התאים. את. הורס. זה. ומסתבר:. .,1970 מאז. דה.

הממאירים.של.12.סוגים.של.סרטן,.כולל.המעי.

הוא. הלבלב   . הערמונית,. הריאות,. השד,. הגס,.
10,000.פע– .תרכובות.של.העץ.הזה.שהוכח..כי

,Adriamycin-מים.הוא..יותר.טוב.מ

–תרופה.המשמשת.בדרך.כלל.לכימותרפיה.בעו
סרטניים  תאים. של. צמיחה. את. מעיט. הוא. לם,.

מה.שעוד.יותר.מפתיע:.תמצית.לימון,.זה.סוג.של.

הממאירים. התאים. את. שהורס. רק. לא. טיפול,.
של.סרטן.הוא.אינו.משפיע.על.תאים.בריאים 

כולנו צרכני חדשות.                

זה חשוב?   זה טוב?   זה רע?  

הפעם.נעזוב.את.הפירות.והירקות.ונעבור.למשהו.
אחר 

כידוע,.המוח.שלנו,.)וגם.הגוף(.,.מתפקדים.כמו.

אצל.האדם.הקדמון .למרות.השנים.שעברו,.אנו.
עדיין.מותאמים.לסביבה.המקורית.של."ציידים-

מקורות. עם. קטנות,. בקבוצות. החיים. מלקטים",.
מזון.ומידע.מוגבלים .

–כיום,.אנו.חיים.במצב.הפוך.ממה.שנוצרנו.להת
מודד.איתו 

שמגיע. המידע. וכמות. הצורה. השתנתה,. התזונה.

לא. פחמימות. של. ששפע. ראינו. השתנו . אלינו.

הידע. עולם. עם. קורה. דומה. ודבר. עמנו,. מיטיב.

שחושף.אותנו.לשפע.של.מידע,.לרוב.מיותר,.לא.
רלוונטי.ולא.משמעותי 

הבת.שלי.שלחה.אלי.מאמר.)ארוך.מאד!!!(.של.

ספר. שכתב. .- דובלי. רולף. .- שוויצרי. וסופר. יזם.
בינ לרב-מכר. שהפך. בבהירות". לחשוב. –"כיצד.

לאומי .

אנסה.ללקט.את.עיקר.דבריו:

עם. רבים. בנושאים. אותנו. מאכילה. התקשורת.
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טיפ החודש
עדנה גולן

הרבה.קטעי.מידע.קצרים.וקלילים.,.בפיקנטריה.
–שאין.לה.קשר.אמיתי.לחיים .כל.זאת.מוגש.בצו

רה.כזאת.שלא.כרוך.במאמץ.חשיבתי.כלשהו 

החדשות.פועלות.על.המוח.כמו.הסוכר.לגוף,.הן.
קלות.לעיכול.ומושכות.לעוד.ועוד 

מעורפל,.. מופשט,. מידע. לפענח. מתקשה. מוחנו.
מע הוא. ובשקט . בהדרגה. שמתפתח. –מורכב,.
–דיף.גירויים.מהסוג.הבולט.לעין,.עם.מבנה.סיפו

רי,.גדול,.שערורייתי,.מטלטל.ומזעזע.וזה.בדיוק.
המ הטלויזיה-. התקשורת,. ערוצי. שעושים. –מה.
סוח סיפורים. לנו. מביאים. הם. העיתונות . –חשב-.

פים,.תמונות.מרעישות.ובאופן.עקבי.מתעלמות.

מכל.מה.שמורכב.וסבוך .החדשות.תופסות.את.

תשומת.לבנו .אנו.בולעים.סיפורים.חדשותיים.כי.

כבר. )סוכר,. למדי" . וטעימים. לעיכול. "קלים. הם.
אמרנו?( 

לחיי. חשיבות. יותר. מייחסים. שאנחנו. פלא. לא.

כמו. עולמיים. לנושאים. . פחות. והרבה. הידוענים.
למשל.התחממות.כדור.הארץ 

כ-. שנה. במשך. קרא. מאיתנו,. אחד. שכל. נניח.
מתו– אחת. יש. האם. חדשותיות,. ידיעות. .10 000

כן.שהשפיעה.עלינו.באופן.מהותי?.החדשות.לא.

רלוונטיות,.כי.הן.לא.עוזרות.לנו.להחליט.החלטות.

בחירה. היא. רלוונטיות. רציני . בנושא. יותר. טובות.
אישית,.מה.שחשוב.באופן.אישי,.פרטי 

קשה.מאד.לאנשים.להחליט.מה.רלוונטי,.לעומת.

זאת.הרבה.יותר.קל.לזהות.מה.חדש .הרלוונטיות.

מתמקדות. החדשות. לכן. בקלות,. לנו. באה. לא.
בחדש 

ה"צצות". בחדשות. מוצאת. אני. מצויינת. דוגמה.

במחשב .אם.יש.חדשה.שנראית.לי.'מעניינת'.אני.
פי או. רצח,. כל. קודם,. שעשיתי. מה. את. –אעזוב.

צוץ.מכונית.יסיח.את.דעתי.בקלות,.למרות.שאני.

אשכח.את.זה.כבר.למחרת.היום .כל.זאת.מסיט.
–אותי.ממה.שחשוב.באמת:.לא.העובדות.החדשו
–תיות.אלא.החוטים.שמחברים.ביניהם .מה.שאנח

נו.צריכים.זה.להבין.את.התהליכים.שמתחת.לפני.
השטח,.ולא.החדשות.שנשכחות.בקלות 

ובכן   .מאחר.וכתבה.זו.עוסקת.בבעיות.של.מידע,.

ולא. לה. נאמנה. להיות. רוצה. אני. המידע,. ועומס.

כאן. נסגור. נוסף . במידע. הקוראים. את. אלעיט.
–פרק.א'.ובחודש.הבא.נשלים.את.היתר.)וגם.העי

קר:.מה.לעשות( 

להתראות.בחודש.הבא 



מאוזן: 1 .באופן.כללי,.3 .מפקד.פלוגה,.5 .החלק.הקטן.
7 .גועל,.הרגשת.בחילה,.8 .אח– .ביותר.בכל.יסוד.כימי,

ריות.ע"י.חברה.מסחרית.לנזק.העלול.לקרות.לסחורה.או.

המיליארד,. החלק. את. המציינת. יוונית,. מילה. . 9 לאדם,.

החלק.הקטן.ביותר,.10 .עץ.יער.שפריו.הוא.הבלוט,.11 .
12 .גוף.שני.יחידה,.13 .בע"ח.מפ– .מקצוע.למול.ילדים,

ריס.פרסה.ומעלה.גרה,.15 .נוזל.חיוני,.18 .כיתה.בתיכון,.

19 .יש.כוונה.לשקם.אותם.בקיבוץ,.21 .קנגורו.ספרותי,.
23 .סוג.של.נמר,.24 .מקצוע,.25 .גדלים.בו.שיחים.וע–

צים.נמוכים,.26 .עיתון.אפנה,.27 .מפורסם,.28 .עב,.29 .

משקה,.30 .שמו.הפרטי.של.זמר.שחור.עיוור,.31 .כינוי,.

35 .קדם.לוועד.המנהל,.39 .ביזה.במלחמה,.40 .תנובת.
הצמח,.41 .ממלא.מקום,.43 .בית.זונות,.44 .נחלש 

רוצים. . 3 השוואה,. מילת. . 2 . מאכל,. קטנית. . 1 מאונך:.
2(,.4 .אשפה.ההופ– )לשנות.בקיבוץ,.וכבר.יש.ועדה.לכך.

כת.לדשן.)2(,.5 .צער.על.מת,.6 .מתארגן.בקיבוץ.לאזור.

הגלבוע.)2(,.7 .רכשו,.10 .שונה,.14 .גוף.שני.יחידה,.15 .

דורשים. . 16 פריטה,. בכלי. קצוות,. שני. בין. הנמתח. חוט.

את.דירות.הוריהם.שהלכו.לעולמם,.17 .הלך.לעולמו,.20 .
–אנשים.בעלי.אותה..תפיסת.עולם.המאורגנים.יחד.במ

22 .יונק.קל.רגליים.מפריס.פרסה.ומע– .טרה.להשפיע 
לה.גרה,.24 .צעירים.בגיל.ההתבגרות,.31 .זכוכית.בחלון,.
32 .ע"פ.דוד.גרון:."לא.צריך.הרבה.רק.שיבוא.בזמן   ",.
33 .חרק.צבעוני.שעבר.גלגולים.)זחל.וגולם(,.34 שותלים.
. 38 ריחני,. פרח. . 37 האדם,. של. הטוב. חברו. . 36 אותו,.

ההיפך.משקר,.42 .נע,.זז 

4 3 2 1

7 6 5

9 8

11 10

12

18 17 16 15 14 13

21 20 19

24 23 22

26 25

28 27

30 29

34 33 32 31

38 37 36 35

42 41 40 39

44 43

חני הראל
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