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אלון שפיצר

יחג.הפסח.מבשר.על.שינוי.בעונות.השנה,.האביב.מתד
פק.על.שערי.חיינו,.חורף.דל.בגשמים.מאחורינו,.היובש.

יניכר.באוויר .השלום.המיוחל.שיפרוץ.מהשיחות.עם.הפ
מאפיינת. הוודאות. חוסר. באופק . נראה. לא. לסטינאים.
את.יחסי.השכנות.וסיכויי.השלום,.חוסר.ודאות.מאפיינת.
כלפי. השלטון. ורשויות. ישראל. ממשלת. של. יחסן. את.
הינה. הגשמים. שעצירת. כפי. ההתיישבותית . התנועה.
מכה. הינה. בקבוצים. הבנייה. עצירת. כך. משמים. "מכה".

ישל.ממשלת.ישראל.בביצוע.רמ"י.)רשות.מקרקעי.יש
ראל(.נגד.ההתיישבות.בתוך.הקו.הירוק 

חודשים. אונים. חסרת. עומדת. ההתיישבותית. התנועה.

ארוכים.אל.מול.יחסה.של.רמ"י,.שרות.מותנה.בשרות .

השימושים. יוסדרו. שלא. עד. בנייה. היתרי. יינתנו. לא. כך.

המוגדרים.חורגים.ע"י.רמ"י,.לא.יינתנו.היתרי.בנייה.אם.
ילא.יוסדר.שיוך.הדירות .הענישה.של.רמ"י.גורפת,.מונ

עת.קליטה.והתחדשות.בקבוצים .תנאי.השיוך.מוכבדים.
מוח ומהקיבוץ. הקיבוץ. מחבר. הדרישות. לעת,. ימעת.

ותורמת. מובילה. מאוכלוסייה. אפשריות,. ובלתי. מרות.

הפכו.הקיבוצים.לשק.החבטות.של.רמ"י.והממשלה .ידנו.

מנהלי.הקיבוץ.הבודד.קצרה.מלהביא.פתרון .הדרישות.

אין. הקיבוץ . את. למוטט. מאיימות. רמ"י. של. הכספיות.
יבאפשרות.הקיבוץ.לממן.את.הדרישות.הקיימות .באק

לים.זה.אנחנו.פועלים 

וקשה. שמתישהו. מאמין. אני. ידיים,. להרים. בכוונתנו. אין.

משולחנו של היו"ר



3

לנחש.מתי.תחזור.השפיות.וההוגנות.לשלטון.וייווצר.פתח.

לתקווה,.לקליטה,.שיוך.ובניה.בקבוצים,.אני.כותב.ואומר.

דברים.אלו.בקבוצים.בהם.אני.עובד,.חשוב.לי.שהחברים.

אני. כך. שינוי. ויהיה. להמשך. יוכל. לא. זה. שמצב. יאמינו.
מאמין 

ואצלנו   .לצד.הדברים.הכלליים:

מעביר. רונן. אלו. בימים. הקהילה,. מנהלי  של  חילופים 

את.התפקיד.ליובל .עקב.המציאות.בה.רונן.כבר.עובד.

בקיבוץ.אחר.ויובל.טרם.העביר.את.התפקיד.למחליפו.

מתבצעת.החפיפה.במאמץ.עילאי.של.רונן.ויובל .איחולי.
יהצלחה.ליובל.ותודה.רבה.לרונן.על.תקופת.עבודתו.בה

עוגן.בה.הייתה.התמודדות.וקידום.של.נושאים.רבים .

חודשים,. מספר. לפני. גובש. התקנון. .- הפנסיה. תקנון 

לנשים,. לפנסיה. פרישה. גיל. לגבי. מחלוקת. התעוררה.
להשל הקיבוץ. שמחויבות. האגו"ש. רשם. קביעת. ילאור.

67 .וכן.לנוכח.הגיי .מת.הפנסיה.לגברים.ונשים.חל.מגיל
לאחר. אף. לצבירה. ביחס. הקיבוץ. של. האקטוארי. רעון.
קבלת.כספי.עסקת.העוגנפלסט,.המליץ.הוועד.להיצמד.
לקביעת.רשם.האגו"ש,.אולם.להמתין.עם.קידום.אשור.

הקי התחייבות. גובה. של. בדיקה. שתבוצע. עד. יהתקנון.
דורי. יובל. ע"י. בוצעה. הבדיקה. לחברים . לפנסיה. בוץ.
על.סמך.הנתונים.שהיו.בידי.הנהלת.החשבונות .למצער.
לא.כל.החברים.דיווחו.על.הצבירות.שלהם.לפנסיה.כך.
שאיכות.הנתונים.נפגעה .אני.חוזר.ופונה.לחברים.להעביר.
אף. הנתונים,. השלמת. לשם. הפנסיה. קרנות. אשורי. את.
שאני.מניח.שסדרי.הגודל.של.ההתחייבות.לחברים.תהיה.

גבוהה.באופן.משמעותי.מהצבירה 

למי הממונה. הילר. רותי. ., תתקנון למניעת הטרדה מיני
שגובש . התקנון. את. בוועד. הציגה. מינית. הטרדה. ניעת.
חשיבותו.של.הדיון.הינו.במודעות.של.החברים.והתושבים.
על.שמירה.על.בטחון.וכבוד.האדם .חשוב.מאד.שיידעו.

ישעל.הטרדה.מינית.לא.עוברים.לסדר.היום,.חשוב.שכל
נו.נהיה.מודעים.ונתגייס.למנוע.מצב.של.הטרדה.מינית 

הנחות לבני זוג של חברים למערכת החינוך.-.הוועד.ראה.

ולקלוט. הקודם. בוועד. שהחל. בהליך. להמשיך. חשיבות.
יאת.בני.הזוג.של.חברים.שנשארו.במעמד.תושבים,.במ

סגרת.הליך.הקליטה.וכצעד.של.רצון.טוב.הוחלט.לתת.

חברים. שאינם. זוג. בני. בגין. גם. החינוך. במערכת. הנחות.

עד.מועד.הקבלה.לחברות .מי.שלא.יתקבל.לחברות.לא.

יהיה.זכאי.להנחה.לאחר.המועד.שנקבע .כיוון.שההנחות.

ההחלטה. החברים,. ומכיס. הקהילה. מתקציב. מגיעות.
שהנחות.לחינוך.עבור.חברים.יינתנו.רק.לחברי.הקיבוץ 

בריכה.-.בשבועות.האחרונים.ועד.האספה.שהתקיימה.

בין. בדיונים. הבריכה. פתיחת. סוגית. הייתה. החג. לפני.

הוועד. לבין. חשוב. יעד. הבריכה. בפתיחת. שראה. הצוות.

יוההנהלה.הפעילה .היקף.ההשקעה.והמורכבות.של.הג
דרת.מקורות.הביא.את.הוועד.להציע.לבצע.בשנת.2014.
וכתבי. תכנון. בסיס. על. העלויות. ובחינת. מסודר. תכנון.
הקיבוץ. לאשור. להביא. הינה. האספה. החלטת. כמויות .

הצעה.למימון.ההשקעה.בבריכה.ב.2015 

רוב. דחו. הקלפי. בהצבעת. .- הקיבוץ. מקרקעי  פיתוח 
בשט לוגיסטי. מתחם. להקים. ההצעה. את. יהמצביעים.

החברים. רצון. אי. ./ רצון. את. מכבדים. אנחנו. הרפת . חי.

ומיצרים.שזו.ההחלטה .תוצאות.ההצבעה.מצדיקים.את.

לא. או. רוצים. האם. להחלטה. ראשית. להביא. ההחלטה.

רוצים.מתחם.לוגיסטי .כך.נמנעה.הוצאה.כספית.גבוהה.
במ כזה . פרויקט. לקדום. הנדרשות. ובבדיקות. יבמו"מ.

כאן. אתייחס. לא. שונות,. אמירות. הועלו. הדיונים. סגרת.

במקרקעי. ייזום. חשוב:. אחד. לנתון. למעט. הנטען. לכל.

הקיבוץ.מבוסס.על.ייעודי.קרקע.בתב"ע,.ניתן.לבצע.רק.

מה.שמותר.ע"פ.תכנית.תקפה,.לייעודים.אחרים.נדרש.
לה עלול. חלופית. תכנית. אשור. חלופית . תכנית. ילהכין.

באזור. הקיימת. לתכנית. שבצענו. מבחינה. שנים,. משך.

הרפת.ניתן.לבצע.ע"פ.התב"ע.הקיימת.פרויקט.כלכלי.

פעילויות. להקים. ניתן. לכך. מעבר. לוגיסטי,. מתחם. של.

כך. בלבד,. הקיבוץ. את. המשרתות. ופעילויות. חקלאיות.

פרוגרמה. שתגובש. עד. לעין. הנראה. קצר. הלא. בעתיד.
יעב חדשה. תב"ע. של. הליך. יוחלט,. אם. ונבצע,. ילאזור.

לשינוי. משמעותי. תקציב. להגדיר. נצטרך. בהן. שנים. רו.
התב"ע 

הסדרת שימושים מול רמ"י.)מנהל.מקרקעי.ישראל(.-.

שלדעת. קיימות. פעילויות. בגין. לו. לשלם. דורש. המנהל.
פעילו עבור. החכירה. לחוזה. בניגוד. מבוצעות. יהמנהל.
דרי עתידית . הסדרה. עבור. תשלום. ודורש. בעבר,. יתן.

שת.המנהל.ככל.הנראה.תגרום.לקיבוץ.הוצאה.כספית.

גבוהה.מחד,.ועקב.חוסר.כדאיות.כלכלית.נאלץ.לסגור.

פעילויות.שלא.יוכלו.לשלם.את.התשלום.למנהל .אנחנו.
ינערכים.למו"מ.עם.המנהל.ונביא.לאשור.הוועד.את.הפ

עילויות.שלדעתנו.נכון.לסגור.ואת.הפעילויות.שלדעתנו.

נכון.להסדיר.ע"י.תשלום.למנהל .אין.לנו.ספק.שהכנסות.

הקיבוץ.יפחתו.עם.בצוע.ההסדר.עם.המנהל .אך.אין.עוד.
את.האופציה.להמשיך.במצב.הקיים.ללא.הסדרה 

את. לאשר. החליט. החברה. דירקטוריון. .- העוגנפלסט.
יההשקעה.ברכישת.קלנדר,.הנהלת.החברה.הכינה.עבו
ול התחרות. לכושר. ההשקעה. חיוניות. על. מקיפה. ידה.

מהדירקטוריון. מנדט. קיבלה. ההנהלה. החברה . צמיחת.

להזמין.את.הקלנדר.מהיצרן .אני.מאמין.שהמהלך.של.
יכניסת.קרן.להב.יחזק.את.החברה,.תחילת.הדרך.המשו

תפת.בהזמנת.הקלנדר.שלא.היה.נכון.להזמינו.כאשר.כל.
הסיכון.של.ההשקעה.היה.על.הקיבוץ.בלבד 

חג.שמח,.אושר,.אור.חזק.יאיר.דרכנו 
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הבלוג של דניאל

משולחן הוועד

r.לאחרונה.הובאו.בפני.הוועד.שני.מקרים.בהם.חבי
רים.אשר.עברו.לדירה.אחרת,.השאירו.את.דירתם.הישנה.
",.ערומה.מכיורים,.ברזים,.מטבח.וארונות .טעני הכ"חורב

תם.היא.כי.הם.השקיעו.בדירה.זו,.ולכן.זכותם.לפרק.כל.

דבר.בדירה .הוועד.לא.קיבל.אמירה.זו,.לנוכח.החלטות.

קודמות.כי.יש.להחזיר.את.הדירה.לדיירים.החדשים.עם.

זאת,. כל. לנוכח. לעיל . שתוארו. כפי. הבסיסיים. הדברים.

החברים.המפנים.בעלויות.מסוימות,.מינימאליות,. חויבו 
של.דירה.נורמאטיבית.הניתנת.לחבר.קיבוץ 

x.נפגשנו.עם.צוות."גיבוש ההסכמות" בהובלת.שאול.

האחרונה . השנה. חצי. במשך. בקיבוץ. פעל. אשר. ויגרט,.

במפגשים.שנערכו.השתתפו.כ-150.חברים.וחברות,.אשר.

הגדירו.בקווים.כללים.את.הכיוון.הכללי.שעלינו.כקיבוץ.
ילצעוד.לאורו.בשנים.הקרובות .בסיכום.השתתפו.גם.נצי

התהליך . את. המלווים. חפר. עמק. האזורית. המועצה. גי.

הוועד.ביקש.מהצוות.לגבש.צעדים.קונקרטיים.להמשך.
התהליך 

H.עו"ד.כרמית.דורון.נשכרה.בזמנו.ע"י.הקיבוץ.ללוות.

את.תהליך.כניסת.השותף.למפעל .תרומתה.של.כרמית.
לא תסולא מפז .במפי .להבאת.העסקה.לגמר.מוצלח,

כניסת. עם. המפעל. תקנון. שינוי. את. כרמית. הציגה. גש.
השותף 

הכלבו . שליד. לצביעת מגדלי הסילו. הצעה. הוצגה. .7

את. שיביא. יותר. רחב. צוות. לגבש. התבקשו. המציעים.
התכנים.ואת.העלויות.לפני.הועד./שיחת.הקיבוץ .

y.אושרה.בקשת.חברים.מ"שכונת.גבולות".למימון.הבוי
ררות.בנושא.השמאות.בשכונה 

1.אושר.הסכם.התקשרות.עם."משקי.הקיבוצים".לרי
תוך. אלינו. להגיע. אמור. זה. חשמל. מוזל . חשמל  כישת.
כשנתיים.ימים .כהמשך.לכך,.תעבור.החשמליה.החל.מ-.
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14 4 1.תהליך.התייעלות .אילן.בר.יעבוד.בה.יומיים.וירון.
אנדי.ימשיך.לעבוד.בעבודות.התחזוקה.היומיומיות 

לאלי לסגור. עמית. רני. פניית. את. קיבל. לא. הוועד. .3
תר.את.מסעדת."גרציא".מחד,.אך.מאידך.הוצב.לפני.
את. לסיים. עליה. בו. " גרציא" התאריך של ה- 15.5.14 
המלצות.חברת.אינדיגו.ולעמוד.בתקני איכות הסביבה .

)ריחות,.רעש,.חנייה,.שעות.פעילות( 

o.נסקרה.תביעת.העוגן.וקיבוצים.שותפים.נוספים.בנוי
שא."רמות חפר" .לשם.כך.יש.לעשות.שמאות.לבתים .

אושר.תקציב.של.30.אלף.₪.לטובת.העניין 

I.הוצעה ועדת קלפי בה.יכהנו:.מגי.אלון,.רוני.ניסימוב.
ויוסי.לביא .

=.נפתחו מכרזים לוועדת.עלון.ולריכוז.ועדת.תרבות 
z.הוועד.ניפגש.עם.אמיתי.דגן.הרב"ש.ודובי.לאור.בנוו
.שאינו.יורד.מסדר.היום.לנוכח.ריבוי.פריי השא השמיר

השונות. הבעיות. הוצגו. חפר . עמק. ברחבי. וגניבות. צות.

הפיזיים. וצרכים. השמירה. שעות. הפרסונלי,. בתחום. הן.
החסרים 

5.נפגשנו.עם.בעלי חברת הגבייה.אשר.הציגו.את.דרכי.

עבודתם .בימים.הקרובים.יוצאו.מכתבים.מטעם.החברה.
יאל.חברים.חייבים .להזכירכם.כי.סך.החובות.של.החב

המצקצקים. אלו. 1.3 מליון ₪ . ל-  מתקרב. לקיבוץ. רים.

בלשונם.מתבקשים.לזכור.כי.כל.הוועדים.הקודמים.ניסו.
לטפל.בסוגיה.ברגישות.רבה,.אך.ללא.הצלחה    

p הנחות בחינוך: הוחלט כי:
.8( חברים. הנחת. יקבלו. לא. קיבוץ. חברי. של. זוג. בני. .-

אחוז( 
-.בני.קיבוץ.שאינם.חברים.יקבלו הנחה.של.5.אחוז  

- תנאי לקבלת.הנחת.קיבוץ.בתשלום.למערכת.החינוך.

לאומי. אשראי. כרטיס. באמצעות. התשלום. ביצוע. הינו.
קארד 

r.אושרה.פניית.משפחת.קלנר.לאיחוד.2.המגרשים.
עליהם.בנוי.ביתם.).בית.הרופא(,.למגרש.אחד 

P הפעלת הבריכה:
2.צוותי.חברים.,.בשיי .בכמחצית.השנה.האחרונה.פעלו

יתוף.מוסדות.הקיבוץ.במטרה.להפעיל.את.בריכת.הש
לשיפוץ. ולפעול. מצומצמת. במתכונת. הקיץ. כבר. חייה.
הוצגה. הקיבוץ. בשיחת. הבאות . השנים. במהלך. מקיף.

יע"י.אלון.צימנט.עבודת.הצוות.שעבד.ללא.ליאות.ובנחי
שות.למצוא.פתרונות.יצירתיים.להפעלת.הבריכה .עלות.
לעונת.רחצה.מוערכת.בכ-200.אלף.₪ .סה"כ.השקעות.
בהבאת.הבריכה.לסטנדרט.מקובל.ונכון.מוערכות.בכ2-.
מליון.₪. .הועלו.הצעות.מהיכן.אנו.יכולים.לקצץ.ומהיכן.
הכולל . לשיפוץ. הכולל. הכסף. סכום. את. למצוא. ניתן.
בסיכום,.התברר.כי.אין היתכנות להפעלת הבריכה בקיץ 

הקרוב.

מערכת.החינוך.והמוסדות.פנו.לבריכת.בית.הלוי.בבקשה.

אושרה. הבקשה. כמנויים . העוגן. אנשי. את. השנה. לקבל.
ובימים.הקרובים.נעביר.פרטים.מסודרים 

למרקם. הבריכה. חשיבות. את. ומבינים. מכירים. כולם.
החיים.בהעוגן .

כל מאמץ  הוועד לעשות  הנחתה את  שיחת הקיבוץ 
תקנית  בריכה  של  לפתיחה  התקציבים  את  ולמצוא 

ומחודשת בקיץ 2015. 

__g.אם.חסרו.לכם.בנוף.ילדי.הנעורים.וילדי.המי
רכזונים.בימי.חופשת.החג.לכמה.שעות.הרי.שהם.יצאו.
לטיולים.מסעירים:.הנעורים.גלשו.בסנפלינג.בנחל.רחף.
לירושלים. לרגל. עלו. המרכזונים. וילדי. יהודה,. במדבר.
פסח. לסדר. הסבו. כולם. כי. לציין. למותר. וסביבותיה .

בריאים,.שלמים,.ומכירים.טוב.יותר.את.נופי.הארץ 

להתראות.בשמחות,.דניאל 

לחברים.שלום

להגיש. מחויב. חבר. כל. הכנסה. למס. להנחיות. בהתאם.
את.טופס.ה.י.106.להנהלת.החשבונות.בקיבוץ 

אי.לכך.אבקשכם.להעביר.בהקדם.צילום.של.טופסי.ה.
י.106.להנהלת.החשבונות 

יכמו.כן.יזמים.)חברים.בעצמאות.כלכלית(.מחויבים.בה
גשת.הדוח.השנתי.בגין.שנת.2013.על.מנת.שנוכל.לקבוע.

את.גובה.מס.הערבות.הדדית.לתשלום 

טופסי 106 ודוחות שנתיים לשנת 2013

הריני.להזכיר.כי.בהתאם.להחלטת.האסיפה.חבר.אשר.

הדדית. ערבות. במס. יחויב. השכר. תלוש. את. מביא. לא.
מכסימלית.משכורתו .

יאודה.לכם.באם.תעבירו.את.הטפסים.בהקדם.ובכך.נח
ערבות. מס. חיובי. בגין. מיותרת. ועבודה. נעימות. אי. סוך.

הדדית 

שנת.בריאות.ועסקים.מוצלחת 
גיל.כץ
מנהל.כספים
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כלכלת. את. המסבירים. מספרים,. לנו. מוצגים. לעיתים.

אומר. זה. מה. להבין. קשה. אבל,. )וחולשותיה   (,. הקיבוץ.
תלכל.משפחה,.אז.בואו.ננסה.לעשות.א "החשבון המו

שפחתי".

המיסים,. תשלומי. כל. את. היטב. מרגישה. משפחה,. כל.

האחרות-. להוצאות. בנוסף. .( לקיבוץ,. משלמת. שהיא.
חשמל,.מים,.מיסים.למועצה.וכו' (

מס. לקיבוץ:. מיסים. סוגי. .3 חודש. כל. משלמים. אנחנו.
לחוי .₪ כ-3. לפי. קיבוצית,. ארנונה. .,)₪ .430 )שירותים.

ההכנסה. לפי. הדדית. עזרה. ומס. .)₪ )כ-350. למ2,. דש.
המשפחתית,)כ-400.₪(

או,. לחודש,. .₪ כ-1,200. למשפחה,. בממוצע. סה"כ,.

משלמים. שהפנסיונרים. )כמובן. לשנה . .₪ כ-15,000.
יפחות,.וחלק.מהמשפחות.)לפי.גודל.הדירה.וגובה.ההכ

נסה(.משלמות.יותר (.

לכיסוי  מספיק  לא  בהחלט. וגם,. הרבה,. בהחלט. זה.
הוצאות הקיבוץ.

הקיבוץ,  .הוצאות  מתחלקות כיצד. ראשית,. נראה,. אז,.
ב"מונחי משפחה":

הוצאות הוצאות  סעיף ההוצאה 
לשנה )₪( לחודש )₪(   

.10,000 .830 1 .מינהל.והנה"ח.
)בממוצע.למשפחה(

5,000 .420 2 .נוי.
9,600 .800 3 .תשתיות,.השקעות,.מיסים.
9,500 ..790 4 .השלמת.פנסיות.
5,000 .420 5 .סוציאליות,ובריאות.

.3,600 .300 6 .חינוך.תרבות.ושירות.
  42,700  3,560 סה"כ 

השוטפות,. הקיבוץ. שהוצאות. קיבלנו. קיבלנו?. מה. אז,.
עולות לכל משפו 200.משפחות,. -אם.מחלקים.אותן.ל

.₪ .3,560 כ-. )או,. .!!! חה, בממוצע לשנה, כ- 43,000 ₪ 
לחודש (

כיצד מכסה הקיבוץ הוצאות גבוהות אלה?

200 משפחות מחפשות את הכסף
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.₪.13,000 1 .הכנסות.מהשכרות . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)לשנה,.בממוצע.למשפחה(

₪.7,500 2 .הכנסות.מהמפעל. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

₪.3,000 3 .הכנסות.מחקלאות . . . . . . . . . . . . . . . . . .

₪.200 4 .הכנסות.אחרות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

₪.23,700 סה"כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כמה חסר?..חסר.19,000.₪,.בממוצע.למשפחה.לשנה .
)סה"כ.כ-8 3.מיליון.₪.לשנה (

אז איך מכסים גרעון כזה גדול? 

שאנחנו. מהמיסים. הקיבוץ. מקבל. לשנה. .₪ מיליון. כ-2.
משלמים.לקיבוץ 

יואת.כל.השאר,.מכסה.הקיבוץ,.ע" משיכה מקרן הפנו
סיה של הקיבוץ.-.כ-9,000.₪.בממוצע.למשפחה.לשנה .

)כ-.8 1.מיליון.₪.לשנה( 

ומה הלאה?

איך.נממן.את.פתיחת.הבריכה?.ואיך.נגדיל.את.הפנסיות,.
לפי.החלטת.התנועה.הקיבוצית?

יואיך.נשקם.את.תשתיות.הקיבוץ?.ואיך.נוזיל.את.תערי
פי.החינוך?,.ואיך.נעזור.לבנינו.שרוצים,.להקלט.בקיבוץ?.

בע המיסים. את. קצת. נקטין. השם   (. ירצה. )אם. יואיך.
תיד?

)אם אנחנו לא מצפים לגידול ניכר בהכנסות הקיבוץ, ב 
6-8 השנים הבאות מהמפעל ומהחקלאות, ורוצים,.בהי

דרגה,.להעביר ליורשים את ההכנסות משכר הדירה.של.
יזמויות   2 לנו מנוס, אלא לפתח  אין  .- הירושה (. דירות.
בשטח. .- והשנייה. הישנה,. הרפת. בשטח. אחת. .: נדל"ן.

ה"תעשייתי".שליד.המפעל 

אם.נצליח,.תוך.כמה.שנים,.לקבל.משני.פרייקטים.אלה.

כ-2-3.מיליון.₪.לשנה,.ונחלק.את.ההכנסות.)תיאורטית(.

למשפחה. .₪ .15,000-10,000 כ-. .- המשפחות. .200 בין.
לשנה.-.נצליח.להשיג.את.כל.היעדים.שהזכרנו 

מרכז לוגיסטי.בשטח.הרפת.הישנה,.עלול.לעשות.קצת.

לצמצם. מאמץ. כל. יעשה. )המתכנן. ליכלוך. וקצת. רעש.

את.הפגיעה.באיכות.חיי.השכנים .ואין.ספק.שהפרויקט.
יידרש.לעמוד.בתיקני.רעש.מחמירים(.אבל,.רק הקמת 
שני פרויקטים כאלה תפתור את הבעיה הכבדה ביותר 

שלנו-.מחסור.בהכנסות.ציבוריות 

ללא פתרון הבעיה הכלכלית, כל קיום הקיבוץ בעתיד, 
במתכונתו הנוכחית, מוטל בספק רב...

ילכן,.אפשר.לשקול.כמה.אלטרנטיבות,.אם.המרכז.הלו
גיסטי.לא.יעמוד.בדרישות.הרעש,.אבל.אסור.)אסור.!!!(.

לוותר.על.הגדלת.ההכנסות 

והזמן.)כידוע   (.לא.פועל.לטובתנו   

בסה"כ. יכסו. המפעל,. ממכירת. שקיבלנו. המיליונים. .10

רק. בסה"כ. לנו. היו. המכירה. לפני. ואם. פנסיה . שנות. כ-.
כ-3.שנות.פנסיה,.אז.יש.לנו.רק.7-8.שנים,.בהן.חייבים 
 ₪ מיליון   2 לפחות  של  ברמה  ההכנסות,  את  להגדיל 

לשנה.

רק 7-8 שנים!!!

יהערה:.מאמר.זה.נכתב.לפני.ההצבעה.על.המרכז.הלוגי
סטי,.ולפני.השיחה.על.הבריכה,.אבל,.נשאר.רלוונטי.לא.

פחות,.גם.היום.)לדעתו.של.הכותב   ( .

לחברים.שלום,

במקרה.של.גניבה,.פריצה.מהדירה.ולאחר.פניה.מידית.

הנזק,. במקום. שנוגעים. לפני. אלי. לפנות. נא. למשטרה,.

כדי.שאוכל.לבדוק.האם.הביטוח.מפצה.על.נזק.)מדובר.
על.חברים.שתכולת.דירתם.מבוטחת.דרך.הקיבוץ( 

אם.מתגלה.בבית.פריצת.צינור,.רטיבות.בקיר.וכו'.לפני.
שמתקנים.נא.לפנות.אלי 

הפר את. אלי. להביא. נא. קלנועית:. שמחליפים. יחברים.
טים.של.הקלנועית.החדשה,.כדי.לבטח.אותה.ולבטל.את.

הביטוח.של.הקלנועית.הקודמת 

יאבקש.להעביר.אלי.את.הנתונים.של.כל.התינוקות.שנול

דו,.כדי.לאפשר.לי.לצרף.לרשימת.ילדי.הקיבוץ.ולאותם.

הורים.שמבוטחים.בביטוח.בריאות.של.הקיבוץ.י.אוכל.
לצרף.תכף.גם.את.התינוקות 

בריאות-.חשוב.מאוד.לזכור!.יש.לנו.היום.אפשרות.לקבל.

ניתוחים,. ב:. עצמית. השתתפות. החזר. שונים:. החזרים.

הוצאות. עבור. החזר. חולים,. בבית. שהייה. עבור. תשלום.

להעביר. אבקש. רפואית. קבלה. כל. רפואית . שניה. דעה.
אלי,.כדי.שנוכל.לראות.על.מה.ניתן.לקבל.החזר 

'סעיף'.זה.נוגע.גם.לחברים.החדשים.שהצטרפו.לביטוח.
בריאות.של.הקיבוץ 

שושה גרנות

כמה מילים חשובות בעניני ביטוח:
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כשברקע.. הדרו. בכל. הגיע. האביב.
שח קטנים. ילדים. קולות. ינשמעים.

זרו..לפקוד.את.השבילים.שלנו .יש.
יתחושה.של...התעוררות..לאחר.תר

דמת.חורף.ארוכה.שנמשכה.שנים .

זמירות..ישנות..מתחדשות.נשמעות..

באויר .אין.ספק.שזה.הזמן.המתאים.
יביותר.להגיע.להסכמות.סביב..הע
ירכים.והכיוונים.שהקיבוץ.רוצה.לה

גיע.אליהם,.ומי.אם.לא.שאול.וייגרט.
,.האדם.המתאים.למשימה 

בקצ אספר. יודעים,. שלא. יולאלה.
חברה. הקים. וייגרט. שאול. כי. . רה,.
ערכים . על. בסדנאות. שעוסקת.
עוסק. אני. שאול,. לי. אמר. כעת,.
משרד. של. ארצית. תכנית. בהובלת.

כשביקש ערכים . בנושא. יהחינוך.
לעשות. הכוונה. כי. ענה. שיסביר,. תי.
לראות. לערכים . בהתייחסות. שינוי.

בא שישאר. כחומר. רק. לא. יערך.
לחלק. שיהפוך. אלא. מחנך,. חריות.
מהחיים   ....בית.ספר..צריך.ליזום.
תהליך.של.ברור.ערכי,.לבחור.ערך.
שנתי,.אחד..או.שניים.ולהתמקד.בו.

ילא.רק.בשעות.מחנך,.אלא.גם.במ
קצועות.הלימוד.השונים.וגם.ליישמו.
בקהילה ..יש.100.בתי.ספר.בארץ.

שכבר.מיישמים.את.התפיסה.הזו   

אמרתי,. להעוגן,. נחזור. מהכיל,. היריעה. שקצרה. מכיוון.
ושאול.סיפר:

הקמנו.צוות.היגוי.שהורכב.מ-10.אנשים.שייצגו.את.כל.
ול לצעירים. במיוחד. גדול. ייצוג. עם. בהעוגן,. יהשכבות.

צעירה. אוכלוסיה. נוספה. לאחרונה. החדשים . נקלטים.

של.70-80.חברים.חדשים.וזה.שינוי.דמוגרפי.משמעותי.
ביותר 

במשך.כמה.חודשים.גיבשנו.את.המתווה,.רצינו..תהליך.
מעניין.ולא.שגרתי.כדי.לחזק.כמה.עקרונות:

1 .לקיים.שיח.בין.החברים

2 .לפתוח.דלת.לשילוב.הצעירים.בחברה

3 .לעסוק.בעקרונות.וערכים.שחשוב.לנו.לשמור.בקהילה,.

מתוך.מבט.לעתיד,.ולא.לשקוע.במחלוקות.העבר.וההווה 

4 .לתת.טעם.של.עוד.ולגבש.דפוס.של.קהילה.בריאה.
שדנה.ועוסקת.בעתיד.שלה.כחלק.מהשגרה .

בהשתתפות. סדנאות. .11 וקיימנו. לדרך. יצאנו. בנובמבר.

הערכים. בבחירת. שעסקו. חברים. מ-150. למעלה. של.
המרכזיים.לקהילה.של.העוגן.בעתיד 

לש קרוב. נמשכו. הכלל,. מן. יוצא. ללא. המפגשים,. יכל.
לוש.שעות.והתקיימו..באווירה.נעימה.ובשיח.כן.ומעמיק .
היו.מקרים.שרצו.לעבור.לעסוק.בהווה,.אך.לא.איפשרנו.

יזאת.כי.המטרה.הייתה.לגבש.הסכמות.לעתיד,.ולא.לש
קוע.במריבות.ומשקעים.מהעבר 

יאני.חייב.לציין,.הוסיף.שאול,.שההתרשמות.שלי.מהצ

תהליך גיבוש הסכמות
ראיון עם שאול וייגרט

צילומים: מיכה הראל
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לקיבוץ. שבאו. סיפרו. חלקם. רגילה,. בלתי. הייתה. עירים.
דווקא.בגלל.הערכים 

שלוש.קבוצות.של.ערכים.נבחרים..עלו..מהחלק.הראשון.
של.התהליך:

רוצים. החברים. הקהילה:. להתנהלות. קשורים. ערכים.

בתקשורת. . 3 בשקיפות,. . 2 בצדק,. . 1 יתנהלו:. שדברים.

טובה .בכך.הם.בטאו.תחושה.של.חוסר.נוחות,.שלדעתי.
ניתנת.לשינוי 

לקהילתיות,. שקשורים. הערכים. בלטו. השניה. בקבוצה.

איכפתיות,.חברות.ועזרה.הדדית .כאן.רואים.שינוי.מגמה.
ימהימים.שבהם.החברים..עייפו.מה"ביחד"   ..והעוגן."שה

פריט.עצמו.לדעת" .

הקבוצה.השלישית.הבליטה.את.רצון.החברים.בתחושת.
יביטחון.-.קבוצה.זו.מכיל.בנוסף.לערך.הביטחון.גם.יצי

בות.-.כלכלית,.פנסיונית.ופיזית,.איזון,.צמיחה .

בחלק.השני.של.התהליך.קיימנו.שלושה.מפגשים.רחבים.

חלוקת. כמו. ספציפים. יותר. בנושאים. התמקדנו. שבהם.

והאחריות. השותפות. גבולות. שרטוט. הקהילה,. תקציב.
המסק את. איששו. השני. מהחלק. המסקנות. יההדדית .

נות.מהחלק.הראשון:.רוצים.קהילתיות,.ערבות.ואחריות.

טיפוח. החדשה,. לקהילה. המותאמת. מוגבלת. הדדית.
התרבות,.החינוך,.הרווחה,.הנוי.וכו' 

ההמלצות.שגיבשנו.והגשנו.לוועד.עסקו.בחיזוק.האמון.בין.

הציבור.להנהלת.הקיבוץ,.בחיזוק.התרבות.והקהילתיות .

לאחר.עבודה.של.כמעט.שנה..)מיוני.עד.אפריל(.הגשנו.

ההמלצות. את. שיממש. בתקווה. המסקנות,. את. לוועד.
יושתהליך.של.שיח.בין.חברי.הקהילה.ודיון.בעתיד.המ

חד. אירוע. ולא. העוגן,. של. מהתרבות. חלק. יהיה. שותף.
פעמי .הכדור.כעת.בידי.הוועד .

יקהילה.בקיבוץ.משתנה.צריכה.לעסוק.באופי.שלה,.בג
בולות.האחריות.ההדדית.והשותפות.כחלק.מסדר.היום.

הציבורי.שלה,..ולהתאים.את.זה.לרצונות.החברים 

של. החזון. בעצם. לו. התגבש. התהליך. בסוף. .- לסיכום.
העוגן:

על  חזק  דגש  שמה  אשר  ומטופחת  ירוקה  קהילה 
משמעותית  תרבות  ומקיימת  ובריאות  רווחה  חינוך, 
ויושר,  וענפה. קהילה אשר מתנהלת בשקיפות, צדק 
גבולות  את  לעת  מעת  ומגדירה  קהילתיות  מטפחת 

השותפות והאחריות הרצויים לה. 

מעייניו. בראש. גם. יעמוד. שהתגבש. שהחזון. מקווה. אני.

של.הוועד.החדש.שייבחר.בקיץ,.כי.התנהלות.נכונה.של.

הקהילה.צריכה.להיבנות.על.בסיס.ערכים.ולא.על.בסיס.
בעיות.היומיום 

לילידי אפריל:
09/04 מירב.ענבר. .18/04 שרה.ווייל.

24/04 ניצן.בר. ..01/04 מקי.גולדין.

14/04 גיא.רוזמן. .29/04 חיה.בן-דוד.

29/04 דורון.עמית. .05/04 נתן.מילר.

07/04 בן.קשת. .18/04 יעקב.גוטרמן.

21/04 נוגה.גדיש. .01/04 משה.דגן.

24/04 אריאל.אלון. .14/04 דוד.שמחוני.

09/04 תמר.פרייסלר. .01/04 יהודה.אילן.

20/04 אמיר.תמיר. .26/04 אבי.פרייסלר.

26/04 נעם.פואה. .24/04 ורה.איטקין.

30/04 מיכל.ווייגרט. .15/04 מילכה.שי.

12/04 אלמוג.גרון. .21/04 זאב.גולדוסר.

25/04 שחף.מאוטנר. .29/04 אניידה.גרנות.

12/04 נוגה.גפן. .03/04 דליה.וייגרט.

23/04 עומר.שר-שלום. .24/04 אורנה.לוי.

07/04 מיקה.לי.קורן. .01/04 מיכה.דורון.

03/04 טאי.לאוסון. .06/04 טל.גוטרמן.

23/04 אגם.גל. .22/04 אבנר.מילר.

07/04 ניר.גפן. .14/04 זמיר.שר-שלום.

28/04 בר.משק. .09/04 אירם.גל.

09/04 עדי.צימנט. .13/04 מילי.שלף-פוקס.

15/04 הילה.קדרון. .15/04 זיו.גפן.

16/04 גל.פסוול. .16/04 שירה.חגאי.

20/04 בת.אביב.פלאק. .24/04 איילת.ענבר.

30/04 לוטם.ענבר. .01/04 עמרי.משה.לוי.

מזל טוב 
ליהודה אילן

במלאת לו
75 אביבים!

מזל טוב
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עמית פואה

בדיוק.בשבוע.שבו.ג'ון.קרי.הרים.ידיים.בנוגע.למשא.ומתן.

עם.הפלסטינים,.מצאתי.את.עצמי.באמצעו.של.מפגש.

שאולי. לחשוב. לי. שגרם. הפלסטיני. הצד. עם. מרתק.

האישית. שברמה. אך. תקווה,. מאבדים. שלנו. המנהיגים.
המ המפגש. יותר . הרבה. קטן. לבינם". "בינינו. יההבדל.

דובר.הוא.הזכות.שהיתה.לי.להוביל.קבוצה.של.מטיילי.

שמהותו. טיול. במסגרת. בישראל. ג'יאוגרפיק". "נשיונל.
יבכך.שהוא.טיול."דו.נרטיבי",.בו.המטיילים.נחשפים.לע

הסיור. פלסטיני . מדריך. ושל. ישראלי. מדריך. של. מדה.

עצמו.אורך.כ-10.ימים.ובו.נפגשים.המטיילים.עם.שלל.

אתרים,.ארגונים.ודמויות.שיש.להם.עמדה.לגבי.הסכסוך.

הישראלי-.פלסטיני .יום.טיפוסי.כלל.ביקור.בהר.הבית,.

האימאם. עם. פגישה. עם. יחד. הקבר,. ובכנסיית. בכותל.
נשמ הזו. שהפגישה. למרות. וכומר . רב. הבית,. הר. ישל.

עת.כמו.התחלה.של.בדיחה,.היא.בעיקר.פתחה.תמונה.

בו . מפתח. דמויות. ושל. הסכסוך. של. ואנושית. מורכבת.

יום.טיפוסי.נוסף.כלל.ביקור.במוזיאון."יד.ושם".ולאחריו.

אחר. ויום. ברמאללה,. ערפאת. יאסר. של. לקברו. נסיעה.

כלל.שיחה.עם.ראש.המועצה.המקומית.של.ההתנחלות.
אפרת.ולאחריה.ביקור.במחנה.פליטים.בבית.לחם .

יבין.לבין.ניסינו.להבהיר.לעצמנו.למשתתפים.את.המשמ
עות.של.לעבור.יום.יום.במחסום.בדרך.לעבודה.כמו.גם.
את.השאיפה.לכונן.חיים.בטוחים.ושלווים.משני.עבריו.של.
אותו.המחסום .כמובן.שלא.התיימרתי.לייצג.את.עמדת.

יכל.הישראלים,.אלא.להביא.את.עמדתי.האישית.כיש
לחם. מבית. המדריך. חוסאם,. שגם. וכמובן. ציוני,. ראלי-.
שהדריך.יחד.איתי.הביא.את.עמדתו.האישית.אך.בעלת.
הזהות.הפלסטינית.המובהקת .עוד.לפני.שהתחלתי.את.
הטיול.תהיתי.ביני.לבין.עצמי.איך.זה.שלעולם.לא.הזדמן.
מיחסי. בשונה. פלסטיני-. עם. שוויונית. בצורה. לעבוד. לי.

ירוש מסעדות. בהרבה. כמו. טיפוסיים. מעביד. יעובד.
אלא. פלסטיני-. וטבח. ישראלי. מלצר. יש. שבהן. למיות.
עמו. עבודה,. יום. של. בסיומו. אתמך. שבו. מלא. כשותף.

אתייעץ.לגבי.ההדרכה.ואיתו.ארכל.על.יתר.המטיילים .

אחת.הפגישות.המרגשות.במהלך.המסע.הזה.היתה.עם.
ישני.הורים.מפורום.המשפחות.השכולות,.האחד.פלסטי

ני.מכפר.בגדה.והשני.ישראלי.מירושלים,.שסיפרו.בכאב.

בדיבור. שמצאו. התקווה. על. גם. אך. ילדיהם. אובדן. על.

בפניהם. עצמי. שהצגתי. לאחר. המשותפים . ובעשייה.

מפגשים מהסוג האישי
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נשאלתי.מהיכן.אני.בארץ.ולמשמע.תשובתי.נגלה.חיוך.

רחב.על.פניהם.לאור.היכרותם.עם.יעקב.גוטרמן,.הפעיל.

רשימותיי. לאיור. שזכיתי. לכך. שמעבר. )נראה. בפורום.

ב"ביתנו",.אזכור.שמו.של.יעקב.גם.פותח.דלתות.ומאיר.
עיניים.ברחבי.הארץ(   .

לש התחלקו. התגובות. לחבריי,. פועלי. על. יכשסיפרתי.
כזה. וסיור. יגיע. שיום. וקיווה. התלהב. אחד. חלק. ניים:.
יתאפשר.גם.לישראלים.ולפלסטינים.להכיר.האחד.את.
השני.מקרוב.יותר.ובאופן.מכיל.ולא.מאיים,.ואילו.החלק.

יהאחר.דאג.לוודא.שאני.מייצג.את.הצד.הישראלי.בצו
רה.טובה.דיה.)"אני.מקווה.שאתה.מספר.להם.את.זה.
בצורה.מאוזנת",.היתה.תגובה.שכיחה.למדי( .לעתים.אף.
נתקלתי.באותם.שני.החלקים.אצל.אותו.אדם .נדמה.לי.

שבקרב.הציבור.הישראלי.)על.שלל.עמדותיו.הפוליטיות(.
יקיים.רצון.לשמוע.ולהכיר.את.עמדת.ה"פלסטיני.מהר

חוב",.ללא.תיווכה.של.התקשורת .מנגד,.נוכחתי.לראות.

את. לבטא. זכותנו,. על. לעמוד. בקרבנו. חשיבות. שישנה.

של. לפגיעותו. סבלנות. מעט. ולגלות. וכאבנו. תסכולנו.
הצד.השני .

לסיכום.אומר,.שעבודה.שכזו.כמובן.גורמת.לי.להתמודד.

עם.המציאות.המורכבת.והיא.משפיעה.ביותר,.אך.לצד.

זאת.אני.סבור.שלשם.קיום.משותף.אלו.לצד.אלו,.עלי.

שאני. ובכך. השני,. הצד. של. סיפורו. את. להכיר. ראשית.
ילומד,.מכיר.ואף.מזדהה.עם.סיפורו,.איני.זונח.את.הסי

פור.שלי,.שעל.אף.שאני.מבקר.אותו.השכם.והערב.הוא.
עודנו.הסיפור.שלי.ושל.עמי 

אלון.שלום,

להב. קרן. עם. ההתקשרות. כי. התבשרנו,. טובה. בשעה.

העוגנפלסט. במפעל. הקיבוץ. ממניות. חלק. למכירת.

לקרן.הושלמה,.והקיבוץ.קיבל.10.מיליון.₪ .כפי.שנמסר.

מיועדים.הסכומים.לביטחון.סוציאלי.של.החברים.ובכלל.
זה.לפנסיה .

יכידוע.לך,.הפנסיה.לחברי.בקיבוץ.הוותיקים,.אלה.שב
רבות. שנים. הייתה. פרישה,. בגיל. כבר. היו. השינוי. מועד.
נמוכה.מהמינימום.על.פי.תקנות.הערבות.ההדדית .רק.

יבשנים.האחרונות.משלים.הקיבוץ.פנסיה.חודשית.לפנ
סיה.החלקית.המשולמת.ממבטחים.בסכום.שמאפשר.

קבלת.פנסיה.מינימאלית 

באופן. השתנתה. לא. המינימאלית. הפנסיה. סכום. בעוד.

לא. הלאומי. מהביטוח. הזיקנה. קצבת. וגם. משמעותי.

לצרכים. הקשור. בכל. במיוחד. המחייה. עלות. השתנתה,.

בלמעלה. עלתה. ותרופות,. מזון. מים,. חשמל,. בסיסיים,.
מ-30% 

ייוצא.שדווקא.שכבת.המייסדים.וגרעיני.ההשלמה.שה
קימו.את.הקיבוץ.ופיתחו.את.משק.הקיבוץ.ובנו.תשתיות.
כולם. הקיבוץ. חברי. נהנים. ממנו. מפוארות,. קהילתיות.
וייהנו.הדורות.הבאים,.מתקרבים.בצעדי.ענק.אל.מתחת.
לקו.העוני .נוסף.על.זאת,.החברים.הוותיקים.משתתפים.
באופן.משמעותי.במיסוי.הקהילתי.ולאחרונה.גם.במימון.
של. הפנויה. שההכנסה. יוצא. הסיעודי . לביטוח. מקורות.

חברים.אלה.הולכת.ומצטמצמת 

ייש.לזכור,.כי.חברים.בגיל.העבודה.יכולים.וצריכים.לה
יותר. רבה. עבודה. דרך. מעבודה,. הכנסותיהם. את. גדיל.
ועבודות.נוספות .חברים.בני.80.ומעלה.אינם.כוח.עבודה.

ואין.להם.אפשרות.להגדיל.את.הכנסותיהם.מעבודה 

במקביל.אנו.קוראים.בעיתונים.כי.התנועה.המליצה.על.

הגדלת.הפנסיה.ל-40%.מהשכר.הממוצע .נוכח.מימוש.

הסדר. כל. ובהעדר. במפעל,. הקיבוץ. מאחזקות. חלק.

החלטה. שתתקבל. נכון. יצרניים,. נכסים. פירות. לשיוך.

כל. וקודם. לפנסיה. ברובם. אלה. כספים. לייעד. מיידית.
2014.את.פנסיית.המטרה.לחבי .להגדיל.מתחילת.שנת

רים.הוותיקים.ולהעמידה.על.40%.מהשכר.הממוצע 

70.חברים.שלמרבה.הצער.תוי -אני.מעריך,.כי.מדובר.בכ
חלת.החיים.שלהם.אינה.רבת.שנים.וככל.הנראה.ההוצאה.

הנוספת.בגין.אלה.לא.תהיה.לאורך.זמן 
אודה.על.טיפולך.בעניין.בדחיפות
יחיאל.דורון

פנסיה לחברים הוותיקים מכתב ליו"ר הקיבוץ 
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סבא,

ביום.שלישי.בלילה,.אחרי.שכולם.כבר.הלכו,.נפרדו.ממך,.

נשארנו.רק.שלושתנו.-.רות,.רחלי.ואני,.מחוץ.לחדר.שלך.

כמה. וחשבתי. אותך,. לקחת. שיבואו. המתנו. בשיבולים .
סימבולי .

חשבתי.על.הסיפור.שסיפרת,.איך.לקחת.את.אמא.שלי.

היה. שלי. אבא. כי. שנה,. .40 בדיוק. לפני. היולדות. לבית.
יבבחינת.פטור.באנגלית.באוניברסיטה .סיפרת.איך.המ

תנת.מחוץ.לחדר.הלידה.עד.שבאו.ובישרו.לך.שמגיע.לך.

מזל.טוב,.נולדה.לך.בת .הם.אמנם.לא.ידעו.שזו.נכדה.

ראשונה,.לא.בת,.אבל.זה.כבר.פחות.משנה .מה.שמשנה.

הוא.שהיית.שם,.מחוץ.לחדר,.כשהגוף.שלי.יצא.לאויר.

העולם .והנה,.40.שנה.פחות.11.ימים.לאחר.מכן,.הייתי.
שם,.מחוץ.לחדר.כשהגוף.שלך.נלקח.מאיתנו 

רציתי.לספר.לכם.על.העיניים.של.אבא.שלי:
לאבא.שלי.היו.זוג.עיניים.כחולות.-

עיניים.אוהבות
עיניים.חכמות
עיניים.מבינות

עיניים.תומכות.ומכוונות
עיניים.מכילות

עיניים.של.איש.משפחה
עיניים.של.איש.עבודה

עיניים.של.בן.זוג
עיניים.של.אבא
עיניים.של.סבא

עיניים.של.סבא.רבא

לאבא.שלי.היו.עיניים.שליוו.אותו.במסע.הארוך.של.חייו.-.
עיניים.ששרדו
עיניים.שלמדו
עיניים.שחקרו

עיניים.שיצרו
עיניים.שציירו

עיניים.שבכו
עיניים.שצחקו
עיניים.שדיברו
עיניים.ששתקו

לאבא.שלי.היו.זוג.עיניים.כחולות.כמו.הים
העיניים.הכי.יפות.בעולם 

העיניים.שהסתכלו.עליי.עוד.לרגע.לפני.שנעצמו.לעד
לאבא.שלי.היו.זוג.עיניים.כחולות

העיניים.שהיו.רק.שלו,.
העיניים.שאהבתי.ואוהב.תמיד 

רות

פרידה משלמה גבעון

על. שקט. שכב. שלך. והגוף. בלילה,. ממך. כשנפרדתי.
יהמיטה,.עור.הפנים.מתוח,.חלק,.החזה.רפוי,.לא.מתא

חשבתי. הזמן,. שעובר. ככל. יורד. גופך. וחום. לנשום,. מץ.
לעצמי.איזה.מוזר.זה.שפתאום.נשאר.רק.גוף 

אבל.בעצם.מהו.הגוף.ומה.יש.בו.בגוף.הזה,.שקשור.לנו.
לכל.כך.הרבה.זכרונות.ואסוציאציות?.

הדבר.הראשון.שעולה.לי.קשור.לאגודל,.פשוט.אגודל .

אבל.זו.לא.סתם.אגודל,.זו.האצבע.הייחודית.למשפחת.

שנולדים. תינוקת. או. תינוק. כל. אצל. שנבדקת. זו. גבעון,.

)בעיקר.תינוקת.במשפחה.שלנו   ( .בערך.רגע.אחרי.ציון.
יהאפגר.בבית.החולים.כבר.בודקים.אם.יש.ליילוד.אגו

שאם. ממך,. קיבלנו. שכולנו. אגודל. אותה. מכופפת . דל.

מחברים.את.אגודל.ימין.ושמאל.יוצא.מן.גשר.בזוית.של.

כמעט.90.מעלות .אם.יש.לך.את.האגודל.ההקרית,.אז.
אפשר.להיות.רגועים   

יהמחשבה.השניה,.קשורה.לאוזניים.-.אוזניים.גדולות.ור
כות,.עם.תנוך.ארוך,.אוזניים.כאלו.שכשהיינו.ילדים,.היה.
לנו.מנהג.לחבק.אותך.ולחכך.את.האוזן.הקטנה.שלנו.עם.
האוזן.הגדולה.שלך .מן.נשיקה.אסקימוסית.כזו,.אבל.לא.

בלחי.אלא.באוזן 

אח"כ,.אי.אפשר.שלא.לחשוב.על.הקרחת.שלך,.הפלטה.

השטוחה.באחורי.הראש,.שהיתה.לך.מאז.שאני.זוכרת.

אותך .זו.שאמרת.לנו.שלאבא.שלך.היתה.כבר.בגיל.30,.

ולך.בגיל.40,.והאמת.שלאבא.שלי.מתחילה.להיות.רק.

לאחרונה   .אבל.גם.בלי.הקרחת,.הפלטה.עצמה.היא.גם.

סימן.היכר,.שאצלנו.במשפחה.עובר.מדור.לדור .צריך.

רק.להסתכל.על.ליאו.הנין.שלך,.בשביל.להבין.שאין.שום.
ספק.לאיזה.משפחה.הוא.שייך 

שסוח ידיים. לידיים,. קשורים. לי. שיש. אחרים. יזכרונות.
לארוחת. חי". "מיץ. לנו. שיהיה. כדי. בחורף,. תפוזים. טות.
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ארבע.בשבת .ידיים.שמורחות.ריבת.פובידל.על.טוסט.

עם.חמאה,.ליד.אותה.כוס.מיץ .ומזכירות.לי.אותך,.חוזר.

ארוחת. את. להכין. כח. לך. היה. לא. כשכבר. גם. ושואל,.

את. שתית?. אורתי?. משהו. אכלת. .- בעצמך. הארבע.
רעבה?.הילדות.אכלו?

אותן.ידיים,.שנים.קודם.לכן,.כשהיינו.ילדים,.החזיקו.בהגה.
ישל.מכונית.הפיאט.הלבנה.שהיתה.לך,.והובילו.אותנו,.הנ

כדים,.לבילוי.ייחודי.לכבוד.יום.ההולדת.של.אחד.מאיתנו.

-.ארוחה.עם.סבא.שלמה.וסבתא.יעל.במסעדת."אסא" .

המסעדה.היתה.אולי.רק.מסעדת.דרכים.בתחנת.דלק,.

וצלחת. פטריות,. עם. חומוס. היה. בה. שאכלנו. מה. וכל.

צ'יפס,.אבל.בשבילנו.זה.היה.כיף.אדיר .ולא.נשכח,.איך.

הגישה. לכביש. הפניה. אחרי. מיד. הביתה,. חזרה. בדרך.
ילקיבוץ,.היית.עושה.לנו."שיקגו".באוטו.לאורך.כל.הכ

ביש.עד.שהגענו.לשער,.מתגלגלים.מצחוק.ומשולהבים.
יכולנו .למי.שלא.מכיר.את.המונח,.המשמעות.של.שיק

גו.היא.נסיעה.מהירה.תוך.הסטת.ההגה.ימינה.ושמאלה.

במהירות,.משהו.שכנראה.אם.היינו.עושים.אותו.היום,.היו.
מדווחים.עלינו.או.למשטרה.או.למועצה.לשלום.הילד  

אני.עוברת.לרגליים,.וזוכרת.את.הרגליים.שלך,.עומדות.

צמודות,.לצד.הרגליים.הצמודות.שלי.או.של.רונן.שירה,.
יאו.דפנה,.כשהיינו.מצטרפים.אליך.בחופש.הגדול.לתו
ירנות.שמירת.לילה.בשער.של.הקיבוץ,.ומשחקים.בקפי

צות.מעל.פסי.אור.וצל .איזה.כיף.זה.היה,.הרגשנו.כאלו.
גדולים.וחשובים 

ואי.אפשר.לחשוב.על.גוף,.בלי.בטן .בטן.שאהבה.אוכל.

טוב,.שמבחינתה.חדר.האוכל.של.העוגן.היה."המסעדה.

הכי.טובה.במזרח.התיכון".ושבסוף.הארוחה.תמיד.היה.

משהו. או. שוקולד,. גלידת. או. שוקולד,. למוס. מקום. בה.
ישקשור.בשוקולד .מבחינתך.סבא,.כל.עוד.היה.בזה.שו

קולד,.זה.בסדר .

יואם.נחזור.רגע.אל.הראש,.ואל.עיניים.כחולות.ויפות.במ
רכזו,.עיניים.חכמות,.משכילות.וטובות .עינייך.הכחולות,.

יהיפות,.ששבו.לבבות.בצעירותך,.והפכו.אותך.לגבר.הח
חפץ,. או. בנוף,. להתבונן. ידעו. עיניים,. אותן. שהיית . תיך.

יצי ליצור. המכחול. לתנועות. לאפשר. ודרכן. מודל,. יאו.
רת.אומנות .אותן.עיניים,.שבגדו.בך.בשנותיך.האחרונות,.
כשגם. שלך. הפנימי. הסבל. את. העצוב,. במבטן. ושיקפו.
שאר.הגוף.כבר.לא.היה.במיטבו .ועין.ימין.שלך.שהביטה.
לדבר,. כוחות. בך. היו. לא. כשכבר. האחרון,. שני. ביום. בי.
וגרמה.לי.לאחל.לך.שהסבל.שעברת.בתקופה.האחרונה,.

יבוא.לסיומו 

ובסוף.-.איך.לא,.הלב .ליבך.שכבר.בגיל.60,.אותת.לך.

בדרכו.האסרטיבית.שהגיע.הזמן.לעשות.שינוי .הלב.הזה.
יגרם.לך.להפסיק.את.מרוץ.העבודה.האינטנסיבי.ולהת

פנות.לתחביביך.ולמשפחתך .למרות.שהייתי.אז.רק.בת.

שמונה,.אני.זוכרת.בבהירות.איך.באנו.לבקר.אותך.בבית.

חזרה. בדרך. ואיך. שעברת,. הלב. התקפי. אחרי. החולים.

מכפר-סבא.היו.בשמיים.שלוש.קשתות,.כאילו.סימנו.לנו.

שעוד.עתיד.צבעוני.לפניך .לב.זה,.הוא.גם.הלב.שהתרחב.

בכל.פעם.שהמשפחה,.שהיתה.הדבר.החשוב.לך.מכל,.
התלכדה.סביבך,.בשמחות.ובעצב 

להפרד. לנו. וגרם. אתמול,. שנדם. הלב. הוא. הזה,. והלב.

באמת. היא. שהפרידה. נשכח,. לא. אבל. לתמיד . ממך.
ימאותו.גוף.פיסי,.שהלך.מאיתנו .כי.החלקים.שבו,.והזיכ

רונות.השלובים.בהם,.נשארים,.ויישארו.איתנו.תמיד 

הפרידה. שעבורך. בכך. ומתנחמת. מתגעגעת. אוהבת,.
מהגוף.היא.הקלה 

אורת

דברים על קברו של

שמעונקה אמסטרדם

וחצי,. שנתיים. תוך. השנייה. בפעם. כאן,. עומד. אני. שוב.
והפעם.עלי.להיפרד.ממך,.אבא 

למרות.שהתקופה.האחרונה.לא.הייתה.קלה,.לא.תיארתי.
ילעצמי.שאאלץ.להיפרד.ממך.בפתאומיות.כזאת.והאמ

שעשית. כפי. לעצמך,. ולחזור. להתאושש. שתצליח. נתי.
פעם.ופעמיים.בעבר 

יכפי.שכבר.כתבתי.פעם,.הייתם,.אמא.ואתה,.הורים.שא
חריהם.אוכל.לומר.רק.:

אשריי.שזכיתי 

מילדותנו.ועד.יומכם.האחרון,.לוויתם.אותנו.במסירות.אין.

קץ,.מסירות.שהחלתם.שנים.אחר.כך,.גם.על.בנות.זוגנו.
וילדינו 

נהגת.להגדיר.את.עצמך.כריאליסט,.ביטוי.מכובס.קמעה.
לפסימיסט 

)המשך.בעמ'.14(
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)המשך.מעמ'.13(
אך.במעשיך.שיקפת.דווקא.גישה.אופטימית.של.עשייה,.

אכפתיות.ואחריות.למשפחה,.לחברה.ולקיבוץ 

היית.ביקורתי,.אך.נאמן.למסגרות.שבהן.חיית.ופעלת 

עצמך. את. השקעת. כך. למשפחה,. מסור. שהיית. כשם.
בעבודתך.ובתפקידים.אותם.מילאת.במשך.שנים.רבות 

של. ותפישה. הומניסטית. ערכים. מערכת. ממך. קיבלנו.
צדק.ושיוויון.בין.בני.האדם.באשר.הם 

ובמרכזה. היסטורית. הבנה. לנו. להקנות. לך. חשוב. היה.

על. שעברו. הקשים. והמאורעות. העשרים. המאה. קורות.
העולם.בתקופת.חייך 

יבילדותי.המוקדמת.לימדת.אותי.את.התקווה,.את.האינ
ודי. הפלמ"ח. שיר. ואת. הפרטיזנים. שיר. את. טרנציונל,.
לבניית. שיחסת,. החשיבות. את. לתאר. כדי. בלבד. בכך.

עולם.הערכים.שלנו 

לאבא.שלי.יש.סולם,.וסיגריה.בפה.ועיפרון.באוזן,.ושורה.

של.עטים.בכיס. ולמרות.שכבר.מזמן.לא,.אם.תגידו.לי.
לעצום.עיניים.ולהגיד.מי.זה.אבא.שלי.אז.זה.האיש 

אבא.אריה.איש.של.עץ,.עשוי.פלדה.וברזל.מבחוץ.ורוך.

גדול.מבפנים .מגיל.צעיר.ידעתי.איך.להוציא.ממך.כל.מה.
שרציתי:.קודם.ביקשתי,.אח"כ.אמרת.לא.ואז.עשית 

כל. אותנו. לשחרר. ידעת. אבל. ושומר. דאגן. אבא. היית.

עוד. גילינו. חוזרים. כשהיינו. והרפתקאותיו . לחייו. אחד.
כמה.שערות.לבנות.על.הרעמה.המפוארת.שלך 

יכשהיינו.קטנים.היית.מקצר.את.ארוחת.הבוקר.שלך.ועו
בר.אצלנו.אחד.אחד.ומאחל.לנו.בקר.טוב,.בנית.לנו.חץ.

הספד לארי ברנע

תמיד. גדלנו. ורהיטים,. משחקים. בנית. מדוגמים,. וקשת.
בתוך.סביבה.שאתה.בנית.במו.ידייך 

ילימדת.אותנו.להיות.טובים.לאחרים,.לעבוד.קשה.בש
ביל.עצמנו.ולהיות.ישרים.כמו.סרגל.נגרים .

על. מדבר. ובעולם,. בארץ. קורה. מה. בעינינים-. תמיד.

ההיסטוריה.ושוזר.לתוכה.את.הסיפור.הפרטי.שלך,.יודע.
מה.קורה.אצל.כולנו,.מתעניין.ודואג 

ממלא. בתורו. אחד. כל. נכדים,. שמונה. של. אריה. סבא.
אותך.באושר.גדול .

הע והחבורה. נפתחה. כשהדלת. קשים,. הכי. בימים. יגם.
ליזה.פרצה.פנימה.היית.מזדקף.בכורסא.ומקבל.אותם.
בעיניים.מאירות .סיפרת.לנו.שבלילה.לפני.השינה.אתה.
עובר.עם.העיניים.על.התמונות.שלהם.אחד.אחד.ומאחל.

להם.לילה.טוב 

יביום.הולדת.שמונים.אמרת."היו.ימים.שלא.חשבתי.שא
שנים. ובמשך. והמשכת. הגעת. אתה. אבל. ."15 לגיל. גיע.
ראינו.אותך.נלחם.את.מלחמת.החיים,.נאחז.בכח.וממשיך.
הלאה,.מנצח.מלחמות,.מחלות,.משברים,.מראה.לכולם.
ולנו.את.החומר.שממנו.נוצרים.אנשים.כמוך .אנשים.של.

עץ.וברזל.ורוך.גדול 

אנחנו.נפרדים.ממך.עכשיו.אבא.אריה,.סבא.אריה,.ראש.
השבט.הקטן,.ועכשיו.בבקשה,.תנוח 

גדי.ברנע

אך.עולם.ערכים.נוצר.בעיקר.על.ידי.דוגמה.אישית.ואנו.
קיבלנו.ממנה.בשפע:

והכבוד. המחויבות. המשפחתית,. היחסים. במערכת. הן.
ההדדי.בינך.לבין.אמא.

לכל. התייחסת. בהם. ובאחריות. בקפדנות. ברצינות,. והן.
משימה.או.תפקיד.שלקחת.על.עצמך.או.שהוטל.עליך 

היה.בינינו.קשר.עמוק,.קשר.שעמד.במבחני.הזמן.ושאולי.
אף.הלך.והתחזק.במשך.השנים 

גם. וזאת. לי. ודואג. אותי. מלווה. שאתה. הרגשתי. תמיד.

הלכה. הכללית. והרגשתך. עליך. הקשה. כבר. כשמצבך.
וירדה 

אי.אפשר.להפריז.בתחושת.התודה.והאהבה.שאני.חש.

כלפיך.והלוואי.שהצלחנו,.ולו.במעט,.להשיב.את.המגיע.
לך 

איתמר



15

דבר. זה. מאימא. להיפרד.

לא.קל .אני.הבנתי.את.זה.

האחרון,. רביעי. ביום. רק.

לפנות. בחמש. כשקבלתי.

בוקר.שיחה.מאיציק.שבה.

הודיע.לי.על.פטירתה.של.
יאמא .הסתכלתי.בסלולא

שלי. התמונה. על. שלי. רי.

חמישים. מלפני. אמא. עם.
לז החלו. והדמעות. ישנה,.

לוג.מעצמן 

למרות.שאמא.היתה.חולה.מאד.בשנים.האחרונות,.אני.
יזוכר.אותה.מהשנים.הארוכות.שבהן.היתה.בריאה.ופעי

לה.בכל.תחומי.החיים.,.מעורבת.בחיי.המשפחה,.הקיבוץ.
והחברה.על.כל.פרט.ופרט 

אין. ולאבא. לה. היו. הקהילה,. בחיי. מעורבת. היתה. אמא.

שלי,. הילדות. בזכרונות. הארץ . רחבי. בכל. חברים. ספור.

הבית.תמיד.מלא.עם.אורחים.של.אבא.ואמא.מהקיבוץ.

מהתנועה.מהמפלגה.ומן.העבר.השזור.בהיסטוריה.של.

ידי. מאפה. עוגות. מופיעות. השולחן. על. ישראל . מדינת.
יאמא.תוך.שניות.ספורות,.אבא.אחראי.על.הקפה.והמש

קה.החריף,.והחברים.יושבים.שעות.על.גבי.שעות.אצלנו.
יבבית .אמא.מנצחת.ביד.רמה.על.כל.הנעשה.תמיד.בה

רמוניה.נפלאה.עם.אבא 

שלוש. לאמא. היו. הרבים,. ולחברים. למשפחה. בנוסף.

השירה. בייחוד. והקונצרטים,. המוזיקה. עולם. אהבות:.

הרוסית,.עולם.האפייה.שכלל.עוגות.גבינה.למיניהן.ועולם.
הספרות .

יאני.זוכר.את.אמא.ואת.אהבתה.לשיר.בחגים.ובכל.הז
דמנות.אחרת.,.שרגא.אגם.מספר.לי.בכל.הזדמנות.על.
כששימשה. בפרוזדור. שרה. שאמא. הרוסיים. השירים.

כגננת.לקבוצת.אלומה ..

האכילו. שלה. העוגות. ., עליון. בחסד. אופה. היתה. אמא.

עשרות.רבות.של.חיילים.החל.מהדור.של.איציק.,.דרך.
לנ אפילו. בצבא . שלי. לחברים. ועד. אשר. של. יהחברים.

חבילות. לשלוח. הקפידה. וגיא. יוחאי. מיכל,. שלה. כדים.
מלאות."כל.י.טוב".בזמן.שרותם.הצבאי .

ומ בספריה,. לעבודתה. מרצה. כל. את. הקדישה. יאמא.
קריאת. לעולם. בזכותה. להיחשף. זכינו. מאוד. צעיר. גיל.

הספרים.ולחשיבותו .אמא.

ולכל. הילדים. לנו,. הנחילה.

עצומה. אהבה. הנכדים.

הכתובה . ולמילה. לקריאה.

חפר. רמות. הספר. בבית.

היתה.אמא.לאגדה.במשך.

שנים.רבות.כאשר.שימשה.
והע הראשית. יכספרנית.

לעולם. אהבתה. את. ניקה.

של. רבים. לדורות. הספר.
תלמידים .

חייה.של.אמא.החלו.עם.התבגרותה.באובדן.משפחתה.

בשואה .למרות.האובדן.הנורא,.הקימה.אמא.ביחד.עם.

אבא,.בהרבה.אהבה.משפחה.חדשה.לתפארת .שלושה.
בנים.,.שבעה.נכדים.ונכדות.,.ו-אחד.עשר.נינים.ונינות 

אני.שמח.בעובדה.שרוב.שנות.חייה.של.אמא.עברו.עליה.

השומר. בתנועת. מפעילותה. החל. רבה . ועשיה. בסיפוק.
יהצעיר,.דרך.העזרה.בהעלאת.ניצולי.השואה.לארץ.יש

להקמת. ועד. המוסד. בספרית. המסורה. העבודה. ראל,.
ימשפחה,.גידול.הילדים.והאהבה.הבלתי.מותנית.לכל.הנ
יכדים.והנינים.הרבים.שלה .אמא.משאירה.אחריה.משפ

חה.גדולה,.מלוכדת,.ענפה.ומאושרת .

ילמי.שלא.זוכר.אמא.זכתה.בתואר.אם.השנה,.לפני.כא
מיכל,. הראשונה. לנכדתה. סבתא. בהיותה. שנה,. רבעים.
כשמילאה.תפקיד.של.אם.כשאיציק.ועופרה.נסעו.לטיול.

ארוך.לחו"ל 

האח בשנותיה. אמא. של. סבלה. את. לראות. היה. יקשה.
ירונות,.ולא.ניתן.לדעת.מה.עבר.בראשה.ומה.היא.הרגי

שה .ראינו.כל.השנים,.בהערכה.עצומה,.איך.אבא.מטפל.

צוות. איך. ראינו. סופית . אין. ובמסירות. באהבה. באמא.

מסור.ונאמן.בבית.שיבולים.עושה.ככל.יכולתו.להקל.על.
סבלה.של.אמא 

שהכירו. מאז. שנה,. לשבעים. קרוב. ביחד. ואבא. אמא.

ועד.היום.לעולם.לא.נפרדו .היום.אנחנו.נפרדים.מאמא .

להיפרד.מאמא.זה.להיפרד.מעולם.ומלואו.של.קולות,.
ריחות,.זכרונות.ואהבות 

אני.אזכור.ואוהב.אותך.עד.יומי.האחרון .נוחי.על.משכבך.
בשלום,.אמא 

גידי.רוזמן

הספד לאמא, רחל רוזמן
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חני הראל

והוא. בקיבוץ,. השבילים. אחד. על. שאול. את. פגשתי.

מרגש. למסע. לברלין,. יוצא. הוא. בקרוב. כי. לעברי. זרק.

במיוחד,.בכוונה.להנציח.את.משפחתו.שנספתה.בשואה,.

אותו. הזמנתי. כשחזר,. כך . על. יספר. הבטיח,. וכשיחזור,.
אלי,.ושאול.סיפר:

-89.ביקשה.ממני.שאצא.לברלין,.כדי.להשי האמי.בת.
יתתף.בטקס.הנחת."אבני.נגף".לזכר.משפחתה.שנספ

תה.בשואה .

יעם.תחילת.המלחמה,.נשלחה.אמי.עם..קבוצה.של.נע
ירים.ונערות.יהודיים.בינם.גם.יעל.הלמן.ושולמית.פריד

מן.לדנמרק .לאחר.שנה.שבה.חיו.הנערים.אצל.איכרים.
ליל אפשרו. ולפיו. לנאצים. הבריטים. בין. הסכם. ינחתם.

אישרו. ובתמורה. לארץ. לעלות. מדנמרק. היהודים. דים.

הבריטים.לילדי.הטמפלרים.שחיו.בארץ.ישראל.לצאת.

לגרמניה .בזכות.ההסכם.יצאה.קבוצת.הנערים.והנערות.

את. כלל. שמסלולו. למסע. הנוער. לעליית. שהשתייכו.

וארץ. לבנון. סוריה. תורכיה,. השחור,. הים. רוסיה,. שבדיה.

שהוריה. שלי. אמא. הבינה. מאד. מוקדם. בשלב. ישראל .

ואחיה.שאול,.שאני.נקרא.על.שמו,.נספו.ואין.לה.כמעט.
נפש.חיה.בעולם 

משפחתה,. בני. את. להנציח. רוצה. שהיא. החליטה. אמי.

היא.שמעה.על.אמן.בשם.גונטר.דמינג.שהתחיל.לפני.20.
ישנה.להנציח.את.הנספים.בשואה,.הוא.יצר.אבנים.שע

האמן. הנספים . שמות. בהן. שחקוקים. פליז. לוחות. ליהן.

מניח.את.האבנים.על.המדרכה.שליד.הבית.האחרון.בו.

האחרונה . לדרכם. מביתם. שנשלחו. לפני. הנרצחים,. גרו.
5000.אבני.נגף.כאלה,כשכל.אבן.מסי כרק.בברלין.יש.

מלת.שם.של.קורבן.יהודי.,צועני.,.או.נוצרי.שנרצח.בידי.

הנאצים .השם."אבני.נגף".הוא.כי.האבנים.מעט.מוגבהות.
וכך.צריך.לעצור.לידם.ולהסתכל .

נסענו.לברלין.דליה,.בן.דוד.רחוק.שלי.ואני .לטקס.הגיעו.

כ.30.אנשים,.כולל.אנשים.שקראו.על.כך.בפייסבוק,.זוג.
ימהשגרירות.ששמע.על.הטקס.ואפילו.זוג.מהנובר.הר

חוקה   .הטקס.הועבר.בשידור.ישיר.בסקייפ.כך.שאימי.
יכלה.לראותו.בארץ .

יהטקס.מאורגן.על.ידי.עיריית.הרובע .לאחר.שהונחו.שלו
שת.האבנים.על.ידי.מורה.למלאכה.מבית.ספר.סמוך,.

דיברתי.באנגלית.וגם.בן.הדוד.נשא.דברים .היה.מרגש .

מהבית.והרחוב.שבו.גרו.המשפחה.לא.נשאר.דבר,.האיזור.

הופצץ.לגמרי.במלחמה.והטקס.התקיים.ברחוב.החדש.

שנבנה.במקום.שבו.היה.הבית .לדודי.לסבי.ולסבתי,אין.
קבר.ואין.מצבה,.כעת.יש.אבני.זיכרון 

ואלו.הדברים.שהקראתי.בטקס:.

בקיבוץ.).כפר.(.קטן.בדרומה.של.מדינת.ישראל.הקטנה.

)אוה. חוה. שלי. אמא. בהתרגשות. עכשיו. אחרינו. עוקבת.

(.בתם.של.ארנה.ומרטין.לוינסון.ואחותו.של.זיגברט.או.
בשמו.היהודי.שאול.שאני.בנה.של.חוה.נקרא.על.שמו .

75.שנה.חלפו.מהיום.שבו.נפרדה.אמא.שלי.ממשפחתה.
יבברלין.ויצאה.עם.קבוצה.של.נערים.ונערות.יהודים.לד

נמרק.ומשם.כעבור.שנה.לישראל .היום,.71.שנה.לאחר.

מותם. אל. נשלחו. היום. עומדים. אנו. שבו. זה. שממקום.

במחנה.ההשמדה.אושוויץ.ארנה,.מרטין.וזיגברט,.אנחנו.

באים.לעשות.את.המעט.שביכולתנו.החיים.לעשות.למען.

נסיעה לברלין
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הנרצחים.והוא.לזכור.אותם.ולהיות.שותפים.להנחת.אבן.
שתהייה.זיכרון.לדורות.רבים .

לשואה.לקחים.אוניברסליים.רבים.שעליהם.נכתבו.מאות.
ימאות.ספרים.ומחקרים,.אבל.בסופו.של.יום.וכאן.בלי

הבסיסיות. השאלות. עם. נשארים. אנחנו. ברלין. של. בה.

והראשוניות.של.האיך?.והלמה?..ארנה,.מרטין.וזיגברט.

לא.עשו.רע.לאיש .ארנה.הייתה.עקרת.בית.וגידלה.את.
ישני.ילדיה,.סבא.שלי.מרטין.היה.חובש.במלחמת.העו

המלחמה. לאחר. הצטיינות,. באות. שזכה. הראשונה. לם.

שבמחוז. .Barwalde ב. קטנה. סופרמקרט. חנות. פתח.
המי עם. עבר. .1926 בשנת. יותר. ומאוחר. . .Pommern

שפחה.לברלין.ועבד.בחנות.הכולבו.הגדולה.בעיר:.הרמן.

היה. שלי,. אמא. לפני. שנה. שנולד. זיגברט-שאול,. . טיצ .

כסף. קצת. להרוויח. וכדי. בולים. אסף. מצטיין,. תלמיד.

נשלחה. לוינסון. משפחת. טניס . במגרשי. כדורים. אסף.

מכאן.ב.12/1/43.באוסט.טרנספורט.מספר.20.יחד.עם.
עוד.1190.יהודים.לאושוויץ .

ילפני.מספר.שנים.סיפר.לי.ניצול.שואה.אשר.מרבה.לשו
חח.עם.בני.נוער.על.השואה.כי.התלבט.רבות.איך.יוכל.
מיליון. .6 המספר. של. המשמעות. מה. לילדים. להמחיש.
יהודים.שנרצחו.בשואה.ואז.עלה.בראשו.רעיון.וכך.הוא.
תגיע. היהודים. מליון. .6 ידיים. יחזיקו. "אם. להם:. אומר.

יהשורה.מאושוויץ.לירושלים.וחזרה .בתוך.השרשרת.הב

לתי.נתפסת.הזו.אנחנו.חייבים.לראות.גם.כל.פרט.וגם.
את.ארנה,.מרטין.וזיגברט .

כאשר.הייתי.עם.תלמידים.שלי.באושוויץ.ישבתי.איתם.

בתחנה.האחרונה.של.הרכבת.-.ברציף.אליו.הגיעו.היהודים.

לא. עכשיו. נדבר. בואו. להם:. ואמרתי. .- אירופה. מרחבי.

המוות. לרציף. לכאן. שהגיעו. היהודים. אלפי. מאות. על.
בטרנספו לכאן. שהגיעה. אחת. משפחה. על. אלא. יהזה.

רט.מספר.20.שיצא.מברלין.ב.12/1/43. .הראיתי.להם.

את.הצילום.האחרון.של.סבתא,.סבא.ודוד.שלי.וסיפרתי.
להם.מעט.על.המשפחה .

לצערי,.אמא.שלי.בת.ה.89.לא.יכולה.מסיבות.בריאותיות.

להיות.כאן.איתנו.אבל.עם.אשתי.ובן.דודי.באנו.להשתתף.
15.שני -בטקס.הזה,.לייצג.אותה .הנערה.הקטנה.בת.ה

ראתה. לא. ולעולם. .1939 בחורף. ואחיה. מהוריה. פרדה.
הגדו הטרגדיה. את. חייה. כל. איתה. נשאה. עוד,. יאותם.

שאמא. בעובדה. אולי. הזו . נתפסת. בלתי. והכמעט. לה.

שלי.הייתה.חלק.מהקמת.מדינת.ישראל.-.מדינת.העם.

היהודי,.שהקימה.משפחה.עם.3.ילדים,.10.נכדים.ו-10.
ינינים.וגם.שהיום.מתקיים.טקס.זה.המנציח.את.משפח

תה.יש.נחמה.מסוימת.על.האובדן.הגדול .

בשמה.של.אמא.שלי.וכל.המשפחה.אני.מבקש.להודות.

שהגיע. מי. ולכל. ברלין. לעיריית. דמינג,. לגונטר. .: לכם.

שאתם. והחשוב. האנושי. המעשה. על. תודה. היום,. לכאן.
שותפים.לו .
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בפגישות.של."גיבוש.הסכמות".נהנינו.ממפגש.אנושי.טוב.

ומעניין .זכינו.להכיר.חלק.מן.הצעירים.שהצטרפו.לקיבוץ.

לאחרונה,.המביאים.רוח.רעננה.ורצון.עז.לפעול.ולהפוך.

לחלק.משמעותי.בקהילה .זו.באמת."מתנה",.אחרי.שנים.
של.שחיקה.ועייפות.'קהילתית' 

בנוסף,.בזכות.ההדרכה.של.שאול וייגרט,.שידע.להוביל.
ולהש לשמוע. יכולנו. אחד,. כל. שכיבד. כך. הדיון. יאת.

מיע,.למדנו.על.עצמנו.ועל.אחרים .זו.דרך.שמאפשרת.

הקשבה. הנוכחים,. של. ערה. השתתפות. אמיתית,. שיחה.

.- זהות. היו. שלא. למרות. .- דעות. והשמעת. ממוקדת.
באווירה.טובה .

אך.לא.תמיד.זה.כך .לא.פעם.אנו.עדים.לויכוחים.קולניים.

ומתלהמים.שלא.עוזרים.לקדם.שום.עיניין.וגם.מקימים.
קירות.בין.האנשים .

שלנו,. הקהילה. בחיי. קלים. לא. מבניים. שינויים. עברנו.
ימ'דמוקרטיה.מודרכת'.להפרטה,.עם.זנבות.של.קומו

בברור. לעסוק. הרגע. זה. אולי. משתף . ולא. משתף. ניזם.
נושא.ניהול.שיחה 

אז הלכתי למילון:

וויכוח: שורש המילה: יכח. הפרוש: תוכחה, הוכחה. המ
צד מתכוון  דעות, כשכל  בין  היא שיש מאבק  שמעות 
לשכנע את השני בצדקתו שלו ונשאר אטום מפני דעות 

האחרים. 

הויכוח מתנהל באווירה בו כל משתתף, רק רוצה לנצח 
של  התורפה  נקודת  את  למצוא  ינסה  בדרך,  בקרב. 

ה'יריב' על מנת לשתק אותו. 

ואין ממש הקשבה לאחר, אין פתיחות ורצון להפתח לר
עיונות אחרים שבאים מבחוץ. כל אחד מתבצר בדעותיו 

'הנכונות'.

וה'ווכחנים' מתנגדים לדיאלוג, הם נשמעים בטוחים ומו
גדרים, לרוב די אגרסיביים, הם באים להתווכח ולא לדון. 

ומבחינתם להקשיב לאחרים זה יכול להיות בזבוז זמן וג
רוע מזה, רגע שמערער את הביטחון, ואת זה אף 'וכחן' 

לא רוצה. 

.=.LOGOS..ביחד.=.DIA.דיאלוג: מיוונית-.פרוש.המילה

על ויכוח ודיון ...

טיפ החודש
עדנה גולן
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נאום. .לא.קשה.לזהות.שהכוונה.היא.להשמעת.דברים.
ברבים.או.עם.אחרים 

יגם.בדיאלוג.כל.אחד.רוצה.'לנצח',.אמנם,.בזכות.הפתי
חות,.מתאפשרת.הקשבה.שאמורה.לקיים.את.המטרה.

המשותפת:.ליבון.הנושא.ומציאת.תשובות 

המתדיין,.ינסה.למצוא.תשובות.לשאלות.שמדירות.שינה.

לפחות. או. השני,. אצל. אותן. למצוא. מקווה. הוא. מעיניו .

להגיע.איתו.ביחד.לתובנות.משותפות .הנחת.היסוד.היא.
ישאין.דרך.אחת.נכונה,.אלא.דרכים.רבות.למציאת.פת

רון.אחד.י.וגם.זה.לא.בטוח.לגבי.מציאת.הפתרון-.אך.

שיעלו. סיכוי. יש. אז   . ואז   . אליו. להגיע. כנה. ניסיון. קיים.
בדיון.רעיונות.חדשים,.יותר.מתאימים.לשני.הצדדים 

והאמונות. הערכים. נחשפים. הדילמות,. מועלות. בדיון.

מכוערים. להיות. עלולים. הם. פעם. ולא. המתדיינים. של.

או.כואבים.או.שמתגלות.כוונות.פנימיות.שלא.באו.לידי.
ביטוי.לפני.כן 

המתרס. צידי. משני. להיות. בהחלט. יכולים. המתדיינים.

דיאלוג. לקיים. רוצים. שהם. כיוון. אבל. ביניהם,. וחלוקים.

הם.מחפשים.מטרה.משותפת.על.מנת.למצוא.רעיונות.
ששניהם.יוכלו.להסכים.איתם 

הדיאלוג.לא.קל.ולא.מהיר,.אלא.מסע.משותף.למרות.

שכל.אחד.הגיע.אליו.ממקום.אחר,.אפילו.מנוגד .ייתכנו.
יכמובן.התנצחויות.נקודתיות.אך.לא.נגד.האיש.ולא.בכ

וונה.לפגוע.או.להשפיל 

גם.כאן,.כפי.שקורה.ברוב.המצבים.האנושיים,.אין.פתרון.
קל.ומהיר,.למרות.שהיינו.רוצים.כזה .

*.*.*

יהנושא.הזה,.מזכיר.לי.סיפור.על.מורה.מאד.חכם.ומוע
רך,.שנתבקש.על.ידי.תלמידיו.לסכם.במשפט.אחד.קצר.

יאת.כל.תורתו,.המורה.התיישב,.חשב.וחשב,.ואמר:."במ
ויכוחים.ואי-הבנות,.רצוי.מאד.שכל.משתתף. צבים.של.

ישאל.את.עצמו:."אולי.הפעם.אני.טועה?"

.השומרון,. .בצפון .הנמצאים .אמיר .והר .עארה ואדי

הם.חבלי.ארץ.יפים.ומגוונים:.תצפיות.נוף.מרהיבות,.

שטחי.יער.וחורש.מפותחים.,פריחה.אביבית.עשירה,.

אתרי.ארכיאולוגיה.,מעינות.חבויים.,אומנים.,תרבויות.
וכפרים.ציוריים 

תצפית.מרהיבה.מאום אל קטף.

.מוזיאון. .אל .הכפר .בתוך .מהתצפית .קצרה הליכה
מורשת.הכפר.הערבי .

שם.נפגוש.את.עבדול רחים כבהא.שבשפתו.הציורית.

יערוך.לנו.היכרות.עם.מקור.שמם.של.כלים.חקלאיים.
שונים.והקרבה.בין.השפה.הערבית.לעברית 

היכרות.עם.האזור.בנסיעה:.המארג.היישובי.,התהוות.

גבולות.באזור,.קו.ירוק,.גדר.ההפרדה,.סיפורה.של.
חריש 

.מול.נופה.המרהיב.של.שמורת.יער אום ריחן.נפי לא
גוש.את.שחר.שהקים.משק.עיזים. .נשמע.על.הקמת.

המקום.והחיים.בו.,נטעם.מהגבינות.שהוא.מכין .

ברטעה.:סיפורו.של.כפר.שהקו.הירוק.שינה.את.חיי.
תושביו.,נסייר.בשוק.של.ברטעה..המזרחית 

.וחצי. .כשעה .של .רגלי .:סיור בטיול למטיבי לכת
לאורכו.של.הוואדי.המהווה.את.הקו.הירוק.מעל.קניון 

הנמרים. מהישוב.קציר..עד.עין.ברטעה 

.עכוואי. בחומוס .צהריים. .הפסקת 14:00. בסביבות
בכפר.קרע

.בגלריה לקליגרו .ביקור .הצהריים .הפסקת רלאח
פיה  עושר.סגנונות.הכתב.הערבי..וביטויים.באומנות.
המוסלמית. בגלריה.נפגוש.את.האומן.מוחמד סעיד 

כלש.שיסביר.על.המוטיבים.באומנתו ..

.לאתרים. .כניסות .כולל .:המחיר 140. ₪. .הטיול מחיר
(גלריה.לקליגרפיה.ובמוזיאון.מורשת.הכפר.הערבי 

ארוחת.צהריים.קלה.בחומוס.עכוואי .

דרגת.קושי.הטיול.:.בינונית.

יום.א.-.11/5.'כפר.הרואה.,חיבת.ציון.,בית.חזון.,חרב.

.החורש,. .,עין .תימן .,גאולי .,גח"א .,גח"מ .,חגלה לאת

המעפיל.,.אלישיב. בת.חפר.,יד.חנה.,בחן.,גן.יאשיה,.
אמץ.,אחיטוב .

)המשך.בעמ'.20(

ואדי עארה שלא הכרתם

לדנה פרייסלר

איתך.באבלך.
על.מות.אביך 

קיבוץ.העוגן

טיול החודש
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טיול לוואדי עארה )המשך.מעמ'.19(

.אם. .ומקניון .השרון .ממשמר .'איסוף 14/5. .י .ד יום
הדרך.י.למטיבי.לכת.בלבד .

יום.א.5 18.'בית.יצחק.,הדר.עם.,כפר.ידידיה.,כפר.

.מונאש,. .,כפר .,העוגן .השרון .,משמר .,מעברות חיים
בית.הלוי.,חניאל.,בורגתא. עולש.,בארותיים 

יום.ב.-.5 19.'גבעת.שפירא.,ביתן.אהרון.,בת.חן.,בית.

.העמקים,. .,שושנת .השרון .,חבצלת .ים .,צוקי בכפר

אביחייל.,מכמורת.,בית.ינאי.,חופית.,בית.חרות.,כפר.
ויתקין .

ההרשמה.בישובים.אצל.הרכזים.בתשלום.בלבד 
ביטול.ההשתתפות..יחויב.בתשלום 

מספר המקומות מוגבל !כל הקודם זוכה!
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