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זוכרת  אני 
שגילי היום  לאת 

תי שאפשר לקנות בשקית 
הייתי  הקליפה.  בלי  חמנייה  גרעיני 

עובדים  אנשים  למה  הבנתי  לא  המומה! 
קשה בשביל גרעין קטן )ובינינו, מי לא צלל 
גרעין  לו  כשנפל  קליפות  לקערת  פנימה 
הגרעינים  את  לקנות  כשאפשר  פנימה(, 

מפוצחים ומוכנים לאכילה בשקית. 

לאחרי פעם פעמיים שישבתי ואכלתי מש
קית גרעינים מוכנים, הבנתי הכל.

גרעינים, כמו בחיים, צריך לעבוד  בפיצוח 
כדי להעריך את התוצאה, ואם אפשר, אז 

לבתהליך גם ליהנות עם חברים מול כדור
גל.
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היום  סדר  שעל  השונים  לנושאים  התייחסתי  לאחרונה 
בדף שהוצאתי לקראת ראש השנה, ברשימה זו אדווח 
ונושאים שבטיפול משפטי  נושאים בתחום הפתוח  על 

לשעל שולחננו, אשר מטופלים ומנוהלים ע"י אוריאל המ
נהל העסקי.

הספקת חשמל

מיצר  ו/או  שרוכש  למי  כללים  קבעה  החשמל  רשות 
לחשמל ומספק חשמל לצרכנים שונים, וכן קבעה מת

היסטוריים.  ווה להסדרת פעילותם של מחלקי חשמל 
לאחר מאמצים רבים בעזרת חברת מירם קיבלנו את 
של  ההסדרה  למתווה  לכניסה  החשמל  רשות  אשור 
מחלק חשמל היסטורי. מי שנכנס למתווה מקבל הנחה 
חשמל  חלוקת  חברת  להקים  ומחויב  החשמל  במחיר 
הקיבוץ,  של  חשמל  חלוקת  חברת  הקמנו  עצמאית. 
הניהול המקצועי מבוצע ע"י מירם, מ 1/5/14 הספקת 
החשמל רק באמצעות חברת החלוקה. במקביל אנחנו 

למחויבים להשקעות מידיות ברשת החשמל על מנת לע
מוד בדרישות החוק.

רכישת חשמל מוזל

בארץ הוקמו מפעלים לייצור חשמל המופעלים על גז 
טבעי, קבוצת משקי הקיבוצים, ארגון הקניות הארצי של 

להתנועה הקיבוצית, לדוגמה, שותפה בחברת דליה אנ
רגיות ותתחיל לספק חשמל ככל הנראה בתוך מספר 
בחברת  מתחרים  החדשים  החשמל  יצרני  חודשים. 
מעדיפות  הן  ולכן  מוגבל  שלהן  הייצור  כושר  החשמל, 
להתקשר עם גופים גדולים, כיוון שצריכת החשמל של 
הצרכנים השונים אינה אחידה על פני השנה, בתקופות 
ביחס לחשמל  מוזל  לרכוש מהן חשמל  ניתן  מסוימות 
פשוטה  אינה  ההתקשרות  החשמל,  חברת  שמספקת 

ואנחנו בוחנים את האפשרויות השונות וכדאיותן.

מונה נטו

לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית, ברחבי הארץ הוק
ליצור חשמל,  סולאריים  בשנים האחרונות מתקנים  מו 
זו  רשות החשמל. מכסה  ומכסה שקבעה  כללים  ע"פ 
נמצאת על סף ניצול ונפתחה אפשרות להקים מתקנים 

לסולאריים לצריכה עצמית, אשר משמעותם, צרכן הח
שמל מייצר חלק מהחשמל שהוא צורך  באופן עצמאי 

לואת שאר החשמל ממשיך לרכוש מחברת החשמל. אנ
חנו בוחנים את כדאיות הקמת המתקן הסולארי ומשך 
לצרכן  החשמל  מחיר  זו  במערכת  ההשקעה.  החזר 

הקצה בתים ועסקים לא משתנה, אולם לקיבוץ תהיה 
לפעילות כלכלית נוספת שתגדיל את רווחי הקיבוץ. המ

תקנים מתוכננים על גגות אולם התרבות, חדר האוכל, 
מזכירות והצרכנייה. תנאי מתלה לעסקה קבלת היתרי 

בניה למערכות הסולאריות.

ייזום בשטח המוגדר בתב"ע לתעשייה

להעוגן שטחים בייעוד לתעשייה ממערב להעוגנפלסט, 
לאורך השנים נבחנו אפשרויות שונות לייזום בקרקעות 
אלו, בגין חלק מהקרקע שולמו תשלומים למנהל. אנחנו 
ובוחנים פרויקטים  שונים  גורמים  עם  נמצאים במגעים 

אפשריים בתחום האירועים, ותחומים נוספים. 

ייזום בשטח המוגדר בתב"ע מבני משק

לאחר שחברי הקיבוץ דחו את הצעתנו לבדיקת מרכז 
נכס  הינו  ולאור העובדה ששטח מבני המשק  לוגיסטי, 
של הקיבוץ אשר שנים רבות מאז העברת הרפת אינו 
ממשיכים  אנחנו  לקיבוץ,  משמעותית  הכנסה  מחולל 
אפשרית  שחלופה  לנו  ברור  שונות,  חלופות  בבחינת 
בחברים  פגיעה  כל  ללא  לקיימה  שניתן  כזו  רק  תהיה 

הגרים בסמוך לאזור.

הסדרת שימושים

לרשות )המנהל לשעבר( מקרקעי ישראל תובעת מהקי
והסדרת שמושים שלטענתה  שימוש  בגין  בוץ תשלום 
כפי שדיווחנו בעבר העמדנו  חורגים מהסכם החכירה, 
ערבות בנקאית ע"ס כ 1.6 מיליון ₪ למנהל כהתחייבות 
לבצע הסדרה. אנחנו כעת בשלב של הגשת השגה על 
שמאות  הגשת  בעזרת  נכס,  כל  לגבי  המנהל  דרישות 
הסכומים  להקטנת  פועלים  אנחנו  מודד  ודו"ח  נגדית 
לקבלת  תנאי  הינה  שימושים  הסדרת  לשלם.  שנדרש 
אישור המנהל להיתרי בניה. הטיפול ארוך מסובך ולכן 

לחשוב לנו לקדמו, כך שבעת הגעת הרגע המיוחל לקב
לת אישור המנהל, נושא השימושים יהיה מוסדר.  

פסולת בבורות התחמיץ לשעבר

בורות התחמיץ הושכרו לפני מספר שנים לשוכר אשר 
להתכוון לבצע בהם ריסוק גזם, השוכר לא עמד בהס

כם עם הקיבוץ, האתר מלא כיום בפסולת גזם ופסולת 
אחרת שהחוכר מחויב לפנות. בעזרת עוה"ד של הקיבוץ 

לאנחנו מנסים להגיע להבנות עם השוכר, אולם אנחנו נת
קלים בקשיים רבים.

)המשך בעמ' 4(

משולחנו של היו"ר
אלון שפיצר, יו"ר הקיבוץ
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מעט מים עדיין זורמים בירדן. מחכים לחורף. שמתם לב 
כי החצבים הקדימו השנה? יש האומרים כי צפויה שנת 

לגשמים ברוכה. חלקם טוענים כי כל שנה בה הייתה מל
חמה, התבררה כשנת גשמים ברוכה. נאחל לעם ישראל 

שירדו גשמים בעיתם, לא מטחי פגזים על שדותינו.

ואצלנו: השגרה הברוכה החזירה את ילדינו לבתי הספר, 
דלתות  נפתחו  הבוטנים וגם  ודיש  הכותנה  קטיף  החל 

לביתנו לנוער מהיישוב אלקנה שציינו בהעוגן את יום הכי
פורים בזמירות וניגונים.

ומשולחן הוועד:

מנהל מקרקעי ישראל )ממ"י( הגיש לקיבוץ שומה בה 
אנו נדרשים לשלם סכומי כסף נכבדים עבור שימושים 
חורגים. נעשים מאמצים להקטין את סכום הכסף. נזכיר 
לציבור כי הסדרת השימושים החורגים היא תנאי ראשון 

של המנהל  לקידום המשך הבנייה בקיבוצים.

אושר לחתום על התחייבות הקיבוץ לערבות לקרן קמ"ע 
הלוואות נוו  על מנת לאפשר לחברים המעוניינים לקבל

חות יותר לבנייה.

"דו חברת  עם  התקשרות  ראשונה  בקריאה  לאושרה 
על  יוצבו  השמש  קולטי  סולארי.  חשמל  לייצור  ראל" 

לגגות אולם התרבות, המועדון וחדר האוכל. לקראת גי
בוש סופי של ההתקשרות תוצג ותובא הסוגיה לאישור 

שיחת הקיבוץ.

סגירת אתר הפסולת בבורות התו  רכז המשק דיווח על
, המשך הטיפול בניסיונות לסלק את הפסולת, ולל ץחמי

חייב את המפעיל בכל העלויות וההתנהלות מול משרד 
איכות הסביבה.

החל תהליך הגישור מול מעברות בנושא "רמות חפר". 
להזכירכם כי בית הספר עבר ממעברות למשכנו החדש 
במכמורת, אך השקעות העבר במבנים ובתשתיות ביה"ס 
שוות הרבה כסף... הקיבוצים אשר היו שותפים בעמותה 

מבקשים ממעברות חלק מהשקעות העבר.

מינוי מנהל אחזקה ) דומה מאד לתפקיד רכז הבל  אושר
נייה בעבר( בהיקף של 50 אחוז.בקרוב יפורסם המכרז 

לוהגדרת תפקיד מדויקת. חברים הרואים עצמם מועמ
דים לתפקיד מוזמנים להגיש את מועמדותם.  יודגש כי 

תפקיד זה הוטל בעבר על אילן בר מנהל החשמליה.

אושרה הבקשה למתן הנחה בשכ"ד לבנים והורים של 
חברי קיבוץ.

)המשך בעמ' 4(

הבלוג של דניאל

משולחן הוועד
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משולחן הוועד )המשך מעמ' 3(

אושרה תכנית המימון לפיתוח "רפת חפר" על סך של 
9 מיליון ₪. כל מביני הדבר טוענים כי חלופת הרובוטים 
מאד  הרבה  לנו  ועולה  שעלתה  טעות  למעשה  הייתה 
יפים  רווחים  המניב  יצרני  כענף  נחשבת  הרפת  כסף. 
וזאת אנו יודעים מהעבר המפואר הלא רחוק של רפת 
יוצב  הרפת  לניהול  אלון  אשר  של  כניסתו  מאז  העוגן. 
המצב וכעת הגיעה העת לצעוד קדימה אל עתיד טוב 

יותר.

שנה טובה לכולנו, שנת שלום ושגשוג.

משולחן יו"ר הקיבוץ )המשך מעמ' 2(

רמות חפר

הלימודים  שנת  בסוף  נסגר  חפר  ברמות  הספר  בית 
שעברה, לאורך שנים מנהל העוגן ביחד עם הקיבוצים 
שהיו שותפים ברמות חפר וגם באופן עצמאי, מו"מ עם 

לקיבוץ מעברות לקבלת פיצוי על השקעות הקבוצים בנ
כסים של רמות חפר, שנשארים כולם בשטח מעברות. 

לקיימת מחלוקת בעוד מעברות תובעת מהקבוצים הש
לתתפות בעלות הריסת המבנים והקבוצים דורשים פי

צוי ממעברות. לאחרונה הושגה הסכמה להיכנס להליך 
גישור בין מעברות לקבוצים, בשלב זה עדיין לא הגענו 
להסכמות בגישור. הקיבוץ מיוצג ע"י אוריאל, אלון ועו"ד 

נמרוד טפר.

פרויקט הבראת רפת חפר

כידוע לכל הרפת שמבוססת על חליבה רובוטית ברפת 
חפר נכשלה, הנהלת דירקטוריון הרפת לאחר בדיקות 

לכלכליות החליטה לעבור לרפת עם מכון חליבה קונבנ
ציונאלי ולהקמת סככות המתאימות לרפת בסדר גודל 

לשל רפת חפר. אנחנו כעת בשלבי הוצאת ההיתרים לס
לככות. לאחר עבודה מעמיקה של רונן בר ניר גזבר מעב

רות והרפת ומו"מ עם מספר בנקים, נחתם הסכם מימון 
לעם בנק לאומי למימון ההשקעות ברפת ומחזור והאר

מעלויות  יותר  טובים  בתנאים  הקיימות,  ההלוואות  כת 
גדולים  צוות הרפת עושה מאמצים  המימון הקודמות. 
ומשיג שיפור מקצועי אולם מגבלת החליבה ברובוטים 
אינה מאפשרת להשיג את הרווחיות המצופה מהרפת, 

מגבלה זו תוסר לאחר בנית הסככות ומכון החליבה.  

 * * *
היזמית  לפעילות  מיודעים  יהיו  הקיבוץ  שחברי  חשוב 
ולטיפול המשפטי שמבצע הקיבוץ ע"י המנהל העסקי 

בנוסף לניהול הכספי והעסקי השוטף.

דורון וענת נישאו!
 מזל טוב לזוג הצעיר,

 להורי החתן רני ואפרת
ולאחים איתן ומירית.

מאחלים חיים שלמים של אושר ואהבה
קיבוץ העוגן

מעוניינים לכתוב כתבה לעיתון?

להגיב על דברים שנכתבו בגיליון הקודם?

לשלוח איחולים לאדם יקר?

לשלוח תמונות לעיתון?

b.haogen@gmail.com
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גיא רוזמן

חמישי, 08:30, התיישבתי ליד אחד השולחנות בבית קפה 
גרציא. בטלפון שוחחתי עם אישתי, נטע, שהסבירה לי 
שמתקיימת  סיפור"  ה-"שעת  ממוקמת  בדיוק  איפה 
בבית הקפה אחת לשבועיים. היא מסבירה לי שמלבד 

להספרייה, זו הפעילות היחידה שיש בקיבוץ לילדים קט
נים אחרי הצהרים ושזו יוזמתה של מיכל גרציא. 

או סתם  בבוקר,  בשישי  על קפה  לשבת  לכם  בא  אם 
באמצע השבוע, אם בא לכם להתפנק עם עוגה טובה 
או בארוחת בוקר עשירה, יש רק מקום אחד שאפשר 
ללכת אליו בקיבוץ העוגן - גרציא. ממש פה ליד הבית 

למסתתר לו בית קפה - ביסטרו מופלא שמושך אליו סו
עדים מרוצים מהקיבוץ ומישובי הסביבה והוקם ומנוהל 

על ידי אחת משלנו - מיכל גרציאני.

* * *
נוצר הקשר שלך  וכיצד  על הרקע שלך  ספרי מעט 

לקיבוץ העוגן?

ב-15  כאשר  משה,  בצור  מכאן,  רחוק  לא  גדלתי  אני 
בתל  התגוררתי  לקיבוץ,  לפני המעבר  האחרונות  שנים 
אביב. בגיל 27 החלטתי לפתוח קייטרינג - קניתי מקרר, 
קרש חיתוך והתחלתי לעבוד במרתף הורי שבצור משה 

את  הכרתי  באירועים  העבודה  דרך  אירועים.  ולהוציא 
גל שב ואת מתן  בר  בבולה  בזמנו  לרן מאוטנר שעבד 

העסק  לאט  לאט  באירועים.  עגלות קפה  הפעיל  זמנו 
סיפרו  ומתן  רן  הספיק.  לא  כבר  הקטן  והמרתף  גדל 
לי על שטח שמתפנה באיזור חדר האוכל בקיבוץ שבו 
את  שכרתי  לקיבוץ  הגעתי  ואכן  מטבח,  לפתוח  אוכל 
השטח והפעלתי במשך שבע שנים מטבח עבור עסקי 

הקייטרינג. 

מעדניה  לפתוח  חלום  בראשי  נרקם  הזה  הזמן  במשך 
רוחי דמיינתי אמהות עסוקות שמגיעות  בקיבוץ. בעיני 
לילדיהן  ואיכותי  טרי  אוכל  לרכוש  מנת  על  למעדניה 
מבנה  לקחתי  השבוע.  לסוף  מזון  הרוכשות  ומשפחות 
נטוש ובו פתחתי את המעדניה שהיתה פתוחה בהתחלה 
רק בחמישי - שישי. לאט לאט בעקבות דרישת הקהל 
שעות  את  והרחבנו  כסאות  וכמה  קפה  מכונת  הוספנו 
בסופו  כי  צלחה  לא  המעדניה  זאת,  למרות  הפעילות. 

של דבר לא היתה מספיק תנועת לקוחות.

לקראת גיל 40 החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי - לסגור 
את עסקי הקייטרינג, שאמנם הצליחו מאוד, אך חייבו

המשך בעמ' 6

אחת משלנו

זרקור לעסקים
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גרציא - המשך מעמ' 5:

לאותי לעבודה בסופי שבוע בשעות לא שגרתיות. הח
לטתי לעשות שיפוץ רציני ולהפוך את המעדניה לבית 
קפה ביסטרו. לפני שנה וחצי בניתי מטבח, הרחבתי את 
המקום תוך שמירה על פינת קונדיטוריה שהיתה גולת 

הכותרת של הקייטרינג. 

לכשגרנו מחוץ לקיבוץ, ילדי היו מגיעים איתי בבוקר וג
דלו אצל יולה ובהמשך נכנסו למערכת החינוך בקיבוץ, 
כך שנפתחה בפנינו האופציה להכנס לשכונת ההרחבה 
בקיבוץ  פה  להתמקם  והחלטנו  ההזדמנות  על  קפצנו 

ולהקים פה את ביתינו.

ומהם האתגרים בהם את נתקלת כבעלת עסק בקי
בוץ?

אתגר אחד הוא התמודדות עם המועצה בכל הקשור 
ללרישוי של העסק. בשנתיים האחרונות השקעתי משא
לבים רבים בהסדרת הנושא וכרגע אנחנו בישורת האח

רונה של התהליך כאשר בסופו המנהל צפוי לתת אישור 
לשימוש חורג ובית הקפה צפוי להיות אחד מהעסקים 

הבודדים בקיבוץ העוגן שמוסדר מול המועצה. 

לרישוי  בנוסף  בעדנו.  מאוד  המועצה  כי  לציין  חשוב 
העסק, הושקעו מצידי משאבים רבים על מנת למנוע 
מפגעים כמו רעש וריחות. בית קפה הוא עסק חי ופעיל 
ואני עושה את כל המאמצים לשלב את העסק במרחב 

הציבורי הקיבוצי.

האתגר השני והמשמעותי ביותר מבחינתי הוא החיבור 
לקהילה. חשוב להבין שעסק לא יכול להתקיים לאורך 
זמן בקיבוץ ללא תמיכה אקטיבית של הקהילה. למרות 
שהעסק ממוקם בקיבוץ והוא בבעלות חברת קיבוץ, רוב 
הלקוחות עדיין מגיעים מבחוץ. לאחרונה נעשו אירועים 
בשיתוף ועדת תרבות שמטרתם לתת לתושבי הקיבוץ 
הזדמנות להינות מארועי תרבות ומאוכל טוב פה קרוב 

לבית, אך לצערי ההיענות היתה נמוכה.

פה  עסק  להקים  שחושב  למי  נותנת  את  עצה  איזה 
בקיבוץ?

יחשוב  שלא  תמים.  יהיה  שלא  היא  טובה  הכי  העצה 
לשהוא יקבל יחס מועדף או הנחות. שיבוא בגישה עס
לקית קרה ולא יוותר על עקרונות חשובים. מניסיוני, הקי
לבוץ כרגע הוא מקום שלא מעודד עסקים, על אף שה

קמת עסקים הם אינטרס מובהק של הקיבוץ - עסקים 

שירותים  מספקים  הם  בקיבוץ,  נטושים  מבנים  מחיים 
לשונים לתושבים, מספקים מקומות עבודה, תורמים לכ

לכלת הקיבוץ ומחזקים את הקהילה. בעבר הגיעו דרכי 
לא פעם יזמים רציניים שרצו לעשות דברים בקיבוץ אך 

לצערם לא מצאו שותף לכך.

בגר מתקיימים  מיוחדים  ואירועים  פעילויות  ואילו 
ציא?

לבימי שני אחת לשבועיים יש "שעת סיפור" לילדים בג
רציא. העלות היא 30 שקלים, ההורה מתפנק עם קפה 

טוב וכל ילד מקבל כוס מיץ ונהנה מסיפור והצגה.

כל שלישי מתקיים בגרציא "ערב סושי". תפריט מגוון 
ועשיר.

לבימי רביעי יש מוזיקה חיה- איכותית. כניסה חינם לתו
שבי העוגן

הודעות   / במייל  להתעדכן  ניתן  השונים  האירועים  על 
מהמזכירות ובבית הקפה.

מה החזון שלך להמשך הדרך?

מאז שנפתח בית הקפה העסק הולך ותופס תאוצה - 
ובערבים אני  ימי שישי מפוצצים  בבקרים תמיד מלא, 

מה רב  קהל  מושכים  שגם  ואירועים  הופעות  לעורכת 
סביבה. עם זאת, חסר לי החיבור לקיבוץ. למרות שאני 
נותנת הנחות  מקיימת הופעות בחינם לתושבי הקיבוץ, 
ומשתפת פעולה עם ועדת תרבות, אנשים מפרגנים על 
הקיום של גרציא אבל לא מפרגנים ברגליים. אני רואה 

לבגרציא מקום שצריך להוות מוקד מפגש חברתי ותר
בותי בראש ובראשונה לתושבי הקיבוץ. אחד הרעיונות 
"חדר  הוא לעשות ערב בשבוע של  רוצה לקדם  שאני 
אוכל" בו יוזמנו התושבים ובדגש על הותיקים לארוחת 

ערב במחירים מוזלים. 

השיחה עם מיכל הייתה שיחה אופטימית. התרשמתי 
וממנה כי היא מאוד אוהבת את מה שהיא עושה ולמ
רות כל הקושי, היא קמה כל בוקר בהתרגשות למקום 

עבודתה.

והאפשרות  בקיבוץ  לגור  ההזדמנות  על  היא שמחה 
ואני שמח  ולהקים עסק בתוך הקהילה שלה.  לעבוד 
שהייתה לי הזדמנות להכיר קצת יותר את מיכל. אין 

ספק שאגיע לכאן יותר.

- קפה טוב, אוכל  כולכם לבוא לבקר  אני מזמין את 
מצוין ואווירה נהדרת. גרציא - קיבוץ העוגן.
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אבא,

לפעמים אני תוהה לי ביני לבין עצמי לאן היו מתגלגלים 
לחיי לו נולדתי עם כפית של כסף בפה.  האם הייתי במ

קום אחר? שונה? אולי משפחתי הקרובה הייתה שונה, 
האם הייתי מגדל את ילדיי אחרת?  אולי הסתכלותי על 
העולם הייתה שונה לחלוטין. יתכן והייתי גר בקומה ה-23 
בלב עיר הומה, או אולי באי מרוחק. וכיצד הייתה נראית 
או  ישרה  דרכי לאותו מקום שונה? מעניינת, משברית, 

מתעקלת? קלה יותר? ארוכה יותר? 

בפה",  בטון  של  כפית  עם  נולדתם  שלושתכם  "אתם 
אמר לי גדי גולדשטיין יום אחד בקיבוץ, והבנתי שגורלי 

נגזר לחיים של יצירה ועשייה. 

כי מי שגדל מגיל אפס בצל פיגומים וראה מבנה ענק 
שעולה וצומח מתוך הדשא הגדול בהעוגן, שעד לאותו 
יום דבר לא הפריע את נימנומו השליו מלבד תהלוכות 

לביכורים ומשחקי כדורגל מקומיים, מבנה ההולך ומת
קלף לו אט אט מקרשי תבניות היציקה, אין לו כמעט 
משנה  ולא  ועשייה  תיכנון  חזון,  מלבד  אחרת  אופציה 
אם זה באקדמיה, בתעשייה הביטחונית או במשק שלנו 
היצירה  חדוות  בכרמים.  או  שלום  בכרם  ניצן,  בשדה 

להזאת, שהוטמעה בך כמעט ללא מילים אלא רק מהת
בוננות, הופכת להיות חלק ממך.  

רק מי שבילה שבתות רצופות עם צינור גומי בידו והשקה 

בתחילה את היסודות ואחר כך את העמודים והקירות 
ובסוף את משטחי הגג האינסופיים )כך לפחות בעיני בן 
ה-6( ושנים מאוחר יותר שמע באותו מקום בדיוק את 

לאריק איינשטיין ויוסי בנאי שרים, או חזה בהצגות מופ
ללאות של ניסים אלוני שגם ביים אותן במקום עצמו, וכ

שעל הקירות תמיד תלויה תערוכה עדכנית, יצליח להבין 
לשהיצירה האנושית מגוונת ורבת פנים ומתעתעת במקו

מות ובזמנים בהם היא בוחרת להופיע, כמו למשל על 
גבעה לא גבוהה הגובלת בביצה שורצת ג'מוסים  בעמק 

חפר, בשוליה של אסיה בסופה של מלחמה נוראה.

ועדיין אני חושב לי מדי פעם, לאן הייתי פונה אלמלא 
מו קברות  בית  ניצב  משיכוניו  שבאחד  בכפר  לגדלתי 

הבנאי המקומי  נזהר  שנים  ישן שבמשך עשרות  סלמי 
ולו לבנה אחת על שרידיו ודאג לכוון את בתי  מלהניח 
האחר,  את  גם  בתוכם  שיכילו  כך  סביב-סביב,  היישוב 

הקודם והשונה.  

ומי יודע, אולי אם הייתי נולד וכפית של כסף בפי וללא 
עצמאות  מילים,  ללא  הודרכתי  אליה  עצמאות  אותה 
אבל  תמיד  שגורלנו  ולהבין  אחריות,  לקחת  שפירושה 

תמיד בידינו. 

בחרתי  אשר  בחירות  בכמה  בוחר  הייתי  לא  אז  אולי 
המשך בעמ' 8

איך זה להיוולד עם כפית של בטון בפה
פרידה מבניטו רונן
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בניטו רונן - המשך מעמ' 7
הוא לא לפחד לשחות  חיי שפירוש חלק מהן  במהלך 
נגד הזרם, לחשוב ולפעול אחרת מהמקובל ומהמוסכם 

על הרוב כאשר נדרש, גם אם יש מחיר לשלם.   

ואולי היו חיי שונים בתכלית ללא אותם טיולים לאורכה 
לולרוחבה של הארץ, חלקם עם תרמיל על הכתף וחל

קם לבדי עם אבא בפורד אסקורט ירוקה של מחלקת 

הבניה, בין אתרי בניה מסאסא ועד כרם שלום. ואותה 
ביחד עם הביט אז  בי  כנף שניטעה  להתשוקה לפרוש 

חון שמותר להעז ולנסות ולהרחיק לכת אם לא עושים 
שטויות ונוהגים באחריות.

סגפ הכמעט  הצניעות  של  בשבחה  דיברתי  לא  לועוד 
לנית ולא נאמר דבר על ההבנה והקבלה והחיבה והדא

גה שלכולן זכינו מיום היוולדנו ולא הזכרתי את טיפוח 
קשרי המשפחה שכמעט ונפוצה לכל עבר בסופה של 
אותה מלחמה והנה היא כאן מכונסת לה כולה על כל 

לרבדיה וענפיה השונים לכבודך אבא, ללוות אותך בדר
כך האחרונה.

שבע עשרה שנים חייתם איתנו בשדה ניצן בבית האחרון 
שבנית לך ולמלכה.  בית סלובקי קטן עם חלונות קטנים 
וגג רעפים אדום מוכן לשלג שאולי יגיע למערב הנגב, 
הוריך.  בית  כמו  פרי ממש  עצי  של  קטן  בוסתן  מוקף 

וכאילו העברתם אלינו את מרכז הכובד של המשפחה 
מרדים  בנכדיך:  מוקף  ממך,  מאושר  היה  לא  איתכם. 
את דניאל עם סיפור, בונה דגמים לבית הספר, מסיע 
וחג מוקף במשפחה,   יושב לארוחת שבת  ולגן,  לחוגים 
או במילותיך "סוגר מעגל". אהבת את שדה ניצן ואנשיה 

וקהילת שדה ניצן השיבה לך אהבה.

1917 מראשי השומר הצעיר והמחתרת בסל  אבא יליד
לובקיה בשנות המלחמה. נצר למשפחת 
ליוליקה,  אחרון  דוד  מפרשוב.  רוזנברג 
רחלה ועמוס. דוד אחרון לעינם בנה של 
דליה ז"ל ודוד אחרון לבניה ובנותיה של 
יצחק,  לנו:  חסרה  שכה  האהובה  נורית 

ענת, לימור, יעקב ומיטל.

ועדיין אבא, אני רואה את שנינו, אני בן 
9 או 10, צועדים יד ביד בשבת חורפית 

לאחת נפלאה של עמק חפר, כף ידי הק
טנה בכף ידך הגדולה והחמה, פוסעים 

ללאיטנו במעלה הכביש העוקף את המ
פעל בכיוון בורות התחמיץ הסובייטיים 
בגודלם שאותם בנית, ובדרכך אתה שב 

ומספר לי על אמא.

האחרונים  והמטרים  אבא,  המסע,  תם 
כך  כל  לך  המוכרים  בשבילים  עוברים 

המוע הילדים,  בתי  פני  על  לוחולפים 
דון, חדרי האוכל הישן והחדש, האולם, 
המרפאה, בית שיבולים ושכונת שווייץ, 

לואנו מלווים אותך בדרך הזאת לבקש
תך האחרונה ואתה מעולם כמעט ולא 

ביקשת דבר לעצמך.

להעוגן,  שבת  הנה  אבא,  בשלום,  נוח 
ללאדמת החמרה האדומה, לבית הקב

רות אותו תכננת ומדדת במו ידיך, ושאת אופי הכיתוב 
להאחיד על מצבותיו קבעת עם שרגא חברך הטוב וש

ממנו כמובן שלא נעז לחרוג.

אח אנחנו  עכשיו  אבא,  לדבר,  יותר  לדאוג  צורך  לאין 
,ראים צבי ונילי הטובים ידאגו שהמספרים יאוזנו ושהל

מקרר של מלכה לעולם יהא מלא. אביהו ורעיה ישמרו 
ואני  וג'ודי  הנכון  במקומם  ינוחו  והמילים  שהזיכרונות 
נדאג כהרגלנו לכל השאר. נוח בשלום ובשלווה וזיכרון 
מגע ידך החמה האוחזת בידי הקטנה ילווה אתי לכל 

אשר אפנה.

ארנון רונן

קורין ודניאל שלום רב,

ברצוננו להודות לכם על טיפולכם המסור בסידורי הלוויה 
של בניטו ז"ל.

אליכם  שהתקשרנו  מהרגע  זכינו  לו  והמסור  החם  הליווי 
המועדון  את  עזב  המלווים  שאחרון  ועד  החולים  מבית 

לחבר עזרו לנו לעבור ימים לא קלים.

נשמע  לא  שיותר  שחשבנו  המשפט  את  מכם  שמענו 
נטפל  אנו  לדבר,   לדאוג  צריכים  אינכם  "אתם   בחיינו... 
בכל"... ונתתם לנו לרגע את התחושה שכולנו שבנו הביתה 

ולא רק אבא, שזאת אכן הייתה בקשתו האחרונה.

בניטו, כמו רבים מבני דורו היה חסכן בהבעת רגשות אך 
את אהבתו להעוגן כמכלול שלם היה אפשר כמעט למשש 
נאמר  אם  נגזים  לא  מיותרות.  במילים  צורך  ללא  בידיים, 
אחרים(  עם  )ביחד  יצירתו  שיא  את  בהעוגן  ראה  שאבא 

בחייו.

בגישתכם האנושית, החמה והחילונית הנחתם עוד לבנה 
קטנה במפעל שהקימו הורינו.

המון תודה,
צבי, אביהו, ארנון
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אבא, 

לא קל לשבת מול המחשב ולסכם 85 שנה, המילים לא 
מצליחות לתאר ולו במקצת מה שהיית עבורנו. הנחמה 

להיחידה שלנו היא שאנו יודעים שחיית חיים טובים, של
נפ ואושר ממש עד לרגע האחרון.  למים מלאי סיפוק 

לך  לנו שחשוב  וגם אמרת  רוצה  היית  בה  בדרך  טרת 
לעזוב את החיים בכבוד. 

היית אדם שפיו וליבו שווים, לא אדם של עיגולי פינות 
טובה,  עצה  ממך  לקבל  היה  אפשר  תמיד  וקומבינות. 
והמדהים בדבר שזה היה נכון בכל גיל ובכל מצב. היה 
לך הגיון בריא ופיקחות טבעית שלא ניתן ללמוד, עמדת 

לעל דעתך וגידלת אותנו על יושרה במעשים ולא במי
לים.  

והשמחה  האופטימיות שלך  נזכור את  יותר מכל  אולי 
ונתת לעצמך הקלות,  במה שיש, לא הסתכלת לאחור 
1001 סיבות ואולי הגדולה ביניהם התל  למרות שהיו לך
בגרות בגטו בודפשט. ידעת להתאים את עצמך לזמנים 

חדשים לקיבוץ משתנה ולא קיטרת על העבר. 

למדנו ממך מה זה נתינה לנו לאחרים, 17 שנה התנדבת 
לבביטוח לאומי, מדי שבוע היית נפגש עם מספר קשי

שים לשיחות ארוכות והיית להם אוזן קשבת ברגעים של 
בדידות. לא בקשת הוקרה, פרסום  או הערכה זו היתה 

פשוט נתינה לשמה.

יציאתך לפנסיה חששנו איך תמלא את הזמן  לקראת 
הפנוי אבל אתה הצלחת ליצוק בו משמעות. מדי שבוע 

להיית נוסע ללימודים בעין החורש, הלכת עם אמא לה
צגות תיאטרון, הקפדת לשחות מדי בוקר 35 דקות, לא 

נבהלת מהמחשב והיית הראשון לעשות לייקים לנכדים 
בפייסבוק.

 12 ילדים,   4 לך  יש   - הכל  בשבילך  הייתה  המשפחה 
גאה  היית מאוד  וכלות.  חתנים  וכמובן  נינים  ו-4  נכדים 
בכל אחד מילדיך ונכדיך ואמרת לנו לא פעם שהניצחון 

להאמיתי שלך על הגרמנים הוא שמבן יחיד הצלחת לה
קים משפחה לתפארת. אתה וסבתא הצלחתם למצוא 
את הדרך לליבו של כל נכד, ולנהל שיחה בגובה העיניים 
ביולוגיה  על   35 בת  ונכדה  ג'ודו  על  חמש  בן  נכד  עם 
מולקולארית. ילדינו זכו לקבל מכם אהבה גדולה וקשר 
ושל  שלך  בייביסיטר  שעות  באינספור  שנרקם  מיוחד 

סבתא, בהן כל שעה היתה מיוחדת במינה.

אבא,  על  כלום  לומר  הצלחנו  לא  ובעצם  הרבה  אמרנו 
עולם ומלואו שאהבנו כל כך. אהבת המשפחה, הנתינה 
כדרך חיים, העצה הטובה והאופטימיות ילוו אותנו לעד.

שלומית, ערן, ניר ורוית

דברים לזכרו של משה פפאי

לקורין ודניאל

רצינו להגיד תודה, על שהייתם איתנו 
ברגעים הקשים שלנו, זמינים לכל שאלה 

ובקשה, מלאי אמפתיה ורצון טוב.

חיממתם את ליבנו.

תבורכו.

משפחת פפאי
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עודד וידר

קודם כל זו טרגדיה נוראית.

במעבר  שאירעה  שלגים  במפולת  נהרגו  ישראלים,   4
160 קילול  ההרים ת'ורונג לה ברכס האנאפורנה שנמצא
מטרים צפון-מערבית לבירה קטמנדו, במסלול שנקרא 
'פאס' או ''סובב אנאפורנה'', טיול שאורך בין 14 ל-17 

ימים.

לזה ממש ממש מכעיס. ממש מכעיס שמתו לשווא אנ
שים.

נפאל",   ממשלת  של  "מחדל   : זעקה  בארץ  העיתונות 
"הנפאלים נטשו אותנו בהרים".

26 : "חשל  קראתי עדות באחד מהעיתונים של בחור בן
בתי שזו חוויה שבחיים לא הייתה לי".

לפאס?  לעלות  מתחילים  ואתם  בחוץ...  שלג  יורד 
בהימלאיה?

ואני שואל: ללכת בתוך שלג יורד? כן בטח חוויה שבחיים 
לא הייתה לך. יש לך מושג מה זה ללכת בשלג שיורד 
בדרך לפאס ? מה ההשלכות של זה? איך להתמודד 

עם משהו לא בסדר בדרך? 

גם אם לא הייתה סופה אלא "רק" שלג יורד, אתה יודע 
איך להתמודד עם שלג פודרה טרי שנערם? 

מה זה ללכת במטר ויותר של שלג רך? זו לא הליכה של 
שעה שעתיים, זו הליכה של יום שלם, ארוך וקשה בנוסף 

התמודדות עם גבהים.

חשב  מישהו  שבעתיים.  מסוכן  זה  נערם  טרי  וכששלג 
הוא  היה מושג מה  ידע על כך? למישהו שם  על כך? 

עושה?

ואז הוא המשיך ואמר:

"גם אירופים שרגילים לשלג מתו שם והם אינם חסרי 
ניסיון בחיים בשלג".

לותשובתי: הם אינם בסביבתם הטבעית ולכן הם לא מו
דעים לסביבה האחרת, השונה, הדורשת זמן והסתגלות. 
והטיעון "גם אנשים ממדינות קרות ומושלגות מתו" זה 
טיעון לא במקום. זה שבן אדם רגיל שיורד לו שלג חצי 
לעשות  מה  מושג  לו  שיש  אומר  בהכרח  לא  מהשנה, 
בהרים. הרוב המוחלט של אנשים גרים בערים, ונוסעים 
במכוניות וכשיש סופות קשות בחוץ הם נשארים בבית.

המטיילים  של  המוחלט  הרוב  של  ההכנות  את  לצערי, 
ומפתקים  טרק  שנה  לפני  שעשה  מחבר  מקבלים  הם 
כמובן  המידע?  את  קיבל  החבר  ומהיכן  חב"ד.  בבית 
מחבר אחר שעשה שנה לפני. ומאיפה התחיל המידע?   
זה נקרא "המדריך לשביל החומוס". מי שהיה במקומות 

כאלו יודע על מה אני מדבר. 

ללצערי, המון צעירים שפשוט מגיעים, שואלים: "מה עו
שים פה? אומרים להם טרק. מה זה? טוב לא משנה. 

יאללה נצא."

לתוך כמה שעות כבר יש להם כרטיסים לאוטובוס לת
לחילת הטרק. טרק בהימלאיה, רכס ההרים הגבוה בעו

לם!!!

אנשים לוקחים את גורלם בידם בלי שום יכולת ומושג 
בפני מה הם עומדים.

האמת שמאחורי הרושם הכללי

ועכשיו לעובדות:

בבסיס העליון לפני מעבר ההרים שבו קרה האסון   ♦
ישנם 2 בתי תה מפוארים.

יש טלפונים לווייניים בבתי התה .  ♦

יש כל ערב וכל בוקר עדכון מזג אוויר שמגיע לבתי   ♦
התה.

למזג  מצוינים  התראה  מערכי  יש  האנפורנה  לרכס   ♦
אוויר.

למטיילים שבכל זאת עלו לפאס למרות מזג האוויר,   ♦
יש עוד כמה "נקודות יציאה" בדרך.

יש בית תה כמה ק"מ לפני הפאס ועוד אחד ממש   ♦
בנקודה הגבוהה ביותר.

באתרי  קודם  יומיים  כבר  היו  אוויר  מזג  התראות   ♦
האינטרנט.

את  הופכת  נדיר  המילה  נדיר  אירוע  על  וכשמדברים 
קורה... אלא  אירוע שלא  בלתי סביר,  האירוע לכמעט 
שבנפאל יש מפולות כל הזמן בכל מקום לאו דווקא רק 

באזו צרים   בשבילים  ובוץ. מדובר  אבנים  גם  לשלגים, 
רים מאד תלולים, האירועים הללו קורים כל הזמן וצריך 

ללמוד את הסביבה ולדעת ללכת בה.
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לדרך  שיצאו  מהרגע  ראו  חלקם  לצערי, 
מה קורה סביבם ופשוט לא ידעו להעריך 

המשמ ומה  לסכנה  סיכוי  יש  האם  לנכון 
עויות של מה שהם רואים.

חלקם מתו כי סמכו על אנשים אחרים, כי 
להם לא בדקו שום דבר בעצמם, כי לא הצ

טיידו בציוד מתאים, כי הלכו כעדר.

כאשר אתה מצטרף לטור של 50 הולכים 
לאתה פשוט הולך עם העדר מתוך איזו אמו

נה שאם כולם הולכים זה בטח בסדר ובטח 
מישהו בדק שהכול תקין. זו הרגשת הביטחון 
 המזויפת שנותן "העדר" שאתה הולך איתו.
לזו הרגשת הביטחון המזויפת שנותן "המ

והוא  יודע"  ובטח  קומי שהולך צמוד אלי 
בסה"כ סבל/פורטר.

ושלא תבינו אותי לא נכון, תמר אריאל ז"ל 
הייתה אדם שקול ורציני מאוד, נדב שהם 
אינם  הם  אבל  למופת,  חברות  הפגין  ז"ל 
מודעים  היו  לא  ולכן  הטבעית  בסביבתם 

לסכנות .

לכמה מתוך המטיילים היה ציוד מתאים? 
נעל הליכה?  GPS? מקלות  חרום?  ערכת 

לים נוספות?

* * *
לאז מה עושים כשהבן/בת נוסעים? מבק

אותם:  שחינכנו  מה  את  לזכור  מהם  שים 
אם יש ספק, אז אין ספק!!!

טלפו חירום,  )מספרי  כראוי  ל   להתכונן  ♦
ניה, דרכי גישה, מפות(

להבין למה נכנסים )גבהים, מזג אוויר,   ♦
מרחקים(

לא להיות גיבור  ♦

להצטייד כראוי  ♦

לא ללכת כשיורד שלג, וגם בגשם לב ל  ♦
דוק טוב לפני שיוצאים

גם אם לא יורד שלג, אבל ישנה שכבת   ♦
במזג  שעות   4 של  הליכה  קטע  שלג, 
בשלג  שעות  ל-10  הופך  רגיל,  אוויר 

)כלל אצבע(.

כמה שזה מכעיס אותי.

גדוד 7015 מכיר תודה
בחודש שעבר קיבוץ העוגן אירח את גדוד 7015, גדוד 

מילואים שהשתתף במבצע צוק איתן.

הערב היה מוצלח מאוד והגיעו חיילים ומפקדים ובנות 
מופעי  טוב,  מאוכל  נהננו  יחד  הארץ.  רחבי  מכל  זוגם 

סטנד אפ ודברי הוקרה.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל מי שתרם 
ועזר לערב הזה לצאת אל הפועל, ובראשם לשולי מייזנר 

לשהעמיד לרשותנו את גן האירועים ואף תרם מזמנו בה
קמה ובפירוק של הערב. תודה רבה לכולם!

בהוקרה, רס"ן נטע אראלי - מפ"מ
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הבן של הגזבר

גדי גדיש

באמצע שנות החמישים של המאה שעברה אבא שלי 
התמנה לתפקיד גזבר הקיבוץ. כל בוקר הוא נסע לתל 
אביב, וחזר לפנות ערב. האמת, כילד לא כל כך נהניתי 
מגזברותו של אבא… משום שהוא לא ידע לנהוג. תמיד 
חלמתי שהוא יסיע אותי באוטו או בטרקטור, כפי שעשו 
זאת אבות אחרים לילדיהם בקבוצה שלי. בעיניים כלות 
עקבתי, למשל, אחרי דני פרידמן כשהוא עוצר בדרכו 
לעבודה את הטרקטור די-פור שלו בחזית בית הילדים 
שלנו, מושיב את גבי בנו על הטרקטור, אותי - בעגלה 

למאחור, ומכבד אותנו בעוגת ריבה שקיבל במטבח. בש
בילי הייתה זו אחת מפסגות האושר והגאווה - אבא על 

טרקטור! 
* * *

יותר מאוחר הסתבר לי, שגם עם גזבר, רחמנא ליצלן, ניתן 
מופיע  אבא  אחד  ויום  הגדול,  החופש  הגיע  הנה  לכייף. 
בבית הילדים ומודיע שמחר בבוקר הוא לוקח את גדי שלו 

לליום-כיף בתל אביב! התרגשות גדולה אחזה בי. מיד נש
ללחתי למחסן הבגדים שיציידו אותי לקראת המאורע הג

דול ב"בגדי נסיעה", כנהוג וכמקובל. קיבלתי חולצה יפה 

ומכנסיים מיוחדים עם שני כיסים ו"שליץ", היינו עם רוכסן 
אמיתי כמו במכנסיים של המבוגרים. כי זאת לדעת, כל 
ילדי הקיבוץ התהלכו תמיד במכנסיים חסרי 
כיסים, כשגומיות מציקות לופתות בחוזקה 
את שוקי רגליהם. הלכתי לישון בערב כולי 

דרוך ואחוז ציפייה לבוא הבוקר. 
* * *

קרני שמש זהובות של בוקר התגנבו מבעד 
לחלון חדרנו, בחוץ להקת דרורים קיפצה 

והתרוננה בקונצרט בוקר קו למענף לענף 
לני. מיהרתי ללבוש את בגדי היפים, והנה 
המפעל  אל  אותי  לקחת  כדי  הגיע  אבא 
שם חיכה לנו כבר הטנדר "פארגו" של רכז 
הקניות, אשר כמדי בוקר נסע תל-אביבה. 
והנה, אנחנו כבר יושבים בו ופנינו אל העיר 

להגדולה, אל משרד "העוגנפלסט" שבשד
רות רוטשילד.

סידורים,  כמה  סידר  אבא  לשם  בבואנו 
יצאנו לבלות בעיר. התחנה הראשונה  ומיד 
היווה מזח הסירות בירקון. אבא שכר סירת 

למשוטים, נתן לי שיעור קצר בחתירה, ויצא
נו לדרכנו. העיר הגדולה על בתיה הלבנים 
כמו טרם ניעורה מקורי שנתה, הים הכחול 
והרחב שלפנינו זהר בשמש בוקר, והשחפים 
יושב  אני  ועלו מעל לראשינו.  צנחו  הלבנים 
במשוט,  אוחז  המחייך,  אבי  מול  בסירה 

מאמץ את כל שרירי וחותר. איזה אושר!

חתרנו לאורך החוף צפונה. כאשר הגענו לתחנת הכוח 
לרידינג, הסבנו את הסירה וחתרנו חזרה אל המזח. הח

תירה בסירה עם אבא הייתה עבורי חוויה גדולה, ומילאה 
אותי אושר רב.

* * *
תנובה,  מסעדת  הייתה  בילויינו  במסע  השנייה  התחנה 

לשהייתה חביבה על אבי במיוחד. אחרי השיט המעייף שני
נו היינו רעבים. אבא הזמין עבורי חביתה, לחמנייה טרייה 
ארוחה  אשכוליות.  מיץ  כוס   - ולקינוח  שמנת,  בחמאה, 
כזאת, בדומה לטיול בסירה, הייתה עבורי חוויה גדולה, כי 

הרי תפריט מעין זה היה נדיר ביותר במקומותינו.

לאחר הארוחה נתלוויתי לאבא בעבודתו כגזבר הקיבוץ. 
ביקרנו בכמה סניפי בנק, ובכולם התקבלנו בסבר פנים 
יפות. ניכר היה שכולם אוהבים את הקיבוץ שלנו, והסיבה 
הייתה פרוזאית למדי: היה לנו אז מפעל גומי משגשג, 

וכולם ידעו שטוב ומשתלם לעשות איתנו עסקים.

וכאן  רוטשילד,  בשדרות  משרדנו  אל  מהבנקים  חזרנו 
שמחתי לפגוש את מרגה, בת קבוצתי, שאמה אף היא 

לעבדה מטעם הקיבוץ בתל-אביב. מרגע זה מרגה הצט
רפה אלינו והפכה לשותפה מלאה, עד סוף היום, למסע 
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בילויי בעיר הגדולה. 

להתחנה הבאה הייתה - קולנוע "מוגרבי" בסוף רחוב אל
נבי, בואכה חוף הים. בכניסה לקולנוע אבא מסר לנו את 

הכרטיסים, נפרד מאיתנו לשלום, והלך לענייניו.

כא מקומותינו.  את  לחפש  האולם  אל  פנימה  לנכנסנו 
המה  הגדול  והאולם  הגדול  החופש  ימי  אלה  היו  מור, 
מילדים. אחר כמה צעדים, הבחנתי בשטר כחלחל של 
הרחוקות  בשנים  לירה  הרצפה.  על  המונח  אחת  לירה 
ההן הייתה בבחינת כסף רב, בעיקר לילד קיבוץ כמוני. 
כרטיס לסרט, דרך משל, עלה אז עשרה גרוש בלבד. 

)לב לכיסי  ותחבתי אותה עמוק  לשמחתי על המציאה 
זוכרים?(  כיסים,  שני  עם  נסיעה"  "מכנסי  הפעם  שתי 
בזהירות את  בכיסאותינו, שלפתי  לבסוף  כשהתיישבנו 
למרגה.  בגאווה  אותו  והראיתי  הכיס  מן  החדש  אוצרי 
הסרט החל ושקענו בצפייה, אך למען האמת, התקשיתי 
להתרכז. מחשבותיי סבבו בעקשנות סביב הכסף הרב 

שנפל לפתע בחלקי.

נדלקו. לפתע  באולם  והאורות  הגיעה שעת ההפסקה, 
בין  ואחות, המחפשים משהו  אח  ילדים,  בשני  הבחנתי 

השורות בעזרת פנס כשהם ממררים בבכי.

לכשהתקרבו אלינו, מרגה שאלה אותם: מה אתם מחפ
שים?

איבדנו לירה... - ענו השניים, ובכיים לא פסק.

תן  גדי,   - - קראה מרגה בשמחה,  הלירה שלכם!  הנה 
להם את הלירה שמצאת!

בלית ברירה, הושטתי את שטר הלירה הכחלחל, ובזאת 
לא  הוורדרדים.  הפיננסיים  חלומותיי  כל  ונגוזו  התנדפו 
כעסתי על חברתי, כי הייתה לי הרגשה טובה שעשיתי 

מצווה. 

הייתי  לא  אותי,  עלילת הסרט? אל תשאלו  הייתה  מה 
מספיק מרוכז. 

בתום הסרט אבא חיכה לנו בפתח הקולנוע, וחזרנו איתו 
למשרד שבשדרות רוטשילד. המשרד היה עבורי מעין 
בועה של קיבוץ העוגן בלב תל אביב, מכיוון שכל עובדיו 
תצלומים  התנוססו  קירותיו  ועל  שהכרתי,  החברים  היו 
מנופי הקיבוץ והמפעל, וגם תמונותיו היפות של ציירנו 

שרגא ווייל.

לזאת וגם זאת: במשרד הייתה קופסה גדולה של ביסק
וויטים, וגם מקרר קטן ובו בקבוקי מיץ, שיכולתי לשתות 

ולרוות מהם כחפצי.

לבארבע אחר הצהריים בערך הגיע רכז הקניות עם הט
נדר פארגו הנאמן שלו, וחזרנו הביתה.

חזרתי הביתה גדוש עד גדותיי בחוויות מרנינות, שהיוו 
את אחד השיאים הבולטים של החופש הגדול שלי, והן 

חרותות בזיכרוני עד היום.

 ֶז'רּבֹו הוא בית מאפה חדש שפתחה
עינת גיל עם בן דודתה תומר. בז'רבו מיוצרות 

עוגות ועוגיות הנעשות בעבודת יד מוקפדת 
ובאהבה רבה.

בשלב זה המכירות הן בירידים, או ע"י הזמנות 
דרך הפייסבוק או הנייד.

בנוסף, ניתן למצוא בז'רבו ג'חנון ומלוואח בי
תיים, קפואים ומוכנים לטיגון/אפייה. 

*מצורף קופון הנחה לחברי הקיבוץ - כולם 
מוזמנים ליהנות ולפרגן.

לאחר הלווייתו של יואב פז ז"ל, ביקשה ממני מירה 
גרטלר להעביר את המילים האלה לעיתון ביתנו, 
בעקבות טעות שלי, לא נכנסו דבריה לעיתון. אני 

מצרפת אותם עכשיו באישורה של מירה )נ"ר(.

משפחת גרטלר - מירה, עוזי וים

רוצים להודות לכל מנחמינו בקיבוץ, 
 עם פטירתו של יואב פז ז"ל,

בעלה של ים.

כמו כן, לחברים שעזרו ועוזרים לנו 
לעבור תקופה קשה מאוד.

 תודה מיוחדת לקורין, לדניאל
וליוסי גרטלר, על העזרה בכל סידורי 
ההלוויה, ותודה להורי פעוטון "שקד" 

ולצוות החינוכי.
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האירוע
איכלוס ההרחבה בחברים חדשים בקיבוץ העוגן.

ברוב של שני שליש התקבלה החלטה על המעבר 
ללינה המשפחתית.

דוד שמחוני זוכה בפעם הראשונה במרוץ התבור.
דן צימרמן מתעוור מהתפוצצות חומר נפץ שיצרו 

למלחמת השיחרור.
הגרעין המייסד מגיע באניית מעפילים ומתיישב בגן 

חיים ליד כפר סבא.
היום הקובע לשיוך דירות.

הרפתנים זוכים בפרס קפלן על יצור תנובת חלב 
גבוהה ויעילות בעבודה.

חנוכת" בית שיבולים "הבית הסיעודי.
חופרים את בריכת השחייה ע"י התגייסות החברים.

יוצא התקליט הראשון של חבורת הזמר -" עלי שיר."
להיות או לחדול - מפעל העוגן פלסט מכפיל את 

עצמו בהימור כלכלי.
מופק סרט לתולדות העוגן לכבוד חג השישים.

מוקם מוסך לוולקניזציה - שיפוץ צמיגים ,שהוא אבן 
היסוד להעוגנפלסט.

מכת הארבה בשדותינו החברים והילדים מתגייסים 
לגירוש הארבה.

משלוח ראשון של מלוני" דבש העוגן "לחו"ל.
נולדים הילדים הראשונים של הקיבוץ - קבוצת נרקיס.

נפתח הכל-בו בהעוגן הפועל בשיטת הניקוד.
סגירת הבריכה.

עליה על הקרקע בואדי קובאני, המקום שבו נמצא 
קיבוץ העוגן.

פורצת מגפת שיתוק ילדים בהעוגן ופוגעת בילדים 
רבים.

קבוצת הכדורעף של העוגן זוכה בפעם הראשונה 
בגביע המדינה.
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השנים בהם התרחשו האירועים:

 ,1955 ,1953 ,1949 ,1950 ,4739 ,1943 ,1941 ,1939
 ,1984 ,1983 ,1973 ,1966 ,1964 ,1962 ,1959 ,1956

 .2007 ,2013 ,2014 ,2000 ,1995

המידע שאספתם הוא שלב ראשון בחידה זו. הביאו 
אותו להמשך פתרון לפעילות המטמון.

משתתפי המשחק "חפש את 
המטמון" שהתקיים בראש השנה, נהנו 

מארוחת ערב מפנקת בגרציא.

 תודה גדולה למיכל
בשם ועדת התרבות.       

דוד פלג-חיים מארח משפחה וחברים בסוכה שהוא ויובל דקל 
בנו לפני החג. מי שהגיע הרוויח, אבל דוד הרוויח יותר.

סוכות

ראש השנה

ציר הזמן - העוגן
לפניכם 21 אירועים מכוננים בחייו של קיבוץ 
העוגן. מצאו את השנה בה התרחש כל אירוע

)היעזרו ברשימה למטה(.
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פרסים לזכרו של אפרא גורן
יעקב גוטרמן 

במוע נערך  שנה,  כמדי  באוקטובר,  לבאחד 
לכותבי  פרסים  חלוקת  של  טקס  הקיבוץ  דון 
עבודות מחקר בתחום החגים ומסורת ישראל. 

להטקס אורגן, כמו תמיד, על ידי מכון שיטין ומ
לידיהם את  גורן. לפני שהזוכים קיבלו  שפחת 

להפרסים, הם הציגו לפני הקהל את נושא עבו
המקו הנושאים  במצגות.  נעזרו  וחלקם  לדתם, 

ריים עוררו עיניין רב. בין הזוכים בפרס היתה גם 
הסופרת יוכי ברנדס, שסיפרה בצורה מרתקת 

על דרך כתיבתה.

לנופך אמנותי לערב הוסיפה שני מאוטנר בשי
רתה היפה.

בטקס המרגש והמעניין לזכרו של אפרא גורן, 
לבנם של אהובה וזכריה, שנפל ברמת הגולן במ

חיילים  כיתתו,  בני  יום-כיפור, השתתפו  לחמת 
מחטיבתו, וחברי קיבוץ.
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השנה  בראש  העוגן  לקיבוץ  שנים   67 חגיגות  לכבוד 
האחרון, החלטנו לצרף סיפור מתוך החוברת שהוציאו 
1982 - "מאגדות המו  דורית גלילי ויעקב גוטרמן בשנת
וקום". גיבור הסיפור הוא אלי פרידמן, בן הזוג של שו
אורית  נהר,  נירה  שילר,  נעמי  של  ואביהם  גרנות  למית 

ברמן וירון פרידמן.

רבים מכם מכירים בוודאי את אלי, סבם של נטע, אורי, 
ענת וגליה. אך מעטים מכם יודעים כי אלי, שהוא מוותיקי 

להקיבוץ, היה הנהג הראשון של הקיבוץ. בש
עות לפני הצהריים הוא היה עובד כמו כולם, 
נוהג במשאית היחידה שאז הייתה לקיבוץ, 

לואיתה היה מספק את כל צרכי הקיבוץ הצ
עיר והקטן. אך בכך לא תמה עבודתו. אחרי 
שעות העבודה ואף בשעות הלילה, היה אלי 
עבור  למקום  נשק ממקום  העברות  מבצע 
אז להתארגן. פעולותיהם  הפלמ"ח, שהחל 
וב- במחתרת,  התבצעו  הפלמ"חניקים   של 

הבריטי  שהשלטון  משום  מוחלטת  סודיות 
להקים  במקום,  שישבו  ליהודים  התיר  לא 

לצבא משלהם או כל כוח מאורגן אחר הח
למוש בנשק. די היה בכך, שאף באמצע הלי

לה יגיע שליח מטעם הפלמ"ח ויקרא לאלי 
בשמו, ואלי היה קופץ ממיטתו, מוכן ומזומן 

לכל מה שיטילו עליו. ללא שאלות מיותרות היה ניגש מיד 
למשאית, מניע אותה ויוצא למשימה.

להערים  וכיצד  נשק,  להעברת  אלי  הרעיונות של  אחד 
על השוטרים הבריטים, כדי שלא יגלו את הנשק האסור 

לעל המשאית, היה להעמיס על הנשק תפוחי אדמה ול
לכסות אותו בהם. בדרך הוא היה לוקח איתו חיילים אנ

גלים טרמפיסטים שהיו יושבים על תפוחי האדמה. מי 
יודע מה היה עולה בגורלו של אלי, אם אכן היו החיילים 
האנגלים מגלים על מה הם באמת יושבים! בזכות אותם 
עם  לעבור  הבריטים  השוטרים  לו  הרשו  טרמפיסטים, 
המשאית ליד תחנות המשטרה, שם היו נקודות חיפוש 
אפילו  הם  במשאיתו.  וחיפושים  בדיקה  ללא  וביקורת, 

לא חשדו שמשהו פה לא בסדר.

העו שחברי  לאחר  קצרה  תקופה  הפעמים,  לבאחת 
וירשו את מקומם של  גן הראשונים הגיעו לכפר-סבא 
אנשי קיבוץ דן שישבו קודם במקום, היה על חברי קיבוץ 

לדן לעבור לישוב קבע בצפון הרחוק, וכמובן שחברי העו
גן עזרו להם בעלייתם על הקרקע. התפקיד שהוטל על 
אלי, היה להעביר במשאית שלו את הנשק שלהם שנועד 
להגנתם, אל המקום החדש שם הם בנו את ביתם. הנשק 

להיה כמובן לא חוקי ואסור, ואם הצליחו השלטונות האנ

לגלים לתפוס מישהו עם נשק כזה, הוא היה צפוי לעונ
שים כבדים ואף למאסר ממושך בבית הסוהר.

לאלי ציפתה דרך ארוכה מאוד. אז עוד לא היו כבישים 
לטובים ונוחים כמו כהיום, והדרך הייתה ארוכה וקשה ונ
למשכה שעות רבות. אך הקשה מכל היה להצליח להע

לים מהשוטרים האנגלים מה היה באמת במשאית. בכל 
את  שבדקו  בריטים  ושוטרים  חיילים  ניצבו  הכבישים 
המכוניות וחיפשו נשק בלתי חוקי ואסור. נקודת החיפוש 

כיצד הערים אלי על השוטרים האנגלים

פינה  ראש  משטרת  תחנת  ליד  הייתה  ביותר  הרצינית 
השוכנת בצפון הארץ, שם נעשו בדיקות קפדניות מאוד. 
צפונה מראש פינה נחשב האזור בעיני האנגלים כאזור 

לרגיש מאוד מבחינה ביטחונית. כיצד יצליח אלי במשי
מה קשה זו בלי להיתפס? הוא תמיד ידע למצוא מוצא 

וגם הפעם לא הכזיב.

ובה עבד חיים, שהיה  לקיבוץ העוגן הייתה אז מכוורת 
אז חבר קיבוצנו. החברים נהגו לקרוא לו "חיים זומזום" 
בגלל הדבורים המזמזמות איתן עבד. אלי ניגש אל חברו 
הטוב "אלי זומזום" וסיפר לו על הרעיון שלו להעברת 
נשק צפונה. חיים הסכים ללא היסוס ואימץ את הרעיון 
בהתלהבות, הוא סמך בדרך כלל בעניינים שכאלה על 

לאלי. הגיע הלילה ושניהם התחילו במלאכה. הם העמי
כיסו  המשאית,  אל  להעביר  להם  שהיה  הנשק  את  סו 
אותו בברזנט ועליו העמיס "חיים זומזום" כמה כוורות 
מלאות דבורים. אלי חבש על ראשו מסיכה של כוורנים, 

לחיים לא היה זקוק לכך, הוא היה כבר מחוסן מפני עקי
צות הדבורים. וכך יצאו שניהם לדרך. התקלה הראשונה 
שהייתה לאלי לא הייתה דווקא עם האנגלים, אלא עם.. 
דבורה אחת סקרנית שנכנסה לתא ההגה ורצתה משום 
מה לבדוק, מה יש מאחורי המסכה אותה לבד אלי. היא 
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נכנסה לתוך המסכה והחלה לחוג סביב אפו של אלי.
אלי צעק לחיים: "חיים,  דבורה!"

הוא לא רצה לעצור, משום שהמקום היה ליד תל מונד 
לשם שכנה משטרה בה ישבו אנגלים, ועדיף היה לא למ

שוך את תשומת לבם. חיים ענה לו: "אל תזוז ותמשיך 
זז אבל  לא  "אני  מיואש:  בקול  ענה  אלי  כרגיל".  לנהוג 

הדורה זזה ולא מפסיקה לזמזם סביב אפי".
המסכה,  לתוך  ידו  את  הכניס  פשוט  חיים?  עשה  מה 
והוציא אותה החוצה.  בין אצבעותיו  תפס את הדבורה 
אלי כמובן נשם לרווחה. הם המשיכו את נסיעתם. אלי 
ידע  הוא  כי  פעם,  מאי  יותר  ומתוח,  דרוך  הפעם  היה 
יודע?...  שהפעם מצפה לו חיפוש יסודי ומדוקדק, ומי 
אולי למרות הכל, הם ימצאו את הנשק? מה יהיה אז? 
גם הנשק לא יגיע ליעדו, כי כמובן השוטרים האנגלים 
להגנתם,  לו  זקוקים  דן  קיבוץ  חברי  והרי  אותו,  יחרימו 
וגם הוא, אלי, וחיים חברו עלולים להאסר בבית הסוהר 

לתקופה ארוכה וקשה, ובכך אלי כלל וכלל לא רצה.
עד לראש פינה הם נסעו ללא הפרעות, הכביש עבר ליד 
המשטרה האנגלית ולא הייתה כל דרך אחרת לעקפה. 
הם הגיעו לראש פינה ועברו את השוטרים, כשהם מלאי 
תקווה לעבור את המקום מבלי שהשוטרים יבחינו בהם. 
בריטים  שוטרים  כשהופיעו  במהרה.  נגוזה  זו  תקוותם 
כשבידיהם אלות גומי. הם צעקו לאלי לעצור מיד את 
המשאית. הם ניגשו אליהם ושאלו באנגלית את אלי, מה 
יש לו במשאית. אלי ענה להם כי הם מעבירים כוורות 
דבורים. הוא השתדל להישמע בטוח ושליו, אך לאמיתו 
של דבר הוא חשש מאוד מאוד, שמא יגלו האנגלים את 

האמת. ליבו הלך בחזקה.
על  הבחין  הוא  לשיחה,  האזין  ובשקט  לידו  ישב  חיים 
פניהם של השוטרים האנגלים באי אמון. מה עשה? יצא 
בלי שהאנגלים  ובשקט,  ניגש לארגז המשאית  החוצה, 
הבחינו, פתח את הדלתות של כוורת הדבורים. הדבורים 
הן  האנגלים.  השוטרים  לכיוון  ישר  בהמוניהן  התעופפו 
עפו וזמזמו סביב ראשיהן של השוטרים האנגלים אשר 
נבהלו מאוד. הם רצו הלוך וחזור מבוהלים, וניסו לגרש 
חסכו  לא  הדבורים, אשר  את  ידיהם  ובנפנוף  בצעקות 
מהם את עקיצותיהן. השוטרים המפוחדים עוד הספיקו 
לצעוק לאלי בטרם ברחו כל עוד נפשם בם, "תסתלק 
מפה! כמה שיותר מהר!" אלי וחיים המשיכו בנסיעתם, 
כשהם משאירים מאחוריהם את השוטרים האנגלים עם 

להדבורים, וחיוך רחב על פניהם. הם הגיעו ליעדם במו
לפרוק  כדי  להם,  מחכים  כבר  דן  קיבוץ  כשחברי  עד, 
את הנשק ולהסתירו מעיני השלטונות האנגליים. הנשק 

שהיה כל כך נחוץ להם על מנת להגן על עצמם.
ללמזלו של אלי, ראשו תמיד היה ממציא רעיון חדש ומ

הבריטים  השוטרים  על  להערים  הצליח  הוא  וכך  קורי, 
גם הפעם.

הפתרונות למטה במהופך.

פתרונות היה היה מגיליון אוגוסט:

להקת הזמר - נירה נהר, אפרת וייל עמית, עופרה 
פוקס, ציפקה רותם, רחלי מרון, דובי לאור, אילן 

פלג, עוזי גרטלר, גדי גדיש, שולי מייזנר.

-ברפת  אליעזר פוטוק, מאיר שלמון, עובד מגאל
נה, אליהו מחברת הנוער, שלמה גרנות.

פתרונות היה היה לגיליון זה:

ילדים בעגלה - גל גלילי, רינת זונשיין, שחר אילן, 
מילי פוקס.

משיכת חבל - קבוצות סלע ושחר. מימין לשמאל, 
מאחור: אריה שמרר, יוסי פוטוק, ארנון רונן.

מלפנים: שלומי גרדוש, איה שטרס )אלק(, רון 
ורדי, אשר רוזמן, אבינועם הלמן.

מי בתמונות?היה היה
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לוח יד שנייה

למכירה מיקסר קנווד )עדיין באריזה( עם כל האביזרים הנלווים;

טאג'ין מחרס לאפייה במיקרו ובתנור, במחיר מצחיק.

לפרטים: 052-5249612

* יש לכם פריט אשר אתם מעוניינים למסור / למכור? מחפשים פריט מסוים? 
שלחו למייל של העיתון - b.haogen@gmail.com - ותופיעו בגליון הבא.

סבא צ'צו היקר,

כל כך הרבה זיכרונות ורגעים חרותים בלבי ממך. היית 
ותמשיך להיות חלק חשוב מהחיים שלי! עדיין לא נקלט 
לא  אני  ומוזר.  מעורפל  כך  כל  הכל  איננו,  שאתה  לי 
מאמינה שאת הפסח הבא לא אתה זה שתשב בראש 
השולחן ותנחה את הטקס או שבחגים אחרים אתה לא 

לתתחיל לדבר ולהגיד ברכה. אי אפשר לשכוח את הב
דיחות, החיוכים, הצחוק ובעיקר הפרצופים המאושרים 
שהיו תמיד על פנייך, תמיד אזכור כשכל פעם שהיית 

 לקורין שמרר ודניאל פואה,
 ולכל הצוות שמלווה אותם
 בסידור הלוויה,
למאיר בן שבת וכל החברים 
שבאו להיות מניין בתפילות 
 השבעה,

 תודה גדולה וענקית... 
 הרגשנו שיש לנו על מי לסמוך 
 ועל מי להישען

 ברגעים קשים כל כך.
 בהערכה רבה

משפחות ששון, בכר ובלייר

תודה לבית שיבולים.
בקיבוץ  חי  ז"ל,  שלנו, עזרא ששון  אבא 
15 שנה. הוא אהב מאוד את הקיל  העוגן
ששורר  והשקט  העצים  בוץ, הירוק, 
גר  שנים   9 האלו,  שנה   15 מתוך  בו. 
בבית שיבולים. זו ההזדמנות שלי ושל 
מילות  ולהביע  להודות  שלי  האחים 
האישית  הלב  תשומת  על  הערכה 
והחמה, על התחשבות בכל פרט, על 
בה  המסירות  על  והמעקב,  הטיפול 
טיפלתם בו, על הסבלנות אין קץ. לא 

לחסכתם במאמץ ובעבודה הראויה לה
ערכה, וכך הרגשנו היטב את התוצאות.

תודה רבה על הכל.  אנחנו מאחלים לכל 
שתמשיכו  כוח,  בריאות,  שיבולים  בית  צוות 

לטפל במסירות רבה בכל הדיירים שלכם.
משפחות ששון, בכר ובלייר

פרידה מסבא עזרא ששון

לרואה אותי קצת עצובה או מבואסת, תמיד דאגת והצ
לחת להצחיק אותי ולגרום לשמחה וצחוק על לחיי. עוד 
דבר שלא אשכח שכל פעם שהייתי באה לבקר אותך 

לאחרי הרבה זמן, היית מתפעל מכמה גדלתי ותמיד הח
מאת לי מאוד. אתה היית סבא מדהים, נדיב, אכפתי, 
חייכן, שליו, רגוע, מצחיק, אוהב, מיוחד כזה שאין לאף 
אחד ואני זכיתי להיות הנכדה שלך. תמיד היית ותמיד 

תהיה חרות בלבי. אני אוהבת אותך,
נכדתך, צ'צו
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נטע רוזמן

הייתה  אביב,  בתל  רווקים  זוג  היינו  ואני  כשגיא 
במילוי  קנלוני   - להכין  שאהבתי  מיוחדת  מנה 
בשר וגבינות. כשבחרתי בחיים טבעוניים, הייתה 
תחושה שנאלצתי לוותר על אוכל טעים ומרגש. 
מדליקים  מתכונים  עם  בלוג  מצאתי  לשמחתי, 

שעושים טוב לבטן וגם לנשמה.

*מתוך הבלוג "טבעוניות נהנות יותר".

חומרים ל-15-20 גלילי קנלוני

1 חבילה )250 גרם( קנלוני יבש

למילוי: 

1 צרור גדול מנגולד, מופרד לעלים ולגבעולים, 
קצוץ

1 חבילה )300 גרם( טופו, רצוי רך

1 בצל קצוץ

3 שיני שום קצוצות

כוס אגוזי מלך ו/או קשיו טבעיים, קצוצים

מלח ים, פלפל שחור גרוס

שמן זית

לרוטב:

1 קופסה גדולה )800 גרם( עגבניות מרוסקות
1 בצל קצוץ

1 כפית סוכר חום בהיר
1/3 כוס מים

1/4 צרור פטרוזיליה קצוצה
מלח ים, פלפל שחור גרוס

שמן זית
אם רוצים: פירורי לחם או פנקו, שמרי בירה

מכינים את המילוי:

זית. מאדים את  מחממים במחבת רחבה שמן 
מתרככים  שהם  עד  דקות,  כ-5  והשום  הבצל 

לומעלים ניחוח. מוסיפים את עלי המנגולד הקצו
צים )ללא הגבעולים( וממשיכים לאדות 5 דקות 

נוספות.

ואת היתר  כוס טופו מפורר   3/4 שומרים בצד 
וממשיכים  היטב  מערבבים  למחבת.  מעבירים 

לאדות 5 דקות נוספות.

האגוזים  את  מוסיפים  ופלפל,  במלח  מתבלים 
הקצוצים ומערבבים. מניחים להתקרר

מכינים את הרוטב:

את  מאדים  רחבף  בסיר  זית  שמן  מחממים 
הבצל ואת גבעולי המנגולד הצוצים כ- 5דקות 
עגבניות  מוסיפים  מעט.  מתרככים  שהם  עד 
המרוסקות, פטרוזיליה, סוכר, מלח, פלפל ומים, 

מערבבים ומביאים לרתיחה.

טועמים ומתקנים תיבול.

יוצקים מעט מהרוטב כך שיכסה את התחתית 
של תבנית הפיירקס בשכבה דקה.

ממלאים את הקנלוני:

בעזרתם האצבעות מכניסים את מילוי המנגולד 
ודוחסים  ישברו(  שלא  )בעדינות  הגלילים  לתוך 

לכך שיהיו מלאים לגמרי. מניחים על הרוטב שב
תבנית.

יוצקים את שאר הרוטב על הקנלוני הממולאים 
כך שיכסה אותם לחלוטין. מפזרים למעלה את 

הטופו המפורר ששמרנו בצד.

אפשר לפזר מעל שמרי בירה לטעם גבינתי ו/או 
פירורי לחם להוספת פריכות.

אופים בתנור במשך כ-30 דקות, עד שהקנלוני 
מוכנים והרוטב משחים מעט, ומגישים.

קנלוני במילוי מנגולד

מתכון החודש
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