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אומרים שהיה פה שמח
לפני שנולדתי

אני.מאוד.אוהבת.נוסטלגיה .גם.אם.היא.של.מישהו.אחר 

אני.מאוד.אוהבת.לשמוע.את.סיפוריה.של.עופרה.חמותי.

הילדים. בתי. על. קיבוץ . היה. הימים.ההם,.שהקיבוץ. על.

עבודה,. של. יום. בסוף. העם. ריקודי. על. הלילה,. ושומרת.

הפירות. של. האמיתי. הטעם. המשותפות,. המקלחות. על.

והירקות,.חדר.האוכל.והחגים .אני.אוהבת.שהיא.מדייקת.

שגורמים. ונפלאים. קטנים. פרטים. וזוכרת. בסיפוריה.

לסיפור.להתעורר.לחיים-.לרגע.אני.מצליחה.לדמיין.שאני.

שם,.עם.המייסדים.וילדיהם,.לובשת.שמלה.לבנה.ויוצאת.
במחולות .

כשאני. גדיש . גדי. של. סיפוריו. גם.את. אוהבת. אני.מאוד.

קוראת.את.זיכרונותיו,.אני.תמיד.מחייכת.כאילו.אני.שם.

איתו,.ליד.גדי.הילד.שגדל.במסגרת.כל.כך.מיוחדת.ושונה.
מכל.מה.שאני.מכירה .

גם.יוסי.בן.דוד.נותן.לעיתים.הצצה.לחיי.הקיבוץ.של.פעם,.
ומפיח.חיים.וצבע.בתמונות.הדהויות .

לעיתים.כואבת.לי.הבטן.מרוב.געגוע.למה.שהיה.פעם,.לפני.

אימי. את. ושואלת. הביתה. חוזרת. שהייתי. שנים . הרבה.

אם.מישהו.צלצל.וחיפש.אותי.ולא.הייתי.זמינה.בכל.רגע,.

פנוי.או.לא.פנוי ..כשהיינו.משחקים.בחבל,.קלאס.וטאקי.

והיינו. ומדבקות. ומכתביות. בולים. של. אוספים. לנו. והיו.
פותחים.אנציקלופדית.אביב.כדי.לעשות.שיעורי.בית  

לשמחתי.הגדולה,.בקיבוץ.העוגן.יש.לילדים.עוד.הזדמנות.
ליצור.זיכרונות.נפלאים 

שסביבנו,. הטבע. על. ולומדים. בוקר. כל. מטיילים. בגנים.
חוגגים.את.החגים.באמת.וגדלים.יחד.כקבוצה 

ונהנים. ילדים. להיות. ממשיכים. הילדים. במרכזונים.

ולמידה. מעשירות. פעילויות. עם. יחד. וחופש. ממרחבים.

חברתית .וה"נעורים".נותנים.מסגרת.שומרת.ומאפשרת.
לנוער.שנמצא.בגיל.מבלבל.בין.ילדות.לבגרות .

שלי. הילדים. על. חושבת. אני. הבטן . לי. מתכווצת. ושוב.
שיזכו.לחוות.את.כל.זה .כמה.מזל.יש.להם .

מזיכרונות. שונים. יהיו. בקיבוץ. הילדים. של. הזיכרונות.

הילדות.של.דור.המייסדים .הם.יהיו.שונים.מהזיכרונות.

של.ילדי.המייסדים.ויהיו.שונים.מהזיכרונות.של.בני.גילי .

ניזכר.בנוסטלגיה.בילדות.שלנו.ונתרפק.על. ועם.כל.דור,.

הזיכרונות,.וכל.דור.יביא.איתו.שינוי.וקדמה.שתיראה.לנו.

לעיתים.משונה.ומיותרת .ונרצה,.הו.כמה.שנרצה,.שהם.

יוכלו,.גם.אם.רק.לרגע,.לחוות.את.הילדות.שאנחנו.חווינו .
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בחירות.באופק,.על.סדר.היום.הציבורי.נושאים.רבים,.

שינוי. את. להציב. ההתיישבות. נציגי. על. חובה. אבל.

ישראל. מקרקעי. רשות. ישראל,. ממשלת. של. הגישה.

נראה. האחרונות. בשנים. להתיישבות . והרגולטורים.

שהיחס.הבלתי.סביר.להתיישבות.מתקבל.כעין.ספורט.

העובדה. ההחלטות . ומקבלי. הפקידות. של. לאומי.

הבניה. הקליטה,. את. עצרה. ישראל. מקרקעי. שרשות.

ללא. שתעבור. אסור. בהתיישבות. עסקאות. ובצוע.
התייחסות.במערכת.הבחירות.הזו 

הוועד.החדש. ובחירת. .לאחר.אשור.המבנה.הארגוני.

החדשים. המוסדות. החלו. הכלכלית. וההנהלה.

הנכונות. הדרכים. את. לומדים. אנחנו. בפעילותם .

שנקבעו. ההחלטות. ע"פ. הניהוליים. הגופים. להפעלת.

התקיימו. האחרונה. בתקופה. הארגוני,. במבנה.

עם. הוועד. של. משותפים. אינטנסיביים. תקציב. דיוני.

ואושר. הוצג. שגובש. התקציב. הכלכלית . ההנהלה.

באספה,.מתהליך.דיוני.התקציב.צריך.ללמוד,.לשפר.

הוועד. בין. הפעולה. שתוף. את. ולחזק. התאום. את.
למנהלים 

האספה.לאשור.תכנית.2015.הייתה..מיוחדת,.מעל.140.

חברים.הגיעו,.השתתפות.של.ציבור.כל.כך.גדול.הינה.

עלו. אולם. ולדמוקרטיה,. לחברים. לקבוץ,. דרך. ציון.

באספה.חילוקי.הדעות.הקיימים.בציבור,.נכון.עשתה.

האספה.שהחליטה.לאשר.את.התקציב.ולהחזיר.לדיון.

הגשר. שיהיה. יכול. הדיון. הדירה . שכ"ד. סעיף. את.

להידברות.בנושא.שמשמעותי.לאוכלוסייה.רחבה .לא.

כאשר. כפיים,. במחיאות. דברים. לחזק. נכון. לי. נראה.

את. איש. לכבד. לטעמי. נכון. טעונה,. כך. כל. האווירה.

ולא. המחלוקות. על. ענייני. דיון. לקיים. ולנסות. רעהו.

טובה. מילה. החברים . בין. מיותרים. מתחים. לייצר.
לדוד.על.ניהול.סבלני.ואדיב.של.השיחה 

לקראת.קדום.השיוך.הקנייני,.כפי.שדיווחתי.בביתנו.

צוות. נבחר. השיוך,. בקדום. מטפלים. אנחנו. הקודם.

שיוך.ובצד.למידת.ההחלטות.החדשות,.אנחנו.בוחנים.

את.אופן.יישומן.ואת.ההיתכנות.ליישומן.של.דרישות.

המנהל .אולם.עדיין.יש.מספר.די.גדול.של.חברים.שלא.

בצעו.את.השיוך,.לדעתי.חשוב.מאד.שמירב.החברים.

עבור. לתשלומים. שותפים. ויהיו. השיוך. את. יבצעו.

השיוך. בצעו.את. חברים.שלא. והאיזונים . התשתיות.

ומעוניינים.לבצעו.כעת.מוזמנים.לפנות.לקבלת.הסבר.
והבהרות.ככל.שנדרשות.להם.לצוות.הניהולי 

ברפת.שנמצאת.מעבר.לסיבוב.בדרך.לנחל.אלכסנדר,.

אשר. לעבודת. הודות. מאד. חשוב. מקצועי. שפור. חל.

הרובוטית. החליבה. מוגבלות. עקב. אולם. והצוות,.

המצופים. המקצועיים. להישגים. מגיעים. לא. אנחנו.

משיגות,. שרפתות. הרווחיות. מאתנו. נמנעת. וכך.

הנהלת.הרפת.החליטה.על.תכנית.הבראה,.בניית.רפת.

חדשה.ומעבר.לחליבה.קונבנציונאלית,.הגענו.להסכם.

עם.בנק.למימון.פרויקט.הבניה.ועם.קבלת.ההיתרים.

בתוצאות. משמעותי. לשיפור. בתקווה. בבניה . נתחיל.
הכלכליות 

אלון שפיצר
יו"ר.הקבוץ

חודש.דצמבר.במרכזון.היה.בסימן.קהילה .במשך.החודש.הילדים.עמלו.על.פרחים.מעץ .שייפו,.צבעו,.הדביקו.ולבסוף.הסתובבו.
בשבילי.הקיבוץ.ופיזרו.פרחים.רבים.להנאת.התושבים .על.כל.פרח.רשמו.משפט.נחמד.שמעלה.חיוך .מקווים.שנהנתם 
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בחודשיים.שעברו.מאז.נכנסנו.לתפקיד,.עסקנו.בעיקר.
בסוגיית.תקציב 2015.על.נגזרותיו.השונות .

של. יסודית. לימוד. עבודת. נעשתה. התקציב. בהכנת.

ההנהלה.הכלכלית.ושל.הוועד.בשיתוף.צוות.המנהלים.

עקרונות. את. המשקף. מאוזן,. תקציב. לייצר. כדי.

ומגבלות. שונים. באילוצים. התחשבות. תוך. הקהילה.
כלכליות .

אמונים. )שהיו. מרביתנו. כי. הידועה. העובדה. מחד,.

על.הכנת.התקציב(.לא.היו.חלק.פעיל.בהנהלת.העוגן.

אותנו. איתגרה. בהחלט. )ובכלל(. האחרונות. בשנים.

וחייבה.לימוד.מהיר,.ומצוות.המנהלים.סבלנות.יתרה.

לעיתים .מאידך,.חלק.גדול.מאיתנו.מביא.עימו.ניסיון.

מסייע. בהחלט. שונים.אשר. ועסקי.מתחומים. ניהולי.
בהסתגלות.מהירה.והתנהלות.מורכבת 

הנושאים.העיקריים.אשר.מאפיינים.את.תקציב.2015.

הפנסיה. תשלום. הגדלת. הקיבוץ:. ע"י. שאושר**. כפי.

ל-40%.מהשכר.הממוצע.במשק,.הפחתת.תשלום.מס.

ערבות.הדדית.ב-40%,."צביעת.כסף".לשיפוץ.בריכה.

ליורשים,. שכ"ד. מלוא. תשלום. הקיבוץ(,. )לאישור.

שימושים. הסדרת. לטובת. ש"ח. מיליון. הפרשת.

הקהילה. בענפי. התייעלות. נעשתה. בנוסף. חורגים .

שונים. ענפים. של. ויסודית. אחראית. בחינה. ותימשך.
אשר.עליהם.כולנו.משלמים 

.22/1 ב-. התקיימה. .2015 תקציב. בנושא  האסיפה 
והיתה.מרובת.משתתפים.)כ-150(.ולפרקים.סוערת 

כאשר. גם. לאסיפות,. לבוא. נהגתי. האחרונות. בשנים.

גדושה. כה. אסיפה. לי. זכורה. לא. תקציבים . נידונו.

וערה.ועל.כך.אני.יכול.כמובן.לברך .מעבר.לכך,.כאחד.

מהחברים.אשר.נטלו.חלק.בגיבוש.התקציב.אני.מרוצה.

התקציב. עיכובים . וללא. גדול. ברוב. עבר. שהתקציב.

.Having.said. נותן.מענה.לאתגרים.רבים.שעל.הפרק

that   .אני.קצת.פחות.מרוצה.מתרבות.הדיון.בשיחה,.

עמדו. שלא. הכפיים. למחיאות. מתכוון. לא. אני. ולא,.
בקנה.אחד.עם.הנוהג .

אני.מרגיש,.וזו.כמובן.דעתי.הסובייקטיבית,.שהעוגן.

נמצא.בהליך.של.אבולוציה.)הזכויות.שמורות.לחברת.

בחובו.מתחים. באופן.טבעי.טומן. וועד.לשעבר(.אשר.

שרובם. החדשים,. החברים. קליטת. לאחר. וחששות .

איכותיים. שלא-. ואלו. כאן. וגדלו. העוגן. בני. הגדול.

מאוד,.אנו.במצב.חדש.שלא.היה.כאן.הרבה.שנים.של.

קושי. עימו. מביא. זה. הליך. ופעילה . מגוונת. קהילה.

בקבלת. בקיבוצים(. )בייחוד. בכל.חברה. טבעי.הקיים.

אוכלוסיות. לקבל. הקושי. את. מבין. אני. "חדשים" .

מאמין. מאוד. אני. זאת. עם. לקיבוץ,. וחדשות. שונות.

בכבוד,. יחד. לחיות. לדעת. נשכיל. כי. ומייחל(. )מקווה.

נוכל.לתת.במה.ומקום.אחד.לשני.בהקשבה.ובפתיחות.

וגם.נדע.לא.להסכים,.כי.זה.דבר.שסביר.שיקרה.מידי.
פעם.בשנים.הקרובות,.כפי.שקרה.בעבר 

למי.שלא.היה.באסיפה.האחרונה.אני.בהחלט.ממליץ.

להגיע.בפעם.הבאה .גם.אם.לא.מסכימים.על.הכל.זה.

בהחלט.המקום.לקיים.דיונים.ושיח.בנושאים.השונים.
שעל.הפרק .רצוי.כמובן.באופן.תרבותי.ומכבד 

)המשך.בעמ'.4(

צור.קורן

*.שכ"ד.חיילים.-.הוועד.ישוב.ויתן.את.דעתו.ויביא.המלצה..
...להחלטת.הקיבוץ .
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העוגן. ל-2015. נכון. שכחו,. לא. בוודאי. שכולם. כפי.

היו. ולכך. עשיר,. קיבוץ. לא  (. כבר. )או. לא. עדיין.

כמובן.השלכות.בבניית.המסגרת.בה.מתנהל.הקיבוץ,.

התקציב .נושא.עיקרי.שעורר.התנגדות.בתקציב.היה.

צמצום סבסוד שכ"ד של בני הקיבוץ..במצב.הקיים.

הכלכלית. ולהנהלה. לוועד. שגרמו. סיבות. כמה. היו.

חיצוניים. שוכרים. שכ"ד. שינוי:. על. לקיבוץ. להמליץ.

נמוך.ממחיר.השוק.באזור,.ישנו.אי.שיוויון.בין.מסלולי.

הדירות.של.בני.הקיבוץ.)"יהודית".&."דנה"(,.סבסוד.

חשוב. זאת,. עם. בתקציב . נכבד. סכום. מהווה. נוכחי.

להדגיש.כי.אחד.הנושאים.הכי.כואבים.וחשובים.לנו,.
כפי.שצוין.לא.אחת,.הינו.מציאת פתרונות קבע למגורי 
בני קיבוץ .נושא.זה.העסיק.וועדים.קודמים.ויעסיק.
אנו. ובכלל . הקרובה. בשנה. אינטנסיבי. באופן. אותנו.
הקיבוץ. והתפתחות. הבניה. המשך. לקדם. מתכוונים.
ועל.כך.קצרה.היריעה.מהלכיל.)קבלת.החלטת.רמ"י,.
תקנון. חורגים,. שימושים. הסדרת. פנימיים,. איזונים.
לבנים. לאפשר. רוצים. אנו. לכך. במקביל. השכרות   ( .

שגרים.כאן.ורוצים.לגור.כאן,.תנאים.ראויים.לכך .

יו"ר. גרטלר,. יוסי. ביוזמת. מפגש. התקיים. .30/1 ב-.

הוועדה.לבחינת.עתיד.הדיור.והמעמד.של.בני.קיבוץ,.

בני. כ-30. היו. במפגש. ואחרות . אלו. סוגיות. נידונו. בו.

ניתנה. והוועד,. הכלכלית. ההנהלה. חברי. עם. קיבוץ.

הוועדה. מטרות. הקיים,. המצב. על. קצרה. סקירה.

והרצאה.מעניינת.מפי.עו"ד.כרמית.דורון .אנו.מקווים.
לקיים.מפגשים.פתוחים.נוספים.מסוג.זה ..

מעט:. לא. הפרק. ועל. בעבודה. ממשיכים. אנו. מכאן.

קידום.נושאים.לקראת.המשך.בניה.ואכלוס,.הנגשת.

דפי. פרוטוקולים,. של. שוטף. פרסום. המשך. מידע-.

וחופש. השכרות. תקנון. חברים . עם. מפגשים. מידע,.

לשיוך. ההפעלה. מועד. עם. יחד. אסיפה,. לאישור.

שחיה-. בריכת. ליורשים( . תשלום. לאישור. )בהמשך.
אישורים,.פרויקטור,.ביצוע 

כמובן.עוד.נושאים.רבים.נוספים.עליהם.נספר.בהמשך .

שרוצה. מי. את. מזמין. ואני. בשבילכם. כאן. אנחנו.

להעלות.נושאים./.הצעות./.בקשות.לפנות.אלינו.במייל,.

בטלפון.או.בע"פ .כל.מי.שרוצה.לקיים.מפגש.באופן.
נפגשים  אנו  הוועד,  מנציגי. .2 עם. יותר. "אינטימי".
במזכירות בימי שלישי בשעות 20:00-21:30 .מטרת.
בנושאים. ליבכם. שעל. מה. לשמוע. היא. אלו. מפגשים.
פניה. לכל. להשיב. לשמוע,. מתחייבים. אנו. שונים    .

ולעשות.כמיטב.יכולתנו.לסייע .נשמח.לראותכם 

אנחנו לרשותכם בכל עניין,

בשם חברי הוועד

מייל פניות של הוועד:

 vaadhaogen@gmail.com

 מזל.טוב.להולדת אור,
לגלי  אחות  ויריב,  ללירון  בת 
ונעמה ונכדה לדובי ומרגלית לאור 

שתדעו.הרבה.נחת.ובריאות

 מזל.טוב.להולדת אורי,
לאמיר  אחות  וערן,. לשירי  בת 

ונכדה ללזר זונשיין
בריאות.שמחה.ונחת

.מזל.טוב.להולדת אלונה,
בת לאלינור ושובל ונכדה ללזר זונשיין

בריאות.מנחת.וצחוק.מתגלגל

 מזל.טוב.להולדת ארז,
ללירן  אח  ומור,. לצור  בן 
ורעותי ונכד לחינה ודוד קורן

נחת.בריאות.ואושר

 מזל.טוב.להולדת תמר,
ונכדה. וברק  לנורית  בת 

ליהודית וגדעון שמרר
בריאות.נחת.ושמחה

מאחלים.משפחת.קיבוץ.העוגן

מזל טוב

)המשך.מעמ'.3(
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של. החמישים. בשנות.

נהוג. הקודמת. המאה.

מדי. מגיע. שהספר. היה.

לחברת. שבועות. מספר.

הילדים.של.הקיבוץ,.נודד.

תיק. עם. הקבוצות. בין.

ובדומה. התפוח,. כליו.

אחד. כל. בצבא,. לנהוג.

לפניו. התייצב. מאיתנו.

קרקפתו. את. והפקיר.

המצקצקות,. למספריו.

כבר. אחריו. כשהבאים.

ניצבים.בפתח.וממתינים.
לתורם 

היה. נהוג. בקבוצה.שלנו.

באמצע. שולחן. להציב.

כיסא . ועליו. הכיתה.

על. טיפסנו. אחד. אחד.

את. ותפסנו. השולחן.

מקומנו .שם.ספרנו.היה.
שלמה.פפו .הוא.היה.מבולגריה,.והוא.בא.אלינו.תמיד.
בעגלתו.הקטנה.הרתומה.לחמור.מן.המושב.השכן.בית.
הלווי .בבואו.הוא.נהג.לקשור.את.חמורו.לעץ.הסמוך.

לביתנו.ונתן.לו.מנת.חציר.נדיבה 

כשהתיישבתי.בכיסא,.עטף.אותי.שלמה.בסדין.ומיד.

החל.במלאכתו .תחילה.הוא.דילל.את.שערי.במספריים.

חשמלית,. תספורת. למכונת. עבר. כך. אחר. מיוחדים,.

כדי.לעבור.למסרק.ומספריים,.בעקבותיהם.בא.השלב.

הבא.–.התער.המושחז .בשלב.זה.של.התספורת,.שלב.

רב. במתח. ורעדה . חיל. התמלאתי. הסופי,. השיפוץ.

עקבתי.אחר.תנועות.ידיו.החפוזות.של.ספרנו,.בשעה.

שהוא.משחיז.במהירות.את.תערו.על.פני.רצועת.עור.

זה. בשלב. הכיסאות . אחד. אל. קשר. אותה. מתוחה.

נהגתי.לעצום.את.עיני.מרוב.אימה .פחדתי.שמא.יסטה.
התער.החד.מדרכו.ויפגע.בי,.חלילה .

לרווחה . תמיד. נשמתי. הסתיים,. זה. אימים. כששלב.

עתה.זרה.שלמה.מנת.טלק.לבן.על.עורפי,.ניקה.אותי.

הסדין. את. ממני. הסיר. גדולה,. במברשת. בזריזות.
וקרא.בקול.גדול:

-.הבא.בתור!.

המלאכה.נעשתה.בזריזות .המסרק.חג.על.ראשו.של.

הילד,.המספריים.קרקשו.והתער.המפחיד.נע.בתנועות.

פני. על. מאימות. תזזית.

לכל. ההשחזה . רצועת.

הוקדשו. ותספורתו. ילד.

בלבד . ספורות. דקות.

וחמורו. ספרנו. נדד. וכך.

מקבוצה.לקבוצה,.מבית.
ילדים.אחד.למשנהו 

עברו.ימים,.כולנו.גדלנו.

עלינו. וכנהוג,. ובגרנו,.

שבמוסד. ז'. לכיתה.

השתנה. כאן. החינוכי .

עברנו. מעמדנו:.

של. במספרה. להסתפר.

כל. עם. יחד. הקיבוץ,.

כבר. עתה. החברים .

על. לטפס. נאלצנו. לא.

יכולנו. אלא. שולחנות,.

עור. בכורסת. להתרווח.

ידיות. עתירת. ישנה,.

ודוושות,.שהובאה.לכאן.
כירושה.ממרפאת.השיניים .

מספרת.העוגן.שכנה.בחדר.קטן.שהיה.צמוד.למקלחת.

בעגלתו. ספרנו. שלמה. הגיע. לכאן. גם. הציבורית .

הרתומה.לחמור,.גם.כאן.נקשר.החמור.לאחד.העצים .

יום.התספורת.נערך.אצלנו.בשבת,.כאשר.גם.החברים.

פנויים.היינו.מעיסוקינו .בהגיעו. וגם.אנחנו.הילדים,.

את. השולחן. על. שלמה. היה. פורס. למספרה,. בבוקר.

ידית. אל. ההשחזה. חגורת. את. קושר. הרבים,. כליו.

סדין,. עליו. עוטה. בכורסה,. היושב. אל. פונה. החלון,.
ומתחיל.בטקס 

רזי. בכל. ובקי. מיומן. איש. ספרנו. היה. כלל. בדרך.

עם. שוחח. הוא. כאשר. הימים,. באחד. אך. מלאכתו,.

ממני. דעתו. את. לרגע. כנראה. והסיח. החברים,. אחד.

וחתכו. ממסלולם. קמעה. סטו. מספריו. ומקרקפתי,.
חתך.באוזני.הימנית 

-.אי!.–.צעקתי.מרוב.כאב.ובהלה 

גפן.על.אוזני.הפגועה. שלמה.התעשת.מהר,.שם.צמר.
ושלח.אותי.אל.המרפאה 

את. ונגמור. . .- לי. אמר. .– המרפאה,. אל. מהר. לך. .-
התספורת.כשתחזור 

סיפורי הספרים
גדי.גדיש.

)המשך.בעמ'.6(
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כאן.התעוררה.עבורי.בעיה.קשה:.כיצד.אחצה.את.כל.
הקיבוץ.עד.למרפאה,.כשרק.חצי.ראשי.מסופר?   

רצתי.מהר.ככל.שיכלתי.כדי.לחמוק.מעיני.החברים,.
והגעתי.בשלום.למרפאה 

לי. חבשה. והמיטיבה,. הטובה. הקיבוץ. אחות. פנינה,.

אל. בחזרה. דהרתי. ושוב. המדממת,. אוזני. את. היטב.

ושוב. להשלים.את.מלאכתו,. מיהר. המספרה .שלמה.
הייתי.מסופר.כפי.שצריך .

כעבור.שנים.אחדות.התחלפו.אצלנו.הספרים .בשבתות.

החל.להגיע.אלינו.יעקב,.איש.נמוך.קומה.וממושקף,.

לא. ומחייכות . טובות. פנים. סבר. בעל. מפולין,. עולה.

היה.צורך.לחפש.עץ.מוצל.לחמורו,.כי.יעקב.נהג.להגיע.
אלינו.מנתניה.עירו.כשהוא.מדווש.על.אופניו.הישנים 

עם. התספורת. בשעת. לשוחח. נהג. הוא. שגם. למרות.

החברים,.ונהג.להתלוצץ.עמם.כשהוא.מטבל.את.דבריו.

ביידיש.עסיסית,.אך.למרבה.המזל,.מספריו.חוללו.על.
ראשי,.אך.אוזניי.נשארו.שלמות .

על. פרוזה. .- מקומית. אלגוריה.
היצורים. כל. בין. שיר. ציפור.

מדשאות. על. המתרוצצים.
כלבים. אינם. אשר. הקבוץ,.
לא.אסורים,.נמצאות.להקות.
של.ציפורים.מעניינות.שרצוי.

לעקוב.אחרי.התנהלותן 

מעלה. אשר. מלבב,. מראה.
ביניהן. והקשה. שאלות. מספר.

היא:."למה?"

מַ.ְינָ.ה. שיר.קטנה.הקרויה. בציפור. המדובר.
 Acridotheres.tristis.:מצויה.ובשמה.מדעי

הכללי. צבעה. הזרזיריים,. למשפחת. שייכת. הציפור.

הראש. בכנפיים,. לבנים. כתמים. עם. חום-כהה,.

העיניים,. סביב. המקור,. כהה,. אפור. בצבע. והצוואר.
והרגליים.צהובים 

ישראל.כחיית.מחמד.למתחם. המיינה.הובאה.לארץ.

הגירה. במסגרת. אביב. בתל. הירקון. בפארק. הצפארי.
גדולה.של.מינים.רבים.נוספים 

מטרת.הבאתה.היתה.הצגתה.לראווה.ולצורך.מחקר,.

אך.היא.שוחררה.או.ברחה.מכלובים.ותוך.זמן.קצר.
היא.הגיעה.גם.להעוגן 

שירה. הכולל. הציפור,. של. החקיינות. כושר. למרות.

אחרות,. ציפורים. של. בקולות.

חיקוי.נביחות.וקולות.אנושיים.

ועוד,..חשוב.ללמוד.על.אופייה.
האמיתי 

בקן.של.המַ.ְינָ.ה.אפשר.למצוא.

בקיעת. ביצים,. .6 אפילו.

בהפרשי. נעשית. הגוזלים.

כך. אחידה. בבקיעה. ולא. זמן.

כל. של. שרידות. שמתאפשרת.
הגוזלים .

המַ.ְינָ.ה.היא.מקננת.חורים.והיא.מתחרה.על.

אותם.חורי.הקינון.עם.מינים.מקנני.חורים.מקומיים .

נצפתה.השתלטות.הכוללת.פלישה.אקטיבית.לתיבות.
קינון.של.מינים.מקומיים 

היא.נוטה.גם.לשלוח.גוזלים.של.מינים.אחרים.לשמור.
על.גבולות.המחייה.שלה 

שהיא. למרות. פולש,. מין. היא. המַ.ְינָ.ה. בהגדרתה.

הקולנית. שירתה. אך. כפולה,. באזרחות. מחזיקה.

וכושר.החיקוי.המעולה.שלה.יכולים.בהחלט.להטעות.
בזיהוי.אופייה 

   כאן.באה.השאלה.הנוספת:."נו,.מה.זה.קשור?".

*.מקור.הצירוף.הוא.בארמית,.ופירושו.המילולי:."מה.יוצא.ממנה?"

ַמ ְינָ ה מצויה - ַמאי ַנְפָקא ִמַּנּה?*

מאיר.תמיר

)המשך.מעמ'.5(
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בראשית.היה.בית.דו-משפחתי.קטן,.בית.צנוע,.שניצב.

לו.כמו.מובדל.מיתר.בתי.הרחוב,.ואל.דלת.הכניסה.שלו.

מוביל.גרם.מדרגות.אבן .מאחוריו,.ממש.תחת.החלון,.

בשומה. ריחנית,. אפונה. של. גבעול. השמש. אל. חתר.

וצבעונית,.שנתלפף.סביב.מוט.עץ.נעוץ.באדמה,.ואני,.

זאטוט.בן.ארבע,.משקהו.נאמנה.מדי.יום .ואין.גבול.

לפליאתי,.כיצד.זה.זרע.זערור.נזרע.באדמה,.משלח.כל.

העת.את.זרועותיו.הירקרקים.אל.תכלת.השמים,.כדי.
לפרוץ.לבסוף.בסימפוניה.משכרת.רבת.גוונים 

של. המסיבי. והבניין. כנסייה. ניצבה. בצד,. בסמוך,.

השתרע. לרחוב,. מעבר. ומולו,. הכמרים,. סמינר.

מלכה,. הדודה. של. גנה. ילדותי,. של. הקסום. הבוסתן.

העולם,. של. פירותיו. כל. יחד. בו. נתקבצו. דומה. אשר.

היה. קל. והדומדומיות. העכבית. שיחי. בסבך. ואשר.

ללכת.לאיבוד,.ואין.כלל.לדעת.היכן.סופו .אפשר.והוא.

נגמר.אי.שם.ליד.הצריפים.הדלים.של.השכונה."צ'רני.

דבור",.ואפשר.אף.רחוק.יותר,.ממש.ליד.הקתדראלה.

העולם. סוף. כבר. הוא. מזה. הלאה. המריאוויטית .

המוכר,.המצוקים.החוליים.התלולים,.שכמו.צונחים.

אל.מימי.נהר.הוויסלה.מלא.ההוד .והלאה.מזה,.אין.

סודות. כל. את. המסתירים. כחלחלים. ערפילים. אלא.
העולם 

העולם.שלי.שכן.בגבולותיה.של.פלוצק,.היה.כולו.בהיר.

יום. וקורן,.ועטפה.אותו.אהבתם.ללא.קץ.של.הוריי .

אחד.הופיעו.אנשים.מוזרים.לבושים.במדים.אפורים.

ושחורים,.הם.תלו.דגל.ענק.על.גג.הסמינר,.וצעדו.ברהב.
מול.חלונותינו,.כאילו.העולם.כולו.שייך.אך.להם .

שער.בית.הכנסת.הגדול,.אשר.בימי.חג.ומועד.נהגתי.

וגדוש. האורות. שטוף. האולם. אל. דרכו. להציץ.

המתפללים,.כשאני.מביט.בפליאה.בכל.החיזיון.הזה.

ממרום.כתפיו.של.אבי,.ננעל.בצו.הכובש .מעל.לרחוב.

סינאגוגלנה.שטו.עתה.כערפילים.קרעי.זיכרון.של.קולו.

היפה.של.החזן.שהותיר.בנפשו.של.הזאטוט.הקט.שאז.
הייתי,.ונשתקעו.בה.לעד 

עתה.הגיעו.ימים.קודרים.ואפורים.של.פחד,.חרדה.ומחסור,.

הטרור,. הגטו,. של. ומתישים. ארוכים. ולילות. ימים.
הגירוש.הברוטאלי.מן.העיר 

רק.בחלוף.הרבה.שנים.אלמד.על.קורותיה.של.קהילת.

יהודי.פלוצק.העתיקה.והמפוארת,.עיר.בה.כל.תושב.

שלישי.היה.יהודי,.ופרחו.בה.חיים.תוססים.ועשירים.
–.בפוליטיקה,.בחברה,.בתרבות.ובספורט 

ה"גנראלגוברנמנט",. ברחבי. נדודינו.המיוסרים. עכשיו.החלו.

בריחות. סחטנות,. ומעשי. בתקיפות. מלווים. נדודים.

כל. היה. פלוצק. ואימה . פחד. רדופי. למקום,. ממקום.

נעים. זיכרון. מאשר. יותר. לא. עתה. אך. איתנו,. הזמן.
וחם,.מושא.געגועים 

השנה.היא.1945 .בדוגית.רעועה.ומתערסלת.אני.חוצה.

עם.אמי.את.נהר.הוויסלה.מחוף.ראג'יוויה .בשתיקה,.

בגרון.חנוק.ובהולם-לב.אנחנו.מביטים.על.הקתדראלה.

העוטף. הטומי. ופארק. לעינינו. הנישאת. המרשימה.
אותה.מעבריה .הו,.כמה.שנים.חלמנו.על.זה.הרגע   

אין.לי.כבר.אבא .לפני.שנה.הוא.נפל.עם.נשק.ביד.במרד.

והדודים. הדודות. שלי,. הסבים. גם. בווארשה . הגדול.

עם. נעלמו. עוד . אינם. ובנותיהם. ובניהם. הם. הרבים,.

של. הפועם. לבו. שרוקה,. רחוב. טרבלינקה . של. העשן.

זר. מישהו. בשממונו . עתה. מפחיד. היהודי,. הרובע.

ועצב. כאב. בטפריו. בנו. אוחז. בביתנו . עתה. מתגורר.
תהומי 

ומופיע. ימים.צץ. נספו .מדי.כמה. כולם. מתברר.שלא.

מישהו.מיהודי.פלוצק.ששרדו .אודים.מוצלים.מאש .

הגולאגים. מן. הנאציים,. הריכוז. ממחנות. ניצולים.

הפולני. הצבא. מן. משוחררים. חיילים. הסובייטיים,.

כל. גזולי. כמו. וקרוב,. מודע. ללא. האדום . הצבא. ומן.

עתיד .בדומה.לפניקס,.עוף.החול.המיתולוגי,.החיים.

פלוצק שלי
יעקב.גוטרמן..

)המשך.בעמ'.8(
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מתחילים. שוב. הפלא. למרבה. בפלוצק. היהודים.

בהישרדותם,. מתביישים. כמו. מה,. ברתיעת. ללבלב .

אל. פניהם. נושאים. חדשים. ירקרקים. עלעלים. שוב.
השמש .זוגות.נישאים,.נולדים.ילדים 

למורשתם. נאמנים. איש . מאתיים. מאה,. כבר. הם.

העתיקה,.מורשת.הסולידריות.היהודית,.הם.בוחרים.

ועד,.מסייעים.איש.לרעהו,.תומכים,.מקימים.מטבח.

ציבורי.עבור.זקנים,.גן.ילדים,.חוג.דראמטי,.מארגנים.

בית. מקימים. אורחים,. אמנים. הופעות. הרצאות,.
מלאכה.קואופרטיבי ...

והיהודים. קילצה,. בעיר. הפוגרום. יתרחש. כך. ואחר.
יחלו.לארוז.את.מזוודותיהם 

בן.חמש-עשרה.הייתי.כשעליתי.לישראל .

לא. שנים. אך. בו,. הטלתי.שורשים.בלבנט.ונקלטתי.

עלי. געגועים.אל.לחש. געגועים . גם.שנות. היו. מעטות.

זרימתם. אל. הטומי,. בפארק. העבותים. הערמונים.

פעמוני. צליל. אל. צפונה,. הוויסלה. מי. של. העצלה.

הקתדראלה.לעת.ערב,.אל.האלון.אדיר.הגזע.בחצרו.
של.המשורר.ברונייבסקי 

שב. אני. בהתרגשות,. ותמיד. תכופות,. .,1988 משנת.
ומבקר.בפלוצק .עיר.ילדותי.האהובה .

מבט. נקודת. מביא. ניסים". כמעשה  "הורות  הספר.

חדשה.על.היחסים.בין.ילד.להוריו .כותב.הספר.מבקש.

וגם. להבין. גבם,. את. בגאווה. לזקוף. להורים. לאפשר.

לחוש.את.פלא.בריאת.האנושות.שהופקד.בידם,.את.
הקסם.והנדיבות.שבבחירה.להיות.אמא.או.אבא 

כותב.הסופר.הוא.שי.אור,.בן.קיבוץ.לשעבר,.אשר.גדל.

בבית.ילדים.ומדי.פעם.מבקר.בספר.על.שיטת.הגידול.

שהייתה.בקיבוצים.של.פעם  .מלבד.הספר,.שי.מקיים.

רוח. את. שמבקש,. למי. ומעביר,. והרצאות. מפגשים.
הגישה 

כמעשה. הורות. .– )בשם. בפייסבוק. קבוצה. ישנה.

ניסים(.אותה.מנהל.שי.ובקבוצה.ניתן.ללמוד,.לחלוק.
ולהקשיב  

אותי.זה.מעניין .

*אם.גם.לכם.יש.המלצה.על.ספר.טוב.שקראתם,.אתם.מוזמנים.

לשלוח.מייל.עם.שם.הסופר,.שם..הספר.וכמה.מילים.ולהמליץ.
.b haogen@gmail com.לכולם

המלצה על ספר

)המשך.מעמ'.7(

ריקי.פוקס
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השנה(. )גם. השלג. אז. .   

אבל. להעוגן   . הגיע. לא.

המסורת(. )כמיטב. אנחנו.
הגענו.אליו!!!

שטוף. יום. שני,. ביום.

שמש,.בשעה.7:15.בבוקר,.

עלינו.על.שני.אוטובוסים.

מקום,. אפס. עד. מלאים.

של. שיירה. מאחורינו.

שלושה.רכבים.עם.הורים.
מלווים.והתחלנו.להצפין 

במסגרת. הראשונה. המשותפת. הנסיעה. זו. שלנו. לאלפים.

)והוריהם. שהילדים. עכשיו. כבר. אציין. המרכזון,.

ספורטיבית. וברוח. בגבורה. במשימה. עמדו. המודאגים(.
יוצאת.דופן!.

כשסף. גיל,. בכל. מבוגר(. )או. ילד. לכל. פשוטה. לא. נסיעה.

באוטובוס. וחצי. שעתיים. יושבים. בשמיים,. ההתרגשות.

מכף. לבושים. סגור,.

בשכבות. ראש. ועד. רגל.

בגדים. של. שכבות. על.

לא. וחלילה. שחס. כדי.

בהבנה. נענים. נקפא .

לפיו. שלנו. החינוכי. לחוק.

עושים. הלוך. הדרך. את.

לב. ובתשומת. בהקשבה.

המתחלף. לנוף. לדרך,.

המרתקת. ולגיאוגרפיה.

הקטנטונת,. מדינתנו. של.

לגיטימי. זה. ובדרך.חזרה.
ואף.מומלץ.לנוח.מנטלית.ולבהות.במסך.כזה.או.אחר   

חלפו.להן.כשלוש.שעות.והגענו   .לאן?.למרום.גולן!.קיבוץ.

יפיפה.עם.אנשים.אדיבים,.שכבר.שנה.שניה.מארח.אותנו.

ברוחב.לב.ובחום .היה.קר.מאוד.בחוץ.)מעלה.אחת.מתחת.

בשלג. לשחק. נשארו. ביותר. האמיצים. רק. ולכן. לאפס(.

כדי. ספורות. דקות. הספיקו. לרובנו. דקות . לעשר. מעבר.

חוויות ילדות בחברת הילדים
רעות.קדר

גן שקד

גן סביון

גן ירדן

גן ערבה

ביום..ט"ו.בשבט.נחמד.ובהיר.
התכנסנו.כולנו.-.מגדול.ועד.צעיר

כל.הגננות,.המטפלות.וילדי.הגן.החמודים.
על.מגרש.הכדורסל.נצבעו.בשלל.צבעים.

בניצוחה.של.עינת.המורה.למוזיקה
שרנו,.רקדנו.והופענו.בשלל.שירים.

התרגשנו.מהקהל.החביב.מבית.שיבולים.
שהגיע.לצפות.וליהנות.עם.הילדים.
לסיום.נהנינו.מקרטיבים.צבעוניים.

וגם.כיבדנו.את.כל.האורחים.

מצוותי הגנים בקיבוץ העוגן

)המשך.בעמ'.13(
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באזור. בשבט. טו'. חג. במסגרת. התכנסנו. שנה. לפני.

קטן.בצד.המערבי.של.הקיבוץ .שתלנו.עצים,.אכלנו,.

יצרנו.ואף.ראינו.הצגה .ללא.הכוונה.או.החלטה.נקרא.

"החורשה. לי(. )נראה. התושבים. רוב. ע"פ. המקום.
האקולוגית" 

מאז,.למראית.עין,.הפכה.החורשה.למקום.שדבר.לא.

במחשבה. אם. בדבר;. העוסקים. יש. אך. בו . מתרחש.

.טל.גולדוסר

חג לאילנות
בשטח. שתילים. ושתלנו. כולם. התקבצנו. שנה. לפני.

אדמה.הנמצא.ליד.בריכות.הדגים .

השתילים,. את. השקו. גשמים. וחודשים,. עברו,. ימים.

שמש.ליטפה.אותם.והם.גדלו.והתחזקו .סביבם.גדלה.

לבריכות. רקע. שהיה. הזה. השטח. מרשימה,. עשביה.

הדגים,.קיבל.שם.משל.עצמו-."החורשה.האקולוגית .

גם.אצלנו,. כולנו.שוב .הרבה.השתנה. נפגשנו. והשנה,.

חלק. קצת,. עוד. גדלנו. אנחנו. גם. השתילים . עם. יחד.

הגיעו.עם.עגלות,.חלק.עם.בטן.הריונית,.ילדים.שלמדו.
ללכת.השנה,.צעדו.בשמחה.עם.כולם .

נפגשנו.וצעדנו.יחד.אל.עבר.הגדר.הצפונית.שם.שתלנו.
שתילים.חדשים.לאורכה .

וחגגנו. האקולוגית. לחורשה. המשכנו. מכן. לאחר.

בפיקניק.גדול.צבעוני.ומפנק.מעשה.ידי.כל.החוגגים .

צבענו.דלועים.שהפכו.לעציצים.משגעים.ובנוסף.נהנינו.
מהשמש.החמימה 

מהנה.להיות.שותפים.לצמיחה.חדשה.ולחוות,.יחד.עם.
השתילים,.את.השינויים.מסביבנו .

החורשה האקולוגית

ולרז. אלון. לשרית. פלג-חיים,. לטליה. רבה. תודה.
בנשלום.על.עוד.חג.מהנה 

צילומים:.גליה.אנדי.פונטרמולי.ויעקב.גוטרמן
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ובאחזקה. אותנו. לשמש. ויוכל. יכול. המקום. למה.
השוטפת.של.הטיפול.בעצים.הצעירים 

החורשה.הוקמה.כחלק.מפרויקט.של.המועצה.והחברה.

ושטחים. מקומיים. טבע. ערכי. לשמר. הטבע,. להגנת.

שמעובד. שטח. בתוך. חפר . בעמק. פתוחים. טבעיים.

קטנים. טבע. שטחי. מספר. נותרו. באינטנסיביות,.

ואיכותיים.שמחזיקים.מינים.נדירים.ואנדמיים .אלו.

מינים.שייצוגם.בשטחים.שמורים.אחרים.בשרון.הוא.
נמוך.מאוד.בשל.ניצולן.של.אדמות.אלו.לחקלאות .

בתחילת.דרכה.של.החורשה.תוכננו:

אמפי.קטן,שבילים,.ספסלים.ופיתוח.הסביבה 

שיקולי. מפאת. לפועל. להוציא. הצלחנו. שלא. רעיונות.

ושהמקום. יימצא. אחד. שיום. מקווה. שאני. תקציב,.

ימשיך.ויתפתח ..השנה.בסתיו.תוכנן.לזרוע.בחורשה.

ע"י. בתרומה. שקיבלנו. מקומיים. ארץ-ישראל. צמחי.

לביצוע. אדם. כוח. היה. לא. לצערי. במועצה . גורמים.
העבודה.ולכן.נדחתה.לשנה.הבאה ..

דומים,. בנושאים. שמטפל. קהילה. מצוות. כחלק.

לקחתי.על.עצמי.להקים.צוות.לחורשה.שמטרתו.יהיה.

חיבור.המקום.אל.הקהילה,.יצירת.פעילויות,.סיורים.

או.כל.דבר.שמישהו.ימצא.לנכון.לקיים.בחורשה .כל.

מי.שמעוניין.לקחת.חלק.בעשייה.זו,.מוזמן.לפנות.אלי.
בכל.עת,.יוזמות.ורעיונות.גם.יתקבלו.בברכה 

ונשתלו. המשיכה. שהמלאכה. לשמוע. שמחתי. השנה,.
פרחים.לאורך.הגדר.הצפונית .
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משהו. לומר. רציתי.

שחל. בשבט. ט"ו. בעניין.

אני. רביעי( . )יום. היום.

שמדובר. לעובדה. מודע.

קצת. שהוא. כזה. בחג.

או. כלומר. "אחר" .

אותו. לוקח. שאתה.

רואה. או.שלא. ברצינות.

ביננו,. ממטר . אותו.

פעם. ששמע. מי. שיקום.

בשבט. לט"ו. בהקשר.

"עשה. המשפט. את. את.

אחרי. איתי. דבר. טובה,.

בשלי,. אני. אבל. החג" .

ואני. סנטימנט. יש.
בעניין 

ורציתי. האמת,.שכמעט.

הקומוניקט. על. לוותר.

הנוכחי.כי.למפיונים.לא.
היו.בט"ו.בשבט.אבל.מה.שכן.היה,.ואפילו.היה.בגדול.זה.

חרובים .וחרובים.אמרת.–.על."סבא.חרובים".כתבת!

דמות.ציורית.וערירית.משהו .דמות.מיוחדת.מאוד.ששיכת.

שהתקרא. ההוא. הישן,. הקיבוץ. של. הראשונות. לשנותיו.
"הנקודה" 

לי. יצא. הסרטים. בעניין. כשהתעסקנו. שנים,. כמה. לפני.

הגר . נכדתו. עם. בעניינו. שעסקו. תכתובות. כמה. להחליף.

זכרתי.שהגיע.מלבנון.רכוב.על.חמורו.אבל.חסרו.לי.כמה.

פרטים.והחשוב.שבהם,.שמו.האמיתי .לשמחתי,.הגר.חשה.

במצוקתי,.הרימה.את.הכפפה.וענתה.לי.עוד.באותו.הערב .

.- טולסטוי. סבא. גם. גם. קרוי. היה. זקנו. שמפאת. "סבא,.

הנוכחי,. במקרה. ירד. או. עלה,. אכן. והוא. כץ. משה. נקרא.

לארץ.מביירות .הוא.שתל.את.שדרת.עצי.הזית.המובילה.

למשק.הילדים.והביא.את.שתי.העיזים.הראשונות.למשק .

סבא.היה.סתת.במקצועו .הוא.בנה.את.גדר.האבן.המקיפה.

את.מגרש.המשחקים.של.חברת.הילדים.ובערוב.ימיו.היה.
טרוד.ועסוק.בבניה.וסיתות.של.אבני.מעיין.הג'מוסים" 

היה.מהלך.האיש.ותמיד,.אבל.באמת.תמיד,.עם.שק.קטן.

הוא. ושדוף. מאוד. רזה. היה. הוא. שכמו . על. חרובים. של.

מאותם. אחד. הוא. החרוב,. .– העקרי. מזונו. כי. יען. היה,.

המזונות.)הבודדים(.שהם.בעלי.ערך.קלורי.שלילי.כלומר.

בערכה. עולה. בפירוקם,. משקיע. שהגוף. האנרגיה. כמות.

)הקלורי(.על.תרומתם.האנרגטית.לגוף.)יעני.אוברדראפט.

מסיק. פעם.אחת. איתו. לעשות. זכיתי. אפילו. אני. קלורי( .

הילדים . זוכר.אותו.ממשק. ובעיקר,. וגם. זיתים.בקיבוץ .

שעון,. כמו. יום,. כל.

המשק. אל. מגיע. היה.

טרי . עזים. חלב. ושותה.

החיות. הן. אגב,. עזים.

האהובות.עלי.מכל.ובכל.

האמת. אבל. יער . חיתו.

אוהב. שאני. שמה. היא,.

להשען. זה. יותר. עוד.

ובמיוחד.בימים. לאחור.

טרופים.אלו.שבהם.איך.

לומר,.הדברים.הם.כבר.

ומאוד. שונים. מאוד.

להזכר. ונעים. אחרים.

שהיו. האלו. באנשים.

לידינו.ונכון,.מושלם.זה.

עפו. ושם. ופה. היה. לא.

ריקושטים.אבל.זה.היה.

אמיתי .היו.שמה.הרבה.

שהיום. טובות. תכונות.

הן.מאוד.חסרות.ומה.שבין.היתר.בלט,.ניתן.לסכם.אותו.

במילה.אחת.שלא.נמצאת.היום.מי.יודע.מה.בשימוש.או.

שאולי.אפילו.אינה.בשימוש.כלל.והיא.נקראת."פשטות" .
ואני.מכוון.להיבט.הטוב.והמחמם.של.המילה 

סוג. בהם. ושהיה. לידם. לגדול. שזכינו. מיוחדים. אנשים.

של.צניעות.ואני.אפילו.מעז.לומר,.קורטוב.של.התבטלות.

עצמית .כזו.למשל.כמו.שהייתה.באותו.אדם.מיוחד.ושונה.

כשהיה. ביטוי. לידי. ובאה. חרובים". "סבא. לשם. שענה.

לעצמו,.הנה.היצור.הזה. ואומר. עז. כמו. חיי. ביצור. מביט.

כולו. וכל. נטול.אגרסיות. כך. כל. והוא. כך.מועיל,. כל. הוא.

חסד,.תועלת.וטוב .ולכן,.אני.אחזיר.לו.טובה.שכנגד.ולא.

אוכל.אותו.היום.בלאפה.לצהריים .אגב.כבר.כילד.שמתי.

לב.לעובדה.שעז.ודולפין.הן.שתי.חיות.שבאופן.טבעי,.מרוח.

להן.חיוך.תמידי.על.הפנים.ותגידו.לי.אתם.יד.על.הלב.-.מי.
יכול.לשחוט.או.לאכול.משהו.)או.מישהו(.שמחייך.לעברו?

חרובים. סבא. של. הצריף. את. העלתי. שנים. כמה. לפני.

שהם. שאנשים. לכם. אומר. ואני. שלי. הג'מייל. כתמונת.

יקרים.לי.הרימו.גבה,.שאלו.לשלומי.והתענינו.בבריאותי .

כלומר.זה.לא.ממש.עבר.חלק.העניין.אבל.אם.כבר.מדברים.

סבא. של. הצריף. שבמקור,. לציין. חשוב. אז. תמונות. על.

החשוכים. לילותיו. ואת. חשמל. חיבור. ללא. היה. חרובים.

כאחד(. )והעשיר. הדל. שאורה. קטנה. נפט. עששית. האירה.

כמה. כבר. צולמה. המדוברת. והתמונה. בחלונו . היבהב.

דלת. הזו. בתמונה. שמה. יש. לכתו . לאחר. בריאות. שנים.

חדשה.לבנה.וחלון.חדש.וחיבור.חשמל.ומה.אני.אגיד.לכם,.

הצריף. של. הבוטוקס. גירסאת. בעצם. היא. הזו. התמונה.

סבא חרובים
זיכרון.קצר.לכבוד.ט'ו.בשבט

יוסי.בן-.דוד
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מדברים. אנחנו. מקורי,. צריף. אותו. אל. ובהשוואה. הישן.
כאן.ממש.על."מיזם.הנדל"ן.של.מגדלי.צמרות.חרובים   " 

הולכים. אז. .– בשבט. ט"ו. הפעם?. מסיימים. מה. עם. אז.

נוף. שהיה. ההוא. בקיבוץ. ובכן. עצים!. על. ושיר. סיפור. על.

פרי,. עצי. נטעו. שלנו. ההורים. פרי . עצי. המון. היו. ילדות,.

של. מיפויי. היה. ההוא. בקיבוץ. אותם . וטיפחו. אהבו.

קבועה. כמטרה. אותו. קבענו. כילדים. שאנחנו. פרי. עצי.

לביקורים .למשל.מרצי.היו.לו.את.הרימונים.הכי.טובים.

וחלילה.שלא.נתבלבל.–.היו.לו.גם.את.הגויבות.הכי.טובות!.

היה. פוטי,. טוב . הכי. השסק. על. התחרו. ועזריאל. מונצ'ל.

)ההוא.הסגול,.הכהה,.המתוק,. טוב. הכי. הפיטנגו. לו.את.

לא.ההוא.האדום.הדרק.החמוץ.שמעוות.לך.את.הפרצוף.

לחצי.שבוע( .כל.ילד.ידע.שנתן.יונגרייס.זה.פקאנים,.ויצו.

זה.אנונות.ואבקודו.וככה.זה.היה .לכל.משפחה.ללא.יוצא.

מן.הכלל.היו.עצי.פרי .עכשיו.אצלי.בבית,.ב"רכבת".שלנו.

למי.שזוכר,.גרו.שני."יעקב".בצד.אחד.-.הלמן.וארדן.וכמו.
כן.גרו.שני."משה".בצד.השני,.הרטמן.ואבא.שלי,.בן-דוד .

יעקב.הלמן.התכנס.לכיוון.של.פיג'ויות.ובאמת,.הפיג'יות.
שלו.היו.קלאסה,.מה.זה.קלאסה,.קלאסה.דה.מילאנו    
אין.אפס .משה.הרטמן.מאידך,.לא.נשאר.חייב,.היו.לו.שני.
עצי.אפרסק .אפרסק.לבן.עם.טעם,.אין.מילים,.דה..בסט!.
כידוע.ברבים,.לאחר.שלב.הפריחה.וכמובן.שלב.ההפריה,.

מגיע.שלב.שבו.עלי.הכותרת.נושרים.ואת.מקומם.על.הענף.

תופס.הפרי .לשלב.הזה.קוראים.חניטה.וכל.מי.שגידל.פעם.

פרי.בחיו.יודע.שהחניטה.היא.שלב.מאוד.מאוד.חשוב.כי.

אם.אתה.נדפק.בשלב.הזה.אז.במקום.דרוך!.הפסדת.את.

הפרי.לשנה.זו!.ולכן,.משה.נהג.לעטוף.את.הפרי.שעל.העץ.

בשקיות.ניר.חומות.וזאת.משום.)ובשל(.להקת.העטלפים.

שעפו.בלילות.בסביבה.ומה.יש.לומר.–.היו.רעבים.ובמיוחד.
היו.חמים.על.הפרי.הנ"ל 

החלטתי.לשלוח.קישור.לשיר.ישן.שנכתב.גם.הוא,.ממש.

באותן.השנים.של.אמצע.שנות.השישים.והוא.נקרא.)ואיך.

לא?(,."עץ.האפרסק" .כתב.אותו.אורי.אסף.שהיה.גם.הוא.

חבר.קיבוץ.)כפר.מנחם.אם.אני.לא.טועה(.ולפי.המילים,.

הבית .את.השיר. ליד. עץ.אפרסק. היה. לו. לי.שגם. ניראה.

ומה. שנים. כעשר. לפני. לעולמו. שהלך. הדר. יוסף. הלחין.

שדווקא. אלא. שלו. בחיים. קיבוץ. בשום. גר. לא. לעשות,.

סיים.אותם.)מוקדם.מידי(.באבן.יהודה .הביצוע.המחודש.

רק. לא. שהן. שתים. ידי. על. נעשה. והוא. אנו. מימינו. הוא.

וחני. מוכשרות.אלא.שהן.מוכשרות.פחד:.מיטל.טרבלסי.

דינור .וכמובן.פטר.וורטהיימר.על.החליל.והסולם.המיוחד.

שבו.הולחן.השיר.שמזיז.אותך.לסין.ברגע.אחד .בקיצור.

מאוד . טוב. .- צחוק. בלי. באמת,. מאוד . טוב. עשוי. זה. .–
מבטיח   ..

להבין.שכמה.שחוויית.השלג.היא.מיוחדת.ונדירה.עבורנו,.
הקור.העז.וחוסר.הנוחות.מחייבים.אותנו.לנטוש   

שלג,. כדורי. לזרוק. לו. שהספיק. מי. אז.
לבנות.בובות.שלג,.לאכול.ברד.קפוא.

לשלג:. טיול. לכל. שלנו. )המלצה.
תרכיז(,. בקבוק. איתכם. קחו.

להשתולל. לקפוץ,. לרוץ,.
המדריכים. עם. ולצחוק.
לשבור. אחד. רגע. ובעיקר.
למועדון. נכנס. שגרה   .
והמזמין. המחומם. לחבר.
של.מרום.גולן .שם.אכלנו.
סיבוב. עוד. עשינו. צהריים,.

קפוא. אגם. לראות. קטן.
שנמצא.סמוך.לקיבוץ.ו   

חזרה . האוטובוסים. על. עלינו.
פשוטה,. לא. הייתה. חזרה. הנסיעה.

ומרגש. שלם. מיום. מתחים. של. פורקן.
הגיע.לשיאו.סביב.צומת.העוגן .ואז   .נשמנו.עמוק.

ואמרנו:.חבל.שהשלג.לא.יותר.קרוב!

וגם.קצת. יום.כזה.אני.מזכירה.לצוות. ולסיכום.

חוויות. לייצר. הזדמנות. לנו. יש. לעצמי:.

הזדמנות. זו. נשכחות,. בלתי. ילדות.

לא. הידיים!. בשתי. שלוקחים.

לקחים. מפיקים. מוותרים,.

משתפרים . לפעם. ומפעם.

מרגשות. ילדות. חוויות. כי.

מלוות.את.כולנו .כל.חיינו .

רוצה.גם.להוסיף.שקלטנו.

שותפים. שני. החודש.

חדשים.לעשייה.החינוכית.

שלנו:.גלי.שסקין,.בת.זוגו.

עובדת. גלי. פואה . נעם. של.

ארד,. ושי. המרכזון,. בבית.

של. )הנכד. מעברות. קיבוץ. בן.

זכרם. ושמעון.אברמוביץ. מרסלה.

לברכה(שמתחיל.לעבוד.בבית.המרכז .

מאחלת.לגלי.ולשי.השתלבות.קלה.והנאה.
מרובה.מהעשייה.החינוכית .

חוויות ילדות בחברת הילדים - המשך מעמ' 9
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נייד חדש - דובי לאור.
מספר חירום כונן מד"א 

050-6455006 

קח תן ספונטני           
בשוק האיכרים

שוק. תרבות. וועדת. ארגנה. .,6/2 ה-. שישי. ביום.

קבוע. מנהג. להיות. מתוכנן. אשר. נהדר. איכרים.
בקיבוץ.העוגן.אחת.לחודש 

דוכנים. מספר. העמידו. האירועים. גן. של. בדשא.

יד. עבודות. אנשים. הניחו. שם. ויפים. צבעוניים.

ופריטים.למכירה .בין.הדוכנים.ניתן.היה.למצוא.

)רכשנו. וליקרים. ריבות. הודי,. ואוכל. בגדים.

עבודות. מאוד!(. מומלץ. אפרת-. מאלי. לימונצ'לו.

יד.מקסימות.לילדים.ולקישוט.הבית,.עבודות.עץ.
מושקעות.ועוד 

אך.אין.ספק.שבאותו.בוקר.בלט.דוכן.אחד.מיוחד.

דוד. לילה. בין. שהרים. תן". "קח. דוכן. ומקסים .
פלג-.חיים 

ספרים. צעצועים,. מביתו. הביא. שרצה,. מי. כל.

על. הניחם. בשימוש,. שאינם. ילדים. ובגדי.

צעצועים. לעצמו. ובחר. והשולחנות. המחצלת.

מקום. פינית. גם. הזאת,. בדרך. חדשים . וספרים.

נהנית. גם. בשימוש,. שאינם. דברים. משלל. בבית.

מחפצים.חדשים.בחינם.וגם.לימדת.את.הילדים.
שלך.דבר.או.שניים.על.הדרך 

דוד.מתכנן.להפעיל.שוב.את.הדוכן.המוצלח,.היו.
ערניים.לפרסומים.בנושא 

מושקע. אירוע. עוד. על. תרבות. לוועדת. ותודה.
ונעים 

הקולות והלחשים שבחצר 
האחורית

A וחבר     F חבר

F."הם.גנבו.לנו.את.הקיבוץ!!!"
A."לא,.מה.פתאום!.הם.אנשים.אינטליגנטיים...

.......הצעירים.האלה "

F."מה.זה.שייך?.הם.חושבים.רק.על.עצמם "
A."הם.באו.לקיבוץ.כי.רצו.חיי.קהילה "

F."הם.באו.כי.ידעו.שיש.כאן.חינוך.איכותי,.בועה.
......ירוקה.ואזור.על.רמה.גבוהה,.ולא.איכפת.להם.

......בכלל.מהקהילה "

A."חכה,.תן.להם.זמן,.אחרי.שייכנסו.לעיניינים.
......יבינו.שחברה.חזקה,.מורכבת.מכמה.שכבות,.

......והשילוב.תורם.גם.להם "

F."אצלנו,.חבר.הקיבוץ.חיכה.שיציעו.לו.תפקיד,.
......ככה.האדם.ידע.שהוא.ראוי.ומוערך,.עכשיו.כל.

......אחד.מציע.את.עצמו.ויודע.שחבריו.יתמכו.בו.ולא.
......תמיד.בזכות.כישוריו "

A.."נכון,.הזמנים.השתנו,.בכל.זאת.אנחנו.יכולים.
.......להפוך.לחברה.פלורליסטית.שנותנת.ביטוי.לכל.

.......מרכיביה" 

F."אתה.תמים,.הם.רוצים.לשלוט,.ולקבוע.חוקים.
.......חדשים.שיתאימו.לצרכיהם.הדחופים" 

A."זה.טבעי.שיש.אינטרסים.שונים.לגילים.השונים ".
F."הם,.יודעים.להתארגן.כגוש.עם.שיטות.שאנחנו.

.......לא.הכרנו.בתקופה.של.הקיבוץ.המשותף ".

A."כן,.הצעירים.נראים.לך.היום.קיצוניים.אך.
......גם.הם.יודעים.שפתרון.אף.פעם.לא.נמצא.בקצוות .
......מנהיגות.נבונה.יכולה.להצליח.לקיים.איזון.ולשלב.

......בין.כל.האינטרסים "

אספה.מכאן.ומשם   
עדנה.גולן

תגיד מה אתה אומר על 
ההצבעה האחרונה?
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ביום.שישי.האחרון.הפנס.הקדמי.ברכב.החליט.להפסיק.

במוסך . לבקר. הזדמנות. הנה. חשבתי,. מצוין,. לעבוד .

לקחתי.איתי.את.עתי.כדי.שיתרשם.ואולי.ילמד.משהו.על.

מכונאות.רכב .מסתבר.שעבור.ילד.בן.שלוש,.טיול.למוסך.

לרכב. שיש. לראשונה. גילה. הוא. מעניין . די. להיות. יכול.

צינורות. מיכלים,. של. מוזר. אוסף. ומתחתיו. מנוע. מכסה.

וחוטים.שאיכשהו.גורמים.לרכב.לעשות.מה.שהוא.אמור.

יעקב,. את. לראשונה. הכרתי. הביקור. במהלך. לעשות .

שהבטיח.לי.סיפורים.משלושים.השנים.האחרונות.שהוא.

לשבת. מנת. על. לראשון,. מיד. איתו. קבעתי. במוסך . עובד.
ולשמוע.את.סיפורו 

ספר איך התחלת לעבוד במוסך?
למוסך.הגעתי.בשנת.1989.בעקבות.המלצה.של.גיסי.שעבד.
באותה.עת.במפעל .אני.הייתי.אזרח.עובד.צה"ל.וניהלתי.
לחודש. הגעתי. בחיפה . צבאי. בבסיס. המלגזות. ענף. את.
היו. כולם. החקלאיים . הכלים. כל. את. חידשתי. בו. נסיון.
מרוצים.מהעבודה.שלי.וכך.נפלה.ההחלטה.להשאר .יונה.
ניהל. לפני,. שנים. עשרות. כמה. המוסך. את. שהקים. פלד,.
את.המוסך.ואני.הייתי.המכונאי .טיפלו.בכל.הרכבים.של.
בקיבוץ. היו. תקופה. באותה. המפעל . ברכבי. וגם. הקיבוץ.
נעשתה. והעבודה. רגועה. היתה. האוירה. .– אחרים. חיים.
בנינוחות .חדר.האוכל.היה.פעיל.כמו.גם.המכבסה.והמוסך.
אדם. בן. הרגשתי. לחברים . בוקר. כל. מפגש. מקום. היווה.

חיוני.שכולם.עוברים.דרכו 

איך קרה שהמוסך עבר לבעלותך?
חדר. כמו. שירותים,. לקשיים . נקלע. הקיבוץ. לאט,. לאט.
האוכל.וענפים,.כמו.הנגריה.שהיו.פעילים.שנים,.הצטמצמו.
או.נסגרו .גם.ענף.הרכב.צומצם.ובמפעל.החלו.לעבוד.עם.
חברות.ליסינג .המוסך.נקלע.לקשיים.כלכליים .יונה.נאבק.
על.מנת.להשאיר.את.המוסך.פעיל,.אך.לבסוף.הגיע.מרכז.
משק.חיצוני.בשם.דודי.שבדק.ומצא.שהמוסך.לא.רווחי,.
החליט.לסגור.אותו.ושלח.אותנו.הביתה .לאחר.כשבועיים,.
הוא.יצר.איתי.קשר.והציע.לי.לקחת.את.המוסך.כעצמאי .
שצריך. עסק. ניהלתי. לא. מעולם. כי. מזה. נלחצתי. מאוד.
והבטיח.שהקיבוץ. אותי. לשכנע. ניסה. הוא. רווחי . להיות.
יבוא.לקראתי.ויעזור.לי.בהנחה.בשכירות .החלטתי.ללכת.

על.זה.וחזרתי.למוסך.על.מנת.לנהל.אותו.בעצמי 

והייתי. בקיבוץ. לגמרי. התחסל. הרכב. ענף. שנים,. באותם.

ומפה. לבנות.קליינטורה.פרטית .באמצעות.פרסום. צריך.

לאוזן.מעגל.הלקוחות.גדל,.בעיקר.מיישובי.הסביבה .כדי.

לתת.לאנשים.מהאיזור.סיבה.לבוא.למוסך.בקיבוץ.הדגש.

ומחירים. אישי. יחס. מעולה,. שירות. על. היה. תמיד. שלי.

נוחים .אף.פעם.לא.היו.שעות.פתיחה.למוסך.וכל.מי.שהגיע.

קיבלת.שירות,.לא.משנה.באיזו.שעה .גם.את.הציוד.הישן.

עד. הציוד. את. לשדרג. ממשיך. ואני. חדש. בציוד. החלפתי.
היום.לפי.הצורך 

מה התכניות שלך להמשך פיתוח המוסך?
לאחרונה,.הכנסתי.כשותף.את.רומן,.מומחה.דיאגנוסטיקה.
שעבד.ב-UMI,.על.מנת.לשפר.את.הרמה.המקצועית.של.
מגוון.השירותים.שהמוסך.מעניק . ולהרחיב.את. הטיפול.
חשמל. במכונאות,. שמתמחה. מקצועי. אדם. הוא. רומן.
ומיזוג.אויר .אנשים.מכירים.אותו.ובאים.במיוחד.בשבילו.
מלא. שירות. ללקוחות. לתת. היא. המטרה. הארץ . מכל.
ומקיף.שיכול.לענות.כמעט.על.כל.בעיות.הרכב.הקיימות .
בנוסף.לרומן,.הכנסנו.עובד.שאחראי.על.תחום.האביזרים.
שיכול.לתת.מענה.לתחומים.כמו.מיגון.ומערכות.סטריאו .

איך הקשר שלך עם הקיבוץ לאורך השנים?
הקשר.עם.הקיבוץ.היה.ונשאר.טוב.מאוד .תמיד.הקפדתי.
על.תשלומים.בזמן.ועל.מילוי.כל.הדרישות.והתקנים.של.
פינוי.פסולת.ושמנים .כל.שנה.אנחנו.מקבלים.תו.איכות.
לו. שיש. באיזור. היחידים. אחד. הוא. והמוסך. הסביבה.
תקופה. כשהיתה. שנים,. מספר. לפני. מוסך . ניהול. רשיון.
הנחה. לי. ונתנו. לקראתי. באו. לקשיים. נקלע. המוסך. בה.
בשכירות .כדי.לשמר.ולהמשיך.לפתח.את.המוסך,.חשובה.
לי.התמיכה.של.הנהלת.הקיבוץ.אבל.גם.שם.החברים .כיום.
לשרת. מאוד. שמח. והייתי. מבחוץ. באים. הלקוחות. רוב.
יותר.תושבים.מהקיבוץ .יש.יתרון.מדהים.במוסך.שנותן.
הבית . ליד. ממש. מקיפים. שירותים. ומספק. אישי. יחס.
תורמים. בקיבוץ,. נוספים. עסקים. כמו. המוסך,. בנוסף.
לליכוד.הקהילתי.ומהווים.עוד.מקום.מפגש.משותף.לכל.

התושבים 

שמחתי.לשמוע.את.סיפורו.של.המוסך.ודרכו.את.סיפורו.

לגלות. גם. שמחתי. יעקב . של. עיניו. דרך. הקיבוץ. של.

שהמוסך,.שתמיד.עברתי.לידו.ולא.הקדשתי.לו.יותר.מדי.

מקצועיים. טובים,. אנשים. עם. רציני. עסק. הוא. מחשבה,.
ששמחים.לבוא.לעבוד.ולתת.שירות .נתראה.בטיפול.הבא!

המוסך בקיבוץ העוגן
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מדיניות. שינוי. אלה. שינויים. מאחורי. מסתתר. האם.
מהותי?.אני.לא.בטוח 

3 הערות:

מחירי  את. שנית. יבחן. שהוועד. בשיחה. נמסר. ..1
הדירות לחיילים.

יפגע. לא. .,40% ב  הדדית  העזרה  מס  הורדת  ..2

כל. את. לכסות. ואמור. בפועל,. העזרה. במדיניות.
ההוצאות.השנתיות.של.הקרן 

3...בהזדמנות.זו,.הועלה.גם.שכר.הדירה.לצעירים,.בכ.

תעריפי. ." עם. דנה",. "תעריפי. איחוד. במסגרת. .,20%
יהודית"   ..

זה. מהפך,. שהוא. איזה. חל. אם.

הקיבוץ. בשיחת. בהשתתפות. רק.
האחרונה,.על.התקציב 

בעבר,. 140.משתתפים .כאשר. . כ-.

חברים. .-30 כ. בקושי. מגיעים. היו.
לשיחות.אלה   

יבורכו.כל.המשתתפים 

זאת  בכל  מה  לנתח,. נרצה. אם.
של. החדש,. בתקציב  השתנה 
הוועדים.החדשים,.ראוי.לבחון.את.

הנושא.ב-4.היבטים:
1 .מדיניות.הסיבסודים 

2 .תוכנית.ההשקעות
3 .הגדלת.ההכנסות 

לנו 4 .מה.לא.השתנה,.וכמה.זה.עולה.

מדיניות הסיבסודים  

הסיבסוד בתקציב    ההפרש הסיבסוד ב 2014  הסקטור    

....כ-.400,000.שח..תוספת.עלות.שנתית:. . ......3,600... .3,120.ש"ח.לחבר.לחודש. .. . פנסיה.
32,000......... . .332,000... . .300,000 ... . חינוך.

330,000-....... . .498,000... . .828,000 דירות.צעירים.
740,000........ . .1,200,000... . .460,000 דירות.יורשים.
300,000-...... . .383,000... . .683,000 קרן.עז .הדדית.

142,000           2,413,000     2,271,000 סה"כ   

תוכנית ההשקעות
הדיון בתוכנית ההשקעות היה מאוד "מינורי"

בשיפוץ בריכת השחיה,.בעלות. 1..דובר.על.השקעה.

שתוחזר,. הלוואה,. ובמימון. שח,. מיליון. כ-5 3. של.
כנראה.ע"י.מיסוי.החברים.במשך.שנים.אחדות 

2..דובר.)דובר?(.על.השקעה.בעלות.של.כ.5.מיליון.שח,.
להעוגן,.).+סכום.דומה.למעברות(, בשיפוץ הרפת 

כמה הערות:
בקרוב. תובא. הבריכה. שיפוץ  שתוכנית  נאמר. ..1

לאישור.נפרד.בשיחה,-.או קיי 
קיבוצים. גדולה,. כזאת. בהשקעה. מדובר. למה. אבל,.
באיזור.שעשו.לאחרונה..שיפוצים.כאלה,.עשו.זאת.ב.

5 0-2 2..מיליון.שח   

לא מהפך ולא מהפכה
כמה הערות לתקציב 2015

מיכה.הראל
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נושא. מתי?. הרפת?. בשיפוץ  ההשקעה  אישר  מי  ..2

מי. השיחה?!,. ואישור. לידיעת. להגיע. אמור. לא. כזה.

מאשר.בשמנו.השקעה.כזאת.כבדה,.עם.תחזית.החזר.
השקעה.של.כ-8.שנים???

אני.מזכיר,.שבשנים.האחרונות.עסקנו.בעיקר.בהחזר.
הלוואות,.ולא.לקחנו.כלל,.הלוואות.חדשות 

הגדלת ההכנסות
לאחרונה,.גדלו.רק ההכנסות מהמפעל,.מרמה.של.כ.
3 1.מיליון.שח,.לפני.כשנתיים,.לרמה.של.2 2.מיליון.
שח,.)בעיקר.הודות.לכניסת.המשקיע,.ש"עזר".למפעל.
החזר. לסיום. יותר   והודות. מגיע. שלבעלים. להבין.

חובות.הקיבוצים (

שלום. ומה. במטעים?. קורה. ומה. ברפת?. נשמע. ומה.

הגד"ש?.–.כל.ענפי.החקלאות.ממשיכים.לדשדש,.כבר.
שנים,.ואין.צמיחה.בהכנסות   

נדל"ן,. פרוייקטי. הקמת. נאשר. סוף. .- סוף. ומתי,.

מיליון. .2 בכ-. לקיבוץ. ההכנסות. להגדיל. שיכולים.

להתמודד. להתחיל. יכולים. כבר. )אנחנו. . . לשנה?. שח.

מול.פרוייקט.הרכבת.הקלה.בת"א.–.מי.האלוף.בלא.
לעשות.כמעט.כלום   

מה עדיין לא טופל?
הזכירה. אותם. כבדים,. הוצאות. תחומי. כמה. יש.
ההנהלה.העיסקית,.במכתבם.לקראת.הדיון.בתקציב ..
המשתמשים. ומספר. כסף,. הרבה. שעולים. תחומים.

בהם.קטן,.נקווה.שבשנה.זו.יזכו.לשיפור.משמעותי 

התחום        עלות שנתית לקיבוץ      מס. משתמשים      עלות למשתמש

100,000 . . .5.. . . .500,000....... ....... בית.שיבולים.
40,000 . . .2-3.. . . .100,000....... . . מגוון.

400 . . .250.. . . .100,000....... מרפאת.שיניים.
5000 . . .50.. . . .250,000....... רווחה.ובריאות.

800.......למשפחה . . ..250.. . . .200,000....... . שמירה.

עלויות.אלה,.הן.העלויות.לקיבוץ,.מעבר.להכנסות,.שהיו.בשנת.2014,.במספרים.מעוגלים  ...מספר.המשתמשים.
בפועל,.הוא.משוער .

הקיבוץ.הזה,.שלנו,.מעלה.אצל.כולנו.הרבה.סימני.שאלה .

הכיוונים. לכל. שינויים. "יורה". שהועד. הרגשה. ישנה.

לנו. לקחו. משתלטים!?. אתם. הי,. של:. כללית. ותחושה.

את. מוסרים. הם. יודעים.אם. לא. החברים. הקיבוץ!. את.
המפתחות.או.שלוקחים.מהם.בכח 

בשיחת.קיבוץ.האחרונה.השתקפו,.דרך.תגובות.החברים,.
אכזבות.קשות.מצד.אחד.ותחושות.של.הצלחה.מצד.שני 

אין.שום.ספק.שאנחנו.בתהליך.קשה.שנוגע.לכולנו 

להציע. לדבר,. להתערב,. חייבים. שעכשיו. מאמינים. אנו.

פתרונות.ולהתמודד.עם.גישות.שונות.לשלנו.דרך.דיונים.
וסיעור.מוחות 

אנו.מזמינים.את.כולם.להיות.חלק.מהדילמות.והשאלות.

ישודר. בדיאלוג.פתוח.עם.מנחה.קבוצות.אשר. שעולות,.
בערוץ.הקיבוץ.בטלוויזיה .

שינוי.כהזדמנות. כל. ולקבל. להיות.פתוחים. עלינו.תמיד.
אמיתית.לצמיחה.אישית 

בואו.נדבר.על.זה 

מעוניינים.נא.ליצור.קשר.עם.יוסי.גרטלר.052-616-0577.
מרסא.052-364-4283.

בברכה,
צוות קהילה 

קיבוץ בדיאלוג
מרסא.גולן
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כשאיתי.עובר.עם.אדומי.)הטרקטור(.ליד.גני.הילדים,.כל.

הילדים.קוראים.בשמו .עם.השנים,.הפך.להיות.איתי.
דמות.מוכרת.בקיבוץ .

איתי,.שחגג.השנה.יום.הולדת.60,.התברך.במרץ.של.

ואוסף. מפזר. הרפת,. אל. בוקר. כל. קם. . 20 בן. בחור.
החינוך  במערכת. ועוזר.מאוד. עבור.המכבסה. שקים.
תמיד.עם.חיוך.גדול.על.השפתיים.ותמיד.בהתעניינות.
מצלצל. הטלפון. כאשר. מסביב . הנעשה. בכל. גדולה.
מדריכה. כל. מגיעים,. שהילדים. לפני. העוגן,. במרכזון.
תענה.בלי.להתבלבל-."בוקר.טוב.איתי!".עוד.לא.קרה.

שטעינו  

באחד.מימי.החורף.הקרירים.הזמנתי.את.איתי.ובת.

הבוקר . בשעות. במרכזון. איתי. להיפגש. אלה. זוגו.

נעים,. זוג. לעומק. יותר. קצת. להכיר. זכיתי. לשמחתי.
צנוע,.נחמד.ומצחיק .

ואדית . לגד. העוגן. בקיבוץ. .1954 בשנת. נולד. איתי.

בשנת.1975.איבד.איתי.את.אימו .בן.21.היה.באותם.

הוא. תקופה,. מאותה. שלו. גדול. הכי. והזיכרון. ימים.

שקראו.לו.פעמים.רבות.להיפרד.ממנה.לפני.שנפטרה .

לפי.מיטב.זכרונו,.בגיל.12.שלחו.אותו.לק טבעון.שם.

לימדו.אותו.קרוא.וכתוב,.את.מקצוע.הרפתן.ואפילו.

ולהסתדר. באוטובוס. ולנסוע. עצמאי. להיות. איך.

פואה. יעקוב. הודיע. קיבוץ,. בשיחת. .,'79 בשנת. לבד .

לקיבוץ . חוזר. שאיתי. הקיבוץ,. מזכיר. אז. שהיה. ז"ל.
בקיבוץ.עבד.ברפת.ובפינת.חי 

נולדה.ב1952.באנגליה.ועלתה.לארץ.עם.הוריה. אלה.

עברה.לק טבעון.שם. .12 בגיל. בגיל.שנה . לבאר.שבע,.

הכירה.את.איתי .בשנת.90',.איתי.ביקר.אותה.בטבעון.

בהעוגן . יחד. לחיות. רוצים. שהם. החליטו. ושניהם.

הגיעו. אלה. של. ההורים. המפרץ,. מלחמת. לאחר.

של. אבא. גד,. ועם. פואה. יעקוב. עם. ושוחחו. לקיבוץ.
איתי,.והוחלט.שאלה.תעבור.לקיבוץ .

מפיות. מתקני. בניקיון. האוכל. בחדר. עבדה. אלה.

זוכרת.שהייתה.מאושרת . היא. ומלח . סוכר. ובמילוי.

כל.יום.בשעה.16:00.צפתה.ב"זהו.זה".ובשישי.בערב.

ואת.האוכל. רוטשילד. אהבה.את.הדייסה.של.תלמה.

הייתה. פלד. שדנה. גם. סיפרו. ואיתי. אלה. לילי . של.
דואגת.להם.בשישי.בערב.לאוכל.לשבת 

הזיכרונות. עם. חייכנו. כולנו. מולי,. ישבו. ואלה. איתי.

נעים. היה. לא. שבחורף. סיפר. איתי. והנוסטלגיה .

לעבוד.ברפת.ואלה.הייתה.באה.לבקר.אותו .מיד.אלה.

הוסיפה.שאיתי.היה.מכין.לה.כל.פעם.קפה .באותו.רגע.

איתי.ואני.צחקנו-.אם.יש.עובדה.אחת.ברורה.על.איתי.
הרי.היא.שהוא.חובב.קפה.מושבע .

מגוון. בבית. עובדת. אלה. ביחד . שנים. .40 ואלה. איתי.

ומספרת.שתמי.דרור.נחמדה.ותענוג.לעבוד.איתה .איתי.

מלווה.טיולים.של."גיבורים.קטנים".ונוסע.איתם.שנים.

הלוגו . עם. חולצה. לאלה. לטיולים .אפילו.הביא. רבות.

אצל. ולהתארח. בקיבוץ. לטייל. אוהבים. ואלה. איתי.
איריס.ודניאל.פואה.בשישי.לארוחות.בוקר .

אלישע. גרטלר,. יוסי. .,60 הולדת. יום. חגג. כשאיתי.

אותו. הפתיעו. ומושיק. אפרת. לילך. סימה,. שמרר,.

התרגש. מאוד. איתי. מקסימה . הפתעה. במסיבת.
ומספר.שהם.חברים.טובים .

אז.אם.מתחשק.לכם.לשמוע.קצת.איך.היה.פה.פעם.

ואלה. איתי. ונעימים,. נחמדים. אנשים. שני. ולהכיר.
ישמחו 

רק.לא.לשכוח.להרתיח.מים  .

תעשו קפה ...
שיחה קלילה עם איתי ואלה

נטע.רוזמן
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השכנים נאים בעיני
בירושלים . הנשיא. ברחוב. מתגוררת. שי. המקסימה. חברתי.
רובי. הנשיא. לרחוב,. חדשים. שכנים. הגיעו. שנה. כחצי. לפני.
ריבלין.ורעייתו.נחמה .הימים.היו.ימי."צוק.איתן".ולאחריהם.
לפלסטינים . ישראלים. בין. בירושלים. דמים. מהומות. היו.
והמהלך. חלושה. ענות. בקול. לביתם. נכנסו. ורעייתו. הנשיא.
כמעט.ונשכח.מעיני.הציבור .והנה,.לפני.כחודש.נתלה.פתק.על.
הכניסה.לבניין.של.שי.ובו.נכתב.שהנשיא.ורעייתו.מתנצלים.
ושישמחו. שכניהם. את. להכיר. מבלי. לשכונה. שעברו. כך. על.
לא. עצמי. שאני. אף. על. הנשיא . בבית. היכרות. מפגש. לקיים.
מתגורר.ברחוב.הנשיא,.לא.ראיתי.סיבה.מדוע.לא.להצטרף.
לביקור.ואכן.כך.היה .בבוקר.אחד.מימות.השבוע.הגיעו.כ-30.
אין. כבר. )מעכשיו. ונחמה. רובי. עם. לפגישה. הרחוב. מדיירי.
ורעייתו",. "הנשיא. הממלכתיים. בשמות. להם. לקרוא. צורך.
הרי.הם.שכנים( .נכנסנו.לטרקלין.בית.הנשיא,.נשנשנו.עוגיות.
עוגות. דחפתי. ואני. חדשים. שכנים. פגשה. שי. תפוזים,. ומיץ.
בין. הרחוב . מדיירי. לא. שאני. לב. ישימו. שלא. ורק. סוף. בלי.
לבין.הרהרתי.לעצמי.בדברים.הקודמים.שרשמתי.ב"ביתנו".
שלא. יכולתי. ולא. ברמאללה. מאזן. אבו. עם. הפגישה. אודות.
שזה. כנראה. תפוזים . מיץ. רק. שותים. נשיאים. אם. לתהות.

המפתח.לחיי.הנשיאים  

שבפגישה. היא. הבעיה. הפגישה . החלה. דקות. כמה. אחרי.

שכזו.אין.באמת.נושא.מהותי.חוץ.מהעניין.של."שלום,.אנחנו.

משחקי. יהיו. אולי. אם. שתהיתי. כך. מאד". נעים. השכנים,.

שהיה. השלג. או. העצים,. גיזום. רעש,. על. דיבורים. היכרות,.

דבריו. את. פתח. ריבלין. הנשיא. זאת. כל. במקום. לאחרונה .

בדיבור.על.שכנות.טובה.ובדלת.האחורית.הכניס.את.הנושא.

בימים. אפשרית. הזדמנות. בכל. עליו. מדבר. שהוא. שנראה.

אלו-.יחסי.יהודים.וערבים .ברגע.הראשון.לא.האמנתי.שהוא.

האריסטוקרטי-. שכנים. במפגש. ערבים. על. מדבר. אשכרה.

ירושלמי.הזה,.אבל.מהר.מאד.התברר.לי.שמבחינתו.שכנות.

טובה.היא.קודם.כל.היכרות.בין.אישית .מכאן.השיחה.הלכה.

שהיא. ריבלין. נחמה. של. לאזהרה. פרט. בנאלית. די. ונהייתה.

זה. ברגע. סוכר . ולבקש. ברחוב. הבתים. באחד. לנקוש. עלולה.

נתניהו-.המתגוררים. ובנימין. -.שרה. לשכניי. נדדה.מחשבתי.

רק.חמש.דקות.הליכה.מהריבלינים,.ושאלתי.את.עצמי.מתי.

יזמינו.למפגש.שכנים.ומתי.שרה.תדפוק.בדלתי.ותבקש. הם.
כוס.סוכר   

המאמן הוא בן... של אמא שלו
היחידה. הכדורסל. קבוצת. אולי. היא. ירושלים. הפועל.
שמסוגלת.באמת.לקרוא.תיגר.על.ההגמוניה.של.מכבי.ת"א .
של. בהיסטוריה. לוזרית. הכי. הקבוצה. גם. שזו. היא. הבעיה.
הכדורסל.הישראלי .היא.מזכירה.לי.ילד.תיכוניסט.שהמורים.
אומרים.לו.שיש.לו.מלא.פוטנציאל.אבל.שבפועל.הוא.ממשיך.
עברה. ירושלים. הפועל. השנה. בתחילת. במבחנים . להיכשל.
להיכל.כדורסל.ראוי.סוף.סוף,.כזה.שגם.יכול.לקרוא.תיגר.על.
זה.של.מכבי .אז.אמרתי.שאולי.נלך.לחזות.באחד.המשחקים .
לשמחתי,.לא.הייתי.צריך.לשלם.כסף.על.כדורסל.בינוני.מסוג.

זה.כי.חבר.ארגן.לי.כרטיס .המשחק.היה.נגד.קבוצת.התחתית.

של  .שיט,.אני.אפילו.לא.זוכר   .לא.משנה,.העיקר.הוא.שהיו.

והחלטתי. דיוק(. ליתר. אולם. )חצי. ריקים. מקומות. כמה.

להתיישב.ממש.בשורה.השנייה,.מאחורי.הספסל.של.הפועל.

כדי.לספוג.קצת.אווירה.וריח.זיעה .לידי.ישבה.עלמה.בת.כ-60.

שבאה.בגפה.למשחק .תכל'ס.הופתעתי .ידעתי.שיש.להם.קהל.

מגוון.אבל.לא.שיערתי.שעד.כדי.כך.שמישהי.תעשה.מנוי.ותבוא.

לבד.למשחק.לא.ממש.מעניין .ואכן,.חושיי.לא.הטעו.אותי-.

היתה.זו.אמו.של.המאמן.דני.פרנקו .המשחק.עצמו.לא.ממש.

היה.מעניין.כך.שבין.לבין.קשקשנו.והיא.אמרה.שהיא.מלווה.

אותו.לכל.המשחקים.ואני.הקשיתי.ושאלתי.אם.היא.גם.קונה.

לו.את.החליפות.ואם.היא.מנחמת.אותו.אחרי.הפסדים.)והיו.

לא.מעט.כאלה.השנה( .מפה.לשם.היה.רגע.במשחק.שהקבוצה.

לא.שיחקה.טוב.ואיזה.אוהד.צעק.למאמן.פרנקו."יא.אפס,.

יא.בן   .לך.'דחוף   ".ועוד.כמה.פיוטי.שירה.מרנינים .בי.זה.

נגע.בתחילה.אבל.ראיתי.איך.אמא.של.פרנקו.מתכווצת. לא.

לעניין. מודע. אני. כבתה . פשוט. היא. אישי . זה. את. ולוקחת.

שהספורט.מאפשר.לאוהדים.להוציא.אגרסיות.וזה.גם.בסדר.

באיזשהו.מקום,.אבל.את.המבט.שהיה.לה.כשקיללו.את.הבן.
שלה.אני.מתקשה.לשכוח .

ואיך שני הדברים קשורים יחד?
העניין.הראשון.עסק.ביחסי.שכנים.ובחשיבות.שראש.המדינה.
שלנו.מייחס.לנושא .הקטע.השני.עסק.בחוסר.הכבוד.ובזלזול.
של.האוהד.כלפי.פרנקו.ותגובת.אמו.לכך,.כלומר.שכשדבריך.
לפגוע. התכוונת. לא. שכלל. אנשים. מסוים,. לכיוון. מכוונים.
בהם.עלולים.לקחת.את.זה.קשה .העניינים.מתקשרים.אצלי.
בראש.לשיחת.הקיבוץ.שהייתה.בהעוגן.לפני.מספר.שבועות.
)גילוי.נאות-.לא.נכחתי.בה.אך.את.הדיה.שמעתי.למרחקים.
כ-15. לפני. של. התקופה. את. לי. הזכיר. זה. כיוונים( . ממספר.
זמני. היו. הזמנים. בקיבוץ . מתבגר. נער. כשהייתי. שנה,.
ההפרטה.והקרע.בין.חברי.הקיבוץ.היה.גדול.ומכוער .אנשים.
כתבו.מכתבי.נאצה.עלומי.שם.והיו.כאלה.שלא.דיברו.במשך.
והבטחתי. צלקת. בי. הותירו. אלו. זמנים. זה . עם. זה. שנים.
יישנו. ושלא. הקרעים. איחוי. למען. בעתיד. שאפעל. לעצמי.
אוחו. שהקרעים. נראה. מכן. שלאחר. בשנים. ואכן,. בעתיד .
תמיד. זאת,. עם. לרוב . שנוחה. קהילתיות. של. מודל. ושנמצא.
יהיו.מחלוקות.על.אופי.הקהילה,.על.המיסים.שצריך.לשלם.
)גם.אצלי.בבית.יש.כאלו.רבות,.בין.היתר. ועל.החלטות.ועד.
בענייני.הקיבוץ.העכשוויים( .לצדם,.חשוב.שנזכור.שהיחסים.
בנוי. בה. הצורה. מעצם. קרובה. שכנות. יחסי. הם. בקיבוץ.
נוטים.לשמור.עלבונות.באופן. ויותר.מכך,.שאנשים. הקיבוץ.
אישי,.והרי.על.אף.שהפועל.ירושלים.עוד.לא.הצליחה.לקחת.
אליפות,.תמיד.חשוב.שיהיו.לנגדנו.פני.אמו.של.המאמן.בשעה.
שמקללים.אותו .אין.לי.כוונה.להטיף.ודבריי.נאמרים.מתוך.
חוויתי.התפרקות.של.קהילה. עת. גיל.העשרה,. של. טראומה.
ורבים. נס. להעוגן. קרה. חברתיים . כלכליים-. נושאים. סביב.
ככזה. המקום. על. נשמור. בואו. בקיבוץ,. ולגור. לחזור. רוצים.
שראוי.לחיות.בו.יחסי.שכנות.וקהילה.קרובים.וטובים,.לצד.

המחלוקות.המבורכות .

על שכנות טובה
עמית.פואה



מאוזן

1 .שם.המקום.בו.נמצא.קיבוץ.העוגן.)כך.נקרא.האזור.

כשהקימו.את.הקיבוץ(.)4,.5(,.11 .נותן.סימן,.נותן.מידע.

חלקי.או.עקיף,..12 .תבלין.מסוים.-.שנף,.14 .פרויקט,.

תכנית.ליצירת.משהו.חדש,.16 .צבע.אופטימי.–.נקבה,.

18 .מילת.שאלה,.19 .אחת.האותיות,.20 .מפחד,..21 .

מעט,.קצת.22 .שם.אוניברסיטה.מפורסמת.בארה"ב,.

23 עליה.אנו.דורכים,.25 .מסולם.הצלילים,.26 .רכה,.

נעימה,.27 .עבורי,.28,.חלק.ברגל,.30 .להדריך,.להראות.

שימש. עץ,. שרף. של. סוג. . 34 קל,. 32 לא. הדרך,. את.

מתפלא,. . 37 כהה,. לא. . 36 העתיקה,. בעת. לרפואה.

. 42 לא.תרבותי,. פראי,. . 40 בנגב,. 38 .שם.של.קיבוץ.

24.שעות,.43 .בן.הכבשה,.44 .מנעל.לחורף,.46 .חיה.

המשמשת.גם.ככלי.עבודה,.)ברבים(,.49 .צבעו.נשחק,.

50 .מציירים.בעזרתם,.52 .הביא.בברית,.53 .תשלום.

חובה.לרשות,.54 .סוג.של.מבחן,.הקראת.טקסט.כדי.
שהנבחן.יכתוב.ללא.שגיאות,.55 .אבי.דוד.מהתנ"ך 

מאונך

.2 .אחד.העצים.היפים.והגבוהים,.3 שקט,.4 .מקווה.

מים.גדול,.5 .עץ.מחט,.מוזכר.באחד.משירי.נ .שמר,.6 .

עץ.נוי.גבוה,.חלק.מהקיבוץ.מוקף.על.ידי.אותם.עצים,.

7 .שכונה.יפה.בתל.אביב.)3,.3(,.8 .מטבע.יפני,.9 .שם.

בקיבוץ. גם. מהתנ"ך,. נביא. שם. . 10 מהתנ"ך,. אישה.

. 15.,)3.,4( .13 .שכונה.בירושלים,. יש.כמה.בשם.זה,.

יסוד.כימי,.17 .הן.זולגות.כשבוכים,.24 .לחם.משמים,.

27 .אש,.28 .קיים,.נמצא,.29 .מצב.רוח.     ,.מצב.רוח.

טוב.במיוחד,.31 .אהדה,.32 .ישוב.ליד.תל.מונד,.33 .

קיבוץ.לא.רחוק.מהעוגן,.34 .מגדלים.גבוהים,.35 .יונק.

ממשפחת.האיילים,.37,.מאור.קטן,.39 .לא.לאט,.41 .

גמיש,. חומר. . 45 התנ"ך,. מספרי. אחת. . 43 . תבואה,.

. 48 ברגל,. יצעד. . 47 בהעוגנפלסט,. אותו. ייצרו. בעבר.
המציא,.49 .    .כיס,.51 .גדול.בתורה .





צילומים: גליה אנדי פונטרמולי ויעקב גוטרמן✿ כך הולכים השותלים ✿


