
מתן הלמן
חזר מהמסע 

לפולין עם 
מחשבות...

עמ’ 12

 אם כבר
הספקתם לשכוח... 
תמונות צבעוניות 

 של

חג פורים
שמח ומבדח

עמ’ 19

בשער: 
 עמית

בן מיכאל
צילום: גלי שסקין

חווה 
גולדשטיין. 

פינה חמה 
לאנשים יקרים

עמ’ 14

ְוָהַדְרתָּ





אביב בלב 
מילים ולחן: מנוס חאג'ידאקיס

תרגום: יואל ריפל

בבוסתן לבלב תפוח 
שיבולים קדות ברוח 

בחוצות קולות של ילדים 
ושרידי דמעות הגשם 
נוצצות על כר הדשא 

אך קרני חמה בין עננים 

העצים לבשו שוב מעטה ירוק 
שוב פורחות להן האהבות 

כי האביב שב אלינו מרחוק 
ועימו חוזרות החסידות 

כי האביב שב אלינו מרחוק 
ועימו חוזרות החסידות 

רוח אביבית נושבת 
מבריחה את העצב 

העולם עליז ללא סיבה 
אך הנפש משתוקקת 

רק לומר פשוט בשקט 
לאביב ששב ברוך הבא

תוכן העניינים
1 אביב בלב - מנוס חג'ידקיס                           

2 הוועדה לבחינת הדיור - יוסי גרטלר             

3 ספריית הילדים - נעמי ומרסא                     

4 מהים הכלכלי - עודד וידר                            

5 דררה ירוקה -  מאיר תמיר                            

6 התקופה הזו בשנה - עמית פואה                 

7 הרינו מודיעים ב"סער" - מאיר תמיר           

8 קליטת ילדים במערכת החינוך - ענבל         

9 ראיון עם טל ואלישע - גיא רוזמן                 

10 תבנו על זה - דרור פריידין                          

11 סיפורו של עוגן - ר"ח עילו אדלשטיין        

12 לאחר המסע לפולין - מתן הלמן                

13 אורן, אח טוב שלי - עמרי הראל                 

14 והדרת - חוה גולדשטיין                              

16 יום המעשים הטובים                                   

17 על הספר "הרשימה" - גליה פונטרמולי     

19 מזכרת מפורים                                             

20 תשבץ - דינה וויג                                         
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גרטלר וסי  י  7

ההיבטים  בלימוד  הוועדה  עסקה  האחרונים  חודשים  ב-4 
הב של  השגה  ובר  עתידי  קבע  לדיור  הקשורים  בהשונים 

בראש  העתידי   המעמד  ובסוגיית  הוריהם,  בזכות  נים/ות 
מעיינינו עומד הצורך למצוא פתרון ראוי, הוגן ומקיף לכמה 

שיותר בנים/ות! 

בנפגשנו עם מנהלי ונציגי הקיבוץ, ערכנו פאנל לצעירים בה
שתתפות כרמית דורון ונציגים מהוועדים הנבחרים, ערכנו 

בשיחה עם ראש המועצה וסגנו, שלחנו נציגים לכנסים שעו
סקים בתחום וניסינו לצלול לעומק הנושא המורכב, הסבוך 

והמאוד מאתגר 

בנוסף, ברקע הדברים מרחפת כל הזמן ההחלטה שעתידה 
בלהתקבל בקיבוץ בנוגע לשיוך הקנייני – או הישארות בהח

לטה 751, או מעבר להחלטה 1366 או אפילו ביטול השיוך  
כמובן שלכל החלטת שיוך כזו או אחרת תהיינה השפעות 
שונות על חברי הקיבוץ – ובוודאי לגבי החברים העתידיים  
משמעותית  בצורה  הפרק  על  יעלה  הזה  שהנושא  מכיוון 

בעת הקרובה, בחרנו פחות לעסוק בו 

המ קווי  להבנת  הבסיס  את  מהווים  שמצורפים  בהנתונים 
להתנהל  עלינו  הם  פי  ועל   – הבעיה  את  שתוחמים  תאר 

בכדי למצוא פתרונות:

יודגש כי קבוצת הבנים/ות בזכות הוריהם מונה נכון להיום 

כ-130 אנשים, בגילאי  18-40, ורק תלך תגדל עם השנים 

לקיבוץ,  מכן  ולאחר  לוועד,  בהמלצותינו  להתמקד  בחרנו 
בכמה נושאים מרכזיים:

לוודא כמות מקסימלית של בנים/ות שיבנו את בתיהם   1
וגדלים  במחירים  הקרובים,  הבנייה  בסבבי  בקיבוץ 

שווים לכל כיס ובאיכות גבוהה 

מציאת שטח הולם, נוח ונגיש לבנייה/שינוי ייעוד למען   2
במיצוי מקסימלי של מספר היחידות שמובטחות לקי

בוץ במסגרת תמ”א 35 )37 יחידות נוספות( 

וחוקית של דירות היורשים למען מי  3 בהסדרה תקנונית 
במוש מקסימלי שלהן כדירות משויכות/מושכרות לב

נים/ות בזכות הוריהם 

בדיקת רענון ובחינה מחודשת של תקנון הקליטה ומדרג   4
הזכאויות לבניה 

תחזוקה,   5 דירה,  )שכר  התחומים  בכל  מקיף  מענה  מתן 
של  דיור(  לשפר  ויכולת  דירות  מגוון  מעבר,  תקנון 

הדיור להשכרה לבני/ות הקיבוץ 

יותר של נושא “מעמד   6 חקירה ולמידה עמוקה ומקיפה 
בהחברות כתלוי דירה משויכת” והצעת פתרונות חלו
פיים, אם יש, ברמה הארצית, חוקית ופנים-קיבוצית 

מתחבב המתחדשים/משתנים,  הקיבוצים  כל   – ומר  לחשוב 
פת אין  קסם,  נוסחת  אין  ואחרות   אלו  בסוגיות  כיום  בטים 

 הוועדה לבחינת עתיד הדיור
והמעמד של בנים/ות בזכות הוריהם

דו”ח מצב
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הסברכמותנתון

קיבוץ  של  מקסימליות  דיור  יחידות  מספר 
העוגן לפי תכנית המתאר הארצית תמ”א 35

מ”ר 350  350 מקסימום  עד  לבניה,  מיועדים  בשטחים 
שטח )בתוך “קו כחול”(

תכנית  פי  על  מאושרות  דיור  יחידות  מספר 
בניה מעודכנת

313

בניה  תכנית  פי  על  בנויות  דיור  יחידות  מספר 
מאושרת

264

מתחם  ב+ג,  בהרחבה  מתוכננות  דיור  יחידות 
בניה  תכנית  פי  מרפאה)על  ומתחם  ישן  חד”א 

מאושרת(

15 מתוכננות לתת פתרון דיור ליורשים וחב49 = )313-264( -מתוכן כ
ברי קיבוץ ללא פתרון דיור קבוע

דיור להשלמת המכסה בתמ”א  יחידות  מספר 
35

דרוש שינויי יעוד של קרקע מסוימת)לדוגמא, מתחם 37 = )350-313(
בהרפת שכיום ייעודו מבני משק( לטובת הבנייה למ

גורים

המספר משתנה, בחלקן גרים כיום שוכרים חיצוניים/45מספר דירות יורשים כיום
בנים, בחלקן שוכרים בני משפחה

השכרה  לטובת  שונים(  )בגדלים  דירות  מספר 
לבנים בזכות הוריהם

בעיקר במתחמי הקומותיים בחלק הצפון-מערבי של כ-85
הקיבוץ

לנגד  כולם   את  שמספק  גורף  מענה  ואין  מושלמים  רונות 
עינינו עומד הרצון למצוא את הפתרון הכולל, בכל הסוגיות, 
– כדי שנוכל  ולדור ההמשך  ביותר לקהילה שלנו  המתאים 
להמשיך לגור בקיבוץ בו גדלנו ולהקים פה את ביתנו הקבוע  
ולהציג  הוועד  עם  להיפגש  מתכוונים  אנו  הקרוב  בעתיד 

לכל  פתוח  מפגש  עוד  לקיים  ובנוסף,   – ממסקנותינו  חלק 

הקהילה בו יעלו לדיון ושיח פתוח נושאים אלו ואחרים 

בבברכה, הוועדה לבחינת עתיד המגורים והמעמד של הב

נים/ות בזכות הוריהם 

ספרית הילדים 
ונעמי מילר  לן  גו 7 מרסא 

בעקבות  יום המעשים הטובים שחל ב17/3 בארץ ובקיבוץ שלנו, אנו נזכרים בנחת 
רב ביום המעשים הטובים שחל פה לפני שנתיים, בו התארגנו הורים, סבים 

וילדים ופינו מחסן גרוטאות שליד גן השעשועים ובמהירות שלא תאומן 
הפכו אותו לפינת חמד פעילה ותוססת, והיא ספרית הילדים 

בשנתיים ימים “פינה חמה” זו מתנהלת בהתנדבות, מתעשרת בספ
רים חדשים ויפים, ספרים של פעם, ספרים שנתרמו וספרים שנקנו 

אי אפשר שלא לשבח ולטפח את המפגש האוהב בין ספרים, הורים 
וילד    אין תחליף לחיבוק ולסיפור, אין תחליף לעולם התמים והטהור 

שבספר !!!

במומלץ ! מומלץ! מומלץ! להתכרבל בין הכריות ולצלול לעולם הת
מים הזה כשילדך מתענג על כל מלה, כל ציור וכל סיפור  

כל מי שרוצה להתפנק ולפנק- מוזמן !!!
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ידר ו עודד   7

שינויי  הקיבוץ  עבר  מאז  חודשים  כמה  עברו 
במבנה ארגוני, שכלל בין היתר את הוועד הכ

לכלי 

אם יורשה לי לתמצת במשפט אחד את הייעוד 
בשלנו, כפי שאנחנו רואים זאת : מציאת מקו

רות נוספים/חדשים להגדלת הכנסות הקיבוץ, 
תכנון  הסדרת  הקיבוץ,  לחברי  לפנסיה  דאגה 
שימושי הקרקע לעתיד והשימושים החורגים 
ניסיון להקפיד על שקיפות כלכלית  תוך כדי 

והורדת נטל המיסים במידה וניתן 

הרבה ציפיות    

אנסה לגעת בחלק מהנושאים השונים:

שיש  השונים  והאיומים  החורגים  השימושים 
לקיבוץ בנושא : בשלב זה, ישנם אי הסכמות 
בין הקיבוץ לבין המנהל בנושא  הקיבוץ שומר 
לשלם  שנוכל  מנת  על  כסף  מספיק  לעצמו 

בבבוא העת למנהל בגין דרישותיו )לאחר שנ
גיע להבנות( 

שיוך דירות – אנחנו משקיעים הרבה מחשבה 
בקיבוץ  לבנות  להמשיך  שנוכל  מנת  על  וזמן 
עוד דירות עבור הבנים  החלטות מנהל 1366, 
מהלקסיב חלק  היום  הם   1380 ו-   1314  ,751

קון של חברי הוועד, ובקרוב יהיו גם של חברי 
הקיבוץ 

רפת חפר - עפ”י כל המדדים חייבת לעבור שינוי על מנת 
בלהגיע לרווחיות  אנחנו לא מתכוונים “להמציא את הגל
בגל”,  אלא ללכת בתלם שבו הלכו לפנינו  זה דורש השק

עה וסבלנות 

הגד”ש, בניהולו של מיכה דורון יעביר לקיבוץ הכנסה יפה 
מאוד )בגין שנת 2014 יקבל הקיבוץ כ- 800 ₪ לדונם( 

: החלטנו לעשות עבודה  פיתוח אזור תעשיה ומבני משק 
כבסיס  הקיבוץ  בקרקעות  ושיווקית  אסטרטגית/תכנונית 

מהים הכלכלי,
וטיפה משלי

לקביעת קונספט ותמהיל אפשריים  אנחנו מודעים ללחץ 
ולציפייה שיש מאיתנו, אך אנו מעדיפים “להתחיל לרוץ”  
שאנו  להגיע   הכיוונים  רוצים  אנחנו  לאן  שנדע  לאחר  רק 
בוחנים הם : תעשייה לסוגיה, משרדים, לוגיסטיקה, מסחר, 

דיור מוגן/בית אבות, מגורים, ספורט ונופש 

השכרות – הקיבוץ משכיר כ- 200 מבנים הן לפרטיים והן 
בלעסקיים  מחד גיסא נדל”ן הינו תחום רווחי מאוד עם שעו

רי תשואה יפים והשאיפה שלנו, ביחד עם הוועד המנהל, 
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הינה להשכיר את כל המבנים, תוך כדי הקפדה על סטנדרט 
גבוה, טיפול בנכסים שלנו ברמה השוטפת וברמת תחזוקה 

טובה 

מאידך גיסא – הבנים גרים בבתים אלו ואנו חייבים לחשוב 
בעל טובתם )שהיא בעצם טובתנו( ולנסות לשמור על מחי

רים סבירים יחסית 

נעשתה בחינה כלכלית של בית שיבולים ובית מגוון )עפ”י 
בקשת הוועד(  אנחנו, כגוף מייעץ בתחום הפיננסי מנסים 
ניתן  כן  איך  ולראות  העלויות  את  לבחון  חלופות,  להציע 

לשלב פעילות חשובה זו בתוך הקיבוץ 

תשתיות - חשמל, מים, תקשורת ומדרכות : חברי הקיבוץ 
)לפחות חלק מהם( שילמו לקרן התשתיות, וזאת במטרה 

בלשפר את תשתיות הקיבוץ  אנחנו מחויבים לשפר את הת
שתיות של הקיבוץ )בעיקר הוותיק( ואנחנו רואים בנושא 
זה עדיפות עליונה כחלק משיפור איכות החיים של חברי 

הקיבוץ 

בהבריכה העסיקה אותנו בעיקר בצד המימון  חשוב לי לה
סיבות  מכמה  נבעה  הלוואה  לקחת  לא  שההחלטה  בהיר 
דברים  חשבון  על  )לא  בשוטף  כסף  לנו  יש   : כל  רשאית   :
בו, מבלי לסכן את התזרים של  אחרים( שניתן להשתמש 
הקיבוץ  כמו כן – הלוואות עולות כסף וחבל לשלם סתם 
כסף אם יש לך מקורות משלך  נקודה נוספת – ברגע שאתה 
לוקח הלוואה, אתה מחויב להחזיר אותה מידי חודש, ולכן, 

ובו נאלץ להפסיק את מימון הבריכה מסיבה כל בבמקרה 
והינו לוקחים הלוואה   ידועה לנו היום( במידה  שהי )שלא 
- הינו חייבים להמשיך לשלם אותה  בדרך שבחרנו – נוכל 

להפסיק לשלם מתי שנחליט 

בהגדלת סכום הפנסיה – בתקציב השנה המלצנו לקיבוץ לה
20% )ולשמחתנו הקיבוץ קיבל המלב -עלות את הסכום בכ

צה זו(  ההמלצה הייתה לא פשוטה כלל וכלל, יש לה עלות 
עתידית גדולה מאוד לקיבוץ, אבל כחלק מתפיסת העולם 
אנחנו רואים את חובתנו לדאוג לכלל האוכלוסייה בקיבוץ 

לסיום : 

צריך  לתפקיד,  שנבחר  שמי  הטוענת  מעניינת  מסורת  יש 
בלשים אבן בתוך הנעל  אבן, שתזכיר לו מאין בא  אבן שת

כאיב לו במידה שלא ישכח שלהרבה אנשים כואב, והרבה 
זקוקים לעזרה 

ביומנו הראשון שמנו אבן   נתפלל שלא תצא משם

יש לנו הרבה מה ללמוד, אנחנו נעשה עוד הרבה טעויות, 
נקבל החלטות וחלקן אפילו יהיו נכונות   אבל אנחנו נעשה 
אמיתי  רצון  ומתוך  ולאנשים  למקום  אהבה  מתוך  זה  את 

להחזיר בבוא העת את הפיקדון שניתן לנו במצב טוב  

הרבה ציפיות    

ָרָרה ירוקה דְּ
אלגוריה מקומית - פרוזה על ציפור שיר

מאיר תמיר  7

בוהנה שוב, בין כל היצורים המתרוצצים על מדשאות הק
בוץ, אשר אינם כלבים לא אסורים או מצביעים/מתלבטים 
בדרכם אל הקלפי, נמצאות להקות של ציפורים מעניינות 

שרצוי לעקוב אחרי התנהלותן 

ביניהן  והקשה  שאלות  מספר  מעלה  אשר  מלבב,  מראה 
היא: “למה?”

ָרַרת  המדובר  בציפור שיר ירוקה הקרויה דררה ירוקה או דְּ
 .Psittacula krameri - ְקַרֶמר, ובשמה המדעי

הציפור היא מין תוכי טרופי החי בלהקות בתפוצה טבעית 
ובמרכז  ההודית  בתת-היבשת  בעיקר  באפריקה ובאסיה, 
אסיה  המין התיישב דרך קבע בארץ ישראל, ונחשב באזור 

מין פולש 

גודלה בינוני, וצבעה הכללי ירוק בהיר, זנבה ארוך ומקורה 
אדום  לזכר סנטר שחור וצווארון שחור דק הנמתח לעבר 

עורף וורוד-כתום  היא קולנית, מתלהבת ומתלהקת מאד 

כיוון  שינויי  עם  תזזיתי  להיות  עשוי  הלהקה  מעוף 
ָרָרות מתקהלות סביב עופות אחרים  פתאומיים  לעיתים הדְּ

ורודפות אחריהן באוויר 

חורי  אותם  על  מתחרה  והיא  חורים  מקננת  היא  ָרָרה  הדְּ
הקינון עם מינים מקנני חורים מקומיים  

)דורש התייחסות נפרדת( בכ בבחורשת עצי ברוש הביצה 
אופיה  עקב  ורעשנית   גדולה  להקה  מקננת  לקיבוץ  ניסה 
נקודות  על  במאבק  שלה  האופורטוניסטי והאגרסיביות 
ָרָרה דוחקת מינים מקומיים ומשתלטת על אזורי  קינון, הדְּ

מחיה רבים, בעיקר בצמרות העצים 

ַצָּפִרים חדי עין מציינים כי לאחרונה נצפתה להקה גדולה 
נוספות  צמרות  על  משתלטת  אלו  פולשות  ציפורים  של 

בבקיבוץ, כולל פורומים שהיו עד כה קן השלווה של ציפו
רים מקומיות במשך דורות רבים 

    כאן באה השאלה הנוספת: “נו, מה זה קשור ?”
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עמית פואה  7

מצרים  יציאת  בין  שקושרת  הזו  בתקופה  מוזר  משהו  יש 
- יום השואה - יום הזיכרון ויום העצמאות  כמה טקסיות 
אנחנו  הללו   והצפירות  הטקסים  ההגדה,  האוכל,  בכל  יש 

שלא ובחודש  במצרים  עבדותינו  ימי  על  בהגדה  בקוראים 
חר מכן מרבים לספר ביציאת מצרים דרך הסיפור הלאומי 

להש הניסיון  דרך  עבדותינו,  על  שלנו  העכשווי  בוהאישי 
שאנו  והמחיר  עצמאותנו  בארץ,  תקומתנו  בשואה,  מידנו 
לי  זימנה  הזו  התקופה  השנה,  בעבורה   לשלם  ממשיכים 

כמה מפגשים מעניינים   

דבר  בירושלים   מאד  חם  יום  היה  פסח  חופשת  במהלך 
ידוע הוא שחול המועד פסח הוא זמן שבו כל דתיי וחרדי 
ישראל יוצאים לטיולים בחיק הטבע  דבר ידוע נוסף הוא 
שכשחם בירושלים- והרי אין ים בעיר הבירה שלנו- כולם 

בהולכים לרחוץ במעיינות בסביבה  וכך עשיתי גם אני  החל
טתי ללכת למעיין נידח מעט, כזה שלא כולם מכירים והוא 
אפילו מעבר למחסום המוביל לשטחים, לא רחוק מהכפר 
נעליים    ואיזה  מכירים  לא  איזה  אבל  וולאג’ה   הפלסטיני 
לירושלמים בפסח יש חוש מיוחד למצוא מים ולא משנה 
שלכל  בזמן  מעניינת:  עובדה  ועוד  דתיותם   מידת  מהי 
גם לערבים היה חם  אותם  גווניהם היה חם,  היהודים על 
לא עניין כל כך חול המועד, הם פשוט הלכו לרחוץ במעיין, 

וגם לא שכחו להביא את הכבשים שלהם על הדרך  וכך יצא 
שהזדמנתי למקום בו חרדים, פלסטינים וקיבוצניק רוחצים 

יחדיו במעיין וולאג’ה 

הרחקתי מעט מההמון לכיוון נביעת המעיין, שטפתי פניי, 
 3 סוריאליסטי:  מראה  עיניי  את  לכד  לפתע  חזרה  ובדרכי 
3 פלסטינים וביניהם עומד חמור  החב  חרדים מדברים עם
שס הזבובים  המוני  שגם  ונראה  אדיש  יחסית  נראה  במור 
בבבו אותו לא הפריעו לו במיוחד ובטח לא ההמולה שהח

לה להירקם סביבו  עד מהרה הבנתי שהחרדים -שעבורם 
מדובר באחד מהימים הבודדים בשנה בהם הם לא צריכים 

בללמוד והם חופשיים לתור בחיק הטבע- רוצים לעשות סי
בוב על החיה המוזרה הזאת  הפלסטינים, לעומתם זיהו את 
ההזדמנות הכלכלית ופשוט רצו לעשות קופה קלה, והנה 
זה  “כמה  שאל  כשהחרדי  מה,  רק  ביניהם   מתמקחים  הם 
חרשים  שיח  זה  היה  שעה”   “חצי  היתה  התשובה  עולה”, 
כשר למהדרין ואני הבנתי שאי ההבנה הזו עלולה להסתיים 
בריב ולכן תמרנתי מעט בין העברית לערבית ולאחר מיקוח 
קצר הם הסכימו על 15 דקות סיבוב תמורת 10 שקלים  וכך 
גב חמור, מבסוט עד  רוכב על  נער חרדי מירושלים  נראה 
השמיים, מובל הלוך ושוב באותה דרך על ידי בעל החמור 
הפלסטיני- מבסוט לא פחות  כשהלכתי משם חשבתי על 

בהנוף התנ”כי הזה, על רועי הצאן שהיו באזור וגם על המ

התקופה הזו בשנה
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מאיר תמיר  7

חברי קבוצת “סער”  )בהעוגן - “גפן”( נפגשו לציון הגיעם 
65 שנים  במסגרת המפגש הוקרא בפני המשתתפים  לגיל 
החברים,  של  הרגשתם  על  לספר  בא  אשר  הבא  הטקסט 

והוא מובא בפניכם כלשונו:

הרינו מודיעים ב...סער
אנחנו, חבורת קשישים

בטלים בשישים
זיכרונות מקוששים

לרגל הגיענו לגיל שישים... 
וחמש

עם עבר מטשטש 
מול עתיד, לא ממש מרגש.

חלקנו כבר זכרם לברכה
אך רובנו, זיכרונם כבר אינו ברכה

מנסים להעלות בכוח 
את מה שכבר מכביד על המוח

ומספרים: “כמה שפעם היה טוב ...”
כל זאת כמי שהתחיל ב”גן יודית”

המשיך ב”גפן”, “ארזים”,” שקמה”, “אמיר” וסיים ב”סער”
עם “סמך” ולא עם “צדי”.

ואנחנו, אשר רק בטירונות גילנו שיש לנו גם שם 
משפחה פרטי.

הו, כמה שהעבר יפה
 כשהשכל מתחיל להיות רפה

איך הבנים כתבו את שמם בחול
ולא בעזרת המכחול,

והבנות אחוזות תזזית
בדקו איך נראית החזית,

ומעבר לשאלה: “איך הכל נראה ?”
החלום היה להגיע לגיל תשע עשרה.

ואז,  “למה עזבת אותי ואנייה” 
 ””All your need is love :הפך ל

 ”Sixty five“ ...ועכשיו ”When I’ll Sixty four“ :שהפך ל
ואחר כך, נפוצנו לכל עבר

ועכשיו הכאבים מצויים בכל איבר 
וכך,

נשען לאחור ונאנח
הו, כמה שהעבר יפה

כשהשכל מתחיל להיות רפה.
...סליחה, מה ביקשתי, תה או קפה?

פגש התנ”כי בין יעקב לרחל בבאר  נראה שהארץ הזו 
וששם  מים  מקורות  סביב  אנשים  בין  להפגיש  נוהגת 

קורים הדברים הבלתי אפשריים לכאורה 

ובמעבר חד    

בערב יום השואה ארגנתי יחד עם חבר חרדי מפגש של 
ב“זיכרון בסלון” בביתי )מדובר על יזמה ארצית שמק

זיכרון פחות טקסיים בבתים של אנשים(   דמת ערבי 
גווני  כל  על  חבר’ה  כ-50  לביתי  נכנסו  בערב  בשמונה 
היו  הקשת הדתית היהודית של החברה הישראלית- 
שם קיבוצניקים אוכלי שרצים, חרדים מנשקי מזוזות, 
ובעיקר  חזיות  שורפות  פמיניסטיות  פנאטים,  דתיים 
אנשים רגילים שהתרגשו לפגוש את “האחר” ולבחון 
המוצא  נקודת  בימינו   השואה  את  יחד  לזכור  דרכים 
זכינו  שאנחנו  היא  שלנו  הדור  של  שהייחודיות  היתה 

סיפו את  ולשמוע  השואה  ניצולי  את  מקרוב  בלהכיר 
להמשיך  מוטל  יהיה  עלינו  סבים  נהיה  כשאנו  ריהם  

בלספר את הסיפור ולכן חשוב שנבין את המסרים שנ
ברצה להעביר הלאה  וכך יצאו להן קבוצות קטנות ומ

גוונות ביותר שהעלו את רמת הדציבלים בשכונה דרך 
איזה  נשארנו  הערב  בסוף  ומקרבים   מרגשים  דיונים 
10 חבר’ה והמשכנו את הדיון לצד צפייה במשחק של 
ליגת האלופות  יהיו כאלה שיזדעזעו מהמחשבה של 
לצפות בכדורגל בערב יום השואה, אך עבורנו הייתה 
זו אפשרות כאילו טבעית להמשיך ולדסקס בערב חד 

פעמי של זיכרון ותקווה 

טקס  פחות:  לא  מיוחד  לטקס  הגעתי  שבוע  וכעבור 
תנועת  של  ופלסטינים  לישראלים  משותף  זיכרון  יום 
“לוחמים לשלום”  המחשבה מאחורי הטקס היא שיש 

ושהד האלימות  מעגל  בתוך  שנמצאים  צדדים  בשני 
משותפים   ובזיכרון  בכאב  גם  עוברת  ממנו  לצאת  רך 
פתאום הזדמן לי לשמוע, לצד הסיפור של איריס שגב 
מראש פינה ששכלה את בנה יותם, גם את הסיפור של 
ג’מיל קסאס מבית לחם ששכל את אחיו  עבור מרבית 
הגבול  את  חוצה  הזה  שהטקס  מניח  אני  הישראלים 

ב)תרתי משמע(  אך באותו ערב ייחודי ומרגש שבו שמ
עתי סיפור של נערה עיוורת מהשטחים שאיבדה את 
שאיבדה  מערד  שכולה  אחות  של  סיפור  לצד  אביה, 
עם  והמפגש  ההיכרות  שדווקא  נראה  היה  אחיה  את 
ה”אחר”- ולא משנה אם הוא חרדי, פלסטיני, מתנחל 
את  להגשים  באפשרותה  שיש  זו  היא  קיבוצניק-  או 
החזון של יציאה מעבדות לחירות  היא זו שתעניק לנו 

עצמאות אמיתית לגבי עתידנו כאן 

אז שלוש פגישות סביב שלושה אירועים עם מישהו 
בשנראה אחרת ממני, שמדבר אחרת ממני, ושייתכן וע

רכיו אחרים משלי  עם זאת, נראה היה שכולם סקרנים 
להיפגש  וכך אני באמת מצליח להתחבר להמנון שאני 

שר בגאון ביום העצמאות- “התקווה” 

"הרינו מודיעים ב... סער"
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־לקראת שנת הלימודים הבאה, אנו מפרסמים שוב את הע
־קרונות שגובשו ע”י ועדת חינוך והנהלת החינוך בנוגע לק

ליטת ילדים במערכת החינוך של הקיבוץ:

בית התינוקות 
בית התינוקות של הקיבוץ הינו חלק אינטגראלי ממערכת 
הגיל הרך והוא ערוך לקלוט תינוקות מתום חופשת הלידה, 

כמו גם תינוקות  בוגרים יותר לפי החלטת ההורים  

ייעשה בתיאום עם רכזת  כניסת התינוק למערכת  תאריך 
המוקדם  הקשר  התינוקות   בית  על  והאחראית  הרך  הגיל 

בבין ההורים לצוות מקדם את ההיכרות ההדדית, עוזר בה
פגת חששות ומקל על הפרידה הנדרשת בתקופת הקליטה 

ובהמשך  

מטבע הדברים תינוקות נולדים לאורך השנה ולכן  נכנסים 
הילדים  מספר  גדל  מכך  כתוצאה  מדורג   באופן  למערכת 

העובדים  מספר  לכך  ובהתאם  בהדרגה   התינוקות  בבית 
חינוכית  כמסגרת  פועל  התינוקות  בית  השנה    במהלך 

מלאה והתשלום הוא עבור חודש מלא 

בבית התינוקות קולט תינוקות החל מפתיחת שנת הלימו
)15 9 1(   ועד התאריך  5 1  בכל שנה וזאת על מנת  דים 
לפעוטון  המעבר  לפני  להיקלט  זמן  מספיק  לילד  לאפשר 

בסוף השנה   

על ההורים חלה האחריות לתאם עם רכזת הגיל הרך את 
לע מומלץ   ראשוני  תיאום  למערכת   ילדם  כניסת  במועד 
בשות כבר בתקופת ההיריון על מנת שהמערכת תוכל לה

תארגן  בהתאם  

ניתן  להכניס ילדים לבית התינוקות מתום חופשת הלידה 
)גיל 4 חודשים( ועד התאריך 5 1  

מערכת החינוך  מתחייבת לשמור מקום  לתינוקות הקיבוץ 
במתום חופשת הלידה ועד לגיל חצי שנה, וזאת  כנגד הת

חייבות מראש מצד המשפחה  המשפחה תתבקש להפקיד 
התינוקות    בבית  לימוד  שכר  חודש  של  העלות  בסך  צ’ק 
תשלום  הצ’ק  יהווה  הילד,  את  תכניס  והמשפחה  במידה 
לבסוף  תחליט  והמשפחה  במידה  הראשון   החודש  עבור 

בשלא להכניס את הילד, יפדה הקיבוץ את הצ’ק בגין שמי
רת המקום  

במידה ומשפחה רוצה להכניס  תינוק לאחר גיל חצי שנה  
2/3 מהמב  תשלם המשפחה על “שמירת מקום” עלות של

חיר המלא לחודש, עבור כל חודש שבין גיל חצי שנה ועד 
לכניסת התינוק בפועל לבית התינוקות  בכל מקרה כאמור 

בסעיף א’, לא ניתן יהיה לקלוט ילד לאחר התאריך 5 1  

הורי הקיבוץ יחתמו על חוזה התקשרות עם מערכת החינוך 
כפי שעושים הורי החוץ 

ככל שיתאפשר, בית התינוקות יקלוט גם 
תינוקות  צעירים, שייוולדו  בשנתון הבא 
שנמצאים  התינוקות  של  השנתון  אחרי 
תיפתח  הצורך  במידת  התינוקות   בבית 
בבית  שיישארו  צעירים  תינוקות  קבוצת 

בהתינוקות לשנת לימודים נוספת ולא יע
ברו לפעוטון  

 קליטה במערכת
החל מהפעוטון 

הגילאים,  בכל  למערכת  ילדים  קליטת 
בפתיחת   תתקיים  שקד,  מפעוטון  החל 

שנת הלימודים  

בהחלטה זו נובעת מהעיקרון החינוכי שמטרתו מחד, לאפ
שר את קליטת  כל הילדים יחד כקבוצה ואת הפניית  מירב 
המשאבים והפניות של הצוות ומאידך, סיום שלב הקליטה 

וגיבוש הקבוצה הראשוני מהר ככל האפשר

האמור  כל  לאור  השוטפת   החינוכית  לעשייה  והתפנות 
לעיל - למעט בבית התינוקות, לא תתאפשר קליטה לאחר 

פתיחת השנה, למעט מקרים חריגים  

בההורים חדשים והורים  המצפים ללידה בשעה טובה, מוז
מנים לפנות לענבל, רכזת הגיל הרך:

טלפון נייד – 052-4576274; טלפון במשרד – 09-8982499;

  haogen yeladim@gmail com – מייל

ב* אנא העבירו את המידע למשפחות רלבנטיות שאינן נמ
צאות כעת בקיבוץ או במערכת החינוך 

קליטת ילדים במערכת החינוך
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ראיון עם טל 
ואלישע

זמן רו גיא   7

בלקראת סוף החורף שעבר התחלנו נטע ואני לתכנן קיץ רא
שון בקיבוץ  היה לנו ברור שלמרות שרק נכנסנו לבית, על 
גינה בה יוכלו הילדים להשתולל בקיץ אנחנו לא מוותרים  
התאימו  שלא  הצעות  כמה  קיבלנו  גננים   בסקר  התחלנו 
שני  שיש  פלג  מעידן  ששמענו  עד  לתקציב,  ולא  לצרכים 
חבר’ה בקיבוץ שעשו לו את הגינה  באנו לראות, אהבנו וכך 

הפכנו לעוד לקוחות מרוצים של טל ואלישע 

איך הגעתם לעסוק בגננות?

טל: תמיד אהבנו את התחום ויצא לנו לעבוד פה ושם בנוי 
מחזור  למדתי  הצבא  אחרי  לחו”ל   ונסיעות  עבודות  בין 
ואקולוגיה ברחובות, סיימתי את הלימודים, נסעתי לטייל 

בוכשחזרתי להעוגן התחלתי לחפש עבודה   את הגינה הרא
ממני  ביקשה  היא  אלישע   של  אמא  לקורין,  עשינו  שונה 
לתכנן לה את הגינה, חשבתי על זה קצת, זרקתי מחיר והיא 
את  והקמנו  תכננו  וכך  שיעזור  לאלישע  קראתי  הסכימה  
הגינה הראשונה שלנו והבנו שיש פה אפשרות לעבוד ביחד 

במשהו שאנחנו אוהבים 

עונות  שתי  ועבדתי  להולנד  נסעתי  הצבא  אחרי  אלישע: 
פרחים  של  משלוחים  מקבלים  היינו  הפרחים   בבורסת 
כשחזרתי  פומבית   במכירה  שם  אותם  ומוכרים  מהארץ 
לי  הציע  טל  אחד  יום  מזדמנות   בעבודות  עבדתי  להעוגן 
לגנן את הגינה של אמא שלי יחד איתו, תוך כדי דיברנו על 

בהעתיד בתחום, החלטנו שנלך ללמוד ביחד הנדסאות אדרי
כלות ונוף ברופין כדי שנלמד את התחום לעומק 

איך המשכתם לפתח את העסק?

בקשות  ושם  פה  להגיע  התחילו  תקופה  באותה  אלישע: 
בזמן  לנו  התאים  זה  גינה   להם  שנקים  בקיבוץ  מאנשים 
כעבודה  בשבוע  וחצי  יום   – יום  עובדים  והיינו  הלימודים 
התחילה  החדשה  כשהשכונה  תפנית  קיבל  העניין  צדדית  
להתאכלס  היה לנו בשלב זה כבר קצת ניסיון וכמה לקוחות 
להציע  לבוא,  הזדמנות  פה  שיש  וראינו  מהקיבוץ  מרוצים 
מעניינות  עבודות  לעשות  ולהתחיל  שלנו  השירותים  את 
יותר ממה שעשינו עד אז  עידן פלג היה הראשון ואחרים 
ולהקים  זה  על  ללכת  ההחלטה  נפלה  כאן  בעקבותיו   באו 

עסק  בקיץ האחרון סגרנו על עבודה בקבלנות משנה בבת 
ים והתחלנו לעשות גינות גם מחוץ לקיבוץ 

רוב הלקוחות הגיעו מפה לאוזן  לאחרונה הוצאנו כרב  טל:
בטיסי ביקור ופתחנו עמוד פייסבוק שאנו מעלים שם תמו

לשמחתי  אנשים   לעוד  להגיע  כדי  שהקמנו  מהגינות  נות 
שע בקיבוץ  מאנשים  טובות  תגובות  שם  מקבלים  באנחנו 

שינו להם את הגינה  אנחנו מאוד אוהבים לעבוד בקיבוץ 
ומשתדלים לתת הצעות מחיר כמה שיותר אטרקטיביות  

בגם מחוץ לקיבוץ צריכים להיות אטרקטיביים וגילינו שכ
שאנח העובדה  חדש,  לקוח  עם  לפגישה  באים  בשאנחנו 

עושה  ידע,  שמפגינים  קיבוצניקים  צעירים,  חבר’ה  שני  נו 
רושם טוב על אנשים שמבינים שאנחנו נותנים שירות טוב, 
מקצועי ובמחיר הוגן  בנוסף למדנו שמעבר להקמת הגינה, 
חשוב לתת שירות של אחזקה שכן זה מה שמייצר הכנסה 

קבועה 

מה התכניות להמשך?

כרגע אנחנו נהנים לעבוד, ליצור וליישם את מה שלמב  טל:
בדנו  כיף לנו לעבוד ביחד ויש הרבה רגעים של סיפוק כשא

נחנו מוציאים לפועל רעיון שעלה לנו בראש והלקוח מגיב 
בחיוב  יצא לנו לאחרונה לעשות משטח אבן בגינה בחוגלה 
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זו היתה הפעם הראשונה שעשינו  כי  והיינו קצת לחוצים 
הלקוחה  לשמחתנו  תגיב   הלקוחה  איך  ידענו  ולא  זה  את 
של  בפן  גם  מספק   מאוד  רגע  וזה  ואהבה  זה  את  ראתה 
הקמת העסק אנחנו מאוד נהנים וכל הזמן לומדים דברים 

חדשים 

אלישע: כיום אנחנו עובדים עם קבלן גינון שמעביר אלינו 
לעבוד  להמשיך  היא  שלנו  השאיפה  האיזור   בכל  עבודות 

מחזי שאנחנו  למצב  גם  דבר  של  בסופו  ולהגיע  בוללמוד, 
קים צוותים של אנשים שאנחנו נכשיר ולהתעסק בעיקר 
ולפתח את  בין הצוותים  ותכנון, להסתובב בשטח  בעיצוב 

העסק 

איך התגובות בקיבוץ?

:אלישע הרבה מכירים אותנו מהשמאב או ממקומות אחב
ברים ומזמינים אותנו לתכנן להם את הגינה  כותבים גם בי

קורות טובות בפייסבוק ובאופן כללי מאוד מפרגנים  אנחנו 
בעיקר פופולאריים בקרב החבר’ה המבוגרים אליהם אנחנו 

מגיעים כדי לסדר להם את הגינה 

אסיים בנימה אישית - מאוד כיף לפרגן ולעבוד עם אנשים 
מהקיבוץ  זה נוח, הם תמיד זמינים ואפשר לדבר ולהתייעץ 
מתי שצריך  אם אתם חושבים על הקמת גינה או בא לכם 

שינוי, בהחלט שווה לבדוק מה יש לטל ואלישע להציע 

ן די י דרור פרי  7

לקהל הקוראים שלום רב, אני מתכבד להתחיל טור חדש 
שיעסוק באופן כללי בנושאי הבנייה בארץ ובעולם 

המ ומייה  לנויה  ואבא  )פוקס(  לעלי  רב  באושר  נשוי  באני 
דהימות 

אני בוגר “מכללת רופין” מגמת הנדסאי בניין, לימודי בנייה 
מקצו שונים  וכנסים  בפורומים  ומשתתף  ותקניה  בירוקה 

עיים בענף הבנייה 

בכיום אני עוסק בתחום רישוי, תכנון ובנייה במועצה האזו
שירתי  כן  לפני  הרשויות   לכלל  ודגל  דוגמא  שמהווה  רית 

בבצבא הקבע ובמסגרת השירות השתתפתי בפעילויות שו
בנות בניצוח על כלי צמ”ה )ציוד מכני הנדסי(  הקמתי מב

הכלולות   המערכות  כל  על  שלמים  ומוצבים  בודדים  נים 
לאחר השחרור עבדתי בחברה לבנייה קלה כמנהל עבודה 
לבנייה והקמת מבנים מיוחדים שיוצאו לעיראק לשימוש 

בצבא ארה”ב  יותר מאוחר התמניתי להנדסאי ביצוע בחב
רת שפיר הנדסה )אולי הגדולה בארץ( ונמניתי בין מקימי 
לגשר  במקטע  פוסט  הצ’ק  באזור  העמק”  “רכבת  פרויקט 
רכבת יחיד במינו, לאורך 4 ק”מ  מעת לעת עסקתי בניהול 

פיקוח בשימור מבנים וכן בבנייה פרטית חדשה 

ולהראות  הידע  את  אתכם  לחלוק  אנסה  הטור  באמצעות 
ובבנייה מעבר ל”לכלוך והרעש”  לכם את היופי שביצירה 
שנוצרים במהלך הבנייה  בטור אסביר ואפרט על מושגים, 
אדריכלות,  הנדסה,  וביצוע(,  )תכנון  בנייה  שלבי  היררכיה, 

טכנולוגיות, השלכות, שיטות וטיפים 

מהו היתר בנייה ?

לפי  חובה  והוא  ל”רישיון”  נרדפת  מילה  זו  היתר  למעשה 
בהחוק )כמו שלא ננהג ללא רישיון נהיגה( טרם ביצוע עבו

שימוש  שינוי  או  קיים  להיתר  שינוי  הריסה,  בנייה,  דות 

עי מסמך  כולל  ההיתר  לתשתיות   עבודות  כולל  בבקרקע 
קרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו 

הג הנייר  של  הקיפול  צורת  שום  )על  “גרמושקה”  בנספח 
דול, הדומה לאקורדיון”  שניהם יכילו את חותמת הוועדה 
בטיחותית,  אחריות  לקיחת  הינו  מההיתר  חלק  המקומית  

ביטחונית וסביבתית של אדריכל, מהנדס הבנייה 

פי כמו:  ואישורים  בירוקרטיה  כולל  ההיתר  הוצאת  בהליך 
כיבוי אש, כבלים, מים, חי בתוח, חברת חשמל, תקשורת, 

שובים סטטיים ליציבות המבנה, חישובים טרמיים, פיקוד 
העורף, מעבדה מאושרת לבדיקות חומרי הבנייה ותוצאות 

יישומם, התקשרות עם אתר פסולת ועוד 

על מנת להקל ולזרז, הכריזה הממשלה על הרפורמה בחוק 
תכנון ובנייה שנכנסה לתוקף ב-1/8/14 והיא מהווה שינוי 
משמעותי בהליכי התכנון והבנייה ובסמכויות של מוסדות 
נועד  התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית  השינוי 
ולשפר  בירוקרטיה  לצמצם  העבודה,  תהליכי  את  לייעל 

באת השירות לציבור  במסגרת זו מוענקות לוועדות המקו
במיות לתכנון ובנייה סמכויות נוספות כדי לחזק את ההיב

טים הדמוקרטים בטיפול בתחום חשוב זה  עם זאת קבלת 
הסמכויות מביאה מטבעה גם לאחריות ומחייבת הערכות 

מתאימה וזמן למידה למערכת ולאזרח המבקש היתר 

אני ממליץ בחום להעסיק בעלי מקצוע אמינים, שהוכיחו 
אנשים  או  חבריכם  אצל  טוב  חותם  והשאירו  עצמם  את 

בשאתם סומכים עליהם  לדוגמא: עורך בקשה )לפחות הנד
סאי אדריכלות או בניין(, מתכנן שלד )לפחות הנדסאי בניין(  

על בחירת בעלי המקצוע, בטור הבא 

אני מזמין אתכם לכתוב לי הארות, שאלות ובקשות לדוא”ל 
drorfreidin@gmail.com

בגיליון  להתראות  והקריאה,  ההתעניינות  על  לכם  מודה 
הבא 

תבנו על זה
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רב חובל   7
ן י עילו אדלשטי

"פל-ים"   האנייה  על   ,1966
ראשון,  חובל  בתפקיד  אני 

 chief Mate

מזרחית  עוגנת  האנייה 
שהיום  באזור  חיפה,  לנמל 
הוא נמל המכולות, ועומדת 
מרים  אני  לרציף   להיכנס 
את העוגן בחרטום וכשהוא 
יוצא מהמים תלוי עליו עוגן 

מע אני  בקרקעית   בששכב 
שטבעה  "קפריסין"  הנוסעים  ספינת  של  העוגן  שזה  ריך 
רב  האנייה פורקה מתחת למים ע"י  זמן לא  במקום לפני 
למגרש  בשלמותו  והועבר  הוצא  וחרטומה  צוללנים  צוות 

בהמסדרים של ביה"ס הימי בעכו ועליו הונפו הדגלים במ
סדרים 

כמובן שה"פל-ים" לא יכולה להיכנס לרציף כל עוד העוגן 
לא חופשי 

הורדתי מהר כבל עם עין כדי לתפוס את אחת משיניו של 
העוגן של "קפריסין" והצלחתי לשחרר את העוגנים אחד 
מהשני  דיווחתי לגשר הפיקוד שהעוגן חופשי, הסתכלתי 

לגשר וראיתי שאף אחד לא מסתכל לעברי  

כולם עמדו ליד דופן ימין של כנף הגשר ומבטם מופנה מטה 
והייתי  למופת  מקצועית  פעולה  ביצעתי  הרי  הים   כלפי 

בראוי לתהילה ומחיאות כפיים  הסתבר שהנתב שעמד לע
למים   נפל  התלויות,  במדרגות  לאנייה  הנתב  מסירת  לות 

עניין של עיתוי 

ביותר מאוחר העברתי את עוגן הקפריסין אל הסיפון הרא
שי בעזרת פעולה משולבת של מנוף המחסן הקדמי ותוף 
כננת לאורך דופן האנייה מבחוץ  העוגן היה קשור כך כמה 
חודשים והפריע מאוד לעבודת האנייה  כשהגיע ימאי חדש 

וביקש  מעברות  מקיבוץ 
שמ לקיבוצו,  אותו  בלקחת 

התכוון  הבחור  מאוד   חתי 
לחדר  בכניסה  אותו  לשים 

האוכל של הקיבוץ 

כשהגענו לארץ הבחור לקח 
מעל  שמשקלו  העוגן  את 

כשחזר לקיבוצו   בלטון, 
שאלתי  החוף  מחופשת  נו 
העוגן  התקבל  איך  אותו 
בכה  כמעט  הוא  בקיבוץ  

המז הנוי,  שאיש  בכשסיפר 
ועוד  וותיקים  חמישה  כיר, 
צעירים צרחו עליו איך הוא מעז לשים ככה עוגן בכניסה 

לחדר האוכל בלי אישור האסיפה  "סלק אותו מיד מפה" 

הצריף  ליד  אותו  ושם  העוגן  את  סילק  הוא  ומושפל  נזוף 
שבו הוא גר 

שעסק  גדול  קבלן  שהיה  בחור  פגשתי  שנים  עשר  כעבור 
קפץ  והוא  העוגן  סיפור  את  לו  סיפרתי  ימיות   בעבודות 

ואמר: "זה העוגן שלי!"

ואכן היה זה הוא  הוא היה הקבלן שפינה את "הקפריסין"  
נקרא בדחיפות לפרוייקט אחר  לקראת סוף העבודה הוא 

ולא הספיק לחלץ את העוגן 

שהוא  שומע  אני  עכשיו  העוגן   עם  האחרון  מגעי  זה  היה 
מוצב בכניסה לקיבוץ העוגן ואני מקווה שנגמר מזלו הרע: 
והעלבון  הרדיפה  וחווית  והפקרתו  הקפריסין  עם  טביעתו 

שחווה במעברות 

בנאחל לו מה שמאחלים לעוגנים: "האחז עם ציפורנייך בק
רקע, ולא תעקר עוד" 

נכתב ע"י רב חובל עילו אדלשטיין, חבר עין חרוד מאוחד.
הודפס ע"י עמרי לוי.

עוגן של  סיפורו 
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מתן הלמן  7

השומר  מטעם  לפולין  מהמסע  חזרתי  כשבועיים  לפני 
־הצעיר. במהלך המסע ראיתי בעיני את מה שנישאר מה

מקומות שבו נרצחו מיליוני בני אדם בגלל שהם לא נולדו 

ביכלו היהודים ורב סבי לצאת מהבית ולהתאוורר  מהמחת
רת קיבלה המשפחה שוברים לקניית מזון בשביל האורחים, 

באישתו של ריכטה קנתה את המזון במקומות שונים בסבי
בה כדי לא לעורר חשד  במהלך המלחמה אירחה המשפחה 
עוד יהודים שהיו מגיעים לביתם ללון לילה אחד או שניים 

בתו הבכורה של ריכטה, שהייתה בת 10, כעסה על הוריה 
יהודים  סבתא שלי  כי פחדה מהעונש הצפוי על הסתרת 
הייתה צעירה יותר ולא הבינה את גודל הסכנה  עם סיום 
הם  כרוניגן   לעיר  היהודים  חזרו   45 במאי  הנאצי  הכיבוש 
ספורות  שנים  שנפטרו  עד  המשפחה  עם  קשר  על  שמרו 
לאחר המלחמה  אצל המשפחה בהולנד שמורים עד היום 

בתמונות נוף שצייר היהודי המבוגר שהסתתרו  בבית משפ
חתי ואותן הוא העניק אותן כתודה למשפחתי ”

השואה הביאה את האנושות לנקודות קיצון, מתכנון קר של 
רציחות המוניים וביצועם ועד למעשי חסידי אומות העולם 
שסיכנו את חייהם ואת משפחתם בשביל אנשים זרים  שני 

קר היה  לא  הנאציים  לרוצחים  הרי  כי  אנושיים  בהצדדים 
ניים והם לא ירקו אש מגרונם ולחסידי אומות העולם לא 
היו כנפי מלאך והילה סביב ראשם  ריכטה רב סבי שהציל 
ורודלף הס, מפקד מחנה אושוויץ,  יהודים בזמן המלחמה 
שניהם היו די דומים  שניהם היו אנשי משפחה ואהבו את 
ילדיהם, שניהם באו מהגזע הארי ושניהם היו בני אדם  אך 
שהם  הבחירות  היה  שונים  אותם  שעשה  מה  זאת  למרות 

בעשו בחייהם:  רב סבי בחר ללכת כנגד הזרם ולהישמע למ
צפונו, רודלף הס בחר ללכת עם הזרם ולהישמע להיטלר  

את  ולדמיין  להרגיש  לנסות  לא  היא  לפולין  המסע  מטרת 
מה שהיה בשואה כי את זה לעולם לא נוכל  המטרה היא 
לאן  להבין  הזאת,  מהתקופה  הלקחים  את  וללמוד  להבין 
כוח וסמכות יכולים להוביל, לאן אי קבלת האחר מובילה, 
להבין שהרס וחורבן לא באים מאי-סדר אלה מסדר ולמה 
ויזל:  אלי  שאמר  כפי  לגרום   יכולה  אנשים  של  אפאתיות 
“מה שפוגע בקורבן יותר מכל איננו אכזריותו של הצורר, 

כי אם אדישותו של העומד מן הצד” 

בשנאת הזרים לא התחילה אם עליית הנאצים לשלטון  ונ
הת השונה  שנאת  השנייה    העולם  מלחמת  בסוף  בגמרה 

השואה  אנו   ימנו  עד  וממשיכה  האנושות  שחר  עם  חילה 
והתג האוויר  בחלל  שנזרקו  גזעניות  באמירות  בהתחילה 

מסוגל  אלוהים  “לא  אמר:  קצטניק  הגזים   לתאי  עד  לגלו 
הייתה  הכללית  והחזרה  האדם.  אלא  העולם,  את  להחריב 
באושוויץ”. אני לא יודע אם זו הייתה חזרה גנרלית אך מה 
שאני כן יודע זה שההחלטה על כך היא בידיים שלנו  האם 
,לשתוק שאנו  להתעלם בזמן שצועקים “מוות לערבים”? 

מחשבות לאחר המסע לפולין

כחלק מהגזע “העליון”, לא האמינו ברעיונות “הנכונים”, 
בגלל העדפתם המינית או שפשוט לא נולדו “מושלמים” 

מספיק. 

חסידי  לכבוד  בטקס  הקראתי  המסע,  של  הרביעי  ביום 
אומות העולם את סיפור משפחתי:

“אבי ממשפחה יהודית ממזרח אירופה ואימי הולנדית  רב 
סבי ריכטה טקלנבורך היה בן 28 נשוי פלוס 3, כאשר פלשו 
הגרמנים להולנד במאי 1940  במהלך 3 ימים כבשו הגרמנים 
וזמן קצר לאחר מכן דרשו מכל הבחורים  את כל המדינה 
הצעירים להתגייס למחנות עבודה כדי לעבוד למען הצבא 
הגרמני  ריכטה, רב סבי, סירב להתגייס וירד למחתרת  הוא 

בהסתתר בבית המשפחה בכפר, במקביל יצר קשר עם המ
חתרת וחיפש אחר דרכי פעולה כנגד הגרמנים  באמצעות 
מבוגרים  יהודים  זוג  עם  קשר  נוצר  ההולנדית   המחתרת 
ואישה יהודיה בודדה  השלושה הסתתרו במשך השנתיים 
ובשעת  בכפר  המשפחה  בבית  המלחמה  של  האחרונות 
סכנה התחבאו בתוך ארון כפול יחד עם רב סבי  רק בלילות 
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ברואים שלא מכניסים אתיופים למסיבות? לעצום את העי
ניים בזמן שדאע”ש טובחים ביזידים ובכל מי שלא חי לפי 
אם  זה   כנגד  ולהילחם  להתנגד  לבחור  או  השריעה?  חוקי 
אתם שואלים את עצמכם איזו סיבה יש לנו לעזור למישהו 
כפי  סבי,  לרב  שהייתה  סיבה  מאותה   - מאיתנו”  “ששונה 

שהיא מתוארת בשיר “רקמה אנושית אחת”:

 “כי כולנו, כן כולנו 
 כולנו רקמה אנושית אחת חיה 

 ואם אחד מאיתנו 
 הולך מעמנו 

 משהו מת בנו - 
ומשהו, נשאר איתו”

אורן. אח טוב שלי
לשלושה אֹורֶנים זכיתי בחיי:

יפה גבוה  ילדותנו,  של  אורן  הוא  ראשון,   אורן 
ומצחיק:

אח גדול בדיוק כמו שאח גדול צריך להיות: חזק 
לא  לעולם  אבל  חכם  מרביץ,  לא  פעם  אף  אבל 
אבל  צעצוע  רובי  לשכלל  שיודע  אחד  מתנשא, 

תמיד, איכשהו, מצליח לקלקל אותם בסוף 

טרקטור  ועל  אוטו  על  לנהוג  אותי  שמלמד  אח 
אותי  ומארח  יודע,  אחד  שאף  מבלי  ה’,  בכיתה 
בבוקר,  שבת  מדי  שלו  המגניב  החיילים  בחדר 

פשוט כי לא היה לי מה לעשות בבית 

אורן השני, אורן של המחלה הארורה ההיא  

בפַני  שפותח  עלומים   כוחות  מול  ונאבק  סובל 
צוהר לכאב גדול

בועם זאת פרטנר מושלם ללכת איתו לים, להת
מסר להמבורגר או סתם לצחוק על איזו שטות 

חדש  חיוך  עם  אולה  של  אורן  השלישי,  ואורן 
ואופטימי על השפתיים 

שמח ונדיב, חרוץ ועוזר בכל דבר  

אורן שמצליח ללבלב מבין הריסותיו, ולאהוב את 
אוליצ’קה הטובה  

מבטיח לחשוב עליך בכל פעם שאשחה בים ובכל 
פעם שאראה מישהו גומע בקבוק של 5 1 ליטר 

קולה בשלוק  

מבטיח לקחת דברים יותר בקלות, ולעזור לכל מי 
שרק אפשר 

מתגעגע 
עמרי

איתי וילמן שמח להודיע שאדומי נמכר. הוא 
מבקש להודות לדגנית על העזרה הרבה.

בנוסף, בהמשך לכתבה על איתי בגיליון הקודם, 
הוא מעוניין להודות גם לעמרי פורת וסימה 

אוחיון  על ההפתעה ביום הולדת ה-60. ולרחלי 
וגרשון על האירוח והקפה והאוכל הטעים. 

נרצה גם להוסיף מזל טוב לאלה שחוגגת יום 
הולדת ב-12/5. בריאות, הנאה וטיולים עם איתי 

בשבילי הקיבוץ.

לוח יד שנייה

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

 למכירה
 פלאפון לשיחות והודעות. בעל מסך גדול 

ומקשים גדולים וברורים, מתאים בעיקר 
למבוגרים. לפרטים - 052-8564681

 למכירה
קלנועית )בהעוגן( – 052-3637626

 גינת הירק החביבה בבניין הצעירים מול אולם התנועה. 

גלי שסקיןהעדשה המשוטטת
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חוה גולדשטייןְוָהַדְרתָּ

דומה כי בתקופה מעניינת זו של שינוי והתחדשות בקיבוץ, 
להביא  נשתדל  זו  במסגרת  שורשיו.  את  גם  להכיר  חשוב 
בכל גיליון ביתנו ריאיון עם אחד מוותיקי הקיבוץ. כך נוכל 
וגם לחזק את  גם ללמוד קצת על ההיסטוריה של המקום, 

קשרי הקהילה עם דור המייסדים.

והפעם – חווה גולדשטיין.

לא  יהודית  למשפחה  בפראג,   1921 בשנת  נולדה  חווה 
אמה  עסקים,  איש  היה  אביה  היטב   ומבוססת  מסורתית 

שתי  לה  והיו  עבדה  לא 
אחיות )תבדל"א( – אחות 

בתאומה ואחות בכורה  יל
דותה ונעוריה עברו עליה 
צ'כוסלובקיה  בנעימים  
הייתה  הימים  אותם  של 

ודמוקר צעירה  במדינה 
מעולם  והמשפחה  טית, 

אנטי בגילויי  נתקלה  בלא 
שמיות ושנאה  

לקב התחילו   1933  בשנת
מה  על  בעיתונים  רוא 
באותה  בגרמניה   שקורה 

להתפ התחילו  בתקופה 
הנו תנועות  בפראג  בתח 

 1936 ער הציוניות  בשנת 
של  להרצאה  חווה  הלכה 

פילוסוף יהודי  הסתובבו שם פעילי תנועות הנוער ולקחו 
לפ זומנה  חווה  להרצאה   שהגיעו  הצעירים  של  בכתובות 

גישה עם פעילי תנועת "תכלת לבן"  אולם רובם שם היו 
דוברי גרמנית, ולכן יסדו חווה וחבריה תנועת נוער "אחות" 
לדוברי צ'כית  לתנועה היה מועדון ופעילויות רבות, וחווה 

בשימשה שם כמדריכה  במקביל אף התאמנה באגודת ספו
רט "הגיבור" 

בשנת 1938 נפטר אביה של חווה ממחלת הסרטן, והייתה זו 
1939 התחילה המלחמה, והגב  שנה קשה למשפחה  בשנת

רמנים הכריזו על צ'כיה כאזור תחת חסותם  בשנה זו יצאה 
חווה לחודשיים "הכשרה"  אחותה התאומה הייתה אף היא 
בתנועה, אך האחות הגדולה לא הייתה פעילה כלל בתנועה 
 1939 ובשנת  ארצה,  לעלות  שתיהן  רצו  התאומות  ציונית  
שילמה האם הרבה כסף כדי לקבל עבור הבנות סרטיפיקט 

למשק פועלים  

בשנת 1939 נסעה אחותה של חווה לאיטליה ומשם לארץ 
)כהגדרתה(, לא  ישראל  חווה, מתוך טיפשות של צעירים 
לצאת  מתוכנן  שהיה  ינדה,  שלה,  החבר  את  לעזוב  רצתה 
ברכבת הבאה  אז היא נשארה איתו  אבל כבר לא יצאה עוד 

רכבת, הגסטפו לקחו את כל הרישיונות 

לשנה  שיצאה  מהתנועה,  קבוצה  התארגנה   1940 בשנת 
התנ כך  בצ'כיה   ממשלתית  בחווה  "הכשרה"  של  בשלמה 

סו בעבודה חקלאית בכל עונות השנה  חווה מספרת שהיה 
חשוב לה להוכיח שהיא יכולה לעשות הכל, לא פחות טוב 
ולא  מאחר  מהמקומיים  
בחוץ  עבדה  לבשל,  ידעה 
בתפוחי אדמה, סלק, רפת  
10-12 שעות ביום  מעולם 
בחייה לא עבדה כה קשה! 
משלוב החלו   1941  בשנת

בפולין   לודג'  לגטו  חים 
)שבאותה  זוגה  בן  חווה, 
עת היה כבר בעלה( ואמה 
4 חדרים ברוב  עברו לדירת

עם  פראג,  בעיר  אחר  בע 

ומט בעוד שלוש משפחות 

הגדו האחות  משותף   בבח 

לה הייתה כבר נשואה וגרה 

לאט  לאט  אחרת   בדירה 

איסורים   ועוד  עוד  החלו 

ופר בלקחו להם תכשיטים 

רכוש אחרים, אוכל הם קנו עם תלושים  המצב התדרב  טי
דר  בשלב זה הוחלט להקים גטו עבור יהודי צ'כיה בצ'כיה, 
בעיר טרזין, עיר מבוצרת מימי הביניים  משפחתה של חווה 
וחווה  לשם,  נשלחו  וסבתה(  סבה  ובעלה,  אחותה  )אמה, 
הגיעו  ובעלה  חווה  מפראג   חבילות  להם  שולחת  הייתה 

לגטו בטרנספורט האחרון, בשנת 1943 

הנוער  תנועות  של  הצעירים  אך  קשה   היה  בגטו  המצב 
וחווה, שהייתה מדריכה בתנועה,  ילדים בגטו,  הקימו בתי 
טיפלה בילדים  היה זה גטו מיוחד מאוד, שכן שלחו לשם 

בהרבה אומנים ואנשי תרבות ורוח, וארגנו שם הצגות וקונ
צרטים  הגרמנים הביאו לשם את הצלב האדום, כדי שיראו 

כמה טוב ונעים בגטו   

גיוס  על  הכריזו  הם  לסגת   החלו  הגרמנים   1944 בשנת 
כללי לעבודה, רוקנו את הגטו ושלחו את האנשים למחנות 
עבודה בגרמניה  חווה הופרדה ממשפחתה ונשארה בגטו, 
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דרישת שלום מחו”ל. 
וידר,  יקרים, בעקבות הצעה של עודד  קוראים 
שלום  “דרישת   - הנקרא  חדש  מדור  נפתח 
מחו”ל”. אם אתם משפחה שעברה לגור מעבר 

יצא או  באינטרנט(  הגיליון  את  )וקוראים  ־לים 
הצעי לחבר’ה  )פונה  ומרתק  ארוך  לטיול  ־תם 

מילים  וכמה  שלום  דרישת  לקבל  נשמח  רים(, 
ל- לשלוח  ניתן  החדשים.  החיים   / הטיול   על 

 b.haogen@gmail.com 

זמן הקימו  ובאותו   – משום שבעבר סיפרה שהיא תופרת 
בליד הגטו בית מלאכה לתיקון מדי הצבא הגרמני  היא הס
בתדרה שם טוב והייתה אהובה  בבוקר בדרכה לבית המלא

כה הייתה עוברת ליד תחנת הרכבת, גונבת תפו"א, מכניסה 
לאש – ובצהריים היה לה תפו"א אפוי 

בשנת 1945 הסתיימה המלחמה  הגרמנים הסתלקו, ונכנסו 
יש  היום  )עד  בגטו  שנותרו  היהודים  את  ושחררו  הרוסים 

בלחווה מקום חם בלב לרוסים   (  חווה חזרה לפראג, והס
בתובבה במשרדים של הקהילה היהודית  התברר לה שבע

לה, אמה, סבה וסבתה מתו  חווה, שקיבלה "תעודת חזרה 
למולדת", קיבלה זכות וכסף לשכור דירה  אחותה הגדולה 
חזרה אף היא )בעלה לא שרד( וקיבלה את דירתה בחזרה  

חווה עברה לגור איתה 

בנשלום   רפי  ידידה  את  חווה  פגשה  הקהילה  משרדי  ליד 
ברפי הכיר לה את חברו פוצו, פרטיזן שבא מברטיסלבה ונ

שלח לפראג מטעם השומר הצעיר כדי לעבוד בארגון של 
העלייה הבלתי לגאלית  פוצו מעולם לא ביקר בפראג קודם 
היו  שניהם  העיר   את  לו  להראות  מחווה  ביקש  ורפי  לכן, 
בודדים, והם חלקו מטרה משותפת – לעלות ארצה  בשנת 
נישאו השניים בחתונה אזרחית בסלובקיה במשרדי   1945

העירייה 

בתחילת שנת 1947 עלו השניים ארצה  הם הגיעו לקיבוץ 
העוגן, אשר ישב אז באופן ארעי ליד כפר סבא  בשלב זה 
במשהו  לעבוד  נשלחה  פעם  כל   – כ"פקק"  חווה  שימשה 
אחר  חווה מספרת כי בתקופה זו הרגישה אורחת, חיצונית, 
לא שייכת  ביום העלייה לקרקע לא נטלה חווה חלק, שכן 
כבר הייתה בהיריון מתקדם עם בנה הבכור גדי  היא נשארה 
בינתיים בכפר סבא, ופוצו היה פה בקיבוץ  הוא עבד כבנאי, 
למרות שלא היה "טיפוס" של פועל  הוא היה אינטלקטואל, 
השמחה,  למרבה  רפואה   ללמוד  החל  אף  המלחמה  ולפני 

בהמשך עבד כמרכז קניות, גזבר, מנהל בית החרושת וכו'  

הראשון   הילדים  לבית  צורף  גדי  לקיבוץ,  הגיעה  כשחווה 
1952 נולדו התאומים יפתח ונעמי )בלידה רגילה ובב  בשנת

משקל מכובד(  תחילה עבדה חווה כעוזרת במטבח, אח"כ 
בכמטפלת  היא ליוותה את אותה קבוצה כעשר שנים  מש

מיצתה את העבודה עם הילדים, עברה לעבוד במפעל  שם 
30 שנה  מגיל 70 עד גיל 80 עבדה בתיקונים במב -עבדה כ

חסן הבגדים 

12 נכדים ו-10 נינים, חלקם גרים בקיבוץ   3 ילדים,  לחווה 
באחותה התאומה גרה בקיבוץ שדה נחמיה )חוליות(, ואחו

תה הבכורה בצ'ילה 

שאלון מהיר:
מאכל אהוב עליך? ביצה קשה לארוחת בוקר 

דמות מוערכת? שרגא וייל, רפי בנשלום 

חברים בקיבוץ? ניצה, בת-שבע, תמר 

איך את מעסיקה את עצמך? אני הולכת לחוג תנ"ך בקיבוץ, 
להרצאות בעין החורש, מארחת את המשפחה בימי שבת 
באופן קבוע  בבקרים אני הולכת לבית שיבולים  עושים לנו 
שם התעמלות בוקר ופעילויות שונות, ויש לי עם מי לדבר 

שבאתי  מאחר  החגים   את  פעם?  של  בקיבוץ  אהבת  מה 
מבית לא מסורתי כלל, זה היה נפלא פתאום לחגוג ולציין 

את החגים השונים 

 50 כבר  שלי  הבית  זה   ?2015 של  בקיבוץ  אוהבת  את  מה 
שנים  טוב לי שהמשפחה שלי גרה קרוב אלי  יש לי חברים, 
למשל – תמר פלדמן, שמגיעה אלי פעם בשבוע להקריא 

לי, שכן אינני רואה טוב ואינני יכולה לקרוא  

מה את מאחלת לנו? בעבר היה פה יוצא מן הכלל מבחינה 
תרבותית, ולצערי זה דעך  אני מקווה שהדור החדש יוכל 
להפריח שוב את המקום מבחינה תרבותית וקהילתית  יש 

פה בית תרבות נפלא וחדר אוכל גדול, שחבל לא לנצל 

 צוות משרדי המזכירות
 וכל חברי ותושבי העוגן

  רוצים להודות

לשושה גרנות
עם יציאתה לפנסיה,

על שנים רבות של עבודה ונתינה, 
תמיד בחיוך ותמיד עם רצון לעזור.

מאחלים לך נחת והנאה 
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 אנשים טובים באמצע הדרך.  כל שנה במסגרת יום המעשים הטובים, מתקבצים אנשים מכל רחבי 
הקיבוץ ותורמים מזמנם למען הקהילה.  השנה, עברנו עם שקיות וטרקטור וניקינו את השבילים מגן האירועים 
ועד לשער הקיבוץ, ציירנו משחקי רחוב ענקיים בשביל בין הספרייה לגן שקד ותלינו לוח מודעות חדש מחוץ 
לכלבו וסביבו פינת ישיבה מקסימה.  תודה למרסא ולצוות הקהילה.  כל מי שמעוניין להצטרף לצוות הקהילה 

הנפגש מידי חודש מוזמן ליצור קשר עם דינה במזכירות. צילומים: נעמי מילר, ניצה,  גליה אנדי פונטרומלי
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לי פונטרמו גליה   7

פעם בכמה שנים מתרחש מפץ תרבותי כאשר ספר כזה או 
לאנ שהופכים  קוראים  המוני  אחריו  לסחוף  מצליח  באחר 

שי הפרסום ויחסי הציבור הכי טובים של הספר  בפעמים 
לפני  היה  זה  העולם  כל  את  אחריו  סחף  שספר  הקודמות 
כשנתיים עם הספר “חמישים  גוונים של אפור” שיצר באזז 

ולפניו זה קרה עם הספר “הסוד”  

להימלט  קשה  ההם,  במקרים  כמו  האחרונים,  בחודשים 
נת אני  מגיעה  אני  אליו  מקום  בכל  “הרשימה”   במהספר 

פתקית  ועליו  הכחלחלה  העטיפה  עם  הספר  בעותק  קלת 
בצהובה וכותרת המעודדת לצעוק את החלומות שלנו  נתק

לתי בספר אצל חברים, אצל בני משפחה, בחנויות הספרים 
)לפחות חמישה מוכרים הגישו לי עותק של הספר והציעו 
לי לרכוש אותו כמתנת חג( ובפרסומים שונים  חיפוש מהיר 
במקום  להתברג  הצליח  רק  לא  ש”הרשימה”  מגלה  בגוגל 
הראשון ברשימת רבי המכר בישראל אלא הגיע עד למקום 
12 ברשימת הספרים המבוקשים באתר “אמזון” הבינלאומי 
ניתן למצוא מיליוני ספרים מכל העולם המתחרים על  בו 

ליבם של הקוראים הבינלאומיים  

מחבר “הרשימה” הינו יובל אברמוביץ’ ואם השם מצלצל 
בלכם מוכר סביר להניח שנתקלתם בו כמראיין בעיתון “יש
בראל היום” או שצפיתם בו כשחקן בסדרות טלוויזיה מצ
בליחות כגון “השיר שלנו” )שם גילם את רועי בר( או “הש

הרחיב  האחרונות  בשנים  צ’כוב(   את  שיחק  )בה  מינייה” 
אברמוביץ’ )38( את עיסוקיו, פתח מספר עסקים והתמסר 
יציאתם   לכתיבת ספרי מתח שכולם הפכו לרבי מכר עם 

בהראשון נקרא “כאן יעל וייס, תל אביב” ומביא את סיפו
רה של צעירה מהצפון המגיעה לתל אביב על מנת לכבוש 
את העיר הגדולה ומסתבכת בפרשת מתח בערוץ טלוויזיה 

בכושל, “נא להתנהג בהתאם”, פרשת רצח המתרחש בתוכ
נית ריאליטי המתכתבת עם “האח הגדול” וספרו האחרון, 

ומביא את סי לייק”  “ליידי  בשיצא לאחרונה, העונה לשם 
פורה של רווקה בת 38 שמחליטה לצאת ל”פרויקט בעל” 

במטרה למצוא חתן ומסתבכת בפרשת מתח בפייסבוק 

 לא פשוט לקיים שיחה עם אברמוביץ’ שנמצא בחודשים 
בהאחרונים על מטוסים בדרכו לעוד הרצאת “הרשימה” בר

חבי העולם או מתרוצץ בארץ בין חוגי בית, אירועי חברה 
בוארגונים והרצאות בתיאטרון “הבימה”, אך הוא נענה לא

תגר והתיישב לראיון עימי 

“הרשימה”  לספר  נחשף  שטרם  מי  לטובת  יובל,  שלום 
אשמח אם תוכל לספר בכמה מילים על מה מספר הספר 

מוטיב וספר  מדריך  עבודה,  ספר  מעיין  הוא  ב“הרשימה”, 
ציה שמטרתו לעודד אנשים לקחת דף ועט, לפנות לעצמם 
מעט זמן ולכתוב רשימה של חלומות במטרה לקדם את כל 
הרצונות שלהם  הספר נולד כתוצאה מבלוג שפתחתי לפני 
כארבע וחצי שנים ובו פרסמתי עשרה דברים שאני רוצה 
וניסה  שלי  לבקשות  הגיב  העולם  כל  יממה  ותוך  להגשים 

בלסייע לי  הספר מבוסס על הבלוג ועל הרצאה שנולדה בה
משך ומספר את הסיפור שלי, סיפורים מעוררי השראה של 
אנשים רבים, טיפים, תרגילים וחומר רב למחשבה  זה ספר 
עבודה שהושקעו בו הרבה מאוד שעות עיצוב ועימוד על 

במנת לסייע למי שקורא אותו, להגיע בסוף התהליך, לרשי
מה מדויקת ומזוקקת של חלומות שניתן להפיץ הלאה” 

אלפי  עשרות  האחרונים  בחודשים  לסחוף  הצליח  הספר 
אחרי  בו?  החידוש  בעצם  מה   – ובעולם  בישראל  קוראים 

הכל, רשימות רבים מאיתנו עושים  

“אני מודה שאני בעצמי לא יודע מה גרם לאפקט הטירוף 
סביב הספר אך ממאות המיילים והמכתבים שאני מקבל אני 
בין רשימה כתובה לבין פרסומה  מבין שהחיבור שעשיתי 
ברשתות החברתיות הוא חלק מהחידוש  עד היום, מרבית 
האנשים, כתבו לעצמם רשימת חלומות או משימות ושמרו 
את זה כסוד בינם לבין עצמם  כמכור לפייסבוק ואינטרנט 
זיהיתי את הפוטנציאל הגלום בחיבור המהיר לאנשים מכל 
מה  ברשת  שלי  החלומות  את  פרסמתי  ולמעשה  העולם 
שהוליד שרשרת תגובות ומעשה סיוע מצידם של אנשים 
רבים שכלל לא הכרתי  מהפידבקים שאני מקבל אני מבין 
שהספר מעודד אנשים, אולי לראשונה, לדבר בקול רם על 
החלומות שלהם, לשתף, להתגבר על הפחדים והכי חשוב: 

להגשים” 

וחייהם  הספר  את  שקראו  אנשים  על  לי  לספר  יכול  אתה 
השתנו?

“בלי סוף    יש מישהי שפרסמה סטטוס שהיא מחפשת בן 
מי הכירה  גברים,  של  ופניות  שיתופים  למאות  זכתה  בזוג, 

שהו והם מתחתנים בספטמבר הקרוב  יש זוגות שנפרדו או 
התגרשו,  אחרים התפטרו ממקום עבודתם או ביצעו שינוי 

קריירה, אנשים הורידו במשקל, יצאו לטיולים מסביב לעו

)המשך בעמ' 18(

“הרשימה – חלומות צריך לצעוק”
הספר שסוחף אחריו את העולם
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 מזל טוב
 לעינה פוקס וליאור כהן

להולדת עמית, 

 אח לעומר ועידן,

 נכד לעמירה פוקס

 ונין לפנינה דורון

)המשך מעמ' 17(
עסק  בהקמת  והחלו  שליליים  חברים  מחייהם  העיפו  לם, 
עצמאי  זה ממש ממש בקצרה  אני מקבל ביום כשלושים 

מיילים מכל העולם עם סיפורים מטורפים” 

תוכל  חייך.  על  גם  השפיעה  הספר  שהצלחת  מניחה  אני 
לספר מה השתנה?

“וואו! הכל!  מאז שהספר יצא אני מעביר מדי יום הרצאה 
חלומות  רשימת  לכתוב  אנשים  ומלמדת  בספר  שעוסקת 
בצמרת  והתברג  באנגלית  יצא  הספר  ביצוע,  ובר  מדויקת 

בשל אמאזון, קיבלתי אינסוף הצעות לשיתופי פעולה עס
קיים, חוזים לספרים ומה לא  בחודשים הראשונים החיים 
שלי לגמרי יצאו מאיזון כי ניסיתי להיענות לכל הפניות וזה 
כמובן היה פסיכי  אני לאט לאט מנסה לחזור לאיזון ולמצב 

בו אני מפיץ את בשורת הרשימה אבל גם חי את חיי 

אז עכשיו יותר רגוע?

ב“יותר רגוע נפשית כי השלמתי עם הצלחת הספר  בחוד
שים הראשונים בכלל לא הבנתי מה רוצים ממני  כשמישהו 
עושה יצירה הוא לא חושב על ההשלכות ואין לו מושג איך 
קוראים  לספר  שיהיו  קיוויתי  היצירה   את  יקבל  הציבור 
רבים אבל אפילו לא פינטזתי על כמות האנשים שקוראים 
את הספר או האנשים שמגיעים לתיאטרון הבימה על מנת 
לשמוע את תכני הרשימה  אם הייתי אדם נורמלי, אני מניח 

בשהייתי נח ונהנה ממה שקורה אבל אני אוהב אתגרים חד
הבנתי  מקוראים  שנשאלתי  השאלות   כמות  ולאור  שים 
המשך  ספר  לכתוב  התחלתי  ולכן  מידע  בעוד  צורך  שיש 
בשם “המשימה” שאני נמצא בדיוק באמצע שלו ומתכוון 

לסיום את גרסתו הראשונית בחודשיים הקרובים” 

למה בחרת לקרוא לו המשימה?

ב“מהסיבה הפשוטה שאחרי שיש לנו רשימה, יש  לנו משי
שהצ מרגיש  אני  הפועל   אל  החלומות  את  להוציא  במה: 

לחתי לפצח את הדי אן איי של ההגשמה העצמית, אחרי 
צורך  לי  ויש  העולם,  מרחבי  רשימות   לאלפי  שנחשפתי 

להפיץ את הבשורה” 

ממש לאחרונה הוצאת ספר נוסף בשם “ליידי לייק” שהוא 
־רומן מתח שעוסק גם הוא ברשת,  בלוגים  ופייסבוק. העו

לם הזה מעסיק אותך מאוד?

החיים  לא?  כולנו,  את  מעסיק  הזה  שהעולם  חושב  “אני 
טקסט,  הודעות  צ’אטים,  באייפון   להתקיים  עברו  שלנו 
הודעות, פייסבוק וכו’  הרשת והקידמה הן דבר מבורך אבל 

בגם דבר מסוכן וממכר ובספר הזה שיש בו ציר עלילתי רו
במנטי על גיבורה שהיא רווקה מיואשת ועושה שפע מהל

כים על מנת למצוא את אהובה יש גם ציר מתח שמתרחש 
בבתוך הפייסבוק עצמו ומנסה להמחיש את הסכנות האור

בות לאנשים ולעורר מחשבה על דור הילדים שלנו שכבר 
עכשיו מקיימים חברויות מבעד למסכים” 

ומה  שלך  המקצועי  החלום  מה  לסיום:  מתבקשת  שאלה 
החלום האישי שלך?

“המקצועי הוא להפיץ את בשורת הרשימה לכמה שיותר 
אנשים בארץ ובעולם והאישי להצליח להתמיד עם כושר 
להרצאה  אותי  שמזמינים  פעם  בכל  לחיי   איזון  ולמצוא 
קשה לי מאוד לסרב כי אני יודע מה האפקט על השומעים  

אני מנסה ללמוד להגיד יותר לא” 

מזל טוב
לחני ואיתן עמית

בריאות, אושר ונחתמאחלת לכל המשפחהמשפחת קיבוץ העוגןאת יום הולדתה ה-95.שחגגה ביום הלידה, ה-18.4,נין לשרה וויילנכד לרני ואפרת עמיתלהולדת נמרוד,

 מזל טוב
 לרוני ועידן אסקפה-שני

 להולדת בנם פלג,
אח לעמית

 נכד ליהודית וסקפה
ונין לאוטי ז"ל ומרים גולדברגר.

הרבה צחוק ונחת והנאה

 למשפחת הראל
הצטרפה נסיכה חדשה -

רוני
נאחל לסבא מיכה וסבתא חני, 
להורים עמרי וסמדר ולאחים 

עמית ונועם 
הרבה בריאות ונחת

מרוני הקטנה
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צילומים: 
גליה אנדי פונטרומלי

מזכרת			
מפורים...
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תשבץ
דינה וויג

יאיר אלון ואורי גרנות 
לקחו תרמיל ומקל 

 ועברו יחד את

שביל ישראל
כל הכבוד!!!

קצת באיחור אך עם המון אהבה

מזל טוב למשפחת אלון 
לרגל חתונתם של
דניאלי ואמיר

מאחלים לכל המשפחה שמחות 
רבות, בריאות ואהבה

 צוות מרכזון העוגן
ומשפחת קיבוץ העוגן
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