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 בין ערב חג לשבתון, בין שישי לשבת וגשם פתאומי 
כבר קשה לזכור איזה יום ומה חוגגים... 

העלון הפעם באוירת חגי תשרי

לצד הדיווחים הקבועים, הסבר נרחב של איציק מסרי על 
התפתחות ענף התיירות. 

פינה  לפגוש  תוכלו  גזית  בחינוך  מהנעשה  דיווח  בעמוד 
חדשה ומקורית בה הכותבים הם הדור הצעיר שלנו!

ברכת מנהל הקהילה לערב ראש השנה ומאמר הפתיחה 
של טלי מערב יום כיפור. 

שוחט  גיל  עם  החגיגי  העונה  פתיחת  לקונצרט  הזמנה 
 - בניה  לאה  של  החדשה  היזמות  עם  מקרוב  והכרות 

סדנאות להכרות עם המטבח ההודי.

בעמוד האמצע סיכום המפגש המרגש לציון 55 שנה של 
גרעין שגיב בגזית. 

לעדכן  שדואגים  שלי  ל"מדליפים"  תודה   - זו  בהזדמנות 
באירועים מסוג זה, אנחנו תמיד שמחים לתת במה ולשתף  

בטקסטים ותמונות!

ובטורים הקבועים - אוירת החגים והסתיו המתקרב.

תודות לצלמים:
 חופית קשת )שער, תמונות קישוטי הסוכה בעלון(

צבי הולצמן )תמונות ראש השנה ויום כיפור(

עמוס דימינשטיין )מפגש שגיב(

מימי כהן )סדנה עם לאה בניה(

 חג שמח! כרמית מאיר

מועדת בנים:

ברכות לדנה קדרון 
לרגל השחרור מהצבא, מאחלים 

לך "נחיתה רכה" באזרחות..

חדש בשטח

שיפוץ רחבת הכלבו

הפח הכתום הגיע



• ברוכים הבאים – גיל ותלמה נאור ובנם אלישע.

1. וועדת רכב – 
• החודש קלטנו לסידור שני רכבים חדשים.

)מספרים - 7,119(
• מתחילת השנה הותקנו ברכבי הקיבוץ פסקלים המשמשים 

לזיהוי הרכב לתשלום בעת נסיעה בכביש 6
ניתנים  ולא  רכב  לכל  מתואמים  הם  ברכבים  הפסקלים 

להעברה בין רכבים. 
הפסקלים הינם אוטומטיים – אנא הימנעו מלגעת בהם!

2. מודל גזית חדש –
בשבועיים האחרונים הוצגו טיוטות ההסדרים בנושא בריאות, 
צוות  הסדרי  ממכלול  חלק  הינם  ההסדרים  וחינוך.  רווחה 
במודל  המוצעים  מהשינויים  אחד  רובד  המהווים  שירותים 
שיוך  נכסים,  שיוך  פנסיה,  הסדרי  עם  )יחד  החדש  גזית 
דירות, קליטה ומודל התפרנסות(. ברצוני להודות למי שטרח 
להגיע לישיבות לשמוע, ללמוד ולהביע דעתו, ובראשם לצוות 
השירותים שעבד לילות רבים בניתוח, הבנה ומתן פתרונות 
לרוח  שניתן  ככל  מתאים  מודל  הצגת  שיאפשרו  מקיפים 
שנכון  חשבנו  שאנו  ההדדית  הערבות  ולמידת  החדשנית 

לשמר בגזית.  

3. פח כתום בגזית – 
תאגיד תמיר אשר הוקם כגוף מוכר ליישום חוק האריזות, מוביל 
הסדר ייחודי להפרדת פסולת האריזות הביתית. פח המחזור 
החדש, שצבעו כתום ומיועד לאיסוף אריזות למחזור. אריזות 
כגון: אריזות מזון מפלסטיק, קופסאות שימורים, אריזות של 
חלב  קרטוניות  ומתכת,  מפלסטיק  וטואלטיקה  ניקוי  מוצרי 
ומשקה ועוד. הפח הכתום נגיש ומוצב לצד הפחים הירוקים 
המוצבים ליד בתי התושבים, כאשר הפסולת שמצטברת בו 
מועברת בנפרד למרכזי מיון והפרדה ומשם למפעלי מחזור. 
תוצאה  הינו  ישראל,  תושבי  לחיי  הכתום  הפח  של  כניסתו 
 ,2011 במרץ  לתוקף  נכנס  אשר  האריזות,  חוק  יישום  של 
המועברת  הפסולת  כמות  צמצום  היא  העיקרית  שמטרתו 
הטבע  משאבי  בניצול  משמעותי  לחיסכון  ובכך  להטמנה 
באמצעות  זאת  וכל  האוויר,  בזיהום  ולהפחתה  והסביבה 

הפרדת הפסולת הביתית.  

4. מטבח – 
בשעה טובה קלטנו אקונום חדש – פרטים בדיווח של מש"א. 
זו ברצוני להודות לבנימין על הנכונות, הזמינות  בהזדמנות 
והרוח הטובה בה ביצע את התפקיד באופן זמני ובהתנדבות. 

כן יירבו!  

5. ראש השנה – 
את  לחגוג  המרכזי  על הדשא  שנה התאספנו השנה  כמידי 
ראש השנה - כולנו יחדיו סביב השולחנות הארוכים המאגדים 

משפחות רבות – סה"כ 640 סועדים.
ברצוני להודות למארגנים – טלי א, רז ב.ש, מיכל ק, בנימין 
כ. )על המזון(, אלאונורה ז, )על התורנים( הנעורים )בסידור 

עומרי סאאל

משולחנו של מנהל הקהילה

והכנה( ולשאר המתנדבים על הבמה ומסביבה אשר שומרים על 
אש החג בוערת ומשקיעים בתקופה זו ממרצם על מנת לאפשר 

לנו ליהנות מתקופת החגים.
 מצורפת הברכה שכתבתי למועד זה.

6. בריכת השחייה –  הבריכה תיסגר ב – 16.10
חג שמח! 

שלום לנהגים!
השבוע הגיע אלינו היורה. 

היורה הוא ברכה לחקלאים וסכנה לנהגים. 
הסכנה העיקרית לנהגים היא מאחר שהגשם מנקז מהכביש 

את האבק והשמן שהצטברו בקיץ.
בין הצמיג  לקוי  וגורמת למגע  גבי המים  על  זו צפה  שכבה 

לכביש ובעקבות כך סכנת החלקה.
סימן בולט לאזור החלקה הוא כביש המכוסה בשכבת קצף 
לבנה. סכנה זו תמשך עד לאחר גשם חזק ראשון שינקז את 

הלכלוך מהכביש.
מה עושים:

1. מפחיתים מהירות ב 10-20 קמ"ש מתחת למהירות בה 
אנו רגילים לנסוע.

2. שומרים מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו, צדנו ואחורינו. 
את שיטת 2 השניות הופכים לשיטת 3 ואף 4 שניות.

3. נמנעים מבלימות חירום ומאטים בהדרגה. במצב חירום 
abs להכנס  ונותנים למערכת  לוחצים על הבלם בכל בכוח 
סימן שהמערכת  זה  בדוושה  מכות  מרגישים  )אם  לפעולה. 

עובדת ואין להרפות את הלחיצה(.
נמוכה  במהירות  מבצעים  חדות  ופניות  סיבובים   .4

מאוד ללא האטה בתוך הסיבוב. מאטים לפני הסיבוב.
סימן  נותקה.  ולא  מחוברת   esp שמערכת  מוודאים   .5

לניתוק המערכת הוא נורית התרעה דולקת בלוח השעונים.
תקינים  והאורות  המגבים  שהצמיגים,  מוודאים   .6
בגמר  לאחראי  הודיעו  נא   - תקין  לא  רכב  כראוי.  ופועלים 

הנסיעה. 
אם יש תקלה חמורה שמונעת המשך נהיגה - אל תמשיכו 

בנסיעה! התייעצו איתנו טלפונית.
7. נוהגים עם אורות דולקים גם בשעות היום.

חקלאי  משטח  בעלייה  לב  תשומת   - הטרקטור  לנהגי   .8
לכביש כדי שלא להשאיר גושי בוץ על גבי הכביש.

9. אם בכל זאת קרתה תאונה - עדכנו אותנו בזמן אמת 
והחליפו פרטים באופן מסודר )רצוי גם לצלם(.

שלי,  נהיגה  שגיאות  בגלל  רק  לא  היא  הסכנה   - זכרו 
אלא גם שגיאות נהיגה של הנהגים סביבי.

סעו בבטחה ושובו בשלום
אדי זורניצקי ורפי נוי
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שעדיף לנדוד פחות ולנייד את המאהל פחות וככל האפשר 
וחשש  שינוע  עלויות  משיקולי  וזאת  ידנו,  על  מאורגן  באופן 

מגרימת נזק לציוד.
החבילות המוצעות דומות לאלה המתוכננות  וכוללות )מעבר 
ללינה באוהלים( גם מבחר אטרקציות )סוסים, רכבי שטח- 
טומקאר, הפעלות, טיולים מודרכים, ערבי שירה ועוד ועוד(. 
כך  הרוכבים  חווית  אתרי  בין  משולבות  מהחבילות  חלק 
שמתחילות בבית אורן ומסתיימות בשייט בכינרת עם עצירה 

ולינה בטבאש.
אופי הפעילות החדש והעתקת מרכז הכובד לטבאש ולאתרים 
מצריך  בהמשך(  שיורחב  )כפי  להפעיל  שבכוונתנו  אחרים 
והתייחסות  בקרבת האתרים  זמין  שיהיה  אדם  כח  הפעלת 

שונה ממה שחשבנו לגבי עבודת חברים ובנים. 

בנוסף ומכיוון שנכון לאותו מועד טרם הוקם האגש"ח המשותף 

)"סוויטה בטבע"( ייצרנו מנגנון זמני לפיו הפעילות הכספית 
מתקיימת בספרי חווית הרוכבים כנגד זכות שימוש באוהלים 

שקיבלה מפיתוח משקי גזית ממנה בוצעה ההלוואה. 
מנגנון זה עדיין משרת אותנו במהלך ספטמבר.

אינטרנטי  הזמנות  אתר  הופעל  ובקרה  ניהול  לאפשר  בכדי 
הדוחות  מערכת  כי  אם  )גם  ברשת  מידע  קבלת  שמאפשר 
מורכבות  בגלל  בעיקר  רצוננו  לשביעות  פועלת  אינה  עדיין 

החבילות הנמכרות(.
על  שהשפיע  איתן"  "צוק  מבצע  את  גם  לנו  היה  לבין  בין 
הפעילות  מחודשי  באחד  בכלל  בארץ  התיירות  ועל  כולנו 
המשמעותיים ביותר בתיירות. ביולי, החודש הראשון למבצע 

ספגנו ביטולים בסך  של כ 240,000 ₪.
נמוכים  במחירים  היתה  התקיימה  זאת  שבכל  הפעילות 
הדרום  לתושבי  מסיוע  כחלק  היתה  אף  וחלקה  מהמתוכנן 

שביקשו להתפנות צפונה.      
צרכנים  מועדוני  עם  בקשר  אנו  את החשיפה  להגביר  בכדי 
בידנו  מותירים  שכמובן  ואחרים   GROUPON "חבר",  כגון 

פחות מכל עיסקה.    
לעומת זאת חודש אוגוסט היה בתפוסה מלאה כמעט לגמרי. 

איציק מסרי

משולחן מרכז המשק

חברים שלום
כמעט חצי שנה חלפה מאז החלנו את פעילות התיירות ומאז 
אנחנו, בעיקר באמצעות השותף שלנו, )אילן פלג – מחוויית 
גם אם  ואושרה,  לדבוק בתכנית שהוצגה  הרוכבים( מנסים 
המציאות  מחייבת אותנו לבצע שינויים שחלקם לטווח המיידי 

וחלקם ייתכן שיהיו לטווח ארוך.
מעלה  הציבור,  לרוב  מהעין"  "רחוקה  שהפעילות  העובדה 
שאלות ותהיות רבות ועל חלקן אני מקווה שאצליח לענות. 
בכל מקרה ולאור זאת אשמח לתת תשובות באופן אישי לכל 

חבר שיחפוץ בכך.
החלטנו  עליה  התכנית  עקרונות  את  לסקור  אנסה  ראשית 

והרקע שעל בסיסו התקבלו החלטות אלה:
לכניסה  אלטרנטיבות  מס'  עברו  בשנים  בדק  גזית  קיבוץ 
לפעילות בתחום התיירות במטרה לממש את השטח המיועד 

לתיירות בתב"ע. 
שלא  היו  שבוצעו,  הכלכליות  הבדיקות  כל  לאור  ההחלטות 
נכון  והיו  שנדרשו  הגדולות  ההשקעות  בגלל  בעיקר  לבצע. 
)לחלופת  מלש"ח  כ-7  בין  פתרונות(  חברת  )עפ"י   2009 ל 

הקמפינג( ועד ליותר מ 20 מלש"ח לחלופת כפר נופש. 
מאופיין  גזית  אזור  כי  היה  ההחלטה  בשיקולי  חשוב  נתון 

כאזור של טיולי יום עם אחוזי לינה נמוכים.
מבחינות אלה, פרוייקט "האוהלים הניידים" שהוצע לנו נתן 
אישרנו  )כזכור  יחסית  הנמוכה  ההשקעה  בזכות  הן  מענה 
השקעה בהלוואה של עד 1 מליון ₪ לתאגיד משותף בו חלקנו 
50%( שמקטינה את הסיכון, אפשרות ההשקעה המדורגת 
בהתאם להצלחה ובצירוף העובדה שניתן לנייד את האוהלים 

ולחפות בכך על אחוזי הלינה הנמוכים באזור.
על פי התכנית המקורית היה אמור להיות מוקם בגזית המרכז 
קצרות  להשכרות  האוהלים  יצאו  ממנו  והמחסן  הלוגיסטי 
שלנו  מאורגנת  לפעילות  ואם  פרטיים/קבוצות  לשוכרים  אם 
באתרי  שיתקיימו  ואטרקציות  לינה  של  משולבות  בחבילות 

חווית הרוכבים או באתרים אקראיים אחרים.
אז מה היה לנו מאז?

איחרנו  הפסח,  חג  לקראת  לארץ  האוהלים  הגעת  במועד 
בחורשת  המאהל  את  להחנות  ניתן  היה  בה  התקופה  את 
המיועדים,  מהאתרים  אחד  שהוא  בגזית  האקליפטוסים 
לנחל  )סמוך  בטבאש  פעיל  במתקן  אותו  להקים  והחלטנו 
בריכת  קיימים  היו  כבר  בו  חווית הרוכבים  ציפורי( בבעלות 
שחייה, מתקני ספא, חדר אוכל/מסעדה ושאר מתקני תשתית 

תיירותיים שאיפשרו להתחיל לייצר הכנסות תוך זמן קצר. 
אותנו  לימדה  בטבאש  האוהלים  מתחם  הקמת  זאת  עם 
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רבקה וילנד איציק מסרי

המשך מרכז המשק

שהיה  נראה  כי  אם  בידי,  נמצא  לא  עדיין  ספטמבר  סיכום 
)בעיקר  אוקטובר  לחודש  הצפי  גם  וכך  לציפיות  בהתאם 

סוכות(.

ומה הלאה?
הארץ  בדרום  לפעילות  חלופות  מס'  נבחנות  אלה  בימים 

ובעיקר באזור עין גדי ומצדה.
לשם כך נוצר קשר עם המועצה האזורית תמר, לגבי אפשרות 
הפעלת אתר למרגלותיה המזרחיים של המצדה ולבקשתם 
שכוללות  המוצעות  הפעילויות  על  מצגת  אליהם  הועברה 
חבילות דומות לאלה שהיו עד עתה משולבות בטיולים באזור.  
הרלוונטיים  בחודשים  בגזית  האתר  הפעלת  אפשרות 
לפעילות  בהתאם  יוחלט  ועליה  הפרק  על  היא  גם  עומדת 
בחשבון  לקחת  יש  ההחלטה  כשברקע  הקרובים  החודשים 
)שלא מומשה עד  שנצטרך להשלים את תכנית ההשקעות 
כה במלואה( במתן פתרונות ניידים למקלחות ושירותים שעד 

כה לא ביצענו. 

שנמצאת  חודשים  מספר  של  פעילות  לסכם  כמובן  מוקדם 
בתהליך בנייה גם אם יש לנו היום יותר תובנות וניסיון מזה 
שהיה לנו בתחילה. מה שבטוח הוא שענף התיירות הוא ענף 
מכל  יותר  החשוף  הרמות,  קשת  בכל  מאד  תחרותי  דינמי, 
ענף אחר, לאירועים מהסוג אותו חווינו בקיץ האחרון ולצערנו 
באירועים  גם  להיזכר  כדי  הזיכרון  את  להשחיז  צריך  לא 

הקודמים. 
כל ספק שככל  לי  אין  מנסיוני הקצר מאד בתחום התיירות 
שביקשנו לפעול בענף, הרי שבחרנו בדרך ובשותף הנכונים. 
בלוח  לשוק  והחדירה  המהירה  ההערכות  את  לציין  חשוב 
ברמה  ושרות  תנועה,  כדי  תוך  תגובות  מתן  קצר,  זמנים 
"איפה  ולבדוק  שגורמת ללקוחות לחזור )אפילו בשלישית!( 

נפגשים בהמשך?"

בהזדמנות זו אני רוצה לציין שוב את תרומתו של מיכאל 
מטה לשלב ההקמה, את סיועו בהמשך ככל שנדרש לכך, 
ורואה את  לבקש ממי שמעוניין  ההזדמנות  ולנצל את 
עצמו מתאים להשתלב בפעילות התיירות לפנות אלי ו/

או לרחלי ערבה.

חג שמח!

סיכום ישיבת הנהלת הקיבוץ מס' 10 22.9.14

דוד,  נעה  עצמון,  דבי  גלנט,  ניר  סורוקה,  איתי  השתתפו: 
עמוס גורן, סיטו ספרן, ראול קולודנר, רבקה וילנד.

חיים,  בן  יהודה  מורדוך,  לבנון  אסתר  סאאל,  עמרי  חסרו: 
איציק מסרי.

הוזמן: שחר רותם

סדר היום:
1. עדכון תוכנית 2020 לשנת 2014.

2. דוחות מנהלים.  

סיכום:
20202 לשנת 2014 –  1

הקיבוץ  שיחת  ואישור  הקיבוץ  הנהלת  החלטת  בעקבות 
נוסף  דיון  ולקיים  השנה  בתחילת  רווחים  חלוקת  לבצע  לא 
של  ובעיקר  העסקים  של  שנתית  חצי  פעילות  סיכום  לאחר 
המפעל, התקיים דיון  בהנהלה והוחלט לעדכן את התוכנית. 
הצעה מעודכנת  תוצג בשיחת הקיבוץ ותכלול חלוקת רווחים 

לחברים.
2. דו"ח מנהלים – 

א. נמסר על פגישה של נציגי הקיבוץ בהשתתפות עו"ד איתן 
ניר, עם תמיר ברקין – מנהל מרחב צפון של מנהל מקרקעי 
ישראל, מטרת הפגישה הייתה לבקש מהמנהל לאפשר לנו 
לאזור  הסמוכים  במגרשים  הקיבוץ  לחברי  קיבוצית  בניה 

הבניה של המשפחות בצמיחה הדמוגרפית.   
כזכור יש לנו בכל השטח הנ"ל 42 מגרשים 23 מתוכם מיועדים 
למשפחות של הצמיחה הדמוגרפית ונמצאים בשלבים שונים 

של בקשת היתרי בניה, במטרה להתחיל לבנות בהקדם.   
מסוימות  תשתיות  עבודת  עשינו  בהם  נוספים  מגרשים   19
הם המגרשים אותם בקשנו מהמנהל לאפשר לנו לבנות בהם 

לצרכים של הקיבוץ. 
המנהל אישר את בקשתנו.  

ב. נמסר כי הצוותים העוסקים במודל גזית חדש סיימו את 
הכנת הטיוטות והן מוגשות לצוות ההיגוי ולציבור במפגשים 
תיעשה  בהמשך  ראשוני.  משוב  וקבלת  להיכרות  פתוחים 
של  בדיקה  ונבצע  השונים  הנושאים  בין  אינטגרציה  עבודת 

התכנות כלכלית למודל.
נשוב לבחון את הנושאים עם החברים ועם טיוטות מעודכנות.
הפנסיה  למודל  התכנות  בדיקת  תיעשה  החגים  לאחר  מיד 
בטיוטה לאחר הערות  נוסף  דיון  נקיים  איש מקצוע.  ידי  על 
צוות ההיגוי, הערות שנשמעו בדיון הפתוח ותוצאות בדיקת 

ההתכנות.  

     חג שמח!   
  רבקה וילנד – יו"ר הנהלת הקיבוץ



רחלי ערבה

משולחן משאבי אנוש

התפלגות עבודה של חברי קיבוץ גזית בלבד 10.2014

כמה מילים שמאחורי המספרים:
כפי שמקובל  אבטלה – חברים שנמצאים בחיפוש עבודה, 

בגזית מקבל חבר לחיפוש עבודה - שלושה חודשים.
ביטוח  מקרן  האחרון  מהשכר   75% מקבל  החבר  זה  בזמן 
דמי  את  מפסיקים  חודשים  שלושה  לאחר  פנימי.  לאומי 
האבטלה והחבר מקבל את  המינימום שנקבע למודל ועובד 

עפ"י צרכי המערכת. 
חבר שעבד בחוץ מקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי.

חשוב להדגיש שהחברים אינם שבעי רצון ממעמד זה ועושים 
מאמצים למציאת עבודה.

לאומי  מביטוח  המקבלים  עבודה,  בגיל  חברים   - בריאות 
בגלל אובדן כושר עבודה.

בסוף שנה אתן התפלגות של כל עובדי גזית - חברים 
ושכירים והשוואה לשנה הקודמת.

אקונום:
לאחר בדיקה מקיפה של הנושא ומפגשים עם בעלי מקצוע 
את  לייצב  מנת  על  ניסיון  בעל  מקצוע  איש  להביא  החלטנו 
וגם  המזון  באיכות  גם  הענף  את  לקדם  ולהמשיך  הענף 
והחלטנו  רבות  המלצות  וקיבלנו  שמענו  השרות.  באיכות 
לקבל אקונום בשם טוביה גולדשטיין המתגורר ביישוב גן נר, 
30 שנה בעסק, בעל ניסיון רב במטבח הקיבוצי. טוביה הוא 
שף, עבד לאורך השנים בקיבוצים שונים, היום עובד בגבע, 
ולתת  אוירה  לשנות  ומעוניין  עבודה  של  שנים  שש  מסיים 

למקום אחר מהידע שלו.

ותיקים המנוהל  )במסגרת מועדון  וותיקי גזית  מפגש עם 
ע"י טלי ג.ס ואלי ב.(

והיו  למפגש  שבאו  חברים  אותם  לכל  להודות  רוצה  אני 
קשובים. 

השאלות שנשאלו היו באמת מתוך מקום של אכפתיות והרצון 
לדעת ולהיות מעורב בנעשה בגזית )בתחום העבודה( אינו 

מובן מאליו.
לשמוע  וחשיבות  מקום  הרבה  שיש  בהרגשה  יצאתי  אני 

מניסיונם ושיש גם אוזן קשבת. 
חג שמח!

 

לקראת הקונצרט
אחרי הפסקה של חודשים אחדים אנחנו שבים לעונה חדשה 

של מוסיקה קאמרית.  
  

בצוות שלנו התרחשו שני שינויים משמעותיים.   
האחרונות  העונות  שלוש  את  שליווה  סדרינס,  אברהם 
יזהר  בתערוכות מרהיבות, ביקש לפרוש, ואת מקומו ימלא 
דורון. תודה רבה לאברהם, שבאופן מקצועי ובמסירות רבה, 
הסכמתו  על  ליזהר  ותודה  שלנו,  הקונצרטים  את  העשיר 

לקחת על עצמו את המשימה המאתגרת הזאת. 

גם צוות הכיבוד נאלץ להתחלף. תודה למיטל ולנעמי שחר 
על הנכונות ועל ההיענות בחיוך וברוח טובה.    

תורן תמלא את מקומן בחלקה הראשון של העונה, ובחלקה 
השני, תתפוס את המקום שמאחורי הדלפק צלילה.   

ויפים  מותאמים  בזרים  פרחים  לשזור  תמשיך  סילביה 
להפליא, ודליה תמשיך לשבת ליד הקופה.   

עמוס ד. ימשיך לנהל את הלוגיסטיקה, והקהל יבוא בהמוניו, 
כך לפחות אנחנו מקווים.

חמישי  ביום  תיפתח  שלנו  החדשה  הקונצרטים  עונת 
המנצח  המלחין,  עם  חגיגי  בקונצרט   16.10.2014  –
גיל שוחט, שזו הפעם השלישית שהוא מופיע  והפסנתרן 
ובה  "הרומנטיקנים",  היא,  הפעם  הקונצרט  כותרת  בגזית. 
ינוגנו סונטת אור הירח של דביוסי, האימפרומפטו של שוברט, 

ויצירות משל ליסט ורחמנינוב.

גיל שוחט הלחין את יצירתו הראשונה כבר בגיל 11. בגיל 16 
החל להופיע כפסנתרן סולן עם תזמורות בארץ ובעולם. הוא 
יצירות סימפוניות, קונצ'רטי  יצירות לפסנתר,  הלחין עד כה 
לכלי סולו ותזמורת ולמעלה ממאה יצירות קאמריות ואופרות. 
בשנת 2008 בחר בו מגזין "פורבס" כדמות המשפיעה ביותר 

בתחום המוסיקה הקלאסית בישראל.
באקדמיה  יתרה  בהצטיינות  ושני  ראשון  תואר  סיים  שוחט 
שלישי  תואר  בעל  והינו  תל-אביב,  באוניברסיטת  למוסיקה 
כראש  מכהן  הוא  האיטלקית.  הלאומית  האקדמיה  מטעם 
חטיבת המוסיקה בפסטיבל ישראל בירושלים. לצד ההלחנה, 
סדרות  ב-20  ומרצה  עורך  מופיע,  הוא  והפסנתר,  הניצוח 
ובמענקים  בפרסים  זכה  כה  עד  הארץ.  ברחבי  קונצרטים 
רבים, ונחשב כאחד מהאנשים הצעירים המרכזיים והמובילים 

בתחום המוסיקה.
אנו מזמינים אתכם לשמונה קונצרטים בעונה החדשה. 
דף, ובו רשימת הקונצרטים והתאריכים שלהם אפשר יהיה 
והמעוניינים  הקונצרט,  תחילת  לפני  למועדון  בכניסה  לקבל 

יכולים לפנות אלי ולקבל עותק.
לשותפיי,  מראש  ומודה  מוצלחת,  עונה  לכולנו  מאחלת  אני 
שללא עזרתם, אי אפשר היה להוציא אל הפועל את התוכנית 

המורכבת הזאת.
שנה טובה ומועדים לשמחה! 

מיכל קריספין

 
  סה"כ 

     
   

 אחוזים חברים רתיאו      
     

   
 2% 5 אבטלה      

     
   

 1% 3 בריאות      
     

   
 1% 4 יזם      

     
   

 27% 82 ייצרני      
     

   
 18% 55 חוץ ע.      

     
   

 1% 3 עזר      
     

   
 28% 86 פנסיה      

     
   

 21% 66 שרות      
     

   
 1% 4 סטודנט      

     
   

 100% 308 סכום כולל      
     

   
       

הקאמרית
קול המוסיקה

בגזיתעונה 24



אגי לובנפלד

חינוך גזית

לאחר כחודש וחצי של למידה אינטנסיבית ליד דבי עצמון ועליזה 
כמנהלת  תפקידי  את  התחלתי  אוגוסט  בתחילת  שדה,  בר 
של  אדמיניסטרטיבית  וכמנהלת   קהילתי,  החברתי  החינוך 

הגיל הרך בגזית. 
ערכתי  נכנסת,  אני  אליה  המסגרת  את  להבין  רצון  מתוך 
שילדיהם  הורים  עם  החינוך,  צוות  עם  אישיות  פגישות 
וכמובן בעלי תפקידים שונים בקהילה.  מתחנכים במערכת, 
רבים  ולאנשים  ואכפתי  מסור  לצוות  נחשפתי  לשמחתי, 

אחרים שנושא החינוך קרוב לליבם. 
צוות  עם  יצאנו  ההתארגנות,  שבוע  במהלך  אוגוסט,  בסוף 
החינוך של גזית )הגיל הרך והחינוך הבלתי פורמאלי( ליום 

גיבוש משותף. 
אני רואה חשיבות רבה בהיכרות הדדית של כל מי שעוסק 
בחינוך בקיבוץ. לאחר החזרה לשגרה, קבעתי עם הצוותים 
קבועות,  שבועיות  ישיבות  והנעורים  הילדים  חברת  של 
הכוללות דיווח על הנעשה, הדרכה והכוונה של הצוות, בניית 

תוכניות ונהלים, ודיון בסוגיות שונות. 
עם הצוות של הגיל הרך, עליזה ואני מקיימות שיחות אישיות 
בהנחיית  לחודש,  אחת  המובילות  עם  וישיבות  הצורך,  לפי 
עליזה. כמו כן, דבי, עליזה ואני עורכות ישיבה של ההנהלה 
בינינו  רציפה  תקשורת  וקיימת  בשבועיים,  פעם  הפעילה 
לבין עומרי סאאל ורחלי ערבה בכל הנוגע למשאבי החינוך 

העומדים לרשותנו. 
כמה מילים על תחילת שנת הלימודים:

חודש ספטמבר הוא חודש מאתגר עבור רוב הילדים במערכת 
החינוך.

חוזרים  פעילויות,  גדוש  חופש  של  ארוכים  שבועות  לאחר 
לימודית  למסגרת  להתרגל  שוב  וצריכים  הלימודים  לספסל 

ומשמעתית, לשינויים בסדר היום ועוד.
הילדים,  של  הרב  הרגשי-נפשי  העומס  על  להקל  מנת  על 
בצורה  השנה  את  התחלנו  בגזית  החברתי-קהילתי  בחינוך 
מתונה, נתנו יותר זמן למשחק חופשי, והפעילויות היו בעלות 

תוכן קליל יותר – פעילויות יצירה, משחקי חברה וכו'.
עם  השנתית  התוכנית  את  לבנות  התחלנו  לכך  במקביל 

הצוותים השונים. 
בדיונים  החינוך,  מנהלת  )במסגרת  שונות  ובשיחות  מאחר 
בקבוצת "מובילים יחד חדש" וכן בשיחות פרטיות( עלה הצורך 
בחיזוק הקשרים החברתיים בגזית, נבחר הנושא "חיבורים" 

בתור הנושא השנתי עבור כל מערכת החינוך בקיבוץ. 
נכון לעכשיו, אנחנו בשלבים האחרונים של בניית התוכנית 

השנתית במסגרות החינוך החברתי-קהילתי. 
ישיבה  גם  נערכה  הקבועות,  השבועיות  לישיבות  בנוסף 
משותפת לגן חרוב, חברת הילדים וחברת הנעורים, במטרה 
לסנכרן בין הגופים השונים, ולבחון אופציות לשיתופי פעולה 
ולפרויקטים משותפים בין שכבות הגיל השונות, ברוח הנושא 

השנתי. 
הילדים  וחברת  חרוב  גן  ילדי  השנה  ראש  לרגל  כהתחלה, 
הכינו ברכות, הנעורים הכינו עוגות דבש וחילקו אותן לענפים 
 - השנה  לאורך  יפרסו  אחרים  פרויקטים  בקיבוץ.  השונים 

עדכונים יינתנו בהמשך. 
להלן מספר מילים על העשייה של שכבות ז'-ח', בדיווחה של 

הילה בר שדה:

שגרירי איכות הסביבה
הסברתית  פעילות  ערכו  ח',   – ז'  בשכבות  הנעורים  חניכי 
בנושא איכות הסביבה במטרה לקדם מודעות לפחי המיחזור 
שנכנס  באזורנו  חדש  פרוייקט  זהו  והצבעוניים.  החדשים 
לפעולה ע"י המועצה האזורית עמק יזרעאל בשיתוף תאגיד 
המיחזור – 'תמיר'. במהלך הפעילות חילקו החניכים פליירים 
כיצד  הסברים  וערכו  הקיבוץ  ברחבי  לדלת  מדלת  ומגנטים 

להשתמש נכון בפחי המחזור החדשים.
 אני רוצה להגיד תודה לכל המעורבים שנטלו חלק בפרויקט, 
ולהשתתף  אלינו  להצטרף  אתכם  להזמין  זאת  ובהזדמנות 
ושימוש  מיחזור  ידי  על  הזה,  החשוב  הסביבתי  בפרויקט 

בפחים החדשים. 

רוני  נדב פלדנר,  בתמונה: החניכים המצטיינים בפעילות – 
אל-האיק ומדריכם אור חייט. צילם: ניר לפידות

הכנות לקישוט הסוכה...



גרעין שגיב 



חוגג 55 
בקיץ הזה לפני חמישים וחמש שנה עזבנו את בתינו בעיר,
והגענו לכאן בהוראת ההנהגה הראשית של השומר הצעיר.
אנחנו חלמנו על קיבוץ חדש בנגב, כמו שדה-יואב בדרום,
שמאז הוא נכלל באזור האש והכלניות, המסומן באדום,

אבל צו התנועה הוביל אותנו אל גבול המזרח של עמק 
יזרעאל ועל יפי הנוף המגוון שזכינו לו, אי אפשר להפסיק 

להסתכל.
וזו ההזדמנות להודות לקברניטי התנועה שלא ויתרו על גזית

ולא הקשיבו לצעירים המתעקשים, אחוזי התזזית.

כדי לקלוט אותנו באופן יעיל כמידת האפשר,
הוקמו עבורנו שני צריפים ארוכים באתר מול ההר.
קירות דיקט בצבע פלסטי בהיר ורצפת עץ חורקת,
מיטב האדריכלות בחברה הכי שיתופית והכי צודקת.

כיור במרפסת, ארבע מיטות מצטופפות בחדר,
ואיש מאתנו לא חשב שמשהו כאן אולי לא בסדר.
נענים בלי ויכוח להוראות סדרן העבודה של הקיבוץ
ועובדים בענפי השירות, החי והצומח - ככל שנחוץ.

בערב מתכנסים בצריף המועדון צמוד הגדר,
מבלי שאף אחד מאיתנו יעיז להתפרפר ולהיעדר.
מעין אינקובאטור לזירוז ההתבגרות וההבשלה, 

כשדבורה, גבריאל ומשה ממונים על תגבור ההשכלה.
בין לבין – מקלחת ציבורית וחדר אוכל לארוחות,
כוס קפה ועוגה צנועה אצל המשפחות המארחות.

הקמנו משפחות משלנו בחתונות קבוצתיות ונפרדות,
חינכנו במשותף את ילדינו וזכינו לפנק נכדים ונכדות.
זכורים לטוב חגי הגרעין בבימוי המיוחד של בצלאל,

ולא שוכחים ומתגעגעים תמיד לבועז וליעל.

כך היינו, והיום ממרומי גילנו, שאת השבעים עקף,
עבורנו זו נוסטלגיה אמיתית, המתאימה לאוזני הטף.

אנחנו כאן, ונראה שנישאר עד הסוף ולא נרפה,
נמשיך להתרפק על העבר, ונחזור מידי פעם ל"יד לפה".

יום הולדת הוא הזדמנות ונקודת ציון על לוח הזמן,
קצת טפיחה על שכם וקצת חשבון נפש גם.

מותר לנו לשמוח, להזיל דמעה בסתר וקצת להתרגש,
להביט אחורה בגאווה על כל היש - מבלי להתבייש.

ומי ייתן וגם לעת זקנה נדאג זה לזה באהבה ובתמיכה,
ושיהיה יום הולדת שמח, מזל טוב ובהצלחה!!!

מיכל



כותב הכתבה

כותרת הכתבה

ערב ראש השנה
ערב טוב וחג שמח לכל היושבים הערב אתנו - חברות וחברים, תושבי 

המקום, ילדים ואורחים יקרים. 

שנה נוספת עברה בישראל ובגזית. שנה רוויית שינויים והתמודדויות, 
מילים  במספר  הכל  לסכם  ומנסים  פה  עומדים  אנו  שנה  וכבכל 

מצומצמות.
באופן כללי ניתן לומר כי -

ומתקניה  השיעית  מאיראן  פחדנו  השנה  בתחילת   – במדינתנו 
הגרעיניים, ובסוף השנה אנו חוששים דווקא מדעאש הסונית, סוריה 
החברתי  הלחץ  לסיר  כמכסה  זאת  וכל  המתחפרת,  ועזה  המתפוררת 

הרותח.
ובקיבוץ – עברנו  שנה של עבודה לשם התחדשות, מלווה בדיונים 
להתפתח  הרצון  אלו  כל  כשבלב  משמעותיות,  ובהתלבטויות  רבים 

ולצמוח לצד שמירה על הקהילה המיוחדת שלנו.
שנה שכללה פרידות קשות מחברים שותפים ומובילי דרך לצד קליטה 

של תושבים שהשתלבו במהרה בקיבוץ.  
שנה נוספת של התחדשות בבנייה, איחוד רפתות והשקעות נוספות שהתאפשרו תודות להמשך התפתחות 
של התעשייה והמערכת המשקית, הממשיכים להתמודד עם איומים וקשיים גדולים ולהוות עוגן משמעותי 

עבור הקיבוץ שלנו.
לקראת השנה החדשה מונה הקיבוץ 639 נפש:

313 חברים, 93 ילדים, 45 צעירים, 30 סטודנטים,  23 י"גימלים וחיילים, ובפרויקט צמיחה דמוגרפית  30  
מבוגרים ו - 31  ילדיהם ועוד 57 תושבים ו - 12 ילדיהם.

כתבתי שנה שעברה - גזית של תשע"ד הוא קיבוץ גדל, לבבי, פתוח ומחבק. אי של שפיות, חום ואהבה 
לכל מי שיבקש לבקר או לחיות בו. והשנה הזו אכן הוכיחה שוב כי זהו המצב. 

והכל – תודות לכם – החברים והתושבים היושבים פה.
נאחל לנו לשנה זו :

שנת גשמים – שיתנו את התנאים המתאימים לקרקע עליה אנו חיים.
שנה של נביטה – שתאפשר לנו להתפתח ולגדול. 

שנה של צמיחה ופריחה – בה כל אחד מאתנו יצליח לבטא עצמו וייראה כפי שהוא היה רוצה להיראות.
ושנה שתניב פירות  - כך שגם נוכל לתת מהטוב שבנו לסובבים אותנו.

שנה טובה, שנת שלום ושנת בריאות.

בברכה,
עמרי סאאל - מנהל קהילה קיבוץ גזית 



ערב יום כיפור
אדם לאדם - אדם

השנה  כיפור  ביום 
ביחס  לעסוק  בחרנו 
לאדם,  אדם  שבין  
אדם  הכותרת:  תחת 

לאדם - אדם.   
צורך  שאין  נדמה 
הנושא  למה  להסביר 
מאליו  פרץ  כמו  הזה 
כשישבנו לחשוב על נושא שראוי לערוך בו חשבון נפש – 

עיקרו ומהותו של יום כיפור.
חשיבות  שרואה  עולם  השקפת  הוא  להבנתי  הומניזם, 
מרקמה  שווה  כחלק  ושונותו,  הפרט  של  בייחודו  עליונה 

אנושית אחת גדולה. 
כמו שאמר רבי נחמן מברסלב: "צריך שכל אדם ידע וישקול 
שמטבע בריאתו יחיד הוא ולעולם איש בחיים לא ידמה לו.   

לו היה מישהו שווה לו, אזי לא היה חפץ בקיומו שלו. 
ייחודו  יעשה  אם  וטוב  בעולם  הוא  חדש  ואחד  אחד  כל 
לשלמות, כי בלעדי אותה שלמות תתמהמה ביאת המשיח."
אישור  למצוא  ניתן  היהודית  התרבות  שבמקורות  ידוע 
לכמעט כל השקפת עולם, גם להשקפה ההומניסטית הבאה 

לידי ביטוי בדבריו של רבי נחמן. 
מודרנית  לאשה  שהפכה  דתית  למשפחה  בת  ברנדס,  יוכי 
התנ"ך  סיפורי  הוא  שנושאם  פופולאריים  ספרים  כותבת 
ומקורות יהודים אחרים, הוציאה ספר בשם "היהדות שלא 
הכרנו", בו היא מתייחסת לפרשות שעל סדר היום הציבורי 

הישראלי, והשתקפותן במקורות. 
הדברים שכתבתי בהשראת הנושא של השנה מבוססים על 

ספרה.
לענייננו בחרתי להביא את היחס שמוצאים בסיפורי התנ"ך 

לאֵחר. 
העם  של  הגדול  המנהיג  להיות  שהפך  מי  את  למשל  קחו 
אותו  הצילה  בעצם  מי  נִזֵכר  ויחד  רבנו  משה   – היהודי 

ובאיזו סביבה הוא גדל? 
שעברה  פרעה,  בת  ובראשם  גמורים  גויים  היו  שם  כולם 
על מצוות אביה ביודעין ובהסתכנות של ממש, משָתה את 

התינוק שגורלו נחרץ, והפכה אותנו למי שאנחנו. 
היום אולי היינו מכנים אותה חסידת אומות עולם אבל אז, 
מי  היה  הספרים,  ספר  את  המכוננים  הסיפורים  כשנאספו 
בצניעות  נעמדה  ההיא  הקריטית  שבנקודה  לספר  שבחר 
ובאומץ אשה אחת זרה שדווקא לה נתנו את הכבוד להציל 

את מי שיהיה משה רבנו.
לאשה זרה אחרת נתנו את הכבוד להיות סבתא רבה של דוד 
המלך. בת העם המואבי, שהיה אחד האויבים התרבותיים 
הפכה  כאן,  להתיישב  בדרכו  ישראל  עם  שפגש  הקשים 

לסבתא רבה של לא אחר מאשר דוד מלך ישראל.
מבין התכונות הבולטות של רות שהפכו אותה להיות סבתא 
רבתא של דוד המלך, אנחנו פוגשים אשה נאמנה, אוהבת 
הצטרפה  היא  לשבט,  שייכת  לא  היא  ולא,  חמלה  ומלאת 

אליו מבחוץ.

המקראי  הסופר  בחר  אותה  שדווקא  אויב  עם  בת  זרה, 
להעמיד במקום המכובד הזה.

מייסד המשפחה של  מצד  גם  אז  מדובר  המלך  בדוד  ואם 
בועז, זה שנישא לרות, שיחד איתה היה סבא רבא של דוד 

המלך, יש סיפור.
מייסד המשפחה היה בחור בשם פרץ, אחד התאומים שנולדו 

לתמר ויהודה )בנו של יעקב אבינו( שהיה החם שלה. 
אבי בעלה שנפטר. 

תמר בייאושה התחפשה לזונה וגנבה את זרעו של יהודה 
וממעשה זה, יחסים שכאלו בתוך המשפחה, נוסדה שושלת 

שאחד מצאצאיה יהיה דוד המלך. 
בקיצור משפחה לתפארת אה? 

ובכל זאת סופרו הסיפורים האלו בספר המכונן של התרבות 
שלנו, איזה מסר יש כאן אם לא היחס אל השֹונּות המבקשת 

הכלה – שהוא תמצית ההומניזם.
הייתי רוצה לסיים בהרהור איך מחזירים את היחס הכל כך 

מיוחד של מצוות מהתורה ביחס לגֵר ולחלש,   
כדי  וחלש  כזר  ישראל  עם  של  הניסיון  את  מביאים  ואיך 

שיחד נבנה כאן חברה אנושית והומניסטית יותר,
סולידרית יותר, מכילה יותר, שמודעת ומכבדת את השונות 

בין בני האדם ולא יֵרָאה מפניה.

טלי ג.ס.



שיוזמות  של חברים בקהילה יבואו לידי מימוש. ועיסוקה 
בהנחיה בעידוד ובהכוונה לחברים לממש יוזמות בקהילה, 

ולממש עשייה שתחזק יחד חדש בגזית.
4. קבוצת תחזוקת ה"יחד החדש" - מטרתה שהקבוצה  

הגדולה תמשיך להתקיים, לפעול, להתפתח ולפתח דברים 
חדשים בגזית. משימתה תהיה לשמר לפתח ולהרחיב 
את פעילות קבוצת "מובילים יחד חדש בגזית",  על ידי 

הבניית המשך מפגשי הקבוצה, הצטרפותם של עוד חברים 
לקבוצה המקורית, ופיתוח רעיונות ויוזמות חדשות לפעילות 

הקבוצה.
בחודש האחרון בנתה כל קבוצה תכנית פעולה לשנה 

הקרובה וחלק מהפעילויות יוצאות כבר לדרך בשבועות 
הקרובים.

מעגל השיח הראשון שיזמה קבוצת מעגלי השיח יתקיים 
בחול המועד סוכות.

כל הקבוצות פתוחות לחברים חדשים ומי שמעוניין 
מוזמן לפנות!

לעניין השאלה המדוברת  לעיתים 
על המדרכות: איפה מובילי הדור 

החדש, ה"מנהיגות הצעירה" שאנו 
משקיעים בה את משאבינו? ובכן: 

בחודש מרץ השנה, אכן נפתחה 
סדרת מפגשים של אנשי גזית: 

חברים ותושבים.
התקווה: "הכל רק בראש" בינתיים..

וכך נפתחו מפגשים, בכעין סדנאות להתיחסות פעילה, 
כביטוי לרחשי לב וציפיות של אנשים שחיי הקהילה 

הקיבוצית שלנו יקרים להם. במפגשים הועלו, תחילה, 
רצונות וציפיות: איך אנחנו רוצים לראות את עתיד ביתינו, 
על שכבותיו ועל מגוון אנשיו, פועל ומקדם את הווית חיינו 

החשובה לנו ביותר, בדגש על "יחד חדש". 
יחד שבו נושבת רוח של שימור מסורת הקיום שלנו כאן, 

בצד משב רענן יותר של התחדשות, העצמה וזכות הביטוי  
לאנשים הצעירים בקירבנו. וכמו כן, קולם של החדשים 

שהצטרפו ומצטרפים אלינו, ואשר איתם אנו רוצים וצריכים 
להתקדם כדי להבטיח את קיומנו כאן. אנחנו, משתתפי 

המפגשים שואפים לקחת חלק ולהוביל יחד חדש, בהסכמה 
וברוח של שיתוף האנשים.

מתרגלים ומתחלים להעיז...
לשמחתנו, מוסדות הקיבוץ עודדו את התהליך ותמכו בו. 

הוא נוהל ע'י 2 מדריכות מקצועיות: איריס ברקאי ותמי 
חרמש, מחברת "אמנות החיים", המפגשים התקיימו בערך 
אחת לשבועיים. לקבוצה הגיעו 18-30 משתתפים )חברים 

ותיקים, גיל הביניים והרבה צעירים - כולם חשו מחויבות 
ורצון "ללכת על זה".

מתגבשים ומתאמנים לקפוץ למים
כך נוצר גרעין מוצק יותר של 15-20 חברים וחברות 

שהתמידו בהתלהבות ובמסירות: נוצר הווי מיוחד של 
צוותא, התקרבות חוצת גילאים והתעניינות הדדית.

העניינים שחברי הקבוצה הצטרכו להתמודד איתם, לפי 
תכנית מתווה עבודה של המנחות:

• מהם הנושאים שאנו רוצים לשמר: חינוך, עזרה למי 
שצריך, הערבות ההדדית שלנו, ותרבות היחד.

• על מה נרצה לוותר: על שמרנות ודוגמטיות, על שוויון 
מכני, על תלות מוגזמת.

מתחילים לעבוד 
עם סיום תהליך ההכשרה של הקבוצה, בחרנו להקים 

ארבע מסגרות מאורגנות בכדי לממש את המטרות 
שהגדרנו לעצמנו:

1. קבוצת מעגלי שיח -  מטרתה לייצר הזדמנויות חדשות 
לשיח בין חברי קהילת גזית ולהביא לכך ששיח חדש ינהל 
את מערכות היחסים בינינו בקהילת גזית-  שיח שמאפשר 

יצירת אמון, הכרות, הסכמות ומקום לביטוי כנה חופשי 
ומכבד.

2. קבוצת לימוד והתפתחות-  שמטרתה  צמיחה 
והתפתחות של הקהילה וחבריה, ובכוונתה ליצור מרחבי 
למידה מגוונים בקהילה שיענו למקסימום שותפים ויניעו 

צמיחה לימוד והתפתחות בנושאים שונים.
3. קבוצת עידוד והכוונה למימוש  "יוזמות" - שמטרתה 

צלילה שכטר וענת ירון

כל מה שכדאי שתדעו על יחד חדש

יֹוְצִרים ַיַחד
- חדש -

www.k-gazit.co.il

חברים יקרים!
הקיבוץ  של  האינטרנט  אתר  מה-25.08   החל 

השתנה, הכתובת נשארה אותה כתובת!
www.k-gazit.co.il

גזית  לכל אחד מתושבי  להביא  היא  השינוי  מטרת 
את מרבית המידע בצורה פשוטה וקלה יותר.

המידע  את  לקבל  אחד  לכל  מאפשר  החדש  האתר 
המתווסף באתר, ישירות לתיבת המייל שלכם ואתם 
ובאיזו  תקבלו  אתם  מידע  איזה  לקבוע  יכולים 

תדירות.
כמו כן האתר מכיל מידע שימושי כמו שעות פתיחה, 
הענפים  של  טלפונים  ספר  רכב,  לסידור  קישור 
ועוד...  דרך האתר ניתן גם לשלוח קריאות שירות 
ישירות לשירלי בניארד בכל הקשור לענף התשתיות 

ותברואה.
יכולים  לאתר  שהרשומים  מודעות  לוח  יש  באתר 
לכתובת  מייל  ידי שליחת  על  מודעה  לשם  להוסיף 

 .gazit.modaot@locali.co.il
שימו לב: כותר המייל תהיה כותרת המודעה באתר 

ותוכן המייל הוא תוכן המודעה. 
חשוב לציין שכתובת הזו איננה כתובת להתכתבויות, 
היא מיועדת אך ורק לפרסום מודעות באתר. פרסום 

המודעה מתבצע לאחר אישור של מנהל האתר.
להיכנס  נרשם,  לא  שעוד  מי  כל  את  מזמינה  אני 
לאתר, להתרשם ולהירשם ובכך להיות מעודכן יותר 

בכל המתרחש בקיבוץ.
בכתובת:  אלי  לפנות  ניתן  שאלה,  כל  על 

   gazitsite@k-gazit.co.il

חג שמח
אילנה מלכין קפואנו



טיול אחר הצהרים לחצבים על המבצר
חירבת קרתא – שמורת טבע קטנה ולא מפורסמת במיוחד, 

סיבה טובה לבקר בה בעונת החצבים ורצוי אחר הצהרים.
ע"י  נבנתה  והיא  דטרוא"  "לה  גם  הוא  החירבה  של  שמה 
הצלבנים הטמפלרים  במאה ה – 12 כעמדה קדמית להגנה 
השיירות  כאבטחת  שימשה  וכן  עתלית,  הגדול  המבצר  על 
שנעו לאורך הים. המצודה נהרסה ע"י הצלבנים עצמם בשנת 
1228. כאשר ראו את הצבא המוסלמי מתקדם לעברם וכדי 
חיל  להעביר את  מוסלמי החליטו הצלבנים  להימנע ממצור 
החומות  בעל  עתלית  מבצר  אל  דטרוא  שבמבצר  המצב 

העבות ובעזבם את המבצר הרסו את המצודה הקטנה.
איך מגיעים?

לכיוון  ופונים  מהצפון(  או  )מדרום  עתלית  במחלף  יורדים 
עתלית. מגשר המחלף רואים משמאל את מחנה המעפילים 
ממנו  לימור"  ל"חניון  מגיעים  הדלק  תחנת  אחרי  עתלית. 

נתחיל הטיול בשביל המסומן )לבן- כחול- לבן(.
מה רואים?

נעלה בשביל במדרגות חצובות בין שיחי אלת המסטיק ועצי 
חרוב וחצבים...

נגיע למבנה ששימש כבריכת מים והיום הוא מרפסת תצפית 
יעקב,  וזיכרון  חיפה   – הכרמל  רכס  הסביבה:  על  מרהיבה 
שדות ומטעים של ישובי חוף הכרמל, הישוב עתלית, מבצר 
משקפת  ועם  מזל  קצת  עם  שלידו.  המלח  ובריכות  עתלית 
טובה אולי אפשר לראות את ציפורי הפלמינגו שאוהבות לנוח 

בבריכות המלח.
נחל  של  מהערוץ  הפריחה(,  )סוף  החצבים  מפריחת  ניהנה 
אורן הנשפך לים )מצפון למבצר( ומהרכבות החולפות לאורך 

שפת הים.
נרד מהתצפית ונלך על גב הרכס. מדרום לתצפית נמצאות 
אורוות חצובות בסלע הכורכר, אפשר לראות את האבוסים  

וחורים בסלע ששימשו לקשירת הסוסים.
ע"י  שהוקם  חפיר  המוקף  מיצד  ליד  ונעבור  דרומה  נמשיך 
כדגל  הנראה  חרוב  לעץ  ונגיע   12 ה-  במאה  הטמפלרים 
הנוטה למזרח וזאת בגלל הרוח הבאה מן הים ומעצבת את 
צורת העץ ונחזור חזרה לתצפית. אפשר גם לחכות לשקיעה 

היפה.
שתי אפשרויות לחזרה: 

האחת בדרך שהגענו, במדרגות ל"חניון לימור".
השניה, הנהג ירד במדרגות לחניון ויסע  חזרה בדרך שבאנו 
את  יקיף  )מערבה(,  שמאלה  יפנה  מהגשר  הבא  ובכביש 
המבצר ויחכה למטה בחניון )לפני החציה של פסי הרכבת( 
והמטיילים יכולים לרדת בשביל לחניון המערבי שבו תחכה 

המכונית.
טיול נעים  

טעמים  מלאת  הודו 
וריחות. 

מעורר  ההודי  האוכל 
זיכרון מתוק למי שביקר 
ונשבה בקסמיה, ומצית 
מי  של  חושיו  כל  את 
להתאהב  זכה  שטרם 

בה.
ילידת  בניה,  לאה  אני, 

קוצ'ין בדרום הודו, גדלתי על המטבח הקוצ'יני. 
נחשפתי  לאט  ולאט  המשפחתי  מההווי  חלק  היה  הבישול 
לסודות מטבחה, המשובח יש לומר, של אמי ז"ל ועם השנים 

גליתי איזו הנאה הוא גורם לכל סועד.
שהאוכל  המופלאה  לתחושה  דומה  אין  בשלנית,  עבור 

שבשלת ערב לחיכו של אדם. 
בישול  סדנאות  בהעברת  התנסיתי  רבים,  שאירחתי  לאחר 
אתכם  ומזמינה  ביתי  דלתות  את  פותחת  אני  אינטימיות 

להצטרף ל"סדנת הבישול החוויתית של לאה".
אולם  כולה,  את  להקיף  נוכל  לא  ולכן  ומגוונת  גדולה  הודו 
נפתח חלון אל המטבח הקוצ'יני על דקויות הטעמים, הצבעים 
העזים, ובעיקר התיבול הייחודי: כורכום, שורש הג'ינג'ר, עלי 

הקארי ועוד.
בסדנא נכין בין חמש לשבע מנות, בהתאם לתפריט שיקבע 
טבעוני,  צמחוני,  לתפריט  )אפשרות  הסועדים  רצון  פי  על 

בריא(. 
אחד  לכל  ומאפשרת  ביתי  במטבח  מתקיימת  הסדנא 

מהנוכחים להתנסות בטכניקות הבישול השונות.
אורך כל סדנה כ-2-3 שעות, בסופה נהנה מארוחה עשירה 

שזה עתה בישלנו מלווה ביין, שתייה קלה, קפה וכו'. 
כל משתתף יקבל חוברת מתכונים שבושלו בסדנא.

למי זה מיועד?
הסדנא מיועדת 

לקבוצות של עד 8 
אנשים. 

מתאים לימי גיבוש, 
ימי הולדת, משפחות, 
וכל מי שחשקה נפשו 
בטעימה קטנה מהודו

קצת מחוויות של בוגרי הסדנאות האחרונות:
"הסדנה אצל לאה פתחה אותי לעולם חדש של טעמים שלא 
הכרתי. אני בהחלט משתמשת בכל מה שלמדתי ומבשלת 

למשפחה. חוץ מזה שהיה פשוט כיף"
"היה מרתק להכיר עולם חדש של ריחות, טעמים ושילובים. 
ההסברים ברורים והעשייה המשותפת תורמת להבנת דרך 

ההכנה של המאכלים"
מחומרים  שעשוי  אוכל  להכין  למדנו   - שבפשטות  "הקסם 

בסיסיים ביותר ובזכות התיבול המיוחד הופך לעשיר ומגוון"
לפרטים והרשמה: לאה בניה 050-7661949
leabnaya@gmail.com                           

עמוס ואביבה דימינשטיין

טיול שבת
לאה בניה

סדנת בישול הודי



יום הכיפורים שלי
ביום הכיפורים יש תחושה אחרת באוויר. ללא קשר לאמונה 
קטנה  הפסקה  מין  של  תחושה  יש  הצום,  מצוות  קיום  או 
)או  ומשאבים  כוחות  טעינת  לצורך  עצירה  מעין  מההמולה, 
לצורך חשבון נפש(. הפסקה אותה אנו מבלים עם יקירנו ובה 

אנו צריכים להשקיע מעט יותר בתוכן.    

יום הכיפורים אינו חג, אולם כילדה אני זוכרת אותו כחגיגה. 
לבית  באופניים  יוצאים  היינו  המפסקת  הארוחה  סיום  עם 
במכוניות  מביטים  חבצלת,  למחלף  יורדים  ומשם  הכנסת 
המעטות שחולפות עד שאלה נעלמות קליל וכביש תל אביב 
חיפה פתוח לצועדים, לרוכבים ולכל דכפין )רק בלי ה"ייטה 

ויאכל"(.
היינו חוזרים הביתה לקראת חצות, לא לפני שעצרנו לשתות 
של  מהחצר  עסיסית  לגויאבה  ישבנו  הדלק,  בתחנת  מים 
יוסי שיף ותכננו את המסע של יום המחר. למחרת, מוקדם 
 – ושתייה  אוכל  )ללא  במחלף,  שוב  נפגשים  היינו  בבוקר, 
האיסור היחידי עליו הקפידו אתנו במהלך היום(, משוויצים 
לצחצח  לא  מותר  )שהרי  המצחין  ובפינו  הלבנה  בלשוננו 

שיניים( ויוצאים לדרך לכיוון נחל אלכסנדר.
ביום הזה המרחב היה שלנו, כבשנו אותו בגלגלינו וברגלינו! 
מאותם הימים אני דווקא זוכרת את הפומלות שהיינו אוכלים 
העצירה  ואת  הביתה  לוקחים  שהיינו  הרימונים  את  בדרך, 

הבלתי נמנעת בעץ הגויאבות של יוסי שיף. 
לא לזה התכוונו כשדברו על התענות וסליחה אבל גם עבורנו 

בדרכנו הילדותית זה היה יום מקודש.  

את כל זה אני מספרת לכם כי חלף עבר לו יום הכיפורים השני 
שלנו בקיבוץ ואני עדיין מתלבטת לגבי תחושותיי בעניין. שלא 
תטעו, יש לי תשובה סדורה ומובנית, מותאמת לגיל השואל, 

מדוע איני צמה ביום הכיפורים, אבל לא בזה העניין. 
אולי  רגיל.  שבתון  יום  הוא  שלנו  הילדים  של  הכיפורים  יום 
מלבד עובדת השבתתה של קופסת הטמטום. אותה תחושה 
מיוחדת באוויר מפנה את מקומה לשגרה יומיומית. נדמה שזו 

חוויה ששמורה למי שאינו גדל בקיבוץ של השומר הצעיר. 

לראשונה, בעקבות ביקור בית ספרי, בבית הכנסת במרחביה 
לי הבית  וחוויית התקיעה בשופר ביום הכיפורים חסר היה 

כנסת במשמעותו הקהילתית. מקום מפגש ושיח.
בית  בהכרח  לא  משמעויותיה.  שלל  על  יציאה  נקודת  אולי 
הכנסת בצביון דתי, אם כי אני משוכנעת שיש שימצאו בכך 

עניין, אלא במובן המסורתי, החברתי. 

ומושקעת  מרתקת  אלטרנטיבה  קיימת  למחשבה:  חומר 
אולם  הכיפורים,  יום  בערב  תרבותית  ההתכנסות  בדמות 
רק את  או  מכירים את המקור  כולנו  נשאלת השאלה האם 

החלופה.
ימי הסליחות חלפו ושמנו חתום, הזדמנות לאחל לכולנו שנת 

שפע של כל מה שתחפצו בו.

תמר דרייבלט )קמינצ‘יק(

הטור של תמר

התקופה שאני הכי אוהבת בשנה, היא התקופה שבין הקיץ 
לסתיו.

החדש  הירוק  הגוברים,  האדמה  ריחות  בערבים,  הקרירות 
שמתחיל ללבלב והסוודרים שיורדים מהארון ונכנסים קבוע 

לשגרת חיינו. 
אז זה בדיוק הזמן לאסוף את כל פירות הקיץ שנשארו לנו 
הסתיו  פירות  אל  ולצרפם  בהם,  קצנו  שכבר  אלה  במקרר, 
שתי  בין  המגשר  ועסיסי  מרענן  לפתן  להכנת  הנפלאים 

העונות.  

פירות קיץ: שזיפים, אפרסקים, נקטרינות, ענבים
פירות של סתיו: תפוחים, אגסים, גוייבה, חבושים

אפשר כמובן לבחור רק חלק מהפירות, אני בדרך כלל אוהבת 
לשים בלפתן – שזיפים, אפרסקים, אגסים וגוייבה.   

סיר,  לתוך  לרבעים  וחותכים  הפירות  את  קולפים   :1 שלב 
מוסיפים מים רק עד לכיסוי הפירות.
על כל כוס מים שמים 4 כפות סוכר.

מי שאוהב אפשר לתבל את הלפתן עם תבלינים ארומתיים 
וניל, כוכב  כמו קינמון )עדיף מקל כמובן(, הל, ציפורן, מקל 
אניס. אני אישית מעדיפה את הטעמים הטבעיים של הפירות.  

שלב 2: שמים את הסיר על האש, שמגיע לרתיחה מנמיכים 
טועמים  כשעה,  נמוכה  אש  על  לבשל  וממשיכים  האש  את 
ומאזנים את הטעמים.  אם מתוק מידי סוחטים קצת לימון, 

אם אוהבים יותר מתוק מוסיפים עוד סוכר.
מקררים.  

 שלב 3: הקרם שבא מעל - מקציפים 250 מ"ל שמנת מתוקה 
עם כף אבקת סוכר, מקפלים פנימה גביע שמנת חמוצה ושתי 

כפות יוגורט.
מגישים את הלפתן כשהוא קר, 

עם כף שמנת וקצת גרידת לימון מעל.

קינוח קליל שכיף להכין ולאכול  )-: 

שילי גרוסמן

סיר לשבת



חוג התעמלות עם אורי רוסו

מתוך החשיבות הרבה המיוחסת לאחזקת הגוף ולשמירה על כושרו, כבר עשר שנים אנחנו מתעמלות פעמיים 
בשבוע באולמון שלנו, בהדרכתו של אורי רוסו, שעה בכל פעם.

אורי הוא בן יפעת, ובקיץ הזה הוא חזר עם משפחתו לקיבוצו, אחרי שנים ארוכות שבהן חיה המשפחה במושב 
"רם און". 

אורי הוא בוגר "וינגייט", מורה לחינוך גופני ומאמן. אנחנו מאוד מרוצות ממנו, הן כאדם והן כאיש מקצוע, 
ומאוד מעוניינות להמשיך ולהתעמל בהדרכתו.

 כדי שהדבר יתאפשר מבחינה כלכלית, חשוב שהקבוצה תגדל באופן משמעותי. 
לכן, אנחנו מזמינות את כל מי שמעוניין, נשים וגברים כאחד, להצטרף לקבוצה. 

טווח הגילאים שלנו נע בין 53  ל- 73, ולא נדרשים כישורים מיוחדים. 
השיעורים יתקיימו בימי שני וחמישי 

בין השעות 16.30 – 17.30.
המעוניינים מוזמנים לפנות אלי, ואשמח לענות על שאלות.

 בשם המתעמלות, עדנה שטוטמן
טל. נייד - 0509123141

תודה לכל החברים הרבים
שתרמו ועזרו לנו להביא מצרכים ושי לחג למשפחות רבות בגבעת המורה ועפולה עילית.

נשתדל לעזור גם בסוכות. שנה טובה! 
אדי ודליה

נעמה צורף

במו ידיה



סיימתם לקרוא את העלון? אנא שימו אותו בתא הדואר של הארכיון. תודה!

מזל טוב!
לאסף ואדרת 
 וכל משפחת

 ליטווק 
מזל טוב 

לנישואיכם!

למיכל וניר
וכל משפחת גלנט

מזל טוב עם הולדת 
הבן - הנכד

דורון

לזינה ובוריס וכל המשפחה
מזל טוב עם הולדת הנכד
דן- בן לאירנה ועומר  

לשלומית ושרון צברי
וכל משפחת סלע

מזל טוב עם הולדת 
הבת - הנכדה


