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עמוד 

אֹוְמִרים ֶׁשִּמְּבִחיָנה ֲאִוירֹוִדיָנִמית
ַהְּדבֹוָרה ֹלא ְיכֹוָלה ָלעּוף

ֶׁשַטח ַהָּפִנים ֶׁשל ַהְּכָנַפִים ֶׁשָּלּה ָקָטן
ַיֲחִסית ַלִּמְׁשָקל ֶׁשל ָּכל ַהּגּוף

ָאז ִאם ַמְכִניִסים ֶאת ַהְּנתּוִנים ֶׁשָּלּה
ְלתֹוְך ַהֻּנְסָחאֹות ָהְרִגילֹות

רֹוִאים ֶׁשִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ְלִהְתַנֵּתק ֵמָהִרְצָּפה
ֶּבַטח ֹלא ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעלֹות

ָהִעְנָין הּוא ֶׁשַהְּדבֹוָרה ֹלא יֹוַדַעת ֶאת ֶזה
ָאז ִהיא ָעָפה ְּכִאיּלּו ְּכלּום ֹלא ָקָרה

ָמה ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשָּתִמיד ֶנְחָמד ִלְבֹּדק ַּבֻּנְסָחאֹות
ֲאָבל ִלְפָעִמים ְּכַדאי ִלְסמְֹך ַעל ַהְּדבֹוָרה

מתוך הספר: "אם נתעלם מהפיל" 
מאת ברק פלדמן

בעלון הפעם סיכומי שנה ועידכונים מהמנהלות ובעלי 
תפקידים רבים,

התחלות חדשות ופרידות, אירועים שהיו ושיהיו,
רגע לפני הבחירות עוד מחשבות על הדרך וההולכים 

בה, ועל ההזדמנות והתקווה שבכל זאת יהיה שינוי,
להגעתם  שנה   60 מציין  לנצח,  הצעירים  שגיב,  גרעין 

לגזית, 
מהמרפאה,  ונפרדת  לפנסיה  יוצאת  אלטמן  מריה 

הבית הסיעודי מרחיב את פעילותו, 
גרעין צבר מציין שנה בגזית, צריף הראשונים מתעורר 

לחיים.
בית הספר החדש פותח שנה ומחשב מסלול מחדש, 
ראשונה  פעילות  מסכם  חברתית  מעורבות  צוות 
ומוצלחת מאוד של אירוח קייטנת כייף מיוחד לי בעמק, 
תמונות  מידע,  הודעות,  לבין  ובין  הקבועים  הטורים 

ומודעות

שתהיה שנה טובה ומאושרת!
שנה של בחירות נכונות

שנה של הצלחות, למידה וצמיחה
שנה של בריאות, אהבה ועשיית טוב

קריאה נעימה וחגים שמחים
כרמית רזיאל-מאיר

עורכת: כרמית רזיאל מאיר
גרפיקה ודפוס: נעם - משרד פרסום

alon.k.gazit@gmail.com:מייל מערכת
ת.ד: 265 קיבוץ גזית

לראול, סוניה
וכל משפחת קולונדר
מזל טוב עם נישואי

אלה ויובל

מזל טוב

ברכות חיילים

טור פותח
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ברכות לענבל קדרון 
עם סיום קורס הקצונה 
ברכות לענבל קדרון 

עם סיום קורס הקצונה 

חברי  קבוץ ובנים נפטרים בחודש ספטמבר

אליזבט ) גיגי ( הולצמן                06/09/2008    
גניה ליטוק                08/09/2011

 
כהן  מרים  ) מימי (                    16/09/2017  

יצחק  בייסר                 29/09/2017 
  

יהי זכרם ברוך  !

צילום: נעמי שחר



עמוד- 3עמוד 

מזל חבר לבית בעדני נולדה בעדן שבתימן להוריה שלום 
וגניה. כמו רבים אחרים גם תאריך הלידה של מזל לא היה 
הנמל  עיר  לעדן  הגיעה  המשפחה  מסודר.  באופן  רשום 
בדרך לארץ ישראל, שם ישבו מספר שנים עד שהיה עבורם 

מקום באניה. בזמן שהותם בעדן נולדה מזל. 
וכך  בשבט  ט"ו  לחג  קרוב  נולדה  שהיא  זכר  הדודים  אחד 
1938. האחות השלישית  15 בפברואר   קבעו את התאריך 
מספר  המשפחה.  בנות  מבין  הבכורה  ואחיות,  אחים   9 בין 
לארץ  המשפחה  עלתה  מזל  של  לידתה  אחרי  חודשים 

והתיישבה בפתח-תקוה.
בית הוריה של מזל היה בית מסורתי-תימני, ילדותה היתה 
יסודי, תיכון  ישראלית של טרום המדינה. בית ספר  ילדות 

וצבא. 
אחותה,  ז"ל,  אבי  בן  רחלי  של  בזכותה  מזל  הגיעה  לגזית 
שידעה לראות עד כמה חיימקה והיא יתאימו אחד לשניה. 

בשנת 1971 נישאה מזל לחיימקה, שהיה חניך חברת נוער 
ידו להביא  וכך נכתב בעלון הקיבוץ: חיימקה שלח  בגזית. 
הבוגדים  של  השחורה  לרשימה  שמו  את  והוסיף  מזל  את 

שנטשו את אגודת הרווקים.
בהמלצתה  בגזית,  לחברות  מזל  התקבלה   1972 בשנת 
חיימקה  של  בתם  סמדר  הקיבוץ.  מזכירות  של  ואישורה 

ומזל נולדה במזל טוב בשנת 1975.
שלה  בחוויות  מזל  אותנו  שיתפה  העצמאות  מימי  באחד 
מיום הכרזת המדינה: "הייתי ילדה קטנה בשכונת צריפים 
זוכרת את הכלניות, החיילים הבריטים  יהודה. אני  במחנה 
שחיו בתוך השכונה, בחדר בתוך בית של אחת החברות". 
עוד סיפרה מזל איך הבריטים עצרו גברים כדי שלא יתגייסו 

לאצ"ל ולכן אבא שלה היה בורח או מסתתר בארון.
רעש  היתה  ביותר  לה  הזכורה  שהחוויה  סיפרה  מזל 
המטוסים ואיך 3-4 משפחות נכנסו לשוחה ששימשה להם 

מקלט, חלל בגודל של חדר.
חוץ ממשפחתה  כמובן  כל החיים,  עבור מזל  היה  הקיבוץ 

הגדולה והרחבה, החמה והאוהבת. 
במטבח,  עבדה  בהתחלה  בעבודה,  לקיבוץ  תרמה  מזל 
שזיהה  המקום  אבל  סחוג.  להכין  האשכנזים  את  לימדה 

אותה יותר מכל היה הקומונה, מחסן הבגדים. 
הקומונה  בה  שעה  באיזו  כמעט  חשוב  לא  פעם,  בכל 
היתה פתוחה, מזל היתה שם, רצה בין העגלות לשרת את 
העובד.  בבית  לעבוד  עברה  לפנסיה  כשיצאה  החברים.  
במסירות אין קץ היתה מגיעה כל בוקר לעבודה, בגשם רוח 

סערה במצב רוח טוב או רע.
 כשכבר לא יכולה היתה להגיע לבית העובד, היתה מקבלת 
לביתה ארגזים עם פלסטיק לקילוף וממשיכה להיות שייכת.   

ביולי 1988 איבדו מזל וסמדר את חיימקה,   

אדם אהוב כל-כך, שהיה מרכז חייהן. 
אבדנו ניכר בחייה של מזל מאז ועד יומה האחרון. 

שנים אחר-כך איבדה מזל גם את אחותה רחלי, שהיתה לה 
חברה נאמנה ומקור לשמחה גדולה. 

במהלך השנים חוותה מזל גם קושי וגם טוב. שיא השמחה 
של מזל היה המשפחה שסמדר יצרה ונכדתה ליאן שזיכתה 

אותה בסתבאות.
כל  והדרדה.  מזל  של  בריאותה  הלכה  האחרונות  בשנים 
פעם נראתה פחות ופחות במדרכות הקיבוץ, הלכה ונעלמה 

לנו. פאזל נוסף בחיים של הקיבוץ שלנו, חסר. 
יהי זכרה ברוך

כתבה בשם הקיבוץ: טלי ג.ס

אמא יקרה שלי, אהובה שלי

ואוהב.  חם  תימני  מבית  וריחות  זכרונות  זה  בשבילי  אמא 
משפחה גדולה וחמה והמון אהבה.

אמא שתמיד נלחמה בשבילי 
אמא שהיתה החברה הכי טובה שלי

היית כל כך מאושרת בשבילי שחיי החלו להסתדר...
והמחלות  הזקנה  מאוד,  לך  קשות  היו  האחרונות  השנים 
שהביאה איתה, גרמו לך לכאב גדול. אך למרות זאת אמא, 

נלחמת להמשיך לחיות.
המוות  לך.  שדי  והחלטת  אזלו  כוחותיך  ימים  מספר  לפני 

היה שלו, מהיר ורגוע...
אמא אהובה שלי, את יכולה לנוח עכשיו, אני תמיד אזכור 

אותך
נוחי על משכבך בשלום יפה שלי

אוהבת אותך,
סמדר

נפרדים בצער ממזל חבר ז"ל
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משולחן מנהל הקהילה
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מיצוי זכויות עליזה ב.ש
לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 כל תלמיד מגיל 3 שלומד בגן ועד נער בכתה י"ב מבוטח בביטוח 
תאונות אישיות.

הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל 
מקום שהוא נמצא בו,

בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד 
בו ובין אם לא..

קבועה  או  זמנית  נכות  של  במצב  לפיצויים  זכות  מקנה  הביטוח 
בלתי  חיצוני,  פיזי,  כאירוע  המוגדרת  מתאונה  כתוצאה  שנגרמה 

צפוי הגורם לנזק גופני.
הביטוח אינו מכסה פגיעה מפעילות איבה או תאונת עבודה 

בתאונת  פגיעה  או  לאומי(  לביטוח  מהמוסד  פיצוי  ניתן  )שבגינן 
דרכים.

 מידע אודות פוליסת הביטוח ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

תהליך מימוש הזכות:
 במקרה של תאונה ולאחר קבלת טיפול רפואי פונים למזכירות 

בית הספר/ מנהל/ת גן
ומבקשים טופס תביעה עבור תאונה אישית של תלמיד.

לגוף  ושולחים  רפואיים  מסמכים  מצרפים  הטופס,  את  ממלאים 
המבטח ע"פ הפרטים 

הרשומים על גבי הטופס. 
לתשומת לבכם:

ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21 
גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.

תם השרב הגדול... ברכות להורים ששרדו את החופש הגדול, ולאלו 
נעים, עד  אגב(, מאחל לסבים שחרור  ביניהם  )אני  נהנו ממנו  שאף 

הפעם הבאה! 
הילדים התחילו את שנת הלימודים, הבחירות ממש כאן, ויש זיק של 

תקווה ואופטימיות זהירה... ימים יגידו.  

או  דיור  לבקשת  פנייה  טופס  יצרנו  לאחרונה  בגזית:  לדיור  פניות 
שדרוג דיור בגזית, וזאת על מנת שיהיה מעקב מסודר אחר הפניות. 
להדפיסו  וניתן  "מזכירות"(,  )בערוץ  הקיבוץ  באתר  נמצא  הטופס 
משם, או לקבלו מלאוניד פרמן, בנימין כהן או אילן רייכר )רכז ועדת 

צעירים(. 
מבעלי  לאחד  הטופס  והגשת  מילוי  לאחר  רק  תטופל  פנייה 

התפקידים הרשומים כאן.

סבסוד מנות בראש השנה: חשוב לי להזכיר כי הסבסוד המנות בערב 
הסטטוס(,  מה  משנה  )ולא  בלבד  בגזית  שגר  למי  ניתן  השנה  ראש 

ולבני קיבוץ עד גיל 30, אשר גרים מחוץ לגזית.

התחלות וסיומים:
הסכים  קיבוץ,  בהנהלת  ציבור  כנציג  לאחרונה  שנבחר  קרן,  אורי 
להיות אחד משני נציגי הנהלת הקיבוץ, היושבים בהנהלת הקהילה. 
אני מברך אותו על כך, וסבור שיהיה לו מה לתרום להנהלה וכמובן 

לקיבוץ.
אני רוצה להודות מאוד לרחל שגיא, שסיימה את עבודתה במזכירות 
בשעות  מקום  ומילוי  סיוע  הדואר,  על  אחריות  של  כעשור  לאחר 
משבר וצורך, עזרה לוגיסטית, מסירות, ודאגה לכולנו – שלא נשכח 
לאכול, לשתות ולנשום מדי פעם. רחל עדיין נרתמת ועוזרת כשצריך, 

ולנו תמיד יישאר עבורה מקום בלב ומלוא ההערכה.
מקצועית  עבודה  של  רבות  שנים  לאחר  אלטמן,  למריה  רבה  תודה 
עוד  שהקהילה  יודע  אני  ובסבתאות.  בפנסיה  ובהצלחה  במרפאה, 

תהנה מהיכולות, הכישורים והנתינה שטמונים בה. 
שנכנסה  החדשה,  האחות  לאנה,  בהצלחה   - הזדמנות  ובאותה 
במקומה של מריה. אין לי ספק שהיא תצליח )וכבר מצליחה( להכיר 

את האנשים, ולהמשיך להעניק שירות ברמה גבוהה.

מועדון: בישיבת הנהלת הקהילה שהתקיימה ב- 8/9/19 התקיים דיון 
בנושא ימי פתיחת המועדון.

בסופו של הדיון התקיימה הצבעה והוחלט לפתוח בימי חמישי בערב, 
במקום בימי רביעי בצהריים.

בשבועות הקרובים נפעל ליישום החלטה זו, ונודיע לציבור על מועד 
השינוי.

עד אז, ימי ושעות פתיחת המועדון יישארו כפי שהיו עד כה.

לאחרונה נפרדנו ממזל חבר, שאני זוכר אותה עוד כילד שהיה מגיע 
בחופשים לבקר את הדוד אריה גורן, כשהיו שכנים. משתתף בצערה 

של המשפחה. יהי זכרה ברוך! 

ולסיום, שנה חדשה מעבר לפינה, וזו תמיד הזדמנות טובה לחשוב 
אם  להתנצל  רוצה  אני  זו  בהזדמנות  יהיה.  מה  ובעיקר  היה  מה 
מישהו/י נפגע/ה ממני, אין ספק שעבודתי מאתגרת, מעניינת ומלאת 
אחריות בהובלה ויישום החלטות הקיבוץ שהתקבלו ע"י החברים/ות. 
כל יום אני חושב לעצמי – מה עלי לעשות ו/או לשנות, כדי לבצע את 
התפקיד על הצד הטוב ביותר, מה למדתי מאירוע כלשהו, ומה אני 
לוקח איתי מזה לפעמים הבאות. אני חושב שחשבון נפש הוא דבר 
טוב לכל אחד ואחת מאתנו, רגע להיות אמיתיים וכנים, קודם כל עם 

עצמנו ולאחר מכן עם הסובבים אותנו. 

מאחל לכולנו שנה טובה!
עמוס גורן

דרוש/ה יו"ר מינהלת חינוך
מהות התפקיד ותחומי אחריות: 

טווח  ארוכי  יעדים  לקבוע  שתפקידה  הציבורית  ההנהלה  ניהול  א. 
ואסטרטגיה חינוכית – ערכית  למערכת החינוך בקיבוץ

סדר  על  ואחריות  בשנה(  )כ-4 פעמים  הציבורית  ההנהלה  כינוס  ב. 
היום הכללי והנושאים שיועלו בה לדיון 

האגפים  ומנהלי  החינוך  מנהל/ת  עם  פעולה  ושיתוף  ציבורי  גיבוי  ג. 
)הגיל הרך, החינוך החברתי – קהילתי(

ד. ישיבה תקופתית )על פי הצורך( עם ההנהלה הפעילה של החינוך.

כישורים נדרשים:
- בעל תואר אקדמי בחינוך

- חשיבה אסטרטגית וארוכת טווח
- הכרות עם מערכות החינוך הקיבוציות

בגזית  החינוך  מערכת  מגזרי  מנהלי  עם  בצוות  עבודה  יכולת   -
-תקשורת בין אישית טובה

- גמישות וזמינות
- מעורבות קהילתית

כפיפות:  הנהלת קהילה
משך זמן התפקיד: 4 שנים

נוהל בחירה: קלפי, רוב רגיל

קורות חיים ניתן להגיש לחוה נח במש"א עד 29.9.2019
 masha@k-gazit.co.il
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משאבי אנוש הנהלת הקיבוץ
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 מש"א - עלון
1. מנהלת חינוך – בשעה טובה נבחרה לארה לוין למנהלת החינוך 

של גזית. לארה תתחיל את עבודתה בתחילת אוקטובר 2019.
2. חינוך – עם תום הקדנציה של אסתר מורדוך לבנון כיו"ר מינהלת 

החינוך מצורף מכרז לתפקיד. 
3. הנה"ח – בשעה טובה נקלטה מאיה שניצר לעבודה בהנה"ח. מאיה 
עבודה  של  רבות  שנים  לאחר  לגמלאות  שיצא  יגאל  את  החליפה 

מסורה בהנה"ח. תודה רבה ליגאל ובהצלחה למאיה.
4. הנהלת קהילה – אורי קרן הצטרף להנהלת קהילה כנציג מתוך 

הנהלת קיבוץ.
של  מטרתו  בנושא.  וסיוע  חשיבה  צוות  הוקם   – בגזית  תעסוקה   .5
הצוות לבחון מה הצרכים בנושא וכיצד ניתן לעזור לחברים בתחום. 
עינת  ירון,  ענת  לבנון,  מורדוך  אסתר  לייטון,  מאיה  את:  מונה  הצוות 

פינטו, ראול קלאודנר, עמוס גורן ואנוכי.
סיוע לחבר בעת חיפוש עבודה- שמטרתה לעזור לחבר  6. מערך 
הקהילה  בהנהלת  אושר  עבודה.  ולעודד  התפרנסות  מקום  למצוא 

מעטפת הסיוע הבאה:
א. תמיכה והכוונה מקצועית של משאבי אנוש לחברים – כולל הפניה 

לבעלי מקצוע כגון    עו"ס + פורום תעסוקתי.
ב. דע את זכויותיך - חוברת זכויות למובטל. )אם דגש על עובד חוץ/

פנים( – נמצא בתהליך עבודה.
גיל  בתקופת  פעמים   – אנוש  משאבי  חשבון  על  תעסוקתי  יעוץ  ג. 

העבודה.
ד. תשלום עבור נסיעות לראיונות עבודה על חשבון משאבי אנוש עד 

לגובה 1,000 ₪  פעם ב- 3 שנים.
ה. יעוץ משפטי – סיוע ראשוני בפורום תעסוקתי ולאחר מכן ל"גופו 

של עניין".
ו. הכשרות לצורך שיפור יכולת ההתפרנסות, בכפוף לתהליך מציאת 
עבודה. באישור מנהל קהילה ומנהלת מש"א. – עפ"י מודל גזית 2016.

קריירה"  "קידום  בשם  וואצאפ  קבוצת  נפתחה   – קריירה  קידום   .7
שמטרתה לסייע לחברי גזית המבקשים למצוא את המשרה הבאה 
שלהם. הקבוצה מונה מספר מנהלים המעלים משרות שמפורסמות 

בכל מיני מדיות. 
כל מי שמעוניין להצטרף לקבוצה מוזמן לפנות אלי ואצרף אותו 

בשמחה.

שנה טובה,
חוה.

משתתפים – אלאונורה זורניצקי, צביקה אלטמן, סוניה קולודנר, 

כרמית מאיר, אורי קרן, עדי קדרון, עמוס גורן, איציק מסרי, נעה דוד.

חסרים – ברכה סלע, אסף פלג.

מוזמנים – רון רוזן – מבקר פנים, מירטה לוין – יו"ר ו. ביקורת, רבקה 

וילנד – רכזת ו. קליטה. 

סדר היום
1. דו"ח ביקורת על שכונת שקדים.  

2. השוואת התנאים לקבלת סיוע מהקיבוץ בין נקלטי "מול תבור", 

לבין נקלטי "המבונים".  

סיכום

1. דו"ח ביקורת על שכונת שקדים -   

רון הציג מצגת ובה עיקרי הדו"ח. זהו דו"ח ביקורת בזמן אמת, 

שעדיין לא נעשה עד היום אצלנו. עבודת הביקורת החלה במהלך 

2018 והמשיכה לתוך 2019, כשהמטרה הייתה לתקן את הדרוש 

תוך כדי ביצוע.

בתוכנית להמשיך בליווי הביקורת גם במהלך בניית שכונת שקדים 

ב' וג'.

חברי ההנהלה התייחסו לממצאים וציינו את הצורך ביישום 

ההמלצות.

הדו"ח יוצג בשיחת הקיבוץ הקרובה שתתקיים ב- 5.8 .

2. השוואת התנאים לקבלת סיוע מהקיבוץ בין נקלטי "מול תבור", 

לבין נקלטי "המבונים".  

רבקה ועמוס הציגו את הבקשה: כשנכנסנו לתהליך הקליטה 

ולבניית ההסכמים, חשבנו שהפער בבנייה בין שתי השכונות יהיה 

משמעותי, ולכן ההחלטה הייתה ללכת לקראת הנקלטים ב"מול 

תבור", הן בגובה המשכנתא המוכרת לצורך מס איזון, והן לגבי 

דחיית חלק מהתשלום על התשתיות. היום כשנקלטים רוכשים 

ומשפצים את המבונים, מסתבר שהפער בין בנייה ב"מבונים" לבין 

בנייה ב"מול תבור" אינו גדול, ולא מצדיק את ההבדל בהתייחסות 

הקיבוץ. הבקשה היא להשוות בסיוע הקיבוץ בין שתי קבוצות 

הנקלטים.

עוד צוין כי בדיעבד מסתבר שנעשתה טעות בהתייחסות המבדילה, 

שנבעה מהערכה מוטעית של מצב המבונים, והמחשבה שניתן יהיה 

בשיפוץ צנוע לאפשר מגורים למשפחה.

בדיון נאמר כי צריך למצוא פתרון שישווה בין שתי הקבוצות, וייקח 

בחשבון גם את משפחות המבונים שכבר התקבלו לחברות.

הוחלט: 1. להשוות את תנאי ההכרה במשכנתא לצורך מס איזון של 

נקלטי ה"מבונים" לתנאי  "מול תבור". 2. לאפשר לנקלטי ה"מבונים" 

דחייה של חלק מהתשלום על הבית באותם התנאים שהוגדרו 

לנקלטי "מול תבור" )תוך יצירת ההסכם המשפטי הנדרש(, ולאפשר 

זאת גם לאותם נקלטים שהתקבלו לחברות מלאה.

נעה דוד



עמוד 

מינהלת חינוך
סיכום ישיבת מינהלת החינוך  4.8.19

נוכחים: עמוס ג, קלאודיה פ, גיורא נ, ליטל מ, ג'ודי א, אור פ.ג, הילי 
נ, כרמית מ, נעמי ש, רחלי א,

התנצלו: נוגה פ, שלומית ס, נועם י,
זימנה וסיכמה: אסתר ל.מ.

בראשית הישיבה ברכנו על הצטרפותן של רחלי אלטמן ושלומית 
מתרומתן.  שניהנה  ספק  ואין  הציבורית,  החינוך  למינהלת  סלע 
ברוכות המצטרפות, ולא נלאה מלציין שגם גברים, שהחינוך חשוב 

בעיניהם, רצויים ויתקבלו בברכה. 
1. הילי מסרה דיווח קצר על המצב העכשווי בהקשר לבית הספר 
הייחודי/מקומי שעליו דובר רבות ובמשך זמן רב, ותוך תהפוכות 
צוות  יפורסם מטעם  ומשרד החינוך. פרוט  בשל אילוצי המועצה 

ההיגוי.
בהתפתחויות  לדון  כדי  התכנסנו  הקודמת,  לישיבה  בהמשך   .2
מנהלי  עם  ובשיתוף  הורים  קבוצת  מטעם  שהועלתה  בתכנית, 
החינוך, לחדש את שנת המצוות לבנינו ולבנותינו שמגיעים לגילאי  

 .12-13
בתחום  ניסיון  בעל  במנחה  להיעזר  האפשרות  עלתה  כזכור, 
לגיבוש ההורים סביב  התכנים הראויים       והרצויים, ואכן נבחר 
כוח  שילוב  של  החשיבות  גם  צוינה  בבד  בד  מגניגר.   גל  אוריה 
ליווי  של  המשכיות  שניצור  כדי  ובהובלה,  בהתארגנות  מקומי 
המצוות.  שנת  בנושא  שלנו  קהילתית  מסורת  לגיבוש   ונתרום 
בנים/בנות  עם  בעבודה  נסיון  לו  שגם  גלין,  אסף  גויס  זה  לצורך 
בשלב זה של חייהם, לליווי, תיעוד ועזרה בהפקה, בתקווה ליצירת 

מורשת מקומית של שנת מצוות. 
ההורים.  עם  התקיימה  שכבר  סדנה  על  בישיבה  דווח  גיורא 
והתכנים  המאוויים  הערכים,  לברור  מקבילה  לעבודה  מקווים 
יותר,  המפורשת  לתכנית  טיוטה  תתגבש  כאשר  הילדים.  עם  גם 
נדון בה.  נבחן גם איך מביאים את הדברים לידיעת ציבור  רחב 
או  זו  מקרית  הורים  לקבוצת  רק  לא  נוגעים  הדברים  שכן  יותר, 
אחרת, )שבודאי יש לה אוטונומיה להחליט יחד על המתאים להם 

ולילדיהם(, אלא במובן מסוים גם לקהילה כולה. 
3. מאחר שהיו מספר חילופים בהרכב של מינהלת החינוך, ערכנו 
דיון לריענון ולמחשבות נוספות בהקשר לפונקציה של  מינהלת 
פי  על  שנים  מספר  לפני  מחדש  שעוצבה  הציבורית,  החינוך 
בהתייעצות  וגם  התנועה,  של  החינוך  במח  גם  שגובשו  עקרונות 

עם מספר קיבוצים.
תפקידים,  בעלי  של  שילוב  הוא  ההרכב  אחרת,  יוחלט  אשר  עד 
ויו"ר/ , מנהלי/ות החינוך,  או ממונים, כמו מנהל קהילה  נבחרים 
ואיתם נציגי/ות ציבור שמתנדבים  ית מינהלת החינוך הציבורית, 
מזמנם  להקדיש  מספיק  כחשוב  נתפס  החינוך  כי  למינהלת, 
היום.  מעצם  בעניינים השונים שעולים לסדר  ולדיון  להתכנסות 
המורכב  החיים  במרקם  הקיבוצי  החינוך  של  המיוחד  המקום 
כגוף  הורים, אלא  כוועד  אינה מתפקדת  של הקהילה, המינהלת 

המחבר בין הקהילה למערכת החינוך.
עקרונות הפעולה, כמקובל, הם: 

• קביעת מדיניות בנושאים חינוכיים עקרוניים העוסקים באורחות 
חיים של הקהילה.
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הנהלת  עם  פעולה  בשיתוף  בקהילה  חינוכיים  תהליכים  הובלת   •
החינוך הפעילה.

• בקרה ופיקוח על התנהלות המערכת החינוכית: בקרה חברתית/
קהילתית, ניהולית ותקציבית ) מלידה עד י"ב (.

• ליווי, גיבוי ותמיכה ציבורית במערכת החינוך כמו גם ייצוג הצרכים 
של המערכת בפני הקהילה/הנהלות הקהילה והקיבוץ.

• גיבוי ותמיכה להנהלה הפעילה בעיתות משבר.
ולפרסם  החלטותיה  על  לדווח  מחויבות  מקיימת  החינוך  מינהלת 
אותן בפני הציבור. נושאים בעלי השלכות על הקהילה כולה יבואו 

לדיון וניסוח המלצה , וההמלצה באה לאישור הנהלת הקהילה. 
הפעילה  החינוך  מהנהלת  יגיעו  החינוך  במינהלת  לדיון  הנושאים 
בשיח  מקומן  פרטיות  שפניות  להבחין  יש  )אך  והורים.  ומהקהילה 
ענינים  בעיקר  מגיעים  החינוך  ולמינהלת  החינוך,  מנהלי  עם  ישיר 

ציבוריים(.
בדיון הקצר שהתפתח בנושא, לאחר ריענון העקרונות, הוסכמו שני 
מאחריות  הורד  ובהשקעות  בתקציב  הדיון  משמעותיים.   שינויים 
בין  שוטף  קשר  קיים  שבו  הארגוני  המבנה  בשל  החינוך,  מינהלת 
מנהל הקהילה ומנהלי החינוך בנושא קביעת התקציב, פיקוח עליו 
הקהילה.  הנהלת  לאישורי  בא  גם  והכל  השקעות,  על  והחלטות 
השנתיות  התכניות  על  בדיון  לכלול,  היה  שהתבקש  השני  והשינוי 
שמתקיים בראשית השנה, שיח ממוקד במטרות חינוכיות ספציפיות 

שעליהן יושם דגש באותה שנה.

שהוספנו  ימים   3 בענין  פניות   כמה   בעקבות  דיווח,  מסרתי   .4
מרוכזים  וריענון  חופשה  כימי  הרך,  הגיל  של  ההיערכות  לשבוע 
ונרשמים  השנה,  כל  במהלך  ובמסירות  קשה  שעובדת  למערכת 
דיון קצר  כחלק מהחופשה המגיעה לכל עובד/ת בחינוך. התקיים 

שהתבסס בעיקר על שאלות הבהרה.

הזכרתי )גם בהתכתבויות אישיות עם הפונים וגם בדיווח למינהלת 
החינוך (  את תהליך ההמלצה במינהלת החינוך, העברתה להחלטת 
הנהלת הקהילה, ופירסומה לציבור  ביולי 2018 , כהחלטה למימוש 
שהוגש  למרות  בו  שדנו   , ערעור  גם  כלל  התהליך    .2019 מקיץ 
מעבר לזמן המקובל לערעורים, וכלל גם תשובה לשאילתה בשיחת 

הקיבוץ, למרות שהערעור נדחה.
שלב  בכל  שלם.  בלב  קוים  הראוי  הדמוקרטי  התהליך  כל  כלומר, 

הוסבר מחדש , וכנ"ל גם עכשיו: 
בעקבות  גם  שבאה  המערכת,  השבתת  של  הזו  הקצרה  התוספת 
בחינה של המלצות  מח' החינוך הקיבוצית ובחינת הנהוג בהרבה 
יותר  )שלפעמים מרחיבים הפסקת שרות החינוך  קיבוצים אחרים 
הנכון  הדבר  שזה  להבנה  קשורה  היא  הכרחית.  זו(  מהחלטתנו 
לעשותו מטעמי שיקול דעת של ההנהלה על רווחת העובדות/ים, 
וכחלק מהמאמץ לשימור כוח אדם ראוי ומסור, מאמץ שאינו פשוט 
במסגרת שידועה כסובלת מתחלופה רבה ומקושי לאתר כוח אדם 
איכותי.  ואין צורך להזכיר כמובן את הסיפורים הקשים שמתפרסמים 
חדשות לבקרים. השנה , הנהלת החינוך שמחה לבשר שכמעט אין 
תחלופה בכלל במערכת החינוך הרך )זולת שינויים פנימיים שאולי 

נדרשים פה ושם(.
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גוכברג. אנה  יולי הצטרפה למרפאה אנה  מרפאה:  בתחילת חודש 
לאורך  כללית.  קופ"ח  מטעם  המרפאה  בניהול  מריה  את  החליפה 

חודש יולי היא עשתה חפיפה עם מריה, שיצאה לפנסיה. 
המרפאה  בהן  בשעות  לעזרה  הזקוק  חבר  להזכיר:  מבקשת  אני 

סגורה, מתבקש לפנות אל מוקד שר"פ: 
• 8808 – לחיוג מהבית

• 073-2341234/1-700-700-752 – לחיוג מהטלפון הסלולרי
אשל(  דורון  של  )אשתו  אשל  שרית  מועשר:  היוצר/מועדון  בית 
של  הנהדרת  החנות  לקידום  נמרצות  ופועלת  הצוות  אל  הצטרפה 
לייק  לעשות  מוזמנים  ואתם  פייסבוק  דף  הקימה  היא  היוצר.  בית 

ולספר לחבריכם ומכריכם. אנו מאחלים לה הרבה בהצלחה.
מרכז תעסוקה: בימים אלה אנו עושים חשיבה משותפת לגבי בחינת 
האפשרות להקמת מרכז תעסוקה בנווה גזית שייתן מענה תעסוקתי 

מגוון ומותאם לחברים ותיקים. 
קרן סיעוד: בתקופה האחרונה אנחנו דנים באפשרות של הקמת קרן 
סיעוד שתיתן מענה מסודר ובטוח לחברים שיזדקקו לטיפול סיעודי 
בעתיד. בחרנו לעשות את התהליך עם אוריין ממשקי טנא, העובד עם 
קיבוצים רבים ובעל ניסיון עשיר בתחום זה. החשיבה נעשית יחד עם 

צוות מסור הפועל בהתנדבות.
מרפאת שיניים: חשוב לנו להנגיש לכם, החברים, שירותים חדשניים 
לרווחת  השיניים  מרפאת  את  לרווחה  לפתוח  ואף  ומעודכנים 
התושבים והעובדים השכירים ובני משפחותיהם. בימים אלה תקבלו 
עדכונים לגבי זה. במסגרת השינויים התווספה אירנה לצוות ותשמש 
כמזכירה רפואית )אירנה ממשיכה להיות גם המזכירה הרפואית של 

המרפאה(.
בית העובד: עדכונים: 

בהתנדבות  מגיעה  צלילה   10:15-11 השעות:  בין  ראשון  יום  מידי   •
לעשות לחברים התעמלות בכיסאות.

• אחת לשבועיים בימי שני בין השעות: 10:30-11:15 מגיעה מוניקה 
לעשות "נהר זורם" = תנועה בכיסאות בליווי מוזיקה.

• בכל יום רביעי בין השעות: 10-11 אופירה עושה מפגש נוסטלגיה 
מתוקה מהנה ומרתק עם תמונות וקטעי עלון מהארכיון. כל החברים 
והתושבים הותיקים מוזמנים לבוא )ניתן לבוא רק לפעילויות אלה ולא 

לעבודה בבית העובד(.

מגוונות  פעילויות  ייערכו  ספטמבר  חודש  במהלך  בריאות:  קידום 
בנושא קידום בריאות. כולכם מוזמנים לבוא ולקחת חלק.

1. ניקוי מרזבים: חבר שהתקין מרזב פרטי ומעוניין שינקו אותו, מוזמן 
לפנות אל בנימין כהן. 

הוא יטפל בזה ויחייב את תקציב החבר ב: 100 ₪.
הקיבוץ,  בחצר  מפגעים  שנקרא:  צוות  בגזית  קיים  מפגעים:   .2
ואחראי עליו עמוס, מנהל הקהילה. חבר הרואה מפגע, המפריע או 
חולי, מנהל הבינוי  פיפה  )רצוי בכתב( אל  עלול לסכן, מוזמן לפנות 

והתשתיות והנושא יובא אל הצוות לטיפול. 

חברים ותושבים יקרים,
אנחנו מבקשות לשתף אתכם:

הזה  ובזמן  העובד  בית  את  מנהלת  אופירה  האחרונה  שנה  בחצי 
יהיו  ועיסוקים  שירותים  אילו  ולבדוק  לבחון  למטרה  לה  שמה  היא 
תעסוקה  מקורות  להוסיף  ניתן  והאם  לחברים  ביותר  המתאימים 
להגיע  אותם  למשוך  כדי  יותר  הצעירים  הפנסיונרים  עבור  נוספים 

למקום.
לפנסיונרים  עתה  שלעת  לב  שמה  אופירה  הזה  הזמן  במהלך 
הצעירים ישנם עיסוקים, צרכים ורצונות אחרים וכן לאחר שנפגשה 
עם אנשי מקצוע הבקיאים בנושא הזקנה בכלל ובאנשים הסובלים 
מירידה קוגניטיבית בפרט הבינה שהמענה הניתן היום בבית העובד 
אותנו,  והעשירה  למדה  היא  זקוקים.  הם  לו  המענה  בהכרח,  איננו, 

צוות הרווחה, לאחר מכן, במסקנותיה.
לאחר מכן ערכנו חשיבה משותפת והגענו למסקנה שאנחנו רוצות 
לכלל  מענה  שיספק  גזית,  בנווה  ייחודי  תעסוקה  מרכז  להקים 

הפנסיונרים, כל אחד עפ"י צרכיו ויכולותיו.
הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה הינו:

1. ישנם חברים שפחות מתאים להם לקלף לוחות מפלזית-פוליגל 
וחשוב לנו למצוא להם מענה תעסוקתי הולם ומותאם.

2. ישנה חשיבות לכך שרכזת תעסוקה, שלמדה את התחום על בוריו, 
ולהתאים  לגוון  להעשיר,  תוכל  ובכך  הפעילות  את  לחברים  תעביר 

יותר.
3. קיום פעילויות ייחודיות לקראת חגים/אירועים.

4. מתן מענה תעסוקתי לחברים הן בימי שישי, הן בשעות הבוקר והן 
בשעות אחה"צ. 

בבית  העובדים  החברים  הראשונה,  בפעם  הגיעו,   ,2.9 ה:  שני  ביום 
נווה גזית, ולקחו  העובד אל הפעילות של ריי, הפיזיותרפיסטית של 

בה חלק פעיל. 
אנחנו  ביותר,  האופטימליים  התנאים  את  לחברים  לספק  מנת  על 

נקים את מרכז התעסוקה מיד עם תום השיפוץ בנווה גזית.
חשוב לנו לומר לכם שהמיזם הזה חדש לכולנו ונלמד, נשפר ונייעל 

את הדברים תוך כדי תנועה. נשמח לפידבקים מכם 
אנחנו כאן לכל שאלה שלכם,

צוות הרווחה
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מהנעשה בתחום הבינו ותשתיות
קצה  על  לסכם  מצוינת  הזדמנות  זו  העברית,  השנה  סוף  לקראת 
המזלג, כמה מהדברים שנעשו או בתהליך בתחום הבנייה והתשתיות.

שכונת שקדים א׳ + ב׳ + ג׳
לאחר לא מעט עיכובים, רוב המשפחות המיועדות לעבור לשכונת 
שקדים א׳ כבר עברו בשעה טובה לביתם החדש. במקביל התחלנו 
לפני כמה חודשים בשיקום תשתיות של שכונת שקדים ב׳ + ג׳ אותן 
בבחירת  הנבחר  הצוות  עוסק  האחרון  בחודש  בקרוב.  ממש  נסיים 
הקבלן שיבנה את הבתים של שלבי ב׳ ו-ג׳. כבר קיימנו סיור קבלנים, 
עם  להתחיל  החגים  אחרי  מיד  ממש  ומקווים  מחיר  הצעות  קיבלנו 

בניית השכונה.
בית סיעודי

כבר  אלה,  של  בניהולה  הדיירים  הבריאות,  משרד  של  אישורו  עם 
עברו לאגף החדש וממש בימים אלו אנחנו מתחילים בשיפוץ האגף 
עם  להתעודד  ניתן  אך  עבורם  מורכבת  תקופה  זו  ספק  ללא  הישן. 
הידיעה שבסופו של דבר יהיה בית חדש עם כל הדרישות לפי החוק 

ועם יכולת אכלוס כפולה מבעבר.
מבונים

 4 כבר  ונשלם.  הולך  והפאזל  צורה  תופסת  לאט  לאט  זו  שכונה 
משפחות בנו או באמצע הבנייה/שיפוץ של ביתם ועוד כמה בדרך. 
במקביל הקיבוץ דואג בהתאם לצורך לחיבור ו/או שדרוג התשתיות 

בהתאם לפרצלציה.
כלבו

פרויקט שיפוץ והגדלת הכולבו גם מתקדם יפה, לאחר סיור קבלנים 
וקבלת הצעות מחיר אנחנו עובדים על הלו״ז ועמידה ותקציב. פרויקט 

זה כולל התאמת שטח העבודה של המכבסה, בקרוב יוצא לדרך.
יום צוות

ביום חמישי ה-5 לספטמבר עשינו הפסקה משגרת העבודה ויצאנו 
כולל  והבניין  המוסך  הנוי,  התקשורת,  החשמליה,  ענפי  צוות,  ליום 
אתגרי  ספורט  מקצת  נהננו  ומאוד  כייף  היה  ספק  ללא  שלוחותיו. 
מצוינת  הזדמנות  זו  לחכות.  שווה  היה  לסיום.  טובה  וארוחה  בטבע 
ברור  הלא  היומיומי  פעולה  השיתוף  על  תודה  לכולם  להגיד  עבורי 

מאליו בעבודה השוטפת בין כולנו.
צילום חדש

אוויר  צילום  הזמנו   GIS המערכת  ושדרוג  התשתיות  ממיפוי  כחלק 
ובכלל  תשתיות  הבנייה,  כל  של  התפתחותו  את  המראה  מעודכן 
בקיבוץ בשנים האחרונות. ניתן להתרשם מצילום זה בחדר הישיבות.
מזכיר לכולם שקיימת תכנת שירות בא ניתן להשאיר הודעות ופניות 
הפניות:  לתכנת  קישור  וגז.  חשמל  ביוב,  אינסטלציה,  בנושאים 

http://sherot.co.il
בהזדמנות זו אני מאוד מבקש להקפיד לא לזרוק מגבונים ופסולת 
ישנים,  מאוד  חלקם  בקווים,  וסתימות  נזק  גורם  וזה  מאחר  לביוב 
ומאלץ אותנו לקרוא לביובית )לפעמים בימי שישי בערב( והעלויות 

המצטברות הן גבוהות בנוסף לחוסר נוחות לכל המשתמשים.
למען נוהל תקין ובטיחות בקיבוץ אני מזכיר שלפני כל שיפוץ פרטי, 
אשר  בגזית"  פרטית  "בנייה  טופס  על  ולחתום  למלא  חייב  החבר 
נמצא במשרד הבניין. אין להתחיל פרויקט לפני חתימת המבקש/ת 
ואישור מאגף הבינוי כולל סיור בשטח. כמו כן, מזכיר שאין להזיז כל 
נושא  כל  אישורי.  ו/או  יידוע  ללא  מכולה,  לרבות  הוא,  באשר  מבנה 
בטוחה  מתואמת,  בצורה  לעבוד  ע״מ  כולנו  לטובת  הוא  האישורים 

וחוקית, בשעות מקובלות, בימים ודרכי גישה מוסכמים.
pipe@k-( המייל  דרך  מוזמנים  אליי  לפנות  המעוניינים  חברים 

gazit.co.il( או הנייד )054-9788222 (.
זהו להפעם, שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת עם הרבה עשייה 

ובנייה.
ש נ ה  ט ו ב ה   ג ז י ת !

פיפה

להלן כמה עדכונים בכל הנוגע להתקדמות תהליך 
שיוך הדירות:

הדרישות  עפ"י  המגורים:  מגרשי  של  סטטוטורית  הגדרה   .1
החדשות של רשות מקרקעי ישראל, אחד התנאים לקידום עסקה 
של שיוך מגרשים הוא הכנת תשריט חלוקה לכל שטח המגורים 
המקומית  בוועדה  זה  לתשריט  אישור  וקבלת  הקיבוץ,  של 
זה בשיתוף עם  נושא  על  יזרעאלים. בחודשים האחרונים עבדנו 
משרד מודדי טבעון, ולפני שבוע התשריט אושר בוועדה המקומית. 
בעתיד נידרש להכין תוכנית תב"ע מקומית שתאפשר חלוקות של 

מגרשים נוספים שחורגים מהגדרות התוכנית הקיימת כרגע
2. דיווחים לרשויות המס: לאחר שכמעט כל החברים והיורשים 
מול  המס  בדיווחי  החלו  החשבון  רואי  השיוך,  הסכמי  על  חתמו 

הרשויות. הנושא יוסדר עד הסוף בתקופה הקרובה.
ניירות  השלמנו  האחרונים  בחודשים  רמ"י:  מול  התקדמות   .3
של  החלוקה  תשריט  של  לאישור  המתנו  ובעיקר  אחרונים, 
המגרשים ע"י הועדה המקומית. כרגע אנחנו מגישים את התשריט, 
והשלמת  המגורים  חלקת  על  השמאות  את  לקדם  ולוחצים 

העסקה.
האחרונה  בתקופה  עסקנו  פנימיים:  תהליכים  השלמת   .4
ו/או אי הבנות שהיו לכמה משפחות,  בהסדרת מספר מחלוקות 
כל הסוגיות הגיעו לסיומם בהסכמה. אנחנו סוגרים את הסכומים 
בטבלת ההתחשבנות הפנימית, ובקרוב נוכל לשלוח לכל החברים 

את המספרים הסופיים.
בהמשך, לאחר שנסיים את  5. חתימת הסכם שיוך כולל וסופי: 
רמ"י,  עם  ההסכם  לחתימת  שנגיע  ולאחר  למעלה,  המתואר  כל 
נצטרך לקיים הליך חתימות נוסף של החברים על הסכם השיוך 
וכן הפרטים  בית אב,  כל  גבול המגרש המדויק של  כולל  הסופי, 
המדויקים בנוגע לטבלת ההתחשבנות. חלק זה יסכם את תהליך 

השיוך ויסיים אותו.
הנדרש  את  השלימו  קיבוצים  כ-4  במדינה?  בנושא  המצב  ומה 
מהם, סיימו את השיוך, חתמו הסכם כללי עם רמ"י על כל שטח 
של  הסופיים  בשלבים  קיבוצים  כ-10  ישנם  כן  כמו  המגורים. 
הסדרת התהליך. רמ"י ממשיך להקשות על מימוש הדברים, אבל 
אנחנו אופטימיים שנצליח לקדם את הנושא ולסיים אותו למימוש 

העסקה.
בברכת עשיה מוצלחת ומהירה,

אמנון פלדנר, שמוליק דודאי, עמוס גורן ונעה דוד
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חברים שלום
והגיע  מאחורינו  הכבדים  החום  ועומסי  הגדול  החופש 

הזמן לחזור לשגרה מבורכת וקרירה יותר!
הקודם  העלון  מפרסום  שעברו  האחרונים  וחצי  בחודש 
נהנינו מתכנים על טהרת היצירה המקומית המשובחת 

של גזית:
נועה  זיגמנד.  לוין  נועה  של  הרצאה   - אחריות   100%  
בפרויקט  חלק  לקחה  בריאה   למיניות  קבוצות  מנחת 
הארצי "100% אחריות" )התגבש בעקבות 2 מקרי אונס 
התקיימו  שבמסגרתו  לציבור(  שפורסמו  קשים  קבוצתי 
הרצאות להורים ביותר מ100 מקומות בארץ אשר עסקו 
שלנו.  הילדים  עם  בריאה  מיניות  על  שיח  לנהל  בכיצד 
תודה לנועה על היוזמה והביצוע של הרצאה כה חשובה.

הרצאה  עתיד-  הווה.  עבר.  משפטית  לרפואה  המכון 
לרפואה  במכון  בכיר  רופא  גזית,  בן  קריספין  אלון  של 

משפטית.
תחומי  על  וסרטונים  מצגות  באמצעות  לנו  סיפר  אלון 
סדר  שעל  בפרשיות  מעורבותו  ועל  המכון  של  העיסוק 
היום הציבורי. על אף מועד ההרצאה הלא שגרתי )שבת 
ב-10:00(, המועדון היה מלא עד אפס מקום וכל מי שבא 

הרוויח בגדול. תודה רבה לאלון על הרצאה מרתקת! 
ארגון  על  גמלאים  ולוועדת  סלע  לברכה  רבה  תודה 

ההרצאה.  
וזכינו  בנו  התחשב  העברי  השנה  לוח  באב-  טו  מסיבת 
אהבה.  מלא  שישי  בערב  זה  מיוחד  מועד  את  לחגוג 
רומנטית  צילום  מפינת  להנות  זכינו  למסיבה  בכניסה 
באדיבותה של נעמי שחר, טבעות "יהלום" וכוסית קאווה 
בארי  האדיבים  המארחים  שחילקו  כובש  חיוך  צוננת+ 

הולצמן ונוב ויינר.
בהמשך, נהנינו ממופע "Love is in the air" – מופע 
שירי אהבה רומנטיים מכל הזמנים בהפקתה המוזיקלית 
ערן  )תופים(,  לובנפלד  אלון  והנגנים:  פלדמן  ליאת  של 
ענבל  והזמרות:  ושירה(  )גיטרה  קמחי  חן  )בס(,  פלקס 
מופע  על  רבה  תודה  קדרון.  וארנה  מאש  דפנה  מאירי, 

איכותי, מושקע ומרגש. 
המקסים  החתונות  קליפ  על  וילנד  לעקיבא  רבה  תודה 

וכמובן לכל מי ששלח תמונות חתונה.
מטורפת  ריקודים  במסיבת  לחגוג  המשכנו  מכן,  לאחר 

אל תוך הלילה. 
על  טננבאום,   לאירנה  הבריכה  עיצוב  על  רבה  תודה 

תיעוד הערב לעקיבא וילנד, ראול קולודנר ובנימין כהן.
על  זורניצקי  ולאדי  הרשקוביץ  וצפי  ליענקלה  ותודה 

האבטחה.
 

"ספטמבר של בריאות"- במסגרת קידום בריאות
אשר  מינה  עם  ימין  ברגל  פתחנו  ספטמבר  חודש  את 
מול  הזיכרון  בחורשת  בשקיעה  יוגה  תרגול  שהעבירה 
הנוף הקסום של הר תבור. מי שלא בא הפסיד חוויה של 

פעם בחיים... 
מינה  נוספת-  הזדמנות  לכם  יש  שפספסתם?!  מצטערים 
שפתחה את אירועי ספטמבר של בריאות גם תחתום אותם 
בתרגול יוגה בזריחה ב29/9 בחורשת הזיכרון- מומלץ בחום 

להתחיל את השנה בחוויה שכזו.
מפגש ריקודי בטן אימהות ובנות עם לימור חביב,  

מילים של מיכל גלנט על שיעור ריקוטי בטן אימהות ילדות:
השבוע, כחלק חודש הבריאות, התנסנו בשיעור ריקודי בטן 

אמהות ובנות.
הייתה זו חוויה בלתי רגילה של מוזיקה מיוחדת, קצב ותנועה, 

לצדן של בנות מאושרות משעת אמא מיוחדת מאוד.
עם קשירת הצעיף, המקושט בחרוזים מרשרשים, והמוזיקה 
ריקודי  מחוזות  אל  לימור,  אותנו  הכניסה  ברקע,  הערבית 
לימין,  והאגן,  הראש  את  ולנענע  להזיז   למדנו   יחד  הבטן. 
וחתולים  כציפורים  הידיים  את  להניף  ובמעגל.  לשמאל 
ולרגע קט, אף  קפצו הידיים לביקור בפרמידות המצריות. 
ולהבין  לענטז  וניסינו  כילדות  ציחקקנו  כדוגמניות,  צעדנו 

איזה חלק בדיוק בגוף אמור לזוז...
מהנה  זאת,  עם  אך  פשוטה  לא  כמשימה  המסתבר  דבר   

ביותר!!!
הגוף,  מעגליי  בין  חיבור  שעת  על  ללימור  גדולה  תודה 
התנועה, הנפש והקשר עם הבנות הקטנות שלנו.... הלא מה 
בימיי חמישי  ולכל המעוניינות, מוזמנות  יותר חשוב מזה?  

בערב, באולמון...תענוג!
התכניה המלאה של "ספטמבר של בריאות" חולקה בתאי 

הדואר ואנו נשמח לראותכם בכל האירועים!
אז מה מצפה לנו:

חברים חברות תושבים  19/9 ערב הוקרה למתנדבי גזית 
ותושבות –  כולכם מוזמנים לערב של פירגון והוקרה לרצון 
להתנדבות,  למעורבות  כאן,  שחיים  האנשים  של  הטוב 

לתרומה ולשותפות הפעילה בחיי הקהילה בגזית.
בואו להתפנק וליהנות , כי הערב הזה מוקדש לכם!!!

אל תחמיצו!

ראש השנה -29/9
 ההרשמה לחג תלויה בחדר האוכל, ניתן 

להרשם עד 22/9 .

8/10  ערב יום כיפור קיבוצי מסורתי במועדון
9/10 יום כיפור- מפגש והרצאה.

סוכות:
13/10 ערב סוכות קהילתי בדשא מאחורי המועדון

16/10 "המסע לממלכת פרא" הצגה לגילאי 3-7 במועדון
19/10 הפנינג פתיחת חגיגות ה70

7/11 ערב חבורות זמר בגזית
15/11 הרצאה של ד"ר אנבלה שקד

בברכה,
ענבר דורון פקר



עמוד 

תרבות גזית

קול המוסיקה הקאמרית בגזית
עונה 30 –  תכנית 2019 – 2020

ימי חמישי בשעה 20.30 במועדון לחבר – 50 ₪ לכרטיס

24.10.2019 – בארוק שיגעון – אנסמבל נובילה – סולני 
כינור.   – סיון  שלומית  סופרן.   – אביטל  יעלה  בארוקדה. 
גיטרה.   – לבר  אייל  דה-גמבה.  ויולה   – טיפנברון  עמית 
הנדל,  מאת  יצירות  בתכנית:  צ'מבלו.   – קרשון  יזהר 

פרסל, מונטוורדי, לקלייר, פרסקובאלדי ואחרים

קלרינט,   – לוין  יגאל   - קלרינט  רביעיית   –  28.11.2019
לורה אלברט – כינור, נעה חורין – צ'לו, בתיה מורביץ – 
פסנתר .  בתכנית: מיו – סוויטה לכינור, קלרינט ופסנתר 
אופ 157b. בטהובן – טריו לקלרינט, צ'לו ופסנתר – אופ. 

11. שומאן – טריו פסנתר ברה מינור אופ. 63.

26.12.2019 – "רביעיית ראשונים" –  ירון פרנסקי – כינור. 
צ'לו.   – כהן  רז  ויולה.   – לבנה  עירית  כינור.   – טל  דותן 
 – ברהמס   .)harp( הנבל  רביעיית   – בטהובן  בתכנית: 

חמישיית הפסנתר, עם הפסנתרן דרור זמל.

30.01.2020 –– "מחווה למרסדס סוסה" –  סילביה קיגל  
האנסמבל  בליווי  לעברית  ובתרגום  בספרדית  שרה 
לפולקלור לטינו-אמריקאי ממיטב  השירים מהרפרטואר 

של מרסדס סוסה. 

27.02.2020 – "כשהפולקלור פגש את הקלאסי" – דפנה 
מוסיקה  בתכנית:  גיטרה.   – קונה  שירה  חליל,   – יצחקי 
אמנותית בהשפעות עממיות. פיאצולה – ההיסטוריה של 
הטנגו. ביסר – שירי הרים. דניאל עקיבא – מוסיקת לדינו, 

מוסיקה יפנית, הודית ועוד

26.03.2020 – קונצרט סיום העונה – עם אנסמבל קולות 
הנשים נעמה.

עונה מהנה!
מיכל 

10-
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ענף המזון
חברי גזית שלום,

עברו כ 5 חודשים לכניסתי לתפקיד וזהו זמן מצויין לספר קצת על 
הנעשה בענף המזון.

1. מנהלת מזון - הוקמה מנהלת לענף המזון וחברים בה אילנה 
פלד, טלי אלון, אלה סרוגו )קנטאר(, ענבר דורון )רכזת קהילה(, שי 

ביסטיקר, עמוס ג. )מנהל קהילה( ואני.
ותחומי  המטרות  מהם  סוכם  בה  ראשונה  ישיבה  התקיימה 

האחריות של המנהלת.
הוחלטו המטרות הבאות:

-  התמקדות בהיבטים החברתיים. 
-  ייצוג והעלאת נושאים אשר מעסיקים את הציבור.

- ייצוג ותמיכה של המנהלת מול הציבור בהחלטות הענף.
- עזרה בחשיבה ובקבלת החלטות אסטרטגיות של הענף.

להנהלת  ו/או  לציבור  רעיון  הבאת  לפני  חשיבה מקדים  פורום   -
קהילה. 

- חשיבה על איגוד משאבים ויוזמות פנימיות מתוך הקיבוץ במטרה 
לשפר ולגוון את האוכל.

- התאמת האוכל למגוון הלקוחות והגשתו. 
שוב לי להודות לחברי המנהלת על הרצון לשנות, לעשות ולהשפיע, 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכדי לעלות נושאים לישיבות.
-בתחילת הקיץ הפעלנו פס הגשה לילדי א' –ו'  2. אוכל לילדים 
המבוסס על תפריט מותאם לילדים, הילדים מקבלים את האוכל 
היחס  את  מקבל  ילד  וכל  האוכל   בחדר  מהסועדים   בנפרד 
הלימודים  שנת  את  התחלנו  מהמדריכים,  האישית  וההסתכלות 

באותה צורה של הגשה ובינתיים מסתמן שעלינו על דרך המלך.

חשוב לי לומר מילה טובה ותודה לשי ביסטיקר על הליווי התזונתי, 
לליטל מטה, לגיורא ניקלס, וצוות המדריכים על שיתוף הפעולה.

3. משפחה מבשלת - לאחר החגים נתחיל מיזם חדש, משפחה 
מבשלת.

שירצה  משפחתי  תא  כל  בשלישי  הערב  שלארוחת  הוא  הרעיון 
לבשל מנה מיוחדת יוכל לעשות זאת.

מתחיל בתכנון ותמחור המנה איתי, יצור המנה במטבח ומסתיים 
בהגשתה בארוחת הערב בשלישי.

כך שמי שירצה יוכל לחוות את כל תהליך הבישול והגשה בחדר 
האוכל,

בכל שלישי תא משפחתי אחד..
ההרשמה תיפתח בקרוב.

מעירים,  שבאים  הסועדים  אותם  לכל  להודות  רוצה  אני  לסיום 
מאירים ומפרגנים, תודה זה עוזר לנו לכוון גבוה יותר

יום בחירות נכון.
אריאל קרספילו. 

חדש-מסאז' תאילנדי
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מריה אלטמן נפרדת מהמרפאה...

כולנו זקוקים לחסד
מילים: נתן זך

כולנו זקוקים לחסד, 
כולנו זקוקים למגע. 

לרכוש חום לא בכסף, 
לרכוש מתוך מגע. 

לתת בלי לרצות לקחת 
ולא מתוך הרגל. 

כמו שמש שזורחת, 
כמו צל אשר נופל. 

בואי ואראה לך מקום 
שבו עוד אפשר לנשום. 

כולנו רוצים לתת 
רק מעטים יודעים איך. 

צריך ללמוד כעת 
שהאושר לא מחייך, 
שמה שניתן אי פעם 

לא ילקח לעולם...

מריה, 
מי כמוך ידע מקרוב, כמה כולנו זקוקים לחסד ומגע.

במרפאת  התווך  עמוד  שאת  שנה  שלושים  מעל 
הקיבוץ.

בכל.  והמטפל  הדואג  היה  הקיבוץ  בהם  מהימים 
בבתי  החברים,  בבתי  היא,  גם  והאחות  המרפאה 

הילדים, בטיולים, ובעבודה היומיומית.
יודעת הכל, מטפלת, דואגת, יוזמת, מחבקת ולפעמים 

גם "מנערת" את מי שצריך.
כמה עבר מאז... 

בצמוד  שמור  במקום  חונה  לא  כבר  האמבולנס 
למרפאה, 

כבר  התרופות  בקיבוץ,  גר  לא  כבר  המשפחה  רופא 
אינן מחולקות חופשי ונצברות בארונות הבית,

לשעות  אלינו  מגיעים  אינם  כבר  המומחים  הרופאים 
של קבלות אחרי הצהרים או בשבת בבוקר, 

מוגדרות  הקבלה  שעות  והתפתחה,  גדלה  המרפאה 
וידועות, ההפרטה בקיבוץ, גם היא  הגדירה גבולות,

מרכזים רפואיים הולכים ומתקרבים לאזורנו, ביטוחי 
בריאות, רפואה מקצועית שמתקדמת מיום ליום..

של  איתן  סלע  כמו  האלו  השנים  כל  שם.  היית  ואת 
מקצועיות. 

היית שם ברגעים אחרונים של רבים מחברינו, 
של  וברגעים  קשות,  בשורות  של  ברגעים  שם  היית 

מציאת דרך והחלמה, 
ברגעים שמחים של מעגלי חיים שהתחילו וצמחו.

הצוות התחלף סביבך, לפעמים בשמחת מעבר מקום 
תפקיד או פנסיה, ולפעמים בצער פרידה של מחלה 

וקושי.
 ועכשיו תורך,

לנשום עמוק ולתכנן את הדרך החדשה, 
להיות פחות מוטרדת, פחות דרוכה, 

לנוח ולהנות

מודים לך על המסירות והמקצועיות, על כל הרגעים 
שפשוט היית שם – מי שאת.

עמוס גורן, בשם קהילת גזית

מריה,
איך מסכמים יותר משלושים שנה בכמה מילים?

איך מוצאים מילים שיביעו?

אני אנסה....

להיות חברת קיבוץ ולנהל את המרפאה במקום בו את חיה 

נראית לי משימה מורכבת, רגישה, שמצריכה כוחות אדירים.

עשית את זה. היית שם עם החברים ברגעים הקשים ביותר 

שלהם, ברגעים בהם עולמם חרב עליהם, ברגעים בהם נראה 

היה שאין מוצא, ברגעים של בלבול, של חרדה גדולה מההווה 

ומהעתיד. טיפלת, הרגעת, הושטת יד מחזקת ועוטפת.

לעזרה  יזדקק  בו  רפואי  למצב  ייקלע  שאם  ידע  חבר  כל 

זמינה בכל שעה, מקצועית  כולך:  כל  – את תמיד תהיי שם 

ודיסקרטית.

תודה לך על הכל.

עכשיו תורך לחשוב על עצמך.

אנחנו מאחלים לך פנסיה מהנה, בריאות והרבה טוב.

אפרת וצוות הבריאות והרווחה

צילום: נעמי שחר
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רגע לפני בחירות 2019

לקראת הבחירות הקרובות
חברים וחברות שלום

בבחירות האחרונות ליווינו את קמפיין מרצ בצפון, כל אחד כיכולתו 
בהפגנות, תליית שלטים או תמיכה ברשתות החברתיות.

הייתה  וההצלחה  השמאל,  את  לחזק  מנת  על  יכולתנו  ככל  פעלנו 
בתנועה  וקטן  במנדט  קטן  כוחה  לכנסת  נכנסה  מרצ  כי  אם  קטנה. 

הקיבוצית. 
כמות  קיבלו  לבן  כחול  כי  לגלות  הופתענו  הקלפיות  ספירת  לאחר 

גדולה מקולותינו, על אף היותה מפלגת מרכז מובהקת.
הגדולות  המפלגות  בשלוש  האחרונות  הבחירות  בשתי  התוצאות 

בגזית היו:
כחול לבן )יש עתיד( עבודה  מרצ  שנה 
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לאחר  הבחירות, צירי ועידת מרצ בחרו בניצן הורוביץ לעמוד בראש 
יותר  לנו  ברור  היום  נוסף.  פוליטי  לכוח  חבירה  לעשות  ובחרו  מרצ, 

מתמיד שבלי איחוד הקול אבוד. 
לגמרי מובן הסחף שיצרה האשליה שכחול לבן יחליפו את השלטון 
המפלג והמושחת שממש פורם את ריקמת הדמוקרטיה שלנו, אבל 
שבועיים לפני הבחירות, ואולי כדי להשפיע במעט על שיקול הדעת 

של כל אחד מאיתנו ברצוננו לחדד כמה דברים בקשר למפלגות.
- מרצ )המחנה הדמוקרטי( נלחמת במשך שנים בשחיתות השלטונית, 
ומוכיחה עצמה פעם אחרי פעם בנקיון  והגונה  ולמען חברה צודקת 

כפיים.
- מרצ )המחנה הדמוקרטי(( פועלת נגד הכפייה הדתית ע"י תחבורה 
עסקים  פתיחת  נגד  חוקים  למניעת  גדולות,  בערים  בשבת  ציבורית 
החברה,  חלקי  לכל  זכויות  ושוויון  אזרחיים  נישואין  למען  בשבת, 

ובקיצור להפסקת הפעילות הנוכחית להפיכתנו למדינת הלכה.
למען  חוקים  של  לחקיקה  פועלת  הדמוקרטי(  )המחנה  מרצ   -

אוכלוסיות מוחלשות וחלוקה הוגנות יותר של העוגה.  
דאגה  מתוך  להסדר,  להגיע  תפעל  הדמוקרטי(   )המחנה  מרצ   -
ישראל  של  הפיכתה  למנוע  כדי  הפלסטינית,  הרשות  עם  לבטחון, 
למדינה משיחית דו-לאומית.לשמור על ישראל כמדינת העם היהודי 

וכמדינה דמוקרטית עם שוויון מלא לכל אזרחיה.
-  כחול לבן, על שלל הדמויות הנוצצות שבה, היא אוסף של אנשים 
מלאי הבטחות. חלקם ימניים לא פחות מהליכוד, אחרים לא אומרים 

באופן ברור מהי תפיסתם הפוליטית. 
רוצים  שהיינו  הגוון  מהו  שנית  שנשקול  חשוב  לקלפי  שנלך  לפני 
בממשלה הבאה: האם ימני כפי שהיה עד כה – או מעט יותר שמאלני 

והומניסטי? 
ועוד, חברים וחברות שהתמידו בבחירה שלהם את מפלגת העבודה 
אותה  לקח  שעשתה  שהחיבור  שונה,  מפלגה  מול  היום  עומדים 
לעשות  קוראים  אנחנו  להם  גם  וביטחון.  שלום  בנושאי  ימינה  חזק 
יו"ר העבודה, לחבור למחנה הדמוקרטי. זה  מה שצריך היה לעשות 

המקום הטבעי במציאות שנוצרה. 
הדמוקרטי,  במחנה  התומכים  וחברות  חברים  של  קבוצה  אנחנו 
שאתם  כל  ולעשות  הדמוקרטי  למחנה  להצטרף  לכם/ן  קוראים 
ועוד מצביעים, ברשתות החברתיות ובשיחות  יכולים כדי לצרף עוד 
בכל פורום אפשרי. מועד ב' שניתן לנו לא יחזור, אז בואו ננצל אותו 

לטובה, למעננו ולמען עתיד ילדינו. וזו לא קלישאה.
בתקווה למהפך  ולתקווה לאחר  הבחירות הקרובות...

עמרי ס ,  אסתר ל.מ., טלי ג.ס, איתן א, מאיר ס, נועה ל.ז, ישראל מ, 
אורית ס, אלי ב.

רבקה וילנד היתה עד לא מזמן חברת מפלגת העבודה, עם החיבור 
וסתיו שפיר היא עברה לתמוך בגוף החדש שנוצר  של מרצ, ברק 

"המחנה הדמוקרטי".
מה קרה?

בחיי היום יום ובמרחב הקהילתי משפחתי של כל אחת ואחד מאיתנו 
הרוב כתמול שלשום. ברמת המדינה, שילטון החוק, המבנה הדמוקרטי 
כולל הבלמים הדרושים ושומרי הסף כמו בג"צ, הפרקליטות, ביקורת 
תוך  עצמי  ריסון  או  שיטתי  ריסוק  עוברים  ועוד,  התקשורת  המדינה, 

חשש מהשילטון. 
או  נעלם  פעם  כל  בו  בתהליך  אלא   1 ביום  פורצת  לא  דיקטטורה 

מסורס גוף ואנחנו במדרון החלקלק ללא בלמים. 
אז מה עכשיו?

בבחירות הקרובות שנכפו עלינו ע"י ר"מ עם 3 תיקים פליליים חמורים, 
תוך מטרה אחת ויחידה לברוח מהמשפט ניתנה גם הזדמנות למחנה 
השמאל והמרכז להחליף את השילטון ולשנות את מסלול התרסקות 

הדמוקרטיה.
השמאל.  כוחות  איחוד  היתה  בה  האמינו  כמוני  שרבים  הדרך 
 - המתמודדים  לפריימריס,  הלכה  תמכתי  בה  העבודה,  כשמפלגת 
של  כוחות  לאיחוד  לפעול  התחייבו  שפיר,  וסתיו  שמולי  פרץ,  עמיר 
המחנה. כשפרץ נבחר, חבר לאורלי לוי שישבה במפלגה מושחתת 
וגזענית, הוא גם מיהר להודיע שלא יחברו לאף מפלגה נוספת וגרם 

לאכזבה גדולה מהאיחוד ההכרחי שנגדע. 
הבשורה של פרץ ולוי, שיש לפנות ל'קהלים חדשים' ימנים, אוכלוסיות 
מערכות  בכל  ראינו  למציאות.  מחובר  לא  הפריפריה,  חלשות, 
הבחירות, אין קהלים חדשים. הערכים המובילים את מחנה השמאל 
נותרו שילוב של שיווין אזרחי, ביטחונן של אוכלוסיות מוחלשות, הסדר 
מדיני וביטחוני ומשטר דמוקרטי. הערכים לא השתנו, ומה שפוגע בנו 

זו בעיקר האדישות.
הציבור  את  לעורר  היא  כולו  במחנה  התומכים  את  להגדיל  הדרך 
ולהצביע.  להגיע  הערבי,  הציבור  את  גם  וכמובן  והשבע,  החילוני 
להגדיל את אחוז ההצבעה של הציבור המסורתי של מחנה השמאל 
ולהתמקד במטרה הראשית -  להוריד את השלטון של נתניהו, שלטון 
את  לנהל  וממשיך  ההון  לבעלי  רק  הדואג  וגזעני,  מסית  מושחת, 

הסכסוך בלי אופק. 
לכן עזבת את מפלגת העבודה ועברת למחנה הדמוקרטי?

וסתיו שפירלא מספיק, אך הסיכוי היחיד.  כן, האיחוד בין מרצ, ברק 
האיחוד הזה מעורר, נלחם ויוצר תחושה שזה אפשרי.

עתידה של המדינה כאן על המאזניים. לא פחות מזה. אני לא דואגת 
לעצמי ולבני דורי

כאן מדינה  לדור הנכדים. אנחנו משאירים  אני חרדה  לבנים  לא  גם 
בנסיגה ברוב הפרמטרים וחברה מוסתת ומפולגת.

הכהניסטים  את  לשכנע  הגחון  על  זוחל  נתניהו  כותבת,  אני  בעוד 
והגזענים לחבור אליו ולהצילו. בושה.

ולחבריי כאן רק אומר, כשהמשטר ישתנה, הקהילה שלנו לא תשאר 
יבשה. דשא ירוק, בריכה, אנשים טובים וחינוך נהדר לא יספיקו.

חייבים לתת את הדעת למי מצביעים, כל אחד ושיקוליו ובעיקר ללכת 
להצביע.

שאלה: טלי ג.ס.
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החודש חגגנו יום הולדת שנה לגרעין, ולהגיעם לקיבוץ גזית. אפשר 
להגיד שהקליטה של החניכים היתה מוצלחת מאוד וכולם מרגישים 
שגזית הוא בית בשבילם. אחת הדרכים לכך היא שהם מביאים את 
רובם מגיעים  והסגלים שלהם להתארח בקיבוץ, בביתם.  הצוותים 
בתדירות גבוהה לקיבוץ בסופ"שים, וכעת שמותר להם להשתמש 
ברכבי הקיבוץ, הם גם מצליחים לטייל ולבלות באזורינו  בעצמאות 
גדולה יותר. חלק גדול מהצלחת הקליטה הן המשפחות המארחות 
כך  ועל  משפחה,  של  והחם  האישי  היחס  את  לחניכים  שמעניקות 

שוב תודה רבה.
בפיקוד  ומי  לוחם  מי  הסדיר,  בשירות  כבר  נמצאים  החניכים  רוב 
המסע  את  שיעברו  שלנו  והנח"לאי  לגולנצ'יקים  ומחכים  והדרכה, 
כומתה בשלום בעוד כחודש וחצי. אפילו לוחמת ה"עוקץ" שלנו כבר 

קיבלה את הכלב שלה.
נאחל להם שהשנה הבאה תיהיה רגועה ושקטה ושלא נידרש לבדוק 

ולממש את היכולות המבצעיות שלהם.
דנה

הנה עברה לה שנה,
ואנחנו בקיבוץ גזית, נהיינו משפחה.

באוגוסט עלינו לארץ מהמרחקים,
והרגשנו כמו חבורת חלוצים.

הגענו לקיבוץ קטן ששמו הוא גזית,
שראיתי  מה  לא  ממש  זה  וואו  ״וואו  היה  לעצמנו  שחשבנו  מה  וכל 

בתגלית.״
הודיעו לנו שמאסף והדשא כדאי להיזהר,

וג׳ושי אמר ״על מה היא מדבר?״
מפה לשם התחלנו ללמוד באולפן,

ומהר מאוד הבנו שאנחנו יודעים עברית כמו ילדים בגן.
היו לנו כמה פטוריסתים שבצאן וברפת הצליחו קצת לעבוד,

אך ברוב היום הם ישנו, עם כל הכבוד.
עברנו צו ראשון - חוויה צה״לית ארוכה,

וכשבוע אחר כך ״טראח,״ קיבלנו עוד משפחה.
את חברי הקיבוץ מיהרנו להכיר,

ואת השפה האנגלית, התחלנו להפקיר.
טיילנו בארץ והעמקנו קשרים,

אך מהר מאוד, התחילו הגיוסים.
השבועות נהייו קשים וארוכים,

אך ידענו שבסוף השבוע נחזור הביתה לקיבוץ, לחוף מבטחים.
עכשיו, אחרי שנה שטסה לה בשנייה,

כולנו יכולים להעיד שאנחנו גרים במקום הכי טוב במדינה.

לסיכום - קיבוץ גזית היקר, רצינו להודות לכם על שקיבלתם אותנו 
לנו אחלה חברים  יש  לבית שלנו.  גם  אותנו  והפכתם  לבית שלכם 
צעירים, כלבו שמספק את כל המצרכים, בריכה שאפשר להעביר 
אוהבות,  מארחות  משפחות  מפנק,  אוכל  חדר  שלמים,  ימים  בה 
מהכל:  חשוב  אך  )והחברות(,  החברים  כל  את  אליו  להזמין  מקום 
זכינו בקיבוץ במשהו שאנחנו יכולים לקרוא לו בית, ולא סתם בית או 
בניין שגרים בו, אלא בית שאתה מרגיש שהוא שלך ואתה שלו, וכל 

סוף שבוע, אתה רק מחכה לראותו.

צריף הראשונים

חג ה- 70 של גזית מתקרב ובא .... בשיתוף פעולה של רכזת 
את  מחדשים   - שימור  וועדת  תרבות  ועדת  אלון(  )טלי  החג 

צריף הראשונים.
)הצריף,  כולו  המבנה   את   להפוך  היא  המטרה 
פעילות  המזמנת  לתערוכה  והחצר(  המקלחת 
על  וחקר  ללמידה  משותפת  חווייתית  משפחתית  

השורשים של הקבוץ שלנו.
השנה  של  פתיחה  נערוך  הסוכות  בחג   19.10 בתאריך 
שבמרכזו  קהילתי  באירוע  השבעים,  אירועי  של  החגיגית 

פעילות סביב צריף הראשונים.
לשם כך אנו זקוקים לעזרתכם:

לכל מי שיש פריטים וחפצים  המתאימים לתערוכה: תעודות, 
מכתבים, מסמכים, בגדים, כלי בית וכלי עבודה – אנא העבירו 

אלינו בהקדם.
זכרו- המקום הוא של כולנו – 

מעוניינים להפכו לגאווה מקומית ולמקום פעיל וחווייתי!!!

טלי אלון- רכזת חג ה-70
ענבר דורון – ו. תרבות

דבי עצמון  וטלי ספיר – בשם ו. שימור

צריף הראשונים מתחדש 
לקראת חג ה-70
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60 שנה לגרעין שגיב בגזית
ערב טוב חברים יקרים ואהובים שלי!

חלפו להן ביעף שישים שנה,
והעולם שלנו כה השתנה.

מה שרק נותר מרהיב ויציב,
הם פני הנוף העוטף מסביב,

שאותו עיצב ביד אומן הטבע,
המחליף כל עונה גוונים וצבע.

כשהגענו לגזית היא הייתה בת עשור,
והיות שאת הזמן קשה לעצור,
הפך היישוב מקיבוץ לקהילה,

גם אם נזהרים בשימוש במילה.
היינו גרעין תנועתי שובב ופרוע,

מבקש אתגרים, ערכי וצנוע,
דבק בערכי השומר הצעיר

ובז לכל מה שייצגה אז העיר.

אך השנים לימדו אותנו לטוב ולרע
שסוד הקיום הוא הנכונות לפשרה,

ועדיף החכם על הצודק הלוחם,
גם אם אותנו זה לא מנחם,

ובסך הכול, 
)בלי לפרט מדי מדוע ואיך(

אנחנו יכולים היום להתברך,
להביט לאחור אל שישים השנים,
ולצפות בסבלנות אל בוא הנינים.

להתגעגע לימי "הבלורית והתואר",
כשראינו את עצמנו "מיטב הנוער",
ולקבל בברכה את כל סימני הגיל,

עם הקמטים בפרצוף והשיער הדליל.

כיום מפוכחים וחכמים הרבה יותר,
נראה שאין בכלל על מה להצטער,
אלא רק על ארבעה שכה חסרים,

יעל ובועז, זיקי ומהל היקרים,
וכן לשמוח בזהירות, מבלי להתרגש

על כל מה שהספקנו ועל כל מה שיש.
על כך שעדיין אנחנו כמשפחה מורחבת,

ששמחה ביחד וביחד כואבת,
שדואגת ומסייעת בימים של סגריר,
מה שלא מובן מאליו, ואולי אף נדיר.

אז נתברך בברכת יום הולדת שמח, גרעין יקר,
ונאחל לכולנו בריאות, כי היא באמת העיקר,

ושתהיה שנה טובה לכל באי העולם,
באהבה לקיבוצנו ולגרעין שגיב – לכו-ל-ם.

עצות לחיים:  האדם צריך להסתכל כל חייו לחמישה כיוונים: 
קדימה – כדי לדעת לאן הוא הולך. אחורה – כדי להיזכר מאיין 
הוא בא. למטה – כדי לראות שהוא לא דורך על אף אחד בדרך. 
לצדדים – כדי לראות מי תומך בו בשעת צרה, ולמעלה – כדי 
בטוח  לא  טוב.  עליו.  ושומר  מסתכל  שתמיד  מי  שיש  להיזכר 
שהאחרון כל כך מתאים לנו, אבל יש על כך חותמת של שר 

החינוך...
ובתור קינוח -  דו שיח בין סב לנכדו.  כל כך מתאים. יש אומרים 
לנעמי  הכתוב  את  המייחסים  ויש  הכותב  הוא  שמוש  שאמנון 
שמר. בכל מקרה, אני מרשה לעצמי להיתלות באילנות גבוהים 
ולקרוא את הדברים כלשונם, עם השמטות קלות.  לבטח כבר 
רלוונטיים,  כך  כל  הם  אבל  פעמיים,  או  פעם  אותם  שמעתם 
ששווה עוד פעם. מה גם, שאני לוקחת בחשבון שהזיכרון שלנו, 

של כל אחד לחוד ושל כולנו יחד, הוא כבר לא מה שהיה פעם, 
וזאת בלשון המעטה...

לא  המטלפן  מתקתק,  לא  השעון  הזאת  במאה   - היקר  לנכדי  סבא: 
במאה  עוולות.  מתקן  לא  והשלטון  עקבים  מתקן  לא  הסנדלר  מחייג, 
הזאת אין גרעינים באבטיח, אין תאי טלפון ברחובות, אין שוויון בקיבוצים 
צימר,  נקרא  הבראה  בית  הזאת  במאה  בפוליטיקה.  אידיאולוגיה  ואין 
בית אבות נקרא אחוזה ובית בושת – הממשלה... במאה הזאת הנכדים 
השלישי.  האלף  אביזרי  ובשאר  במחשב  להשתמש  אותנו  מלמדים 
במאה הזאת כבר לא שותים גזוז, צוף, מיץ פז ומי ברז. שוטים מנהיגים 
מכונות  נעלמו  הזאת  במאה  מדינות.  כמה  ועוד  שלנו,  המדינה  את 
הזאת  והבושה...במאה  הצניעות  הגטקעס,  הפתיליות,  הכתיבה, 
 – גם לא מסמס. במאה הזאת  יכתוב: משיח לא בא, משיח  המשורר 

המאה של נכדי – הייתי רוצה להרגיש בבית...ואינני יכול. סבא.
מה  את  כך...אבל,  כל  אותך  אוהב  אני  חבל!  באמת...  נו  סבא!  נכד   
שכתבת, הרי אני מכיר כבר בעל פה. זמנך, מכבר עבר, סבא, מה אתה 
רוצה? אתה לא קולט מה הולך פה, מה פה קורה, אתה חי רק את העבר 
מובנת.  לא  כמעט  ומסורבלת,  כבדה  שלך  פאסה...השפה  מזמן  וזה 
זורמים, לא מדקדקים, לא  היום, מדברים מהר, מריצים את המילים, 
וחבל על הזמן. אילו  ולא מחשבנים. סבבה, סוף הדרך, כיף  מדייקים 
כל  ללא  ארוכות,  לדבר  במקום  מובן.  לא  כך  כל  מה   – מפתח  מילות 
תכלית, במילים גבוהות, אנחנו פשוט מקצרים ואפילו בולעים הברות. 
אז למה אתה אומר "מה?" ושוב "מה?" אחרי כל משפט שלי? למה אתה 
במצדה,  תקוע  עוד  אתה  ...סבא,  רציני?  עניין  פשוט  דבר  מכל  עושה 
מה  תגיד,  הפלמ"ח.  ידי  על  הימים"  ב"ששת  שנכבשה  תש"ח,  בשנת 
אכפת לנו היום משיירות באב אל ואד אם אפשר להריץ שורה או דרינק 
רחובות,  סתם  גוריון.  בן  ושדרות  מארלוזורוב  אותך  עזוב  בפאב.  טוב 
אם אין שם איזה פאב מדליק או מועדון. תודה, סבא, אתם התחתנתם 
אנחנו  היום  מאושרים.  שחייכם  פנים  העמדתם  תקועים.  ונשארתם 
ובנות  יותר פתוחים, עם אופקים רחבים. מחליפים בקלות בני  הרבה 
זוג, מגוונים את החיים. היום תנאי ראשון והכרחי לחופה וקידושין הוא 
עניין  של  לגופו  סבא?  לך  עונה  אני  גירושין...איך  וסידורי  ממון  הסכם 
ובגובה העיניים? כי אנחנו, מזה זמן, עם כניסת שנות האלפיים, הבנו 
בוא  אז  משמיים.  ירדה  לא  תורה  שום  וכי  אחת  אמת  שאין  והפנמנו, 
נעזוב זה בינתיים סבא – שלא יהיה בלבול. אתה יכול להביא לי עשר 
אלף שקל בשביל הודו, לסגור על הטיול? ממני נכדך האוהב סיימון. 



עמוד 

עדכונים על בית הספר הייחודי הילי כגן
ברגשות מעורבים

לאחר 5 שנים של חיפוש, למידה, חלומות, אכזבות, חזון והרבה 
נחישות נפתחה כיתה ייחודית ביבניאל באישור משרד החינוך 

ובתמיכת המועצה.
רעיון הקמת ביה"ס עלה מתוך הבנה כי יש צורך אמיתי בהקמת 
בית ספר יסודי קהילתי, ייחודי, בצד המזרחי של עמק יזרעאל.

בית  שיקום  בצר  מאייל  הבטחה  קיבלנו  האחרונות  בבחירות 
ספר ייחודי רשמי בעין דור לכיתות א'-ג'. הבטחה חד משמעית 
עם דרך פעולה, פוליטית ותקציבית. לנו היה ברור שכשראש 
מועצה רוצה, ראש מועצה עושה. שמענו זאת לכל אורך הדרך 
בית  שיקום  ברור  לנו  היה  הבחירות  לאחר  שלנו.  הפתלתלה 
ספר רשמי בעין דור ממש כמו שחלמנו. קשה לי לתאר את גודל 
האכזבה כשזה לא התממש. לקום ממפלה זו ולנסות למצוא 
דרכים נוספות להגשים את החלום היה מבחינתי, כמעט בלתי 
אמונה  והרבה  סופית  אין  נחישות  עם  לדרך  חברים  אפשרי. 
בצר  אייל  אחר.  מכיוון  דרך  לפריצת  הביאה  שינוי  שחייבים 
לחץ על אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך, 
לאפשר לנו להתחיל את דרכנו, מימן לכיתה מבנה יביל חדש, 
הבטיח שהילדים יקבלו הסעה מטעם המועצה ובמימונה. וכך 
קרה שקיבלנו אישור לפתוח כיתה ייחודית בגישה מונטסורית 
תחת חסותם של בית הספר הממלכתי והזרם האנטרופוסופי 

ביבניאל. 
בשלב זה היה על צוות ההיגוי לקבל החלטה, האם לוותר על 
הבקשה להקים בית ספר מוכר שאינו רשמי על כל מורכבותו 
הכיתה  את  להתחיל  או  גזית  בקיבוץ  והחברתית  הכלכלית 
החינוך?  ממשרד  הדרושים  האישורים  כל  עם  ביבניאל  שלנו 
רצינו ייחודיות, אבל רצינו אותה בתחום המועצה שלנו, ביקשנו 
את  גם  לחזק  צורך  ראינו  דמים,  מכביש  הילדים  את  להוריד 
התרבות ומערך החוגים בצד המזרחי של העמק וגם את החינוך 
למוכר  בית ספר קהילתי סביבתי.  על  פורמלי, חלמנו  הבלתי 
שאינו רשמי נרשמו 66 ילדים מכיתות א'-ג' )20 מתוכם מגזית( 
23 תלמידי כיתה א'  ומה שקיבלנו בסופו של דבר: כיתה של 
בלבד )18 מעין דור, 4 משדמות דבורה, 1 מכפר תבור( שיסעו 
ליבניאל יום יום, שישה ימים בשבוע. הוריהם החליטו ללכת על 
מהלך זה מתוך אמונה שזהו שלב בתהליך עד להגשמת החזון 
– בית ספר ייחודי בעין דור לילדי עין דור, גזית ותושבי האשכול 

המזרחי.
היא  ביבניאל  כיתה  אני מאמינה בכוחה של קהילה. מבחינתי 
דריסת רגל, אך אנחנו עדיין רחוקים מהחזון. אני לגמרי מבינה 
ביבניאל  השנה  שנפתחה  הכיתה  לאן  קהילתית  החלטה  שזו 
לבית  לאפשר  מתכוון  לא  החינוך  משרד  זה  בשלב  תתפתח. 

הספר לעבור לעין דור, על כך צריך להתעקש. מאד.
כרגע לדעתי, ישנן שתי שאלות אותן צריך לבחון: האם יש צורך 
אופקים  ספר  לבית  המרחק  והאם  פדגוגית?  באלטרנטיבה 

ועמקים תבור הוא משמעותי לתושבי גזית? 
תוכנית  ליום,  מיום  יותר  עמוסה  נהיית  עפולה  לאזור  התנועה 
וככל  הקלה  שתורגש  עד  שנים   3-5 לפחות  תיקח  החומש 
הילדים,  לדעתי,  יחמיר.  בכבישים  העומס  אלו  בשנים  הנראה 
זו.  למציאות  להסכים  צריכים  לא  הקהילה  ותושבי  ההורים 
קהילה!  צריך  לשינוי,  לגרום  כדי  היגוי  צוות  מספיק  לא  אך 

יכול להיות שהקהילה מרוצה מהמצב הקיים ועל כן אין צורך 
בשינוי – במקרה כזה, הכיתה שנפתחה ביבניאל תישאר שם או 
שתעבור לתחום גליל תחתון ובסופו של דבר תשרת קהילות 
"אופקים"  ספר  בבתי  להתחנך  ימשיכו  גזית  וילדי  אחרות.  

ו"עמקים תבור". 
עד לפני מספר חודשים העיירה יבניאל היתה מבחינתי העיירה 
ואף  באזור  גרה  שאני  שנים   13 כבר  לכינרת.  בדרך  החרדית 

פעם לא עצרתי ביבניאל. לפני חודש זה קרה. 
נפתלי  ספר  בבית  היום  לחינוך.  שואבת  לאבן  הופכת  יבניאל 
הבאה  בשנה  מונטסורי.  אנטרופוסופי,  ממלכתי,  זרמים:   3 יש 
יפתח, ככל הנראה, גם בית ספר יער מטעם שומרי הגן. המתנ"ס 
ביבניאל גם הוא נשמע רלוונטי ואיכותי. ככה זה כשמשקיעים 
למעצמה  להפוך  יכולה  וחולמת  קטנה  מושבה   – בחינוך 
חינוכית. הילדים שלנו, עדיין נמצאים על הכביש – בדרך לבית 
ספר, בדרך לחוגים, בדרך לחברים וללא אלטרנטיבה חינוכית 
באזור. הכח בידינו, צריך רק להאמין שאפשר לשנות וששווה 

להילחם!
בית  כי  ברור  אך  במלואה,  הושגה  לא  עדיין  הסופית  המטרה 
ודחיפה  פעולה  שיתוף  בעזרת  רק  יקום  דור  בעין  ייחודי  ספר 

של התושבים והנהלות הקיבוצים.
שתיהיה שנה טובה, ערכית ומשמעותית לכל תלמידי גזית.
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אירוח קייטנת "כייף מיוחד בעמק"
בסוף אוגוסט זכינו לארח ליום אחד את ילדי קייטנת 'כיף מיוחד 
לי בעמק' – ילדים בעלי מוגבלויות, מיישובי המועצה. הגיעו 100 
ילדים, ביניהם 33 ילדי הקייטנה, 4 אנשי צוות, ו 65 מתנדבים – 

נערים ונערות  מיישובי המועצה.
התרגשנו ושמחנו מאד לראות את ההירתמות הרחבה של כל 
כך הרבה חברים וחברות – להצטרף אלינו למלאכת האירוח!!! 
בפתיחות  רחב,  בלב  כולם    - נרתמו   וחברות  חברים   30 כ 
ובשמחה, והיצירתיות שפעה מכל מי שלקח חלק:  חלק נרתמו 
חלק  האוכל,  בחדר  הבוקר  ארוחת  והגשת  הפנים  לקבלת 
לבריכה,  בקלאבקארים  להסעות  והיצירה,  התנועה  לפעילות 

ולכל מה שנדרש במהלך היום הזה.   
והגישו  עוגיות  אפו  התגייסו,  הבוגר  המרכז  וילדי  הנעורים  גם 
עוגות,  ליולדת הכינו  לילדי הקייטנה בבריכה. נשות סיר  אותן 
אחרים תרמו כסף לגלידות בכלבו - כל אחד עשה ותרם לפי 
והתרגשות  השראה  ומלא  מאד  מוצלח  היה  והסה"כ  יכולתו 

לכולנו! 
הקייטנה!  צוות  מכל  ופירגון  תודות  שבחים  אינספור  קיבלנו 
כולה עומדת מאחורי האירוח הזה  אמרו שמורגש שהקהילה 

והוקירו מאד את רוחב הלב! 
תודה ענקית אישית ואמיתית לכל אחד ואחת מכל מי שלקחו 
חלק, בכל שלב ומשימה  - מי 'בחזית' , מי במערך התומך, ומי 
מאחורי הקלעים. תודות גם לעמוס, ענבר, לאריאל וצוות חדר 

האוכל ולשירלי וצוות הבריכה! 
 אז – 'קפצנו למים' עם אירוע ראשון בארגון של 'צוות מעורבות 

חברתית' , ועוד מלא רעיונות יש לנו בראש ובלב .
הרעיונות  למימוש  אלינו  להצטרף  שמעוניין/נת  מכם  מי  אז   

הבאים – מוזמנים לפנות אלינו!
נעה קולודנר – וילנד  וענת ירון.

מתוך דברי החברים שהתנדבו לאורך היום:
"יום עוצמתי מקסים ומרגש! תודה על הזכות להיות חלק!"

חוויה  היתה  רבה!  תודה  והתעייפנו.  רקדנו  מצויין!  עבר  "הכל 
אדירה!"

חוויה  היום  הייתה  מילים...  אין   – יקרים/ות  וחברות  "חברים 
נפלאה לכולנו, ואשרינו שזכינו לקחת בה חלק."

"תודה על הזכות לקחת חלק ועל ההשתייכות לקהילה כזו!"
מכתב תודה:

לחברי גזית היקרים - 
היה אירוח אליפות היום!   

תודה מקרב לב לכל אחד ואחת מכם, על נתינה ועשייה שעשו 
לנו טוב בלב ונתנו לנו להרגיש בבית!

מחכים כבר להגיע אליכם שוב בשנה הבאה!
תודה לכולכם!

אוגוסט   – בעמק'  לי  מיוחד  'כיף  הקייטנה,  רכזת   – דוד  בן  שי 
2019
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הטור של תמרהמדור ההיסטורי

"הגרעין הטורקי" - ראיון עם איציק אשל ז"ל
של  בעיצומה  לארץ  עלה  ב-1928.  בטורקיה  נולד  אשל,  איציק 

מלחה"ע השניה והתחנך בקיבוץ גן-שמואל.
נשארו  ומוגרבי  הוא  רק  כי  קשה,  היתה  לא  אשל  באיציק  הבחירה 
בספרו  לעיין  )מומלץ  חברים   60 שמנה  הטורקי",  מ"הגרעין  בגזית, 

הביוגרפי של איציק "אדם אוהב אדם ואדמה."
איציק, ספר לי על תחילתו של הגרעין הטורקי

של  בעיצומה  ב-1943,  הנוער,  עליית  במסגרת  לארץ  עלינו  אנחנו 
 ,15  –  13 בני  ילדים  היינו מטורקיה,  כולנו  מלחמת העולם השנייה. 
ב"ס,  אותו  בני  היינו  מתוכנו   17 הורים.  ללא  לא"י,  ברכבת  נוסעים 
גן- קיבוצים:  לשני  אותנו  חילקו  בארץ  )אדריאנופול(.  עיר  מאותה 
שמואל ושער הגולן. חלק מהזמן עבדנו וחלק מהזמן למדנו. בשנת 
אליו  צירפה  אחד,  גרעין  הקבוצות,  משתי  הקימה  התנועה   ,1945
עוד כמה בודדים )ביניהם מוגרבי(, וייעדה אותו להתיישבות חדשה 
בנגב. בינתיים ריכזו אותנו, בחדרה, עם עוד קבוצות שהיו מיועדות 
להתיישבות. הקבוצה התחלקה למשלחות עבודה בכל קצווי הארץ 
ומיטות  בלוקים  לייצור  )בית אלפא, להבות הבשן(, החזיקה מפעל 

ברזל, וכן עבדה כשכירים בפרדסים, בחברת חשמל, במקורות.
להתגייס  רצה  הגרעין  השחרור,  במלחמת  הקרבות  פרוץ  עם 
ולא  יתפרק  שהגרעין  מחשש  התנגדו,  ויערי  חזן  אך  לפלמ"ח,  כולו 
גייסו "אחוזים"  יחזור לתנועה הקיבוצית, בתום השרות. במקום זה 

מהגרעין. אחד מאתנו, צביקה כהן, נפל במלחמה בקריית ענבים.
מתוכנו  משלחת  עלתה   ,)1948 יולי   – )יוני  הראשונה"  בהפוגה   "
שם  לשבת  הספיקו  כבר  לפנינו  בחדרה(.  נשארו  )השאר  לטירה 

קבוצות שהלכו להתיישבות ברמת –צבי, ובעין-דור.
מבחינה  תת-אנושיים,  היו  והתנאים  שנים,  שלוש  גרנו  בטירה 
זורמים היו רק בחלק משעות היום,  ועוד. מים  בריאותית, תזונתית 
)גרנו  חולדות  מלאים  היו  החדרים  קשות.  למחלות  גרם  והדבר 
ואת  הגיעו,  לא  רופאים  צריפים.  ומעט  ערביות,  בחושות  באוהלים, 
לנו  נתנו  זמן  לאחר  כריפוד.  מזרון  עם   בטרקטור,  לקחנו  היולדות 
צריף בבי"ח בעפולה, בו היו משכנים את היולדת, שלושה שבועות 
בית  בניין  לגמר  עד  אסורה,  הייתה  להריון  כניסה  הלידה.  לפני 
התינוקות. לילה אחד פישקה צלצל בפעמון )המכנס את החברים 

לשיחה(, והודיע שהאיסור בוטל.
שירה  הייתה  מסיבות,  היו   – בדיכאון  הזמן  כל  שהיינו  תחשוב  אל 

וריקודים, והיו לא מעט זוגות.
מדוע הגרעין הטורקי עזב את הקיבוץ?

היו מספר סיבות:
היו מתחים בין שתי הקבוצות שהרכיבו את הגרעין, שבאו מקיבוצים 
המשיכו  שנשארו  אלו  שבו.  ולא  לצבא  הלכו  רבים  חברים  שונים. 
לעבוד במפעלים של הקיבוץ מחוץ לטירה )מפעל הבלוקים, מפעל 
המיטות בחדרה( הקשר בינם לקיבוץ הלך ונחלש. בטירה לא היתה 
כמעט עבודה. מי שחלה במחלה רצינינית )למשל, "קדחת-מערות"(, 

לא חזר לאחר שהחלים. העזיבה התרחשה על פני כמה חודשים.
נשאר  ואתה  גזית  את  עוזבים  חבריך  את  שראית  הרגשת  איך 

יחידי? האם אתה שומר על קשר איתם?
קרה  לא  זה...זה  את  לעצור  ואי-אפשר  עולם  של  דרכו  שזו  הבנתי 
בשנה אחת... עם חלקם נשמרו קשרים הדוקים והם המשיכו לבקר 

לעיתים תכופות.
הכלכלי,  בתחום  כל  וקודם  התחומים,  בכל  כמעט  הצליח  הקיבוץ 
דבר שהקרין גם על התחום החברתי. השנים הראשונות היו קשות 

מאד מבחינה כלכלית וחברתית. אין לי נוסטאלגיה אל העבר...
ההסכמות  תהליך  רקע  )על  בהמשך  לקיבוץ  מאחל  אתה  מה 

שמוביל לשינויים בקיבוץ(?
לדעתי, חשוב שחברים יתפרנסו מעבודתם בקיבוץ. היום יש לא מעט 
אבטלה סמויה בקיבוץ, היא נובעת מכך, שהקיבוץ לא עשה מספיק 
בחוץ.  עבודה  לחפש  המגמה  נגד  אני  מפרנסים.  ענפים  להקמת 
בענפים  לחברים  מתאימה  עבודה  לחפש  צריכים  אנוש"  "משאבי 
הקיימים, וליזום ענפים שיתנו פרנסה. אני נגד "קיבוץ דיפרנציאלי", 
ולא בגלל מניעים אישיים. בקיבוץ מופרט אי-השוויון מגיע לממדים 

נוראיים, ודי אם תסתכל מה קורה בקיבוץ השכן.

שאל ורשם: איתן קליש

השנה התחילה, ואתה שגרה מבורכת. 
לשנה  וחלומות  הבטחות  וכמה  גדול,  חופש  של  ספיחים  כמה 

הבאה עלינו לטובה

אירוח קייטנת מיוחד לי בעמק
מדובר בקייטנה שמקיימת המועצה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, 
ואני התנדבתי להיות חלק מהסיוע ביום הזה. ממש בקטנה. )תוכלו 

לקרוא על כל בעלון זה(.
כמה עולמות נפתחו בפניי ביום הקסום הזה. ילדים, הורים, מתנדבים. 

כל אחד עולם ומלואו. 
הגוונים שרוצים  ומכל  גדול של אנשים מכל המינים  כך  כל  מערך 

לעשות טוב. 
ערוכים  אנחנו  איך  לעניין,  נרתמת  הקיבוץ  קהילת  איך  הרגשתי 
ויכולים לתת. איך אנחנו צמאים לחלוק את הטוב שלנו. אנחנו בצד 

שנותן אז בואו נמשיך.
מקווה שמעבר לאירוח השנתי, הנוער שלנו ילווה את הקייטנה באופן 

משמעותי יותר ובקרוב יפגשו עם נציג המתנדבים לשמוע יותר.
פרידות, שקיפות ומה שביניהם

אליה  בהצגה  פורמלי  הבלתי  החינוך  פעילות  הסתיימה  השנה  גם 
הוזמנו כולם, במסגרתה נפרדו הילדים מקלאודיה, סיכמו את השנה 

ובירכו על זו שתבוא.
ילדינו  גם אנחנו ההורים היינו חלק מהפרידה אחרי שהפקדנו את 
מתבקש  אך  פורמלי,  הבלתי  החינוך  אנשי  אצל  השנה,  במשך 
להודות קבל עם ועדה על עבודה קשה כל כך, כפוית טובה לעיתים. 
)אם יורשה לי, המאמץ השנה מאחורי הקלעים היה קשה במיוחד(. 

מוגש כחומר למחשבה
ומנגד, לאחר הפרידה ומבלי שנעודכן, השתנו צוותי החינוך. אנחנו 
סמוכים ובטוחים שטובת ילידנו לנגד העיניים אבל לא נלך כעיוורים. 

זו לא הפעם הראשונה שלא הציגו בפנינו את כל המידע. 
דו  היא  הדרך  אבל  להתערבות  מעורבות  בין  הדק  הקו  לי  ברור 
בשקיפות  איתם  לנהוג  צריך  מעורבים  הורים  שיהיו  כדי  סטרית. 

מלאה. מוגש כחומר למחשבה
שנת בר מצווה

ובנפרד(  )ביחד  ז'  ו  ו'  כיתה  וילדי  הורי  ליושנה,  עטרה  מחזירים 
נמצאים בעיצומו של תהליך לבניית שנת בר מצווה מלאת משימות 

שערכים בצידן.
במפגש  התהליך.  להתנעת  מדריכים  לנו  וארגן  נרתם  הקיבוץ 
להיות חלק  ברור הצורך שלהם  באופן  הילדים עלה  המשותף עם 

מהתהליך, הרצון שלהם להשפיע על אופי המשימות.
כבר מבינים אחריות מהי, מבינים שהם  הם  אבל  לא התחלנו  עוד 
מהמפגש  יצאתי  אני  קבוצה.  שהם  מבינים  להתגבש,  צריכים 

אופטימית.
הבית הסיעודי החדש 

וזכינו  הסיעודי  בבית  כחודש  מאושפז  היה  אבי  שנים  מספר  לפני 
ליחס מדהים. התנאים הפיזיים היו בהחלט ראויים, אבל בסטנדרט 

בסיסי. 
 – שאפרט  לפני  בבית הסיעודי החדש.  סיור  לי  ערכה  היקרה  אלה 

שאפו ענק ענק!
תשמעו, מה ששם קרה! לתפארת מדינת ישראל! הבית גדל, הציוד 
המרכזי  החלל  מפנקות,  המקלחות  ומרגיע,  נעים  העיצוב  חדש, 
פינה.  בכל  ניכרת  וכובדם  רוותחם  הדיירים,  על  וחשיבה  מתעצב, 
לימים שיבואו ולמי שיזדקק, נראה לי שזה מקום נפלא לדיירים בעת 

הצורך ולא פחות חושב מכך למשפחותיהם. 
מאוכלס  כבר  החדש  הבית  אבל  עבודה,  עוד  שיש  הדגישה  אלה 

ואפשר לסמוך על זה שהיא תראה כל בורג וכל פרח בדרך.
קיבוץ גזית הקבוצה לעדכונים

נחשפים  שלתוכנה  סגורה  פייסבוק  קבוצת  לקיבוץ  יקרים,  חברים 
רק חברי קיבוץ

יש בה הרבה חברים וכולם מוזמנים להצטרף.
שונות  ווטאפ  קבוצות   10 ב  הודעה  אותה  את  לשלוח  במקום  אז 

ולבקש להפיץ.
תעלו לפייסבוק. מי שצריך עזרה מוזמן לפנות אליי.
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לבית  חזרנו   – וביניהם  החגים  מתחילים  רגע  עוד  נגמר..  החופש 

ספר, נכון הילדים הם אלה שצריכים לבלות פעמיים ביום בנסיעה 

באוטובוס ולשבת שעות על גבי שעות בכתה, אבל להורים תפקיד 

שההורים  )משהו  ספר...  לבית  אוכל  להם  להכין   – קשה  פחות  לא 

שלנו לא היו צריכים להתמודד איתו בימי הלינה משותפת(.  אצלי 

בבית הילדים פחות אוהבים סנדוויצ'ים )או רק כאלה עם שוקולד( 

ומשביעות  טעימות  גם  שיהיו  חלופות  מיני  כל  למצוא  מנסה  ואני 

ורצוי גם בריאות ומאפינס בהחלט עונים על הדרישות. יתרון נוסף 

שאפשר להכין כמות מראש, לשים בפריזר ופשוט להוציא לקופסת 

נהדר.                                                                                                                                             עובד  זה  ועניינים, אצלנו  בלי חימומים  וזהו,  לפני  אוכל ערב 

שקעים,  בתבנים  היא  מאפינס  לאפות  וקלה  נקייה  הכי  הדרך   **  

שבכל חור שמים עטרת נייר )מנז'טים( המתאימה לאפייה ואז אפילו 

בלי  משתחררים  הם  הקירור  ואחרי  התבנית  את  לשמן  צריך  לא 

בעיה.  אני לרוב מעדיפה להשתמש במנג'טים מקרטון  שיותר נוחים 

לשים בקופסת אוכל אבל תכלס אין הבדל.. 

מאפינ'ס תירס )15 יחידות לערך(                                                                                                            

מצרכים:                                                                                                                                               

2 קופסאות שימורים של תירס/ תירס קפוא מופשר באותו משקל                                                                 

1 גביע שמנת חמוצה )לא משנה אחוז השומן(                                                                                    

גביע קוטג'

2 ביצים                                                                                                                                               

 3/4 כוס קמח )לבן/מלא/כוסמין – לבחירה(  + כפית אבקת אפיה                                                                                                                  

1/4 כוס גבינה צהובה מגורדת/  )או גבינה בולגרית (                                                                                                                                       

כפית מלח

פלפל שחור                                                                                                                                            

תוספות אפשריות– עשבי תיבול קצוצים )שמיר/פטרוזיליה/עירית/

קצוצות,  מיובשות  עגבניות  פסטו,  כף  טחונים,   שקדים  ירוק(,  בצל 

פלפל אדום חתוך קטן וכו'...

הכנה: מדליקים תנור לחום 180 מעלות

אותם  טוחנים  עמוקה  ובקערה  תירס  של  אחת  קופסא  מסננים   .1

בעזרת בלנדר מוט )או מעבד מזון( לקרם

)ישארו קצת קליפות וגושים וזה ממש בסדר(

 – פלפל  מלח,  חמוצה,  והשמנת  הגבינות  את  לקערה  מוסיפים   .2

לפני  לטעום  תמיד  )עדיף  מלוח  מספיק  אם  וטועמים  מערבבים 

במידה  טעם..(.  מוסיפות  ממש  לא  שבמילא  הביצים  הוספת 

מעט  להוריד  כדי  אחרת  מלוחה  גבינה  או  בבולגרית  ומשתמשים 

מכמות המלח.

את  מוסיפים  ומערבבים,  הביצים  את  פנימה  טורפים   .3

המסונן  התירס  את  ולבסוף  ומערבבים  האפייה  ואבקת  הקמח  

אבל  רכה  התערובת  הנלוות.  והתוספות  השנייה  מהקופסא 

קמח.                                                                                                                       קצת  עוד  להוסיף  אפשר  הצורך  במידת  מידי,  נוזלית  לא 

4. יוצקים לתוך מנג'טים– בערך 3/4 גובה )כי הם תופחים באפיה( 

במנג'טים  ומשתמשים  )במידה  שקעים  תבנית  בתוך  שיושבים 

אופים  רגילה(,  אפיה  תבנית  על  אותם  לסדר  אפשר  עבים   יותר 

למגע.                                                                         וקפיציים  זהובים  להיות  צריכים  הם  דקות,   35 בערך 

5.  מקררים ואם נשאר משהו אפשר גם להקפיא.

** מאותו מתכון אפשר להכין גם מאפינס זיתים – במקום התירס 

להוסיף כוס של זיתים קצוצים או טבעות ולהכין בדיוק אותו הדבר 

– יוצא מעולה.

מאפינס קישואים ) 10 יחידות(

3 קישואים/ זוקיני    

בצל בינוני

כוס קמח תופח )או כל קמח אחר+ שקית אבקת אפיה(                                                                                                

 1/2 גביע קוטג                                                            

1/4 כוס גבינה צהובה מגורדת  

2 ביצים

נענע קצוצה )אפשר גם פטרוזילה/שמיר/עירית(                                                                                         

כפית מלח

פלפל שחור 

הכנה: מחממים תנור לחום 180 מעלות                                                                                                            

1. קוצצים את הבצל ומזהיבים במחבת עם מעט חמאה או שמן 

זית. מקררים ומעבירים לקערה עמוקה. 

טועמים.                                                                            – ופלפל  מלח  התיבול,  עשבי  הגבינות,  את  מוסיפים   .2

הקמח  את  מוסיפים  ומערבבים,  הביצים  את  פנימה  3.טורפים 

)ואבקת האפייה( ולבסוף מגרדים פנימה את הקישואים עם הקליפה  

)שטיפה טובה לפני..(  

4.  יוצקים לתוך מנג'טים– בערך 3/4 גובה )כי הם תופחים באפיה( 

וקפיציים למגע.                                                                                                          זהובים  30 דקות, הם צריכים להיות  אופים בערך 

5.  נהנים ומשאירים משהו לבית ספר..

שתהיה לכולנו שנת לימודים מהנה ויצירתית                                                                    

מאפינ'ס לבית ספר כרמל דרור )אשל(
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שנה
טובה!


