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קיבוץ גזית, 25.10.2019 כו‘ תשרי תש“פ

סוכת שלום
מילים: יורם טהרלב

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי 
סוכת שלום וצל התאנה 

אבל כעת אינני מתעקש עוד 
אם לא עכשיו - אולי בעוד שנה. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
בין הזמנים המשנים פניהם 

שרק אדע לחוש עוד את האושר 
בדברים המובנים מאליהם. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל 

רק שאוכל עוד להתגעגע 
אל המחר ולא אל האתמול. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
שיישאר לי פתח לחלום 
כשהאהבה חמה עודנה 

כילד קט שבעיניו התום. 

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי 
סוכת שלום לנוח בצילה 

אך מאמין כי המעט שיש לי 
גם הוא הרבה יותר מכל תפילה. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל 

רק שאוכל עוד להתגעגע 
אל המחר ולא אל האתמול.

עלון



עמוד 

ָּבא ַהְּזַמן /יעל קלו מור

ַּתִּגיִדי ָלְך
ֶׁשַעְכָׁשו ֶזה ַאֲחֵרי ַהַחִּגים
ַּתִּגיִדי ָלְך ֶׁשֶּזה ַקו ַהִּזּנּוק

ַּתִּגיִדי ָלְך ֶׁשֶּזה ׁשּוב ַהַּמְסלּול
ֶׁשָאְרּכֹו ׁשּוב ָׁשָנה ְּבִדּיּוק.
ַּתִּגיִדי ָלְך ֶׁשֵּיׁש ְמׂשּוכֹות

ֶׁשְּבכֹוֵחְך ַלֲעֹבר אֹוָתן
ַּתִּגיִדי ָלְך ָמה ַאְּת ְצִריָכה 

ַּתִּגיִדי, ַעְכָׁשו ֶזה ַהְּזַמן. 
ַּתִּגיִדי ָלְך 

ֶׁשּזֹו ֹלא ַהְּמִהירּות 
ֶׁשַרק ַאְּת ִּתְמְּדִדי ּתֹוָצאֹות,

ֶׁשַהּכֹל ׁשּוב ֻמָּנח ְלָפַנִיְך
ִאם ַרק ַּתְסִּכיִמי ִלְראֹות
ַּתְכִּתיִבי ָלְך ֶאת ַהֶּקֶצב 

ִּתְנֲעִלי ַנֲעַלִים נֹוחֹות
ַּתִּגיִדי ָלְך ְלַהְתִחיל ִלְצֹעד,

ָלַקַחת ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה
ְלַהְקִׁשיב ְלִכּוּון ָהרּוַח

ַּתִּגיִדי ָלְך ֶׁשַאֲחֵרי ַהַחִּגים
ָּבא ְזַמן ֶׁשַהֹּכל ׁשּוב ָּפתּוַח
ֶזה ִמָּכאן ַעד ָׁשָנה ַהָּבָאה

ַּתִּגיִדי, ֶׁשֹּלא ִּתְׁשְּכִחי ,
ֶזה ְזַמן ִּפְרעֹון ַהְבָטחֹות
ּוַבֲאֶׁשר ִהְבַטְחְּת, ֵּתְלִכי.

העלון הפעם מרגיש חגיגי.
שנת  חגיגות  פתיחת  והברכות,  החגים  סיכומי 
השבעים לגזית שצויינה באירוע מרגש של חנוכת 
נווה גזית שבנייתו ושיפוצו  צריף הראשונים, בית 
הולכים ונשלמים, ובצידם עמודי בעלי התפקידים, 
שפע ברכות, הטורים הקבועים, ובין לבין הודעות, 

מידע, תמונות ומודעות.

קריאה נעימה ושבת שלום
כרמית רזיאל-מאיר

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

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

למשפחת חפר 
עם נישואי 

גיל&יבגני

למרי ויעקוב בכר
 עם הולדת הנכד

 לירז.
 בן לפאני ואריה

לאילן וברית 
וכל משפחת רייכר עם 

הולדת הבן – הנכד -
 גלי

ליוגב ומיקה וכל משפחות 
סדרינס והולצמן

 עם הולדת הבן – הנכד – 
הנין, 
ארז

ליובל ונטע וכל משפחת 
רייכר עם הולדת

 הבן-הנכד
 רני

מזל טוב טור פותח
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2019 ערב ראש השנה תש"פ 29.9.2019 

הערב, על פי המסורת היהודית, נפתחים שערי שמים, זאת 
המחשבה הראשונה שעברה בראשי כשנודע דבר מותה 
של שרה רון, האשה שכולה נשמה הלכה לעולמה באותו 
ערב בו נפתח הלב והאוויר נקי, שנה מסתיימת, זזה הצידה 

ונותנת לשנה חדשה, עם תקוות חדשות לתפוס מקומה.
קיבוצה- אדמת  אל  להיאסף  רון  שרה  בחרה  כזה  ביום 

קיבוצנו ולהיפרד.

ב-12  לוי  וזימבול  משה  להוריה  בטורקיה  נולדה  שרה 
לוי, שמקור  1934. משפחה אמידה היתה משפחת  במאי 
פרנסתה בעורות עד שהסתכסך האב עם שותפו, סכסוך 
קשה שהוביל לכליאתו למשך מספר שנים. כילדה חוותה 
בעוני.  לחיות  ועברה  מנכסיה  שירדה  משפחה  שרה 
לשוק  שרה  הלכה  היסודי  הספר  מבית  חוזרת  כשהיתה 
שיכלה  ככל  לעזור  כדי  ידנית  תפירה  עבודות  למצוא 

בפרנסת אמה ואחותה הצעירה חנה.

להיפרד  שרה  על  שהיה  עד  והחמיר  הלך  בבית  המצב 
מביתה ובעזרת עליית הנוער להגיע לישראל כשהיא בת 
בימי  אך  בנתניה  היתה  הגיעה  אליה  הפנימייה  בלבד.   14
חופשה נסעה לקרובת משפחה ברמלה. גם שם היה עליה 
ועוד,  לנבחרת הכדורגל המקומית  ידנית  ככובסת  לעבוד 
כדי שלא להיות אף פעם ולאף אחד לטורח. כי כזאת היא 

שרה. 
שרה  תקים  אם  יהיה  שטוב  חשבה  המשפחה  קרובת 
משפחה מהר ככל האפשר, הכירה לה גבר שהיה מבוגר 
ממנה במספר שנים ובגיל 16 מצאה עצמה תחת החופה. 
בני  הבכורה.  בתה  למרימי,  אמא  היתה  כבר   17 בגיל 
וזיוה.  רחלי  אברהמי-פיקו,  גם  נולדו  לאלונים,  הגיעו  הזוג 
באלונים הפכה שרה את הכובסות למקצוע שהתמחתה 

בו במהלך 17 שנות עבודה. 

אחרי גירושיה הכירה שרה את יהודה רון, ממייסדי קיבוץ 
החום  הקרבה,  מיחסי   .1970 בשנת  נישאו  והם  גזית 
והאהבה ששררו בין יהודה לשרה אי אפשר היה להתעלם. 
הם היו בכל מקום ובכל זמן. מנישואי האהבה האלה נולדה 

רבקהל'ה.

לחברות התקבלה שרה ב-1975. שנה קודם ערכה מיכל 
אלינו  הגיעה  שרה  כתבה:  וכך  שרה  עם  ראיון  קריספין 

יהודה...  של  ליבו  את  בסערה  שכבשה  לאחר  מאלונים 
בין  המגורים  למקום  באשר  ועיכובים  התלבטויות  לאחר 
כיבוש מזהיר  ובוצע כבשה שרה  אלונים לגזית, כשסוכם 
שמאז  חושבת  אני  שרה:  אמרה  וכך  המכבסה.  את  גם 
וכנראה  רצינית.  מהפכה  לעשות  הספקתי  לכאן  שבאתי 
שכך אכן קרה. את הראיון סיימה מיכל וכתבה: זהו סיפור 
ממקום  חייה  את  שהעתיקה  ומסורה  צנועה  חברה  של 
למקום ותוך שנה זכתה באמון, בחיבה ובהערכת הציבור 

לו. מי יתן ותרבינה כמותה.

ילדותה ונעוריה של שרה לא היו משופעים בטוב ואף על 
חום  של  נתינה  ולהרעיף  ולאהוב  לחבק  ידעה  היא  כן  פי 
שלח  הקיבוץ  במכבסה,  לעבוד  נכנסה  בקיבוץ  וקבלה. 
לעבוד  עברה  חביבה,  בגבעת  להעשרה  לסמינר  אותה 
על  אחראית  היתה  שנים  מספר  ואז  פלזית  במפעל 
ועברה  ברופין  מקצועי  תופרות  לקורס  נשלחה  המועדון. 
בו עבדה היה תענוג לפנות  לעבוד במתפרה. בכל מקום 
ולבקש ממנה עזרה, תמיד בשמחה ובחום בתוספת חיבוק 
ועדת קליטה,  בצוות  גם היתה חברה  ונשיקה רכה. שרה 
ואז  התקופה  את  שזוכר  למי  אגד,  כרטיסי  של  בחלוקה 

בצוות סידור רכב. כולם תפקידים של שירות לחברים.

זאת שרה שהכרנו, שהיתה לנו זכות להיות לה בית אוהב 
וחם, כזה לו היתה ראויה.

כשהיא  לעולמה  שרה  הלכה  וחוויות  ימים  שבעת   85 בת 
מותירה אחריה שבט משפחתי של ילדים, נכדים ונינים.

 יהיה זכרה ברוך 

כתבה: טלי ג.ס

נפרדים בצער משרה רון ז"ל
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קליטה לחברות בקיבוץ ערב ראש השנה התש"פ

 קול קורא לקליטה לחברות
לקבוצה מס' 2

 

 30 קליטת  של  הפורמלי  התהליך  שהסתיים  לאחר 
משפחות לחברות בגזית

אנחנו מזמינים את החברים לידע את הבנים/ות
נכדים/ות אחים/יות

שאנו פותחים את קבוצת הנקלטים הבאה.
 

התהליך הפורמלי יחל בתחילת 2020.

 

נמצאים  אנחנו  תבור"  "מול  בשכונת  הבניה  בנושא 

את  להתחיל  ומקווים  המעודכנת  התב"ע  תכנון  בגמר 

בניית התשתיות בתחילת השנה הבאה.

ב'  שלב  את  ולבנות  בבנייה  המשכיות  ליצר  הכוונה 

ברצף, לאחר שלב א'.

 

שנה טובה לחברים החדשים, לאלה שבדרך ולקיבוץ.

שנת צמיחה והגשמת החלומות!
 

• מזמינה את המתעניינים ליצור קשר
הטלפון שלי 050-7948225

 
רבקה וילנד וחברי ו. קליטה

ערב טוב וחג שמח לכל היושבים עמנו הערב: חברים, תושבים, ילדים 
ואורחים יקרים.

עם פרוש השנה החדשה מונה אוכלוסיית הקיבוץ 725 נפש: מתוכם, 
צבר(,  גרעין  )כולל  שרות  ושנת  חיילים   40 ילדים,   201 חברים,   323

ועוד צעירים בעצמאות כלכלית ותושבים.
השנה החולפת עמדה בסימן בחירות, תחילה לראשויות המקומיות, 
כיצד  ברור  לא  כשעדיין  למדינה,  בחירות  מערכות  שתי  מכן  ולאחר 

תסתיים זו האחרונה.
בתוך כל המהומה הפכו ההסתה, הגזענות, האלימות, חוסר הסובלנות 
ואוכלוסיות חלשות, ללחם  מיעוטים  כלפי  ובעיקר  והחמלה בתוכנו, 

חוקנו, כשבנוסף המתח בעוטף עזה הפך לעניין שבשגרה. 
הפינה  על  לשמור  מנסים  וקהילה  כקיבוץ  אנו  זו  מציאות  מול  אל 
הירוקה והשפויה שלנו, לבנות ולשמור על הערכים בהם אנו מאמינים 

מתוך בחינה מתמדת, הקשבה וסובלנות.
 6 אל  שהצטרפו  מותנת,  לחברות  משפחות   24 התקבלו  השנה 
החלו  כבר  מהמשפחות  חלק  לכן,  קודם  שהתקבלו  המשפחות 
בשיפוץ ביתן והפכו לחברים מלאים, כשמרבית המשפחות ממתינות 
בתקווה  תבור",  "מול  בשכונת  הבנייה  ולהתחלת  התכנון  לסיום 

להתקדמות בקרוב.
נאלצנו  יסודי קרוב אלינו,  בי"ס  בניית  לאחר ההבטחה שקיבלנו על 
גם השנה להמשיך במאבק לקידומו. עברנו טלטלות שנעו בין תקוה 
ביה"ס  בתוך  א'  כתה  פתיחת  עם  עתה,  לעת  והסתיימו,  לאכזבה 
ההיגוי  לצוות  רבה  הערכה  להביע  זו  בהזדמנות  רוצה  אני  ביבנאל. 
לבנות  והזכות  השאיפה  על  מוותר  ולא  המאבק  בחזית  שנמצא 
כי  להם,  מגיע  שאכן  כפי  חינוכית,  אלטרנטיבה  שהוא  בי"ס  לילדינו 

המאבק לצערנו עדין לא תם.
השנה הסתיימה בניית שכונת שקדים א'. אני רוצה לברך את החברים 
והנעים אל מול הנוף, בתקוה שישכיח  עם כניסתם לביתם המרווח 
החדש  האגף  של  בנייתו  הסתימה  בנוסף  הדרך,  תלאות  את  מהם 
בנוה גזית ובקרוב נזכה למשכן גדול ומרווח המציע פתרונות נוספים 

לחברינו המבוגרים.
לקיבוץ.  ה70  שנת  נפתחת  למעשה  הערב  יודע,  שלא  למי  ולבסוף, 
הגענו לגיל המכובד כשאנו מבוססים ואיתנים הודות לענפי המשק, 
שמאותגרים כל שנה מחדש על ידי גזרות הטבע והמדינה, ולתעשייה 
יום יום להגיב, ליזום ולהתפתח כדי לעמוד  הענפה שלנו, שנדרשת 
את  לנצל  רוצה  אני  ולהצליח.  להתקדם  החדשים,  האתגרים  בפני 

הבמה כדי להודות ולברך את כל העושים במלאכה.
ונמשיך ונאחל, קודם כל לחיילנו, שנה טובה, שימרו על עצמכם וחיזרו 
הביתה בשלום, ולנו, שנמשיך ליצור, להתפתח ולבנות קיבוץ שהוא 
בית איתן, בית חם ותומך, שנמשיך לצמוח ולשגשג ונעמוד בחוכמה 

אל מול האתגרים שעוד נכונו לנו.
אני מזמינה את כולם למלא את הכוסות ולברך יחד, שתהיה זו שנה 

שקטה, שנה של התחדשות, בריאות, שמחה, וחברות טובה.
שנה טובה – לחיים !!

נעה דוד
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שיוך דירותהנהלת הקיבוץ
בפרויקט  תחילה  ארוכה,  תקופה  אותנו  שליווה  דודאי,  שמוליק 

של  כפרויקטור  ובהמשך  כלכלית,  בעצמאות  לחברים  הבנייה 

תהליך שיוך הדירות, מתחיל בדרך חדשה ונאלץ סיים את עבודתו 

העזרה  הצמוד,  הליווי  על  לשמוליק  להודות  רוצים  אנו  אתנו. 

והתמיכה בכל סבך התהליכים אל מול הרשויות ובתוכנו, ומאחלים 

לו הצלחה בהמשך.

לצוות  יהיה להוסיף  סיום תפקידו של שמוליק חשבנו שנכון  עם 

המצומצם העוסק בנושא חבר קיבוץ נוסף, ביקשנו מיוחאי חפר 

להצטרף, והוא נענה בחיוב. אנו מודים ליוחאי על הרצון והנכונות.

במישור  חיצוני:  והשני  פנימי  האחד  תהליכים,  שני  היום  לפנינו 

הפנימי אנו עוסקים בגיבוש תחשיב האיזונים לכל בית אב, לאחר 

שנסיים יקבל כל בית אב את התחשיב מלווה בהסבר ובתשריט 

במישור  המקומית.  בוועדה  ואושר  שהוגש  כפי  הסופי,  המגרש 

המגורים,  חלקת  על  המינהל  לשמאות  ממתינים  אנו  החיצוני 

שתביא להשלמת העסקה, שלאחריה נצטרך לקיים הליך חתימות 

נוסף של החברים על הסכם השיוך הסופי.

בתקווה לסיום התהליך במהרה

אמנון פלדנר

עמוס גורן

נעה דוד

סיכום הנהלת קיבוץ מס' 8 – 19.09.19 

קולודנר,  סוניה  אלטמן,  צביקה  זורניצקי,  אלאונורה   – משתתפים 
בן  לילך  עדי קדרון, ברכה סלע, אסף פלג,  אורי קרן,  כרמית מאיר, 

אבי, עמוס גורן, איציק מסרי, נעה דוד.
מוזמנים – שמוליק דודאי – מלווה תהליך שיוך הדירות, חגי עוז, אהוד 

בן אבי.  
סדר היום

1. עדכון בנושא שיוך דירות.   
2. אספקת חשמל בשעת חירום ובשגרה לשכונות החדשות. 

3. דו"ח מנהלים  

סיכום
1. עדכון בנושא שיוך דירות    

שמוליק הציג את סיכום התהליכים עד כה, והדגיש כי ככל שחולף 
האגודה.  לחלופת  ביחס  חדשות  תקנות  המנהל  מעמיד  הזמן 
ההתקדמות נעשית במקביל בארבעה צירים: הציר התכנוני, המנהלי 
נעשה  מה  הוצג  ציר  כל  לגבי  והפנימי,  המשפטי,  רמ"י(,  מול  )אל 

ומקומנו )דווח כתוב פורסם בעלון האחרון(.
מחכים  ברמ"י  הסטטוטורי  החלוקה  תשריט  אישור  לאחר  היום, 
לשמאי מטעם המינהל שיערוך את השמאות לחלקת המגורים ממנה 

יוסקו עלויות העסקה.

2. אספקת חשמל בשעת חירום ובשגרה לשכונות החדשות
היום בגזית היא שחלק  ואהוד הציגו את הנושא: תמונת המצב  חגי 
"שיטים"  לשכונות  ואילו  בגנרטורים,  חירום  לשעת  מגובה  מהקיבוץ 
גיבוי במקרי קיצון. בקשתם היא  גיבוי. הדגש היה על  אין  ו"שקדים" 

לקיים דיון בנושא.
בדיון שהתקיים בהנהלה דובר על כך שהקיבוץ נותן מענה למקומות 
המרכזיים כמו חדר האוכל, הבית הסיעודי ובתי הילדים, ומענה חלקי 
החברים,  לבתי  הכיסוי  הבטחת  על  החלטה  החברים.  מבתי  לחלק 
השלכות  בעלת  החלטה  היא  הקיבוץ,  שירותי  של  מהנורמה  כחלק 
כספיות רחבות, והיא מעבר לשירותים שמספקת המדינה. רק היום 
אנו מסיימים השקעה גדולה בבית הסיעודי ונכון לרכז מאמצים. כמו 
שימוש  ע"י  נקודתי  פתרון  למצוא  ניתן  פרטניים  למקרים  כי  צוין  כן 

בגנרטור אישי קטן.
סוכם: 

בקיבוץ  החשמל  אספקת  מדיניות  על  פתוח  דיון  בעתיד  לקיים   .1
כשלצידה כל הנתונים הנדרשים.

שימוש  לבדוק  הקהילה(  )הנהלת  הבריאות  למערכת  להמליץ   .2
בגנרטור אישי במקרים מיוחדים.

3. דו"ח מנהלים
*היטל השבחה לחברים להם בונה הקיבוץ – לפי תקנה חדשה של 
היטל השבחה. לאחרונה  יש לשלם  בית מסוים  גודל  המינהל, מעל 
קיבלו 3 משפחות המיועדות לבנות בשכונת שקדים ב' דרישה לשלם 
בבניית  הכרוכות  נוספות  עלויות  אלו  שלחברים  מכיוון  ההיטל.  את 
הבית, סוכם כי הקיבוץ יסיע ע"י מתן פריסת התשלום למשך שלוש 

שנים.
ועמוס  נעה  שעל  סוכם  למודל.  החמישית  השנה  היא   2020 *שנת 
בקיבוץ  שיעשה  המודל  לעדכון  תהליך  של  לקיומו  הצעה  להביא 

בהובלת הנהלת הקיבוץ במהלך השנה.

*כרמית מאיר סיימה קדנציה בת ארבע שנים בהנהלה. 
בירכנו אותה ואיחלנו לה ולנו המשך פעילות מבורכת, וללילך בן אבי, 

שנכנסה להנהלת הקיבוץ – ברוכה הבאה.

נעה דוד

ברכות למתיאס הלמן
עם השחרור מצה"ל 

קליטה מהירה
כאן בגזית 

ברכות למתיאס הלמן
עם השחרור מצה"ל 

קליטה מהירה
כאן בגזית 

ברכות עם
הגיוס לצהל 
לגיא רותם 
ושירי ספיר 

ברכות עם
הגיוס לצהל 
לגיא רותם 
ושירי ספיר 
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חברים שלום
חודש עמוס וגדוש בחגים ואירועים חלף עבר לו על קיבוצנו הקט. 
לאנשים  ולהודות  לציין  הזה,  הטוב  בכל  להזכר  רגע  ניקח  בואו 

שהקדישו מזמנם ומרצם ליצירת תרבות בקהילתנו.
בעלון  סוקר  החודש  של  הראשון  חלקו  בריאות",  של  "ספטמבר 

הקודם.
זוהי השנה השניה בה בוחרת גזית לעסוק בנושא החשוב של קידום 
בריאות. שנה שעברה נערך בגזית"שבוע בריאות" בסוכות. בעקבות 
הסקת מסקנות משנה שעברה בחרנו השנה להתפרש על חודש 

על מנת לאפשר חשיפה לכמה שיותר תכנים. 
תכנית  בסיוע  בגזית  הקהילה  וריכוז  הרווחה  של  ביוזמה  מדובר 
הטיפול,  לאנשי  תודות  שהתאפשרה  המועצה  של  בריא"  "אפשרי 
והפעילויות  התכנים  להעברת  שנרתמו  מגזית  והספורט  הרוח 

שהרכיבו את "ספטמבר של בריאות".
בזכותם נהנינו מהפעיליות הבאות:

סדנת קלפי אימון עם דבי עצמון, הנשים אשר בחרו להעניק לעצמן 
מתנה ולהגיע לסדנה זכו בזמן קסם נשי, מרגיע ומעצים.

חשיפת חדר כושר עם אנה קוגן
תרומת שיער ל"זכרון מנחם" במספרה עם סיסי ונורית, מי שהגיע 
לעשות   ובזכות  מתנה  מושקעת  בתספורת  זכה  שיער  לתרום 

מעשה טוב !
שלימדה  האלופה,  אשל  אליאס  שרית  עם  וטיפוח  איפור  סדנת 

והדגימה לנו טיפים מנצחים לאיפור מושקע!
אימון פונקציונלי להורים וילדים עם סילביה פמפנל, המשפחות זכו 

לזמן איכות ספורטיבי במיוחד
פניות  בעקבות  ציטרשפילר,  אבי  עם  התבלינים  סודות  סדנת 
שהתקבלו אחרי שבוע בריאות 2018 החלטנו להביא שוב את אבי 

שלא אכזב
ערב הוקרה ופרגון למתנדבי גזית, נהנינו מדברים שנשאו עמוס גורן 
וענת ירון אשר קידמה את הערב המיוחד הזה בשני כובעים- רכזת 
מרגש  משיר  בגזית.  פעילה  ומתנדבת  במועצה  התנדבות  תחום 
מעורר  ממופע  לובנפלד,  אלון  ובליווי  פלדמן  ליאת  של  בביצועה 
מעוגות  גם  שהורכב  מפנק  ומכיבוד  התלהבות"  "דר  של  השראה 
שהכינו בנות גזית. תודה רבה לברכה סלע , ענת ירון ואפרת אורן על 
הארגון ולסיסי וסטודיו בהיר על עיצוב ההזמנות. היה מרגש לראות 
את המועדון מלא מקיר לקיר בשותפים פעילים בקהילה שבוחרים 

לייצר בעצמם את חיי הקהילה בה הם בחרו לחיות.
זוהי פעם ראשונה שאנו עורכים בגזית ערב מסוג זה שכולי תקווה 

שיהפוך למסורת 
"לרוץ נגד הרוח" מרתון על הבר עם זיו קולקר, בני המזל שהגיעו 
שלמי  מלא  כך  כל  )היה  הראשונה  בשורה  מקומות  לתפוס  בזמן 
שאיחר לא נשאר מקום ישיבה...( זכו לשמוע את סיפורו האישי של 
זיו על חוויותיו מריצת מרתון באנטריקה ההרצאה לוותה בתמונות 

וסרטונים מדהימים. הרצאה שהיא חוויה!
לכל  נבונה  תזונה  על  בסטיקר  שי  של  הרצאה  מנצחת-  צלחת 
האכילה  הרגלי  לשיפור  לטיפים  זכה  שהגיע  מי  המשפחה. 

המשפחתיים. 
"פחות אבל עוד כואב" שילוב כוחות מנצח של רני ווינר פיזיוטרפיסט 
ושל אנה גוכברג מנהלת מרפאת גזית שעסקו בנושא הכאב, חלקו 

מנסיונם והציעו דרכי התמודדות עם מכאובי גוף שונים.

את "ספטמבר של בריאות" סגרה מינה אשר האלופה )שגם פתחה 
אותו(  מול הנוף עוצר הנשימה שנשקף מחורשת הזכרון בתרגול 

יוגה בזריחה לקבלת השנה החדשה.

ראש השנה תש"פ
כמיטב  תרבות  וערב  חג  לארוחת  הדשא  על  התכנסנו  השנה  גם 

המסורת הגזיתאית.
את הערב הפיקה מיכל קריספין היקרה שכמו בכל אירוע בהפקתה 
ערב  גזית  קהילת  עבור  ורקמה  הקטנים  הפרטים  לכל  דאגה 
משפחתי, תרבותי ומכובד של שירה, נגינה, קטעי קריאה, סירטונים 
וכל טוב. תודה רבה לאורית גלבמן על ההפקה המוזיקאלית, לכל 
סרטונים   , הנחיה  דיקלום,   , נגינה  בשירה,  זמנינו  את  שהנעים  מי 
וקטעי קריאה. לצוות חדר האוכל על הארוחה הטעימה, לאסף גלין 
על סידור השולחנות, לגיורא גלברד על הליווי והעזרה, לנעורי גזית 
תפאורה  על  ערבה  ליניב  השולחנות,  ועריכת  סידור  על  הנהדרים 

יפייפיה ולצלילה שכטר על הפרחים.

יום כיפור
המרתקת  להרצאתה  במועדון  כיפור  יום  בערב  התכנסנו  השנה 
של ד"ר איריס יניב רבה חילונית הומניסטית בנושא "קהלת כמקור 

השראה ליצירה, שירה, אמנות פלסטית ומוזיקה.
כיפור  יום  של  התפתחותו  בנושא  למפגש  הציבור  הוזמן  למחרת 

אותו העבירה טלי גורן ספיר.
ב'  גן  של  לדשא  הציבור  את  שפר  דני  הזמין  כיפור  יום  ובמוצאי 
למסורת  הפכה  שכבר  בשופר  ותקיעה  הכוכבים  שלושת  לחיפוש 

בשנים האחרונות בגזית. תודה לדני על היוזמה הברוכה.
תודה רבה לצוות יום כיפור - טלי גורן ספיר, איציק סרוגו, מינה אשר, 

נועה לוין זיגמנד וליאת מטה.

סוכות
השנה חגגנו את סוכות במתכונת שונה ומיוחדת- סוכות של שכנות
בשטח  קיש  וכפר  מסר  כפר  דור,  מעין  שכנינו  עם  יחדיו  התכנסנו 
פתוח במעלה קיש להפנינג מלא בכל טוב- הפעלות לילדים, פינות 
מזון  דוכני  מקומית,  אמנות  דוכני  מתופפים,  מעגל  ומשחק,  יצירה 

ועוד. 
ביותר-טקס חג משותף שהורכב מברכות, שירים  והחלק המרגש 

וריקודים של כל אחד מהישובים.
עם  בציבור  בשירה  הלילה  תוך  אל  לשיר  המשכנו  הטקס  לאחר 

"הגרשונים" ועם יערה ראוף.
לחגיגות הגיעו כ500 איש, היה מרגש ומרחיב לבבות.

סוכות ילדים
תיאטרון  של  מהמלין"  "החלילן  איכותית  ילדים  להצגת  נפגשנו 

"חוצפה קטנה" ולאחריה פעילות יצירה בסוכה.
הגשם  בשל  קיימנו  לא  בסוכה  היצירה  ואת  נפלאה  היתה  ההצגה 

שהתבלבל והפריע לנו):
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משאבי אנוש
 1. מנהלת חינוך – בסוף החודש אנו נפרדים מקלאודיה מנהלת 
החינוך. תחליף אותה לארה שנמצאת בימים אלו בחפיפה עם 
קלאודיה. תודה רבה לקלאודיה בהמשך דרכה ובהצלחה רבה 

ללארה.
בשם  וואצאפ  קבוצת  נפתחה  כי  מזכירה   – קריירה  קידום   .2
המבקשים  גזית  לחברי  לסייע  שמטרתה  קריירה"  "קידום 
מספר  מונה  הקבוצה  שלהם.  הבאה  המשרה  את  למצוא 

מנהלים המעלים משרות שמפורסמות בכל מיני מדיות. 
ואצרף  אלי  לפנות  מוזמן  לקבוצה  להצטרף  שמעוניין  מי  כל 

אותו בשמחה.
בנושא,  הקהילה  הנהלת  להחלטת  בהמשך   - תישבוצים    .3
אוכל,  בחדר  לתישבוצים  שכר  תעריפי  טבלת  בזאת  מצורף 

מועדון ושער. תעריפים אלו יכנסו לתוקף מ-1.10.2019.
תעריפי תשבוצים - עפ"י אישור הנהלת קהילה ב- 14.8.2019

שבת שלום, חוה

 מה הלחץ?
 טיפים הכרחיים לרצים 

במירוץ החיים
טיפים הכרחיים לרצים במרוץ החיים

שומרים  איך  ושחיקה.  לחץ  עם  להתמודדות  חיונית  הרצאה 

הרובצות  והמטלות  המשימות  בים  ואיזון  שמחה  שלווה,  על 

על כתפינו? בהרצאה זו נלמד מדוע אנו חיים בלחץ כה גדול, 

נלמד מה נדרש על מנת ליצור איזון וכיצד להשיג אותו.

 

ומה מצפה לנו:
7/11/19 יום חמישי בחדר האוכל ערב חבורות זמר אזורי בגזית

15/11/19 בוקר שישי במועדון הרצאה של ד"ר אנבלה שקד:

שלכם
ענבר דורון פקר
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חנוכת חצר הראשונים ופתיחת חגיגות ה-70
נתחיל מהמשפט האחרון שחיים שורר רצה לומר – כמו שהרצל 

אמר: "אם תרצו אין זאת אגדה". 
כיבוד  ללא  כי  שהבינו  חברים  קבוצת  של  בחלום  התחיל  הכל 
העבר ,ההווה דל והעתיד לוט בערפל ולכן נושא השימור בגזית 
לשימור  והמועצה  האזורית  המועצה  עם  לרגליהם.  נר  הפך 
אשר  בקיבוץ,  אתרים  במספר  כחולים  שלטים  הוצבו  אתרים 
העניקו להם מעמד מיוחד של מבנים לשימור. התכנון העתידי 
הוא ליצור שביל בין כל האתרים המשולטים כמו ששרה אורית 
גלבמן בטקס: "השביל הזה מתחיל כאן..." צריף הראשונים יהיה 

במרכזו של השביל הזה. 
אירוע חנוכת הצריף עורר תגובות וענין רב, ברור לנו שצריך יהיה 
המקום  את  ולחשוף  להמשיך  כיצד  דרך  ולמצוא  מענה  לתת 
באירוע  מבחוץ.  וגם  הקיבוצי  גם  הציבור,  בפני  הזה  המושקע 
והחצר  הציבורית  המקלחת  הראשונים,  צריף  את  חנכנו  עצמו 
החפצים,  ממגוון  להתרשם  בתוכם,  לסיור  הציבור  את  והזמנו 
החצר  בפינות  ולהצטלם  בסרטון  לצפות  התמונות,  המידע, 

למזכרת. 
בפעילויות  ה-70,  חגיגות  פתיחת  לציון  האירוע  את  הרחבנו 
ושירת ארץ ישראל הטובה  במגרש הטניס בליווי שירי חלוצים 
מקולאז'  והילדים  החברים  התרגשו  הטניס  במגרש  והיפה. 
תמונות העבר שנפרש לעיניהם, המשפחות שיחקו יחד במשחקי 
ומי  פאזלים  הרכבות  היו  לצידם  וקלאס.  גומי  חבל,  כמו  עבר 
צנים  מסורתית:  ארבע  בארוחת  להתכבד  היה  יכול  שהתעייף 

וריבה, תה וקפה ...רק שהריבות הפעם היו משובחות.
בפינות היצירה רצינו ליצור ולחבר את ההווה לעבר בקיר שמות 
חגיגות  במהלך  הזה  המיזם  את  נמשיך  כולנו.  של  המשפחה 
חופשי  בציור  תמונות  השלימו  והסבים  ההורים  הילדים,  ה-70. 
נפגשנו  חגיגית,  ערב  ארוחת  לאחר  שלנו.  לנופים  והתחברו 

לקפה ועוגות במועדון ולהרקדה.
במורשת  יישמרו  והחיבורים  ההתרגשות  היחד,  של  האווירה 

הקיבוץ לדורותיו.
משוגעים  קבוצת  של  בסיס  על  קם  אירוע  כל  לתודות.  ועכשיו 

לדבר ובתמיכה של  הקהילה. 
תודה גדולה ל:

צוות השימור – חיים שורר, אלי בראל, עמוס דימנשטיין, מאורי 
גולדווסר, בנימין כהן יונתן זיגמנד, טלי ספיר ודבי עצמון.

ועדת תרבות – ענבר פקר, אלירן בלוך , בני ובנות הנעורים.
ארכיון גזית – אוצר שאין עליו.

החלוץ  קמחי  הריבות,  אשת  בכר  מרי   – מהקהילה  מתנדבים 
הנצחי שעל הקפה והתה, למשה קנסקביץ ועפרי בר-שדה על 
הקפיטריה,  על  ג'ודי  המשחקים,  על  גלין  אסף  החלוצים,  ציורי 
וא.א. המרקיד הקהילתי, אורית גלבמן ורועי בר-אבן על השירה 

והנגינה בטקס    
תודה לענפי העזר – הנוי, המסגריה, החשמליה, ליונתן קנסקביץ 
על  בהיר  וסטודיו  טבול  מיכאל  בקר,   , צאן   , הרפת  והוידיאו, 

תמיכתם ותרומתם, כל אחד בתחומו שלו.
תודה ענקית למנצחת על התזמורת כולה – טלי אלון, מרכזת חג 
ה-70 שדחפה ומשכה את העגלה והביאה אותנו ליום המיוחל 

והמיוחד הזה.
את  לעצב  להיפגש,  להקשיב,  לעבד,  לכתוב,  לאסוף,  שמחנו 

המתחם כולו ולהתרגש יחד אתכם – 
טלי ספיר ודבי עצמון

ביקורים בחצר הראשונים אפשר לתאם מראש עם  בינתיים   •
טלי ספיר, דבי עצמון או אלי בראל. 
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יוצא לאור
מילים ולחן: אהוד בנאי

 
השביל הזה מתחיל כאן 

בין סניף בנק למעין 
לא סלול, לא תמיד מסומן 

השביל הזה מתחיל כאן. 

חוצה את העיר 
עולה על ההר 

ממשיך על הים 
ממשיך גם מחר 

חותך באויר, בין הבתים 
יוצא אל האור, אל חיים חדשים. 

לך עליו, עלה עליו עכשיו 

שנת השבעים של גזית נפתחה בהצדעה לעבר, 
ולאנשים  למקום  ואהבה  הערכה  הוקרה  מתוך 

שיצרו אותו.

צוות  יוצר  ואיך תמשיך שנת החג? בימים אלו 
ההיגוי בהובלת טלי אלון, את תכנית השנה.

מחוברים  וקטנים,  גדולים  אירועים,  של  מגוון 
לשורשים ועם ראייה לעתיד, כאלו שישקפו את 

הבית הנפלא והמגוון שלנו כאן.
זו עומד הרצון  בבסיס של כל העשייה של שנה 
גזית  הגדול לשלב כוחות, לשלב את כל קהילת 

בשמחת החג
חלק,  לקחת  גזית  קהילת  כל  את  מזמינים  אנו 
להיות מעורבים ובעיקר להנות מהעשייה והיחד.

המעוניינים לקחת חלק בתכנון וארגון האירועים 
מוזמנים לפנות

 לטלי אלון
050-7335432

ברוכים הנמצאים חברי וחברות, ילדים וילדות, שותפים ושותפות 
לקהילה שלנו בקיבוץ גזית.

ושנה רשומות  יום הולדת פרטי קורה ביום אחד מוגדר עם שעה 
בתעודת זהות, לא כך יום ההולדת של הקיבוץ שלנו. אנחנו, כמו 

עוגה טובה, נולדנו בתהליך.
בישיבת מזכירות הועד הפועל של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר 
יעלה  התחתון  שבגליל  שלטירה  הוחלט   1948 באוגוסט   8 מיום 
הזה.  בתאריך  הולדת  יום  מציינים  לא  אנחנו  אבל  גזית.  קיבוץ 
תוצרי  עברו  בו  המועד  את  האחרונה.  החממה  היא  עבורנו  טירה 
אנו  בו  הזה  לגן  אותו  והפכו  הטרשים  שדה  אל  השונות  החממות 

חיים, מתארכים לאוקטובר 1950.
אז הנה היום אנחנו מתחילים לספור את שנתנו ה-70!

וגם  עלי מוהר כתב גם עלינו שנמשכת שיירה מן המאה שעברה 
שלא ימשיכו בלעדינו כי זוהי הרפתקת חיינו.

וכך כתוב בספר הספרים: "ויצו המלך שלמה ויסיעו אבנים גדולות, 
אבנים יקרות לייסד הבית, אבני גזית." את בית המקדש של שלמה 
שלנו,  בכוחנו  בנינו  שכאן,  מקדשנו  שלנו,  ביתנו  את  עבדים,  בנו 

בכוחו של היחד הקיבוצי.
טלי ג.ס

השביל הזה מתחיל כאן...
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השביל הזה מתחיל כאן...
טקס חנוכת צריף הראשונים והמקלחת הציבורית, לאחר שעברו תהליך שימור.

שנת השבעים לגזית – 20.10.2019
לפני הכול, אני מבקש לומר שהקרדיט על ביצוע פרויקט השימור של צריף הראשונים והמקלחת מגיע לאלי בראל. שנים רבות של ייאוש 
התלוו למהלך ביצוע השימור הזה. אלי הוא שעמד כסלע איתן, ובנחישות המשיך במאמציו להשגת המימון לביצוע הפרויקט. על כך מגיע לו 

"יישר כוח"! 
ראוי גם להזכיר, כי לפני עשרות שנים התארגנו מספר חברים וותיקים, שהחליטו להעביר את הצריף הזה ממקומו המקורי – לכאן. כוונתם 
הייתה להציל דגם אחד של צריף אחד מתוך הרבים שנדונו להריסה, כדי לפנות מקום לבנייה חדשה. כבר אז היו בינינו חברים שהיו מודעים 

לנושא השימור.
בהמשך אנסה להקדיש מעט תובנות להיסטוריה של 70 שנות בנייתו של קיבוצנו גזית.

השנה הוקדשה ההתכנסות לרגל ערב יום כיפור למגילת קהלת. בין האמירות הפסימיות הרבות נאמר במגילה- "מה שהיה הוא שיהיה". גזית 
של היום סותרת את האמירה הזאת.

וכך זה התחיל.
זה היה בשנת 1949. בעוד אנו, ראשוני המתיישבים, עדיין חיים בכפר הערבי הנטוש ושכוח האל – טירה, הופיע אצלנו החבר פיינמסר, מנהל 
המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי. הוא הציג לפנינו את תכנית הנקודה החדשה, שאמורה הייתה להיבנות על השטח הריק, עליו הצביע 
באצבעו.  איש הסוכנות היהודית, שהתלווה אליו, הוסיף ואמר כי לשנה הקרובה הוקצב מימון לשני מבנים: בניין הרפת לחלב ומבנה ללול 

עופות. זו הייתה נקודת אור, שלה היינו זקוקים יותר מכל.
במהלך 70 שנות בנייתו של הקיבוץ על שטח שלא היה בו כלום, לא עץ ולא שיח, קם יישוב פורח, בו רוחשים חיים מלאים של קהילה גדולה, 
היא  זו  הצופה.  לעין  שמתגלה  הגדולה  מהיצירה  להתרשם  בשביל  הציפור  ממעוף  הזה  המקום  על  להביט  מספיק  ומתפתחת.  הצומחת 

ההוכחה שמה שהיה השתנה ללא הכר. המציאות  הזו היא מעל ומעבר לכל מה שיכולנו להעלות על דעתנו בעת ההיא.
המקום הזה, שאליו נשלחנו להקים קיבוץ חדש, נחשב לאחד המקומות הקשים להתיישבות. לא אפרט כאן את הקשיים שהמקום זימן לנו. 
מספיק אם אזכיר את העובדה שלפנינו התיישבה כאן קבוצה בשם "ארגון בורוכוב", שאחרי 4 שנים של ניסיון להיאחז במקום, נאלצו לעזוב. 
גם אנו חווינו במרוצת השנים את קשיי המקום הזה. המחסור והדלות היו בני לוויה קבועים שלנו לאורך שני העשורים הראשונים כאן. וראו 
זה פלא. על אף מצבנו הכלכלי הלא-שפיר, הצטיין קיבוצנו בקליטת קבוצות השלמה. גזית נחשבה לאחד הקיבוצים הגדולים בשכבה שלנו. 
ההרכב האנושי שלנו היה מגוון מאוד, ורחוק מלהיות אחיד. לאור זאת, נשאלת השאלה, כיצד זה הצלחנו ליצור "מודוס ויוונדי" בתוך הרכב 

אנושי כה מגוון ? 
יש שיגידו שזו האידיאולוגיה, האמונה. הרי אבא קובנר כבר אמר: "לא החכמים בנו את ההתיישבות הקיבוצית, כי אם המאמינים". מיותר 
להסביר כי החברים שיצאו מדי בוקר ליום העמל, לא נשאו בצקלונם את עשרת הדברות של "השומר הצעיר". ונכון שהייתה חברות וגם 
קבוצות ידידים התקיימו. אך לא חסרו גם תופעות החיים כמו קנאה, שנאה, רוגז, חילוקי דעות וכל השאר. אלה לא נעדרו מהיום יום שלנו. 
אז אולי התשובה בחלקה היא, שההנהגה שלנו ידעה לעתים לחרוג מהתקנון היבש , והשכילה בעת הצורך לנהוג "מלפנים משורת הדין". או 
אולי משום שידענו להיענות לצרכי החברים, ושנענינו לבקשותיהם. כמו למשל, העובדה שקלטנו הרבה הורי חברים, וזאת על אף המחסור 
החמור והקבוע בשיכון. או דבר מה אחר כמו ההחלטה הלא פשוטה, שגם עוררה לא מעט התנגדות, להפסיק להעביר את החברים הוותיקים 
לשיכונים החדשים, שנבנו על פי הוותק, ולייעד אותם דווקא לצעירים שבינינו. אפשר להוסיף על כך עוד ועוד, אך אעבור עכשיו לומר דברים 

אחדים על הנושא המשקי-כלכלי, שבו עסקתי רבות.
מול ההצלחה החברתית בקליטת קבוצות צעירים, פיגרנו לאורך שנים בפיתוח מקורות פרנסה, מצב שאילץ אותנו לחיות ברמת חיים צנועה 
מאוד. בעצם רווח לנו רק לאחר שמפעל "פלזית" הביא לנו תוצאות של רווחיות מתמשכת. התמזל מזלנו, שצמח לנו דור המשך, שהצליח 

לבנות על גבי התשתית שירש, בניין רב קומות מפואר. 
כאשר רוב קיבוצי התנועה נקלעו למשבר הכלכלי הפיננסי הגדול, אנחנו לא נזקקנו למחיקת חובות, ואף נדרשנו לתרום לאחרים מכספנו 
אנו. ולא זו בלבד. בזמן הנכון ידענו להפריש את המקורות הנדרשים לקרן פנסיה עבור חברי הקיבוץ. כעת יכולים הגמלאים שבינינו להביט 
בעיני הצעירים בראש מורם, יודעים כי פרנסתנו אינה מוטלת על כתפיהם. ואפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה. אך לא כאן המקום לעשות זאת.
המדיניות הזאת, של העדפת העתיד על ההווה, לא תמיד זכתה לברכת החברים. אנשי הכלכלה כונו "מישקיסטים", ככינוי גנאי, אך עם זאת, 

צריך לומר שהמדיניות הזאת אושרה, ואף זכתה בסופו של דבר, לאמון בלתי מסויג  מצד הציבור.
נאמר: "האדם הוא תבנית נוף מולדתו"  ולנו יש הר תבור.

הוא זה שצופה בנו ומשתומם על השינוי שחל כאן, הו גם ימשיך לשלוח מבט אל הפלא הזה – ביתנו גזית, שמתפתח ללא הרף, עוד ועוד.
גם מחר לא נוכל לנוח על זרי הדפנה. האתגרים גדולים, והצורך להתמודד איתם יימשך. לנו, הוותיקים שעדיין כאן, לא נותר אלא לצרף את 

ברכותינו למחזיקי ההגה ולכל מי שחיים עמנו בגזית בת ה-70 ולאחל הצלחה בכל מעשיכם – מעשינו. לו יהי! 
מזל טוב על שהגענו עד הלום ויום הולדת שמח!

חיים שורר
באשר לעתיד, הרי מן הדין להציב מטרה, ח ז ו ן, והוא הכפלת אוכלוסייה -.

וזה בפרק זמן של שניים-שלושה עשורים הבאים. משימה קשה. אך,
"אם תרצו אין זו אין זו אגדה!"
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בין כיפור לסוכות - טלי ג.ס

לא ארחף בחלל
מילים: זלדה מישקובסקי

לא ארחף בחלל 
משולחת רסן 

פן יבלע ענן 
את הפס הדקיק שבליבי 

שמפריד בין טוב לרע. 
אין לי קיום 

בלי הברקים והקולות 
ששמעתי בסיני.

שירה זה של זלדה, מבטא את הצורך בפס דקיק שקושר את זהותנו בין העבר, ההווה לעתיד. זה 
בעצם מה שאנחנו, צוות יום כיפור, מנסים לקיים בהרבה השנים האחרונות בהן חברים קושרים 

פסים דקיקים בין מקורות מהתרבות היהודית לדורותיה, לבין עצמם-עצמנו.
שיש  מצאנו  ועכשיו.  כאן  לחיינו  השראה  כמקור  קהלת,  בספר  ולעסוק  להמשיך  רצינו  השנה 
בטקסט הקדום הזה נושאים רלוונטיים ואקטואליים באופן מפתיע ממש כמו היחס לעשוקים, 

התאווה לכסף, העמל והנחת ממנו ועוד.
לנו  ליצירות אמנות. הרצתה  כיפור התכנסנו במועדון סביב קהלת כמקור השראה  יום  בערב 
על כך איריס יניב שהיא ד"ר לתנ"ך ורב חילונית-הומניסטית. איריס הציגה בפנינו באופן אסטטי 

ומרשים איך הטקסט של קהלת יצר תגובות שהמהדהדות באמנים ובנו-עצמנו גם יחד.
יום כיפור. נפגשנו ללמוד על מה  ביוזמה של אותו ערב הוזמנו החברים להיפג גם בוקרו של 

בעצם מרכיב את יום כיפור. טלי גורן-ספיר, רבה חילונית-הומניסטית, הציגה מושגים כמו חטא, כפרה, תשובה ותהליך של סליחה, 
מהטקסט המקראי אל עצמנו. 

היתה תחושה ש"עשינו" יום כיפור.  
חג ראשון של סוכות היה מקורי ומרענן, יוזמה ברוכה של יישובי הכביש הפנימי שלנו: כפר-קיש, עין דור, כפר מצר וגזית. וזאת הברכה 

שנשאו שתי רבות חילוניות הומניסטיות – שלומית מאיירס מעין דור וטלי ג.ס:
שלומית: חג שמח לכל החוגגים שהגיעו לתל קיש מארבעת הישובים על הרצף של הכביש הפנימי שלנו. לא רק הכביש מאחד אותנו.

טלי: כן, על מה עוד חשבת?
שלומית: חג סוכות היום נכון, מה משותף לדעתך בין המספר ארבע לחג סוכות? 

טלי: אולי מספרם של ארבעת המינים
שלומית: בדיוק כך. בתנ"ך מוזכרים ארבעת המינים בהקשר של חג הסוכות כמו שכתוב:

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ-הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים" )ויקרא 
כ"ג(

טלי: ארבעת המינים שונים זה מזה בסוגם ובתכונותיהם. חז"ל אמרו שכל אחד מארבעת המינים מייצג אישיות שונה בקהל.
שלומית: ואנו אומרות שכל ישוב פה מזכיר אחד מארבעת המינים:

עשרות שנים כל תושבי האזור בונים ומפתחים את ביתם ואת שייכותם בגבעות האלו – מתבשמים מיופיו של הר תבור , איש ואישה, 
ילדים ונערים חיים לנו כל אחד ואחת נוסעים וחוזרים לישוב בו אנחנו חיים.

טלי: והנה יש לנו הזדמנות של מפגש מרגש שכזה לספר על ייחודו ומיוחדותו של כל אחד מהישובים שלנו:
כפר מסר – כמו הדקלים והתמרים- מזכירים  מסורות של אבות שהיו פה כשהגענו... ואנו בתחילה היינו אורחים שלכם.

שלומית : כפר קיש- כמו הערבה- ערבי הנחל הכי קרובים לנחל תבור המשותף לנו וחלק ממעיינות הנחל  מתחיל מכם.
טלי: עין דור- כהדס- מלאי יצירתיות ועשייה והתחדשות רבה בשנים האחרונות

שלומית: וגזית-  כאתרוג – מאתרגים ומאתגרים את הקיבוץ המסורתי. 

טלי: המנהג בסוכות הוא לקשור את ארבעת המינים יחד לאגודה אחת, ממש כמונו לחיות בשלום על אף השוני שבינינו ולהעשיר 
אחד את השניה.

שלומית: כדאי לנו לזכור שכשמאגדים את כולנו יחד- לכל אחד יש תפקיד ואם אחד חסר האגודה כולה נפגעת.

מי יתן וליחד שלנו יהיה טעם וריח גם בשאר ימות השנה
חג שמח 
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צילום: נעמי שחר

מחפשי� מלונות?
באר�? בעול�?

תנו לי לעזור לכם למצוא 
את המקום האידאלי לחופשה הבאה שלכם...

לאחרונה הצטרפתי כזכיינית באתר בתחום התיירות. 
אם אתם מחפשים מלון,בין אם זה בארץ או בכל העולם,

אני יכולה לעזור לכם למצוא 
במחירים אטרקטיביים מאוד.

ניתן למצוא כאן:

http://bit.ly/hotelsww
וכמובן לפנות אלי לכל שאלה ובקשה...

חופשה נעימה!
אילנה מלכין 0507616197

crocoDEAL

מותג צבר רפואה
מחפש ניצבים לצילומים

בקיבוץ גזית!

חברים יקרים, הזדמנות למשהו חדש ושונה! 
חברת צבר רפואה, שמציעה אשפוז רפואי בבית כתחליף לבית חולים, 

עורכת צילומי תדמית עבור חומרי השיווק שלהם. 
לצורך כך הם מעוניינים לגייס )בתשלום( אנשים מן השורה

)ועדיף קיבוצניקים...( בגילאי 50 ומעלה, שיכולים ומעוניינים להצטלם
לתמונות שיפורסמו באינטרנט ובתקשורת לצורכי תדמית. 
הצילומים ייערכו בקבוץ גזית. מדובר בפרויקט של מספר שעות,

וכל מצולם יקבל תשלום של 500 ש"ח על השתתפותו, 
וכמובן את התמונות עצמן. 

אין צורך בניסיון או ציוד כלשהו, רק תבואו ותהנו.

לפרטים נוספים: סיסי 050-7551821
* הצילומים יתקיימו בחודש נובמבר
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נפרדים בצערפינת מיצוי זכויות

מרכז תמיכה לסטודנטים
 עם לקויות למידה

 
תמיכה  שירותי  להעניק  חייבים  גבוהה  להשכלה  מוסדות 

לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז
השירותים הניתנים במרכזי התמיכה שונים ממרכז למרכז

מרכזים  הוקמו  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  מוסדות  ברוב   •
המספקים שירותי תמיכה עבור סטודנטים עם לקויות למידה ו/

או הפרעות קשב וריכוז בשיתוף עם עמותת לשם.
• הפעילות במרכז התמיכה כוללת את הפעולות האלה:

• הכוונה וייעוץ לגבי תהליך הקבלה למוסד להשכלה גבוהה.
• אבחונים לצורך קביעת התאמות.

• מכינות קיץ כהכנה לכניסה ללימודים.
• קורסים וסדנאות לשיפור כישורי למידה.

• ליווי ותמיכה –אישיים וקבוצתיים – במהלך הלימודים.
• תמיכה רגשית.

• טכנולוגיות מסייעות: מחשבים, ציוד משוכלל ותוכנות ייחודיות 
לעזרה בלימודים )הקראה, תרגום, הקלטה, סריקה ועוד(.

מי זכאי?
• תלמידי מכינות וסטודנטים שאובחנו כבעלי לקויות למידה ו/

או הפרעות קשב וריכוז הלומדים באחד מהמוסדות הבאים:
• מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

• מוסד בעל היתר או אישור לפתיחת מוסד מהמועצה להשכלה 
גבוהה.

לישראל  מחוץ  גבוהה  להשכלה  מוסד  של  סניף  או  שלוחה   •
הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה.

• מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית.
תהליך מימוש הזכות

הצגת  למשל  הלימוד  מוסד  לנוהלי  בהתאם  תינתן  הזכות   •
אבחון מוכר )מסמך כתוב החתום על-ידי מאבחן מוכר לזיהוי 

לקות למידה ו/או הפרעת קשב( ועדכני.
מידע  לקבלת  במוסד  הסטודנטים  לדיקן  לפנות  מומלץ   •

ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
• חלק משירותי התמיכה כרוכים בתשלום.

חשוב לדעת
• השירותים הניתנים במרכזי התמיכה שונים ממרכז למרכז.

עליזה בר שדה

חברים שנפטרו בחודש אוקטובר
צפורה  מרוז                                          31/10/1977

משה גולדמן                                          21/10/2003

מירב   ווקס                                        23/10/1973
 

דבורה שכנר                                           10/10/2010

 
יהודית שדמון                                               30/10/2015 

אשר צורף                                                     14/10/2018
   

אליהו רזיאל                                                 20/10/2018

יהי זכרם ברוך!

בית גזית משתתף בצערה

של יעל סורוקה ובני המשפחה, 

עם מות האב, אורי שחף ז"ל

גזית משתתף בצערה של תמר  בית 

המשפחה,  ובני  קמינצ'יק  דרייבלט 

עם מות האם, שרה דרייבלט ז"ל

צילום: אילנה מ.קצילום: אילנה מ.ק



- 14עמוד 

נווה גזית - הבית הסיעודי
איכלוס –

2 הורי חברים  4 חברים,  בו  וכיום מתגוררים  הבית מאוכלס במלואו 
ו-6 דיירים חיצוניים. 

רפואה – 
אני שמחה לשתף אתכם בהצעה יוצאת דופן שקיבלנו: 

שי  ד"ר  וסגנו  דורי  גיא  ד"ר  העמק,  בבי"ח  ה'  פנימית  מנהל מחלקת 
פעולה.  לשיתוף  בהצעה  החולים,  בית  מטעם  אלינו  פנו  בריקמן, 
מקצועית  מבחינה  הבית  של  הטוב  שמו  בעקבות  באה  הצעתם 
הניתן  הטיפול  ואיכות  שהשגנו,  רפואיות  פעולות  לביצוע  והאישורים 

אצלנו לדיירים. 
המשמעות היא שמחלקה פנימית ה' בבי"ח העמק תוגדר כמחלקת 

"הבית" שלנו. 
שיטפלו  היחידים  הרופאים  הם  הבית.  רופאי  יהיו  שי  וד"ר  דורי  ד"ר 
כמובן  שניהם  היום.  עד  שהיה  כפי  לביקורים  ויגיעו  שלנו  בדיירים 

רופאים מומחים ברפואה פנימית ובעלי ניסיון רב. 
שלי  והציפיות  הבריאות  משרד  כללי  כל  לפי  יהיה  הרפואי  המענה 
כמנהלת הבית. נזכה לקבל רופאים מומחים ומנוסים מאוד בבית קטן 

כמו שלנו, ואת תמיכת בית החולים. 

איכות הטיפול – 
כל העת מתקיימות בקרות פתע ע"י משרד הבריאות לבדיקת איכות 
הוא  מקבלים  שאנו  והלילה...המשוב  היום  בשעות  הניתן  הטיפול 

שהבית בגזית הינו אחד הבתים הטובים בארץ. 
משרד  של  רחב  מקצועי  רב  צוות  של  בקרה  מתבצעת  שנה  מדי 
של  מקצועיים  בקריטריונים  שלנו  העמידה  את  שבודק  הבריאות 
טיפול באנשים סיעודיים. כל איש צוות שלנו נבדק ע"י המקביל שלו 
פיזיותרפיה,  תזונה,  סיעוד,  )רפואה,  התחומים  בכל  הבקרה  מצוות 

עבודה סוציאלית ועוד(. 
מדדי האיכות מתורגמים לסקלה של סלים בין 1 - איכות נמוכה,  ל -8 
האיכות הגבוהה ביותר. הפער בציון בין הסלים הוא מעל 10 נקודות 
לפחות. בשנים האחרונות עלינו בהתמדה כמעט מדי שנה וכיום הבית 
בציון הכי גבוה שהיה לנו אי פעם. זו עבודה מתמשכת של כלל הצוות 

לשיפור הטיפול בדיירים. 

בנייה – 
בשורת  נתקלנו  אולם  המתוכנן,  בקצב  יותר  או  פחות  עמדה  הבניה 
הבריאות  משרד  אש,  )כיבוי  מהמדינה  אישורים  בקבלת  בעיות 
האחראי על מערכות המים, אישור המבנה ע"י משרד הבריאות מול 
התוכניות שאושרו לנו(. כרגיל בישראל הבירוקרטיה רבה, התחלופה 
כנ"ל ובעלי התפקידים החדשים אינם יודעים מה נדרש מהם, ויש זמן 
והאישורים התארכו  זו,  זמן  נפלנו בתקופת  חפיפה ממושך. לצערנו 

הרבה מעבר לצפוי. 
בחודש יוני עברנו סוף סוף, לאחר כ-3 חודשים לאגף החדש. 

לכל אחד מהדיירים תוכנן מקום מותאם לפי תיפקודו האישי, והשיבוץ 
בחדרים נקבע בהנחיית עדה האחות הראשית וריי הפיזיותרפיסטית.

כיוון שכל הקירות הינם קירות גבס, אסור לתלות עליהם דבר. בהמשך 
יהיה פיתרון מותאם. אבקש את סבלנותכם. 

ומה צפוי – 
נקווה שהבנייה תסתיים עד סוף שנת 2019... 

אנו פועלים בתנאים לא פשוטים ומשתדלים מאוד להפריע מעט ככל 
שניתן לשגרת החיים בבית. חלקים מסויימים לפי צרכי הבניה, נסגרים 
בלוחות גבס כדי למנוע אבק ורעש. בימים שבהם מתוכננות עבודות 

רועשות במיוחד – אנו עוברים לשעות הארוחות והפעילות למועדון. 
פעם  בכל  למעננו  ההתגייסות  על  פרג'  למורן  להודות  המקום  זה 

במאור פנים, וגם בהתראות קצרות. 

מצלמות – 
בהתאם לחוק החדש, יהיו מצלמות בכל הבית, באיזורים הציבוריים 

לאשר  התבקשה  משפחה  כל  ובהמקלחות.  האשפוז  ובחדרי 
בחתימתה את אישורה לקיום מצלמה באיזורים הפרטיים. חשוב לציין 
כי חומרי הצילום חסויים. אפשרות צפיה תינתן רק לאחות הראשית 

ולי. 

תודות – 
רצינו להודות לזיוה, בתה של שרה רון ז"ל, על תרומת כורסת טלביזיה 
לבית הסיעודי. הכורסא משמשת את הדיירים היטב ונחוצה לנו מאוד. 
תודה גדולה לצביקה אלטמן וצביקה הדרי וצוות החשמליה, שתמיד 
 – בקשה  בכל  מייד  ומטפלים  שעה,  בכל  שלנו,  קריאה  לכל  נכונים 

קטנה וגדולה. 
וממשיכה  ביוזמתה,  אלינו  שפנתה  רותם-בוסטיאן  לעידית  תודה 
נגינה,  כלי  עם  אלינו  מגיעה  עידית  בציבור.  בשירה  אצלנו  להתנדב 
ומשמחות את  אנרגיות שמעירות  והרבה  רוח מרומם  ומצב  שירונים 

כל הדיירים.
תודה למתן ולצוות גן חרוב שממשיכים בהתמדה לבוא אלינו, ליצור 
קשר אישי וחם עם הותיקים )מהקיבוץ ומבחוץ(, או שכמו שהילדים 
– "הגיבורים". אנו שומעים מהדיירים והמשפחות  ומתן קוראים להם 

חוויות ופידבקים כמה חשובים המפגשים האלה וכמה הם תורמים. 
זה המקום להודות לצוות העובדים הנפלא של נווה גזית, שעובדים לא 

פעם בתנאים קשים מאוד, ושומרים על חיוך וסבלנות. 
אוהד -  )בעלה של מיכל שטיבי( שהצטרף אלינו ממש לאחרונה לנגן 
ולקיים שירה בציבור בראש השנה, בנכונות רבה, בחביבות והמון רצון 

טוב לתת, למרות עומס גדול במשפחה ובעבודה. 

נאחל לכל החברים בריאות, כוח, אושר ושמחה במעשי ידינו! 

אלה 

וצוות הבית הסיעודי
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מדור הסטוריה/ איתן קליש
מהי מורשת רבין?

את השאלה הזו שאלו אותי מצד אחד אדם  דתי בעל השקפות 
שמאלני  ובחור  רבין",  "מורשת  כזה  דבר  שאין  שאמר  ימניות, 
שטען שרבין לא יצר שום משנה או אידיאולוגיה מקורית ביחס 

לשלום, לכן אין לדבר על "מורשת רבין".
אלו, אנסה להבהיר את המושג  לענות לטענות  לפני שאנסה 

"מורשת" של אישיות מדינית-היסטורית כפי שאני מבין אותו.
לינקולן  אברהם  של  ההיסטורית  שהמורשת  יחלוק  לא  איש 
היא שלילת העבדות. אמנם הוא לא היה הראשון שהעלה את 
הרעיון הזה. לפניו הייתה תנועה גדולה שלחמה עבור רעיון זה, 
אבל הוא זה שעשה את ההכרעה המדינית הגדולה, ושילם את 

המחיר.
"כאן  המדינה  הקמת  הייתה  בן-גוריון  שמורשת  ספק  אין 
ועכשיו", הממלכתיות עוצמתו של צה"ל ועוד. גם הוא לא היה 

בודד ברעיונות אלו. אבל הוא הכריע את ההכרעה המדינית.
"אי-האלימות",  ורעיון  גנדי  כמו  דוגמאות,  עוד  להביא  אפשר 
האדם  כי  ההבנה  הוא  לענייננו  שחשוב  מה  אבל  ואחרים, 
המנחיל מורשת הוא האדם שעושה, המדינאי שמכריע הכרעות 
בולטות שנותנות כיוון חדש להיסטוריה ומשלם את מחירן ))יש 
ישו, בודהה שמשנתם השפיעה  גם דוגמאות אחרות –מרקס, 

על ההיסטוריה(.
נכונות  על  מול הפלסטינאים,  מו"מ  פתיחת  על  שהכריע  רבין 
לסגת משטחי יהודה ושומרון, על הכרה באש"ף כישות מדינית 
ועל הכרה במדינה פלסטינית, גרם למפנה היסטורי במחשבה 
הפוליטית הישראלית, והוא למרבה היגון גם שילם את המחיר 

על החלטות אלו.
. בנוסף לחתימת הסכם אוסלו עם הפלסטינים חתם על הסכם 
כל  ישראל מעוניינת בשלום עם  כי  ירדן. רבין סימן  שלום עם 
שכנותיה. רבין יצר אווירה בימים הללו שהנה הנה כל הסכסוך 
שאלו  לכולנו  מזכיר  אני  להיפתר.  הולך  לשכניה  ישראל  בין 
ימים גדולים, שנשמנו אחרת, ששמענו את פעמי השלום,  היו 

וחשבנו שאנו מתחילים תקופה חדשה.
 אמנם הוא לא הצליח להגשים חלומו וחלומותינו. המחבלים 
שהעבירו  במיוחד,  רצחניים  פיגועים  מספר  עשו  החמאס  של 
הבנייה  עם  ביחד  ואלו  בבחירות.  "הליכוד"  לידי  השלטון  את 

בשטחים מסמסו את הסכם השלום.

אבל הרעיון של שלום עם הערבים והפלסטינאים בימינו לא מת. 
הרעיון של מדינה פלסטינית לא מת. אלו הרעיונות שנמצאים 

כרגע על סדר היום של המו"מ המדיני.
ביחסים  ביבי  של  הרגליים  גרירת  את  נשווה  אם  לדאבוננו, 
עם הפלסטינאים ומדינות ערב, לתנופה של רבין, אנו עלולים 
להתייאש. אבל אסור להתייאש, כעמדה פילוסופית- מוסרית 
וקיומית, לדעתי! הרעיונות שרבין מסר את חייו עליהן, לא מתו 
תהיה  להשגתם,  הנחושה  בחתירה  נתן  שהוא  והדוגמה  עימו. 

תמיד לנגד עינינו ולנגד עיני כל העולם.
יהי זכרו ברוך!

לקיבוץ גזית היקרים 
תודה רבה על הכבוד וההערכה שאני מקבלת ממכם עם 

פרישתי מהעבודה.
ללא  שהענקתי,  השרות  את  להעניק  מסוגלת  היתי  לא 

התמיכה של כולכם.
גם אם היו קשיים בדרך, ידענו לדבר ולשים את הדברים 

בצד, ולהמשיך בדרך המשותפת.
לנגד עיניי תמיד עמדה המקצועיות והטיפול המיטבי שאני 

רוצה להעניק 
שתהיה לכולנו שנה טובה ושפע בריאות

ונמשיך להפגש במדרכות
מריה אלטמן

צילום: אילנה מ.ק

צילום: אילנה מ.ק

צילום: אילנה מ.ק
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קיבוץ גזית, 25.10.2019 כו‘ תשרי תש“פ

סוכת שלום
מילים: יורם טהרלב

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי 
סוכת שלום וצל התאנה 

אבל כעת אינני מתעקש עוד 
אם לא עכשיו - אולי בעוד שנה. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
בין הזמנים המשנים פניהם 

שרק אדע לחוש עוד את האושר 
בדברים המובנים מאליהם. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל 

רק שאוכל עוד להתגעגע 
אל המחר ולא אל האתמול. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
שיישאר לי פתח לחלום 
כשהאהבה חמה עודנה 

כילד קט שבעיניו התום. 

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי 
סוכת שלום לנוח בצילה 

אך מאמין כי המעט שיש לי 
גם הוא הרבה יותר מכל תפילה. 

שרק יהיה מה שהיה עד הנה 
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל 

רק שאוכל עוד להתגעגע 
אל המחר ולא אל האתמול.

עלון


