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למרי ויעקוב וכל משפחת בכר
מזל טוב

עם הולדת הנכד
נדב

בן ללב ארי ולורן. 

לאטל, שמעון וכל משפחת
 קולנדר-קטן, 

מזל טוב
עם הולדת הנכד

תום
בן לענת ויאיר

לשושנה, אברהם וכל
 משפחת מטה

 מזל טוב
עם הולדת הנכדה

שחר
בת לגלית ואסף

לאופירה, איתן וכל משפחת 
גיבורי – אוסטרובסקי 

מזל טוב
עם הולדת הנכד

דניאל
בן לאלונה ותומר

לויקטור ונורית וכל משפחת אורן
מזל טוב

עם הולדת הנכד
לני

בן לגלי ודניאל
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פורים בפתח...
החורף בעיצומו ונראה שלא הולך לעזוב אותנו בקרוב, שפע 
מהשער  המוביל  הכביש  שבת  ובימי  מקום  בכל  פריחה  של 

לפרדס מרגיש ממש כמו מרכז תל אביב...
בין  דימיון  שיש  נראה  וקצת  והבחירות,  פורים  לפני  רגע 
מסתתר  באמת  מי  והשאלות  המסכות  כמות  עם  האירועים 

מאחוריהן.
עידכונים,  דיווחים,  פורים,  לקראת  הרבה   – הפעם  בעלון 

מודעות, פרסומים, ברכות ועוד..
זויות מבט שונות,  ולתת  הטורים ממשיכים ללוות את העלון 

חלקם ממשיכים ברצף, חלקם לסירוגין..
מזמינה את המעוניינים לכתוב / לצלם / לברך... לפנות אלי, 

אשמח לשיתופי פעולה נוספים וחדשים

שבת שלום
כרמית רזיאל מאיר

טור פותחטור פותח

מזל טוב

Linda’s Beauty Saloon
מכון היופי של לינדה

055-882-1880 

מניקור                    
פדיקור רפואי   
בניית ציפורניים

שעווה
  

                                                           

Linda’s Beauty

 LB
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צילום: מנו סיוקן

שלום רב,
אני יודע שאנחנו בעידן של עודף אינפורמציה, הנובע מכל הגירויים 
את  שתשקיעו  מבקש  ולכן  והמדיה,  התקשורת  בעולם  שמסביבנו 

מלוא יכולת הריכוז שלכם בחמש הדקות הקרובות.

חברים/ות  מ-60  שפחות  )למרות  עבר   2019 לשנת  הקהילה  תקציב 
הצביעו בסה"כ על מה שמשפיע על אורחות חיים של כ-300 חברים/

התקציב  חוברת  את  לבקש מהמזכירות  יכולים  עדיין  ות(. המעוניינים 
לשנת 2019. 

אולי שמתם לב, ואולי לא, החל ממודל ינואר, הייתה ירידה במס האיזון, 
שנובעת מהחלטה להורדת מיסים פנימיים במסגרת תקציב הקהילה.

פנסיה – חלקכם קיבלו מכתב על השלמת פנסיה מדי חודש, לחברים/
ות אשר אינם עובדים או שעובדים במשרה חלקית ומשכורתם נמוכה 
של  בדיקה  תבוצע  בקרוב  בחודש(.   ₪  5,300( המינימום  ממשכורת 
צבירות הפנסיה של החברים )עובדי חוץ ועובדי פנים(, ובכך יתאפשר 

מעקב אחר הקופות.

נהגות - שירות הסעה זה ניתן ע"י קומץ אנשים אמינים ומסורים. לפני 
הייתה בקשה מרוכזת להעלות את שכרם הצנוע. החל  חודשים  מס' 
מה-01/04/2019, תתבצע העלאה בתעריף השעתי של הנהגות, אשר 
יעלה מ-35 ₪ ל-43 ₪ לשעה. תעריף זה עדיין אטרקטיבי ונמוך בהרבה 
מכל חלופה אחרת, גם אם אינו כולל את עלות הנסיעה ברכב הסידור.

"הסיפוריה" - כן חברים וחברות, זה השם החדש של הספרייה, אשר 
משלב בתוכו את שירותי הארכיון שעבר למעונו החדש. אחד מהיתרונות 
שיש לאיחוד זה, הוא ההנגשה של חומרי ארכיון לכלל הציבור, במקום 
להיכנס  ואחת  אחד  כל  מזמין  אני  שלנו.  החברה  בחיי  מרכזי  שהינו 
המקום,  מורשת  את  מתעדים  אשר  ומהחומרים  מהשיפוץ  ולהתרשם 

וכל זאת בחיוך ובאדיבות המאפיינים את קלרה שורר.    

נוספת  יחידה  מתווספת  אלו  בימים  רב,  ביקוש  עקב   - אירוח  חדרי 
למצבת חדרי האירוח, בשורה האחרונה והתחתונה של שורות חמשת 

הבתים.
הבהרה לגבי התעריף: עלות חדר ללילה היא 80 ₪. מכיוון שלתושבים 
וחברים בעצכ"ל אנו מחויבים להוציא חשבונית, הסכום שיידרשו לשלם 

כולל מע"מ, והוא בסך של 94 ₪. 
  

תפקיד רכז/ת קהילה - מדובר על פונקציה בעידוד המועצה האזורית. 
תפקיד זה כבר קיים ברוב קיבוצי העמק, והיה בעבר בגזית, אך לא עמד 
בקריטריונים שהמועצה הציבה, ולכן הפסיקו את סיוע המימון לתפקיד 
זה. עכשיו, לאחר חשיבה עמוקה, הגדרנו מחדש את  התפקיד בגזית 
ואת משימותיו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לענת ירון, שעזרה לנו 
זו. הנושא הובא להנהלת קהילה וקיבל תמיכה רחבה.  לבצע משימה 
התפקיד.  להבנת  שיתרום  רחב  יותר  הסבר  עם  לציבור  נצא  בקרוב 

להלן אני מציין חלק ממשימות התפקיד האמור:

 • חיזוק תחושת השייכות הקהילתית בקרב כל חברי הקהילה.
 • חיזוק החוסן הקהילתי והלכידות החברתית בקיבוץ.

 • טיפוח גאוות יחידה.
 • חיזוק והרחבת ביטויי הערבות, התמיכה והעזרה ההדדית, בין חברים 

ובין קבוצות בקיבוץ.
ועל    הקהילה  חיי  על  המשותפת  האחריות  ביטויי  והרחבת  חיזוק   •  

המתרחש בה.

קבוצות בגזית מטעם תנועת הנוער העולמית - התקבלה פנייה לגזית, 
מטעם תנועת הנוער העולמית, לקבלת קבוצות נערים/ות לתקופה של 
שבוע עד שלושה שבועות. מדובר על קבוצות של יהודים אשר מגיעים 
הגיע  קיבוץ. הנושא  וחשוב להם שיכירו  כדי להכיר את הארץ,  לחו"ל 

להנהלת הקהילה וקיבל את אישורה. 
תגיע  הראשונה  הקבוצה  הצעירים.  בשכונת  יתגוררו  הנערים/ות 
מבלגיה לתאריכים 9-16 ביולי ומונה 27 חניכים. הקבוצה השנייה תגיע 

ממקסיקו בתאריכים 27/08 ועד 26/09 ומונה 30 חניכים.

סיבים אופטיים - אנו מפעילים לחץ על חברת הנחת הסיבים האופטיים 
בתקווה  השונות.  בתקלות  ולטפל  הפרויקט  את  שצריך  כפי  לסיים 

שבמהרה האינטרנט ו/או הטלפוניה יעבדו באופן תקין.

שכונת השקדים - בימים אלו מתבצע תהליך של בחירת קבלן תשתיות 
בצוות אשר מורכב מפליפה חולי - מנהל בינוי ותשתיות, איציק מסרי 
– מנהל עסקי וכספים, עמוס גורן – מנהל קהילה, יואב פישר – מפקח 
בנייה ויוחאי חפר כאיש עם ניסיון ויכולת תרומה לבחירה זו. במקביל אנו 
בקשר עם עורכי הדין ועם חברת הביטוח, כדי לכסות עד כמה שניתן 
את עלות שיקום התשתיות. אנו מתכוונים להתחיל את העבודות הנ"ל 

בחודש הקרוב ולסיימן בחודשי הקיץ. 

את  שמילאה  גלנט-חכים,  לעידית  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
מקומה של נועה שביט-עוז בשנה האחרונה על הצד הטוב ביותר. תודה 

רבה לרחל שגיא שהבינה את המצב והתגייסה לכל מה שהיה צריך. 

משתתפים בצערם של רותי אברמוביץ' וכל המשפחה על פטירת אמה, 
קלרה צ'וקלין. יהי זכרה ברוך.

בברכה, עמוס גורן 

משולחנו של מנהל הקהילה / עמוס גורן
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סיכום ביקור מטה המועצה האזורית
בגזית  25/02/19

סיכום הנהלת קיבוץ מס' 2 
 08.02.19

סיכום הנהלת קיבוץ מס' 3 
 22.02.19

ביום ב' 25/2/19 התקיים במועדון ביקור של מטה המועצה, לפגישה 
והעלאת  עם בעלי תפקידים בגזית, למטרת היכרות, חיזוק הקשרים 

נושאים המעסיקים אותנו בגזית. 
מהמועצה הגיעו: אייל בצר- ראש המועצה, דליה אייל – סגנית ראש 
המועצה, דובי ויינגרטן – מהנדס המועצה, שחר אורן- מנכ"ל החברה 
הכלכלית, אתי גפן- מנהלת אגף קהילה ורווחה, ליאת מלכה – חשבת 
אגף הנדסה, אסי אליה- מנהל אגף איכות הסביבה, לילך כהני- מ"מ 

מנהלת מחלקת ישובים.
קהילה,  מנהל   – גורן  עמוס  הקיבוץ,  יו"ר  דוד-  נעה  השתתפו:  מגזית 
ורווחה,  בריאות  מנהלת   – אורן  אפרת  עסקי,  מנהל   – מסרי  איציק 
אלה הרשקוביץ- מנהלת הבית הסיעודי, רונית דורון - מנהלת מועדון 
מועשר, פליפה )פיפה( חולי- מנהל בינוי ותשתיות, אסף ליטוק – מנהל 
הנוי + מוניציפאלי, קלאודיה פופר - מנהלת חינוך, בנימין כהן - הנהלת 
קהילה, אלי בראל, אסף פלג - הנהלת קיבוץ, אורי קרן – הנהלת קיבוץ, 
הילי כגן, ג'ודי אלקחי – הנהלת קהילה, ענבר דורון פקר – רכזת תרבות, 

נועה שביט עוז- מנהלת לשכה. 

מצגת  את  הציג  בצר  אייל  הדדיות,  וברכות  קצר  היכרות  סבב  לאחר 
המועצה המציגה את יחסי הגומלין יישוב/מועצה, ועמוס גורן הציג את 
מצגת הקיבוץ, ובה המאפיינים של גזית והנושאים העיקריים אותם אנו 

מבקשים להעלות במפגש. 
דליה אייל, סגנית ראש המועצה, הציגה את תכנית המועצה להקמת 
שמטרתה  המועצה,  של  חדשה  מתפיסה  כחלק  המזרחי",  "האשכול 
ויישובים שכנים, לפי  ליצור אשכולות של שיתופי פעולה עם מועצות 

אזורים גאוגרפיים, ולא רק לפי שטחי שיפוט.

נושאים שהעלנו ובקשנו לטפל ולקדם:
1. בית עלמין - זקוקים למשאבים להרחבה. 

חינוך  במבני  צורך  יש  המבורכת  הדמוגרפית  הצמיחה  בעקבות   .2
נוספים.

3. בעקבות קליטת משפחות רבות והרחבת הקיבוץ, יש צורך בתיקון 
ושיפור תשתיות ישנות.

4. בעיה של פריצות לבתים.
רוצים   - תבור  נחל  לשמורת  בדרך  לקיבוץ  מטיילים  אלפי  כניסת   .5

לבדוק מעקף לכניסה לנחל.
ולהפגת  הנפש  תשושי  לאוכלוסיית  מענה  במתן  גאוגרפי  קושי   .6

הבדידות של מבוגרים.
7. הסעות לבתי הספר - יש בעיה ברמת איכות האוטובוסים והתנהגות 
הנהגים. וכן  מבקשים לקדם את הקמת תחנת אוטובוס נוספת בישוב.

והפנייה לגורם הרלוונטי  על כל הנושאים שהעלנו קיבלנו התייחסות 
במועצה, על מנת להמשיך בקידומם.

הנושא האחרון בפגישה היה הקמת בית הספר, וכך דיווח אייל בצר: 
הצפון  מחוז  מנהלת  עם  פגישה  הייתה   - מתקדם  הספר  בית  נושא 
במשרד החינוך, מבחינתה האישור הוא לבית ספר מועצתי בלבד )עם 
כיתה אחת בכל שכבה(. מנהלת המחוז מודאגת מקיטון מס' הילדים 

ופגיעה בביה"ס "אופקים" במרחביה.
החינוך  ממשרד  ספר  בית  להקמת  באישור  צורך  יש  הזה   בשלב 
בירושלים. בתאריך 13/3/19 מתוכנן דיון בנושא בירושלים, ובהתאם 

נתקדם.
המפגש היה נעים ומוצלח, וכלל גם מחמאות הדדיות: אתי גפן שבחה 
את שירותי הרווחה בגזית, את הטיפול והפעילויות לגיל השלישי ועוד; 
אלי בראל הודה למועצה על הסיוע בשימור מבנים, והאורחים הודו על 

האירוח החם שלנו.

נעה דוד ועמוס גורן

משתתפים – אלאונורה זורניצקי, צביקה אלטמן, סוניה קולודנר, כרמית 
מאיר, אסף פלג, ברכה סלע, עמוס גורן, איציק מסרי, נעה דוד.

חסרים –  בן שוורצר, עדי קדרון.
מוזמנת – מאיה שקד אזולאי.

סדר היום
1. תכנית 2020 לשנת 2019 

2. תכנית תזרים מזומנים לשנת 2019 
3. דו"ח מנהלים

סיכום
1. תכנית 2020 לשנת 2019 

עליה  הקיבוץ,  של  ושימושים  מקורות  תכנית  למעשה  היא  זו  תכנית 
קיימות התניות שקבענו במודל לגבי מדרג השימושים. צוין כי בעקבות 
השנה הקשה שעברה התעשייה, לא תעביר התעשייה דיבידנד לקיבוץ, 

מה שמשפיע על צד המקורות, ובהתאם על השימושים.
התורם  הוא  זו  ששנה  המשק,  של  חלקו  בולט  זאת  בעקבות  כי  צוין 

המרכזי לתכנית.
נבנתה תכנית שבמרכזה המשך הבנייה, והשקעה בתשתיות נדרשות.

בדיון נשאלו שאלות לגבי המיסוי והשלכותיו, ההשקעה בשכונת "מול 
תבור", בנוסף להמשך בניית שכונת "שקדים", והתשתיות.

הקרובה  הקיבוץ  בשיחת  תוצג  והיא  התכנית  את  אשרה  ההנהלה 
ותעבור להצבעה בקלפי.

2. תכנית תזרים מזומנים לשנת 2019 
מאיה הציגה את התוכנית, פירטה והסבירה בגוף המספרים.

יש מקום לדירקטור  – במועצת המנהלים בתעשייה  דו"ח מנהלים   .3
חיצוני מטעם הקיבוץ. כבר מספר שנים שמקום זה פנוי. מכיוון שנראה 
מתחום  שבאים  בנציגים  הדירקטוריון  את  לחזק  צורך  שיש  היה 
רבות  שנים  ששימש  גזית,  בן  כהן,  ניצן  את  למנות  הוצע  התעשייה 

כמנכ"ל ארד דליה, כדירקטור חיצוני.
ההנהלה אישרה את המינוי, שיגיע לאישור דירקטוריון התעשייה.

משתתפים – אלאונורה זורניצקי, צביקה אלטמן, סוניה קולודנר, כרמית 
מאיר, אסף פלג, אורי קרן, עמוס גורן, איציק מסרי, נעה דוד.

חסרים –  עדי קדרון, ברכה סלע.
מוזמנת – מאיה שקד אזולאי.

סדר היום
1. אישור מורשי חתימה.

2. תוכנית 2020 לשנת 2019 – דיון נוסף לאחר שיחת קיבוץ.

סיכום
• חברי ההנהלה בירכו את אורי קרן שהצטרף אל הנהלת הקיבוץ.

1. אישור מורשי חתימה – אושרה רשימת מורשי החתימה.
2. תוכנית 2020 לשנת 2019 – דיון נוסף לאחר שיחת קיבוץ:

 ,2020 תוכנית  לגבי  הקיבוץ  בשיחת  החברים  שהעלו  ההערות  צוינו 
בצמצום  ולצורך  למס,  העתודה  בהגדלת  לצורך  התייחס  שעיקרן 

השימושים.
כמו כן נאמר כי יש להדגיש, כי בניגוד לשנים הראשונות בהן התחלנו 
לפעול לפי "תכנית 2020", בהן הרזרבה עליה הוחלט הייתה בלעדית 
)ללא הון צבור של המשק(, היום מצורפים אליה גם ההון העצמי של 

המשק, שנמצא בתוך כספי הקיבוץ.
מאיה הציגה את התכנית, תוך הדגשת השינויים בכל הקשור לעתודה 

למס ולצמצום השימושים.
רווחי  ולמרות  צוין שבהתאם למדרג השימושים עליו החליט הקיבוץ, 
יש  כי  ההנהלה  חושבת  המשק,  על  רק  שמבוססים  שעברה,  השנה 
צורך להמשיך בהשקעה בבנייה  למגורים עבור חברים, וב"מול תבור", 
בהתאם להחלטות ולמחויבות הקיבוץ. ההנהלה גיבשה תכנית חדשה, 

מותאמת ואפשרית.
התכנית המתוקנת תגיע לאישור בשיחת הקיבוץ הקרובה.

שבת שלום!
נעה דוד
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משולחן משאבי אנוש / חוה נח
פרישה  סדנת  תתחיל  מרץ  חודש  במהלך   – פרישה  סדנת   .1
שעתידים  גזית  חברי  לכלל  המיועדת  ראובני  גילי  של  בהנחייתה 

לפרוש מעבודתם בשנים הקרובות.
העתידיים  הפנסיונרים  לכל  כלים  להקנות  היא  הסדנא  מטרת 
ולאפשר להם לבצע את המעבר מעולם התעסוקה לעולם "הפנסיה" 

בצורה חלקה יותר.
משך הסדנא הוא 4 מפגשים של שעה וחצי.

בשבוע הקרוב אוציא מכתבים אישיים לחברים, אם טרם קיבלתם 
מכתב אתם מוזמנים לפנות אלי.

בסקר  פרטים  שמילאו  אלו  לכל  רבה  תודה   – תעסוקתי  סקר   .2
התעסוקתי. הזוכה המאושר ב- 500 ₪ קניות לכל-בו הוא לובנפלד 

אלון.

נכנס  בלוך  אלירן  טובה  בשעה   – בתרבות  לוגיסטיקה  אחראי   .3
לתפקיד לצידה של ענבר אחראית תרבות – בהצלחה רבה.

 3 תפקידם  את  מסיימים  הקרובים  בחודשים   – קיבוץ  הנהלת   .4
מחברי הנהלת הקיבוץ עקב סיום קדנציה. אנו קוראים למי שרואה 

את עצמו מתאים לתפקיד לפנות אלי או לחברי ו. מינויים.
מצורפת מודעת דרושים לתפקיד.

לשירותכם,
חוה

חברים ותושבים יקרים,
בחודש יולי מריה, מנהלת המרפאה שלנו, תצא לפנסיה.

בצומת זה החלטנו לעשות חשיבה מעמיקה יותר, לבדוק מה נהוג 
ומקובל במרפאות קיבוציות אחרות, ללמוד מהן ולדון מתוך רצון 
לספק את הצרכים, הרצונות והאפשרויות שלנו בתחום כה חשוב 

ורגיש בקהילתינו, ואז לקבל החלטה.

עמוס, חוה ואפרת

מרפאת גזית
השנה  גם  הגיע  המרפאה  צוות 
ברציפות(  השישית  השנה  )זו 
האיכות  במדדי  הראשון  למקום 
בכללית.  צפון  מחוז  מרפאות  של 
ובתעודה על הישג מירב הנקודות 

בחיסוני השפעת.

הישגים  כי  מדגיש  המרפאה  צוות 
עבודה  בזכות  מתאפשרים  כאלה 
שהוא  כפי  הצוות  של  משותפת 

היום.

דרושים/ות

נבחרי/ות ציבור
 להנהלת הקיבוץ

הגדרת התפקיד:

מדיניות  את  לנהל  הקיבוץ  ליו"ר  לסייע 
הקיבוץ  על כל פעילותה ולקבל החלטות 

בתחום.

אורך קדנציה: 4 שנים

 50% מעל  של  רוב  קלפי,  בחירה:  נוהל 
מכלל המצביעים בקלפי.

דרישות התפקיד:
1. חבר/ה קיבוץ

2. ראש פתוח ויצירתי
3. יכולת עבודה בצוות
4. לויאליות  למערכת

גוף ממנה: ו. מינויים
גוף בוחר: שיחת קיבוץ- קלפי

לחוה  לפנות  מוזמנים  המעונינים  חברים 
נח או חברי ו. מינויים

צילום: נעמי שחר
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הקשר שלי לבית העובד התחיל מעבודה בו פעמיים בשבוע כשבמקביל 
כתבתי סיפורי חיים. 

באופק היתה קיימת אפשרות שהמקום יעבור כולו לידיים שלי וכך היה.
מצאתי מבנה שהיה מקום עבודה וידעתי שאני אהפוך אותו לבית.

 בעזרת אפרת, מנהלת רווחה, עשינו את השינוי הראשון והמשמעותי, 
הורדנו קיר. פיזית, הורדנו רק קיר אבל בעצם הוספנו אור ובעקבותיו 

השינויים הטובים הגיעו.
שום דבר לא עשיתי לבד לכן אני משתמשת בלשון רבים. 

מנאל,  לחדר.   מחדר  היה  שצריך  מה  ולהעביר  לעצב  לי  עזרה  ג'ודי 
שעבדה עם פנחס ש. עזרה לי לארגן מדפים והוסיפה וילונות לחלונות, 
ניצה  ש.  דליה  גדול,  שולחן  עבורנו  ושיפץ  יצר  הזהב  ידי  עם  פנחס 
ואליהו ר. ז"ל הביאו חפצי נוי ותמונות, הוספתי עליהם את ספריי וחפציי 
שלי, בעזרת עמרי שהיה מנהל הקהילה שלנו קנה לנו המפעל כסאות 
חדשים ונוחים והחלל הפך למקום של מפגש חברתי ראוי, נאה ומכובד.

הזזנו,  לעוגיות,  נאות  קופסאות  כמו  קטנים  שינויי  להוסיף  המשכתי 
בעזרת המטפלים המסורים של החברים שהם חלק בלתי נפרד מבית 
העובד, אדניות של צמחים, קמחי הביא לנו עציצים מוזנחים מהמפעל 
והפרחנו את המקום שהפך לבית. האמירה החד-משמעית שלי היתה: 

אני כאן עבורכם. 
הייתי אחראית על מועדון הפנאי של הוותיקים ובמקביל על התעסוקה 
להורים  גדולה  תודה  ומוקירה  מבטאת  שאני  והרגשתי  העובד  בבית 
שלי דרככם, דרך החברים בני דורם שהגיעו לעבוד ולהיפגש כאן בבית 

העובד. 
המון ימים עברו, רגעים, שבועות, חודשים ומספר שנים במהלכם גם 
נפרדנו מחברים שהלכו לעולמם, גאוותי על שהיינו עבורם מקום עוטף 

כמעט עד יומם האחרון. יהי זכרם ברוך.
במהלך השנים האלה למדתי והוכשרתי להיות רבה חילונית, למדתי 
והשגתי תואר שני. עמרם שלו וניצה אברהם היו גיבוי שנתן לי שקט. 
ימיני בכל המשימות שלקחתי  פינת המחשב בבית העובד היתה ליד 

על עצמי ושהוטלו עלי.
אני גאה במקום הנעים הזה שיצרתי ובאפשרות הכל-כך חשובה להיות 
בחודשים  ואחת.  אחד  כל  וצורך  רצון  לפי  להגיע  יכולים  אליו  מקום 
קיש  בכפר  מוגן  בדיור  המתגוררת  אשה  אלינו  הצטרפה  האחרונים 

ומוסיפה לנו ערך והמקום פתוח, מזמין וזמין לכולם.
בלי תרבות הרי לא אהיה אני אז חגגנו ימי הולדת וערכנו קבלות חגים. 
ארוחת  בשעת  מהקיבוץ  חברים  עם  תוכן  מפגשי  של  סדרה  הפקתי 

העשר שלנו. 
במסעדה,  טובה  ארוחה  עם  הישנה  לגשר  רציני  טיול  עשינו  גם  פעם 
כשהגענו  מכובד  בצ'ק  זכינו  מאוד,  תרבותית  בדרך  שהרווחנו  תענוג 

למקום ראשון בתחרות שהתפרסמה בעיתון הארץ. 
סביב שולחן הקפה התווכחנו והחלפנו מידע, הבית היה מלא בשילוב 
הנהדר הזה של עבודת כפיים בעזרתה כיסינו את רוב עלויות אחזקתו, 

ובתכנים תרבותיים ורעיוניים.
ואם תרבות אז אי אפשר בלי פרשת השבוע של השבוע, פרשת 'תצוה'. 
את המלה תצווה אפשר לקחת למקום של ציות וגם למקום של ציוות, 

חיבור. 
המקדש,  בית  לבניית  שניתנו  מההוראות  חלק  הינה  הזאת  הפרשה 

הכלים שצריך שיהיו בו ובגדי המשרתים בקודש.
 גם אני בניתי כאן מעין מקדש מעט, מילאתי אותו כלים נאים, מלבושים 
בגוונים שונים ואני מוכנה ומזומנה להעביר את היצירה הזאת הלאה 

לידיה החמות, הרכות והטובות של אופירה.
תבורכו במעשי ידיכם ובכל שיקרה כאן לטובה. 

טלי גורן-ספיר

לחברים שלום רב

נבחרתי  ואני  העובד  בבית  עבודתה  את  סיימה  טלי  לכם,  כידוע 
להחליפה. אני לוקחת את ההזדמנות הזו בהתרגשות, בשימחה 

ובכוונה כנה לתת את המירב למקום ולאנשיו.
בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה ענקית לטלי על השנים שבהן 
הן  עבודתה  לתוך  שיצקה  מה  על  ובנאמנות,  במסירות  עבדה 

מבחינת הניראות של המקום והן מבחינת התכנים.
וגם תודה אישית על סבלנותה בהדרכתי וקליטתי.

את  גם  להוסיף  הזמן  ועם  טלי  של  במסורת  להמשיך  בכוונתי 
הנופך שלי.

היום בית העובד נפתח בין 7:30 ל11:30. כאשר ב10:00 
יש הפסקת קפה.

העבודה המרכזית שלנו היא קילופים בשביל המפעל.
בין 10:45 ל11:15 צלילה מגיעה להעביר התעמלות על  א'  ביום 

כיסאות וכולנו נהנים ויוצאים נשכרים מפעילות זו.
מקווה לראותכם איתנו בכל שלב מהיום שמתאים לכם.

אופירה גיבורי.

 בית העובד - סיום והתחלה חדשה

צילום: נעמי שחר

צילום: נעמי שחר
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זמן תרבות גזית / ענבר דורון פקר
חברים שלום

פורים מתקרב אלינו בצעדי ענק וההתרגשות בשיאה!
את  להביא  מנת  על  במרץ  עובדים  ההצגה  וחברי  התפאורה  צוותי 

אווירת תאילנד לגזית. 
כדי שנוכל להרים אירועי פורים מושקעים ומרשימים נשמח להתגייסות 

הציבור בתחומים הבאים:
)תליית  פורים  ושל  המסעדה  של  הקמה  למסעדה,  בישול  תפאורה, 
הקישוטים בבוקר שישי( עריכת שולחנות ועיצובם במסעדה, ברמנים 

למסיבה, חיסול מסיבת פורים בשבת 23/3.
שלא  נוסף  לתחום  או  הנ"ל  מהתחומים  לאחד  להתגייס  מעוניינים 
מוזכר פה- אשמח שתפנו אלי ואשבץ אותכם. זיכרו מי שמעורב יותר- 

נהנה יותר!
בימים אלו קלטנו לתפקיד איש הלוגיסטיקה של התרבות את אלירן 

בלוך. 
אלירן נכנס לנעליו של אסף גלין שסיים את תפקידו אך ממשיך לקחת 

חלק פעיל בתרבות גזית. 
אני מודה לאסף על התקופה, על רוח חשיבות הקהילה ואהבת הטבע 
והסביבה שהביא איתו, חשיבה ורעיונות מקוריים שאני בטוחה שעוד 

נתרם מהם בהמשך תודה רבה אסף ובהצלחה אלירן. 

מה היה לנו:
"50 שנות קולנוע בגזית" כמה כיף להזכר ברגעים נוסטלגים מהקיבוץ 
של פעם ואיזה מזל שיש לנו כאלה בשפע בזכות עקיבא וילנד שכבר 

50 שנה יוצר ומתעד רגעים בגזית.
במהלך השבוע נהנינו ממיצג חזותי של ציוד ההסרטה בו השתמשו 
במהלך השנים באולפן הוידאו. תודה לעקיבא שדאג לשמור ולשמר 
התערוכה  על  קולנר  לאטל  הזאת,  החשובה  ההיסטוריה  פיסת  את 

היפה ולנועה קולודנר על עיצוב התערוכה.
בשישי בערב נפגשנו במועדון לחבר לערב תרבות בניחוח של פעם 
בהנחיית יוני קנסקביץ הנהדר. במרכז הערב הוקרן סרט שערכו חברי 

וידאו גזית לעקיבא לכבוד 50 שנות תיעוד קולנועי בגזית.
תודה לעקיבא על היוזמה המבורכת- היה נעים לצפות, להזכר ולגלות 

מחדש את גזית במרוצת השנים.
ההרצאה  שוורץ-  תומר  עו"ד  של  הרצאתו  האמת"  אחר  "החיפוש 
שהייתה צפויה להתקיים בפאב הועברה למועדון עקב צפי לקהל גדול 
ואכן הגיעו הרבה אנשים. הנושא הטעון בו עסקה ההרצאה עורר את 
ימים  גם  אותנו במדרכות הקיבוץ  סוער שליווה  דיון  והתפתח  הקהל 

לאחר ההרצאה.
תודה רבה לסיסי בכר על המודעה המרשימה שהכינה עבור האירוע.

זכינו להתחמם בפאב במופע  ג'אז בפאב- ביום חמישי חורפי  מופע 
קולגות   4 בליוי  התופים  על  והיחיד  האחד  וויס  דיויוד  של  נהדר  ג'אז 
רבה  תודה  חמימה.  ואוירה  נעימה  מוזיקה  עם  נהדר  ערב  היה  שלו. 

לדיויד על היוזמה והביצוע! היה קסום!
בהמשך- אירועי פורים

שלכם ובשבילכם- ענבר דורון פקר

50 שנות קולנוע בגזית

החיפוש אחר האמת

ערב ג'אז בפאב

50 שנות קולנוע בגזית
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מסעדת

 קופנגן

מביאים את תאילנד לגזית!

בר שייקים אלכוהולי | פינת צילום מרהיבה
אוכל מפנק | מגנטים | מופע דראג מקומי

ועוד המון הפתעות...

מסעדת

 קופנגן

מביאים את תאילנד לגזית!

בר שייקים אלכוהולי | פינת צילום מרהיבה
אוכל מפנק | מגנטים | מופע דראג מקומי

ועוד המון הפתעות...

מסעדת

 קופנגן

מביאים את תאילנד לגזית!

בר שייקים אלכוהולי | פינת צילום מרהיבה
אוכל מפנק | מגנטים | מופע דראג מקומי

ועוד המון הפתעות...
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החיבור בין מערכת החינוך לנווה גזית נמשך לאורך השנים ומוסיף 
שבוע  לפני  היה  כזה  מיוחד  ביקור  המשתתפים.  לכל  והנאה  ערך 

בבוקר שישי.
במילותיו של מתן, גנן גן חרוב:

ומקימי  גיבורי  עם  שבת  קבלת  לקיים  יצאנו  השניה,  בפעם  "היום, 
בין  בטבעיות  נעמדו  למופת,  התנהגו  הילדים  גזית.  בנווה  הקיבוץ 

חברי הבית, שרו שירי ביאליק ושישי.
מרגש לראות את העיניים הנוצצות של שני הצדדים. הביקור השאיר 

התרגשות אצל שני הצדדים".

יהודית, מדריכת התעסוקה בבית הסיעודי, ממצפה נטופה כותבת:
"ביום שישי, הגיעו  לבית ,ילדי גן חרוב, לפני קבלת שבת, שתכננתי .

הבנתי שזו להם הפעם השניה, שהם מגיעים.
מעבר לחלה המיוחדת שהם העניקו לדיירים, התרגשתי  ונפעמתי.

מתן,  ברגישות מיוחדת, ובנועם דיבורו,  הראה לילדים את הקישוטים 
על הקיר, ושאל אותם שאלות, והם, כמו ילדים, ענו, דיברו, צחקו, וגילו 

התעניינות רבה.
כל מספר ילדים ניגשו לחבר אחר, בלי רתיעה, ובאופן טבעי ביותר  

סיפרו, שאלו  ונראה היה כי הכל כל כך טבעי להם.
לאחר שירי קבלת שבת הרגילים )מבחינתנו(, מי אוהב את השבת, 
נוהגת,  שאני  כמו  להם,  השמעתי  הנרות,  והדלקת  שישי,  יום  והיום 
לשמחתי  ושוב,  יכירו,  שהם  בטוח  שלא  אמר  מתן  עליכם",  "שלום  

הגדולה, כל הילדים הצטרפו ושרו איתנו.
לפני צאתם, מתן ביקש מכל אחד ללחוץ יד לדייר ולאחל שבת שלום,  
ואחר כך הם הגיעו אלי, ואני הרגשתי כמו אישיות חשובה, שלוחצת 

יד אחר יד......
הכל היה במאור פנים ובחביבות גדולה. 

מה שגרם לי להתרגשות היה הצורה הטבעית ביותר של החיבור בין 
הדורות. זה נפלא בעיניי, עם ערך מוסף עצום, שכל הצדדים בו רק 

מרוויחים. 
אשריכם שזהו דור העתיד שלכם. אני הוקסמתי!"

כיום מתמחה בליווי וטיפול בנשים סביב שינוי או משבר )טיפולי פוריות, הריון, לאחר לידה, גירושין, גיל המעבר או בכל 
פעם שבא לך שילכו איתך יד ביד(.

  מתאים לכל מי שרוצה להתחבר, להתמסר, ליהנות ולנוח. 
  מתאים כסדרה או כטיפול חד פעמי. לעצמך או כמתנה.

  עיסוי שבדי, עיסוי רקמות עמוקות, עיסוי נשים הרות. בשילוב תטא הילינג, רייקי, ווטסו.
  בקרוב גם טיפול רגשי במים.

אני מאמינה במשמעות העמוקה של טיפול במגע,
ומעודדת אנשים למצוא את המשאבים שבתוכם ליצירת שינוי.

קצת עליי: בת קיבוץ גזית.
בעבר גרתי בחיפה ועבדתי במלון "יערות הכרמל", לאחרונה חזרתי לקיבוץ אחרי 12 שנים 

של גדילה והתפתחות, עם בעלי ושני ילדיי התאומים.
מטפלת באנשים כבר 15 שנה. למדתי שיטות טיפול במגע ושיטות שמשלבות רגש ורוח, 

ויצרתי את התמהיל האישי שלי.

מחכה לך.
elasrugo@gmail.com  .  050-5611295  .  עקבו אחרי גם בפייסבוק

אלה סרוגו
מטפלת הוליסטית

משהו קטן וטוב / כרמית מאיר

מגע שמחבר אותך לעצמך

אלה סרוגו
מטפלת הוליסטית

חברי קבוץ ובנים נפטרים בחודש ינואר

חברי קבוץ ובנים נפטרים בחודש נובמבר

בית גזית משתתף בצערה של
 אלבנה וינר ומשפחתה 

עם מות אמה  Eleono Belo )בבולגריה(

בית גזית משתתף בצערה של 
רותי אברמוביץ ומשפחתה

עם מות אמה – קלרה צ'וקלין.

חברי קבוץ ובנים נפטרים בחודש מרץ

מאיר  שולשטיין            16/01/1980  
שושנה גלברד                    20/01/2001

אהרון שיזף                       24/01/2008   
רחל      טוטר                    19/01/2013
אורי   לובנפלד                   17/01/2013
טינה   אבני            18/01/2015
מוסיקמן בתיה           06/01/2017
אלי אנגלנדר                       28/01/2017
גילה פורת             06/01/2018

ברכה    גבורי                     3/2/2002
רפאל  מוגרבי                     25/2/2005

צבי  אברהמי                      3/2/2008
אורה  הרשקוביץ                 22/2/2011

סילביה רומם                      27/02/2017 

גבריאל  שכנר             08/03/1999   
יערה  מלכין             04/03/2002
אדק  גוטמן             12/03/2003
דבורה חפר    26/03/2003

משה   ירקוני             20/03/2003  
צבי   כהן    21/03/2005
אריה  גורן    24/03/2010
דב  בניה    12/03/2013
לאה  גוטמן             22/03/2013

אפרים  שלומי   02/03/2014      
עמנואל  אבידוב   04/03/2017

על קירות נווה גזית
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במסגרת עבודתי כמטפל במוסיקה, ומדריך סטודנטים לטיפול, אני 
עומד לארח כאן בגזית, שני סטודנטים מאוניברסיטת ברגן שבנורבגיה 
לתקופה של כחודש, מאמצע מרץ עד אפריל. )כפי שהתארחו כאן 
לפני שלוש שנים, למי מכם שזוכר( מטרת הביקור עבור הסטודנטים 
היא להשתלם ולהתנסות במגוון פעילויות בתחום המוסיקה, לערוך 

הכרות עם רעיון הקיבוץ, ובעיקר עם הקהילה .
סדנאות  מספר  הסטודנטים  עם  יחד  אקיים  זה,  חודש  במהלך 

ופעילויות מוסיקליות עבור ובהשתתפות שלכם חברי הקהילה.  
סדנת "הבטוקדה הדינאמית"- היא סדנא חוויתית וקבוצתית בתופים 

וכלי הקשה.

סדנת בטוקדה דינאמית למבוגרים )מגיל 20 ומעלה( – 
3 מפגשים, בימי שני )החל מה25.3( בשעה 21:00 בערב.

אורך הסדנא כשעה. אין צורך בניסיון מוסיקלי מוקדם. ניתן להשתתף 
בכל המפגשים או רק בחלק, לפי רצונכם.

הפעילות היא ללא תשלום, אך אשמח אם תתאמו את השתתפותכם 
)מספר הטלפון שלי מופיע למטה(

בטוקדה לכל המשפחה 
בבוקר שבת, ה23.3 נקיים חגיגת כלי הקשה פתוחה לכל המשפחה

במגרש הקטסל של בית היוצר )בתקוה למזג אויר מתאים( 
כולם מוזמנים )ואם יש לכם תוף או כל כלי אחרי מוזמנם להביא!(

בטוקדה סבים ונכדים
מימי השישי בחודש אפריל  יתקיים באחד  דורי  בין  מוסיקלי  מפגש 

)תאריך ושעה יפורסמו בהמשך(.
סבתות ונכדות, סבים ונכדים. מוזמנים !

קבלת שבת מוסיקלית בבית הסיעודי.
ימי שישי 29.3, וה- 5.4 )שעה תפורסם בהמשך( .

ערבי ג'אם מוסיקלי פתוח 
רוק'נרול ועוד. למבוגרים בלבד

במקלט מוסיקה. ימי חמישי החל מהשעה 21:00 

• פעילויות נוספות אם ייוולדו במהלך החודש, יפורסמו בהמשך

לשאלות ותיאום השתתפות מוזמנים להתקשר
רועי בר אבן 052-4625613

סיפורת
ילדים בסדר גמור/ חנה יבלונקה

הבריחה/ דייוויד באלדאצ'י
מטרה סופית/ דוויד באלדאצ'י

וייט ריבר בוערת/ ג'ון ורדון
אהובה קטנה / קים וון קוטן 

הילד הטוסקני/ ריס בואן 
מחול ואפר/ איימי הרמון

סודות של חיים מופלאים/ סוזן מייסנר
חיים קטנים / מאת: האניה ינגיהארה

הרחק מעצי התרזה/ יונתן ברג
הצמה/ לטישיה קולומבני
נער האופניים/ אלי עמיר

רחוב הגנבים/ מתיאס אנאר
שלוש/ דרור משעני

24 שעות בחיי אישה/ שטפן צוויג
לס/ אנדרו שון  גריר

ניצוץ של אור/ ג'ודי פיקו
האיש הזקן | פרידה / נגה אלבלך

זיעה/ ג'ורג' אמאדו
אחכה לך במוזאון/ אן יאנגסון

איידהו/ אמילי רסקוביץ
קללת המלך/ פיליפה גרגורי

מחול ואפר/ איימי הרמון
וייט ריבר בוהרת/ ג'ון ורד

אל תעזוב/ הרלן קובן

עיון
זה הולך לכאוב/ אדם קיי

ילדים/ נוער
משחקי בילוש 8/ מיכאל אבס

גרוויטי פולס האגדות האבודות
יומנו של חנון  13 המלחמה הקרה/ ג'ף קיני

בארץ יען/ אפריים סידון
חמישים דקות מאנטבה/ אורה מורג

משימה עומלית/ מה קרה לסנטה קלאוס )רון-פדר-עמית(
מנהרת הזמן, הפיראט היהודי/ רון-פדר-עמית

55 דקות מאנטבה/ אורה מורג

נקיים את הסדנא הזו במספר מתכונות 
והרכבים :

חודש של בטוקדה בגזית

חדש בספריה
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טיפולים פסיכולוגים / אפרת אורן
חברים ותושבים יקרים,

אני מבקשת לעדכן אתכם לגבי אפשרות נוספת של קבלת טיפול פסיכולוגי: דרך הסדר עם קופת חולים.
מצורף ההסבר וכן רשימת המטפלים הנמצאים בהסדר.

במידה ויש לכם שאלות, אני כאן לרשותכם. מצורפת רשימת כלל המטפלים העצמאיים במחוז צפון מעודכן להיום )27.8.18(. שימו לב מאז 
העדכון האחרון הצטרפו מטפלים רבים ביישובים שונים במחוז , כמו כן תעריף השתתפות העצמית למטופל עלה. להזכירכם, מטפלים עצמאיים 
הינם מטפלים המספקים טיפול נפשי שלא במסגרת המרפאות לבריאות הנפש אלא בקליניקה הפרטית. הטיפולים במסגרת זו הינם טיפולי 

פסיכותרפיה הניתנים ע"י פסיכותרפיסטים שנמצאים בהסכם התקשרות עם המחוז.

הטיפול ניתן בהשתתפות עצמית של המטופל לפי הפירוט הבא:
• מפגש טיפולי ראשון - 58 ש"ח - אין צורך בטופס 17 | פנייה ישירה של המטופל למטפל.

• מפגש טיפולי שני והלאה - 139 ש"ח - יש צורך באישור המשך טיפולים של בקר מטפלים עצמאיים )פסיכולוג מחוזי(. 
   הבקשה לאישור  נשלחת מהמטפל העצמאי לבקר באופן ישיר. הודעה על דחייה או אישור יופיעו במערכת מסר.

את רשימת כלל המטפלים העצמאיים הארצית המפורטת ניתן למצוא בספר השרות תחת תחומי שרות פסיכותרפיה!
כמו כן ניתן למצוא את הרשימה באתר המחוז בתיקיית מידע שימושי – בריאות הנפש, באתר של הכללית החיצוני  וב*2700.

מנהלת

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

גליל

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

נצרת

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

עמקים

שם מטפל

רקפת ירדן

רקפת ירדן

אלי שיפרון

אלי שיפרון

עמית פודהרסט

ענת אמר

מיכאלה שיר

נורית פרץ סמסון

טלי פינקוביץ

מיכל זאבי

עדי אשכול

גילי בלומנפלד אורן

מלאק מרזאקה

דר' עטאף עודה

דוניה בראודה

נימר סעיד

דר' רווית שייר

דועא אבראהים

גילי בלומנפלד אורן

אינה רסובסקי

שרה יניב

אודי וולף

לילך גוברין

רותי בצר

הראלה קמבר

תומר אשכנזי

סלימה מסאלחה

נגה חג'בי

מקצוע

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוג קליני

פסיכולוג קליני

עו"ס קליני

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוגית קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוגית קלינית

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוג קליני

פסיכולוגית חינוכית

פסיכולוג קליני

פסיכולוגית קלינית

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוג קליני

עו"ס קלינית

פסיכולוגית קלינית

עו"ס קלינית

פסיכולוג קליני

עו"ס קלינית

עו"ס קלינית

ניתן להפנות

נוער ומבוגרים

נוער ומבוגרים

נוער ומבוגרים

נוער ומבוגרים

מבוגרים

מבוגרים

מבוגרים

מבוגרים

ילדים

מתבגרים ומבוגרים

מבוגרים

מבוגרים

ילדים מתבגרים ומבוגרים

נוער ומבוגרים

ילדים

ילדים נוער ומבוגרים

ילדים מתבגרים ומבוגרים

ילדים מתבגרים ומבוגרים

מבוגרים

מבוגרים ומתבגרים מגיל 12

מבוגרים, מתבגרים 17 ומעלה

ילדים נוער ומבוגרים

נוער ומבוגרים

נוער ומבוגרים

מבוגרים

מבוגרים ונוער

ילדים, מתבגרים, מבוגרים

ילדים, נוער ומבוגרים

טלפון

054-3380837

054-3380837

050-4404208

050-4404208

054-3033047

052-2259756

052-8716220

054-4863754/04-6734555

052-7141877

050-6225251

052-2482953

052-5553650

04-9576616/050-9142226

050-5707878

050-9791627

052-5060002

052-4577940

050-7693065/04-9593511

052-5553650

052-3201561

054-7861212

054-4448814

050-8210096

052-9709679

052-2353314

054-9788291

050-9955824/04-6702508

054-5429928

כתובת קליניקה

רח' דוד שוב בראש פינה     

נוב ברמת הגולן

רח' עמיקם שמאי 39/1ראש פינה. 

הקדושים 324 טבריה

רח' הזיתים 229 בית הלל

רח' הירדן 11 קרית שמונה

נאות מרדכי גליל עליון

ארבל, רח' השומר 30 טבריה

צפת

מצפה נטופה

מושב נהלל בית מס' 7

אלון הגליל

קליניקה נצרת רח' 4011 ליד ממתקי הידידות

הגליל 86ב נצרת

נצרת

נצרת

קיבוץ הסוללים במרכז ניצנית.

שד' מעלה יצחק 12 נצרת עילית

רח' ברכאן,13  עפולה              

יערה 1009 גן נר 

רח' האורן 47 רמת ישי

הרב טולדנו 37 בית שאן

פרסה 5 עפולה

בית לחם הגלילית

רח' הרב לוין 13 מרכז העיר עפולה

קיבוץ עין דור

כפר דבוריה, שכונת אלזיתון

הרב טולדנו 37 בית שאן
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פורים. חג מלא שמחה והשתטות.
חלקינו מתחפשים, חלקנו עוטים מסכות, חלקנו מתאפרים בהגזמה, 
לזולת  מפרגנים  חלקנו  משתטים,  חלקנו  לשכרה,  שותים  חלקינו 
משלוח מנות, חלקנו שמחים יותר מהרגיל ועבור חלקנו זהו עוד יום אך 

לא ניתן להתעלם מהאווירה השמחה והמיוחדת, העוטה חג זה.
וחבישת מסכה מאפיינים רק  .... האמנם התחפשות  בואו נדבר קצת 

את פורים?
האם אנחנו לא עוטים על עצמנו מסכות מעת לעת ביומיום שלנו?

האם אנחנו לא מתחפשים למישהו/מישהי אחר/ת מידי פעם?
רובינו כן.

לא תמיד אנחנו ערים לזה או שמים לב לעניין אבל אם נעצור לרגע 
ונביט על עצמנו מהצד, הרי שנראה שהיו את אותן פעמים בהן הגענו 
לעבודה עם מצב רוח רע וחייכנו כאילו כלום לא קרה...או היינו נחמדים 
"חליפת  את  עצמנו  על  עטינו  או   .... סובלים  לא  אנחנו  אותו  לאדם 

הביטחון העצמי" כשבעצם רעדנו מבפנים ....
למה?

הלמה יכול לנבוע מכל מיני סיבות ומה שונה מפורים ....?
בפורים זה לגיטימי יותר, מוקצן ומוחצן יותר.

... או  בפורים לגיטימי יותר לממש פנטזיות למשל של להיות סופרמן 
להיות קצת פרובוקטיבי/ת או ספרנית או סלב או כל מה שעולה על 

הדעת ולא נעים לי/אני מתבייש להחצין ביומיום השגרתי ....
יחסים  על  לשמור  כדי  למשל,  במסכות,  נעזרים  אנחנו  שלנו  ביומיום 

טובים עם הסובבים. 
לקרבה  להשתייכות,  זקוקים  אנחנו  וככאלה  אדם  בני  אנחנו 
לפחות(  וחלק  ליותר  )חלק  ואחרות  כאלה  חברתיות  ולאינטראקציות 
מרגישים  שאנחנו  כמו  בדיוק  להתנהג  יכולים  תמיד  לא  אנחנו  ולכן 

באותו הרגע. 
אין מדובר בהכרח על צביעות אלא על פוליטיקלי קורקט. אנשים לא 
תמיד אוהבים שאנחנו "מפילים" עליהם את הצרות והקשיים שלנו )וגם 
אם זה אדם קרוב, שאוהב אותנו ואנחנו יקרים לו, יש לו, בדרך כלל, את 

הגבול של עד כמה הוא יכול לשאת...גם הוא בן אדם(.
אז למה לחייך גם כשרע? למה לעטות את המסכה הזאת?

בהרגשה  הקלה  להגיע  עשויה  ומכאן  חיוך  מביא  לרוב,  חיוך,  ראשית, 
הרעה מבלי שממש התכוונו. 

שנית, יש אנשים שלא מעוניינים לחלוק את צערם/כאבם/מצב רוחם 
הרע. הם לא מעוניינים שיתחילו לשאול אותם שאלות וחיוך זאת דרך 

לעשות זאת. 
שלישית, אנשים נמשכים יותר אל אנשים חייכנים, אל אנשים המפזרים 

אנרגיה טובה/חיובית/אופטימית וכולנו רוצים/זקוקים שיימשכו אלינו.
בהם  עושים  רובנו  בהם  אמצעים  הם  ותחפושות  מסכות  לסיכום, 
להשתייך.  חלק,  להיות  מנת  על  שלנו  ביומיום  אחר  או  כזה  שימוש 
עפ"י התיאוריה האדלריאנית, שייכות הוא צורך קיומי בדיוק כמו שתיה 

ונשימה.
מה חשוב? כמו בכל דבר בחיים: המינון, האיזון. לא להגזים, לא להתבלבל 
ולהפוך להיות המסכה/התחפושת שעטיתי על עצמי. לזכור מי אני. מה 
חשוב לי. מה מגדיר אותי. מה נפלא בי. למצוא את המקום שמאפשר לי 

להיות בו בלי מסכות ובלי תחפושות ועדיין להרגיש אהוב ושייך. 
פורים יכול להיות חג של השתטות, אבל גם של העמקה. כדי שנעמיק - 
אנחנו מתחפשים. התחפושת מקצינה את החיצוניות ומגרה את כולם 

לגלות מי עומד מאחורי התחפושת". )הרב אייל ורד(

חג פורים שמח ומבדח לכולנו , אפרת.

על מסכות ותחפושות ופורים שביניהן ....
 הטור של אפרת אורן

 

ציפור| נועם חורב

לפעמים, כשהעניינים קצת מסתבכים
הכאב נפרש לרגליי - שטיחים, שטיחים

כשהמציאות העקשנית לא עושה לי הנחה
ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה -

 
במקום להתרסק, להימחק ולטבוע
אני מרכיב לי זוג כנפיים ועף גבוה

כי מעיניה של צפור, למעלה, אי-שם
הכאב הזה נראה כמו טיפה קטנה בים.

 
ופתאום הכל הופך להיות יותר ברור

אני מבין שהתקופה הזאת היא חלק בסיפור
ובתוך חיים שלמים עם עתיד, הווה, עבר -
היא כולה פסיק זעיר, היא כלום ושום דבר.

 
וכל מה שכבד עליי נראה כל כך רחוק

רק יבשת עצובה מול אוקיינוסים של צחוק
אלוהי הפרופורציות נגלה אליי פתאום

ונותן לי את הכוח לנצח את היום.
 

אני נוחת לאדמה ברגע האחרון
השטיחים מגולגלים בחזרה אל הארון

ואז מסיר את הכנפיים מגבי, ושוב נשבע
שאני לא עצוב יותר, עד הפעם הבאה.

ממאירים  סרטנים  בשני  חולה  שלי  אמא  שלא  ולמי  שיודע  למי 
אחת  חיים  מאריכת  מתרופה  עברנו  טובות.  שנים  כמה  כבר 
ביולוגית(  בתרופה  בניסוי  מוצלחת  השתתפות  )כולל  לאחרת 

ועושה רושם שאנחנו בישורת האחרונה. 
וגם לביאה כמו אמא  והטיפולים מחלישים את הגוף,  התרופות 

שלי החלה לפקפק במאבק. 
איתו  יחד  חולה  המשפחה  כל  חולה,  במשפחה  כשמישהו 
באיזשהו אופן ולכל בחירה יש השלכות הנוגעות לא רק לחולה 

עצמו אלא גם להווה ולעתיד משפחתו. 
קיימנו התייעצות משפחתית דרכנו לאן והחלטנו שמה שחשוב 

הוא איכות החיים. 
את הזמן שנותר )נייחל לזמן רב( נבלה ברוגע יחסי, ננסה לייצר 

כמה שיותר חוויות שיהפכו לזיכרונות יפים. 
ושוב נשבעת שאני לא עצובה יותר, עד הפעם הבאה.

אחרי הסערה
עמית לקח את הבנות לחוף הים אחרי הסופה.

וכסיפי  דייגים  הם שבו עם שלל אוצרות: צדפי, קונכיות, מצופי 
ובעיקר עם חוויה מאלפת שכולי תקווה  עץ שנפלטו אל החוף, 

שתהפוך למסורת.

אחרי הסופה / הטור של תמר
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המרוקאים-דניאל בן סימון / איתן קליש

ברכות לשובל בר שדה עם סיום הקורס 

אני ממליץ בחום על ספרו של דניאל בן-סימון 
– המרוקאים.

האחרונות  בשנים  הניטש  הויכוח  רקע  על 
בעיית  ובמיוחד  המזרחים  בעיית  על  בארץ, 
העדה המרוקאית, הספר הזה שופך אור בהיר 

על הבעייה מפי אחד מבני העדה.
בן-סימון עלה לארץ בגיל 16 והתחנך בפנימייה 
על  שהתחנך  לאחר  לארץ  עלה  הוא  חרדית. 
יוקרתית  בפנימייה  הצרפתית,  התרבות  ברכי 

במרוקו.
עם  גולני.  בחטיבת  עשה  הצבאי  שירותו  את 
באוניברסיטת  ללמוד  החל  מהצבא,  שחרורו 
חיפה בחוג למדע המדינה וסוציולוגיה. במהלך 
בפעילות  לעסוק  לראשונה  החל  לימודיו 
אגודת  ראש  יושב  לשמש  כשנבחר  ציבורית 
עוזר  שימש  אף  זו  בתקופה  הסטודנטים. 
סמוחה  סמי  הידוע  הפרופסור  של  ההוראה 
המזרחיים  בבעיית  שעסק  הראשונים  )אחד 

בישראל(.
בתנועת  חבר  היה  השמונים  שנות  בראשית 

צל"ש, שבראשה עמדה ויקי שירן.
ללמוד  עבר  מכן  לאחר  ומיד  נישא  ב-1981 
בוסטון  באוניברסיטת  בעיתונות  שני  לתואר 
ונולדו לו ילדיו הראשונים. כעבור שלוש שנים 
בו  ועבד  "דבר"  חזר לישראל, הצטרף לעיתון 
עד לסגירתו ב-1996. בן סימון שימש ב"דבר" 

ככתב מדיני ופרלמנטרי, והיה אף בעל טור.
ולראשות  עשרה  הארבע  לכנסת  הבחירות 
עבורו.  ציון  נקודת  לדבריו,  היו,  הממשלה 
"ארץ  הראשון  ספרו  את  כתב  עת  באותה 
השמאל  קרס  איך  השוליים:  ניצחון  אחרת: 
ועלה הימין". הספר מגולל סיפור מסע ברחבי 
של  סיפוריהם  דרך  להסביר  שמנסה  ישראל 
ישראל,  ברחבי  נפגש  סימון  בן  עימם  אנשים 

שמעון  של  לנפילתו  שהובילו  הנסיבות  את 
ולעלייתו  הבחירות  במערכת  והמערך  פרס 
לשלטון.  נתניהו  בנימין  בראשות  הליכוד  של 
שלמה בן עמי התבטא בספר "מקום לכולם" כי 
זהו הספר הטוב ביותר שנכתב על הפוליטיקה 
העיתון  וסגירת  הבחירות  אחרי  הישראלית. 
בשנים  "הארץ".  בעיתון  לעבוד  החל  "דבר" 
על  "קסם  נוספים:  ספרים  שני  כתב  אלה 
 ,"99 בחירות  ישראל-ערב  מלך:  שפתי 
בן סימון בדרך  נוקט  ובו  שיצא לאור ב-1999 
נרטיבית זהה לספרו "ארץ אחרת" בתארו את 
נתניהו  בנימין  של  לנפילתו  שהביאו  הגורמים 
ברק  אהוד  של  ולעלייתו  מהשלטון  והליכוד 
אפלה  "עסקה  הספר  את  וכן  אחת,  וישראל 
מתוארת  ובו  ב-2002,  לאור  שיצא  בדרום", 
לדבריו,  הכושלת,  הממשלה  התנהלות  דרך 

שהתבטאה בהזנחת הנגב.
"הטור  בתוכנית  צוות  חבר  היה  בטלוויזיה 
תוכניות  את  והנחה   33 בערוץ  השבועי" 

הראיונות "היו ימים" בערוץ הכנסת.
העבודה  למפלגת  הצטרף   2008 ביוני  ב-11 
של  בפריימריז  "הארץ".  מעיתון  ופרש 
מוקם   ,2008 בדצמבר  נערכו  אשר  המפלגה, 
"העבודה"  ברשימת  ה-11  במקום  סימון  בן 
חבר- שאינו  למתמודד  והיה  ה-18  לכנסת 

כנסת מכהן, אשר הוצב במקום הגבוה ביותר 
ראש  ליושב  מונה  הבחירות  לאחר  ברשימה. 
סיעת העבודה בכנסת, תפקיד שממנו התפטר 
באוקטובר 2009. במהלך כהונתו יזם, יחד עם 
זבולון אורלב וזאב אלקין את חוק "מרכז זלמן 
מתולדות  היהודי".  העם  תולדות  לחקר  שזר 
חייו אנו רואים איפוא, כי הוא השתלב יפה במה 
שקרוי המימסד האשכנזי. ואע"פ כן, הוא מבין 

את מצוקת בני עדתו, ומגלה אמפתיה 

דבריו,  לפי  נוצרה  הזו  המצוקה  אליהם.  רבה 
הרגישו  הם  בה  הראשונה  קליטתם  בתקופת 
ומפלגת  האשכנזי"  "המימסד  ע"י  מושפלים 
שתחושת  מוכיח  הוא  במיוחד.  העבודה 
הקיפוח הזו עוברת מדור לדור, יחד עם זכרון 

ההשפלה.
אינו  אך  כאבם,  את  כואב  אותם,  מבין  הוא 
אינו  הוא  כי  חושבים  הם  אף  איתם.  מזדהה 
פתרון  מציג  אינו  הוא  משלהם.  אחד  בדיוק 
להזדהות  אותם  שמביא  הזה,  הכאוב  למצב 
רחוקות   שעמדותיהם  למרות  הימין,  עם 
של  מריר  טעם  עם  נשאר  הקורא  מעמדותיו. 
החמצה ויאוש מסויים אפילו, מצד אחד, ומצד 
שני עם תהייה: אם בן-סימון יכול היה להיחלץ 
את  ולמצוא  וההשפלה,  ההדרה  ממעגלי 
"המצליחנית", בלב תנועת  ישראל  דרכו בלב 
העדה  מבני  אחרים  רבים  לא  האם  העבודה, 
יכלו לעשות זאת, האם הייתה הדרה מכוונת 
"הקשת  שטועת  כפי  האחרונות,  לשנים  עד 

המזרחית"?
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״אבל שמואל...למה אתה תמיד מצביע נגד?״
המשיך  ורק  ענה  שלא  אביו  את  שאל  גלעד 

לערבב את התה עם החלב. 
 עברה שעה מאז שתוצאות ההצבעה פורסמו 
בגודל  נכתבו  והמספרים  המודעות  לוח  על 
כזה כך שכל הבאים לאכול את ארוחת השישי 

יראו ואלי גם ייראו.
״אני הצבעתי נגד גחמות פרטיות כאלו ואחרות 
של ילדים עם חלב על השפתיים. גהר שמואל 
והניח  בגלעד שבדיוק סיים לקרוא את העלון 
שאתה  הילדים  ״שמואל,  השולחן.  על  אותו 
מדבר עליהם הם אנשים מבוגרים, בני 40, עם 
זעף  מהקיבוץ".  חלק  ומעמד...והם  משפחות 
אביו.  של  צחוקו  לקול  השולחן  מן  וקם  גלעד 
״דרך אגב, אני כן בעד שתתחיל לקרוא לי אבא 

סוף סוף, אפרופו נגד".
שמואל, אבא של גלעד, עלה לארץ מגרמניה 
בחורף של שנת 1933, שבוע אחרי שהופסקו 
יהדותו.  בגין  שלו  החשבון  ראיית  לימודי 
סידרו  אבל  התואר,  את  לי  לקחו  "הגרמנים 
אמר  לחיים".  טובה  הכי  את האוניברסיטה  לי 
על  שעלה  לפני  רגע  בבכי  שמיררה  לאמו 
הרכבת יחד עם חבריו מהשומר הצעיר. "תהיי 
גאה אמא, הבן שלך ציוני." אמר לה וליטף את 

פניה. 
עשרות שנים לאחר מכן ושמואל הפך להיות 
מהחשובים שבמייסדי הקיבוץ כשאת מרבית 
שנותיו הוא עושה כגזבר ומנהל חשבונות של 

מפעל הכפתורים שעזר להקים.
זה התחיל מרישום מזרוני קש ופחיות שימורים 
שהחזיק  מחודד  חצי  ועיפרון  קטן  בפנקס 
הפך  הזמן  ועם  לקרקע  העלייה  ביום  בכיסו 

להיות הבסיס עליו הקיבוץ כולו נשען. 
"הוא הקיבוץ״ הייתה אומרת לו אמו של גלעד 
מגיעה  היא  רק  למה  אותה  שואל  כשהיה 
להשכבות. "הוא כמו המלך של כל המספרים". 

״תגידו? אתם השתגעתם?
על  שמואל  היכה  האוכל!!?״  על  לשלם 
אותה  לפני  שבוע  הקיבוץ  בשיחת  הפודיום 

הצבעה שכשלה.
מעמדות?  משכורות?  הבא?  השלב  "מה 
חושבים?״  אתם  מספרים  על  רק  קפיטליזם? 
המזכיר  משלמה  מתעלם  למיקרופון,  שאג  

שסימן לו שעליו להנמיך את קולו. 
במספרים״.  אנשים,  פה  ימדדו  ככה  ״בסוף 
יותר והעביר את המיקרופון  הוסיף בטון רגוע 
שיסיים.  חיכה  ורק  לצדו  שעמד  לשלמה 
בכל  הברורות.  המילים  על  לשמואל  ״תודה 
תיעשה  המזון  הפרטת  על  ההצבעה  מקרה, 
הצהריים  אחר  ועד  מהבוקר  הקרוב  בשישי 
ועכשיו לנושא הבא: בחירות 84. כמו שכולכם 
יודעים, שבוע הבא יגיע לכאן שמעון פרס. אז 
חברים...למרות שכולנו מערך, חדר אוכל מלא 

בבקשה.״
בשבת גלעד ישב בחצר והביט בילדיו משחקים 

בדשא הגדול עם ילדי שכונת החולמים. 
שבדיוק  למרים  אמר  ״  משתנה...  ״המציאות 
לך  אומר  "ואני  העציצים.  את  להשקות  יצאה 
שאם לא נשנה עכשיו, אחר כך זה יכאב לכולנו 

הרבה יותר״. 
כתפו.  על  ידה  והניחה  אליו  התקרבה  מרים 
המשותפת,  הלינה  עם  שכמו  תראה,  "אתה 

בסוף זה יקרה״. 
"בדיוק", ענה לה בלחש גלעד. 

"והשאלה היא מה יהיה המחיר?"
המספרים לא הסתדרו לגלעד בראש כשהוא 
שוב ושוב ניסה להבין מאין מגיע החוסר הגדול.

והצאן  מהמפעל...הרפת  המסמכים  ״רותי! 
שנתת לי...אלו המספרים? את בטוחה?״ רותי 
ובידה  סיגריה  כשבפיה  המשרד  אל  נכנסה 

השנייה כוס קפה.
״אתה לא רואה שאני בהפסקה״ מלמלה רותי 
ונשפה אל חלל החדר את עשן הנובלס הסמיך. 
״בבקשה אל תעשני פה״ גער בה גלעד בפעם 
לפני  למזכירות  נכנס  מאז  כמה  יודע  המי 
כמעט שנה. מחזיק את עצמו לא לומר לה על 
החלטת המזכירות שמעוד חודש משלמים על 

הסיגריות, החלב והלחם. 
נשמע  היה  התקשר,  מהבנק  אלי  אגב,  ״דרך 

קצת לחוץ". צעקה לו כשיצאה למרפסת.   
מצחו של גלעד טפטף זיעה קרה בעודו מקשיב 

למה שלאליהו, מנהל הבנק, היה לומר.
״אתה מבין מה זה אומר גלעד?״ הוא נשאל אך 
לא ענה על אף שידע היטב מה ההשלכות של 

הדברים. ״הלו...?״. 
הקיבוץ  אל  החלון  דרך  והביט  ניתק  גלעד 
שאהב וידע שמאותו רגע, דבר לעולם לא ישוב 

להיות כפי שהיה.
מושלם  יהיה  הכול  שלא  הניח  הוא  נכון,  אז 
כזה  ובוהו  לתוהו  אבל  למספרים",  "כשיצלול 
הוא באמת לא ציפה. בטח לא כשהאחראי לו 

הוא אביו. 
הוא נשם עמוק, הרים את שפורפרת הטלפון 

והתקשר לשלמה, המזכיר.
שגויות  השקעות  של  שנים  עשרות  ״זה 
בסדר".        יהיה  של  וגישה  מהבנקים  והלוואות 
לו את  לדווח  איך שסיים  שלמה אמר לגלעד 
ובזכותך  מצוינת  עבודה  עושה  ״אתה  המצב. 

עוד יש דרך החוצה מהברוך הזה״. 
בהה  רק  גלעד  אבל  לעודדו,  וניסה  המשיך 
ובה הקיבוץ בתחילת  בתמונה שמעל שלמה 
דרכו. קבוצת גברים ללא חולצה קוצרים חיטה 
ומחייכים. "אתה יודע...שמואל זה השני מימין, 
החזיק  שהוא  היחידות  הפעמים  אחת  זאת 

מגל, אימא מאוד אהבה את התמונה הזו".
את  לרשום  החל  שכבר  בשלמה  והביט  אמר 
בחדר  היום  דחופה!  קיבוץ  שיחת  המודעה: 

האוכל. 
״זה אתה או הוא...זה ברור לך. נכון?״

אמרה לו מרים כשצעדו לכיוון חדר האוכל.
כל  שלמדת,  השנים  ״כל  בראשו.  הנהן  גלעד 
ההשקעה.. הכול ילך אם לא תספר״. הוסיפה 

ולקחה נשימה עמוקה. 
החלון  דרך  והביט  שיערה  את  ליטף  גלעד 
יודעת  ״את  המתמלא.  האולם  תוך  אל  הענק 
שעם כל מה שיש לי עליו הוא זה שאישר את 
הלימודים שלי נכון? למרות שרצו אותי בצאן, 

הוא זה שנלחם וצעק...בשבילי.״ 
מה  את  לו  ואמרה  בו  הביטה  רק  מרים  אך 
שידע היטב בסתר ליבו: ״אתה לא זה שצריך 

לשלם את המחיר של הטעויות שלו״.
לגם  שגלעד  בעוד  מאדם  המה  האוכל  חדר 
לפני  רק  שמילא  המים  מכוס  אחרונה  לגימה 

דקה.
שלמה  של  קולו  נשמע  בבקשה.״  ״גלעד... 
רבות  שיחות  שידע  האוכל  חדר  חלל  ברחבי 
הייתה  לא  מהן  אחת  אף  אך  השנים,  במהלך 
הקיבוץ  חברי  לפני  שעמדה  זו  כמו  קשה 

שקט  בחוסר  הסתובבו  הצהריים  שמשעות 
שנקבעה  הדחופה  השיחה  על  מששמעו 

לערב.
הנושא  על  שמודיעים  היה  הנוהל  זאת,  בכל 
מהתקנון  סטייה  וכל  מראש  שבוע  לפחות 

היוותה קרקע פורה לשמועות וריכולים.
אותו  שאל  לנו?  מבשלים  ושלמה  אתה  "מה 

אביו כשנפגשו במקרה בכלבו.
"זה  בשקט,  גלעד  לו  אמר  שמואל".  "תגיע 

מאוד חשוב שתהיה".
המיקרופון  לכיוון  איטיים  בצעדים  צעד  גלעד 
אותו.               מלוות  הקבוץ  עיניי  כל  את  והרגיש 
הוא נעצר מול הפודיום והרים מבטו אל הקהל 

הגדול שנפרש מולו, כולם הגיעו.  
"על פי המספרים שבידיי.... הקיבוץ בחוב של 
20 מיליון שקלים לבנקים שלא מוכנים לתת 
שקשורות  סיבות  מיני  כל  בגלל  אשראי  עוד 

לממשלה". 
הימהומים החלו להתפשט בחלל המבנה.

סובלים  שאינם  בקיצוצים  פה  מדובר  "לכן, 
בנושא.  הצבעות  יהיו  לא  גם  ולכן,  דיחוי 
כלומר, הפרטה מלאה בשלבים לאורך השנה 
של  הקפאה  בו,  כל  האוכל,  חדר  הקרובה. 
החדרים  תוספות  ובניית  החדשה  השכונה 
שבאה  המשפחתית  הלינה  במסגרת  לילדים 

עלינו לטובה.
וכן...גם נבטל את שיפוצה של הבריכה״. הוסיף 
גלעד ובלע את רוקו. ״זוהי פארסה!״ נשמעה 

צעקה מתוך קהל הנוכחים. 
״מי האחראי לזה???״, "מה זאת אומרת סיבות 

שקשורות לממשלה?!!!"
 ולא חלפה דקה וכל חדר האוכל געש מהמולה 

שגלעד ידע והכין את עצמו שתגיע, 
הגדולה  להתרגשות  עצמו  את  הכין  לא  אבל 

שגאתה בו. 
״חברים, זה או זה או פשיטת רגל״. שלמה צעק 
משקיעה.                                         גלעד  את  הציל  ובכך  למיקרופון 
חיפש  וגלעד  האוכל  בחדר  השתררה  דממה 

במבטו את אביו שעמד שם, המום וחיוור.
״והאשם במצב זה אני״. 

מבטו  והישיר  המיקרופון  לכיוון  גלעד  צעק 
רצף  של  בשילוב  ניסיון  ״חוסר  אביו.  עיני  אל 
החלטות שגויות הובילו אותנו למצב הזה ועל 

כך אני מתנצל״. 
תושיע  לא  סליחה  בקשת  שרק  מכיוון  אבל 
לתפקיד  ולהציע  להתפטר  מבקש  אני  אותנו, 
את שמואל, שכמובן יקבל ממני חפיפה קצרה 
לאורך השנה הראשונה, אבל הוא זה שילווה 
והחשובות  את ביצוען של ההחלטות הקשות 
הללו ויוציא אותנו מהבוץ, כפי שעשה זאת כל 

השנים מאז הקיבוץ הוקם...תודה." 
למקום  שחזר  בגלעד  מבולבל  הביט  שלמה 

מושבו.
"אתה השתגעת?" לחש לו, "אל תדאג" ענה לו 

שמואל וחייך, "יש לי תכנית".
מפתן  על  כשעמדו  באוויר  שהיה  המתח  את 
ביתו של שמואל והביטו אחד בשני אפשר היה 
למדוד על משקל. משקעים של שנים מסיבות 

שונות, אך דומות לפעמים.  
ולפתע  לגלעד  אמר  שמואל  גלעדי".  "תודה 

שלח את ידו וליטף את פניו הסמוקות.
"אין על מה אבא, אל תדאג, נעשה את זה יחד".   
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