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צילום: חופית קשת 

ארגז הכלים הגזיתאי

לריטה� קרלוס וכל משפחת
 פי��רסקי - �ולד

מזל טוב עם הולדת 
הנכדה 

רונה - לי - בת לדבי

לדוד� מרטה וכל משפחת 
פמפנל

מזל טוב עם הולדת 
הנכדה

אנה - בת לתמי ויריב

 .�הרמת כו�ית וחשיפת הקיר לכבוד חג ה-65  בדשא מול המועדו
בהמש� הדלקת נר רב דורי – טעי� ונעי�, ילדי� וותיקי� בחדר 

האוכל.

בעיית הזהות היהודית החילונית בימנו, הרצאתו של שניאור עינ� 
"יהדות  קבוצת  ביוזמת   .�במועדו שפיי�  וחבר  בינה  ממיי�די 

חילונית"

גדולי�  חשיבה  משחקי   , המוח"  בכוח   " ומרתק   �מגוו הפנינג 
בחדר  החג.  מ�ממני  ועוד  מאתגרות  משימות  וגדולי�,  לקטני� 

האוכל, הורי� וילדי�.

.�קבלת שבת במועדו
ואת�  שיר,  רוד�  שיר  �וח�,  ישראלי  במופע  הכפר  זקני  להקת 
ונהני�. שבעה נגני� וזמרי� על במה אחת, ערב  שרי�, רוקדי� 
בירות  נישנושי�  ע�  שולחנות  �ביב  הישיבה   .�באדרנלי מלא 

ועוד...הכני�ה מגיל 18. בשעה 21:30 בחדר האוכל.

 17:30 בשעה  גזית.  נעורי  בח�ות  שלנו  המ�ורתי  האש  מפקד 
במתח� ה�ילו.

יריד "10" – כול� מוזמני� להיפטר מה�פרי�, משחקי�, בגדי�, 
והכל  ולמכור או לתת  ועוד... לארג� דוכ� בחדר האוכל  צעצועי� 
ברעיונות  לילדי�  לעזור  מוזמני�  הורי�   .₪  10 עד  של  ב�כו� 
להשתת�  המעונייני�  עצמאית.  בחדא  התארגנות  יצירתיי�. 

מוזמני� ליידע אותי. 
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 בכל הפעילויות יודלקו נרות חנוכה
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 בכל הפעילויות יודלקו נרות חנוכה

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

לאתל שמעון וכל משפחת
קטן - קולודנר

מזל טוב עם הולדת הנכדה
שקד - סלמה
בת לענת ויאיר

לכל משפחת כהן

מזל טוב עם הולדת הבן - הנכד

אור
בן לנופר וארי

נעמי שחר הראשונה שמרימה את הכפפה! ומציעה:

ייעוץ בהתנדבות להכנת אלבום התמונות הדיגיטלי שלכם
(סיכום של טיולים, ארועים, לוח שנה) וכו‘.

בנוסף - למעוניינים תוכל נעמי לערוך ולעצב לכם את האלבום בתשלום.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל נעמי בטלפון: 050-6398679
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פנו אלינו!

רוצים גם
לפרסם



טור פותח
כרמית רזיאל מאיר

הטור של תמר 
תמר דרייבלט )קמינצ'יק(

טיול לשבת
• אביבה ועמוס דימינשטיין

עורכת: כרמית רזיאל מאיר
ס. עורכת: תמר דרייבלט (קמינצ‘יק)

גרפיקה: נעם-משרד פרסום.
alon.k.gazit@gmail.com :מייל

ת.ד: 265

עלון

גזית

בין סופות גשמים לשרב חורפי חלף עוד חודש.

ובעלון הפעם:
על תחילת יישום המודל בסיכומו של עומרי, סיכומי ישיבות 
של הנהלת הקיבוץ, דיווח מקיף מהנעשה בחינוך, במינהלת 

ובחינוך החברתי.
החדשים,  והמחירונים  השינויים  על  המספרה  של  עדכון 

והזמנה לקונצרט הקרוב.
לעלון  בהמשך  בשבט,  טו  אירועי  של  סיכום  בעלון,  עוד 
הקודם, נביא גם הפעם עוד מערב ההצדעה לותיקים, והפעם 
מערכון שכתבו והציגו משה רותם ויוסף פורת ולצידו תמונות 

מהאירוע שצילמה מיקה סדרינס.
כמובטח, ראיון עם ענת ירון )ברנד( על מהות ההתנדבות ועל 

עבודה כמנהלת מחלקת מתנדבים במועצה.
הכרות עם רועי בר אבן והבטוקדה הדינאמית, והכרות עם 
הוא  בו  בבית הסיעודי,  הפזיוטרפיה החדש  וחדר  ויינר  רני 

עובד.
בטורים הקבועים תמונותיו של צבי העוקבות אחר המתרחש 
בקיבוץ, טיול לחוף הבונים, על בישול בריא על דד ליינים ומה 

מומלץ לראות בטלויזיה...

שבת שלום וקריאה נעימה
כרמית רזיאל מאיר

« דדליין

]DEADLINE[ מקור הביטוי בעולם העיתונות הכתובה  דדליין 
הצלם  או  הכתב  על  בה  האחרונה  הזמן  נקודת  ומשמעותו: 

להביא את החומר לקראת פרסומו. 
בפועל – דדליין הוא מועד אחרון להשלמת משימה.

צבאות  האמריקנית.  האזרחים  במלחמת  הוא  הביטוי  מקור 
הייתה  לא  רבים.  לוחמים  לשבות  הצליחו  והדרום  הצפון 
אפשרות להקים מחנות מאובטחים וגם לא גדר תיל. הם ריכזו 
את השבויים באזור מישורי, ציירו סביבם קו, או בנו מחיצה 
סמלית, אותם כינו .ENILDAED כלומר: קו המוות. כל שבוי 
שהעז לחצות קו זה אחת דינו למות בירייה ממגדלי השמירה 

שהוצבו מסביב לקו.
]מקור:                                                                         [

----
החיים מלאים בדדליינים, חלקם גדולים, חלקם קטנים, חלקם 
מוכתבים לנו ואת חלקם אנחנו מכתיבים )או לפחות מדמיינים 
שאנחנו מכתיבים( אבל בסופו של יום, איך שלא הופכים את 
זה, החיים הם רצף אינסופי של דדליינים. למעשה כל תאריך 

יעד לכל דבר הוא דדליין פוטנציאלי... 
יש את אלה הפשוטים, להעיר את הילדים, להכין אוכל לבית 
הספר ולהספיק לשלוח אותם בזמן שלא יאחרו את ההסעה. 
בלתי  כמעט  ולפעמים  בקלות  זורם  יומיומי שלפעמים  דדליין 
החלב"  או  השוקולית  תגמר  "שלא  את  גם  יש  להשגה.  ניתן 
כי פספוס דדליין כזה יגרור אחריו מחיר ממשי – כזה שעלול 
את  לאחר  לילדים  לגרום  מכך  וגרוע  הבוקר  את  להרוס 

האוטובוס.
ממנו  נחלצים  שרובנו  לתשלום"  אחרון  ה"תאריך  כל  את  יש 
באמצעות הו"ק/ כ.א אבל עדיין אנחנו רוצים לשלם את הדו"ח 
אותך  שמחייבת  הבירוקרטיה  את  יש  האחרון,  ברגע  רק 
עד   – העניינים הבריאותיים  את  ויש  יעד,  בעמידה בתאריכי 
– מאריכים  קלים עם הדדליין  אנחנו  לרופא  הולכים  שאנחנו 
לבדיקות,  הדדליין  מרגע שהלכנו את  אבל  קץ,  אין  עד  אותו 
לקביעת הטור, לנטילת התרופות קבע הרופא ואנחנו חייבים 

לעמוד בו.
יש את הדדליינים בעבודה, כשאתה יודע שרק כשתסיים את 
העבודה שלך מישהו אחר יוכל להתחיל בשלו, אלה )לפחות 
בזמנים  העמידה  נושא  שכל  תחושה   – מלחיצים  הכי  אותי( 
בפרויקט כזה או אחר מוטל על כתפיי. ויש לזה גם את הצד 
השני – עד שמישהו לא יסיים את חלקו אין טעם להתחיל 

בשלי...
אנחנו מחליטים איזו חשיבות אנחנו מייחסים להם ומה מידת 
אפילו חושבת  אני  לפעמים  אותם,  לוקחים  הרצינות שאנחנו 
שזו דרך ראויה לסווג אנשים: אלה שעומדים בלוחות הזמנים 
באנשים  נפגשת  כשאני  הזמן.  כל  אותם  שמגמישים  ואלה 
מהסוג השני אני צריכה לקבל החלטה איך להתייחס לדדליין 

אם בכלל. 

לצערי ואולי לשמחתי אני מחויבת לדדליין. לא פנאטית אבל 
שואפת וכמעט כמעט תמיד גם עומדת בו. יותר מכך, הרבה 
פעמים הדדליין הוא שמניע אותי לעשייה וגורם לי להיות יותר 
אין דבר שידמה לתחושה  לזמנים.  נכון  ולייצר תעדוף  יעליה 
כעבור  אבל  מאחורי  שהדדליין  מרגע  והמשחררת  הנפלאה 

רגע ואפילו הרבה קודם לכן יש דדליין חדש.

« חוף הבונים

בסוף פברואר, פורחים בשמורת הבונים )בדרך כלל( הצבעונים. 
ובנוסף יש אתרים מעניינים בשמורה.  

איך מגיעים?   

בצומת פראדיס פונים צפונה על כביש 4 . 
בצומת הבונים פונים שמאלה עוברים על הגשר מעל כביש 2 

וממשיכים בכביש עד הכניסה לקיבוץ הבונים. 
פונים ימינה עד לסוללת הרכבת ושמאלה עד לכביש החוצה את 

הרכבת, ממשיכים בדרך עפר עד החניון )בתשלום(. 
חונים ליד קיר השמורה ונכנסים בפתח לשמורה.
יש אפשרות למסלול קוי לאורך החוף עד חוף דור

)צריך לפחות 2 כלי רכב(.

                                                                                                           . ם י נ ו ב ה - ף ו ח ב - י ל ג ע מ ה - ל ו ל ס מ ב - ל י י ט נ - ו נ א
לאורך  דרומה  ונלך  שמאלה  נפנה  לשמורה,  הכניסה  לאחר 

הגבעות. 
עד שנגיע לגבעה פורחת עם שלל פרחים וגם צבעונים. 

לאחר טיול קצר על הגבעה  נחתוך לכיוון הים.
 

נלך לאורך הים, על החול הנקי ומשטחי הצדפים  עד שנתחיל 
לעלות על גבעת כורכר גבוהה 

ומשם לא לפספס את המערה הכחולה.
עם המפרצים הכחולים והסוערים.               

נמשיך לראש הגבעה לתצפית על הים וגם על הכרמל. 
מהגבעה נרד חזרה לחניה.

טיול נעים                                                                                                                     
אביבה ועמוס

חברי גזית שנפטרו בחודשים 

פברואר

צבי  אברהמי              03/02/2008
אורה  הרשקוביץ         22/02/2011
רפאל  מוגרבי             25/02/2005
ברכה    גבורי             03/02/2002

יהי זכרם ברוך !

דב  בניה                   12/03/2013     
לאה  גוטמן                22/03/2013
אדק  גוטמן                12/03/2003
דבורה חפר                26/03/2003

משה   ירקוני             20/03/2003   
אריה  גורן                24/03/2010
צבי   כהן                 21/03/2005
יערה  מלכין              04/03/2002 
גבריאל  שכנר            08/03/1999 
אפרים  שלומי           02/03/2014  

מרץ

ברכות לגיוס 

נועה גלברד

מאחלים לכן שירות קל
נעים ומעניין. 



משולחנו של מנהל הקהילה
• עומרי סאאל

מתכון לשבת
• אורית קנט )לביא(

ריזוטו שעורה  )גריסי פנינה(

רכיבים:
200 גר' גריסי פנינה

1 דלורית, חתוכה לקוביות של 1 ס"מ
400 מ"ל מרק ירקות צח או מים

2 כפיות גדושות טימין טרי או 1 כפית יבש
4 כפות שמן זית

2 כרשות, פרוסות לרצועות דקות )החלק הלבן בלבד(
2 שיני שום, קצוצות

175 גר' פטריות, פרוסות לרצועות
2 גזרים בינוניים, מגוררים )על החלק הגס של פומפיה(

2 כפות פטרוזיליה טרייה, קצוצה
3 כפות גרעיני דלעת קלויים קלות

מיץ מחצי לימון סחוט
TAMARI 1 כפית רוטב סויה תמרי

אופן ההכנה:
וצלולים(  נקיים  שהמים  )עד  הגריסים  את  היטב  לשטוף   .1
ולכסות  שוב  לשטוף  כשעה.  למשך  קרים  במים  ולהשרות 

במרק/מים. להביא לרתיחה ולבשל על אש נמוכה במשך
45-35 דקות או עד שהגריסים רכים )אבל לא רכים מדי(.

בנייר  מכוסה  שטוחה  תבנית  על  הדלורית  את  להניח   .2
פרגמנט ולערבב עם חצי מכמות הטימין. לתבל בפלפל שחור 
בתנור  לצלות  השמן.  מכמות  חצי  עם  היטב  ולערבב  גרוס 

בטמפרטורה של 200 מעלות למשך כ- 35-30 דקות
)לערבב פעם או פעמיים( או עד שיוצא שחום וצלוי קלות.

3. לטגן את הכרשה והשום עם השמן הנותר במשך 5 דק'. 
להוסיף פטריות ואת שאר הטימין ולהמשיך לטגן במשך עוד 
כ-5 דק'. להוסיף את הגזרים ולטגן עוד 2 דק' נוספות. להוסיף 
את הגריסים המבושלות עם עוד 100 מ"ל מים ולבשל במשך  

5 דקות או עד שכל המים מתאדים
)ריזוטו מוצלח צריך להיות לח במידה אך לא עיסתי(. 

4.  להוסיף פטרוזיליה, דלורית, מיץ לימון, רוטב סויה וגרעיני 
דלעת ולערבב היטב. לתבל במידת הצורך ולהגיש מיד.                                                                                                              

בתאבון!

לאסוף  אוהבת  אני 
מתכונים שאני מקבלת 
לא  השראה  מהם 
התבשיל  בזכות  רק 
מהם  שמתקבל 
שהם  מפני  גם  אלא 
אצלי  מתקשרים 
בהם  לערכים  בנוסף 
ואליהם  מאמינה  אני 
איכות  מתחברת.  אני 

הסביבה, סחר הוגן, טבע וקהילה אם להזכיר רק כמה מהם. 
את הבסיס לחלק מערכים אלו קיבלתי כמובן בקיבוץ אבל עם 
ביניהם  לעוד תחומים  נפתחתי  לאנגליה  ומאז המעבר  השנים 

יוגה, מדיטציה, פרמהקאלצ'ר, מיינדפולנס ובודהיזם.
את ההשראה למתכון שבחרתי הפעם קיבלתי מחוברת מתכונים 
בריטריט  למדיטציה  במרכז  שמצאתי  יומרנית  ולא  פשוטה 

שלקחתי בו חלק לפני מספר שנים.
המקום נמצא באחוזה מקסימה באחד המחוזות האהובים עלי - 

דבון )DEVON שבדרום אנגליהׂׂ(. 
מוריקות  גבעות  של  שפע  הוא  המחוז  את  שמאפיין  מה 
בעוצמה  הזורמים  קוצפים  נהרות  רועות,  בכבשים  המשובצות 
וספק כבישים ספק שבילים המתפתלים בינות לגבעות וגדרות 
אבן, העלולים לגרום לך להחסיר פעימה בסיבובים החדים אם  

את/ה לא תושב האזור המתמצא היטב בנפתולי הדרכים.  

וזמינים.  מזינים  ברכיבים בסיסיים,  נעשה שימוש  כאן  במתכון 
מומלץ להגיש כמנה עיקרית בארוחה קלה יחד עם סלט ירקות 
לה  שיש  בשעורה,  הפעם  השתמשתי  כתוספת.  או  עשיר 
מלא  בסמטי  באורז  גם  להשתמש  ניתן   אך  אגוזי  יותר  טעם 

כאלטרנטיבה בדיאטה ללא גלוטן.

,30X30כ-13 מ"ר של מרצפות טרצו
תוצרת "מרצפות פקיעין"על המשטחים המקוריים.

לא נעשה בהן שימוש.

לפרטים: אלה הרשקוביץ 050-6827157

למכירה

עם המעבר למודל החדש בהצבעה בסוף דצמבר, התלבטנו 
מתי וכיצד יש להתחיל להפעילו, שכן ברור שאין זה פשוט 
לחבר או למערכת לבצע מעבר כה חד מינואר 2016, אבל 
לשנה  תקציב  לבניית  הקשורים  משיקולים  זאת,  למרות 
קלנדרית והקלה על המעקב סברנו כי חשוב מאוד להתחיל 
שהמעבר  לכך  מודעים  בהחלט  אנו  החדש.   במודל  שנה 
אי  את  להקטין  כדי  פועלים  אנו  וודאות.  ואי  חשש  מעורר 
מהחברים.  שעולה  שאלה  לכל  תשובות  ולתת  הוודאות 
במקביל אנו פועלים להסדרת הדברים במהירות האפשרית. 
זה  ובעניין  שונות,  ובעיות  דיוקים  אי  יהיו  ובהתחלה  ייתכן 
היא ברת  או קטנה,  גדולה  כל טעות,  כי  להדגיש  לי  חשוב 
תיקון ויש לפנות ולהפנות את תשומת לבנו על מנת שנתקן.

המודל  בחוברת  כבר  שנכתבו  דגשים  מצורפים  זה  בעלון 
החדש ושפורסמו בחודש האחרון, ואני סבור שחשוב לפרסם 

שנית:
כרטיס  את  להסדיר  פניות  קיבלו  חברים   – בריאות   .1
הכללית מושלם והבילינג. חשוב שכל חבר ייראה מה מצבו 
הטוב  השירות  את  לתת  שנוכל  מנת  על  פעולה  וישתף 
ביותר. בתקציבי ינואר פברואר ומרץ לא יחויבו החברים בגין 
יבוצעו לאחר קבלת הדוחות  החיובים בבילינג. חיובים אלו 
של רבעון ראשון. חשוב מאוד שחברים יקפידו לחייב תמיד 
את הבילינג על מנת שהוצאותיהם יירשמו בקופה ויתאפשר 
מומלץ  כך  להם מעקב פשוט אחרי ההוצאות שלהם. בשל 
לבצע את רכישת התרופות במרפאה. באופן הזה החברים 

יקבלו את ההנחות המגיעות להם. 
דגש חשוב - קנייה באופן פרטי לא מזכה בהנחות המגיעות 

מכללית מושלם.
לטיפולים  התשלום  הופרט  מהשינוי  כחלק   – יזמויות   .2
כי לכל  בין השאר  האלטרנטיביים השונים. המשמעות היא 
אחד מהמטפלים גם אפשרות לתמחר את השירות שלו לפי 
הפניית  שעם  כשירות  מוכר  מהשירות  חלק  הבנתו/השוק. 
רופא ניתן לקבל עליו החזר מדקלה )רפלקסולוגיה, שיאצו, 
היזמים בתחומי  כל  עם  אנו מתארגנים  אלו  בימים  דיקור(. 
לאפשר  מתארגן  אחד  כל  כיצד  לבחינה  השונים  הטיפולים 
בגזית  ללקוחות  נכונים  שיהיו  וטיפולים  עבודה  המשך 

ומתאימים ליזם.
עובדי  להחלטה  – בהתאם  פנים  לעובדי  האוכל   חדר   .3

פנים זכאים, בהתאם להיקף המשרה, למימון ארוחות בחד"א 
על חשבון הענף. החלטה זו התקבלה מתוך רצון לשמר את 

חדר האוכל כמקום מפגש מרכזי בגזית. 
תחת  התאגדו  השכבות  תקציבי  כל   – שכבות  תקציבי   .4

וועדת תרבות. 
5. כמו כן בחלק מהתחומים התקבלו החלטות שמטרתן להקל 

על תקופת המעבר: 
א. חינוך – לאחר בחינה מחודשת של העלויות התאמנו אותן 
)כולל  בי"ס  עלויות  את  להוזיל  והצלחנו   2015 תוצאות  לפי 
הסעה( לרוב השכבות. המחיר החדש יישמר בהתאם לעלויות 

בפועל ואם יידרש נשנה אותו גם במהלך השנה.
– נבנה מסלול הדרגתי לשינוי בהתאם  ב. טיפול פסיכולוגי 
מידה  לחברים  לאפשר  הוא  הרעיון  החדש.  במודל  לרשום 
לפנות  ניתן  לפרטים  הקרובה.  בשנה  הקלה  של  מסוימת 

לדבורה אשר.
ג. תשלום לבנים עד גיל 35 – הוחלט כי עד ל – 01.10.2016 
תמשיך ההנחה כפי שהייתה עד כה עד גילאי 35. מתאריך זה 

המחיר יותאם להחלטות המודל החדש.
ד. קלנועיות – לאחר דיונים רבים הוחלט במודל כי קלנועיות 

פרטיות וקלנועיות רווחה יקבלו התייחסות שונה. 
אנו מודעים לכך שקלנועיות רווחה משמשות חברים שזקוקים 
לנו.  שיתאפשר  ככל  הזה  השירות  את  לספק  ונמשיך  להן 
העלות, עפ"י תחשיבים ב: 2014 הייתה כ: 150 ₪ לקלנועית 
בחודש. התשלום שנגבה מהחברים כמעין ביטוח היה 40 ₪ 
ובנוסף תשלום מלא של הרווחה עבור תיקונים וחלפים )פרט 
 ,10.2016 עד  כרגע,  ב: 50%(.  החבר השתתף  בו  למצבר 
הוחלט שכל חבר שברשותו קלנועית ומעוניין בביטוח, ישלם 
50 ₪ ביטוח לחודש. ביטוח זה כולל את עבודת הטכנאי, אך 

לא חלפים. 
המסלול  את  ולבחור  להתארגן  לחברים  לאפשר  מנת  על 
לתחילת  עד  החלטה  לקבל  יוכל  חבר  כל  להם,  המתאים 
אוקטובר 2016. עד לתאריך זה, כל חבר המשתמש בקלנועית 

הרווחה יחליט אחת משלוש האפשרויות:
1. הישארות במסלול עם קלנועית הרווחה ותשלום של ₪150 

ביטוח לחודש )התשלום כולל עבודת טכנאי וחלפים(.
2. רכישת קלנועית הרווחה והפיכתה לפרטית ואז תשלום של 

 ₪ 50

חונכים
מגרש 
ספורט



אז מה רואים
• אסתר לבנון - מורדוך 

סצנות  לראות  גדול  קושי  לי  יש  נאות:  בגילוי  אתחיל  הפעם, 
אלימות, או סצנות הכוללות השפלה, בין אם בסרטים ובין אם 
בסדרות, ובאופן פרדוכסלי הרי 3-2 קוראי וקוראותי הנאמנים/
ות, ודאי הבחינו בהתמכרות קלה שלי לסדרות מתח, )אם כי 

גם קומדיות טובות מרנינות את ליבי(. 
מבט,  הסבת  )תוך  בהן  לצפייה  שלי  ביותר  הבסיסי  התנאי 
שהן  הוא  במיוחד(  קשים  ברגעים  תה,  כוס  להכנת  גיחה  או 
או  לקריאה  הראויה  יצירה  לכל  כיאה  ומורכבות  משובחות 

לצפייה.   

יצירה )מעבר לטעם האישי  על הקריטריונים  שבהם נמדדת 
וההנאה הבסיסית( אפשר לנהל דיון מעמיק, שלא כאן המקום 

להרחיב בו. 
גם  ואשמח  מעט,  לא  בכך  דנה  אני  והרצאותי  בשעורי  אבל 

לשיחות אישיות בנדון, אם אתבקש.
ולמה כל ההקדמה הזו? סתם כדי לישר קו עם הפרדוקס, כפי 
קלות  שאינן  סדרות  שתי  על  הפעם  המלצתי  בשל  שציינתי, 

לצפייה אבל  מרתקות ביותר לטעמי.
"הגשר"  הוותיקה,  השבדית  המתח  לסדרת  נחזור  ראשית, 
עליה כבר המלצתי בעבר, שחוזרת עם עונה שלישית מורכבת 
קופנהגן  לבין  שבדיה  בין  שמחבר  בגשר  מדובר  ומאתגרת.  
בירת דנמרק, ובכל עונה של הסידרה מתנהלת חקירה שבה 

משותף  צוות  פועל 
לפענח  שוודי-דני  
פשע או סידרת פשעים 
שתי  מעורבות  שבהם 
את  מובילה  המדינות. 
הבלשית  החקירה 

סאגה נורן. 
בלש  מצוות  סאגה  אל 
בז'אנר,  כמקובל  דני. 
הפכים  בשני  מדובר 
ללמוד  שצריכים 
עם  אחד  להסתדר 
שני, אבל כאן מצליחה 
"להפתיע  "הגשר 
וליצוק משמעות חדשה 

לקשר,  כי סאגה לוקה בתסמונת אספרגר. 
לא מדובר באספרגר מהסוג המשעשע של הבלש מונק, )למי 
שמכיר/ה( אלא כזה שהופך אותה למאוד טובה בעבודה שלה, 

אך לחסרת אונים בקריאת סיטואציות חברתיות.  
בעונה הזו נוסף  מטען רציני של הרקע המשפחתי הקשה של 
סאגה, שמוסיף מורכבות עלילתית כשסאגה גם מסתבכת עם 

המפקדת המחליפה שמנהיגה את התחנה.
כשמערכת  הדני,  לצוות,  חברה  של  האישי  הסיפור  ונוסף   
חקירת  להתפתחות  במקביל  מתפתחת  שניהם  בין  היחסים 
הפשעים.   באופן מותח מצליחה "הגשר" להפתיע בכל פעם 
שהתרעתי  וכפי  הבא.  הצעד  יהיה  מה  שהבנת  כשחשבת 
בהתחלה, חלק מן הסצנות אינן קלות לצפייה, )אפשר להכין 
אפילו  ולעיתים  ומהפנטת  מרתקת  כולה  הסידרה  אבל  תה(  

קורעת לב. 

הסידרה השנייה, היא "גומורה"  הוותיקה, שמצויה בוי או די 
כבר הרבה זמן, כך שמי שרוצה לנסותה כדאי להזדרז שמא 

תורד.
האיטלקית  במאפיה  שעסקה    "1992" על   בעבר  המלצתי 

וקשריה המפותלים עם הפוליטיקה באיטליה. 
אבל שם מדובר במהלכי המאפיה הצפונית המתוחכמת יותר, 

שמהלכיה האלימים סובטיליים יותר.  
הדרומית,  המאפיה  על  "גומורה"  בסידרה  מדובר  לעומתה, 
שהיתה  "הקאמורה",  בעצם  הוא  ששמה  הנאפוליטאנית, 
אחראית על פשעים קשים של סחר בסמים, פרוטקשן ורציחות, 

ופגעה גם בחוקרים מטעם המדינה. 
סרט  על   מבוססת  הסידרה 
תהילה  ועטור  מפורסם 
הוא  כשהשם  זה,  בשם 
בין  מילים  משחק  מעין 
שזו  ו"גומורה"  ה"קאמורה" 
)לאיזכור  ל"עמורה"  המילה 
שאליהן  ועמורה  סדום 
שכולה  נאפולי  מדומה 
בפעילות  ומרושתת  ארוגה 

המאפיה(. 
מבוססים  והסידרה  הסרט 
אמיצות  כתבות  סידרת  על 
כתב-חוקר  של  וחושפניות 

בשם סאביאני 
)שמאוים בגינן עד היום(.   למרות היסוסי,  בשל רמת האלימות 
על  גם  שהיו  טובות  ביקורות  ובהשפעת  בסידרה,   הצפויה 
הסרט וגם על הסידרה, וגם מתוך איזה כבוד לאומץ העיתונאי 

של הכתב, הצצתי ושקעתי בצפייה בסידרה. 
היא מבוימת באופן ריאליסטי מחוספס, כשגם השפה האיטלקית 

האהובה נשמעת בה, בדיאלקט הדרומי, בוטה ותוקפנית. 
אך מעבר לעלילה, שמרתקת כשלעצמה, מעבירה הסידרה גם 
חברתית  הזנחה  של  סוג  על  ונוקבת  קשה  חברתית  ביקורת 
והקודים  הכנופיות  של  השליטה  את  שמאפשרת  ואורבנית, 
והנורא  מעורבים",  ה"בלתי  האזרחים  בחיי  גם  ה"מחייבים" 

מכל, גם בעתיד של ילדיהם מגיל צעיר.

בכיף,  להתרענן,  וכדי 
ההמלצות  של  מהעומסים 
מכל  ממליצה  אני  הקודמות, 
סידרה  מיני  מעין  על  הלב 

בשם "קטסטרופה". 
קומדיה רומנטית

שנונה  ואנגליה(  )אמריקאי 
ומתוקה. 

הלוואי עלינו עונת המשך.

משולחנו של מנהל הקהילה
• עומרי סאאל - המשך...

ביטוח בחודש, כפי שנקבע במודל.
3. להחזיר את קלנועית הרווחה, לרכוש באופן פרטי, ולשלם 

50 ₪ ביטוח בחודש.
ה. שיפוץ בתים להרחבת פתחים – בהתאם למדיניות עד כה 
הוחלט כי המקרים בהם יש צורך והמלצה של "המשך טיפול"  

ימשיך  הקיבוץ לשפץ להרחיב פתח שירותים ע"ח הקיבוץ.
לאחרונה   – אשפוז  בגין  הראל(  )ביטוח  דיקלה  החזרי  ו. 
מ"הראל"  המתקבלים  להחזרים  באשר  שאלה  התעוררה 
נדרש  עליהן  והעלויות  אשפוז  בגין  לשעבר(  "דקלה"  )ביטוח 
לשלם החבר. לאחר שני דיונים בעניין, החליטה ההנהלה כי על 
הקיבוץ להמשיך לדאוג לחברים בעתות של בעיה רפואית. על 
וועדת רווחה לדון בכל מקרה ולגבש עקרונות לעזרה ותמיכה 
בחלק מהעלויות המושתות על החבר במצב כזה. החזרים בגין 
של  הביטוח  את  המשלם  לגזית,  כמקובל,  יועברו,  האישפוז 

הראל . 
IRS .6  - רשות המיסים האמריקאית -  לכל אזרח אמריקאי 
האמריקאית.  המיסים  לרשות  כספיים  דוחות  להגיש  החובה 
בעשרות  קנסות  גוררת  הגשה  שהעדר  משום  חשוב  הדבר 
יכול  אזרחות אמריקאית  מי שמחזיק  כל  ויותר.  דולרים  אלפי 
לפנות למאיה שקד אזולאי – מנהלת הנה"ח על מנת שתעזור 

לו להתחיל בתהליך.
שפורסם  כפי    - הדרך"  סוף  ל"חנות  "ביגודית"  מעבר   .7
את  לשפץ  בכוונתנו  היה    ,2015 בתחילת  שהוגש  בתקציב 
מתחם המכבסה ולאחד את החנויות "ביגודית" ו"סוף הדרך" 
סיום  עם  לאחרונה,  גזית.  של  המרכזי  במתחם  אחת  לחנות 
פועלים  אנו  הדרך,  סוף  בחנות  המקום  והרחבת  השיפוץ 
החברים  צרכי  את  ולספק  להמשיך  היא  המטרה  לאיחודן. 
בחנות אחת מרכזית וגדולה עם מגוון מוצרים ושעות פתיחה 

מותאמות וכן למנוע כפילות של שירותים ועלויות תחזוקה. 
8. פרויקטים בסיום – 

ולאחר  דבר משמעותי,  היא  הנגשת המרפאה  א. מרפאה – 
בחינה של העניין ע"י וועדת תכנון נרתם מאורי לנושא ותכנן את 
השינוי הנדרש. הרמפה נבנתה בסוף השנה והוכנסה לשימוש.
התלבטות,  של  רבה  תקופה  לאחר   – המועדון  ריהוט  ב. 
הריהוט  רכישת  על  השנה  בסוף  הקהילה  הנהלת  החליטה 
למועדון. צוות רחב התעניין, התלבט ובחר לבסוף את הריהוט 
החדש שאנו מקווים שעוד יחזיק שנים רבות וישרת את כל באי 

המועדון.
ג. מתחם המכבסה, חנות סוף הדרך והכלבו – לאחר תכנון 
והצוות  טבול  מיכאל  ביצוע  לידיי  הביאו  מאורי,  של  מדוקדק 
שלו את השיפוץ של המכבסה, הרחבת חנות סוף הדרך ואת 
בשלושת  הלקוחות  יכולים  כעת  בו.  לכל  שהועברה  התוספת 

המתחמים ליהנות מהמרחב החדש שנוצר.
ד. בית היוצר/מועדון מועשר – השיפוץ בבניין מגיע לישורת 
הסופית. הפרויקט היה פרויקט גדול ובכלל לא זול, אבל הכרחי 

על מנת ליצור תשתית מתאימה למועדון חדיש ומתאים לגיל 
לקיים  ימשיך  דורון,  רונית  בניהול  החדש,  המועדון  השלישי. 
ועם כוונה לבחון הרחבתן. לאחר  פעילויות כפי שהיו עד כה 
המעבר יקבל החינוך את הבית השין ויעבירו אליו את הפעילות 

של  החינוך החברתי לכיתות ד'-ו', אשר יעברו לבית זה.
צח"י –  או בשמו המלא - צוות החירום היישובי, מורכב   .9
חירום  של  שבמקרה  תפקידים  ובעלי  הקהילה  ממתנדבי 
ביישוב.  השונים  לצרכים  מענה  לתת  מנת  על  מתגייסים 
בכוונתנו לרענן את הצוותים ולשם כך אנו זקוקים למתנדבים 

לתפקידים שונים: 
א. בטחון – בעלי נשק פרטי.

כולל   – אדמה  ורעידת  מהריבות  לפינוי   – חילוץ  צוות  ב. 
הכשרה מתאימה.

ג. מגישי עזרה ראשונה/חובשים – לתמיכה ביישוב במקרה 
חירום.

ד. צוות רווחה – לליווי ותמיכות בקהילה לפי הצורך.
בכל אחד מהנושאים ניתן לפנות ולהירשם במזכירות או אצל 

יענקלה
10. ולסיום הערה כללית – בחודשים האחרונים, בשל המודל 
והקהילה  הקיבוץ  עומדים  אליו,  קשר  ללא  גם  אולם  החדש, 
וכל  אני  שונים.  מסוגים  אתגרים  מעט  לא  בפני  בו  החיה 
המנהלים סביבי, כמו גם חברי ההנהלות, פועלים ככל יכולתנו 
כשנדרש  שצצות.  לבעיות  מתאימים  פתרונות  לתת  מנת  על 
לצנעת  כבוד  מתוך  לעיתים    - דיסקרטי  באופן  פועלים  אנו 
הפרט, ובמקרים אחרים בשל חובתנו לבחון דברים לעומקם 
של  האינטרס  כששירות  פועלים  אנו  החלטות.  קבלת  לפני 
הקיבוץ עומד כמצפן, ומודעים לכך שכאשר מדובר בנושאים 
מנת  על  לדווח  מחויבים,  ואנו  זכאי,  הציבור   - משמעותיים 

להבהיר את הדברים. 
                                      שבת שלום -  עמרי סאאל

ריהוט המועדון החדש



מבעד לעדשת המצלמה
• צבי הולצמן

סיכום ישיבת הנהלת הקיבוץ מס' 1
15.01.16

רותם,  שחר  סלע,  ברכה  ספרן,  סיטו  גורן,  עמוס  השתתפו: 
אסתר לבנון מורדוך, כרמית מאיר, אסף פלג, איתי סורוקה, 

איציק מסרי, עמרי סאאל, נעה דוד.
חסרים: דבי עצמון.

מוזמנת: סיוון – רכזת בניין.

סדר היום:
1. מעבר למודל גזית חדש – דו"ח מצב.

2. סכום בניית שכונת שיטים.
3. דו"ח מנהלים.

סיכום:
1. מעבר למודל גזית חדש – דו"ח מצב  – ב- 25.12.2015 
עבר בקלפי מודל גזית חדש וב 01.01.2016  , עם שנה אזרחית 
חדשה התחלנו ביישום . מהשטח עולים סוגיות שונות שלחלקן 
לגבי פרטים שונים  דילמות  וחלקן מעלות  יש חשיבות מידית 
לתת  כדי  ההסדרים.   בחוברת  ברורה  תשובה  אין  לגביהם. 
מענה מהיר הקים עמרי צוות אדהוק  בו יושבים בעלי תפקידים 
קלאודיה- ערבה-מש"א,  רחלי  גורן-תמחירן,  )עמוס  רלוונטים 
מנהלת החינוך, אפרת אורן –מנהלת הרווחה(,שמתכנס ויושב 
עם החברים שפונים למהלים. החלטות שהתקבלו בצוות עברו 
שעברו  להחלטות  בהתאם  הקהילה.  בהנהלת  לאישור  לדיון 
ובו  בהנהלה מעביר עמרי לבעלי התפקידים "ספר החלטות" 
החלטות מפורטות בנושאים שעלו. ככלל, המדיניות היא לתת 
תקופות הסתגלות והקלות במקום שיש צורך ולהימנע מפגיעה 
הנושאים  את  בציבור  לפרסם  מעמרי  בקשה  הייתה  בחבר. 
עמרי  את  לחזק  ביקשו  ההנהלה  חברי  כה.  עד  טיפלו  בהם 
והצוות בעבודתם להכנסת המודל באורח רוח ובסבלנות כדי 
לאפשר מעבר חלק עד כמה שניתן, להתנהלות ע"פ ההסדרים 

החדשים.

ובה  טבלה  הציגה  סיוון   – שיטים  שכונת  בניית  סכום   .2
לבניית  "אקליפטוס"  שכונת  של  הבנייה  עלויות  בין  השוואה 
מספר  בגלל  בעיתית  שההשוואה  למרות  "שיטים",  שכונת 
כי  עולה  מהטבלה  ששונה.  הבית  ודגם  השונה  היחידות 
בשכונת  מעלותו  יותר  גבוה  "שיטים"  בשכונת  הבית  עלות 
"אקליפטוס". בדיון עברה סיון על סעיפי הבנייה השונים וכיצד 
התבטאו בכל שכונה בניסיון למצוא את המקומות בהם נמצא 
סיומה  עם  כי  הובהר  כן  כמו  לו.  הגורמים  את  ולהבין  הפער 
בנייה  לדגם  לעבור  החלטה  הייתה  "אקליפטוס"  שכונת  של 
אחר מהמקובל עד כה – בנייה שטוחה שגם יקרה מעט יותר. 

הנהלת הקיבוץ
• נעה דוד

יותר  בדיון דובר על חשיבות המעקב בהנה"ח שנעשה צמוד 
בבנייה האחרונה, והבחנה בין תפקידה של הנהלת קיבוץ כגוף 
אסטרטגי שמגדיר את תמחיר הבית לבין המעקב אחר פרטי 
ו.תכנון.  באמצעות  קהילה  בהנהלת  להעשות  שצריך  הבנייה 
לדעת סיון הבתים "בשיטים" טובים ועלות השכונה מתאימה 
לעלות של בית בסטנדרט כזה, עליו הוחלט, יחד עם זאת ניתן 
ניתן להוריד עלויות. עוד  לדעתה למצוא מספר סעיפים בהם 
נאמר כי כדאי להפריד בין עלות התשתיות לבין עלות הבית , 
כיוון שלעיתים בגלל אילוצים שונים עלות התשתיות יקרה יותר. 
שכונת  של  הבנייה  לקראת  להנהלה  להגיע  בקשה   נאמרה 
בליווי  עמרי  את  איציק)שמחליף  הבאה(.  )השכונה  "שקדים" 
לאומדן של תשתיות  כרגע מחכים  כי  שכונת "שקדים"( מסר 

השכונה, כשהחלטה על המשך תבוא לאחר קבלת האומדן. 

3.  דו"ח מנהלים –
1. נמסר על הודעתה של סיון לסיים את עבודתה אצלנו, לאחר  

שבע שנים כרכזת בניין.
     . פוליגל  כמנכ"ל  אברמוביץ  עמיר  של  מינויו  על  נמסר   .2

בהצלחה רבה לעמיר.

סיכום ישיבת הנהלת קיבוץ מס' 2
05.02.16

השתתפו: אסף פלג, שחר רותם, איתי סורוקה, כרמית מאיר, 
עמוס גורן, ברכה סלע, אסתר לבנון מורדוך, עמרי סאאל, נעה 

דוד.
חסרים: דבי עצמון

מוזמנים: צביקה אלטמן // דבורה אשר.

סדר היום:
1. רכישת גנרטור נוסף.

2. קרנות השתלמות אישיות.
3. הסכם בעלי צרכים מיוחדים.

4. קליטה עתידית.

סיכום:
בו  היום  המצב  את  תאר  צביקה   – נוסף  גנרטור  1.רכישת 
מכוסה הקיבוץ ע"י שלושה גנרטורים למקרי הפסקות חשמל, 
בקרוב  שתיבנה.  החדשה  והשכונה  "שיטים"  שכונת  למעט 
צביקה  של  הצעתו  "נופים".  רפת  עבור  גנרטור  המשק  רוכש 
יותר  גדול  גנרטור  לרכוש  כדי  הגנרטור  קניית  את  לנצל  היא 



הנהלת הקיבוץ
• נעה דוד

מינהלת חינוך
• אסתר לבנון מורדוך

צוין  בו  דיון  התקיים  מהקיבוץ.  חלק  גם  לרפת,  בנוסף  שיכסה, 
מחוברים  חרום  למקרי  חשמל  צריך  בהם  בקיבוץ  המקומות  כי 
לגנרטור חלופי ומדובר במבני מגורים בלבד, כמוכן לאורך השנה 
אין מקרים רבים של הפסקות חשמל ממושכות, כשבנוסף בעתיד 
הלא רחוק תוקם תחנת כוח מקומית. הוחלט שלא להשקיע כרגע 

בגנרטור גם עבור הקהילה.

פדו החברים,  יותר משנה  לפני   – אישיות  2.קרנות השתלמות 
הקרנות  את  העבודה,  ממקומות  השתלמות  קרנות  יש  להם 
והעבירו לקיבוץ את חלקו. עתה, עם המעבר למודל החדש שייכת 
הקרן החל מ 01.01.16 לחבר בלבד, כשהחלק בקרן שנצבר עד 
למועד זה שייך בחלקו גם לקיבוץ. מכיוון שהקרנות אינן בשלות, 
וכדי לא ליצור התחשבנות עתידית הוצע לערוך חישוב לכל חבר 
לו יש קרן ולהוריד, דרך מענקי הרווחים הקרובים, את חלקו של 

הקיבוץ שנמצא בקרן.  ההצעה התקבלה.

הוקם  חודשים  כעשרה  לפני   – מיוחדים  צרכים  בעלי  3.הסכם 
צוות שטיפל במסמך עקרונות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ, בנים 
ועמרי  אורן  אפרת  אשר,  דבורה  ק,  משה  ישבו  בצוות  וחברים. 
סאאל. דבורה ועמרי הציגו את המסמך וענו על שאלות. הובהר 
מכן  כשלאחר  לנושא,  הקשורים  לחברים  ההסכם  מוצג  שכרגע 

יובא לאישור השיחה.  
                      

4.קליטה עתידית – כיום לפנינו שלוש קבוצות לקליטה לחברות 
זוג של חברים, שברובם  בקיבוץ. לקבוצה הראשונה שייכים בני 
המשפחות  היא  השנייה  הקבוצה   .2008 לאחר  לקיבוץ  הגיעו 
בעצמאות  כחברים  לקיבוץ  בעתיד  ויצטרפו  ביתן  את  שבונות 
כלכלית. תהליך הקליטה של שתי הקבוצות הללו נמצא באחריותה 
הקליטה  היא  לקליטה  השלישית  הקבוצה  הקהילה.  הנהלת  של 
העתידית עליה החלטנו במודל. קבוצה זו תוקם עם הזמן מחברים 
חדשים שיבנו את ביתם בקיבוץ, עם סיום הסדרי השיוך. הטיפול 
בקליטה זו דורש פרויקטור שתפקידו, בעזרת צוות שיוקם, להקים 
וללוות פרויקט של קליטה לחברות ובנייה בקיבוץ. הוצע לרבקה 
בו  ולעסוק  הנושא  את  ללמוד  ולהמשיך  הצוות  את  להקים  וילנד 
רבקה  והיכולות של  הידע  לנצל את  הוא  צוין שאך טבעי  אצלנו. 
לה  ומאחלים  ברבקה  תמכו  ההנהלה  חברי  הנושא.  לקידום 

הצלחה, שהיא גם הצלחתנו, באתגר המורכב והחשוב הזה.

שבת שלום נעה דוד

סיכום ישיבה  11.01.2016

קבוצת  עם  שקיימתי   שיחה  על  דיווחתי  הישיבה  בראשית   .1

אודות  ואלון,   ארבל  והמדריכים,  קלאודיה  בנוכחות  הנעורים, 

המודל החדש. וזאת, לאחר שהגיעו הערות מכמה הורים על כך 

שילדים מגלים ענין ומעלים שאלות בנוגע למודל.  

כללי  מידע  קיבלו  והנערות  הנערים  מרתקת.  היתה  השיחה 

הציבוריים  והמיפגשים  הצוותים  עבודת  סיבותיו,  התהליך,  על 

והמשמעות של  ומשתף,  באופן שקוף  נדונו הדברים  שבמהלכם 

חופשית  שיחה  התנהלה  הפתיחה  לאחר  ההצבעה.  תוצאות 

והנערים והנערות שאלו שאלות מעניינות הן  על היבטים כלליים 

של המודל, והן על משמעויות ספציפיות שרלוונטיות להם/ן. ואפילו 

נשאלו שאלות על תהליכי קליטה בעתיד. 

 

2. עליזה, מנהלת הגיל הרך, דיווחה שהצוותים בכל בתי הילדים 

צוות  ישיבות  מינוריים(. מתקיימות  שינויים  )נעשו  יציבים  והגנים 

מסודרות. וחשוב לציין שבצוות נדונים גם העניינים הפדגוגיים וגם  

דיוני תקציב פנימיים בהדרכת עליזה.

יש פורום טוב של מובילות בבתי הילדים, שבמסגרתו מתקיים דיון 

בענינים פדגוגיים וארגוניים. המובילות מקבלות חיזוק והעצמה על 

ידי הרצאה מקצועית בערך פעם בחודש. בתקופה זו מתקיימים 

ילדים בריא.  ובצורך להציג תפריט  דיונים בנושאי תזונה ראויה, 

והדרכתה  לובנפלד,  קרן  של  המקצועי  בסיועה  נעזרים  כך  לשם 

ניתנת גם בפורום הכללי וגם בצוותים. נושא חשוב זה נדון כמובן 

של  רישיון  לקבלת  מאמץ  כל  שעושה  המטבח,  צוות  עם  ביחד 

משרד הבריאות.

עם  לקשרים  הנוגע  בכל  סדירה  פעילות  גם  מתקיימת  וכמובן, 

הרשויות מחוץ  לקיבוץ למיצוי זכויות בעניני חינוך.

החברתי-קהילתי  והחינוך  בכלל,  החינוך  מנהלת  קלאודיה,   .3

בפרט, דיווחה שנושא התקציב של מערכת החינוך, מחכה עדיין 

להצגתו המלאה, לאחר שיסוכמו כל הנושאים הקשורים לשינויים 

בעקבות המודל החדש. מכינים את הסיכומים האישיים עבור כל 

אחת מהמשפחות לצורך עידכון מסודר. ברגע שהתקציב לשנה 

הקרובה יהיה מוכן , הוא יוצג בפני המינהלת.

התנדבות כשרות לתושב
• המשך

ביקורי  הרווחה,  הביטחון,  בתחום  החדש,  למודל  שקשורים 
הבית לוותיקים, ועוד. אין מילים לומר עד כמה מה שקורה פה 

חשוב מקסים ומעורר השראה.
ויש בהחלט במה להתגאות! 

משהו  ליצור  מנסים  אליהם  מגיעה  שאני  מקומות  בהרבה 
הבית  ביקורי  בתחום  למשל  פה,  שקורה  למה  בקטן  שידמה 

לוותיקים. 
קיים  עדיין  בגזית  וגם  בזה.  נגמר  לא  וזה  הכל  לא  זה  אבל 
האתגר של רתימת שותפים לעשיית מעשה לרווחת התושבים 

והקהילה. 
במנגנונים  רק  נמדדת  איננה  הדדית  שערבות  מאמינה  אני 
קהילתית  ואחריות  ערבות הדדית  או אחרים.  כאלה  כלכליים 

יום מעשים טובים יזרעאלי 15.3.2015

מידי שנה במהלך חודש מרץ מתקיים בכל רחבי הארץ יום מעשים טובים המאיר את העשייה ההתנדבותית שמתקיימת לאורך 
כל השנה. גם השנה יתקיימו ביום הזה ברחבי העמק עשרות פעילויות בבתי הספר, בישובים וגם אצלנו בגזית! פרטים על יום 
מעשים טובים ברחבי המועצה - אצל ענת ירון, ועל הפעילות שתתקיים בגזית – עמרי סאאל וקלאודיה פופר – מנהלת מערכת 

החינוך.

ואחת.  אחד  כל  של  אישית  בחירה  בחירה.  כל  קודם  הן 
גם בתוך  עוד המון מה לעשות.  ויש  ולעשות מעשה.  לקום 

היישובים, וגם עם הקהילה הסובבת. 
את העשייה הזו - אני מאד מעריכה ובעשייה הזו – אני באה 

לעודד ולתמוך.
בנושא התנדבות  מי שמתעניין  כל  את  מזמינה  אני  לסיום, 

לפנות אליי, לנייד ובמייל: 052-8334228
anaty@eyz.org.il

 וכמובן גם על בשבילים ובמידרכות...

מידע על ארגונים ואפשרויות התנדבות נמצא באתר המועצה 
במדור התנדבות.

יום המעשים הטובים
15.03.2016
ה‘ אדר ב‘ תשע“ו

אגף קהילה ורווחה

גם השנה נצטרף כמועצה
ל‘יום המעשים הטובים‘

המתקיים בו זמנית בארץ ובעולם.

המחלקה להתנדבות מזמינה
אתכם לקחת חלק ביום שכולו

חגיגה של עשייה ונתינה
לזולת, לקהילה ולסביבה.

ב-15.03
יום מעשים טובים
יזרעאלי



חינוך חברתי בגזית
• קלאודיה פופר

המתמיד, סיירות הורים-ערים, התנדבות בבתי הספר ובגני ילדים, 
בפנימיות, מועדוניות לילדים ונוער בעלי מוגבלויות, מיזמי ספורט 

מגוונים, ועוד(. 
רכזי המתנדבים בארגונים נמצאים איתי בקשר שוטף ומעדכנים 
נוספים  מתנדבים  וכשדרושים  חדשים  פרויקטים  על  אותי 

לפעילותם. 
ומעניקה  בחלק מהארגונים אני גם  מלווה את רכזי המתנדבים 
כדי  הכל  ההתנדבות,  ניהול  בתחום  והדרכה  ליווי  ייעוץ  להם 
טוב  הכי  השירות  את  יקבלו  אליהם  מפנה  שאני  שהמתנדבים 

שאפשר.
2. תמיכה במערכי התנדבות קיימים, ובהקמת מיזמי התנדבות 
הרווחה'  מחלקת  למטופלי  'אימון  פרוייקט   – למשל    - חדשים  
בהתנדבות,  מוסמכים,  מאמנים  ע"י   )gnihcaoc( אימון  ניתן  בו 

לתושבי המועצה שמטופלים במחלקת הרווחה.
הילדים,  ובגני  המועצה  של  הספר  בבתי  המתנדבים  מערך 
לקהילה",  "מתמסרים  פרויקט  ביישובים,  הוותיקים  במועדוני 
שפועל כבר שנתיים, וקם בשתוף פעולה של המחלקה להתנדבות 

ומועדון הכדורסל של עמק יזרעאל. 
ילדים,   - השכבות   מכל  כדורסל  שחקני  הפרויקט,  במסגרת 
כדורסל  ופעילות  ספורטיביות  פעילויות  מקיימים  ובוגרים,  נוער 
וילדים  ונוער בסיכון  ילדים  במסגרות מיוחדות ברחבי העמק עם 
ונוער בעלי צרכים מיוחדים מתוך מטרה לחשוף את הנוער שלנו 
למציאות ששונה משלהם ולאפשר להם את חוויית ההיכרות עם 
האחר, הנתינה, הקבלה, והתרחבות הלב שמתרחשת בסוג כזה 

של נתינה.
 יוזמות נוספות שבימים אלה נמצאות בשלבי גיבוש והקמה, הן – 
הקמת מערך מתנדבים לחולי סרטן ומחלות כרוניות, ומרכז גישור 
ודיאלוג בקהילה שהוקם במטרה להטמיע את השפה הגישורית 
בקרב תושבי ויישובי המועצה, ויפעלו בו מגשרים מוסמכים, כולם 

תושבי המועצה, וכולם בהתנדבות מלאה.
שהגדרתי  המשימות  –אחת  הפעילים  למתנדבים  הוקרה   .3
ביישובים  תפקידים  בעלי  של  המודעות  העלאת  היא  לעצמי 
הפעילים,  למתנדבים  וההכרה  ההוקרה  לחשיבות  ובארגונים 

לאורך כל השנה, ובדרכים מגוונות.
המחלקה להתנדבות תומכת במימון פעילויות הוקרה למתנדבים 
במסגרת הארגונים וגם ביישובים. המטרה היא להראות לאותם 
מתנדבים שעושים מלאכת קודש שעשייתם אינה מובנית מאליה, 

שרואים אותם ושהעשייה שלהם באמת משמעותית. 
גדול  הוקרה  ערב  שנה  מידי  מקיימים  אנחנו   - המועצה  ברמת 

לכל מתנדבי העמק וזוהי ההזדמנות שלנו כרשות להוקיר את כל 
התושבים הפעילים בהתנדבות. 

אני מנצלת את הכתבה הזו לתת טיפ: 
קשר  הוא  למתנדב  ביותר  המשמעותי  שהגמול  הוכיחו  מחקרים 
איכותי וטוב עם המפעיל הישיר: מילה טובה, טלפון מחזק אחרי 
בסמס,  הדואר,  בתיבת  פתק  הצליחה,  לא   / שהצליחה  פעילות 

וכד'.
תעודת  או  מתנה  שי,  מכל  יותר  שווה  וזה  כלום  עולה  לא  זה 
הוקרה. אני מנחה לכך את בעלי התפקידים שאני מלווה בישובים 
ובארגונים וממליצה לאמץ ולתת על זה את הדעת. אני  משתמשת 

בזה מידי יום – זה נותן כל כך הרבה  - ולא עולה דבר!"
כך  כל  תפיסה  ועם  בעמק,  התנדבות  של  מגוון  כזה  מערך  עם 
יזרעאל  עמק  פלא שהמועצה האזורית  זה  אין  ורחבה,  מעמיקה 
קיבלה השנה את אות הקהילה המתנדבת מטעם משרד הרווחה 
והמועצה הלאומית להתנדבות, כאות הערכה והוקרה על העשייה 
כך מאפיינת  והאחריות הקהילתית שכל  ועל המעורבות  הענפה 

אותה.

ומה עוד עומד על הפרק?
הפעילות  בתחום  למעורבות  גם  נכנסנו  האחרונות  בשנים 
התנדבותית המתקיימת בתוך יישובי המועצה. ברוב המוחלט של 
כתוצאה  האחרונות,  בשנים  דמוגרפי  שינוי  חל  המועצה,  יישובי 

מההרחבות, מחזרת הבנים וכד'.
ברוב היישובים ניכרת התעוררות של עשייה חברתית ותרבותית, 
גם  לביטוי  באות  הקהילתית  והאחריות  ההדדית   והערבות 
במידת המעורבות של התושבים בוועדות, בצוותים ובפרוייקטים 
רבה  התושבים  של  המעורבות  שבהם  יישובים  יש  המקומיים. 

ועניפה, ויש ישובים בהם קשה מאד לרתום תושבים לפעולה.  
בהקשר זה המטרה שלי היא לסייע ליישובים להרחיב את מעגל 
בשלוש  זה  את  עושה  ואני  הקהילה.  בחיי  הפעילה  השותפות 

דרכים: 
ורכזי קהילות בהנעת תהליכים של  וייעוץ למנהלי  • מפגשי ליווי 

רתימת תושבים להשתתפות פעילה בחיי הקהילה.
פרוייקטים  בהפעלת  וצוותים  לוועדות  וייעוץ  הדרכה  מפגשי   •
ושותפים  אנשים  רתימת  ומחייבים  התנדבות  על  שמבוססים 

נוספים להצלחת הפרויקט.
• תמיכה במימון פעילות הוקרה למתנדבים בתוך היישוב.

וחברות  חברים  עשרות  יש  בגזית,  אצלנו  גם  לי,  שידוע  ממה 
שפעילים בהתנדבות – אם זה בהנהלות השונות, בצוותים

התנדבות כשרות לתושב - מפגש עם ענת ירון )ברנד(
• תמר דרייבלט )קמינצ'יק( - המשך...

מינהלת חינוך
• אסתר לבנון מורדוך - המשך...

דגש  הושם  פורמאלי(:  )הבלתי  החברתי-קהילתי  החינוך  בעניין 
נעשית  ובינתיים  הילדים,  חברת  של  הצוות  וייצוב  גיוס  על  חזק 
השקעה רבה בכיוון של טיפוח וחיזוק האמון של ההורים במערכת, 
הצעיר  למרכז  ובעניין  ברצון  הילדים  להגעת  בעידוד  והשקעה 
ולמרכז הבוגר.  לצורך העבודה על גיבוש והתמודדות עם סוגיות 
ודיון.  ישיבות קבועות לתכנון  הילדים מתקיימות  חברתיות בקרב 
פעם בחודש מתקיימת פגישה עם המלווה המקצועי, עוזי לוונבך. 
וכמו כן, ליטל משתתפת במועצה בפורום מדריכות/ים של חברות 
הציגה  קלאודיה  מנהלות.   בפורום  וקלאודיה משתתפת  הילדים, 

בפני המינהלת את העקרונות ותכניות העבודה לחברת הילדים.

4.אלון, בשם צוות ההדרכה בנעורים, תאר את האווירה, המטרות 
החינוכיות, והסוגיות שאיתן פועלים ומתמודדים בחברת הנעורים.  
סביב כל אחד מהדיווחים עלו שאלות והערות מצוות המשתתפות/ים,
הנעורים  פעילויות  של  הנושא   סביב  התלבטויות  עלו  ובעיקר 
והמרכז הבוגר של חברת הילדים במסגרת תנועת הנוער. וייתכן 
שיהיה צורך בברור יותר מעמיק עם  הנהגת התנועה בדבר נקודות 
של אי שביעות רצון  מהקשר של התנועה לעבודה החינוכית אצלנו, 
יחסית לפעילויות של תנועת נוער אחרת בישובי עמק יזרעאל, כמו 

תנועת בני המושבים.

5.הזכרתי בישיבה שעדיין נשאר נושא שהמינהלת התחייבה אליו 
והוא בחינה מחודשת של עבודת הנעורים בענפי הקיבוץ, ובפגישת 
ואסתר  סוכם  ע,  הכנה שהתקיימה בהשתתפות קלאודיה, רחלי 

שהנושא יידון  לאחר ההתארגנות הראשונית עם המודל החדש.
נעורים,  עבודת  על  שונים  מסמכים  וקיבלתי  ביקשתי  בינתיים  
לצורך  שינוי,  שעברו  ומקיבוצים  התנועה,  של  החינוך  ממחלקת 
נוצלה   )1 סעיף  )ראו  הנעורים  עם  שהתקיימה  ובשיחה  למידה. 
מצידם  למחשבה  ונקודות  משוב  מהנערים  לקבל  גם  ההזדמנות 

בסוגיית עבודת הנעורים.
סיום  על  עידכונים  נוספו  הישיבה,   לאחר  התפתחויות  בעקבות 
ממש"א,  רחלי  בסיוע  קלאודיה,  שהשקיעה  הגיוס  למאמצי  חיובי 
לצורך ייצוב הצוותים של חברת הילדים:  תוך כדי הכנת הסיכומים 
של  עבודתן  בחיוב   סוכמה  גם  החדש,   המודל  בענייני  להורים 
גם  כיום  )שעוסקת  כגן  הילי  הילדים:  חברת  בצוותי  חברות  שתי 
)עובדת  ערן   רגב  דור,  עין  ותושבת   , הבוגר  למרכז   - בהוראה( 

סוציאלית במקצועה(, למרכז הצעיר.
אשר  פלדנר,  לנוגה  והערכה  פירגון  מילות  כמה  להוסיף  וברצוני 
טורחת ומארגנת התנדבות של הורים, וחברים/ות שאינם הורים, 
ילדי חברת הילדים, בהם יספרו על עצמם,  לתרום מיפגשים עם 
ויארגנו פעילות כלשהי עם הילדים,  במסגרת חשיבות הקשר עם 
הקהילה, ובנוסף היא גם מארגנת לילדים קשר והשתתפות למידה 

במסגרת ענפים שונים בקיבוץ..

חינוך חברתי- קהילתי בקיבוץ גזית- לשנת תשע"ו  2016
  )החינוך הבלתי פורמאלי(

מסרה לעלון: אסתר לבנון מורדוך,  
כפי שדווח למינהלת החינוך  על ידי  קלאודיה, מנהלת החינוך, 

בשיתוף המדריכות/ים.
זורמת  חברתית  מסגרת  המהווה  קהילתית,  מקצועית  מערכת 
ורציפה,  המושתתת על דיאלוג בין שותפים )הורים, צוות וקהילה( 
מסורות  ובניית  שמירה  תוך  הקהילה  ילדי  לכל  מענה  ונותנת 

והקניית ערכים, ורכישת מיומנויות חברתיות.
החינוך החברתי קהילתי מאפשר ותומך בילד בניית זהות עצמאית 

יחודית מגובשת. 

תפקיד המערכת
בניית סביבה חינוכית מתאימה לצרכים של הילדים, המאפשרת 
חברתיות,  מיומנויות  ולרכוש  להתנסות  בביטחון,  לפעול  להם 

בנכחות מבוגר משמעותי )מדריך(
לבנות גבולות חיצוניים כדי לסייע לילד בתהליך הדרגתי של בניית 

גבולות פנימיים.  
לקשר בין עולם הילד לעולם המבוגרים /ילדים אחרים

לפתח יכולת ניסיון והגשמה של רצונות/חלומות 
לפתח חשיבה אינדיבידואלית לצד חשיבה חברתית 

מטרות על
חזרה וחיזוק האמון של ההורים במערכת החינוך הבלתי פורמאלי

בניית צוות מקצועי
יצירת מרחב חינוכי, הפועל במסגרת ברורה ונותן מענה לצרכים  

התפתחותיים של הילדים. 
תרומה  של  בדרך  הבוגרים  לחיים  הילדים  והכוונת  הכשרת 

לקהילה, אחריות, שיתוף פעולה תוך יישובי ובין יישובי.
דרכי פעולה

קליטה, הנחיה צמודה, הכשרה שוטפת ובקרה על צוות הדרכה. 
קיום פעילות משותפת לכל הילדים ולפי קבוצות גיל, תוך יצירת 
טיולים, משחקים חברתיים, חגים,  כגון:  עוגן קבועות   פעילויות 
זמן חופשי בו כל אחד בוחר מה הוא עושה ועם מי , שיחות על 
נושאים שמעניינים את הקבוצה, משחקי ספורט ועוד.  הכל בליווי 

ובתיווך מבוגר משמעותי.
חשיבה מתמדת ויצירתית למטרת שיפור השרות וההדרכה

מטרות חברת ילדים
• בניית תכנית הדרכה ערכית משותפת.

• שמירה על רמת הדרכה מקצועית ואיכותית.
• החזר וחיזוק אמון ההורים במערכת

• גיבוש קבוצות השווים. 
• יצירת מסורת באמצעות פעילות חינוכית. 

•  חיבור לקהילה. 
• עידוד ההשתתפות בפעילות תנועת נוער.

• מידה בתקציבים 
קהילתי  החברתי  החינוך  מהות  של  וערכית  מתמדת  בדיקה   •
)בלתי פורמלי( והתאמתו לקיבוץ המשתנה ולמציאות הישראלית. 



במשימות שבוחרים בני הנוער לעצמם. 
ערכים מרכזיים שחשובים לנו כמבוגרים משמעותיים לשקף הם 
ראיית האחר והנתינה לזולת, וכן תרבות הדיבור והתקשורת 

הבינאישית.

קהל היעד של החינוך החברתי-הקהילתי בתחום הנוער הוא 
משתתפים  הם  אם  בין  ז'-י"ב,  בשכבות  הנערים  אחרון  עד 
באופן עקבי ופעיל בפעילויות ובין אם לאו. זאת בהתאם וכביטוי 

לאמונת הקהילה בערבות ההדדית לחבריה.
מתקיימת  הנוער  בתחום  החברתי-קהילתי  החינוך  פעילות 
עבור בנות ובני הנוער ובשיתוף והובלה שלהם, והיא חווייתית, 

מהנה, ומהווה מוקד משיכה, השתייכות וגאווה עבורן. 
והוא זמין וקשוב לבנות  המדריך מתמקם כמבוגר משמעותי, 
ובני הנוער, ומתוך עמדה זו מנהיג את פעילות חברת הנעורים.

ערכים מובילים לשנת תשע"ו
פעילויות  הובלת  מנהיגות,  פיתוח  יוזמה,  נטילת   – אחריות 
בזולת  פגיעה  על  טעויות,  על  אחריות  לקיחת  ופרויקטים. 

ופריצת גבולות תוך תיקון מעשי ושיקום יחסים בינאישיים.
ראיית האחר ונתינה לו – שיתוף, ערבות הדדית, קבלת האחר, 

נתינה כדרך ליצירת קשר וצמיחה אישית.

מעבר מצרכנות ליצרנות – בחירה, אקטיביות, "מה שתעשו 
ועדות  זה מה שיהיה," ראיה ביקורתית של תרבות הצריכה. 
המארגנות את הפעילויות השונות במועדון )בליווי המדריכים(.

ביכולתם  הנוער  בני  של  האמונה  פיתוח   – אישית  העצמה 
ועל חברת הנעורים  להשפיע ברמה הבינאישית, הקבוצתית, 

והקהילה כולה.
תרומה לקהילה

מטרות על:
• שמירה על רמת הדרכה מקצועית ואיכותית

• חיזוק הקשר עם ההורים 
• עמידה בתקציב.

המפגש עם ענת ירון )ברנד( היה מעניין ומרתק.

ענת היא עובדת סוציאלית במיקצועה, ומאז חזרה לגזית לפני 
החברתי  הפיתוח  בתחום  להתמקד  בחרה  שנים  וחצי  חמש 
ההתנדבות  תחום  את  מנהלת  היא  שנים   4 מזה  והקהילתי. 

במועצה האזורית עמק יזרעאל. 
משנתה ודרך החשיבה שלה בתחום ניהול ההתנדבות ייחודית 
ויצירתית, והיא באה לביטוי בעשייה הרחבה והמשמעותית וגם 

בתשוקה ובאמונה בדרך:
שהתנדבות  היא  שלי  העשייה  בבסיס  העומדת  "התפיסה 

מחזקת חוסן אישי וקהילתי.
בכל  ומעורבים,  פעילים  שכשאנשים  מוכח  המטרה.  זוהי 
פעילות שהיא - למען הזולת/ היישוב / הקהילה הסובבת – הם 
חשים טוב יותר עם עצמם, חשים משמעותיים יותר, בעלי ערך, 
השפעה, שזקוקים להם, שיש להם מה לתת ולהעניק, ובסך 

הכל - חשים שייכים ומחוייבים יותר למקום ולקהילה.
רצון  שביעות  על  בדיווחים  שיפור  על  גם  מצביעים  מחקרים 
מהחיים בקרב אנשים שמתנדבים בהשוואה לאלה שלא, על 
על  ואף  טובה  בריאות  על  עצמית,  והגשמה  סיפוק  תחושת 

אריכות חיים!!! 
 ומצד הקהילה - כשאנשים מרגישים שייכות לקהילה ולסביבה 
בה הם חיים, הם נוטים להיענות יותר לעשייה ולמעורבות, ירצו 
להיות פעילים ולהביא לביטוי חוזקות ויכולות שלהם בדרך של 

התנדבות ומעורבות חברתית. 
הנגשת  באמצעות   – לתושבים  שירות  בעבודתי  רואה  אני 
אפשרויות ההתנדבות והתאמת הפעילות ההתנדבותית לצרכי 

המתנדבים. 
מי שעומד לנגד עיני קודם כל - הוא התושב והצרכים שלו, ורק 

אחר כך הארגונים שזקוקים למתנדבים.  

איך זה בא לידי ביטוי?
כשהתחלתי  לעצמי  שהגדרתי  הראשונות  המשימות  "אחת 
בעבודה הזו, היתה למצב את המחלקה להתנדבות ככתובת 
ויותר  יותר  הזמן  עם  ואכן,  ההתנדבות.  בתחום  מיקצועית 
מכל  ותושבים  חברתיים  יזמים  פרוייקטים,  מובילי  אירגונים, 
של  בהקשר  מגוונים  בנושאים  אלי  פונים   – המועצה  יישובי 

התנדבות. 
באפשרות  שמתעניין  המועצה  תושב  אלי  מגיע  פעם  לא 

להתנדב, ושואל אותי מה יש לי להציע.  
האפשרות הקלה היא לתת לו את רשימת הארגונים שמחפשים 

מתנדבים ולשלוח אותו לבחור את מה שמעניין אותו. 
אבל אני פועלת הפוך. 

מכוונת   – שלו  הצרכים  מהם  איתו  בודקת  אני  איתו  בשיחה 

תוכנית מרכז צעיר
ספטמבר - התחלות - חגים

אוקטובר -  היחיד מי אני – חגים
נובמבר -  הקבוצה – שייכות

דצמבר -  שיתוף פעולה
ינואר -  לקיחת אחריות

פברואר -  חודש ירוק
מרץ -  מעורבחת בקהילה
אפריל -  האחר – השונה

מאי -  עצמאות
יוני -  נתינה – חסד

חשוב לציין שעל הנושאים המרכזיים עובדים לאורך כל השנה.  

תוכנית מרכז בוגר
פרוייקט קהילתי  " גם אני חלק מקהילת גזית" הכולל התנדבות 
שידברו  שונים  קהילה  חברי  עם  מפגשים  בקהילה,  בענפים 
איתנו או ילמדו אותנו על מקצועם או תחומי העניין שלהם וכך 

נכיר ונלמד על הקהילה שלנו.  
נוסף  קהילתי  פרוייקט  על   נחשוב  הילדים  עם  יחד  בנוסף 

בשיתוף ההורים.
פעילויות לעידוד חזרת ילדים שעזבו את המרכז.

משימות כיתה ו' בשיתוף ההורים
ה,  כיתה  לילדי  חברתיות  מיומנויות  וחיזוק  גיבוש  סדנאות 

בשיתוף ילדים, הורים וצוות.  

תוכנית עבודה-  לנעורים בגזית
הנוער  לבני  מאפשר  גזית  בקיבוץ  החברתי-קהילתי  החינוך 
מרחב בו הם יכולים להתנסות במה שהם בוחרים, תוך הרחבת 

ההיכרות שלהם עם העולם ועם עצמם, וקבלת כלים לחיים. 
האישית,  הזהות  בעיצוב  מכריע  שלב  הוא  ההתבגרות  גיל 

הבינאישית והקהילתית. 
לכוון  למטרה  לעצמו  שם  בקיבוץ  הקהילתי  החברתי  החינוך 

בראש ובראשונה לצרכי המתבגרים עצמם.  
הפעילות  שמאחורי  הערכים  בשיקוף  עוסק  החינוכי  התהליך 
כישלון  ובעת  הצלחה  בעת  החברתית,  והאינטראקציה 

חינוך חברתי בגזית
• קלאודיה פופר - המשך...

אותו לשאול את עצמו מה הוא מחפש, מה מעניין אותו, מה יגרום 
לו ליהנות, להתמיד ולהפיק סיפוק מההתנדבות.

הכי חשוב זה שההתנדבות תענה על צרכי המתנדב.
אני לא מאמינה בהתנדבות אלטרואיסטית, רק לשם ההתנדבות. לי 
מאד חשוב להבין מה הם הצרכים של הבן אדם, מה הם המניעים 
האישיים שבגללם הוא חושב על אופציית ההתנדבות, ורק כשאנחנו 
מגלים אותם, ננסה ביחד למצוא את מה שהכי יתאים עבורו ויענה 

על צרכיו. 
במשך הזמן גיליתי שלאנשים שונים יש מניעים שונים בגללם הם 
בבוקר  לקום  סיבה  סיבות:  לבוא מהמון  יכול  וזה  להתנדב,  רוצים 
תחושת  להפגת  אנשים  עם  למפגש  הזדמנות  מהבית,  ולצאת 
לפתח תחביב  וכישורים, אפשרות  יכולות  לביטוי  מקום  הבדידות, 

חדש, התפתחות מיקצועית באמצעות ההתנדבות, ועוד.... 
ירצו לעבוד לבד או כחלק מקבוצת אנשים,  אני בודקת איתם עם 
איזו קבוצת גיל מדברת אליהם, אם היו רוצים להתנדב עם אנשים 
תחום  יש  אם  מוגבלויות?  בעלי  עם  ונוער?  ילדים  עם  מבוגרים? 
לעסוק  רוצים  היו  אם  אליו?  להתקרב  מעוניינים  היו  לא  שממש 
פרויקט  להוביל  אולי  או  אחריות?  הרבה  מחייב  שלא  במשהו 

מסויים? להדריך? וכד'. 
הבדיקה המוקדמת הזו נעשית על מנת למקסם את סיכויי ההתאמה 
וההשתלבות, ולענות על צרכי המתנדב כמה שיותר, מה שיגביר את 
ההנאה שלו מהעשייה ההתנדבותית, יצור את תחושת המחוייבות 
ההתמדה והשייכות למקום, ויביא למצב שבו כולם מרוויחים – הן 

המתנדב, והן הנהנים מההתנדבות".
אז אם לרגע חשבתם שבבואכם להתנדב במסגרת המועצה תקבלו 
רשימת מכולת של ארגונים ותצאו לדרך, ענת מדגישה שבתפיסה 
"חיילים" הממלאים מקום היכן שחסר או  שלה "המתנדבים אינם 

איפה שצריך".
שהמתנדב  הסיכוי  רב  שבהם  למקומות  רק  אנשים  מפנה  היא 
ישתלב, יהנה, ימצא עניין אישי חיבור ומשמעות, ושההצלחה של 

התיווך תהיה מיטבית.

ספרי עוד על תחום ההתנדבות במועצה? 
"העבודה שלי מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים:

1. הנגשת מקומות התנדבות לתושבים – אני נמצאת בקשר ישיר 
עם כ-90 ארגונים ועמותות ברחבי המועצה, חלקם ארגונים ארציים 
פעמונים,  אתגרים,  ער"ן,  עמותת  )כמו  שלנו  באזור  גם  שפועלים 

ביטוח לאומי, ועוד(
 וחלקם מיזמים מקומיים שפועלים במסגרת המועצה )כמו

התנדבות כשרות לתושב - מפגש עם ענת ירון )ברנד(
• תמר דרייבלט )קמינצ'יק( 

 
בספריית הקיבוץ נמצאות חוברות העוסקות בפרקי היסטוריה שלנו.

ואלה הן:

 

חיבר- חיים שורר

רבותיי היסטוריה  ""

א. סיפורו של "ארגון בורוכוב" בטירה שבגליל התחתון
ב. תוכנית-"איכלוס ופיתוח הגליל התחתון" בגזית.

ג. מפעל-"נעמן גזית" מהשנים- 1952-1956.   
ד. מפעל-"ב ו ב ז י ת "  בשנים- 1971-1996.       

ה. "השילומים" בגזית (חומר חלקי)



גם אני חבר בקהילת גזית

אנו שמחים לספר על תחילת הפרוייקט, "גם אני חבר בקהילת 
גזית", שיזמה ומובילה באהבה רבה, נגה פלדנר. כל ילדי ד'-ו' 

הוזמנו להשתתף ולקחת חלק. 
ליטל )מטה( והילי )כגן(, מדריכות המרכז הבוגר, עוזרות לנגה 
בהובלה והמפגשים מתבצעים במרכז הבוגר בשעות פעילות 

של המרכז.
לקדם  הקהילה,  לחברי  הילדים  בין  לקרב  הפרוייקט  מטרת 

שיתופי פעולה ולשלב תרומה והתנדבות בקהילת גזית.   

במסגרת הפרוייקט, הילדים מתנדבים בענפים השונים בקיבוץ 
פעם בשבוע בימי שישי או בימי חמישי ולאחר ההתנדבות יש 
ליטל  בהנחיית  הבוגר  במרכז  או  האוכל  בחדר  שבת  קבלת 

והילי.   

ולוקחים  שהתגייסו  הענפים  לכל  תודה  להגיד  ההזדמנות  זו 
חלק בפרוייקט )צאן, סיפריה, נגריה, קומונה, גני הילדים וחדר 
משמעות  מקבלים  לכך  ומעבר  מאד  נהנים  הילדים  האוכל( 

חדשה.
חבר/תושב  עם  הכרות  פעילות  תערך  בחודש  פעם  כן,  כמו   

מהקיבוץ. 
עם  היה  היה המפגש הראשון. המפגש  חמישי האחרון  ביום 

חופית קשת. 
הסיבות  הן  ומה  משפחתה  ועל  עצמה  על  סיפרה  חופית 

שהחליטה לעבור לגור בקיבוץ עם ילדיה. 
לאחר מכן העבירה חופית סדנת בצק סוכר. כל ילד הכין דמות 
הילדים  קישטו  שהכינו,  הפסלים  ועם  סוכר  מבצק  מאכל  או 

עוגת שוקולד שהוגשה בחדר האוכל בארוחת ערב יום שישי.

נשמח לשמוע אם יש מעוניינים לקחת חלק ולבצע שיחה+פעילות 
לילדים )מוזמנים לפנות אל נגה, ליטל או הילי(.

אנו  בענפים  וילד  ילד  כל  של  האישית  להתנדבות  מעבר 
כתרומה  יחדיו  הילדים  כל  של  לפרוייקט  רעיונות  מחפשים 

לקהילה. פרטים על כך בקרוב.
בעוד  שלנו  והקהילה  הקיבוץ  את  יחוו  שהילדים  מקווים  אנו 

דרך, משמעותית יותר, חווייתית יותר ובעיקר מקרבת.  

הענפים,  מול  התאומים  המדהימה,  היוזמה  על  לנגה  תודה 
האכפתיות והאהבה שהיא מרעיפה על כל ילד וילד.

צוות מרכז בוגר

קצת עלי, ועלינו..
לאחרונה אשתי אולה ואני, עברנו  לקיבוץ. במקור אולה מכרמיאל, אני מקיבוץ שדה נחום.

ניסיון בעבודה  ולאחר תקופה בה צברתי  גוריון בנגב  b.pt  בפיזיותרפיה, רכשתי באוניברסיטת בן  את התואר הראשון, 
בתחום, במכון פיזיותרפיה ובבית אבות בירושלים, עברנו לגזית.  

בימים אלו אני משלים את התואר השני בפיזיותרפיה, m.sc, באוניברסיטת חיפה ובנוסף, בידי תעודה מטעם מכון וינגייט 
להדרכה בחדר כושר עם הסמכה ייעודית לאימון קטינים. 

פרט לעבודה הנוכחית בבית הסיעודי "נווה גזית", אני עובד כפיזיותרפיסט בבי"ח העמק בעפולה ומלמד בבית ספר למחוננים.
כחלק מתהליך ההתייעלות והשידרוג ב"נווה גזית", ובהתאם לתקנות משרד הבריאות, נבנה חדר ייחודי המשמש כקליניקה 

לפיזיותרפיה.
לקבלה  גם  הקליניקה משמשת  ואחה"צ  הצהריים  בשעות  הסיעודי,  בבית  הדיירים  עם  בעבודה  לשימושו השוטף  מעבר 

וטיפול פיזיותרפי פרטני. 
החדר מאובזר בציוד המאפשר טיפול מקצועי ואיכותי כדוגמת מכשיר אולטרסאונד, מכשיר זרמים חשמלי, משקולות, מיטת 

טיפול ואביזרי טיפול נוספים.
אורך הטיפול הוא כ-50 דק'.

)ולא  לפיזיותרפיה מאורטופד  לטיפול עם הפנייה  זאת באמצעות הגעה  לקבל החזר מהביטוח,  לחברי הקיבוץ אפשרות 
מרופא משפחה כמו במרפאות הכללית(.

ההחזר, בהתאם לביטוח, הינו בגובה של 80 אחוז מסכום הטיפול. 
אשת הקשר המטפלת בהחזרים כספיים מהביטוח היא אירנה מהמרפאה.

התחומים העיקריים בהם אני עוסק ומציע טיפולים בקליניקה:
• שיקום אורטופדי - שברים, דלקות, כאבי שרירים ומפרקים, נקעים, כאבי גב, פגיעות ספורט וכו'. 

• שיקום גריאטרי - שיפור יציבות ושיווי משקל, מניעת נפילות, שיקום לאחר אשפוזים, טיפולים נשימתיים וכו'.

לפרטים נוספים וקביעת תור ניתן ליצור קשר
 בטלפון: 050-4344227

שניפגש בעיקר על המדרכות בקיבוץ,
רק בריאות,

רני ויינר.

מהנעשה בחברת הילדים פיזיוטרפיה בגזית
• רני ויינר



ב"שוברים שתיקה" בקיבוץ

לא מכבר התארחו אצלנו בקיבוץ "שוברים שתיקה".
היו אלה שני חברה צעירים, לא רהוטים במיוחד, אבל הם נתנו 

לי כמה תובנות על המצב. 
אייחד את דברי על תובנה אחת.

הרשים אותי הביטוי "תחושה של "נרדפות" אותה צריך להקנות 
לאוכלוסייה הפלסטינית. 

המפקדים  בפי  שגור  לביטוי  הפך  הזה  הביטוי  דבריהם  לפי 
שלהם במיוחד בדרגים הגבוהים.

של  בתחושה  תחייה  הפלסטינית  שהאוכלוסיה  הוא  הרעיון 
ויותר מ"איום" אבל זה  יותר מ"פחד",  "נרדפות". נרדפות זה 

ביטוי שמכיל אותם.
זאת תחושה של חוסר בטחון מתמיד, של מישהו רוצה להתנכל 
לנו, של אין חוקים  ואין זכויות. מה הגיון שמאחורי מדיניות זו? 

את זה הם לא הסבירו.
את התחושה הזו משיגים על ידי חיפושים בשעות הקטנות של 
הלילה בבתים של אנשים שיודעים שהם חפים מפשע, כאשר 

מעירים את כל המשפחה למסדר זיהוי. 
על ידי תפיסת בתים כאילו לצורך תצפית לימים שלמים. 

על ידי מעצרים נרחבים של אנשים שאינם חשודים. 
הצמאה והרעבה של העצורים האלו. 

על ידי עשרות ומאות מחסומים בתוך ה"שטחים", כלומר לא 
בין השטחים לישראל, אלא בתוככי השטח הפלסטיני.

המחסומים הללו מונעים תנועה חופשית של הפלסטינים בתוך 
השטחים שלהם. 

הם מופעלים בשרירותיות כאשר הם מעכבים אנשים בדרכם 
למשך שעות, גם במקרים שהם צריכים להגיע לבית חולים. 

צה"ל(  של  ההדרכה  מחלקת  ע"י  )שהופק  בסרט  ראינו 
במחסומים,  כשומרים  לתפקידם  החיילים  את  להכין  שנועד 
עם  במחסומים  קשוחים  להיות  החיילים  את  מחנכים  כיצד 
על  ולהקפיד  מעטים,  לא  במקרים  אותם  להכות  הפלסטינים, 

קוצו של יוד.

הזו מלבה אצל  והשנאה שהמדיניות  היאוש  לחוש את  יכולנו 
הפלסטינים. את התוצאות אנו קוראים כל יום בכלי התקשורת...

שלום לחברי ותושבי גזית
שמי רועי בר-אבן, אני גר כאן כבר כחצי שנה, בעלה של טל 

צורף, ואבא של אלה ותמר.
חוצמזה, אני מוסיקאי ומטפל במוסיקה. במסגרת עבודתי  אני 

גם מדריך סטודנטים, מהארץ ומחו"ל.
כאן  אארח  חודש,  למשך  הקרוב,  בפברואר  מהשני  החל 
ברגן  מאוניברסיטת  במוסיקה,  לטיפול  סטודנטים  שני  בגזית 

שבנורבגיה  )סטודנטית וסטודנט ליתר דיוק(. 
ואדריך את שני הסטודנטים,  במשך החודש הזה, אני אלווה 

בתוכנית מוסיקלית שאני בונה עבורם. 

למה אני מספר לכם את זה? 
אז קודם כל בשביל שתדעו מי אלה שני הסקנדינבים שיסתובבו 
יותר מעניין מזה, היא העובדה שאני  פה למשך חודש, אבל 
אמור  שאני  התוכנית  את  ולשלב  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה 
עבור  ייחודית  מוסיקלית  בפעילות  הסטודנטים,  עבור  ליצור 

קהילת גזית. ) ללא תשלום!(
וכלי  בתופים  קבוצתית  סדנה  היא  הדינאמית"  "הבטוקדה 
מוסיקאי  חבר  פרידור  שי  ידי  ועל  ידי  על  שפותחה  הקשה, 

ומטפל במוסיקה. 
כיום הסדנא מתקיימת בפנימייה בה אנחנו עובדים, במקומות 
בגזית  המועשר  במועדון  לשבוע,   אחת  וגם  בארץ,  נוספים 
הסדנא  ומעלה.  פנסיה  גיל  בני  של  ברוחה  צעירה  לקבוצה 
והיא  ובחו"ל,  בארץ  ובכנסים  שונים  בקהלים  והוצגה  נוסתה 
וקבוצתית, ששווה לנסות לפחות  לדעתי מהווה חוויה אישית 

פעם אחת.  
גזית  לילדי  יחד עם שני הסטודנטים  אני אעביר את הסדנא, 
דומה  פעילות  ואערוך  פורמלי(  )במסגרת שעות החינוך הלא 

גם  לקבוצת הנעורים.
אני רוצה להזמין גם את קהל המבוגרים בגזית )20 ומעלה(, 

למפגש התנסות של סדנת הבטוקדה הדינאמית. 
המפגשים הפתוחים יתקיימו בימי ג' בערב, בשעה 21.00

)כשעה מפגש( במקלט המוסיקה. 
בתאריכים: 23.02, 01.03,  08.03, וה - 15.03  ניתן להגיע 
לכמות  בהתאם  וגם  לבחירתכם,  לכולם,  או  אחד,  למפגש 

המעוניינים להשתתף. 
חשוב לי לציין שהשתתפות בסדנא לא דורשת כל ידע מוקדם 

או כישורים מוסיקליים. כל המעוניין מוזמן!
אבקש לידע אותי אם ברצונכם להשתתף ומתי, מכיוון שכמות 

המשתתפים בכל סדנא מוגבלת.
 

rbareven@gmail.com :טלפון: 052-4625613 או במייל
בדף  הסדנא  אודות  נוספת  אינפורמציה  לבדוק  גם  אפשר 

הפייסבוק : בטוקדה דינאמית. 

ובהזדמנות זו אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולספר שיחד עם 
אביב הרשקוביץ, האחראי על מקלט המוסיקה, אנחנו עובדים 
בתרומת  עזרתכם  את  ומבקשים  המוסיקה  מקלט  לשיפור 
מנורות  שולחן,  ספה,  שטיח,  כגון  מיותרים  ורהיטים  חפצים 

עומדות וכדומה. אם ברשותכם משהו שכזה צרו עם אביב או 
איתי קשר.

)המספר שלי מצויין למעלה, של אביב: 050-7311209( 
בתודה ובברכת חודש מוסיקלי מהנה

רועי.

 

"באטוקדה",  שהסדנה  החשיבות  את  ולהדגיש  לציין  "ברצוני 
בהדרכתו של רועי בר-אבן, המתנהלת  במסגרת ה"המועדון 

המעושר", מעניקה למוח האנושי.
השתתפות קבוצתית בפעילות של "הקשה" היא מאוד חיובית 

בהתפתחות הניורונות.
צריכה  והיא  נשמעת  )מכות(  הקשות  של  שקבוצה  פעם  כל   
להיות משועתקת על ידי משתתפי הקבוצה, היא מכינה מראש 
את האפשרות שהזיכרון יחזור על מה שהיה וזה מאפשר את 
, החשובות כל כך בפעולות  והסינפסים  הגירוי של הניורונות 

של קואורדינציה ועל מנת לזכור את החלק שנשמע לפני כן.
 כמו כן, התשובה המהירה מספרת לנו על רפלקסים מצוינים.

ומהנה,  מתרונן  מיוחד,  רוח  במצב  המסתיימת  הפעילות   
מאפשר היווצרות של אנדורפינות חדשות.

 רציתי גם לציין  שאף יתר הפעילויות של "המועדון המעושר", 
כמו הפגישות של "יוגה" "ונחל זורם" , הדורשות תנועות פיזיות 

פלוס זיכרון וקואורדינציה, נהנות מאותם יתרונות שתיארתי
 לפני כן.

 ועל כל זה לומר תודה גדולה למארגנים על האפשרות שניתנת 
לנו. תודה! "

  דוב קראווצ'יק, פיזיו-תרפיסט
תרגום מספרדית – פנינה צחור

בקונצרט החמישי בעונה זו נארח ביום חמישי –  25.2.2016 
את מרגלית גפני עם שתי שותפות, תכנית בעלת אופי משפחתי. 

החלילנית  היא  ומשה,  שפרה  של  ביתם  גזית,  בת  מרגלית, 
ששמה  לציון",  "ראשון  הסימפונית  התזמורת   של  הראשית 

הולך לפניה כחלילנית משובחת. 
שתי השותפות, המשלימות את ההרכב לשלישייה,  הן נועה 
חורין בצ'לו ואירנה פרידלנד בפסנתר, כשהקונצרט כולו בסימן 

השילוש. 
כותרתו:  "הוא והיא – קשר משפחתי", ותבוצענה  בו ארבע 

יצירות :
- מאת  ופסנתר  צ'לו  אופוס 49 לחליל,  שלישייה  ברה-מינור 

פליקס מנדלסון 
מאת   - ופסנתר  צ'לו  לחליל,  אופוס 11  מינור  ברה  שלישייה 

פאני מנדלסון, אחותו של פליקס 
שלוש רומנסות אופוס 94 לחליל ופסנתר - מאת רוברט שומאן
שלישייה  בלה מינור לחליל, צ'לו ופסנתר - מאת קלרה שומאן, 

אשתו של רוברט שומאן.

מובטח לנו ערב מוסיקאלי עשיר ומהנה ביותר, והציבור מוזמן.
                                              

שוברים שתיקה
• איתן קליש

לקראת קונצרט
הקאמרית• מיכל קריספין

קול המוסיקה

בגזיתעונה 25

מהי בטוקדה דינאמית
• רועי בר-אבן



שנערך  חגיגי  בשבט  טו  בסדר  בגזית  נחוג  השנה  בשבט  טו 
במועדון בארגון קהילת "קולות הזמן" - מצורף סיכום שהכינה 
ולאחריו, בשבת שבה גם השמש שיתפה פעולה,  רחלי קרן, 
וחרוב  עצי שקד  נטיעות  של  ובסופו  טו בשבט  טיול  התקיים 

לצד חורשת הזכרון.

צילום: סדר טו בשבט -  טלי גורון ספיר
טיול ונטיעות - נעמי שחר

סדר ט"ו בשבט
כחלק מפעילות של קהילת "קולות הזמן" יזמנו סדר ט"ו בשבט. 
הרצון היה לציין את המועד בקהילה, בצורה משתפת, ברוח 

המסורת, בתכנים הקשורים לגלגולו של החג.
התחלנו מהפסוק בתורה "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ 
מאכל..." )ויקרא, יט, כג(, המשכנו למשנה בו ט"ו בשבט נזכר 
כראש השנה לאילן, סיפרנו על המנהג של אכילת פירות יבשים 
שהתחיל בגולה, ציינו את מקובלי צפת שהנהיגו סדר למועד, 
וכמובן הזכרנו את אנשי העליות הראשונות שהוסיפו לחג את 
הנטיעות. בין לבין שרנו, מלאנו 4 כוסיות, אכלנו פירות יבשים 

והיה חגיגי ונעים.

עדכונים מהמספרה

חדשות  מהמספרה:

בעקבות המעבר למודל החדש נדרשה עבודה של ארגון מחדש והתייעלות במספרה. 

כחלק מהמהלך עשינו בדיקה גם בנושא מחירי השירותים הניתנים במספרה, כאשר מטרת המספרה היא להתאזן לא להרוויח.
המספרה בגזית נותנת שירות מגוון לפלח גדול של הציבור, וחשוב לנו לשמור על רמת שירות ואיכות חומרים מהגבוהים בשוק, 

כפי שהיה עד כה.

הצוות ישב עם תמחירן הקיבוץ והכין מחירון מסודר המקיף את כל סוגי הטיפולים במספרה ומעודכן לשנת 2016:

בנוסף ישנם מספר שינוים שחשוב לנו לעדכן:

1. בחורים שהסתפרו עד כה אצל רמי בעפולה מוזמנים להמשיך, אך ישלמו ישירות לרמי במזומן.

2. לתיאום תורים יש להשאיר הודעה במספרה או לדבר ישירות עם נורית, יעשה מאמץ לענות לכל הבקשות.

3. וידאת עובדת בימים ב' ו -ה' ולפעמים גם בימי שישי וובשעות אחר הצהרים, בהתאם לצורך.

4. רמי ימשיך להגיע אחת לחודש - רשימה תיתלה על לוח המודעות.
    נשמח להמשיך לראותכם במספרה

נורית והצוות

ט"ו בשבט הגיע



שיח וותיקים כנה ואמיתי 
הוצג בערב מחווה למייסדים לסיום שנת ה-65

דצמבר 2016 
נכתב ע"י יוסף פורת

שחקנים: משה רותם ויוסף פורת

משה יושב בפינה, עיתון מכסה את פניו והוא מתנמנם. יוסף 
ניגש אליו:

מוישע, זה אתה? איפה היית? כבר ארבעה ימים לא באת 
למפגש היומי במרפאה, מה קרה? הרגשת לא טוב?

-- על מה דיברתם.... היה משהו פיקנטי? 
הרבה  עם  במיטבה  רכילות  בגדול,  הפסדת  תשאל,  אל 
סקופים. לדעתי יש יותר וותיקים במרפאה מאשר בפעולות 

במועדון. אבל עוד לא אמרת לי מה אתה עושה פה.
-- סתם חטפתי תנומה קלה.

אתה? סיאסטה באמצע היום? מה, לא ישנת בלילה?
--  כל הלילה הסתובבתי מצד אל צד ולא יכולתי להירדם.

אני מנחש שאתה מודאג ממשהו אפשר לדעת מה מדאיג 
אותך?

--  לא עצמתי עין כל הלילה. המצב הדמוגרפי לא נותן לי 
מנוח...

רע במצב הדמוגרפי? הלא  כך  כל  המצב הדמוגרפי? מה 
הקיבוץ מלא אנשים...

-- זאת בדיוק הבעיה! הקיבוץ מלא באנשים שאני לא מכיר. 
ומי  זה משגע אותי! על כל צעד ושעל אני שומע: מי זה? 
זה? ומי זאת עם התינוק בידיים שחולפת על פניי ומברכת 
אותי לשלום? אתה מבין, אחרי שישים שנה אני מרגיש זר 

בבית. זה הבית שלי!
יש  טען:  הוא  בעניין.  נחרצת  דעה  היתה  סטאלין  לחבר 

אנשים – יש בעיות. אין אנשים – אין בעיות.
-- חכמולוג גדול, זה בכלל לא מצחיק. ואתה לא מרגיש זר 

בבית?
וכמה  טוב  כמה  תראה  בבית?  זר  בלהיות  רע  כך  כל  מה 
נעים לעובדים הזרים אצלנו. לא אתפלא אם תוך זמן לא רב 

הם גם ינהלו את הקהילה.
-- מה אתה מדבר?! אין שום סיכוי שזה יקרה.

למה לא? יש כבר היום מי שיכול להחליף את מנהל הקהילה, 
מהיום למחר.

-- מהיום למחר? )מתקרב לאוזן( אתה יודע שאני לא שומע 
טוב תגיד בקול רם! מי מהעובדים הזרים יכול להחליף את 

מנהל הקהילה מהיום למחר, מי?
זה ברור כשמש. מישהו שיודע טוב יותר מכולם מה באמת 

קורה בגזית. מי אם לא נואל...
-- שמע עם הראייה שלך אתה עוד תגיע רחוק.

מה זה רחוק בשבילך?

-- עם הקלנועית אתה יכול להגיע עד.....טירה.
טירה, טירה.... תזכיר לי איפה זה, במשולש לא?

כוח  עדיין  לך  יש  שירה.  חיבבת  תמיד  אתה  זה.  את  נעזוב   --
לקרוא שירה?

אני  כל הזמן  רגישה: בלי שום סיבה  נגעת עכשיו בנקודה הכי 
עייף ותשוש ואין לי כוח לכלום. זה נורא. 

אם אני מתכופף, זהו. שוב לא יכול להתרומם. אני שבעבר סחבתי 
מקסימליסטי,  מארקסיסט  והייתי  כוספא  ק"ג   100 של  שקים 
עכשיו אני מינימליסטי שמאוהב בשבויע שבויע. וכאילו להקדיש 

עוד יותר את הסאה אסרה עלי הרופאה לעלות על סולם.
-- על כך נאמר "צרת רבים חצי נחמה". בדיוק אתמול סופר לי על 
חבר שגם עליו נאסר לטפס על סולם. רצה הגורל וכעבור כמה 
ימים נשרפה נורה אצלו בסלון. אז הוא אמר לעצמו: מה הבעיה 
לעלות שלוש מדרגות ולהחליף את הנורה? הוא עלה ובאמצע 
המעשה נכנסה אשתו, ראתה אותו, תפסה את הראש והכריזה: 
מאוד שהוא  יתכן  לרדת....  עליו  ואסרה  תעלה!  לא  אתה  יותר 

עדיין שם.
אגב, ראיתי את ההצגה האחרונה ולא נפלתי.

-- אל תתלונן, יש בינינו כאלה שלא זקוקים לעזרתה של הצגה 
כדי ליפול...

אפרופו נפילות, יש לי שאלה עדינה אליך. מה אתה מעדיף עובד 
זר או בית סיעודי?

-- למה או-או, הלא תמיד היינו קיבוץ של גם וגם. תוסיף עוד גם 
– להישאר בבית.

העיקר הבריאות והעיקר לא לפחד כלל: ותיק פעם ותיק לנצח!!

שרים: כל החלומות אשר חלמנו
כל החלומות כולם

הם ישארו בתוך תוכנו
בתוכנו לעולם....

מתוך ערב הצדעה למייסדים
• צילום: מיקה סדרינס 



שיח וותיקים כנה ואמיתי 
הוצג בערב מחווה למייסדים לסיום שנת ה-65

דצמבר 2016 
נכתב ע"י יוסף פורת

שחקנים: משה רותם ויוסף פורת

משה יושב בפינה, עיתון מכסה את פניו והוא מתנמנם. יוסף 
ניגש אליו:

מוישע, זה אתה? איפה היית? כבר ארבעה ימים לא באת 
למפגש היומי במרפאה, מה קרה? הרגשת לא טוב?

-- על מה דיברתם.... היה משהו פיקנטי? 
הרבה  עם  במיטבה  רכילות  בגדול,  הפסדת  תשאל,  אל 
סקופים. לדעתי יש יותר וותיקים במרפאה מאשר בפעולות 

במועדון. אבל עוד לא אמרת לי מה אתה עושה פה.
-- סתם חטפתי תנומה קלה.

אתה? סיאסטה באמצע היום? מה, לא ישנת בלילה?
--  כל הלילה הסתובבתי מצד אל צד ולא יכולתי להירדם.

אני מנחש שאתה מודאג ממשהו אפשר לדעת מה מדאיג 
אותך?

--  לא עצמתי עין כל הלילה. המצב הדמוגרפי לא נותן לי 
מנוח...

רע במצב הדמוגרפי? הלא  כך  כל  המצב הדמוגרפי? מה 
הקיבוץ מלא אנשים...

-- זאת בדיוק הבעיה! הקיבוץ מלא באנשים שאני לא מכיר. 
ומי  זה משגע אותי! על כל צעד ושעל אני שומע: מי זה? 
זה? ומי זאת עם התינוק בידיים שחולפת על פניי ומברכת 
אותי לשלום? אתה מבין, אחרי שישים שנה אני מרגיש זר 

בבית. זה הבית שלי!
יש  טען:  הוא  בעניין.  נחרצת  דעה  היתה  סטאלין  לחבר 

אנשים – יש בעיות. אין אנשים – אין בעיות.
-- חכמולוג גדול, זה בכלל לא מצחיק. ואתה לא מרגיש זר 

בבית?
וכמה  טוב  כמה  תראה  בבית?  זר  בלהיות  רע  כך  כל  מה 
נעים לעובדים הזרים אצלנו. לא אתפלא אם תוך זמן לא רב 

הם גם ינהלו את הקהילה.
-- מה אתה מדבר?! אין שום סיכוי שזה יקרה.

למה לא? יש כבר היום מי שיכול להחליף את מנהל הקהילה, 
מהיום למחר.

-- מהיום למחר? )מתקרב לאוזן( אתה יודע שאני לא שומע 
טוב תגיד בקול רם! מי מהעובדים הזרים יכול להחליף את 

מנהל הקהילה מהיום למחר, מי?
זה ברור כשמש. מישהו שיודע טוב יותר מכולם מה באמת 

קורה בגזית. מי אם לא נואל...
-- שמע עם הראייה שלך אתה עוד תגיע רחוק.

מה זה רחוק בשבילך?

-- עם הקלנועית אתה יכול להגיע עד.....טירה.
טירה, טירה.... תזכיר לי איפה זה, במשולש לא?

כוח  עדיין  לך  יש  שירה.  חיבבת  תמיד  אתה  זה.  את  נעזוב   --
לקרוא שירה?

אני  כל הזמן  רגישה: בלי שום סיבה  נגעת עכשיו בנקודה הכי 
עייף ותשוש ואין לי כוח לכלום. זה נורא. 

אם אני מתכופף, זהו. שוב לא יכול להתרומם. אני שבעבר סחבתי 
מקסימליסטי,  מארקסיסט  והייתי  כוספא  ק"ג   100 של  שקים 
עכשיו אני מינימליסטי שמאוהב בשבויע שבויע. וכאילו להקדיש 

עוד יותר את הסאה אסרה עלי הרופאה לעלות על סולם.
-- על כך נאמר "צרת רבים חצי נחמה". בדיוק אתמול סופר לי על 
חבר שגם עליו נאסר לטפס על סולם. רצה הגורל וכעבור כמה 
ימים נשרפה נורה אצלו בסלון. אז הוא אמר לעצמו: מה הבעיה 
לעלות שלוש מדרגות ולהחליף את הנורה? הוא עלה ובאמצע 
המעשה נכנסה אשתו, ראתה אותו, תפסה את הראש והכריזה: 
מאוד שהוא  יתכן  לרדת....  עליו  ואסרה  תעלה!  לא  אתה  יותר 

עדיין שם.
אגב, ראיתי את ההצגה האחרונה ולא נפלתי.

-- אל תתלונן, יש בינינו כאלה שלא זקוקים לעזרתה של הצגה 
כדי ליפול...

אפרופו נפילות, יש לי שאלה עדינה אליך. מה אתה מעדיף עובד 
זר או בית סיעודי?

-- למה או-או, הלא תמיד היינו קיבוץ של גם וגם. תוסיף עוד גם 
– להישאר בבית.

העיקר הבריאות והעיקר לא לפחד כלל: ותיק פעם ותיק לנצח!!

שרים: כל החלומות אשר חלמנו
כל החלומות כולם

הם ישארו בתוך תוכנו
בתוכנו לעולם....

מתוך ערב הצדעה למייסדים
• צילום: מיקה סדרינס 



שנערך  חגיגי  בשבט  טו  בסדר  בגזית  נחוג  השנה  בשבט  טו 
במועדון בארגון קהילת "קולות הזמן" - מצורף סיכום שהכינה 
ולאחריו, בשבת שבה גם השמש שיתפה פעולה,  רחלי קרן, 
וחרוב  עצי שקד  נטיעות  של  ובסופו  טו בשבט  טיול  התקיים 

לצד חורשת הזכרון.

צילום: סדר טו בשבט -  טלי גורון ספיר
טיול ונטיעות - נעמי שחר

סדר ט"ו בשבט
כחלק מפעילות של קהילת "קולות הזמן" יזמנו סדר ט"ו בשבט. 
הרצון היה לציין את המועד בקהילה, בצורה משתפת, ברוח 

המסורת, בתכנים הקשורים לגלגולו של החג.
התחלנו מהפסוק בתורה "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ 
מאכל..." )ויקרא, יט, כג(, המשכנו למשנה בו ט"ו בשבט נזכר 
כראש השנה לאילן, סיפרנו על המנהג של אכילת פירות יבשים 
שהתחיל בגולה, ציינו את מקובלי צפת שהנהיגו סדר למועד, 
וכמובן הזכרנו את אנשי העליות הראשונות שהוסיפו לחג את 
הנטיעות. בין לבין שרנו, מלאנו 4 כוסיות, אכלנו פירות יבשים 

והיה חגיגי ונעים.

עדכונים מהמספרה

חדשות  מהמספרה:

בעקבות המעבר למודל החדש נדרשה עבודה של ארגון מחדש והתייעלות במספרה. 

כחלק מהמהלך עשינו בדיקה גם בנושא מחירי השירותים הניתנים במספרה, כאשר מטרת המספרה היא להתאזן לא להרוויח.
המספרה בגזית נותנת שירות מגוון לפלח גדול של הציבור, וחשוב לנו לשמור על רמת שירות ואיכות חומרים מהגבוהים בשוק, 

כפי שהיה עד כה.

הצוות ישב עם תמחירן הקיבוץ והכין מחירון מסודר המקיף את כל סוגי הטיפולים במספרה ומעודכן לשנת 2016:

בנוסף ישנם מספר שינוים שחשוב לנו לעדכן:

1. בחורים שהסתפרו עד כה אצל רמי בעפולה מוזמנים להמשיך, אך ישלמו ישירות לרמי במזומן.

2. לתיאום תורים יש להשאיר הודעה במספרה או לדבר ישירות עם נורית, יעשה מאמץ לענות לכל הבקשות.

3. וידאת עובדת בימים ב' ו -ה' ולפעמים גם בימי שישי וובשעות אחר הצהרים, בהתאם לצורך.

4. רמי ימשיך להגיע אחת לחודש - רשימה תיתלה על לוח המודעות.
    נשמח להמשיך לראותכם במספרה

נורית והצוות

ט"ו בשבט הגיע



ב"שוברים שתיקה" בקיבוץ

לא מכבר התארחו אצלנו בקיבוץ "שוברים שתיקה".
היו אלה שני חברה צעירים, לא רהוטים במיוחד, אבל הם נתנו 

לי כמה תובנות על המצב. 
אייחד את דברי על תובנה אחת.

הרשים אותי הביטוי "תחושה של "נרדפות" אותה צריך להקנות 
לאוכלוסייה הפלסטינית. 

המפקדים  בפי  שגור  לביטוי  הפך  הזה  הביטוי  דבריהם  לפי 
שלהם במיוחד בדרגים הגבוהים.

של  בתחושה  תחייה  הפלסטינית  שהאוכלוסיה  הוא  הרעיון 
ויותר מ"איום" אבל זה  יותר מ"פחד",  "נרדפות". נרדפות זה 

ביטוי שמכיל אותם.
זאת תחושה של חוסר בטחון מתמיד, של מישהו רוצה להתנכל 
לנו, של אין חוקים  ואין זכויות. מה הגיון שמאחורי מדיניות זו? 

את זה הם לא הסבירו.
את התחושה הזו משיגים על ידי חיפושים בשעות הקטנות של 
הלילה בבתים של אנשים שיודעים שהם חפים מפשע, כאשר 

מעירים את כל המשפחה למסדר זיהוי. 
על ידי תפיסת בתים כאילו לצורך תצפית לימים שלמים. 

על ידי מעצרים נרחבים של אנשים שאינם חשודים. 
הצמאה והרעבה של העצורים האלו. 

על ידי עשרות ומאות מחסומים בתוך ה"שטחים", כלומר לא 
בין השטחים לישראל, אלא בתוככי השטח הפלסטיני.

המחסומים הללו מונעים תנועה חופשית של הפלסטינים בתוך 
השטחים שלהם. 

הם מופעלים בשרירותיות כאשר הם מעכבים אנשים בדרכם 
למשך שעות, גם במקרים שהם צריכים להגיע לבית חולים. 

צה"ל(  של  ההדרכה  מחלקת  ע"י  )שהופק  בסרט  ראינו 
במחסומים,  כשומרים  לתפקידם  החיילים  את  להכין  שנועד 
עם  במחסומים  קשוחים  להיות  החיילים  את  מחנכים  כיצד 
על  ולהקפיד  מעטים,  לא  במקרים  אותם  להכות  הפלסטינים, 

קוצו של יוד.

הזו מלבה אצל  והשנאה שהמדיניות  היאוש  לחוש את  יכולנו 
הפלסטינים. את התוצאות אנו קוראים כל יום בכלי התקשורת...

שלום לחברי ותושבי גזית
שמי רועי בר-אבן, אני גר כאן כבר כחצי שנה, בעלה של טל 

צורף, ואבא של אלה ותמר.
חוצמזה, אני מוסיקאי ומטפל במוסיקה. במסגרת עבודתי  אני 

גם מדריך סטודנטים, מהארץ ומחו"ל.
כאן  אארח  חודש,  למשך  הקרוב,  בפברואר  מהשני  החל 
ברגן  מאוניברסיטת  במוסיקה,  לטיפול  סטודנטים  שני  בגזית 

שבנורבגיה  )סטודנטית וסטודנט ליתר דיוק(. 
ואדריך את שני הסטודנטים,  במשך החודש הזה, אני אלווה 

בתוכנית מוסיקלית שאני בונה עבורם. 

למה אני מספר לכם את זה? 
אז קודם כל בשביל שתדעו מי אלה שני הסקנדינבים שיסתובבו 
יותר מעניין מזה, היא העובדה שאני  פה למשך חודש, אבל 
אמור  שאני  התוכנית  את  ולשלב  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה 
עבור  ייחודית  מוסיקלית  בפעילות  הסטודנטים,  עבור  ליצור 

קהילת גזית. ) ללא תשלום!(
וכלי  בתופים  קבוצתית  סדנה  היא  הדינאמית"  "הבטוקדה 
מוסיקאי  חבר  פרידור  שי  ידי  ועל  ידי  על  שפותחה  הקשה, 

ומטפל במוסיקה. 
כיום הסדנא מתקיימת בפנימייה בה אנחנו עובדים, במקומות 
בגזית  המועשר  במועדון  לשבוע,   אחת  וגם  בארץ,  נוספים 
הסדנא  ומעלה.  פנסיה  גיל  בני  של  ברוחה  צעירה  לקבוצה 
והיא  ובחו"ל,  בארץ  ובכנסים  שונים  בקהלים  והוצגה  נוסתה 
וקבוצתית, ששווה לנסות לפחות  לדעתי מהווה חוויה אישית 

פעם אחת.  
גזית  לילדי  יחד עם שני הסטודנטים  אני אעביר את הסדנא, 
דומה  פעילות  ואערוך  פורמלי(  )במסגרת שעות החינוך הלא 

גם  לקבוצת הנעורים.
אני רוצה להזמין גם את קהל המבוגרים בגזית )20 ומעלה(, 

למפגש התנסות של סדנת הבטוקדה הדינאמית. 
המפגשים הפתוחים יתקיימו בימי ג' בערב, בשעה 21.00

)כשעה מפגש( במקלט המוסיקה. 
בתאריכים: 23.02, 01.03,  08.03, וה - 15.03  ניתן להגיע 
לכמות  בהתאם  וגם  לבחירתכם,  לכולם,  או  אחד,  למפגש 

המעוניינים להשתתף. 
חשוב לי לציין שהשתתפות בסדנא לא דורשת כל ידע מוקדם 

או כישורים מוסיקליים. כל המעוניין מוזמן!
אבקש לידע אותי אם ברצונכם להשתתף ומתי, מכיוון שכמות 

המשתתפים בכל סדנא מוגבלת.
 

rbareven@gmail.com :טלפון: 052-4625613 או במייל
בדף  הסדנא  אודות  נוספת  אינפורמציה  לבדוק  גם  אפשר 

הפייסבוק : בטוקדה דינאמית. 

ובהזדמנות זו אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולספר שיחד עם 
אביב הרשקוביץ, האחראי על מקלט המוסיקה, אנחנו עובדים 
בתרומת  עזרתכם  את  ומבקשים  המוסיקה  מקלט  לשיפור 
מנורות  שולחן,  ספה,  שטיח,  כגון  מיותרים  ורהיטים  חפצים 

עומדות וכדומה. אם ברשותכם משהו שכזה צרו עם אביב או 
איתי קשר.

)המספר שלי מצויין למעלה, של אביב: 050-7311209( 
בתודה ובברכת חודש מוסיקלי מהנה

רועי.

 

"באטוקדה",  שהסדנה  החשיבות  את  ולהדגיש  לציין  "ברצוני 
בהדרכתו של רועי בר-אבן, המתנהלת  במסגרת ה"המועדון 

המעושר", מעניקה למוח האנושי.
השתתפות קבוצתית בפעילות של "הקשה" היא מאוד חיובית 

בהתפתחות הניורונות.
צריכה  והיא  נשמעת  )מכות(  הקשות  של  שקבוצה  פעם  כל   
להיות משועתקת על ידי משתתפי הקבוצה, היא מכינה מראש 
את האפשרות שהזיכרון יחזור על מה שהיה וזה מאפשר את 
, החשובות כל כך בפעולות  והסינפסים  הגירוי של הניורונות 

של קואורדינציה ועל מנת לזכור את החלק שנשמע לפני כן.
 כמו כן, התשובה המהירה מספרת לנו על רפלקסים מצוינים.

ומהנה,  מתרונן  מיוחד,  רוח  במצב  המסתיימת  הפעילות   
מאפשר היווצרות של אנדורפינות חדשות.

 רציתי גם לציין  שאף יתר הפעילויות של "המועדון המעושר", 
כמו הפגישות של "יוגה" "ונחל זורם" , הדורשות תנועות פיזיות 

פלוס זיכרון וקואורדינציה, נהנות מאותם יתרונות שתיארתי
 לפני כן.

 ועל כל זה לומר תודה גדולה למארגנים על האפשרות שניתנת 
לנו. תודה! "

  דוב קראווצ'יק, פיזיו-תרפיסט
תרגום מספרדית – פנינה צחור

בקונצרט החמישי בעונה זו נארח ביום חמישי –  25.2.2016 
את מרגלית גפני עם שתי שותפות, תכנית בעלת אופי משפחתי. 

החלילנית  היא  ומשה,  שפרה  של  ביתם  גזית,  בת  מרגלית, 
ששמה  לציון",  "ראשון  הסימפונית  התזמורת   של  הראשית 

הולך לפניה כחלילנית משובחת. 
שתי השותפות, המשלימות את ההרכב לשלישייה,  הן נועה 
חורין בצ'לו ואירנה פרידלנד בפסנתר, כשהקונצרט כולו בסימן 

השילוש. 
כותרתו:  "הוא והיא – קשר משפחתי", ותבוצענה  בו ארבע 

יצירות :
- מאת  ופסנתר  צ'לו  אופוס 49 לחליל,  שלישייה  ברה-מינור 

פליקס מנדלסון 
מאת   - ופסנתר  צ'לו  לחליל,  אופוס 11  מינור  ברה  שלישייה 

פאני מנדלסון, אחותו של פליקס 
שלוש רומנסות אופוס 94 לחליל ופסנתר - מאת רוברט שומאן
שלישייה  בלה מינור לחליל, צ'לו ופסנתר - מאת קלרה שומאן, 

אשתו של רוברט שומאן.

מובטח לנו ערב מוסיקאלי עשיר ומהנה ביותר, והציבור מוזמן.
                                              

שוברים שתיקה
• איתן קליש

לקראת קונצרט
הקאמרית• מיכל קריספין

קול המוסיקה
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מהי בטוקדה דינאמית
• רועי בר-אבן



גם אני חבר בקהילת גזית

אנו שמחים לספר על תחילת הפרוייקט, "גם אני חבר בקהילת 
גזית", שיזמה ומובילה באהבה רבה, נגה פלדנר. כל ילדי ד'-ו' 

הוזמנו להשתתף ולקחת חלק. 
ליטל )מטה( והילי )כגן(, מדריכות המרכז הבוגר, עוזרות לנגה 
בהובלה והמפגשים מתבצעים במרכז הבוגר בשעות פעילות 

של המרכז.
לקדם  הקהילה,  לחברי  הילדים  בין  לקרב  הפרוייקט  מטרת 

שיתופי פעולה ולשלב תרומה והתנדבות בקהילת גזית.   

במסגרת הפרוייקט, הילדים מתנדבים בענפים השונים בקיבוץ 
פעם בשבוע בימי שישי או בימי חמישי ולאחר ההתנדבות יש 
ליטל  בהנחיית  הבוגר  במרכז  או  האוכל  בחדר  שבת  קבלת 

והילי.   

ולוקחים  שהתגייסו  הענפים  לכל  תודה  להגיד  ההזדמנות  זו 
חלק בפרוייקט )צאן, סיפריה, נגריה, קומונה, גני הילדים וחדר 
משמעות  מקבלים  לכך  ומעבר  מאד  נהנים  הילדים  האוכל( 

חדשה.
חבר/תושב  עם  הכרות  פעילות  תערך  בחודש  פעם  כן,  כמו   

מהקיבוץ. 
עם  היה  היה המפגש הראשון. המפגש  חמישי האחרון  ביום 

חופית קשת. 
הסיבות  הן  ומה  משפחתה  ועל  עצמה  על  סיפרה  חופית 

שהחליטה לעבור לגור בקיבוץ עם ילדיה. 
לאחר מכן העבירה חופית סדנת בצק סוכר. כל ילד הכין דמות 
הילדים  קישטו  שהכינו,  הפסלים  ועם  סוכר  מבצק  מאכל  או 

עוגת שוקולד שהוגשה בחדר האוכל בארוחת ערב יום שישי.

נשמח לשמוע אם יש מעוניינים לקחת חלק ולבצע שיחה+פעילות 
לילדים )מוזמנים לפנות אל נגה, ליטל או הילי(.

אנו  בענפים  וילד  ילד  כל  של  האישית  להתנדבות  מעבר 
כתרומה  יחדיו  הילדים  כל  של  לפרוייקט  רעיונות  מחפשים 

לקהילה. פרטים על כך בקרוב.
בעוד  שלנו  והקהילה  הקיבוץ  את  יחוו  שהילדים  מקווים  אנו 

דרך, משמעותית יותר, חווייתית יותר ובעיקר מקרבת.  

הענפים,  מול  התאומים  המדהימה,  היוזמה  על  לנגה  תודה 
האכפתיות והאהבה שהיא מרעיפה על כל ילד וילד.

צוות מרכז בוגר

קצת עלי, ועלינו..
לאחרונה אשתי אולה ואני, עברנו  לקיבוץ. במקור אולה מכרמיאל, אני מקיבוץ שדה נחום.

ניסיון בעבודה  ולאחר תקופה בה צברתי  גוריון בנגב  b.pt  בפיזיותרפיה, רכשתי באוניברסיטת בן  את התואר הראשון, 
בתחום, במכון פיזיותרפיה ובבית אבות בירושלים, עברנו לגזית.  

בימים אלו אני משלים את התואר השני בפיזיותרפיה, m.sc, באוניברסיטת חיפה ובנוסף, בידי תעודה מטעם מכון וינגייט 
להדרכה בחדר כושר עם הסמכה ייעודית לאימון קטינים. 

פרט לעבודה הנוכחית בבית הסיעודי "נווה גזית", אני עובד כפיזיותרפיסט בבי"ח העמק בעפולה ומלמד בבית ספר למחוננים.
כחלק מתהליך ההתייעלות והשידרוג ב"נווה גזית", ובהתאם לתקנות משרד הבריאות, נבנה חדר ייחודי המשמש כקליניקה 

לפיזיותרפיה.
לקבלה  גם  הקליניקה משמשת  ואחה"צ  הצהריים  בשעות  הסיעודי,  בבית  הדיירים  עם  בעבודה  לשימושו השוטף  מעבר 

וטיפול פיזיותרפי פרטני. 
החדר מאובזר בציוד המאפשר טיפול מקצועי ואיכותי כדוגמת מכשיר אולטרסאונד, מכשיר זרמים חשמלי, משקולות, מיטת 

טיפול ואביזרי טיפול נוספים.
אורך הטיפול הוא כ-50 דק'.

)ולא  לפיזיותרפיה מאורטופד  לטיפול עם הפנייה  זאת באמצעות הגעה  לקבל החזר מהביטוח,  לחברי הקיבוץ אפשרות 
מרופא משפחה כמו במרפאות הכללית(.

ההחזר, בהתאם לביטוח, הינו בגובה של 80 אחוז מסכום הטיפול. 
אשת הקשר המטפלת בהחזרים כספיים מהביטוח היא אירנה מהמרפאה.

התחומים העיקריים בהם אני עוסק ומציע טיפולים בקליניקה:
• שיקום אורטופדי - שברים, דלקות, כאבי שרירים ומפרקים, נקעים, כאבי גב, פגיעות ספורט וכו'. 

• שיקום גריאטרי - שיפור יציבות ושיווי משקל, מניעת נפילות, שיקום לאחר אשפוזים, טיפולים נשימתיים וכו'.

לפרטים נוספים וקביעת תור ניתן ליצור קשר
 בטלפון: 050-4344227

שניפגש בעיקר על המדרכות בקיבוץ,
רק בריאות,

רני ויינר.

מהנעשה בחברת הילדים פיזיוטרפיה בגזית
• רני ויינר



במשימות שבוחרים בני הנוער לעצמם. 
ערכים מרכזיים שחשובים לנו כמבוגרים משמעותיים לשקף הם 
ראיית האחר והנתינה לזולת, וכן תרבות הדיבור והתקשורת 

הבינאישית.

קהל היעד של החינוך החברתי-הקהילתי בתחום הנוער הוא 
משתתפים  הם  אם  בין  ז'-י"ב,  בשכבות  הנערים  אחרון  עד 
באופן עקבי ופעיל בפעילויות ובין אם לאו. זאת בהתאם וכביטוי 

לאמונת הקהילה בערבות ההדדית לחבריה.
מתקיימת  הנוער  בתחום  החברתי-קהילתי  החינוך  פעילות 
עבור בנות ובני הנוער ובשיתוף והובלה שלהם, והיא חווייתית, 

מהנה, ומהווה מוקד משיכה, השתייכות וגאווה עבורן. 
והוא זמין וקשוב לבנות  המדריך מתמקם כמבוגר משמעותי, 
ובני הנוער, ומתוך עמדה זו מנהיג את פעילות חברת הנעורים.

ערכים מובילים לשנת תשע"ו
פעילויות  הובלת  מנהיגות,  פיתוח  יוזמה,  נטילת   – אחריות 
בזולת  פגיעה  על  טעויות,  על  אחריות  לקיחת  ופרויקטים. 

ופריצת גבולות תוך תיקון מעשי ושיקום יחסים בינאישיים.
ראיית האחר ונתינה לו – שיתוף, ערבות הדדית, קבלת האחר, 

נתינה כדרך ליצירת קשר וצמיחה אישית.

מעבר מצרכנות ליצרנות – בחירה, אקטיביות, "מה שתעשו 
ועדות  זה מה שיהיה," ראיה ביקורתית של תרבות הצריכה. 
המארגנות את הפעילויות השונות במועדון )בליווי המדריכים(.

ביכולתם  הנוער  בני  של  האמונה  פיתוח   – אישית  העצמה 
ועל חברת הנעורים  להשפיע ברמה הבינאישית, הקבוצתית, 

והקהילה כולה.
תרומה לקהילה

מטרות על:
• שמירה על רמת הדרכה מקצועית ואיכותית

• חיזוק הקשר עם ההורים 
• עמידה בתקציב.

המפגש עם ענת ירון )ברנד( היה מעניין ומרתק.

ענת היא עובדת סוציאלית במיקצועה, ומאז חזרה לגזית לפני 
החברתי  הפיתוח  בתחום  להתמקד  בחרה  שנים  וחצי  חמש 
ההתנדבות  תחום  את  מנהלת  היא  שנים   4 מזה  והקהילתי. 

במועצה האזורית עמק יזרעאל. 
משנתה ודרך החשיבה שלה בתחום ניהול ההתנדבות ייחודית 
ויצירתית, והיא באה לביטוי בעשייה הרחבה והמשמעותית וגם 

בתשוקה ובאמונה בדרך:
שהתנדבות  היא  שלי  העשייה  בבסיס  העומדת  "התפיסה 

מחזקת חוסן אישי וקהילתי.
בכל  ומעורבים,  פעילים  שכשאנשים  מוכח  המטרה.  זוהי 
פעילות שהיא - למען הזולת/ היישוב / הקהילה הסובבת – הם 
חשים טוב יותר עם עצמם, חשים משמעותיים יותר, בעלי ערך, 
השפעה, שזקוקים להם, שיש להם מה לתת ולהעניק, ובסך 

הכל - חשים שייכים ומחוייבים יותר למקום ולקהילה.
רצון  שביעות  על  בדיווחים  שיפור  על  גם  מצביעים  מחקרים 
מהחיים בקרב אנשים שמתנדבים בהשוואה לאלה שלא, על 
על  ואף  טובה  בריאות  על  עצמית,  והגשמה  סיפוק  תחושת 

אריכות חיים!!! 
 ומצד הקהילה - כשאנשים מרגישים שייכות לקהילה ולסביבה 
בה הם חיים, הם נוטים להיענות יותר לעשייה ולמעורבות, ירצו 
להיות פעילים ולהביא לביטוי חוזקות ויכולות שלהם בדרך של 

התנדבות ומעורבות חברתית. 
הנגשת  באמצעות   – לתושבים  שירות  בעבודתי  רואה  אני 
אפשרויות ההתנדבות והתאמת הפעילות ההתנדבותית לצרכי 

המתנדבים. 
מי שעומד לנגד עיני קודם כל - הוא התושב והצרכים שלו, ורק 

אחר כך הארגונים שזקוקים למתנדבים.  

איך זה בא לידי ביטוי?
כשהתחלתי  לעצמי  שהגדרתי  הראשונות  המשימות  "אחת 
בעבודה הזו, היתה למצב את המחלקה להתנדבות ככתובת 
ויותר  יותר  הזמן  עם  ואכן,  ההתנדבות.  בתחום  מיקצועית 
מכל  ותושבים  חברתיים  יזמים  פרוייקטים,  מובילי  אירגונים, 
של  בהקשר  מגוונים  בנושאים  אלי  פונים   – המועצה  יישובי 

התנדבות. 
באפשרות  שמתעניין  המועצה  תושב  אלי  מגיע  פעם  לא 

להתנדב, ושואל אותי מה יש לי להציע.  
האפשרות הקלה היא לתת לו את רשימת הארגונים שמחפשים 

מתנדבים ולשלוח אותו לבחור את מה שמעניין אותו. 
אבל אני פועלת הפוך. 

מכוונת   – שלו  הצרכים  מהם  איתו  בודקת  אני  איתו  בשיחה 

תוכנית מרכז צעיר
ספטמבר - התחלות - חגים

אוקטובר -  היחיד מי אני – חגים
נובמבר -  הקבוצה – שייכות

דצמבר -  שיתוף פעולה
ינואר -  לקיחת אחריות

פברואר -  חודש ירוק
מרץ -  מעורבחת בקהילה
אפריל -  האחר – השונה

מאי -  עצמאות
יוני -  נתינה – חסד

חשוב לציין שעל הנושאים המרכזיים עובדים לאורך כל השנה.  

תוכנית מרכז בוגר
פרוייקט קהילתי  " גם אני חלק מקהילת גזית" הכולל התנדבות 
שידברו  שונים  קהילה  חברי  עם  מפגשים  בקהילה,  בענפים 
איתנו או ילמדו אותנו על מקצועם או תחומי העניין שלהם וכך 

נכיר ונלמד על הקהילה שלנו.  
נוסף  קהילתי  פרוייקט  על   נחשוב  הילדים  עם  יחד  בנוסף 

בשיתוף ההורים.
פעילויות לעידוד חזרת ילדים שעזבו את המרכז.

משימות כיתה ו' בשיתוף ההורים
ה,  כיתה  לילדי  חברתיות  מיומנויות  וחיזוק  גיבוש  סדנאות 

בשיתוף ילדים, הורים וצוות.  

תוכנית עבודה-  לנעורים בגזית
הנוער  לבני  מאפשר  גזית  בקיבוץ  החברתי-קהילתי  החינוך 
מרחב בו הם יכולים להתנסות במה שהם בוחרים, תוך הרחבת 

ההיכרות שלהם עם העולם ועם עצמם, וקבלת כלים לחיים. 
האישית,  הזהות  בעיצוב  מכריע  שלב  הוא  ההתבגרות  גיל 

הבינאישית והקהילתית. 
לכוון  למטרה  לעצמו  שם  בקיבוץ  הקהילתי  החברתי  החינוך 

בראש ובראשונה לצרכי המתבגרים עצמם.  
הפעילות  שמאחורי  הערכים  בשיקוף  עוסק  החינוכי  התהליך 
כישלון  ובעת  הצלחה  בעת  החברתית,  והאינטראקציה 

חינוך חברתי בגזית
• קלאודיה פופר - המשך...

אותו לשאול את עצמו מה הוא מחפש, מה מעניין אותו, מה יגרום 
לו ליהנות, להתמיד ולהפיק סיפוק מההתנדבות.

הכי חשוב זה שההתנדבות תענה על צרכי המתנדב.
אני לא מאמינה בהתנדבות אלטרואיסטית, רק לשם ההתנדבות. לי 
מאד חשוב להבין מה הם הצרכים של הבן אדם, מה הם המניעים 
האישיים שבגללם הוא חושב על אופציית ההתנדבות, ורק כשאנחנו 
מגלים אותם, ננסה ביחד למצוא את מה שהכי יתאים עבורו ויענה 

על צרכיו. 
במשך הזמן גיליתי שלאנשים שונים יש מניעים שונים בגללם הם 
בבוקר  לקום  סיבה  סיבות:  לבוא מהמון  יכול  וזה  להתנדב,  רוצים 
תחושת  להפגת  אנשים  עם  למפגש  הזדמנות  מהבית,  ולצאת 
לפתח תחביב  וכישורים, אפשרות  יכולות  לביטוי  מקום  הבדידות, 

חדש, התפתחות מיקצועית באמצעות ההתנדבות, ועוד.... 
ירצו לעבוד לבד או כחלק מקבוצת אנשים,  אני בודקת איתם עם 
איזו קבוצת גיל מדברת אליהם, אם היו רוצים להתנדב עם אנשים 
תחום  יש  אם  מוגבלויות?  בעלי  עם  ונוער?  ילדים  עם  מבוגרים? 
לעסוק  רוצים  היו  אם  אליו?  להתקרב  מעוניינים  היו  לא  שממש 
פרויקט  להוביל  אולי  או  אחריות?  הרבה  מחייב  שלא  במשהו 

מסויים? להדריך? וכד'. 
הבדיקה המוקדמת הזו נעשית על מנת למקסם את סיכויי ההתאמה 
וההשתלבות, ולענות על צרכי המתנדב כמה שיותר, מה שיגביר את 
ההנאה שלו מהעשייה ההתנדבותית, יצור את תחושת המחוייבות 
ההתמדה והשייכות למקום, ויביא למצב שבו כולם מרוויחים – הן 

המתנדב, והן הנהנים מההתנדבות".
אז אם לרגע חשבתם שבבואכם להתנדב במסגרת המועצה תקבלו 
רשימת מכולת של ארגונים ותצאו לדרך, ענת מדגישה שבתפיסה 
"חיילים" הממלאים מקום היכן שחסר או  שלה "המתנדבים אינם 

איפה שצריך".
שהמתנדב  הסיכוי  רב  שבהם  למקומות  רק  אנשים  מפנה  היא 
ישתלב, יהנה, ימצא עניין אישי חיבור ומשמעות, ושההצלחה של 

התיווך תהיה מיטבית.

ספרי עוד על תחום ההתנדבות במועצה? 
"העבודה שלי מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים:

1. הנגשת מקומות התנדבות לתושבים – אני נמצאת בקשר ישיר 
עם כ-90 ארגונים ועמותות ברחבי המועצה, חלקם ארגונים ארציים 
פעמונים,  אתגרים,  ער"ן,  עמותת  )כמו  שלנו  באזור  גם  שפועלים 

ביטוח לאומי, ועוד(
 וחלקם מיזמים מקומיים שפועלים במסגרת המועצה )כמו

התנדבות כשרות לתושב - מפגש עם ענת ירון )ברנד(
• תמר דרייבלט )קמינצ'יק( 

 
בספריית הקיבוץ נמצאות חוברות העוסקות בפרקי היסטוריה שלנו.

ואלה הן:

 

חיבר- חיים שורר

רבותיי היסטוריה  ""

א. סיפורו של "ארגון בורוכוב" בטירה שבגליל התחתון
ב. תוכנית-"איכלוס ופיתוח הגליל התחתון" בגזית.

ג. מפעל-"נעמן גזית" מהשנים- 1952-1956.   
ד. מפעל-"ב ו ב ז י ת "  בשנים- 1971-1996.       

ה. "השילומים" בגזית (חומר חלקי)



חינוך חברתי בגזית
• קלאודיה פופר

המתמיד, סיירות הורים-ערים, התנדבות בבתי הספר ובגני ילדים, 
בפנימיות, מועדוניות לילדים ונוער בעלי מוגבלויות, מיזמי ספורט 

מגוונים, ועוד(. 
רכזי המתנדבים בארגונים נמצאים איתי בקשר שוטף ומעדכנים 
נוספים  מתנדבים  וכשדרושים  חדשים  פרויקטים  על  אותי 

לפעילותם. 
ומעניקה  בחלק מהארגונים אני גם  מלווה את רכזי המתנדבים 
כדי  הכל  ההתנדבות,  ניהול  בתחום  והדרכה  ליווי  ייעוץ  להם 
טוב  הכי  השירות  את  יקבלו  אליהם  מפנה  שאני  שהמתנדבים 

שאפשר.
2. תמיכה במערכי התנדבות קיימים, ובהקמת מיזמי התנדבות 
הרווחה'  מחלקת  למטופלי  'אימון  פרוייקט   – למשל    - חדשים  
בהתנדבות,  מוסמכים,  מאמנים  ע"י   )gnihcaoc( אימון  ניתן  בו 

לתושבי המועצה שמטופלים במחלקת הרווחה.
הילדים,  ובגני  המועצה  של  הספר  בבתי  המתנדבים  מערך 
לקהילה",  "מתמסרים  פרויקט  ביישובים,  הוותיקים  במועדוני 
שפועל כבר שנתיים, וקם בשתוף פעולה של המחלקה להתנדבות 

ומועדון הכדורסל של עמק יזרעאל. 
ילדים,   - השכבות   מכל  כדורסל  שחקני  הפרויקט,  במסגרת 
כדורסל  ופעילות  ספורטיביות  פעילויות  מקיימים  ובוגרים,  נוער 
וילדים  ונוער בסיכון  ילדים  במסגרות מיוחדות ברחבי העמק עם 
ונוער בעלי צרכים מיוחדים מתוך מטרה לחשוף את הנוער שלנו 
למציאות ששונה משלהם ולאפשר להם את חוויית ההיכרות עם 
האחר, הנתינה, הקבלה, והתרחבות הלב שמתרחשת בסוג כזה 

של נתינה.
 יוזמות נוספות שבימים אלה נמצאות בשלבי גיבוש והקמה, הן – 
הקמת מערך מתנדבים לחולי סרטן ומחלות כרוניות, ומרכז גישור 
ודיאלוג בקהילה שהוקם במטרה להטמיע את השפה הגישורית 
בקרב תושבי ויישובי המועצה, ויפעלו בו מגשרים מוסמכים, כולם 

תושבי המועצה, וכולם בהתנדבות מלאה.
שהגדרתי  המשימות  –אחת  הפעילים  למתנדבים  הוקרה   .3
ביישובים  תפקידים  בעלי  של  המודעות  העלאת  היא  לעצמי 
הפעילים,  למתנדבים  וההכרה  ההוקרה  לחשיבות  ובארגונים 

לאורך כל השנה, ובדרכים מגוונות.
המחלקה להתנדבות תומכת במימון פעילויות הוקרה למתנדבים 
במסגרת הארגונים וגם ביישובים. המטרה היא להראות לאותם 
מתנדבים שעושים מלאכת קודש שעשייתם אינה מובנית מאליה, 

שרואים אותם ושהעשייה שלהם באמת משמעותית. 
גדול  הוקרה  ערב  שנה  מידי  מקיימים  אנחנו   - המועצה  ברמת 

לכל מתנדבי העמק וזוהי ההזדמנות שלנו כרשות להוקיר את כל 
התושבים הפעילים בהתנדבות. 

אני מנצלת את הכתבה הזו לתת טיפ: 
קשר  הוא  למתנדב  ביותר  המשמעותי  שהגמול  הוכיחו  מחקרים 
איכותי וטוב עם המפעיל הישיר: מילה טובה, טלפון מחזק אחרי 
בסמס,  הדואר,  בתיבת  פתק  הצליחה,  לא   / שהצליחה  פעילות 

וכד'.
תעודת  או  מתנה  שי,  מכל  יותר  שווה  וזה  כלום  עולה  לא  זה 
הוקרה. אני מנחה לכך את בעלי התפקידים שאני מלווה בישובים 
ובארגונים וממליצה לאמץ ולתת על זה את הדעת. אני  משתמשת 

בזה מידי יום – זה נותן כל כך הרבה  - ולא עולה דבר!"
כך  כל  תפיסה  ועם  בעמק,  התנדבות  של  מגוון  כזה  מערך  עם 
יזרעאל  עמק  פלא שהמועצה האזורית  זה  אין  ורחבה,  מעמיקה 
קיבלה השנה את אות הקהילה המתנדבת מטעם משרד הרווחה 
והמועצה הלאומית להתנדבות, כאות הערכה והוקרה על העשייה 
כך מאפיינת  והאחריות הקהילתית שכל  ועל המעורבות  הענפה 

אותה.

ומה עוד עומד על הפרק?
הפעילות  בתחום  למעורבות  גם  נכנסנו  האחרונות  בשנים 
התנדבותית המתקיימת בתוך יישובי המועצה. ברוב המוחלט של 
כתוצאה  האחרונות,  בשנים  דמוגרפי  שינוי  חל  המועצה,  יישובי 

מההרחבות, מחזרת הבנים וכד'.
ברוב היישובים ניכרת התעוררות של עשייה חברתית ותרבותית, 
גם  לביטוי  באות  הקהילתית  והאחריות  ההדדית   והערבות 
במידת המעורבות של התושבים בוועדות, בצוותים ובפרוייקטים 
רבה  התושבים  של  המעורבות  שבהם  יישובים  יש  המקומיים. 

ועניפה, ויש ישובים בהם קשה מאד לרתום תושבים לפעולה.  
בהקשר זה המטרה שלי היא לסייע ליישובים להרחיב את מעגל 
בשלוש  זה  את  עושה  ואני  הקהילה.  בחיי  הפעילה  השותפות 

דרכים: 
ורכזי קהילות בהנעת תהליכים של  וייעוץ למנהלי  • מפגשי ליווי 

רתימת תושבים להשתתפות פעילה בחיי הקהילה.
פרוייקטים  בהפעלת  וצוותים  לוועדות  וייעוץ  הדרכה  מפגשי   •
ושותפים  אנשים  רתימת  ומחייבים  התנדבות  על  שמבוססים 

נוספים להצלחת הפרויקט.
• תמיכה במימון פעילות הוקרה למתנדבים בתוך היישוב.

וחברות  חברים  עשרות  יש  בגזית,  אצלנו  גם  לי,  שידוע  ממה 
שפעילים בהתנדבות – אם זה בהנהלות השונות, בצוותים

התנדבות כשרות לתושב - מפגש עם ענת ירון )ברנד(
• תמר דרייבלט )קמינצ'יק( - המשך...

מינהלת חינוך
• אסתר לבנון מורדוך - המשך...

דגש  הושם  פורמאלי(:  )הבלתי  החברתי-קהילתי  החינוך  בעניין 
נעשית  ובינתיים  הילדים,  חברת  של  הצוות  וייצוב  גיוס  על  חזק 
השקעה רבה בכיוון של טיפוח וחיזוק האמון של ההורים במערכת, 
הצעיר  למרכז  ובעניין  ברצון  הילדים  להגעת  בעידוד  והשקעה 
ולמרכז הבוגר.  לצורך העבודה על גיבוש והתמודדות עם סוגיות 
ודיון.  ישיבות קבועות לתכנון  הילדים מתקיימות  חברתיות בקרב 
פעם בחודש מתקיימת פגישה עם המלווה המקצועי, עוזי לוונבך. 
וכמו כן, ליטל משתתפת במועצה בפורום מדריכות/ים של חברות 
הציגה  קלאודיה  מנהלות.   בפורום  וקלאודיה משתתפת  הילדים, 

בפני המינהלת את העקרונות ותכניות העבודה לחברת הילדים.

4.אלון, בשם צוות ההדרכה בנעורים, תאר את האווירה, המטרות 
החינוכיות, והסוגיות שאיתן פועלים ומתמודדים בחברת הנעורים.  
סביב כל אחד מהדיווחים עלו שאלות והערות מצוות המשתתפות/ים,
הנעורים  פעילויות  של  הנושא   סביב  התלבטויות  עלו  ובעיקר 
והמרכז הבוגר של חברת הילדים במסגרת תנועת הנוער. וייתכן 
שיהיה צורך בברור יותר מעמיק עם  הנהגת התנועה בדבר נקודות 
של אי שביעות רצון  מהקשר של התנועה לעבודה החינוכית אצלנו, 
יחסית לפעילויות של תנועת נוער אחרת בישובי עמק יזרעאל, כמו 

תנועת בני המושבים.

5.הזכרתי בישיבה שעדיין נשאר נושא שהמינהלת התחייבה אליו 
והוא בחינה מחודשת של עבודת הנעורים בענפי הקיבוץ, ובפגישת 
ואסתר  סוכם  ע,  הכנה שהתקיימה בהשתתפות קלאודיה, רחלי 

שהנושא יידון  לאחר ההתארגנות הראשונית עם המודל החדש.
נעורים,  עבודת  על  שונים  מסמכים  וקיבלתי  ביקשתי  בינתיים  
לצורך  שינוי,  שעברו  ומקיבוצים  התנועה,  של  החינוך  ממחלקת 
נוצלה   )1 סעיף  )ראו  הנעורים  עם  שהתקיימה  ובשיחה  למידה. 
מצידם  למחשבה  ונקודות  משוב  מהנערים  לקבל  גם  ההזדמנות 

בסוגיית עבודת הנעורים.
סיום  על  עידכונים  נוספו  הישיבה,   לאחר  התפתחויות  בעקבות 
ממש"א,  רחלי  בסיוע  קלאודיה,  שהשקיעה  הגיוס  למאמצי  חיובי 
לצורך ייצוב הצוותים של חברת הילדים:  תוך כדי הכנת הסיכומים 
של  עבודתן  בחיוב   סוכמה  גם  החדש,   המודל  בענייני  להורים 
גם  כיום  )שעוסקת  כגן  הילי  הילדים:  חברת  בצוותי  חברות  שתי 
)עובדת  ערן   רגב  דור,  עין  ותושבת   , הבוגר  למרכז   - בהוראה( 

סוציאלית במקצועה(, למרכז הצעיר.
אשר  פלדנר,  לנוגה  והערכה  פירגון  מילות  כמה  להוסיף  וברצוני 
טורחת ומארגנת התנדבות של הורים, וחברים/ות שאינם הורים, 
ילדי חברת הילדים, בהם יספרו על עצמם,  לתרום מיפגשים עם 
ויארגנו פעילות כלשהי עם הילדים,  במסגרת חשיבות הקשר עם 
הקהילה, ובנוסף היא גם מארגנת לילדים קשר והשתתפות למידה 

במסגרת ענפים שונים בקיבוץ..

חינוך חברתי- קהילתי בקיבוץ גזית- לשנת תשע"ו  2016
  )החינוך הבלתי פורמאלי(

מסרה לעלון: אסתר לבנון מורדוך,  
כפי שדווח למינהלת החינוך  על ידי  קלאודיה, מנהלת החינוך, 

בשיתוף המדריכות/ים.
זורמת  חברתית  מסגרת  המהווה  קהילתית,  מקצועית  מערכת 
ורציפה,  המושתתת על דיאלוג בין שותפים )הורים, צוות וקהילה( 
מסורות  ובניית  שמירה  תוך  הקהילה  ילדי  לכל  מענה  ונותנת 

והקניית ערכים, ורכישת מיומנויות חברתיות.
החינוך החברתי קהילתי מאפשר ותומך בילד בניית זהות עצמאית 

יחודית מגובשת. 

תפקיד המערכת
בניית סביבה חינוכית מתאימה לצרכים של הילדים, המאפשרת 
חברתיות,  מיומנויות  ולרכוש  להתנסות  בביטחון,  לפעול  להם 

בנכחות מבוגר משמעותי )מדריך(
לבנות גבולות חיצוניים כדי לסייע לילד בתהליך הדרגתי של בניית 

גבולות פנימיים.  
לקשר בין עולם הילד לעולם המבוגרים /ילדים אחרים

לפתח יכולת ניסיון והגשמה של רצונות/חלומות 
לפתח חשיבה אינדיבידואלית לצד חשיבה חברתית 

מטרות על
חזרה וחיזוק האמון של ההורים במערכת החינוך הבלתי פורמאלי

בניית צוות מקצועי
יצירת מרחב חינוכי, הפועל במסגרת ברורה ונותן מענה לצרכים  

התפתחותיים של הילדים. 
תרומה  של  בדרך  הבוגרים  לחיים  הילדים  והכוונת  הכשרת 

לקהילה, אחריות, שיתוף פעולה תוך יישובי ובין יישובי.
דרכי פעולה

קליטה, הנחיה צמודה, הכשרה שוטפת ובקרה על צוות הדרכה. 
קיום פעילות משותפת לכל הילדים ולפי קבוצות גיל, תוך יצירת 
טיולים, משחקים חברתיים, חגים,  כגון:  עוגן קבועות   פעילויות 
זמן חופשי בו כל אחד בוחר מה הוא עושה ועם מי , שיחות על 
נושאים שמעניינים את הקבוצה, משחקי ספורט ועוד.  הכל בליווי 

ובתיווך מבוגר משמעותי.
חשיבה מתמדת ויצירתית למטרת שיפור השרות וההדרכה

מטרות חברת ילדים
• בניית תכנית הדרכה ערכית משותפת.

• שמירה על רמת הדרכה מקצועית ואיכותית.
• החזר וחיזוק אמון ההורים במערכת

• גיבוש קבוצות השווים. 
• יצירת מסורת באמצעות פעילות חינוכית. 

•  חיבור לקהילה. 
• עידוד ההשתתפות בפעילות תנועת נוער.

• מידה בתקציבים 
קהילתי  החברתי  החינוך  מהות  של  וערכית  מתמדת  בדיקה   •
)בלתי פורמלי( והתאמתו לקיבוץ המשתנה ולמציאות הישראלית. 



הנהלת הקיבוץ
• נעה דוד

מינהלת חינוך
• אסתר לבנון מורדוך

צוין  בו  דיון  התקיים  מהקיבוץ.  חלק  גם  לרפת,  בנוסף  שיכסה, 
מחוברים  חרום  למקרי  חשמל  צריך  בהם  בקיבוץ  המקומות  כי 
לגנרטור חלופי ומדובר במבני מגורים בלבד, כמוכן לאורך השנה 
אין מקרים רבים של הפסקות חשמל ממושכות, כשבנוסף בעתיד 
הלא רחוק תוקם תחנת כוח מקומית. הוחלט שלא להשקיע כרגע 

בגנרטור גם עבור הקהילה.

פדו החברים,  יותר משנה  לפני   – אישיות  2.קרנות השתלמות 
הקרנות  את  העבודה,  ממקומות  השתלמות  קרנות  יש  להם 
והעבירו לקיבוץ את חלקו. עתה, עם המעבר למודל החדש שייכת 
הקרן החל מ 01.01.16 לחבר בלבד, כשהחלק בקרן שנצבר עד 
למועד זה שייך בחלקו גם לקיבוץ. מכיוון שהקרנות אינן בשלות, 
וכדי לא ליצור התחשבנות עתידית הוצע לערוך חישוב לכל חבר 
לו יש קרן ולהוריד, דרך מענקי הרווחים הקרובים, את חלקו של 

הקיבוץ שנמצא בקרן.  ההצעה התקבלה.

הוקם  חודשים  כעשרה  לפני   – מיוחדים  צרכים  בעלי  3.הסכם 
צוות שטיפל במסמך עקרונות לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ, בנים 
ועמרי  אורן  אפרת  אשר,  דבורה  ק,  משה  ישבו  בצוות  וחברים. 
סאאל. דבורה ועמרי הציגו את המסמך וענו על שאלות. הובהר 
מכן  כשלאחר  לנושא,  הקשורים  לחברים  ההסכם  מוצג  שכרגע 

יובא לאישור השיחה.  
                      

4.קליטה עתידית – כיום לפנינו שלוש קבוצות לקליטה לחברות 
זוג של חברים, שברובם  בקיבוץ. לקבוצה הראשונה שייכים בני 
המשפחות  היא  השנייה  הקבוצה   .2008 לאחר  לקיבוץ  הגיעו 
בעצמאות  כחברים  לקיבוץ  בעתיד  ויצטרפו  ביתן  את  שבונות 
כלכלית. תהליך הקליטה של שתי הקבוצות הללו נמצא באחריותה 
הקליטה  היא  לקליטה  השלישית  הקבוצה  הקהילה.  הנהלת  של 
העתידית עליה החלטנו במודל. קבוצה זו תוקם עם הזמן מחברים 
חדשים שיבנו את ביתם בקיבוץ, עם סיום הסדרי השיוך. הטיפול 
בקליטה זו דורש פרויקטור שתפקידו, בעזרת צוות שיוקם, להקים 
וללוות פרויקט של קליטה לחברות ובנייה בקיבוץ. הוצע לרבקה 
בו  ולעסוק  הנושא  את  ללמוד  ולהמשיך  הצוות  את  להקים  וילנד 
רבקה  והיכולות של  הידע  לנצל את  הוא  צוין שאך טבעי  אצלנו. 
לה  ומאחלים  ברבקה  תמכו  ההנהלה  חברי  הנושא.  לקידום 

הצלחה, שהיא גם הצלחתנו, באתגר המורכב והחשוב הזה.

שבת שלום נעה דוד

סיכום ישיבה  11.01.2016

קבוצת  עם  שקיימתי   שיחה  על  דיווחתי  הישיבה  בראשית   .1

אודות  ואלון,   ארבל  והמדריכים,  קלאודיה  בנוכחות  הנעורים, 

המודל החדש. וזאת, לאחר שהגיעו הערות מכמה הורים על כך 

שילדים מגלים ענין ומעלים שאלות בנוגע למודל.  

כללי  מידע  קיבלו  והנערות  הנערים  מרתקת.  היתה  השיחה 

הציבוריים  והמיפגשים  הצוותים  עבודת  סיבותיו,  התהליך,  על 

והמשמעות של  ומשתף,  באופן שקוף  נדונו הדברים  שבמהלכם 

חופשית  שיחה  התנהלה  הפתיחה  לאחר  ההצבעה.  תוצאות 

והנערים והנערות שאלו שאלות מעניינות הן  על היבטים כלליים 

של המודל, והן על משמעויות ספציפיות שרלוונטיות להם/ן. ואפילו 

נשאלו שאלות על תהליכי קליטה בעתיד. 

 

2. עליזה, מנהלת הגיל הרך, דיווחה שהצוותים בכל בתי הילדים 

צוות  ישיבות  מינוריים(. מתקיימות  שינויים  )נעשו  יציבים  והגנים 

מסודרות. וחשוב לציין שבצוות נדונים גם העניינים הפדגוגיים וגם  

דיוני תקציב פנימיים בהדרכת עליזה.

יש פורום טוב של מובילות בבתי הילדים, שבמסגרתו מתקיים דיון 

בענינים פדגוגיים וארגוניים. המובילות מקבלות חיזוק והעצמה על 

ידי הרצאה מקצועית בערך פעם בחודש. בתקופה זו מתקיימים 

ילדים בריא.  ובצורך להציג תפריט  דיונים בנושאי תזונה ראויה, 

והדרכתה  לובנפלד,  קרן  של  המקצועי  בסיועה  נעזרים  כך  לשם 

ניתנת גם בפורום הכללי וגם בצוותים. נושא חשוב זה נדון כמובן 

של  רישיון  לקבלת  מאמץ  כל  שעושה  המטבח,  צוות  עם  ביחד 

משרד הבריאות.

עם  לקשרים  הנוגע  בכל  סדירה  פעילות  גם  מתקיימת  וכמובן, 

הרשויות מחוץ  לקיבוץ למיצוי זכויות בעניני חינוך.

החברתי-קהילתי  והחינוך  בכלל,  החינוך  מנהלת  קלאודיה,   .3

בפרט, דיווחה שנושא התקציב של מערכת החינוך, מחכה עדיין 

להצגתו המלאה, לאחר שיסוכמו כל הנושאים הקשורים לשינויים 

בעקבות המודל החדש. מכינים את הסיכומים האישיים עבור כל 

אחת מהמשפחות לצורך עידכון מסודר. ברגע שהתקציב לשנה 

הקרובה יהיה מוכן , הוא יוצג בפני המינהלת.

התנדבות כשרות לתושב
• המשך

ביקורי  הרווחה,  הביטחון,  בתחום  החדש,  למודל  שקשורים 
הבית לוותיקים, ועוד. אין מילים לומר עד כמה מה שקורה פה 

חשוב מקסים ומעורר השראה.
ויש בהחלט במה להתגאות! 

משהו  ליצור  מנסים  אליהם  מגיעה  שאני  מקומות  בהרבה 
הבית  ביקורי  בתחום  למשל  פה,  שקורה  למה  בקטן  שידמה 

לוותיקים. 
קיים  עדיין  בגזית  וגם  בזה.  נגמר  לא  וזה  הכל  לא  זה  אבל 
האתגר של רתימת שותפים לעשיית מעשה לרווחת התושבים 

והקהילה. 
במנגנונים  רק  נמדדת  איננה  הדדית  שערבות  מאמינה  אני 
קהילתית  ואחריות  ערבות הדדית  או אחרים.  כאלה  כלכליים 

יום מעשים טובים יזרעאלי 15.3.2015

מידי שנה במהלך חודש מרץ מתקיים בכל רחבי הארץ יום מעשים טובים המאיר את העשייה ההתנדבותית שמתקיימת לאורך 
כל השנה. גם השנה יתקיימו ביום הזה ברחבי העמק עשרות פעילויות בבתי הספר, בישובים וגם אצלנו בגזית! פרטים על יום 
מעשים טובים ברחבי המועצה - אצל ענת ירון, ועל הפעילות שתתקיים בגזית – עמרי סאאל וקלאודיה פופר – מנהלת מערכת 

החינוך.

ואחת.  אחד  כל  של  אישית  בחירה  בחירה.  כל  קודם  הן 
גם בתוך  עוד המון מה לעשות.  ויש  ולעשות מעשה.  לקום 

היישובים, וגם עם הקהילה הסובבת. 
את העשייה הזו - אני מאד מעריכה ובעשייה הזו – אני באה 

לעודד ולתמוך.
בנושא התנדבות  מי שמתעניין  כל  את  מזמינה  אני  לסיום, 

לפנות אליי, לנייד ובמייל: 052-8334228
anaty@eyz.org.il

 וכמובן גם על בשבילים ובמידרכות...

מידע על ארגונים ואפשרויות התנדבות נמצא באתר המועצה 
במדור התנדבות.

יום המעשים הטובים
15.03.2016
ה‘ אדר ב‘ תשע“ו

אגף קהילה ורווחה

גם השנה נצטרף כמועצה
ל‘יום המעשים הטובים‘

המתקיים בו זמנית בארץ ובעולם.

המחלקה להתנדבות מזמינה
אתכם לקחת חלק ביום שכולו

חגיגה של עשייה ונתינה
לזולת, לקהילה ולסביבה.

ב-15.03
יום מעשים טובים
יזרעאלי



מבעד לעדשת המצלמה
• צבי הולצמן

סיכום ישיבת הנהלת הקיבוץ מס' 1
15.01.16

רותם,  שחר  סלע,  ברכה  ספרן,  סיטו  גורן,  עמוס  השתתפו: 
אסתר לבנון מורדוך, כרמית מאיר, אסף פלג, איתי סורוקה, 

איציק מסרי, עמרי סאאל, נעה דוד.
חסרים: דבי עצמון.

מוזמנת: סיוון – רכזת בניין.

סדר היום:
1. מעבר למודל גזית חדש – דו"ח מצב.

2. סכום בניית שכונת שיטים.
3. דו"ח מנהלים.

סיכום:
1. מעבר למודל גזית חדש – דו"ח מצב  – ב- 25.12.2015 
עבר בקלפי מודל גזית חדש וב 01.01.2016  , עם שנה אזרחית 
חדשה התחלנו ביישום . מהשטח עולים סוגיות שונות שלחלקן 
לגבי פרטים שונים  דילמות  וחלקן מעלות  יש חשיבות מידית 
לתת  כדי  ההסדרים.   בחוברת  ברורה  תשובה  אין  לגביהם. 
מענה מהיר הקים עמרי צוות אדהוק  בו יושבים בעלי תפקידים 
קלאודיה- ערבה-מש"א,  רחלי  גורן-תמחירן,  )עמוס  רלוונטים 
מנהלת החינוך, אפרת אורן –מנהלת הרווחה(,שמתכנס ויושב 
עם החברים שפונים למהלים. החלטות שהתקבלו בצוות עברו 
שעברו  להחלטות  בהתאם  הקהילה.  בהנהלת  לאישור  לדיון 
ובו  בהנהלה מעביר עמרי לבעלי התפקידים "ספר החלטות" 
החלטות מפורטות בנושאים שעלו. ככלל, המדיניות היא לתת 
תקופות הסתגלות והקלות במקום שיש צורך ולהימנע מפגיעה 
הנושאים  את  בציבור  לפרסם  מעמרי  בקשה  הייתה  בחבר. 
עמרי  את  לחזק  ביקשו  ההנהלה  חברי  כה.  עד  טיפלו  בהם 
והצוות בעבודתם להכנסת המודל באורח רוח ובסבלנות כדי 
לאפשר מעבר חלק עד כמה שניתן, להתנהלות ע"פ ההסדרים 

החדשים.

ובה  טבלה  הציגה  סיוון   – שיטים  שכונת  בניית  סכום   .2
לבניית  "אקליפטוס"  שכונת  של  הבנייה  עלויות  בין  השוואה 
מספר  בגלל  בעיתית  שההשוואה  למרות  "שיטים",  שכונת 
כי  עולה  מהטבלה  ששונה.  הבית  ודגם  השונה  היחידות 
בשכונת  מעלותו  יותר  גבוה  "שיטים"  בשכונת  הבית  עלות 
"אקליפטוס". בדיון עברה סיון על סעיפי הבנייה השונים וכיצד 
התבטאו בכל שכונה בניסיון למצוא את המקומות בהם נמצא 
סיומה  עם  כי  הובהר  כן  כמו  לו.  הגורמים  את  ולהבין  הפער 
בנייה  לדגם  לעבור  החלטה  הייתה  "אקליפטוס"  שכונת  של 
אחר מהמקובל עד כה – בנייה שטוחה שגם יקרה מעט יותר. 

הנהלת הקיבוץ
• נעה דוד

יותר  בדיון דובר על חשיבות המעקב בהנה"ח שנעשה צמוד 
בבנייה האחרונה, והבחנה בין תפקידה של הנהלת קיבוץ כגוף 
אסטרטגי שמגדיר את תמחיר הבית לבין המעקב אחר פרטי 
ו.תכנון.  באמצעות  קהילה  בהנהלת  להעשות  שצריך  הבנייה 
לדעת סיון הבתים "בשיטים" טובים ועלות השכונה מתאימה 
לעלות של בית בסטנדרט כזה, עליו הוחלט, יחד עם זאת ניתן 
ניתן להוריד עלויות. עוד  לדעתה למצוא מספר סעיפים בהם 
נאמר כי כדאי להפריד בין עלות התשתיות לבין עלות הבית , 
כיוון שלעיתים בגלל אילוצים שונים עלות התשתיות יקרה יותר. 
שכונת  של  הבנייה  לקראת  להנהלה  להגיע  בקשה   נאמרה 
בליווי  עמרי  את  איציק)שמחליף  הבאה(.  )השכונה  "שקדים" 
לאומדן של תשתיות  כרגע מחכים  כי  שכונת "שקדים"( מסר 

השכונה, כשהחלטה על המשך תבוא לאחר קבלת האומדן. 

3.  דו"ח מנהלים –
1. נמסר על הודעתה של סיון לסיים את עבודתה אצלנו, לאחר  

שבע שנים כרכזת בניין.
     . פוליגל  כמנכ"ל  אברמוביץ  עמיר  של  מינויו  על  נמסר   .2

בהצלחה רבה לעמיר.

סיכום ישיבת הנהלת קיבוץ מס' 2
05.02.16

השתתפו: אסף פלג, שחר רותם, איתי סורוקה, כרמית מאיר, 
עמוס גורן, ברכה סלע, אסתר לבנון מורדוך, עמרי סאאל, נעה 

דוד.
חסרים: דבי עצמון

מוזמנים: צביקה אלטמן // דבורה אשר.

סדר היום:
1. רכישת גנרטור נוסף.

2. קרנות השתלמות אישיות.
3. הסכם בעלי צרכים מיוחדים.

4. קליטה עתידית.

סיכום:
בו  היום  המצב  את  תאר  צביקה   – נוסף  גנרטור  1.רכישת 
מכוסה הקיבוץ ע"י שלושה גנרטורים למקרי הפסקות חשמל, 
בקרוב  שתיבנה.  החדשה  והשכונה  "שיטים"  שכונת  למעט 
צביקה  של  הצעתו  "נופים".  רפת  עבור  גנרטור  המשק  רוכש 
יותר  גדול  גנרטור  לרכוש  כדי  הגנרטור  קניית  את  לנצל  היא 



אז מה רואים
• אסתר לבנון - מורדוך 

סצנות  לראות  גדול  קושי  לי  יש  נאות:  בגילוי  אתחיל  הפעם, 
אלימות, או סצנות הכוללות השפלה, בין אם בסרטים ובין אם 
בסדרות, ובאופן פרדוכסלי הרי 3-2 קוראי וקוראותי הנאמנים/
ות, ודאי הבחינו בהתמכרות קלה שלי לסדרות מתח, )אם כי 

גם קומדיות טובות מרנינות את ליבי(. 
מבט,  הסבת  )תוך  בהן  לצפייה  שלי  ביותר  הבסיסי  התנאי 
שהן  הוא  במיוחד(  קשים  ברגעים  תה,  כוס  להכנת  גיחה  או 
או  לקריאה  הראויה  יצירה  לכל  כיאה  ומורכבות  משובחות 

לצפייה.   

יצירה )מעבר לטעם האישי  על הקריטריונים  שבהם נמדדת 
וההנאה הבסיסית( אפשר לנהל דיון מעמיק, שלא כאן המקום 

להרחיב בו. 
גם  ואשמח  מעט,  לא  בכך  דנה  אני  והרצאותי  בשעורי  אבל 

לשיחות אישיות בנדון, אם אתבקש.
ולמה כל ההקדמה הזו? סתם כדי לישר קו עם הפרדוקס, כפי 
קלות  שאינן  סדרות  שתי  על  הפעם  המלצתי  בשל  שציינתי, 

לצפייה אבל  מרתקות ביותר לטעמי.
"הגשר"  הוותיקה,  השבדית  המתח  לסדרת  נחזור  ראשית, 
עליה כבר המלצתי בעבר, שחוזרת עם עונה שלישית מורכבת 
קופנהגן  לבין  שבדיה  בין  שמחבר  בגשר  מדובר  ומאתגרת.  
בירת דנמרק, ובכל עונה של הסידרה מתנהלת חקירה שבה 

משותף  צוות  פועל 
לפענח  שוודי-דני  
פשע או סידרת פשעים 
שתי  מעורבות  שבהם 
את  מובילה  המדינות. 
הבלשית  החקירה 

סאגה נורן. 
בלש  מצוות  סאגה  אל 
בז'אנר,  כמקובל  דני. 
הפכים  בשני  מדובר 
ללמוד  שצריכים 
עם  אחד  להסתדר 
שני, אבל כאן מצליחה 
"להפתיע  "הגשר 
וליצוק משמעות חדשה 

לקשר,  כי סאגה לוקה בתסמונת אספרגר. 
לא מדובר באספרגר מהסוג המשעשע של הבלש מונק, )למי 
שמכיר/ה( אלא כזה שהופך אותה למאוד טובה בעבודה שלה, 

אך לחסרת אונים בקריאת סיטואציות חברתיות.  
בעונה הזו נוסף  מטען רציני של הרקע המשפחתי הקשה של 
סאגה, שמוסיף מורכבות עלילתית כשסאגה גם מסתבכת עם 

המפקדת המחליפה שמנהיגה את התחנה.
כשמערכת  הדני,  לצוות,  חברה  של  האישי  הסיפור  ונוסף   
חקירת  להתפתחות  במקביל  מתפתחת  שניהם  בין  היחסים 
הפשעים.   באופן מותח מצליחה "הגשר" להפתיע בכל פעם 
שהתרעתי  וכפי  הבא.  הצעד  יהיה  מה  שהבנת  כשחשבת 
בהתחלה, חלק מן הסצנות אינן קלות לצפייה, )אפשר להכין 
אפילו  ולעיתים  ומהפנטת  מרתקת  כולה  הסידרה  אבל  תה(  

קורעת לב. 

הסידרה השנייה, היא "גומורה"  הוותיקה, שמצויה בוי או די 
כבר הרבה זמן, כך שמי שרוצה לנסותה כדאי להזדרז שמא 

תורד.
האיטלקית  במאפיה  שעסקה    "1992" על   בעבר  המלצתי 

וקשריה המפותלים עם הפוליטיקה באיטליה. 
אבל שם מדובר במהלכי המאפיה הצפונית המתוחכמת יותר, 

שמהלכיה האלימים סובטיליים יותר.  
הדרומית,  המאפיה  על  "גומורה"  בסידרה  מדובר  לעומתה, 
שהיתה  "הקאמורה",  בעצם  הוא  ששמה  הנאפוליטאנית, 
אחראית על פשעים קשים של סחר בסמים, פרוטקשן ורציחות, 

ופגעה גם בחוקרים מטעם המדינה. 
סרט  על   מבוססת  הסידרה 
תהילה  ועטור  מפורסם 
הוא  כשהשם  זה,  בשם 
בין  מילים  משחק  מעין 
שזו  ו"גומורה"  ה"קאמורה" 
)לאיזכור  ל"עמורה"  המילה 
שאליהן  ועמורה  סדום 
שכולה  נאפולי  מדומה 
בפעילות  ומרושתת  ארוגה 

המאפיה(. 
מבוססים  והסידרה  הסרט 
אמיצות  כתבות  סידרת  על 
כתב-חוקר  של  וחושפניות 

בשם סאביאני 
)שמאוים בגינן עד היום(.   למרות היסוסי,  בשל רמת האלימות 
על  גם  שהיו  טובות  ביקורות  ובהשפעת  בסידרה,   הצפויה 
הסרט וגם על הסידרה, וגם מתוך איזה כבוד לאומץ העיתונאי 

של הכתב, הצצתי ושקעתי בצפייה בסידרה. 
היא מבוימת באופן ריאליסטי מחוספס, כשגם השפה האיטלקית 

האהובה נשמעת בה, בדיאלקט הדרומי, בוטה ותוקפנית. 
אך מעבר לעלילה, שמרתקת כשלעצמה, מעבירה הסידרה גם 
חברתית  הזנחה  של  סוג  על  ונוקבת  קשה  חברתית  ביקורת 
והקודים  הכנופיות  של  השליטה  את  שמאפשרת  ואורבנית, 
והנורא  מעורבים",  ה"בלתי  האזרחים  בחיי  גם  ה"מחייבים" 

מכל, גם בעתיד של ילדיהם מגיל צעיר.

בכיף,  להתרענן,  וכדי 
ההמלצות  של  מהעומסים 
מכל  ממליצה  אני  הקודמות, 
סידרה  מיני  מעין  על  הלב 

בשם "קטסטרופה". 
קומדיה רומנטית

שנונה  ואנגליה(  )אמריקאי 
ומתוקה. 

הלוואי עלינו עונת המשך.

משולחנו של מנהל הקהילה
• עומרי סאאל - המשך...

ביטוח בחודש, כפי שנקבע במודל.
3. להחזיר את קלנועית הרווחה, לרכוש באופן פרטי, ולשלם 

50 ₪ ביטוח בחודש.
ה. שיפוץ בתים להרחבת פתחים – בהתאם למדיניות עד כה 
הוחלט כי המקרים בהם יש צורך והמלצה של "המשך טיפול"  

ימשיך  הקיבוץ לשפץ להרחיב פתח שירותים ע"ח הקיבוץ.
לאחרונה   – אשפוז  בגין  הראל(  )ביטוח  דיקלה  החזרי  ו. 
מ"הראל"  המתקבלים  להחזרים  באשר  שאלה  התעוררה 
נדרש  עליהן  והעלויות  אשפוז  בגין  לשעבר(  "דקלה"  )ביטוח 
לשלם החבר. לאחר שני דיונים בעניין, החליטה ההנהלה כי על 
הקיבוץ להמשיך לדאוג לחברים בעתות של בעיה רפואית. על 
וועדת רווחה לדון בכל מקרה ולגבש עקרונות לעזרה ותמיכה 
בחלק מהעלויות המושתות על החבר במצב כזה. החזרים בגין 
של  הביטוח  את  המשלם  לגזית,  כמקובל,  יועברו,  האישפוז 

הראל . 
IRS .6  - רשות המיסים האמריקאית -  לכל אזרח אמריקאי 
האמריקאית.  המיסים  לרשות  כספיים  דוחות  להגיש  החובה 
בעשרות  קנסות  גוררת  הגשה  שהעדר  משום  חשוב  הדבר 
יכול  אזרחות אמריקאית  מי שמחזיק  כל  ויותר.  דולרים  אלפי 
לפנות למאיה שקד אזולאי – מנהלת הנה"ח על מנת שתעזור 

לו להתחיל בתהליך.
שפורסם  כפי    - הדרך"  סוף  ל"חנות  "ביגודית"  מעבר   .7
את  לשפץ  בכוונתנו  היה    ,2015 בתחילת  שהוגש  בתקציב 
מתחם המכבסה ולאחד את החנויות "ביגודית" ו"סוף הדרך" 
סיום  עם  לאחרונה,  גזית.  של  המרכזי  במתחם  אחת  לחנות 
פועלים  אנו  הדרך,  סוף  בחנות  המקום  והרחבת  השיפוץ 
החברים  צרכי  את  ולספק  להמשיך  היא  המטרה  לאיחודן. 
בחנות אחת מרכזית וגדולה עם מגוון מוצרים ושעות פתיחה 

מותאמות וכן למנוע כפילות של שירותים ועלויות תחזוקה. 
8. פרויקטים בסיום – 

ולאחר  דבר משמעותי,  היא  הנגשת המרפאה  א. מרפאה – 
בחינה של העניין ע"י וועדת תכנון נרתם מאורי לנושא ותכנן את 
השינוי הנדרש. הרמפה נבנתה בסוף השנה והוכנסה לשימוש.
התלבטות,  של  רבה  תקופה  לאחר   – המועדון  ריהוט  ב. 
הריהוט  רכישת  על  השנה  בסוף  הקהילה  הנהלת  החליטה 
למועדון. צוות רחב התעניין, התלבט ובחר לבסוף את הריהוט 
החדש שאנו מקווים שעוד יחזיק שנים רבות וישרת את כל באי 

המועדון.
ג. מתחם המכבסה, חנות סוף הדרך והכלבו – לאחר תכנון 
והצוות  טבול  מיכאל  ביצוע  לידיי  הביאו  מאורי,  של  מדוקדק 
שלו את השיפוץ של המכבסה, הרחבת חנות סוף הדרך ואת 
בשלושת  הלקוחות  יכולים  כעת  בו.  לכל  שהועברה  התוספת 

המתחמים ליהנות מהמרחב החדש שנוצר.
ד. בית היוצר/מועדון מועשר – השיפוץ בבניין מגיע לישורת 
הסופית. הפרויקט היה פרויקט גדול ובכלל לא זול, אבל הכרחי 

על מנת ליצור תשתית מתאימה למועדון חדיש ומתאים לגיל 
לקיים  ימשיך  דורון,  רונית  בניהול  החדש,  המועדון  השלישי. 
ועם כוונה לבחון הרחבתן. לאחר  פעילויות כפי שהיו עד כה 
המעבר יקבל החינוך את הבית השין ויעבירו אליו את הפעילות 

של  החינוך החברתי לכיתות ד'-ו', אשר יעברו לבית זה.
צח"י –  או בשמו המלא - צוות החירום היישובי, מורכב   .9
חירום  של  שבמקרה  תפקידים  ובעלי  הקהילה  ממתנדבי 
ביישוב.  השונים  לצרכים  מענה  לתת  מנת  על  מתגייסים 
בכוונתנו לרענן את הצוותים ולשם כך אנו זקוקים למתנדבים 

לתפקידים שונים: 
א. בטחון – בעלי נשק פרטי.

כולל   – אדמה  ורעידת  מהריבות  לפינוי   – חילוץ  צוות  ב. 
הכשרה מתאימה.

ג. מגישי עזרה ראשונה/חובשים – לתמיכה ביישוב במקרה 
חירום.

ד. צוות רווחה – לליווי ותמיכות בקהילה לפי הצורך.
בכל אחד מהנושאים ניתן לפנות ולהירשם במזכירות או אצל 

יענקלה
10. ולסיום הערה כללית – בחודשים האחרונים, בשל המודל 
והקהילה  הקיבוץ  עומדים  אליו,  קשר  ללא  גם  אולם  החדש, 
וכל  אני  שונים.  מסוגים  אתגרים  מעט  לא  בפני  בו  החיה 
המנהלים סביבי, כמו גם חברי ההנהלות, פועלים ככל יכולתנו 
כשנדרש  שצצות.  לבעיות  מתאימים  פתרונות  לתת  מנת  על 
לצנעת  כבוד  מתוך  לעיתים    - דיסקרטי  באופן  פועלים  אנו 
הפרט, ובמקרים אחרים בשל חובתנו לבחון דברים לעומקם 
של  האינטרס  כששירות  פועלים  אנו  החלטות.  קבלת  לפני 
הקיבוץ עומד כמצפן, ומודעים לכך שכאשר מדובר בנושאים 
מנת  על  לדווח  מחויבים,  ואנו  זכאי,  הציבור   - משמעותיים 

להבהיר את הדברים. 
                                      שבת שלום -  עמרי סאאל

ריהוט המועדון החדש



משולחנו של מנהל הקהילה
• עומרי סאאל

מתכון לשבת
• אורית קנט )לביא(

ריזוטו שעורה  )גריסי פנינה(

רכיבים:
200 גר' גריסי פנינה

1 דלורית, חתוכה לקוביות של 1 ס"מ
400 מ"ל מרק ירקות צח או מים

2 כפיות גדושות טימין טרי או 1 כפית יבש
4 כפות שמן זית

2 כרשות, פרוסות לרצועות דקות )החלק הלבן בלבד(
2 שיני שום, קצוצות

175 גר' פטריות, פרוסות לרצועות
2 גזרים בינוניים, מגוררים )על החלק הגס של פומפיה(

2 כפות פטרוזיליה טרייה, קצוצה
3 כפות גרעיני דלעת קלויים קלות

מיץ מחצי לימון סחוט
TAMARI 1 כפית רוטב סויה תמרי

אופן ההכנה:
וצלולים(  נקיים  שהמים  )עד  הגריסים  את  היטב  לשטוף   .1
ולכסות  שוב  לשטוף  כשעה.  למשך  קרים  במים  ולהשרות 

במרק/מים. להביא לרתיחה ולבשל על אש נמוכה במשך
45-35 דקות או עד שהגריסים רכים )אבל לא רכים מדי(.

בנייר  מכוסה  שטוחה  תבנית  על  הדלורית  את  להניח   .2
פרגמנט ולערבב עם חצי מכמות הטימין. לתבל בפלפל שחור 
בתנור  לצלות  השמן.  מכמות  חצי  עם  היטב  ולערבב  גרוס 

בטמפרטורה של 200 מעלות למשך כ- 35-30 דקות
)לערבב פעם או פעמיים( או עד שיוצא שחום וצלוי קלות.

3. לטגן את הכרשה והשום עם השמן הנותר במשך 5 דק'. 
להוסיף פטריות ואת שאר הטימין ולהמשיך לטגן במשך עוד 
כ-5 דק'. להוסיף את הגזרים ולטגן עוד 2 דק' נוספות. להוסיף 
את הגריסים המבושלות עם עוד 100 מ"ל מים ולבשל במשך  

5 דקות או עד שכל המים מתאדים
)ריזוטו מוצלח צריך להיות לח במידה אך לא עיסתי(. 

4.  להוסיף פטרוזיליה, דלורית, מיץ לימון, רוטב סויה וגרעיני 
דלעת ולערבב היטב. לתבל במידת הצורך ולהגיש מיד.                                                                                                              

בתאבון!

לאסוף  אוהבת  אני 
מתכונים שאני מקבלת 
לא  השראה  מהם 
התבשיל  בזכות  רק 
מהם  שמתקבל 
שהם  מפני  גם  אלא 
אצלי  מתקשרים 
בהם  לערכים  בנוסף 
ואליהם  מאמינה  אני 
איכות  מתחברת.  אני 

הסביבה, סחר הוגן, טבע וקהילה אם להזכיר רק כמה מהם. 
את הבסיס לחלק מערכים אלו קיבלתי כמובן בקיבוץ אבל עם 
ביניהם  לעוד תחומים  נפתחתי  לאנגליה  ומאז המעבר  השנים 

יוגה, מדיטציה, פרמהקאלצ'ר, מיינדפולנס ובודהיזם.
את ההשראה למתכון שבחרתי הפעם קיבלתי מחוברת מתכונים 
בריטריט  למדיטציה  במרכז  שמצאתי  יומרנית  ולא  פשוטה 

שלקחתי בו חלק לפני מספר שנים.
המקום נמצא באחוזה מקסימה באחד המחוזות האהובים עלי - 

דבון )DEVON שבדרום אנגליהׂׂ(. 
מוריקות  גבעות  של  שפע  הוא  המחוז  את  שמאפיין  מה 
בעוצמה  הזורמים  קוצפים  נהרות  רועות,  בכבשים  המשובצות 
וספק כבישים ספק שבילים המתפתלים בינות לגבעות וגדרות 
אבן, העלולים לגרום לך להחסיר פעימה בסיבובים החדים אם  

את/ה לא תושב האזור המתמצא היטב בנפתולי הדרכים.  

וזמינים.  מזינים  ברכיבים בסיסיים,  נעשה שימוש  כאן  במתכון 
מומלץ להגיש כמנה עיקרית בארוחה קלה יחד עם סלט ירקות 
לה  שיש  בשעורה,  הפעם  השתמשתי  כתוספת.  או  עשיר 
מלא  בסמטי  באורז  גם  להשתמש  ניתן   אך  אגוזי  יותר  טעם 

כאלטרנטיבה בדיאטה ללא גלוטן.

,30X30כ-13 מ"ר של מרצפות טרצו
תוצרת "מרצפות פקיעין"על המשטחים המקוריים.

לא נעשה בהן שימוש.

לפרטים: אלה הרשקוביץ 050-6827157

למכירה

עם המעבר למודל החדש בהצבעה בסוף דצמבר, התלבטנו 
מתי וכיצד יש להתחיל להפעילו, שכן ברור שאין זה פשוט 
לחבר או למערכת לבצע מעבר כה חד מינואר 2016, אבל 
לשנה  תקציב  לבניית  הקשורים  משיקולים  זאת,  למרות 
קלנדרית והקלה על המעקב סברנו כי חשוב מאוד להתחיל 
שהמעבר  לכך  מודעים  בהחלט  אנו  החדש.   במודל  שנה 
אי  את  להקטין  כדי  פועלים  אנו  וודאות.  ואי  חשש  מעורר 
מהחברים.  שעולה  שאלה  לכל  תשובות  ולתת  הוודאות 
במקביל אנו פועלים להסדרת הדברים במהירות האפשרית. 
זה  ובעניין  שונות,  ובעיות  דיוקים  אי  יהיו  ובהתחלה  ייתכן 
היא ברת  או קטנה,  גדולה  כל טעות,  כי  להדגיש  לי  חשוב 
תיקון ויש לפנות ולהפנות את תשומת לבנו על מנת שנתקן.

המודל  בחוברת  כבר  שנכתבו  דגשים  מצורפים  זה  בעלון 
החדש ושפורסמו בחודש האחרון, ואני סבור שחשוב לפרסם 

שנית:
כרטיס  את  להסדיר  פניות  קיבלו  חברים   – בריאות   .1
הכללית מושלם והבילינג. חשוב שכל חבר ייראה מה מצבו 
הטוב  השירות  את  לתת  שנוכל  מנת  על  פעולה  וישתף 
ביותר. בתקציבי ינואר פברואר ומרץ לא יחויבו החברים בגין 
יבוצעו לאחר קבלת הדוחות  החיובים בבילינג. חיובים אלו 
של רבעון ראשון. חשוב מאוד שחברים יקפידו לחייב תמיד 
את הבילינג על מנת שהוצאותיהם יירשמו בקופה ויתאפשר 
מומלץ  כך  להם מעקב פשוט אחרי ההוצאות שלהם. בשל 
לבצע את רכישת התרופות במרפאה. באופן הזה החברים 

יקבלו את ההנחות המגיעות להם. 
דגש חשוב - קנייה באופן פרטי לא מזכה בהנחות המגיעות 

מכללית מושלם.
לטיפולים  התשלום  הופרט  מהשינוי  כחלק   – יזמויות   .2
כי לכל  בין השאר  האלטרנטיביים השונים. המשמעות היא 
אחד מהמטפלים גם אפשרות לתמחר את השירות שלו לפי 
הפניית  שעם  כשירות  מוכר  מהשירות  חלק  הבנתו/השוק. 
רופא ניתן לקבל עליו החזר מדקלה )רפלקסולוגיה, שיאצו, 
היזמים בתחומי  כל  עם  אנו מתארגנים  אלו  בימים  דיקור(. 
לאפשר  מתארגן  אחד  כל  כיצד  לבחינה  השונים  הטיפולים 
בגזית  ללקוחות  נכונים  שיהיו  וטיפולים  עבודה  המשך 

ומתאימים ליזם.
עובדי  להחלטה  – בהתאם  פנים  לעובדי  האוכל   חדר   .3

פנים זכאים, בהתאם להיקף המשרה, למימון ארוחות בחד"א 
על חשבון הענף. החלטה זו התקבלה מתוך רצון לשמר את 

חדר האוכל כמקום מפגש מרכזי בגזית. 
תחת  התאגדו  השכבות  תקציבי  כל   – שכבות  תקציבי   .4

וועדת תרבות. 
5. כמו כן בחלק מהתחומים התקבלו החלטות שמטרתן להקל 

על תקופת המעבר: 
א. חינוך – לאחר בחינה מחודשת של העלויות התאמנו אותן 
)כולל  בי"ס  עלויות  את  להוזיל  והצלחנו   2015 תוצאות  לפי 
הסעה( לרוב השכבות. המחיר החדש יישמר בהתאם לעלויות 

בפועל ואם יידרש נשנה אותו גם במהלך השנה.
– נבנה מסלול הדרגתי לשינוי בהתאם  ב. טיפול פסיכולוגי 
מידה  לחברים  לאפשר  הוא  הרעיון  החדש.  במודל  לרשום 
לפנות  ניתן  לפרטים  הקרובה.  בשנה  הקלה  של  מסוימת 

לדבורה אשר.
ג. תשלום לבנים עד גיל 35 – הוחלט כי עד ל – 01.10.2016 
תמשיך ההנחה כפי שהייתה עד כה עד גילאי 35. מתאריך זה 

המחיר יותאם להחלטות המודל החדש.
ד. קלנועיות – לאחר דיונים רבים הוחלט במודל כי קלנועיות 

פרטיות וקלנועיות רווחה יקבלו התייחסות שונה. 
אנו מודעים לכך שקלנועיות רווחה משמשות חברים שזקוקים 
לנו.  שיתאפשר  ככל  הזה  השירות  את  לספק  ונמשיך  להן 
העלות, עפ"י תחשיבים ב: 2014 הייתה כ: 150 ₪ לקלנועית 
בחודש. התשלום שנגבה מהחברים כמעין ביטוח היה 40 ₪ 
ובנוסף תשלום מלא של הרווחה עבור תיקונים וחלפים )פרט 
 ,10.2016 עד  כרגע,  ב: 50%(.  החבר השתתף  בו  למצבר 
הוחלט שכל חבר שברשותו קלנועית ומעוניין בביטוח, ישלם 
50 ₪ ביטוח לחודש. ביטוח זה כולל את עבודת הטכנאי, אך 

לא חלפים. 
המסלול  את  ולבחור  להתארגן  לחברים  לאפשר  מנת  על 
לתחילת  עד  החלטה  לקבל  יוכל  חבר  כל  להם,  המתאים 
אוקטובר 2016. עד לתאריך זה, כל חבר המשתמש בקלנועית 

הרווחה יחליט אחת משלוש האפשרויות:
1. הישארות במסלול עם קלנועית הרווחה ותשלום של ₪150 

ביטוח לחודש )התשלום כולל עבודת טכנאי וחלפים(.
2. רכישת קלנועית הרווחה והפיכתה לפרטית ואז תשלום של 

 ₪ 50

חונכים
מגרש 
ספורט



טור פותח
כרמית רזיאל מאיר

הטור של תמר 
תמר דרייבלט )קמינצ'יק(

טיול לשבת
• אביבה ועמוס דימינשטיין

עורכת: כרמית רזיאל מאיר
ס. עורכת: תמר דרייבלט (קמינצ‘יק)

גרפיקה: נעם-משרד פרסום.
alon.k.gazit@gmail.com :מייל

ת.ד: 265

עלון

גזית

בין סופות גשמים לשרב חורפי חלף עוד חודש.

ובעלון הפעם:
על תחילת יישום המודל בסיכומו של עומרי, סיכומי ישיבות 
של הנהלת הקיבוץ, דיווח מקיף מהנעשה בחינוך, במינהלת 

ובחינוך החברתי.
החדשים,  והמחירונים  השינויים  על  המספרה  של  עדכון 

והזמנה לקונצרט הקרוב.
לעלון  בהמשך  בשבט,  טו  אירועי  של  סיכום  בעלון,  עוד 
הקודם, נביא גם הפעם עוד מערב ההצדעה לותיקים, והפעם 
מערכון שכתבו והציגו משה רותם ויוסף פורת ולצידו תמונות 

מהאירוע שצילמה מיקה סדרינס.
כמובטח, ראיון עם ענת ירון )ברנד( על מהות ההתנדבות ועל 

עבודה כמנהלת מחלקת מתנדבים במועצה.
הכרות עם רועי בר אבן והבטוקדה הדינאמית, והכרות עם 
הוא  בו  בבית הסיעודי,  הפזיוטרפיה החדש  וחדר  ויינר  רני 

עובד.
בטורים הקבועים תמונותיו של צבי העוקבות אחר המתרחש 
בקיבוץ, טיול לחוף הבונים, על בישול בריא על דד ליינים ומה 

מומלץ לראות בטלויזיה...

שבת שלום וקריאה נעימה
כרמית רזיאל מאיר

« דדליין

]DEADLINE[ מקור הביטוי בעולם העיתונות הכתובה  דדליין 
הצלם  או  הכתב  על  בה  האחרונה  הזמן  נקודת  ומשמעותו: 

להביא את החומר לקראת פרסומו. 
בפועל – דדליין הוא מועד אחרון להשלמת משימה.

צבאות  האמריקנית.  האזרחים  במלחמת  הוא  הביטוי  מקור 
הייתה  לא  רבים.  לוחמים  לשבות  הצליחו  והדרום  הצפון 
אפשרות להקים מחנות מאובטחים וגם לא גדר תיל. הם ריכזו 
את השבויים באזור מישורי, ציירו סביבם קו, או בנו מחיצה 
סמלית, אותם כינו .ENILDAED כלומר: קו המוות. כל שבוי 
שהעז לחצות קו זה אחת דינו למות בירייה ממגדלי השמירה 

שהוצבו מסביב לקו.
]מקור:                                                                         [

----
החיים מלאים בדדליינים, חלקם גדולים, חלקם קטנים, חלקם 
מוכתבים לנו ואת חלקם אנחנו מכתיבים )או לפחות מדמיינים 
שאנחנו מכתיבים( אבל בסופו של יום, איך שלא הופכים את 
זה, החיים הם רצף אינסופי של דדליינים. למעשה כל תאריך 

יעד לכל דבר הוא דדליין פוטנציאלי... 
יש את אלה הפשוטים, להעיר את הילדים, להכין אוכל לבית 
הספר ולהספיק לשלוח אותם בזמן שלא יאחרו את ההסעה. 
בלתי  כמעט  ולפעמים  בקלות  זורם  יומיומי שלפעמים  דדליין 
החלב"  או  השוקולית  תגמר  "שלא  את  גם  יש  להשגה.  ניתן 
כי פספוס דדליין כזה יגרור אחריו מחיר ממשי – כזה שעלול 
את  לאחר  לילדים  לגרום  מכך  וגרוע  הבוקר  את  להרוס 

האוטובוס.
ממנו  נחלצים  שרובנו  לתשלום"  אחרון  ה"תאריך  כל  את  יש 
באמצעות הו"ק/ כ.א אבל עדיין אנחנו רוצים לשלם את הדו"ח 
אותך  שמחייבת  הבירוקרטיה  את  יש  האחרון,  ברגע  רק 
עד   – העניינים הבריאותיים  את  ויש  יעד,  בעמידה בתאריכי 
– מאריכים  קלים עם הדדליין  אנחנו  לרופא  הולכים  שאנחנו 
לבדיקות,  הדדליין  מרגע שהלכנו את  אבל  קץ,  אין  עד  אותו 
לקביעת הטור, לנטילת התרופות קבע הרופא ואנחנו חייבים 

לעמוד בו.
יש את הדדליינים בעבודה, כשאתה יודע שרק כשתסיים את 
העבודה שלך מישהו אחר יוכל להתחיל בשלו, אלה )לפחות 
בזמנים  העמידה  נושא  שכל  תחושה   – מלחיצים  הכי  אותי( 
בפרויקט כזה או אחר מוטל על כתפיי. ויש לזה גם את הצד 
השני – עד שמישהו לא יסיים את חלקו אין טעם להתחיל 

בשלי...
אנחנו מחליטים איזו חשיבות אנחנו מייחסים להם ומה מידת 
אפילו חושבת  אני  לפעמים  אותם,  לוקחים  הרצינות שאנחנו 
שזו דרך ראויה לסווג אנשים: אלה שעומדים בלוחות הזמנים 
באנשים  נפגשת  כשאני  הזמן.  כל  אותם  שמגמישים  ואלה 
מהסוג השני אני צריכה לקבל החלטה איך להתייחס לדדליין 

אם בכלל. 

לצערי ואולי לשמחתי אני מחויבת לדדליין. לא פנאטית אבל 
שואפת וכמעט כמעט תמיד גם עומדת בו. יותר מכך, הרבה 
פעמים הדדליין הוא שמניע אותי לעשייה וגורם לי להיות יותר 
אין דבר שידמה לתחושה  לזמנים.  נכון  ולייצר תעדוף  יעליה 
כעבור  אבל  מאחורי  שהדדליין  מרגע  והמשחררת  הנפלאה 

רגע ואפילו הרבה קודם לכן יש דדליין חדש.

« חוף הבונים

בסוף פברואר, פורחים בשמורת הבונים )בדרך כלל( הצבעונים. 
ובנוסף יש אתרים מעניינים בשמורה.  

איך מגיעים?   

בצומת פראדיס פונים צפונה על כביש 4 . 
בצומת הבונים פונים שמאלה עוברים על הגשר מעל כביש 2 

וממשיכים בכביש עד הכניסה לקיבוץ הבונים. 
פונים ימינה עד לסוללת הרכבת ושמאלה עד לכביש החוצה את 

הרכבת, ממשיכים בדרך עפר עד החניון )בתשלום(. 
חונים ליד קיר השמורה ונכנסים בפתח לשמורה.
יש אפשרות למסלול קוי לאורך החוף עד חוף דור

)צריך לפחות 2 כלי רכב(.

                                                                                                           . ם י נ ו ב ה - ף ו ח ב - י ל ג ע מ ה - ל ו ל ס מ ב - ל י י ט נ - ו נ א
לאורך  דרומה  ונלך  שמאלה  נפנה  לשמורה,  הכניסה  לאחר 

הגבעות. 
עד שנגיע לגבעה פורחת עם שלל פרחים וגם צבעונים. 

לאחר טיול קצר על הגבעה  נחתוך לכיוון הים.
 

נלך לאורך הים, על החול הנקי ומשטחי הצדפים  עד שנתחיל 
לעלות על גבעת כורכר גבוהה 

ומשם לא לפספס את המערה הכחולה.
עם המפרצים הכחולים והסוערים.               

נמשיך לראש הגבעה לתצפית על הים וגם על הכרמל. 
מהגבעה נרד חזרה לחניה.

טיול נעים                                                                                                                     
אביבה ועמוס

חברי גזית שנפטרו בחודשים 

פברואר

צבי  אברהמי              03/02/2008
אורה  הרשקוביץ         22/02/2011
רפאל  מוגרבי             25/02/2005
ברכה    גבורי             03/02/2002

יהי זכרם ברוך !

דב  בניה                   12/03/2013     
לאה  גוטמן                22/03/2013
אדק  גוטמן                12/03/2003
דבורה חפר                26/03/2003

משה   ירקוני             20/03/2003   
אריה  גורן                24/03/2010
צבי   כהן                 21/03/2005
יערה  מלכין              04/03/2002 
גבריאל  שכנר            08/03/1999 
אפרים  שלומי           02/03/2014  

מרץ

ברכות לגיוס 

נועה גלברד

מאחלים לכן שירות קל
נעים ומעניין. 
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צילום: חופית קשת 

ארגז הכלים הגזיתאי

לריטה� קרלוס וכל משפחת
 פי��רסקי - �ולד

מזל טוב עם הולדת 
הנכדה 

רונה - לי - בת לדבי

לדוד� מרטה וכל משפחת 
פמפנל

מזל טוב עם הולדת 
הנכדה

אנה - בת לתמי ויריב

 .�הרמת כו�ית וחשיפת הקיר לכבוד חג ה-65  בדשא מול המועדו
בהמש� הדלקת נר רב דורי – טעי� ונעי�, ילדי� וותיקי� בחדר 

האוכל.

בעיית הזהות היהודית החילונית בימנו, הרצאתו של שניאור עינ� 
"יהדות  קבוצת  ביוזמת   .�במועדו שפיי�  וחבר  בינה  ממיי�די 

חילונית"

גדולי�  חשיבה  משחקי   , המוח"  בכוח   " ומרתק   �מגוו הפנינג 
בחדר  החג.  מ�ממני  ועוד  מאתגרות  משימות  וגדולי�,  לקטני� 

האוכל, הורי� וילדי�.

.�קבלת שבת במועדו
ואת�  שיר,  רוד�  שיר  �וח�,  ישראלי  במופע  הכפר  זקני  להקת 
ונהני�. שבעה נגני� וזמרי� על במה אחת, ערב  שרי�, רוקדי� 
בירות  נישנושי�  ע�  שולחנות  �ביב  הישיבה   .�באדרנלי מלא 

ועוד...הכני�ה מגיל 18. בשעה 21:30 בחדר האוכל.

 17:30 בשעה  גזית.  נעורי  בח�ות  שלנו  המ�ורתי  האש  מפקד 
במתח� ה�ילו.

יריד "10" – כול� מוזמני� להיפטר מה�פרי�, משחקי�, בגדי�, 
והכל  ולמכור או לתת  ועוד... לארג� דוכ� בחדר האוכל  צעצועי� 
ברעיונות  לילדי�  לעזור  מוזמני�  הורי�   .₪  10 עד  של  ב�כו� 
להשתת�  המעונייני�  עצמאית.  בחדא  התארגנות  יצירתיי�. 

מוזמני� ליידע אותי. 

07/12
יו� שני
17:00

11/12

12/12

13/12

חנוכה 2015

09/12
יו� רביעי
20:30

10/12
יו� חמישי

16:30

11/12
יו� שישי
18:00

12/12
יו� שבת
17:30

13/12
�יו� ראשו
16:30

 בכל הפעילויות יודלקו נרות חנוכה

 .�הרמת כו�ית וחשיפת הקיר לכבוד חג ה-65  בדשא מול המועדו
בהמש� הדלקת נר רב דורי – טעי� ונעי�, ילדי� וותיקי� בחדר 

האוכל.

בעיית הזהות היהודית החילונית בימנו, הרצאתו של שניאור עינ� 
"יהדות  קבוצת  ביוזמת   .�במועדו שפיי�  וחבר  בינה  ממיי�די 

חילונית"

גדולי�  חשיבה  משחקי   , המוח"  בכוח   " ומרתק   �מגוו הפנינג 
בחדר  החג.  מ�ממני  ועוד  מאתגרות  משימות  וגדולי�,  לקטני� 

האוכל, הורי� וילדי�.

.�קבלת שבת במועדו
ואת�  שיר,  רוד�  שיר  �וח�,  ישראלי  במופע  הכפר  זקני  להקת 
ונהני�. שבעה נגני� וזמרי� על במה אחת, ערב  שרי�, רוקדי� 
בירות  נישנושי�  ע�  שולחנות  �ביב  הישיבה   .�באדרנלי מלא 

ועוד...הכני�ה מגיל 18. בשעה 21:30 בחדר האוכל.

 17:30 בשעה  גזית.  נעורי  בח�ות  שלנו  המ�ורתי  האש  מפקד 
במתח� ה�ילו.

יריד "10" – כול� מוזמני� להיפטר מה�פרי�, משחקי�, בגדי�, 
והכל  ולמכור או לתת  ועוד... לארג� דוכ� בחדר האוכל  צעצועי� 
ברעיונות  לילדי�  לעזור  מוזמני�  הורי�   .₪  10 עד  של  ב�כו� 
להשתת�  המעונייני�  עצמאית.  בחדא  התארגנות  יצירתיי�. 

מוזמני� ליידע אותי. 

07/12
יו� שני
17:00

11/12

12/12

13/12

חנוכה 2015

09/12
יו� רביעי
20:30

10/12
יו� חמישי

16:30

11/12
יו� שישי
18:00

12/12
יו� שבת
17:30

13/12
�יו� ראשו
16:30

 בכל הפעילויות יודלקו נרות חנוכה

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

לאתל שמעון וכל משפחת
קטן - קולודנר

מזל טוב עם הולדת הנכדה
שקד - סלמה
בת לענת ויאיר

לכל משפחת כהן

מזל טוב עם הולדת הבן - הנכד

אור
בן לנופר וארי

נעמי שחר הראשונה שמרימה את הכפפה! ומציעה:

ייעוץ בהתנדבות להכנת אלבום התמונות הדיגיטלי שלכם
(סיכום של טיולים, ארועים, לוח שנה) וכו‘.

בנוסף - למעוניינים תוכל נעמי לערוך ולעצב לכם את האלבום בתשלום.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל נעמי בטלפון: 050-6398679

 LIKE 

www.sofaderech.com 
050.9550237
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www.sofaderech.com 
050.9550237

 

  

 

g-shock

 
35.5-39.5

15.03.16

פנו אלינו!

רוצים גם
לפרסם


