קהילתון
ברור חיל
כ"ד בכסלו תשע"א ,דצמבר 2010

חג שמח לחנוכה
מילים :דתיה בן דור

אם פתאום לצד הדרך
צצו פטריות מיליון,
אם קישטו לי את הדרך
כלנית וגם סביון.
אם יודעים לפי הריח
גם למצוא נרקיס פורח,
זה סימן (זה סימן)
שיהיה לי (יהיה לי) חג שמח.
אז חג שמח גם לכם
חג שמח לכולכם
ושהחג הזה יהיה הכי שמח.
אז חג שמח גם לכם
חג שמח לכולכם
ושבחג הזה נודה ונשבח.

אם ציירתי במחברת
כד קטן וסביבון,
אם אמי היום אומרת
"שיר לי שיר על לביבות".
אם בצק מתוק תופח
אם השמן כבר רותח
זה סימן...
אם נרות דולקים הערב
בחלון בית ישראל,
אם בבית מזמרת
מקהלה :מי ימלל.
אם "אמן" אני שומע
אם ארצי רוותה גשמיה.
זה סימן...

גיליון מס' 3

דבר העורכת
הנה הגיע שוב חג החנוכה ,וכולם
מתכוננים לכבודו .אפילו החום
היוקד הואיל בטובו לפנות מקום
למזג אוויר נעים ונוח .הילדים
שמחים בחופש הצפוי ,בסופגניות,
הלביבות ,החנוכיות והסביבונים
דור  . 3הגדולים משנסים מותניים
לקראת שבוע עמוס במסיבות
חג ,טיגונים ,קלוריות ושיטוט בין
סחרחרת מופעים מהוקצעים
לתפארת .אין חג אופטימי מזה
(פורים הוא אולי יריב ראוי) ,מלא
בגבורות וניצחון של הטובים על
הרעים .גם מגרשים חושך ,כל אחד
הוא אור קטן וכולנו אור איתן ,מי
צריך יותר מזה?...

בשער :תמונות וקישוטי חנוכה בחדר
האוכל של ברור חיל.

אגודת מתיישבי

קהילתון  -עלון קיבוץ ברור חיל
עורכת ומפיקה :איילה שניר
חברי מערכת :משה בנדקובסקי,
דמיאן סינגר וגליה קריב.
עיצוב גרפי :מיכל לויט  -ניר יצחק
הדפסה :דפוס סתיו

כתובתנו במייל:

kehilaton1@yahoo.com
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הגיליון הנוכחי יוצא ערב חנוכה
וככזה מופיעים בו איזכורים רבים
לחג .אנו שמחים להגיש בו בצד
דיווחים ומאמרים גם כתבה מעניינת
על משק הילדים שלנו – עוד סמל
מפואר של פעם מבית היוצר של
התנועה הקיבוצית .בצד מתכון
לסופגניות טעימות תוכלו למצוא
במדור 'מן הארכיון' תמונות מחג
החנוכה מלפני  40שנה ותשבץ
מופלא שרקח לנו גבי קניגסוולד,
שעוסק רובו ככולו בהוויית ברור
חיל .בעמוד חדשות ואקטואליה
תמצאו מידע מועיל ,ותגלו גם שבני
המשפחה שרואיינו הפעם למדור
'זרקור' הם חברי קיבוץ .לתושבים

העלון מופיע בצבע גם באתר
האינטרנט של ברור חיל בכתובת:

www.brorhail.org.il

החדשים ולצעירים שבכם יהיה
מעניין אולי ללמוד על ההיסטוריה
של הקיבוץ מזווית אישית ומרתקת
של תמונה מספרת .הגיליון נחתם
ברשימה מיוחדת לחנוכה של בן
קיבוץ שחי הרחק מכאן ,אבל הלב,
כפי שתיווכחו לאחר קריאה ,עדיין
כאן.
שוב תודה רבה לכל המסייעים
בהכנת העיתון :לעודד פלוט
וכל מילה מיותרת ,לעליזה
בנדקובסקי ולצביה בר נתן שכל
פעם בהתלהבות ובמסירות אין
קץ נרתמות לעזרה .תודה לדמיאן
סינגר על החריצות ועל היסודיות
שבהכנת כתבות ורשימות .כן
יירבו.
כתמיד ,אנו מחכים להצעות,
משובים ורעיונות חדשים מכם .אני
מודה גם לכל אלו שפניתי אליהם
ונענו בשמחה לבקשתי לכתוב.
תודה גם למירב שוסטרמן על
המתכונים הטובים שלה.
ועוד משפט קטן לסיום :בעת
כתיבת השורות האלה ,החקלאים
משוועים לנס חנוכה קטן .אני
תקווה שהשמיים ייענו לתפילותיהם,
ושחנוכה יהיה רטוב ושמח.
איילה שניר

מדברי מנהל האגודה הקהילתית
הפעם אמנע משגרת הדיווחים,
אותם אתם מקבלים מידי שבוע
בפרוטוקולים של ישיבות הועד,
ואנסה למקד את המאמר בנושא
מהותי לקהילת ברור חיל.
בחרתי להתייחס ליחסי הגומלין
ומערכת היחסים המורכבת בין
תושבי ההרחבה לחברי הקיבוץ,
תוך ניסיון להבנת תפיסת החיים
בקהילה משותפת של מרכיביה
השונים והשפעתם על חיי הקהילה.
בשגרת עבודתי אני שומע בתדירות
גבוהה את "האנחנו והם" משני
הצדדים .גם בתוצאות השאלון על
סדרי העדיפויות ,בהערות לנושאים,
לא הייתי צריך להסתכל מי המשיב,
הרחבה? חבר קיבוץ?
לפי ההערות ברור היה מהיכן
המשיב ...חברי הקיבוץ קיבלו
החלטה לפני מספר שנים להקים
בברור חיל שכונה קהילתית .האם
ידעו מהי המשמעות הקהילתית
והחברתית בקליטה כזו? מגיעים
תושבים שחלקם איננו יודע מה זה
קיבוץ .רקע שונה ,רצונות שונים,
ציפיות שאינן מתממשות ,הרגשה
של "ניצול החדשים" למלא את
קופת הקיבוץ וחוסר רצון להתאים
את עצמם למנטליות הקיבוצית
וכללי המקום שבעיניהם אינן
רלבנטיות .האם ניסו חברי הקיבוץ
"לחבק" את המתישבים החדשים?
ללוות אותם ,לפתוח ליבם ,להסביר,
להקשיב למצוקותיהם ,להתייחס

לרצונותיהם? אם
התשובה לשאלותיי
חיובית ,הייתי צריך
להפסיק לכתוב ברגע
זה ...תושבי ההרחבה,
האם ידעו לאן ולמה
הגיעו? בית גדול צמוד
קרקע במחיר סביר
וזהו ...או בציפיות
למערכת חינוך ותרבות
ברמה גבוהה? בריכת
שחייה ,נוי פורח ,פינת
חי? שותפות מלאה
בחיי קהילה איכותית?
כל אחד וציפיותיו ,כל
אחד ואכזבותיו.
באתם לבנות את
חייכם בשכונה צמודת
קיבוץ .למסורת
ולמנטליות של עשרות
שנים ,לקבוצת אנשים
שבנתה יש מאין ,צברה
נכסים ובנתה תשתיות בעשרות
שנות עבודה קשה (לא אתייחס
כרגע אל איכות התשתיות שהבלאי
נגס בהן) ומגיעים שותפים חדשים
שרוצים לשנות "סדרי בראשית"
ובדרך עלולים "לשפוך את התינוק
עם המים" ...כל צד והצדק שלו,
אז אולי ננסה כולנו להיות פחות
צודקים ויותר חכמים?
אין ספק ,נדרשים שינויים!
זו כבר קהילה אחרת ממה שהכירו
חברי הקיבוץ כביתם ואחרת גם

מהציפיות שהיו וישנם לתושבי
ההרחבה .עצם הקמתה של האגודה
הקהילתית המשותפת הינה כבר
תחילתו של שינוי! בואו ונעשה
זאת בהדברות ,בהקשבה ,בהבנת
צרכיו של האחר .בדרך זו יגיעו גם
ההסכמות שנחוצות לתפקודינו
כאגודה וכקהילה משותפת.
חג חנוכה שמח לכולנו!
גיורא שמי (שמיל)
052-3964273
giora_shemi@kfar-aza.org.il
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עניין חינוכי
משולחנם של הדס פלג ומינהלת החינוך
בימים אלה סיימנו סבב היכרות עם
ההורים בכל השכבות במערכת
החינוך ,מהגיל הרך ועד לנעורון.
בשבילי הייתה זו היכרות מפרה
ומועילה ויכולתי לחוש דרכה את
הלך הרוח של לקוחות המערכת,
ההורים ואת הצרכים של הלקוחות
העיקריים – הילדים.
פגשתי הורים אכפתיים ונכונים
לתת כתף וגב ,כדי להשיג את
המטרה המשותפת לכולנו –
מערכת חינוך איכותית ,מקצועית
המאפשרת לכל ילדיי היישוב
להשתלב וליהנות ממנה.
ומה קורה במסגרות החינוכיות:
בגיל הרך:
סיימו לשתול לקראת החורף
(בתקווה שיגיע מהר) ,וכרגע
הצוותים והילדים עסוקים בהכנות
לחנוכה ולמסיבות בגנים.
התחלנו לעבוד עם רכזת פדגוגית
שמלווה אותנו בנושאים חינוכיים,
מקצועיים ,עבודה מול צוותי הורים
ועוד.
בארזים  -טללים:
התייחסנו לבקשות ולהצעות
ההורים :הוספנו פעילויות בימי שישי
אחה"צ ,ובשעות יותר מאוחרות
כדי לאפשר גם לילדים הנמצאים
בחוגים ,להשתתף בפעילויות ולהיות
חלק מהקבוצה .פעם בשבוע אחד
הילדים מארח בביתו לפעילות
משותפת עם הורי הילד המארח.
בהזדמנות זאת אנו רוצים להודות
לכל אותם הורים שהתנדבו (ולאלה
שיתנדבו) לתרום מזמנם ,מרצם
וכישרונם לטובת הילדים.
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בזח"ט:
ממשיכים בפעילות
הברוכה של הנוע"ל,
בדצמבר מתוכננת
הפעילות השנייה של שנת
הבר מצווה ,ואנו בעיצומו
של שיפוץ והתאמת בית
נעל"ה לילדי זח"ט .התוכנית
הינה לסיים שיפוץ זה עד
סוף דצמבר.
בנעורון:
מתקיימות פעילויות
מגוונות ,ונערי י"ב מתכוננים
לכנס ניצנה כהכנה לשנת
שירות.
המשימה הקרובה על
סדר יומם של נערי זח"ט
והנעורון ,כמיטב המסורת,
ארגון חג החנוכה לילדים
ולקיבוץ.
גם בגיל בית הספר הכנסנו רכזת
פדגוגית המנחה את הצוותים,
עובדת עימם על הגדרת מטרות,
תפקידים ,ליבון בעיות וחיזוק
הצוותים מבחינה מקצועית.

לשכונה בשנת הלימודים הבאה כדי
לדעת כמה ילדים אמורים להגיע,
מתי ובאיזה גילאים ,כדי שתהיה
בידנו כל האינפורמציה שתעזור לנו
להיערך בהתאם.

במינהלת החינוך:
בנוסף לעניינים השוטפים שעל
שולחננו ,אנו עוסקים כרגע בסיום
הכנת התקציב לשנת .2011
החל מדצמבר בכוונתנו להתרכז
בהתארגנות הגנים מבחינת מספר
ילדים והרכב הבתים לשנת
הלימודים הבאה .כרגע איננו
מקבלים ילדים חדשים למערכת.
לשם כך אנו עובדים בשיתוף
פעולה מלא עם יונית ומריו לגבי
קבלת משפחות לתושבות ,ופנינו
כבר לכל המשפחות שמצטרפות

אנו מודים לכל הצוותים המשקיעים
והמסורים ,להורים משתפי הפעולה,
ומזמינים את כולם לפנות אלינו
ברעיונות ,הערות והארות.
בברכה,
הדס פלג -רכזת החינוך
וחברי מינהלת החינוך

חדשות ואקטואליה

קו אוטובוס חדש
קו אוטובוס חדש נפתח בין ישובי עוטף עזה לרכבת
אשקלון ולתחנה המרכזית באשקלון .הקו ,שמספרו
 ,36מופעל ע”י חברת “אגד תעבורה” ונוסע ממועצה
אזורית אשכול דרך צומת סעד עם תחנות בצמתי
הישובים כפר עזה ,מפלסים ,גבים ,ניר עם וארז.
מעבר לשירות שיספק קו זה ,הוא עתיד להפחית את
העומסים בקו ( 379ת”א -מ.א אשכול) ולהקל על
תושבי האזור המבקשים להשתמש בקו .להלן לוחות
הזמנים לקו:

לאשקלון:
ימים א'-ה' בשעות:
05:50
08:55
10:00
13:00
17:15
יום ו' בשעות:
05:50
13:00

מאשקלון
ימים א'-ה' בשעות:
09:00
11:15
16:00

יש כתובת
דבורה קורצויל נשלחה מטעם הקיבוץ להשתלמות
מקצועית בנושא הטרדה מינית וממונה על הנושא
ביישוב .היא הכתובת לכל פנייה בנושא הטרדה
ותקיפה מינית בקיבוץ,
במשפחה ובעבודה.
החוק משנת 1998
קובע :הטרדה מינית
היא כל אחת מחמש
צורות ההתנהגות
האסורות שלהלן:
 .1סחיטת אדם לבצע
מעשה בעל אופי מיני.
 .2מעשה מגונה.
 .3הצעות בעלות
אופי מיני המופנות
לאדם אשר הביע
בפני המטריד כי אינו
מעוניין בהצעותיו אליו.
 .4התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות
במיניותו ,כאשר אותו אדם הביע בפני המטריד כי אינו
מעוניין בהתייחסותו.
 .5התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו
של אדם ,לרבות נטייתו המינית.

דבורה
050-3130399
052-6544989
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רק בריאות
טיפול בפרחי באך
תמציות פרחי באך מופקות מפרחי
שדה מוכרים וידועים כמו ורדים,
זיתים ,חרדל ,שזיף וכדומה.
מדובר ב 38-תמציות-אם
בסיסיות ,ותמצית נוספת ,שהיא
המוכרת מכולן  -תמצית הרסקיו
( ,)rescueהנמכרת בכל בית
מרקחת או חנות טבע.
תמצית זו ,המיועדת לטיפול במצבי
חירום אקוטיים ,מורכבת מחמש
תמציות-אם (משחת הרסקיו
מכילה תמצית נוספת לאלה
שבתמצית ,ומכילה שש תמציות
בסך הכל).

האנרגטית של המטופל עצמו.
ע"פ התמציות הנבחרות אני
מאבחנת את מצבו ,את השורש
הבעיה ואת אופן הטיפול בו.
תרכובת כזו מספיקה לתקופה
של שלושה עד שלושה וחצי
שבועות .בנוסף לטיפול בתמצית,
אני מלווה את המטופל בשיחות,
בתהליכי דמיון מודרך ,בעבודה
עם קלפי מודעות אסוציאטיביים
שונים ,או בהילינג ,בהתאם לצרכיו
ולתהליכים האישיים שהוא עובר.

במהלך שנות עבודתי כמטפלת
בתמציות פרחי באך ,ראיתי ניסים
מתרחשים לנגד עיניי ,במיוחד בכל
כל תמצית מאזנת היבט מסוים
מה שקשור בטיפול בילדים ,בבעלי
באישיות ,ומאפשרת לאדם
חיים ובצמחים .כושר ההחלמה,
להתחזק ולרפא את עצמו ממקום
בעיקר של ילדים
של עוצמה פנימית מחודשת.
וגם של בעלי חיים
תמציות מסוימות כמו ה-
שטופלו בפרחי
mimulus, aspen, cherry-plum
באך ,ממחלות
ועוד ,מאזנות פחדים וחרדות שונות
באישיות ,כגון פחד מאיבוד שליטה ,ומטראומות נפשיות
או פיסיות מעורר
חרדת נטישה וכד'.
השתאות ממש.
תמציות אחרות כמו:
בין מטופליי נמנים
gentian, gorse, wild rose, sweetגם בעלי-חיים כגון
 chestnutועוד ,מאזנות היבטים
כלבים ,ציפורים ואף
שונים של דיכאון וייאוש.
דגים.
ישנם סוגים שונים נוספים של
תמציות פרחי
תמציות שניתן לטפל בעזרתן
הבאך אינן
בנושאים כגון קשב וריכוז ,קבלת
החלטות ,ביטוי עצמי ,ביטחון עצמי ,מורכבות מבסיס
כימי של הפרח,
דימוי עצמי ,קשיים רגשיים שונים
אלא משמרות את
כמו כעסים לדוגמא ,עייפות ועוד.
הסגולות האנרגטיות
כאשר אנו מטפלים במקורות
שלו ,ולכן ,הטיפול
הרגשיים הבלתי פתורים ומאזנים
בתמציות ,לא רק
אותם ,אנו מצליחים להתמודד
שאינו סותר כל
ולאזן גם בעיות סימפטומליות כמו
טיפול אחר ,אלא
השמנת יתר או עישון.
אף מאיץ ,מחזק
ומעמיק תהליכים
תרכובת התמציות ,אותה מקבל
המטופל בבקבוק  30מיל' עם מזלף ,מקבילים ,בין אם
מדובר בטיפול
מורכבת ממספר תמציות-אם
פסיכולוגי ,בטיפול
הנרקחות על-ידי בהתאם לבחירה
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פיסי ,אנרגטי וכד' .לא אחת
טיפלתי במטופלים שערכו שיחות
עם פסיכולוג במקביל ,ודיווחו על
התקדמות ופריצת דרך משמעותית
בטיפול הפסיכולוגי בעקבות
השימוש בתמציות.
הטיפול אף בטוח וגם מומלץ
בתקופת הריון ,שהינה תקופה
רגישה ורגשית מאוד ,המעלה
חששות וחרדות לא-מעט .אני עצמי
נעזרתי רבות בתמציות במהלך
ההריון ולאחר לידתה של בתי
הבכורה.
איריס לוי-בוקעי
מתקשרת ומנחה למודעות עצמית
ורוחנית .מנחה סדנאות למודעות דרך
קלפים ,מלמדת תודעת העל

פינת החמד שלי
"הטבע בעצמו ,מניח פסליו
במקומות בלתי צפויים כאילו
במקרה,
אם ניחנת בלב רואה -
תעמוד מולם ,משתאה ליופיים,
בשעה שרבים אחרים פוסעים
לצידך חולפים על פניהם ועינם לא
תבחין".
"הטבע"  /רחל גליק
פינות החמד שלי הן רבות וזרועות
בטבע הסובב את קיבוץ ברור
חיל ,הבית שלנו .הדרכים המובילות
מהקיבוץ ואליו עוברות במרחבי
אין סוף .עונות השנה משפיעות
על האזור ,בחורף השמיים נמוכים,
העננים מכסים את השמיים ,השדות
מוריקים ,העצים גבוהי קומה
מתנועעים ברוח ולעיתים נשברים.
בימי חורף גשומים הטבע ניגלה
בהדרו בערוץ נחל שקמה העובר
בשדות הקיבוץ ,בבקרים של יום

שבת בני המשפחה שלנו מתעטפים
במעילים ,בכובעים ,בצעיפים
ובכפפות ונוסעים לגשר שבכניסה
לאור הנר שם שוצף וקוצף נחל
שקמה שברוב ימות השנה הוא נחל
אכזב שאורכו  60ק'מ .אפיק הנחל
נמצא בנגב הצפוני .ראשיתו בדרום
הר חברון בקרבת העיר חברון עד
לשפכו בחוף הים התיכון סמוך
לחוף זיקים ,לגדותיו חיים עטלפים,
שועלים ,תנים ,גיריות ,צביים
ארצישראליים ,מכרסמים ואוכלי
חרקים .מקור שמו של נחל שקמה
בריבוי עצי השקמה לאורך גדותיו.
בימים שבין החורף לאביב מתכסה
האזור בפריחות מרהיבות.
כלניות ,חרציות ,שקדיות ,שלל
צבעים וריחות מושכים לאזור
מבקרים רבים ובימי חג ושבתות
דרכי האזור הומות במבקרים
והמולות.
הקיץ החם מביא איתו יובש והרבה
גוונים של חום ,הגבעות והמרחבים

חשופים ונראים אין סופיים.
בשעות בין הערביים השמש תלויה
במערב מלאה ומהבילה ,אצה לה
להתרענן בגלי הים וצובעת את
השמים בגוונים סגולים וכתומים
זוהרים ומכשפים.
בבוקר בדרכי לעבודה אני נוסעת
צפונה ,הדרכים המובילות מהקיבוץ
לכיוון צומת גבעתי עולות במעלה
הדרך ובראש הגבעה ליד אנדרטת
חוליקאת ממזרח רואים כאילו ליד,
את הרי יהודה ואת יישובי גב ההר
וממערב ניתן לצלול מרחוק בכחול
של הים .אני אוספת שלווה ומראות
שיעזרו לי להתמודד עם הדרכים
הפקוקות למרכז.
בסוף היום ,המראות המוכרים
מרחבי האין סוף הרוגע והשלווה
מלווים אותי בדרכי הביתה.
עמירה רבינוביץ

ספרים חדשים במכלול
סיפורת:
הדוח של ברודק  /פיליפ קלודל (מומלץ)
אל מקום שהרוח הולך  /חיים באר
מסע הפיל  /ז'וזה סאראמגו (מהדורה מחודשת)
מהלך מוטעה  /הרלן קובן
אדום החזה  /יו נסבו (מומלץ)
ספרי עיון:
שבוי בפקודה  /אילן בכר
טנגו של גאות ושפל  /טרי צ'יני
אישה בין אדוני מלחמה  /מלאלאי ג'ויה
די לאובססיה  /עדנה פואה

ספרי ילדים ונוער:
יומנו של חנון  -קיץ קטלני  /ג'ף קיני
קרמר החתול ישן כל הזמן  /מאיר שלו
מצחצחים  /יצחק ולידיה בוטלינסקי
ספר המשחקים האולימפיים לילדים  /ג'ייסון פייג'
מומלץ " -הדוח של ברודק"

מאת פיליפ קלודל בהוצאת מודן

המלחמה הסתיימה וברודק שנחשב למת ,חוזר לחיק
אהובתו ואל כפרו הקטן והנידח .שמו שנחקק על מצבת
אבן לציון הנופלים במלחמה נמחק .הוא שב לעבודתו
הרגילה ,כמחבר דו"חות על מצב הצמחייה וחיות הבר
באזור .אך השלווה מתערבלת באותו הכפר כאשר
אדם זר מגיע אליהם וחוקר את עברם.
צוות הספריה :ויקי שטינבאום ,רחל שניידר ודב שנער
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תנו לפינת החי לחיות!
שדות ,רפת ,טרקטור ,חדר האוכל,
לאוכלוסייה לקביעת
כל-בו ,המועדון ומשק הילדים הם
סדרי עדיפויות לתקציב
מושגים שמסמלים את ההוויה
.2011
הקיבוצית וחרוטים בתודעה של
שאלנו את גיורא שמי
כל ישראלי .שנים שחלפו ורוחות
(שמיל ,מנהל האגודה
חדשות שמנשבות הביאו חידושים
הקהילתית)
האם קיימת תוכנית
ושינויים :כובעי הטמבל בשדות
כלשהי לשיקום משק
הוחלפו במסכות הסקי של
תאילנדים ,הרפת אינה פעילה ובנוי הילדים?
נותר רק טרקטור בודד .חדר האוכל לדבריו “מדובר על מקום
שחייבים להשקיע או
בשימוש בפורים בלבד ,הכל-בו
הופרט ואילו המועדון הוא אולם ריק לסגור .כיום המקום לא
לשכירות .ומה קרה למשק הילדים? אטרקטיבי והוא כמעט
בתחתית הסולם בסדר העדיפויות”.
בכתבה שלפניכם.
האם המשמעות היא שגורלו נחרץ?
לא בהכרח“ .משק ילדים צריך
מאת :דמיאן סינגר
להיות מתוחזק בשילוב עם מערכת
החינוך” ,אומר שמיל ומוסיף“ :כדי
שזה יעבוד צריך מישהו שיהיה
משוגע למקום”.
בובי ביידר ,האב הרוחני של משק
הילדים ,מספר“ :בזמני זאת הייתה
עבודה מסביב לשעון ,אבל כך
היו הדברים לפני  40שנה ,כאשר
הקיבוץ היה קיבוץ .אז היינו מכינים
את הילדים לעבודות בענפים
השונים דרך הטיפול במשק ילדים.
מה נותר ממושג הקיבוץ שהיה
כיום זו אוטופיה שלא תואמת את
שם נרדף לערכים ,לבניין המדינה
המציאות וצריך להתכוונן על פינת
וסמל של ארץ ישראל היפה? מה
חי ,כמו שיש ברוב הישובים” .כמו
לא נמסר ,הושכר ,נמכר ,הופרט או
הוחלף? התשובה היא :משק הילדים .שמיל ,גם בובי סבור ש”דרוש משוגע
לדבר”.
אותה פינה חמודה ורומנטית בה
שוהים יחדיו עזים ,ברווזים וארנבות משק הילדים נמצא כיום במצב
עגום ,בלשון המעטה .מספר החיות
(וקופים ,גמלים ובנות יענה אצל
מועט והמבנים לא מתוחזקים.
הנועזים יותר) .בכל קיבוץ מספקת
האתר מקרין תחושה של נכס עזוב
פינת החי רגעי שלווה ורוגע ,בילוי
והפך למקום לא מזמין .סוג של
נעים עם הילדים או הנכדים ,מקום
אנטי-אטרקציה .פעם היה מקור
מושלם לנשיקה ראשונה ...כך
לגאווה ואפילו זכה בפרסים ,עם
לפחות היה פעם.
האורוות המסוגננות ליד הכניסה,
הבריכות ,גן הקקטוסים והPink-
בשנים האחרונות ,מסתבר שיותר
 ,Houseצריף ורוד שפעם שימש
ויותר קיבוצים החליטו לוותר על
כדיסקוטק לנוער ,ואילו יכלו הקירות
הסמל הייחודי הזה .גם אצלנו,
לדבר...
מסתמן עניין קלוש בטיפוח המקום,
רום לבבי ונדב שניר מסכימים
כך עולה מתוצאות השאלון שחולק
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שמשק הילדים היה המקום המושלם
‘להתחיל’ בו עם בחורה“ .לשבת
על הספסל ליד בריכת הברווזים
בשקיעה” ,אומר נדב“ ,כאשר
המקום נצבע בצבעים חמים מאוד
שמעצימים את האווירה הרומנטית...
בזמנו ,משפט כמו ‘בא לך ללכת
למשק ילדים?’ זה כמו להגיד היום
‘רוצה לצאת למועדון?’” .גם סנדרה
מרון שותפה לדעה זו“ :זה היה
המקום הכי רומנטי בקיבוץ ,עם
המנורה היחידה באמצע הדשא
שהאירה בעדינות את הספסל
שמתחתיה בלי להסתיר את
הכוכבים שמעליה” .למותר לציין
שאותם כוכבים בורקים מעליו גם
היום ,ולכן איך אפשר לחשוב על
סגירת המקום? לא משנה בני כמה
אתם ,באף שלב בחיים אסור לוותר
על הרומנטיקה.
משק הילדים ככלי מרכזי
במערכת החינוך
“אני נלחם על שימורו של משק
הילדים בשנים האחרונות ,מול
ניסיונות לסגירתו או לייבושו
התקציבי מכל כיוון” ,אומר גבי
קניגסולד ,האחראי למקום זה חמש
שנים .הוא מלווה מקצועית ,כווטרינר
וכחובב בעלי חיים ,את גיורא בן-
ציון המטפל בחיות מדי יום.

מה דעתך על המצב הנוכחי ואיך
לתחומי עיסוק
אפשר לשפרו?
נוספים יוכלו אולי
“צריך השקעה בעובד מסור ומקצועי לקבל ולגדל בפיקוח
במשרה מלאה ותקציב המיועד
חיה אישית .אפשר
בעיקר למיגון המקום מפני גניבות
לעשות הדרכות,
וכן תקציב להתאמתו לצרכי
טיפולים בעזרת
הילדים והנערים היום .המקום חייב
בעלי חיים ועוד
להיות כלי מרכזי בחינוך הילדים
המון פעילויות .גם
והנוער בסביבה כפרית” .הוא מדגיש לגיל הרך יש מקום:
שכיום אין שיתוף פעולה סדיר עם
החל מפעילויות
מערכת החינוך“ :בעבר הגיעו נערים בעזרת בע”ח ,דרך
במסגרת שבועית עם מדריכיהם.
ביקורים במקום
הסידור היה מוצלח אך לא נשמרה
למעקב ולמידה על
רציפות”.
עולם החי” .דברי
להדס פלג ,רכזת החינוך ,יש דעה
הדס תואמים את דברי גבי ,שהדגם
נחרצת“ :צריך לעשות כל מאמץ
המועדף לדעתו כיום הוא “יצירת
להחזיק משק ילדים ,מתוחזק
‘פינת חמד’ אסתטית שבה יועסקו
ומכובד .אין לי ספק שלמערכת
ילדים מכיתות א’ עד ט’ בטיפוח
החינוך על כל גילאיה יהיה מה
המקום ,בטיפול במגוון בעלי חיים,
לעשות שם” .היא מוסיפה כמה
וכן בלמידה על תחומי החי והצומח”.
דוגמאות“ :חלק מהילדים שזקוקים
עוד הוא מוסיף” :משק הילדים גם

אני ומשק הילדים
נדב שניר“ :זיכרון אחד ממשק
ילדים הוא בניית בריכת הברווזים,
שקיימת עד היום .זכור לי שהבאנו
אבנים כבדות ,חיברנו עם בטון
ונוצרה בריכה יפה ונקייה .זה
העניק לנו תחושה שאנחנו בוגרים,
ושביצענו את המשימה”.
איתן רוזנבלט“ :זה היה המקום שבו
התחנכתי לעבודה ולמשמעת .היינו
עובדים שם שלוש או ארבע פעמים
בשבוע ,בחליבת עזים ,בגידולי
חממה .הערכים לעבודה מוטבעים
בעבודת ידיים ,עם מעדר וטוריה ,לא
במלל .בזמננו לא היו לנו טלוויזיה או
מחשבים ומשק הילדים היה בעצם
במרכז העיסוק שלנו והיה גם מרכיב
מרכזי בחיי החברה שלנו כילדים
ונערים”.
רום לבבי“ :כאשר הייתי בן 12
והיינו צריכים לעבוד ,מאוד רציתי
לעבוד בשדה ,אבל שלחו אותי
למשק ילדים .בהזדמנות הראשונה

שהאחראית ,מימי ,אמרה לי
משהו שלא אהבתי ,לקחתי צינור
ו”השקיתי” אותה מכפות הרגליים
ועד ראש! מובן שהיא סילקה אותי
משם מיד ואז שיבצו אותי לעבודה
בשדה”...
סנדרה מרון“ :בילדותי לא היה
משק ילדים .הוא התפרק בגלל
מלחמת ששת הימים .אחי ,יעקב
ופלג ,מצאו בשדה סוסה .הם הביאו
אותה למה שהיה פעם משק ילדים
ואנחנו טיפלנו בה שם .היות ולא
היה שם כלום ,היינו צריכים להביא
לה מים ואוכל .במקום שהסוסה
תסחב עגלה עם מים ואוכל ,אנחנו
מילאנו את העגלה וסחבנו אותה אל
הסוסה .בבגרות משק הילדים היה
המקום שבו הדרכתי במשך שנתיים
 52ילדים ונערים שהיו צריכים לקום
מוקדם בבוקר לפני בית הספר
לחליבת עיזים”.

יכול להוות מקום טיפולי שיקומי
לאוכלוסיות של קשישים מהקיבוץ
ומהסביבה ולטיפול במקרי רווחה
שונים”.
כדי לעשות סדר בדברים :למרות
שכול הנוגעים בדבר רואים עין בעין
את חשיבותו של משק הילדים,
עדיין אנו נשארים עם סוגיית המימון.
דווקא לגבי תשובה מעניינת על
המיקום הנמוך לו זכה משק הילדים
בשאלון על התקציב“ :הדירוג הנמוך
נובע מאי הבנת התפקיד של המקום
וכן מגיל מבוגר יחסית של רוב
המשיבים .בנוסף לכך כל הסעיפים
האחרים בדירוג היו של נושאים
רחבים (תשתיות ,בטחון ,חינוך ,נוי)
ולא נגעו למוסד או תחום ספציפי
כל כך”.
אז איזה סדר גודל של השקעה
דרושה כדי להגדיל ולגוון את
אוכלוסיית משק הילדים ולשקמו?
גבי“ :המקום יכול להכיל מספר
רב יותר של בע”ח אך כל זה יהיה
לשווא ללא גידור מסיבי שימנע
גניבות .השקעה נוספת בתשתיות
צריכה להיות בבית של חיות
קטנות .כיום ישנו צריף רעוע
המאפשר כניסת חולדות ואפילו
נחשי צפע ואינו יכול להוות מקום
מפגש ולימוד .ההשקעה יכולה
להגיע לכ 100-אלף  . ₪קניית
בעלי חיים אינה כרוכה בהשקעה
גדולה ואני מתוקף תפקידי יכול
להשיג את רובם כתרומות”.
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נוי ותברואה
בתחילת נובמבר פורסמו תוצאות
השאלון שנשלח לאוכלוסיית ברור
חיל בנוגע לסדר העדיפויות שלה
לחלוקת התקציב לשנת .2011
שני נושאים הקשורים לחזות הישוב
הגיעו למקום הראשון :נוי ותברואה.
“התוצאות קצת הפתיעו אותי”,
אומר גיורא שמי ,מנהל האגודה
הקהילתית“ ,ביישובים אחרים
שבהם חולק שאלון דומה תמיד
זכו נושאי חינוך ותרבות במקומות
הראשונים” .מצד שני ,הוא מודה
שמצב הנוי בברור חיל הוא
“בתחתית הרשימה” בהשוואה
לישובים אחרים באזור“ :אי אפשר
להחזיק נוי במחיר של תשעה
ש”ח למ”ק ,כמו ברור חיל ,כאשר
בישובים כמו מפלסים או כפר
עזה משלמים פחות מארבעה

התמונה מאחורי תוצאות הסקר
ש”ח לקוב” ,מוסיף שמיל .יש לציין
מתחילה להתבהר.
שבתקציב הנוכחי של הנוי ,העומד
לדעתו של שמיל“ :צריך לאחד את
על  435,000ש”ח לשנה ,תקצבו
הנוי ,החצר והתברואה תחת ענף
 ,₪ 100,000כ 1/3-מהנדרש
אחד ,עם אחראי לשלושת הנושאים
במחיר מים כזה ,כאשר בקיבוצים
אחרים מרכיב המים עומד בסביבות שיבצע פיקוח על העבודות בפועל”.
כמו כן“ ,צריך להשקיע בציוד
ה 30%-של כלל התקציב.
ובמכלים גדולים לאשפה ,למרות
“אין ספק שיהיה צורך לדון בהפרדה שהשנה הושקע בציוד חלקי ע”י
בין תעריפי המים לצרכנים פרטיים הקיבוץ ,אך לא מספיק”.
ובין מים לצרכי השקיה .הפרדה כזו בקשר לנוי בהרחבה ,אומר שמיל:
נבדקת ,אך עדיין אין בשורה חיובית “הבנייה בשכונה מפוזרת ועדיין
אי אפשר לשים תשתית לנוי
בנושא”.
בכל השכונה עד לסיום הבנייה
כיום בנוי יש אחראי ועובד במשרה
במקבצים" .הוא מביע תקווה שחלק
מלאה ועוד אחד בחצי משרה“ .זה
מהעבודות יתחילו עוד לפני סיום
לא מספיק למשק בסדר גודל כמו
החורף לפי הבטחה של המועצה.
שלנו” ,טוען שמיל .אם נוסיף את
העובדה שבקיבוץ יש תברואן אחד
שמתחלק בין עבודה בתברואה
דמיאן סינגר
ועבודה עבור אחזקת דירות,

פינת המתכונים

סופגניות קלות וטעימות /

מירב שוסטרמן

חומרים:

אופן ההכנה:

 1ורבע כוסות קמח תופח
 1גביע לבן או אשל
 1ביצה
 2כפות סוכר גדושות
 1כפית תמצית רום
קורט מלח
קורט אבקת סודה לשתייה

לערבב בקערה את כל החומרים
לסופגניות .לחמם שמן עמוק בסיר
רחב ושטוח .לקחת כף גדושה
מהבלילה ובעזרת כף נוספת
להחליק לתוך השמן החם
(לא חם מדי ,אחרת פנים
הסופגנייה לא יהיה מוכן).
מטגנים את הסופגנייה משני
צדדיה .מוציאים אותה בעזרת כף
מחוררת ומעבירים למגש מרופד
בנייר סופג .מזריקים ריבה לתוך
הסופגניות ובוזקים אבקת סוכר.
מגישים חם.

ריבה למילוי
אבקת סוכר לזרייה
שמן לטיגון

רוצים לספר לנו על פינת החמד שלכם או לשתף אותנו במתכון מנצח?
אנא כתבו ושלחו לנו למייל המערכתkehilaton1@yahoo.com :
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מן הארכיון
הקטעים שלפניכם הופיעו בחודש
דצמבר  ,1950ביומן המשק ששמו:
“הקבוצה” .הקטע הראשון מוכיח
שאין חדש תחת השמש( ,תרתי
משמע) ...השני מאיר את תקופת
הצנע ששלטה בארץ ,ואילו השלישי
משקף הלך רוחות ערכי ,נדיב
ואופטימי שלימים הוכיח עצמו
ובגדול.
דיווח של ענף הפלחה:
“עיני הפלחים נשואות לשמיים.
נפקדנו בנשיאים ורוח ,אך גשם
אין .אחרי הגשם הראשון נבטו
כמה שטחים שהספקנו לזרוע עד
אז ,אך הכמות היתה קטנה מכדי
להבטיח עמידת הנביטה לזמן
ממושך .אם לא יירדו גשמים
בימים הקרובים ביותר ,נשקפת
סכנה שהפרודות תעבשנה בתוך
האדמה”...
מתוך יומן המשק“ ,הקבוצה”18 ,
בדצמבר 1950

"חבר זכור!
שק ריק מחירו בשוק  1,000ל”י
פח ריק 1,000 :ל”י
בקבוק ריק 100 :פרוטות
צנצנת ריקה 200 :פרוטות
ארגז תנובה 7,500 :פרוטות
שכוסות ,צלחות ושאר כלי מטבח
הם בחלוקה ואינם בנמצא בכל
מחיר בשוק.
חבר! שמור על רכושך! אל תתן
לדברים אלה להתגלגל בחצר".

ג’ .באותו יום
הוסעו אלינו .אנו
מברכים אותם בברכה
פשוטה ונלבבת
כאחד :ברוכים
הבאים! ומאחלים
להם קליטה מהירה
והשתרשות בחיי
הארץ והקיבוץ ,חיי
עמל ,יצירה ובניין
ולחברינו אימרו:
פעלו והצליחו
לקלטם ולהשרישם
בתוכנו .שוב ניתנה
לנו ההזדמנות
להוכיח את כושר
קליטתנו ...אנו
עומדים בפני
מבחן חדש – מבחן
קליטת העלייה.
הנדע לקלוט את
החברים הללו?
הנדע לתת להם את
ההרגשה שהקיבוץ
יכול להיות ביתם?
הנדע להנחיל להם
ערכי קיבוץ ,ערכי
שפה ,ערכי תרבות
ישראלית? ...ניאזר נא לכן
בעוז לקליטתם ואל ייאמר עוד
עלינו :הקיבוץ שולט והחבר
פולט”...
 29בדצמבר1950 ,

מסיבת חנוכה1968 ,
משמאל לימין :ורדה בר נתן ,גילת וקסלר,
דפנה חביב-אילוז ,ויקי שטינבאום ,ליאורה
שטינבאום ,מינה עשת ופאני גפני .עומדת
משמאל :מיכל עשת-לוינסון.

 22בדצמבר1950 ,
"מאורע השבוע:
ברוכים הבאים! ביום ג’ שעבר

הגיעה אלינו קבוצת עולים
המורכבת מששה בחורים ושלוש
בחורות .החברים יוצאי התנועה
ממצרים וממרוקו .הם שהו
בהכשרה בצרפת כמה חודשים
והגיעו לארץ באניה ארצה ביום
מסיבת חנוכה .1968 ,בפינה :יוסף אריה קריב
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בריאות ורווחה
בתחילת חודש נובמבר רחל
קוטלר סיימה את עבודתה
במרפאת ברור חיל .רחל עבדה
כמזכירה רפואית מעל  22שנה.

תודה מקרב לב על השירות
המסור ,המקצועיות,
והסובלנות לאורך השנים!

(שרות רפואה פרטית) כרוך
בתשלום .השרות ניתן כמענה רפואי
בשעות בהן המרפאה סגורה.
לתושבים המעוניינים להצטרף
כמנויים ,יש להודיע לחיה רדאי
בהנהלת החשבונות (כל חברי
הקבוץ מנויים על שרות זה).
עלות מנוי ₪ 12 :לחודש למשפחה.
להזכירכם  -במקרי חירום בהם
המרפאה סגורה ,יש להתקשר
למוקד בטלפונים:

03-6190579
073-2341234
1700-700-752
כדאי לרשום ולשמור

את רחל מחליפה רותי בירן.
אנו מאחלים לה הצלחה בתפקיד.
השימוש במוקד חירום שר"פ

תמונות מספרות...
והפעם :משפחת קורצויל
"בשנת  1946נולד בננו הבכור ,יגאל.
הוא נולד בבית חולים בעפולה כשהיינו
בהכשרה בקיבוץ גבת אבל היה הילד
הראשון של הגרעין ו"הצבר הראשון"
בברור חיל .לאחר ההכשרה שהינו
ברעננה בקבוצת עצמאות כדי להוכיח
שאנו יכולים להתקיים ולעבוד ומשם
נסעה קבוצה קטנה מאיתנו לברור-
חיל.
הימים היו ימי מלחמת השחרור ,ולכן
הגיעה לכאן קודם למשלט קבוצת
הגברים שגרו באוהלים ובהם דן ,בעלי
ורק אחר כך נבנו צריפים.
אנו ,הנשים ,הצטרפנו אליהם עם
הילדים מאוחר יותר.
בחודש דצמבר 1949 ,נולדה בתנו
השנייה תלמה ובינואר 1950 ,עברנו
עם הילדים לברור חיל .זכור לי היטב
שבאותו חודש ירד כאן שלג .הילדים
ישנו בבית הילדים ואנחנו בבתים.
תלמה התינוקת ינקה ובלילה בא שומר
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בימים אלו אנו בונים בשיתוף צוות
המרפאה ,תכנית על מנת לשפר
את השירות במרפאה לרווחת
כולנו .כמו כן אנו מתכננים שינוי
בפנים המבנה .אשמח לקבל
בקשות והצעות לייעול.
החברים המבוטחים בביטוח

"דקלה" :לידיעתכם ,לתרופות שהן
מחוץ לסל הבריאות ועלותן מעל
 ₪ 263בחודש (לתרופה אחת),
ניתן לקבל החזר של עד 80%
באמצעות הביטוח.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי.
להזכירכם ,איריס פרידמן היא
העובדת הסוציאלית של הקיבוץ
(מחליפה את תמי גורן אשר נמצאת
בחופשת לידה עד לחודש פברואר
 .)2010היא עובדת בקיבוץ בימי ד'
וניתן לתאם פגישה עם איריס דרך
ציפי פייג או דרכי.
נבחר צוות ועדת בריאות:
גליה קריב ,זיווה שיינפלד ,דוריס
שטיינבאום ודבורה.
בשאלות ,בקשות וטיפול בנושאים
הקשורים לבריאות ורווחה ,ניתן
לפנות אלי .אשמח לעזור בכל יום.
מאחלת לכולנו בריאות טובה!
דבורה קורצויל
ר .בריאות ורווחה
050-3130399

אביב1954 ,

להעיר אותי ואמר" :תלמה בוכה .צריך
לתת לה אוכל" .כשיצאתי מהחדר
הוא האיר אותי עם פנס ואמר" :מרים,
יורד שלג" .למחרת הלכתי לראות את
יגאל בבית הילדים ומצאתי אותו עומד
במיטה רועד מקור .הוא חזר ואמר "קר
לי ,קר לי".

כשכולם התעוררו ויצאו החוצה ראו
שהכול מכוסה במעטה לבן .לצערנו לא
היה קל לצלם אז כמו היום ולכן אין לי
עדות מצולמת .בדיוק ארבע שנים אחר
כך נולד בננו השלישי ,אמנון".
מרים קורצויל

ברכות ,תודות והודעות...

למשפחת שלום:

רון ,אנג’לה
אופיר וליאור

רכות לרגל כניסתכם
ב
תכם החדש בהרחבה
לבי

לרחל וניסים
חביב:

ברכות להולדת הנין

למשפחת אורטל:

אירית ואוהד

ברכות לרגל כניסתכם
ביתכם החדש בהרחבה
ל

תודות

לאלה ,גבי
ומירב קניגסוולד
ולדורון בכר

ה והתמיכה בטיול
עזר
על ה פניים של הנעורון
האו
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זרקור  -משפחה חדשה

משפחת חיימוביץ'
לפני כעשר שנים ,עם הולדת בנם
הבכור ,רותם ,החליטו בני הזוג
יולי ( )42ופאולה ( )35חיימוביץ'
לגדל את ילדיהם באווירה רגועה
של קיבוץ ועברו לברור חיל .בתם
אגם ( ,)4נולדה כאן .כיום הם חברי
קיבוץ בעצמאות כלכלית.
פאולה  -בת משק ,היא בתם
של שמעון ולאה פוקס ואחות
של שמיר ודן .היא למדה עיצוב
אופנה ב"אסכולה" ,מכללה לעיצוב
ולאמנות בתל אביב וזה שנה וחצי
עובדת כסטייליסטית עם אנשי
עסקים ועם אישי ציבור בכירים.
בנוסף היא משמשת כמדריכת
שטח ונציגת חברת קוסמטיקה
גדולה ויוקרתית .במסגרת עבודתה
היא מדריכה דיילות יופי באזורי
הדרום והמרכז ומטפלת בלקוחות
 ,VIPמייצגת את סניף החברה
שנמצא בחו"ל ומעורבת בעקיפין גם
ביחסי הציבור של החברה.
מה שימש כטריגר למעבר מהעיר
לקיבוץ?
יולי" :רצינו לגור במקום שיש בו
אווירה אחרת .גרנו שנים באיזור
המרכז ,בין היתר בתל אביב ,באחד
הרחובות ההומים :אבן גבירול פינת
כיכר מילנו .רק באחד מימי הכיפור
נפל לי האסימון והבנתי שמקור
הרעש הנורא שמזמזם לי קבוע
באוזניים הוא האוטובוסים.
בנוסף ,בכל פעם שהייתי מגיע
הביתה נאלצתי לחפש חנייה
במשך כ 45-דקות .אפשר להוסיף
למשוואה גם את הלכלוך והפיח .אני
תמיד אומר שהולדת רותם היתה
רק תירוץ למעבר .אני אוהב ירוק
ושקט ולשמוע את קלטת הציפורים
שעובדת רק פה .חשובה לי הנשימה
של הבוקר".
יולי נולד ברומניה והגיע לישראל
בגיל  .10משפחתו עלתה ארצה
והשתקעה בקרית גת .אחר כך
עברו להתגורר בפתח תקווה.
בטוויסט אירוני של הגורל ,דווקא
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המעבר לקיבוץ מהווה עבורו מעין
סגירת מעגל וסוג של תיקון" :בזמנים
של חוסר משמעת" ,הוא מחייך,
"אחד האיומים של הוריי היה  -אם
תמשיך כך נשלח אותך לקיבוץ."...
בגיל  18התגייס לשיריון .משם
עבר למערך הבינוי והמשיך את
לימודי הנדסת בנין תוך כדי שירות.
בצבא שירת כאיש קבע במשך 24
שנים ,וסיים את השירות בדרגת
סא"ל בפיקוד על יחידת בינוי .זה
כשנה הוא עובד כמהנדס המועצה
האיזורית שער הנגב.
"מבחינתי העבודה היא המשך
תרומה לקהילה" ,הוא אומר" ,אם
בצבא הייתי מעורב בנושאים
ובתחומים כמו גדר ההפרדה ,שיחות
שלום עם ירדן ומעבר הגבול ,כלומר
ברמת המאקרו ,הרי שעבודתי
הנוכחית ממוקדת ברמת המיקרו.
מדובר בחצר האחורית של הבית
שלנו".
אתה משמש בתפקיד בכיר ומרכזי.
מה אתה אוהב בעבודתך הנוכחית?
"קוסמת לי היכולת שלי להשפיע
מבחינה חברתית .זה לעשות
לביתך ברמה הגלובלית ואין לזה
מחיר" .לאחר המעבר מאיזור
המרכז לדרום חיפשה פאולה
עבודה שתתמזג עם גידול הילד
ועם לימודים" .אני עובדת בחברה
כשמונה שנים .העיסוק בסטיילינג
דורש הבנה בעיצוב אופנה ,יכולת

לצפי אופנה עתידית וכישרון
בהתאמת הבגדים לאופי הלקוח".
המקצוע שבחרה מאפשר לפאולה
לשלב בין כל העולמות .יום אופייני
שלה מתחיל בקיבוץ ,נמשך בנסיעה
לת"א ,משם לירושלים ובסוף היום
חזרה לת"א .בני הזוג מרבים לבלות
שם ורוב חבריהם מאיזור המרכז.
איך מתיישבת החיבה למותגים עם
סגנון הבגדים הקיבוצי?
פאולה מחייכת" :מאז ומתמיד
אהבתי לבוש מוקפד ומעוצב .בגיל
 16עברתי ללמוד בפנימיית הכפר
הירוק שברמת השרון ואח"כ עברתי
לשרת באילת (שם גם הכרתי את
יולי) ומשם עברתי להתגורר וללמוד
בתל אביב ,כך שימי הקוקו והסרפן
שלי היו קצרים למדי".
אלו ציפיות הגשים המעבר לקיבוץ?
יולי" :בסוף יום עבודה ,כשאני
חוזר הביתה ,ילדי משחקים בחוץ
בחופשיות .שלא כמו בעיר ,אני
מרגיש בטוח .בעיר מצב כזה הוא
בלתי אפשרי .כאן אין את הניכור
העירוני".
מה התכניות שלכם בעתיד?
"אנו מקווים להתחיל לבנות בהקדם
את ביתנו החדש והצנוע בקיבוץ".
בהצלחה!

תשבץ היגיון
מאת :גבי קניגסוולד
לקוראי הקהילתון שלום רב!
בתשבץ זה ישנם הגדרות ופתרונות
הנוגעים לתושבי הקיבוץ ,מקומות
בקיבוץ ועוד .מומלץ להיעזר לדוגמה
במדריך הטלפונים המקומי .התשבץ
נותן יתרון קל לאלה המעורים בחיי
הקהילה ולאלה המכירים את תולדות
הקיבוץ כך שמומלץ לכולנו להתערות
בחיי קהילתנו .ביקור בארכיון הקיבוץ
לדוגמה יוכל להועיל בפתרון וכן סתם
להועיל להכרת המקום.
בכל מקרה תשבץ זה הוא תשבץ
בלבד ללא שום כוונה אחרת ,אם מי
מהקוראים יפגע מהגדרה כלשהי אני
מתנצל מראש.
למי שאינו מכיר תשבצי הגיון מספר
הנחיות :הגדרותיו הן רמזים ,לרוב
הפתרון מוגדר על ידי מספר מרכיבים
בהגדרה כאשר הבנת כפל משמעות
מהווה מרכיב חשוב בפתרון .לעיתים
מוחבא הפתרון באותיות ההגדרה.
ישנם מקרים בהם צריך להיעזר
באסוציאציה המתקשרת לפתרון.
מספר המילים והאותיות נמצאים בין
סוגריים .מילה בכתיב מלא מוגדרת
כמ'.

מאוזן:
.1שמעתי שמושונוב חיכה לי ולמס
( .9 )10קרובת משפחתו של ננסי
בזר ( .12 )3ניסתה בעבר להעיר את
החינוך ( .13 )4ישי חריף ושרוף ()3
 .14מחלקת דואר בשמחה (.15 )4
הפיסח נמצא במגוריה של בת רפפורט
( .16 )3+2בניגוד למצוות עשה ,טוקבק
של עצלן ( .17 )2כן! אלה הבנות ()2
 .18פיזם כשהעני שב ( .19 )2מיד,
פחד ( .20 )2ברקאי כרות ראש ()2
 .21היתגנב לאזור המגלשות והנדנדות
( . 23 )4+2מי ברח? ( .25 )5ראש
המטה האסטרטגי אמר מילה טובה
( 16 .26 )4הם מחצית הצעצוע ()2
 .27חורר בהלוך ,של פיל (לא הנגר)
בחזור ( .30 )3חתך את הנשיא (.32 )3
אז בשער העיר היום ב"בית-חיל" ()5
 .33נאור דגן או איסר שקולניק
( .35 )3+2שאלה חצי פוליטי(ת)?
( .36 )2מכל כיוון שלא תסתכלו על
זה הוא לא שלנו הוא של שי (.37 )3
שלום לדוגמה ,זה חלק מרגלה (.38 )4
הקיר ממש כמו גבעה מלאכותית ()3

 .39קריאה ילדותית לאווירון...קצת
פחות מ 9מאוזן ( 47 + 40 )2מאוזן .די
בתקלה ועכשיו היא בשכונה ()3+4
 .41פונדק ארתור ( .42 )4נראה שלהם
עדיין אין כאן שום בית ( .44 )6בין
יש בה של אלתרמן לקטן וטוב של
משינה ( .46 )4הג'וק הוא כמעט קוף
ברזילאי ( .47 )3ר'  40מאוזן  .48יש
שיא רחש לקראת שבע בערב ()2+4
 .51המזל של קוטלר ( .53 )4גם כל-
נדרי וגם נעילה ( .54 )5תן ומהר מכל
כיוון ( .55 )3איש מים מזהיר (.57 )4
רגש המחבר בין שני מקומות ועולמות
( .58 )3הללו את מירון וחרמון ()3+3
 .60לכד את אלף בית וגימל (.61 )2
לפרוטוקול :עינת מדמון עשתה את זה
( .62 )4עמי גלאון-נשאר אחרון ..כי
חג'בי ואילוז חברים (מ') ()5+4

מאונך:
 .2בחרנו צוות תיעוד קרבות ()6+4
 .3שדה צרור ( .4 )3גיזרי לך ציפור
שיר ( .5 )5קיבוץ אסון ( .6 )5הנגר
השלישי פיצל ( .7 )4יו"ר חזק (.8 )4
לפני האפייה שאול בלי בית (.9 )2
בפתח ביתם של דורית ורון יש סימן
לניצחון ( .10 )2גורל שחור לפקיד
הבכיר ( .11 )3הדר אל מול השקיעה
( .14 )3ונגריה בתשלום לפי מה שבא

לך? ( .15 )4+2צחוק בפייסבוק ()3
 .17השפעת זה הגורם להשמדת מזון
( .22 )5מין רכזת חינוך ( .24 )3הכוכב
הברזילאי או הפורטוגזי הם שיר לתו
ראשון ( .28 )6מידבר אחרי במידבר
( .29 )5גזרה את הסרט בכסלו ()4
 .31מיד אחרי העץ הראשון י' גר ודואג
לתשתיות (מ') ( .32 )6+4הלז אינו
עמנו עוד ( .34 )2יש שאלה בסופו של
החבר גפני ( .35 )2הם אינם רק הטעם
כמעט כסוכר ( .37 )3מה שבשקית
זה לא הווילות של השכונה ()2+3
 .38בינתיים במקום לשפוך מיליונים
בבריכה ( .40 )4אנא ממך ,הוא מילא
אותה במה שממלאים בד"כ (.41 )5
שאלה בסוף הפטיציה ( .43 )2חתול
בראש הקהילה ( .44 )4עברו צנתור
ומעקפים כי יש להם בקר (.45 )2+4
סופו של אחד מספרי אמ"ת שייך לי
( .47 )3בא שוד מהתנועה הירוקה (מ')
( .48 )5כשהוא גר בתא היה לו קשה
אבל מעניין ( .49 )4נקי ושמח בסוף
שרות צבאי ( .50 )4עליו באו חלזונות
ושבו בטעם לא מתוק ( .52 )4הקדוש
המזוהם ,פגש את סאלי (.54 )4
התעברו למרות שקיצרו את אחינועם
ואילן ( .56 )3השתוקקו מהר מאד (.)3
 .58בן אנוש הוריד את העין לפיטר ()2
 .59בתחילת החג ()2
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לונדון ,ד.נ .ברור חיל
חנוכה מול כריסמס – ראש בראש
כולכם מכירים את כריסמס,
חלקכם אפילו חוו את החג בקניוני
לונדון ודרך סרטי הוליווד מלוקקים.
אז לכבוד החגים אני רוצה שנסדיר
איזה עניין אחד ולתמיד – איזה חג
יותר מגניב ,חנוכה או כריסמס?
יהיה סוף קאמבק.
קונספט:
חנוכה :נתנו בראש ליוונים כי הם
רצו שנתפלל לאלים שלהם .בדרך
החריבו לנו את בית המקדש ,הרסו
את מצבורי השמן ובסוף ,אחרי
כמה שנים ,הגיע צבא של
רומאים שגרם להתאבדויות
המוניות בכל רחבי הארץ .לא
משהו.
כריסמס :שורשים פגאנים.
שורדים את החלק הקשה של
החורף ואפילו נשארה איזה
חיה קטנה בחצר לאכול.
יאללה חגיגה.
ניקוד :בשני המקרים השורד
חוגג אבל כל הקטע של
להילחם בצבא לבוש בטוגות
הופך את העניין למיליטנטי מידי5 .
נקודות לכריסמס.
אוכל:
חנוכה :סופגניה שמנונית עם ריבת
חדר אוכל.
כריסמס :הודו צלוי ברוטב
אוכמניות עם ערמונים ,פירות העונה
בתיבול גס ומשקה ביצים אלכוהולי.
ניקוד :אחרי ארוחת כריסמס חייבים
לישון .אחרי כמה סופגניות חייבים
למות .אני אוהב לישון 10 .נקודות
לכריסמס.
רווח פיננסי:
חנוכה :דמי כיס מסבתא ואולי
שוקולד פרה ,אם מגיעים למסיבה
בחדר אוכל בזמן.

כריסמס :בונוס של 30% - 15%
מהמשכורת השנתית ושלל מתנות
והפתעות מאנשים שטוענים שהם
איכשהו מכירים .שיכירו ושייתנו.
ניקוד :סבתא את נהדרת ,אבל
אנחנו מדברים פה על - 15%
 .30%או במילים אחרות ,הנה
העלות השולית של חנוכה :קחו
את המשכורות שלכם מכל החיים,
תעשו  ,15%תכפילו בגילכם
ותוסיפו ריבית; זה הבונוס כריסמס
שהפסדתם כדי לחגוג את חנוכה7 .
נקודות לכריסמס.

אווירת חג:
חנוכה :פעם ,לפני המון שנים ,הריצו
מרתון שירים לסיכום העשור ברשת
ג' .למבדה לקח .אה ,כן ,ובכל יום
אפשר להוסיף רק נר אחד ,כך שעד
שפוטנציאל החנוכה מתממש כבר
חוזרים לבית ספר.
כריסמס :סוטים מזוקנים לבושים
באדום קופצים מכל פינה ,מקהלות
שרות ברחובות ,עצים מנצנצים
והמון קיבוצניקים מוכרים זבל בזול
בקניונים בלונדון.
ניקוד :קיטשי אבל בא בתזמון
הנכון ,בדיוק כשהחורף נהיה כבד
מידי .וקינלי גוזר קופון 5 .נקודות
לכריסמס.

טוב ,סיכום ביניים :לאלה מכם
שלא היו זריזים ומרוכזים מספיק,
כריסמס מוביל פה ביתרון די
מבטיח ונראה כאילו חנוכה מועמד
לתבוסה .אבל כמו שהבטחתי ,יהיה
פה סוף קאמבק – או נס חנוכה אם
תרצו .אז הנה ,קטגוריה אחרונה.
משמעות:
כריסמס :אוהדי סנטה יקרים,
בואו נודה בזה ,החג שלכם נשלל
מהפגאנים ,נגנב מהיהודים ותובל
באלמנטים שיווקיים .חג הקניות
שלכם נהיה כמעט כל מה שעצוב
בתקופתנו – צרכנות יתר,
נזק סביבתי עצום ,מתירנות
ורדידות .אין משמעות.
חנוכה :נחגג כבר יותר
מ 2000-שנה .שרד
אינקוויזיציה ,פרעות ,שואה
וטקסים בשער הנגב ועדין
נחגג כמיטב המסורת .אחד
הקרבות הבודדים שהיהודים
ניצחו בהיסטוריה (איל ,נא
לאשר) .סולידי ,מעשי וצנוע;
כל מה שצריך כדי לחגוג חג.
ובכלל ,אמרנו לבריונים המקומיים
שאנחנו לא רוצים את האלילים
שלהם ,לא פוחדים מהפילים שלהם
וצאו לנו מהחיים רק תשאירו קצת
שמן לבישול.
ניקוד כללי :חפלה ענקית,
חגיגת קניות וכריתת יערות מול
התקוטטות היסטורית על שמירת
השבת והפולחן הדתי .ולשבת ,שלא
יהיה פה ספק ,יש משמעות .הרבה
משמעות .חנוכה מקבל  30נקודות
ומנצח.
זהו ,חנוכה יותר מגניב מכריסמס.
ושיהיה לכם שמח עם החג חנוכה
(הלא ריווחי) הזה.
נועם בן-ציון

