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הנה הגיע לו חג פורים .שוב נלך
לכתת רגליים כדי למצוא תחפושת
הולמת לילדים שתשכב אח”כ
לנצח בארון .עשרות שמלות ניילון
נסיכותיות מרשרשות וצבעוניות,
כתרי פלסטיק נוצצים וחרבות
בוהקות ימצאו דרכם לידיים קטנות
ולהוטות .יום אחד בשנה שיש בו
לגיטימציה מוחלטת ללבוש דמות
אחרת ,יום גשום בדרך כלל שבו
נסיכות וסופרמנים פעוטים רועדים
מקור בגשם החורף האחרון.
הקהילתון חוגג כבר חצי שנה
לקיומו ,בדיוק בחג הנפלא והשמח
הזה .במדור ‘מן הארכיון’ תוכלו
לצפות בתחפושות של פעם כשעוד
היו גרושים ובגרוש היה חור; יש גם
מתכון לאוזני המן טעימים,
והרבה חדשות שיש בהן רוח של
אהבה ונתינה לאחרים.
במלאות עשר שנים להפרטת
הקיבוץ ,החלטנו להקדיש לתהליך
את כתבת האמצע שלנו בגיליון
הנוכחי .כקיבוצים אחרים עבר
גם ברור חיל שינוי משמעותי
ומעניין לבחון אותו ואת השפעותיו
בפרספקטיבה של העשור החולף.
ולעניין אחר :אנו רוצים להעניק
ייצוג משמעותי יותר להרחבת
הקיבוץ בעיתון .ואכן בגיליון הנוכחי
מופיע כתבה של אדריכל תושב
ההרחבה ובה טיפים מועילים
לבנייה נכונה ,וגם דיווח של כתבנו
החרוץ  -דמיאן סינגר ,גם הוא
תושב בהרחבה ,על מצב פיתוח
התשתיות בה.
לדאבוני ,רוב המשפחות החדשות
שמגיעות לשכונה החדשה אינן

ששות להתראיין לעיתון ,למדור
‘זרקור – משפחה חדשה’ .מן
הסתם בשל החשש מחשיפה
במקום שאינו מוכר עדיין .אחת
ממטרות העיתון היא קירוב לבבות.
אין כל מקום לחשוש שהרי לא
מדובר בחשיפת לב וכליות אלא
בהיכרות בלבד עם חבר בקהילה.
כמו כן ,בסקר פנימי שנערך על ידי
ועד האגודה עלה נתון מעניין :חברי
הקיבוץ שהשתתפו בו דירגו את
חשיבות העלון במקום גבוה יותר
מתושבי ההרחבה .ולמה? אחת
התשובות האפשריות לשאלה זו:
חברי הקיבוץ כבר ראו בחייהם
כמה גלגולים של עיתון קהילתי
משלהם ושמחו לזכות בגרסה
חדשה שלו לאחר כעשור בלעדיו.
הם מודעים יותר לחשיבותו
בקהילה .התושבים החדשים (שגם
אני נמנית עליהם) אינם אמונים
על המסורת הזו .רבים מאיתנו
גרים כאן בין שנה לשנתיים ,לא
מספיק זמן כדי לפתח יחסי קירבה
עמוקים למקום .אלו נקנים במחיר
של אירועים משמעותיים ,זיכרונות,
ילד שנולד וגדל כאן ,אדמה שעליה
בנית את ביתך הראשון .לכן ,גם
כלי התקשורת הזה עדיין לא נתפס
כחיוני .אבל הוא עוד יהיה כזה.
תודה לכל העוסקים במלאכת
הכנת העיתון :לעודד פלוט ,לחברי
המערכת ,לעליזה הארכיונאית
ולכל הכותבים.
איילה שניר
טל050-3130593 .
ayalasnir@gmail.com

מדברי מנהל האגודה הקהילתית
שנת  2011הולכת ומסתמנת
כשנת ביצוע פרויקטים והשקעות
לזמן ארוך .תוצאות הטיפול
הממושך של השנים האחרונות,
הולכות ומגיעות לידי מימוש השנה
ומהתוצאות המבורכות נהנה כולנו.

 .4מתקני ספורט
שלב התכנון ,המימון וההכנות
הסתיים .הביצוע ,ליד מתחם בריכת
השחייה ,יתחיל בשבועות הקרובים
בתקווה שישמש אותנו כבר בקיץ
הקרוב.

כמועדון .שתי האלטרנטיבות
נבדקות מול העלות והאפשרויות
לנגישות ושירותים למבנה.
 .2שדרוג בתי גיל בית הספר
לחלק מבתי הנעורים נדרש שיפוץ

 .1שדרוג בריכת השחייה
אחרי שהביצוע נדחה משנה
שעברה ,עודכנו התכניות והסדרי
המימון ,והביצוע החל .אם לא יהיו
תקלות בלתי צפויות ,עונת הרחצה
תיפתח עם בריכה מחודשת.
החלק שממומן מתקציב האגודה
הקהילתית מתחלק על פני שלוש
שנות תקציב ()2012 ,2011 ,2010
ו”משעבד” גם את השנה הבאה.
במידה ויעמוד על הפרק פרויקט
נוסף בסדר גודל כזה ,נצטרך
לחכות ל.2013 -
 .2שדרוג תשתיות בהרחבה
ביצוע העבודות החל ומתקדם
בקצב איטי .עם בוא האביב
והפסקת הגשמים (כמה כבר
ירד בסך הכל )...נקווה שקצב
העבודה יואץ ונראה בקיץ שכונה
עם תשתיות ,כביש גישה ונוי כפי
שנדרש.
. 3פעוטונים
או כפי שנקרא “מעונות יום”.
האישור שנתקבל לפני כשנתיים
לבניית שני פעוטונים חדשים
וממוגנים ,הגיע לשלב “התחייבות
תקציבית” .לפי הלו”ז הידוע כיום,
הבנייה תתחיל עוד השנה ()2011
ותמשך כשנתיים .עם סיום הבנייה
נוכל לראות שינוי משמעותי ואיכותי
במערך מבני החינוך של הגיל הרך.

 .5שדרוג הגדר הבטחונית
אושר התקציב לשדרוג הגדר
הבטחונית המקיפה את הישוב.
מועד הביצוע עדיין לא נקבע אך
סביר להניח שיבוצע השנה.

בשנה האחרונה התחלנו לטפל
בפרויקטים נוספים ,בתקווה שיגיעו
למימוש בטווח היותר רחוק .הכל
מותנה בקצב מקורות המימון
החיצוניים ובהיקפם:
 .1המועדון לחבר
שדרוג המועדון הקיים ,או חלק
מחדר האוכל שישמש

רציני .השנה יוכנו התכניות ויוגשו
בקשות למימון השיפוצים.
 .3משק חי
קיימת תוכנית עקרונית לשדרוג
משק החי .מחפשים מקורות
מימון לביצוע הנדרש.
עם הרבה סבלנות ועבודה ,נגיע גם
למימוש תכניות אלו.
 .4ריבוד כביש הכניסה לקיבוץ:
מתוכנן לביצוע .מועד עדיין לא ידוע.
גיורא שמי (שמיל)
052-3964273
giora_shemi@kfar-aza.org.il
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עניין חינוכי
משולחנה של הדס פלג וממנהלת החינוך
שוב ,לפני שהרגשנו ,עבר חלף לו
חודש נוסף .ומה קרה בחודש זה
במערכת החינוך שלנו:
בגיל הרך
התקיים ביקור של משרד התמ”ת
בתינוקיה ,בזית ובתות ,המשלחת
של התמ”ת ציינה לטובה את גודל
הצוותים ,אשר הינו מעל התקן ,וגם
את האווירה והציוד בבתי הילדים.
לעומת זאת שוב הובהר לנו עד
כמה הבתים והתשתיות ישנים
מאד ,לוקים בחסר ועלינו לעשות
התאמות רבות כדי לקבל אישור
של מעון תמ”ת .לתמ”ת יש דרישות
מחמירות מאד ,שפעמים רבות אף
סותרות את רעיון החינוך הקיבוצי;
כל ההתאמות הללו עולות כסף
רב....
בימים אלו אנו בודקים הצעות מחיר
אל מול התקציב השנתי ,במטרה
לקבוע סדר עדיפויות :במה ניתן
וחובה לטפל השנה ומה ניאלץ
לדחות לשנים הבאות.
בתות וביורה הוחלפו ,בשעה טובה,
ארונות החשמל
לארונות תקניים.
ועכשיו אפשר
להירגע לגבי
נושא זה.
התקיימה שיחת
הורים לכל הורי
הגיל הרך ,עם
מנהלת החינוך
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וחברי הוועד .השיחה התקיימה
באווירה טובה .עלו נושאים לשימור
ונושאים לשיפור במטרה להפוך
את הנקודות שעלו לתוכניות עבודה
(פרוטוקול הישיבה הופץ לכולם).
לצערנו הגדול לא כל ההורים הגיעו
ואנו מקווים למעורבות של יותר
הורים בישיבות הבאות.
פורים בפתח ,ובגנים מתחילים
לחוש את רוח החג .בגנים יחגגו
ביום ו’ ה ,18.3 -ואילו בקיבוץ
יתקיים חג הפורים ביום ה’ ה17.3-
ויחל בשעה  . 17:00פרטים יפורסמו
בהמשך.
בחינוך הבלתי פורמאלי
ממשיכים במרץ את הפעילות
השוטפת ובמקביל חושבים כל
הזמן כיצד לשפר את הפעילויות
ולענות על הצרכים של כמה שיותר
ילדים ונערים.
נושא החינוך הבלתי פורמאלי
מעסיק רבות את הקיבוצים באזור
ואת מחלקת החינוך במועצה.
בימים אלו קמה ועדת היגוי אשר
תעסוק במבנה החינוך הבלתי

פורמאלי באזור .ועדת ההיגוי תנסה
למצוא מענים לסוגיות המעסיקות
את כל הקיבוצים :איך מרכזים
כוחות במקום “להתחרות” על
הזמן הפנוי של הילדים והנערים ,על
היכולת לעניין ולספק את רצונם
וצרכיהם האמיתיים וגם על כיסם
של ההורים .מצד אחד קיים רצון
לשמור על חברת הילדים בקיבוץ,
לפתח ,לטפח ולשמור על מסורות
שקושרות את הנערים למקום ,על
“גאוות יחידה” ועוד .אך מצד שני
אנו עדים לתופעה שישנם מספר
לא מועט של ילדים ונערים שלא
שותפים למסגרת בגלל שיקולים
שונים של ההורים או של הנערים.
אנו סבורים שחשוב עד מאד שכלל
הקהילה תהיה שותפה בסוגיות אלו
ונהיה שותפים לכך שנושאים אלו
ונושאים אחרים הקשורים בחינוך,
יעלו לדיון גם בתהליך החברתי
קהילתי שהוועד המקומי מתכנן
להוביל.
כמו תמיד ,נשמח לתגובותיכם,
הצעותיכם והשתתפותכם
בפעילויות.
עד כאן להפעם,
שיהיה חג פורים עליז
ושמח לכולם!
הדס פלג
רכזת החינוך
וחברי מנהלת החינוך

חדשות ואקטואליה
מנהל קהילה חדש בברור חיל
בסוף חודש פברואר נבחר מנהל
חדש לקהילה  -עוזי הניג ,חבר
קיבוץ רוחמה שמשמש כשנתיים
כמנהל קהילה ביישובו .לקראת
כניסתו לתפקיד אצלנו ,נפגשנו אתו
לריאיון היכרות.
למרות שהעברת התפקיד בקושי
החלה ,רצנו לפגוש את מנהל
הקהילה החדש .פגשנו איש נחמד
מאוד ,מנומס ורגוע .עוזי יליד רוחמה,
בן  ,58נשוי לירדנה המוכרת היטב
ביישובנו :היא תרפיסטית פלדנקרייז
שעובדת בברור חיל זה עשר שנים,
בעיקר עם ותיקי השבט .למרות
שגם היא בת רוחמה ,הזוגיות
לא התחילה בגן“ :בגלל הפרש
גילאים של שלוש שנים לא היינו
יחד במסגרות החינוך של הקיבוץ.
פגשתי אותה בצבא ,כאשר היא
סיימה י”ב ואני הייתי קרוב לשחרור
והתאהבנו” .הם יחד מאז ,הורים
ליאלי ,26 ,סטודנטית לספרות
במכללת ספיר לתואר שני והרן,
 ,23איש קבע בצבא.
עוזי מנהל הקהילה בקיבוץ רוחמה
רק ששם אין עדיין הפרדה בין

העיסוק המוניציפאלי וניהול המשק,
כך שהוא גם משמש כמזכיר
הקיבוץ .שאלנו אותו מה דומה
ומה שונה בין רוחמה לברור חיל,
אבל עדיין אין לו כר להשוואה:
“בתקופת לימודיי בבית הספר עדיין
למדנו בקיבוץ עצמו ,בעידן שלפני
הלימודים המשותפים בביה”ס שער
הנגב ,כך שלא יצא לנו להכיר
הרבה את בני הישובים האחרים”.
מה מאתגר אותך בעבודה בברור
חיל?
“מאתגרים אותי תהליכי השינוי,
השלמת התהליכים לקליטת חברים
בעצמאות כלכלית .אני רואה כדבר
מרכזי את המיזוג בין האוכלוסיות
במטרה ליצור קהילה אחת ,למצוא
את המשותף ולפסוח על השוני,
שכל אחד יבין את הצרכים של
השני .אני מאמין שלאורך הזמן
האנשים יתרגלו ועל ידי יצירת
פרויקטים משותפים נוכל לקרב
בין החברים והתושבים בהרחבה,
להקטין את הקונפליקטים ולייצר
תפיסה של שותפות”.

שאלנו אותו מה הוא מאחל לנו
עם כניסתו לתפקיד“ :אני מאחל
שהקיבוץ והישוב ימשיכו להתבסס
מבחינת כלכלית ,זה משפיע על
כל הדברים האחרים .שנעמוד
בהחלטות ובהשלמת התכנית
 60חיל” .הוא יפעל לחיזוק “גאוות
היחידה” ,לשיפור הדימוי העצמי של
הישוב כך שהקיבוץ ימשיך במגמת
חיזוק האטרקטיביות שלו“ ,כדי
שנוכל להרים אטרקציות מגוונות”.
אמן!
דמיאן סינגר

הביאו אור
רבים מאתנו קראו או שמעו על אור יוסיפוב ,ילד בן
 ,13שחלה בלוקמיה וזקוק להשתלת מח עצם.
ארבעה ילדים בקיבוץ החליטו להתגייס למשימה .גפן
וגיא בן שושן ,יובל פלוט ודורון מדמון הקימו באחת
השבתות דוכן ליד “מידס” ,ומכרו לאורחי המסעדה
צמידים שהם הכינו במקום .סבו של אור ,שבא לקבל
את הכסף שנאסף באופן אישי ,לא חסך במילות
תודה והתפעלות מהיוזמה המרגשת .כל הכבוד!
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המשך...חדשות ואקטואליה

הוקרה למתנדבים מצטיינים
בערב צנוע ומרגש מאד ,קיבלו
 16מתנדבים את “פרס המתנדב
המצטיין במועצה לשנת .”2011
בין מקבלי הפרס היתה גם סוניה
פלוט שלנו ,מתנדבת בארכיון
שער הנגב
האירוע אורגן ע”י המחלקה
להתנדבות שבמתנ”ס ארנון
והשתתפו בו הממליצים
והמתנדבים מקבלי הפרס ,יחד
עם מנהל המתנ”ס וראש המועצה.
רונית ויזנברג לרנר ,מנהלת
המחלקה להתנדבות וחברת ברור
חיל ,ציינה לפני מתן הפרס את
העשייה ההתנדבותית של כל אחד
ואחד מהמתנדבים; ראש המועצה,
אלון שוסטר בירך אותם ויוני שחם,

לידיה ודלבסקי ,נטע וארז
בן אשר ,הנעימו לנוכחים
בשירה ונגינה.
וכך כתב יגאל כהן,
מנהל ארכיון שער הנגב
בהמלצה לקבלת הפרס:
“סוניה ,חברת קיבוץ
ברור חיל ,מתנדבת
בארכיון שער הנגב
משנת  .2003אישה
מקסימה ,שופעת
הומור ,חרוצה וסקרנית.
אינטליגנטית וקשובה
מאד לזולת ,עושה עבודתה ברוגע,
מסירות ודייקנות רבה .סוניה מגיעה
מדי שבוע לארכיון ובשקדנות
ראויה לציון סורקת תמונות
המנציחות פעילויות חשובות
במועצה ,במכללה ובאזור שלנו .על

פעילות מועדון ותיקים
ב 17.2-נפגשנו בבית הכנסת
ושמענו הרצאה מענייינת בנושא
נומרולוגיה מפי טלי שמחי מקיבוץ
ניר-עם .לאחר השיחה היא
הצליחה על ידי מספרים (של
תאריכי יום הולדת ועוד) לגלות
בצורה מדהימה קווי אופי ואירועים
בחייה של חברה ותיקה שלנו.
באותה הזדמנות חגגנו ימי הולדת
 75לחיה מיסוק ולסלווין רוז וגם
יום הולדת  70לשושנה אברבוך.
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משפחת שינפלד דאגה לכיבוד
חגיגי לכבוד נישואי בנם יואב ויעל.
היה שמח!
ב 24-למארס תתקיים פגישה
במועדון חברים ונצפה בהופעה של
האולפן למוסיקה .הפגישה שלאחר
מכן תתקיים לרגל חג הפסח
בחודש אפריל .אנו מכינים שירון
חגיגי לכבוד לאירוע.
להתראות!
גליה קריב

כל עשייתך הברוכה ,תכונותייך
הנפלאות ,ונכונותך לתרום למען
הקהילה והכלל את ראויה מכל
הלב להיכלל במשפחת המתנדב
המצטיין”.
איילה שניר

השלמת תשתיות בשכונה הקהילתית  -תמונת מצב
רצינו להתעדכן לגבי מצב
ההתקדמות של השלמת התשתיות
בשכונה החדשה .דמיאן סינגר,
בעצמו תושב השכונה ,הלך לברר
וחזר עם הממצאים שלפניכם.
תבינו ,בתהליך הכניסה לשכונה
הקהילתית ,עוד לפני שהספקת להגיד
בוקר טוב עליך לשלם סכום לא
מבוטל עבור התשתיות .זהו הדבר
הראשון שמשלמים .אתה עובר את
דרך הייסורים של ממ”י (שזה המינהל
מקרקעי ישראל ,לא ממהל’ה) ,בדומה
ל 36-החדרים של השאו-לין ,רואה
איך בונים לך בית ,איך הורסים לך
חלקים ממנו שלא נבנו כראוי ובונים
אותם מחדש ,לומד קורס מזורז
לאיגרוף ולוחמה פסיכולוגית עם
הקבלנים השונים ואחרי שהתרוקנת
מכל מה שחסכת בעשרים השנים
האחרונות ,סוף סוף אתה נכנס לבית.
בקפיצה לרוחק ,כי אין מדרכות .וגם
באור יום ,כי אין תאורה ובלילות
חשוך מאוד .ותתפלל שלא ירד גשם...
שנה וחצי עברה עד שחלק מהשכונה
זכתה לתשתיות חלקיות .החצי השני
הוא עדיין אתר בנייה השרוי בחושך
ובבוץ .למזלנו ,ג’ונגל עשבים מכסה
את הכל ,ככה שבקושי רואים.
לכן מצאנו לנכון לפנות ליולי חיימוביץ,
מהנדס המועצה ותושב ברור חיל ,כדי
להתעדכן בהמשך עבודות הפיתוח.
סיפרנו לו שראינו לפני כחודשיים כמה
כלים כבדים ומהנדסים שהסתובבו
בשכונה ,עסקו במדידות ואפילו
התחילו לפלס את השטח עבור
השבילים הפנימיים .יום-יומיים של

פעילות בצד המערבי של השכונה,
באו ,חפרו ,הלכו ולא חזרו .שאלנו את
יולי האם יש תכנית עבודה להמשך:
“העבודות בביצוע .הגשם לא עזר
לנו בחודש האחרון ולכן יש הפסקות
עבודה” .בקשר לתוכנית ,יולי מספר

שהיא כוללת את כל פיתוח השטחים
הציבוריים“ :יהיו שבילים ,תאורה
ומדרכות איפה שעדיין אין ,ישתלו
עצים ,הכל צפוי להיות גמור לקראת
הקיץ ,עם תנאי מזג אוויר טובים אולי
בסוף יוני ,אבל זה לא מדע מדויק”.
לגבי כביש הגישה לשכונה “הכביש
יכלול כיכר ליד המרכול ומדרכה לכל
אורכו .התכנון נמצא בשלבי אישור
סופיים .אנו אמורים לצאת למכרז
בחודש הקרוב .הביצוע אמור להתחיל
במאי וימשך שלושה עד ארבעה
חודשים ”.יולי העביר לנו את התוכנית
כולה והחתום מטה נרשם ללימודים
המתאימים כדי להבין איך לקרוא

סרטוטים מקצועיים .זה לא ייקח
יותר משנתיים .בינתיים ,הוא מצורף
לקוראינו יודעי הדבר לעיון בזכוכית
מגדלת.
על העיכובים בתהליך העבודה ,בנוסף
לגשמים המבורכים ,מציין יולי שלקח

המון זמן לקבלן לפנות את הרמות
העפר והפסולת בשטח ,בצד המזרחי
של השכונה .לגבי תעלות הניקוז,
“שכרנו יועץ הידרולוגי שיבדוק את
הפתרונות .מקווים לקדם אותם על
בסיס השלמת התכנון שמתבצע ע”י
משרד השיכון .במקביל ,המועצה
מנסה לגייס מקורות נוספים למימון
הפרויקט”.
כך שכולנו תקווה שהכל יגמר עד
הקיץ .אז יגיע תור בניית שלב ב’ של
השכונה .לא ידעתם שיש שלב ב’?
אם כך ,המשך יבוא...
דמיאן סינגר
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עשור לשינוי – מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש
מאת :דמיאן סינגר

בתחילת ינואר ,2001
קיבוץ ברור חיל החליף
סטאטוס באופן רשמי,
מקיבוץ שיתופי לקיבוץ
מתחדש .עשר שנים אחרי
יצאנו לחפש תשובות,
למרות שלא ידענו מה
בדיוק לשאול .קחו אחד
שלא יודע ותבקשו ממנו
לדבר על נושא שאינו מבין.
מה תהיה התוצאה?
אל תצפו ממני לענות על השאלה.
אינני חבר קיבוץ בעבר או בהווה.
והנה אני במקום הרביעי בשולחן
של סדר פסח :ההוא שלא יודע
לשאול .אז מה לא מבין החתום
מטה? למה הצורך בשינוי? על
שאלות אלו עונה המציאות עצמה:
בסוף המאה הקודמת מחצית
הקיבוצים הגיעו לסף אי פירעון של
חובות .במילים אחרות :פשיטת רגל.
התעורר צורך בלתי ניתן לדיחוי
להתאים את המשקים למציאות
הכלכלית של המאה ה .XXI-באופן
הדרגתי ,רוב הקיבוצים עברו למודל
כזה או אחר של שינוי בעשור
האחרון .המודל שאומץ בברור
חיל ,רשת הביטחון ,הוא ללא
ספק הפופולארי ביותר ,כ73%-
מהקיבוצים עברו אליו .האם זה
טוב או רע? מישהו אמר לי שאפשר
לתמצת את ההרגשה במשפט
מפוצל“ :מתגעגע למה שהיה -
בחיים לא הייתי חוזר למה שהיה”.
לפי דנילו טבקוף ,גזבר הקהילה
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דאז ,אפשר לסכם את התהליך
כ”הצלחה כבירה”“ :הקמנו צוות
בליווי רו”ח שלמה זיו ,שניהל את
העניין במשך ארבע-חמש שנים
כיועץ .התבססנו על המודל של
קיבוץ גשר הזיו ,כולנו ביקרנו שם.
לאחר חישוב השכר הדיפרנציאלי
ישבתי עם כל אחד ואחד מהחברים,
עשינו השוואה בין הקיים והמוצע.
אלו שלא היו רציניים בקשר
לעבודה הבינו שהם צריכים לקחת
את עצמם בידיים” .מובן שיש בו
געגועים לקיבוץ שהיה“ :לא היה
כסף אבל היו חיים במקום ייחודי”.
יחד עם זאת ,כניסה לתהליך השינוי
היתה הכרחית מבחינתו“ .עשינו
את השינוי ברגע הנכון ,היינו על סף
פשיטת רגל כקיבוץ ,וגם הפרט לא
יכול היה להמשיך בתקציב אישי
של  1,000ש”ח .היה מחיר כבד ,זה
נכון ,האנשים התרחקו זה מזה ,אבל
בסך הכל אני מרגיש שזה בסדר”.
שאלתי את יעקב רדאי ,חבר
קיבוץ ,מה השתנה לטובה ומה
לרעה“ :בהחלט השינוי הוא לטובה,
בעקבותיו הקיבוץ יצא מהמצב
הקשה ,המציאות הכלכלית
השתנתה ,התחלנו להתייעל ,נסגרו
מקומות עבודה שלא היה צורך
בהם” .גם מבחינת הפרט הוא
מציין נקודות לטובה“ :החברים
זכו בעצמאות כלכלית ,ובביטחון
סוציאלי עבור כולם .מצבם האישי
טוב יותר .גם לפנסיונרים יש פנסיה
תקציבית והבטחה לטיפול סיעודי”.
לדבריו ,העברת הניהול לגורמים
מחוץ לקיבוץ שיחקה תפקיד מרכזי
בהצלחת השינוי“ :הניהול החיצוני

הצליח איפה שנכשלנו ,הפרדת
המשק מהקהילה הייתה טובה
ונחוצה”.
מהם חסרונות השינוי?
“איבדנו קשר בין החברים וחבל.
בכל זאת ,אני חושב שהצלחנו
להשתמר כקיבוץ בעניין המשותף
ובעזרה ההדדית”.
את ניבה בן שושן ,חברה מבני
הדור השני ,הפתיע שעברו “רק”
עשר שנים“ :חשבתי שהרבה יותר”.
בדומה לאחרים היא אמרה שאין
ספק שזה היה שינוי הכרחי“ :לא
היינו יכולים להמשיך כמו קודם,
כמו הקיבוץ של פעם .המציאות
הכתיבה את הצורך בשינוי”.
לדעתה לצעירים היה תפקיד מרכזי
בהתנעת השינוי“ :רוח המודרניזציה
הביאה את השינוי .הייתה אז מחאה
מאוד גדולה .בדיעבד אפשר היום
להגיד שזה יצא טוב ,נתן מינוף ,נתן
עצמאות ,האנשים לקחו אחריות על
עצמם ,נקטו יותר יוזמה” .מבחינתה,
“הדבר היחד שהתפספס פה הוא
הפן החברתי .יש התכנסות מסוימת
של האנשים בתוך הבתים שפגעה
בחיים החברתיים ,הקהילה קצת
התפוגגה .עכשיו יש הזדמנות לבנות
תהליך חברתי קהילתי עם הרחבת
הקהילה שלנו .אין ספק שמרכז
החיים אז היה חדר האוכל .אולי יש
לפתוח את חדר האוכל מחדש?”...
“תהליך השינוי היה מה שנקרא רווח
והצלה לקיבוץ ,שהיה אז במצב
קשה מאוד” אומר לנו אברהם
שינפלד ,מזכיר הקיבוץ באותה

תקופה“ .אחרי עשר שנים ייצבנו את
המצב הכלכלי של המשק ,רמת
החיים של החברים עלתה ,ההרגשה
הכללית יותר טובה ,החברים יותר
משוחררים ,פחות מוגבלים על ידי
תקנונים” .הוא לא מאמין שנמצא
מישהו שירצה לחזור למה שהיה.
להבדיל מהנשאלים האחרים ,הוא
לא מרגיש שחיי החברה התפוגגו:
“אני יודע שיש חברים שאולי
זוכרים את הדברים אחרת ,אבל
אני לא חושב שנפגענו מבחינת
קהילתית .מי שיגיד שהייתה יותר
פעילות חברתית מדבר מתוך
נוסטלגיה ,זה לא אמיתי ,שמרנו על
האחדות החברתית ,רמת הפעילות

המשותפת היום לא שונה ממה
שהיתה בעבר”.
גם לסוזנה לוי ,חברה ותיקה ,יש
רק דברים טובים להוסיף“ :אני
מאוד שמחה עם השינוי ,מרגישה
מצוין ,אי אפשר להישאר במקום,
צריך לצעוד קדימה” היא אומרת
בביטחון מלא“ .הייתי בין הראשונים
שהתחילו להתניע את השינוי ,עשינו
חוגים ,דיברנו המון .זאת הייתה
תקופה מאוד מעניינת .גם אנשים
שכל כך התנגדו אז ,היום טוב
להם .לאנשים המבוגרים יש יותר
אפשרויות” .בדומה לשינפלד ,סוזנה
חושבת שהקהילה לא נפגעה“ :אולי

שנת העצב והשמחה
שנת  2001פתחה את רגעיה
הראשונים בעולם כולו בתאורת
זיקוקים שהבהיקו בשמי העולם
השחורים .בשלל צבעים הוארו
השמים והשתקפו בהם צורות
צבעוניות מרהיבות שעיני בני
אדם לא ראו יופי שכמותו.
לכאורה נפרשה על העולם שנת
תקווה ואור ,שנת שמחה ושלום.
האשליה הצבעונית לא האריכה
ימים ,והתקווה והחלום הפכו את
השנה לגרועה יותר מאשר צפייה
בסרט בדיוני .מציאות חיי השנה

הכריחו אותי להמשיך לצפות
בטלוויזיה .הפיגועים והרציחות
התערבבו זה בזה עם תמונותיהם
של הילד מוחמד דורה מעזה,
והילדה שלהבת פז מהדרום.
שיחות השלום קרסו ,מגדלים
התמוטטו ורעידת אדמה הרעידה
את כדור הארץ.
בתוך כל החושך העצוב הזה,
קרן אור של תקווה נדלקה בנישה
הפרטית שלי.
מאז שהקיבוץ עבר להפרטה,
ינואר  ,2001התחלתי לראות

האופי הברזילאי עזר .הודות לרשת
הביטחון החברים מוגנים ,יש עזרה
הדדית וגם עזרה סיעודית לנזקקים
לה .כקהילה נשארנו פחות או יותר
אותו דבר”.
אז מה למדתי מכל מה ששמעתי?
שללא ספק היה צורך בשינוי בברור
חיל שמסתבר שהצליח .שיש משהו
בקיבוץ של פעם ,שחלק מהחברים
מתגעגעים אליו .אולי יהיה קל
יחסית להחזיר אותו .אולי מברור
חיל נשאר קצת פחות קיבוץ ,אבל
בהחלט יש קהילה עם רצון משותף
להתחזק מבחינת חברתית.

 1בפברואר2002 ,
את האור הזה משתקף בחשבון
הבנק .חשבון מספיק זעום
כדי שיגרום לי הרגשת אושר
ועצמאות ,הרגשת היכולת
והביטחון לשלוט לבד בחשבונות
הפרטיים שלי .פעם ראשונה בחיי
מאז שאני בברור-חיל חדלתי
לדאוג לצרכי הכלל וטיפחתי את
חלומותיי האישיים.
ואם כל כך טוב במישור האישי
שלי ,למה כל כך רע בעולם
שמסביבי?
ויקי שטינבאום
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זהירות ,פייסבוק!!!
לכולנו ,כולל ילדינו ,יש אינטרנט
שהפך להיות חלק מחיינו .אנחנו
פועלים במרחב וירטואלי ולא תמיד
מודעים לסכנות האורבות שם.
האינטרנט הפך לזירת פעילות
של פשע מאורגן ושוטים :מקרי
עוקץ ,מלכודות ,אונס וחטיפות .הוא
התפתח מרשת מסרים וחיפוש
מידע ,לרשת שעושים בה פעולות
וכל אחד מעדכן תוכן ,מעין עולם
מקביל שגולת הכותרת שלו היא
הרשת החברתית פייסבוק.
האיומים שקדמו לעידן הפייסבוק
נעשו מוכרים יותר .בשל המודעות
פותחו שלל כלים שעוזרים
להתמודד עם חלקם :אנטי וירוס,
עדכוני מערכת וכו’ .מסיבה זאת,
ומכיוון שמאות מיליוני אנשים
עוברים לרשתות החברתיות,
עברייני הרשת עברו גם הם לזירה
הזאת.
פייסבוק הוא בועה בתוך האינטרנט,
עם כללים וכלים משלו .להבדיל
מהאינטרנט לא פותחו שם כלים
להתמודדות עם עבריינים“ .מערב
פרוע” שהכלים היחידים להתמודד
מולו הם מודעות והתנהגות נכונה
(שאין לרוב האנשים ולילדים).
חשיפת מידע אישית הופכת להיות
חומר גלם לעבריינים ופתח לצרות!
לכן החלטתי להסביר ,להזהיר
ולספר איך למזער סיכונים בכמה
פעולות פשוטות:
 - 1כלל מספר אחד:
מיהם החברים שלי? מוסיפים
כחברים אך ורק אנשים שמכירים
אישית .לא מוסיפים חבר של חבר
רק בגלל החברות שלהם .אני לא
סומך על רמת המודעות של חבריי.
מובן שלא מאשרים זרים .אין פרס
על מספר חברים!
 - 2מי יכול לראות את המידע שלי?
בפייסבוק אפשר לשלוט על רמת
שיתוף המידע .ברירת המחדל היא
שכולם יכולים לראות הכל .לפיכך,
חבר של חבר יכול לראות את כל

10

קהילתון 6

המידע הפרטי שהעליתם לרשת.
לכן אני מאפשר רק לחבריי ואפילו
בוחר מי מביניהם לשתף במידע.
 - 3במה אני משתף?
חישבו היטב במה משתפים ברשת.
אין לשתף במידע שיאפשר למצוא
אתכם פיזית ,כמו שם בי”ס שבו
לומדים ,כתובת מגוריכם או מספר
הטלפון .אפשר לציין כתובת דוא”ל
של ספק ציבורי שניתנת להחלפה,
לדוגמה.gmail :
 - 4משתפים רק
לגבי התרחשות
בעבר...
לא מעשיכם כרגע
או מה תעשו מחר
בשעה שתיים.
לא פעם אנשים
ששיתפו בנסיעה
לחו”ל מצאו שביתם נפרץ .שלא
לדבר על סכנת חטיפות על רקע
לאומני או פדופילי.
 - 5ואם אני רוצה לקבוע פגישה
או למסור מספר טלפון בפייסבוק?
לשם כך קיימים מסרים אישיים,
לא ב WALL-גלויים לעין כל .רצוי
לשקול היטב מיקום של כל מידע
שמעלים בפייסבוק.
 - 6תמונות וסרטונים?
כיפי אבל מסוכן מאוד .צריך לבחון
כל תמונה  -האם היא ראויה להיות
משותפת .אין להעלות לרשת
תמונות חושפניות או פוגעניות.
תמונות וסרטונים עלולים לגרום
למתח במיוחד בקרב ילדים .אם
אתם בטיול ,העלו את התמונות
אחרי שחזרתם או לאחר שכבר
עזבתם את אותו מקום .אל תתנו
לאיש מידע איפה אתם.
 - 7יחס לאחרים?
למרות שהפייסבוק הוא וירטואלי
יש תוקף משפטי בעולם האמיתי
למעשיכם שם .בחור קיבל שלילת

רישיון נהיגה בגלל סרטון שהעלה.
אנשים פוטרו מעבודתם ויותר גרוע
היו גם מקרי התאבדות של נערים.
תחשבו טוב מה כן לכתוב ולהעלות
לרשת.
 - 8משחקים ותכניות  -להוסיף
בפייסבוק?
בעיה אמיתית .כל התוכניות שניתן
להוריד ולהתקין בתוך הפייסבוק
לא נכתבו ונבדקו על ידו .איש

אינו אחראי עליהם .כל אחד יכול
לכתוב ,לשים להורדה .בתוך תוכנה
כזאת עלול להיות וירוס ,או תוכנה
זדונית .כאן אין אנטי וירוס או כלים
להגן עליכם.
 - 9איך להגן על הילדים שגולשים
בפייסבוק?
ראשית ,דברו איתם .הסבירו להם
על הסכנות ואת הדרכים להימנע
מהן .שנית ,פתחו חשבון פייסבוק
לעצמכם ותהיו חברים של ילדיכם.
הכוונה היא לא להתערב בחייהם
שם .אל תהיו פעילים בפייסבוק
שלהם ,אך עקבו אחר ההתנהגות
שלהם ושל אחרים ובדקו אם היא
עומדת בכללים.
שתהיה לכולם גלישה נעימה
ובטוחה!
מרסלו מיטלמן ()48
נשוי ואב לשלושה ()13,17,22
מנהל רשת ,אחראי על טכנולוגיות
אבטחת מידע בעיריית ת”א-יפו.

מן הארכיון
היו ימים בהם התחפשנו
מכל הבא ליד :בריסטול
שחור הפך לכתר מפואר או
לכובע נפוליאון ,את הגלימות
תפרו לתפארת מסדינים
ישנים בעזרת יד הדימיון
הטובה ,ולכל אלה התווסף
מצב רוח פורימי שהעניק
השראה לרוח החג .קבלו
מקבץ נוסטלגי של תמונות
ממסיבת פורים (שנת
 )1963-1965של חברי
הקיבוץ ותיווכחו בעצמכם.

משמאל לימין :חנניה רפפורט ,עליזה
רפפורט ,שנה שטינברג ,סוזנה לוי.
למטה משמאל :עם מסכה (לא ידוע) ,מרים
קורצוויל.

חוה דגן ואליאס ריטבו.

ז’בו (יעקב) לבבי ועליזה רפפורט.
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עשרת הדיברות למשפחה הבונה
איתי שפיצר ,אדריכל ,מתגורר  .3יש לחלק את התקציב לפי
סעיפים ברמת פירוט גבוהה
זה כשנה עם משפחתו
ולהצמד לתקציב שהוקצה לכל
בביתם שבהרחבת ברור
סעיף .יש לחשב כ 10%-15%
חיל .בהמשך לתנופת הבנייה להוצאות בלתי צפויות.

בתוך הקיבוץ וגם בהרחבה,
הוא מביא לנו שלל עצות
לבנייה נבונה וטיפים שעשויים
לסייע לא ליפול למהמורות
המפוזרות לאורך כל הדרך
אל הבית הנכסף

 .4בשיתוף כל דיירי הבית
העתיד להיבנות חישבו על
פרוגרמה.

 .5בחירת אדריכל טוב חשובה
ממספר סיבות :התאמת הבית
לצרכים ,תפקוד הבית ,עיצוב
ראשית עלינו לזכור כי בניית
הבית ,חיסכון בעלויות ביצוע.
בית או רכישתו היא ההוצאה
לדעתי חיסכון בתחום זה הוא
הגבוהה ביותר למשפחה ממוצעת.
טעות ללא תקנה.
על כן רצוי שהוצאת הכסף
תיעשה בתבונה ותוך בחינה ומיון
 .6אין להגביל את מספר פגישות
האפשרויות הרבות.
התכנון ואת זמן התכנון .עדיף
עוד יש לזכור כי רצוי לשמור על
סבב נוסף של תכנון על פני
שלמות המשפחה ועל בריאות
שינויים בשלבי הביצוע .שינויים
תקינה גם לאחר שייבנה הבית על
לאחר ביצוע יקרים מאוד.
מנת שנוכל ליהנות מפרי עמלנו.
אנסה בכמה סעיפים לעזור
 .7בחרו קבלן בקפידה.
למשפחה הקונה לבנות בית בלי
להסתבך:
 .8אם אינכם מצויים בתחום
הבנייה כדאי להסתייע בפקח
 .1למדו את הסביבה שבה אמור
מטעמכם.
ביתכם להיבנות.
 .2הגדירו תקציב .עלויות הבנייה
מתחלקות לנושא השלד ,הגמר
ופיתוח השטח .אך אין לשכוח
את עלויות תכולת המבנה,
אגרות הבנייה ,תשלומים למנהל,
מיסים ועלויות התכנון.
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 .9יש להיזהר מפיתויים בבחירת
חומרי גלם ,פן לא תעמדו
בתקציב שהעמדתם.
 .10בקרו באתר בנייה ,לימדו
את הנושא וזכרו :לא הכל אנחנו
יודעים.
איתי שפיצר

חמשת הטיפים שלי:
 .1בחרו את מיקום הסלון
והפרגולה )מרפסת השמש) לפי
העדפה אישית .בקיץ למשל,
השמש קופחת על צד דרום
ובחורף המרפסת מוצלת וקרה
בצפון-מערב .החליטו מראש
מה נוח לכם ומה אתם מעדיפים.
 .2אל תתקינו גינה מיד עם
כניסתכם לבית .קודם עדיף
לגור קצת במקום ,לחוש אותו
ואז לשתול ולגנן לפי הצרכים.
 .3תכנון מיקום שקעי החשמל
בבית נמצא בעדיפות עליונה.
אחרת ,בסיום הבנייה בבית
פזורים שלל שקעים חסרי
תוחלת שלא יראו תקע חשמלי
לעולם.
 .4לא שווה לאכול את הלב על
כל פרט קטנטן בביצוע הבית.
עמוד שתקוע באמצע המטבח
או דלת אמבטיה שפונה לכיוון
מסוים ונדמים כקטסטרופה
בזמן הבנייה מתבררים לעיתים
כדבר הנכון בהמשך ,כשכבר
גרים בבית ומתרגלים אליו.
 .5יחד עם זאת – הקשיבו ללב
שלכם .אם משהו ממש לא נראה
לכם ,שווה לעלות על בריקדות,
ובעיקר לנסות להגיע לתוצאה
המדוייקת של מה שחלמתם
עליו .בסופו של דבר
אתם תהיו אלו שגרים בבית.
חשוב שתהיו שלמים אתו.
איילה שניר

תמונות מספרות...

קיץ1951 ,

והפעם :משפחת חביב

ניסים ורחל חביב – זוג צעיר נושא
פרי ראשון (אילן) ,אחריו ישא העץ
פירות נוספים (יורם ודפנה) .זהו עץ
שאינו מטיל צל ,רק אור .רחל באה
מקהיר – אביה הוסיף לה שם,
בלפוריה ,לכבוד הצהרת בלפור.
ניסים בא מאלכסנדריה והשתתף
בהכשרה מנוהלת על ידי הבריגדה.
כחייל בבריגדה היהודית היתה
עלייתו ארצה בלתי לגאלית.
רבותי ,ההסטוריה חולפת על
המדרכות שלנו.
ניסים נדד בין דגניה ב’ וחניתה
(אימונים ועבודה קשה).
ב”שבת השחורה” ישב בעתלית
ואחר כך ברפיח.
בשנת  – 1947התישבות במשלט.
ארבע כוסות מים ליום ללא אוכל
סדיר רק נקניקיות (ללא קירור).

החלומות – ללא מגבלות .רחל
הגיעה למשלט ב 1949-ועד
החתונה גרו באוהל.
לאחר מכן השתפר מצבם,

ניסים ורחל גרו באותו צריף עם זוג
נוסף וישנו בתורנויות .היו לא רק
ימים ,אלא גם לילות קסם.
ראיין וכתב :משה בנדקובסקי

ספרים חדשים במכלול
אחדים מהספרים החדשים שהגיעו בחודש האחרון לספרייה
סיפורת:
מה שנשאר  /אלי עמיר
חסד ספרדי  /א .ב .יהושע
הנערה שבעטה בקן הצרעות  /סטיג לרסון
(קיים גם באנגלית)
אהבות אסורות  /אמנון רובינשטיין
המנגינה האחרונה  /ניקולאס ספרקס
ספרי עיון:
בן החמאס  /מסעב חסן יוסף
הנער מכפר מל”ל  /משה גרנות (מומלץ)

ספרי ילדים ונוער:
האגדה על פרח לב הזהב  /אסנת ישפה גזית
איך מציירים תמונה של ציפור  /ז’ק פרוור
חנות של סבלנות  /מיריק שניר
צפורקסם  /רות אלמוג

מומלץ

 פרקים מרתקים בחייו של אריאל שרון.מומלץ לילדים ולנוער.

צוות הספרנים
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הנה זה מגיע...
מוסיקה לריקודים עם  - D.J.ענק!!!
שתייה ואלכוהול  -חופשי!!
בחצות :תחרות תחפושות
והופעות מתוצרת עצמית!!!
שימו לב :הכוונה לקיים אירוע של הקהילה .המסיבה מיועדת לגילאי  18ומעלה,
לחברי ותושבי הקיבוץ ולבני הקיבוץ בלבד .נא לא להביא אורחים!
להתראות ועדת תרבות

פניה להתנדבות מבוגרים בכותלי בית הספר היסודי
במסגרת שיתוף פעולה בין מחלקת
ההתנדבות במתנ”ס ארנון ובית
הספר היסודי הוגדרו צרכי בית
הספר היסודי בתחום ההתנדבות:
 .1תחום העשרה
הקראת סיפורים ,תרגול קריאה,
משחקי למידה.
 .2תחום לימודי
עזרה במסגרת כיתות הלימוד -
אנשי חינוך שיסייעו לצוות ההוראה
בכיתה במקצועות מרכזיים:
אנגלית ,שפה ,מדעים ,מתמטיקה.
כמו כן ,סיוע לימודי מחוץ למסגרת
הכיתתית.
 .3תחום התארגנות וסדר
עזרה לתלמידי כיתות א’ -ב’.
חניכה ותמיכה לתלמידים בעלי
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קשיי התארגנות וקושי להסתדר
במסגרת הכיתתית .ישיבה לצידו
של הילד/ה והגשת עזרה לצרכיו.
 .4תחום תרבותי חינוכי
אנשים בעלי כישורים שונים:
מוסיקליים ,תיאטרליים ,שירה,
אומנות ועוד ,אשר יתרמו
מכישוריהם במסגרת בית הספר.
 .5ליווי בטחוני ובטיחותי לילדים
בעת ההסעה לבית הספר מדי יום.
תושבי מ.א .שער הנגב ,מורים/ת
פנסיונרים ,המוכנים לתרום
מניסיונם ולהתנדב בכיתות א’ -ו’.
ניסיון בהוראת מקצועות הליבה:
מתמטיקה ,שפה ,אנגלית וכו’.
בעלי נכונות וסבלנות לעבודה
עם תלמידים ,עקביות ,התמדה
ומחויבות למערכת קבועה.

הגדרת תפקיד :חונכות פרטנית
בכיתות א’  -ג’ עזרה בהתארגנות
בלימודים (כיתה א’) .תדירות2-3 :
פעמים בשבוע או לפי הצורך .קשר
עם מחנכת הכיתה .הגעה עצמית.
התחייבות לתקופה ארוכה (שנת
לימודים מלאה).

המעוניינים מתבקשים
לפנות לישראל דגני:
נייד050-7537782 :
טל’08-6809812 :
liberty11@walla.co.il

פינת המתכונים

אוזני המן מעולות /

מירב שוסטרמן

מאת :ניקי ב “אוכל עושים באהבה” מתוך מתכונים לפורים
מצרכים:
 420גרם קמח ( 3כוסות)
 100גרם סוכר (חצי כוס)
 200גרם חמאה  /מחמאה
כף אבקת אפיה
 2חלמונים
 2כפות מיץ לימון
 2כפות שמנת חמוצה  /מיץ תפוזים

אופן ההכנה:
 .1לעבד את כל המצרכים לבצק ,לחלק לשניים (יותר קל) ,לרדד לעלה.
 .2לקרוץ עיגולים בעזרת כוס ,להניח מעט מהמילוי במרכז ,לסגור למשולש.
 .3להכניס לתנור שחומם בחום בינוני עד שהדפנות מזהיבות ,כמה דקות,
לצנן ולבזוק אבקת סוכר.
עוד דברים נפלאים שאפשר
להכין מהבצק הזה:
רולדות במילויים שונים
עוגיות חמאה (להגדיל את
כמות הסוכר)
עוגיות סנדוויץ
עוגיות פרח ריבה

מילויים:
מילוי פרג
נוטלה
השחר העולה
תמרים
תמרים ואגוזים
איזה מילוי שאוהבים

ברכות ,תודות והודעות...
תודה ליונית פרטוק,
נימרוד זיו ודבורה קורצויל
על הסדרת
ההסעות חזרה מפעילויות
מועדון “יחדיו” לקבוץ,
בשם כל הוותיקים
המשתתפים בפעילות
המועדון.

מזל טוב

לבירה סלס
ולכל המשפחה
להולדת הנכד
בן ללירז וחגי.

לכל מי שמביא קרטונים
למיחזור בקרוניה בהרחבה:

כדאי להפריד קרטונים
ולהכניסם למתקן,
ולא להשאיר בחוץ
ארגזים שעפים ברוח.

לדורית אורן,
מרים שחר
וכל המשפחה,

איחולי החלמה מהירה
למאור,
מאחלים :צוות
ה
מרפ
אה,
דבורה קורצויל
וכל בית ברור חיל

בעקבות שינוי החוק
בברזיל ,מעתה כל
בן של הורה ברזילאי
יכול להוציא דרכון
ברזילאי ולקבל אזרחות
ברזילאית.
לפרטים נא לפנות אל:
שושנה אוורבוך
טל050-3130393 .

ליונית פרטוק

לשרון אוליאל
והמשפחה
מזל טוב!
לנישואיך עם גור

לציפי פייג וכל בני המשפחה,
אתכם באבלכם על מות האב

דוד פייג ז"ל

מנהלת הקהילה
היוצאת
איחולי הצלחה
בהמשך הדרך!

לצ'לי לבבי והמשפחה
תנחומים על מות אביך

אהרוני כהן ז"ל
קהילתון 6
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לונדון ,ד.נ .ברור חיל
מחפשים מסלול
אני לא בטוח אם כבר סיפרתי
בפורום הזה שבימים אלו ממש אנחנו מחקר מסובך וממושך מעלה שניתן
תאורטית להמנע מדרישות הויזה
מתארגנים לצאת למסע מסביב
של הרוסים ומהאפטיות הפושעת
לעולם .התכנית היא די פשוטה:
לקחת רכב שטח ,ציוד ואוכל ולנסוע של הסינים אם מצליחים למצוא את
הנתיב שבין אוזבקיסטן לקזחסטאן
מזרחה .מכיוון שאנחנו עדיין בשלבי
בלי למות בדרך .והנה משהו שרציתי
ההכנות אני יכול בעיקר לספר לכם
על בירוקרטיה ,בעיות מכניות ,בעיות להגיד כבר הרבה זמן בהזדמנות
הראויה ביותר( :כל מי שהיא סבתא
תקציביות וקשיים בהפקה אבל זה
של מישהו שאני מכיר – נא לדלג
לא ממש יעודד אתכם לקרוא וזה
לשורה הבאה עכשיו) הסינים,
גם משעמם לאללה .במקום זה ,הנה
מבחינתי ,יכולים ללכת להזדיין עם
לכם רשימה של הדברים הטובים
שכבר קרו
בעקבות המסע.
 10דברים
טובים
שקרו לאחרונה
בעקבות/
לקראת המסע
לראשונה זה זמן
רב המוח שלי
הצליח להזיז
את התחת שלי.
זאת התחלה
טובה.
מסקנה מס' :1
אני עדיין לא
זקן מדי מכדי
לצאת להרפתקאה רצינית וכבר לא
צעיר מספיק כדי לשים זין על עבודה
וקריירה.
החלטה מס'  :7לצאת להרפתקאה.
לראשונה זה זמן רב למדי שהשמש
יצאה לשעתיים.
מסקנה מס'  :15לנסוע מסביב לעולם
עם רכב שטח זה הרבה יותר מעניין
מאשר לטוס ישר והרבה פחות כואב
מאשר להקיף את העולם על אופנוע.
חיפשנו את הרכב המתאים ומצאנו
לאנדרובר דיסקברי .לא רק בגלל
התירוצים הרגילים (פרקטי ,אמין,
בטוח) אלא בעיקר בגלל האיכות
של הרמקולים והאקוסטיקה ברכב.
איכשהו ,המנכ”ל המחוזי של
לאנדרובר הסכים שהרעיון להקיף
את העולם עם דיסקברי נשמע מספיק
הזוי כדי לתת לנו חסות .בחבילה:
טיפולים וחלקי חילוף חינם ,עזרה
בתמיכה וקשרים בכל העולם .אז כן,
אנחנו יוצאים לשנה-שנתיים לטיול
מסביב לעולם .למקרה שזה לא היה
ברור עד עכשיו.

כל הקטע שלהם של להיות עם צהוב,
נחות ומעצבן.

הציטוט המובחר
“משום מה אני לא מופתע יותר
מהשגעונות שלך .תתקשר כשימאס
לך לטייל ונארגן לך איזשהו ג’וב
אחר בחברה” .הבוס שלי ,מיד אחרי
שמסרתי את התפטרותי.
בשנה הקרובה ככל הנראה נבצע
את המעשים הבאים :טיפוסי הרים
באלפים ,טרק סוסים במונגוליה ,שייט
קיאקים לאורך נהר המקונג ,טיול
ג’יפים בתורכיה ,צלילות בבורנאו,
טרקים בניו זילנד ,ג’אם חליל ונבל
ביפן ,קורס בישול במלזיה ,מדיטציות
על ההימליה והרבה סאטלות בכל
חוף טרופי נידח שיקרה בדרכנו.
תקנאו או שתצטרפו .פרטים בהמשך.
והנה ההמשך :כל מי שירצה להצטרף
מוזמן .תבחרו יעד ,תודיעו מראש
ויאללה בואו .תביאו אוהל ושקי שינה
וכלי נגינה ומנצ’יז .וחומוס .והנה
עכשיו חצי מסטלני ברור חיל יטענו

בפני שחומוס זה מנצ’יז .נודניקים,
אבל צודקים .רק אזהרה חמורה :מי
שבא עם הפלייסטישן פיפ”א מקבל
בעיטה איפה שנגמר עמוד השדרה.
מי שישלם את המשכנתא שלנו
כשאנחנו נסתובב בעולם תהיה
דיירת נחמדה אחת שאפילו תטפל
לנו בגינה.

עוד חדשות טובות
יותר זול להטיס את האמא הנודניקית
שלי לפגוש אותי בתורכיה מאשר
באנגליה .ועם רכב שטח איתי אני גם
יכול לברוח לה מתי שבא לי( .סתם,
אמא!)

החלטה מספר 48
לצאת באמצע אפריל ,בעיקר כדי
לעוף מפה לפני שהחתונה של הנסיך
נהיית דביקה מדי וגם בגלל שכדאי
לסיים את סיביר ולהתחיל לנוע
דרומה לפני החורף.
גנשה החתולה תעבור לגור אצל
הדודים באמריקה ,שזה הדבר הכי
מגניב שכל חתול יכול לבקש.
עוד כמה דברים טובים שיצאו
מאנגליה :אני יכול לטייל בעולם עם
דרכון בריטי ולשלם בפאונדים .ובירה.
יש לנו גם אתר עם המסלול – אמנם
באנגלית ,אבל קל מאוד להבין
(אני כתבתי) .יהיו גם בלוג ,תמונות
וסיפורים .הנה הכתובת – תכנסו ,יא
בטלנים:
www.landroveroverland.co.uk
זהו בינתיים ,במדור הבא נפרדים
מאנגליה .תהיה מסיבה גדולה.
עד אז ,ביי.
נועם בן ציון

