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רגע אחרי שיצא ריח העשן מהבגדים וטעם התפוח 
האדמה המפוייח עדיין בפה מגיע חג השבועות, שתמיד 

היה אחד החגים האהובים עלי.

זיכרון הילדות של החג, הנערך בשדה החרוש שמתחת 
לבריכה, עם שיירת העגלות של הענפים והטרקטורים 

השונים של הפלחה, רוכבי הסוסים, שוקו קר ותירס חם. 
במרכולית, על המדפים,  היו גבינת נפוליאון ומעדני חלב 
מיוחדים, שלא כמו בשאר ימי השנה )נסו להסביר את זה 
לילדים שמביטים היום במקרר תצוגת המעדנים והגבינות 

בכולבו( עונת המשמשים בשיאה ושאר פירות הקיץ 
שמתחילים להופיע...

ומה בעלון החודש:

פרידה מאשר אבני וזליג ליטווק ז”ל

דיווחי בעלי תפקידים וועדות,  סיקור כמה אירועים שהיו 
החודש - מפגש פלוגה 8 של העליה מארגניטנה, טקס 

חנוכת שלטי השימור, ביקור ועדת הכנסת לנושא עובדים 
זרים והתקדמות תהליך “ביחד חדש”.

נציין את חג שבועות, דרך עמוד האמצע החגיגי, וביקור 
בענף הצאן המחודש. את סקירתו של איצק מסרי, רכז 

המשק נביא בעלון הבא.

ובטורים הקבועים - סיכום עונת הטיולים של השכבה 
הותיקה, הכנות לחג שבועות, מידע על עיקור בעלי חיים 

ומחשבות שונות במילים וקווים.

אני שמחה לעדכן כי העלון נשלח מידי חודש לקרוב 
למאתים כתובות מייל, חלקן הגדול של בני קיבוץ ברחבי 

הארץ והעולם. העלון מגיע למייל בקובץ צבעוני ונוח 
לקריאה, אשמח להוסיף נמענים נוספים למעגל הקוראים. 

להצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת: 

   alon.k.gazit@gmail

* תמונת שער, ל”ג בעומר, וטקס השלטים: עמרם שלו

 * תמונות מהביקור המשלחת: עמרי סאאל
* תמונות מבני ושלטי השימור: אלי בראל

קריאה נעימה ושבת שלום
כרמית רזיאל - מאיר

טור פותח

פינת הזיכרון
05/05/1998 גלברד יצחק  

יהי זכרו ברוך

משלחת משרדי ממשלה מבקרת בגזית

היה ל”ג בעומר שמח!

טקס חנוכת שלטי השימור



ביקור הועדה המיוחדת לנושא עובדים זרים.

לבדיקה  שהוקמה  המיוחדת  הועדה  לביקור  זכינו  ראשון  ביום 
דחופה של כל נושא העסקת העובדים הזרים במדינה.

במסגרת ההכרות של הועדה עם המצב בשטח הם יצאו לסיור 
במספר קיבוצים באזור )דברת, עין דור וגזית( במטרה להכיר 
המבוגרת  השכבה  מטופלת  בהן  מהדרכים  רעיונות  וללמוד 

בקיבוצים.
בתנועה  והבריאות  הרווחה  אגף  את  כללה  הביקור  משלחת 
משרדי  נציגי  לאומי,  בביטוח  הסיעוד  אגף  נציגי  הקיבוצית, 
המועצה  נציגי  ותיקים,  לאזרחים  והמשרד  הרווחה  הבריאות, 
האזורית עמק יזרעאל וכן שלושה חברי כנסת השותפים בועדה, 
מזרחי  משה  ח”כ  מר”צ(  חברת  הועדה,  )יור’  רוזין  מיכל  ח”כ 

)העבודה( וח”כ שמעון סולומון )יש עתיד(.

הביקור נפתח בבית היוצר, שם פגשה המשלחת את רונית דורון 
וטלי ג.ס ושמעו על מרכזי התעסוקה בגזית, התרשמו מהמקום 

)וחלקם אף לא התאפקו וערכו קניות לילדים...(
משם עברו למועדון, לארוחת צהרים מפגש ודיון.

עומרי סאאל ובתיה מוסיקמן סקרו בפניהם את  מערך הטיפול 
בגיל המבוגר בגזית, תוך התמקדות בנושא העסקת העובדים 

הזרים בתחום הסיעוד.
רבה  הערכה  הביעו  והמשתתפים  וערני,  מעניין  היה  הדיון 

לנעשה בגזית. 
דגש מיוחד ניתן ליחס החם והמכבד לו זוכים המטפלים אצלנו.

אירוע מרגש בשולי המפגש היה כאשר נפגש ח”כ סולומון עם 
אליהו להב, אשר הכירו כאשר הקים הח”כ , יחד עם ניר להב, 

כפר לילדים יתומים ברואנדה.

תמונות מהמפגש:

החודש נפרדנו בצער מאשר אבני ומזליג ליטווק.  
ברצוני להשתתף בצערן של המשפחות והחברים.

יהי זכרם ברוך.  

1. מנהלת דיור - 
בסיכום של תהליך ארוך של דיונים במנהלת הדיור ובהנהלת 
לניהול  המנחים  הקווים  את  הדיור  מנהלת  מוציאה  הקהילה 
תקציב אחזקת הדירות. פרטים בדיווח נפרד בעלון זה וכן לכל 

המעוניין ניתן לפנות לבנימין. 
 

2. ענף בינוי ותשתיות – 
בינוי  אגף  בניית   – חשוב  מהלך  מתלווה  המנחים  לקווים 
ותשתיות. מטרת האגף החדש לשפר את השירות לחבר ואת 
העבודה המשותפת בן בעלי המקצוע. נאחל לכל האגף בהצלחה 

בהמשך הדרך, ולקיבוץ – מעט תקלות ומענה מהיר ומקצועי.

3. שימור אתרים - 
החנוכה  גזית.  של  השימור  אתרי  חנוכת  הסתיימה  השבוע 
בצר,  אייל  ובראשם  המועצה  נציגי  בנוכחות  בפאב  נעשתה 
שהוצבו  השלטים  מעלות  חלק  במימון  השתתפה  המועצה 
בבניינים ומסבירים בקצרה על תפקידם הייחודי בהיסטוריה של 
מתחילים  שאנו  ארוך  תהליך  של  פינה  באבן  מדובר  הקיבוץ. 
בו היום ומטרתו לשמר חלק מהמורשת המיוחדת של הקיבוץ 
תכנון  ולוועדת  השימור  צוות  לחברי  מגיעה  חמה  מילה  שלנו. 
האתרים  את  לשמר  מנת  על  מזמנם  בנושא  שמשקיעים 

ההיסטוריים הייחודיים בגזית.

4. רכב -  
כבר  כולם  גדול.  אחד  ורכב  קטנים  טויוטה  רכבי  שני  רכשנו 

הוכנסו לסידור. בהמשך החודש נוציא רכבים ישנים.

5. אתר האינטרנט –
מהמועצה,  רבים  עדכונים  מפרסם  גזית  של  האינטרנט  אתר 
תמונות מאירועים, ועדכונים מהקיבוץ. מומלץ לכולם להירשם 
 - לגזית  הקשורים  בנושאים  קבוע  שבועי  עדכון  ולקבל  לאתר 
פרסומים מענף המזון, אירועי תרבות, מודעות, שעות פתיחה 

מעודכנות וכו’ .
למתקשים להירשם ניתן לפנות 

לאילנה מלכין קפואנו - 050-7616197
לגזית גם דף פייסבוק בו ניתן להתעדכן ולעדכן.

בברכת שבועות שמח
עמרי סאאל - מנהל קהילה קיבוץ גזית

כרמית רזיאל מאירעמרי סאאל

ביקור מיוחד בגזית...משולחנו של מנהל הקהילה



מתוך הדברים שכתבו רחלי גב ושקד:
אבא נולד למשפחה דתית, בכפר הולט-היז שברומניה בשנת 
כשהיה  )ברומנית(.  וקרול  )בהונגרית(  קורצ’י  לו  קראו   .1926
בן ארבע המשפחה עברה לעיר אלבה-יוליה, בעקבות עבודת 
ואבא  אביו שהיה שוחט בקהילה היהודית. הוריו דברו אידיש 
דברו  למד  הוא  בו  היהודי  ספר  ובבית  בהונגרית,  ענו  ואחיו 
עבר  ולאחריו  הספר,  בבית  הצהריים  עד  למד  אבא  רומנית. 
ללמוד ב”חדר”. בביתו לא היו מים זורמים, היתה חצר ובה באר 
ועצי דובדבן, גודגדן ואגס. בגיל ארבע-עשרה הסתיימו לימודיו, 
ואבא הלך לסנדלריה יהודית גדולה ובה הוא למד את עבודת 
הסנדלרות. בשנת 1940 הגרמנים הגיעו לרומניה והיא נמסרה 
להם ללא מלחמה. אבא סיפר לנו שהיו חוקים כנגד היהודים, 
נאסר עליהם להקשיב לרדיו, ללמוד באוניברסיטאות... אך אבא 
הקפיד לומר שחייהם לא נפגעו מעבר לכך. בגיל חמש-עשרה 
אבא החליט להוריד את הפאות, אך הקפיד להמשיך ללכת עם 

כובע ככיסוי ראש. 
אני זוכר שסבא אהב מאוד לקרוא עיתונים, הוא קרא את כל 
הפוליטיקה  בשדה  הנעשה  בכל  בקיא  היה  ובעיקר  המדורים, 
קרוב  העיתון  את  ומחזיק  בכורסתו  יושב  היה  הוא  והספורט. 
מרכיב  אינו  מדוע  סבא  את  כששאלתי  וקורא.  לעיניו  מאוד 
משקפיים הוא סיפר לי שכשהיה ילד הוא הרכיב משקפיים עד 
שפעם אחת, כשהיה בדרכו בעיר הגיעו אליו שני בחורים עם 
מדים של תנועת הנוער הרומנית, הם תפסו אותו בכוח ולקחו 
לו את המשקפיים, כנראה שהבחורים היו שתויים. הם אמרו לו 
שישליכו אותו לנהר הקפוא. כשהגיעו לקצה העיר עברו ליד בית 
מרזח, הם נכנסו וסבא ניצל את ההזדמנות ורץ הביתה. מרגע 

זה ואילך סבא החליט שיותר אינו מרכיב משקפיים. 
סיפור  מסבא  שמעתי  שלי  השורשים  עבודת  את  כשהכנתי 
מדהים: בגיל שש-עשרה סבא הצטרף לתנועת “השומר הצעיר” 
ובהכשרתו לקראת העליה לארץ, בשנת 1946, פנו אליו ובקשו 
שני  לספינה  איתם  להעלות  נוספים,  חברים  ומחמישה  ממנו, 
ארגזים. לא סיפרו להם מה יש בארגזים, אבל הם נחשו שֶאלו 
מכשירי קשר עבור ההגנה. הם היו צריכים להחליט האם הם 
מוכנים להסתכן ולעשות זאת. מצד אחד סבא היה מאוד גאה 
נאמר  שני  מצד  זו,  למשימה  עולים   2,000 כ-  מבין  שנבחר 
על  לקחו  וחבריו  סבא  לכלא.  יכנסו  הם  אותם  יתפסו  לו שאם 
והסכימו להעביר את הארגזים. הם קבלו  עצמם את האתגר, 
כסף רב לשחד את כל מי שבדרכם, ותכננו כיצד לעבור מנמל 
למזלם  חשד.  לעורר  מבלי  הארגזים  עם  ברכבת  קונסטנצה 
הכל הסתדר והם הגיעו עד הים השחור. בנמל חיכתה אוניה 
שנראתה כקליפת אגוז. עם צאת השבת הם יצאו לדרך, השלט 
על האוניה הוחלף מ”סמירניק” )השם התורכי(  ל”מקס נורדאו”. 
ארבעה ימים נמשכה ההפלגה, ביום הרביעי לפנות ערב כבר 
וכך  הבחינו באורות של חיפה. אך גם הבריטים הבחינו בהם 

סבא הגיע לעתלית, מחנה מעצר בריטי. 
לאחר חמישה שבועות בעתלית, אבא השתחרר ונשלח לקבוץ 
שער העמקים להכשרה ולאחר שנה וחצי הוא וקבוצתו הגיעו 
הם   1948 בשנת  גזית.  קבוץ  של  תחילתו  היה  שם  לחדרה, 
עברו  מכן  לאחר  טירה.  גזית,  של  הראשונה  לנקודה  עברו 
לנקודה הקבועה של גזית. בתחילה אבא עבד במפעל לבלוקים 
והתחתנו.  הכירו  הם  לגזית  הגיעה  כשאמא  בסנדלריה.  ואחר 
גזבר תנועת “השומר  אבא נשא בקבוץ תפקידים שונים: היה 

נפרדים בצער מאשר אבני

הצעיר”, לאחר מכן סדרן עבודה במשך מספר שנים ונהג להציב 
את עצמו בכל גיוס ותורנות, הוא עבד גם במטבח ובשנת 1976 
החל את הרומן שלו עם המטעים. אבא נטע, טיפל וטיפח את 
מטע השקדים. אבא עבד במטעים עד גיל 83, בחלקן אף היה 

מרכז המטעים. 
אדם  מעניין,  שיחה  איש  תורם,  פעיל,  באבא  שזכינו  ספק  אין 
באהבה  ודאג  במעשינו  התעניין  שתמיד  הליכות  נעים  סבלני, 

לכל צרכנו.
סבא היה איש עבודה ומעֶשה. אך גם מאוד אהב לדבר: אהב 
לספר סיפורים מילדותו, אהב לשאול ולהתעניין על המתרחש 
שאל  שכבר  זכר  תמיד  לא  אמנם  הנכדים,  ובקרב  ילדיו  בחיי 
ועל הלימודים שלנו.  את השאלות אך תמיד רצה לדעת עלינו 
בחדר  הערב”  ארוחות  ב”פרלמנט  התווך  מעמודי  היה  הוא 
הקריין  עם  מתווכח  היה  להתווכח,  אהב  סבא  ובעיקר  האוכל, 
בעת  הכדורגל  שחקני  עם  בתכניות,  הפרשנים  עם  בטלויזיה, 
צפייה במשחק, עם החלק הדתי שהיה מרכיב זהותי בילדותו 
וכמובן שגם איתנו. וכשאמא, הלל או איתמר לא היו מוותרים 
לו אז הוא היה אומר בביטול )עם תנועת יד נלווית(: “אתם לא 

מבינים שום דבר!”  
סבא, אל תדאג, יש לך יורשים שאהבת הויכוח וההתפלמסות 

כבר ידועה בקרבם. 
מוסר  שהיית,  הטוב  האדם  את  וזוכרים  מוקירים  אנו  סבא, 
העבודה הגבוה, המסירות וההתמדה שכה אפיינו אותך, הרוגע, 
מאוד!  אותך  אוהבים  אנו  והאדם.  המשפחה  ואהבת  הצניעות 

הלוואי ונדע ללכת בדרכך. תנוח על משכבך בשלום.
שקד, גב, רחלי 12.5.2014 

אשר שלי הוא דוד מיוחד.
הוא לא דוד של חיבוקים ונשיקות
וגם לא דוד של מתנות מפתיעות.

אשר שלי הוא דוד מיוחד.
הוא דוד של קפה בערב שבת,
הוא דוד של שיחות מעמיקות

והרבה פולמוסים,
הוא דוד עם דעות מוצקות והמון ידיעות.

אשר שלי הוא דוד של הרבה עבודה
ועוד הרבה יותר מזה – של משפחה!

אשר שלי הוא דוד מיוחד.
הוא תמיד שם בשביל כולם!

בשביל דודה טינה והילדים, והנכדים.
אשר שלי הוא דוד קצת אחר,

שבזמן האחרון קצת הלך והסתגר.
אשר שלי הוא דוד שאוהב

ותמיד אזכור – כדוד מיוחד!
שרית ברא”ס



אבא יקר שלי – זהו, הגיע הזמן להפרד.
אתמול עוד ביקרתי אצלך בבית החולים בידיעה ברורה שזאת 
גם  בקולי  ששמעת  שמחה  אני  ביחד.  שלנו  האחרונה  הפעם 
אותנו  לעזוב  ובחרת  נצח  לחיי  עצמך  את  ושיחררת  הפעם 

ולהצטרף לאמא. מכאן אני מרגישה שזאת פגישה מרגשת.
אתה היית אבא שלי ואני הבת שלך אבל לא היחידה. היית אבא 
גם לאמנון ונטע אבל היו לנו עוד הרבה הרבה מתחרים ששמשת 
עבורם “אבא”. למתנדבים, שבאו לעזור בקיבוץ שימשת כאבא, 
לנערים שליווית למסע לעבר כעד לפולין היית אבא שני. לכולם 
היה לך מקום וזמן בלב, אבל אני לא מקנאה בהם, להפך, אני 

שמחה בשבילם שגם הם זכו להכיר איזה אבא נפלא אתה.
שמשת לנו כדוגמה איך להתנהג לאדם כפרט וכחברה.

בעפולה הכירו אותי כ”הבת של זליג”. איזה מחמאה זאת היתה 
בשבילי ואיזה גאווה היתה בי – “אני הבת של זליג”.

היה קשה לחיות בצילך וזוהר, הקורן והמחייך מבלי לשאול כל 
אכזרית  כך  כל  דרך  לעבור  צריך  היית  מדוע?  למה!   – הזמן 
וניצחת  לך  יכלו  לא  ובלתי נתפסת של חלאות אדם, אבל הם 
 4 לחבק  זכות  ואף  הקמת  לתפארת  בית  איזה  בגדול.  אותם 

נינים מקסימים. מי היה מאמין.
לאורך  יום שעה שעה עמי  יום  נושאת  אני  את סבלך מהעבר 
כל שנות חיי. עכשיו אולי אני ארגע, אשלים. אני יודעת שעשית 
את הכל כדי שיהיה לנו יותר טוב מאשר לך, ושדברים כאלו לא 

ישנו.
היי שלום אבא טוב שלי. תודה לך ולאמא שזכיתי להכיר אדם 

יוצא דופן כמוך. נשיקות, איילה

מתוך הדברים שכתב אסף:
סבא

לפני כ-7 שנים באחד הלילות כשיצאתי מהבית שלך ושל סבתא 
אחרי משחק של מכבי שכמובן היה מלווה בארוחת ערב טובה 
שהמצב  המחשבה  לפתע  בי  היכתה  כמיים,  שנשפך  וקוניאק 

הזה לא ישאר לנצח ושיום אחד זה יגמר ואתם לא תהיו יותר.
שנים ספורות לאחר מכן, כשסבתא נפטרה, הפחד הזה הפך 
אתה  שלפחות  בכך  התנחמתי  ואני  הלכה  סבתא  למציאות. 

נשארת.
הפחד מהיום הזה ליווה אותי כל השנים הללו ולא פעם מצאתי 
עצמי מדמיין איך אני עומד מעל הקבר הטרי שלך ומספיד אותך.
והיום, כשהרגע הזה הגיע אני מוצא את עצמי נחנק, מתקשה 
למצוא את המילים שיוכלו להעביר ולו במעט את כל מה שאני 

מרגיש כלפייך - סבא אהוב שלי.
מאז שאני זוכר את עצמי אני זוכר גם אותך לצידי. היית לי סבא 
וגם חבר. תמיד נוכח בכל מקום, בכל שלב - שואל, מתעניין, 
מביע דעה, שותף ותומך ותמיד מקשיב ומקבל אותי - ככה, כמו 

שאני.  לימדת אותי מהי אהבה ונתינה ללא גבול וללא תנאי.

וכילד ששרד לבדו את השואה, המשפחה  יחיד להורייך  כילד 
היתה בשבילך ערך עליון. הכל היית מוכן לעשות למעננו, כמו 
ניסית דרכנו למלא את החלל ולפצות על הילדות ועל המשפחה 
שלא היתה לך.  כשהייתי בי”ב הצטרפת אלי ואל הכיתה שלי 
אחרי  לשם  שחזרת  הראשונה  הפעם  היתה  זו  לפולין.  למסע 
עוצמה  בעלת  חוויה  היתה  זו  כולנו  ועבור  עבורי  המלחמה. 
ממך  ששמענו  הסיפורים  אינספור  את  חיברה  אשר  אדירה 

לאורך השנים - למקומות שבהם התרחשה התופת.
הנקודה  אל  ביער  איתך  צעדנו  גדלת,  שבו  לבית  איתך  הגענו 
שבה קברת את אבא שלך שמת במחנה ושם עמדנו כולנו ביחד 
סביבך ובספונטניות שרנו את התקווה. ואתה עמדת שם מרוגש 
עד דמעות אבל מלא בגאווה ובתחושת ניצחון. את הרגע הזה 

לא אשכח לעולם.
שלי  סבא  את  ראיתי  לראשונה  נשברת.  אתה  נהרג  כשאלעד 
רוח  כל  בפני  איתן שעמיד  סלע  היה  והגאה, שעבורי  החזק   -
מנשוא  קשה  היה  האובדן  כאב  לרסיסים.  מתרסק  שבעולם, 
מתוך  ולהתרומם  להמשיך  כוחות  מצאת  שם  גם  אבל  עבורך 

אחריות ומחוייבות למשפחה ולאלעד. 
לא  ואני  אוזל.  שלך  החול  ששעון  הרגשת  האחרונות  בשנים 

עמדתי בקצב.
לי  אין  “אספי,  לי:  ואמרת  לשיחה  אותי  תפסת  רבות  פעמים 
את כל החיים לחכות לך. תניע כבר את המנועים, תעזוב את 

השטויות ותתחתן כבר. אני רוצה נינים.
מתחתן  שאני  לך  וכשאמרתי  אותך  ביקרתי  ימים  כמה  לפני 
חייכת. כבר לא הכרת אותי אבל פתאום חייכת ובתוך תוכי אני 

יודע ששמחת.    

סבא זליג יקר ואהוב שלי
יספיקו כדי לתאר עד כמה אני אוהב  כל המילים שבעולם לא 

אותך.
אני מתחתן, אייל מתחתן, מכבי תל אביב אלופת אירופה.

משימת חייך הושלמה. עכשיו אתה יכול לנוח.  וההמשך - עלינו!
לעולם לא אשכח אותך.  אסף

מתוך הדברים שכתב חיים שורר:
זליג נמנה על אתה קבוצת חברים המיוחדת של ניצולי שואה 
שקשרו את גורלם, את חייהם להקמתו, ובנינו של קיבוצנו. הוא 

תרם לכך את מיטב שנות חייו. את כישוריו ואת יכולתו.
אנו ותיקי הקיבוץ חווים באחרונה קושי רב. אנו עדים להסתלקותם 
המהירה של רבים, רבים של חברינו לחיים וליצירה. נוצר חלל 
גדול. אני לתומי חושב לעיתים, כי זו היא לעת זקנה, כאין יתמות 
שנייה. כי הרי בעת הליכה במדרכות הקיבוץ כה חסר השלום, 

והרמז של כל אלה שהייתה פוגש ושאינם יותר איתנו.
בפרקי אבות נאמר”-על כורחך את נולד ועל כורחך אתה חי ועל 

כורחך אתה מת” נכון זה חוק הטבע
שאין מפלט ממנו. העצוב הוא כאשר קודמת לזה תקופה שאין 

חפץ בה. וכי ניתן להימלט מזה ?
זה חלקם של ברי המזל המעטים.

נפרדים בצער מזליג ליטווק



רחלי ערבה

משולחן משאבי אנוש

תשבוצים - מחודש יוני אנו מעדכנים את השכר לשעת עבודה 
בתשבוצים בענפים בהם מתקיים תשבוץ: שמירה, ענף המזון, 

מועדון שלישי ערב ,שישי ערב ושבת. כלבו, ענף הבגד.
30 ₪ בכל הענפים על פי שעות בפועל.)חיוג  שעת עבודה = 
לחשבון  ישירות  ל”מודל”  מחוץ  נתן  זה  תשלום  עבודה(  שעון 

בבנק.
• חברים המעוניינים להיכנס למעגל התשבוצים מוזמנים לפנות 

,אנו בחוסר מתשבצים .
בענף  חלקיות  בשעות  להשתלב  מוזמנים  בפנסיה  חברים   •

הבגד.   

מורן  את  מחליפה  וג’ודי  לידה  לחופשת  יצאה  מורן   - מועדון 
ולמורן  לג’ודי  לאחל  ברצוננו  המועדון.  בניהול  החופשה  בזמן 

בהצלחה 

דוחות עבודה - כפי שנהוג בגזית כל עובד חייב לחייג כניסה 
ויציאה מעבודה אנחנו עדיין בחסרים רבים בפעולה זו, המצב 

יוצר עבודה מרובה בעדכונים של הדוחות. 
קליטת  של  אוטומטית  פעולה  לייצר  מנת  על  קיימת  המערכת 
שעות העבודה והכנסת הנתונים לחישוב שכר בכל סוף חודש. 
אנו  ידנית  התערבות  ולהקטין  הפעולות  את  לייעל  מנת  על 
ויציאה  כניסה  יבצעו  מדגישים שאחריות המנהלים שעובדיהם 

מהעבודה בכל יום.
חודש  אמצע  ובכל  תזכורת  פעולת  נוסיף  אנו  יוני  מחודש   
המנהלים יקבלו את דוחות העבודה מרישום עבודה, המנהלים 
יעברו על הדוחות ויעדכנו יחד עם העובדים את הדוח ויגישו את 
לרישום  הענף   ומנהל  העובד  חתימת  עם  מעודכנים  הדוחות 
עבודה. הגדרת “היעדרות” בדוח עבודה יכנס למערכת רישום 
לב  ולשים  להקפיד  יש  תשלום.  ללא  מחדל  כבררת  העבודה 

שהדוח מעודכן דוח זה הוא הדוח לתשלום .

התפלגות עובדים חברי קיבוץ גזית מצב נתון. 

 סיכום ישיבת הנהלת הקיבוץ מס’ 6  25.4.14
משתתפים: איציק מסרי, יהודה בן חיים, דבי עצמון, עמוס גורן, 
אסתר לבנון מורדוך, עמרי סאאל, איתי סורוקה, ראול קולודנר, 

רבקה וילנד.
חסרו: סיטו ספרן, ניר גלנט, נעה דוד.

סדר היום:
1.סיכום 2013 - פלזית תעשיות.

2. קוד אתי לקיבוץ.
3. דו”ח מנהלים.

4. שיוך דירות – האיזונים.
הוחלט:

1. סיכום 2013 - פלזית תעשיות – הוזמנו: טיטו אשר ושחר 
רותם. נמסר ע”י טיטו אשר ויהודה בן חיים דו”ח המסכם את 

שנת 2013. 
שנת 2013 היתה שנה שהסתכמה ברווחיות נמוכה, הוסבר כי 
התוצאות החלשות נבעו בעיקר בגלל שערי המטבעות שפגעו 
קשות בהכנסות וברווחים, מיתונים והאטה בעולם היו גם גורם 
משפיע ובנוסף לכך שנת 2013 היתה שנה של ביצוע השקעות 
המכוונות לקידום המפעלים בעתיד. בשנה זו ההשקעות גרמו 
הנפגע  זה.  בשלב  הכנסות  שהביאו  מבלי  גבוהות  לעלויות 

העיקרי היה ענף הלוחות שהוא גם הענף הגדול. 
וכך  יציבים  המפעלים  טובה,  שנה  היתה  האריזות  בענף 

התוצאות. הדו”ח יוצג בשיחת קיבוץ.  
בו  הודגשו  בנושא,  שני  דיון  התקיים   - לקיבוץ  אתי  קוד   .2
הצורך  להתייחסות של כלל     המערכת לקוד אתי  מוסכם 
   - - כפי שנגדיר אותם  יצירת נורמות התנהלות  ולחשיבות של 

בכלל עסקינו ועל ידי כלל החברים והעובדים. 
הענפים  לכלל  משותפים  השתלמות  ימי  לקיום  לפעול  הוחלט 
והפעילויות של המשק, התעשייה והקיבוץ, לפעול להכרת הקוד 

האתי ולהטמעת נהלים על פי ערכים ונורמות ברורים. 
רחלי ערבה תפעל ליצירת שיתופי הפעולה הנדרשים של כלל 

המנהלים במערכת.
הנושא יובא לדיון והחלטה בשיחת הקיבוץ הקרובה.

3. דו”ח מנהלים - 
)מרכז לטיפול  • איציק מסר על המשך טיפול בנושא המט”ש 
הגורמים  של  הדעת  חוות  לקבלת  נערכים  אנחנו  בשפכים(, 
המקצועיים השונים ונמצאים בקשר עם המועצה האזורית איתם 
אנחנו פועלים במטרה לקבל החלטות בזמן הקרוב ולקבוע את 

המיקום של המט”ש אליו יהיה הישוב שלנו  מחובר.
מהתוצאות  טובות  שהיו  המשק  תוצאות  לאור  כי  נמסר   •
המשוערות שהוצגו בשיחת הקיבוץ, הוחלט בדירקטוריון העסקי 
להגדיל בחצי מיליון שקל את העברה לקיבוץ )לתוכנית 2020(.  
• בדירקטוריון פלזית תעשיות הוחלט כי למרות הרווח הנמוך, 

להעביר לבעלים דיבידנד בגין 2013 – במהלך השנה. 
 ההנהלה תקיים דיון נוסף בנושא תוכנית 2020 לאחר שיתקבלו 

תוצאות חצי שנתיות    של 2014  – במהלך חודש ספטמבר.
4. שיוך דירות – האיזונים -   הדיון נדחה מחוסר זמן.

שבת שלום, רבקה וילנד – יו”ר הנהלת הקיבוץ.

רבקה וילנד

הנהלת הקיבוץ
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בשעה טובה החל אגף בינוי ותשתיות, בתפקידו.
הקמת האגף לוותה בשיחות מקדימות של רכזי ענפי השירות 

הנכללים בו נכון לעכשיו – חשמליה, נוי, תשתיות, בנין 
ואינסטלציה.

מטרת הארגון המחודש הוא לתת מענה ושירות טוב יותר 
לחברים, ענפי קהילה וענפי משק ולארגן מחדש נושא ספקים, 

מחירים, מחסני מלאי וכו’

לטובת הנושא, עברה שירלי לעבוד מהחשמליה לענף. שירלי 
תקבל קריאות שירות ותעזור בנושאים שונים של ארגון 

המערכת. ניתן ורצוי לפנות למשרד בנושאי אינסטלציה, בנין, 
תשתיות, נוי וחשמליה.

פניות בנושאי תחזוקה יקבלו מענה מיידי, ירשמו, ויכנסו לסדר 
טיפול על פי הדחיפות והיקף העבודה. 

דרכי התקשרות:
טלפון המשרד: 04-6768857 
binyan@k-gazit.co.il :דוא”ל

) S.M.S נייד: 050-6575043 )עדיפות לשליחת הודעות

האגף מתנהל בשיתוף פעולה עם מנהלת הדיור בראשות 
בנימין כהן, בנושאי חיובי חברים, וענפי קהילה ומיישם 

החלטות הנקבעות בוועדות ובגופי הניהול השונים הקשורים 
לנושאי בינוי, תחזוקה ותשתיות.

בחודשים הקרובים, נתמקד בסידור המערכת החדשה לטובת 
מקבלי השירות. נלמד את המוטל עלינו וננסה לתת מענה ראוי 

לכל בעיה.
                            בברכה, סיון רוטמן 

בנימין כהן

מהנעשה במנהלת הדיור

שיפוצים.
בימים אלו אפשר לברך על המוגמר כשלבית האחרון שמשופץ 
ע”י הקבוץ נכנסת משפחת קליינר. למעשה אפשר לומר שמבצע 
השיפוצים, שכלל את כל שכבות הקבוץ, ללא בתי המעבר ]שגם 
הוספת מטבחונים[  סגירת מרפסות  כמו  נערכו שיפוצים  בהם 
גם  התכנון,  את  בדיוק  מיישם  כשהקבוץ  בהצלחה  הסתיים 

לשפץ וגם לבנות חדש. בשני מסלולים מקבילים.
בנין

כאן גם המקום להודות לסיון על ליווי כל השיפוצים והפרויקטים 
השונים, ותחזוקת הקיים. בימים אלו היא שוקדת על ליווי בנית 
שכונת ‘’השיטה’’ לזכאי דיור. בה הולכות ונבנות 8 יחידות דיור. 
על שכונת  הצופה  2015 תסתיים השכונה,  ונקווה שבתחילת 
אלו  ובימים  רוחשת,  הפעילות  בה  שגם  הדמוגרפית.  הבנים 

מסיימים את התשתיות.
התארגנות לקליטת בנים עתידית

וו.תכנון והנהלת הקהילה במיפוי כל  בנוסף, עוסקים יחד עם  
הבתים בגזית כדי להערך לקליטות בנים בשנים הבאות.

קווים מנחים לשימוש בתקציב אחזקת דירות
בימים אלו גם אנחנו וגם הנהלת הקהילה עסקנו בנושא, שקראנו 
דירות.  אחזקת  בתקציב  והוגן  נכון  לשימוש  מנחים  קווים  לו, 
אחזקת  תקציב  של  נכון  מענה  מתן  לאפשר  המסמך  מטרת 
דירות לצרכי הקיבוץ וליצור קווים מנחים ברורים למקומות בהם 

הקיבוץ תומך באחזקת דירות החברים. 
סוגיות  שתי  עלו  בנושא  שבוצעו  הרבים  הדיונים  במסגרת 

בעיתיות בולטות בהתנהלות הענפים: 
והעובדים זמן  ואינסטלציה מקדישים המנהלים  1. בענף בניין 
בייעוץ  מדובר  רבים  במקרים  לחברים.  והסברים  בשיחות  רב 
משניתן לחבר. מנהלי הענפים הדגישו כי הנושא מקשה מאוד 
על מתן מענה מקצועי במקומות אחרים. בשל כך  הוחלט כי אנו 
ע’’י ענפי  נכון לחייב שירותים שונים שניתנים  חושבים שיהיה 
השרות בעלות שעת עבודה סמלית ומסובסדת בגובה של 35 
ש’’ח שמטרתה לאפשר לבעלי התפקיד מיקוד בעיקר עבודתם.
2. במהלך הדיונים נמצאו כי קיימת אי בהירות באשר לאביזרים 
באחריות  המוחלפים  ואביזרים  הקיבוץ  באחריות  המוחלפים 
ברורות  טבלאות  ענף  בכל  נבנו  הזה  במקרה  גם  החבר. 
המקרים  ברוב  המרכזי  המנחה  כשהקו  לסוגיה.  המתייחסות 
הוא כי כל מה שנימצא בתוך הקירות והקרקע – ונושא עלויות 
ובתנאי כמובן  תיקון גבוהות הוא באחריות התקציב הקהילתי 
החלפת  כי  הוחלט  זאת  לעומת  פרטית.  בבנייה  מדובר  שלא 
ברז חיצוני, או  מפתח שהלך לאיבוד, יהיו כרוכים בחיוב החבר 
במחירי העלות )עבודה + פריטים(. לצרכי הבדיקה הראשונית 
תהיה תקופת ניסיון של שלושה חודשים, שיחלו מתחילת יולי 
יהיה  העבודה  ושעות  השונים  האביזרים  כשמחירוני   2014

זמינים לכל הדורש במשרד הבניין.
השכרות

פנוי  חדר  כל  משפצים  בתים,  של  רזרבה  לנו  אין  זה  ברגע 
לחברים ולבני /ות קבוץ ומשפחותיהם.

תזכורת -  במנהלת הדיור נמצאים: יוגב וצביקה א ]מייצגים גם 
את ו. צעירים[, ענת ב ]חדרי ארוח[  ליאוניד פ.]השכרות[ עומרי 

ס.]מנהל קהילה[, נועם שורר )משקיף מטעם ו. תכנון(

אגף הבינוי ותשתיות
סיוון רוטמן

 בקרוב בקרוב!!!!
 )למבוגרים בלבד(  בואו נדבר על "זה" 

תתקיים סדרת מפגשים להורים  יולי וספטמבר ים חודשהבמהלך 
 )ולמעוניינים נוספים(

 - מין, מיניות ואלימות מינית בנושא של

  איך לגדל ילדים בריאים מינית 
  איך לדבר איתם ואיך נבחין בין  -מיניות בגילאים הצעירים

 נורמלי לחריג?
  איך לאפשר וגם לשמור -להיות הורים למתבגרים 
 חשיפה לפורנוגרפיה והשלכותיה 
  ממה לפחד, למה לשים לב ואיך ליצור  -הסכנות שבאינטרנט

 את הדיאלוג 
 .הקרנת הסרט "שש פעמים" ודיון לאחריו 

 2//7; 7/2; 7/2ימי רביעי  יולי:

 פרטים נוספים בהמשך.           

 הצוות המארגן

  אסתר, ענת , מינה  והדר



איתן אוסטרובסקי

ענף המזון
 

 
        41/5/13 עסקית שבת  

   : 11מונדיאל           
 ארגנטינה""   

 
 : קבלת פנים

 מגוון צלוחיות עם וורמוט
Recepcion:  
"Picadita con Vermouth" 

 על גחלים:
 סטייק אנטרקוט -
 סטייק שייטל -

 קריאושוסצ'וריסוס 

A la parrilla:  
- Bife de Chorizo 
- Bife de Cuadril 
- Chorizos Criollos 

   חזה עוף מצופה עם שמנת 
 תירס ובננה מטוגנת          

Suprema Pollo a la   
                Maryland 

   Empanadas de carne אמפנדס בשר
 Empanadas de Humita              רוטב לבן ואמפנדס תירס 

  Tarta Pascualina טארט מנגולד
 Tarta de Queso y Jamon טארט גבינה ונקניק

 Milanesa/Pata y muslo שניצל/כרעיים
סלסה ארגנטינאית 

 וצ'ימיצ'ורי
Salasa criolla y 
Chimichurri 

 :סלטים
 חסה, עגבניה ובצל -
 עגבניות, בצל וריחן -
 ביצה שעועית שטוחה ו -

Ensaladas: 
- Mixta 
- Tomate y cebolla 
- Chaucha c/ huevo duro 

 Papas fritas suffle ציפס סופלה מנופחים
 Puchero de Gallina מרק פוצ'רו תרנגולת
 Vino Santa Ana Malbec יין סנטה אנה מלבק

 Pan frances לחם בגטים
: פלאן עם ריבת קינוח

 חלב וקרם שמנת שנטישי
 

Postre: 
               Flan Mixto 

 

 
 

    

 
הארוחות לכבוד מונדיאל הכדורגל הקרוב 
ממשיכות בשבתות עם היענות רבה . 
התפריט נקבע בייעוץ קולינארי עם חברים 
ותוך למידה עמוקה של מאפייני תרבות 
האכילה של כל מדינה, בנוסף ליצירת 
אווירה שמחה על רקע מוזיקה של המדינה. 
התוצאה היא הגשת מנות טעימות מאד, 
ייחודיות וחד פעמיות. מומלץ להתנסות 

 לפני שיתחיל הטורניר.
 

        7/16/13שבת עסקית 
   : 11מונדיאל           
 "ה'ב"אר     

 
        13/16/13שבת עסקית 

   : 11מונדיאל           
 "ברזיל"      
 

        11/16/13שבת עסקית 
   : 14מונדיאל           

 ה"יטלי"א     
 

        18/16/13שבת עסקית 
   : 13מונדיאל           

 ה"קולומבי"   
 

משחקים צפייה בנבדקות האפשרויות ל
במסך ענק תוך כדי הגשת משקאות 

 ואוכל. עקבו אחר הפרסומים.

 

 ימי חמישי
בקרוב יפתח החדר האוכל גם בימי ה' בערב. 
התפריט יהיה בסבב ויכלול פיצה על האבן, 

 שווארמה אוריגינל ופלאפל תוצרת בית.

 הבהריים בימי שישיהעשרת ארוחת 
בכל ארוחה תוגש תוספת מיוחדת: אמפנדס, לחם 

סונים, אמטוגן, קלצונה, סמבוסק, פשטידות, קור
 כריכי כרום הלחם, סיגרים, כנפיים מצופות ועוד.

 מקווים לראות אותכם.

 ארוחות עסקיות יומיות
בחודש יוני נתחיל להריץ תפריט עסקי בשרי 

ו בוא וצמחוני בין ימי א'/ה' בארוחת הצהריים.
 לטעום, לחסוך ולתת לנו משוב.

 

 ארוחת ערב חג שבועות
כיד המסורת גם השנה נערוך "ארוחה לבנה" בערב 

ברחבה  ההגשה בסגנון בופה. 3/6 -שבועות, יום ג' ה
האחורית מול מתקני הילדים והישיבה בשולחנות 

יחולק דף עם הסברים  בדשא הגדול ובחדר האוכל.
 ותפריט.

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



העלייה  של   8 מספר  הפלוגה  של  במפגש  שנאמרו  דברים 
מארגנטינה )1951(.

 
והוא,  האנשים  לכלל  הזדמן  תמיד  שלא  מזל  היה  שלנו  לדור 
האוכלוסייה  כלל  של  אזרחיים  חיים  בין  לבחור  האפשרות 
קיבוץ  בהקמת  ולהשתתף  לארץ  עליה  לבין  בגולה,  היהודית 

חדש.
מי שבחר באופציה השנייה כמונו, מצא לפניו חיים של קשיים 

וסכנות שכולנו מכירים, אבל יחד עם זה חיים של עניין ותוכן.
בתוך הזרם הזה נמצאת גם הפלוגה שלנו שכעת אנו מציינים 

63 שנה לעלייתנו ארצה.
במשך כל השנים האלה כל אחד תרם על פי דרכו ליש המשותף 
החליט  לוין  אריה  שחברינו  לעובדה  מתקשר  זה  כל  שבגזית. 
לסיים את עבודתו במפעל בימים אלה. אם זה נכון שאנחנו 63 
 63 של  עבודה  של  רצף  מפסיק  שאריה  נכון  גם  בארץ,  שנים 

שנים.
זה כשלעצמו הוא הישג ראוי לציון, אלא שלא מדובר רק במספר 
כה גדול של שנות עבודה, אלא במיוחד בתרומתו של אריה בכל 

התחומים שהוא עסק בהם, במסירות ובאחראיות.
שונים  בתחומים  ותורמים  תרמו   אחרים  רבים  חברים  גם 
אפשר  אריה  על  שרק  דברים  יש  אבל  ובאחראיות,  במסירות 
ומפוקחת  מקורית  ראייה  גילה  הזדמנויות  בהרבה  לומר. 

ולפעמים אפילו נגד המקובל./
את  לציין  אפשר שלא  ואי  בקיבוץ  רבים  מילא תפקידים  אריה 

היוזמה הברוכה 
שלו בזמן שריכז את ועדת הכספים של הקיבוץ,  לפתוח קופות 
פנסיה לחברי הקיבוץ, דבר שבאותם הזמנים לא היה מקובל 

ברחבי התנועה.

כל השנים אריה לוין היה חבר במועצת המנהלים של המפעל, גם 
שם תרומתו הייתה מורגשת בכל, ובמיוחד בדאגה לאינטרסים 

של כלל חברי הקיבוץ.
העמידה  למפעל,  לשותפות  נכנסה  ‘טנא’  שחברת  בהזדמנות 
שינוי,  ללא  לתפקד  ימשיך  פלזית  של  המוביל  שהצוות  תנאי 
מספר שנים יחד עם השותפים החדשים וכמובן אריה היה בין 

הקבוצה הנבחרת הזו.

אפשר להוסיף עוד ועוד על אריה. ועל תפקידה של סוניה בתור 
מלווה. 

והיום אנו מברכים אותך אריה מעומק לבנו על פועלך ותרומתך.
ונרים ביחד כוסית לחיים ולבריאת טובה לך, לסוניה. ולכולנו.

לחיים!!

קיבוץ גזית
30/4/2014

ספרים חדשים בספרייה –  מאי 2014  

סיפורת:
- האיש מסין, מאת: הניג מנקל

- אמא, מאת: רם אורן
- נערה בחולצה כחולה, מאת: גבריאל בן-שמחון

- חלומותיהם החדשים, מאת: חיים באר
- גשרים של זכוכית, מאת: טלי אסנין-בראל

- הוואלס האיטי של הצבים, מאת: קתרין פנקול
- בעלת הבית, מאת: ידלין, נועה

- חשבון רדום, מאת: נתן שחם
- שלוש שניות, מאת: אהדרס רוסלנד ויורג הלסטרום

- גרעין של אמת, מאת: זיגמונט מיל ושבסקי
- נעליים, מאת: צ’לה בניה

- על זה לא מדברים, מאת: יוסי קליין
- אני ליאונה, מאת: גיל הראבן
- החווה, מאת: טום רוב סמית

- המושיע, מאת: יו נסבו
- זאב בודד, מאת: ג’ודי פיקו

- נמסיס, מאת: פיליפ רות
- חומות של אחרים, מאת: שולמית לפיד

ילדים ונוער
- היהלום שבכתר )מסדרת: קהילים נגד וספרים(, מאת: רולנד 

סמית
- המועצה האחרונה )מסדרת: הקמע(, מאת: קאזו קיבואישי
- שאול החתול וארבעה כפתורים מגניבים, מאת: ג’יימס דין

- ארץ הערים לעולם, מאת: נורית זרחי
- נולד ל... ל... לשיר )מסדרת: מסע מצמרר(, מאת: זוהר אביב

עיון
-“נעמן – גזית” בית חרושת למוצרי כלי שולחן מקרמיקה בגזית, 

חוברת בעריכת חיים שורר.
: פלדנקרייז, פאולה,  - הישראלים שביקשו לרפא את העולם 

נצח, הופה, מאת: משה כהן-גיל
- ככל עם ועם, מאת: אניטה שפירא

- יהודים ומילים, מאת: עמוס עוז ופניה עוז-זלצברגר
- הורות מובילה, מאת: דפנה תייר

- יש לי ילד אחר, מאת: עירית חגי ויהודה חגי
- לגדול אחרת, מאת: רונית פלוטניק

 שירה
עם כל הכבוד לגשם, מאת: טובי סופר, צילומי העטיפה – נחשון 

בר-שדה

זוהי רשימת כותרים בלבד. רשימה מלאה עם תוכן הספרים 
באינטרנט:  הספרייה  באתר  נמצאת  גולשים  וביקורות 
http://gazit.library.org.il/ במדור: “ספרים חדשים” על סרגל 

הכלים.
אין צורך בסיסמא על מנת להיכנס לאתר

)ניתן להגיע לאתר הספרייה גם ע”י חיפוש בגוגל וגם דרך אתר 
גזית(.

חנה גולדמן קליש

ספריה
מאוריציו צחור

ברכה לפלוגה מספר 8



מקפלים את הקצף בעדינות לתוך תערובת הגבינות ויוצקים לתבנית .מקציפים 6 חלבונים + 1/4 כוס סוכר לקצף יציב ומבריקמעבירים את מסת הגבינות לקערה גדולה.מכבים את המיקסר, מוסיפים את אבקת הפודינג וממשיכים לערבל עד שהאבקה נבלעת בעיסה.מוסיפים למיקסר תוך ערבול עדין את הגבינה והשמנת החמוצה.מוסיפים את השוקולד המומס לתערובת תוך כדי ערבול מקציפים 6 חלמונים + 1/2 כוס סוכר + וניל לתערובת תפוחה ובהירה.  ממיסים את השוקולד במיקרוגל בפולסים של 20 שניות ובוחשים מחממים תנור ל-140 מעלות ובשלב התחתון מניחים תבנית מלאה במים.ההכנה:
חשוב ביותר – במהלך האפייה והקירור לא לפתוח את התנורעם סיום האפייה יש לכבות את התנור ולהשאירו סגור כשעתיים במהלך האפייה העוגה תתפח מאוד ויתכן שיוצרו חריצים, בהמשך היא תרדאחרי 10 דקות מורידים את טמפרטורת התנור ל 120 ואופים עוד שעה ועשרים דקות.מכניסים לתנור, במידה והמים התאדו יש להוסיף עוד.אפיה: להגשה – אפשר לצפות בקצפת / קרם שוקולד / מחית פירות ועודלפני ההגשה לעבור בזהירות עם סכין ישרה סביב שולי התבנית ובעדינות לשחרר אותה  אחרי שהעוגה מצטננת יש להעבירה ללילה במקרר 

נוספות בזמן הקצפת החלבונים(לגרסה דלת קלוריות – ניתן להשתמש בגבינות רזות ואף לוותר על השוקולד הלבן )במקומו להוסיף 3 כפות סוכר 

חג שמח ומתוק

עוגת גבינה אפויה של כרמל אשל
עוגה גבוהה וחגיגית בעלת מרקם אווירי וקליל. 

מתאים לאפייה בתבנית קפיצית מספר 26
חומרים לתחתית: 
150 גר' עוגיות מרוסקות
100 גר' חמאה מומסת

1 כפית קינמון, 1 כפית קפה נמס, 1 כף סוכר.
רטוב, משטחים בתחתית התבנית ומקפיאים לחצי מערבבים את החומרים למרקם הדומה לחול 

שעה.

חומרים לעוגה:
6 ביצים

כפית תמצית וניל או שקית סוכר וניל3/4 כוס סוכר
150 גר' שוקולד לבן מומס
800 גר' גבינה לבנה 9%

1 גביע שמנת חמוצה 15%
1 חבילת אינסטנס פודינג וניל

חג שבועות
שמח!!
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הרואות. בניין שמותר להתפאר בו. ולזכותנו ייאמר, כי השכלנו 
להעביר את הלפיד בזמן הנכון ובדרך הטובה.

מצפות  עוד  ועיקר,  כלל  פשוטה,  שאיננה  הנוכחית,  במציאות 
לדור ההמשך משימות לא קלות. יידרש מאמץ כדי להבטיח את 
המשך התפתחותה וקידומה של גזית גם מחר וגם מחרתיים, 

ולא זה המקום להרחיב על כך.

ולענייננו כאן:  אפשר שישאל השואל – והמעשה הזה של שימור 
מבנים מהעבר, למה ומדוע?

תחילה אביא ציטוט מוכר: 
לוט  ועתידו  דל,  שלו  ההווה  גם  עברו,  את  מכבד  שאינו  “עם 

בערפל” – יגאל אלון.
בטיול שערכתי לפני שנים בארה”ב, שמתי לב לעובדה שבכל 
היסטורית   תזכורת   ובו  שילוט,  למצוא  אפשר  ומקום  מקום 
עם  הזה,  הגדול  העם  בליבי:  אז  חשבתי  האתר.  תולדות  על 
ההיסטוריה הקצרצרה שלו, דואג להבליט כל דבר קטן כגדול, 
שיש בו ביטוי למורשתו. ואילו אנו, שההיסטוריה שלנו היא בת 
אלפי שנים – לא רגישים די הצורך להעברת המורשת העשירה 

שלנו גם לדורות הבאים.
שאול  המשורר  כתב  מולדתו”,  נוף  תבנית  אלא  אינו  “האדם 

טשרניחובסקי.
אהבת מולדת מתחילה במקום שאתה חי ויוצר בו.

המבנים השמורים גם הם מרכיב חשוב בהעברת המסר – “דור 
לשימור,  שנועדו  המבנים  מאותם  אחד  כל  אומר”.  יביע  לדור 
מקפל בין קירותיו סיפורי חיים, עשייה וחוויות של שנים רחוקות. 
עוד נצטרך להכין את תוכן הסיפור שמתלווה להם באופן שידבר 

גם אל הדורות הבאים.
ומעבר לכך. יום יבוא ונצליח לשלב אצלנו פרויקט תיירותי. או אז 

ישתלבו המבנים האלה בענף תיירותי מקומי.
למימוש  ועזר  שתמך  מי  לכל  ובהערכה  בתודה  שוב  אסיים 
המעשה הייחודי הזה בקיבוצנו, ואני מאמין ובטוח שגם בהמשך 

הדרך תעמדו לצידנו בקידום הנושא היקר והחשוב הזה.
                                     תבואו על הברכה!                                                                                    

דברים בטכס חנוכת השלטים למבנים המיועדים לשימור 
גזית - 18.05.2014

אורחינו הנכבדים:
אייל בצר – ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

אתרי  לשימור  המועצה  של  הצפון  אגף  מנהל   – ציוני  בן  אורי 
מורשת בישראל

עמרי שלמון – המנהל הכללי של המועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל

האזורית  במועצה  התיירות  מחלקת  מנהלת   – סאאל  אורית 
יזרעאל

תודה לכם על שהנכם מכבדים אותנו בנוכחותכם בטכס חנוכת 
השלטים למבנים המיועדים אצלנו לשימור.

התאספנו כאן היום, אורחים וחברי הקיבוץ, לרגל אירוע מיוחד 
בקידום  קטן  אחד  צעד  צועדים  אנחנו  היום  קיבוצנו.  בתולדות 
בקידום  קיבוצנו.  בראשית של  מימי  מבנים  שימור  הנושא של 

התחום הזה עוד מחכה לנו דרך ארוכה. ארוכה מאוד.

אלי  חברנו  של  הרבה  תרומתו  את  כאן  לציין  לנכון  מוצא  אני 
בראל, שהודות להתמדתו ולנחישותו הגענו לרגע הזה. כמובן 
שלתודה רבה ראויים גם כל האנשים המייצגים את המוסדות 

הרלבנטיים, שבלעדיהם לא היה המבצע הזה מגיע למימושו.
שבו  יישוב,  מתגלה  גזית,  לקיבוצנו,  המזדמן  של  לעיניו 
יישוב  החיים.  תחומי  בכל  ויוצרת  פעילה  קהילה  מתקיימת 
הטובל בירק של עצים, דשאים ופרחים לרוב. אך לא כך היה 
בכפר  נאחזנו  תחילה  הזה.  למקום  לבואנו  הראשונות  בשנים 
כביש  ללא  שתייה,  במי  מחסור  של  בתנאים  “טירה”,  הערבי 
)מה שגרם לנו לניתוק בימי החורף(, ללא חיבור לרשת החשמל 
כן, לא  כי גם קו טלפון לא עמד לרשותנו. על  וללא תקשורת, 
פלא הוא, שהמתיישבים שקדמו לנו ב”טירה”, “ארגון בורוכוב”, 
נאלצו לעזוב, ולחפש לעצמם מקום התיישבות אחר. גם כאן, לא 
היו, לא עץ ולא שיח, ולרבים-רבים מראשוני הקיבוץ לא עמד 
לאחר  גם  הקשיים, שנמשכו  על  לגבור  איתנו,  להמשיך  הכוח 

שעברנו לנקודה הזו, והם פנו לדרכים אחרות. 
להמשך  היסודות  את  שהניחו  הקיבוץ,  ראשוני  כי  ספק,  אין 
התפתחותו, היו חדורי חזון, אמונה ונחישות להתקדם במשימה 
, בבחינת – אף על פי כן, עלה נעלה... הרצון להקים יישוב חדש 
וחברה חדשה, היו הכוח המניע ליכולת להמשיך ולהתגבר על 

הקשיים הרבים.
יש אימרה:  “כל דור בונה על כתפי הדור שקדם לו”. למזלנו זכינו 
לדור של ממשיכים, שקיבל מידינו את הלפיד, והצליח להמשיך 
ולבנות על היסודות שאנחנו הנחנו בניין לתפארת. הלא עיניכם 

חיים שורר

חנוכת שלטי שימור מבנים

 

 

 



על כל 30 מתרחצים(.
18.שימוש בפינת המנגל בבריכה אפשרי בכל שעה ובתיאום 
מראש. עבור פינה זו לא ייגבה תשלום מיוחד אולם בשעות 
החורגות משעות הפתיחה יש צורך לתאם מראש מציל. את 

התיאום יש לעשות עם אחראי הבריכה.

ביטוח
הבריכה מבוטחת בצד ג’ – ויש כיסוי ביטוחי.

הבריכה היא עבור כולנו, כך שנשמח לשיתוף הפעולה.
אנא עזרו לנו לשמור עליה נקייה, יפה, מזמינה ומהנה!

קיץ נהדר,
צוות הבריכה.

עוד חורף נגמר, האביב חלף והקיץ הגיע!
לשמחת כולנו, מתחילה עונה נוספת בבריכת הקיבוץ.

בכדי ליידע, להזכיר, ולשם הסדר הטוב – אנו מפרסמים מידע 
מהשותפים לצוות הבריכה, נוהלי שימוש, שעות פתיחה ועוד.

צוות הבריכה:
אחראי בריכה – גיורא גלברד
עוזר אחראי בריכה – אפרים 

מפעיל בריכה – רפי עצמון
מציל ראשי – גדעון הולצמן
מצילה משנית – דפנה רוגע

נוהלי שימוש בבריכה
הבריכה נועדה לשימושם של חברים ותושבי הקיבוץ.

המקום חשוב הן בהיבט הבריאותי והן בהיבט החברתי.
בשירותי  לשימוש  המנחים  הקווים  מהם  להבהיר  ברצוננו 

הבריכה והציוד שבה באופן יומיומי או באירועים מיוחדים.
הנוהל מיועד לקביעת קווים מנחים  לסדרי העדיפויות לשימוש 
והסדרת  בהם  השימוש  אופן  בה,  הנמצא  ובציוד  בבריכה 

חובותיהם של המשתמשים.

כללי:
1.אין רחצה בבריכה ללא מציל.

2.הגעת ילדים לבד לבריכה – מגיל 13 בלבד.
העמוקים  במים  להיות  יכולים  ומטה   10 מגיל  3.ילדים 

בהשגחת מבוגר צמוד בלבד.
או  אבובים  מזרונים,  גלגלים,  לבריכה  להכניס  4.אין 

מתנפחים אחרים.
5.הכניסה למים בשיער אסוף בלבד.
6.אין להכניס כלבים לשטח הבריכה.

7.אין להיכנס למים עם פצע חשוף.
8.אין לאכול על שפת הבריכה ובתוך המים.

בדלי  גלידה,  עטיפות  שתייה,  כוסות  אוכל,  9.שאריות 
סיגריות וכו’ יש לשים בפח ולהקפיד על הניקיון.

10.באירוע בו יוגש אלכוהול – תאסר הרחצה בבריכה. 
הבריכה  אחראי  עם  הפרטי  השימוש  את  לתאם  11.יש 

)גיורא(.
ע”י  יזומים  אירועים  למעט  הבריכה  בתחומי  ללון  12.אין 

הקיבוץ.
13.אורחים של תושבי הקיבוץ - חובה לבוא בליווי המארח.
14.פניות מיוחדות חייבות תיאום מראש עם מנהל הקהילה.

15.סדרי העדיפויות לשימוש בבריכה  הם אלה:
א.שעות הפתיחה הקבועות

ב.וועדת תרבות וועדות שונות
ג.חוגים המשרתים את אוכלוסיית גזית

ד.אירועים פרטיים
ה.אירועים בעלי אופי מסחרי

ו.אחרים
16.בכל סוג של אירוע, לאחר השעה 23:00 יורד הווליום 

כך שלא יפריע את מנוחת השכנים.
17.כל סוג של אירוע פרטי -  “מסיבת בריכה”, חתונה או 
כל אירוע אחר חייב בנוכחות מציל. את מספר המצילים יש 
להתאים למספר המתרחצים בהתאם לתקן המדינה )מציל 

עונת הרחצה בפתח

שעות פתיחה קיץ 
 2014

כללי לעונה

א’-ה’ 
6:00-8:00

9:00-12:00
14:00-20:00

ו’
6:00-11:30

14:00-18:00

שבת
8:00-20:00

אירועים חודש יוני – שעות פתיחה

3.6 – פתיחת עונת הרחצה – ערב חג שבועות
6:00-11:30

14:00-17:00

4.6 – שבתון – 8:00-20:00

5.6 – סגור )חתונה(

6.6 – יום שישי

6:00-11:30
14:00-18:00

6:00-11:30 – 20.6
            מ 11:30 סגור )חתונה(

27.6 – סגור )חתונה(

מאחלים לכולנו עונת רחצה פעילה, מהנה ונעימה!



אנחנו מעל הממוצע בייצור חלב לכבשה, בוולדות ובפוריות.”
לשיפור  לחו”ל  טליות  לייצא  בגזית  הצאן  ענף  החל  לראשונה, 
הגזע. “קיים ביקוש גדול לטליות שלנו בירדן בכדי להשביח את 

הגזע שלהם ואני מקווה שנפתח לעוד יעדים”.
ומה התוכניות לעתיד?

“למרות החשש ממחירי המזון הגבוהים אנחנו מקווים ששנת 
2014 תסתיים ברווח.

עשרות  המונה  חי  פינת  על  גם  אמון  דניאל  מוסף,  ערך  וקצת 
הכבשים.  לדיר  בצמידות  להם  השוכנים  ושרקנים,  ארנבות 
חברי  לכאן  החזירה  החי  פינת  איך  לראות  הלב  את  “מחמם 
קיבוץ, עם הילדים והנכדים, אחרי שלא בקרו כאן שנים”. כולם 

מוזמנים

“ישוב טלה אל חיק האם, 
ישכב בדיר ויירדם 

והכבשה תישק אותו 
והיא תקרא אותו בשם” )לאה גולדברג(

שברחבת  החי  בפינת  להיות  לי  הזדמן  לערך,  חודשיים  לפני 
עטיניה  בכבשה שאך המליטה.  צפינו  ובשובנו,  בקיבוץ,  הצאן 
טלאיה,  את  מלקקת  בעודה  הרצפה,  על  נשרכו  השופעים 
העושים צעדיהם הראשונים בעולם. אין מראה מרגש מזה ומן 

הידיעה שבנותיי חשופות לנפלאות הטבע ללא תיווך.
ענף הצאן בגזית קיים כבר מימי ראשית הקיבוץ, ימים יפים ידע 
הענף בראשיתו, כאשר פיתחו חווה רוגע ואשר צורף את גזע 
אסף – זן ייחודי ואיכותי של כבשים, אולם בשנים האחרונות לא 
נחשב הצאן לענף מכניס. בעשור  האחרון התדלדל העדר וענף 

החל דועך עד שבסוף שנת 2012 הוחלט לעשות מעשה.
דניאל לייטון, מנהל הצאן מסוף 2012 מספר כי השנים -2011
וחלה  ונמכרו  חלו  רבות  כבשים  לענף,  שפל  שנות  היו   2012
ירידה משמעותית בהיקף הכבשים בעדר. )200 אימהות( ימים 

בהם אפילו לא הגענו למכסת החלב המותרת.
“אני נכנסתי לצאן בדיוק בנקודה שבה החליטו להשקיע בענף. 
וחלבו בקרוסלה  ודוחק,  עד אז העדר התקיים בתנאי צפיפות 
לצאן  הסככה  את  הרחבנו  חדש,  חליבה  מכון  בנינו  מיושנת. 

והתחלנו לרכוש כבשים ולהגדיל את העדר”.

העבודה היא עבודה פיזית לא פשוטה, לאורך כל השנה. מידי 
משמעותיו  כל  על  החיים  ומעגל  שממליטה  קבוצה  יש  חודש 
מתחיל. צוות ענף הצאן מונה חמישה חברי קיבוץ, ביניהם גם 
כי  ומעיד  כך  על  דניאל שמח  חווה שנמצאת בענף מראשיתו. 

התחושה בצוות טובה, של חדוות עשייה אמיתית.
הדיר מיועד לבשר ולחלב, אולם עד שהכבשה הופכת יצרנית 
חולף זמן רב בו יש להשקיע כסף בגידולה ובטיפול בה. 40% 
מתוצרת הדיר היא מחלב והיתר כ 60% מבשר. העדר מונה 
50 זכרים גדולים לרביה, מגזע אסף כאמור, וכל היתר מופנים 

לשחיטה.
“היום מונה העדר כ 800 אימהות, וכ 1500 טלאים וטליות בכל 
לנו  שניתנה  מהמכסה  כפול  כמעט  מייצרים  אנחנו  הגילאים. 
ועומלים על הגדלתה”. החלב נמכר לתנובה ועל היתרה מעבר 

למכסה אנחנו מקבלים מחיר יותר נמוך אבל עדיין משתלם...
“אני יכול להגיד בגאווה שהיום הכבשים שלנו הן עם התוצאות 
המקצועיות והטובות ביותר בהשוואה לקיבוץ הגדולים בארץ. 

תמר דרייבלט )קמינצ‘יק( צילום: מאיה לייטון

מממממה קורה בצאן?



וכל  אמון,  כשיש  רק  כולם.  עבור  יותר  טובה  שלישית שתהיה 
אחד יכול להביא לידי ביטוי את מי שהוא, את הקול הייחודי שלו 
- נוצרת היכולת ליצור אלטרנטיבה שלישית - חדשנית ואיכותית 
יותר. הבסיס ליצירת סינרגטיות חיובית הוא בהגעה להסכמה 
שניתן להגיע לפיתרון שיהיה טוב יותר לכולם, בהשוואה למצב 

הנוכחי. 
מתוך העקרונות האלה אנחנו לומדים עכשיו איך ליישם ולממש  

את הרצונות שלנו ביחס לקהילה בה אנו חיים. 
איפה  בחירה?  חופש  חווים  אנחנו  בחיינו  היכן  בשאלה  דנו   •
אין לנו חופש בחירה? והאמנם המקומות האלה רבים? גילינו 
בפרשנות  טמונות  אלה,  לשאלות  שנתנו  מהתשובות  שהרבה 
הסובייקטיבית שכל אחד מאיתנו נותן למציאות ולמצבים איתם 
אנחנו מתמודדים בחיים. העבודה המרכזית שלנו - היא בשינוי 
התפיסה והתודעה. חלק מחופש הבחירה הוא היכולת לפתח 
ועל  התבוננות חדשה ותפישה חדשה על החיים שלנו בגזית, 

יכולת ההשפעה שלנו עליהם.
• שוחחנו על ההזמנה להיפרד מ’סינדרום המטפלת’ - שמישהו 
לוקח  הפרט  שבו  למצב  המערב  ועל  ויארגן,  יפתור  לי,   ידאג 

אחריות על עצמו ועושה למען עצמו  ולמען הקהילה. 
• בנושא הערבות ההדדית נחשפנו להתבוננות חדשה ומעניינת 
המלמדת אותנו ,שמצוקות, מחלות או חולשות כלשהן לפרטים 
עיקרון  פי  )על  בהמשך  עלינו  גם  להשפיע  עשויות  בקהילה 
של  ובמצוקה  בקושי  התבוננות  דרך  איך  ובוחנת  האחדות(, 

האחר - ניתן לזהות כיוונים לצמיחה אישית וקהילתית.
רצוי שיתפתח אצלנו בגזית, בכדי  - מה  כמו  • שאלנו שאלות 
שהמצוקות אם וכאשר יצוצו - יחשפו ערבות הדדית שדוחפת 
לצמיחה ולהתפתחות )ולא להכבדה, מתח, ניכור והתרחקות(. 
יוכלו  שאנשים  כדי  שלנו  בקהילה  שיתפתח  ורצוי  ראוי  ומה 

להתמודד גם עם קושי ומצוקה בזקיפות קומה?
החיובית  הסינרגטיות  עקרון  עם  במפגש  עצמנו  על  התנסינו 
יותר  שטוב  חלופי  ולפתרון  להסכמה  להגיע  שבכדי  הקובע 
לכולם, עלינו לוותר על העמדה הראשונית שלנו, מתוך האמונה 
שאכן קיימת האלטרנטיבה השלישית, שהיא באופן משמעותי 
נוכחנו  בה.  לבחור  לכולנו  שווה  ולכן  כולם,  עבור  יותר  טובה 
שאדם צריך להרגיש שרואים אותו, שומעים אותו, ולחוש אמון 
באחרים שסביבו, בכדי שיהיה מוכן לעשות זאת. התנסינו בכלי 
של מעגל הקשבה ככלי לשמיעת הקולות השונים והגעה להבנת 

האחר בדרך ליצירת האלטרנטיבה השלישית. 
שיח  בהם  שהיה  ומפרים,  מעניינים  מפגשים  חמישה  עברנו 
ושיתוף כנה ואמיתי! עלו בהם קולות של אופטימיות ושל תקווה, 
היתכנות  לגבי  וספקות  סקפטיות  חשש,  של  קולות  גם  והיו 

המטרות שהצבנו לעצמנו.
הזאת  בקבוצה  קורה   - אבל מה שבטוח   הדרך,  בחצי  אנחנו 
משהו שלא ממש מזדמן לנו בגזית בתקופה האחרונה במתכונת 
אחרת:  יושבים יחד במעגל אחד חברי גזית, צעירים ומבוגרים, 
ומתי  איך  נקבע  לא  שעוד  כלכלית  בעצמאות  בנים  עם  ביחד 
פה  לגור  שבאו  ותושבים  בנים  ביתם,  את  בגזית  לקבוע  יוכלו 
ובחרו לבנות פה את ביתם,  ומתפתח שיח כנה ופתוח שהמכנה 
בחרו  הזה,  המקום  את  אוהבים  פשוט  שכולם  הוא  המשותף 
ובוחרים לחיות כאן, ומוכנים לעשות הרבה כדי שיהיה כאן טוב 

יותר לכולם!  
אז - שיהיה לנו בהצלחה, ומי שעוד רוצה - מוזמן להצטרף!!!!

בעיצומו של תהליך  נמצאת  בגזית  חדש  יחד  מובילים  קבוצת 
‘חזון’ שראתה לנגד עיניה  הכשרה. תהליך זה הינו תוצר של 
ותושבי הצמיחה הדמוגרפית, שרצו  קבוצה של חברי הקיבוץ 
יותר,  טובה  שונה,  חברתית  מציאות  תמונת  בגזית  לראות 
ומטרתו להכשיר עוד חברים מהקהילה להיות מובילים של יחד 

חדש בגזית.
מכל  חברים  של  ומגוונת,  גדולה  קבוצה  לשמחתנו  התגבשה 
כ-27-25  מונה  +80...הקבוצה   -  26  - והגילאים  השכבות 
בעצמאות  בנים   2 קיבוץ,  חברי   15 כ  ביניהם  משתתפים, 
כלכלית, שתי תושבות, ו 7 תושבי צמ”ד. המפגשים עד כה היו 
פתוחים ומי שחפץ בכך הצטרף תוך כדי. )כולם עדיין מוזמנים(.
ההכשרה,  תהליך  של  בעיצומו  נמצאים  אנחנו  אלה  בימים 
במפגש  מתוכננים.  עשרה  מתוך  מפגשים  חמישה  ועברנו 
, כמבוא, נחשפנו למונחים מרכזיים בתחום הקהילה  הראשון 
והקהילתיות, ויצאנו ממנו עם ההבנה  שאנשים חיים בקהילה 
כדי לממש יחד משמעותי.  למדנו שיחד הוא תוצר של מערכות 
יחסים - וככל שמערכות היחסים יהיו איכותיות יותר, כך אנשים 

ירגישו יותר שייכים, ומכאן גם ירצו יותר לתרום ולהשפיע.
שמענו על כך שבשנים האחרונות המאפיין העיקרי בהתפתחות 
של קהילות, וגם אצלנו בגזית, הוא הגיוון והשונות. לכן האתגר 
הגדול העומד בפנינו היום הוא להוביל, לפתח ולטפח רצון ליחד 

איכותי ומשמעותי, שיצמח מתוך השונות הזאת!
של  לסוג  חדשים,  מחשבה  לכיווני  נחשפנו  הבאים  במפגשים 
תודעה, או - התבוננות חדשה, על מספר ערכים שכולנו חיים 
פגשנו   - זאת  ובכל  השוטפים.  מחיינו  מקרוב  ומכירים  אותם 
כיוון מחשבה חדש, שמחייב שינוי חשיבה , ופתיחות להרחבת 

ההבנה לגבי כל אחד מהם.
אנו שמחים על ההזדמנות לשתף מעל דפי העלון, את כל חברי 
גזית במסרים החשובים שהכרנו: תהליך ההכשרה שלנו מבוסס 

על ארבעה ערכים מרכזיים לפיתוח יחד משמעותי :
1. אחריות: האחריות  של כל אחד מאיתנו - לחיות את הרצון 
העמוק  הרצון  את  לחשוף  שלנו  האחריות  זוהי   - כלומר  שלו! 
שלנו, לחיות אותו, וגם לאפשר לאחר - לחיות את רצונו. רצונות 
שונים משקפים מגוון ושפע, אבל גם יוצרים מתח ניגודי, שהוא 
והתפתחות. אחריות המנהיגות,  צמיחה  קריטי לתהליכים של 
אם כך, היא לעורר את הרצון, לחשוף את השפע, לראות את 
המתח הניגודי שהשפע יוצר, ולמנף אותו לעשייה משמעותית.

בהתפתחות  נמצא  בטבע  דבר  כל  והתפתחות:  צמיחה   .2
ובצמיחה מתמדת. גם על האדם להתפתח! אדם שאינו מתפתח 
תקוע באחד ממרחבי חייו. צמיחה והתפתחות של הפרט - הם 
ביותר  מהקל  בקהילה,  משבר  כל  הקהילה!  של  המניע  הכוח 
ואת  כיוון הצמיחה  ולסמן את  - בא להצביע  אל הקשה ביותר 
משבר  כל  זה  עקרון  פי  על  פרטיה.  של  הצמיחה  פוטנציאל 

משקף הזדמנות לצמיחה והתפתחות!
3. אחדות ,ומתוכה ערבות הדדית: הפרט משפיע על הכלל, וגם 
מושפע ממנו. כל הפרה של האיזון במערכת הקהילתית, יכולה 
הזדמנות  ולחשוף  קבוצה,  של  או  יחיד  של  בכאב  להשתקף 
להתפתחות, ללמידה, לתזוזה. לכן - לכל אחד שחי בקהילה, יש 
ואיכותה  בריאותה  על התפתחותה,  והשפעה  אחריות   100%

של הקהילה.
4. סינרגטיות חיובית: הסינרגטיות מושתתת על ההנחות שבכל 
אלטרנטיבה  יש  אנשים  בין  מחלוקת  או  קונפליקט  של  מצב 

ענת ירון ברנד

מובילים ביחד חדש בגזית



חסד לכלבים, לבעליהם, לחברה ולסביבה. מי שבוחר להימנע 
המלטה  מאפשר  לסרס,  או  לעקר  שלא  ומחליט  מהתערבות, 
יהיה  וסופם  בית,  ימצא  לא  גורים שלרובם  בלתי מבוקרת של 

הזנחה או המתה. 
לסיכום:

כשאימצתי את שלושת הכלבים שלי ואת שתי החתולות שלי, 
המחשבה הראשונה שעלתה בראשי ואילו הפעולה הראשונה 
שהגיעה לידיי היא למנוע מהנקבות התעברות ומהזכר הרבעות 
ותוקפנות. אני יודעת בוודאות שבאהבתי הגדולה לבעלי החיים 
– יש החלטה ברורה, חד משמעית ובלתי מתפשרת  - לעקר 

ולסרס את החברים שלי!

עיקור וסירוס כלבים וחתולים
לאהוב אותם מכל ה- 

מהם עיקור וסירוס? 
את  כירורגי שבו מסירים  בניתוח  מדובר 
אברי הרבייה של הכלבה )עיקור( או את 
האשכים של הכלב )סירוס(. על אף שנהוג 
לצמצם  בדרך  פשוט  מדובר  כי  לחשוב 
המלטות בלתי מתוכננות של שגרי גורים, 
רבים  יתרונות  בחובה  טומנת  זו  פעולה 

אחרים הן לכלב והן לבעליו.

יתרונות העיקור והסירוס 
בניגוד לבני אדם הדחף המיני של כלבים הוא הורמונלי בלבד וכך 
גם אינסטינקט האמהות. כאשר מונעים את יצירת ההורמונים 
המכתיבים את ההתנהגות המינית, הכלבים אינם חשים בחסר 

כלשהו.
- כאשר מונעים את ההתעברות וההיריון הכלבה אינה  עיקור 

יודעת שהיא מפסידה משהו. 
כלבים, בניגוד לבני אדם אינם שואפים לחוות את חווית ההורות, 

ואין להם שליטה על מספר ההמלטות.
- כלב זכר אשר עובר סירוס כבר בגיל חצי שנה איננו  סירוס 
ולהקשות על  מפתח תכונות זכריות שעלולות להיות בעיתיות 
הבעלים בשליטה על הכלב. הצורך של הכלב לבסס את מעמדו 
כזכר מתחיל עם כניסתו של הכלב לשלב הבגרות המינית בגיל 
9-12 חודשים והולך ומתעצם ככל שהכלב מתבגר ומגיע לשיא 
בגיל שלוש לערך. בעונת הייחום כלב מסורס איננו מרגיש צורך 

לרוץ אחרי כלבות מיוחמות.

מדוע העיקור והסירוס חשובים לבריאות כלבכם? 
דלקות  למניעת  החשובים  האמצעים  אחד  הוא  הכלבה  עיקור 
בבריאות  חשוב  גורם  והוא  בעטין,  סרטניים  וגידולים  רחם 

הכלבה.
האשכים  בסרטן  שילקו  הסיכוי  את  מפחית  הזכרים  סירוס 

והערמונית. 

להפחתת  ביותר  ההומאני  האמצעי  הם  והסירוס  העיקור 
ההמלטות ולצמצום מספר הכלבים והחתולים ללא בית. חייהם 
של כלבים וחתולים שעברו עיקור/סירוס ארוכים יותר, בריאים 

יותר ואיכותיים יותר.
אוהבים כלבים? אוהבים חתולים?

עשרות אלפי כלבים וגורים ננטשים מדי שנה. רק 10% מהם 
רעבים,  ברחובות-  מותם  את  מוצאים  השאר  בית.  מוצאים 
למוות  מורדמים  או  רכב,  גלגלי  תחת  נדרסים  או  מוזנחים 

בכלביות העירוניות ובכלביות העמותות.

הבחירה שלא לעקר  ולסרס משמעותה הבאת אלפי גורים לא 
רצויים לעולם.

עיקור וסירוס כלביכם וחתוליכם  הם אמצעי המניעה הראשונים 
מכך  וכתוצאה  רצויות  הבלתי  ההמלטות  להפחתת  במעלה 
של  מעשה  זהו  נטושים.  כלבים  של  והסבל  ההמתות  צמצום 

מרב ליטווק )כהן(

חיה לי מיום ליום

לקראת פורים מצאתי הודעה קטנה בעיתון שהכריזה על:

הבאתי את ההודעה הזאת לבית העובד ובזמן הפסקת הקפה, 
חשבנו יחד על תשובה אפשרית. מתוך כל מה שעלה שלחתי 

את הקטע הבא:

שלום, 
אני מנהלת מרכז תעסוקתי של אנשים מבוגרים בקיבוץ גזית, 
והנה  החידה  לפי  שנוסיף  המשפט  על  וחשבנו  יחד  ישבנו 
תשובתנו לשאלה: מה אמר המן לאסתר כשגהר מעליה בפרק 

ז’ פסוק ז’:
“בואי יפתי ואגלה לך את סודי. גם אני כמוך הגעתי אל ארמון 
המלך ממשפחה יהודית החיה בפרס מאז הגלות ההיא. כמוך 
הסתרתי את שם עמי אבל לך אגלה את האמת, מקור שמי הוא 
לזכר אותו המן שירד על בני ישראל במדבר. ועתה קראי למלך 

והפכי את הגורל שביקשת עבורי.”

טלי גורן ספיר

חידון פורים 

תחרות כתיבה יוצרת סביב הספר: 
"מגילת אסתר - מגילת ההיפוכים" 

המשימה - הוסיפו משפט למגילת אסתר - ואולי תזכו 
בפרס!

התחרות נערכת בחסות עו"ד אילן סנדובסקי, מחבר 
הספר "מגילת אסתר - מגילת ההיפוכים" בהוצאת "אופיר 
ביכורים".  בספר זה מציע עו"ד אילן סנדובסקי פרשנות 

מרתקת וחדשנית מנקודת מבט מדעית-משפטית, 
השופכת אור על סוגיות העולות מקריאת מגילת אסתר.
לפי מגילת אסתר נשאר המן במשתה המלכה, נפל על 

מיטתה והתחנן שתציל אותו מעונש )מגילת אסתר, פרק 
ז', פסוק ז'(.

החידה: מה אמר המן למלכה אסתר כדי לשכנע אותה 
להצילו?



מפרקים  הזר.  על  לשזירה  הפרחים  את  נכין  השלישי,  בשלב 
את ראשי הפרחים מהגבעול, לאחר מכן חותכים חתיכת חוט 
ומלפפים אותו סביב בסיס הפרח, הרבה פעמים, ממש  ברזל 
כמו בטבע יש אזור ירוק מבד,או פלסטיק שמכסה את תחילתו 
של הגבעול – השחילו את חוט הברזל תחתיו. בשלב זה, יכול 
להיות שהפרח יתפרק- פשוט הדביקו אותו בעזרת דבק נוזלי. 
עלים\ניצנים  הפרחים\  לכל  דק  ברזל  חוט  ומחברים  ממשיכים 

שתרצו לחבר לזר.

מה שנשאר לנו עכשיו, הוא לעצב את הזר איך שאנחנו אוהבים. 
שימו  הזר.  בסיס  סביב  נלפף  הדק  הברזל  חוט  שאריות  את 
לב, גם כאן יש קצוות חדים, חשוב מאוד שהקצוות יפנו, כלפיי 
הפרח)ממש יתחבאו( באזור שלא מרגישים, גם כאן, מה שלא 

ידקור את האצבעות לא ידקור בראש... 
 חג שמח!

אבל...זו  לזר,  לשזור  פרחים  לחפש  יצאתי  שבועות  לקראת 
כבר לא ממש עונת הפרחים, גם הפרחים שפורחים בעונה זו, 
לא מצליחים להחזיק מעמד יותר ממספר שעות,לכן הם פחות 

מתאימים לזר שנרצה להכין מבעוד מועד..
פרחי  מלא  ומצאתי  בדולר  הכל  בחנויות  לחפש  הלכתי,  אז 
פלסטיק. כמובן, כמו תמיד, תוכלו להתאים את צורת הפרחים, 

הצבע שלהם וחיבורם יחד,איך שאתם אוהבים.
 בדוגמא הכנתי זר, אבל אם בא לכם משהו עדיין יותר ופשוט 
יותר אפשר לחבר פרח או שניים לסיכת ראש, קשת או סרט 

לשער ולא רק לחג...
החג  ביום  זרים  עטורים  ראשיכם  את  לראות  מאוד  אשמח 

ולתפוס אתכם במצלמתי....

אלו החומרים הדרושים:
מצד  שתוכלו  )כזה  עבה  ברזל  חוט 
שני  ומצד  עיגול,  ממנו  ליצור  אחד 
יותר(  או  עגול,פחות  ישאר  העיגול 
פלסטיק,  פרחי  זר  דק,  ברזל  חוט 
נייר  כל  לפרחים-  ירוק  ודבק  קאטר 
דבק אחר יוכל לשמש אתכם באותה 
זרי  בתוך  פעמים  הרבה  המידה. 
משתמשים  המלאכותיים  הפרחים 
יכול להיות  בחוט ברזל לעיצוב הזר, 

שתוכלו להשתמש בהם.. 

מחוט  עיגול  ניצור  הראשון  בשלב 
הברזל העבה, בגודל הראש המיועד. 
הגודל  את  יודעים  ואינכם  במידה 
המדויק או שתרצו ליצור זר שיתאים 
לובש- חיתכו חוט ארוך מהיקף  לכל 
הוא  זה  לעיגול.  תסגרו  ואל  ראשכם 
ואת  לקשת  בדומה  שלנו  הזר  בסיס 
הסגירה לעיגול תסגרו בסוף, בהתאם 

לגודל הראש.

בשלב השני נלפף סביב חוט הברזל 
)לא שקוף(  נייר דבק  כל  את הדבק. 
השתמשתי  אני  זו,  למשימה  יתאים 
שאפשר  לפרחים  המיועד  בדבק 
למצוא בחנויות יצירה. עטיפה זו של 
בסיס הזר חשובה בכדי שהשער לא 
העיגול.  את  סגרנו  בו  באזור  ייתפס 
העיגול  את  סגרתם  ולא  במידה 
קצות  סביב  ללפף  מאוד  הקפידו 
הדבק  נייר  את  החדים,לפפו  החוט 
שוב ושוב עד שלא תרגישו את קצות 
החוט הדוקרים. מה שלא ידקור את 

האצבעות לא ידקור גם בראש...

נעמה צורף

במו ידיה



הטיול הרביעי ב-10/3/14  לגליל העליון
ביקרנו במצודת נבי יושע “במוזאון-הרעות”  מוזאון קטן וחדש 
שאנחנו ביקרנו בתקופת ההרצה שלו שקשור לתקופת מלחמת 

השחרור וללוחמי הפלמ”ח.  
לאחר מכן ביקרנו בקבוץ יראון נפגשנו עם חברי פלמ”ח לשעבר 
על  נוף  תצפיות  עשינו  תקופה.  אותה  של  הלוחמים  בין  שהיו 

הגליל העליון וטיילנו בטיילת הפסלים לאורך גדר הקבוץ.
נוף של  הגליל העליון שהיה בשיא פריחת  נסענו לאורך דרך 

האביב  וסיימנו בארוחת צהרים בקניון הגדול בכרמיאל.

הטיול האחרון התקיים ב 20/5/14 לביקור בקיסריה
של  לוילה  שייכת  שהיתה  הציפורים  פסיפס  ברצפת  ביקרנו 
היינו במוזאון ראלי 1  משפחה פרטית מהתקופה הביזנטית,  

וראלי 2 של משפחת רקנטי.
מוזאון  עם אוסף ציורים גדול מאד של אומנים בעיקר מדרום 

אמריקה ,
ומנציח במבנים ובתצוגת פסלים  את תרבות יהדות ספרד .

ואת  והיפה  המקסים  נחל-חדרה”  “בפארק  סיירנו  מכן  לאחר 
ארוחת הצהרים אכלנו בקניון אורות באור-עקיבא. 

מדריכה ומארגנת אביבה דימינשטיין.    

            

סיכום עונת הטיולים לוותיקים 2013/14 
הטיול הראשון שפתח את העונה היה 7/10/13  ביקור במרכז 

למורשת תרבות האישה הדרוזית בעוספיא.
חזונה של רג’אא מנסור,  להביא לנו מנקודת מבטה של האישה 
הדרוזית את סיפורה של העדה, נגיעה ברובד האנושי, במורשת 
ובתרבות הדרוזית האותנטית. לאחר טיול במרכז הכפר עוספיה, 

אכלנו ארוחת צהרים בביתה הפרטי של משפחה דרוזית.

הטיול השני  ב- 4/11/13  לפארק הירקון בת”א 
 עשינו טיול במרחבי הפארק עם קלבקאר  בנהיגה אישית 4 

איש בכל רכב.
שטנו בספינה לאורך הירקון משבע טחנות עד השפך לים.

את ארוחת הצהרים אכלנו באחת המסעדות בנמל ת”א הישן.

הטיול השלישי ב 21/1/14  ביקור בקבוץ הרדוף
החשיבה  ואת  מגוונת  המאד  האורגאנית  בחקלאות  ביקרנו 
האנטרופוסופית  שמאפיינת את התנהלות הקבוץ המיוחד הזה 

בכל שטחי החיים.
עשינו סיור בסדנאות השונות כגון: קרמיקה, טכסטיל, צורפות 

ועוד....
צפינו בסרט של צופית גרנט על הפעילות החינוכית ב”חירם” 
שיחה  וקיימנו  לוטן  שלומית  של  בעלה  רון  מנהל,  שאותה 

משותפת איתו ועם החניכים במקום.

אביבה ועמוס דימינשטיין

טיול שבת



והפעם - קיש גבינות
לבצק:

2 כוסות קמח
150 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

כפית מלח
קורט סוכר

1 כף שמן זית 
¼ כוס מים

כפית חומץ רגיל
מכניסים את הקמח והחמאה למיקסר עד שמתקבלת תערובת 
והחומץ  ,המים  השמן  הסוכר,  המלח,  את  מוסיפים  פרורית, 
)חומץ נותן לבצק אלסטיות( עד שמתקבל בצק אחיד. עוטפים 

בנילון ניצמד ושמים במקרר לפחות לשעה.
לאחר כשעה מרדדים לעובי של כשני מילימטר ומלבישים על 

התבנית הרצויה )עדיף תבנית נמוכה(

רוייאל – תערובת של שמנת וביצים
½ ליטר שמנת מתוקה

4 ביצים
אגוז מוסקט 

כפית מלח

למילוי:
בצל אחד חתוך לקוביות, מטוגן בקצת חמאה

ענף טימין
עירית קצוצה

גבינת  שמנת,  גבינת  כחולה,  גבינה  קממבר,  גאודה,  גבינת 
עיזים,פרמזן  ובעצם כל גבינה טובה שאוהבים

מפזרים את הבצל המטוגן על תחתית הבצק ועליו את הגבינות. 
גבינה צהובה קשה מכל סוג שהוא אני אוהבת לגרד בפומפיה 
בצורה  הבצק  על  ולהניח  ביד  לבצוע  פשוט  הגבינות  יתר  ואת 

אקראית.
לאחר ששמנו את הגבינות מפזרים את העירית הקצוצה ועלי 

טימין.
יוצקים את הרוייאל על הגבינות עד לגובה ¾ תבנית

מכניסים את הקיש לתנור בטמפ’ 180 מעלות לכ 25 דקות

בתאבון וחג שמח  
 

לוויות, ימי זיכרון ומה שביניהם

כשאתה מקבל על עצמך השתייכות לקהילה, אתה מקבל על 
המנהגים.   את  שלה,  ההיסטוריה  את  מתיה,  את  גם  עצמך 
לצערי, כי רב, מאז הגעתי לקיבוץ הזדמן לי להיות בלא מעט 
לוויות. דור הנפילים, שהגיע לגבורות מפנה את מקומו לדורות 

הבאים ומותיר אחריו חלל כבד.    

באף אחת מהלוויות בהן נכחתי לא הכרתי את נפטר. הקרבה 
שלי הייתה דרך בן משפחה )אחד או יותר( שבגללם ובזכותם 
זכיתי לחלוק כבוד אחרון לדור המייסדים. מצאתי עצמי מזילה 
על  בעיקר  אך  להכיר,  זכיתי  ולא  אינם  אלה שכבר  על  דמעה 

הנותרים מאחור עם חלל שגם הזמן לא מרפא.  

ההתכנסות במועדון, ההליכה אחרי הארון, טקס הלוויה, המילים 
שנאמרות לפני ארון הקבורה, עוררו בי תחושות שייכות, כאלה 
לא  הם  המתים  מחצבתי.  כור  את  עזבתי  מאז  חשתי  שלא 

המתים שלי אבל החיים דווקא כן. וזה עצוב לא פחות.  

שנים, הייתי נוסעת בערב יום הזיכרון להורים, להשתתף בטקס 
המוכר והטוב, עם אותם הטקסטים והשירים ואותה כתובת אש. 
כשעברתי לצפון “חיפשתי” לי טקס שאוכל להתחבר אליו. השנה 

לראשונה מצאתי את שחיפשתי. טקס שקט, מקרב, מהלב.  

עושים,  מה  ידעתי  לא  הזיכרון,  בחורשת  עצמו,  הזיכרון  ביום 
רב  לא  במרחק  עץ  על  נשענתי  מסתכלים.  לאן  עומדים,  היכן 

מזירת ההתרחשות וקדושת המקום אפפה אותי.  
לא ראיתי אף אחד מהנואמים, את הנופלים )ברובם( לא הכרתי. 

הכרתי בת, אחות ואם וליבי יצא אליהם. והדמעות לא הפסיקו 
לזלוג

שלא נדע עוד צער

שילי גרוסמן

סיר לשבת
תמר דרייבלט )קמינצ‘יק(

הטור של תמר

כמידי שנה אנו מתבקשים לחדש ו/או להרשם כחברים במפלגת

אנו מנסים לארגן תשלום מרוכז ולכן פונים אליכם לקבל אישור 
על כך.

עלות דמי חבר לשנה 80 ₪ דמי חבר ועידה 150 ₪
טפסים לחתימה על אישור לחיוב בתקציב נמצאים בתא דואר 
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יש למלא את הטופס ולהחזירו לאותו תא דואר.

בברכה, ישראל מאש ומאיר סאאל.

דמי חבר למפלגת מר”צ לשנת 2014



קצת הומור...
משה קנסקביץ

https://www.facebook.com/humor.moshe

מזל טוב!
לאיתן 

אוסטרובסקי 
ומרטה רויס 

גרסיה  
מזל טוב 

לנישואיכם 

סיימתם לקרוא 
את העלון?

אנא שימו אותו 
בתא הדואר של 
הארכיון. תודה!

משחקים למסירה:
לבית ספר יסודי בעפולה עילית,  דרושים

משחקי שולחן, במצב טוב,  
המתאימים לילדים בכיתות ד - ו.

ניתן להשאיר במרפסת של רותי סמרה. 
תודה!

למסירה:
* בלנדר קומפלט עם כל האביזרים 

פועל מצויין
מוזמנים ליצור קשר עם נעמי גרוסמן

050-6864297

ימי שלישי, "מועדון אביב" בכפר תבור 
)קומה מעל החדר כושר(, 20:15-22:00

מתאים לכל אדם. 
אין צורך לדעת לרקוד.

אפרת גולדנברג | 052-3296249
gold.efrat@gmail.com

ביודנסה - ריקוד החיים
• מוסיקה • ריקוד • תנועה • מפגש • חיוניות •

• שמחה • יצירתיות • חיבתיות • בריאות •

בקשה מהארכיון:
אנחנו מבקשים להעביר לארכיון:

1.”פנס רוח” )עם מיכל נפט(
2. פתיליה לבישול

3. קומקום לתה )לא חשמלי(.
תודה


