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למלחמות.  זמן  שיש  כאילו  למלחמות.  זמן  לא  זה  קיץ    
והשמש מסביב.  הים  הגדול, הפירות,  שיא הקיץ, החופש 
ומלחמה. שהתחילה כמבצע בזק והולכת ותופחת. הולכת 

ונהיית קשה ועצובה ומסובכת. 

עם מילון מושגים, ומיליון פרשנים ושידורים שלא נגמרים. 
ויותר מידי פנים צעירות של לוחמים בסדיר ובמילואים שלא 

ישובו.

אצלי המלחמות האחרונות )שגם הן התחילו כמבצע מהיר 
ילד או בצמוד לה. הערבוב  וממוקד( היו על סף לידה של 
הזה, של חיים חדשים מצד אחד ומלחמה וצו 8 מצד שני, 
דחפו אותי בדרך כלל למצב של עשייה. לא חשוב איזו. לרוב 
הוכנו  ועוגיות  שניצלים  של  קילוגרמים  המטבח...  באזור 
ונשלחו בדרכים שונות לפלוגה של דרור ב"עופרת יצוקה" 
ו"עמוד ענן". גם הפעם )בלי צו 8 לשמחתי(, מצאתי את עצמי 
מכינה קופסאות של עוגיות שישלחו לחיילים. אפילו שידעתי 
שלא חסר להם אוכל, שהם מוצפים באהבה וחבילות. זאת 
הדרך שלי להרגיש שעזרתי במשהו. שאולי החבילה שלנו, 
והאיחולים  והציורים  בשטח  לרענון  ומוצרים  העוגיות  עם 
התמימים של הילדים. אולי החבילה הזאת תשמח ותעודד 

כמה חיילים אי שם.

העלון הפעם באוירת הימים האלו. לצד הדיווחים והטורים, 
שתי כתבות שמתחברות למצב: סיכום שהכינה מיכל גלנט 
על סמינריון שכתבה בנושא חוסן קהילתי, במסגרת לימודי 
מעודד  מאוד  מעניין  אסון.  מצבי  ניהול  בתחום  שני  תואר 
ומחזק במידה מסויימת. וסיכום שני מפגשי שכנות וידידות, 

משותפים לערבים ויהודים  שנערכו במוזאון בעין דור. 

בין עמודי העלון  קול קורא בנושא בניית תכנית לטיפול בנושא 
ואני  דפי העלון  בין  כאן,  בקיבוץ. מהלך שהתחיל  הכלבים 
מקווה שיצא לפועל עם התכנית שהכינו קרן ותמר בברכת 
הנהלת הקהילה. שמחה שהעלון משמש במה להצפה של 

נושאים לדיון ונשמח ללוות נושאים נוספים שיעלו.

בעמוד האמצע בחרנו להתייחס למילון המושגים שמאפיין 
את מבצע צוק איתן, לצד ציורים וברכות שהכינו ילדי הגן.

יום לפני שליחת העלון לדפוס התבשרנו על מותו של שלמה 
אני  הבא,  בעלון  יהיה  לזכרו  העמוד  הזמן  מאילוצי  לוין. 

משתתפת בצער המשפחה והחברים.

הקרובים  לימים  מתאים  יהיה  בשער  שהשיר  בתקווה 
במהרה.

שבת שלום כרמית מאיר

אנו משתתפים בצערם של

דניאל,נעה,עמי
וכל בני המשפחה והחברים

עם מותו של שלמה לוין

פינת הזיכרון

חברי גזית שנפטרו בחודש יולי:

חוה הרשקוביץ   12/07/1998   
נוסיה צורף        23/07/1999
חיים לוטן         24/07/2007
חיים חבר           29/07/1988

חברי גזית שנפטרו בחודש אוגוסט:

רחל בן-אבי           03/08/2001  
06/08/2010 גוני  וינר   
08/08/2006 אורן ליפשיץ  
09/08/2004 צפורה  גרודיצקה 
יצחק  כהן              09/08/2004

יהי זכרם ברוך

ככל יכולתה על מנת לתת מענה לצרכי ההורים והילדים 
במסגרת המגבלות הקיימות, ואני והנהלת הקהילה נעשה 
ככל יכולתנו כדי לבחון לקראת שנה הבאה מהם המקומות 

בהם קיימים קשיים והאם ניתן לפתור חלק מהם.
5. צוות חירום יישוב.

ברצוני להזכיר כי מאז 2011 קיים בגזית צח"י )צוות חירום 
יישובי(. מטרת הצוות היא לנהל ולתת מענה לתושבי 

היישוב לעת מקרה חרום כמו: רעידת אדמה, אירוע בטחוני 
וסוגים נוספים של מקרי חרום.

כמידי שנה ביצענו החודש תרגולת של צוות החירום 
הישובי.

התרגולת בוצעה עם גורם מנחה חיצוני.

השבוע נפרדנו בצער משלמה לוין.
ברצוני להשתתף בצער המשפחה והחברים.

יהי זכרו ברוך.   
1. מלחמה בדרום.

מפרוץ המלחמה הקיבוץ עושה ככל יכולתו על מנת לתת 
פתרון לצרכים השונים:

• בתחילת המלחמה קלטנו אלינו חבורת נערים מ"הבונים 
דרור" אשר התפנו בדחיפות מבאר שבע ושהו בקיבוץ 

מספר ימים והתארחו בנעורים. 
עם חזרת שכבת מסיימי י"א מפולין התארחו ביום שישי 

האחרון קבוצת ילדים מהישוב "אמונים".
כמו כן לאורך תקופת המלחמה קלטנו לקיבוץ מספר 

משפחות שעדיין מתארחות אצלנו.
• ברצוני להביע תמיכה בכל משפחות החיילים שלנו, בסדיר 
ובמילואים – היו חזקים. אנו לרשותכם, בכל שתצטרכו, אל 

תהססו לפנות.
• בשבוע שעבר נערך משלוח גדול של חבילות לחיילים. 

פעילות זו תמשך בהתאם לצורך.
• בעת זו – כאשר את המדינה שוטפים גלי לאומנות 

קיצוניים ובמקביל לכך מתגברת המתיחות עם ערביי ארץ 
ישראל נערכו בעין דור שני מפגשים להרגעת הרוחות 

ועידוד שיח משותף )כתבה בנושא בעלון(. 
אנו יודעים כי המצב איננו קל  ולכן, על אף הקושי, עלינו 

לעבור תקופה זו באחריות, בתקוה לימים טובים יותר. 

נאחל שחיילנו ישובו הביתה בשלום, והחלמה מהירה 
ושלמה לפצועים.

2. קרנות השתלמות. 
חברי הצוות )רבקה, שחר, נועה, עמרי( פועלים בנחישות  

מזה מספר חודשים על מנת לפדות את הקרנות 
ההשתלמות הבשלות של עובדי החוץ בקיבוץ. 

מאז שהתחלנו את המהלך, ונכון למועד זה, נפדו קרוב ל 
– 25% מקרנות ההשתלמות של החברים ועוד כ – 35% 
נמצאים בשלבים שונים של טיפול לקראת פדיון. יש לציין 

לטובה את שיתוף הפעולה המלא של כל החברים המבינים 
כי מדובר בהחלטת קיבוץ שיש לכבד ולפעול על פיה. 

שאר החברים יוזמנו לדיון וטיפול בעניין  במהלך השבועות 
הקרובים. 

3. ענף המזון. 
בשבועות הקרובים נערך על מנת לתת מענה זמני לסיום 
העבודה של איתן. בשנה האחרונה השקיעו כל הגורמים 

הניהוליים )מהנהלת הקהילה ועד לאחרון העובדים 
במטבח( מאמץ רב בקידום מעמדו ומקומו של חדר האוכל 
בקיבוץ ואנו מתכוונים להמשיך כך. הדגש הניתן הנו רחב 

החל מטיפול בצרכיו האישיים של החבר ועד להקצאת 
המשאבים המתאימים כדי שחדר האוכל ימשיך להוות 

מקום מרכזי בחיי הקיבוץ. 
4. חינוך. 

עם פתיחת החודש נפתחו הקייטנות של גזית. קייטנות גזית 
כפופות לחוקי המדינה ולדרישות המועצה וככאלו קיימות 

דרישות ברורות מאוד באשר למותר ולאסור וכן קיים פיקוח 
המגיע לבחינה של הנעשה בגזית. מערכת החינוך עושה 

עומרי סאאל

משולחנו של מנהל הקהילה

לכל חיילינו בסדיר 
ובמילואים

שמרו על עצמכם 
וחזרו הביתה בשלום ובמהרה

מחכים לכם כאן
ועדת בנים ובית גזית כולו



ספרים חדשים בספרייה –  יוני - יולי  2014
סיפורת:

- מישהו יודע את שמי, מאת: לורנס היל
- האביב שבלב, מאת: ברנדן ו. ג'ונס

- חייה השניים של אליס, מאת: מארק לוי
- כותבת ומוחקת אהבה, מאת: ענת לב-אדלר

- הנערה מהדואר, מאת: שטפן צוויג
-  אם המושבות, מאת: ליעד שהם

- שיחת הטלפון הראשונה מגן-עדן, מאת: מיץ' אלבום
- ללכת בדרכך, מאת: ג'ג'ו מויס

- ארמונות בחול, מאת: כריס בוג'אליאן
- כיוון הנדידה, מאת: ברברה קינגסולבר

- לחישת הצללים, מאת: יאן-פיליפ סנדקר
ימי  "דברי  בסידרת  רביעי  ספר  במשאלותיך,  היזהר   -

קליפטון", מאת: ג'פרי ארצ'ר
- קצה הנצח, ספר שלישי בטרילוגיית המאה, מאת: קן פולט

- המחברת האדומה, מאת: פול אוסטר
- גדר חיה, מאת: דורית רביניאן

- האנאלפביתית שידעה לספור, מאת: יונס יונסון
- המסע המוזר של מר דאלדרי, מאת: מארק לוי

- לא מפסיקים אהבה באמצע, מאת: ליאור אנגלמן

ילדים ונוער: 
- הרפתקאות דוד אריה באוקינוס הטיבטי, מאת: ינץ לוי
- סיפורי הכובע הגדול, מסידרת "בון", מאת: ג'ף סמית

- נסיך על הכוונת, מסידרת "משימה עולמית" מס' 10, מאת: 
גלילה רון פדר

עיון:
- הזדמנות אחרונה לראות, מאת: דגלס אדמס

- היהדות שלא הכרנו, מאת: יוכי ברנדס
- אבל היום שאחרי : פרידה, זיכרון וחיים, מאת: תמר אשכנזי

- אופטימי, מאת: אורי אבנרי

ביוגרפיות:
- להאמין להעז להגשים, מאת: יפה גולן

תוכן  עם  מלאה  רשימה  בלבד.  כותרים  רשימת  זוהי 
הספרייה  באתר  נמצאת  גולשים  וביקורות  הספרים 

באינטרנט:
  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(.

כותב הכתבה

חדש בספריה

תושבים יקרים.  

לאחרונה התבשרנו כי המועצה האזורית עמק יזרעאל זכתה 
בקטגורית  הממחזרת,  הרשות  בתחרות  הראשון  במקום 
הממחזרים,  התושבים  לכם  כח  יישר  לכן  בקבוקים.  מחזור 

כיוון שאתם הגורמים להצלחה.    

בתאריך 7.7.2014 התבצע סיור של האגף לאיכות הסביבה 
בפחים  רבה  פסולת  קיימת  עדיין  כי  גילינו  ומהסיור  בקיבוץ 

הירוקים אשר ניתן למחזר )פלסטיק, קרטון ונייר(.    
כל הפסולת הנכנסת לפחים  כי  ולהזכיר  לרענן  לכן ברצוננו 
פוגעת  הבקעה,  באזור  בקרקע  להטמנה  מועברת  הירוקים 
כל  זאת  לעומת  כדור הארץ.  ותורמת להתחממות  בסביבה 
למוצרים  הופכת  המחזור  פחי  אל  מושלכת  אשר  הפסולת 
משמעותית  נמוכה  ובעלות  סביבתי  זיהום  ומונעת  חדשים 

מעלות ההטמנה.   

לכן נבקש למחזר:
1. את כל סוגי הנייר, כולל קרטון דק )אריזות דגני בוקר, 
קרטונים קטנים, קרטוני ביצים, גלילי נייר טואלט, אריזות של 
תרופות ועוד..( יש להשליך אל מיכלי האיסוף לנייר הנמצאים 
ליד הכל-בו, ליד שיכון גן ג' ובמספר מקומות אחרים בגזית. 

)פחי העיתונים המוכרים(
2. קרטונים וגרוטאות יש להניח ליד הפחים וצוות החצר 

יאסוף אותם. 
לקרטוניות  להשליך  ניתן  בלבד  גדולים  קרטונים   .3

הנמצאות ברמפת חדר האוכל וברמפת הכל-בו.
4. סוללות יש להשליך למתקן  האיסוף הנמצא בכל בו או 

המזכירות הקיבוץ.
5. בגדים משומשים – ליד הקומונה.

יש  פלסטיק  ובקבוקי  הפלסטיק  אריזות  סוגי  כל  את   .6
ברוב  למצוא  שניתן  הבקבוקים  איסוף  מיכלי  אל  להשליך 

עמדות האשפה שלנו.
7. ברמפת חדר האוכל עמדות מיוחדות:

א.  בקבוקים וקרטוני חלב ומיץ.
ב. מיכלי איסוף אדומים לשקיות פלסטיק.
ג. מתקן ייעודי למתכת ואריזות מתכת.  

עמדות  של  מחודש  לתכנון  הקרובים  בחודשים  נערכים  אנו 
הפחים הקיימות על מנת שנוכל לקבל אמצעי מחזור נוספים 
ולהקטין את כמות הפסולת הנזרקת בפחים הירוקים. כמו כן 

ייבנה בעתיד מרכז מחזור.  

תודה על שיתוף הפעולה  

אגף איכה"ס – מועצה אזורית עמק יזרעאל
אסף ליטווק – מנהל נוי וחצר
עמרי סאאל – מנהל קהילה

מיחזור בגזית
שלומי רזיאל

דיווח ממנהלת המזון

נרצה להמשיך ולקיים את כל הארוחות כנהוג היום, נצטרך 
שילוב של כוח אדם נוסף ולדעתי יש חשיבות גדולה שכח זה 

יהיה מקומי.  

בתקופה הקרובה, עד למציאת מנהל ענף חדש, ניתן לפנות 
לבנימין, עומרי או אלי במידה ויש בעיות או בקשות שקשורות 

לענף.  

אני שב ומבקש לקבל מהחברים ומציבור הלקוחות 
משוב על פעילות הענף, חשוב לנו לשמוע בכדי ללמוד 

ולשפר למען כולם.

לחברים שלום.  
למרות  המזון.  ענף  על  עוברת  ומאתגרת  עמוסה  תקופה 
רמת  על  הדרך  כל  לאורך  לשמור  משתדלים  אנו  השינויים 
חדר  של  המסור  הלקוחות  ולציבור  לחברים  גבוהה  שרות 

האוכל והמטבח.
איתן א. סיים את עבודתו כמנהל הענף כפי שפירט במכתב 

שפרסם לחברים.
אשר  לכל  החדשה,  בדרכו  הצלחה  לאיתן  לאחל  רוצה  אני 
יפנה. במהלך התקופה בה ניהל איתן את הענף היו שינויים 
גם  מהם  ליהנות  שנמשיך  מקווה  ואני  שונים,  וחידושים 

בהמשך.
כפי שפורסם, מש"א מטפל בגיוס של מנהל חדש לענף, אני 
תקווה שיהיה תהליך מהיר ומנהל/ת חדש/ה ת/יכנס בהקדם.  

 
ראשי  טבח  היה  לא  בה  קצרה  לא  תקופה  לאחר  טבח- 
)מנהל מטבח(, נמצא מנהל מטבח חדש בעל ניסיון רב, שמו 
ובעל   5 בדרגה  שף  הוא  למאי  שיבלי,  מכפר  שיבלי,  למאי 
וגם במטבח קיבוצי. אין  5 כוכבים  ניסיון רב שנים במלונות 
הטבח  הוא  והכישורים  הניסיון  התעודות,  שמבחינת  ספק 
בעל הניסיון הגדול ביותר שעבד עד היום בגזית. אני תקווה 
שהוא ייכנס מהר לעניינים ושינוי לטובה יורגש בהקדם )לפי 
בין השאר אנו  מה שאני מבין מחברים כבר מורגש שינוי(. 
עובדים גם על שיפור ברמת השירות ואיכות האוכל שמסופק 
הצוות  ע"י  שנדרשו  התאמות  לבצע  בכדי  החינוך  למערכת 

החינוכי.    

שיפוצים- כפי שניתן לראות נעשות עבודות שיפוץ שונות 
גם  ישופצו  בהמשך  המטבח.  ובתוך  הכלים  מכונות  באזור 
נעשה  זה  כל  טיפול.  יעבור  נוסף  וציוד  הוותיקים  המקררים 
בכדי להעלות את רמת השרות לחבר  ובכדי לשמור על ניקיון 

והיגינה ככל שניתן במבנה הישן.
כתוצאה מהעבודות השונות יתכנו שינויים בפתיחת ארוחות 
עבודה  שעות  לאפשר  בכדי  וחמישי  שלישי  ימי  של  הערב 

רצופות למשפצים.  

תקציבית  מדיניות  על  לשמור  ממשיכים  אנו  תקציב- 
הסתיים   2014 של  הראשון  שהחציון  לומר  ניתן  מבוקרת, 

בצורה חיובית תוך עמידה ביעדים.
ארוחה עסקית- אנו ממשיכים להגיש מנה עסקית בארוחת 

הצהרים ובארוחות הערב.
את  וינצל  האוכל  לחדר  יבוא  יותר  גדול  שציבור  מקווה  אני 

ההזדמנות.  

לעבוד  המעוניינים  לחברים  קוראים  אנו  חברים-  עבודת 
חמישי,  )שלישי,  הערב  בארוחות  האוכל  ובחדר  במטבח 
ולהשתלב  אלינו  לפנות  בשבת,  הצהרים  ובארוחת  שישי( 
בעבודה )בתשלום(. כפי שפורסם, לאחרונה הועלה התשלום 
עבור תשבוץ בגזית, אני חושב שיש פה הזדמנות לחברים, 
בשל  מאד  גדול  המטבח  עובדי  על  העומס  ותושבים.  בנים 
העובדה שחדר האוכל פתוח לארוחות רבות, והתשלום שאנו 
ועשוי  גבוה  נוספות  שעות  בגין  שכירים  לעובדים  משלמים 
אם  הארוך  לטווח  לכן  ענף,  של  התקציב  במסגרת  לפגוע 

קרן לובנפלד ותמר דרייבלט )קמינצ‘יק(

קול קורא

השקפות העולם השונות של שוחרי )ומשחררי( הכלבים מול 
אלה הרואים בהם איום והפרעה )או סתם מטרד( הובילו אותנו 
לחשיבה שיש למצוא את הדרך לאפשר לכולנו לחיות בקהילה 

אחת המבינה ומקבלת את צורכי זולתה. אין לנו אלא למצוא 
את דרך המלך שתטיב עם הקהילה ועם ההולכים על ארבע 

מתוך אמונה שכלב משוחרר אינו כלב מאושר.

עיקרי התוכנית:
1. יצירת נורמות התנהגות באמצעות נראות – שילוט רלוונטי, 

מתקני קשירה במקומות ציבוריים כולל מתקני שעשועים 
ומדשאות, פחי איסוף ושקיות. פעילות שיא גינה ציבורית 

לכלבים! 
2. אמנה להתנהלות עם הכלבים שתייצר נורמת התנהגות 

המקובלת על כל הצדדים
3. בניית תכנית שתחשוף את הציבור לעקרונות הטיפול 

בכלב: תזונה, בריאות, חינוך, היגיינה ובכלל – המשמעות של 
להחזיק בעל חיים בבית.  

פנינו להנהלת הקהילה עם עיקרי התוכנית המובאים להלן 
וקבלנו את ברכת הדרך.

לצורך יישום התהליך אנו מזמינים אתכם לאסיפה של כל 
בעלי העניין על מנת לשמוע דעות ורעיונות, לגייס כמה שיותר 

שותפים לתהליך, וביחד ליצור סביבה נעימה ובטוחה יותר 
לכולנו. 

האסיפה תתקיים ביום רביעי ה 20 באוגוסט בשעה 20:30 
במועדון לחבר

מקוות לראותכם



ושותפות  אחווה  של  כמפגש  מראש  הוגדר  המפגש  לפיכך, 
בין יהודים וערבים שבסיומו תוגש ארוחה משותפת לשבירת 

הצום המשותף.    

יש לציין כי עצם עריכת המפגש איננו דבר המובן מאליו 
ובין  ישראל  בין  לחימה  מתקיימת  שבהם  אלה,  בימים 
החמאס בעזה. הנטיה הטבעית של רוב אנשים, יהודים 
וערבים, היא להתרחק ולהסתגר בתקופות של עימותים 
לחימה.  מצבי  במיוחד  לערבים,  יהודים  בין  גלויים 
כאלה  בימים  וערבים  יהודים  בין  התחככות  של  המציאות 
האלטרנטיבה  כן  ועל  נעימים  בלתי  עימותים  לזמן  עלולה 
השפויה היא התרחקות והימנעות ממפגשים ומקרבה, הגם 
והתרסה  סוג של מחאה  גם  בחובה  מגלמת  זו  שהתנהגות 

הדדית של שתי הקהילות, זו בזו.        

לא כך במפגשים שהתארגנו בעין דור. כאן בחרו האנשים, 
יהודים וערבים, להיפגש ולהשיח את ליבם באופן גלוי 
עריכת המפגשים  הן בעצם   - ביטויים משותפים  ותוך 
מציאות  ליצור  כדי  בהם  שיש   - הדברים  בתוכן  והן 
אחרת של חיים משותפים, הלכה למעשה. על כך נתונה 
ההערכה למשתתפים ולמארגנים, ובמיוחד כרמלה, מנהלת 

המוזיאון בעין דור. 
ואולם  המפגש.  עריכת  עצם  את  כהישג  לציין  יש  כאמור, 
מעצימה  למפגש  וערבים  יהודים  איש,   60 כ-  של  הגעתם 
של  בסיפור  דופן  ויוצאת  ייחודית  תופעה  לכדי  ההישג  את 
לחימה  של  הזאת  לעת  בוודאי  וערבים,  יהודים  מפגשי 
גם  הגיעו  למפגש  כי  העובדה  בעזה.  המתרחשת  צבאית 
לקבוצת  מוכרים  לא  יחסית,  מרוחקים  מישובים  תושבים 
המפגש הגרעינית, מעידה עד כמה המפגשים בעין דור הינם 

משמעותיים בסביבתם הקרובה והרחוקה יותר. 
תחילתו של המפגש התאפיינה בהעלאה של בעיות וטרדות 

מצד המשתתפים. 
משלב מסויים של המפגש, לאחר כשעה לערך, השיח קיבל 
תפנית מ"קיטורים" לעבר "המעשי". המפגש הסתיים ברוח 
אופטימית ובתקווה לחיים משותפים מתוך רצונם הבסיסי של 

האנשים הפשוטים לחיים טובים ומאושרים. 
סיכום: 

הביא  קיומו,  בעצם  המרכזית  חשיבותו  אשר  המפגש, 
באופן  לקדם,  המשתתפים  של  רצונם  את  ביטוי  לידי 
מעשי, את תפיסתם לגבי החיים המשותפים של יהודים 

וערבים בכלל ובמיוחד באזור הצפון.     
ניכר שכאשר יש גורם יוזם ומארגן  קיימת גם ההענות של 
האזרחים, יהודים וערבים, להרתם לעשייה משותפת. עצם 
–  היא  ההשתתפות במפגשים – לא מפגשים חד-פעמיים 
'עשייה' ומעידה על מוטיבציה גבוהה לעשייה נוספת של עוד 

ועוד.

סיכם ורשם הנרי פישמן – מנחה המפגש. 

הביאה לפרסום אסתר ל.מ

מפגשי שכנות וידידות

שנערכו  מפגשים  שני  של  סיכום  לפרסום  הביאה  אסתר 
בחודש האחרון במוזאון בעין דור. בימים הלא קלים שעוברים 

עלינו חשוב לראות שיש מפגשים מסוג אחר...

מוזיאון עין דור - מפגש שכנות וידידות
אני מודה לכל המשתתפים במפגש שקיימנו היום במוזיאון 

בעין דור.
המפגש היה חשוב, מרגש ומחכים.

מסר,  מתמרה,  משתתפים   15 התכנסו  קצרה  בהתראה 
שיבלי, גזית ועין-דור.

מהימים  אישיות  וחוויות  התייחסויות  גם  כלל  השיח 
האחרונים, וגם התייחסות כללית לגורמים ולמה חשוב 

לעשות.
1( כל הדוברים התייחסו לידידות ולשותפות ארוכת השנים 

המאפיינת את האזור שלנו;
2( אנשים חוו בימים האחרונים:

זריקת אבנים על רכבים של ערבים בעפולה;
זריקת אבנים על רכב של יהודים בערה;
התנקלות לנוסעת ערביה באוטובוס אגד;

הצתת צמיגים בצומת עין דור;
מתח ודאגה לבני משפחה החיים במרכז;

דגשים מהדיון:
•  הכרחי לקיים הידברות מתמשכת, הקשבה והיכרות.

כל  פנימיות  בשיחות  גם  המתון  והמסר  הדיבור  חשיבות   •
אחד בישוב שלו.

• לנסות להפריד בין השיח הפוליטי הכללי לשיח המקומי.
• מלחמה בגזענות בכל מחיר.

• מאבק לצמצום פערים כתנאי מוקדם לסיכוי להידברות.
• בעיית התעסוקה בכלל ובמגזר הערבי בפרט.

• חינוך, חינוך, חינוך.
• חשוב שכל אחד ישפיע במקום האישי שלו.

מוזיאון עין דור מהווה בסיס לפעילות חינוכית בתחום הדו-
קיום ולוקח על עצמו להמשיך וליזום מפגשים כאלה בימים 

קשים וטובים כאחת.
מצורפת תמונה מהמפגש. שנדע ימים טובים ושקטים.

אמיר כהן, מזכיר עין דור

מפגש שכנות וידידות )מפגש מס. 2(
המפגש הנוכחי התקיים בהמשך למפגש קודם ב- 10.7.2014 
המפגש הנוכחי, ב- 15.7.2014 נקבע לתאריך זה, י"ז בתמוז 
על פי לוח השנה העברי, יום צום ותענית במסורת היהודית, 
ש"פוגש" השנה את צום הרמאדן אצל הערבים המוסלמים. 

נפסל  לנושא השמאות שמשום מה  להתייחס  גם  רוצה  אני 
ע"י הצוות. בתור מי שמכיר היטב את הדיור בגזית, אני טוען 
שאין צורך בשמאי שיעבור בכל בית.   גזית בנויה משכונות, 
שבהמשך אציינן, והיה מספיק לתת לשמאי לעבור על בית 
אחד בכל שכונה. הפערים בתוך השכונות הם זניחים וניתן 

לחיות איתם. מה שלא כך בין השכונות. 
השכונות הם: שיכוני הוותיקים ושגיב )שדי דומים(, שיכון גן 
א' , גן ב', גן ג', גן ד', גן ה' ואקליפטוס. )אם נתעכב עוד קצת 
אז יש לנו שכונה חדשה, שכונת השיטים(. סה"כ אפשר היה 
לבדוק כעשרה עד עשרים בתים. )בשכונות החדשות ייתכן 
ויש צורך לדגום שני בתים. כאלו שקיבלו חדר בקומה שנייה 

בגין ילד שלישי ונשארו או יישארו עם הנכס וכאלו שלא(.
כדי  הזאת  הדגימה  את  נבצע  כל החלטה  מציע שלפני  אני 
לפני  מוותרים,  הם  סכומים  אילו  על  לחברים  ברור  שיהיה 

שהם מאשרים את הצעת הצוות.    

ידוע לי שיש חברים שחושבים שאם נכנס למערכת איזונים 
אמתית, אז לא נצא מזה ויהיו ריבים וכו' וכו'. אני לא מקבל 
את זה ולא מבין את זה. ברור שיש גם לנושא זה פתרון הוגן 

וקיבוצי, וידוע לי שקיבוצים פתרו את הסוגיה.    

אני מציע לקיבוץ לא לקבל את הצעת הצוות.
נועם שורר

 23 יולי 2014    

בדרום  התותחים  רועמים  עדיין  אלו  שורות  כתיבת  בשעת 
שורר  משפחת  אנו,  גם  החיילים.  עם  כולנו  של  והמחשבה 
לוקחת חלק ומארחת משפחה שהגיעה מהדרום. אם ושתי 

ילדות בנות 3 ו-6.     

ביום שישי האחרון, התקיים דיון בנושא שיוך דירות שכותרתו 
להסדרת  הצעתו  את  בדיון  הציג  הצוות  איזונים".   " הייתה 

האיזונים בשיוך הדירות:
טענת הצוות הייתה שמשום שלא ניתן לתמחר כל דירה ודירה 
באמצעות שמאי שיעבור בכל בית, הם מציעים להשלים לכל 
לגג  האסבסט  גגות  כל  את  ולהחליף  ממ"ד  בגזית  הדירות 

שהוא לא אסבסט. עד כאן הצעת הצוות לאיזונים.     

וכאן אני רוצה להעיר מספר הערות. אין ספק שמה שהצוות 
מציע הוא לא איזונים. החלפות האסבסט הוא דבר שמתבצע 
בקצב  אולי  תכנון.  וועדת  ביוזמת  בגזית,  שנים  מספר  כבר 
ממ"דים  בניית  אם  ברור  לא  מתבצע.  בהחלט  אבל  איטי, 
אפשרית בכל הדירות בקיבוץ, לפחות לא במצב הנוכחי כשיש 
שכונות שהם מאד צפופות ואלו הן בעיקר השכונות הישנות 
יותר, דבר שמחויב בבדיקת היתכנות ע"י הוועדה שעוסקת 
בתחום זה שהיא וועדת תכנון ושלא התבקשה מעולם לבדוק 

את הפרט הזה.     

דרשו  המדינה  איפה שחוקי  רק  בעבר  נבנו  בגזית  ממ"דים 
זאת. אבל מי החליט שבניית ממ"דים הוא בסדר העדיפות של 
הקיבוץ? ואם זה נכון אז מה על מבני הציבור? בתי הילדים? 
מקומות העבודה?בתי הצעירים? שיכוני המעבר?. ומה על 
כל  שסוף  )עד  הקיבוץ?   בכל  שיהיה  אדיר  תשתיות  הרס 
סוף סיימנו את כל ההרחבות!!!( ואם זה מה שהקיבוץ חושב 
שנכון להשקיע בו, אז בואו אולי נתחיל עם בתי הילדים. אולי 

שם הכי חשוב? ומה הקשר לכל זה ולאיזונים?
אני נמצא בוועדת תכנון שנים רבות. בחלק מהתקופה כחבר 
הפערים  את  היטב  אני  מכיר  הוועדה.  כרכז  ובחלק  וועדה 
הגדולים שיש בין הבתים. ברמת טיב הבנייה, גודל הבתים 
גודל של מאות אלפי  וגודל המגרשים. הפערים הם בסדרי 
שקלים ותוהה אני מדוע שהקיבוץ יסכים בהינף יד לוותר על 
נכסים בגודל כזה ולהעבירם לקבוצת חברים קטנה שהם אלו 
היותר חדשים  ידוע שבבתים  היותר קטן?  הרי  הוותק  עם 

ושערכם גדול יותר גרים אלו היותר צעירים.   

עדיף  אז  איזונים  לבצע  ניתן  לא  שאם  היא  האישית  דעתי 
רבות,  שנים  בשבילם  האלו, שעבדנו  הנכסים  את  להשאיר 
כשייכים לכלל ולמצוא אולי פתרון אחר שהוא לא בדיוק "שיוך 

דירות" אבל נותן מענה צודק לכלל החברים.  
מה שהצוות מציע הוא בכלל לא איזונים. איזונים כשמם כן 
הם. הצוות מציע שהקיבוץ יישא בעלויות, כלומר: העלות על 
כולנו, דבר שיגדיל עוד את הפערים, שגם כך הם גדולים ולא 

יצמצם אותם.  

איזונים
נועם שורר

   
תודה לכל החברים בגזית.  

במחלה   הקשה   במלחמה   העזרה  על  תודה 
שתקפה את  אבינו חיים ריפא ז''ל.

התקופה  הקשה שלא יכולנו לעבור ללא עזרתכם.  

ענקית למלאך הטוב בתיה מוסיקמן שבכל  תודה 
שעה שבתות  וחגים. הייתה לצדנו בהבנה. רגישות. 

ואהבה.  בכל מה שאפשר.  

הודה,  עלי,  המטפלים  בתיה,  של  לצוות  תודה 
וסועה, על הטיפול המסור.      

תודה לאדי  שבכל שעה היה זמין עם פתרון לכל 
דרישה רכב. נהגים.   

זיוה וגבי



עושים סדר במונחי מבצע "צוק איתן"
מבצע צוק איתן הוא מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה שהתחיל ב-8 ביולי 2014, בעקבות ירי רקטות מרצועת עזה לעבר 
עזה,  ברצועת  הישראלי  האוויר  חיל  של  כבדות  הפצצות  בעיקר  בתחילתו  כלל  המבצע  ישראל.  בדרום  אזרחית  אוכלוסייה 
כשבמקביל ישראל סופגת ירי רקטי כבד מרצועת עזה ומתמודדת עם ניסיונות חדירה לשטחה של חמושים המגיעים מרצועת 

עזה דרך הים או דרך מנהרות. ב-17 ביולי נכנסו כוחות קרקעיים של צה"ל לרצועה במטרה לפגוע במנהרות הטרור.

כיפת ברזל היא מערכת הגנה אווירית ניידת ליירוט רקטות קצרות טווח. המערכת פותחה ומיוצרת על ידי חברת רפאל  כיפת 
ברזל פועלת ביום ובלילה, בכל תנאי מזג אוויר, ומסוגלת להתמודד עם מספר רב של איומים בו זמנית.

בישראל תשע סוללות מבצעיות. סוללה אחת מגנה על שטח של עד 150 קמ"ר.  המערכת מהווה מרכיב חשוב בהתמודדות של 
יצוקה, ובפרט במבצע עמוד ענן  ירי הרקטות מרצועת עזה, כחלק מהלחימה ברצועת עזה לאחר מבצע עופרת  ישראל מול 

ובמבצע צוק איתן.
מכ"ם המערכת מזהה שיגור של רקטה ומעביר מידע על מסלול מעופה למערכת השליטה והבקרה (שו"ב), המחשבת לפי מידע 
זה את מקום הפגיעה הצפוי. אם מיקום זה מצדיק יירוט, משוגר טיל יירוט נגד הרקטה (טיל היירוט משוגר כמעט-אנכית). הראש 
הקרבי של טיל היירוט מתפוצץ בסמוך לרקטה באמצעות מרעום קרבה, וגורם להפלתה טרם הגעתה אל המטרה, במקום שבו 

לא צפוי נזק לצד המיירט.
במבצע "צוק איתן" אחוזי הצלחתה היו מעל 90%.

מרחב מוגן הוא סוג של מקלט הנבנה בתוך מעטפת המבנה שאת יושביו נועד לשרת. בעקבות מלחמת המפרץ הוחלט על 
הקמתם של מרחבים מוגנים בכל בנייה חדשה בישראל. מטרתם של המרחבים המוגנים היא לספק מיגון בפני התקפות אוויר 
והתקפות טילים שזמן ההתרעה בפניהן הוא קצר מכדי לאפשר גישה למקלט. גישה אל מקלט הנמצא באותה הקומה בה 
מדירת  לחלק  המקלט  הפיכת  כן,  כמו  אליו.  ההגעה  זמן  את  משמעותי  באופן  מצמצם  עצמה  הדירה  בתוך  ואף  מתגוררים 

המגורים או מן המרחב הקומתי מביאה להעלאת רמת התחזוקה של המקלט.
המרחב המוגן מתוכנן לספק הגנה ליושביו מפני התקפות עם פצצות חומר נפץ מרסק (רגיל). הוא אף אטום לחדירתם של גזים 
רעילים ובכך נותן מענה חלקי לתקיפות בלתי קונבציונליות. במרחבים המוגנים קיימת אפשרות להתקין מסנני אוויר במקרה 

שהשהייה הנדרשת ארוכה או כשהמדובר בתקיפה באמצעים ביולוגיים, כימיים או רדיואקטיביים.

מדרום-מערב  במצרים  גובלת  היא  ישראל.  ארץ  של  הדרומי  החוף  מישור  בדרום  חופית  אדמה  רצועת  היא  עזה  רצועת 
ובישראל מדרום, מזרח וצפון. אורכה כ-40 קילומטרים, רוחבה נע בין 5.7 ל-12.5 קילומטרים ושטחה הכולל כ-365 קילומטר 
רבוע. מבחינת ריבונות היא מזוהה עם הרשות הפלסטינית, ומאז 2007 היא בשליטת החמאס. נכון ל-2014 מתגוררים ברצועת 
של  גבולותיה  פליטים..  במחנות  מתגוררים  וכמחציתם  כפליטים  מוגדרים  למיליון  קרוב  מתוכם  תושבים.  מיליון  כ-1.8  עזה 

הרצועה הוגדרו בהסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות שנחתמו ברודוס בין ישראל למצרים בשנת 1949.

עזה, כחלק  ברצועת  נוספים  וארגוני טרור  ידי ממשל חמאס  על  הן מנהרות הנחפרות  עזה  רצועת  מנהרות הלחימה של 
מלחימתם בישראל. מנהרות אלה נחפרות מתחת לגבול שבין רצועת עזה לישראל, לשם חדירה סמויה מהרצועה לתחומי 
מישראל, וברחבי רצועת עזה, לשם תנועה סמויה, כמקום מסתור, וכאמצעי להפתעת חיילי צה"ל במקרה של כניסה של צה"ל 

לרצועת עזה.

טווח  קצרות  רקטות  של  ירי  מפני  המזהירה  התרעה  מערכת  היא  אדום  צבע  בישראל,  העורף  הגנת  במסגרת  אדום  צבע 
 , באמצעות מערכת כריזה. כשהמערכת מזהה שיגור רקטה, מושמעת באזור מספר פעמים הקריאה "צבע אדום" בקול נשי 
צופרי  באמצעות  מתבצעת  הכריזה  במהירות.  מחסה  לתפוס  שיש  ומיידעת  שניות   15-30 תוך  צפויה  פגיעה  מפני  המתריעה 
האזעקה של פיקוד העורף הפרושים בעיקר על גגות של מבני ציבור. מערכת ההתרעה נועדה להוות תחליף מקומי עבור תושבי 

עוטף עזה, למערכת האזעקות הארצית.
בשאר חלקי הארץ, בעת איום טילים מושמעת צפירה עולה ויורדת.

וכולל את העיר  קילומטרים מעטים ממנה,  עזה, במרחק  ישראל שמשתרע מסביב לרצועת  אזור במדינת  הוא  עזה  עוטף 
שדרות, וכן הרבה מושבים וקיבוצים באזור. החל מהאינתיפאדה השנייה, וביתר שאת מאז ביצוע תוכנית ההתנתקות, סובלים 

יישובי האזור מהתקפות טרור המתבטאות בניסיונות חדירה, ירי פצצות מרגמה וירי רקטות קסאם שמקורם ברצועת עזה. 

בלב"  טוב  לכם  "שיהיה  בשלום"  ותחזרו  ייהרג  לא  אחד  "שאף 
לכם"  לעזור  וחיילים  "שיבואו הרבה אנשים  ושתשמחו"  "שתנצחו במלחמה 
את  "שתאהבו  לירות"  יפסיק  כשהחמאס  כיף  לכם  ושיהיה  לירות  יפסיק  "שהחמאס 

העוגות ששלחנו לכם" 

ילדי גן חרוב ציירו ואחלו לחיילים 
והצטרפו לילדי גן "רקפת"  בהכנת חבילות שי 

"שתצילו את העולם ותנצחו במלחמה המעצבנת הזאת"  "שיהיה שלום בין כל הארצות 

מזון" "שתמציאו הרבה כלי נשק חדשים  לכם הרבה  "שיהיה  העולם"  כל  ותנצחו את 
ותנצחו" "שתחזרו תתחתנו ושיהיו לכם הרבה ילדים" "שיהיה לכם כיף במלחמה, 

שתנוחו ותשחקו גם כדורגל".



צילומים: עמרם שלו וצבי הולצמן

אומנות מקומית בגזית
מיכל שניידר גלנט

חוסן קהילתי

שהתושבים מעורבים יותר מבחינה חברתית, כך מתקיימים 
יחסי קרבה בין השכנים, וככל שרב הסיפוק מהסביבה הפיזית 
את  לעזוב  צפויים  לא  התושבים  כך  החברתית,  ומהסביבה 

המקום.
תוצאות:

בסך- הכול מולאו 160 שאלונים. בנושא שונות מדד החוסן 
בין  מובהק  הבדל  נמצא  היישובים,  בין  הנתפס  הקהילתי 
כפר  תושבי  הנבדקים  שונות.  התיישבות  מקבוצות  נבדקים 
קיש קיבלו ציונים נמוכים יותר במדד החוסן הקהילתי הנתפס 
לעומת הנבדקים מכפר תבור ומגזית. לא נמצא הבדל מובהק 
מכפר  לנבדקים  גזית  מקיבוץ  נבדקים  בין  החוסן  בתפיסת 
בעוצמת  הקבוצות  בין  מובהק  הבדל  נמצא  בנוסף  תבור. 
קבוצת  האישית.  האידיאולוגיה  ומידת  החברתיים  הקשרים 
חברתיים  קשרים  עוצמת  על  העידה  קיש  מכפר  הנבדקים 
הן  מובהק,  באופן  יותר  חלשים  אישית  אידיאולוגיה  ומידת 

בהשוואה לתושבי גזית והן בהשוואה  לתושבי כפר תבור.
מסקנות:

משפיעה  דומה,  גיאוגרפי  באזור  שונה,  התיישבות  צורת 
על החוסן הקהילתי. צורת התיישבות שונה, המשקפת את 
אופיו של המקום, משפיעה על מידת האידיאולוגיה האישית 
וכתוצאה מכך מושפעת גם מידת החוסן הקהילתי הנתפס. 
ותחושת  עקרונות  חיים,  אורחות  משקפת  האידיאולוגיה 
על  משפיעה  שונה,  התיישבות  צורת  כן,  כמו  למקום.  זיקה 
ראשי  בו  יישוב  התושבים.  בין  הקשרים החברתיים  עוצמת 
הקהילה דואגים לקהילה מלוכדת ופעילה מבחינה חברתית, 
על הערכות  הן  גבוהה, המשפיעה מאוד  חוסן  למידת  יזכה 
לאחר  הקהילה  התאוששות  על  והן  חירום  לשעת  ומוכנות 
אסון. התוצאות עולות בקנה אחד עם ההשערה שאכן ישנו 
דומה,  גיאוגרפי  באזור  שונות,  התיישבות  צורות  בין  הבדל 
לבין רמת החוסן הקהילתי הנתפס. לאופי ואופן ההתיישבות 
יש השפעה על הלך הרוח במקום מבחינות רבות אך בעיקר 
משפחה,  יחסי  בתוכה  כוללת  החברה  חברתית.  מבחינה 
על  מאוד  להשפיע  יכולה  ובכך  מנהיגות  יחסי  חברים,  יחסי 
חיי היום יום של כולנו. יישוב אשר משקיע את מיטב משאביו 
קשרים  בפיתוח  הקהילה,   בהעשרת  קהילתית,  בתמיכת 
העצמה  כי  ובטוח  סמוך  להיות  יוכל  חברתיות,  והזדמנויות 
זו של הקהילה תישא פירות בבוא יום משבר. ההתמודדות 
לחברה  יותר  קלים  יהיו  ממנו  וההתאוששות  משבר  עם 
כי  עולה  מכאן  ביטחון.  תחושת  ובעלת  מלוכדת  מגובשת, 
מנהיגים ומנהלים של  סוגי התיישבות שונים, צריכים לתת 
את הדין בנושא החברתי אשר הוא אחד ממרכיביו החשובים 
אף  האידיאולוגיה,  והלאומי.  הקהילתי  האישי,  החוסן  של 
הנתפס.  הקהילתי  החוסן  של  חשוב  כמרכיב  נמצאה  היא 
אידיאולוגיה מאפשרת לנו נקודת מבט על השקפת עולמו של 
הנבדק, תפיסתו את המקום שבו הוא חי, העקרונות המלווים 
יכולה בהחלט  אידיאולוגיה  והקשר שלו למקום.  אותו בחייו 
לעזור ולאגד סביבה אנשים בעלי תחומי עניין ודעות דומים, 
להשפיע על טיב הקשרים החברתיים, לנסוך ביטחון ולהעלות 
חלק  להיות  כי  נראה   . התושבים  של  החוסן  תחושת  את 
החברתיות  הרשתות  בה  קהילה  )כלומר,  בריאה  מקהילה 
ותחושת הקהילה חזקות( יכול לשפר את סיכויי הישרדותם 

וביטחונם של תושבי הקהילה במהלך אסון.

אסון",  מצבי  "ניהול  בנושא  שלי,  השני  התואר  במסגרת 
בחרתי בנושא החוסן הקהילתי לעבודה הסמינריונית.      

ותושבי  חברי  אותם  לכל  לב  מקרב  להודות  רוצה  אני 
הקיבוץ אשר הקדישו מזמנם לענות על השאלון ולהפיץ 

אותו למכריהם. בזכותכם עבודה זו יצאה לפועל!!!
רב תודות!!

מצרפת תקציר של העבודה ושל תוצאות המחקר.
רקע:

סדר  על  הנמצא  חשוב  נושא  הוא  והקהילתי  האישי  החוסן 
היום הציבורי בארץ. החוסן הינו מרכיב מפתח, בהתמודדות 
מדינה וחברה עם איומים, בפניהם ניצבת קהילה או אוכלוסייה 
רחבה. חוסן הוא תהליך קישור קבוצתי של יכולות הסתגלות 
למסלול חיובי של תפקוד והסתגלות לאחר הפרעה. יכולות 

הסתגלות הן משאבים עם תכונות דינמיות.
בהפחתת  ומשמעותי  חיוני  משאב  הינו  הקהילתי  החוסן 
במצב  בהתחשב  משבר.  אירועי  במהלך  לחץ,  תגובות 
ניתן להשתמש במסקנות המחקר  כיום,  בישראל  הביטחוני 
הקהילות  את  ותעצים  שתחזק  מתאימה  התערבות  לשם 

הנחקרות. 
מטרות:

מטרות המחקר היו לאמוד את רמת החוסן הקהילתי בשלושה 
אשר  וקיבוץ  קהילתי  ישוב  מושב,   - שונים  התיישבות  סוגי 
נמצאים באזור גיאוגרפי דומה. כמו כן, לבדוק את השפעת 
האישית,  האידיאולוגיה  ומידת  החברתיים  הקשרים  עוצמת 
נבחרו  של המתיישבים, על רמת החוסן הקהילתי הנתפס. 
קהילתי,  ישוב  תבור-  כפר  שונים:  התיישבות  סוגי  שלושה 

כפר קיש- מושב וגזית- קיבוץ.
השערת המחקר:

צורת התיישבות שונה, באזור גיאוגרפי דומה, משפיעה על 
החוסן הקהילתי. המחקר התמקד בשני מאפיינים מרכזיים 
עוצמת  הנתפס:  הקהילתי  החוסן  מידת  על  המשפיעים 
ההנחה  האישית.  האידאולוגיה  ומידת  החברתיים  הקשרים 
בעוצמת  הבדל  יימצא  שונות  התיישבות  בצורות  כי  הייתה 
אידיאולוגיה  של  שונה  מידה  ותימצא  החברתיים  הקשרים 
אישית. השערתי הייתה שככל שעוצמת הקשרים החברתיים 
ישיר,  באופן  כך  יותר,  חזקים  יהיו  האישית  והאידיאולוגיה 
ההתיישבות  אופן  הנתפס.  הקהילתי  החוסן  מידת  תעלה 
קהילתית- מבחינה  במקום  החיים  אופי  על  משפיע  השונה 
תושבי  בין  האינטראקציה  על  ומשפיע  תרבותית  חברתית- 
המקום, על מוסדות הישוב ודרך ההתארגנות במצבי חירום. 
ישנה  במקום  האדם  של  התיישבותו  לסיבת  גם  כן,  כמו 

השפעה.
החיים  ובצורת  החיים(  ותפיסת  )השקפת  באידיאולוגיה 
נשזרת גם מערכת היחסים בין התושבים )אופי חברתי כבעל 
חשיבות מרכזית ושוויון מעמדות(. מכאן משתמעת ההשערה 
כי ככל שהאידיאולוגיה עמוקה יותר וטיב מערכות היחסים בין 

התושבים טוב והדוק יותר, כך תעלה רמת החוסן הנתפס. 
המגורים  למקום  ההתקשרות  לחקר  המסורתית  הגישה 
לתחושת  תורמות  והטריטוריאליות  הקהילתיות  כי  מדגישה 
נטועים  ולהרגשה ש"שורשיו"  והשייכות של התושב  הזהות 
– חברתי,   מניחה שיש קשר כמעט טבעי  זו  גישה  במקום. 
תרבותי, פוליטי, פסיכולוגי ורגשי - בין המקום לתושביו. ככל 

אומנות מקומית בגזית
התערוכה השנתית

מיטב היצירות של אנשי המקום
ציור, קרמיקה, עיסת נייר, פיסול בעץ...

דוכני מכירה של יוצרים מקומיים:

שעות פתיחת התערוכה:

שישבת
25-26.07.14

במועדון

-התכשיטים של פאולה
-בית היוצר

-הבירה של אריק
-עוגות וקינוחים של חן שורר

ביום שישי החל מהשעה 19:30

ברחבת המועדון

שישי: 18:30-22:00
שבת: 10:00-15:00 
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למקום  שייכות  ועל  הארץ  אהבת  על  חונכתי  פטריוטית,  אני 
הזה ולעם הזה. מעולם לא היו לי ספקות בעניין, גם לא היום. 
אני עדיין מאמינה שאנחנו הומניים ככל שהמציאות מאפשרת, 
מונעים בהתאם  מצוקתו של האחר, שאנו  רואים את  שאנחנו 
שמאל,  )ימין,  מבקשים  שאנו  ושכל  נשבור  שלא  מוסרי  לצו 
דתיים, חרדים, נשים גברים( הוא קצת שקט. אבל עכשיו אני גם 
אמא )יחסית ותיקה(, ופתאום הדברים נראים קצת אחרת וגם 
השאלות משתנות. בנקודת זמן זו אני מברכת על כך שהבאתי 
שלוש בנות לעולם הזה ועל כך שאני עוד מצליחה לגונן עליהן, 

או לפחות לסנן, את העוולות והקושי בעולם?      

רציתי לקחת את הבנות לים, עמית התנגד מתוך הנחה שאין 
שום סיבה לחשוף את הבנות ולא בסיכוי אחד למיליון למה שיש 
לשום מקום אחר,  או  לים  נסענו  לא  אז  להציע.  הזו  למלחמה 
אבל גם כאן בבועה השקטה והמדהימה שלנו, תודעת המלחמה 
שמגיעים  האורחים  כעורף,  ההירתמות  לחדור:  הצליחה 
הילדים  ראשי  מעל  שנאמרות  המילים  בעיקר  אבל  מהדרום, 
לשאלות  תשובות  ומחפשים  הכול,  וקולטים  חשים  ששומעים, 

שהם לא ממש מצליחים לנסח.
איך מסבירים לילד שכל חייל הוא עולם ומלואו, שיש מאחוריו 
משפחה שלמה וחברים שאוהבים אותו ודואגים לו ושאם חלילה 
איך מסבירים שהחיילים  יחרב.  עולמם שלהם  לו משהו  יקרה 
בשקט.  לישון  יוכלו  ישראל  שאזרחי  כדי  למות  מוכנים  שלנו 
אולי לא צריך להסביר, אולי רק לחבק חזק ולהבטיח שבעתיד 

הדברים יתבהרו, אם לא במזרח התיכון, לפחות להם.    

אח שלי, מג"ד בשריון, מילואימניק מורעל נמצא בגבול הרצועה 
הגיל  את  עבר  מזמן  כבר  הוא  סדירים.  חיילים  של  יחידה  עם 
ועדיין מתנדב למילואים קרוב ל 100 יום בשנה. אני מאמינה, 
שהמבצע הזה עבורו, ועבור שכמותו, הוא יישום כל מה שלמדו 
והתאמנו עליו והמטרה העילאית הניצבת מולם – להשיב את 
הביטחון לתושבי ישראל – רק מחזקת את תחושת השליחות 
וחשיבות ביצוע המשימה. אבל את השלכות משחקי המלחמה 
ילדיהם,  משלמים  לחייהם  הרביעי  בעשור  משחקים  שהם 
נשותיהם, הוריהם. נכון, זה מה שהופך אותו למה שהוא ועל כך 
אנו אוהבים אותו אבל אולי עדיף אב ובעל מסופק מקצועית קצת 

פחות אבל נוכח בהווה ובעתיד של ילדיו.
---

יוצר  משורר,  אריאל,  מאיר  של  למותו  שנה   15 מלאו  החודש 
שירותי  בעת  אותו  גיליתי  אחרים  רבים  שכמו  מילים,  ואשף 
הצבאי. נתקלתי בעיתון בציטוט מתוך חוברת "כתבים" שלקטה 
בתו מבין כתביו וכבר אז הוא ידע לבודד את הרגע ולהפוך אותו 

על זמני:
"הנה ימים באים ואנשים יאבדו את הטעם שבבריחה ומסכות 
והשקפות  ודעות  אמונות  האמת.  על  הודאה  ותהיה  תוסרנה 
חדשות  אמונות  ויאמצו  בטעויות  יודו  ואנשים  תושלכנה  עולם 

פתוחות למשא ומתן... הנה ימים באים"
נתניהו  בנימין  על  תובנות  שם  ימצא  בחוברת,  שיתעמק  ומי 

שנכתבו כאילו בימים אלה. איך שגלגל מסתובב לו..

בימים קשים כל מה שאני יכולה לחשוב עליו הוא על תבשיל 
מנחם שיעשה קצת שמח בבטן

קציצות עוף עם סלרי, קישוא, שעועית ירוקה ותירס:
1 ק״ג עוף טחון                                                        

1 בצל
4 שיני שום

2 תפוחי אדמה בינוניים מבושלים 
5 גבעולי סלרי

5 בייבי קישוא ) קטנים ורזים(
250 גרם שעועית ירוקה טריה

2 קלחים של תירס טרי
לימון

כורכום
מלח ופלפל שחור    

תפו״א  שני  עם  הטחון  העוף  את  גדולה  בקערה  שמים   .1
זית,  שמן  כפות   4 ו  שחור  ופלפל  מלח  לפירה,  מעוכים 

מערבבים טוב ועושים מהם כדורים.
- קוצצים את הבצל והשום, חותכים את  ירק בנפרד  2. כל 

הסלרי למקלות באורך 10 ס״מ, חותכים את התירס 
ל- 4 חתיכות ביחד עם הקלח, חותכים את השעועית לחצי 

לרוחבה, חותכים את הקישוא לחצי לאורכו. 
זית  שמן  שמים  גדול,  סיר  מחממים  התבשיל:  הרכבת   .3
בכמות שתכסה את תחתית הסיר. כשהשמן חם זורקים את 
ומטגנים עד שהוא מזהיב, אליו מוסיפים את הסלרי  הבצל 
והתירס, מוסיפים 1/4 כפית כורכום, וכמות נדיבה של פלפל 

שחור. 
ממשיכים לטגן עוד כ - 5 דקות ואז מוסיפים את השום ולאחר 
15 שניות בערך מכסים את הכל עם מים ומביאים לרתיחה. 
הירקות  של  הטעם  את  לקבל  לנוזל  ונותנים  מלח  מוסיפים 

והכורכום. 
לאחר 10 דקות רתיחה מוסיפים את קציצות העוף, השעועית 
הירוקה ומיץ מלימון אחד, מביאים לרתיחה ומבשלים מכוסה 

כחצי שעה.
10 דקות. מאוד חשוב  מוסיפים את הקישוא ומבשלים עוד 
הקצף  את  לכפות  הרתיחה  לאחר  הזה  מהסוג  בתבשילים 

שעולה למעלה בסיר ולהנמיך את האש לרתיחה עדינה. 
כל  הודו,  עם  או  בקר  עם  העוף  את  לערבב  כמובן  אפשר 

הוורסיות טובות. 
מומלץ להגיש עם אורז לבן או עם קוסקוס    

בתאבון ובציפייה לימים טובים יותר

תמר דרייבלט )קמינצ‘יק(

הטור של תמר
שילי גוסמן

סיר לשבת
נעמה צורף

במו ידיה

החומרים: בד שאתם אוהבים, מחברת / יומן , ספריי דבק 
ומספרים

מניחים את המחברת כאשר היא פתוחה על 
הבד, מסמנים שולים של 3-4 ס"מ וגוזרים

כלפיי  פונה  היפה  צידו  כאשר  הבד  את  מניחים 
העיתון, מרססים בספריי דבק ומניחים את המחברת 
לפתוח  מצליחים  שאתם  לבדוק  כדאי  זה  )בשלב 
את  הפרידו  צורך  ויש  במידה  המחברת,  את  ולסגור 
הבד מהמחברת והדביקו שוב, כך שתתאפשר סגירה 
גוזרים את פינות הבד ואת האמצע: המקום  ופתיחה(. 

בו מחוברים הדפים למחברת )כמו בתמונה(.

המחברת-  פנים  אל  מדביקים  הבד  שולי  את 
ובסוף      והתחתונים  העליונים  בשוליים  מתחילים 
מדביקים את השוליים הצדדיים- עושים זאת בשני 
ה"זנבות"  שני  את  גוזרים  לסיום  המחברת.  צידי 

שנשארו באמצע המחברת

כל הכבוד- עכשיו כשראיתם כמה זה פשוט, אני ממליצה 
לעטוף ככה גם את היומן



כותב הכתבהכותב הכתבה

כותרת הכתבהכותרת הכתבה

סדנה לבישול הודי
קייטרינג,  לנו  יהיה  אחד  יום  איך  פנטזנו  תמיד  ואני  "דב 
הוא על הבשר ואני עם האוכל ההודי", מספרת לאה וחיוך 
ולארח.  לבשל  אהבנו  "תמיד  שפתיה.  על  בעצב  מהול 
לאורך השנים, אני מרגישה שיש באוכל ההודי, שהוא קור 
מחצבתי, הרבה שמחה ונחמה, הטעמים והריחות מחזירים 

אנשים למקומות טובים ונעימים".    

לאה מבשלת ומנחה במסגרות חברתיות וחינוכיות בעיקר 
"אני מבשלת לחברים, לילדים בגנים. המאכלים הם פשוטים 
עם הרבה מגע ידיים ואנחנו מתנסים מידי פעם. התגובות 

תמיד חיוביות ומשמחות את הסועדים ואותי כמובן..."    

החיבור עם "כלים" הוא בבסיסו החיבור שלנו, עמית ותמר 
הודי  לאוכל  שלנו  האהבה  מכך  פחות  לא  אבל  לאה,  עם 

וזיכרונות שהוא מעורר בנו.   
לקח זמן עד שהבשלנו כולנו לכדי סדנא, שני הצדדים היו 
צריכים זה את הדחיפה של זה. הרגשנו שלכולנו יש ערך 
מוסף מהצלחה של סדנא כזו והמפגש היומיומי הוביל אותנו 

לשיתוף הפעולה המבורך שכולנו תקווה שיצלח.      

האוכל ההודי מתכתב עם הטרנדים הצמחוניים והטבעוניים 
אוכל  הוא  והתאמות  ובשדרוגים  האחרונות  השנים  של 

בריא, משביע וטעים להפליא.     

הסדנא, בת שלוש שעות, כוללת מגוון מאכלים מהמטבח 
ארוחה  וכמובן  מתכונים  חוברת  טיפים,  התנסות,  ההודי, 
מלאה ומשביעה. הסדנא תתקיים ביום חמישי ה 14.8.14 
בשעה 18:00 בחנות כלים – רח' המלאכה 27 א.ת עפולה. 

עלות הסדנא לתושבי גזית 200 ₪.
לפרטים והרשמה – 04-6402166

מהרו להירשם – מספר המקומות מוגבל

בחודש יולי קיימנו בגזית ארבעה מפגשים למבוגרים בסדרת 'בואו נדבר על זה' בנושא מין מיניות ואלימות מינית.   

זהו נושא שבד"כ אנחנו חוששים מלגעת בו ומלדבר עליו בבית, במשפחה, בין שכנים וחברים.   
המפגשים שהיו העלו את הנושא אל סדר היום שלנו בגזית, כהורים, כצוותי חינוך וכקהילה. כצוות המארגן, היה לנו חשוב להעלות 
את הנושא ולדבר עליו כאקט של העלאת המודעות  וקבלת כלים לפיתוח חשיבה ביקורתית על המתרחש בזירת הפרסומות, 

הפורנו ותכניות הטלוויזיה, והשפעתם של כל אלה על ילדינו ועל החברה בה אנו חיים.    
בהיבט המניעתי - חשוב לנו כהורים שלא נטמון ראשינו בחול מתוך מחשבה ש'אצלנו זה לא יקרה', אלא נדבר על הדברים, ונעשה 

ככל שביכולתנו  - בתקשורת שלנו עם ילדינו ונערינו, ובתקשורת שלנו בינינו, כדי שזה באמת לא יקרה.  

שמחנו מאד לראות את הקהל הרב שהגיע, ושהנושא אכן מדובר היום יותר בבתים, במשפחות, ובין אנשים במדרכות.
ניפגש שוב בספטמבר לעוד שני מפגשים בסדרה, ונמשיך 'לדבר על זה'.

מינה, הדר, אסתר וענת.

נשמח לקבל:
לקראת הערכות לשנה הבאה,   
 בית התינוקות ישמח לקבל 

פריטים מגוונים מחומרים שונים כגון 
עץ, מתכת, בדים..

לדוגמה: חפצי נוי )לא שבירים(,    
כלי מטבח קטנים, שעונים שונים, 
טלפונים ושלטים, מזוודות בגדלים 

שונים, צעצועים על גלגלים  
 או שאפשר לטפס עליהם, שטיחים, 

בתי בובות ועוד.
אפשר להשאיר במרפסת של בית 

התינוקות והצוות ימיין על פי הצורך 
)במידה ולא מתאים יועברו הדברים 

לבתי ילדים אחרים(
תודה מראש!

אנחנו מדברים על "זה"לוח מודעות

שמרו על המגרש!

מגרש הטניס עבר צביעה ורענון.   
אנא שמרו עליו! 

בבקשה לא לצייר על המגרש בצבעי 
גיר והקפידו לסגור את השערים בתום 

השימוש. 

סטודנטים מתחילים 
וממשיכים

אנא העבירו בהקדם לתא הדואר של  
לדליה קמחי את אישורי הלימודים

ולפינת המילה החמה:
אסתר יקרה,

שלך  המלא  מהסל  לתת  והמלאה  המידית  היענותך  על  לך  להודות  הזדמנות 
על  נדבר  ״בואו  בסדרת מפגשי  כה.  עד  לב בארבעת המפגשים שהיו  ברוחב 
זה״ הבאת בבהירות ומתוך מסירות רבה לכל אנשי הקהילה בגזית ובסביבתה 
בחינוך  מעורב  להיות  שרוצה  מי  לכל  והרלוונטי  העדכני  הידע  את  הקרובה 

ילדיו קשוב ומותאם לזמן הזה.
עבורנו זהו ״יחד חדש בגזית״.  אנחנו לא יודעות אם זה חדש, אבל זה בהחלט 

מרגיש מאד יחד!
פנינו אליך מתוך הדאגה הפרטית שלנו כאימהות, ומתוך עניין משותף בגידול 

ילדינו בגזית.
הזמינות שלך, ההקשבה ובסופו של דבר הביצוע הלכה למעשה אומרים הכל.

היה כיף ומספק ליצור את היחד, הפעם סביב חינוך.
מודות לך מכל הלב, ומצפות לבאות  -   

מינה, הדר וענת.

בחנות "סוף הדרך" מבחר תיקים 
לבית הספר ולסטודנטים



קצת הומור...
משה קנסקביץ

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

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

מזל טוב!
לאייל 
ליליאן 

וכל משפחת 
ליטווק  
מזל טוב 

לנישואיכם!

לחנה לביא, אורית 
וכל המשפחה,, מזל טוב עם 

הולדת הנכדה-נינה 
אלי -  בת לנופר

־ללחנה גולדמן וכל המשפחה
מזל טוב עם הולדת הנכד

דויד - בן לעודד 
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יותר. עכשיו תנו לזרועותיכם ליפול חזרה לצדכם. טוב, חתלתולים, בואו נימתח שוב. מתחו את זרועותיכם 
לפניכם. העלו אותן מעבר לראש. משכו אותן חזרה לאחור, משכו חזק. כעת תנו להן ליפול במהירות. שימו 

לב כיצד הכתפיים שלכם משוחררות יותר.

יש לכם מסטיק ענקי בפיכם. קשה מאוד ללעוס אותו. נשכו בו. חזק! תנו לשרירי הצוואר לעזור לכם. 
עכשיו הניחו. פשוט תנו ללסת שלכם להיתלות בחופשיות. שימו לב כמה זה נעים לתת ללסת ליפול 
בחופשיות. בואו נתרכז שוב בלעיסת המסטיק. נשכו אותו אך הפעם לא כל כך חזק מפני שעכשיו הוא 
כבר לא קשה כל כך. יופי. אתם לועסים היטב את המסטיק הזה ללא מאמץ מיוחד. עכשיו הניחו שוב. 
פשוט תנו ללסתות שלכם להיות רפויות. אתם מרגישים טוב רק מהשחרור ומכך שאינכם צריכים עוד 

להילחם במסטיק.
נסו להניח את כל גופכם. הבסתם את המסטיק. תנו לעצמכם להשתחרר ככל האפשר. 

הנה מגיע זבוב מטריד. הוא נחת על אפכם. נסו להוריד אותו מבלי להשתמש בידיכם. יופי, קמטו את 
אפכם. עשו באפכם קימוטים רבים ככל שתוכלו. מעכו את אפכם בחוזקה. שימו לב שכאשר אתם מכווצים 
את אפכם - הלחיים, הפה, המצח והעיניים עוזרים לכם. גם הם מתכווצים. כשאתם משחררים את אפכם, 

גם חלקי הפנים האחרים משתחררים וזו הרגשה טובה. יופי. הברחתם אותו. עכשיו שחררו את אפכם. 
אופס, הנה הוא מגיע שוב. בדיוק באמצע אפכם. קמטו את אפכם שוב. גרשו אותו. קמטו את האף, אך 
הפעם קלות. אתם יודעים שמספיק קימוט קל כדי להבריח אותו. החזיקו כך את האף לזמן קצר. יופי, הוא 
עף. אתם יכולים לשחרר את פניכם. עכשיו אתם יכולים פשוט להירגע. תנו לפניכם להיות חלקות, ללא 

קמטים באף מקום. התחושה בפנים נעימה, חלקה ורגועה.

היי! הנה מגיע תינוק פילון חמוד. נראה שהוא לא שם לב לאן הוא הולך. הוא לא רואה אתכם שוכבים על 
הדשא והוא עומד לדרוך על בטנכם. אל תזוזו. אין לכם זמן לפנות את הדרך. פשוט התכוננו אליו. הקשו 
את בטנכם למקרה שהוא ידרוך עליכם. כווצו את שרירי הבטן שלכם בחוזקה. החזיקו אותם. נראה שהוא 
פונה לכיוון השני. אתם יכולים להירגע עכשיו. תנו לשרירים שלכם להתרכך. הניחו אותם ככל שתוכלו. 

עכשיו ההרגשה טובה יותר.
אופס, הוא מגיע שוב. התכוננו. כווצו את בטנכם. בחוזקה. אם הפילון ידרוך עליכם כשבטנכם נוקשה, זה לא 
יכאב. הפכו את בטנכם לסלע. יופי, הוא מתרחק שוב. אתם יכולים להירגע עכשיו. הוא נעלם לתמיד. אתם 
יכולים להירגע לגמרי. אתם מוגנים. הכול בסדר, ואתם יכולים להרגיש טוב ורגוע. שימו לב להבדל בין בטן 

מכווצת לבין בטן רגועה. כך אנחנו רוצים להרגיש - טוב, משוחרר ורגוע.
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עכשיו דמיינו שאתם עומדים יחפים בשלולית בוץ גדולה. דחפו את בהונות רגליכם עמוק לבוץ. נסו להגיע 
עם רגליכם לתחתית שלולית הבוץ. השתמשו בשרירי הרגליים כדי לדחוף. דחפו כלפי מטה, הפרידו את 
בהונותיכם, הרגישו את הבוץ הנמחץ בין בהונותיכם. עכשיו צאו משלולית הבוץ. שחררו את רגליכם. תנו 

לבהונותיכם להיות משוחררות והרגישו כמה טוב להיות משוחרר.
חזרו לתוך שלולית הבוץ. שכשכו את בהונותיכם. תנו לשרירי הרגליים שלכם לעזור בדחיפת רגליכם מטה. 
דחפו את כפות רגליכם. חזק. טוב. כעת צאו החוצה. שחררו את כפות רגליכם, את רגליכם, את בהונותיכם. 

זו הרגשה כה טובה להיות משוחרר. שום מתח. אתם חשים חמימות ונעימות.

הניחו לעצמכם להישאר רגועים לזמן מה. כעת אתם יכולים לשים יד אחת על בטנכם ולנשום כמה נשימות 
איטיות. הניחו את גופכם למשך כדקה.

זמן קצר אבקש מכם לפקוח את  בעוד  והרגישו שכל השרירים משוחררים.  רפוי  להיות  לגופכם  תנו 
העיניים וזה יהיה סופו של מפגש זה. כשאתם עוברים את היום, זכרו כמה טובה הייתה ההרגשה להיות 
יותר ממה שאתם באמת, לפני שתוכלו להירגע, כמו  משוחררים. לפעמים אתם צריכים להיות מתוחים 
ומתחו קצת את שריריכם. טוב מאוד.  שעשינו בתרגילים היום. עכשיו, באיטיות רבה, פקחו את עיניכם 

עשיתם עבודה טובה. אתם תהיו אלופים בלהירגע.

תרגלו את התרגילים האלה בכל יום כדי להיות רגועים יותר. כדאי להתאמן בלילה, אחרי שנכנסתם למיטה, 
האורות כבויים ואיש אינו מפריע לכם. זה יעזור לכם להיפטר מדאגותיכם ומהמתח בגופכם וכך יהיה לכם 
קל יותר להירדם. כשתלמדו את השיטה ותצליחו להירגע, תוכלו לעזור לעצמכם להירגע בבית הספר וגם 
במקומות אחרים. פשוט זכרו את הלימון, את הזבוב, את הפיל, את המסטיק או את שלולית הבוץ, ותוכלו 

לפעמים ישר להרפות. היום הוא יום טוב ואתם מוכנים להרגיש משוחררים מאוד. 

חשבו על 3 דימויים נוספים, שבאמצעותם ניתן לתרגל כיווץ והרפיית שרירים:
)כגון: סחיטת לימון, חתול מתמתח, לעיסת מסטיק ענקי(

1. לשרירי הרגליים:       

2. לשרירי הפנים:        

3. לשרירי הבטן:        


