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דבר המערכת
ראשית כל ,ראש השנה שמח לכל בית כפר גליקסון .שתהיה לנו שנה שמחה ,מאושרת
ומספקת .שנדע להקשיב אחד לשני ,שנדע לשמור על כבודו של השני ושנדע להעריך את
הקיים .שנזכה לשנה של שגשוג ,של התפתחות ושל קליטה.
שנית ,הפינות היקרות והאהובות שליוו אותנו בגיליונות הקודמים אולי יחזרו ואולי לא .פינת
הגינון הנהדרת תשוב בפעם הבאה – פשוט חם מדי .אז הטיפ עד לגיליון הבא הוא קצר
ופשוט :אל תו ותרו ותשקו עוד קצת (מתישהו הקיץ הסיוטי הזה ייגמר) .בינתיים ,צאו לטייל
ברחבי הקיבוץ ותחפשו את החצבים שכבר התחילו לפרוח .אם לא מצאתם חצבים בקיבוץ,
סעו לאורך כביש  2ושם תראו מלאנתאלפים אחרים.
שלישית ,תודה ענקית לכל מי שנרתם (כמעט תמיד) ברגע האחרון .תודה להורים ולנשות
מערכות החינוך ששיתפו פעולה וכמובן לבעלי התפקידים שתמיד עומדים בלוח הזמנים
הצפוף .תודה לכל הפועלים מאחורי הקלעים שתומכים ולא מוותרים.
חג שמח ומבדח,
צוות העיתון.
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דפי מידע

".....בקהילה ועוד קצת"....

ערה"ש תשע"ח
20.9.17

למרות שאנחנו כבר מזמן לא מתנהלים וסופרים זמן לפי לוח השנה היהודי – ערב ראש
השנה "שלנו" תמיד מתחבר גם אצלי ,כיהודי חילוני בהכרה ,עם משהו חגיגי מאד וקצת
"ייראה" וטקסיות וחשבון נפש פנימי (קצר מידי )..האם מיציתי את השנה החולפת ככל
יכולתי? ובעיקר האם אעמוד בציפיות ובאפשרויות שעומדות לפני בשנה שלמה חדשה ולא
אגיד שוב ש"החמצתי"..
בהסתכלות על "השנה הקיבוצית-קהילתית" שלנו ניתן לטעמי לזהות לא מעט נקודות ציון
של נושאים שהשגנו השנה שיכולים וחייבים להוות "עוגן" למשימות ויעדים להרחבה,
המשך עשיה ,שדרוג ותיקון בשנה החדשה ואסור להרפות כדי שלא נגיד בסוף השנה
"החמצנו. "..
תראו למשל את החצר החרושה עם תשתיות חדשות ,שהצלחנו השנה לקדם לאחר שנים
של תכנון ודיבור והתכוננות .זהו "עוגן" להמשך נמרץ של טיפול ושדרוג תשתיות בשנה
הקרובה ללא תירוצים ותוך התמודדו עם בעיות מימון ותכנון סבוכות.
השנה רואים סוף סוף בעין לאחר "בצורת" של עשרות שנים ,שתי שכונות חדשות עבור
חברים חדשים  -בני קיבוץ ומשפחות מרחבי החברה הישראלית" -עוגן" נוסף לעמידה
בשנה הקרובה הן בלו"ז ,באיכות ובמחיר שתוכנן והן להמשך לא מתפשר של בניה לקליטה
נוספת תוך פתרון שאלות ובעיות שלא יפסיקו לעלות .קיימנו שני מפגשים השבוע עם שתי
קבוצות של נקלטים עתידיים בקיבוץ שמהוות "עוגן" לקיבוץ של  222חברים עד סוף שנת
 2222עם כמאה ילדים מקומיים .זה אפשרי וכבר "על הכביש" אך לא מובן מאליו ,מחייב
הרבה אנרגיה ומאמץ במגוון נושאים בו זמנית כדי שלא "יתפספס" בשנה הקרובה.
כנ"ל "עוגנים" נוספים ל"תכנית העבודה" הקיבוצית לשנה הבאה שהתפתחו השנה .כמו:
כ( !!! 73-לא מובן מאליו )...פעולות חברתיות קהילתיות מגוונות (בניצוחו הבלתי נלאה של
הצוות לפיתוח קהילתי המופלא על כל חבריו) שנערכו השנה בשמחה ע"י מתנדבים רבים
בתחומים שונים .מיסוד מועדון "בין הערביים" לגילאי  +22ולראשונה שני טיולי משק שלא
התקיימו שנים שמבשרים על השלישי בקרוב .מטע אבוקדו מוביל באזור  -כ"עוגן" להמשך
הרחבתו המתוכנן .מפעל אומגה שהגיע השנה להישגים מצוינים ומחייב המשך פיתוחו
בתבונה ובמרץ ,ומרכז המזון ברפת  -בסיס נוסף להמשך הרווחיות .שידרוג אזור בית
הע למין (שלב א') שנעשה השנה ,וחידוש פינות נוי בקיבוץ כ"עוגן" להמשך השקעה ומתן
עדיפות לחזות פני הישוב .ודיונים יסודיים וחשובים והתלבטויות בנושא המודל הנכון
לדאגה לוותיקי הקיבוץ ולחברים החדשים בתחום הפנסיה והסיעוד – "עוגן" שצריך לצאת
ממנו לעשיה בשנה הקרובה ולא להיקלע לשיתוק חברתי – שלא נגיד בסוף השנה "אוי
החמצנו"...
וחתימה בימים אלה (סוף סוף) עם משרד אדריכלים מנוסה ,המתמחה בתכנון יישובי
וצמיחה של קיבוצים  -להכנת פרוגרמה מחודשת לשינויים חלקיים בתב"ע (שתוכננה
עקרונית לפני כ51-53שנה )..בשיתוף הציבור כולו – "עוגן" ש"נשתל" עוד השנה שמאפשר
קידום נמרץ בשנה הקרובה ...שלא לדבר על מערכת החינוך המקומית המפוארת אך
השברירית .כן ,גם קצת פחות "מחנאות" וקונפליקטים בין אישיים ויותר "הכלה" וסבלנות
בשיח הציבורי והבין אישי  -יעזרו לשנה הבאה.
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אכן המון "עוגנים" של עשיה וצמיחה מהשנה החולפת ...ושום דבר לא מובן מאליו .קצת
מבהילה השנה החדשה? לא ,ההיפך  -מאתגרת ואפשרית!!
ומה היה על סדר יומנו במהלך החודש וחצי האחרונים? להלן סקירה תמציתית וחלקית:
תכנית "ניצנים" לצהרונים (משרד החינוך) לשנת תשע"ח
בחודש יולי השנה נחקק ,ביוזמת השר כחלון בחקיקת בזק" ,חוק הצהרונים" שיצר מסגרת
מחייבת לגבי שכבת הגיל  7-4אך בפועל הוא קובע יישום ומימון חלקי של המדינה רק
לילדי כיתות א' וב'  .משרד החינוך נאלץ על כן להכין בחופזה תכנית יישום במהלך חודש
אוגוסט עבור הפעלה כבר בראשון לספטמבר השנה .מאחר והתכנית השאירה לא מעט
נושאים לא סגורים  ,אין חובה להצטרף אליה השנה (תשע"ח) וניתן לחכות לתשע"ט
שתהיה כנראה מחויבת על פי חוק (כפי שהחליטו למשל מספר קיבוצים במועצה שלנו).
עיקרי התכנית הם תקצוב של  ₪ 571של עלות ילד בצהרון לחודש שהוא על דעת כל מי
שמצוי בתחום תקצוב בחוסר (ולכן קמה מחאה רבתי וצהרונים נסגרים) .ההורים ישלמו
לסל הזה רק  ₪ 271ומשרד החינוך באמצעות המועצה האזורית יעבירו לקיבוץ את 722
ש"ח הנותרים לחודש לילד על פי דיווח.
בחודש החולף קיימנו התייעצויות לא מעטות עם גורמי המועצה האזורית ,קיבוצים שכנים
וגורמי התנועה הקיבוצית בניסיון ללמוד את כל המנגנון הזה .בישיבה של הנהלת הקהילה
,לאחר בחינה של כל הפרמטרים ,הוחלט שכפר גליקסון כן תצטרף השנה לתכנית למרות
ההתראה הקצרה ,אי הודאות והצורך להתמודד עם רגולציה והתערבות מסיבית .זאת כדי
לאפשר להורים (בכיתות א' וב' ) כבר השנה את ההנחה הכספית המוצעת .בתקווה
שהמדינה אכן תעביר את הסבסוד הזה לקיבוץ .מכתבים ראשונים המסבירים את מנגנון,
ומבנה התשלומים נשלחו לכל ההורים הרלוונטיים (חיצוניים ופנימיים כאחד).
"סמל מעון" לבתי ילדים בגיל ( 0-3משרד הרווחה)
לאחר מאבק לא קטן קיבלנו בחזרה את "סמל המעון" למעונות יום עבור שניים (דקל
ואלה) משלושת בתי הילדים בגיל הנ"ל המזכים את ההורים על פי מבחן הכנסה בהחזר
ישיר (גם דרך המועצה ) .למעון רימון יש עדיין התנגדות עקב המבנה שאינו תואם לטענתם
את הפרוגרמה החדשה שלהם ,הצענו מספר חלופות שעדיין לא אושרו כדי לקבל את
הסמל החסר .כדי לאפשר גם כאן לאותן משפחות צעירות בקיבוץ (מי שזכאי) לקבל אליהן
ישירות את ההחזרים הכספיים  -אישרה הנהלת הקהילה השקעה של כ₪ 01222
מתקציב הקהילה בעיקר במערכת בקרת אש ועשן ,הגבהת גדרות ועמידה בכל דרישות
הבטיחות והרגולציה המחמירות .יש גם כאן ביורוקרטיה רבה מול ההורים והרשויות
שעידית מרכזת (בנוסף לכל עיסוקיה הרבים) בשלב "ההקמה".
רה ארגון ושדרוג המרכול:
זו תקופה לא קצרה שמוסכם על צוות המרכול והנהלת הקהילה שיש ,מסיבות שונות,
להביא לשינויים בתפקוד המרכול בין השאר בגלל הקושי של הצוות להמשיך במלוא
הקיטור בניהול ופיתוח המקום.
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לאחר בירורים ובחינת תהליכים ופתרונות שונים וקיום מכרז פנימי לתפקיד מנהל המרכול
התגבשו שתי חלופות :האחת הפעלת המקום עבור הקיבוץ ע"י מפעיל חיצוני יחד עם
הצוות הנוכחי ותוך שינויים והשקעה כספית שלו במסגרת הסכם לשנתיים עם אופציה
לעוד שנתיים והשנייה הצעתו של גדעון סיני לנהל את המרכול בנוסף לעבודתו המלאה
הנוכחית וללא קבלת שכר .גם גדעון סיני הציע שינויים שונים שיש לבצע לאלתר.
שתי ההצעות הובאו לדיון באסיפת החברים והוסברו ע"י גדעון וגדעון.
בהצבעה התקבלה ההצעה שגדעון סיני יהיה מנהל המרכול .גדעון נערך בימים אלה
לתפקידו ,העביר שאלון אינטרנטי לחברים ובוחן שינויים שונים בהמשך.
תקנון הסיעוד:
אסיפת החברים החלה בדיון וקריאה של כל סעיפי התקנון בהשתתפות עו"ד שמשי
והיועצים מחברת טנא שמלווים אותנו בנושאי פנסיה וסיעוד  .הוצגו והוסברו חלופות
למספר סעיפים מרכזיים בתקנון .הדיון לא הסתיים ויובא להמשך דיון ציבורי באחת
האספות הבאות.
ועדת קליטה
ועדת קליטה יזמה מספר פגישות עם קבוצות שונות שנמצאות בתהליכי קליטה שונים:
האחת עם בני/בנות הקיבוץ שנרשמו לקליטה כחברים (ושילמו דמי רצינות) ולא נמצאים
עדיין בתהליך המובנה של קליטה ודיור קבע .מטרת הפגישה הייתה בעיקר לעדכן
בתהליכים שעל הפרק שקשורים לבניה הנוספת שמתוכננת ,אופציות ותהליכים הקשורים
ל"מגרש מבונה" ועתיד מתחם האירוח ,לקחים מתהליך הבניה הנוכחית ,עדכון מחדש של
תהליכי הקליטה לחברות ועוד.
פגישה נוספת התקיימה ביום שישי האחרון עם החברים החדשים (בחופשה) לארוחת בוקר
מקומית ,מפגש חברתי והרמת כוסית לקראת השנה החדשה.
קצרות:






כרגיל נפתח בברכות חמות למי שהגיעו החודש לגבורות והם חברינו פלקו
ואברהם קוגוט  -צעירים נצחיים ומלאי מרץ ,המון מזל טוב ובריאות טובה .מכולנו
כמו כן נאחל לצביקה נורי שחגג בתחילת החודש  31שנה .הרבה מזל טוב,
בריאות טובה  ,סבלנות ,והמשך טיפול וטיפוח כל החיות שאתה כה אוהב.
ברכות חמות לנבט ,אייל ושקד נחמני להולדת בניה -וכמובן לסבא בני ולסבתא
ליזי הרבה שמחה ואושר.
ועוד הרבה ברכות חמות – לאסתר ושאול חרמש לרגל הולדת ביתם של אביתר
ומיכל – הרבה נחת ושמחה .
בשבוע שעבר אירחנו כאו את מטה התנועה הקיבוצית (כל ראשי המחלקות
והאגפים) בראשותו של המזכ"ל ניר מאיר .הצגנו (בעלי התפקידים השונים) את
הקיבוץ על כל מרכיביו ,ענינו על שאלות בהשתתפות נציגים (מעטים) של הנהלות
הקיבוץ שהוזמנו .המסר העיקרי בתמצית של ניר מאיר היה שהמדינה מנהלת
מלחמה כוללת בכל התחומים כדי להצר את צעדי הקיבוצים (והביא דוגמאות
שונות) .לדעתו הדרך להתמודד עם כך היא דווקא לחזור לחדד את הייחודיות של
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הקיבוץ (כל קיבוץ) בערכים ,במבנה הפנימי ,בהתנהלות ובסדרי העדיפויות
הייחודיים בעשייה בחברה הישראלית ולא לטשטש ולהתבלבל...
 סיימנו סלילת שבילי בטון וגמר משטחים בשכונת הקוביות הדרומית במסגרת
התקציב המיוחד לבנים/ות ,חיילים ובמב"חים ,ששנים (כל אחד בתורו),
מתבוססים שם בבוץ .
 כבר הזכרנו בפתיח שמועדון  +22היסב שמו למועדון "בין ערביים " (תרתי
משמע )..ופתח במפגש מוזיקאלי נעים וחברתי .כל הברכות לצוות ולמירב
שממשיכה להוביל את הפעילות.
 חברי הגרעין הדרום אמריקאי של הנוער הציוני חגגו ביום שישי האחרון ברוב עם -
 00שנה לעלייתם כחלוצים (ממש!!) לישראל ולכפר גליקסון .הגיעו חברים מכל
קצווי הארץ והעולם ,ההתרגשות הייתה רבה .רועי ברך בשם הקיבוץ לצד מברכים
נוספים וריח האסאדו הגיע עד לוואדי ערה...
לכל החברות והחברים ,התושבים והתושבות  ,הבנים והבנות  ,הילדים והילדות  -שנה
טובה של שמחה ונחת ,של נתינה וחיבוק  ,שנה של צמיחה ,ה תחדשות ושילוב דורות
חג שמח,
גדעון טלטש
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משולחן היו"ר ,או מה קרה בחודשים האחרונים?

ערב ראש השנה תשע"ח

החצבים אמנם פורחים והסתיו כנראה בדרך לכאן ,אבל בינתיים ,רוחות חמסין מנשבות אצלנו
והחום עדיין בעיצומו .לקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו לטובה ,הנה תמצית מקוצרת של מה
שעולה על שולחן ועד ההנהלה והיו"ר.


פירות נכסים .בשעה טובה ,לאחר שקיבלנו אישור מרואי החשבון ,חילקנו את פירות
הנכסים בגין שנת  .5102העיכוב בחלוקה נבע משינויי המיסוי שהוחלט עליהם לאחרונה
לגבי הקיבוצים ובקשת רואי החשבון לעכב את החלוקה עד לאחר חודש יולי .סכום
החלוקה עלה מעט ביחס לשנה שעברה ונקווה שגם בגין  ,5102נוכל לחלק רווחים .אולם
נצטרך להתאזר בסבלנות עד לאחר אישור הדוחות הכספיים של שנת ( 5102בקרוב) וכן
אישור תקציב הקהילה ל.5102-



מיסוי הקיבוצים .כפר גליקסון ממוסה כקיבוץ שיתופי .תקנות המיסוי החדשות חלות
החל מ 5102-וגם עלינו ועיקר ה"נזק" יגיע בגין תשלומי ביטוח לאומי .בכל מקרה אנחנו
מתארגנים לעתיד ובונים את המערכות בהנהלת החשבונות כך שיתאימו לדרישות
ולתקנות החדשות.



סקיוריטי מטרס .חברת סטארט-אפ שהשקענו בה לפני כשנה סכום נכבד של  5.2מיליון
 .₪החברה גייסה עד היום כ 2.2-מיליון  ₪נמצאת כיום במאמץ לגיוס כספים נוסף .הוצע
לנו להשתתף בגיוס הנוכחי ,אולם דחינו את ההצעה .החברה מגייסת לפי שווי חברה של
 02מיליון דולר וצריכה לגייס מינימום של  0.2מיליון דולר .מלבד הקיבוצים ,יש כוונה
לצרף בגיוס הנוכחי  0-5קרנות השקעה.



ביקור מטה התנועה הקיבוצית .מטה התנועה הקיבוצית ערך ביקור אצלנו בשבוע
הראשון של ספטמבר ( .)7...02מהתנועה הגיעה קבוצה גדולה של ההנהלה שכללה בין
היתר את ניר מאיר המזכ"ל ,וכן מנהלי מחלקות חינוך ,כלכלה ,משפטים ,צמיחה
דמוגרפית ,כספים וחברה .הגיעו גם  5המנכ"ליות של התנועה ,היוצאת והנכנסת .מצידנו
הוזמנו ההנהלות (כלכלית ,קהילה ,ו .ההנהלה) וגם חברים בעלי תפקידים ואחרים
שהצטרפו .הביקור נפתח בארוחת בוקר צנועה אך עשירה וטעימה במועדון ולאחר מכן
מצגת על כפר גליקסון של היום עם הפנים לעתיד לאחר מכן סיור קצר של תצפית ממצפה
הזיכרון על הסביבה וכן ליד אתרי הבניה ולסיום דיון בפורום רחב על שאלות וסוגיות
שונות של הקיבוץ והתנועה .לסיום ופרידה כל האורחים קיבלו שי צנוע של שקית ובה
מוצרי אומגה.



אומגה .המפעל מפלס את דרכו בנחישות ובביטחון להפוך לעוגן עסקי של הקיבוץ .עם
עלייה במחזור ,ביסוס מעמדו בשוק המקומי ,פיתוח ושיווק של מוצרים חדשים וגם שורת
רווח מרשימה ,אפשר להגיד שיש עתיד חיובי ומבטיח.
לפני כשבוע אומגה זכתה לביקור של שר הכלכלה ,אלי כהן .השר הגיע עם פמליה וערך
סיור בזק ברחבי המפעל והתרשם מאמצעי היצור והמוצרים .בהמשך התקיימה פגישה
שבה הוצגה מצגת קצרה על אומגה ומוצריה ,כאשר הושם דגש על הצורך בתמיכה
בפיתוח היצור בישראל וכן על המוצר הייחודי של אומגה – בצק ללא גלוטן .על פי
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מדיניות הממשלה ,מפעלים באזור המרכז כמעט ואינם זכאים להטבות ,אז אולי כדאי
לעבור מעבר לקו הירוק או לדימונה.


מגורי התאילנדים .עם השינויים בתשתיות התנועה בסמוך למרכול ,יש צורך בהסדרת
חניה מתאימה לבאי המרכול .לכן ,הוחלט לפנות את מגורי התאילנדים ממקומם הנוכחי
על מנת לאפשר לפתח שם מגרש חניה שיוכל לשמש את הבאים למרכול ול"אצלמיצי".
מגורי התאילנדים יועתקו לאזור המחסן של אומגה בשטח שיוכשר לשם כך .כמו כן
תוקם שם גדר מפרידה על מנת לשמור על פרטיותם של העובדים ועל חציצה מוחלטת
בינם לבין העוברים בדרך.



קליטה ובניה .הפרויקט מתקדם ועל פי הערכות והבטחות של הקבלן המבצע ,הוא ימסור
את הבתים לדיירים באפריל  .5102עד אז נכונו לנו ימי אבק ורעש ודרכים משובשות .כל
זה בתקווה שלאחר מכן ,הכבישים ,התנועה ,מתחמי המגורים והתשתיות שבוצעו ,יהיו
לרווחת ,להנאת ולטובת כולנו.
במקביל התחלנו את ההתארגנות לשלב ב' .הדרך לתחילת הבניה עדיין ארוכה.



מבני האירוח .קבוצת המבנים שמשמשת את האירוח ,עלתה על שולחן הדיונים של ועד
ההנהלה .התקיים דיון אחד ,בינתיים .ההסכם עם חווית הרוכבים מסתיים באפריל
 , 5102ועוד לפני כן ,אנחנו רוצים להחליט על ייעודם של הבתים .יש יותר מאפשרות אחת
לייעוד בתים אלה וכל האפשרויות פתוחות לדיון.



מתכנן הישוב .עם השינויים המשמעותיים שחלו אצלנו בתקופה האחרונה ועם אלה שעוד
יבואו ,יש חובה לבדוק את עצמנו ולתכנן את העתיד התכנוני של הישוב .הצרכים
משתנים ,האוכלוסייה משתנה ויש צורך להתאים את התוכניות לצרכים .על כן אנחנו
רוצים להתקשר עם משרד מתכננים בכדי להכין תוכנית אב חדשה לקיבוץ .תוכנית
שתאגם ותכלול את צרכי הקיבוץ המתחדש וחבריו החדשים והותיקים .התוכנית תתבסס
על ניתוח המצב הקיים ,שיתוף הציבור ,הגדרת המטרות ,הצעת חלופות והחלטה על
החלופה הנבחרת .מתוכנית זו ,שתביא בחשבון את כל אותם נתונים ,ייגזרו תוכניות
עבודה פרטניות בהתאם לצרכים ,לעלויות ולתוכניות שלנו .משרד המתכננים שאיתו
נתקשר יוביל את תהליך הבדיקה מול הקיבוץ ,יכין את תוכנית האב וילווה את הקיבוץ
לאורך השנים בתכנון המפורט של התוכניות הפרטניות על פי החלטתנו.



עוד אבוקדו .מי שצופה אל שדותינו בזמן האחרון יכול לראות ששטחי הגד"ש המערביים
משנים צורה ובקרוב יהפכו למטע אבוקדו .עוד אבוקדו .אנחנו נוטעים עוד כ 011-דונם,
במסגרת השותפות עם מטעי גרנות.



מרכול .המרכול נכנס לתקופת אחריותו הניהולית של גדעון סיני .כולנו מקווים
שהפעילות במרכול תמשיך ואף תגבר .שיהיה בהצלחה לכולנו.



סיום העסקת גדעון טלטש .בסיכום משותף ולאחר אישור ועד ההנהלה ,סוכם שגדעון
יסיים את תפקידו כמנהל קהילה ב.00.0.5102-

נאחל שתהיה שנה של התחלות טובות ,שנת בריאות ,שנת עשייה ,שנה טובה ומוצלחת .חג
שמח,
רועי רוזנברג וחנה וונר
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יום רביעי  22ספטמבר 2253
לכבוד
רועי רוזנברג
חנה וונר
גדעון טלטש
שאול חרמש
הנדון :ביקור מטה התנועה הקיבוצית בקיבוץ כפר גליקסון בתאריך 0.5.2253
בשם מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר ובשם מטה התנועה הקיבוצית ברצוני להודות
לכם על הביקור המרתק שנערך בקיבוצכם בתאריך 20/25/2253
במהלך המפגש בין המטה לבין בעלי התפקידים שלכם למדנו רבות אודות קיבוצכם וגם
הצגנו בפניכם את התנועה הקיבוצית ואת יכולותיה.
אנו תקווה כי הצלחנו לענות על השאלות והסוגיות שהועלו על ידכם.
במידה וישנם נושאים שלא זכו למענה אנא האירו את עיננו ונעשה מאמץ לספק לכם את
מירב התשובות.
תודה מיוחדת על ארוחת הבוקר המדהימה.
אני עומד לרשותכם בכל נושא הקשור בתנועה הקיבוצית ,בארגון הקניות גרנות ,ובמועצה
האזורית מנשה.
בברכה
אייל אלקלעי
רכז אזורי קיבוצי גרנות

העתקים:
אילן שדה – ראש המועצה האזורית מנשה.
ניר מאיר -מזכ"ל התנועה
נועה יפת -מנהלת לשכת המזכ"ל
רוברטו קופרמן  -מנכ"ל מפעלי גרנות
יענקלה שצרנסקי  -רכז מחלקת רכזים.
גל מוסאייב – דוברת גרנות

8

שוב היא באה ,שוב התקווה ,שוב החלום ,שוב התחלה,
שוב מעגל ,שוב הברכה ,שוב משאלה ,שוב התפילה.
מה תביאי שנה חדשה,
מה תביאי עם עלות החמה,
ומה יישאר עם שקיעתה..
האם יהיה תרמילך עמוס לעייפה ,בגרעיני חיטה ואשכולות ענבים,
האם ימטירו מטר ברכה -העננים,
האם ירדו משמיים כוכבים נוצצים ,לאנשים החולמים,
האם יקום אדם עם בוקר אור,
ולבו נוגן ככינור,
כי יפה יהיה הבוקר ,כי נפלא,
כי טמונה בו אהבה גדולה.
הנה סובבים מעגלי הסובלנות ,והכבוד,
הנה הם דוברים באלפי שפות,
ולכולם יש אותן תקוות.
ומלאכים לבנים ,כנפיהם כמניפות,
באים בשיירה ארוכה צחורה,
והם פוצחים בשירה אדירה.
ושם במרומים הכחולים,
ענפי זית פזורים,
וילדים רצים ,ואבות ואימהות,
הם צועקים ,מחפשים את השלום.
בוא! בוא הלום! אל תעלם כחלום,
אנחנו רוצים אותך כל כך -אל תשכח...
איזו שנה תבוא עם העולם ,האם ישקוט מתחלואיו,
האם יחלץ ממכותיו,
איזה אדם יהיה האדם ,ואיזה עם,
והבית ,הבית על הגבעה ,ליד השדות-
הביאי לו שעות יפות,
ושלובי ידיים נצא לקראתך ,שנה חדשה ,שנה יפה.
היי טובה ,מה אכפת לך ,את עוד לא עייפה.
שנה טובה
ניצה
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מתיקות חילונית בראש השנה
לאכול תפוח טבול בדבש בראש השנה הוא טקס יהודי חילוני למהדרין .הוא לא מופיע
במקורות דתיים .אלוהים לא המתיק את יומו הראשון של העולם על ידי אכילת תפוח
בדבש .התלמוד מספר על מנהג אכילת ירקות ופרות בראש השנה ,אבל לא מזכיר תפוח
וגם לא דבש .גם בהלכה לא מופיעה מצוות פרי עם דבש .גם במקורות דתיים מאוחרות כמו
רמב"ם ורש"י אין זכר לטקס כזה .האדם חופשי להתחיל את שנותיו לפי רצונו ,ולרוב הוא
בוחר להתחיל אותו עם טעם מתוק בפה.
המנהג של אכילת תפוח עם דבש בראש השנה ,כנראה התחיל ביהדות גרמניה במאה ה-
 .50השקט והפתיחות היחסית בתקופה זו ,אפשרו את ההתפתחות תרבות היידיש ואת
הדיאלוג התרבותי עם גרמנים נוצרים ,מהם כנראה אימצו מנהג זה .מאחר וקהילת יהדות
גרמניה הפכה למרכזית ביהדויות .המנהג הגרמני של אכילת תפוח טבול בדבש בראש
השנה התפשט במהירות בקהילות היהודיות באירופה ובעולם .ללא קשר לממסד הרבני.
המקור הראשון שמתיחס למנהג :אכילת תפוח בדבש בראש השנה ,נמצא בספר מנהגים
מהרי"ל של רבי יעקב בן משה מולין ( ,)5722-5023אשר מתיחס למנהג שלדעתו כבר היה
קיים מספר דורות קודם לכם וברוב הקהילות היהודיות שהוא הכיר.
בעצם לאכול תפוח בדבש הוא מעשה לא דתי במהותו .דת מייחסת לכל סמל משמעות
אחת ויחידה ובכך יוצרת קנוניזציה ( )Canonizationשל הסמלים .למשל ,חז"ל ב"סימנא
מילתא" יצרו קנוניזציה של המסומלם שהיו בשימוש בתקופתם בראש השנה ,על ידי איחוד
ויחידות שלהם ("תמרים – שיתמו שונאינו ;רימון – שירבו זכויותינו כרימון ;רוביא – שירבו
זכויותינו ;סלקא – שיסתלקו שונאינו ;כרתי – שיכרתו שונאינו ;דגים – שנפרה ונרבה
כדגים ,ושלא תשלוט בנו עין רעה .יש נוהגים לאכול בשר מראש איל ,זכר לאיל של יצחק,
ואומרים" :יהי רצון שתזכור לנו עקידת יצחק ,ושנהיה לראש ולא לזנב" .)".לעומת תמרים,
רימון ,רוביא ,סלקא ,כרתי ,דגים וראש איל ,הזוג תפוח-דבש הוא שילוב של שתי מסמלים
במטרה לסמל דבר אחד ("שנה מתוקה") .הזוגיות הזאת היא בעלת ניגודים פנימיים אשר
מקשים על כל תהליך של קנוניזציה דתית .האם הכוונה היא לסמל "שנה מתוקה" למה לא
להשתמש רק בתפוח או רק בדבש?
המורכבות הזאת לא אפשרה לרבנות ליחס לעצמה את הזוג תפוח-דבש במשך  222שנה.
בעצם קיים בתוך הדת ויכוח ארוך שנים האם קודם מברכים את התפוח ("בורא פרי העץ")
או הדבש ("הכל נהיה בדברו") .אלו דיכטומיות אשר לדת אין כלים להתמודד עימם.
גם מבחינת התוכן הסמלי של הזוג תפוח-דבש לדת אין פתרונות מקובלים .הרבנים לא
יודעים האם להתיחס בראש ובראשונה למתיקות חמוצה ,פרועה וטבעית של התפוח ,או
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למתיקות דחוסה ,מרוכזת ודביקה של הדבש .דוניסיוס או אפולו .דיאלקטיקה של הסמל
שהממסד הדתי (כל ממסד) לא יודע איך להתמודד איתו.
המנהג של אכילת תפוח בדבש בראש השנה הוא מעשה פלורליסטי .קיימים יותר מ-
 22.222סוגים של תפוחים ,לכל איזור יש את התפוח שלו .גם לגבי הדבש קיים שוני גדול:
לכל איזור ופרדס יש את הדבש משלו .הטעמים ,המרקמים והצבעים השונים פורצים
בחיבור של שמינית תפוח עם כמה גרמים של דבש .אבל למרות השוני תמיד מדובר באותו
בסיס .תמיד דומה ,אבל מגוון .הכל שונה ,אבל בלי מעמדות .הכל שיוויני ,אבל רב טעמים.
ביום כיפור העשירים קונים את המקומות היותר קרובים לספר התורה ולכפרא ,אבל שבוע
קודם כולם נהנים באותה המידה מקצת מתיקות להתחיל בה את השנה.
המסורת של אכילת תפוח טבול בדבש היא מסורת הומניסטית .האדם במרכזה .מתיקות
שנתו של האדם ,לפי כלי מידה שלו עצמו ,היא במרכז כל ביס של תפוח בדבש .מתיקות
חייו של האדם ,לפי טעמיו וחושיו ולא של סמכות עליונה ,היא במרכז כל פרוסה של תפוח
בדבש .מתיקות ההוויה היומיומית של האדם ,ולא דין האלוהים ,היא במרכז כל מנה של
תפוח בדבש.
בברכת שנה חילונית ,פלורליסטית והומניסטית.
רודריגו "אפרו" רמניק
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הורים מברכים את ילדיהם שעלו השנה לכיתה א'

עדי יוגב

אלה רשף

מעיין קרני

לעדי המתוק שנה טובה
מאחלים לך שתהנה בכיתה א'
ובכל שתבחר לעשות.
שתהייה לך שנה מתוקה כדבש
ומייפל.
שנה מלאת שמחה ,עניין ואושר.
שתמשיך להיות ילד טוב ,חייכן,
מתעניין וסקרן.

לאלה האהובה שלנו ,מאחלים
לך שתהני בכיתה א'.
שתכירי חברים חדשים
שתאהבי לקרוא לכתוב לגלות
ולחקור.
אוהבים אבא אמא נועם ויעל.

מעיינוס  -תמיד תהייה עצמך.
אלא אם כן אתה גיבור על-
במקרה כזה תהייה גיבור על.
אוהבים כולנו.

אוהבים אותך מאוד
לירי ,שלי אמא ואבא

אורי רמניק
לאורי ילד מואר שלנו
צמחת וגדלת והנה התחלת
השנה כיתה א' ואנו בך מאוד
גאים.
מאחלים לך שנה נפלאה מלאה
בכל טוב והרבה כיף והצלחה
בלימודים ,עם החברים
הוותיקים והחדשים וכמובן
בכדורגל.
כל שתבקש לו יהי.
אוהבים אותך מאוד מאוד -
מאיה ,אילן ,אמא ואבא

אליען אורינגר

יערה סתר

אליאן הנסיכה  -ילדה נהדרת,
אחות מקסימה ,ונכדה אהובה
שתהייה לך שנה מתוקה וטובה.
כיתה א' היא התחלה חדשה
ומהנה והנה את כבר ילדה גדולה.
תלמדי ,תשחקי ,תציירי ,תשמחי,
תהיי חברה טובה ותלמידה חרוצה
בשבילנו את מתנה!!
שנה נהדרת מאמא אבא ,עידו,
אילעאי ,סבתא ניצה סבא פבלו
ושרה ..וכמובן איימי

ליערת הדבש המתוקה שלנו!
שתהיה לך שנה טובה,
מתוקה ומוצלחת.
לרגל שנת הלימודים
הראשונה שלך
נרצה לברך אותך-
שתכירי חברות וחברים
חדשים,
ותחווי הרבה רגעים מרגשים.
שתלמדי קרוא וכתוב,
ותמשיכי לכבד ולאהוב.
שתעשי כיף חיים,
ותקשיבי למורים.
שתזכרי לעשות דברים
שעלייך אהובים,
כמו לשיר ,לרקוד ,לצייר
ולהעניק חיבוקים.
שתמיד תהיי מאושרת,
ותישארי עצמך ולא אחרת.
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הראל מגן

עידו הראל

להראלוש המתוק שלנו!!! כל כך
חיכית לשנה הזו ,השנה הראשונה
שלך בלימודים  -כיתה א'.
אנחנו מאחלים לך שנה טובה,
מוצלחת ופורה
שנה של גדילה ,בריאות והרבה
אהבה.
אוהבים  -כולנו!!!!
אמא ,יוסי ,רום ,עומר ,איתי ,עוז,
סבא ,סבתא וכל המשפחה
המורחבת

לעידו המתוק והאהוב שלנו ,שנה טובה,
נפלאה ומתוקה ,מלאה במחה ,כיף,
חברים ,למידה וצמיחה.
שתהייה בריא ומאושר ותהנה בכל מקום
ומכל עשייה ,שתמיד תהייה מוקף
באהבה.
שיהיה בהצלחה ,לבית הספר תלך
בשמחה ,שתלמד דברים חדשים,
מעניינים ומפתיעים.
באהבה מאמא אבא ועוז
ונשיקות וחיבוקים מסבא נפתלי וסבתא
מיכל

קמה ליסאי
לקמה שלנו רצינו לאחל לך לכבוד
השנה החדשה שבכל יום לבית הספר
תלכי שמחה ותחזרי שמחה.
בהצלחה עם חברות וחברים חדשים.
שתהני ושיהיו לך חוויות מופלאות.
שתשארי כמו שאת ,ילדה עצמאית
ואהובה.
אוהבים הכי בעולם אבא ואמא.

אילעאי אורינגר
אילעאי הנסיך  -ילד נהדר ,אח
מקסים ונכד אהוב
שתהייה לך שנה מתוקה כדבש
(שאתה אוהב(
כיתה א' היא התחלה חדשה
ומרתקת ,והנה את כבר ילד גדול.
תלמד ,תשחק ,תיצור ,תשחק עם
חברים ,תמשיך להיות ילד טוב
ותלמיד חרוץ
בשבילנו אתה אוצר!!

נועם גילת
לנועמיקו שלנו ,מאחלים לך שנה
מקסימה ומהנה.
שתלמד ,תכיר חברים חדשים תגדל ,
תהנה ותמשיך להיות ילד מאושר ,סקרן
אוהב ואהוב.
גאים בך ואוהבים אותך אבא ,אמא,
תמר ,ענבר ושולה.

שנה נהדרת מאמא ,אבא ,עידו,
אליאן ,סבתא ניצה סבא פבלו
ושרה ..וכמובן איימי
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שנה טובה וחג שמח לכל חברי כפר גליקסון
לפני מספר שבועות התריס בפני ידיד ואמר :המדינה נתנה לכם הקיבוצים אדמה לצורכי
חקלאות ואתם עושים בה כראות עינכם .אולי צריכים להפקיע אותה מכם.
הבטתי בו ועניתי ,חברי הקיבוץ שלי שיבחו את הקרקע ,סיקלו אבנים מהשדות ,שמרו עליה
והחזיקו באדמות אלו לפני שמדינת ישראל הייתה קימת .
הקיבוץ שלי נתן את האדמה למדינה ולא להפך.
בפגישה שהייתה לנו עם מטה התק"מ שמענו כי המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל,
מס הכנסה ,ביטוח לאומי ומוסדות אחרים ,פועלת במרץ לחיסול צורת החיים הקיבוצית.
מעמדנו בחברה בישראל בשפל המדרגה.
לקראת השנה החדשה עולים בי הרהורים לגבי לאן פנינו כקיבוץ מועדות ? האם נהפוך
לישוב קהילתי? מקום בו כל משפחה תהייה עסוקה בתוך עצמה .מופרטת לחלוטין,
אחראית לפרנסתה ,חינוך ילדיה ,מגורים ,לימודים ,פנסיה ,סיעוד ,ורכישת חלקת קבר
לבסוף .
או שמא ישנה דרך אחרת? דרך בה נגדיר מחדש את גבולות הגזרה של הערבות ההדדית.
דרך בה נשמור על מספר נכסים משותפים מחוללי הכנסה ,וגם נשמור על החברים
בתחומי ביטחון הסוציאלי ובריאותי.
בעקבות ההפרטה פרטנו כל פעולה למעות ולמזומנים.
הקליטה המבורכת של משפחות צעירות המחזיקות בתובנות שונות של החיים בקיבוץ
מהווה אתגר לא קטן למרקם החיים הקיבוציים.
אין לי ספק שמצד אחד הקיבוץ חייב להבטיח פנסיה מכובדת וסיעוד הולם לחברים
הוותיקים ,אלה שכל תקופת חיי העבודה שלהם חיו בקיבוץ השיתופי וההון אשר צברו,
נמצא היום בנכסי הקיבוץ.
מצד השני עומדת השאלה ,איך הקיבוץ שומר על שותפות גורל לדורות הבאים? מה תהייה
הייחודיות של צורת החיים הזאת בעוד  22שנה?
האם חיי חברה ותרבות עשירים או מערכת חינוך טובה יספקו?
או שמא צריך להעמיד מטרות לאומיות מול עיננו ,לגייס כוחות לפעולה ולכוון את התנועה
הקיבוצית לעברן.
חייבים למצוא תשובות בהירות לשאלות הללו בשביל השנים הטובות שיבואו .
שנה טובה,
שאול חרמש
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שוב האחד בספטמבר...
ביקשנו מהנשים שכבר שנים נמצאות במערכות החינוך השונות לספר איך זה מרגיש
להתחיל שוב שנה חדשה ,אלו תשובותיהן:
אני עידית ואחרי  4שנים במערכת החינוך בכפר גליקסון ,באחד בספטמבר בכל שנה
מרגישה התרגשות עצומה (בדרך כלל לא מצליחה להירדם בלילה) ,לראות ולהרגיש את
הילדים ואת נשות הצוותים שלנו ולעבור איתם מסע מרגש ,מעניין ,צבעוני עם הרבה חום
ואהבה ואכפתיות .רואה בחינוך חלק מרכזי בעיצוב הקהילה שלנו .גאה להוביל מערכת
זאת .שנה טובה לכל אנשי כפר גליקסון.
אני נילי פרוינד ואחרי "כמה שנים" במערכת החינוך אני עדיין מרגישה התרגשות וסקרנות
לקראת קבוצת ילדים ,הורים וצוות שבחרו ביחד לעשות מעין הליכה משותפת למען מטרה
משותפת .אני מרגישה שזכיתי לעבוד עם ילדים שלא פעם מזכירים לנו כמבוגרים דברים
ששכחנו ושמעלים לנו לא פעם חיוך וגעגועים לילדות שלנו .שתהיה לכולנו שנה טובה
ומאושרת מלאה בחוויות ולמידה.
אני מעיין פרוינד ,ואחרי  53שנים במערכת החינוך ,באחד בספטמבר אני עדיין מרגישה
פרפרים של התרגשות בבטן.
אני רוחי ואחרי  1שנים במערכת החינוך ,באחד בספטמבר אני עדיין מרגישה פרפרים
בבטן ,התרגשות לקראת המסע הנפלא שאני יוצרת אליו יחד עם תלמידיי .השנה אני
מלמדת בבי"ס גבע ,בית הספר בו למדתי וההתרגשות רבה .אני מחנכת כיתה ג' ,קטקטים
חמודים וההתרגשות רבה כי מעולם לא חינכתי ילדים צעירים.
אני מילי עמיתי ואחרי  23שנים במערכת החינוך כמורה לליקויי למידה ורכזת חינוך מיוחד,
באחד בספטמבר אני עדיין מתרגשת ומחכה לאתגרים שתביא איתה השנה החדשה.
אני שחר לוי ואחרי  4שנים במערכת החינוך ,באחד בספטמבר אני עדיין מרגישה שאין
אחריות גדולה יותר מלקבל פעוט בגיל  1חודשים (פחות או יותר) ולדאוג לו בכל רגע
כשאבא ואמא שלו אינם בסביבה .אין דבר מתוק יותר מהתינוקות שמגיעים אלינו בגיל
כלום ,כל פעם מחדש.
אני מירב זנטנר ,עובדת במערכת החינוך של קיבוצנו כ 02-שנים ומתוכן  71כגננת גן
אגוז ,עדיין מרגישה התרגשות גדולה כשהשנה מתחילה .בכל פעם אני פוגשת ילדים
חדשים ,ומכל אחד מהם אני לומדת משהו .משמח אותי שגם אחרי כל כך הרבה שנים
בחינוך אני מצליחה להביא תכנים חדשים ואקטואליים ויחד עם זה לשמור על הערכים
שמלווים אותי מתחילת הדרך :כבוד ,חברות ,שמירה על הסביבה וקבלת השונה.
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אז איפה נפגשנו ,צחקנו ,חגגנו ובילינו השנה? או ,מה היה לנו בתרבות
תשע"ז
פתחנו את השנה בחגיגת ראש השנה באווירה סתווית בחצר אצלמיצי ,עם שירים של נעמי
שמר והביטלס ,כיבוד והפעלה לילדים.
בסוכות ,בילינו בסוכה הקהילתית .במשך שבוע :קישטנו ,אכלנו ,צפינו בסרט ושמענו את
ההרצאה "שירת העשבים" .היינו אושפיזין ב"סוכה בשכונה" ,שכבר חגגה שנתיים.
עם הסתיו ,נפגשנו בשבת של "צאו בחוץ" .בוקר של כדורגל ,פינג-פונג ,רכבת ,ג'ימבורי
לקטנים ,בועות סבון ,קישוטי שיער ,משחק בערמת חול ,יצירה משותפת לקישוט המרכול
וקפה של בוקר עם השכנים.
בחנוכה הדלקנו נרות ,שרנו שירים ,רקדנו ,המחזנו ואכלנו ארוחת ערב משותפת ,בחגיגה
המסורתית בחדר האוכל.
בינואר ,יצאנו להיפגש ב"חוגי החורף" ,הפעלנו  52חוגים מתחומי עניין שונים ,שכולם בוצעו
בהתנדבות על-יד חברים בקהילה.
בט"ו בשבט ,הייתה לנו שבת חורפית ירוקה ורעננה ,בשיתוף ועדת קיימות .חנכנו את
הפינה החדשה בין בתי הילדים ,בנטיעות ,פיתות ,סיפור ופעילויות מחזור.
ציינו את "יום האישה" ב"חמישי נשי" שנמשך על פני היום כולו .מ"קפה לדרך" בבוקר ,דרך
צילום אישי ,טיפוח ציפורניים ומכירת אקססוריז ,אחר הצהריים .ארוחת ערב ,תצוגת אפנה
וערב על טהרת המין הנשי ,סיימו את היום הגדוש.
בפורים ,פתחנו במסורת חדשה ומקסימה של "המחזת המגילה" .למי שלא היה כדאי לא
לפספס זאת השנה .המשכנו במשלוח המנות הקהילתי שלנו ולא שכחנו את מסיבת
הפורים למבוגרים ,שהייתה השנה בנושא "זמרים וזמרות".
לקראת הפסח ערכנו את "שבת האמנים" בה כל אמנינו המוכשרים פותחים את בתיהם
לתצוגה ומכירה.
בתום חג הפסח ,ציינו את המימונה הקהילתית ,באירוע אתני-כפר גליקסונאי ,באוהל
משותף על הדשא .רמות הסוכר הגבוהות ממטעמי החג ,מכל העדות ,עוד לא שכחו...
ציינו את ימי הזיכרון לשואה ולחללי מלחמות ישראל ,בטקסים מרגשים שנגעו באופן אישי
ב 32-שנה ל"אקסודוס" ו 12-שנה למלחמת ששת הימים ,דרך סיפורים של חברים ותיקים
להם אנו מאחלים אריכות ימים ,וכאלה שכבר אינם איתנו ונזכור אותם לעד.
מיד לאחר החג ,יצא "טיול המשפחות" השני לדרך והפעם לדרום .כבשנו את מתחם "חי
נגב" ברביבים ומי שלא היה הפסיד סופ"ש של אירוע מגבש ממנו כולם חזרו יותר
מאושרים.
ביום העצמאות ,חגגנו בטקס מעבר ברחבת המועדון ,העפנו בלונים מלאים בתקוות לעתיד
וחגגנו יומולדת  25למדינה בהפנינג שמח בדשא הגדול.
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את חג השבועות שהוא גם "חג המשק" ה ,34-חגגנו ביריד כפרי ,ארוחה משותפת ,מסכת
חגיגית בה השתתפו תושבים רבים מכל הגילאים .הקליפים של "קלנועית הכסף" ו"here -
" we areימשיכו להעלות חיוך על שפתינו לשנים הבאות .קינחנו בעוגות גבינה וריקודי
העם המסורתיים.
בתום החגים ,פתחנו את אירועי הקיץ .עברנו קיץ גדוש פעילויות :הפנינג רטוב על הדשא
הגדול ,סרטים לילדים ,קבלת שבת קהילתית בניצוחם של ענבל ואפרו בה שולבו שירי
שבת עם מורן ויוסי .מסיבת קיץ בבריכה ,ערב "בירה ונשירה" לכבוד ט"ו באב עם מעין,
עינת וארנון ,וסגרנו את הקיץ במפגש לכל המשפחה בבריכה.
נוקיר תודה לשלושה צוותים עצמאיים הפועלים תחת כנפינו הקהילתיות:
צוות טיולים (ליזי ,מור ואורי) השוקדים על טיול לצפון כבר בסוכות.
צוות אצלמיצי (עדי ,דנית ,שרון ,לביאה וענבל) העומלות על תפעול שוטף ופעילות חודשית
במקום.
צוות מועדון בין הערביים ( +22לשעבר) (מירב ,שרהל'ה ,ניצה ,תמר ,פלקו ולאה ב).
שפתחו את השנה מלאי מרץ ורעיונות חדשים לציבור הבוגר.
והנה אנחנו כבר בפתחה של שנה חדשה תשע"ח.
נאחל לעצמנו שנמשיך במרץ להוסיף תוכן לחיינו ,ליצור הזדמנויות למפגש ולהוות את
הדבק החברתי של קהילתנו המתרחבת ,בהתאם לאמונתנו כי "תרבות בונה קהילה".
שנה טובה
מעידית והדר
וכל צוות הפיתוח הקהילתי :יפתח ,רז ,חן ,דנית ,איריס ,מירב ,עפרה ,מור ומעין פ.
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