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מההורי באהבה
היום ,אולי ,לא נדבר
היום )כמה מפתיע( נעשה משהו אחר.
אחרי כל-כך הרבה שנים
שבהן היינו כאילו טרחנים
היינו מציקים ,שואלים ,מתעניינים
מעירים ,כועסים וגם מבינים.
היום ,הו כמה מתוק
היום ,פשוט נשתוק !
גמרנו להגיד ,להעיר ולהוכיח
”אמרנו לכם“ כבר נדוש ,שכיח.
נשתוק ונקשיב ,נשתוק ונבליג
עד לאן לרוץ ומה צריך להשיג?
היום כשהנורמל הוא חריג ,והשונה הוא סטרייט
כדאי ,בתור הורים ,להתחיל מאלף-בית
ובתקופה שהאהבה חוצה מינים

אבל אנחנו נמשיך ונשתוק

מה בכלל אנו מבינים?

נהיה בקשר  -רק בשלט-רחוק.

נתרפק על העבר ,על תמונות מהחדר

נשב בבית ,נחכה בסבלנות,

נזכר בערגה בימי בית-הספר.

נחכה למושגים שיקבלו משמעות.

איזה בעיות צנועות וקטנטנות

אחריות ,התמודדות ,מציאות וערכים

ואיזה צרות מתוקות.

ברוכים הבאים בחזרה לחיים.

כי מה זאת תלונה על תלמיד מנומנם
לעומת הבן שחזר מחו“ל מסומם?
או תלמידה ש“הבריזה“ וברחה לשכונה

אז זהו ,אמנם היום לא מדברים
אבל מחר ,מחרתיים ולעולמי עולמים
תמיד נישאר ההורים.

לעומת הבת שנפצעה )לא עלינו( בהודו בתאונה.
ועוד כהנה וכהנה הרפתקאות
הרי אין סוף להפתעות.

דוד בהיר

äúéëä øáã
לפני כמה ימי שאלתי את אודי ואת אוסי" ,זהו כבר נפרדי",
וה ענה לי" ,לא נפרדי  -פשוט לא מתראי הרבה".
לכ היו זה לא ערב פרידה מאתנו ,אלא ערב שמציי את העובדה שניפגש פחות.
רגע לפני שבאמת כל אחד מאתנו יוצא לדרכו ,מי לשנת שירות ומי לצבא -
אנחנו רוצי להגיד לכ תודה.
לאודי ואוסי  -תודה שהיית כא בשבילנו ,את מכירי אותנו לטוב ולרע
ולזכותכ ייאמר שתמיד קיבלת אותנו באהבה ,לכ רק רצינו שתדעו שאנחנו
אוהבי אתכ .
ולילדי השכונה ,למרות שנתראה פחות ,כשסו סו ניפגש זה יהיה מרגש ונחלי
חוויות .אנחנו מאוד אוהבי אתכ ומאוד תחסרו לנו.
נתגעגע לאווירה המשפחתית ,לישיבה במרפסות עד השעות הקטנות של הלילה
ובעיקר לתחושת ִקרבה וחברות ששררה בשכבת נעורי .
אנחנו רוצי להודות למערכת החינו שהיינו חלק ממנה מבית התינוקות ועד
היו ,וכמוב תודה להורי שהביאונו עד הלו.
אוהבי המו
כיתה י''ב 2013
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íéëéøãîä øáã
נערי י"ב היקרי:
רפאל ,אושר ,מאור ,ב  ,אמיר ,שקד ,כרמי ,תומר וניצ .
הנה שנינו עומדי פה שוב ,על מנת לסכ תקופה ולהיפרד מבוגרי חברת
הילדי ,העומדי לצאת לתחנה נוספת במסע החיי .זכינו להדרי אתכ
את כל תקופת חברת הילדי בשש השני האחרונות .כבר מכיתה ז' הבחנו
כי את כיתה שלא נית להתעל ממנה .קבוצת נערי משונה ,מצחיקה,
תוססת ,מיוחדת ומקסימה הדורשת לא מעט טיפוח ,הרגעה ,סבלנות
ולחלקכ א ליווי צמוד והכוונה .לעתי היינו צריכי להסתגל לעבוד
תחת התקפי זע משוני ובמצבי רעש קיצוניי ,שבהחלט חישלו אותנו
לקראת הכיתות שעלו לזח"ט בשני הבאות אחריכ ,כל זאת בזכותכ.
א כעת )א נשאיר לרגע את הציניות בצד( ,אנחנו יכולי לומר ,בלא מעט
ביטחו וגאווה ,כי את קבוצה דומיננטית ומובילה ,בעלת מגוו יכולות
וכישורי מתחו המחול והמשחק ועד לתחומי הספורט ,האמנות והכתיבה
ובקיצור כיתה מאוד אהובה ,מלאת חיי וחביבה ,שאי ספק שנרגיש
בחסרונה.
אנו מקווי שאת לוקחי איתכ ,כמונו ,זיכרונות של רגעי מרגשי,
שמחי ,משמעותיי ומאושרי .מקווי כי הידע והחוויות שצברת ילוו
ויסייעו לכ בעתיד להמשי הלאה במסע המופלא של החיי .וג א
לפעמי תמצאו עצמכ אבודי בדר  -אי ספק שדווקא אז תגלו את
המקומות היפי ביותר.
זכרו! להצליח אי פירושו לא להיכשל א פע.
להצליח זה לקו ולהמשי קדימה.
וזכרו השמי ה הגבול ורבות ה הדרכי.
געו בשמיי ,תשאפו ,תתאמצו ,והתעצמו -
אנחנו מאמיני בכ.
אוהבי ובקרוב מדי ג מתגעגעי.
אודי ואסנת
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äðåëùä øáã
ליודבדניקי יקירינו
התכנסנו כא כולנו היו ,במיוחד בשבילכ לציי סיו של תקופה
שבה חלקכ ואפילו חלקנו ,נהנינו מאוד ועשינו שטויות .אמנ את
כבר בסו י"ב ,ומסיימי בגרויות ,אבל בוגרי את עדיי לא לגמרי.
אז הגיע הזמ לשנס מותניי ,להעלות את המכנסיי )כרמי בהיר(
ולחשוב פעמיי ,בכדי להתכונ ולצאת לדר חדשה .את עכשיו
עוזבי את השכונה לטובת שנת שירות וצבא ואנחנו מאחלי לכ
המו בהצלחה בפיצו* הבועה.
חדרי החיילי אמנ יותר נוחי אבל במרפסות השכונה יהיו תופיני.
אז בואו לבקר בהמוניכ ואל תשכחו לעול מי גידל אתכ ומי הול
בעקבותיכ.
על פי השיר "סימ שאתה צעיר"
א אתה הול ומפני ל את הדר
וכולכ כבר הגעת לשמונה-עשרה בער
א אתה כבר לא צרי לבוא לבית הספר
אנחנו קמי ב 08:00 -ואת קמי ב10:00-
זה סימ שאתה י"ב
אתה פשוט י"ב
אתה טיפה פטת אבל אתה י"ב.
את נוסעי באוטו ואני על אופניי
לפחות אי אגו שמגיע לשמיי
היו את השכונה כיתה י"ב שלי עוזבת
אתכ תמיד נזכור את כיתה כה מעצבנת.
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זה סימ שאתה י"ב
אתה פשוט י"ב
אתה טיפה פטת אבל אתה י"ב.
ולסיו השיר לאחל לכ רוצי
בהצלחה בשנת שירות וג על המדי
ותשמרו על קשר כי אתכ קשה לשכוח
תבואו לבקר ותמשיכו רק לשמוח....
אז ע המו אהבה מחד"א ועד המאוחד וחזרה
נערי שכונת הנעורי 2013

6

(èåâå÷) åøéî ,ñøéî :øéîà
(ìàôø ïá) å÷éøîåú :øîåú
ùáåëå è÷ù ,íéñ÷î ãìé
ù÷ù÷î åá äéä áðæ åì äéä íà
ñéëá ïåéùéø íò øäåã íéùéáëä ìò
ñéáäì íìåë úà ãçåô àìå

(ïáåàø) éöðá ,ïá
íìåëî çúåôîä òéâä ä÷éøîàî
íôù åì ìãâ àìå äáâ àì æàîå
NBA úîøá óìåö úåùìù
ééàìéãá ãéîú åìù äðáääå

øçà øôñ úéáá àåä ãîåì
øúååð àì øáçë åéìò
çúåú àåä ìâðîä ìòå íéäãî øééöî
.çôä úà ÷åøæì áãðúî ãéîú

(øìä) øìä ,ñåã÷ù ,ã÷ù
áæò åðúåà úåéðîàì øôñ úéáì
åéìò òîùð ãåòù äáéñä úàæå
õåáé÷á øúåé åúåàøì çîùð
...õåø ãìé õåø ,êùîäá äçìöäá

(èéáù) é÷åì ,å÷åøî ,éìé'öøåàî ,äèéãåøôà ïåèéá :øåàî
áçø áìå äàìôð úåéùéà
áàëé äàøðë äæ äúøéùì ïéæàäì
íéáäåà åðçðà äúåà ìáà ,àì àéä úøîæ éë
.íéáåø÷ä íééùãåçá ïåéùéø äì äéäéù íéåå÷î
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(øéäá) é÷éîøë ,æéåøë ,úéîøë ,éîøë
íéòãåé íìåë úàæ íéëìîä êìî
íéáúåëä ìëî åá åøçá øùåà íò ïîåéá áåúëì éë
øçà èøåôñ ìëá åîë ïééèöî ìñ øåãëá
.øø÷îä úà åéøáçì ï÷åøì áäåàå

(øìä) øìä ,é÷öéî ,é÷öéô ,é÷öéðù ,ïöéð
íéëéøòîå íéáäåà åðìåë ïöéð úà
íéãçôî àøåð íâù éô ìò óà
íìåòì øåæçú àìå êìú àîù
.íìùåîä øáãä äæ äéðéòá èéáäì

(äéãôö) ìåôø ,ìàôø
ãéâäì äî åì ùé úéàùåðå àùåð ìë ìò
ãéîú äñðî äúëì íåøúì
ìùëð áåøì ,çéìöî íéúòì
.ìãâéùë äéäé õåáé÷ä øéëæî

(äðéãî) é÷åî é÷å÷ ,é÷éô é÷å'ö ,éì÷øùåà ,÷éùåà ,øùåà
÷éçöäìå õåô÷ì ,÷éöäì ,øãáì áäåà
÷éôñî àì íòô óà åìéáùá äìå÷ æâøàå
äãéìî ïã÷øå ãñçá áúåë
äãìé àì øáë åðìù ÷éùåàå
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מחצר החינו
נגה שני
החופש הגדול כבר כא !
ילדי כיתות ז'י"ב יצאו לחופש וילדי א' ו' ייצאו בעוד כשבוע.
בחינו הבלתי פורמלי תקופת החופש הגדול היא תקופת השיא של השנה .הילדי
נמצאי במערכת במש כמעט חודשיי מלאי ,מהבוקר עד אחה"צ .כל
התהליכי החברתיי ,גיבוש הקבוצה ,מציאת המקו של כל ילד כדי שיוכל
למצות את מלוא הפוטנציאל שלו ולמצות את כישוריו ואישיותו  כל אלו מגיעי
לשיא בחופש הגדול .זוהי תקופה מלאה בפעילויות ,חוויות ,התנסויות ,מפגשי,
נסיעות ועוד ...נגמרו החובות )לימודי ,שעורי ,מבחני ,חוגי  (...ואפשר
להשתחרר ,לבלות וליהנות .וע זאת ,החופש טומ בחובו ג קשיי ואפילו
סכנות  לילדי והנערי/ות יש המו זמ פנוי שצרי למלא ,אפשר לבלות עד
מאוחר ,המסגרות קצת פחות מחייבות )לכאורה( ...זה הזמ שבו אנו פוגשי את
בדיקת הגבולות וחציית ,את השעמו שצרי להפיג בריגושי שוני...את
השיטוטי בלילות וכו'.
את "יריית הפתיחה" לחופש שמעו רבי מאיתנו השבוע ,כשנערי מגבע ירו
זיקוקי מהגבעה שלנו ,שנשמעו לדיירי השכונות הסמוכות כמטחי יריות בי
הבתי.
אנחנו בוני תכניות מגוונות המנסות לתת מענה לכל צרכי הילדי ,עפ"י הגילאי
השוני ,ויחד ע זאת משוחחי ומדגישי שוב ושוב את גבולות הגיזרה של
מותר ואסור ,את הציפיה שלנו מהילדי לשמור על כללי ההתנהגות המקובלי
בחברת הילדי ,במרחבי הציבוריי ובכלל.
כמוב שעבודה משותפת של כל הגורמי הסובבי את הילדי  ההורי ,מערכת
החינו כולה והקהילה  תתרו להצלחת כולנו ולחופשה נעימה ובטוחה.
ועוד בענייני סו $שנה  השבוע התקיימו מופעי הסיו של האולפ למחול.
המופעי היו מרהיבי ,צבעוניי ויפי ,והיה מרגש לראות לא מעט רקדניות
)ורקד( משלנו במגוו סגנונות ,מציגי יכולת נהדרת ! בהזדמנות זו נבר את
קס צור וגל ראוב שזכו השנה במלגת הצטיינות מטע האולפ.
כל הכבוד !

9

ולנושא אחר שלא יורד מסדר היו שלנו  הקלאבקרי בשטח החינו .כפי שכבר
סיפרנו בעבר ,הנהלת החינו פנתה לוועדת תכנו כדי שתגבש פתרו להגבלת
ומניעת נסיעת קלאבקרי בשטח בתי הילדי )בעיקר של הגיל הר( בשעות
הפעילות של המערכת .ואכ ועדת תכנו דנה בנושא והחליטה לבדוק אפשרות של
הצבת מחסומי במדרכות החוצות את שטח החינו לאור ולרוחב .מדובר
במדרכה היורדת מחדה"א לכיוו המספרה והמדרכה היורדת מכוו הכלבו אל
הגני ובית התינוקות )בשני הכיווני כמוב( .כמו כ יוסדרו שטחי לחניה
בסביבה ,כדי שהורי לא יצטרכו )ולא יוכלו( לגשת עד לפתחי בתי הילדי ע
הקלאבקרי.
אנו פוני שוב אל כל החברי בעלי הקלאבקרי והקלנועיות  אנא הימנעו
מלנסוע במדרכות אלו בשעות הפעילות של מערכת החינו )עד  16:30בער(
והשתדלו לבחור בדרכי העוקפות !
ומעניי לעניי באותו עניי  תזכורת להורי  אסור לילדי לנהוג בקלאבקר !
מדובר ג על ילדי בני  14  13ואפילו ! 15
ולסיו  נבר כמוב את בני ובנות י"ב שסיימו את חוק לימודיה ויוצאי לדר
חדשה  מי לש.ש .מי לצבא ומי למקומות רחוקי אחרי  נאחל לכולכ הצלחה
וסיפוק בכל מקו שבו תהיו ונקווה שכל מה שספגת ,כל החוויות וההתנסויות
שעברת עד היו  יעזרו לכ לבחור את הבחירות הנכונות לכ בכל שלב מכא
והלאה .בהצלחה !

! çåèáå íéòð ùôåçå íåìù úáù

לידיעת הציבור

10

משתתפי בצערה של
עמית סלע
במות האב
דב תמיר

רשימת התורניות של יו שישי
בחדר-האוכל
מפורסמת באתר המשק.
מי שמעוניי יכול לבדוק
מתי הוא משוב*.

שלא תדעו עוד צער

יובל נצר  -אקונו

בית עי חרוד איחוד

שינויי וחידושי במרפאה שלנו
דלית אריאב בש צוות המרפאה

ע סיו עבודתה של ד"ר ברכה דג נכנס לעבודה באופ זמניקבוע ד"ר בלומברג.
מקבל מטופלי פעמיי בשבוע בימי שני ורביעי ונות מענה לנושאי השוני
עד ספטמבר .2013
במקביל נכנסת לעבודה רופאת משפחה  ד"ר דגנית וול.$
לייעול השירות:
קיימת תיבת ע -חדשה בכניסה למרפאה ,מכיוו מרפאת השיניי .אפשר להשאיר
בתיבה :מכתבי מרופאי ,מסמכי שוני לטיפול וכפתורי בריאות.
"סיסמה בדקה"  שירות חדש בקופת חולי
מקבלי סיסמה במרפאה ואפשר לצפות במחשב בתשובות בדיקות מעבדה,
סיכומי אשפוז ,אישורי מחלה וסיכו מידע רפואי.
אפשר להדפיס מהבית טופס  107שנופק במרפאה.
כל מטופל יכול להתייע -ע רופאי מקצועיי באמצעות דוא“ל.

שעות פתיחה במרפאה לקהל:
הוספנו שעות בימי שלישי המרפאה פתוחה:
מ 7:00עד   8:00בדיקות ד
מ 8:00עד ) 12:00במקו עד (11:00
ואחה“צ  15:00עד 18:00
בימי שני המרפאה פתוחה בי:
 7:00עד  8:00לבדיקות ד ומקרי דחופי
בי  8:00עד  12:00מעקב טיפת חלב וזימו למעקבי מתוכנני.

äîìù äàåôø úëøáá
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תקשורת סלולארית
שי דקל

שלו לכול
מבחינת טיפול מול סלקו ההתנהלות ממשיכה כמו שהיה נהוג עד היו ,בכל
בעיה במכשיר/בקו/בחיוב נית לפנות אלי ואני מטפל מול סלקו.
הודעה חשובה :בתקופה האחרונה היו מספר מקרי של חברי שטסו לחו"ל ולא
הפעילו את החבילה ,אחרי כמה ימי קיבלתי שיחה מסלקו שהמנוי עומד על
כ  1 1000בשיחות מחו"ל .לכ מומל -להפעיל את שרות חו"ל מוזל ולצמצ
עלויות .
לפני טיסה לחו"ל מומל -מאוד להפעיל חבילת סלקו חו"ל מוזל ,החבילה מקנה
שיחות ו SMSבעלות מוזלת ,כמו כ שימוש בגלישה סלולארית בעלות יומית לפי
נפח גלישה.
יש לפנות אלי יו לפני הטיסה לצור הפעלת החבילה עלותה  1 59לפני מע"מ
חדפעמי למש כל הטיסה ,בנוס $נית לבקש חסימה של גלישה סלולארית בחו"ל
וחסימת שיחות נכנסות
שירות חדש של סלקו דר האתר נית להזמי את שרות סלקו חו"ל ב 1 49
לפני מע"מ.
בנוס $קיימת אופציה לחסימת גלישה  / SMS /וסינו שיחות נכנסות
כמה המלצות לקיצורי דר:
א .בכוכבית שלוש ,שתיי ,אחת ) (*321נית לקבל מענה )יכול לקחת זמ אבל
בסו $עוני( לתקלות כגו :גלישה סלולארית לא עובדת )אי אינטרנט(,
מכשיר נגנב או אבד )במקרה הזה נית לחסו את המכשיר לשיחות יוצאות
לתקופה של עד  5ימי  ,ע שחרור מידי ברגע שנמצא(  SMSלא נכנסי,
הודעות לא מתקבלות ובכלל תמיכה בתפעול מכשיר שנקנה בסלקו.
כמוב שכל זה בשעות שאני לא פעיל או שלא נמצאי בקיבו -וצרי פתרו
מידי.
ב .במקרה של תקלה משביתת מכשיר ,שבר או כל תקלה פיזית שמצריכה
שליחה לתיקו ,מומל ,-למי שיכול ,להגיע למרכז שירות בעפולה ולהכניס את
המכשיר לתיקו ,מש המכשיר חוזר בפרק זמ של עד  72שעות .אצלנו נכו
לעכשיו אוספי ומחזירי מכשירי פע בשבוע בימי שני.
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לגבי קבלת חשבוניות לדואר האלקטרוני ,יש חברי שעדיי לא העבירו את כתובת
המייל שלה ,במידה ולא קיבלת את חשבוניות חודשי מר -ואפריל למייל,
שלחו אלי לכתובת  mobile@enharod.co.ilאת הכתובת שלכ ואשלח.
חשוב לעבור על החשבוניות כדי למצוא טעות בחיוב וכדי שנוכל במידת הצור
להתאי את המסלול המתאי לכל אחד מכ.
להזכירכ נית לעבור ממסלול למסלול פע בחודש ,בקשות למעבר מסלול ,הצעת
מחיר למכשיר חדש ובכלל ברורי עדי $להעביר למייל שלי
 mobile@enharod.co.ilלצור תיעוד.
וכמוב שעות פעילות:

שירות סלקו עבר למקלט מחשבי
שעות קבלה :א-ד  // 16:00 - 14:00ימי חמישי 12:00 - 10:00
בתאו מראש נית לקבוע פגישה בי השעות 17:00 - 8:00
בימי א-ה ובימי שישי משעה ) 12:00 - 9:00שעות מענה בסלקו(
נית לקבל מענה בימי א-ה משעה ) 17:00 - 9:00שעות פעילות סלקו(
בטלפו של המשרד 6486250
לחברי המבוגרי שמתקשי לרדת למקלט,
בתאו מראש נית לקבל שירות במשרד ב“נעלי צבי“
במקרה שיש צור במכשיר חלופי
נית ליצור אתי קשר עד שעה  20:00בערב

תודה וסו $שבוע נפלא
שי דקל 0524570944
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עת להכריע  -סיפור דמיוני
מנח ארצי
רוחו של בועז סוערת.
בקיבוצו הופצה החוברת הדו מסלולית ,הוא נפגש ע יועצת השכר ,נאמר לו
שיקבל משכורת מינימו.
בועז בחר להיות חקלאי ,עובד אדמה ,חורש ,זורע ,משקה וקוצר מצאת החמה עד
צאת הנשמה .כ היה ג אביו והוא ממשי את דרכו.
עכשיו לא רק עורו צרוב משעות השמש הרבות ,ג נשמתו צרובה.
עבודת כפיי היא בשבילו דר חיי והגשמת הציונות.
פתאו הוא מוצא את עצמו בתחתית רשימת המשתכרי בקיבו.-
בצר לו ,פנה בועז לידידו מהתיכו אית.
אית בחר ללמוד ולהשכיל ,בוגר תואר ראשו במדעי המדינה ,עכשיו הוא מורה
לאזרחות בבית הספר האזורי.
קיבוצו של אית מתנהל כבר שני אחדות ב"רשת ביטחו".
אית ,תעזור לי ,מה זה ה "רשת ביטחו" הזו ,בקולו נשמעת מצוקה.
בועז ,זה רק לוגו או סיסמה ,משיב לו ידידו בשלווה ,תפקיד של יועצי ואנשי
מכירות לדעת למכור קרח לאסקימוסי.
"רשת ביטחו" בקיבו -הוא סוג של "קפיטליז בדלת האחורית" ,מסביר לו חברו
המלומד בדרכו האקדמית .קרא לזה "דר חדשה" א יותר נוח ל.
"דר עקומה" משיב לו בועז אינסטיקטיבית.
מה זה קיבו ?-מנסה אית לאתגר את חברו ,אתה המשכיל והמלומד משנינו,
תנסה ללמד אותי משהו חדש.
קיבו -הוא שילוב של אידאולוגיה סוציאליסטית מרקסיסטית ע ציונות
וחלוציות.הקשב לי כמה דקות ,נעשה את זה בקצרה ובשלבי.
סוציאליז  תורה ותנועה מדינית כלכלית תרבותית לתיקו החברה שהתפתחה
במאה ה ,19הדוגלת במשטר שבו יהיה האד משוחרר משעבוד לבעלי הרכוש.
הבעלות על אמצעי הייצור וחלוקת יהיו בידי החברה או הציבור ולא בידי הפרט.
המפא"יניקי הקימו פה מדינה סוציאליסטית ,הליכודניקי עוסקי בהפרטה,
כ הגיעו ה "טייקוני" לעולמנו ,מסביר לו אית בדרכו את ההבדלי של אז
ועכשיו.
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מרקסיז  תורה כלכלית שיסודותיה הונחו ע"י קרל מרקס ,יהודי גרמני במאה
ה   ,19הבנויה על השקפת העול של המטריאליז )חומרנות( ההיסטורי,
המחייבת מלחמת מעמדות והפקעת נכסי מידי פרטי ומסירת לע כולו.
המטריאליז ההיסטורי רואה במאבק הכלכלי שבי המעמדות החברתיי את
היסוד לכל שאיפותיה ואמונותיה של בני האד.
מייסדי עי חרוד ,אנשי "גדוד העבודה" היו מרקסיסטי בתפישת הכלכלית
חברתית ,כש"גדוד העבודה" התפרק ב  ,1926לקבוצת אנשי בראשות מנח
אלקינד היוותה סיסמתו של מרקס "הפועלי אי לה מולדת" ביטוי נאמ
להוויית ,אצל האידאולוגיה הייתה חזקה מהציונות ,ה ירדו מהאר -וחזרו
לברית המועצות .סופ אגב היה מר ,מספר אית לחברו קצת היסטוריה קיבוצית
א רוב חברי הגדוד נשארו באר -ובתנועה הקיבוצית מרגיע אית את ידידו.
קפיטליז  במילה אחת :רכושנות .קפיטליסט הוא בעל הו פרטי ,מכונית ,דירה,
מפעל ,בנק ועוד .כמוב שבקפיטליז יש עשירי ,עניי ,מובטלי ,הומלסי,
ו"מעמד הביניי".
בועז יושב ושותק ,משפיל את עיניו וחושב ,אית לא דוחק בו ,הוא ק ומוזג
לעצמו כוס מי קרי מהמקרר החדש שהוא וזוגתו רכשו לאחרונה.
תשמע אית ,קשה לי ע האקדמיה המזורזת שהעברת לי ברגעי אלו .אני חושב
שהבנתי את המושג" ,קפיטליז בדלת האחורית" ,משכורת של 1 20,000
מאפשרת בהמש ,דירה גדולה ,חו"ל פעמיי בשנה ,מכונית לכל ילד ,בקיצור
אורחות חיי שוני משלי.
אני יודע שאני קיבוצניק טוב ,ממשי בועז ,עובד קשה ,חי בצניעות וביושר,
בידידות ע רוב חברי הקיבו ,-מחנ את ילדיי להמשי בדרכי ,איפה טעיתי?
בועז תבי ,מה שהתאי להורי בזמנו ,כבר לא תופש בעת הזו ,תתקד ,אתה
דינוזאור .בועז נעלב קלות מחברו המלומד ,הוא הבי שהוא תקוע.
אית מה לעשות? בקולו של בועז נשמע ייאוש קל.
תיאבק" ,מי שמאמי לא מפחד את האמונה לאבד" .תבי בועז זו קבוצת חברי
שאפתנית ומוכשרת שנעזרת ביועצי מתוחכמי.
תציע הצעה נגדית ,מאתגר אית את ידידו הפלח,
קדימה אית אני מקשיב.
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בוא נטפל בתקציב האישי מציע אית לבועז .הסתכלת פע על הסעיפי הקטני
שמרכיבי אותו ,מגיעה ל הצגה אחת במחיר  ,1 14זו רק דוגמה אחת .בוא נבנה
את התקציב האישי אחרת לגמרי ,נמחק את כל הסעיפי ונשאיר רק את הכותרת.
לסעי $הראשו נקרא תקציב יסוד ועליו נוסי $תוספות .הסכו ההתחלתי .1 2500
בועז מה אתה מציע תהיה התוספת הראשונה? אני התלמיד אתה המורה.
 .1ותק  כל שנת ותק שווה  ,1 50מקסימו צבירה  50שנה .בגיל  70יהיה
תקציב  ,1 5000הוג? אית המש.
 .2אחריות  הקיבו -מורכב מרוח וחומר ,תרבות וכלכלה .תגמל את כל האנשי
המרכזיי בקיבו -בתוספת  ,30%זאת אומרת  1 750לחודש .דרג הביניי
יקבל  .20%כ תדרב חברי רבי לקחת חלק בפעילות חברתית אחרי שעות
העבודה ,אפילו תמורת  .10%לידיעת בועז ,רש האגודות השיתופיות מאפשר
זאת לקיבוצי שיתופיי.
 .3משפחות ע ילדי  על כל ילד במשפחה תינת ,תוספת של  1 500בחודש.
אני חוזר ומדגיש המספרי ה רק בשביל להבי את המודל.
 .4צעירי  כל התורנויות והשיבוצי יופרטו ומחיר יהיה אחיד 1 30 :לשעה.
זכות זו תינת לחברי עד גיל  50בלבד.
סיכו  מטרת ההצעה להעלות את תקציב החברי לרמה של  1 5000בחודש .דור
הביניי ייקח אחריות ,המשפחות הצעירות ישאפו להתרבות והצעירי יעשו
שיבוצי ותורנויות .מה דעת על המודל בועז?
א $פע לא שמעתי על כ ,טוב שנפגשנו ,אני מבי שבאמת הגיע הזמ להתקד.
אית ,עוד שאלה אחת קטנה ,במה לבחור? שיתופי או רשת ביטחו?
בועז ,די להיו ,על כ נשוחח בפגישה הבאה.
בלילה ,שנתו של בועז נודדת .אשתו הדאגנית סופיה משמיעה לו את הזמר האהוב
עליו שלו חנו ,כ לצלילי" ,עברנו את פרעה נעבור ג את זה" ,הוא מצליח
להירד לקראת עתיד של יו חדש.
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תודה
לצוות החשמלאי  :יעקב כה ,ח סהר ואורי שפר ,רצינו להגיד מילה טובה
ותודה על מיקו עמודי התאורה באיזור מגורינו .התאורה מהווה שיפור
משמעותי.
ומילה נוספת לאחראי על הנוי והנו $בקיבו ,-נית לשפר ולהשקיע בשטח
הנ"ל שהוא במרכז הקיבו) -מתחת למכבסה( ועוברי בו הרבה מאוד חברי
וילדי בכל יו עלידי שתילת צמחייה.
אריאל ויפעת דורו

למתגייס החדש
לשורות צה"ל

âìô ïá
שירות תור
ל ולצבא
שמור על עצמ

מזל טוב
לזיוה ולבני אופנהיימר
לנישואי
ליבי עב“"ל תומר
ברכות לבביות
לכל המשפחות

בית עי-חרוד
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ïäë-éîøë äéìã ìù äøëæì
,äéìã ìù äøëæ éøé÷åî ,ñðëúð 18:00 äòùá ,éòéáø íåé ,éìåéá 3-á
,íéìéìöáå íéìéîá ,øéëæäìå øåëæì ,ãåçéà ãåøç ïéò ìù ïåãòåîá
- íéðùä ìë ãåøç ïéò éöåáé÷ íò äéìãì äéäù ãçåéîä øù÷ä úà
.íéãçåéî íéòåøéàáå ãòåîå âçá
! íéðîæåî íëðä

לתת ולקחת
שלמה ארצי
ניסיתי ,ניסיתי מאוד להילח ברוחות לא סיפרתי ל כמה
ניתקתי את עצמי מהרוב א בתו המציאות חטפתי ג'ננה.
אד צרי שתהיה לו מילה קצת מקו בעול אהבה לא נשכחת
וקול אמתי לתפילה ורגע מושל כדי לתת ולקחת
ולא לפחד מהפחד.
ניסיתי ,ניסיתי לצו יחסי אהבה זה משחק מלוכל קצת
מציפור שוב למדתי לעו לנחות בשלווה לא לפול על התחת.
אד צרי שתהיה לו...
ניסיתי כי הייתי צרי לו היית במקומי מה היית אז אומרת
תמשי כי צרי להמשי א אתה אמתי בשבילי אתה המל .
אד צרי שתהיה לו מילה קצת מקו בעול אהבה לא נשכחת
וקול אמתי לתפילה ורגע מושל כדי לתת ולקחת.
צרי שתהיה לו מילה קצת מקו בעול אהבה לא נשכחת
וקול אמתי לתפילה ורגע מושל כדי לתת ולקחת
ולא לפחד מהפחד.

"תמונת מחזור"
מופע סיו י"ב
יו חמישי  27.6.2013בשעה 20:00
על מגרש הכדורסל במאוחד

