אוהל שליט צילמה שלומית אליהו

אנו משתתפים בצער
עם ארנון בירן
במות אביו חיים בינשטוק
בקיבוץ גנוסר
תנחומים למשפחה

מדינה במחאה
אנשים יוצאים לרחוב ודורשים ...צדק חברתי.
לא" :מגיע לי" ,לא" :אני מסכן" ,ולא" :למה להם כן ולי לא" ,אלא
שינוי שיטה ושינוי סדר עדיפויות .כל זאת ,בלי אלימות ,בלי צעקות:
"לכו הביתה" ובלי – מי היה מאמין – "דופקים את השחורים"...
נכון ,עדיין ארוכה הדרך ,עדיין חסרה התמקדות – כי מה זה בעצם
"צדק חברתי" ומהי אותה "שיטה" ,ואיך מגיעים לשינוי – אבל מה זה
חשוב ,העיקר שפתאום קם עם!...
ובקיבוץ – איפה המועמד לקליטה שיקים אוהל ויגיד :אני כאן ,עד
שאתקבל לחברות ,עד שתוקם שכונת בנים ,עד שתסתיים הזמניות
הזאת ,שנמשכת כבר כמעט עשור.
איפה החבר שיקים אוהל ויגיד :אני כאן ,עד שיהיה שיוך ,עד שמגרשי
יהיה רשום כרכושי הפרטי ,עד שבית הוריי יעבור אליי בירושה.
דינה רמג'
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הנהלת קהילה

ישיבה מס'  26 16ביולי 2011
משתתפים
חסרים

נילי קפלן ,יניב בן צבי ,אורי אריאלי ,אסנת גורן ,אסתי מנור,
ראובן ליכטנר ,אלדד מגל ,דוד עין דר
רונן פטרקובסקי ,בתיה אתר ,שאול אתר
קביעת המחיר למגרשים המבונים המיועדים לקליטת בנים

הוחלט:
להביא לאישור האסיפה את התיקון הבא לסעיף  3/1/2בנוהל הקליטה:
"ככל והקליטה הינה למגרש מבונה – עלות המבנה הקיים והתשתיות בתוך תחום המגרש
)ללא רכיב הקרקע( ,בהתאם להערכת השמאי אשר נערכה מטעם הקיבוץ".
א.

ב.

הסבר קצר להצעה:
מחיר המגרשים המבונים ,אשר על הבנים הנקלטים בהם יהיה לשלם ,נקבע בנוהל
הקבלה לחברות שאושר בקלפי בפברואר  2010כמחיר אותו היה משלם חבר ללא ותק
על המגרש המבונה:
"ככל שהקליטה הינה למגרש מבונה ,סך השווה לסכום אותו היה משלם חבר קיבוץ
)ללא שנות וותק – אפס וותק( לקיבוץ ,בגין הבית ופיתוח התשתיות בתחום המגרש,
בהתאם להחלטות הקיבוץ במסגרת שיוך הדירות )להלן" :התמורה בגין הבית"(" –
סעיף  3/1/2בנוהל הקליטה לחברות.
חלטה זו גורמת למספר בעיות קשות בהתקדמות בקליטת בנים למגרשים מבונים:
 .1לאחר שלוש אסיפות בנושא טבלת האיזונים לשיוך הדירות עדיין לא התקבלה
החלטה על טבלת האיזונים לשיוך דירות ועל המחיר שאותו יצטרכו החברים לשלם
עבור דירותיהם .תהליך זה עלול להמשך זמן רב) ,מתוכננות לפחות עוד שתי
אסיפות( ,בעוד שאנו מעוניינים להתחיל ולקלוט בשבועות הקרובים.
 .2לא כל ההצעות אשר עלו עד כה באסיפות לאיזונים מתייחסות בכלל למחיר הבית
ובמידה ויתקבלו לא ניתן יהיה להשליך מהן על מחיר הדירות המבונות לקליטה.
 .3יצירת הזיקה בין המחיר אותו משלמים החברים למחיר אותו ישלמו הבנים
הנקלטים ,תסיט את הדיון על הטבלה ועלולה לסנדל את יכולת קבלת ההחלטות גם
בנושא טבלת האיזונים.

גבעתון – עלון קיבוץ גבעת חיים מאוחד  11 g i v a t o n @ g h m . o r g . i lבאוגוסט  2011עמוד

על -מנת להימנע מבעיות אלו וכדי לקדם את תהליך הקליטה הנהלת הקהילה מציעה
להביא לאישור הקלפי את ההצעה הבאה:
"ככל שהקליטה הינה למגרש מבונה ,עלות המבנה הקיים והתשתיות בתוך תחום
המגרש )ללא רכיב הקרקע( ,בהתאם להערכת השמאי אשר נערכה מטעם הקיבוץ".
הצעה זו באה להחליף את סעיף  3/1/2בנוהל הקליטה לחברות ,ויש לאשרה בקלפי.
יש לציין כי ההצעה הנ"ל הינה תואמת גם לכתוב בסעיף  10.3בחוברת עקרונות
הקליטה:
 10.3.1במידה ויתגוררו בבית קיים – עלות המבנה בהתאם להערכת שמאי מטעם הקיבוץ
על -פי הכללים הקבועים או שייקבעו לעניין זה על-ידי הקיבוץ כלפי החברים
החדשים ותשלום עבור פיתוח ותשתיות ציבוריות בשיעור זהה לתשלום שישולם
על ידי חברים חדשים שיבנו בית חדש באזור הלא מבונה הראשון כהגדרתו להלן.
לסיום יודגש כי הצעה זו הינה תקפה בהקשר לקליטת הבנים בלבד ואין בה כדי
להשליך כהוא זה על נושא טבלת האיזונים לחברים ,הנמצא כעת בדיונים
באסיפות.

ישיבה מס'  2 17באוגוסט 2011
משתתפים
חסרים

הנהלת קהילה

נילי קפלן ,יניב בן צבי ,אורי אריאלי ,אסנת גורן ,אסתי מנור,
ראובן ליכטנר ,אלדד מגל ,דוד עין דר ,שאול אתר.
רונן פטרקובסקי ,בתיה אתר

נערכה פגישת היכרות עם איילת שרון וולבסקי – מועמדת למלא תפקיד אחראי מש"א
)משאבי אנוש( בקיבוץ.
דיווחים ושונות – דווח להנהלת הקהילה על הנושאים השוטפים הבאים:
א .התאמת חדר האוכל לדרישות כיבוי האש – במסגרת זאת התקנת מתזים ,גלאי עשן,
שדרוג ושיפוץ מערכת מיזוג האוויר ועוד .הפרויקט ברובו במימון המועצה האזורית )עד
היקף של רבע מליון שקלים(.
ב .חזרת פרי הארץ לפעילות שוטפת במטבח חדר האוכל – דווח על חזרת פרי הארץ לפעילות
שוטפת במטבח ,בשלב זה ,לפחות עד חודש פברואר .2012
ג .שיפוץ המזכירות המתוכנן בהיקף של עד  - ₪ 200,000דווח על ההתקדמות בתכנון
השיפוץ.
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ד.
ה.

ו.

התקנת במפרים לבטיחות על ציר בית שרת – מרפאה .על הכביש המוביל מבית שרת
למרפאה הותקנו במפרים על -פי תכנון של מהנדס התחבורה של הקיבוץ.
מתוכננים שני מחסומים נוספים )נפתחים על -ידי סלולארי( – אחד ליד פח האשפה בכביש
ההפרדה בין הקיבוץ לחוגלה ,והשני על הדרך היורדת לבית העלמין ליד דירת רונן וג'ונקו
פטרקובסקי.
התלבטויות בקשר למיקום הדואר בקיבוץ.

שונות
 .1הסדר שיחות בטלפון קווי – בעקבות הסדר חדש אשר הקיבוץ הגיע אליו עם חברת בזק יהיו
מהיום מחירי השיחות מטלפון קווי אחידות במשך כל היום 7 :אגורות לדקה .מחיר השיחה
מטלפון קווי לסלולארי יהיה גם הוא אחיד ויעמוד על  13אגורות בדקה )מחיר אטרקטיבי
במיוחד(.
 .2נוהל שימוש בחדר טעימות )סיכום פגישה בהשתתפות :ענבר פטרקובסקי ,חגית יוסיפון ,שוש
פרנק ,אברהם פליישון ואלדד מגל(.
א .דנה וולף האחראית על הריקודים בחדר האוכל ,היא המתאמת של האירועים ובכל בקשה
לקיום אירוע יש לפנות אליה על -מנת לוודא שחדר האוכל פנוי ביום המבוקש.
ב .האחריות על חדר הטעימות )האגף המערבי( ועל קיום אירועים בו מוטלת על בנות
התרבות.
ג .מחיר לאירועים בחדר הטעימות יהיה ₪ 200 :לאירוע )תשלום קבוע(  5 +שקל נוספים על
כל משתתף .לגבי אירועים של אנשים שלא מתגוררים לקיבוץ המחיר יהיה ₪ 6 + ₪ 500
נוספים על כל משתתף .ההחלטה תתפרסם בגבעתון.
ד .העלויות וההכנסות יירשמו בתקציב הקהילה בסעיף חדר אוכל.
ה .חדר הטעימות יוחזר על ידי המשתמש במצב בו הוא קיבל אותו.
ו .הציוד שיהיה בחדר :שולחנות וכיסאות .תוגש הצעה להתקנת כיור  +תמי  /4מיחם –
באחריות אברהם.
אלדד מגל
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"מאבק החלב"
הסיפור התחיל לפני מספר שבועות ב"חרם הקוטג" .איציק אלרוב ,חזן צעיר ,חרדי מבני ברק,
יצא באינטרנט בקריאה לחרם קונים על גבינת הקוטג' שמחירה התקרב ל ₪ 8-לגביע ) 200ג'(.
החרם תפס תאוצה ,מכירות הקוטג' צנחו ומשק החלב על כל שלוחותיו )ממשלה ,רשתות
שיווק ,מחלבות ,רפתנים( ,נכנס לטלטלה .במקביל למבצעי מכירות ,התקשורת רעשה .רפש
הוטל גם על הרפתנים למרות שהציבור ברובו הבין כי האשמים העיקריים הם רשתות השיווק
)המרוויח( ,המחלבות )מתח רווחים גדול( והממשלה )מ.ע.מ גבוה(.
בממשלה הובן כי המחאה אינה ברת חלוף .שר התמ"ת שלום שמחון הקים בחופזה ועדה
ברשות מנכ"ל משרדו שרון קדמי.
מועצת החלב שמנהלת את משק החלב בארץ על-פי חוק ,והתאחדות מגדלי בקר שמאגדת את
יצרני החלב ,הקימו כל אחת בנפרד מטות מאבק והחלו לפעול במישורים השונים:
 .1הציבורי – הפגנות ,תקשורת וכו'.
 .2פוליטי – שרים ,פקידים ממשלתיים ,חברי כנסת ,התנועות והארגונים
האזוריים והחקלאיים.
 .3משפטי – הכנה והגשת עתירות לבג"ץ.
ועדת קדמי גיבשה הצעות החלטה לממשלה .באופן מוזר היא התעלמה מהעובדות שמופיעות
בדו"ח שלה עצמה ,ובהמלצותיה התמקדה בגזירות על יצרני החלב )הרפתנים( שהם החוליה
החלשה במערכת.
הפרק החקלאי בהמלצות .1 :משנה את משטר מכסות החלב שמוקצבות לכל יצרן חלב מדי
שנה ולמעשה מביא תוך מספר שנים לביטול שיטת המכסות .2 .משנה את מנגנון קביעת מחיר
המטרה )מחיר אחיד שנקבע ע"י סקר של מדגם מייצג
של רפתות וכולל בתוכו את סל תשומות הייצור,
מתעדכן כל רבעון ,ולמעשה הוא מחיר בפיקוח( .לפי
חישובים שלנו המחיר יופחת מיידית ב 6-אג' ובמשך 3
שנים יופחת ב 20 -אג'( .3 .פתיחת היי בוא למוצרי חלב
מתחרים.
הפרק החקלאי בהמלצות למעשה מבטל את משק
החלב בארץ כענף מתוכנן ,מפוקח ומוגן כמו במרבית
המדינות באירופה ובעולם כולו ,ומעבירו לשיטת השוק
החופשי – דבר שלא קיים בעולם המפותח )אירופה וארה"ב( .במרבית ארצות אירופה החלב
מסובסד בדרכים שונות ובארה"ב יש מחיר מינימום שמתחתו הממשלה משלימה.
יצרני החלב על מגזריהם נמצאים ברוב הקשת הפוליטית )לצערנו אין רפתנים חרדים(.
הליכודניקים הפעילו מכבשים כמו שהם יודעים ,ובנוסף מתקיימת פעילות שכנוע בשיתוף
התנועות האזורים והמועצות האזוריות.
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פעולות המחאה בשטח הגיעו לשיאן בהפגנה גדולה בתל אביב )כ 6000 -משתתפים( ,בה בין
השאר נאמרו דברי תמיכה ע"י איציק אלרוב )מחאת הקוטג'(.
פרי ראשון למאבק היה דחיית אישור המלצות ועדת קדמי ע"י הממשלה .זאת בזכות כל מה
שנאמר למעלה ,אך האיום עדיין קיים וכעת נבחנים אמצעים נוספים ,בהם גם שיבושים
בשליחת חלב מהרפתות.
ואיפה אנחנו גבעת חיים בתוך כל המאבק ...אם תתקבל ההמלצה של ה 6 -אגורות ,זה אומר:
כ ₪ 400,000-פחות בתקציב הקהילה !...זה אומר פחות כסף בפנסיה של החברים מיידית,
ובמשך  3שנים זה יגיע ל 20 -אג' וזה אומר פחות כמיליון שקל בתקציב הקהילה.
אז חברים יקרים תתעוררו ותלחמו ביחד עם הרפתנים .צאו להפגנות ,התחברו לפייסבוק,
תנו לייק ,...הביעו עמדה.
ענף הרפת בישראל הוא ענף מפואר שהגיע להישגים בכל קנה מידה עולמי.
תנובת החלב בישראל היא הגבוהה בעולם ובזכות זה יעילות המרת המזון לחלב היא הטובה
בעולם .הענף הגיע להישגים אלו למרות התנאים הקשים לייצור חלב )קיץ חם וארוך( שטחי
גידול חקלאי מצומצמים ומשאבי מים דלים.
הענף מסוגל לספק את מלוא הביקושים המקומיים לחלב ומוצריו באיכות גבוהה ,במגוון גדול
וברמות כשרות המתאימה לצרכנים בישראל .למרות תנאי פתיחה אלו אין הענף נהנה
מהתמיכות המקובלות באירופה ובארה"ב .למעשה ההגנה על הייצור המקומי היא התמיכה
היחידה שלה זוכה הענף .פתיחת הייבוא ,ללא הקצאת תקציבים כמקובל באירופה ,תשמיט
את היכולת לתמוך בענף וביציבותו.

אורנה חיים
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קבלת שבת עם משפחת שליט
בערב שבת נסענו בשני אוטובוסים מלאים בילדי וחברי גבעת חיים לערוך קבלת שבת עם
משפחת שליט ,באוהל המחאה שמול בית ראש הממשלה ,בו הם שוהים כבר למעלה משנה.
נערך שולחן עם מפה לבנה ,פמוטים ונרות ,יין לקידוש וחלות שבת .מצאנו עצמנו יושבים יחד
עם משפחת שליט ואנשים נוספים שהתאספו והצטרפו אלינו.
את השירים ששרנו עמם בחרה לאה בקפידה ,כולם מביעים כמיהה לשובו של גלעד הביתה.
נעמי משי הקריאה את שכתבה ,מעין תעודת זהות שלנו כחברי וילדי הקיבוץ ,שבאנו להיות
שותפים להם במאבקם .עליזה גור בחרה קטע משירה של לאה גולדברג" :ירושלים" ,קטע
שתאם מאוד את השעה ואת המעמד המיוחד הזה .הילדים גם הם היו שותפים ,בהקראת
מכתבי עידוד שכתבו למשפחה.
לתחושתי ,העוצמה הזו ,של עשרות חברים וילדים שבאים ,ולוּ לשעה קלה להזדהות ולתמוך
היתה מרגשת ומעודדת לכולנו.
התארגנות זו ,של התנועה הקיבוצית ,שיש בה אמירה ברורה ומשמעותית נערכת מדי ערב
שבת באוהל המחאה עם המשפחה – ורשימת הקיבוצים עוד ארוכה ומגיעה עד סוף פברואר
 ,2012הלוואי שלא נזדקק לה עוד.
נקווה שבגל המחאות השוטף את הארץ יישמר – ולא יידחק – מקומה של מחאה זו ,שלא באה על
פתרונה זמן כה רב ,ונקווה לראות את גלעד שב הביתה במהרה ,אל משפחתו ואל ארצו.
תודה לכל החברים שטרחו ,ובמיוחד לתלמה ,נילי ולאה וכן לכל החברים והילדים שהיו
שותפים לקבלת השבת עם משפחת שליט ,בצורה מכובדת ומרגשת.
זו היתה גם שעתה היפה של גבעת חיים.
ענת לב

קבלת שבת באוהל משפחת שליט
תוכנית
-

נגינת חליל – "ירדה השבת" – רותם
אליהו

-

שירת סולו – "אילו כל האוהבים" –
יאיר וברק בליווי יורם גור

-

הדלקת נרות – רותי קורן

-

-

קידוש – זיו בראון )הגשת יין וחלות(

ילדים קוראים מכתבים למשפחת
שליט :עמרי ,יובל ,הדר ,ענבל

-

שירה משותפת – "לכה דודי"

-

-

נגינת מנדולינה – "שלום עליכם" – זהר
ברוש

שירה משותפת בליווי מיקי גורן – "אל
בורות המים"" ,סימני דרך"" ,על כל
אלה"" ,לו יהי" – )בהובלת דורון גורן(

-

שירה משותפת – "בוא בשלום"

-

-

תעודת זהות – נעמי משי

קריאה – "את הגשם תן רק בעתו
ובאביב פזר לנו פרחים

-

שירת סולו – "שיר המעלות"  +דברים
– אהוד רבין

-

קטע קריאה " -על הרי ירושלים" –
עליזה גור

ותן לנו לשוב ולראותו
ותן שיחזור שוב אל ביתו –
יותר מזה אנחנו לא צריכים".
-

נגינת חליל – חלק אחרון של "אנחנו
לא צריכים" – רותם אליהו
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למשפחת שליט
אנו ,חברות וחברים מגבעת חיים ,בנות ובני הקיבוץ באנו להיות אתכם בערב שבת לחבק
אתכם ולתת לכם עידוד ותקווה.
בעת הזאת ,הקיבוץ שלנו חוגג  79שנים לעלייה לקרקע בוואדי חווארית – עמק חפר כיום.
ראשוני הקיבוץ הגיעו מארצות אירופה ובלבם חזון של התיישבות והקמת מדינה לעם
היהודי.
גדלנו וצמחנו על ערכים של אהבת המולדת ,אהבת הזולת ,חברות ,עזרה הדדית ואחריות.
באנו להיות אתכם הערב ,ולוּ לרגע קט ,עם הכאב והגעגועים ,...להיות אתכם עם הרצון
והתקווה שגלעד יחזור לביתו ולמשפחתו.
בשם כל החברות והחברים ,הבנות והבנים,
וכל בית גבעת חיים מאוחד.
נעמי משי
עלייה לירושלים לאהל המחאה ,של משפחת שליט –
מדי ערב שבת מגיעים חברי קיבוץ כלשהו לירושלים ,כדי להזדהות ולחזק את המשפחה
במאבקה למען שחרור בנם מהשבי.
אנחנו שובצנו לתחילת אוגוסט .ואכן ,חברים וילדים רבים ) (88כיבדו את משפחת
שליט בנוכחותם.
אנחנו מבקשים להודות תודה גדולה ללאה דגן שקיבלה על עצמה לתכנן ולהפיק את
התוכנית והשקיעה בכך ימים ולילות ארוכים.
תודה לאהוד רבין מעין החורש שנרתם לעזרתנו ודרש את דרשת פרשת השבוע.
תודה לרותם אליהו על הנגינה בחליל צד בפתיחת הטקס ובסיומו.
תודה לקריינים הצעירים שהקריאו את מכתבי ילדי המרכזונים.
תודה לרותי קורן על הדלקת הנרות ,לזיו בר און על הקידוש ,למיקי גורן על הנגינה והולכת
השירה ,ולדורון גורן על שיר הסיום.
תודה לקרייניות  -עליזה גור ,חנה רשף ונעמי משי ,שאף הציגה בפני המשפחה את תעודת
הזהות של הקיבוץ שלנו.
ותודה לזמרים שלנו – יאיר גורן וברק ...על השירה וליורם גור על הליווי בגיטרה.
מי ייתן ודברינו ,ובקשותינו יתקבלו במקום בו מתקבלות ההחלטות ,ואוזנים
קשובות תשמענה את תפילותינו.
לדברי יואל מרשק ,היוזם של קבלות השבת מטעם אגף המשימות של התק"ם ,קבלות
השבת של הקיבוצים מחזקות את אביבה ונעם ומוכיחות כי לא שכחנו וכי אנו אתם.
אלדד ,תלמה ,נילי
ֵא י ָכ ה תּוּ ַכ ל ִצ פּוֹר י ְִחי ָדה
ָל ֵשׂ את ֶא ת ָכּל ַה ָשּׁ ַמיִם
לאה תודה !
ַע ל כְּ ָנ ַפיִם רָפוֹת ֵמ ַע ל ַל ְשּׁ ָמ ָמה?
ֵה ם ְגּ דוֹלִ ים וּכְ ֻח ִלּים
יה
מוּט לִ ים ַע ל כְּ ָנ ֶפ ָ
ָ
כוֹח ִמ ְז מוֹרָהּ.
עוֹמדִ ים ְבּ ַ
ֵה ם ְ
ָשׂא לִ ִבּי ֶאת אַ ֲה ָבתוֹ
ָכּ ךְ נ ָ
בוֹהה
ָה י ְָתה ְגּ דוֹ ָל ה וּכְ ֻח ָלּה – וּ ְג ָ
ָבוֹהּ
ֵמ ַע ל ָכּ ל גּ ַ
ֵמ ַע ל ַל ְשּׁ ָמ ָמה
ְו ִע יֵּי ַה ַמּ פֹּ ֶלת
וּת הוֹמוֹת ַהיָּגוֹן.
ְ
לאה גולדברג

בערב שבת נסענו לקבלת שבת באוהל מ שפחת שליט .
היה ערב מרגש  ,אווירה נעימה ומתאימה לאירוע – ולאה מנהלת העניינים
כפי שרק היא יודעת ...
לא יודע אם מעשית זה יעזור להביא את גלעד  ,אבל לבטח זה היה ערב
מעודד למשפחה עדינת הנפש הזו .
תודה לך לאה  ,וגם נילי וכל הצוות שערך  ,הכין והשתתף – הרי פעם היה
קיבוץ !.. .
רפי בניק
נ  .ב  .למתנגדים לסיסמאות להחזרת גלעד שליט מסיבות כל שהן – נכון
שזה לא הילד שלכם ?
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אילנות גבוהים
כמי שכבר הגיע לגיל הפנסיה ,יכול דוד היימס לשבת בבית
ולנוח ,אבל הוא בחר לתרום מיכולתו לכפר גמילה אילנות,
ולסייע להם בשליחויות ומלאכות קטנות ,שנופלות בין
הכיסאות.
במיוחד הוא אוהב לטפל בילדי נגמלים" :אני להם מין סבא
כזה ,אוהב אותם .זה נותן תמורה ,כוח לעבוד ,ואכפתיות.
דוד ,מה הביא אותך לעבוד בכפר גמילה?
העמותה קשורה לסניף הבנק של מטי ,אשתי .היא שמעה שהם מחפשים נהג בית ,שגם
יסיע את הילדים ,וסיפרה לי על כך .החלטתי לקחת את הג'וב.
זה המקום היחיד בארץ ,ואולי בעולם כולו שגרים בו ילדים של נגמלים .אני מסיע אותם
לגנים ולבתי הספר ,יש לי קשר מיוחד אליהם ,מין סבא שלהם ...יש לזה הרבה תמורה ,זה
נותן כוח לעבוד ואכפתיות.
כל יום ,בשבע וחצי אני עושה סיבוב ראשון עם ילדי בית ספר ואחר כך סיבוב שני עם ילדי
גנים .לאחר מכן שאר הדברים ,למשל אני מסיע אנשים לקופת חולים ,מסדר טופס  ,17כמו
נהג בריאות .יש לי מיניבוס זעיר עם רישיון מיוחד להסעת נוסעים – עד  15איש.
אני עובד משרה מלאה ,תשע-עשר שעות ביום ,מטפל בעצם בכל נושא השינוע בכפר ,יחד
עם נושאים נוספים ,כגון :ביטוח לאומי ,קופת חולים ,בנקים ואדמיניסטרציה ,כולל
דברים נוספים שאני עושה בהתנדבות ,למען מטרה טובה .למשל מצאתי בריכה בחינם בעין
החורש ,הסכימו לקבל את הילדים עם האימהות לרחצה פעמיים בשבוע .אני עושה את זה
ברצון ובכיף ,נותן את כולי ,כי אכפת לי מאוד מהמקום ומהאנשים.
מהו כפר אילנות?
זו עמותה רשומה ,שנקראת "בית אור אביבה" ,עמותה פרטית שנתמכת על-ידי המדינה –
הרווחה והביטוח הלאומי וכן על -ידי תורמים .הכפר הוקם לפני  22שנים על קרקע של
המדינה ,ונמצא בתחום השיפוט של מועצת קדימה -צורן.
אנשים באים להתנקות מסמים .יש  70מקומות בערך ,חלקם מאוכלסים על -ידי דיירים
שבאים מרצונם החופשי וחלק בהוראת בית משפט כחלופת מעצר .המטרה ,לגמול אותם
מהתמכרויות ולעזור להם להסתדר בחיים האזרחיים – ויש הרבה הצלחות.
יש יחידה מיוחדת לאמהות עם ילדים ,יש להן חדרים עם מזגן ומקרר והילד גר יחד איתן.
יחד זה בסביבות  15ילדים מכל מיני גילים .חלק מהאימהות שהו ביחידה בתקופת הריונן
ולאחר הלידה חזרו ליחידה עם ילדיהן.
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אני יכול להגיד מהיכרותי ,שאנשי הצוות
באים לעבוד מרצונם ונותנים את נשמתם.
המנכ"ל איתן הוא מומחה עולמי שנותן
" ...הטיפול המיועד לאם ביחידת המשפחה שם דגש על נושא
מעצמו בלי סוף ,ראיתי איך הוא עובד.
ההורות והטיפול בילדים.
ממנהל הצוות ועד הנהג אנשים באים לעבוד
בשעות הבוקר משולבים הילדים במסגרות החינוך שבאזור ,
באילנות כי אכפת להם .המנכ"ל שלנו מביא
ובשעות אחר -הצהריים מתקיימות תוכניות ייחודיות לאימהות
לטיפול גם אנשים מחו"ל .העמותה פעילה
ולילדים.
ומסודרת.
לכל אם וילד ביחידת המשפחה נבנית תוכנית אינדיבידואלית
כמה זמן שוהים הדיירים במקום?
העונה על צרכיהם המיוחדים.
בערך שנה .יש שחוזרים אחרי זמן,
היחידה מעניקה סביבה בטוחה ותומכת  .היא מאפשרת לאימהות
ובאילנות נותנים הזדמנות נוספת למי
מסגרת טיפולית ייחודית  ,המתבססת על הבנה עמוקה ורחבה
שנופל וחוזר.
של המאפיינים המיוחדים של נשים מכורות  ,ומציעה להן
אילנות הוא מוסד ידוע ,גם השופטים בבית
בו-בזמן מערכת שירותים  ,כגון  :החלמה מטראומה של התעללות
משפט באים לבקר .הם מכירים את
מינית  ,טיפול בקשר אם -ילד  ,רכישת מיומנויות הוריות ,תקשורת ,
השיטות שלנו ,ובהחלט ממליצים.
כלכלת  -בית  ,תקציב ,הרגלי עבודה  ,טיפול וחינוך לבריאות
האישה ועוד .
מי מחזיק את המקום ,מנקה ,מטפל בנוי?
ביחידת המשפחה פועל צוות רב  -מקצועי  ,בעל התמחויות
זו מין קהילה .הדיירים מחזיקים ביחד את
מגוונות וניסיון טיפולי רב .הצוות מלווה על -ידי יועצים מומחים
הכפר ,מכינים בעצמם את האוכל והכביסה
בתחום הפסיכ ולוגיה של הילד  ,הרפואה  ,המשפט ועוד .צוות
ועובדים בנוי.
היחידה פועל מתוך מחויבות לאיכות ומקצועיוּת ,תוך כדי לימוד
מקום יפה מאוד ,מטופח ונקי – המקום הכי
ושיפור מתמידים .
יפה שראיתי .יש תמיד תעסוקה בכפר,
ית רה על כללי הסודיות והאתיקה
אנו מקפידים הקפדה ֵ
מהבוקר עד הלילה ,עם פיקוח .לכל אחד
המקצועית"...
העיסוק שלו .יש שעובדים בחוץ ,עם מדריך
מהקהילה ,עושים גינות לאנשים פרטיים
מהאינטרנט
והתמורה עוברת לכפר.
אתה חלק מהסגל?
במידה מסוימת אני חלק מהצוות ,למרות שאני מתעסק בדברים פורמליים :שולחים אותי
לבנק – יש לי הרשאה להכניס ולהוציא כסף – ולסידורים שונים .יש מנהלן שמשאיר לי
הוראות ,בצורה מאוד מסודרת ,אין בלגן.
פעם בחודש אני לוקח את הדיירים לבנק ולביטוח לאומי ,כדי שיחתמו על התשלומים
שלהם ,שאגב עוברים לכפר ,למחיה ולהוצאות.
יש לך קשר לנגמלים?
אני רואה אותם יום יום ,מכיר אותם אישית ,בשמות ,אבל משתדל לא להיכנס לקשר
חברתי איתם .הם אנשים נחמדים ,אולי אפילו נחמדים מדי ,ולכן הם לפעמים נופלים...
לא כל אחד אמור ליצור איתם קשר ,לשם כך יש אנשי מקצוע .הדיירים לא יכולים לפנות
אליי ולהגיד :קח אותי לכאן או לשם .יש צוות ויש מנהל והם מחליטים מי נוסע ,לאן.
קורה שאני נכנס בכל זאת לסיטואציה שמישהו שנמצא במשבר ושואל לדעתי .אני אומר
לו :אתה נמצא במקום הכי יפה בארץ ,תנאים הכי טובים עם אנשים נהדרים שמוכנים
לתת את נשמתם בשבילך ,אז קח את עצמך בידיים ונצל את ההזדמנות .הם מבינים ,אבל
כנראה שהסמים והאלכוהול משפיעים ומשבשים להם את הראש.
יש כאלה שהתקשרת אליהם ,ראית אותם בתהליך ,ברגעים הקשים?
אני רואה אותם ברגעים הקשים ,כשהם מתלבטים ,ואפילו בורחים .לשם כך יש להם
עובדים סוציאליים ,אנשים עם המון ניסיון – הם אלה שצריכים לתת מענה ,לשכנע.
אמהות וילדיהן בכפר נגמלים
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המקום פתוח ,אפשר תמיד לצאת .אנשים נמצאים בכפר מרצון.
כשאתה רואה דייר חדש ,אתה כבר יכול לצפות את התהליך שהוא יעבור?
אפשר לדעת לפי ההתנהגות שלו ולפי האופי אם הוא יחזיק מעמד .הם עוברים רגעים
קשים .לפעמים אפילו אימהות עם ילדים ,שנותנים להן כל כך הרבה הזדמנויות לוקחות
את הרגליים ונעלמות עם הילד .זה קורה וזה מאוד כואב .במשך הזמן שאני עובד באילנות
התחלפו לי כמה פעמים ילדים והורים .זו נקודת משבר שלי .אני מתקשר לילדים ופתאום
האימא לא רוצה יותר ,בורחת .אני כאדם נורמלי לא יכול להבין את הראש שלהם .זאת
מחלה ,מחלה מאוד קשה .צריך לתת להם תמיכה.
לעובדים יש הדרכה ,הם נותנים חיזוק ,אנשים נפלאים שעובדים עם כל הלב .אתה מכיר
כל אחד מהם ויודע מה הוא עושה.
בכל זאת ,סיפור או שניים?
אסור לי לדבר על מקרים שראיתי ,אבל בכל זאת ,היתה לנו בחורה בת ארבעים ושמונה,
אמא לשניים וסבתא לשניים .היא לקחה על עצמה את כל התהליך הקשה הזה – והתגברה.
בדרך כלל בסיום הם עוברים להוסטל ,להמשך הסיוע ,אבל היא הלכה הביתה ,נלחמה
בשיניים .היא באה ממשפחה בעייתית ,מעולם הפשע  -סיפרה לי דברים נוראים .החזקתי
לה אצבעות .היא הצליחה.
כשהם מסיימים את התקופה שלהם הם צריכים להיות נקיים במשך כמה שנים .יש
בדיקות .אם הם נופלים אנחנו מייד שומעים ,הם מספרים אחד לשני.
אתה מדבר בלשון אנחנו – אתה מזדהה?
בהחלט ,כשאתה נמצא במקום כזה אתה נותן את כולך .יש מין גאוות יחידה ,חשוב לך
שהם יתגברו ,אם הפכנו איזה מסומם לאזרח טוב ,אז הצלחנו .אם שיקמנו אמא לילדים,
הצלנו את כל המשפחה .זאת המטרה ,להפוך אותם לנורמלים .זה קשה מאוד ,קשה הרבה
יותר ממה שמתארים .הקושי הוא קודם כל שלהם ,ואני אומר להם :כל הכבוד לכם.
אני מעריץ גדול של האימהות ,יש להן גם תורנויות בקהילה ,בחדר האוכל ,וגם הילדים על
הראש .אני עומד דום להסיע אותן לבית חולים אם קורה להן משהו .מכינים אותן
לאימהות בחוץ ,כי בכפר הם מוגנות ,אבל זה לא פשוט .עוזרים להם גם בהמשך כשהם
עוברים להוסטל ואחר -כך בבית ,ואפילו במציאת עבודה .אתה רואה איך הילדים גדלים,
נעשים אזרחים.
אתה כבר לא איש צעיר ,תמשיך בזה?
אני מאמין שעוד שנה לפחות.
אני רוצה לעבוד כל עוד אני יכול .אני קם ברבע לשש ,בשש וחצי יוצא מהבית .יש לי אורך
רוח ,אני מרגיש טוב ,אז למה לא? אני רוצה לתת את המקסימום .נתתי את הנשמה בכל
מקום שהייתי בו .לא לשם הרווח אני בא לשם .אני כבר בגיל פנסיה ,יכול להפסיק לעבוד
ולהרוויח יותר .זה מעניין ,טוב לדעת שזקוקים לך.
בקיבוץ לא יודעים שאתה עובד באילנות...
החברים הקרובים יודעים.
שמעה ורשמה דינה רמג'
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תרבות

תרבות
ביום א' 14 ,באוגוסט )ערב ט"ו באב( ,הירח מלא ואנחנו חוגגים את חג האהבה.
בשעה  20:30ניפגש בפאב לערב רומנטי מיוחד – לצעירים ולצעירים ברוחם )ללא
ילדים(.
נרים כוסית יין ,נשתעשע בריקודים אוריינטליים בהדרכת "רקדנית בטן" מקצועית,
וכמובן ,נהנה ממפגש חברתי משמח ברוח החג.
בואו לשבור שגרה!

ביום ג' 23 ,באוגוסט ,בשעה  ,17:00נחגוג את סיום החופש בשיתוף המועצה:
פעילויות כייפיות לילדים ,הפרחת בועות סבון ,ציור על חולצות ועוד...
הפעילות תתקיים בשטח המוצל שליד המועדון.
שבת נעימה וימי קיץ שמחים!
ענבר וחגית
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לדודיק גורן ,לניסים ולצוות הנוי
תודה גדולה מכל תושבי שכונת לימונים על עמלכם המחזיר לשכונתנו את הצבע
הירוק.
לאחר שנתיים בהן הייתה השכונה מיובשת ומנותקת ממערכת ההשקיה חוזרים
הדשאים להוריק!
תודות מיוחדות וירוקות-לדודיק שעמל על הברזים ,הצינורות והממטרות ,מזיע,
מזיז ,רץ וטורח – וכל זאת )על אף הלחות והחום( תמיד עם חיוך רחב.
בזכותכם צוות יקר ,אנחנו זוכים לירוק בעיניים והילדים גם לדשא מתחת
לרגליים.
תודה ויישר כוח!
מכל דיירי שכונת לימונים.

ליובל וולף לגיוסך
ב הצלחה – שמרי עלינו ועליך
ליוצאים לשנת שרות:
הראל גיל – למגדים ,
ושביט לקח – למנוף
בהצלחה – שתפיקו את המרב משנה זו .
באהבה
בית גבעת חיים מאוחד
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