על סדר היום

עדכון קצר על התקדמות תהליכי הקליטה –
בתחום שכונות הבנים המתוכננות:
 .1בקלפי שנערך ב 12/08/2011 -הוחלט לפתוח את שני האזורים הראשונים ,ובסה"כ 35
מגרשים להרשמה לבנים המעוניינים להיקלט לחברות .המגרשים כאמור נמצאים
בשני אזורים 19 :יחידות דרומית לכביש הגישה לביה"ס יובלים בשטח האבוקדו
שנעקר ב ,2008-ו 16-יחידות מערבית לשיכון פרדס )במקום שנערך חג הביכורים
האחרון(.
 .2מנהלת הקליטה תנסח מכתב ,עם תוכן ההחלטה והזמנה למבקשים להירשם
ותשלח אותו לכל בתי האב בקיבוץ.
 .3המשא ומתן עם היזם אשר נבחר לבנות את השכונות ) חברת אמפא מליבו(
נמשך ואנו מקווים לסיימו בהקדם.
בתחום הקליטה למגרשים מבונים:
 .1על הפרק קליטת קבוצה של עד  17משפחות בנים למגרשים מבונים.
.2

.3
.4

.5

בשלב הראשון הופנו הבנים לבדיקת היתכנות כלכלית ,אשר בדקה את
יכולתם לעמוד בעלויות הקליטה ,בהוצאות הקיום היום יומיות וכן לוודא
שהחסכונות הסוציאליים שלהם )קרן פנסיה( עונות על דרישות הקיבוץ .שלב
זה הסתיים לגבי רוב המשפחות.
השלב השני – מבחני התאמה ממוחשבים )שאלון שבו  400שאלות אישיות
לכל אחד ואחד מהנקלטים( .שלב זה הסתיים אף הוא לגבי רוב המשפחות.
השלב השלישי – פגישת המשפחות עם ועדת קבלה – ועדת קבלה נפגשת עם
המשפחות אשר סיימו את שני השלבים הראשונים ל"ראיון קבלה" ,להיכרות
עם המשפחה ולבירור נושאים אשר עלו במהלך המבחנים והבדיקה הכלכלית.
עד כה נפגשה ועדת הקבלה עם  7משפחות ובסוף השבוע הנוכחי היא אמורה
להיפגש עם  4נוספות.
במקביל לקיום שלבים אלו אנו משלימים בימים אלו את ההחלטות בדבר
עלויות הקליטה ומרכיביה:

א .דמי קבלה לחברות )הון אגודה( –  – ₪ 30,000הוחלט בקלפי.
ב .תשלום עבור הבית – התקבלה החלטה בקלפי אחרון שהתשלום יהיה
על -פי גובה שמאות הדירות אשר נערכה בקיבוץ.
ג .השתתפות הבנים בתשלום עבור תשתיות  +עלות התהליך – הנהלות
הקיבוץ בישיבתם מיום ה 9/8/2011 -דנו בעלויות אלו .אנו עורכים
כעת בדיקות אחרונות עם היזם על -מנת לאמת את המספרים ולאחר
מכן הם יפורסמו לציבור.
 .6אנו מקווים להביא לקבלה לחברות לקראת ראש השנה הקרוב משפחות
שיסיימו את תהליכי הקליטה וישלמו את עלויות הקליטה.

גבעתון – עלון קיבוץ גבעת חיים מאוחד  25 g i v a t o n @ g h m . o r g . i lבאוגוסט  2011עמוד

2

השכרת דירה לזיו ומיכל קרן
לצערי ולא בפעם הראשונה אני נדרש להגיב על שמועות לא מבוססות אשר מתרוצצות בחצר
הקיבוץ .לעצם העניין – בשיכון פרדס עמדה דירה )המכונה דירת הגשר למי שמכיר( אשר
התפנתה לפני יותר משנה ומאז הקיבוץ ניסה להשכירה ללא הצלחה לבנים ושוכרים בקיבוץ.
יש להדגיש כי הדירה איננה דירת קבע ומיועדת בסופו של דבר להריסה ,עלויות השיפוץ בה
גבוהות מאד ולכן לא הצלחנו להשכירה .לאחרונה התקבלה בקשה משוכרת דירה בקיבוץ
)אשר איננה בת קיבוץ( לשכור דירה זו ובתנאי שהקיבוץ יתחייב לה לתקופת זמן של  3שנים
לא לפנותה .הנהלת הקיבוץ החליטה מאחר שלא נמצא שוכר למקום ללא תנאים לאשר
בקשה זו ,אבל ביקשה לעשות מאמץ נוסף לאתר בן אשר יאות לשכור את הבית עם התחייבות
דומה .כיומיים לאחר קבלת החלטה זו פנה זיו קרן בבקשה לשכור דירה בקיבוץ ובשיחה שלי
עימו העליתי בפניו את האפשרות לבדוק שכירת דירה זו ללא כל התחייבות מצד הקיבוץ.
התשובה אשר התקבלה מזיו הייתה חיובית.
ברצוני להדגיש שני דברים:
 .1ביודענו את הקשר האישי המיוחד בין דנה וגדי וולף למשפחת קרן ועל
פי בקשתה של דנה ,היא לא הייתה מעורבת בקבלת ההחלטה
להשכרת הדירה למשפחת קרן.
 .2הדירה הינה דירה זמנית כאמור ולא מיועדת לקליטה או למגורי קבע.
 .3הדירה מושכרת למשפחה לתקופה של שנה בתנאים זהים לאלו אשר
יש ליתר הבנים השוכרים בקיבוץ.

בחירות ליו"ר וועד האגודה
בשבוע שעבר נערכו בחירות לתפקיד יו"ר ועד האגודה בקלפי והציבור אמר את
דברו .למרות התוצאות הקשות להנהלה ולדוד אני מבקש לנצל הזדמנות זו על
מנת להודות לדוד עין דר על תרומתו הגדולה בשנתיים וחצי האחרונות ,לקידום
התהליכים המרכזיים בקיבוץ ,תוך ניצול ניסיונו הרב בתחומים אלו .הנהלת
הקהילה עושה בימים אלו מאמצים למצוא ממלא מקום לדוד במהירות
האפשרית והנני תקווה אף שתמצא את הדרך להיפרד ממנו בצורה נאותה.
אלדד מגל
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פתיחת שוק החלב
המכה ותוצאותיה
מה החליט ראש הממשלה?
 .1הורדת מחיר החלב לרפתן – כ 20-אג' במהלך שלוש שנים.
 .2פתיחת השוק לייבוא – בהדרגה ,הכל פתוח בתוך כשלוש שנים.
 .3ביטול התכנון בענף – מהר מאוד הכל יהיה חופשי ופרוץ.
על הורדת מחיר החלב ומה זה יעשה לנו דיברנו בשבוע שעבר ,ועכשיו הסבר קטן על פתיחת
השוק לייבוא:
פתיחת השוק היא מדרון חלקלק העלול לפגוע ב 30-עד  40אחוזים מהייצור המקומי .להלן
ההשלכות של מצב זה –
 .1העלות הקבועה לליטר שייוצר תעלה ,דבר שיוביל להתייקרות המוצרים שאינם
ניתנים לייבוא ובהם מוצרי יסוד ,כגון חלב לשתייה ,תוצרת ניגרת וגבינות לבנות...
 .2כיום מתפרנסים מענף הרפת כ 2500-ישראלים באופן ישיר וכ 1500-באופן עקיף.
צמצום הענף יביא לכך שמאות משפחות במגזר ההתיישבותי יאבדו את מטה לחמם,
בעיקר אמורים הדברים לגבי האוכלוסיה בפריפריה.
 .3ענף החלב מייצר תועלות ציבוריות רבות:
• קליטת תוצרי לוואי –
• המספוא הגס גדל בשטחים ומושקה במים מושבים שאין להם כל ייעוד אחר
ומצמצם את העומס האקולוגי של השפכים –
• שימוש בזבל הרפתות כדשן.
 .4התלות בייבוא תחשוף את המשק לתנודתיות המחירים העולמית.
 .5רפת החלב מספקת כ 60% -מתצרוכת בשר הבקר הטרי .צמצום הענף יפגע כמובן גם
באספקת הבשר הטרי לאוכלוסיה.
 .6מסביב לרפת החלב הישראלית התפתחו מערכות מחקר מפוארות ,שבאות לידי ביטוי
בפיתוח וטיפוח טכנולוגיות חדשניות .הקטנת ענף הרפת מעמידה בסכנה מערכות אלו.
 .7הרפת הישראלית מהווה כלי חשוב במימוש היעדים ההתיישבותיים.
צמצום הייצור יביא להשבתת אמצעי ייצור שבהם הושקע בשנים האחרונות הון רב ,אשר
חלקו אף מומן על-ידי הממשלה.
עם הגדלת הייבוא על חשבון מוצרים מייצור מקומי יאבד המשק הישראלי את יתרון הבקרה
על שרשרת הייצור ,מהמגדל עד הצרכן.
מדובר במזון עם פוטנציאל גבוה לכשלי איכות .בישראל קיימת הבקרה הטובה ביותר בעולם
לאיכות החלב ובטיחותו.
לסיכום ,פתיחת הייבוא בענף החלב הינה צעד שנזקו גדול מתועלתו – אם היא קיימת בכלל.
ביטול התכנון בענף
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ועדת המשנה ממליצה גם להקפיא את מכסות החלב ,לקבוע כי כל הגידול בביקוש לחלב
בחמש השנים הבאות יועבר לייצור תחרותי )בלי מסגרת מכסות( ולפתוח את שוק החלב
לייבוא גבינות ואבקת חלב.
מצב בעייתי זה יחזק את החזקים :סקטור אחד של שוק חופשי יישלט על -ידי היצרנים
היעילים יותר ,המחלבות יוכלו לקנות חלב מסקטור זה במחיר זול יותר וזה יאפשר לכמה
יבואנים או יצרנים להגדיל את רווחיהם – ותו לא ,ומצד שני לא ברור כיצד ישפיע צעד זה על
מחיר החלב.
ומה יקרה כאשר מחירי הגבינה בחו"ל ירקיעו שחקים? – ייפסק הייבוא ויהיה מחסור –
הרי למה לא היתה חמאה בשנה שעברה? – כי המחיר בעולם עלה והפסיקו לייבא אותה.
אם הייצור המקומי יצטמצם ,לא נוכל לתת מענה למחסור שייווצר בחלב .אם מחירי הגבינות
יעלו – מה נוכל לעשות? להרביץ לפרה שתוציא יותר חלב?
חברים יקרים –
כעת כשדו"ח קדמי המורחב רואה אור ,מסתבר שאנחנו לא לבד באפלה הזו ,גם ענפי חקלאות
אחרים – הפטם ,הדבש ,הזית ...ועוד נמצאים איתנו.
זו איננה הבעיה שלנו – של הרפתנים – בלבד .כל החקלאות ניצבת כשסכין על צווארה .זו
אינה נחמה ,זו קריאת התעוררות לכל רוחב החזית ויש מקום לחברנו בענפים האחרים
להסיר את קורי השינה מעיניהם ולהצטרף למאבק בחזית רחבה.
מתניעים מחדש – השבוע ביום שני היתה תוכנית לקיים עצרת הזדהות ותמיכה של רפתני
ישראל ביישובי עוטף עזה ועוקף ערבה .העצרת נדחתה בגלל המצב בדרום .בתקווה שיהיה
שקט בחזית ,ההזדהות עם יישובי הדרום חיונית לתחושת השותפות.
איכשהו כשמתחילה מתיחות בגבולות הארץ כל יתר הדברים נדחקים לקרן זווית ,ויש בזה מן
ההיגיון ,אבל אסור להתבלבל ,חשוב להישאר ערניים ,ולהתמיד במטרה :הסרת דו"ח קדמי
מעל הפרק ,וקיום חוק החלב.
בעודי כותבת שורות אלה ,אני קוראת ב ynet-שמועצת החלב עתרה לבג"צ לבטל את הצו עליו
חתם שר האוצר – לייבוא גבינות קשות ואבקת חלב ,בטענה שאינו חוקי כי הוא מהווה חלק
מהמלצות ועדת קדמי שטרם אושרו בממשלה וזוכות לביקורת רבה.
זו העתירה השלישית שמוגשת נגד המלצות ועדת קדמי לבדיקת משק החלב ,ועדה שהוקמה
בעקבות "מחאת הקוטג'" .מועצת החלב טוענת בעתירה:
השר שטייניץ חתם על הצו בהליך חשאי :התברר כי השר לא המתין לאישור ההמלצות ,ועוד
באותו היום הזדרז וחתם וגם פרסם את הצו בדבר פתיחת הייבוא ,זאת למרות שישיבות
הממשלה שאמורות היו לדון במסקנות הוועדה נדחו בשל מחלוקות כבדות בסוגייה.
חברים יקרים ,ניסיתי לשתף אתכם בכל הקורה אותנו בענף החלב ,ממש על קצה המזלג.
אנחנו נלחמים על ה"בית".
אז תנו כתף .המלחמה היא של כל ההתיישבות ,לא רק של הרפתנים.
בברכה
אורנה חיים
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שנה חדשה ואני כבר גדול
החופש הגדול מסתיים ואיתו גם שנת הפעילות הענפה בחברת הילדים והנעורים.
ברכת דרך צלחה לכל שכבת מסיימי י"ב הנפלאה .צאו לדרכם מצוידים בכל אשר קיבלתם
במהלך שנות התחנכותכם ושובו אלינו לביקור מלאי חוויות חדשות.
רצוני להודות לצוותים המופלאים של המרכזונים מ -א' ועד יב' ,על העשייה החינוכית שלכם
לאורך השנה ובשיאה החופש הגדול .יישר כוח לכם להמשך עבודה משותפת.
תודות לכל ההורים שנרתמו ועזרו לנו ,תמיד כייף להרגיש שקיימת שותפות ,עזרה והכול עם
המון רצון טוב.
תודה לכל בעלי התפקידים בקהילה :אנשי המזכירות והנה"ח ,בניין ותחזוקה ,חשמל ,נוי
ואינסטלציה ,בריכה ,מתקני הספורט והמרכול ,שבכל רגע היו נכונים להגיש עזרה לבבית.
רגע לפני שהשנה החדשה נכנסת אני בוחרת להציג בפניכם את הברכות שנכתבו למסיבת סיום
השנה והחופש והגדול.
בספטמבר  2010כולנו גדלנו בשנה ואנחנו קלטנו  22ילדים חמודים שעלו לכיתה א' וביחד אנו
מרכזון גדול עם נשמה ענקית.
בהתאם לכמות הילדים שיפצנו והרחבנו את המרכזון בכדי שלכולנו יהיה מקום נעים ונוח.
את השנה בנינו לפי תוכנית חודשית בה טסנו מסביב לעולם ,גילינו אר צות ותרבויות ,עצרנו
בחגי ישראל וחווינו את השתנות עונות השנה ,למדנו ויצרנו סביב נושא היישוב שלי ועוד...
בכל הנושאים הקפדנו על תוכנית שבועית קבועה ,בה תמיד היו :משחקי חברה וספורט,
משחק דרמטי בפינת-בובות ,יצירה וסיפור ,אהבנו לצאת החוצה לשחק בחצר ,לקפוץ בחבל
ולהתמסר בכדור.
לאורך כל שנת הפעילות המגוונת תמיד שמרנו על הדגשים החברתיים החשובים לנו כחברת
ילדים :הקשבה הדדית ,סגנון דיבור נעים ומכבד ,שיתוף ומפגש חברתי .גם למדנו שסדר
וארגון חשובים לנו ולכן היינו שותפים בתורנויות.
השנה חלפה לה מהר ופתאום אנו נפרדים ,רק למרחק קטן )מעבר לדשא( מבוגרינו
המדהימים .מאחלים לכם בוגרי ב'  +ג' קליטה נעימה במרכזון הבוגר .תזכרו שאנו חברת
ילדים אחת ומעבר זה אינו פרידה אמיתי ,אלא שלב בהתבגרותכם .
ולכם ההורים ,תודה על שיתוף הפעולה ,העזרה בשעת הצורך והמילה הטובה.
תמיד תזכרו שאנו כאן בשבילכם!
צוות המרכזון הצעיר
ממש בלי ששמנו לב נגמרה לה עוד שנה.
אז בואו נראה מה פה השתנה.
דבר ראשון ,אי אפשר לא לשים לב,
מספר הילדים הלך והתרחב.
השקעה ,עבודה וכמובן שיש גם תוצאות...
כי בשנה הבאה הדברים הולכים קצת להשתנות.
לא עוד א'-ג'  ,ד'-ו'
יהיו לנו שלושה מרכזונים מעכשיו.
צעיר ,בוגר וסופר-בוגר,
יראו לכולם בעמק מי פה הטובים ביותר.
אבל בואו לא נרוץ מהר,
על השנה שעברנו צריך עוד לדבר.
החגים חלפו עברו,
ואיתם גם החופשים.
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חלקם ארוכים ,חלקם קצרים,
אבל תמיד מוצלחים.
היו כמובן פעילויות שליוו אותנו כל השנה,
משחקים ,פעולות זה כבר בשגרה.
נאמר רק שהיו לנו חמשושים מעולים,
בין חמשוש לחמשוש צברנו חוויות על רמה,
אותן לא נשכח גם כשנגיע לבית שקמה.
פעילויות יצירה ומשחקים זה כבר קבוע,
מזל שיש לנו את סוף השבוע.
ועכשיו אנחנו נפרדים מהחבר'ה הגדולים.
שכבת ו' המיוחדת ,כי חטיבת הביניים דופקת בדלת.
נפסיק לרגע עם החרוזים,
כי התחלנו פה להגזים.
ענבל ,רון ,שיר ,הלל ,שקד ועדן
אנחנו מאחלים לכם המון הצלחה,
בנעורים ,בחטיבה ובחברה.
מאמינים בכם ויודעים שאתם מצוידים בכל הכלים להצליח,
אז פרשו כנפיים ואל תשכחו לחזור לבקר
מאיתנו שכבר מתגעגעים
ילדי המרכזון הבוגר והמדריכים.
תודות!
הנה מגיעה לסיומה שנה נפלאה,
שנה מלאת פעילויות ועשייה ברוכה
שנה של יצירה ,למידה וחוויות רבות.
תודות לצוות המסור והאכפתי
על זמן איכות ,ליווי והתייחסות אישית וחמה
תוך דגש על גיבוש חברתי ,עזרה הדדית וכבוד בינאישי.
ליווינו וראינו את הילדים מגיעים למרכזון בשמחה,
בכל יום מחדש ,אל מקום מואר ,אוהב ומקבל.
למרות מספר הילדים כל ילד זכה ליחס אישי וחם.
בכך אנו רוצים להודות לכם ,על ההתמדה ,ההשקעה והמקצועיות.
על בניית תוכנית חברתית מותאמת לצרכי הילדים.
שאו ברכה על פועלכם .המשיכו כך...
ולכם בוגרי כיתה ו' המסיימים השנה את המרכזון
לאחר שש שנות פעילות ועוברים לשכבת הנעורים,
מאחלים לכם השתלבות קלה ונעימה בין הבוגרים
ולכולם המשך קיץ חווייתי.
מאיתנו ההורים.
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לילדי ,הורי וצוות המרכזונים.
אני מתבוננת בכם ומאוד שמחה על מפגש זה.
לנגד עיני ילדים והורים השותפים איתנו לחוויה נעימה ומעשירה של חברת ילדים רב-גילאית
גדולה ותוססת.
לא מזמן אמר אחד ההורים" :זוהי מתנה שאנו חייבים לשמור עליה" .אני מצטרפת לדבריו
ואומרת שגם אם נצטרך מידי פעם לבחון מחדש ולערוך שינויים בהתאם לזמנים ולצרכים
המשתנים ,זוהי בהחלט חובתנו להעניק לילדנו מסגרת חברתית בה יוכלו ליהנות האחד
מהשני ,ליצור קשרים חברתיים חדשים ,להתנסות במגוון רחב של פעילויות ולחוות חוויות
ילדות עשירות.
תודה רבה לכם על האמון ,הפרגון וגם על הביקורת הבונה כשצריך.
לכם צוות יקר :עדה ,שני ,מורן ,אור וגילי ושחקני החיזוק שלנו :נטלי ,אביב ואילן – אני
מעריכה עד מאוד את עשייתכם ומחויבותכם למערכת .אתם האנשים היוצרים ובונים את
חברת הילדים היפה הזו .אני שמחה שהתמזל מזלי לעבוד איתכם וביחד נמשיך להגשים
מטרות נוספות בעתיד.
ולכם ,אחרונים חביבים ,ילדי המרכזונים ,אני עוקבת ורואה איך אתם צומחים ,גדלים
ומתפתחים.
נמשיך ללוות אתכם גם בשנים הבאות בהרבה אהבה.
לבוגרי כיתה ו' – עלו והצליחו בוגרינו המקסימים
וכבר בסוף החודש נפגש במרכזון הנעורים.
סמדר אריאלי.

סיום החופש הגדול במרכזון הנעורים ☺
הנה עברו חלפו להם חודשיים ועשרה ימים של חום ,זיעה ,לחות אך גם עם הרבה הנאה
וכייף .החופש הגדול עושה את צעדיו האחרונים לקיץ זה וכעת הגיע זמן סיכומים.
הקיץ במרכזון הנעורים היה עמוס פעילויות ואירועים רדפו אירועים .קצרה היריעה מלהכיל
את כולם לכן רק נציין את האירועים הבולטים שעברנו בקיץ זה :הנסיעות לסופרלנד
ולסינמה סיטי ,טיולי תנועת הנוער ,קורס מד"צים/מד"חים וקורסי ההמשך ,הרפסודיה
המדהימה בחוף חוקוק במשך שלושה ימים ,הזולה בחוף מכמורת ,ערבי נושא שונים ומשונים
במרכזון וכמובן ,גולת הכותרת של הקיץ – הקייטנה ,שהתקיימה השנה בחוף סוסיתא.
הקיץ הוא הזמן של כולנו לראות ולהראות ,מי יותר ומי פחות וערבי הקיץ במרכזון היו עמוסי
צחוקים וחיוכים של בני נוער הצמאים לקצת אקשן מכל סוג שהוא .אנו שמחים שחודשי
הקיץ עברו עלינו בשלום ומקווים שהצלחנו למלא חלק משמעותי בשגרת החיים )הכל כך לא
שגרתית( בחופש הגדול של בני הנוער בקיבוץ.
זהו המקום לקבל בברכה את ילדי כיתות ז' החדשים שמצטרפים אלינו בששון ובשמחה
למרכזון .אנו רוצים לאחל להם קודם כל הצלחה בלימודים ושילוב מהיר וקל בחטיבת
הביניים ושהות מהנה ומוצלחת אצלנו במרכזון.
כמו כן ,זהו המקום להיפרד מבני כיתות י"ב שסיימו דרכם במרכזון הנעורים .זוהי שכבה
מיוחדת במינה ,מגובשת מאוד ונמצאים בה חבר'ה איכותיים .אנו בטוחים כי העתיד מחייך
אליהם מעבר לפינה ורוצים לאחל להם הרבה הצלחה בכל אשר ייפנו ,אם בצה"ל ואם בשנת
השירות .נתגעגע לכל אחד ואחת מכם!
לסיום אנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק כלשהו בקיץ המדהים שעברנו ובמיוחד לשני
גלר ,אילן פרנק וים אור שעזרו לנו מאוד להעביר את הקיץ הזה בשלום ובשמחה ותמיד תמיד
עם חיוך על הפנים.
שתהיה שנת לימודים מוצלחת לכולם ונפגש במרכזון...
נטע-לי ורותם
מדריכי הנעורים ותנועת הנוער – בני המושבים
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העיניים של המדינה

עדי ,בתם של ענת וחנן פרידמן היא תצפיתנית בצה"ל.
בעוד חודש היא תשתחרר מהצבא ,וכבר עכשיו היא מסכמת
שירות משמעותי.
שמענו בתקשורת שתצפיתניות עזבו את העמדה לאות מחאה על תנאי שירות קשים מדי
מדובר בבנות מהצפון ,הן אפילו שייכות לגדוד אחר .ממה ששמעתי יש להן תנאים גרועים
יותר ,כמו מחסור במזגנים – אבל עדיין זו לא סיבה – אצלנו במרכז זה לא היה קורה.
ספרי לנו ,מה פירוש "תצפיתנית"?
זו חיילת שיושבת מול מחשב ,מתצפתת על איזור מסוים ומדווחת על כל תנועה בשטח
שנקלטת במסך .התצפיתנוּת הפכה להיות מכשיר מרכזי של צה"ל בביטחון שוטף .יותר מזה
אסור לי לומר.
איך הגעת לתפקיד?
שובצתי אליו כבר לפני הגיוס ,מבלי שידעתי מה התפקיד ,ומבלי שבחרתי בו .אמרו לנו
שדרושים נתונים גבוהים .לא יודעת אם הנתונים שלי גבוהים ,אולי בגלל שהתפקיד מצריך
משמעת עצמית ואחריות.
התגייסתי באוקטובר  ,2009עשיתי שלושה שבועות טירונות בבסיס "סיירים" ליד שיזפון
וקרוב לגבול מצרים ,ולאחר מכן תשעה שבועות קורס מקצועי באותו בסיס .זה בסיס מודיעין
שדה ,מיועד לתצפיתניות וללוחמי איסוף
– כינוי חדש לחיילי מודיעין שדה.
הקורס היה קשה מנטאלית ,כי לומדים
מבחינתי צבא זה לתת מעצמך .את עובדת קשה,
המון דברים בזמן קצר – וקשה פיזית.
לא רואה הרבה את הבית ,אבל זה חלק מהעניין.
קשה גם בגלל שאת רחוקה מהבית ,ובגלל
היחס הקשה של המפקדים ,אבל זה חלק
מהעניין .יש חיילות שנושרות ,פשוט כי הן לא מתאימות.
אין בנים תצפיתנים ,רק בנות .לבנים יש משימות אחרות ,הם נעים בשטח ,ברגל או בג'יפ
ואוספים חומר.
איפה הציבו אותך?
במחסום ג'נין ,ליד עפולה ,בחמ"ל של הפלוגה .הבסיס הוא ג'למה) ,מחנה גלבוע( שצמוד
למחסום .העבודה היא כל הזמן להביט על המסך ,ולזהות כל תנועה בשטח .צריך לדעת על מה
להסתכל ,מה היעד ,לא רק על נקודה אחת .המסך זז ,אני מזיזה אותו .לא ממוקדת על אזור
ספציפי ,אלא על שטח גדול ,כמה קילומטרים.
התצפית מתקיימת  24שעות ביממה ,כל ארבע שעות מחליפים משמרת .אין מצב שזוג עיניים
לא מסתכלות על המסך ...אנחנו צופות לכיוון הגבול ,לאו דווקא לגדר – יותר מזה אסור לי
להגיד.
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לעולם לא מפקירים את הגבול ...אפשר לקחת הפסקות רק אם מישהי מחליפה אותך .יש
מפקדת ,היא תמיד שם ,ואם אני רוצה לצאת אני קוראת לה והיא מחליפה אותי עד שאני
חוזרת.
קשה להיות מרוכזת כל הזמן?
קשה ,אבל לא כמו שזה נשמע .את לא לבד ,את מדברת עם הבנות ,צוחקת – לא יושבת
מכווצת .אפשר אפילו לשים מוזיקה ,ועדיין העיניים מרותקות למסך.
זו אחריות כבדה...
קוראים לנו "העיניים של המדינה" .זה מה שנותן את הסיפוק .נראה לי שלפחות מבחינת
האחריות אנחנו עושות יותר ממה שעושות רוב החיילות בארץ .את יודעת שאת עושה משהו
חשוב בשנתיים האלה ,זו באמת תחושה אדירה.
מילים בסלע...
זה באמת ככה...
יכול לקרות שמישהו יעבור במסך ואת לא תראי אותו?
סיכוי קלוש...
קרה שראית דברים ,שהתקשרת למפקדים וסיכלת אירוע?
כן ,אבל אני לא יכולה לספר ...הרבה דברים נמנעו אצלנו .גם בג'נין יש יחידים שמנסים
להסתנן עם מטענים .אנחנו ערוכים לכל מצב ,אין ספק שהתצפיתנות מצדיקה את עצמה
מאוד.
לוּ היתה תצפיתנות לפני עשר שנים בזמן האינתיפאדה היו פחות פיגועים?
סביר להניח.
אבל חטיפת גלעד שליט התרחשה מול עיני התצפיתניות – אתם מדברים על זה?
מדברים הרבה ,זה סיפור חזק מאוד .כל תצפיתנית מכירה את הפרטים :בנקודה הספציפית
שבה עלו המחבלים מהמנהרה הייתה תצפית אבל אז בדיוק נשמע ירי טילים .התצפיתנית
סרקה את השמים כדי לזהות את מקור הירי – ופספסה את הקרקע .הוא נחטף בדיוק בשנייה
הזאת שהיא הרימה את המסך .זו בדיוק הסיבה שאסור להוריד את העיניים ,בכל שנייה
משהו עלול לקרות .היו שם שתי תצפיות – את השנייה המחבלים פוצצו.
הוציאו לקחים?
בטח .לפני כמה שבועות העברתי שיעור על המקרה .אין ספק שמדובר במקרה שהופקו ממנו
המון לקחי תצפית.
כבר השתתפתי בהמון שיעורים על אירוע שליט .זה נושא שחוזרים עליו כל הזמן עקב
חשיבותו.
כל שבוע ביום שלישי ,כשכל הבנות נמצאות ,אנחנו עוברות תכנים שקשורים לצבא
ולבטיחות ,ומצד שני גם על נושאים מחוץ לצבא .כל פעם כמה בנות אחרות מקבלות נושא
כלשהו להעביר עליו שיעור .זה בונה אותך ברמה האישית – היכולת לדבר בפני קהל ,לקחת
נושא כלשהו ולהכין ממנו שיעור של חצי שעה.
המגורים שלכן קרובים לתצפית?
כן .מבחינת תנאי השירות )ת"ש( – אין תלונה .יש לנו הכל :אוכל מצוין ,חדר נוח ,מקלחות.
יש לנו מועדון ,ויש לנו תמיד אחת את השנייה .תצפיתניות בונות חברות שאין כמותה.
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אנחנו נורא מגובשות ,כמו קומונה 30 – 25 .בנות ,חדרים של ארבע ,יש טלוויזיה ,די.וי.די,
פינג פונג ,חדר כושר .גם הבנים לא רחוקים ...כל כמה זמן יש כוח אחר שתופס קו אצלנו.
עכשיו זה שריון ,ממש הוואי לכל דבר .טוב ,חייבים בנים ,אחרת משעמם...
יציאות הביתה?
זה משתנה ,בעיקרון לכל עמדת תצפית יש מספר בנות משלה ולפי זה בונים יציאות ,כך שזה
קשור במספר הבנות .אף פעם לא יצאתי שתי שבתות ברצף .זה בעליות וירידות ,קרה
שטחנתי וקרה שיצאתי הרבה .ככה זה אצל התצפיתניות ,וגם זאת החוויה .מבחינתי צבא זה
לתת מעצמך ,לעבוד קשה ,לא לראות הרבה את הבית .זה חלק מהעניין.
סופרים את הימים לשחרור?
בהתחלה באמת ספרתי ,אבל רוב השירות לא .אין לי תלונות לשירות שלי ,אז אין לי צורך
לספור .שירות משמעותי עושה טוב.
אחרי השחרור?
כבר נרשמתי לפסיכומטרי ,זה יעסיק אותי עד דצמבר ,ואז אני מתכננת לעבוד ולעבוד .יש
כיוון ללימודים ,לא סגורה לגמרי ,משהו בתחום התקשורת ,כתיבה ,שפות ,אולי טלוויזיה.
בטח אצא לחו"ל ,דרום אמריקה מחכה לי ,זה החלום כבר שנים.
את כותבת?
המון ,מאז שאני קטנה .כתבתי גם לעיתון של הגדוד שלי ואני אוהבת את זה.
יש קשר עם חבר'ה מהכיתה?
בטח ,רובם עוד בצבא ,שאר הבנות :עפרי לב ,גוני שחר ,דניאל לוסטיג ישתחררו רק בעוד
שנה ,מכיוון שעשו שנת שירות .אבל הקשרים הדוקים תמיד ,לא משנה מה.
אני לא מתלונת ,אוהבת את מה שאני עושה.
שאלה ורשמה דינה רמג'
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מזל טוב
לרחל ועמוס ארזי
לנישואיה של יסמין עם אלעד
ברכות לסבתא פאולי
ולכל המשפחה

קבלת שבת באוהל משפחת שליט
אבקש להודות לכם על בואכם ביום שישי האחרון למאהל משפחת
גלעד שליט ,לעריכת קבלת שבת משותפת עם המשפחה – מול בית
רוה"מ בירושלים.
חברים ובני נוער רבים הגיעו וגרמו לכולם לחוש ולדעת כי המשפחה
לא לבד.
אפילו רזי פרשת השבוע ,הנרות ,היין והמאפה ניכרו היטב בחברים
שנשאו דברים ,זימרו וניגנו ,כשדורון גורן שרה את "לו יהי".
בהטעמה מיוחדת עמדו לכולם דמעות בעיניים ,רק דברי התודה
היפים של נועם שליט השיבו לכולנו את השליטה ברגשות.
קשה היה להיפרד מחבורה כה תרבותית ומחבקת.
תודה לכם על הכל ,במיוחד לנילי שארגנה ולאה דגן שהנחתה.
"ושבו בנים לגבולם"
העתק :משפחת שליט
בהוקרה
יואל מרשק
מרכז אגף המשימות
התנועה הקיבוצית

ל שוקי הגיוורה
מאחלים לך הצלחה בשנת השרות בנווה אייל
שתביא הרבה תועלת לחברה בישראל
ושתפיק את המירב גם לעצמך.
ועדת צעירים – בית גבעת חיים
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