"...על מגידו שלנו הלילה ירד ,וירח משלים טיולו הלילי .הוא מאיר באורו את השביל שאבד ,מחיך גם לך וגם לי".

"בחג שבועות
תעשה לך"...

ִמ ְג

ָרׁש ֵּבי ִתי

רוח ספורטיבית
אנו שמחים לחדש את העלון במגידו.
המשימה לא הייתה קצרה או קלה ..
מערכת:
אביב בירן ,גיז'ה ,
קרן עמרם ,מיכל
אהרוני
צילום:
משה בן שחר (מוזס),
אנה ליבידינסקי,
חן אלטוף ,ארכיון.

במהדורת הפתיחה אנו שמחים להדגיש את היופי שבקהילה
הגדולה והמגוונת שיש לנו במגידו.
השמחה והשותפות שיש לנו במפגשים הקהילתיים סביב החגים .
זה מסמל את היכולת שלנו לשלב את מה שהיה בעבר ומה
שמתאים לנו כיום כקהילה גדולה יותר.
במגידו היה בעבר עלון שקראו לו "במגרש הביתי"
בשיחת צוות שהתקיימה מזמן  ...דנו האם לשמור על השם?
באיזה מתכונת להוציא את העלון? מה יהיה תוכן העלון?
החלטנו לשמור על שם העלון ,אם כי רצינו לתת לו אותנטיות
מתאימה ביחד עם ההמשכיות.
את העדכונים השוטפים החברים מקבלים וקוראים דרך האתר
וגם ב"לקראת שבת" .רצינו שקריאת העלון תהיה חוויתית ותחבר
בין האנשים בעזרת הסיפורים ,הסיפורים של כל אחד ואחת.
ביחד עם זאת ,חשוב לנו שאם וכשתתפרסם ביקורת תהייה
שמירה על כבוד החברים כפרט וכקהילה.
העלון שהוא פלטפורמה נהדרת לחיבור בין האנשים והסיפורים
יוביל אותנו למקומות משתפים של כלל הקהילה.
אך ,בלי שיתוף פעולה מצד הקוראים לא יוכל להתקיים.
אנו מזמינים אתכם בוגרים וצעירים לקחת חלק בגליונות הבאים
ולהיות חלק מפרוייקט ייחודי זה שהוא זכות של כולנו.
נשמח לכל מי שרוצה לקחת חלק בכתיבה /לשתף בתמונות/
סיפורים /כתבה רלוונטית מעניינת ועוד לשלוח מייל
ל biran.aviv@gmail.com

שריקת הפתיחה
משנותיו הראשונות של המקום ,במתכונת כזו או אחרת יצא לאור עלון מקומי ("דפי
מגידו"" ,על הגבעה"" ,מגרש ביתי") .לא שזה קרה ברציפות וכן לא בתדירות ,אך בכל
זאת ,רבים הבינו את חשיבותו ועל כן לאורך השנים נעשה מאמץ מתמשך לשמר אותו חי
ומעניין .אופיו של העלון היה תמיד מקומי וחברתי ואיפשר מקום להתבטא לגבי נושאים
שונים ,תגובות ,ביקורות ובכל הקשור לנעשה בביצה המקומית  .יחד עם זאת ,הקפידו
מפיקי העיתון לא לפגוע באופן אישי באיש מן החברים ולשמור על רמה נאותה של סגנון.
העלון בדרך כלל היה מורכב ממדורים קבועים אשר היה הבסיס ומסביבו היו מתפרסמים
עניינים נוספים" .דבר המערכת" היה פתיח הכרחי בכל גיליון חדש .לימים אף מדור זה
שונה ל"שריקת פתיחה" כאשר העלון בסבב האחרון של קיומו נקרא "מגרש ביתי".
במדור הפתיחה היה על פי רוב עורך העלון סוקר את שארע בשלולית המקומית בתקופה
האחרונה ויחד עם זאת גם היה בוחר להתמקד באירוע אחד או שניים אשר ראה לנכון
להדגיש בפני הקוראים הנאמנים .מדורים נוספים עסקו בדיווחים מן הנעשה בוועדות
השונות ,קטעים מן הארכיון המקומי ,מדור היתולי אשר עקץ חברים ואירועים מקומיים,
"מפי הטף" אשר הביא הברקות של הילדים הקטנים וכן דיווחים משקיים מענפי המשק
השונים .לגבי המדור האחרון ,אין ספק כי היה מיותר ולהוציא את עורך העלון איש לא
טרח לקרואו .הוכחה חדה לכך קיבלנו כאשר תחת המדור המשקי פרסמנו ארבע פעמים
ברציפות את אותו הדיווח" :מן הנעשה בלול" .להוציא את צביקה (כן ,אותו צביקה מאז
ועד היום) אשר בא לתקן אותנו כי עונת המשלוחים הסתיימה כבר לפני כשלושה חודשים
ולא לפני שבוע כפי שפורסם.
המדורים ההיתוליים של אותם ימים" :הלוח המלוח" בוורסיה של שנות השמונים ו"בעיטת
בננה" ,ככל הנראה ריכזו את מירב תשומת הלב .מכיוון שהחתום מטה היה מעורב עד
צוואר במדורים אלו ,אני נוהג בזהירות ובצניעות בכל הקשור לרמת העניין שהחברים
גילו במדורים אלו .אך מנגד ,אני יכול להישבע בפניכם כי לא מעט חברים נשבעו בפני כי
מדורים אלו היו הסיבה היחידה בגינה היו טורחים להוציא את העלון מתא הדואר.
תוכנו ומדוריו של העלון יצטרכו להתאים את עצמם לפולקלור המקומי אשר הולך ומתהווה
אצלנו.
עם כותבי העלון אמנם יצליחו להתאימו לרוח החדשה של המקום ,הרי צפוי כי כולנו נזכה
ונהנה מפריחה מחודשת של העלון מקומי.
גבי בר

דברי המאמנת
חברי מגידו ,אני ממלאת את תפקידי כמנהלת קהילה מזה כחצי שנה.
רשמית עובדת ארבעה ימים בשבוע ,אך בפועל ,מלווה אתכם לאורך כל
שעות היום והשבוע.
מצאתי במגידו קהילה חמה ,מגוונת ,בתהליך של בנייה קהילתית
ומערכתית ,המתמודדת היטב עם אתגרים רבים ומתאפיינת בהרבה רצון
טוב לשפר ולתרום ,על מנת ליצור כאן מקום בעל איכות חיים גבוהה
וקהילתיות עשירה ויציבה .בתחילת הדרך ,הצבתי לעצמי שני יעדים
מתוך רשימה ארוכה ,שניהם עוסקים בבניין .הראשון בניית קהילה והשני
בניית ושדרוג התשתיות הקיימות .לחלק מתהליכי הבניין ,הן הקהילתי והן
התשתיתי ,הצטרפתי לאחר שכבר החלו לפעול ,אך במקביל אני מנסה
ליזום ,ליצור ,לחדש ולגייס תקציבים וכוח אדם מתוך הקהילה ומחוצה לה.
מנהל קהילה לא עובד לבד .מלבד המערכות הרשמיות ,כוח האדם העיקרי
הוא המתנדבים מתוך היישוב העושים למען קהילתם .לכן אני רואה בפנייה
זו ,גם הזדמנות טובה להודות לאלו התורמים כיום ולקרוא לחברים נוספים
להצטרף וליזום שותפויות ופרויקטים למען הקהילה.
כיום ,מתנהלות כבר מספר ועדות פעילות ,כגון :ועד מנהל ,ועדת ביקורת,
מנהלת חינוך ,מנהלת נוי ,ועדת נוער ,ועדת חיילים ,ועדת רווחה ,ועדת
קבלה ועוד ,בהן מערבים רבים וטובים המובילים את הפעילויות השונות
בחגים ,באירועים הקהילתיים ,בחינוך ועוד .אני רוצה להזכיר שדלתי תמיד
פתוחה ובנוסף ,ניתן ליצור איתי קשר דרך כתובת האימייל:
saleet@k-megiddo.com
סלעית

מגילת היסוד

היום ,יום ב' בשבט תש"ט ,שנה ראשונה למדינת ישראל ,עלינו כאן חברי הקיבוץ
"השומר הצעיר" על שם יוסף קפלן ואנו מניחים יסוד לישוב חדש במולדת.
בני בלי בית ,בני בלי שם ,פליטת החברה האנושית היינו ,כי בני מחנות הריכוז,
שבויי גדרות התיל ,משוללי צלם האדם היינו .כחיה נרדפת הסתתרנו שנים על שנים
ביערות ,בחורים ובסדקים.
עד אשר הקיץ הקץ למלחמה והתעוררנו כמהים לחיים חדשים ,למולדת ,לחברה
חדשה .והתלכדנו והיינו לקיבוץ והצטרפנו לתנועה המגשימה של "השומר הצעיר".
אז יצאנו לקרב הקשה והמכריע ,הוא הקרב על העלייה .רבות נדדנו ,רבות הארצות
מדדנו בשעלינו ,רבים הגבולות פרצנו :פולין ,צ'כיה ,הולנד ,בלגיה ,צרפת ,ואיטליה.
ובכל אירופה ,מקצה עד קצה נדדנו חברי הקיבוץ עם זרם העלייה וההעפלה ופנינו
מועדות לנמלים.
והגבולות נפרצו בלחץ ההעפלה ,והים נקרע בחרטומי אוניות המעפילים והנה ,עינינו
רואות את המולדת .אבל אליה לא באנו.
קפריסין ,שוב מחנה ריכוז ,שוב גדר תיל .חודשים על חודשים .שנה ,שנה וחצי .וסוף
סוף ,הנה רגלינו דורכות על אדמת המולדת.
ולפתע באו ימים גדולים ,ימי חבלי הגאולה ,ימי ההכרעה של יציאה משעבוד לגאולה,
על עצמאות מדינית .וחברינו נקראים לתפקידי השעה והם משתתפים במערכות
הקשות בנגבה וביד מרדכי והם נחלצים לקריאת התנועה להתגייס לעזרה למשמר
העמק בהקמת הריסותיה.
ועתה ,ביום הזה ,באנו הנה כדי להקים ישוב במולדת ולבנות לנו בית ,בית נאמן לא
ידענוהו במיטב שנות נעורינו.
והוד קדומים מרחף על המקום הזה .מאז שרה החוזה העתיקה על ":תענך על מי
מגידו" היה מקום זה משגב עוז ,משלט צופה אל מול פני העמק.
ואנו מעידים על עצמנו אותו עבר רווי הוד קדומים ,שנבנה פה מחדש ונדע לקיים
בכל לב רצוננו .אותו משגב ,משלט בל יימוט צופה פני העמק.
ובאנו על החתום
קיבוץ "השומר הצעיר"
ע"ש "יוסף קפלן"

הרכב פתיחה +60
המלצה לטיול -   צבי ברקן
טיפוס תלול לשביל צפית ,המפל היבש,
(קרוי גם "החלון" ,ומערת "דודים"
במרומי נחל דוד !!!
לפני כשנה בראש השנה חשבנו איפה נוכל
לחגוג את החג .לא בא לנו שוב לחגוג עם
הרבה אנשים באופן המסורתי.
דיברנו עם בתנו נילי והיא הסכימה
להצטרף להרפתקאה במדבר יהודה .ידענו
שמזג האויר יהיה לוהט  ,זאת למרות שהיה
כבר סוף הקיץ .התחזית היתה של כ35 -
מעלות .לכן ,החלטנו לעשות את חלקו
הראשון של המסלול ,שהוא מאוד תלול,
בשעות החשכה  .התארגנו לשינה בבית
ספר שדה עין גדי ,הצטיידנו בפנסים,
ובשעה  4.00בבוקר התחלנו את הטיפוס .
המסלול היה קשה מאוד  ,בהתחלה הייתה
עלייה תלולה שנמשכה כמעט שעתיים .
אני הלכתי כל הזמן עם מד הדופק שלי
ובדקדי את מידת המאמץ ..
הלילה היה קריר יחסית.
כשהחלה הזריחה המראה היה מרהיב.
(יש אצלי   הרבה צילומים) .כשהשמש
זרחה לגמרי היינו כבר במעלה הנחל ומשם
המסלול כבר היה קל ונעים .בשלב מסוים,
שביל העליה התמזג עם ערוץ הנחל
והוביל אותנו אל סידרה של מגלשות  
שהשיטפונות יצרו במשך מיליוני שנים.
בסופו של דבר הגענו ל"חלון" ,ממנו יש
תצפית מדהימה על כל השמורה ,על
ים המלח ועל הרי אדום שבירדן.
החלטנו שאנחנו עוצרים ונהנים מן הנוף
וגם כיוון שאחרי "החלון" יש מצוק בלתי
עביר בגובה כמה עשרות מטרים .

השמש   ,הייתה כבר לוהטת ,ואנו
התישבנו בצל כדי לאכול ארוחת בוקר
וליהנות מהמאמץ הגדול אותו עשינו.
חזרנו אחר כך ,דרך המגלשות וכך יצאנו
מן הערוץ של הנחל ועלינו בחזרה על
שביל צפית והתקדמנו ,הפעם ,לכיוון
דרום מזרח שהוביל אותנו למדרגות
תלולות שיורדות למפל דוד שבתחתית
השמורה  .משם דרך שביל   מלא גבים
יצאנו הישר לחניון עין גדי.
 רצוי מאוד לעשות טיול זה ביוםחורפי ,בתנאי שאין סכנה של
שטפונות .
 יש אצלי מפות מפורטות שלהמסלול ושל כל הסביבה .
 אתם מוזמנים להגיע אלי כדילראות את המפות וגם לראות מצגת
שעשיתי מהטיול .
בהצלחה !!!

נבחרת הנוער
אז מה זה בעצם שומריה?
אם גיז'ה מבקש לכתוב לעלון קבוץ מגידו ,ברור שאין מצב שזה לא יקרה ,מה גם שזה
זורק אותי  25שנה אחורה לימים הבלתי נשכחים ההם עם גבי בנדה ומכונת הסטנסל
שיחד התפרענו על הגליונות הראשונים של "דפי מגידו" ,בעזרת האיורים של צבי שטיינר
ועם המדורים האלמותיים – "משוט משפחתי" של משה בן-שחר" ,הלוח המלוח" עם אורי
בראון ,ועוד רבים שמתקשה כרגע לזכור.
ולעניין עצמו – מה זה בעצם שומריה?
שומריה ,לפני הכל ואחרי הכל היא מוסד חינוכי ,מקום שמוקדש כולו לחינוך בני הנוער
מכיתה ז' ועד י"ב .לפני שנכנסים לרזולוציות ,קצת היסטוריה:
עד שנת  1996היתה שומריה מוסד חינוכי המשלב בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי
פורמלי תחת קורת גג אחת .בשנת  1996הוקם ביה"ס מגידו ונעשתה הפרדה בין החינוך
הפורמלי ,התחום הלימודי ,לבין החינוך הבלתי פורמלי .בשנת  2003שומריה עברה לבעלות
של קבוץ משמר-העמק.
המערכת פועלת במתכונת מוקטנת של קבוץ ,כלומר – יש מספר ועדות וצוותי עבודה –
כמו ועדת תרבות ,ועדת ספורט ,מזכירות חניכים ,וכן צוות טכני המפעיל את הציוד
לפעילויות התרבות.
שומריה מתקיימת כפנימייה אך באופן שונה מהמקובל – הלינה בשומריה היא על פי
בחירת החניכים ובאופן שהם קובעים בעצמם .הלינה בשומריה אינה כוללת את שכבת ז',
היא מתחילה בכיתה ח' אחרי תהליך מובנה של הכנה למגורים בקבוצה על כל המשתמע
מכך .הקימה בבוקר היא באחריות החניכים כחלק מהתפיסה החינוכית הכוללת.
בשומריה קיים חדר-אוכל עצמאי שמשרת את חניכי המוסד לארוחות בוקר וצהריים.
סדר היום בשומריה מתקיים על פי לוחות הזמנים של בית הספר.
יחודה של שומריה נעוץ ברצון ובמוטיבציה של החניכים המשתייכים אליה להיות חלק
ממנה .זוהי מסגרת שבה מקבלים החניכים אוטונומיה כמעט מלאה להפעלה וניהול
המקום בו הם חיים ,תוך נוכחות משמעותית של צוות חינוכי מבוגר שנמצא עם החניכים
ועובד איתם ולצידם במערכת ברורה ,יציבה ומכילה .באופן זה מזדהה החניך עם המסגרת,
מקבל בה תחושה של שייכות ייחודית לו ולבני גילו ,ומתייחס אליה כאל בית לכל דבר.
ירון שטרן

עבודה .פעם המילה הזאת סימלה ערך עליון בחיי הקיבוץ והקהילה .היא ביטאה את המוסר
והמסירות שיש לאנשים כלפי המקום בו הם גרים .העבודה הייתה חובה (לדעתנו זכות) וכל
נערי הקיבוץ לקחו חלק פעיל בענפי הקיבוץ .בתי הילדים היו מלאים במוסדניקים נמרצים
ושדות העמק נחרשו על ידי צעירים ומוסדניקים בני הקיבוץ.
הזמן עבר והדברים השתנו ,אך לדעתנו צריך לשמור על אותו חינוך הנערים למוסר עבודה.
גם כיום בכל המסגרות בהם אנו גדלים מחנכים אותנו לאותו מוסר ,כמעט קדוש עבור
הקיבוצניקים ,ובחלק מהמקומות אף נותנים לנו הזדמנות ליישם אותו (עבודה בשומריה
עד כיתה ט') .גם פה בקיבוץ בו אנו גדלים אנו רוצים לעבוד ולתרום מיכולתנו (בכל ענפי
הקיבוץ) אך מרגישים כי הביקוש גדול והמענה מועט! ענפים שפעם התבססו על עבודת
הנערים ,כיום כמעט לא זקוקים\ משתמשים בהם! .אנחנו ,הנערים ,מחפשים את המקום
להרגיש שייכים לקיבוץ ולענפיו אך מרגשים כי אנו "נופלים בין הכיסאות" .כל ילדי
הנעורים אוהבים את המקום ורוצים לתרום בו ולדעתנו עבודה זו המסגרת המתאימה
והנכונה לעשות זאת.
אנחנו מודעים לבעיה הכלכלית והמקצועית שבהעסקת נערים אך אנו חושבים שלעבודת
נערים בקיבוץ יש חשיבות גדולה מידי בכדי לוותר עליה ולכן יהיה נכון למצוא פתרונות
יצירתיים לבעיה ,וכך לשרת בסופו של דבר את הנערים ואת הקיבוץ כאחד!
במהלך השבוע אנו הנערים פועלים ולוקחים חלק משמעותי בעשייה החינוכית בשומריה.
פעילות חיובית הגורמת לנו להרגיש שייכים למקום וגוררת איתה מוטיבציה בלתי נגמרת
להמשך הפעילות והעשייה .עם עבודה משמעותית יותר בקיבוץ ,אנו בטוחים שהרגשת
השייכות ומעורבותנו בפעילויות השונות בקיבוץ תגדל משמעותית גם כן.
אין לנו פתרונות קסם וברור לנו שהקיבוץ לא זכה בלוטו ,אך בכל זאת אנו רוצים לראות
את עצמנו משתלבים כגורם משמעותי יותר בעבודה בקיבוץ .צריך לחשוב על פתרונות
ושיטות חדשות ואנו מעוניינים כי בנסיון למצוא פתרון לבעיה יעורבו גם נערי הקיבוץ (בכל
זאת ,השיחה היא עלינו).
חשוב לנו להדגיש כי הכתבה נכתבה מתוך רצון אמיתי שלנו הנערים לעבוד בקיבוץ
ולהרגיש שייכים לקיבוץ בו אנו גרים.
נכתב ע"י נערי הקיבוץ מסיימי יב' 2012

גביע האליפות
סיפור על אהבה וכסף
האם יצא לכם לחשוב פעם איך הגעתם לעשות את מה שאתם עושים היום? ,איך
מהילד ההוא שגדל במקום המסויים ההוא עם ההורים המסוימים האלה הגיח
האדם שעוסק במה שאתם עוסקים בו היום? לי יצא ,אז איך לאבא חקלאי ולאמא
מורה ,שני קיבוצניקים שחונכו על ברכי השומר הצעיר ,ואיך מילדות בקיבוץ ,נטולת
כל אתגרים כלכליים במקום בו לא רק שלא דיברו על כסף אלא שכסף היה טאבו,
נהייתי מה שאני היום ,רואת חשבון ,מלווה ומדריכה משפחות ועסקים באתגרים
הכלכליים שעומדים בפניהם .אז מסתבר שמה שילדים לומדים וסופגים מהוריהם
הוא לא מה שההורים אומרים או מלמדים אותם ,מה שאנחנו לומדים מההורים
שלנו הוא מה שאנחנו רואים אותם עושים ואיך שאנחנו רואים אותנו מתנהגים.
אז מאמא למדתי ענווה וצניעות ובחירה ויותר מכל סדרי עדיפויות ומאבא למדתי
אחריות וסדר ותכנון וזה בעצם כמעט כל מה שצריך בשביל להתנהל נכון כלכלית,
להבין שהאמצעים מוגבלים ,לעשות סדרי עדיפויות ולקחת אחריות.
מיכל אהרוני.
הכלבו במגידו הוא מקום מרכזי בו נפגשים חברים צעירים ובוגרים
בעקרון בכל שעות היום
ישנם משכימי הקום שבאים ומסדרים את הלחמניות ואלה שבאים בסוף היום
כשכמעט "סוגרים את הקופות"
בין לבין יש את המבקרים הקבועים שבאים עם רשימת מצרכים
ליד לוח המודעות יש את שני שולחנות
שם אפשר לראות את המשפחות או את הילדים יושבים ,מדברים ואת הגלידה אוכלים
שושקה היא ה ! אחראית עם צוות עובדים ועובדות מסורים
אז לפני סיום ואני בטוחה שכולם מסכימים
אין כמו האדיבות של שושקה
אצל שושקה יש פנקס שבו היא רושמת את מה שמבקשים ותמיד מקבלים
ו..זכרו לשמור על הנקיון בכניסה
שעות פתיחה -
ימים א' עד ה'  06:00עד 19:00
ימי ו'  6:00עד 13:30

בריאות וספורט

טיפים לתזונה בריאה
באדיבות סיגלית דרורי-לוי ,תזונאית טבעית

מומלץ לאכול מזון עתיר סיבים תזונתיים כגון
ירקות ,פירות ,דגנים מלאים וקיטניות .מומלץ
להוסיף כף זרעי פשתן שאותם יש לטחון לבד
ולאכול מייד /זרעי צ'יה/סיבי נופר כדי שהסיבים
התזונתיים יעשו עבודתם יש להרבות בשתיית מים.
סיבים תזונתיים נותנים תחושת שובע ,מקלים על
מערכת העיכול ,מסייעיים ליציאות סדירות ורכות
ועוזרים להוריד כולסטרול ולאזן סוכר בדם.

הידעת?
לסיבים מסיסים המצויים בעיקר בתפוחים ,פרי
הדר ,תותים ושיבולת שועל יש יכולת להוריד
כולסטרול.
פירות מומלץ לאכול בנפרד ורצוי בשעות הבוקר.
פירות מתעכלים מהר ובסביבה שונה משאר
המזון ,לכן אכילת פירות אחרי ארוחה אינה בריאה
כלל ויוצרת תהליך של תסיסה בקיבה המקשה על
העיכול.
הידעת?
בטחינה גולמית משומשום מלא יש פי  4סידן
מטחינה גולמית רגילה .יש לשים לב בטבלת
הרכיבים מהי כמות הסידן .בטחינות רוויות סידן יש
כ 850מ"ג סידן ל 100-גרם ,בעוד בטחינות רגילות
יש כ 250מ"ג סידן ל 100-גרם

שחיה
הנה לכם  5עובדות שמתייחסות
לחשיבות השחייה בכל גיל:
 .1השחייה עוזרת לחיזוק
חגורת הכתפיים ,טיפוח יציבה
נכונה.
 .2השחייה היא פעילות
מומלצת ביותר לאנשים בעלי
עודף משקל.
 .3השחייה היא כלי מצוין
לטיפול בילדים ונערים לקויי
למידה אשר סובלים מבעיות
קשב וריכוז.
 .4השחייה משמשת כאמצעי
לטיפול בבעיות התנהגות
ובהיפראקטיביות.
 .5סביבת מים משפיעה באופן
ישיר על מערכת העצבים ,כך
שהשחייה מעוררת את פעילות
המוח ,משפרת ומחדדת את
הזיכרון ,הריכוז והקליטה בקרב
ילדים ומבוגרים כאחד.
לכן ,זה הזמן לקום ,לצאת
מהבועה ולהתחיל לשחות !

משחק בית
אם הייתי צריכה לחפש מילה נרדפת
למגידו ,הייתי מוצאת את המילה בית.
מגידו בשבילי זה הבית.
התגוררתי במקומות שונים ,עבדתי
במקומות אחרים ,אך כששבתי לחיות
ולגור כאן ,הרגשתי שלמה עם עצמי
וידעתי כי הגעתי למקום הנכון לי ביותר-
חזרתי הביתה.
כאן אני מרגישה חופשיה ,אמיתית,
מקבלת את כולם כמו שהם ואוהבת
אותם על מי שהם ,מוכנה לתרום ,לתת
ולעיתים לוותר למען שלמות הבית.
פעם הכרתי את כולם במגידו ,גדלתי
איתם ובקירבתם ,היום ביתי השתנה,
יש הרבה תושבים חדשים ,אני מעדיפה
לקרוא להם חברים ,המשמעות מחייבת
יותר .ואכן אני חושבת כי הזמנו וקיבלנו
לביתנו חברים חדשים ,קיבלנו אותם
באהבה ואני מקווה כי הם  -אתם ,תיקלטו
במקום זה תוך ידיעה והבנה כי זה אינו
סתם מקום לחיות בו ,זה הבית שלי -
בית שיש בו אנשים שעבדו קשה על מנת
להקימו ,לטפחו ,לשמרו ולפתחו ,בית
שחיים בו כבר  63שנה חברים עם הרגלים,
מסורת וכבוד אחד לאחר.
ואם נדע כולנו להתייחס למקום זה
ובמקום זה כמו שהיינו רוצים שינהגו
בביתנו ,מקום שכולנו נהיה מחוייבים
אליו ,נרצה לתרום ,לתת ולעיתים לוותר...
נכיר ונקבל ללא שיפוטיות ,יהיה זה
לכולנו מקום טוב לחיות בו ,ויהיה זה ביתנו
בקיבוץ מגידו.
אורנה לביא

בקצה מתחת לסככה יושבת משפחה.
סבא וסבתא ,ילדים שהם הורים וילדים
קטנים רצים סביבם (או צועקים אליהם
מלמטה) .במרכז החבורה שולחן קטן ועליו
אבטיח ובקבוק יין.
קצת לפניהם במרכז הדשא – חבורה
נחמדה יושבת במעגל כיסאות .הילדים
שלהם כבר לא מסתובבים סביבם ,אלה
שבכלל הגיעו כבר נמצאים למעלה
עם החברים שלהם .יושבים על הדשא,
צוחקים ומנסים להרשים זה את זו וזו את
זה .אם מסתכלים ימינה אפשר לראות
כמה משפחות – מבוגרים יותר וצעירים
פחות ,מאחוריהם שולחן לבן ארוך עמוס
מטעמים.
מהצד השני (היתה שם פעם נדנדה בצל
העץ .עכשיו העץ אינו מצל ואת הנדנדה
הזיזו למקום אחר) יושבים הורים צעירים
וילדים אדומים מאבטיח ודביקים מענבים.
צידנית ,עגלול ,עגלה ,בגדים על הרצפה,
מגבות מפוזרות וטיטול אחד בדרך לפח.
כמה גברים במים מדברים על אקטואליה
קיבוצית ועולמית וכמה אחרים משחקים
עם הילדים .כמה ילדים קפואים שוכבים
על האבנים החמות ,אחרים עושים תחרות
קפיצות .כמה נשים משוות בגדי ים
ומתעדכנות באירועי השבוע .אבא אחד
צועק על כל הילדים (בעיקר שאינם שלו).
אמא אחת מחלקת תירסים לילדים (גם
שאינם שלה) .סבתא אחת הולכת במים
ומתנגשת בכולם .סבא אחד קורא עיתון.
ילד אחד נעקץ מדבורה .ילדה אחת עם
משקפת ,מצופים וגלגל  -מאובזרת קצת
יותר מדיי.
שבת בבוקר בבריכה.
יסמין ז'ק

לזכות בנקודה וכרטיס ירוק

ראיתי את הסרטון על "הסיפור של הדברים"
שרץ באינטרנט מאת אנני לנרד ,ולא יכולתי
להשאר אדישה ולתהות יחד עם אנני לגבי ה"דברים".
אני מאד אוהבת 'מוצרי צריכה' כמו הלפטופ אפל המהמם שלי ,או האייפד שעליו אני
רק חולמת.
תהיתם פעם מניין באים הדברים שאנחנו קונים? ולאן הם נעלמים כשאנחנו זורקים
אותם? הדברים נעים בתוך מערכת  -מהפקת החומר ,לייצור ,להפצה ,לצריכה ולסילוק.
הדרך שבה עושה כל "דבר" שאנו קונים החל משלב המשאבים וכלה באתר הפסולת
אליו הוא מושלך ,מטיח בנו את האמת המרה :כיצד אנו מנצלים את משאבי הטבע עד
תום .קחו לדוגמא את בקבוק השתייה אותו אנו צורכים באופן יומיומי ,הפקת החומר,
ייצור המוצר ,הנעתו והפצתו ולבסוף סילוקו לאשפה .זמן צריכה כה קצר ,האם ניתן
לוותר עליו?.
או לפחות לנסות להשתמש בו שוב.
אנחנו נשארים עם חומר למחשבה על הדרך שבה אנו מתנהלים בעולם הזה ,אולי עוד
אפשר להשתנות ולא להסחף לתוך מכונת הצריכה האדירה הגורסת את כולנו לאבדון.
במגידו כיום קיימים כלובי מחזור המפרידים נייר ,קרטון ,פלסטיק וזכוכית.
מגידו השנה אספה אלפי בקבוקים:( .
קרן עמרם

שריקת סיום

שיר שנכתב לחגיגות ה 30 -של מגידו על ידי רות שטרן

