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ליטל ונטע סמל באו בברית הנישואין
עמדו איתם נרגשים מתחת לחופה

ריקי ושמוליק הירשלר וחגית סמל, 
השקיף מעל - רוני ז”ל

צהלולים וברכות למזל טוב לכל 
השבט הגדול.

 בן בכור אורי חובקים בחום
אחי ודלית אהרון

 ובת יובל מחבקים לירון )אהרון(
ואיתי יעקובוביץ

נכד ונכדה למאירה ודוד אהרון-אוחיון
וליהודית ועודד אהרון
נין ונינה לשושנה אהרון
 נכד לשמוליק ורחל רם,

נכדה למרי ומרסלו ונינה למריה
ברכות למזל טוב, אושר, נחת ושמחה

לכל בני המשפחות

 בת בכורה – יעל חובקים באהבה
מיכל )גלקין( ורום הרוש

 נכדה לסימה ודורון גלקין
ולשבי ושלמה הרוש
נינה לציפורה גלקין.

 שתביא זו הקטנה שפע של
מזל טוב, נחת, אושר, אור ושמחה

לכל בני המשפחה הרחבה.

עורך ישי בונה | הקלדה אסתי מזרחי | עיצוב יעל יעקבי | דפוס שעל

yoman@gbrener.org.il - הכתובת שלנו לרשותכם

* תוכן הכתוב במאמרים במתפרסמים ביומן הוא באחריות הכותבים בלבד.

מזל טוב, אושר ושמחה
לענבל וצפריר לנישואיהם, 

ברכות להורים, מיכל ואורי יצחקי, 
רוני שני קדמיאל משדה-משה ודורון 

 קדמיאל ממשמר-הנגב, 
ולכל בני המשפחות

ענוה )מזרחי( ואייל שושני חובקים את 
קאמילה

אחות לאמה ולייה 
נכדה לאסתי ומשה מזרחי

ולרוחמה ויוסי שושני.
מזל טוב, אושר ושמחה לכל 

המשפחה הרחבה
ובת שלישית סימן ל... בנים.

 בן נולד לשלי )שטייר( וגיא כהן
אח לדניאל.

נכד לאתי ושלמה ז”ל,
לבלה וצביקי שטייר, יבדלו  לחיים 

ארוכים.
מזל טוב, נחת, שמחה ואושר לכל 

בני המשפחה.

מזל טוב!
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השכרת דירות
מבנה  את  הרחב  הציבור  בפני  להביא  החלטתי  המעשים,  ואיסוף  הנפש  חשבון  תשרי,  חגי  תום  עם 

מנהלת השכרת הדירות, מטרותיו ופעולותיו. 

עוד  נבחרו  לצידה  הציבור,  ע”י  בקלפי  נבחרה  אשר  גורדון,  רותי  היא  כיום  הדירות  השכרת  מנהלת 

חמישה נציגי ציבור שהם: בתיה חצור, גיל צוק, טלי שמיר, יצחק קטן ורחל קהא. הצוות הזה כותב 

תקנון שלאורו משכנים חברים או בנים שוכרים בדירות השונות.

הצוות נפגש עם בעלי תפקידים כגון: מנהל הקהילה, נחמן וילנאי, גזבר הקהילה עמיר קמיאל, יו”ר 

הקהילה, קפלן וכן חברים ובנים שוכרים המעוניינים להביא בפני הצוות את בעיות הדיור המגוונות.

בנוסף ישנו צוות השוקד ביום יום על עבודת ההשכרות והוא מונה את רכזת השכרת הדירות, שולה 

וצביעה  שיפוץ  בתיקון  עימנו  העובדים  והבנים  שילוח  יעל  מזכירה,  גלס,  אילן  הבית,  אב  רוטשילד, 

הם:טל ירקוני, בן מיכאלי ולעיתים מתן רוטשילד.

המטרה העיקרית של השכרת הדירות היא יצירת מקור לתשלום פנסיית החברים ולכן חשוב לאייש את 

הבתים באופן מירבי ומיטבי.

עומדת לנגד עינינו טובת החברים וכן טובת השוכרים. כיום המבנים מאד ישנים ואנו מנסים לשדרג, 

לתקן ולשפץ את הקיים כדי שהשוכרים יקבלו מענה הולם וטוב.

אנו עובדים עם הבינוי, הווה אומר תיקון מבנה, חשמל וצנרת, כמו כן אנו עובדים עם הנגרייה לצורך 

חלונות  תיקון  למטרת  הזגגות  תחזוקת  עם  עובדים  בנוסף  דלתות,  או  משקופים  מטבחים,  החלפת 

ורשתות, בקשר מתמיד עם תחום התקשורת, צוות הנוי והתחבורה ואיך לא נזכיר את איש המחשבים 

שלנו שתכנן את התוכנה עבורנו מטעם חברת גביש, אודי אליאב. כל המערך הזה עובד מאד יפה תחת 

ניצוחה של שולה רוטשילד אשר בחיי היום יום מתפעלת את כולם ותחת עינה הפקוחה ואישורה של 

מנהלת הדירות.

כיום מנהלת הדירות עומדת תחת לחצים מאד כבדים מצד אחד רצון החברים והשוכרים לדירות טובות 

גדולות ואף זולות ומצד שני ישנה דרישה לספק את מקור הפנסיה כהלכתו. שכר הדירה בג”ב נקבע 

ע”י שמאי חיצוני בהתאם לגודל הדירה, קומה ראשונה או שנייה והאם ישנה תוספת של מרפסת. כמו 

כן על – פי החלטות ג”ב נקבע ששכר הדירה יעלה במהלך החמש שנים הקרובות במטרה להגיע לשכר 

דירה ראלי. 

משפחות הבנים השוכרים בקיבוץ גדלות ואנו מעוניינים לתת תשובה הולמת בהתאם לצרכים. פעלנו 

לצורך זה בתקופה האחרונה ואיחדנו מספר קטן של דירות. אנו, צוות השכרת הדירות, שוקדים לתת 

מענה בתוך הבתים לכל השוכרים, כמו כן אנו מטפלים בחיילים הבודדים המשתכנים בבית ישע.

אנו, צוות השכרת הדירות, עוקבים אחר השכר המשולם, בודקים דיווחים וערים לכל בעיה.

הנושאים אשר אנו עוסקים בהם הם רגישים, אישיים,כבדים ולעיתים קשה להניע את הגלגלים במערכת 

מורכבת כזו.

אני רוצה לומר בוודאות שכל המערך עובד, מתקדם ומשתדרג כל הזמן.

אני מאחלת לכל הצוות העוסק במלאכה

שנה של עשייה משמעותית ומיטבית

שנה טובה לכל בית גבעת ברנר

מנהלת דירות, רותי גורדון
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לחברים שלום,

בערב החג קיבלתי חיוב של חובות ילדי לקיבוץ בתקציב הנוכחי. נעלבתי, נדהמתי ובעיקר כעסתי,  

הגזבר, פשוט קלקל לי את ערב החג.

אם הוא התכוון להראות לנו כמה כוח יש לו, הוא נכשל בגדול. הוא הראה לנו כמה הוא צודק ומצד שני 

כמה הוא לא רגיש, לא מתחשב, ולא חברי.

2000 שקל מותר לשלוח התרעה. גם מס הכנסה, ביטוח לאומי והבנק, שולחים התרעה  על חוב של 

אכיפה  על  מתריעה  ישראל  משטרת  הלקוחות.  לכיסי  הידיים  את  ומכניסים  בחשבון  שנוגעים  לפני 

מוגברת בתחומי הקיבוץ, למרות שיש חוק שעוסק בעבירות תנועה ובסיכון חיים. הודעות בהתרעה 

של שבריר שנייה ניתן לפרסם בטלפון, בלוח המודעות בוידיאו וכן גם בפייסבוק. אל תשכח שאנחנו 

לא רק לקוחות אנחנו קודם כל חברים הרבה שנים, ואף פעם לא היינו חייבים למקום הזה אפילו אגורה 

שחוקה אחת. מה חושב לו הגזבר - שאני בודק את החשבונות של ילדי כל יום? מידי פעם אני מזכיר 

להם ובעיקר לצליל לא לשכוח לשלם, אבל זה לא עומד על סדר היום שלי כל הזמן. 

בנוסף, כשקיבלתי באוגוסט את הסיכום שלנו ממס הכנסה, העברתי אותו לקיבוץ כפי שאני נדרש. 

אמרתי לרואה חשבון שלי שאני לא אומר דבר על כך שאני צריך לקבל מהקיבוץ החזר על סך 3360 

ש”ח, ונראה מתי ימצאו לנכון להחזיר לי.  ע ב ר  ח ו ד ש ,  ו ע ו ד  ח ו ד ש  וכמובן אף אחד לא פנה 

אלי. כשפניתי לבסוף קיבלתי את כספי בשני תשלומים. הבנתי כי יכולות לקרות תקלות ולא ראיתי 

כי הגזבר עובד ממש אחרת. כאשר אני מקבל את המשכורת  לנכון לעשות מזה סיפור עד שראיתי 

באיחור שלא באשמתי, כמו החודש, מהר מאד דואגים מהנהלת חשבונות להזכיר לי שעדין לא הבאתי 

צ’ק, אבל כשהקיבוץ חייב לחבר, קל מאד לא לשים לב. כמי שחיים ממשכורתם, מה אנו יכולים לעשות 

כשאנו רואים החודש את המשכורת בבנק רק ב-21 לחודש.

אני דורש לקבל התרעה לפני שמישהו מכניס יד לתקציב שלי, גם אם חתמתי על חוזה דרקוני בלית 

את  להם  סוגרים  האם  גדולים?  יותר  הרבה  סכומים  חייבים  חברים שילדיהם  עם  עושים  מה  ברירה. 

התקציב. האם הם מפסיקים לקבל מים וחשמל. אין חדש תחת השמש כמו תמיד בקיבוץ שלנו תמיד 

מתעסקים עם הבעיות הקטנות, עם הש”ג. 

אם מישהו חושב שהוא השיג הרתעה הוא טועה ובגדול. אנחנו לא הכתובת לבעיות של גבעת ברנר 

ובניה, תמיד היינו בסדר וכך גם נמשיך.   

הגיע הזמן שהגזבר ינסה לעזור, לעשות את החיים קצת יותר קלים כמו שהיה עם ריטה ולא להיות כל 

כך קשה וכן תמיד צודק. קצת מאור פנים, קצת התחשבות יכולים לעשות את החיים הרבה יותר קלים 

ונעימים.

אני מאד רוצה לקבל עצה מהגזבר, איך אני יכול להכניס יד לחשבון של הקיבוץ, כשהוא מאחר לשלם, 

בדיוק כפי שהוא הכניס את היד שלו לתקציב שלי כשילדי איחרו  לשלם.

שבת שלום, רפי ורטהיים
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תקציב אישי
גבעת ברנר מאפשרת לחבריה ובניה לנהל תקציב אישי.

ביחס לחברים, כל הכנסותיהם והוצאותיהם בגבעת ברנר עוברים

לתקציב, והיתרה עוברת לחשבון הבנק של החבר.

במהלך  אלה  הוצאות  לכסות  הבן  ועל  ההוצאות,  רק  בתקציב  מופיעות  החודש  בסוף  לבנים,  ביחס 

החודש הקרוב. בנוסף, היכולת לנהל תקציב אישי לבנים, כפופה לחתימת הוריהם על כיסוי ההוצאות. 

המשמעות היא, שבמידה והבנים לא מכסים את ההוצאות במהלך החודש, החיוב עובר לתקציב ההורים.

אין אפשרות לבן לנהל תקציב אישי, ללא חתימה וערבות הוריו.

משמעות יצירת חוב היא, שהקהילה משלמת את ההוצאות, מצב בלתי אפשרי. לכן, בן שרוצה לנהל 

תקציב אישי, חייב לדאוג לחתימת הוריו ולכיסוי הוצאותיו.

בעבר נהגנו לשלוח מכתבים והסברים, וכן פרסמנו ביומן ובווידאו. אין לי כוונה להמשיך ולשלוח מדי 

חודש מכתבים כאלה. האחריות היא של הבנים והוריהם, ועליהם להקפיד על תשלום ההוצאות בזמן.

אמצעי תשלום: 1. במזומן. 2. צ’ק. 3. כרטיס אשראי. 4. דרך תקציב הורים.

גזבר קהילה, עמיר קמיאל

לחברים שלום )2(,

גבעת ברנר פותחת שעריה לבניה מתוך תקווה כי ביום מן הימים יוכלו לבנות את ביתם בקיבוץ ולחיות 

במחוז ילדותם.

כל עוד מעמדו של הבן בקיבוץ לא משתנה, הוא נחשב לשוכר דירה ביישוב כמו כל שוכר אחר שגר 

בשכנותו. כדי ליצור מידה של זהות בין הבן לבין היישוב ולהבדילו משכנו שאינו בן קיבוץ, אנו מאפשרים 

לבן לפתוח חשבון תקציב וכן לשכור דירה בגבעת ברנר ללא צ’ק ביטחון בנקאי, או כל ערבות חיצונית 

אחרת, למעט התחייבות של הוריו לכיסוי חובותיו, במידה ויהיו. על כך אנו מחתימים את ההורים ומכאן 

התחייבותם לכסות את חובות הבנים.

אין להנהלת היישוב כל סמכות לאפשר לשוכר, ויהיה זה מטובי בנינו, ליצור חוב כלפי הקיבוץ. על 

ההורים לוודא כי חובותיו משולמים, מאחר וההקלות שהקיבוץ נותן לבנים הינן בגין ההורים.

זו,  פעולה  רשות.  ללא  אחר  של  לכיסו  ידו  את  מכניס  שמישהו  האמירה  את  לקבל  יכולים  אנו  אין 

במידה ונעשית, היא בסמכות וברשות בעל הכיס, אשר חתם על ההתחייבות הנ”ל. אין ביכולתנו לבדוק 

ולשלוח התראות מדי חודש בחודשו, לכן אנו סומכים על החבר שבגינו קיבל בנו את ההקלות הללו, 

שיוודא כי החובות הוסדרו.

ככלל, על הנהלת הקיבוץ לקיים את החלטות הקיבוץ, שלא תמיד כולם היו שותפים לקבלתן, ואולי לא 

כולם גם מסכימים לתוכן שלהן, ומכאן אופיו החריף של מכתבו של רפי.

שבת שלום, נחמן
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בסוכה בקוטג'ים
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צילום: מיכל יצחקי



10

כשניטשה נלחם
עם תואר שני בפילוסופיה עלה קיריל מנשוב 
בן ה־30 ממוסקבה לישראל, התנדב לשירות 

קרבי בצנחנים ואומץ על ידי זוג "הורים" 
קיבוצניקים שצעירים ממנו בכמה שנים

 

הסיפור של הצנחן קיריל מנשוב מלא הפתעות.

הגדול  בית־היתומים  את  שמנהל  לאב  במוסקבה  נולד  הוא 

ברוסיה ולאם עובדת סוציאלית. "עד גיל 14 לא ידעתי כלום 

אני  שאולי  חשבתי  אז  רוסי  ממש  נראיתי  לא  יהדות.  על 

קווקזי, ואז, בגיל 14, סבתא מצד אבא לחשה לי בסוד שאני 

יהודי. חשבתי לעצמי 'רוסי, יהודי, הכל אותו הדבר', אבל הייתי גאה להיות יהודי כי ידעתי שהיהודים 

מאוד חכמים", משחזר מנשוב.

עם סיום התיכון הצטרף קיריל לאוניברסיטה היוקרתית למדעי הרוח במוסקבה והשלים תואר ראשון 

ושני בפילוסופיה. "זה מאוד עניין אותי. בזכות הלימודים אני יודע קצת על הכל. בעיקר אהבתי את 

הפילוסופים היוונים הקלאסיים כמו סוקרטס, אפלטון ואריסטו ועשיתי תזה על אסתטיקה בקולנוע", 

הוא נזכר.

הראשון  בביקורו  ואז,  העסק.  מנהל  של  למעמד  והתקדם  בבית־קפה  לעבוד  התחיל  הוא   22 בגיל 

בישראל, התאהב במדינה. הוא חזר למוסקבה ושב לישראל במסגרת פרויקט "מסע". ואז יצא למאבק 

על גיוסו לצה"ל.

"אמרו לי שאני מבוגר מדי אבל לא ויתרתי. ידעתי שאני רוצה להיות פייטר ולהגן על העם, ומאוד 

רציתי להגיע לסיירת הצנחנים. הייתי טוב בגיבוש אבל בסוף שלחו אותי לגדוד 101, ואני מאושר כאן", 

הוא מספר.

- לא קשה לך בגיל 30 לעשות מסלול של צעירים בני 18?

"התכוננתי לפני הצבא והתאמנתי. קשה, אבל מסתדר".

- נותנים לך הנחות באימונים בגלל הגיל?

"אני באמת יותר מבוגר מכל החיילים בפלוגה, כולל מפקד הפלוגה, אבל אין הנחות למרות הגיל. אגב, 

להיות בצנחנים הרבה יותר מעניין אותי מאשר לעשות דוקטורט על אפלטון במוסקבה".

את משפחתו המאמצת, אלעד שריג בן ה־28 וניצן אהרון בת ה־27 מגבעת־ברנר, הוא פגש במקרה. 

מזוודה  ועוד  ענקיים  תיקים  שני  עם  חייל  בדרך  ראינו  לקיבוץ  וכשחזרנו  חבר,  של  בבריתה  "היינו 

גדולה. נתנו לו טרמפ לקיבוץ, והתברר שזה היום הראשון שלו כאן ואין לו אף אחד בארץ. הזמנו אותו 

מיד לארוחת שבת, ומאז הוא איתנו בכל שבת ובחגים, וכמובן שהיינו איתו יחד בהשבעה בכותל. אני 

מרגיש שאנו גם הורים מאמצים שלו וגם חברים טובים", מספר אלעד.

על  שוויתר  "קיריל,  בגאווה:  אומר  הקיבוצית,  בתנועה  הבודדים  החיילים  על  האחראי  לוי,  צביקה 

דוגמה  הוא  אותי.  מרגש  לצנחנים,  להתגייס  כדי  לישראל  ועלה  ממשפחתו  נפרד  אקדמית,  קריירה 

ומופת לציונות".

ישראל מושקוביץ / פורסם ב-15.10.2014
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 לאחרונה הצטרפתי לאוחזים בהגה )יותר נכון בכידון(

והפכתי לבעלת קלנועית. וככזאת אני נזקקת חדשות לבקרים 

לתיקונים... אני חייבת לציין שהשירות ניתן במהירות וביעילות 

מקצועית ובכל הלב.

ועל כך 
           תודה

                 תודה
                       תודה

                              לירון מור
ונראה לי, שאני גם משמשת פה לכל הנעזרים בשירותיו הטובים.

רחל שתיל

בכניסה למרכולית נתלה פוסטר פעילות תרבות 

קרובה - העפיפוניאדה.

כעבור זמן קצר הפוסטר נתלש מהלוח, נקרע והושלך.

למה?

אם יש למישהו בעיה עם הפעילות / השעה / המיקום 

/ העיצוב או המקום שהפוסטר "תופס" על הלוח - 

מוזמן לפנות אל הנוגעים בדבר.

הפעולה הזאת פוגעת בכל אנשי הקיבוץ ומונעת מהם 

להתעדכן בנוגע לפעילויות מבורכות.

תוהה,

יעל יעקבי

ונדליזם!

מילה טובה
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 סמל מדינת ישראל. עלי הזית נבחרו לעטרו

לשכת העתונות הממשלתית

ארצנו. הזית, אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו, מוזכר בתנ”ך 25 פעמים ועוד 160 א   

פעמים כ”שמן זית”. עלה הזית והיונה שהביאה אותו לנח היו לסמלי השלום בעולם כולו. הזית 

היה עץ המטע החשוב ביותר בתקופת בית ראשון ובית שני, ועד היום מוצאים בארץ שרידים של בתי 

בד עתיקים לעצירת )הפקת( שמן. שאול, המלך הראשון, הוכתר למלוכה במשיחת שמן זית על מצחו. 

דלתותיו של מקדש שלמה והכרובים העצומים, בעלי ארבע הכנפיים, היו עשויים עצי זית מגולפים. 

בסמל מדינת ישראל מופיעים עליו של הזית ופרותיו. עלי זית מעטרים גם את דרגות הקצינים בצה”ל, 

את סמל צה”ל ואת סמל האו”ם. בישראל נטועים כמאתיים אלף דונם של זיתים, מהם מייצרים מדי 

שנה 6,000 טונות של שמן ועוד כ־17 אלף טונות זיתים למאכל. זה לא מספיק לנו: בישראל צורכים 

מדי שנה כ־22 אלף טונות זיתי מאכל )משלימים את החסר ביבוא מיוון ומתורכיה( וצורכים 14,500 

 טונות שמן זית )מייבאים מירדן, מהרשות הפלסטינית, מתורכיה, מיוון, מאיטליה ומספרד(.

בית בד - מקום עצירת )הפקת( השמן נקרא כך על שום קורת העץ הכבדה )הבד הגדול( ב 

שבעזרתה היו סוחטים בעבר את רסק הזיתים. בפסטיבל ימי ענף הזית שיתקיים בעונת המסיק 

בחודש נובמבר הקרוב ברחבי הגליל המערבי יהיה אפשר לבקר בבתי בד, להשתתף במסיק זיתים, 

 בסיורים, בסדנאות ובמופעים.

גת שמנים וגלגולי הזית בעולם. בגן של כנסיית גת שמנים בירושלים גדלים שמונה עצי זית ג 

הנחשבים הזקנים ביותר בעולם. בערבית מכניםם את עצי הזית הקשישים ”זיתון רומי” - עצי זית 

מתקופת הרומאים - אולם מדענים מפקפקים בכך: עצי זית יכולים לחיות עד 1,500 שנה, ומשך חייו 

הממוצע של עץ זית הוא 500 שנים. על הגודל אין ויכוח: גזעו של אחד העצים בגת שמנים הוא הרחב 

ביותר שנמדד בארץ, שני מטרים.

 כנסיית גת שמנים בירושלים. בגנה גדלים שמונה עצי זית

הנחשבים הזקנים ביותר בעולם | צילום: אייל ברטוב

מקור הזית כנראה בסוריה ובארץ ישראל, וכבר בתקופת הברונזה פינקו הזית ומוצריו את אנשי אגן 

הים התיכון. הפניקים גידלו אותו באזורנו, מכאן הוא נדד לאפריקה הצפונית, ליוון ולרומא, וזו הפיצה 

את הבשורה לכל ארצות הים התיכון ולאירופה הדרומית. קולומבוס הביא את הזית לאמריקה. ב־1560 

נטעו מתיישבים ספרדים עצים בפרו, ומשם היגר הזית לצ’ילה. מייסדי המיסיונים בקליפורניה נטעו 

זיתים ב־1796 וייסדו את תעשיית שמן הזית האמריקאית. כיום אפשר למצוא מטעים ענקיים לא רק 

בארצות הברית אלא גם באוסטרליה, בניו זילנד, באפריקה, ביפן ובסין.

דפוקים - עוד מימי הקדמונים. סוד הזיתים הדפוקים היה ידוע לקדמונים, כמתואר במקורותינו: ד 

”זית דרכו לאכל חי, יבש ומלוח. חי - טובל במלח ואוכל, ופוצעין את הזיתים שיצא מהם שרף”. 

הכנת זיתים דפוקים בבית היא תהליך פשוט אך ממושך.

מילון הזיתים
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הר הזיתים - משיח לא בא. הר הזיתים זכה לשמו בזכות כרמי הזיתים שכיסוהו בעבר. ההר ה

מכונה גם הר המשחה, ואחת הסיבות לכך היא שהיו מושחים עליו את מלכי ישראל בשמן זית. 

זהו גם מקור המילה ”משיח”, אשר יימשח גם הוא בשמן זית כאשר יבוא. רק שיבוא כבר.

 שמן זית. המזון הדומה ביותר בהרכב חומצות השומן שלו לחלב אם

צילום: יונס ארמסטרונג

ויטמינים ובריאות - הנביא ישעיהו כבר ידע. אין מזון אשר מיוחסות לו תכונות מניעה וריפוי ו

ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאש ֵאין ּבֹו ְמתֹם,  רבות כל כך כמו לשמן הזית, כפי שידעו כבר בימי ישעיהו הנביא: ”ִמַכּ

ּשֶמן” )ישעיהו א’, ו’(. ָכה ַבּ שׂשּּו, ְוֹלא ֻרכְּ ה; ֹלא זֹרּו ְוֹלא ֻחָבּ ה ְטִרָיּ ַצע ְוַחּבּּוָרה ּּוַמכָּ  ֶפּ

שמן הזית הוא המזון הדומה ביותר בהרכב חומצות השומן שלו לחלב אם. הוא מכיל ויטמין ונוגדי 

חימצון, ובהיעדר שמן זית ייקשה על ויטמינים להיספג בגופנו. בתכונותיו המועילות: מניעת 

עצירות, צמצום הסיכון לחלות בסוגי סרטן שונים ובמחלות לב, הורדת כולסטרול ”רע” ועידוד יצירת 

כולסטרול ”טוב”, ריכוך העור וצמצום דלקות, טיפול בכוויות, עיכוב תהליכי הזדקנות של תאים ועוד 

 גדולות ונצורות.

רק לפני כחודש התגלה כי שמן זית מכיל כימיקל טבעי הפועל באופן דומה לתרופות משככות 

כאבים. לפי מחקר אמריקאי, שתיית חצי ליטר של שמן זית כתית מעולה מקבילה לנטילת קפסולה 

של משכך כאבים מסוג איבופרופן.

זקנה צרפתייה - סוד הגיל המופלג. בתשובה לשאלה כיצד הגיעה לגילה המופלג והיתה לאדם ז

הזקן ביותר בעולם השיבה ז’אן קלמן מהעיר ארל שבצרפת ביום הולדתה ה־121: ”שמן זית”. 

קלמן נהגה לשלבו בכל ארוחה וגם משחה בו את עורה מדי יום. ”מעולם לא היה לי אלא קמט אחד”, 

אמרה, ”זה שעליו אני יושבת”.

”חבל שאין פה קוקוס”, כך שרה חוה אלברשטיין, למילותיו של אריאל הורוביץ: ”חבל שאין פה ח 

קוקוס, זה טוב ליהודים, זה טוב לערבים, ישר מן העץ, מתוק וטעים. אל תגידו שיש במקום זה 

זיתים, זה לא אותו דבר. קוקוס חי את הרגע, זית נטוע בעבר”.

צילום: קלי קלין

טפנד - הקוויאר של פרובאנס. להכנת מעדן זה, מרפרטואר המטבח הצרפתי הפרובנסלי, ט

מכניסים למעבד מזון שתי כפות אנשובי קצוץ דק, שתי כפות צלפים, מאתיים גרם זיתים 

שחורים מגולענים )קלמטה או טזוס( וכף שמן זית. מעבדים קלות ומוסיפים עוד ארבע כפות שמן 

זית, עד שמתקבל מרקם כמעט חלק. אפשר לגוון עם מיץ לימון, שום, פלפל שחור, קורנית יבשה 

ועוד מוצרים כיד הדמיון הטובה. מומלץ לגוון בסוגי הזיתים: כל אחד יניב ממרח שונה, אבל תמיד זה 

יהיה טעים על לחם קלוי.

יוון - החוק הראשון בעולם להגנת הזית. ביוון נחקק החוק הראשון בעולם להגנת הזית: סולון קבע י

 כי מי שיימצא אשם בעקירתו של עץ זית יוצא להורג. 

< בתיאור מאבקם של האל פוסידון והאלה אתנה על השליטה במחוז אטיקה מסופר כי האלים 
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החליטו כי המחוז יינתן למי שיעניק את המתנה היעילה ביותר לבני האדם. פוסידון הכה בקלשונו 

באדמה, ופרץ ממנה מלח. אתנה תקעה את חניתה באדמה, ועץ זית קפץ מתוכה. האלים פסקו כי עץ 

 הזית הוא המתנה הטובה ביותר, ומאז נקראת הבירה ”אתונה”, על שם אתנה. 

< היוונים סכו את גופם של האתלטים שלהם בכמויות כה גדולות של שמן זית, עד שהיה צורך 

 להמציא מגרד מעוקל מיוחד - סטריגיליס - להסרת העודפים. 

< היו שנים שבהן רק לבתולות ולבחורים שקיבלו על עצמם נדר פרישות הותר למסוק את יבול 

 הזיתים ביוון. 

< בימי מלחמת אתונה וספרטה היו החיילים מניחים את נשקם בעונת המסיק ופונים לכרמים. 

המסורת נמשכת: יוון היא המדינה היחידה המניחה לאנשי השירות הציבורי לצאת לחופשה מיוחדת 

 בכפרי הולדתם לצורכי מסיק. 

< שישה אחוזים וחצי מאוכלוסיית יוון מתפרנסים מייצור שמן זית ומטיפוחם של לא פחות מ־137 

 מיליון עצי זית. 

< היוונים הם שיאני העולם בצריכת שמן זית. בשיא היווני מחזיקים תושבי כרתים, הלוגמים בממוצע 

25 ליטר בשנה.

כבישה קרה וכתית - מדריך למשתמש. שמן הזית המובחר ביותר מופק על ידי דחיסת זיתים כ

והידוקם בלחץ בטמפרטורה שאינה עולה על 35 מעלות )כבישה קרה(. בטמפרטורות גבוהות 

אפשר להפיק כמויות גדולות יותר של שמן, אולם החימום פוגם באיכויותיו. המונח כתית מתאר שמן 

שהופק בתהליך מכני זה בלבד ובלא תוספת חומרים כימיים. מותגי שמן זית בישראל נבדקים בידי 

מועצת הזיתים וזוכים בתו איכות. זהו האמצעי היחיד המבטיח כי שמן הזית הוא אכן כתית. הוא מסווג 

 לשלוש דרגות איכות, על פי בדיקות מעבדה:

 < כתית מעולה )extra virgin( - שמן באיכות הגבוהה ביותר )חומציות שאינה עולה על אחוז אחד(.

 < כתית )virgin( - שמן זית באיכות גבוהה )חומציות שאינה עולה על שני אחוזים(.

< כתית רגיל )ordinary( - שמן כתית שטעמו טוב, על אף פגמיו )חומציות שאינה עולה על 3.3 

אחוזים(.

לא למאכל - סבונים ותמרוקים משמן זית. ר’ דוד לבית הלל, שסייר בארץ בשנת 1824, מספר ל

ביומנו על ירושלים: ”כאן נמצאים בתי חרושת רבים לסבון הנעשה משמן זית, והוא משובח 

ביותר בגלל ריחו המבוסם. המין הטוב קרוי בערבית ’אל מיסק’, ונשלח למצרים ולכל הארצות 

הסמוכות”. בימי קדם שימש שמן הזית )בתוספת בשמים, למשל מור( לעשיית תמרוקים, ועד היום 

הוא משמש בסיס לסבונים ולתכשירי ניקיון.

מוחמד ואגדת הזית החלול. הנביא מוחמד השווה את האור של אללה לזוהרו של השמן הבוער מ

מן ”העץ המבורך, שאינו מן המערב ואינו מן המזרח”. אגדה מוסלמית מסבירה מדוע חלולים 

גזעיהם של עצי זית קשישים, אף על פי שעלוותם ופריים שופעים: ביום מותו של מוחמד ירד אבל 

כבד על העולם. התאבלו המאמינים, חיות השדה ואף העשבים והעצים. יותר מכולם התאבלו עצי הפרי 

- התאנה, הרימון והגפן. לאות אבל, הם השירו את עליהם הירוקים ועמדו בשלכת. גם הזית, מלך עצי 

הפרי, נעטף באבל כבד. החלל שבתוכו התרחב, ובגזעו העבה והחסון נחרשו קמטים עבים, אך ענפיו 

המשיכו ללבלב. הסתכלו העצים על הזית, ותמהו: ”אתה, מלך העצים, הכי לא נאה לך להתאבל על מות 

הנביא?” ענה הזית ואמר: ”אתם השרתם את עליכם למען ייראה צערכם ברבים, אך צערכם חיצוני הוא 

ובן חלוף, ועד מהרה תגדלו עלים חדשים ותשובו לשגרת היומיום. ואילו אני, צערי עמוק וכמוס בלבי, 

אך צער־תמיד הוא - כי הנה יבש לבבי עם בוא הבשורה המרה, ומוח גזעי נמק וכלה”.
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 אוסף מוזיאון ישראל ירושלים

מוזיאון ישראל

נתוני ייצור וצריכה עולמיים. שבע ממדינות אגן הים התיכון - ספרד, איטליה, יוון, תורכיה, נ

 סוריה, תוניסיה ומרוקו מייצרות תשעים אחוזים מכלל שמן הזית בעולם.

היצרניות הגדולות הן גם הצרכניות הגדולות: מדינות השוק האירופי המשותף ואגן הים התיכון 

צורכות 77 אחוז משמן הזית בעולם. הצרכניות הגדולות אחריהן הן ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה 

ויפן. הספרדים הם היצרנים המובילים, אולם בצריכה הממוצעת לנפש מובילים היוונים, הצורכים 

יותר מ־18 ליטר בשנה. אחריהם באים הספרדים והאיטלקים עם 11־12 ליטרים בשנה. הישראלי צורך 

 כשני ליטרים שמן זית בשנה.

בעולם גדלים כ־800 מיליון עצי זית. 93 אחוז מהזיתים הגדלים בעולם מּובלים אחר כבוד לייצור 

שמן, והשאר - למאכל. מדי שנה משווקים בעולם 1.2 מיליון טונות זיתים למאכל ומפיקים 2.5 מיליון 

טונות שמן זית.

סורי - ולא מסוריה. זיתים מזן סורי, הזן הנפוץ ביותר בישראל, כלל אינם גדלים בסוריה. זהו זן ס

ייחודי לארץ ישראל וללבנון, ושמו נגזר ככל הנראה מעיר מוצאו - צור.

 ”עמדו בניסיון השרב”, לאה גולדברג.ע

 עמדו בניסיון השרב

 ובאו בסוד הסער -

 וכנצח נצבו במורד

 הגבעה מול הכפר שחרב

 מכסיפים באורו הצונן של הסהר.

 עמוד, מה גדושה השלוה.

 זו איפה השיבה הטובה!

 הקשב, הקשב למשב

 הרוח בנוף הזיתים.

 איזו צמיחה ענוה!

 התשמע? הם אומרים עכשיו

דברים נבונים ופשוטים.

פוטבול או ”כדור זית”? ביפן מכנים את הפוטבול האמריקאי ואת הרוגבי בשם ”כדור־זית”, בשל פ

צורת הכדור, המזכירה זית.

צבע - טריקולור. זיתים ירוקים, סגולים ושחורים אינם באים מעצים שונים. בתחילת ההבשלה צ

 צבעו של הזית ירוק כהה, והוא מסגיל ומשחיר עד להבשלתו המוחלטת.

ועוד בענייני צבע - איכותו של שמן הזית אינה קשורה לצבעו, אם כי לצבע בהחלט יש קשר לטעם: 

שמן ירוק טעמו בדרך כלל עז, והוא מופק מזיתים ירוקים שלא הגיעו לכלל הבשלה; שמן זהוב בהיר 

מופק מזיתים בשלים מאוד ומצטיין בטעם מעודן. גם הצלילות של השמן או עכירותו אינן מעידות 

על איכותו.
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 אוליב אויל. שnות בני המשפחה נקשרו כולם בשמן

King Features Syndicate, TM Hearst Holdings, Inc ©

קומיקס. אוליב אויל )Olive Oyl, שיבוש של ”שמן זית”(, אהובתו הנצחית של פופאי, נוצרה ק

ב־1919 על ידי האמריקאי אלזי קריסלר סגאר, וכמה שנים אחר כך הופיעה בעיתון ”ניו יורק 

ז’ורנל” ברצועת הקומיקס ”פופאי המלח” וזכתה לפופולריות רבה. אל המסך הגדול פרצה אוליב 

בשנת 1933 בסיועו של האנימטור האמריקאי מקס פליישר, שיצר סדרה מצוירת המבוססת על 

הקומיקס של סגאר. שמותיהם של כמה מקרובי משפחתה של אוליב נקשרו גם הם בֶשֶמן — אחיה 

נקרא קסטור אויל )שמן קיק(, ואמם כונתה ננה אויל )קיצור של ”בננה אויל”, מונח סלנג שמשמעותו 

 באותם הימים היתה כמשמעות ה”בולשיט” של ימינו(.

אוליב - הפלרטטנית קלת הדעת, בעלת הבגדים הלא אופנתיים והרגליים הגדולות - סונוורה לעתים 

מגבריותו המסוקסת של בלוטו, אך לבה היה נתון בסופו של דבר לפופאי, המלח שנהג לזלול תרד 

בטרם קרע לבלוטו את הצורה.

ראשינו עטורים - קאמבק אולימפי. המנהג הקדום לעטר בענפי זית את ראשי המנצחים ר

במשחקים האולימפיים עשה קאמבק באולימפיאדת אתונה 2004. ענפי זית עיטרו גם את 

ראשיהם של קיסרי רומא ושל גלדיאטורים מנצחים.

שערוריית ”ברנע” והפטנט שלא נרשם. ברנע הוא זן זיתים חדש יחסית, פרי פיתוחו של ש

פרופסור שמעון לביא ממכון וולקני. שנים של סלקציות והשבחות עצים שנמצאו בקדש ברנע 

הניבו זן הנחשב לאחד הטובים בעולם לייצור שמן איכותי בכמויות תעשייתיות. הזן כבש בסערה 

את העולם וגדל כיום באוסטרליה, בניו זילנד, באמריקה הדרומית, בסין ובאפריקה הצפונית. ומה 

הרוויחה מכך ישראל? נאדה. במשרד החקלאות לא רשמו פטנט על הברנע, וכך אפשר לשכפלו בכל 

מקום, חינם!

תוניסיה - אוניברסיטת עץ הזית. תוניסיה היא יצואנית שמן הזית הרביעית בעולם - אחרי ת

ספרד, איטליה ויוון. במדינה נמצאת המדרסה המוסלמית הקדומה ביותר, הנקראת ”אל־

זיתונה” - עץ הזית. היא הוקמה בשנת 732, במקום שבו ניצב עץ זית שבצלו לימד מלומד תוניסאי 

את תלמידיו את עיקרי האסלאם.

אבנר שילוח



17

נר זכרון - חודש חשון

יהי זכרם ברוך.

אריה חצור )1907(
א’ חשון תשכ”ט - 23.10.1968

פפי שחם )1917(
י”ד חשון תש”ס - 24.10.1999

קורט רוזנטל )1910(
ד’ חשון תשנ”ב - 12.10.1991

איטקה חרט )1914(
י”ד חשון תשס”ב - 31.10.2001

עמרם גדנאור )1894(
כ”ה חשון תשל”ג - 2.11.1972

משה בונגרט )1924(
ד’ חשון תשנ”ו - 28.10.1995

בלהה ישראל )1908( 
ט”ז חשון תשמ”ד - 23.10.1983

ציפורה פישר )1911(
כ”ג חשון תשי”ב - 22.11.1951 

הנס לסקר )1908(
ד’ חשון תשנ”ז - 17.10.1996

פאולה זליגפלד )1919(
י”ג חשון תשמ”ט - 24.10.1988

מרדכי שדמון )1902(
כ”ג חשון תשמ”ז - 25.11.1986

גיל נוי )1947(
ה’ חשון תשנ”ג - 1.11.1992

איילה לוינטוב )1910(
ט”ז חשון תשמ”ט - 27.10.1988

משה גבעוני )1910( 
כ”ה חשון תשמ”ח - 16.11.1987

בלומה כץ )1905(
ה’ חשון תשס”ב - 22.10.2001

בתיה צור - קנטור )1937(
י”ז חשון תש”ע - 4.11.2009

אהוד ליון )1959(
כ”ה חשון תש”ע - 12.11.2009

מתי אפשטיין )1921(
ה’ חשון תשע”ב - 2.11.2011

יעל לניר )1920(
י”ט חשון תשנ”ט - 8.11.1998

שרה ליפקוביץ )1929(
כ”ו חשון תשס”ד - 21.11.2003

מינקה בנש )1917(
ה’ חשון תשס”ז - 27.10.2006

בתיה שטל )1914(
י”ט חשון תשס”ה - 3.11.2004

זלדקה אבן - שוחט )1908(
כ”ו חשון תשס”ט - 12.12.2008

אוטו כהן )1905(
ו’ חשון תשנ”ב - 13.10.1991

אורי מייזלס )1934(
כ’ חשון תשי”ז - 24.10.1956

עליזה דן )1922(
כ”ז חשון תשי”ז - 1.11.1956

שרה ליפשיץ )1905(
ז’ חשון תשכ”ה - 13.10.1964 

דינה מור )1938(
כ’ תשס”ו - 22.11.2005

יהושע קמיאל )1911(
כ”ז חשון תשל”ז - 20.11.1976

רעיה פיק )1917(
ח’ חשון תשס”ח - 20.10.2007 

יהושע ספינזי )1948(
כ”א חשון תשנ”ו - 14.11.1995 

שרה לטה )1904(
כ”ז חשון תשמ”ג - 12.11.1982

דוד אשכול )1912(
ח’ חשון תשס”ט - 6.11.2008 

אהובה מאיר )1910(
כ”א חשון תשנ”ח - 21.11.1997

אברהם אבנרי )1906(
כ”ח חשון תשנ”ב - 5.11.1991

אלעד שילה )1972(
ט’ חשון תשנ”ג - 5.11.1992

מרדכי דרוקר )1922(
כ”א חשון תשס”ד - 16.11.2003

רות אבנרי - היילבוט )1910(
כ”ח חשון תשנ”ט - 17.11.1998

מתתיהו קרמר )1932(
י’ חשון תש”ט - 12.11.1948

צבי )פיץ( עמירם )1933(
כ”א חשון תשע”ד - 25.20.2013

מרדכי פינס )1905(
כ”ח חשון תשס”א - 26.11.2000

שמואל גולני )1908(
י’ חשון תש”י - 2.11.1949

איתמר בורנשטיין )1913(
כ”ב חשון תשכ”ז - 5.11.1966

אריה אשרוביץ )1932( 
כ”ט חשון תשכ”ג - 26.11.1962

שמואל ליזרוביץ )1920(
י’ חשון תשנ”ו - 3.11.1995

לאה בכר )1928(
כ”ב חשון תשע”א - 30.10.2010

אליהו ויטנברג )1913( 
ל’ חשון תשכ”ג - 27.11.1962

ירמיהו קידר )1936( 
י”א חשון תשע”ד - 14.10.2013

צבי פייג )1921(
כ”ד חשון תשמ”ז - 26.11.1986

חיה דרוקר )1934( 
ל’ חשון תש”ן - 28.11.1989

צבי וייג )1927(
י”ב חשון תש”ט - 14.11.1948

אהרון קשת )1908(
כ”ד חשון תשנ”ב - 31.10.1991

יוסף ברקן )1908(
כ”ט חשון תש”מ - 18.11.1979

נתן הלוי )1918(
י”ד חשון תשכ”ז - 28.10.1966

אברהם פסל )1921(
כ”ד חשון תשס”ח - 5.11.2007

מלכה גורביץ )1907(
כ”ט חשון תשנ”ה - 3.11.1994

מרדכי פלדי )1912(
י”ד חשון תשכ”ט - 5.11.1968

קלרה מור )1911(
כ”ה חשון תשכ”ה - 31.10.1964
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