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לסבתא רבתא יהודית שפיר
נולדו שני נינים.

בן לגל )לוי( ואלון שמש
נכד לקובי לוי לרותי ומאיר גורדון 

ולאסטלה שמש
בן לסיון )שפיר( ואייל

נכד לעופר וריבה שפיר
צהלולים וברכות למזל טוב אושר נחת 

ושמחה לכל המשפחה העניפה.
וכן ירבו

הילי נולדה למרב ויונתן סדובסקי
אחות למעין ועמית
נכדה למלכה ובנג'י

ולרינה ודני
נינה לסיביל ולחנה
מזל טוב וכן ירבו.

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 ורוב ברכות
לשירי ואלון עמירם
להולדת הבת יובל

אחות לשי וגאיה
ונכדה לפיץ ז”ל ומרים עמירם

ולשאר בני המשפחה המורחבת. 
כן ירבו !!!

בת נוספת הצטרפה לשבט אקו - 
ושמה רומי,

בתם של שירלי ויובל שטיינר,
אחות למוריה.

נכדה למשה )ז"ל( ומיכל אקו
ולדוד ויהודית שטיינר.

נינה לזאב וטובה חובורוסטין.
אור, אושר ונחת לכל המשפחה :(

איתן נולד בן לנירית )רייס( וניר לוי 
אח ליונתן והראל.

 נכד לשרה ויהודה רייס
ולסמדר ויצחק לוי.

מזל טוב רב אושר נחת וברכות לכל 
המשפחה העניפה.

מזל טוב!

אנו משתתפים בצערה
של סיגל איילון

במות אביה
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נהגים הדליקו אורות

מה 01.11
חלה חובה להדליק אורות גם ביום

סעו בזהירות
התחבורה

תנועתהישוב

הילה )וולף( ואיתן לוי
וילדיהם יונתן ומעיין 

הגיעו לגבעת ברנר

ביום 1.8.14 ונכנסו

לבית הקבע שלהם בטיינר

אלמוג להד
משתחררת מצה”ל

חן שמיר
מתגייסת לצה”ל 

רון חצור
יצא לקד”צ 

בהצלחה בדרככם
וברוכים הבאים!
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זכינו לשבת עם מזג אויר מושלם לטיול רגלי ואופניים.

ציינו את זכרו של יצחק רבין, נסענו וצעדנו בשביליו.

תודה לכל מי שדיווש והילך.

תודה לדוד זקס - על ההדרכה המקיפה והמרתקת, ליובל בורג על הליווי הצמוד

ולכיתת נרקיס על הפריסה בסיום.

התחילו האימונים למרוץ האביב בסובב ברנר!

שרון צור

תרבות

צילמו: יובל בורג ושרון צור

היכונו היכונו לחג שכולו אור!!!

חנוכה בגבעה
החל מה-16/12 - שמונה ימים של פעילות - כל נר והקטע שלו...

טיול משפחות בעקבות המכבים, מירוץ הלפיד וטקס האש, יצירת למפיונים, הצגות,

תחרויות בישול מיוחדות לחנוכה, ערב מיוחד למבוגרים ועוד ועוד.

התכנית המלאה - ביומן הבא
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"בוק סרפינג"
)או בשמו המעוברת "שיח-ספר"(

 

בוק סרפינג הוא צורת מפגש, שנקודת המוצא שלו היא ספרות או המילה הכתובה.

את הבוק סרפינג הגה ישראלי צעיר והרעיון התפשט בארץ וכבר מתחיל "להתפזר" בעולם.

לבוק סרפינג אין הרבה "כללים".

למפגש כזה מגיע כל אדם עם קטע קריאה קצר )מספר, מחברת, עיתון, אפילו SMS( וקורא 

אותו בפני הקבוצה.

כל קטע קריאה כזה פותח פתח לדיון ומכאן מתפתחת שיחה לכיוונים שונים –

פילוסופיים, פסיכולוגים, אידיאולוגיים ועוד.

צורת מפגש זו פותחת פתח לשיחה מסוג אחר, כשהספרות היא הזרז.

 

שלושה מפגשים כבר נערכו בספריה באוקטובר-נובמבר.

הגבלנו את מספר המשתתפים בפגישה על מנת לאפשר מקום לכל אחד ובכל מפגש היה ההרכב 

שונה.

אם במקור מדובר במפגשים בין אנשים זרים זה לזה, הרי שאצלנו מן הסתם רובנו מכירים זה את 

זה,

אולם זה לא בהכרח חסרון. אנחנו לומדים להכיר ולשוחח באופן שונה

ובמקום גדול ומעט מסוכסך כגבעת ברנר יש מקום לקירוב הלבבות.

במפגשים שכבר נערכו הובאו קטעים מספרי פרוזה, שירה, קטעי יומן, עיתונות  ואינטרנט.

ועל הכול אפשר לדבר בלי סוף )כי הרי זה מה שאנחנו הכי אוהבים(.

יש מקום לכל אחד ודבריו של כל אדם מתקבלים בכבוד. גם מחילוקי דעות אנחנו לא פוחדים.

 

התוכנית היא להמשיך במפגש כזה פעם בחודש, כל פעם ביום או שעה שונים,

על מנת לאפשר לכל מי שמעוניין להתנסות להגיע.

הפרסום לפני כל מפגש יהיה בוידאו, בפייסבוק או דרך דוא"ל )למי שיש לי את כתובתו(.

יש להרשם מראש.

מקווה שנמשיך כך ואף "נגדל ונתעצם",

מיכל
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מכרז להנהלת הקהילה נובמבר 2014
 הנהלת הקהילה – תהיה מורכבת מבעלי תפקידים נבחרים )מנהל קהילה וגזבר קהילה(  

ו - 6  נבחרי  ציבור. בנוסף, משתתפים קבועים, שאינם בעלי זכות הצבעה: היו”ר, מנהל/ת תחום 

הקליטה ומנהל/ת  הבריאות  והרווחה. )לפי מבנה ארגוני חדש(.

הנהלת הקהילה ממונה על ענייני הקהילה ברמת מדיניות, תכנון ורווחת הקהילה וחבריה. תשמש 

כגוף מבקר לבעלי התפקידים, ענפים וועדות בתחום הקהילה. יחד עם זאת תישא באחריות כוללת 

על עמידת הקהילה ביעדים ובתקציבים כפי שיאושרו משנה לשנה.

להלן פירוט הנושאים:

לאשר תכניות עבודה ותקציבים של המוסדות, הענפים והועדות שבתחום הקהילה כולל בקרה 	 

תקופתית.

לדון )ע”פ הצורך( בבעיות פרט ורווחה.	 

לייעץ למנהל הקהילה.	 

להשתתף בתהליכים קהילתיים טרם הבאתם לדיון באסיפה.	 

להכין תכנית תקציבית שנתית לקהילה על פי מקורות ושימושים. 	 

לבקר את תקציב הקהילה ולדאוג לניהול תקין בהתאם להחלטות האסיפה.	 

דרישות, תכונות כישורים ומיומנויות:

מעורבות בקהילה 	 

התחייבות לנוכחות בישיבות ואסיפות	 

רגישות לזולת יושרה ודיסקרטיות	 

יכולת קבלת החלטות 	 

 

מקור סמכות: אסיפה

בחירה: בקלפי

משך קדנציה: 3 שנים

הגשת מועמדות תעשה במייל ללאה דותן או בכתב לתא דואר.

j_dotan@gbrener.org.il – כתובת המייל שלי

הגשת מועמדות עד תאריך 2.12.14

חברים אשר יגישו מועמדות, יפגשו עם צוות מינויים טרם הבאתם לאישור האסיפה והקלפי.

לאה דותן

יו”ר צוות מינויים



7

מכרז למועצת מנהלים עסקית  - 
נובמבר 2014

ייעוד מרכזי: אחראית על תפקודם התקין של הפעילויות העסקיות, תשמש כמועצת מנהלים 

למגזרים ולענפים, תמנה ותפטר מנהלים בתחום אחריותה.

מועצת המנהלים העסקית - תהיה מורכבת ממנהל העסקים, מנהל הקהילה ועוד חמישה נבחרי 

ציבור. יו”ר הקיבוץ, גזבר הקהילה וחשב הקיבוץ יהיו משתתפים קבועים במועצת המנהלים )ללא 

זכות הצבעה(.

מועצת המנהלים העסקית תבקר את תפקוד הענפים והתאגידים, תעקוב אחר דוחות רבעוניים 

ושנתיים, תמנה ותפטר מנהלים בתחום אחריותה. תשמש כגוף מבקר למנהל העסקי ויחד עם זאת 

תישא באחריות כוללת על עמידת העסקים ביעדים כפי שיאושרו משנה לשנה.

דרישות, תכונות כישורים ומיומנויות:

הכרות ו/או מעורבות בעסקי הקיבוץ 	 

יכולת קבלת החלטות 	 

יושר ואמינות.	 

התחייבות לנוכחות בישיבות ואספות	 

ניסיון בתחומים פיננסים וכלכליים  - יתרון	 

השכלה רלוונטית, כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים - יתרון	 

מנוהלת ע”י המנהל העסקי

בחירה בקלפי

אורך קדנציה 3 שנים

הגשת מועמדות תעשה במייל ללאה דותן או בכתב לתא דואר.

j_dotan@gbrener.org.il – כתובת המייל שלי

הגשת מועמדות עד תאריך 2.12.14

חברים אשר יגישו מועמדות, יפגשו עם צוות מינויים טרם הבאתם לאישור האסיפה והקלפי.

לאה דותן

יו”ר צוות מינויים
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חיים אנצו סרני
70 שנה למותו
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חיים אנצו סרני
נולד ברומא, ב-17 לאפריל 1905, בן שלישי לשמואל סרני, שהיה רופא בית המלך, ואלפונסה 
פונטקורבו. המשפחה יהודית-איטלקית עתיקה ומיוחסת. דודו, עו”ד אנג’לו סרני, היה יושב 
ראש הקהילה היהודית ברומא במשך 35 שנה )היה מראשוני העסקנים הציוניים באיטליה(. 
קיבל חינוך הומאניסטי רחב והתעניין במדעי החברה ובפילוסופיה. כבר מגיל צעיר, אנצו 
הראה את כוחו בכתיבה, גם של יומנים וגם של רומנים, פואמות ומחזות. בהיותו בן שש-
בילינסון   ומשה  רייכרט  ד”ר  עם  יחד  הקים   1921 בחורף  הציונית.  לתנועה  נמשך  עשרה 
תנועת-עבודה חלוצית שנקראה  ”עבודה”. אנצו נבחר כמזכיר, בגיל פחות משבע-עשרה, 
נסע   ,  1923 באוגוסט  שנתיים,  כעבור  תנועתי.  רקע  כל  וללא  ציונית  הכשרה  כל  ללא 
זו היתה בשבילו חוויה עמוקה מאד,  לקארלסבאד כדי להיות נוכח בקונגרס הציוני הי”ג. 
שקבעה אולי את דרכו לעתיד. מאז נעשתה הציונות – והציונות העובדת – למרכז חייו. על 
רקע עליית הפאשיזם, ביולי 1922 סיים אנצו את לימודיו התיכוניים בהצטיינות, בחר ללמוד 
באוניברסיטה וקיבל תואר דוקטור לפילוסופיה. בנובמבר 1924, בכינוס הצעירים היהודים 
בליוורנו, הכריז חגיגית: ”אני עולה ארצה” וכך אכן עשה, בתום לימודיו ושירותו הצבאי. הוא 

נשא לאשה את עדה אסקרלי וביולי 1926 נולדה חנה, בתם הראשונה. 

בפברואר 1927 אנצו ועדה עלו ארצה והתיישבו ברחובות. רחובות של הימים ההם היתה 
של  הדרומי  בקצה  נידחת  נקודה  תושבים,   1200 עם  שנה  שלושים  בת  חקלאית  מושבה 
הישוב היהודי. אנצו עבד בפרדסים של סמילנסקי ונעשה חיש מהר בעל עמדה בועד פועלי 
וחברים  בני משפחתו  וחיכה לעליית  רחובות. הוא תכנן את הקמת הישוב האיטלקי שלו 
ככל  סימן.  כל  נראה  לא  שלו  האיטלקים  ולעליית  לארץ  עלייתו  מאז  עברה  שנה  אולם, 
שפחתו התקוות כי אכן יקום משק הסרנים, כן גברה הנטיה להצטרף להתישבות קיבוצית, 
בעיקר אצל עדה. בית הסרנים היה לא רחוק מאוהלי ”פלוגת עין חרוד” ושם נוצר הקשר 
דיון  מעולם  היה  לא  רחובות  ”..בפלוגת  הכל.  חסרי  והחלוצים  לפילוסופיה  הדוקטור  בין 
עליהם  עולה  אחר,  מכוכב  כיצור  נראה  הוא  החברים  רוב  בעיני  אנצו:  על הצטרפותו של 
בהשכלה, בידע, בקשרים, בכושר-מנהיגות: אם הוא רוצה בחיים משותפים אתם, מה יש כאן 
לדבר? אם הוא, דוקטור, בעל עבודה קבועה אצל סמילנסקי, אב למשפחה, החי בבית-אבן, 
מוכן ללכת אתם לשממה, סימן שיש עתיד להתיישבות בגבעה, אם חוקית היא ואם לא...” 

)השליח/רות בונדי(.

ב-28 ליוני 1928 , י”א בתמוז תרפ”ח, עלו 35 החלוצים הראשונים, ביניהם אנצו, עדה ושתי 
הפעוטות חנה והגר לגבעת האבנים החשופה. אנצו שימש בתפקידים שונים ורבים במשק 
– גזבר, מזכיר, מזכיר חוץ, היה נושא ונותן עם מוסדות התנועה והמוסדות המיישבים בדבר 
קרקע לנקודה. בסתיו 1929 השתחרר מתפקידו כגזבר המשק ויצא לאיטליה להשיג 10,000 

לירות כדי לרכוש את 1000 הדונמים הראשונים של גבעת ברנר.  

באפריל 1931 יצא בשליחות ל”החלוץ” בגרמניה )ובין השאר להשיג כספים לפיתוח המשק. 
”לנסוע לגרמניה רק לשם חיפוש כספים אין ברצוני. אני חושב, כי הדרך הזאת, המעשית 
כביכול, אינה טובה ואינה מובילה למטרה הרצויה. כסף, לפי נסיוני, אפשר למצוא רק אם לא 
רק דורשים, אלא גם נותנים איזה דבר בתמורה”. קרי: אנצו ביקש להיות גם שליח(.      <<
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<<  בשנת 1933 , מיד לאחר עליית היטלר לשלטון, יצא לשם בשנית מטעם הקבוץ המאוחד, 
לעליה  הגרמנית  היהדות  בין מארגני  והיה  ובתנועת-הנוער החלוצית  ב”החלוץ”  עבד שם 
לארץ ישראל. עשה כמו כן הרבה בעניני ”העברה” והצלת הרכוש היהודי למען משק הארץ. 
נבחר   – ניהול  תפקידי  בו  דבקו  וכבר  בפרדס  קצת  עבד  ברנר,  לגבעת  חזר   1934 בסתיו 
העליה  קליטת  בעניני  טרוד  והיה  ”ניר”  ולהנהלת  החקלאי  למרכז  נכנס  למזכיר-הפנים, 
מגרמניה )הודות לריכוז הגדול של יוצאי גרמניה וחברי הנהגת ”ברית-עולים” לשעבר בגבעת 
ברנר, נעשה המשק, ויחד עמו הקבוץ המאוחד, למרכז המחלקה הגרמנית של ההתישבות 
העובדת(. תפקיד מזכיר-הפנים החזיר אותו אל הבעיות הישנות של גלגולי הכספים וכיסוי 
הגרעונות, בדיוק כמו בראשית ימי הקבוץ. החובות גדלו יחד עם המשק והאוכלוסיה )מספר 
הנפשות היה כבר מעל ארבע מאות( ואנצו דיבר על קבוץ בן אלפיים נפש, מספר שנראה 
לרוב החברים כהגזמה סרנית מצויה, ולא הסתיר את האמביציה שלו להפוך את גבעת ברנר 
לקבוץ הגדול ביותר בארץ. התנאי ההכרחי לכך היה תוספת קרקע ואנצו המשיך לחפש 
וחינוך,  תרבות  בפעולות  קבועים,  עבודה  מקומות  בחיפוש  עסק  המשק.  בסביבת  אדמות 
תכניות להקמת מפעלי תעשיה בקבוץ,ועוד ועוד. באוגוסט 1935 השתתף כציר מן המנין 

בקונגרס הציוני הי”ט בלוצרן שבשוויץ.

בינואר 1936 יצא כשליח ”החלוץ” לארצות-הברית ובסוף 1938 בשליחות למצרים מטעם 
הקרנות הלאומיות. בין לבין היה בקבוץ ובחו”ל, כתב ואסף חומר לעבודות מחקר )לדוגמא, 
ברנר,  בגבעת  ספר  בית  לבניית  כספים  השגת  סואץ(,  תעלת  של  המניות  רכישת  פרשת 
אוגוסטו  עו”ד  עם  יחד  יסד  לקבוץ,  איטלקים שהגיעו  צעירים  קב’  בקליטת  צמוד  טיפול 
לוי ארגון של יוצאי איטליה כמסגרת לקליטה מהירה בארץ, המשיך בפעילות ובמעורבות 
הפוליטית בתוך מפא”י ובקבוץ המאוחד )יחד עם נאמני ברל כצנלסון, היה אנצו בעד איחוד 
התנועות הקיבוציות(. לאחר פרסום הספר הלבן במאי 1939 , צורף )כמומחה לעניני נוער( 
לחבורת נאמנים שריכז בן-גוריון סביבו במסגרת תכנית המרי נגד הבריטים. מלחמת העולם 
השניה פרצה ובנובמבר 1939 הגיעו הוריו של אנצו לגבעת ברנר. הוא היה מאושר. מושבת 

סרני-פונטקורבו סגרה מעגל בא”י.

בפברואר 1940 נשלח אנצו מטעם הסוכנות לאירופה לגייס כספים ל’קרן היסוד’, לשכנע את 
היהודים לעלות ארצה ולחלק סרטיפיקטים לעולים. עם פלישת הגרמנים לצרפת והולנד 
הוא שב ארצה וחיפש דרכים להתגייס לצבא הבריטי. הדעות בתוך ארץ-ישראל העובדת, 
וגם בתוך התנועה הקיבוצית, היו חלוקות ביחס לגיוס לצבא הבריטי, אך אנשי גבעת ברנר 
ידעו כי אין לעצור בעד אנצו אם גמר אומר לצאת למשימה. בספטמבר כבר היה בדרכו 

למצרים לעבודה באינטליג’נס הבריטי.  

במצרים ניהל אנצו פעולות תעמולה אנטי-פאשיסטיות בשידורים ברדיו ובעתון האיטלקי 
”צדק וחופש”. מיד אחרי זה התגייס לשם ביצוע חבלה בעלת היקף רחב באיטליה. בהתאם 
יוון, אולם מכיוון שהגיע לשם עם תחילת פינוי הבריטים  לתכנית יצא בלווית עוזריו דרך 
מיוון, חזר לארץ ומכאן נשלח שוב למצרים. אז אירגן את התעמולה האנטי-פאשיסטית באי 
לקיה. הוא נתמנה כחבר מערכת ”קוריירה ד’איטליה” עתון אנטי-פאשיסטי שהופיע במצרים 
ונקרא ע”י מאתיים אלף אזרחים איטלקיים ושבויי מלחמה איטלקיים שנמצאו אותה שעה 
במצרים. מלבד זה היה מנהל תחנת השידור להסברה ותעמולה בשפה האיטלקית, והחל 
להקים רשת סוכנים אנטי-פאשיסטים. בין אנצו ובין מחלקת התעמולה הבריטית היו הבדלי 
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השקפה יסודיים ביחס לאיטליה הדמוקרטית שעתידה לקום בתום המלחמה, ומתוך כך גם 
, לאחר התנגשות חמורה עם   1941 בנוגע לדרכי התעמולה האנטי-פאשיסטית. בנובמבר 
לידי הממשלה  ונמסר  הצבאיים  ע”י השלטונות  נאסר  בתפקידו המלחמתי,  עליו  הממונה 
ע”י  לו  ניתן  שהדרכון  בעוד  בריטי,  דרכון  זיוף  של  אשמת-שוא  עליו  טפלה  זו  המצרית. 
השירות החשאי הבריטי לשם שמירת סוד אישיותו. רק לאחר שביתת-רעב של עשרה ימים 
ובמקביל פעילות נמרצת של משה שרת לשחרורו, הסכים האינטליג’נס הבריטי לשחרר את 
אנצו. בסוף דצמבר חזר אנצו לגבעה, עצור ועצוב יותר ומבוגר מ-36 שנותיו. בתקופה זו 

כתב את ספרו ”מקורות הפאשיזם האיטלקי”.

באפריל 1942 נשלח אנצו ע”י המוסד לעליה ב’ לעיראק לסייע ליהודים בארגון התגוננותם, 
לפעולה ציונית וארגון עליה בלתי-חוקית לארץ ישראל. קסמו פעל על יהודי עיראק כפי 
שלא פעל בשום מקום אחר: הם העריצו אותו, התלהבו ממנו, אהבו אותו וסיפור ההצלחה 
שלו בעיראק היה לאחד הפרקים החשובים ביותר בחייו. שוב הוא הוכיח את כשרונו הגדול 
ליצור קשרים עם כל אחד ואחד. כאשר הכריזו הבריטים, בסוף מאי 1943, שד”ר סרני הוא 
אישיות בלתי-רצויה בעיראק, כבר היה בחזרה בקבוץ. ביולי 1943 חגג הקבוץ חמש-עשרה 
שנים לקיומו. גבעת ברנר מנתה עתה קרוב לאלף נפש ועם כל הביקורת והאכזבות בגלל 
חלומות שלא נתגשמו, היה במה להתגאות. כדרכו, עסק אנצו באלף ענינים ואחד: המשיך 
לטפל בעניני המחתרת הציונית בעיראק, כתב את הפרקים האחרונים לספרו, הצטרף שוב 
תפקידים  מילא  הקיבוצית,  התנועה  איחוד  למען  שפעלה  כצנלסון  ברל  מקורבי  לקבוצת 
בכירים במוסד לעליה ב’ ופעל לשכנוע הבריטים לשלוח צנחנים מא”י לאירופה הכבושה. 
הוא היה האיש החתום בכינוי ”אלדד” על הזימון לראיונות של המועמדים לשליחות וליווה 

את הצנחנים בארץ.

השמועות שהגיעו לארץ ב-1944 על הזוועות המתרחשות באירופה, פלישת הגרמנים לצפון 
מנוחת  את שארית  גזלו  ריכוז,  במחנות  איטליה  וצפון  רומא  יהודי  של  וכליאתם  איטליה 
הנפש של אנצו. הוא חש כי הוא חייב לצאת לאיטליה ולתרום את חלקו לחירות יהודים 
שחיכו  לצניחה  המועמדים  בקומץ  לטפל  למצרים  אנצו  יצא  בפברואר  כאחד.  ואיטלקים 
להנחיות סופיות. בניגוד לעמדת מנהיגי הישוב שסברו כי עליו להמשיך בתפקידיו, ולמרות 
גילו המבוגר, התנדב לצנוח בצפון איטליה. במרץ הגיע לבארי באיטליה, עבר שם קורס 
קצין  עם  יחד  יצא  למאי  ב-15  באיטליה.  שרוכזו  היהודים  בפליטים  וטיפל  מזורז  צניחה 
איטלקי לשטח הכיבוש הגרמני באיטליה. תפקידם היה לטפל בהברחת שבויים של בנות 
הברית מצפון איטליה לשטח המשוחרר וליצור מגע עם הפרטיזנים. באותה תקופה עוד היה 
מספר ניכר של יהודים בצפון איטליה ואנצו קיווה להעבירם לשטח המשוחרר. לפי התכנית 
הם היו צריכים לצנוח בסביבת פרארה, אבל הטייסים טעו, הם צנחו ליד מבצרים גרמניים 
ואנצו נפל בשבי. הוא הועבר למחנה של שבויי מלחמה בגרמניה ומשם לווירונה והוחזק 
במרתף של האס.אס. חודש ימים. אח”כ הועבר לבולזאנו ומשם לדאכאו בשמיני לאוקטובר, 
בטרנספורט של אסירים פוליטיים. עד כאן יש עדות בטוחה של אנשים רבים, הזוכרים אותו 
היטב בגלל סגולותיו המיוחדות ואומץ ליבו. לפי סיפורי אנשים שהיו אז בדאכאו, הגיע לשם 
באמצע חודש נובמבר קצין אס.אס מווירונה, עם ניירות של שבעה או שמונה אנשים. כולם 
ביניהם. בכרטיס שלו מסומן  היה  יש לשער שאנצו סרני  בנובמבר.  וה-20  בין ה-17  נורו 

ה-18 בנובמבר כיום מותו.  
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מתוך ”השליח” / רות בונדי
”הזמן עושה שמות בזכרון. אך מי שהכיר את אנצו סרני ולו רק היכרות חטופה, מי שראה אותו 
ולו רק פעם אחת, לא שכח את פרטי הפגישה עמו גם אחרי עשרות שנים, כי אנצו היה יחיד 
במינו, שונה מכולם, מתבלט – על אף קומתו הנמוכה- על כל הסביבה. ידידיו של אנצו מחייכים 
שאר  כל  לגבי  אבל  קרבתו.  של  זיק  איזה  באויר  נותר  עדיין  כאילו  בו,  מדברים  הם  כאשר 
תושבי ארץ-ישראל קבע הפרק האחרון בחייו את דמותו: הוא ידוע כצנחן שנתן את חייו למען 
הצלת יהודי הגולה. אולם הצניחה, גם אם היתה המשך ישיר לכל דרך חייו, גם אם התאימה 

להשקפותיו, לאמונתו, לאופיו, היתה רק סיום קצר של חיים מופלאים, אותם השכיח המוות.

מאז הסחרחורת הספרותית שתקפה אותו בימי נעוריו ביקש אנצו  סרני לכתוב את יצירת-
המופת שתשקף את דורו, שתספר את תולדות משפחתו הרומאית על רקע התקופה המסוערת 
שבין שתי מלחמות-העולם, אך מעולם לא היה לו זמן להעלות את הדברים על הכתב, כיוון 
פחות  לתוך  לדחוס  אנצו  מה שהצליח  רואים  כאשר  כוחותיו.  כל  את  תבעו  עצמם  שהחיים 
מארבעים שנות חיים – ללמוד פילוסופיה, לכתוב מחקרים על מרכס הצעיר, על האימפריאליזם 
הבריטי במזרח התיכון ועל מקורות הפשיזם האיטלקי, להיות חלוץ בארץ-ישראל בשנות רעב 
ומאבק על זכות עבודה, לייסד ישוב קולקטיבי בניגוד להחלטת המוסדות הלאומיים שנעשה 
לקיבוץ הגדול ביותר בארץ, להראות לנוער היהודי בגרמניה את הדרך לארץ-ישראל בתקופה 
לעבוד  עיראק,  יהודי  לעליה ההמונית של  יסוד  להניח  היטלר לשלטון,  עליית  הגורלית של 
בשירות האינטליג’נס הבריטי בין האיטלקים במצרים, לקחת חלק במחתרת האנטי-פשיסטית, 
לנדוד על-פני העולם, להכות שורשים בארץ, לאהוב אנשים, ספרים ואוכל, לעבוד כעתונאי, 
גזבר, פועל חקלאי, מדריך-נוער, סוכן חשאי, שליח והיסטוריון, להיות איש-משפחה, לאסוף 
ידידים לאורך כל דרכיו – מבינים כי את הרומן הגדול כתב לא בעט אלא חי אותו בסערה. חייו 

היו מעשה האמנות, והכתיבה הוטלה על אחרים.

...היתה זו הרבגוניות שבו שהעניקה לכל אחד שהכירו אנצו כפי שביקש אותו, בהתאם לאמונתו 
ולטעמו שלו. אנצו הסוציאליסט, אנצו היהודי המאמין, אנצו הפוליטיקאי, אנצו הפילוסוף...
אנצו חדור השליחות, המפוכח, הספקני, הדמות החינוכית, אנצו ששום הנאת-חיים אינה זרה 
לו, אנצו המושך אחריו אנשים כאבן-שואבת, אנצו המסוגר, השומר על סודות נפשו. היה בו 
שפע עצום, ומתוך השפע העניק ביד רחבה, לפי בחירתו, לפעמים מתוך רצון להדהים, להפתיע, 
שהרי אהב – כבן-רומא אמיתי  - את המחזה, את הכניסה הדרמתית, את הרושם. השעון של 
יותר מכל  יותר, הוא קרא מהר  יותר משעוניהם של אחרים, הוא אכל מהר  אנצו הלך מהר 
אחד אחר, הוא הבין מהר, לעתים מתוך נעשה ונשמע, תחילה המעשה ואחר-כך הדיון. היו בו 
זיקוקים רבים, אך שלהבת אחת קבועה, וכאשר הגיעה שעת המבחן העליון במחנה דאכאו 
נתגלו כל כוחו הפנימי וכל יציבותו. במקום של רעב, עינויים וזוועות היה מדריך, משענת, אח, 
במקום שנשחק בו צלם אנוש העניק תקוה ונחמה. היתה זו עדותו האחרונה על אהבתו לאדם, 

ורק מעטים נותרו כדי לספר עליה.” 
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מיומנו של אנצו בן ה-14 /"האביב הקדוש"



15

מכתב לילדיו בעת שליחותו במצרים
 30.11.1940        

שלום לכם ילדים,

קבלתי אתמול את מכתביכם היקרים אחרי הפסקה ידועה ושמחתי עליהם 
כעל שלל רב. הם הביאו לי ד”ש חמה מן הבית, אשר היא נחוצה לי כל כך בימים 

האלה. לדאבוני הרב אינני מאמין שבזמן הקרוב יעלה בידי לבקר בארץ. העבודה כאן היא רבה ולא 
ניתן לי לעזוב אותה בנקל. על כן עלינו לשמור ביתר קפדנות על היחסים בינינו. דברי הגר על נכונותה 

העצמית לכתוב לי, מבלי שאמא תשפיע עליה, עשה עלי רושם רב. לא פקפקתי אומנם אף פעם 
באהבתכם, אבל חששתי לעצלנותכם ולהרגל הרע, אשר לדאבוני הוא נפוץ מאד, לא להעלות על הניר 

מחשבות ולא לכתוב כשאיש נמצא רחוק מרעהו. – מי יתן ונוכל להצליח לשמור על הקשרים אשר 
התחילו להתרקם בינינו. תמשיכו למסור לי בפרוטרוט על כל מה שאתם עושים ולומדים וקוראים, 

ואני אשתדל מצידי לספר לכם קצת על חיי, עד כמה שזה מותר לי.

אענה קודם כל על כמה משאלותיכם. 1( היום או מחר אכתוב את המכתב לשכבה הבינונית, אשר זאב 
דרש. אשתדל לעמוד על הנקודות אשר חנה הזכירה ושאני מוצא אותן לנכונות. לדעתי, יש ל”תנועת 
נוער”, כשהיא איננה נהפכת למטרה לעצמה )כמו שהיה ב”שומר הצעיר”(, אבל היא נשארת אמצעי 

למטרה עליונה )כדרך ”הנוער העובד”(, יש, אני אומר, לתנועת נוער ערך רב. ברור שילד נבון ומתפתח 
איננו יכול להסתפק במה שהוא לומד בבית-הספר, אבל זקוק לחברה חופשית יותר, לסביבה יותר 

חמה ומתאימה לגילו, אשר בה הוא ימצא סיפוק לכמה מדרישותיו הטבעיות. אומנם לא כל הילדים 
מרגישים את הצורך הזה באותה המידה, ויש ילדים שאצלם צריכים לעורר את העניין בתנועת נוער 
ובשאלותיה...לזה דרושה סבלנות. )זאת היא מידה גדולה שחנה, נדמה לי, לא נתברכה בה ביותר!(. 

לדעתי, מועדון הנוער העובד צריך להיות פתוח לכל, אם גם לא כל המבקרים בו עדיין חברי הנוער 
העובד. אינני מסכים לעמדת חנה, הדורשת שילדי חוץ לא יורשו להיכנס למועדון. בשם איזה עיקר 
מעיקרי הנוער העובד – תנועה כללית ועממית –תדרוש היא זאת? התרצה היא להפוך את תנועתנו 

גם כן לתנועה של ”אתה בחרתנו”? – לא ולא. אומנם אני יודע ומבין שיתכן שכמה מילדי-חוץ, אשר 
רגילים לחיים אחרים ולסביבה אחרת, יפריעו בזמן הראשון לחיי המועדון, לא יבינו לרוחכם וכו’. אבל, 
אתם צריכים למצוא בכם את הכוח להשפיע עליהם, לכבוש אותם, לעשות אותם לחברים לתנועתנו. 

זה הוא למעשה, התפקיד הגדול המוטל עלינו בדור הזה: לעשות מעם ישראל, שהוא למעשה כאבק-
אדם, עם במלוא המשמעות של המילה הזאת. איך נוכל להצליח בזה, איך נוכל )אשתמש הפעם 

במשפט נפלא של יוסף חיים ברנר( לעשות ”שאנו נהיה ללא – אנו”, נהיה אחרים, שבני עמנו יהיו 
לאחרים, לבנים נאמנים לישראל? על ידי הרבה אהבה והבנה. בלי אהבה והבנה לא נצליח ותנועתנו 
לא תוכל לרכוש את ההמונים, שבלעדם היא לא יכולה למלא את התפקיד ההיסטורי המוטל עליה.

הרחבתי את הדיבור על הנושא הזה, כי חושב אני אותו לחשוב מאד, ונדמה לי שהצלחת הסניף, ביחוד 
בנקודה כמו נקודתנו, תלוי בעיקר בהבנת הצורך לשתף בו את כל ילדי המקום. בוודאי בזמן הראשון 

תהיה לכם הרגשה שהם מפריעים. תרגישו מהר מאד שהצורך לטפל בהם, להבין לנפשם, תעשיר 
את ניסיונכם והבנתכם. כנגד אלה, אשר מוצאים בעיקר עניין בקריאת ”בלש”, יש לעשות רק דבר 
אחד: להשפיע עליהם, בכל מיני אמצעים, כדי שימצאו עניין בדברים פחות טפשיים.  בכלל, חושב 

אני, שספרים כאלה לא היו צריכים להמצא בספריה שלנו, ובוודאי לא בספריית בית-הספר. מי הכניס 
אותם לגבעת ברנר? – 

אני נאלץ להפסיק. תכתבו. הרבה נשיקות ועוד הפעם תודה רבה בעד מכתביכם.

שלכם באהבה,
אבא
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ראשי פרקים של נאום אנצו סרני 
 במלאות חמש-עשרה שנה ליסודה

של גבעת ברנר.

 יוני 1943 

לפני 15 שנה – 36 בחור ובחורה...אכולי קדחת ויאוש, עלו – ומטלטליהם מעט 
צריפים...

מה היה הקסם של גבעת ברנר?
היתה תוססת, לא מגובשת,

כזאת היא צריכה להיות עד היום.
קיבוץ כקיבוצנו לא יכול להתגבש,

”גיבושו הוא דינמי, תמידי,
פתוח לעלייה,

פתוח להשפעות מתחדשות;
מוכן ללמוד מחדש, תמיד מן ההתחלה!

המגובש, המוקפא איננו הטוב.
הגרמנית, האידיש, ההרגלים של תנועת הנוער, 
המושגים של קבוצה קטנה אשר מפריעים לנו.

ההסכמה שאין לשנות, ההשלמה,
אינני משלים!

לא עם הגרמנית והאנגלית,
לא עם העבודה השכירה,

לא עם הליקויים החברתיים...
איננו יכולים להשאר כמו שאנחנו.

או נגדל, נשתנה, לא נשלים,-
או לא נתקיים.

 המסגרת שלנו איננה מקרית. קיבוץ גדול איננו פרי דמיון אנשים החובבים
מספרים גדולים,

זהו הכרח אובייקטיבי, דרך להעביר גאולים,
וביחוד הגאולים של היום...

אלה אשר לא יקבלו עליהם את התפקיד הזה – יפלו.
אחרת אין לנו לחיות בארץ הזאת.

אנו בעצמנו מה אנו... אם לא חלוצי האומה!
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מכתב לילדיו בעת שליחותו במצרים
 4.5.1940

שלום הגר,

הפעם אני רוצה לכתוב אליך כי המכתב האחרון אשר הגיע אלי מכם היה כתוב על 
ידך ואני חייב לך, על כן, תשובה אישית. אומר לך, קודם כל, כי במקצת אני מצטער 
על זה שגם הפעם לא עלה בידי לעמוד בקשר מכתבים תכוף אתכם. נוצרת בי הרגשה 
מוזרה, כאילו איזה מרחק ביננו ואני לא יודע מה קורה אתכם ומה הם מעשיכם, וילדי 
נעשים לי לזרים. אינני יודע אם את יכולה להבין כבר את הרגשתי זאת, אבל חושב אני 
שאת כבר בגיל כזה שאני יכול לדבר אתך כאל ילדה מבוגרת אשר יודעת מה לפניה 
ואחראית על מעשיה ולהתנהגותה. תמיד קיוויתי שאמא ואני נצליח )כשאתם תגדלו( 
לשמור על הקשר שבודאי צריך להיות תמיד קיים בין הילדים והורים, אשר כמונו, טרם 
הזדקנו ויכולים עדיין להבין לנפש הצעירים. אבל שתיקתכם כלפי, גם הפעם, מעוררת 
את  מה  על  לו  לכתוב  לאבא,  לספר  קשה  כך  כל  באמת  האם  קשות!  מחשבות  בי 
חושבת ועושה? תדעי לך! אני בגולה, בין אנשים זרים, שאתם אני צריך להפגש לרגל 
עבודתי, אבל שאליהם לא קושרת אותי שום נימה נפשית עמוקה. רחוק אני ממולדתי, 
ממשפחתי, מידידיי ומתגעגע אני למילה חמה, מעודדת, מעוררת, דרישת שלום מארץ 
ישראל, מילדי שם… ויום עובר אחר יום ואין קול ואין עונה וכל פעם שהנני רואה ילד 
ברחוב או נפגש עם ילדים באיזה בית, לבי קופץ ומתפלץ. מה אתם עושים בשעה זו, 
אני חושב, במה אתם עסוקים, מה אתם חושבים? האם לפעמים אתם חושבים גם על 

אבא רחוק?…

ועבודתי לא קלה. בודאי לפעמים את חושבת על אבא המוזר הזה, אשר תמיד נוסע 
ונמצא בין אנשים והוא קצת שונה מהאנשים אשר איתם את נפגשת יום יום בביתך. 
נפשי  מקור  הוא  מה  להבין  לכם  לתת  פעם  אף  ניסיתי  שלא  בזה  טעיתי  אני  ואולי 
ופעולתי. כשתגדלי, ואולי אני לא אהיה יותר אתך, תביני פעם מדוע אבא שלך נסע כל 
כך הרבה, והוא נמצא בין אנשים זרים, עד שהוא לא מצא לפעמים זמן להיות ולדבר 
אתכם!. כשליח עם עני ומדוכא, שאף אחד איננו אוהב, עם נרדף בכל העולם, הולך 
אבא שלך ממקום למקום ומנסה לרפא את פצעי עמו, לחפש עזרה ומשען כדי שנוכל 
נקודות  לבנות  נחוץ  הרב אשר  הכסף  את  למצוא  קל  לא  מולדת חדשה.  לנו  לבנות 
צריכים  אשר  האנשים  בחיפוש  נרתם  הזאת,  בעבודה  שלך,  ואבא  הארץ.  ולפיתוח 
ולבנות ארץ ישראל. כדי לעבוד את עבודתי הייתי צריך לפעמים להתרחק  להבנות 
מכם, ועל ידי זה לא נוצר ביננו, אולי, הקשר אשר היה צריך והיה יכול להווצר לו היינו 
תמיד חיים יחד… אבל אתם גדולים למדי כעת, כדי להבין מדוע חיינו היו כאלה וכדי 

להתקרב להוריכם באהבה ובאמונה. 

מי יתן ומכתבי זה יביא אותך לחשוב על הדברים האלה ולכתוב לי.

 שלך באהבה,
 אבא 
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במאי 1940 כתב אנצו סרני מפאריס, ערב פלישת הגרמנים לצרפת :

בשכר  הנפש,  בהשארת  הבא,  בעולם  האמינו  אשר  הקודמים  ”...הדורות 

ועונש, לפניהם התייצבה שאלת החיים והמוות באופן שונה לחלוטין משהיא 

מתייצבת כיום לפנינו...בכל בהירותה הנוראה נוקבת בנו האמת של המשורר 

הרומי: ”השמשות יכולות לשקוע ולעלות שנית, אולם אור אחרון, אחד ויחיד, 

זו של  הרגשה  לעולמי-עד”. מתוך  לישון  עלינו  ולילה אחד  שוקע בשבילנו 

יחידות חיי האדם ששוב אינם חוזרים לעד וערכם שאין למעלה הימנו לכל 

שלנו...אולם  החיים  תכניות  וכל  המוסריים  מושגינו  כל  נובעים  ואחד,  אחד 

סכנה גדולה אורבת לנו, אנשים חופשיים ואינדיווידואליסטים, אשר ביקורתנו 

התוצאות  את  מראות  עינינו  את  סימאה  לא  הקיימת  האירופית  החברה  על 

כיום... הטוטליטרית החדשה המשתלטת  התרבות  והחומריות של  הטכניות 

מי יודע, אם לשם שמירת החיים אין דורנו עלול לאבד את העיקרים הגדולים 

שהם הם העושים את החיים כדאיים וראויים לחיות אותם. והן העיקר הוא 

לא הקניין החומרי הפשוט, אלא הערך שעלינו לכבוש אותו יום-יום, בעמל 

ובהאבקות מתוך קרב-תמיד נגד יצר החיה הרעה המתחדש ועולה בתוכנו.

מעולם לא נראתה לי המבוכה כה מכאיבה ומקסימה כבשעה המכרעת הזאת, 

כשאני חי בפאריס. הרחק הרחק מביתי ומארצי ומכל היקר לי, לא נדמו לי 

מעולם המוות והקורבן הכרחיים כדי להבטיח את חיינו, כבשעה הזאת. ובשביל 

מי? הבשבילנו? הלמען בנינו או למען שארית הפליטה אשר תותיר המלחמה 

וחורבנה?-

למען כל אלה כאחד, ובעצם גם למעני, בעיקר למעני. זהו צו שאני מביא עמי 

מפאריס, אשר חרב האויב נטויה עליה...מכל עבר זועק הצו הזה. אם ברצוננו 

האורבת  הסכנה  מול  אל  לצאת  ולהמית,  למות  מוכנים  להיות  עלינו  לחיות, 

ומאיימת לשטוף את כל עולם התרבות ואותנו כאחד.

גם במוות צפונים גרעיני חיים, ואם נדע לחיות כראוי ולמות כראוי, לא יאבד 
לנו ניר.”
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אקטואליה.
 דברים שכתבה
רחל חצור ז"ל

* מתוך יומני ג"ב *
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"נשים עושות שלום"
שלום חברות וחברים,

"נשים עושות שלום" )וגם גברים( עולות/עולים על הרכבת בנהריה ועד כנס שדרות לחברה, 

ולארוע השקת התנועה.

ביום שלישי 25.11.2014

הרכבת שיוצאת מנהריה בשעה 10:54, מחיפה בשעה 11:25 ומתל אביב השלום בשעה 12:57

באתר לו"ז מדויק של אירועי היום כולל המושב בכנס.

פרטים נוספים והרשמה בלינק שבאתר:

/http://womenwagepeace.org.il/2014/11/04/peace-train
באתר - דף להרשמה – חייבים להרשם

לרשום טלפון ומייל ובאיזה תחנה עולים

רק מי שרשום יקבל כרטיס חינם מהרכזת של התחנה כשיגיע לתחנה.

וגם דף מפורט עם הרכבת שעליה עולים זמנים ותחנות.

אהייה על הרכבת מנהריה,

שתהייה שבת שלום,

שלכם, לי רימון
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השולח: מוטי קירשנבוים,
שימו לב פנסיונרים לאיזה בור נפלתם !!

המטלות שמחכות לכם מעתה והלאה ...
מזמן לא צחקתם כך!

כל יום צריך לשתות 2 ליטר מים.
כן. ולהשתין אותם.

זה לוקח פי שניים מהזמן שלקח לשתות אותם.

כל יום צריך לשתות אקטימל כדי שיהיה לך
L. CasseiDefensis

שאף אחד לא יודע מה זה אבל כנראה שאם אין לך 
מיליון וחצי ליום, אתה לא רואה ממוקד.

כל יום לקחת אספירין כדי למנוע התקף לב
וגם כוס יין אדום - לאותה מטרה.

וכוס יין לבן - בשביל מערכת העצבים
וכוס בירה - לא זוכר בשביל מה

אם תשתה הכל ביחד
אולי תחטוף שבץ

אבל לפחות לא תרגיש כלום

צריך לאכול כל יום הרבה סיבים
ממש הרבה סיבים

בסוף תחרבן איזה בגד נחמד

צריך לאכול בין 4 ל-6 ארוחות ביום, קלילות.
לא לשכוח ללעוס 100 פעם כל ביס.

נעשה עכשיו חישוב קצר,
רק על אוכל הלכו כבר 5 שעות יומיות.

אחרי כל ארוחה צריך לצחצח שיניים
זאת אומרת: אקטימל - שיניים, תפוח - שיניים,

בננה - שיניים
וכך כל עוד יש לך שיניים.

צריך גם חוט דנטאלי, מסז' לחניכיים ומי פה.

עדיף להכניס את הפטיפון לחדר האמבטיה.
כי בין המים שאתה שותה, הסיבים שאתה אוכל 

והשיניים, תבלה שם הרבה שעות.

צריך לישון 8 שעות ולנוח עוד 8.
תוסיף את 5 השעות של האוכל -

הגעת כבר ל-21.
נשארו לך 3.

לפי הסטטיסטיקה, אנו רואים 3 שעות טלויזיה ביום.
זהו. נגמר היום.

אבל צריך ללכת לפחות חצי שעה )יש לי ניסיון: 
אחרי 15 דקות, תתחיל לחזור. אם לא תחזור, ייקח לך 

שעה...(

וצריך לטפח את הקשרים.
חברות זה כמו עציץ: צריך להשקות לעיתים קרובות.

גם כשאתה יוצא לחופשה.

צריך להיות בעניינים.
כך שכדאי לקרוא עתונים. לפחות שניים.

כדי להשוות גירסאות.
צריך למצוא זמן לטאטא, לכבס, לעשות כלים.

ואם יש לך כלב או חיות אחרות
או אפילו ילדים ונכדים ...

טוב, לפי החישובים שלי, הגענו ללפחות 29 שעות 
ביממה.

הדרך היחידה להצליח -
לעשות כמה דברים בו זמנית.

לדוגמה:
תתקלח במים קרים, עם פה פתוח.

כך תשתה מים, תעשה פיפי, תצחצח שיניים ...
בינתיים בן הזוג שלך יכול לראות חדשות בטלויזיה,

לספר לך מה קורה ואולי לטאטא את השטיח.

אבל נשארה לך יד פנויה!
תתקשר לחברים. ולהוריך.

ותשתה כוס יין )תצטרך אחרי השיחה עם ההורים(

את האקטיביה עם התפוח תיתן לבן הזוג בזמן
שאתה אוכל בננה עם אקטימל.

מחר תתחלפו.

וטוב שגדלנו.
כי אם לא, היינו צריכים גם "גמדים עם תוספת סידן" 

כל יום.

נשארו לך כמה דקות פנויות?
אז תשלח את המייל לחבר בזמן שאתה נהנה 

מהברנפלקס שעושה לך כל כך טוב.

ועכשיו, תסלחו לי, אני הולך.
בין האקטיביה, האשכולית, הבירה והסיבים

אני חייב לרוץ לשירותים!
אני לוקח גם את מברשת השיניים

אם כבר, אז כבר.

שיהיה לכם יום נפלא ומלא פעילות בריאה
הפנסיונר הוותיק
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אחריות
המילה אחריות היא מילה מדהימה – כמו כל השפה העברית:

ראשית היא מתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת, והכוונה היא שלקיחת אחריות, צריכה להיות כוללת 

מההתחלה ועד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת, כלומר:

א – הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.
האות הבאה ח –

אח – לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי או אחותי, הכוונה למעגל 
הקרוב אלי.

אחר – השלב הבא הוא לקחת אחריות על האחר – והכוונה היא לכל אדם.
אחרי – ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי.

אחריו – אמונה, יש כאלה שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית.
ובסוף – אחריות.

מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו - שיש חשיבות לסדר.

אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.

המלצה - לימונים קפואים
מקמו את הלימון השטוף במקפיא. כאשר הלימון קפוא, גרדו בפומפייה את כל הלימון )אין צורך לקלף 

אותו( ופזרו אותו על גבי המזונות והמשקאות שלכם. כל המאכלים יהיו טעימים להפליא. 

היתרונות בשימוש בלימון כולו -

קליפות הלימון מכילות פי 5 עד 10 יותר ויטמינים ממיץ הלימון עצמו. ניתן לצרוך ולקבל את כל 	 

חומרים המזינים והבריאים בשימוש בלימון הקפוא. 

rejuvenators אחראי על ביעור אלמנטים רעילים בגוף. 	 
הלימון הוא תרופה מוכחת נגד סרטן. לתרכובות של עץ הלימון השפעה חזקה פי 10,000 יותר 	 

מהאדריאמיצין, תרופה כימותרפית המשמשת בדרך כלל בעולם, המשפיעה על האטה בצמיחת 

תאים סרטניים. קיימות מעבדות המעוניינות בייצור הגרסה סינטטית, שתביא להם רווחים 

עצומים, ולכן המידע לא מופץ.

הלימון משפיע על ריפוי ציסטות וגידולים. הוא נחשב גם כספקטרום אנטי מיקרוביאלי נגד 	 

זיהומים חיידקיים ופטריות, יעיל נגד טפילים ותולעים פנימיים, מווסת את לחץ הדם כשהוא גבוה 

מדי ומתאים גם נגד דיכאון והפרעות עצבים.

* מידע זה מגיע מאחד מיצרני התרופות הגדולים בעולם, לאחר יותר מ-20 בדיקות מעבדה מאז 1970.

@ מסתובבברשת



הגבעה מתעוררת

צילמה: יעל יעקבי


