דף מידע מס 2 .יום חמישי 28.2.2019
קהילת מעוז שלום רב,
ראשית ,מברכת את גור מלמד על תחילת תפקידו כיו"ר הקיבוץ ומאחלת לו הצלחה רבה
בהובלת מעוז לשגשוג וצמיחה בקהילה ובעסקים .ולבצלאל שהודיע על סיום תפקידו כמנהל
עסקי מודה לו על פועלו הרב והמוצלח בעסקי מעוז מאחלת הצלחה רבה בהמשך דרכו.
ומה עוד קורה במעוז:
 .1צוות הסכמות – בשלב זה הצוות עוסק בסוגיות :תוספת תקציב לפנסיונרים ובאיחוד
סטאטוסים .אנו נמצאים בשלב ניסוח ודיוק ההסכמות ובקרוב נפרסם תאריכים לשיח
ושיתוף בנושאים אלו כדי להסביר ,לשמוע ולהשמיע.
להזכיר ,צוות הסכמות נבחר על ידכם כדי להביא הסכמות בנושאים מורכבים אלה
ואני משוכנעת שאנחנו בדרך הנכונה גם היא קשה ונראית ארוכה.
 .2תקציב  - 2019באסיפה האחרונה הצגנו את תקציב הקהילה לשנת  ,2019התקציב נבנה
בהתאם למטרות ויעדים שהמזכירות החליטה לקדם ומבוססים על המפגשים שערכנו
עם החברים לצורך בניית החזון ,בינהם טיפול בתשתיות ,בקליטת משפחות חדשות,
ברווחה ובריאות ועוד.
כדי שנוכל לבצע יעדים אלו אנו צריכים את אמונכם והצבעתכם לאישור התקציב וכך
נוכל להתקדם ללא עיכובים נוספים.
 .3עוד באסיפה הצגנו את ניר דפנא כמועמד למנהל תשתיות ופרויקטים – מאחר וזה
תפקיד חדש במעוז ברצוני לומר כמה מילים בנושא .תפקיד זה חשוב והכרחי לצורך
קידום וביצוע פרויקטים כדוגמת :שדרוג תשתיות מדרכות ,חניות ,תאורה ,תקשורת
וכו' וכדי לייעל ולתכלל את מערכת הבינוי והתשתיות במעוז ,לעזור לי בגיוס תקציבים
חיצונים ועוד .התפקיד אינו מעמיס עלות נוספת על המערכת לאור כלל השינויים
הארגונים שאנו מבצעים וההתייעלות הצפויה.
 .4מדברים קהילה – הקבוצה נמצאת לקראת מפגשה החמישי ובשלב למידה מתקדם
לצורך הובלת שיח קהילתי .בימים הקרובים נכין תוכנית למפגשים קהילתיים כהמשך
לתהליך החזון.
 .5תקשורת – אנו ערים לבעיות ולתקלות התקשורת במעוז הנובעות בעיקר מתשתיות
ישנות ועושים כל שניתן בידינו לטפל בהם .אחד הפרויקטים הראשונים ובעדיפות
עליונה שמנהל התשתיות יוביל הוא תכנון וביצוע של סיב אופטי.
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 .6חדר אוכל – משמש היום בעיקר להגשת ארוחות צהרים ולאירועי קהילה גדולים.
מצבו התחזוקתי והתברואתי היה רע ולכן החלטנו לעשות מעשה ומכונת שטיפת
הכלים המיתולוגית פינתה מקומה למכונה חדישה וקטנה  ,המקום נצבע חלקית וחברת
ניקיון עמלה בניקוי יסודי של חדר השטיפה והאוכל ,בתכנון עוד שדרוגים שיביאו
למטרה כי חדר האוכל ישמש גם כמקום נעים ומזמין לפעילות קהילתית ובתדירות
גבוהה יותר.
תודה וסוף שבוע נעים
עדנה
האושר הפנימי שאנו חשים לאחר שעשינו מעשה טוב ,הוא התזונה שהנשמה דורשת
אלברט שוויצר

לחברי מעוז חיים שלום
לאחר חודש בתפקיד יו"ר קיבוץ ,ברצוני להודות לחברי מעוז חיים שנתנו בי אמון ,והטילו
עלי את המשימה להוביל את מעוז חיים בשנים הקרובות.
נכנסתי לעבוד לפי הגדרה של יום אחד בשבוע ,אך בחודש הראשון הגעתי כיום וחצי ויותר,
על מנת לזרז את תהליך הלמידה והמיפוי של מעוז חיים ,במטרה לקבל תמונת מצב ולמפות
משימות עיקריות לטווח הקרוב ,הבינוני והארוך.
השקעתי את הזמן בעיקר במפגשים עם חברים ,כאשר בתחילה התמקדתי במפגשים
פרטניים עם חברי ההנהלות ,השתתפתי בישיבות של וועד ההנהלה ,הנהלת יצור ופיתוח
וישיבת דירקטוריון פולירז .כמו כן השתתפתי במפגש של צוות ההסכמות והיה לי העונג
להכיר את איריס ותמי מובילות התהליך .ערכתי סיור מודרך במפעל בהדרכת יהושוע,
ובענף אחד בלבד (בגד"ש יחד עם דניקו) כאשר בכוונתי לערוך סיורים בכל הענפים ,על
מנת להכיר את האנשים המובילים את הענפים הללו ולהכיר מקרוב את הפעילות העסקית
של מעוז חיים.
עדיין מוקדם לגבש מסקנות מכל הלמידה הזו (מה גם שעדין לא הושלמה) אך בהתרשמות
ראשונה מצאתי שהקהילה עברה שינוי כיוון מהותי ומשמעותי בדרך הניהול ,וכניסתה של
עדנה לתפקיד הביא איתה רגיעה ודרך הובלת תהליכים חיוניים לבניית קהילה מתחדשת
וצומחת.
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שלושת הסוגיות העיקריות שדורשות התייחסות עלו על סדר יומו של צוות ההסכמות
שהוקם :פנסיה ,איחוד סטטוסים ,וחלוקת פירות נכסים (שרק ירבו ,)...ונראה שגיבוש
ההסכמות וקבלת ההחלטות בנושאים אלו יקרה בקרוב .יחד אתכם אלמד את התהליך,
אתוודע להמלצות ולדרך החשיבה ,וביחד נקדם את יישום ההחלטות בפרקי זמן סבירים.
נושא נוסף בקהילה שיש לעסוק בו עוד השנה הינו נושא התשתיות בקיבוץ .מדובר בשתי
רמות :תכנונית ויישומית .הצעד הראשון לקידום הטיפול בתחום הינו בחירת מנהל לתחום
וארגון מחדש של הענף .עדנה שמה על סדר היום את חשיבות הטיפול בנושא ,ומוכנה
להתחיל טיפול בעניין לאחר בחירת מנהל התשתיות.
בתחום העסקי הדברים מורכבים יותר ,וזמן הלמידה ייקח יותר זמן .בצלאל הודיע בתחילת
ינואר על רצונו לסיים את עבודתו במעוז חיים .ביקשתי לזרז את תהליך איתור מחליף
לבצלאל על מנת לקצר את תקופת ההחלפה ולהתחיל במהלכים בתחום עם מרכז המשק
שיבחר .לכן כבר עכשיו יצאה פניה לציבור לבחירת נציגי ציבור לצוות האיתור ונקבעה
אסיפה לבחירת נציגי הציבור ,כך שתוך שבוע יהיה ניתן לצאת במכרז לתפקיד ולסיים את
תהליך הבחירה במהלך חודש מרץ .התחום העסקי מורכב יותר מהעיסוק בקהילה מכיוון
שמדובר בין היתר על מספר שותפויות ותהליכים שנמצאים בעיצומם ,כמו החלטה על שותף
במדגה ,עתיד השותפות במכון התערובת ,תכניות לגבי גשר השלום ,עתיד הרפת וכ"ו.
אני מאמין שיחד עם המנהלים בקהילה ובעסקים וביחד עם ההנהלות ,נתחיל בקביעת
תכניות עבודה ויעדים לשנת  2019ונמשיך לעסוק ביחד בקידום כל אותם נושאים הדורשים
טיפול.
כאמור ,אני נמצא בקיבוץ כל יום שלישי בשבוע ,וזמין למנהלים במשך השבוע כולו .חברים
המעוניינים להיפגש איתי מוזמנים לקבוע פגישה דרך עדי במזכירות .בחודש הקרוב לוחות
הזמנים שלי עדיין עמוסים ,כך שיתכן שייקח קצת זמן לתאום פגישות נוספות ,אך אגיע
להיפגש עם כל חבר שיבקש זאת תוך פרק זמן סביר.
אני מאחל לכולנו עבודה משותפת טובה ואפקטיבית על מנת שנוכל ביחד לקדם את ענייניה
של מעוז חיים לעתיד טוב יותר.

בהצלחה לכולנו
גור מלמד
יו"ר קיבוץ
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מן הנעשה בחינוך....

חודש אדר ,חודש שכולו בסימן פורים והוא גדוש ואינטנסיבי.

במערכת הגיל הרך אנו נחגוג את פורים ביום שישי 22.3
בגני הילדים ,ההורים מכינים משלוחי מנות (מצרכים לארוחת בוקר מקושטים ובאווירה
פורימית) ,מביאים אותם לגנים והילדים יחגגו ארוחת בוקר בסגנון משתה פורים.
לאחר מכן אנו ניפגש בשעה  10:30בבית ניצן הורים ,ילדים ,סבתות סבים ובכלל אורחים,
ונצא לתהלוכת תחפושות ברחבי הקיבוץ ,בתום התהלוכה נתכנס בחדר האוכל להצגת
ילדים של תאטרון תות "איילת מטיילת"

פורים בחברת הילדים זהו תהליך שבני הנוער והילדים מתכוננים לקראתו כחודש
לפני החג ,כל הילדים מכיתה א'–ט' התחלקו לשתי קבוצות ,ראשי הקבוצות (כיתה ט')
שלו מור ,הגר גרינברג ורועי דפנא בעזרתם של שאר בני ובנות חטה"ב ,כתבו הצגות,
הכינו ריקודים ובמהלך החודש הקרוב יעבדו עם ילדי א'-ו' בחזרות לקראת החג ,כשהם
מלמדים אותם את הריקודים ,משננים איתם טקסטים ומביימים אותם בהצגות שכתבו.
ושוב כמו במחנה ארגון זה נהדר לראות נוער בכיתה ט' פועל ומפעיל ילדים מכיתה א' עד
ח' ,בסבלנות ,אורך רוח וכבוד.
חבר השופטים המכובד יכלול את גיל הנעורים ,שגם הם לוקחים חלק בפורים של חברת
הילדים .השנה הקדמנו את שעת התחלת הערב לטובת הילדים הקטנים יותר ונתחיל
אותו בשעה  ,19:00לחלק הראשון של הערב שהוא תחרות תחפושות והפעלה עם
כדורי ענק מוזמנים גם ילדי הגיל הרך והוריהם ושאר החברים בקהילה.

את ערב פורים בחברת הילדים נחגוג ביום חמישי 21.3
ניפגש עם הילדים בחדר האוכל בשעה  19:00בערב ,נפתח בתחרות תחפושות ,הפעלת
ריקודים עם כדורי ענק ,משחק לילה ברחבי הקיבוץ ,ארוחה ,ביתנים ואז מגיעים לשיאו
של הערב הצגות וריקודים שכתבו הילדים!

בני ובנות כיתת "נבטים" – ילדי שנת המצווה יכינו ויחלקו משלוחי מנות לחיילי צה"ל
כחלק ממשימות שנת בר מצווה.
זו הזדמנות להגיד תודה גדולה לצוותי החינוך שעבדו שעות רבות בהכנות לקראת החג,
ללימור קורן שצבעה ,חידשה ובנתה דוכני משחק חדשים ולכל שאר האנשים וההורים
שתמיד נרתמים לעזור .יחד אנו מצליחים לתת לילדינו פורים מהנה ומוצלח
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מערכת החינוך
מזמינה את הציבור להרצאה מעשית
על התמודדות ילדים עם משבר
"ומה עם הילדים?" – הינה הרצאה מקצועית המשלבת ניסיון אישי של התמודדות אישית
עם משבר ושוזרת מספר רב של סיפורים ומקרים ,את ההרצאה תעביר רותם כרמי ,בת
 ,43עובדת סוציאלית ,בעלת  M.Aבהנחיית קבוצות.
רותם תספר על מודל להטמעה מעשית שאותו פיתחה לאחר מחקר איכותני ארוך טווח.
מודל מ.מ.ש – מנהיגות ,מודלינג ,שיתוף ,מודל מקורי הנותן כלים פרקטיים להתמודדות
ביום יום ובמשבר בפרט ומלווה ביכולת לתרגם את התיאוריות לרמת המעשה.
ההרצאה מתייחסת לשאלות מהותיות כמו:
איך מדברים עם ילדים על קושי ופחד?
האם וכיצד צריך להציב גבולות בזמן משבר?
באיזה אופן ילדים מחקים את התנהגותנו?

הנכם מוזמנים לשעה קלה של התבוננות ,חשיבה ולמידה
בברכת שבת שלום
סופי אביסרור
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צמ"ד וקליטה
יוצאים לדרך!
קליטת משפחות חדשות לקיבוץ ,היא מטרה משותפת של כולנו!
ראשית ,ברצוני להזכירכם כי בימים הקרובים ,תיערך הצבעה לבחירת חברי ועדת צמ"ד
וקליטה (ועדה מאוחדת) .אני מאחל לכולם בהצלחה ומייחל לשיתוף פעולה פורה והרבה
הצלחה בדרכינו העתידית המשותפת.
עם כניסתי לתפקיד וגיבוש הצוות ,אנו נעבוד על מספר פרויקטים .חלקם במטרה להביא
מתעניינים רבים ככל הניתן-על מנת להיות בעמדה שתאפשר לנו לבחור את שכנינו העתידיים,
חלקם במטרה לחזק את השייכות של הנקלטים החדשים למעוז ,ליצור היכרויות של החברים
הוותיקים עם המשפחות הצעירות ולמסד תהליכים ארוכי טווח שייעודם ליצור קהילה
קולטת.
נשמח לשיתוף פעולה והיענות חיובית למיזמים ,פעולות ואירועים שנקיים במסגרת הצמיחה
הדמוגרפית .נודה לפניות מהחברים הוותיקים ,המעוניינים לקחת חלק בפעילויות השונות,
שיכללו מפגשים פעילים ,סיורים ,משחקים אינטראקטיביים ועוד.
אינטרנט (והמדיה החברתית בפרט):
האינטרנט הפך לכלי רב עוצמה לשימושים רבים .כלי זה יהיה בשימוש רב בפעילותנו.
 חיי הקהילה ,אירועי תרבות וחינוך במעוז הינם כרטיס הביקור שלנו .פרסום תמונותוסרטונים המתעדים את אלה ,מהווה אמצעים שיווקי עוצמתי .לכן ,החודש קיבלו הורי
התלמידים במערכת החינוך /אישור הורים על פרסום תמונות תלמיד/ה באינטרנט'
לחתימה .אני מודה להורים שאישרו את פרסום תמונות הילדים.
 על מנת למקסם חשיפה לפרסומים השונים שלנו (תמונות ,פוסטים ,סרטונים,אירועים) ,נודה אם חברי מעוז והמעגל הקרוב שלכם (משפחה וחברים) יהיו שותפים
ברשתות החברתיות (פייסבוק ,אינסטגרם ,יוטיוב) שלנו .אנחנו יותר מנשמח אם תוכלו
להגיב ולשתף את החומרים שאתם נחשפים אליהם .לחשיפה ברשתות חברתיות יש
המון פוטנציאל .מעורבותכם תגביר את הפוטנציאל.
 נשמח לקבל חומרים מצולמים :תמונות ,וידאו המתעדים את הקיבוץ ,חוויות מהחייםכאן ,נופים ואטרקציות מקומיות/אזוריות .חומרים שישמשו לפרסומים שונים (מובטח
קרדיט למתעדים).
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תחרות 'מעוז בתמונות' -אנו מתכבדים להכריז על פתיחת תחרות צילום! אנחנו מזמינים
אתכם לצלם תמונות של מעוז ולהעבירן לדוא"ל הרשום מטה .בכל חודש ,נכריז על נושא,
סביבו נרצה לקבל את התמונות .חודש מרץ יהיה בנושא 'האנשים במעוז' .בסוף חודש ,נפרסם
את התמונות בדף הפייסבוק של מעוז .התמונה שתקבל הכי הרבה הצבעות (לייק=,1
שיתוף= ,)5תוכרז כמנצחת .המנצח יקבל עותק מודפס מהתמונה .עותק נוסף ייתלה בחדר
האוכל.
קהילה קולטת :בחודש אפריל ,נערוך פעילות גיבוש משפחתית ,בהשתתפות כל חברי הקיבוץ.
הפעילות תכלול משימות צוותיות באמצעות מכשירי טלפון ,מענה על שאלות ,איתור מקומות
בקיבוץ ועוד .חברים המעוניינים להשתתף כ"מפעילים"-בעלי תפקיד ומשפחות המעוניינות
להכיר את הקיבוץ על מוסדותיו ודמויותיו ,מוזמנים לפנות באפיקי התקשורת הרשומים מטה.
מילון עברי-מעוזי  :לפעילות תוכן ברשתות חברתיות ,נשמח לקבל הגיגים וביטויים מה"סלנג"
של מעוז חיים .ניתן לשתף באפיקי התקשורת הרשומים מטה.
אוזן קשבת :אנחנו מברכים על כל ביקורת ושמחים לשמוע הצעות ייעול ,רעיונות ,הערות
והארות .הרגישו חופשיים לפנות אלי ו/או לחברי הצוות.
בתודה מראש,
אלי סיגל klita.maoz@gmail.com 051-2110881
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סמנו ביומנים!
פורים מתקרב ויחגג

ביום שישי -
22/3/19
צוות גדול של חברים
ותושבים מהקיבוץ עובד על
תכנון והפקה של ערב מהנה
לטובת החברים והתושבים

ספריית מעוז
חברים שלום,
קבלנו תקציב לקניית ספרים חדשים לספריה.
חנהלה רפאל אחראית על הקנייה ,אז מי שיש לו בקשות או הצעות מתבקש לפנות אליה.
כשיגיעו הספרים החדשים נפרסם את הרשימה.
תזכורת על שעות הפתיחה:
יום ב' 10:00-11:00
יום ד' 16:00-17:00
יום שבת 16:00-17:00
בואו להחליף ספרים ואם יש לכם הערות והארות ,אתם מוזמנים לדבר איתנו.
צוות הספרייה :זיוה מלצר ,חנהלה רפאל ,שושי בוקי ,רות לונטל
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הכר את החבר

המדור בו נכיר את חברי הקיבוץ ק צת יותר לעומק
(המדור מחליף ידיים ועובר ליעל טל .היום ניפרד באהבה מקרין)

היום נכיר את קרין גודינגר

קרין נשואה לאדם ואימא של שקד ושי.

מה את עושה בחיים?

"בהשכלתי אני הנדסאית תעשייה וניהול ומנהלת רשת מחשבים .כיום אני עובדת בשתי
משרות :האחת  -במועצה במחלקת מחשוב ,והשנייה כעצמאית  -דולה ומדריכת הכנה ללידה.

לאיזה מהתפקידים את מתחברת יותר?

להיות דולה זה בשביל הנפש .אין רגע בחיים שהוא מדהים יותר מלידה .גם את העיסוק
במחשבים אני אוהבת ,זה המשך למה שעשיתי בצבא .שני תחומים שונים ,שבשבילי מתחברים
יחד.

מה את הכי אוהבת בקיבוץ?

"את הקהילתיות ואת העזרה ההדדית"

מאיפה ואיך הגעת למעוז?

"גדלתי בגן-נר .בבגרותי גרתי עם אדם בנשר  6שנים לצורך לימודים של שנינו בטכניון .בהריון
הראשון תכננו לחזור לעמק .שמענו מחברים על הקליטה במעוז ,באנו לראות והתאהבנו".

מה המקום או הפינה בקיבוץ שאת הכי אוהבת?

"את הדשאים עם הכלניות בחורף"

איפה את אוהבת להיות
בקיץ?

"בים".

מאכל אהוב?

"קוסקוס".

אם לא היית גרה במעוז,
איפה היית גרה?

"מקום לא עירוני".

מה לא יודעים עלייך?

"שאני צמחונית"

תחביבים?

"ללוות לידות ,לקרוא ,למי יש זמן לתחביבים"!?...

איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"מנהלת מרכז להריון ,לידה והורות ראשונית בעמק".

הכר את החבר  Iחברים המעוניינים להופיע במדור מוזמנים לפנות ליעל טל 051-2407690
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ברכות למשפחת דקל ולרותם גזיאל ואלמוג בן דרור
על הצטרפותם לשכונת התאילנדים ועליית שני
בתיהם החדשים על הקרקע בחודש פברואר!

ברכות לילידי חודש פברואר:
אידו ברוש ,שי אבלו ,נורית גל ,זאב צם,
אברהם דגן ,רחל דגן ,אודי דפנא,
רועי דפנא ,צפורה חלמיש ,חנה ישבי ,מוקי
ישבי ,שחר כהן ,סנדרה נפדנסקי,
עדי דפנא ,ליאורה סטריקובסקי ,אופיר
ברוש ,חנה סלוצקי ,יורם שחם ,דליה
יהודה ,לימור מזרחי ,רועי מזרחי ,רועי
פוקס ,דניאל טמקין ,מוריה טרומפר.
ולילדים :יותם אריאלי ,סהר אביסרור,
אוהד כהן ,גלעד טל ,אלה סולץ,
אורי סלע.
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נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש פברואר
יוסי תמיר 22/02/1968
הללי לביא 01/02/1979
אביטל דפנא 07/02/1980
אריה דגן 21/02/1985
פרח קדר 02/02/1993
טל כהן 07/02/1994
שרה ברנדיס 11/02/1994
יוסקה נהיר 16/02/2000
איל כפכפי 25/02/2002

צפורה יעקבי 24/02/2003
אלי אשש 11/02/2004
לאה'קה לוריא 01/02/2007
אברהם כהן 23/02/2008
יעקב פאנר 20/02/2011
חנה (יואלית) גנתון 03/02/2014
מלכה יובילר 12/02/2015
אבשלום יעקבי 21/02/2015

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" – הקיבוץ המאוחד ,קבוצת חוגים מעוז חיים ,מס: 20.03.1940 ,304 .

מצב השיכון במעוז.
יש לי רצון לגלות פעם את מצב הדירות שלנו לכל החברים שידעו את המצב לקראת הקיץ,
ובעיקר לקראת קיץ של קדחת.
בעברנו למעוז היו גמורים  2בניני דירה 3 ,צריפי משפחות מרעננה 2 ,צריפי סוכנות ו 4-צריפי
מעוז .זה מה שהיה לנו לחלוקה .החלוקה הייתה קשה ,פתרנו אותה איך שהוא ,כי גרו אז עוד
בסוכות .סידרנו  2משפחות לגור יחד ל"תקופה קצרה" ,כי ארבעת הבניינים היו צריכים
להיגמר בעוד  6שבועות .למעשה הם נגמרו כעבור  3חודשים .בינתיים היה צורך לפרק את
הסוכות ושוב סדרנו "פרימוסים" וגם  2משפחות בחדר ונדמה היה כאילו האנשים מסודרים.
למעשה הסידור הזה היה בלתי אנושי .כיום נוספו עוד :צריף ה"פעוטונים" וצריף "רכבת",
הצריף הקטן .אבל המצב לא השתנה כמעט לטובה .מצב הדירות כיום הוא כזה שאין לתאר
איך ומה נסדר בעוד חודש 20 .חברים יבואו עוד מרעננה 16 ,הנערים מהנוער העובד גרים
בצריף הרעוע .כל הזמן חשבנו שהסדור הוא זמני ולמעשה הוא קבוע ,כי אין .חוץ מזה יש
במעוז  19אוהלים ,חוץ מאלה הנמצאים בנגב אצל החברים העובדים שם.
צפיה :בונים במעוז  6בנינים ,אבל כמה חדרים הם לרשות ועדת הדירות? – נדמה לי שלא
יותר מ 13-חדרים .והנה החשבון :בנין לחולים ,בנין לבית ספר ,בנין לתינוקות .ששת הבניינים
הנשארים לחלוקה לדירות אינם פותרים את שאלת השיכון ,אפילו במצב היום בלי תוספת של
חברים .ודבר אחד אני רוצה ,שיהיה ברור לנו שאין כל אפשרות להוסיף אף אדם על אלה
שנמצאים במעוז כרגע .ומשפחות על אחת כמה וכמה .אינני יודעת אם יש עוד מקום בקבוץ
אשר חבריו כה מטולטלים וכה מחוסרי דירה וחיי קבע כמו אצלנו .יש שחבר חוזר מהדרך עם
המטלטלים שלו ואין לו מקום להעמיד את מיטתו והוא מתגלגל שבועות ללא מקום .או
שהמטה נשברה והמזרון נקרע ואז הדאגה עוד כפולה :לא מקום ולא מיטה ואינני יודעת אם
במעוז דווקא נוכל להרשות לעצמנו להמשיך כך ,אפילו באין אפשרות ואפילו באין ברירה.
בתיה.
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