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ידיעון קיבוץ געתון

שברו את הכלים ולא משחקים...תמונת השבוע

הקטן שאנחנו יכולים לעשות וגם זה אוויר, ים וקרקע, אבל זה המעט נכון, זו טיפה בים ענק של זיהום פעמיים שמזהמים לנו את העולם. ולהפסיק את השימוש בכלים החד פלסטיק, זכוכית או כל חומר אחר, המודעות להגיע לחדר האוכל עם כלי מצטרפים כאן כדי להעלות את במובן הטוב של הביטוי. וגם אנחנו קצת ישנה, שמחזירה אותנו אחורה להצטרף למסיבה. אז כן, זו מהפכה בחדר האוכל של געתון, והחליט הכלים הרב פעמיים שמובילה שושה כנראה ששר האוצר שמע על מהפכת 
חשוב.  



הפעם אני בוחרת להתחיל את הטור 
רשמת  של  מדבריה  קטע  בציטוט  שלי 
שלומית  עו"ד  השיתופיות,  האגודות 
שיחור-רייכמן, לרגל כנס ההנהגות ה-8 
של התק"צ, שהתקיים לפני ימים אחדים:

קואופרציה  של  גבוה  הכי  המקום  הם  הקיבוצים  "בעיני 
ואני מאוד שמחה שאני יכולה להגיד את זה בפה מלא. 
שבוחרים  אנשים   ]...[ ביחד  בחיים  מאמינה  מאוד  אני 
זה  שותפים  ולהיות  וחינוך  תרבות  לעשות  ביחד,  לחיות 
ממיליארד  יותר  יש  הקואופרציה.  של  השיא  זה   – לזה 
ומאתיים מיליון אישה ואיש שחברים בקואופרציה בחו"ל 
ולכל אחת ואחד מהם יש מה ללמוד מכם. אתם העבר 
המדינה  של  והעתיד  המדינה  של  ההווה  המדינה,  של 
הזאת". נכון שמזמן לא קיבלנו כאלו מחמאות מגורם 
לי  שיצא  כמה  שעד  ואומר  אוסיף  כלשהו?  רשמי 
להיות בקשר עם משרדה לאחרונה, אני יכולה להעיד 
וקשובה  משתפת  נינוחה,  יותר  אווירה  שמורגשת 
למשרדי  גם  תחלחל  זו  ושרוח  ירבו!  כן  לשטח! 
רגולטורים אחרים – שבעשורים האחרונים, רק הכבידו 

וחיפשו כיצד להגביל את מרחב הפעולה שלנו!

לזה  ועד  הקודם  הידיעון  שבין  הזמן  במחצית 
ולכן,  הבריאות  קו  על  הייתי  לא  כעת,  לכם  שמוגש 
סוגיות  במספר  מוצלח  לא  עיכוב  שנפתח  מודה 
שתכננתי לקדם ועל כן: אתכם הסליחה! מה שאני כן 
יכולה לבשר הוא שבשעה טובה, צוות היטלי השבחה 
שבוע  בתחילת  הוגש  הנדרש  כל  עבודתו.  את  סיים 
באופן  נכנס  שגעתון  אישור  קיבלנו  והשבוע  שעבר 
אפשר  ומתישה,  ארוכה  סאגה  אחרי  למתווה!  רשמי 
ולקרן  לאליסיה  שוב  תודה  גואל!  לציון  שבא  לומר 
ולכל החברים שהתגייסו לחפש אצלם את המסמכים 
החסרים, ולבעלי התפקידים שסיפקו לנו את הנתונים 
להשלמת המשימה! כאמור בדיווחים קודמים, עכשיו 
רק נותר להמתין שתורנו יגיע, אז כל הנתונים ייבדקו 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  מתוך  צוות  ע"י 
"חבל אשר" ויישלח שמאי לשטח. לכשהשמאי יגיש 
בתשלום  יחויב  ומי  לפטור  מי  סופית  נדע  השומות, 
כל  את  במרוכז  ישלם  הקיבוץ  מדובר(.  כסף  )ובכמה 
השומות, כדי להמנע מעיכובים )וקנסות( ונהיה בקשר 
עם החייבים ע"מ להציע להם מספר מסלולים לבחירה, 

להחזר הסכום. 

)גם אם נראה לחלקנו  אנו ממשיכים לטפל במרץ 
שלוקח יותר מדי זמן( בקידום מתווה חדש לקליטת 
בני הקיבוץ במסלול הקצאת מגרשים בתוך הקיבוץ 
"הישן". אנו )הנהלה וצמ"ד( בישורת האחרונה מבחינת 
ניסוח המתווה שיוגש לאישור בקלפי. אם הכל יתקדם 
כמצופה אצל היועצים המשפטיים, הנוסח יגיע לשיחה 
שמתוכננת ל-5/12. חשוב להדגיש שחלק מן המגרשים 
שיכללו במתווה שיוגש לאישור, אינם מפורצלים עדיין 
אך כבר בוועדת התכנון 
הגשה  על  עמלים  שלנו 
המתחם  של  מזורזת 
)האישור  אשר"  ל"חבל 
התב"ע  במסגרת  יינתן 
שתאושר  הנקודתית 

גשם ראשון
הוא מרטיב את נמנום יום הקיץ

גשם ראשון
הוא מרביץ את אבק הדרכים

גשם ראשון
המרפסת כולה רחוצה היא

גשם ראשון
וריחות זכרונות של חמסין )מירה מאיר(.

מדד הקהילתיות | בחודש יולי האחרון במתנ"ס 
בישובים,  הקהילתיות  מדד  את  למפות  החליטו 

כתב כך אז ראש המועצה:

המועצה האזורית מטה אשר בשיתוף הנהגות היישובים 
הקהילתיות,  תחושת  את  לחזק  למטרה  להן  שמו 
משאבים  להשקיע  כך  לשם  והחליטו  ביישובים 
אקטיבית  בצורה  שיחזקו  וקהילתיים  מוניציפליים 
ויישוביה  המועצה  את  המלווה  המועצתי  החזון,  את 
לשיפור מתמיד באיכות חיי התושבים. משבר הקורונה 
חייב  עימו,  שהגיע  החברתי  והריחוק  השנה  שהתרחש 
והביא  הקהילה  ולהתגייסות  להתאמות  הישובים  את 
רבה  לשחיקה  גם  עשייה  של  חדשים  שיאים  עם  יחד 
ודווקא  זאת  יחד עם  בישובים.  ההתנדבות  של מערכי 
לבצע  המועצה  להנהלת  חשוב  הנוכחי  המצב  נוכח 
אשר  הקהילתיות",  "מדד  בסקר  ולצאת  מצב  בדיקת 
עד  )ועבר   eri ומכון  למתנ"סים  החברה  ידי  על  פותח 
אזוריות,  מועצות  ערים,  ישובים:  בכ-50  בהצלחה  כה 
מועצות מקומיות, כפרים ועוד( ויערך בהובלת המרכז 
הקהילתי מטה אשר ומחלקת הישובים במועצה, אשר 
עמלו במהלך חצי השנה האחרונה על דיוק והתאמת 
על  מדברים  כשאנחנו  אשר.  מטה  ליישובי  השאלונים 
החולקים  אנשים  בו  למצב  מתייחסים  אנו  קהילתיות 
מרחב גיאוגרפי, פועלים יחד זה למען זה ולמען המקום 
וערבות הדדית,  יחסים של אמון  חיים. מכוננים  בו הם 
והשפעה  ערך  בעלי  להרגיש  להם  שגורם  באופן 
להערכת  שיבחנו  המדדים  מקומית.  גאווה  ולתחושת 
תחושת הקהילתיות הם: אמון והדדיות, שייכות, חיבוריות, 

מחויבות, משמעותיות ופעולה קולקטיבית.

לכתוב צורף קישור לסקר אינטרנטי, שבא לבדוק 
את המדדים הבאים:

שייכות.  אמון והדדיות.  פעולה קולקטיבית.  מחוייבות.  
חיבוריות.  משמעותיות.

אצלנו בגעתון הייתה הענות נמוכה יחסית של 69 
משיבים. תוצאות הסקר נבדקו מכל מיני היבטים 
ואמורות לתת תמונת מצב עדכנית בכל מה שקשור 
התוצאות  הניתוח,  לאחר  הנבדקים.  למדדים 

יפורסמו ויוכלו לתת כלים לשיפור הדברים. 

חורף  לשעון  עברנו  מכבר  לא   | חורף  נהיגת 
בשטח  ברכב  הנוהגים  על  מוקדם.  מגיע  והחושך 
תשומת  את  להגביר  לו..(,  מחוצה  )וגם  הקיבוץ 
הלב, בעיקר באזורים שיש ילדים בסמוך לכביש. 

בימי גשם כפליים.

השועל השובב | השועל מהכפול הקודם הרחיב 
בקיבוץ,  נוספים  למקומות  מחייתו  שטח  את 
לאחרונה נצפה באזור הדשא הגדול ובימי ג' בפאב. 

אנחנו בקשר עם וטרינר המועצה בנושא.
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געתון
זה הבית

המשך בעמוד הבא



בהמתנה  צורך  ללא  המקומית,  הוועדה  בסמכות 
לתב"ע "הגדולה" שצריכה לעבור את כל הדרך עד 
נקבל  בהכנה,  וכבר  במקביל  המחוזית(.  לאישור 
השמאות כך שהמתעניינים/ות יוכלו לקבל תמונה 

מלאה גם מן ההיבט "החשבונאי" גרידא.

מקורות  בעיגון  לדון  נחזור  חנוכה,  אחרי  מיד 
המשמעותיות  הנקודות  ונאפיין  בעתיד  הקיבוץ 
בקרוב  ייקבע  הדיונים  מועד  יתרכז.  הדיון  סביבן 
את  לשריין  מראש  זמן  מספיק  שיהיה  כך  ונודיע, 
עכבה  "כל  האמירה  לגבי  ספק  יש  אם  גם  הערב! 
המפגש  מאז  שעבר  שהזמן  לי  נראה  לטובה" 
באוקטובר האחרון ִאפשר  לעשות חושבים, לשוחח 
ביננו ולברר באופן פרטני ובעיקר, להתרחק מסערת 
מכבד  שיח  לקיום  מועילה  בדיוק  שלא  הרוחות 
והוגן על סוגיות שמשפיעות על כולנו ועל עתידנו 

המשותף, כאן!

שבת שלום!

סיכום 9 חודשים עסקים.
סיכום 9 חודשים מראה הפסד של 800 
אלף ₪ לעומת רווח של 76 אלף בתקופה המקבילה. 
הפער נובע בעיקר )600 אלף ₪( מהפחתה דרסטית 
משלמת  שמילועוף  בלולים  השימוש  דמי  של 
בנוסף  הפטם.  בענף  מהמשבר  כתוצאה  למגדלים 
עברון  מאגר  שסיפק  המים  בכמות  ירידה  היתה 
ב-200  ירד  שהרווח  כך  הקודמת  השנה  לעומת 
מאחר  רווחי  להיות  צפוי  האחרון  הרבעון   .₪ אלף 
שהוא מכיל מחצית עונה של קטיף אבוקדו, בייחוד 
השנה, בה קטפנו לראשונה זנים מוקדמים בהיקפים 

משמעותיים.

תאג – סיכום 9 חודשים | המפעל ממשיך להציג 
ב-9  חזקה:  וצמיחה  ביותר  מרשימות  תוצאות 
חודשים ההכנסות היו קרובות לאלה של 2020 כולה 
והרווח היה גבוה ב-7 מיליון ביחס לאותה התקופה. 
הקרובות.  בשנים  המגמה  להמשך  הוא  הצפי 
בפיתוח  מתקדמת  דרים,  תאג  האחות,  חברת 
מצד  רבה  להתעניינות  שזוכים  חדשניים  מוצרים 
גורמים בשוק הרלבנטי. בהזדמנות זאת אני מביא 
לידיעתכם  שתאג זקוקה לעובדים רבים במגוון רחב 
של תפקידים. למי שרלבנטי עבורו שווה להתעניין.

מציגה  ימאתון   | חודשים   9 סיכום   – ימאתון 
לפני  הרווח  בעבר:  כמותן  נראו  שלא  תוצאות 
שירותים לתקופה היה כפול מזה שבעונה המקבילה, 
זאת עדיין ללא אמיקו, המפעל החדש שנרכש. גם 
במפעל זה התוצאות עולות על התחזיות. במפעל זה 
תקופת החפיפה בניהול הסתיימה וחוליו מנהל את 
הקרטון  אריזות  שוק  כללית,  מלא.  באופן  המפעל 
נמצא בסחרור כלפי מעלה וימאתון עובד קשה מאד 
על מנת לספק את ההזמנות, כאשר הבטחת אספקת 

נייר לטווח ארוך מהווה אתגר.

הקודמים  מהסעיפים   | התעשיה  אזור  פיתוח 
בדיווח זה ניתן להבין שמפעלי התעשיה של געתון 
מצויים בצמיחה אדירה. במקרה של תאג יש הקדמה 
החזוי.  הגידול  תכנית  מול  אל  שנתיים-שלוש  של 
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לתוספת  דחוף  באופן  זקוק  המפעל  מכך  כתוצאה 
מבנים. האתר בבר-לב, שבנייתו הסתיימה לא מזמן 
וטרם נכנס לשימוש בגלל עיכובים בחיבור החשמל, 
יספק את הצרכים כבר בעתיד הנראה לעין. על  לא 
כן בתאג מבקשים כעת להחזיק את האתר בגעתון, 
בנוסף לאתר בר-לב ואף להגדיל אותו לכדי 10,000 
ימאתון,  גם  מ"ר(.  ב-5,600  מחזיקה  תאג  )כיום  מ"ר 
לתוספת  זקוקה  נוסף,  ייצור  אולם  כעת  שבונה 
של  האורגני  הגידול  לצורך  מבנים  של  משמעותית 

המפעל, זאת ללא אמיקו. 
הפיזיים  הצרכים  את  לספק  לנסות  געתון,  מבחינת 
יעד  הוא  הקיבוץ  תחומי  בתוך  המפעלים  שני  של 
אסטרטגי, זאת מתוך שיקולים כלכליים, תעסוקתיים 
מאות  המעסיקים  המפעלים,  לשני  וקהילתיים. 
אדירה  תרומה  יש  שירותים,  מגוון  וצורכים  עובדים 
פעילה  תעשיה  ללא  ישוב  בקיבוץ.  החיים  למרקם 
במקום עלול להפוך בנקל ל-'עיר שינה'. מאחר וגעתון 
התברכה בתעשייה מוצלחת וצומחת, יש לעשות הכל 
כדי להבטיח המשכיות, ככל שהדבר בידינו. האתגר 
אינו פשוט, שטח התעשיה של געתון קטן יחסית )45 
בניה  אמנם  מאפשרות   )60%( הבניה  זכויות  דונם(. 
של עד 27,000 מ"ר, שאמורה לספק  את הדרישות, 
בינוי  לפינוי  ו/או  חדשה  לבנייה  מקום  איתור  אבל 
בהתחשב באילוצים הלוגיסטיים של שני המפעלים, 
לרבות אולמות ייצור, משרדים, שטחי אחסון, חניות 
ודרכי גישה בשטח צפוף יחסית, מהווה אתגר תכנוני 
עם  התקשרנו  הראשון  בשלב  הראשונה.  מהמדרגה 
משרד תכנון תעשייתי והטלנו עליו לרכז את דרישות 
של  מחדש  לארגון  חלופות  ולהציע  המפעלים  שני 
אזור התעשיה בהתאם. אם יתברר שקיימת היתכנות 
מובן  כלכלית.  בחינה  של  לשלב  נעבור  תכנונית 
שיציאה למיזם שאפתני מעין זה מותנית בהתקשרות 
ארוכת טווח ומחייבת מול שני המפעלים. ככל שנצליח 
במהלך תזכה געתון באזור תעשיה מחודש ומתוכנן.         

מזה מספר חודשים שצוות צמ"ד 
עובד על חיבור של מתווה חדש 
לקליטת בנים, לאחר שהסתיים 
הסדר בנים. אנו רואים חשיבות 
גבוהה בקליטת בנים, ולכן חשוב 
לנו להוביל את התהליך בצורה 
כולל  ומעמיקה. המתווה  יסודית 
נדרש  והוא  מרכיבים,  הרבה 
לאישורם של גורמים שונים כמו 
- ההנהלה, פרצלציה של הועדה המקומית, עו"ד ועוד. 
כל "ארכעה" שכזו דורשת זמן והכנות שונות, ולא על 
שאנחנו  שתדעו  לנו  חשוב  אך  שליטה.  לנו  יש  הכל 
מטפלים בנושא במלוא המרץ, ואיננו מרפים את ידינו 
עם  לגעתון.  ביותר  המתאים  המתווה  את  שנפיק  עד 
סיום כתיבתו, נבקש את אישורה של הנהלת הקיבוץ, 
יגיע לאישור החברים בקלפי. לאחר  ולאחר מכן הוא 
שנקבל את אישור השיחה והחברים, נארגן כנס בנים 

ובנות להצגת המתווה. מבטיחים להמשיך לעדכן. 



קפאין, אלכוהול ושינה.
מורכב,  תהליך  היא  שינה 
בנויה  השינה  שלבי.  ורב  מובנה 
מחזור  כשבכול  ממחזורים, 
חמישה שלבים. לכל שלב תפקיד 
להכנת  חוברים  יחד  וכולם  שונה 

הגוף ליום המחרת.
שלב 1 | שלב ההרדמות. מעבר מערנות לשינה. שלב זה 

נמשך כ-5 דקות וקל להתעורר ממנו.
שלב 2 | השינה הקלה. נמשך 10-25 דקות. השינה עדיין 

קלה וקל להתעורר.
שלבים 3 ו-4 | שינה עמוקה עם גלי מוח איטיים. בשלבים 
היום הקודם  אלו מתבצעים תהליכי תיקון הנזקים של 
העמוקה  השינה  במהלך  אנרגיה.  לעצמו  מחזיר  והגוף 
הגדילה,  הורמון  כמו  שונים,  הורמונים  משתחררים 
קשה  הרקמות.  ולהתחדשות  להתפתחות  החיוני 
שנאלצים  ואנשים  אלו  שלבים  במהלך  להתעורר  מאד 
לחוש  עלולים  אלו  שלבים  במהלך  דווקא  להתעורר 
בשלבים  דקות.  מספר  למשך  ומבולבלים  מטושטשים 
או  שינה  מתוך  הולכים  מהילדים,  חלק  מרטיבים  אלו 

חווים ביעותי לילה. 
שלב-5 | שלב ה-REM שמכונה גם שנת החלום, מאופיין 
שלבי  של  הראשון  במחזור  מהירות.  עיניים  בתנועות 
שנרדמים.  לאחר  דקות  כ-70-90  מתחיל  הוא  השינה 
שלב ה- REM הוא בעל חשיבות מאחר שמספק אנרגיה 
ביום  טובה  בצורה  לתפקד  לנו  שתסייע  ולמוח,  לגוף 
כ-90-110  הוא  שלם  שינה  מחזור  של  אורכו  המחרת. 
מחזורים   4-6 עוברים  אנו  הלילה  שנת  ובמשך  דקות 

כאלו.
מסוימים  במשקאות  הנמצא  פעיל  חומר  הינו   | קפאין 
כגון קפה ותה. ישנה הנחה רווחת בקרב הציבור כי קפאין 
מעורר ורבים יעידו כי אינם יכולים להתחיל את היום בלי 
לרוב,  הבוקר.  של  קפה(  כוסות  מספר  )או  הקפה  כוס 
ששיאה  מסוימת  עוררות  נרגיש  הקפה  שתיית  לאחר 
ההשפעה  רמת  שתייתו.  לאחר  שעה  כחצי  עד  יהיה 
הקיבה  תכולת  במשקה,  הקפאין  בכמות  תלויה  תהיה 
)האם גם אכלנו או לא(, ונטיות אישיות הקשורות לקצב 

פינוי הקפאין מהגוף )המשתנות מאדם לאדם(. 
ממשיך  שהקפאין  לכך  מודעים  רבים  לא  אולם, 
שתייתו.  לאחר  רבות  שעות  עוד  בגופנו  להסתובב 
5-6 שעות עדיין נמצאת בגוף  אצל אדם ממוצע לאחר 
10-12 שעות  כמחצית מכמות הקפאין ששתינו ולאחר 
עדיין רבע מכמות הקפאין עוד תהיה בגוף. כלומר, חלק 
מהקפאין מכוס הקפה ששתינו ב-14:00  עדין יהיה בגוף 
בלילה של אותו היום. קיים פער גדול בין נוכחות הקפאין 
בגוף ובין תחושת הערנות המשויכת אליו וזה נובע מכך 
ולאו  בגוף  רבים  לתהליכים  קשורות  ועוררות  שעייפות 
שרגישים  אנשים  ישנם  בדם.  קפאין  לנוכחות  דווקא 
יותר לנוכחות קפאין ולא יצליחו להירדם בקלות גם אם 
יהיו  ולעומתם,  בצהריים  הייתה  האחרונה  הקפה  כוס 
אנשים שיירדמו בקלות לאחר שלגמו כוס אספרסו לפני 

השינה.
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אבל גם מי שנרדם בקלות לאחר שתיית קפאין יהיה מושפע 
השינה  כמות  את  מצמצם  שהקפאין  כיוון  בדם,  מנוכחותו 

שלבים  ו-4.   3 שלבים  של  העמוקה 
השינה  של  השלבים  הם  אלו 
בהם  ופגיעה  והמחדשת  העמוקה 
עלולה להוביל לכך שתקומו בבוקר 
לא  אך  "טובה"  לילה  שנת  לאחר 

תרגישו רעננים. 
ואלחוש  נמנום  הרגעות,  לתחושת  לרבים  גורם   | אלכוהול 
ולכן יש המתייחסים אליו כאל חומר "מרדים". אבל, אלכוהול 
ולכן  העמוקה  לשינה  הקשורים  המוח  בגלי  פוגע  למעשה 
אלכוהול  של  נוספת  תכונה  נפגעת.  שלנו  האיכותית  השינה 
הגורמת לירידה באיכות השינה היא שהוא גורם לנו לתגובת 
"היבהל או ברח" גם במהלך השינה, מה שגורם להתעוררויות 
ולפגיעה  מלאה(  בהתעוררות  מדובר  לא  אם  )גם  לסירוגין 
באיכות השינה. מעבר לפגיעתו של האלכוהול בשלבי השינה 
העמוקה, הוא פוגע גם בשלב ה- REM, שלב החלום. שלב זה 
חשוב לבריאות הנפשית שלנו וליצירתיות שלנו. יש המגדירים 
כיוון שבשלב  שלב זה בשינה כ"פסיכולוג הטבעי של הגוף", 

זה אנו מעבדים את חוויות היום ו"מטפלים" בהן.
וחלק  התרבותיים  מחיינו  חלק  הם  ואלכוהול  קפאין   | לסיכום 
מסדר יומם של אנשים רבים. חשוב להכיר בהשפעות שלהם על 
השינה שלנו. כל אחד צריך להיות קשוב לגופו ולהכיר את מידת 
ההשפעה של חומרים אלו על איכות השינה שלו ובמידת הצורך, 
לבצע שינויים בסדר היום הקשורים לצריכת אותם חומרים, על 

מנת לאפשר לגוף שנת לילה איכותית ומרעננת.



התאריך  לנובמבר.   14 ב-  החולף,  בשבוע  צויין  הבינלאומי  הסוכרת  יום 
העולמי נקבע על פי יום הולדתו של סר פרדריק גרנט בנטינג שנולד ב-14 
בנובמבר 1891 בקנדה, אשר זכה בפרס נובל לרפואה, על מיצוי האינסולין ותחילת הטיפול 
בו לבני אדם. על פי ההערכות, גילוי זה הציל עשרות מיליוני נפשות בעולם, במיוחד בסיוע 
הראשונה  העולם  במלחמת  כמנתח  ושירת  הקנדי  לצבא  התגייס  גרנט  סר  סוכרת.  לחולי 
שחזר  לאחר  אש.  תחת  גבורה  על  לשבח  לציון  וזכה  בקרב  נפצע   1918 בשנת  בצרפת. 
לקנדה, המשיך לעסוק ברפואה. ב- 1922 התמנה כחוקר בתחום הרפואי באוניברסיטת טורונטו והחל לחקור את 

מטבוליזם הסוכר ואת מחלת הסוכרת, לאחר 
שכבר נמצא כי חוסר באינסולין, הוא הגורם 
לה. מאחר שלא ניתן היה לספק לסוכרתיים 
אינסולין באמצעות הפה, ניסה בנטינג לתת 
עם  יחד  אותו  שמיצה  לאחר  כזריקה,  אותו 
בעת   ,1921 באוגוסט  בסט.  צ'ארלס  עוזרו 
ג'ון מקלאוד,  שהממונה על המעבדה, פרופ' 
את  לראשונה  מיצה  בנטינג  בחופשה,  היה 
חשיבות  את  והוכיח  לנגרהנס  מאיי  החומר 
האינסולין על ידי הזרקתו לכלבים סוכרתיים, 
והורדת רמת הסוכר בדמם. בתוך כחודשיים, 
)בעזרת  יותר  טהור  אינסולין  השניים  מיצו 
הביו-כימאי ג'יימס קוליפ(, וניסו אותו על ילד 
ירדה  שבדמו  הסוכר  שרמת   14 בן  סוכרתי 

מיד. 
בפברואר 1922 פורסם הגילוי ושנה מאוחר 
יותר הוענק פרס נובל לפיזיולוגיה ולרפואה 
ולג'ון  בסט(  עם  אותו  )שחלק  לבנטינג 
מקלאוד )שחלק אותו עם קוליפ(. האינסולין 
מסחרי  באופן  מיוצר  להיות  החל  שהתגלה, 

והשאר היסטוריה.
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רגע 
צילום: אייל הוטנרמצלמים

חנוכה שמח 
ושבת שלום

חוזרים סוף סוף לכתוב לכם על 
המתרחש בפאב המקומי!

בחודשים האחרונים היו לנו לא מעט 
חגיגות וכולן היו מוצלחות.

PUB GA’ATONÔÂ˙Ú‚ ·‡Ù

GA’ATON

אוקטוברפסט  הבירה  פסטיבל  את  ציינו   22.10 בשישי 
2021, הייתה אווירה כיפית ומגוונת, כן ירבו!

בחגיגות,  והמשכנו  נרגענו  לא  עוד  שלאחריו,  בשישי 
חבר'ה  מעט  לא  במיוחד!  מושקעת  האלווין  למסיבת 
ועמלו, חשבו  ולארגון התפאורה, עבדו  התגייסו למשימה 
אחד  לערב  יתנקזו  וההשקעה  המאמץ  שכל  כדי  וייצרו 
רוצים  אנו  כהצלחה!  נרשמה  המסיבה  וייחודי!  מצמרר 
להודות לכל צוות המסיבה על המאמץ וההשקעה שאינם 
שתרמה  תרבות  לוועדת  גם  רבה  תודה  מאליו!  ברורים 
טרם  שאותו   ,2019 פורים  של  מהתפאורה  חלק  למסיבה 

הספקנו לחגוג!
ב-10.11, לציון חודש המודעות לאלימות במשפחה עלתה 

שוב ההצגה הנפלאה "פרחים זה לא מספיק".
ג'יי,  ג'ימבו  הזמר  את  לארח  מאוד  התרגשנו  ב-20.11 
ייחודית מלווה במונולוגים על נושאים  להופעה אקוסטית 
לשיר  והצטרף  הפתיע  טובה!  מוזיקה  ובעיקר  מגוונים 
)וחצי( רביד פלוטניק ורמת ההתרגשות עלתה פי שתיים! 

מספרים שהיה אחלה! ואנחנו מצפים לעוד...
השיתוף  לקראת  מתכוננים  אנו  אלה  שורות  לקראת 
הפעולה החדש של הפאב עם כפר המחול הבינלאומי: 
יום  אחרי  יום  מסיבות  ושתי  הופעות  שתי  ערבים,  שני 

"תנועת לילה" 24-25/11/2021.

20:00 מתחילים בהופעת המחול המרהיבה 'תעתוע' 
יצירתו החדשה של רמי באר.

21:00 מיד לאחר המופע, יפתחו דלתות הפאב וברזי 
הבירה, למסיבת ריקודים מקפיצה וסצנת ג'ם לוהטת 

של רקדני כפר המחול הבינלאומי.
הטבה לרוכשים כרטיס משולב: כוס יין/בירה/צ'ייסר 
לברמן/ המשולב  הכרטיס  בהצגת  )מותנה  חינם! 

בלבד  למסיבה  הכניסה  בלבד(.  ההופעה  ביום  ית 
חופשית וללא עלות!  

בנוסף הפאב ממשיך להיות פתוח בשעות הפתיחה 
מאמצים  לעשות  ממשיך  הפאב  צוות  הקבועות. 
של  רחב  למגוון  שיפנו  כך  מגוונים  אירועים  ולייצר 

גילאים ותמיד מוכן שמח ומחכה לראותכם!
טל, וצוות הפאב המקומי של געתון.


