
        

        

        

        

        

        

        

ֵורֹוׁש א יֵמי ֲאַחׁשְ ֵורֹוׁש ַהמֵֹלך ֵמֹהּדו ְוַעד  ,ַוְיִהי ּבִ ּ הוא ֲאַחׁשְ ְּ  -ּּכוׁש -ּ
ִרים וֵמָאה ַבע ְוֶעׂשְ ָיִמים ב  .ְמִדיָנה, ּׁשֶ ֶבת -ָהֵהם , ּּבַ ׁשֶ ְַהֶמֶלך |  ּכְ ּ

ֵורֹוׁש ֵסא ַמְלכותֹו, ֲאַחׁשְ ַּעל ּכִ ר, ּ יָרה, ֲאׁשֶ ן ַהּבִ ׁשוׁשַ לֹוׁש ג .ּּבְ ַנת ׁשָ ׁשְ , ּבִ
ה, ְלָמְלכֹו ּתֶ ה ִמׁשְ ָריו ַוֲעָבָדיו-ְלָכל, ָעׂשָ ָּפַרס וָמַדי|  ֵחיל   ,ׂשָ ִמים , ּ ַּהַפְרּתְ

ֵרי ַהְמִדינֹות  ַהְרֹאתֹו ד  . ְלָפָניו–ְּוׂשָ בֹוד ַמְלכותֹו-ֶאת, ּבְ ר ּכְ -ְוֶאת, ּעֹׁשֶ
ְפֶאֶרת ְגדוָלתֹו, ְיָקר ּּתִ ּ ים; ּ מֹו, ָיִמים ַרּבִ ּוִבְמלֹואת  ה  .ִּנים וְמַאת יֹוםׁשְ

ַּהָיִמים ָהֵאֶלה ה ַהֶמֶלך ְלָכל, ּ ְָעׂשָ יָרה - ּ ן ַהּבִ ׁשוׁשַ ָּהָעם ַהִנְמְצִאים ּבְ ּ
ה -ְּלִמָגדֹול ְוַעד ּתֶ ְבַעת ָיִמים-ָקָטן ִמׁשְ ֲחַצר  , ׁשִ יַתן ,  ּבַ ִּגַנת ּבִ ּ

ְַהֶמֶלך ְרַפס וְתֵכֶלת| ּחור  ו  .ּ ּּכַ ַחְבֵלי, ּ ּבוץ ְוַאְרָגָמן-ָּאחוז ּבְ ְּגִליֵלי -ַעל, ּ
ׁש, ֶכֶסף ְּוַעמוֵדי ׁשֵ ַהט, ִּמטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף; ּ ׁש -ַעל ִרְצַפת ּבַ  ְוַדר -ָוׁשֵ

ְכֵלי ָזָהב ז  .ְוֹסָחֶרת קֹות ּבִ ִלים ׁשֹוִנים, ְוַהׁשְ , ְּויֵין ַמְלכות ָרב; ְוֵכִלים ִמּכֵ
ְַיד ַהֶמֶלךּכְ ת ח  .ּ ִתָיה ַכּדָ ְּוַהׁשְ י ,ֵאין ֹאֵנס, ּ ְִיַסד ַהֶמֶלך| ֵכן - ּכִ ּ ל, ּ -ַעל ּכָ

יתֹו  ְרצֹון ִאיׁש,  ַלֲעׂשֹות-ַרב ּבֵ   .ָוִאיׁש-ּכִ

  נשפי פורי�
  י "פורי	 חבה� 7.3
  ילדי	 פורי	 � 8.3
  חברי	 פורי	 � 9.3

  

  :י�הנושא
   קיבו��י "חבה

  ונגל' ג�ילדי	 
  אגדות �חברי	 

  

כל אנשי המלך 
מוזמנים

!  
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  במגילת אסתרהאדרת נשים 
  יהודית פלד

  

רפוהו לכתבי יסיבות רבות לכ� שלא צ.  ספר יוצא דופ�א הו'מגילת אסתר'

 מתפתחת כתגובה לפעולות העלילה, אישה היא הגיבורה הראשית :הקודש

, ישראל� לאר�אזכוראי� , העלילה מתרחשת בגלות,  אלוהי� לא מוזכר במגילה כלל,נשי�

ל מתנהל והכ, בהטלת פור. עוסקת במשתאות ותוצאותיה�,  חצרנית,האווירה נהנתנית

. ולמרות זאת זכתה המגילה להיכלל בכתבי הקודש.  ולא לפי תכנו� אלוהי,לפי המקריות

,  שעלתה לגדולה, המסכנה,היתומה,  היהודית'סינדרלה'יש לשער שהסיפור העממי על 

� לע ,י כולנו אוהבי� את האגדותכי הר, ו ולא רצו לוותר עלי,היה מוכר בקרב השומעי

שלוש  .האויב, המל�, הגבר � לגבור על החזק, יתומה, גולה, אישה � של החלשיכולתו 

  :לכל אחת תווי� מיוחדי� ועצמאיי�ו ,נשי� מככבות במגילה

  

  ושתי

 היא הכירה את כללי . שממאנת להפגי� את יופייה קבל ע� ועדה,לוקחת סיכו� בכ� �ושתי 

במוכנות לאבד את יוקרת מעמדה ובהתרסה לעול� , אומ� על שלהעמדה ב, המשחק

. בחמדנות  ובתאוות ההתפארות בהישגי� חומריי�,  העוסק במשתאות, המשועמ�,הגברי

 ולקרוע את מסכת ההוללות , שממנו ינקה,ושתי בחרה מרצונה החופשי לבעוט בדלי הזהב

דשי� שהיא עצמה תבנה  אל חיי� ח,שבה חייתה לטובת יציאה מהארמו� בטריקת דלת

�מל� השולט על . מביש ומבי�, ההתבוננות על דמותה מציגה את המל� באור אירוני. אות

מל� שתענוגות ושעשועי� ממלאי� את . אשתוגל לשלוט בביתו על ואינו מסשארצות  120

ינו מסוגל וא,  מל� שחייב להתייע� על כל צעד ע� יועציו וחכמיו.יו� בשנה180זמנו במש� 

  .ענייני� שבינו לבינהור את הלפת

  

  אשת המן, זרש

,  חוות דעת בשני מקרי�המ�נותנת להיא , זרש היא אישה שמתייעצי� איתה

לאחר שהתהפכו  .�היא מספקת את הצור� של המ� בכבוד ובנקמה ביהודי

�היא . המציאותאת מפוקח באופ� אה ורזרש , והמ� חוזר לביתו אבל וחפוי ראש, הדברי

 ומנסה לא  ,בעלהמבינה את רחשי ליבו של ה, אישה חכמהאלא כ  ,ישה רעהלא מוצגת כא

  .אלא ג� להעמיד אותו בפני המציאות, רק לספק את הפנטזיות שלו

  

  סתרא

מתפתחת מנערה תמימה שמנוהלת היא לאור� המגילה  ,ואכ�.  כוכב�סטאר אסתר היא 

 .מל� ואת סגנו המ� שמצליחה בעורמתה להפיל בפח את ה, לאישה מתוחכמת,י דודה"ע

, בתולי�, פיו הדרישות מהנערה י.תחרות יופי מתרחשת בעקבות כניסתה של אסתר לארמו�

האישה צריכה להכי� את עצמה במש� שנה במכו� יופי בכדי . מידה חיצוניות�אמותו
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היא נלקחת בניגוד לרצונה , במרו� 'השתתל תמעוניינאסתר אינה . ח� בעיני המל��לשאת

עובדה שאסתר  למעט ה,על קשר הנישואי� שלה� לא נאמר דבר.  בכתר מלכותזוכהו

היא משמשת . פי היתר מיוחד�לבוא אליו רק עללה ורוש מתיר ואחש. ה זהותה את ריסתמ

ומשיגה את  , עליהוטלואבל יודעת אי� לעקו' את הסגרי� שה, אובייקט שעשועי� למל�כ

   .'חמוני�ית'מבוקשה באמצעות 

המ� מאושר מהעובדה .  שלוה ליצור מתח מלאכותי בי� המל� לבחיר השרי�אסתר מצליח

אסתר דרכה של  ...וגורמת לו נדודי שינה ,עצמתהמל� מתקנאת ו, שמצא ח� בעיני אסתר

 , ביניה�תכסכסמ, לב המ�בתקווה  תטעונ, בלב המל�קנאה  תעוררמ, תככנות לשמהא הי

את  שהשיגו ,�"שי� הערמומיות בתנמצטרפת לשורת הנ אסתר.  את מבוקשההשיגמכ� ו

  .) ועודדלילה, יעלכמו  (אלא בעורמה נשית ,פיזימבוקש� לא בכוח 

  

  כמה טוב

נשלטות על יד� כ ,לכאורה, מוזכרות בזיקה לבעליה�, שלוש הנשי� המופיעות במגילה 

יש זהות מה� כי לכל אחת ראה  מ, אבל קריאה יותר מדוקדקת.�הומהוות רק הד למאוויי

באור  מאירה את הגבר זרש. �"ושתי היא הפמיניסטית הראשונה בתנ:  משלהעצמית

נזקק לאישה שתגיד הוא  ובביתבעוד ש, כלפי חו�רק יודע לנהל את הענייני� כמי ש, אירוני

לנווט את הגברי� כ� ומצליחה אישה עצמאית  הנערה הופכת לאסתר ו.לו מה לעשות

 ,ו היקרי� לא הדירו מגילה זו מספר הספרי�לינ"כמה טוב שחז .תיהיוכנתושיפעלו על פי 

  !האדרת נשי�והשאירו לנו ספר שכולו 

  

 

 

 

  השחר-עם בית אילת
  אנו משתתפים בצער

  עון אלףגדעל מותו של 

  של ראשונים ה הינמב

 השיטה-בית

  יו� האישהיו� האישהיו� האישהיו� האישה

בשיתוף עם העסקים יום האישה התקיים 

  :השיטה-בביתהנשיים  

מוצרים  -תכלת , ת ענברמספר, בגדי מעצבים

בגדי  -תפו ,  שני לוי–המקום , יפים לבית

  .ועוד, פרלינים עבודת יד -ליאל , תינוקות

בערב התכנסו אחרי שהתפנקו וכייפו 

 ושמעו הרצאה מפי מירה הדס 'טיקבו'ב

  )ת נשיהההיפך מהדר( .'העצמה נשית'בנושא 

  תנחומים

  ולמשפחה לדניס שר

  מילטון –במות האח 

  אפריקה-בדרום
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  האוכל-בחדר, 9.3.2012, שבת�ליל

 
 

, השלגיות, ניםֶפ-כל הפיטר

רקים הְש, המכשפות

 ,יות והנסיכותהֵפ,וניםוהדרק

-בלילמתעופפים כולם -כולם

 22.00בשעה , 9.3 ,שישי

  .א "הלארמון האגדות בחד

  עדר בל י

 !איש
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  ר ועד האגודה"יו, משה פלד

החלה פעילותו של ועד האגודה , 2011בפברואר , לפני שנה בדיוק

צור , טל שביט, סמדר גלבוע, חנה סקל: חברי הוועד ה�. הקהילתית

  .עודד יוחנ� ואנוכי, חגי ב� גוריו�, שי לוביאניקר, אדר

, דיירי ההרחבה הקהילתית, באגודה החדשה נכללי� חברי הקיבו�

הבוני� ,  ג� תושבי הקבע החדשי�,כ� אנו מקווי�, עתיד הקרובוב

  . בית� בתו� הקו הכחול

הנוגעי� , טיפול בנושאי� שוני� ורבי�: מטרתו העיקרית של הוועד

, טחו יב, תרבות, חינו�, כגו , 'השיטה�מתיישבי בית' �  לכלל חברי האגודה  החדשה

רותי קהילה  לכל ייות על מת  שאחרכ  ו, גינו  וחזות החצר ועוד, רותי מרפאהיש

        ....ג� א� איננו חבר באגודה, ש"תושב המתגורר בביה

עלה ע� תחילת אכלוס שכונת , ש"הצור� בשינוי הניהולי והארגוני של קהילת ביה

החלו לוקחות חלק ומעורבות , כאשר המשפחות הצעירות והחדשות, ההר

ד בנושאי החינו� ובמיוח,  בהובלה ובניהול השוט% של חיי הקהילהתמשמעותי

  .והתרבות

, שינוי בנהלי העבודה והארגו  הקהילתי, פעילותו של וועד הקהילה יוצרת למעשה

הייתה מאד , ולכ  שנת הפעילות הראשונה של הוועד, שהיו נהוגי� עד להקמתו

נדרש מבט שונה והסתגלות של , בהקמת גו% ניהולי חדש. מורכבת ולא קלה

מהל� זה לא תמיד היה מוב  מאליו בקרב הציבור  .החברי� למבנה חדש ולא מוכר

  .וג� לא בקרב בעלי התפקידי� השוני�, הרחב

  

   ניהוליתהפרדה

מהניהול , נדרשנו להתחיל בהפרדה ניהולית בנושאי� המשותפי� לכלל התושבי�

על כ  נית  להגדיר את שנת הפעילות הראשונה של ועד , הקיבוצי היש  והמסורתי

והמש� סביר של חיי , "תו� כדי תנועה"וכל זאת , התארגנותהקהילה כשנת לימוד ו

  .קהילה חיה ותוססת

החל מהצור� בהפרדה הניהולית ועד , הוועד נכנס לעומק� של תחומי הפעילות

  .לפני ימי� אחדי�, עד לאישורו, לניתוח מעמיק ויסודי של סעיפי התקציב

� ו ששר פוליקרכמ(לעיתי� א% כשלנו , לא בכל הצלחנו, אני מודה ומתוודה 

, שנת העבודה שהסתיימה  אול�,")בדרכי� שהלכתי טעיתי וודאי לא פע� אחת"

ניהולי חדש לחיי �שנה של איתור ובניית מודל ארגוני, הייתה עבורנו שנת לימוד

  .ש"ביהת קהיל
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יעבור עוד שינויי� רבי� ,  של חיי הקהילה שלנוניהולי�אי  ספק כי המבנה הארגוני

  ". בו אנו בוחרי�, זה המבנה אותו אנו רוצי�"עד שנוכל לומר לעצמנו 

  תכניות עבודה על השולחן

מונחי� על שולח  הוועד ומחכי� לשנת , תכניות עבודה ונושאי� רבי� ומגווני�

, )ה כספי ציבורכמו בכל רשות הגוב( הקמת ועדת הנחות ::::לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא ,פעילות חדשה

הקמת מערכת נפרדת לניהול חשבו  , לצור� הפרדה תקציבית, שינוי תקנו  האגודה

  .ייעול מערכת המעקב והבקרה על פעילויות הקהילה ותקציבה ועוד, האגודה

תו� כדי עבודה אנו מקיימי� חשיבה ושיקול דעת רצי% באשר לסדרי העדיפויות 

קיע יותר זמ  בחשיבה ובהתארגנות  או להש',שוט%'הא� לעסוק ב, בעיסוקנו

  . הדברי� משולבי� תדיר זה בזה, כמוב  שבסופו של יו�. החדשה

, בניית קהילה חדשה רחבה ותוססת, יש לזכור כי המטרה המשותפת לכולנו הינה

.  בצרכי� וברצונות, בעבר, המורכבת ממגוו� רחב ועשיר של חברי� השוני� בגיל

אגודה אחת שתפעל תו� התחשבות , ג אחדמכל אלו אנו מבקשי� ליצור מאר

  .  ותמיכה הדדית

  ודותת

אנו נכנסי� אל שנת הפעילות החדשה בתחושה של רצו  להמשי� בעשייה ובבניית 

להתלבטות , ברוח טובה ובנפש חפצה,  החברי�,ומזמיני� אתכ�,   החדשוהארג

 את עצמי אני מוצא". כל אחד כאשר ידבנו ליבו", להציע ולסייע, לשאול, משותפת

ועל  ,על פעילות� המסורה, כחייב לנצל הזדמנות זו להודות לחברי ועד האגודה

למע  הקהילה המתחדשת , בהקדיש� ערבי� רבי� לאור� השנה, נכונות� הרבה

  .וכל זאת בהתנדבות מלאה, שלנו

�, על פעילות מסורה ומתחשבת, אני מבקש להודות בח�, מנהל הקהילה שלנו, לאס

כפי שהזכרתי , ג� כשהמשימה לא תמיד ברורה ופשוטה, לתי נגמרעל אור� רוח ב

יה בכל יצמיחה ובנ, אני מאחל לקהילת בית השיטה המש� גידול .יבתחילת דברי

  . תחומי הקהילה

  

  

  השיטה-חברת בית 

  אבלה על מותה

  של

  שושנה המאירי
  שנפטרה בשיבה טובה

  ומשתתפת 

 לן של המשפחותבאב

  השיטה-חברת בית
  אבלה על מותה

  של

 גבתי) טורמקין(בתיה 

  שנפטרה בשיבה טובה

  ומשתתפת 

  באבלן של המשפחות

 הלווית בתיה נערכה בקיבו� יפעת
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   הולנדיתהפרה וה ,ארטארטארטארט    ,,,,אנטאנטאנטאנט
  אפרת של�

  

הזוי די  שזה רעיו� ד�ת� �טבעי ודל סל של פרה בגפע� הולנד לאר� מא ולב

זה לא מוזר , נש� פרות, שיחק ע� פרות, אבל למי שגידל פרות. דופ��יוצאו

  . השיטה�שבאו לא מזמ� לבית ,לנד�דה) 56 (טאֵנו) 56(רט כאלה ה�  . כלל

כשהגיעה המכולה שלה� הוציאו את הפרה מהארגז והציבו אותה בחזית 

ועד היו� ה�  ממשיכי� לנבוח , כלבי השכונה לא עשו לה קבלת פני� ראויה. הבית

, עומדי� משתאי�, ילדי הגני� עולי� אליה לרגל... מבוהלי� ומבועתי�, עליה

שני בתי� : י הפרהלפדרכי� מו, זרי� המחפשי� כתובת. חוששי�, נוגעי�, מלטפי�

  . גיאוגרפיצ .נדי מהר הפכה הפרה ל. או שלושה רחובות מעליה, שמאלה מהפרה

משקי' על נו' ו ,בקצה ההרחבה ממוק� ,בטע� משובחמעוצב שלה� ההבית 

ואת האוויר ,  תנשו� אוויר פסגות,שלא תסתכלמאי� .  של שדות ובריכותמדהי�

כאשר ,  מהולנדשלט רחוקבנו בה� הבית את . השיטה�הזה ה� מצאו כא� בבית

  . מדלג בי� הולנד לישראל וארט ,מפקח על הבנייהיוניש 

  
  ?אי� זה התחיל

מסבו שחי  פרות 27 ע� חווה חקלאיתקיבל ארט : ל כ)יחתהסיפור ע� הפרות ה

 זה כבוד,  אומר ארט, להיות רפת� בהולנד". )השיטה� של ביתהגודלכ(בכפר קט� 

בני המושבי� לא רוצי� להמשי) להחזיק את הרפת של . לא כ)זה ממש באר� ! גדול

 .מזג�המשרד וה ומעדיפי� את ,מהענ'י� צאיוה�  ו,זו עבודה קשהכי  �ההורי

של דרגות הועולי� בסול� מקצוע הלימוד משקיעי� ב,  מאב לב�רזה עובאצלנו 

  ."אי שלנו�א��בדיהרפת היא . התמחות

, באנשי� חולי�, פול בקשישי�מטע� משרד הבריאות בטיאנט באותו זמ� עבדה 

כל יו� הייתי נוסעת : "ספרתע� חיו) רחב היא מ.  ועוד�אלכוהוליסטי, חלשי�

בי� לבי� . עושה קניות ומבשלת, מכבסת, ביתהאת לה מנקה ,  אחרתלמשפחה
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כששאלתי . " שני�14 במש) ,כ). �מומתעניינת בשלו, בודקת א� לקחו תרופות

אני , כל עוד יש לי כוח... " היא צחקה,הגדול הזהמי מנקה את הבית ו,  נו� אותה

שתי , שני חדרי אורחי�, מטבח, סלו�, ניקיו� של שתי קומותאכ� ו !"שה הכולוע

ג� אחרי שתי לידות היא נראית חטובה   ! קט� עליה�מרפסות וגגות , מקלחות

  . ואנרגטית

  

  הרומ� החל במרחביה
. לקיבו� מרחביהכמתנדבי�  '75בקי� הרומ� שלה� ע� ישראל החל כאשר הגיעו 

הבחינו  זמ� קצר יאחר. כמוב�, האוכל�בחדראנט ו,  כמוב�,ארט עבד ברפת

הייתי ".  בפעוטו� והיא הפכה להיות גננת,לילדי�אנושי ביחסה ה' המוסדות'

ארבעה . בגאווהאומרת היא , "!המתנדבת הראשונה בעול� שהייתה ג� גננת

  . לישראלשלה� הקשר התעצ�  והל)מאז . חודשי� עבדו ולמדו עברית

שתי תכונות אלה הביאו . איש טכני ברמה גבוההג� ו, יז� בנשמתוג� ארט הוא 

יצור זרעי� של עבד בחברה ל עשר שני�. ותהחקלאאותו להישגי� עולמיי� בתחו� 

עד לא מזמ� . בחברה לייצור ביצי� ע� מחזורי כספי� גדולי�כ) �אחר, תפוחי אדמה

, ע� מחזור כספי� של חצי מיליו� יורו בשנה,  מיכו� חקלאיעבד בחברה שייצרה

  . 15%של שנתית וצמיחה 

  
  ריקו�טסי� לפורטו

�וטפור של החקלאותמשרד י "ארט עהתבקש יו� אחד 

 ,לא חשב פעמיי�הוא . �לאר נגוהמלהכניס את ענ' ריקו 

. בחברת הפורטוריקני�עבר לחיות יחד ע� משפחתו ו

, הקמת החווה הגדולה בעול� למנגוארבע שני� עסק ב

    . אירופהלמנגו של גדולה יצואנית להפכה ריקו �ורטופו

רובוטיקה הגדולה בעול� לייצור ,  LELYחברתשל נשיא �סג�לארט תמנה כ) ה�אחר

והוא , לישראלשרדו אר� שמח להעביר את מכשנפתח סני' ב, לאחרונה. לרפתות

  .ישראל�על הקו הולנדתמיד 

 

  ?רי� סיכויי הרובוטיקה בישראלאי� אתה מע �

השקעה בהתחלה ו  הכנסת רובוטי� ז!הסיכוי נמו) � כל עוד יש תאילנדי�": ארט

באר� יש ? כשיש עבודה זולה למה להשקיעא) . למתתשמיא הדי מהר אבל , היקר

  . "לא מספיקכמוב� זה , אלפא�יחזקאל ובבית�בכפר :אוטומטיותרפתות  2רק 

.  ובדואר שליחי�טאינטרנדר) הנעשית ע� עסקיו קשרות וכל הת, ארט עובד מהבית

אבל הוא . מנסה לקד� את הנושאהוא מש� , 'גרנות'נמצא בשל הרובוטיקה הסני' 

: בונה את הרגל השלישית של העסקו, קדימההוא כבר ר� , לא שוקט על השמרי�

וכל שת , באיכות גבוההגז�ביומהזבל תו נית� לייצר שיטב. ייצור אנרגיה מזבל פרות

  . לא חלו�זה , חכו, חכו .דלק לטרקטורי�כשמש ל

*  
�בר: הרפורמיתיהדות הברוח גידלו שני ילדיה� את . ה� ציוני� נלהבי�אנט ארט ו

עזב ) 31( אריהלא פלא שבנ� הבכור . ' וכוכנסת�בביתוחג תפילות ליל שבת , מצווה

התגייס , נגבבי� בחוות גמלאחרי שנת עבודה . עשה עלייהו את הבית לפני עשר שני�
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בצבא  קשה לוהיה רק היו� אנחנו שומעי� ממנו כמה . "כחייל בודד, ל עורב"לנח

את הרפת אריה ו� מנהל יה" ...עכשיו הדברי� יוצאי�", אנטאומרת , "בלי משפחה

בנ� . י�� מקריתלו חברה ישראלית נחמדה ויש, נהלל�ו"ויצהספר החקלאי �של בית

  . תוכנה בהולנדמהנדס) 28 (יא��אוורטי�השני 

  

� �  ?למה בחרת� דווקא קיבו

סיירנו . חיפשנו ישובי� קהילתיי� בגליל התחתו�. לא רצינו קיבו�, האמת": ארט

 התקשר וסיפר לנו על ההרחבה, שגר כא�גדעו� ידי� , ידיד שלנו מהולנד. בכמה מה�

ד בהולנ. חיי קהילהאוהבי� אנשי� ש אנחנו !נדלקנו, ראינו, באנו. השיטה�בבית

ג� כא� אנו רוצי� להיות . הזמנו אורחי� והיינו מוזמני�תמיד , היה לנו בית פתוח

   . "את חלקנורו� לת, גיוסי�ב, קיבו�להשתת' באירועי ה, מעורבי�

  

  ?כנסת�הא� חסר לכ� בית �

, בהולנדלנו שהיה מו כ, רפורמיבית כנסת רוצי� שיוק� כא� מאוד היינו . כ�": ארט

אנחנו נגד מחיצות בכל . מפגש על כוס קפה ועוגה מקו� ,ימרכז חברתג� כמש ישש

  . "נשמח א� תבקרו אותנו. ואנחנו אוהבי� לארח, ד� ביתנו פתוח לכל א.דבר

  

אבל ... הוא עוד לא התרגל. כשיצאתי החוצה כלב עצבני נבח על הפרה ההולנדית

אנשי העול� הגדול , אנטארט ו, אנחנו כבר התרגלנו לאנשי� החמי� האלה

, 6401632: מספר הטלפו� שלה� הוא. אוהבי� את ישראל ורוצי� לסייע בצמיחתהש

   .מוזמני�תושבי� וחברי� ואת� 

  

 אפרת: צילומי�
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אברה� גרזישיחה ע�   

 

קוסטה 'פאר הטבעה אוניית הי� כאשר קרוב לחצי מיליארד דולר ירדו למצולות 

, סקו סקטינו'פרנצהכעס על הקפט� .  בתוכה נוסעי��4,200כע�  ,'קונקורדייה

.  נשמע מקצה העול� עד קצהושהיה אחראי לאסו� ומיהר לנטוש את הספינה  

אלא שאז חשפה הקלטת תשדורות , ינה מוקד�הקפט� עצמו הכחיש שנטש את הספ

על הקפט� לא היה התברר ש. בליוורנו �רדיו בינו לבי� מפקד משמר החופי� 

...  אלא באחת מסירות ההצלה,האונייה

דית ולטפס יהוא הצטווה לשוב מי

סייע לנוסעי�  כדי ל,בסול� לספינה

סקטינו נשמע . על הסיפו�נאספו ש

 שהוא מתא� את ,מתחמק בטענה

פעולות ההצלה מסירת הצלה 

המפקד בליוורנו . למרגלות הספינהש

עלה מיד ! ?מה אתה מתא� ש�: "זע�

�יש ש� אנשי� שזקוקי� ! לסיפו

  !" לעזרה

�ממילא אי, "יש ש� חוש$": הקברניט

  ". אפשר לראות כלו�

  "?אתה רוצה לחזור כבר הביתה? סקטינו, $ ל$חש': ")בלעג (בליוורנו

  

  ? זי אי� הוא מתייחס למה שקרה ש�שאלתי את אברה� גר

, במציאות! הייתי מכניס אותו לכלא מיד. הקפט� הזה מבייש את המקצוע: "אברה�

, הישרדות, לב על נחישות� ספור סיפורי גבורה ואומ)�  יש אי�עבספרות ובקולנו

: רב חובל איטלקיאותו כתב על א( אלתרמ� : מיריק מוסיפה. ימיי�מבצעי הצלה 

. הי� הוא מיתוס". עוד נשוב ניפגש על המי�, של ברכה קפיט�, ט�נרי� כוס קפי"

. את כל אנשי הי�, מבייש את כולנו ..)תקללה איטלקי(, איטלקי, והנה בא קפיט� אחד

  ! נתפסבלתי זה ? הוא מופרע, מה! אני פשוט לא יכול להבי� מה קרה לאיש הזה

 את עצמ� כדי עד כמה היית מחר� אישית ? מה אתה היית עושה במצב כזה�

  ?להציל את הנוסעי�

אפילו א� הייתי נמצא , הייתי עושה  ה כ ו ל, כ�! עד המוות" ):בהחלטיות(אברה� 

את ש ונט יזה כמו שטייס לא. איש י�של כל . א.נ.זה מושרש בד. בסכנת חיי�

(!) הכוליש לעשות , קובע שבמקרה שהאונייה בסכנהבי� החוק הבינלאומי . ומטוס

כל האנייה הייתה , בעומקי� רציניי�, ל' זה היה קורה באוקיינוס. תהכדי להציל או

כא� היה מזל שהמי� . וכנראה שלא רבי� היו שורדי�, יורדת למצולות ע� האנשי�

  . "היו רדודי� ושקטי�

  

  ?אי� הרגשת?  הא� יצא ל� פע� לראות אנייה טובעת�

' הקיבו) המאוחד'י� של �כשעבדתי על אניית פל": )?תאכלי משהו(ממתי� אברה� 

, ששטה בי� התיכו�, זו הייתה אניית משא צרפתית.  לעזרה s.o.sשמענו קריאות 
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פרצה הסתבר ש. קרובהדי  ההייתהיא .  מאודהי� היה סוער. בערב חג המולד

, ברגע שאנייה משדרת אותות מצוקהידוע . שריפה בבט� האנייה והצוות עמד לנטוש

 האנייה !חד וחלק. אפילו א� זו אניית אויב, אליהעל כל כלי שיט באזור לגשת 

,  לראות אנייה טובעת....המחזה היה נורא. עלתה בלהבות והחלה לטבוע לידנו

על החו( . למרסיושטנו , י�� העלנו את כל הצוות על הפל. זו חוויה הכי קשהבשבילי 

יתוני� כשירדנו ראינו בע. תקשורתהרבה סקרני� ו, משפחות, חיכו לנו אלפי אנשי�

זו הייתה . כ$ הצטיירנו בעיני הצרפתי�' !לח� הגיעו� המושיעי� מבית': כותרות ענק

  ".ובהטהרגשה 

בצפו� אירופה . אני זוכר קריאות הצלה רבות, ע� הפסקות,  שנות הפלגות25במש$ "

.  הי� לא סער ולא געש,במקרה של הקונקורדייה. לא היה חור( שלא נקראנו לעזרה

לא יכול לקרוא לו  (הזההאיש .  שישכשור הכי מתקד�י בִמהיא הייתה מצוידת

�, אבל התמונה הזו של האנייה האדירה, יל$ לכלא ורישיונו יישלל לכל חייו) קפט

 .  "לא תרפה ממני עוד זמ� רב, שוכבת כמו ליווית� מת על החו(, החגיגית, הכבדה
  

* * *  

  . שרה קורי� אלאל, "הנטארקטיקאחפש ב"
 ע� אחיו  ,דרומיקוטב הל, ש� נסע למיכה שגיא

בתיה פגשו במקרה את פגישת ההכנה וב, נחו�
 היא היבשת האנטארקטיק  ...מרגשתפגישה . שפי

שאיש לא , והמקו� הקר בעול�, החמישית בגודלה
לבד מתחנות מחקר , מתגורר בה בקביעות

פינגוויני� הו, י מדינות שונות"המאוישות ע
   ...במינוס מתחת לאפסדי נהני� דווקא ש

 מיכה ובתיה: צילמו
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.  המסורתי'מרו� השתיל'קיימנו את ו בשבט "טציו� ל@ 

החל והסתיי� וא  ה. ונערי�ילדי� 100 � כבמרו� השתתפו 

 בית , כמו בשני� עברו, לקח  את המקו� הראשו�. ופה'בג� צ

לאחר המרו�  .ירוק �שלישי בו, אדו� � שני המקו� ב ,כחול

ו בשבט בו "טקס טקיימנו את ופה ו'בג� צנטענו עצי� 

 .חביבהיה . של אלההצעירה קהלה ענו עצי� והאזנו למנט

  .חג של הילדי�'ה, ונעבור לפורי�

   

  .'קיבו�' הנושא השנה. אוכל�י בחדר" יתקיי� פורי� חבה,7.3 ,ביו� רביעי@ 

אוכל למסיבה ע� הופעות וריקודי� � בחדרתי נפגש" כל חבה20:00שעה ב

 , למסיבת ריקודי�23:30 וחוזרי� ב,הולכי� להתארג�כ' � אחר,22:30עד 

ביו� יוזמנו ט "ילדי זח !חיייהיה שמ.  נוספי�מוזמני� קיבוצי�יהיו אליה 

   .בגבעה חמישי בערב למסיב

  

ההכנות . סי�"פורי� המתנ, 8.3' יו� ה, למחרת@ 

ר לנו ועזהתנדב לצוות הורי� ! שיא� בפורי�ל

 הילדי� יחגגו את .לונג'ג �הנושא . החג תהפקב

באזור  ,13:00 � 10:00בי�  ,בבוקר .לבי�פורי� בשני ש

אזור יהפו' לעיר ה כל . וססגוני יתקיי� הפנינג גדול,סי�"המתנ

 ,קעקועי�, משחקי מזל, קפה� בית, � מסעדהעפורימית ענקית 

 ויחזרו , הילדי� ילכו לנוח14:00שעה ב .סרטי� ועוד, איפור

ש� נחגוג ברוב פאר והדר את נש, , אוכל�  מש� תצא התהלוכה לחדר, לאול�16:30ב

   .פורי�

כשבועיי� ', ד יו� ,28.3חופש פסח מתחיל ב. 7.3חופש פורי� מתחיל ביו� רביעי 

  .אחרי פורי�וחצי 

   
 !! לכולנושמח פורים חג

  

  

ת  ומועצ'השילוב האזורי'מטע�  יות� לוט�ש "עטיול התקיי� ה 24.2ביו� שישי @ 

רכבו ורצו ה� . השיטה�ה מבית'חבר 40מתוכ� , ו במסע נערי� השתתפ�500כ .גלבוע

ב וטיול " י�' ריצת ניווט י, אופניי� קצרמסלול , � ארו'יאופנימסלול : מסלולי� �4ב

לאחר . צהריי�� ארוחתהחולק ש� ,חרוד�  במעיי�וסתיימהכל המסלולי�  .רגלי

  . '6 התקווה'רוק להקת צפו בהארוחה 

 לאחר ,סיימה את עבודתה ראונ כרמית: סי�"במתנ� חילופי@ 

. גבע והחלה לעבוד ע� ילדי ,של פעילות אינטנסיביתחצי שנה 

 יצא עיד� בלכר. בקיבו�המתגוררת  אדווהחליפה האת מקומה 

לשניה� אנחנו מודי� על העשייה וההשקעה . ל"לטיול בחו

  . ומאחלי� דר' צלחה, הרבה

מי שמעוניי�  .סי�"נבמת נפתחה לחופש הגדולהרשמה @ 

מוזמ� ליצור איתי קשר , תו משפחי קרוב,וי נכד,וירשו� את ילדל

  .�25.8.12 בויסתיי� �1.7.12בתחיל שלנו יהחופש . �ולהירש

מה קורה מה קורה מה קורה מה קורה 
בחינוך בחינוך בחינוך בחינוך 

    ???? ייייהחברתהחברתהחברתהחברת
    ,מו�יזוהר מי

 רכזת החינו�
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  אווה וצער יחדג
  שיחה ע	 צילה גדיש

  ניצה וינקלר: ראיינה

  

הגיעה עכשיו . 'בית הפיקוס' את עבודתה בכריכת ספרי� בצילה גדישלא מזמ� סיימה 

 בי�ווצהבלויי� ברות שהיו חוו ספרי�.  שנה עבדה בכריכת ספרי�20. הלעשות לביתהעת 

  . יצאו תחת ידיה כמו חדשי�

אסירת והיא , רשפי�קצועית בקיבו� רי� מאת המקצוע למדה מכורכת ספ

הפסיקה מרי�  ,חלהבעלה יצחק שכ .מרי	 חצרוניעבדה זו קדמה ב. להתודה 

� פנינה ודע� יחד האופסט חדר שני� רבות עבדה ב.  אליהפנו ו,התאת עבוד

  .  הכריכייהע� ציוד' סבית הפיקו'עברה ל, ניסגרענ  זה כש. רפאלי

  ?מי היו הלקוחות של� �

סיפק הוא . הספר המקומי#ביתאות� ימי� היה ביותר בהלקוח הגדול : "צילה

, חרוד#ספר בעי�#בית, כרכתי ג� לגורמי חו�, בנוס . לימוד רבי� שעברו מדור לדור#ספרי

חומר , ספרי ילדי�לה� חדש וללכרו$ ממני ביקשו חברי� יותר מאוחר . עפולה ועוד

 מחמאות תיקיבלזו על עבודה . תספרי� עתיקי� היקרי� לה� מבחינה רגשי, ארכיוני

  . "רבות

*  
ניצלה הראשונה שבאה ע� קבוצת הנערי� היא . 10השיטה הגיעה צילה בגיל #לבית

כילדה התקבלה באהבה גדולה בבית� .  במחנות,ש�את רוב משפחתה איבדה . שואהמה

  . המשפחהבני משאמצו אותה כאחת , ציו� ודוד שושני�בתשל 

גאולה ושפרה יחד ע� . 'ג� הבכיליו� עיניי� צוות לה  הכשסיימה את השירות הצבאי חיכ

ודורות של ילדי� , נזכרת צילה, פזמוני�נו  היה כותב ליוסו�". ה� היו צוות מנצח הגננת

 באופ� בוא וכתוקרכול� יודעי� כש, ' לכיתה בי�לוהבוגרי� עמדי שנה היו . גדלו עליה�

  ... זרמו הרבה מי� בנהר,מאז ". אהבהבחו� ובנו אות� עטפ. רהוט

. מחבקת המשפחת גולדשטרו	ונפתחה לה דלת אל  ל"זליוחאי צילה נישאה אותה עת ב

שלושה ו, כ� ירבו,  נכדי�11שהולידו ,  ואית��דורו, טלי, רונית :נולדו ארבעה ילדי�לזוג 

   !חיילי� בסדירכבר  מה�

  

 הער� ומה �כניצולת שואה  �

  ? בחיי�החשוב ביותר

, הילדי� והנכדי�, המשפחה": צילה

ה�  .יקר שיש ליהכי ה� הדבר 

ממש אני . של חיי הגדולהאושר 

הצער על  כמוב� ש!גאה בה�

 .לעול�ולא יעבור  לא עובר ,האובד�

חמש שני� אני משתתפת במפגשי� 

קבועי� של ניצולי שואה במסגרת 

ואנשי� אלה הפכו למשפחה ', עמ$'

  . " קרובהשלי

  .ל$ על ששיתפת אותנותודה 
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  דובר, אביב לש�

  שדרוג תשתיות* 

ייוש� בשנה , אותו יז� מול הממשלה ולוולה, מהל� שדרוג תשתיות פיזיות ביישובי�

משרד החקלאות פרס� את רשימת הקיבוצי� הנכללי� בפרויקט .  קיבוצי��30 בהקרובה

עשור ב� מיליארד  1זה הקציבה הממשלה פרויקט הל. 2011�2012שיקו� תשתיות לשני� 

 שייהנוהקיבוצי� .  בשיקו� תשתיות ביישובי� ותיקי�שנהה�  מיליו! 100 �ו, ובהקר

, גול��מרו�, מבוא חמה, להב, דביר, עי� השלושה, אורי� :ה��  מיליו! 4�מתקציב של כ

, געתו�, גברע�,  סמר, סמדר�נאות, קשת�בית, מנרה, מלכיה, גלעדי�כפר, השחר�איילת

, רשפי�,  אית��והונ, היחמד, נרתיכ, מסדה,  מאוחדיעקב�אשדות, שמרת, יסעור, יחיע�

  ? ומה איתנו.עי� גדיומפלסי� , ארז, רביבי�, שדה�משאבי, גבת

  בריאות* 

ארו� שניהלו מ "ו בתו� מ.'מג� בריאות לקיבו!' � פוליסת ביטוח רפואי חדשה לחברי�

הביטוח ' ב מול ח'משקי הקיבוצי�'מחלקות בריאות ורווחה ומשפטית ע� , נציגי התנועה

כעת נפתח .  קיבוצי�180�מ, מוצגת לקיבוצי� פוליסה משודרגת לרווחת המבוטחי�, 'דקלה'

 כל המוחרגי� והנדחי� מטעמי :בפוליסה החדשה. קיבוצי� נוספי� להצטרפות 'חלו!'

כל חבר יוכל : יקבלו כיסוי מלא במסגרת הנוכחית, שלא התקבלו לביטוח הקוד�, בריאות

 הכוללת ג� תושב ,מבוטחההורחבה הגדרת :  קשר למצבו הרפואילהצטר) לביטוח ללא

התווספו . 'מחו( לסל'הורחב מאוד הכיסוי לתרופות . והורי חברי�, בני חברי�, קבע

 15:  עלות הפרמיה.חולי הסרט! לMRI כולל בדיקת, שירותי� רפואיי� לחולי� במחלה קשה

כנסי ).  שקלי�7.5 � 25 עד 19 ומגיל , מבוטחי� ללא תשלו�19ילדי� עד גיל (שקלי� לחבר 

 www.kibbutz.org.il/b-revachaנית! להתעדכ! באתר .  יערכו בסו) החודש,הסברה בנושא

� יעל: לקבלת מידע וחוברת 052�� אורית, 5358793 052-4475453 

  פנסיה* 

כפי , המלצות התנועה לקיבוצי�צוות הפנסיה פועל ליישו� 

יאס) יהחלטות הכדי לעקוב אחר . ועהשהתקבלו במועצת התנ

ל� ל גובה הפנסיה המש0ע, בשבועות הקרובי� מידע מהקיבוצי�

פגישות ע� הנהלות בצוות מצומצ� יתחיל , בהמש�. בפועל

פנסיה הקצבת : מתקשי� לעמוד בהמלצות התנועהההקיבוצי� 

  .חיד לפנסיונר י25%ותוספת של ,  מהשכר הממוצע במשק40%לפחות בגובה של היא 

  

פנסיה 
מומלצת 

  ליחיד

פנסיה מטרה 
 "הוגנת"

50% 

פנסיה 
מומלצת 

40% 

פנסיית 
  הבסיס 

 

הממוצע  השכר
 במשק 

3.720 4.251 3.401 2.976 8.502 
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  של עירית אדר - סיְנרוִבהְד

  חבורה שמטריפה את העול�
  

חבורה של דמויות משעשעות המעבירות מסר חברתי חיובי : מותג חדש לילדי�הוא  סיְנ�ר�הְד

 וכל אחד יכול ,מקו� חשוביש לכל אחד : לילדי�

  . שלו'האני'לבטא את 

נית� להכיר  www.droobins.co.ilבאתר הדרובינס 

� של  וא� לצפות בשיר,ובאת הדמויות מקר

 שיר מקורי שנכתב ',הדברי� הפשוטי�'הדרובינס 

המסר המרכזי .  יוצרי המשחק והדמויותי"והופק ע

  :מועבר בפזמו�

  ,בכל אחד אה�, בכל אחד חש�
  .�� מתחת לשמִילכל אחד מק�
  ,בכל אחד אה�, בכל אחד חש�

  .� בתור של�כל אחד ראש�

  :על המשחק
חברת י "המשחק מופ  בחנויות ע.  הוא מוצר הדגל של המותג'ויסי'צ �רובינס הד'משחק קלפי� 

במיוחד , מהנה ומעורר הזדהות גדולה, מבדרוא ה.  הידועה במשחקיה האיכותיי�'פוקסמיינד'

  .ספר יסודי!אצל ילדי� בגילאי בית

 חברתיי�  מסרי�,פייחוויתי וכי, מועברי� בסגנו� משעשע, באמצעות הדמויות והיחסי� ביניה�

כוחה של , כוחה של אהבה וסכנותיה, כוח� של חלשי�, קבלת האחר, הדדית!תלות: ורגשיי� כגו�

  .ידידות ועוד

לדמויות יש : 'לא חינוכי'נראה המשחק , הלב של הילדי�!ולצור" משיכת תשומת, במבט ראשו�

 ויש ,מקובלי�יש (וכ� מוצגת היררכיה חברתית ברורה , )'מאי שלהבת הנעלבת'(שמות מצחיקי� 

, ברמה החברתית. לעגני!כוחני!צג השטחיי אבל בהיכרות מעט מעמיקה נשבר המ,)מקובלי�!לא

ולמעשה מסתבר , כמוגבלי� בכוח� !והמקובלי� , מקובלי� מתגלי� כבעלי כוח!דווקא הלא

  . שכול� תלויי� בכול�

) ע� דמות אחרת(נפש !מתגלה סיפור ר" יותר כאשר כל דמות נהנית מידידות, ברמה האישית

לצד ההיבט החברתי והרגשי הטמו� ביחסי� בי�  ).ע� דמות אחרת נוספת(ומאהבה סודית 

, קבלת החלטות במצבי� של חוסר ודאות: כלולי� במשחק מוטיבי� נוספי� כגו�, הדמויות

ניהול , ניהול סיכוני� והימורי�, )הוא הפסדצחו� שינ ('פירוס'צחו� ינ

  . ועוד,טווח קצר לעומת ניהול טווח ארו"

  :על היוצרי�
יצר בערבי שישי ע� ילדיו . מרצה לגישור ומשפטי�, ר אלעד אורג"ד* 

  .ויסי'ואחייניו את דמויות הדרובינס ואת משחק הצ

חו� הקי  של עמק .  בוגרת בצלאל,מעצבת ומאיירת, עירית אדר* 

ו� עור וגידי� ריזרעאל והמולת ילדיה סייעו לדמויות הדרובינס לק

  .האתר והאנימציה, המשחק, איירה ועיצבה את הדמויות. במוחה הקודח

.  ועד היו�'הכיתה מאז כיתה ג' גזבר'. חיפה' בוגר כלכלה וחשבונאות מאוני, ח ר� דקל"רו* 

 ל"מנכ. לימודי מחשב וניתוח מערכותבוגר , אלי קוזי*  .אחראי באופ� טבעי על שיווק וכספי�

  ! יישר כוח, לעירית שלנו                                               . חברות העוסקות במוצרי צריכה
  .)חנויותרוצו ל(
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  לתושבים החדשיםבחום מוקדש 
  לגזור ולשמור

   טיול להרי הגלבוע*
חדש �  שמתחיל בישוב היש�,רכס הרי הגלבוע הוא רכס ארו� וצר

ויורד , שועי ממשי� דר� הר ברק� לשיא הרכס בהר מלכ,,,,נוריתנוריתנוריתנורית

  .שא�� שהוא ג� הגבול הדרומי של בקעת בית,דרומה עד נחל בזק

 �הפריחה הידועה ראות את לבחודש מרס נוהרי� מכל רחבי האר

  . ישנ� בהרי� מסלולי� שוני� לטיולי משפחות בדרגות קושי שונות.'הגלבועאיריס 'של 

 � תו� שיטוט קצר ותצפיות נו  בהר ,לאור� הרכסברכב לעשות סיבובי� קצרי� מומל

מחייבות הקפצת ארוכות יותר הליכות יותר . יזרעאל הר שאול ותל , הר ברק�,אבינדב

  .הרכב לנקודת הסיו�

        
   מתל יזרעאל לעי� יזרעאל*

, טיול קצר ע� תצפית יפה וירידה בשביל קצר למעיי�

. שבו אפשר להיכנס ע� פנסי� לתו� ניקבה חפורה

עי� מתו� קידוח בקי� ה� מגי. במקו� יש מי� כל השנה

או ללכת , אפשר לשלב ג� ביקור באתר הסקי. סמו�

  .בדר� עפר למעיי� חרוד

   נחל יצפור*
 'ות'גליצ'מ בשביל נוח כולל כמה " ק�3 הליכה של כ. זהו אחד המסלולי� היפי� באזור

אס  לסו  השביל בדר� לבנה מיש להביא את הרכב ה. מפלי� שאהובי� על הילדי��במי

 בפארק לבלותבהמש� מומל� . לגלבועילת העלייה של הכביש שמגיעה לש� מתח

ר אק� קלאבבהדרכתאו . כניסה רגלית חינ�.  ועי� שוקק'נחל הקיבוצי�'המעיינות של 

  .בתשלו�

  העמק הנעל�* 
הירידה מתחילה מהר ). בזמ� שהשטח רטובמומל� לא (ות בירידה תלולה ע ש�3 טיול של כ

ש סמל הנוטרי� משה רוזנפלד "ע ('מלעי� הָס'ויורדת דר� ,  אחרי שצפית� מהפסגה,ברק�

 שיחידות 'העמק הנעל�' לתו� הגיא המכונה ,)אדי� קאס��שנרצח כא� בידי כנופיית עז

השביל מגיע בסו  .  בתקופת המנדט,ח ניצלו את מקומו המוסתר לאימוני נשק"הפלמ

 שבו הוק� ישוב גדוד ',תל יוס  הישנה'� באתר  לבקר גירצו. המורד התלול לדר� סלולה

  6536698נית� לקבל פרטי� אצל משה מאירי                   .פלדורמיוס  טרו� תל –העבודה 
 

המלצות על 

  טיולים
  משה מאירי

  מדור חדש
 

  מזל טוב

  לסמדר וגיא גלבוע

   רונה–להולדת הבת 

  נטע גלבוע באיםסל

  דליה וניצן סלע

   למשפחה ברכות חמות

  מזל טוב

  פנינה פלדל

   מאיה - להולדת הנכדה 

  בלום- בכפרבת לאור וגל 

  חמות זר ברכות 

  למשפחה

  מזל טוב

  ליעל ומיכה שגיא

   נעמי-  להולדת הנכדה

  ' לבקוביץבת לענת ועומר

  בירושלים

  צרור ברכות למשפחה

  מזל טוב

  בה ויובל ארםואהל

     יפתח- הולדת הנכדל

  בן לאדוה ותום שפרן

  יוסף-בתל

  שפע ברכות למשפחה

  מזל טוב

  חנה סקלל

     מתן- להולדת הנכד

   ורם רון לאביבןב

  בקיבוץ גבע

  הרבה ברכות חמות

  למשפחה
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   הכובש-רמתמנדב דגן  - של יעקב  נכדוכתב ש ברכה

  :'בית הפז'בו הולדת שנערכה להבמסיבת יום 

שוב  !'אי�ר�תפארת ה�'קספיר בוודאי היה מכנה אות� יש  :נהדרהיקר והסבא יעקב 

 רבת ההייתהשנה האחרונה  !!ו בשבטי�" ט102 והפע� ,ולדת החוגגי� ל� יו� 

 כאילו הוא בכלל , מוחיעאירוהתמודדת בצורה מעוררת תדהמה ע�  :מהמורות עבור�

 אמישי כאשר ליווית בכאב רב את בנ� ,שילמת את מחיר חיי הנצח ,לא התרחש

 ונשיאי� מושלכי� ,ופלי�נמשטרי� אפלי�  ,כלכלות מסביב� קורסות .למנוחת עולמי�

 ,א� ללכת" ....אימצת ל� דר� חיי� ,ואתה בשל�, ת דיקטטורהבאשמ ק  רולא , לכלא

  "!אז ללכת כמו אריה

אז  .בטוח והכי קבוע שנית% לדמיי% ,ממשי� להיות יציבאתה בדרכ� הצנועה והעיקשת 

היינו שמחי� א�  .לספר סיפורי� ולשיר שירי�,לקרוא ספרי� ,תמשי� לחיי� לחיי�

 ,אז. סוד של�ההיו מפתחי� יישו� שיגלה מהו ) מומחי מחשבי�(נכדי� עילאי ויהונת% 

תמשי� להפתיע אותנו בכל ביקור  ,באמת רק טוב שיהיה(באמת ?מה נותר לאחל

  . המשפחה מכול, באהבה ומזל טוב                               ,מחדש

  מברכת ומוסיפה השיטה -חברת בית

  .ואיכות חיים, שמחה, את יעקב בהרבה בריאות 

 על זכייתו החמישית כנציג המכירות לאמיר קייזרכוח ישר י

בעוד חודש הוא . 'לג 'יטרקטורונהגדול בעולם במכירות 

.היקבל את הפרס בספרד בנוכחות בכירי החבר  
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  ולפעמים גם יותר                                             

 הולנד, יוסי שחר

...  מאוד וכמעט כל פע� קר, ואיתו השלג והקור, החור� בא:ככה זה כמעט כל שנה

על הנהירה של ע� בעיתוני� כשאני קורא .  קור כזהאפילו זקני הולנד לא זוכרי� 

, ממנור טפילהכדי ל ו ואי� פה עושי� הכ,גבגלל השל ירושלי� לישראל לצפו� או 

ראשו� ,  שלי לעבודת הנהגות02:00�צאתי ב כשי,ההליל. אני מבי� את הפרופורציות

 אבל ,יופי מסוי�יש לשלג  .כרו�יזהמרק נהגתי ו , לא ראיתי כביש, הבתוליעל השלג

                      .בטוב וברע, לומדי� לחיות איתובאי� ברירה . ו�י�יו�החיי את הוא ג� משבש 

       יוסי                                                                                     ,להתראות

 

*  
  קי לב
'ג

  

  ,ֶ�ָ�ֶזה ְוָחט�� ָקִריר ְ�בֶֹקר

   .ָהֲאִויר ֶאל מכאוביי ֶאת ְמַעְרֵטל ֲאִני

  ְ�ַטל ִנְדמ#ת ִ$ְמע#ַתי

  .ְלַחַ%י ָעֵלי ַעל

  ַה�ֶֹקר ַ(ִ)י ֵ�י' ְלֵה&ֵבד

  .ַה,�ָזר#ת ַהִ+יר �ְ*��ק#ת

 כקוויו ִנָ$ִפי. תאי ְוָכל ַסְבי#' ִלְהי#ת

  .ַהְ)ָבִני.

  , ְ�ל�ִלית ִלְהי#ת

  ַלֲעל#ת

  ,ַה1ְַרַקע 0ִי ְ�ֶהֶבל

  .הערפילי. *2ְ# ֶאל ְלֵהָעֵל.

  מְר0ֶקי ְ�ֵני ֶאת

  .ֶאֵ*'

  

        מפגש ספרותי מפגש ספרותי מפגש ספרותי מפגש ספרותי 
  

  ו בשבט"לטמפגש 

  גלעדלזכרה של ציפורה 
המפגש השנה הוקדש לספר שיריה של 

  ."שנית הים לא יבקע") מלכיה(אורה ערמוני 

  :לאחר הערב כתבה אורה

בשבילי הערב לזכרה של ציפורה היה "

תודות לכ' ולכל  .מתנה שלא תשכח

ולכל מי שטרחו ויצאו , אוהבי השירה

, בימי. אלו של הסתגרות מבית.

   ."רטות ושינויי.הְפ

  ,  באהבה                                         

  אורה
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  מזל טוב

  לאהובה דביר

  לנישואי אור ודניאל

  ברכה ונחמן שטייןלסבאים 

  ולכל המשפחה

 צרור ברכות

  במזל טו

  לנילי ורועי גל

   דניאל-בן להולדת ה

  לנכד הבכוראיילה לסבתא 

  ולסבאים 

  שולה ויעקב שרגא

  ולכל המשפחה

  שפע ברכות

  מזל טוב

  ס שרילסמדר ודנ

   יהלי- להולדת הנכדה 

   לעדה ישראלי

  להולדת הנינה

  רבת למורן ואילן ש

  שאן- בבית

  ברכות חמות כל המשפחה

  מזל טוב

  לענת ותבי ענתבי

   אביגיל–להולדת הנכדה 

  בת לנועם ונדב

  באשלים שבנגב

  זר ברכות למשפחה

 

   פנסיה

 110ה� ש ,�  2,976ס�  גמלאיכל ל המחייבת תשלו� צ"השיטה עומדת בהחלטת התק�הא� בית

 �  ?יותר משנה שעברה

  מנהל קהילה, תשובת אסף

 וז( .השיטה תעמוד בהנחיית רש� האגודות לגבי תשלו� הפנסיה�בית

  .) אלא של הרש�,צ"אינה החלטה של התק

   תשתיות

מימו) החודש נכללה בי) הקיבוצי� שקיבלו השיטה לא �אי� קרה שבית

שרד כפי שהוחלט במ,  שקלי�ת של מילוניבעל( ,תשתיותהלשדרוג 

 ?החקלאות

 

מנהל תשתיות, עידותשובת   

דרג לחיצוני כדי גו* משרד החקלאות לקח , לאחר שהוגשו הבקשות

השיטה �לאחר סיור בבית. שטחלפי מצב התשתיות ב, את הפניות

. מתפללי� שניכנס לפרויקטמטפלי� ואנו . וד רחוקדורגנו במקו� מא  
,  

 ועדת ביקורת

הא� אתה . השיטה ועדת ביקורת פנימית�היו זמני� שפעלה בבית

או לפעול ללא , כפי שמחייבת התנועה, להקי� אותה מחדש מתכוו)

?גו* מבקר  

 

 תשובת אסף

 הסכי� לעמוד בראש י�חבראחד ה .ועדת הביקורת תוק� בזמ) הקרוב

הנושא  .ועדה הולהיות חברי  ומספר חברי� הביעו נכונות,דההווע

 חברי .לתאו� ציפיות ודרכי עבודה, מועצת המנהלי�לאישור יובא 

  .בחרו בקלפייהוועדה י
 

 

  ?שאילתות

  מזל טוב

  שלומית שרוןל

   ארבל- להולדת הנכדה 

  שירלי ואסף בת ל

  לפי מנשהבא

  משפחהלבביות לברכות 

  

  *שכתוב ועריכת טקסט * ספר זיכרון * 

    *ספרי תולדות חיים* 

  ,מכריכםקרוביכם ול, להוריכם

  .מקצועיתצבע -תובהדפס, בעריכה איכותית

  .דוגמאות ניתן לראות אצלי במשרד

  9701449�050, אפרת של�
6536624  
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   התפתחות אישית

 דר� כתיבה

  גוריון-רזיה בן: מנחה

איך מעבירים את זה . מצבים ו,רעיונות, בכל אחד מאיתנו יש שפע של דמויות 
חיבור . באווירה מקדמת ומעשירה,  מפגשים10סדנה מרתקת בת  ?לדף -מהראש 

  . והדמיון המצוי בתוכנוהלמאגר העשיר של האינטואיצי

   19:00 בשעה , ס במר27',  יום ג:קבוצת ערב

   9:30בשעה ,  במרס28', יום ד: קבוצת בוקר

  . כשעתיים: אורך כל מפגש. ב"מרח: מקום

  052-4315297 רזיה : פרטים והרשמה

raziabg@zahav.net.il  

  . בואו לעשות את פריצת הדר� שאת� מייחלי� לה

  מדור פרסומי

  שלנוליל הסדר הקיבוצי והמסורתי
 ,  ביום שישי,אוכל- ייערך בחדר

  6.4.12, ב"ד ניסן תשע"י

  

  .באווירה משפחתית נעימה, כמו בשני� הקודמות �סדר הישיבה 

.                                                                 ח " ש85 � העלות למנה 25.3.12' לנרשמי� עד יו� א .25.3.12יש להירש� עד 

 !כדאי להזמי$ מקומות בהקד�.  95#אחרי תארי� זה המחיר למנה יהיה  

 .לכיסא # 55יעלה  � 28.3.12אחרי ביטול הזמנה 

 518. ד.אנו פוני� בבקשה להחזיר את התשובות בהקד� ל ת

 n_sela@bezeqint.net  –ל "אפשר ג� בדוא

   .נציג מכל משפחה מוזמ$ לקבל את האוכל לפני הסדר

  . על השעה תבוא הודעה . לשולח$יי$עמה על כל משפחה להביא 

 : לפנות אל$ ניתבשאלות 

  6667 או 052�6924530 � רות אור$, 6875 או 052�5254282 � ניצ$ סלע           

  

  !! מאוד חג שמח
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במיוחד  החמיא לנו השנה ינואר@ 

, (!)מ" מ147, רבי�הו בכמות משקעי

 לחודש 20עד (מ " מ66 ירדו בפברואר

ע� . מ" מ344השנה ירדו כ "סה). זה

מקפיא  רובאו ימי� של קמי� הגש

אר ממשי% להיות רופב. תכנסות פנימהוה

ני קרנית& לראות את  א% כבר ,גשו�

. �ענניהי קרעמבצבצות מבעד לשמש ה

   .שנה יפה ומכובדת לחקלאי�זו , ולדבג

 2012על תקציב הקהילה באסיפה @ 

פירושה מס  ש,'הוחלט על קבלת חלופה ב

החל מפברואר .  *209חודשי של 

השקעות בגי&  * 56 לסכו� זהפי� מתווס

)  נגד66,  בעד132(השחייה +בריכתב

  .) נגד69 , בעד122(סי� "מתנבו

רו� מהתקיי�  10.2.12ביו� שישי @ 

נית&  )12' פרטי� בעמ. ( המסורתיהשתיל

להתרש� מהמרו- בסרט וידאו נחמד 

   .דליה סלעשהפיקה וצילמה 

נטעו עצי� ני� שלנו ילדי הג וג�@ 

  .ושיחי� באזור הגני� וסיימו בטקס חג

נערכה המסורתית  'אופק ירוק' צעדת@ 

+בפינת. חורשות של שדותינודרכי� ובב

נאת החי התקיימו הפעלות רבות לה

. האר-רחבי מכל שבאו  ,ילדי� והורי�

  .רשות הניקוז: ארגנה

 : נכנסו כתושבי� .תנועת הישוב@ 

בנה  (צבי מת� ב�, אברה� ואפרתי דניאל

עוז , מכפר יחזקאל) נמ&ישל אורנה קלי

. עומר והגר כה� סימה יעקובוב, טיטו

  .סתיו ארנו�, ב� אהוביה: יצאו

גני� כל ה נחוג ביו� המשפחה@  

סבי� , המשפחה המורחבתתפות בהשת

  .הפתעות והפעלות משותפות, וסבתות

גיע מ לאור ההצלחה :'פלאפל הנשיא'@ 

' ב בימי מעפולההפלאפל  דוכ& אלינו

עיגול ב יתעשנקנייה מכירה והה. בשבוע

ההתלהבות . 19.00 עד 15.30בשעות 

 אגב (...גדולה ולאחרוני� לא תמיד נשאר

גני� מתחנכי� בהעסק ו של מנהל ילדי

 20יה ישת+ מנה  ,* 15מנה עלות ). שלנו

  . * 9חצי מנה , שח

 והפע� מבית ,ועוד פינוק הגיע אלינו@ 

 ,ייטרינגק תחבר, 'המערב הפרוע'

בימי שישי . במטבח לשעברבשלת המ

לציבור מגוו& גדול של אוכל ברמה מוצע 

, תוספות, עו1 ודגי�, בשר בקר: גבוהה

החלוקה . סלטי� ועוד

 8.00ופר בשעות בכניסה לס

יש , אז. 14.00בבוקר עד 

  !!במה להתפנק

 חנכו ח"במוזיאו� הפלמ@ 

חדש של אלבו� השבוע 

 של יחידת המסתרעבי�

 מרגשה ומרשי�הכנס האת . ח"הפלמ

ח הכולל "ארג& צוות בית הפלמ

   . דיתה פרחאת 

          בת� של  (הדר וייצמ�@ 

לעו1 על 'בכיכבה ) ליאורה ויור�

נפלה לבור בשאלה  ו'המיליו&

 ינהנינו לראות מישה... האחרונה

  . התקשורתמוכרעומד בחזית

הילו% לנכנסו ההכנות לחג הפסח @ 

 יחד ע� ,יצ� סלעאת החג נמרכז . הוגב

+מחזירי� את ליל.  והטובהצוות הקיי�

  .יכונו ה!! הקיבוציהסדר לסדר היו�

  

  

  
  

  

  

  

 ?המה קור, מה קרה

  2012פברואר  'שיטי�'
   8.3.12 , ב"עפורי� יד באדר תש

  2796' גיליו& מס

  אפרת של�: עריכה ועיצוב

   ,עפרית אקרמ�, ניצה וינקלר :מערכת

  עמית הגלעדי, ענת ענתבי

  , אפרת של�: צילומי�. ענת, נטע:  הגהה

efratbats@gmail.com 




