
  

  

  

  

  ניסן וסיוון ומה שביניהם: בין לבין
  יהודית פלד

הם , הנקראים ימי ספירת העומר,  שבעת השבועות המפרידים בין פסח לשבועות

  - ימים  שבין לבין

  . לבין קציר חיטים,בין הניצנים נראו בארץ

  . לבין החמסינים החומסים את כל היופי באובך סמיך,בין סערת החושים האביבית

יום הזיכרון לשואה , של פסח, "הזיכרון שאיננו דהה"ו" ר את היום הזהזכו"בין 

  .לבין ההתחדשות והעצמאות, ל"ולגבורה ויום הזיכרון לחללי צה

  .פחת לבין  שמחת לחם הביכורים ש, עם לחם העוני,בין היציאה החפוזה ממצרים

ממרומי  לבין  הרמת הראש אל הקול הקורא ,בין הייאוש של עם עבדים כפוף ושפוף

  .הר סיני

  .לבין ברית הנישואין למרגלות ההר, בין תחילת החיזור הגורלי של האל אחר עמו

לאחר שבעה שבועות של מסע מגיע העם אל הר סיני וחוגג את ברית הנישואים עם 

  !מתן תורהאלוהיו במעמד החגיגי של 

, שהיא חיבור של ארץ ושמים,  מהר מאוד מסתבר שברית זו-אבל זוהי רק ההתחלה 

  .היא רק תחילתו של מסע גדול

גוברים הצימאון , בציר המדברי  הקשה. בכדי להגיע לארץ המובטחת יש לחצות מדבר

על המצוות הנעלות שקיבלו על עצמם לפני , והגעגועים  לסיר הבשר שהיה או לא היה

תחליף לאלוהות המרוחקת והבלתי  -  מהרה הם יוצרים לעצמם עגל זהב עד. זמן קצר

  .נוצצת

אותם אנשים שעשו את המהפכה ולא , אנחנו קוראים ליוצאי מצרים" דור המדבר"

  .  בין לבין-עשו אותה עד הסוף אלא נשארו תקועים באמצע 

, ור המדברעומד ד,  לבין הגשמתו ביום החולין,בין החזון והאמונה של מרומי ההר

אידיאלים הרמים בין העומדים אנחנו הממשיכים לחפש גשר בין יום הקטנות ל

  . שקיבלנו ממרומים

  

   

 



  " עמי–עמך "                                                          

  שלנו "תרּותֹוֹ"ה
  רות אלון

 אמת ו איז."עמי - עמְך: "חג השבועות מתקרב והפסוק הראשון העולה על רוחי הוא

 : האישייםקיצוני בחייםמהפך עמוקה טמונה בצרוף מילים פשוטות אלה המבטאות 

 מתוך מניע של , במקום אחרהטיוקל, תרבות, שפה, ת הוריםבי, עזיבת מולדת

   . ואהבהנאמנות

אהבה פורחת בין ה, )עדיין לא בכל מקום(כאשר גבולות הארצות פתוחים , ובימינו

ומביאה אותן  , דתות שונות,אקלים ונוף שונה ,אנשים צעירים מארצות שונות

  . התרבותי המוכר להןהתיכון הרחוק מהעולם-אלינו למזרח

 ,שורשכאן אירופאיות שהיכו נשים  העובדה שיש אצלנו ריכוז של יבולטת בעיני

הן ויתרו על חיים שקטים .  בארץ הקשה שלנוןוקשרו את חייהן עם בני זוג

 והפכו לרעיות ,החופשייה ממלחמות וקונפליקטים, ותרבותיים במולדתן המסודרת

  .נים את חייהםּכַסמהות של לוחמים הֵמיולא

כל אחת ואחת יצרה : נוסףשמעותי  אני מגלה דבר מ,יטה בנשים אלהכשאני מב

: ב כדי שהדבר יובן יותר"אזכיר את שמותיהן לפי סדר הא. דבר מיוחד בחברתנו

, ויש, ן כולןיש משותף בי. נה ושֹו,רנה, יטק ,יוקה, לואיז, ובאנה'ז, אן'ז, רטהיב

  .ייחודיות לכל אחת תכונות ,כמובן

הורים ההיום של -הכניסה גמישות בסדר:  בטיפול בתינוקותיצרה שינוי -  בירטה

  .של הרך הנולדכבר בשבועות הראשונים החושים של כל פעלה הכניסה ה ,ילדיםהו

  .לכולם -מוגש בחיוך העם כוס קפה , יצרה מספרה מקצועית ביתית -  אן'ז

  .ומקווים להמשך הצלחתה" חידושים" הקימה חנות מאירת פנים -ובאנה 'ז

ערה לחיי  ,מורה המצליחה לחבב על תלמידיה את לימוד השפה האנגלית -  לואיז

  .הציבור ונבחרה אפילו לתפקיד מזכירת חברה

היא פעילה גם בחיי . אחות מקצועית  שהוסיפה הרבה סדר וארגון למרפאה - יוקה

  .נגינהלשירה וומוצאת זמן גם להתרבות 

מבעד אפילו בה חום אנושי הוסיפה לנו הר, בחבורה" החברה החדשה "- קטי

  .אשנב התרופותל

הנוכחית  ובעבודתה ,אחראית על המתנדביםהייתה , מתמידה בתפקידיהה - רנה

  . כמנהלת מחלקהממשיכה שנים רבות בתעשייה 
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דירות שיפוץ ענף עכשיו ב, אולפןמנהלת הבעבר : אכפתית לחיי הציבור - שונה

הצליחה לעצב שולחן . יבוציהסדר הק-לילובארגון ב "רחבשימור המ, להשכרה

  !נשיםמשפחתי עם כלים נאים ואוכל חם לציבור של מאות א

שלא באו ממואב , שלנו" תתֹורּו"האני מוצאת קווים משותפים בפעילותן של  

סמל , מדינות קטנות -  מהולנד ומשווייץ, דיהוו אלא מדנמרק ומש,השכנה

הרבה תרבות ו ,רצינות, ריצותהן הביאו איתן ח. ומאנגליה הממוסדת, דמוקרטיהה

במעגלי חיינו ומשמעותיות פינות יקרות יצרו הן . יום-בחיי היוםונימוס חיים 

  !תודה לכן  !המשותפים

   *מגילת רות* 

, לעזבך לשוב מאחוריךגעי בי פאל ת":  אל נעמיותרותאמר  .ורות דבקה בה

 .אלוהיי -היך ו ואל,עמי –ך ֵמַע.  ובאשר תליני אלין,כי אל אשר תלכי אלך

 כי המוות ,לי וכה יוסיף'  כה יעשה ה, אמות ושם אקבר,באשר תמותי

  ."יפריד ביני ובינך

  16-17פסוק 

  ערב שבועות בשדה 
  בניחוח של פעם

 ,ליד הכביש ההיקפי, נתכנס בשדה המערבי
 17.30 בשעה 28.5 ,בסיוון'  ו,'יום הב

 -ל 
 .שירה וריקוד, קריאה, טקס מסורתי* 
 ביכוריםטנא הבאת * 
 כונות חקלאיותמ של התצוג* 

*  !!)היכונו (משחקי שדה
  כיבוד אותנטי הישר מהשדה* 
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  אדם ואדמה
  לשבועות דוד שושנישיחה עם 

  

את הקשר לייצג ) 92( דוד שושניאין כמו 

 שנים ניהל רומן 68. לאדמה -של האדם 

היום הוא .  ואהב שמר,בדיע, עם האדמה

אבל הניצוץ . 'בית הפיקוס'אורג שטיחים ב

, אדמה בברואנו מדכאשר בעיניו נדלק 

ש "המכונה דשושני דוד . יתשאדמת ברא

ניקוי , עבודת סיקול סיזיפיתר תאמ

 - תילום , תיעול, מסלעים ואבניםהאדמה 

הרבה דם יזע ודמעות . עד חריש וקציר

. נענתה - בסופו ו ,ספגה האדמה שלנו

לאנשים ,  ליחידה מובחרתהפלחים נחשבו

רגלים על העם שתי שורשיים העומדים 

   . הקרקע
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עתה חזרנו אל "
 "השדה

  התקיים  ערב עיון לשבועות 

  גוריון -אריה בןלזכרו של 

. לפטירתו11- ביום השנה ה

 על סיפו של אנו ניצבים בפתיחה נאמר כי 

עבודת האדמה כבר לא במרכז . חדשעידן 

 ומכאן הקושי לשזור את החג ותכניו , חיינו

 על דילמות .החקלאיים בתרבות חיינו כיום

  : אלה שוחחו
 איש תרבות ורוח, )אפיקים (עמיקם אוסם* 
מהמדרשה באורנים ) יפעת (הדס ורן רון* 

 "הבית"ומקימי מכון 
המחנות " של קבוצות הבחירהנציג * 

 תרבות מתחדשת בתנועת על" העולים
   .הבוגרים

במהלך הערב נשאו דברים לזכרו של אריה 
אסף בן יוסי וחגי רוניו גוריון-יוניש

יחסו אל גאולת האדמה יבאותם ימים הת

ל יתה כהעבודה הי'. שכאל גאולת הנפ

 מפרכת זיכתה העבודו, כדברי השיר, 'נוחיי

  . יתר- את חבריה בהערכת

 ,ל קנתה את האדמה מהערבים"קק: "דוד

היא לא הייתה , ועד שלא חרשנו אותה

 עבדנו יום ולילה בשני ,לכן. שייכת לנו

 דבורה קליינמןבאחד ישבה : טרקטורים

 יימדי פעם היו ערב. עבדכם -שני בו, ל"ז

 מתנכלים )להּביּו, מרסס, זבובה(הכפרים 

לא נותנים לפתוח את התלם ולנו 

 20,000 ,היו לנו שטחים עצומים. הראשון

  ".  היה ריווחי מאודוהענף(!) ונםד

ל וחפוי בשנות הבצורת התהלך דוד אֶב

הוא ידע לצפות מראש אם תהיה . ראש

היו שנים שלא ". או שנת בצורתת שפע שנ

! כלום, שום דברת הזאח על האדמה מצ

  . ממלמל דוד ,"נורא-זה היה נורא

 , ובראשם דוד שושני,הפלחיםבמשך הזמן 

,  המציאו זני חיטה חדשים,ותיק הפלחים

אני זוכר את ". שיטות עיבוד חדשות

חיטה מביאה , המשאית של אבא שלך

, אושרים המפורקת לעיני הילדים, לאסם

. יום ולילהככה .  לשדות,שוב למעלהעולה ו

. עם הכנסה טובהספקת זו הייתה עבודה מ

    ..".וזה כואב לי מאוד. היום האדמה לא שלנו

ורואה , כשאדם נוטע נטיעה": כתובמצאנו 

והוא , עולמו נהיה יפה יותר, שהיא פורחת

הוא לא חי בעולם . שמח ביצירה שיצר

  . ע ק ר ק ה   אלא על ,וירטואלי

את הקרקע ולשמר דוד שושני זכה לעבד 

  ...היו ימים .ור עולם יפה יותרוליצ

   אפרת                            .הרבה תודה לך

  



  בשדות החיטה קיקיון
  עודד יוחנן: כתב

 ,מרס לא הספיקה למלא את בארות המים-כמות המשקעים שירדה במהלך פברוארלמרות ש

  :גשם זה השנה את תבואת החורףהציל  ,נמנע-הוא בלתיהיום במים והקיצוץ 

- דונם לשחת1,000 -בחיטה קצרנו כ.  שחת לדונםג"ק 500-700בתלתן הגענו ליבולים של בין 

 דונם 5,000 -השנה זרענו כ. עד החג נקווה לסיים את קציר החיטה .גן ביבולים ממוצעיםד

מחיר החיטה השנה עומד על  . לדונםג"ק 500-650 היבול עומד על בשטחי השלחין. לגרעינים

  .לטון $ 300 -כ

  

 לייצור , לזרעיםקיקיון זני "קיימא"לאי קאפ ח-השנה התחלנו לגדל בשיתוף חברת סטרט

 הודות ,נפט גם במחיר הנוכחי- תחליפישל זנים אלה של קיקיון מאפשרים ייצור . דיזל- בניו

 בדרום ומרכז ללקוחותשיווק הזרעים מיועד . ליבול הגבוה בהשוואה ליבול המקובל בעולם

 סיכוך למנועי :לשמן הקיקיון שימושים רבים כגון.  והמזרח הרחוק, אפריקה,אמריקה

 - הוא יתרון חשוב של גידול הקיקיון  . תרופות ועוד,קוסמטיקה , פולימרים מתכלים,מטוסים

  . שניתן לגדלו עם יחסית מעט מים ובאדמות שוליות

  

  :ר הגידולים דומים בהיקפם לשנה שעברהאש

האוויר - נקווה שמזג. עגבניות, תירס, חמניות,גרעינים-  אבטיח, חמצה, אפונה, גזר, כרוב,בצל

פשר לנו לשחזר את ההצלחה שהייתה בשנה שעברה  יא,הנוח שהיה בתקופה האחרונה

  .האביבבגידולי 

  

 ).בעלה של שירי יוניש (גרהם דובסון קיבל חיזוק משמעותי לאחר חזרתו של ש"הגדצוות 

  . תאילנדים2- ו, תושבים3 , חברים3 מתוכם , עובדים8הצוות מונה . נו הצלחהל ולו מאחלים

  .טובה נקווה שגם זו תסתיים בצורה  ,מים הבכמויות למרות המחסור והקיצוץ ,לסיכום

  !חג שמח
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  מזל טוב
  לפנינה פלד
   איתי- להולדת הנכד
ביתן בן לאור וגל 

  בלום-בכפר
ברכות לכל המון 

 המשפחה

  מזל טוב  מזל טוב
  להילה ונווה שרון  לחיה ועמירם סלע

   רעות-להולדת הבת    נועם-להולדת הנכד 
בן לדותן ואורית 

  במודיעין
   נוקי וגידילסבאים 

   לכל המשפחהו
 לכל ברכותשפע  

 המשפחה
  במסדה

  ברכות זר  



   שנה בקיבוץ 40    
  דניס שרשיחה עם                         

 ,דניסהשנה קם משואות הבטקס הדלקת 

שלא . "התקווה"לשירת , נכדו בזרועותיו

התרגשות חש פעם  ה,בפעמים קודמותכ

למרות שלא בא . סגירת מעגל -ת מיוחד

מילות ולא שמע מעולם את , מבית ציוני

הגפרור  היא-היא ,"התקווה", ההמנון

היה כאשר זה . תוהאש לעלייאת שהצית 

 במרכז העיר ונערים גרמנים השתולל

ך הלגדול ' בנדיט'שהיה  ודניס ,יוהנסבורג

האלימות . בהם" לטפל"יחד עם חבריו 

נזקקו מהנערים כמה שקשה כה הייתה 

למעצר נלקחו חבריו דניס ו. חולים-לבית

 שם במכלאות ישבו נערים .משטרהב

. "התקווה"שירת  לפתע בפצחוויהודים 

, מעולם לא שמע את השיר המרגש הזה

היה , דור שלישי, היום כשעמד עם נכדוו

  . בזה סגירת מעגל
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 שנה 40לו באפריל השנה מלאו : ובנוסף

זו  ו,חתיכת חיים !השיטה- ביתבלהיותו 

ואנו , "שיטים"בהחלט סיבה למסיבה ב

  . עימוחגגנו

   

ספר לי על בית  ? אלינותאיך הגע -

  ?ילדותך

, נולדתי ביוהנסבורג" ):בשמחה(דניס 

בבית . תקופת האפרטהיידבאפריקה -דרום

התגרשו כשהייתי  יהורי. היינו שני אחים

 אכשאבו, גדלתי אצל אימא. בן שנתיים

עשיתי . אליונישא פעם שנייה עברתי 

 המון צרות למורים עד שהעיפו אותי

   .ס"לגמרי מביה

- תיוב, גרנו בשכונה בה היה רוב יהודי

ובטח לא , לא היינו אנשים דתיים. כנסת

-לביתהיינו הולכים מדי פעם . ציונים

את . כנסת

הבר מצווה 

שלי אני 

   .  כלום–מעבר לזה אך . זוכר

גויסתי לצבא דרום אפריקה  1967ינואר ב"

כחייל סדיר וביוני פרצה מלחמת שש 

 ביחידה מובחרת שהוצבה על שירתי. הימים

 במטרה לשמור על אנגולה-גבול נמיביה

ברגל הלכנו . הגבול מפני מסתננים

. אנגולה ומוזמביקעד כבד חם סוואנות בב

 שמעתי שפרצה ,בוציאנהגבול  ב,דרךב

שם נציגים של פגשנו . מלחמה בישראל

מתנדבים הפדרציה היהודית שחיפשו 

אחת במתי  נרש.ישראללות לעליהודים 

נתנו לי להוביל טנקים  ובינתיים ,ותרשימה

נשלחו משם ו מסוים לבסיס) טוריוניםצנ(

  . לישראל

ניקרו במוחי הצבאי סיימתי את השירות כש

? מה הזהות שלי? מה אני? שאלות מי אני

   "?אני המ, אני יהודי, אפריקאי-אני דרום

  

, בו גדולה- דניס מוצא עבודה ברשת כל

כעבור .  שלהד הסניפיםחאת אומנהל 

תלבט מ אך הוא ,צע לו קידוםמו שנתיים

 ותעללאו לקבל את התפקיד החדש אם 

ואז . וב' לוותר על הגחליטמהוא . לישראל

יום ראשון אחד הוא מופיע בבית ושולף ב

. לישראלכרטיס טיסה לעיני כל המשפחה 

בתחילה  באפריל וכולם 1 במקרה יההזה 

    .הלםנכנסו לכ "אחאבל , צחקו

, מושג מה זה קיבוץשום לא היה לי ": דניס

 קומוניסטייםהרום אפריקה בד ?קומוניזם

 בחום ,השיטה באפריל-הגעתי לבית. נאסרו

,  מצוחצחקט'בזש והייתי לב.  מעלות42של 

. ..בלנילקאיש לא בא . עניבה ומזוודה
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דניס צריף מקבל עם סיום האולפן 

אליו ד הגיעה יום אח. 'שכונת היער'ב

אפריקה -בדרוםדודה עם כסף שהמשפחה 

אבל הוא . הביתהו להחזירבמטרה אספה 

אפילו . עמוק בחיי הקיבוץכבר היה נטוע 

יום אני ממש ה(" בבית בר אנגליתילא ד

  "). מצטער על כך

יפה בתקופה זו הכיר את סמודי והשתלב 

, אהבתי את דן אהבת נפש. "התבמשפח

הוא היה חבר , תלחואומר דניס בעיניים 

מאוד הוא . אני מתגעגע אליו. שליטוב 

  "...חסר לי

ישראלי ודן , נישאים בקיבוץ ודניססמודי 

כ "אח. עומד מתחת החופה במקום אביו

 7-לאפריקה - דרוםב המשפחלהם נוסעים 

מקימים עם שובם הביתה ו, חודשים

    .ענתאילן ו יםנולד, משפחה

עט הקיבוץ כמ נשאר 'מלחמת יום כיפור'ב

מבוקש דניס הופך מיד לאיש . בלי גברים

 .חשמל, מים, המיקלטיםמסדר את : ביותר

 את קטיף משיךלהמשה פלד מבקש ממנו 

 עלה על ידע וניסיוןוככה בלי , הכותנה

זו הייתה . " עליוהמוטלקטפת ועשה את ה

. פחדתידי ו, בחייםמלחמה ראשונה שלי 

אשר מ פוחדים יותר ףכנראה שבעור

  ".חזיתב

ל לשירות "לצה) 24 ( התגייס דניס1974- ב

 ומאז עד ,חימושחיל למקוצר בן חצי שנה 

ום  י90עד שנה מדי נתן  54גיל הגיעו ל

ותיק  הוא מתנדב ,בנוסף. מילואים

    .משטרת התנועהב

  ?ידוע הזה- איך התרשמת מהקיבוץ הלא-

  

 היו לי .קפיטליסטיתבאתי מארץ ": דניס

היו לי , בגדיםמפוצצים ב ארונות הארבע

מצא דווקא אבל , כסף לבזבוזים, אופנועים

, חשובהכי חן בעיניי מקום בו הכסף לא 

וכל עבודה , כולם עובדים עבודה פיזית

מסיבות ב, כולם ביחד. מכבדת את בעליה

  .  אמיתיכיף, גיוסיםכמו ב

.  רציתי לעזוב'החוברת הכחולה'כשיצאה 

היום אני ? קיבוץ למה את עצמישאלתי 

אני יותר שנים , מקום שליזה השמר וא

. אין לי מקום אחר. אפריקה- בארץ מדרום

. יש לי הרבה חברים כאן ומחוץ לקיבוץ

את לראות משתדל ואני , הנכדים שלי כאן

  . האור בקצה המנהרה

וזה , ות בדרךאהרבה שגי, לדעתי, עשו...

כי הייתה לנו יכולת לעשות , כאב לי מאוד

 צריך יותר מוקדם היהשלב ב. אחרת זה את

. ולהתנהל אחרת, הכריז על פשיטת רגלל

   !זה מה שיש, אבל זהו

העמק מביט על וכשאני יורד מיזרעאל "

וגם . כל פעם מתרגש אני ,הפרוס לפניי

אה את האוטובוס הצהוב מעלה ושאני רכ

יש . זה עושה לי טוב, את הילדים להרחבה

  . "לנו דור המשך

בימים אלה עשה שינוי עסקי ועבר לעבוד 

 שבבעלות םהטרקטורוניכיר במוסך כש

 ייתן שירות לטוסטוסיםשם . פרטית

אומר , המשתנמציאות ה". ולאופנועים

אז שיהיה ". וגם אני צריך להשתנות , דניס

השיטה - בבית 40- מזל טוב לשנת הב

  . בהמשך הדרךהצלחהו
 

ל עוד בלבב כ
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  )ליום העצמאותנכתב   ( צפירה בלכר 

  

סער כשנה וחצי לאחר תאריך הגיוס של 

 נתבקשתי  לערוך מעין ,סתיו עידן ועדי

. סיכום ביניים על התקופה שעברה

השאלות שנשאלתי אילצו אותי במידה 

, דש עם עצמימסוימת לערוך מפגש מחּו

ולהתמודד עם כל אותם דברים מהם 

 ןבניסיו, יום-ה להתחמק ביוםאני מנס

  .חיים שפוי-לשמור על אורח

 שנה 20,  בעצם התחיל אזלהכו

לא היה אחד שלא שאל , לאחור

 השגרתית 'טוב-מזל'אחרי ברכת ה

  "?איך תגייסי ארבעה בניםאבל "

התינוקות , השנים עברו במהירות הבזק

, ואז, הילדים לנערים, שלי הפכו לילדים

  .  גברים לארבעה-ביום בהיר אחד 

, אם היא דבר מתמשך ומתעצם-דאגת

ועכשיו כשאני כבר לא מנהלת את 

 הדאגה העיקרית ,העניינים והמחליטה

היא שהם עצמם יעשו את הבחירות 

  . הנכונות

  ?ומה הן בעצם

, במשך השנים אנחנו מחנכים לערכים

אהבת האדם באשר , לאהבת הארץ

במידה . שוויון ועזרה הדדית, הוא

ה שיום הגיוס הוא מסוימת אני חש

  .ןמועד הפירעו

וההבנה שהצלחתי ,  עומד במבחןלהכו

האם  ?כי מה עכשיו,  מכה בפנים,בחינוך

? האם יהיה נכון תמיד? הוא ירוץ ראשון

   יסתכן? יעזור לחבר במצוקה

  

ואיפה אני כאן בסיפור ? עבור המולדת

  ?הזה

אבל זה לא אושר הממלא , הצלחתי בחינוך

 ?את ליבי
ויש ימים לא , י לא פשוטהמרחק הפיז

אבל אימנתי את עצמי לחשוב , קלים

ומדי פעם כשמזדנבת לה מחשבה , חיובי

, אני מגרשת אותה ממש בהינף יד" רעה"

  .ולרוב זה עוזר

ואני , הילדים שלי משתנים מול עיני

: מה שאני רואהאת אוהבת 

מחשבה , בגרות, אחריות

אולי קצת מהוססת  ,שקולה

ת  אבל מתגבש,בהתחלה

 .למשהו יציב
ואני , יש דילמות, מדי פעם עולות שאלות

 ,לכל חוויה, שותפה כמעט לכל התלבטות

לפעמים אפילו ממש , קשה יותר או פחות

  .'בשידור חי'

האם נכון להכניס  -לעיתים אני תוהה 

 שהרי כל תיאור ,אותי לכל הרגעים האלה

של קושי מתורגם אצלי מיידית לכאב פיזי 

 אני מרגישה שזו ,ל ענייןבסופו ש. של ממש

, הם רואים בי שותפה. ההצלחה האמיתית

חושבים שהחיזוק שיגיע ממני זה הדבר 

  .הנכון

יש רגעים שאני ממש מצליחה לשמוע את 

משהו מההסתכלות שלי על . קולי בקולם

קצת , קצת ציניות,  דבק בהם,החיים

אבל הם ,  שלא תמיד כולם מבינים,הומור

  .ה מה שחשוב וז-ואני אותם , אותי

 אני יודעת בדיוק היכן כל ,כלל-בדרך

וכיוון שאני לא אדם חרד   ,נמצא אחד

 .חיה בשלום עם כל הסיפורי  אנ,מטבעי

מודה שאני כבר שנה וחצי לא רואה 

האחרונה  במלחמה. חדשות בכוונה
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נהפוך , אני לא חושבת על יום השחרור

 את מי  מוצאת את עצמי דוחפת:הוא

קריירה   לכיוון של, לא פעם ,מהם

לעשות  , קצונה,כים"מ קורס ,צבאית

תן מה  - םאתה כבר ש", כמה שיותר

  ."שאתה יכול

 את ,תגידי": כך שואלת את עצמי-אחר 

לא יודעת לתת  "?מה את מכוונת? בסדר

רק יודעת שכל פעם שאני , את התשובה

רואה אותם יורדים מהאוטובוס או 

אני עוצרת , הרכבת עם המדים האלה

 ...טורפת מומרגישה גאווה  נשימה

 מהר שולחת יד לנגב את-מהר

ודעת שתוך שנייה כי אני י ,הדמעות

 את עוד פעם ,מאי א,נו ":תגיע השאלה

  "?בוכה
 ,רֶשלהם שעכשיו זה מאֹו לכי תסבירי

ורק בעוד כמה שנים הם יבינו על מה 

 ...אני מדברת
, לפני שנה וחצי הצטלמנו כולנו לעיתון

אבל , חצי מדינה התקשרה לברך ולחזק

: מיוחדהיה טלפון אחד שאותי חיזק ב

, קרא את הכתבהזי גבי אשכנל "הרמטכ

ומעבר לדף פורסמו אחוזי ההשתמטות 

 4וכאן משפחה אחת מגייסת , ל"מצה

אחרי שיחה .  זמנית-בנים כמעט בו

מרגשת ביותר הוא שאל אותי איך ובמה 

ביקשתי ממנו שישמור ? הוא יכול לעזור

והוא ענה הכי . לזה הכו. לי עליהם

אבל , אני לא תמיד מצליח  ":אמיתי שיש

  ".ח שאנסה בכל כוחיאני מבטי

  !ממש לא? בנאלי

   ?את שואלת, חמאיפה הכו,  אז-

  !זה פשוט

אין לי מושג איך תגיבו , בנים יקרים שלי

 אבל כל אחד מכם ,למקרא הדברים האלה

 -  העוצמה והגאווה, הוא מקור הכוח-הוא

  .מעיין מתגבר של אהבה

  
    מה חדש באתר 

    ?השיטה-בית
באתר שלנו מוצג פרק הסוגר את ימי 

שיטה -הזיכרון ומעשי ההנצחה בבית

".  והנצחהןזיכרו"הפרק נקרא . מראשיתה

 ולשמוע את תניתן לראו" הפילוג"בפרק על 

יוסף על -עדויותיהם של חברי תל

- קורותיהם בימי הפילוג והמעבר לבית

  . 1952- השיטה ב

  

  

  

  

  

  

  
ן חיים בניאקות בוצעו עי הצילומים והסרי

רוב . מיכל אלבלק עי תוהעריכה הגראפי

החומר מקורו בארכיון שלנו ובילקוטי 

, האתר מתפתח וגדל. גוריון-אריה בן

 2,200- ובחודש האחרון נרשמו בו למעלה מ

- שצפו בלמעלה מ,  מדינות32- כניסות מ

  .  דפים16,000

  

  

  

  

  

  

האתר שלנו בוודאי הוא אחד הגדולים   

וכנראה גם הנצפה , ציתבתנועה הקיבו

באתר התקבל השבוע מכתב מאת . היותר

לכל העוסקים : "סבא- מכפר, מיכל קיסר

!  כל הכבוד על פועלכם-בהקמת האתר 

 ם של עכשיו גם לבני. אתר מצוין וחשוב

 ."העוזבים יש לאן לחזור הביתה
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  נגד סימבה גל דביר   
, אמריקה- טסתי לדרום2009בחודש יולי 

טס  . הצבאי שאחר'הטיול הגדול'במסגרת 

 וטיילנו יחד במשך כחצי מיכה רודדאיתי 

  .שבסופה חזרתי לארץ, שנה

, בוליביה, הטיול כלל את המדינות פרו

והרעיון המרכזי היה , ילה וארגנטינה'צ

אסוף לפגוש אנשים ול, רקיםלבצע ְט

  .חוויות וניסיון חיים

זכורה לי מהטיול האחת החוויות החזקות 

לאחר שעייפנו קצת  .בבוליביההתרחשה 

 ,קפיאה מקור באוהליםממטיפוסי הרים ו

 ולחפש חוויות 'לשבור שיגרה'החלטנו 

  .פחות קונבנציונאליות

חבר מהצבא שפגשתי בפרו סיפר לנו על 

באמצע " משק חי"מעין (פארק לחיות בר 

וייה "בעיירה בשם ) ונגל הבוליביאני'גה

 אפשר ה שבVilla Tunari)( "טונארי

  .להתנדב לעבודה עם חיות

, תוכים, קופים(בר -הפארק מקבל חיות

שהוחזקו בניגוד ) ועוד, יגוארים, פומות

 ומנסה לשקם , או שעברו התעללות,לחוק

לספק להם חיים טובים יותר ואף , אותם

  .לשחררם לחופשי

ונגל 'בגפומה ל בופירעיון של ט שה,כמובן

נראה לי יותר כיף מהתנדבות עם ילדים 

,  או לימוד אנגלית למקומיים,יתומים

  ."וייה טונארי"והתקבלה ההחלטה לנסוע ל

, השיטה-הגענו לעיירה בגודל רבע מבית

עם כביש , ונגלים מכל הכיוונים'מוקפת ג

כניסה ויציאה יחיד שכל הבתים בנויים 

  .צדדיושני מ

 וזמן פנוי ,חנויות מחשבים 2יש זו יירה בע

כך שהקשר עם ההורים , היה רק בערב

 .בכל תקופת ההתנדבות לא היה רציף

בקצה העיירה פגשנו את האחראי על 

 22בחור ישראלי בן , המתנדבים

   9שעובד כבר 

  .חודשים במקום

חיכינו 

למעט (בחברת מתנדבים אחרים " קפיטריה"ב

העבודה - כל כוח,טרינרים ומנהלי המקוםוהו

- ניו, בפארק מורכב ממתנדבים מאוסטרליה

 ).ב ומדינות אחרות"ארה, ישראל, זילנד

לאחר סיור מאורגן הושיבו אותנו לחלוקת 

ואני קיבלתי תחת חסותי פומה צעיר , עבודה

  .סימבההעונה לשם 

, בזוגות -העבודה : היום היה די קבוע-סדר

מתנדב , מהכלובפומה בבוקר מוציאים את ה

קושר אותו אליו בחבל ומוציאים אותו לטיול 

עם כל חיות הפתוח ונגל ' שעות בג6-8של 

פומה אתה קשור בחבל ל, בקיצור .ונגל'גה

 רצונותאישיות וג עם " ק50-60 ומשקלש

-חברותי בדרך, רוח משתנים- מצבי, משלו

ומעבר , חיית מחמדבדיוק לא ,  אך פראי,כלל

 שעברו התעללות אופומות  ישנם ,לכך

הרוח שלהם יכולים להיות -טראומה ומצבי

  .צפויים-בלתי

 ,הם יצורים מאוד טריטוריאלייםפומות ה

משלו ולכל אחד יש שבילים ייחודיים 

שלא ייפגשו ויריבו על כדי , ונגל'בג

פומות  הן את ה,דבר שעלול לסכן, טריטוריה

  .והן את המתנדבים

פומה בסוף הטיול אתה משתדל לשכנע את ה

ברוב המקרים הוא לא מאוד  (חזור לכלובל

  . ומסיים את היום,מאכיל אותו, )רוצה

נוהגים לשחק עם המתנדבים ם יש לציין שה

אך אלה נעשים , נשיכות ושריטות, בקפיצות

 וצריך להרגיע ולא לעודד ,יחסית בעדינות

  .אותו

 מסביב לעולם



 והייתי מודאג ,המכנסיים שלי היו מלאות דם

אך לאחר בדיקה , ראשיהמפגיעה בעורק 

  .קצרה ראיתי שאין נזק כבד

ביום השלישי לעבודה רבתי עם סימבה 

 17-אירוע שעלה לי ב, דעות-עקב חילוקי

  : ומעשה שהיה כך היה,תפרים

ה ואני צלעתי המתנדב השני נשאר עם סימב

  . אל המרפאה של הפארק,ונגל' דרך הג,חזרה

ראשונה שהייתי קשור הפעם הזו הייתה 

 עשה זאת מתנדב ותיק ,לפני כן(פומה ל

בגלל  שהיה חשש מסוים , וכמובן,)יותר

היטב ולא ידעתי לזהות ו תולא הכרתי אש

הרוח - או שינויים במצב,סימני עצבנות

  .שלו

טרינרית הבוליביאנית תפרה אותי על והו

כאשר על הרצפה חיכה קוף , מיטת הטיפולים

רובם ,  תפרים17עשו לי כ "סה .פצוע לתורו

 אך גם בידיים ובצד הגוף ונשארו לי ,ברגל

 עקב ,סימבה היה קצת חששן ולחוץ  .כמה צלקות יפות

פומות ופחד מאוד מה, התעללות שעבר

  .בפארק

 , להתאוששותהלקחתי יומיים חופש

פומה קיבלתי , השתי כשר לעבודוכשהרג

כמובן שצילמתי את הפציעות ופרסמתי  .אחר

  כל כך ששכחתי להודיעאלא , אותן בפייסבוק

עד , שלםהיו מודאגים במשך שבוע שי להורי

   .שהבהרתי שאני בסדר

 סימבה : 'רגל שמאל'התחיל בשלי היום 

הפארק מקופות הונגל את אחת 'מצא בג

 ומאוד רצה ,שנתקעה עם הרצועה בשיח

כמובן שלא יכולנו להרשות  .לגשת אליה

אז ו ,כיוונהלוהוא התעצבן ומשך , זאת

 עד ,נאלצנו לקשור אותו לעץ במשך שעה

  .שבא מתנדב אחר ולקח את הקופה
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אחר פומה יול כמעט פגשנו בהמשך הט

  .ממנו סימבה מאוד פחד, "ליאונסיו"בשם 

אך , ביניהםאמנם לא היה מפגש ישיר 

מה , הם יכלו לשמוע ולהריח זה את זהשני

   .שהעכיר את האווירה

 

כעבור חודש וחצי סיימתי את תקופת 

  .ההתנדבות והמשכתי בטיול

ארגון אתר ה, למעוניינים להגיע לוייה טונארי

  http://www.intiwarayassi.org:   הוא

 על לאלעזר בהירבהזדמנות זו ארצה להודות 

 ביום ,מקל הטורייה שלקחתי לו בלי ידיעתו

משך כל בכמקל הליכה לי  ששימש ,שטסתי

  .הטיול

לאחר שליאונסיו והמטפלים שלו התרחקו  

אך סימבה נצמד , להמשיך בטיולתי רצי

למקום שבו היה ליאונסיו והריח את 

לב -לא שמתיני עקב חוסר ניסיו .עהקרק

עימי  שהוא ימשיך יתיכיחו ,ולעצבנות

הסתובב , אזהרהכל  ללא ,פתאום .בהליכה

שלף , חשיפת שינייםבסימבה  יאלי

ונתן נהמה מאוד ארוכות ציפורניים 

עוד הספקתי לסמן למתנדב  ...עצבנית

 ותוך חצי שנייה ,כשורההשני שמשהו לא 

י בירך שמאל נשך אות, סימבה זינק עליי

  ...וחפר עם הציפורניים ברגל שלי

    

    ?ּפּּומהה זה מ  

ל א החתול הגדווהפומה ה

, אריהה, יגוארהביותר לאחר 

  .  נמר והטיגריסה

 

 
 2.6- ל2.2אורך גופו נע בין 

  שמתוכם לוקח הזנב , מטרים

   50משקלו נע בין . מ" ס70-כ

ומהירותו ,  קילוגרמים90- ל

מ " ק50-  ל40המרבית היא בין 

 !עהבש

 תי  ונאבק,שהפעם זה לא משחקתי ידע

עד שלבסוף , להפריד אותו מהרגל שלי

  .הצלחנו וקשרנו אותו לעץ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%A8


  מאושיות המכללה - דוד ניסן
  

  :רהעליזה שנ' פרופ
  

  

 12

חברים וידידים , המשפחה-בנוכחות בני

 'סגל המכללה וקבלני בנייה, השיטה-מבית

מכללת "טקס מרשים בלזכרו של דוד נערך 

בתחילתו הוסר הלוט משלט ". יזרעאל

-שנקרא מעתה על, שהוצמד לאודיטוריום

התכנסו כל , בהמשךו, דוד ניסןשמו של 

  . צמובאי הטקס באולם ע

' פרופ,  הקריא את תולדות חייורן שריג

דוד  סיפרה על פועלם של רהעליזה שנ

יורם .  בקידום המכללה ועצמאותהומוני

 סיפר על גישתו המיוחדת של דוד רז

מרכז " מבנים ובמרכזם 10-כ, לפרויקטים

חנך נבניין זה . המשוכלל" התקשורת

  . כאשר דוד נעדר ממנו עקב מחלתו

  

- יו של דוד מהגיעו לבית סיפר על חיחגי

. ועד ימיו במכללה, 15השיטה כנער בן 

 הקרין מצגת מרשימה ובה תמונות מוני

של דוד מילדותו בירושלים עד שנותיו 

 שרו לזכרו את להוחנוך וש, האחרונות

הקריא קטע אייל , "מזמור לדוד"השיר 

ובסיום ', כך חסר- לאבא שעכשיו כל'אישי 

חבל שיותר . נערך סיור בבניין התקשורת

. חברים לא מודעים להיקף עשייתו של דוד

 .  ארגנו את הטקס למופת מוני ויורם רז
  

כאשר ,  הכרתי לפני שנים רבותדוד ניסןאת 

שלוחה של " אוהל שרה"הייתה מכללת 

 וכאשר כיהנתי כראש ,אוניברסיטת חיפה

  .האקדמי של המכללה

אך , דוד לא היה אמנם בעל השכלה אקדמית

   והיה תמיד ,ידע להעריך את ההשכלה

יצירתי ברעיונות ובהצעת כיווני דרך חדשים 

, יכולתו לפשט מצבים מורכבים .ומקוריים

, להבין התרחשויות ולנתח אותן באופן לוגי

היו בו עוצמות של .  עוררה בי תמיד השתאות

וק במטרה שיודע לדב, בטוח בעצמו, אדם חזק

  .תוך גילויי מסירות וחריצות מופלאים

ממגדל השן של האוניברסיטה נראה היה 

, כצמד מסוכן, יורם ודוד, "אוהל שרה"הצמד מ

עם .  את האוניברסיטה,כביכול, המבקש לנצל

ההחלטה האמיצה להינתק מהאוניברסיטה 

שגם ללא , הסתבר) 1994(ולצאת לעצמאות 

מכללה לפלס יכולה ה, המוסד האקדמי הוותיק

  . לה דרך אקדמית עצמאית וייחודית

שלדוד ניסן היה חלק מכריע , אין לי כל ספק

בקבלת ההחלטה על העצמאות ובעיצוב פניה 

של המכללה בשנות התגבשותה כמוסד 

   .אקדמי עצמאי

 לא "עמק יזרעאל"בית המכללה האקדמית 

אשר לאחר פרישתו , ישכח את דוד ניסן

הפך למנהל , ל"לגמלאות מתפקידו כסמנכ

בניין התקשורת . הפיתוח והבינוי של המכללה

 ועם השלמתו הלך דוד ,הוא הישגו האחרון

 לא ,משפחתו של דוד אליו-אהבת בני .לעולמו

כרונו ילווה אותם יז. תשקע עם פטירתו

.ואותנו
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   תנועהמה בזקמ

  דובר התנועה, אביב לשם 

  התייעלות 

מזכירות התנועה אישרה תכנית התייעלות 

₪  מיליון 5.860וקיצוץ תקציב בהיקף של 

בתקציב התנועה ובגופי ברית התנועה 

טעון אישור של מועצת . הקיבוצית

.  גירעון תקציבי אדיר:סיבה. התנועה

.  להצליח לקיים את כל הפעילויות:מטרה

דורון , מרקי לוי, ולוולה :ת ההתייעלותצוו

- קיצוץ כוח -בתכנית . סט ואפרים שפירא

הגדלת הכנסות ממכירת שירותים , אדם

    .ואיגום נכסים

  יום עיון וסמינר על אבטלה

 הפכו "השמה" ו"אבטלה", "פיטורים"

ביום עיון . להיות נושא מרכזי גם אצלנו

נקיף   באפעל26.5 -שמארגנת התנועה ב

שא בעזרת אנשי מקצוע מכמה את הנו

יחסי ,  רמת המדינה וביטוח לאומי:כיוונים

, היבטים פסיכולוגיים, עבודה וזכויות

. מהשטחדרכי טיפול ודוגמאות , משפטיים

-054 אילנה נאורמוזמנים להירשם אצל 

6741365  

  עדכון דמי עזיבה 

נכנס לתוקף התיקון לתקנות האגודות 

חבר כללים בדבר זכויות "השיתופיות 

בכללי העזיבה ". צא מקיבוץיוצא או מּו

 ,מי שחברותו בקיבוץ נפסקה(, זכאי עוזב

תוספת ,  לדמי עזיבה)למעט עקב פטירה

בגין ילדים העוזבים עמו וקצבה במידה 

 םהמעונייני.  שנה30והינו מעל לגיל 

במסמך מלא ומפורט מוזמנים לפנות 

 03-6925316) משפטית (אמיר גנזד "לעו
  

  

  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 * * * 

  כפית סוכר
 קפה מסעדה בניהולם של איילה גל 

 )בן זוגה(ירלין 'ושאול צ
" שיטים"את מקומה של מסעדת הגּורמה 

תפסה מסעדה חדשה בסגנון הפוך לאוכל 

אכלתי שם שקשוקה . הפלצני שהוגש בה

מבהירה איילה ! לא רע בכלל, וסלט ירוק

. טריות ופשטות, משדרת בריאותמסעדה הש

. והמחירים עממיים, פונה לכל הגילאים היא

סוגי ארוחות , בין השאר, תמצאובתפריט 

בשרים , בטות'ג, פסטות, טוסטים, בוקר

את ... ועודבשר גרוזיני , כבד, למיניהם

לשעבר , שף במקצועו, המאכלים מכין שאול

בנו בכניסה יבקרוב הם . בעל מסעדה בזיכרון

כך , ועליו שולחנות וכיסאותעץ -משטח

נעים בשעות רוח -ממשבהנות יניתן יהיה לש

  תנחומים
  ליפתח ומירב בר

   חיים-במות אביו 
  שנפטר בשיבה טובה 

 גלעדי-בכפר

  
  השיטה-חברת בית

  המומה וכואבת
ל ל
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 ימים לפני פרוץ 10
  הימים6מלחמת 

30.5.67  
יוחי , אלי בלכר, סטרול, קייו: השבוע גויסו

, ניר גוטמן, דן כרמל, מיכאל סלע, גדיש

-  מגיע למספר המגויסים שלנו. ומשה גל

100. 
 

  חפירת שּוחה
. חפירה מתחת לבניין טובה משוחה גלויה

יש להקפיד לחפור את השוחה כך שאפשר 

, ליה בשכיבה או בישיבהיהיה להיכנס א

מ מתחת לפני " ס25כשהחלק העליון נמצא 

יש לדאוג לכמה דרכי יציאה . הקרקע

  . במקרה של מפולת

  
  סדרי האפלה

. אין הכוונה להורות לחברים שישבו בחושך

אך יש להתקין חדר אחד עם סידורי האפלה 

מנורות קטנות שאורן לא מאיר , מלאים

יש ,  פתעבהישמע אזעקת. ישר אל החלונות

לכבות מיד את כל האורות לפני היציאה 

  . למחסה

הואכל בוצעה היטב הוא היה -האפלה בחדר

אך הנכנס לתוכו הופתע , שחור למופת

למצוא על הבדים שעל החלונות ציורים 

 את ו שגירשיהודית ארגובמעשה ידיה של 

  .החושך

  
  בעבודה
משמרת "יפ הפלחה יצאה 'מתוך ג

,  גוטמןלישרא, רפי מייזלס": המילואים

 ותיקי הפלחים שחידשו את -  ומרדכי סלע

  .נעוריהם

ורחל הספר -על הדיר השתלטו ילדי בית

. הספר-  שחזרה למקצועה מימי ביתבארי

  . יבוא מדי פעם להדרכה ועצהבניק אלף

  
  

  

  

  

 היום לפני
  מזל טוב

  לידיה סיפלוביץל

  ר ליאונרדו סיפלוביץ"לד

    כרמל-להולדת הנכדה  

  לשירה  ורןבת 

  לבביות ברכות 

 לכל המשפחה

  מסעדה דרוזית

  י תטנ ט א ו
   םיידוחייתבשילים דרוזים 

   סוגי הממולאים  כל

   סוגי הבשרים על האש כל

*   ח" ש22 במחיר בוקר עשירות-ארוחות

כולל שני  ( ₪ 30במחיר ארוחות עסקיות * 

  )חופשייפס וסלטים 'צ, שיפודים

*   !!מחירים עממיים לכל כיס

*   ירועים קייטרינג הביתה ולא

  לים יכל התבש
  !!נעשים באותו יום

. 
  
  
  

הנחה נוספת 
  לחברי ותושבי

  השיטה-בית
 למביאי מודעה זו

  
  צומת השיטה

  052-8010192,  6537412'  טל
  .22.00 עד 9.00 -מרצוף פתוח 

סלים איברהים
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מבט לאחור על ימי הזיכרון @ 

  : והעצמאות

לאחים ערב יום הזיכרון הוקדש השנה 

, לקשר שנוצר ביניהם, ולאחיות השכולים

הערב בוצע . עם מותםהם ולחלל שנפער ב

  .בכבוד רב עם חידושים מעניינים

  

טקס הזיכרון עם הישמע הצפירה החל @ 

הדגל הורד לחצי התורן . העלמין-בבית

. נו הוקראו בזה אחר זהושמות כל נופלי

, הםיהספר הניחו זרים על קבר- ילדי בית

ולאחר מכן התנהלו מפגשי רעים עם 

  .המשפחות

בלי  (פארק-הלונהבשעות הערב נפתח @ 

להנאת ילדינו ) מוסיקה

למחרת . ואורחינו הרבים

הופעל שוב והתנהל בכיף 

  .ובסבבה

  

  

בטקס הדלקת @ 

עפר :  נציגים7עלו , המשואות על הבמה

צלם טבע , אופיר לוטןשפר הדליק לכבוד 

נורית . שקיבל פרס על צילום הדוכיפת

 שונה ורחל מרוז.  על המתנדבים בעםמורן

 עם סיום רחלה עפרוני, על סדר פסח

 על רחלי מאירי, תפקידה כרכזת תרבות

-  לכבוד ביתעמיחי, טיפול בגיל הרךה

הילדים על עזרתם -חברת, 80השיטה בת 

 לוחמת קרבית ני ברודג, במהלך כל השנה

  .ל לכבוד החיילים"בצה

לאחר הזיקוקים החלה מסיבת @ 

 מעטים ".ש לילה"ע"העצמאות עם נגני 

... הרוחבגלל יתכן שלא רק , הגיעו לדשא

, אגב. מקווים לשדרוג ורענון בשנה הבאה

שכונת "ו" שכונת גנים" -  בשני מקומות

אולי זו .  בנפרדחגגו עצמאות -" הבריכה

  ?לעתיד המתכונת

ולרכזי התרבות לכל הצוותים הרבים @ 

והגישו לנו רבות שעמלו עמיחי והדס גפני 

תודה והערכה גדולה  -את אירועי העצמאות 

  .השיטה-מציבור בית

 נחוג סביב מדורה גדולה עם ג בעומר"ל@ 

חברו להצלחה חברים . הרבה אש ועשן

מה שמעיד על מיזוג עולה ופורח , ותושבים

  .כולכםתודה ל. בחגים

 בארי הולצמןשוחח " בפרלמנט התאנים"@ 

על הגישה השלילית של ) איחוד-חרוד- עין(

הממסד הממשלתי לגבי קרקעות הקיבוצים 

כאשר עדיין מרחף סימן שאלה , והמושבים

  . על שיוך הדירות

   

 ניר מאירבאסיפה רבת משתתפים הציג @ 

אופי ,  פרופיל חברה:ה.מ.חברת קאת 

השיטה -תיה של ביתאבחון בעיו, פעולתה

  . ופתרונות חילוצה מהן

שבוע לאחר מכן בקלפי שהתקיים @ 

 ונישיחיאל שמ נבחר ברוב מכריע )15.5.09(

חבר בחברת , מגשימים שבגולן- ממושב רמת

בעד : ר מועצת מנהלים"לתפקיד יוה .מ.ק

נאחל לו . 2 -פסולים , 22 - נגד , 215 -הצביעו 

   !!ה בהצלחה.מ.ולחברת ק

נפתחה תערוכה חדשה של חב "במר@ 

דוד שצילמה - מנירבראייר-אתי חןהצלמת 

ותיעדה את הגלריות הקיבוציות במסגרת 

יניב .  למדינה60-תערוכה ארצית לשנת ה

 שוחחה תמר כרמיו פתח, )יזרעאל (שפירא

עם החוג לאמנות על האמן בקיבוץ וצמיחתן 

  .של הגלריות הקיבוציות

 ?מה קרה
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.  בין קיבוצי האזור"טורניר לניר "החל@ 

 און- רם,יוסף-נגד תל(המשחקים לושת בש

, השיטה הפסד- נחלה בית) יחזקאל- וכפר

אולי מסורת כדורסל (. ויצאה מהטורניר

אולם : קשורה גם לתנאים פיזיים נאותים

   ...) עד אז מי ישּורנו, מסודר

באולם מרשים  הפיקו אירוע העופרים@ 

 לרגל הולדתשאן - בבית" אצולת העמק"

: בנם עומר העין השלישית במשפחה

 וכן ,מזל טובוב אז ש. ומרע, פרע, פרהע

  ! בביתכםירבו שמחות

ה של 'החבר( "איל"נוער קבוצת @  

השיטה -בביתתחנכו שה) בלהה עפרוני

, עם ילדיהםאצלנו ביקרו  53-'50'ים בשנ

, שורימורתם עם נעוריהם חזרו את ִש

עוד . ידוקומנטארסרט הפיק לבמגמה 

  . מהםנשמע

התפרסמה  " ידיעות הקיבוץ"בעיתון @ 

 ניר מןר "ל דספרו שכתבה מורחבת על 

שרונה בשנות "שם בשיצא לאחרונה 

ניר מעלה בספר גילויים  ".המאבק

-הפיכת שרונה ובתי מפתיעים על

הממשלה בשעה  תהטמפלרים לקריי

נאחל . המדינההמכריעה ביותר בתולדות 

 לניר בשעה טובה ובהצלחה עם הספר

  . ) בעירועם הדרכות(

 יצאו "השיטה יפה-בית"במסגרת @ 

יפר 'גנ. החי- נאמני הנוי שלנו לניקוי משק

  . גם-  היו מרוצים והחיות ואבי

חגג ש ,במסילות" רימון"ספר -לחיי בית@ 

במסיבה גדולה . ים להיווסדו שנ20

 השתתפו תלמידיםשנערכה לאחרונה 

טקס האזינו ל, הורים והצוות החינוכיו

 על מפגש חברתימ והפעלהתחנות  מנהנוו

-מונה כיום כ" רימון"ספר בית . כוס קפה

כיפק , אז". דרור" תלמידים כולל קבוצת 350

  !הספר-לבית

 בהנהלת 29.5- בריכת השחייה תפתח ב@ 

  . מקווים לעונה נעימה ונקייה. אלעזר בהיר

האירוע בשדה לציון חג השבועות @ 

  .שיטה - צ"בחסות אלמתקיים 

. החיסכון במים מתחיל בבית: לסיום@ 

  .ושמרו על הכינרת, הכניסו זאת לדיסקט

  .שלום ולהתראות ביומן הבא, עד כאן@ 
  
  

  

 10.00-פתוח כל יום מ "כפית סוכר"
 , בשבוע' חוץ מיום ב 22.00עד 

מוזמנים6536600'טל

"   שבועות"שיטים
  28.5.09 ,ט"תשסבסיוון '  ה

  2776  גיליון מספר

  שלםאפרת : עריכהראיונות ו

  ניצה וינקלר, ענת ענתבי: מערכת

  נטע גלבוע : הגהה

   חצור הגלילית, "להב"דפוס : הדפסה

efratbat@bethashita.org.il 



  כפית סוכר
קפה מסעדה בניהולם של איילה גל 

 )בן זוגה(ירלין 'ושאול צ
" שיטים"את מקומה של מסעדת הגורמה 

תפסה מסעדה חדשה עם סגנון מנוגד 

. לאוכל הפלצני והיומרני שהוגש שם

לא רע , אכלתי שם שקשוקה וסלט ירוק

איילה מבהירה שזו מסעדה הפונה ! בכלל

ות והיא משדרת בריא, לכל הגילאים

ויש בין ". המחירים עממיים. ופשטות

, השאר בתפריט סוגי ארוחות בוקר

בשרים , בטות'ג, פסטות, טוסטים

את המאכלים מכין ... ועוד, כבד, למיניהם

בעל מסעדה לשעבר , שף במקצועו, שאול

דק - בקרוב ייבנה בכניסה משטח. בזיכרון

כך שניתן יהיה , ועליו שולחנות וכיסאות

  . צ"להינות ברוח קרירה של אחה

 



  

  ? למי מותר להיקבר בקיבוץ  זוהשיטה המביאים מודעה-בית

 ,אביב-  בבית התנועה בתל2.6.09יום שלישי יתקיים ב" הוויה"יום עיון של התנועה ומרכז 

ומתן מידע משפטי , בחינת דפוסי הנצחה מסורתיים ומתחדשים, בנושא טקסי אבלות בקיבוץ

מעמד ה מהו ?י הזכות להיקבר בקיבוץ למ:מעודכן בתחום הקבורה בבתי העלמין הקיבוציים

קבר בבית קברות בקיבוץ ושירותים - תנאי מכירת חלקת?חברי ההרחבות הקהילתיותשל 

 052-3738824 תלמה להירשם אצל מוזמנים. נלווים
  !הפתעה גדולה

7.6.1968 

חברים , בעקבות מודעה צנועה על הלוח,  העבודה הופיעו- להפתעתם של אנשי התירס ורכז

עד שכמעט היה צורך לחלק את ,  בבוקר זרמו אנשים לקטיף ולמיון4.00- מ .משוערמעל ל

אין זה נכון שחברים אינם מוכנים :  הוא שאמרנו .לשניים) האחראי על האריזה (ראובן גלינה

  בניסיונות לפתור את בעיית הקטיףנמרוד בינתיים עסק . צריך רק לארגן אותם. לצאת

  

 

  

  )קטעים( מגילת רות
, ואבמלחם יהודה לגור בשדי - וילך איש מבית. ויהי רעב בארץ,הי בימי שפוט השופטיםוי

  .  ושם שני בניו מחלון וכליון,נעמיושם אשתו , אלימלךושם האיש . הוא ואשתו ושני בניו
שם האחת , וישאו להם נשים מואביות.  ותישאר היא ושני בניה,וימת אלימלך איש נעמי

  .שבו שם כעשר שניםיו. רות ושם השנית עורפה
  .ותישאר האישה משני ילדיה ואישה. וימותו גם שניהם מחלון וכליון

  . את עמו לתת להם לחם' כי שמעה כי פקד ה,ם היא וכלותיה ותשב משדי מואבוותק
עימכם חסד כאשר ' יעש ה,  שובנה אישה לבית אמה,לכנה": ותאמר נעמי לשתי כלותיה
כי איתך ": ותאמרנה לה.  ותישאנה קולן ותבכינה,להןותישק . "עשיתם עם המתים ועימדי

העוד לי בנים במעיי והיו לכם ? למה תלכנה עימי, שובנה בנותיי": ותאמר נעמי. "נשוב לעמך
  .ורות דבקה בה, ותישק עורפה לחמותה" ?לאנשים
. כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, געי בי לעזבך לשוב מאחוריךפאל ת": ותרותאמר 

  


	אביב לשם
	מבזק מהתנועה 
	 אביב לשם, דובר התנועה
	התייעלות 
	מזכירות התנועה אישרה תכנית התייעלות וקיצוץ תקציב בהיקף של 5.860 מיליון ₪ בתקציב התנועה ובגופי ברית התנועה הקיבוצית. טעון אישור של מועצת התנועה. סיבה: גירעון תקציבי אדיר. מטרה: להצליח לקיים את כל הפעילויות. צוות ההתייעלות: ולוולה, מרקי לוי, דורון סט ואפרים שפירא. בתכנית - קיצוץ כוח-אדם, הגדלת הכנסות ממכירת שירותים ואיגום נכסים.  
	יום עיון וסמינר על אבטלה
	"פיטורים", "אבטלה" ו"השמה" הפכו להיות נושא מרכזי גם אצלנו. ביום עיון שמארגנת התנועה ב- 26.5 באפעל נקיף את הנושא בעזרת אנשי מקצוע מכמה כיוונים: רמת המדינה וביטוח לאומי, יחסי עבודה וזכויות, היבטים פסיכולוגיים, משפטיים, דרכי טיפול ודוגמאות מהשטח. מוזמנים להירשם אצל אילנה נאור 054-6741365
	עדכון דמי עזיבה 

	גל דביר
	דוד שושני ואבג
	דמעות של אושר
	דניס שר
	היום לפני ומודעות
	יהודית פלד
	כפית סוכר
	מגילת רות
	בית-השיטה המביאים מודעה זו למי מותר להיקבר בקיבוץ? 

	מה קרה 1
	עודד יוחנן
	עליזה שנער  וחגי
	רות אלון גרות



