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  חיים שנירשיחה עם 

    
, כותב, במאי, מחנך,  מורה:חיים שניר

בעלה  -  ומעל הכול, בשלן, הומוריסט, קריין

נו פעמים שנפגהרחוק בעבר . לאהשל 

 ולחגי לפוריםמערכונים בהכנת אחדות 

: הוא היה במיטבו... נפלנו מצחוק. משק

עם אבחנות , בסיסי, בעל חוש הומור בריא

לאחר המיזוג עם . בפרטים קטניםדקות 

עבר ללמד במכינות ', עמק חרוד'הספר -בית

ואז גם , לבגרות במכללת יזרעאל ובאורנים

אחרי . תרתי משמע' הבמה הקיבוצית'פרש מ

- שנים של עבודה רצופה במערכת הבית18

התמנה חיים במכרז ממשלתי , ספרית

-הספר העל-על בתי" מפקח כולל"לתפקיד 

מפקח . במחוז חיפה) וניםתיכ(יסודיים  

, כולל הוא תפקיד שמעוגן בחוק הפיקוח

בתי : קרי, ותפקידו לוודא שמערכת החינוך

 הנהלים של חוזרי י"מתנהלת עפ,  הספר

והן בתחום , הן בתחום הלימודי, ל"מנכ

 השנים  בהן 17במהלך . החינוכי והמנהלי

, כיהן כמפקח כולל

התווספו לו תפקידים 

ת חבר בהנהל: נוספים

מרכז הפיקוח , המחוז

- הספר העל- על כל בתי

, יסודיים במחוז חיפה

כיהן , ומתוקף תפקידו

כנציג המחוז בהנהלת האגף הארצי של 

  . החינוך העל יסודי

, יסודיים- ספר על -בתי  35הִגזרה שלו כללה 

, ס הריאלי"ביה, יעקב בדרום- מחדרה וזיכרון

ס התיכון תעופה "וביה, ס בשמת"ביה

-בתי,  של חיל האוויר בחיפהבבסיס הטכני

.  הספר המקיפים הגדולים בקריות ועוד

ספר אלו יש אוכלוסיית -בחלק גדול מבתי

ואף  2,000-3,000תלמידים המגיעה לכדי 

! מאות מורים ועשרות מנהלים, יותר

ספר פרטיים - בתי8לצידם פיקח גם על 

הספר הקיבוציים -בתי. (קטנים יותר

  ). תיישבותיי האגף לחינוך ה"מפוקחים ע

בשנים האחרונות : אבל זה עוד לא הכול

יוסף שר המשפטים י "התמנה חיים ע

הדין למשמעת של -  כחבר בביתלפיד

ממקום זה . נציבות שירות עובדי המדינה

ומפעם לפעם הוא יושב ', שוחרר'עדיין לא 

בדין על תיקי עבירות של עובדי מדינה 

עבירות , שסרחו בנושאי עבירות משמעת

בינואר . ות ובעיות אתיות אחרותפלילי

 פרש לגמלאות מהפיקוח במשרד 2009

אך עדיין הוא עסוק כאמור מעל , החינוך

  ...הראש
 
האם תוכל לפרט חלק מן : המפקח -

ולאפיין בעיות , התחומים בהם עסקת

  .אחדות

התחומים כללו " ):ראש-כובדלאט וב( חיים

, אישורי פרויקטים: את הצד המנהלי

ביקורים , באישור כוח הוראהטיפול שוטף 

 בוועדות בדיקה ביחס ותחבר, הספר- בבתי

התאבדויות , אלימות, להטרדות מיניות

, הדין לעבודה-ייצוג המשרד בבית, ועוד

בוועדות ערר שדנו בהשעיות ישבתי 

לצמיתות של תלמידים בעייתיים 

חבר . והפנייתם למסגרות חינוך חלופיות

בוועדות מכרזים למינוי מנהלים 

. ר"לעיתים כיו, ותפקידים בכירים אחרים
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המערכת איננה ! יש הכול" ):מתפרץ( חיים

מחוסנת בפני החוליים והליקויים של 

התקשורת , לצערי! החברה הישראלית

מפרסמת  כמעט  רק דיווחים על מעשי  

כי , גילויי אלימות ושימוש בסמים, אונס

אבל אינה מדווחת על . 'רמוֵכ'זה הרי 

הישגים , פרויקטים לימודיים מרשימים

מקום ראשון , למשל, ראויים לציון מיוחד

מקומות , ברובוטיקה בתחרות בינלאומית

ראשונים בבימוי סרטי נוער בתחרויות 

פעילות ענפה בעלת אופי , בינלאומיות

כגון  תמיכה : אזרחי ממדרגה ראשונה

עזרה התנדבותית , בילדים חולי סרטן

חונכות לתלמידים , לקשישים ונכים

  .'מתקשים וכד

במה הן ,  איזה גורמים היפנו אליך תלונות-

ואיזה אמצעים עומדים לרשות הפיקוח , עסקו

  ?ביחס לטיפול בהתנהלות לא תקינה

, מתלמידים, מהורים התלונות הגיעו": חיים

ת על תוכניות הלימודים היו תלונו. ממורים

העדפה , ניצול לא תקין של שעות הלימוד(

סכסוכים בין , )או החסרה של מקצועות

, יחס בעייתי של מורים לתלמידים, מורים

עימות עם מועצה , סכסוך בין מורים למנהל

  . אזורית ועוד

לא מקיים את תקנון משרד ס "הכאשר בי

פקח המחוז להמליץ על מיש בידי , החינוך

אולם לפני שלילה . ס"הלת רישיון לבישלי

מתן ארכה , אזהרה: יש כלים נוספים כמו

אם מדובר בתחום . 'לשינוי התנהלות וכו

ניתן להגיע אפילו עד להגשת , האישי

  .דין למשמעת והליך פיטורין-תובענה לבית

שאני מנוע כמובן (ספר -בית, למשל, היה

שהצטברו מכתבי תלונה , )מלציין את שמו

כולם עסקו .  תלמידים והוריםרבים של

על מורה ותיק למתמטיקה ות בתלונ

יתר ונטה - אל תלמידיו בקשיחותסשהתייח

, להעניק להם ציונים נמוכים במיוחד

ששללו מהם סיכוי להצליח בבחינת 

הצגתי בפניו את , קראתי לו לבירור. הבגרות

ולבסוף הבאתי אותו , החומר שהצטבר

  . להכיר בבעיה ולפרוש מן המערכת

יש תלונות של תלמידים המדווחים על 

אלימות של , התייחסות משפילה של מורים

בכל , סמים ועוד, הטרדה מינית, נערים

לפעמים בשיתוף , הנושאים האלה טיפלתי

ולפעמים פתרתי את ,  מקצועי-עם צוות בין

הבעיות בעצמי בהתאם לנוהלי משרד 

  ."החינוך

   

-  

התעלמות התקשורת 

ו יוצרת בהקשרים אל

. עיוות משווע ומתעתע

 תניסיתי לטפל  אישי

בעניין ולהזמין עיתונאים לפרויקטים 

, אך הם לא טרחו כלל להגיע, משמעותיים

 פלא , אפוא,אין... כרזה הרי ממש לא מֹו

ספרית יוצאת עקומה  -שהמערכת הבית

אני לא אומר שלא צריך . אונים- וחדלת

אך אין , לדווח על אירועים שליליים

. כוח את הפעילות החיובית המגוונתלש

  ".תסכימי איתי שצריך  פרופורציות

  

 איך אתה מסביר את מיקומנו הנמוך -  

? ארגון המחקר הבינלאומי, ס"במבדקי טימ

 24-תלמידי ישראל הגיעו למקום ה, כזכור

 מדינות שנבדקו במתמטיקה 49מתוך 

, חמשת הראשונים הם טיוואן. ובמדעים

  .  קונג ויפן-הונג, ורסינגפ, קוריאה-דרום

התוצאות המאכזבות של מבדקי  ":חיים

יש . ס אינן תלויות רק במשרד החינוך"טימ

חלק . לכך גורמים רבים וסיבות מורכבות

. נעוץ במשרד האוצר ובמדיניות הממשלה   ?הספר-בבתייש סמים  אכן

http://img211.imageshack.us/img211/8233/419840ps7.jpg�
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Hot  road  
 

  הימלי'בתוך מוסך ג
 קייזר-משהלמוסך צמוד 

 
  :נותן שירות ל

  , אופנועים, קטנועים
טרקטורונים , יםקר- קלאב

  . רים'ורנג
*  

טיולי כן ממשיכים למכור -כמו
 בדרכים, רונים בנופי העמקוטרקט

 לכל - ובוץ  במעברי מים, אתגריות
  .חוויותהריגושים והאוהבי 

* 
 057-2216004 אביתר' טל

 מדעים בחטיבת , למשל,כאשר מלמדים

אפשר -אי,  תלמידים40הביניים בכיתה של 

בכל כיתה בממוצע . לצפות להישגים גבוהים

הזקוקים ,  תלמידים לקויי למידה10%יש 

חלוקה . ללימוד אישי ובקצב המתאים להם

אך כאשר . מות סיפקה תשובה לרובם ר4-ל

 מפריעים - אלה שקשה להם ,  רמות2יש רק 

 וקרוב לוודאי גם לא מפיקים ,לאחרים

הרי מובן שככל . תועלת מן הלימוד עצמו

ניתן לתת מענה , שהכיתה יותר קטנה

לקשייו של התלמיד ולסייע בתהליך הלמידה 

   ".שלו

   

  ?תקציביםעניין של  אז הכול -

. זה לא רק עניין של תקציב, לא" :חיים

סיבה נוספת למשל נוגעת לרמה המקצועית 

ואכן  נעשה מאמץ להעלות את . של המורים

 ההתמקצעות במקצועות .רמתם המקצועית

הלימוד השונים הוקדמה כבר לגילאים 

  . היסודיס "ההנמוכים בבי

סיבה נוספת נוגעת לשכרו הנמוך של 

ביחס לשכרם ,  3500₪-כ, המורה המתחיל

בעיקר , של בעלי מקצועות האקדמיים

 לא ,ועל כן, בתחומי הניהול והמחשוב

יתר יבחר הצעיר להיכנס - בהתלהבות

אני . ספרית הקשה והשוחקת-למסגרת הבית

ואני , סבור כי המערכת הפיקה לקחים

מקווה שבשנים הבאות רמת ההישגים 

  !")השיעור נגמר": ומכריזקם (. "תעלה

-

!  לבטלבשום אופן לא" ):בעמידה(חיים 

בחינות הבגרות מהוות מדד מצטבר 

ועל מדד זה , לשנות הלימוד של התלמיד

כל מערכת חייבת לבחון את . אין לוותר

ייתכן שיש לשנות את המערך . הישגיה

ינות כן איזה בח, הפנימי של הבגרויות

אבל  ככלל אסור  , יישארו ואיזה יבוטלו

  ".לוותר עליהן

ואנחנו מחבקים , מבצרו-חיים חוזר לביתו

, אותו ומצפים לראותו שוב על בימתנו

  . בורכיםתורם מכישרונותיו המ

  אפרת : ראיינה
 
 

מהי :  שאלה אחתרק עוד, לא הספקתי,  רגע

האם להשאירן או , דעתך על  בחינות הבגרות

  ?לבטלן

http://jikirsch.files.wordpress.com/2008/09/evt-4000.jpg�
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  לחסכון במים עוד שיטה

, סיום הרחצה במקלחת את הברז האמצעי ביםסוגרם כאשר את

 למים הקרים ים מאפשרם את, את האדום והכחוליםולא סוגר

  . להמשיך לזרום לצינור המים החמים ולקרר אותם

, אדום,  הברזים3את היטב  וסגר, ם להתרחץמי מסייםלכן כשאת

כך הרבה מים - כדי שבתחילת הרחצה לא יזרמו כל,כחול ואמצעי

  .....יישראל מתי. קרים עד הגעת החמים

שנת לימודים  

 הופורייטובה 

מסתיימת בימים 

הספר -ביתבאלה 

עמל  "התיכון 

-בית ."עמק חרוד

הספר נמצא בתנופת פיתוח וצמיחה 

  :בתחומים רבים

רבים .  מספר התלמידים עולה בהתמדה

 ושמו הטוב ,מגיעים מכל יישובי המועצה

הספר מושך תלמידים  ממועצות -ביתשל 

  .שכנות

. הספר מחדש נמצאת בעיצומה-בניית בית

המבנה הראשון יאוכלס בתחילת שנת 

מחשבים  - ציוד רב .הלימודים הבאה

 -שעות הוראה רבות , ספרים, חדשים

  .מעשירים את סביבת התלמידים והמורים

  

סיכום  העשייה העשירה והמגוונת  של  

הספר אינו משימה -תשנה צפופה בחיי בי

   :הנה רשימה חלקית. פשוטה

טקסי חגים וימי זיכרון : אירועי תרבות* 

ידי -אשר מוגשים ברמה גבוהה מאד על

  .התלמידים

 בהצגות ומופעים  הצפיי: סל תרבות* 

  ".בית ציזלינג"ב

זו ילדותי "ר מהעלאת המחז* 

שהפך מיד  להצגה " ההשניי

  !  הטובה ביותר בעמק

ידים פעילה מועצת תלמ* 

ומארגנת שלמדה על מנהיגות 

  ."שיטים"עם מכון 

 טיולים וסיורים הרבה* 

ואף , לירושלים, לדרום, לצפון

ה רגלית לגלבוע במסגרת יעלי

  . המצוו-ברהשנת 

  

 פעילות ההייתלקראת הבחירות לכנסת * 

כיתות  בהתאם לגיל ללמורים ו  מיוחדת

  .התלמידים

תחומים חלק מתלמידינו הצטיינו השנה ב* 

, בענפי ספורט שונים: שונים ברמה ארצית

  . בכימיאדה בטכניון, באולימפיאדה לפיזיקה

צוות מורים ותלמידים השתתפו בתכנית * 

  ."רב המוחות"הטלוויזיה 

 שבו ,התקיים בהצלחה גדולה יום מקוון* 

  .האינטרנט למדו מהבית דרך 'תלמידי שנתון ט

. ריםשל לימודים ושיעו, ויש  ימים של שגרה

תלמידים כיף עם ה ו,מורים טוב ומסורהצוות 

מתלמידי  93% :יש תוצאות להשקעה. לעבוד

זכאים  ,של השנה הקודמתהכיתות העיוניות 

 זכאים 82%גשים יומבין כלל הנ. לתעודת בגרות

   . אלה תוצאות גבוהות מאד.לתעודת בגרות

ס ובו "הלפני מספר ימים  נפתח אתר חדש לבי

  :תרשםניתן להתעדכן ולה

 emekharod/il.12k.amalnet.1www://http  

 ועד , מבורכת בשנה הבאההעשיישיהיה המשך 

 . חופשה מרעננת לכולם- אז 
 
 

http://www.hamat.co.il/download.asp?stock=products&field=image&product=197�
http://www1.amalnet.k12.il/emekharod
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  "גאון הירדן"של וה הגאו 
  איתן-בנווה" גאון הירדן"בית החינוך      

  

 , בזמנו".בית חינוך"כאיתן -ספר נווה-לא במקרה מציג עצמו בית

עמק " -ספר ה-יבת  2אפשרות לבחור בין תלמידים לכשניתנה 

למדו מאז . בו וסיימו את לימודיהם בהצלחהדווקא היו שבחרו  - איתן-נווהאו " חרוד

ל ע) מאוד(מקוצרת נביא תמונת מצב .  שלנותלמידים 20 -ל 15בין זה ס "בביהי שנה מד

  : וצוותהמנהלת בית החינוך, אילנית ערןשל רשימתה  כפי שמשתקפת ב,"גאון הירדן"

  

היעד הראשון שלנו הוא קידום ההישגים 

 והעלאת אחוז הזכאים ,הלימודיים

ואנו כבר קוצרים את ,  לתעודת בגרות

 באופן השנהאחוז הזכאים עלה : הפירות

ב "והציונים של תלמידי חט, משמעותי

היו מעל הממוצע  -ב "במבחני המיצ

  !הארצי
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עבודה רבה הושקעה למען השגת מטרה 

לימודים , תגבורים לקראת בחינות: וז

, פים נוסיםמבחנים במועד, בימי שישי

  ובעיקר,שעות פרטניות, אימונים אישיים

,  ונכונותם הגבוהה מסירותם של המורים-

  . שאין להן אח ורע

 החותרת ,"מארג"במסגרת תוכנית 

- ציוני-לקידום המצוינות בחינוך היהודי

רת תתחת הכומיוחד אזרחי קיימנו שבוע 

במהלכו למדו ש, "כי האדם עץ השדה"

: אדמההקשר בין האדם לעל התלמידים 

בנו , ס" בשטח ביהעצי פרי 100נטעו הם 

מוצלות מחומרים פינות ישיבה 

, המפלים והבריכותאת פצו יש, ממוחזרים

החממה את  ופציש, דגי נויהכניסו 

 נשמו - )הפכה לאבן שואבת לתלמידיםש(

  . אקולוגיה

 מטעם "הפיקוח על החינוך החברתי"

המשלחות ציין לשבח את משרד החינוך 

עקיבא ,  ואת רכז המסעות,לפוליןשלנו 

 , היציאהמעמיקה בטרםההכנה העל , אזולאי

מופתית של התלמידים ההתנהגות הועל 

 .  במהלך המסע
בשנת הלימודים  :ב"מקצועות בחירה בחט

ללמוד מקצועות ' ח -  'אפשרנו לתלמידי ז

 בועיותשעות  ש2בחירה בהיקף של 

ריקודי , סל-כדור, עף-כדור, ניווט: מקצועותב

האולפן למוסיקה עם בשיתוף (נגינה , בטן

, חממה, יה ירוקהיבנ, )"עמק המעיינות"

לקראת שנת . צילום ורדיו, אומנות, תיאטרון

הלימודים הבאה יפתחו מקצועות בחירה 

. סאונד והגברה, רכיבת שטח: נוספים כמו

  . ולהירשםמוזמנים להתרשם

  

  מורתנו, לרותי פלד
 שנות הוראה 13ת סיימהמ

 הספר -יבבתך ווחינ
 ,"גאון הירדן"ו אלפא-בית
  ,יםגמלאמצטרפת לו

  - שלווה, יצירה ,להנאה
 תודות ,המון ברכות

 ,ואיחולים
  



חוגים חלק מהסיכומי                                                     
  

   כרמיתמרעם  אמנותלחוג הל ע  עם היהודית כ"על החוג לתנ
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  יעל שגיא

   ,לתמר

 לאעוד מסע הגיע  .עוד מעגל אחד נסגר

עוד  ,שנה של סיורים במוזיאוניםעוד  .סיומו

מפגשים עם  :שנה של חוויות מעשירות

וצרים מפגשים עם א ,אמנים ויצירותיהם

  .איכות של הדרכות ומצגות .וידיעותיהם

באנרגיה אדירה  ,תמר, השקעה מרבית מצידך

מעולם האמנות  ציעה לנו מכלול מרתקשה

, מתערוכות העשורים .והתרבות הישראלית

ועד לתערוכות , בחיפה ובאשדוד ,חרוד-בעין

המשאירים  בסיורים מקיפים ומעמיקיםא "בת

  .רוח-בליבנו תחושת התרוממות

אנו משוטטים בין , במסע אחר, בין הזמניםו

הפרש "מקבוצת  האמנים הגרמנים והרוסים

באידיאולוגיות  ,מתבוננים בזרמים". הכחול

, האמנות המשתנות ובהשפעותיהן על

, חווים ביחד, 20- התרבות והחברה במאה ה

המודרנית  את תולדות האמנות, בהשראה

 .המתפתחת לכיוונים וגבולות שלא הכרנו

  !מתמוגגים ומודים לך מקרב לב, נהנים

  

 דורית עם החוג לקולנועעל 
  תושבת, מתוקה לוביינקר

  

 

 
 פגישה מחודשת עם האבות והאמהות

נהניתי מאוד ממבחר הסרטים שדורית הביאה

אנרים 'היא הציגה ז.  פגישות14במשך , לחוג

 אני שוחרת קולנוע. שונים ותקופות שנות

המכנה המשותף . איכות סרטיונהנית לצפות ב

שונות הת  בארצו"הילד"לכולם היה 

הרצאה לפני ה. והתמודדותו מול קשיי החיים

לי הרחיבה את היריעה והוסיפה סרט כל 

סרטים אחדים למרות ש. מבט חדשותזוויות 

כדי להעמיק תמיד בשמחה באתי , כבר ראיתי

גם הלוואי וחוג זה יימשך . צפייה בהםאת ה

   .תודה לדורית בשם כל החוג. בשנה הבאה

  ניסן ארנברג
  

שנה  הכ של יהודית פלד התמקד "החוג לתנ

שפחה בסיפורי מיחסי : בנושא טעון במיוחד

, בזכות הידע העשיר של יהודית ."בראשית"

לפלונטר הפסיכולוגי בין , למשל, התוודענו

פגשנו : הגר ושרה, יצחק, ישמעאל, אברהם

 בתחבולות של ,עמות של יצחקבשתיקות הרו

באהבות ובהונאות במשפחת יעקוב , רבקה

, כל אלה מלווים בשפע מדרשים. ועוד, אבינו

פרשנויות ויצירות ספרות שנכתבו לאורך 

   .יותוהדורות על כל אחת מן הדמ

 ניתח במשנתו את היחסים פרוידכאשר 

 ,הפסיכולוגיים המורכבים בין הדמויות במקרא

, אני בטוח.   החוג של יהודיתעדיין לא התקיים

שאילו פרויד היה יושב איתנו בשיעורים הוא 

היה מגלה שהמצב הפסיכולוגי של הדמויות 

מסובך ומורכב ממה  במקרא הוא הרבה יותר

   ...שהוא שיער

 שלמה גלר ואני, לאורך כל השנה נוכחנו

 גם, שמי ששולט באמת, )הגברים היחידים בחוג(

 הוא - של יהודית בסיפורי המקרא וגם בחוג

  .המין היפה והחזק

תודה גדולה ליהודית על הפגישה המחודשת 

 ולהתראות, כ שלנו"והמחדשת עם סיפורי התנ

  !בשנה הבאה 

  
  'מועדון יום ב

 מירי, גליה, ליזר
יוצא לחופשת קיץ ומודה לכל ' מועדון יום ב

החברים שהתארחו אצלנו בהתנדבות עם כל 

 המועדון יסיים .השיטה-כולם חברי בית, הלב

  ".כפית סוכר"את התקופה על כוס קפה ועוגה ב
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  ואהבת לרעך כמוך
   בקהיראובמה הנשיא קטע מתוך נאומו של

  

 האם בזמן הזה נתמקד במה -השאלה היא . כולנו חולקים את העולם הזה לרגע קטן בלבד"

להתמקד בעתיד ,  למצוא מכנה משותף– מאמץ ממושך –או שנתחייב למאמץ , שמפריד בינינו

קל יותר להאשים אחרים מאשר להביט  .םשאנחנו רוצים לילדים שלנו ולכבד את כל בני האד

  .  מאשר למצוא את הדברים המשותפים לנו, מה שונה במישהותלראו, פנימה

 –יש גם חוק אחד בלב כל דת . לא רק את הדרך הקלה, אך עלינו למצוא את הדרך הנכונה

שאינה ,  אמונה שאינה חדשה- האמת הזו מתעלה על אומות ואנשים ". ואהבת לרעך כמוך"

זוהי אמונה שפעמה בערש . או יהודית, מוסלמית, שאינה נוצרית, רה או לבנה או חומהשחו

והיא שהביאה , זוהי אמונה באנשים אחרים, הציוויליזציה ועדיין פועמת בליבם של מיליונים

 ".אותי לכאן היום

 שוב הגענו !הידד
!! לאלף  

421                       - עמדיםוחברים ומ  
309                        -  תושבים וזמניים  

  142        -ילדים של חברים ומסלול בנים
  124  ילדים של תושבים ושכונה קהילתית

5                           -חיילים בודדים   
 סה"כ אוכלוסיה -                           1,001 נפש

 

 1,000מעל  השיטה- ביתת אוכלוסיוההיית,  שנה30 במשך  ,2002 שנת  עד1973משנת 

 עכשיו חזרנו אל. 1,000 -ל מתחתאל  התחלנו לרדת  ,  שנים רצופות7במשך  ,אזמ. נפש

  ,1973 בשנת  נפש325 -גדל ממספרם בזכות התושבים וילדיהם שזאת . גודלנו הקודם

 לעומת שנת ,במספר התושביםויותר פול ו גידול כשהנ, 33 % גידול של,  נפש השנה433 -ל

 תושבים מתוך אוכלוסיה כוללת 212  רק  אתנו  אז היו.1985 -השיטה ב- של ביתהשיא

. חברים421 והיום רק ,742 היה 1985מספר החברים בשנת .  נפש1,385של    
 תמשך גם בשנים ,מגמה זו של קיטון במספר החברים וגידול במספר התושבים וילדיהם

 בית השיטה כקיבוץ גדול כשהיה עם קהילה מגוונת ומתפתחת ב בהן תתייצהבאות



 לטובהההפרטה שינתה      
 את רמת הבריאות        

  

  אבנייוסף ר "שיחה עם ד

  

רך לעבור וכדי להגיע אליו היה צ. מחוזיהרופא הלפני הרבה שנים נזקקתי לאישור כלשהו מ

ר אבני על כורסת " ישב לו ד, בקצה המסדרון,ושם. מסלול ארוך ומייגע של פקידות סרבניות

בכיר תפקיד , רופא מחוזיהיה  שנים 15. מקבל אנשי סגלים ועונה על טלפונ, חומהעור 

הוא במבט חפוז . היום הוא רופא המשפחה שלנו. 'העמק'חולים -בצוות הרפואי של בית

כבר אמרו . "חלק התחתון של הפנים משהו ב,2כתב ערוץ , ה ברנע'רלהאאת קצת לי מזכיר 

   .גאווהשל שמץ מצטחק הדוקטור ב, "לי את זה כמה פעמים

אבל לפני כן כמה . דיברנו על המצב הבריאותי של הקהילה במרפאה 'אחד על אחד'בשיחה 

  : פרטים אישיים

  

 1946 בשנת חיפהאבני נולד ביוסי ר "ד

 )?איך לא (שדיברו בבית' קיםיי'ם הוריל

ספר במגמה ה- ביתאת סיים הוא . גרמנית

אחרי השירות הצבאי עשה את . ביולוגית

. אירופה - ם הכי בנאלי למקו' הטיול הגדול'

. בווינה' התנחל'היטב מכיוון שידע גרמנית 

נכנס והוא , נפשו נמשכה ללימודי רפואה

 , רפואהות שנ7סיים ו, בעיראוניברסיטה ל

האוסטרית שם באוניברסיטה . 'כולל סטאז

,  לרפואהנחמדה פגש סטודנטיתהקרה 

לימים ש, יורדיםת ישראלית בת למשפח

  . רעייתולהייתה 

שתלב בחיי משב ארצה וג הצעיר זוה

 3 להם ותבמשך הזמן נולד. הרפואה בארץ

 הוא .כן ירבו,  נכדות3 גם ויש כבר, בנות

 הרמן' מתמחה ברפואת משפחה אצל פרופ

 הזמקצוע  שהניח את היסודות ל,הידוע

 .)בין המרצים היה אז קרשר "ד, אגב(

 מעין חוה טבנקין' אחריו פרופהמשיכה 

  .  מאוד מוערכתהיסציפלינדוהיום זו , חרוד

קיבוץ בהחל לעבוד כרופא משפחה ר אבני "ד

השתלב .  שנים16במשך והתמיד  מרחביה

 והתרבות וגידל את בנותיו בחיי הקיבוץ

שתי מרפאות  היו לו ,מקבילב. במקום

  .מרחביהשאן ובמושב -ביתב: נוספות

  

  ? רפואת משפחהדווקא למה -

טפל מפני שברפואה זו אני מ":  ר אבני"ד

אני אוהב את הקשר הישיר , אדם- בבני

אהבתי ,  שנים6שאן עבדתי - בבית. הממושךו

אלה אנשים חמים . את הקהלאת המקום ו

  . "חבקלהעריך ול יםדעויה

ספר - ללמוד בביתר אבני "דעם הזמן נשלח 

, ווארדרלבריאות הציבור באוניברסיטת ה
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, גבע, השיטה- היום הוא רופא משפחה בבית

   .חיים-ומעוז

  ?השיטה-רמת הבריאות בבית מהי -

כמו בכל , גבוהההיא רמה ה": ר אבני"ד

הרפואה המונעת . עמקבמרפאות ה

בדיקות , מעקביםיותר יש , מאודפתחה הת

לסוגי המחלות הכרוניות השונות שגרתיות 

  .ועוד

  

מצבנו האם הפרטת הקיבוץ השפיעה על  -

  ?יהבריאות

 השינויאני דווקא רואה את ": ר אבני"ד

. 'תסמונת המטפלת' הטלובכי בכך , לטובה

על אישית ם אחריות אנשים לוקחי

היום . צריך להיותוככה זה , בריאותם

 ,ירציונאליותר נעשה השימוש במרפאה 

אנשים לא . השימוש בתרופותכמו גם 

  נוספיםםהביקושים לייעוציכמות ו, אוגרים

, לאנשים יש פחות זמן פנוי,  חוץ מזה.ירדה

  ."מרפאהפחות מגיעים לאז 

  

  ?בריאפחות איזה מגזר בקהילה הכי  -

יש עכשיו פחות ילדים , כידוע: ר אבני"ד"

זהו מגזר בעל צרכים . ויותר קשישים

מיוחדים עם מחלות גיל ידועות הנובעות 

לחץ , סוכרת: חיים שהתארכההמתוחלת 

מצבי לחץ , משקל עודף, שומנים בדם, דם

המגמה היום היא רפואה  . ועודוחרדות

בקרוב יהיה לכל . מונעת המותאמת אישית

 ובו כל ההיסטוריה גנטיכרטיס אדם 

דבר שיאפשר טיפול יותר , הרפואית שלו

. תכנית זו עוברת עתה לשלב היישום. מדויק

רפואה .  כךיםשפועלתחומים יש כבר 

מותאמת אישית מאפשרת לזהות אנשים ה

הנמצאים בסיכון גבוה לחלות במחלה 

    ".מסוימת עוד לפני שפרצה

  .הזכרת חרדות -

 גם בגלל ,יהעליהחרדות ב: ר אבני"ד"

יתרה החשיפה ה וגם בגלל , בקיבוץהשינויים

האדם . )טלוויזיה ועוד, אינטרנט (למידע

לא תמיד שבידע רפואי ובנתונים היום מוצף 

  ".  ומרגיעיםחשובים

  

  ? מעבודתך אצלנוהאם אתה מרוצה -

קשה היום להשביע את הרצונות : ר אבני"ד"

ויש , שכועסיםיש בוודאי כאלה . של כולם

  . ככה זה בכל מקום. וציםשמר

היא , המרפאה שלנו מתפקדת היטב

יש עומס על . ממוחשבת ברמה גבוהה

ניפוק . האחיות בגלל מטלות טכניות רבות

הרבה מדיי , מסורבליותר תרופות נעשה 

  .המחשוב למרות ,ניירת

  

  ? מה דעתך. מדברים על מרפאה אזורית-

רפואי מקבלים שירות שיש קיבוצים 

בה יש כמה רופאי , תורי אזוות במרפא

הוא ש והחבר יכול לבחור את מי ,משפחה

 זה עם ץלהתייעגם הרופאים יכולים . מעדיף

בשעות גם פתוחה המרפאה האזורית . זה

 מענה לאלה שלא יכולים נותן וזה ,הערב

לא צריך להיכנס לחרדה . להגיע במשך היום

  ."  לכל דבריתרונותיש . משינויים

  . הבא בתורהחולה... נקישות בדלת

 .שנהיה בריאיםרק , ר אבני"ד, תודה לך



  אירוח-היום בתיפזית פעם
  גלעד וולפיןשיחה על כוס קפה עם 
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 ובהשתלשמבוקשים פעם היו לנו צימרים

. משופע באטרקציותמעיינות ההעמק ב

מכרנו /כמו שסגרנו, כך סגרנו אותם- אחר

 גלעדיזמו לפני חודשיים . אחריםענפים 

ת כיהפידי - על,עסק דומה רי גל ואֹווולפין

, לא בדיוק צימריםה ז. אירוח-תי לב"הפזית"

נוח ומאיר פנים להניח ם מקובהחלט אבל 

  .טיול באזורפני את הגוף אחרי או ל

ברוך - בן קיבוץ מעין, תושב, גלעד וולפין

- מדרום(נשוי לאמילי , )ומקצועבצלם (

משה אביו .  ילדים3- אבא ל ,)אפריקה

כבר הוא דובר עיריית עפולה וולפין " תירס"

דובר ההוא  הצעיר עכשיו וולפין. שנים רבות

והוא בכלל , היזמויות שהקיםעצמו ושל של 

   . לא רע בתחום

פרויקט את ) ואניאֹורי (אחרי שסיימנו "

עוד הרים ל החלטנו, מספר גלעד, "הפאב

ביקשנו אישור מהנהלת הקהילה . פרויקט

,  על חשבוננו'הפזית'ד לשנות את יעּו

כך . שכר דירה חודשישנעביר בתמורה 

, רהיטיםרכשנו , "הפזית"את נו שיפצנו וצבע

כדי , מיקרוגל ועוד, מקרר, מגבות, מצעים

לאפשר לאורחים נוחיות מכסימלית במבנה 

פונקציות הבגלל , שהוא לא הכי אינטימי

  . "לכולם ותמשותפה

 

  

  

  

: מבנהעוד  וצבר ,צבר תאוצהזה חדש 

 ניקיםתבודהי  מקום משכנם של,"הטירה"

 שבאו לעונת ים"במבחהיום גרים בה . לשעבר

ובהמשך ישודרג , בחדרצעירים  3 ,המלפפונים

  . המקום ויושכר הלאה

לידה  ו,מיטה זוגיתברוב החדרים  יש "פזית"ב

חלקו , יד שנייהחלקו הריהוט . מיטות צרות

  לעצמו מכין במטבח המשותף כל אחד . חדש

) אותהור הי"עפ(ומתבקש את ארוחתו 

  . לשאר האורחיםאחריו   נקילהשאיר

 אפסמלאה עד שבועות התפוסה הייתה הבחג 

על המדף .  ארוכהרשימת המתנהעם , מקום

עסקים המונחים כרטיסי ביקור של במטבח 

, פאב,  מספרות:השיטה-קטנים בביתה

, ותניבשל, "כפית סוכר", קוסמטיקה, עיסויים

ותם  עומדים לרש,וכמובן... ועוד, כדור פורח

קוזי 'אז אפילו אם אין ג. החי- הבריכה ומשק

 :ת כמו גם יתרון העלּו,יש יתרונות, בחדר

 -ילד . בלבד ₪ 100עבור לילה לאדם תשלם 
עם שינויים קלים בהתאם לחדר ,  50₪

  . ולעונה

  

  

לחדר אוטומטית הלכתי ו "פזית"לנכנסתי

גוריון -בןם משכנה של ברוריה ומק, 3' מס

, המטבח:  וחביבמוכרהיה הכול  .דודתי, ל"ז

אפילו , הסלון עם הטלוויזיה, שולחן האוכל

 שנים 7. "פזית"אותה , כן. האינטרקום

בנועם ובאדיבות ת חברינו א" הפזית"שרתה 

 היום היא בית.  ומיזוגהסגירתהיום עד 

  מיזם . 'שיטת אירוח': אורחים שנקראל
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  מזל טוב
  ה נבו'דבורה ואברמלל

  ל שרון"לנישואי חן עב
  אביב-בתל

  ברכות חמות
 לכל המשפחה

  
חופש גל של הו מצפים לחנעכשיו אנ": גלעד  מזל טוב

בין לבין . חגי תשרייבואו כך - אחר. הגדול

   ".עובסופי שבבעיקר פה מתארחים 

  לאה ושמואל שטייןל

   יֶהל– הלהולדת הנכד

  ? העסק כבר שילם את ההשקעה האם -  ת לתמר וגדי ב
, איזה שילם" :)בריטון צוחק בקול בס(גלעד   במודיעין

  ברכות חמות    " ....זה ייקח עוד הרבה זמן? מה שילם

שכתבה לאה קטע בספר האורחים מצאנו    לכל המשפחה

 שבאה עם קבוצה מבנק ,מרחובות

  מזל טוב  : הפועלים
, השיטה הגענו-לבית, לחופשה יצאנו"     נדב מוסקוביץלענת ו

 בשירותים .רים קיבלנוחדשמונה 

,  מהאווירהויננהנ... אבל, והצטמצמנ

לעשות ר וונשמח לחז, עיםהמקום נ

   ."חיים
 ,האינטרנטבאמצעות השיווק נעשה בעיקרו 

. מהדרום, מחיפה, אנשים מגיעים מהמרכזו

אלה  ,זה לא צימריםמדגישים שהם בטלפון 

  . אשליותשלא תהיינה , אירוח-בתי

,  מסביבגינוןט על המנסים להשתלהיזמים 

לשדר ירוק בעיניים כשיושבים במרפסת 

   . ל" זיהודית אלקלעיש "הצל ע

ביומן כתוב שא ביקש גלעד ,לפני שנפרדנו

-בבית"קידוש לבנה שלדעתו באותיות 

.  כתבתי,אז הנה!" השיטה יש רק נשים יפות

  ?ומה עכשיו

ם תזמינו מקומות לאורחיפשוט עכשיו 

שפע מגם י ושופי הנהימגם  ויהנשי ,שלכם

  .לביתות קרובהאפשרויות ה

  ,050-9535885גלעד 
  050-5233502: ריאֹו

  ליום נישואיכם
  לפויו ונוגה בוטנסקי

  ולכל המשפחה
  צרור  ברכות

  מזל טוב
  לעפרה וחיים וינר

  ל בן"לנישואי זוהר עב
רוב ברכות לכל 

  המשפחה

 מזל טוב
  מיכל פלגל

  ליום הולדתך 

בה הר 90 -ה

  נחת ובריאות 

  מחברת 

 השיטה-בית

  מזל טוב
  חוה מייזלסל

  ה היל-הולדת הנינה ל
  נכדה לנורית ויהודה 

  ברכות זר , במושב ברק
 לכל המשפחה

  מזל טוב
  רחל ויוחאי כרמיל

  הריל ש"עבאלי לנישואי 
  ברכות שפע 

 לכל המשפחה

  מזל טוב
  מירה ושמוליק לוגרל

שלומי ל "עבחן לנישואי 
  רוזנברג

    לבביותברכות 
 לכל המשפחה
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 ?ליםמקלטים נעּו

בתרגיל הגדול שנערך בארץ האזעקה 

אך , השיטה נשמעה היטב- בבית

במלחמת , כזכור !המקלטים היו נעולים

  . באזורנו גם לבנון השנייה נפלו 

מדוע בתרגיל כה גדול וחשוב המקלטים 

ולא היה שום פרסום כיצד , היו נעולים

חברים משמעתי ? להתנהל ולאן להיכנס

קלט באזור המרפאה להיכנס למרצו ש

  ...והמקלט היה נעול

השיטה ערוכה לתת מענה -האם בית

 אם חלילה נקלע שוב למצב ,לתושביה

  ? טיליםשל ירי

  עוז שגיא

 
  מרגלית נועםתשובת 

היו פרסומים רבים בתקשורת הארצית 

 והקיבוץ הינו חלק, ל"לגבי התרגיל הנ
 לבחון ההייתמטרת התרגיל  .מהמדינה

קומות המוגנים את הצופרים ואת המ

  .ובארץ תושב בקיבוץ בקרבת כל

תפקד  הקיבוץ ההשנייבמלחמת לבנון 

 , כולל בנושא אזעקה,בצורה יפה
טחון י צוות ב,דיווחים לציבור ,מקלטים

 ,במידה וחלילה יקרה אירוע דומה .ועוד

 במלחמה נותפקדבו באופן  נפעל

 בהתאם להוראות הצבא ,האחרונה

   .העורףפיקוד ו
  
  
  

  
שאילתות  !!!ֱֱ
 
 
 ת הציבורונציב קבילּו

  ,יואל מהרשק

  ראש אגף המשימות 

  נועה הקיבוציתבת

מנהל הקהילה של , גידי כהןניסיון הרצח של 

ויש צורך , הוא חציית קו אדום, הכובש-רמת

. להגן על מנהלי הקהילות ולגבות אותם

, חייב להיות בכל קיבוץ נציב קבילות, מאידך

וכפי , ל ובכל חברה ציבורית"כמו שיש בצה

  . שהמליצה כבר לפני שנתיים ועדת החברה

בגרות , הנציב יהיה חבר קיבוץ בעל ניסיון

הוא לא . שנהנה מאמון החברים, ויושרה

, לא יהיו לו סמכויות, היה חלק מן הממסדי

, אבל הוא ישמש כתובת לחברים במצוקה

ויהיה המוציא והמביא ביניהם לבין בעלי 

או , בכל ועד חיצוני בקיבוץ. התפקידים

חייב היות לפחות , בהנהלות שחבריה שכירים

, בעל תפקיד בכיר אחד שהוא חבר קיבוץ

שיוכל לייצג את המסורת וההיסטוריה של 

 . ואת הרקע האישי של החברים, מקוםה
  
  
  

  

  מזל טוב
  לעמליה ונימי היינמן

   ים-להולדת הנכד 
  בן לעופרי ולירן

שפע ברכות לכל 
 המשפחה

  מזל טוב
  שולי ויניב ברוךל

ל ל

  מזל טוב
שריתה וגלעד ל

  מונקנדם
  ליום נישואיכם

  לעירית חטשואל
  ולכל המשפחה
   ברכות לבביות

 הצעה
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  :האוכל-הודעה מרכז חדר
 1968יוני 

להביא את  התחילו הורים האחרוןבזמן 

 ואף לשתף אותם ,האוכל-ילדיהם לחדר

מכל דבר זה הוא בלתי אפשרי . חותובאר

  .האוכל שלנו- בתנאי חדרתהבחינו

*  

האוכלים מתבקשים לא לפנות בטענות 

הם אינם . למגישים על טיב האוכל

ן להכביד ואין זה הוג, יואחראים על

  .עליהם

  
  
  
  
  
  

   ברוך ינאי,הודעה מרכז הריהוט
חבר שיש לו ריהוט מיותר יכול לפנות 

וזו תשתדל להעביר אותו , לוועדה

 הוועדה ,כאשר נמצא קונה. לזקוקים לו

נקודות לפי המזכה את החבר במספר 

  . ערכו של הרהיט המשומש

אין להעביר חפצים שלא באמצעות 

הוט ישן בקשר לטענות שרי. הוועדה

 , איננו מחזיקים מחסן:מתגלגל ומתבזבז

  .להעביר מיד ליד  כי עד כה הצלחנו תמיד

  

  

  

 
 

עוגת גבינה קרה 
 בשכבות ללא אפייה

  רותי בוכמן

  

  ג גבינה לבנה רכה" ק1/2

   כוס סוכר1/2

  לבחוש בקערה,  חלמונים3

*  

 כוס 1/4להוסיף לאט .  חלבונים להקציף3

סיף את להו. ולהמשיך להקציף, סוכר

  .הקצף לתערובת הגבינה בתנועות עטיפה

*  

   שקית שמנת מתוקה1

   כף סוכר1

להקציף ולהוסיף את הקצפת לתערובת 

  .הגבינה שבקערה

*  

 מכמות התערובת לקערה 1/3להעביר 

, ולהוסיף לה כף אבקת קקאו, קטנה

  .לערבב עד שתהיה חומה

*  

 , מרובעים משוקולדםג ביסקוויטי" ק1/2

לסדר שכבה אחת בתבנית , או רגילים

אפשר גם . מפיירקס בגודל בינוני

לא להרטיב את . (םמאלומיניו

 מכמות 1/2עליהם לצקת ). םהביסקוויטי

עליה להניח שכבת , התערובת הלבנה

עליה לצקת שכבה ,  נוספתםביסקוויטי

להניח שוב שכבת , מהתערובת החומה

ועליה את התערובת , ביסקוויטים שלישית

  .לבנה שנותרהה
  

  : קישוט
שוקולד מריר על פומפייה גסה '  ג50לרסק 

לכסות אותה עם נייר . ולפזר על העוגה

להניח יום במקרר . ן או ניילוםאלומיניו

  . לפני ההגשה

  .עוגה קלה ומאוד מאוד טעימה

...היום לפני

  תנחומים

  גבריאל נהאוב'לג
  ולכל המשפחה

   בפרובמות אביה
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הסתיימו !  יצא לדרךהחופש הגדול@ 

עכשיו זה הזמן . הלימודים בחוץ ובבית

תודה  ולומר להטעין מצברים, לנפוש

  . למורים ולמארגנים

 חג שבועות: נחזור מעט אחורה@ 

,  בשדה המערביהתקיים 'בניחוח של פעם'

חדישות תצוגה של מכונות חקלאיות עם 

-מזג. ומשחקי שדה) כולל מטוס ריסוס(

וכיף לקנח והיה  ,האוויר היה בהזמנה

 וברכות תודות. בפלח אבטיח וקלח תירס

  .הדס ועמיחי ולרכזי התרבות לצוות החג

בשבועות התקיים תיקון ליל שבועות @  

 .מלמד שמוליק כהן ובתיהבביתם של 

 באווירה נעימה העלתה בתיה סוגיות

   .נבחרות ממשנתו של נחמן מברסלב

למועצת מנהלים בקלפי האחרון נבחרו @ 

נוגה , למה ארזיו, אמציה הדר:  חברים5

 .שמוליק כהן ורחלה עפרוני, בוטנסקי

החלטותיהם נאחל להם הצלחה ב

  .הבראת הקיבוץב

במסגרת מופע הסיום של השנה הציג @ 

 ילנה זינשטייןהאולפן למחול בראשות 

נציגותינו . עבודות מחול ברמה גבוהה

הילי , ראליעז-אביה ואליה בן: באולפן הן

בחלק . השנויה דויט, טסלרמור , שרם

. השני הופיעו אנה ארונוב ודני יוחטמן

ציזלינג במעמד דני -המופע התקיים בבית

ילנה אומרת שזו הייתה ההופעה . עטר

  . של האולפןהטובה ביותר מאז היווסדו

 של רכזי התרבות אירח את ב"המרח@ 

האזור ביום עיון שנערך מטעם מחלקת 

). צ"תק(התנועה הקיבוצית התרבות של 

הנושאים שהועלו היו קשורים 

בהתמודדות של רכזי התרבות בעידן 

  .  ההפרטה והשינויים

כמעט יצאו לגיוס " השיטה יפה- בית"נאמני @ 

. וניקו את הכניסה לקיבוץ, אחרון העונה

הגיוס האחרון .   איש35בגיוס זה השתתפו 

לקראת חגי תשרי . ופה'באמת היה בגן צ

המון תודה למשכימי הקום . ו הגיוסיםיתחדש

  .  הישובפניעיצוב התורמים מזמנם וכוחם ל

במלאת שנה : ב"נערכו במרח שתי אזכרות@ 

במלאת שלושים ו, אהוד ארםלמותו של 

  .   זיכרונם לברכהבן שריגלמותו של 

אלעזר  באחריותו של ,בריכת השחייה@ 

לקראת .  נפתחה להנאת שוחרי השחייה,בהיר

בה הותקן ואף ,  הוצללה, נוקתההפתיחה 

המציל הוא . מעקה חדש בפינה הדרומית

מחלק את זמנו כאן ה ,יונתן הדרמיודענו 

מהיום ניתן להתרענן במשקאות . ובווינגייט

ניב פרי יוזמתם של ,   שונים ָּברד בטעמים

  .וענבר

 ,)צפרירבעלה של חן  (לירן ויניקורלו שאּפ@ 

 "גלבועהפועל "קבוצת הנוער נה של אממ

העלה ועשה היסטוריה ש ,במשך שנתיים

עכשיו גם . אותה מליגה ארצית לליגה לאומית

 . הכדורסל הישראליעל מפת שלנו הנוער 
ר "מחלמעלה ממיליון איש נכנסו לאתר @ 

.  לפני שנתייםעלייתו לאוויר מאז ספרים

נערכה בכניסה לחנות  'שבוע הספר'לרגל 

  .שעת סיפור לשוחרי האגדות לילדים

 ניתן "חרושת מתכת"ל צו הקפאת הליכים @

ידי בית המשפט המחוזי בנצרת שדחה את - על

 28.6' ביום א.  יום90-הבקשות לפירוק ב

ד "עם עות הסברה אספב "במרחתתקיים 

  .איתן ניר

 ? ה ר ק   ה  מ
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  :המשך מעמוד קודם

האזורית שיועדו מועצה תקציבי ה@ 

  ! לא אושרו- השיטה -לפרויקטים של בית

ה עי מרקט"מזחהשל תכנית החופש @ 

 יש ,בין השאר.  משנה לשנהשחקים

פסטיבל אהבה , סנפלינג מהאסםה 'חברל

הליכה , במחצבה עם זמרים ידועים

טיול לילי , ב"פרידה מי', שביל ישראל'ב

ערבי , חלוץ בודד, ולינה בחורשות

, תחרויות בישול, )...לא נחשב(אבטיחים 

  .כדאי לא להפסיד ₪  800 :עלות. ועוד

נתן הרצאת אורח  וכמןעמוס ב@ 

מיוחדים  םוהדגים עיצוביבמכללת יזרעאל 

אחד להוא נחשב תחום בו  -  אריזותשל 

  .הטובים בארץ

תואר יחדיו  קיבלו תויורד סדקל ו@ 

 שנערך  בטקס מרשים ומכובד,"דוקטור"

ר את רעייתו בלימודי ידקל הכ. בסורוקה

חולים ה-ושניהם עובדים בבית, הרפואה

זה מה  .בהתמחות שלוכל אחד , סורוקה

  .משפחה רפואית -שנקרא 

' שכונת ההר'עלו לבשעה טובה @ 

  . וילדיהםוגלי ) צביק(זוהר נצר משפחת 

ור במחנות קביחזר מ אדרת-בןקובי @ 

. "עדים במדים"פולין במסגרת ההשמדה ב

 ,אנשי קבע,  חיילים200היו משלחת ב

  .משפחות שכולותו, מילואים

עלות זיכרונות  הוזמן להמאיר-דיצי בן@ 

ה קיסרט שמפעבור על חטיבת הנגב 

של ופועלו על חייו הטלוויזיה הישראלית 

  .יד מרדכיהצילומים נערכו ב. חיים חפר

  

 לרגל לאושיק אפריםברכות חמות @ 

, "פרי הגליל ויטה" ר תשלובת"היבחרו ליו

תחילים מ שיחד ניצן סלעולמנהל המפעל 

  . תייל בחצור הגל"פרי הגליל"ב וייצטפל בל

 שם לימד את , חזר מוויאטנםאמציה הדר@ 

.  מלפפוניםיםגדלאיך מהחקלאים המקומיים 

  .מקווים לשמוע על כך ביומן הבא

ביומן האחרון נפלה טעות במספרו של @ 

 :הרי לפניכם המספר המתוקן.  היזםאלי שבו

054-5235789.  

גינון  מציע לציבור עבודות צוות הנוי@ 

  .052-6858012י הנו' טל. פרטיות בשכר

תקיימת מרשימה תערוכה מ: המלצה@ 

יוחנן מציג בה  ,הוד- עיןתבגלרייבימים אלה 

מתקופות שונות עבודות אוסף  ביץ'לקיצ

את תחילת דרכו והצלחתו הוא מייחס . בחייו

-עת התחנך בבית, מורתו לציור, חנה אבישיל

שתי "). רקפת"' קב(' ח-השיטה בכיתות ז

" ניקוי ראש"ישראל תכניות שלו זכו בפרס 

 שנים הוא 35". וחצי- חמש-ארבע-שלוש"ו

אייר , אנימטור של הטלוויזיה הישראלית

ויצר את הדמות , קומיקס, עשרות ספרי ילדים

צבעי , עיסת נייר, עובד בציפורן. "ששּו"

  !!רוצו לראות. אקוורל ועוד

של צגת הסיום התקיים ת 27.6בשבת @ 

ים משתתפ הב ,"עמק חרוד"ב "יכיתות 

את  ו,נאחל להם הצלחה במופע. תלמידינו

   .)...יהיה אם (נביא ביומן הבא הרשמים 

 
 
 
 
  

"  ל " סיום שנה"שיטים
  1.7.09 ,ט"תשסבתמוז ' ח

  2777  גיליון מספר

  שלםאפרת : ראיונות ועריכה

  
  

  ניצה וינקלר, ענת ענתבי: מערכת

   דורית, נטע גלבוע: הגהה

   חצור הגלילית, "להב"דפוס : הדפסה

efratbat@bethashita.org.il 

  * ּון טריוְחנ'ג *
  ,יערית גרזימעשה ידיה של 

  .'צומת השיטה'כל שבת ב
052-8669315 



 פגישה מחודשת עם האבות והאמהות
 

יחסי משפחה בסיפורי :  כ של יהודית פלד התמקד השנה בנושא טעון במיוחד "החוג לתנ

.בראשית  

, לפלונטר הפסיכולוגי בין אברהם, למשל, התוודענו, בזכות הידע הרחב והעשיר של יהודית

, ולות של רבקהבתחב. פגשנו בשתיקות הרועמות של יצחק:  הגר ושרה , יצחק, ישמעאל

, כל אלה מלווים בשפע מדרשים.    ועוד ועוד–באהבות ובהונאות במשפחת יעקוב אבינו   

.פרשנויות ויצירות ספרות ושירה שנכתבו לאורך הדורות על כל אחת מן הדמיות  

,כאשר פרויד ניתח במשנתו את היחסים הפסיכולוגיים המורכבים בין הדמויות במקרא  

שאילו פרויד היה יושב איתנו בשיעורים של, אני בטוח.  עדיין לא התקיים החוג של יהודית  

הוא היה מגלה שהמצב הפסיכולוגי של הדמויות במקרא הוא עוד הרבה יותר, יהודית  

...מסובך ומורכב ממה שהוא שיער   

גם , אמתשמי ששולט ב, )הגברים היחידים בחוג(שלמה גלר ואני , לאורך כל השנה נוכחנו  

. הוא המין היפה והחזק–בסיפורי המקרא וגם בחוג של יהודית   

 -- כ שלנו  "תודה גדולה ליהודית על הפגישה המחודשת והמחדשת עם סיפורי התנ

 ולהתראות

!בשנה הבאה   

 ניסן ארנברג

 



  הכובש נחצה קו אדום-ברמת

 אדום ברור - ניסיון הריגתו של מנהל הקהילה ברמת הכובש בידי חבר הקיבוץ הוא חציית קו

אנו . התנועה הקיבוצית מזועזעת והמומה מהאירוע הטראגי . בשיח בתוך הקהילה הקיבוצית

יכי כמו גם את הניסיון לכרוך את האירוע הטראגי לתהל, מגנים בתוקף כל מעשה אלימות

אנו מחזקים את הקיבוץ בהתמודדותו האמיצה עם האירוע . הבראה שעוברים קיבוצים

  .ומשתתפים באבלה של משפחת שינברג, הטראגי

התנועה הקיבוצית רואה  בהנהגות הקיבוצים שליחים שנטלו על עצמם את העול להובלת 

  .ולטובת כלל החברים, הקיבוצים

הוא מבכירי המנהלים במערכת , הל הקהילה ברמת הכובשמנ, חבר אלונים, גידי כהן

שותף לאורך שנים בתהליכי הבראה בקיבוצים , אדם נעים הליכות ועתיר זכויות, הקיבוצית

  .אנו מייחלים להחלמתו המהירה וחזרתו לעשייה. שונים

  שור) ולוולה(זאב 

  מזכיר התנועה הקיבוצית
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