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  בראווֹו 
  לרקדניות של ילנה

  

ן סיים את שנת ילנה זינשטייהאולפן למחול בניהולה של 

  .עשירה בתלבושות ואורות, הלימודים בהופעת מחול מרשימה

: שוניםההפגינו שליטה בסגנונות ) רקדנים 2-ו( רקדניות 170 

בשנה הבאה יוכנס סגנון חדש . רניהופ ומחול מוד-היפ, קלאסי 

גן בנות ארבע וחמש -לצפות בילדות. 'סדנְ -רקּבְ ' –ומודרני 

 כשהן לבושות בחצאיות ,מחוללות לצלילי מוסיקה קלאסית

.   ומשעשעתמרנינה זו חוויה , יץיוגרבי ט, שיער אסוף, בלרינה

  .  של מורים שוניםתבכוריאוגרפיוהרקדנים הפגינו רמה גבוהה 

ב הלומדות לבגרות במגמת "א וי" הוענקו תעודות לבנות י,בסיום

ר המועצה דני "מיו, ) 3.000₪(והמצטיינות קיבלו מלגה , מחול

מה מעיד , בשנה ₪ 110.000תקציב מערך ההסעות עומד על . עטר

 -חלקם , צוות המורים. על התייחסות רצינית לקיומו של האולפן

אקורד הסיום היה . ישראלים -וחלקם , )איך לא(יוצאי רוסיה 

-נציגותינו מבית. ריתק שריגש ומורי האולפןבביצוע ריקוד טנגו 

 .נועה סדןו, שקד יעקובי, אליעזר-אביה ואליה בןהשיטה הן 

  . )בעבר רקדו בנות נוספות שפרשו(

 מנהלת את המפעל היפה הזה ביד רמההטורבו ילנה היא מנוע

אחרי חופשת ות כבר חילהסיום מת- ההכנות למופע!ובעין פקוחה

ואז ,  יותרהחזרות נעשות צפופות, וככל שהתאריך מתקרב, פסח

ושלושה ,  שנים מאז נכנסה לתפקיד13... היא כמעט לא בבית

,  אומרת ילנה, בשבוע האחרון. "מאחוריהגדולים סיום -מופעי

, זו עבודה קשה. חייתי כמעט רק על מים,  שעות ביום12עבדתי 

מי שמכיר את ילנה יודע שהיא ". אותהמזלי שאני אוהבת 

מוקפד , מופע מרגש: וכך הייתה גם התוצאה, פרפקציוניסטית

. שיש לנו במה כזאת בעמקיופי . ומלא חיים, צבעוני, פרטי פרטיםל

    . לרוקדים ולילנהיישר כוח
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  בדםים אח
  מוני מרוז:  של אברהם דואקכתב וקרא בלוויה

  

  .חבר בימים טובים ורעים, שכן קרוב, אח לנשק, בן כיתתישלום 

 אותך יגאל בידיעה שרק הוא ,התכוננתי אליו מזה ימים ארוכים, 'מותך לא בא לי לפתע'

תר פשוט אין יו, קשה לי מנשוא המחשבה שאין, וכשהמוות בא והקץ לכול. ךמייסורי

  .  דואק-כך קראו לו כל חבריו . דואק

 : הבוקררן שריג וכדברי , בן כיתתנו,דוד ניסןלא מזמן ליווינו את חברנו המשותף 

   ...' וקשה לתפוס מחסה,הפגזים מתחילים ליפול קרוב'

מי לא ידע אז מי זה  .ואגדה לכל מי ששירת בימים ההם בצנחנים, היית לוחם קשוח

 ,ם לא כאן המקום לספר,ההרפתקאות המשותפות שחווינו ביחדהסיפורים עליך ו? דואק

  . .. עוד יסופרו וייכתבוםאבל ה

בחלקן נשאתי דברים , בשנים האחרונות השתתפתי במספר לוויות של חברים משותפים

. םקשוחי רשימה ארוכה של י כיאה למי שהתחנך על ברכ,והשתדלתי להישאר קשוח

 קשה לי לשחק , כאן מול ארונךבעמדי ,במותךגם . לעיתים קרובות לא הצלחתי בכך

  .  שלואת כנראה שהגיל עושה .'פוזה'

 , תופסים בריזה ועארק, ניסןל היינו יושבים מדי ערב על משטחו ש,בימים הטובים שלך

 ,הממולאים.  ריקותםאף פעם לא באת בידיי.  של עולםשברומוועוסקים בדברים 

חכם 'קראנו לך . חסרים לנו מאז שחלית,  ועלי הגפן שבהם קנית לך מוניטין,הזיתים

היינו קשובים להעברת מידע על .  ואכן היית רב ובקיא בכל הקשור לגסטרונומיה',דואק

 וניסינו , כי כולנו היינו קצת חרשים, תוך ויכוחים קולנייםניסןתפריטים בינך ובין השף 

  . ללקט פירורים

ים שלך מלאים ' כשאתה צונח לצידי והפאוצ, עליך ועל הצניחה במיתלההסיפורים, דואק

מסופרים עד היום ומתחנכים עליהם , ה' לחלוקה לחבר, בנוסף לתחמושת,ים'סנדוויצ

  .ק"שיעורי מורבדורות של צנחנים 

הספקתי לראותך .  וחווית גם אסונות,ידעת הרבה שנים טובות.'אח בדם' ,היה שלום

נוח על . פניך היו נאות ושלוות. םמייסורי פטור , שכבת רגוע,תךולנשקך בבוקר מו

.הימים ותעמוד לגורלך לקץ ,'חכם דואק' ,משכבך בשלום

  השיטה- בית
  אבלה על מתו של

  אברהם דואק
ומשתתפת באבלה של המשפחה
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  בגוף 
  ראשון 

  רבים
  

-אריה בןעם צאת ספרו של 
  גוריון

  

  גוריון-עם צאת ספרו של אריה בן
, גוריון החל מעלייתו ארצה מפלונסק-בספר מובאים פרקי חייו של אריה בן

שנותיו כמחנך ,  גוריון-בן-קשריו המשפחתיים החמים עם בני משפחת גרין

 והדהודם בסיפורי ,שראלי-המנחיל לתלמידיו את הקשר הנפשי לנופי ארץ

אהבתו לביתו , לקהילות היהודיות ברחבי תבלשליחויותיו הציוניות , ך"התנ

גוריון בין הצו הפנימי -כל חייו נע אריה בן. השיטה-הקיבוצי ולחברי בית

". אני האיש שלא היה לו זמן" לבין התחושה ,"התגבר כארי לעבודת הבורא"

: ו ציווה לכתוב רק מילה אחתעל מצבת . הסתיימה שירת חייו82בגיל 

   ".השתדלתי"

   *הזמנה למפגש* 

שיוקדש לצאת ספרו  3.7.2010 ,ע"א תמוז התש"בתאריך כב "מרחמפגש בהינכם מוזמנים ל

המפגש  .עמירה הגניבעריכת " בגוף ראשון רבים"ל בשם " זגוריון-אריה בן של יהביוגראפ

, 'שיטים'המשותף למכון " שבת נושא"במסגרת ויהיה ,  לפטירתו12 -יחול ביום השנה ה

וכן ביטוי ,  של אריהבספר פרקים המספרים את סיפור חייו. השיטה- ובית'הגלבוע'ז "אלמו

 ובחברה ,דרך בתחום החג והמועד בקיבוץ-נרחב לעשייתו המתמשכת כמחנך וכפורץ

הספר יצא . לו תמונות מחייו של אריה ופוע100 -ו עמודים 250בספר  .הישראלית המתחדשת

  . הינכם מוזמנים. ביום המפגשלרכשו וניתן יהיה ,'הקיבוץ המאוחד'לאור בהוצאת 

  

  

  

  תנחומים
  לעפרה שדמי

   נוח -במות אחיה 

יוסף-בתלנקבר 
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  בועז שלנו
עשרה חברים שייצגו  הוזמנו ,שנערכה בדגניה , לתנועה הקיבוצית100-בל היוחגיגת ב

 שנחשב לפורץ דרך בועז חנוכי ביניהם היה .  מיוחדים הישגיםובתחומכל אחד 

  :נביא קטע מדבריו . והעולמיתהישראליתבחקלאות 

  

יליד , אני בועז חנוכי בנם של עמי וסימונה

-את ילדותי עברתי בנצרת. הגושרים

- ואת נעוריי וכל חיי הבוגרים בבית,עילית

 , ביחידה מובחרתרתתייש ל"בצה. השיטה

,  לעבוד בענף הרפתיועם שחרורי התחלת

 ,במקביל. ומיד נקשרתי לענף המרתק הזה

 תואר ראשון לימודי תהתחלתי א

 ,חזרתי לרפת, בפקולטה לחקלאות

מודי ובמקביל לריכוז הענף השלמתי את לי

  .חיים-תואר השני במדעי בעלי

י נציגי הענף להצטרף " נקראתי ע1999-ב

 ולנהל את 'רמגדלי הבקהתאחדות 'ל

ה לניהול ענף " פיתוח תוכנת נעפרויקט

יחד  .פרויקט שנקלע אז לקשיים. הרפת

ה הפכה כנו והת,התגברנו על הקשיים

 ותורם רבות ם שתר,הצלחהר ולסיפ

  .  הרפת הישראליתלהתקדמות

ל כל פרה ברפת הישראלית נאספת ע

כמות גדולה של נתונים המעובדת בתוכנת 

ה משמשת כלי ניהול יעיל ביותר "נע. ה"נע

 ונתוני כל הרפתות נאספים ,עבור הרפתן

  .  הארצית'ספר העדר'במערכת 

לאור הצלחתה הגורפת בישראל נרכשה נעה 

חברת  -בתחום  בעולם הגדולהי החברה "ע

 היום כבסיס משמשתוהיא  - השוודית 'לדלווֵ '

  .לניהול רפתות בעולם כולו

 שהינו ,חבר קיבוץ בעמקלהיות אני גאה 

שיחד ו, חלק ממפעל ההתיישבות והציונות

 ממשיך להתאים ,עם כל התנועה הקיבוצית

 עם משתלב מפעל חיים זה .עצמו לרוח הזמן

 שנה 110 - שנה לתנועה הקיבוצית ו100

  . לרפת הישראלית

ות לרפתני ישראל ולעוסקים ברצוני להוד

 ,'התאחדות מגדלי הבקר' לעובדי ,בענף

 ומאחל שיחד ,ה המסור.ע.ובמיוחד לצוות נ

ך שנמשיך לעשות עבודה נהדרת לטובת המ

 ולרווחיות , לרווחת הפרה,פיתוח התכנה

!ערב טוב וחג שמח. הרפתן

  

  

   *תודה* @ 
  שהתגייסו )  במספר34(חברים דולות וחמות לתודות ג

  , והאכפתיותהנכונות על תודה . העלמין שלנו-לניקוי בית
  בתקווה שנהיה  !נופלינותחושת המחויבות שלנו ל ועל

  נוסף התקיים בשבת האחרונה גיוס  . להםראויים
  . יפהעוד יותר השיטה תהיה -בית .'גן אלון'בניקוי בריכת השחייה ו

    ועמיקםמשה 
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                         "בית בעמק" –- 
בעד ונגד

 פוטנציאל של סיכון: נגד
מוני מרוז

 פתיאס התקיימה שבועות מספר לפני

 השתתפו ."בעמק הבית "בנושא הסברה

 נציגי שני כולל ,חברים 10-כ זאת פהיבאס

 ,ללמדכם. הקהילה ל"ומנכ "כינרת"רת חב

. ..הציבור את מעניין הנושא כמה עד

 לנכון מצאתי, צולמה שהאספה כיווןמ

 את להביע) מבחינתי שגרתי לא דבר(

 בגנות בוטים דברים נשאתי. בנושא דעתי

 םיזניוא לכמה נעמו שלא, כולו הנושא

 קיבלתי. בשידור שצפה למי ואולי ,באספה

והרבה , נזעמות תגובות אחת או שתי 

. ובטלפון, ל"בדוא, פ"יישר כוחך בע

, )ח"חו(ואולי הצבעה  ,לקראת דיון ציבורי

ברצוני להזהיר את עצמנו מלהיגרר לעוד 

". הבית לילד"הרפתקה אומללה בנוסח 

יחזקאל נטש -כפרבהמעון , למי ששכח(

  . )והשאיר לנו חוב ענק

, מועצת מנהלים חדשה: לתומי חשבתי

 לשנות במשהו , אולי,יוכלו, ל טרי"מנכ

 מה ! חשבתי,אז. את מצבנו הכלכלי

 שאנו נמצאים בדרך ,ואבפועל הקורה ש

 אלא נותר אל" מנהיגים" ול,ללא מוצא

, להפגין יוזמות חסרות תועלת כלכלית

 מבחינה. אולי כדי להצדיק את משכורתם

הרי אנו הגוף , חברתית אלטרואיסטית

: מתאים ביותר  לנושא מעין זה-הבלתי

ובעצמה , חברתנו חלשה מכל הבחינות

שבענו הרפתקאות . ולא אפרט, זקוקה לסיוע

קצרה היריעה . ומה לא, חברתיות, עסקיות

 שיפשפש בזיכרונו ,מי שירצה. מלפרטן

ובכתובים על השטויות שהלעיטו אותנו 

היום החברים שלנו  .במהלך הפרטת  הקיבוץ

איש -איש, מכונסים בעצמם ודואגים לעתידם

 ללא הגנה כלשהי מצד , ככל יכולתולנפשו

חובה .  לטוב ולרע,זהו מחיר ההפרטה. מישהו

עלינו להתנגד נמרצות לכל יוזמה מעין זו 

. היום הציבורי שלנו-שעלולה לעלות על סדר

 ועלינו לשלשל פתק ,זאת צרה" הבית בעמק"

לא טומן " הבית בעמק "פרויקט! לאבקלפי 

  . כלכלית תכנותיבחובו שם ה

.  יש בו פוטנציאל של סיכון,זאתלעומת 

יקט מסיבה ואת הפרהפסיק במידה ונרצה ל

תקום עלינו עיתונות כתובה , כלשהי

: לסיכום.  אותנו חיים'תאכל'ואלקטרונית ו

, יש להתעשת,  בעברתמימותנולמרות 

 ,אותה' אכלנ' פעמים לפני ש10לחשוב 

  .כהרגלנו

  נחומיםת
  מיינרטלשורי 

  ולצבי ישורון 
  רעייתואורה במות 

שנפטרה ממחלה

  תנחומים
  יעקב מלרל

  האבבמות 
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   העבודהואת האנשים אתאני אוהבת 
"הפיקוס-בית"לניהולה את שנים  5לציון  ,חנה שלוראיון עם 

  

את מכרז ב קיבלה חנה  2004בספטמבר 

מה ציינה - לפני זמן .הפיקוס-עבודה בביתה

נפגשתי איתה לשיחה . חמש שנים לעבודתה

  .סיכום בינייםלו

. תחום של עבודה בתעסוקההאת לא באה מ  -

  ?נסת לזהאיך נכ

למרות שכל . עבודהחיפשתי הייתי מובטלת ו

קשישים הוא מקרי תעסוקת קשר ביני לבין 

.קיבלתי אותה על עצמי, בלבד

  

  ?הפיקוס כשהתחלת- מה פגשת בבית-

הדבר היחיד . נכנסתי לעולם שהיה חדש לי

למדתי פעם (יסודות התפירה  -יה שידעתי ה

 ,יד-וידע בסיסי בעבודות, )בקורס מקצועי

מא יועל כך אני אומרת תודה ענקית לא

הכניסה למקום שהוא כבר מיוצב  .שלנו

 ההייתדועים ומוכרים הרגלים יעם 

הן מצידי והן מצד , מלווה חששות

אשר לא הכירו , האנשים המועסקים

  . הזאת' חנה'ולא ידעו מי זו ה

היקף העבודה היה חצי בהתחלה 

 :עדנה היינמןלצידה של , משרה

למה לקום היה אבל , תאלימיניממשכורת 

  !בבוקר

  ? מי האנשים שפגשת כשהתחלת - 

את רובם .  רציניים ומכובדים,חברים ותיקים

.  ממפגשים בקיבוץ או על המדרכההכרתי

כל בוקר . קשריםבינינו לאט נרקמו -לאט

כה לי י כבר חודוד שושניהייתי באה 

עד , הוא ואני, שיחות של בוקר. בכניסה

איזה איש '. להגיעו ילתחהשאנשים נוספים 

. וכך גם עם האחרים .אמרתי לעצמי, 'מעניין

   . גם אינטימי, ולעתים,המפגש הוא אישי

  

  

 והיום הבית ,נשים נוספים הצטרפוא

  .יחסית מלא

גם אירועים מהלך התקופה קרו לי ב

נולד נכדי הבכור : משפחתיים מרגשים

עדנה סיימה את .  והפכתי סבתא,גיא

.  משרה75%-תי לבד באני נשארו, עבודתה

 כי צריך , משרה מלאהו ז, בשטח,מעשית

להספיק להקיף את העבודה על כל 

אין מצב שלאדם לא תהיה : המשתמע מזה

  . כי נגמר הזמן,עבודה מוכנה

  

  ?היום בבית- איך מתנהל סדר - 

להכין ולסיים בבוקר אני מגיעה מוקדם 

מתחילים להגיע  8.00משעה . עבודות

ם במקומם מתמקמי ההאנשים

בשעה . עבודלהקבוע ומתחילים 

אנו . סקת שתייההפיש  9.00

מתאספים סביב השולחן הגדול 

 שותים ,האוכל-בחדר

  . משוחחיםו

מתקיימת גם פעילות בחלק מהשבוע 

ספר חברות באות מ. קטנה או לימוד

את גישה  מתמר אדר: אלינו לספר

ומזכירה , השיטה מהארכיון-סיפורי בית

 משוחחת על רזימיריק ג, נשכחות

. על חגים ומועדים, המקורות היהודיים

 משמיעה שירים יפים ומספרת פנינה פלד

מגיעה להן כל התודה וההערכה . עליהם

  .לנועניקות על שעת החסד שהן מ

- מוקדשת שעה זו לציון ימי,כן-וכמ

חתונות , אירועי לידות נינים, הולדת

 וכל אירוע אישי או משפחתי ,נכדים

  !לה בשפעויש כא, אחר

לאחר המפגש חוזר כל אחד לשולחן 

ר הדרגתי וזימתחיל פ 10בשעה  .עבודתו

שאר ה. של חלק מהאנשים הביתה
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 שמוגשת ,הצהריים-נשארים לארוחת

ואחריה גם הם הולכים  ,11בסביבות 

  .הביתה

, הארוחהחיסול : אני ממשיכה בעבודה

עיקר . וטיפול בעבודות התעסוקה, ניקיון

א לדאוג שלאנשים תהיה יהעבודה שלי ה

  .תעסוקה מתאימה  ומספקתתמיד 

שי ישהאת יום . אנו עובדים חמישה ימים

להמשך ולסיום של , ותאני מקדישה להכנ

  .לנכדים ולמשפחה, להבדיל, או, עבודותה

  ?שודיחזה , הפיקוס-צהרים בביתה- ארוחת - 

לאחר שנפסקה הגשת . זה די חדש: חנה

 פיתרון  חיפשו,ב"צהרים במרחה-ארוחת

 ,מירי גל. לאנשים הזקוקים לשירות זה

של הגשת זו הציעה לי לקבל משימה 

 שתהווה גם תוספת הכנסה ,ארוחהה

זה היה בשבילי . המשרהת והגדל

את הסכמתי להרים ו,  נוסףאתגר

  .הכפפה

שהניסיון הוכתר  היום אפשר לסכם 

 רותיהאנשים מרוצים מהש. בהצלחה

 סידור זה. המעניק ארוחות חמות

ובמשך , שנים 3-למעלה ממתקיים כבר 

שאינם מועסקים גם חברים נוספו הזמן 

  .רותינהנים מהשההפיקוס -בבית

  

  ?הפיקוס-מה עושים בביתתארי   - 

אנו אורגים שטיחים ומרבדים בשלל 

בעיקר , תופרים שמיכות טלאים, צבעים

הזמנה לפי  גם (, ילדיםללתינוקות ו

 ,סרוגותבובות ,  תיקים צבעוניים,)אישית

 כל עבודה שהאנשים יכולים ,וכמובן

לחימום " כרית להיט"יש לנו גם . לעשות

  . והקלה על כאבים

תיקון ספרים ב ו  עובדת בכריכהצילה גדיש

שולה .  מצוינתועושה עבודה מקצועית

על הכנת מסגרות ים  ממונשרגאויעקב 

אני עצמי עוסקת , ובנוסף לכך .לתמונות

לפי  ,אחריםתיקונים ובתיקוני בגדים 

  .פניות אישיות

  

  ? מה למדת במהלך חמש השנים הללו - 

הידע שלי על עולמם של הקשישים 

בעיקר , הנפש היה ידע אישי-ותשושי

 הכשהייתגם מא שלנו ימהליווי של א

 וגם בשלבים שלאחר ,העצמאית בבית

מעולם לא קיבלתי הכשרה . מכן

אבל יש , אין לי תעודה. מקצועית בנושא

אני . וכבוד לאנשים ולמקוםלי אהבה 

בעבודה . כל האמפתיהבקשובה אליהם 

המון  עם אוכלוסיה מתבגרת צריך

כל את . סבלנות וסובלנות, רגישות

 וזה גדל ,אלה הרגשתי שיש לי

  .והתעצם במהלך התקופה

  

חמש את  איך את מסכמת  - 

  ? הללושניםה

ואוהבת , לעבודהאני באה בשמחה  

ה אני מוד. את מה שאני עושה

אצלנו לאנשים שבחרו לעבוד 

 ולהוציא ,שעות נעימותיחד ולהעביר 

  .תוצרת

, יש קושי אובייקטיבי כשעובדים לבד

. מהעבודהלעיתים בעיקר כשעלי להיעדר 

גדיש בצילה אני נעזרת באופן חלקי 

מודה אני ובהזדמנות זו , ובאהובה ארם

  .ה קצרהאבהתראפילו , ענותןעל הילהן 

, ודה ומהעשייהיש לי סיפוק רב מהעב

 ומההרגשה שהם ,מהקשר עם האנשים

התפתחתי וצמחתי . מרוצים וטוב להם

 ואני משתדלת להוסיף ,בתקופה זו

לחסוך , שיפורים ושדרוגים לבית

 ההאוויר.  ולשמור על התקציבבהוצאות

  . וגם בזה יש לי חלק,בבית נעימה

                              

  ענת ענתבי: ראיינה
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  של בתיה' ןני מאמיא'ה        
  כהן-בתיה מלמד                    

, המחשבות אותן אני רוצה לחלוק עימכם

. כנסת כזה או אחר-אינן נוגעות כלל לבית

הן אינן קשורות במהותן , יתרה מזאת

לרובד הגשמי של חיינו ואינן עוסקות 

גם , גם באדם" באמונה ,אלא ברוח, בחומר

  ..". .ברוחו רוח עז

 ,לא באתי לדון כאן בשאלות נוסח איך

. השיטה-כנסת בבית- והאם יוקם בית,ומתי

באתי רק להזכיר לכולנו את הערכים 

שעליהם אמורים , הבסיסיים ביותר

, ערכים. להיבנות חיינו במקום הזה

: האמורים להיות נשמת אפה של כל קהילה

הזכות , פלורליזם רעיוני,  מתן כבוד לזולת

חיה ותן  ":ובפשטות. טוילחופש הבי

  ". לחיות

 - מחד. אביב-אני עצמי נולדתי ובגרתי בתל

  -ומאידך , העיר החילונית ביותר בארץ

חוץ (כנסת -העיר המשופעת ביותר בבתי

  ).מירושלים

אביבי ללא -שאין כמעט רחוב תל, יש לדעת

צנוע או  , חבוי או גלוי, כנסת משלו-בית

, משלל.  או בעל מידות,קטנטן, מפואר

בו , פינת שינקין/ העם -ברחוב אחד

 ,חיו את חייהם חרדיים, התגוררה משפחתי

 ,זאת" למרות"ו,  וחסידי בעלז,חסידי גור

 ,חיים חילוני למהדרין-ניהלנו שם אורח

רק . וחיינו את אורחותינו תוך כבוד הדדי

שלהוויה , שנים רבות לאחר מכן למדתי

ם קוראי, אותה חוויתי כמובנת מאליה, והז

  . וכי לא תמיד היא מובנת מאליה, סובלנות

, דרכים-בימים אלה הגעתי לצומת, ואכן

ונכון , שבה ניטל עלי ללמוד פרק בסובלנות

  . בחוסר סובלנות - יותר

: ראוי להביא תחילה את העובדות

'  בפרוטוקול ישיבת הנהלת הקהילה מס

. א: " סוכם כדלקמן30.1.07  מתאריך 9/07

כנסת -ית להקמת ביתאין התנגדות עקרונ

רק במידה ויימצא אחראי . ב. ביישוב

 ,חשבון הקהילה-ותקציב שלא על

   ."יטופל הנושא

אין , משמע. אין בעיה, לכאורה

חשבון - התקציב אינו על.התנגדות עקרונית

נבדק וסוכם שאת המימון כולו (הקהילה 

 ,)יעניקו המועצה האזורית ומשרד הדתות

מול הנהלת ואפילו נמצאו כבר האחראים 

  .הקהילה

 המהלך הזה נראה לי כה טריוויאלי :אני מודה

עד שלא עלה על דעתי שיקומו לו , ומתבקש

הרוצים , הרי לבד מהחברים הרבים. מתנגדים

, מצטרפים אלינו יותר ויותר תושבים, בזאת

כנסת ביישוב -שבעבורם הימצאותו של בית

 והם מצפים להקמתו ,בבחינת מובן מאליוא הי

  .בביתם החדש, גם כאן

  

בעיקר בנוגע לאלה , טעיתי: ושוב אני מודה

אם , הכנסת-המתעקשים שבית, מאיתנו

כאן אני  .כנסת רפורמי- יהיה בית,וכאשר יוקם

שבה אל הסובלנות והפלורליזם וחופש 

מדוע ? "או-או"מדוע : ושואלת אותם, הביטוי

השיטה קיים - בבית:יותר מזה? "גם וגם"לא 

יש  ?הכיצד. כנסת רפורמי-בית, למעשה, כבר

, ב להתכנסות"לנו ספר תורה ויש לנו מרח

הדרושים לפעילותו , כלומר את שני המרכיבים

כנסת רפורמי שבו ניתן לנשים -של בית

, למשל, בעוד שאני. ולגברים להתפלל יחדיו

 ממש ,לא מעוניינת להתפלל בחברת גברים

 משום שערבה לי טעמה של ההפרדה  ולּו!לא

,  וכן,חוויה נשית, ינטימיות נשיתכמייצרת א

  . אפילו עוצמה נשית, תתפלאו

וברוח הידיעה שאנו יכולים לנהוג בסובלנות 

 אני - ולאפשר לכל נער להתפלל לפי דרכו

לאמץ את דבריו של הפילוסוף לכולנו קוראת 

  : איש עידן הנאורות, הצרפתי וולטר

  

אני מוכן למות על  אך, איני מסכים איתך"

  ". זכותך לומר את דבריך
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  ...סוף הדרך –-דיאלוג בין סבא לנכד 

אני אוהב  !חבל, נו באמת, סבא

את מה  אבל ...כך-אותך כל

-הרי אני מכיר כבר בעל, שכתבת

מה , מכבר עבר סבא, זמנך. פה

אתה לא קולט מה ?אתה רוצה

אתה חי רק את ?  מה פה קורה?הולך פה

אולי מספיק . 'פאסה' וזה מזמן כבר ,העבר

,  להתרפק על נשכחות,להתעסק בשטויות

השפה ? לערוך השוואות ולבוא בטענות

. כמעט לא מובנת ,שלך כבדה ומסורבלת

, מריצים את המילים, היום מדברים מהר

לא מדייקים ולא , לא מדקדקים, זורמים

 "כיף", "סוף הדרך", "סבבה. "מחשבנים

מה . אלה מילות מפתח -" חבל על הזמן"ו

, כותבמקום לדבר ארו? כך לא מובן-כל

אנחנו  ,במילים גבוהות, ללא כל תכלית

אז , ת ואפילו בולעים הברֹו,פשוט מקצרים

אחרי " מה" ושוב ,"מה" למה אתה אומר

למה אתה עושה מכל דבר ? כל משפט שלי

  ? עניין רציני, פשוט

מתי תשכח כבר את הסיפור הזה על 

בקבוק הסיפולוקס : המצאת המאה

-הּבֶ ֹוהּב'ו? שאימא קיבלה כמתנת חתונה

 ,כבר מגיל חמש? על החסידה' מייסס

על . ראיתי מה נכנס ומה יצא, באינטרנט

בעד , הרי כל מי שרק רצה? מי אתה עובד

  . היה בא ודופק, שתי פרוטות

בשנת , אתה עוד תקוע במצדה, סבא

ידי -על" בששת הימים"שנכבשה , ח"תש

תגיד מה איכפת לנו היום ... ח"הפלמ

אם אפשר להריץ  אדוו-אל-משיירות באב

עזוב אותך ? טוב בפאב'רינקדְ 'שורה או 

סתם אלה , גוריון-בןרות מארלוזורוב ושד

אם אין שם איזה פאב , רחובות

  . מדליק או מועדון

אתם התחתנתם , תודה סבא

העמדתם , ונשארתם תקועים

היום . פנים שחייכם מאושרים

עם אופקים , אנו הרבה יותר פתוחים

,  בני ובנות זוגמחליפים בקלות, רחבים

היום תנאי ראשון . מגוונים את החיים

הוא הסכם ממון , והכרחי לחופה וקידושין

אל ,  סבא,אנא ממך. וסידורי גירושין

כשבני ובנות , תספר לי על נשים צנועות

עושים אבות חוגגים ו-גילך בבית

הכול אנחנו ,  סבא,אתה רואה... אורגיות

, והבממני נכדך הא   ... יודעים ומבינים

                  סיימון

, שמצאתי בארון" 84ְסטוק " מה זה ה.ב.נ

שבמקום לתפוס ראש הביא לי בחילות 

 , בינתיים,זהאת אבל בוא נעזוב ?ודיכאון

אתה יכול להביא : שלא יהיה בלבול, סבא

לי עשר אלף שקל בשביל הודו לסגור על 

  ??הטיול

  
  מזל טוב

  לנעמי וגדעון צביק
   גיא- להולדת הנכד

  ורותם ניצןבן ליעל 
  בחפציבה

ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לדפנה ודורון פורת

   איילה- להולדת הנכדה
   גלברדבת למאיה ושמוליק

  זר ברכות
  לכל המשפחה
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  רסיסים חינוכיים מפעם

ז "שנת הלימודים תשכפתיחת אירועי @ 

שנת . הושפעו ממלחמת ששת הימים

החופש ו, ע ימיםוהלימודים הוארכה בשב

  . התקצר

 התכנסה 'מבצע סיני'במלאת עשור ל@ 

 וציינה את ,י לאורה של מדורה"חבה

 סיפר על לוי מן. הערב בקריאה ובשיר

ה של הרקע המדיני של המבצע ועל דרכ

  . תשעחטיבה 

אין החינוך כיום " :באסיפה ןלוויראובן @ 

וכתוצאה מזה יש , מפתח את הרגש

 ,אווירה המצטמצמת בבעיות כמו טוב לי

  ."תן ליינ או לא י,תן לייני, או לא טוב לי

אין לי טענות אל ": שמעון דגני@ 

.  כל החברה הקיבוצית מחנכת,המחנכים

של אם יש צורך ברביזיה ההשאלה 

הקיבוץ הוא והאם , ערכים הקיבוצייםה

  ." או לא,קיבוץ

 אושרה הצעת ועדת :במזכירות@ 

 פנינהמינויים לצרף לוועדת החינוך את 

 עדה מיכאלית במקום ושולה אלבלק פלד

  . ששוחררוובלהה עפרוני

ב " ילמד כלכלה בכיתה ייוסוף פרג@ 

  .שעתיים בשבוע

ניצה הספר הצטרפה -אל טיפוח נוי בית@ 

  .מלבבות בהחלטכבר  והתוצאות ,אורן

שוממה כבר לא  'מעברת הצריפונים@ '

ה משוכנים בבתים 'החבר, ועזובה

  .חדשיםה

התקנון מחייב : תקנון החופש הגדול@ 

שכבה הצעירה בצהריים -מנוחת

 ונוהגי ,כיבוי אורות בכיתות, והבינונית

  .רחצה בבריכה

  

  

  בומבה של טיול
  ,דסְר  לּפהלכנּו

  ,רדלסהשתוללנו כּב
  ,יםכמו שִד נוקפְצ , נּורְצ 

  ... תפוזיםכך אכלנּו-אחרו

  

  'הדר'' קב) 'כיתה ד(שגב ירובעם 

  

  הגיל הרך
   5 -ה בדרך לגן –
הימים מתחממים ואנו מרגישים זאת * 

יוצאים . היטב בעיקר בזמן הטיול היומי

, מזיעים יותר, מוקדם בבוקר עם כובעים

לב לצמחייה -שמים, שותים יותר

ולומדים שאין להרים אבנים , בהשמצהי

  . יםשמחשש לעקרבים ונח

.  ילדים100מערכת הגיל הרך מונה היום * 

היא תמנה מעל , נכון להיום, בשנה הבאה

מה שמחייב , ועוד היד נטויה,  ילדים110

ואכן . ומושכלתמורחבת אותנו להיערכות 

אנחנו בתוך הצוות ובוועדת חינוך נערכים 

  .לקראת השנה הבאה

 שריתה אפשטייןת מצומצם נפגש עם צוו

המתמחה בשילוב בין חינוך , ם"מהתק

מתוך הנחה שעלינו לארגן את , וכלכלה

המערכת תוך התייעלות בלי לוותר על 

חשוב לנו לקבל משוב על , בנוסף. האיכות

היא תגיש לנו . התנהלותנו מגורם חיצוני

  .מאוד בואת ממצאיה והמלצותיה בקר

            

'טפטופים'מתוך , רה תרשישש

 ...היה היו זמנים
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   השיטה-חברת בית

   יוסף אבניר "מודה לד

יים את תפקידו ועבר סש

  , למרפאה אזורית עמק הירדן

  - לעדנה הדר

, שסיימה ריכוז ועדת הבריאות

  לנוקי שרון ו

  .שהחליפה אותה

  .הרופאה החדשה,  מיתקיןטליר "לד

   !איחולי הצלחה

  ! תודה –לכולכם 

.בריאות טובה -לנו וולכ

   ,התמונה והמילה הכתובה, הידע
  הם הדבק אל עברנו ואל עתידנו

  גוריון-חגי בן
  

ברורה השפעתה , יותר מתמיד, היום

המכרעת של התקשורת על התודעה של 

, כחברה קיבוצית, גם לנו. חברות וארגונים

, יש משמעות רבה בטיפוח מורשתנו

כגוף פועם החי במאמץ , חברתנו, תרבותנו

  . ובים ואיכותיים יותרלהגיע לחיים ט

  : גורמי תקשורת4השיטה יש היום -בבית

 יומן חודשי הנותן ביטוי,"שיטים".1

לרחשי הציבור ומעשיו בתחום החברה 

, שלנו' קול הקהילה'היומן הוא . והתרבות

  .הוא כרטיס הביקור שלנו

לתיעוד ,  לסיקור ומידעהפקות וידאו.2

ליצירת מבוא לחגים ולשמירת , חיינו

 .המורשת

 דיווח על ההווה - השיטה-אתר בית.3

  

. העבר והפצת מעשינו בישראל ובעולם

,  לוח מודעות אלקטרוני,"טלמשק".4

  . המדווח על הנעשה בזמן אמת

התקשורת הכתובה והאלקטרונית הם כלים 

ואין להם תחליף לביצור מעמדנו , הכרחיים

, ושמנו כמקור משיכה והתרחבות בעתיד

ולתושבינו , אורחינול, וכמקור גאווה לבנינו

אל לנו לקצץ ולפגוע . הרוצים לחיות עימנו

או בחשיבות עיצוב , בעושים במלאכה

גם בימים קשים אלה של . התודעה והמורשת

יש לאפשר לתקשורת , מחסור ומשבר כלכלי

כי מסך , הפנימית לפעול למען חוזקנו ורוחנו

, ועיתון שנגנז, לא יאיר מחר, חשך היוםשהּו

  !!לא ייצא יותר

  
  

  :המשך בית הפז
יש לקוות כי העניין יבוא על פתרונו עם 

קבלת קצבאות הסיעוד כבר בראשית שנת 

 וכך נגיע אפילו לחיסכון מסוים ,2010

בעלויות אחזקת החברים לעומת שנת 

2009.  

אנו מקווים ומאמינים כי ,  לסיכום

 העוסקים בנושא ימצאו בליבם הפקידים

 ,את מידת החמלה והרגישות הראויה

ויתנו לכל הדיירים המתגוררים בבית 

  . לסיים את חייהם אצלנו בכבוד

יחד עם תשלום הקצבאות , החלטה זו

המגיעות כדין למי ששילמו לביטוח 

תאפשר לנו לשמור על , הלאומי כל חייהם

שמורת הטבע הנפלאה הנקראת בית 

  ,כת בריאות טובה וחורף נעיםבבר .ז"הפ

  הפז-טל וצוות בית
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  ך "על משפחת חוג התנ

.חוה מייזלס

ך "כבר זמן לא מועט עוסקים אנו בחוג לתנ

כפי שזו מתוארת בספר , בנושא המשפחה

  .בראשית

 תלמידי החוג -מהיבט מסוים ניתן לומר שכולנו

  . הפכנו בעצמנו למשפחה–

, חוויות, ך"אהבת התנ: הלא רב המחבר בינינו

, תובנות והעיקר הרכוש המשותף שלנו

אז קוראים .  חדש כל שבוע ביום גימלשמת

עם מדרשים , לפנינו את הטקסט במקור

  .המעוררים רעיונות וויכוחים מעניינים

נבנה היעור , כך בדיונים רבי משתתפים-אחר

ה  /כאשר כל הערה של תלמיד, נדבך על נדבך

  .מהווה תרומה לשיעור כולו

לא גשם ולא חמסין מרתיעים אותנו מלהתייצב 

ם בגלל "ח רמב"הגעתי לביה, אני למשל. (לשיעור

לאחר . אחד' בחודש מרץ ביום ב, שבר בירך

הצילומים למיניהם הודיעו לי כי למחרת עלי 

זה לא בא בחשבון : כמעט צעקתי. לעבור ניתוח

 ניתחו אותי –! ך "שעור תנ, יום גימלכי מחר 

  ...)בכל זאת ובכל זאת נשארתי במשפחה

י בין כולנו מחברת  בסיכומו של  דבר נדמה לי כ

חוויה מיוחדת ובעיקר שמחה גדולה על היותנו 

 המשפחה של חוג –שייכים למשפחה הזאת 

  .  ך"התנ
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   'הפז-בית'ארגון חדש ב      
  )שונרי (טל שביט      

  

אחרי חודשים ארוכים , בתחילת ספטמבר

החלטנו , שיחות והתלבטויות, של בדיקות

על ביטול רישיון המוסד הניתן לבית הפז 

ההחלטה . ידי משרד הבריאות-על

 ובהמשך ,ידי צוות סיעוד-התקבלה על

ידי הנהלת הקהילה ומועצת -אושרה על

  .נהליםהמ

: הסיבה העיקרית לשינוי הינה כלכלית

דרישות משרד הבריאות מהבתים 

 , ולעומתן,הסיעודיים עולות בהתמדה

 יורדים כל הזמן) הקודים(תעריפי האשפוז 

מקשה על הבתים הקטנים המדיניות  -

בקיבוצים להמשיך ולעמוד בסטנדרטים 

  . הגבוהים

 בדיקות : דרישות כגוןהניתן למנות כדוגמ

נוסף לאלה המתבצעות (חודשיות מים 

התקנת מערכת , )הקיבוץי "ממילא ע

העלאה ניכרת  - ובעיקר ,מחשוב חדשה

שעות העבודה של הצוות המקצועי ב

 מבלי ,וכל זאת, )'ס וכו"עו, אחיות, רופא(

  .להתחשב במספר הדיירים המצומצם

הגענו למצב בו העלות החודשית של 

 דרישות משרד הבריאות עלתה בהרבה על

המימון שהתקבל (סך ההכנסות מהקודים 

כך , )עבור חברי המשק הסיעודיים

שלמעשה לא נותרה ברירה אלא לוותר על 

  .הרישיון

מנהל המרכז הגריאטרי , ר יחזקאל קן"ד

אמר לאחרונה ,  בירושלים'הרצוג'הגדול 

כיום דרך כל אני חושב שאין ": בראיון עמו

להפעיל מיטה סיעודית לפי דרישות משרד 

 ואם זהו המצב ".בריאות בתעריף הנקובה

מה יגידו , חולים מכובד ומבוסס זה-בבית

  ...אזובי הקיר

האלטרנטיבה 

שעמדה בפנינו היא 

ז "הפיכת בית הפ

שהוא למעשה בית סיעודי , לבית משפחתי

 הפועל בפיקוח המוסד לביטוח ,לכל דבר

בבית משפחתי ממשיכים להינתן . לאומי

ניתנים גם כיום אותם טיפולים ושירותים ה

אלא שהאנשים הגרים בו נחשבים , הפז-בבית

 ולכן ,הרשויות כמי שגרים בביתם הפרטיי "ע

זכאים לקבלת קצבת סיעוד מהביטוח 

  . הלאומי

קצבה זו ניתנת גם לאנשים שלא מוגדרים 

- וכיום זכאים לה כל דיירי בית,כסיעודיים

גם אלו שלא קיבלו בעבר מימון ממשרד , הפז

החישוב שערכנו הראה כי קבלת . הבריאות

יחד עם , קצבאות הסיעוד עבור כל החברים

חסכון ניכר בהוצאות עקב היציאה ממשרד 

ז במצב של "ישמרו על בית הפ, הבריאות

  .איזון כלכלי

יכולים , לפי ההגדרות בחוק, "בית משפחתי"ב

, להתגורר רק חברי קיבוץ ובני משפחותיהם

ז " בבית הפ.ועוד שני דיירים חיצוניים בלבד

והנחת העבודה , דיירים מבחוץ 6חיים כרגע 

הייתה כי לא נידרש בפועל להוציא דיירים 

 אלא רק נימנע מקליטת דיירים ,מהבית

  .נוספים

ל הביטוח "הנחה זו התבססה על חוזר מנכ

על תקדימים מקיבוצים , 2003הלאומי משנת 

 ,אחרים שיצאו בעבר ממשרד הבריאות

כוונת מוסדות המדינה  על כך שאין ב,וכמובן

לגרום סבל כלשהו לדיירים החיצוניים 

  . ולמשפחותיהם

כחלק מהמהלך להכרה , לפני מספר שבועות

ביקרו אצלנו , "בית משפחתי"ז כ"בבית הפ

נציגי משרד , עדה לסיווג מוסדותוחברי הו
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, הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, הבריאות

העוסקים בימים אלה בבחינה מחודשת 

של כלל הבתים המשפחתיים בתנועה 

  .הקיבוצית

עדה כי לא והבהירו לנו חברי הו, בביקורם

תהיה כל תקופת מעבר וכי למרות הקושי 

, הרב שבהוצאת אנשים סיעודיים מביתם

דיירים  4יר באופן מיידי ניאלץ להעב

דרישה זו . מבחוץ למוסדות אחרים

 והן ,הועברה באופן מיידי למשפחות

באמצעות ף משותאבק התארגנו למ

. עדה ולשר הרווחהומכתבים לחברי הו

 ,אנו מסייעים בידם בכל דרך שניתן

 ולא , פריישאוומקווים כי מאמציהם 

נצטרך ליישם החלטה חסרת היגיון 

  . זוונטולת אנושיות

עדה העלו דרישה וחברי הו, בנוסף לכך

שלא הייתה ידועה עד כה , חדשה לחלוטין

והיא שבבית , לאף גורם העוסק בתחום

משפחתי לא יוכלו להתגורר מעתה דיירים 

אלא רק קשישים המוגדרים , סיעודיים

כאלו הזקוקים לסיוע מועט " (תשושים"כ

  ).יחסית בפעולות היומיום

 אנו נדרשים משמעות ההחלטה היא כי

נוסף על , להעביר למוסדות אחרים

חברי  4גם , ארבעת הדיירים החיצוניים

  .משק סיעודיים

מובן מאליו שאין לנו שום כוונה להיענות 

 ואנו ,לדרישה מופרכת ומשונה זאת

, כולל המועצה, פועלים בכל החזיתות

כדי , נטייםוום וחברי כנסת רל"התק

ון עדה שאמורה לדולשנות את החלטת הו

  . בענייננו שוב במהלך ינואר

כולל נציגי , כל הגורמים הנוגעים בדבר

מסכימים שלא , מ"משרד הבריאות והתק

 וכי ,ניתן לבצע מהלך כזה מהיום למחר

נדרשת הכנה יסודית של הקיבוצים למצב 

בו לא יהיו דיירים סיעודיים בבתים 

גם במידה והחלטה זו תאושר . משפחתייםה

יתקשה משרד , משרדי הממשלהי "ע

הבריאות למצוא מאות מיטות סיעודיות 

עבור חברי הקיבוצים השוהים היום בבתים 

  .משפחתיים

אנו מקווים כי מקבלי ההחלטות יתעשתו 

 ואת ,במהרה ויבינו את האבסורד בדרישה זו

וכך נוכל , 'זקני השבט'העוול הגדול שייגרם ל

להמשיך ולאפשר לחברינו לקבל בית חם 

  .בבית הפז

  

  

  

  

  

הבעיה העיקרית במצב הנוכחי היא שאין 

, כרגע גורם מממן לחברים השוהים בבית הפז

בהסדר ) עקב גילם(ורובם אף אינם נכללים 

הביטוח הסיעודי שנעשה לפני מספר שנים 

  . עבור כל החברים

, משכורות(חשוב להבין כי תפעול הבית 

ממומן כולו מדמי האשפוז ) 'חשבונות וכו

החברים והדיירים החודשיים שמשלמים 

 נערכו קיצוצים 2009בשנת . החיצוניים

ואנו , ניכרים בהוצאות התפעול של בית הפז

כך , עומדים לסיים את השנה באיזון תקציבי

 ,שהבית מחזיק את עצמו מבחינה כלכלית

תקציב . ואינו נופל למעמסה על החברים

הקהילה משמש אך ורק להשלמת דמי 

בהתאם , האשפוז לחברים הזקוקים לכך

  .להחלטות הקיבוץ ולרוח העזרה ההדדית

  16' המשך בעמ



6

    להיות מורה ומחנכת
  בעידן הדיגיטאלי

  יהודית פלד

מחר תתקיים . בוקר שבת

אני . בספרותת הבגרות בחינ

מתחילה לקבל טלפונים 

אחד . ב"וסימוסים מבני י

 ,מבקש לדחות את הבחינה

שכן הערב יש הופעה של 

השני שולח את , "מטליקה"

כתובת המייל שלו ומבקש שאשלח לו 

" שה חצי פגישהפגי"חומרים על היצירות 

השלישית , )שילוב מעניין( "על השחיטה"ו

שכן לא , "הפקר"מבקשת לדעת מה זה 

לא ", תוכל להבין את שירו של ביאליק

  . ..וכך זה נמשך, "זכיתי באור מן ההפקר

על , ואני חושבת לעצמי  על הדור השונה

הקצב המהיר של התקשורת באמצעות 

מיני אייפודים ועוד , מיילים-ואי, מסרונים

ועל הקשר , מכשירים שאני לא מכירה

המיידי למורה ללא חציצה כלשהי של מה 

על המיידיות של , "סדיסטנ"שנקרא פעם 

ל יהיה ושהכ, התשובות אותן הם רוצים

 תועל מיד, נכון לעכשיו, "ליין-און"

יכולת להתעמק במשהו ה-או אי, היכולת

  . בעולם השטוח שבו אנו חיים

 והמקום של חושבת על תפיסת הזמן

התלמידים החיים בעולם וירטואלי בו 

תהליכים שבמציאות מתנהלים במשך 

מתרחשים על המסך , שעות או ימים

בסרטי טבע פורחים . במשך שניות

החיות מוצגות תמיד , הפרחים בשניות

, ציד: בשיא פעילותן המעניינת ביותר

תנועה וחיי האדם מתקצרים , אכילה

 ,אנשים מתים: בדרמות לדקות

נפרדים , מתאהבים, נולדים

. ל בכמה דקות קצרותוונפגשים והכ

אני עוקבת אחר משחקי המחשב (

 ורואה איך בכל משחק ,של נכדי

 יכולים למות ,כמה דקותהנמשך 

להתפוצץ , עשרות דמויות אנושיות

להיהרס עשרות , עשרות גורדי שחקים

 והקטן יושב ,לעוף מאות טילים, מכוניות

שלא לדבר על , ירותונהנה מהתוצאות המה

היעדר המחשבה המוסרית האלמנטארית 

  ).באותה עת

חוויה מעוותת זו של הזמן מבוססת על 

אפשר -אי, על ריגוש אחר ריגוש, סיפוק מיידי

והרי כל זה . לבצע תהליך, להבשיל, להמתין

  .עומד בניגוד מוחלט לדרך החינוך

  

מהפכת המחשב העלתה מחשבה שהוא יהיה 

הרי ניתן לקבל ממנו את ש, התחליף למורה

התלמיד יכול . כל הידע המעודכן ביותר

, בזמנו החופשי בביתו, ללמוד להנאתו

לקבל הערכות וציונים , להגיש עבודות

והרי זה .  וכך להתקדם ולהתפתח,במייל

עדיף לכאורה על למידה בכיתה של שלושים 

ויותר תלמידים עם מורה אחד שמנסה 

תר שקט ונטול זה הרבה יו... להגיע אל כולם

אין בעיות משמעת והתחככות עם , חיכוכים

  .ממש אוטופיה ...הממסד

מה חסר לו ?  למה זה בעצם לא קורה,אז

  ?למחשב הגאוני שיש למורה הקטן
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מסתבר שהמשיכה למכשירים 

היא משיכה ממכרת , הממוחשבים

נוצרת . ששואבת את האדם אל הרשת

לטלפון הנייד , תלות בין האדם למחשב

ופעמים !) הספר-צרה צרורה בבתישהוא (

-רבות יש הרגשה שהמכשירים הפכו מכלי

לגלמים ששולטים , עזר המסייעים לאדם

   .בו ומכתיבים לו את סדר היום

 מסתבר ,לשמחתנו: ספר-ונחזור לבית

 -שאותם מכשירים חכמים לא יכלו למורה

נם יכולים הם אי.   בן האנוש, המחנך

לגעת . תרתי משמע, לגעת, לגעת בתלמיד

וגם לעודד וללטף בשעת , בליבו, בנפשו

מה שיכול להצית את  אותו זיק . הצורך

  ,כך מחפשים בעיני תלמידינו-שאנחנו כל

. יבוא רק מבן אנוש העומד אל מול הילד

להדביק ילד באהבה אדם  יכולים  -רק בני

וקה תשובסקרנות ו, לעולם, לטבע, לאדם

   . לידע

טכניקות , אינפורמציות, מיומנויות טכניות

י מכשירים "אפשר להעביר ע, שונות

, אבל להיות עם התלמיד, חכמים

לנסות להשפיע , ניתאבמשמעות ההומ

יכולים , עליו ללכת בדרך מוסרית וערכית

תחשבו אתם על . (אדם אחרים-רק בני

רופא שאתם באים אליו עם מחוש 

ות על צג המחשב ועיניו נתונ, כלשהו

הוא ממהר , המוסר לו נתונים אודותיכם

הוא . ואין לו זמן אפילו להסתכל בעיניכם

רושם לכם מרשם על פי מה שהמחשב 

ואתם ...  ושלח אתכם לדרככם,ייעץ לו

  )?הזהו הרופא: יוצאים ושואלים

כשאני כותבת דברים אלה  אני רואה מול 

אני . ב המסיימים" את תלמידי ייעיני

על , טיםע על העולם לתוכו הם שוחושבת

הקפיצה מעניין לעניין , תיות שבויהתזז

הצפת המידע ללא סינון , ללא יכולת העמקה

הפערים , העיוותים והשחיתויות, ועיכול

מוגבלות -האפשרויות הבלתי... והאלימות

כך על איתור והבנת המשמעות -שמקשות כל

  .כאן על פני האדמה, המיוחדת של החיים

 איזה ?מה אנחנו מציידים אותםוחושבת ב

 וכיצד ?מחשבה ילווה אותם, רעיון, משפט

יתמודדו  עם ההתנסויות הקשות של מסע 

   ?החיים

תמיד אני מקווה כי  ציידנו אותם במשהו 

שרק " חיים האמיתיים"ל, לדרך הארוכה

עם חופש , חיי ניסוי וטעייה, מתחילים

חיי צבא ,  !)וזה ממש לא קל(בחירה 

המפותח ומפגישים " אני"ת השמדכאים א

 שאינם ,ישראל-אותם עם עם ישראל וארץ

, תקופה שדורשת בצד הכושר. (מכירים

 גם הומור וחשיבה עצמאית ,והמשמעת

  .)וביקורתית

, לאחרקשובים אני מתפללת שידעו להיות 

 להבין דברים צמאים, ליופיפתוחים 

המושרת ,  למילה הכתובהרגישים, לעומקם

, אמת מבלי לדרוס אחרים מחפשי, והנאמרת

 ניזונים במשהו מעצמם לחברה ותורמים

  . מאוצרות הדעת והתרבות היהודיים

, ולמרות שאני יודעת שבעולם הדורסני

ל כמעט ושבו הכ, והתובעני, הטובעני

 יהיה להם קשה - s.m.sאו , "שוט" "יקליפ"

, קריאה איטית ומענגתבלמצוא את הנחת 

אני , ורך אמיתיוללימוד יסודי שבא מתוך צ

תקווה זהירה ,  ממשיכה לקוות,זאת-בכל

 שתהיה בהם רגישות וישכילו למצוא ,ועדינה

וגם שיזכו ... את זמן הקריאה וזמן התהייה

ירח "או את ה" הסגול הרועד"לראות את  

  "... על כידון הברוש
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 חב"במר תערוכת צילום / "יחסים"      
   )בנם של נורית וציון( יובל מורן       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בטקס פתיחה חגיגי ומכובד שנערך 

בהשתתפות עשרות , 29/5/10 -חב ב"במר

: בני משפחה וחברים נשא יובל דברים

תערוכת צילומים : היום אני מגשים חלום"

 וזה בהחלט ,שלי תלויה על הקירות סביבי

אבל זה , אומנם זה לא חלום ילדות. רגשמ

ל ואיפה הכ ,אז. חלום שנבנה בהדרגה

   .שאלה טובה? התחיל

  לערביהבילדות אני יכול למצוא חיב

 םובדפדופי, השקופיות אצל הדודים

 נרתעתי ,ככל שהתבגרתי. אלבומיםב

, העדפתי להיות בצד, מעדשת המצלמה

ביישנות כרונית מלווה בחוסר  - בשקט

 אולי זה מה שמשך אותי אל ,ביטחון

, הזרקוריםהרחק מאור , מאחורי המצלמה

   .  במקום בטוח

הלך נושא ה אמריקה-לדרוםבטיול 

האנשים , ומיםקסהנופים ה: והתחדד

הרצון , סיטואציות הייחודיותה, שוניםה

ידעתי שהרכישה . החברים למסעו ,לתעד

אלא , הגדולה הבאה לא תהיה פלייסטיישן

 אבל בסוף ,צת זמןזה לקח ק. מצלמה

 שהפכה לחברה 'קנון'נחתה בידיי מצלמת 

  .  טובה ודי צמודה

אולי אני סתם מחפש הסבר , אבל מי יודע

 אלינור פורתהרי סבתא , ניםשנמצא בכלל בגֵ 

  .והייתה הצלמת של הקיבוץ בראשית

בהכנת התערוכה עסקתי רבות בפרטים 

 הטריד אותי ,לואך מעל הכ, טכניים

. מקשר ו שיהיה קו מנחהרציתי. הקונספט

תקופות ב, התמונות צולמו במשך כמה שנים

כמעט . רוח מתחלפיםה-מצביב, שונות בחיי

אף פעם אני לא יוצא לצלם עם תוכנית 

יותר מושך אותי לתפוס את . מוגדרת מראש

כל קשר בין . ולהיות מופתע בעצמי, הרגע

 יש פה :מקרי בהחלט,  לכאורה,התמונות הוא

יש , יש מהחי ומהדומם,  ויש נופים,אנשים

. יש צבעוני, יש לבן, יש שחור, עיר ויש כפר

 אך ,בודדות עברו עיבוד ממוחשבתמונות 

 אך ,מבויםקטן חלק . רובן טבעיות ומקוריות

  . יודעים שצולמולא שויש , הרוב אותנטי

כנראה , כנראה שהוא בי?  איפה החיבור,אז

דרך , שליזווית הראייה  - הקונספטהוא שאני 

אני  .ההבחנה וההתבוננות,  שליההסתכלות

משתנה שבכל תמונה יש אמירה שמאמין 

 :הסובייקטיבית של הצופהותלויה בחוויה 

 ,לפעמים לוחשת, לפעמים האמירה צועקת

רגש  אבל. יבריש'גבולפעמים היא בכלל 

. מסתתר בכל תמונה והוא יכול לעבור לכולם

  . ב ומקרו,צריך רק לדעת להסתכל באמת

מהתמונות נולד  "יחסים"נושא התערוכה 

יחסים בין . אחרי שנשלחו להדפסה, עצמן

 ,בין אדם לאדמה, קרובים או זרים, אנשים

בין , יחסים בין אובייקטים. ובין אדם לעצמו

. ורחוקבין קרוב , בין אור לצל, צמחים שונים

  ". וטבעיפשוטהכי , השתדלתי ללכת בקו שלי

המרצה  ,מאיר לבבי, ישרוני יונברכו  ,בהמשך

ירקוני - וידידת המשפחה הדס רגב,של יובל

 ודן פלד ,רכהיבנורית . התרשמותםשהפליאו ב

!יישר כוח ליובל .חתם את האירוע בשירה

גדלתי , נולדתי. אמן בהתהוות  –אני 
לצד , השיטה-וחונכתי בקיבוץ בית

  .  מול נופיוואל, אנשי העמק הזה
קולנוע , סיימתי לימודי הנדסאים

', עמק הירדן'וטלוויזיה במכללת 
וכיום אני סטודנט לתואר ראשון של 

אילן בתקשורת -אוניברסיטת בר
  .ורוח

היא " Relations-יחסים "התערוכה 
  . תערוכת הצילומים הראשונה שלי

  .צפייה מהנה



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ממוצע הגשם סביר ואם תלך על . אפשר למצוא בה התחלה מעודדת

  . היא הדבר.  תראה את הצמיחה,הגבעות

סיפור .  נובטת מציאות'חלקת מרדכי'ומן הבתים המגדירים מחדש את 

  .ביתם יהיה לביתנו, ביתנו יהיה לביתם. כמו לידת יש מיש. נקשר לסיפור

  

היא יורשת עולם . ה היא לא תוכל להיותנחמד. 2010-לא קל יהיה ב

ובין אלה . הנקרע בין שלוחי משיחים לבין המרקדים סביב עגל הזהב

  .2010-ל, נייחל לה ימים של חסד. לאלה מכרסם רעב ונמסים קרחונים

 אלא , צריך שיקומו בה לא בוני מגדלים,אם ברצונה להיות ראויה

וזו תהא הקשה . שובר גלים. מתקיני יסודות הרצים למרחקים ארוכים

בה צדק   שכל האוחזים,להנביט אמונה באדם מתוך האדמה: במטלות

  .בידם

, בתמימותנו, אנחנו לא תהא אלא מה שנעשה 2010ואולי נכון שנאמר כי 

  .מן הימים הבאים

יוסי
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  "ל שכר הלב פתוחלא אֶ "  -        
  לב-יורם טהר

   

 ,החודש האחרון של השנה האזרחית הגיע

. וכל אדם עושה את חשבון נפשו הכלכלי

השאלה , ושוב ניצבת בפני רבים מאיתנו

 או להיות ,להיות עצמאי, מה עדיף: הגורלית

   ? או אף להיות שכיר בשירות המדינה-שכיר 

ן אלתרמן את דעתו שנה הביע נת 70-לפני כ 

  :בעניין

  , לא אל שכר הלב פתוח"

  אשאנו רֹלא לתהילה נׂש

  ,חאנו יצאנו עם דגלי הרּו

  ."שאת האוויר בשיר לחרֹו

   

רה הֹו" את שירו אלתרמןכך פתח 

יש לי הרגשה כי רבים ממקבלי ". רתוסחרח

המשכורות הגבוהות בשירות הציבורי 

מאמצים אותו אל , מכירים את השיר הזה

לא אל שכר :  ושרים כל הדרך אל הבנקלבם

אני !  השכרתוספותאלא אל , הלב פתוח

מניח שאילו היה אלתרמן חי בימינו ורואה 

  : היה כותב כך,מה קורה מסביב

  כר הלב פתוחלא אל ׂש"

  ,תן תועפֹולא נבקש הֹו

   ובאומץ רוח, נוותרלהכועל 

  :"נסתפק בתוספות

, תתוספת תורנּו, תתוספת קבלנּו )בחרוזים( 

מענק , תת ופרס הצטיינּותוספת כוננּו

, תתמריץ היקלטּו ,תמענק נוכחּו, תדריכּו

תוספת , הישניִ משמרת /גמול התאקלמות

גמול  ,וקרן השתלמות, יהי תוספת שהִ  ,חניה

  מענק , פדיון חופשה, צמיחהתמריץ , הדרכה

  

מפרעה ודמי , קדמהִמ  ,שה ועידוד פרישהפריִ 

 ,קהחיקה ותוספת תפּותוספת ְש , ראההבְ 

וואה קרן הלְ , בת נסיעהקצּו, פעהתוספת הֹו

גמול , מדהמענק הְת , דמי לידה ,יעהודמי פגִ 

החזר מס , דמי כביסה ,'ערבה'הסבה ותוספת 

 ,'שטחים'שיתוף ברווחים ותוספת , הכנסה

תגמולי , ביטוח מנהלים, יםקופת תגמולִ 

, נותתוספת מעֹו, לוויםנִ חבר -מילואים ודמי

ושעות נוספות , תשעות נוספֹו, תדוד קייטנֹועי

שכר , לגמול פיצּו, ל ניהולגמּו, תגלובליֹו

שכר , תוספת מרתף ,לב ותחליף חלבמשּו

  .)גימל(ד "קצבת ביגוד ומשכורת יו, עידוד

  

מענק , תוספת שעות שבת ,)הפסקה לנשימה(

השלמה , תוספת סיכון, תוספת גובה, אילת

, החזקת טלפון, לייעותמריץ , לשכר מינימום

, שי לחג , ילד ראשוןקצבת, תוספת פריון

, פריון מוגדל ,פעמי-הפרש חד, ביטוח לאומי

   ,ותוספת תפקיד, מס אחיד, על-כוננות

החזר ביטוח וגמול , עיתון בוקר, תוספת יוקר

, תוספת ותק, שעות ערב, אחזקת רכב ,פיקוח

תוספת , משמרת שלישית ,פיצויי פיטורין

 ,פה קטנהקּו,  מקצועיתספרות ,מפעלית

תגיד תודה שאתה חי אצלנו -קצובת לינה

  !במדינה

  מזל טוב  
  לנעמי ואלי בלכר

  הנכדלהולדת 
  אח לרומי, בן לגלי וטל

  בכפר יחזקאל
שפע ברכות לכל המשפחה
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   נכון לעכשיו-– השיטה-בית
  ר מועצת המנהלים"יו, יחיאל שמשונישאלות ותשובות עם 

  

   "? יחיאל שמשוני,מי אתה"

 , לצערי, קטעהראיון נ. כמעט לראשונה עימו הנפגשבעיקר כמי ש, זו הייתה שאלתי הראשונה

  :  הכתובותתשובותיואלה ו. במיילהשאלות נשלחו אליו ו, ברורהבצורה לא באמצע 

  

-מה מצבה הכלכלי -

- חברתי של בית

? נכון להיום-השיטה 

מצבה הכלכלי של 

השיטה הינו -בית

 מערכת , למעשה,אין: מתחת לבינוני

הייצור רובם ככולם -אמצעי, עסקית

טווח -בהסכמים ארוכי" נעולים"

מערכת ה. ומשועבדים להסדרי חובות

העסקית אינה מסוגלת כרגע להניב פירות 

 ,למרות זאת .בוץיקהחברי  -לבעליה 

 , שבחשיבה נכונה,ישנם כמה עוגנים

יכולים , יצירתיות זהירה וניהול מקצועי

.  ועל כך אנו עמלים,להוות בסיס לשיפור

 כי בעוצמה רבה יותר אנו ,אך יש לדעת

, בוץי על הקבאיומיםעוסקים בטיפול 

הם אינם רק . שהינם רבים ומשמעותיים

רת הס . ולא רק מסוג אחד,מכיוון אחד

  !האיומים הינה תנאי הכרחי לכל השאר

סבורני שכל אחד , לגבי המצב החברתי

  מכיר אותו, ימהחברים שקוראים את דברי

יש .  ואולי אף טוב ממני,טוב כמוני

בוץ הזה חוזקות חברתיות מיוחדות יבק

לצד הצטברות של , ויכולות מעל הממוצע

ניכור וגם קשיים  ,עייפות ,תסכול

  . ליכים על החברהאובייקטיביים  שמש

  

  ? נכון להיום- מ "מה קורה בחר -

   .חולק לחבריםדף מידע 

  

השיטה לבין -מה היחסים בין בית -

   ?המועצה האזורית

. ו נדרשתי גם למערכת ז,עם כניסתי לתפקיד

. ועם קשיי תקשורת קר ,תקיןמצאתי מצב לא 

שינוי משמעותי ושיפור במערכת כבר יצרנו 

 2010- ולדעתי ב,היחסים

השינוי יבוא לידי ביטוי 

 גם ,לטובהמאד משמעותי 

  !באופן מעשי בשטח

הנהלת "חירת חברי ב -

האם . לא הובאה להצבעה בקלפי" הקהילה

לצמצום ההתנהלות  יש בכך רמז

  ?הדמוקרטית

הקהילה מונתה פה אחד הנהלת !  ממש לא

י "גוף נבחר עי מועצת המנהלים שהיא "ע

 זרוע של מועצת , למעשה,והיא, בוריהצ

- על,זאת .על כל המשתמע מכך, המנהלים

 לה מייחסת ,מנת שכל פעילות הקהילה

ליכולת  תזכה, מועצת המנהלים חשיבות רבה

,  וכל הדרוש,חשיבה ,התייחסות ,תגובה

  . יבאופן הרבה יותר אינטנסיב

  

  ?למה אין נציג חברה במועצת המנהלים -

מועצת המנהלים .  ליהשאלה לא ברורה 

פי המתכונת שאושרה -בור עליי הצ"נבחרה ע

  .באספה

על ת צמצום המידע מגממסתמנת האם  -

, ם והמגזיניאורקע הפסקת שידורי הווידי

הוצאת דפי ', שיטים'צמצום מספר יומני 

  ?) בלתי מובנים,ולעיתים(מידע מקוצרים 
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אך . דוברמאינני מבין על איזו מגמה 

 בכוונתי ,בהקשר לנושא העברת מידע

העניין יטופל באופן . לשפר ולהבהיר

 , יחד עם עוד נושאים רבים אחרים,מעשי

עם בהרחבה  הם יידונו .רענוןבהם דרוש 

  . חדשהקהילה המנהל כניסתו של 

  

האם ? מתי תיבחר ועדת ביקורתהאם ו -

  ?ייחס לה חשיבותאתה מ

 כפי שמוגדר ,חשיבותיש לוועדת ביקורת 

אני עוסק באיתור . בוץיבתקנון הק

, הוועדהר "מועמדים מתאימים  לתפקיד יו

מצאו כאלה שגם מתאימים יומקווה שי

  .וגם מוכנים

  

  

  

  

  

  

  

השיטה - מה הציפיות שלך מבית -

?במצבה הקורס היום

אני עדיין . 'קורס'מצב כהלא הגדרתי את 

. עסוק בארגון המערכת ובטיפול בהכרחי

 נכין במועצת 2010ראשית שנת ב

ונביא  ,המנהלים הגדרת מטרות ויעדים

  .ציבורידיעת הזאת ל

*  

 ,למרות שיחיאל הוא אדם צנוע

ולשמור על המעיט בחשיפה מבקש לה

ממנו כמה שאוב הצלחתי ל, פרטיות

, אביב-נולד בתלהוא  :פרטים אישיים

ישיבת הסדר למד ב, גדל באשקלון

ועלה עם גרעין התנועה , בירושלים

 18- ילדים ו6יש לו  .לרמת מגשימים

שימש בתפקידי הוא . כן ירבו, נכדים

מקום . באזור ובתנועה,  במושבניהול

אף , היה כפר גלעדישלו העבודה האחרון 

  .  ה.מ.הוא במסגרת חברת ק

שני ב, בשבועאחד אצלנו הוא עובד יום 

גם וצוותו ה הוא בימים אל. חצאי ימים

אנו . הל קהילה חדשנ במציאת מיםמטפל

ומקווים , צלחההו הרבה מאחלים ל

- של ביתיהחוזקותגברו  יושבניהול

  .תודה רבה. היהשיטה על חולשות

אפרת: ראיינה

  
  - "משחקייהה"

   יוזמה חדשה ומבורכת–

  

ענבר  ,לה שרוןהי: לאחרונה יזם צוות בנות

מקום  וטל שונרי, קרן גל, בצלאל-מזרחי

ילדים בחנות ולמפגש הורים ם נעים וח

הרעיון הוא לאפשר .  לשעבר"חידושים"

 ,לצאת מהביתהגשומים בימי החורף לילדים 

. הם ולהיפגש עם חברי,ליהנות ממשחקים

 נרתם בגדול להבאת שהציבורענבר מספרת 

   . וקק חייםשומלא והמקום , צעצועים וספרים

  

 ממפגש חברתיההורים נהנים בפינת הקפה 

  . עסוקים בשלהםהילדים כש

המקום פתוח בימים שני וחמישי בשעות  

. ומקבל כל אחד בחום ובאהבה, 18.30 - 16.00

הלוואי ירבו  .תודה לתורמים ותודה ליוזמות

.כאלה נחמדותיוזמות 



   בעידן הדיגיטאלילהיות מחנכת 

  . ב"אני מתחילה לקבל טלפונים וסימוסים מבני י. מחר תתקיים בחינה בספרות, בוקר שבת

השני שולח את כתובת "... מטליקה"אחד מבקש לדחות את הבחינה שכן הערב יש הופעה של 

שילוב "...(העל השחיט"ו" פגישה חצי פגישה"המייל שלו ומבקש שאשלח לו חומרים על היצירות 

לא ", שכן לא תוכל להבין את שירו של ביאליק, "הפקר"השלישית מבקשת לדעת מה זה , )מעניין

  . וכך זה נמשך".... זכיתי באור מן ההפקר

, על הקצב המהיר של התקשורת באמצעות מסרונים, ואני חושבת לעצמי  על הדור השונה

ועל הקשר המיידי למורה ללא חציצה , כירהאייפודים ועוד מיני מכשירים שאני לא מ, ואימיילים

שהכל יהיה , על המיידיות של התשובות אותן הם רוצים, "דיסטנץ"כלשהי של מה שנקרה פעם 

או אי יכולת להתעמק במשהו בעולם השטוח שבו אנו , ועל מידה היכולת, נכון לעכשיו, "און ליין"

  . חיים

  

וירטואלי בו תהליכים שבמציאות ם בעולם והמקום של התלמידים החייתפיסת הזמן חושבת על 

בסרטי טבע פורחים הפרחים .  מתרחשים על המסך במשך שניות,מתנהלים במשך שעות או ימים

תנועה וחיי האדם , אכילה, ציד: החיות מוצגות תמיד בשיא פעילותן המעניינת ביותר, בשניות

 ונפגשים והכל בכמה דקות נפרדים, מתאהבים, נולדים, אנשים מתים: מתקצרים בדרמות לדקות

בכל מחזור משחק שיכול להמשך של נכדי ורואה איך משחקי המחשב אני עוקבת אחר ( . קצרות

, להתפוצץ עשרות גורדי שחקים, לכל היותר כמה דקות יכולים למות עשרות דמויות אנושיות

 שלא לדבר ,והקטן יושב ונהנה מהתוצאות המהירותלעוף מאות טילים , להיהרס עשרות מכוניות

  ).על היעדר המחשבה המוסרית האלמנטארית באותה עת

, אי אפשר להמתין, על ריגוש אחר ריגוש,  מבוססת על סיפוק מיידי, של הזמןזו חוויה מעוותת 

  . בפרטחינוךוהרי כל זה עומד בניגוד מוחלט לחיים בכלל ולמשמעות ה. לבצע תהליך, להבשיל

  

שהרי ניתן לקבל ממנו את כל הידע , ה התחליף למורהמהפכת המחשב העלתה מחשבה שהוא יהי

לקבל , להגיש עבודות, בזמנו החופשי בביתו, התלמיד יכול ללמוד להנאתו. המעודכן ביותר

והרי זה עדיף לכאורה על למידה בכיתה של  . הערכות וציונים במייל וכך להתקדם ולהתפתח

זה הרבה יותר שקט ונטול ... ולםשלושים ויותר תלמידים עם מורה אחד שמנסה להגיע אל כ

  .ממש אוטופיה...אין  בעיות משמעת והתחככות עם הממסד, חיכוכים

  ?מה חסר לו למחשב הגאוני שיש למורה הקטן ? אז למה זה בעצם לא קורה 

. רשתאל ה את האדם תשואבשהיא משיכה ממכרת , מסתבר שהמשיכה למכשירים הממוחשבים

ופעמים רבות יש !) שהוא צרה צרורה בבתי הספר (טלפון הנייד ל, נוצרת תלות בין האדם למחשב

לגלמים ששולטים בו ומכתיבים לו את , הרגשה שהמכשירים הפכו מכלי עזר המסייעים לאדם

   .סדר היום

בן האנוש ,  המחנך- לשמחתנו מסתבר שאותם מכשירים חכמים לא יכלו למורה- ספר-ונחזור לבית

  .מכמה סיבות

וגם לעודד וללטף , בליבו, לגעת בנפשו. תרתי משמע, לגעת, נם יכולים לגעת בתלמידקודם כל אי

מה שיכול להצית את  אותו זיק שאנחנו כל כך מחפשים בעיני תלמידינו  יבוא רק . בשעת הצורך

, לעולם, לטבע, דביק ילד באהבה לאדםלהרק בני אדם  יכולים  . מבן אנוש העומד אל מול הילד

   . קה לידעתשוובסקרנות ו



 אבל , שירים חכמיםמכי " להעביר ע אפשר,טכניקות שונות, אינפורמציות, מיומנויות טכניות

יכולים , מוסרית וערכיתללכת בדרך יו השפיע עלנסות לל, במשמעות ההומנית, להיות עם התלמיד

ות על ועיניו נתונ, תחשבו אתם על רופא שאתם באים אליו עם מיחוש כלשהו (.רק בני אדם אחרים

הוא . הוא ממהר ואין לו זמן אפילו להסתכל בעיניכם, צג המחשב המוסר לו נתונים אודותיכם

 -ואתם יוצאים ושואלים... רושם לכם מרשם על פי מה שהמחשב ייעץ לו ושלח אתכם לדרככם

  ...)?הזהו הרופא 

  

  . ב המסיימים"כשאני כותבת דברים אלה  אני רואה מול עיני את תלמידי י

הקפיצה מעניין לעניין ללא יכולת , על התזזתיות שבו, ושבת על העולם לתוכו הם שואטיםאני ח

... הפערים והאלימות, העיוותים והשחיתויות, הצפת המידע ללא סינון ועיכול, העמקה

האפשרויות הלכאורה  בלתי מוגבלות שמקשות כל כך על  איתור והבנת המשמעות המיוחדת של 

  .מהכאן על פני האד, החיים

וכיצד יתמודדו  עם , מחשבה ילווה אותם, רעיון, איזה משפט, וחושבת במה אנחנו מציידים אותם

  . ההתנסויות הקשות של מסע החיים

חיי , שרק מתחילים" חיים האמיתיים"ל, תמיד אני מקווה כי  ציידנו אותם במשהו לדרך הארוכה

המפותח " אני"צבא שמדכאים את החיי ,  !)וזה ממש לא קל (עם חופש בחירה , ניסוי וטעייה

תקופה שדורשת בצד הכושר . (ומפגישים אותם עם עם ישראל וארץ ישראל שאינם מכירים

  .)והציות גם הומור וחשיבה עצמאית וביקורתית

 רגישים,  להבין דברים לעומקםצמאים, ליופיפתוחים , לאחרקשובים אני מתפללת שידעו להיות 

 במשהו תורמים, ... אמת מבלי לדרוס אחריםמחפשי, תהמושרת והנאמר, למילה הכתובה

  ...  מאוצרות הדעת והתרבות היהודייםניזוניםמעצמם לחברה ו

או , "שוט" "קליפ"שבו הכל כמעט , והתובעני, הטובעני, ולמרות שאני יודעת שבעולם הדורסני

s.m.sא מתוך צורך וללימוד יסודי שב,   יהיה להם קשה למצוא את הנחת לקריאה איטית ומענגת

אני בכל זאת ממשיכה לקוות תקווה זהירה ועדינה שתהיה בהם רגישות וישכילו למצוא , אמיתי

ירח על כידון "או את ה" הסגול הרועד"וגם שיזכו לראות את  ... את זמן הקריאה וזמן התהייה

  "...הברוש
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  השיטה-אני גאה שאני מבית
  דוד- ברליאורשיחה עם 

צעירים בגיל , דוד-ברואתי ליאור 

הגיעו אלינו מרחובות , השלושים פלוס

ונחשבים כבר תושבים , לפני כשנה

ילדים הלומדים הם הורים לשני . 'ותיקים'

  . 'חרוד-עמק' ו'רימון'הספר -בבתי

 "פלאפון"חברת  שנים ב10ליאור עבד 

היה עליו להגיע לכל . ור השרוןכמנהל אז

עמידה , הספקים, לבדוק תלונות, הסניפים

משחזר , " מתישיום עבודה. "'ביעדים וכו

עם נסיעות שלא ,  ביום שעות13", ליאור

 ,מצויניםתנאים שכר והיו לי . נגמרות

, החברההחלטתי לעזוב את ולמרות זאת 

מקום יותר שקט עם איכות כדי לגור ב

שתי המליצה לנו על דודה של א. חיים

ראינו , טיפסנו על ההר,  באנו.השיטה-בית
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 שיש יודעאני . מו הפאב שהתחיל ונסגרכ

, פאב שכונתיהייתי רוצה אך , פאבים באזור

חסר לי , ןכ. עולנסו לרכב להיכנסללא צורך 

קח והקודם הייתי לנו בבית. כנסת-ביתגם 

. הכנסת-לתפילות בביתשבת ת הילדים כל א
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*  
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שהוא ומקווה מאחל אני ו, מקום הזהל
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טובים איזה אנשים : הרהרתיבהמשך (

צריך רק , השיטה-ביתלמגיעים איכותיים ו

  .)אחד- אחדבינינו ולהכירםהפגיש ל

כרטיס 
ביקור
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 לקיבוץ 100-שנת ה
    :)רכז חגיגות המאה( עמיקם אוסם

ע באירוע "מ פסח תש"פתחנו אותה בחוה

, 'דגניה א', חצר הראשונים'חגיגי ומרגש ב

נסיים אותה בשלושה ימי אירועים ו

אוקטובר  ל4,5,6 - במסכמים שיתקיימו

  . )א"תשנ, אחרי שמחת תורה(, 2010

היה בהשתתפות ת - היום הראשוןעצרת 

וקדש ת ושמעון פרסיא המדינה נש

, סיורים באתרי מורשת, תנועההועידת ול

 ,)'ראשית דגניה א(וני 'ג-חנוכת אתר אום

  . ועצרת חגיגית בערב

 ,ל"תוקדש לצה - השניהיום עצרת 

 אהוד ברקבהשתתפות שר הביטחון 

  .גבי אשכנזיל "והרמטכ

תוקדש לחינוך  - עצרת הערב השלישי

 דברים שר  ובה ישא,ולתנועות הנוער

  . גדעון סערהחינוך 

  

  :   יתקיימו במהלך השנה-ובין לבין 

דור "בחסות ( אופנים מדן ועד אילת מסע

 - ויזיה בנושא הקיבוץוסדרת טל, )"אלון

 ץובייעו ,בעריכת מודי בראון וענת זלצר

חפש את " ארצי -משחק כלל, מוקי צור

 שיניע את ,בהנחיית חמיצר" המטמון

כנסי נוער  2, יבוץמשתתפיו מקיבוץ לק

- בבתי"שיחות מחנך", של בני הקיבוצים

 אתרי 21- סיור ב,הספר בנושא קיבוץ

, מורשת בשלושה מועדים שייקבעו

סרטים שנוצרו ת  הקרנ–" סינימה קיבוץ"

 'בית פתוח, 'בסינמטקים בקיבוצים

תערוכות , מ סוכות"בקיבוצים בחוה

  .בגלריות הקיבוצים ברחבי הארץם אמני

  : מודיעועהדובר התנ

: לאנשים עם צרכים מיוחדיםמלגה @ 

המרכז לשיקום וייעוץ שבבעלות התנועות 

הקיבוציות מחלק מלגות לאנשים עם צרכים 

 5000-1500מלגה היא בהיקף של ה. מיוחדים

להגיש עד אמצע אוגוסט יש ה יפני. ח"ש

המרכז לשיקום של התנועה :  לכתובת2010

, 46785יה יהרצל, 33גוריון -ח בן"ר, הקיבוצית

  09-9514828טלפון 

 יוזמה נוספת שיוצאת לדרך :חפרחיים @ 

נעשית בשיתוף פעולה עם המשורר חיים 

הנוער -אליו יצטרפו שלוש תנועות, חפר

במטרה לתכנן מסעות נוער , "הכחולות"

בעקבות נתיב הקרבות של לוחמי חטיבת 

. במלחמת השחרור" יפתח"

במלאות מאה שנה לקיבוץ : במבצעספר @ 

יד "ו" יד טבנקין" "יד בן צבי"חברו יחדיו 

 מאה - הקיבוץ"להוצאת הספר " יערי

ר צבי צמרת "בעריכת ד ,"השנים הראשונות

בעיצוב גרפי ודברי , אביבה חלמיש' ופרופ

הספר . ומוקי צור אליקישור של יובל דני

ומתאים כשי לכל מי , מעוצב בהידור

ניתן . שהקיבוץ ומדינת ישראל קרובים ללבו

  .'יד טבנקין'במבצע דרך ו לרכוש

  ועדת ביקורת פנימית@  

פנים -ועדת ביקורתהקמת התנועה דוחפת ל

חלק מהמהלך הוא סדרת כנסים . בכל קיבוץ

זהויות תאגידיות מדובר בהם על . אזוריים

,  שכונת הרחבה וועד מקומי- יבוץבק

, קרהתמודדות עם קונפליקט בין מבקר למבּו

 ותמניעת מעיל, תהליך כניסת מבקר לקיבוץ

 משה תרשישהרשמה אצל .  ועודבקיבוץ

.bikoret@tkz.co.il צ"מבקר התק
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  :המשך מעמוד קודם

  

חיים חייו של בסרט תיעודי שצולם על @ 

דיתה  -חפר השתתפו הפלמחניקים שלנו 

 וזכה  1 הסרט הוקרן בערוץ .ודיצי

  .  להדים רבים

ית אביב-תלה 'טובה אוסמן' יתבגלרי@ 

ם ציורי תתערוכ שבועות 3במשך הוצגה 

טובה אוסמן . ל"ז נרותומס קרשל 

הגדול של סף ואת האשומרת אצלה 

  . יצירותיו

" יחסים "יובל מורןתערוכתו של @ 

. במשך כל הקיץב "במרחתהיה פתוחה 

   ).15עמוד ' ר (.מוזמנים להתרשם

דיונים על התקיימו בחודש האחרון @ 

לאחר . )שירות רפואי פרטי (פ"השר

 חברים 270בדיקת חלופות נרשמו מעל 

האחות 'בזה תם עידן . ל"שירות הנל

 הם של עוברים לידיו אנו', התורנית

   . פ"השרורופאי אחיות 

לב -  מקרבהתודזו הזדמנות לומר 

לאורה , ליוקה, השיטה- לאחיות בית

 על השירות האמין והמקצועי ולקטי

, לילות וימים, רבותכה במשך שנים 

   ...עוד נתגעגע! שיתן עבודה טובהע

 הוצבו גידי שרוןבהנחיית :  טוליש@ 

  .  שוביםהכוונה מעץ בצמתים ח-שלטי

' קינג-ברגר'רשת : צומת השיטה@ 

זו עם  ('ראנץ- בורגררשת עם התמזגה 

 העיקר ,ולנו לא איכפת, ) הבועטהשור

  . יפס'וצשם קציצה שיהיה 

בצוותא  משחקי המונדיאל רואים תא@ 

 הדלקתחנת בבוטקה ליד  ('קפה נוח'בגם 

 מוזמנים להריע. עם בירות ופיצוחים) ל"ז

  !!בצוותא

 ',עופר'ל טוב לבני מחזור ברכות מז@ 

, עמוס בוכמן: 60- קידומת להעם החלפת 

, ה'עדהל, דליה ואמנון ארגוב, דליה סלע

גדעון , עפרה וינר, ה'לטובה, עמיקם, ה'פנינהל

, מזל טוב. בביקורכאן  הנמצא גדי רשףו, פלג

  .רק בריאותו

 התנועה ערה מאוד ודי :תנועת הישוב@ 

. יוצאשניכנס ומי שמי כל אחרי קשה לעקוב 

  : זה לנו עומה שיד

שירי והילדים , אנגליהלחזר דובסון  גראם

. החורש-עיןקיבוצה  חזרה לענת פרבר. ביולי

 )וגלעדאימם של מורן ( מנחשולים טובה טל

 עזבו חיים ואיריס אוחיון. חזרה לקיבוצה

  . ל"במטרה ללמוד בחו

אלון , מתוקה ושי לוביאנקר :להרחבהעלו @ 

דוד -בר אסתר וליאור ,וילדיהם פירוהילה או

. וילדיהם א"מיכאל ושרון מזי ,וילדיהם

  !  ומוצלחתבשעה טובה

 בנימין זינשטיין: איחורקצת ב :ל"צה@ 

,  הצבאישירותהאת מו סיי אלעד שומינובו

קורס לאנשי ביטחון עכשיו בנימין עובר 

ר "לחי התגייסה לי ריין, גוריון-בןטרמינל ב

 סיימה סתיו ארנון, וניםנגמחמפעילי להדרכת 

, חצי שנה) יחידות שדה(ש "קורס קצינות יח

 בוני ארז. ח"בביסל 'נמר'קצינת משרתת כו

 . )תנאי שירות(ש "מסיימת קורס קצינות ת

  !!יישר כוח - ולבוני סתיו ,  לי, אלעד, בנימיןל

  !!איזה נוער איכותי יש לנו, תראו

במבנה התאים כבר משפצים לקראת @ 

  . במקום רהיטיםחנותפתיחת 

וכמעט לא   הסתיימהעונת המלפפונים@ 

     .טובהיה אומרים שהיבול   .הרגשנו בה

  ....להתראות. בחג המשקיצא יהיומן הבא @ 

  

  

  

 ?מה קורה
חלק שני

  'שיטים'
  סיום שנת הלימודים

  30.6.10, ע"תש, ח בתמוז"י

  2783' גיליון מס

  אפרת שלם: עריכה

, ניצה וינקלר, ביענת ענת:  והגהותמערכת

תיחצור הגליל' להב'דפוס , נטע, עפרית
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  'כסף עובר ושווא'
קומדיה בריטית 

  מטורפת
  

   מגבעברנדה לנדסבבימויה של 

  'תיאטרון העמקים' ובביצוע

  .צועיותיק ומקעם צוות שחקנים 

  ציזלינג-ההצגה תתקיים בבית

  .21.00בשעה , 14.7' ביום ד

  . 35₪מחיר הכרטיס 

  הצגה ערב הניתן לרכוש ב

  .6624 או להזמין אצל אפרת 

  ,ומבדרתהצגה מצחיקה 

  מתאימה לימי החמסינים

  .אוגוסט-יולישל 

    

  

ועימה גם , שנת הלימודים הסתיימה@ 

  ,לעומתם. 'דורות בגלבוע'החוגים בבית וב

נפתחה בריכת השחייה בראשותו של 

, כן,  כן!!המונדיאל -ונפתח , אלעזר בהיר

עם בירה , זה החודש של הגברים שבחבורה

ואפילו אם לנו .  באוויררוןוסטטסטהרבה ו

-נהיה שם בדרום, כר הדשאאין נציגים על 

  . אפריקה יחד עם כל העולם

 הוא לא ',מרמרה'הרק שהעולם אחרי @ 

, עורףלנו הוא עולם שמפנה . אותו עולם

השיר מהעבר מילות מזכיר לנו את  ושמנדה

ימים קשים ' ...העולם כולו נגדנו'הרחוק 

, שמצתהקטנה והמו, עוברים על ישראל

  .כי אין לנו ברירה, אבל אנחנו נתגבר

 נערכה בן שריג של לציון שנה למותו@ 

ואחריה ערב שירה , העלמין-אזכרה בבית

      . אל תוך הלילהוקריאה 

 הביעה הזדהות עם הילדים- חברת@ 

' צומת השיטה'ועמדה ב, 13ל ושייטת "צה

  . דגלים ודברי מתיקה, עם שלטים

הפסידו שלנו שחקני הכדורסל @ 
עם ניצחון הביתה  ו וחזר'טורניר לניר'ב

 אומרת שזה באשמת רקדנית. אחד בלבד
כאן זה באמת באשמת אבל , הבמה

   .שלא מאפשר אימונים מסודרים,האולם 
של תלמידי הארצי  הטיול המסורתי@ 

, ב לתורכיה הועתק לבולגריה"יכיתה 
השנה יוצאים עם . בגלל אזהרת מסע

 לעשרה ימי כיף בארי וגלעד, ברנר-גבעת
  .בחופי השמש בבורגס

חזינו . הלכתו נחוג בשדה כחג שבועות@ 
של מכונות חקלאיות מפואר במצעד 

מן , וטעמנו מן האבק והאובך, משתכללות
תודות לצוות . התירסים והאבטיחים

רק . ( במתכונת של פעםשהרים את החג
בשנה הבאה אל תושיבו : בקשה קטנה

  ....)מול הרוחבדיוק אותנו 
 נפתחה לצהלתם של המשחקייה@ 

 ויש בה פעילות רבה ,הילדים והוריהם
  . המתאימה לקיץומגוונת

  

   

 ?מה קורה
חלק ראשון

  !!הגביע הוא שלנו
  , עשתה היסטוריה'גליל-גלבוע'

 אלופת המדינהוהיא מהיום 
  בטקס מרשים הוענקה. בכדורסל

קווה בת ,נכספתההזהב צלחת לה 
במשחק .  נוספתשתשמור עליה שנה

הציגו ' אביב-מכבי תל'פור נגד -הפיינל
-שחקני העמק משחק נחוש ובלתי

ברבע השלישי כתשו שחקניו . מתפשר
, וגרמו לנו  את הצהוביםקטששל 

  .תושבי עמק גאווה גדולה

!!עכשיו גם אנחנו על המפה, אז

  מזל טוב
  לעפרה ושאול חוגים
  לנוגה ופויו בוטנסקי

  לדת הנכדה ולה
  וגיםבת למיכל ושיר ח

  במגשימים
  עדה ישראליסבתא רבה ברכות ל

ולכל המשפחה
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מזמן , השיטה- לבית81, חג המשק@ 

) בעיקר בווידאו( אבל ֵהדיו ,מאחורינו

כוורת הקצת "ב.  ליבנועדיין מרנינים את

 , רביםתושבים ו השתתפו חברים"אחרת

ויש רצון ונכונות להמשיך את מסורת 

  .בעתידגם המחזמרים 

. חלליםתחילה להפיל  מעתהשּפ@ 

מי כל ניתנות לזריקות נגד שפעת החזירים 

  . הכינו את גופכם לחורף.שרוצה

עד כתיבת (בחודש דצמבר ירדו  :גשם@ 

לעומת שנה שעברה , מ" מ71) שורות אלה

. מ" מ185כ עד כה ירדו "סה. מ" מ48עם 

. מ" מ390שנתי הוא -הממוצע הרב

  . עושה רושם טוב, בינתיים

שני אוטובוסים מלאים הסיעו חברים  @ 

לעסקי הבדווים לאזור לכיש ו, לדרום

  .משה פלד ועמיחי: הדריכו. בנגב

 החלה עם דוריתסדרת הקולנוע של @ 

". הדרך הביתה"הסרט הסיני  המקסים 

  .אל תחמיצו, סדרה מופלאה

תמר ביוזמת טיולי החוג לאמנות נמשכים @ 

 סיור אחד היה בתערוכות בגליל :כרמי

ביקרנו גם . סאסאו, תפן, כרמיאל: המערבי

היה סיור שני . נוצרי בבירעםהעלמין ה-בבית

  .בהזורעמוזיאון בית וילפריד ב

, בשבוע) ?איך לא( נדחה מיפקד חנוכה@ 

 )פלוס חדשים(כל המיתקנים המסורתיים ו

 כאות הוקרה. הודלקו באש גדולה ומחממת

ארוחה חגיגית את הנערים לההורים הזמינו 

כך -אחר. אותה הכינו בעצמםט "במזח

, יונתן. ה והערכההרעיפו עליהם מילות אהב

ציין שזו שנה ראשונה שההכנות , מדריכם

ללא איומים , נעשו בשקט וברוח טובה

  . בהחלט ראוי להדגשה מיוחדת. ואלימות

ב "במרחהתארח " שבת נושא"מסגרת ב@ 

יוצר הסרט  )שמר-עין( יגאל תיבוןהבמאי 

אחרי . 'שדה האפונים הירוקות'הנוסטלגי 

י חברים נאמרו דברי שבח על יד ההקרנה

   . חלקם מכיר את ההווי המוסדניקי מקרובש

אסיפה ראשונה עם בעלי התפקידים @ 

 וגיל יצחקי, ר"יו - יחיאל שמשוני(החדשים 

לאחר . 2010הוקדשה לתקציב )  גזבר-

 הועברה , הרבותשמיעת ההסתייגויות

 .ההצעה חזרה לדיון במועצת המנהלים

  . הקלפי ייערך בחודש ינואר

החברה :  בעיתונותםמילפי פרסו@ 

- תרכוש את חרושתון דיר'גהאמריקאית 

  . המתכת ותמשיך להעסיק  את מרבית עובדי

  

בנות זוגם יצאו / ובניעובדי הזיתייה @

 וחזרו ,קיבוץ אילותב 'נרייזאס'ש במלון ולנפ

  .לעבודה הישר - רגועים ומלאי מרץ 

   ב מ ז ל    ט  ו 

  מזל טוב , תחילה
, לכל התינוקות החדשים

לנישאים ,  לסבים,להורים
ולכל מי שהשמחה , הטריים

בחודשים  -שכנה במעונם 
   .)רנולצע (שלא יצא יומן

הברכות המתפרסמות ביומן 

  .הן של השבוע האחרון, זה

מה 
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  המשך מעמוד קודם

 בן מתן פלס: ב"תערוכה חדשה במרח @

בציור "קיבוץ מחניים מציג תערוכה בשם 

חלה בדלקת קרום ) 39(מתן ". אדבר אליך

ומאז אינו , שים חוד10המוח בהיותו בן 

הציורים מבטאים את . שומע ואינו מדבר

 2.1-בפתיחה חגיגית  . פנימיעולמו ה

  .מוזמנים. 31.1- בהלי ונע,11.00בשעה 
נפצעה ) בתה של חווה( רותי מייזלס@ 

בדרכה לביתה תאונת דרכים קשה ב

חולים -והיא מאושפזת בבית, בדפנה

  .נאחל לה החלמה מהירה. ם"רמב

, בנם של עדנה וששון (עידן ושרי טיטו@ 

-הצטרפו לבית) ובתם של רותי ואורי פלג

 3(ודני ) 4(השיטה עם שתי בנותיהם ניב 

הם , עד שתימצא להם דירה). חודשים

הם נאחל ל. ס לשעבר"יגורו בבית המתנ

. קליטה טובה ומוצלחת

וממולאים מסוגים  דרוזיםמאכלים @ 

 עד 10.30שעה מ בימי שישי יםמכרנשונים 

  .טעים וחם .'מלוא הטנא' ליד חנות 13.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "שיטים"
  1.1.2010, ע"תש, ו בטבת"ט

  2779  גיליון מספר

  אפרת שלם: כה ועריראיונות

  ענת ענתבי,  וינקלרניצה: מערכת

  דורית , נטע: הגהה

   חצור  הגלילית, "להב"דפוס 

efratbat@bethashita.org.il

  

מסיבת 
  סילבסטר

  , 31.12' תתקיים ביום ה
   קהילת לכל פלוס 30במועדון 

, תושבים, חברים: השיטה-בית
  . אורחיםוצעירים 

י 'ג-עם דידיסקו סוער : בתכנית
ותחרות הנשיקה אנרגטי 

  ...  הארוכה
  . בלבד  15₪  -כניסה דמי 

  ... חופשי–השתייה והנשיקות 
   ,בואו, שנה חדשה מתחילה

  !  חבקו אותה

  מזל טוב
  לאסתר וניר גוטמן

   עדן–לדת הנכדה ולה

  ריתרה לגל ויֹווכבבת 

  גן-ברמת

  זר ברכות לכל 

בני המשפחה

  הבהרה/הדגשה
נכתב על ביומן חג המשק לא 

-לביתיוסף -שעברה מתלה קבוצה

תמר אהוביה מבקשת . השיטה

יוספים -חלקם של התללהדגיש את 

.השיטה-ביתבבנייה ועיצוב חברת 

 ליאור השיפוצניק
, החל מצביעה: משפץ כל דבר

  וכלה בתריסים,צנרת, חשמל
   - רשמו .וידיות

050-3032070טלפון  
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  מזל טוב
   עירית חטשואלל

  ל טלי"עבאריאל לנישואי 

  רגינהסבתא לחמות ברכות 

ארד  חטשואל וולכל משפחת

   מזל טוב
  טיטועדנה וששון ל

   שיזף–להולדת הנכד 
  און-  לשגית ויורם ברםןב

  שושנה המאירילסבתא 
  ולכל המשפחה

  מזל טוב
  שפרחמדה וניר ל

   גלל"בעאיל לנישואי 
  למשפחת שפר

  ולמשפחת נהיר בשוהם
   לבביותזר ברכות

   מזל טוב
  שולמיויעקב ה 'לחנהל

  לל הָ –להולדת הנכדה 

  שייןאורי בת לעמית ו

  בכפר ויתקין

  החות לכל המשפכזר בר

  מזל טוב
  לרות ועזריה אלון

  להולדת הנין
  טפנינכד לגלעד וס

  גן- בן לענבל ואלי ברמת
  ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לנורית מורן שריג

   גוניל"בלנישואי פלג ע

  למשפחת שריג ולמשפחה 

  צרור ברכות לבביות ים- בשדות

  מזל טוב
  שלום-לגלי ומתן בר

  להולדת בנם הבכור יונתן

  סמדר ועודד עילםם ילסב

  הנציב -ולסבים בעין

  חמותברכות שפע 

  מזל טוב
  לאהובה ויובל ארם

   תום שפרןל"עם בחאדווה לנישואי 

  יוסף-בתל

    ושפרןלמשפחות ארם

  שפע ברכות

  מזל טוב
  לרינה ארז 
  לשמואל ארז

  גל  –להולדת הנכד 
  ב"וליטל בארה ירון לןב

  שפע ברכות לכל המשפחה

   מזל טוב
  למירי ומשה גל

  ציונהולסבתא 

  ל נעמה"לנישואי עמית עב

  ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב
   דוד שושניסבאל

  אית  נּו– הנכדה יאשוניל

יעקב- באשדותבתם של דובי וחנה

  ברגר אורןל "עב

  מזל טוב
  רוחלה ויוחאי כרמיל

   עמית- נכד הבכור הלהולדת 

  בן לדגנית ותומר סזבסקי

שפע ברכות לכל המשפחה, בטבעון
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   לעזריה אלון  פרס הרצל  
) 24.5.10 (בטקסעזריה דברים שאמר       

  

כבוד , כבוד שר החינוך מר גדעון סער"

ראש העיר ' כב, ר אליהו וינוגרד"השופט ד

  ,חברים יקרים, יעל גרמן' יה גביהרצל

בתקנון הפרס נאמר כי הוא יינתן על קידום 

אז אני . או על הגשמת הציונות, ערכי הציונות

לא ציוני ,  לא קצת ציוני!ודיע כי אני ציונימ

, אני ציוני כל חיי. ציוני- או פוסט,בעבר

שצמח מתוך משפחה , בתחושה ובהגשמה

דודי עלה ארצה בעלייה . וסביבה ציונית

עבר בה את ,  שנים100לפני כמעט , השנייה

י ומלחמת העולם כורתימי השלטון ה

והיה ממייסדי , הראשונה בעבודה ובשמירה

אבי היה אסיר ציון ברוסיה . פר יחזקאלכ

עברו , על חטא פעילותו הציונית, הסובייטית

בגלות סיביר , שנים  במאסר 10עליו 

מבית הסוהר . ישראל-ובמאמצים לעלות לארץ

בתקווה , הוא הנחה את אימי לעלות ארצה

ואכן היא עלתה , שהוא יצטרף אליה בקרוב

  .ים שנ10 וחיכתה לו כאן ,עם שלושה פעוטות

מושב בשנותיו , יחזקאל-כילד בכפר

 מה םהעיקשילמדתי מן האיכרים , הראשונות

  מה זאת עבודת , מה זאת אדמה, זאת עבודה

  

מן המורים .  ומהו הקשר לארץ,האדמה

, המצוינים שלי למדתי ערכים סוציאליסטיים

ועד , ך ואגדה" תנ,עברית, ידיעת הארץ וטבע

בלוע בלי ל, היום אני מדבר וכותב עברית

 ,יאללה" ו,"כאילו" ,"כזה"בלי , מילים-חצאי

כחניך וכמדריך בתנועת המחנות העולים . "ביי

 הגשמה עצמית -קלטתי את ערכי התנועה 

אם אתה חושב שיש . והליכה לחיי קיבוץ

 אל תלך לשכנע אחרים שיש -לעשות דבר 

  בשם הצו הזה . תעשה -אלא , ולעשות

  

  

לקיבוץ , הלפני יותר משבעים שנ, הצטרפתי

  .  ובו אני חבר עד היום,השיטה-בית

סיבות נאבל , חלומי היה להיות עובד אדמה

, החיים הוליכו אותי לתחום ההוראה והחינוך

הספר -מבית, ובאלה אני עוסק עד היום הזה

צורכי ת ראיי. היסודי עד הוראה בטכניון

 ,הארץ והסכנה לנופיה ולערכי הטבע שלה

, עם חבורה קטנה, הובילו אותי להיות שותף

 ,מאז. "החברה להגנת הטבע"ליזמה לייסוד 

אני נתון למשימות של הגנה ,  שנה60כמעט 

, בדיבור: על הטבע ועל הנוף בכל דרך

ברדיו ובמאבקים , בהוצאת ספרים, בכתיבה

. חיים-על צמחים ועל בעלי, על כל פינת נוף

 אני היום אחד מחבורה גדולה ,לשמחתי

  .ומסורה

עם ערכי , ארץ קטנה וצפופהאנחנו חיים ב

 שהם בסיס כל השפה ,טבע נפלאים

, וחייבים להיאבק עליהם, והתרבות העברית

 ובעיקר למען הדורות ,למעננו, למענם

אני רוצה שגם הנינים שלי יוכלו . הבאים

פרחים בגבעות , לראות צבי רץ בשטח

- בתי, ולא רק כבישים, םיוציפורים בשמי

מאבק ארוך  זה. קומות וארובות מעשנות

רשויות מקומיות , חברות, וקשה נגד יזמים

בעבר היה צורך להיאבק מול . ומשרדי ממשלה

לדבר , לשכנע אותםהיה מוסדות שאפשר 

עכשיו . אליהם בשם ההיגיון או בשם החוק

ההתמודדות היא : הדברים הרבה יותר קשים

שכל הדברים , אמיתי או מדומה, מול בעלי הון

הם ועיניהם רק לבצע האלה אינם פועלים עלי

  . כסף

בעת המאבק על , לפני יותר משבעים שנה

כתב המשורר דויד , עבודה עברית בפרדסים

: שמעוני שיר נגד הבועזים ובו המילים האלה
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רק הוא לבדו הפה המטיח אל מול בועזים "

אל  - לם אֵ , המרכולת - דתם . בועטי המשיח

 עכשיו ."רואי המולדת בנקב הגרוש, הרכוש

 כבר 'הבועזים'ויורשיהם של , ר בגרושאין חו

 אלא רק ,אינם רואים מולדת

  .כסף

כך -ואחר, שמירת הטבע והנוף

 ,שמירת סביבת החיים שלנו

הם מעשה ציוני במלוא מובן 

, התחלנו בכך מעטים. המילה

הגענו . ועכשיו תפסו הרעיונות הללו רבבות

 הבעיה היא .לציבור הרחב ושם קולנו נשמע

במישור המקומי , דיין עם קובעי המדיניותע

אבל צריך , מילים יפות אינן חסרות. ארציהו

אני רואה  .עדיין להיאבק על כל פינת נוף

 פרס לכל השותפים הרבים ,בפרס שניתן לי

רשות הטבע "ב, "חברה להגנת הטבע"ב, שלי

ובכל , "קרן הקיימת לישראל"ב, "והגנים

  .בת חיינוהארגונים שקמו כדי לשמור על סבי

  

 אני מבקש להודות .התודותהגיע תור 

יעל '  גב–ית הרצלייה ולעומדת בראשה ילעיר

לחבר .  המעניקים את פרס הרצל,גרמן

, וינוגרדאליהו ובראשם לשופט , השופטים

. ע"שבחרו בי לקבל את פרס הרצל לשנת תש

לכל העומדים יחד איתי על משמר הטבע 

, רבלכל הקהל הנכבד שהתאסף הע, והנוף

 ,השיטה-אנשי בית, וביניהם עשרות מחבריי

 לבני ,יםולאחרונ. שהגיעו לכאן מרחוק

ולא ראו ,  שעמדו לצידי כל השנים,משפחתי

 לרעייתי :רוח המתעסק בשטויות-בי רועה

לנכדים השותפים לי , לבת, לבנים, רות

בהשקפת העולם ותומכים בעיסוקים השונים 

  .שלי למען שמירת הטבע והנוף

 ?מה יעשה בכספי הפרס: ם שואליםהסקרני

י עגנון "ש, אני נזכר בתשובתו של גדול ממני

כל  ": נובלהכאשר נשאל מה יעשה בכספי פרס 

אוכל עתה ,  הייתי אוכל מרק בכף אחתיימי

  ." בשתי כפות

יש לי לב כבד : אבל דבר אחד אני כבר יודע

בייחוד , על ההתנהגות כלפי עולי אתיופיה

ו ששגם פר, תי והחרדימצד אנשי הממסד הד

.  וגם פוגעים בהם,את חסותם על העולים

אבל אביע את , אינני יכול לשנות את העולם

כמה אלפים מכספי הפרס : הרגשתי בדבר קטן

,  למלגה לסטודנט מעולי אתיופיהאעביר 

כמנהגי אני אומר . שיקלו עליו את לימודיו

  "!ועושה
'  אשנהלמשפטים סטודנט על הבמה עלה 

ת קבלל, תושב הרצלייה ,אתיופיהיוצא 
תשואות ממושכות .  מידי עזריההמלגה

. וההתרגשות הייתה גדולה, הדהדו באולם
את הערב חתמה חווה אלברשטיין שהגישה 

כל מהלך הטקס היה . לטבעזיקה שירים עם 
השיטה מחזקת את -בית, מרשים ומכובד

  . הבוגאה בהיותו חבר , ידיו של עזריה

  ך"על משפחת חוג התנ
חוה מייזלס

כפי , 'המשפחה'עוסקים בנושא רב אנו כבר זמן 

מהיבט  .'בראשית'מתוארת בספר היא ש

 הפכנו בעצמנו , תלמידי החוג, כולנו, מסוים

  .למשפחה

, חוויות, ך"אהבת התנ: הלא רב המחבר בינינו
, הרכוש המשותף שלנו - והעיקר ,תובנות

פנינו באז קוראים .  'דש כל שבוע ביום גשמתח

עם מדרשים המעוררים , ימקורהאת הטקסט 

כך נבנה -אחר .רעיונות וויכוחים מעניינים

כאשר כל הערה של , עור נדבך על נדבךשיה

לא גשם  .ה  מהווה תרומה לשיעור כולו/תלמיד

. ולא חמסין מרתיעים אותנו מלהתייצב לשיעור
 בגלל שבר ,ם"רמבח "הגעתי לביה,  למשל,אני

לאחר . אחד' ביום ב ,סבחודש מר, בירך

הצילומים הודיעו לי כי למחרת עלי לעבור 
מחר , זה לא בא בחשבון: כמעט צעקתי. ניתוח

, ניתחו אותילמרות זאת  !ך"שיעור תנ ',יום ג

    ...נשארתי במשפחהזאת -ולמרות

בין כולנו מחברת שמחה גדולה על היותנו 

  .  ך"תנל חוגהת שייכים למשפח
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  גיוס שבת בחורשות הזיכרון 
  

באחת השבתות של חודש נובמבר 

השיטה -של בית' נאמני הנוי'התגייסו 

 איש 35-כ.  ויוחי'תגלית'לטיפול בחורשות 

, ניכשו,  בשיירת מכוניותלמעלהעלו 

השקיעו מזמנם לטיפוח  - גזמו, ניסרו

על כוס קפה , בסיום. ושימור הזיכרון

לכל פתח עידית ויהודו , וכריך טוב

   .המתנדבים

  

  :עידית סולימן

לכל האנשים מודים , עובדיה ואני, אנחנו

-היקרים שחשבו על החורשות של בית

  . השיטה

 שעומדים ל"ז עובד דרוריום אחד אמר לי 

 ושהוא רוצה 'ך הלבנהרהד'לסלול את 

גלי על שמה של בתנו  ('תגלית'שחורשת 

 ,התרגשנו מאודשמחנו ו. תיכלל בה) ל"ז

הטיפול ייפול מה -ששנו שאחרי זמןאבל ח

הולכים , כידוע, אנחנוו(עלינו 

עובד הרגיע אותנו ואמר . ...)ומתבגרים

 ורשות ל"קק באחריותה היאחזקה תשה

פני ו, עובד הלך לעולמו, לימים. הניקוז

  ...השתנוהדברים 

לראות את הקוצים היה קשה , הוריםכ

את , מתיםהעצים את ה, שצמחו בחורשה

אפילו עץ הזית שבננו , גזומים-לאהעצים ה

  . ליבנו נחמץ...  מת- נטע אלון

 בא אלינו ואמר שבשבת יתקיים כשגרשון

התרגשנו , גיוס חברים לניקוי החורשות

 היה 'חורשת שלום' שבנושמע. מאוד

חשבתי שיתחילו . אירוע קשהקודם לכן 

התרגשתי עוד יותר כשאמרו לי ו, שם

  יחד עם .  תהיה ראשונה'תגלית'שחורשת 

  

הכנו  ונעמי בלכר, הדס פלד,  דביראהובה

  . שלא יחסר, את האוכל והשתייה

כל החורשות שלנו הן על שמם של חברים 

מקומות כאלה חברה ש. שנהרגו או נפטרו

אלה ת את כבדמ היא חברה ש,חשובים לה

 ,תודה לחבורה הנהדרת הזו. שאינם עימנו

מעשים את שבתותיה לקדיש מוכנה להש

  . כאלהיפים

  

  :גלעד יפתח

 גם לנו ,עידית ועובדיהבדומה להרגשת 

מצבן של החורשות לזכר  הכאיב מאוד 

  . יקירנו

 ליוזמים -אנחנו מאוד מודים לכולם 

אנחנו . ולחברים הרבים שבאו והתגייסו

מרגישים שהנכסים האלה הפכו לנחלתה של 

  .השיטה כולה-בית

  

  

  

  

  

  חסד של אמת
  ציפורה גלעד

  
  , די עליו השלוםפעם שאל אותי דֹו

חסד של : " הזהףשמעות הצירוממה 

  .שתקתי לא ידעתי מה להשיב? "אמת

חסד של אמת הוא חסד : והוא הוסיף

  .עם המתים

-אי, כאשר אתה עושה חסד עם החיים

למילת , שם קיימת מעין ציפייה לגמול

 אין בו כל ,תיםאבל חסד עם מ. תודה

  .חסד של אמתזהו , ציפיות

  .מאז אני שומרת את הדבר בלבי
  

"עוד רשימות קטנות"מתוך 



פרויקט "בית בעמק"

? ולמה זה כדאי לנו–מהו הפרויקט 

בביצוע ואחריות חברת , השיטה-בבית" בית בעמק"על פתיחת פרוייקט , בקרוב נתבקש לקבל החלטה בקלפי
".כנרת"

?"חברת כנרת"מהי 
אוכלוסיה המטפלים ב) 'בתים מוגנים וכו, הוסטלים(חברה זו מפעילה מספר פרויקטים הקשורים למשרד הרווחה 

י משרד "והפעלת הפרויקטים מלווה ומפוקחת ע, מקורות המימון שלה הם ממשרד הרווחה. בעלת צרכים מיוחדים
.הרווחה

?"בית בעמק"מהו 
מתוך כוונה להכשירם לחיים ,  בעלי רמת אינטליגנציה נמוכה20-21הפרויקט מיועד לאוכלוסיה של צעירים בני 

").כנרת"י חברת "המופעלות ע(עצמאיים בדירות מגורים מוגנות 
השיטה בהצעה לפתוח -ולפני מספר חודשים פנתה החברה לבית, בקיבוץ יפעת קיים פרוייקט כזה יותר משנתיים

.פרויקט בתחום ישובנו

?בכמה צעירים מדובר
.25- ל20בין 

?מהו אופן הטיפול והליווי של צעירי הפרוייקט
בבוקר הם יוצאים לעבודה במקומות ). בלילה יש שומר לילה(יממה  שעות ב24הקבוצה מלווה בצוות מדריכים 

כן הם -כמו).  כמו ביפעת למשל–ואם יש אפשרות תעסוקה בקיבוץ אחדים גם עובדים בישוב עצמו (עבודה באזור 
, אחזקת הבתים, כביסה, שבו הם לומדים לבשל, מטבח וחדר אוכל משלהם: עוסקים במערך השירותים של עצמם

.'וי סביב מגוריהם וכוטיפוח הנ
. הם בחדריהם– 22.00בשעה . 'חוגים וכד, ספורט,  יצירה–בצהריים חוזרים לפעילות מאורגנת עד הערב 

'?אלימות וכו, התנהגויות חריגות,  האם קיימות תופעות של שוטטות–מן הידוע ממקומות אחרים 
הם מאוד מקפידים על התנהגותם ולא .  כולה על צוות המדריכים שלהם–האחריות על הדיירים בפרוייקט 

.הבירור שלנו ביפעת העלה שלא היו שום בעיות בתחומים אלה. מאפשרים כל אלימות

?איזה מבנים יוקצו לפרוייקט בבית השיטה
מבנים אלה עומדים ריקים . ובית הטבע) דו קומתי (8בית ,  בתי הכיתה האמריקאית ליד הבריכה-מקום המבנים  

למרות שיש לכאורה . (אינם מביאים כל תועלת ומחוסר שימוש הם ניזוקים ומתפוררים,  שנה וחציומוזנחים כבר
שיפוצם של מבנים אלה להשכרה אינו בגדר האפשרויות הכספיות העכשוויות , השיטה-ביקוש לשכירת דירות בבית

).השיטה-של בית

 והפרויקט –" בית לילד"בעבר היתה תכנית להקים כאן סניף של (? האם נבדקה ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט
)?מי ערב שלא נסתבך שוב כלכלית עם גוף חיצוני. השיטה-נכשל והותיר חובות לבית

. השיטה והוא סמך ידיו עליהם-י הגזבר של בית"ההיבטים הכלכליים נבדקו ע
 –גם כל התשלומים הנלווים ". כנרת "ח חברת" נעשים ע–טיפוח הסביבה , הריהוט, כל השיפוץ של המבנים

בגין אותם , לחודש ₪ 9000השיטה  ישולם שכר דירה בסך -לבית. י החברה" משולמים ע-' חשמל וכד, מים, ארנונה
. חודשי שכירות8-קיימת ערבות ל)  . שכאמור עומדים היום ריקים וזנוחים(מבנים 

ניתן ,  שהפרויקט אינו עונה לציפיות–חברת כנרת  הקיבוץ או –אם יסתבר לאחד משני הצדדים : ומעבר לכך
. שנים3לצאת ממנו לאחר 

?השיטה-מה נדרש בעניין זה מקהילת בית
הדבר החשוב ביותר: מאור פנים. יכולת ונכונות לקבל את השונה. 

והדבר , מתחנכים ומשולבים כבר שנים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים" עמק חרוד"ו" רימון"הספר -ילדינו בבתי
גם הדוגמה של פרויקט האוטיסטים בחפציבה שכנתנו מראה עד כמה הקהילה גאה . טבעי ומוכר להם היטב



שאיזור מגוריהם הפך , שלא לדבר על כך(ונשכרת מהעובדה שנתנה בתוכה מקום לקבוצה אנושית ייחודית זו 
).לפינת חמד מטופחת וירוקה

וכן , לפי החלטתם וצרכיהם, "בית בעמק"בצוות העובדים של קיימת אפשרות שכמה מחברינו יוכלו להיקלט גם 
.נפתח פתח להתנדבות בתחומים שונים

שגם , השיטה הצטיינה בעבר בהקצאת מקום מרכזי לקבוצות נוער שמצאו כאן חברה מחנכת ותומכת-חברת בית
. התעשרה מנוכחותם כאן וגם הרימה תרומה חשובה לחברה הישראלית

?לטה בענייןמתי עלינו לקבל הח
כי יש להם אופציות , ועכשיו עלינו להודיע לחברה את תשובתנו, הנושא מצוי כבר כמה חודשים ללא החלטה

.נוספות
אפשר גם לפנות . ובה ניתן יהיה להציג שאלות ולקבל הבהרות, בקרוב תתקיים עוד אסיפת הסברה על הפרוייקט

. בשאלות הבהרה לרחלה ולדינה ארם

.ולהשתתף בהצבעה בקלפי,  חברי בית השיטה לקחת חלק בהחלטה חשובה זואנו מציעים לכל

יריב קרין
גיל יצחקי

רחלה עפרוני
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  תרומה ללימודי יהדות

תרומה העניקה , אשתו של יחזקאל דורי, ויקי

 התרומה . השיטה ללימודי יהדות-לבית

עבור ,  בירושלים'מכון שכטר'מצעות בא העברהו

. ר עינת רמון"המרצה דמפגשים עם 

חב "במר  ראשון כבר התקיים מפגש

יתקיימו   המפגשים הבאיםו, פסח לקראת

לקראת , בתשעה באב) בשיתוף עם מכון חגים(

עם  ,  חגי תשרייוכמה מפגשים אחר, חגי תשרי

  .א"שנת תשעבמהלך האפשרות להמשך 

      .ודתנולויקי דורי שלוחה ת

  לא מוותרים על אף תלמיד
  סגנית מנהלת, קרן ארנון

 'חרוד-עמק'תחומי - הספר הרב-על בית

, יה בעיצומהיתנופת הבנ .עברה שנה טובה

לבנין ' ח-ו'  תלמידי ז340 - ובינואר עברו כ

על ההישגים . החדש הראשון והמפואר

 של השנים המצויניםהלימודיים 

האחרונות מעידה הבחירה של עיתון 

הספר במוסף - לשבץ את בית'מעריב'

.  שהתפרסם בפסח,"הכי טובים"המיוחד 

הכי "ת הבמוסף זה מתפרסמים עשר

השנה .  שונותהבקטגוריות " טובים

ספר תיכונים -העיתון התמקד בבתי

: דברי העיתוןכו. מקיפים ולא סלקטיביים

הספר המטאוריים של -בחרנו בבתי"

ספר שביצעו זינוק -בתי: מערכת החינוך

 בזכאות לבגרות תוך 30% - ל10%ן של בי

 בלי למיין תלמידים ,וזאת,  שנים3

 או להנשיר תלמידים מתקשים ,בכניסה

   ."בדרך

 נכלל 'עמק חרוד', לגאוותנו הגדולה

 14.29%עם זינוק של , ברשימה מכובדת זו

הספר -בית": מהכתבהציטוט . בזכאות

 שנות 80הוא הוותיק ברשימה וחוגג כבר 

 בשנים האחרונות ,ת זאתאבל למרו, קיום

שהפך אותו , הוא רשם זינוק משמעותי

הדגש העיקרי . למוקד משיכה לתלמידים

תוכנית מוגנות :  מישורים3- בהוא  

שיפור , הספר-לשיפור אורחות חיי בית

השינוי  .ערכי- ההישגים והנושא החברתי

, 'רשת עמל'השייך ל, הספר-החל כשבית

. גלבועהעבר למועצה האזורית 

 ולמורים ,ההנהלה התחלפה

  . הוותיקים הצטרף צוות מורים חדש

 ההספר אמר-מנהלת בית, אילנה לוסטיג

 היא של עבודה מסביב האווירה: "בכתבה

מי שבוחר לעבוד בחינוך חייב . לשעון

וזה מה שעושה , בלי קלישאות, להתמסר

אנחנו . הילדהזרקור הוא על . כאן הצוות

כל דבר ! ידלא מוותרים על אף תלמ

 משתדלים לעשות הכי טוב ,שעושים פה

   ".שאפשר

לכל התלמידים שתהיה אני מאחלת 

!חופשה טובה ומרעננת  והמורים 
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ה ל ל ו י ה
:מעשה שהיה כך היה

כאשר פנינה שולמי , לפני יותר משישים שנה

לשליחות , בעלה, יצא עדין, נסעה ללדת

. ישראל-בפרס להביא את יהודי פרס לארץ

 הצעות 2ובו , לפני שנסע כתב לפנינה פתק

היה : לשמות שהוא ממליץ לקרוא לילוד

היה ויהיה זה , "הילה"ותהיה זו בת קראי לה 

בת , כידוע,  פנינה ילדה".ָהלל"לו  קראי -בן 

שחיה בקיבוץ צובה עד , "הילה"וקראה לה 

ל ענותר רשום , "הלל"ואילו השם . היום

.פתקה

בתם של , לפני כמה שבועות ילדה עמית

, בת, נכדתם של פנינה ועדין, ה ויעקב'חנהל

בלי שידעה דבר על הצעות , וקראה לה הלל

ניבה וחיים לא , ה'אפילו יעקב וחנהל. סבה

. ידעו כלום

שר שמעה הילה בטלפון את שמה של רק כא

ומרוב תדהמה נשמט , נסגר מעגל, הנכדה

עכשיו ... הטלפון מידיה ונפל על הרצפה

התמלאה צוואתו של עדין שולמי ושני 

.  מהללים את עולמנו- הילה והלל -השמות 

: השם הלל מוזכר בדף הראשון של ההגדה

". הלילה הזה כולנו אומרים בו הלל"

  !שולמי ולמשפחת ברכות חמות להלל

"מפה לאוזן"
  חוגג בקרוב שנה

 מנהלת האתר,קרן גל

  

לפני כמעט שנה עלה לאוויר אתר 

מטרת  ".מפה לאוזן"העסקים של העמק 

האתר היא קידום וחשיפת העסקים 

ומקום בו ניתן לעדכן ולהתעדכן , בעמק

  .בכל מה שקורה באזור

  ? עכשיומה מצבנו, אז

 500 -היום באתר רשומים קרוב ל* 

הגלבוע ועמק , ור עמק יזרעאלעסקים מאז

  .המעיינות

בעלי העסקים נהנים מיכולת פרסום * 

ברשת האינטרנט ובמדיה הכתובה 

  .המותאמים לאזורבמחירים נוחים

אנו מקבלים פניות רבות מגולשים * 

האתר באמצעות מקצוע -שמצאו בעלי

  .רותיהםיונעזרו בש

מדי יום מבקשים עסקים מכל הארץ * 

ואנו דוחים אותם על  ,להצטרף לאינדקס

האינדקס הינו של תושבי העמק . הסף

זה מה שמבדיל ומייחד אותו ו, בלבד

  .מאינדקסים אחרים ברשת

אנחנו מאפשרים לבעלי עסקים * 

טורים , ותושבים מהעמק לכתוב מאמרים

כתבות ולשתף את הגולשים , אישיים

  .בכתביהם

 מאחל לכל תושבי "מפה לאוזן"אתר 

המשך עשייה העמק ובעלי העסקים 

  ! ושגשוגהפוריי

  

  
תנחומים
פרנקו-למרטין סגל

מימי –אמה במות 
בצרפת



21

  ?בית כנסת
האם לא רצוי לשתף את כלל הציבור 

 -כמו , בהחלטה חברתית ממדרגה ראשונה
זהו שינוי ?  כנסת בקיבוץ-הקמת בית

צריך לכן  ו,אורח חיינובמאוד משמעותי 
   .לקבל החלטה בקלפי

  ויסמוריס ב

  תשובת יריב קרין
הנושא יובא לדיון בהנהלת קהילה 

בהחלט תהיה . ובמועצת מנהלים
   .ת לגבי אופן קבלת ההחלטההתייחסו

  אסבסט

ברחבי הקיבוץ רבים גגות אזבסט עדיין יש 
  ?מי מטפל בהסרתם -

  
  תשובת יריב קרין

הנושא יונח על שולחן הצוות החדש 
שיעסוק בנושא ניהול תכנון תשתיות 

   .ובנייה מיד עם התחלת עבודתו

  מטרד מסוכן
ערה הצהריים יש תנועה -בשעות אחר

) לא טוסטוסים(עים של אופנוומהירה 
 ,הטסים ברחבי המשק במהירות מופרזת

הדבר אסור . רעש חזקתוך השמעת 
ת החוק המגביל את המהירות בתוך מבחינ
וגם מטריד את דיירי הכביש , הישוב

  ?מה עושה ההנהלה בנידון. ההיקפי
  שמור במערכתהמלא השם . י

  

  תשובת יריב קרין
בחצר חבורה נושא הת

 לחוקי התעבורה ףכפו
 ,מעבר לחוק. במדינה

נדרשת עדיין 
התחשבות של כל אחד 

  .מאיתנו בחברו
  

  

  יבוש דשאים
האם קיימת מדיניות חדשה של ייבוש 

הדשאים מצהיבים . דשאים ציבוריים
  ...וממש כואב הלב

  

  תשובת יריב
קיימת מדיניות של חיסכון בצריכת מים 

 השקיה צמצמנו ,בשלב ראשון. בחצר
 פגישות עם מספר כעת לאחר. באופן גורף

 בכמות גדולה להשקיהיועצי גינון נפעל 
יותר באזורים שבהם ימשיכו להיות 

 ולעומת זאת ,דשאים בשנים הקרובות
 באזורים שבהם אין ההשקיהנפסיק את 

 או שבכוונתנו להציע ,כבר דשא בפועל
  .גינון חלופי חסכוני במים במקומם

  

  שילוט

 אבל,  ששמו שלטי הכוונה מרכזייםיפו י
עם  מדוע לא הציבו שלטים בכל שכונה

  ? שם השכונה
  

  גידיתשובת 
ביצענו את השילוט על פי תכנית של 

אם מישהו רוצה להגדיל . הנהלת הקהילה
 שיביא אישור מהגורמים ,את השילוט

   .נבצעאנחנו ו, הקובעים

  

ש א י ל ת ו ת

  מזל טוב
  יונתן ורותי דננברגל

  םכלנישואי
  למשפחות במסילות 

  ברכות לבביות  -  סבא-ובכפר
  ט"מזחהס ו"ילדי המתנמ
  השיטה-חברת ביתמו

  מזל טוב
  מואל שטייןללאה וש

   יוני–להולדת הנכדה 
  אופקבת לליטל ואורן 

  יוסף-בתל
זר ברכות לכל המשפחות
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  ??עומדיםשיטים עצי 
  

 סותם את הגולל על הוצאתו 2010תקציב 

השיטה מיום -יומן בית, "שיטים"של 

 יומנים 4-להצטמצם לההצעה . הקמתה

פירושה חלוקה שנתית עם פערי , בלבד

שהרי .  בין לבין(!)כמה חודשיםזמן של 

, השני לפסח, יומן אחד יוקדש לחג המשק

  ליום -והרביעי , השלישי ליום השואה

  !נגמרהסיפור ובזה , העצמאות

, הרצף הכרונולוגיקשה במצב זה נפגע 

, נפגע הדיווח השוטף של בעלי תפקידים

 ויכולתו של החבר נפגע הביטוי האישי

אירועים הנפגע כיסוי , ותשאילתגיש לה

עם חיבור נפגע ה, ישובהמתרחשים ב

-נפגע החלק הרוחני,  והבניםהתושבים

  . אוות המקוםנפגעת ג, תרבותי שלנו

  

מערך התקשורת כפי שמוצע היום הוא לא 

, אין וידאואשר כ. תקשורת ולא ,מערך

כאשר ו, אין צילומי ישיבות, "שיטים"אין 

בלתי במקרים רבים הם  "מידעהדפי "

נוצר ואז . ..באפלהותר הציבור נ, מובנים

 או ,חדרים-י שהדברים נעשים בחדררושם

על מעוניין בשליטה , חלילה, מישהוש

מצב . המידע ובהעברתו בצורה מסוננת

דווקא בזמן . כזה אינו בריא בשום ארגון

 (!)שינויים יש לתקשורת תפקיד חשוב

מנטרל חרדות ה בהעברת מידע מסודר

. ועושה את החברים והתושבים שותפים

גורם נוסף הוא החיבור לשכונה 

 מחוברת לאההרחבה , כידוע. הקהילתית

קולטים נם הם אי ו,לרשת הכבלים שלנו

צינור !! "טלמשק" והוהווידיאאת ערוץ 

   ".שיטים"התקשורת היחיד שלהם הוא 

מציעה לקצץ בסכום של היומן מערכת     

ולהתייצב על סכום של , בלבדח " ש5,000

   .ח" ש20.000

הצעתנו היא , זוה במידה ולא תתקבל הצע

שנה ה בחצי היומניםארבע להוציא את 

. המשךבבהנהלה ים דיון נוסף יקלו, הראשונה

   ?מי יודע, אולי יימצאו עד אז מקורות נוספים

*  

 ,ניתןלפיה באסיפה  עמיחי להערתבאשר 

יותר  בעלות נמוכה היומןלהוציא את  ,כביכול

 ) היטבהוא מכיראותו בקיבוץ קיים פי שכ(

בבית אם נצלם את היומן גם : תשובתי היא זו

נוזיל לא  , של המזכירותהצילוםבמכונת 

 יותרהרבה נשלם  -ההיפך , אפילו לא בשקל

  : לפי חשבון זה

 X 350'  עמX20עמוד צילום 1-ל'  אג0.30

לא , וזה צילום בלבד. ₪ 2,100= דואר -תאי

, של בתי דפוססקר לאחר . כולל סידור וסיוק

הוא  בחצור הגלילית "דפוס להב"כי מצאנו 

,  בתי הדפוס בקיבוצים ומעבר להםהזול מכול

כמו ,  פשוטהמכונת שכפולעדיין רק לו יש כי 

   .של פנינה רפאלי בזמנוזו 

נוספות יש הוצאות  הסדפהוצאות המחוץ 

תיקוני , נייר, למדפסת) דיו(נרים טּו, תרומשכ

  . ארנונה ועוד, טלפון, חשמל, מדפסת/ מחשב 

, ראיונות שטח(, עבודה ימי 15היומן מצריך 

ריכה ע,  והנתוניםעיבוד החומרים, כתבות

 זו )מקצועית(עבודה  על. )פיתאלשונית וגר

. ₪אלף  1,000- מיותרקצת תוגמלת באני מ

הצעתי היא ? את החסרים קחוללשאלה מאין 

   .'הוצאות הנהלה'זה ש" תקּורה"מסעיף  -

  

שבו על המידע שיחסר  ִח ,לקלפיתיכנסו שכ

תחסר לכם על גאוות היחידה שחשבו , לכם

וצה להתחבר ההרחבה שרעל  חשבו ,ולבניכם

ו של הוצאתעם על השמחה חשבו , אלינו

חשבו על המסורת , מתא הדוארהיומן 

      ... מויעלישוהמורשת 

  "שיטים"מערכת                                       

? ?



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ב"יו סיימשתלמידינו 
  ליסה אהוביה.1
  נרי שלם.2
  אליעזר-אביה בן.3
  נוי ברעם.4
  מאי שרם.5
תום ויינריך.6
רובין מניקה.7

  

  !הגדולחופש ברוכים הבאים ל

  ,ע ויציאה לחופש הגדול"עם סיום שנת הלימודים תש

   - ולמוריה  השיטה לתלמידיה-מאחלת בית

  , מצברים של מנוחה ומילוי חופש, חופש נעים ומעניין

!!זה הזמן. מעניינותחוויות ו, ייםלויב, חופש של שמחה

  ית רכת הּבּב
 תעודת עם , כיתות12סיימתם הנה 

  . פרק חדש בחיים -לפניכם  ו,בגרות
, הכנת שיעורים,  פעמוןצלצוללא עוד 

, לא עוד ביגוד אחיד.  בהפסקותובלגן
, נזיפות והרחקות, פיהוקים בכיתה

  . מתמטיקהלא עוד . ..ו
 , אחראים, בוגרים הינכם מעתה 

פניכם אל ו, עומדים ברשות עצמכם
. חייודרך איש ו-איש, העתיד

 היוצאת ליסהבהזדמנות זו נברך את 
 לשנת הדרכה ,מטעם הסוכנות

!בהצלחה לכולכםשיהיה . ב"בארה

 2010יולי , ע"תש  תמוז,  קיץ יומן 
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  למסיימי תפקידיםתודות
   ,לגדעון צביק

 של בנייה שניםעשרות במשך  כמהנדס הישובך ם תפקידוסיעם 
מבני , כבישים ומדרכות, שכונות רבותייזקפו לזכותך . והתעצמות

השירות  עלתודה .  ובגאווהרה בסיפוקוהבט אח -ציבור ועוד 
המסירות והנאמנות לחבר , החדשנות, יצירתיותהעל , המקצועי
תקווה ב, ברכת הצלחה - ךנכנס לנעליה ,לשמוליק לוגר .ולציבור

  .תרתי משמע ,ליצירת דרכים חדשות
*  

  ,לצביקה קליחובסקי
לספק היה  לא קל :השיטה- עם סיום תפקידך כרכז הרכב של בית

ככל . ולפעמים נדרשה מלאכת מחשבת בשיבוץ, את כל הצרכים
ואתה .  ויותרקשה יותרמלאכה ה הת כך נעש,התמעטו הרכביםש

תודה גם  . פנים-מאורבהתחשבות וב, קץ-סבלנות איןבאת עשית ז
מאז צי  ,בזה אנו סוגרים דף בהיסטוריה. לסדרני הרכב בערבים

יש  . השבועהאחרוןמכירת הרכב לעד  ו,מכוניות 60 -כהרכבים של 
  . רכב פרטילהם שאין ברים לחמהיר ימצא פתרון לקוות ש

*  
  , ירחילעמיחי 

אנשים  לתעיבמשך שנים רבות סי: ח"עם סיום תפקידך כרכז פר
. אלא גם בביצוע ועזרה,  לא רק בהקשבהלמגזרים שוניםרבים ו

קריטית התקנונים עדכניים בתקופה חקיקת בפעילותך תיזכר גם 
, מעבר מן השיתופיות להפרטהבשלבי ההשיטה -של ביתביותר 

מעתה .  בכוליםניכרמעשיך . נה על אוכלוסיות פחות חזקותובהג
טיילים ממדריך תיירים ו -יתאפשר לך לעסוק במקצועך השני 

  .והאהבהזמן במלוא ה
  

  שלושתכם עמדתם בעמדות מפתח חשובות 
  –רבות כה במשך שנים 

  !השיטה-ועל כך מודה לכם חברת בית 



2

  לא משעמם/ משעמם 
  ?הספר-הצעירים על ביתילדינו חושבים מה 

 לדעת מה חושביםרצינו . מהי הסתיע"שנת הלימודים תש

 :שובותיהםהנה תו.  החולפתעל שנת הלימודיםנו תלמידי

  

 בתם של )12(שירי פרידינשטיין 

  נופר ודב

למרות ,  מסתיימיםשהלימודיםאני שמחה 

כדי , מודצריך לל. הספר-שכיף לי בבית

לא הייתי רוצה . להשיג עבודות בחיים

זה די משעמם ללמד כל הזמן , להיות מורה

המורה הכי נחמדה היא המורה . אותו דבר

בכיתה לא הרגשתי אצלנו . מיה -ללשון 

  .אלימותכל 

  

   בתם של מאיה ואלן)12(אלי מור 

. אני שמחה ששנת הלימודים הסתיימה

רים היו לנו הרבה שיעו. היה די משעמם

 אך זה לא ,חשוב ללמוד, בעיניי. ומבחנים

.  עצבניות-יש מורות נחמדות ויש . כיף

יש  ,לפעמים. המחנך שלי נחמד, לשמחתי

אני לא יודעת מה ארצה .  בשכבהאלימות

  . כשאהיה גדולהלהיות 

  

  של אורית ואורי) 9.8(הוד לייכטר 

המורים . ואני שמח שהלימודים נגמר

 ם אני הכי אוהב מכל הנושאי...מעצבנים

הייתי מוכן לוותר על . ספורט וריקודים

 באינטרנטרק ספר וללמוד ה-בית

היא המורה ) ספקטור(שבע -בת. ומהחיים

כשאהיה גדול ארצה לעבוד . הכי טובה

   .בחקלאות

  

  

  זיושל אורית ו) 9.5( ונתן ברץהי

, ס" בחופש יש מתנ:ככה-ככהמרגיש אני 

והב הכי אני א. הספר יש כדורגל-ובבית

 יםחייב, לדעתי. ללמוד אמנות עם אימא שלי

. כי לומדים הרבה דברים, ספר-ביתללמוד ב

צריך , לדעתי. מרביציםשיש לנו שני ילדים 

לומד . כדי שלא ירביצו, עונשיםלהשתמש ב

. הוא חבר שליש, איתנו ילד ערבי נוצרי

שאהיה גדול כ. לפעמים גם לו מרביצים

  .אעבוד בחנות דגים

  

  של סמדר ועמית) 7(י שירה המאיר

בית ולהביא -אני אוהבת לעשות שיעורי

לדעת  כדי ,מוכרחים ללמוד. כיתהלאותם 

ים נושאההכי אני אוהבת ללמוד את . אלקרו

  .אני רוצה להיות ספרית. חיות וספורט -

  

  בתם של הדר ועוזי) 7(אהרון נוף 

 שהלימודיםושמחה , אני שונאת ללמוד

וגם יצים מרבהספר יש גם -בבית. נגמרו

. ס עם חברות"להיות במתנלי יף כ. גונבים

  .כשאהיה גדולה ארצה להיות מדריכת סוסים

  

  בתם של סמדר וגיא )9( איל גלבוע 

אך תמיד .  הגיעאני שמחה שהחופש הגדול

שלי  אני מתגעגעת לחברות ,בשלב מסוים
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בחופש אני נהנית מפעילויות . הספר-בבית

הכי .  עם המשפחהילויבמ וגם ,ס"במתנ

 -והכי לא , אמנותאני אוהבת ללמוד 

יש הרבה בהפסקות . חשבון והנדסה

אני . וככל שמפרידים הן מתחזקות, מכות

כשאהיה . ופסקי יןשהי דכ, בעד עונשים

או ,  או ספרית,להיות גננת ארצהגדולה 

  .מוכרת בסופר

  

  בתה של אביטל) 8.5(גלי אלמוג 

לא רוצה  אני. אני גם שמחה וגם לא

אני אוהבת כי , יוכיד מהמורה שלי להיפר

הספר אני אוהבת -בבית.  מאודאותה

לפעמים הולכים . ונושא, ספורט, אמנות

ארצה להיות בעתיד . לא -אני אבל , מכות

  .מדריכת סוסים

  

   בנו של משה) 10(יהב שבתאי 

   שלנוהמוסךמנהל 

משעמם זה .  נגמרושהלימודיםאני שמח 

. ספר-תצריך בי, אבל אין ברירה. ללמוד

  .NBA -הייתי רוצה להיות שחקן כדורסל ב

  

   בתם של כרמית ואסף )9(עדן אונר 

חופש היה רוצה שיהספר אני -כשאני בבית

. וכשאני בחופש אני מחכה ללימודים, גדול

, המורה לספורט. 'שפה'אהבתי ללמוד 

מכות כשיש . הכי נחמדההיא , יעל

 מוכרחים.  זה רק אצל הבנים,בהפסקות

 לא נדע כי אחרת, הספר-יתללמוד בב

לקרוא , לקנות בחנות, לקרוא שלטים

, לקרוא תעודת החיסון, תפריט במסעדה

גם אני רוצה להיות ספרית כשאהיה . ועוד

  .גדולה

רפישל דורית ו) 10(רם דיקשטיין 

, אני מאוד שמח ששנת הלימודים הסתיימה

אין לי . מה אוהב ללמוד-יודע-כי אני לא מי

אבל אני רוצה , האינטרנטבעיה ללמוד דרך 

המורה שהכי אהבתי זו תמי . לפגוש חברים

. ס הצקות"לפעמים יש בביה. המחנכת שלי

איזה  -אבל הבעיה היא , העונשים חשובים

, זה לא עונש, "למידה חדר" ללכת ל:עונשים

  . זה כיף

עד כי , כשאהיה גדול אני רוצה להיות ממציא

ו כמ, המצאתי באומנות כל מיני דבריםכה 

  .י בלון"גלגל שמופעל ע

  

   ועמיתרוני  של )16(גל המאירי 

אני  .שמח שהסתיימה שנת הלימודיםאני 

 ,חושב שאפשר ללמוד דרך האינטרנט

מי שמתנהג .  מצליח יתילא היאני  אבל

פתרון יותר י אין ל.  משעים אותו,באלימות

תוכניות  . אבל זה לא הפתרון המתאים,טוב

  .או לעבודה ' לבלות עם החבר?לחופש

  

  בנם של טלי ועודד) 8(ניר יוחנן 

מכל הנושאים . אני אוהב לדעת בלי ללמוד

כשאהיה גדול . ך ושירה"הכי אוהב תנאני 

  .ארצה להיות חקלאי כמו אבא

  ס" ולכל ילדי המתנלשני וינר
תודה והערכה על יוזמתכם 

  לשלוח ברכות עידוד

  .13 שייטת לחיילי

  ...זה בטח ריגש אותם מאוד

*  

  ותודה למביאי המטעמים 

  נו לחיילישהועברו והעוגות 

   .בירטה ועמיר אהוביהי "ע

!!צומי ואוחזק


