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  �82השיטה בת הבית, לך
  שורי מיינרט

  ?במה אברכך - 82בת 
  !הרי אני מאוהבת בך זה עשרות בשנים

אהבה "אמנם ההתחלה לא הייתה 
התחזק  1944אבל מאז , "ממבט ראשון

אחזה בי אהבה שגברה מדי ו, הקשר
  . שנים66במשך שנה 

  ?ועל מה ולמה  -
 ,לא קפואה, תדינאמיעל היותך חברה 

 הקמנו משפחה , זאב ואני,ושבה אנ
  .ותוצאותיה לתפארת

 בבואי 'קבוצה'על היותך לא יותר מ
אבל מרגישה  אחריות על העם , הנה

.   ועל העולם כולו,היהודי בשברו
הרגשת אחריות זו נישאה על בסיס 

 שאפשר והכרחי לבנות ,אמונה גדולה
 וגם לתבל ,עולם של צדק ליהודים

  .כולה
ם את אהבתיך על שהשכלת לתרג

 קליטת ,משקבניית : הרגשתך למעשים
הקמת ישובים  -  בוגרים ונוער- עלייה

, ח"גיוס תמידי לפלמ, ועזרה לקיומם
גם ו ,לביטחון בכלל והלבריגד

ולמאבקים קשים על אופן , לפוליטיקה
  "!תיקון עולם"

, החיים שבך-אהבתיך על שמחת
, לתרבות, ההתמכרות לשירה

ם של חגייצירת ל, לאמנות, למוזיקה
 אהבתיך על .מיזוג בין ישן וחדש

לתת שידעת לשאת באבל  על הנופלים ו
ועל שידעת לצחוק על עצמך   .ביטויו ל

  ...בהומור משחרר

השיחה המשותפת ליסוד את הפכת שעל 
  .מוסד של בניין החברה

  
על שעודדת הקמת משפחות והולדת 

ס "ה ומחזורי הכיתות בבי,ילדים
ובשעה שכשל כוחך  ! יעידוהמקומי
מנחם 'שנפלת לחלומות של כ, הכלכלי

-ח ולשנות אורחותכידעת להתפ, 'מנדל
צעדים אלה נעשו לפני הקריסה . ךחיי

תוך , הכלכלית והחברתית שרבצה בפתח
  !מחיר כלכלי וחברתי גבוה

 עומד בפתח עכשיו תור הברכות
חזרת בנים ותושבים  -והסימנים הם 

  ! יתםאת בכאן בונים ההשיטה -לבית
שיהפכו סימנים אלה לזרם גדול , ִ�רכתי

חזרים ואוהבים המחדשים ְמ ורענן של 
שיצליחו החדשים עם  !נואת בית

 שיש בו מן ,חזוןיחד הנמצאים לגבש 
מן החדש העונה על צרכי  ,הישןהטוב ו

  שציבור .םעכשוויי בזמנים ,הפרט והכלל
שיהיו מנהיגים , גדול יידבק בחזון

, ו געגוע לאהבת הזולתנשיהיה ב, שיובילו
לפרגון להצלחת , לערבות הדדית

   .פורצי הדרך, היחידים
השיטה תהיה מחדש -אני מברכת שבית

 ,בין היישובים הפורחים והמצליחים
שיש בהם רצון ויכולת לתרום לתנועה 

ואפילו למדינה , הקיבוצית בת המאה
הקמתה וזקוקה  לעלה שהיא עְמ , הזאת

חקת הְר , הגזמת': ואם יגידו לי .לעשייתה
אשאל  -' גבוהה-דיברת גבוהה, לכת

וכי  ?לחלומות? היש גבול לברכות :םתוא
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  התינוקות של 

   ע"שנת תש  
  

 ולירן)  גורן(טל של  בנם - יולי גרינבאום .1

  עדי ורן בתם של- מיקה סיוון .2

  בנם של משה ומיכל- עדי שבתאי .3

  ומתן) עילם( בנם של גלי - שלום-יונתן בר .4

  פירובנם של אלינור וא - אלעד לוטן .5

 וגיא) עפרוני(בנם של רווית  - יוני פז .6

 קי' וג בתם של איילת- ים לבן .7

  בנם של גלי ודני - זיידל איתמר .8

 בתם של הילה ואלון  - אופירענבל  .9

 בנם של ליבנת ורון - אלון ולטר .10

  בתם של לימור ורענן - מעיין נבות .11

 בתם של ענת ואורן - גילי אסידו .12

  בתם של סמדר ועמית - המאירילי -שי .13

  יבתם של הילה וגל - נועה יעקובי .14

 ריאדווה ואו בנם של – איתמר רישין .15

 יניפר וגל' בתם של ג- רעות פרח .16

  

 

 

 

  ב"ברכה למסיימי י
  

  ,אליעזר-אביה בן, סה אהוביהלי

  , מניקהןרובי, נרי שלם, נוי ברעם

  ינריךיטום ו, מאי שרם

 שנים של 12 ,  שנות לימוד12נה סיימתם ה

 , שנים של שיעורי בית12 ,הקשבה למורים
 ,דיחותשל צחוקים ופָ  , של נזיפות ועונשים

   ...ספרי שלא יחזור עוד לעולם-של הווי בית

ככיתה  ט "במזחפעילותכם סיימתם גם את 

ומאחוריכם פעילויות רבות  ,מובילה, בוגרת

, והנה.  בזיכרון האישיהתיחרתנ שבוודאי

 :חדשחיים היום אתם עומדים בפני פרק 

 ,מצבים חדשים, אנשים חדשים
 .סביבה חדשה, התמודדויות חדשות

 בטוחים אנו שקיבלתם כלים טובים 
 עם האתגרים והמשימות  התמודדל
   .כל אחד במסלול שבחר ,חדשותה

הצלחה לכם כל הורי הכיתה מאחלים 

אריק  ת ומצטטים א,בהמשך הדרך

 :איינשטיין

   ,ף גוזלע�"

   ,חתוך את השמיים

   ,ף לאן שבא לךע�

  ,רק אל תשכח

   !"ג�ר לך - בשמייםיש נשר 

, אך שמרו על עצמכם ,עופו לכם לאן שתרצו

תודה  .היו חזקים. פשותיכםנ על  ,על גופכם

 שהשקיע בכם ,ליונתןבמיוחד , למדריכים

מנרי בהזדמנות זו ניפרד גם  .את נשמתו

  ! דרך צליחה .ב"היוצאים לארה ,וליסה

 מההורים הבוטחים בכם 

 החג המשק

82  
   'פעם'המשחקים של 

   ענקמשחק אקטיביב

  !על הדשא הגדול

  ,כולנו שחקנים וקהל -

  ,שמחים ופעיליםכולנו  -

 29.9' יום דכולנו על הדשא ב

  .16.30בשעה 
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שלושה חודשים @ 

היומן אז חלפו עברו מ

ובמדורנו , האחרון

מן  ,יחסרו השוטף

ועימכם , אירועים ונתונים, הסתם

  .הסליחה

עתה . כבר מאחורינו הימים הלוהטים@ 

. והחסידותשל הסתיו היפה ם שעתהיא 

  . רביםם של  לצער,הקיץ הוחלףשעון 

ב הוצגה תערוכת צילומים של "במרח @ 

 .דוד- מנירמשה ברקוביץמנותי הצלם הא

מיכל ערוכתה של תבימים אלה מוצגת 

  .רישומי פרוטרטים של חברים: פלג

מסע 'יש לנו ' בית בעמק'במקום @ 

ממקסיקו  נערים 40קבוצה של  -' בעמק

ישהו אשר  בוגרי תנועות נוער, וברזיל

מסבירים את '. שנההאצלנו במשך 

האירו להם , אז, השעהצו זה ', ישראל

 אחראיםהזה חשוב הפרויקט ה על. פנים

  . דננברגיונתן ורותי

במסגרת אירועי חג המשק נערכה @ 

השמיים . פקדיםישטח המב עפיפוניאדה

מעשה , התכסו בעפיפונים צבעוניים

שיא הגובה ל. םהילדים והורישל הידיהם 

בסדנה שהוכנו , מוקי-עפיפוניהגיעו 

  !חגיגה אמיתית. בהנחייתומוקדמת 

א " תשעת הלימודיםמיפקד פתיחת שנ@ 

.  הכדורסל שליד הבריכהמגרשהתקיים על 

על כתפי ' ילדי כיתה אלפי המסורת נכנסו 

  . בשעה טובה.טניקים"היב

 המכרזאת עברה  מוןימי) גלבוע(זוהר @ 

-פורמאלי בבית-לניהול החינוך הבלתי

כבר . חמדה שפרבמקומה של  השיטה

את נחת זרועה  ים"במתנסמרגישים 

   ...רצה הטובִמ ו

גיבוש  אירוע חברתי ל - 'בית פתוח'@ 

בשכונות דירות  16-התקיים בהקהילה 

התוודעו זה , טעמו, התארחורבים . רבות

  .חג המשקמשימה קבוצתית לוקבעו , לזה

הזמין וגרנוליט על ה התקיים קח-שוק תן@ 

 ולפשפש בזה םאת האנשים להיפטר מרכוש

 את דנה בלהפעילה על הדשא . של אחרים

  .מצריך המשך פיתוח, רעיון טוב .הילדים

א "ת תשעשנאת למחרת החג קיבלנו @ 

, עם ברכותב "חביב במרחהמסורתי הבטקס 

ילדי כיתה , תינוקותיפה ובה המצגת , שירים

 את גלי נצרהפעיל לקינוח . ב"ומסיימי י' א

   .אגלינג'הילדים בתרגילי ג

וכלל  ,האוכל-בחדרנערך  יום הכיפורים@ 

ליווה  .אזכרת נשמות ליום כיפור ומסכת

שתי  התקיימו ,למחרת.  רועי שמשבפסנתר

ארעי הכנסת ה- אחת בבית:במקבילמפגשים 

 100-בתפילת הנעילה נכחו כ(במכון חגים 

ת שגהבב "במרחשחרית  -והשנייה , )איש

  .  'פתח לנו שער'נושא על ה ,יהודית פלד

עם ' גורן'ת הבסוכנערכה  מסיבת סוכות@ 

  . שירה וריקודים, קריאהקטעי 

השיטה שנפלו - בני בית11- לאנדרטה@ 

ליד בעיגול במלחמת יום הכיפורים הוצבה 

סלע על . עדי שרון שעיצב שרשרות הטנק

יוסף  מילות השיר של תתוובזלת גדול חר

והסבר קצר , "לא צמאי מלחמה": ל" זשריג

ולגידי למשה פלד תודה . פסלהמעצב על 

 זו מכובדת אנדרטה .ביצוערעיון וה העלשרון 

  . בסיוע משרד הביטחוןנעשתה

 שבה לארץ במטרה להתגייס רובין מניקה@ 

  !בהצלחהנאחל לה . ל"לצה

תודה רבה . 30.9- תיסגר בבריכת השחייה@ 

 הבריכה לאורך כל ת על שמירלאלעזר בהיר

  . העונה

רצינית ) כיכר (לפיאצההופך  'העיגול'@ 

  ! בעיצומן -בימים אלה ההכנות ו

 .הבא ייצא בשנת התקציב החדשההעלון @ 

 !!השיטה-חג שמח בית

 ה ר ו ק  ה  מ

  'שיטים'
א "תשע, א בתשרי"כ, 82חג המשק 

29.9.10  

  2784' גיליון מס

  אפרת שלם: עריכה

, ניצה וינקלר, ענת ענתבי:  והגהותמערכת

  עמית הגלעדי,  גלבוענטע,  אקרמןעפרית
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טבע צריך ללמד     82

  בטבע

  'אורנים'לית "מנכ, נוגה בוטנסקישיחה עם          

אבל ,  עסוקה מאוד, מן הסתם,נוגה. לקח לנו זמן להגיע לתיאום זמנים ולהיפגש
בצורה שוטפת דברת  ונוגה פשוט מ,השאלות שהכנתי נשארו בצדרוב  ,בעצם .נרתמת

  .'אורנים'על עבודתה במכללת , אופיינית להה
   

לית " אני משמשת כמנכ1.1.2006מתאריך "

". אורנים"המכללה האקדמית לחינוך 

, תשתיותטיפול בל כולל "תפקידו של מנכ

בעל . פיתוח, יוזמות, כוח אדם, תקציבים

, התפקיד שלצידי הוא ראש האקדמיה

  .חבר גבע, יאיר קארו' פרופ

   

אחרי  - ?מה משמעות התפקיד בפועל"

משנה -הגדרותחמש שנים מצאתי לי כמה 

, קודם כל :שמתאימות למה שאני עושה

, כלומר. יתרחשו הפעילויותשכל אפשר ל

, לראות את ההזדמנויות המולידות יוזמות

הובלת  .ואת היוזמות מולידות הזדמנויות

ח יוזמות ותיפ, קו של פיתוח רעיונות

  . מלמטה

 צריך כל הזמן להחליט על סדרי ,בפועל"

 ובוודאי ,יביותפ יכולות תקצ"ע, עדיפויות

כולם אומרים שהחינוך הוא  .גם ערכיות

אולם כשפורטים זאת , הכי חשוב

אצל רובם זה יורד מאוד נמוך , למעשים

  ,החינוך הכי חשוב. העדיפויות-בסדר

  ...שלם עליויבתנאי שמישהו אחר 

אחד התפקידים שלי הוא לצמצם את 

 למעשים ,הפער בין המילים הגבוהות

המכללות להוראה מעמדן האקדמי של (

הוא כמו כל המכללות הרגילות מבחינה 

הן , במשרד החינוך,  מנהלית,אבל. אקדמית

כלומר , ספרה-של בתימעמד נמצאות ב

 תלות ,זה אומר. מעמד הרבה יותר נחות

 אבל לא ,יש חופש אקדמי. תקציבית גדולה

באוניברסיטה  מרצה: הלדוגמ. חופש תקציבי

מכללה מרצה ב מלמד מחצית מהשעות של

  !"אותה הרצאה ובעבודהבאותה בדיוק 

  

  ?'אורנים' מה מייחד את -

. גוון תכניות הלימודיםימהייחוד הוא "

 חוגים לתואר 20(  הכשרה לחינוך ולהוראהב

אנחנו הכי ) תואר שניל תוכניות 7 - ו,ראשון

סטודנטים שלמדו באוניברסיטאות . מגוונים

בכל . תעודת הוראהבאים אלינו לעשות 

 3.000-רות האלה לומדים למעלה מהמסג

  .סטודנטים

 יש מאות מורים שבאים ,מלבד זאת

-אהשתלמויות פאר, לתכניות ארוכות

-ליעבודה טיפולית עם בע - כגון ,חינוכיות

, הנחיית קבוצות, לימודי ספרנות, חיים

  .עודהכשרת מנהלים ו

ספר לילדים -מחוזי של בית-אנחנו מרכז דו

 שמקבלים ,)'ט-'  דגילאי(מחוננים ומצוינים 

  .שיעורי העשרה במסגרת משרד החינוך

המדרשה לתרבות , 'הנשמה היתרה: ויש עוד

מרכז למנהיגות  -' שדמות', 'יהודית חילונית

 .ש רבין"צבאית ע-המכינה הקדם, בקהילה
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 500-בים בכוח אדם של ככל אלה מג�

  ." ועוד עשרות אנשי סגל מנהלי,מורים

   

אר לי יום אני מבקשת מנוגה שתת -

היא מתקשה להיות . עבודה לדוגמה

מה שמשקף את האופי , ספציפית

  :הוהמכלול העצום של תחומי אחריות

 'דחוף'נע כל הזמן בין שלי יום העבודה "

שנת הלימודים : למשל. 'חשוב'בין ל

באמצע האקדמית אמורה להתחיל 

חוזרי (ועדיין לא כל התלמידים , אוקטובר

מה הם רוצים ו החליט...) הודו למיניהם

זו תקופה לגביהם . ולא נרשמוללמוד 

  .של קבלת החלטותלחוצה 

 אבל , ואולי קצת בנאלית, טכניתהדוגמ "

היום פחות ופחות  :עניין לעסוק בו

צה הפועוברים ל,  ניירמשכפלים דפי

אבל יש מורים שעדיין נצמדים . באינטרנט

לקדם את השימוש אני שואפת . יירלנ

 , כדי לחסוך כוח אדם,יהווירטואל

  . ולהשתלב במגמה הירוקה

:  נושא שהוא בתחום אחריותי עוד

איך , החלפה ושדרוג של המחשבים

המילה שלי . למי לא, למי לתת, םלחלק

  . זה מאוד מחייבו, היא המילה הקובעת

   

 ',אורנים' ל 60-א היא שנת ה"שנת תשע"

אני רוצה : למשל. ו הזדמנות ליוזמותזו

זה אומר . הקמפוסכל ת לשלט מחדש א

. קונספטהלהחליט על ו, להרכיב ועדה

מכינים סרט על אנו  60-לכבוד שנת ה

אני משתתפת בישיבות של . המכללה

! הנאה גדולהרם לי וה גזו, ועדת ההיגוי

כולל את והוא , משהוצוות הסרט ביתי 

 ואת, במכללהאצלנו  מורה - מיכה לבנה

  .ידיאוועובד בוהרונן ציפוק 

   

 250יש במעונות . המעונות: ם נוסףתחו"

פעם הסטודנטים היו מחויבים (. מיטות

צריך  .)שונההמצב היום . ללון במכללה

ערוכים לוודא שיהיו , להכשיר את החדרים

  .מוכניםו

 ויש ב.  גדול מאוד'אורנים'השטח הפיזי של 

 כחלק מן ,גן בוטני גדול ושמורת טבע

ע יהוש הקונספציה של הוגה רעיון המכללה

שהחליט על מיקומה וייסד את , ל" זמרגולין

טבע צריך ללמד ' שהוא אמר. המגמה לטבע

י משרד "הוכר עהבוטני גן ה '!בטבע

אני גאה . ווצריך כל הזמן לתחזק, החקלאות

,  בגן'שביל השירה'בחלק שיש לי ביצירת 

הוצבו אבנים עם קטעים שלאורכו מסלול 

 נוסף מימד רוחני - של שירי משוררים

  ."ופייני למכללהשא

   

: ן האישיתייחסות לפָ האני מבקשת 

שתי הנכדות שנוספו , המשפחה, העומס

  .בשלוש השנים האחרונות

למרות . גמרי שאבה אותי ל'אורנים'"

 חלק מהעיסוק דומה קצת , הגדולההאחריות

אני מוצאת בה (', ועדת חצר' ,למשל. לקיבוץ

 האם לקנות טרקטור -עצמי עוסקת בשאלה 

תנאי פרישה של מורים חברי או , )או לא

הניסיון  . ועודתנאי העבודה, פנסיה, קיבוץ

 'אורנים'במוסד כמו .  מאודעוזר לי קיבוציה

   . וגם זה אופייני לנו', קיבוצית'מדברים עדיין 

יש , גמישכך -לאין ספק שהזמן שלי לא כ

צריך להיות , יש תאריכי יעד, ז צפוף"לו

  .מהעשייהכדי להיות חלק במקום נוכחת 

  

אני ) גאה ומאושרת( בתור סבתא ,זאת-בכל

 . לנכדותפנות פעם בשבועהתמשתדלת ל

בת שלוש אחת (וכשאני עם הנכדות 

 אני מקפידה להיות ,)בת חודשייםהשנייה ו

 בזמן שהייתי ,אבל השבוע. רק איתןממש 

 שקשורים , הגיעו המון טלפונים,עם הגדולה

 :נכדה אמרההאז . תחילת השנההכנות ל

, כך הרבה אנשים רוצים אותך-כל, סבתא'

  !!"...תייאת בכלל לא יכולה לשחק א
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משקף ההראתה נוגה שיר תנו בסיום שיח 

  :'אורנים'של ויעודה משהו מרוחה 

  

   תקשיב כשאתה מדבר

  ברטולד ברכט 

  !המורה,  שאתה צודקיאל תגיד יותר מדי

  !תן לתלמידים שיכירו בכך

  :אל תאמץ את האמת יותר מדי

  .יא אינה סובלת זאתה

  ! כשאתה מדבר,תקשיב

 ענת ענתבי: איינהר
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  לעברלא מתגעגע 

  פיקדון
  )2008 ( נתן מירון :כתב

  
  - לפגוש את הביצית שמצפה לונע כשהזרע 

  .פיקדוןכקיבלת את החיים 

  ,שמור עליהם

  .עד לפירעון שנקבע

  ,תגדיל ותרחיב אותם

  .אל תבזבז אותם בקלות דעת

  .החיים הם הנכסים שלך

  , אחתלשלמות תאחד את הגוף והנפש

  ,יםליצירת ערכים רוחני

  ,ומעשים לטובת הכלל

  .ותמצא בהם סיפוק

  ,נצל את מרחבי האהבה שלרשותך

  , כאן אתה משאיר את כל מעשיך, כי ביום שנקבע

  .לזרימת החיים אחריך

עובדה זו ומקבל ,  של החייםפםהוא מודע לסו. לבורא) 95( נתן מירוןחזיר י, את הפיקדון הזה

 שקיבלת את ברגע. " כבדיקימבטא י הוא אומר ב,"צריך להחזיר, פיקדון שניתן".  רבהבטבעיות

בצורה מצב האני מתמודד עם . וזה יכול לבוא כהרף עין. םלהחזירחייב אתה ,  לפרק זמןהחיים

   ." ממה שישליהנות ומשתדל ,חיובית

אך הוא , אני לא יודעת מתי עשה את המהפך בנפשו. נעשה נתן קצת פילוסוףשנים האחרונות ב

המאבק בין ': כתב על כךגם הוא עשה מהפך ו. מהנגרייההסבר -רונתן חמלא אותו כבר מזמן 

מתאפשר בתנאי שתחולל מהפך של ממש גם ,  לבין יכולת האדם לחולל מהפך בגורלו,גזירת גורל

  ' .בנפשך

את הרהוריו עביר ומ, הרבהמהרהר ,  חדשהמוסיקהשומע , 'בית הפז'הוא חי בחדר צנוע ב

הזקנים מעטים  .השמחאך ראשו צלול ונפשו , ועוד, בשמיעה, הוא מתקשה בהליכה. למחשב

   .אחראיש  -נתן . או כעוסים על מר גורלם, רובם עצובים. הם שמחיםששפגשתי 

את הקיבוץ  או ,הקיבוץ הישןאת : איזו צורת חיים היה מעדיף -אותו חג המשק שאלתי לכבוד 

  . אך לא. לעבר העברבגעגועים ומחשבותיו ינועו , רהחשבתי שתשובתו ברוממרום גילו . החדש

שום . ואיך שהוא משתנה, עולם החדשאל הקדימה אני מביט . רהואדם שמסתכל אחלא אני "

-ביתהעיקר ש, לא חשוב מי יגור כאן, מצידי. כל הזמןהחיים זורמים . דבר לא עומד במקום

למה . משיך להתקייםת, ים גדוליםתוך ויתורים אישי,  במהפכה חברתיתשאותה ייסדנו ,השיטה
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עם החידושים , כל דור חי בחוויה שלו. החיים משתנים ! הוא לא קיים יותר?להתגעגע לעבר

  ".איש לא יכול להגביל אותן, המחשבות הן חופשיות. אני משתדל ליהנות ממה שיש .שלו

    אפרת:שוחחה                                                                                                                        
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עינת סער ד "עוראיון עם                                        

  )גוטסמן(

  

  !כבוד הפרקליטה
  

  סערעינת לראיין את מעוניינתאני רב זמן מזה 

תה על המדרכה וש או מספיק לפג".שיטים"ל

וכבר לרצות להישאר ולשמוע ממנה עוד , לרגע

ושתינו , דוריתאל הראיון הצטרפה אחותי . ועוד

כישרון ה יש ל. שבנו בשקיקה לסיפוריההק

עם בשילוב , לספר סיפורים ברצינות גמורה

 ,עושה עבודת קודשלמדנו שהיא  .הומור משובח

גם אם  ,עשהיי עד שהצדק 'ם ולא תישןלא תנ�'ו

   .הציבור הרחב לא מודע לכך

) 2 (ואיתמר) 3 (יונתן, עינת ודני סער ובניהם

 במקצועו, ידנ. נים ש6השיטה מזה -גרים בבית

 אפיקיםב שירותי בטיחות  ובנוסף מספק,שמאי

.  גדולהאת הילדים באהבהומגדל בבית , שונים

 להתפתח עינתאפשר לתמ  היותו עצמאיבזכות

  . שלהבקריירה

 והתמחתה , ומשפטיםקרימינולוגיהעינת למדה 

 ,לאחר מכן. במדור הפליליאביב -לבפרקליטות ת

 שפלהה במחוז טרתיתתובעת משכה דעב

 פרקליטה במחוז צפון היא' 99משנת  .ברחובות

 בעבירות טיפלה, כתובעת במשטרה. עלית-נצרת

 ים מורשתובעים משטרתיים( במשפחהאלימות 

 שהעונש בצידן הוא עד ,לטפל בעבירות פליליות

 עברה לעבוד ,ה זאתצתיכשמ).  שנות מאסר7

 מרכזת את כל נושא שם היא, פרקליטותב

 .ין ואלימות נגד קטינים ועבירות מ,עבירות מין

מהמשטרה כל תיק בתחום זה שמגיע 

 -היא מחליטה . עובר דרך עינת, לפרקליטות

במידה . האם יש בו מספיק ראיות ועניין לציבור

היא מגישה כתב אישום ומנהלת את התיק , כןש

  .בבית המשפט

נים בעבירות ייברע מה90%, בניגוד לדעה הרווחת

   נמצאיםשלהם ומין מוכרים לקורבנות 

  

דרך חברי או , משפחתי: איתם בקשר כלשהו

  אחוז קטן מהמקרים לא קיים קשר ברק . עבודהה

הוכחת , במקרה כזה. קודם בין הקורבן לפוגע

התלונה היא משום שלרוב , האישום קלה יותר

 ראיות שקושרות את הפוגע קיימותידית וימ

יש קשר קודם אשר כ, לעומת זאת. לקורבן

המקרה קשה , )קשר מיני קודםב גםלרוב כרוך ש(

כאשר קיים קשר קודם בין הקרבן  .יותר להוכחה

 אלא , הכחשהכ אינה"בד החשוד ת גרס,לפוגע

ככל שהמחלוקת בין . טענה ליחסים בהסכמה

היכולת להוכיח את הדברים , הצדדים מצטמצמת

מטבע  שמה עוד. בבית המשפט קשה יותר

ני למעט ש , בעבירות כאלו אין עדים,הדברים

 ,תיק לטיפוללידיה  מקבלת עינתכאשר . צדדיםה

בד בבד . מזמנת את הקורבן לראיוןכל -היא קודם

עובדות בתהיה מלווה / דואגת שהקורבן יהיההיא

 נתנלמתלועינת עורכת . 'המרכז לתקיפה מינית'

 ולהעריך ,שמטרתו להסביר את ההליך ,ראיון

ת אבבית המשפט האם יש סיכוי להוכיח 

 מאזן ,בניגוד למשפט אזרחי. נותהטענות הנטע

מעל הראיות שנדרש להוכחה במשפט פלילי הוא 

נותר בסופו של יום אם  ,כלומר .לכל ספק סביר

, עליו לזכות את הנאשם, בליבו של השופט ספק

  . אם הוא מאמין לקורבןאפילו
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עינת העלתה בפנינו דוגמאות לקשיים בהם היא 

קרבנות שמפאת חששן : נתקלת בתיקים

,  חוזרות בהן מגרסתן המאשימה,וקףמהת

קורבנות שמסתירות רבדים ביחסיהן עם 

 והדברים מתגלים ,הנאשם או עם גברים אחרים

רק על דוכן העדים ומקשים על קביעות 

 ותלונות שווא שנועדו לשמש את ,מהימנות

ן יל�ִ עם הנִ הת במסגרת סכסוך שיש ל/המתלונן

  ).האדם שמתלוננים עליו(

תדמיתה  -יה אחרת שעלתה בשיחה הייתה יסוג

 נוצר רושםבקרב הציבור  :של הפרקליטות

 ,שהפרקליטות לא עושה את עבודתה נאמנה

שמקדישה , עינת. השופטים מקלים בעונשיםשו

 24ספור וזמינה למתלוננות -לעבודתה שעות אין

אומרת לנו בלב נקי ושקט , שעות ביממה

 בנושא נאמנה-פרס�שהפרקליטות עושה עבודה 

 מרביתב. מין ועברייני אלימות-טיפול בעברייני

? מדוע. לוועושה עהיא שהתקשורת המקרים 

 לתקוף את 'טרנדי'זה מצטלם טוב וזה ש מפני

בהרבה מאוד מקרים לא טורחת  .פרקליטותה

 ,היא ניזונה ממי שמדבר. לבדוק את העובדות

 מוסרים  שלא סנגוריםה אלבמרבית המקריםו

 ,בסיכומו של דבר". אהאת התמונה במלו

אני סומכת את ,  שנים13 של ובפרספקטיבה

שתי ידיי על שיטת המשפט שלנו מבחינת 

אני חושבת שיש לנו שופטים . התפקוד שלה

שככל שהם יכולים הם ממדרים את , מקצועיים

 אני אומרת את ,שאת-וביתר. עצמם מתקשורת

התביעה הכללית היא גוף . הדברים על התביעה

 שמזהיר את עצמו ללא הרף ,עי מקצו,נקי

  ". ועושה עבודת קודש

אני בחרתי את האפיק " , אומרת עינת,לסיום

דבר . אינה תלויה בלקוח כי המשכורת שלי ,הזה

אני גאה .  לגילוי האמתחתורמפנה אותי לזה 

 אנחנו שקופיםש וון כי,אני עובדתבה במערכת 

הפרקליטות לא מחפשת . )הכול מצולם ומתועד(

מחפשת את יא  ה,נועדו להביא להרשעהראיות ש

הייתי מצפה מהתקשורת לעשות עבודת ! האמת

היא מפרסמת מקרה מחקר נאמנה לפני ש

 גם אם ,כהווייתם ולכתוב את הדברים ,כלשהו

  . זה לא מצטלם טוב

שאני כיוון . את העבודה שלימאוד אני אוהבת 

יש לי הרבה סמכויות , מרכזת את התחום הזה

יוצקת זו שפעולה שלי רחב ואני טווח ה, בידיים

   ."את התוכן

שעינת חיה ונושמת את העבודה , הוארושם ה

 חשוב לה שייעשה צדק עם ,ויותר מכל, שלה

 , בכל שעהם היא גם זמינה אליה,לכן. הקורבנות

עינת . 'המרכז לתקיפה מינית'עם נמצאת בקשר ו

 היא ,גישה כתב אישוםהלא ם גם אמצהירה ש

דע שהקורבן תלא ש עדיק סגור תת לא לעולם

  !מטופל

שעברו כהרף (לאחר כמעט שעתיים של ראיון 

, דיברנו עוד רגע,  כשכבר עמדנו בפתח הבית,)עין

 :מיניהחינוך העל התמודדות מערכת החינוך עם 

עד כמה חשוב לעדכן ולהסביר לנוער גבולות 

 16מגיעים לעינת נערים בני . בנושאים הללו

 ואפילו , עם קטינותשמקיימים יחסי מיןומעלה 

 כבר  זה,אבל. שיםלא מודעים לעבירה שהם עו

  ...חרנושא לראיון א

  )המאירי(עופרית אקרמן : ראיינה
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  !שיא של כל הזמנים

.ריבחודש תששונים  פרקים ונושאים 430 -עמודים ב 35,100 - מבקרים צפו ב 6,400  

הנצפה ביותר בחודש זה הנו הפרק הפרק .  עמודים1,000 -השנה נצפו ביום למעלה מ-בראש

   . השר את הפיוטאלבלק חנוךוהפרק על חייו של " ונתנה תוקף"על 

  .הספר לדורותיהם-ומסיימי בית, 'טלמשק, ' הפרק על הזיכרון והשכול–  תבפופולריואחריו 

  . השיטה-ה מקור לגאווה ומידע עדכני על בית והוא מהוו,האתר שלנו כבר בן שנתיים

   .גם את מכריכםית הגלישה בחוויזמנים לגלוש ולשתף ו מהינכם
  חגי בן גוריון

il.org.beithashita.www  
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השיטה ההרחבה הצילה את בית

  מדעיכה

  ח" שנים בריכוז פר7סיכום          
 עמיחי ירחי                   

  

 סיימתי תקופה של יותר משבע ,לאחרונה

התחלתי את תפקידי . ח"שנים כמרכז פר

כשנה לאחר התחלת ההתנהלות החדשה 

. והמעבר למבנה חדש של התפרנסות

ר מהלכים הייתי שותף למספו בתקופה ז

השיטה כפי -שהטביעו את חותמם על בית

 ועל התפתחותה בשנים ,שהיא כיום

 3עבדתי לצידם של ו בתקופה ז. הבאות

, ויריבמרגלית נועם , ניצן -מנהלי קהילה 

 ,מעת לעת ,ובנסיבות שנוצרו עזרתי להם

י היו בהגדרת תפקיד ם בתחומים שלאג

  . ח"רכז פרכ

 תקופה אני מבקשאת הבבואי לסכם 

להתמקד בשני נושאים מרכזיים שהעסיקו 

  : אותי בתפקיד

ליווי תהליכי השינוי בהיבטים  .1

 . רווחה וחברה, הקשורים לפרט
ליווי תהליכי הקבלה להרחבה  .2

   .הקהילתית

בתהליך השינוי עברה מרבית האחריות 

תהליך זה . להתנהלות מהקהילה לפרט

,  הן למשפחות הצעירות,היה קשה

עול עצום במימון כשפתאום הוטל עליהן 

שעד אז היה במימונה המלא של (החינוך 

קו 'והן למבוגרים שהיו על , )הקהילה

,  שעד ולאחר יציאתם לגמלאות,'התפר

היה עליהם להסתדר רק מהפנסיה 

. התקציבית שהעביר להם הקיבוץ

שאולי נתקלה בקושי , ה נוספתיאוכלוסי

-תה של האימהות החדיהי, הגדול ביותר

  . הוריות

 אך ההתמודדות בפועל עם , רצו בשינוירבים

   וגרמה , קשה מאודההייתתוצאותיו 

  

  

' השליחים'לכעסים על , נפש רבה-לעוגמת

, )הנהלת הקהילה(לביצוע ההחלטות 

ולהתנכרות רבה של חלק לא קטן מהחברים 

תפקידי במקום הזה . השיטה-נעשה בביתל

היה לבחון את הצרכים המיוחדים של 

ממן אותם בכוחות חברים שלא יכלו ל

לסייע במידת האפשר ועל פי , עצמם

 ,כמובן. התקציבים שעמדו לרשותי

שבמקביל לצורך של חברים לקבל סיוע 

 עמד הצורך המתבקש לצמצם עד ,מהקהילה

כמה שאפשר את המיסים המקומיים 

שיותר כסף פנוי די כ, שעליהם החלטנו

התמרון בין ראיית . יישאר בידי החבר

ראיית הכורח לבין , םהצרכים המיוחדי

אין . היה קשה ביותר, לצמצם את המיסים

לי ספק שבמקרים לא מעטים העזרה 

 נמוכה ההייתשהועברה לחברים נזקקים 

אלה בהרבה ממה שהיה ראוי שנעביר ל

-שעבדו ונתנו את כל כוחם לבניית בית

את  היה שנולדו וחיו 'חטאם'ל וושכ, השיטה

 ,לכוהבסך . מרבית חייהם בשיטה הקודמת

 שלאורם אנו ,אני שלם עם השינויים

השינויים הביאו אותנו לחיות חיים . הולכים
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 ,'שקרים מוסכמים'שיש בהם פחות 

  . שכולם ידעו עליהם והעדיפו להחריש

התחום השני המרכזי שבו עסקתי רבות 

ריכוז פעילות הקבלה של המועמדים  -היה 

דרשה ו פעילות ז. להרחבה הקהילתית

 שלפעמים ,קבלת הכרעות ו,המון עבודה

 אני ,יחד עם זאת. היו מאוד קשות

משוכנע שבניית ההרחבה הקהילתית 

וקבלת עשרות המשפחות החדשות לבית 

 הצילה את הקיבוץ מדעיכה ,השיטה

ונתנה דחיפה עצומה לצמיחתה , דמוגרפית

בקרב המשפחות החדשות . המחודשת

טמון פוטנציאל עצום להתפתחות 

ואני מקווה שתהיה , החברתית של הקיבוץ

לנו תבונה להוביל מהלך של השתלבות 

המשפחות החדשות והחברים הוותיקים 

 ,ליצירת קהילה אחת תוססת ואיכותית

 והן ,שתענה הן על הצורך של הוותיקים

אין לי  . על הצורך של המשפחות החדשות

 שינוי מודל - ל "ספק ששני המהלכים הנ

 ובניית ההרחבה ,ההתפרנסות

   . השיטה-  הצילו את בית,הקהילתית

 שבו חל שינוי מאוד משמעותי הוא  תחום

בניהול השוטף של . ניהול הקהילה

 לא ,מועצת המנהלים והנהלת הקהילה

אף כי , השיטה-נמצאים כיום חברי בית

 שמקרב חברי ,למען ההגינות צריך לציין

השיטה לא נמצאו מועמדים -בית

. מתאימים שהציעו עצמם לתפקידים אלה

 מביאה יותר ויותר חברים וחות זהתפת

מה עוד , להתרחק מהנעשה בקהילה

 חרגה מועצת המנהלים ,שלעניות דעתי

במספר מקרים מההחלטות לאחרונה 

וגם זה לא , השיטה-התקנוניות של בית

חברים והנהלת הקשר בין חיזוק המוסיף ל

  . הקהילה

 ראיתי את הדרך בה הובילה , למשל,אני

ך קבלת מועצת המנהלים את תהלי

 כשגויה 'הבית בעמק'ההחלטה על 

חשבתי שתפקיד . וכחורגת מסמכותה

 ולא ,ראשי מועצת המנהלים הוא להוביל

 שיוצרת פחד בקרב ,קהלהלחשוש מדעת 

 מאוד התאכזבתי מדרך ,תאישי. החברים

תוצאות ראיתי ב .ובהצבעה זה התנהלות

את חוסר הנכונות של ההיא ההצבעה 

ת השונה השיטה לקבל א-חברים מבית

והרי כל אחד יכול למצוא את עצמו , תנוימא

אני מאוד . במקום שהוא שונה מאחרים

- חד'תאונה' ההייתו מקווה שהצבעה ז

 ושעוד נדע לפתוח את עצמנו ולקבל ,פעמית

  . גם אנשים שלא האיר להם הגורל

  

נושא נוסף שחשבתי עם כניסתי לתפקיד 

הגדלת ההיענות  -השיטה הוא -לפתח בבית

 הן ,רבים להתנדב ולעזור לאחריםשל 

 נדמה לי ,במבט לאחור.  והן בחוץ,בתוכנו

 ,שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בתחום זה

ואין לי ספק שככל שיותר נתנדב לעזור 

.  יהיו חיינו עשירים יותר,לאחרים ולקהילה

כשאני מסתכל על נכונות יותר , יחד עם זאת

חד מקרב אנשי וימב(, ויותר חברים

 לסייע בהתנדבות בתחומי )ההרחבה

 אני מאמין שאנחנו ,התרבות והחינוך

 שכולנו נהנה ,נמצאים במגמה חיובית

  .מתוצאותיה

  :נקודות 2אני רוצה להתייחס לעוד , לסיום

- היכן תהיה בית,שואלים לדעתיה יש. 1

 תשובתי הפשוטה ? שנים10השיטה בעוד 

השינויים בסביבתנו מפני ש,  יודעניאינ: יאה

 ,הם כה מהירים וכה דרמטייםהקרובה 

אני גם . ואיננו מנותקים מהשפעתם עלינו

 ... שנים10לא יודע איך תיראה ישראל בעוד 

, לנסות לשמור -מה שנותר לנו לעשות הוא 

על חברה שאיננה מנותקת , עד כמה שאפשר

שואפת לעצב לעצמה חיי ה ,מסביבתה

  . תרבות וחברה עשירים

שכת ובמגע במהלך תקופת עבודה כה ממו. 2

שגיתי לא , חבריםהיומי עם מצוקות -היום

אני יודע שהיו חברים שנפגעו מדברים . אחת
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על כל אלה אני מתנצל . שאמרתי ועשיתי

  .ומבקש את סליחתם

השיטה -זהו גם הזמן לאחל לבית

של , שתבואנה עלינו שנים של ברכה

שנדע לפתוח , צמיחה חברתית ותרבותית

ותפים  ושנהיה ש,את ליבנו לאחרים

  . יהיפעילים בעיצוב הסביבה בה נח

  

 
 

  השיטה‐בית

  אבלה על מותה

  של 

  ברכה אשכנזי

  ומשתתפת באבלה 

 של המשפחה

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 7

82 
 

יש במה :  שנות קיבוץ100
  !להתגאות

  רות אלון

צירים של משתתפים בישיבות מועצות התנועה כ רות ועובדיהששנים כמה כבר 

היא שמחה . חזקים ,המועצה האחרונה השאירה ברות רשמים חיוביים. השיטהבית

  :לשתף אותנו

  

 , בין שתי התנועותשהאיחודהתרשמתי 

 שנה 70! הצליח - ם"והתקהקיבוץ הארצי 

תברר אך ה, בנפרדפעלו התנועות מנגנוני 

הבעיות הן אותן .  מהשונהשהמשותף גדול

ה אינן קשורות לתנועהן ו, בעיות

ות יוהבעשאלות החיים , לדעתי. ספציפית

.  דומותהשיטה-ביתואלפא -של בית

  . שווה - הבסיסית ההאידיאולוגי

 בני ,המבוגרים במועצה הם דור הביניים

 ונעים להיפגש עות רבהיש קבי.  ומעלה50

לזכותו של ולוולה . עם פנים מוכרות

 ,סדר היוםל המוגשים עסעיפים אמר שהיי

אנחנו .  היטבניםמוכותמציתיים הם 

בעבר . בחצי יוםאת הדיונים מסיימים 

 עם סידורי ,כמה ימיםה  המועצהנמשכ

  . ובזבוז זמןמסובכים לינה 

אני רואה נשים בתפקידים בכירים 

מנהלת , ן גזברית התנועהכגו, בתנועה

, חלקת החברהמסמינר אפעל ומנהלת 

  . וזה עושה לי טוב, ועוד

מדברים .  התאוששותנהישבישובים רבים 

מתעצם של חזרת בנים הולך ועל תהליך 

יש שם , ן"הנדלישובי בעיקר ל, לקיבוצים

בנים חוזרים ה. יההתפוצצות אוכלוסי

לסבתא , לחינוך הטוב, םלנוף ילדות

  .  ונהיים שותפים,העוזרת

 'הרחבה' לא לבנות החליטוישובים רבים 

', הקו הכחול'בתוך רק אלא , ליד הקיבוץ

במעמד של עצמאות בנים נמצאים וה

על ה דירהאת ים בונ. כלכלית

  . מתפרנסים בעצמםו, םחשבונ

ו גם על נושא פנסיית נד, כמובן

במערכת הסוציאלית ושא כאוב נ, הוותיקים

. 'פנסיה בראש'יגו אנשי  הצואות, הקיבוצית

פנסיה כל קיבוץ לקיים על שחובה סוכם 

נשמעה דאגה למצב החברים . הוגנת

רמת השירותים מפני ש ,הוותיקים

למרות . ירדה פלאים םבקיבוצים המופרטי

יש הרבה קיבוצים במצב נוכחתי ש, זאת

קיבוצים בבעיקר , חברתי טוב-כלכלי

  . שיתופייםה

*  
 ! מה להתגאות יש על,במאה שנות קיבוץ

הם .  המדינה לא הייתה קמה,בלי הקיבוצים

לות בצפון ואת הגבומחזיקים החזיקו 

הקיבוצים נושאים את המיכללות . ובדרום

דנטים הם טווסמרצים הרבה , האזוריות

הייצוא הקיבוצי גדול פי כמה . חברי קיבוץ

 היא שם החקלאות ,באוכלוסייהמאחוזנו 

. ינוךכך גם התעשייה והח, דבר בעולם

לשמור על , אפשר להביט אחורה בגאווה

 אנשים יחיו שיותרולקוות , הנכסים האלה

  .  חיי יצירה ויוזמהבקיבוץ

  מאה שנים לקיבוץ
 תיפתח בכינרת 4.10.10- ב

הוועידה הרביעית של התנועה 
   .הקיבוצית

על  מרכזיהמופע ה - 19.00:שעה ב
 במעמד נשיא ,' בדגניה אהדשא

 אתם מוזמנים, חברים. המדינה
 !! ליהנות ממופע מרשים
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קומונה אחת 

  גדולה

מחזור הבנים , 'אלון'ברכה לקבלת 

  1953- בתלחבר�, הראשון
  שבתאי בארי :כתב

  

 גדולמתרחש מאורע 

אנו מאשרים את : בהער

בנינו כחברים במשק 

הסימן . המאוחד-ובקיבוץ

וודאות ה -הבולט ביותר במאורע הוא 

 זכו 'אלון'בני . שביציבות חיינו בקומונה

זכו ,  חייםבחוויות ,הלילדות בריאה ועשיר

לחינוך שמעטים הילדים בעולם שזכו 

ברוח נעורים יכול לחיות כל . לילדות כזו

 ,'אלון' בני ,אתםו. אדם עד זיקנה ושיבה

 כי במהפכה האישית ,נא תמיד צעירים-היו

  . פעמי-לא קובע המאמץ החד

. לא אברככם שתהיו רק ממשיכים נאמנים

, שהיא שתקבלו את יצירתנו כשם ,משאלתי

אם . תעלוה לשלב יותר גבוהו, בהערכה

נהיה עוצרים בעדכם במלחמתכם 

 עימנו והיאבק. נא תוותרו- אל,בחולשותינו

  . בכבוד

 לא בזכות ,החלטנו לאשר אתכם אישית

כי אין מקום למידת , לא ברחמנות, אבות

אני .  ערכיםהמשנההרחמים בתנועה 

 שבו ,מאמין ובטוח בתקומת עולם חדש

 כאנשי , ואז לנו,תמותה-ר לבן אושהיהי

 כאשר ,ד את העולם יהיה מה ללמֵ ,קומונה

בעליית . יגיע להגשמת קומונה אחת גדולה

  . קן וסיפוובנינו אלינו אני חש הרגשת ביטח

     

  

  

  ! תנו רק כסף
  עזריה אלון:  כתב לפורים

  

  ,טס�כל אחד היה מ�, חברים טובים היינו

  .התפרנס�תלמודל מקיבוץ עכשיו יצאנו 

  , יש קהילה -  אין קיבוץ

  - אין מזכיר

  ,לים"נכמש י

   , החלטנוו חנאנ, על כל זאת

  .'אוכלים'ו חנאנ -ואת זה 

  

  ,רשת ביטח�ן דווקא ִמְתבקשת

  ...כי יש חורים ברֶשת, אבל צר לנו לומר

  ,הוא נמוג כמו קֶצף. פעם היה חז�ן

  !!ְתנו לנו רק �סף, לא צריך רעיונ�ת

  

-וגם לי יש מטרה , ראש קהילתאי אנוכ* 

  . או עיירה,להפוך את הקיבוץ למין מושב

  ,מאמין במעשים, ראש מועצתאכי ואנ* 

  .שיוך הנכסים , ואז, בשיוך דירות נתחיל

   ,הקיבוץ עלי נשען:  אנושאימשאבכה אמר * 

  .שאן-שכה בבית מליש תחליף לכל חבר

  ,לאחריות אני נוֵט ':  מפעלתאשלל "המנכ* 

  .כי החבר הוא רק פועל, ל אחליט לבדועל הכ

  ,מג�רשה -  מהיום, ם כיבסתי וגיהצתיעפ* 

  ...כי בגדו בי בלי בושה, 'ענף הבגד'זה נקרא 

  . עובד כפיים י כל שנותי* 

  , הם למדו על חשבוני

 , םיהם בינתיים בשמי

   ...ואני בתחתונים
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  ,רשת ביטח�ן דווקא ִמְתבקשת

  ... רים ברֶשתכי יש חו, אבל צר לנו לומר

  ,הוא נמוג כמו קֶצף. פעם היה חז�ן

  !!ְתנו לנו רק �סף, לא צריך רעיונ�ת
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 עולה השיטהתבילהביקוש  

  ועולה
                 

   ארםרחלה ודינהעם שיחה                   
  

דירה השכרת אני מתעניין ב, שלום -

  .אצלכם

  אין לנו אף דירה , לצערי -

 .תתקשר בעוד חצי שנה. פנויה
 ?אפילו לא חדר קטן וצנוע -
 .ערתט מצ, הכול תפוס!ממש לא. לא -
  

כמה פעמים וג המתקיים זה בערך הדיאל

הדלת . רחלה עפרונישל ל "חמבבשבוע 

, אנשים נכנסים ויוצאים, לא נסגרת לרגע

בקושי הגעתי לסוף ו, זועקיםהטלפונים 

   ...הראיון

היא ן רחלה ודינה ם ביחלוקת התפקידי

, חוזים, ניירת, משרדהמנהלת  -דינה : כזו

, אכלוסהעל אחראית רחלה . ועוד, מחשב

בית ' ייחודיים כמו יםפרויקטהבאת 

והבאת פעילויות עסקיות למבנים , 'בעמק

ענף ). 'ארומה רהיטים'כמו (ריקים 

ההשכרה הוא חשוב בכלכלת בית השיטה 

 רווחיותו צפוי להגדיל את 2010ובשנת 

הודות גם אין ספק שזה . 35% - מבלמעלה

ביקוש הרב הודות לגם ו, צוותעבודת הל

. שיטהה-לגור דווקא בביתשיש לאנשים 

רבים . להשכרהפניות  7-5מדי שבוע יש 

יך אתן מסבירות א'. נדחים מחוסר מקום

  .אלתושאני , ?'הזהביקוש את ה

. השיטה יש שם טוב-לבית:  ודינהרחלה

מאוד  יםחשובוהתרבות  החינוך ינושא

מחפשים מערכת חינוך  הלזוגות צעירים

 חיי תרבותו ,עם הרבה ילדים, טובה

  .להציעאנחנו יכולים ת וא, יםדינאמיוקהילה 

   ? נכון לעכשיו,כמה דירות מושכרות -

זהו מימוש .  דירות180-כ: רחלה

ות  אין לנו דיר.הפוטנציאל שיש לנורוב 

יותר בדירות  העיקרי הוא מחסורה .ותריק

  .משפחות עם ילדיםעבור  ,גדולות

   

האם כולן ? דירותה בתחזוקרמת המה  -

  ?ראויות למגורים

הן ו, מאוד- ישנות מאודההאלהדירות : רחלה

צריך לכן . יד לאמיד בתדירות גבוהה עוברות 

לצורך זה הקמנו צוותי  .השקיעשפץ ולל

תחזוקה , האינסטלצי, עבודה לטיפול בחשמל

אנו מנסות לתת תשובה . שיפוציםושוטפת 

הדירות לגבי .  במהירות האפשריתהולמת

, 'שכונת אגם'בב והחיילים "שמקבלים בני י

שכר משלמים בנים ה. הכי ישנותרות אלה די

משתדלים אנו .  בלבדחודשל₪  100דירה של 

ידה במ. לעזור להם בתחזוקהיחד עם ההורים 

ענף  זה על חשבון ,תשתיותקשור לבלאי הש

. יש דיירים שדורשים עולם ומלואו. ההשכרה

חד זכור שאנחנו לא מכריחות אך אצריך ל

  .  להציעזה מה שיש לנו. ר כאןולשכ

 כמה משכירי דירות אמורים לעלות -

  ?להרחבה

 בדיוק את המספראנחנו לא יודעות : דינה

 ומחכים , ביתיש כאלה ששוכרים. המדויק

שלא  -ויש .  בהרחבהלסיום בניית ביתם
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ומחליטים בהמשך להישאר , רכשו מגרש

  . כאןולבנות

  ?האם יש ועדת קבלה -

 ולפי ,דין-עורךללאחרונה התקשרנו 

החמרנו את . כנו החוזיםהנחיותיו עוד

וכדי , תנאי הקבלה כדי להיות יותר מוגנים

   .למזער בעיות בעתיד

  ? להשכרההזמן הכי קצרטווח מה  -

לא , מבקש דירה לחודשייםהאדם : רחלה

הוא שנה מינימאלי הטווח ה. יתקבל

   ).כמובן, חים"להוציא את הבמב(

  ?השיטה בחגה-מה אתן מאחלות לבית -

נדע ש, תיות חדשהנזכה למערכת תשש

את החברה  ולגבש התושביםלקלוט את 

לקיים את מערכות שנמשיך , לקהילה אחת

בזה אנחנו כי , התרבות והחינוך שיש לנו

   ! לכולנוחג שמח. מצטיינים
  
  

  

  מסד, 12.8.10  

  ,שורי יקרה

, עברו כבר מספר ימים מאז ביקורנו אצלך

השיטה -בית. עדיין איתי, ועוצמת החוויה

, השאירה בי חותם חיובי וחשוב לכל חיי

לאריה  :כךואני מודה לאנשים שתרמו ל

 שעבדתי איתו ,לשלמה מרכוס, ג.ב

רחו את ישא, לנינה וחנן חרמוני, במכוורת

שלימדה אותי ארנסט  לאימא של, הוריי

 ניצבת דמותה של -ומעל הכול , אנגלית

שמהווה , הדקה והקטנה דקלה מיינרט

. לי עד היום דוגמה לגודל רוחני בגוף קטן

אני מרגיש שהייתה לי זכות גדולה להיות 

היא , גם אם לא דיברנו הרבה. מחיצתהב

עיצוב אישיותי בהייתה השראה אדירה 

  .בגיל כה רגיש

השיטה על האופטימיות -אני מודה לבית

יחפ�ת , רבה לטבעקזוכר את ה. שבה

משחקי ההקפות על  ,הרגליים על הרגבים

, בריכת האגירה הבוצית', הדשא הגדול'

רכיבה ,  הפלמחניקמוניהש הלילה עם "א

, ועוד מיליון חוויות, וסים ללא אוכלעל ס

 לא היו יכולות להיות ,השיטה-שלולא בית

   .תודה, תודה, תודה. שלי

  

  ,מוקהעבהערכה 

 )עכשיו אפרסמון(אורי רצקי 

  לבירטה אהוביה 

    האהובה
 'מיםות�רים א�'היותך  שנות 27על 

ידע העל , להורים חדשים וותיקים

על האהבה ,  בךניםהטמווהביטחון 

דורות רבים של והמסירות שהענקת ל

, )! שנים27כשהגדול כבר בן ( םילדי

   . השיטה-מודה לך היום חברת בית

תמיד  יתישארבשבילנו 

  ...אנציקלופדיה מהלכת על שתיים

 מסלול  בהצלחהנאחל לך המשך 

הדרכה להורים  של יעוץ ועצמאי

 !כל הלבמתודה  .חדשים

  ,ולאורלי מחליפתך וכלתך

  . הכול נשאר במשפחהשטוב 

  .בהצלחה לשתיכן
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 עם סיום עבודתך , רוני,לך  

  במרחב
  יהודית פלד                                    

  

התכוונו , ב"כשקראנו למועדון הישן מרח

מרכז . מרכז חברתי - לראשי תיבות

ועל כן כששאל אותי נכדי .  כלול בולשהכו

 :להכו : עניתי,מה עושים שם במרחב

, ישיבות, אזכרות, שמחות, חגיגות

',  ומועדון יום א' מועדון יום ב, תאסיפו

 שחריות ,וכמובן, תערוכות מבית ומחוץ

: פגישות  ופרידות, חוגים והרצאות, לחג

מקצב , בית מלא רוח חיים שיש לו מקצב

  . שפועמים כל העת, החיים שלנו

 יכולנו לבקש את כתליו של המרחב ל�

היינו , לספר לנו על כל שרחש בתוכו

ול מספר דברי יכולים לכתוב חלק גד

  .השיטה-הימים של בית

צריך , אבל כדי שהמרחב שלנו יהפוך לבית

שיטפחו ,  היה שתהיה בו נשמה יתירה

שיקשטו אותו , אותו במגע יד אוהבת

 ,וכשתבוא אליו, בפרחים מחייכים

זאת . תתקבל בעיניים מאירות ומזמינות

וכך הפך המרחב .   למרחברוני ועוד נתנה 

מקום , פקי דעתלמקום רחב שפותח או

מקום בו , שמרחיב את הלב והנשמה

אפשר להפליג למרחבים חדשים בכל עת 

  .וזמן

אט ממקומות המפגש של - כשנפרדנו אט

בשל הנסיעה (השבילים מ, הקיבוץ הישן

המכבסה , הילדים-בתימ, )בטוסטוסים

, האוכל- ובעיקר מחדר, ומחסן התאים

, כמרחב מחיה - נשאר לנו המרחב

צורך שלא מתבלה כתשובה עיקשת ל

מקום שהוציא אותנו . 'יחד'למפגש ול

  ...למרחב

גם  עם בוא ההפרטה ידעה רוני לפרוט על 

כי תמיד הייתה בה . המיתרים הנכונים

וכל הבא התקבל , פתיחות מלאה לכל רעיון

  בשמחה לשיחה על כוס קפה או 

  

משעת בוקר מוקדמת עד שעת , מים צוננים

  .   לילה מאוחרת

ידענו אש ' בהם ,היו ימים קשים

, אסיפות לא קלות, 'ידענו רעם

דיונים מתישים שליוו אותנו 

 שידעה ,הייתה זו רוני. לאורך ימים

 לנווט את מקהלת ,בחן ובתבונה

ידעה להביא . הקולות הסותרים והמתנצחים

, המחבק, המקבל, אל הבית את הרוך הנשי

 ,חיים אנושית- בחוכמת,זה היודע. הקשוב

, ם כל המחלוקות ממשיכים הלאהשע

 ,ומביאים אל הבית גם קולות אחרים

שבכוחם להוציא אותך מהמרחב המצומצם 

אל החיים שמעבר , אל השם, של הכאן

  . לגלבוע

כך היו המפגשים , 'שבת נושא'כך עשתה לנו 

משק -עם בני, סופרים ומשוררים, עם יוצרים

השיטה והביאו אלינו את -שפרחו מחוץ לבית

שהיא בת , וכמובן השירה, י עשייתםסיפור

 השירה :לוויה של רוני לאורך כל חייה

לבקש ,  לעורר ולהתסיס,היודעת לנחם ולרכך

  ...ולהתפלל

. רוני הציעה שאביא שיר שיתאים למפגש

. שירים רבים קפצו וביקשו להשתתף בשמחה

   :חשבתי על שירו של זך המבקש בפשטות

  

ת את יפי  כדי לראו/אני רוצה תמיד עיניים"

ולהלל את היופי המופלא הזה שאין / העולם 

ולהלל את מי שעשה אותו יפה  / בו דופי

  ". כל כך מלא יופי, ומלא  / להלל
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 אבל ,חשבתי שכולנו יודעים שהעולם יפה

צללים רבים מסתירים מעינינו את היופי 

לדעת של זך ובקשתו הפשוטה . הזה

לשמוע , לראות מבעד לצללים את היופי

ד לחריקות צלילים המרחיבים את מבע

 . רוני,טמונה בךו היכולת הז. הנשמה
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   רכה לחג המשקב    
 מנהל הקהילה, קריןיריב                        

  

  , השיטה-לחברים בהרחבה ולתושבים בבית, לכל חברי הקיבוץ

  !שנה טובה וחג משק שמח

 שהשכילה להתמודד עם משברים לא פשוטים ,השיטה היא קהילה חזקה-קהילת בית

 העיקרי להצלחה זו הוא המדד.  ובפרט בשנים האחרונות,משך כל שנות קיומה

  :הצמיחה

 בית הקבע  והבונים את,השיטה בכלל- מספר המצטרפים לבית:צמיחה מספרית  .א
 וגדילה זו צפויה להימשך בשנים הקרובות בהרחבה , גדל בשנים האחרונות,בפרט

 שעדיין לא ,הבנייה בתוך הקיבוץ דורשת טיפול משפטי ותכנוני(. בשטח הקיבוץו

  .)הסתיים

 חידושים  נמשכת תוךהתרבות המפוארתמסורת פעילות : יתצמיחה קהילת  .ב
הפעלת מבני בתוך התרבות נכללות גם . השיטה- בהשתתפות כלל תושבי בית,ותוספות

 וכן שירותי העברת המידע במדיות ,רותים הקהילתיים הניתנים בהםי והשהציבור

 התאמות  תוך,ב קורצת לעבר הנוסטלגי" מלידה ועד כיתה ימערכת החינוך. השונות

 . מתבקשות למציאות הכלכלית של ימינו
*  

   ,פשוטיםאינם האתגרים העומדים בפנינו בתחום הקהילה בשנה הקרובה 

  : אני משוכנע ביכולתנו להצליח לעמוד בהם,קהילת בית השיטהאת כרותי יאבל מה

 להפעלה עומדת בפני ארגון מחודש והעברה מערכת ניהול שירותי הקהילה  .א
 בה ינהלו במשותף את חיי הקהילה חברי קיבוץ וחברים ,האגודה הקהילתיתי "ע

  .מההרחבה

 צרכים ל,השיטה- לפי החלטות בית, תמשיך לספק מענההערבות ההדדית מערכת  .ב
נשאף להקים .  ובפרט תבטיח התבגרות מכובדת לוותיקיה,השונים של חברי הקיבוץ

קיבוץ בדשים הנקלטים קרן עזרה הדדית משותפת לחברי הקיבוץ ולחברים הח

ייחודיים של חברי הקרן זו תאפשר לתמוך בצרכים . במעמד של עצמאות כלכלית

 . גם בעידן של הפרטה ועצמאות,קיבוץה
פעולה להשלמת  בשנה הקרובה תגובש תוכנית.  יתחדשתהליך שיוך הדירות  .ג

 .משימות הנדרשות לצורך סיום התהליך
. שיקום זורים הציבוריים דורשותחלק מהתשתיות בשטח הקיבוץ ובא: תשתיות  .ד

  . בשנה הקרובה נפעל להשגת מקורות מימון לצורך זה
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על  פרלמנט התאניםבמה אומרים 

  - קצר ולענייןמשאל  - ?השיטהבית
  

השיטה -בית. 2 ?בהדווקא רוצים לגור ים השיטה שרב-מה יש בבית. 1
. 4 ?השיטה-מה אתה הכי אוהב בבית. 3 ?מה עדיף - השיטה של היום- ובית,של פעם

? שנים10איך אתה רואה אותה בעוד 

  
  :1תשובות לשאלה 

בית ... ור כאן כי זה קרוב לרוצים לג -

   .חולים עפולה

, השיטה- דווקא ביתלא מבין למהאני  -

  ...אין פה כלוםהרי 

חינוך המערכות בגלל  באים הנה -

  .טובותהתרבות הו

  .'מותג'השיטה זה -בית -

  .מותג שפג תוקפו, כן -

  
  :2שאלה תשובות ל

  .זמנולכל דבר היה טוב  -

ל רובנו החיים ש-בקיבוץ של היום רמת -

רמתו , גם מי שמקבל מעט כסף .השתפרה

 .עלתה
כולם , ברגע שהאחריות עברה ליחיד -

ך  צריה הי40% -לבעבר  .הלכו לעבוד

  . עבודה'לסדר'

יש אוכלוסיות שהשינוי תפס אותם בלי  -

  .הביטחון האישי ירד .יכולת להתקיים

גם ': לא מתגעגע לפרזיטים שאמרואני  -

הקציצה  - אלוגם אם  ,לעבודלך אאם 

  .'צלחתעל התחכה לי 

. שאנשים יחיו שווה בשווההגיוני לא  -

וברור היה , טבעיתלא חיים -חיינו בצורת

  .זמןמעמד לאורך זיק חתלא היא ש

  

, לטיולים, םימתגעגע לחגים הגדולאני  -

  . ליחד, אוכל-לחדר

לא היה דין . 'איפה ואיפה'לא מתגעגע לאני  -

  .אחד לכולם

, אבל, ישןהקיבוץ האהבתי את אני דווקא  -

 !אנשים לא רצו לחיות בו, מה לעשות

 90-בסוף שנות ה. ברגלייםההצבעה הייתה 

? םשכחת .ן את החגיםיכבר לא היה מי שיכ

חברים נמצאו לא  ...סוכות וחנוכה נעלמו

   . לתפקידים

 300סוערות עם  אסיפותבקיבוץ הקודם היו  -

...  נאמו ונאמו'חשוביםהשים נהא' ו,איש

  .'טבולשי'היה  הכול ,סופו של דברב

 השינוי הביא לכך שכל אחד יסתגר בפינה -

  .ירדההכללית התרבות גם , בעיניי. שלו

  
  לא / אוהב : 3לשאלה ות תשוב

. נותנים מנוח את הזבובים שלא 'אוהב' אני -

  .בקיבוץ הישןמכה כזו לא הייתה 

סוף רואים -סוף . את הפרלמנטאוהב אני  -

  .אנשיםקצת כאן 

, היוםבמתכונת של את החגים אני אוהב  -

  .את הפרלמנט... ו

המפגש עם את , האוכל-חדראהבתי את  -

  .חסר ליממש  זה .החברים

 כמו היום, אשתי את? את מי אני אוהב -

  .פעם
  ? שנים10מה נהיה בעוד 

   ...שכונה בעפולהעוד  -
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ישוב קהילתי עם עזרה הדדית ברמה זו  -

 כי ,היה גבוהיא זרה להעגובה  .או אחרת

  .יהיו מסודריםכבר הפנסיונרים 

והעשייה תבוא , שבים ינהלו אותנווהת -

  !! לכולנושמחיום הולדת  .מהם
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  ! 'שלום כיתה א
  א"ל תשע"במיפקד פתיחת שנהברכה 

  סמדר גלבוע

  

   נרגשיםהאמיצים וה, החדשים' לילדות ולילדי כיתה א

   ,כאן במקומכםאנחנו  עמדנו ,בגלל שלפני רגע ממש -

  ,בגלל שלפני רגע ממש סיימנו אנחנו את המסלול שאתם מתחילים עכשיו -

לפני רגע כשהגחתם לאוויר  ה שזלגה ממשבגלל שעוד לא הספקנו למחות את הדמע -

  ...וכבר צריכים לנגב את מבול הדמעות שוב, העולם

 שלמרות ,אנחנו גם יודעים...  נרגשיםאתם גםאנחנו יודעים כמה  בגלל כל אלה -

, בכל אחד ואחת מכם טמון אומץ רב - ולמרות הפחד הקט, כך-החשש הברור כל

אולי אפילו די , כך-כלנורא תראו שהשד לא ,  ובזכות אלה.כמה מיוחדת ולב אוהבוח

ותמיד תדעו  .'רימון'ק גם בושהדשא יר ו, שהמורה היא כמעט כמו הגננת , חביב

  ...ועוד אחד, ועוד אחת,  שחושש בדיוק כמוכם,שלידכם עומד עוד ילד נרגש

. כמה והאהבהו הח,בתיק שלכם בו ארוזים האומץ כי באלף אחוז סומכים עליכם

לשום ללכת  לא , תמידשאר כאןלהיומבטיחים , יהיה נעים, יהיה כיף, יהיה טוב

 . של אהבה'טונה'חיזוקים ו, משיך לערום סביבכם ערימות של חיבוקיםלהו, מקום

רק לקחת נשימה (לבכות  מותר,  לחשושמותר,  להתרגשמותר כי ,זכרו: ודבר אחרון

   .מבטיחים להצטרף )...תוך כדי

  !קץ-אין-דאוהבים אתכם ע

 

  החדשים' ילדי כיתה א

   ונדב רוויטלבת , נועה חוגים .1

  בת מיכל וניר, נועה סדן .2

  עופר בת, איילת פרח .3

 ודני  בת שרון, ןילי גיוו .4

 אילנית ואושיק ת ב, טל אפרים .5

  ימור וסטיבלבן , קהיאביב שר .6

 בת  ענת, יובל רייכמן .7

  עידיתן ב, רואי רפאלי .8

 בן טל ואיתי, מתן שביט .9

  בת סמדר וגיא, גלבועמיקה  .10

 הירשפלד .11 בת רחלי , אבישג

 ויפתח

 בן רווית וגיא, גלי פז .12

 גב זוהר ורבן , איתמר מלר .13

 רונית וציוניבת , היולי אהרון .14

  וחן בן שרון,  יגרהאבי .15
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  ואיתי  שירליןב, שקד אשכנזי .16

 בת לבנת ורון, נטע ולטר .17
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 שייטתל תקולינאריהצדעה 

13  

  עמי ברעם                             

כיומיים לאחר 

יה  אח,ינון(י המשט המפורסם ישבנו גיס

 בחיל הים ויוצא 'מילבקצין בכיר  ,של הגר

וחשבנו  , משפחתיבאירועואני  )שייטתה

 .ה המצוינים מעתלית'איך מודים לחבר

ם החלטנו שמפנקים אותם בארוחת צהריי

 התקשרתי , יום שישי,למחרת. משודרגת

לו  והצעתי ,סםול א" מנכ,לגזי קפלן

גזי . סם תיקח חסות על הארוחהושא

 בחיוב ללא היסוס ונתן אור ירוק  נענה

קבענו , יצרתי קשר עם היחידה .לביצוע

ייסתי מספר קולגות ג. תאריך ויצאנו לדרך

גייסתי  ,מרחבי הארץ שנענו בשמחה

כשאני נאלץ לדחות  ,סםומספר חברים מא

 .עשרות מתנדבים שרצו להצטרף ולעזור

יום לפני הארוחה הגענו למטבח היחידה 

מבחר  :הכנות כשבתפריטאת הלבצע 

מבחר לחמי  ,מתוחכמים וסלטים פשוטים

 ,מבחר מתאבנים , שנאפו במקוםור'בונז

 אנטריקוט שלמים נתחי, אפויים ומטוגנים

ויין  מגורגר ון'דיז חרדל תצלויים במשר

שוקי פרגיות בפירות יבשים ודבש , אדום

 בלימון וזיתי טלהציצות ק, )סילאן( תמרים

הכנו גם  . בקונפי עגבניות תמריםקלמטה

קציצות עוף בקארי חלב קוקוס ובוטנים 

 ,ילי מתוק'רצועות פילה עוף בצ, קלויים

פתיתים , קלויום סומסוב דבשובשום 

 ,תרד , בטטה:טעמים 3 -סם בואשל אפויים 

תפודים במבחר צורות , וטעם בצל מטוגן

יים ח-בעתתרומת ג(מיצים טבעיים  .וטעמים

  )איחוד

 מבחר גלידות ,פינת ופל אמריקאי :קינוחים

פירות יער טריים ואגוזי  , קצפת'נסטלה'

מבחר פטיפורים בטעמים , קשיו קלויים

ננס א, פירות קיץ משודרגים, מיוחדים

  .'דובדבנים וכו,מנגו

  

  

סביב שולחנות בחדר אוכל חה הוגשה הארו

מאות בלוני ו עם מפות ופרחים ,ערוכים

 תפלוג חייליהסועדים היו  .הליום צבעוניים

 , כשאיתם גם פצועי המשט,הלוחמים

התנאי מבחינת . פציעותיהםמשמחלימים 

היה השתתפות  היחידה לקיום האירוע

כ "סה.  כולל הפצועים,גהומלאה של כל הפל

בנוכחות מפקד  ,חייליםכמה מאות סעדו 

   .השייטת והקצונה הבכירה
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 זו זכות גדולה ומרגשת ההיית ,מבחינתי

עילית ל , ולו במעט,עד דמעות להודות

 ,מבלי לפגוע( ,הנוער של עם ישראל

זווית  ,ולסיכום .) באף יחידה אחרת,כמובן

 ואלה ,אשרי העם שזה צבאו: תאישי

 יונתןנתן המשורר  ולשאלתו של !לוחמיו

 ישנם עוד אנשים כמו האיש פהאי"

ראיתי  !ישנםהם  -תאמינו לי , "ההוא

 .מטר ממני - טבעיאותם בגודל 
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השיטה מנקודת בית

  שליהתצפית 

  צור אדר
  

-יש נקודת תצפית פיסית

 שאפשר להיות בה ,חומרית

ויש נקודת , ולגעת בה

איך , תצפית שהיא יותר

חומר ". נפשית", נקרא לזה

אתחיל . ולפעמים יש מיזוג של ממש, ורוח

-כשאני צופה על בית: המהשניידווקא 

השיטה מהנקודה בה אני נמצא במסלול 

אני אני מוצא שבמבחן התוצאה , חיי

כאדם בוגר בחרתי לחיות במקום  בעצמי

. לצד שכני וכחלק מן הקהילה הזו, הזה

מבחן התוצאה הזה הוא נקודת התצפית 

  . שלי

ולמה בעצם זו : אני מקשה על עצמי ושואל

 וההורים ,הרי נולדת כאן? בחירה שלך אתה

 כל אלו -והסבאים וחבלי ושורשי המשפחה 

במובן הזה אכן לא היה . בר לפניךהיו כאן כ

כאן תהליך של בחירה ראשונית עצמאית 

הרי לא ניתן להכחיש כי , ובנוסף. מצידי

כאינדיגינוס יליד המקום זכיתי לקבל 

 -מההורים וממיטב המחנכים מנות גדושות 

 ועד , החל מגן הילדים- של ממש 'פימפום'

, הספר-הכיתות שבגבעת בית-למרומי בית

על , איך לא,  וגם,מקוםעל קדושת ה

 איך על מצע כזה ,אז". קדושת המקומיים"

  ? עדיין זו בחירה שלך עצמך

אם אני משווה שזיף , כי למרות אלו

הרי הרבה פרטים אחרים שעברו , לשזיפים

-את אותו מסלול בדיוק כמוני אינם בבית

). מי ימנה - בני כיתה, חברים(השיטה 

 ועובדה נוספת היא שלמעלה מעשור של

חיי הבוגרים ביליתי במחוזות אחרים 

חוויתי שנים בבירתנו : שונים בתכלית

אביב -ושנים רבות עוד יותר בתל, ירושלים

אבל דווקא . בה הרחבתי את המשפחה

 כי , כמתבונן מהצד,כשיכולתי לומר

הבית באופן - שלי עזבה את נמלהייהאונ

דווקא אז , סופי ושטה בכיוון אחר לגמרי

 לחזור ולבנות כאן -פת עשיתי בחירה נוס

בחירה כזו חייבה , מן הסתם. את הבית

 אבל הדרך ,הרבה ויתורים והרבה קשיים

 היא כל העת במבחן התושלי לבחון א

  .  ועובדה שזה מה שבחרתי, התוצאה

גם כשאני שומע מסביב לפעמים , לכן

האם יש מקום זך ( ומירמורים קטרוגים

כי וגם אם אני לא תמיד משוכנע , )?מכאלו

כל התהליכים וההחלטות בקהילה הם פרי 

עדיין כל אלו , מחשבה ותכנון נבונים

א י הלהכו-כי הסך. בטלים בשישים עבורי

 שקורה ,תחושה אמיתית של משהו טוב

אם , ובמבחן התוצאה האישי. במקום הזה

זהו , עבורי, סימן שלמרות כל אלו ,אני כאן

   .המקום הנכון
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 ,אם אני כאן("בה שלי אולי אורח המחש

הוא בגדר הנחת ") סימן שכאן טוב לי

 והוא פרי אינסטינקט הישרדותי ,המבוקש

 שנועד לשמור על בריאות ,של אופטימיות

 לשהכואיני בטוח . אני לא מסכים? הנפש

:  אבל אני משוכנע שהרשות נתונה,צפוי

אני משוכנע שבחברה מודרנית כמו שלנו 

לבצע בעצמו הרשות נתונה בידי כל פרט 

את בחירת הבית והקהילה אליה הוא 

 -משתייך ובה הוא מנהל את חייו הבוגרים 

אני מאמין שאם אדם הפעיל את . אין אונס

שגם סימן , מאזני הבחירה ונמצא כאן

השיטה - רבים היתרונות של ביתעבורו

זו נקודת התצפית . וגוברים על החסרונות

השיטה ועל כל הנמנים על -שלי על בית

חדשים ואלו שעוד  ,ותיקים, ילה זוקה

  .יבואו

יש כה  -לגבי נקודת התצפית הפיסית 

  ...  הרבה מקומות

כיום נקודת התצפית , ובכל זאת

ושל הבנק לו אני משלם (הגיאוגרפית שלי 

זוהי מרפסת ביתי בשכונת , )את המשכנתא

בדיוק המרפסת עליה . ההרחבה הקהילתית

זו המרפסת ה. אביב-חלמתי בהיותי בתל

 ממנה החל תכנון כל , נקודת הייחוסההיית

- וממנה אני צופה כל יום על בית,הבית

וכאן גם . השיטה ועל הנוף שמאחוריה

כשאני נמצא בנקודת התצפית : המיזוג

חומרית הזו אני בטוח בצדקת -הגיאוגרפית

  .נקודת התצפית הנפשית שלי

  

  

  

  

  

  

  ר  ק � �

  רפסת ר בִמ אני עם ספל שח�

  . ארחול למ�ע מקיץ מ��והגל�

  תים של זיִ ִד ם ו�תם ח�מתחתי �

  ל נחשקת  " לא מדינת ח�וז�

   .הבית -השיטה - ביתז�

  

  אר ל למ�ח�בר מ�וע ע�גל�

  ?יט אל ההראן מ�יתי �ד ִא י ע�וִמ 

   ,ט את הרגעיך למהר ולסח�לא צִר 

  .השיטה גם מחר-א יהיה בביתה�

  .יוגם אנִ 

  

  

  

 

 

  לעמרם יחיאלי 

אחראי על  שנה כ40המסיים 

  ,השיטה-ביתבמל שחה

  ברכות חמותתודות ו

  השנים-על השירות רב

  והעשייה הבלתי נגמרת

  .להצלחה ולרגיעהאיחולים ב

 השיטה-חברת בית              

  ,לחברים ולתושבים, השיטה-לבית

  גיע הקיבוץעם ה ברכות יישר כוח

   ! 82  לשנתו ה

  ,המשך תנופת בנייה לכםאני מאחל 

  .ואיכות סביבה מטופחת עם בתים יפים
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ריגול בתקופת  

   הפילוג
   מעשה שהיה   

  רותי שמי
היא אמנם נולדה , כלומר. המלטבייאימא שלי הייתה פולנייה 

 טרם הם ימיהימים .  אך התנהגה כפולנייה לכל דבר,בלטבייה

אני נטיתי .  ולהיפך,הימין נגד השמאל.  פוליטיתהנטיי על רקע ,פילוג בקיבוציםה

יוספים שהיו - בני הנוער התל, סביבתי הטבעיתבעיקר משום ששם הייתה, לשמאל

  .בשמאלרובם ככולם 

 או שרנו שירי געגועים ,איתם ישבנו על הדשא בערבים קסומים ושמענו מוסיקה

. השיטה-איתם גנבנו רימונים עסיסיים מהמטע של בית. לערבות הרוסיות הגדולות

 כי הוא היה , איש30- שבו הסתופפנו כ',נהימָ 'אן בחדר של 'איתם שתינו קפה בפינג

איתם צדנו ברווזים . בשל היותו חולה סוכרת, היחיד שתמיד היה לו סוכר לקפה

עמדנו לעבור כגוש אחד איתם , ולבסוף.  ושם גם היה בעלי לעתיד,יוסף-בבריכות תל

  .השיטה-לקיבוץ בית

ה הבת של ברט:  בתוכהוניעור הפולניים 'ניםגֶ ' וכול ה, נזעקה, זאתבשמעה ,אימא שלי

מה יגידו על החינוך הקלוקל ? מה יגידו בחוצות אשקלון? מה יגידו בגת!! בגוש השמאל

ניסה לשכנעני ו,  שלא יקום ולא יהיה,יד נשלח אבי להבהיר לימ? שנתנה ברטה לבתה

 על מנת להראות ,פו דבר הסכמתי לבוא לפגישה של גוש הימיןבסו. םתירוציבכל מיני 

 ,ערב הפגישה הגעתי קצת באיחורל. ני פוסחת על שני הסעיפיםילמראית עין שא

  . ולהצטרף אליהם, הוריייושבים כן י הלבררונצמדתי לאחד החלונות על מנת 

 ומיד הופנו אלי כול !!מרגלים!! מרגלים:  לחלון נשמע קול זעקהנצמדתבעודי 

  ! ? מרגלתברטההבת של , מה. דהמההמבטים בת

 גוש השמאל שולח מרגלים :ץ אל עובדה לא נעימה במיוחדניעור הקיבו למחרת בבוקר

 אימא שלי לא יצאה מפתח ביתה עד , לא הועילו כול ההסברים.תמימים אל גוש הימין

, אל לפעולת ריגולמ השייד-על  כביכול  שנשלח, הקורבן התמים,ואני... לשוך הסערה

 וחצי דבר על נטייתי אמי לא העזה עוד לומר לי דבר - כי מעז יצא מתוק. חגגתי בסתר

  .השיטה- עד הגענו לביתתהפוליטי

  

-לאיילת עקרה ,'קיבוץ המאוחד'הפילוג בגלל  ב,1951-1952בשנת  
הייתה זו תקופה קשה .  חברים וילדים120- קבוצה של כהשחר

 :יוסף- מתלאך אז הגיעו חברים וילדים . ש"הוכואבת בתולדות בי
 שהשלימה את ,צבאההספר ו- בוגרי בית,צת בניםוביניהם בלטה קב

 שהם לימדו את ,יוספים טוענים עד היום- התל.סולם הגילים
 .עבודה - מה פירוש המילה 'הרוקדים והשרים'
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 עם סיום עבודתך , רוני,לך  

  במרחב
  יהודית פלד                                    

  

התכוונו , ב"כשקראנו למועדון הישן מרח

מרכז . מרכז חברתי - לראשי תיבות

ועל כן כששאל אותי נכדי .  כלול בולשהכו

 :להכו : עניתי,מה עושים שם במרחב

, ישיבות, אזכרות, שמחות, חגיגות

',  ומועדון יום א' מועדון יום ב, תאסיפו

 שחריות ,וכמובן, תערוכות מבית ומחוץ

: פגישות  ופרידות, חוגים והרצאות, לחג

מקצב , בית מלא רוח חיים שיש לו מקצב

  . שפועמים כל העת, החיים שלנו

 יכולנו לבקש את כתליו של המרחב ל�

היינו , לספר לנו על כל שרחש בתוכו

ול מספר דברי יכולים לכתוב חלק גד

  .השיטה-הימים של בית

צריך , אבל כדי שהמרחב שלנו יהפוך לבית

שיטפחו ,  היה שתהיה בו נשמה יתירה

שיקשטו אותו , אותו במגע יד אוהבת

 ,וכשתבוא אליו, בפרחים מחייכים

זאת . תתקבל בעיניים מאירות ומזמינות

וכך הפך המרחב .   למרחברוני ועוד נתנה 

מקום , פקי דעתלמקום רחב שפותח או

מקום בו , שמרחיב את הלב והנשמה

אפשר להפליג למרחבים חדשים בכל עת 

  .וזמן

אט ממקומות המפגש של - כשנפרדנו אט

בשל הנסיעה (השבילים מ, הקיבוץ הישן

המכבסה , הילדים-בתימ, )בטוסטוסים

, האוכל- ובעיקר מחדר, ומחסן התאים

, כמרחב מחיה - נשאר לנו המרחב

צורך שלא מתבלה כתשובה עיקשת ל

מקום שהוציא אותנו . 'יחד'למפגש ול

  ...למרחב

גם  עם בוא ההפרטה ידעה רוני לפרוט על 

כי תמיד הייתה בה . המיתרים הנכונים

וכל הבא התקבל , פתיחות מלאה לכל רעיון

  בשמחה לשיחה על כוס קפה או 

  

משעת בוקר מוקדמת עד שעת , מים צוננים

  .   לילה מאוחרת

ידענו אש ' בהם ,היו ימים קשים

, אסיפות לא קלות, 'ידענו רעם

דיונים מתישים שליוו אותנו 

 שידעה ,הייתה זו רוני. לאורך ימים

 לנווט את מקהלת ,בחן ובתבונה

ידעה להביא . הקולות הסותרים והמתנצחים

, המחבק, המקבל, אל הבית את הרוך הנשי

 ,חיים אנושית- בחוכמת,זה היודע. הקשוב

, ם כל המחלוקות ממשיכים הלאהשע

 ,ומביאים אל הבית גם קולות אחרים

שבכוחם להוציא אותך מהמרחב המצומצם 

אל החיים שמעבר , אל השם, של הכאן

  . לגלבוע

כך היו המפגשים , 'שבת נושא'כך עשתה לנו 

משק -עם בני, סופרים ומשוררים, עם יוצרים

השיטה והביאו אלינו את -שפרחו מחוץ לבית

שהיא בת , וכמובן השירה, י עשייתםסיפור

 השירה :לוויה של רוני לאורך כל חייה

לבקש ,  לעורר ולהתסיס,היודעת לנחם ולרכך

  ...ולהתפלל

. רוני הציעה שאביא שיר שיתאים למפגש

. שירים רבים קפצו וביקשו להשתתף בשמחה

   :חשבתי על שירו של זך המבקש בפשטות

  

ת את יפי  כדי לראו/אני רוצה תמיד עיניים"

ולהלל את היופי המופלא הזה שאין / העולם 

ולהלל את מי שעשה אותו יפה  / בו דופי

  ". כל כך מלא יופי, ומלא  / להלל
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 אבל ,חשבתי שכולנו יודעים שהעולם יפה

צללים רבים מסתירים מעינינו את היופי 

לדעת של זך ובקשתו הפשוטה . הזה

לשמוע , לראות מבעד לצללים את היופי

ד לחריקות צלילים המרחיבים את מבע

 . רוני,טמונה בךו היכולת הז. הנשמה
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 אשת – טל שביט

  השנה
  נימוקי הוועדה              

כמעט בכל יוזמה ) גלויה או סמויה(אפשר למצוא אותה שותפה , מאז שהצטרפה טל לביתנו

תרמה , נלאית בתחומים כה רבים-פעילותה הבלתי. ופעולה חברתית ותרבותית המתקיימת כאן

לבין המשפחות שזה מקרוב , םותיקיהשיטה הו-ותורמת לגיבוש הקשרים הנוצרים בין חברי בית

 הטובה ח הרו,ההתלהבות, האכפתיות .ובונות את ביתן בהרחבה הקהילתית ובתוכנו, הצטרפו

היא מזכירה לנו .  הברוכותה מצליחות להניע רבים להצטרף ליוזמותי,והאופטימיות המידבקת

 הן - חשבוןלא היצירתיות והנתינה ל, ההתנדבות, שהיוזמה האישית: את מה שחלקנו שכחנו

  . שאנו מבקשים לחזור ולהיותכפי ,מחתופעילה וצ,  לחברה חיההתשתית

 ,מעשירה את חיי היחד שלנו,  תורמת לכולנוכה רבים והמעורבות של טל בתחומים השותפות

השיטה -שיביאו את קהילת בית,  ירבו המתנדבים בקרבנול�. חיקוי ללשמש מודלוהיא ראויה 

  .ויעניקו טעם נוסף לחיינו כאן, ים יותרהמתחדשת למחוזות גבוה

  

   *ברכות מזל טוב* 
בעלי השמחה ה של הודעי "רק עברכות אישיות דפסו מעלון זה יו: נוהג חדש(

    ). אין לנו דרך אחרת. לאחת מחברות המערכתאו במייל, בטלפון, בכתב

  פר לעפרה ועתב, ית עמההולדת הנכד ל,חמדה וניר שפר ל,תמר ויצחק ישראליל *

  לשירה ושחרבת ,  להולדת הנכדה רוני,לרחלה ונתן שונרי* 

  גוני ופלג שריגבת ל,  להולדת הנכדה יובל,לנורית מורן* 

  אריאלה ותומרן ל ב, להולדת הנכד דן,עילםסמדר ועודד ל* 

  בן לנועה ושמעון שי, נכד גלילהולדת ה, לדורית וניסן ארנברג *

   ואיתןגלי בן ל, יהליד להולדת הנכ,ספקטורואייל שבע -בתל *

  בת ללימור וארז, להולדת הנכדה ליבי, לרותי ועמוס בוכמן* 

   ניניםהלהולדת שני לוצי לו,  בן לטל ואהוד,נכדלהולדת ה ,איה לוויןל *

  הלחנה באר ודיתה להולדת הנינ, להולדת הבת רעות, ינפר וגלי פרח'לג* 

  נהלהולדת הנילשושנה , לי- להולדת הבת שי,לסמדר ועמית המאירי* 

  ל יונית"לנישואי ירדן עב, לנוקי וגידי שרון *
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  להולדת הבת ים, דוד ואיילת יעקב-ללבן בן* 

  עופר ושיריויואב בן ל, עידן ורעותבן לניתאי : יםלהולדת הנכד, לרחלי ומשה מאירי *

  . צביקה שרטרבן למרווה ו,  רזלהולדת הנכד, לגליה ולייזר פרבר *

 !!מזל טובלכולם 
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