
 

 2 0 1 1   ר א ו נ י



 2

  

  אחרי השריפה בכרמל                                   
  

 בית אורן שלי
  

  

  

  

  

  

  

  ,אפרת שלום

 ברצוני להודות על הדאגה ,בהמשך לבקשתך

 , ובבית אורן בפרט,והאכפתיות למתרחש בכרמל בכלל

בבית אורן פגעה האש כמה שעות  .בימי השרפה הגדולה

 של ,תרחשחוסר השליטה במ. לאחר שהחל היער לבעור

כמה מאות  . הביא לאסון גדול,הכבאים והשוטרים

 וממש מול עיניהם ,מטרים מצומת הכניסה לקיבוץ

 נשרפו עשרות סוהרים ,הפעורות של אנשי הקיבוץ

  .שניסו לברוח מתוך האוטובוס הבוער

היא .  והגיעה לבית אורן,סופת האש המשיכה לנוע

 אורן  שהוקם בבית'בית הצנחנים'שרפה עד היסוד את 

 שנהרגו באסון מעגן ,לזכרם של צנחנים חברי הקיבוץ

האש המשיכה לתוך השכונה . בשנות החמישים

 נטשו 19:00ב. הדרומית של הקיבוץ וזרעה הרס וחורבן

ועוד מספר חברים חילוץ צוות . הכבאים את בית אורן

ולאחר קריאות נואשות , מסורים המשיכו במאבק באש

 שהחליטו ,באיות זקנותהצטרפו למאבק שתי כ לעזרה 

 ועליהן צוותי ,לעלות לבית אורן למרות הסכנה

כבאיות .  והשני מעין כרמל, האחד מהחותרים,מתנדבים

 ורכוש רב , עצים,אלו עם צוותי המתנדבים הצילו בתים

  .02.12.2010בבית אורן בליל יום חמישי 

 אינן 35 ומתוכן ,63 דירות בבית אורן נפגעו 120מתוך 

באופן .  נשרפו מבני ציבור,בנוסף . גורים עודראויות למ

 י מילדי3וכן נשרפו דירותיהם של ,  ביתי נשרף,אישי

  .והסטודיו לקרמיקה של אשתי

 ומיד ,ביום שישי בבוקר יצאתי ברגל מחיפה לבית אורן

 - 'יער מחוללים'התחלתי בפעולות כיבוי להגנה על 

. אתר לפעילות בטבע אותו הקמתי ביער בקיבוץ(

 לאחר יומיים של ).org.meholelim.www -בתמונות (

  .מאבק באש ניתן היה לומר בוודאות שהיער ניצל

באסיפת חברים שקיימנו בשבת בנחשולים החליט 

הקיבוץ למנוע ככל יכולתו את פיזור הקהילה לישובים 

 למרות ,ויולהחזיר את כולם הביתה ללא דיח  ,אחרים

  .התנאים הקשים

הכנו , ברנו את צנרת המיםיח,  לחשמלרגנראטוהצבנו 

 תוך בניית מטבחים ,את חדרי המלון לקליטת החברים

 בה 'חנות'הקמנו . קטנים בכל קומת חדרים וחדר כביסה

 וחברים שנותרו ללא ציוד ,בלנוימוינו תרומות שק

   . בלו כל מה שניתן היה להעביר אליהםיבסיסי ק

 אנו .יטוח הקיבוץ אינו מספיק לכיסוי כל הנזק שנגרםב

 קרווילות 30פועלים בימים אלו לבניית שכונה של 

 ,מנסים לתמוך זה בזו, לקליטת החברים חסרי הדיור

 ומנסים להפוך את הכעס הרב שמצטבר על ,ואלו באלו

  .וביישובנהמחדל הנורא שהביא לנזק כה גדול 

בעוספיא  ריפה מכבי האש הגיעו למקום תחילת הש

. י וזה היה כבר מאוחר מידי,שעתיים לאחר שהחלה

חסרי מוטיבציה , בכל ימי השריפה היו הכבאים נרפים 

   .ורצון לסייע בכיבוי בשטח

בלנו מקיבוצים יברצוני להודות על התמיכה והעידוד שק

  .השיטה- וביניהם גם רבים מבית,רבים

                                               

       

  

  

                      

                                

                              

  ,בברכהבתודה ו                             

  

  אורן-בית, רן רונן

 השיטה-ביתבר מועצת מנהלים "יו לשעבר 
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                                   אחרי השריפה בכרמל
  

    מגילת האשמגילת האשמגילת האשמגילת האש

ַהּשַָֹמִים -ּכֹוָכִבים ִנְּתזּו ִמן. ַהָּבִית-ָּכל ַהַּלְיָלה ָרְתחּו ַיֵּמי ֶלָהבֹות ְוִהְׁשַּתְרְּבבּו ְלׁשֹונֹות ֵאׁש ֵמַעל ַהר

 ?ִהים ַוְּיַנֵּפץ ִלְרִסיִסים ִּכְתרֹווְסאֹו ֱאלֹיְּבכִ ֲהָבַעט . ַהְּקלּוִיים ַוִּיְּתכּו ְרָׁשִפים ְרָׁשִפים ַאְרָצה

-ַוְּיַתּנּו ֵבין ֶהָהִרים ָהְרחֹוִקים ֶאת. ָּתעּו ְּבֶמְרֲחֵבי ַהָּלְיָלה, ְטעּוֵני ָדם ָוֵאׁש, ְוִקְרֵעי ֲעָנִנים ְמָאָּדִמים

ַהָּפְרּפּוִרָּיה ַוִּיֶזר ְקָרֶעיָה -ִהים ֶאתו ֱאלֲֹהָקַרע. ַוֲחָמתֹו ֵּבין צּוֵרי ַהִּמְדָּבר ִהִּגידּו, ַזַעם ֵאל ְנָקמֹות

  ?ָלרּוחַ 

  ביאליק . נ.ח

 

 

 

 

   חבריםתגובות
  

    ופהופהופהופה''''מיקי צמיקי צמיקי צמיקי צ

מה הייתה הרגשתך כשראית את הלהבות 

  ? תחושות עברו לך בראש ולא? בכרמל

 שהרחתי הנפלאיםהרגשתי שריחות האלונים 

 ,כרמל הופכים לריח של עשן שרוףבבילדותי 

היית לי . ..צבות נוראית עד דמעותוהרגשתי ע

      .כבדה, קשה תחושה

   ?את האחריותמטילה על מי היית 

   ! על החינוך שלנו כעם

  ? מה היית מוכנה לעשות למען נפגעי האסון

הם  מה שושייקח,  את דלת ביתי עבורםלפתוח

את  , הילדים, רק שישאירו את הבעל,רוצים

   .התוכי והכלבים

   ?מה הלקח שנלמד ממנו

  

  

  

אם לא תקום צעקה גדולה בעם להפסיק 

   נימצא את עצמנו ,להתנחלויותלהזרים כספים 

 ובלי , ובלי תקציב לכבאות,לחינוך בלי תקציב

יהיו לנו רק כבישים , תקציב לכלום

  .אויבים והרבה ,בהתנחלויות ושכונות

תראי מה  . מתחיל בחינוך וניגמר בחינוךלהכו

הסטודנטים  שנגעו להם בפנסיהכ :קרה בפריז

כל העולם , צעקו עד לב השמים, יצאו לרחובות

כשפוגעים לאזרחים  ידע מה קורה בצרפת

  . הבפנסי

תקציב אפילו את ההכבאים שלנו לא קיבלו 

הם היו צריכים להקים קול . שאושר להם

  !!חזק- שכולם ישמעו חזק,צעקה
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  אחרי השריפה בכרמל                                   

  

 )גוטסמן(מיכל זמיר מיכל זמיר מיכל זמיר מיכל זמיר 

מה הייתה הרגשתך כשראית את הלהבות 

  ? בכרמל

התבוננתי בטלוויזיה ולקח לי הרבה ! פחד גדול

מראות שאנחנו תמיד רואים  מאוד זמן להפנים

 .בשיא העוצמה ,ופתאום זה פה אצלנו ,CNN-ב 

עדר ימול ה ,ותר ויותר קשהעשה יכל דיווח נ

עם אנשים מתחילים לברר . יכולות וציוד הולם

 .ולא זזים מהתקשורת ,יקירים ,שמכירים

 כשכבר ברור לאן הולכים ,בשלב מסוים

על  ,על אנשים נפלאים,  יש עצב גדול,הדברים

  ... החייםועל זילות חורש

  ?את האחריותמטילה על מי היית 

מדינה כל  .בראש ובראשונה על ראש הממשלה

 ,למודי ניסיון,כך מפותחת בכל תחום בכל נושא 

  !מביש? לזה לא נערכנו? ואת זה לא הפנמנו

  ?מה היית מוכנה לעשות למען נפגעי האסון 

וגם  ,ערב התרמה ,איסוף ,גיוס ,מה שצריך

  .עזרה פיזית

  ?מה הלקח שנלמד ממנו 

אז תהיה ועידת , למדיאני לא בטוחה שהלקח י

אז יקצו תקציבון , חקירה כזו או אחרת

במדינה אבל  ,שיספיק אולי לדלק של המטוס

  . וזה הכי מתסכל,שלנו לא לומדים לקח

  
    ::::יב בצלאליב בצלאליב בצלאליב בצלאלננננ

האונים של האדם -כמה עצוב לראות את חוסר

בנותינו כמה חבל ש, הקטן מול הטבע המשתולל

לא יזכו לראות את יערות הכרמל בשיא 

 לראות כדי  שנה 30לחכות תזכנה  ו,תפארתם

  .ילדיםכאת מה שאנחנו ראינו 

 האש ומחדלי הכבל מע,  כמובן,האחריות היא

 ,שכן בשעות הראשונות של השריפה, הממשלה

הממשלה  .היו איטיות מדישלהם התגובות 

אחראית למחדל המתמשך בקשר לכיבוי אש 

 לא בטוח שכל זה ,אבל בסופו של דבר, מוטס

מערך כיבוי אש מוטס ומכבי (היה עוזר 

  ). ערוכים יותר  אש

שריפה -היה שלב בו האש יצאה משליטה ובמגה

יון של עאני חושב שהר. ל"כזו חייבים סיוע מחו

מ לייצר גוף שמאגד מטוסי כיבוי אש מכל "רוה

 היא יוזמה ,מקרים קיצונים כאלולאירופה 

 אני .מעשיםגם  נקווה שמהמילים יצאו .ברוכה

לא חושב שיש לעשות יותר ממה שהממשלה 

  .עשתה

  ?מה הלקח שנלמד ממנו 

בתחילתן של להיות ערניים יותר וזריזים יותר 

 ,להתכונן למצבי קיצון בכל תחום, שריפות

ולא רק , טפונותיש, מגיפות, רעידות אדמה

צריך . גם לנו זה יכול לקרות. כותרות בעיתוןכ

אי , להפסיק למנות ועדות חקירה על כל דבר

אפשר לחיות במדינה שכל דבר מלווה בוועדות 

מדף ולא על ה יםמונחחותיה "שדוחקירה 

  .שטח ביםמיושמ

  סמדר גלבוע: ליקטה                                          

  

   

  

  

  

 

 ןבניהאיבדו את השיטה משתתפת באבלן של המשפחות ש-בית

השיטה שולחת תנחומים למשפחת חייט -בית .אסון הכרמלב

אי עמק כבמפקד צוות חילוץ של  ,בעפולה על מותו של דני חייט

  . שנפטר מפצעיו לפני ימים אחדים ,יזרעאל

  .ברוך יהי זכרו .וינקלר עופר  אשתו של ,דני היה אחיה של אסנת
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  השריפה בכרמלאחרי                           

 לא למהר לנטוע
  עזריה אלון

  

אחרי הימים הקשים שבהם צפינו בשריפה בכרמל 

 מה יש לעשות כדי ?מה הלאה: באות השאלות

 התגובה הראשונית היא ?לתקן את הנזקים הקשים

אבל אני , לא הייתי עדיין בשטח.  למהר ולנטוע-

ו מאז ימי נעוריי כתלמיד מכיר את הכרמל לפרטי

לקחתי חלק פעיל .  בחיפה'הריאלי'הספר -בית

 עם שמורות 'יגן לאומ'במאבק להכרזת הכרמל כ

וליוויתי את השריפות בו ושיקומן מזה , טבע

  .עשרות שנים

 צריך קודם כל להכיר את ,כדי להחליט מה לעשות

אדמות הכרמל הן משני . הכרמל ואת הצומח שלו

מות הנוצרות אדמות חּו: טיפוסים עיקריים

, של סלעי הגיר הקשים) בליה(מהתרוחחות 

ואדמות אפורות הנוצרות מהתרוחחות אבני 

בעיקר , )אבן גיר פריכה ונקבובית (הקירטון

על האדמות החומות . בחלקים העליונים של ההר

 בחלקים ,מתפתח חורש של חרוב ואלת המסטיק

ל אלון  וחורש ש,)' מ200עד רום (הנמוכים של ההר 

. ישראלית בחלקים הגבוהים יותר-מצוי ואלה ארץ

על האדמות האפורות מתפתח יער טבעי של אורן 

 ניטעו יערות של אורן ירושלים ,פרט לכך. ירושלים

  . ויותר עצים לדונם200, בצפיפות מוגזמת

אלה ורוב יתר עצי ,  אלון-עלים -עצים רחבי

יתה י אם ה.מתחדשים אחרי שריפה -החורש 

 בגזעים צומחים ,עה קשהיקלה ולא פגה פגיע

 אחרי שריפה קשה הם .ענפים ועלים חדשים

מובן שהתחדשותם של . מתחדשים מבסיס הגזע

עצי אורן . עצים קשישים נמשכת עשרות שנים

, אבל אם נשרפו עצים ותיקים, אינם מתחדשים

 אלה נפתחים ומפזרים –שכבר פיתחו אצטרובלים 

זרעים הנובטים בקלות כבר בחורף הראשון לאחר 

אם מתרחשת שריפה שנייה תוך שנים . השריפה

 –לפני שהעצים החדשים פיתחו זרעים , ספורות

 אלא רק לאחר שנים ,לא תהיה התחדשות טבעית

  . מזרעים שתביא הרוח, רבות

,  כדי לראות מהר יער חדש,מובן הרצון לנטוע

הוא מן  -החיפזון 'אמר הפתגם הערבי כמ, אבל

, הכרמל ידע שריפות רבות בתולדותיו. 'השטן

המסקנה . וצריך לתת לו להתחדש בקצב שלו

 שנה או -שהתקבלה אחרי שריפות העבר היא 

אין (שנתיים אחרי השריפה אין נוגעים בשטח 

רק ). עדיין סיכום מה עושים עם הגזעים השרופים

התהליך . שהשטח מראהכך פועלים על פי מה -אחר

המלא של ההתחדשות יימשך לא פחות מעשרים 

בני עשרות שנים לא תהיה , ולעצים קשישים, שנה

 'הקרן הקיימת'גם המדיניות הקודמת של . קומהת

  .ולא יינטעו יותר עצים בצפיפות כזו, משתנה

הכרמל הוא . כבר עלו קריאות שלא לנטוע אורנים

שר לקחת אותם אפ-בית גידול טבעי לאורנים ואי

אם תבואנה בשנים , בנטיעות חדשות. ממנו

ואת , יש לנטוע יותר עצי יער אחרים, הבאות

  .האורנים לנטוע לא בצפיפות

ראינו . אש לא יועילו-הפתרונות בדמות פסי

על פני עשרות מדלגת האש בשריפה הזו כיצד 

,  הקמת מערך כיבוי–מה שנחוץ הוא . מטרים

זרת התצפיות  והח,פתיחת דרכים לכיבוי

 –וכמובן ; שהוזנחו במשך השנים, להתפרצות אש

. חינוך ושוב חינוך לנוהג של הדלקת אש וכיבויה

 אתם –חקלאיים ולמי שמפעיל כלים , ל"ולצה

  ! המבעירים המסוכנים ביותר

הצומח והחי הצומח והחי הצומח והחי הצומח והחי , , , , ולא נותר לנו אלא לקוות לחידוש הנוףולא נותר לנו אלא לקוות לחידוש הנוףולא נותר לנו אלא לקוות לחידוש הנוףולא נותר לנו אלא לקוות לחידוש הנוף

  !!!! ובמהרה עוד בימינו ובמהרה עוד בימינו ובמהרה עוד בימינו ובמהרה עוד בימינו,,,,מכוח הטבעמכוח הטבעמכוח הטבעמכוח הטבע



 6

  

                                     לזכרה של החשמלייה

  שנה חשמלאי60
  

  ה הורביץ'שיחה עם יענקל
        ענת ענתבי

  

  

  

אומר , " כשהורידו את החשמלייהעצובזה היה יום "

כשחזרתי ".  שנה60-מי שעבד בחשמלייה ככ, ה'יענקל

תי בכך  אבל התנחמ,קהחולים הייתי קצת בשֹו-מבית

ברור שמבחינת ... םהאיקליפטוסישהשאירו את 

, לייה הייתה תקועה כמו עצם בגרוןמתחבורתית החש

  ." האישית שלימההיסטוריה זה חלק ,אבל לגביי

לייה היא הזדמנות מתאימה לשמוע את מהריסת החש

  .בגלל שבר ברגל, 'בית הפז'עדיין שוהה ב שה'יענקל

  

  ?לחשמלייהמתי נכנסת 

דן  ואז , ריק המקום עמד,כשחיסלו את המדגרה"

את האישור . 'לפלוש לשם' ואני החלטנו ל"ז יישראל

  ."ומאז עד אתמול היא במקום הזה, קיבלנו בדיעבד

  ? חשמלאיתנעשיאיך 

הרפת הייתה הכי . ענפיםשובצנו ליוסף -תלב' בכיתה ט"

אז עשינו .  הילדים מספיק ענפים לכולולא הי. מבוקשת

 היה באמת זה. גורלי לעבוד בחשמלייהבהגרלה ונפל 

לא   וזה ,שוליה בתחילה הייתי כמו .משמע-יתרת, גורלי

הרבה .  מאודאך בהמשך זה תפס אותי, ממש עניין אותי

מל שיצירה של כל מערכת ח: שנים הייתי חשמלאי בניין

זה , מהחציבה בקירות ועד התקנת הלוח, בבית חדש

חשמלייה עצמה עבדתי בתיקוני בכך -אחר. משמח

  ".י את המקצועמאוד אהבת. חשמל

  

  .ספר לי על אירועים חשמליים מיוחדים

 צריך היה. האוכל-פעם נשרף הלוח הראשי של חדר"

 רוב התקלות היו ,למעשה. נולתקכדי לעבוד לילה שלם 

העצים הם האויב . של שריפות לוחות חשמל ראשיים

לא פעם גרמו לקריעת . החשמל-הגדול של כבלי

. כבלים לאדמהמאוחר יותר הכניסו את ה. החוטים

  ."קרקעי-תתכבל יש כבר , למשל, 'בית הפז'ל

  

  ?ס"ההאם ההכשרה שלך היא מה שלמדת בבי

.  עברתי קורס חשמל בכתבס"ביהלאחר שסיימתי את 

ומדי שבוע הייתי שולח את , קיבלתי בדואר שאלות

שם , בסוף הקורס נסעתי להיבחן בירושלים. התשובות

 בלתי רישיוןבעזרת הקורס קי. קיבלתי את התעודה

קיבוץ  יצאתי ל)1958(באותה תקופה . לעסוק בחשמל

בדיוק אז עמדה . צובה במסגרת עזרה לישובים צעירים

צורך להתקין לוח  והיה, צובה להתחבר לחברת החשמל

, הלוח היה בסדר. חברת החשמל בא לבדוקנציג . חשמל

. לעסוק בחשמלרישיון אבל קיבלתי התראה שאני חייב 

מאברהם , יוסף-קורס וכן המלצות מתלתעודת סיום ה

זה .  עזרו לי להוציא את הרישיון,שפר ומדן ישראלי

לא היה לי עניין בדרגות . החשמל'  ולחבהספיק לי

  ."גבוהות יותר

  

.  70שיך עד מ והלא רצה לצאת לפנסיהה 'יענקל 65בגיל 

הוא . היה לו למה לקום בבוקר.  עבד בהתנדבות70מגיל 

כמו יהודי . רהגנראטול הפעלת קיבל את האחריות ע

פעם ו ,בגנראטוראדוק הלך כל יום חמישי למלא מים 

 ישן רהגנראטו. בשבועיים הניע אותו למשך שעתיים

קשה להשיג חלקי חילוף . לו בעייתיתשמאוד והתחזוקה 

  . בארץ

.  לי לצאת לפנסיהשמותרהחלטתי  81בגיל : "ה'יענקל

ה זחורף הה. רוהגנראטעם יהיה  אני לא יודע מה עכשיו

  ."אמיתימבחן יעמיד אותו ב

*  

  

של שמירה רבות  על השנים ה,קה'יענל, תודה לך

 ,ותודה אישית ממני. השיטה- החשמל בביתותחזוקת

 החשמל שומעת שבהפסקות 'שכונת התאנים'כדיירת 

  .נרגעת... ורהגנראטואת 
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                                     לזכרה של החשמלייה

  י מאודכואב ל
         עמרם יחיאלי עמרם יחיאלי עמרם יחיאלי עמרם יחיאלי עםהשיח

  

י "על ע-מי שעמד ליד החשמלייה ברגעים שהונפה אל

וראה בעיניים כלות איך היא נישאת אחר , שופל ענק

בוודאי חש את משק , כבוד למקום שממנו אין חזרה

 שנים עמדה בצניעותה בכניסה 70. כנפי ההיסטוריה

רשמית של -וכתחנת הסעה בלתי, כסמל מסחרי, לקיבוץ

היא ידעה ימים יפים יותר כאשר שימשה . רמפיסטיםט

, ובהמשך חדר חלב, בתחילת דרכה תיאטרון בובות

סטודיו של הפסלת דודו , דירת רווקים, הנהלת חשבונות

היום היא .  חשמלייה-ובסוף , מדגרה לאפרוחים, קרונר

על . השיטה-הלכה לעולמה כמו רבים מסמליה של בית

ומערכת כבישים , כובדתמקומה נבנתה כיכר גדולה ומ

רק שני . כיאה לאי תנועה שוקק, עם שוליים מפוספסים

 שנותרו שם מתנועעים בדממה םהאיקליפטוסי

  .ומזכירים בלחש את מה שהיה כאן עד היום

מה עשה , אחרון המשתמשים, שאלתי את עמרם יחיאלי

  ?לו כיסוח החשמלייה

 איש לא שאל אותי ואיש לא. זה כואב לי מאוד: "עמרם

, דיברו על זה לפני שנה, נכון. עדכן אותי לפני ההריסה

 אבל אז הוחלט להשאיר אותה על מקומה בגלל

אני שמח שעשו זאת כשלא . חשיבותה ההיסטורית

כי זה , ולא נאלצתי לראות איך זה קורה, הייתי בבית

  ".היה כואב לי עוד יותר

, והימים ימי החנוכה, אם בענייני חשמל אנו עוסקים -

 17- בוא ספר לי על כמה אירועים חשמליים שקרו ב

  . כהונתךשנות 

 בשבת בוקר 5.00זה קרה לפני שנתיים בשעה : "עמרם

כנראה . כאשר המרכזייה שליד בריכת האפס נשרפה

. הציבור נשאר בעלטה יום שלם. שמים חדרו לחשמל

ובלי מזגנים ומקררים , ם לוהטיםהיו אלה ימי קיץ ח

הוזעקתי למקום ותוך חצי ... היה לאנשים קשה מאוד

יחד עם קבלנים עשינו חיבור . שעה הייתי כבר בשטח

לאחר מכן בנינו .  החשמל חזר18.00ובשעה , זמני

חברת , ידי אגודת המים-מרכזייה חדשה שמומנה על

  .השיטה-הביטוח ובית

  

  

ם כתוצאה מעמידת  שני4תקלה נוספת קרתה לפי 

הן גרמו להפסקת חשמל . חסידות על חוט של מתח גבוה

 אנשיהם סברו. ארוכה גם אצלנו וגם בבית שאן

למחרת עם אור השחר טייס של . שהתקלה באשמתנו

 גילה שורה של פגרי עופות שרועים לאורך 'כימאוויר'

  ... "הקו

בית ' שנים נפל עמרם מעץ הפיקוס שליד 13לפני 

הענף . ת שכרת ענפים שנגעו בחוטי החשמלבע' הפיקוס

 2. והוא צנח למטה על הגב, עליו עמד נשבר לפתע

והוא נאלץ להפסיק את העבודה לזמן , חוליות נשברו

  . מה

  ? האם ענף החשמל מתוקצב-

הייתי , כל דבר שהייתי צריך לקנות. החשמל לא מתוקצב

, תראי. 'אימא'ולא ' אבא'אין לחשמל לא . צריך אישור

כל שנה .  גופי תיאורה ציבוריים1.000יש  השיטה-יתבב

. וצריך להיות בשטח עם היד על הדופק, מתקלקלים כמה

הכביש ההיקפי , למשל, יש לנו הרבה מקומות חשוכים

יש . ועוד' שכונת התמרים'והכביש הפנימי ב, במערב

 תוצריך להחליף את המנורו, היום גופי תאורה חדישים

  . ירותהעתיקות שכבר בקושי מא

  

  ?האם העבודה חסרה לך,  ועכשיו-

מתנדב . אני עסוק מהבוקר עד הלילה. ממש לא: "עמרם

לא , עושה חיים, ל"נוסע לחו, הולך, שוחה', מתמידה'ב

  ."משעמם לי רגע
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                                     לזכרה של החשמלייה

 העיגול הפך לכיכר
  אבנר וינקלר

. 'כאב'יה במושגים של ידבר על החשמלאני לא יכול ל"

. מביט תמיד קדימהכזה שאלא , אני לא אדם רגשני

השקעתי . איתיהתייעץ טרח לאף אחד לא , וחוץ מזה

  . שנים מחיי11בחשמלייה 

שיצא  (אבישי שפרנכנסתי מיד אחרי עזיבתו של 

קראו לי רבים . לא ידעתי כלום בחשמל). ללימודים

אפרים הכנסתי את . ו טסטכזה שעושים עלי', טסטר'

חברת החשמל .  השמנמןחביבואת , 'זהב-ידי' זדה

והתחלנו במבצע גדול של , העבירה אותנו למתח גבוה

שכונת 'עד ,  וחשמלרישות כל המשק בכבלי תקשורת

לא . ע שצריך להמשיך גם בהרחבהצמב, )כולל(' ההר

אהבתי . פעם הוזעקתי לתקן תקלות במרכזיות החשמל

בזמנו . עונה על הצרכים הכיכר החדשה .את העבודה

אבל גם  .יה לצריף הבנייןיחשבו לעשות אותה בין הזית

  .כאן היא נראית יפה

  

  

  
 נברך על המוגמר

  צביה דרוד

  

, וצריך לברך, אפשר לברך על המוגמר

שנים של  אחרי .'יש'וכדאי להודות על ה

ששיקפו גם בלגן פנימי (סדר -ואי, בלגן

אותו . 'העיגול'הסתיים מבצע , )ביישוב

מימי הסורגום , מרחב שידע תהפוכות

 שפרחו 'עציצי גדעון', השפוכים עליו) רהדּו(

ועד , המדגרה, ולבלבו בחביות פלסטיק

הפך העיגול המודרני לפינה , החשמלייה

  . נוחה ומסודרת

הנוף , קירור-אין סיכוי להתנגש בפינת בית

. וימים יגידו אם הוא בטיחותי דיו, נקי

אפשר לקוות ולהאמין שתחת 

ונותר רק , האיקליפטוסים תוריק גינה יפה

תה הטרמפיאדה יה שהיילהתגעגע לחשמלי

  .האולטימטיבית לדורותיה

יש משהו בהתחדשות הנותן אופק ותקווה 

 ,ואולי,  שעוד יבואו על כולנו,לימים טובים

כי הפכנו להיות דומים לישובים אחרים 

  .תנועה משלנומעגל וזכינו ל

  

תודה לעמלים שעסקו בימים החמים 

לבעלי , אוקטובר-במיוחד של ספטמבר

 שהתאימו את ,םהמקצוע המקומיי

 והביאו את כולנו ,התשתית להתחדשות

   .לבן-לישורת הנוצצת בשחור

ואל תשכחו לחייך בכניסה , סעו בזהירות

  .לביתנו
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 ?בחג המשקאיך הרגשת    
  משחק חברתי, משאל אינטרנטי על חג המשק   

  ? האם זו מסגרת מתאימה?האם נהנית? האם השתתפת בחג המשק    

  ?לך לשנה הבאה אלה הצעות יש

  

            )גוטסמן(עינת סער עינת סער עינת סער עינת סער 

 נהניתי מהפעילות האקטיבית .  בחג המשקיהשתתפת

. גחהלדעתי זו מסגרת מתאימה לחוג את . הקהילתית

 ולא לפי ,לשנה הבאה אני מציעה ארוחת ערב כללית

הצגות : וכן רצויה פעילות לאחר ארוחת הערב, קבוצות

ארוחה בקבוצות מנעה אווירה ה. או שירה בציבור

כן הורגש חוסר בפעילות מסכמת . קהילתית שלמה

     .נוספת בתום הארוחה

  ינקרינקרינקרינקריייילובלובלובלוב) ) ) ) מתימתימתימתי((((מתוקה מתוקה מתוקה מתוקה 

, אר בני הקהילהנהניתי מהשילוב עם ש. השתתפתי בחג

האם זו מסגרת . אוהחברות טקסית-עם צורת החג הלא

   .אבל זו גם דרך, לא תמיד ?מתאימה

    סמדר גלבוע סמדר גלבוע סמדר גלבוע סמדר גלבוע 

אני בעד המסורת של מופע מרכזי המחבר את כל 

 המשחק.  גם בהכנות וגם בערב עצמוההאוכלוסיי

ולא מעביר את תחושת , לא מתאים, לדעתי, שהתקיים

עילות בפני עצמה ללא הקשר אבל כפ, החג לכלל הציבור

  . זו פעילות מבורכת-לחג 

  

  סמדר המאיריסמדר המאיריסמדר המאיריסמדר המאירי

 ולא ממש יהמפגשים הקטנים הם אינטימיים מדי

נכון שאנחנו צמאים למשהו משותף . מתאימים לכל אחד

בשנים  המופעים שהיו אבל, ולמפגשים חברתיים

, מחברים, ממריצים, מפעילים, היו נהדרים האחרונות

תשלום ( דורש עלויות גדולות יותר נכון שזה... מגשרים

, נפלא לילדים אבל זה פשוט, )בימויעבור הגברה ו

 ולכן חבל היה לי שגם השנה לא ,למבוגרים ולכל הקהילה

  . העלנו מופע

 ואפילו מאוד , לא התחברתי בכלל השנה-באופן אישי 

עמית והבנים . שירהבתי הגעתי רק בזכות . התאכזבתי

   מהמופעים הגדולים ,דיללהב, כלל לא היו שותפים

  

  

 וכמובן שכל המשפחה באה ,בהם אפילו הבנים השתתפו

  . בכיף ליום המופע

  )השם שמור במערכת(

אירוע , לדעתי. אופי המשחק לא התאים לי ולבני גילי

  .לא החג המרכזיו, כזה יכול להיות כתוספת לחג

   ניסןניסןניסןניסן----שרה פרידמןשרה פרידמןשרה פרידמןשרה פרידמן

 חג זה לא היה, לדעתי .השתתפתי בחג המשקכן אני 

מה לו. תוכנית לחג משקלא  וז .'יום הילד' זה היה ,משק

חשבתי לפחות  ? לחגאוכלהיו צריכים להביא אנשים 

הגעתי  .מים?  מה נתנו, לשתותנורמאלימשהו גישו יש

  ...הסוהביתה כע

        עוז שגיאעוז שגיאעוז שגיאעוז שגיא

 ואת עלויות ,צריך לחזור לטיולי המשק היפים והטובים

לעשות טיול פעם אולי לחשוב  .החג להשקיע בטיולים

   . קבוצה גדולה גם המחיר יהיה נמוךב. ל"משותף לחו

  צביקה קליחובסקיצביקה קליחובסקיצביקה קליחובסקיצביקה קליחובסקי

למי שמתאמץ ועושה . שעושיםאת אלה מי אני שאבקר 

הנכדים שלי השתתפו ! אני אומר כל הכבוד, משהו

באופן . אולי אפשר לחשוב על הצגה בשנה הבאה. ונהנו

   ...מה לעשות,  במהים אוהביםטבעי ילד

  נירה עופרנירה עופרנירה עופרנירה עופר

, המנחה היה מצוין.  ובהחלט נהניתי,השתתפתי במשחק

רצוי לחזור על פעילות . ומי שהשתתף היה מרוצה ושמח

שונים אנשים ומערבב בין זה משתף . כזו מדי פעם

  .וגילאים שונים

        שרון ברנדשרון ברנדשרון ברנדשרון ברנד

מחזמר משירי עוזי  אני מציעה לערוך לשנה הבאה

 . חיטמן
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 השיטה- לבית82-שנת ה

 הוקדשה לגיבוש הקהילה

 : אירועים5והיא כללה 

   סוכה בגורן ומסיבת חג- סוכות .1

  תושבים וחברים -  בית פתוח .2

       מתארחים זה אצל זה

 קדם לה יום - אדהיעפיפוני .3

  הכנה בהדרכת מוקי 

   עם קפה וכיבוד- 'קח-תן'שוק  .4

 - חג המשק -ה בתשרי "כ .5

 בהנחיית תי חבר משחק

 .אורי אסף על הדשא הגדול    

תודה רבה לכל הצוותים שעזרו 

 .ותרמו יכולתם לקיום אירועים אלה

  מזל טוב

  ,לחנה אורן

  לניצה ושרגא גופר

   אורי–הנכד , להולדת הנין

   גופרבן לערן וטלי

  מזל טוב

  לקרן ויאיר גל

  הלציונ, למירי ומשה גל

  ניצן  - הנין,  הנכד, הבןלהולדת

  השיטה-בבית

  מזל טוב

  לרחל ויוחאי כרמי

   תום–להולדת הנכד 

  בן לחנה וזוהר

 

  מזל טוב

  לרות ומיכאל, לחנה אורן

   אביה-הנכד , להולדת הנין

  עינת בן ליונתן ו

  יצחק-בבית

  מזל טוב

  להדס ונדב שפר

   גיא- להולדת הבן

   שפרלסוזן ואבישי

  הראשון להולדת הנכד

  מזל טוב

  ציונה גלל

   סתיו-ין נלהולדת ה

  מיכל ואודי גלנכד ל

  בן לעפי וגיל 
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 ?ההיית או חלמתי חלום - השיטה - בית
  ישי ברגנפלד

  

  . שלהם70- יובל הלציון לאחרונה שהתכנס ,'איילה'מחזור , השיטה-ישי הוא בן בית

  שבע-היום חי בבאר.  עם משפחתו לאילת השחרבעם הפילוג עז

  

 וזכיתי ,צברתי קצת ניסיון חיים. נער הייתי וגם זקנתי - -

 אך אני יכול ,ושונותת צות חברתיות רבוולראות קב

כך של - הכרתי צירוף מדהים כלאלקבוע בוודאות של

- בביתשהכרתי כמו , וכוח יצירה,אופי מובהק, כישרונות

הצירוף האנושי הזה נוצר לא מכוח . השיטה של ילדותי

 אלא מכוח חיפוש של , אינטרסים,פיתויים, אילוצים

 לחייהם האישיים השמעות עמוקמפרטים אחר תוכן ו

 ,דופן- יוצאתתאנושיהייתה פה גלריה . החברתייםו

 אנשי ספר , יוצרים ומבצעים,שהקיפה אמנים ואומנים

חובבי , םליי אוהבי טבע וטי, מחנכים,מורים, והוגים

 , חולמים ופנטזיונרים, יזמים וממציאים,ספורט ולוחמים

  .י כאן הכולתואיני בטוח שכלל

 השיטה-ית אמר תמיד שבשבילו ב,אברהם ברגנפלד ,אבי

 ,כאינדיבידוםנסות של כל מה שיקר לו כת ההתודהיא נק

 רעה בתקופהידוע כאבל .  כסוציאליסט, כציוני,כיהודי

 וביחד ,מאוד לו ולנו ולתנועה הקיבוצית כולה הוא קם

לזכותו . השיטה- את ביתב עז,קיםיינ"המפא ועם חברי

 בדיוקאך הוא גם ידע , יאמר שהוא ידע בדיוק למה עזב

 , מעטים זוכים להשרק אותה תחושה -בד לו מה א

ת את חייו  בשלמּולחברתחושה של מי שהצליח 

  . האישיים עם העולם שבו הוא חי

 ,נויבהבדל ממה שחושבים כמה מבניהם ונכדיהם של הור

שהורים אלה הקריבו את האישי והפרטי על מזבח 

 השכילואני סבור שהם דווקא , ציוני-החברתי הלאומי

 תוך כדי מילוי , ביותרוהסגוליישי לבטא את הא

  .ובתנועהתפקידים בקיבוץ 

של עולם הספציפי חשוב לי להדגיש אינו תוכנו מה ש

 מעוגן   שהיה ללא ספק,המושגים והחוויות של הורינו

 אלא התפיסות ,בתקופה היסטורית ובמרחב מוגדר

 תלוי במידה שהעתיד, למשל. היסודיות שבהן הם חיו

פרטי -או שהאישי, ים שלהם עצמםרבה במעשים ובמחדל

 להזין יכולים אלא , בסתירהעומדיםכללי לא -והציבורי

 ,ותונרירותי של כושאינה צירוף  - שחברהאו . זה את זה

חב בעל היגיון שאיפשר רמ  ואירועים אלא,םאינטרסי

 ולחתור להשגת מטרות משמעותיתלנהל בו פעולה 

  ...כמה שרחקנו מתפיסות חיים אלה, אוי. בעלות ערך

בפגישותיי עם אבי 

בערוב ימיו הוא היה 

אני , ישי': אומר לי

מוכן לדבר על כל 

 רק ,נושא שבעולם

גורל . 'לא על הקיבוץ

הקיבוץ לא רק 

הווטו .  אלא במידה רבה כבר לא היה מובן לו,הכעיס

א הפריע לו לבקר כאן מדי שהטיל על נושא הקיבוץ ל

שלו  הגדול אפלוגת- מי שהיה ברשבתאי באריפעם את 

אך נעשה תוך שנים מעטות לידידו הקרוב ,  הפילוגבימי

 , סיפר לי על מה הם שוחחוהוא לא. ביותר עד יום מותו

  ...ואולי שתקו

דמות  ,דווידקה נבות את כניסתו של יכול לשכוחמי . . . 

ר הילדים שבו האזנו לסיפור לחד,  בוהמייניתציורית

כשהוא נושא מגש של פיתה חמה ומחלק , שבוהערב של 

 מט בצריף האטליֶ  הקים הדווידקאותו ? אותה בינינו

והיה גם האטליה של .  אוונגרדיציירליפול ובו ניהל חיי 

 ידיו וציורי ההגדה שלו והפלקטים מעשי דויד אלף

ול לשכוח ומי יכ. האוכל בימי חג-שכיסו את קירות חדר

 האחרון שלנו השנתי הטיולואת , המורה הנערץשבו את 

ואת מחנה הלימוד שערכנו , בעמק המערבי ועל הכרמל

ומי יכול לשכוח את משחקי ? ליד הבאר במטע הרימונים

 נגד נבחרת הצבא 'השיטה-הפועל בית'הכדורגל של 

 מוישלה ברימר כיכבו השב,  בעמקהתהבריטי שחנ

 נאמןויצחק  , ממש דבוק לרגלו שהכדור,כחלוץ מרכזי

 ? מאחורהקבוצה המנהיג את ,כסטופר

 כולו ץוהקיבוחוויית השירה בציבור במסיבות שבת של 

, 'דבר'בהם לימד אבי את השיר האחרון שהתפרסם ב

והייתי יכול להכביר , פולדי שצמן הפסנתרוהמלווה ליד 

 ...בזיכרונות עוד ועוד

  

 שינו ללא הכר ,ולה וישראל כ, עמק יזרעאל,השיטה-בית

השיטה ההיא כלב - ביתה נקבעבליבי אך ,את פניהם

וכך אני  מוצא עד כמה קלעה . החוויה הישראלית שלי

 או תההיי, השיטה שלי- בית,הוי – חל המשוררתר

 ?חלמתי חלום
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 התחדשות
  2011 לרגל תחילת השנה האזרחית החדשהנכתב 

  
  עמית הגלעדי

  

  .אל מציאות מעורפלת, ולהמונה ּכו את הְת ם שלא ראית ּבעורר מחלֹואתה מְת 

פק רדף אחרי קו האֹוהה האם הִמ אתה תֹו, טחת הראש בקירבין לחיצת היד להָ 

  .שיל לכדי משהויְב 

  .אבל אתה עף,  כנפייםאין לךָ 

  .בגר להְת תךָ וא לפני שהתנין יכריח, יטר פן לעוד רגע אחדיות פִ מתעקש לה

  

  .מכונה העוטפת שלהם ּברגלבֹואב להפוך קק עד ּכת ומשתֹוהחלטיּובאתה מסרב 

ת  על היהירּועג לעצמךָ ולֹו, רצהים אם ִת ר הִר  חשבת פעם שתוכל לעקֹור איְך זּכאתה נִ 

  .רה הזוהטהֹו

  .ביטה של הלבלויה בדבר וְצ רמים לים אתה אהבה שאינה ְת ל הנחלים הזֹובין ּכ

  .רצה ואם לאאם ִת ,  כל מה שהיה ויהיההאת

  

  .ם לפניךָ ל החייִ דע שּכויֹו, עקע בנפש המקּוספרהִמ חק לאט את אתה מֹו, ךוּכ

  מאחל להם , םפף להם לשלֹוקים ומנֹוצים מתּורונות חמּוני זיְכ אתה עובר על פְ 

  .בכל טּו

  .ים לעבר שנה חדשה הרחִמ ְד רנדחף במֹו

  .להף אותך במגבת של חְמ  לבסוף תעטֹויוולד לעצמךָ שִת ּכ

  

  .מח לקראת עצמךאתה תׂש

 .דעאני יֹו
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    מורידים את הכפפותמורידים את הכפפותמורידים את הכפפותמורידים את הכפפות   
  התנועה הקיבוצית דובר, אביב לשם

  

  התנועה יוצאת למאבק 
   מינהל מקרקעי ישראלנגד 

מינהל מכביד ידו ומתעמר בקיבוצים ה

המחנק שכופה . כבר תקופה ארוכה

המינהל על הקיבוצים מורגש 

בשנתיים האחרונות כתוצאה מעצירת 

עקב איסור , היתרים לבנייה חדשה

התניית , א"ז. רות בקיבוציםלהשכיר די

התנועה . רותי בהפסקת השכ,היתרים

י במטרה להגיע "מ עם ממ"ניהלה מו

העמדה הסופית של . להסכמות

המינהל הביאה אותנו להפסיק את 

  . מ ולצאת למאבק ציבורי"המו

, ד שרית דנה"במכתב חריף לעו

, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

, הודיע לה מזכיר התנועה הקיבוצית

אינני רואה יותר ": שור) ולוולה(זאב 

טעם להמשך ההידברות חסרת 

אנו רואים  .התכלית עם המינהל

 'הכרזת מלחמה'בהצעת המינהל מעין 

ולאור כל זאת אינני , נגד הקיבוצים

הידברות הרואה יותר טעם להמשך 

נצא . עם המינהלהזו תכלית החסרת 

            "!למאבק ציבורי למען זכויותינו

 כל .בשלב הראשון גובש מטה מאבק

, על צעדי המאבקיעודכנו הקיבוצים 

אך מתחייב בכדי להגן , שיהיה חריף

  . נועל האינטרסים הקיומיים של

        

ע מציעה "הקרן התנועתית קמ: : : : בשורהבשורהבשורהבשורה

לקיבוצים הלוואות לבנייה ולשיפוץ 

  . ע"באמצעות קמ: הביצוע. דירות

מסלול מימון נוח למי שלא : המטרה

  . למשכנתא מהמדינה 'זכאי'

ע ומנהל "ר קמ"מוזמנים לפנות ליו

 .אגף הכלכלה בתנועה אודי פלד

il.co.tkz@udi  

  

Ï˘ ÂÈ¯È˘ÓÏ˘ ÂÈ¯È˘ÓÏ˘ ÂÈ¯È˘ÓÏ˘ ÂÈ¯È˘Ó        

‚‚‚‚'''' È˜ È˜ È˜ È˜Ô·ÏÔ·ÏÔ·ÏÔ·Ï        
  חבר בקהילה שלנו

  

 שמיכת ענן עולה

 ,מעל הר עטור עצים

 חמוק גלבוע נגלה

 ,ום זו התחלהלי

 ,עוף נוסק בעב

 ,עין מלווה חצב

 .היום יפרח על כל עליו

*  
 ,הבוקר הרגבים מלאו בצל

 ,כחוטר ה עוליםירשי חמניוש

 ,בתלמיו שדה סרוק

 ,עב קול צרצרים נישא אל

 ,תו ממטרות שולחות בו

 ,מקסמיו חום רגב

 ,עכשיו האנפות זולגות

 .במשחקיו יום עשיר
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 תודה וברכה לבירטה   
  )גן גורים (התינוקות- כמובילה  בביתהסיום עבודתעם                                

  יעל שגיא

  

 , שנים27תחיל לפני ההקשר ביני לבין בירטה 

', הגיעו לפעוטון ו, התאומים, כשמאיה ודני

הכרתי אז את בירטה .  חודשים8בהיותם בני 

ינה ענקית לילדיה כאם וכאדם עם נת, מקרוב

  . ולסביבתה הקרובה

אני זוכרת את המפגשים והשיחות היומיומיות 

שהעשירו אותי בתובנות חדשות , בירטה, איתך

התמודדות עם בריאותם , על הורות לתאומים

הבאת . הפיזית והרגשית בתוך קבוצת פעוטים

מרענן , רוח אחר-דנמרק משבבאיתך מביתך 

רים שאפיינו דב. הומניסטי ומתחשב, ומאתגר

, אותך ותרמו לשיתוף פעולה בינינו לאורך שנים

מלוא האחריות את כאשר לקחת על עצמך 

  . התינוקות-להוביל את בית

אני חושבת שלא היה לך קל לפגוש , במבט לאחור

להכיר את .  של בני הקיבוץתהמנטאליואת 

אולי . מהות ביחסם אל ילדיהםיהמעצורים של הא

גם לקבל את . יה מקובלמה שיגידו ויעשו לא יה

להבין שהתינוקות . לא היה קל, אזהמערכת של 

פי - שחיה על,הם של הוריהם ולא של החברה

 ,כללים של מערכת הכפופה למזכירות ולאילוצים

חינוכיים ם שאינם מתחברים לשיקולי

  .ופסיכולוגיים

הבנת . קשיים למדת והסתגלת בגדולהולמרות 

הובלת , התינוקות-לעומק את תפקידך בבית

בנועם הליכות ובלימוד יומיומי את הצוותים 

לימדת לקבל סגנונות שונים של . שעבדו איתך

 ההיית, הקבלה הייחודית שלך. התנהגות הורית

משמעות והובילה לבניית שם טוב לבית -רבת

הורים ראו זכות גדולה להיקלט בבית . התינוקות

תמיכה ומידע על כל , לקבל ממך הדרכה, תינוקות

היה לך . הצלחה או קושי של ילדם, דמותהתק

 אצל 'אורנים'למדת ב. חשוב להתקדם במקצועך

 בריאות ,השתלמת גם בנושאי תנועה, מלכה האס

, תנועה ופעילות התינוק, ותזונה לתינוקות

, ומיד יישמת אותם בארוחות, העשירו אותךש

בטיפול הגופני ובדגש , בטיולים, בחצר, בתיבות

 תקופה של ההייתזאת . וראית כי טוב - המוטורי

בכושר הפיזי וביכולתך לקבל , שיא מבחינתך

 ולהעביר להם את 'אורנים'תלמידות מסתכלות מ

  . אישיתהבהסברים ובדוגמ, תורתך בשיחות

היית גם מובילה בפעוטון ומילאת , בין הזמנים

 שהיית תלויה ,תפקיד קשה. תפקיד רכזת הגיל הרך

 .המערכת ופנימיים של בגורמים חיצוניים, בו

מצבים שלעיתים היו עבורך בלתי אפשריים 

רוחך הטובה והאופטימית גישרה על . לעיכול

המכשולים האלה ואיפשרה לך להמשיך לעבוד עוד 

לא ויתרת . התינוקות-שנים רבות כאחראית על בית

  .כך הציקו לך- למרות הברכיים שכל,על יום עבודה

, טה והגיל הרךהשי-אל השינויים שעברו על בית

, לגלות גמישות כלפי ההורים, ניסית שוב להסתגל

הצלחת , עם כל הקושי. הצוות והמערכת כולה

, לשמור על אופי הבית ועל יחס אישי לכל תינוק

  .אם או אב

אני אוהבת . נפגשתי איתך רבות בהדרכה וכחברה

 מהקשרים תהזיכרונו. ומכבדת את גישתך האנושית

  .ונים את ההמשךבינינו רבים וטובים וב

עוד הרבה שנים של יכולת , בירטה, אני מאחלת לך

 להיפגש עם הורים ,להעניק מהידע המקצועי שלך

להעביר להם , לתת להם מאישיותך, ומטפלות

לתת . הרגשת ביטחון בבחירות ובמעשים שלהם

להם את נקודת מבטך שרואה ומבקשת את טובת 

  . הזולת

כל הצוות בבית  ואהוביה אורליאני רוצה לברך את 

 , אך המספק,להמשיך לשאת בעול הכבד, התינוקות

אתן . במפגש עם תינוקות והורים בראשית דרכם

ראויות להמשיך את דרכה של בירטה ולשמור על 

   .התינוקות-שמו הטוב של בית
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 ברכה לחמדה         
 עם סיום תפקידה       

  

  יוסי אסף                       

  ,חמדה

. חמדה עשתה זאת. מעט מאיתנו זכו להיות מוסד

 לשפר 'החתוּכ'התימנייה היפהפייה שהפכה כאן מ

  .אמנם עשתה זאת

בחום , דיהםרבים מאיתנו זכו בה כמחנכת של יל

 באכפתיות, ליבה בחיוניות המחבקת שבה

.  שבההשליחותיבחריצות ובטמפרמנט , תהמידבק

  .ואת כל אלה הביאה חמדה גם אל ריכוז החינוך

 אני מעיד עליה ,כמתבונן מן הצד במשך שנים רבות

 אספה ,כי את כל המחמאות הללו ועוד רבות נוספות

תמים באמת וב. הרוויחה ביושר, חמדה במו ידיה

  .הייתה היא מרכזת חינוך בהא הידיעה

ואין זו אמירה קלה באשר למי שניווטה את המערכת 

 של פרידה ,משותשהרגישה הזו בימים של בין ה

של אחריות  קשה מדפוסים של עשרות שנים

אל עידן שבו החינוך המשלים עומד , ממוסדת

היא חמדה שלנו הייתה  . של בית ההוריםהיכטריטור

  .שם במשמרת

  -ומה יותר מזה אפשר לומר 

 .חיבוק גדול, פשוט תודה חמה

  
שיר תודה לחמדה 

  החמודה
  דורית צמרת

  שיר השוק: לחן

  מי זאת עוטפת ומוקפת

  ?בילדים שמחייכים

  זאת עם היד המלטפת

  ?ועם הקוקו הנצחי

  

  ?מי לא מכיר את חמדתנו

  –לב ונשמה , אנרגיות

  ,סחפה במרץ את כולנו

  !התלהבות מכל יוזמה

  

  :פזמון

  ?למי תודה וברכה

  !לחמדתנו

  :על העבר וגם על העתיד

  כל מי שהיא חינכה

  פה מבינינו

  !הוא מחונך כבר לתמיד

  

  גידלת דורות של אוהבים לך

  –מאות בנים מאות בנות 

  תמיד יהיו הם חייבים לך

  .את היפים בזיכרונות

  

  )או חלקנו(ואם אנחנו 

  ,היום כל כך מחנכים

  : השיטה של חמדתנווז

  .ילוב חינוך וחיוכיםש

  

  ...פזמון חוזר

  

  שנים היית כאן לכולנו

  –ה דגם ידי, גם מדריכה

  על כן אולי לא האמנו

  ...שעוד תגיע שעת פרידה

  

  תודה גדולה נאמר בצוותא

   סבים וילדים,הורים

  ותתפני להיות קצת סבתא

  !מגיע לנכדים



  

 לוגר ממגרשו של             

מנהל תשתיות                    

  

  ביוב ,מים@ 
מים לכל -הותקנו מדי 'רשות המים'לדרישת 

את  ראשון לא מחייביםהבשלב . הצרכנים בקיבוץ

מדידת המים . מים לפי המונים החברים בצריכת

חיוב . הופרד - הנוי. ל הצריכה הביתיתעהיא רק 

חשבון כלל -ולנוי הציבורי הוא עלהביתי  מים לנוי

  : אנחנו מצווים לחסוך במים .המשק

  .מיראכי המחיר מ.  ב .חסר כי. א                    

        צנרת המיםצנרת המיםצנרת המיםצנרת המים

מצינורות  חלקם, הם מברזל מחליד חלק מהצינורות

, והיובש בקיץ, בחורף הלחות בקרקע ,אסבסט

הפלסטי פוליאתילן  צנרת. גורמים להם להיסדק

, יצור לא הומוגניים האאבל , טובה כלל-בדרך

  . נגרמים פיצוצים, במקומות שהדופן דקה

 כלי יש אנשים שנוסעים עם, לכל הצרות נוסף

,  מיםיקווי שותלים עצים מעל ,הצינורות רכב עלה

 יום בכלכמעט  .חופרים בקרקע וקורעים צינורות

 ונוכל לחדש את ,ימצא מושיעי עד שפיצוציםישנם 

לפני כחודשיים  .וכסף וך מיםלחס וכך, הצנרת

 הדליפות שנמצאו. נעשה סקר דליפות מים בקרקע

הביוב מהבתים לבריכה הראשונה בקו  .תוקנו

באחריות  - וכל השאר, המאסף הוא באחריותנו

, חוץ מגיל הצינורות,  חלק גדול מהבעיות.המועצה

 'הגלבוע קולחי'עובדי . הם מגבונים ושורשים

הם צוות מקצועי  ,עושים את עבודתם נאמנה

הביוב של  .לכל קריאה האפשרית ועונים במהירות

 שאן-השיטה יחובר למכון טיהור שפכים בבית-בית

  .הכבר בוצע חלק מהעבודה .באחריות המועצה

  מבנים@ 
: רק תיקונים הכרחיים במבנים אנחנו מבצעים

 ,תיקון גגות ,בניין קורות, חיזוק עמודי יסוד

 משתדלים לשמור על . ביוב וחשמל,מים  מערכות

  .הקיים

  כבישים ומדרכות@ 
  -הראשונה , ראשון של הכיכרותהשלב ה הסתיים 

לתכנון  אנחנו מחכים כעת. 'היכיכר החשמלי'

  שבאחריות  ,ופה'מחודש של הכיכר השנייה ליד גן צ

  

  

את . המועצהמהנדס 

מתחזקים  אנו מדרכותה

פך מתחזוקה יההזה שבר -תיקוני( .'ברשֶ 'קוני יבת

  מצבנו לא מאפשר לבצע החלפת,לצערי. מונעת

 ,כאשר מתפוצץ צינור. ישנים בחדשים מים קווי

  .)הבא  ומחכים לפיצוץ,מתקנים

  חשמל@ 
" מעוז החשמל "עובד בקיבוץ צוות של חברת

מענה לכל תיקוני  אשר נותן, חיים-מקיבוץ מעוז

ברשת החשמל , הציבור  במבני,החשמל בבתים

גם מחוץ לשעות  -במידת הצורך  .וץח-תאורתבו

  מגיעים תוך חצי הם, טלפונית בקריאה. העבודה

 !שעה

הקשור  אנחנו בקשר עם המועצה בכל - חצר@ 

  ).17 ודכתבה בעמ' ר( חזורילמ

 

    הרחבה קהילתית@ 

מנת -על. באחריותנו לספק מים לתושבי ההרחבה

  לשעת חרוםר גנראטונרכוש,  זולעמוד בהתחייבות

 הספקת המים (חשמלההפסקות בזמן עבוד יש

 'בהרחבה ב). מים-ות משאבותעלהרחבה היא באמצ

בתקווה , ומדרכות היזם החל בסלילת כביש

נותרה  - 'הרחבה גב. יה לא תיעצריהבנ שתנופת

לו קווה שימצא מאני . הביוב: בעיה אחת עכשיו

  .פתרון בהקדם

  
  לעתיד    תוכניות@ 

. היסטוריה 'מחלק חשמל'נערך סקר חשמל לקראת  

 ,השיטה קנתה חשמל מחברת החשמל-ביתבעבר (

שייכים  למפעלים אשר היוולחברים  חילקה אותו

  לצורך מכירת. חשמלמוכריםכעת אנחנו  .לה

לנהל את רשת החשמל לפי  כיםיחשמל אנחנו צר

  .)התקנים של חברת החשמל

ע "עבדו מודדים בקיבוץ לשנות את התב השבוע

כן -כמו .הכחול יה בקוירך בנלצו ) בינוי עריםתכנון(

לחידוש  בלנו הצעות מחיר להגשת תוכניתיק

  .תיקיםווה תשתיות בישוביםה
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 חדר מיון       
  רכז החצר,  האריסלארישיחה עם                       

חזור ואיכות הסביבה  יכל נושא המנראה ש

זה ". האריסארי  של לD.N.A -בעמוק מוטמעים 

 .אומר לארי במבטא אמריקאי כבד, וק שלי'הג

התחלתי לפני שלוש שנים ללא תקציב וללא 

גדול נו צעד היום אני יכול לומר שצעדו ,אמצעים

שונים מיכלים רבים הוצבו במקומות . קדימה

 בהחלט התקדמותיש  אבל ,עדיין לא מספיק, במשק

לתודעה לאט חדרה חשיבות המיחזור -לאט. יפה

יש . ואנשים מתרגלים למיין אשפה, הציבורית

. פחותש -ויש ,  מקפידים יותרהןשכונות שדיירי

 שם ,'שכונת אגם עילי'למעניק אני ציון מיוחד 

על פסולת שם  ילא תמצא.  בכולממיינים הכול

  ".נועל כולהלוואי . ליד הפחיםאו שבילים ה

 ניירות:  בלבדקטגוריות 2-ל המיון נחלקעבר ב

 ,היום מספר הקטגוריות גדל.  פלסטיקבקבוקיו

בעמדות שונות . קרטונים וברזלגם המיון כולל ו

 חזור בקבוקיימיכלים גדולים למ 8בקיבוץ פזורים 

ים מיכל 2, ) הצבעונייםאלה עם הפרחים (לסטיקפ

, לנייר ועיתוניםירוקים  מיכלים 5 ,בהרחבה יםגדול

שחורות של חביות ו, ם לקרטוניםימיכלים מרובע

נמכר הברזל (, חלקי ברזל שוניםלאיסוף זיתייה ה

,  לא נמצא פתרון לזכוכיתעדיין. )לקבלן ברזל

ט וקלל יכולה כי המועצה אינה , ובקבוקיםצנצנות 

  .ישר לפח האשפה םיש להשליכבינתיים . זכוכית

חודשי תקציב לקבל לארי הצליח במהלך עבודתו 

אחריו והוא מרגיש כקטר המושך , וקטן לפעילות

הוא מייעץ בנושאי גינון , בנוסף. את עגלת המיכלים

, הוא מנקה, בנוסףּו. 'עץ הצפון'בכמה קיבוצים וב

קטנות ליד את הגינות ה, השכרותרכזת ה בהנחית

   .התחלפויריהם דבתים שה

אנחנו מקבלים מהמועצה הרבה יותר מיכלי : "לארי

כפרים הערבים שלנו בכי , מהתקן המקובלמיחזור 

ני יא, מרות זאתל .זההנושא עדיין לא עוסקים ב

לא כל מקום כי  ,מיכליםעוד ועוד יכול להציב 

וגם . קהל גדולנגיש ל זה או אחר י חבר"עשמוצע 

  . "לרכביםיה חנישטחי הצריך להתחשב ב

הוא ניקוי , אומר לארי, שליבאים  היםהפרויקט"

אותם שננקה אחרי . הבית ההולנדיהסנדלרייה ו

  ." מבנים אלההשמיש יהיה ניתן ל

  

  :פירוט המיונים

 איןופסאות חלב  ק-

יש . כי הם מצופים בדונג, לזרוק למיכלי הנייר

  .לאשפהלהשליך 

  .אין פתרוןיין עד. לאשפה -קר -מוצרי קל -

 -  קופסאות שימורים,פחיות טונהכולל  ,ברזל -

   .לחביות השחורות

- לזרוק גם גביעים של מעדנייש למיכלי הפלסטיק  -

כל מה , שקיות ניילון, קטשופ, אריזות שמפו, חלב

  . שפלסטיק

מדי אני עובר , לשים ליד הפח, כיסאות, תשולחנו -

  .ואוסףפעם 

, לשים ליד האשפהיש ם מאוד  קרטונים גדולי-

למיכלי לזרוק  -  כולל אריזות ביצים,קרטונים רגילים

  .הקרטון

  . למשק חי- פסולת אורגנית -

 במידה וחסר מיכל .לא בכל התחנות יש את כל הסט

   .הישובמרכז  שבפחיםרצוי לנסוע ל, לסוג מסוים

 יש להתקשר אלי, כשרואים מיכל מלא, וחוץ מזה

תולה אני , תגיעאיסוף ת השמכונעד  ....054054054054----2881270288127028812702881270

   .שק גדולהמיכל ליד 

  !!המחזור מתחיל במיון בבית: נא לזכור

מקום השני גיע למקווים לה, לארי, תודה לך

חרוד -עין אחרי ,בשמירה על איכות הסביבה

                              . איחוד

  רתאפ: ראיינה וצילמה                                         
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  יהודה עמיחי/ ְמֻׁשְחֶרֶרת     

   ַהּגּוף ִמן ְמֻׁשְחֶרֶרת. ְמֻׁשְחֶרֶרת, ִהיא ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ַהֶּנֶפׁש ֶׁשהּוא ַהָּדם ּוִמן ַהֶּנֶפׁש ִמן ּוְמֻׁשְחֶרֶרת

  ִּפְתאֹם ִמַּפַחד ּוְמֻׁשְחֶרֶרת ֵמְרצֹונֹות ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ַהּבּוָׁשה ִמן ּוְמֻׁשְחֶרֶרת ִמָּכבֹוד ֶרתְמֻׁשְחרֶ , ָעַלי ּוִמַּפַחד

  ,ּוִמַּמִים ּוֵמֵאש ּוִמֵּיאּוׁש ִמִּתְקָוה ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ַׂשֲערֹוֶתיהָ  ּוִמֶּצַבע ֵעיֶניהָ  ִמֶּצַבע ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ּוַמְזֵלג ַסִּכין ִמַּכף ּוְמֻׁשְחֶרֶרת ֵמָרִהיִטים ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ַמָּטה ֶׁשל ּוִמירּוָׁשַלִים ַמְעָלה ֶׁשל ִמירּוָׁשַלִים ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ַהֶּזהּות ּוִמְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ִמן ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ָהֲעֻגּלֹות ַהחֹוָתמֹות ִמן ְמֻׁשְחֶרֶרת

  ,ַהְּמֻרָּבעֹות ַהחֹוָתמֹות ּוִמן

  ,ִמְּמַהְּדִקים ּוְמֻׁשְחֶרֶרת ִמַּתְצלּוִמים ְמֻׁשְחֶרֶרת

  .ְמֻׁשְחֶרֶרת, ִהיא ְמֻׁשְחֶרֶרת

  

  ַהִּמְסָּפִרים ְוָכל ָהאֹוִתּיֹות ְוָכל

  ֵהם ַּגם ְמֻׁשְחָרִרים ַחֶּייהָ  ֶאת ִסְּדרּו ֲאֶׁשר

  ֲחָדִׁשים ּוְלִמְׂשָחִקים ֲחָדִׁשים ּוְלגֹוָרלֹות ֲחָדִׁשים ְלֵצרּוִפים

  ."ַאֲחֶריהָ  ֶׁשָּיבֹואּו ַהּדֹורֹות ָּכל ֶׁשל
  

 

  

  השיטה-בית  

  אבלה

  על מותה ללא עת

  של 

  עפרה חוגים

  שנפטרה לאחר מחלה קשה

  ומשתתפת באבלה 

 של המשפחה

  אהרון שמי

 . ישראליוסטיריקןסופר ,  היה עיתונאין ֵׁשמיואהר

,  יוסף-התחנך בתל.  בקיבוץ יגור1929- אהרן נולד ב

ובמלחמת , ש”הצטרף לחי. שהוריו נמנו עם מייסדיו

יוסף נישא -בתל. ה בקרב בגלבועהעצמאות נפצע קש

ובעקבות הפילוג בקיבוץ המאוחד עברו , ילרות

, היה רקדן וכוריאוגרף. השיטה-השניים לקיבוץ בית

השתתף כרקדן . ועבד עם נחום היימן וזאב חבצלת

  .בפסטיבלים בינלאומיים של הנוער הסוציאליסטי

ובה עבד כעוזר במאי בסרט , אביב- עבר לתל1962-ב

 בסדרת הטלוויזיה האמריקאית ,”יהודית”

” ארבינקא”בסרטיו של אפרים קישון , ”מצדה”

ובסרטו של מנחם גולן , ”תעלת בלאומילך”ו

ל וסרטי ”ביים סרטי הדרכה לצה. ”פורטונה”

בכביש אל תהיה צודק ”הגה את הסיסמה . תדמית

 ". תהיה חכם-

  תנחומים

  למיכאל סורקין

  ש" ביהטכנאי המחשבים של

  ולה בעפהאבבמות 

 

  תנחומים 

  איריס ורם, לרותי שמי
  במות

  אהרון שמי
 לאחר מחלה

  תנחומים

  שבע ספקטור-לאייל ובת

   אסף–במות הבן 

  בתאונת דרכים

  משתתפים באבל 

  המשפחה וקיבוץ גונן
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יו  שהספטמבר-אוגוסטאת חודשי רדנו ׂשבקושי  @

, אבל .בהיסטוריהביותר חזאים החמים לדברי ה

  .מאחורינוהתלונות ו, נכנסנו לחורף, זהו

השיטה הסתיימה במשחק - לבית82- שנת ה@

.  על הדשא הגדול,אורי אסףחברתי גדול בהנחיית 

   ).9-10 ' כתבה בעמ' ר(

 שנערכה , שנות קיומו100 בוועידת הקיבוץ לציון @

עובדיה , רות אלון השתתפו נציגינו ,'בדגניה א

רשים ביותר ועידה נחתמה במופע מוה. ואפרת שלם

  .בהווה ובעבר, קיבוצייםהשרונות יכמיטב הלוב בשי

 במהלך סוף הקיץ התקיימו אסיפות הסברה על @

המיבנה הארגוני החדש של ועד האגודה 

 . לבחירות בקלפיהלכנויומו בסו ,תהמוניציפאלי

-גי בןח, טל שביט, צור אדר: שמות הנבחריםואלה 

, שי לוביאניקר, עודד יוחנן, סמדר גלבוע, גוריון

 נאחל להם הצלחה בגישור .חנה סקלו, משה פלד

  .חדשתת קהילתנו המובגיבוש

 קטי דוריסיימה במרפאה  שנות עבודה 3לאחר  @

האחראית על  את עבודתה כאחות במרפאה

סמדר  ובמקומה נכנס. חלב-ועל טיפתהתרופות 

. )חלב-טיפת( עינת לנסו ,)תרופות( ןסטינגרטלו

, ותרילקטי על המסמאוד השיטה מודה -חברת בית

ומאחלת לה הצלחה , לבבי והחיוך הותהאדיב

נכנסו עינת שלהצלחה לסמדר וב. בהמשך הדרך

   .קטיבמקום 

ש יצחק שדה "ל שנה מעניקה העמותה עוכבכ @

 יר מןנר "דאותו קיבל השנה . צבאיתפרס לספרות 

הטקס המרשים  .'רונה בשנות המאבקׂש'על ספרו 

נשא דברים  . 18.11-ח ב"התקיים במוזיאון הפלמ

  יישר כוח.מיכה לינדנשטראוסמבקר המדינה 

  !!נירל

, עידן :אזרחותהחלו את הפשטו את המדים ו @

כמה ד ו אמור להשתחרר בעסער .סתיו ועדי בלכר

  .ט"במזחעידן ו ,ס"תניו החל לעבוד במסת. חודשים

  

  

  מאחלים לכם קליטה מהירה 

  .והצלחה בכל אשר תבחרו, ביתכם-בביתנו

  ,  סיימה את השירות הסדיראורלי קייזר

    ! כל הכבוד. וחתמה על שירות קבע

  : לבתיהם בהרחבהנכנסו  בשעה טובה @

  . חמי ורחלי אודם ובנם נועם -

  .מאור ורז, ם גלילדיה רוטמן ולורוויטעודד  -

שכונת ביתם בל( ובנם נטע' דלית ורותם רבינוביץ -

  .)היער

סדרת הקולנוע האיכותי בהדרכת תחדשה  ה@

על סרטים הוא ס קּווהפעם הפֹו, דורית צמרת

   .העולםרחבי  מםדוקומנטאריי

  .בואו. התחדשו במרחב' בימי דגם סרטי הילדים 

 חידש את תמר כרמי החוג לאמנות בהדרכת @

 . מוזיאוניםסייר בכמה  וכבר הספיק ל,ילותופע

  . נפתח בימים אלהיהודיתך בהנחיית "החוג לתנ

לגעת ' לרגל הוצאת ספרו ,ליוניש מסיבת חברים @

משפחתו בנוסף לו,  התקיימה בטבעון,'באור

שייצגו תקופות שונות  הגיעו רבים מחבריו, רחבהה

  . חייומהלך ב

יום  עם ס,לבירטה אהוביהמסיבת פרידה  @

בהשתתפות '  נערכה בגן א,התינוקות-עבודתה בבית

לב לבירטה -תודה מקרב.  וההוריםכל צוותי החינוך

פתיחת העסק עם צלחה הבו,  האחת והיחידהשלנו

  .הדרכת אימהותבשלך החדש 

פלג אפרת דרור ושרי י " פסטיבל יצירה אורגן ע@

  .עת האחרונה ב שהחל לפרוח, אומניותבבית

 באיחור התקיים ב"כיתה ית בראשו אש מיפקד @

קהל גדול הריע לפיל וליונה . אסון הכרמלקל בגלל 

-כמסורת חברת ,עלו בלהבותולכל המיתקנים ש

נספים באסון הנר האחרון הוקדש ל. הילדים

  . הכרמל

על  .מחמדהבסימן פרידה התקיימה מסיבת חנוכה 

קטעי , ריקודים, שכלל שירים, נערך טקסהבמה 

  !  תוצרת בית-והכול ,  זלדהמערכון, קריאה

אבל בלי  50-חזרנו לשנות ה: הפסקת חשמל @

מערכת לפתע   הבשבת אחת קרס... נפטהמנורות 

    ?מה קורה ?מה קרה
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 ! שעות8 -כחושך נמשך וה, השיטה-החשמל של בית

 ) מפסק זרם דל שומן (ש"זדמברציני תיקון בוצע 

יותר צטרך לא נ, 'מעוז חשמל'לכשנקרא מעתה ו

  . לכולנוםוחמואר חורף  .. .שיר מעוז צור ישועתיל

  שפעלה במחסן התאים,'רהיטיםארומה ' חנות @

 הרהיטים הוצאו . מיותפתאוב נסגרה, לשעבר

, אך לא לזמן רב .והמקום נותר מיותם, אישון לילהב

  .יש עליו תכניותכבר כי 

   ליום הולדתה לטלילה ירובעםברכות חמות  @

ת המגיעו מכל מקבלי הגלויות הצבעוניות 70-ה

שיו גם לך מגיעה תודה ומזל עכ. שנה-אלינו שנה

  !טוב

 3שהו אצלנו אשר  מברזיל ומכסיקו הנערים @

, למולדתםמרוצים חזרו ' מסע' במסגרת חודשים 

אלינו מסר כי בחודש פברואר יגיעו  דננברג ויונתן

  . והפעם מאירופה,נערים נוספים

ומעתה  ,תוקפו ניכנס להשירות הרפואי המהיר @

   .רופות באמצעות כרטיס האשראיקונים ת

אחת לשבוע מתכנסים :  שעת סיפור בספרייה@

מי שספרו עד כה . בצוותאהאזנה ילדים והורים ל

מברכים על .  ועודמוקי פלד, )היוזמת (תמר אדרהיו 

  .היוזמה ומקווים שתשתרש בביתנו

  .מ גשם"מ 71 עד כתיבת שורות אלה ירדו @

 תפקידו כמנהל  הודיע על סיום,יריב קרין @

עד פברואר יש לבחור מנהל . ש"ההקהילה של בי

 .חדש
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    
    

 

 בואו למשחקייה

ורף נפתחה המשחקייה במלוא עם תחילת הח

חברים ותושבים טרחו והביאו . התנופה והמרץ

ועדיין יהיה נחמד אם , מבתיהם ציוד ומשחקים

בלות ממשפחות רבות . ביא עודמשיכו להת

, יש שתייה חמה. במשחקייה החמה והאינטימית

כולה התשלום עבור המשפחה ... ואווירה נעימה

יש לאן  -כשגשם בחוץ !   בלבד₪ 20 –לחודש 

  .עוד מקום מפגש נחמד להורים וילדים .ללכת

  צוות האימהות 

  היזמיות

  
  השיטה-  עלון בית-  'שיטים'

  א"טבת תשע, 2011ינואר 

  2785' גיליון מס

  אפרת שלם:  ועיצובעריכה

  

, ניצה וינקלר, ענת ענתבי: מערכתחברי 

  סמדר גלבוע, עמית הגלעדי, עפרית אקרמן

רינה , דיצי, כרמית,  חיים בניאן:צילומים

   ש חגי"האתר בי, אפרת, ברקן

  מוני מרוז: קריקטורות

  

  העלון מופץ באינטרנט

. ר אסףדֹוחלק קטן מהאוסף המדהים של זה  השיטה-לכל בית בבית
 ברים מוזמנים להתרשם מהאוסף ולקבלח

    .הסברים מפיו

   נקיים קבלת שבת21.1.11 בליל שבת 

  , שליט בירושליםבאוהל של משפחת

  .ו של גלעדכהזדהות עם משפחת

  חברים ותושבים 

  מוזמנים

  לקחת חלק

   .בפעולה זו

  פרטים

    ....אצל גידי שרון




