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עזריה אלו� 

  תצלומי�

  טבע * קיבוץ * מדבר 
1940 � 1990  

  

 16.4.11שבת  :פתיחהה

  שטורמ��בבית

  . ובמשכ� לאמנות

, אביטל אפרת: אוצרי�

  . גיא רז, אור�גליה בר

  !נוסטלגיה במיטבה

  למדברמשק ול טי :בתמונה

1944 

  

  ?'מה זאת' :תם
  יהודית פלד

  

אולי ה� בכלל  לא . המופיעי� בהגדה של פסח, כולנו מכירי� את דמויות ארבעת הבני�

 �החכ� :  שמכיל  ארבעה צדדי� שוני� באישיותנו,אלא ב� אחד, ארבעה בני� שוני�

וזה שאינו יודע , הת�, האיפכא מסתברא, הציני,  הכופר�הרשע, השואל ורוצה להבי�

 ולהפו$ את הקולות והמראות ,להגות,  שאינה יכולה לנסח,ע� הנפש הילדית, לשאול

  .למילי� סדורות

  "?מה זאת" : זה ששואל בקצרה,ת�ברצוני להתייחס הפע� לב� המכונה 

 שלו על האיש הת� שהיה בי� יוצאי 'טור השביעי' באלתרמ�לפני כחמישי� שנה כתב 

 בו אי�התחילו תוהי� על יו� ש"ניגוד לכל חבריו ש וב, וראה את כל האותות והיד החזקה,מצרי�

 שהתרגלו ,ר היה מכל אחיו אֵח.כאילו זה חידוש, הוא פתח עיניי� בהיקרע הי� לשניי�, "נס

הת� עמד משתאה כל פע� מחדש נוכח . ולכל הנפלאות שקרו לו ולבני דורו במדבר, ד האשלעמ(

  ". וכמו מחו� לזמ�,תלוש האיש: "מרו וחבריו שלא הבינוהו א,גודל האירועי� ההיסטוריי�

 הולכי� ,הגעגועי� אל אד� שכמותו' אחד ת�'היו� במרחק שני� רבות מכתיבת אותו שיר 

שמתפע� מקיומ� של הדברי� הקטני� בעול� , שיודע שהוא לא יודע, אחד פשוט. ומתרבי�

 ומוקיר תודה ,שיודע להערי$ את גודל השעה בה הוא חי, שממעט בדיבור ומרבה בעשייה, ובטבע

 ולא מעבר ,להלל ולהתפעל  ממה שכא�, איש ת� שיודע להודות .החרות בתוכה הוא שתולעל 

  . לגדר

על כ� .  אלא למע� הכלל,לא רק למע� עצמו,  דברי� החורגי� מהשכל הישרותעשנוהג להת�  הזה 

תהיה  ', מה זאת'שמסתיר מאחורי שאלתו הפשוטה והתמה , אותו אישאת אני מחפשת 

  . אמיתית על כל שרואות עיניו ,סקרנית, ראשונית

  

 



 3

  את חירותי
  ?חירותהיא , לדעתך, מה

  
  

וא� פע� לא להיות , חופש לבחורהבשבילי חרות זה :  פלדינהפנ* 

   .מישהול למשהו או משעובדת

  

, החופש שבאמונה, חירות היא החופש שבחשיבה: קר� גל* 

  .החופש לבחור את ההחלטות שלי עבור עצמי

הבחירה בהגשמת הרצו� להחליט כיצד חופש  :ו עבורי הינ'חרות'משמעות הער� :  פלדמוקי* 

   .ברכת חרות לכל האד� .אמ� לקיימ�מ ו,חת אחריות על כ�ילק ,יראו חיי

. באמירות שלי, יתיובמחשב, יבדעותיבחירה : חרות בשבילי זה חופש בחירה: כרמית אונר* 

 , כא�,הכאיש ,תנה לי כאד�יאני מודה על החרות שנ .בדרכי ללא חשש רות לחיות את חיייח

  . עיניי לחיות את חיי על פי ראות

שנעשית על בסיס , אמיתית בחירה, בורי חירות היא היכולת לבחור בכל רגע נתו�ע: עינת סער* 

ראייה מפוקחת אשר לוקחת בחשבו� את השאיפה האופטימאלית ביחד ע� היכולות בפועל 

  .והמוגבלויות

ומכא� והלאה מוטלת עליו חובת , כל ילוד הנולד לעול� הוא בחזקת חופשי: אורית ברמלי* 

בבחירה  . כיוו� ועוד, אמירה, דעה, פעולה :לפי משתני� רבי� עלבכל רגע עלינו להחליט . הבחירה

חירות עבורי זה החופש לבחור  .יעמוד מנגד עיננו תמיד ביטחוננו וביטחו� הסביבה הקרובה לנו

האושר , השמחה והעצבחירות עבורי זה להרגיש את  .את המתאי� לי מבלי לפגוע באחר

חירות עבורי זה החופש לבחור בי�  .להתרגש מחדשכל פע� את הרגשות בכל הרמות ו, והעצבות

   .מידה הנכונהב ,תלות לבי� עצמאות

דר� המשקפיי� .  הכרת הטוב בעצמי ובזולת–החירות שלי היא בראש וראשונה  : אפרת של�* 

חירות היא היכולת . העברכאבי ו, הדוְגמות, הקיבעונות, החיוביי� אני משתחררת מכל המגבלות

ללא , וקבלת המציאות כפי שהיא, חירות זה ראיית הטוב בכל דבר. לתת לעצמ� ולסביבת�

  .מאבקי� מיותרי�

  

  

 לרֵאְשל ִיּכם ריים יחד ִעְציאת ִמיִצר ּבה לסֵפּוָוְצים הִמן לקֵיָמּכן ומזוּריני מוֲה
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  שאלותושאלת  - רות יהח
  מורזוגה של מאיה #ב� ,מאמ� אישי, רוני קרמר

משהו  לעחשוב ידעת מה לא לכשאו אפילו , שלא ידעת מה לעשותכמה עשית בפע� האחרונה 
או ? הא� שאלת שאלות של חולשה? הפחד או החרדה, נוחות� תחושת האיגברההא� ? שקרה ל�

אחת המיומנויות .  בהקשר של אימו� אישי'רותיח'בחרתי לבחו� את המושג ? שאלות של עוצמה
 ה שאלמה בי�, א� כ�. שאלותלשאול   היכולתהבסיסיות בתהלי� האימו� והליווי האישי הינה

  ?חרותלבי� 

שאלות אלו הינ� שאלות : 'שאלות מקדמות' או 'שאלות עוצמה'נגדיר קוד� את המושג 
שייקח החלטות ומניעות אותו לצאת למסע של מציאת  ,שמאתגרות את הנשאל לחשוב לעומק

רק א� נגלה . הסקרנות:  עומדת לנו תכונה בסיסית'שאלות העוצמה'ביסוד שאלת . בעתיד
  . נוכל להתפנות ולשאול את שאלות העוצמה הללו,לב באופ� בו נמנע משיפוטיות� סקרנות ותו�

כדרכו .  מאבירי השולח� העגול של המל� ארתור,אחד לטית עתיקה מספרת על פרסיבלאגדה ֶק
היה על פרסיבל לצאת למסע התקדשות רצו! תלאות והרפתקאות כדי להגשי� את , של אביר

 היה מסע של חיפוש אחר הגביע הקדוש )החיפוש, המסע (�Questה. ייעודו ולזכות בחופש הנצחי
 למילה  Questלא במקרה קיי� קשר לשוני בי� המילה . שהבטיח חופש וחיי אושר למוצאו

Question . קיו� ושאלות מוסר האותו מסע מאתגר חישל את האביר דר� התמודדות ע� שאלות
התשובות שהובילו אל אותה , רתיותהיצי, נלאה למציאת התשובות המרומזות�וחיפוש בלתי

  . רותיח

 �האתגר לשאול שאלות אנחנו יוצאי� למסע  ובעצ� ההעזה
אל , מסע אל הגילוי החדש. מסע של התפתחות אישית

, מסע שיש בו חופש לערער על הקיי�. והשונה, האלטרנטיבה
  .החרות מסע אל �  על המוב� מאליו

יציאה ו,  פתוח'צע%'שאלות יש משו� חיטוט בבשאלת . לפעמי� לא קל לנו לשאול את השאלה
רות  ושחרור יאנו זוכי� באותה חווית ח, ע� קבלת התשובה, בסופו. למסע של כאב ותסכול

הפסיכיאטר  ! והיא החירות הרוחנית האמיתית,היכולת לשאול היא האפשרות להטיל ספק. פנימי
כל תשובה מביאה , משמע". התשובה היא מקו� מנוחתה הזמני של השאלה: " אמריהודה פריד

. רות שלנו דורשת את התנועה הפנימית הזו בי� שאלה לתשובהיהח. איתה שאלות חדשות
הדורשת , הלב� לחיות ע� השאלה כשאלה קיומית מעומקמאפשר לנו, החופש הפנימי שלנו

  . לפעמי� לשאת אותה במש� תקופה ארוכה  עד שיתחילו תשובות להנ)

ותנו  ומחויב,שבו משחזרי� את המעמד המכונ� של יציאת מצרי�, הסדרלקראת ליל , בימי� אלו
ה� החירות � עלינו לעשות זאת דר� הקושיות והשאלות שה�, ראות את עצמנו כיוצאי� ממצרי�ל

וה עלינו מצֵוה '...את פתח לו': כא� נדרשת התערבות הורית �? 'שלא יודע לשאול'זה . האמיתית
  . ותו באותה חירות רוחניתות א! א+לָז, לגרו� לו לשאול

מה אוכל  ?מה מלהיב ומעורר אותי היו� ? תודהה/על מה אני אסיר :לשאלות עוצמה  אותדוגמ
 מה אני  ?אי� אוכל לעזור לעצמי ?אי� אוכל להגשי� את משמעות חיי ?עומד מוליש ללמוד ממה 

עורר בי יכול למה  ? ביעל מה אני צרי� לוותר כדי לשפר את מצ ?צרי� לגייס מעצמי כדי להצליח
   ....חופשאל המסע לוצאו תיהנו                                                                                           ?שמחה

? 
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        זרעי של תקווה זרעי של תקווה זרעי של תקווה זרעי של תקווה     ����     האגודה הקהילתית      האגודה הקהילתית      האגודה הקהילתית      האגודה הקהילתית                                                                                         

  :בואו נעשה סדרבואו נעשה סדרבואו נעשה סדרבואו נעשה סדר
  

עסקה בלימוד והתארגנות , 2010פעילותה בדצמבר את האגודה הקהילתית התחילה 

 ע אישור התקציב 2011ומתפקדת באופ� עצמאי החל ממר� , 2011ראשונית בתחילת 

אשר בא , השיטה�גודה הקהילתית אור חדש בביתאנו רואי בהקמת הא .בקלפי

, הנות� לחיי הקהילה משמעות עמוקה, חזק, לאֵחד אותנו כגו! אחד, להאיר את חיינו

  . ורואה בו את הזכות לקיומו

  

 100בו שווקו , ש על פרויקט הקמת שכונה קהילתית" החליטה ביה2004 � ב, כידוע

זוגות צעירי ומשפחות ,  חוזריביניה בני, מכל רחבי האר�מגרשי למשפחות 

אשר , היא גור סטטוטורי', האגודה הקהילתית'. כא�חלק תושבי שגרו , מהאזור

', תושב'בי� א הוא , וכל תושב הנו חלק ממנה, בא לתת מענה לחיי הקהילה ביישוב

ש רשאי "כל מי שגר בביה, לכ�.  ובי� א הוא בנה בית בהר,'חבר'בי� א הוא 

  .רותי� הקהילתיי� שהאגודה מציעהלהשתמש בשי

 אגודה משותפתזו . האגודה הקהילתית לא שייכת רק לתושבי או רק לחברי

השיטה יהיו �שמטרתה העליונה היא לתת את המכסימו שהיא יכולה על מנת שבבית

הבריאות , החינו', בתחו התרבות, מגווני ואטרקטיביי, חיי קהילה פעילי

 ,כל זאת. השיטה�החיי בבית�שיחד תורמי רבות לרמת, ומרכיבי חשובי אחרי

. ובשיתו! פעולה מלא בי� התושבי לחברי, בהתא לאילוצי הקיימי בשטח

כיוו� שזו הקמה של , תחילת פעילותה של האגודה אינה פשוטה וא! מורכבת מאוד

 א' קיי ,...)והיה צרי' לקו כבר מזמ�(ש "הגו! חדש שלא היה קיי עד כה בבי

  . כ' שלא אנחנו המצאנו את הגלגל, ובאזורנו בפרט, בישובי רבי באר� בכלל

ועד וחברי ה. י חברי האגודה הקהילתית"שנבחר ע' ועד מנהל'לאגודה הקהילתית יש 

, במטרה ובשאיפה למע� חיי קהילה איכותיי, במספר תחומי, בהתנדבות, פועלי

  .השיטה� ילאי בביתהנותני מענה לכל קשת הג, שיתופיי

טל , חנה סקל, צור אדר, עודד יוחנ�, שי לוביאניקר, ר" יו� משה פלד : חברי הוועד ה

  .חגי ב� גוריו� וסמדר גלבוע, שביט

 מתיישבי כלכלכלכלהבסיס התקציבי לפעילות הקהילתית הנו המס המוניציפאלי המוטל על 

וצג התקציב מדי שנה תתקיי אסיפה בה י. חברי ותושבי כאחד, השיטה�בית

לאחר שאושר בקלפי ברוב גדול . שיועבר להצבעה בקלפי, י הוועד המנהל"המוצע ע

סכו המס החודשי שאושר לשנת . תחל גביית מס מכלל המתיישבי, 2011תקציב 

  .לאד * 195:  הנו2011

�כיוו� , תושבי שנדרשו עד כה לשל אגרות שמירה ובריאות לא ידרשו לשל אות

 המצויי ,על שירותי שניתנו עד כה בתשלו, כ��כמו. ו' המסשה� כלולות בת

מפני שג ה מחושבי , לא יגבה תשלו, )משק חי,  בריכת שחייה,כגו�(בתקציב 

 ולכ� אנו מזמיני כל ,אנו מאמיני כי ישנ� שאלות ותהיות רבות. בתו' המס הכללי

הצעות , הרהורי, בקשות, ועד כתובת לשאלותו לראות בחברי ה� אחת ואחד מכ

  !השיטה�חג פסח שמח לכל בית בית .וכדומה

 עדובש חברי הו, משה פלד וסמדר גלבוע
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תודה על הזכות 
  דוהלימו

  

   םי
מנהל הקהילה המסי, יריב קרי�

השיטה נחשפתי אל קהילה �רותי כמנהל קהילה בביתיבעת ש

ת חיי
  שמעידי
 על חפצ�,שנמצאת בצמיחה מתמדת ובתנופת פיתוח קהילתי

 , הנושאי
 המהותיי
 לקהילה כפרית בפריפריה, בראייתי,אלו. קהילתית עזה

 �  . השיטה� ביתתברכה קהילתהובכ


 ובמהל� השני
 הקרובות צפויות להצטר� ,יו
�הקליטה להרחבה נמשכת יו

  .  שנמצאות בשלבי בניית בית
 בהרחבה, משפחות70 �לבית השיטה עוד כ

 ובמסגרתה , צפויה להתחדש במהל� החודשי
 הקרובי
'קו הכחול'בג
 הקליטה 

  . שטח הקיבו$תו�  משפחות לבנות את בית# ב30 �צפויות כ

  .קיימא� גדולה ובת,דורית�השיטה את ביסוסה כקהילה רב�בכ� תשלי
 בית

נבחר ועד הנהלה ואושר ', האגודה הקהילתית'בחודשי
 האחרוני
 נכנסה לפעולה 

יש עוד מספר מהלכי
 שצרי� להשלי
 כדי שפעילות האגודה הקהילתית . תקציב

י של הפרדה ברורה  א� בוצע המהל� העיקר,תהיה נפרדת לגמרי מפעילות הקיבו$


לבי# פעילות של חברי הקיבו$ , בי# שירותי
 קהילתיי
 לכלל התושבי
 והחברי

 
  . בינ
 לבי# עצמ
 ועבור

מכא# והלאה . החינו� והתרבותבתו� מהל� אישור זה הוש
 השנה דגש על פיתוח 

 ,השיטה לפרו$ את דרכה בכל תחומי השירותי
 הקהילתיי
�תוכל קהילת בית


במאמר מוסגר חשוב לי . ולהמשי� לפתח אות
 לרווחת כלל החברי
 והתושבי

 את הרוש
 הרב שלי מרמת
 הגבוהה של רוב השירותי
 הקהילתיי
 ,לציי#

 
כא# המקו
 .  שעברהלא פשוטותהשקהילת בית השיטה השכילה לשמר ג
 בשני


לתיי
 רותי
 הקהיי שמספקי
 את סל הש,להודות למרכזי השירותי
 ולעובדי

  .האיכותי

לחברי הקיבו$ יש עוד עבודה משמעותית לעשות בכל הקשור להמש� הפעלת 

רותי
 י אבל אני משוכנע כי העברת האחריות לניהול הש,הערבות ההדדיתמערכת 

 תאפשר מיקוד של מועצת המנהלי
 ,הקהילתיי
 לידי האגודה הקהילתית

  .  וחג חרות שמח,ותלהתרא . וממילא לשיפור
,והנהלת הקהילה בתחומי
 אלו
 

  ,ליריב

ההפעלה השקטה , החיוך, הסבלנות, על ההקשבה, השיטה-תודה על עבודתך בבית

ועל , על הצלחתך להשלים את מהלך איחוד הקהילות,  ומלפניהםמאחורי הקלעים

  .חברתנופעלת לטובת עוד פעילויות ש

בחברה , לפעמים, את הרוחות הקשותת בשקט סבלאם , וסליחה אם נפגעת

  . בהצלחה בכל מעשה ידיך בהמשך. פשוטלא מורכבת מתמהיל חברתי ה

 .'מקוםקיבוץ 'צנו ושנראה אותך מבקר בקיבו, תודה רבה
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   זרעי� של תקווה                                            
  
  
  

   רכזת התרבות שלנו– רותי דננברג

 ש� ,סבא�  לכפר85ה בשנת י משפחתי עשתה עלי.נולדתי בארגנטינה

 ומיד ע� ,ל בקיבו� אורטל"בצבא הייתי בגרעי� נח .גדלתי והתחנכתי

ודית כמדריכת סיו� שירותי הצבאי התחלתי לעבוד בסוכנות היה

  .אמריקה�קבוצות נוער מדרו�

 ,"תגלית"קבוצות את  תיכזרי, שליחה של הסוכנות בוונצואלהייתי השיטה ה�לפני הגעתי לבית

  . בחברת הפקות שמתמחה בהפקות תרבותתיועבד

 ואני ,הכרתי את יונת� כשהיה מדרי! הנעורי� של הקיבו� ...הגעתי בעקבות הלבהשיטה �ביתל

ה למפגש חברתי ע� הנוער של 'יחד הבאנו קבוצה של חבר. "תגלית"ח של הייתי רכזת שט

�דרכו אנו מארחי� בקיבו� קבוצות של נוער ש" מסע בעמק"מאז הקמנו יחד את המיז�  .הקיבו

בנוס# אני מפיקה .  ונותני� לנערי� הזדמנות לחיות חיי קהילה באר�,ציוני לתקופות ארוכות

  . תרבות שוני� ברחבי האר�יאירוע

� אני רואה בו הזדמנות גדולה .אני נרגשת מאוד ע� תחילת תפקידי כרכזת תרבות של הקיבו

 ,ותיקי� –ע� דגש על מפגש חוזר ונשנה בי� כל אוכלוסיית הקיבו� , לעשייה קהילתית איכותית

 ,השיטה�יש לי הרבה מה ללמוד על המסורת המפוארת של בית. 'צעירי� ומבוגרי� וכו, חדשי�

  .חה להחזיק את הר# הגבוה הנהוג בקיבוצינוואני מבטי

שעוזרי� ותומכי� בי בכניסתי , אני רוצה להודות לכל החברי� שהצטרפו לוועדת התרבות

ולקבל את , �תיכורעיונאשמח לשמוע את : סיו� אני פונה לכל תושבי הקיבו�לו .לתפקיד

בהצלחה לכולנו ותודה  .קהילתנועזרתכ� בכל עניי� שנראה לכ� קשור לחיי התרבות של 

  com.gmail@0205Ruti !!!מראש

  

  ועדת התרבות החדשהעל 
ועד ואנשי ה. תרבותהז וכירלאחריותו מינוי  לעבל ועד האגודה המוניציפאלית יע
 תחילת פעילותו ק

ועד וכחלק מההצלחה מצא ה . למצוא את האד
 המתאי
 ביותר לתפקיד חשוב זהמנת �עלקשה עמלו 

 ופנה לאנשי
 ,ברכזת לאור� כל השנה לנכו� להקי
 ועדת תרבות שתהווה צוות היגוי ועשייה התומ�

   . קחו חלקישי, בגילאי
 שוני
, בקהילה


רחלה , איתי שביט, �אפרת של, איילת לב�, דליה סלע, )מרכזת(דננברג רותי  :חברי הוועדה ה

, תהלי� היכרותהתקיי
 , ב"במרחחרונה לאהוועדה התכנסה  .רחלי אוד�דורית צמרת ו, עפרוני


  .  להפעלה במש� השנהוהועלו רעיונות חדשי
 וישני

  

על ההשקעה והמאמ! הבלתי פוסק ,  ע
 סיו
 תפקיד
עמיחי ירחיללהדס גפני וזה הזמ� להודות 

 !השיטה� מחברת ביתתודה רבה. לתנושל קהיתרבות חיי האת לשמר 
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                                                                                 זרעי� של תקווה

  :א"מזי משפחת אנו

 במקור) 31 (שרו�, מנהלל במקור) 36 (מייקי

 יות�, 'ורד' בג�) 5 (אורי �וילדינו , השרו� מאזור

ע� בבית )  חודשי�8(ונוע� ', הדס 'בג�) 3.5(

   .אימא

 טיולי� חנויות של עסק מנהלי� ושרו� קימיי

 אנו היכ� רבות תהתלבטויו לאחר" .הצפו� באזור

 יספונטאנ טיול ובמהל&, יגדלו שילדינו רוצי�

 ומיד ,השיטה�לבית הגענו, 'צבאי� נו'' בשמורת

, כא� שפגשנו המקסימי� והאנשי� הנשימה עוצר הנו', החקלאות, העמק שדות. בבית הרגשנו

.ביתנו את להקי� המקו� שזהו, ספק כל ללא גישלהר לנו גרמו  

 א&, גדול אינו הגיאוגרפי השינוי אמנ�. המערבי מהעמק משנה פחות לפני השיטה�לבית עברנו

. רבי� בחברי� מוקפי�, יותר עצמאיי� להיות הפכו הילדי�, ערו& לאי� השתפרה חיינו איכות

 ונחמדי� מקסימי� אנשי� ע� בקיבו), משמע�תרתי ,טבע לשמורת שעברנו מרגישי� אנו

.להפליא  

 החברתי והפ�, ביותר ומושקעי� משותפי� החגי� עדיי� ההפרטה שלמרות לנו הוכיח פורי� חג

 וזה מחמ� את , מהקיבו) נפרד בלתי חלק היאהרחבה שה היא ההרגשה. רבה חשיבות בעל הוא

. "נו נמצאי� בשלבי� הסופיי� של בניית ביתנו החדש בהרחבהאנח האל בימי� . הלב   

 

    

    

המכונה דשא קצור לכל הצדדי� פולטת בעת כיסוח הדשאי� : בנושא הנוי
מדוע לא נרכש סל איסו� שיחסו� את הלכלו� ואת הצור� . ומלכלכת את השבילי� והגינות

?באיסו� ידני  

� רמת(עול לפי המלצת הסוכ� של מכונות הכיסוח החלטנו לפ: : : :     )רכז הנוי (תשובת גידי שרו�
וכל כמה רגעי� יש לעצור את המכונה , האומר שהסל מאט את קצב הכיסוח במידה ניכרת, )דוד
. כבר לא משתמשי� בו, רוב הלקוחות שרכשו סל כזה.  לפחלשפו� את הדשא הקצורכדי   

?אפשר לקנות במרפאה תרופות בכס� מזומ��מדוע אי: : : : בנושא תרופות  

 כל התרופות שייכות לקופת ,'מסלול המהיר' מאז הכניסה ל:)בריאותהרכזת (תשובת נוקי 
שנפח , רכזי� העירוני�במ. מאפשרת קנייה במזומ�אינה התוכנה שהותקנה בקיבוצי� . חולי�

  . מזומ�נית� לקנות תרופות ב, פעילות� גדול

 השמות שמורי� במערכת

לתותשאי  
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                                           זרעי� של תקווה                             

  לה'מאמא
במטרה , וענבר בצלאל, טל גור�, איילת לב�ידי � עלהשיטה �ק� בביתלה 'ארגו� מאמא

 הוא ועכשיורעיו� זה קיי� כבר בכמה ישובי� . ביתהללהקל על היולדת הטרייה ע� שובה 

 את בנק האימהות ולשב� בכל פע� אישה להגדיללדברי ענבר המטרה . נופועל ג� אצל

כמה יולדות כבר נהנו מהשירות הח� . שתביא ליולדת פעמיי� בשבוע ארוחה חמה

  .והמרגש הזה

  :  שהוציא הצוות היוז� ה� כותבות כ�רבפלאיי

  

חכי
  כשעוד כמה ילדי
 מ,כולנו יודעות אי� זה לחזור מבית היולדות ע
 תינוק חדש

 לאחר ,במהל� החודש הראשו� .בלי אפשרות לנוח, לכבס, לבשלואז להתחיל , בבית

 לטפל בעצמה ובתינוקלה מנוחה ולאפשר כדי  ,לארוחות חמותליולדת אנו נדאג  ,הלידה

)  בברכהותקבליג
 גברי
 (תושבות  ונשמח א
 חברות, כמו כ� .במידה מכסימאלית

   .יצטרפו אלינו למטרה חשובה זו

ולהשאיר  com.gmail@beithashita.mamale :נית� ליצור קשר במיילמידע נוס� ל


 אישיי
 פרטי! 
   . י
 בנתינהשותפשב" את השנוכל ל כדי מייל!אי, טלפו�, ש

  

ביטוי מרגש של קהילתנו , על היוזמה הנהדרת הזו ענבר ואיילת, טליישר כוח ל

 .  וזרעי� של תקווההמתחדשת

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  
 המלצה
  :חגיגית
  

 לאתר ו כנס

  'השיטה-בית'

וצפו בפרק 

המתאר את 

  תולדות 

  הסדר ליל 

השיטה - בבית

  מראשיתו 

  .וםעד היו

  

  !פרק חובה

 

  טובמזל 
  ויצחק שרףלדליה 
   איתמר–הנכד להולדת 
  לעדי ועודדבן 

  חמותברכות 
 לכלהמשפחה

קר� גל � ריייצוב הפלאע  
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   תגובהעלה תגוב

  שיטים האחרוןמ ניצ� סלע דברי לעה גובת

  יוקה רודד

  

  ,ניצ� שלו� רב

 . יהודית בטקסי� יהודיי�לאלאלאלא בקשר למוסיקה 'שיטי�'לא יכולתי שלא להגיב על מה שכתבת ב

למרות הרקע (מאוד חשתי  ,אחראית על החלק המוסיקלי של הערבה ,כחלק מצוות יו� כיפור

את ג�  ו' בכוחאאנ'ג� את בו שכללנו זאת הייתה הסיבה  .'ר למקורותלחזו' את הצור� )שלי

  . כמוהו והלוואי ויהיו עוד,המלחי� היהודי לבנדובסקימאת  'אנוש'

 , עצמ�ה שלי להתבודד בתו� הקונכילאוהצור� העולמי  ,בעיד� של גשרי� בי� הדתות ,היו�, אבל

אני לא רואה  ,)חוד�י דתות למע� אדברות בי�ימקד� ה(אקומניי� יותר אלא להגיע ליחסי� 

  .רצויות הנלוות לווי הלאה  ע� כל תופעות,'לבועה'בכלל לחזור אפשר ש

לא ).צו�ל  חושב מעבר למסורת ובאמתלמי ש(נפש  חלק מכובד של יו� כיפור מכוו� לחשבו�

 או מאיפה ה� ,או מי כתב את הטקסטי� ,משנה איזה מלחי� חיבר את המוסיקה הנוגעת ללב

  .מאפשר לאד� השתקפות פנימית הדרושה ליו� כיפורהחשוב שה� גורמי� למצב , חונלק

 .יהודיהחינו� הו תאירופאי מערבההשפעה הב של וער לגדלו עתיקי� וחלק מהו :חו! מזה

נפרד מהחוויות   מהווי� חיבור בלתי, למשל,  הצלילי� של מוצרט, ולעיתי� ג� לילדיה�,בשביל�

  .הדתיות שלה�

 �   .שונותההשפעות הראש פתוח וקבלה של   אני מאחלת ל

  .אתה מוזמ� להצטר# לצוות יו� כיפור ע� הצעות קונקרטיות לתוכ� הערב

  

  

 ,אפרת שלו�

 כדי להודות ליוקה רודד על ההתמדה בשליחת ,כבר זמ� רב שאני רוצה לכתוב

�את ביתכשעזבתי . חדש באלקטרוני �והיו� , סובדפיומ� יצא עד לא מזמ� ה. 'שיטי�'ה

סיתי למצוא דר  לקבל את ינ. חוסר מידע על המשקתי ב נשאר1989�בהשיטה 

והיא הבטיחה , על כ  ליוקהסיפרתי , כשזה לא צלחו, דרת מהמשקובצורה מס 'שיטי�'

 'שיטי�'שעברת� לכעכשיו ו. אני שומר על כול�עד היו� . 'שיטי�'לשלוח לי את 

מה שנותר לי הוא להודות לכ� על הוצאת ו, ממשיכה לשלוח אותויוקה אלקטרוני 

  ,תודה לכ�. כרונהיממשיכה לשמור אותי בזעל שהיא וליוקה  ,ירוהשיטי� לאו

      הולנד,,,,יוסי שחר 
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   תגובהעלה תגוב

  עדנה הדר

  ,לניצ	 סלע

מודגש באדו� ובכתב , בספר יש� שהיה ספו� מאחורי הספרי� הגרמניי� של אבי"
שאבי אהב לכתוב בו ע� אותו ניצו� חבוי של יהודי מגליציה שחשב , י מסולסל"רש

שנולד בברלי� ולעיתי� היה מזמר תפילות עבריות בי� לידרי� של שוברט 
  ח"תש, יור� קניוק                                                                                       ".וברהמס

 ועל בקשתו להוציא מרפרטואר התרבות שלנו מוזיקה ניצ	אני מתפלאת על 
מאז ומתמיד היינו חברה . שנכתבה על ידי מלחיני� לא יהודי� או ישראלי�

ה� את היהודית והישראלית וה� , בויות שונותהמוכנה להכיל בתוכה תר, פתוחה
  .ליתאאת התרבות האוניברס

קטעי� של משוררי� , זה לצד זה, עמדו מאז ומתמיד,  בכל הטקסי� שקיימנו
לצד קטעי� של )  שהיה יהודי מתבולל( למשל היינהוסופרי� לא יהודיי� כמו 

ית לצד מוזיקה מוזיקה יהודית חסיד, או . ועודרבי נחמ	 מברסלב, יהודה עמיחי
לית כמו אולצד כל אלה ג� נתנו מקו� למוזיקה אוניברס, ישראלית עכשווית

והטקסי� נחוגו ברוב הדר ובהרגשה של , של ברהמס או לידר בא�קנטטה של 
  .התעלות

�  ?מה קרה לפתע שיש ל� משהו נגד הטקסי� האלה 

 כפי שחיו היהודי� לפני 'גטו תרבותי'הא� אנחנו צריכי� להכניס את עצמנו שוב ל
 בוא :ההיפ� הוא הנכו�. אינני רואה שו� סיבה לשנות את המצב ?תקופת ההשכלה

 ובכ� ,ְנַלֵ$ד את ילדינו שאנחנו פלורליסטי� ומוכני� להכיל בתוכנו תרבויות שונות
  . נעמיק את היכולת שלה� לקלוט ולאהוב דברי� שוני�

השאלה אי� אתה לומד . ל מרכיב בתרבותל לגבי כ"כנ, יש סוגי� שוני� של מוזיקה
אי� לשו� עדה , לדעתי. ידי הסתגרות ודחייה�בוודאי לא על, להערי� ולקבל אותה

 ולכ� אני מתנגדת לתגובה ,או הנכו� ביותר, או ַע� פריבילגיה להיות הטוב ביותר
  . האחרו�'שיטי�'של� ב

רגע לפני  

ת תרוע

: החצוצרה

תרבות ה-בית

 תיוועל שולחנ

הארוכים 

 ,וספסלי העץ

הכול ערוך 

ומוכן ליציאת 

 .מצרים

עזריה : צילום

1970 
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  זיכרונות מפורים

תודה גדולה 

לכל הצוותי� 

שעמלו על 

מסיבות 

  , הפורי�

לכל 

המתחפשי� 

, והמתחפשות

י "לחבה

  !הנחמדי�

להתראות 

  . בשנה הבאה
  

 אפרת: צילמה      

 ... מייצגי� את הסרט האיל�עירית וצור אדר 

 הגילממוצע   העלה את–דיצי 

אחות וקאובוי ממערבו� : גרינבאו�טל וליר� 
  

 מר אשתו של ה�רט �כרמית אונר בתפקיד 

 נחמדי�התחפשו ל –אורית ואורי לייכטר 

  ...וצעירי� בסרט של החיי�, עליזי�, שמחי�

זזזזמרות  –טל סיבוני וגיא גור� : למעלה

  ) ... את שמהנושכח(להקת רוק 

 סקסית יעל פיאטקה ה " מדונה :ימי� מ

  :יואב שרו�
  ?? 'אני יפה'



 13

  
 

  שבת מוסיקלית
חב " התקיי� במר12.3בשבת 
לו ופסנתר בביצוע 'לצקונצרט 

 תמר שגיבלנית הצעירה 'הצ
תמר . נרי פרגבתה של ) 16(

יצירות בכישרו� רב ניגנה 
, בוקריני, בא!מקלאסיות 
. חיי�$פאול ב�עד פרוקופייב ו
וותה יצירות ליבחלק מה

אותה הפסנתרנית סווטלנה 
 .היה נעי� ומרגש .פכטר

   טוב מחשבי�לב
בפתח ) מכפר יחזקאל(  סלעיאבנר דרוד וגיל

.  שבמשרדי רשות הניקוזהחדשה  חנות�
 .וציוד נלווהמחשבי� , בחנות יש מעבדה

 וג� ,טופ�לפהוא על משקל ' טוב$לב'הש� 
: אבנר. שירות טוב= במוב� של לב טוב 

 המקו� כי הוא נגיש לבאי� בחרנו את"
שניה� ". בחצר הקיבו)נמצא ועדיי� , מבחו)

 ואנו ,השיטה$פותחי� ד( חדש בבית
  !הצלחהרק מאחלי� לה� 

  :מניות המתחדשוהא-בית
  �בי�  ,גדולי�רעיונות יצר י הממפעל קט

, הפעלות להורי� וילדי�, ירידי�, השאר
, תערוכות, סדנאות, הופעות מוסיקליות

חוג לציור , חידוש רהיטי�, תפאורות
 בימי� אלה .כולהכול מכול , אינטואיטיבי

וחברי� , טלי פלגמוצגת תערוכתה של 
את  )יוצרות(מנהלות  .התרש�מוזמני� ל

   אפרת דרור: �והמק
    .רי טיטווֶש

  מאז נפתחו שעריו 
  .  ומקסי�הוא חי ובועט
 

אימהות צעירות על מדרכות ביתנו רואי� כבר 
  ! ש" לביהיש עתיד. ע� הדור החדש  ת עגלותדוחפו

 עפרית אקרמ! ומור גלבוע: בתמונה

  מזל טוב

  לשירי טיטו ושימי

  להולדת הבת

  ברכות חמות לסבים

   טיטוןושעדנה ושל

  שושנה המאירירבה -לסבתא

  ולחנה דוד

 שפע ברכות

  מזל טוב

  ראובן שטרןל

  לדפנה שטרן

   עלמה–להולדת הנכדה 

  בת לעופר ואורן

  רכות זר ב

  לכל המשפחה
  !!בואו
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  מזל טוב

  לבירטה ועמיר אהוביה

  יונתן - להולדת הנכד 

  בן למאיה ולארס

  תמררבא - לסבתא

  ולכל המשפחה

  זר ברכות
 

  מזל טוב

  לעדה כהן 

  ליגאל שפר

   אורי–להולדת הנכד 

  ונדבדורון בן ל

  שפע ברכות

  לכל המשפחה
 

  מזל טוב

  למור וגלבוע קמינסקי

  אשל - להולדת הבן 

  צרור ברכות

  המשפחהם ולכל לכ

 

  מזל טוב

  לפולי ואדי קון

  לאוקסנה ואנטולי

   אדם–להולדת הנכד 

  קוןבן לנדיה ודקל 

  ברכות  שפע 

 לכל המשפחה
 

  מזל טוב

  'לדלית ורותם רבינוביץ

   עדי–להולדת הבן 

   ונועם קלרוחי

  להולדת הנכד

  ברכות חמות

 לכל המשפחה

  מזל טוב

  טלי ורביב פרגל

  יהונתן  - עם קבלתו של הבן

  מאירה ויוסוףלסבים 

  'חרוד מ-לאביבה ודובן בעין

  ולכל המשפחה 

  ברכות וחיבוקיםהמון 

  מזל טוב

  אורן םויותגלית ל

   יובל–להולדת הבת 

  זר ברכות

  לכל המשפחה

 

 
 

  מזל טוב

  וגל דורילליאור 

   תומר–להולדת הבן 

  לאה וצבילסבים 

  ולכל משפחת דורי

 שפע ברכות
 

  מזל טוב

  לעירית חטשואל

  להולדת הנכד

  בן לאסתר ומאור

  רגינהרבה - סבתאל

   זר ברכותולכל המשפחה

  זר ברכות
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  הי חירותזו

  יוסי אס�
  

  .יציאת מצרי� היא מסע שאיננו ת� ואינו 	לה

 �שאנחנו כולנו מ��איה וְמח�לליה , בניית ישראל

  .יציאת מצרי� שלנו

, הרשות נתונה לנו לעשות את היותנו כא� לבחירתנו

  י הבניי�למעשה המחבר יחד את אבנ ,ליצירת רוחנו

  .מידה של ערכי אנוש�באמות

 !זוהי חירות

ת מעבד�

  תלחיר�

   –שירו החדש והמרגש של 
  

�   אריק איינשטיי
  ה רוטבליט'יענקל: מילי�

  גיא בוקאטי ויצחק קלפטר :לח�

 
   ,ח הסבל�של 	ַ	

   ,אתלא יכולתי ל�
   ,אמרתי, די זה די

   .אני מוכרח לצאת
  בד שבי את הֶע

   ,רלהשאיר מאח�
  במקו� שאליו 
   .רלעול� לא אחז�

  
   ,אי� עוד מה להגיד

   ,נגמרו המילי�
   ,אי� לי מה להפסיד עוד

   ,בלי�מלבד ה	
   ,ב ד� עד ז�שחתכ�

   ,טר�ועדיי� אני �
  הלילה הזה אצא 

   .תת לחיר�מעבד�
  

  י ויש משהו '
   ,יס�כמו ירח מלא של ִנ

   ,�רא לי לק�שק�
   ,ל הזמ�רא 	וחוזר וק�

לו לצאת למסע שכ�
   ,ני�סיכ�

   ,מ( סיכוילקראת ֶש
שר מיוני מא�לסו� ִד
   .יוהז�
  

   ,באמת יש מצב
  שמראש איזה הר 

   ,קאה מרח�ְרֱא
   ,טחה למחרהְב

   ,בל ֲא,שאולי לא יבוא
   ,תג� א� בדר, אמ�
  הלילה הזה אצא 

   .תת לחיר�מעבד�
  

�ב במדבר ע� עזריה אלו"כיתות יוילכו ... ...בי ויש משהו 

 1978פסח סדר 
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C:\Do C:\\הפגנה\IM and  

,  איש100כבישי האר� הגיעו מעל על  �15.3 בה שהתקיימגלעד שליטלהפגנת ההזדהות ע� 
את ה עצרהעמידה באמצע הכביש . ובטוסטוסי�, קר�בקלאב, ברכב, ירדו לכביש ברגלש

אלה כ� קטני� עשיג� מהלוואי ו.  פקק גדול משני הצדדי�הצריו,  דקות5התנועה למש  
   .אמ" .הלוואי. ליל הסדר ב אל חיק משפחתויקרבו את השבתו של גלעד
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את . נשפי פורי� כבר מאחורינו@ 

חברי� שרשרת הנשפי� פתח נש� ה

ואכ� . 'חיי� בסרט'שכותרתו הייתה 

, ההופעות... כול� חיו ש� בסרט

  !היה מושקע � הריקודי�, התחפושות

שתי בקפה כוס בבוקרו של החג לגמנו 

לטובת , במרכז הקיבו�קפה �תחנות

  .  בערבהכניסה לסרט

 אמצעדור הבמסיבה בלטו בחסרונ� 

וחלק� ישב , סיטר�שחלק� עשה בייבי

צלילי המסיבה מול הטלוויזיה ושמע את 

ככל , בשנה הבאה יתקיימו. מרחוק

שני נשפי� כדי שכל אחד ימצא , הנראה

  .את מקומו האישי
ואומרי�  י"חבה הנש� השני היה של *

  ...יחשֵמש� שהיה 
 הנש� השלישי והמקי� ביותר היה של *

ע� ההורי� , ס והגני�"ילדי המתנ

הוא החל בתהלוכה צבעונית . �והסבי

 �רגלית וגלגלית מאול� הספורט לחדר

על הבמה הראו ילדינו . האוכל

בשיר , המקסימי� את כישרונ� במשחק

אחרי ההופעות נפתח ההפנינג . ובריקוד

כל . שכלל פינות משחק ודוכני מזו�

הכבוד לצוותי� הרבי� שעמלו והשקיעו 

ובמיוחד , בהפקת החגיגות המוצלחות

ולמת�  , האחת והיחידה,מו�יר מילזוה

 האלופי� שהרימו לנו פורי� הר מלרווז

  .מהסרטי�

מורדי ידידנו קריאת המגילה ע� @ 

חב "התקיימה במרממעלה גלבוע  שטיי�

. במועדו� מלא מפה לפהשבת �במוצאי

  ...המ� כמעט עלה באש מרוב רעש

  

� שנות קיבו� הפיק בית100לכבוד @ 

 מרשי� בו אירוע', רימו�'הספר היסודי 

 תלמידי� ועשרות  ילדי 800השתתפו 

על ההפקה המורכבת הזו . השיטה�בית

עבדו המורות זמ� רב בניצוחה של  

  יישר כוח לילדי� . אפרת ארגוב

  

  

ולמורותיה� שהקדישו זמ� רב ומחשבה 

  .י� על הקיבו�דללימו

מחשבי� המצוות , גלעד הא�השוטר @ 

ל עב "במרח הרצה ,של אזור הצפו�

 .לילדי� באינטרנט הסכנות האורבות

פורו� ל .שהוחמצהחזקה מאלפת ורצאה ה

ולפורו� ההורי� ,  בלבד17הנערי� הגיעו 

  ) ...ידענו לא �אל תגידו  כ"חא( . הורי�3

מוקד היצירה ( בית האמנויות @

שוק ססגוני לקראת פסח פתח  )והעשייה

  . לחג מתנות –דוכני� שוני� ע� 
 מגבת שרה תרשישנהלת הגיל הר,  מ@

.  שני�3מסיימת את תפקידה לאחר 

  . ה/�מחפשי� מחלי

פזית ): 'תנועת הישוב' (תנועת הקהילה@ 

� באו לגור בביתעפרי ובנ� ואית� קוטנר

ליד ששכונת בניית בית� בגמר השיטה עד 

 בליות�  ובגלית ויות� אור� .מרחביה

וב נאחל לה� מזל ט. השיטה�עברו לבית

  . טת נעימה בחברתנויוקל

עפרה של פטירתה לשלושי� ביו� ה@ 

אזכרה  חב"במרהתקיימה ל "זשדמי 

�תל� מילדותה בסיפוריהושמעו . מרגשת

  .מקורית ומקצועיתעבודתה כגננת  ומיוס�

 ליעד גול� שני� למותו של 5במלאת @ 

. 'שיטי�'ל נער, טקס זיכרו� במכו� "ז

 שנה להקמת �70השנה הוקדש היו� ל

לאחר הדיו� עלה הציבור לבית . ח"הפלמ

  .חב"העלמי� ולארוחה קלה במר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דניאלה בנ� של , לעיד�כל הכבוד  @

שהשתת� , )גרי� מעל עמיק� (וגלעד פכטר

   ?מה קורה, מה קרה
 

  פות מלטהיאל באל ראשו� משמ,עיד� פכטר
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בתחרות . מלטה בבאליפות קראטה

 מועדוני� 43 � ילדי� מ�500השתתפו כ

 11קבוצה של ע� עיד� הגיע . בעול�

וזכה , ילדי� שייצגו את אזור הצפו�

תחרות ב. שני גביעי�במקו� השלישי וב

שאפו . השתתפה ג� נבחרת מפלסטי�

    !!לעיד� ויישר כוח

  

  

  

  

  

  

ל " זתומס קרונראחת מעבודותיו של @ 

לטובת  2 2,000נמכרה בסכו� של 

אוס� ציוריו . הוועד למלחמה באיידס

טובה סותה של חבשל תומס נמצא 

  .  אביב� בתל בעלת הגלריה,אוסמ�

  

  

נגז� ומורק ,  נוקה' חרובי�מצפה'@ 

, לקראת פסח בעזרת� של חברי�

תושבי� וילדיה� שהתגייסו בשבת לפני 

ממשיכי� כל הכבוד ל. שבועיי�

מוזמני� ליהנות עכשיו . במסורת

   .מתצפית נאה על העמק שלנו

זה שמו , 'אל אר� חדשה אתה עובר'@ 

את תולדות גולל ב כרס המעשל ספר 

את . הגדות הקיבוציות מאז ועד היו�ה

ל " זוזכריה גור�. ג.אריה בפר ערכו הס

זוהי " :כשראסא . ל" יבדוצבי שוע

�, היצירה המופלאה ביותר שנוצרה באר

 חשיבות תבעלהיא ותרומתה לתרבות 

נית� לרכוש את הספר במכו� . "עליונה

  . 1002חיר מהחגי� ב

וצלילי , בפתחכבר  עונת המלפפוני�@ 

  .בחצרהרמקולי� נשמעי� 

 ,מ גש�" מ350עד רגע זה ירדו @ 

   .שנתי� ממוצע רב390לעומת 

 .ביו� העצמאותהיומ� הבא ייצא @ 

או חברי� ותושבי� שיש לה� סיפורי� 

מוזמני� , נות על חברי� שנפלווכריז

 וזהא ת .'שיטי�'קשר ע� מערכת ליצור 

  . לזכר�צחה הנ
   וחג שמח לכל ,להתראות
  !השיטה# בית

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
         המסורתי המסורתי המסורתי המסורתי הסדר הסדר הסדר הסדרלילליללילליל

  א"עתש, ד ניסן" ייערך בי
   בחדר האוכל18.4.11' יום ב

  
  19.45התכנסות בשעה 

  20.00הנפת העומר בשעה 
  .יהישיבה לפי סדר משפחת

  
צומת שליד ה בשדיתקיי� טקס העומר 

, ז בניס�" י,'מ יו� ה"בחוה, השיטה
  18.30 #  16.30 בשעה 21.4.11
, מסורתיהקציר הטקס : בתכנית
פינות , תיפו, ע� מעגל :שדהחגיגה ב
  .מתנפחי� ועוד, קיר טיפוס, יצירה

  

*  
  

  ,לכל חיילינו השומרי� על ביטחוננו

לחברינו שאינ� יכולי� להסב עימנו 

  השיטה# שלוחה ברכת בית#לסדר 

 .שמחה ושלו�, חג חירות, לחג שמח

  פסחעלו� ', שיטי�'
  18.4.11, א"תשע,  בניס�ד"י

  2788' � מסגיליו

  אפרת של�: עריכה ועיצוב

   ,סמדר גלבוע ,ניצה וינקלר: חברי מערכת

  נטע גלבוע, עפרית אקרמ�, ענת ענתבי

 ,השיטה#אתר ביתנלקחו באדיבות : צילומי�ה

  אפרתו עזריהי "� עחלק� צול

  מוני מרוז: קריקטורה

  עירית אדר: ותהעבר

  השיטה �העלו� מופ� באינטרנט לכל בית בית

  וידידי ביתנו

Cכל הזכויות שמורות  

  מה נשתנה הלילה הזה 
 מכל הלילות




