
  

  

  

  

  

  

  

  

  :גוריון-דוד בן
  

 נציגי הישוב , אנו חברי מועצת הע�,נתכנסנו, לפיכ�. . "

 ביו� סיו� המנדט הבריטי על ,העברי והתנועה הציונית

 ועל יסוד החלטת עצרת האומות , ובתקו� זכותנו הטבעית וההיסטרית,אר� ישראל

 היא מדינת ,אל ישר�אנו מכריזי� בזאת על הקמת מדינה יהודית באר � המאוחדות 

  .ישראל

  

 ולקבל את מדינת ,ודי בבני  מדינתוהאנו קוראי� לאומות המאוחדות לתת יד לע� הי

  .ישראל לתו� משפחת העמי�

  

 וקוראי� לה� ,אנו מושטי� יד לשלו� ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיה�

ראל מוכנה מדינת יש. וצלשיתו� פעולה ועזרה הדדית ע� הע� העברי העצמאי באר

  ."לתרו� חלקה במאמ� משות� לקדמת המזרח התיכו  כולו

  'מגילת העצמאות'קטעים מתוך 

  

  

  ,קר מחדש�לד כל �ויולִה

  ,ת מעטידה למ�ֵרילת �ל ִמע� �

�  ,ת� ו�ד �ל� ע�יא אל הע�להִב

  .דבשר �מר�, באר� של חלב

  

  ,י אחריְ"ִבללכת ֶש

  ,רב� את השמש הצ�ש�לְנ

  ,ְ"ת� מול שמִי א��לחל�

   ...אהבְתב לִה וש�תְ"אוב א�ְכִל

)אהוד מנור ונורית הירש(

 



 2 

   ביו� זה את חברינו
  :עצמאות ישראלערכה לשמסרו נפש� במ

  

  )דוד�ניר (עמל� נפל בשובו משמירה בתל� קחיי
 בר� :ז"תרצ

  המורה � נהרג בטיסה בדאו� מעל גבעת� מרדכי הלוי :ב"תש

   נפל בקרב על הגלבוע בהגנה על העמק� אריה אלקינד :ח"תש

  על העמק נפל בקרב על הגלבוע בהגנה � ברה
 אופלטקהא 

  נפל בקרב על הגלבוע בהגנה על העמק� קיבא ברזיליע 

   נפל בקרב על הגלבוע בהגנה על העמק� ד� צביק 

  הוענק לו עיטור הגבורה, עציו�� נפל בדר� לגוש� זרובבל הורבי�            

  נפל בקרב על לטרו�� ינסקי'ת� דובזנ

  ת  נפל ביפו כמסתערב של המחלקה הערבי� וד שמשד

  נפטר מפצעיו בקרב על הגנת צפת�שמחה כה�   :א"תשי

   נפל בפעולת התגמול בניצנה � 'דוד בוגייבי�: ז"תשט

  י�י נפל בפעולת התגמול במשטרת חוס� משה שכטר :ז"תשי

  ל " נפל בתאונת אימוני� בצה� אורי מייזלס              

  תלה בקרב על הִמ'מבצע קדש' נפל ב� עימנואל קליינמ�  

  ילהעֵג� באבו'מבצע קדש' נפל ב� יונה ירחי  

 ל" נפל בתאונת אימוני� בצה� רפאל הורבי�  :ג"תשכ

  הגול� �רמת, פאחר� בתל אל'ששת הימי�' נפל במלחמת � אברה
 עמר :ז"תשכ

   נפטר מפצעיו במלחמת ההתשה � גבי יהלו
: ח"תשכ

  ת דרכי� ובעת השיקו� נהרג בתאונ, התשהה'  נפצע במל� יצחק פרח: א"תשל
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    :ד"תשל

    על גדת התעלה בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי��אלו� אילת 

  הגול��ברמת,  נפל במלחמת יו� הכיפורי�� לי רחמי
א

  ופת  מהוענק לו עיטור , ברמת הגול�כ "ה נפל במלחמת יו� יוס  שריג

  הגול��ברמת,  נפל במלחמת יו� הכיפורי�� 'ופקבי�'בנימי� שצ

  בסיני ,  נפל במלחמת יו� הכיפורי�� משה שחורי

   בסיני , נפל במלחמת יו� הכיפורי�� גרשו� דוד

   בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי�� מיכה גולדמ�

       בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי�� דני פלד

   בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי�� יחיאל שונרי

וענק לו עיטור העוז                                                                                                  ה, כ ממערב לתעלה" נפל במלחמת יוה� נמרוד שרו�

  'מבצע קדש' נפטר מפצעיו לאחר פציעה ב� יגאל רימו� :ז"תשל

   נפל בתאונת אימוני� בעת טיסה� יובל שמי :ד"תשמ

   בלבנו�   נפל בפעילות מבצעית�אור� שפר  :ה"תשמ

   נפל בפעילות מבצעית בלבנו��    מרק הוכשטיי�

  סיני, %$רקה� נרצחה בעת טיול בראס� גלעד�עפרי טוראל  :ו"תשמ

  דרכי� בצבא� נהרג בתאונת� איתיאל עצמו� :ח"תשמ

     נפל בפעילות מבצעית בלבנו�� שחר רפאלי : ג"תשנ

  נגו& נהרגה בפיגוע הדמי� בלב  דיזי� קוט�שירה מרוז :ה"תשנ

  נפטרה לפתע בעת שירותה הצבאי � אלה שר  :ב"תשס

  איילו�� נהרג בפיגוע הדמי� בכביש מצובה� אלכסיי קוטמ�               

  נהרג במלחמת לבנו� השנייה� יות
 לוט�: ו"סתש

  

 יהי זכר� ברו�
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  נזכור ביו� זה את חברינו

  שמסרו נפש� במערכה 

  :לעצמאות ישראל
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  אחרי לצנחני�
  טל סיבונישיחה ע� 

  

. תפקיד אחרמלא למרות שיכול היה ל, 'קרבי'ות ילהבכל כוחו הוא נלח� 

ר�  ו,הוא לא ויתר� א, פרופילאת הבראייה הורידה לו כלשהי בעיה 

מסלול בה� עבר , תשעה חודשי�לאחר שנה ו, היו�. פרופילהרבי� כדי שיעלו לו את מומחי� ל

הבכור מבי� , טל סיבוניזהו . צנחני�של ה' עורב'הוא לוח� ביחידת , סי�וקורניווטי� , קרבי

  . 'ברוש, 'ווהראשו� שהתגייס מכיתת, יפעת ומיכה סיבוניהבני� של ארבעת 

, השיטה�של ביתכדורסל הבוצת קאת לטורנירי� אי� ארג� , מיפקד חנוכהפיקד על אי� נזכרת אני 

יש לו ', ראש גדול'הוא יהיה :  אמרתי בלביר אזוכב, ט"ה במזח'החברוהשפיע על אי� הפעיל 

  . כתפיי� רחבות

: למרות שהחיתו� היה דרסטי, במיוחדלו לא היה קשה אזרחיי� לחיי צבא ההמעבר מהחיי� 

 בשדה  לילהריצות לבי� שכיבות סמיכה ו,ימי� בלבד הפרידו בי� חופשה מפנקת בתורכיהשלושה 

אוכל , אנשי� חדשי�, תנאי� חדשי�אלה היו ,  טלמספר, שי�די קהימי� הראשוני� היו ". קוצי�

  ". מתחילי� להערי� את הבית טוב יותר, בנוס"... מתרגלי�, אבל, חדש

שוכבי� דרוכי�  ":מארבי�של חצי שנה . על גבול הרצועהעד לא מזמ� שירתה היחידה שלו 

רי� "פצמה. תקריתבו לא הייתה אי� יו� ש. חשודי�ומחכי� ל, יו� ולילה, שמונה שעות רצופות

." ואולי זה טוב, התקשורת לא מביאה הכול. והשבנו אשפעלנו לפי ההוראות ,  ולידינומעלינוו עפ

  .ליד להמש� אימוני��ביתלהיחידה עברה  לאחרונה

  ?אי� זה עכשיו. צנחני� הייתה כמעט על טהרת הקיבוצניקי�הבעבר סיירת  �

, ישיבותבוגרי ה�  מהיחידה מחציתכ. אני ועוד אחד מכנרת,  קיבוצניקי� בלבד2היו� יש בה : טל

  ."שלנוהאר� זווית נוספת על דרכ� אני רואה . זהב, ה מצויני�'חבר

  ?יש בזה משהוהא� .  בצבאשומעי� על טרטורי� מיותרי�לא פע�  ����

יש ,  כראויאו לא סידרת את המיטה,  או התחצפתא� אחרָת. מטרטרי� כשצרי�. זה לא נכו�": טל

  . "ככה לומדי�. זה בסדר.  או שמירה נוספתשכיבות סמיכהכמה : היענשמקו� ל

חייב לשרת , להיות קרבייכול שמי כל  שחושב הוא .לגבי השירות הקרבי יש לטל דעות מוצקות

  . "למדינהשל� ו התרומה ז, בחיל קרבי

  ?ו� קבעתהא� אתה חושב לח ����

 על הצד הטוב ליש את השרותמלא מתכוו� לני א. ממש לא": טל

כ "אח ו,ל"חובל יטי ל�אחריה . 'עבודה נדרשת'במסגרת , חזור לקיבו� לשנהלכ� �ואחר, ביותר

   . להתחיל ללמוד

דוגמה להוות :  פנימיתתחושת שליחותי� עמ יש לו ,בכורב� כ.  עד לפרט האחרו�כנ�טל מת%

לא ,  לתתגבוה ונחוש, יפה, צעיראיש : צוי� לחיקויוהוא אכ� מודל מ. אישית לאחיו ולחבריו

  . 2011 � מלח האר� . רק לקבל

 אפרת: ראיינה
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איפה ה� , אז
  ?הבחורות הה�

  )מאוד (לוחמת קרבית, גני ברודשיחה ע� 
  

 על טהרת , סלנגית,שפה צבאיתכבר השפה שלה היא !  היא פייטרית אמיתיתגני ברוד ר"מס

פעמי� רבות נזקקתי . כמעט כל מילה שנייה, )'כוחפש�ש ו, שב�ז, ש"בט, כ"סד(, ראשי התיבות

נקראת שיוחדת והתקבלה ליחידה מ, להיות הכי קרבית שישהיא רצתה . לתרגו� בגו! הסרט

היחידה מורכבת מבני� ). חתול מדבר= בלועזית ' קרקל, 'אגב(. 'תוספות'ר ע� "חישזה  ,'לָקַרַק'

את הטירונות . צחוק באומרת גני, "חו& מלהתקלח ולישו%,  הכול יחדי�עושאנחנו ". ובנות

 רק  להונותרו, חודשי�בעה היא סוגרת שנתיי� וש עכשיו. 'גבעתי'והאימו% המתקד� עושי� ע� 

 לששנה אחת יותר משירות רגיל , (!)שירות של שלוש שני� מלאות. שחרורלעד  חודשי� 5עוד 

   .בנות

אנחנו עושי� .  "ב"כ ולמג"לשב, למסתערבי�קשר ויש לה , משרתת על גבול מצרי�שלה היחידה 

היא  ,צלפי�בקורס בתרגיל מסכ� ". "עזהתו( לממש לא נכנסי� אבל , מארבי�, שמירות :הכול

ע� , )מתחתית הגלבוע אל ראש ההרקו ישר הזכיר לי (, מ בעלייה תלולה" ק10 הלכתי , משחזרת

 ,אישי הנשק הועל הכת! ,  כבדי�שני נשקי צלפי� ,תוכו וב, בולהיכנס יכול פי כל גושענק ילקוט 

הייתי ,  חסרת נשימה,בל כשהגעתי למעלהא. לא האמנתי שאצליח...  היו רגעי� קשי�.'תבור'

  . וזה קורה ג� לבנות', מורעל'לוח� אמיתי הוא איפשהו !"  גאה בעצמי

  

. מצד לצדשקט ,באימונ!  גולשהשערה ו, איפורה קל, פניה עדינות. ההיפ(, בריוניתא בכלל ל היא

 על ותלחיצג� , כ%ו, מארבי�, פצוע סחיבות, טווחי�ִמ,  מגעות קרב,אימוני� מפרכי�עברה כזו כ

 יריתי": חוש(היה . מתקרבתחשודה הבחינה בדמות , במארבבה כששכפעמי�  התבאח. ההדק

אמרתי בלב  ...הזעתי בכל הגו!, לא נשמתי... כזהמוזר שקט מי% היה נופתאו�  ,חשודה לעבר

   ."נצחלחמש דקות שדמו אלה היו  '?? לא% הגעתי,ה'אימאל'

  

. על סיבולת נפשית וגופניתחות ויקשעל התאמנו ש,  בעיניי�ע� אשה% לוחמות ' קרקל'בנות 

כשיש מחסור , לעיתי� .א� כי היא מתנגדת להגדרה זו, 'מורעלות'בסלנג הצבאי קוראי� לזה 

, ארבע שעות שינה, ארבע שעות שמירה, (!) שעות ביו�16ר ושמנאלצת להיא ) סדר כוחות(כ "סדב

  . בנחישותהיא אומרת, " משקר,יד ל( שזה לא קשה לוח� שיג". וחוזר חלילה לאור( כל היממה

של פעילויות לא שגרתי הגבול הדרומי מזמ% לה מגוו% . נראה שגני אוהבת את השירות הקרבי

. ני�סודומהגרי עבודה , נשק, סמי�סוחרי שלה גזרה ה( ברי� דרוע ,חו& ממחבלי�. חבלניות

: למראה עיניה�לא מאמיני� , קש0נכנסי� לה�  ,ה מבחיני� שאישה תפסה אות� אנשי� אלכש

גני 

ראשונה 

 משמאל
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צועקי� שכמיד . קבוצותבמגיעי�  הסודני�, לעומת המסתנני�" :גני !! יאותלכדה אישה , מה

,  שלנולכלא הגדודיאות� רי� ימעבאנחנו , בשטח  בטחוניבידוקאחרי . עוצרי�ה� , '!עצור'לה� 

האוטובוס המוביל אות� . בבאר שבעכזה ר שחרויצא לי פע� לראות . ב"מגאנשי אחריות לומש� 

זו  .אביב,תללחפש דרכי� סביב� ומתחלי� למסתכלי� , י�דיורה� , אות� במרכז העיר' שופ('

  ."יותר ויותרשגרתית נעשית ה, תמונה מוזרה

   

  ?מהו ההרכב החברתי של מחזור טירוני� המתגייס לקרקל 	

א% והתגלגלו ל ,ספר,בביתלא למדו שיש מה� . רוחב של האוכלוסייה הישראליתהחת( זהו : "גני

אוהבי� , ה� רואי� בצבא בית. קיבלו בביתלב שלא ,מחפשי� אהבה ותשומתה� ... שהתגלגלו

 ,בעצ�, תראי?  את שואלת למה מגייסי� אות�.המדי�את , את הנשק, את המשמעת החזקה

ה� ו ,ש הצלהזה קרעבור� . אי% סיבה שלא יתגייסו, במשטרהתיקי� לה� אי% כל עוד ? למה לא

ג� לי , יודעת אי( להתמודד ע� אנשי� כאלהאישית אני . �את המכסימוות עשמשתדלי� מאוד ל

כאלה שהיו , רק אחדי�ו, רוב� מצליחי� לסיי� את המסלול בכבוד. להבדיל, היו בעיות משמעת

 ב" מרוסיה ומארהחיילי� בודדי�יש ג� , אגב.  וליחידות אחרותנשלחי� למעצר, עמוק בפשע

  ."עושי� את השירות הזהש

  

  ?מה מספר�, ומה לגבי בנות 	

מי . ה% בנותו כמעט מחצית, � חיילי2,000ל גדוד ש מתו(. אי% הרבה קיבוצניקיות ביחידה, לצערי

ה% . לא תאמיני שה% לוחמות, כשתראי אות% באזרחי. למה היא באהבדיוק  יודעת 'קרקל'שבאה ל

  ."ביקושיש לקרקל . ועובדה, ודה מדהימהאבל בשטח ה% עושות עב. מטופחות ונשיות

  

  ?מה את עושה, חודשאחת ל, באופ� נשיוכשקשה ל�  	

אנחנו יודעות ) מחייכת(, חו& מזהו!  תהיי חזקה,באת להיות לוחמת :  בפשטותאומרי� לי: "גני

  ".  קורה פה וש� שאי% ברירה ואז עושי� החלפה. יופי להסתדר

 'גבעתי'ני� בבסיס וטירת אחראית על הדרכ:  יותרלקראת השחרור היא קיבלה תפקיד קל

זה ד כשבמיוחוזה חודר עמוק יותר , ציהש� היא מחדירה בה� טונות של מוטיב. בקציעותש

  "). ג� אנחנו יכולי�, א� היא יכולה (".נאמר על ידי אישה

  ?את שמחה לקראת השחרור 	

מה . ות משהו אחר בצבאלא הייתי יכולה לעש. אני שמחה שעשיתי את המסלול הזה": גני

, שנה נוספת מהחיי� שלילמדינה נתתי . לא הייתי מקבלת בשו� מקו�, שקיבלתי מהגדוד הזה

את שלי ): אחרי הרהור קל. (לא רוצה להארי( את השירותאני , ע� זאת. ואני שלימה ע� זה

, ת ר ר ח ו ש מ   אני :עק בכול כוחי� אצ"כשאצא מבקואני יודעת ש. במילואי�ג� ואת% , נתתי

, ע� תכנו% לטיול קצר באירופה, השיטה,אחזור לביתזה אחר  . קורה( כדי להיות בטוחה שזה כ

  ."להירגע

  . ל�י�מצדיע, גני, תודה ל� .איפה ה�עכשיו דע וי, אל איפה ה� הבחורות הה�ומי שש, אז

 אפרת: ראיינה
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  ליל סדר
   82 � ה

 בחדרהנחוג הראשו� הסדר 
הגדה  לפי 1929בשנת 

י " עשנכתבה ברוח הזמ�
   בארישבתאי
*  

  .איש 470הסבו לסדר השנה 
  .ג. ביחגאב הסדר היה 

  ליוו את הערב 
  קלידי! �  ה איילו
'יוחצ

על גינדי וסלבה  התאומי! 
  !אקורדיאוני

 . על גיטרהואלה האריס
 

  � תודה רבה

  אוכל�על סידור חדר � יגאל שפר ונימיל

  .ג.רחל מרוז וחגי ב,רות אור
 ל

   נית התוכ על �                                      

  המוזיקאליחלק העל  � ריסאאלה הל

   � ט" מזחנערי וצוות דראאלה ל

  האוכלארגו� על                                  

  ההגברהעל  � יריב חז
ל

  החיסול על  � ישראל שגיאל

  אוכל ובכללה�סידור חדרעל  � שונהל

  הוגרפיריאכוה על � ניצ
 שפר ועזה כה
ל

   ותר!  ולכול מי שעזר

  ! הזהמוצלחהלערב 

 . ולהתראות בשנה הבאה,כל הכבוד
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  ביב וענני�א
 לאה שניר

  

  השרב שכבר   מכניע את וג� א� גש� פתאומי, אי סו� למסע העונות זו לתו� זו מתו� זו

הרי הוא בא וחות� בלהטו באריג האוויר ומתעקש , יתִהרי� ראש להזכיר את קיומו המצְמ

�  .ערת הקי� ואת חרונולהזכיר את 

   

והאור הנוזל דרכ אל מפרש קורי , פתוחהאבל הנה פניני גש� באות לעגל עצמ במרפסת ה

, מברכת על המי� העליוני� ואני,  הגיאומטריי� העכביש מדקק עוד יותר את החוטי�

  שה� כמי� הפשוטי� נטולי ההוד  ,את האבק מ הרשתות ואומרת ביני לביני השוטפי�

  .אדמה החושפת את השתנויותיה, הקושרי� אר� אל עצמה

  ".בגש� הזה אפילו האור הוא אחר, תראי: "י ואומרמישהו כמו קורא את מחשבת

   מכחישי� את,  אל זה כבדי� ממי� המתגעגעי� לחור� זה קרירי� מצטופפי�הוהענני� 

  .רגעיות הופעת�

   

  , המזהה שינוי רק א� יתבדל מ הנוכח והוודאי, אז הלב האנוכי שלי מתבונ בבלתי אפשרי

הלוואי , פורי� הלו� ושוב מצפו לדרו� ובחזרה א� ישתבש מסע הצי  שאפילו והנפש מבקשת

  ייאצר בענני� האלה כוח שקט של נוכחות, תבערה שאי בה רחמי� שיכה בנו כדרכו שעד הקי�

שהלוא נגיעות ,  בכ� סדרי עול�  בלבנו פחד שמא נטרפו ושלא יבוא, עלינו הגש� שתחמול

, המתנאות להיות שמש לי הדשאי� בעוצמת החרציותממילא את שו  של האביב ינקדו המכחול

אשר באי , הממיס את הלב רה של ניחוח מתו� האפונה הריחנית פרטיט$  הר� ילחי והסגול

  . כמעט אושר שלעיתי� הוא החומר ממנו עשוי,  המתבוננת לבכיירואה ייהפ� בעיני

   

חור� הקצר באביב שאינו ג� א� כבר נמהל ה, נפש אינ� הוויה ממשית%אול� הדמיו ומשאת

ומרבדי האמנו ותמר חוברי� לורד הקציר שאינו מוותר על נסיקה וחותר כבסול� , מסתיר פני�

, אל עונה כמימי� ימימה עונה מפלסת את דרכה ,בכל זאת, לטפס עד מדור שמימי ראשו

אלא  , ואת הנטישה ואי לשבש את המפגש, ואי לבדל, ואי לעצור, סגולותיה על  ומכריזה

לא צורב את האיברי� , כ� יהיה,  כמו עכשיו למשל ,שלפחות עוד זמ מה לקשור ללב הפצרה

  את קוצי הקי� ואינה מגינה  האש המבעירה ג�  מתכוויווא� לא מטיל בה� , בקור עז ומצמית

  . על הנפש הכמהה לגש�

   

, לית המנחמתמחזיק בתנועותיו את תכ סת� אביב,  להר� שעה אחת או שתיי�שיהיה ול$

  ושבות ונובעות  , וחותכות זו את זו, וה זורמות זו אל זו אי סו� למסע הזה של העונות אשהל&

 . זו מתו� זו וחוזר חלילה
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  א"עומר תשנ

בשדה הצמוד קצרנו השנה 

במזג אוויר , 'אלו�'לתחנת הדלק 

חברי� ובמיעוט , קריר למדיי

חברו יחד  לארגו� .ואורחי�

, מחלקת התרבות של המועצה

   ומועצת רשות הניקוז

  .'עמק המעיינות'

שבשנה הבאה יופקו נקווה 

  חג חשובבהכנת לקחי� 

   .זהנחמד ו

 נר�ג�מחול מהלהקת 

  שלנוהמקומיתמחול הלהקת 

 ... מתנפחי�יו ג� וה
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הלכו אחרי הקול הקורא איש  �150כ

 לניקוי מרכז ותשבתב וסיגיוהת

  ,לקראת ליל הסדרקיבו� ה

  יו� הזיכרו�קראת העלמי� ל� ולבית

כדאי להוציא היה רק בשבילו (. מוני מסכ�בארוחת הבוקר 
�,  נעשה על ידי משה פלדהסיכו� הרשמי). ...קצת עשבי
. חשובי� אלהזכות גדולה להיות באירועי�  .עמיק� וגידי
 . יכול עוד לתק�–מי שלא היה 
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  !עזריה עשה זאת שוב 
  : הזומדהימה התערוכה את ה שדחפה לקיי� ,)93 (עזריה  בתו של,אביטלהייתה זו 

 שנסרקו במחלקה ,אלפי תשלילי� ושקופיות� ממאגר של עשרות.'טבע, קיבו�, מדבר'

�המוצגי� עתה בבית צילומי� 100�  נבחרו כ,ארדו באוניברסיטת הוהליודאיק

   ! שנות צילו�40של ת תיעוד עבוד. חרוד�$במשכ$ לאמנות בעי וורמ$שט

מנסי� , שחלפומתפעלי� מחיינו , ביו� הפתיחה עברנו נרגשי� מתמונה לתמונה

   .במנהרת הזמ$ש� �אילזהות את עצמנו מנסי� , ומקומותפני� לזהות 

נטלו חלק בברכות כ$ . עזריה פזמונימ בכמה 'אשקולית'הלהקת בפתיחה הופיעה 

   .אור�גליה בר ומאיר שלוהסופר 

 , של חבר שלנו,במיטבהתערוכה שהיא נוסטלגיה מרגשת  � 'טבע, קיבו�, מדבר'

נאחל עזריה עוד שני� רבות .  התערוכה�ועכשיו ,  רבי�פרסי� ועיטורי�טר כבר בע'ש

   .הבאי� תיעוד לטובת הדורותההמש) ו, של אהבת האד� והטבע

  !לראותרוצו   .גיא רז ואביטל אפרתאוצרי� את התערוכה 

  
   

 

  .חברי האשקולית בפזמוני עזריה
  ישנ�ג�� שנ� יאבל ה, לא נכנס לתמונהוצביקה ארבל חנו� (

 )ישנוישנ�

 שני האולמותקהל שיא פקד את  כנה משות" ע� עזריהמ: מאיר שלו
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  ליא�ּמי וחוֹוד
  המנהיגות הצעירה של ארגנטינה

 

,  מאורגנתרחוק כל קבוצת אנשי�
לאבעבר ה

היתה משנה ,  ותוססתהצעירית בעיקר א� הי

האוכל 
 בחדר. תרבותי
האיזו� החברתיאת 

השתוללו ומחו ש 
 בחגי� , קול� ברמהנשמע 

על השבילי� ו, ...)קצת הפריעולפעמי� ג� ו(

, למשל,  האמריקאיתלכיתה... פרחו אהבות

שלה� הוסי" צבע הווי הו ,כזות הייתה בולט 

די קבוצה כא� נמצאת  , היו�,ואילו. נולחיי

ואיש לא , יפי� וסוערי�,  צעירי�50 ,דומה

  .  כי בא אל קרבנובה�מרגיש 

שנולדו מוטיבציה ציונית חדורי נערי� מדובר ב

 רותי ויונת� דננברגי "עבארגנטינה והגיעו 

ה זלזוג דננברג  . מדינת ישראללהכרות ע�


הקימו שבמסגרת המיז� לישית שה קבוצ 

ה גרי� בבתי הכיתה 'החבר. 'מסע בעמק'

אוכל 
אוכלי� בחדר, האמריקאית לשעבר

נעמי אור� ודינה י "לומדי� עברית ע, משלה�

ת בתו� שלוש. ועובדי� בענפי�, אס�

 חודשי� ה� ימשיכו את המסלול השנתיה

ליא� מי סימקי� ואת ח�ד�את  .ארצ�וישובו ל

  . פגשתי במועדו�, 18שניה� בני , שוקרו�

  

  

  

  

  

  

  

  

.  אחיות2יש לה , אירס
בבונוסמי נולדה ד(


מה ִא.  ופיזיקהלמתמטיקהרה פרטי ו מיהאב 

ה� יהודי� .  סוציאלית בעירייהעובדת

לא . את החגי� המרכזיי�רק חוגגי� . רפורמי�

אבל  ,שבת ולא מקדשי� את ה,שומרי� כשרות


החלו,'תנועת הנוער בבאינטנסיביות פועלי� 

   . 'למרחב

  ?לישראלמה הביא אתכ�  �

להכי� את עצמנו באנו כדי ": דומי

התנועה . להיות מדריכי� בתנועה

. ומלואובארגנטינה היא עול� 

נוכל להעניק הביתה כשנחזור 

  ". את מה שלמדנו כא�לצעירי� 

 כרגע זה.  "אני שואלת ?עלייהחשבת� ג� על  �

, בביטחו�יחד שניה�  שיבי�מ, "לא על הפרק

של הכללי רוח ה
הל.זהו שנראה  ".בעתיד 
אולי "

 ה� ,במקו� עלייה.  היו�אמריקאי
הנוער הדרו�

, הציונותערכי ל ות הנוער עבתנועקשה עובדי� 

  .  ורודחלו�כ, רקעישראל נשארת בו

סבו היגר ממרוקו 
אבי . אחי�3 יש חוליא�ל

. פרה
 בפרבר של סנטההגרמשפחה ה. ינהלארגנט

אנחנו ". אימו מעצבת גראפיתו, חשבו�
 אביו רואה

 ,כנסת
הולכי� לבית, חיי� לפי המסורת היהודית

  אבל יש ג� לח�,אוכלי� מצות, עושי� סדר פסח

לא אני ,  בארגנטינהתיש הרבה אנטישמיו .בבית

. דוד על הצוואר
 מג�ענוד ל, למשל, יכול

, פלסטיניות
 יני� כתבות פרובטלוויזיה מקר

  ".ד� פלסטינאי נשפ.רק תמיד ו

 מאוד פעילות הבארגנטינתנועות הנוער 

מצעדי� ע� , טקסי�, יש מועדוני�. גשותרומו

 מאוד הזהות היהודית. מחנות קי,, דגלי ישראל

א.  אלחוליא� אי� ספק שהוא יינש.  לה�חשובה

   ."היו יהודי�יכדי שהילדי� שלי ", רק ליהודייהו

, המסע שה� עושי� עולה להוריה� הרבה כס"

אחרי . אבל ה� לא מוותרי� על החינו. ליהדות

מכו� , קיבו,חיי (אר, צידה שמציידי� אות� בה

טיפוס על , סיורי� באר,, למדריכי� בירושלי�

. תתלערוכי� היו ה� י, )כותלב תפילות ,מצדה

 של הצעירות הגימנההיהיו ה� , למעשה

הסבירו , אז.  מתחנכי� אצלנווה�, כ�. ארגנטינה

  ....אואואואו''''צצצצ 
אומרי� כי עוד חודש ה� , פני� לשגריר
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  משפחת קמינסקי
ב� (אשל תינוק� , )32(גלבוע , )34(מור 

גרי� בשכירות , והכלבה צו�) חודש וחצי

  .ליד הבריכהבבית מואר� כבר שנה 

  :וכ� ה� מספרי� 

גלבוע ב� קיבו$ . חיפשנו מקו� באזור"

העמק הוא המקו� בו אמר ש, שדה אליהו

חיפשנו מקו� בו יש חיי . אנו רוצי� לחיות

מיכה (בות משפחת גלעד בעק. קהילה

  .הגענוו, השיטה%הכרנו את בית) וליאת

  וקר� לאוטמ�'2000ציונות 'במור עובדת , תשתיות מי� גלבוע עובד כמנהל פרויקטי� בחברה של

זו הזדמנות נפלאה לומר תודה לכל . )כרגע בחופשת לידה(בתוכנית חברתית בגבעת אולגה 

 ונתנו לנו תחושת בית ,השכני� שלנו שקיבלו את פנינו במהל� השנה האחרונה בצורה נפלאה

 ילנשי� אחרהמסייעת  ,התארגנות מקומית נפלאה" (ה'לאמאמ"ליוזמות של וכ� . מהיו� הראשו�

  .נולדבננו ארוחה חמה לאחר שאשל לנו ולכל המשפחות שהכינו  ,)לידה

   

   

  של ע� בחירתו

  אס� הגלעדי

  , ברוב גדול

   לו הצלחה רבה אחלנ

, בהובלת הישוב למחוזות חדשי�

  .שלווי� ומרענני�

  כולנו נשלב ידיי� למימוש 

  כא� יהיה ישוב 'שהחזו� 

  .'שטוב לחיות בו

 השיטה-חברי ותושבי בית                  

  ברכת מנהל הקהילה

   עומדת, 63 -ביום העצמאות ה

בפני אתגרים גדולים מדינת ישראל 

  החלות בארצות  נוכח התמורות

  .הסובבות אותנו

אני מאמין שנמצא את הדרך הנכונה 

  .להגיע בסופו של דבר לשלום ושלווה

 לרתום את כל הכוחות עמקווה שנד

המצויים בנו לשיתוף פעולה ולתרומה 

   .עם היהודילמדינה ול ,קהילתנול

במהרה גלעד שליט לשובו של נצפה 

   .מכלאו בעזה
   השיטה-למשפחת בית

  !חג שמח - למדינת ישראלו
 אסף 
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  עוד לא נגמר פנסיה הוגנת הדיו� על
  ראש הוועדה, פתחי, בועז אפלל

 ,חברי� יקרי�

המסע הזה להבטחת פנסיה הוגנת ְלב�ֵני 

אפשר לשחזר עתה � הקיבו� החל לפני זמ� ואי

  . את כל ההיסטוריה

 ישיבת מזכירות תנועה ההייתלפני שבוע 

 צפויה להיות תחנה ההייתזו . בענייננו

י� תכנסמבפני ה. ארו!ה  במסע'היסטורית'

סמ! מוסכ� מ) !!בפיגור של שנה וחצי(הוצג 

לא בכל , בעיקרי עקרונותיו(לפנסיה הוגנת 

ממסד  הלש של הצוות המשות%) פרטיו

  .'פנסיה בראש'ו

 ה� במהלכה וה� , מתסכלתההייתהישיבה 

. אולי טיפחנו ציפיות מופרזות. בתוצאותיה

מספר מנהלי  לישיבה הזמינו את עצמ�

 , שלא היו חלק מהדיוני� הממושכי�,הילהק

הושגו התובנות , שרק במהלכ� המפר!

 שיח�דוהתנהל  , מכ!כתוצאה. המשותפות 

המדבר , לעתי� מתלה�, חרשי� לא רגועשל 

  . סינית אלו לאלו

הקיבו� "מנהלי הקהילה ואחרי� הסבירו ש

והשומע לא נזקק , "החליט באורח דמוקרטי

 את הדהוד קולו לאוז� מכ)ונת כדי לשמוע

 ה� ִסיפרו "!זה אני �הקיבו� " 14 � של לואי ה

 נפלא להכו" בקיבו� שלי"לנאספי� עד כמה 

עבור " יכולת� האי�"טחו את ונהדר וִש

הישיבה סבלה . האסקימואי הקשיש

  ל כ,  משתתפי�יריבומדחיסות מופרזת של 

  

דחוסה   במסגרתלהכו, ע� מטע� כבדאחד 

  .של קוצר זמ�

סבב חדש של דיוני� בהרכב : כ� סיולוולהולוולהולוולהולוולה

מנהלי  + תנועה+ ' פנסיה בראש', משולש

  . קהילה

הא� לפנינו עוד סבב   ? לא� זה מולי!

הפנסיונר ! לא ולא ? דיבורי� של שנה וחצי

  . ..סופר מאחוריו כבר שני� של זמ� אבוד

הא� אפשר שייעשה תיקו� רטרואקטיבי בגי� 

� לעיתי, הוגנת�כל השני� של פנסיה בלתי

לנו  .אנחנו יודעי� שלא � תמינימאלי�תת

כבר אי� אופציה לשגות בחלומות לא 

  . מעשיי�

אול� יש , אי� מנוס מהסבב הנוס%, מעשית

 למסגרת של קיצוב זמנולעמוד בתוק% על 

יש מי שיראו בכ! . לא יותר, שבועות

 אבל האולטימטו� האמיתי ,אולטימטו�

  כי לא לכל,מונח על גבו של החבר הוותיק

  .הצדדי� מתקתק אותו השעו�

 , וילנדרבקהלופי דברי� חטופי� ע� יבח

הוסכ� על סדר עבודה , בשולי הישיבה

ממושכי� ככל , מפגשי� בשבוע 2: אינטנסיבי

. ממנה ומכל המעורבי�, זו צפייתנו. שיידרש

.  לא� מה שלא , יוסכ�, מה שיוסכ�, ולבסו%

  .קבעילוח השנה י

ביר את קצת מבי! לפנסיונר לשוב ולהס

�השנה הנתלשי� אחד משמעות דפי יומ�

  ...שו� דבר לא קורהו ,אחד
  
חת אפשר לק .הצעת עקרונות לפנסיה הוגנתת מצורפ

  .במזכירות
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   שומרת האוצר    
  על ספריית העיו� 
  חנה דורישיחה ע�          

        

יש לכ� : ואמרהשלה דוקטורט השעובדת על כא� סטודנטית  ההייתבדיוק לאחרונה "

את האמירה . חנה דוריאומרת  , "שומרת האוצר: וכ� אני מרגישה! אוצרממש פה 

כל אחת , סטודנטיותה יבנותישמעתי ג� מפי ', אוצר'ית המורה היא ישספר, הזאת

  .בתחו� לימודיה

 ,חנהו, ההשחיינמצאת ממערב לברכת , 'ספריית המורה'בעבר שנקראה , ספריית העיו�ספריית העיו�ספריית העיו�ספריית העיו�

!היא מחלקת בי� מחניי� לביתאת זמנה . בהתנדבותבה עובדת  ,שהיא כבר פנסיונרית

   .השיטה

, )י�מספריות החברי� והילדלהבדיל ( "לחלוטי� ממוחשבת ומקצועית הספרייזוהי "

 י�נושא ב,ברמה אוניברסיטאית� רוב הספרי� ה� ספרות עי%: יש בה אוס$ גדול" .אומרת חנה

יש . ספרי� נדירי� ! חלק� . � ועוד"תנ, מתמטיקה, י"מלחמות א, גיאוגרפיה, היסטוריה: וני�ש

ע בדיוני לאחרונה פתחנו מדור חדש של ספרי מד. ג� ספרי שירה וספרי קריאה להשאלה

 אבל כשרוצי� להעמיק, ספרי�המנכבד מחשב מחלי$ חלק יו� ה שה,מנ� נכו�א .ופנטזיה

ת להכיל ו של עבודות וסמינריוני� חייבותג� ביבליוגרפי.  עדיי� אי� תחלי$ לעיו� בספר,בחומר

   ."מינימו� מסוי� של ספרי�

חדר . להכי� עבודותאווירה נינוחה ובלשבת בו נית� , חדר העיו	 הוא המהספרייחלק בלתי נפרד 

אביו של ,  לזכר מנח�פוזננסקיתרומה של משפחת כו ,כאג$ נוס$, 60!זה נבנה באמצע שנות ה

  .ל" זבנימי	 גלעד

הסכומי� הזעומי� .  אי� לנו תקציב, לצערי,אבל ", אומרת חנה," היא באמת אוצרההספריי"

 לקניית 'שא�! משקי בית' קיבלנו מענק קט� מ,לאחרונה. חשמלה וארנונהרק את המכסי� 

גו$ ', מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות'מקבועי� בעבר היינו מקבלי� מענקי�  . חדשי�ספרי�

כשנציגי מרכז . מחשבת תוכנג�  ו, חדשי�ספרי�קנינו כס$ זה ב. ארצי שתומ� בספריות

ביטלו את ה� , וראו שהספריות שלנו לא נמצאות במתח� אחדסיירו כא� היו ההדרכה 

כרו� בהשקעה כספית היה אבל זה , ד הספריותוחיאחו� אפשרות של � לב היה ניסיו!התמיכה

התקציב לא שוב  אבל , אחתרציתי לאחד את כל הספריות בתוכנת מחשב, בנוס$. גדולה

  ."אלהה  בספריותי� את המחשבועילפשיאנשי� צרי� , כמוב�. ספיקה

 תפיסהזה היה חלק מ .40! ה בראשית שנות ,הספר המקומי!� הקמת ביתנבנתה עת העיו� ספריי

תלמידי� ומורי� .  מאודזה היה מקו� פעילואמנ� .  שלחינו� ולהשכלה יש חשיבות רבהכללית 

  .ותומילאו א

  ?לספריההיו� מי מגיע  �

, מורי�, סטודנטי�: בודדי�מגיעי� בשבוע מועט פעמי� מספר  פתוחה השהספריימכיוו� "

חיוני שיכנס אד� . קוראי� קבועי�ג� יש . איכותיפנסיונריות שמחפשות חומר כמה  ,תי�יולע

   !קשרעימי אני מזמינה מתנדבי� ליצור . פתיחההזמני  תהגדללנוס$ 

שימו אות� בבקשה ליד . אנחנו מעונייני� בכל הספרי� שיוצאי� משימוש פרטי:  נוספתובקשה

  . "חדר העיו� ותבואו על הברכה

  ענת ענתבי: שוחחה    .'סטימצקי'ברשת הנחה  30% תמאפשרדר� חנה קנייה :  לסיו�טיפ
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  !שנתעורר כדאי 

  תמר אדר

חברי , ואנחנו. במטרה למנוע בניית שדה תעופה באזורנו,  נערכה הפגנה במגידולא מזמ� 

שלא נוכל (הגיע הזמ� שנתעורר לפני  .אלינוהדבר  כאילו לא נוגע , עסקנו בשלנו,השטה�בית

�  . לאומי ענק�שיוק� כא� שדה תעופה בי�כ) להירד

מיקנע� במערב ועד  � וכל העמק ,על אזורי יער, וק� על שדותאזור יודע שהשדה יבכל תושב 

 �שא� במזרח �נחו� ובית�שדה

 רמהאווייהווה אזור גישה 

מטוסי� ביו� ובלילה וכבישי ל

מ� . גישה שירמסו כל גבעה ופרח

 והמדיה אנחנו יודעי� תהעיתונו

 ושר ,שכבר מכיני� תוכניות

התחבורה מקד� את ההחלטה על 

נו ג� שומעי� אנח .בניית השדה

 הציע כי השדה סילב� שלו�שהשר 

עלינו להתייצב ולהביע . ייבנה בנגב

  . דעה

ולא לחשוב שמישהו יעשה בשבילנו את ,  בבתינו�להירד לא !להתעורר ולהתעורר, להתעורר

בחרנו , הורינו הקימו במו ידיה� את הישובי� באזור, אנחנו חיי� כא� מאז נולדנו. העבודה

חלק מתושבי האזור בחרו לבנות כא� את בית� . עמקחיות כא� בגלל אהבתנו למקו� ולל

לא צרי! . השדות והנו  החקלאי, הטבעאת זה  � מה שאנחנו אוהבי�. לאחר שני� במרכז

 ומטוסי ענק יחוגו ,יתרחש כא� כאשר יוק� שדה התעופה הענק והחדיששלתאר את מה 

  .יו� ולא בלילה בלא לא ינוח השדה . מעל גגות בתינו

  ואת זה כנראה ,שדה� ב ומחסני�ארנונה מעסקיתתווס  ,  יתווספו מקומות עבודה,נכו�

אנחנו נקבל . מבקש ראש המועצה האזורית שלנו

 �אזור רועש שתושבי המרכז מנסי� כבר שני

�לכ� עלינו להתמודד עכשיו  .להסיר מעליה

כל הפגנה וכל דר! בה , ולהצטר  לכל מחאה

. נוע את הקמת השדה בעמק יזרעאלאפשר למ

צרי! , 'הגלבוע', ראש המועצה האזורית שלנו

 כדי , מה עמדתו, וללא גמגו�,לומר לנו בגלוי

זה . המש! כהונתולגבי שנוכל לקבוע את עמדתנו 

 נמצא פתאו� שדה ,א� לא נפעל עכשיו! הזמ�

 !תעופה  במקו� שדות חיטה
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 חולי�ליווי 
   

 את לוותבריאות להשני� רבות נהגה ועדת במש� 

בתמיכה , לבקר� ולסייע במידת האפשר, חולינו

  ג�,נוהג זהאנחנו רוצי� מאוד להמשי� ב .ובעידוד

  .המופרטבקיבו� 

הרפואי של החולה מוקפד חיסיו� מכיוו� שהיו� ה

קורה שאי� לנו מידע על חברי� שעוברי� , מאוד

  . חולי��תקופת חולי בבית או בבית

א� יעדכנו ולה ולקרובי החעל כ� נודה לבני המשפחה 

, נוכל להמשי� במצוות ביקור חולי�כדי ש, אותנו

בשעות , להתייחס ולהיות ע� האד�, לתת, לשמוע

ונמשי� להיות , בתקווה שנהיה כולנו בריאי� .מצוקתו

  .ערבי� זה לזה

  אותיברועדת , וקינ

 

 מן הארכיון

  7.5.1950  מישיבת מזכירות

ניקיו� בנושא ש "ה ער� ביקור בבי'ארגו� הגנני�'

 מצב הנוי והניקיו� לקוי :וכ� התרש�, ונוי 

.  ואי� טיפול בשטחי הנוי,אי� ניקיו�. ביותר

   !! עובדי� לעבודה בנוי3 יש לקבוע מיד ,לדעת�

 

  מזל טוב

  לענת ותבי ענתבי

   נועה–להולדת הנכדה 

  בת להילה ויותם בקיבוץ בחן

 שפע ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לתמר ואורי כרמי

   אלה–להולדת הנכדה 
  ב"בת ליעל וטיבי בארה

  ברכות חמות לכל המשפחה

  מזל טוב 
  לבירטה ועמיר אהוביה

   נועם –להולדת הנכד 
  בן למאיה ולארס בדנמרק

   לתמר אהוביהזר ברכות 
 ולכל המשפחה

  מזל טוב

  לטלילה וגדעון גל

   יוגב–להולדת הנכד 

 צרור ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב

  ביץללידיה סיפלו

   גל-  להולדת הנכדה

  בת לאיתי ויונית במולדת

 שפע ברכות לכל המשפחה

   דיצי: ציל�.  לבלוב בכרמל השרו�

  מכתב מרעיה לזר
   בעלה של נעמה פלד, גיסרסבתו של גיא

  'שיטים'לאחר קריאת 

  א"תשע, ח בניסן"כ, ערב יום השואה

  

כל כותב . אנצור אות� בלב . תודה על הדברי�
את , הרקע התרבותי, מחשבותיודר� את משק� 

  .עצמו � את , תקופתו
, 'ות אפשר לז"�א� חיי� 'רי ִסְפשאני חושבת 

ד עשוי ֵע�ויש בו ג� משו� גל, הוא צידה לחיי�
 � ובמזל ניצל, מי שניצל במקרה. אבני חינו�

  . הנסיבות היו הרחק מעבר לשליטתו
  .המת והחי, בסופו של דבר כולנו נ!צחנו

' די גאלדענע קייט'איתו ו מוש� כל אחד מאיתנ
  ).שרשרת זהב(

  רעיה, תודה
ת



  יו� העצמאות 'שיטי�'
  השיטה�עלו� בית

     2011 במאי 8, א"באייר תשע' ד

  2790' גיליו� מס

  אפרת של�: עריכה ועיצוב

 ענת ענתבי, עמית הגלעדי, סמדר גלבוע, עפרית אקרמ�, ניצה וינקלר: מערכת

  אפרת, דיצי: צילומי�, בוע נטע גל:הגהה
  בבית השיטה העלו� מופ� באינטרנט לכל בית

C   כל הזכויות שמורות  

 

ת בהצבע! לנו מנהל קהילה חדשיש ! יש@ 

בימי� . אס� הגלעדיקלפי נבחר ברוב גדול 

   .יריב קרי�חפיפה ע� אלה נעשית 

המחבר  בצומתכיכר ההסתיימה בניית @ 

מנו כבישי� וכיווני ס&. הקיבו� להרחבהאת 

  ! סעו רק בעקבות הח�'עכשיו . ועהתנ

נאחל לו .  לצנחני� התגייסמאי שר� @ 

 בשלו� וחזור )ל.  טוב ומשמעותישירות

  . בשלו�

ית "לתזמורת צהלהתקבל  אוהד רודד@ 

 60 מתו) ,'נג� מצטיי�'על תק� ) הרכב קאמרי(

  .     הוא אמור להתגייס בחור,. נגני�

 התקיימו לפני 'השיטה יפה�בית''גיוסי @ 

לקחו בה� חלק . פסח ולפני יו� הזיכרו�

ונות כל הכבוד לנכ .עשרות חברי� ותושבי�

ליב� של רבי� הנעני� לקריאה כל הפועמת ב

   . פע� מחדש

לנספי� בשואה  כשעה לפני ערב הזיכרו�@ 

 ליד קיר הזיכרו� בבית טקס התייחדות נער)

  .העלמי�

 .וילנה הוקדש השנה לעיר ערב יו� השואה@ 

 שירה והמחזה, הערב כלל קטעי קריאה

  .והועבר ברגש ובכבוד לנספי� וליצירותיה�

  
   

  עצמאותהיו� אירועי 

  

  ל ופעולות טרור"י צהלערב יו� הזיכרו� לחל '  8.5, באייר' ד', יו� א

  האוכל'  התכנסות בחדר' 20.45בשעה 

 ספרנו'בית נערימחלק� של הנופלי� :  הנושא. תחילת הטקס' 21.00בשעה 

  .במערכות ישראל

  העלמי�'טקס יו� הזיכרו� בביתצפירה ו – 11.00שעה  ב '  9.5, באייר' ה', יו� ב

  למש) שעה וחצי, פארק' פתיחת הלונה' 20.00ע� צאת יו� הזיכרו� בשעה 

   ' בערב      

   63'פתיחת חגיגות העצמאות ה ' אחרי טקס המשואות בטלוויזיה 

  .על הדשא שלי אול� הספורט, מלהיבה שירה .למדינת ישראל
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