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   שנות חינו� והוראה40אחרי 
   יהודית פלד

 ... ארוכה ומתישה, מצטיירת תמונה קשה, שנות הליכה במדבר40כשחושבי� על 
 מתבאר לי עד מה קצרי� ה� ,על ארבעי� שנות חינו�, וכשאני מביטה עתה לאחור

 ,ש"הביס המקומי ב"תקופת ביה: שתי תקופות שונות נכללות בשני� אלו ... החיי�
  .חרוד ס האזורי בעי�"ותקופת ביה

  
   שרובה ,כיתה ראשונה, "שיבולי�"תקופת התו� של עבודתי  התחילה ע� כיתת 

 שרק , ואני צעירונת,תהדינאמיית 'ינג' המחנכת הג,זיוה, בני� בכורי� לבני המשק
אט את ההווי  לומדת אט. השתחררה מהצבא וכבר שובצה לצוות המטפלות

בשנת ".  דה חינוכיתמע$"נה מאוחר יותר  לשותפה פעילה במה שכ#המקומי והופכת
בזמ� מלחמת " (דקל", "ברושי�" כיתותאת  התחלתי לחנ� ,יאחר לימודיל, 1971

טיפסתי לאט מכיתות היסוד ". ערבה"ו!)  שני�5" (רות�", "דג�"את כ "ואח, )כ"היו
, אריה, שורי, רהציפו   לומדת רבות מהמחנכי� הגדולי� שלנו, ע"ב ולחט"לחט

  .  ומנסה למצוא את השביל האישי שלי,הדסה
  

, מעורערת של ידע בכל התחומי� המחנכי� של אז התאפיינו בהיות� סמכות בלתי
מקימה , בעבודה, רה בחיי החברהמע#, החיי� סמכות פדגוגית הקובעת את אורחות

היו ) החי פינת, ההגינ, הטיול השבועי(, בטבע ובסביבה, כל שנלמד בחו,.  שינהדוע
הייתה , העבודה העצמית.  ואולי א- יותר,חשובי� לא פחות ממה שנלמד בכיתה

מי לא זוכר את הגיוסי� הרבי� אליה� יצאנו בחו� : הער� המוביל, כזכור לכל
 הרוכ� איתנו על ארבע ובוח� דוד שושניאת , היו� ע� תלמידנו לעישוב ודילול כותנה

  גיוס עשרת הימי� , י"� ותולדות א"תנ,  בספרותכדי את ידיעות התלמידי� תו�

  

  , ע� בוא החופש הגדול
  -� חינו�אנשי הלו, מורי�ל, נאחל לכל התלמידי�

   , מילוי מצברי�, עי� ורגוענחופש 
  .מעניינותיפות וחוויות התנסות בו

 !לכול�וכיי� פש נעי� חו
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א"הסתיימה שנת הלימודים תשע                           
  

מרי� החיפוש אחר מקומות עבודה ע� , חצי שעת עבודה, האשכוליותלקטי- 

  . ועודרונשפיגלב
 לתאר את מקומה של העבודה בחיי יעל נאמ�מיטיבה , "היינו העתיד"בספר 
  :הילדי�

קשה היה להבדיל בינינו לבין .  כך גם לנו- ו שלעבודה לא היה התחלה וסוףכמ"

להאט את צעדיהם של , פחדנו להעיק, פחדנו לשאול שאלות בנוגע לעבודה. העבודה

  .לעצור את המערכת הנוסעת קדימה, להעיב על הספקיהם, המבוגרים

יקשה לעצמה לא ב, שהייתה לכאורה אלימה ועדינה, צות את השיטהלא הצלחנו לַר

אבל מי באמת ". כל אחד לפי יכולתו: "ופנייתה כולה התחשבות ללא תובענות, דבר

. השיטה שלנו לא רוצתה אף פעם. הרי אין לה קצה וגבול, יודע מהי מידת היכולת

ממד , היא הייתה כמו חוש נוסף... העבודה לא דרשה רק חריצות.... הרגשנו אשמים

. אנחנו ניתנים להחלפה היא לא. חוץ והייתה בתוכנוהיא הייתה ב. איבר נוסף, נוסף
  .)155' עמ(

 , מתו� תחושה שזו הדר�,הייתה טוטאליות ורצינות תהומיתבכל שעשינו כמחנכי� 
, לנקיטת עמדה, למעורבות בחברה הישראלית, החינו� לחיי קיבו,. אי�  אחרת 

  . חינו� ערכי כראינוכל מה שב, ) למשל,כמו הפגנת האחד במאי(להשתתפות בעצרות 
, כ"ה מלחמת יו בעקבות השפעות חיצוניות , כל אלה התחילו להשתנות ולהתערער

ותהליכי� , התנועה הקיבוצית בהדרגה מהמרכז לשוליי�דחיקת  ,'המער�'נפילת 
להפרת גורמי� אלה היו . ספקות ושאלות בנושא הלינה המשותפתהציפו  ש'פנימיי�

י לקחת לבי� הרצו� ההוִר, לכלל  יות המוחלטת בי� המחויבות והלויאלהמשקל  שווי
פעת ִש, נדושי� וידועי�הללו נשמעי� היו� הדברי� . חלק פעיל בגידול הילד

ה עד כמה הוא טעו� וצרוב  שעוסקי� בנושא מוַר,התערוכות והסרטי�, הספרי�
     . לדורותבתודעת בני הקיבו,

ג� לא , אות� להיאבק שלא לימדנו ,י חניכי� לשעבר"פעמי� רבות נאמר לי ע
ככל ,  אבל."גובה דשא" כי כול� היו צריכי� להיות ב,להצטיי� ולהגיע להישגי�

 , התמונה מתבהרת,מביטה סביבי ורואה לא� הגיעו רבי� מחניכינו, שאני מתבגרת
  .   האכפתיות והיצירתיות של בנינו, הרצינות, ובהחלט יש מקו� לגאווה על האיכות

חשנו שאי� , בשל התמעטות התלמידי� והמשבר הכלכליס המקומי נחלש "כשביה
 והתחלנו ,בו את מירב האפשרויות של חוגי� ומגמותהשקיע ביכולתנו  להחזיקו ול

  . ס אזורי"לדבר על מעבר לבי
מאוחר יותר השלימו את המהל� , ס" בריכוז ביהנתנאלאותה תקופה הייתי ע� ב

 ,� הקשי� ע� דור המייסדי�בוויכוחי. כמרכזי� גלעד ויפתחכרמי תמר הכואב 
טטי� בסיס הרגשנו כמי שממ0, ס כעמוד התיכו� של המקו�"את בי, שראו בצדק

, אבל הבנו שחייבי� לפתוח את ילדינו בפני העול� החיצו�, ש"קיו� אית� של ביה
. להפגיש אות� ע� חברה רחבה יותר וע� מגוו� גדול יותר של אפשרויות לימודיות

  .וג� התובעני עד מאוד, המגונ�, ביתיה, כ� ת� עיד�  התו�
 שניסו להביא ע� ,סגל גדול ומכובד של מורי�, חרוד  לעי�1992 בשנת עברנו

 ופעמי� רבות ,לא התקבלנו בחיבוקי�. ש"תלמידיה� את המסורות שהתגבשו בביה
   ...הרגשנו כטירוני� מתחילי�

 .חניכיו" יצובע" אלא ג� בחלקו  של המחנ� ב,השוני הגדול היה לא רק בהיק-
תו� , נקיטת עמדהל, ערכי�ל, למעורבות" חנ�"חשתי מאז את המתח בי� הרצו� ל
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 היעד לבי�, ס המקומי"שהבאנו איתנו מביה, קיו� פעילויות קהילתיות שונות
 לציוני בגרות גבוהי�, ס ושל ההורי� להגיע להישגי�"המוצהר של ביה

  . אחוזי� מרשימי� של  מקבלי התעודהלו
 את אוצרות י� ניסיתי תמיד להביא לפתח� של תלמידי" לספרות ותנכמורה

לגרו� לה� , למשו� את מבט� אל מעבר לנגלה, לעניינ�. התרבות היהודית שלנו
 ובלבד שלא לקבל ,להגיב,  למחות,להתריס, לשאול שאלות, להשלי� פערי�

� מזמני� את האפשרות " הספרות והתנ,לשמחתי. באדישות את המתרחש מסביב�
המושרת , להרגיש את המילה הכתובה,   ליופיחלהיפת, להיות קשובי� לאחר

  .  לחפש את האמת מבלי לדרוס אחרי�,  והנאמרת
פעמי� רבות הרגשתי שהפיצוי על העבודה הסיזיפית ע� בני הנוער הוא בנעורי 

נעורי� רווית תוכה של תסיסת ה  שמקנה השהות המתמדת בתו�,הנצח
הרוח של    בשני� האחרונות חשתי יותר ויותר את קוצר,אבל...  ההורמוני�
" ליפְק" וכל מה שמעבר ל, שגדלי� בעול� הסובל מבעיות קשב וריכוז,התלמידי�

חיפשתי ולא מצאתי את הנחת של  קריאה .  אינו בתחו� קליטתו, smsאו , "שוט"
ולא  כחלק , מיתיואת הלימוד מתו� צור� א, איטית ומענגת

,  ביטויי האלימות,בצד זאת. מהמרו, אחר התעודה
של (העיניי� הכבויות , תההתרדד#, "אחר"התוקפנות כלפי ה

 קלטתי "...עבר זמני"הורו לי ש, )חלק הול� וגדל מהתלמידי�
  :54 בהיותה כבת לאה גולדברגאת מה שאמרה לעצמה 

   אל תנסה ללכת ע� הדור"

 �   ע� הדורהדור אינו רוצה שתל

  הדור הול� למקו� אחר 

�  ..." אי� הזמנה ולַ

 ג� את הגעת למקו� ולגיל  שבו אפשר להתחיל לעשות דברי� :כ� אמרתי לעצמי
שלא לדבר על  השתחררות מבדיקת , פות מעט מהמחויבויות הרבותלהְר, אחרי�
, מהתיק הכבד והיומ� העמוס באותיות קטנטנות, מישיבות, ומחברות מבחני�
  אי� , אבל! צאי לדרכ�,קומי... די� מתבגרי� מבולבלי� ולפעמי� חצופי�מתלמי

הלוויה  מחנכת בת שהרי כאד� וכמורה? אוציא מהתיק שלי את תחושת המחויבות
כלפי המתרחש , לפעמי� מעיקה, הצמודה שלי היא תחושת מעורבות ואחריות

  לנעשה בבית,וכמוב�, שחיתות, "אחר"צדק ביחס ל אי,  עוולות החברה  מסביבי
  .  הקיבוצי

 כי אי� עוד , שאחיה את העכשיו,"אזרו�"ש,  שארפהירו בי ילדיפעמי� רבות הְת
ואני תוהה א� באמת כעת כשהגיל , "שאנטי"ב" לק#"שאקח את החיי� ב, פע�

מאפשר כל זאת תרפה ג� אותה הכרת מחויבות לעול� ולאד� עליה גדלתי ואליה 
  . ..� יגידו ימי?י וחניכייחינכתי את ילדי

למתחולל דישי� אילגיה להיות באי� פרי, כל שאני יודעת הוא שלעובדי�  בחינו�
למי שבחר .  אוש לשתק את חשיבת� ומעשיה�יאינ� יכולי� להניח ליה� ו, סביב�

,  לשנות את הדברי�,י נטילת אחריות" שאפשר ע,אמונה רבהבדר� חיי� זו נדרשת 
 הא- שבעול� הציני שלנו כל ז על,  יותר�ניילשלוט בה� ולהוליכ� למחוזות הומא

מורות והמחנכי� ה,  לדר�ילשותפי. הול� ונעשה נדיר וקשה יותר למימוש
, ל הבל הבלי� שיתכ�ושלא הכ,   אני מאחלת שתהיה בה�  אותה אמונה,הממשיכי�

  .... שאפשרי
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  אפילוג* 

אדונית לזמני , ת וקלילהרראיתי את עצמי משוחר, תחלתי לחשוב על הפנסיהכשה
 ,הבית וכל אשר בו, החברי�,  הילדי�, הנכדי�–י  ואהובייופנויה לכל אהבותי

  .... קצת לכתוב בטע�, קצת ללמוד בטע�.  הספרי� הממתיני� לי בסבלנות,ובעיקר
  

ה לשעת חלוקת התרופות  הגעתי בוקר אחד למרפאי בעודי חולמת חלומותי,והנה
ואני , "הוי איזה תור ": ונאנחת'נכנסת ר.   וסביבי פנסיונרי� רבי�,והתור מתאר�

 וכל הזמ� שבעול� ,ת הרי את פנסיונרי, אבל לא� את ממהרת,כ� ":אומרת לה בחיו�
 את לא יודעת שהפנסיונרי� ה� האנשי� הכי ,מה ":היא צוחקת ואומרת". ביד�

, אינטרנט, נסיעות, בישולי�, נכדי�, ילדי�, חוגי�, ה  מרפא?עסוקי� בעול�
 'ולידי נאנחת נ".  והיו� כבר עבר, קצת מרפסת מול מרפסת,קצת גינה, טלוויזיה

 וא� הילדי� כא� ליד�, את לא מתארת לעצמ� כמה זה קשה": ומחזקת את דבריה
 בקצה  וכשמגיעי� כבר לספר,ל הול� יותר לאטו שהכ,וג� עלי� לזכור,  שבעתיי� 

כשאני חושבת שהייתי צריכה ו. .. כי פשוט יותר עייפי�, העיניי� נעצמות,היו�
  ..." אני לא מבינה אי� עשיתי כל זאת,עבודהאת הלהכניס ביו� כזה ג� 

חלומותיי על כדי לגונ�  ,תי על נפשינְס. את התרופות החלטתי להשאיר במרפאה
  ...התמימי�

  

 

  

  

  

 

  הסבלנות , ההשקעה האיכותיתתודה ליהודית על 

  !הוראהות שנעשרות במשך בעשייה החינוכית מסירות הו

 .בהצלחה בהמשך הדרך 

 

  
"�  "הקיבו

נפגשו ראיינו , צילמו בעשרות קיבוצים, את הארץ' חרשו'במהלכה , לאחר למעלה משנה של עבודה

הושלמה עריכת , וידאו מעשרות קיבוצים-ואספו כמות אדירה של קטעי, מכל הגילאים, מאות חברים

און וענת - די בר מֹו-  המוערכיםםייהדוקומנטאר סדרה חדשה בבימויים של צמד היוצרים -"הקיבוץ"

  . זלצר

דרך בניין , מהתקופה ההרואית של ימי הקמת הקיבוצים, בסדרה מובא סיפור הקיבוץ בצורה מקיפה

והצגת התמורות שחלו ברעיון , המשברים, סיפורם של המייסדים וממשיכיהם, המדינה וביסוסה

  ).קיבוץ שנות ה100הסדרה הופקה במסגרת . (הקיבוץ לאורך השנים

  , "הוט" של חברת 8 תחילה בערוץ ,22:00 בשעה 2/7במוצאי שבת ישודר הפרק הראשון  

  . ובשבתות שלאחריה ישודרו שלושת הפרקים הבאים

  . 1הפרקים בערוץ כל בחודש ספטמבר תחל הקרנת 

   !להחמיץכדאי לא   
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                                                  הסתיימה שנת הלימודים תשע"א

  ב"באירוע הסיו� של י טעם מר
  סגנית מנהלת, קר� ארנו�

  

וה השנה בטע� מר לכל  ל�'עמק חרוד'תחומי �הספר הרב�סיו� שנת הלימודי� בבית

  . ב"עקב מעשה בלתי ראוי של בוגרי י, הנוגעי� בדבר

� ולומר שבמהל� כל שנת הלימודי� נעשו יש להקדי

מנת למנוע �מאמצי� חינוכיי� רבי� ע� בני המחזור על

 תונדאליסטי המכוערת של פרידה 'מסורת'הישנות 

התבקשו להימנע , יחד ע� הוריה�, התלמידי�. ס"המבי

  . ל"מכל פעילות פרובוקטיבית בלילה שלפני סיו� שנה

 נתבקשו ,הסיו� כעשרה ימי� לפני ,ג� בשיחות אישיות

את ,  שלא יסבכו את עצמ�,תלמידי� מובילי� בשנתו 

כול� . יהיו כואבות� יה שהשלכות,ס במעשי� לא שקולי�" ואת בי,בני מחזור�

  "...בכלל לא מתכווני� לעשות דברה� "הפגינו הבנה והבטיחו ש

ס מקושטת " מצאנו את חצר ביה, כאשר שבוע לפני הסיו�,הספר התעודד�צוות בית

 , בלי דמעות,בלי כאב': שמחנו על המשפט שבחרו לכתוב בגדול, לוני� צבעוניי�בב

חשבנו לתומנו שאמנ� הפע� . ושיבחנו מאד את התלמידי�, 'כא  דרכינו נפרדות

ס בטוב "שהתלמידי� בחרו לסיי� את שנות ביה,  בהרגשה טובה,ניפרד בלי דמעות

�  . ובחיו

�חשכו , תעודות וסיו� שנת הלימודי�הענקת יו� חגיגי של , 20.6 ,' בבוקר יו� ב,א

 � קפצה לעיניי, ראשית!הספר�עיניה� של כל מי שהגיע לחצר המרכזית של בית

, אבטיחי� מנופצי�ב,  החצר הייתה זרועה באדמה?'לוחשבת� שזה הכ'ענק �מודעת

צחנה עזה ריחפה .  תרנגולות כפותות,ובסמו�, אל תור  הדגל נקשר חמור. דגי� מתי�

שיא המעשה המכוער היה . בחצר הצדדית נבנה מגדל של שולחנות וכיסאות. רבאווי

בצער רב וביגו  ': כתב ובה  נ, שקישטו את הבנייני� הסמוכי�,מודעות אבל מבהילות

 הוונדאליסטי 'המיצג'מי שראה את . 'ס הקיבוצי"אנו מודיעי� על מותו של ביה, קודר

�יש לציי  שאת פעולותיה� ביצעו בני.  והרגיש שהפע� נחצו כל הקווי�,התחלחלהזה 

דעות לכ� כנראה מתו� מ�(המחזור כשפניה� מכוסות לבל ייראו במצלמת החצר 

  ).שהמעשי� חריגי�  בעליל

ו הבוגרי� שהתכוונו לעשות טענ ,מכ בשיחות הרבות שקיימנו ע� התלמידי� לאחר 

 מודעות אבל תלו ג� ,על כ ו, 'המחזור החקלאי האחרו 'מסמל את היות� מיצג ש

   .הספר הקיבוצי�על מות ביתות המכריז

משו�   ,ראוי�בלתימעשה  מעשה זה הואס "הפי ההבנה והתחושה של צוות בי�על

 ,האבל. שווה פחות �שיש כא� אמירה שכל מי שאינו משתיי� לקבוצה מסוימת 

הוא ביטוי לחוסר היכולת של אות� תלמידי� , ס הקיבוצי" על מות ביה,כביכול

וחוסר רצו�  למצוא דר� לשפה משותפת , ס" בי� כותלי ביה, השונה,את האחרלקבל 

  . עימו
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קיי� את חג לההנהלה הרחבה  החליטה, מנת לא לפגוע בחפי� שלא שיתפו פעולה�על

זאת מתו� אמונה  .בחג) הידועי� (למנוע את השתתפות מבצעי המעשה ו,המחזור

  .חייבי� להיות אחראיי� למעשיה�, ג� א� צעירי� ה�, שאנשי� בוגרי�

 המחייבי� את 'מותר ואסור'החלטה קשה זו באה להדגיש ולסמ� גבולות ברורי� של 

בשו� אופ� לא נוכל להשלי� . חניכי� והורי�, כמחנכי�, כאזרחי�, אד��כולנו כבני

יש ס "הלבי.  ובו יש שווי� יותר ושווי� פחות,'איש הישר בעיניו יעשה'ע� המצב בו 

מאפשר ה מת� מרחב לימודי וחברתי �יא וה ,ההתחייבות חינוכית רחבו יו��סדר

  .הבאי� בשעריו כלאת  ומקד�

 התלמידי� להתארג  80ל שאר וכלב וצוות חג המחזור היו ערוכי� לסייע "צוות י

 ולא ,ו להזדהות ע� חבריה�בני השנתו  בחרכל  א�. מחדש ולהעלות את חג המחזור

החליטו הורי , הספר�של ביתלמרות המסר החינוכי הברור , לצערנו .להשתת* כלל

 את ולהעלותיה� מותנה לפעולות�לתת גיבוי בלתי, בצעד בוטה ומתריס, תלמידי�ה

  . עצמ�כוחות  בת הסיו�הצג

  

מיצה  ומאמי  באמירה החינוכית הא,הספר דוגל בעשייה חינוכית שוויונית�בית

  .ועל כ  לא יכולנו ליטול חלק באירוע הפרטי שבני המחזור והוריה� ארגנו, שביטאנו

, הספר�הגיעו אלינו ביטויי תמיכה רבי� בצעד שנקטנו מהקהילה הרחבה של בית

יפרצו ? יקשרו פלסטיני לע+? ואי� יחגגו את סו* הטירונות ביחידה מובחרת" :כגו 

 גרפיטי כתבו  וכשיגמרו את התואר הראשו  י?צבעו את המדי� בסגולילאפסנאות וי

  "??זאת לא זכות טבעית לחגוג, מה ?על קירות הקמפוס

בעול� בו הקומבינה , עול� הפו� ומטורלל בו כל מנהיג ונשיא הוא עבריי  בפוטנציהב

עיוות צדק והתנהלות חברתית לא , ועיקו� ערכי יסוד של מוסר היא נורמה מקובלת

 שבו ספורטאי� או מודלי� אחרי� לחיקוי לוקחי� שוחד בעול�, בריאה ה� הכלל

התנהלות ללהיות דוגמה ומופת ודווקא אנחנו חייבי� להקפיד  � ומטי� משחקי�

והסתרת מעשי� פסולי� בש� אידיאולוגיה   , חברית'עי �לקריצת'שאיננה נותנת יד 

  .היא התנהלות שאסור בשו� אופ  לתת לה יד � '?מה כבר קרה'. זו או אחרת

תו� , מנת לחנ� לקבלה שוויונית של כל באי המוסד�ל עלוהספר ימשי� ויעשה  הכ�בית

 ,אנו בטוחי� בחובתנו לדבוק בערכי� אלה בכל שעה. יומית��התמודדות חינוכית יו

  .                                                   ובמיוחד בימי� אלה

                   
  

   *תגובה אישית* 

גר� שמרה את המעשה  רואה בח�,ב כיתות" לב� שסיי� זה עתה יא כאימ,אני

� לאחר שבשני� האחרונות בית,יחד ע� זאת. נפש גדולה לצוות המחנכי��לעוגמת

 שיש להתייחס ,מחאה�תאני רואה במעשה זה ג� זעק, הספר שינה כליל את פניו

  .ראש� אליה בכובד

נלאי� של � לאור ניסיונות הגישור הבלתיו ,מרתו של המעשהלמרות ח�, לדעתי

 ולאפשר לבנינו לסיי� את ,צרי� למצוא דר� פשרההיה , ההורי� והבני� כאחד

  . באקורד סלחני ומפויסיספר� ביתהפרק ה

  . ואילו הסליחה היא אלוהית,הטעות היא אנושית

 תור�פנינה בר
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  א"עהסתיימה שנת הלימודים תש                       
                                            

  בחג המחזורהתלמידי� ברכת
  חרוד מאוחד� של עי�'באמפישהתקיי� הברכות הוקראו לפני המופע 

  
. ראש לענייניו�זכאי הילד ליחס של כובד" : אמראק'יאנוש קורצהמחנ� 

ברוחו ,  עד עתה היה הכול תלוי ברצונו הטוב של המחנ�.לדיו� צודק בה�
  ".מהילד נשללה זכות המחאה. הטובה או הרעה עליו

 אבל טעינו ,כל מה שרצינו לפני חג המחזור היה לנצל את זכות המחאה
שמכל התהלי� שעברנו  ,אי� ספק. אנחנו באמת מצטערי�. בבחירת הדר�

הספר �שנצא מבית,� מאיתנו מצפי, המבוגרי�,והרי זה מה שאת� ,למדנו
   .ומהבית ע� הכלי� הנכוני� ללמידה

 שליוו אותנו בשלוש השני� ,אנחנו רוצי� להודות למחנכות השנתו�
 ,דר� אוהבות�היית� לנו מורות .הילה וטלי ,אלינור ,הליתל :האחרונות

 אנחנו ,נינו מחלוקותי וג� א� עכשיו את� כועסות ויש ב,תומכות ומבינות
  . ר� להודות לכ� מכל הלבמרגישי� צו

  .  הרגשנו את אהבת� לאור� כל הדר�:רד וייסמ�ולותודה ענקית 
 , אנחנו ממליצי� לכ� לנצל את זכותכ� להביע דעה,לבני המחזורי� הבאי�

  .אד��בניחיי� וצער ל� שאי� בה צער בעלי,א� עשו זאת בדר� בוגרת ומכבדת
  .בשעות בה� הרגשנו לבד שעמדו לצידנו ,אנחנו מודי� להורי� ולמדריכי�

 ואת� תמשיכו להושיט ,עוד ניפול ונקו� ואנחנו, לא היינו כא� היו� בלעדיכ�
  .אד��כולנו בני . כי ג� מבוגרי� לפעמי� טועי�,יד

  . תודה לכל מי שהגיע הערב לשמוח איתנו

 ד"מחזור ע, אוהבי�

 
  * ברכת ההורי� *

  
תודה שבאת� לחגוג  , למשפחות ולכל הציבור,ב" למסיימי יערב טוב וחג שמח 

ה נאיננו שמחת .מסיבת סיו� אלטרנטיביתערכנו  .זה מחמ� את הלב, איתנו
 ,גבולה וחציית"  קונדסמעשה"על  ומביעי� חרטה צטערי�מ אנו.  הערבשלמה

   .המורי� וההנהלה, מכוונת בקרב המחנכות�עמוקה ובלתיגר� לפגיעה ש
אנו . ס"נגד ביה הנ מסיבת הסיו� איני� את חשוב לציי� כי ההחלטה לקי

עומדת , הספר�לבוגרי בית. בעד ילדינו ובעד עצמנו מקיימי� את חג המחזור
חיי� �פרקולסגור כראוי לסיי� מוסרית ומסורתית , לגיטימית, זכות טבעית

הוא ג� חיבוק , חג זה .אד�ו של  אולי המשמעותי ביותר בחיי,משמעותיה כ
  .  מסקרנת ומלאת אתגרי�, לדר� חדשהטר� יציאה, ונשיקה

  
 אנו שולחי� לכ� תודה והערכה רבה על שש שני� נהדרות :יקרספר �תצוות בי

לשלול או , אי� באקורד סיו� צור� זה. משמעות ולמידה, גדושות חוויות
ביו� חגנו לא נשכח . הספר�להטיל צל על הימי� היפי� הרבי� שידענו בבית

שני� חמש גלעד שליט עדיי� חי  . להגיע לערב הזההורי� ובני משפחה שלא זכו
  .שיהיה לכולנו חג מהנה ,מייחלי� לשובו הביתה במהרה!  בשבי
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  א"הסתיימה שנת הלימודים תשע                            

  

לעול� לא 

  !לוותר
  מחנכת, שבע היינמ��בת

סיימתי את שנת הלימודי� כביכול  ,20.6.11

, ואני כבר ע� הפני� לשנה הבאה, א"תשע

במקביל  ו,מסיימת מטלות לאוניברסיטה

 ,בכורהבני  ,מורטו את �טו�ואמגייסת 

  ...)ודי שינה מחכי� ליכמה נד(. 13לשייטת 

500�כע�  ,שנתי�ספר שש�בית, 'אורט כללי'ב ,שא"�ביתב מלמדת אני  

הכיתה את מחנכת אני  ! במספר22�ההבאה תהיה השנה  .תלמידי�

את רכזת מו, 'ח�'שנתוני זאת רכזת מ ,)2/ חהמצוינותכיתת  (המתוקשבת

הגעתי ל� או, היטבאת השנה הזו צלחתי  .שנתי�חברתי ברצ* הששהחינו( ה

,  אינטנסיבית,מפרכתיומית ��יוההעבודה  .'לשו" בחו+'ע� לקו הגמר 

   .סופיות� אי"כל יו� מוליד התמודדויות חדשות .מאתגרת

בידיי . 'החגי�  וכו, מסיבותה ,ני אחראית על הטקסי�אכרכזת חינו( חברתי 

 כא" אני דואגת לחשיפת. לימודי�חינוכי, ציוני�( הערכיועל החינאחריות ה

, הספרות, "התיאטרו, המוסיקה, התלמידי� לסל תרבות עשיר בתחו� המחול

  .האמנות הפלסטית והקולנוע

תלמידי� ה: התנדבות למע" הסביבה והקהילההמער( אני מובילה את  ,בנוס*

ח "מארגני� גמ, ספר יסודיי��חונכי� ילדי� מבתי, הקשיש�מתנדבי� בבית

 ,במשמר האזרחי, א"מתנדבי� במד ,המסייעי� לגננות בעבוד, לפני חג ומועד

חזרתו של גלעד המע" להפגי" ליוצאי� לרחובות , )ליצנות בגני�(בצוותי בידור 

לגאוות .  ועודמארגני� קמפיי" מיחזור הקורא לתושבי העיר למחזר, שליט

גביע ב ע� "בארהלואיס �חזרה מסנטש ,ב"שכבת יהשנה היחידה שלנו הוסיפה 

  .  רובוטיקה עולמית על השתתפות בתחרות"ניצחו

זכינו באות :  וזוכה לפרסי� כמעט בכל תחו�מצוינותספרנו מטפח �בית

זכתה השנה ס "המנהלת בי, אביחיציוני מטע� קר" �המצוינות לחינו( יהודי

, כל הזמ"מורי� משתלמי� ה, 'אורט' מטע� רשת 'המנהלת המצטיינת'בפרס 

  .מגובש וח�, ומחלומד וצ �מורי� החדר ו, בכירי�רוב� בעלי תארי� 
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 ,נשאלת השאלה מה עושי� ע� ילדי החינו( המיוחד ,המצוינותאול� לצד 

ולהגיש אות� לבחינות , שהוריה� מתעקשי� בכל מחיר לשלב� במערכת

ילדי� מוכשרי�  שה� ,ר"�  ומב"אומ כיתות מה עושי� ע�  ?הבגרות בהצלחה

 מעניי" להכו (מוטיבציהסר וח, קשב וריכוז� של יקשי אול� ע� ,להפליא

ולשיעורי� , זקוקי� למסגרות קטנותה� ?  מה עליה��) פרט ללימודי�, �תוא

שלנו מערכת הכא" נרתמת . פרטיי� שלא תמיד יש ביכולת הוריה� לממ"

,  אנחנו ממוקדי מטרה.דפוס עבודה שלא קיי� בשו� מקו� באר+שהכניסה 

סודרת של מערכת מעבור�   בוני�, לשנייה אחת ול.,לא משחררי� אות�

לא פשוט . ח� ע� ההורי� ועודישיר וקשר מקיימי� , עזר�תגבורי� ושיעורי

מער( הבעזרת מצליחי� אלה  אחוז מתלמידי� 80� כ,ואכ". נותני� לה� ליפול

 כמורה המגישה לבגרות בהיסטוריה . בגרותשות לע  צמוד הלימודי פדגוגיה

* להזדמנות שנייה מגיעי� אליי בחורבמועד הראשו" נכשלו אלה ש ,וספרות

  !!מצליחי�ה� ואכ" . ושלישית

  

,  אני מרגישה שארוכה הדר(,ככל שאני מוצאת את עצמי יותר שני� במערכת

, הוא חושב, הוא אחר, אני מאמינה שהנוער הזה מצוי". ויש עוד המו" עבודה

, תלהתייחס לשונ., י� החדשי� מחויבי� לאתגר, כהורי� ואנשי חינו(,ואנחנו

האמונה  ולעול� לא לוותר על ,י כישוריו"הצמיח  כל אחד עפלהעצי� ול

�להסיק יו�יש כי העשייה החינוכית משולה לשלהבת אותה  .הדיאלוג הפתוחו

את הכוח להמשי( הוא הקשר הח� והפרגו" לי מה שנות"  .תדע(כדי שלא  ,יו�

�והחשובי� מכל , המערכת, ההורי�, החברי� בצוות ,של המשפחה שלי 

לכל עמיתי העוסקי�  .האהבה אליה� היא הבסיס להצלחה .התלמידי�

  . והנה זה בא,החופש נגמר, כי הופ, נעימהחופשה מאחלת אני , בעבודת קודש זו

  

  
  ' ושםיד'ממכתב 

 �השיטה �ו� ביתלעשל  עותקי� 3 'יד וש�'רוב תודות על שהואלת� להעניק ל

 בנושא מאבקי הקיו� בגטו 1.5.11א " ליו� השואה תשעמתייחסו� הגילי. 'שיטי�'

   , רבה נודעת להעלאת הזיכרונות על הכתב להנצחת הנספי�חשיבות .וילנה

  .וכתיעוד היסטורי למע� הדורות הבאי�

   ויעמוד לרשות ציבור הקוראי� ,לאֹספנוער# �גיליו� זה מהווה תרומה רבת

  .ספריתנו הפוקדי� את י�רוהחוק

  ,בכבוד רב                  

  14.6.11, ירושלי�,  רחל כה�
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                             הסתיימה שנת הלימודים תשע"א

 

הישגהוא כל חיו� של ילד   
מחנכת�מורה ,ריניי ארטו  

 

  �כיתה זו אבל להורי הילדי� שילדיה� לומדי� ב, כלו�לרבי� לא אומר  � 'דרור' הש� 

ת זו המסגרת היחידה בצפו� המטפלת בילדי� בעלי לק�' דרור'. קרש הצלהזה 

 10ב� ספר �תהפו  הכיתה לביתהשנה . האוטיסטי הנמצאי� על הרצ� ,יתתקשורת

.  ילדי�5�8בכל כיתה נמצאי� . מגיל הג� עד חטיבת הביניי�,  ילדי�66, כיתות  

. ועדיי� יש לה פרפרי� בבט� ע� כל תחילת שנה, 1998משנת ' דרור' עובדת בריניי ארטו

.'חינו  מיוחד'הסבה ל קורסבנוס� לתעודת הוראה שלה באנגלית היא עברה   

  . בחינו 'פרס הנשיא'את הספר � בית קיבל2001בשנת 

?מה תפקיד� בצוות �  

,  רצו�17.00 בבוקר עד 7.45פועלת משעה ערכת המ: ריניי

. אני מחנכת משלימה. כיתהכל מה שמחייב שני מורי� ב

ס "ביהתלמידי ע�  'השילוב'רכזת  � הוא  התפקיד הנוס� שלי

 אני .ייעוד שליאני רואה את הבתפקיד זה . ונשכני', רימו�'

שו� דבר אינו ברור .  גדולזה אתגרכי  ,ת מכל רגעינהנ

 .קדמות קטנה של ילדת אתה לומד ליהנות מכל ה.וימאל

אני מאד אוהבת את  . לחיי� משתנההצירפווהפר. � מה שיש ל עאתה לומד לשמוח 

 � להיפ  , הקו לא שח,י בהוראהיובל אנחצי קשה להאמי� שכבר ו ,הילדי� ואת העבודה

ע� אנו עובדי� בשיתו� פעולה מלא  .הרבה אהבהמעניקה  ו,נתעניימת ,תתגרואמ

 ,לאחרונה. ליעל ולהטיב ע� המשולבי� והמשתלבי� ,לשפרמשתדלי� כל הזמ� ו, 'רימו�'

 ,ספר החוצהה� יבתשני את נו הוצא: לעשייה משותפת ואני חברנו יחד אורית בר�

נית� מה להיווכח היה מדהי� . י  נראה לה� השילובא מדרכות הלעו רצייהתלמידי� ו

  . מהות השילוב, ייבעינ, זו .י מאמינה בסינרגיהנא .לעשות ביחד

.על ההישגי�קצת ספרי לי  �  

 !היא חגיגה אמיתית, ול� הקטנה ביותר, כל התקדמות !כל חיו  של ילד זה הישג: ריניי

באופ� שהוא ישולב ביקשה ואימו , ילד שלא דיבר כלל שני� הגיע אלינו �7לפני כ, למשל

אני דרשתי . שני�מקהלה כבר שש  קיימת 'דרור'ב. במערכת לאור  כל שעות היו� מלא

זה .  וא� שר, הוא דיבר,ולימי�, האמנתי שזה יית� לו מנו� לדבר. במקהלהשישתת� ג� 

ל אנשי צוות  אלא של מערכת שלמה ש,ההצלחה היא לא רק שלי. מאודרגש מבהחלט 

.סיפורי� מרגשי�לא מעט יש ו. טיפולי� חינוכי  

 

?יש לא מעטבטח , קשיי�ע� ומה  �  

הקושי הוא ברמות שונות. לפעמי� הקושי הוא להגיע אל הילד. לא פע� יש קושי ע� 

הרבה פעמי� אתה מרגיש . ההורי� והקשיי� שלה� מול הצור  לעבוד ע� המסגרת

אנו , לשמחתי. יצירתיתדר  אליו ואתה חייב למצוא , ואז יש נסיגה, שהצלחת לקד� ילד

 �  אחרי הכול ש� המשחק הוא .'מחו- לקופסה'ויחד מחפשי� פתרונות , צוות גדול

.אהבה  
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 א"הסתיימה שנת הלימודים תשע                        
  

  בדר� משלו
   עדי דיקשטיין ראיו� ע�

   עופרית אקרמ�:ראיינה

  

אבל גאה להציג בפניכ� את הישגיו ', הפולנייה'אני אומנ� לא אובייקטיבית בתור הדודה 

  :עדי דיקשטיי�המרשימי� של 

  ).א"סיי� כיתה י( וחצי 17 רק ב� :גיל

  .)ש"מגיע הביתה לסופ, אחת לשבועיי�( סבא"רוב הזמ� בפנימיית שטיינברג בכפר :מגורי�

לתואר ראשו� במתמטיקה  לומד,  במקביל לבגרויות בלימודי� אקסטרני�:לימודי�

  .אביב"באוניברסיטת תל

 !אי� דבר העומד בפני הרצו�: מוטו לחיי�

חרוד ואת "הספר בעי�"לפני כשנתיי� החליט עדי לעזוב את בית

עדי הרגיש שהוא . סבא"הבית ולעבור ללמוד ולחיות בפנימייה בכפר

 ,הפעיל לח& פיזי מתו� על ההורי�. שהכירזו צרי% מסגרת שונה מ

  !וזה עבד

  

  . בבקשה,היספר לי קצת על הפנימי "

, פי שכבת גיל"אנחנו מחולקי� לקבוצות על. ב"עד י' בפנימייה ישנ� ילדי� מכיתה ז :עדי

: לכל קבוצה יש מדריכי� האחראיי� עליה� מכמה בחינות". נוע� "אני נמצא בקבוצתו

, בקשר הדוק תנויהמדריכי� נמצאי� א. חברתית וג� ברמת הביטחו� האישי, לימודית

, באי� בלילה, מטפלי� במש% היו� בילדי� חולי� במידת הצור% ,מעירי� אותנו בכל בוקר

  . ומטבח יות שירותי� תורנו,למשל, ג� חובות יש לנו . לשעת כיבוי אורות

! לימודי� ובעיקר מוזיקה, תיאטרו�, בפנימייה יש הכוונה למצוינות בתחומי� של אמנות

בשבועות . ידי כל שכבות הגיל"אלו נעשות על. וכ� שמי� דגש על יוזמה ופעילויות חברתיות

בי ג� האחריות לג. תחרויות ועוד, חידוני�, ישנ� ערבי שירה בציבור, "נשארי� שבת"בה� 

השכבה שלי ארגנה . מועדי� מוטלת בכל פע� על שכבה אחרתבתכני� ופעילויות בחגי� ו

 התחפשנו לדמויות מסרטי .אנר סרטי אימה'המסיבה נערכה על פי ז: השנה את פורי�

  .כול� היו באחריותנו –התאורה המשחק , התסריט. אימה והעלנו הצגה

  

   ?אי� זה להיות רחוק מההורי� �

מלמד אי% להסתדר בחברה ,  מעניק עצמאות,מחד.  לזה יתרונות וחסרונותיש! שונה: עדי

החיי� המשותפי� ע� בני גילי יוצרי� קרבה . ובחיי� ללא תמיכה הדוקה מצד ההורי�

המרחק מהבית , מאיד%).  ה� כמו האחי� שלייאני מרגיש שחברי(גדולה וחברות עמוקה 

  .ואפילו לאוכל הביתי, פחהלאחי� ולמש ,הגעגועי� להורי�, הוא חסרו� גדול

  

   ?כיצד הגעת לאוניברסיטה בגיל כה צעיר �
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סבא גיליתי שתכנית הלימודי� במתמטיקה הייתה " בכפר'תיכו� גלילי'כשהגעתי ל: עדי

 זה גר� לי ללמוד ,וללמוד חומר שכבר למדתי לחזור נאלצתי. חרוד"שונה מזו שלמדתי בעי�

  .  לעצמי אתגרי� אחרי�ב ולחפש"באופ� עצמאי את כל החומר עד י

  ?תכניות לעתיד �

, כיוו� שהלימודי� באוניברסיטה דרשו ממני השקעה של שעות רבות: עדי

בתחילת יוני סיימתי . עזבתי את התיכו� ועברתי ללמוד במסגרת אקסטרנית

אני . ועוד מעט אתחיל בסמסטר קי&. את הסמסטר השלישי באוניברסיטה

  . ועד אז לסיי� את התואר,וס לצבא בשנהמתכוו� לדחות את הגי
  

  

  

  ,רות ועזריה  � עזריה ורות 

 .מסורה, אוהבת, ליד כל גאו� יש אישה תומכת

 .אי� מילה אחרת המתארת את עזריה? גאו�

 גיל צעיר כאשר חש את פסיפס האוכלוסייה מ

  ,שהגיעה ארצה

 :הוא מתחיל לזרוע תרבות בכל דר% אפשרית

  ?ואיפה לא, בספריו, דר% גלי האתר, בהרצאות

  ,התרבו, פרחו, הזרעי� הכו שורש

  תמילאו את המכללות והאוניברסיטאו

  ,נעשו לאנציקלופדיות

  .'ע� הספר'ושוב הפכו את עמנו ל

  . אפשר למנות" עזריה איאת פעילותיו של

  בשבילי הקיבו& שלנו הוא צועד  .ה� כה רבות

  . בצניעות רבה,ע� רות

  21" וה20"הוא שינה את המאה ה

כמו לוח� עתיק שצועד ע� אבוקה לפני 

   " היה פרס נובל בארצנו ל+ .ההמוני�

  .עזריה היה ראוי לזכות בו
 פורת�רות איל�

�קמת ביתממול "ז רו� תומר ש"בטורניר הקי� ע
בואו . ש� בתחתית הליגה�אי )בינתיי�(השיטה 
 !למעלה העידוד מעי$ את השחקני�, לעודד

  'מה אומרי� ילדי כיתה ד
  ?על השנה שחלפה

  

לפעמי� . השנה הייתה מוצלחת וטובה: יונת� בר�

. ריבי� ע� ילדי�, עבודות, בית"שיעורי: היו קשיי�

לא נצטר% שו, הייתי מוכ� שכל השנה יהיה חופש

לשחק כדורסל  הואהחלו� שלי . ות שיעורי ביתלעש

  .בברצלונה או במדריד

  

היו ריבי� . השנה הייתה נעימה וכייפית: יות� חנוכי

 " כ"א% סה, העבודות המסכמות היו קשות. בכיתה

 הייתי מוכ� ,בקשר לאור% השנה. היה בסדר

צרי% ללמוד כדי להיות ע� . חצי"להתפשר על חצי

אני מעדי, להישאר ד בעתי. החברי� מבית הספר

החלו� שלי הוא . קיבוצניקי�ההשיטה ע� כל "בבית

  .לס'אנג" לוס"NBA  "ב ולשחק ב"לחיות בארה

  

  ! אני פלד: יאטקהטל פ

  . נדמה לי שאתה פיאטקה,  לא"

  . 'פלד'את הש� אבל כול� מכירי� ,  נכו�"

היו בה הרבה , מהנה מאוד, השנה הייתה מרגיעה

הייתי רוצה ללמוד . אזורוטיולי� ב, תצפיות בטבע

 ולהיות ע� , ע� חברי�ולשחק כדורגל בכי,  שנהחצי

כי אני , נרו'ז"דה"הייתי רוצה להיות בריו. משפחהה

"בית: עדיפות לחיי�.  מצד אבא שלי,קצת ברזילאי

  . השיטה

  

היו הרבה ריבי� . השנה הייתה טובה: סימו��גיא ב�

אני בעד . הכרתי יותר חברי� מהאזור. וקשיי�

נצטר% , א� לא נלמד. כמו עכשיו, ללמוד שנה שלימה

אגור איפה שאמצא עבודה בעתיד . לטאטא רחובות

  . אגור בבית השיטה–א� לא אמצע . טובה

 !לכולכ� חופש נעי� וכייפי
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  השיטה-ביתחברת 

   האבל

   חברתנושל  על מותה

  ,ל"ז חיה גוריון

 שנפטרה בשיבה טובה

  של הומשתתפת באבל

 ת גוריון משפח

  השיטה-ביתחברת 

   האבל

  על מותו של חברנו

  ,ל"ז יצחק שרף

 שנפטר באופן פתאומי

  ומשתתפת באבלה של 

  ת שרף משפח

  תנחומים

  ללידיה סיפלוביץ

 הנרי אחהבמות 

  בהרצלייה שנפטר ממחלה

  

   תנחומים

   למשפחת הוכשטיין

   במות האב

ו יוסף 'ג

  הוכשטיין

   בבית העלמין 28.6-הלוויה התקיימה ב

  השיטה-ביתחברת 

   האבל

   חברנושל  ועל מות

  ,ל"ז אריה וקסמן

 שנפטר בשיבה טובה

  ומשתתפת באבלה של

  המשפחה

  יצחק שר�/  אל מלא רחמי�


  ,א
 האל מלא רחמי


  ?מדוע הינו שוכ� במרומי

  � בקרנו כא�, מטוב�, אנא

  .על פני האדמה

 8.12.10, חנוכה
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  ל הוועדה למניעת הטרדה מיניתע

 052�8669334 '  טלדרור היצבי

 מעמד אג� ראש ,סיני סמדר עצמה על לקחה שני� כארבע לפני

. בקיבוצי� מיניה ניצולהו הטרדותית הבסוגי לטפל ,מ"בתק האישה

� ובני� בנות של מיני ניצול על מהעבר סיפורי� יצאו מפתיע לא באופ

 אי� ,כלומר. שיקרה הוא שקרה שמה ברור והיה, הקיבוצית בתנועה

לא ו, ומקורבי� קרובי� בי� בעיקר ,שכיחה תופעהזו . לתקופה קשר

  .חשוכי� שבילי�בו אפלות בסמטאות פחות

" מינית הטרדה למניעת ממונותה "עבור מקצועית בעזרה הדרכה תוכנית פיתח מ"התק

 בנושאי�  להתמודדות ורקע מידע נת� הקורס. אחרות ובקהילות מושבי�, בקיבוצי�

 כלבו, בנות בי�, בני� בי�, העבודה במקומות, המשפחה בתו� מינית הטרדה: שוני�

  .אלה לאירועי� הנלוות והחברתיות הנפשיות התופעות

 והנהלת, זה מרתק לקורס אותי ושלח מ"התק לפניית נענה ח"פר רכז שהיה ,עמיחי

 ההמלצה .השיטה בבית מינית הטרדה מניעת על ממונה להיות אותי הסמיכה הקהילה

 המקרי� לליבו� שות� שיהיה מלווה צוות הקמת   היתהי בקורס המורי� צוות של

 מינית הטרדה למניעת חינוכית תכנית יגבששו, )ת/המתלונ� זהות את לחשו� מבלי(

, )שביט (רינשו טל: זו קודש לעשיית שנבחר הצוות .אוכלוסיה הגילאי כל על ,בקיבו$

 הצוות ).מו�ימי (גלבוע וזוהר, צרויה רונית, )סהר (גוטסמ� עינת, נצר יגל, גול� מירי

 בגילאי�  שעסקה תוכנית בנה והשנה, ובמסירות בעקביות נפגש, שנתיי� כבר עובד

 של תהיהי הראשונה ההרצאה. חשובות הרצאות לשתי הורי�ה הוזמנו כ� .הצעירי�

. מיניות בפגיעות רבות ועוסקת ,צפו�ה במחוז פרקליטה שהיא ,)סהר (גוטסמ� עינת

 הבלתי תהקל%/ההיק� בשל הפתעה והיוו למחשבה רב חומר סיפקו דבריה

  .עבריינית לפעילות נוח מקו� הקיבוצית החצר היות בשל ,ובעיקר/נסבלת

 על ספר בבתירצה המ ,צפו� מחוזב שוטר, הא� גלעדידי  הועברה על השנייה ההרצאה
 ועבריינות ,בכלל  לעבריינות ונגל'כג   האינטרנט ותברשתהטמונות בשימוש  הסכנות

 אול�,  SMS וב/ בטלמשק / במיילי� הוזמנו ט"והמזח ס"המתנ הורי. במיוחד מינית
  ... בלבדהורי� 3 הגיעוה להרצא

מה�  לדעת עליה� א� ,גיעלה לא בחרו ההורי�. מרתקת תהיהי ההרצאה

 ,גלעד הא� טרהשו של לאתר כנסילהאני ממליצה  .מדובר בה� הסכנות

  . חברתיות ברשתות בשימוש שמרילהיש  ממה מדויקב שמדרי�

 לפנייה כתובתלשמש  אוה ,מינית הטרדה מניעת לע כממונה תפקידי

 והמגנט הפלייר .כלשהי בהטרדה הקשורה בבעיה ת/שנתקלכל מי  של

 או ,יאלי לפנות מוזמ� להרגיש אחד לכל פתח פותחי� לחברי� שחולקו

         .מספר הטלפו� שלי פתוח, אל תהססו. ותאחד מאנשי הצול
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  2010איך הייתה שנת 
  מנהל עסקי וגזבר הקיבו�, גיל יצחקי

  

למעט חריגה אחת משמעותית בתחו�  , הסתיימה באופ� כללי לפי התוכניות2010שנת 

 ,לאחר מאמ� רב הנושא הוסדרא� . משרד הבריאותת  עקב אובד� תמיכ,'בית הפז'

צמוד באופ�  הליווש י הרצוג'לבוזהודות הדבר הסתייע . 2011  זו לא תהיה בכוחריגה 

  .ה לא הייתה מגיעה לפתרונהיהסוגה� בלעדי .בנושאקרי� שטיפלו בנחישות וליריב 

 מתבצע מעקב מתמיד אחר ביצוע ההסכמי� ע� הגופי� השוני�  בתחו� העסקי 

  .שיפור קט�  במקומות שנית� ויש ,באופ� מיטבי

  

  :בתחו� הקהילה
  : מאתגר ביותר מהטעמי� הבאי� הינו, שאושר באסיפות השונות,2011תקציב שנת 

  .המש� הורדת המיסוי לחברי� .1

 . כדוגמת השינוי במחירי המי�,רועי�ילאוחוסר גמישות בתכנית לשינויי�  .2

 נצטר� לקבל החלטות , ברור שעקב החלטות חיצוניות על מחירי המי�,כבר היו�

ייצר ללולה תגובה איטית למתרחש ע. בוש דשאי� ותשלו� על המי�יקשות הכוללות י

    !הזנושא מקורות לאי� השיטה  ביתול, עד סו% שנה זו&  אל% 400 300גרעו� של 

  

  : ש"הנושאי� חשובי� המתרחשי� בבי 2אנצל הזדמנות זו כדי להתייחס לעוד 

בנושא זה השגנו אורכה לשמירת התנאי� : פוליסת הסיעוד הקולקטיבית .1

ברורה חשיבות . ספטמברעצמו באופ� אישי עד את  שיבטח ,המועדפי� לחבר

בימי� אלו אנו בוחני�  . ארכה שהשגנו תסייע לפעולה נכונהה וה,ל�והנושא לכ

  .מספר חלופות

 . שבחרה גו% מנהל',האגודה הקהילתית' להפעלת מעבר�שנת הינה 2011שנת  .2

 וטומ� , לא פשוט,התהלי� המשות% לחברי� ולתושבי ההרחבה הינו מורכב

 של טובת משותפתב להתבצע בראייה חייוא ה. בחובו קונפליקטי� רבי�

 .יו�  ולא רק מתו� קשיי היו�,העתידמבט על  מתו� ,היישוב כולו

 שתכליתה ,נהלת לפרויקטילאחר אישור המהל� תוק� מ: 'קו כחול'בנייה ב .3

תהלי� זה . תכנוני לנהל את התהלי� במישור החברתי הגלעדילאס� לסייע 

 ,מיידית אותו נו נחושי� להתחיל אבל א,מייחלת לו הינו מורכבהשיטה   תשבי

  .בתי� רבי�בנו יבו ישלמצב תו� שנתיי� ולהביא 

  

: יומי של המערכת �ניהול היולקשורה ה מילה אחרונהו

השיטה  לפני מספר חודשי� נבחר בשעה טובה חבר בית

הייתה אמירה כזה לבחירה ברוב גדול . לצוות הניהולי

  . בעלת משמעות חשובה לכולנו

 אעשה כל שביכולתי לסייע  לאס% במשימה , כמוב�,אני

ג� החברי� יתנו שאני מצפה ו, הגדולה שנטל על עצמו

 .גיבוי ראוי
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שר כוחיי  

 לחמדה שפר
 ע קבלת התואר השני

,תחומית� בהוראה רב  

 וקבלת מלגת ריינשטיי�

.למצטייני  

שלה גמר ה עבודת 

ספר ה�ביתהתמקדה ב

קרע �ערבי בכפר� יהודיה

   .שבוואדי ערה

  יוסי: הנחה

 !!כל הכבוד

כוןנזה  -     קט�  

 דורית צמרת
 

של בני� ותושבי� , ר מכונות בטו�ת פטישי� וטרט�רגע לפני שחצרנו מתמלאת בהלמ�

:ובצידו הצעה לסדר,  הנה הרהור)!וטוב מאוד שכ�(הבוני� בית� בתו� הקו הכחול   

מבי� כל הפערי� החברתיי� שהתפתחו באר  

, אולי,  הואנפח הדיורבבשטח והפער , ובקיבו 

ת ומעורר תחושות התנגדות עז", זדקר ביותר לעי�המ

לא רק כי הוא מדגיש ומנציח את ההבדלי� : במיוחד

#אלא ג� כי הוא אנטי, החיי� ובאורח החיי�#ברמת

.אקולוגי#כלכלי ואנטי  

זוללי אנרגיה , הבתי� הענקיי� ה� זוללי קרקע

לעיתי� קרובות ה� ג� . ומקלקלי נופי� פתוחי�

, הבנוי שלה� ולשרת אותו בעבודה' ה� להשתעבד לקילומטראזמחייבי� את יושבי

אי� בכלל , בסוגריי�, ואולי כדאי לשאול. (בתשלומי חובות ובניקיונות

כשמפרידי� ביניה� , מצליחי� יושבי הארמונות להיפגש זה ע� זה

...)מרחקי� כאלה  

געגועי� לימי האוהל ולאינטימיות המלחיצה של ימי , כמוב�, אי� כא�

 זה באמת תמיד טוב  # יה א� גדול יותראלא רק תהִי, & הקטנט�הצרי

הבית #אלא ג� לדיירי, לסביבה ולאקולוגיה, לא רק לחברה: יותר

ולעול� (השיטה  וג� לישראל # לבית הצעה מעשית, אפוא, זוהי. וילדיה�

את גודל שטח הדירה שמשפחה רשאית , א� אפשר,  בחוק#להגביל ):כולו

א� ג� , למידות המאפשרות חיי� נעימי� ונוחי�, לבנות לעצמה

.מתחשבי� ואקולוגיי�  

.                      ובואו נשאיר מקו� לחיי� כאלה ג� לילדינו ונכדינו אחרינו

                                                                                

 

 תודה
רימוןלדושו אני מבקשת להודות   

 על העזרה והתמיכה קוטנרן ולגדעו

. למשפחתיזיכרון הבהקמת אבן   

.העלמין שלנו-בביתממוקמת האבן   
 

פרנקו-מרטין סגל  

  ) צבירמת( שירות צביקהשירות צביקהשירות צביקהשירות צביקה

, מייבשי כביסה, טכנאי מכונות כביסה
מקררי� , תנורי אפייה, מדיחי כלי� 
  . ועוד,דודי שמש וחשמל, ומזגני�

  
  . ומקצועייעיל , אמין

0546633151  
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  חג שבועות 

                   :את שבועות חגגנו בשני אירועי�

ע� שיתו�  שנער� ב,חג שדה � בערב החג

         .ופיקניקחברה  משחקי �ולמחרת , צ"אל

 בהכנת החג  ושהשקיעהרבי� תודה לכל 

 מאיר-דיצי בן: צילומים     .היפה
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  מזל טוב
   עפרי ומיתר לנישואי

  ליהודית ואייל שריג
  לדליה וניצן סלע
    ותולכל המשפח

  לבביות ברכות

  מזל טוב
  למשפחת הדר

   ןאמיתי וליר  נישואיל
  שפע ברכות 

   לכולםואיחולים

  מזל טוב
  לענת ותבי

  לנישואי נועם ונדב
  ע ברכותשפ

  לכל המשפחות
  

  מזל טוב
  ארנברגלדורית וניסן 
 עדיויואב לנישואי 
  ינאי-בבית

  לים וזר ברכות ואיח
  לכל המשפחות

  

  מזל טוב
  לאידה רשף

   ויניב אפרת–נישואי הנכדה ל

   ועובדיהה של פרומקהבת

  מזל טוב
  לרות אורן ומיכאל

   עמרי-להולדת הנכד 
  בחיפה בן לאמיר ודנה
 נה אורןחלברכות חמות 
  רבה-סבתא

  22- להולדת הנין ה
  

  מזל טוב
  לנעמי וגדעון צביק

   ענבר- להולדת הנכדה 
  אילןבת לשרון ו
  ברכותזר , בחפציבה

  הלכל המשפח

  מזל טוב
   חן ויאירל

   שלי- להולדת הבן 
  אלוירה ומשה גורן לסבים
  ברכות ואיחולים צרור 

  לכל המשפחה

  מזל טוב
  לשולה וחנוך אלבלק

  ענתלנישואי שאול ו
  איחולים וברכות חמות
  לכל המשפחות

  מזל טוב
  לטל ואיתי שביט

  י עופר-בת להולדת ה
  לרחלה ונתן שונרי
  ולכל המשפחה 
  רוב ברכות

  מזל טוב
  לאירית ושון
  שי -  להולדת הבן

  ברכות חמות
  לצביקה קליחובסקי 
  להולדת הנכד

 

  מזל טוב
  עמליה ונימי היינמןל

  םֹו ר- להולדת הנכד
  לירןו בן לעפרי

  צרור ברכות
  לכל המשפחה 



  סו� שנת הלימודי� 'שיטי�'
  השיטה�עלו� בית

     2011 ,יליוב 8, א"שעתוז בתמ' ו
  2791' גיליו� מס

  אפרת של�: עריכה ועיצוב

, עפרית אקרמ�, ניצה וינקלר: מערכת

ענת , עמית הגלעדי, סמדר גלבוע

  מוני מרוז: קריקטורותענתבי 

   נטע גלבוע :הגהה

�  מאיר�ב� דיצי: צילומי
C זכויות שמורות  

  

  

  

איזה חג מדהי�  � 'חג שבועות תעשה ל!'@ 

כל מי לו צ"אלל, לצוות החג תודה ! לנוהיה

 , השקעה,עבודה קשהי "ע שתר� להצלחתו

�חג ביכורי� שהביאו ל ,רעיונות וביצועי

�  ...מקסי

  ועדת תרבות, רותי                                         

 � ,צי�יהח, מאמצי�הלאחר : ג בעומר"לוג

 הזיעה ,הפיתות והמדורות, הקשתות

ג בעומר "על לוהמאמ& נשאר להגיד תודה 

   . במחוזותינושכמוהו לא נראה

מו תמהות שנריאל ,וכמוב�, י�לכל הצוות

 � על ההגברהשלנו  וליהלי גל, להכנת הבצק

  !תודה רבה

בחצר הג� מסיבת סיו� מרגשת נערכה @ 

  ילדי� מסיימי� פרק חשוב7. 'ג� ורד'לבוגרי 

. ב"בתשע' ועולי� לכיתה א, ואיכותי בג�

 ותודות ,לילדי� החמודי�חמות ברכות 

 אירית ירדניעומדת בראשו שמצוי� הלצוות 

  . הוותיקה שלנוהגננת

נפתחה לרווחת שוחרי ה ישחיה בריכת @

.  תנו לו כבוד, עפר חנניהמציל הוא . השחייה

, אז. אלעזר בהירידידנו : הבריכהעל אחראי 

  .עונת רחצה נעימה ובטוחהשתהיה לנו 

 שהחליפה את לאלוירה גור�ברכות חמות @ 

 בהצלחה .שרה תרשיש בריכוז הגיל הר)

  .לאלוירה ותודה לשרה

חנות , 'מלוא הטנא'מנפרדנו ובעצב בצער @ 

שכיכבה , )ולא רק(בוטיק למזו� אורגני 

. מה לחיינו והעניקה אר, שני�6אצלנו במש) 

וני�  שמורה זכות ראשלמלי ובני ברוד

בהיות� החלוצי� שהקימו עסק עצמאי 

תודה לכ� מכל . אחרי ההפרטהש, בקיבו&

, נהנינו לבוא בשערכ�. השיטה�תושבי בית

  . הצליחו בהמש) הדר)

בשעה טובה החלו עבודות ההכנה להקמת @ 

, ע� מדשאה גדולה , חדשכדורגלמגרש 

�   .  י הטוטו"המימו� ע. גדרות ושערי

ביחידה קשה  סיי� מסלול אדרת�עד� ב�@ 

וכל ,  לחיצת יד חמה–לעד� . קרבית מובחרת

  ! הכבוד

ל "זרו�  תומרש "בטורניר הכדורסל ע@ 

בביטחו� הבוגרי� שלנו נבחרת  תרדוממולדת י

על עיד זה מאולי (. לעבר תחתית הליגה

 �  !)בטוח � לא אולי. ספורטהמחסור באול

אוצרת ) אשתו של רביב (פרג�טלי שמחוני@ 

חנכה לאחרונה תערוכה ,  במקצועהתערוכות

 בלוחמי משה קופרמ�חשובה של הצייר 

  . מומל& לראות.הגטאות

 @ �נפתחה בבית  'תפו'בש� חנות בגדי ילדי

. איילת לב� �היא מעצבת הבגדי� . 'עלמות'

�  .מוזמני� לראות ולהתרש

 את תהלי) שיו)יוביל מעתה  ארז שטיי�@ 

  ! בהצלחה. לקראת סיומוכבר הדירות הנמצא 

 האריס ניצ� ושריתתבור) משפחת @ 

 �, סיוו�ויות� , דניאלה, אייל �וילדיה

!   ברכות חמות. שהצטרפו כתושבי� לקהילתנו

 אס� וסינטיה כה�לבתיה� בהרחבה נכנסו @ 

 �  !בשעה טובה לכול�. עידו ועמיתוילדיה

  

    

 ?מה קרה, מה קורה


