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  משק כנפי ההיסטוריה -חברתי צדק 
, למחאה שהיא כולה שלנומה הצטרפה התנועה הקיבוצית � באיחור

 'פנסיה בראש'ארגו� אליה הצטר�  .)?ועדיי�( לנוהיו שדגלי� שו
בכל רחבי האר! כדי להזדהות ע� כנסי� רבי� בימי� אלה מקיי� ה

  . פנסיה הוגנתשל הרעיו�  ולקד� את מימוש ,המוחי�
  :שכתבויסמאות הנה כמה ס

 
 
  

  

  

 

  פנסיה הוגנת=  צדק חברתי

נלחמים על הבית נלחמים על הבית נלחמים על הבית נלחמים על הבית 
     ))))!!!!    שיהיה שלנושיהיה שלנושיהיה שלנושיהיה שלנו((((

  !חיאני ותיק אבל עוד 

  השקענו 
   ,בלי חשבו�
עכשיו 
לוקחי� 
  מאיתנו 
 .בלי חשבו�

 "! מתקנתאפליהצרי	 : "י�קיות

, צדק חברתי לכול�

  - יוקר המחייה .קלחבר הוותיאפילו 

  !!גם בקיבוצים

 

ה זכדי המהפכה החברתית החלה הפגתוך 

  . באר שבעכולל , על ישובי הדרום

שתתפים מ ,ישובי הדרוםמחזקים את אנחנו 

מאחלים , באבלן של משפחות ההרוגים

  ,החלמה מהירה לפצועים

 .לשלום -מאחלים ו
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  ?צדק חברתי, לדעת�, מהו �

  ?חברתי באר�ה מה היית עושה להגברת הצדק �לה ש היית ראש הממל� �

  ?'צדק חברתי'מה היית משנה כדי לייש� את המונח : ובקיבו� �

  

   עפר שפר* 
, בנושאי שיווי� הזדמנויות אמיתי, של הישות הריבונית,  צודקתתהוא התייחסוצדק חברתי 

, ובאר� בפרט, הקיי� בכל העול� , 'שלטו��הו�'של צר מצב י שיכולה לי,ותומניעת כל התארגנ

מרוב שכבות הציבור את רוב , הלכה למעשה, ומונע, 'ציבורי'הגור� להשחתת כל דבר המוגדר 

 .במישרי� או בעקיפי�, הדמוקרטיות/ הסוציאליות�זכויותיה

א" ללא , 'שפני� בכובע'אי� לי : ל  היית ראש הממשלה 

שבגינ� , מתחיל בפירוק כל ההתארגנויות, הייתיספק 

 לא .'שלטו��הו�'משחית של  והקיי� המצב המושחת

 גדול וקשה 'זוג ביצי�'א" צרי" בשביל זה , יודע אי"

אי� לא% אחד כנראה כאלה ש, )סליחה על הביטוי(מאוד 

  .מראשי הממשלות לאחרונה

   

שא% , השיטה דבר ראשו� שחייבי� להפני� הוא�בבית

להפסיק לסגוד ולפחד מפלוני יש ו, ד פה לא אלוהי�אח

 ויתחילו ,א� וכאשר יפנימו את זה. אלמוני כזה או אחר

, השיטה�הצדק החברתי בבית�יראו שמי שיצר את אי,  העצומות לרווחה'העגל�עיני'לפתוח את 

א הו, )לדעתי, פערי מעמדות ותפקידי� גדולי� אפילו מהממוצע הארצי(בענק  כא� שאגב קיי�

יפסיק הזה ואולי הגיע הזמ� שהרוב . 'הרוב השקט'הלא הוא , לא אחר מאשר הציבור עצמו

תתחילו  ,אז. עינכ� הרואות, כבר כל ע� ישראל� כפי שהבי,  ויבי� את כוחו הלגיטימי,לשתוק

. אזרח מאפיינות כיו� מדינות רבות בעול�ה תנועות המרד לזכויות ,אגב!! לעשות ע� זה משהו

  .welcome to planet, אז
  

  ארז שטיי�* 

 והתערבות הממשלה בשוק , של חלוקת תקציב המדינהשינוי בסדר העדיפותצדק חברתי הוא 

  . תו" חיזוק מעמד הביניי�,פערי� בחברההיצירת תשתית לצמצו� הוא . החופשי
ה שנמ, הקטנת המיסי� העקיפי� על מוצרי� שאינ� במחסורלו הייתי ראש ממשלה הייתי פועל ל

.  ובעלי השכר הגבוה ישלמו יותר,כ" שבעלי השכר הנמו" ישלמו פחות, מדרגות המס הישיראת 

, צמצו� הוצאות הממשלה, המש" הפרטת החברות הממשלתיות, החברותעל מס ההגדלת 

דיור לתשתיות ול, רווחהל, השכלה גבוההל,  והפניית משאבי� לחינו",הקטנת תקציב הביטחו�

  .ציבוריה
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�צמצו� תקציב . יגדל �חבר מהכנסותיו  הלששהכס% הפנוי המאפשרת ערכת מיצירת : ובקיבו

 ,העמקת ההפרטה של ענפי� ומוסדות. רות הכלליותהוצאות ההנהלה והתק צמצו� , הקהילה

  . הורדת המיסי� האחידי� והדיפרנציאליי�. שאינ� חיוניי� לתפקוד הקהילה
  

 חנה שלו* 

והשאירו קבוצה  הציבורי מוסד הרכבר ביטלו את  כאש, נסדק,י לגבי,הצדק החברתי: קיבו�ב

קיבוצי� מופרטי�  .תלות בחסדי אחרי�ע� ללא אפשרות של ניידות ו,  כמו כול�שוות זכויות

, ומהר,  נמכר ה כ ו ל –אצלנו , יי�על כמה רכבי� ציבור, למרות התנאי� הקשי� ,שמרורבי� 

  . בתחו� זהכולל הערבות ההדדית

 

  משה פלד* 

החוברת ' עליה החלטנו בעת כתיבת 'הקר� לעזרה הדדית'הייתי מזרז הקמתה של : ו�קיבלגבי ה

וציא שת, ש"בביהאחת שלא תהיה משפחה כדי  להכוהייתי עושה  .הקמועדיי� לא השו ',הכחולה

כקהילה שיתופית עלינו   .יכולת לשל� את שכר הלימוד�בשל אי ,ילדיה ממערכת החינו"את 

אסור לנו לאפשר מצב  .בחינו" ילדיהבקשיי�  ולעזור למשפחה ,דהמא לצאת לעבוילעודד כל א

קר� תהיה תרומתנו ההקמת  !בעיה כספיתגלל ב, חלק ממערכת החינו"לא יהיו ילדי� בו ש

  .מחאה הארציתובחיבור ל, בקיבו� בשינוי החברתי י�וחלקנו הצנוע
 

 אבי גדעו�* 

מה שהאד� את ת  מבטא, מילה בנפרדכלכי , צמד מילי� זה חודר כח� אל הלב � 'צדק חברתי'

לכ� לעול� אי� תמימות דעי� בי� שני אנשי� אודות , הוא בעיניי המתבונ� � 'צדק' .מזדהה איתו

יצריו י " שבה כל אחד הוא סובייקט הנשלט ע,א מושג המסמל קבוצת אנשי�ו ה'החברה '.צדק

מכיוו�  .פרטיושר� הלמע� הגשמת אבחיי� דרכ� את  מנתבי� האד�� בנירוב ,לכ� .)האגו(

   .כל הזמ� ו לשפר את מצב% ישאוא ה,ב אל עצמווהאד�  קרש

שהשיקול שלה� הוא , י�אנרכיסטיי גורמי� "ע 'צדק חברתי' ההסיסמ  מניצוליש להיזהרלכ� 

ג� א� המחאה  , שנבחרו בדר" דמוקרטית, של ממשלות והנהגות, ולשנות סדרי עול�, לנת�, לנגח

חברה לא יידעו לשי� סייגי� ליצריה� ה/אד� ה�א� בני .� הטבת מצבולמעהזו היא הציבורית 

    .ונגל'ג להוביל לצורת חיי� המאפיינת  הדר" הקפיטליסטית עלולה )'חומריות וכו, כבוד, אגו(

 וריכוזיות כלכלית ,'האח הגדול'פיקוח על הציבור בשיטת היא , לעומתה, הדר" הסוציאליסטית

ראש  .יצירתיתצמצו� הלחוסר מעו% ול, לבינוניות, עלולה להוביל לעוניוהיא , י הכוח השלטוני"ע

 , יש פתיחות לתחרות כלכליתהב, חופשיי שיטת השוק ה"הממשלה חייב להפריט את הכלכלה ע

 ,)מלבוש, מזו�, מרפא, מורה, מעו�(את חמשת הממי� כולל סל מוצרי� ה להגדיר ,ובמקביל

ושר השתכרותו של  התוא� את כ,שיהיו תחת פיקוח מחירי�

  .   ביחס לשכר הממוצע במשק,הציבור

 �עכשיו . קיומ� הכלכלי לעחבריו לקחו אחריות , ופרטההקיבו

 והתלותי ,המבוגר ללא פנסיה( להג� על הציבור החלש יועל

 ולהביא לסיו� את ,הממי�חמשת בהתא� ל) תאובייקטיבי

  ).בתי החברי�(העברת הנכסי� לחבריו 
 

  . משאלה תודה רבה למשתתפי

  'שיטים'מערכת 
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   !לכל גימלאיהוגנת פנסיה 
הנוסח שלהל� הוא פרי עבודה ממושכת של צוות 

 'פנסיה בראש'קבוצת משות� לתנועה ול

נוסח זה ).  2009אוגוסט , מועצהשהתקבלה ב(

 ראשי 3בה" , היה מוסכ" על כל חברי הצוות

     .וחברי" טובי" נוספי",  משפטני"3, אגפי"

עכשיו היא מקדמת ו', התחרטה' מזכירות התנועה

 המזכירות. הוגנתולא ערכית א ל' פוליטית'הצעה 

 בערכי" ובמחויבויות שגובשו בשנתיי" של בגדה

 כעת. בגדה בחבריה הוותיקי", עבודה סבלנית

  . בלבד'פנסיה בראש'הצעה של זו בשלב זה  .נגזלו מהחבר הוותיק עוד שנתיי"

  זו ההצעה

 ,והבטחת פנסיה הוגנת לחבריההערבות ההדדית ו� התנועה הקיבוצית רואה בקי
  .יסוד להיותנו חברה סולידארית�מחויבות מוסרית ואב�

   .  לחבריה מטרה ראשונה במעלההתנועה הקיבוצית רואה בהסדרת פנסיה הוגנת .1

  : הפעולה בתחו" הפנסיה תתבצע במקביל בשני רבדי" .2

  ). פנסיית המינימו" ('פנסיית המינימו" הבסיס'פעולות לשיפור נוסחת חישוב  .1

  .  'פנסיה הוגנת'הגדרת  .2

  .ביטוח הלאומילתשלומי קצבת הזקנה מטע" ה בנוס%תשלומי הפנסיה באי" : הערה .3

  :'בסיס/פנסיית המינימו"'השיפורי" בנוסחת         

  . 40%'  מהשכר הממוצע במשק ל35%'העלאת שיעור הפנסיה מ  .א 

לא כולל קצבת (רי" את פנסיית ש שאינו זכאי לקצב, לפנסיונר יחיד20%תוספת של   .ב 
  ).שאירי" מהמוסד לביטוח לאומי

לא  (ית מפנסיית המינימו" הבסיס80%'שאינה פחותה מ, קביעת הכנסה פנסיונית פנויה  .ג 
  ). קצבת שאירי"כולל 

התנועה  הקיבוצית פונה לכל הקיבוצי" לפעול להסדרת קצבה פנסיונית הוגנת   לחבריה"  .4
  :לפי הכללי" הבאי"

 מהשכר החציוני של כל חברי 80% '70% תהיה בשיעור של  'פנסיה ההוגנתה'קצבת   .א 

  .פי השכר הקובע המבוטח לפנסיה' המחושב על, הקיבו- העובדי" בגיל העבודה

  .  ויעודכנו אחת לשנה,החשבו� של הקיבו-' רואהי "ציוני  יאושרו ענתוני השכר הֶח  .ב 
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, 'פנסיית הבסיס'בי� ל ,ימו"מעל לפנסיית המינהיא ש, 'פנסיה הוגנת'הפער בי� קצבת   .ג 

חבר בגיל ל ג" כללי רשת הביטחו� וויחולו עלי, ותק של חבר הקיבו-'היה תלויישתכ� י

  . חברהלרבות הכללי" החלי" על הכנסתו של , העבודה

בעדיפות , לצור0 הבטחת תשלומי הפנסיה יהא הקיבו- חייב להפריש לפנסיה ממקורותיו  .ד 

יופנו פירות הנכסי" בעדיפות , דיי� שיו0 נכסי" בקיבוצי" בה" לא בוצע ע!ראשונה

מכ� לכיסוי 'לאחררק  ו,בראש וראשונה לתשלו" הקצבאות השוטפות(ראשונה לפנסיה 

  ). של הקיבו-הגרעו� האקטוארי

ביכולתו לשל" את הפנסיה שאי� או א" יטע� , במקרה בו ימנע הקיבו- מלפעול כנדרש  .ה 

  . או לבוררות,  עליו יוסכ"יובא הנושא לבירור במוסד תנועתי, ההוגנת

  .פנסיה בהתא" לכללי" אלהההתנועה הקיבוצית קוראת לקיבוצי" לפעול להסדרת   .ו 

 
  

  מזל טוב

  לניצה ושרגא גופר

  מאיה -להולדת הנכדה 

  בתם של הילה וצביקה רנדלר

  לחם הגלילית-בבית

  ברכה חמה

  חנה אורןרבה -לסבתא

  23- להולדת הנינה ה

  !!כן ירבו

 

  מזל טוב

  מרים ברונשפיגל ל

  לנמרוד בר

  סיוון – הנינה-הולדת הנכדהל

  בת לדגנית ונמרוד ישראלי

  בישוב נילי

  ברכות חמות לכל המשפחה

  

  מזל טוב

  סגלמרטין ל

  יוסי פרנקול

   לידוראופירל " טלי עבנישואיל

  ברכות חמות שפע 

  מזל טוב  לכל המשפחה

  אהובה ויובל ארם ל

   קרן–ה להולדת הנכד

  בת לארבל ואייל קאופמן

  חרוד מאוחד- בעין

 זר ברכות לכל המשפחה 

  מזל טוב

  למירי ועופר גולן

    להולדת הבן

  צרור ברכות לבני המשפחה

 

  ל טובמז

   ולציפי ארי לידןל

  עינבל "גור עבן בהלנישואי 

  צרור ברכות  

  המשפחהזר ברכות לכל 

  

  מזל טוב

  חמדה וניר שפרל

   יהב-להולדת הנכד 

  בן לגל ואייל שפר

  ברכות  לבביות 

  לכל המשפחה
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אפרת של�
  

  .אמריקה

  .זה ש� המשחק, 'ל יכולת�ואכול ככ'

  .מבהיל ,מבלבל, מבחר עצו�וה

  . 'לארג�באקסטרה, בגדולחיי� 

  , בגדי� קוני� על משקל

  . גג, ומכוניות מחליפי� כל חצי שנה

�  , הייתי על גג העול�, כ

  .אבל ראיתי ג� את תחתיתו

�  .פערי� של מאות קילומטרי� בי� לבי

  ,פשוט עוברי� ליד�, מלסי� לא מדברי�על ה�

  . ספה�כאילו היו אבני

  

  .אמריקה

  .שופינגועוד , שופינג וסיילי�

   .שופינג �הספר �חוזרי� מבית

  . שופינג�חוזרי� מהעבודה 

  . שופינג�יש אורחי� 

�   , לחללי המלחמותביו� הזיכרו

  .שופינגמתאבלי� ב

  ,מתעללות, הפרסומות זועקות

  . מתפוצצי�קניוני�הו

  .פאר היצירה הקפיטליסטיתה� ��ה

   ...ה בסחרורקניוני� �תמעצמ

  ,ולא נלחמי� על הבית, ש� לא בוני� אוהלי�

  .אי� ערכי�,  אמיתיכי אי� בית

  .'מותחיה ות� ל': רק אחד

  'צדק חברתי'עזוב אות� מכל השטויות של 

  ,'השגה�דיור בר'ו

  , יחי הקפיטליז� החזירי

   ...דרוג האשראי על ללהחל ליישכבר 

  

  

  

  .אמריקה

  . צניעות�ואי� ב,  חמלה�אי� ב

  ,שיש עודכג� ו. רוצי� עודדקה  כול

   .חלולה.. .הבט� ריקה

  . ועוד.שוב רוצי� עוד, אז

  , את זהותו של האד�טשטש השפע הזה מ

  .קמ�האריצת תו� בד בו הוא א.את פנימיותו

  ,על כרטיסי ביקוררק מתנוסס הפרטי שמו 

  .ליד אוס! של תארי� מנופחי�

�  ,למית יקרהאמריקה ב�, כ

  , השמנת ובעטת

  .מרוב שפעאת חולה 

   ,הכרה התאאיבדת 

  ... אי� ל�ביטוח רפואיפילו וא

  

  . לאינטימי,לקט�, רציתי הביתהאחר כ� ... 

  .  ר" בכל הא קטני�אוהלי�ומצאתי 

  .ערכי� של פע�ע� אוהלי� של פע� 

  , מכונני�הרגעי� את הונשמתי 

  . מתקרבתיקו�המבשרי� על 

  , אמריקה, שלו� ל�

  ,אנחנו יוצאי� לדר� חדשה

  .לדר� אנושית יותר

  ,שופינג�מעצמתשלו� ל� 

  .העל�שלו� לטייקוני� ולתאגידי

  ,יש ל� עוד מה וממי ללמוד

   דווקא שלנוערכי ההאשראי 

  !הבעליי

  

 בוושינגטו�פרטי נכתב בהשראת ביקור 
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  ?שלנוכנסת ה-אלו פנים יהיו לבית
 עדנה הדר

  

אי� לי בעיה ע� הדרישה והצור� של .  אני לא מתנגדת להקמת בית כנסת:גילוי נאות, ראשית
 ,זההצור� האני מכבדת ושלמה לחלוטי� ע� . אנשי� החיי� כא� לסוג כזה של התכנסות

  . בשירותיוובטוחה שהוא יקבל את צביונו בידי האנשי� שיסתופפו בו וישתמשו

אני אד� פלורליסטי המוכ� לקבל . ואפילו מפחיד,  והוא גדול וכבד',אבל'ופה מגיע ה, אבל
אבל , דעות שונות וחיי� שוני� ג� בחצרי

 עד שמישהו עלול לשנות ,מסוי�עד גבול 
את אורח חיי ולהכתיב לי סוג התנהגות 
שלא תוא� את חינוכי ואת הבחירה שלי 

  .ניקיבו� חילוא ישה, בחיי�

שנבנה ,כנסת גדלתי בקיבו� שהיה בו בית
.  על יד�מאויש והיה , החברי�ה"ֵריעבור 

 היו ,במיוחד בימי� הנוראי�ו, בחגי�
 שזכרו ,מצטרפי� לתפילה חברי� רבי�

היינו , הילדי�, ג� אנחנו. את ילדות�
 ביראת כבוד ,הולכי� לבית הכנסת לשמוע

שר  מ#,'קול נדרי' את תפילת ,ובנפעמות
ילדי�  , נשי�,הכנסת לכול� היה מקו� בבית.  שהיה מפליא בקולו,זרע י החז� מבית"ע

  .וגברי�

אינני יודעת .  במבנה קבוע,השיטה כנסת בבית  להקי� בית,הצור�ג�  וכנראה , השעהההגיע
 ולמי הוא יהיה , אינני יודעת מי ינהל אותו?נדה פוליטית' או איזו אג,הא� זה צור� אמיתי

חברה שוויונית מעורבת , כלומר, חיינו  שיזוהה ע� אורח,כנסת היה זה ביתהא� י: שיי�
שה יקול בא' בבחינת , ואי� דחייה מפניה�,כאשר לנשי� מותר להשמיע קול�, נשי� וגברי�

שונה ממהל� החיי� באופ� יתנהג ש 'מדינה בתו� מדינה'יהיה מעי� שהכנסת  בית או ?'ערווה
  . כא�

הא� אנחנו מוכני� לקבל . ד"אנשי חבי "הל בית הכנסת עונות נ# האחר�בשנתיי:  ועוד,זאת
השתלטות היא ד "של אנשי חבמהות החיי� ? נו זו בביתתמיסיונרי ואורתודוקסיתקבוצה 

הא� אנחנו . י הקמת קהילות סביב בית הכנסת" ע, על נפשו וסביבת חייו של האד�'�בנוע'
להפקיר את חיי התרבות והרוח שלנו בידי  הא� אנחנו רוצי� ?מוכני� לתת יד לתהלי� שכזה

יק שלא ִר, לדעתי,  אי�?כאשר החיי� הקהילתיי� שלנו בנסיגה, דחוימב, אנשי� אלה
י הגור� " ולכ� קל למלא אותו ע, שהרי אנשי� רוצי� בסופו של דבר איזשהו יחד,מתמלא

  .  מסוג זהְלִהְתַמְ)א#ת והקל , הזמי�,הראשוני

קרובי� אלינו ה למה לא להזמי� רב מהקיבוצי� ,בוצי� הדתיי�חברי� מהקיי "נשאלתי ע
הא� יכול ? הא� זו שאלה כספית:  ואני שואלת?מנת שינהל את התפילה  על,בהשקפת חייה�

   ?נולב מי נכנס לחצר  לא נשי�,להיות שבגלל ענייני� טכניי�

י אינני רוצה כ, אבל אני מוותרת', קול נדרי'מדי שנה אני רוצה ללכת ולשמוע את תפילת 
  .אני שומעת את התפילה אצלי בבית. פרגוד ולהרגיש שונההמאחורי ש� לעמוד 
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 הפכו ,בחגי�,  הא� פתאו�:גברי�ל ולצור� בהפרדה בי� נשי� ,הכנסת עצמו אני חוזרת לבית
ה  על דיגלה שוויו� ת הא� חברה שחר?פרגודהמאחורי עמוד צריכות ל ה,'מצורעות'להנשי� 

האמת נמצאת שאצלה  ,הסוברת אורתודוקסיתהנה לתת את ראשה ליהדות  מוכ,בי� המיני�
  .תנו לקהילד"חב אנשינראה לי שלא חשבנו מספיק על ההשלכות שבהכנסת   ?הנצחית

  

  

  
  זכאים למקום פולחן

        דב פרידינשטיי�דב פרידינשטיי�דב פרידינשטיי�דב פרידינשטיי�

 ,כנסת� אני אד� שמשתדל לקיי� תורה ומצוות וזקוק עד מאוד לבית, למע� הגילוי הנאות

 צוער מצטיי� ,משה: סיפור קט� . א� מודע לדרכיה,ד"איני חסיד חב. י� דתיי�בעיקר מטעמ

פקדיו המכירי� בערכו מ.  אול  לסיי� את הקורס שבועיי� לפני טקס הסיו�,בקורס טייס

הפצירו . מ. א� הוא מתעקש רק על נ,הציעו לו מבחר תפקידי� בסיירות וביחידות מובחרות

  !"א� משה לא טס א! אחד לא יטוס: "לה� ענה ,בו מפקדיו לגלות את הסיבה

 תחושת חוסר הדר� משודרת לכל .כואב לקרוא את רשימתה של עדנה

יש מקו� ,  כמו שאני מאמי� שחברה צריכה להיות,בחברה פתוחה. האורכ

הא� בגלל  . כל עוד אינ� כופות את עצמ� ואינ� בלתי חוקיות,לכל הדעות

  ? להתמודד ולהחליט,איבוד הדר� של האחד ייאסר על אחרי� להקשיב

סוכני דעות . רק בסופרמרקט של דעות נית� למצוא את האיזוני� הנכוני�

 .פרסומות ועוד, ארגוני תמיכה ועזרה, תנועות נוערה ה� לדוגמ

  .דניקי� אינ� שוני� מה�"החב

, חברות,  עצמאות, כגו�,רכי�השיטה חדורי ע�אני סבור כי בני הנוער בבית

עדר הדת יבגילוי לב אומר כי ה. אחריות ומחויבות לחברה בה ה� חיי�

ג� האד� ,  נעדר ממנו'בוראה'בכל מקו� ש. יש בו חיסרו�, לטעמי, בחיי� הציבוריי� במשק

  .לא ישרוד בו

  זוהי,ד"זו אינה תפיסתה הבלעדית של חב � ההכרח להפריד בתפילה בי� גברי� לנשי�

  ? הכנסת�  ביתתהשאלה היא מהו .כולל של חברי הקיבו  הדתי, ההלכה

, האד� הדתי, חברתי� כנסת כאל מקו� בו מתרחש אירוע תרבותי� בעוד עדנה מתייחסת לבית

, שיח כזה דורש ריכוז .מייחס להתכנסות משמעות רוחנית של שיח אישי וקבוצתי ע� בוראו

,  יכולת להביע את עצמ� רגשית,הודית ההלכה והמסורת הייפ�לטקסט משות! ע, כבוד

  . ולבקש על היקרי� ל� מכל,מוניתיא

 ולהפכה למשהו , יש בו כדי לפגוע במטרת ההתכנסות, מפגש חברתי של גברי� ונשי� יחדיו

לא ברור לי . ) למשל,ב"המרח( נועדו מקומות אחרי�הזה  'משהו אחר'למיטב הבנתי ל. אחר

או /של חברי� ו, אלא, השיטה�  אינה דרכה של בית,ר�כד � הדת : 'אורחות חיינו'ביטוי ה

אלמלא הצור� האמיתי של אות� .  וזכאי� למקו� פולח�, כיחידי�,תושבי� המאמיני�

באמת  אי� לכפות על אלה הזקוקי� ,על כ� .השיטה�הכנסת לבית� לא היה מגיע בית,מאמיני�

 .של האחר  או הקולקטיבית,את האמונה הפרטית, כנסת�לבית
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  ב"הל המרחאשעה באב במת

    תחת הכותרת, , , , איכהאיכהאיכהאיכה לקריאת מגילת 'מעלה גלבוע'התכנסנו יחד ע� אנשי ) 8.8(  באב�9ב
מ איתי וירוב ועמיחי את "אל, הגישו נוגה בוטנסקילמשנהו אחד בי� פרק . . . . ''''איחוי קרעי�איחוי קרעי�איחוי קרעי�איחוי קרעי�''''

שחולק חומר הנה כמה משפטי� מ. הערב היה מרשי� ונוגע ללב. נושא ל�התייחסות
 בפני ירמיהוזמ� קצר לפני חורב� בית ראשו� מזהיר הנביא : החגי�י מכו� "עלמתכנסי� 

ל מיד  והצילו גז�, עשו משפט וצדקה,'כה אמר ה": הצדק השורר  ואיהחברתיותהעוולות 
 בי ,א� לא תשמעו את הדברי� האלה.  אל תחמוסו, וגר יתו� ואלמנה אל תונו,שקוע

  ."יה הבית הזהכי לחרבה יה, 'נשבעתי נאו� ה

 האומר .ת  לוי לא יופועלו , יעבוד חינ�,צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו�הוי בונה בלא"
�  .   בארז ומשוח בששר וספ�,וקרע לו חלוני, אבנה לי בית מידות ועליות מרווחי

        ".' נאו� ה,הלוא היא הדעת אותי, ד  די  עני ואביו  אז טוב

  ).א"י' זכריה ז. ("אוזניה� הכיבוד משמועוימאנו להקשיב ויתנו כת! סוררת ו"

  ? להפיק לקחי� בזמ�ו, הנצליח בעת הזו להקשיב למציאות ? הא� התפכחנו: שואלהמכו� 

  ?נצליח למנוע חורב� נוס!ה

  

  השיטה�חברת בית  
  אבלה על מותה

  של

  תמנע הורבי�
  ממחלהבטר� עת שנפטרה 

 ידידי�ל ו לבני המשפחהנותנחומי

  

  האוכל�י� בחדר"חבדניק
  1960שיטי� 

, ד בחליפות וכובעי� שחורי� וציציות"צערי חב , המזוקנותתהדמויו

 �ביו� חמסי� כבד , האוכל שלנו� רעשו רוש� זר ומוזר בכניסת� לחד

, במהרה נאלצו האורחי� להסיר את הכסות השחורה. הושענה רבה

 מבדיל אות� מהקהל ,רק הזק� הארו�. ונשארו בחולצותיה� הלבנות

 שהקשיב בקשב רב לדברי חוכמה וג� הצטר! לניגוני� ,הגדול

ואמנ� הצליחו , מטרת� לקרב לבבות ולהסביר תורת�. החסידיי�

 .� שעות של צוותא ליצור קשר לבביבאות
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  צריך להרגיש, תפילה לא צריך להבין

  ה פלדמש
כנסת עלה �לאחר שני שרעיו� הקמת בית

מתו� , אנחנו מעלי אותו שוב, ונדחה הצידה

היו  וכוללת ,תחושה שחברתנו גדלה והשתנתה

הכנסת הוא עבור צור� �בתוכה אנשי שבית

 וככל קהילה יהודית אחרת באר� ,אמיתי

מקו לתפילה ה  עלינו לאפשר ל,ובעול

  .ולהתכנסות

יש השואלי אותי מאיפה בא הצור� שלי  �

אני מרגיש שאני  :ותשובתי היא, הכנסת�לבית

אפשר להצביע עליו �אי. � יהודינושא בתוכי ֵג

 אבל ישנ� כמה צמתי בחיי ,בבדיקה גנטית

ישנ� תפילות . שנית� לחוש אותו בגו  ובנפש

ומילי שמצליחות להרטיט ולגעת במשהו 

זה קורה ע שירת . הוא אותו ג�� שהוא,כמוס

יה יבעל, ברית מילהטקס ב,  בשבת'ל� דודי'

א 'בחתונה ע הישמע , ההמצוו�לתורה בבר

, 'הגומל'בברכת , ' תשכח ימיני,אשכח� ירושלי

. 'קדיש'ובסו  הדר� ע אמירת , במועדי ישראל

 , לציר הזמ� היהודייאירועי אלה מחברי אות

אבל  ,בלתי נראי לעי�,  ודקיבנימי סמויי

   .שרירי וקיימיה

הכנסת הוא הבית בו אנו רוצי לקיי את �בית

,  מקו שקט:זמ� אלה�ציוני, כל אות טקסי

מקו , שנית� לערו� בו תפילה, אתר של קדושה

את כל החפ� לקבל את פני השבת בתוכו שיכנס 

  . או כל אירוע אחר,ביחד

 בסתירה לאופיו תדכנסת אינו עומ�הקמת בית

יישוב  השיטה הינו�בית .החילוני של המקו

לא יעמוד בסתירה הוא ! כזהיישאר  ו,חילוני

, שחריות לחג, חוגי, נולחיי התרבותיי של

אלא יהיה  , הרצאות ופעילות סביב חגי ישראל

 שיענה על צרכיה של חלק ,נדב� נוס דווקא 

  .ממגוו� החברי החיי כא�

מהשתלטות חוששי ת האני שומע קולו

'יה יחשש מפני כפ. על חיינו, כלשונ, 'השחורי

�סגירת בריכתאו , נסיעה בשבתאיסור כמו דתית 

  . ועוד,  המעורבתההשחיי

קולות אחרי עסוקי במבנה 

 איפה :הכנסת�הפנימי של בית

 ,יהיה מקו ישיבת� של הנשי

 מי ?ואו מאחוריהפרגוד צד ב

ר זה  אנשי ז,ינהל את התפילה

 ורוב� ,רבות השאלות? או אחר

  . פחדינובעות מ

יותר  וקשה ,קל מאוד לפחד

אבל אני . להתמודד ע פחדי

לאמ� את , ומציע לכל החוששי, מאמ� לעצמי

נחמ� מברסלב שהיה ' של ר, אמירתו החכמה

כי הפחד משתק , 'והעיקר לא לפחד כלל' :אומר

 ואנחנו הרי רוצי להמשי� לחיות ,מעשייה

עבורי ועבור . טעבמלא את ביתנו בתוכ� וול

הכנסת יאפשר לבטא את הזיקה �בית ,רבי

 ולמסורת היהודית ,הסמויה לשורשי היהודיי

  .השני�בת אלפי

 שגדל בבית מתבולל ,אפלפלדאהרו� הסופר 

 ,אינו אד דתי,  את מוראות השואה, כילד,וחווה

 מתו� ,ל הצור� בתפילהעאבל הוא חוזר שוב ושוב 

ניגו� התפילה אינו מותנה בהבנת שודעות מ

הוא כותב בספרו .  אלא באווירה שלה,המילי

'רי� רש לו את הבית ֵא: " כ�'חיי שלמי

לימד אותו את הנגינה , 'ידיד נפש'הראשו� של 

 ,אני לא מבי� דבר. זו תפילה יהודית: ואמר לו

: כ� הוא נענה�ועל, אמר תומס בקול ביישני

  "...רק להרגיש, � להבי�תפילה לא צריכי"

, ותיקי, השיטה�אני קורא לכל חברי בית

בואו להצביע בעד : צעירי ומבוגרי, חדשי

 בואו נאפשר !השיטה�כנסת בבית�הקמת בית

לציי� את , לחברי המעונייני להתכנס לתפילה

לקיי זאת בבית , המועדי היהודיי בדרכ

 .כנסת� בית�המיועד לכ� 
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  ַ�ְברכה 'קר יו� ו�ב
  חוה מייזלס        
  

  ְלֵׁשם ֶקֶׁשר ַעִין ָיִׁשיר ִעם ַהָׁשַמִים

  :ֵאין ְּכמֹו ְׂשִחָּיה ַעל ַהַּגב

  ַּגִּבי ִנָּׂשא ַעל ַּגֵּלי ַהַּמִים

  ְוֵעיַני עֹולֹות ָיָׁשר ַלָּׁשַמִים

  .ְּבִלי ָּכל ַּתֲחנֹות ֵּביַנִים

    

  ְו)נּו ְלַבֵּדנּו

  י ְוָׁשַמִיםַרק ֲאִנ

      .  ִּבְלַבִּדּיּות ִנְפָל)ה

  

  ִּביֵמי ַגל ַהחֹם ַהִּקיצֹוִני

  ַהָּׁשַמִים ִהִּביטּו ִבי ְּבֻחְמָרה

  )טּום ְוָעכּור    , ְּבָכחֹל ָקפּוא

  רֹוְבִצים ֵהם ָעַלי

  .ְּכמֹו ְּפָלָטה ְזכּוִכית

  

  ְוַהּבֶֹקר ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים

  :ָׁשבּו ַלַחִּיים

   ֲעָנִנים ְקַטִּנים ְלָבִניםִּפּסֹות

  ,ְורּוַח ְקִליָלה ֲאִניָנה

   ּתֹוְך ְׁשִמיָרה ִאָּמִהית ְזִהיָרה

  ם  ֲעָנֶניָה ָהַרִּכי-ְּתַנֵּׁשב ֵּבין ְקַהל

                                                                                                       

  ְוַכָּמה ֵמֵאֶּלה ִנְרִאים ְּכִמְת8ְּסִפים

  ְמַחְּבִרים ֵּביֵניֶהם ִחּבּוִרים ֲעִדיִנים

  ְוׁשּוב ִנְפָרִדים ְמַעט ְונֹוְצָרה

  ַמְפִּתיַעֵמֵעין ַּתֲחָרה ֲעִדיָנה ְּב

  ְּכמֹו ִצּיּור ַעְרִפִּלי ֶׁשל ָּתִוים ְלָבִנים   

  ַעל ְּפֵני ֶפֶלא ַהְּתֵכֶלת                                

  .                                          ֶׁשל ָהָרִקיַע

  ַוֲאִני ִאָּתם

  .ֲאִני ָּבֲעָנִנים

  
יצא בהוצאה פרטית ספר חרונה לא

שי ': ה מייזלס בש�שירי� של חו
הספר נכתב בשנת . 'שירי� של סבתא

  ,'שירי מקו�' לרגל צאת הקוב� 2001
  . י יהודית פלד"ונער  ע

 .הויישר כוח לחו

  

  י פוסופוחינו� אנטר
 בעמק

פועלי
 להקמת , קבוצה של הורי
 ואנשי חינו�, אנחנו

נוצרה היוזמה . חרוד� מערכת חינו� אנתרופוסופית בעמק

 איזו מסגרת � שבו ניסינו לברר לעצמנו ,מתו� תהלי�

ובזכות , תו� כדי התהלי�. חינוכית תתאי
 ביותר לילדינו

התמקדנו , שה
 חלק ניכר מהיוזמה, וולדור�וולדור�וולדור�וולדור�אנשי חינו� 

כרגע הקבוצה מנסחת את החזו� . נתרופוסופיבכיוו� הא


 המישור �האחד הוא : שלה ומתמקדת בשני מישורי

, שבו אנו לומדי
 כיצד מקימי
 מערכת חינו�, הפרקטי

שמתבטא בלמידה , והשני הוא הלימוד האנתרופוסופי

 הרצאות פתוחות לקהל �ובעתיד , משותפת בכל מפגש

. יוס��להקבוצה מתכנסת אחת לשבועיי
 בת. הרחב

.  שותפי
 לדר� מוזמני
 להשפיע ולקחת חלק ביוזמה

   com.gmail@circle.vision.edu: מידע נוס� במייל 

� אסי, 052-3211483: טלפו

  
  פייסבוקמה

 הזכיר לי את .ת בכיסי�איזה יופי הסיפור על המציא#

מא שלו ייש ש� קטע שא . שלומאיר של 'יונה ונער'

  :אומרת לו

  

, מנוח לכ� הרגל,  תמצא ל� בית לְ�,קח יאיר"...

קט�  ,בית שכבר גרו בו לפני� .שיהיה ל� מקו� משל�

� ,בישוב ותיק בית: תשפ� אותו קצת ותשי� לב. ויש

ג� חרוב , ברושי� #הכי טוב , שהעצי� לידו כבר גדלו

כי . מדרכהועשב צומח בסדקי� של ה, זק� זה טוב

ת הישנות כבר יב& והֵא,קמו הנקמותבישוב ותיק כבר ִנ

לא הקטנות , והאהבות הגדולות באמת, כינו זו לזוהְס

ושוב אי� צור� בניחושי� וכוח . כבר נרגעו, הטרדניות

  "...לניסיונות

  

 / בבתי� /  שווה לחפש בכיסי�,בשביל קס� כזה

  . באנשי� / בחפצי�

   דורינגטו�רוני

  2ר יד פורס� באת
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  ,ל"חואת שוק החלב לייבוא מ ביבי פתחיאם 
   !!גם הרפת שלנו בסכנת סגירה

  

  

  

  

  

  

  

 

 שבת� איש השתתפו בהפגנה שנערכה במוצאי15.000
יישובי השיטה ומ� מביתהגיעו רבי� .  בעפולה13.8.11

 . פרהווליכשה רפתני העמקראש� ב, האזור

התגייסו חברי� לשתילת ' השיטה יפה�בית'במסגרת 
העבודה .  בשתי הכיכרות החדשות,צמחייה חסכונית במי�

תודה לכל .  תוצאה יפה� א! בסופה , הייתה קשה
השיטה ומוכני� לקו� �איכפתניקי� שאוהבי� את ביתה

  .מחבקי� אותכ� .  בבוקר6.30בשבילה ג� בשבתות בשעה 
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        ס ס ס ס """"הההה שסיימו את בי שסיימו את בי שסיימו את בי שסיימו את ביב"יבני בני בני בני 
  

 ששון-יובל בן. 1

 תור-יובל בר. 2

 יהלי גל. 3

 מור היינמן. 4

 שני יוחנן. 5

  אדם מור. 6

  תומר סיבוני. 7

 גילי פרידינשטיין. 8

 אור צרויה. 9

 אוהד רודד. 10

 איילת רודד. 11

  ! מה� מתנדבי� לשנת שירות40%

  

  :המסיימיםברכות חמות לכל 

   ,באמתגייסים לצהאלה ל

  , מתנדבים לשנת שירותהאלה לו

   !-כם- ל-כו-בהצלחה ל

  !ה איכותיים'אתם חבר

  

  

  

  

  

  

  

  

   החדשה החדשה החדשה החדשה'אתה תה תה תה ייייככככילדי ילדי ילדי ילדי 

  
 טל נצר . 1

  עלמה רז. 2

  עומר דובב. 3

  בועז יעקובי. 4

  יונתן ידין. 5

  ירום טוברי. 6

  זיו חצב. 7

  א"אורי מזי. 8

  אור גדיש. 9

  ברוך-אור בן. 10

  תגל אלמוגי. 11

  ליאם גוטמן. 12

  יהל אונר. 13

  אורין גרזי. 14

  עמית לוי. 15

  זוהר אדר. 16

  דוד-ליאה לבן בן. 17

  

 

 

 
 

  

הספר �לכל ילדי בית

החוזרי� לספסל 

  , הלימודי�

 �  לצוותי החינו�

  ! חמותברכות 

*  
' לילדי כיתה א

  לה נכנסים בעּוה

תהיינה ש ,תורהשל 

  אלה שנות שנים 

  , עידספיגת 

  ,ערכיםפנמת ה

  התחברויות  ו

  עם חברים 

  . ונחמדים חדשים

   בשעה

  !ומוצלחת טובה
 

עומד ס שלנו "המתנ

, פעילותולסיי� את 

   :ימי כי� ענקי�מאחוריו 

  , לנד
לדיסני העיסנ

  , מחנה צבאיהקמת 

 ,'יו� הפו�, 'רפטינגבשיט 

  . ועוד מבצעי� מרתקי�

זוהר מיימו! ראיו� ע� 

   וכרמית אונר

 . ביומ� הבא
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' שמע יזרעאל'נו מהופעה מוסיקלית של להקת ינהנ, כדברי השיר, חמי�באחד מלילות הקי� ה

משלנו והמתופ� המצוי� הוא , הזמרי� והנגני� ה� מקיבו� גבע. 'ג� אלו�'בלהיבה שנתנה הופעה מ

�  ...  רוח�בירה ומצב,  קאברי� ושירי� מקוריי��בתכנית . סער בלכר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  !!ארב ובקת מקשחג המ
  רכזת תרבות, רותי דננברג : מסרה

 ,עפרוני רחלה: צוות החג. קדחתניות העוסקות בהכנת חג המשקבימי� אלה מתקיימות ישיבות 

, דורית צמרת ,עפר פרח ,מתוקה ,ליל� שטיי� ,דליה סלע ,אורית בר� , קמינסקימור ,חנה סקל

. אז והיו� �השיטה �בית: � הערבש. רותי דננברג, שבע היינמ��בת, רחלי אוד�, אפרת של�

 רבי� ככל ,ילדי� ותושבי�, בביצוע חברי�,  של הקיבו�ה פזמוני� מהקלאסיק8בתכנית יבוצעו 

  . 19.10.11, חג שני של סוכות, שמחת תורה: )רשמו( החג מועד! האפשר

   .כוחות מקומיי�חג המשק יבוצע ב. היפיפוניע + אירוח משפחות  :זדורפרולקראת החג ייער$ 

  

) ילדי� ומבוגרי�(כול�  .בית השיטה�לאגודה הקהילתית תחרות עיצוב לוגו יצאה לדר� :בנוס"

  1.9.11: תארי� סיו� ההגשה. "השיטה�ביתקהילת "המילי� המכיל את לוגו  עצב מוזמני� ל

נה  ההצעות תועברלאחר איסו". 'וכו, בשלטי�,  על הניירת הרשמיתהלוגו ייצג את קהילתנו

 .צביעיידרש לה והציבור ,הקהילתי מייללציבור בההצעות 

  com.gmail@smadgilboa :ל הזהאת ההצעות יש לשלוח למיי

 

 *היכונו *  היכונו *היכונו * היכונו * היכונו  

 רקעבסער 
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   - יְךאגדות המוות ההִפ"    

  "הדיכאון ככוח מרפא     

  הוצאת פראג, חנו�מאת סימונה מצליח

  מלמד בתיה              
ה� מבחינת התובנות . ספר קסו�

וה� בגי� , אות� הוא מציע, המקוריות

 נתו� זה. כישרו� הכתיבה של המחברת

מעניק לטקסט ) אנר'שאינו מוב� מאליו בז(

ארומה ) מהות� של אגדות �יינו שענ(

  :לב של אגדה בפני עצמה�שובת

כותבת סימונה " ,היה הייתה ילדה אחת"

והיא נולדה . היא מתה. "חנו"�מצליח

  ". מחדש

, סימונה עוסקת במחזוריות הנשית

באמצעות ניתוח של אגדות ומיתוסי� בה� 

וקמה �מתה, נטרפת, הגיבורה נרדמת

דומה כיפה א,  החל בשלגיה�לתחייה 

דר" אינאנה , והיפהפייה הנרדמת

י העתיק ופרספונה מהמיתוס השומִר

 וכלה בסילביה ,מהמיתולוגיה היוונית

מהמיתולוגיה האמריקאית ' פלאת

  . המודרנית

בה� משתמשת , כלי הפרשנות והפענוח

, ה� יונגיאניי� ואינטואיטיביי�, המחברת

והספר משוב$ בציטוטי� של חוקרי 

אנשי חינו" , �סוציולוגי, מיתוסי�

�ופמיניסטיות ומלווה בשירי� ובסיפורי

  .ע�

מי שרגיל בחשיבה המערבית הנפוצה "

זו המתייגת ",  מסבירה סימונה,"בזמננו

דיכאו� וחוסר שליטה כאלמנטי� , מחלה

ישתומ� , שיש להימנע מה�, שליליי�

ודאי להיווכח כמה רבות מגיבורות 

העומדות בבסיס , האגדות והמיתוסי�

נושאות את נפש� באופ� פעיל , ותרבותנ

ביותר אל החידלו� 

אל הירידה , )הזמני(

אל המוות , ללשא%

נכו� שהכמיהה . ההפי"

אינה נחלת ) והחזרה ממנו(הזו אל האי� 

א" גברי� ונשי� עושי� .  בלבדהמי� הנשי

 בצורה � מתי� ונולדי� מחדש,  כלומר� זאת

  ... שונה באופ� מהותי 

, וכמעט א" ורק, הספר הזה עוסק בעיקר

כתבתי , באופ� טבעי, ולכ�. בדיכאו� הנשי

פעמי� רבות בחרתי לומר . אותו בגו& נשי

ולא ' הנשי�, אנחנו'או ', את�'ולא ' את�'

מתו" גופי  � כיוו� שמכא�', האנשי�, אנחנו'

  ".ונפשי אני כותבת

עוצמתו ויופיו של , שסוד ייחודו, ואכ� נראה

מתו" גופה "הספר נובע מהיותו כתוב 

ודי בציטוט אחדי� . של המחברת" ונפשה

כדי להתחבר , ממשפטי הפתיחה שלה

שמתוכו נבע המעי� , אל המשבר) כנשי�(

 ," היא כותבת,"ערב אחד: "השופע הזה

התחלתי , השלישי להיריו� מאושרבחודש 

קראתי . ישבתי על האסלה ובכיתי. לדמ�

�דידיתי לאוטו ומש� לבית, לאיש שלי

 ...שהיה במרחק כמה דקות נסיעה, החולי�

בקומה מעלי . החולי��שכבתי במיטת בית

הסתובבו , מהות היניקויא, נולדו תינוקות

, לידה�במסדרונות ברגליי� פשוקות

אני כבר לא . חבי�מדממות לתו" פדי� ר

עוד קיי� �דיממתי את ההיריו� הקט� והלא

  ..". .שלי

 ?אמרתי כבר, קסו	

  ות המלצ
   על ספרי	 בנושאי
  העיד� החדש

   *אישי טור * 
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 ',דרור הבוני�' מתנועת הולנדי נוער קבוצתלאחרונה התארחה אצלנו 
לבי�  המשחקי� מגרשמחומרי� ממוחזרי� בי�  בטיחות ותגדרתה בנו

הפרויקט של  ,'מסע בעמק'המבצע הנחמד הזה נעשה במסגרת . הכביש
  !!כל הכבוד להולנדי�. בשיתו� ע� המועצה ,רותי ויונת� דננברג
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  של קי� 'שיטי�'
  השיטה�עלו� בית

     2011 באוגוסט 25, א"תשע, ד באב"כ

  2792' גיליו� מס

  אפרת של�: עריכה ועיצוב

  , ניצה וינקלר, סמדר גלבוע: מערכת

  , עמית הגלעדי, עפרית אקרמ�

   .קי לב�'ג, ענת ענתבי

   נטע גלבוע :הגהה

�   'סטודיו פרח ':העברות, אפרת: צילומי

                                 C    זכויות שמורות   
  

  

דני ז "ראש המואבטקס חגיגי בנוכחות @ 

וביד� השיטה " קבלני הביצוע וילדי בית,עטר

�מעגלי  (החדשות  נחנכו שתי הכיכרות,דגלי

,  למבצעי�נאמרו דברי ברכה ותודה). תנועה

שסייע רבות במימוש לעמיק� במיוחד ו

  .פרויקטה

 "לנוס' פתח פעוטו� ייל "ע� פתיחת שנה@ 

7 � . ד שנתיי� בגילאי שנה עפעוטי

בהזדמנות זו נבר( את רכזת הגיל הר( 

במקומה של שרה  שנכנסה במר* אלוירה גור�

  .בהצלחה " תרשיש מגבת

 תו תק� הוחלט על �"בכנס של התק, אגב

תכנית , מבנה ארגוני:  פרקי�3בו ולגיל הר( 

כדאי לקרוא את  .ותכנית אקולוגית, פדגוגית

  . שעובדה בימי� אלההצעהה

ע� כניסת(  ברכות חמות לעידו פרבר@ 

, מי�, נוי :'ירוקההחצר ה'מנהל  לתפקיד

, אחזקת חצר, חזורִמ, קבלני�, תקשורת

מאחלי� ל( הצלחה בתפקיד  ,פינוי אשפה

  .ומקווי� לשדרוג נושאי� אלה

 תומר: ל" לצהוהתגייס: תנועת היישוב@ 

 חני( מצטיי� מחלקתי( נרי של�, סיבוני

 ביציאה �אות נבר( .ושני יוחנ�) בטירונות

� שבה משליחות ליסה אהוביה .וחזרה בשלו

ג� היא עומדת . ב במסגרת הסוכנות"בארה

  .לקראת גיוס

 שבו הביתה ירד� ויונית שרו�: נכנסו לקיבו*

משפחת וכ� . ל"בביתה של עפרה שדמי ז� יוגר

, ב� ונעמה פרי, שירה ויואב ובנ� הלל " אמיתי

, נבו,  וילדיה� אופק, גד והילה" שרב"משפחת 

  !קליטה נעימהלכולכ� .  שגב, עופרי

משפחת , לירו� שגיא, אייל גרזי :יצאו מהקיבו*

 .רחלי ויפתח וילדיה�) מההרחבה( הירשפלד

  .שיהיה בהצלחה "תפנו כל אשר ל

 ליה סלע דמניסיונה של והפע�  'טיפ השבוע'@ 

�שו� ומרחו אותה "קלפו ש�: ומלחמתה בנמלי

.  או על השיירה עצמה, יציאת הנמלי�יעל פתח

ה� החרי' ריח נמלי� שלנו נתקלות בהכש

זה מה שנקרא . מתפזרות בבהלה לכל עבר

  !ובד ע,אשכרה, נסו ותיווכחו. הדברה אורגנית

 @�רשימתה של מ: תיקו� טעות מיומ� קוד

ירחי עמיחי שמותיה� של כחו יהודית פלד נש

מהל( היו בצוות שהוביל את  שורותי פלד

  . חרוד"ר עמק ספ"ביתהמעבר ל

השיטה " בביתכנסת�בית להקמת קלפי @ 

  !מהרו להצביע ולהשפיע, ייער( ביו� שישי זה

' @�. חג המשקייצא בדפוס לכבוד הבא ' שיטי

  !שתפו אותנו, העלו זיכרונות, השחיזו עפרונות

  

 

 

?מה קרה  

?מה קורה  

  מזל טוב

  לאסתר וניר גוטמן

  הלהולדת הנכד

  גן-גל ויּורית ברמתבת ל

  ברכות חמות לנעמה

 ולכל המשפחה


