
 

 שנבנה, קיבוצנו על בגאווהנסתכל  השיטה
בית של 83
ה ההולדת ביו�

 מידְתַמעד היו� ו, ליד המעיי� קטנה חברי� קבוצת של מאמונה

 נדע שלכולנו מאחל אני .חדשות משפחות וקליטת צמיחהב, ובהתחדשות

 נתמיד. העבר מורשת בסיס על ,מחודשי� בכוחות �אותב קדימה דולצע

  !שמח חג  .לכולנו השיי נו בית בניית ושגשוג בפיתוח

 מנהל הקהילה, אס� הגלעדי

  והיית

  אך

 !שמח
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  !הגענו לעול�הגענו לעול�הגענו לעול�הגענו לעול�, , , , הייהייהייהיי
  א"תשע של שנת תינוקות אנחנו 

 !האחת והיחידה, כרמית אונר: צילמה
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  השיטה -את ביתילדינו מברכים 
   83-היום הולדתה ב

  
  :נועם דובב* 

  יפרח  שהקיבו� יגדל, שכול� יהיו בריאי�, ס"שיהיה כי� במתנ, השיטה
מזל טוב לבית

  .בקיבו�מקומי ספר 
ביתשוב היה יו

  :נועם היינמן* 

יש פה כי ,  כי זה המקו� הכי אהוב עלי,השיטה
אני מתרגשת לכבוד יו� הולדתה של בית

 אני מאחלת !זה המקו� הכי טוב בעול�. חי ועוד הרבה דברי�
משק, הרבה חברי�

 .שישפצו את בריכת השחייה, שנהייה קיבו� גדול, עצי�השיחי� ואת השיקפידו להשקות 

  !השיטה זכתה
ובית? "איזה קיבו� הכי אהוב ":שאלההבכיתה שלי עשו הצבעה על 

  :איל גלבוע* 

   שימשיכו לטפל, שיהיו בה יותר אנשי�, ל ולהתפתחהשיטה תמשי" לגדו
שבית

  היושאנשי� בה י .מטופחהקיבו� יהיה כדי ש, ושיעשו עוד גיוסי�, כל השכונותב

   ונהייה קיבו� מגובש,כדי שהקיבו� יגדל, שימשיכו לעשות עוד ילדי�. לא יריבוששמחי� ו

  . אוכל
 חדראצלנו הייתי רוצה שיהיה . יפה

  :שירה אדר* 

  שתהייה לנו. להכויש פה . בונעי� לחיות יהיה שפשוט , " להיות קיבו� טובשנמשי

  . ושימשי" כ",טובה שנה

   :זיו אונר* 

   מאחלת אני.  ג� בגיל וג� בגודל,בו� גדולאתה קי. 83 
 ה"מזל טוב ליו� הולדת לקיבו�

  !).שהילדי� ידאגו לזה(יותר נקי  ויותריפה  לנו ג% משחקי� היהיש

  :רם דיקשטיין* 

השיטה תגדל ויהיו בה 
שבית.  ושיהיה חדר מחשבי�,שהקיבו� יפתח מתקני ספורט

  .אני אוהב את השקט ואת האוויר פה. הרבה אנשי�

  :לי דורינגטון* 

  . לעזור אנשי� כי ככה אפשר ',בית הפז'י� כא% שקיטוב . שתהייה שנה טובה ושלווה

   כדי שהילדי�,ספורט ההיו תורנויות לניקיו% אול� ושי,תייתי רוצה שיהיו פה יותר חנויוה

  . ממנוליהנותושחק וכלו לי

  :טל פיאטקה* 

  . הבתי�ו האנשי�  ושרק תשתפר בכמות,ר עוד הרבה זמ%השיטה תישא
שבית! מזל טוב

  !!השיטה
כי� בבית.  וישמרו על הניקיו%,לא ילכלכוש

  :דניאל בר* 

  !לא חסר פה כלו�.  כמו שאת,בהכולה  טובשתמשיכי להיות, השיטה
מזל טוב לבית
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  ב"השיטה בתשע
אוכלוסיית בית
  2011נכו� לחודש יולי 

  

חברי�  שנה תארי� 'מס
 ומועמדי�

  תושבי�
 וזמניי�

ילדי 
   תושבי�

� ילדי קבו
 מסלול בני�ו

כ "סה
  יהיאוכלוס

  1,110 120 207 372 411 ב"תשע 31.8.2011 1

  1,027 108 139 359 421 ע"תש 31.8.2009 2

  1,385 431 29 183 742 !שנת השיא 31.12.1985 3

 

, מאז.  נפש1,000השיטה מעל �הייתה אוכלוסיות בית,  שנה30במש�  , 2002 עד שנת 1973משנת 

. אל גודלנו הקוד�שוב עכשיו חזרנו . 1,000 �אל מתחת ל התחלנו לרדת, שני� רצופות 7במש� 

גידול של, ש השנה נפ579 �ל, 1999 נפש בשנת 311 �זאת בזכות התושבי� וילדיה� שמספר� גדל מ  

השיטה �לעומת שנת השיא של בית, גידול כפול ויותר במספר התושבי� וילדיה�וא ג� שה, 86 %

מספר החברי� .  נפש1,385 תושבי� מתו� אוכלוסיה כוללת של 212 רק  תנו יאז היו א. 1985 �ב

. חברי�411והיו� רק , 742 היה 1985בשנת   

מש� ג� בשני� ית,  וגידול מספר התושבי� וילדיה�,חברי� וילדיה�מגמה זו של קיטו& מספר ה

ע� קהילה מגוונת ומתפתחת , בעברשהיה כפי , השיטה כקיבו' גדול�בה& תתייצב בית, הבאות

.דמוגרפית וכלכלית  

              .)המספרים העליוניםיש להסתכל על . הנהלת החשבונותהשיטה ו-מתוך אתר ביתנלקחו הנתונים (
ג.חגי ב                                                                                                                                                

  

 

        

        

        


ת ביתת ביתת ביתת ביתאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסיי


            
  2011נכו� לחודש יולי 
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  א לקמ	 בחיוכי�ל
  ב" תשעהשנה	 ברכה לראש

  סמדר גלבוע
  

 שנניח ,אני יוצאת ומאחלת לעצמנונקודה זו מ,  המקותושבי וכולנו , איש לרעהוחברי�כולנו 

ונתמקד בדברי , את הטוב ביותר, שניקח ממנו לעצמנו, שנסתכל על כל אד באשר הוא, להגדרות

האכפתיות ויכולת , היחדה הראשונה זו תחושת ת שמטר,אנו בוני יחד קהילה: החשובי באמת

 כל פרט בקהילה חי 'הקיבו� של פע'להבדיל מ, במקביל. הנתינה מעצמ� למע� מקו שוקק חיי

אשר , נפרד ממנו  שאנו חלק בלתי,זו מהות השינוי. את חייו כראות עיניו למענו ולמע� משפחתו

   .ילדי ושמחת חיי ,עשיריד חיי קהילה  חיי פרט לצ זה משפחות צעירות רבות ההביא למקו

שג בימי , נר לרגלינוהחינו� והעזרה ההדדית יהיו תמיד , שהתרבות,  כקהילה,אני מאחלת לנו

 .נזכור כי אלה ה הערכי שבזכות הלב מתמלא והקהילה מתחזקת, קשי יותר או טובי פחות

    יתיי ה אנחנו כי הנשכרי האמ,למע� הכלל, תוכו  כל אחד מתו�, שנתרו

יעשה , מבוגר או צעיר ,עשיר או עני, כל אד�. ואי� לנו זכות להתעל� ממנה, אנו חיי� בקהילה"

בעל תחושת , התור� לקהילתו הוא אד� גאה אד� ...כמיטב יכולתו כדי לתרו� לקהילה בה הוא חי

  .יאיר לפידשכתב מתו� טיוטת האמנה החברתית ציטוט , ..."ער�

  :ואוסי!

  ,לא נסח! לקשיי היומיוש, כוסל השנדע להסתכל על החלק המלא ש

    . ונודה כל בוקר על הקיי',יש'שנערי� את ה

  ,שנאהב ,שנשמח ונתרגש מדבר קט� כגדול

  ,'נתגלגל'שנחיה ולא  , שנפתח את הלב ונדע לתת מתוכו ולקבל אליו בצניעות

  ,שנדע ליהנות עד מעמקי האושר הפנימי

  .יושנהייה בריא

   ,יותתיאמות והחכמה, טותופשהי מילה אני מאמצת את ,לקינוח

   :לאה נאורתבה כש

  ,א� עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא"

  ,א� הפרחי� סת� מחייכי� אל העול�

  ,א� מתגלגל הגל מצחוק עד השמיי�

  ,א� צחוק הילדי� נשמע צלול ולא רחוק

  ,ית הספרהפעמו� של ב, הי�, צוחק השוק

  ?אז למה ג� אנחנו לא נצחק ע� כול�

  כדאי ללמוד מ� הפרחי�

  ,יהיה פתאו� כה טוב, תראו, והעול� לא לקמ� בחיוכי�

  ,נסו רק פע�, כדאי לצחוק ולחיי!

   ."כדאי לאהוב, כדאי לחיות, כדאי לצחוק

 )נה החדשה בפינת החיהוקרא בקבלת הש(                                             !שנה טובה לכול�

 ביחד
 ביחד
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  בק-פלאש                      
        

  י החולמיכזכיתי לגדול על בר
  עובד בארי

  

זכיתי . כרונות ילדות נפלאי אצורי בתוכייכ	 הרבה ז� כל

זמר , גינה, שדה, לגדול על ברכיה של חולמי ויוצרי בית

א	 כל , תנויה כבר אינ א. חסידי והורה של עקשני

אשר , לגננת ולמורי, ברילח, שבתוכי חייב אנוכי להורי

א	 פטור  .השיטה�לבית, יצקו בי את האהבה הגדולה לעמק

  :יש בה משהו, ה אותיואז תמונה מלו, אפשר�בלא כלו אי

  .ועוד אי	 שמחי, חוגגי, וסנדלי חדשי, 'פתח'ע , אנחנו במכנסיי חדשי , ערב פסח

כל מה שיכול לפאר .  מפות לבנות,שולחנות צרי וארוכי. הסדר נחוג בסככת הרפת החדשה

מרק , מקהלה, קרייני. א	 ביחד ע כל הקהל, ייאני יושב ליד הור. ולקשט את החג הגדול מכל

  . איזה חג זה היה � וסעודה

 פרוש ,החציר קצור:  חרדה אמיתית בלב הפלחי .מטח גש עז התדפק על גג הפח, ולפתע 

, ככל סדר בזמנו,  וכנהוג .כל משפטו וחוקתוכ,  א	 הסדר נמש	 עד תומו ?שמא יושחת, בשדה

האגרופי , הפני קורנות. סביב שולח  במרכז, הזמר והמאמיני�בסופו מתקבצי חובבי

טובה כפולה , על אחת כמה וכמה. "וקול זמר חסידי גואה בפי כל, מתופפי על שולחנות הע!

  ..."שהוצאנו ממצרי, ומכופלת למקו עלינו

  .האגרופי מכי בלהט של א# על פי כ , מאט ומגביר, וזר ונוג הזמר ח

 ונדבקתי אליו על ,לא ויתרתי לאבא, קרו ע ב,ולמחרת .  קרא הקורא"!מחר כול לשדה" 

ובקצב הקלשו  ממשיכי החברי  .קלשוני את ערמות החצירבלעזור להפו	 , הפלטפורמה

  . המאמיני והמגשימי, שירת החולמי ..."כמה וכמה, על אחת: "ושרי

  .כרו  נפלא נצרב בייילד קט  שז, ואני

 

 
 הקבצן העליז

  השיטה� בביתח" לפלמ25 בחג נחו	 שריגנחו	 שריגנחו	 שריגנחו	 שריגמדברי 

של משפחת ' הקבצ� העליז'השיטה הייתה תמיד �כש� שבית

 .במשפחת הלוחמי�'  הקבצ� העליז, 'ח"כ� היה הפלמ, המתיישבי�

. א� לא נכבשו לה� במרירות ורפיו�,  כמוהו ידעו מחסור ודלות�כמוה 

השיטה היו שנות חיי� נוראות �ח ובית"שנות השותפות בי� הפלמ

אהבה שלמה כדי ,  אהבת ע� ואהבת אר��מקורות יניקת� . ויפות

  . הגשמה אישית והתמסרות ללא שיור
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  בק-פלאש                      
  

  
  יוס
	לא התגעגעתי לתל

  יובל ארנו

עברתי תו�  .20 ב� ,ל" מצהיהשיטה מיד אחרי שחרור	 הגעתי לבית

  בי�ותשנאה וותריבע� המ לא הרגשתי את הפילוג ,שהייתי בצבא מכיוו� .ויכוח ע� ההורי�כעס ו

�" מפה ונקרא,'שומר הצעירה'ע� אז שהייתה ( ',אחדות העבודה'בי� ליניקי� "המפא( .  

 הבנתי ,ע� השני�. צעירי�ממש  היו 'הזקני�'שבבית השיטה היה הדבר הראשו� שתפס אותי 

 �התרבות  זה ,דבר נוס% שקס� לנו .'צעירי�'מה שנראה היו�  ,40היו בני האלה שהמבוגרי

. יוס%	תלשלא היה מצוי במה , ושתייה  מסיבות, חגי�,פ"בעש שיטי� :במלוא מוב� המילה

החתונה הייתה . השיטה	ת בבי� היינו הזוג הראשו� של בני תל יוס% שהתחת, ואניל"זזיוה , חנואנ

   .יי לא היה משמעותי בעינ,והאוכלדיור הנושא .  משהו	משהו

 ,לימי�. ) ובריאות הפרות,תנובת החלב (הרפתה הקט� של שהדהי� אותי היה גודלנוס% דבר 

	של ביתתקפה את הרפת  ש X	ה הייתה אז מחלת:  הסיבההכשהכניסו אותי לרפת התברר

  .מאודהשתפרה הרפת כא� ג�  ,כשפתרו את הבעיה. יוס%	 רפת תלופסחה על , השיטה

 .'סוערי� ' חיי תרבותהפשריאזו שהיא  אני חושב ש,להיפ�,  כלללילא הפריעה  הלינה המשותפת

רק מיועד  שהיה ,הספר המקומי	תביוכ� ,  רבותותמשפחב הגדול מספר הילדי�ג�  יצד את עיני

בו היה , )חרוד	 יוס% ועי�	תל(המשות% 	הספר	 באנו מבית,יוספי�	 התל,אנחנו .השיטה	לבני בית

  . קיבוצי�סמוי בי� המאבק 

ת ההסרטה מכונ 	מוב�  וכ,נהדרה אירוע היבאול� הספורט  השבועיהקולנוע : תמונה נוספת

	ל ולא כ, היה לנו טוב,כצעירי�. השרכשובי� הראשוני� הייתה השיטה 	בית ש,)מ" מ35 (הגדולה

 ועוד כמה ,מכבסה, )העלוב(האוכל 	 חדר, אוכל , דיור:הפחות טובי� כמו הרגשנו את הדברי�כ� 

�  . ..ש� שעד יומה האחרו� עדיי� התגעגעה ל,ל" זזיוהיוס% כמו 	לא התגעגעתי לימי תל. שירותי

 

 ,בכותנה ,בשלחי�, י ברפתעבדת: 'כמה דברי�'השיטה עשיתי 	בבית

ריכזתי את  ,)מלחמת יו� כיפורב(מזכיר  ,רכז משק ,הייתי רכז עבודה

הייתי שות% בכיר בהקמת המפעל  .)שני� 6( 'מפעלי שא�'המנפטות ב

קבוצת יצרתי את הקשר הראשוני ע�  . לקטפות'אצבעות'לייצור 

 ,עסקתי בשיווק ציוד חקלאי לספרד .יעקב הדר יחד ע� אייזנברג

  .ניגריה ועוד, אוסטרליה ,אתיופיה

 ,השיטה	ביתקרה שכיצד   	ולא פע� אני מהרהר ,פנסיונרעכשיו אני 

אחרוני היות בי� להפכה  	   הקיבוצית בתנועהשהייתה קיבו* מספר אחד

 ??קיבוצי�ה

 שנה 60
  לפילוג 
יוסף -בתל

  ,השיטה-ובבית

ובתנועה 
 הקיבוצית
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  בק-פלאש                      
  

   על גבול העוניחיינ�
  )אחיה של שורי( צבי ישורו�      

  

השיטה 	הגעתי לבית

 1947בסו� 

המעבר מרומניה דר� . 20 �בכשהמשק היה 

החלק  .קפריסי� היה אצלי ללא שוק תרבותי

הארי היה בזכות שורי שתהיה בריאה 

את ה שריפדו "ודקלה  ע ל" של זאב ז,וחזקה

 המורי% הנהדרי%  מדור ,כ�	כמו. טתייקל

) קבוצת אלו�(חברת הילדי%  והנפילי%

היתרו�    .בלו אותי בצורה חבריתיקש

עברית שפה שהיה לי הוא ידיעת ה� הראשו

בתנועת הנוער  ', חדר'בשרכשתי כבר 

ברומניה ובקפריסי�  ש% נערכה פעולה 

  . עבריתי  מאוד אינטנסיבית ללמודתחינוכי

  ההייתהשיטה 	בית מישלמות  ההתרש

הסגפנות ת אוויר: מאוד משמעותית

 המגורי%, שהתבטאה בכל  שטחי החיי%

 .%שירותיבאוהלי% ובחדרי% זעירי% ללא 

אולי רק  , לא היה שפע בשו% דבר

באידיאולוגיה ובשמחה האמיתית בחגי% 

ירה של הסתפקות ו  אוההיית. ובאירועי%

 היה מוב�  זה,בשבילי .ניו גבול העלבמועט ע

 צנועה השהיית כי באתי ממשפחה ,מאליו

החלק הרוחני . )העניילא להגיד ש(, במעמדה

ה חשוב יותר היהמשפחתיי% נו בחיי

  .נוי הורי"כ� חונכנו ע. חומריי%מהנושאי% ה

כולל (בלתי ינו� התנועתי שקיבהמש�  לח 

 ,השיטה	 שורי בבית,יאחיותיההגשמה של 

כא� ראיתי  ) ומאוחר יותר כרמלה בנחשולי%

ית תשתית  יאת הגשמת הרעיו� המלא של בנ

הבנתי כי ההסתפקות  . להקמת המדינה

 בבחינת השקעה לטווח רחוק ההייתבמועט 

  .ולעתיד טוב יותר

 בבחינת והשיטה הי	 השני% שחייתי בבית13

ופתיחה , הכרת ההוויה  הישראלית  האמיתית

  .חדשה בספר החיי%

תמימות ל ? ראשונילמשהוהא% זו נוסטלגיה  

וראה את הגולה  שהגיע מ,מושלמת של נערה

 אני חול% , לעתי%? הציוניהתגשמות החלו%

להסתפקות במועט , לתקופת התו%מתגעגע ו

 כפי שחוויתי ,ליתולאידיאולוגיה הציונית ההי,

  ...השיטה	 הראשונות בביתיבשנותי

� יציב הצלחה והמש לכל החברי%אני מאחל 

   .המש�ומאושר ב

 

 

 

  השיטה-חברת בית
  אבלה על מותה של 

  לוצי לוין
  שנפטרה בשיבה טובה

ומשתתפת באבלה של 

 המשפחה

  השיטה-חברת בית

  אבלה על מותה של

  תמנע הורביץ
  שנפטרה ממחלה בטרם עת

של  ומשתתפת באבלה

 המשפחה
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 גודל הדירות
המזכירות המליצה על בניית 

 39דירה בגודל מכסימלי של 

תר ר יו" מ�5 ב,כלומר. ר"מ

 �1וב,  היחידות44מהבנייה של 

ר יותר מהדירות האחרונות "מ

 הודיע שהוא איל� סתויאיל� סתויאיל� סתויאיל� סתוי. שנבנו

ומבקש , מערער על ההחלטה

ר " מ6להחליט על הגדלה של 

  .ר" מ�45כדי להגיע ל, נוספי"

1964 

  בק-פלאש                      
  

 עלולה להביא הפרטה מוגזמת

 לאנרכיה
  2000 חג המשקכבוד ל 'שיטים'ל קייזרמנחם קטע מתוך ראיון שנתן 

  

  

 מכסימלי לא נראית 'שוק חופשי' של תהשיטה האמריקאי

ג" . כי היא מביאה לכ% שאנשי" דורסי" זה את זה, לי

 ,לדעתי. וגזמתמ, ההפרטה העמוקה הנעשית עכשיו באר&

כל , מכו� ההתפלה, חברת החשמל, 'מקורות'חברת 

אני בעד יוזמה פרטית .  צריכי" להישאר בידי המדינה,השירותי" הבסיסיי" האלה

 צרי% !לאסור להפריט הכו.  בקיבו&,כ% ג" אצלנו. כדי לא להגיע לאנרכיה, מרוסנת

  . להשאיר את הדברי" הבסיסיי" בידי הכלל

כאשר הכלכלה והביטחו� היו , המדינה�היה טוב לתקופת טרו"הרעיו� השיתופי 

 שנתנה ,ביטחונית מאורגנת�יחידה כלכליתאז הקיבו& היווה . בראשית התהוות"

מה שהפ% , שהקיבו& לקח על עצמו, לכ% התווספו משימות לאומיות. הגנה ליחיד

היו" הוא חייב להתאי" עצמו למציאות . את הקיבו& למקו" אטרקטיבי לרבי"

  .המשתנה

*  

 ,אינני מאמי� שהקיבו& ייעל" מהמפה � �

הוא יהיה ישוב יהודי ע" . החברי" יתפזרושו

לא בדיוק כמו שחשבו ,  אחרתהאידיאולוגי

. את דמותו לא נית� לחזות כרגע. אבות הקיבו&

 לא הייתה לנו –בשדות התל" הראשו� בלי 

ברור לי שהדר% שבחרתי בה כמעט לפני  .מדינה

היא ו,  שנה הייתה נכונה לפי התנאי" של אז70

  .מדינהאלא ג" ל, תרמה לא רק לי
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 הפרות משמעת

במזכירות נמסר שבזמ� האחרו� 

ציות �קרו כמה  מקרי� של אי

וא� מקרי� של , לסידור העבודה

  . יציאה לעבודה�אי

חברי המזכירות יחד ע� סוכ� ש

יבררו כל מקרה , ועדת העבודה

ובמקרי� חמורי� יועבר , כזה

  .'וועדת החברי�'העניי� ל

 

  בק-פלאש                               
  

  בחדרעמד  'עמל'ריח של 
 1964, בני לוי� 
  

  . נכנס לחדרי בלי לדפוק ופניו נפולי� מאוד. ק

  .נחפזתי לשאול, "?מה קרה "�

  .ונפל על הכיסא בפינה. שח לי ק, "אני לא יכול יותר "�

ובדמיוני אני ר  בשבילי� חשוכי� אל , האצתי בו, "ספר, ספר "�

  .החובשת התורנית

  .מפינתו ונד� שוב. מלמל ק, "אי! לי כוח יותר "�

  . כוחי בר"ותי  ניסית,"...ובכל זאת "�

, מאז השחרור. "אמר וזרק לחלל החדר פנקס מילואי� מבריק, "שהשתחררתי מהצבאכהכול התחיל בזה  "�

התברר לי שאני : "ח המודעות הראשונה ע� לוו כשסיפר על פגישת,זיעה כיסתה את מצחו". חיי אינ� חיי�

הייתי רשו� , למחרת. המזל עיוור, חשבתי, מילא, נו. האוכל�תור! עוד באותו ערב בחדר

סטנסיל על נייר ב ,ועוד באותו יו� קיבלתי פתק בדואר, בי! הנידוני� לגיוס במסיק

אנו שמחי� להודיע , מכיוו! שמסיבות שונות לא יכולת לצאת לגיוס בשבוע שעבר: ורוד

  "!ככה. ועדת עבודה, בברכה. & על תארי& חדשל

,  איש300שאני בעד מקהלה של , מה מוסיקליתחתמתי על עצ)האוכל ה)�בדר& לחדר"

הופעתי ג� ברשימת . ובמש& השבועות הבאי� הייתי בי! החמישי� שצידדו בהגשמתה

  ".המחסלי� של חג המשק ועורכי השולחנות בקונצרט

בסעודה .  אחריה�והשנייה ,  לפני הסעודה�אחת , ותהשנה היו לי שתי הקרא�בראש"

 משלוח עופות בלול � ע� אור ראשו! ,ולמחרת, לצרתי קפה לכל הגוש המזרחיעצמה ִמ

  . )השני באותו שבוע, אגב(

  . רק קול גניחותיו הרפות עלה מפינתו. מפירוט תלאותיו. כא! חדל ק

  ...סיבבה בלאט על צירה ונעל� בחשיכה, וצלע אל הדלת,  האחרוני� התרומ�ובכוחותי

  . עמד באווירעמלריח חרי. של 
  

 

  מזל טוב

  לניצה אגוזי

  שי -נישואי הנכדה ל

  וק' פציורם הגר ובתם של 

  במולדת

 ברכות חמות לכל המשפחה

  חוה מייזלס/ הבהרה 

תי משפח י"צא לאור עי 'שי שירי� של סבתא חוה'ספר השירי� 

 �10בה במש& כיהשירי� ה� אוס. של כת. �90 הילציו! הולדת

 וה� ',שירי מקו�' לרגל הוצאת 2001 ה� לא נכתבו בשנת .שני�

למרות שליהודית היה חלק לא , יהודית פלדי "לא נערכו ע

  .הקלדה ועודב , בעצה,עידודב, מבוטל בליווי

חודש לפני כ.  בתי,של��נורית ע�עריכה הסופית עשתה האת 

ו שירי� נ וקרא, משפחות וחברי� אישיי�,חב"התאספנו במר

  . היה זה ערב יפה לכולנו.מהספר

 .120עד ומזל טוב ה ונאחל לחו –ובהזדמנות 

  מזל טוב

  אסתר וניר גוטמןל

  הולדת הנכד ל

  מירי ורפאל לן ב

   שפע ברכות  ,אילתב

 לכל המשפחה
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  מזגני� שבעמק

 יריב חז�

  )מכוחותינו(

  טכנאי מזגנים ומקררים

  עומד לשירותכם 

  בקנייה ובתיקונים

  בייעוץ והכוונה

   יםיאטרקטיבמחירים 

 050-2906240' טל

  בק-פלאש                      

  מחאת האוהלי�
  תמר אהוביה

דר� אוהלי , מועד�מאוהלשרשת של אוהלי� עוברת 

המתגורר , קיבלתי מאחי.  עד לאוהלי המחאה,מח"הפל

היא ', העיר הלבנה'צילו� של מסמ� מימי ראשית , בשרו�

ה� . שראשוני תושביה נטו אוהלי� בחולות, אביב�תל

וא� , אביב�בתל' צריפי�ויושבי אוהלי� אגודת 'הקימו את 

לימי� ראש , ר המועצה"יו, מאיר דיזינגו�זכו לביקורו של 

 נבחרה אגודה שייצגה את 1924בשנת . אביב�העיר תל

   .במטרה לרכוש מגרשי� בצפו� העיר, תושבי האוהלי�

 10 שיכניס לבנק מדי שבוע כל מי  הציע שמאיר דיזיגו�

 8בתחילה נרשמו . שירכוש על חשבו� מגרש )שכר יו� עבודהשכר השווה ל( י�גרוש מצרי

 בסביבת אדמות שרכשו , תושבי�480 ונשארו , חלק� נשרו, ע� הזמ�.יושבי אוהלי�

  . )ראה כרטיס זה (כ� הוצאו כרטיסי הגרלה לרכישת האדמות.  ומזרחההירקו�

, נקראו מעברותש ,ני� שהוקמו בכל רחבי האר*ועדיי� לא דיברנו על האוהלי� והבד(

אי� ההיסטוריה מהתלת בנו ,ללמד�. בשנות הקמת המדינהשהגיעו  העולי� תטיקלל

  ...על עצמהוחוזרת 

  

  

  

 
 
 
   השיטהתבצומ

  מברכת את 

  השיטה-קהילת בית

   83-ליום הולדתה ה

  ,מזל טובב

  .שגשוג והצלחה

  חה ומארבחג ליהנות בואו 

  .ומגוונתעשירה זרחית מ

 050-7205513 'טל
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   אפרת:ערכה, יהודית פלד:  ראיינה 83838383----חג המשק החג המשק החג המשק החג המשק הללללבאהבה באהבה באהבה באהבה , , , , משורימשורימשורימשורי

,  שלי�90כמה טוב היה לשוחח על שנת ה'

כ� אני שחה ביני לבי� ', תוכה�שאני בתו�

. 'שיטי�'עורכת , וביני לבי� אפרת, עצמי

ויהודית ואני כבר , אפרת הרימה את הכפפה

בתקווה שחלקה תהיה ראויה , שקענו בשיחה

אבל לא רק היא נוכחת . לגיליו� החגלהיכנס 

, יחד איתה נוכחי� חברי� רבי�, בשיחה

שאני ממשיכה , שהלכו לעולמ�, יקיריי

  ...להיפרד מה�

המכריעי� צמתי� ההא� אפשר לקבוע את 

 ?שהובילו את חיי�

, מצד אחד, ככל שהשני� עוברות אפשר

ומצד , לראות יותר בבהירות את התמונה

האומנ� באמת  �� אתה שואל את עצמ, שני

 אמר לי פע� חבר שציטט פתג� ?כ� זה היה

 יחד �ואנחנו , הזמני� משתני�: "לטיני

 ובכל � ושאלתי , חשבתי על כ� רבות". אית�

הקיי� לאור� , מְתמיד, היש קו מנחה, זאת

 .שכ�נראה לי  ?שבו בחרתי ללכת, כל חיי

התמיכה , המחאה החברתית, ההתעוררות

יחד , גשות שאחזה ביוההתר, הנפשית שלי בה

עוררו בי מחשבות , משקסמיכות לחג הע� ה

בפוגשי את , על ההתעוררות שלי בגיל צעיר

 מה היה מקומה של �שאלתי . תנועת הנוער

היא  הקו המנחה �הא� היא? התנועה בחיי

   ?חיי של

ארבע שני� אחרי סיו�  ,1922ולדתי בשנת נ

בעיר הבירה של , מלחמת העול� הראשונה

 עד .)חבל אר) קסו�( 'קלוז, בניהסילנטר

� האוסטרוה היו הוריי אזרחי האימפרי1918

בסיו� המלחמה הועבר אזור זה . הונגרית

על שלחמה ע� ' פרס' כלשלטו� רומניה

.  אנגליה וצרפת נגד האימפריה ההבסבורגית

 סופר המפורסמת��"אבי למד בישיבת החת

בסיו� המלחמה הוריי . בעיר ברטיסלבה

. ה והפכו להיות אזרחי רומניההקימו משפח

גדלנו ע� שפה רומנית , הילדי�, אנחנו

וע� , דיברנו הונגרית בבית, הספר�בבית

הורינו מדברי� יידיש ת החברות שמענו א

אלה שלוש שפות שהיו ). אבי(וגרמנית 

�שגורות בפי אוכלוסיית טרנסילבניה מדורי

היו אלה זמני מעבר של הולדת  .דורות

על חורבות . קוות חדשותמדינות חדשות ות

: האימפריה ההבסבורגית קמו מדינות לאו�

וכא� . והארצות הבלטיות, פולי�, כיה'צ

 ,האנגלי� כבשו את פלסטי�באזור שלנו 

כדי להקי� בית , וקיבלו את המנדט עליה

 ההחלה העליי. לאומי לע� היהודי

 תהאימפריה העותומאני. השלישית

ערב �תועל חורבותיה קמו מדינו, התפוררה

המהפכה הרוסית . המוכרות לנו היו�

שעבוד שחררה שלושה מיליו� יהודי� מ

הייתה התעוררות ובעול�  ,תחו� המושבל

כילדה קטנה האירועי� האלה  .  גדולה

שנות . הדהדו בי חזק דר� זיכרונות הוריי

גידולי היו כשהתקוות הגדולות הלכו 

לגלי אנטישמיות ' זכיתי'אני כבר . ואכזבו

, למשבר הכלכלי העולמי, ברומניהחדשי� 

 כל ,אבל. בגרמניה לשלטו� ולעליית היטלר

אלה רק הגבירו את הגעגועי� שלי ושל 

להפו� , המוני צעירי� יהודי� לצאת לדר�

, את ההבטחה להקמת בית יהודי בפלסטינה

   .למציאות', האר) המובטחת'
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, בחפשה אחרי פרנסה,  עברה משפחתי7בגיל 

 �300 שבה חיו כ,לודושלעיירה קטנה 

ברומניה היה חוק חינו� . משפחות יהודיות

גימנסיה לא הייתה .  כיתות יסוד8חובה של 

ספר �הקהילה היהודית הקימה בית. בעיירה

כ� הילדי� � אחר. יהודי פרטי של ארבע שני�

ס יסודי "היו חייבי� להשלי� ארבע שני� בבי

הספר היהודי �המורה בבית. רומני, מקומי

 הוא לימד אותנו את .נלהביו� היה חובב צ

שכר הלימוד היה . שירי הילדי� של החגי�

. כדי שכל ילד יקבל בסיס יהודי, מדורג

והבנות למדו סידור ', חדר'הבני� למדו ג� ב

, ס יסודי"סיו� ארבע שנות בי ע�. ותפילות

ששמו , המחנ�. הספר הרומני�עברתי לבית

מנוח לא נת� לאבא , ייזכר לטובה בליבי

, ירו לשלוח אותי לעיר שיש בה גימנסיהבהפצ

שלדעתו היו , כדי  שאוכל ללמוד לפי יכולותיי

אבא , למרות הקושי הכלכלי הגדול. ראויות

  . קיבל את עצתו

בה התגוררו , דיטשהכ� עברתי ללמוד בעיר 

גרתי אצל אחת מה� . שלוש אחיותיה של אמי

העיר דיטשה הייתה במרחק של .  שלימהשנה

שלוש פעמי� רק . ירה שליעימ מה" ק60

. הביתהבכרכרה וסוס בשנה נסעתי 

עול� , בגימנסיה נפתח בפניי עול� חדש

, עול� משמעותי, הציונות, היהדות, ההשכלה

שנת� לי אופק ותקווה לחיי� חדשי� כנערה 

, �12הייתי קרובה לשנתי ה. יהודייה

�הבוני�'י מדרי� תנועת הנוער "כשהוזמנתי ע

. לפעולה בתנועה) חלוצינוער ציוני (' ח"נצ

שלא היו (ישבנו על המיטות בבית הוריו 

לא אשכח אי� ניצת .  בלהטוהוא דיבר, )בבית

ראיתי !" אני שייכת לכא� לבטח: "בי הזיק

שהוא , בפועל את העול� האנושי היהודי

של כבוד לכל , עול� של צדק: הציג בפנינו

של , של הקמת קיבו� ללא מעמדות, אד�

גדלתי . אבות�ודי באר�בניית עול� יה

' גבירי�'בעיירה שבה ראשי הקהילה היו 

חלק . פערי המעמדות היו גדולי�. עשירי�

אלו ונאבקו , מהקבוצות הדתיות היו יריבות

קלטתי את חוסר הכבוד לילדי . באלו

. למרות העזרה והאחריות כלפיה�, העניי�

למרות , קלטתי  את קשיי הפרנסה של הוריי

שו חשלאבא ר

כי היה , כבוד גדול

לא (חכ� �תלמיד

   ).כמקצוע

הקמנו את תנועת 

. ג� בעיירה שלנו' ח"נצ�הבוני�'הנוער 

המטרה . הפעולות היו בבתי� פרטיי� וביער

את מהעניי� להסיר , בי� השאר ,הייתה

 ושלא ישאכדי ', בני עגלוני�'התוויות של 

אני זוכרת את אימא ! אות� כל ימי חייה�

, פרועה ומוזנחת, לישל חברה טובה ש

. כדי להרוויח כמה פרוטות, בשוקתגרנית 

 , אחר פרנסהובחפש, אביה נסע להולנד

א� הוא . והבטיח להביא את המשפחה אליו

אני זוכרת את .  נותרה לבדמהוִא, נעל�

אנחנו מזיזי� את כל : בית� הקט�

ורוקדי� הורה ע� נעליי� , הרהיטי� הצידה

חדי� גו0 רוקעי� ברגליי� ומא, גבוהות

? מי אנחנו: "כשאנו קוראי� שוב ושוב, ונפש

לא הבנו את משמעות !" הבוני��ח"נצ

תקע בשופר ' את למשל, התפילות של הורינו

', ושא נס לקיבו) גלויותינו, גדול לחירותנו

אבל קלטנו את הדבקות והכיסופי� 

, היה לזה ביטוי בריקודינו. לגאולה

 שחלומות, שיש שחר לדברי�, באמונתנו

  . יכולי� להתגש�

כי לא ,  אבא החזיר אותי הביתה16בגיל 

התחלתי לעבוד כקופאית . היה לו יותר כס0
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ביקשתי . א� לא החזקתי מעמד, בחנות

ולהכי� את עצמי להיות , לצאת להכשרה

אבא . הוריי לא התנגדו. ישראל�חלוצה באר)

 ,יכול להבטיח את עתידי הכלכלינו ידע שאי

, ותי ועבודתי בתנועהוכ� התחילו שנות שליח

, �ייונריובקיני� ע, בהכשרה כפרית ועירונית

וכ� , )על ציונות סוציאליסטיתדיברתי ש� (

ספק שהיו� , מזכירות התנועהבתפקידי� ב

  .18היו ניתני� לבני א� 

.  עליתי ארצה1941במר) 

באותו זמ� הצבא הגרמני כבר שט0 את ערי 

שבא לממש את חוזה , רומניה כצבא ידידותי

הפע� . הידידות שנחת� בי� שתי המדינות

, שהצטרפה ראשונה לציר הגרמני, הונגריה

, קיבלה בחזרה את מחציתה של טרנסילבניה

מתו� אחריות . קוד� לכ�שנלקחה ממנה 

מזכירות בי� טרנסילבניה הנחלקה תנועתית 

משפחתי נשארה . ההונגריתזו הרומנית לבי� 

מזלנו ל, והודות לכ� נשארנו בחיי�, ברומניה

, והורייאחיותיי , אחי,  ע� השני� כול�!הרב

ומי כאזרח מדינת ', מי בעלייה ב, עלו ארצה

יהדות האזור . שזה עתה נולדה, ישראל

שהייתה בשליטה הונגרית הושמדה כמעט 

כולל אחיות ואחי� של אבא , כולה באושווי)

  . ואימא

הא� ? הא� הגעת באר� להגשמת חלומותי�

הא� ג� כא� ? 'חתהאר� המובט'הגעת אל 

הוא  שוא, הלכת לפי הקו המנחה שבחרת בו

  ?בחר ב�

 ויש כ�יש . משמעית�אי� לי תשובה חד, לא

את , כי כא� פגשתי את האיש של  חיי, כ�. לא

, משפחה גדולה ויקרה,  ויחד בנינו בית,זאב

                .                                          סללנו דר� המבוססת על אמונה בקיבו)

המל� לבניית � הפ� לדר�לאהקיבו) , אבל

                           . חברה חדשה במדינה הצעירה

השיטה � כי אני אוהבת את חברי בית,כ�

ומעול� לא עלה בדעתי , השיטה�ואת בית

  .לעזוב אותה

כי היינו חלק מבוני המדינה של הע� , כ�

, ממנהיקר , שאי� דבר צודק ממנה, היהודי

עולי� ה  כי–ולא  .עליהוג� ראויה לביקורת 

עזבו את משפחותיה� בגולה בלי לשער את 

מימדי האסו� הנורא שיקרה לע� שלנו 

העתודות : היו� אני יודעת. באירופה

�להמש� בניית המדינה הציוניתהגדולות 

ואי� לה� , סוציאליסטית נרצחו ש�

התפשרתי וויתרתי על חברה של  ...תחלי0

 כאשר העדפתי י�וויו� מוחלטשוצדק 

למע� , שינויי� בצורת הקיבו) המסורתי

לפי הגדרות ', גדל ופתוח, ישוב יהודי גדול'

   .'הקיבו) המאוחד'

רבות ה הייתי מוכנה נפשית למלחמות לא

, קשות על קיומו של הבית הלאומיהו

יכולת  והלחוסר הרצו�, סו�0אי� לקורבנות

                  . נהמדישל הערבי� להשלי� ע� קיומה של ה

�  כי מעול� לא הסכמתי ע� שיו� אר)� ולא

אחרי מלחמת .  רק לע� היהודיכולהישראל 

יכולתנו �כאב לי עד מאוד אי' ששת הימי�'

כואב לי שאנו , להשתחרר מהשטחי�

על ע� שג� לו יש זכויות , שולטי� על אנשי�

, עמוקי� פצעי אוהב. על חלק מהאר) הזאת

אנשי , ת בני משפחתיואני אוהבת א

,  כרגע אי� בלבי אמונה,אבל, ההתנחלויות

  . פתרו� לכאבו, תקווה להרפיה

אר) 'לא הגעתי עדיי� ל,  לא:בסיכו�

אבל פעמי� רבות היא הייתה , 'המובטחת

ואני חשה , או נגעתי בשוליה, קרובה אלי

 שמתנגנות נעמי שמראת מילותיה של 

 .'... לא הגענושעודסימ� ": בתשתית תודעתי
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  ניצה וינקלר: ראיינה
  

 ונוע�) 5.5( עמרי וילדיה� ,ורד אשתו ,איל� ויעל סתויבנ� של  ,דקל: נא להכיר

גרי� בקיבו! ה, רופאי� צעירי� ומצליחי�ה� זוג , )30(וורד ) 37(דקל ). 2.5(

חולי� "עובדי� בביתשעוד שמונה רופאי� ע� הקהילתית  בשכונה ,הנגב"משמר

כיו� . 'סורוקה'חולי� " בבית שבע שנות לימודלמדו יחד דקל וורד  .'סורוקה'

  .אונקולוגיתהבמחלקה   " ורד ו, פנימיתהבמחלקה  " דקל  :שניה� מתמחי�

שעות  25 שלאחר ,נכו&. סיפוק אדיריש בו , את המקצועאני אוהבת " :ורד

ולמרות , ותהאנרגיות פוחתוהרעננות יורדת כי , קצת קשה לראות את היופי של המקצוע,  ביו�עבודה

  ."שובתי� לא היו מחליפי� את המקצועה רוב הרופאי� ,לדעתי.  עדיי& שלימה ע� הבחירה שליאני זה 

, חולי� באר!"להתמחות בכל ביתיכולי� יינו ה" :בדעה צלולהשלו  מצהיר שעשה את הבחירה דקלג� 

חנו כא& אנ , לחיותי�רוצאנחנו כא& : אמירה ברורה מאוד ,נומבחינת ,היא בנגב דווקאההתמחות א' 

ונכו& , די�"דקל עבר לאחרונה קורס מג, בנוס) ." שאנו משלמי�יקרההמחיר למרות , � יותרמיתור

  .שריו&בד "מגהוא להיו� דקל 

 .הולכת לקראתוותומכת ורד , והמחיר שמשלמת המשפחהשני התפקידי� במילוי שהקושי הרב ע� 

מא או ילילדי� יש או א. אומרת ורד, בא ולמדינהלצ, כול'  לעבודה"רק כ' אתה יכול לתרו� את כל"

  ".סבא וסבתאאת  ג� סי�ימגיולא פע� , אבא

  

  ?  נפגשי�את� מתי  �

לא  . סו)ו שאי& ל,סיפור של מרו! אחר שעות נוספותזהו  .אולי פעמיי� בשבועאנו נפגשי� ": ורד

שהמתמחי� מחויבי� לבצע עקב צרכי רבות אלא בתורנויות  ,מדובר בשעות נוספות להגדלת השכר

  ."לעבוד פחות שעות ו מוכני�ינבשמחה הי. החולי�"בית

לא פע�  .מסיי� " השני ,כשאחד מתחיל משמרת, חולי�"לרוב ה� נפגשי� בבית

 כי ,שמסיי� משמרת מחזיר אות�זה  ו, מהג&זה שמגיע מביא איתו את הילדי�

ה בגדר ז ,סרט טובלראות  אובמסעדה לצאת לארוחת ערב  .�אי& למי להשאיר

 והוא מקדיש את עצמו ,שעות בחודש 300ככה זה כשכל אחד עובד  .משאלה בלבד

  .להצלת חיי�

  

  ?הא� יש לכ� חלומות �

 .רחוב הישראלישלו� וביטחו& באר! וב, שקט ושלווהרוצה אני , ברמה הלאומית.  הרבה חלומות :דקל

כדי  , ללא הבדל , טוב יותר ג� לעניי� וג� לעשירי� שתית& מענה,שוא) לרפואה ציבוריתאני , כרופא

  .פרטיתהשלא יהיה צור' לפנות לרפואה 

  

  ?רופאי� להיות הא� היית� ממליצי� לילדיכ�  �

צרי' לעזור  .אבל זה בהחלט בידינו, אמנ� יש הרבה לשפר. מקצוע יפה ואנושיזה . בהחלט כ&: דקל

  . הכול על הצד הטוב ביותרלעשות  .תאנושיובמקצועיות ו ב ולהקל עליו,לאד� הסובל 

  

   !� ירבו כמותכ�כ.  על ששיתפת� אותנו בחייכ�, ורד ודקל,תודה לכ�



 16

  

  א"סיכו� שנת תשע :ש"גד
  עודד יוחנ�

                                                 

 וחלוקת גשמי ,התאפיינה בכמות משקעי ממוצעת א"שנת תשע

מעל  (שנה של יבולי גבוהיזו הייתה  .דולי החור�יטובה לג

 ,שוק טובי! ושילוב של תנאי סחר, במרבית הגידולי,)הממוצע

  .ח נאההמבטיחי רוו

אפונה  ,תלת" ,חיטה  ! הכולל , של גידוליהשנה גידלנו מגוו" רחב

 ,בצל ,שעועית ,תירס תחמי# ,תירס לתעשייה ,ברוקולי ,לתעשייה

נוריות  ,חימצה ,גזר ,חמניות ,עגבניות ,אבטיח למאכל ולגרעיני

 , וכותנה,קצח אורגני לחברות שמני וקוסמטיקה, ונרקיסי

  .רונה והחזיר את כדאיות הגידולשמחירה עלה בשנה האח

  

 .וקיקיו�) לפתית(קנולה : גידולי חדשי 2 הוספנו לארסנל החקלאי , לזאת�בנוס

צ "ש אל" וגד,בכלל !צ "ש אל"כבד בשטחי גדנ הולכי ותופסי מקו הגידולי אל

הכלאות בי" שני (אנו עוסקי בגידול ויצור זרעי מכלוא של גידולי אלה  .בפרט !שיטה 

פעילות זו הינה פרי שיתו� פעולה בי"  .טיפוח זני נוספיב וכ" ,)זני מאותה משפחה

, קיימא הינה חברת זרעי ישראלית צעירה .'קיימא'צ לחברת זרעי בש "חברת אל

החברה מתמחה בטיפוח זני  .י מספר יזמי מקומיי" ע,שהוקמה לפני כחמש שני

מידה !בשיטות חדשניות ומתקדמות בקנהי שימוש " ע, והשבחת,מגידולי שוני

 ,תוכנית העבודה של קיימא . ופוריי יותר,בריאי, ת לה להיות גדוליוגורמה ,עולמי

 ולייצא, הינה לבצע את יצור הזרעי באר#,צ"אל!ש"בשיתו� ע גדבי"  . לשאר העול

 ג ,לקנולה בנוס� לקיקיו" ו,נוכל לראות) בשדותינו(הגידולי אות משביחי בקיימא 

בה   בימי אלה .תירס מספוא ועוד, אורז, מכלואי חיטה

 יש חשיבות ,בעיית המחסור העולמי במזו"הולכת ומתעצמת 

צ  "אל!ש"השנה גידלנו בשטחי גד .גדולה בפיתוחי מסוג זה

ויש בכוונתנו ,  דונ קיקיו"2,000 ! וכ, דונ קנולה1,000

  .בגידולי נוספי ו,להמשי) ולגדול בגידולי אלה

  

ג השנה המשכנו להיות : מעורבות ותרומה לקהילה

 ,ג בעומר"הכנת השטח לל ,חג השדה בשבועות: במספר תחומיה מעורבי בקהיל

תמיכה בקבוצות הכדורגל של , אספקת כל השחתות לפינת החי ,פקד אש בחנוכהימ

  .מר רו�תוש " בטורניר אזורי ע,ש"וקבוצת הכדורסל של ביה' ו!'ס א"מתנ
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  :המש)

 והעברתי , שני11! לאחר למעלה מ,ש"לפני מספר חודשי סיימתי את הניהול על הגד

ה לי יתהי .מספר שניכבר  צ"אל!ש" העובד בגד,דוד! ב" ניר,לאורו� רב טלשרביט האת 

!ש"גדש קיבוצי ל"גדמ שכללה  מעבר ,הזכות והכבוד לנהל את הענ� בתקופה ארוכה זו

  ,היה הכרחיזה  ש, א) היו אני יכול לומר,ה מלווה בלא מעט חששותתהלי) שהי, צ"אל

 ,צ כאחראי על תחו ייצור הזרעי של חברת קיימא"אל!ש"אני נשאר בגד .וטוב  שנעשה

שיטה מאחל חג שמח ושנה טובה לכל !צ"ש אל"צוות גד .פ הצור)" ע,תחומי נוספיעל ו

  . השיטה!חברת בית

  

  

  

  סיכוי, סיכו	: שדה נחרש
 דורית צמרת

  .כמתעקשות להעלות חדש מתו) יש", זרועות פלדה פולחות באדמה

  .מ" הרמוס והשחוק עולה הרענ"

אדמת . שכורי אור שמש וצללי כהי, נעורי, הרגבי פורצי תזזיתיי

  .גדושי אוני, חומי ראשוניי

  ,מנמיכה קיצוניות, מרככת, רת המפור!כ) משדדת הזמ" !אחר

  .פותחת תל לזרעי הדור הבא

. להבשיל, להפריח, ולהצמיח. להנביט, לקרוא לגש: עכשיו כבר השדה עסוק

  . ליבוליו!וכל אוניו ומאודו וייעודו 

  .הרוח שר ומנג" בשיבוליו, מלוא רוחב זרועותיו, ובאביב חייו

  !והאוס� אוס� , אז הקוצר קוצר

  .זוכר את הירוק והזהב, ו# שלפיוקצ, והשדה עיי�

  .ועוד מעט יבוא עליו הסתיו

 .כחיי שדה, חיינו
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  מנהל תשתיות  עידו פרבר  משולחנו של

  ח חודש תשרי"דו
  

תפקידי לטפל בנושאי� השוטפי� 

 וכ� לטפל ,לתשתיות הקיבו�קשורי� ה

שיתו�  ופיקוח ,עתידיהתכנו� הבנושאי 

  .פעולה ע� המועצה האזורית וגורמי חו�

  

 , בחצר�ניקיולפני בוא החג ביצענו * 

  איסו� ערימות, כבישי��וקיינהכולל 

טיפול שטח ,  ניקוי וגיזו�,פסולת בניי�

 וכ� התקנת תאורה ,נוי בבית העלמי�ה

  .העלמי��קבועה בסככת בית

 סיכמנו המועצהבמסגרת פעילות * 

בבית לבצע מערכת השקיה חדשה 

צוות פעמיי� בשנה  ולהביא ,�העלמי

 בתיאו� ע� צוות ,גינו� מטע� המועצה

  .הנוי שלנו

 לעתידבמסגרת תיאומי� תכנוניי� * 

 ,החקלאותהוגשה למועצה ולמשרד 

 תשתיות תקציבית לביצוע תוכנית

אנו ממתיני� . השיטה�ביתחיוניות ל

   .עתה לקבלת האישור

האזורית במועצה מכיני� י� אלה מבי* 

. בחצרתוכנית שילוט וסימו� תחבורתי 

י משרד תכנו� " התכנו� עסיו�ע� 

  .ביצועתקצוב ויוגש הנושא ל, חיצוני

 לבניית העבודותלה נמצאות בימי� א* 

 שיפו� מגרש הטניס ,רגל�מגרש קט

. בכדורסל משול/יסנוהפיכתו למגרש ט

 הפיס מפעלבמסגרת תקציבי  � הביצוע

  . ובפיקוח�,והמועצה

 מתחילי� לבצע הקהילתיתבשכונה * 

 ,'וב' את הנוי הסביבתי באזורי� א

. יז� התשתיותבות יבמסגרת התחי

 ,כחלק מהעבודות המתבצעות בשכונה

  כדי , ג� פיקוח שלי על הקבלני�יעשה 

  

עומד ביצוע הש לוודא

פגיעה �אי של סכ�בה

  .בתשתיות קיימות

  !צו השעה �חסכו� המי� * 

במסגרת הצור$ הדחו� 

ארד ' ע� בתכנו�לחסו$ במי� אנו נמצאי� 

 בשטחי� מוני� והכנסת למיפוי 'דליה

 מצריכת 50%הצורכי�  ,�מפוקחי�הלא

. ) קוב בחודש30.000�כ(הכללית המי� 

 אי� ירידה משמעותית מתמשכת ,לצערנו

 והדבר יביא , האחרוני�בחודשי�

.  שאי� לה� מקור,להוצאות כספיות ניכרות

 ולא ,כולנו מתבקשי� לחסו$ ככל הנית�

  ! כלללהשקות בשעות היו�

 אני ,עבודתירת גבמס: מבני�אחזקת * 

כולל (אחזקת מבני� לל הקשור עוסק בכ

 ,זמ� רבי�� משאביהדורשדבר , )הישני�

  . התקציבמגבלות עקב ,וכס� מועט

*  

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות 

 לאור$ �והבניי התשתיותהעוסק בתחומי 

 ,מי�(שני� רבות ובהצלחה ניכרת 

 ואנו מנסי� ,) חצרנות, בניי�, נוי,תקשורת

לחבר ות לשפר כל העת את רמת השיר

 בכל עניי� :הציבורפניות  .והטיפול בחצר

  .ישירותובעיה נית� לפנות אליי 
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   שנים לאתר3 - מתשרי עד תשרי
נפתח ' השיטה�בית'אתר האינטרנט 

  שנה80 במלאת ,2008 ,ה בתשרי"בכ

י "שמומנה ע ,הייתה זו מתנה. לקיבו�
חששות לוותה ב ו,"השיטה�אס� בית"

�ובהרכבת צוות , הקונספט בגיבוש ,רבי

להתבונ" נית" , אחרי שני� 3 ,היו�. פעיל

הוא . חי ונוש�האתר  :קדימה בגאווה

� עשרות פרקי� ,מכיל מאות צילומי

, עולמ� של המייסדי�את מגוללי� ה

 �  . אל חיינו היו�ומאות קישורי

 4 של שיאמהירות האתר הוק� ב

מתרחב הוא  ומאז ,חודשי� בלבד

של איסו% רבי�  חודשי� .בהתמדה

לתת ביטוי הול� כדי תיעוד נדרשו ו

מה  ששלגודל ולעומק המעשה והיצירה

 3,000 �באתר מבקרי� כ. השיטה�בית

 � 15,000 �מדפדפי� ב ה,בחודשגולשי

�הנצפי� ביותר ה� הדפי� . דפי� שוני

 ,'היזכור'אג% . פרקי הזיכרו" והחג

� מכיל פרקי',סטודיו פרח'י " עבעוצש

,  נופלי� ונפטרי�500חיי� של 

� ומנגנו" ,מפת בית העלמי", צילומיה

  .חיפוש ואיתור משוכלל

את יו�  לסקורי החג והמועד נית" בפרק

 , פסח,ורי�פ, )'ונתנה תוק%'כולל  (כיפור

 יו� ,ו בשבט" ט, חג המשק,שבועות

  .  יו� השואה ועוד, יו� הזיכרו",העצמאות

 ,באג% ההיסטוריה מוצגת תקופת המעיי"

 , דמוגרפיה, עצמאות וביטחו",הפילוג

�מקו� נרחב .  ארכיאולוגיה ועוד,טיולי

 וכ" ,הרבי�לאמנינו ויוצרנו הקדשנו 

לממלאי תפקידי� ציבוריי� במוסדות 

 אומני� ויוצרי� 40�כ. הע�  והמדינה

את שמות ריכזנו בפרק מיוחד . נסקרו

  .  מאז ועד היו�,מדינהבהפעילי� בתנועה ו

  

כגו" , יי� מועלי� לאתרווג� אירועי� עכש

חנוכת ,  השריפה בכרמל,גלעד שליט �

אירועי תרבות , חבה ההר,שי� וכיכרותיכב

והמלצות על קישורי� ואתרי� , באזור

�יו� �יו�נית" לצפות  ,כ"�כמו. מענייני

קטני� העסקי� ה ובקידו� ,'קטלמש'ב

  . להיבקה

שוב חהוא גשר הכרחי ו' השיטה�בית'אתר 

הוא מקרב את . עתידהווה ולבי" העבר ל

 , המצטרפי� החדשי�,כינויתושבינו וממש

� ידוע שמי שלא .לאנשי המקו� ומורשת

. לא יכול לבנות את עתידו, מכיר את עברו

ומזמי" אותכ� , האתר גדוש חומר מרתק

�ביתלכל אנשי חג שמח . ולהתאהבלגלוש 

   !השיטה

 . ג.חגי ב: בש� הצוות                                  
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, , , , שוב�שוב�שוב�שוב�ברו� ברו� ברו� ברו� 
 גלעד שליטגלעד שליטגלעד שליטגלעד שליט

  השחייה בריכת: פינת חמד
  גל�טלילה ירובע�

  

הרחצה בבריכת  �אחת מהנאות הקי� הח	 שלנו היא 

 מזמיני	 לבוא ,טורקיזהמי	 צלולי	 בצבע . השחייה

 דעות החלפת ,חברתי יש ג	 מפגש .להיכנס ולשחות

  . כמה רגעי שלווה והנאה לנפש ולגו� .ומתכוני	 חדשי	

 לא נח ,בכולשידו , מו ש�  עופר,מציל נחמדבהשנה זכינו 

עמודי  צובע את , מנקה מסביב, קוצר את הדשא:לרגע

ובתו  . אי  ליפות את השטחכל הזמ� ומחפש ההצללה 

 העיקר ,לבא. כ  קצרה� חבל רק שהעונה כל! פשוט כי�,מבריקי	הברזלי	  �הבריכה 

  !נוישזכ

. נו הנאה מרובה ויחד גרמו ל, ששית� פעולה ע	 המציל, בהירלאלעזרמילות תודה נאמר 

 עונהלמחכה כבר אני . כל הכבוד. שיפר את פני המקו	שתודה גדולה והערכה על  � לעופר

  ...הבאה

  טובהרבה מצאתי כא� 
  פורת�רות איל�

רציתי להשתת� .  בספינה הראשונה שהפליגה מצרפת לישראל�1945עליתי ארצה ב

עלה בידי ללוות . ' בעלייה ב פעילה,הייתי פליטה. לקלוט עלייה, בית ליהודי	הבהקמת 

  .כקולקטיב טהור,  עד לעלייתו על הקרקע, מיו	 היווסדודור�עי�את קיבו� 

. כבדאבל שכול ושבאות	 הימי	 סבלה מ, השיטה� הצטרפתי לבית1975רק בשנת 

. ל" זחנ� פורתמצאתי חבר לחיי	 בדמותו של וכא� . הקיבו� היה אז קולקטיב אמיתי

בשני	 אלה עסקתי יותר מתמיד בכתיבת  .קו	 בו יכולתי לתרו	עבדתי בסיפוק רב בכל מ

העול נפל : ואז בא המהפ , הל  והחמירשל המשק הכלכלי ו א  מצב. ספרי ילדי	 ובציור

גידול , כביסה, ניקיו�,  בישול:על הנשי	

  . עבודה במשקלצד , ילדי	

: זאת הרבה טוב�בזקנתי מצאתי בכל

, הנעימסביבה , ח� בתו  המשק�פינות

. חיו ע	 בשבילי הקיבו� ' שלו	'אמירת 

שקיבלה אותי , שלנואני מודה לחברה 

ומאחלת לה , בחביבות כשווה בי� שווי	

חג . תרבותית�ה כלכליתהמש  תחיי

 !!שמח
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  מזל טוב

   ןאורי גוריוויפעת ל

  לנישואיכם

  לרחלי ומשה מאירי

  זר ברכות לבביות ולכל המשפחה

  מזל טוב

  הדסו חיים ריגלרל

  לנישואיכם

  למלכה ושאול ריגלר

   לכל המשפחהברכות חמות

  מזל טוב

  שירהואבנר ל

  לנישואיכם

  לנעמי ויוחנן אורן

  חנה אורןרבא -סבתאל

  ברכות ואיחולים ולכל המשפחה

  

   טובמזל

 לניצן ושרית האריס

  עפרי- להולדת הבת

 ולארי אלהלסבים 

  לכל המשפחהו

  ברכות לבביות 

  מזל טוב

  ללידיה סיפלוביץ

  הלהולדת הנכד

  ורןבת לשירה 

  זר ברכות לכל המשפחה

  

  מזל טוב

  לפאני בונה

  יןלהולדת הנ

  בן לרז סקל

  

  מזל טוב

  לאייל וגל שפר

   יהב–להולדת הבן 

  חמדה ונירלסבים 

  ולכל המשפחה  

  ברכות לבביותשפע 

  מזל טוב

  למירי ועופר גולן

  להולדת הבן

  ולבני המשפחה

  שפע ברכות

  

  מזל טוב

  פורת-לרות אילן

  להולדת הנינה באמריקה

  ברכות ואיחולים

  

  מזל טוב

   דפנה ודורון פורתסבים ל

   עפרי–כד להולדת הנ

    ואמנון בבולטימור לרוניןב

   ברכות לכל המשפחהצרור

  

  מזל טוב

  שחרויונתן ל

  לנישואיכם

  רויטמןואלברטו ליהודית 

  ברכות ואיחולים

  לכל בני המשפחה

  מזל טוב

   גלעדלליאת ומיכה

  להולדת אבישג

  ברכות חמות

  לכל בני המשפחה
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 - הפרה במגרש החנייה"   
 "ן להתגברות על כעסגישת ֵז

   

שכבר שני� מצחיק אותי , הנה סיפור אמיתי

גיבורת הסיפור היא חברה . בכל פע� מחדש

. שלאחרונה חגגה יומולדת חמישי�, שלי

כפי שתיווכחו , הבלתי נשכח(האירוע 

, התרחש לפני כעשרי� וחמש שנה) בהמש�

: ולהל� פרטיו, בכורהבזמ� הריונה ע� בנה 

בהיותה בחודש השישי ניטשה מריבה עזה 

) ה� עדיי� ביחד ובאושר(בינה לבי� בעלה 

כמעט ולא ) עד היו�(שיודע לכעוס , והוא

 , ברוגז,ברוגז. דיבר איתה עד לרגע הלידה

א� , מאז חלפו שני� רבות, כאמור. לעול�

הואיל והזמ� לא ריפא את הפצע ניסתה 

ו באמצעות אינספור חברתי להשכיח אות

 החל מדמיו� מודר� דר� דרמה –שיטות 

יוצרת וציור אינטואיטיבי ועד רייקי 

הילד כבר . וכ� עד היו�. ומה לא, ונגזרותיו

והיא עדיי� חוזרת ומציפה , ב� עשרי� וארבע

כל פע� בטכניקה (את האירוע ההיסטורי 

, מזילה שוב ושוב דמעות כמי�) שונה

וכא� . וזר חלילהמרגישה הקלה מקומית וח

מדוע אי� היא מצליחה , מתבקשת השאלה

, למרות הטיפולי�?  למחות את זכר הכעס

  ? או בגלל�

שהתשובה השנייה היא , אני מאמינה

שההתרפקות על , תמיד סברתי. הנכונה

המחצית הריקה של הכוס משאירה אותנו 

ועתה , באי� ובחסר,  כלומר בריק" בדיוק ש�

שמסביר ,  חדשקיבלתי סיוע בדמות ספר

כל . ומלמד בדר� חכמה אי� להימנע מכעס

הפרה במגרש "שמו של הספר הוא . כעס

   " גישת ז� להתגברות על כעס החניה

  

  ,)'אג�'הוצאת (

   וכתבו אותו 

די� ובודהיסט אמריקאי "עור�, לאונרד ש$

�בודהיסטית אמריקאית "ז�, וסוז� אדמיסטו

בספר . יורק טיימס ואחרי�"ועיתונאית בניו

מלמדי� ש$ , הרצו$ בסיפורי ז� מקסימי�, הזה

ואדמיסטו� את הקוראי� עקרונות ז� פשוטי� 

 שבסיוע� נית� ,)וכ� תרגילי� אפקטיביי�(

  . להמיר את הכעסי� שלנו בשלווה וברוגע

מכל השפע הזה בחרתי להדגי� את רוחו של 

שממנו , אמצעות משל הז� המודרניהספר ב

אתה מגיע לפתיחת קניו� חדש : "נגזר שמו

אתה מסתובב עשר דקות בחיפוש . בקצה העיר

עד שלבסו$ אתה רואה , אחר מקו� חנייה

אתה . ממש לפני� מכונית יוצאת מחנייה

, מפעיל את איתות הפנייה וממתי� למכונית

פתאו� . תו� שהיא יוצאת בנסיעה לאחור

פ מהכיוו� הנגדי ומשתחל ישר לחנייה י'מגיח ג

, כשאתה צופר, וא� לא די בכ�. שהתפנתה

צוחק ל� בפרצו$ ומשלח , הנהג יוצא החוצה

  ?הא� אתה כועס. לעבר� תנועה מגונה

במקו� :   עכשיו שנה את התרחיש רק במקצת

מגיעה פרה מהכיוו� הנגדי , יפ המחוצ$'נהג הג

. ומתמקמת לה בנחת בחנייה שהתפנתה

היא מרימה את מבטה וגועה , אתה צופרכש

. א� אינה משה ממקומה, ווו ממוש�לעבר� מ&

כועס או : ובמילי� פשוטות ?הא� אתה כועס

ולא משנה מי הפרה , ב�ב�ב�ב� הכול תלוי " לא

 .ל� על הדר�ועה שתק
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         המשק המשק המשק המשקאירועי חגאירועי חגאירועי חגאירועי חג  
  

  אל שמחת ההווה והעתיד: חג הקיבו�
  .חב" על דשא המר20.10.11, ב בתשרי"כ, שמחת תורה ,'יו� ה

  

אל ,  בהנחיית רכזי הקבוצות, יציאה בקבוצות צבעוניות– 16.00בשעה * 

 ובכל , תחנותכל קבוצה תבקר בשלוש. השיטה!תחנות העבר של בית

  …עברבאירועי� שהתרחשו בו ות וסוד ,סיפורי מקו�ממקו� תשמע 

   

 שירי , ובו ברכות, לטקס חגיגי, הקבוצות חוזרות לדשא!  17.30בשעה * 

חה משותפת ו ואר, הופעות קצרות של הקבוצות,השיטה!ופזמוני בית

  .קבוצההידי ! שתוכ& מראש על

 !חג שמח
  

  

    

  

   נער) מיפקד פתיחת שנת הלימודי�@ 

כיתה  ילדי 23. 'גור&'על משטח ה 31.9!ב

ִנשאו על כתפיה� החסונות של בני ' א

לעיני קהל רב שמחא ', כרמל' 'קב, ב"י

). רשימה נפרדת' ר. (כפיי� בהתרגשות

י "העבירה את דגל חבה' כרמל'קבוצת 

  .למשמרת, ב הצעירה"לכיתה י

 סיימה מאורוגוואיקבוצת הנערי� @ 

את שהותה אצלנו במסגרת פרויקט 

 ויונת�רותי באחריות� של ' מסע בעמק'

במקומ� הגיעה קבוצה חדשה . דננברג

  . שתעבוד בקיבו� ותלמד על חיי הקיבו�

הרצתה לקראת הבחירות במפלגה @ 

שנבחרה , 'שלי יחימובי�כ "חחב "במר

,  אגב.בהמש) לראש מפלגת העבודה

אחוז ההצבעה בבית השיטה היה הגבוה 

   .ביותר בתנועה הקיבוצית

  

  

דק  של מחאת הצבצעדת המיליו�@ 

  .החברתי בעפולה השתתפו רבי� מחברינו

 ונגניו העניק לנו חוויה אוהד רודד@ 

קונצרט שני . חב"תרבותית מרגשת במר

רוב תודות לאוהד . מ פסח"יתקיי� בחוה

  . על ההנאה הצרופה

 תקבלעל  ,לאחמד שיבלייישר כוח @ 

גיל ' עובד מצטיי& מטע� עמותת תתעוד

למעלה כבר ' בית הפז'אחמד עובד ב. 'עוז

. ק�! שני� באהבה ובמסירות אי&13!מ

 עוד המש) שני� ו ולחבריומאחלי� ל

אול� המסיבה התקיימה ב .טובות אצלנו

ר "שא& בנוכחות יו!אצולת העמק בית

המשפחות והצוותי� , העמותה

  .הסיעודיי�

 מלמד בטכניו& שעזריה 21!זו השנה ה@ 

  !יישר כוח. סטודנטי� לארכיטקטורה

 

 ?מה קורה



 

 

  

  

  

, אמיר וסרמ�נכנסו  :תנועת הישוב@ 

אור� ,  ילדיה��3 ומיכאל וס
 עמר

הדר : יצאו.  ועוד�ובתג פלמרגלית ו

 ירדו רומ� וענבר גילר  .שי סקל, גלר

  .קו הכחולתחו� המההרחבה ל

 וילדיה� נטע 'ת
 רבינובי�ודלית ור@ 

ועדי נסעו לשוודיה בעקבות עבודתו של 

 לה� שהייה  נאחל.'דלבל'רות� בחברת 

וחזרה הביתה , נעימה בחברת השוודי�

  .בתו� התקופה

צוות בית התוכנה בשעה טובה עבר @ 

 למשכנו החדש אורי כרמיבהנהלת 

המקו� שופ  .  לשעברבמחס� התאי�

,  במספר�15 כ, לצרכי העובדי�והותא�

   .  ומחכה לקבלת מכרז גדול

ניסיו� בעל ,  ב� חפציבה,וסרמ� אמיר@ 

נכנס להדרי$ את בני  ,עשירהדרכה 

  !!  הצלחהנאחל לו . ט"המזח

 יריקודלמתארג� חוג באול� התחתי  @

, ליסה אהוביה בהדרכת 'זומבה'

' עליזה מקהלה'ובמקלט המוסיקה 

  .מוזמני� ליהנות  .אלה האריסבהדרכת 

על דשא אול�  לפני החגי� נער$@ 

. ) במספר�20כ (דוכני
יריד  הספורט

ני� ירידי� קטהתקיימו בהמש$ 

תוצרת כחול , שוני� בקיבו במקומות 

  ארגנו. וג� תוצרת חו ,השיטה�בית�לב�


 ויונת� יאילנית אפרי: את היריד

  .למשקיעי�  תודה רבה.דננברד

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה @ 

 בהשתתפות אנשי חגי
הבמכו� נערכה 

 יפי�ה ,צעירי� ה'המחנות העולי�'

  . והמוכשרי�

�פינתבהשנה  התקיי�קבלת חג טקס @ 

טלי יוחנ� , ליל� שטיי�בארגונ� של , החי

 �100החג כ את באו לקבל. וסמדר המאירי

אחריו הרימו כוסית בארוחות . איש

  .כל אחד בביתו ,חגיגיותמשפחתיות 

 ,האוכל� נער$ בחדרטקס יו
 כיפור@ 

 ,ליו� הכיפורי� �כשחלקו הראשו� הוקדש 

ת מות שבעְשלאזכרת ִנ �השני וחלקו 

הפיוט  .א"נו שהלכו לעולמ� בתשעחברי

גוו� שהעניק , בצוותאשר ה- 'נתנו תוק�ו'

   .יצירהליוחד משונה ו

חב במסגרת "המשכו של הערב היה במר@ 

תחת הכותרת יו� הכיפורי� ', ערבי פנינה'

   .שלי

יהודית את השחרית המסורתית הגישה @ 

.  על המשוררת לאה גולדברג� והשנה ,פלד

  .מפה לפהחב היה מלא "המר

 @'
 הבא ייצא באינטרנט בחודש 'שיטי

ולאלה , תודה לאלה שתרמו ליומ� .דצמבר

  . שהעבירו לנו הצעות לשיפור

  ! וחג שמחקריאה נעימה

 
 

'
  השיטה�בית חג המשק 'שיטי
  19.10.11, ב"תשע, תשרי בא"כ

  2793' גיליו� מס

  אפרת של
: עריכה ועיצוב

  , ניצה וינקלר, סמדר גלבוע: מערכת

  . קי לב�'ג, עמית הגלעדי, עפרית אקרמ�

   ענת ענתבי, דינה אס�,  נטע גלבוע:הגהה

  חצור הגלילית, דפוס להב
  

  ?מה קורה
  � קוד� המש$ מעמוד �

  תנחומי�

  לשמעו� שובל

  במות האבולמשפחה 

  יצחק הרשקובי�

  101שנפטר בשיבה טובה בגיל 

 העלמי� שלנו-ונקבר בבית



  , חלק� יוצאי� לשנת שירות: ב"מסיימי י
  .ל"וחלק� עומדי� להתגייס לצה

  כרמית אונר:צילמה



   

  

  ילדינו הצעירי�
  ' שהחלו השנה את כיתה א

 כרמית אונר: צילמה




