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  למדינת ישראל   64  -' שרים עצמאות'
  השיטה- ונגני בית אבי אבישרעם 
   ) בארץהמבוקשים ביותרשירה ה יוביל ממ-אבי (

   ... בעולםנעשה הכי שמחולילה התוך  לאעימם נחגוג 

  "... על אהבה וקי�, שירי� פשוטי�,שירי� יפי�"
  !!לא מפסידי� -הפע� 

  

 צירוף מופלא  ד"בס
  ר הקהילה"יו, יחיאל שמשוני

  
הימי� , ימי ספירת העומר. יו� העצמאות חל בתקופה מיוחדת בלוח השנה היהודי

, לבי� חג השבועות, מועד יציאת בני ישראל ממצרי� מבית עבדי�, שבי� חג הפסח
לי� אדיר של שינוי מהותי  ימי� התחולל תה�50ב. תורההיו�   בו קיבל הע� את 

והפ� להיות ע� מגובש ע� מנהיגות , שהיה משועבד מעל מאתיי� שנה, בע� של�
�  .קהוח
בה  , יציאה מתקופת החור!: תקופה זו יש ג� מאפייני� חקלאיי� מאד מיוחדי�ל

לתקופת , כל הגידולי� נמצאי� בשלבי� הבסיסיי� של יצירת פוטנציאל יבול
  .ההבשלה והמעבר לקציר וללקט,  עיד� הפריחה�האביב והקי$ 

והדברי� משתלבי� באופ� , ובלב תקופה זו חל יו� תקומתה של מדינת ישראל
בו אנו פועלי� נמרצות לחזק , השיטה נמצאת בעיצומו של תהלי�� ג� בית! מופלא

תפילתנו וברכתנו היא כי נצליח לחזק ולגבש את כל מרכיבי  . את מרכיבי העצמאות
  .הערכי והלאומי  בכל התחומי�, החוס� החברתי

  !חג שמח לכול� יחד ע� כל בית ישראל
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  ,ִיְז�ֹר ַע� ִי�ָרֵאל ֶאת ָ�ָניו 
ְבנ�ָתיו

  ,ֲהָגָנה ְלִי�ָרֵאל#ַחָ!ֵלי ְצָבא, ַהֶ ֱאָמִני� ְוָה�ִ�יִצי�

  ְוָכל ל�ֲחֵמי ַהַ�ְחָ)ר�ת ַוֲחִטיב�ת ַה&�ֲחִמי�

  ְוָכל �ְנֵשי ְקִהיִלַ!ת ַה��ִדיִעי*, ְ�ַמַעְרכ�ת ָהָע�

�  ְנֵשי ַהִ�ְ/ָטָרה ֲאֶ/ר ֵחְרפ
 ַנְפָ/�ְוַהִ�ָ.ח�* ְו

  , ָ�ִמְלָחָמה ַעל ְ)ק
ַמת ִיְ�ָרֵאל

  ְוָכל ֵאֶ&ה ֶ/ִ ְרְצח
 ָ�3ֶר2 
ִמח
ָצה ָל1

  .ִ�יֵדי ְמָרְצִחי� ֵמִאְר4
ֵני ָהֶ.ר�ר

  

  ִיְז�ֹר ִי�ָרֵאל ְוִיְתָ�ַר6 ְ�ַזְרע� ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעל
ִמי�

  ֶחְמַדת ַה4ְב
ָרה 
ְקד8ָ/ת ָהָרצ�* 
ְמִסיר
ת ַהֶ ֶפשְו

  .ֲאֶ/ר ִנְס9
 ַ�ַ�ֲעָרָכה ַהְ�ֵבָדה

  

  ִיְהי
 ַחְלֵלי ַמַעְרכ�ת ִיְשָֹרֵאל ֲעט
ֵרי ַהִ ָ:ח�*

 .ֲחת
ִמי� ְ�ֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלד�ר ;�ר

  

  נזכור ביום זה את חברינו 

  :ות ישראלשמסרו נפשם במערכה לעצמא

  

  עמל�בתלשמירה שובו מ נפל ב� חיי� ברוק #ז "תרצ
 בתאונת טייס מעל גבעת המורהנפל  � מרדכי הלוי #ב"תש

  :ח"תש

o בהגנת העמק נפל בקרב על הגלבוע� אריה אלקינד   

o בהגנת העמק נפל בקרב על הגלבוע� אברה� אופלטקה   

o בהגנת העמק נפל בקרב על הגלבוע� עקיבא ברזילי  

o בהגנה על העמק נפל בקרב על הגלבוע� ד* צביק   

  :מלחמת השחרור

o 2הוענק לו אות הגבורה, דר� לגוש עציו�ב נפל � זרובבל הורבי  

o נפל בקרב על לטרו�� ינסקי'נת* דובז  

o ח" של הפלמ נפל ביפו כמסתערב של המחלקה הערבית� דוד שמש   

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

   נפל בפעולת התגמול בניצנה� ' בוגייבי2דוד � ז"תשט

   :ז"תשי

o נפל בפעולת תגמול במשטרת חוסיי�� משה שכטר   

o מבצע קדש'ל לפני " נפל באימוני צה� אורי מייזלס'  

o *בקרב על המיתלה'מבצע קדש' נפל ב� עימנואל קליינמ   

o עגילה� באבו'מבצע קדש' נפל ב� יונה ירחי  
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 ל"אימוני� בצה נפל בתאונת � רפאל הורבי2 # ג"תשכ

  הגול� �רמת, פאחר�אל�ששת הימי� בתלחמת  נפל במל� מראאברה�  � ז"תשכ

  נפטר מפצעיו במלחמת ההתשה � גבי יהלו� � ח"תשכ

   ובעת השיקו� נהרג בתאונת דרכי�, פצע במלחמת ההתשה נ� יצחק פרח � א"תשל

 :ד"תשל

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

o אלי רחמי� �� הגול��ברמת,  נפל במלחמת יו� הכיפורי

o נפל במלחמת יו� יוס? שריג  �  הוענק לו אות המופת , ברמת הגול�� הכיפורי

o פקבי2ו'צבנימי* ש ��  הגול��ברמת,  נפל במלחמת יו� הכיפורי

o משה שחורי ��  בסיני ,  נפל במלחמת יו� הכיפורי

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

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

o דני פלד ��       בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי

o יחיאל שונרי ��   בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי

o יוחי גלעד ��   בסיני, נפל במלחמת יו� הכיפורי

o *נפל במלחמת יו� נמרוד שרו  �                                                                                               הוענק לו אות העוז   , ממערב לתעלה� הכיפורי

  'מבצע קדש' נפטר מפציעה שנגרמה ב� יגאל רימו* � ז"תשל

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

 :ה"תשמ

o נפל ברצועת הביטחו� בלבנו�� אור* שפר    

o *הגליל'פל במלחמת  נ� מרק הוכשטיי �   בלבנו�'שלו

  סיניבעת טיול  ב! רקה�ראסב נרצחה � גלעד#עפרי טוראל � ו"תשמ

  בצבאדרכי� �בתאונתפל  נ– איתיאל עצמו* � ח"תשמ

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

  אביב� בתל5 נהרגה בפיגוע באוטובוס קו � קוט#שירה מרוז � ה"תשנ

 :ב"תשס

o יהצבאה  נפטרה לפתע בעת שירות� ?אלה שר 

o *בכביש מצובההרג  נ� אלכסיי קוטמ � איילו��בפיגוע הדמי

 במלחמת לבנו� השנייהפל  נ�יות� לוט*  �ו "סתש

  .יהי זכר� ברו6
 

,מי שהבטיח וזכה גם לקיים  
,מי שהצליח לחזור מן הדרכים  

,אבל הבין שהכאב אילם, מי שכאב  
.םהוא לא יניח שנשכח את ההולכי  

 

 

24.4.12, באייר'  ב,'ביום ג - ערב יום הזיכרון  

20.45 האוכל בשעה -התכנסות בחדר  

 סיפורי לוחמים ושירים המבטאים את מלחמות ישראל 

.זהמעמד הציבור נקרא לכבד . על ציר הזמן  
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  רועי ארטו .1

  אור דביר .2

  טל כה� .3

  אורי גל .4

  עתליה ב� אליעזר .5

  אביה ב� אליעזר .6

  טל סיבוני .7

  רעי בר .8

  גיא גור� .9

  רועי דביר .10

  אדרת�עד� ב� .11

  די� מור .12

  ד� הדר .13

  יר ב� שמחו�נ .14

  נוביארבל שומ .15

  מאי שר" .16

  נרי של" .17

  טו" ויינרי# .18

  נוי ברע" .19

  ליסה אהוביה .20

  איילת רודד .21

  אוהד רודד .22

   מניקה�רובי .23

  שני יוחנ� .24

  תומר סיבוני .25

  תור�יובל בר .26

  אד" מור .27

  ששו��יובל ב� .28

  מור היינמ� .29

  טל דות� .30

 יהודה�אריה ב� .31

  : לחיילינו בסדיר ובקבע

, תכם באהבה ובחוםוהשיטה מלווה א-בית

  הארץ לות ו עימכם לשקט בגבת ומתפלל

  !יישר כוחכם .שלום המיוחלבוא הלו

  
  מאיר, אחי לזכר

  צבי דורי: כתב
חמש . 1956�ב' מבצע קדש'נהרג ע" פרו) , מאיר, אחי

 אחי" 11�הורי" ו,  עלתה משפחתי מעיראק,שני" לפני כ�

הוא היה בחור גבוה . מאיר היה הרביעי מבי� אחיי. ואחיות

במכתבי" שכתב לאחיי . התחנ# בקיבו) גת, תואר�ויפה

 תיאר בעברית, שהתחנכו בקיבוצי" אחרי", הבוגרי"

בראשית כל מכתב נהג לציי� את . רהוטה את העובר עליו

על גילוי הנפט בשדה חל) , למשל, התמורות שחלו במדינה

' השומר הצעיר'מאיר היה פעיל בתנועת הנוער . ועוד

  .  היה בנפלו21ב� . והיה פטריוט גדול, השרו��במעברת רמת

שובי הביתה  קיבלתי את הבשורה המרה ע" 7כילד ב� 

ידי אנשי" טובי" �אני זוכר שמיד נלקחתי על. הספר�מבית

   .למקו" אחר

רוב אחיי הבוגרי" גדלו במקומות . יו" השתנו חיינומאותו 

תמיד עמדתי . נשארתי בבית, כב� הצעיר, אני. שוני" באר)

לא הבנתי מה ... במבוכה כשנשאלתי כמה אחי" יש לי

, ואימא, א נפטר מרוב צעראחרי שש שני" אב. קרה למאיר

. נשאה כל רגע ורגע את צער האובד�, יו"�אישה קשת

הפכנו , ע" הורי" אוהבי", ממשפחה מרובת ילדי"

כל מענק או גלויה ממשרד הביטחו� גר" . למשפחה שכולה

 לא זכיתי לכל התייחסות וסיוע ,כאח שכול. לה עצב רב

. נהיכול להיות שבשני" האחרונות הדבר השת. מהרשויות

. נפילתו של מאיר הייתה כפצע פתוח שלא טופל, אבל אז

 !ל"אני גאה במדינה שלנו ובצה, ע" כל זאת



 5

  

  

  ?מדינת ישראל, בשביל�, מהי
  תמר אהוביה* 

, בה השתתפתי, לאחר מלחמת השחרור, מדינת ישראל היא עבורי מימוש העצמאות

ומשמשת כבית לאומי לי , המדינה היא הגשמת הציונות. כפלמחניקית לוחמת

ואני , למימוש החלו� הציוני, היא משמשת משענת ליהודי הגולה.  וליהודי העול�

  .ד יבואו רבי�מקווה שעו

  

  מוקי פלד* 

  :עמוס קינ�את דבריו היפי� של ביא א, בכדי להמחיש את תחושותיי

  ,זאת האר� היפה בעול�"

  ,היא מולדת� של הרבה מהצמחי�

  שבזכות� ירדה האנושות מ� העצי�

  .והחלה ליצור תרבות

  :במקו� הזה נפגשי�

  .שלוש דתות וארבעה אזורי אקלי�, שתי יבשות

  ,ל העברחיי� כולנו בצ

  , נלחמי� על קיומנו

  � ומשתדלי� בשעות ההווה

  ".לבנות לנו עתיד

 בכל יו� הנני . כא� גיליתי את עצמי ואת עברי,  כי לשמחתי כא� נולדתי,אני חי כא� 

 בעזרת קשר עמוק ,בעיקר ,לתק� ולבנות, ר וממשי� להשתדל לשֵממודה על זכות זו

הא� בכל  � או , היה אחרתל��מתעסק באינני  .דור הממשיכי�, וח� ע� בני הנעורי�

  ובנו היכולת ליצור טע� ומשמעות, כא� היינו וכא� נהיה, זו מדינתנו ?תנאי

  .חג שמח .ג� מול תהליכי� שה� גדולי� וחזקי� מאיתנו

 

  עוז שגיא* 
היא ביתו , ממטולה ועד גבול מצרי�, מהירד� ועד הי�, מדינת ישראל על כל שטחיה

מדינת ישראל .  גאוות הע� והאר#�ל "מדינת ישראל זה  צה. יהיחיד של הע� היהוד

 כי ,אני חי כא� .זאת ירושלי�, לב��מדינת ישראל זה הדגל כחול. זה ההמנו� הלאומי

כי אי� לי אר#  ,אחיה פה בכל תנאי .לא רע לי כא� וממש, שנולד כא�, אני יהודי

  .אחרת

י� המיישבי� אותה ימשיכו לא למדינה שבה היהוד. זו איננה המדינה לה פיללתי

לא פיללתי למדינה שבה ההנהגה תכיר . עמ��י בני"ע, והחמור והמסוכ�, להירד$ בה

לא פיללתי למדינה . ישראל� בתו� אר#,למדינה) הפלסטיני(בזכות של ע� פולש 

  .התיישבות היהודיתבגב ההמשפט העליו� יתקע סכי� �שבית
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  מוריס בויס* 
 

You ask what brought me to Israel. 

First and foremost, my main reason for coming was the ideal of the kibbutz and what 

it stood for. It was a pure form of socialist thinking; working along side Jews 

who were returning to their homeland; to work the land.  They wanted to make 

the country a green and better place, better than most of the Jewish people in 

Europe had been living for generations. 

 

My arrival here had nothing to do with religion.  I am not a believer.  All 

religions are a bane to the welfare of mankind. I still hope that we can keep Beit 

Hashita a secular community 

In latter years, the dreams have been shattered both on and off the kibbutz.  Greed has 

reared its head. The pioneers of the kibbutz movement would turn in their graves to 

see what has happened over the past twenty to thirty years.  

I still think that we have the potential to be a caring community.  

 

  ששו���רחלה ב* 

 ,יושמחותי יכאבי, יי מועדיחגי, מסלול חיי, שבילי ילדותי, תבנית חייהיא  ישראל

נופי� גיוו� ישראל זה .  קיבו# גלויות,דעותהתרבויות וה, האנשי� שבהמרק� 

המשפחה אותה ו ,המשפחה בה נולדתיישראל זו . על פיסת אדמה זעירהמרשי� 

תו� רגבי מ ההווי אות� יצקתי אל ביתיהמהות ו ,השיטה�בית וישראל ז. ילדתי

 שהגיע מהתפוצות והקי� לנו אר# כמעט ,דור המייסדי�ישראל זה . האדמה הזאת

 ,השרות בצבא וההכרה כי זהו הבסיס לקיומנוזה . �יכנגד כל הסיכוי

שמחות ל  מתפנה המקו��הזיכרו רק אחרי. הבני� שבזכות�, 'היזכור'ו

  .אהבה וכבודמתו�  ,הע� והמדינה

  

  חנה פלג* 
, מוגנת, רק כא� אני מרגישה בטוחה. זה המקו� של הע� היהודיישראל 

לא הייתי ...  על אבא שלי בשואה' הגנו'לא כמו ש. ויודעת שבשעת צרה יגנו עליי

כ� חינכתי . כול� חיי� באר#, ולא ילדיי, לא אני, יכולה לחיות בא$ מקו� אחר

  . אות�

אני שמאלנית . י מעדיפה שיהיה כא� שלו�היית. לא? א� זו המדינה לה פיללתי

ש� אני . אני דוברת ערבית ומלמדת במגזר הערבי. קיו��ומגשימה כל יו� את הדו

 .'נאה דורש נאה מקיי�'במוב� של , ארבע�מנחילה את הערכי� האלה לגילאי שלוש

  

  
  בתיה המאירי* 

 מול בית התרבות ,התאספנו על הדשא הגדול: אני זוכרת? הא� למדינה הזו פיללתי

רדיו ענק ...  בסכי�לחתכובאוויר היה מתח רב שאפשר היה   .חיי��גבעת �בקיבוצי 

ט "התארי� היה כ ...ופנינו חרדות היו, הוש� בחזית, )כבאות� הימי�, כזה(

  ?הא� נהיה מדינה ככל מדינות העול�, �"ו� בו נערכה ההצבעה באוי, בנובמבר
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רי� צ המדינה ידענו שעבור . בי� קהל הנוכחי�עבר רחש גלי NO או YESכל ב

אבל  ... וג� פלטנו,היקלטנו עלי, עברו חלפו השני�. להקריב אפילו את החיי�

  . ההתנדבות לא פסה

יש  ,מתקווה ויצירה. היא שינתה את פניה,  בחלו$ שישי� וארבע שנות מדינה,והנה

כחנו את היותנו כאילו ש. היֵסג� מבפני� באי� מהְר!  עומד בפני הרסשהכולתחושה 

  ). דווקא בצדק�לאו(  וכבר הפכנו לרודפי�, בשואהנרדפי�

למדינה .  לני� וחיי� ברחובות,מחסהכא� פליטי� המחרפי� נפש� ומקווי� לקבל 

שחושב שחובתנו , א� ג� אי� מי מבעלי השררה, אי� אפשרות לשולח� לנפש�

אי� לה� , מעבודהעי� ה� מנ� .להושיט לה� יד, המוסרית היא לאמצ� אל ליבנו

 .לווינסקיינת בגאותו ובאי� לתת לה� ה� אוכל אנשי� פרטיי� מבשלי� ל, כס$

 בי� 'מחסה' ימצאו ,ובקי# הלוהט שיבוא, אי� לה� שירותי� ומקלחת בחור$ הגשו�

מה לנו כי ליבנו  !עתידנו = ישני� בשקט ולא דואגי� לעתיד� ?ואנו .נדנדות הגינה

 �מדינה היה  ונ,שנתעשת �ת מדינת ישראל ואותנו  אבר� א,ובכל זאת !? אב�להפ

 . שוחרת אמת וצדק,ערכית וחברתית

  

  אפרת של�* 
מדברי� שבה מדינה זו . אליהמתחיל להתגעגע אתה , ל"זו מדינה שכשאתה בחו

האלתור מצויי� כושר זו מדינה שבה הספונטאניות ו. ..חולמתחושבת ובשפה שאני 

אריק , 'התרנגולי�'זה שלי ישראל . מסוכ�לפעמי� אפילו די , במינו� גבוהבה 

   .פלאפל וחרציות צהובות בפסח, הגלבוע, איינשטיי�

שעדיי� , עמוקי�ה לא פיללתי שנגיע לפערי� חברתיי� כ ?לישראל כזו פיללתיהא� 

למרות . ושהשחיתות תככב במערכת השלטונית במקו� הראשו�, יפלו טילי� בדרו�

  . ביתי הוא מבצרי, זאת

  
  ניר שפר* 

קשורי� לאר# ,  והבחרות המשמעותיי� שלי, הבגרות,ות הילדותחלק גדול מזיכרונ

שישית מהזמ� הזה ( שרתתי בצבא 47 ועד גיל 19מגיל . ולאירועי� שקרו במדינה

אני עוד !  כי המדינה חשובה לי ואי� לי אר# אחרת,)הייתי בסדיר ובמילואי� קרבי

לפני שסדרו (ערה �יה של וואדייזוכר את ההרגשה כשחזרתי כל פע� מהצבא ובעל

 וראיתי שאי� לי בעיה להסתדר ,ל"הייתי ג� בחו. נפרש לפני כל העמק) את הכביש

זה הבית . אני אוהב את המדינה שלי. 'יהודי נודד'אבל בחרתי לא להיות . בכל מקו�

יו� העצמאות בשבילי .  שאני מוכ� לתרו� בשבילו הכול,שלי והמקו� היחידי בעול�

כא� , נולדתיכא� : "לסיכו� . בשבילו'עבדתי' מרגיש ש כי אני,הוא החג הכי חשוב

  !" ואי� לי שו� מקו� אחר בעול� ...ייבניתי את ביתי בשתי ידכא� , נולדו לי ילדיי

 

 ילדינו מברכים
  אייל גלבוע

לא ש ו,שיהיה להם נעים בצבא. אני מאחלת לחיילים שישמרו על המדינה ועלינו
שהמדינה תפרח .  ולא תיפול עלינו פצצה איראנית,שהשלום יגיע כבר. יתעללו בהם

  .ו אותהכ ולא ילכל,ותצליח
  

  יובל זמיר

. אנחנו כולנו מעריכים אותם מאוד. אני מאחלת שהחיילים יצליחו בכל דבר שיעשו
אחד את השכולנו נאהב . ושלא תהיינה אף פעם מלחמות,  ותגדלשתפרח - למדינה
 .השני
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  אי� אחרת מלבדה
  יהודית פלד

שתי צפירות . בי� ניס� לאייר, שתי צפירות לנו במרחק של שבוע ימי�

קוראות , עוצרות את הנשימה, המשתיקות לדקת דומיה את המולת החיי�

להרגיש ולהתקרב אל שאלת החיי� , לזכור, להתבונ� פנימה, לנו להירגע

  ומה קושר אותנו לאר�  מה אנחנו עושי� כא� על פני האדמה�הקשה 

  .המיוחדת הזאת

 –שתי צפירות אלו ה� דקות הקדושה שלנו שמחברות להר� זמ� בי� אר� ש�  

רק צפירות אלו מצליחות ללכד את אי� ספור . בי� העבר לבי� ההווה, לאר� כא�

  .הקולות הסותרי�  בתוכ� אנו חיי�

, החמסיני�אל ,  המשגעותהפריחותמעבירי� אותנו מאייר לניס� הימי� שבי� 

 געגועוהזיכרו� ימי� בה� מקנני� ה. אבק שמתחיל להצטברמצלילות תכולה אל 

    ...ואל הימי�  שחלפו לבלי שוב, אל החברי� שאינ�

קל . כ  ג� ביו� הולדת קולקטיבי, נפש�יו� הולדת פרטי הוא זמ� של חשבו�

, א הפסקההחדשות זורמות לל. מאוד למנות את שלל חסרונותיה של האר� שלנו

. 'אי� רגע דל או סקנדל או פסטיבל', נעמי שמרכדברי ... השחיתויות, השערוריות

בי� חזו� חלוצי המוכ� לתת , של מעברי� חדי� בי� תקווה לייאוש, אר� של קרנבל

לבי� , בי� אמונה שיתכ� שאפשרי, תיאבו��לבי�  אנשי ממו� רבי, 'יש'את כל ה

  .חשש נוכח ע� שנחלש

*  

 לאר� 'מש�'כל אחד מאיתנו נושא סיפור של משפחה שנעקרה ? מה �ואנחנו 

 רובנו מרגישי� ששלומנו ,שלא כמו בארצות אחרות. זהו  משא מחייב, ההבטחה

�שחונ  , כ  לפחות חש הדור שלנו.  ושלומה תלוי בשלומנו,תלוי בשלומה של האר

, בקרבותשאיבד רבי� מחבריו , שהיה שות� למלחמות כה רבות, לעשייה ולנתינה

דור שחייו כשנות  .. מבלי לשאול שאלות רבות,הל הוא דור שכשקראו לו 

ההתעבות , ע� הכתמי� והקמטי�,  ויחד איתה מתבגר,יחד איתה נולד, המדינה

  .ואובד� הגמישות

בתחושה של הודיה ותקווה , 'יש'יו� הולדת למדינה מאפשר מבט רחב על כל ה

, ארצנו הקטנטונת"אמר הלל על נ.  א�להעמקת השורשי� של בנינו ונכדינו כ

אנחנו הולכי� שבי , "חצי סיכה על מפת העול�"שג� א� היא , "ארצנו היפה

    ! אי� עוד אחרת מלבדההשיגעונותי שלמרות כל ,אחריה  ויודעי�
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 ווי�שטרילוגיה בארבעה חלקי� : לעזריה אלון  80

 מוני מרוז :מאת

 הספרהספרהספרהספר----טיולי ביתטיולי ביתטיולי ביתטיולי בית* * * * 

 השהיו סמל(צועדי� היינו אחרי רגליו השריריות של עזריה 

, עמוסי� בציוד לעייפה) המסחרי של התנועה הקיבוצית

 , פורחת מכובד המסע וממשמעת המי� הקפדניתונשמתנו

,  במדבר יהודהבה הכיר כל געזרי. שהייתה נהוגה באותה עת

 מספר ימי� או שעות לפני שהגענו והימצאותוהודיע לנו על 

 ,קש�עזריה לימד אותנו נוהלי שתייה מקני. מתי��אליו חצי

לאחר שפינינו את פני המי� . קצותיה�שהיינו קוטמי� את 

י  וינקנו לרוויה את מ,הקש במדמנה�תקענו את קנה, את הצא  והגמלי�מהירוקת ומצ�

 .מדבר ונוודיוהרגליה� של כל תועי 

 בסו" הטור , כרגיל,הייתי) מבצע שלא ידעתי אי! אעמוד בו(לפסגת מצדה  כשהעפלנו 

 היה נעמד על ,או אז. קרוב לפסגה,  ועזריה היה בראשו,)'שביל הנחש'על (שהתפתל כנחש 

היה , �מנת לעודד את האחרוני�על.  כשמבטו סוקר את צא  מרעיתו,רגליו האחוריות

נשמעה היא  ו,)אדגר רייס ביראוזשהזכירה את הסרטי� של (משמיע מי  קריאה משונה 

שהייתה אמורה לדרב  את ,  או, אוו, או, או,האו,  או, או, או, או, או, או, או,האו: בער! כ!

שיר נוס" של המשורר  .  ולהזרי� אדרנלי  למחזור הד� שלה�,ת שנטו למ$,המפגרי�

, דיונות, שהיה משמיע לנו בשטחי� מישוריי�) לייה על עמוד תווי�שהוצא להורג בת(

, הר'ימא ש$� ימא,טבעה בי� אשתו של כ&':  היה,ושאר מכות שאינ  כתובות, דותאחַמ

ימא � ימא,טו�� טו�, טוררו�,טו�� טו�,טוררו�, ימא שורבה� ימא,ויאחזנה השב&

 ...מנגינתה של יצירה מופלאה זועד היו� נפלא מבינתי הפירוש למילותיה ול. 'הר'ש�

    
    

 המקהלה של עזריההמקהלה של עזריההמקהלה של עזריההמקהלה של עזריה* * * * 

,  שהייתה חלומו הרטוב של כל זמר מתחיל ושיא הקריירה,ארנסטכדי להגיע למקהלה של 

התהלי! היה . במקהלה של עזריה, ווקלית/היה צור! לעבור גיבוש וטירונות קד� מוזיקלית

סיכוייו של ילד . ל המאסטרוואודיש  מיוחד אצ, ועדות קבלה, בירוקרטי�כרו! בקשיי� 

,  סווגתי כטנור,משהתקבלתי.  שאפו לאפס מינוס'שורת המקהלה'חו& להתקבל ל

 ... מגרונירחרשִחבריטו  � שלא הבחינו בבס, נפגעת מכ!16�כשגבריותי בת ה

כשהשמאלית , מרי� היה את ידו הימנית: ניצוחו המיוחד של עזריה התאפיי  בפשטותו

 באמצע שתי עיניו ,נראית בגובה מצחו� ומסמ  נקודה בלתי,קצרי�תחובה בכיס מכנסיו ה

נע בקו אופקי לרוחב בטנו ,  היה מניע את ידו כלפי צלע ימינו,יל!אמכא  ו. הממושקפות

 וחוזר ,וממשי! בקו אלכסוני אל עבר אותה נקודה בי  שתי עיניו, לעבר צלעו השמאלית

מסוגל היה עזריה , ארכימדסרשו של  מבית מד,צלעות זה�בשרטוט משולש שווה. חלילה

ולא ,  של ורדי'נבוכדנצר' מתו! 'מקהלת העבדי�' ועל ', ש� בגליל,עלי גבעה'לנצח על 

 .להפסיד
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 התקופה הרומנטיתהתקופה הרומנטיתהתקופה הרומנטיתהתקופה הרומנטית* * * * 

כ! ( תחילתו ,הרומ  שלו ע� רות. 30 וכולו ב  , מופלג בגילו,עזריה נחשב בעינינו לרווק זק 

,  מסיבות השמורות עימה,אליו הצטרפה, הודהבאחד הטיולי� למדבר י) לפחות חשבנו

 באותו טיול שררה הרגשה שהמשמעת הקפדנית בה ...שלא היו בהכרח אהבתה לשממה

.   המניי יכולנו ג� אנו לזכות בהפסקה שלא מ, כשרות הייתה מתעייפת. הורגלנו התרופפה

יכולנו ג� אנו להרטיב גרוננו בלגימה מדודה ממנת החרו� , כשרות הייתה צמאה

 ולטבול במימיה הצונני� של מערת תליהנויכולנו ,  וכשרות רצתה להתרח&,יהישבמימ

גבר 'ג� דר! ) כ! שיערנו( שבעקבותיה יגיע , עדי� לנשיקה הראשונה,שולמית בעי  גדי

 והרי לכ� ... פחדנו שהוא ימות לנו ערירי.נשמנו לרווחה, או כשעזריה ורות ניש...'באשה

 .חופה הלאנראה כחת  המובל , 80אותו בגיל 

  
 האוכלהאוכלהאוכלהאוכל----עם עזריה בחדרעם עזריה בחדרעם עזריה בחדרעם עזריה בחדר* * * * 

5�אחת ל, במש! שני� ארוכות נפל בחלקי הכבוד�,  שבועות4

� בתורנות שבת בחדררחלוזוגתי , רות, עזריהלשמש ע� 

שלא נמנה על , חוס נטול י',ילד חו&'למרות היותי . האוכל

 שהיה כרו! בלא ,תחומי�זכיתי בתפקיד רב, 'פלאוורי�ימי'ה

 טיפול בביצי� הקשות והרכות של הסועדי�: מעט כבוד

משק �בת (אשתי.  מצטבר שקצרה היריעה מלפרט  וניסיומשימה זו דרשה מיומנות . בשבת

 שימשה ראש ,)העומדת בדרישות המחמירות ביותר בסיווג זה, ד��כחולת, כשרה למהדרי 

 שהסתכ� ,ער!�לעומת זאת קיבל תפקיד פחות, עזריה.  על כל המשתמע מכ!,המשמרת

ע� תחילת . 'תנובה' שהיו סדורי� בארגזי ,בקיטו� ראשיה� וזנבותיה� של מאות גזרי�

 ,ראש וזנב" וזו הייתה מנחיתה עליו לקונית ,פני זוגתיב במתייצהמשמרת היה עזריה 

בעל , אלייבוגר הר, מחונ , איש אשכולות,  ועזריה"!את השולחנותוכשתסיי� תנקה ותסדר 

כאילו קיבל את אות לגיו  , היה נרגש ונפע� כל פע� מחדש, ויצמ כבוד ממכו  וקטור ד

 בכבודו קאמלוטי "ע,  המרובע השולח או לפחות התקבל למסדר אבירי ,)האבוד(הכבוד 

 ולא לפני אימו  קצר ,)ולח  חולש(ח " ותרגול על שו'קבוצת פקודות'לאחר . ובעצמו

ומתחיל ,  כשארגזי הגזר סדורי� למרגלותיו,היה עזריה משתופ" על שרפר", רבסימולאטו

 , סכי  את ראשיה�באבחתכשהוא עור" , די  מוות על אות� גזרי� עלובי��לבצע גזר

י� ר אגב שינו  פסוקי� ומזמו,רובספייר במיומנות לא פחותה מתלייני ,ומסיי� בזנבותיה�

 'ילד חו&'י כי שתסכול הרגשתי בה. שבתות אלה היו מ  היפות בחיי  Les Misérables .מתו!

   ! במחיצתו של עזריה'ראשו  בי  שווי�' מול מציאות של , זמנית,מתפוגגי�

  

 שנערכו ,ק&� למסיבות אי ה ככולה רובה הוקדש,חלקה השני של אשמורת בוקר ראשונה

עוד אלו . ירקות�ושאר, בריתות, לידות, חתונות: בר! בה  התאלו� שהזוג ,לכבוד שמחות

סיומי , סופי של הוצאות ספרי� חדשות לבקרי��טור אי ,  ואלה באי�,הולכי�

פרסי� וכיבודי� מכיבודי� שוני� , תארי�, קבלת אותות, ואנציקלופדיותקונקורדנציות 

 ,שהוכנו מבעוד מועדברכות ,  נשלפו בקבוקי יי  אשכוליות שפג תוקפ�,או אז. ומשוני�

שעבורו היה עזריה , דג מלוח. 'ע� הספר'מדוקלמות כמצוות 

 עטור ,היה מוגש לשולח , מוכ  לוותר על חלקו בעול� הבא

לח� מטוג  בביצה טרופה הפי& . בצל וטבול בשמ �פלחי

 שלא השתייכו לכת ,ניחוחו והטרי" דעת� של הסועדי�

לב � טובי,שמחי�וכ! . מ  הסת� התקנאו בנו,  הזוהמיוחסת

מכבדי� עוברי� , היינו סועדי� כיד המל!, תדע�וזחוחי

 ! ולהתקי  עצמנו למשמרת הבאה,ממהרי� לסיי� את הארוחה, ושבי� שנקלעו אל שולחננו
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  חוזר לייעודו ההיסטורי' בית הפיקוס'
 

  שרגאשולה
  . היה מקו� של פעילות מבורכת לאנשי� שיצאו ממעגל העבודה'בית הפיקוס'

ג� כי רצו , א למקו�וע� אלו שבחרו לבו, עדנה היינמ� שני� ביליתי יחד ע� 12

  . וג� כי לא היה מקו� אחר ללכת אליו,יצירה ועניי�, קצת תעסוקה

 על השאלה היו שיחות רבות ונוקבות, שיחות על ההפרטה המאיימתכשהתחילו ה

שאז עוד (י הקהילה "אלא רק נתרמי� ע, מה מקומנו כאנשי� שכבר אינ� תורמי�

,  לא ייפגע$ תמימותנו גרמה לנו לחשוב שכל השיי# לרווחת הכלל ).'קיבו!'נקראה 

 לטובת 'ית הפיקוסב'מטבע הדברי� נסגר  .�בריאות והדאגה לגמלאי, תרבות, חינו#

� .ילדי�$ג

 
 חנה שלו

.  לשמש כג� ילדי�ויחזורהוא ישופ! . וייעוד משנה את 'בית הפיקוס' שנה 30לאחר  

  8סוגרת כמעט  . אני שצריכה לפרק את תכולתו עושה זאת בכאב גדול וצער רב

לא . ע� האנשי� שאליה� הצטרפתי וצרפתיו הרבה אהבה השקעתי ב. שני� במקו�

תוכלו למצוא אותי בבית מול  .יי ותיקוניבתפירותיאפסיק לשרת את הציבור 

 וע� 6065טלפו� מספר ע� אותו , )שעברל דינה דושו לשבית המחשב (, המזכירות

. ריישאהמותג , ייהפיקוס אני משאירה מאחורע!  למרות שאת .'בית הפיקוס'הש� 

שי# לרכוש את שמיכות תוכלו להמ. חדשאמשי# לתת את השרות הטוב במקו� ה

  .אשמח לכול אחד מכ�.  אפודות יפות לילדי� ועוד, כריות  להיט, הטלאי�

�  . ענתביענת באחריותה של ,תיקו� וכריכת ספרי� עובר לחדר עיו

  .יערית גרזיאת המסגרות לתמונות תעשה לכ� בכי* 

  .ועזר לשמר את הבית עד היו�, רכש, תפר, תודה לכל מי שתיק� 
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לקדמותו ויקלוט ' גן ביחזור בשנת הלמודים הקרובה :  עטרה ליושנהיםריחזמ

להיזכר ' גן בילדי  ביקשנו מילדי והורי זולרגל עובדה היסטורית . ילדים חדשים

  :בכמה אפיזודות מחייהם
  

 משה פלד

  שני סיפורים קצרים

קמנו בבוקר וכל החו� היה מכוסה :  זכור לי היטב50�51חור� 

היה מגרש , היו� עומד פעוטו�בו במקו� ', מתחת לג� ב... שלגב

מגרש ע� המורה הכל היו� עשינו בובות שלג על . הספורט

  .  האקורדיוניסטפולדי שצמ� אשתו של ,היפהקלרה להתעמלות 

*  

ובידינו , חזרנו מטיול בגלבוע: לפרס ישראלהקשור , אקטואלי לימינו, ועוד סיפור

ונת� לנו , עזריה שראה אותנו מרחוק בא אלינו לג�. רקפותזרי� ענקיי� של כלניות ו

זה היה . להיפ%, אני זוכר שהוא לא צעק לא רגז. את השיעור הראשו� שלנו בטבע

בהסברה : כ% מחנכי� ע� של�. שנכנס עמוק ללב ולראש, שיעור אבהי וחינוכי

תו את יישר כוח גדול וח� לעזריה ע� קבל, ועל כ%.  שנה70חיובית ובהתמדה של 

  .פרס ישראל

  

  ר� שריג

  סליק בתוך המקלחת

נעל את נעליו ונלח� , ב� החמש על ארו� הנעלי� הנמו% שבחדר האמבטיהר� כשישב 

, אט ונפתחת�ודלתו נגררת אט, הרגיש פתאו� שהארו� מזדעזע תחתיו, בשרוכיו

קפ� , ר� צרח צריחה חדה... מתחיל לזחול מתוכו החוצהע� ראש מתולתל ומישהו 

הוא ... וכל עצמותיו משקשקות,  רק תחתוניו לעורו,ל נעל אחתנע', ח מהחדרובר

  .  ועמד ובכה בשקט,הסתתר בי� הדלת לקיר

�הוא . מידת שעיניו צוחקות ,עזריליקאת  ? ואת מי ראו עיניו,פתאו� שמע צעדי

,  מתחת לקרש עליו ישבת יש פתח": ליט� את ראשו וסיפר לו את הסוד הגדול

בחדר .  הנמצא בי� חדר האמבטיה לחדר השינה,� ונכנסי� לחדר קטנט�ודרכו צוללי

טובי� �א� יבואו פע� ערבי� לא. 'סליק' לו �הזה יש המו� רובי� וכדורי� וקוראי

יירו  , או הסוסי�, או את הפרות, או לגנוב את הצא� שלנו,וירצו להתנפל עלינו

לעול� לא תחטט �עול� תבטיח לי של,ואתה. ויגרשו אות�, החברי� ברובי� האלה

, שכח כל מה שקרה היו�. ואפילו אל תביט לתו% ארו� הנעליי� הזה, ולא תפשפש

�  תקווה                                                                                   ...כאילו היה חלו

  

  פנינה פלד

  תמרורים בכי נהי 

, העצי� נעו בחוזקה. רוח וסערה העירו אותנו משנתנו באותו לילה בחור� ההוא

פתאו� הייתה ג� הפסקת . טו לקרוס�טו�והיה נדמה שע� הפיקוס שלנו עומד או
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מציצי� מהחלו� הגדול המזרחי צועקי� ובוכי� ' וככה עמדנו ילדי ג� ב. חשמל

. אפילו לא השומרת לילה. ..אבל א� אחד לא בא. לאימא ואבא שיבואו להציל אותנו

אימא החליטה לקחת אותי לחדר על אפה וחמתה של ועדת , מאז אותו לילה סוער

, וכשהתבקש לשמור עליי בגלל שההורי� הולכי� לאסיפה, משה נשאר בג�! החינו%

  .שהמשכתי לישו� בחדר עד סו� החור�, כמוב�. סירב בתוק�

  

  ונשיקה על הלחישירי ערש 
כל אחת מהמטפלות . ל" זמעפרה שדמיקיבלתי אותו  ,'ג� בה הג� הראשו� שלי הי

 הייתי לוקחת כיסא ויושבת . אחת לחודששל שבוע הייתה מגיעה בתורנות השכבה 

כ% הייתי עוברת מילד �אחר... באמצע הפרוזדור ושרה לילדי� שירי ערש עד שנרדמו

   .   כול� היו בניי, כשבתי טר� נולדה, באותה תקופה. לילד ונותנת לו נשיקה על הלחי

  

  

  

  

 

 

   !פארק-הלונה יפתחו שערי 20:00בשעה  ,לאחר יום הזיכרון, 25.4.12, אייר' ד* 

, נקניקיות,  המבורגרים:ותכלול, ט"המזחידי בני -לעבשטח תימכר ת ערב ארוח

 , הציבור גם בבוקר החגאפשרות זאת תעמוד לרשות. יפס פיתות ושתייה'תפוצ

  . במזומניםלהצטיידכדאי .  התשלום העדיף הוא מזומן.כארוחת צהריים

דשא מתחת לאולם נתכנס על ה, פארק- לאחר סגירת הלונה,21:30בשעה * 

 עם חברי אבי אבישראת השירה יוביל . לילה התוך  ל אהספורט לערב שירה

  .התזמורת המקומיים והטובים שלנו

    ,14:00 עד 10:00 -בוקר מב: פארק-שעות פתיחת הלונה, 26.4.12  ,למחרת* 

  ! חג שמח.19:00 עד 17:00 -מ צ "אחהו

  
  , כולנו של,  של�,העצמאות שליזה יו� , כ�, כ�

  !אז קו� מהטלוויזיה ובוא אלינו
  הצוות 

  מזל טוב

  ליוקה וחיים רודד

   רותם-להולדת הנכד 

   פלזנשטייןבן לחן ואוריה

  ברכות חמות 

 ל המשפחהלכ

 

  מזל טוב

   דניאל  ל"עבאור  לנישואי

  אהובה ואריק דבירנם של ב

  ברכה ונחמן שטייןנכדם של 

  ברכות חמות לכל המשפחה

  ולמשפחת חיל הים
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  טור אישי

משה 

 מאירי

  
  

  
  

 לגבעת המורה ומערות סהר
 .המורה לכפר נעורה�מגבעת יורד והוא  , שעות3�הוא כטיול המסלול 

 517 בגובה ,המורה�המסלול שמסומ� בצבע אדו� מתחיל בפסגת גבעת

�במקו� נבנה מגדל תצפית . שלידו נבנה הכפר דחי,ליד קבר נבי דחי ',מ

 כמי שהיה אחד באסל�נחשב ) לביכ�אל(חליפה �איב�   דחי  נבי .ל"אש ליערות הקק

  .של הנביא מוחמד) 'הצאחבה'(מהחבורה הקרובה 

הכפר  .לבו גרר אותו לפסגת ההר ו$,הוא נפל בקרב של המוסלמי� לכיבוש העמק

הוא  ,תמרה ונעורה ,בניגוד לטייבה .הקט� דחי הוא חלק מחמולת הזועבייה הגדולה

 � כולל הכפר הסמו& לו מצפו� (�בוסת�אל' מרג�שיי& למועצה אזורית ערבית בש�

  .)ני�

המורה נשק' נו' מרהיב לכל �מגבעת

במקו� שעצי האור� לא (הכיווני� 

סיפורי� גדוש  וכל האזור ,)מסתירי�

החל מימי , היסטוריי� ידועי�

השופטי� ושאול המל& ועד מלחמות 

 של וינגייט 'פלוגות האש'נפוליו� ו

וההתיישבות היהודית החדשה במאה 

  .20�ה

מסומ� השביל הטיול יורד במסלול 

מדרו� לו ישנה שמורת האיריס  .בצד הצפוני של הרכס ,בצבע אדו� מזרחה

יורד בצורה הוא כ& � ואחר,תחילה השביל מתו� למדי . שפורח בחודש מר*,הנצרתי

בדר& עוברי� ליד שיחי� קטני� של  . המדרו� של גבעת המורהאתתלולה יותר 

הצמח הזה שימש בעבר  .שהוא נדיר מאוד באזור הזה ,הצמח אוג הבורסקאי�

) הסומק(ועד היו� משתמשי� בעליו ,)בורסקאות(בתהלי& עיבוד עורות הבקר 

  .להכנת תערובת זעתר

השביל מגיע אל ריכוז יפה של ,) אתגר(מול הגדר של המחנה הצבאי , בסו' הירידה

בורות מי�  ,בורהיש כא� מערות ק .מערות חצובות במדרו� של סלעי הגיר הקשי�

 . או שרירה,שעירה�ובערבית א ,מערות סהר: המקו� נקרא. גתות ליי� ועוד ,חצובי�

מהתקופה  )מאלו'' חר(אל' � שייכות כנראה לישוב קט� סמו& בש� חרבת�ה

צפונה יותר מעבר לרכס נמצאי� שרידי הכפר  .לא נערכו בו חפירותו ,הביזנטית

צפצפות השכ� כנראה בתל ה, דור�עי� הקדו�שומר את ש� הישוב  ה,אינדור�הערבי

  .דור�ליד מעיי� עי� ,הסמו&

מאמצע  .סאיקליפטו שעוברת ביער עצי , בדר& עפר,ממערות סהר ממשיכי� מזרחה 

שצומח טוב על  ,סגולה של תורמוס ההרי�� מלא בפריחה כחולה�פברואר השטח כא

  .האדמה הבזלתית

ולש� צרי& להביא את  ,ר נעורהשל הכפ) החדש(הדר& מגיעה אל החלק הדרומי 

כדאי להמשי& מכא�  .ה בתחנת הדלק של הכפרילחנילהביאו או  ,הרכב המאס'

 .ל" זעובד דרורש "ע לדר& נו' רמת יששכר
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   * מלצה חיהה* 

  עפרית אקרמ�

 ,לוקחי את הילדי מהג�, גיעמצ "אחה

  ! כמוב�,חי�למשק ?ותוהי לא�

אפשר  ,מסבירי ש פני, החיות והעובדי

  להתקרב , להסתכל, להתנדנד, לטפס, לטייל

�, להאכיל, ללט�, או להתרחק במידת הצור

   .לקנח בגלידה הכי טובה) א רוצי (ולבסו�

  !הנאה זו  � יבעיני

  

 תבי -תרנגולים , עפריתחי - משק: יםמוציל

  
  
  
  

 השיטה-צוות תוכנות בית
  

  השיטה-מברך את קהילת בית

  לכבוד יום העצמאות 

  למדינת ישראל64 -ה

 
 מי ייתן ותימשך 

תנופת הצמיחה 

 וההתרחבות 

 .בשלום ובשלווה

 !חג שמח

  השיטה-בית

  והמועצה האזורית הגלבוע

  מברכים את 

  

  רועי ארטוסרן 

  אורי גלר "סמ

  

  ,נבחרו כחיילים מצטייניםש

  ביום העצמאותיקבלו ו

  את אות ההצטיינות 

י שמעון פרס "ע בבית הנשיא

  גנץבני ל "כטוהרמ

  

 !!גאים בכם מאודכולנו 
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  !האוכל-סדר בחדרה איש הסבו לשולחן 570

רעיית 

אב ליל 
 הסדר
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חת� פרס 

ישראל 

מקבל 

הנחיות 

אחרונות 

ממוני 

  ,מרוז

: בעבר

מורה 

  ותלמיד

 ...אחד אני יודע? אחד מי יודע

  ,אלה אדר
  המנצחת 
 על המזו�
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  ??מי יציל את התרבות שלנו
  רחלה עפרוני וטל שביט

  

אחר מסע ל . רכזת התרבות סיימה את עבודתה בחודש ינואר השנהרותי דננברג

לא נמצא האד� המתאי� שייקח , חיפושי� ארו� ופניות אל חברי� ותושבי� רבי�

,  אנו עדיי� עסוקות כל הזמ� במציאת רכז תרבות חדש.על עצמו משימה חשובה זו

ו בשבט ועד "מט, � לקחנו על עצמנו את הובלת רצ� חגי ומועדי האביביבינתיו

  . שבועות

אנו פועלות למציאת האנשי� המתאימי� והמקצועיי� שייקחו על עצמ� , במקביל

 התרבות כולה נשענת על צוותי ,כרגע .את ארגו� וניהול ציוד התרבות וההגברה

יכו רוב האירועי� להתקיי�  ובזכות� ימש,החגי� העושי� את עבודת� נאמנה

 והיא לא ,התרבותפעילות  אול� זוהי אינה מתכונת הולמת ל.כסדר� וכהלכת�

  .לאור� זמ�כ� תוכל להימש� 

 למציאת , לצערנו,נוילא התפנ, בשל העבודה האינטנסיבית ע� הצוותי� הקיימי�

משמעותי הטקס קציר העומר הוא  .צוות שייקח על עצמו את אירועי העומר השנה

 ובכוונתנו להחזיר עטרה ליושנה ולקיימו ,השיטה�חשוב בחיי התרבות בביתהו

   .במתכונתו המסורתית בשנה הבאה

להירת� למשימה ולאפשר  �אנו חוזרות וקוראות לכל מי שהתרבות יקרה לליבו 

   .השיטה�הנות מחיי התרבות העשירי� של ביתילכולנו להמשי� ל
  

  !עצמאות שמחיו� 

  

  

 

 
 

 העלמי��בבית ליד קיר הזיכרו�  התכנסות–יו� הזיכרו� לנספי� בשואה 



 19

  

  

  

  

  

  

   ) מיומן קודםהמשך( ? הריקיםמי גר בבתים

  בית הטבע .1

  מטבח עידית .2

  בניי� האופסט לשעבר .3

  המספרה לשעבר .4

  )משרד מיכה(בית אב� מול המזכירות  .5

  בית הולנדי .6

  

  ששון-תשובת רחלה בן
שהתארחו , אמריקאיות�ד לקבוצות הדרו�ו שימש עד כה כמרכז למ'בית הטבע'. 1

שמש מרכז חוגי� ת התאמתו לכרגע נבדק.  דננברגורותישל יונת� אצלנו בארגונ� 

  .ד עתידי"תמורת שכ, לילדי� ונוער

  .ד"סער בלכר תמורת שכ לשחדר תופי� את  משמש 'מטבח עידית'. 2

בעתיד . וכרגע אי� היתכנות להשתמש בו,  לשעבר עדיי� לא חוסל'בניי� האופסט'. 3

  .כחולאמור להיות אחד המגרשי� לבנייה בתו" הקו ההוא 

  .ד"מספר חברי משק תמורת שכעבור  משמשת למחסני� המספרה לשעבר. 4

לאחר שזה מתפנה , 'בית הפיקוס'יעבור לשמש כ, )מול המזכירות( בני� האב�. 5

ירידה ג� בשל התקבלה ההחלטה . 2012 האמור להיפתח בספטמבר ,לטובת ג� נוס'

  .גיל הר" המציאת מקו� לילדיבאמיתית המצוקה ג� בגלל ו, במספר המשתמשי�

כבר מספר שני� אנו מנסי� למצוא דר" . בית בכי רעהמצבו של : הבית ההולנדי. 6

א" העלויות לצור" שיקומו , אפילו כבית מגורי� למשפחות, לשקמו לצרכי� שוני�

קשה למצוא משקיע שייקח על לכ� . ות ביצוע מצד בית השיטהנואינ� ב ,גבוהות מאד

  .העצמו פרויקט ז
   .ברכת חגי� שמחי� לכול�ב

  
  

  ?שאילתות
  השמות שמורי� במערכת

  

יו� ערב 
הזיכרו� 
לשואה 
  ולגבורה

 ב"עתש
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איש הסבו  �574 כ:ליל הסדר@ 

מילאו ו, האוכל לקריאת ההגדה�בחדר

כמו בימי� ( האגפי�שני כמעט את 

אמנ� המקהלה הצטמצמה . )עברו

,  ופה וש� דילגנו על קטעי�',במקצת'

הופעות , האווירה הייתה נעימהא" 

והמזו# , הילדי� שמחו את המסובי�

המערב 'קייטרינג (היה ערב לחי" 

 �עזריה הוגש שי ל). חנומטבמ' הפרוע

 לרגל זכייתו בפרס �אלה אטלנטית 

תודה גדולה לכל הצוותי� . ישראל

 כ" ברור�וזה לא כל, שהרימו את החג

  . היו�מאליו 

לא התקיי� ראשונה שהפע� הזו @ 

. לצער� של רבי�, עומרקציר קס ט

ת /עדיי# לא נמצא רכז: הסיבה

  ... תרבות

דופ# � ויוצאתשנת גשמי� יפה@ 

מה יבולי� גבוהי� הביאה עי

  . בקרוב נשמע יותר פרטי�. בשדותינו

 והחניות� הפנימיי� כבישיהכל @ 

ומעתה קל , לב#�נצבעו בצבעי צהוב

, אנא. יותר לנסוע בביטחו# ולהחנות

 החנו את רכביכ� רק במקומות

תודה לעידו ולאנשי . מסומני�ה

ותודה לצוות הנוי שניקה , המועצה

  .את המשק לפני החג

אל דשא הסדר הגיעו ליל ני רגע לפ@ 

ילדי� והורי� ללמוד ולשחק ב "המרח

מעבר להבנת  .בינסר�הְדאת משחק 

ל הגביר את ההתלהבות  התרג),החוקי�

קולטי� �  שה,מסתבר. בקרב הילדי�

. מהוריה�מהר את החוקי� יותר 

האוכל ספרו לנו �עו בערב לחדריכשהג

חיידק ' כי ,מרוזהסבי� לבית 

 ,שלה� תפס את הנכדי� 'הדרובינס

ראו . כל היו�ה� בלא הפסיקו לשחק ש

  .הוזהרת�

 @� מציג במשכ# לאמנות נוע� רבינובי

שש מעלות ': הנקראתחדשה תערוכה 

  .�21.4הפתיחה ב. 'וחצי מתחת לאופק

החלק : יו� הזיכרו� לנספי� בשואה@ 

,  התכנסות ליד קיר הזיכרו#�הראשו# 

היו  האוכל� תכנית בחדר–חלק השני הו

 הגדולה תוד. מכובדי� ומרגשי�

  . לצוותי� שהכינו את האירועי�

מסתובבי� חופשי ה תופעת הכלבי�@ 

 אחרי תקופה של שקט, שוב התעצמה

שמרו על כלביכ� , בעלי הכלבי�. יחסי

אנשי� . ביתכ�לקרוב לליבותיכ� ו

   . ברוגע ובשלווה ,להנאת�לכת רוצי� ל

 לבניני האומה י�סעו איש נ�20כ@ 

שתת- בטקס קבלת פרס ישראל לה

  .לעזריה
 מאחלת לכל חברי 'שיטי�'מערכת @ 

  !!חג עצמאות שמחהשיטה �ת ביתקהיל
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