
  
  
  

  ֵכן ְיִהי ִהֶנה
  

  ַהְּסָתיו ֵמֵסב ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינו
  .ַמְגִדיׁש ֶאת ַהָׁשַמִים, ַמְתִקין, ֵמיִטיב

  .ַׁשם ְּתָמִרים, ִהֶנה ַקו ֶרֶכס
  .ַׁשם ֶחְמָּדה ְוֶתֱאִנים, ִהֶנה ָּגבֹוה
  .ִרימֹוִנים, ִהֶנה ִמּמּול
  .ִמְקֶנה, ַׁשם ַּדָגה, ֶׁשֶלף ַאֲחרֹון, ִהֶנה ָרחֹוק

  .ׁשּום ּוְדָבש, ַׁשם ֲאָדָמה, ָקרֹוב ָקרֹוב, ִהֶנה
  .ְוַנְפׁשֹוֵתינּו. ְוַהְּסָתיו

  
  .ּוִמּמּול, ְוָקרֹוב, ָׁשם, ַׁשם ָרחֹוק

  .ַׁשם ְוָגבֹוַה ְוָנמּוך ּופֹה
  .ָּבֵרך ּוָבֵרך
  .ֵכן ְיִהי ִהֶּנה

  
  .ֶחְפִצי ַּפְרֵּדִסים

  שריגאייל
  

 

 



 

  

  , השיטה-שנה טובה לבית

  , לחיילים, לילדים, לתושבים

   -בחג איתנו שאינם מי ולכל 

  , יצירה, שתהא שנה של אהבה

, הגשמת חלומות, יציבות כלכלית

  .ומעשים טובים

 !שנה טובה ושנת שלום        

 



 
  של אירועי השנה החולפתמצת סיכום מתו

. "שיטים" ומיומני "דפי מידע"קט מוהחומר ל

   . מן הסתם ,ללשל קוצר היריעה לא הכול נכב
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 ח"תשרי תשס
* ב "טקס קבלת חג במרח: ראש השנה* 

 * ב"אסתר גוטמן ומסיימי י: אנשי השנה

צוות שיוך נפגש * ערב יום הכיפורים מרגש 

התקבלה * ' תקנון השיוך'ד לגיבוש "עם עו

החלטה על שינוי תקנון הקיבוץ לצורך 

בעלי העסקים הקטנים * ' מתחדש'סיווגו כ

השיטה בתנופת -בית * יחדמתארגנים 

* דירות להשכרה ץ הרחבה ושיפו: הבניי

. 80-תח את אירועי שנת הופ" 16- הכבש ה"

עלה הצעות מגוונות לשנת מצוות היגוי * 

לירן *  שינוי יעוד הצימרים עוברים * 80- ה

ט "המזח* ס " נכנס לניהול המתנוינקור

ה 'החבר* סגור בגלל מחסור במדריכים 

*   סוכה לתפארה יםקיממ יוזמה ויםטלונ

אושר תקנון לטיפול בחובות החברים עד 

נמסר * תביעה משפטית והוצאה מהקיבוץ 

, האורחן נסגר* ' עסקת תנובה'מידע על 

  .והועבר לצורכי השכרה

  

 וןחשו
 -ובמקביל , וספורט נפתחים חוגי תרבות

הקהילה מסייעת * קבלות שבת למשפחה 

 4ס לתקופה של "ילדי המתנהורי כספית ל

ל מגלים התעניינות "גורמים בצה* חודשים 

* גל פריצות לדירות חברים * בהרחבה 

כל * ניסיון לארגון משמר שכונתי 

 מתקיימת * שווקו בהרחבה המגרשים 

תקנון לצורך הל שינוי אסיפת הסברה ע

* מתחדשת אגרת השמירה * שיוך דירות 

דננברג  יונתןט נפתח בהדרכתם של "המזח

 מבקש לא 'צוות כספים מוקפאים' * ושי סקל

למעט בעיות , בבעיות  אישיותאליו לפנות 

 3-חברים עולה ל-מחיר השימוש ברכב* בריאות 

קו 'מספר תשתיות למגרשים ב* לשעה ' ש

   . לבנים ותושביםנמכרו' הכחול

  

 כסלו
*  אש יפהפיות -במיפקד חנוכה האירו כתובות* 

  . טיפול בחובות חברים. 1:  תקנונים2אושרו 

 נפגש עם 'יעוד מבנים'צוות * קיבוץ מתחדש . 2

 משפחות 15-  בתים לתבנייל' רבדים'יזם פרויקט 

י את "מעלה ממ, בעקבות הצלחת ההרחבה* 

 דירות נפסק וךשיהתשלום על * מחיר השמאות 

מים בדירות -הוחלט על התקנת שעוני* 

 רן טלהוקרן סרטו של * התושבים והעסקים 

התקיימו חוגי  * מפגש עם היוצרו' ילדי השמש'

אירוע שני , "מפגשמונים"הכרות תחת השם 

 סיימה ופקביץ'הדס שצ * 80- במסגרת שנת ה

טל חליפה אותה מ. 'הפז-בית'את עבודתה ב

 בנושא הנוי 'צוות נאמנים'ם מוק * שביט-שונרי

  . 80- לשנת ה

  

 טבת
' טלמשק'ויכוח על המחירים ב: תשלומי חשמל* 

*  מסיים את תפקידו כפרויקטור דני עברי* 

גיע למקום הרביעי מ' עמק חרוד'ס "בי

פנייה למועצה לעזרה * ' קרבי'בהתגייסות ל

  .  ואולם הספורט80-בתקציבי ה

 
 שבט

*  החי -במשקבעוני צו בשבט והפנינג "צעדת ט* 

מוקדשת לספרה ' שבת נושא'*  מאוד חורף קר

תקציב חילוקי דעות על  * לאה שנירהחדש של 

מנהלים מול הצעת הצעירים . הצעת מ: 2008

 ברוב קטן מתקבלת )ופה' צואליגלבוע גיא (
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 'אדר א
נחתם  * המתוקן 2008תקציב אושר * 

הסכם עם משפחות לבנים עם צרכים 

המרפאה מפסיקה לספק שקיות * מיוחדים 

* ר על איכות הסביבה ושמ כדי לניילון

החמרה חלה , בעקבות קיצוצים בתקציב

* בבדיקות הזכאים להשלמת הכנסה 

חנך , ליעד גולןים למותו של במלאת שנתי

* מדרש חלוצי לזכרו -ארכיון החגים בית

 * מילק ועזה ביקלסנפתחה תערוכתם של 

 ועמיקם אלינור, עמיחי ,תמר כרמיבטיולי 

  .משתתפים רבים

 
 'באדר 

במקום '  ש535 -היטל הקהילה עולה ל *

חנוך * חינוך המשלים כדי לתמוך ב'  ש515

באסיפת * מצטרף למועצת מנהלים חן 

תושבים נקבע תקנון האגודה 

י "חבה* וועד  ההמוניציפאלית ונציגי

האסיפה *  יותםעמק לזכרו של צועדת ב

 תוספת -בהרחבה ' מאשרת המשך שלב ג

ערב הוקרה ללוחמי הקרב *  מגרשים 26של 

 * דני ירדניעל הגלבוע והקרנת סרטו של 

בוטלה  * קוצצהש "לביהמכסת המים 

האטה * השיטה למעיין - צעדת בית

* מסיירת בחצר המשטרה * ' רבדים'בפרויקט 

 חברים 100* ים " לבמבחתמושכר" הפזית"

החברים - חותמים על עצומה לא למכור את רכבי

  .חורף שחון * אהרון שמיעם ' שבת נושא'* 

 
 ניסן

 איש 650עם ', סגנון של פעם'ליל הסדר נחוג ב* 

יום  * עובד דרורנוף לזכרו של נחנך שביל ה* 

אושר תקנון * השואה מוקדש לבני הדור שני 

י "הקומונה ההיסטורית של חבה* שיוך דירות 

* לטובת כביש כניסה להרחבה ,  מהנוףתנעלמ

התושבים *  טיולים שנתיים -הספר - בבתי

 300משלמים לאגודה המוניציפאלית היטל של 

 מועצת* חמסינים ראשונים * לחודש ' ש

הכולל את כספי ( הסדר כספי תאשרמהמנהלים 

לפתרון חובות הקיבוץ וחובות לחברים ) 'תנובה'

מ "וביטול ערבות הקיבוץ לחובות החר, 2011עד 

יורד ' פרלמנט התאנים'*  )784' מסמידע דף (

מפגש מרגש * יה לתורכיה יעובדי הזית, לשדרות

  .בשדרות' מיגוון' על קיבוץ ה ציון'נעמיקעם 

  

 אייר
חנה תערוכתן של * מגרשי החנייה שודרגו * 

מ עם "מתקיים מו* ב "במרחסקל ודליה סלע 

מספר חברים ותושבים שצברו חובות גדולים 

הקהילה החלה להחזיר לחברים * במיוחד 

ע "אושרה תב* בהדרגה את כספיהם המוקפאים 

י "השיטה ע-חדשה לבית) תכנית בינוי ערים(

 נבדקת אפשרות ) *מנהל מקרקעי ישראל(י "ממ

מפת * שיפוץ מינימאלי של אולם הספורט 

אירועי יום *  לאור תצאוהעסקים הקטנים י

סי היימן . במצב רוח מרומםנערכים העצמאות 

  .בהרחבה' החל שלב ג*  את הלבבות תבשוכ

  

 סיוון
 שנה -ש "בגד* מצעד כלים חקלאים בשבועות * 

דמי עזיבה יתפרשו : החלטה* של התייקרויות 

 * תבריכת השחייה נפתח*  שנים  8על 
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 תמוז
בעקבות מכירת , נמסר על יציבות כספית* 

עדיין מחפשים מקור כספי * ' תנובה'ת מניו

 ןמבני האולפ* לשיפוץ אולם הספורט 

מ "חר* עוברים שיפוץ לצרכי השכרה 

* ח כספי "מציגים דו" השיטה ביטוחים"ו

* ' התמרים'האטה בשכונת - נבנו גבשושיות

 נמשכת תנופת הבנייה בכל שלבי ההרחבה

הסתיימה שנת * נופל ' רבדים'פרויקט * 

: והחל החופש הגדול, ח"הלימודים תשס

אלון  עזריה*  ט"ס ובמזח"קייטנות במתנ

נפתח מכרז * קבל פרס על מפעל חיים מ

בעקבות סיום קדנציה של , למנהל קהילה

גיוסי מתנדבים לשיפור פני  * נועם מרגלית

המשק לובש . עד החגבמרץ החצר נמשכים 

  .חג

  

 אב
סתיו בפתח . החצבים פולחים את האדמה* 

 יםצאוב י"בני י* קייטנות הסתיימו ה* 

כנס *  2009נערכים לתקציב * לפולין 

עובדים במרץ על חג  *  נדחה- המחזורים 

 יותםבמלאת שנתיים לנפילת  * המשק

מתפרסם * שירה  ערב 'גן אלון'בנערך לוטן 

הסדר כספי * ח ביקורת בנושא הפנסיה "דו

האולימפיאדה * עם מספר בעלי חוב 

   *  היב ביופיור נפתחה בטקס מןי'בבייג

 
 אלול

תקיים ממיפקד פתיחת שנת הלימודים * 

 6 תסייממ איילת חנוכי* ב "על דשא המרח

הוצבה תחנת הסעה * שנות ריכוז הגיל הרך 

* ובהרחבה ' שכונת ההר'לתלמידים הגרים ב

, 'העופרים' של  מכון הכושר)בצער(נסגרו 

החזרות לחג המשק * ' חידושים'וחנות , מכבסה

   .קבלת חג, ראש השנה. אוצהתופסות ת

*  
, שינוייםעוד שנה של : הנה חלפה לה עוד שנה

שנה של גיבוש אורחות . תיקונים והרחבותועוד 

עם קורטוב של יציבות כלכלית ופריחה , חיינו

הרבה תקווה גדולה לישוב פורח-ו, תרבותית

 !שנת שלום, שנה טובה. ילדים כבעבר

עם  

  

___________________________  
  מלאך
  עמית הגלעדי

  

  יםיִחשב ליד הִשיֹו

  יגריהה ִסמכֵּב

  תעלְשִמּו

  .קל עמֹו בקֹושר לעצמֹו

  

  ,עדְמאם ִנ

  ,נוּכם תאבד דְרִא

  ,ף אלינּויעּו

  .נףיט ּכִשיֹו

  

  חף לרגעָרִנ

  יםכִבֹונהיה ּכ

  ליםחּושמיים ּכּב

  .ןשל ּכ

  

ּב  ,יםינתִי

  ,יחיםליד הִש

  יתמִצ

  .יגריהד ִסעֹו

  דעיֹו

  צבדת ֵעמד לֶרשעֹו



   

  :שביםוחברים ותילדי 
  וגלי) צביק( בנם של זוהר – עדי נצר .1
  בנם של שרון ודני– גיא גיווין .2
  בתם של בת שבע וערן– נועם היינמן .3

  בתם של אביטל ויוסי– גלי אלמוגי .4
 איריס ואיציק  בנם של– שמחון-אורי בן .5
  בנם של שולי ויניב– שי ברוך .6

  בנם של רויטל ונדב– עומר חוגים .7
  בתם של תמי ושי– רומי חצב .8
  בתם של אתי ומשה– מור טסלר .9

  בנם של טלי ועודד– ניר יוחנן .10
 והראל) פלג( בנם של טלי – אדם רז .11
  בתם של כרמית ואסף– עדן אונר .12

  בתם של סמדר ועמית– שירה המאירי .13
   רחלי ויפתחם שלנ ב– די שיינפלדיהי .14
 איריס ופלג בנם של – עידו צור .15
  

  של  המסורהו המקצועיתהגננת , ת ירדנילאיריזו ההזדמנות להודות 
המתחילים חדשים למידים תצות וקבבשנה המוציאה מדי שנה , "ורד"גן 

  !רבה והערכהתודה . הספר-את צעדיהם הראשונים בבית
  

  :ח"התינוקות שנולדו בתשס
  ושלמה) וינר(  בתם של שני - רוני לוי .1

 5

   בנם של ליאור וגל-יואב דורי  .2
  ורותם) דואק( בנם של דלית -'נטע רבינוביץ .3
   בתם של רענן ולימור- נועה נבות  .4

  וניב) מזרחי( בתם של ענבר - אורין בצלאל  .5
  ודני) גוטסמן( בנם של עינת - יהונתן סער  .6
  ובן) אוחיון( בנם של גלית -עמית אברהמי  .7

   בנם של שרון ודני- איתי גיווין  .8
   בתם של שרון ברנד וגלעד טל-  טל- יעל ברנד .9

 תם של אדוה ודורון ב- שי גדיש .10

  
  )תקוה(! יהמה ביתנו אדם וצעדנו איתן



ברכה 
 לתלמידים

  ס" למיפקד ביה ירחיעמיחי :כתב 
  

פתיחת שנת הלימודים היא אחד מציוני  בגיל הרך 

. הדרך החשובים ביותר במעגל השנה

ראשית החופש  מ צפוילהכו, לכאורה

 בראשון , אך כמו שעון שוויצרי,הגדול

, נפתחת שנה לימודים חדשה - לספטמבר 

 ההתרגשויותב מציפות אותנו ווש

 מצד אחד של אלה .הקטנות והגדולות

', פוסעים את צעדם הראשון לכיתה אה

 לקראת סיום שנמצאים ממהומולם אלה 

 והסביםוגם ההורים . ס"שנות ביה

 ואולי אף מזילים דמעה קטנה ,מתרגשים

   ...בקצה עין

  :מתחנכים
  7  - בית תינוקות .1

  17  - "אורנים"ן נוג .2

  18   - "הדס"ן נוג .3

  30    - "ורד"גן  .4

  72    -  כ"סה

 "אורנים"בגן : השינוייםסימני מ @

כל היתר , אחדמשק מתחנך רק בן 

מגמה כמובן ש. תושביםילדי הינם 

  .םזו תלך ותתעצם במהלך השני

אופק "נשמעים שמות כמו , ומעל לכול

 ופורצים ויכוחים קולניים בין ,"חדש

יותר וב  ומי יודע ט, מי צודק"המבינים"

לאן להוביל את ספינת החינוך 

  . על פני החיים הסוערים שלנוהמיטלטלת

  

בחינוך 
המשלים 
 :מתחנכים

 כאן על פני האדמה ,למטה- למטה,אך

 ילד ים עומד, בעמק חרוד,הקטנה שלנו

 -  ובליבם תפילה אחת ,מבוגראדם קטן ו

יגדל דור בעל הגדולה שמתוך הסערה 

עם מוכן יותר להתמודד הערכים אנושיים 

  .אתגרי העתיד

   73  -ס "מתנ •

    63  - ט"מזח •

   136  -  כ"סה

  

  ! ילדים208 -כ הכול "סה
 הילדים הנכנסים אתכםני  מברך א  

 , בני המשפחהואתכם ,הספר-בשערי בתי

 ואת אלה , שממשיכיםאת אלה

 - ומאחל לכולכם , היוםאלינו שמצטרפים 

 .שנת לימודים פורייה וחווייתית

 @ 
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ים ילדמספר הבשיא השנת

ילדי קיבוץ  431 עם 1985 -הייתה ב

לא כולל ילדי חוץ , בכל הגילאים

 מבין ווקרב פזורינ/ שא נס לקבץ גלויותינו / תקע בשופר גדול לחירותנו 
/ הביאנו לציון עירך ברינה . / ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ/ הגויים 

/ וכל הרשעה כולה כעשן תכלה . /  עולםחתמולירושלים בית מקדשך בש
  . כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ

 תפילה לראש השנה



עברנו את נקודת 
 !חזור-האל

   שנים3קדנציה של  בתום נועם מרגליתשיחה עם 
  

כאילו מדובר , הוא ילחץ את ידך בחוזקה, גם אם פגשת בו לפני רבע שעה

בכל מפגש פניו שופעות . כך הוא נוהג לקבל את כל פני הבאים בשעריו. באישיות רמת דרג

המסיים , נועם מרגליתזהו , לא טעיתם. ויהיה זה מפגש השלישי או הרביעי, עליצות ורננה

אופטימי ללא , לדבריו, לא מותש, קורן, מנהל שמח. קדנציה של שלוש שנים בניהול קהילתנו

בחרתי לערוך את , מה-משום. בפירוט רב ובסיפוק הוא מונה את הישגיו אחד לאחד. תקנה

  . מהקשה לקל. הראיון מהסוף להתחלה

  

) מציג את כף ידו(ישנם מקרים בודדים : נועם

מדובר האם '? קושי'ו מהאבל . שקשה להם

זה האם , םמתנות לנכדילקניית כספי מחסור ב

יש אנשים . קושי זה דבר סובייקטיבי? קושי

 ואז ,ל"שמעדיפים לקנות רכב או לנסוע לחו

אין . אבל זה לא קושי קיומי. קשה להםנעשה 

, אנשים שלא מרשים לעצמם לקנות בשרכאן 

או לא שולחים את ,   בחושךםיושבים בביתאו 

 5-10%-ל, סטטיסטית. הספר- ם לביתיהילד

  .      ולהם הקהילה מסייעת,קשה

- 
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בות הפער בין השכ, לדעתך, האם

  ?ההפרטהעקב השיטה הועמק -בבית

פערים היו גם לפני  )מחייך(: נועם

, קנו רכב, בנו, שיפצואנשים . ההפרטה

 הדברים ,אחרי ההפרטה. 'ל וכו"נסעו לחו

הם לדעתי אך , פשוט נעשו לגיטימיים

אין כאן אף אחד , כללית. בגדר הסביר

. שיש לו גורד שחקים או מטוס פרטי

הביט על המצב  צריך ל)ממשיך לחייך(

ההפרטה מאפשרת : בצורה חיובית

להיות פעם  , לכל אחדהזדמנות שווה

ויש . הגלגל מסתובב. ופעם למטה, למעלה

  .לנו כאן דוגמאות רבות

   

 'נדפק'מי הכי ,  עם היד על הלב-

  ?מההפרטה

לפני ההפרטה , תראי )לא מחייך(: נועם

א יגמרו לש היה חשש כבד בקרב הגמלאים

הסתבר שהחשש הזה היה אך . את החודש

מי שבאמת קשה להם הם כי . מוגזם

עם , בעלי המשפחות, דווקא הצעירים

  .הוצאות על חינוך ומשכנתאות

      

- 

  

 עדיין גמלאים אבל אני חשה שמגזר ה

  ...לא שקט

  ?איך -

  גובה חברים עלהבהתאם להצהרת :  נועם

  : נחלקת העזרה כך ,הכנסותיהם

  השלמה לפנסיה  .1

 תשלום אבטחה פנימית / הבטחת הכנסה .2
 רשת ביטחון .3

 ₪ 4,350ליחיד היא עד ההשלמה לפנסיה 

. הביטוח הלאומיכולל קצבאות  ,לחודש

חת הבט.  7,650₪ההשלמה לזוג היא עד 

רשת . חברים בלבד 2-הכנסה משולמת ל

במצב של אבטלה .  חברים4-ביטחון משולמת ל

  . משלמים עד חצי שנה
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מה השפעתה של ועדת ביקורת על  -

  ?הניהול הכללי

 ביקורתהועדת ות ילפעבאני תומך : נועם

את משכורות , אגב.  לא לבטלהתיונאבק

. כםשל' צוות שכר בכירים'המנהלים קבע 

המשכורות ,  קיבוצים אחריםמהיכרות עם

במידה שהועלתה בקשה . ותהן סביר

הכול -בסך. היא נידונה ואושרה, נוספת

נעשתה בהנהלה הורדת שכר לעומת שנים 

החשבונות חסכנו - גם בהנהלת. קודמות

- איש ל6-מספר העובדים מהורדת ידי - על

  . משמעותי בתקציב הקהילהזה חיסכון . 3

  

אחרון בא ח המבקר ה"דו: לגבי הפנסיה

הטיפול בפנסיה החל .  שנים3באיחור של 

אם היה . 2006 והסתיים בשנת 2002בשנת 

הייתה יכולה להיות לו , מגיע קודם

במהלך השנים . עכשיו זה מאוחר. השפעה

שהוציא , היו חברים שפנו אישית למבקר

 אך הם לא הסתפקו ופנו , בעניינםח"דו

  ."זה בזבוז משאבים. לבוררות תנועתית

  

רבים הזהירו אנשים עם מספר שנו
. השיטה-אותו לא להיכנס לניהול בית

אמרו שהוא נכנס לקיבוץ במצב של 
של חוסר אימון טוטאלי , פשיטת רגל

מקום שהיחסים , בין הציבור למערכת
, חלקי הציבור מעורעריםין ב

התקציבים לא , הפעילויות סגורות
אך הוא חשב דווקא ... מאוזנים ועוד

, היום" .אתגרש "הראה בבי. אחרת

אני רואה , הוא אומר,  שנים3אחרי 

בואי , אז. התקדמות רבה בכל התחומים

  ":אחד לאחדראה זאת נ

  

    ההרחבה: תחום ראשון* 
  משפחות17, כשהתחלתי לטפל בהרחבה"

לבטל הסכמים ולהגיש , עמדו לעזוב

ובין יזם , השיטה- היה ניתוק בין בית. תביעות

. ומשך לכיוון שלו לחודכל אחד פעל . הרחבהה

, בעבודה שקטה ובפתרון בעיות נקודתיות

כל והחזרתי את , הצלחתי ליצור שיתוף פעולה

לאט רמת האימון -לאט. המשפחות להרחבה

גם החלטת הקיבוץ על המשך . במערכת עלתה

הבתים החלו . תרמה לחיזוק האימון', שלב ג

.  ועוד מעט נעבור את ההרחבה במולדת,לצמוח

 יחידות דיור 26 -' היום אנו עומדים בשלב ג

עברנו . ושחלקן כבר נמכר) בכיוון החורשות(

  עכשיו יש רק כיוון אחד!חזור-את נקודת האל

, ידמוגראפ, לקיבוץ זהו רווח כלכלי. לגדול -

  .  חינוכי ותרבותי

  

אנו . שיוך דירות: תחום שני* 

קיבוץ 'י הרשם כ"סיווג הקיבוץ ענמצאים ערב 

בימים אלה נבדקת ההיתכנות . 'מתחדש

אין . 2007ש על סמך תקציב "הכלכלית של ביה

. ארוךלי ספק שיש לנו היתכנות כלכלית לטווח 

. השנים האחרונות מצביעות על קהילה מאוזנת

ח השתפרו עם קבלת מניות "הבעיות באגש

ל והקיבוץ עומד בכל ההסדרים מו, 'תנובה'

 הופקדה בוועדה ע"התבתכנית . הבנקים

וממתינים לאישור הרשם ומינהל , המחוזית

יינתן האות , ברגע שזה יאושר. מקרקעי ישראל

זה תהליך שארך . בטאבולחתימה אישית 

 בהן נקבעו מנגנוני איזון והסכמים ,שנתיים

  .אישיים

  

השיוך חברים מכרו את - קראתי שבקיבוצי-

  ?ה גם אצלנוי כך יה.דירתם לאנשים חיצוניים

 5- ב דירות היום מופעל מנגנון שיוךעד : נועם

לאיש ' קדרים'לא מזמן נמכרה דירה ב. קיבוצים

זה גם פה .  דירות3הזיו נמכרו -ובגשר, פרטי

אדם יכול לעשות עם הבית מרגע שיוך . יקרה

הוא , הוא יכול למכור. רכושו מה שהוא רוצה

 , ל להשכירהוא יכו, )בדירה קטנה(יכול להחליף 

 שהכנסת תושבים חדשים ,כמובן. הכול אפשרי
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חובות : תחום שלישי* 
  החברים

כשנכנסתי לתפקיד הבנתי שהחוב  

עדנו ויי, לחברים הוא הדבר הדחוף לטיפול

את תקבולי מס הכנסה ופיצויי שלמה גלר 

₪  מיליון 6החוב עמד על . להחזרת החוב

בחצי שנה .  מיליון2- כוהיום הוא עומד על 

 2010- וב,הקרובה יתבצע שלב נוסף

לחברים זו הייתה , אגב. יסתיים המהלך

הכספים מוחזרים עם כי , עסקה טובה

  .  הבנקיםשל ריבית גבוהה מזו 

  
 בנייה פרטית: תחום רביעי* 

, "פרויקט רבדים"למרות אי הצלחתו של 

הקו 'אנו ממשיכים בבנייה פרטית בתוך 

מהלך זה ישא פרי בשנים . 'הכחול

טירת 'מדובר בשטח שמאחורי . הקרובות

שם כבר מתבצעות עבודות ' המתנדבים

ברגע שהבית .  מגרשים5תשתית ונמכרו 

האישור ! כל העסק ירוץ, הראשון יצמח

. היה דומה לשיוך דירות החבריםבמינהל י

אנשים בנו והרחיבו על בעבר גם , אגב

 ,ש"היזם כאן היא ביה. אדמה לא שלהם

  .גדעון צביקבליוויו של 

   

תקציב : תחום חמישי* 
הצלחנו להוריד את מסי   הקהילה

ואולי , 535-ל₪  900-מהחודשיים הקהילה 

בלי ,  500₪נצליח לרדת עוד ולהתייצב על 

. במערכת העזרה ההדדית) טכמע(לפגוע 

אבל המחיר היה . מיליוניםבסכון יחזהו 

רכב (רמת השירות לחבר נפגעה : כואב

 ופעילויות אחרות ,נוי, מרפאה, חברים

פיטרנו , קיצצנו במשכורות, בנוסף). שצומצמו

 תקציב הקהילה היה 2007ובשנת , עובדים

  .מאוזן

   

  : תחום שישי* 
   .קשר עם המועצה האזורית

 עם 'דיבור'ניסתי לתפקיד לא היה עד כ

אולי הוסיפה . מוחלטכמעט היה נתק . המועצה

היום . לכך ההתמודדות בבחירות מול דני עטר

יא ה. היחסים עם כל דרגים במועצה מצוינים

עזרו , )שיזם עמיקם( לנו במגרשי החניה הסייע

בעיצוב , בהסעות לטיולים, ט"במדריכים למזח

ביוב ,  בכבישים,)₪ אלף 100( צומת הכניסה

עד סוף השנה יוצב גן משחקים ליד . ועוד

יש הבטחות , בקשר לאולם הספורט. א"חדה

עשרות אלפי להחלפת הגג ותיקונים בסיסיים ב

  ... ולראותצריך לחכות )מחייך(.  ₪

  

  ועדות: תחום שביעי* 
הכול מתבצע ללא , במצב של ועד ממונה

אני ! הוא הפוסק היחיד. שיתוף עם הציבור

הקמתי ו, עלתי את הוועדות באופן שוטףהפ

את המביאים לביטוי , )יעוד מבנים(צוות חדש 

אומרים שזה . המהות השיתופית של הקיבוץ

יכול להיות רק , שיתוף כזה, בעיניי. לא קיבוץ

הדדית במסגרת את העזרה הויש . בקיבוץ

   18 'המשך בעמ             . מגבלות התקציב

  

  הקיץ עבר
  ,החום הגדול
  שנה חדשה
  .באה לכול

  רוחות מנשבות
  ,נודדות ציפורים
  הולכים ובאים 
 .הימים הקרים



  חול לזהבשם הופכים        
  אפרת שלם
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 לא -ועוד יותר , לא הייתי חזקה בחשבון

אבל את החוק של שני קווים . בהנדסה

שני .  הבנתי-מקבילים שלא ייפגשו לעולם 

כך , מנוגדים ומתנגדים, קווים מקבילים

הרגשתי כשנסעתי באוטובוס חזרה מאתרי 

לאורך ) כלשונם, "המגורשים("המפונים 

  .  הרצועהישובי

זה היה שיעור מאלף ומרגש בזכותו של 

 שהפגיש אותנו עם החצר האחורית עמיקם

מקומות שהציבור , של ההתנתקות

  . הישראלי לא נחשף להם

מי " (יד בנימין "-התחנה הראשונה הייתה 

רבקה שם זעקה , )?שמע על ישוב כזה

, דעתנית, מטופחת) 60(אישה , גולדמידט

וול המשווע שנעשה על הע" גני טל"ממפוני 

המדינה בגדה בנו . "לה ולמשפחתה

, !" הושלכנו-כ "אח, קודם גורשנו: פעמיים

משפחת גולדשמידט הייתה אמורה . אמרה

 שנות 4לקטוף את פירות השקעתה אחרי 

ונאלצה , התמחות בגידול פרח האמריליוס

הפינוי תפס אותה ברגע . להשליך הכול לפח

, "ינה שליזו כבר לא המד. "הכי לא מוצלח

ואני הרגשתי איך הולך ומתגבש , בכתה

.  שזנחה, בתוכי כעס על המדינה ששכחה

 שלא הספיק אריק שרוןוגם צער עמוק על 

יותר , כי היום, ךלהשלים את התהלי

הטרגדיה , ברור שלּו היה מתפקד, מתמיד

  ! חד וחלק. הזו לא הייתה מתרחשת

  

  

אלפי  . שנים3וככה . הכניסה עם קצת דשא

  .2008ישראל . מראה מביש. משפחות

  

- לאט. ע"בכרמיה נפגשנו אם נציג מינהלת סל

כעס בכעס . התבהרה התמונהלאט הלכה ו

מבעד לחלון האוטובוס . כתובות השתנו. הוחלף

ראיתי תשתיות מפותחות פרושות על שטחים 

עם חיבורי , עצומים שבנתה המדינה למפונים

 רק -הכול ערוך ומוכן , חשמל ותקשורת

תתחילו , קיבלתם שני מיליון שקל! שיבואו

עם המדינה עד שלא " ברוגז"הם , אך לא! לחיות

העברת הקהילה : תקיים את אחרון התנאים

ואם אפשר , קומפלט כפי שהייתה בגוש קטיף

, היינו קהילה. "להביא לשם גם חתיכת ים

הם אומרים בילדותיות , !"ונשאר קהילה

? אז מה בינתיים. והאסימון לא נופל, עקשנית

, ספר-הולכים לבית, נולדים ילדים, בינתיים

ואיכשהו מעבירים את , רצים מפקיד לפקיד

  ... הזמן

 כוכבים 5את ארוחת הצהריים אכלנו במסעדת 

ישראל אהרוני יכול עוד ללמוד . של קיבוץ בארי

.  מכוניות חברים חנו בצד95. מה זה גּורמה

יומון "ונקרא , שלהם יוצא כל יום" שיטים"ה

על השתתפות , בין השאר, דובר שם". בארי

  ....הקיבוץ במדרסים לחברים

*  
 משפחות 1,800עמיקם אומר שמתוך . המשכנו

ואל אלה .  מהן הסתדרו25%רק , מפונים

, באמונתם, בנועזותם, שהסתדרו ביוזמתם

או , "חלוצה "-נפגשנו בתחנתנו האחרונה 

-שם ראיתי את ארץ". חלוצית: "בשמה החדש

קילומטרים של חממות שאין להן : ישראל היפה

 רפי פרץב שם גר הר. ומסביב רק חול וחול, סוף

-עם תלמידי המכינה הקדם) טייס הליקופטרים(

, "ניצן", כך עברנו בין אתרי הקרווילות- אחר

וראיתי את , ועוד, "כרמיה", "ניצנים"

, קופסאות, בתים דקים: אמיתי' סלמס'

, הרבה צהוב, צהוב, כביסה על חבלים

  פה ושם טרח מישהו ליפות את . וקוצים
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. ליבי גם עם אלה שלא הסתדרו, זאת- ובכול

אנשים בגילי שצריכים להתחיל הכול 

חלק גדול ממצבם טמון . לא פשוט, מחדש

 הנפוח של הממשלה יבמנגנון הבירוקרט

שהמליך את פקידי האוצר לראשי ממשלות 

אני (אחרי שראיתי מקרוב ...ו. קטנטנים

ת גודל הטראומה א) משהו-השמאלנית

ואת גודל האיום של הפלסטינים , מחד

לא .  זזתי מעט ימינה- מאידך , כפויי הטובה

  . עוד

*  

מחזקים את ידיך בסיוע . עמיקם, תודה לך

  ! יישר כוח. למפונים ולמתיישבים החדשים

 
 

ohayon
Text Box
צבאית שלו. הוא לא חיכה למדינה, הוא הלך והתיישב בקצה הכי דרומי של הרצועה, 5 ק"מ מגבול מצריים. שם מגדלים פלפלים ומלפפונים לתפארת מדינת ישראל. וכשאני חושבת על הצעת ברק לחילופי שטחים (חולות חלוצה למצרים, תמורת אדמות בשומרון), אני שמחה שההסכם לא בוצע. כי אתה עומד שם משתאה וצובט את עצמך למראה היכולת להפוך חול לזהב. שם יושבים החלוצים האמיתיים, היזמים החדשים, אלה שלא מחכים לפקידי האוצר. שם עושים את מה שהורינו עשו בזמנו. שם מקיימים את שירה של נעמי שמר על ארץ-ישראל ה'יודעת גם לתת, ולא רק לקחת

ohayon
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  שיטים שמונים 

  

" "החיטה צומחת שובו
  השיטה-נושא של אמני בית-תערוכת

  ט"השנה תשס-ראש  ,2008 ,אוקטובר

  :נופיוללשדותיו ו, קשר לביתאת הבאה לבטא  80-ת התערוכ

  בין שורשי , בין אדם לחברו, מחברת בין הנפש למקוםהיא 

   , מלווה את הוויית חיינו צמרתדורית שירה של  .ילדות לבגרות

  נפילת בנינו במלחמת יום על מאז נכתב כביטוי להלם האובדן 

   .1973  אוקטובר, הכיפורים

הכמיהה שלנו לשקט ומבטא את , תקווה נוטע , באופטימיות הזהירה שבו, השיר

  . החיטה צומחת שוב- למרות הכאב והצער: ולצמיחה מחודשת

                                                                          *   

חברי הקיבוץ , תנוינושא התערוכה טעון ובעל משמעות רבה לכל אחד מא

ולכל פרשנות , תערוכה הייתה פתוחה לכל המעוניין בכך .והאמנים המשתתפים

ו  התבקש להוסיף משפט אחד אםמשתתפיהכל אחד מ .נושא הכותרת לעאישית 

 התערוכה פתוחה במשך כל חגי .כחלק מן הפרויקט, שניים בצמוד לעבודתו

דליה , מוני מרוז, איה לוין, בני לוין, אילת כרמי, עזריה אלון :המשתתפים ב .תשרי

, פורת-רות אילן, גוריון-רזיה בן, יעקב דורי, גדעון קוטנר, מוקי פלד, נעם ענבתי, סלע

  . פנינה פלד, אודם דרור

יונישיוזמת ואוצרת רוני

 עוד לא פסה רוח ההתנדבות
   לגיוס המוני 8 הוכרז צו ,וחברים קרובים לנושא" פרלמנט התאנים"ביוזמת 

   איש 100סחפו מעל ,  גיוסים5, חמש שבתות. 80-לקראת חג החצר פני הלניקוי 

  . תהם ההוכחה שעוד לא פסה רוח ההתנדבו-הם. שנענו לקריאה והתייצבו לדגל

מטאטאים , דרך קלשונים ומגרפות, התקרבות זה לזהשל , ימים של חסד: אלולחודש 

של והערכה  מילות תודה –ובסיום . וחיזוק השייכות, דרך חיוך של אהבת המקום, מזמרותו

!  שיקום-מי שאמר שהקיבוץ נגמר , אז. והגדרת היעד הבא -   משה פלד-מפקד החטיבה 

 .  הגדול'הפיניש' לקראת מחכים לכם בגיוסים האחרונים
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  גוריון- חגי בן:כתב

  

יש אתר ארץ למרבית הקיבוצים ב

אינטרנט רשמי המתאר את הקיבוץ בעבר 

אתר "גם לחלק מועט יש . ובהווה

לל את ההיסטוריה הכתובה ו הכ"מורשת

 וכן מדור זיכרון , ץוביהקוהמצולמת של 

לקראת חג . המוקדש לנופלים ולנפטרים

-  לביתאתר רשמיהעלות  הוחלט ל80- ה

בודת מצריך עכזה הקמת אתר . השיטה

אך לנו היו , שנהיותר מ של ועריכהאיסוף 

מצבנו אף קשה  . ספוריםשבועותרק 

חומר כתוב או מצולם בנמצא יותר כי אין 

ציב בפנינו הדבר ש, תהדיגיטאליבמדיה 

למטרה זו . ה כמעט בלתי אפשריתמשימ

מלווה הכוללת את עמיחי -הוקמה ועדה

תמר , )מי האתרמקי(חגי ושלמה , )מרכז(

, רחלה עפרוני, טל שביט, תמר אדר, כרמי

   .וסמדר גלבוע

  :רים ראשייםו אז4-האחר מחולק ל

  אתר פנימי לקהילה .1

 אתר היסטוריה ופעילות שוטפת .2
 "יזכור"אתר  .3
4. 

  

מכן נשלים את החסר בכל מגזרי האתר  לאחר

 יתרום שהאתראנו מקווים . במשך שנה נוספת

- ולחיבור בין בית,  בינינוותפתיחהעצמת הל

  . ל"חובארץ ובהשיטה לידידיה ונאמניה 

*  

מדובר  אני מעידה כי , לאתרהקשורקצת כמי ש

תחומים ) ויקיף(מקיף ה, (!)מרשים ביותרבאתר 

עבודת נמלים של חגי פרי , חשובים רבים

נראה .  שעשו את עבודתם בהתנדבות,ועוזריו

 בחיישימושי כלי יהפוך האתר לדי בקרוב ש

, "שיטים", "טלמשק"ימוש בעם ש, יום-וםהי

  . ועודמידע מהאזור , ריםשי, פרסומי עסקים

   !!השיטה על המפה-  בית-עתה מ, אז

                                                     אפרת

  ,שחקי שחקי על החלומות
  . זו אני החולם שח

  , שחקי כי באדם אאמין
  .כי עודנו מאמין בך
  , אאמינה גם בעתיד

  , אף אם ירחק זה היום
  , אך בוא יבוא ישאו שלום

  אתר לקידום עסקים בקהילה
  .אז וברכה לאום מלאום

, דינה ארםות בעבודת ההקלדה עוסק

. טובה טל, סמדר גלבוע, דינה רימון

אפרת  -ר ועריכתו סייעה בעיבוד החומ

 –הנפטרים והנופלים  צילומי, שלם

ת כיער,  ודורון פורתחיים בניאן, שלמה

נתונים , נוגה בוטנסקי -הנופלים דפי 

סלומון "חברת . נתנאל - יםיטטיסטס

סטודיו " ו, נבחרה להקמת האתר"מדיה

היעד . "יזכורה"דפי את  ביצע "פרח

ים גדולים חלקנה שה-בראשכבר לעלות 

 . של האתר

 טשרניחובסקישאול        

  תנחומים
  עדנה טיטול

   דיתה-במות אחותה 
   לאחר השנפטר

 מחלה קשה

  תנחומים
,  תיקונים,נשמח לקבל הערות, כמובן  ה טל'לחנהל

האתר יהיה במצב . תוספות מכל סוגו

 עד , חודשים3פיתוח והרצה במשך 

1.1.09.  

  לרחלה ונתן שונרי
  אורן סלור -במות 

 שנפטר לאחר מחלה קשה
  ביבנאלהרוקבהובא ל



  קהילה בהתהוות :השיטה- בית
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  ברכות ילדים לראש השנה
  , השיטה תמשיך להיות פעילה- אני מאחלת שבית:שקד גפני

  !וזהו, ושכולם ייהנ,  שנה כייפית-לנו ו, שלתושבים תהיה שנה נעימה

שיגורו כאן הרבה , השיטה יום הולדת שמח- לביתה אני מאחלת שתהי:איל גלבוע

. והחברים גם, ושהתושבים יהיו שמחים, תתפתח יפה" שכונת ההר"וש, תושבים

  .  לנוישיהיו עוד הרבה גיוסים

  . ו לי שתי שינייםושיפל, שאקבל מתנה,  אני מאחל שנה טובה ומתוקה:ניר יוחנן

  .ם ו ל ש  שתהיה שנת : בהיראיילון 

  תושבת, יִלאורית ברֶמ: כתבה
 : לשם כך ברצוני להאיר מספר נקודות

 מתנהלות בקלות , המבוגרים,ההיכרויות שלנו

 . בכבדות מסוימת,אילו של הילדיםו, יחסית

 גם אם אינו קורא לעצמו ,קליטה בקיבוץ

  . אינה קלה, "קיבוץ"

" קיבוץ מקום"בשיחה בעקבות הספר 

. עלתה סוגיית הקליטה בקיבוץ של פעם

 הן כנקלטת ,מאחר והנושא קרוב לליבי

 בחרתי לומר ,והן בקיבוץ המתחדש, בעבר

  :  בנושאכמה מילים

ב הגורמים ל- ברצוני להפנות את תשומת

שקליטה אינה קשורה רק  לעובדה האחראים

. היא הרבה יותר מזה, לשטחי הבנייה והמבנים

ת את תהליך קליטולתכנן יש לכוון , לכן

- לאולבדוק אפשרות לקשרים . המשפחות

יש .  אלא מכוונים ומובנים,קרייםדווקא מ

שיאפשרו לכלל משותפות פעילויות לקיים 

קליטה ש לזכור כי י. פעילההאוכלוסייה להיות 

 אינה דומה לקליטה של ,של בנים חוזרים

   .תושבים כמונו

- תושבים בבית, אני והילדים, אורי,אנחנו

. נו הורים לחמישה ילדיםאנח. השיטה

 בוגרי החינוך הקיבוצי של פעם -הגדולים 

והצעירים מתחנכים , "תיכון עמקים "-

- בית . במסגרות הקיבוץ החדשהבימים אל

בעל , השיטה נתפסת בעיננו כמקום ערכי

, היסטוריה  מפוארת בכל תחומי החיים

בתהליך נמצא  ו,מקום שעבר משבר קיומי

 - חה והתפתחותשל צמי, שינוי חיובישל 

  .קהילה בהתהוות

 אני מבקשת להדגיש את עיקרון ,במקביל

בין הקולטים המחויבות ההדדית : ההדדיות

יהיה , הקשר שייבנה. ולהיפך ,הנקלטיםלבין 

תוך הקשבה הדדית לצרכים וליכולות של מ

זהו זמן לחשיבה , לסכום .הצדדיםשני 

   כי,התפתחותלת שתתרום לצמיחה ומשותפ

כתב  כפי ש,"בית הוא מקום שגרים בו"

 ולבית הזה אני מאחלת .נתן יונתןהמשורר 

  !השנה טוב

שיש כאן תשתית לנו נראה , לאור העבר

 ניתן להצעיד את ,העליה ובעזרתטובה 

לו את  ולהחזיר את ,המקום קדימה

בנקודה זו אנו רואים עצמנו . ותפארת

שותפים מתוך רצון , כחלק מהתהליך

אנו נתרמים כבר היום  .ובחירה חופשית

ים וצופ, הזומדרך החיים הייחודית 

 ,תתרום הן למשפחתנושלעשייה משותפת 

  .והן לקהילה הסובבת אותנו

    

  

 



  בססת י הולכת ומת"חבה
  ט"הדרכה במזחשנת סיכום 

י "חבהמדריך , )מסילות( יונתן דננברג :כתב
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 עם חולפת הייתה מוצלחת מאודההשנה 

נכנסנו לתהליך . מסקנות לשיפורלקחים ו

 מחודשת של השל בניי ומתמשךארוך 

  : עם הדגשים אלה, י"חבה

 ,התייחסות מקצועית יותר שלנו. 1

 קשת סמכויותינות  והבנ,כמדריכים

  .ואחריותנו

של יותר תפיסה חיובית ורצינית . 2

פעילות ה של הנהלת הקהילה בחשיבות

 ,פורייהפיתוח מערכת יחסים  ו,י"חבהב

  תמיכה וליווי,בתקציביםתבטא שהבר ד

  . בקיבוץהאחראים של הגורמים 

 פרויקטיםריכוז מאמץ בדחיפת . 3

, עזרה בחגים,  כגון גיוסים,קהילתיים

בנה התוך ,  ומחוצה לו,קיבוץבנדבויות הת

, נתרמת לקהילה ה:טוב לשני הצדדיםזה ש

ומזמנם מעצמם משקיעים ולילדים ה, מחד

. לקהילהלומדים שיעור חשוב בתרומה ה

תמורה עבור החשיבות מכירים בוגם 

 ועצמאות ,הערכה עצמית, עבודתם

  .כלכלית

 ,"המחנות העולים"חיזוק הקשר עם . 4

הוא כוחה של התנועה בידיעה שמקור 

השנה . ואזוריים ארציים אירועיםבארגון 

לקורס מדריכים יצאו '  משכבת ט65%-כ

  . הצעירותהכיתות להדריך את בותייחבהת

 כגון ,שיתוף פעולה עם גורמי חוץ. 5

והשילוב , "גלבוע"המועצה האזורית 

יתנו הרבה עוד  ו,שנתנושני גופים . האזורי

  .לנוער שלנו

.6 

 
את עוד להעמיק בשנה החדשה אני רוצה 

י גיוסים "ע, בין השאר, הקשר עם הקהילה

 יםסרטה את ריחזמתוכנן לה. הנויפני שיפור ל

חיזוק , כדורגלהשתילת דשא במגרש , ב"במרח

מה (יולים עם לינה י ט" ערץהקשר עם נופי הא

קשר עם קיבוצים אחרים  ,)הנאה מרובהם שגר

- אחרי ניסיונות מוצלחים עם אפיקים ומעגן(

 של כיתה(י "לחבה' קבלת כיתה זהליך , )מיכאל

   .ועוד, )... בנות2 רק מתוכם ש,  ילדים12

*  

 שלצערי לשי סקלאני רוצה להודות , לסיום

אני . שיםב ולהמשיך למקומות חדוהחליט לעז

 ומודה לו מאוד על שנה ,מאחל לו הצלחה

  .נו שנה טובה לכול.מרתקת ומאתגרת במיוחד

 

היכונו לחג 
  !שמונים...ה

  ! החזרות בעיצומן
  

  מאות משתתפים 
  , שירה, משחק, בריקוד
  , טושיק, הצלפה

   -ד ודיע, הכנה
  .יש עבודה לכולם

  
    ה  ש ע נ  ו  א ו ב

  ! ! ג ח  ו  נ ל
ורענון המסורת הוותיקה של  המשך

ולקיחת חלק פעיל בהרמת , השיטה-בית

  .ואירועי תרבות, המועדים, החגים
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  ענייני בריאות
-יודעת שמרפאת בית" קופת חולים"האם 

לחודש  ₪ 40 ת/השיטה גובה מכל תושב

האם זה מקובל ? עבור שירות רפואי

  ?מקומי' פטנט'או שזה , בקיבוצי ההפרטה

  
  תשובת נועם מרגלית

 שירותי בריאות משלימים לתושב הינם
חברים מי התשלוכמו  ,"רשות"שירות 

 .בהיטל הקהילהם הקיימיעבור שירות זה 
זהו . ח"דבר מנוגד לשירותי קופהאין 

 .שירות משלים שיש לו עלות כספית
תושב . אזורה בישוביםגם הנושא מקובל 

מזכירה השירותי את שלא ירצה לקבל 

זכאי לשירותי , תרופותהקת ווחל רפואיתה

  .בלבד ח"קופ

                                           
  

  פנסיה אישית
ות התנועה הקיבוצית החליטו על מוסד

פנסיה (,  2,900₪בסך " פנסיית מטרה"

קיבוץ המבקש להיכלל ).  מינימאלית

המקיים מערכת " קיבוץ מתחדש"בהגדרת 

חייב לשלם לגמלאיו , של ערבות הדדית

יצרה " תנובה"עסקת . לחודש ₪ 2,900

השיטה -האם בית. מקור כספי בקבוצים

  ?פועלת לפי הנחיות אלה

  .ר
  ובת נועם מרגליתתש

 "מטרה-תפנסיי" המלצות התנועה על

 ואנו פועלים ,ידועות להנהלת הקהילה

 2008החלטות הקיבוץ בתקציב  .בהתאם
- ו,  לאדם בזוג3,770 שללהשלמת פנסיה 

המלצות מתבצעת לפי , יחידח ל" ש4.350

השלימה  ש אף"בעבר ביה .התנועה

 אחרים םלפנסיה הגבוהה בהרבה מקיבוצי

  2.000 התנועה שעמדו על המלצותמו

אנו תקווה שבמסגרת תקציב . ח לחודש"ש

 להעלות אתאף  נוכל ,2009שנת בהקהילה 

  .פנסיית המטרה בהתאם ליכולת הקהילה
  

  חשמל מבובז

דולקת התאורה הציבורית " שכונת ההר"ב

ומאירה אזורי , הרבה לפני רדת החשכה

האם לא חבל על . לא גרים בהםעוד בנייה ש

  !?החשמל

  .מ
  בת נועםותש

הנושא נמסר לטיפול החשמלאי של הקיבוץ 

  .ויטופל בהתאם

  
פרידה 

 מהעופרים
לפני שנתיים וחצי פתחנו בתנופה רבה את 

שרות ניסינו לה. השיטה- מכון הכושר בבית

פעילות ספורטיבית : מקום אווירה מיוחדתב

 עם נשמה יתרה , רגועה וחמה,ביתית

טקס ם גם לפעמיו, טעימות, פינת חג: בחגים

לשרת אותכם ולהכיר הייתה לנו זכות . קצר

 אך לפעמים החגיגה נגמרת. באהבה רבה

  . ונאלצים לסגור, )כמילות השיר(

מרכז "אנו מזמינים אותכם לעבור איתנו ל

את ות עשמבטיחים ל. דוד-בניר" הולצר

 נשקיע .שתרגישו שם בביתכדי המיטב 

לקלוט אתכם לב רבה -ותשומתמאמצים 

  . קה וטבעיתבצורה חל

 אנו ממשכים !האורות שלנו לא כבים: דעו

עם " מרכז הולצר"במרץ את פעילותינו ב

אפשר . של אפשרויותיותר רחב גוון מ

 .להתייעץ עימנו בנושא ההעברה בכל עת

  .להתראות

*  

על ההשקעה לעופרים וגם אנחנו מודים 

ומקווים כי במשך הזמן הם יחזרו , העצומה

ש א י ל
ת ו ת



   

  80-לוח אירועים ה
  

אוכלוסיית  של צילום קיבוצי - 27.9,  באלולז"כ, בשבת* 

  .יחדבהשיטה -בית

   ,קבלת חג, השנה- ראש- 28.9, ט באלול"כ', ביום ב* 

ח וקבלת " טקס פרידה משנת תשס:ב"על דשא המרח

חולים לשנה  ואי,"אנשי השנה"הכרזה על , ט"תשס

  .החדשה

:  השמוניםתערוכת פתיחת - 30.9, בתשרי' א', יום גב* 

   .אמנינו מציגים על הנושא, "ת שובחהחיטה צומו"

  .נגינה ושירה,  דברי פתיחה:בטקס

  .א"ה ערב יום הכיפורים בחד- 8.10, בתשרי' ט', ום דבי* 

ת ליום הכיפורים י שחר- 9.10, בתשרי' י', יום הב* 

  .ב" במרחבהנחיית יהודית פלד

-מעשיות בית", 80- מופע ה- 13.10, ד בתשרי"י', יום בב* 

  . מחולומשחק , בצליל -מאז ועד היום  "השיטה

 קריקטורת פתיחת תערוכת - 14.10, בתשריו "ט', יום גב* 

  . פרי עטו של מוני מרוז,השיטה-ביתחברי של כל 

  
שמח !!ונלוכלחג

  , בעיצומןלמופע הגדולהחזרות 

  ! וגם מומלץ!אפשר עוד להצטרף

  -מוזמנים לפנות אל 

  054-6777649 - הדס גפני* 

*  050-2080824 -  רחלה עפרוני
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 יםִחלי חֹוּבטחנו גן לא הְב
  )פ"בעכדאי ללמוד  (שיר סיום

  

  דורית צמרת: מילים

  חיים אסנר: לחן
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  אמר הנער, תהה יְפ ּכהדרְך

  ,גראמר כשַּב, יא כה קשתהִה

  ,נשב עכשיו בצד הדרך  אלאְך

  ... לא נגמריפור שלנּוי הִסּכ

  

  :פזמון

  ,יםד לא נִחעֹו

  ,יםדרִכ ּבּועודנ

  ,ה שניםּבהְרכך -לגם אחרי ּכ

  ,יםִחלי חֹובטחנו גן ּבלא ִה, לא

  צמחנו גן אבל ִה

  .יםשִניטים ושֹושל ִש

*  

  ,ארר ּבצריך לחפֹו, מו אז ּכ,בושּו

   )7' מעמ (המשך נועם מרגלית
  

 -  ? שנים10בעוד ש "האיך אתה רואה את בי

, ותתחזקהמגמה של מעבר מהכלל לפרט תלך : נועם

בדיונים על תקציב .  תלך ותקטן-והערבות ההדדית 

אנחנו  רוצים לחיות ': הצעירים אמרו את דברם, 2008

מכאן ברור . זו הייתה אמירה מפורשת' !כמו התושבים

השיטה בעתיד - אני רואה את בית. לאן נושבת הרוח

פעילויות תרבות וספורט : נר-כישוב קהילתי כמו גן

רשתות . כל אחד חי לעצמו, ומצד שני, משותפות

הן תהיינה תלויות . העזרה יצטמצמו למינימום

הלחץ . בהסכמת החברים להמשיך לשלם מיסים

בעלי (יש גמלאים . להורדתם לא בא רק מהצעירים

אם , לדעתי. שגם לוחצים על הורדה) פנסיה חיצונית

יצטרכו להוריד את , לקהילה לא יהיו מקורות

צריך לעבור , נוי משמעותיאך כל שי. ההשלמה לפנסיה

  . אסיפה וקלפי

  

  ?היו, כישלונותו
 יתכן שמול חבר זה או אחר לא תמיד ):מחייך(נועם   ,יתִלש יּבלנּכ, םֶללפתוח ֵת

התשובות הן פונקציה של . נתתי תשובה חיובית

והיו , היו חברים שיצאו מכאן מרוצים. התקציב

הייתי פועל שבדיעבד דברים , אולי, יש. שצעקו וכעסו

את תפקידי כנותן שירות אך בכל מקרה ראיתי . אחרת

  .  לחבר

ּו  ,להניח אבן שוב על אבן

  .ידל דרכים אל העִתב לסלֹוושּו

  

  ... עוד לא נחים.ח.פ

  *  
  ,וכל שמסביב רואות עינינו  ?מה אתה מאחל לנו ביום חג

שתימשך . השיטה רק טוב- אני מאחל לבית :נועם

יש הרבה . שנפרגן אחד לשני, הצמיחה הדמוגרפית

. רק צריך לגלות אותם, דברים חיוביים בבית השיטה

  !חג שמח

  , מתוק ומר,הקוציםהאהבות ו

  ,ן במו ידינואכל זאת עשינו כ

  ...והסיפור שלנו לא נגמר
 -והרהרתי , עזבתי את משרדו, אחרי עוד לחיצת יד

  . נועם, תודה? עדותלאן באמת פנינו מו
  ...עוד לא נחים

אפרת : ראיינה(  )מתאים גם היום, 70- נכתב לחג ה



 ,מה היה
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 התקיים בשלום קיום- דופסטיבל@ 

רבים נהנו מהופעות . באזורנו ימים 3במשך 

פעילויות ספורט ומפגשים עם , מיוחדות

    .שכננו הערבים

קרה ?מה
שפע  עם "דורות בגלבוע"דשה של  חחוברת @ 

  . גמלאיםחולקה ל, של חוגיםעצום 

 תרשיששרה  מחליפה איילת חנוכיאת @ 

מינוף נאחל לשרה הצלחה ב. חצי משרהבמגבת 

  . ךהחינומערכת 

 שסיימה את תפקידה בריכוז שולה אלבלקל@ 

-לפנינה בר. לב- תודה מקרב- החינוך המיוחד 

מי שעוד לא ראה את החיזיון האורקולי @   . בהצלחה בתפקיד,  מחליפתהתור

חוויה !  שירוץ-  שאן-בית באמפיתיאטרון

  . מדהימה

יצאו , ב"מסיימי י ,ריגל ירדני ורועי דב@ 

כל .  בפנימיותבסיכוןם יבהדרכת נערג "ת ילשנ

רים  הְד(!)אוטובוס מלא עד אפס מקום@   !הכבוד

 עמיקםבהדרכת הרצועה  מםפוניאתרי המל

וחזרנו הישובים  את 'חרשנו'. סבירסקי

כתבה ' ר. (  ובחוויותידעעשירים בבערב 

  . מצפים לטיול הבא). 10' בעמ

 שסיים שנת הדרכה לשי סקלתודה חמה @ 

  .מאחלים  דרך צלחה. ט"במזח

 סיים בהצלחה קורס חובשים ו בלכריסת@  

  !!שאפו.  חודשים3 ךקרביים שנמש

דליה י "ים בווידאו ענצחוהגיוסים לנוי מ@ 

  .ש"  בהם נשקפות פניה היפות של ביהסלע
 נערך על ת הלימודיםמיפקד פתיחת שנ@ 

על נישאים ' ב כשילדי כיתה א"דשא המרח

ממסיימי י הועבר "דגל חבה. כתפי הבוגרים

 הנרגשים התלמידים. ב"כיתה יס ל"ביה

כיד  ,סיימו את הטקס בליקוק קרטיבים

  . הטובההמסורת

 יאחרלביתנו השב , שאול נאמן, ברוך שובך@ 

  .של חיים בקנדהשנים רבות 

אושרת  ,)בנם של חנה ומיכאל (איל סלע@ 

. אלינו כתושביםפו הצטר -  עדיבנם ואשתו 

מחברת  עמיה ליבליךמפגש מחודש עם @   !!שמחים לקראתכם

חברים משך  ,)1978 ("קיבוץ מקום"הספר 

.  ולהיזכר ששמחו להיפגשרביםועוזבים 

,  רבהדברים שהושמעו היו בעלי ערך

 30כשבאתי לפני : "עמיהוהיטיבה לסכם 

ם אני היו, שנה ראיתי אנשים עצובים

ש רעיון לכנס את י". (פוגשת אנשים שמחים

    .  )בחוברתברים הד

זיתי 'סיים את תפקידו כמנהל מ עובל שונרי@ 

 מרכז לוגיסטי הלוהינלשובץ  ו'השיטה-בית

   .יישר כוח . בשוהם"אסם"במרכז 

העבר של מיטב סרטי  עם יםדיסקערכת @ 

 לכל 80- בחג המכר ת ,רן טלבעריכת ש "הבי

   ...נוסטלגיהשוחרי ה

יצירות קלאסיות , "חליל לירי "בשםדיסק @ 

מרשים ה בביצועה ,20- המאה ה מאת מלחיני

.  יצא לאור- בליווי פסנתר, )חליל (נריה פרגשל 

  .מתנה  נאה לחג

 ופעיל חצרןנקבע להיות  האריסלארי @ 

אמצעים בשטח יש כבר . איכות הסביבה

להפוך ים קוומ. אשפההמיון נוספים ל

 בהצלחה.  בשנים הקרובות'ישוב ירוק'ל

  !ללארי

תודה  .1.10.08-בבריכת השחייה תיסגר @  

  .ה מוצלחת על עונליונתן הדרבהיר ולאלעזר 

 סיים את עבודתו במשרד אילן סתוי@ 

צטרף למגזר הו, החקלאות כעובד מצטיין

  .נשמע על עבודתו בקרוב.  הגמלאים

 פתח את שנת פעילותו עם 'מועדון יום ב@ 

על שנותיו הראשונות  אלוןעזריה סיפוריו של 

בעל חשיבות (!) חומר מרתק. ש"בביה

. היסטורית

רבים .  נסגרה"חידושים"חנות @ 

. רגיש בחסרונהעוד נ,  על כךיםצטערמ

 על השירות ובאנה וערן'לגתודה רבה 

  . הנעים והמזמין

 של העופרים נסגר "ועדון בריאות נטומ"@ 

-בנירשלהם והציבור מוזמן למכון , אף הוא

  ).16'  עמ' ר(. דוד



  

  

  "שיטים"
  29.9.08, ט"תשס, ט באלול"כ ,ראש השנה
  2769 גיליון מספר

  אפרת שלם:  ועריכהראיונות
   ענת ענתבי, גלעד, רונית,  וינקלרניצה: מערכת
  נטע גלבוע : הגהה
  טבריה , "להב"דפוס : הדפסה

efratbat@bethashita.org.il 
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  מזל טוב
  ענת ותביל

  הבת אי לנישו

   שאולל"עבעופר 

  חרשיםישוב ב

  שפע ברכות 
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להתראות 
 בחג המשק
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  הכובש-ברמת

  משפחה לצרור ברכות 

  מזל טוב
  מיריק ואברהם גרזיל

  אביגיל ל "עב ניצן לנישואי

  צרור ברכות 

  שורירבה -לסבתא

 לכל המשפחה

  מזל טוב
  נעמי ואלי בלכרל

   רומי–להולדת הנכדה 
  בת לגל וטל בלכר 
  בכפר יחזקאל
   זר ברכות 
 לכל המשפחה

  מזל טוב
   פורתדורון ולדפנה 

   איתמר–לדת הנכד להו

  רוני ואמנוןבן ל

  הכובש-ברמת
   צרור ברכות

  לכל המשפחה

  מזל טוב
  לדליה ארגוב

   נועם–הולדת הנכדה ל

, ב"בארה ון'שחר וג בתם של

  ברכות לבביות

      לכל המשפחה

  , לחיילים, לילדים, לתושבים, השיטה-שנה טובה לבית
  , יצירה, ה של אהבה שתהא שנ-ולכל מי שאינם איתנו בחג 

  .טובים ומעשים, הגשמת חלומות, יציבות כלכלית
  !ם        שנה טובה ושנת שלֹו
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