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 בת נולדה

 לאוסנת וגוסטי

 ה לקלרה ושלמהנכד

 שחק וסהר, אחות לאופק

 

 

 בן נולד 

 לליאת ודן 

 נכד למרי ומרקוס

 אח לאמה
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 ,  אידלמן  טלי, טל דרומי, ןקונלי  נט'ז ,ציר דב,  ברלב בלהה  ,הגאי  בטי, ברינדט אסתי, אורית גבאי, אורי רונן

 סוקי,  ברדוש מתי,  מריון פוקס,  קוצר  מרטה, ריאן מוניקה,  ןמאיר רטמ  , יצחק ניסנבאום,  יואב בן נפתלי

שלמה , מלשטיין רותי,  שגיא  רועי,  קוצר פפה , ניסלבאום פני,  עמנואל גסטר,  יחיא עמית ,תמיר עמוס,  רותם

  תמר דורי, ס"ברא  תמי, שרה מילברג, חלן

 

 

 חוגגים יומולדת באוקטובר

 ,אלמוג פרידזון  ,שטייןאלדמע מל  ,איתן הוכמן , אורין שחר

  ,חנן אבנרי ,חיים פוקס ,דורון ליבר   , ס"דבי ברא  ,גיא דברת  ,ברק בן עזרא    ,אסף כרמי,אמרי מלשטיין   

  ,נאוה דברת ,ופק 'ירדן שצ,  יניב כרמי ,מונדריק  יהושע  ,יהודה שגיא  ,טלי בר

קלוד , קלאודיו מוסרי  ,פטו מזור, עומר לוטם  ,ד אלוניעוד  ,סתוונית פרץ ,נחום פרץ ,נועם יעקובסון   ,נגה דברת

 שרון קם  ,רענן פרידזון ,רון שהם  ,קונלין

 

 בת נולדה

 לאוריין ורביב

 נכדה ליהודית ויצחקיטו

 אחות לענבר ותומר

 

 

 בן נולד

 לאתי ושלומי

 אח לליבי ושיר, נכד לקרן

 ואחיין לטלי

 

 ברכות לרוני ועמרי לב

 ולכל המשפחה

 לנישואי אבנר

 



 

 ...תודה רבה

..... 

 

 ... סוכות חלף , תם ראש השנה

 .ואני רוצה להודות לכל מי שתרם להצלחת החגים
 

 :בראש השנה

  תפאורה -ניצן תמיר 

 שהם שני קדם אפרת ,הופמן דבורה – 

 כוריאוגרפיה וריקוד

  שירה –ליעד רונן 

  וכל העזרה הנחיהעל ה –בנצי 

 על קטעי הקריאה –איר רטמן מ, טלי בר 

 הכנת צלחות החג –  סי'שלי וג ,דליה שהם 

 על פינת היין – רימברג סימה 

 ארגון מקומות הישיבה – דווידוביץ לליב 

 לא   אפילו שזה בכלל ,על החצירהגאי  נתי

 ...שבועות

 

 :בסוכות

  שמונים לותיקיםעל  –נילי שחר 

 ליטל שרון על הריקודים עם חורש ובוסתן 

  לוגיסטיקה –בראס וטל דרומי שחר 

  על העוגה –מיכלי אופה לי 

 שירה -  חפץ סילביה ואמי 

  שירה –משפחת מזור 

  ההנחיה –רותםסוקי 

  קטעי קריאה  –טלי בר 

  על הברייקדנס –אלון הופמן 

  על עיצוב וקישוט הסוכה המוסדניקיות

 והפעלת הדוכנים

  בניית הסוכה –הולצמן וצוותו טוביה 

 כלי הייןעל  אכטסם לאדם 

 על הטרקטור מונדריק ליהושע...... 

 

 :וכמובן 

 והאכפתיותהחום , ההגשה, על הבישול –נדיה היקרים וילדיהם , להאוני  

  על ההגברה –לגבו ופטו 

  על התאורה –לסמי וערן 

 יב על ארגון המוסדניקיםלארנולד ושג   

 המחסליםהעורכים ו, המעודדים, היועצים לכלו ... 

 

 !!!סליחה, הוואם שכחתי מיש

____________________________________________________________________ 

 ....לידיעתכם

 . אני לא מרכזת תרבות

 .ועמדותיוכנראה אגיש את מ ,בימים אלה יצא מכרז בנושא

 

 נאוה
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 החגים מאחורינו

.אצלנו בחינוך השגרה היא מבורכת. לא אצלנו? שגרה זה רע. אוי השגרה

קופת אחרי החגים מביאה איתה הזדמנות ת

לצוותים ולילדים וגם להורים לבסס שגרת יומיום 

הסביבה הקבועה של בית הילדים והצוות . רגועה

המקיף את הילדים הם תנאים חשובים 

. למידה וביטחון, התפתחות, המאפשרים צמיחה

, והביטחון הזה הוא שמאפשר לילדים להתרחק

ם יודעים שיש להם ה. לחקור ולבדוק, להתנסות

ושלא . גב בטוח ששומר ומגן עליהם –בסיס 

, ממש לא, תחשבו ששגרה משמעה שעמום

בכל יום אנחנו לומדים . בבתי הילדים אין רגע דל

מעמיקים , משכללים מיומנויות, דברים חדשים

, רבים ומתפייסים, מזדהים עם הזולת, חברויות

 .בונים ומפרקים ועוד ועוד

אספר לכם , שנה האמיתיתאז לכבוד פתיחת ה

 ...מה יש לנו

שירלי , נורית הולצמן המובילה – בית תינוקות

מטפלות בארבעה ( כמחליפה)לייב וסיגל אבנרי 

בהמשך . בינהם איתמר המתוק שלי, קטנטנים

 -בן עזרא  -של הדר חורש)צפוי להיקלט הלל 

שתגיע לקיבוץ במהרה בעזרת אלוהי 

נוקות שנולדו ואחריו עוד ועוד תי, (השיפוצים

 . וצפויים להיוולד בחודשים הקרובים

המובילה ואיתה ( מקציר)עירית אטיאס  – בלון

( מאום אל קוטוף)סמירה כבהה , רונית פרידזון

כל בוקר אפשר (. כמחליפה)וסיגל אבנרי 

חלקם , לראותן אותן מטיילות עם הקטנטנים

בכל יום הם . כבר הולכים ואחרים לומדים ללכת

, תרחק מבית הילדים קצת יותרמצליחים לה

בבלון . בקרוב ילכו אפילו עד לרפת ולפינת החי

ילדונים מקסימים ועוד אחד שצפוי להיקלט  13

 .בקרוב

, ואיתה רותי שגיא( מחדרה)גלית הגננת  – חצב

כנרת גת וטליה מנסבך , רינה סנדנר

לאחרונה נפרד הצוות מעמית בן (. כמחליפה)

, נו כבר)לידה  שיצאה לחופשת -שגיא  –שחר 

ותחזור לגן ( אנחנו סקרנים, שתצא הקטנטונת

 20יחד הן מנהיגות . בסביבות פברואר

פטפטנים ועקשנים שכבר יודעים , טוטיםאז

לדבר טוב מאוד ולכן יכולים לדרוש בקלות את 

 . מבוקשם

איילה יחיא הגננת ושותפותיה אינה  – כלנית

 מאום אל)נדיה כבהה , קלאודיה מוסרי, מי'עג

עובד , הצוות ללא החלפה. והילה חלן( קוטוף

. מטפלות וחצי עם שלוש 4חצי שבוע עם 

בכלנית ילדי גן טרום חובה וחובה הם כבר 

 –עסוקים מאוד כל היום . בוגרים אמיתיים

שרים , משחקים בחצר ובארגז החול, מטיילים

, שומעים סיפורים, יושבים במפגש, ורוקדים

כ "סה. ים ומדביקיםגוזר, מציירים, בונים בניות

 .אלופים 25

מקסימים , ילדים 62יחד , עד כאן הגיל הרך

ועכשיו לחלק של החינוך הבלתי . אחד אחד

 ...פורמאלי

מדריכות חן ' ג-ו' ב', את ילדי כיתות א – חורש

השנה נקלטו . ולימור מדרדרוט( ממענית)

הקטנטנים מהגן . 'עולים לכיתה א 12בחורש 

חדשה והם כבר מיהרו להשתלב במסגרת ה

תופסת , מקלות 3, משחקים במגרש כדורגל

 .ילדים חכמים ומוצלחים 24בחורש . ועוד

מודרכים , ילדים 33', ו -ו' ה', כיתות ד – בוסתן

ילדי . ושגיב סולקיס( גן שומרון)י ליטל שדה "ע

הם , MTVבוסתן אוהבים לראות את ערוץ 

רובצים ומקטרים כמו , משחקים קלפים וביליארד

לשיר , ליצור, ואוהבים גם להשתולל, ליםגדו

 .ולהופיע

כבר כשנתיים מדריך ארנולד  – מועדון הנעורים

לאורך השנה מגיעים . ב"עד י' את ילדי כיתות ז

להם אין פנימיה ' ט-'למועדון בעיקר ילדי ז

הבוגרים שהולכים לפנימיה מצטרפים  . במוסד

 . בחופשיםלפעילות המועדון בעיקר 



 

 

 

 

, שלוש פעמים בשבוע ולאחרונה המועדון פתוח

צביעת  –עובר ריענון , לכבוד השנה החדשה

כ יש לנו "בסה. סידור חדרים ורהיטים ועוד, קירות

בימים אלה ארנולד מבקר את . נערים ונערות 43

משפחתו בגוואטמלה ומחליף אותו שגיב בהצלחה 

 .רבה

 

 

 

אני רוצה להודות למוסדניקיות המקסימות 

בחריצות ובאחריות  שעובדות בבתי הילדים

גם בחופשים וגם , כמחליפות וכעזרה לצוות

. אי אפשר בלעדכן! אתן אלופות. לאורך השנה

, נטע –עוד תודה גדולה לסטודנטיות הנהדרות 

מבחינתי יש . שירי ואיילת שעבדו בחינוך הקיץ

אתן יכולות לוותר על האוניברסיטה ! לכן תואר

 ולהמשיך לעבוד איתנו

.  

 

 ראו את עצמכם מעודכנים, לפעם הבאה עד, זהו זה

 

 יסמין

        ...ָאָהְבִתי    

 מבלי להעליב את חברי היועצים למיניהם - היועץ

 

חדיש  BMWלפתע הופיע משום מקום רכב ,רועה צאן אחד רעה את עדרו בקירבת דרך שוממה

, נעליים איטלקיות חדשות, צעיר בחליפה יוקרתית -  BMW -נהג ה .ונעצר לידו בחריקת בלמים

אם אומר לך במדויק מה :"הצאן ואמר לו ניגש לרועה-מתוצרת איב סן לורן  ועניבה" בן-ריי"משקפי 

 ".בסדר: "ענה לו הרועה" ?תיתן לי אחת מהכבשים בתמורה ,מספר הכבשים בעדר שלך

, ואת המימשק הסלולרי הוציא את מחשב הטושיבה הנייד שלו , הצעיר החנה את מכוניתו בסמוך

פתח , באינטרנט NASAנכנס לאתר ,  GPSזיהה במדויק את מיקומו הגיאוגרפי באמצעות מכשיר 

data-base טבלאות  60-וEXCEL דפי רשימות מעל  150לאחר מכן הדפיס . גדושות אלגוריתמים

 754יש לך בדיוק : " פנה הצעיר לרועה ואמר לו -לאחר כל אלה ". היי טק מיני פרינטר"מדפסת ה

 ".כבשים בעדר

את אחת הכבשים והעמיס הצעיר בחר ". ואתה יכול לקחת כבשה כרצונך, אתה צודק:"אמר הרועה

 .אותה לארגז המטען ברכבו

כן :"אמר הצעיר" ?תחזיר לי את בעל החיים שלי -אם אני אנחש את מקצועך : "הביט הרועה ושאל

 "?מדוע לא, בהחלט

אמר לו הרועה " מאד פשוט" "?איך ידעת: "הצעיר השתאה ושאל. אמר לו הרועה!" אתה יועץ"

דרשת ממני תשלום תמורת מידע שכבר ידעתי -שנית, אהופעת מבלי שהתבקשת לבו, ראשית"

 "כי לקחת את הכלב שלי, אינך מבין דבר וחצי דבר במה שאני עוסק -ממילא ושלישית

 

 אדן. תודה ליערה ק                                                   
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 וכמה מוקשים בדרך להגדרה? מי אנחנו

זאת הייתה פעולה חשובה ולדעתי גם מוצלחת ויבואו ". זהות"בסדנאות ה, כמו חברים רבים, השתתפתי

הפגישות עוררו לא מעט מחשבות , ואני מניח שלא רק אצלי, אצלי. על הברכה כל היוזמים והמבצעים

 .ברצוני לשתף אתכם בכמה מן המחשבות והתהיות שעלו בי לאחר הפגישה. שאלות לגבי חיינו במצרו

" הגדרה. "להגדיר זהות משותפת אינו דבר קל

ואכן להגדיר משמעותו לציין מה ומי " גדר"נגזרת מ

מטבע . נמצאים בפנים ומה ומי נמצאים בחוץ

ערבות :   הדברים קל יתר לומר מה ומי בפנים

, יחסי אנוש מתוקנים, תרבות משותפת, תהדדי

הקושי מתחיל כשאנו . ציונות ואפילו סוציאליזם

ם מי לא היינו ע. רוצים לומר מה ובעיקר מי בחוץ

לתת לו חלק בקביעת , רוצים לחיות יחד בקיבוץ

אשים . אורח החיים שלנו ודרכי החברה  ותרבותה

בהנחה שלא , נפשי בכפי ואנסה לשרטט זאת עבורי

אך נראה לי חשוב לקיים דיון גלוי לב , יסכימו כולם

 .בנושאים אלה

אני רוצה : אדם קרוב אצל עצמו ולכן אתחיל בקרוב

לא איכפת  לי שלשכן . לחיות ביישוב שאין בו עניים

, שלי יהיה  יותר כסף ממני או מכונית טובה יותר

אבל ארגיש רע מאד  אם לא יהיה לו כסף כדי 

או את המתנות ליום לשלם את החוגים לילדיו 

מי שמרוויח טוב : לכך יש מחיר. ההולדת של נכדיו

צריך להפריש חלק מכספו כדי לצמצם פערים 

או במלים אחרות לשלם את המחיר . במידת הצורך

 ".הערבות ההדדית"של 

הייתי רוצה לחיות יחד עם מי לא : ומהקרוב לרחוק

אני (. האחר, הרחוק) שאדיש לסבל של הזולת

דמוקרט כדי -כסוציאל)כסוציאליסט   רואה עצמי

איני בטוח שכל מי שבא לקיבוץ צריך (. לדייק

אך לא הייתי רוצה לראות כאן . להגדיר כך את עצמו

שלא איכפת להם , " בקפיטליזם החזירי"תומכים 

, שאלפי אנשים חיים בארץ מתחת לקו העוני

אין להם , "לתת"נאלצים לקבל מזון מארגונים כמו 

 .וך ראוי לילדיהם  או לקנות תרופותכסף לתת חינ

כי יצרנו אני גאה במצר . ומכאן לשדה מוקשים

קשרים של כבוד הדדי עם שכננו האזרחים 

.  הערבים

מצד אחד כיבדנו את  :הדדיהדגש הוא כאן על 

תמכנו במאבקים הצודקים שלהם , אורח חייהם

לשוויון בכל תחומי החיים ובמעגל הרחב בפיתרון 

אבל באותה מידה .  ת לשני עמיםשל שתי מדינו

שכיבדנו את אורח חייהם ראינו את מצר כיישוב 

שגאה בנוער שהולך לשירות משמעותי , יהודי וציוני

וכפי שאני . ל וחוגג בשמחה את יום העצמאות"בצה

של הימין לגור במרכז שכונות  תמתנגד לניסיונו

( ירח או הרובע המוסלמי בירושלים'שייך ג)ערביות  

, מכאן גם נובע. בור שמצר הוא יישוב יהודיאני ס

. שלא הייתי רוצה לגור עם אנשי הימין הקיצוני

לא , אנחנו לא גדענו עצי הזית אלא נטענו ביחד

שרפנו מסגדים אלא ניסינו לבנות יחד יחסי שכנות 

 .ואני מקווה שכך יהיה בעתיד. טובה

כמו שאני לא רוצה בקיבוץ נציגות של , וסייג נוסף

איני רוצה לחיות השונא ערבים גם , הקיצוניהימין 

עם מי ששולל את מדינת ישראל כמדינה של העם 

יש חשבון מיוחד עם השמאל , לנו במצר. היהודי

אבל על כך אכתוב פעם  -ציוני -הרדיקלי הפוסט

 .אחרת

הייתי  .בקיצור כי הרשימה התארכה, דבר אחרון

אמנם ברור . שנמשיך להיות קיבוץ חילונירוצה 

, לכאן לא יבואו חסידיו של עובדיה יוסףש

. שבדרשתו הפשיסטית איחל הכחדתו של עם שלם

, אבל גם אדם דתי מתון זקוק למניין  כדי להתפלל

לא יכול לנסוע בשבת ולהגיע לבית כנסת במקום )

ונפגע מיום כיפור שלא נשמר . וזקוק למקווה(. אחר

 ....ומשם הדרך קצרה לעימותים . 

אולי , לדברים אלה םריקושטיאם יהיו מספיק 

 ארחיב אותם בהמשך 

 

 .יעקב ל



 

 

 

 

 

 עמרי שוהם

 

למסע , קבוצה של כמאה ועשרים תלמידי מבואות עירון ואיתם מורים והורים מלווים, בחול המועד סוכות יצאנו

; י שוהםס ושנ"רותם ברא, ס"ליאור ברא, ופק'עומר שצ, טליה דברת, לין מילשטיין: ממצר יצאו למסע .לפולין

 .תמי ואני, נחום: והמלווים

 .ין סגירת מעגל ואולי גם פתיחתו של אחרעמסע זה היווה מ, כבן דור שני לניצולי שואה, עבורי באופן אישי

 .חשוב לא פחות מכל חג דתי אחר, בילדותי בכפר רופין היה יום השואה כמעט יום קדוש

רק . השואה ולכן לא הורשינו להיכנס לטקס הזיכרוןאת הילדים חשוב היה להרחיק כדי להגן עליהם מאימת 

ומעט ממה שחוו שם הם והחברים  ,ההורים לא דיברו על השואה. שרה הותר לנו להצטרף לטקסכשהיינו בני ע  

בשל כך רובנו הדחקנו את נושא . התחלנו לקלוט רק בגילאים מבוגרים למדי, המוכרים לנו מחצר הקיבוץ

רק  השואה והתחלנו להיפתח אליו

 .בגיל מאוחר יחסית

אישית התחלתי להבין מעט ממה 

ני הגיעו לשלב עבודת שהיה רק עת ב  

השורשים ואימי החלה לאט 

ובהדרגתיות להיפתח ולספר את 

השיא היה בעבודת . סיפורה האישי

השורשים של שני שבמהלך הכנתה 

ין טקס אישי והעבירה עערכה אימי מ

לאי למשמרתה של שני את הט

 .עד היום" משם"ו שמרה אות, הצהוב

מסיבה זו אני רואה היום חשיבות רבה 

 .במסעות לפולין

בני הנוער יכולים להתחיל ולהבין מעט 

ממה שעברו היהודים באותה תקופה 

 .ולחוות הזדהות רבה עם בני העם היהודי בעולם והכרה בחשיבות ההיסטורית שבהקמת מדינת ישראל

ם לעתיד הם אותם נערים ונערות שמבקרים בפולין ומנסים להבין מעט דור העדים לזוועות כמעט ונעלם והעדי

 .ממה שהתרחש שם

, תלמידי המוסד, הנערים. בירקנאו מציף את כולנו גל תחושות עז-בעוברנו את השער הידוע של מחנה אושוויץ

עת עוד ומבקשים לד ,מביעים עניין והזדהות עם האסירים האומללים ששכנו במחנה, מגלים בגרות מדהימה

 .ועוד

שהיא אולי בית הקברות היהודי הגדול , במחנה זה ובעוד מחנות ובורות רצח והרג שעברנו בארץ הארורה

שמילים אלה הן קטנות  , אנושיות החוסרהאכזריות וגבולות , מעסיקה את כולנו שאלת הרוע,  ביותר בעולם

 .לציית ולאפשר זאתכולנו מנסים לדמיין לעצמנו מה התחולל שם והראש מסרב . מלתארם

 

 במסעאנשי מצר 

 רשמים מהמסע לפולין...
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, אלא סיירנו גם במרכזים היהודיים העתיקים בקרקוב, המסע תוכנן כך שחווינו לא רק את פולין כגיא ההריגה

שילבנו ביחד עם האבל גם את הלימוד וההבנה על החיים היהודיים השלמים שהיו בפולין טרם . לובלין ווארשה

נפגשנו גם . וני יהודים וחיו חיי תרבות ורוח מלאים ועשיריםעת שכנו שם יותר משלושה מילי, המלחמה והשואה

 .עם בני נוער פולנים לכמה שעות של היכרות וחוויות משותפות

, ועד לאנדרטת רפפורט במרכז העיר 18דרך הבונקר במילא , עוד חווינו גם את מסלול הגבורה בווארשה

המשלבת את דימויי הטבח והשואה עם המרד 

 .והגבורה

ף חווינו במחנה המוות טרבלינקה בו מונצחות שיא נוס

הקהילות היהודיות החרבות באירופה וכל אחד יכול 

היה לאתר את הקהילות והערים מהן הגיעה משפחתו 

 .הרחבה

על הריקוד , בתי היקרה, ניתודה אישית אני חב לש  

המרגש שרקדה במחנה בירקנאו כמחווה ליהודית ארנון 

 .וניצולת שואה בעצמה מייסדת להקת המחול הקיבוצית

תודה לצוות המוסד ולמדריכים על הארגון  –ולסיום 

 .והנשמה היתרה שבלעדיה למסע זה לא היה ערך

 

 

 

 

 נחום פרץ

 

הדמעות חונקות אותך ואתה לא יכול . אין חוסן נפשי בפני זה.  אתה מגיע למחנות ואתה חוטף צביטה בלב

 .לבכות

התנורים עם , הכל עוד קיים, המשרפותאת  רואים -מיידאנקב :במיוחד עבורי שני מקומות היו קשים

כדי ? קא שםולמה אמבטיה דו. ומעבר לקיר עומדת עדיין אמבטיה שבה היו מתרחצים הקצינים " מגלשות"ה

הרצח   תכונמלציניות והאכזריות של עדות , רפות לחימום המים לשימוש הקציניםלנצל את חום המש

 .המשומנת

זה מחנה שהנאצים . שהן מצבות אין שם כלום מלבד אבנים. בשבילי גולת הכותרת היהטרבלינקה מחנה 

 . יהודים 870,000חודש ובתקופה זו הם רצחו  11ם רק יהוא היה קי ,הקימו כדי להעלים ראיות

אתה נכנס לקרחת יער ענקית . הרבה עצים ואדניות בטון שהיו פעם פסי רכבת –בתוך יער בשביל  צועדאתה 

 .שם מחנה רצחני הרמז היחיד לכך שהיה, סלעים  במרכזה אנדרטה גדולה 17,000 – המוקפת ב

אני רק יודע שהיא סיימה את  .מעולם לא דיברה, היתה עם מספר על הידניצולת המחנות ש, אמא שלי

 . וזה היה עבורי מסע לא פשוט וטעון רגשית .המלחמה חולה מאד

איך הם לא , הרי בכל צריף היו מאות ואפילו אלפי יהודים? דותאיך לא היתה התנג. שממש כעסתי היו רגעים 

 ?התקוממו

 .עם ילדי מבואות עירוןיותר הצד היפה במסע הזה היה היכרותי העמוקה 

 הריקוד של שני



 

 

  רשמים מהמסע לפולין...

 

ובעקבות  ,בתפקידי כאחראי על ההסעות במוסד אני מכיר את  הצדדים השובבים והמרדניים של הילדים

במסעות כאלה אתה מגלה עד כמה מבואות . לנו ילדים  שהם מלח הארץיכול להצהיר שיש המסע הזה אני 

שהתלוו וגם הצוות הפולני  מאבטחים ומדריכים, לא רק אני חושב כךו .עירון הוא מוסד נפלא וילדי מצר בפרט

 . עירון מבואות ילדי שלהתרשמותם מהתעניינותם ורגישותם הגבוהה  אלינו ציינו בפנינו את 

 

 שני שהם

יום בו , היום הכי מרגש במסע היה היום החמישי

 .עברתי מעצב עמוק לאופטימיות

זה היה . מקום קשה –בבוקר היינו במאידאנק 

אפשר עדיין לראות את , מחנה אכזרי ביותר

אחד מתוך , כמו צריף שכולו מלא בנעליים, הזוועות

מראה אלפי זוגות הנעליים ממחיש את .  חמישה

 .הגודל הזווע

, "עד"בחלקו השני של היום החמישי נפגשנו עם ה

הוא ניצל בזכות . סבא של אחד הילדים בקבוצה

נסענו איתו לכפר . איכר פולני שהסתיר אותו באסם

שם , מקום פרימיטיבי אך פסטורלי, שכוח האל

 . התרחש סיפור האסם

הנמצא עמוק באדמה הסתיר האיכר , באסם

(  בינהם העד)הפולני קבוצה גדולה של יהודים 

ובתוכה תינוקות שהיה צריך להשתיק אותם 

 .... בדרכים שונות

שהאיכר שהסתיר אותם קיבל , עוד סיפר לנו העד

מעמד של חסיד אומות העולם  ובמשך השנים 

נוצרו קשרים עזים בין משפחת הניצול ומשפחת 

המציל והם אף זכו לסיוע כלכלי  ממשפחת העד 

 .בזמנים קשים

שלמרות כל מה שעבר –ר העד ואת כל זה מספ

בזכות קיסמו . לא איבד את חוש ההומור ,עליו

ואופיו הנעים הצליח להוציא אותי מהעצב הרב 

 .שחוויתי בבוקרו של אותו יום במאידאנק

 

 

 טליה דברת

מקום  גילינוין 'המסע לפולין עצמו היה מאוד מרגש אך יש רגע אחד שזכור לי במיוחד כשהגענו לעיירה טיקוצ

שנלקחו סיפרו לנו את סיפור העיירה  ושםה מאוד עם בתים מרשימים נכנסו גם לבית כנסת יהודי שנשאר יפ

 . כל היהודים שהיו בכפר ליער ששמו לופוחובה ושם ירו בהם למוות בתוך בורות ירי ממנה

בכדי הקטע המרגש בשבילי הייה הנסיעה ליער שבו התבקשנו להיות בדממה מוחלטת לא לאכול ולא לשתות 

חר דרך שלא נגמרת הגענו לא. ין בדרכם האחרונה'שנוכל להרגיש ולראות את הדרך שבה עברו יהודי טיקוצ

ליער עמוס בעצים גבוהים ודקים ירדנו מהאוטובוס בדממה ונכנסו לתוך היער וכל ההליכה מתבצעת בדממה 

צלחתי לדמיין ולהרגיש את מוחלטת כשהגענו לבורות הירי זה היה הרגע המרגש ביותר בשבילי במסע כי ה

 .הזוועות שהתרחשו שם
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 "נזק סביבתי אדיר -עיר חרדית בוואדי ערה "

 חדשות!ערכת וואלהמ ,אריאל נוי: מאת
 15:19, 2010באוקטובר  5, יום שלישי

בין . מכתבי התנגדות הוגשו נגד תכנית הבנייה של העיר החרדית חריש באזור ואדי ערה 10500-כ

 קיבוצים באזור ויישובים ערביים0 ארגונים סביבתיים: המתנגדים

שאמורה להוות , העיר. לעיר החרדית חריש בנייהלתוכנית ה( שני)מכתבי התנגדות הוגשו אתמול  1,500-כ

ותתפרש על פני , ערה תושבים חרדים בלב ואדי 150,000-מתוכננת לאכלס כ, תחליף ליישוב הקיים חריש

 . קרקעות של קיבוצים ויישובים ערביים באזור, דונם חורש טבעי 20,000

 

, קיבוץ מצר, ד אל כרום'מג, ברטעה, אום אל קוטוף, מייסר, כפר קרע, תושבי אום אל פאחם: בין המתנגדים

ים הגישו אף הם התנגדות מספר ארגונ, כמו כן. קיבוץ גן שמואל וקיבוץ עין שמר, קיבוץ ברקאי, קיבוץ מענית

" חריש הירוקה", המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, "עדאלה", "במקום", "אדם טבע ודין"בהם , לתכנית

 . והמטה לעתיד חריש והאזור

 

, ראש המטה לעתיד חריש והאזור. חריש מתוכננת להיות העיר החמישית בגודלה בישראל, על פי הנתונים

שבה אין אופציה לתושבים , משרד השיכון מגיש תכנית מופרכת"שות כי חד! מסר לוואלה, חמי בר אור

הולכים להרוס שטח של חורש טבעי כדי לרצות את . מלבד זאת הנזק הסביבתי הוא אדיר. חילוניים

 ".החרדים

 
 "קומבינה על גבי קומבינה"

ולא נבדקו , הצרכיםלא בוצעה שום סקירה מעמיקה של , גם באזור חריש וגם במגזר החרדי, לדברי בר אור

בכל הארץ וגם אצלנו באיזור חסרים שטחים . במקום תכנון אמיתי קיבלנו קומבינה על גבי קומבינה. "חלופות

משפחות וזוגות צעירים שרוצים לבוא לגור  700-יש לנו רשימה של למעלה מ. והמחירים מזנקים, לבנייה

אומר שהוא ( נ.א -י והשיכון אריאל אטיאס שר הבינו)אטיאס . אך משרד השיכון לא מאפשר זאת, בחריש

אך הוא שומר אותם לטובת , דונם שניתנים לפיתוח מיידי 3,500אבל פה בחריש יש , פועל למען הציבור

 ". חרדים בלבד

 

בצורה שמתחשבת , גם לחרדים, פתוח לכולם, במקום לפתח את חריש כיישוב פלורליסטי"בר אור הוסיף כי 

. המיועדת לחרדים בלבד, גדולה יותר מנתניה, אנו מקבלים תוכנית לעיר ענק, הבערכי נוף וסביבה ירוק

אנו דורשים שבעקבות מספר ההתנגדויות . ומספר ההתנגדויות שהוגשו מעיד על כך, אנחנו לא נקבל את זה

 ".שהוגשו ימונה חוקר לדון בהתנגדויות

 

התוכנית מטעה ובלתי "חדשות כי ! ואלהאמרה לו" אדם טבע ודין"עורכת הדין קרן הלפרן מוסרי מעמותת 

 ותגרום להשלכות סביבתיות וחברתיות שליליות -ראויה 

 

 ס"יובל ברא: הביא לדפוס

 

 

 

 



 

 

 

 על עינת סאלם 

 שנפטרה במפתיע בערב חג סוכות
 

 .יש לפעמים בחיים רגעים שמעמידים אותך פעור פה

לדרך משותפת כשהמכנים המשותפים יצאנו . יצא לנו להיפגש בתחילת שנות התשעים, היא בת גילי

אולי בגלל שהיינו בתחילת שנות . בינינו מצומצמים לעצם היותנו נשים ולתפיסת העולם השוויונית שלנו

 .השלושים שלנו הייתה לנו אנרגיה בלתי נגמרת ואמונה גדולה בדרך והכי חשוב ביטחון בהצלחה שלנו

ציגה של העיר הגדולה ועינת סלם באה כנציגת אני הגעתי כנ, מרצ עברה אז את האיחוד הגדול שלה

ההתארגנות של התנועה הפוליטית החדשה הולידה את הויכוח הישן על שיריון מקומות לנשים . הקיבוצים

ואחרי מריבות וויכוחים קשים במרכז המפלגה החלטנו על ? ואיך? ואם כן כמה? אולי די כבר? האם

 (.השם הוליד ויכוחים ענקיים אפילו" )פורום לשוויון בין המינים"הקמת ה

לעיתים מצאתי את , לא תמיד ידעתי מי היא מי. את עינת וחגית, בתוך להט הויכוחים פגשתי בהן, שם

, נדמה לי, עינת. עצמי מנהלת שיחה עם האחת כשאחר כך התברר לי שהשנייה היא זו שדיברה איתי

ל כל פרור שהפורום הזה הצליח להוציא היא נלחמה ע. לקחה את נושא השוויון בין המינים אישית ללב

 .על השיריון במוסדות מרצ וברשימת הנציגים לכנסת, מהנהלת התנועה

מצאתי במקרה לחלוטין את עינת במועצה האזורית והתחלנו לחשוב על , בשנה האחרונה נפגשנו שוב

וב ללהט הזה להתחבר ש, החלום שלי. שיתופי פעולה אזוריים ובעיקר על קידום נשות העסקים באזור

 .בלי תרוץ או סיבה. נגדע באיבו, שלה

לא יכול להיות . חשבנו על דרך משותפת חדשה. נפגשנו לאחרונה לפני כחודשיים. היא הייתה בת גילי

 ...זה לא נראה לי מציאותי, שבשל גילנו נגמרה לה האנרגיה

 .וזה אחד מהם, יש לפעמים בחיים רגעים בודדים שמעמידים אותך פעור פה

 .היה זכרך ברוךי

 

 אדן. ק יערה

 

   ___________________________________________ 

  

 

 לטוביה נורית וכל המשפחה

 תנחומים על מות האחות

 יפה

 בית מצר
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 מקורות זרים

 
 

 

 תעשיית הפחם הפלסטינית חונקת את תושבי עמק דותן

 YNET מאת חיים לוינסון
 

בכפר יעבד , לנוכח התלונות. המפגע מסוכן לבריאות התושבים. מאז בניית הגדר עברו המפחמות מערבה

זה . קומי מתקן מודרני ולאט לאט מנסה המנהל האזרחי לשכנע את הכפריים להשתמש בובנה מהנדס מ

 לא פשוט
 

שנה ראש המועצה האזורית מנשה  18, אילן שדה

-מתגעגע לשנות ה, ותושב כל חייו בקיבוץ מענית

כיום הוא . בערבים" לטפל", לדבריו, אז ידעו. 50

נאלץ להתדפק על דלתות משרדי הממשלה 

האזרחי כדי שיעזרו לו לטפל במפגעי הריח והמנהל 

וזיהום האוויר שיוצרות המפחמות של המפעלים 

היינו  50-בשנות ה. "הפלסטיניים בעמק דותן

יורדים כמה חברה עם טרקטורים ומעיפים להם את 

אבל זה גם לא רע שיש ", הוא מתגעגע, "העצים

, באמצעות החוק והסדר, בינתיים". חוק וסדר

פתרון שיאפשר לתושבי המועצה מתקשים למצוא 

ל בגזרת "ולחיילי צה, שלו לנשום אוויר נקי בלילה

 .נין לנוע בלי מסכות גז'ג

פועל המרכז של , בעיקר בעיירה יעבד, בעמק דותן

כל מנגל בפארק הירקון מתחיל . תעשיית הפחם

: זאת תעשייה פרימיטיבית ביותר. את דרכו שם

ימות ומוצב בער, הגזם מובא בעיקר מישראל

ומוצתות , הערימות מכוסות קש. בצורת חרוט

 התהליך עצמו . עד שנוצר פחם, יום 21למשך 

ענן עשן קבוע של פחמים נמצא . ממושך ומסריח

קילו פחם עץ : זולים, אגב, המחירים. מעל הכפר

 . הדרים עולה שם ארבעה שקלים בלבד

מאז הקמת גדר , בשלוש השנים האחרונות

מאזור הכפר , מערבה נדדה התעשייה, ההפרדה

שם . אל השטחים הפתוחים ממערב לגדר, עצמו

בדיקת : חוסכים לעצמם בעלי המפחמות עונש כפול

הגזם במחסום הכניסה ובדיקת הפחמים במחסום 

החלו מפגעי זיהום אוויר , כתוצאה מכך. היציאה

מצדו , קשים ליישוב מצפה אילן שבוואדי ערה

שאוזרח , טןזהו יישוב ק. המערבי של הקו הירוק

לפני ארבע שנים לזכר אילן רמון ומאוכלס בעיקר 

המצב גרוע : "שדה אומר. בצעירים דתיים לאומיים

אי אפשר . עד כדי כך שאנשים נסגרים בבתים

משפחות עם תינוקות . לצאת עם כביסה החוצה

אי , ו משהואם לא יעש. עוזבות את הבתים בלילות

 ". אפשר יהיה לגור פה

החלקיקים . היא הבריאותיתהבעיה העיקרית 

נוחות -רום החל מאישנפלטים לאוויר יכולים לג

כתוצאה מגירוי בריריות העיניים ודרכי הנשימה 

ותופעות נוירולוגיות קלות יחסית כמו כאבי ראש 

וסחרחורת עד תופעות קשות בהרבה כהתקפי 

העלולות לסכן את חיי , אסתמה ואוטם שריר הלב

כמו כן נפלטו לאוויר . הנחשפים באופן מיידי וממשי

יארומטיים דוגמת פול, חומרים מסרטנים

, על פי המשרד לאיכות הסביבה. ודיאוקסינים

חשיפות חוזרות לרמות חריגות של מזהמים כאלה 

עלולות להיות משמעותיות ביצירת גידולים 

 . סרטניים

נמצאו , בבדיקות שערך המשרד לאיכות הסביבה

. ממצאים חריגים של אותם חלקיקים מדוברים

טרלים בעקבות כך הורה פיקוד מרכז לחיילים המפ

כמו כן . לעשות זאת עם מסכות גז, סביב הגדר

אך בסופו , ל במבוא דותן"שקלו לפנות את בסיס צה

 . מחשבה זו נזנחה, של דבר

בעקבות התלונות התגייסו לטפל בעניין ראש 

ומפקד , מרדכי( פולי)ל יואב "המנהל האזרחי תא

. ל עאדל מסלאחה"סא, נין'מנהלת תיאום וקישור ג

אף , בני אלבז, ת הסביבה במנהלקצין מטה איכו

הציע לאסור כליל הכנסת פחמים מתחומי הרשות 

 . לתוך ישראל

מצד : העניין הכניס את המנהל האזרחי למלכוד

המקומות מזהמים את הסביבה ופועלים ללא , אחד

סגירת , מצד שני. היתרים הנדרשים על פי חוק

קרקע , המפחמות תשלח מאות למעגל האבטלה

 . ות טרורפורייה לפעיל



 

 

, באשה-ר ואליד אל"הד. הישועה הגיעה מכיוון אחר

חזר משבע שנות לימודי הנדסה ביפאן , נין'תושב ג

 . והחליט להמציא מתקן שיפתור את כל הבעיות

שבו אמורים , הוא הגה מעין סרקופג עשוי בטון

המתקן יכוסה בפח ויוצת . להניח את בולי העץ

. נור פליטה אחדוכל הגזים ייפלטו לתוך צי, מלמטה

המתקן אמור לשפר את איכות , באשה-לדברי אל

, לצמצם את משך זמן הכנת הגחלים, הפחם

ניטור קבוע של ..לצמצם את מטרדי הריח ולאפשר 

   . פליטת הפחמים

המנהל החליט לאמץ את המתקן והקצה לו 

כסף נוסף . מתקציבו כמה עשרות אלפי דולרים

דד את כדי לעו. הובא מהמדינות התורמות

החל המנהל , המקומיים לעבור להשתמש בו

צווי הריסה הוצאו  19. בפעולות אכיפה אגרסיביות

. לפני שבועיים למפחמות חדשות בעמק דותן

. המטרה היא לדחוק אותם לשימוש מתועש יותר

הכפריים באים לשם . מתקן לדוגמה הוקם ביעבד

בשבוע שעבר התבוננו התושבים . להתבונן בפלא

מומחי זיהום האוויר של : שגרתיבמחזה לא 

ר לבנה "בראשות הד, המשרד לאיכות הסביבה

צים "קסדות לראשיהם ושכפ, באו ליעבד, קורדובה

 . לגופם כדי לבדוק איך המתקן עובד

הבעיה העיקרית היא לשכנע את הכפריים לשנות 

. ממנהגם זה עשרות בשנים לטובת התיעוש

, מומחיםהחקלאים הביטו ב. המאמץ לא היה פשוט

. ואמרו שהפטנט החדש לא עובד, שאלו שאלות

. 30%-הוא מפחית את משקל הפחם ב, לדבריהם

ל "החל סא, לאחר מכן. פחות כסף, פחות משקל

לשכנע את בעליהן , מסאלחה לסייר בין המפחמות

הנהג . הריח היה בלתי נסבל. לשנות בכל זאת

, מוחמד מזבאבדה. הגיף חלונות, נשאר ברכב

. התלונן שהורסים לו את הפרנסה, ומפויח כול

. ללא הועיל, מסלאחה התווכח אתו חצי שעה

היינו מוסקים זיתים . אמרתי לו שאני בן של פלח"

. כמו לפני אלפיים שנה, ועושים שמן זית בבית בד

 ".היום אנחנו עובדים עם מכונות מאיטליה

המפחמות נמצאות בשטח המועצה האזורית 

ן מסיקה פנה למנהל ראש המועצה גרשו. שומרון

במסגרת . ל"לאלוף הפיקוד ואף לרמטכ, האזרחי

המאמץ לפתור את בעיית עשן המפחמות אף נפגש 

מסיקה לישיבה מיוחדת בסוגיה עם השר להגנת 

אני "כי " הארץ"מסיקה אמר ל. הסביבה גלעד ארדן

חבל שזה לקח כל כך . שמח על ההתקדמות בנושא

בוא על אך אני מקווה שהבעיה ת, הרבה זמן

אכיפה בקרב -ישנה תת, לצערי. פתרונה

האוכלוסייה הפלסטינית הן בנושא הבנייה והן 

אף אזרח יהודי לא היה יכול . בנושא איכות הסביבה

 ". לנהוג כך זמן כה רב
 

תמי אידלמן: הביאה לדפוס

 

 אליזבט  גילברט"/ לאהוב0להתפלל0 לאכול"    ...ָאָהְבִתי

היא יוצאת למסע חיפוש . מחליטה אליזבט לקחת פסק זמן מחייה, בעקבות משבר גירושים 

 . עצמי בשלושה יעדים שונים בעולם

וש פנטזיות קולינאריות בלימודי איטלקית ומימ אמבלה כמה חודשים קסומים ברומהיא , כך

לומדת ריסון עצמי היא שם , את הקילוגרמים שצברה באיטליה משילה באשראם  בהודו. ואחרות

 .שוב יפה וחתיכית מגיעה לבאלי הקסומה  ללימודי ידידות ואהבה, לאחר מכן. מהו

נבחר לספר המומלץ של אופרה , מכר עם צאתו לאור-הפך לרב" לאהוב, להתפלל, לאכול"

 שפות ונמכר ביותר ממיליון וחצי עותקים 14-תורגם ל, יוינפר

 400כמעט : חסרונו הוא באורכו .  אהבתי את הספר בזכות  שפתו הקולחת וההומור הבריא

אשר הפך לסרט המוצג בימים אלה ממש בבתי הקולנוע בארץ בכיכובה , ספר מקסים !!עמודים

 .וליה רוברטס'של ג

 ארלט מזור
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 הפסדנו טיול

להישאר ו השתתפותנו בטל אתלבצער רב מטייל ונאלצנו -אשתי ואני חלינו לפני היציאה לנופש :וידוי
 מטה התרחש בוכל הכתכך ש0 כאילו גם אנו שם הנסיעהדמיינתי את 0 טיולב היובזמן שחברינו  .בבית

 . במוחי הקודח מחום ...רק
 

, כרגיל שיחותו ,"מלוא"גמלאי  ,עלינו לאוטובוס

 .פותחים או סוגרים וילונות, מסדרים תיקים ,שים"ד

וך כדי תפיסת תוהכל  בקיצור פגישה עליזה

 .בינונית או גרועה, טובה :"פוזיציות"

עד , בינתיים הנהג משמיע מוסיקה ערבית להנאתו

י "עם שירי א דיסק תבקש לשים איזהמהוא ש

                                      .( הנהג מזמר לעצמו אום כולתום). והטובה הישנה

צורה עמתעטשת חזק תוך כדי צעקה  זוגתי ,פתאום

ישר לעורפו של מי שיושב , ו אולי קריאת אזהרהא

הבן . בידההיה הטישו עוד לא י כ, לפנינובמושב 

המזגן "ש, ומודיע להנהלה, קם, אדם מסתכל מעלה

תוך   "!!מזיע ומוריד טיפות מעצבנות על הראשים

בגלל  ,המעבר כוון לצדומ ,שניות אני מתעטש

ו החלששתי חברות יושבות , באותו הצדו, נימוסים

הישרדות של החיידקים הלשוחח על כוח 

בצאתם מושמדים האם הם  ,א"ז, ריםפזשמת

חופשי  ולהדביקלאטמוספרה או ממשיכים לחיות 

לא  ממש ומסתכלות אלי במבט? את הסובבים

 !יסומינ

רצינית  ,עוברת עכשיו, תניתמיד חייכ, סוקי

סופרת את הנוכחים להבטיח שלא נשאר  ,ומרוכזת

 ? יש עודף או שמא  ...מישהו

לקרוא את , "מאור"בינתיים הגיע תורו של חבר מ

ליליה , !!ובדיוק כשכולם אומרים אמן" ברכת הדרך"

לא , ואני התפרצנו בהתעטשות ספונטאנית

  !אבל אמרנו סליחה .מתוכננת

היציאה ערב מסתבר שאשתי ואני חלינו יחד בדיוק 

תפסנו איזה סוג חדש של שפעת או .  מטייל-לנופש

בכל . או שניהם יחד, סוג ישן של ברונכיטיסאיזה 

לא  "מלוא"בכידוע  כי, "פנו לנסיעההצטר" זאת

 .בודקים לך את הגרון כשעולים

ברגע , לפי הסטטיסטיקהו אז ממשיכים לנסוע, טוב

הנתון הזה מישהו היה כבר צריך לבקש שיסגרו את 

, כנגד .ואכן הבקשה הגיעה !כי קר פה, המזגן

וגם  !כי חם כאן ,מתנגדת ,מישהי לבושת סוודר

 .חסר לה אוויר

מחליט לסגור את הקירור , משועשע, הנהג

  !פשרה יש. ולהשאיר את האוורור

האוויר הכלוא בתוך את מחזר רק מ הלדעתי ז, אבל

... תהוירוסים והבקטריו, גם החיידקים .האוטובוס

, רמערכת האוורואל תוך  נשאבים !ממוחזרים

במנות ... רכבחלל הומתפזרים בנפלטים בחזרה 

 .שוות לכולם

נבדוק כמה אנשים החלו להשתעל וזה  ,כשנחזור

ל כוח עישמש כאינדיקציה לפתרון התעלומה 

 . של החיידקים תהחיּו

 ותהמדריכה נכנסת לפעולה וראשית עושה לנו הכר

ומאחלת שיחזיר  "וותיק ומנוסה בדרכים", עם הנהג

 ,ן ברקסהוא נות  !וטראח... אותנו בריאים ושלמים

 .בגלל אילוצי התנועה

לפי דעתי  ..!שניים שעמדו בין המושבים כמעט עפו

 : הסכנה טמונה במשוואה

 ,בריבוע נפילה= חוסר שיווי משקל   - ברקס +גיל 

   !!כברשבו ... אז

, בינתיים המדריכה התחילה להסביר דברי מדע

 בעניין האתר שנבקר ,גיאוגרפיה וטבע, היסטוריה

הגרון ...כמו ףצפצהחלו להרמקולים  שלפתע עד, בו

  .שלי

האנשים דווקא מתעניינים . מתגברים על התקלה

פרט כמובן לכמה  ,ומקשיבים ויש שקט רגוע

מוקדים של התלחשויות בין כאלו שחושבים שלא 

                 !! אבל כן... מפריעים

 -כבדת ,חברה אחת ,במרכז האוטובוס, פתאום

החלה , מנותקתלשבת משנמאס לה  ,שמיעה

שעונה לה גם , בקולי קולות שכנתהלשוחח עם 

ים מנסים להשתיק סמוכמהמושבים ה .בקולי קולות

דבר שפותח תגובת , גם כן בקולי קולות, אותן

ת להשתיק א מנסים ,הרחוקים עכשיו, שרשרת כי

 ונגמר בצדקנית  ,קולי קולותב, ניחשתם, המרכזיים

 ....תשמעו סיפור

 



 

 

בנאום הגנה  ופותחת המיקרופוןאת תופסת אחת ש

ועל המטרות , שמדברתעל כבוד המדריכה 

 תוך כדי מהומה רבתי!!  ולהשכיל לשמוע : הנעלות

  צלנו את ההזדמנות להשתעל כאוות נפשנו ישנינו נ

 .ובלי שום חשבון

 ממתינה, תבסבלנות פסיכולוגי, המדריכה

בוקעת מוסיקה משנות , ובינתיים, להירגעות כללית

שמסוגלת להרדים ) ....ולרוחנ מותאמת , החמישים

 (. פילים

 ,בטיולי אוטובוס יקולפי הזמן הסטטיסטי המד, כעת

מתי : כמה שמתאפקים בתור נציג של, מישהו שואל

  ?נגיע לשירותים

בעת ההמתנה לפתחם , תדמיינו את הציפיות שלנו

בזמן , באורחן הדרכים, של כמה שירותים מסכנים

לנו  כי הוא משותף, מ"באורך קהעמידה בתור 

ולגמלאים של אוטובוסים נוספים שהגיעו מכל 

 .ולאותה המטרה, בדיוק יחד אתנו, הארץ

עשינו את ארוחת הבוקר גם אחרי שנרגענו ו, טוב

התעצבנו על כאלה וחזרנו אל מקומותינו ו

ולאחר שבספירה המדוקדקת מתגלה , !!!שמאחרים

... שאולי עדיין תקועה בתור ההוא, שחסרה מישהי

שהתבלבל בין , ש מישהו בעודףוכמו כן שי

ל ושאאז הגיע הזמן ל, וכשכבר יצאנו... האוטובוסים

 . שנבקר קושי ההליכה באתרים על פרטים

דרגת " מותאם למחושב ושהכול  מסבירהסוקי 

יש מקום קל ומוסיפה ש. "70-90כושר של בני 

: בתגובת מקהלה אנחנו. כל הזמן יורדים בובמיוחד 

מטפסים , במקום אחר: "היא מוסיפהו  ??ובחזרה

הם חבלים ה. לא לדאוג, מעט בעזרת חבלים

   "...חזקים

 בגללמישהי מעלה וילון ומישהו מתלונן בינתיים 

החליט להסביר חבר אחד  :ובעניין השמש .השמש

לשבת כדי , יכן הצד של הצלה לזוגתו איך לקבוע

כידוע ": הוא אומר "זה קל". רצויהחלון ה ליד

דרומה אז אם נוסעים , זרחהשמש זורחת מצד מ

 ,בערבואם , יהיה לך צל מצד מערב, בשעות הבוקר

 ,אז זה הפוך על הפוך, "צפונה"ואם זה . הפוך

 ?!?!?: היא   "?  הבנת

ציינה  ,"צפונה"המדריכה שתוך כדי הרצאה שמעה 

. מה שאמרתי התרחש בצפון!!  נכון": בנחת רוח

 "...משתתף בערנותמקשיב ותודה לחבר הזה ש

הוא מתאר רק חלק . אני מפסיק את סיפורי כאן

יש לי  ."תי בושלא השתתפ"של הטיול  ,מהנסיעה

 יםבין שיעול אך אני מותש ,עוד המון מה להוסיף

אז ... עלול להירטבהמחשב ומסך  ,תיוהתעטשול

 /.ברכותבריאות ו, עד הטיול הבא

 

 עמנואל גסטר

                                                          

 

 ...ָאָהְבִתי

קיבוצניקים , עירונים, מבוגרים, פאב המושבה מלא מפה לפה בצעירים, שישי בלילה
עליה עומדים חמישה , ובעיקר צעירות שוקקות חיים המתקבצות סמוך לבמה

  .מוסיקאים ביניהם גבו ופטו

 . שמונים ומרגש במיוחד בבלדות-גבו מבצע שירי שנות השבעים

  .עם הבספטו זה פטו הוא  עושה אהבה ? ופטו 

בקול סדוק , גם היא בקאברים, לאחר כחמישה שירים מצטרפת אליהם דפנה ארמוני
 .וחושני

  . רעדה" מושבה"הבמה הקטנה ב

 . היה ערב נהדר

 נאוה חברוני                                                           
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 1021עזרה נפשית בטלפון  

 

בכל ימות 0 שעות ביממה 24המציע עזרה ראשונה נפשית בטלפון 0 ן הוא שירות הומניטארי"ער  

ן אוזן קשבת "כל אדם הנמצא במצוקה נפשית ימצא בער. תוך הקפדה על סודיות ואנונימיות -השנה 

 .  והתעניינות כנה בקשייו
 

וביחד , ו להקל עליו באמצעות שיחהן ינס"מתנדבי ער

במידת הצורך יינתנו . יחפשו דרכים להיחלץ מהמצב

במצבי חירום . מידע והכוונה לשירותי סיוע שונים

. ן עושים כל מאמץ להצלת חיי אדם"מתנדבי ער

גורמים  בין, ן"במלחמות האחרונות מתנדבי ער

,  היוו לתושבי המדינה אוזן קשבת, מסייעים נוספים

 . ומרגיעה תומכת

על פעילותה למען הקהילה וסיועה למערכת 

ן השנה במגן שר "זכתה עמותת ער0 הבריאות

 .  הבריאות למתנדבים מצטיינים

ן חדרה הוא אחד מעשרה סניפים המפוזרים "סניף ער

שנה ביוזמתם של  17הוא נפתח לפני . ברחבי הארץ

בקורס . כמה מתושבי העיר שהתנדבו בסניף נתניה

כשרת מתנדבים חדשים בהנחייתה של הראשון לה

 12השתתפו , ניצה וינטר שהקימה וניהלה את הסניף

הכיל הסניף , איש ובסוף השנה הראשונה להקמתו

ן "סניף ער 2010כיום בשנת . מתנדבים 30-קרוב ל

,  מתנדבים פעילים מחדרה והסביבה  91חדרה מכיל 

, צעירים ומבוגרים מרקע מקצועי מגוון, גברים ונשים

מספר . לקם עובדים וחלקם כבר יצאו לגמלאותח

פעמים בחודש המתנדבים מקפידים לאייש את 

לב פתוח ונכונות לסייע , י מתן אוזן קשובה"הקווים ע

לאדם במצוקה וכל זאת ללא תמורה ועל חשבון זמנם 

 . הפרטי

: ן כוללות מגוון רחב של נושאים כמו"הפניות לער

 ן מהווים ערוץ "לעיתים תורני ער)בדידות וערירות 

-אישית ובין-קשיים בתקשורת תוך,  (חברתי יחיד

מצוקות נפשיות על רקע , ילדים-יחסי הורים, אישית

מחלה נפשית או לחצים במסגרות /של הפרעה

 .  מקום עבודה, צבא, הספר-בית: חברתיות שונות כגון

ישנן , המהווה בית משפחתי חם ומלוכד, בסניף שלנו

. וונות מעבר להתנדבות השוטפתפעילויות שונות ומג

מקיימים קבוצות דיון ותמיכה שההשתתפות בהן  אנו

, הרצאות, היא חלק אינטגרלי של ההתנדבות

 (. למעוניינים)טיולים ומסיבות , ימי עיון, סדנאות

לא מעט מן המתנדבים שלנו יוכלו לספר שבסיוע 

בין המתנדבים . לאחר הם קודם כל מסייעים לעצמם

אובדן , שבעצמו מתמודד עם קשיי שכולשלנו יש מי 

גם חברים אלה מוצאים שהעזרה לכל . או נכות פיזית

מחזקת  -נזקק והידיעה שיש בידם לסייע ולהקל 

 .                                        אותם ומעניקה להם כוחות מחודשים

 כעת מתנדבים חדשים נמצא  19קורס הכשרת 

 110בסניף יהיו  2011הצפי הוא שבשנת . בעיצומו

ההרשמה , ואכן.... מתנדבים פעילים והיד עוד נטויה

כבר , לקורס הכשרה חדש שיפתח לאחר החגים

 . החלה

המעוניינים 0 70 – 30גברים ונשים בין הגילאים 

מתבקשים 0 להצטרף למערך המתנדבים של הסניף

 :לפנות

 .04-6338878 :לחנה רכזת הסניף 

 

ס"עדנה ברא: הביאה לדפוס

 

 

 

 

 זה בריא להיות בריא

 ההצגה טוביה מצחיקוביה

 והוריהםלילדי חצב 

 24/10תתקיים ביום  

 .במועדון לחבר 18:00בשעה 

 ליטל ומיכל: לשאלות



 

 

 

 סודוקו לילדים
 

בכל  יש לשבץ את המספרים מאחד ועד תשע

בכל טור אנכי ובכל ריבוע מודגש , אופקית שורה

באופן שאף מספר לא , (של שלוש על שלוש)

פעמיים באותה שורה אופקית ובאותו טור  יופיע

אנכי וכמובן שגם בכל ריבוע קטן מודגש של 

על שלוש שלוש  

 
 
 

 
 
  

 

 ילידי ספטמבר

 7בת  נעמה סנדנר

 6בן  גל הרציג

 5בן  קראופיר ליפ

  3בת  הגר כהן

 

 

 

ישירה דרומ  

ייםוחודש 16בת   

 אוקטובר  ילידי

   בן שנתייםפלג קופלמן 
  5בת ו שחר יסת

  7בן עמית עובדיה 
   10בן נדב נחמני 
  11בת מור פלדמן 
  13בן יהודי ליבר 
 17בת טליה דברת 
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!!האם התחסנתם כבר   
 

השנה . הגיע העת להתחסן נגד שפעת, כבכל שנה

כלול בחיסון אחד הגנה גם מפני שפעת עונתית 

בשלב ."  החזירים"  H1N1וגם מפני שפעת " רגילה"

אנו מחסנים אנשים הנמצאים בסיכון מוגבר , הראשון

הקבוצות . הלחלות בשפעת או לסבול מסיכוני תחלוא

 :הן

  ומעלה 65בני 

 0 סוכרת: בני כל גיל החולים במחלה כרונית
0 ריאות0 כבד0 כליות0 מחלות לב

יתר לחץ דם או . סרטן0 ניורולוגיות
כולסטרול גבוה לבדם לא נכללים בקבוצה 

 .הזאת

  אין )נשים הרות או בתקופה לאחר הלידה
 (בעיה להתחסן בזמן הנקה

  חודשים 6-35ילדים בגילאים 

 צוות המטפל ישירות בחולים 

  עובדי לולים 

  חולי )בני בית של אנשים בסיכון גבוה
תינוקות עד גיל חצי 0 דיכוי חיסוני0 סרטן
 (שנה

 :השנה קיימות שתי דרכים להתחסן

החיסון ניתן בחינם .  החיסון הרגיל הניתן בזריקה. 1
חיסון זה ימצא במרפאה ללא . ומתאים לכל מתחסן

 .הזמנה מיוחדת

חיסון זה . FLUMIST:חיסון הניתן בתרסיס לאף  .2
הוא אינו ניתן במצבי . בלבד 2-49מתאים לבני 

בריאות מסויימים או לאנשים הבאים במגע קרוב עם 
ח למנה "ש 12: עלות החיסון. אנשים עם דיכוי חיסוני

יש להזמין את . ח למנה למבוגרים"ש 49-לילדים ו
להזמנה או . י מרשם רופא"הפלומיסט באופן אישי עפ

 .נא לפנות לאחיות, מידע נוסף

עלולים להזדקק  9יש לזכור שילדים מתחת לגיל 
לשתי מנות חיסון בהתאם למספר חיסוני השפעת 

ניתן לקבל מידע נוסף . שקיבלו בשנים הקודמות
 .מהאחיות

כאשר ניתן יהיה לחסן את האנשים שאינם נמצאים 
 . בקבוצת סיכון תבוא הודעה נוספת

דקות לפני תום שעות  20פיד להגיע עד נא להק*
הקבלה על מנת לאפשר המתנה במרפאה אחרי 

 .קבלת החיסון

      

 מאחלים לכולם חורף בריא 

המרפאה                       

_______________________________________________________ 

 

ראשונים בדגניה ישיבת הממשלה בחצר |  17.10.10
 .'א

ישיבת כנסת חגיגית במשכן הכנסת |  16.11.10
 .בירושלים

" צוותא"מופעי תרבות ב|  2010נוב -'אוק-'ספט
 :במימון התנועה

על תרומת אנשי  -" שנים ביחד 100"|  19.10.10
 התנועה הקיבוצית לאוצר הזמר העברי

, חיוך -" קיבוץ הוא גם דבר מצחיק"|   9.11.10
 .רוניה והווי חיי הקיבוץאי, הומור

 :“סינמה קיבוץ"פסטיבל |  15-30.10.10

, תל אביב' סינמטק' -הקיבוץ בקולנוע הישראלי 
 .חיפה ואשקלון, ירושלים

 ":הקיבוצים“|  2010נובמבר 

סדרת טלויזיה דוקומנטרית בהפקה ועריכת מודי 
 .בראון וענת זלצר

 :אמנות בקיבוץ|  2010' דצמ-'נוב-'אוק

: בנובמבר 17-18.יגות את אמני הקיבוץגלריות מצ
מאה שנות " -כנס המטה השיתופי בערבה

 "שיתוף

עוד מידע באתר / 03-6925326:ושאלות לתגובות
www.kibbutz.org.il dover@tkz.co.ilהקיבוצים 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 
  

 

 

 

 בפרדס חנה שישיסינימה 

  14:00|  09:30: בשעות

 "אונדין"   8/10

, קולין פארל : שחקנים    דקות 111   2009/ אירלנד ורדן   'ניל ג: במאי  
 .סטיבן ריאה, אליסון בארי , אלישה בשלדה 

משתנים כאשר הוא מציל , דייג פשוט ואלכוהוליסט בגמילה, חייו של סיראקוס
בתו של סיראקוס מאמינה שהבחורה היא יצור . בחורה יפה ומסתורית מטביעה
אם  אך, סיראקוס אינו מאמין במעשיות שכאלו. מיתולוגי שמביא מזל לקרובים לו

 .    מאז שפגש בבחורה המזל שלו השתפר פלאים, זאת

____________ 

 "עשבים שוטים"   22/10
 

אנדרה , סבין אזמה : שחקנים  דקות 104  2009/צרפת    אלן רנה: במאי
 , מישל וואלרמוז, מלריק מתיו , עמנואל דבוס , סוזאן אן קונסיני , דוסלייה 

 

. סת חובבת בשעות הפנאי מאבדת את ארנקהרופאת שיניים מצליחה וטיי, מרגריט
מביט ' ורג'מרגע שג. נשוי ואב לילדים, אדם מבוגר', ורג'מי שמוצא אותו הוא ג

 . הוא מתאהב בה ומפתח אובססיה כלפיה, בתמונות שבארנקה של מרגריט

 

 

____________________________ 

 

 העמוד האזורי

 

 להבות חביבה –ברֶלה

-14/10 יציאת חירום-9/10פבלו רוזנברג    - 8/10נורית גלרון     -2/10

שלמה  - 23/10 דני סנדרסון   – 16/10  קליינשטין והמועצה       רמי 

 מוש בן ארי – 28/10  גרוניך ושלומי שבן

-beraleberale@co.il  /046369993-04  –לוח הופעות מפורט 

/44  

 

__________________________________________________________________________________ 

       2010אוקטובר   –ספטמבר  עלון קיבוץ מצר  | אצלנו

 נאוה חברוני : עריכה והפקה 

 ' יום ג 19.10

 נזכור בשירים

 ערב זיכרון

 ל"ליצחק רבין ז

 באולם האזורי גן שמואל

_____________________ 

 


