עלון קיבוץ מצר
נובמבר 0202

משולחן המזכירות
ניהול קהילה :
צוות איתור ,במינוי המזכירות ,פעל לאורך
עם הודעתו של הדי על סיום עבודתו במצר
השבועות האחרונים בבחינת מועמדים  ,חבר
כמנהל קהילה ,השקיעה המזכירות זמן למידה
יחיד הגיש את מועמדותו במכרז הפנימי ולאחר
וברור מהם אותם מאפיינים  ,יכולות וידע
ברור משותף  -הסיר את מועמדותו  ,מכרז חיצוני
שצריכים להיות ב"ארגז הכלים" של מנהל
הביא אינספור קורות חיים אשר התבררו כלא
הקהילה הבא  ,מה מצופה ממנו ומהם אותם
רלוונטים .צוות האיתור ראיין  5מועמדים  ,בימים
מרכיבי הצלחה שתלויים בנו  ,מוסדות הקיבוץ
אלו התהליך הולך ומתקרב אל סיומו ובשבועות
ובעלי התפקידים ,החייבים להתקיים בכדי
הקרובים יובא לאישור השיחה.
לאפשר את שיפור איכות השירותים והמענה
להם מחויבת המערכת אל מול החברים .
המזכירות רואה חשיבות בקיצור תקופת הביניים
בהחלפת בעלי תפקידים – ופועלת לבחירה
המזכירות שמה דגש על  :ניסיון קודם כמנהל
מושכלת ואחראית.
קהילה בקיבוץ מתחדש ,יכולת בניית תקציב
,ניהולו ובקרה על הביצוע ,הבנה וידע בתחום
הנהלת הקהילה המכהנת מסיימת את הקדנציה
התשתיות  ,פניות וזמינות לפניות החברים ,יכולת
בימים הקרובים ,בקרוב תפורסם הזמנה לחברים
להנעת תהליכים ועבודת צוות.
להגיש מועמדותם כנציגי ציבור בהנהלת קהילה (
בהנהלת הקהילה יושבים  3נציגי ציבור).
חברים שותפים במעגל העשייה:
מצר .אנו פועלים כל הזמן על הרצף בין החברתי
המזכירות מבקשת לדרבן חברים לקחת
למקצועי ונדרשים לשיקול דעת.
"תפקידים"  ,למנף תהליכים שיועילו לחברה
ולחיים המשותפים לכולנו על הגבעה היפה!
בעבר כל חבר יכל להגיש את מועמדותו לכל
המזכירות מבקשת לדון ולגבש דרכי התנהלות
תפקיד....לחברים הייתה סבלנות לזמן למידה
מקצועיות
שיכשירו חברים לתפקידים הדורשים
וזמן טעויות .כיום אנו פחות סבלניים ,בעלי צורך
וידע.
למענה מהיר  ,יעיל ומקצועי לפניותינו למערכת
מתן השירותים.
....מספרים כי בקיבוץ רחוק ( זה ודאי לא קורה
,
אצלנו !!?) לתהליכי הבחירה פנים רבות
האם אפשר לנהל באופן מקצועי ו"להישאר"
האם
תהליכים המביאים את החברים המתלבטים
חברים? האם ואיך אפשר לנטרל את המרכיב
"לקחת" תפקיד או לא  ,להחליט שלא ....כי מחד
ה"מתחשבן" בבחירה? מהי התנהלות מקצועית?
בין
החברה הקיבוצית מערבבת בהחלטותיה
מה משמעותה? ומה אחריותנו כחברה בבואנו
לקבל
המרכיב החברתי למרכיב המקצועי בבואה
לבחור בעל תפקיד?
החלטות( .החבר שבחר להתמודד "נשפט" על
מצר התנהל שנים רבות ,ארוכות וטובות על ידי
עברו ,על מה שעשה ,על מה שלא עשה ועל מה
כוחות ניהול מקומיים – ועל כך גאוותנו! בכל
שחושבים שחשב לעשות . )...מאידך יש ציפיה
המכרזים שפורסמו לאחרונה מועמד יחיד הגיש
מחבר נבחר להתנהל באופן מקצועי ואחראי
את מועמדותו .האם אנו בפתחה של תקופה
בתחומו ולנטרל את פועלו מכל המרכיבים
שבה נייבא בעלי תפקיד? שנוותר על האמירה
החברתיים .חשוב להדגיש כי שני המרכיבים
הייחודית למצר? המזכירות מזמינה חברים לא
חשובים  ,הם הבונים את ייחודיותה של קהילת
לוותר על זכותם ואפשרותם לתרום ולעשות למען
החיים המשותפים על הגבעה שלנו.
צוות בריאות ורווחה
לאחר אישור כתב המינוי לצוות בריאות ורווחה חברים הוזמנו להגיש מועמדותם כנציגי ציבור בצוות
( שלושה נציגי ציבור)  ,מועד סגירת המכרז  26בנובמבר.
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...משולחן המזכירות
ועדת ביקורת
במאי  2010דנה המזכירות על חשיבות ועדת הביקורת  ,ככלי עבודה המציף קשיים ומסמן צרכים לכלל
הציבור.
גורמי הניהול ומאידך מהווה גורם המקבע התנהלות שקופה אל מול
ועדת הביקורת סיימה את פועלה ב , 2006-בדצמבר  2008עודכן כתב המינוי ואושר בקלפי,התקיימה
פנייה לחברים להיענות ולהגיש מועמדות לחברות בוועדה – ללא הצלחה!
...ושוב אנו נדרשים להניע את התהליך ,מובא לפניכם הרכב ועדת הביקורת ואופן בחירתה מתוך כתב
המינוי :
.1
.2
.3
.4
.5

שלושה חברי קיבוץ ,אחד מהם יו"ר הוועדה.
היו"ר ייבחר בבחירות אישיות מבין כל אלה שהציגו מועמדות לתפקיד  ,על-פי נהל בחירת תפקידים
מרכזיים (דרישה של רוב מיוחס).
שני החברים הנוספים ייבחרו בהצבעה בקלפי מבין כל מי שהציג מועמדות לחברות בוועדה.
המועמדים ידורגו על-פי מספר הקולות שקיבלו ,ושני הראשונים ייבחרו.
מבקר הקיבוץ – שהוא אדם חיצוני שעבר הכשרה מקצועית כמבקר פנים.
בעת כהונתם ,לא יהיו חברי הוועדה חברים בהנהלות אחרות בקיבוץ (לרבות המזכירות).

בימים הקרובים החברים יוזמנו להציג את מועמדותם לועדת ביקורת  ,על בסיס כתב המינוי שאושר
בשיחה.
המזכירות רואה חובה להחיות גוף משמעותי זה  ,במידה והחברים לא יענו להזמנה  ,המזכירות תבחן
חלופה להקמת הועדה על פי מודלים הקיימים בקיבוצים אחרים  ,כשלב ביניים עד להיענות החברים
להירתם למשימה.

צוות צח"י
 ,צוות הרואה ומכיר את כל חברי הקהילה יוכל
צוות חוסן ישובי  ,צוות המורכב מחברים ,תפקידו
לפעול בהיערכות פנימית שהוכנה מראש ותיעזר
לבסס ולחזק את יכולת הקהילה להתמודד
בגורמי חוץ מועצתיים ומקצועיים .היערכות מסוג
באפקטיביות עם משברים העומדים בפניה תוך
זה יכולה/צריכה לייצר תחושת ביטחון כי גם
שימוש במרב המשאבים הקיימים בה  .צוות צח"י
במצב של אירוע חריג יש מי שמטפל ומנהל את
יפעל בשיתוף פעולה מלא עם ועדת ביטחון
הסיטואציה.
וכיתת כוננות.
דפי המשפחה שכל אחד מכם קיבל בתא הדואר
צוותי צח"י מוקמים בכל ישובי המועצה ( בעבר
ובמייל  ,תפקידם לייצר עבור צוות צח"י ,דף
הצוות נקרא מל"ח – משק לשעת חרום) במטרה
המרכז את מירב הפרטים שעשויים להיות נחוצים
להקנות לכל ישוב את הכלים ומיומנויות
בזמן אמת  .דפים אלו ירוכזו בתיק צח"י שישלף
להתמודד במיידי בכל אירוע חריג.
בעת הצורך  ,שיתוף הפעולה שלכם הכרחי ...
למה צריך את זה? כאשר קורה אירוע חריג מכל
מאמץ קטן והלוואי שלא נצטרך להשתמש בו.
סוג שהוא ,אירוע הדורש היערכות תוך קהילתית
ריכוז תרבות
ברכות לנאוה חברוני על בחירתה לרכזת תרבות  ,שידייך יהיו מלאות עשייה ויוזמה ושתמצאי שותפים
רבים לדרך!
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סיכום פרוייקט השכונה החדשה :
בעוד אתם קוראים שורות אלו ,המשפחה האחרונה מעבירה את ביתה לשכונה החדשה .יחד עם התרגשות
סיום וסיכום הפרוייקט מגיע זמן למידה והפקת הלקחים.המזכירות קיבלה דוח מסכם של תהליך תכנון
ובנייה של השכונה החדשה  ,אשר החל ב . 2006 -
בסיכום הראשוני עלו הנקודות הבאות
 יש חשיבות רבה ומשמעות בניהול פרוייקט בנייה מתחילתו ועד סופו על ידי גוף מקצועי הפועל
באופן רציף – דבר היכול לבוא לידי ביטוי בהקמת מנהלת פרוייקט ,אשר לה האחריות והסמכות
להחליט ולנהל את הפרוייקט .


יש לשקול גיוס יזם חיצוני בניהול פרוייקט בנייה ,דבר אשר יאפשר התנהלות מקצועית ברורה
ורציפה ,גם בהתנהלות מול החברים הבונים.



יש ליצור מסמך נהלים והנחיות ברורים לחבר הבונה את ביתו  ,תוך הבהרת מקום הקיבוץ בתהליך
ואחריותו.



יש ליצור תוכנית אב לתשתיות לכלל הקיבוץ  ,כאשר סטנדרט השכונה החדשה הוא יעד לכלל
הקיבוץ

פירוט וסיכום ההתנהלות התקציבית תובא בפני החברים .

שיח זהות:
סיכום המפגשים שהתקיימו לפני כחודשיים התעכב מסיבות שונות  ,בימים אלו מתהווה לו המסמך המרכז
אשר יוצג בשיחה בפני החברים  .לאחר אישורו על ידי החברים נתחיל להתקדם בסוגיית תקנוני הקליטה.
תוכנית אב:
תוכנית האב הוגשה למינהל  ,נותרו עוד שני ספיחים קטנים ואנו מתקדמים לקראת הרגע בו נוכל לפתוח
את שערינו לקליטה.
ועד לעלון הבא ..רק שמחות ! חברים מוזמנים להתייחס ,לשאול ולהיות שותפים.
דבי ברא"ס – מזכירת הקיבוץ

תיבות הדאר שבחדר האוכל הינן רכוש חב' "דאר ישראל",
לכן חלים עליהן כללי החברה שאחד החשובים בהם– :
אין לחלק דאר כמותי ("דאר זבל") לתאי הדאר ללא תשלום לחברת הדאר מראש.
אי עמידה בכלל הזה גוררת סנקציות ו/או קנסות.
אני מבקשת לכבד כלל זה.
אל תחלקו לתאי הדאר פליירים ,חמרים פרסומיים וכדומה ,זה אסור!!
צביה
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אגרת חינוך

בקרוב צפויה להיפתח בצמוד למשרד החינוך ספריית הילדים.
מלבד ספרייה אני רוצה לקיים במקום מרכז
למידה לילדי ביה"ס היסודי.
הכוונה היא לפתוח את המקום  3-5פעמים
בשבוע באופן קבוע בין השעות .15:30-17:00
ילדי ביה"ס היסודי יוכלו לבוא לספרייה ולעשות
שיעורי בית .רבים מהילדים עסוקים מאוד
אחה"צ ולא מספיקים לעשות שיעורי בית בסוף
היום אחרי כל הפעילויות והחוגים ולכן אני
מעוניינת לאפשר להם את הזמן והמקום
בספריה .השירות ינתן בתשלום סימלי של 5-
 10ש"ח לביקור .הסכום יקבע בהמשך על פי
הדרישה.
לצורך הפעלת הפרוייקט אני מחפשת נערים /
נערות שיכולים לעזור בשיעורים.
העבודה כוללת:
פתיחת הספריה
הימצאות במקום ועזרה כנדרש לילדים
סידור המקום בגמר הפעילות
רישום שמות הילדים  -לצורך חיוב הוריהם
העבודה לא כוללת:
 הוראה מתקנת.
 הפעלה מובנית של הילדים.
" בייבי סיטר"  -שמירה על ילדים עד
להגעת הוריהם.

התשלום לנערים יהייה לפי שעות העבודה
ובהתאם לתעריף המתאים לגילם.
שימו לב  -כיתה ז' לא מקבלים שכר על עבודה,
הם מתנדבים.
נערים /נערות שמעוניינים לעבוד באופן קבוע,
נא לפנות אלי .לא חייבים לעבוד כל השבוע,
המטרה היא לבנות מערכת קבועה ,כך שבכל
יום יאיישו את המקום שני נערים/ות באופן
קבוע .זאת אומרת שאין צורך להתחייב לשבוע
מלא ,אלא ליום אחד בשבוע לפחות.
הורים יקרים  -נא הפנו את ילדיכם אלי במידה
והם מעוניינים ואני אשבץ אותם בהתאם לזמן
הפנוי שלהם.
כמובן שאני מחפשת בני נוער שיכולים לתת
עזרה בסיסית בשיעורים .דרושה  -סבלנות,
ידיעת השפה העברית-קריאה וכתיבה ,ידיעת
השפה האנגלית ברמה המתאימה לגילם,
ידיעת חשבון ברמה מתאימה לגיל .נערים/ות
המוכשרים בתחום מסויים  -נא ציינו זאת בפני.
זהו בינתיים,
לשאלות  /הרשמה  /רעיונות ומחשבות ,אשמח
אם תפנו אלי.
יסמין.

במהלך חודשי החורף מוציא משרד התחבורה ניידות בדיקה המוצבות בעורקי התנועה העיקריים ועוצרות
כלי רכב מכל הסוגים ,לבדיקת תקינות .רכב שנתגלה בו ליקוי בטיחותי ,מקבל קנס ע"י השוטר המוצב בניידת
ובמידה והליקוי חמור במיוחד ,כגון :בלמים ,צמיגים ,הגה וכדומה  -הרכב מורד מיידית מהכביש!
חשיבות המבצע אינה טמונה בהימנעות מקבלת קנסות ,אלא בעידוד נהיגה ברכב תקין ובטיחותי גם בתנאי
כביש משתנים (ולא להימנות כחלק מהסטטיסטיקה המזעזעת של הרוגים ונפגעים
בתאונות הדרכים!) .ממוצע מספר כלי הרכב המבצעים בדיקת חורף בישראל ,מידי שנה (ביוזמתם האישית של הנהגים),
עומד על כ 100,000-כלי רכב שונים.
המבצע מתקיים ,מידי שנה ,בחודשים נובמבר – ינואר במוסכים מורשים ומכוני רישוי ברחבי הארץ.
אז ...אל תתפסו בלי מדבקה!!!

יובל וצוות שרותי רכב מצר

תודה לכם על התמיכה!!
עד שנפרסם תכנית שנתית......

בשבת 4/12

מסיבת חנוכה לכל הקיבוץ
הדלקת נרות ,שירים ריקודים
חנה זלדה מקורית מאד....
ומזנון ברוח החג
בחדר האוכל בשעה 17:30
______________________________
 25/12/10בשבת הרמת כוסית
לכבוד

העשיריה של 2010

עשרת התינוקות שנולדו השנה
נאוה חברוני| מרכזת תרבות ואירועים

מזל טוב לילידי נובמבר

בת נולדה
לעמית וערן
נכדה לרותי ויהודה שגיא
אחיינית לרוקו ,מעין ודגנית
ודודנית...

אב בראס ,איתי שניצר ,אסנת חלן,
אבישר פרידזון ,ארנון עגמי ,גבו
מזור ,דורית כהן ,דינה שצופק ,דקל
שחר ,הדר בן עזרא ,יובל בראס ,יורם
רימברג ,נעמי פרץ ,נצר יחזקאל ,
סרחיו סעד ,עדנה בראס ,עירית
דרומי ,קיצי פרידזון ,קלאודיו גת,
קלאודיו מדרדרוט ,ראובן שריג ,רביב
שחר ,שירי בכר ,שירן מדרדרוט,
שלומית לוטם ,שרה תמיר ,תום
2010בכר.
תומר
שחר,
נובמבר
אצלנו| עלון קיבוץ מצר

לנצח אחי...
הפרויקט הקהילתי חינוכי מדעי לזכרו של איציק דורי
שמונה שנים עברו מאז הפיגוע החבלני במצר.
במצר הוקמה פינת הנצחה יפהפייה לחמישה .תרצה ,רביטל וילדיה מתן ונועם הונצחו על ידי משפחותיהם
וחבריהם בדרכים שונות ,והאזכרה השנתית התקיימה בבתי העלמין בהם קבורים החמישה.
קבוצת "החברים של איציק" שהוקמה בשנת  2003הציבה מס' יעדים להנצחתו של איציק
אחד היעדים :חידוש החפירות הארכיאולוגיות בתל אסור ,הצמוד לעין עירון ,יחד עם פרופ' אדם זרטל.
הקבוצה גייסה את המועצה האזורית מנשה ,מכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה בראשותו של
ד"ר שי בר וסקר הר מנשה  -בראשותו של זרטל ,כולם יחדיו חברו לביצועו של הפרויקט החינוכי.
זרטל גייס את תלמידו דר' שי בר מאוניברסיטת חיפה ,בן  42בן טבעון נשוי ואב לשני ילדים ,הייטקיסט
בעברו שהחל ללמוד ארכיאולוגיה "למען הנפש".

דר' שי בר
פרויקט החפירה בתל אסור הוא יזמה של
פרופסור אדם זרטל שציפה למצוא שם ממצאים
מתקופת הברזל ומתקופת התנחלות בני ישראל
( כיבושי יהושע בן נון ) עד חורבן בית ראשון.
ואכן הוא מצא עיר חומה וביצור מתקופת
הברונזה התיכונה  1550 – 1900לפני הספירה.
תקופת הברונזה השנייה מבין מערכת שלוש
התקופות ,המחלקת את תולדות האנושות :האבן,
הברונזה והברזל .בתקופה זאת התפתחה
תרבות עירונית בכל רחבי ארץ ישראל.

פענוח החרפושית -חותמת מימיו של פרעה
אמנחותפ השלישי – המאה ה 15-לפנה"ס

זוהי חפירה קהילתית .היא ממומנת ע"י הקהילה
והחופרים בה הם אנשי הקהילה ,דבר ייחודי מאד
בעולם הארכיאולוגיה .אנשי מקצוע בארץ ובעולם
מביעים תדהמה על השילוב של בני הנוער .עבדו
כאן תלמידים רבים לוחמי מג"ב ואזרחים מן
השורה .הקהילה הארכיאולוגית מדעית בארץ
ובעולם קיבלה דיווחים מהשטח ומגלה עניין רב.
אתר ההסברה של משרד החוץ – מפיץ את
הפרויקט (כחלק מישראל האחרת) ובתי ספר
נוספים מבקשים להצטרף לפרויקט בשנה הבאה.
"חוויתי כאן משהו ייחודי .בתקווה שיימצא המימון
להמשך החפירות– אני אהיה כאן"!

דודו באואר ויהונתן דוידוביץ הוגי ויוזמי הפרויקט:
פרויקט החפירות בתל–אסור לזכרו של איציק דורי ז"ל  ,מהווה דוגמא ומופת לכולנו.
בכוונתנו שפרויקט חינוכי ,מדעי ,קהילתי וייחודי זה ,ימשך מספר שנים ברצף.
החפירות בתל אסור ,אפשרו לבני-הנוער להיות שותפים בגילוי ההיסטוריה של ארץ-ישראל ,ללמוד ולהוות
חלק מהמחקר המדעי העכשווי בשטח .הם ניתחו את הממצאים שהתגלו בחפירה וקיבלו תשובות לשאלות
מהחוקרים שהנחו אותם בראשותו של ד"ר שי בר וצוותו מאוניברסיטת חיפה ומהאוניברסיטה העברית
בירושלים.
סה"כ כ 02 -אנשי צוות (דוקטורנטים ואנשי מקצוע מהמעלה הראשונה) .
האקלים החברתי-תרבותי-חינוכי בחפירה ,אפשר מלבד ההתנסות וההשתתפות ,מגוון הזדמנויות לכל אחת
ואחד מהמשתתפים .במסגרת זו הכירו את שותפיהם לחפירה בתל ,פיתחו מיומנויות עבודת צוות במהלך
העבודה הפיזית ,ורכשו כלים ,ידע והבנה על החיים באזור ובמרחב הארץ -ישראלי בעבר.
הייתה זו הזדמנות נפלאה למימוש הזהות והישראליות שבנו ,כמו גם תרומה ייחודית-משמעותית לחברה
הישראלית ,לקהילה המדעית והבין לאומית הנושאת עיניה לחיים ולממצאים בארץ ישראל העתיקה.
המשתתפים עצמם שזכו לחפור ,לחשוף ולהכיר את העבר ההיסטורי  -נהנו מחוויה משמעותית להם ולבני
משפחותיהם .אנו מקווים שחוויה זו תשפיע על עיצוב אישיותם והשקפת עולמם העתידית.
המרקם האנושי של החופרים שזור היה בבני קיבוצים ,מושבים ,ישובים עירוניים וכפריים.
חלקם חילונים ,חלקם דתיים ,חלקם יהודים ,חלקם בני מיעוטים ,אבל כולם בני אותו הגיל החיים ,לומדים
ופועלים במרחב מנשה ומהווים יחדיו את העתיד כאן ועכשיו.
הייתה זו הזדמנות לתרומה ייחודית ומשמעותית לקהילה ,לחופרים ולבני – משפחותיהם ,לבתי הספר,
לישובים ,למחקר המדעי ולאופטימיים שבנינו  -שאפשר וצריך אחרת .

אנו מנצלים הזדמנות זו להודות לגופים שהשתתפו במימון הפרויקט וביצועו:
המועצה האזורית מנשה  -בראשותו של אילן שדה.
מכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה וד"ר שי בר.
סקר הר מנשה  -בראשותו של פרופ' אדם זרטל.
לכל "החברים של איציק"  ,שפועלים בהתנדבות ללא לאות.
"החברים של איציק"  -משימות לתקופה הקרובה:





סיכומים בבתי הספר ,במג"ב ,במועצה האזורית
מנשה ,עם החוקרים ואנשי המקצוע.
עיבוד כל הממצאים ,רפאות ,אחסון ,פרסום והוצאה
לאור.
מציאת תקציבים ומימון לעונת החפירה הבאה.
(כולל ספונסרים).
סיכום הפרויקט  -הפן החינוכי ,הלימודי ,המדעי,
הקהילתי והערכי.
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נאוה דברת ,מחנכת ט' במבואות
השתתפה בחפירות יחד עם תלמידיה:

עירון

אנחנו חפרנו בשטח .A
החפירה התחילה ב 09:15 -בבוקר בשעה ,11:00
הייתה הפסקה לאוכל ולקרטיבים .המשך חפירה עד
ל ,12:40 -שיחת סיכום ,איסוף הציוד והליכה
לאנדרטת מג"ב ,איסוף לבתי הספר והביתה .כל
הילדים נכנסו לעניין ונישבו בקסם החפירה .כל גילוי
איתגר אותם והייתה תנודה רגשית בין תסכול
לסיפוק.
אני אישית התרשמתי מרמת הארגון ,מההשקעה
בכלי חפירה טובים ומהיחס של המארגנים
לתלמידים בכל גילוי חדש בשטח כינסו את הילדים
והסבירו אודותיו.

בנות האולפנא חופרות

הפרויקט הקהילתי חינוכי מדעי לזכרו של
איציק דורי ,חפירות ארכיאולוגיות בתל אסור
 ,2010התקיים השנה מאוקטובר ונמשך
כחמישה שבועות.
השתתפו בו תלמידי ותלמידות כיתות ט'
מבתי הספר" :מבואות עירון" – כ145 -
תלמידות ותלמידים; "גוונים"– כ124-
תלמידות ותלמידים; בנות האולפנא שבכפר
פינס  -כ 100 -תלמידות; מתנדבים .מת"א,
רעננה ,ירושלים ,חיפה ונשר כמו גם מישובי
מנשה וקציר  -כ 12 -חופרים/ות.
בתי הספר הסכמו והשתתפו בפרויקט
ניסיוני-ייחודי ואתגרי זה ,שפירושו חינוך
בלתי פורמאלי במסגרת פורמאלית .משמע
כל שבוע ,מדי יום ביומו ,חפרו תלמידות
ותלמידים מבתי הספר יחד עם מוריהם
ומחנכות הכיתות בנוסף למתנדבים ולצוות
המקצועי  -חינוכי.

אצלי ,החיבור לאיציק היה מעניין מאד .היה לי ברור
שאיציק ,עם האנרגיות ,הסקרנות הבלתי נדלית
שניחן בה והיכולת שלו לסחוף אחריו ציבור שלם –
היה מתחבר מאד לנושא.
אל לנו לשכוח שחלק גדול מהתלמידים לא זכה
להכיר את איציק ,והחופרים ,לפני יציאה לשטח,
קיבלו ,יחד עם ההנחיות לחפירה ,את סיפור חייו
ומותו.
מורי של"ח במבואות – עודד קציר ורונן אונגר היו
חברים קרובים של איציק כך שגם הם הדביקו את
הילדים בהתלהבותם .התלמידים והמחנכים סיימו
את הפרויקט בסיפוק ענק וחלקם הביעו רצון
להמשיך גם בחפירות הבאות בשטח
התלמידים ממצר שחפרו הם אופיר ברא"ס ,טופז
הוכמן ,שגב וגשל ,הילי אבנרי ובר שקד משכבת ט'.

תלמידי מבואות עירון חופרים
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אזורי החפירות והממצאים:
שטח ( Aסמוך לאקרופוליס) -התגלו שרידי
מבנים מראשית התקופה ההלניסטית
סוף המאה הרביעית-תחילת המאה השלישית
לפנה"ס.
שטח ( Bנחפר ב 2001,2002 -ע"י פרופ' א.
זרטל) -הורחבה החפירה במערכת הביצור.
נראה שחומת העיר ששרדה לגובה של 3.5
מ' הוקמה במהלך תקופת הברונזה התיכונה.
לראשונה התגלו עדויות לפתח כניסה לעיר.
(שער ?).
שטחים  - B2,B1התגלתה שכבת הרס
(חורבן אלים ו/או נטישה פתאומית) מתקופת
הברונזה המאוחרת.
התגלו עשרות כלים שלמים במקום בו הם
ננטשו בחופזה.
בחתך המרכזי,התגלו ראש חומה וקצה
המגדל המשופע (שאותרו גם בשטח .)B

רגע מרגש במיוחד

תודה לדודו באואר על הסיוע בהכנת
הכתבה
ועל הצילומים.

שטח ( Dהתל הקטן/החאן) -התגלו שרידים
מרשימים של מבנה מנהלי (למעלה מ 15 -מ'
רוחבו ,אורכו איננו ידוע עדיין) ,מהמחצית
השנייה של המאה השמינית או ראשית המאה
השביעית לפנה"ס (כנראה אחרי כיבוש ממלכת
ישראל מידי האשורים).
התגלו מס' חדרים ונמצא אזור המטבח
הכולל שני טבונים וממצא רב הקשור בהכנת
מזון :כלי שחיקה מבזלת ,סירי בישול
וקדרות.
נמצאו שתי חרפושיות (חותמות)– אחת
זוהתה כשייכת למלך המצרי אמנחותפ
השלישי.
.
בנוסף התחלנו בבצוע שימור של מערכת
הביצור כחלק מרעיון עתידי להצגתה לקהל
הרחב.

פרשת השבוע
(בראשית ,נח ,לך לך ,וירא ,חיי שרה)
מכיוון שזו הפעם הראשונה שאני כותב על פרשת השבוע ,אתחיל בהקדמה ,ומכיוון שכך ,בפעם הזו
יהיה
הכתוב ארוך מהרגיל.
ראשית ,יש להבין מהי פרשת השבוע ,ולשם כך ,לטובת מי שלא מכיר ,אסביר על קצה המזלג ,מהי
בכלל פרשה .ובכן ,החלוקה המוכרת לנו של התנ"ך לפרקים היא חלוקה נוצרית ,מאוחרת ,מסביבות
המאה ה ,12 -ומייחסים אותה לכומר אנגלי בשם סטפן לנגטון .ניתן באופן כללי לסווג את החלוקה
לפרקים לשלושה סוגים :חלוקה הגיונית ,ואלו רוב הפרקים .חלוקה הנובעת מתוך אי הבנת הנושא
וחלוקה מגמתית ,שנועדה להדגיש רעיונות נוצריים ,בעיקר המעטת ערכן של המצוות ,והבלטת תכנים
שעשויים להצביע על ישו .החלוקה המקורית ,היהודית ,של התנ"ך היא חלוקה לפי פרשיות .כשמספר
פרשיות הופכות לפרשה .קריאת התורה בבית הכנסת מידי שבת נעשית לפי פרשיות .התורה מחולקת
כך שקריאת כל הפרשות תארך שנה בדיוק .לשם איזון שנים מעוברות ,ישנן פרשות הנקראות בשנים
רגילות במחובר ובשנים מעוברות בנפרד.
היהודים ,מסיבות היסטוריות ,החליטו לאמץ באופן מסוים את החלוקה לפרקים ,בעיקר על מנת שיהיה
בסיס משותף לפולמוסים הציבוריים ,שהיו נפוצים בעיקר בימי הביניים .עד כאן ההסבר הבאמת קצר,
ולא ממצה על מהי פרשיה ומהי פרשה ,ומה ההבדל בין חלוקה זו לחלוקה לפרקים .מי שמעוניין יכול
לקרוא על כך באינטרנט.
עוד חשוב לי לציין ,שכל מה שאני כותב ,למעט ציטוטים מדויקים ומפורשים ,הוא על סמך דעתי וידיעתי
בלבד .אשתדל להביא רעיונות מדברי מפרשים שונים ,ואציין מהיכן נלקח הרעיון.
אני מקווה שתיהנו ,ותפיקו תועלת מטור זה.
כידוע לכם ,העלון יוצא פעם בחודש ,ובחודש יש לפחות ארבע פרשות ,ולכן אצטרך לסנן בקפידה את
הנושאים שעליהם אכתוב .לפיכך ,לעיתים אתייחס לפרשה אחת בלבד ,ולעיתים אתייחס ליותר מאחת.
לנוחותכם ,מכיוון שלא לכל אחד יש ספר תנ"ך המחולק לפרשות ,אכתוב היכן מתחילה והיכן מסתיימת
כל פרשה.
בחודש אוקטובר קראנו חמש פרשות:
בראשית ,נח ,לך לך ,וירא ,חיי שרה .אין טוב
מלהתחיל בפרשות אלו – ממש מהתחלה.
ראשית קיומה של האנושות ,וראשית קיומו של
עם ישראל לפי התורה.
ובכן ,נתחיל ,ודווקא מפרשת נח – תחילתה
(השניה) של האנושות.
פרשת נח מתחילה בספר בראשית ,פרק ו'
פסוק ט'" :אלה תולדות נח .נח איש צדיק תמים
היה בדורותיו" .נח הוא למעשה אב האנושות.
עשרת הדורות שלפניו נמחו במבול בגלל
מעשיהם הרעים ,ואילו נח ,בניו ונשותיהם

נבחרו להמשיך את המין האנושי .והשאלה
היא ,מדוע דווקא נח ניצל ? כפי שראינו בפסוק
למעלה התורה אומרת על נח" :איש צדיק
תמים" – שלושה תאורים .איש – על פי
הגמרא ,לשון חשיבות .צדיק – במעשיו .תמים
– במידותיו – שפל רוח וענו .מתאור דורו של
נח (בפרקים הקודמים) ,ניתן להבין שנח הלך
עם צידקת מעשיו כנגד כל הזרם החברתי של
תקופתו .זרם חברתי שבו היה מקובל לגזול
ולחמוס את הזולת .את ממונו ,רכושו אשתו
ועוד .לא קל ללכת נגד הזרם ולהיות צדיק
במעשים בדור שכזה.
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כעת ,לאחר שהבנו פחות או יותר מה משמעות
איש צדיק תמים .מה פירוש בדורותיו ?

מצרי" ל"איש האלוהים" .בדיוק הפוך .אך על
כך בספר שמות.

רש"י מספר לנו על חילוקי דעות .יש אומרים
שהיה צדיק בדורותיו שלו .ואילו היה חי בדורו
של אברהם ,לא היה נחשב לכלום .כלומר,
בהשוואה לדור כל כך גרוע הוא היה צדיק אבל
בדור של צדיקים הוא לא היה נחשב .ויש
אומרים שגדולה הייתה צדיקותו בדורו הקלוקל,
כל שכן לו היה חי בדורות טובים יותר ,היה אף
הוא צדיק גדול יותר .אלו הפירושים המקובלים
והטריוויאלים לשאלה זו.

בהמשך מפורטים תולדות נח ,עד אברם בן
תרח ,שלימים נודע כאברהם אבינו.

אני מעוניין להביא פרוש מוכר פחות ,אך נפלא
מאת ה"משך חוכמה"  -רבי מאיר שמחה הכהן
מדווינסק .אומר המשך חכמה ,שנח חי בשני
דורות – הדור שלפני המבול והדור שאחריו.
בדור הראשון ,נודעה חשיבותו של נח כאיש
צדיק ,ובכך בלט מעל שאר אנשי דור זה ,שהיו
נגועים במעשים רעים .ואילו בדור השני ,שמין
הסתם קיבל שיעור מאלף בעניין מעשים
ותוצאותיהם (המבול) ,לא היתה משמעות רבה
למעשיו ,מכיוון שמעשים רעים כמו בדור שלפני
כן לא היו יותר ,ולכן ,בדור הזה ,שלאחר
המבול ,נודעה חשיבותו של נח כאיש תמים,
בעל מידות מתוקנות .והרי נח יכל להסתובב
כטווס בקרב בני האדם ולומר " -הרי אני נח.
בי בחר ה' להמשיך את כל המין האנושי .תראו
איזה צדיק אני .משהו משהו" .הוא לא עשה
זאת ,כמובן.
בהמשך הפרשה אנו מוצאים תאור נוסף לנוח:
איש האדמה (בראשית ,ט' כ') .מיד לאחר תאור זה
קורים דברים נוראיים לנוח ולמשפחתו – נח
משתכר באוהל ,ודברים לא טובים קורים.
נפילה גדולה ושבר גדול ,המתחיל מתאורו של
נח כאיש האדמה .האדמה באה כאן במובן
הארצי הנמוך ,ונשאלת השאלה ,כיצד ירד נח
מדרגת איש צדיק תמים לדרגת איש האדמה ?
שאלה טובה ,שעליה ננסה לענות בהמשך.
מעניין לראות ,שנקודה זו באה לידי תיקון
מסוים אצל משה רבנו ,שהפך להיות מ"איש

אברהם נולד בארם נהריים ,ככל הנראה באזור
עירק של היום ,לתרח – איש עובד אלילים,
כמקובל אז.
בתחילת פרשת לך-לך ,מצווה אברהם ע"י ה':
ַארצְָך
"ו ַי ֹּאמר ה’ אלַ-אבְרם ,לֶ ְך-לְ ָך מֵ ְ
ּומִ םֹולַ ְדתְ ָך ּומִ בֵית ָאבִיָך ,אל-הָארץ ,אֲ שר
ַאראך .וְאֶ עֶ שְ ָך ,לְ גֹוי גָדֹול ,וַאֲ ב ֶָרכְָך ,וַאֲ ג ְַדלָ ה
ְ
שְ מֶ ָך; והְ י ֵה ,בְרכה .ו ַאֲ ב ְרכה ,מְ ב ְרכיָך,
ּומְ קַ ללְָךָ ,אא ֹּר; וְ ִנב ְְרכּו בְָך ,כ ֹל מִ שְ פְ ח ֹת
הָ אֲ ָדמָ ה" (בראשית יב ,א'-ג') .ובכן ,למה היה צריך
לפרט פירוט רב כל כך :מארצך ,ממולדתך
ומבית אביך ? האם ללכת מארצך לא מספיק ?
ובכן ,אברהם היה צריך לנטוש את מקומו מכל
בחינה שהיא ,מבחינה גאוגרפית כמובן ,אך גם
מבחינת מנהגים ואמונות .אין מקום לעבודת
אלילים אצל אדם כמו אברהם .בהמשך אכן
מתגדל שמו ,ומתווספת האות ה' לשמו של
אברם והוא הופך ,כידוע ,לאברהם  -אב המון
גויים.
דבר נוסף וחשוב בהביננו את אברהם ,ובמיוחד
אל מול נח ,הוא היציאה מהבית – צא מבית
אביך מצווה אברם .בעניין זה ,אנו למדים כי
בתנ"ך ,אדם שהולך לביתו ,הוא אדם פרטי,
אדם שלא קשור לציבור .ובכן ,אברהם מצווה
להיות איש ציבורי ,וככזה נודע שמו למרחוק
בעולם של אז .אברם הפיץ את האמונה באל
אחד בכל מקום שבו הוא עבר .אברהם ניפץ
את הפסילים בבית אביו ,וניסה למגר את
האלילות על האכזריות שבה .כשה' מבקש
להחריב את סדום ,בפרשת וירא ,הוא מודיע
זאת לאברהם לפני כן ,ואברהם מנהל מו"מ מול
ה' להצלת סדום" :הַ ַאף תִ סְ פֶ ה ,צ ִַדיק עִ ם-
ָרשָ ע .אּולַ י י ֵש חֲ מִ שִ ים צ ִַד ִ
יקם ,בְתֹוְך הָ עִ יר...
ָארץֹ ,לא י ַעֲ שֶ ה מִ שְ פָ ט"
חָ לִ לָ ה לָ ְך הֲ ש ֹפֵ ט כָל-הָ ֶ
(בראשית ,יח כה) וזה יורד לארבעים וחמש,

אצלנו| עלון קיבוץ מצר נובמבר 2010

ארבעים וכו' עד עשרה ,שגם הם לא נמצאו,
וכאן נכנע אברהם וסדום מוחרבת .גם הכנסת
האורחים של אברהם היא יוצאת דופן ,ומספר
רש"י ,שכשבאו שלושת המלאכים לאברהם,
לפני החרבת סדום (פרשת וירא) ,שחט שלוש
פרים עבורם ,כדי לתת לכל אחד ואחד מהם
את הנתח המובחר ביותר שיש בבקר (בראשית,
יח ,ז) ,עד כדי כך היתה חשובה מידת הכנסת
האורחים ,שגם היא פן נוסף וחשוב של
ציבוריותו של אברהם.
גם נח וגם אברהם היו אנשים שונים מאנשי
דורם ,שהצליחו ללכת נגד הזרם בתקופתם .לא
להכנע לנוחות של להיות חלק מהזרם ,להנות
ממנעמיו .שניהם החזיקו באמת שלהם,
באמונה שלהם ,וזה המשותף לגדולתם ,ואכן,
שניהם אנשים גדולים.
מצד שני ,על נח מסופר ,שבנה את התבה
במשך מאה ועשרים שנה ,כדי שיוכלו כל אנשי
העולם לראותו בונה התבה ,ולתקן את
דרכיהם ,ולהמנע מהמבול .נח לא ביקש מה'
הצלה עבור בני דורו .וגם אחרי המבול ,נח לא
הפך לאיש ציבורי .אמנם היה איש צדיק תמים,
אך לא ניסה להשפיע מצדיקותו ומתמימותו על
העולם ,וזה ההבדל בין נח ואברהם .בין אבי
האנושות כולה ,לבין אבי ישראל ,שבו נברכו כל
משפחות האדמה (בראשית ,יב ג') ,וזו אולי היתה
סיבת ירידתו מדרגת איש צדיק תמים לאיש
אדמה.

יש עוד המון לדבר ולכתוב על פרשות אלו ,אך
קצרה היריעה ,ולכן אצטרך לסיים כאן .מספר
שיעורים אנו למדים כאן :זו לא חכמה להיות
צדיק בין צדיקים ותמים בין תמימים ,וגדולה
רבה היא ללכת נגד הזרם ,כשאנו מבינים
שהזרם זורם לכיוון לא טוב.
ושנית ,אמנם יש אנשים שאינם ציבוריים והם
"צדיקים תמימים" ואנשים נפלאים ,אך אדם
גדול ,אינו מתכנס בד' אמותיו .אדם גדול ,פועל
למען הכלל ,להשפיע מעצמו על סביבתו ,וגם
מכניס אורחים ,שבלי זה ,אי אפשר באמת
להיות ציבורי ולהשפיע.
כשאני מנסה להשליך את מה שכתבתי על
קיבוץ מצר ,אני רואה את זה באופן נפלא ממש.
אני מניח שיהיו אנשים שיקבלו את דברי
בציניות ,לא נורא .מהיכרות עם קיבוצים
אחרים ,הדרך שבה מקבל מצר אליו חברים
חדשים ,דיירים ,בנים שחוזרים ,בני זוג של כל
אלו ועוד ,היא דרך נפלאה .במצר לא בודקים
בשיניים את מי שבא ,וחולקים את מה שיש,
שזה לא מעט ,אבל גם לא המון.
במצר ישנם שכבה של אנשים ציבוריים
נפלאים ,שיעשו הכל כדי לעזור לחברי ותושבי
הקיבוץ ,ולא רק להם .אם זה בסיוע כספי,
רפואי ,התמודדות מול מוסדות המדינה ,ייעוץ,
לארגן ולצאת להפגנות ועוד.

פרשות השבוע הן :בראשית  -בראשית א א עד בראשית ו ח .נח – בראשית ,ו' ט' עד בראשית יא לב .לך לך –
בראשית יב א' עד בראשית יז כז .וירא – בראשית יח עד בראשית כב כד ,חיי שרה – בראשית כג עד בראשית
כה יח.

אודי רזמוביץ

תשמעו סיפור....

יגידו מה שיגידו...אני שרה
קטנה ,עקשנית ,בלונדינית ,עם ראש מסולסל
ומלא סיפורים .הייתי אומרת לחברותי – "תבחרו
כותרת ואספר לכן סיפור "...
הילדות היו יושבות קשובות סביבי ואני סיפרתי
והמצאתי אגדות .ידעתי לאלתר מחזה ,לביים
ילדים ולהעמיד הצגה בשכונה :הכניסה היית
חופשית...
בבית הספר היהודי דקלמתי באידיש ,הצגתי,
שיחקתי .הקראתי הקראות מלאות פאטוס מול
ילדים ומבוגרים .בכל הזדמנות מתאימה עליתי
על במה או על שולחן -היינו אך ,-ומשכתי קהל
סביבי .שנים אחר כך ,בקן השומר הצעיר ,כתבתי
שירים .עם קבוצת "תרבות" העלינו הצגות
מרטיטות לב על חלוצים גיבורים :אני המחזתי,
ביימתי ושיחקתי.
כולם היו משוכנעים שתצא ממני לפחות שחקנית
או ...משוררת.
הייתי צריכה להסתפק בזה ,נכון?
אבל אני אהבתי לשיר .וזאת הייתה בעיה .גדולה.
נהניתי מאד להעלות את קולי בשיר ולהמריא
בסלסולים ואלתורים .שמיעתי המוזיקלית לא
הייתה טובה ,נגיד לא הייתה קיימת בכלל .אבל
איזה תענוג ענק זה לשיר! גם המצאתי מנגינות
והקסמתי את עצמי .בבית ,הורי הרחמניים לא
התלוננו ולא העירו לי הערות ,רק ביקשו לשיר
"פיאנו פיאנו""- :זה יותר מתאים לבת ,לשיר
בשקט -",היו אומרים.
האכזבה הגדולה חיכתה לי כאשר הגעתי לבית
הספר .המורה למוזיקה הייתה אומרת לי
בעדינות" - :אנא ,פסי ,חמודה ,בקטע הזה אל
תשירי" .-הייתי תלמידה חרוצה בתיאוריה
וסולפג' ,כל עוד נתבקשתי לכתוב במחברת
ולהבין חוקים .אבל כאשר הגענו לתכלית ,לזמרה
עצמה ,ולהרגשה השמימית שאנו מתעופפות
לרקיע ,הייתה נשמעת התחינה"- :אנא ,בקטע
הזה אל תשירי" ...-היא התכוונה בעצם ,לא
בקטע הזה ולא בקטעים אחרים .פשוט היא

 /פסי גוטליב

ביקשה ממני לשתוק....אוי לכאב ולתסכול! בסוף
כל חודש היינו מקבלים תעודה ,ובמוזיקה תמיד
היה לי  ,10הציון המקסימלי בבית הספר היסודי.
אבל לשיר לא נתנו לי.
שנים אחר כך ,כאשר לואיס הופיע בחיי ,לואיס
שלי בעל השמיעה המוזיקלית האבסולוטית,
השירה שלי הפכה לחילול הקודש .פשוט
הכאבתי לאוזניו....
" לא ,פסול ,לא -"...היה אומר בחיוך קטןוברכות .לא רציתי שיסבול.
אך לא ויתרתי .שרתי לבנות שלי ,כל עוד היו
קטנות והסכימו .מה לעשות שהן דווקא ירשו
מאבא את הרגישות לטונים נכונים .בכל זאת
שרתי להן את כל שירי הילדות המוכרים ,לא
הסכמתי להתאפק .עד גבול מסוים כמובן ,כאשר
כל אחת אמרה בתורה" -:אימא ,יותר טוב ספרי
לי סיפור"-
וכאשר הנכדים הופיעו ,אז חזרתי לשיר וליהנות
מקולי המזייף .עד שגם הם ביקשו ,כל אחד
בתורו"- :סבתא ,יותר טוב ספרי לי סיפור"....-
באתי על סיפוקי המלא בבחירת מקצוע נכון.
בבית התינוקות הייתי בעלת הבית ,והקטנטנים
אהבו אותי ואת שירי .במשך שנים רבות שרתי
בחופשיות ובתענוג גדול ,והתינוקות מרותקים
לקולי המדלג על הרים ועל גבעות .אוי בית
התינוקות המפורסם והאהוב שלי! כנראה בחרתי
במקצועי לא בגלל עניין ברפואה ,בחינוך,
בפסיכולוגיה של אמהות וילדים ,בגלל אהבתי
הגדולה לתינוקות .בחרתי במקצועי כי איפשר לי
לשיר כמה שרציתי ,ולכולם היה נעים וטוב עם
זה.
והיום אני יכולה לשיר בביתי ,כי אני לבד.
הקירות השלימו בהכנעה עם תשוקתי .זה כמעט
 9שנים שאני שרה...לבד .אבל כנראה שגם
לקירות זה הספיק ,והיות והטבע חכם ,כבר
חודשים ארוכים אני צרודה באופן קבוע ,וגם
הכתלים נחים.
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חמש עשרה שנה חלפו מאז נרצח כאן ראש ממשלה..
רובנו מחלקים את החיים בארץ "לפני" ו"אחרי" ומתקשים לקבל את העובדה שהנוער של היום ,בני השש
עשרה למשל ,שהיו בני שנה בלילה ההוא ,וילדי כתות ו' שעדיין לא נולדו – לא מכירים את פרטי הרצח.
היות ואנחנו קרובים אל עצמנו לקחנו סיכון ושאלנו את הילדים שלנו ,ילדי כתה ו' ,בבוסתן מה הם יודעים על
יצחק רבין.
משתתפים:
נועה (בתם של דורית ורמון) כהן
עדי (בת של זהר ורונן) אלפייה
אופק (של אסנת וגוסטי) חלן
שחף (של רונית וקיצי) פרידזון
יובל(בת של רוסי ועופר) וגשל

מור (של מיכל ודותן) פלדמן
מעין (בת של איריס ויואב) אלקן-הלמן
שקד (בן של תימור ודודי )ליפקר-דגן
רותם ( בת של קרין וזיו) הרציג משדה יצחק
עידו אלצור ממי עמי

כל הילדים ידעו מי היה רבין " -ראש ממשלת ישראל  ,היה נשוי ללאה רבין אבא לדליה ויובל וסבא
לשלושה נכדים :נועה ,יונתן ומיכאל .היה איש שלום נלחם כדי שלא יהיו יותר מלחמות".
כיהן כרמטכ"ל ,שגריר ישקראל ושר הביטחון
נועה כהן" :רבין היה שמאלני שהסכים לתת שטחים תמורת שלום"
מה זה הסכמי אוסלו?
אופק חלן :הסכם ללא מלחמות
מי היה יגאל עמיר?
הילדים" :הוא ימני קיצוני שלא הסכים לדרכו של רבין ולא האמין במה שרבין עשה והחליט לרצוח את רבין
כדי להפסיק את תהליך השלום.
"יגאל עמיר חיכה לו כשהוא ירד במדרגות וירה בו בגב".
"לפני העצרת ביקשו מרבין ללבוש אפוד כדי להגן עליו אבל הוא סרב".
"אנשים אחרים הסיתו אותו לשנוא את רבין ולבצע את המעשה".
מה זה הסתה?
אופק חלן" :אם למשל אני לא אסכים למשהו שמישהו אומר ,ואני אסית חבר אחר כדי שלא יהיה חבר שלו.
עדי אלפיה :כשמישהו לא מסכים עם מישהו אחר ,הוא ילך ויספר סיפורים לא אמיתיים ויפזר הפחדות,
קוראים לזה 'מר שמועתי' ".
מה קרה שם?
"היתה עצרת בכיכר שנקראה אז כיכר מלכי ישראל ,למען השלום ותמיכה בהסכמי השלום של רבין".
"הרבה מאד אנשים הגיעו לתמוך בו".
הציעו לרבין לשים אפוד נגד כדורים אבל הוא התנגד.
בסוף העצרת יגאל עמיר  ,הרוצח ,חיכה לו למטה וירה בו בגב ,הוא נפצע קשה ונפטר בבית החולים.
האם השתנה משהו בחברה הישראלית מאז?
"מאז מדברים הרבה על "לוותר אחד לשני" ונגד אלימות ,אפשר לא להסכים אבל למה להרוג?"
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האם אפשר היה למנע את הרצח?
עדי" :יכול להיות שהאפוד היה מציל אותו".
אולי אם יגאל עמיר היה מדבר עם רבין ,זה היה משנה את דעותיו.
שחף :אומרים שהיו עוד נסיונות לרצוח אותו .חבל שהוא לא שם אפוד.
יובל" :חבל שהוא בא לעצרת .אם היו באים לעם כהצבעה אז אולי היו מונעים את הרצח ,למרות שלפעמים
בדיבורים זה לא עוזר.
אופק" :כמה מאבטחים ראו את יגאל עמיר עם האקדח ,אבל זה היה מאוחר מדי".
שקד" :צריך לדבר ופחות להתנהג באלימות".
מעיין" :הוא היה צריך לשים אפוד מגן ,כך הוא היה נשמר טוב יותר.
עידו" :הוא (יגאל עמיר) יכול היה לצאת להפגין עם אנשים שחושבים כמוהו .אני לא מבין איך לא היתה
מספיק שמירה ונתנו לו להכנס"?
איפה היו ההורים /הסבים שלכם בזמן הרצח?
יובל" :ההורים שלי היו בעצרת .הם סיפרו שהם בדיוק התכוונו לצאת מהאזור ואז הם שמעו את שלוש
היריות.
עדי " :סבא איציק ואו חזרו מהעצרת ועלו על האוטובוס חזרה לקיבוץ ושמעו ברדיו על מה שקרה".
מעין " :אבא שלי היה בעצרת ( הוא עדיין לא הכיר אחד את אמא) ואמא ראתה טלויזיה כשהפסיקו את
השידורים והודיעו על הרצח.
עדי :עצוב ששם העצרת היה "כן לשלום לא לאלימות".
שמעו :נאוה חברוני וליטל שרון

________________________________________

לין מילשטיין בת 17
בר שקד  15תמיר רז בן 14
רז יעקובסון בן  12אגם רימברג בן 7
מעין רזמוביץ בת  6מאיה ציר בת 4
ערן חובב בן 5
נעמה שריג בת שנתיים
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העמוד האזורי
סינימה שישי בפרדס חנה

ברלֶ ה– להבות חביבה

בשעות14:00 | 09:30 :

Tuesday

" 19/11/10יום שלישי אחרי החגים"
" " After Christmas
במאי :ראדו מונטאן רומניה  99 / 2010דקות
הבנאליה של הבגידה בחיי הנישואים

44/-04-6369993/0 beraleberale@co.il

___________________________________
________
" 10/12/10אחר הצהריים בכפר עם מרגריט"
" " My Afternoons with Marguerite
במאי  :ז'אן בקר צרפת  82 2010 /דקות
שחקנים :ג'ראר דפרדייה  ,ג'יזל קסדסו  ,פרנסואה
זבייה דמסיון

מתחת לאף...
יקב אגמון

דרמה קומית קסומה שהפכה ללהיט הצרפתי הגדול של
.2010

(צומת נרבתא)

בר יין המגיש ממבחר יינות
המקום
טאפסים וחטיפים קרים
וחמים.
__________________________
_____________

יום שישי 17/12/2010 -
בשעה , 22:00 :מועדון להבות
חביבה

ביום חמישי 21:00 18/11

ערב ג'ז

נחום היימן

DER WELLERZ
ארנון פרידמן – קלידים ושירה
נמרוד גרף – סקסופון
רונן תאט – בס
אלון גץ – תופים ומחולות
טל050-8866268 :

והפעם :שירי ים ,נמל ומלחים
זמרת אורחת :סי היימן
התכנסות 21:30 :תחילת
המופע בשעה22:00 :
כולל כיבוד קל
ישוב מארח חינם תושב מנוי:
 15אורח₪ 25 :

__________________________________________________________________________________
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עריכה והפקה :נאוה חברוני

