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 מיכה שטרית/ שיגרה 
 

 הבוקר הזה יהיה מיוחד למישהו, איפשהו... 

 ולטוב ולרע. 

 לרובנו הבוקר הזה מתחיל כמו ודומה לבוקר אחר שהיה. 

 בואו ונקרא לזה שיגרה.  -שיגרה 

 כי עוד מעט השמש תהיה באמצע השמיים, 

ונבחן את הכל בטווח המוגבל של 

 העיניים. 

 בואו ונקרא לזה שיגרה.  -שיגרה 

 זה נורא? 

 רע! זה לא 

 בעיני זה כן! ובעיני זה לא!  -ונגיד 

 ונגיד ונגיד מדי פעם נפסיק להגיד... 

נשמור בבטן, נכתוב ביומן, נקרא 

 בעיתון... 

 נקרע אחד לשני את הצורה! 

 בואו ונקרא לזה שיגרה.  -שיגרה 

 זה נורא? 

 זה לא רע! 

 שיגרה.
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 מה בעלון:
 הנושאים-אסיפת חברים

 
 מזכירותסיכום ישיבות 

 
 / אלי אלישע בשם ועדת קליטה2016סיכום כנס  בנים 

 / לולו טלמור 1/1-31/3רכב  -יומן אירועים

 / טובה אבריאלטיול  ותיקי רמת נגב "סובב כנרת"

 בסיבוב/ אילן בן טל

 אילן ויאויל/ .....גשם חזק עומד ליפול

 המזכירה ענת מאור /2016-לשנת הקיבוץהחברים בועדות 

 בישובנו/ משולם סיקרון ונגה פרסימהנעשה 
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 ולמפגשים טרום האסיפה ולאחריה.  אסיפת חברים
 

 נדון באספה בשני נושאים הנותנים מענה לצרכי שני הדורות. 13.4המועד: יום ד' הקרוב, 

 

 היעד והתקנון  של הביטוח הסיעודי. 1הנושאים; 

 עיבוד מתווה הקליטה להסדר משפטי.  - השלמת הדיון על הסדר קליטה. 2         

 

 . עו"ד אחינועם זליגמןמציגה בכל הדיונים;  

 

 )ע"מ לאפשר ניצול זמן יעיל של הגעתה של עו"ד אחינועם זליגמן(. לוח הזמנים

 

 מפגש הסבר עם הוותיקים והמעוניינים ;  - מועדון מופת  -  19.00  - 17.30

 סיעודיהנושא; התקנון  הביטוח ה              

 

 ;אסיפת חברים  - 21.00 – 19.00

 

 הצגה מתומצתת של התקנון, – היעד והתקנון  של הביטוח הסיעודי. 1הנושאים; 

 ואשרורו להצבעה בקלפי                   

 ואשרורו להצבעה בקלפי. – השלמת הדיון על הסדר קליטה. 2         

 באסיפה, יוחזרו לעיבוד במזכירות, ואם     כמובן שהערות חברים/ות              

 תהיינה הערות מהותיות, הן תוחזרנה לדיון באסיפה.               

  – םעדכון על מתווה הנושאים והדיונים המתוכנן בנושא השיוכי. 3     

 ענת  מאור        

 

 מפגש עם הבנים/ות  – 22.30 – 21.00

 

 הנושא; השלמת הדיון על הסדר קליטה

 

 כאמור, כל המפגשים יהיו עם אחינועם זליגמן

                         

                                                                                               , המעוניינים יוכלו לקבלו אצל יפה החומר לדיון יועלה לקהילנט ביום ראשון

 כולם מוזמנים!                                                                          

 מזכירה –ענת מאור  
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 סיכום ישיבות מזכירות 

 20.3.2015 - 15סיכום  ישיבת מזכירות מס'  

עו"ד  –עיבוד מתווה הקליטה להסדר מפורט ומשפטי. מציגה  - המשך דיון בנושא הסדר קליטה .1
 אחינועם זליגמן. מוזמנים: ועדת קליטה

 נושא אישי  2.
 מהנהלה כלכלית – 2015אישור גובה הבונוס לחברים בגין שנת .  3
 

 )ואסיפה וקלפי שהיו בעקבותיה( 27.3.2015 - 16סיכום  ישיבת מזכירות מס'  

 שי זינדרמן –ממינהלת ההרחבות  -ת הגבעה ת בשכונוההרחב נושאי דיור .1

הגם שההחלטה היא שתכנון ההרחבות הוא מאחור, המזכירות אישרה את החלטת  .1
ן פלג ולאה צצוות המינהלת שבגלל תנאי טופוגרפיה של השטח אצל משפחות סוניה וני

יש כורח לבצע את ההרחבה בצד )לשמחתנו, יש צורך במינימום שינוי   -ואיתי שביט 
 בתשתיות(.

 שתי משפחות של וותיקים הודיעו שאין ברצונם לבצע את ההרחבה בעת הזו. .2

חותמים/ות( לגבי ההחלטה על שמירה על מסגרת אחידה של  51הוגש ערעור )של  .3
מ"ר. המזכירות המליצה לשמור על ההחלטה  120השלמת צמצום פערי הדיור עד 

(, והמערערים, הגם שלא 30.3.15המקורית של הקיבוץ. הנושא נידון באסיפה )
 השתכנעו לגופו של דבר, החליטו להסיר את הנושא, ולא להביאו לקלפי. 

במקביל, אושררה ההחלטה שגודל הדירות בשכונה העתידית שתיבנה )המיועדת ל  .4
מ"ר. הדבר הובא כידוע לידיעת החברים/ות המיועדות  120(, תהיה גם בגודל של 2018

 ל ידם.לעבור אליה, והתקבל בהסכמה ע

 

 )ונציגה נוספת לועדת חברים(. 2016בחירת שני רכזי ועדות לשנת  .2
לריכוז ועדת דיור, מחסנים  –ילנה הציגה את המועמדים/ות במזכירות ובאסיפה; מוטי אבנון 

 –יו"ר ועדת בטיחות )במקביל לתפקידו כרב"ש(; נאווה אשל  –ותרבות הדיור; עידו גולדסמן 
 נציגת ציבור בועדת חברים.

)למעט נציג/ה נוספת  2016ובזה תמה מלאכת הרכבת הוועדות לשנת כולם אושרו בקלפי, 
תודה לועדת חברים, ועד בחירתו, ימשיך בתפקידו חבר שפנה לסיים לאחר כהונה ממושכת(. 

 על הפעילות הענפה של הוועדות וברכות להמשך פורה!
 

 ילברשטייןדיון על הליך הדיון בערעור וההחלטה על שנת חופש לאודי ז .3
( החליטה 30.3.16המזכירות החליטה להביא את שתי העמדות שהתגבשו בתוכה; האסיפה )

 להחזיר את הנושא לקלפי, ובהצבעה בקלפי, אושרה שוב שנת החופש לאודי.
 

 6.4.16, 17סיכום ישיבת מזכירות  מספר 

 –גמר עיבוד מתווה הקליטה להסדר מפורט ומשפטי. מציגה  – גמר דיון בנושא הסדר קליטה .1
  13.4.16עו"ד אחינועם. הנושא יובא לאסיפה ב 

 לימוד הנושא במזכירות עם צוות שיוכים. –. שיוך המגרשים, הבתים והנכסים היצרניים .2
 באסיפה, ובדיוני ההמשך. -ובנוסף, קיים צוות שיוכים סיור בקיבוץ גבולות וכיסופים. מידע 

                                       *   * 
 כתנאיר וחזיתבעו מהמועצה להעמיד מספיק מתקני אשפה ומ ענת מאור ושי זינדרמן –אשפה

להצלחת ההליך החשוב של מעבר למיחזור. כל מזכירי המועצה תמכו בדרישה באופן נחרץ, 
עד עם ומנכל המועצה סיכם על שינוי המדיניות שלהם, והתחייב לבצע זאת בהקדם האפשרי. 

 חובה לסור לבטונדה סמוכה! –זאת כאשר הפחים מלאים 
 , מזכירת הקיבוץענת מאור                                                                               
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 2016סיכום כנס  בנים 
 ס התקיים במהלך שישי שבת.הכנ

יום שישי התקיימה קבלת שבת ליד צריף ראשונים, הייתה נוכחות יפה, הילדים עשו חלות 

 לשבת התקיימה  הדלקת  נרות, הייתה אוירה טובה ומפגש  מהנה 

למחרת הייתה אמורה להתקיים הפעילות ברחבת חדר אוכל והדשאים. אך בשל מזג האוויר 

משותף של אנשים טובים, נעורים ובנים, נוקה האסם והפעילות של  שונו התוכניות ובמאמץ

הילדים התקיימה באסם, המפגש /הכנס התקיים במועדון שגם אותו ארגנו מבעוד מועד, 

 והארוחה שהייתה אמורה להיות ברחבת חדר אוכל הייתה בתוך חדר האוכל.

הקליטה, הסכם/תקנון   בנים/ות , חולקו חוברות בהם  הסבר על מתווה 85-בכנס השתתפו כ

 . 1447הסבר על מערכת החינוך והסבר על קבלת משכנתא. והסבר על 

 

גלעד בן טל הסביר על מערכת החינוך ובהמשך  ניתן הסבר על המתווה מפי ענת וממני, תחילה

 שירה מור יוסף דיברה על שיוך הקרקעות, בניית הבתים וכל המשתמע מכך.ואז במשאבי שדה 

  .הסכם/תקנון הקליטה ההולך ומתגבשעל עו"ד אחינועם זליגמן  הסבירהלאחר ההפסקה 

התקנון טרם הסתיים נשארו עדיין סעיפים שוועדת  נשאלו הרבה שאלות וניתנו תשובות. 

קליטה והמזכירות צריכים לדון בהם ולאשר אותם, לאחר מכן יופצו לבנים במייל. הערות 

 לאישור החברים.התקנון יפים, יובא יתקבלו בברכה. לאחר שנסיים לדון בכל הסע

להגיע כבר כעת, וכיצד נוכל  -בכנס נעשתה הרשמה על מנת שנוכל לדעת על רצונות בנים

 לשלבם בדירות הקיבוץ ואת הילדים במערכת החינוך.

 איש.  50בודדים,  סה"כ  4 -משפחות ו  23-כיום יש במשאבי שדה כ

 משפחות מעוניינות להגיע כבר הקיץ.  2

 פחות מעוניינות להגיע תוך שנה שנתיים.מש 8

 משפחות מתעניינות אך ללא התחייבות  15

 שתי משפחות תושבים המתעניינות . -ובנוסף יש כ

 מסקנות : הכנס היה מוצלח מאוד מבחינת ההרגשה והייתה תחושת התרגשות של הנוכחים. 

כה לפנינו  וגם בה עוד דרך ארו כזיק האור בקצה המנהרה. ,למעשה אפשר לראות את המהלך

 –חיים בתוכנו  ,הם כבר כאן ,יש מהמורות,  אנו לא צריכים לחכות לסנוניות הראשונות שיגיעו

אני מאמין שעם התקדמות התהליך  .בני ובנות משק עם בני ובנות זוגם זה כבר להקה קטנה 50

 בתחום הבניה תגיע להקה נוספת.

ו "הקליטה בראש מעיננו  ובראש סדר דבקות במטרה לנושא שכולם אומרים ומדברים עלי

 העדיפות"   צריך להמשיך ולהעסיק אותנו ללא לאות. כי בלעדיו אין המשכיות .

אני רוצה לומר תודה לחברי ועדת קליטה שמושכים איתי את כל התלאות והקשיים ודבקים 

ציפי זריז, נטע דוידזון, יוסי ליבוביץ,  תודה לענת מאור, רחל פרחי,  במשימה שהוטלה עלינו.

 מוגש לכם בזאת שי צנוע מהכנס.  שירה מור יוסף.ופרידה ענבר 

 אלי אלישע ,בשם חברי הוועדה שבת שלום
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  1/1-31/3רכב  -יומן אירועים
ומת התקופה המקבילה עבשלושת החודשים האחרונים גדלו האירועים בעשרות אחוזים ,ל

 בשנה שעברה! 

 כתוצאה מנזקים גדולים לרכב..יצאה מהסידור  18תאונה   31/1

 ימים מוסך[ 3] 33תיקון גיר    2/3

 ימים מוסך[ 4]  33תאונה  17/3

 ימים פחחות[3]  33תיקון פגוש 21/3

 תיקון פגוש אחורי 22תאונה   25/3

 תיקון פגוש אחורי]מושבת עד יום שני[ 36תאונה  30/3

 ורד מהכביש!החסאן והרכב לא הנהג דיווח רק ל שקרתה ביום חמישי בערב, 33בתאונה עם ה 

עוד  מהלמחרת נהג אחר שלא בדק את הרכב נסע עם פגוש ופנסים פגועים ובמזל לא נגר

 נא בדקו רכבים לפני הנסיעה. א תאונה!

 כל התאונות הסתיימו רק בנזק לרכבים ורובן ללא אשמת הנהג.

מהחניה או בנסיעה בנוסף לכך אנחנו מתקנים גם רכבים שפח הרכב נפגע ביציאה לא זהירה 

אחוריים שמצפצפים ומראים את  םנא לזכור שכל הרכבים מצוידים בחיישני לאחור!!!!!

 המרחק. יש לנסוע אחורה לאט!

בישיבת הועדה האחרונה דנו באפשרות להנהיג קנסות לנהגים שמגיעים למהירויות גבוהות עם 

עוד ידובר על נושא זה  בינתיים לא הגענו לעמק השווה על גובה הקנס והמהירות. הרכב.

 בהמשך בישיבות.

[ לא  65%לפי הבדיקה שאני עורך פיזית ברכבים, רוב הנהגים ]לפחות  בעניין תדלוק נהגים בגז,

אם מגמה זאת תמשיך אנחנו נחשוב לעלות  וחוזרים הביתה עם מיכלים ריקים! מתדלקים!

 מ."קלמחיר הבחזרה את 

נקווה  דלקן בנזין.לו בינתיים אין  .35מספרו  וך.מ. נמ"עם ק 2014 רכשנו רכב קיה פורטה 

 נרכוש עוד רכב לפני פסח. ושא במהרה.נשנסדיר את ה

 הוקפא עוד כפתור של נהג בגין עישון ברכב.

  .'זהרה שנדלקות ברכבים וכואנוריות  יש לדווח על תקלות,

 לולו טלמורושבת שלום  תודה
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 טיול  ותיקי רמת נגב  "סובב כנרת"

 שנמצא ברמות מנשה ליד קיבוץ עין השופט.  ,מצפור יצחק אוכברג

היגר לדרום אפריקה  והצליח   17בגיל  נולד באומן שבאוקראינה.  (1878-1937) יצחק אוכברג

אדמות את קנה את אדמות  קיבוץ דליה  ו ,לתרום לארגונים יהודים בהרהלהרויח  הון רב. 

 ,ילדים יהודים יתומים 187לדרום אפריקה ם ה והביארופייצא למזרח א 1921-בקיבוץ גלעד.  

שפקדו את הקהילות היהודיות לאחר מלחמת  העולם הראשונה . הוא דאג   ,פוגרומיםהפליטי 

לחינוכם בשני בתי יתומים שהקים בקיפטאון וביוהנסבורג. הילדים כינו אותו  ולמחסורם  

לוחות מתכת  187על גבי סלעים ואבנים פוזרו   20.7.2011-אבא אוכברג"   המצפור נחנךב"

מספר  את סיפור  חייו ההנושאים  את שמותיהם של הילדים שאותם הציל. וכמובן סלע גדול 

 של האיש המופלא  שכדאי להכיר . 

מקום שני שהרשים  )ף הכנרת בדרום בקעת גנוסר ועיר קדומה בגליל  ששכנה לח-מגדלא  

היתה מגדלא המרכז העירוני היחיד בחוף המערבי של הכנרת.   לספירה 20-בשנות ה (אותי

 ,מתנהלות חפירות  ארכיאולוגיות בחוף מגדל. בחפירות נחשפו מבני מגורים 2009-החל מ

בריכת מים עגולה שטויחה בטיח. אחת התגליות  סמטאות, תעלות ניקוז, מתקני תעשיה,

שני הבית הנבנה בתקופת ובית כנסת עתיק  ששימש ,מבנה ציבור גדול החשובות באתר חשיפת

וננטש במרד הגדול. המבנה נשתמר והוא אחד משבעת בתי הכנסת שנחשפו ואשר מתוארכים 

לימי קיומו של בית המקדש השני. יתכן שזהו מבנה בית הכנסת הקדום ביותר שנמצא עד כה 

ן  היוצרים צורת שלה עמודי אב ,התגלית המשמעותית ביותר הינה אבן גיר מרובעת .בגליל

שהאבן  שגם עומדת  קצת בשפוע שימשה להנחת ספר תורה.  פעם ראשונה  ,שולחן.  כנראה

נמצא שולחן בבית הכנסת. כנראה שהאמן  שגילף את האבן הכיר היטב את  הבהיסטורי

באבן גילף ושיבץ   המנורה שהיתה בבית המקדש כי חקק אותה זהה למנורה שהיתה  שם. 

 זהים לקישוטים שהיו בבית המקדש. ה אלמנטים נוספים

  .ת עמיםואחו-יהודיה והמימון נוצריו ערבי  מוסלמיהם הארכיאולוגים  שחופרים במקום הזה 

 השהייתבמגדל נולדה אמו של ישו. במגדל גדלה מרים המגדלית   .ירותיזה יהיה נכס עצום לת

לישו. כיום בונים במקום  אותה םשמשייכישל ישו ושם גם נמצאה סירה עתיקה   ולתחייתעדה 

בית מלון גדול. ויש כבר כנסיה גדולה ומרשימה . רק חבל שטבריה העתיקה אותה חרשנו 

-הדאגנית  ההמלוו  ,מוזנחת . תודה למארגני הטיול המדריך הנפלא יואב תנראיברגלינו 

 פשרה זאת . ם את הטיול  והמועצה האזורית  שאאריק אפרים  שיז  ,יהודית זכאי

 מאוד טובה ינהנית
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באחד הסיבובים, בעודי נאנק ממאמץ הצעידה המואצת, בערך באזור שער בית הקברות, קלטה 

זווית עיני שופל ומשאיות עובדים בחלקה שבין הכביש לבית הקברות. במבט יותר בוחן נראה 

 שהם מישרים את השטח ומנקים ממעט העצים שנותרו בו.

 

שזו החלקה שפעם היה בה מטע הזיתים. אני עוד זוכר איך בתור  למרות דלילות החמצן הבנתי

! למצוא את הפרי הקטן הזה בין תמייאשנער היינו הולכים לגיוס מסיק הזיתים. עבודה 

ידנית. גם  ההייתהענפים, עוד לא פיתחו את ה"מנערת" או את עבודת הבדואים וכל העבודה 

אי אפשר לאכול. עבודה משעממת. המסכן התורן בחבורה היה חוטף זית בראש, זה כואב, ולא 
 , אמרתי?תמייאשיודע מאיפה זה בא ובטח שלא ממי. עבודה 

"לא יכרות אדם אילן  14סעיף  1926הגידול גם לא היה רווחי, אבל לפי פקודת היערות משנת 

שנדרש רישיון" לכן אי אפשר לעקור. עבירה על פקודה זו  מוגן או עץ בוגר שלגביהם קבע השר

היא פלילית. למזלנו פרנסי באר שבע נכנסו לתנופת פיתוח ורצו ליער את העיר כך שהעצים 

 קצת צפונה.Relocation לא נעקרו אלא עשו 

 

החלקה הזו מטע של רימונים, משמשים ועוד עצי פרי. דודס,  ההייתעוד קודם למטע הזיתם 

של ענף המטעים בקבוץ, ענף חשוב ומשמעותי  דוהמייסלעולמו לפני חודש, היה המקים שהלך 

שחברים רבים וטובים עבדו בו שגם טרם להווי הקיבוצי בגיוסי הקטיף עד שלבסוף חוסל 

 הסיפתח לגידולים רבים ומגוונים. ההייתמסיבות כלכליות. חלקת הרימונים 

 

מתחולל אז מיד  יעכשוונוסטלגיה ולהבין שמשהו לקח לי עוד חצי סיבוב להתעשת משרעפי ה
: הא תבטריוויאליורצתי ליהודה אלקרט, מנהל הגד"ש, לשאול מה קורה. יהודה הפליט 

שותלים חוחובה. זו החלקה האחרונה באזור המשק שעוד פנויה לחקלאות. אחרי השתילה הזו 

 אין יותר שטחים פנויים לחקלאות באזור הקבוץ.

, זה במסגרת השותפות תטריוויאליויתי להקשות. הא, אמר יהודה באותה ולמה חוחובה? ניס

און עכשיו יש עוד שני -של "חוחובה וולה", השותפות שלנו בבית הבד. היינו שותפים עם גל

דונם חוחובה. לנו יש ביחד עם  ה  700שותפים, סה"כ ארבעה, וכל שותף התחייב לגדל לפחות 

נם חוצמזה ראית איזה תוצאות יפות היו לגד"ש בשנה דו 760דונם ליד בית הקברות  140

שעברה? והוסיף בגאווה: החוחובה היום זה גידול רווחי מאוד, הטכנולוגיות של הגידול, 

רבה בגידול. לנו בתור מגדלים ותיקים יש  תהתעניינוהאיסוף ומיצוי השמן משתפרות ויש 

 ניסיון ואפילו יש זן שנקרא ע"ש משאבי שדה.

 

מאוד מההתלהבות של יהודה, איחלתי לו המשך הצלחה, ורצתי להתקלח ולהתבשם התרשמתי 
 במוצרי חוחובה.

 במקלחת חשבתי שגם הביטוי המקומי "להגיע לזיתים" איבד ממשמעותו.

 
 

 אילן 
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 .....גשם חזק עומד ליפול

קיבלתי ...לא מזמן אביב גפן תירגם את השיר לעברית...בוב דילן כתב את השיר פעם בשנות השישים 

ההשראה מדילן למרות שלמילים שלי אין קשר למילים שלו....רק הפזמון נשאר דומה....הפזמון ואולי 

 .הרעיון

 

 ?ית ילדי כחול העיןיאיפה ה

  ?ית ילדי הקטןיואיפה ה
 

 הרויתי לבד ברחוב מלא אנשים שמיהי

 .אך, אחד את השני הם לא ראו

 נכנסתי לבית של זיאד בלי לדפוק

 \.ביחד תה חם ומתוקשתינו 
 תי על הר חשוך ושקט עם חבריםיהי

 .וניסיתי להבין מה כתוב שם בכוכבים

 מכל-הקדושיתי בחיפוש אחרי יה

 .זולה-מצאתי שם רק זיל

 טעט, עוד מעעוד מ ט,עעוד מ

 .גשם חזק עומד ליפול

 
 
 
 
 
 
 
 

 ? ומה שמעת ילדי כחול העין

 ? ומה שמעת ילדי הקטן

 

 שמעתי שאם רק נרצה ונשתדל חזק

 .אז החלום לא יהיה רק אגדה ולא ברק

 שמעתי שכולם רוצים שהאח הגדול ינצח בהישרדות

 .אכילה חוזרת של בורות אפילו במחיר של

 שמעתי רוח חזקה המרקידה את הענפים

 .שמעתי בבירור קולם ושירתם של להקת תנים

 שמעותם של נחמה וחמלהמשמעתי זעקתם של רבים ששכחו את 

 .הלאט, לאט, אחד אחרי השני הם טבעו בים של שנא

 טעט, עוד מעט, עוד מעעוד מ

 .גשם חדש עומד ליפול

 ?ומה ראית שם ילדי כחול העין

 ? ומה ראית שם ילדי הקטן

 

 ראיתי אבנים וסכינים בידי הילדים והילדות

 . ראיתי רובים ואלות בידי הנערים והנערות

 ראיתי שבזמן הקסום של הזריחה הציפורים חוגגות

 .השקיעה הם עדיין חוגגות ושרותראיתי שבזמן הקסום של 

 ד החלומותכראיתי קן של יונק דבש בלו

 .האבודות נשמותינוא אדמה תשמרי על אימ

 חיפשתי אהבה בכל מקום ופינה

 .לא ידעתי שהדרך כה ארוכה

 טעט, עוד מעט, עוד מעעוד מ

 .גשם חזק עומד ליפול
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 ? די כחול העיןאת מי פגשת שם יל

 ? ןואת מי פגשת שם ילדי הקט

 

 פגשתי איש אחד שכעס על מישהו ועוד מישהו

 .כעס על מישהואלא הבנתי למה, אבל הוא רצה שגם אני 

 אחד-פגשתי איש אפור שלא שם על אף 

 .מעצמו בעצמו הוא פחד

 פגשתי אישה יפה בדרך

 .היא גרמה לי להרגיש מלך

 פגשתי איש אחר שאמר לי בפנים

 .עין תחת עין'' הופך את האנשים לעיוורים''

 טעט, עוד מעט, עוד מעעוד מ

.גשם חדש עומד ליפול  

 ? מה אתה הולך לעשות עכשיו ילדי כחול העין

 ? ומה אתה הולך לעשות עכשיו ילדי הקטן

 

 א אדמה באותה עוצמהאימאני אחפש דרך בה נפנק את 

 .שמעניקים למי שאנו חושבים יצר אותה

 אני הולך לקום מחר בבוקר

 .בידיעה שהיה יכול להיות גרוע יותר

 ההיעלמותאני מודה מצאת החמה ועד 

 . לרוח הגדולה על עוד יממה יפה

 אני רוצה, עד הסוף, ללמוד בבית הספר של החיים

 .למרות שאני יודע שיש ושיהיו הרבה שיעורים

 בשיר הזה יצא חרוז, יופי!, אז יצא חרוז םא

 .… חרוז, לא נורא, זה עדיין מאה אחוז ואם לא יצא

 טעט, עוד מעט, עוד מעעוד מ

 .גשם אחרון עומד ליפול
  

 .אילן ויאויל
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 2016-רשימת החברים בועדות  לשנת

    
 צוות מש"א ועדת חברים ועדה כלכלית מזכירות

 הלנה דיומין כהןרותם  שי זינדרמן ענת מאור
 יפתח פרייליך נח סגל מוני מונין מוני מונין

 עדי בבאי פושי פרייליך ענת מאור הלנה דיומין
 מוני  נאוה אשל צור שלו יואל ליכטמן

 ענת מאור יוסי רייב פרלה זרזינסקי עדי בבאי
 אביגיל גולדסמן ענת מאור דניאל בן אדיבה דוד מנדל
 רני זכאי אלי כהן

  
 צוות שכר ועדת ביקורת שמעלה לביב ברקוביץ אמיר

 מוני  חיימה גולדסמן הלנה דיומין אלברטו גולדמן
 דניאל ב.א. אלברטו גולדמן מוזמנים דייגי עפרה

 יגאל דהן
 

 הלנה דיומין בלטרן מאיר

 ועדת קליטה יעקב ענבר
מ. חיצונית 
 הילית הלר

 ענת מאור

 
 אלי אלישע

 ועדת חינוך  ועדת בנים ענת מאור ועדת תכנון  
 גלעד בן טל נטע דוידזון נטע דוידזון  דוד מנדל

 טלי גולדמן טלי ליכטמן יוסי ליבוביץ מוני מונין
 יסעור-פנינה פרץ  פרידה ענבר פרידה ענבר אן דהן

 חן גולדמן אלברטו גולדמן רחל פרחי בועז שומרון
 גיא ברקן נפתלי שואר יוסף-שירה מור יוסי ליבוביץ

 יגאל דהן ענת מאור ציפי זריז עמית זיו
 יוסף -אייל מור משקיפים: משקיפים צביקה עובדיה

 יוסף שילה עובדיה-שירה מור
 

 הילה ענבר אוהד רייב
 ציפי זריז רן לביב  ועדת בריאות ענת מאור

 
 יהודית אלישע

 
 נגה פרסי

 רחל פרחי צוות רווחה נאוה רייב ועדת דיור ומחסנים
 הלנה דיומין יהודית אלישע חביבה מנדל אבנוןמוטי 

 ענת מאור אורלי פרנק זהבה קלעי צבי אלמוג

 איתי שביט נטע דודזון
אושרת  -עו"ס 

  דהן

 אורלי פרנק יפתח פרייליך
נציג חינוך לפי 

 הצורך
 ועדת תרבות

 אילן בן טל טלי ליכטמן
 

 רונית בן טל

 ענת מאור שרלי מור יוסף
צוות בנים 

 תלויים
 אדריאנה סטיב

 ענת מאור
 

 אילן ויאוויל יהודית אלישע

  
 אורן ענבר אילן בן טל

  

 -אושרת דהן 
 עו"ס

 יאיר אייזן

  
אורלי 

 זילברשטיין
 אביב ליכטמן

  
 שירי שי ענת מאור
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 צוות כיבוי אש צ"חי

 

 ועדת רכב
 לולו טלמור ועדת בטיחות רב"ש-עדו גולדסמן יו"ר -אמיר ברקוביץ 

 ורד נורי עדו גולדסמן אמיר ברקוביץ  רב"ש –עדו גולדסמן 
 אלי אלישע לולו טלמור אלי אלישע  050-5070632ישי שאול 
 שמעלה לביב אלישע אלי רני זכאי מוני מונין

 הדר ברוך גלעד פרסי מוני מונין טלי גולדמן
 אמיר ברקוביץ  יוסי ליבוביץ יוסי ליבוביץ פנינה יסעור

 ענת מאור מוני מונין פרסי גלעד רני זכאי
 ענת מאור עמית זיו יוסי ליבוביץ

 יהודה אלקרט חיים לובנטל 

 
 

 אמיר שי  אורלי פרנק

 
 

 עו"ס -אושרת דהן 

  
 

  שי שאלתיאל
 

 
  אלי אלישע

 
 

  זהבה קלעי
 

 
  יהודית אלישע

 
 

  יפה שואר
 

 
  ענת מאור

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיור, מחסנים ותרבות הדיור  שיוך בתים, מגרשים ונכסים מינהלת/ הרחבת דירות
 מוטי אבנון ענת מאור שי זינדרמן

 שי זינדרמן מוני מונין
 מוני הלנה דיומין 

 אלי אלישע עמית זיו 
 דוד מנדל יוסי ליבוביץ  
 צבי אלמוג שילה עובדיה 

 אהרון צמח דוד מנדל 
 צביקה עובדיה ענת מאור 
 

 
 יעל שחם

 
 

 עירית שלו
 

 
 סשה רדין

 
 

 עלון ועדת הנצחה ועדת קלפי נאמני קרן מילואים ועדת פנסיה
 נגה פרסי איתי שביט יו"ר-יוסי רייב ירון זריז ירון זריז 

 ליאורה ברקת דודי גילת עו"ד, יו"ר בוריס גוזנברג
אביגיל 

 גולדסמן
 אביגיל גולדסמן

 רותם כהן אילן בן טל עדי בבאי בוריס גוזנברג יאיר וולקן
 יעקב ענבר מוני מונין

 

 פרחי גל עדי בבאי 
 צור שלו

 שי שאלתיאל    
 יעקב ענבר    
 ענת מאור    
     



 14עמ'                                                    2016אפריל   8 ,ותשע"כ"ט אדר ב'    ,5621 מס' מבין משאבים

 

 

 
 

 

 

בזכות כנס הבנים שהתקיים כאן בשישי ושבת.   גםוזאת  עברנו  את חג הפורים  בהצלחה, 

ביום ה' אחר הצהריים   .באולם הספורטלילדי הבית ספר לילדים היה חג פורים מלא. מסיבה  

מגדת  ,התקיימה העדלאידע. בסיום, בכיכר הקהילה,  תחנות עם פעילויות שונות חדר הפחד

י למבוגרים מסיבת תחפושות עם משחקים ועבודות יצירה וכמובן כיבודים. ביום שיש ,עתידות

כמו אשה עם שמלה  ,שתייה  וריקודים.  בשבת  התקיימו הפעלות באסם  לילדים עם שחקנים

משקיות, מכשפה  שסיפרה על עמי ותמי ורובין הוד  שהכשיר את הילדים להתקפה של כרית 

אוכל.  מסתובבת.  ובועות סבון גדולות ועוד ועד... וזאת עד לארוחת צהריים קלה בחדר

זוגות עם   40-במקביל המעונינים לשמוע על הקליטה נפגשו במועדון לחבר.  השתתפו רבים  )כ

 ילדים(  

 

בטיפטוף    ירדו    מזג האוויר מבלבל.  עננים ורוח וקצת טיפטוף. מנוחה ושוב קדרו השמיים...

 מ"מ. ושוב שבוע קיצי.  97 -מ"מ וסה"כ מתחילת העונה   4 -אצלנו כ

 

סובב כנרת. המטיילים  -מועצה לוותיקים, מחזור ראשון יצא לדרך וחזר,  נושא הטיול טיול ה

מדווחים על סיפורים מעניינים ועל טיול נחמד.  אפילו היה יום גשום ובהתאם שונתה 

 התוכניתו.  המחזור השני  בוטל בגלל מיעוט נרשמים.

. 

כל  משופר לפי הדגם הקדמון... או ארנון לווינשטיין על  או-ביום ב' שמעו הוותיקים הרצאה מ

 התזונה הקדמונית. -לפי הכותרת 

 

 המוגבלים. של  תאטרון בית לסין.  -ביום ג'  בערב התקיימה ברביבים ההצגה  

 

 ,לתת לעצמך זמן פרטי הרגע שלה ועל מה שלמדה ממנו, הרצאה של  גינת בבאי רוגל  על

 לדמיין, להעז, לחלום.

 

 .ף  בעמק יזרעאלישלושה ימי כביום חמישי או עובדי  מפעל "שגיב"  יצ

 

 

 שבת שלום לכל בית משאבי שדה


