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 :מה בעלון
 

 ענת מאור/ ת חבריםואסיפ

 ענת מאור/ סיכומי ישיבות מזכירות

 חוליית סוכות/ סיכום חג סוכות

 אביב ליכטמן/ משלחת צעירים לארצות הברית

 שירה מור יוסף/ עזרת נשים

 ראיינה עופרה דייגי/ משפחה אחת

 ענת מאור/ שמעון פרסמורשתו של  -החולם והחותר 

 פרץ יסעור פנינה/  מהגיל הרך באהבה

 משולם סיקרון ונגה פרסי/ מהנעשה בישובנו
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 ת חבריםואסיפ

 
 :בשבוע הבא תתקיימנה שתי אסיפות 

 .13:1בשעה  11.11.1.11' יום א .1

 מ"הסכם השבת קרקע מהקיבוץ למנהל מקרקעי ישראל בחוות ר: הנושא

 ר מוני"יו

 
 .13.1בשעה  11.11.1.11', יום ד .1

 ר ענת מאור"יו  (לפי האוכלוסיות השונות)והמגרש  הקריטריונים לזכאות לשיוך הבית ; הנושא

.                    ד אחינועם זליגמן"י עו"שבועות ע ההסדר כולו הוצג באסיפה לפני מספר;  פתיח

 .שביקשו להציג חלופה להצעת המזכירות, פ פניית חברים"ע, מובא לדיון סעיף מרכזי בשיוך, עתה

 ;להלן תזכורת על הצעת המזכירות

לא ; דהיינו  .ת זוגו מובטח בית מגוריו עד אחרית ימיו/לכל חבר ובן; "ברזל-כלל" .א

כולל )עד שהולך לעולמו , בת הזוג/לרבות בן, ת בחייו/פוגעים בזכות הבית של אף אחד

 (.ות/ות זוג של חברים/תושבים שהם בני

 ;דהיינו. מהבית והמגרש .%0ה מקבל /כל חבר; הקריטריון המנחה לזכאות .ב

 .של הבית והמגרש 111%ים מקבלים /משפחות ואלמנות .1

 . 01%, משפחות מעורבות וחד הוריות, ות/גרושים, ות/יחידים .2

יש זכות רכישה של החצי השני של הבית , לכל סוגי היחידים .3

 (.     אלייבשווי ערך ר)

או במסגרת שיוך הנכסים ; מועד התשלום יהיה לפי בחירת היחיד .4

 .או רק בעת ההורשה, בפריסה,  היצרניים

 

, שפורסמה בעלון, הצעה חלופית ולולו טלמור חיים לובנטלמול הצעת המזכירות הגישו 

 .יהיה זכאי לשיוך הבית שלו כל בית אבלפיה 

 :ההנמקות להצעת המזכירות

 .מהבית 01%ה מקבלים /לפיו כל חבר עקרון השוויוניותההצעה מייצגת את  .1

 .מה שמהווה סוג של הטבה, ליחידים והגרושים קיימת זכאות למגרש מלא .2

 .גם היא מהווה יתרון, את החצי השני של ביתוהעובדה שהיחיד יכול לרכוש , כמו כן .3

 11%-בחלק מהקיבוצים ניתנו כ)י רוב הקיבוצים "למיטב ידיעתנו שיטה זו אומצה ע .4

 (.תוספת ליחידים

 

 .נא לתאם עם ענת מאור, אם יש חברים שמעוניינים להגיש לאסיפה הצעה נוספת            
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 סיכומי ישיבות מזכירות

  1.11..10.1  מיום 73  'מס וישיבה ,11..13.1 מיום 74' מסמזכירות ישיבת סיכום 

 א"דיון והחלטה לגבי הערעור על ההצבעה בקלפי בנושא ניהול מש 

 .והתקיים דיון בנידון, ההחלטה דווחה באסיפה. ר ועדת קלפי"יו –יוסי רייב : משתתף

כמקובל ילנה הודיעה שהיא החליטה לסיים את תפקידה  והיא תפעל , תוך כדי הדיון .א

למרות שהיא דבקה בעמדתה שהיו ) ,א חדש ולחפיפה מסודרת"לבחירה של מנהל מש

 (. דברים לא תקינים בהתנהלות

המזכירות , י יוסי רייב ועדי בבאי"ע שמיעת ההנמקות להחלטת ועדת הקלפילאחר  .ב

 . סבירה בהחלט ההייתמוצאת שההחלטה של ועדת הקלפי 

ר ועדת הקלפי והמזכירות סבורים שהעובדה שהמזכירה השתתפה בישיבה של "עם זאת יו .ג

 .שגויה ההייתועדת הקלפי 

 .נאמרו דברים במזכירות ובאסיפה המברכים את הלנה על ההישגים שקידמה בתפקידה .ד

היקף המשרה החיצונית יהיה חצי משרה ותפקידים אחרים שילנה ביצעה יועברו להנהלת  .ה

 .חשבונות

ערעור של ענבל ואמיר שי ונטע דודזון על החלטת המזכירות לגבי החלפת גג האסבסט  .1

 (.ההחלטה התקבלה בישיבה לאחר מכן)שלהם בהלוואה 

 .יוסי רייב, (ר"יו)רותם כהן : ועדת חברים,  נטע דודזון, ענבל ואמיר שי: משתתפים

הקיבוץ לממן את על , המשפחות וועדת חברים טענו שבגלל שעבורם זה בית חדש ראשון

 .ואין לעשות דין אחד בינם לבין כלל חברי שכונת מקורות והגבעה, החלפת האסבסט בגג

 שניתנה        ,מבלי לחלוק על חוות הדעת המקצועית, עם זאת. המזכירות קיבלה את הערעור   

 .סוכם לבדוק בהמשך שוב את הסוגיה, נהלת בשלב זה בעניין כלל גגות האסבסטילמ   

 

  11.11..1מ , 74' סיכום מזכירות מס

 .1.14עדכון והתייעצות על ההכנות  לקראת שנת העבודה  .1

 ;דיונים 1אנחנו רוצים להשלים , 1.11ב . 1.14ותכנון  1.11המשך  –חזון ויעדים  

 11:31בשעה  11.11, הבא' הצעת המזכירות תובא לדיון באסיפה ביום ד. שיוך הבתים .א

  !חשוב לבוא. בדף לאסיפה, ראו תזכורת על הצעת המזכירות. 

לאחר התבהרות חלקית של האיום על גזירת המיסוי על  – נושא דפוס הקליטה .ב

אך תהיה , לא יהיה מהפך של ביטול כל הייחודיות)י הממשלה והכנסת "הקיבוצים ע

 .בה הבאהראו בישי. אנו מחדשים את הדיון על דפוס הקליטה –( העלאה במיסוי

; וביטוחים, קרן חיים, צמצום פערי הדיור, פנסיית מטרה; היעדים 7ההתקדמות ב  .ג

 .המזכירות והקיבוץ יקבלו דוח מצב על ההתקדמות ומה שנותר לבצע
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   שיידונו במזכירות, יוגשו שתי הצעות של אנשי מקצוע – קידום המרקם החברתי 

 .ובאסיפה

 ....המשך       

 תפקוד הוועדות 

 ,   במקביל. 2112-פונים לכל הרכזים והחברים שבוועדות להמשיך בתפקידם גם באנו  .א

; ליידוע, וכן(. נא ליידע את עופרה דייגי ויפתח)פונים לאנשים להצטרף לוועדות       

 .נא להגיש מועמדות.ש"מרכז ועדת דיור ורב; חסרים לנו שני בעלי תפקידים

 .והיעדים לשנת העבודה החדשה 2111כל ועדה תציג את הסיכום  שלה לשנת  .ב

ליושבי ראש הוועדות ולחברי , יתקיים סיור לימודי וגיבוש לרכזי ענפי השירות והעזר .ג

 .מוזמנים להירשם אצל יפה. התוכנית נשלחה לבעלי התפקידים. 24.11ב , המזכירות

 

 של התנועה הקיבוצית" חיילים בודדים"הצטרפות הקיבוץ לפרוייקט  .1

 .בנים רכזת ועדת –נטע דודזון , מנהל קיבוצימר –פרייליך יפתח : משתתפים

פ הסכם בין "הפרוייקט פועל בקיבוצים ע. המטרה לעזור לחיילים בודדים בעיקר בסופי שבוע

 .משרד הביטחון לתנועה הקיבוצית

. הציוד ובדברים טכניים, הקצאת החדריםקיבוצימר יתן סיוע ב. ועדת בנים באחריות  אצלנו

 .התנדבה להיות בצוות המטפל בחיילים( זכאי)נטע אמסלם 

,  משפחות נוספות) יש גם משפחות מאמצות(. בחדר 2) חיילים 4דית ייש אפשרות לקלוט מי

 (.מוזמנות להתנדב בהמשך

, לחיילים ולמדינה, זו תרומה ערכית לנו. המזכירות מקבלת את היוזמה בברכה: סיכום

מברכים את הנושאים . שאנו מקיימים לאורך שנים, בית ראשון במולדת בהמשך לפרוייקט

 . בפרוייקט

 

 1.11.11 יוםמ .0' סיכום מזכירות מס

 .דיון פותח –הצגת החלופות של הקליטה בחברות מותנית מול קליטה במועמדות ; הנושא

 .בליווי מצגת, ד אחינועם זליגמן"עו: מציגה

 אך החברות נכנסת , מתקבלים לחברות עתה ות/הבנים; "חברות מותנית"ההצעה ל

 .הערכות הקיבוץ להבטחת זכויות החברים הוותיקים תסתייםלתוקף רק כאשר 

 שנים נעשה הליך  3ולאחר , החברים הצעירים מתקבלים למועמדות, בהצעה למועמדות

 .הקבלה לחברות

 עדת המיו, ות מתחילים את הבנייה עם גמר התכנון והתשתיות/בשתי ההצעות הבנים

 .2111ראשית /  2112לסוף 

 לאישור יובאולאחר מכן , שתביא את מסקנותיה למזכירות, הנושא יובא לדיון בועדת הקליטה

 .האסיפה והקלפי
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 ענת מאור

 

 

 

 יכום חג סוכותס

הצוות . ותקווה להחיות ולהחזיר את רוח החג ןבניסיוהשנה הקמנו צוות חדש לחג הסוכות 

ארנון , אליה ויאויל, נלי בן טל, יטב בן טל, שי ענבר אסא, נטע דוידזון, פרידה ענבר: כלל את

  . לוינשטיין וכמובן רונית בן טל

בן הזוג של )תודה ליועד . אינטימית ונעימה שבנה יועד, במסגרת החג התחדשנו בסוכה חדשה

אנו מקווים שהסוכה תשמש את . ו עציון על העבודה המהירה והיסודיתוחבר( יטב בן טל

  .נוספים ואירועים בחגים התרבות גם

. הסוכה הייתה צבעונית ומקושטת, את החג פתחנו בקישוט הסוכה ביחד עם הורים וילדים

נערכה קבלת חג קצרה ולאחר מכן ריקודי עם בהנחיית , לאחר ארוחת ערב חגיגית, בערב החג

, הכנת עפיפונים והעפתם יחדיו -במהלך שבוע החג נערכו פעילויות שונות למשפחות. דינה

התאסף הרכב , לסיום החג. מפגש מנחה והכנת חלות ותיאטרון בובות, הקרנת סרט בסוכה

, ובהנחייה מלאת כריזמה של יאיר אייזן, אוהד רייב וליאור ונטורה, שחף אאודה -מקומי

תודה ענקית לכל ההרכב על . מו את הסוכה בשירה וריקודיםעומרי סוריה ואורן ענבר הרי

 !!אין כמוכם. ההיענות והזמן

 :רשימת התודות הינה בהתאם, כיוון שזהו חג ארוך וגדוש פעילויות

 -מבית ראשון, רפי אסא, (בעלה של שירי שי)יובל חיים , יאיר אייזן -לצוות מקימי הסוכה

לצוות הנוי על הסכך , ניה'ריאבוב דימה וטייצב ג, טיןאיוון מילו, רומן ליסיציה, ליפמן דימה

  .ה על התאורהילסשה מהחשמל, והגיזום

, הנחייההלאביגיל על , לאלון ענבר וטמיר בן טל על ההגברה -לכל מי שלקח חלק בקבלת החג

לתלמידי הקיבוצימר , לילדי גן הדס, ו ולמדריך אהוד-לילדי כיתות ד, למרסלו על הנגינה

  .ההרקדה הנהדרתולדינה על 

לצוות הפאב ולכל צוות החולייה , לגלעד פרסי, למשפחת ניצן -ולכל מי שעזר ותרם במהלך החג

 !!!שעבד במהלך כל השבוע בחריצות ובשמחה

נשמח לראות בהמשך יותר שיתוף . מאוד לחדש ולקבל משובים חיוביים מכולם ונהנינ, לסיום

  .פעולה והיענות לקחת חלק בארגון החג

 נאחל לעוד חגים רבים ומשותפים

 חוליית סוכות שבת שלום

 

 מזל טוב ואיחולים  

  ןלביאדו ילבת שבע וע

 אחות להילל , להולדת הבת
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 משלחת צעירים לארצות הברית

את . צעירים תושבי המועצה לארצות הברית 1בתחילת חודש ספטמבר יצאה משלחת של 

המשלחת ארגנו מחלקת שותפות במרכז צעירים של המועצה וקהילות השותפות של המועצה 

 . בארצות הברית

מישובים  הנציגים של המשלחת הגיעו. ראש מחלקת שותפויות, רד וייט'את המשלחת הוביל ג

לירון אלעד , הילה קפלן מקדש ברנע, ום ליבוביץ ממשאבי שדהאני ות, שונים של המועצה

 . מכפר הסטודנטים באשלים ואיתי דיוינסקי משיזף

במהלך השבועיים של המשלחת נפגשנו עם אנשים רבים ושונים מהקהילות השותפות של 

שעכשיו נכנסים לחיים עצמיים  21 החל מצעירים בגיל. נבדה, קולורדו ווגאס, המועצה בדנבר

בדנבר נפגשנו עם . אשר שנים מנהלים את החיים בקהילות היהודיות 21ועד מבוגרים בני 

השליחים של הסוכנות היהודית אוסנת פוקס ממדרשת בן גוריון וטל וברק מנור מהמדרשה 

 .שעושים שנת שירות בקהילה בדנבר

צעירים  111יה היהודית של דנבר נפגשנו עם במהלך ארוחת שבת של המחלקת צעירים בפדרצ 

בצענו פעילות לילדים במהלך השבת לקראת ראש השנה והשתתפנו . 30עד  21ים אבין הגיל

 . בספטמבר 11בטקס המרכזי של דנבר ליום הזיכרון של 

כאשר . נבדה, שנה להקמת הפדרציה היהודית בלאס וגאס 01השתתפנו בגאלה לציון , גאסובו

, החותמים הראשונים על התצהיר הקמה של הפדרציה השתתפו באירוע 10חמישה מתוך 

נפגשנו . במהלך האירוע הוצג סרטון ברכות מאנשי המועצה וגם מראש הממשל בנימין נתניהו

שופטים היהודיים בבתי המשפט השונים במדינת נבדה כולל שופט בית משפט עליון ועם  3עם 

ביקרנו בקמפוס הלימודים היהודי על שם אדלסון . הראש העיר של לאס ואגס שגם היא יהודיי

 .בקמפוס אחד וחדיש, 11חודשים עד  1שבו  לומדים ילדים מגיל 

 

חברי המשלחת . יצאתי מהמשלחת הזאת מחוזק עם הקשרים הישנים והחדשים שיצרנו

במהלך . מתכוונים להיות מעורבים בפעילויות השונות של המחלקת מעורבות בשנה הקרובה

האחרונות חלה ירידה בהשתתפות של בני ובנות הקיבוץ בפעילויות של השותפות  השנים

צעדים נוספים של . מיציאה למחנות קיץ בארצות הברית ואירוח של בני נוער אמריקאים ועוד

חיזוק הקשר בין הישובים במועצה לקהילות השותפות בארצות הברית מתחילים להיבנות 

ל בקיבוץ ובטוח ששיתוף פעולה "חורח חיילים בודדים מעל התוכנית לא אני שמח. ולהתגבש

 . ועזרה לתהליך זה המחלקת שותפות תשמח לתרום
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לועדות , למחלקת שותפות במרכז צעירים, לערן, לשמוליק, ודות למליאת המועצהברצוני לה

 . לאחל בריאות ושנה טוב מלאה בפעילות ועשייה ו,ווגאסהמנהלות של הקהילות בדנבר וב

 כטמןאביב לי

 

 

 עזרת נשים

בין , המועצה יביישובעם ישובים אחרים שמעתי רבות על התנהלות קהילתית  הכרותימתוך 

רתמים בפתחת ניצנה וגם , עם-במרחב. היתר פגשתי בנוהג מסודר בישובים של תמיכה ביולדת

, מתנהלות קבוצות נשים שקטות שמסייעות למשפחה בתקופה הראשונה לאחר הלידה, בשיזף

 .וחוסכות את נושא הבישול בשבועות הראשונים

אבל הקהילה אצלנו מחכה הרבה פעמים שהקיבוץ , הגעתי למסקנה שאמנם אנחנו קיבוצניקים

הפכה אותנו , ולמעשה התלות הזו בממסד, "יתנו לזה תקציב"ש" הועדה תחליט"ש, יפעל

 .צעירים ונמרצים שקמים לידינו, לקצת פחות קהילתיים מישובים קטנים

 .פשוט מהלב, בלי תקציב רשמי, בלי מוסדות  -להתחיל נוהל משלנו , קבוצה של נשים, החלטנו

- כה פשוט

אך אם יהיו נשים נוספות )נכון להיום במהלך שבוע בלבד , החלטנו להתארגן על ארוחות ערב

 .בכל ארוחת ערב שותפות שתי נשים(. נשמח להאריך את ההתארגנות לשבועיים לאחר לידה

 ?ה עובד טכניתאיך ז

, קבוצה אחת שמטרתה עזרה למשפחות לאחר לידה, למעשה אנחנו שתי קבוצות בוואטסאפ

כל אחת בקבוצה מסייעת על ידי הכנת ". שבעה"וקבוצה אחת שמסייעת למשפחות בזמן 

אנו , מרגע שנודע לנו שקיים הצורך.  ארוחת ערב אחת למשפחה לאחר אירוע שמח או עצוב

גם אם . וצה וכל אחת מתייצבת ליום שמתאים לה להיות שותפה בומעבירות הודעה בקב

 .תעזרי בפעם אחרת... באותו שבוע את לא יכולה

 .התרומה מגיעה מרצון להיות שותפים לשמחות ולפרידות ולזכור שכולנו כאן בשביל כולנו

 ,אז כל אחת או אחד שמעוניינים להצטרף לאחת הקבוצות או שתיהן מוזמנים לפנות אלי

ונשמח לצרפכם ולהגדיל את המעגל ולהצליח לשמח ולחמם  4007141-.0.לטלפון  SMS-ב 

 .את הלב למשפחות שלנו

 שירה מוריוסף ....ושנזכה להכין ארוחות ערב בעיקר ללידות

 

 חוזר לפעילות -חוג התעמלות בריאות לנשים

 המתקיים בחדר כושר באולם הספורט

 70:11-70:81שני  חוג, 71:71-70:11חוג ראשון למבוגרות 

 . בניית כושר ויכולת גופנית מתוך מודעות ליכולת האישית: מטרת החוג
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 ".נפש בריאה בגוף בריא: "כנאמר

 .מוזמנות להצטרף תוהמעוניינו, לחוג נקנה ציוד חדש

 בברכת שנת כושר ובריאות טובה

 נאוה רייב, להתראות בחוג

 משפחה אחת

 .ש הומה מקבוצת אנשים דוברי אנגליתימים שהדשא המרכזי בכפר הנופ' מזה מס

 :וזה הסיפור הקשבתי, הלכתי

 מיכל לחגוג את מסיבת הבת מצווה שלה  םשנים עמדה נערה בת שתיים עשרה בש 10-לפני כ

מטיילת במדרחוב בירושלים אירע פיצוץ ענק  בעודה דההאינתיפאבעיצומה של  2111-ב

 .נפצעו 141-וכביניהם שבעה ילדים . נרצחו 11". סבארו"במסעדת 

כספי + מיכל החליטה לוותר על מסיבת בת מצווה שלה ולתרום את כל הוצאות המסיבה 

 .דהבאינתיפאהמתנות למען הנפגעים 

למען נפגעי הטרור  –משפחה אחת "דולר שהיוו את אבן הפינה להקמת הארגון  111,111נאספו 

שים בארץ המתמודדים שחרט על דגלו לתת בית חם וחיבוק לאלפי אנ" ובני משפחותיהם

 .הפחדים והזיכרונות, הכאבים, לטווח ארוך עם האבל

הם מחבקים את מי שנפגע גופנית או נפשית בפעולת טרור ששינתה את חייו וחיי משפחתו 

 .שלעולם לא יתמודד לבד ים ודואג

 .אנגליה ועוד, קנדה, לארגון יש סניפים בירושלים

 20הפעם הגיעו )פעם בשנה באה הקבוצה מקנדה . הקבוצה שפגשתי בכפר הנופש באה מקנדה

שמממנת את כל המסע בן השבוע על חשבון המשתתפים ונוסף על כל הם מתרימים כסף ( זוגות

 (.וכל המרבה הרי זה משובח)רב למען הארגון 

ומטיילים באזור במשך חמישה ( השנה בכפר הנופש שלנו) מסויםמתמקמים במקום  בארץ

 .טרור לבוא ולטייל עימם יום יומיים או יותרהנפגעי  אתכשהם מזמינים , ימים

ילדים . נפגעי טרור כל קיץ הם מארגנים מחנה בן חודש ימים לילדים או בני משפחה, נוסף לכך

 .ונערים מהארץ מתארחים בקנדה ויוצרים קשרים חמים עם משפחות קנדיות יהודיות

 .ולהצטרף לטיולים באזור שלהיפגאני פגשתי כאן בכפר הנופש בני משפחות שכולות שבאו 

 ".צוק איתן"פגשתי את שלושה מילדיו של חבר נירים שנהרג ביום האחרון של מלחמת 

 .ואחותו של קצין המנהרות הראשון שנהרג בציר פלדלפי מויאפגשתי את 

 .ל"על המפגשים בארץ ועל שיחות הטלפון המעודדות מחו, הם סיפרו על מחנה הקיץ בקנדה

 .יבוקים והשמחה במפגש בין הישראלים והקנדים והלב התחמםראיתי את הח

 ".משפחה אחת"מי שרוצה לתרום כסף לארגון זה יכול לקרוא באינטרנט על 

 עפרה דייגי ,שבת שלום        
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 ים -יובל גלל

 ,ךעל מות אימ ךמשתתפים בצער

 ל"מרגריטה ספונוב ז 

 בית משאבי שדה

 בשלושים למותו .של שמעון פרסמורשתו  -החולם והחותר 

 ".י חלום"שמעון לימד את העולם ששום חכמה אינה שווה אם היא לא מכוונת ע"

 2.11.11, ידיעות אחרונות, פריז, ברנאר אנדרי לוי' פרופ 

 

. מפתיעים בעוצמתם-האהבה וההשפעה שמרעיפים על פרס עם פטירתו , די ההערכההדומה ש

עם אלפי ועשרות אלפי בית , לי הזכות לקחת חלק בהלוויה מעוררת ההשראה לה הוא זכה היתה

, שרק רבין ומנדלה זכו לה, זו תופעה היסטורית מדהימה .מנהיגים משועי עולם 11ועם , ישראל

 .ומעט יזכו בה בעתיד

סיפר  איך , הצפר הידוע, יוסי לשם' פרופ. פרס היה גם מבאי ביתנו בכפר הנופש במשאבי שדה

מסע בעקבות "יצאו לא מזמן מביתנו ל, ראש המועצה שלנו, שמעון פרס ושמוליק ריפמן

 . שהיוותה מקור לאימוץ שמו, "הציפור פרס

טיב להעביר מסריו פרס הי)ס שעת היא לאמץ משמעויות מחזונו ודרכו של פר ,עתה נראה

 (.בהפקת נכדתו מיקה אלמוג, המעניין לפני שנתיים ביו טיוב בסרטו

 החלום כבסיס נצחי ליצירה ולעשייה שלנו. 

היעד שלנו הינו להמשיך וליישם את החזון שגיבשנו על טיפוח צרכי חברי הקיבוץ הוותיק 

בתמהיל גם גיבוש של ערכים של הקהילה  וראוי שניצוק. בשילוב עם צמיחה דמוגרפית

 .ושל מעורבות במדינה, המשותפת שאנו יוצרים פה

  היא מהלך עתיר אתגרים , ות נוספים/ובהמשך חברים, ות/קליטת הבנים.  מנצח -המעז

ונחתור , זראוי לנו שנע, בתוך ההקשבה לקושי. ובדין, אך גם מציף קשיים וחששות, ויתרונות

 .ת וברגישות הראוייםליישום היעד בנחישו

 ולא צריך לשכוח לפרס את ימי אישור הקמת , אי אפשר.  מכל זווית, החתירה לשלום

אך אי אפשר שלא להעריך את . ואת ההפגזה על כפר קנא, ההתנחלות בסבסטיה ובשטחים

תאיר . האומץ לשינוי העמדות  שהוא עשה ואת מחויבותו המוחלטת לאיתור כל נישה לשלום

תה נקודת יהי" נשים עושות שלום"של " צעדת התקווה", מבחינה זו .פעילותנודרכו זו את 

 .אור

 שעל פרס האחראיות , דני גוטויין ואחרים צודקים' אין זה סוד שפרופ. סולידריות ושליחות

הוא אימץ גם אלמנטים של גידול בפערים והפרטה , 1110הייצוב הכלכלית ב  שבעת תוכנית
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ובכל ימיו פעל מתוך שליחות , אך לזכותו ייאמר שהוא נסוג מתפיסה זו. הרבה מעבר לנדרש

 .ולא אינטרס אישי בלבד

 נהפך פרס  –והאיש שאוהבים להשמיץ " החתרן הבלתי נלאה"מפעים איך מ. חברות וחברותא

בעבודה על , יהא מהפך זה נר לרגלינו. ומצטיין בחברותא, שפה עם בני האדם לאיש שמוצא

 .המרקם החברתי ותרבות הדיבור

 מזכירת הקיבוץ ענת מאור                                                       

 

  מהגיל הרך באהבה
 

 אחרי החגים יתחדש הכל 
 יתחדשו וישובו ימי החול 

 המטר והאש , העפר, האוויר
 ....גם אתה תתחדש , גם אתה

 (נעמי שמר)
 

 ...הנה אנחנו אחרי החגים נכנסים לשגרה המתוקה ובד בבד מתארגנים לחילופי העונות

 בית ראשון במולדת 

נאחל לילדים  –במהלך נובמבר נקלוט בבתים ובגנים ששה ילדים מבית ראשון במולדת 

 .ולמשפחות הצלחה וקליטה קלה

 רישום לבית התינוקות 

שילדו ולאלה שעתידות ללדת ויש בכוונתן להכניס את התינוקות לבית התינוקות יש  לאימהות

א "ומאידך יאפשר לי להתארגן עם כ, ליצור קשר איתי ולבצע רישום שיבטיח לכן מקום  מחד

 .בהתאם

 שם חדש נולד 

גם ברמת  , החינוכיות שלנוזמן רב שאנחנו חווים בלבול בהגדרת השם של חלק מהיחידות 

ויש חשיבות גדולה לסדר ויישור קו . השם המקובל לשנתון וגם ברמת השם של המבנה הפיזי

הנהלת , כלבו , א"ח)מאחר ולבלבול יש השלכות גם על קשרי העבודה מול הקהילה ומוסדותיה 

 ...(חשבונות ועוד

ומאחר . רת השמות לבתים בפורום הנהלת הגיל הרך ראינו חשיבות גדולה לקו מנחה בבחי

שיש לנו שני גנים מעולם הצומח גן רותם וגן הדס הוחלט לאמץ את הקו הזה ולבחור גם 

 .למעונות שמות מעולם הצומח

 .השם ניתן למבנה ולא לקבוצה  -הבהרה 

– נקפיד להיצמד לשם הפורמאלי המקובל לכל שנתון מעתה  –בעניין קבוצת הגיל 

 השם הנבחר למבנה וןהשם המקובל של השנת שנתון

 משמש בית תינוקות שנת חיים ראשונה  
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 תות פעוטון שנת חיים שנייה

 דובדבן גנון שנת החיים שלישית

 רותם גן צעיר שנת החיים הרביעית

 הדס גן בוגר שישית-שנת החיים החמישית

 

 !שיהיה בשעה טובה ומוצלחת לכולנו 

 פנינה פרץ יסעור מנהלת הגיל הרך
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 .בהצלחה בלימודים ,העלוןשכפול תודה לגל פרחי על עזרתו ב

 .לאהרון צמח שנכנס לתפקידובהצלחה ברכות 

 

 
 . אלה ורני,אח ליוחאי, בנם של בהירה וחגי, ל"ליווינו למנוחת עולמים את רועי זכאי ז

 .  כרו ברוךיהי ז 

 

קל יותר להתעורר אבל  בבוקר -שעון החורף נכנס לתוקפו ואנו מרגישים זאת היטב, בארץ

שבוע ב -נראה שמבין את השינוי  רהאווימזג גם , זמן נראה שכבר הגיע הזמן לישוןהבערב כל 

ויר ם חזקים והרבה אבק שירד לאדמה ואז האוכחצי שעה של גשם ברקים ורעמיחווינו שעבר 

 ..עוברים לבגדים ארוכים- ירנהיה קצת קר  !!איזה כיף. נקי יותרל פךה

 

 ..מה המשמעות ימים יגידו -החששות גדולים- ותבארצות הברית  נבחר טראמפ לנשיא

 
 במועדון מופת

  זו הייתה שעה ויותר של נגינה מעולה  .  וכינור ופסנתר הבללייקהופעה מוסיקלית עם

 .נשמהלהתעלות ו

  אולי !  הבאים היה נמוך' מס. בפתיחת מועדון מופת בשעות הבוקר  ןניסיוהשבוע נעשה

 ...עם הזמן יחול שיפור

  היה . עוזי חבשושר החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב "יוהוותיקים שמעו השבוע את

 .מעניין לשמוע את ההתפתחויות הצפויות  במועצה

 

בהר ציון , ברמת רחלביקרו , טיול ותיקים לאזור ירושלים בנושא שואה עם המדריך שי חרמץ

צנצנות  31בירושלים בטקס ממלכתי צבאי  1141בקיץ בו נקברו בית קברות -במרתף השואה 

כרון ישם גם המוני לוחיות ז .ובהם אפר יהודי אוסטריה שהומתו במחנות ההשמדה בשואה

, תעשיין גרמני-ופקדו את קברו שינדלר אוסקר שמעו על ,לזכר קהילות שהושמדו בשואה

שהינו אחד מחסידי , םיהודים ממוות בידי הנאצי 1,111-שהציל במלחמת העולם השנייה כ

  .היה מרתק .וביד יצחק בן צבי,ובבית העם שם התרחש משפט אייכמן, אומות עולם
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מנקים , המשק לא יכול שלא לשים לב לפעילות הרבה של שופלים בואדימיוצא או נכנס שמי 

נראה כאילו מארגנים לנו טיילת -ומסדרים אבנים גדולות מסביב לעמודי החשמל את הואדי

 !!חבל-ם אותו לקראת החורףהם רק מכיני ,אבל לֱאֱ -הקרוב ןטפוילכבוד הש

 !!?כיכרבמה יהיה –הכיכר והתמרורים הכביש כניסה למשק כבר מוכנה לפחות מבחינת ה

 ומנוחה שבת שלום


