
 
 

 

 
 
 

 יהודה עמיחי/אהבת הארץ
 

 

 

 , והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה

 , ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה

 . כמו חוזרים מחתונה עם חוזרים מליווית המת

 

 . והארץ לא מחולקת לשטחי מלחמה ולשטחי שלום

 , ומי שחופר גומה נגד פגזים

 , ישוב וישכב בה עם נערתו

 . אם יחיה לשלום

 

 . והארץ יפה

  סביב מקשטים אותהאפילו אויבים מ

  בנשק מבריק בשמש

 . כמחרוזת על צוואר

 

 : והארץ ארץ חבילה

  והיא קשורה חזק, והיא קשורה היטב והכל בה

 . והחוטים לפעמים מכאיבים

 

 , והארץ קטנה מאוד

 , ואני יכול להכיל אותה בתוכי

  סחף הקרקע סוחף גם את מנוחתי

 . ומיפלס הכינרת תמיד בתודעתי

  ול לחוש אותה כולהולכן אני יכ

 . ים עמק הר: בעצימת עין

  ולכן אני יכול לזכור את כל אשר קרה בה

  כאיש שזוכר, בבת אחת

 . את כל חייו ברגע מותו

 2192נובמבר   3◄ ח"ד חשון תשע"י ◄ 2912◄מבין משאבים

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=458&lang=1
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 :מה בעלון

 ענת מאור/  ישיבות מזכירות סיכומי

 אלי אלישע/ החשיבות העליונה של קבלת הבנים למועמדות

 את נטשתי למה , או, עצמנו את שואלים לא שאנחנו השאלות

 דן חנוך/ המזכירות ישיבת

  ענת מאור/ ותכנון השנה הבאה( 7102)סיכום השנה 

 לולו טלמור!/ לון מוסיף המוןטריאת

 רותם שניצקי/אגף צעירים ומעורבות בחברהמעדכונים 

 אלי אלישע/ שיימינג

 יהודית אלישע/ עדכונים מצוות המרפאה

 נר זיכרון חודש חשון

 אבריאלטובה / אודסה

 משולם סיקרון ונגה פרסי/ מהנעשה בישובנו
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 סיכומי ישיבות מזכירות
 

 /110200102יום מ /547102' מסישיבת מזכירות 

 דיון והחלטה על הדרך המועדפת לקליטת הבנים ,הישיבה כולה הוקדשה ללימוד

 ד אחינועם זליגמן"עו:  הציגה

 .ועדת קליטה: בהשתתפות

של חברי הקיבוץ  ;המסלולים המקבילים לקידום שני יעדי הקיבוץ המזכירות אשררה את טבלת

 .1.22..11.2-הוצגה באסיפת החברים באותו ערב ב הטבלה. ושל קליטת הבנים קהוותי

 1.22-המזכירות ממליצה על  קבלת הבנים למועמדות ב, לגבי הדרך המועדפת לקליטת הבנים

 .לקיים הצבעה קבוצתית אנבלוק 1.1.12 - וב

הוצג ההיבט המשפטי של החלופה והתקיים דיון פתוח על דרך , 1.22..11.2-באסיפת החברים ב

 .שנטלו בו חלק חברים רבים, קליטת הבנים

, בטרם המשך הדיון על דגם הקליטה מקדיםהאסיפה פנתה למזכירות לקיים דיון , בסיום   

לסיוע לבניהם שבוחרים להעביר מידע ולקיים דיון על הבטחת זכאות ההורים חברי הקיבוץ 

כן התבקשה . כיצד להבטיח זאת גם לעתיד –לקנות בית במשאבי שדה 1להיקלט ולבנות

 .המזכירות לעדכן את  החברים במצב קבלת ההחלטות בנושא

 

 /110200102מיום   /547102' סישיבת מזכירות מ

קנות בית ל7הבטחת זכאות ההורים חברי הקיבוץ לסיוע לבניהם שבוחרים להיקלט ולבנות

לילדיהם הנקלטים של כל אלה שהם חברי , וכיצד להבטיח זאת גם לעתיד  –במשאבי שדה 

 /102-קיבוץ ב

 ;הישיבה כולה הוקדשה לנושא זה ועיבדנו הצעה בחמישה נושאים

 מדיניות הקבלה לחברות  .2

 .קהוותיות בגין ההורים בקיבוץ 1הזכות למגרש לבנים .1

מרחיבים בית 1בניו שבונים בית1להעברה לבנו₪  ...,.0סיוע תקציבי להורים בסך של  .3

 .והכללים להקצאה זו לגבי כל מגרש, בקיבוץ

, בו-כל, מזון, ד"שכ, חינוך; לבנים תושבים בכל שירותי הקיבוץ %.2מתן הנחה של  .4

 .וכביסה

   .דירההשכר מ %.3צבירת  .0

חומר הרקע יחולק . .22.3בשעה  2.22.1.22' ההצעה תובא לדיון ולאישור אסיפת חברים ביום ד

 .לפני האסיפה. ד.לחברים בת

וכן תקיים , המזכירות תדון בנושאים שהועלו באסיפה ,בנוגע להמשך הדיון על מודל הקליטה

 .מפגש עם כלל הבנים לעדכון על המהלכים

 ,שבת שלום      

 מזכירה -ענת מאור         
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 החשיבות העליונה של קבלת הבנים למועמדות

 . ברים שלום רבלח

 .אנו עומדים בפני החלטה חשובה ורוצה אני להבהיר מספר דברים

מתלבטים אנו רבות בבחירת הדרך הנכונה שתוכל לענות על הצרכים והרצונות הן , מזה זמן רב

 .פגע ויחשוש לעתידו ישל החברים והן של הבנים מבלי שאף אחד י

ירדו מעל , כל ההצעות שעלו ולא היה בהם בטחון מלא לחברים הוותיקים והיה בהם באג חוקתי

 . סדר היום

 .  כיום אנו באים בהצעה שהסיכון היחידי שאנו לוקחים על עצמנו הוא העיתוי

שזה הבית של כולם ולא של אלה  ,  הביחד אנו והבנים רוצים להרגיש את השייכות המלאה 

 .רות ואלה שזה  הקיבוץ שלהםשגרים כאן בשכי

 .נו לבינםיכל עוד לא נקשור את הבנים בצורה מחבקת יישאר חיץ בינ

ולאחריה , שנים 3לתקופה של לכן באים אנו ומציעים את הדבר הנכון והוא קבלה למועמדות 

 .חברות מלאה בעצמאות כלכלית

 .כאן  לכאורה הבעיה שמדובר עליה

גמר תקופת המועמדות וצריך יהיה לקבל ית ,שנים 3-במה יהיה אם לא נגמור את התהליך 

 . לא הסתיימו הפרויקטיםעדיין לחברות כאשר 

 .כפי שתוכנן והובטח  .1.1 -ב אולי זו דרך לאלץ אותנו לסיים את התהליך בזמן. א

 .אנו נעמוד בזמנים, מדברי מרכז המשק  שנאמרו באסיפה האחרונה . ב

 

 .1.1נסיים את כל המטרות עד , אותם למועמדותנקבל , בדרך המלךאז בואו נבחר 

, ואז נקבל אותם לחברות  1.12עם שנת בטחון )

 . לאחר שכל התהליך הסתיים

 כוויתמ מושיירתת אני מבקש מכל אחד ואח

 .שהוא הפשרה הטובה ביותר  ,במהלך

סטריקו ביקש מהחברים שכל אחד קצת יוותר על  

 .מנת שנתקרב אחד לעמדתו של השני

 . . יצאו כולם בהרגשה טובה  ושאף אחד לא נפגעיפשרה שממנה זו ה

 שבת שלום 

 ר ועדת קליטה"אלי אלישע  יו

מצרף אני מאחר ואני מצטרף אליו ומזדהה איתו  .נכתב על ידי דן חנוך באהבעמוד המכתב  -ב .נ

 שתומכת בקבלת הבנים למועמדות דעהלעלון כדי שהחברים ייחשפו לעוד  אותו
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 את נטשתי למה , או , עצמנו את שואלים לא שאנחנו השאלות

 המזכירות ישיבת

 מציקה אשר השאלה משום ,הקרובה הישיבה לפני עמדתי את ולבאר מעשי את להסביר בחרתי

 האם  ?הספינה את מנווטת המזכירות ולאן ,החברים רוצים באמת מה – מרפה ואינה לי

 ? 'השינוי' את הם מעדיפים שמא או , שדה במשאבי כאן הבנים בקליטת רוצים החברים

 שיוך אחרי רק - אבל ,קליטה רוצים - כן , 'אבל כן' – היא עיניים והמאחזת השגורה התשובה

 ... "המלך דרך" – מפתה שם לזה נתנו ואפילו .הנכסים

 אחרי נטשתי שאותה האחרונה המזכירות בישיבת כבר לבחון ביקשתי הזו השאלה את

 וזאת" השינוי"ון רעי לאור נבחן הקליטה נושא וכל מאחר ?לבחון ולמה .בהתעלמות שנתקלתי

 .רצונם שזה החליטו לא מעולם הקיבוץ שחברי בעוד

 נהפוך ,אצלנו בוטלה לא מעולם שהקליטה מראה דווקא ,שצורפו היסוד במסמכי מעמיק עיון

 את נוגדת הבנים שקליטת הטיעון את שמחתם ראש על מעמידים השינוי חסידי ,אולם .הוא

 ."בעדו טרחו שלא בנינו עם בעושרנו לחלוק"נו ל תגרום והיא", השינוי" רעיון

 שמעולם -"השינוי" בידי ערובה כבת מוחזקת ,בוטלה לא שמעולם -הקליטה , אחרות במילים

 .בקלפי להכריע נדרש הציבור שבהן הפעמים בשתי לפחות ,עבר לא

 דאז המזכירות עסקה ,'השינוי' את בקלפי דחינו שבהן הקודמות הפעמים בשתי ,אז גם ,אגב

 הסברה ומסעות בית חוגי ,מומחים צוותי באמצעות שגובשו ועשירות מפורטות חוברות בהכנת

 .פעמיים "שינויה"5 את דחה הציבור , זאת ובכל  .בתוכנו שנערכו מקיפים

 ?" השינוי" בעד החברים יצביעו אכן שהפעם יתקע לידנו מי

 בנינו הם אלו – מוחלטים בזרים מדובר לא והרי ?לתוכנו חדש דם נקלוט לא אם עלינו יהיה מה

 !!! אותם צריכים אנחנו – אותנו צריכים לא הם .שלנו היורשים .והמצוינים הטובים ובנותינו

 ייטיבש  "שינוי" עם , שיתופי קיבוץ של בנפשו ממש שהיא , הקליטה את לקשור אינטרס יש למי

 ?"שהמתחד" בקיבוץ הגבוהות המשכורות בעלי עם בעיקר

 או לנו רע האם ?בשגשוג ?ברווחה ?טוב כאן לחיות מנת על" שינוי"ל זקוקים באמת אנו האם

 אנו אין האם ?מפנקים ובונוסים יפים תקציבים היום לנו אין האם ?לנו שיש מה עם לנו טוב

 ?ותיק חבר לכל חיים לקרן וגם ,דירותינו להרחבת גם ,סבירה לפנסיה גם דואגים

 את לפרק מעדיפים שאנו ,כך כדי עד רעהו את איש שונאים אנו האם - השאלות ושאלת

 ?לחלקנו רק שטוב חיים אורח לטובת השיתוף

 ,הזה להתרה ניתן הבלתי הגורדי הקשר את ולחתוך הללו בשאלות להכריע אחת דרך רק יש

 -יותר לו חשוב מה הציבור את לשאול ,והיא

 ?קליטה או שינוי

 

 0000המשך
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 בתחילה .ונקלוט נא נתכבד , לקליטה בחשיבותו משני" 66השינוי" כי יכריע בוריוהצ והיה

 לקיבוץ

 הנחשקים 'הנכסים' .עמנו ובנותינו בנינו ישתנו , להשתנות' נחליט באם ,ובהמשך ,השיתופי

 רק מיועדות ממילא הן ? והדירות . וותק לפי יחולקו הם – מקום לשום הולכים לא 'שצברנו

 .ליורשינו

 מתוך ,הבא באביב כבר 'מתמשכת למועמדות' הבנים את לקלוט – לאסיפה הצעה תובא בקרוב

 ,הוא זו בהצעה שיפה מה .'ונתחדש' השיתוף פירוק על נסכים שלוש עד שנתיים שבתוך הנחה

 את לפרק נבחר אם וגם ,והטוב הישן החיים באורח לדבוק נחליט אם גם טובה תהיה שהיא

 קודם .בהקדם הזה העקרוני הדיון את לקיים אבקש ולכן ,זו בהצעה תומך אני .השיתוף

   .באסיפה כן ואחרי במזכירות

 חנוך דן -קודם אחת שעה ויפה
 

 www.kibbutz.org.il-http://old -התנועה הקיבוצית 

 בחברהעדכונים אגף צעירים ומעורבות 

 ,שלום רב

 :במסגרת הפעילויות של אגף צעירים ומעורבות בחברה נשמח שתפיצו בקיבוץ

הזדמנות מדהימה  -ות לקבוצת שנת ההכשרה של תנועת הבונים דרור7דרושים מדריכים .2

לארץ ממדינות דוברות  ות1מתנועת הבונים דרור המגיעים 22להדריך צעירים וצעירות בני 

לתוכנית חינוכית שמיועדת להכשרת ( דרום אפריקה, זילנד-ניו, אוסטרליה)אנגלית 

 http://www.kibbutz.org.il/he/node/1771: לפרטים .מחנכים ומנהיגי תנועת הנוער

ות רקע וניסיון 1בעלי -עם הסוכנות היהודית פ"בשת 1022נפתחה ההרשמה לשליחויות   .1

 .בואו להשפיע בעשייה חובקת עולם? הדרכתי וחינוכי

: לפרטים -ב וקנדה"שליחות מחנות קיץ בארה

http://www.kibbutz.org.il/he/node/1728 

 (תנועתית והוראה, קהילתית, קמפוסים)שליחות ארוכה 

 http://www.kibbutz.org.il/he/node/1682: לפרטים

התנועה הקיבוצית קוראת לכלל חברות וחברי .  עצרת המונים –חוזרים לכיכר רבין  .3

יצוב פני לקחת אחריות על ע, בנובמבר לכיכר רבין 4-ה, הקיבוצים להגיע במוצאי שבת

 .המדינה ועתידה לחזק את הדמוקרטיה ולהבטיח את המשך החזון הציוני

  http://www.kibbutz.org.il/he/node/1751: לפרטים

 ,רותם שניצקי !תודה 

http://old-www.kibbutz.org.il/
http://www.kibbutz.org.il/he/node/1771
http://www.kibbutz.org.il/he/node/1728
http://www.kibbutz.org.il/he/node/1728
http://www.kibbutz.org.il/he/node/1682
http://www.kibbutz.org.il/he/node/1751
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 התנועה הקיבוצית,אגף צעירים ומעורבות בחברה, רשת צעירים 
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 שיימינג

 .והופכת את חיינו לסיוט מתמשך, מזה זמן פועלת קבוצה בצורה שאינה הולמת את אורח חיינו

אבל יש , אנו חיים בחברה דמוקרטית שלכל אחד מותר להגיד מה שהוא רוצה וחשוב שיגיד 

 .דרכים לומר 

לי לבייש את האדם מבלי להזדהות ומב – שיימינגהדרך בה נעשים הדברים לאחרונה נקראת 

 . אפשרות להגיב

או שתפנה למוסדות המתאימים להביע , אם יש לך מה להגיד תעמוד על ספסל בגן ותצעק 

 . דעתך

 . זה בפרוש להתיר את דמו של אדם. אל תחלקו כל מיני קריקטורת ברחבי הקיבוץ 

תראה את פניך , אבל תמיד תזדהה , תכתוב על לוח המודעות,תכתוב על גבי העלון ,  אל תסתתר

 . סימן שאתה לא שלם עם עצמך ואתה לא רוצה תגובה אישית, כי אם לא כן

אף אחד , זכותך להביע דעתך ולעמוד מול הדברים אותם אתה אומר ולקחת אחריות על דבריך

 .עד שהנך מסתיר פניך,  אם מזה אתה חושש לא יתלה אותך בגלל דעותיך

 . דיי לאלימות המילולית בסתר

 .ת בחברה שנעים בה ולא שקורעת אחד את השניאנו רוצים להמשיך לחיו

לפעמים יכולה להתבצע   היעדיםוהשגת , כולנו בעד מטרה אחת  "אני מאמין"כפי שכתבתי ב

הרוב , בדרכים שלא כולם מסכימים לה וזכותו של החבר להגיד גם את דעתו  ובסופו של דבר 

 .יכריע

 .אז בואו ונפעל בדרכי נועם

 אלישע אלי, שבת שלום       

 

 

 

 ברכות ומזל טוב

 ליהודית ואלי אלישע

 ,להולדת הנכדה

 בת ליריב ואביבית

 בית משאבי שדה                 
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 מצוות המרפאה יםעדכונ
 

 לחברים ולתושבים שלום רב
 
ברצוננו להודיע שבשל שינוי המדיניות בקופת  -

 , החל מחודש נובמבר, חולים

מתבקשים , התושבים המגיעים למרפאה1החברים 

 .להצטייד בכרטיס המגנטי

 

צוות המרפאה עושה כל שביכולתו לכדי לסדר : בנושא ההסעות לרפואה מקצועית במועצה -

ליידע , כוונים להגיע בכוחות עצמםאנו מבקשים מחברים המת. הסעה לחברים הזקוקים בכך

 .תודה. את המזכירה מבעוד מועד

 

 25:00 -21:00 -ו  21: 00-20:00בימי חמישי שעות הקבלה במרפאה יהיו : שינוי בשעות קבלה

 בברכת בריאות טובה

 יהודית אלישע וצוות המרפאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נר זיכרון חודש חשוון

 ב"חשוון תשנ' נהרג ב, ל"אמסלם עופר ז

 ב"חשוון תשנ' נהרג ב, ל"סעיד יניב זבן 

 ז"ג חשון תשס"נפטר כ, ל"טל חיים ז-בן

 ג"בחשוון תשמ' נפטרה י, ל"שחם מרים  ז

 ב"ד חשוון תשנ"נפטר כ, ל"ברנשטיין ברוך ז

 ה"ט בחשון תשל"נפטר י, ל"נבון אליעזר ז

 ד"חשוון תשע' נפטר  ח, ל"זאוריה שדה 

 ב"חשוון תשע' נפטר כ, ל"ברקת ישראל ז

 ה"א חשוון תשע"נפטרה י, ל"בלטרן מלכה ז

 ע"חשוון תש' נפטרה ג, ל"שביט עדה ז

 ח"ח חשוון תשס"נפטר י, ל"מור יוסף אלברט ז
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 עושים-עדכונים על פרויקט חושבים
 .יצאנו לדרך

בעזרתם של מתנדבים מהקהילה ובעלי המקצוע המעולים שיש הצלחנו זה לא היה פשוט אבל 

 .אנחנו מתרגשים מההצלחה של השלב הראשון ומחכים בקוצר רוח להמשך .פה

 ?אז מה היה לנו

 ניצחו בגאון על כריתת , בועז עם צוות הנוי המעולים ורפי אסא, מ סוכות"במהלך חוה

 . האורנים המסוכנים ופינוי כמויות הגזם האדירות

 0. בפינוי הגזם  אתנונהנו יחד צחקו ו, חתכו, עבדו, נערים ונערות מהפרויקט של יוסי יפה

 . וסיוע לצוות הנוי

 בעזרתם של פרויקט . יוסף הנהיג את הקמת מגרש הפטאנק הראשון במועצה-אייל מור

 .ויגאל דהןאלמוג ביחד עם נטליה  מהנעורים הצעיריםיוסי יופה וילדים שלנו 

 דש ניצן רייב הכינה האת הקרקע לפירוק בית העץ ליד גן הדס והעתקתו למעונו הח

 .בפרויקט

  שילה עובדיה תרם מניסיונו הרב וניהל את פינוי וסידור המתקנים הישנים והעצים

 .החדשים

 עזרו בהכנות וטיפלו , סשה ויוסי, צוות החשמליה

סליחה חברים על הנזקים ותודה . בנזקים שנגרמו

 !על העזרה

 שתלו את , במסירות יוצאת דופן, בועז וצוות הנוי

 .זמנית השקיההעצים החדשים וסידרו 

  רפי , בן טל םרות)צוות של מתנדבים מהקהילה

חתך ויצק את , חפר( יניב גלעדי, יובל חיים, אסא

 .היסודות והעמודים לגדר העתידית של המתחם

 ?איך ממשיכים מפה

מתוכנן בראיה ארוכת טווח שמכוונת למעורבות אקטיבית של כלל ' חורשת מפגש'פרויקט 

, לפרגן, להאיר, להעיר, מזמינים את כולם ללא יוצא מן הכלל ליזום אנחנו. האוכלוסיות בקיבוץ

הפרויקט הזה . לתת יד ולקחת חלק בכל מה חפצה נפשם ויכול לתרום לפרויקט, לתת ביקורת

 .הוא מה שהקהילה בקיבוץ תעשה ממנו

והפעם צמחי נוי . בשטח החורשה ההצמחייברמה הפרקטית אנחנו ממשיכים עם העשרת 

סיסטם שתזין ותקיים את -ר כשיטה מנחה על מנת לייצר אקו'רנו בשיטת הפרמקלצבח. ותבלין

בחירה נכונה ותמהיל נכון של צמחים בשילוב שיטת ערוגות בשכבות . עצמה במינימום תחזוקה

 .ת בכל עונות השנהגתביא אותנו בסופו של תהליך לסביבה ירוקה ומשגש

 00000המשך 
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בשעות הבוקר נקיים סדנה לכל המשפחה בה נלמד להכין ערוגות שכבות  22..2-ביום שישי ה

הסדנה תעניק למשתתפים . ר'המתאימה לנו בהתאם לכללי הפרקלצ ההצמחייונבחר ביחד את 

 !כולם מוזמנים. ליישום גם בגינה הפרטית שלהם םפרקטייבה כלים 

שים בהם נלמד ונכין ערוגות ואדניות נוספות בחודשים הקרובים נמשיך ונקיים עוד מספר מפג

העשרה על צמחי מרפא ותבלין אותם נוכל למצוא סביבנו בנגב וגם  סדנאותבנוסף מתוכננות 

 !יש למה לצפות. בחורשה הקטנה שלנו

אנחנו מתקדמים גם עם מתקני המשחק והפנאי שמתוכננים , ההצמחייבמקביל לחידוש 

השאיפה היא לעבוד עם חומרי . על עצמם לקדם את הנושא רפי אסא ויגאל דהן לקחו. לחורשה

 .מוזמן לפנות ליגאל ורפי, מי שמעונין לקחת חלק. הגלם ששמרנו מהעצים שנכרתו

אנחנו עוד חושבים יחד עם שילה איך . בית העץ עתיד גם להעתיק את מקום מושבו לחורשה

 .עושים זאת ברמה הטכנית והבטיחותית

יש עוד הרבה . כל מי שמעוניין לבוא ולקחת חלק פעיל בפרויקטאנחנו באמת מזמינים את 

אז בואו כי יש מקום . 1.22רעיונות להמשך וכבר מתגבשת הצעה להמשך מימון הפרויקט בשנת 

 .לכולם

 .שבת שלום

 .עושים ונהנים, בשם רבים וטובים שחושבים, אורן ענבר

 

 

 !טריאתלון מוסיף המון

 .ות הפועל בטריאתלון בשדות יםבשבת שעברה התקיימה תחרות אליפ

אבל בבדיקת הים ערב קודם , תחזית החזאים דיברה על ממטרים חזקים וים סוער באותו יום

בהם ]התחרות כללה מקצים של חצי איש ברזל שזינקו . הוחלט שאפשר לקיים את המשחה

באמצע התחרות ירד . אולימפי וספרינט, .0:3בשעה [ מישל 

זה לא הפריע לכול ! גשם דקות של 0מבול קצר של 

השתתפו ! שעות 0-מישל התחרה כ. המשתתפים לסיים

גאולה ומאיר , שירה ואייל, טל, חן! מתחרים 2מהמשק 

 .שהתחרו בספרינט[ 2]ולולו[  3שלושה מקום ]

 ?דברנו על תחרות חצי איש ברזל הקשה

שנחשבת לקשה ? תבניס צרפ, למהדרין! מה תגידו על עדו גולדסמן שלנו שביצע תחרות כפולה 

 !!אין גבול ליכולת של האדם! כל הכבוד עדו על הנחישות ודבקות במטרה? במיוחד

 .שבת שלום  לולו ט                                                           
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 אודסה

 .חזרתי מארבע ימי סמינר באודסה שארגן בית התפוצות

ולזכר הקונגרס הציוני הראשון . הכנס היה לזכרו של מנדלה מוכר ספרים מאה שנה למותו

 . שהיה לפני מאה ועשרים שנה

 "ישראל המודרנית נולדה כאן" :בבניין צנוע בלב אודסה קיים שלט

 .משוררים והוגים יהודים כמו שפריז משכה אליה אומנים וציירים, אודסה משכה אליה סופרים

 .בות בתל אביב נקראים על שמות הסופרים ואנשי הרוח שחיו באודסהארבעים רחו

 .הוגי הדעות החשובים שהשפיעו על הרצל להגשמת הציונות

 :בן האישים שחיו באודסה אמנה כמה

  פעל רבות לרכישת קרקעות להתישבות יהודית , מראשי הציונות –מנחם אוסישקין

 .בארץ ישראל

 הבין . עורך דין ולוחם נמרץ לקידום תנועת ההשכלה, רופא – ר יהודה לייב פינסקר"ד

פרסם את  .שהפתרון הטריטוריאלי היחיד לעם ישראל הוא ארץ ישראל

 .שבה פורט את מעמדו החריג של היהודים חסרי המולדת" האוטואמנציפציה"

  כתב ". דברי ימי עם עולם"שכתב את ההיסטוריה של העם היהודי  –שמעון דובנוב

 . עברית ואידיש, ברוסית

  ראה בשינוי כלכלי וחברתי פתרון לעם , לילינבלום הגיע לאודסה –משה לייב לילינבלום

ולהפיץ " חובבי ציון"דחפו אותו להצטרף לתנועת " הסופות בנגב"הפרעות של . ישראל

 .את הרעיון הלאומי

  למד  ."אגודת חובבי ציון"הצטרף ל" רצון העם"היה פעיל במחתרת  –מאיר דיזינגוף

הקים בטנטורה מפעל . עלה לארץ ישראל 2281-ב. הנדסה כימית והשתלם בייצור זכוכית

ודיזנגוף שב לאודסה הקים שם בית ספר , המפעל כשל". הברון"לבקבוקי זכוכית עבור 

 .והשאר כתוב בתולדות תל אביב שב שנית לארץ ישראל 28.0-ו, מקצועי

 מתרגם, משורר, סופר, מנהיג ציוני. וניסטיתמכונן הציונות הרוויזי –בוטינסקי 'זאב ז ,

 .ממקימי הגדוד העברי ויחידת הגנה עצמית של יהודי אודסה. פובליציסט ונואם מפורסם

מראשי הוגיה של הציונות ומהחשובים במנסחי הזהות  –אחד העם אשר צבי גינצבורג 

ל בהכנסת דג, עלה לארץ ישראל 2811-ב". חיבת ציון"מדובריה של תנועת . היהודית

צריכה הציונות , כדי להצדיק את קיום העם היהודי .תכנים רוחניים ותרבותיים בעם

להתנתק מהתכנים . צריך להתחדש בתכנים מודרניים ברוח התקופה, להיות מרכז רוחני

 תכתרבו –יהדות  .אם כי לשמור על המסורת היהודית, הדתיים

 י סטאלין"הוצא להורג ע. מחזאי וסופר רוסי, עיתונאי, יהודי –באבל  איסאק. 

מתאר את , "חיל הפרשים"ספרו  .באודסה כתב על אודות יהודי העיר שחיו בגטו

 .והה האכזרית והעקובה מדם שאותה חוהמלחמ
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 0000המשך

נעצר הואשם הוא . סטאליןשל אכזריות הנמתחה על באבל ביקורת קשה בגלל תיאורי  

באודסה  .זוכה באבל מכל אשמה, שנה לאחר מות סטאלין. והוצא להורג בירייה ,בריגול

 .פסל בדמותו מוצב בכיכר מרכזית לזכרו

  של הספרות העברית " הסבא"נודע בכינוי  –שלום יעקב אברמוביץ  –מנדלה מוכר ספרים

כלשון מנדלה נתן לנו בלשונו עברית : ביאליק כותב על מנדלה. והיהודית המודרנית

בראש מעייניו שם ". עבר"מנדלה מבקש להיות חבר בקבוצת  2828-ב .מדוברת וספרותית

בחברה היהודית  ההאישהראשון שקלט את המעמד המושפל של היה  .את החינוך העברי

חיבר רומן  2204-ב. עושים עצמם כלא יודעים, כולם יודעים. והתריע על סחר בנשים

  .פמיניסטית האישושם יש דמות של " אנשים קטנים"

 .מנדלה משחיר את המציאות היהודית כדי לגרום לקורא לשנות את המציאות

, תיאורי העיירה היהודית. סאטירה עברית על חיי היהודים, "מסעות בנימין השלישי"

השדכנים מסמלים את , הסרסורים, הבטלנים מאחורי תנור בית המדרש, הקבצנים

את ההשכלה מעכבת  .ר הנורמאליות של הגלותחוס, העיוות המוסרי הנובע מהגלות

הראשון שלמד את : ביאליק כותב על מנדלה. מציע סינתזה בין המסורת להשכלה. הדת

טעם , צבע, ניגון, הלשון שעד מנדלה היתה חסרה תנועה. למשש, לטעום, חושינו לשמוע

ובב שפת וח, אני קורא לו המחייה של הלשון העברית. לחקות את מנדלה אי אפשר. וריח

 .עבר הגדול ביותר

ועוד רבים אחרים שחיו באודסה כמו , עד כאן מעט מאנשי הרוח שהוליד העם היהודית

שמם הונצח בשלטים על  ....שמעון פרוג ועוד, אנסקו, רבניצקי, פיכמן, ביאליק, טשרניחובסקי

 .בתים בהם הם חיו

 .התפוצותהיה זה סמינר תרבותי ומעשיר עם ששים איש שארגן בית 

  ."ישראל המודרנית נולדה כאן: "ואכן

 שבת שלום

 .לה'טובה
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  .השנים עוברות והשלום רק מתרחק. יום הזיכרון לרבין

 

תוך הזמן . סרטן-עברו בין הבתים והתרימו למען חולי'  ט-'ילדי כיתות ז ,מבצע הקש בדלתב

 .ח"ש 1870 הקצוב נאספו סך  

 

מפגש בנפגשנו עם אמונה אלון  וגם , מענייןהיה  . בפיתוח חשיבה  ותרגלהבתיה דויטש הרצתה 

  .פרה החדשיפרה על ססבו ש, מרגש

 

השתתפו   ,חלק מהצבא הבריטי שהיוו ,הרוכבים האוסטרלי שנים לקרב על עזה של גדוד ..2

סוסים  עם ס אחד התקיים בפארק גולדהטק ,השנה .באזור שבע  וגם אצלנו-בקרב על באר

ממשאבים שהשתתפו במשחק  'כיתה הילדי ובהם גם  ,רביםתתפות שבההאוסטרלים  םהיורוכב

 יותר התקייםהגדול   סהטק . לכל ילד ובסופו המטמון היה בובת קואלה "חפש אחר המטמון"

 .בהמשך השבועשבע   -בבאר

 

נדדה , לפני שנה " גלריית הגבעה"ב שהציג סטריקו "איבד עצמו לדעת" התערוכה , סיבה לגאווה

משם לאולם המופעים על שם גולדה , א"בבית התנועה הקיבוצית בת" גלריית לאונרדו"אל 

תוצג באולם  13.22.22בקיבוץ אורים ובתאריך " גלריית ציאורים"ברביבים ומשם נדדה ל

 .הומי יודע לאן תמשיך בנדודי. האזורי של חבל אשכול

                                                                 

 שדה  שבת שלום משאבי


