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שמח ומוארחג חנוכהולכל תושבי יואבמאחל לקוראיוכאן יואב

 –  "1 ב"מפלס  תורן  דן  אוקטובר התארח  בסוף 
הערב  את  הבנים.  בבית  הקטן  המופעים  אולם 
מנחם,  מכפר  הרשות"  "שטחי  להקת  פתחה 
יואב.  מתנ"ס  של  המוזיקה  במרכז  המתאמנת 
הלהקה מופיעה גם ביישובים ובמקומות נוספים. 
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Æיזמים ובעלי עסקים מוזמנים לפרסם בחינם

את פרטי העסק יש לשלוח לאתי והבה

etiva@yoav.org.il 
                  נסו ותיהנו°°

אתר העסקים של המועצה

חדשות

דר‘ מטי צרפתי≠הרכבי
ראש המועצה האזורית יואב
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שלכם¨

תושבים יקרים¨
והמבורכת  ובוגריםÆ העלייה המתמדת  ילדים   ∑̈π∞∞ חיים במועצה  להיום¨  נכון  כי  משרד הפנים עדכן השבוע 
במספר התושבים שחיים פה חייב אותנו לבדוק את עצמנו¨ לשפר ולהתאים את השירותים ביישובים ובמועצה 
לכולם ≠ מצעיר ועד ותיקÆ בימים אלה אנו מפיצים לתושבים חוברת מסכמת לתהליך האסטרטגי שמטרתו 

Æלסייע לכולנו להיערך
נוגעים בתחומי  ויעדים שהצבנו לעצמנוÆ הם  השנה האזרחית החדשה מתקרבת כשבפתחה תכניות עבודה 
החיים שלנו ומושפעים מהצמיחה והשינוייםÆ בין השאר נתמקד גם בפיתוח הכלכלי וגם בחינוךÆ נשפיע בתחומי 

 Æהבינוי והתכנון אבל לא נשכח את הקיימות והשמירה על הסביבה
לקיצוצים  נדרשים  אנו בפתחה של תקופה שבה  היעדים כאשר  ליישם את  הוא  והאתגר  רבות  המשימות 

Æושחיקה בהכנסות המועצה וצמצום בתקציבי המדינה
אנו  ערוצים בהם  פועלים כעת במספר  אנחנו  על המרחבים הפתוחים  להגנה  כמועצה חקלאית שמחויבת 
ונזקים סביבתייםÆ נמשכת התנגדותנו לקידום אתר הקומפוסט  עומדים על זכותנו לסביבה נקיה ממטרדים 
דלילה ואנו בעיצומה של מערכה מדאיגה המתרגשת עלינו והיא הכוונה להעביר את  קידוחי הניסיון ליד בית 
גוברין במסגרת פרויקט פצלי השמןÆ ממשיכה התארגנות שלנו עם המועצות הסמוכות והתושבים למען דרישה 

Æלמימון סיום בניית תחנת הרכבת בכפר הרי“ף
ילדים זה שמחה והרבה ילדים זה בית ספר נוסף בכפר מנחם ≠ בשעה טובה התחילה הבניה של בית הספר 
”האלה“ כשהאתגר הוא סיום שלב א‘ עד חודשי הקיץ תוך שמירה על בטיחות מלאה של הילדים שלומדים 

Æבסמוך
לחפיפה  אליו  הצטרף  האחרון  בחודש   Æלגמלאות הוותיק  המועצה  גזבר  ברקא̈י  יואלי  יפרוש  החודש  בסוף 
חלקה  כניסה  ולארנון  ואושר  הצלחה  לו  ולאחל  ליואלי  להודות  רוצה  אני   Æקשנסקי ארנון  מחליפו¨  מסודרת¨ 

Æלתפקיד כה משמעותי ומרכזי
אני נושאת תפילה לגשמי הברכה ומאחלת חג חנוכה שמח¨

øגם אתם רוצים להופיע בעיתון
øואת שכניכם øיש לכם נושא בוער שרציתם לשתף אותנו בו

øיזמתם פרויקט קהילתי מעניין ומיוחד
¢כאן יואב¢ מזמין את תושבי המועצה להיות חלק מהעיתון

iton@yoav.org.il חומרים ניתן לשלוח לדוא¢ל
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°øמי שפך אשפה בשדות נגבה
יואב¢ בחודש הקודם סיפרה על חשיפת ריכוז אשפה מרתק¨ שבו נמצאו  הכתבה של מאיר מינדל ב¢כאן 
גם  ואכן¨  להסברים¨  תרמו  הצילומים   Æנגבה בשדות  המאגר  ליד  ונקברו  נזרקו  בשימוש¨  שהיו  רבים  פריטים 

Æבחפירה ¢כאילו ארכיאולוגית¢ באתר אשפה ניתן למצוא וללמוד דברים רבים ומעניינים
רצינו להעיר רק פרט אחד∫ האשפה אינה ממלחמת העולם הראשונהÆ מאיר תיאר נכון את התקדמות הצבא 
הבריט̈י לאחר נפילת קו ההגנה עזה≠באר שבע¨ ולאחר ההתגברות על הקו השני שבו ניסו הטורקים לבלום 
את צבא הגנרל אלנב̈י התלים חליף ©היום ≠ להב® שעריה ©שדות משמר הנגב®¨ הוגß ©חוות השקמים של אריק 
שרון®¨ ועד דיר סנייד ©יד מרדכי®¨ החל השלב של ¢המרדף בפלשת¢¨ כפי שכונה על ידי הבריטיםÆ כל מישור 
החוף הדרומי נשטף ביחידות בריטיות¨ סקוטיות¨ אנז¢ק ©אוסטרליה וניו≠זילנד® ועוד יחידות מרחבי האימפריה 
הבריטיתÆ ההתקדמות היתה מהירה מאוד∫ ב≠3± באוקטובר נפלה באר שבע¨ בשבוע הראשון של נובמבר נפל 
כל הקו השני ועזה עצמה¨ בתוך ∞± ימים הגיע צבאו של אלנבי עד ליפו¨ רמלה¨ ונעצר על גדת הירקוןÆ במקביל 

Æבשמונה בדצמבר נפלה ירושלים בידיהם Æפנו ללטרון ומשם עלו להרים
 Æברור שבקצב התקדמות מהיר כל≠כ̈ך לא היה סיפק בידם לייצר אשפה¨ להקים מזבלה ולמלא אותה בפסולת
אם כן¨ מאין הכפתורים האוסטרלים באתרø בואו ניזכר שאחרי ¢המלחמה הגדולה¢ החלה תקופת המנדט 
ניכר ממנו רוכז באזור רצועת עזה של היום¨ סביבת  נוכחות צבא בריט̈י שחלק  הבריטי בא¢יÆ ∞3 שנה של 
שייצרו  אוסטרלים¨  גם  רבים¨  חיילים  לאזור  הביאה  גßוליס  בסיס  הקמת   Æלירושלים הכביש  ולאורך  אשקלון¨ 
אשפה וטיפלו בה במרחק מה מבסיס הקבע הפעילÆ סביר מאוד שזה המקור שייצר את האשפה הקבורה 
כאןÆ ¢ציידי האשפה¢ יכולים לחפש אתרים דומים ליד בסיסים בריטיים אחרים∫ ברברה¨ בית דרס¨ קסטינה¨ בני 

Æעי¢ש¨ עקיר ©תל≠נוף® ורבים נוספים
אבי נבון¨ 
יושב ראש העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל
©קיבוץ להב®

מכתבים למערכת

מיכל שבן קוצר

השינויים  את  בוודאי  מכיר  באזור  שגר  מי  כל 
Æהמשמעותיים שחלו ביישובים ביואב

ביואב  יש  כי  בגאווה  להגיד  אפשר  האחרון¨  בעשור 
תמורות  עוברים  היישובים  ומרבית  טובות¢  ¢צרות 
הביתה¨  חוזרים  הבנים   Æמשמעותיות דמוגרפיות 
הארץ  מרחבי  מגיעות  נוספות  צעירות  ומשפחות 
היא  המואצת  הצמיחה   Æכבית ביואב  ובוחרות 
איכות  ולקידום  היישובים  וחיזוק  לביסוס  הזדמנות 
החיים באזורÆ יחד עם זה¨ השינויים מחייבים היערכות 

Æנכונה ותכנון ארוך טווח

כראש  לתפקידה  כשנכנסה  כשנתיים¨  לפני 
להתחיל¨  צרפתי≠הרכבי  מטי  החליטה  המועצה¨ 
יחד עם מליאת המועצה¨ בעלי התפקידים ביישובים 
והבנת  למידה  של  משמעותי  בתהליך  ותושבים¨ 
מתגבשת  אלה  בימים   Æבאזור המשתנים  הצרכים 
קהילתי≠ לפיתוח  אסטרטגית  תכנית  סופי  לנוסח 

Æמוניציפלי שתהיה מדריך אשר לאורו יפעלו
Æפגשנו את ראש המועצה כדי לעמוד על עיקריה

øמטי¨ איך ניתן לצפות את פני העתיד
שנים  מספר  זה  מצויים  ¢אנו  צרפתי≠הרכבי∫  מטי 
ושינויים  רבים  תושבים  קליטת  צמיחה¨  בתהליך 
אלה¨  לצד   Æביישובים מהותיים  וארגוניים  מבניים 
משתנים גם המרחב הכפרי ויחס מוסדות המדינה 
להתיישבותÆ ההתמודדות העיקרית העומדת בפנינו 
היא התארגנות נכונה והבנת ההשלכות של הגידול 
הדמוגרפי שלנוÆ יש חשיבות רבה שנשלוט בתהליך 

Æונבטיח יצירת קהילה חזקה¨ מאוחדת ויוצרת
ללמוד  חשוב   Æלהתנהל ניתן  לא  עתידי  תכנון  ללא 
ולהבין את הצרכים המשתנים¨ כמו גם את הפערים 
שעשויים להיות ברמת השירותים לתושב¨ באיכותם 
ובאופייםÆ השינוי הדמוגרפי מצמיח צרכים קהילתיים 
מותאמים  אינם  או  קיימים  שאינם  ומוניציפליים 
לתושבים וליישוביםÆ חשוב לי שנדע להיות מוכנים¨ 
מוקדם ככל שניתן¨ לקראת הבאותÆ מהלך אסטרטגי 

  Æמסוג זה היה מחויב המציאות מבחינתי
הכרה  ומתוך  כשנתיים¨  לפני  לתפקיד  כניסתי  עם 
כי המועצה שינתה פניה בעשור האחרון¨ החלטתי 
הפעם  זו   Æהאסטרטגי ותהליך  חשיבה  לקדם 
גם  הראשונה שנעשית חשיבה משותפת¨ הכוללת 
כי  אמונה  מתוך  והכול  הנקלטים¨  התושבים  את 

Æ¢חובה עלינו לצפות את פני העתיד

של  האסטרטגי  המסמך  לתושבים  מופץ  כעת 
øהמועצה¨ מה ייחודו

בדרך  בטוחה  מרגישה  ובעיקר  שמחה  ¢אני 
 Æתפקידים ובעלי  תושבים   ≠ שעשינו  המשותפת 

הצרכים  את  לזהות  נועד  האסטרטגי  התהליך 
ולהיערך להםÆ לקיים דיאלוג עם בעלי העניין¨ בהם 
תושבי יואב וממלאי התפקידים ביישובים ובמועצה 
לצרכים  ביותר  המתאים  המבנה  של  ובחירה 

 Æולציפיות שלנו כתושבים וכיישובים
גורם  להיות  האזורית  המועצה  מתחייבת  בתכנית 
עתיד  את  ומבטיח  קדימה  המנווט  השפעה¨  בעל 
 Æותושב תושב  כל  החיים של  איכות  ואת  היישובים 
היכרות  למידה¨  של  משמעותי  תהליך  עברנו 
 Æמעמיקה עם השטח¨ עם התושבים ועם היישובים
להמשך  מוגדרים  כיוונים  לספק  עשויה  התכנית 
הקהילתיים  ההיבטים  על  בדגש  המועצה¨  פיתוח 
והמוניציפליים ולאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים 

 Æשעוברים היישובים והמועצה
אני  אך  ייחודי¨  או  אחר  הוא  אם  לומר  יודעת  איני 
בכך   החשיבות  את  זה  למהלך  בהקשר  מדגישה 
והביעו  אחריות  לקחו  תפקידים  ובעלי  שתושבים 
את עמדתם¨ היו שותפים בתכנון¨ בהבנת הצרכים 
המועצה  עתיד  עיצוב  על  ובהשפעה  החדשים 

  Æ¢והיישובים

גיבוש  לאור  שינוי  צפוי  עיקריים  תחומים  באילו 
  øהתכנית האסטרטגית

תחומים  מספר  זיהינו  התהליך¨  את  ¢כשהתחלנו 
בניית  הוא  הראשון  התחום  לקידום∫  מרכזיים 
הוותיקים  הן  התושבים¨  כלל  של  מאוחדת  קהילה 
לרמת  מתייחס  השני  התחום   Æהמצטרפים והן 
לאוכלוסייה  המותאמים  המוניציפליים  השירותים 
בעקבותיו¨  שבא  הנושא  טבעי¨  באופן   Æהמתרחבת
של  והקהילתי  הכפרי  האופי  על  השמירה  הוא 
נהנים  אנחנו  בזכותם  שהלוא  שלנו¨  היישובים 

מהצמיחהÆ נושאים נוספים מתייחסים לאופי ניהול 
חיזוק ההנהגות המקומיות¨ התארגנויות  היישובים∫ 
ובנייה  גיסא¨  מחד  והאגודות  המקומיים  הוועדים 
היישובים  המועצה¨  בין  הדדיים  קשרים  מערך  של 

Æוהתושבים מאידך גיסא
עתיד  תמונת  הוגדרה  ומשותף¨  ארוך  בתהליך 
קהילה¨  כעיקריים∫  שזיהינו  בנושאים  לפיתוח  וחזון 

 Æ¢שירותים מוניציפאליים ופיתוח במרחב הכפרי

מבטיח  בהכרח  אינו  אסטרטגיות  תכניות  של  קיומן 
שאליהם  התחומים  מתוך  האם   Æוביצוע יישום 

  øהתייחסתם ניתן לקדם דברים הלכה למעשה
¢עקרון היישום עמד לכל אורך הדרךÆ כך פעלו גם 
כל צוותי העבודהÆ לגבי שלושת התחומים קהילה¨ 
הכפרי  במרחב  ופיתוח  מוניציפאליים  שירותים 
כיום¨  כבר   Æליישום ודרכים  פעולה  עקרונות  נקבעו 
ותוך כדי התכנית¨ אנו מקדמים שורה של פעולות 

 Æשהן תוצר ישיר של התכנית האסטרטגית
עיקרי  הוטמעו  הקרובה  לשנה  המועצה  ביעדי 
המלצות התכנית ומחלקות המועצה בונות תכניות 
ליעדים  ישיר  באופן  הקשורות  שנתיות  עבודה 

Æולמסקנות של התכנית האסטרטגית
Æכמובן שאנו מחויבים למעקב שוטף אחר הביצוע

רחבה  תכנית  מתוך  להתנהל  לנו  חשוב  לסיכום¨ 
שקוף  תהליך  על  המבוססת  כזו  ואסטרטגית¨ 

 Æשנשען על רכיבים של יישום וביצוע
את  להכיר  המועצה¨  תושבי  כל  את  מזמינה  אני 
פעיל  חלק  ולקחת  עקרונותיה¨  ואת  התכנית 
מאוחדת  קהילה  יחדיו  לבנות  כדי  יואב  בקהילת 

Æ¢חסונה ואיכותית

שינויים אסטרטגיים ≠ מהנייר לשטח
המציאות ביואב משתנה מיום ליום¨ משפחות חדשות נוספות¨ היישובים מקבלים גוון אח̈ר ומתגבר הצורך לגבש קווי 
מתאר לטווח ארוךÆ ראש המועצה מסבירה בראיון מהם עיקרי התוכנית האסטרטגית שגובשה ויוצאת כעת אל הפועל

השירותים  רמת  מאוחדת¨  קהילה  בניית  לקידום∫  תחומים  מספר  ”זיהינו 
המוניציפליים והשמירה על האופי הכפרי והקהילתי של היישובים שלנו“

דר‘ מטי הרכבי צרפתי

יחד≠קהילה ביואב
תכנית אסטרטגית לפיתוח קהילתי - מוניציפאלי
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חדשות

ברחבי  הציבורית  התחבורה 
המועצה מתרחבת

בחודשים האחרונים הוסיפה אגד  קו 
Æאוטובוס נוסף לרווחת תושבי המועצה

קו מספר ±± ייצא מבית שמש ויגיע עד לקריית גת¨ 
דרך בית גובריןÆ הקו החדש מצטרף לקווים שכבר 
שמש¨  מבית  שיוצא   ≤¥ קו   ≠ סופרבוס  מפעילה 
וקו   ªגת בקריית  ומסתיים  ובגלאון  ניר  בבית  עובר 
≤≥¨ שיוצא מבית שמש ומגיע לצומת מלאכי דרך 
ולוחות  נוספים  פרטים   Æהרי¢ף וכפר  מנחם  כפר 

Æזמנים ניתן למצוא באתרי חברות האוטובוסים

מתמידי יואב
זוכים להוקרה

האירועים  בגן  נערך  שעבר  החודש  בסוף 
בהשתתפות  יואב¨  למתמידי  הוקרה  ערב  אגדתא 
המתנדבים¨ נשותיהם¨ קציני משטרה¨ משמר הגבול 
ומתמידות¨  מתמידים   ±∑∞ ביואב   Æהמועצה ראש 
המובילות  לאחת  נחשבת  וההתארגנות המקומית 
בערב   Æשלה ההפעלה  ובאחוזי  באיכותה  בארץ 
הוענקו תעודות הוקרה¨ וראש המועצה והאורחים 
ממספר  המשתתפים  נהנו  בנוסף¨   Æבירכו ממג“ב 
המתמידים   Æהמלך כיד  ומארוחה  שירה  קטעי 
מסביב  הפתוחים  בשטחים  ערב  מדי  מסיירים 
ביטחון  את  ולחזק  לשמור  מנת  על  ליישובים¨ 
התושביםÆ הודות להם¨ הולכים כולם לישון בלילה 

Æבשקט

כפר הרי¢ף וסגולה
ממשיכים להיות קריה יפה

במעמד שר הפנים¨ התקיים החודש באוניברסיטת 
שזכו  ליישובים  הפרסים  חלוקת  טקס  אילן  בר 
בכוכבי היופי על השקעה בחזותםÆ כמדי שנה¨ זכו 
כפר הרי¢ף וסגולה בכוכבי יופיÆ זכייה זו מצטרפת 
עכשיו¢¨  ¢ירוק  מעמותת  הריף  כפר  שקיבל  לפרס 

Æשהתרשמה מהעשייה הסביבתית במושב

¢האלה¢  הספר  בבית  הבינוי 
יוצא לדרך

בכפר  ¢האלה¢  הספר  בית  של  בנייתו  התחילה 
מנחםÆ היסודות הראשונים של בית הספר נחפרו 
רק לאחר שהושלמו סידורי הבטיחות לבאיוÆ אזור 
הבנייה כולו גודר והפך למתחם סגורÆ יש הפרדה 
לבין  בו  לומדים  שהתלמידים  האזור  בין  מוחלטת 

 Æלאתר העבודות

פורש¨  ברקאי  יואלי  הגזבר 
ארנון קשנסקי יחליף אותו

יפרוש  ברקאי¨  יואלי  הוותיק¨  המועצה  גזבר 
בחרה  שנערך  במכרז   Æ≤∞±¥ בראשית  לגמלאות 
ועדת הבחינה את ארנון קשנסקי לתפקיד הגזבר 
בעל  להב¨  קיבוץ  תושב   ¨≥π בן  קשנסקי   Æהחדש

Æתואר ראשון ושני במנהל עסקים ובניהול ויזמות
Æברכות לגזבר היוצא והנכנס

חיים טל≠המפקח מוניציפאלי
והבטיחות  העסקים  רישוי  על  האחראי  טל¨  חיים 
של  המוניציפלי  למפקח  גם  מונה  במועצה¨ 
המועצהÆ תפקידו למעתה קבל תלונות מתושבים 
כמו  הסביבתי¨  בתחום  ציבוריים  מפגעים  ולאתר 
והחזקת כלבים שלא  זיהום¨ פסולת  מפגעי רעש¨ 

Æכחוק
haim@yoav.org.il פניות ניתן לשלוח לכתובת

חינוך
מירית דגני

דלילה

והבנייה  התכנון  לוועדת  החודש  הגישה  המועצה 
לתוכנית  הרשמית  התנגדותה  את  בירושלים 
הפסולת  אתר  את  חוקית  להכשיר  שמטרתה 
והבוצה ¢דלילה“¨ הפוגע באיכות החיים של תושבי 
הגישו  עצמם  הקיבוצים  גם   Æורבדים מנחם  כפר 
התנגדות דומהÆ את המאבק באתר¨ שפעל בניגוד 
לחוק¨  ראש המועצה מנהלת כבר שנתייםÆ הודות 
ללחץ¨ הוא אינו קולט פסולת החל ממארס השנה¨ 

Æאולם האיום להפעילו שב ועולה

מיכל שבן קוצר

ואלי  ליהיי  פדרציית  מנהל 
התארח ביואב

באמצע החודש ביקר ביואב מנהל פדרציית ליהיי 

מארק גולדסטיןÆ מארק שהה בארץ כשבוע  ואלי¨ 

ימים לרגל כינוס ה≠ GA של הפדרציות היהודיות 

שנערך בירושליםÆ בביקורו סייר גולדסטין ב¢שדות 

יואב¢ והתרשם מהפרויקטים החינוכיים¨ וכן במיזם 

התיירותי ¢אקויה¢Æ בנוסף¨ נערך מפגש מרגש שבו 

נכחו חברי שתי משלחות הנוער האחרונות שנסעו 

במפגש   Æההיגוי ועדת  וחברי  הוריהם  ואלי¨  לליהיי 

נערך דיון על החיבור בין הקהילות והוחלפו רשמים 

בני  התנדבו  שבו  הקיץ  במחנה  מהשהות  וחווית 

Æהנוער

הבורג החשוב©ה®
 

המזכירות  בלבד¨  בטלפון  שיחות  של  שנים  אחרי 
זו  זו את  זכו להכיר  יישובי המועצה  הטכניות של 
נשמעו  התרגשות  של  קריאות   Æפנים מול  פנים 
בראשית החודש בבית המועצהÆ לאחר שנים שבהן 
הן משוחחות זו עם זו ללא הרף בטלפון¨ סוף כל 
Æסוף הן זכו להכיר אחת את השנייה פנים אל פנים

עוגן  הן   ובמועצה  ביישובים  הטכניות  המזכירות 
 Æמרכזי בקשר בין הקיבוץ או המושב לבין המועצה
את  המשרת  וחיוני  רב  מידע  על  אחראיות  הן 

Æהתושבים ומקדם את העשייה בכל יישוב
עיקר המפגש היה למטרת פרגון והוקרה לעשייה¨ 
אבל גם לדיון בנושאים מקצועיים ותכניות לשיתוף 
כחוליה  ”מעברים“¨  עם  חיבור  היתר  בין   ≠ פעולה 

Æחשובה בקשר עם היישוב
המפגש היה יוזמה של מעברים¨ בשיתוף מנכ“לית 
להמשיך  היא  הכוונה   Æ‘רבינוביץ דפנה  המועצה 
Æולקיים מפגשים מקצועיים מסוג זה לאורך השנה

זרקור על
בית ספר חדש 
≠ שנה רביעית 

ב¢האלה¢

שנתו  את  חוגג  ¢האלה¢  ספר  בית 
ברקע  נשמעים  וסוף≠סוף  הרביעית¨ 
ומשאיות  הדחפורים  הטרטורים¨  קולות 
החולÆ ניצלנו א ת ההזדמנות כדי לסקור 
היסודי  הספר  בית  הנעשה  את  קצת 
הספר  בית  של  הצעיר  האח  החדש¨ 

Æשדות יואב
המנהלת מספרת∫

הנושאים  בשיטת  איכותית  פדגוגיה 
מהלמידה  נחת  רווינו  האחרונים  הלמידה  בחודשי 

ובמיומנויות  בתכנים  העמקנו  הנושאים¨  בשיטת 

Æוהרחבנו את מעגל הפעילויות המיוחדות

תלמידי כתות אß מכירים את אותיות האß≠בß באופן 

מיוחד במינוÆ לכבוד כל אות ותנועה מביאים מתנות 

חווייתית  פעילות  ומתקיימת  באות  המתחילות 

בהתאמה לאותÆ למשל¨ לכבוד האות טß הפכנו כולנו 

לטבחים¨ יצרנו כובעים¨ כתבנו מתכון וטיגנו סופגניות¨ 

Æבא לכתה שחקן וקפצנו בשקים ßבאות ש

תלמידי שכבה בß הקימו מחנה אינדיאנים ולמדו על 

תרבות חייהם¨ על חוקי השבט וחיי החברהÆ בדרך זו 

הבינו מהם שיתוף פעולה¨ חלוקת תפקידים¨ אחריות 

וגיבושÆ הלמידה התנהלה בכיתה ובמחנהÆ את המחנה 

בנו עם ההורים∫ הקימו אוהלי טיפ̈ו גידר̈ו יצרו טוטם 

ודגל ומקום התכנסותÆ במחנה אכל̈ו למד̈ו חקרו וחוו 

חווית למידה אחרתÆ כמובן שיצרו תלבושת¨ הצטלמו 

וניסו לממש בחיי היום≠יום שלנו מעט מאורח החיים 

שעליו למדוÆ למידת הנושא הסתיימה בטקס מרגש 

Æעם ההורים

ויצאו  בוקר¢  עד  ¢מבוקר  למדו   ßג שכבה  תלמידי 

בשקיעה¨  לצפות  כדי  בערב  למדנו   Æבזריחה לצפות 

אספנו מידע רב על השמש¨ הירח¨ היממה והשפעתם 

וליצירות  חדש  מלים  לאוצר  נחשפנו   Æחיינו על 

ספרותיות משמעותיותÆ יצרנו באומנות¨ כתבנו חוויות 

Æוגילינו עוד טפח מהעולם שסביבנו

תלמידי כתות דß למדו על האולימפיאדהÆ בכל בוקר 

יצאנו לריצת בוק̈ר ביקרנו בחוויה האולימפית בתל 

ספורט¨  ליום  ¢צפית¢  של  לאצטדיון  יצאנו  אביב¨ 

חתמנו על אמנת הספורטא̈י הכרנו את ההיסטוריה 

העולם  מכל  ספורטאים  הכרנו  האולימפיאדה¨  של 

לערוך  דעה¨  להביע  למדנו  החוויות  אוסף  עם  ויחד 

Æהשוואה ולאתר מידע

 Æנהנים ללמוד על האנשים הקדמונים ßתלמידי כתות ה

התלמידים מגלים ענין רב ושואלים שאלותÆ הנושא 

מזמן עיסוק במושג הזמ̈ן בהכרת תקופות היסטוריות 

קדומות ובדרכי התנהלות האדם בתקופות אלהÆ חווינו 

הסוואה¨  מחסות¨  הקמת  בשטח∫  רבות  התנסויות 

בניית כלי עבודה וכלי בישול¨ ביקור במערות האדם 

הקדמון ועודÆ השבוע ביקרו אותנו הורים וערכו סדנה 

Æלהכרת חיי היום≠יום של האדם הקדמון

≠ בית הספר הרחיב את תחום  לימודי סביבה 
המשלבת  לימודים  תוכנית  נכתבה   Æהסביבה לימודי 

ולימודי  הלימודיים  הנושאים  המדעים¨  לימודי  את 

בגינה  לומדים  התלמידים  כל   Æוהסביבה הגינה 

הלימודית ויוצאים לסיורים קבועים בסביבה¨ במטרה 

להכיר את החי והצומח¨ לחקור תהליכי התפתחות¨ 

לצמח  נחשפים  הם  בכיתות   Æבטבע וליצור  לתצפת 

אותם  רואים  ובסביבה  החודש¨  ולציפור  החודש 

מנחם  כפר  עם  בתיאום   Æבמקביל אותם  וחוקרים 

� טיפוח הגבעה שליד בית  התחלנו ב¢אימוץ אתר¢ 

Æהספר � כולל ניקיו̈ן שילוט¨ שבילי הליכה ועוד

בינוי בית הספר החדש ≠ בימים אלה החלו 
עבודות הבינוי להקמת בית הספר החדשÆ הוקמה גדר 

בטיחות והחלו ביציקת היסודותÆ המטרה היא לסיים 

את שלב אß ©∂ כתות ומנהלה® עד יולי ¥±∞≥ ולשאוף 

להתחיל את שלב בß במהלך השנהÆ בית הספ̈ר יחד 

המועצה  והנדסת  החינוך  מחלקת  ההורים¨  ועד  עם 

בין  להתאמה  הבנייה¨  תהליך  לקידום  יחד  פועלים 

הלימוד  בתנאי  שוטף  ולטיפול  לחדש  הישן  החלק 

Æביום יום

שינויים  ונערכו  דרך  פריצת  הייתה  הקיץ  במהלך 

תוכנית  הוכנה   ≠ כן  כמו  הבינו̈י  בתוכנית  ותיקונים 

לצרכים  בהתאם  הספ̈ר  בית  של  הסביבתי  הפיתוח 

שהצגנוÆ לבית הספר מעורבות גבוהה בתהליך הבינוי 

 Æכולל בחירת גמרים בהתאם לתקציב הקיים

בית  את  בינוי שמלווה  ועדת  הוקמה  ההורים  בועד 

Æהספר בתהליך ושותפה לחשיבה ולישיבות התכנון

ומקווים  בבינוי  מיטבית  התקדמות  מאחלים  אנו 

Æששגרת הלמידה ביום יום לא תופרע

חינוך  הנדסה¨ מחלקת  למועצה¨ מחלקת  מודה  אני 

Æוועד ההורים על תמיכה והליווי בתהליך

המאבק באתר דלילה לא תם
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סגולה
 פתיחת שנה מתוקה במיוחד

טקס פתיחת שנת הפעילות במושב נערך השנה בנושא 
מסע  החניכים  ערכו  הטקס  לפני   Æהממתקים ממלכת 
שבסופן  רבות¨  משימות  עברו  ובמהלכו  בשדות¨  לילי 
הושבעו לשנת הפעילותÆ חניכי כיתה ד‘ קיבלו חולצות 
תנועה של האיחוד החקלא̈י כמובן עם כיתוב ”∞∂ שנה 

 Æ“לסגולה

 לאהוב את הארץ דרך הרגליים
שפלת  באזור  התקיים  הנוער  של  השנה  פתיחת  טיול 
יהודה¨ עם לינה במצפה משואה וטיולים בחרבת מדרס 
ובנחל דולבÆ כ≠∞≤ חניכים ו≠µ± צוות שיצאו למדו לאהוב 

Æעוד קצת את הארץ¨ דרך הרגליים

 ≠ בסניף  ראשון  פעולות  יום   ≠ החקלאי  האיחוד   
ב ∞±Æ± פתחנו את יום הפעילות בסניף° ליום זה הגיעו 
צוות   Æצוות אנשי  וכ≠∞≥   ßח≠ßא מגילאי  חניכים  כ≠∞∂ 
ההדרכה מאוד התרגש לקראת פתיחת שנת הפעילות 
ונערך לפעולות הראשונות במלוא ההשקעהÆ החניכים 

בחרו שמות לקבוצות ועשו הרבה מורל וגאווה°

השבוע   ≠ חוץ  סיירת  של  ראשונה  פעולה   
 Æהתקיימה פעולה ראשונה של סיירת חוץ של הפעילים
 ±∞ כוללת  אשר  ההדרכה¨  בצוות  הפעילים  קבוצת 
החניכים  עבור  פעילות  בחודש  פעם  מקיימת  אנשים 
הצעירים אשר כוללת טכניקות של שטח¨ בניה מחנאית¨ 
 ßג≠ßא לילדי  הועברה  השבוע  הפעולה   Æועוד הישרדות 
מסלול  עברו  החניכים  בשטח≠  הישרדות  בנושא  והיא 

Æמכשולים מאתגר ואפילו הכינו מרשמלו במדורה

חטיפים        מהנעשה ביישוביםחטיפים מעלוני הישוביםמידע פנימי

סגולה

חטיפים        מהנעשה ביישובים

בית גוברין
 סופו של קיץ

בקיבוץ הסתיים  הקיץ עם מלחמת מים ענקית¨ ומהר 
מאוד כבר מצאו עצמם החברים יושבים בסוכה ענקית¨ 
משובח¨  סרטים  במרתון  ונהנים  אוכלים  מקשטים¨ 

Æשנוהל על ידי קבוצת הנעורים של הקיבוץ

 ישן פוגש חדש
מפגשים  מקיימת  אוכלוסיות  מיזוג  ועדת  אלה  בימים 
לבבות  וקירוב  היכרות  שמטרתם  וקסומים  אינטימיים 
מתקיים  הבא  בשבוע   Æלחדשים הקיבוץ  ותיקי  בין 
המפגש הראשון של ”קפה ומעשה“ ≠ פתיחת המועדון 
אחת לחודש למבוגרים בלב̈ד בליווי קפה¨ מאפה תוצרת 

Æביתית והרצאה

 שרים למען המאבק בסרטן
בשיתוף פעולה מקסים בין ועדת תרבות לחברי מכינת 
שכולו  צעירים¨  כישרונות  ערב  החודש  התקיים  לכיש¨ 

Æתרומה למאבק נגד סרטן השד

 חוזרים עם תשובה
צוות הפיתוח הקהילתי בבית גוברין מזמין את התושבים 

Æלדיון ולשאלות בנוגע לתהליכים שקורים בישוב

בית ניר
  משפצים את הספרייה

בבית  הספרייה  מחדש  נפתחה  סוכות  המועד  בחול 

שיפוץ  חודשי  כשלושה  קדמו  המרגש  לאירוע   Æניר

מתנדבים  באו  ערב  ערב   Æהתושבים של  אינטנסיביים 

את  ולסדר  לצבוע  להרכיב¨  לחתו̈ך  מדפים¨  לפרק 

הספרים מחדשÆ הצוות נתן גם טאצß סופי של וילונות¨ 

ילדי  את  משמשת  הספרייה   Æלישיבה וכריות  תמונות 

©¢יום  הצהריים  אחרי  רביעי  יום  בכל  ונפתחת  הגנים 

משחקים  סיפו̈ר  שעת  הכולל  להפנינג  הגדול¢®  רביעי 

Æוחנות יד שנייה מטריפה

גלאון
  נזכרים בעלייה על הקרקע

גל  חברי  התכנסו  בספטמב̈ר   ±¥ כיפו̈ר  יום  במוצאי 

און ברחבת הארכיון ל¢קפה של נוסטלגיה¢ לכבוד יום 

ברובם  בסרטים¨  צפו  מכן  לאחר   Æהקרקע על  עלייתם 

 Æנויסו לזהות את הפנים בתמונות ישנים¨ של הקיבוץ¨ 

שצילם  תמונות  ובה  מצגת  הוצגה  הערב  של  בסופו 

דב אמיתי ז¢ל לאורך השנים בגל אוןÆ  כחלק מאירועי 

און¢  גל  ¢טעם  במסעדת   החברים  סעדו  הקיבוץ¨  חג 

≠ מסורת שבה ילדים וחברים מכל השכבות מעמידים 

בנוס̈ף   Æידיהם מעשה  מגוונים  מאכלים  ובהם  דוכנים 

התקיים התקיים מסע האופניים ¢גלגלאון¢¨ עם כמאה 

Æרוכבים בני כל הגילים

  ספריית הילדים החדשה נחנכה
 Æהחדשה הילדים  ספריית  באחרונה  נפתחה  בקיבוץ 

¢מוכר  הצגה¨  ההורים  הציגו  הפתיחה  אירוע  לכבוד 

הכובעים¢¨ ששימחה והצחיקה את הקהלÆ לפני ההצגה 

Æיצרו הילדים סימניות

  חוזרים לקבל את השבת
 Æבקיבוץ השבת  קבלות  מסורת  חודשה  באוקטובר 

המועדון היה צר מלהכיל את כל הבאים � עדות לביקוש 

הגדול למפגשים מהסוג הזהÆ מדי חודש משפחה אחרת 

תדליק נרות ומשפחה נוספת תקרא ותפרש את פרשת 

Æהשבוע¨ לפי ראות עיניה

נגבה 
  רצים בשדות

רצים   ±∂ בקיבוץ  התאספו  האחרון  המלא  הירח  בליל 
מכל האזו̈ר לריצת ליל ירח  מלא בקיבוץ מקווים כעת 

Æלהפוך את האירוע למסורת חדשה
כבר ביום שבת ≥±Æ∏≥ בבוקר יערך ארוע ריצה באזור יד 
Æפרטים נוספים והרשמה בפייסבוק Æמרדכי≠נחל שקמה

”רצים לדרום הפורח“

רבדים
  גני השעשועים מקבלים חיזוק

ביום שבת לפני כשבועיים נפגשו תושבי הקיבוץ¨ ילדים¨ 
הורים וסבים¨ במגרש השעשועים המרכזי לטובת בניית 
פסלים סביבתיים בגן השעשועיםÆ הכול נעשה בהנחיה 

 Æצמודה של מיטב אמני רבדים

ריקי קרייזלר

כפר הרי¢ף
הרי¢ף  כפר  רחובות  שהוקם¨  אחרי  שנה   µ∑  
התחדשו  תשרי  חגי  בשמותÆ  לקראת  נקראים 
רחוב  כל   Æויפים חדשים  בשלטים  הרי¢ף  כפר  רחובות 

זכה בשם של עץ¨ והתושבים הוזמנו להציב שלטים עם 

שם משפחתם בסגנון זהה לשלטי הרחובותÆ באחרונה 

כוכבי  בחמישה  שוב  זכייתו  על  המושב  התבשר  אף 

ידיים  מחליפים   Æיפה לישראל  המועצה  מטעם  יופי 

יד  שוק  במושב  אמהות  שתי  יזמו  אוקטובר  בתחילת 

שניה לילדיםÆ לשוק¨ שנערך במדשאה המרכזית¨ הביאו 

הילדים צעצועים¨ כלי כתיבה וציוד משומש אח̈ר פרסו 

בעקבות   Æהאחרים לילדים  ומכרו  מחצלות  על  אותם 

Æההצלחה¨ מתוכננים בקרוב ירידים נוספים

 שנה חדשה עם האיחוד החקלאי
טקס פתיחת השנה של תנועת הנוער האיחוד החקלאי 

הפועלת במושב נערך בראשית השנה¨ כמדי שנהÆ את 

בטקס¨   Æעדי חדשה¨  רכזת  מעתה  תוביל  השכבות  כל 

על  הפרס  את  עכשיו¢  ¢ירוק  מעמותת  המושב  קיבל 

אקולוגית  ¢קהילה  בתחרות  השלישי  במקום  זכייתו 

Æ¢ארצית

 זוכרים את רבין
במושב  התקיימה  רבין  יצחק  לרצח  הזיכרון  יום  לרגל 

מהיכן   øנועם דרכי  ¢דרכיה  בכותרת  מרתקת  הרצאה 

צמחה הקנאות הדתיתø¢¨ של ד¢ר נח חיות¨ מנהל מרכז 

יעקב הרצוגÆ בעקבות ההרצאה התפתח דיון מרתק על 

Æהרצח ועל האווירה שהובילה לו

שדה יואב
בצפית¨  הביניים  בחטיבת  תלמיד  גלבוע  משה   
בשנה  הישגיו  על  בגביע  זכה  יואב¨  שדה  מקיבוץ 

פעמיים   השתתף  וכן  הקרטה¨  ספורט  בענף  האחרונה 

בתחרות אליפות ישראל בקרטה לנוערÆ בנוסף לספורט 

משה אוהב לטייל ברחבי הארץ¨ לקרוא ספרים¨ צלילה 

 Æנאחל לו הצלחה בהמשך הדרך Æולשחק במחשב

כפר מנחם
 גינה לזכרה של לימור שו̈ר בכפר מנחם הוחלט 
להנציח את זכרה של לימור שור ז“ל¨ בהקמת פינת חמד 

Æירוקה¨ שתהיה מקום מפגש ומרגוע לכל התושבים

נחלה
אמותת  מטעם  פעילות  נערכת  אלו   בימים   

Æאור ירוק“  לנוער בנחלה”
Æנוער נחלה למען בטיחות בדרכים

  צומחים  וקולטים
בימים אלה מצטרפות לקיבוץ לא פחות מ≠∏≥ משפחות 
ילדים¨ שבנו את  ו≠∞∂  בוגרים   µ∂ של חברים חדשים∫ 
ביתם ויהפכו לחלק מקהילת רבדים ומהמועצה האזורית 
יואבÆ קשיים רבים ליוו את תהליך ההרחבה בקיבוץ¨ אך 
והקבלן  מליבו  אמפא  היזם  ובהובלת  המועצה  בסיוע 
ניסן ובני̈ו הסתיים הפרויקט מספר חודשים לפני מועד 

Æהמסירה המתוכנ̈ן לשביעות רצונן של המשפחות
כעת מתחיל מסע לא פחות מורכב∫ קליטת המשפחות 
לחיק הקהילהÆ הבונוס∫ צהלת הילדים הגוברת בשבילי 

Æהקיבוץ

בצורה  השנה  נפתחה  בנגבה  החוגים  מערכת   
המועצה  לחוגי  תודות  וגדלה משמעותית  מאוד  טובה 
מאמאנט  חוג   Æהחדש המגרש  של  פתיחתו  ובזכות 
והבנות  טובה  ההענות  השנה¨  אצלנו  גם  מתקיים 
מחכות בקוצר רוח לאימוניםÆ חוגי הבלט וההתעמלות 
כולן  ובוגרות¨  צעירות  בילדות  מתמלאים  האומנותית 
והכדורגל  הכדורסל  בחוגי  גם   Æרבה בשמחה  מגיעות 
לקראת  במרץ  ומתאמנים  מאוד  גדולה  הילדים  כמות 
האדיבה  בעזרתם  מוזיקה  מרכז  נפתח  כן  כמו   Æהליגה
של ארז ושירי ונרשמה הענות גדולה ומפתיעהÆ בנגבה 
אומנות  כמו  למועצה  שייכים  שאינם  נוספים  חוגים 
≤±¨ זומבה¨ פילאטיס¨  הלחימה  המשולבת MMA לגילאי́ 

Æפלדנקרייז וקפוארה
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אורי סיון
החיים בסרט עמותת תיירות

לפני כשנה החליטה המועצה האזורית מטה יהודה לפרוש מהעמותה ולהקים 
מחלקת תיירות עצמאיתÆ ביואב הוחלט שלא לפרק את העסק ולמצוא שותפים 

Æ¢כך נולדה לה העמותה החדשה ≠ ¢שפלת יהודה Æחדשים
לעמותה החדשה הצטרפו בהתחלה המועצות באר טוביה¨ גזר ולכיש¨ ואחרי 
אירוע השקה סוחף החליטו גם בשפיר ובקרית גת שכדאי להם לקחת חלק 
 ÆשÆהעמותה מונה כעת חמש מועצה אזורית¨ את העיר קריית גת ואת י Æבמיזם
גת ©הגוף המנהל של אזור התעשייה בקרית גת®Æ השטח גיאוגרפי של הפעילות 
היא  המטרה   Æנרחבים תיירותיים  פעולה  שתופי  ומאפשר  במיוחד¨  כעת  גדול 
לתת לצרכן חבילה אזורית¨ שבה יוכל לטייל ימים שלמים באזור וליהנות מכל 
במאי¨  לפעול  החלה  הרבהÆהעמותה  ויש   ≠ להציע  יהודה  לשפלת  שיש  מה 
ומטרתה להעלות את האזור למודעות של הציבור הישראליÆ יש כל כך הרבה 
מה לראות ומה לעשות במרחב שלנו¨ וכל הדרוש הוא  להכין את הקרקע ©ואת 

Æהיזמים® ולשווק אותה למטיילים
אזוריים  פסטיבלים  חמישה  בתכנון  המרץ  במלוא  בעמותה  עסוקים  כעת 
בנוסף¨   Æשתבחר לנושא  בהתאם  פסטיבל  תארח  מועצה  כל   Æ≤∞±¥ לשנת 
לכל  איכותי  מענה  שייתן  שדרוג¨  של  בעיצומו  העמותה  של  האינטרנט  אתר 
אלפי הגולשים הנכנסים אליו בכל חודשÆ וכמובן ≠ העמותה בונה תכנית שיווק 

Æמרחבית בשיתוף יועצים ואנשי שיווק מתחום התיירות

וכמובן  יהודה¢  ל¢תיירות שפלת  לייק  בפייסבוק  לעשות  מוזמנים  יואב  תושבי 
Æלהתעדכן ולשתף בכל מה שקורה באזור

ותאמינו לנו≠
לא צריך לנסוע רחוק ≠ טוסקנה זה כאן°

 שפלת יהודה מחכה למטיילים

עינב אוחיון

בתום תהליך של היפרדות מהמועצה האזורית מטה יהודה 
באזור  לפעול  החלה  אחרות¨  רשויות  לחמש  והצטרפות 
יואב. בהובלת  יהודה¢¨  ¢שפלת  החדשה  התיירות  עמותת 
הקרובה¨  בשנה  פסטיבלים  מחמישה  פחות  לא  בקנה∫ 
ותוכניות להמוני תיירים שיבואו להכיר את טוסקנה הקטנה 

שלנו וליהנות ממנה

ב≠µ± השנים האחרונות¨ פעלה ביואב עמותת תיירות משגשגת ≠ ¢יואב יהודה¢¨ 
יזמה  יהודהÆ העמותה  כוחות עם מועצה אזורית מטה  שבה איחדה המועצה 
לא מעט אירועים שכבר מזמן הפכו למסורת¨ כמו פסטיבל התנ¢ך ופסטיבל 
האוכל¨ וניסתה להפיק את המיטב מן הנופים המקסימים והאתרים המרגשים 

Æשסביבתנו התברכה בהם

 Æכזה מקום  יש   Æßתיכונה ßערבה  אזורית  מועצה 
כשאתה בא לשם מבית ניר למשל¨ אתה מרגיש 
ההיסטוריה  משחר  שהרגישו  התחושה  את 
חוקרי עמים ויבשות שהגיעו מהעולם התרבותי 
להנהן  יכול  אתה  סוף  סוף   Æנודעת לא  לארץ 
קלות עם הראש¨ להרגיש את הויברציה העדינה 
למצמץ  בלי  ולהגיד  המרכז  של  העליונות  של 
שתל אביב ואתה מרחק יריקה¨ שסינמה≠סיטי≠

Æראשון זה בחצר האחורית שלך

יס≠פלאנט החדשø עוד לא הפעלת וויז אתה שם¨ 
נכנס בצעד בוטח אל המלבן הענק בעל עשרות 
האולמות¨ פוסע על השטיחים המהודרים¨ אור 
נשאב  עודך  פניך  את  מלטף  סגול  אולטרא 
פנימה אל היכל ההקרנה האטוםÆ החלליÆ תכף 

Æיתחיל הסרט
Æאמריקא̈י בטח אמריקאי

או חלילה  ישראלי  נבזבז כאלה תנאים על  מה 
אירופאיÆ מה באנו להשתעמםø לסבולø הסוכר 
מהקולה זורם בדם¨ הפופ קורן כבר כא̈ן עכשיו 

øשהמח יתחיל לחשוב לעומק
¢א≠קיינע תרבות¨ א≠קיינע נימוס¢¨ אמרו הייקים 
בדמותם של אורי זהר ואריק אינשטיי̈ן למרוקאים 
 ßלולßב אינשטיין  ואריק  זהר  אורי  של  בדמותם 
שסנובים  זה  את  לפנים  לנו  שמביא  המיתולוגי 

Æאף פעם לא מתים¨ הם רק מתחלפים
אז עכשיו כשאתם בתפקיד הסנובים ≠ תשאלו 
אותי מה יש לך לחפש תרבות שם בנוו וואר הזה 

Æבערבה השו אסמו
הגאו≠ מההתנשאות  קצת  ותרדו  תתפלא̈ו  אז 

הוא  ©דרך אגב¨ סנוב בהגדרה  פטריוטית שלכם 
כשייך  ורואה עצמו  על סביבתו  אדם המתנשא 
על  תעבדו  כלשה̈י  מסיבה  נעלה  לקבוצה 
 Æמלא אורך   øראיתם כבר  כורדי  סרט  הדמות®¨ 

מה יש¨ לא נאה לכםø לא תופס אצלכם דרמה 
חזקה ואותנטיתø כזאת שסוחפת אותך באיטיות 
בשמי  אט  אט  ששטים  העננים  כמו  פיוטית 
המדבר השלוויםø אין לכם מושג על מה אתם 
נ̈ו  פרסה  תעשו  פרסה¨  תעשו   Æהßחבר מדברים 
צופר  נחל  אווט¨  יס פלאנט  פינת  חולות ראשון 

Æאין שחבל על הזמן Æפינת נחל עשוש אין

Æאז עוד תשמעו øעל אייל שיראי שמעתם
עיניים כחולות≠בריכה שנוצצות במדבר הצהבהב≠

השפתיים  על  לו  מרוח  מבויש  חיוך  סלעים¨ 
 Æובולדוזר תרבות עומד בהיכון מאחורי הגב שלו
 Æßאירוע סרטים בערבהß מדובר במייסד וביוזם של

 Æפסטיבל הקולנוע המגניב ביותר בארץ
מאות  שלוש  אפל¨  לילה  צחיח¨  נחל  תדמיינו 

קולנוע כורד̈י 
לא מה שחשבתם

בבריכה  לשחות  קי̈ץ  של  אחרון  שלוק  לקחת  לערבה  ירדתי  החורף  לפני  רגע 

בצורת דג בצימר מבודד אל מול הרי המדבר הצחיחים¨ להדליק מדורה עת ערב¨ 

 Æמה שאתם שומעים Æלצרוך תרבות ÆÆÆלחכות שהירח יעלה מעבר להרי אדום¨ ו

ובאמצע  וחולות¨  ווילדרנס  של  מעלות  שישים 
מסך  תדמיינו  ומולה  טריבונה¨  תדמיינו  הנחל 
 Æזטס אול  Æענק שעומד ככה סתם באמצע הנחל
עכשיו תדמיינו שמהמסך הזה מסתכלות עליכם 
גולפישטה  של  פעמיות  והחד  הרכות  העיניים 
מתוקה  חריפה  ßארץ  הסרט  כוכבת  פראהאנ̈י 
מולכם  כרגע  ממש  שמוקרן  שתדמיינו   ßשלי
כוכבים¨  זרוע  לילה  תדמיינו  ממעל   Æהמסך על 
אבל  ממזרח  שבאה  קרירה  רוח  גם  תדמיינו 
פליז  בשמיכת  עטופים  שאתם 
שוקעים  שאתם  בזמן  נעימה 
ועכשיו   Æעל כורסאות הטריבונה
 Æבטירוף נהנים  שאתם  תדמיינו 
האמת את זה אתם לא צריכים 
הייתם  שם  הייתם  לו   Æלדמיין
הוא  חריפה  ארץ   Æזה על  עפים 
ומרהיב¨  מטורף  אקשן  סרט 
 Æואכזרי עדין  וקולנוע̈י  אמיתי 

Æקולנוע במיטבו
 Æמהסרט  Æנהנים זה  מה  הייתם 
ובעיקר   Æמהמקום  Æמהאויר

Æ®מגולפישטה ©זאת שבתמונה
Æקולנוע כורדי≠לא מה שחשבתם
 Æענן צל  כמו  עבר  שם  השבוע 
מה  עם   Æכשנהנים זה  ככה 
חזרתי אתם שואליםø עם קצת 
וקצת  מרכזי  סנוביזם  פחות 
אסייתי  לקולנוע  אהבה  יותר 
מאכל¨  וצבע  משמר  חומר  בלי 
ואחרי שפניתי ימינה בירידה מ∂¨ 
בואך  גוברין  בית  דרך  ועברתי 
בלילות  פתאום  נזכרתי  ני̈ר  בית 
הקיץ הדי קסומים בפסטיבל התנ¢ך שלנוÆ סבבה 
קצת  הוא  אבל  אחלה¨  באמת  פסטיבל¨  של 
 Æהירקון פארק  ניחוחות  עם  נודה¨  בוא  קיסריה 
כזה¨  מתוקתק  והוא  הגדולים¨  כל  בו  ומופיעים 
כמעט מתקתקÆ אין מה לומ̈ר הוא קצת¨ נ̈ו לא 
Æßהכי חדשני בואו לא נלקה את עצמינו טו מאץ

המשכתי בנסיעה אל העלטה הנעימה ששוררת 
בכביש נטול השם בין בית גוברין לבית נירÆ לרגע 
הרגשתי באמצע שום מקום¨ לרגע חשבתי איזה 
 Æכיף שנשאר לנו קצת חושך בלילה אצלנו בשכונה
ואז צצה בליבי תקווהÆ אולי גם אצלינו יצוץ אחד 
שיראי כזה¨ חוקר תרבות וחפץ חדשנות¨ וישים 

 Æגם אותנו על המפה של המגניבים
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מתנ“ס תרבותמתנ“ס סיפור חיים

   tarbut@yoav.org.il  08-8500724/5,   אימייל Æטל       Æ נשמח להיות בקשר ולשמוע רעיונות והצעות בכל נושא¨ מחלקת תרבות

תיאטרון ”מופע“
התיאטרון מפיק הצגות לילדים ונוער.80 הפקות שונות מתחום התיאטרון והמחול. נוסד לפני למעלה מ 20 שנה ומאז הפיק מעל 

חורף חם ביואב
מחלקת התרבות מזמינה אתכם

להצגות ילדים בישובים

* בחלק מההצגות תגבה עלות סמלית, פרטים אצל רכזי התרבות בישובים

31.12.13 נגבה  
23.1.14 ורדון 
16.1.14 גל און 

4.12.13 גת 
13.1.14 סגולה 
15.1.14 בית ניר 
19.1.14 נחלה 
21.1.14 כפר הריף 
30.1.14 כפר מנחם 
4.2.14 שדה יואב 

22.2.14 בית גוברין 

שומרי הגוזלים

החתול במגפיים

הארנב ממושי
15.1.14 רבדים 

תיאטרון ”מופע“

תיאטרון ”הקיבוץ“

תיאטרון הקיבוץ

הוקם בשנות השישים ע“י חברת קיבוץ משמר 

העמק. מציג מגוון מעניין של הצגות הנוגעות 

לתרבות היהודית והישראלית כאחד.

אורית דסקלמיכל סלע

הניה חברת קיבוץ כפר מנחם¨ נשואה לישראל שני 

Æיותר מיובל שנים

היא נולדה בפולין ב≠¥≤π±¨ וילדותה עברה עליה בצל 

רבות  תלאות  לאחר   Æ≤≠ה העולם  מלחמת  זוועות 

Æהגיעה לארץ ונקלטה בחברת הנוער בכפר מנחם

כאן עברו עליה נעוריה וכאן השתקעה והקימה את 

גבוהות  אנושיות  ביכולות  ניחנה  הניה   Æמשפחתה

של סבלנות¨ סובלנות וחיפוש אחר הצדדים היפים 

Æבחיים

בעזרתן הצליחה בעבודתה החינוכית ובטיפוח בית 

היא  לדבריה¨   Æלמשפחתה שואבת  אבן  שהוא  חם¨ 

אוהבת את ה¢יש ולא חושבת על האין¢°

במחלקת  חיים¢  סיפורי  ¢תיעוד  פרויקט  במהלך 

הוותיקים של המתנ¢ס¨ השתתפתי בסדנת הכתיבה 

 Æסיפורו את  לכתוב  שאוכל  מועמד  וחיפשתי 

השתתפתי בטיול ותיקים של המתנ¢ס ושם פגשתי 

את הניה וישראלÆ התרשמתי מהניה¨ שיצאה לטיול 

ולא וויתרה על שום את̈ר למרות הקושי הפיזיÆ עוד 

לעצמי  אמרתי   Æשלהם הנפלא  מהיחד  התרשמתי 

שאיני  כמעט  אבל  יישוב¨  באותו  אתם  חיה  שאני 

Æבחרתי בהניה והיא נעתרה לי Æמכירה אותם

פרויקט איסוף סיפורי החיים
של ותיקי המועצה חוזר

Æהניה סיפרה ואני הקשבתי¨ התרגשתי וכתבתי

אישה  בפני  חשפה  סיפורה  על  הניה  עם  העבודה 

החיים  רצון  על  לגבור  לנכות  נתנה  שלא  אמיצה¨ 

רגישות  בנקודות  אסרטיביות  גילתה  היא   Æשלה

בחייה¨ והצליחה להשיג הישגיםÆ היא בנתה¨ יחד עם 

ישראל¨ משפחה חמה לילדיה¨ לנכדיה ול¢מאומצים¢ 

Æרבים¨ שעברו בביתה

מתוך סיפור חייה של הניה∫

¢ÆÆÆיום אחד לקחו את אבא לעבודה במנסרהÆ באמצע 

הלילה החזירו אותו פצוע מאחר ושבב עץ נכנס לו 

אותו  ולקחו  הפציעה  רצינות  את  הבינו  הם   Æלעין

לבית חוליםÆ בית החולים היה בצד הארי של העיר 

ואנחנו לא יכולנו לבקרוÆ רק אחות̈י בעלת התושייה 

המופלאה¨ העזה מדי פעם לעבור את גדרות הגטו 

ולבקר את אבאÆ בבית החולים לא הצליחו להציל 

אחת  עין  עם  הביתה  חזר  והוא  אבי  של  עינו  את 

Æבלבד

±µÆ±≤Æ±≥
שעה ∞≤∫∞≥

¢יונה ונער¢ 
©תיאטרון גשר®
בבית הבנים 
בכפר מנחם

ספת ו צה נ פתח קבו ב¨ תי בקרו

מתנדבים מתעדים סיפורי חיים של ותיקים
המתנדבים יעברו הכשרה בת ∂ מפגשים הכוללת∫

תקשורת בינאישית
קשב אמפטי

שכלול יכולות כתיבה ועריכה
פגישות יעוץ מקצועית במהלך תקופת המפגשים

מתנ¢ס יואב¨ מחלקת הותיקים

תיעוד סיפורי חיים

∏µ∞∞∑≤∏ ≠ המעוניינים להתנדב או לתעד את סיפורם מוזמנים לפנות למח‘ ותיקים ומתנדבים

החיים בגטו הלכו ונעשו קשים¨ הפרנסה 
אז אחותי  היה מה לאכול¨  ולא  נפגעה 
ואני התחלנו לקבץ נדבותÆ היינו אוספות 

Æכמה פרוטות ומביאות הביתה

 Æאמא הצליחה לבשל מעדנים מקליפות תפוחי אדמה

 Æכולנו היינו מצווים לענוד טלאי צהוב ביציאה מהבית

פעם אחת אבא יצא מהבית ללא טלא̈י אז עצרו אותו 

והתחננתי  בכיתי  נורא  אני   Æסוהר לבית  אותו  ולקחו 

ההנהגה   Æשוחרר הוא  מה  זמן  לאחר   Æאותו שישחררו 

ואנחנו  החיים¨  את  לארגן  ניסתה  הגטו  של  היהודית 

הילדים הלכנו לבית ספרÆ יום אחד נכנס לבית הספר 

ולירות  עלינו  לאיים  התחיל  שלו̈ף  אקדח  עם  גרמני 

וכשנרגע  לשולחנות  מתחת  הסתתרנו  אנחנו   Æבאוויר

Æ¢ÆÆÆקצת ברחנו הביתה

גורי אלפי בהופעה

מוצ"ש |  21.12.13  |  21:00
בית הבנים, כפר מנחם

בימות פיס חוזר 
מפעל הפיס מזמין למופע 

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות״ ב- www.pais.co.il לפרטים נוספים

מחיר כרטיס: 30 ₪
טל' להזמנות 08-8500724/5

במקום בר ומזנון

אמן אורח:  בן בן ברוך

גורי אלפי בהופעה

מוצ"ש |  21.12.13  |  21:00
בית הבנים, כפר מנחם

בימות פיס חוזר 
מפעל הפיס מזמין למופע 

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות״ ב- www.pais.co.il לפרטים נוספים

מחיר כרטיס: 30 ₪
טל' להזמנות 08-8500724/5

במקום בר ומזנון

אמן אורח:  בן בן ברוך
גורי אלפי בהופעה

מוצ"ש |  21.12.13  |  21:00
בית הבנים, כפר מנחם

בימות פיס חוזר 
מפעל הפיס מזמין למופע 

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות״ ב- www.pais.co.il לפרטים נוספים

מחיר כרטיס: 30 ₪
טל' להזמנות 08-8500724/5

במקום בר ומזנון

אמן אורח:  בן בן ברוך

והפעם∫
הניה שני¨ 
כפר מנחם

ים ר חי פו סי
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מחלקת ותיקים ומתנדביםמתנ“ס

ספורט

אולפנת מחול

נבחרת כדור רשת נשים¨ כפר מנחם

חן רוזן

נתן בר

רבקה ברק

ליאת זוסמן

ימי הנופש ≠ תענוג עליון
בילינו בחיפה ובגליל התחתון¨
 øובאמצע נובמבר מה היה לי

שלושה ימים של אביב אידיאלי°
 

שיעורים ראשונים 
בקיבוץ נחשולים∫

אל תנסו למכור
בירה בבקבוק שחור°

כי רק ילד קטן וחצי≠דפוק
יבוא לקנות חצי בקבוק°

ודוקטור דיזנגוף אמנם היה גבר נאה¨
אך לאכזבת  העלמות ≠ איננו רופא°

 
בגלריה ביקנעם הגישה לנו האישה

על כל פסל בעלה ≠  הרצאה שלמה°
 

במוזיאון ≠ סרט והרצאה נלהבת∫
ככה טסה הרכבת°

מסוריה עד אל≠עריש 
©אמת אמת¨ זה לא חנטריש®

והרי היא תגיע עוד מעט
עד אילת°

 
בדרך עשינו הכרה

עם עיר נמל כה עתיקה
שכבר עבדול חמיד הקים

Æבחיפה העיר ≠ מגדל שעונים
 

ואדי ניסנס קצת זר ועוין
Æאך בסמטותיו ובשוקיו היה מעניין

ואיש ¢בית הגפן¢ דיבר גבוהות¨
øהאם יש באמת סיכוי לקירוב לבבות

 
ביקרנו בגעתון

Æובחרוזו ≠ קיבוץ עברון
שם גילינו שאשה חכמה ומצודדת מאתיופיה

איננה אוטופיה°
 

בגעתון למדנו שיעור חשוב∫
איך תשקה את עץ החרוב°

ובסוף שפכנו לגרוננו אחורה
Æכוסית קטנטונת של יין פסיפלורה

¢הדף הירוק¢ בכל שבוע
מופיע ראיון משפחתי קבוע

ובסוף תמיד אותה שאלה∫
øאם לא בקיבוץ ≠ לאן אתה

ואני הייתי עונה∫ אם בישראל
Æאז רק בעיירה החלומית כרמיאל

 
אני תקווה שהר כמון לא נעלב

שלא הספקתי לכתוב עליו
 

והנה אני מסתכל סביבי∫
øהאם ותיקים רואה אני

לא ולא¨ אלא חברßה במלוא הבגרות¨
מלאי מרץ¨ תיאבון והתלהבות°

אז יופי לצאת עם כזאת חבורה 
לטיול של יומיים ואף שלושה°

                  
øהיה זה טיול אלגנטי ≠ למה

בזכות מלוננו דן פנורמה°
חדרים נאים ≠ ובוקר וערב

ארוחות שחיתות כיד המלך°
 

רוב שבח מגיע לעבד הנהג
שהפך את הנסיעות לחוויה של חג∫

מגיע לכל מטרה¨ לשם ולכאן ≠
אכן¨ הנהג שלנו חברßהמן°

 
תודה גם לרויטל¨ אחותנו הקטנה¨
Æשכל ה עת נותרה ≠ ללא תעסוקה

 
ומיהו שתיאר וסיפר כל כך נאה

כל מה שבדרך מעניין ויפה¨
בקול רם וברור וכל כך קוהרנטי

øובעיקר ≠ חכם ואינטליגנטי
הוא הנחה אותנו בדרך בדיוק כפי שצריך¨

אז תודה והוקרה לאבי המדריך °
 

שפע תודה¨ הערצה ורוב כבוד
מגיעים למי שכבר שנים רבות

מנהלת אותנו ודואגת¨ בימי חול ושבת ≠
ליאת°°°

וכשהיא ניצבת לפנינו ומסירה תלתל מהמצח¨
אין עוד ספק שהיא ≠ צעירה לנצח°

הטיול הבא בדצמבר∫
לאזור באר שבע¨
קהילה מטיילת ≠
”סוד הגן הנעלם“

±∞≠±≤Æ±±Æ±≥≠ב

יצאו ותיקי המועצה לנפוש ולטייל בצפון.
יואל דרום כתב כמה מלים לסיכום∫

יום המעשים הטובים ≠  
  ±±.∞≥.≤∞±≥

יום המעשים הטובים הוא אירוע שנתי שבו מאות אלפים 
 Æברחבי הארץ חוגגים יחד את רוח הנתינה ועשיית הטוב
הוותיקים  מחלקת  עם  בשיתוף  ונוער  ילדים  מחלקת 
ומתנדבים מובילים גם השנה את הפרויקטים של  ¢יום 
 Æהמעשים הטובים¢ ביישובי המועצה¨ דרך רכזי החינוך
ביואב ישתתפו  באירועים רוב יישובי המועצה¨ בשיתוף  
צוותי ההדרכהÆ בכל יישוב תיבחר משימה או פרויקט 

Æלמען הקהילה

תכנית בני מצווה ≠
בפעם הרביעית

תכנית בני מצווה כבר הפכה למסורת חשובה ביישובי 
לילדי  חווייתיות  סדנאות  משלבת  התוכנית   Æהמועצה
המצווה והוריהם¨ לצד הובלת פרויקט קהילתי המביא 
היישובים   Æוההתנדבות ביטוי את ערכי המנהיגות  לידי 
שייקחו חלק השנה הם כפר מנחם¨ כפר הרי¢̈ף סגולה¨ 
יואב≠ שותפות  בתמיכת  התוכנית   Æגוברין ובית  גלאון 

Æליהיי ואלי

מרים קליין מכפר מנחם
הערכה¨  תעודת  כשבועיים  לפני  קיבלה 
כנציגת הוותיקים המתנדבים של מתנ¢ס יואב 
מחוז  של  מתנדבים  בוגרים  אזרחים  בכינוס 

Æהדרום בחברה למתנ¢סים
ברכות ותודה רבה על פועלך°

תעודת הוקרה

דרושה מתנדבת
לסיוע של שעתיים בשבוע

בשיעורי בית בעברית
בנושא הבנת הנקרא

לקורס מטפלות
בקרית מלאכי
∞∏≠∏µ∞∞∑≤∏

בית הספר למחול ≠ יואב

השנה¨ בית הספר למחול
Æרוקדים ורוקדות ¥µ∞ ≠ מונה כ

במהלך השנה אנו משתתפים במספר כנסי מחול 
Ø במטרה להפגיש את התלמידים עם כוראוגרפים
יוצרים חדשים¨ לקיים מפגש עם בתי ספר למחול 
של  ומופעים  למידה  בסדנאות  ולהשתתף  בארץ 
הכוראוגרפים ביצירות חדשותÆ אנו רואים חשיבות 
והחשיפה  מהחינוך  כחלק  אלו  בכנסים  גדולה 
לריקוד וליוצרים בתחוםÆ השנה אנו משתתפים ב 

Æכנסי מחול ≥ ≠
כיתות זß חß השתתפו בכנס מחול בגבעת חביבה 
וכוראוגרפים  יוצרים  רקדנים¨  ≠ מפגשי מחול עם 

Æשונים
כיתות יß ≠ י¢ב השתתפו בכנס בבית שאן ≠ להקת 
נפגשו  בכנס   Æזה בכנס  הופיעה  הבוגרת  המחול 
הקיבוצית  המחול  להקת  חברי  עם  המשתתפות 

Æוהתנסו בסדנאות

ועדה ציבורית לעידוד תכניות 
נוער עם הקהילה

המועצה  ביישובי  החינוך  רכזי  מגידים  אלה  בימים 
 Æשלהם הקהילה  למען  הנוער  בני  שיובילו  תכניות 
המטרה∫ להעצים את הנוער שלנ̈ו ליצור חיבורים בינו 
לבין הקהילה ולחזק שייכות¨ אחריות ומעורבותÆ הוועדה 
בקריטריונים  שיעמדו  התוכניות  את  ותאשר  תתכנס 

Æשגובשו

הכנה לצה¢ל 
הפורמאלי  החינוך  מסגרות  כל  את  ממפים  במחלקה 
והתהליכים  התוכניות  כל  של  פורמאלי  והבלתי 
לתוצאות¨  בהתאם   Æלצבא ההכנה  בנושא  המתקיימים 
וההורים  הנוער  בני  להכנת  מתאימה  תכנית  תיבנה 

 Æלקראת תהליך הגיוס

כיתות דß ≠ וß כנס מחול בכפר מנחם ≠ פעם ראשונה 
שאנו משתתפים בכנס זה ומארחים אותוÆ יתקיים 

Æמפגש  מחול ומופעי מחול של  הכוראוגרפים
כנס מחול צעיר ≠ כנס גדול ארציÆ יתקיים בתאריך 
סדנאות  שבע שתעביר  בת  להקת  עם   ±∏Æ≤Æ≤∞±¥

ותופיע במופע∫ יופריסינג
זה  ביום  יתקיים  שבע  בת  להקת  של  המופע 
לכלל  פתוח  המופע   ±∂∫≥∞ בשעה   ±∏Æ≤Æ≤∞±¥
במתנ¢ס  הכרטיסים   ßמח דרך  ©הזמנות  התושבים 

®∞∏≠∏µ∞∞∑≤¥Øµ יואב
בתאריך  תתקיים  תשע¢ד  המחול  שנת  סיום 
¥±∞≥πÆµÆ≥ ≠ כמו בכל שנה במופעים מרהיבים של 

Æהילדים והנוער  באולם התרבות בית הבנים

רכז הדרכה וקידום תוכניות 
מניעה לילדים ונוער בסיכון

בימים אלו נכנס רכז חדש לתפקיד
שמו דותן שיפוני

דותן ילווה את צוותי המדריכים של 
הילדים והנוער בישובים

אנחנו מאחלים לו בהצלחה°

לשאלות פניות ושאלות≠
מחלקת ילדים ונוער במתנ¢ס

∞∏≠∏µ∞∞∑≥∑

מחלקת הספורט מפעילה בתשע¢ד מערכת חוגים 
Æמגוונת

מספר  ובקבוצות  בחוגים  משתתפים  להיום  נכון 
 Æשיא של כל הזמנים¨ ∞≤∂ מהגיל הרך עד לבוגרים
משתתפות  והקבוצות  החוגים  מערכת  בתוך 
ילדות ונשים בהיקף גדול ועל כך גאוותנו¨ החוגים 
מופעלים הן בישובים והן במתקני המועצה¨ בחוגי 
מעל  משתתפים  בישובים  המתנהלים  המועצה 

Æל∞∞≤ משתתפים ובמתקני המועצה מספר דומה
גßודו  טאקוונדו¨   ªמפעילים אנו  אותם  החוגים 
התעמלות  חוגי  לחימה¨  אומנויות  שהם  וקפוארה 
אומנותית¨ תנועה לגיל הרך¨ חוגי כדור סל לקטנים 
עף  כדור  חוגי  האיגוד¨  בליגות  סל  כדור  וקבוצות 
בתי  בליגות  ולבנות  לבנים  עף  כדור  וקבוצות 
קבוצות   ≥ בהשתתפות  נשים  רשת  כדור  הספר¨ 
כדור  חוגי  רשת¨  הכדור  איגוד  בליגת  המשחקות 
רגל בישובים¨ אנו מקיימים ליגת כדור רגל אזורית 

Æוחוגי חדר כושר
דורשות מאיתנו מערך  והחוגים  קבוצות הספורט 
היסעים מסובך במיוחד וגם יקר ויחד עם זה אנו 
Æמשתדלים לתת אותו בצורה יעילה ככל האפשר
אני רוצה להודות להורים ולמשתתפים על האמון 
ושנה  בהצלחה  לכולנו  ומאחל  הספורט  בחוגי 

Æספורטיבית

שוברים שיאים בספורט

מחלקת ילדים ונוער
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תושבים נכבדים¨ שלום רב¨
על≠ידי  רחוב  חתולי  וסירוס  עיקור  של  מבצע  יחל   ≤∞±≥ נובמבר  חודש  מסוף 
המחלקה הווטרינרית של המועצה במטרה לשלוט באוכלוסיית החתולים על≠ידי 
הפחתת המלטות לא מבוקרות וצמצום מספר החתולים במקומות בהם ריבויים 
עבור  רחוב  בחיי  הכרוך  הסבל  למזער  וכך  תברואתי¨  או  סביבתי  מפגע  מהווה 

Æהחתולים ושיפור איכות חייהם של התושבים
יעוקרו¨  הווטרינרי¨  ייאספו חתולי רחוב על≠ידי פקחי השירות  במסגרת המבצע¨ 

 Æיסורסו ויחוסנו בחיסון נגד מחלת הכלבת
לאחר תקופת התאוששות יוחזרו החתולים למקום בו נלכדו¨ כאשר הם מסומנים 

Æעל≠ידי חיתוך קצה אוזנם השמאלית
Æסירוס אינו גורם לנזק או סבל לחתולØניתוח העיקור

מבצע עיקור וסירוס של חתולי רחוב

יותר מכל חג את השפעתו  חג החנוכה הבא עלינו מסמל 
של האור והוא הזדמנות להתחבר לאור הרוחני שירד בשעתו 

Æוממשיך לרדת עלינו מידי שנה בכ¢ה בכסלו לשמונה ימים
כשאנחנו מתחברים לאור הרוחנ̈י משהו בתוכנו מתרחב¨ יש לנו תחושה שקל 
לנו לנשום עמוק יותר ובקצב איטי יותרÆ התרחבות מבפנים מחזקת את היכולת 
סיפוק  להרגשת  שיוביל  שינו̈י  מתהליך  כחלק  יות̈ר  גבוהה  למדרגה  לעלות 
קריירה¨  זוגיות¨  הורות¨  חיינו∫  בכל תחום של  להיות  יכול  שינוי   Æרצון ושביעות 

מקום  בכל  הרוחנ̈י  לאור  להתחבר  לבחור  יכולים  כולנו   Æßוכו בריאות 
להיות  ובניהן  רבות¨  דרכים  יש   øזה את  עושים  כיצד   Æזמן ובכל 

¢איש אמת¢¨ להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהודות על היש¨ 
Æלהיות בעשייה ובנתינה¨ לעשות את התפקיד שלנו ועוד

מן  לצאת  לך  העוזר  האו̈ר  היא  ¢האמת  אמר∫  נחמן  רבי 
Æ®הדלק אותו°¢ ©לקו¢א נ¢א Æהחשכה

שנשתדל  נחמן  רבי  המליץ  האמת¨  את  למצוא  כדי 
שתהייה לנו עין טובה ושנחפש תמיד אחר הטובÆ הוא 

Æגם הזהיר לבל נשפוט אחרים בפזיזות
לעצמנו  מספרים  אנחנו  אחרים¨  שופטים  כשאנחנו 

שקריים  סיפורים  יוצרים  אותם¨  מתבלים  סיפורים¨ 
השקריות  האמונות   Æשיצרנו בשקרים  לבנו  בכל  ומאמינים 

אותנו  מובילים  ואלה  שליליים¨  לרגשות  לנו  גורמות  הללו 
לפעול בדרכים שגויות שלא רק שאינן תורמות לנו ולאחרים¨ אלא 

הורסות ומעכבות כל צמיחה ותקשורת בונהÆ שיפוט פזיז¨ הסביר הרב¨ 
Æהוא כמו צפייה על משהו מרחוק והסקת מסקנה שגויה

 Æגם הסתכלות על חצי הכוס המלאה והודיה על היש הן דרכים להדליק את האור
אפשר לערוך בדיקה קצרה∫ בפעם הבאה כשתזהו שאתם חשים במצב רוח רע¨ 
עצב¨ דכדו̈ך תסכול¨ כעס¨ חוסר שביעות רצו̈ן שיפוטיות או כל רגש שלילי אחר 
פשוט    øאיך  Æבקלות האור  את  לכם  להדליק  תוכלו  בחוש̈ך  לשהייה  המשול 
מאוד∫ שבו עם עצמכם בשקט¨ עצמו את העיניים והתחילו לחשוב על כל הטוב 
שיש לכם¨ הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחניתÆ שימו לב לדברים הטובים 
שכן עובדים לכם¨ להצלחות שלכם¨ למידות הטובות שלכם¨ לדברים שאתם כן 

 Æהודו על כל דבר טוב שאתם חושבים עלי̈ו קטן כגדול Æמרוצים מהם

אם תעשו כן למשך מספר דקות¨ תוכלו לשים לב לשינוי בהרגשה שלכםÆ ככל 
שתמשיכו להתרכז בכל הטוב שיש לכם¨ האור ילך וימלא אתכםÆ ככל שהאור 

 Æיתפוס יותר מקום בתוככם¨ כך החושך ילך וייעלם ואתו הרגשות השליליים
מהו תפקיד ההודיהø הכרת תודה ממלאת אותנו בשמחהÆ הערכה מעומק הלב¨ 
אנרגיה  זוהי   Æטובה בהרגשה  אותנו  ממלאת  ל̈ו  זוכים  שאנו  טוב  דבר  כל  על 

 Æחיובית המאפשרת לנו לחיות את ההווה בתחושה של שביעות רצון ובהנאה
שום דבר שיש לנו אינו מובן מאליוÆ אין זה מובן מאליו שיש לנו קורת גג¨ שיש 
לנו משפחה¨ ילדים לדאוג להם ולחבק אותםÆ אין זה מובן שיש לנו עבודה¨ יכולת 
לקום בבוקר ולהתנועע ואפילו לנשוםÆ הודיה אמתית מבפנים � הודיה 
עם התכוונות � היא דרך טבעית¨ קלה וזמינה לכולנו כדי לשנות 

Æאת ההוויה הפנימית שלנו ולעבור מן החושך אל האור
כשאנחנו מחוברים לאו̈ר כל הסביבה הקרובה מוארת גם 
היאÆ חשבו לרגע על תפקיד השמש בחנוכייה¨ המשמש 
נוסף  שעובר  יום  כל  ועם  האחרים¨  הנרות  להדלקת 
כשאנחנו   Æאנחנו גם  השמש  כמו   Æלחנוכייה דולק  נר 
מחוברים לאו̈ר כשאנחנו מתפתחים¨ משתנים ומרגישים 
טוב¨ אנחנו נותנים דוגמא אישית והופכים להיות מקור 
אינו  תחום®¨  ©בכל  עובר  שינוי שאדם   Æלאחרים השראה 
של האדם בלבדª שינוי שאדם עובר ישפיע כמעט תמיד 
גם על אנשים בסביבתו הקרובה¨ ועם הזמן גם על סביבתו 
את  סולל  וכמו  השראה¨  מקור  להיות  הופך  האדם   Æהרחוקה
הדרך לאחרים¨ הנוכחים שדברים שאולי קודם לכן נחשבו בעיניהם 
אדם שעבר  לאותו  הם אפשריים  ואם   Æעכשיו אפשריים נראים  לקשים 

Æשינו̈י אזי הם אפשריים גם למתבונן
התחברות שלנו אל האור סוחפת גם את הסובבים אותנו להתחבר לאורÆ שינוי 
לקחת  בוחרים  הם  אם  בנ̈ו  המתבוננים  על  גם  לטובה  משפיע  עוברים  שאנו 

Æואז התהליך ממשיך והאור מופץ במעגלים שסביבנו Æמאתנו דוגמא
חצי  את  לראות  הטוב¨  אחר  לחפש  היכולת  את  לפתח  יכול  מאתנו  אחד  כל 
הכוס המלאה ולהודות על היש מעומק הלבÆ כמו כל למידה בתהליך התפתחות 
אישית¨ זה רק עניין של תרגול והתמדהÆ תארו לעצמכם איך העולם שלנו היה 

ÆÆÆמשתנה אילו כולנו היינו מתחברים אל האור ומפיצים אותו הלאה לאחרים

פינת גןחנוכה אביב שמידראתי בהט שפירר

תוצרת מקומית
אסף דהן¨ כפר הריף

ותופס  הולך  בו  חיים  שאנחנו  המקסים  המרחב 

מקום גבוה ברשימת האזורים שבהם מיוצרת תוצרת 

מקומית משובחת∫ יי̈ן שמן זית¨ גבינות¨ דבש¨ בירה¨ 

מאפים¨ מרקחות ועוד ועודÆ יחד עם זאת¨ אם תבחנו 

לרגע את עגלת הקניות שלכם¨ רוב הסיכויים שלא 

 Æתמצאו בה מוצרים מהיישובים שלנו ומהשכנים לנו

øלמה בעצם

אחד החלומות הנפוצים של תושבים ותיקים באזו̈ר 

לצד תושבים חדשים שהחליטו לנסות להגשים אות̈ו 

הוא לפתוח חווה קטנה ובה חביות יין מלאות תירוש 

ענבים תוסס¨ שאותם גידלו בעצמםÆ או דיר ובו עיזים 

שמחות¨ שמהחלב שלהן מיוצרות גבינותÆ ואולי כרם 

עם   Æמשובח זית  לשמן  ימסקו  פריו  שאת  זיתים 

של  המשובחים  והחקלאיים  הגאוגרפיים  התנאים 

האזו̈ר אין בעצם שום סיבה שחלום כזה לא יתגשם 

להרבה מהחולמים° יש לא מעט שכבר בחרו בדרך 

ועוד  הקמה  בשלבי  נמצאים  אחרים  הז̈ו  החיים 

Æ¢אחרים שמחכים ¢לרגע הנכון

מתוך מחשבה שהגיע הזמן להביא את הרגע הנכון 

הזה¨ נוצר ¢המקומי¢Æ זו יוזמה שמטרתה לרכז במקום 

אחד מידע ומוצרים של כל היצרנים הקטנים הנמצאים 

במרחב העצום המשתרע בין אשקלו̈ן קריית גת¨ בית 

¢המקומי¢¨  בבסיס  התפיסה   Æואשדוד רחובות  שמש¨ 

היא חיזוק היתרון הגדול של כל היצרנים הלל̈ו והוא 

ושיטות הייצור הבלתי  � הנשמה¨ ההיכרות האישית 

Æמתועשות

באמצעות עריכת כתבת היכרות¨ בכל פעם עם יצרן 

אחר ופרסומה באתר האינטרנט¨ מציג ¢המקומי¢ את 

החומרים  התהליכים¨  את  גם  כמו  והשמות¨  הפנים 

ותפיסת העולם¨ שנמצאים מאחורי המוצריםÆ הרעיון 

העומד בבסיס המיזם הוא שחיזוק הכלכלה והצריכה 

רק  לא   � ועקיפה  ישירה  תועלת  יביאו  המקומית 

למי שקונה או שקונים ממנ̈ו אלא לאזור כולוÆ ואזור 

פורייה  קרקע  הוא  מקומית  כלכלה  בו  שמתקיימת 

Æלהתפתחות כמעט בכל תחום

בתקופה זו מצטרפים עוד ועוד בעלי עסקים קטנים 

פירוט  בו  למצוא  שניתן  המאג̈ר   Æ¢המקומי¢ למאגר 

פתוח  וההגעה¨  דרכי התקשרות  המוצרים¨  מלא של 

על  בו  להשתמש  החפץ  לכל  ומומלץ  הרחב  לקהל 

במקביל¨   Æמהיצרנים אחד  לכל  ישירות  להגיע  מנת 

מרוכזת  רכישה  אפשרויות  מספר  ¢המקומי¢  מציע 

בו  למצוא  ניתן    Æהאתר דרך  המוצרים  מגוון  של 

ייפתח  רשימת מוצרים ולהזמינם במשלוחÆ בהמש̈ך 

ולבחור  למשש  עצמאית¨  להגיע  ניתן  שאליו  מרכז 

מוצרים ישר מן המדףÆ הצלחתו של ¢המקומי¢ נשענת 

 Æכמעט לגמרי על הצלחתם של היצרנים החברים בו

הרבה  שהיא  אחת¨  מרכזית  נקודה  הוא  ¢המקומי¢ 

יותר מחנותÆ למעשה¨ מדובר בלא פחות משגרירות 

על  עולה  הכולל  שערכה  באזו̈ר  היצרנים  כל  של 

חלקיה בנפרדÆ הן ציבור התושבים בסביבה והן ציבור 

המבקרים ותיירי הפנים והחוץ ייחשפו תחת קורת גג 

אחת¨ לעושר ולמגוו̈ן לצד האיכות¨ הנשמה והייחוד 

של האזורÆ זהו שפע שמעצם טבעו הנרחב והפתוח 

Æשל האזור קשה לתפוס אותו

ההיכרות  את  להרחיב  המעוניינים  יצרנים  אתם  אם 

עם מוצריכם ולהצטרף למיזם¨ אתם מוזמנים לבקר 

Æבאת̈ר לקרוא את הכתבות ולהצטרף

אם אתם מאמינים שגם לאזור שלנו מגיעה כלכלה 

להכיר  מוזמנים  � אתם  כולנו  את  מקומית¨ שתחזק 

שלכם  הקניות  שבסיבוב  ולוודא  שלנו  היצרנים  את 

תמצאו בעגלה גם תוצרת מקומית משובחת°

www.hamekomi.com  ∫כתובת האתר

יוזמה חדשה מנסה להפגיש בין אנשי האזור שמייצרים מוצרים איכותייםÆ באמצעות אתר 
אינטרנט חדש¨ ”המקומי“¨ ניתן למצוא את כל היינות¨ השמנים¨ הגבינות ושאר המרקחות 
הטובות שאנשים מכינים ומוכרים באזורÆ המטרה∫ להחזיר את כולנו לצרוך זה מזה קצת 

יותר תוצרת משובחת¨ קהילתית¨  מקומית משלנו¨ ממש כמו שהיה פעם

והפעם∫
על פקעות¨ בצלים

ופרחים חד≠שנתיים חורפיים 
בתקופה הזאת של השנה¨ הגשם כבר היה אמור ללוות 
מתעכבים  והמשקעים  והשנה  השמים  רצו   Æהגינה את 
לגבי  כלום  אומר  לא  זה   ≠ חשש  אל  אבל  בינתיים¨ 
 Æהחור̈ף שמתחיל לרשמית רק בעוד כשלושה שבועות
בינתיים¨ זה הזמן להמשיך במלאכת הכנת הגינה לאחת 

 Æמתקופות השנה היפות והמרגשות שלה
אזורנ̈ו כמו השטח הלא≠מדברי של ישראל כול̈ו התברך 
כמו  שלא   Æלמדי עוצמתית  אך  קצרה  גשומה  בעונה 
ואינן  כמעט  כאן  הטמפרטורות  לנ̈ו  שמצפון  הארצות 

 Æיורדות מתחת לאפס¨ ויש לא מעט ימים שמשיים
להסתובב  הזמן  זה  ליורה¨  מחכים  בעודנו  ראשית¨ 
בגינה ולמנוע נזקים אפשריים∫ לוודא שהעצים הבוגרים 
גזומים כראוי ולא יפגעו בקווי חשמל או שאר תשתיות¨ 
להציף  ומאיימות  סתומות  אינן  הניקוז  שמערכות 
 Æמוגנים הקור  את  לשאת  מסוגלים  שאינם  ושצמחים 
היטב  בקיץ הסתדרו  בית שניקנו  רבות¨ צמחי  פעמים 
בטמפרטורות החמימות של הקיץ בחוץ¨ אך כעת אין 

Æברירה אלא אכן להכניס אותם הביתה
בשלב הזה של השנה¨ בטבע כמו בגינה¨ כבר אמורים 
לבצבץ ואף לפרוח חלק מצמחי הבצל והפקעתÆ אלא 
שגם כאן התעכבות החורף עושה את שלה¨ ונראה שגם 
הצמחים מחכים למנה נכבדת של גשם כדי להתעורר 
למצוא  ניתן  עדיין  יתרון∫  דווקא  זה  מבחינתנו   Æבאמת
ברוב המשתלות בצלים ופקעות ולמלא בהן את הגינה¨ 

 Æלקראת פריחתם המרהיבה באביב
המגוון והצבעוניות כמעט בלתי נתפשים¨ ולצד צמחים 
שכולנו גדלנו עליהם ©כלנית¨ נורית¨ נרקיס¨ רקפת¨ אירוס¨ 
מוכרים  פרחים  שלל  היום  למצוא  ניתן  ועוד®¨  כרכום 
פחות¨ ומעניינים יותרÆ כאלה הן למשל פקעות ¢יואש¢¨ 
 Æהחברה ובאתר  המובחרות  במשתלות  למצוא  שניתן 
מקצועיות  במשתלות  לקנות  חשוב  הפקעות  את 
 Æמוצלחת לפריחה  הפתח  היא  האיכות  שכן  ואמינות¨ 
חשוב לבדוק בהקפדה כל בצל ופקעת¨ ולוודא שאינם 
 Æרכים¨ פצועים או גרוע מזה ≠ נגועים במחלות ובמזיקים
בנוס̈ף מומלץ שלא לקנות פקעות שהחלו ללבלב כבר 
במשתלה ≠ הן חלשות יותרÆ לא פחות חשוב להתייחס 
או  המשתלה  ידי  על  המסופקות  ההטמנה  להוראות 
בתוך השקיתÆ הקפדה על עומק נכון ומרווחים בהטמנה 
תוביל לתוצאות מיטביותÆ גם לבחירת המיקום משמעות 
 Æגדולה¨ ורוב מוחלט של הפקעות יעדיפו שמש ישירה

ניתן לטמון את חלקן בעציצים¨ אך לדעתי כמעט תמיד 
 Æיפה וטבעי יותר למלא בהן אזורים ריקים באדמה

של  כמו   ≠ נמוכה  פקעת  העיצובי∫  לפן  גם  לב  שימו 
≠ תיראה טוב בחזית ערוגה¨  יקינטו̈ן כרכום או רקפת 
בעוד שפרחים גבוהים יותר כמו סייפן או אירוס הולנדי 
לתת  שווה  אופ̈ן  בכל   Æברקע מאוח̈ר  דווקא  יבלטו 
לפקעות מקום של כבוד בפינה בולטת¨ כזאת שאנשים 
הכול  אחרי   Æלבית הכניסה  ליד  כמו  בה  מסתובבים 
השקעתם בהן לא מעט זמן וכס̈ף ופריחתן קצרה יחסית 
≠ אז לפחות שיהיה במה להשוויץÆ עם סיום הפריחה¨ 
באדמה¨  להישאר  כולן°®  לא  ©אך  הפקעות  רוב  יעדיפו 
חוזרת  פריחה  לקראת  בקיץ¨  מושקה  שאינה  בסביבה 
בשנה הבאהÆ גם כאן מומלץ לפעול בהתאם להוראות 
להיפטר  במיוחד שלא  חשוב   Æופקעת פקעת  כל  לגבי 
מהעלווה הירוקה שנותרת אחרי הפריחה ≠ הצמח זקוק 

 Æלה לפחות עד שתתייבש¨ תשחים ותיעלם מעצמה
שעתם  גם  הוא  החורף  והפקעת¨  הבצל  מצמחי  חוץ 
אחרי  עכשי̈ו   Æהחד≠שנתיים הצמחים  של  הגדולה 
שהימים החמים כבר סופית מאחורינ̈ו אפשר לשתול 
לוע  ותמ̈ר  אמנון   Æוימותו שיסבלו  חשש  ללא  אותם 
האר̈י גודטיה ופיטוניה הם פרחים מוכרים שקל למלא 
פינות  בהן  לנקד  או  יפה  אדנית  פורח¨  מרבד  בהם 
ריקות בגינה¨ בין שיחים ועציםÆ גם כא̈ן אסור לשכוח¨ 
הפרחים יעדיפו בדרך כלל את השמש החורפיתÆ אבל 
בשנים  המשתלות  מתמלאות  הנפוצים¨  הפרחים  לצד 
ולעתים  פחות¨  שגרתיים  חורפיים  בצמחים  האחרונות 
©דיגיטליס®¨ בת  יותרÆ למשל¨ אצבעונית ארגמנית  יפים 
 Æשנתית רב  ודרבנית  מנוצה  מכונ̈ף שסיענית  טבק  ח̈ן 
שלכם  לגינה  שיתנו  ביופיים¨  מרהיבים  צמחים  כולם 
הוא  לעשות  שעליכם  כל   Æשגרתי ולא  מרהיב  מראה 
את  ולחפש  במשתלה¨  העונה  פרחי  לשולחן  לגשת 
השמות הפחות נפוציםÆ שתילת הצמחים קלה יחסית∫ 
בור מתאים∫ לא  יצירת  חשוב להקפיד בה בעיקר על 
של  יתר  כיסוי  שכן  מד̈י  גדול  לא  גם  אך  מד̈י  דחוס 
גבעול הצמח עלול לגרום לריקבון צוואר השורש ולהרוג 

אותו במהרהÆ פרחים עונתיים נוספים מומלצים לזריעה 
 Æממש בימים אלה∫ כובע הנזי̈ר אפונה ריחנית ואשולציה
יותר  טבעי  מראה  בגינה  לחלקים  לשוות  ניתן  בנוס̈ף 
 Æכחול דרדר  ואפילו  פרגים  תורמוסים¨  זריעת  ידי  על 
תשתלב  הפשוטים  הבר  צמחי  של  והענווה  הפשטות 
אז   Æביותר והמתוקתקת  המרשימה  בגינה  גם  היטב 

øבעצם למה לא לשלב אותם
אם בגינתכם אזור מוצל שהתלבטתם במה למלא אות̈ו 
הוותיק  לצמח   Æהפוקסיה היא  ביותר  כדאית  אפשרות 
מינים  עשרות  באירופה  פינה  מכל  עלינו  שמשקיף 
זקופים ונשפכים¨ שניתן להשיג ואף לייחר לבדÆ בתנאים 
אופטימאליים של צל¨ השקיה ודישון הוא יעבור איתכם 

 Æאת הקיץ ויהפוך לחלק בלתי נפרד מהגינה
שנתיים  ורב  עשבוניים  צמחים  לשתול  ניתן  כעת¨  גם 
יעניקו  הללו  הצמחים   Æבמשתלות ומתרבים  ההולכים 
מראה חי וצבעוני לגינה גם בימים הקרים ביותרÆ כאלה 
הן המרוות על שלל סוגיה̈ן ורבנה¨ פנטסמו̈ן עדעד ועוד 
לשתילת  האידיאלי  הזמן  יהיו  הבאים  החודשים   Æועוד
ורדים¨ גפנים¨ עצי פרי נשירים ועצים בכללÆ אולם כבר 
כעת שווה לתכנן היכן לשתול ובעיקר מה � כדי להגיע 

Æמוכנים לרגע האמת
ונסיים בכמה הערות על הטיפול השוטף בימי החורף∫ 
הדשא כבר מתחיל להירדם כעת¨ ולכן יש לחדול אט≠
אט מלהשקות אותו ≠ אלא אם כן הגשם באמת יסרב 
לקצב  בהתאם  לרווח¨  יש  הכיסוחים  את  גם   Æלהגיע
קאנטים¢  ¢לעשות  הזמן  גם  זהו   Æהמואט הצמחייה 
לא  החורף  חובבת  שהעשבייה  להקפיד   ≠ ובעיקר 
לדאוג  יש  תימש̈ך  הגשמים  עצירת  עוד  כל   Æתשתלט
להשקיה הכללית של הגינהÆ נכו̈ן בכל זאת לא קיץ ≠ 
אבל אין להניח לגינה להתייבש רק כי אמור כבר לרדת 
לחפות  גם  יכולים  להשקיע¨  רוצים  שבאמת  מי   Æגשם
או  באבנים  ולצמחים  לעצים  מסביב  הקרקע  כעת 
בחומר אורגנ̈י כדי לשמור על הלחות שלה ולהגן על 

    Æהשורשים

חשוב להדגיש כי מבצע העיקורים
Æמתבצע בשיתוף מלא עם מאכילי החתולים

תושבים המעונינים לסייע במבצע¨ מתבקשים לפנות∫
vadim_vet@yahooÆcom צליל או במייל ∞∏≠∏µ∞π∏∞¥ Æלטל

Æבעלי חתולים ביתיים מתבקשים להחזיקם בחצר הבית ולסמנם בקולר זוהר

תודה על שיתוף הפעולה¨
ßד“ר ודים איסקוביץ
רופא וטרינר רשותי

כך מתכוננים לחורף מוצלח בגינה

בר דרבן

פוקסיה
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כרטיס ביקור

פינת אמן

בהרחבה

יש סוסים שמדברים עברית

חגי ברקת
בית ניר

חבר  ברקת¨  חגי  של  כתיבתו  את  שהשוו  כבר  היו 

כותבים  שניהם   Æסוס ד“ר  של  לזו  ני̈ר  בית  קיבוץ 

אוהבים  ושניהם  בעברית¨  איגיון  הנונסנס¨  בסגנון 

יצורים מוזרים ומצחיקים ולשלוח  להמציא כל מיני 

בלתי  במקומות  מטורפות  להרפתקאות  אותם 

Æמתקבלים על הדעת

כעת יוצא לאור ספרו השישי לילדים של חגי ברקת∫ 

בשביל®“¨  שפגשתי  חברים  ©ועוד  רגיל  לא  ”חרדיל 

כבר  שחלקם  ושירים  סיפורים  אסופת  מעין  שהוא 

את   Æחדשים וחלקם  מקומות  מיני  בכל  התפרסמו 

Æהספר אייר בכישרון רב המאייר עומר הופמן

בנוסף לחרדיל הלא רגיל¨ אפשר לפגוש בין דפיו של 

נחמדים¨  רובם  ומשונים¨  שונים  חברים  עוד  הספר 

קצת  שהם  שניים  או  אחד  ויש  ביישנים¨  חלקם 

Àפס�סים  כנ שם  לכם  מחכים  השאר  בין   ÆÆÆמפחידים

שאוהבים  Àסמ�רים  י שתקנים¨  שלינקים  מעופפים¨ 

Àרמ�ל אחד שנמאס לו לחיות  לגור בתוך נעליים¨ וגם נ

חיים משעממים והוא יוצא למסע הרפתקאות מסמר 

Æשיער

האם אירית ©3π® האב אייל ©±¥®ספירת מלאי
רום ©±3®

עידו ©∞±®
®¥Æ5© ארז ותמר ©≥®יעל

הכירו את
משפחת פז
מכפר מנחם

שורשים
אייל גדל בראשון לציון ואירית בערדÆ שניהם הכירו 

כששירתו יחס בבסיס חצרים בדרוםÆ אחרי הצבא 

הקיבוצים  סמינר  במכללת  הוראה  אירית  למדה 

ואייל סיים תואר ראשון בביטוח ולמד לתואר שני 

שנים  וגרו   ±ππ∏≠ב התחתנו  הם   Æעסקים במנהל 

Æרבות בראשון לציון

 ±≥ בת¢א  גורדון   ÆדÆא הספר  בבית  עבדה  אירית 

 Æהביניים בחטיבת  ומחנכת  למדעים  כמורה  שנה 

ולאחר  הייטק¨  בחברת  תקופה  באותה  עבד  אייל 

הביטוח  לסוכנות  ביטוח  כסוכן  הצטרף  מכן 

Æהמשפחתית¨ שכיום הוא מנהל

לאחר שנולדו התאומים¨ ארז ותמר¨ הורגש הצורך 

השאיפה  בגלל   Æיותר מרווח  המגורים  במקום 

הכול¨  אחרי   Æמנחם לכפר  עברו  הם  חיים  לאיכות 

אחד  וכל  להתרוצץ  מקום  צריכים  ילדים  חמישה 

Æזקוק לפרטיות שלו

איך הגענו
על כפר מנחם שמענו מאנשים שונים ואף ביקרנו 

 Æההרחבה שקמה  לפני  עוד  שנים  מספר  לפני  בו 

כנראה שבאותה תקופה לא היינו בשלים ומגובשים 

מנחם  בכפר   Æמהעיר לעבור  ההחלטה  את  לבצע 

 ∑ עם  מרווח¨   ≠ למידותינו  התפור  בית  מצאנו 

לשדות¨  פתוח  ונוף  דשא  עם  רחבה  גינה  חדרים¨ 

Æהנותן את התחושה הכל כך מיוחדת למקום

הגעת  עם  צפית  בתיכון  לעבוד  החלה  אירית 

המשפחה הטריה לכפר מנחם וכיום הינה מחנכת 

אייל   Æהביניים בחטיבת  למדעים  ומורה   ßז כיתה 

Æנוסע בכל בוקר למשרדים בראשון לציון

הילדים השתלבו היטב בקיבוץÆ רום לומד בתיכון 

יעלי  האלה¨  הספר  בבית   ßה בכיתה  עידו  צפית¨ 

הקטנה בגן זית והתאומים¨ ארז ותמר¨ בגן תות ≠ 

למשפחת פז נציג בכל אחד ממסגרות החינוך של 

Æכפר מנחם

קבלת הפנים∫
כניסתנו לבית היתה לפני תחילת שנת הלימודים¨ 

התקבלנו   Æהילדים של  הגדול  החופש  בתקופת 

מעוררת  ובפתיחות  רבה  בחמימות  בהרחבה 

התרגשותÆ מיד עם כניסתנו לבית הגיעו שכנים עם 

 Æעוגות וחיוך רחב ואיחלו לנו קליטה נעימה וקלה

מילדי  לביקור  זכו  ועידו¨  רום  הגדולים¨  הילדים 

הכירו  מאוד  ומהר  בהרחבה  המתגוררים  שכבתם 

חברים חדשיםÆ אנו מרגישים שנפלה בחלקנו זכות 

ואיכותית  אכפתית  מקהילה  חלק  להיות  גדולה 

Æשכזו

אחרי הצהריים
רום ועידו משתתפים בחוג כדורגל בצפית ונהנים 

בו מאודÆ הקטנים נמצאים בבית עם האם ומאוד 

נהנים לצאת לטיול בגני המשחקים הרבים ולבקר 

לבילוי  מוקד  היתה  הבריכה  הקיץ¨  בימי   Æברפת

 Æמשפחתי כיפי שבו גם נפגשים עם שכנים וילדיהם

Æעם הזמן הכרנו בכפר מנחם חברים מקסימים

קדימה אוכל
אירית אוהבת מאוד לבשל ולאפות¨ מתוך אמונה 

שלמשפחה מגיע אוכל מבושל וטרי ולא מעובד 

וקפואÆ הדבר דורש מאמץ לא מבוטל¨ בהתחשב 

בכך שיש שלושה ילדים קטנים המתרוצצים בבית 

החל מסיום הגנים והבעל חוזר לרוב בשעות 

מאוחרותÆ הקושי מתגמד אל מול המחשבה על 

התרומה לבריאותם של הילדים והעונג לראות 

Æאותם אוכלים ונהנים

בילוי משפחתי
בסופי שבוע¨  אנו משפחה שאוהבת מאוד לארח 

כאשר   Æוקרובים חברים  לביתנו  מזמינים  ותמיד 

בבית יש מרחב ושפע של מקום¨ זה נראה טבעי 

מול  בגינה  כשיושבים  ובמיוחד   ≠ אלינו  להזמין 

 Æסביבנו ונהנים  משחקים  והילדים  השדות  נוף 

ומאז  הטבע¨  בחיק  בילוי  גם  מאוד  אוהבים  אנו 

יותר  נפגשים  אנו  להתרוצץ  התחילו  שהתאומים 

ויותר עם חברים לפיקניקÆ התרפיה של אייל היא 

רכיבת אופניים בשטחÆ שעות הבוקר המוקדמות 

נפגש  ואייל  הזה¨  לעיסוק  מוקדשים  שישי  בימי 

 Æהארץ בכל  אתגריות  לרכיבות  חבריו  עם  קבוע 

בקיבוץ  וריצות  להליכות  לצאת  משתדלת  אירית 

ÆÆבשעות הערב

דויד שבילי¨
משורר מנחלה

דויד שבילי עלה ארצה בגיל תשע מתימןÆ ככתוב ¢על 

יישובים  מספר  לאחר   Æ¢ארצה אביאכם  נשרים¨  כנפי 

Æשבהם נד̈ד הגיע עם משפחתו למושב

בעיתון  הנוער  בעליית  לכתוב¨  מאוד  אהב  צעיר  מגיל 

¢דבר לילדים¢¨ ואפילו זכה במקום הראשון בתחרות של 

Æקול ישראל על חיבור שכתב

שנכנס  טוב¨  מדבק  חיידק  מין  היא  בשבילי  ¢הכתיבה 

Æבגו̈ף בלב¨ בנשמה¨ ולא יוצא¢¨ הוא מתאר

כל  על  בחרוזים¨  שירים  לכתוב  שבילי  אוהב  בייחוד 

נושא החודר ללבוÆ ¢זה ממלא אותי בסיפוק גדולÆ ממלא 

שעות פנויות ביום ובלילהÆ הרגשה נפלאה להתבטא על 

אינם  ילדותי  מאז  חיי  ¢קורות  לדברי̈ו   Æ¢אותי הסובב 

משים ממני ומעטיÆ זה מין רע טוב בהליכות חייÆ שורה 

בי רוח יצירה גם כשיש בדידותÆ לאדם זו היא התשובה 

הדלה  בשפתי  כותב  אני   Æוגשמית נפשית  לרווחה¨   ≠

Æ¢והפשוטה ככל אשר עולה על רוחי

זכה  והשנה  ספרים¨  ארבעה  שבילי  פרסם  היום  עד 

Æבמלגת יצירה מהמועצה

הפתעה

øדֹונקÀ הנתקלת אי פעם¨ רע̈י בז
זה מראה מעורר חלחלה∫

יש לו שבע שיניים ושמונה זרועות
Æובטן שמנה וגדולה

בִמקום אף יש לו חדק ארוך ודביק
בצבעים בוהקים של רמזו̈ר

Àרז�מים ובו הוא שואב אל בטנו צְפ
Æשעברו בטעות באזור

מראשו מזדקרים שלושה מחושים
ובהם יש שלוש עיניים∫

אחת מרושעת¨ אחת סקרנית
Æואחת ישנה צהריים

פגשתי כזה יום אחד בשדה ≠ 
øהתרצה לשמוע¨ אֶחא

Àדֹונק ההוא היה כלום לעומת הז
זה שמאחוריך°

הנה טעימה קטנה מהספר∫

מילים במסדר
שורות שורות מתייצבים במסדר

זוהרות המה בהדר
מתפקדים במיטב שנותיי

Æומספקים לי חרוזיי
נושרים משפתי
ונלכדים בעטי

Æוצונחים על מחברתי
ככוכבי לכת נעים

Æכנוגה וירח במרומים
ואנוכי חש מאושר

Æכשכל אות אלי נעתר
ומשרטטים לי תמונה

Æהליכות וכל הבא
חסד עושים עימדי

Æשבשבילי צועדים איתי
ואני להם כתפאורה

Æומייחדם בערוצי שירה

חלוקת תפקידים
ביד  אירית  שולטת  המוקדמות  הבוקר  בשעות 

ואירית  לחיים¨  מתעורר  הבית  בשש  כבר   Æרמה

כריכים  ומכינה  הקטנים  את  מארגנת  רב  במרץ 

יעלי¨  את  מביאים  הם  ויחד  עוזר  אייל   Æלגדולים

לבתי  לבד  מגיעים  ועידו  רום   Æלגנים ותמר  ארז 

פעם  עורכת  אירית  הגדולות  הקניות  את   Æהספר

הבית  השוטפת של  והתחזוקה  הכביסות   Æבשבוע

מתחלקים לפי היכולת והזמינותÆ הילדים הגדולים 

לוקחים חלק פעיל בתחזוקה¨ ועזרתם עם הקטנים 

Æמורגשת היטב

חלומות ושאיפות
אחד האתגרים היום יומיים שלנו הוא הזמן האישי 

לכל  לתת  שואפים  אנו  ולכן  ילד  לכל  המוקדש 

וההדרכה  הקשבת  האוזן  הלב¨  תשומת  את  ילד 

משבר  עתות  עם  להתמודד  לדעת  לו  שיאפשרו 

ולהביא לידי ביטוי את היכולות הטמונות בוÆ בנוסף¨ 

Æלאפשר לכולנו זמן איכות בחופשות משפחתיות

בקשה מאלוהים∫
ושלמים  בריאים  המשפחה  בני  את  שישמור 

Æושנמשיך לחוות ימים מאושרים

בשורה התחתונה∫
אנו   Æלמשפחתנו נפלא  מקום  הוא  מנחם  כפר 

שמחים להיות חלק מהקהילה ומאושרים שילדינו 

Æגדלים בסביבה טבעית ומחבקת

אורית דסקלריקי קרייזלר

אורית דסקל
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בס”ד

מיץ נבט עשב חיטה

ניתן להשיג אצלנו
אפרים  050-9658562     חגית  050-8261367

טלפקס.  08-6874353   

אורגני

אפשרות למשלוח עד הבית

חוג רכיבה
• השיעורים מתאימים לילדים מגיל 6, לנוער ולמבוגרים

• השיעורים מתקיימים בקבוצות או באופן פרטני

• כל פעילויות החווה מבוטחות כנדרש

חדש בחווה!
חוות בית ניר פותחת נבחרת 

רכיבה שתייצג את החווה 
בתחרויות הרכיבה הארציות

עוד בחווה:
•  מרכז לרכיבה טיפולית
•  טיולי רכיבה על סוסים

•  תוכניות טיפוליות  לנוער
•  סדנאות עבור יועצים ארגוניים

•  ימי הולדת
•  חדש!! מועדון רוכבים למבוגרים

•  פנסיון סוסים 
•  אילוף ואימון סוסים

לפרטים ולהרשמה
08-6874439 משרד 

 050-6380066 נייד 
www.bn-ranch.co.il
info@bn-ranch.co.il

ר י נ ת  י ב ת  ו ו ח

חוות בית ניר
מרכז הרכיבה המוביל, הותיק והמקצועי ביותר באזור

החווה משמשת ספק רכיבה טיפולית לעמיתי קופ"ח כללית מושלם. 
החזרים לעמיתי קופ"ח לאומית ומאוחדת

    חיסונים שנתיים כולל כלבת
    רפואה פנימית ¨ עינים¨ 

עור¨ שיניים
    רנטגן דיגיטלי ושירותי מעבדה

    ניתוחים
    חירום ¥≥ שעות ביממה
    תוכנית מנויים שנתית 

אטרקטיבית
    דיקור סיני

    יעוץ וטרינרי
    מספרה

ד¢ר טל שגיב≠קליין ד¢ר יעל חן

¥≥ שעות ביממה
∞∑∑≠µ¥±≤≥∑∏

וט≠ניר
מרפאה לחיות מחמד

שעות קבלה
ßו ¨ßד ¨ßא

ßה ¨ßג
π∫∞∞≠±≤∫∞∞

±∑∫∞∞≠±π∫≥∞

   חיסונים שנתיים כולל כלבת
   רפואה פנימית¨ עיניים¨ עור¨ שיניים

   רנטגן דיגיטלי ושירותי מעבדה     ניתוחים
   חירום ¥≥ שעות ביממה   

   תוכנית מנויים שנתית אטרקטיבית
   דיקור סיני      יעוץ וטרינרי      מספרה

w
w

w
.v

et
ni

r.
co

.il

קיבוץ בית ניר
לא בשבת

עריכה לשונית ≠ זיוה רז 
אתם כותבים עבודה ללימודים¨ עבודה סמינריונית¨

סיפורי חיים¨ מכתבים רשמיים או כל כתיבה אחרת וזקוקים לעריכה¨
לפיסוק לבניית משפט הגיוני לפי כללי הדקדוק ≠

Æשרותי עריכה לשונית ניתן לקבל אצל זיוה רז
 Æ¢בוגרת קורס עריכה לשונית במכללת ¢אחווה

∞µ∞µ≤∂¥∂≥∑ או טלפון   razim@galon.org.il ניתן להתקשר למייל

מה שאדם אחד יכול לדמיין
אדם אחר יכול לממש.

- ז'ול ורן

ב-1994.  הוקם  גרפי,  לעיצוב  משרד  עיצובים  כחל 
ניירת,  לוגו,  והפקת  עיצוביים  פתרונות  במתן  ההתמחות 
ברושורים, עלוני חברה, ספרים, קטלוגים, אריזות, תויות ועוד. 
שונים.  צרכים  בעלות  וחברות  עסקים  עם  בעבודה  רב  נסיון 
המוצר המוגמר, איכותי, מסופק לפי לוח זמנים הנקבע מראש.

בריכות נוי סולאריות

www.water-temples.co.il ˇ ∞∏≠∏µ∏∏π∑≤ ∫פרטים¨ דגמים ומחירים בטלפון

  עץ טבעי
  ללא תשתית

  מוגבה ובטוח לפעוטות
  אלמנט מים לשיקוף ונוי

ירה קסומה ו הוסף או
לכל מקום ¨ לדק ו ו נה¨ לפטי לגי
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