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 השבוע נפרדנו בכאב רב מחברתנו, 

רבקה דניאל ז"ל, מותיקות הקיבוץ שהלכה 

 . 19לעולמה בגיל 
 

רבקה, זכורה לרבים מאיתנו כאחראית מחסן 

נעליים, עוד מהימים בהם הקיבוץ סיפק 

נעליים לילדיו וחבריו, משימה אותה עשתה 

בחיוך ואדיבות רבה. לאחרים, נצורה רבקה 

בליבם כאשת חינוך מוערכת ואהובה על 

 מחוייבותה ואהבתה לילדים.

האופטימיות, החריצות והמסירות האין סופית 

שלה לטובת האחר היוו השראה לחברים 

 וחברות רבים לאורך השנים.

תיזכר במיוחד אהבתה ומסירותה לדניאל ז"ל 

 והחיבור הזוגי מעורר ההשראה שלהם. 

בהספדה, ציטטה לאה ג'רסי את שירה של 

רחל שפירא שהוקדש לרבקה ז"ל על ידי צוות 

המרפאה על מסירותה בטיפול בדניאל בימי 

החולי. שיר שמתאר באופן מרגש ואופייני את 

 הזוגיות הנפלאה ביניהם:

 

 "על ידך אני נודדת

 המילים שלי שבירות הן

 וכפות ידי קטנות הן

 אך הן לצידך"

 

ואכן הזוגיות האיתנה שלהם הפיצה אור 

לסובבים אותם בחייהם ותמשיך לשהות 

 בליבינו גם עם לכתם. 

 

רבקה, אישה קטנה עם לב גדול, תישאר בלב 

 כולנו לעד.

 

אנו משתתפות בצערם של יוש, גדי, אורנה, 

 אריאלה והמשפחה ומחבקות אותם בצערם.

 

 ז"לפרידה מרבקה דניאל 

 צילום: מירה יעקבסון

 צילום: מירה יעקבסון
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הורים רבים שואלים בוודאי את עצמם  מדוע 

אחת לחודש )בערך(, במקום לאסוף את ילדם 

ג' בשעות אחה"צ, וללכת , -מהגן או מכתות א'

או לנסוע הביתה, רונית יהל הספרנית, ואביחי  

שמר )המשנה לראשת הספרייה(, עושים 

להם מארב מתוכנן בכניסה לספרייה, ולוחצים 

עליהם להיכנס ולהשתתף עם ילדיהם ב"שעת 

סיפור" בספרייה. ולא רק הם מנדנדים, גם 

הצאצא שאוהב לבוא לספריה , לוחץ 

להשתתף באירוע. מילא, אומרים ההורים 

בינם לבינם, עברנו בשלום את מפגשי  שעת 

סיפור עם בננו הבכור, שעלה סופסוף לכתה 

א', אבל עכשיו, מתחיל אותו הסיפור גם עם 

הצאצא השני, שרק עבר מהגן הצעיר של גל 

ראובן, לגן של לימור גלעד, או של מיכל 

 חרמוני.

כיוון שכך, וכדי להסביר את הלחץ שלנו 

עליכם ההורים, ריכזתי עבורכם כמה הדגשים 

המתייחסים לחשיבותם של מפגשי שעת 

 סיפור לילדים.
 

הוא המפגש הראשון של רבים שעת סיפור 

מהילדים עם אומנות הבמה. לכן חשוב 

שמפגש זה יהיה בעל ערך אמנותי מוסף. 

משמע, עיבוד הסיפור והתאמתו לגיל הילדים 

מבחינת ההגשה והקשר עם הקהל החייב 

להיעשות בצורה מוקפדת. המפגש מאפשר 

חוויה בתחום הרגשי עם יצירת ספרות 

והיכרות והנאה משמיעת הסיפור. חשוב מאין 

כמותו הבנת מיקומו של המפגש כמתווך בין 

הסיפור שהגננת מקריאה לילדים בגן, או האם  

לילד לפני השינה, לבין הצגת תיאטרון לילדים, 

או פסטיגל בהן הוא יצפה בעתיד. התיווך הזה, 

במרכזו שעת סיפור, יאפשר לילד ליהנות 

 משלושת השלבים .

הם מגיבים עם תהליכים ואיך הילדים מגיבים? 

פנימיים שקורים לכל אדם וילד . העיסוק עם 

סיפורי ילדים מאפשר בירור לגבי ערכים 

 יסודיים ביותר של האנושות. כמו למשל 

 חריצות, יושר צדק וכו'. שעת סיפור מעניקה 

 

 

לילדים הזדמנות מרתקת לחוויה מעשירה וסוחפת, 

המאפשרת להם להקשיב, להתרכז, להזדהות 

וליהנות מזמן איכות המשלב בין סיפור, משחק , 

הפעלתם על ידי המספרת והפעלת בובות, תוך 

שימוש בדמיון ובהומור ושימוש באביזרים אותם 

 מציעה המספרת.

היא מאפשרת טיול ומה עוד קורה בשעת סיפור? 

מרתק בעולם הסיפורים. הילדים נהנים משעת 

סיפור הנבחרת מתוך רפרטואר מגוון, הכולל: 

סיפורים על קבלת השונה, חברות, אמונה ביכולת, 

ונושאים נוספים הנוגעים בעולמם הפנימי של 

 הילדים. 

 הסיפורים שנבחרו השנה במעין ברוך הם: 

 עלי באבא וארבעים השודדים.  .8

 . הנסיכה והירח. .2

 . העציץ הריק.3

 . למלך מידס אזני חמור.9 

 . התפוח שרצה להיות כוכב.5 
 

שעת סיפור מפגישה בין סיפורי משפחה, 

הרפתקאות, הבנת העולם הקרוב, הכרת רגשות, 

רגש ומתן עזרה. וכמובן, ישנו הפן המקומי. הישיבה 

על השטיחים בנחת, שמירה על אווירה תרבותית 

ומכבדת, קשר עין עם ההורה והמספרת, והתנהגות 

שעליה הספרייה שלנו ואחרות מקפידות תמיד: 

השתוללות רק על הדשאים מסביב לספרייה, 

אכילה ושתיה, מחוץ לספריה, פטפטת של ילדים 

ואימהות תמיד מבורכת, אבל לא בשעת סיפור. 

 שעת הסיפור הבאה:

  /8.2/.2/יום ב' | “ | "העציץ הריק 

 להתראות בספריה, רונית יהל
 

 ק“הזמנה לאסיפה כללית אג       
  

 | מועדון לחבר0ה  //:81|   24082יום ראשון                                                         

 

 על סדר היום: 

. הצגת חלופות להעתקת אבן הזיכרון ע"י אורנה 8

 אדריכלית הנוף של הקיבוץ.  -בן ציוני 

 . אישור האסיפה להצבעה בקלפי. 2

 . הצגת המועמדים לועד ההנהלה. 3

 . אישור המועמדים בהצבעה.3

 

 שעת סיפור

 למה? ומדוע?
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בבחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית שנערכו 

, נבחר המזכ"ל 81082084השבוע ביום שלישי, 

המכהן, ניר מאיר )קבוצת שילר( לכהונה 

 55.225נוספת של ארבע שנים לאחר שזכה ב

 אחוזים מקולות הבוחרים ברמה הארצית. 

 1,141קולות לעומת  32/,88לניר מאיר הצביעו 

 קולות לליאור שמחה.

אחוז ההצבעה הכולל בבחירות עמד על 

קולות כשרים מתוך  84,132 –אחוזים  32.195

חברות וחברי קיבוצים שהם בעלי  9/1,/2

 זכות הבחירה.
 

חברים וחברות מתוך  59במעין ברוך הצביעו 

 בעלי זכות בחירה. 893

קולות  88קולות לעומת  92לניר מאיר הצביעו 

 לליאור שמחה ופתק לבן אחד.
 

אחוזי ההצבעה הנמוכים ברמה הארצית 

וברמה הקיבוצית )במעין ברוך הצביעו רק 

מבעלי הזכות(, כמו גם האמירות שצפו  31.15

לפני ואחרי יום הבחירות בדבר הרלוונטיות 

של התנועה לחיי חברי הקיבוצים העלו סימני 

שאלה רבים איתם תצטרך התנועה הקיבוצית 

 להתמודד ביום שאחרי. 
 

אנו מאחלים לניר מאיר הצלחה בקדנציה 

 הנוספת ולליאור שמחה בהמשך דרכו.

 

 

 

 
 

לאור התפשטות מחלת הכלבת באיזור רמת 

הגולן והגליל העליון. הוחלט במשרד 

 צוות התערבותהחקלאות על הקמת 

שמטרתו להעלות את רמת חיסוניות בעלי 

 החיים )בייתים ובר( .

ע"פ הנרשם בנתוני משרד החקלאות, רמת 

החיסוניות כנגד נגיף הכלבת של ישובי הצפון 

 נמוכה, ועצם היות ישובי הצפון החשופים 

 ביותר והפגיעים ביותר , יש לפעול בכל דרך 

 

 

  אפשרית בכדי להעלותה.

  הפיתרון פשוט .

 -ניתן כעת לחסן את הכלבים )וגם את החתולים 

 מומלץ בחום( בעלות סימלית ללא קנסות בכלל.

, יכנסו לתוקף קנסות  /2/2החל מהראשון לינואר 

 חדשים וגבוהים .

ש"ח קנס עבור כלבים  //85ש"ח ועד  //5החל מ 

 שנמצאו ללא חיסון בתוקף !!
 

המטרה אינה לאיים בקנסות , אלא לחדד כמה 

 שאיום הכלבת רציני וממשי לבעלי החיים ולנו.

דווחו שני מקרי כלבת  2/84רק מתחילת דצמבר 

 נוספים )בתנים( בשמורת תל דן.
 

מצורפת רשימת הכלבים המחוסנים בתוקף ושמות 

 בעליהם כפי שמופיעים ברישומי השירות הוטרינרי.

אם כלבכם אינו מופיע ברשימה משמעות הדברים 

היא שחיסון הכלבת שלו0שלה פג תוקף והוא כעת 

ללא הגנה חיסונית ועלול להידבק במחלת הכלבת 

ולאחר מכן להדביק את סביבתו )אם בעלי חיים 

אחרים וכן תושבי הסביבה(. עליכם לדאוג לחסנו 

 במהרה!
 

אם כלבכם או חתולכם אינו מופיע ברשימה ואתם 

 נכללים באחת הקטגוריות הבאות:
 

 * בעל החיים שברשותכם נפטר וטרם דווח לרשות  

 המקומית.    

 * ברשותכם בעל חיים חדש שטרם שובב ו0או חוסן    

 למחלת הכלבת.    

 * מסרתם את בעל החיים שברשותכם ולא דווחה  

  העברת בעלות לרשות המקומית.   

 * בעל החיים שברשותכם הינו סובל ממחלה אשר  

 אינה מותירה לו לקבל חיסון כלבת )אושרה ע"י    

 הוטרינר הסמכות האחראית(.   

 * בעל החיים שברשותכם חוסן וחיסונו בתוקף אך   

 אינו מופיע ברשימה.  
 

במידה והינכם עונים לאחת הקטגוריות מעלה,  

היכנסו לקישור הבא לעדכון על בעל החיים שלכם 

https://forms.gle/1CDAzfGZ25QUaYbu9  

 

 

 דר' יואב אייזנברג

 וטרינר אשכול גליל מזרחי

בחירות למזכ"ל 

 התנועה הקיבוצית

 מגדל בעלי חיים?

 הפרסום בשבילך

https://forms.gle/1CDAzfGZ25QUaYbu9
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 רשימת בעלי החיים המחוסנים בתוקף  





 

 

 

 בברלי סילס  "אין קיצורי דרך למקומות שאליהם שווה להגיע"

   

 2019 דצמבר      

 מהנעשה עדכון - תשתיות חידוש פרויקט

 

 

  והיציאה לדרך! אז לאחר ההמתנה, ובחירת הקבלן הגיעה גם הבשורה על אישור המכרז

 

מנכ"ל "קולחי גליל עליון" לקביעת מועד תחילת העבודה לאחר היוודע הדבר, קיימנו שיח משותף עם גרשון שרון, 

לבקשתנו  רבשטח. גרשון הינו שותף ומכיר את העבודה הרחבה המתוכננת להתבצע אצלנו בגבעה, והסכים להיעת

 לכוון לתחילת עבודה בחודש מרץ. 

 העבודה ולמזער את אי הנוחות של חברי הקהילה יעה במטרה לפשט אתוזו מג שלנו הינה יוזמהבקשת הדחייה 

 -השאיפה שלנו היא להתחיל מהעבודות שמחוץ לשכונות והגשמים. החורףבשטחי המגורים בתקופת מביצוע עבודות 

הגשמים וייבוש הבוץ. חלוף אזור הלול, קווים מרכזיים, הכנת החיבורים בקצה הישוב, ולהיכנס לשכונה עצמה, לאחר 

 .שעיקרה יפורסמו לקהילה תוכנית עבודה מדויקתבימים אלה אנו מתחילים לעבוד, יחד עם הקבלן המבצע על בניית 

גרשון שרון, ולכל אנשי "קולחי גליל עליון" המלווים את הפרויקט. לא מובנת כלל זו הזדמנות מבחינתנו להודות ל

למורכבות  יםומחובר ניםמביואנשיו גרשון  קט.יההקשבה, שיתוף הפעולה והכלת התמונה הגדולה על שלל מרכיבי הפרו

יך הקליטה )שיתוף הציבור, תהלאצלנו בקהילה  של התכנון, וסנכרון כלל הגורמים השותפים והתהליכים הנדרשים

כלל התושבים יי חתוך שמירה על איכות , ומגויס לעזור לנו לעבור את התקופה והפרויקט בצורה הטובה ביותר  וכדומה(

 . בגבעה

 

 אז מה עוד מתקדם?

אנחנו ממשיכים את התקשורת מול חברות המספקות "שירותי חשמל" כאשר הניסיון הוא להסתייע בהן במימון חלק 

כות, תקשורת ותאורה(. כרגע אנו בשיח עם חשמל, מדר -מהפרויקט כבסיס להמשך התקשרות )מימון עבודות הפיתוח

במקביל לשיח עם ת המותאמת לפרויקט וליכולתנו. ות מחיר רלוונטיוהצע ןשלוש חברות במקביל, בכדי לקבל מה

 לאסוף מידע, טיפים ולהפיק לקחים.   ללמוד, החברות אנו בקשר עם ישובים שכנים לנו, שעבדו עם החברות הללו, בכדי

   

בנוסף, כפי שעדכנו, אנו מתקדמים עם תכנית בינוי מבני ציבור עתידים. מהנדס המועצה יחד עם הנהלת המועצה 

שותפים פעילים בדיונים וביצירת פתרונות לטווח הקרוב ובניית תכנית אסטרטגית לטווח הרחוק. אנו מודים על ההירתמות 

 ועל שיתוף הפעולה. 

 

 

 

 ,וצמיחה בנייה ברכתב

 

 'רסיג משה
 תשתיות חידוש פרויקט מנהל

 יעקב איה
 ציבור קשרי אחראית

 


