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        2גיליון / /    2021/ /    יוני
 

 

 דבר המערכת  

 
. .  לאור ההצלחה המסחררת של העלון הקודם החלטנו להמשיך ,  בקושי קיבלנו תגובות,  סתאאאם. 

 .  עלון קייצי כפי שבוודאי שמתם לב מעמודי הכריכות משני הצדדים. ולהוציא את העלון השני

נכון  ) כאוס פוליטי שבסופם  ,  שלהי הקורונה .  ומה לא עברנו שלושה חודשים בסך הכל חלפו  !  וואוו  

מהומות על רקע לאומי בתוך ,  מלחמה עם עזה ,  ביבי עומד למשפט,  קמה ממשלה ללא ביבי(  לעכשיו

ויכוח  ,  מיסים על חדרי ודירות אירוחהויכוח  ,  למנהלת האג"ק  ספיחי הבחירות:  וגם אצלנו .  ערי ישראל

ולהבדיל  ,  את הקיבוץ "(  זמנית )" עבודות התשתיות שמצלקות  ,  וי קהילה תהליך של בינ ,  על תאורת הרחוב 

 . ואלה רק חלק מהדברים. חגים ושמחות 

אבל כל אחד יכול למצוא .  או פינה מתאימה לכל אחד/ לא כל כתבה ו.  הפורמט שונה והוא מלא כל טוב

ציגי גילאים ומעמדות  עם נ(  פיני ואנוכי)שעשינו    ראיונותיש בו שלושה  .  או פינה שמתאימה לו / כתבה ו

עם יודית  שעשתה עדנה לם מיוזמתה    ראיון גם  .  שונים (  תושבי ההרחבה,  נקלטים חדשים ,  חברים )

הכל בכדי להגביר את ההיכרות של כולנו עם מי שחי    –  עם אמנון שמוששל מירי סיני    ראיוןו  שחרי

הזאת הגבעה  על  גם הפעם  .  כאן  כותבת  בגרשייםכשתקראו  )  "מבאר שבע"יעל  מדוע  וגם  (  תבינו 

 . ששבה מהניכר שירלי קניון

כאן   הקדכותבים  לימודיה  צ"מהמכינה  את  מסיימת  אלה  בימים  של .  שממש  תיאורים  כאן  לנו  יש 

אירוח (,  מורן סולימני)  הזכרון בסלוןימי  :  אירועים שהתרחשו בזמן שעבר ממועד פרסום העלון הקודם 

מהדרום החומות "בימי    משפחה  )שומר  שכטררות"  לכנרת(,  י  המזכירה    טיול  דרומי  יעל  שאירחה 

לשעבר   עטיה)החברתית  יעל  הוותיקה(,  כתבה  בנייה   פרידה מהשכונה  לטובת  להיעלם  העומדת 

מוסד )  דיון בפרלמנט,  דוד השתתפו בה -ששולה ברקן וברוך בן  תערוכת צילום(,  טלי בארי)לקליטה  

 60  - שנת הפעילות ההתנדבותית של בני ה  ואירוע סיום  ,על הנוי בקיבוץ (  פלוס  60  -של בני ה 

סלבית.  פלוס לנו  יש  הצעיר  רוגבי   -ומהדור  באליפות  ישראל  נבחרת  עם  זכתה  לב  לימור 

באזור   יוזמה לבית קפההעל  של גולן ירקוני ותמר טאובנפלד  ועוד מהדור הצעיר כתבה    !!!באירופה

אנדרטת גן הבנים שמושכת צעירים רבים. יישר כח! )בהזדמנות: כל מי שיש לו עסק מוזמן לכתוב עליו 

 לעלון(. 

 יולי שורצולד  10כתבת וציירת בת    -יש לנו גם דור המשך לפיני המאייר  והמדור העוד יותר צעיר  

 שמפרגנת לקיבוץ בכלל ולעלון בפרט. איזה כיף! 

שמסתבר   ו בת המפרגנת'ג,  אורנה אשת הצפורים(:  ☺- שני עלונים ברצף  ) וכמובן מדורים קבועים  

הרחבה על  +  טריוויה  +    מדור ההסטוריה,  שהיא יכולה לחלוק סודות מקצועיים עם רעייתו של בנט

שהם   מהארכיוןחומרים  ,  של עושים חשבון   זקני החבובות,  איש הגימטריה  הבאבא בובה,  נושא אחד

 !(. רסי 'תודה ללאה ג) לתת לנו פרופורציות מצד שני מצחיקים מצד אחד ויכולים 

 . והרבה תודות לאופיר חמל שמקדישה מזמנה המועט לעיצוב 

 דוד ופיני קורנבלוט-ברוך בן

 

 נשמח מאד להצטרפות של כותבים בני כל הגילאים 

 baruchpini@gmail.comמוזמנים לשלוח את הכתבות למייל  
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        2גיליון / /    2021/ /    יוני
 

 

 תוכן עניינים

 שירלי קניון כאן, שם ובכל מקום / 
 

1 

 פינת הפרגון 
 

1 

 חותם אישי עם אמנון שמוש / מירי סיני 

 

2 

 עלה בפרלמנט / ברוך בן דוד 
 

2 

 ארכיון / לאה ג'רסי 
 

3 

 יותר טוב ציפור / אורנה גמר 

 

5 

 8 קפה במצפה / גולן ירקוני ותמר טאובנפלד 

 היסטוריה / ברוך בן דוד ה רבותי,
 

9 

 עדנה לם ראיון עם יודית שחרי / 
 

11 

 החבובות מדברים שטויות 

 

11 

 ראיון עם יעל וז'אקי עטיה 

 

12 

 מחפוד- דנה ואביחי שוקרראיון עם 

 

13 

 הבאבא בובה / ברוך בן דוד 

 

13 

 / מורן סולימני  זיכרון בסלון נזכור ולא נשכח

 

14 

 / יעל עטיה  על שפת כנרת+ 60טיול 

 

14 

 / טלי בארי  נפרדנו משיכון ותיקים ישןכך  -" לקראת מות שיכון הורינו"

 

15 

 לימור לב /לא תמיד הכדור הוא עגול 

 

16 

 נתתי וגם קבלתי / רותי שכטר 

 

17 

 מהמכינה / מעיין לזר

 

17 

 ראיון עם שני ואהוד אופיר 

 

18 

 מכתב מבאר שבע / יעל סאקס 

 

19 

 בתמונות בתערוכה / שולמית ברקן 

 

20 

 תערוכה / ברוך בן דוד 

 

21 

 יולי שוורצולד  /  כישרונות צעירים

 

23 

 24   אירוע סיום שנת הפעילות / אורטל בארי –+ הופכים דף" 60"
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 1עמוד 

  שירלי קניוןכאן, שם ובכל מקום / 

ארבע   לאחר  הקיבוץ  אל  שבנו 

את פנינו  .  וחצי שנים בארצות ניכר

בשל  אביב  שיבולים  ,  קידם  זהוב 

גזר   ושמשיות  חוטמיות  ועטור 

אלה זורחים בעת שזורחת .  קיפח

השמש מעל החרמון ונעים ברּכּות  

הקרירה הערב  ענפי .  ברוח  על 

וחוץ  התותים  מבשילים  העצים 

עודם  ,  פירות הקיץ והסתיו  -מהם  

למגע   וקשים  הגפן    -קטנים 

 . הזית והרימון , והתאנה

ביוון  ,  הרקליטוס שחי  פילוסוף 

וגם  ,  העתיקה  זורם  שהכל  אמר 

שאי אפשר לחצות את אותו  ,  אמר

פעמיים שובנו.  הנהר  אנו ,  עם 

השנים נהר  את  עוז  ביתר  ,  חווים 

מה  את מה שב ואת  קיום  לידי  א 

ונמוג המאורעות  בזרם  .  שנשטף 

פירוט  שנולדו  :  וביתר  תינוקות 

העולם מן  שעברו  ,  וקשישים 

לנוער שהפכו  עצים ,  ילדים 

שנכרתו וכאלה  בתים ,  שצמחו 

ועוד  ,  שנבנו  שנסללו  כבישים 

מכיוון .  אינספור פרטים ומאורעות

והמוכר מהול ,  שהשינוי נגע בכל

השיב,  בחדש  חוויית  ה נדמית 

כסופו ולא  המסע  .  כהמשך 

הארגזים   מאחד  נשלף  לעיתים 

כדי   דיו  חשוב  שהיה  מה  דבר 

 .  להיארז וכעת הוא חסר תועלת

מביטים  אנו  שכאלה  ברגעים 

גם  את מה שזרם  ומזהים  לתוכנו 

 . בנו 

אנו נשאלים אנו  :  מדי פעם  האם 

השואלים מביטים ?  שמחים לחזור

בוחן  מבט  במין  שצחוק ,  בנו 

הלא בכל ,  ו יחדיווייאוש מהולים ב

התיכון והמזרח  ישראל  ,  אופן 

וכן  והבטחוני  הפוליטי  המצב 

אומר לכם דבר מה ,  ובכן.  הלאה

זה מקום  כאן    :אודות  יפה 

מהיופי .  להפליא  להתפעל  ניתן 

או במידה ,  וגם לא להבחין בו כלל

בלבד אופן,  ליופי .  מועטה  ,  בכל 

 .אין הדבר משנה כלל

ותשקע תזרח  העונות  ,  השמש 

הפרחים יפרחו גם ,  יפציעו ויחלפו 

איש בהם  יתבונן  לא  ומי  .  אם 

מן הפרח הזעיר  ,  יבחין  -שיתבונן  

כשאומרים .  ועד לעמק המשתרע

המתבונן   בעיניי  מצוי  שהיופי 

מתכוונים על פי רוב לטעם אישי 

אבל היופי  ,  או להעדפה תרבותית

המתבונן בעיניי  ממש  לא  :  מצוי 

  אלא בפעולת ,  בדעותיו ובנטיותיו 

 . המבט עצמה

הייאוש שהנסיבות  :  ובעניין  יש 

נוחות למדי ובכל זאת שרוי האדם  

פוסק   ואינו  שחורה  במרה 

 . מלהתלונן

כלל  נוחים  אינם  שהתנאים  ויש 

את   אופפת  חדווה  זאת  ובכל 

הגענו .  הקיום אליו  מקום  , בכל 

בית  לנו  היה  .  ייסדנו  בתחילה 

לנו  הסביר  ויופיו  ביתנו  הטבע 

חברנו  .  פנים  הזמן  אל עם 

להם  .  האנשים חיים  מקום  בכל 

אותו   את  חווים  וכולם  האנשים 

אוניברסלי שראשיתו  ,  מסע 

:  בלידה וסופו במוות ויש או אין בו

והאב  האם  מן  ואהבה  , חום 

בני   של  והשפעתם  דמותם 

וקרבה ,  משפחה שכנות  יחסי 

אהבה ,  התבגרות,  שונים ומשונים

לב מקצוע  ,  ושברון  רכישת 

זוגיות והקמת ,  והתבססות בנתיב

נדודים,  משפחה או  בית  ,  הקמת 

הילדים וגידול  אובדן ,  לידה 

בכללותו  ושכול  ,  זקנה,  ההורים 

אלו.  סיום במינונים ,  מוטיבים 

עם דגשים תרבותיים ועוד  ,  שונים

.  חיברו אותנו לכל אדם בו פגשנו  -

שאין   למדנו  הללו  המפגשים  מן 

מושלם  של .  מקום  חוויה  יש 

דח,  חיבור של  חוויה  .  ייהאו 

בורא בית  ,  החיבור פותח את הלב

הדחייה היא למעשה  .  ומניב פירות 

 .תנועה אל החיבור

 

   

 / ג'ו בת פינת הפרגון

דף"  +  60"המועדון   היא  הופכים 

וחשובה  נהדרת  מקומית  יוזמה 

הענפות   הפעילויות  ברוך.  במעין 

היא   בקהילה  וותיקים  למבוגרים 

שעברו   הקהילה  חברי  של  יוזמה 

ה   גיל  ו 60את  וגם  70.  ! 90ו  80. 

צוות רחב של חברים וחברות היו  

את   המארגן  בצד   +. 60וישנם 

חלק מהפעילויות הן מהיצע עשיר  

הגליל.  וותיקי  בית  של    ומסובסד 

אמנות  גופנית,  פעילות  הרצאות, 

במגוון   שונות  ופעילויות  ומוזיקה, 

 המשתתפים.   רחב לבחירת

 בנוסף לכל אלו, ביוזמה של חברי  

והפעלות   פעילויות  יש  הקהילה 

חברינו. של  או    מגוונות  הרצאה 

חוגים   פעמית,  חד  פעילות 

קבועים, התכנסויות לשם דיונים, 

נושאים  של  עמיתים  ולמידת 

רק חלק של הפעילויות  שונים הם  

 + ביוזמתנו. 60של מועדון 

עדנה,   טלי,  משתתפים:  בצוות 

אדריאן, תקוה, פיני, ברוך, אורנה, 

 אורה ורונית. 

מובן  לא  ממש  זה  לכולם!  תודה 

 מאליו! 

במיוחד    נוברצונ ולפרגן  להודות 

 לאורה בן אלטבט. אורה לקחה  

על עצמה את הטיפול והאחריות 

פעילויות  של  התחום  כל    על 

פעילויות    -כ"חיצוניות"    שהגדרנו

כמו   חיצוניים  ממקורות  שבאות 

עמותת ותיקי הגליל. אורה מניעה  

בחירת  את  עדנה  עם  יחד 

לקהילה   פניה  כולל  הפעילויות, 

המועדפות,   הפעילויות  לבחירת 

מעקב   פרסום,  המועדים,  תיאום 

 ורישום הגעה. 

רבה  במסירות  דואגת  בנוסף 

וסידו לכיבוד  המועדון,  ר להכנת 

הפעילויות כל  לאחר   המועדון 

 אין מילים, אורה!!  -במועדון  
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 2עמוד 

  חותם אישי עם אמנון שמוש / מירי סיני

,  בחצר ביתי הקיבוצי אשר בגליל
חבר ומשורר ,  שוכן  אמנון    -סופר 

 . שמוש 
מעין גדלה  -אוכלוסיית  ברוך 

בשנים   לשמחתנו  והתרבתה 
חברתי  נוף  ולכולנו  -האחרונות 

 . תרבותי משותף 
לידיעה   להביא  נועדו  אלו  מילים 
שחיים בקרבנו חברים שתרומתם  

 . תרבותית לקבוץ גדולה- הרוחנית
בשנת   נולד  שמוש    1929אמנון 

 . בעיר חאלב שבסוריה 
בן   כשהיה  נפטר  ואמו    9אביו 

 . עלתה לישראל איתו ועם אחיו 
אביב  - לאחר העלייה התגורר בתל

 . ולמד בגימנסיה הרצליה
כעבור ו  1946-ח ב"התגייס לפלמ

מעין ממייסדי  היה  ,  ברוך- שנה 
 . שבו הוא מתגורר עד היום

באוניברסיטה  למד  הוא 
במלחמת.  בירושלים - השתתף 

בירושלים  כחייל  השחרור 
 . הנצורה 

צאן ברעיית  עסק  היה ,  בקבוץ 
הדריך קבוצות נוער ,  מזכיר קיבוץ

 בהמשך עבר לעסוק  , עולה

בית מנהל  והיה  הספר  - בחינוך 
האזורי   -בכפרהתיכון 

.  החל לכתוב  37כשהיה בן  .בלום
חלק גדול מכתיבתו עוסק ביהדות  

ז מגוון  בעלי  וספריו  אנרי ' המזרח 
ספרי  ,  רומנים ,  סיפורים:  רחב

 . שירים וממוארים, ילדים 
ל ל  3-אב  וסב  .  נכדים  6-ילדים 

חיה  אגמון  גליה  הבכורה  בתו 
 . ברוך עם משפחתה- במעין

בזקנתו הידרדרה מאד ראייתו עד  
עיו  המשיך  כמעט  הוא  אך  ורון 

 . למרות זאת לעסוק בכתיבה
ג לאה  שנים  ואנוכי  'מזה  רסי 

נפגשות איתו בביתו ומקריאות לו  
הטובה הספרות  חידושי  ,  ממיטב 

 . לפי בחירתו
את   ומשבח  נס  על  מעלה  אמנון 
שלו   והמסורה  הנאמנה  המזכירה 

המתווכת בינו לבין עולם  ,  יעל רן
מבחוץ  והמיילים  המילים 

אליו   התרבות הנשלחים  מעולם 
 . אליו היה קשור קשר אמיץ 

עדה  אני  השבועיים  במפגשינו 
לשנים שחולפות ומותירות חותמן  

 שנות   92על אמנון המונה בגאווה 

 .  חיים
מאלפות   לשיחות  זוכה  אני 

חוכמת  המנוסחות - ועתירות  חיים 
שלוש האחרונות  - בשנתיים  .היטב 

מרגיש   בו "  שהתייבש "אמנון 
 . הצורך בכתיבה

מה יכול להחזיר אותך  " לשאלתי  
לכתוב אמנון ?"   לרצון  לי  עונה 

מה   להבין  מנסה  הוא  שכאשר 
חייו שתאוות  זה  ואיך  לו    - קורה 

ניטלה    –אזלה  ,  הכתיבה ומדוע 
 ? ממנו תשוקת הכתיבה

הוא איננו מוצא את התשובה והוא  
אני עט אבל  : "משלים עם המצב

 " . כבר לא נובע
סירה  " מעין  הוא  קיבוץ  בעיני 
שטה על נהר החיים אל ארצות  ה

 . שאינן בנמצא , טובות יותר 
היושבים בסירה חותרים אל עולם  

איננו,  מתוקן רק  גם ,  שלא  אלא 
 . לא יכול שיהיה

אנשים   עם  ביחד  ההימצאות 
והחתירה  הכיוון  באותו  החותרים 
בצוותא עימם היא הנותנת סיפוק  

 ". וטעם לחיים
 " [ . קיבוץ באמונתו יחיה ] "

   

  בפרלמנט / ברוך בן דוד עלה 

+ 60ביוזמת צוות  ,  למי שלא יודע 
מתקיים פרלמנט אחת לשבועיים  

לאחד המפגשים .  במועדון לחבר
ביקשנו שעבר  פיני ,  בחודש 

הנוי  ,  ואנוכי מצוות  נציגים  לזמן 
חברים   בקשת  בעקבות 

ואיה  .  מהפרלמנט  יונת  לשמחתנו 
השיחה היתה  .  עוז נענו להזמנתנו

ברצון  נעימה   התיחסו  והנציגות 
 . ובכנות לשאלות

 . להלן תמצית השיחה
הנוי   הפנים "מצב  מדוע ".  על 

לרסס   לא  החלטה  יש  למשל 
 . כך אמר איש צוות הנוי  ?עשבייה

רק  היא  לרסס  שלא  החלטה 
יש לנו  .  באזורים שיש בהם ילדים

התשתיות :  בעיה עבודות 
פיזרנו זרעי בר .  שמונעות פתרונות

 . הבאהשינבטו בשנה 
כמו כן יש לקחת בחשבון שפעם  
המים היו זולים יותר והדשאים לא  

תדירות   באותה  אם  )מושקים 
על (.  בכלל לחשוב  צריך 

החלפתם בצמחים אחרים לאחר  
 . סיום העבודות

 

שלנו   ברקן) באזור  לא  (  שולה 
פיזרו   לא  וגם  ילדים  מסתובבים 

בר נחשים.  זרעי  של  סכנה  ,  יש 
 . מלבד חוסר האסטתיות 

ש לגבי האמת  הבנה  אי  נוצרה 
לתקן.  האזור שלכם  קרה .  נפעל 

גם שהנוי כיסח היכן שזרעו זרעי  
 . בר כתוצאה מקצר בתקשורת 

.  מוזנחת(  גינה גלי)השכונה שלנו  
שוכרי דירות לא מטפלים בגינות  

 . שלהם
להיות   צריך  דירות  השכרת  ענף 

הנוי עם  מצריך  .  בקשר  זה 
 . ק"ח לאג "התחשבנות בין האגש 

עצים   שהיתה  יש  לפני  שנשתלו 
מגרשים  לטפל  .  חלוקת  צריך  מי 

 ?בהם במקרה הצורך
שהתקבלה החלטה  פי  ,  על 

בתחום   הנעשה  על  האחריות 
בעל  של  היא  הפרטי  השטח 

בקשה  .  המגרש להפנות  ניתן 
כשיגיע  יויתי ,  לכריתה אליה  חסו 

לקיבוץ את .  כורת  יפחית  זה 
 . העלות

 

 ? מהן התכניות לעתיד
ייעוץ  לשכור מפקח נוי שיתן   ➢

 וידריך את הצוות 

תינתן   ➢ התשתיות  סיום  עם 

הילדים  בתי  לאזור  , עדיפות 

והאזור שבו נפלו  גן המטוס 

 העצים בסערה 

פגיעה   ➢ שהיתה  היכן  שיקום 

 מעבודות התשתיות 

השבילים   ➢ בצידי  טיפול 

הדרך)החדשים   ( מעברי 

 שהוקמו בעבודות התשתיות 

. שתילת צמחים מאריכי חיים  ➢

 יתחילו קודם עם עצים 

המידע על אזורים מרוססים   ➢

מקומות  או  מרוססים  ולא 

נרחב  באופן  יועבר  שנזרעו 

 (. לא רק בדף הוורוד)יותר 
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   ארכיון / לאה ג'רסי

 גם בעלון הזה הוצאנו מן הארכיון קטעים נבחרים. לצעירים שבינינו זה בטח נשמע מוזר..... 
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  אורנה גמריותר טוב ציפור / 

ט  "י )מנדבורנה   לייפר  רבי מרדכי"

(  ה"ו בתשרי תרנ "ט -ד "באייר תקפ

האדמו לחצר "היה  השני  ר 

גרייס...  המרכזית   ל 'טוויצ אשלי 

ב) היא  (  1989ביוני    16-נולדה 

אמריקאית אלופת  ,  שחיינית 

 " .. העולם

הציטוט לעיל הוא אחת מהצעותיו  

ֶרּב מידע ,  גוגל'  של  כשחיפשתי 

על   הצפרית נוסף  העגה  , מושגי 

בהם   משתמשת  עצמי  שמצאתי 

להיזכר  יוצאת  כשאני  מעט  לא 

מין עוף מגושם  .  1=  מרבו  }מרבו  

החסידאים מסדרת  נפוץ  .  וגדול 

לסהרה מדרום  .  2;  באפריקה 

מושג מחוייך ושחוק בפי מדריכות 

הדתית  מהציונות  שירות  ובנות 

שדה ספר  שמתכוונות ,  בבתי 

ל רבו "בפועל  הפסוק   "מה   מתוך 

ּכֻּלָם " יְהוָה  ַמֲעֶשיָך  ַרּבּו  ָמה 

ָהָאֶרץ  ָמלְָאה  יָת  ָעשִׂ ְּבָחכְָמה 

שימוש  .  ד"ד כ"תהילים ק  ."קִׂנְיָנֶָך

 ברוכים הבאים  ,  בוקר טוב : "נפוץ 

 

הגליל לבית  ,  לאצבע  ניסע  היום 

ולאחר  גלעדי  בכפר  השומר 

לשמורת  ניסע  צהרים  הפסקת 

"(".  מה רבו )"החולה לראות מרבו  

האחרון נצפה  ,  המרבו  אגב 

בישראל באזור הכינרת לפני מעל  

  {.1957בשנת , לשישים שנה

הי  הציפור ,  אבל  לא  בכלל  זו 

 . שהתכנסתי לכבודה(  עוף)

הגעתי לכבודו של עוף אפריקאי 

ש.  אחר לראשונה אחד  נצפה 

אפריל   בסוף  תחילת   -בישראל 

, שבאיּבו .  2021מאי  ,  מאי האחרון 

חודש מאי היה יפה מכל המאיים "

כפי ",  שידעה אי פעם אמא אדמה

בשירו   לתאר  אלתרמן  שהיטיב 

אבל נתנו  ". )אל תתנו להם רובים "

 ...(. להם רובים

טפח   המגלה  סיפור  לכם  והרי 

העגה   של  המושגים  מעולם 

מז לפחות על טפחיים ורו,  הצפרית

והשריטות  המוזרויות  , מעולם 

 שמאגדות ערב רב של 

 

הראשון.  ים/ צפריות הוא ,  המושג 

אורניתולוגי יותר  ,  מושג   - מדעי 

הנדידה   גְשת  תרגום מהמילה   -רִׂ

- און -צוק )  Zugunruhe הגרמנית  

נדידה    Zug(  וההר  - ו,  משמעו 

Unruhe - מנוחה הכוונה .  חוסר 

שדווחה כבר במאה היא לתופעה  

מדעית    19-ה להחקר  והחלה 

ה ניכרת  .  20-במאה  התגברות  זן 

העופות של  והציפורים   בפעילות 

הנדידה  לקראת  לא   .הנודדים 

ותנועתיות   ערנות  על  רק  מדובר 

גם ,  יתר יש  הזו  הפעילות  לכל 

הנדידה .  כיוון כיוון  הוא  והכיוון 

 . הצפויה בקרוב 

כמאמר שיר האהבה הבדואי של 

ויינגרטן   לנדוד  " איציק  קורא  קול 

התופעה  ".לנדוד ברוך  במעין 

נראית ונשמעת היטב בדרך כלל  

פברואר כשהעגורים  ,  במהלך 

נראים   החולה  בעמק  החורפים 

ו צפונה "  1מתרמקים " עפים 

 ואז חוזרים לעמק , ות הבוקרבשע 

  

   
 

  

 
 

, תוך חיסכון באנרגיה. כך עם כיוון נכון של זווית הכנף תופסים תרמיקה, מעין ארובת אוויר חם העולה מן הקרקע. העופות הדואים יודעים לזהות את מיקומה ולהשתמש באוויר העולה, לצרכי הגבהת עוף –מתרמקים  1

 באופן ספירלי מבלי להזיז את כנפיו. והגוף אפשר לטפס מעלה ללא תנועת כנפיים. עוף המשתמש בתרמיקה נראה מגביה

 .1991נקורו קניה ספטמבר . פרצוף בוקר של מרבו: משמאל; naturephoto-cz.com: מרבו אפריקאי מהאתר: מימין

http://www.climatemonitor.it/?p=44312
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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 . במהלך הצהרים 

המושג השני שנעסוק בו הוא כבר  

'  טוויץ  -מעולם הצפרות המדוברת  

לפעמים גם ,  זוהי נסיעה מיוחדת  -

על פי רוב בהתראה ,  מאוד ארוכה

במטרה לצפות במין נדיר  ,  קצרה

לא .  שדווח על ידי צפרים אחרים

הטוויץ מסתיים  במפחי  '  אחת 

הנלהב מגיע  '  כאשר המטווץ,  נפש

הטוויץ שמושא  החליף  '  לאחר 

לא ,  עמדה זה  ציפורים  שהרי 

ביטוח   אצל  )חברת  שגור  דימוי 

תאום   בשלב  צפרות  מדריכותי 

צפר שעם (.  הציפיות עם הקבוצה

ב   חדש  דיווח  עוזב  ,  R.B.A2כל 

על מנת לצפות   הכל ויוצא לדרך

 . ר'נקרא טוויצ, במין הנכסף 

,  ר מגיע לאתר התצפית'כשהטוויצ

חבריו   את  לרוב  פוגש  הוא 

שריטה)לתחביב   לומר  ( שלא 

או צילום / חמושים בעזרי תצפית ו

ומסוגים   בגדלים  עדשות  עם 

ומידת  ,  שונים הכיס  עומק  לפי 

בתחום השונים .  הותק  בפורומים 

של הצפרות ישנם דיונים ארוכים 

הטוויץוע מהות  על  ועל '  מוקים 

לעולם המדעי של   השייכות שלו 

האורניתולוגיה ולאתיקה הצפרית 

גם אם הוא עוד לא כתוב  .  בכלל

 ומרוכז בשום מקום שאני מודעת  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרי שאני בטוחה שיש אתוס  ,  אליו

 . צפרי

גְשת  , בגדול  הנחתי תמיד שרִׂ

 .היא בתאחיזה למין ' הטוויצ

שהרצף הגנטי שלה יושב איפשהו 

ה שבירה ,  Y - על  מכל  מרוחק 

באיזה והיטמעות   X אפשרית 

אני   .אקראי  האחרונה  בשנה 

זה את  יש  לי  גם  שאולי  .  לומדת 

מזה קצת  איך    ...לפחות  אחרת 

לקום   שתכננתי  זה  את  תסבירו 

ה  בפועל )  3:00-ב  3.5-בבוקר 

(  הגיעה בטרם הלכתי לישון   3:00

המעיינות לעמק   ?ולרדת 

גב לבן  נשר  היה  מין .  היעד 

 אפריקאי נדיר בסכנת הכחדה  

בישראל (.  CR)קריטית   שנצפה 

ב  כך  .  29.4.2021-לראשונה 

רט פקח  מזרחי  אסף  : ג"מתאר 

מרתק" היה  צל  .המפגש  ראיתי 

כבד עוף  של  את  .  גדול  הרמתי 

וואוו    -העיניים ומיד אמרתי לעצמי  

זה נשר מעל נחל אוג איזו הפתעה 

מבין ,  מרים את המצלמה.  נעימה

רגיל נשר  לא  לחבר  ,  שזה  צועק 

נראה  ושהוא  כנף  תגי  לו  שאין 

מנשר הייתה  .  מקראי  שונה 

התלהבות באוויר אבל מהר מאוד  

הוא המשיך לדאות גבוה בשמיים  

 .תוך כדי מעוף מזרחה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לגבי  רגוע  הייתי  לא  למחרת  יום 

התמונות שצילמתי וההגדרה שלי 

המצלמה  במסך  . מהתמונות 

לפלאפון  התמונות  את  הורדתי 

משהו   פה  שיש  הבנתי  ומיד 

המדינה    בעוד  1.5ש  " במוצ.”מיוחד

 מנסה  

אסון   של  מהשוק  להתאושש 

את ,  המירון מזהה  קאהן  טוביה 

ואף   נוחת  המפורסם  הנשר 

שדה  באזור  ללינה  מתארגן 

ב   , וכצפוי.  אליהו  2.5-למחרת 

הנדיר כנראה  ,  הנשר  שהגיע 

הקודש  בארץ  הופעות  ,  לסיבוב 

צפרים  לעשרות  זויות  סיפק 

למאגר   שהגיעו  וסקרנים  צלמים 

.  באורח הנדיר שדה אליהו לצפות  

ופיזר את  ,  עד שלפתע פרח משם 

 . ההתכנסות

מזל שיוני וורטמן היה עירני בדרך 

ללינה   מנמיך  עליו  ועלה  הביתה 

הקטנה   השטח ) באוסטרליה 

כביש   צידי  עמיעד    90משני  בין 

תמה ,  לאליפלט בו  החולף  שכל 

 (. מי החביא את הקנגורים 

שינה   שעת  הגנבתי  בסוף  אז 

  - כב  והגעתי לתצפית נהדרת בכו

גב לבן  אפריקאי ,  נשר  נשר  מין 

שב   האחרונות   55נדיר  השנים 

 %.  90-הצטמצמה אוכלוסייתו בכ

 
 

2 R.B.A. – Rare Bird Alert  ."קבוצה בטלגרם שמעלים בה התראות ודיווחים על תצפית במין נדיר בישראל. לצד קבוצה זו יש גם קבוצה שנקראת "תצפיות בעלות עניין 

בית הספר הסמוך למושב )באמצע שומקום לא רחוק מצומת רמת כורזים  3.5.2021 -רים לצפיה במין שנצפה לראשונה בישראל בבוקר ה 'התכנסות צפרים וטוויצ
, צלמים, חרדים, צפרים אשת ספארי, אקולוגים, מדריכי טבע וידיעת הארץ, ביניהם חקלאים, בתמונה ניתן לראות עדשות מסוגים שונים וערב רב של אנשים(. אליפלט

 .ושף D.Jסוקר ומדריך בחסד הוא גם , צפר שטח, ואפילו אחד שבנוסף להיותו צלם, פסיכולוג
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עם   הגיע  אספיס  שניר  מזל  עוד 

שאוכל להנציח זכרונות  ,  טלסקופ 

הצנועה   המצלמה  עם  ויזואליים 

 : במכשיר הטלפון שלי

המקום  את  שעזבתי  אחרי  מעט 

מזרחה  ונע  התרומם  לא  .  הנשר 

עוד   בארץנרשמו  עליו   . תצפיות 

 

צרו    -ים לראות עוד תמונות  / רוצות

בפרטי קשר  אני  ,  כן,  כן .איתי 

מלחמה מאז  שפרצה  , יודעת 

ומי יודע מה יהיה מצבנו  ,  ושקטה

יראו   הללו  כשהשורות  הבטחוני 

לא  .  אור  אף  ואולי  הרכיבו  לא 

 ; תהיה ועדת חקירה לאסון המירון

 

קמה ממשלת  ,  אולי קמה לא  או 

אך  ;  ודאי גם עלו המחירים;  שינוי

מתעתעים   כתיבה  ברגעי  אפילו 

לחזות,  אלו מסוכן  שלא  ,  נראה 

יהיה  עוד  ביבי  הפרסום  שעד 

המחירים ירדו  ולא   ; בבלפור 

 

 !אז ברור שיותר טוב ציפור

 ?אל, מה
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  גולן ירקוני ותמר טאובנפלד/   קפה במצפה

ודודיק   אראלה  של  בנם  גולן, 

בת   עם  בקיבוץ  לגור  חזר  ירקוני, 

 זוגתו תמר. 

עם הגעתם החלו ביוזמה מבורכת  

שהכניסה אוירה טובה בימי שישי  

לקרוא    –בבוקר   תוכלו  עליה 

 בכתבה. 

 

מקום ה משום  הגיע  רעיון 

הבנים  גן  באנדרטת  כשניפגשנו 

 . 2020בקיץ של שנת 

שגבי הפרי  עצי  בצל    לב   ישבנו 

הקיבוץ,   של  הצפוני  בקצה  שתל 

של  והאהוב  המוכר  הנוף  מול 

להיות   יכול  איך  הבנו  ולא  הבית 

יותר  הרבה  כאן  נמצאים  שלא 

מושלמת  נראית  הנקודה  אנשים. 

הפתוח   באוויר  למפגש 

 הבידוד ולתחושתנו 

הביאה  כוהני יצרה  שהקורונה  ור 

את כלל הציבור לצימאון למפגש  

וכמה  לאוויר  רעיון  נזרק  חברתי. 

התחלנו  כבר  אחרי  שבועות 

באנדרטה.  שישי  בימי  להיפגש 

מפגשים  לייצר  היה  הרעיון 

חברתיים לחברי הקיבוץ בסביבה  

נעימה, עם קפה טעים ובכל פעם 

אומן   נוסף.  תוכן  גם  להביא 

מוזיקאל מפגשים  ים  מקומי, 

אחר   כיוון  תפס  הרעיון  וכדומה. 

כאשר מירב האנשים שהגיעו היו  

שהצטרפו   שמחנו  סטודנטים. 

אלינו מידי פעם גם פנים מוכרות  

שמחנו  אך  המקום  תושבי  של 

מאוד גם על המפגש שנוצר ללא 

הקיבוץ   של  סטודנטים  בין  כוונה 

 לבין עצמם ובין סטודנטים 

 

המפגש  לקיבוץ.  מחוץ  שהגיעו 

ו את החברותא של הזכיר במשה 

מפונפן,  בית קפה  עוד  לא  פעם. 

מלצרים ומנות יוקרה אלא מרחב  

של  פשוט  מפגש  המאפשר 

מרחב  השני.  עם  אחד  אנשים 

לקרבה,   ההזדמנות  את  שמייצר 

אנחנו  יחד.  תחושת  ויצירת  שיח 

המקום   את  להפעיל  מאוד  נהנו 

בימי שישי ורצינו לנצל את הבמה  

לגבי תודה  הרבה  על    לב  ולומר 

מטפח  המק שהוא  הנהדר  ום 

ושימש אותנו לאורך השנה וכמובן  

לנו   שאיפשרה  הקיבוץ  להנהלת 

לקיים את המפגשים האלו. אנחנו 

מאחלים לקהילה שלנו עוד הרבה  

 פרוייקטים של חיבור ושל יחד. 
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  היסטוריה / ברוך בן דודה רבותי,

בכל  מעט  נרחיב  זה  במדור 
הנושאים     פעם אחד  על 

הפעם בגלל    —באדום  המסומנים
ממשלות  הבחירות:  תקופת 

 ישראל. 

על בנוסף   טריוויה  שאלות  יהיו 
  .ירוקב מסומניםאשר   נושאים

 תשובות בהמשך העלון. 

 אפריל

מושבע   וושינגטון'  ורג'ג  –   1789

 כנשיא ארצות הברית הראשון 

קרב פורט סאמטר פותח   –  1861

האזרחים את   מלחמת 

 האמריקנית

תום   –  1865 אחרי  אחדים  ימים 

האמריקנית   האזרחים  מלחמת 

   נרצח אברהם לינקולן

הפוגרומים    –  1881 פורצים 

 בדרום רוסיה  "סופות בנגב"

קישינב תחילת    –  1903   פרעות 

 ברוסיה 

טובעת  –   1912 אחרי    הטיטניק 

הפלגת  בעת  בקרחון  שפגעה 

באוקיינוס   שלה  הבכורה 

 האטלנטי 

נכנסת    –  1917 הברית  ארצות 

הראשונה  העולם    למלחמת 

 בהכריזה מלחמה על גרמניה 

הבסקית    –  1937 גרניקה  העיר 

בהפצצה על ידי מטוסים    נחרבת

כסיוע   שלחה  הנאצית  שגרמניה 

פרנקו   הגרנליסימו  של  לכוחותיו 

 במלחמת האזרחים בספרד 

פורץ   –   1943 ורשה  גטו  , מרד 

לגטו  גרמניים  כוחות  כניסת  עם 

 כדי לחסלו סופית 

מוסוליני ופילגשו בניטו    –  1945

על ידי פרטיזנים    מוצאים להורג

 איטלקים ליד מילאנו 

ואשתו זה    אדולף היטלר  –  1945

בראון  אווה  מיממה  פחות 

 מתאבדים בפיהררבונקר בברלין 

האצ  –  1948 והלח"כוחות  י " ל 

הערבי   הכפר  את  דיר כובשים 

רבים  ,  יאסין נהרגים  שבו  בקרב 

 בהם נשים וילדים ,  מתושבי הכפר

 יבול מדווח על  BBC-ה –  1958

בשווייץ    מוצלח של עצי הספגטי

באפריל  אחד  ממתיחות  באחת 

 וניות הראשונות הטלוויזי 

נפתח    –  1961 משפט בירושלים 

 אייכמן

פרשת חשבון "בעקבות    –  1977

על   "הדולרים רבין  יצחק  מודיע 

לקדנציה   ממועמדותו  פרישה 

 נוספת כראש ממשלת ישראל

הכדורסל    –  1977 מכבי  קבוצת 

לראשונה   זוכה  אביב  תל 

 בגביע אירופה לאלופות 

לראשונה    –  1978 זוכה  ישראל 

עם     " אבניבי"השיר  באירוויזיון 

מנור  ואהוד  הירש  נורית  של 

 בביצוע יזהר כהן 

פארק    –  1981 זירוקס  מעבדות 

 עכבר המחשבמציגות את 

אזרחים    –  1984 חילוץ  בפעולת 

מחבלים   בידי  שנחטפו 

קו   אחת  ,  300באוטובוס 

מהחוטפים   ושניים  החטופות 

נוספים  ,  נהרגו מחבלים  ושני 

 כ "לו על ידי אנשי השב חוס

צ   –   1986 ליבת  :  רנוביל'אסון 

וגורמת   מותכת  הגרעיני  הכור 

הכור   כיפת  את  שהורס  לפיצוץ 

רדיואקטיביים   חומרים  ומפזר 

ומדינות  המועצות  ברית  במערב 

 שכנות 

 

 מאי 

בונפרטה  –  1821  נפוליאון 

 נפטר בגלות באי סנט הלנה 

קוקה  –  1886 קולה  -המשקה 

 משווק לראשונה 

העולם    –  1915 מלחמת 

גרמנית  :  הראשונה צוללת 

הנוסעים  אוניית  את  מטביעה 

 לוסיטניההבריטית 

  יוסף חיים ברנר נרצח  –   1921

על ידי פורעים ערבים בדרום תל  

 אביב  

את   –  1941 מקים  ההגנה  ארגון 

יצחק  ,  ח"הפלמ של  בפיקודו 

 שדה 

 גוריון מכריז על  -דוד בן –  1948

 הקמת מדינת ישראל

וטנזינג   –  1953 הילרי  אדמונד 

מעפילים   הר נורגיי  לפסגת 

המוצלחת ,  האוורסט בהעפלה 

 הידועה הראשונה 

נחטף  –   1972 סבנה   מטוס 

לוד  התעופה  בנמל  ; ומונחת 

בפעולה   למחרת  יחולצו  נוסעיו 

 ל"של סיירת מטכ 

התעופה   –   1972 בנמל  הטבח 

הצבא  :  לוד מארגון  טרוריסטים 

בראשות   היפני  קוזו  האדום 

באולם   קמוטואו באש  פותחים 

בנתב אנשים    24.  ג" הנוסעים 

-נרצחו ובהם המדען אהרן קציר ו 

 צליינים מפוארטו ריקו  16

  פיגוע המיקוח במעלות   –   1974

של  כושל  חילוץ  בניסיון  מסתיים 

מטכ של  ,  ל"סיירת   27ובמותם 

ספר   21בהם  ,  איש בית  תלמידי 

 מצפת 

הליכוד  :  המהפך  –  1977

זוכ  בגין  מנחם  ה בראשות 

אחרי   לכנסת  שנה    29בבחירות 

 באופוזיציה 

את  "צה  –  2000 משלים  ל 

הביטחון  מרצועת  הנסיגה 

 בדרום לבנון 

לאדן  –  2011 בן  , אוסאמה 

הטרור   ארגון  את  והנהיג  שהקים 

מחוסל על ידי צוות ,  קאעידה -אל

האמריקני  הים  חיל  של  קומנדו 

 במבצע חנית נפטון 

 

 יוני

בגיל    -ס  "לפנה  323   32נפטר 

מוקדון מגדולי  ,  אלכסנדר 

 המצביאים בכל הזמנים 

הממשלה   –   1941 תבוסת  עם 

עאלי  - הפרו רשיד  של  נאצית 

האנגלו עיראקית  -במלחמה 

 179בו נרצחים    הפרהודמתחיל  

 מיהודי בגדאד 

העולם השנייה  –   1944 :  מלחמת 

מתחילות   הברית  בעלות 

לנורמנדי היום  )"  בפלישה 

 "( הארוך ביותר
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צה  –  1948 חיילי  בין  ל  "בקרבות 

אצ  את  "לאנשי  לפרוק  שניסו  ל 

אלטלנההתחמושת    מהספינה 

אנשי    10בחוף תל אביב נהרגים  

 ל"ל וחייל צה "אצ

 מלחמת קוריאהפורצת  –  1950

את    –  1967 מוציאים  הביטלס 

הדרך   פורץ   .Sgtאלבומם 

Pepper's Lonely Hearts Club 

Band 

נלכדים    –  1972 פורצים  חמישה 

וכך ,  מטה המפלגה הדמוקרטיתב

 פרשת ווטרגייטנחשפת 

אופרה  –  1981 חיל  :  מבצע 

את  מפציץ  הישראלי  האוויר 

אוסירק   הגרעיני  הכור 

 בעיראק 

שלום  מתחיל    –  1982 מבצע 

 הגליל

הישראלי    –  2006 החייל  נחטף 

 גלעד שליט

 : וכבר היסטוריה

בנו של חיים  )  י הרצוג'בוז  –   2021

השישי  -הרצוג נבחר  (  הנשיא 

 11 -ה כנשיא

ולפיד מהפך!    –  2021 בנט 

שנות   12מדיחים את ביבי לאחר  

 שלטון 

מנצח    ונוביץ 'צ  הילטון   –   2021

 קובי לםלראשונה מזה שנה את  

 6/6  - ב)  מעין ברוךפונג ב-בפינג

 ( כמו יום הפלישה לנורמנדי

 

 הרחבה לארועים בהסטוריה 

יש קשר בין הטבעתה של האנייה  

ארהלוסיטניה   ב " וכניסת 

הראשונה העולם    . למלחמת 

נוסעים   ספינת  היתה  לוסיטניה 

יוקרתית  1915במאי  .  אמריקאית 

ממניו הפליגה  יורק - היא 

נגד  .  לליברפול גרמניה שנלחמה 

בצוללות  השתמשה  בריטניה 

כלי   כלבכדי להטביע בין השאר  

 .שייט של בריטניה 

 

אזרחיות   ספינות  גם  כלומר 

ב  "רשמיים בארה גורמים  .לחלוטין 

ובבריטניה לא היו מודאגים ביחס 

גם לא חברת הספנות  .  ללוסיטניה

הספינה היתה  גם  .  שבבעלותה 

הנוסעים  האמינו  .  רוב  לא  הם 

כללי  את  יפרו  שהגרמנים 

נוסעים  בספינת  ויפגעו  המשחק 

אז   שהיתה  מדינה  של  יוקרתית 

בטוחים   .נייטרלית היו  הם 

לקראתם   יוציאו  שהבריטים 

ליו  מקובל ספינות  שהיה  כפי  וי 

לא קרה) על  (.  וזה  גם סמכו  הם 

ביותר   הגבוהה  שהיתה  מהירותה 

כל הדברים הללו לא  .באותה עת

הצוללת .  עמדו מול עיני הגרמנים 

u-20  1959מתוך  .  הטביעה אותה  

,  ניספו  1200  -נוסעים ואנשי צוות כ

 . כולל ילדים ותינוקות רבים

אם  ) הארוע הזה היווה גורם חשוב  

  .די כי לא בלע

( עברו עוד שנתיים עד שזה קרה

וילסון  של  נשיא ,  להחלטתו 

 . להצטרף למלחמה, ב" ארה

 

שהבריטים  מכן  לאחר  התברר 

הגרמנית  הצוללת  אחר  עקבו 

באמצעות  מיקומה  על  וידעו 

"  40חדר  )"פיענוח השדרים שלה  

זאת  (,  הסודי לחשוף  רצו  לא  אך 

כך על  תדע  לא  שגרמניה  . כדי 

אבל אולי היא הוקרבה בקור רוח 

ב  "ובציניות כדי להכניס את ארה 

 ? למלחמה

את   שקראתי  לאחר  זאת  כתבתי 

מאת אריק  "  המוות  שובל: "הספר

 . לארסון

 

 שאלות טריוויה 

בארץ .1 אירע  מכונן  אירוע  איזה 

 "? סופות בנגב"בעקבות  

איר .2 מכונן  אירוע  בארץ   עאיזה 

 ? בעקבות פרעות קישינייב

על  .3 נעשה  מפורסם  ציור  איזה 

 ? בגרניקה עמה שאיר 

כמה מחבלים שוחררו בעיסקת ,4

 ? שליט

 

 12בעמוד *התשובות 
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  יודית שחרי / עדנה לםראיון עם 

 23.1.43-ולדתי ברמת גן בנ

 משפחה

מלחמת   לפני  מרומניה  עלו  הורי 

אבי עבד .  השחרור וגרו ברמת גן

חייו כל  הייתה  יא .  בבניין  מא 

בית נפצע  .  עקרת  שאבי  לאחר 

דרכים התנגש  ,  בתאונת  כאשר 

שרכב  הטוסטוס  עם  במשאית 

רב זמן  ואושפז  עברו  ,  עליו  הם 

ברוך    קרובים למעיין  שיהיו  כדי 

 . אלי ואוכל לטפל בהם

ממני צעירות  אחיות  שתי  לי  ,  יש 

וציפי  ציפי  .  שושי  את  שלחו  הורי 

דתי  קרוב  ,  לגן  שהיה  מפני  רק 

לבית למדה  ,  מאוד  היא  שם 

מאתנו   ובקשה  להתפלל 

בוקר כל  אתה  יחד  . להתפלל 

התפללנו את  .  ואנחנו  זוכרת  אני 

  .התפילה עד היום 

 ? ס" ומביהמה זכור לך מהגן 

זוכרת שניהלתי   הגן אני  כל .  את 

לנהל רציתי  כי  הפרעתי  .  הזמן 

תפקיד  קיבלתי  בפורים  למשל 

פורים  היה  .  להיות  זוכרת מה  לא 

הזה זוכרת ,  התפקיד  כן  אבל 

מתחת    הושיבההגננת  ש אותי 

ל אפריע  שלא  כדי  ה לשולחן 

 .         במסיבת הפורים 

מביה  שלי  החזק  ס "הזיכרון 

חולשמלאנ ,  הואהיסודי   שקי  ,  ו 

הימים   .ילדים בני שש שבעהיינו  

ימי   השחרורהם  אך  ,  מלחמת 

את  זאת  מלבד   הרגשנו  לא 

 .המלחמה ברמת גן

ס עתיד היו  "רוב התלמידים בביה 

המזרח עדות  באו  .  יוצאי  הם 

המזרח  עדות  יוצאי  של  משיכון 

ומאחר שרוב המבוגרים הסתובבו  

בפיג היום  לו  ,  מות ' רוב  קראנו 

הפיג לי .  מות 'שיכון  זכורה  לא 

בין התלמידים לי  .  אפליה  הייתה 

גם לאחר שעות  .  רק חברה אחת

 . הלימודים לא היו לי חברים 

בביה  בנות שקר "היינו  חמש  ו  א ס 

 . להן יהודית

בינינו להבדיל  המורה  ,  כדי 

היא  לי למשל  .  סימנים"  המציאה "

היוד את  באתי .  מהשם  השמיטה 

הביתה והודעתי להורים שמעתה  

יודית הי.  שמי  תגובת מה  יתה 

היא הוציאה  ,  יופי: "אבי אמר?  הורי

 ". לך את אלוהים מהשם 

 

 גרעין וצבא 

ט של  '  בכיתה  לגרעין  הצטרפתי 

העובד רותי  ,  הנוער  עם  יחד 

הם כבר  (.  מנקרמן)וזיוה  (  שכטר)

מגובשת  קבוצה  היו  .  היו  בגרעין 

מחיפה  ומבית ,  קבוצות  מחולון 

 . הספר החקלאי בן שמן 

הטירונות   הלך  אחרי  הגרעין 

לקיבוץ יפתח לשנת הכשרה ואני  

הגעתי למעיין ברוך מפני שהייתי  

יאי של  כדי  (.  יונה)קה  ' חברה 

לשמור על קשר עם הגרעין הייתי  

לבקר   ליפתח  פעם  מדי   נוסעת 

 . אותם

 

 מעיין ברוך 

בהגיעי למעיין ברוך עבדתי בלול 

צבי סבא   אותו  אבא של  )שניהל 

לאחר העבודה בלול (.  יעל עטיה

בתור עב בגן  לעבודה  רתי 

. רותי פיין הייתה הגננת .  מטפלת

הבנתי   בגן  עבודה  כדי  תוך 

.                               והחלטתי שאני רוצה להיות גננת

לפני  הובאה  ללימודים  הבקשה 

זיליסט  .  האסיפה  שעבדה  )מיקי 

בגן לפני  (,  אתי  ואמרה  הצהירה 

" כולם להיות  :  מתאימה  לא  את 

זאת".  גננת  לי את   למרות  אישרו 

ללמוד ויצאתי  למדתי  .  הלימודים 

כדי ,  בסמינר הקיבוצים בתל אביב 

קה שלמד  'להיות קרובה יותר ליאי

 . אז ברופין 

הלימודים   את  שסיימתי  לאחר 

א  כיתות  שנתיים  '  ב'  לימדתי 

שנים"ואח למשך  לגן  חזרתי  .  כ 

פדגוגית "אח  מדריכה  הייתי  כ 

באורנים  ילדים  לספרות  . ומורה 

 . יצאתי ללמודלאחר מכן 

תקופת   . באוניברסיטה  בכל 

.  הלימודים גרתי בקיבוץ תל יצחק

מאמצת  משפחה  שם  לי  הייתה 

ונשארתי איתה בקשר שנים רבות  

אשת  ) עם  קשר  לי  יש  היום  עד 

 (. המשפחה

החיים   -מלחמת ששת הימים  

 משתנים

הוא  .  קה שירת בסיירת שריון'יאי

ים והיה במלחמה " הלך לקורס מכ

ג ההמתנה בתק.  יפ'מפקד  ופת 

למלחמה הם חנו בעין זיתים ומדי 

ערן  ,  פעם עם  בן  )נסעתי  שהיה 

 . לבקר אותו ( פחות משנה

כל  נכנסה  המלחמה  כשפרצה 

לג לקחו  'הפלוגה  הם  ושם  נין 

אחד השבויים ירה באורי  .  שבויים

אותו והרג  גלעדי  מכפר  .  הראל 

בלוויה ירו מטחי כבוד ואנחנו כאן  

  ידענו בקיבוץ נבהלנו מאוד כי לא  

 .  מה הסיבה לירי 

הם   המלחמה  של  השני  ביום 

המשיכו לנסוע עד למבואות שכם  

חנו שעברו  .  ושם  שלנו  מטוסים 

שאלה   בטוחים  היו  מעליהם 

השיירה  על  וירו  קה 'יאי.  ירדנים 

במקום טעות .  נהרג  הייתה  זאת 

אנוש ואני הרבה שנים לא ידעתי  

מאז מכסים  .  את העובדות האלה

הג בברזנטים  'את  כתומים  יפים 

 . לזיהוי 

.  קה נהרג' לא מייד ספרו לי שיאי

שמעתי   ולא  ימים  מספר  חלפו 

דבר כך .  ממנו  על  שידע  היחיד 

גלי יענקלה  לו .  היה  נודע  זה 

זאב  ,  ח ושם"כשנסע לביקור בבי 

הנקרה  מראש  שנפצע  ,  מייזלר 

, סיפר לו על כך,  קה'יפ של יאי'בג

אבל יענקלה לא סיפר דבר כי זה  

 .מסמכותו לא היה 

עם  העיר  קצין  הגיע  אחד  יום 

אבל אני  ,  מכתב מיועד ליונה שחר

ואז החלטתי לצאת  .  לא יונה שחר

אמרו לי שהוא .  קה 'לחפש את יאי

הגולן ברמת  נועם  .  נמצא  אבל 

 . מנע זאת ממני( מנקרמן)
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עם   העיר  קצין  הגיע  למחרת 

מיועד   היה  הוא  והפעם  מכתב 

מזכיר לייב גולן היה  .  ליודית שחרי 

בא   והוא  תקופה  באותה  הקיבוץ 

 .  לבשר

של  "  שלושים" כשמלאו   למותו 

אנשים . מלאה לערן שנה,  קה 'יאי

מהפלוגה שהגיעו לאזכרה הביאו  

קצת  היה  וזה  מתנות  המון  לערן 

אבל ערן ,  מתנות באזכרה  –מוזר  

הלב  מתשומת  מאושר  היה 

ונועם .  שקיבל בגן  ביקר   ערן 

,  מסיבה היה מגיע לכל  (  מנקרמן)

מישהו   ילווה  ערן  שאת  כדי 

 .    קה' יאי" במקום "

קה  ' של יאי  איך שמרת על הזיכרון

 ? עבור ערן

סיפורים   הרבה  לו  סיפרתי 

תמונות לו  לא ,  והראיתי  אבל 

וכיצד   לו  להסביר  איך  ידעתי 

, קה 'לדבר אתו על המוות של יאי 

הלכתי אתו לפסיכולוגית באיילת  

עזרה לקבל  אחד .  השחר 

:  נים שלה היההמשפטים הראשו

כמו " יגדל  שהוא  מצפה  לא  את 

אחר ילד  המומה ".  כל  הייתי  אני 

מהקביעה הזו שהרי הייתה אשת 

לא .  מקצוע  ויותר  הביתה  נסעתי 

 .   חזרתי אליה

יום אחד  .  לערן היו הרבה פחדים

(  בשנת הלימודים השלישית שלי)

הורוביץ   אמי  לפסיכולוגית  נסענו 

היא  (.  שהייתה ידועה אז בתחומה)

ולמרבה  ער מבחנים  לו  כה 

כי  , הפתעתה הוא הכיר את כולם 

לו את אותם מבחנים   אני עשיתי 

היא  ואז  שלמדתי  השנים  במשך 

שרוף" אמרה   היא  ,  כלומר ".  הוא 

 . לא יכלה לאבחן אותו 

של   הזמן  כשהגיע  הרגשת  איך 

 " ערן להתגייס 

ערן התעקש להתגייס לקרבי ואני  

לא מנעתי את זה ממנו ולא ניסיתי  

אצל  לו  וחתמתי  אותו  לשכנע 

לגולני .  ד"עו  התגייס  בתחילה 

להמשיך את  )כ עבר לשריון  "ואח

 (. דרכו של אביו

זוכרת שהייתי חרדה במיוחד   לא 

 . בכל זמן שירותו

 

 תפקידים

הרך הגיל  מרכזת  הייתי  ,  הייתי 

תרבות בוועדת  אהבתי .  חברה 

גדולים אירועים  להפיק  .  מאוד 

 הפקתי את יום הילד 

ה חגיגות  למעיין   40-במסגרת 

האישה .  ברוך יום  את  הפקתי 

 . ואירועים נוספים 

איך   –המעבר ללינה משפחתית  

 ? הרגשת עם זה

המשמעותיים   השינויים  אחד 

שנעשו במעיין ברוך היה המעבר  

שהתקבל  משפחתית  ללינה 

 . לאחר שלוש הצבעות שנפלו

שהילדים   בגיל  כבר  היה  ערן 

ב  לבית  נשארו  עברו  ולא  נעורים 

מה .  המשפחה שזה  הבנתי  אני 

שצריך  מה  וזה  רוצה  שהרוב 

 . להיות

 

 ספריית הילדים שלך

אני יודעת שיש לך ספרייה גדולה  

של ספרי ילדים ומעניין אותי כיצד  

ומאין   הזה  לעיסוק  הגעת 

ל או גם  "מהארץ או מחו ,  הספרים 

מיוחד  ?  וגם סיפור  לך  יש  אולי 

 ? שהוא ספרמאחורי איזה 

כשהייתי   הספרים  עם  התחלתי 

באורנים לעבודה  אותם  .  צריכה 

תלמידות כתבו עבודות על ספרי  

. ילדים והייתי צריכה לבדוק אותן 

ברשותי  נמצאו  הספרים  כל  לא 

ותוך  ,  והייתי צריכה לרכוש אותם

התיאבון גם  בא  קיבלתי  .  כדי 

רות ממרים  הידועה ,  ספרים 

הילדים  ספרות  לה  ,  בתחום  היה 

סף עצום של ספרי ילדים ואת  או 

אורנים לסמינר  תרמה  .  כולם 

ילדים  כמעט כל מי שכתב ספר 

גדל  וכך  אחד  עותק  לי  נתן 

בין שאר הספרים יש .  האוסף שלי

 . לי גם ספרים שנכתבו בשואה 

 

 תשובות לחידון הטריוויה 

 תשובות לחידון הטריוויה 

מרכזי   .1 גורם  היוו  הפוגרומים 

לעלייה   הסיבות  בין 

 הראשונה 

גורם   .2 היוו  הפוגרומים 

הסיבות   מבין  משמעותי 

 לעלייה השנייה 

  הציור גרניקה של פיקאסו  .3

4. 1027 

 

 

 מדברים שטויות החבובות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . בינוי -שמעתי שנכנסים לפינוי- פיני 
את ,  כן  -ברוך ראיתי  באמת 

 . המחפרון 
צריכים לפנות  ?  איזה מחפרון  -פיני 

לעשות   כדי  הקהילה  בינוי את 
 ! קהילה

זוכר שבצבא טבחים עבדו    -ברוך
 ? שבוע  –שבוע 

הסתלב .  בטח  -פיני  ו  טוכולם 
 . עליהם 

הציע  ,  טוב   -ברוך ביבי  עכשיו  אז 
שבוע של  שבוע   - שבוע  -רוטציה 

 לשלושה  ראשי ממשלה 
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  ראיון עם יעל וז'אקי עטיה 

ז של  לביתם  ויעל'הגענו  .  אקי 
בסלון נעימה  באווירה  . ישבנו 

כיוונים   לאלף  גלש  הראיון 
מדי פעם גלשה השיחה .  נוספים

בקיבוץ   מהעבר  לזכרונות 
רציני  ) וותק  ראו  )לשניהם 

אנקדוטות  (  בהמשך ועלו 
אך  .  מצחיקות וגם הרבה געגועים

מספרי  לערבי  נשאיר  זה  את 
 . הסיפורים 

 
 

 ? מהיכן הגעתם למעין ברוך
ב -נולדתי בתל :  יעל . 1948  -יוסף 

חייל   היה  שהוריו  אבא  היכן  וגר 
עברנו  .  חיו  שנה  בת  כשהייתי 

ר לבית של סבא בתא  "לכפר אז
אני זוכרת את הלולים  .  מצד אימי 

אבא שלי  .  ואת גידול תות השדה
היה בהכשרת כפר גלעדי שנועדו  

 . למעין ברוך וכך הגעתי
באלג:  אקי'ז ועלינו  'נולדתי  יריה 

כשהייתי תינוק בן    1949  -לארץ ב
חודשים היה  .  כמה  באנייה  זה 

לגאלית"  קדמה " בלתי  .  בעלייה 
ז שלי היה  " אך בת  27/5נולדתי ב

התאריך   גרנו .  0/00/0000רשום 
.  בהתחלה במעברה בפרדס חנה

אתא  1952  -ב לקרית  . עברנו 
גדולה  די  משפחה  שהיינו  מכיוון 

לנו   וכשבגרתי .  דירות  2חיברו 
והצטרפתי   העובד  בנוער  הייתי 

 .לגרעין למעין ברוך
 

ב עשיתם  במה ?  קיבוץומה 
 ? עסקתם

ס עסקתי "החל מתקופת ביה :  יעל
בשבוע  .  בחינוך שיום  היה  נהוג 

הענפים באחד  ומערכת ,  עובדים 
שלי הענף  היתה  באופן .  החינוך 

השירות   לאחר  הלכתי  טבעי 
מטפלת  לתואר  ללמוד  הצבאי 

באורנים לי  .  מוסמכת  היתה 
עבדתי   שבה  שנה  של  הפסקה 

היה  )בבורגראנץ   יודע  שלא  למי 
סניף של מעין ברוך שפעל בשטח  

ואז שוב חזרתי ללימודים  (.  החניון
 .  לקבלת תואר גננת

באזור  שונים  בקיבוצים  . עבדתי 
הפרישה  לפני  האחרונות  בשנים 

 . עברתי לעבוד במכבסה בקיבוץ
 

בתיכון הייתי במסלול של  :  אקי'ז
זה  ,  מסגרות  לקיבוץ  וכשהגעתי 

שלי העיסוק  תחום  עבדתי .  היה 
כמו כן .  ש בעיקר בכותנה"גם בגד

בין  והייתי  שלנו  במפעל  עבדתי 
אלה שהביאו את המכבש מצרפת  

ייצרו אז אביזרים לחגור  .  1975  -ב
גלגלים"ואח מעניין  .  כ  מקרה 

רופא  כאן  שהיה  הוא  לי  שקרה 
שיניים שחשב שאני ממש מתאים  

ב טכנאי  שיניים  להיות  מעבדת 
אך במפעל .  ודחף אותי ללימודים

היה   שיכול  מישהו  היה  לא 
 . להחליף אותי וויתרתי

בחדר   1987  -ב לעבוד  עברתי 
משם עברתי  .  האוכל לשנה אחת

בקיאקים  עברתי ,  לעבוד  ומשם 
שילבתי .  לאינסטלציה בהמשך 

עם   באינסטלציה  העיסוק  את 
גיל  .  עבודה בלול גם כיום לאחר 

אני   באותן הפרישה  ממשיך 
 . עבודות 

 
 ? איך היכרתם

נח'ז בגרעין  כאמור  הגיע  ל  "אקי 
בת  "והכיר את    1966  -ב"(  דולב )"

 .1970 -התחתנו ב. יעל" המשק
 

 הרכב משפחתי
חיים מחוץ (  שחר ותמיר) שני בנים  

ושתי בנות   ותמנה)לקיבוץ  (  נועה 
ברוך להם  .  חברות במעין    13יש 

 . נכדים 
 

 תחביבים 
 . לסרוג, לטייל, לקרוא : יעל

טיולים ,  טלביזיה :  אקי'ז , קצת 
טכניים זיתים  ,  תיקונים  לגדל 

 . לכיבוש ולשמן
כשכן (  ברוך)ואני   להעיד  יכול 

לעבוד   אוהבים  ששניהם  קרוב 
   !מאד –בגינה 

 
 ? מה אתם אוהבים במעין ברוך 

בית :  יעל זה  ברוך  זאת  ,  מעין 
הנלווה   החום  כל  עם  משפחה 

 . לזה
שעבר  :  אקי'ז .  הקיבוץההפרטה 

 . היא היטיבה איתנו כלכלית
 

 ? מה היית משנה 
של :  אקי'ז החברתי  החיבור 

 . הקיבוץ הישן
 
  

 ?מה מצחיק אתכם
שלי :  יעל הבנות  עם  . לשבת 

מכל   לצחוק  מסוגלות  אנחנו 
מצחיקים.  שטות הנכדים  .  גם 

 . אוהבת את קטורזה
ארץ  :  אקי'ז כמו  טלביזיה  תכניות 

ה ,  נהדרת  אותי  .  80  -שנות  גם 
 . קטורזה מצחיק

 ? מה מביך אתכם
 . מחמאות ישירות בפנים 

 
 ?אפליקציה מועדפים/יש אתר

ואפליקציה  :  יעל בישול  תכניות 
 . של מועדון קריאת ספרים 

גיליתי כעת את הפייסבוק  :  אקי'ז
טוקבקים  לקרוא  אוהב .  ונכנס 

 . לצפות בסרטונים מצחיקים
 

אישיות היית רוצה /איזה דמות
 ? לפגוש

ל שהיתה  "מיכל וולפין זאת  :  יעל
היא  .  50בת כיתתי ונפטרה בגיל  

 . היתה גם השכנה שלי
 

 ?מי מכין אוכל ומה
הבשלנית   היא  עדות ) יעל  ושוב 

קרוב  בזה   -כשכן  טובה  !(.  היא 
אקי מעיד שהיא מכינה מאכלים  'ז

אפילו  'אלג מאימו  שלמדה  יראים 
יותר מאחיותיו אקי אחראי  'ז .  טוב 

 ". על האש " כשעושים 
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  מחפוד- דנה ואביחי שוקרראיון עם 

דנה   עם  עקיפה  היכרות  יש  לי 
דרך הוריה עוד מהתקופה שטרם  

עם אביחי יש לי היכרות  .  לידתה 
האזניים דרך  אפשר  .  בעיקר  אי 

במיוחד  אותו  לשמוע  שלא 
כדורגל משחק  הלכתי  .  כשהוא 

את   להעמיק  בכדי  פיני  עם 
ושל כולנו עם שני ההיכרות שלי  

עו איך מנסיעה  וכך תד,  החמודים 
 ! דרומה לסיני הגיעו בסוף לכאן 

בהרחבה  גרים  ואביחי  דנה 

ההורים של דנה  )בקומה השנייה  

 כך (. מתגוררים בקומת הקרקע

אבל ,  שנאלצנו לעלות במדרגות 
זה את  שווה  מדהים  .  היה  נוף 

דרומה העמק  טוב  ,  לכיוון  אוויר 
 . ואווירה טובה

 
?  יך נוצרה ההיכרות ביניכם א

למעין מהיכן   הגעתם  ומתי 
 ? ברוך

 . א " נולדתי וגדלתי בת: דנה
 נולדתי בנתניה :  אביחי  

היכרנו במונית של בדווי בנסיעה  
כל אחד המשיך  .  מטאבה בסיני

שלו מספרי  ,  ליעד  החלפנו  אך 
לזוג בהמשך  והפכנו  .  טלפון 

של   פירסום  ראינו  הימים  באחד 
היווני " התלהבה "  הכפר  . ודנה 

להתרשם  נסענו  למחרת   .מייד 
העולם  סוף  נראה  זה    לאביחי 

שזכר ,  שמאלה מכיוון  במיוחד 
שלו  את   מהשירות  האזור 
התעקשה . בלבנון דנה  , אבל 

מחליטה זה   -וכשהאישה  איך 
 ... כולם יודעים, נגמר בסוף

 . הם כאן  8/2009מ  
 

 ?מה ההרכב המשפחתי
 –ושחר    9-שקד  .  יש לנו שני ילדים 

6. 

 
 ? במה אתם עוסקים

ריקוד :  דנה בהוראת  תואר  לי  יש 
ויש לי סטודיו למחול במחניים עם  

אנו }תלמידות    200 יכולותיה  את 
 – ריקוד האבות בשבועות    –מכירים  

 {. האחד הגדולים אם לא 
 . מנהל את הצימרים שלנו: אביחי

 
 ? מהם התחביבים שלכם

 ריקוד ושירה: דנה
כללי :  אביחי באופן  ספורט 

במיוחד  הרבה  .  וכדורגל  צופה 
 בסרטים 

 
 ?מה אתם אוהבים במקום

החיים ,  השקט ,  הנוף אין ,  איכות 
 הקהילתיות , פקקי תנועה

 

 ?הייתם משנים משהו
ההרחבה :  דנה של  חיבור  יותר 

 עם הקיבוץ 
בתים  :  אביחי שיש  אותי  מרגיז 

חיים   לא  שהבעלים  בהרחבה 
הרכישה שלהם היתה כנכס  .  כאן
   ני"נדל

 
 ?מה מצחיק אתכם

והילדים :  דנה שלי  התלמידות 
 הפרטיים שלי 

 דנה והכלבים שלנו : אביחי
 

 ? מה מביך אתכם
 התנשאות וחוסר כבוד : דנה

חדירה לפרטיות וכשדנה  :  אביחי
בקולניות   מגזים  שאני  לי  רומזת 

והוא מוסיף  .  אני טיפוס כזה.  שלי
צחוקנו "לקול  בקורונה :  אני 

בלתי   להתקהלות  נחשבתי 
 " חוקית 

 
אפליקציה  /אתר יש

 ?מועדפים
 נטפליקס :  שניהם

 
אישיות היית  /איזה דמות

 ? רוצה לפגוש
ג:  דנה ענק  .  ורדן'מייקל  אומן 

וריקודים  בריטני  .  בשירה  גם 
 ספירס ומדונה 

אדם ושחקן  .  מרלון ברנדו:  אביחי
הוא  .  ענק  איך  אותו  שואל  הייתי 

וכיצד   הפרטיים  בחייו  מתנהל 
 הגיע למשחק 

 
 ?מי מכין אוכל ומה

ביחד  מכינה .  מבשלים  דנה 
וקציצות  אביחי .  ממולאים 

 מתמחה בדגים מרוקאים 

   

 1 -  הבאבא בובה

(  578)=  עמיחי שקלישניים מחברי מפלגת ימינה  

 1067= שזה ביחד (, 489)= ניר אורבךו

 (.1186)= ממשלת שינויהיקשו על הקמת 

 אבו עלי זאת אומרת שהם עשו  .  119=    1186-1067

=(119.) 

וחלק (  119=)  ביבי המלךחלק שמחו כי בעיניהם  

ל מחויבים למי שמינה  "חשבו שמכיוון שהשניים הנ

 (.119)= גועליכים זה מעשה "אותם לח

 

 

 2 –  הבאבא בובה

ב האסון  מירוןבעקבות  לקום  (  511)=  הר  חייבת 

 .292=   511 -803 (803)= ועדת חקירה

יש מתנגדים הם  ?  מדוע  כי  ? המניפולטיביםאולי 

=(292 ) 

!  רב לכם:  ואולי צריך להגיד להם בכפל משמעות
(=292 ) 
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   / מורן סולימני  זיכרון בסלון נזכור ולא נשכח

ולגבורה הוא   הזיכרון לשואה  יום 
יום משמעותי מאוד בעיצוב הזהות  

שלנו  . הישראלים ,  הקולקטיבית 
יכול   תזכורת שהאדם  הוא  עבורי 

אנוש וכי הטרוף לשכוח מהו צלם 
יכול להתחולל בכל חברה ובכל  

 . מקום 
מאז היותי ילדה הייתה בי סקרנות  

התקופה לאירועי  ,  גדולה 
השתוקקתי לשמוע את הסיפורים  

כל פיסת  ,  האישיים של השורדים
על  אור  לשפוך  שיכלה  מידע 
האלו בשנים  שהתחולל  .  הטרוף 

לפולין,  כנערה סיירתי ,  נסעתי 
העדות ,  במחנות  את  ראיתי 

התובנה  עם  וחזרתי  לזוועות 
עם  .  NEVER AGAINהחזקה  

לצבא  התגייסתי  הזו  התובנה 
שהיה בזמנו  "  קרבי"למסלול הכי  

 .  לנשים
אני  כיצד  לאורך השנים הרגשתי 

מהנושא  השנים  ,  מתרחקת  עם 
יום הזיכרון .  עוצמת הרגש דהתה

לשואה ולגבורה הפך ליום ההוא  
את   רואה  שאני  ת  רשימ"בשנה 

 ".  שינדלר
היוזמה הנפלאה   נכנסה לחיי  ואז 

בסלון "של   ומיד "  זכרון 
 . התחברתי 

מיזם משותף  "  זיכרון בסלון " הינו 
אמבון   ונדב  אלטשולר  עדי  של 

 המאפשר לאנשים פרטיים דרך  

הזיכרון   יום  ערב  לציון  שונה 
באמצעות   ולגבורה  לשואה 
לקהילה   עצמאיים  זיכרון  מפגשי 

ביתם בסלון  זם  המי .  ולסביבתם 
העדר   של  תחושה  מתוך  נולד 
מענה משמעותי לציון יום הזיכרון  
לשואה ולגבורה ורצון לייצר דרך  
ולנושא  ליום  חיבור  של  .  נוספת 

בסלון "במפגשי   "  זיכרון 
יחד  מקשיבים  המשתתפים 
ודור   שואה  ניצולי  של  לעדויות 

חולקים ומשתפים זה את זה  ,  שני
ומחשבות  ,  בשירים  קריאה  קטעי 

ים פתוחים על לקחי  ומקיימים דיונ
והעתיד ,  העבר ההווה  אתגרי 

, המשותף שרוצים לבנות בישראל 
ויחידים השנים  .  כחברה  בשש 

זיכרון  "האחרונות אנחנו מקיימים  
ליום  "  בסלון  בסמיכות  קהילתי 

ולגבורה   לשואה  הזיכרון 
סיני מירי  נפגשנו .  בהובלתה של 

בירותי משפחת  של  ,  בסלון 
סיני פלר ,  משפחת  משפחת 

שמענו את עדותם  . זומר   ומשפחת
ז  רז  גילה  שלום,  ל"של  בן  ,  דוד 

ובני   שואה  ניצולי  שתיל  שרגא 
סיפורי   את  שסיפרו  השני  הדור 

ומשפחותיהם  .  ההישרדות שלהם 
בסלון"מפגשי  ,  השנה " זכרון 

התארחו בחצר ביתם של משפחת 
סיני  משפחת  ובסלון   . זומר 
 המפגשים המרגשים הביאו את  

סיפורם של ניצולי שואה מפי בני  
השני  זומר  .הדור  משפחת  בבית 

התקיים מפגש לזכרה של גילה רז  
השנה ,  ל"ז מאיתנו   .  שהלכה 

ה,  גילה מילדי  - קינדר"היתה 
הקשבנו  ",  טרנספורט לזכרה 

בנו של מקס ,  לעדותו של אורי רון
ז מילדי ,  ל"רון  הוא  אף  שהיה 

במפגש  ".  ורטטרנספ-קינדר "ה
המכינה  חניכי  השתתפו 
ילדי  על  שמעו  שלראשונה 

הרגשתי  ",  טרנספורט-קינדר "ה
לפחות  השגנו  הזה  שבמפגש 
הסיפור   בהפצת  אחת  מטרה 
ילדי   של  והאמיץ  המרגש 

למחרת  ".  טרנספורט-קינדר "ה
התארחנו בסלון של משפחת סיני  
ונפגשנו עם יעל שפיגלר שסיפרה 
זוגה  בן  של  השרדותו  סיפור  את 

דודו ובן  שפיגלר  יעל  .  חיים 
הכניסה אותו לעולמם של יקיריה 
והעבירה אותנו את מסע התלאות  
מרתק   באופן  בחייהם  שעברו 

 . ומרגש 
זאת ההזדמנות להודות למירי סיני  
ולכל  הובלת המיזם בקהילה  על 
הסלון   את  שפתחו  המשפחות 
הנפגשים  את  ואירוחו  שלהם 
להיפגש לנו  אפשרו  ובכך  ,  האלו 

 . לזכור ולא לשכוח , להתחבר 

   
   

  / יעל עטיה על שפת כנרת+ 60טיול 

ניסיונות  סוף סוף אחרי שנה של 
להוציא טיול לכנרת בהדרכת יעל  

,  לשעבר הקהילה מנהלת  ,דרומי 
הגיע לטיול    5.5.2021ב.זה  ויצאנו 
הן .  המיוחל גדולה  התרגשות 

עם   מהפגישה  ובעיקר  מהטיול 
הביא  .  יעל ואחד  אחת  כל 

המפגש עם .  ממטעמיו כיד המלך
יעל הכינה  .  היה מאד מרגש   יעל

במפות   ערוכים  שולחנות  עבורנו 
 . קרה ושתיה

על הטיול  את  תל  פתחנו 
כשמאוחר הביזנטית    מהתקופה 

ברל  ידי  על  נקנו  האדמות  יותר 
בחפירות שנעשו במקום .  כצנלסון

כנסת בית  סיפרה  .  התגלה  יעל 
על עצמה מאז שעזבה את מעיין  

- על הגעגועים לביתה השני  ברוך  
ברוך מעיין  בחנות    . בית  ביקרנו 

עלינו .  סרטון {+תמרים }המפעל  
השיר  נכתב  עליה  לגבעה 

 כשאמא  "שכתבה נעמי שמר 

הנה  הבית  ". באה  הכותרת  וגולת 
שמר נעמי  נולדה  הפסנתר  .  בו 

ניגנה  הזמינה .  זכרונות.  עליו  יעל 
 . חבר ילדות שלה שניגן בחליל 

כתבה שדה  "חמדה  זכינו  :  יעל 
ונהיננו  בכנרת  בביתך  להתארח 

רגע אל ,  מכל  טיול מלב  היה  זה 
 .מרגש וכייפי . לב

שיש בחיינו נזכרנו  יופי  מעבר  גם 
ולחוש .  לשגרה לראות  התפנינו 

המשמעותיים  הקשיים  את 
 . "ועל כך תודה מקרב לב  .שבינינו

שוב  דרומי  ויעל  לאביבה 
לעוד טיולים כאלה   מקווים .תודה 

 .מהנים
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 / טלי בארי כך נפרדנו משיכון ותיקים ישן - "  לקראת מות שיכון הורינו"
זה היה שם הקבוצה שפתחנו  ,  כן

מחודשיים יותר  כששמענו  ,  לפני 
גם  "  בינוי - פינוי"שהמונח   מגיע 

המושגים  .  אלינו "  חיים" פתאום 
התמזגו בתודעה והרגשנו  "  בתים"ו

הבתים   לשורת  שמגיעה  חזק 
לפינוי   . פרידה מכובדת המיועדת 

מתפורר כבר  הבתים  אבל ,  נוף 
תמונתם כנֹוף ילדותנו הציפה את 

חלק  ,  הזכרונות היינו  הרי  כי 
ארצי .  מהנוף שלמה  של  , השיר 

האלה המילים  לקוחות  ,  ממנו 
אותנו  בסיומו    ,ליווה  הושמע  וגם 

הפרידה אירוע  חלק  .  של  הנה 
 : ממנו

 
"נוף ילדות" / מילים ולחן: שלמה  

 ארצי 
 ,הבתים הישנים בנוף 

 ,אשר היו צילי בימי ילדות
 ,חלפו הרבה שנים 
 .חלפו הרבה שנים 

 
 ,נוף הבתים כבר מתפורר

 ,וקירותיו נעלמים
 ,חלפו הרבה שנים 
 .חלפו הרבה שנים 

 
 בגן העדן של ילדות 

 ,אשר היה פורח 
 הייתי חלק מהנוף 

 .היום אני אורח
התכתבנו וגיבשנו     אז  והתכנסנו 

ודמיינו איך יהיה ומי יבוא  רעיונות  
נגיד הבתים .  ומה  מול  , ישבנו 

  .והזכרונות נשפכו כמו דבש 
הפרידה   אירוע  יצא  ובסוף 

 . המרגש

,  בתחילת ההתכנסות מול השיכון
 : יעל קראה את הדברים האלה

בתים חיים יותר זמן מבני  ,  לכאורה
 . אדם

אבל מי שנותן לבתים את החיים  
 . אלה שגרים בהם. הם בני האדם

יש כאלה  .  ש בתים שחיים לנצחי
 . עבר זמנם. שלא זוכים

מי  ,  ביקשנו  -אז רגע לפני שאינם  
מחייו חלק  היו  האלה  ,  שהבתים 

 .להתכנס ולהיפרד
ונאמר  ,  ונספר ,  ניפרד בכך שניזכר

הסרט  ,  שלום  את  חזרה  ונקשור 
נגזר לפני כמעט שבעים  (  אולי)ש

 . שנים
השיכון לאורך  מי  ,  נסייר  וכל 

לשתף   ורוצה  נזכר  או  שנזכרת 
על    -באנקדוטה   חופשי  תרגישו 

 . הבר
 . וכך היה

וסיפרו   סיפרו  וחברים  חברות 
אסונות.  וסיפרו שמירות ,  על  על 
ביוב,  הלילה חפרו  איך  על ,  על 

המשחקים  מגרש  שהיה  , הדשא 
המונח   שגור "  חדר " על  שנשאר 

אחרי שנים  על ,  גם  ואפילו 
הביא  אסף  שאמנון  הרעפים 

 . מרה לתיקון גגותמח
סיירנו המשיכו  ,  ואז  והזכרונות 

מול כל בית הוצב לוח עם  .  לעלות 
ארבעת  של  ריק  שרטוט 

לחטט  ",  חדרים"ה הוזמנו  וכולם 
מי גרו  "  חדר"בזכרון ולרשום בכל  

ב הראשון "בו  ,  השני",  דור 
  .השלישי והלאה

או  חניכה  לנו  חיכו  בית  כל  מול 
שהתגייסו לקחת  ,  חניך מהמכינה

 . משמעותי באירוע חלק 
 

תמונות   היו  שלהם  בלפטופים 
והחברים   החברות  של  מונפשות 

הראשון בדור  בבתים  .  שגרו 
מרגש  במבצע  הוכנו  התמונות 

של ,  ומושקע והובלה  ביוזמה 
אראלה שגייסה לביצוע את תמר 

הרבה  ,  וגולן עוררו  אכן  והן 
לקצה .התרגשות  כשהיגענו 

השיכון של  התאספנו ,  המערבי 
שהיה החבר ,  פרץ.  לסצינת הסיום

,  הותיק ביותר שלקח חלק באירוע
הסרט את  אמרנו     , קשר  ופשוט 

 . שלום 
מנוחה ,  טוב ימי  כמה  אחרי  רק 

נזכרתי בסיפורים שכל כך רציתי 
הצלחתי  ולא  על  ,  לספר  כמו 

האפרוחה  ועל  הענקית  השריפה 
אותה"  יחידה " בטוח  .  ששרדה 

ויש גם המון  .  שזה קרה לא רק לי
אחריםסיפורים   לא ,  בהקשרים 

אז מה .  רק של שיכון ותיקים ישן
נידחה ?  נעשה ולא  נתעצל  . לא 

לפועל  ,  נתארגן ונוציא  נתכנן 
נוסף נוסטלגי  ע " בשפ,  אירוע 

עם לאה ורוחקה  (  שיתוף פעולה)
משק ובני  וחברים  ובנות  וחברות 

וכל מי שהנוסטלגיה של הקיבוץ 
  .מרימה לו את הנשמה 

שק  כתבתי לכבוד ובשם בנות המ 
האירוע   בהרמת  חלק  שלקחו 

ומבחוץ   ,  אראלה,  יעל  -מבפנים 
וחגית  מי ,  חגית  לכבוד  וגם 

קריאה   לכל  ,  רסי'ג  -שהתגייסו 
וגולן ,דודיק , גפן,  אורטל,  תמר 

,  אסנת,  אורה ,  ובת' ג,  לאה ורוחקה
וליאת המכינה  'ג,  סמדר  וכל  וש 

 . בניצוחן של ליאור ומאיה
עם המבט קדימה לשימור 

 . המורשת 
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  לימור לב /לא תמיד הכדור הוא עגול 

האחרון   בשבוע 
נבחרת ישראל לרוגבי  
נשים ואני קיבלנו רוח 
מהבית  חמה  גבית 
לספר  והתבקשתי 
היה   מה  על  קצת 

ש הקודם ולנצל "בסופ 
להגיד  ההזדמנות  את 
התמיכה   על  תודה 

 . והמילים החמות
שאני   לפני  רגע 
היה  מה  על  מספרת 
שם אני רק אספר למי 

מכיר שרוגבי זה  שלא  
קבוצתי כדור  ,  משחק 

אלא   עגול  לא  הכדור 
ביצה   של  בצורה 

הוא  דשא  הומגרש  
כדורגל המטרה .  כמו 

היא   המשחק  של 
הכדור  את  להניח 

המגרש   בצד   -בקצה 
היריבה הקבוצה  .  של 

את   להשיג  כדי 
כל   הזאת  המטרה 

,  כוח  –האמצעים  
ועבודת   זריזות  עורמה 

מותר  .  כשרים  -צוות 
ע ריצה י  " להתקדם 

הכדור  בהחזקת 
לאחור  ומסירות 

קבוצה אותו  .  לחברת 
דבר נוגע גם לקבוצה  
שמגנה על הצד שלה  

מותר לעשות כמעט    -
את   לקחת  כדי  הכול 

כמובן  )הכדור  
מלא  של  שבמסגרת 
שאמורים   חוקים 
הביטחון   על  לשמור 
של  והבריאות 

למשל  ,  השחקניות
אסור לגעת בשחקנית 

כתפיים   גובה   -מעל 
על  לשמור  כדי 

שאתם (.  הראש כמו 
זה  מבינים  בטח 
משחק שדורש הרבה 
אבל   וכוח  אגרסיביות 
ושליטה   חוכמה  גם 
גבוהה   ויכולת  עצמית 

רצון   כוח  כי   -של 
ליפול על הדשא אחרי  
תאקל כואב ואז לקום  
בלי  לשחק  ולהמשיך 

עשתונות זה ,  לאבד 
 . ליוא לא מובן מ

לנו   שהיה  ולמה  אלי  אעבור  הזאת  ההקדמה  אחרי  אז 
 ... האחרוןש "בסופ 

. שנים   6אני שחקנית רוגבי מזה  ,  אז מי שלא מכיר אותי 
שם   הקבוצה  בהקמת  חלק  ולקחתי  ברחובות  שיחקתי 
עליון  גליל  של  הרוגבי  בקבוצת  שחקנית  אני  . ועכשיו 

מפתיע שיש    .קבוצות של נשים  6בישראל יש ליגה ובה  
רוגבי בארץ ועוד ליגה מתפקדת אבל עוד יותר מפתיע 

חרת לאומית ברוגבי שמייצגת את ישראל זה שיש לנו נב
 . באליפות אירופה

השנה   לקחתי  במדים  )אני  שלי  השלישית  העונה  זו 
חודשי  (  הלאומיים ארבעה  ולאחר  הזו  בנבחרת  חלק 

 . אימונים טסתי עם הנבחרת לאליפות אירופה בסרביה
 

ואנחנו   שניצחנו  ואחרי 
הפכנו   דרג  עולות 
לאריות   זנב  להיות 

צריך להכניס את   אבל
הזה  ההישג 

ביחס ולפר פורציות 
וההכרה  הענף  לגודל 
וספורט  בישראל  בו 

 . נשים בפרט
אם   אותי  כששואלים 
אני שחקנית מקצוענית 
לענות  לי  קשה  תמיד 

הזאת השאלה  כי  ,  על 
הוא   מקצועי  שחקן 

ה  שזה  מקצוע  -שחקן 
בושלו   עובד  ,  והוא 

של  בנבחרת  אבל 
אנחנו   הרוגבי 
זמן   מלא  משקיעות 

בכל    -ואנרגיה  אימון 
אימוני  ,  יום  כושר  חדר 

ספרינטים אימוני רוגבי  
ושלושה   במועדון 
בוינגייט  רוגבי  אימוני 
פעם  לילה  כולל 

טיפול  ,  בשבוע 
ושיקומים   בפציעות 
הפנוי  בזמננו  והכל 

כי    .והמועט  לומר  יש 
השחקניות   כל 

בעבודה    מחזיקות גם 
מלאה   במשרה 
ואנחנו   במקביל 
כמקצועיות  מתנהגות 
לא  שאנחנו  אפילו 

 . זוכות ליחס כזה
בנוסף לנבחרת הרוגבי  
מגיעות שחקניות שלא  
גדלו על הספורט הזה  
את  ולומדות  מילדות 
יחסית  בגיל  המשחק 

שלוקח    מה,  מבוגר
בו   להתקדם  זמן  יותר 
מאשר אם היו לומדות  

 . לשחק בו מילדות 
כל  כשלוקח  את  ים 

האלה   הנתונים 
נראה   זה  בחשבון 
נס   כמו  כמעט 
לנצח  שהצלחנו 

אך אנחנו  , ולעלות דרג
וצוות   השחקניות 
המאמנים מאד שמחים  
במטרה  שעמדנו 

 . שהצבנו לעצמנו 
ותמיכה   לעידוד  נשמח 

 .....!!! באליפות הבאה

 

שישה   שיחקנו  שבמהלכם  כיומיים  ארך  הטורניר 
מול קבוצות אירופאיות  (  דקות   14כל משחק  )משחקים  

קרואטיה המשחקים .....  בולגריה  ,  מונקו ,  כמו  כל  את 
ניצחנו ובפער די גדול למעט משחק הגמר שבו שיחקנו  
של  האחרון  במהלך  ממש  וניצחנו  אוסטריה  מול 

מ.  המשחק הנשים  שנבחרת  ראשונה  פעם  סיימת  זו 
על  ומתרגשות  שמחות  ממש  ואנחנו  הראשון  במקום 

 .  הזכייה בגביע
ועלינו  '  עכשיו למען הסדר הטוב יאמר פה שהיינו בדרג ג

ב הזה '  לדרג  הניצחון  הכי   .בזכות  הקבוצה  לא  אנחנו 
 . טובה באירופה ויותר נכון להגיד שהיינו ראש לשועלים
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  נתתי וגם קבלתי / רותי שכטר 

  -משפחה מהדרום אירוח 
החומות "בתקופת   " שומרי 

מתוח   היה  בדרום  כשהמצב 
אש   תחת  היו  שם  והמשפחות 

מוגן "בממ"  בילו "ו במקום  או  ד 
רבות להתרענן  ,  שעות  הצורך 

לתת   אמיתי  צורך  היה  ולהירגע 
לעזור .  למשפחות שאוהבת  אני 

ואת  ,  לאחרים ליבי  את  פתחתי 
מקיבוץ   משפחה  ואירחתי  ביתי 

שהחל.  דורות וידעתי  ברגע  טתי 
 שהאירוח יצא לפועל הרגשתי  

השביעי כל ,  ברקיע  עם   יחד 
הנלוות איני :  כמו.  החששות 

המשפחה  את  יגיע  ,  מכירה  מי 
האירוח יהיה  לי .  וכיצד  אין  הרי 

צימר"ממ לי  ואין  אומר   -ד  זה 
 . במטבחי , לארח בחדרי

הגיעה משפחה של אם ושני בניה 
 שהיו לאחר שירותם 

מהרגע   –וכמו שאומרים  ,  הצבאי
בינינו כימיה  נוצרה  הם  . הראשון 

מאד נחמדים  איתם .  היו  יצאתי 
במשק באחת ,  לסיור  ואפילו 

האם  את  שמעתי  הפעמים 
בטלפון   לבעלה    אני "מספרת 

התרשמתי ".  מטיילת עם רותי שלי 
ארוחת  .מאד ערכנו  עזיבתם  לפני 

 ערב משותפת  
 

ליבה   מעמקי  הודתה  והמשפחה 
ההתרגעות  ימי  שבעת   , על 

 . ות וחום הלב שחוותההנינוח
מקבל גם  הנותן  שאמרתי  .  כמו 

משפחה  עם  היכרות  קיבלתי 
ואני  ,  נחמדה וקיבלתי תודות כנות

מאד  טובה  הרגשה  עם  נשארתי 
בשעתה   משפחה  לעוד  שעזרתי 

 . הקשה
 

   

   
 

  לזר  מעייןמהמכינה / 

הנ״ל הסיכום  את  לכתוב  לי  שעצוב  אתכחש  משהו ,  לא  יש 
,  לפתע.  חותם אירוע משמעותי שעיצב אותךעצוב בזה שאתה  

התובנות והרגעים היפים שעברת מציפים אותך  ,  כל התחושות 
בחירה מדהימה בחרת איזו  לך  אותה הבחירה  .  ומזכירים  על 

היום  הראשונה  .  אדבר  בפעם  הגענו  חודשים  כעשרה  לפני 
ברוך מעיין  שלי  ,  לקיבוץ  שהבחירה  לכם  להבטיח  יכול  אני 

מ הייתה  לא  בכלל בקיבוץ  מרוחק  ,  קרית  שמקום  ההבנה 
יותר   לי להתחבר  יעזור  כנראה  ילדותי  מנוף  לחלוטין  ששונה 

לא היה שום  ,  במאמר מוסגר.  לתהליך וההתפתחות האישית 
 .דבר מיוחד ששכנע אותי להגיע ספציפית למעיין ברוך

זאת מובהקת,  עם  סיבה  השנה   יש  להמשך  פה  שנשארתי 
קיבוץ   .שאחזור לפה בחיי הבוגריםוכנראה שזו אותה סיבה לזה  

הייתי בטוח ,  מעיין ברוך הינו קיבוץ מופרט שונה ממה שהכרתי 
הינו   החיים  אורח  אך  קיבוץ  נקרא  שרק  למקום  שאגיע 

מובהקת בצורה  הרגשתי  ,  אינדיבידואלי  הראשון  מהרגע  אך 
חיבור לקהילה מגובשת שמעוניינת לקבל אותנו  ,  משפחתיות 

למשפחה  ב.  ולחבר  הרצון  בייחוד  את  הרגשתי  הסגרים  זמן 
ולהכיר כדי ,  להיפגש  לעומק  המאמצת  המשפחה  עם  לדבר 

 . להרגיש את תחושת השייכות המדוברת 
במקום  ,  כל השנה הזו עבורי התנהלה בצורה מיוחדת,  למעשה

גברנו ובנינו  ,  להיכנע לכשלים שהקורונה ושינוייה הביאו אלינו 
עזרה על  שהתבססה  ומפתחת  שונה  שגרה  ולימוד    לעצמנו 

 . עצמי תוך חקירת החברה שלנו 
,  אמנם אני עצוב שאני מסיים את השנה המדהימה הזו,  לסיכום 

אך אני מאושר שאני מפנה מקום לעוד אדם שיכול לחוות את  
, נוסף לזה אני רוצה להגיד לכם.  אותו אושר וזכות שאני חוויתי

וביתכם  ,  לקיבוץ הקיבוץ  שערי  את  שפתחתם  על  תודה 
לנו   ארץ  ואפשרתם  דרך  מהי  אותנו  וללמד  אליכם  להיכנס 

 .וכיצד נראית קהילה
שתהיה לכולנו שנה טובה ושתמיד נזכה לסיכומים כדי להודות 

 . על מה שעברנו
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  שני ואהוד אופירראיון עם 

ואהוד   שני  קשה  (  אודי) עם  היה 

לראיון   מועד  ,  עבודה)לתאם 

ברירה  (.  ילדים בלית  התפשרנו 

ברגע האחרון    .21:30על השעה  

ב להגיע  אישור  .  20:45  -קיבלנו 

ב שכבר  וחשבנו  כמובן    - שמחנו 

בבית  21:30 בחזרה  נהיה  .  לערך 

 !  23:00בסוף יצאנו משם ב 

קרה זה  תענוג ?  איך  היה  פשוט 

הזה הזוג  עם  ישבנו  .  להיות 

במרפסת כדי לא להפריע לשינת  

ומשקאות  .  הילדים קלים בירות 

אגוזים  בליווי  כמים  שקדים  ,  זרמו 

מרתקת מעבר    והשיחה היתה'.  וכו

 לשאלות הספציפיות ששאלנו. 

 
ביניכם ההיכרות  נוצרה  ?  איך 

הגעתם ומתי  למעין   מהיכן 

 ? ברוך

מחולון :  שני השירות  .  אני  לפני 

פרת   עין  במכינת  למדתי  הצבאי 

שלימד ) אשל  ארז  הוא  המנהל 

בשנותיה כאן במכינת מעין ברוך  

לאחר הצבא טיילתי  (.  הראשונות

אמריקה  ,  הרבה בדרום  בעיקר 

 . ב "וארה 

ברוך:  אודי ממעין  אני .  אני  גם 

במכינה   כשנה .  מיצר  –למדתי 

נסעתי  הצבאי  השירות  לאחר 

תקופות  .  ל"לחו ועבדתי  טיילתי 

כמו   ארצות  מיני  בכל  קצרות  לא 

 . תורכיה,  ב"ארה, דרום אמריקה

שלהם  הלימודים  בזמן    הכירו 

בן באזור  .  גוריון -באוניברסיטת 

רבים   סטודנטים  היו  גרו  שהם 

אווירה  שם  ונוצרה  נוספים 

שני בעיני  חן  .  קהילתית שמצאה 

הזכרונות של  +  אהבה לצפון  +  זה  

אודי מהקיבוץ ורצונו התמידי למה  

הרצפה" שהגדיר   על  = בית   "

ברוך למעין  להגיע  וזה .  החלטה 

 . קרה בספטמבר בשנה שעברה

 

 ?ההרכב המשפחתימה 

ילדים בן  :  שני  ועומר בת    3יונתן 

 שנה 

 ? במה אתם עוסקים

ניהול:  שני סוציולוגיה  ,  למדתי 

ראשון לתואר  ,  ואנתרופולוגיה 

התמחות  עם  עסקים  ומנהל 

שני לתואר  ארגונית  .  בהתנהגות 

צבאיות   ליחידות  כיועצת  עבדתי 

כמו   בטכנולוגיה  העוסקות 

ממשיכה .  ם "ממר אני  כרגע 

 . ופשת הלידה ת את ח "בחל

מכונות  :  אודי הנדסת  למדתי 

גוריון והנדסת  -לתואר ראשון בבן

בטכניון שני  לתואר  .  מערכות 

בב עבדתי " כשלמדתי  ש 

בחצרים ומאז אני עובד "  נטפים "ב

 . במפעל הזה

בשירותי  עסקתי  מסוימת  תקופה 

בעולם   שסיפקנו  הנדסה 

. והסתובבתי בהרבה מאד ארצות 

אני מנהל קבוצת מהנדסים   כיום 

 . מגל וחצרים,  יושבים ביפתחש

 

 ? מהם התחביבים שלכם

הסטוריים :  שני רומנים  לקרוא 

גולשת) השיחה  כמובן  ( וכאן 

 . סלסה במיוחד. ולרקוד 

את הנסיעות הארוכות שלי :  אודי

לשמוע   מנצל  אני  בדרכים 

בעיקר (.  הסכתים)פודקאסטים  

 n.b.aעל הסטוריה ועל 

שני יותר תזזיתית  ) טיולים  :  משותף 

הזה בחוץ  (.  בשטח  ביחד  לשבת 

 (. שמנו לב ) וליהנות מבירות ויינות  

 

 ?מה אתם אוהבים במקום

 מערכת החינוך , הקהילתיות: שני

גם :  אודי חזרו  שלי  שהחברים 

לכאן מערכת .  הביתה  ואת 

 . החינוך

 

 ?הייתם משנים משהו

אני נמצאת פה מעט מדי זמן  :  שני

בנדון משהו  לומר  גם .  בכדי 

של  הגעתי   קשה  בתקופה 

 . הקורונה 

הקיבוץ:  אודי כשחזרתי  .  חזות 

בשוק  פעם .  הייתי  נראה  כך  לא 

 מתרצים זאת בעבודות  . הקיבוץ 

שנעשות יש ,  התשתית  אבל 

לעבודות   קשורים  שאינם  דברים 

חשמל  ארונות  למשל  כמו 

מטופחים,  שבורים  לא    . דשאים 

ההיצע :  משותף  שפע  חסר 

   .התרבותי שמזמן מרכז הארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מה מצחיק אתכם

.  יש לו יציאות מצחיקות.  אודי:  שני

כגן שצוחק .  ואודי  הומור  אוהבת 

על המציאות כמו של אדיר מילר  

 . והילדים שלנו. למשל

גם :  אודי מצחיק  ממש  כגן  אודי 

שלו.  אותי  בהופעה  וגם  .  היינו 

 . הילדים -אצלי

 

 ? מה מביך אתכם

לב:  אודי אני  .  תשומת  בארועים 

למשוך  שלא  כדי  רחוק  יושב 

 . תשומת לב

 

 ?אפליקציה מועדפים/יש אתר

בשם  :  שני הסכת  חושבים "יש 

היא מתמחה .  של יהודית כץ"  טוב 

 מסתכלת . בפסיכולוגיה חיובית 
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של  ,  בפייסבוק אתרים  אוהבת 

הבית   בתקופה ) עיצוב  במיוחד 

לבית   כשנכנסנו  בזה  שהשקענו 

אתרים (.  החדש גם  אוהבת 

עבודות   לבצע  כיצד  שמדריכים 

 . נגרות, בעצמך כמו צביעה

בשם  :  אודי אחד " הסכת  " שיר 

על   האומנים  עם  משוחחים  שבו 

גם . שיר אחד מסויים מכל היבטיו

ראיונות עם יזמים שמספרים איך  

 How did I build  –הם עשו את זה  

it 

 

אישיות היית רוצה  /איזה דמות

 ? לפגוש

כריזמטי  מנהיג  .  שמעון פרס:  שני

 . ופורץ דרך

 אודי כגן( פורץ בצחוק: )אודי

 ?מי מכין אוכל ומה 

. מקצץ ,  חותך  –אודי הוא המבצע  

 . התיבלון –' שני נותנת את הטאץ 

אודי מעיד כי שני פתחה לו עולם  

שלם של טעמים שלא הכיר כמו  

תאילנדי,  כוסברה,  ר'ינג'ג ,  אוכל 

 . ה 'סביצ

שלנו שנבוא  :  הערה  לנו  נראה 

. לסיבוב נוסף לוודא זאת אליהם  

 ☺מטעמים עתונאיים כמובן 

 מכתב מבאר שבע / יעל סאקס

האמת  "הכותרת  ,למען  מכתב : 

שבע מדויקת ",  מבאר  אינה 

חודשים  …  כרגע כמה  כבר 

בצפון נמצאים  בעיקר .  שאנחנו 

אנחנו  .  במלכיה כי  ראשית 

,  משפצים את הדירה של שרוליק

אני    –ושנית  ,  בעיקר את המטבח

תוכנית לשיקום חולי "משתתפת ב 

בצפת "  לב זיו  הרפואי  במרכז 

שעברתי   קטן  לב  אירוע  לאחר 

. ובעקבותיו צנתור ,  בסוף פברואר

כחודשיים כאן  כך ,  נישאר  ואחר 

 . נרד דרומה 

בשיפוץ במאי  .  נתחיל  )!( כבר 

זה  על  החלטנו  שנה  , לפני 

הקורונה בזמן  לקיבוץ  .  כשהגענו 

שלנו  השכונה  עת  באותה 

אתר "(  הדרומית)" כמו  הייתה 

תשתיות   החלפת  של  בוצי  בנייה 

החשמל,  הביוב וקווי  .  המדרכות 

עבודות  את  לדחות  החלטנו  לכן 

כשמרבית גשמי ,  השיפוצים למרץ

לנו   ויהיו  מאחורינו  יהיו  החורף 

 .  כבר מדרכות חדשות

זמן ואכן .  ידענו שהעבודה תיקח 

תקרבים  אבל אנחנו מ…  זה לקח  –

 . עניין של כמה שבועות . לסיום

ייגמר ה ,  וכשזה  עבודה  "תתחיל 

הכלים".  הקשה לכל  , למצוא 

במשך   שנאגרו  והציוד  החפצים 

חדש מקום  גם ,  שנים  ואולי 

מכמה  חושבת  …  להיפרד  אני 

אחרי   ארוכה  חופשה  שאצטרך 

יסתיים  זה  איזה  .  שכל  לפחות 

 …עיסוי נהדר של שמואל

ת אני משתתפת בתוכני   –וכמובן  

" זיו " לשיקום הלב במרכז הרפואי  

 .  בצפת

 "? זיו "למה : תשאלו

מהאשפוז :  ובכן כשחזרתי 

דיברתי עם  ,  בעקבות אירוע הלב

כמה חברים שלי במלכיה שעברו  

ב  התוכנית  סיפרו "  זיו" את  וכולם 

נפלאה  היא  לזה הצטרפה  .  כמה 

בזמן שאושפזתי    -תחושה אישית  

שם  הקרדיולוגית  במחלקה 

 , י במסירותהרגשתי שמטפלים ב

הם גם המליצו .  ושהצוות חם ועוזר 

 . לי על התוכנית לשיקום לב 

ההחלטה   בי  גמלה  אלה  מכל 

 ". זיו "להמשיך את הטיפול ב

התאכזבתי אחיות  !  ולא  להם  יש 

מדריכים ,  קרדיולוג,  משלהם 

גופנית דיאטנית  ,  לפעילות 

המאמץ  למבחן  קשה  .  וטכנאית 

לתאר במילים את התחושה שהם 

בך   כך  מטפלים  כל  בצורה 

 .מלאה

ממעיין   אחד  שאף  מקווה  אני 

שיקום   לתוכנית  יזדקק  לא  ברוך 

אבל הידיעה שמקום  ",  זיו "הלב ב

עבורנו   זמין  כזה  ואכפתי  מצוין 

 .מרגיעה, בשעת הצורך

עצוב במשהו  לשתף  חייבת  .  אני 

החלטה  קיבלנו  שעבר  בשבוע 

שנים  .  קשה  מזה  שלנו  הכלבה 

לסוף ,  מילקה ,  רבות  הגיעה 

המשפחה  .  הבריאות שנותיה   כל 

לוותה  והיא  מאוד  אותה  אהבה 

אותנו בכל הנסיעות לבאר שבע  

ומצבה .  ולמלכיה הזדקנה  אולם 

נשימה   -בעיקר  .  הורע  .  קשיי 

.  בסופו של דבר סירבה גם לאכול

לווטרינר   אותה  היא ולקחנו 

לא   לילות  לשני  שם  אושפזה 

קנינו לה אוכל .  עם עירוי ,  פשוטים 

היא   אבל  במיוחד  הייתה  טעים 

חתיכות קטנטנות   4מוכנה לנסות  

אכלה לא  את  .  ושוב  שבר  זה 

הרדמנו .  ליבנו שעבר  בשבוע 

אהובה .  אותה מכלבה  פרידה 

שליוותה אותנו ואת כל המשפחה  

 . שנים רבות

אחר   מסוג  בפרידה   -ואסיים 

באירוע   השתתפנו  השבוע 

ותיקים משיכון  והיה  .  הפרידה 

הזקנים  כל  את  לראות  מקסים 

אנ)האלה   מבית  …(  חנו גם  רצים 

זיכרונות,  לבית  וחושבים  ,  מעלים 

!  על הדרך הארוכה שעשינו מאז

החדשה  מקווים שהשכונה  כולנו 

הישנים  הבתים  את  התחליף 

 . לקיבוץ" דם חדש"תזרים עוד 
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  תערוכה / שולמית ברקןתמונות ב

כמה   מזה  הגליל מתקיים  בותיקי 
 . שנים קורס צילום בנייד

כוונה ללמוד הצטרפתי אליו תוך  
מצבים ,  לצלם,  להתבונן  להנציח 

עריכה   בטכניקות  שימוש  ידי  על 
שלי   בטלפון  הנמצאות 
והדגשת  שיפור  ומאפשרות 

 . מצבים ומקומות שיבחרו על ידי
שונות   בפינות  נעשו  צילומי  רוב 

במעין ברוך בימים ובשעות שונות  
 . במהלך היממה

שהיו  תמונות  כמה  מצורפות 
שהיתה   הקורס  בתערוכה  בסיום 

הכותרת "תחת  זמן ,  של  פינות 
 ". ומקום

צריף שמחכה שזמנו שעבר יחזור 
 . להיות מה שהיה 

מבעד  ביתי  ואל  אלי  המציץ  ירח 
 . ענפי עץ האגוז 

גשום   ביום  מטיילת  משפחה 
 " גשם גשם בוא......." מתנגנת עם 
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  תערוכה / ברוך בן דודתמונות ב

למצבי צילום היתה לי  "  עין טובה"
באופן  .  תמיד  בכך  העיסוק  אך 

ציוד   הצריך  מצלמה  )מתקדם 
כדומה,  טובה  פנוי (  עדשות  . וזמן 

לגימלאות   יציאתי  עם  והנה 
בתל שכאן  מתקיים  -מצאתי  חי 

על   המבוסס  צילום  קורס 
לגדולות  .  טלפונים ציפיתי  לא 

 .  ונצורות מצילומים בטלפון

לטובה היה  .  הופתעתי  הקורס 
האו  וגם  היתה  ומעניין  בינינו  ירה 

 . טובה 
הוצגו   כאן  שמופיעות  התמונות 
והנושא   הצילום  בתערוכת 

היה ביניהן  )המקשר  אתן  ...  לא 
לעצמו,  פרשנות שיתן  אחד  .  כל 

 (. ואולי בכלל לא צריך
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 יולי שוורצולד , בת עשר וחצי /  כישרונות צעירים
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 אירוע סיום שנת הפעילות / אורטל בארי –+ הופכים דף" 60"
מכיוון  הצהריים.  אחרי  שבת  יום 
צחוק  קולות  נשמעים  המועדון 
פנימה  שמציץ  מי  והתרגשות. 
רואה חבורה של נשים וגברים בני 

מקפצים  60 בידיים,  מנופפים   +
אתם   עושים,  הם  מה  ושרים. 

 !שואלים? חוגגים
פעילות   של  ורבע  שנה  אחרי 

הזמין   את  60צוות  ענפה   +
החברים והתושבים שהגיעו לגיל 
שנה   סיכום  לחגיגת  הנכון 
את   הלאה.  מה  על  וחשיבה 
חבר   דוד,  בן  ברוך  פתח  האירוע 
בצורה  השנה  את  שסיכם  צוות, 
חמל,  אופיר  ומדוייקת.  תמציתית 

ב מועדונים  הגליל ורכזת  ותיקי 
הענפה   הפעילות  על  בירכה 
ושיתפה   הרבה  והעשייה 

ק כחברת  מעין בתחושותיה  יבוץ 
בגאווה   העמותה  ועובדת  ברוך 
על  חשה  שהיא  הגדולה 

והמע של והפעלתנות  רבות 
תוכן  ביצירת  והתושבים  החברים 

ה לבני  הבמה 60-משמעותי   .+
לטובתן מרום  פונתה  קארין  של 

 ומיכל כהן שפצחו ברצף של 

הפעלות משעשעות שנסובו סביב 
צוות   שהפיקו  השונות  הפעילויות 

ענ60 בעלי  וחברים  במהלך +  יין 
השנה. לסיום הוזמנו המשתתפים 

במספר( לחשוב על מה הם   35)
היו רוצים להוביל ולעשות במהלך 
את  לגוון  כדי  הקרובה  השנה 
אנשים   יותר  ולשתף  הפעילויות 
הערב   את  המבורכת.  בעשייה 
נשנושי   טעימות,  פיצות  חתמו 
 .ירקות והרבה קולות תודה והנאה

השנה?  לנו  היה  באמת  מה  אז 
אדריאן  שיעור  עם  אנגלית  י 

צ'ונוביץ', שיעורי תנ"ך עם חמדה 
בהובלת  הפתוח  המועדון  שדה, 
לם,  ועדנה  אלטבט  בן  אורה 

פינגפונג  של  נבחרת  בהובלתו 
הארץ   ברחבי  טיולים  לם,  קובי 

ותקוה  בניצוחן להב  אביבה  של 
סיפורים   מספרי  ערבי  אופיר, 
בהנחייתן של רונית יהל וגינה גלי, 

ועלו  פרלמנט  קיבוצי מפגשי  ן 
ופיני   דוד  בן  ברוך  של  בהפקתם 
קורנבלוט, קורסי צפרות בהנחיית  
אורנה גמר ופעילויות ותיקי הגליל 

 .בריכוזה של אורה בן אלטבט 

ואפשרו   ליוו  הזו  העשייה  כל  את 
את  שריכזו  בארי  וטלי  לם  עדנה 
עבודת הצוות וסייעו להוציא לאור 
שבחר   מי  כל  של  הרעיונות  את 

 . לקחת חלק
ברוך בן דוד,   -ברי הצוות  תודה לח

קורנבלוט,  פיני  צ'ונוביץ',  אדריאן 
עדנה לם, אורה בן אלטבט, רונית 
בארי,   טלי  אופיר,  תקוה  יהל, 

  על –אורנה גמר 
 

הרבה.   המחויבות וההשקעה 
מעט  לא  עוד  לכם  שיש  בטוחות 
ליוזמי   הקרובה.  לשנה  הפתעות 

הפעילויות   לם,   -ומפעילי  קובי 
גינה   להב,  וחמדה אביבה  גלי 

והעשייה    -שדה   היוזמה  על 
תודה גם לבית ותיקי   הקהילתית.

על  הקהילתית  והאגודה  הגליל 
והכספית  הלוגיסטית  התמיכה 

 .בפעילויות 
נתראה בשנה הקרובה עם הרבה  

 !יוזמות ופעילויות מהנות
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