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 יום הזיכרון            
 

 

נציין את   3.5.22 -ביום שלישי הקרוב ה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ופעולות האיבה, זהו יום אבל לאומי בו 

אנו מרכינים ראש ומקיימים את 

הבטחתינו לזכור את אלו אשר הקריבו את חייהם 

בכדי שלנו ולילדינו תהיה מדינה שנוכל לחיות בה 

 בשקט ובביטחון.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מציב מראה 

המשקפת את רוחו וערכיו של העם שלנו, האם 

אנחנו עם ערכי ומוסרי שזוכר, מוקיר ומעריך את 

אלו שנפלו למענו, או שמא הפכנו להיות עם כהה 

חושים אשר אינו יודע להביט לאחור ושאת גורלו 

היטיב לתאר יגאל אלון בספרו "מסך של חול": "עם 

שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט 

 בערפל".

בכל יום אחר בשנה יכול אדם לבחור האם לציין 

את היום או שלא אך לא כך ביום הזיכרון. שכן אין 

זה סביר שאזרח שחי בארץ הספוגה בדמם של 

אלו שהקריבו חייהם למענה יבחר שלא לעצור יום 

אחד בשנה כדי לכבדם, לקדש את זכרם, ללמוד את 

פועלם ולחבק את משפחותיהם ששילמו את 

 המחיר היקר מכל.

מעיין ברוך שילמה מחיר כואב המערכות ישראל 

מטובי בניה, בנים שלחמו באומץ  22והקריבה 

ונפלו בגבורה. כל אחד מהם היה בן ואח וחלקם 

אף התירו אלמנות ויתומים. אין זה מספיק לחקוק 

את שמם באבן אלא חובתנו כתושבי מעיין ברוך 

להכיר כל אחד מהם, ללמוד על חייו ועל סיפור 

 נפילתו. 

אין לנו את הזכות והרשות להקל ראש ביום הזה 

וראוי שנתייצב כולנו כאיש אחד בטכסי הזיכרון 

ובבתי העלמין, נלמד את ילדינו על סיפור חייהם 

ומותם של הנופלים ונחנך אותם ואת עצמנו 

 לערכים של שליחות ומסירות.

 יהא זכר הנופלים ברוך!

 

   
 
 

 
 יום השואה

 
יום השואה! מילה קצרה אבל כל כך 

גדולה, כבדה, חונקת. מילה 

שפוגשת כל אחד ואחת מאיתנו 

במקום כל כך אחר, שונה ועדיין כל 

אז איך  כעם, כקהילה. -כך נוכחת במהות שלנו

 מצליחים להתמודד עם מילה כל כך גדולה? 

איך מתחילים לעבד הוויה כל כך 

בשנים האחרונות בהן אני מובילה את  מורכבת?

ציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אני מנסה 

לפרק, לפרוס, את הכאוס הגדול הזה לחלקים 

קטנים, לחלקים בהם כל אחד ואחת יכולים 

למצוא עצמם ולהתחבר. עם הבנה ברורה, 

שהשואה היתה מורכבת מפיסות של שגרה 

קטנות לפני שהפכה להיות שואה אחת גדולה. 

ועם הבנה יותר גדולה ותקווה, שלכל אחד ואחת 

מאיתנו יש תפקיד בהמשך העברת הסיפור 

קדימה לדורות הבאים ובאותה העת ליצור 

מציאות טובה יותר לכלונו, לשאול שאלות, 

  להרהר ולערער.

 

אני רוצה להודות לכם, חברי הקהילה על 

הנוכחות המרשימה אתמול בהתכנסות 

 -תודה רבה לשותפים ובמפגשי ה"זיכרון בסלון".

מירי סיני, אתר סיון, מירב סמוחה, שמואל בן 

יהודה, תרצה שוקרון, תקווה אופיר, אורנה 

  .לאה ג׳רסי ורוחק'ה פיש -לצוות הארכיון .גמר

אבישג  -בחדר האוכל למקימות לוח הנושא

.למשתתפי מנצור, אראלה ירקוני ומירה יעקובסון

עדי לוי, מאיה לוז, רויטל שוורצולד,  -ההתכנסות

 .אפרת גורלי וגילי מנצור

 בברכה, איה יעקב.
 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

לאיה יעקב אני רוצה להודות מכל הלב, 

שהובילה את אירועי יום הזכרון לשואה ולגבורה 

 במקצועיות, אנושיות  ודיוק רב.

 תודה על טקס מרשים ומכבד.
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, עד אז  15/5טרופי גן יהיה ערוך לכניסה לקראת 

יפגשו הוא ומנהל העבודה עם זיו ואופק ויעשו 

חפיפה, הוא  גם ייפגש עם שי מפקח הנוי ועם איה 

מועדת נוי. עידן מנהל החברה מוזמן ליום ראשון 

הקרוב לפגישה עם הועד ולסיור פיזי ברחבי הישוב 

 לקביעת דגשים ונקודות מרכזיות.
 

 צוות קהילה: 

התקיים מפגש שני בהשתתפות רכז החינוך, רכזת 

הגיל הרך, רכזת התרבות, מנהל המכינה 

והמדריכה, מנהל הספרייה ,רכזת הוותיקים של 

האגש"ח, מנהל המשרד, מזכיר האגש"ח . מטרת 

 המפגש הוא שיתוף נעשה ובניית שיתופי פעולה. 
 

 שיפוץ מבנה חינוך:

בימים אלה אנו נמצאים בשלב התאמת הצרכים 

לתכנון ובמהלך החודש הקרוב נצא למכרז 

לקבלנים לבצוע לקראת החופש הגדול. השיפוץ 

יכלול הרחבה והוספת תאי שירותים, הרחבת 

 המטבח ושיפורים אסתטיים שונים. 
 

 תקשורת:

התקיימה פגישה של רפרנטי התקשורת בקהילה 

בשיתוף אבישג , בפגישה הוחלט על פעולות 

שונות לשיפור השקיפות והתקשורת. פרסום 

פרוטוקולים וסדר יום של הישיבות. בחינת ערוצים 

 נוספים לעדכון התושבים .
  

 האגודה הקהילתית קוראת לך         

 להצטרף לוועדות             
 

אנו קוראים לכל חברי האגודה לנצל את ההזדמנות 

המיוחדת ולגלות מעורבות בתהליך הבחירות הן 

ע"י נכונות לתרום לניהול חיי היישוב דרך חברות 

 בוועדות, והן באמצעות הצבעה.

הגשת מועמדות לוועדות זו ההזדמנות לקחת חלק 

 פעיל בניהול חיי היישוב ולתרום לקידומו.
 

החברות בוועדות מבוצעת בהתנדבות. חברות 

בוועדה מחייבת נוכחות והשתתפות בישיבות 

 המתקיימות בשעות הערב לפחות אחת לחודש. 
 

ההרשמה לוועדות בקישור שיצורף במקומי עד 

 12.5.22לתאריך 

 -משולחן ההנהלה והמנהל 

 עדכונים על הנעשה 
 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל:

טקס יום הזיכרון משנה מעט את המבנה ונוספו 

קטעים נוספים בשיתוף המשפחות השכולות. 

בימים אלה מכשירים את אזור הטכס , הטכס 

השנה יהיה בישיבה . את הטכס מרכזים גילי 

 מנצור ואתר.
 

 יום העצמאות:

ערב יום העצמאות ערב קהילתי כמיטב 

המסורת. השנה ללא זיקוקים . ברוב הישובים 

בארץ נמנעו מזיקוקים וכך גם אצלנו . 

 התחשבות בהלומי הקרב , בבעלי החיים ובטבע. 
 

 בריכה: 

הושגה הסכמה עקרונית על הסכם הפעלת 

הבריכה בין האגש"ח לאגודה הקהילתית שכלל 

אחריות של האגש"ח על התשתית ושל האג"ק 

על ההפעלה. הנושא צפוי לעלות לדיון הנהלת 

 האגש"ח ביום שני.

היום התקבלה תשובת משרד הבריאות והם אכן 

אישרו לנו לפתוח את הבריכה השנה למרות 

שלא נבנו השירותים והמקלחות. משרד 

הבריאות התנה את הפתיחה בצביעת 

המקלחות והשירותים ותיקון שביל הגישה. 

התיקון יתבצע כחלק מההכנות והערכות 

 לפתיחת הבריכה.

במקביל להכנות הטכניות התחלנו בהכנות 

 לקבלת אישור משטרה ומכבי אש.

בימים אלה אנו מרכזים את כלל תחשיבי 

הבריכה ואת הערכות ההוצאות להקמה 

ובשבועיים הקרובים יוצגו תחשיבי הפעלה 

ומנויים והחלופות השונות להיקף הפעלה, 

 תנאים מנויים ומחירים.
 

 החלפת חברת גינון:

לאחר מבחן הצעות המחיר סיור הגננים 

וההחלטה על התקדמות עם טרופי גן, התקיימה 

שיחה עם זיו קבלן הגינון היוצא, הבעתי הערכה 

 רבה על השנים בהם טיפל בישוב ועל ההצלחות 

הרבות בשיפור הנוי. הוא מסיים בסוף אפריל. 
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 לגינה גלי 90יום הולדת          
 

גינה אחת ממייסדות הקיבוץ, מראשונות אנשי 

החינוך והחינוך לערכים, לציונות, לאהבת השפה 

העברית ולתולדות עם ישראל. כל אלה הם עבורנו 

 מזל טוב. שאי ברכה ליום הולדתך. גינה במהותה. -

  בהערכה רבה קהילת מעין ברוך.

 פגישה שכזאת 
 

בסיכום שכתבתי על חג המשק, הודיתי לחברים 

רבים ולענפי משק שעזרו לנו "להרים" את החג.  

לצערי, פרח מזכרוני הארכיון שלנו, והעזרה הרבה 

ורוחקה הארכיונאית לאה ג'רסי שניתנה לנו על ידי 

שאיתה תמיד. בשם צוות החג, אני מודה  פיש

 לשתיהן על העזרה הרבה שהגישו לנו. רונית יהל.

 

 

 פסח בחינוך החברתי            
 

ו' ובפעילויות -הפסח התחיל בקייטנה לילדי א'

 יומיות לנעורים בימי החופש.-יום

ו החלה עם הרבה פעילויות חווייתיות -קייטנת א'

שקשורות לחג והמשיכה עם פעילויות כלל 

-מועצתיות שכללו בתוכן, טיול משותף לילדי א'

ד' -ב' ןלסבים וסבתות, פארק אתגרי לילדי ג'

ו' אשר -ומחנה פסח מוצלח מאוד לשכבות ה'

 כלל טיולים, מחנאות, אש לילה ולינה בשטח.

בשבוע השני, התרכזנו בפעילויות ספורטיביות 

מצד אחד ופעילויות מרעננות מן הצד השני. את 

פעילויות הספורט העבירו מאמנים מקצועיים. 

 הילדים נרתמו, השתתפו ונהנו מאוד. 

בגזרת הנעורים, הצטרפה אלינו מפסח מדריכה 

 חדשה אשר מרחיבה את המענה. 

בשבוע הראשון, הנעורים יצאו לטיולים 

ט' יצאו לטיול אופניים אשר -מועצתיים. שכבות ז'

יב' יצאו -נגמר ברחצה מאוד מרעננת. שכבות ט'

לטיול של יומיים אשר כלל מסלול הליכה, לינת 

 שטח, טיול אופניים ועוד.

בנוסף, החבר'ה הגיעו לארוחת בוקר מפנקת 

בנעורים ולאחר מכן לאימון קורע אצל יפתח 

 האלוף.

בשבוע השני, עיקר הפעילות התרכזה בלילה 

הלבן שהתחיל בעל האש מפנק מאוד בנעורים, 

המשיך אש לילה מאתגר ברחבי הקיבוץ, צפייה 

בסרט ולקינוח, כולם עלו לטיול זריחה בשמורת 

חרמונית (עמק הבאכה) שנגמר בארוחת בוקר 

 ושמש מלטפת.

לקראת המועדים הקרובים, גם הבית ילדים וגם 

 הנעורים יקחו חלק בעשייה.

ברצוני לשבח את צוות החינוך החברתי שלנו על 

השקעה יוצאת מגדר הרגיל עבור כל פעילות 

 פסח ובכלל, גם בשיגרה היום יומיות.

תודה נוספת מגיעה להורים, אשר תומכים, 

מאירים, מעירים ונותנים לנו הרבה כוח שאנחנו 

 צריכים.
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