
הפינה של
שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

עוז

אדמום גדול הגביע
שיח בגובה של כ-3 מטרים , בארץ הוא נשיר באופן 
חלקי. העלים דמויי ביצה, מחודדים ובעלי פטוטרות. 

הענפים ארוכים ובקצותיהם הפרחים מרובים.
הפריחה שלו בסתיו ובחורף, בזמן שמעטים השיחים 

הפורחים. צבע הפרחים כתום אדום והם מופיעים בקצות 
הענפים. בימי החורף עטור כל הצמח פרחים אדמדמים 

ומראהו יפה מאוד.

טקומית הכף
שיח מטפס המגיע לגובה של 

3-5 מטרים. העלים נגדיים, 
הענפים צפופים והפריחה 

בקצותיהם.
הפריחה לאורך השנה כולה 

ובעיקר בסתיו ובחורף . צבע 
הפרחים אדום אך יכול להיות 

גם כתום וצהוב. זהו צמח אהוב 
מאוד על הצופית )יונק הדבש(.

מזל טוב
ניב ושירילמשפחת אלבז
להולדת הבת.

גיוס קל
נריה גדג’

בניה הראל
אליה אוחיון

מזל טוב
למשפחת גנץ

אפרת ושיר

להולדת הבת.

להשכרה

דירה מקסימה , 2 חדרי שינה, מתאימה 

לזוג או למשפחה קטנה

 לפרטים: נעמי גסמן

054-9450208 

שיעורים פרטיים 

בחליל צד

בר- יוחאי, בוגר 
פה ב

מור”, 
בי”ס למוזיקה “מז

מתאים לכל הגילאים

יונתן- 0502909550

שיעורים פרטיים
במתמטיקה
054-9374782הודיה כהן )שמעוני(: יסודי- תיכון

מסאז’ אצל נעמי גסמןלפנק חברה טובה?רוצה לפרגן לאשתך? רוצה 
המתנה המושלמת

לפרטים- 054-9450208

חניכים מצטיינים- 
יערי חדד ואיתמר יעקב!!!!

המדריכים ושיר הקומונרית.

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

בתאבון..
מחכים לראות את כולם!!!

השבוע נכין פנקייקים
מאכל מהיר, משביע ואהוב על הילדים.

השבת שבת ארגון!!!!
תתקיים פעולה מיוחדת 
הכוללת סעודה שלישית 

בשעה 15:30.

נערבב היטב:
כוס קמח תופח

2  ביצים
כוס חלב

רבע- חצי כוס מיץ תפוזים
רבע כוס סוכר.

התערובת צריכה להיות נוזלית אבל לא יותר מדי.
לרסס מחבת עם שקעים בשמן וליצוק את התערובת לשקעים.

לטגן על אש בינונית.
ברגע שמתחיל להיות חום מהצדדים- להפוך את הפנקייק. 

כשהפנקייק מצהיב- להוציא.
להגיש חם עם סירופ מייפל/ שוקולד. 

את שני הצמחים תוכלו לראות בגינה 
שלי- מוזמנים להתרשם מהיופי !

השבוע לכבוד שבת ארגון שאלנו 
כמה קומונריות מהעבר כמה שאלות...

1. באיזה סניף היית קומונרית?
2. רגע השיא/ חויה משמעותית בתור קומונרית?

3. מה לדעתך הכי חשוב בהצלחה של סניף?
4. משהו שנשאר איתך עד היום?

 

1. סניף כרמיאל.
2.היו בסניף שלי יותר מדריכים מחניכים בתחילת השנה, החלטנו לעשות מעשה שלא 

ייעשה...פנינו לילדים ממועדוניות, לאו דווקא דתיים שיצטרפו לסניף.
בשבת ארגון שילשנו את מספר החניכים. אבל מה שהיה יפה בסיפור הוא שארבעה 

ילדים מכיתה ז’ הפכו חניכים קרובים לליבי ועברו ללמוד במסגרת דתית בזכות 
ההצטרפות לסניף.

3. הכי חשוב בהצלחה של סניף זה משהו שהעברתי עליו פעולה לחב”ב לפני כשנה. 
תמיד לעודד ולחזק את החניכים החלשים בכל שכבה, לקבל את כולם ולאהוב את כל 

החניכים במידה שווה בלי הבדל של מין, דת או איכות.
ברגע שכולם יהיו מחוברים יהיה גיבוש אמיתי והסניף יצמח מזה מאוד.

4. מה שנשאר איתי מתקשר לתשובותי הקודמות והולך איתי היום בעבודתי כמורה.
החזקים בקבוצה מסתדרים וזורמים. אנחנו כמחנכים, מדריכים וכמובן קומונרים/ יות 

חייבים לעודד לחזק ולהגדיל את הפחות חזקים בקבוצה.
ו “מכל מלמדי השכלתי”, כל אחד יכול ללמד אותי משהו, חניך, מדריך, הורה, חבר 

שלא מהסניף, חבר בקבוצת ההדרכה איתי. 
מאחלת לסניף בר יוחאי להצליח בלקבל את כולם כמו שהיה בשנים קודמות.

טויטו טלי גלולה לימור

לוזון דגניתכהן רות

מדמון חביבה פנצק רוית

1. עפולה עילית
2. חניך מופרע במיוחד שהוצאנו למסע 

פסח שעד אז אף פעם לא הסכימו 
שהוא יצא כמובן אחרי שקיימנו שיחות 

מוטיבציה ושיחות אזהרה וכו’, במסע 
הוא היה מדהים ואח”כ התקשר להגיד 

תודה על האמון שנתתי בו.
השיחה הזאת היתה רגע שיא מדהים.

3. הצלחה של סניף זה להצליח להקנות 
ערכים בדרך חוויתית ליצור חברה 

מגובשת שרואה בקהילה את הבית 
שלה.

4. לא נראה לי שאפשר להכניס את 
כמות החוויות והתובנות של שנת 

קומונה במשפט אחד.

1. הייתי קומונרית בסניף חצור הגלילית..
2. הייתי קומונרית שנתיים... והיו מלא רגעי שיא .. חודש ארגון זה אחד 

השיאים. אבל הכי שיא שיש זה כשקומונרית מארגנת משהו ויש שיתוף 
פעולה מצד החברה. פעם עשינו קייקים ביום העצמאות ואחר כך מנגל 
לחבריה ב’, ויצאו יחסית הרבה חברה. זה היה סוג של שיא. אבל באמת 

שאין יותר שיא משבת ארגון.
3. הכי חשוב לדעתי להצלחה של סניף זה צוות מוביל ואכפתי. אין כמו 

צוות הדרכה איכותי. הם יכולים לחולל ניסים.. גם בלי קומונרית...
4. בעלי. וכמובן נשארו איתי המון חוויות וזיכרונות..  קשרים עם אנשים...

1.סניף שלומי
2.מפקד אש מוצ”ש שבת ארגון-  

נחת אחרי עבודה קשה 
3. האיכות ולא הכמות.. וצוות הדרכה 

שהם מודל ראוי לחיקוי.
4.זכרונות טובים

1. הייתי קומונרית בסניף מירון., גרתי בדירות השירות שבבר יוחאי.
2. אין ספק שרגע שיא כקומונרית זה שבת ארגון, עיצוב הקירות, ההופעות, 

הארוחה היישובית.
3. הדבר הכי חשוב בהצלחה של הסניף הוא שיתוף הפעולה בין הקומונרית 

לצוות ההדרכה ולהורים. כשיש תמיכה יישובית בקומונרית היא יכולה להתקדם 
ולהצליח..

4.עד היום אני בוכה בשירת ההמנון של בני עקיבא במוצאי שבת ארגון.. מרגש 
כל פעם מחדש.

ועד היום כשאני רואה קומונרית עם חולצת תנועה אני מתלהבת וישר רצה 
לשאול אותה מאיזה סניף היא.. ואת מי היא מכירה ושוכחת שאני כבר זקנה

ונשארו איתי היום המשפחה.. והילדים שהגיעו בזכות סניף בני עקיבא ובזכות 
ארז שיצא ללוות במסע סוכות....

1. הייתי קומונרית בסניף שכונת יצחק 
בחדרה, סניף של תמנים..

2. רגע השיא זה המפקד בחודש 
ארגון שרואים את העיניים העייפות 

והמאושרות של כל החניכים
אחרי חודש של עבודה קשה שהסניף 

שילש את עצמו והרים ערב ברמה 
גבוהה.

3. הכי חשוב זה חבריא ב’! שמבינים את 
משמעותם, מעורבים ובונים את הסניף 
ודרך זה את עצמם ואת עולמם הרוחני.

4. אביעד..


