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הגהה חגי צהרי

דבר המערכת

יצאתם  ועל המסע שלך.  ואני בישראל חושבת עליך  והקרה,  נמצא שם רחוק בפולין הזרה  נבו, אתה 
למסע לפולין לפני חג הפסח, והמחשבות מוליכות אותי לימים עברו לימי שעבוד עמנו במצרים. ואני 

שואלת האם יש דמיון בין שני האירועים? 
המצרים שעבדו את בני ישראל, העבידום בפרך, ולבסוף פרעה גזר על בני ישראל : 

"כל הבן הילוד היאורה תשליכהו".  והגזרה הזאת העלתה במחשבותיי את המשטר הנאצי שבדומה 
למצרים החל לרדוף, לענות, להעביד בפרך, וביקש להשמיד את כל היהודים. העם היהודי ששרד 
תחת משטרו של פרעה הגיע לאחר מסע במדבר לארץ ישראל וניבנה בה. כך גם שארית הפליטה 
מאירופה והיהודים משאר התפוצות התקבצו ובאו והתמזגו עם הישוב היהודי שהיה קיים בארץ. גם 
בעבר וגם בימינו יצא העם היהודי משעבוד והשמדה לחירות ולגאולה בארץ ישראל,  גאולה של העם 

וגאולה של הפרט. 
חג הפסח מספר את סיפור יציאת מצרים, ומדגיש שהוא האירוע ההיסטורי המכונן ביותר של עם ישראל, 
הרגע שבו הפכנו מציבור עבדים לעם בני חורין, וזכינו בחירות. יציאת מצרים היא הזיכרון הקולקטיבי 
הראשון שלנו כעם, והוא מחייב אותנו לספר ביציאת מצרים לבנינו ולבני בנינו, ונצטווינו להעביר את 
הסיפור מדור לדור. במאה העשרים יצאנו שנית 'ממצרים' ּוִמֵּמָצִרים' משעבוד לחירות, מהמוות לגאולה, 

לחרות ולהקמת מדינת ישראל.  
נראה לי שכשם שמחויבים אנו מן התורה לספר ביציאת מצריים, ולהעביר את סיפור הגאולה מדור לדור, 
כך מחויבים אנו לעצמנו ולדורות הבאים לספר את סיפור השואה ואחריה הגאולה של המאה העשרים. 
וכשם שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים, כדברי רבן גמליאל, כך בכל דור 
מצרים  ביציאת  אחריו  לבאים  ולספר  ההריגה,  מגיא  יצא  הוא  כאלו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור 
השנייה. מי שחווה את המסע לפולין יכול להעריך טוב יותר את הזכות הגדולה שיש לנו כיום לחיות בני 

חורין במדינתנו החופשית.
אני יודעת שהמסע כבד, קשה לנפש, מעיק, מייגע, אך הוא נכס הכרחי לכול החיים, ויתרום לך לגיבוש 

הזהות האישית שלך ושל חבריך.

בחודשים האחרונים אנו מרגישים רוחות של שינוי במושב, הקהילה אט אט מתגבשת וחלומות קטנים 
מתחילים להתגשם. הרגשנו זאת במשחקייה שהינה יוזמה מרגשת שכמוה לא הייתה פה, בהקמת חוגים 
הדעות  את  לשמוע  מרענן  השונים.  התקשורת  בערוצי  פורה  בשיח  גם  וכן,  המושב,  צעירי  בהנהגת 
והמחשבות שלכם. אנחנו מזמינים אותכם להביע את הרעיונות שלכם גם כאן, בעלון שלנו. נכון התגובות 
פה לא מיידיות כמו בפייסבוק אבל יהיו להן ערך קיומי לא פחות משמעותי. לצערנו בשל מגבלות תקציב 
העלון מודפס בשחור לבן. מי שמעוניין בעותק צבעוני ניתן להיכנס לאתר המושב ולהוריד את העלון 

.http://www.beit-shearim.com הדיגיטלי כתובת האתר
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ועד מקומי צור שומן
כ-3 ה לפני  לפעול  והחל  נבחר  המקומי  ועד 

חודשים.
אישור  היתה  מולה  המשימה הראשונה שניצבנו 

תקציב 2019.
את  את  להתאים  יכולת  לנו  היה  ולא  מאחר 
התקציב לסדרי העדיפויות של הועד פעלנו לאור 
נדרשות  התאמות  תוך   2018 שנת  של  התקציב 
ובהתאם  כנדרש  אושר  בפועל. התקציב  לביצוע 

לנהלי המועצה ללא הערות.
הועד נפגש יחד עם המועצה לגיבוש דרכי פעולה 

בסדנא שריכז בצורה מוצלחת יובל פרץ.
הסדנא עסקה בתחום התפעולי  והגדרנו בה את 
בעלי התפקידים ואת צורת הפעולה מול הועדות.

איכות החיים  הועד מעוניין לחזק בפעילותו את 
של קהילת בית שערים.

יעדים  להציב  ננסה  בה  נוספת  סדנא  מתוכננת 
ברורים לכהונת הועד לאור היעד הכתוב מעלה.

בסדנא נכמת את אותה איכות מבוקשת בתכנים 
ושרותים נגדיר את הדרכים להשגתם ולמדידתם. 
שינוי  על  החליט  האגודה  ועד  עם  יחד  הועד 
האגודה  ועד  בין  הגומלין  יחסי  בתפיסת  מהותי 
לועד המקומי וכצעד ראשון נבחר מזכיר משותף 

לשני הועדים. 
גיל גורייבסקי יחל את תפקידו בחודש אפריל.

אנו רוצים להודות ללכסי חומש על שרות ציבורי 
לאות  ללא  שפעל  כך  ועל  שנים  לאורך  מעולה 

לטובת המושב והקהילה – שא ברכה.
שיתוף הפעולה בין הועדים כאשר יעשה ברגישות 
למקומות  המושב  את  להערכתי  יביא  ובחשיבה 

חדשים וטובים יותר,
גם  ואיתה  מאוזנת  בצורה  הקהילה  פיתוח  תוך 

מקורות תקצייבים לפעילות המושב.
הועד נפגש כל יום רביעי יחד עם המזכיר ורכזת 

הקהילה- דיתי שעושה עבודה נפלאה .
נציגינו  כץ  אברהם  את  קבע  דרך  מזמין  הועד 

במליאה ואת הציבור לבוא ולהאזין לישיבות. 

מאוד  זמנים  בלוח  מופץ  והפרטוקול  היום  סדר 
קצר לידיעת הציבור באתר המושב.

עיקר הפעילות של הועד הופנתה במהלך הרבעון 
הראשון לבניית הועדות ולאיושן מחדש.

הרכב הועדות מפורסם בנפרד רק אציין שהייתה 
הירתמות מלאה ומי שעדין רוצה להצטרף מוזמן.

קהילה  לייצר  נוכל  הועדות  שדרך  מאמינים  אנו 
תוך  איכותית  פעולה  עם  איכפתית  פעילה 
בחברי  הנמצא  הרב  והידע  הנסיון  על  השענות 

הקהילה איש איש בתחום עיסוקו ועינינו.
העבודה מול הועדות תהווה מכפיל כח קהילתי  
לפעילות  המרכזי  הציר  את  תהווה  ולמעשה 

המושבית.
אנו נפגשים עם כל הועדות הן בצורה פרטנית והן 
כועד מנסחים ביחד את גבולות האחריות , דרכי 
הפעולה והתקשורת תוך אמונה שאלו ישתכללו 

ויהיהו מדויקים ויעלים יותר עם השנים.
במישור התפעולי אנו משכללים את מערך ניהול 

וטיפול פניות הציבור.
 ( כאשר טופלו כבר התראות על בעיות בטיחות 

במתקן שעשועים בכביש הפרסה וכו(.
פינוי  הסדרת  בנסיונות  מעט  לא  עוסקים  אנו 
 , האשפה  פחי  בכבישים  מפגעים  הסדרת  הגזם 
המיחזור  ופינת  המוצקה  הפסול  פינוי  בעיית 
ובעיית הכלבים שאינם קשורים המטרידה ילדים 

וחברים רבים.
על אלו נרחיב בדרכי התקשורת האחרות ולא בעלון.
לאחרונה בוצע תרגיל הערכות למצבי חרום ) כמו 
רעידת אדמה או טילים על העורף( בניהול ועדת 
ביטחון ולראשונה במועצה ביצוע שת"פ עם ישוב 

שכן )נהלל( .
התרגיל השיג את יעדיו והסתיים בהצלחה מרובה 

הן במישור הקהילתי והן במישור הביטחוני. 
אני מזמין כל תושב לפנות אלינו קלה כחמורה – זה 
וחשוב  שרות  לתת  יכולתנו  ככל  ונעשה  תפקידנו 
מכך ליצור קהילה יוזמת שותפה מכריה ואיכפתית.

משולחן האגודה גדעון גלס
ציפורי ו למשה  להודות  רוצה  האגודה  עד 

של  עשורים  שני  על  תפקידו  את  שמסיים 
מאחלים  אנו  ציבורית,  ועשייה  פעילות 
ללוות  ימשיכו  והאמונה  הנחישות  שהמסירות, 

אותך ואת דרכך.

המזכיר  לתפקיד  שייכנס  גורייבסקי  לגיל  נאחל 
בתחילת אפריל הצלחה מרובה.

להיבחר  צפוי  הקרובים  בימים   - רחבה  תב״ע 
ובמימון משרד השיכון משרד  בשיתוף המועצה 

תכנון לתב״ע.
חברי ועדת התב״ע - אבנר רוזנברג ) יו״ר (, אתי 
צפוי  גלס.  וגדעון  ויטליס  רן  יובל,  יאיר  נורקין, 

להצטרף נציג נוסף כנציג הועד המקומי.

תכנית הרחבת רמת ישי על שטחי המושב - הוחלט 
על  ותוכנית  פלישה  לכל  התנגדות  על  באסיפה 
אדמות בית שערים. ועדת קרקעות נפגשה מספר 
וחברת  נציגיו  ישי  רמת  מועצת  ראש  עם  פעמים 
התכנון של רמת ישי שמקדמת את התוכנית. הוחלט 
להתקשר עם חברת תכנון לצורך מציאת פתרונות 

תכנוניים אחרים שאינם על אדמות המושב.

החקירה  ועדת   - זרזיר  בית  באזור  שטחים 
הגאוגרפית, לאחר מאבק של המושב, החליטה 
את  להעביר  ולא  בית שערים  לאמץ את עמדת 
שיפוט  לשטח  זרזיר  באזור  שערים  בית  שטחי 

של מועצת זרזיר.

2.5 דונם בראש נחלה - הועדה המחוזית קיבלה 
הקרובים  ובשבועות  שערים  בית  בקשת  את 

התוכנית צפויה לקבל תוקף.

נאגרו  במאגר  מ״מ.   760 ירדו  כה  עד   - מים 
כ-700,000 קוב מים. ועד הכפר אישר את תקציב 

המים 2019, התקציב יובא לאישור באסיפה.

פועל  הכפר  ועד   - לאגודה  נוספות  הכנסות 
מיטבי  וניהול  נוספים  הכנסה  מקורות  ומחפש 
המרכזיים  הנושאים  הקיימים,  הנכסים  של 
המבנים  השכרת  הם  בהם  מתמקד  שהועד 
המים  פני  ועל  גגות  על  וסולארי  הקיימים 
תב"ע  בוועד  שתתקבל  הצעה  כל  במאגר, 

לאישור האסיפה.

שיהיה לכולם חג אביב שמח. 

עד כה ירדו 
760 מ״מ. 

במאגר 
נאגרו 

כ-700,000 
קוב מים. 
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לתפקיד ש אכנס  ובקרוב  גורייבסקי,  גיל  מי 
וכן מזכיר האגש”ח  הוועד המקומי  מזכיר 
ולכסי אשר  במושב. בתפקידי אחליף את משה 
נעימה  חובה  רבות;  שנים  נאמנה  אתכם  שרתו 
עבודתם    על  כולנו  בשם  לשניהם  להודות  היא 

הטובה והנאמנה.
היא  ומגובשת  חזקה  קהילה  שלי:  מאמין”  ה”אני 
בחבריה  ותתמוך  תצמח  עצמה,  את  שתניע  כזו 

ברגעיהם הקשים.
את החודשים הראשונים לתפקיד אקדיש לחפיפה 
ולמידה- במועצה, במושב, עם וועדות המתנדבים 

השונות וגם עמכם, התושבים - באופן אישי.
קצת על עצמי...אני בן 32, חי בזוגיות עם לוטם 

כ-9 שנים בקיבוץ מורן שבמוא״ז משגב. 
יש לנו כלב גולדן מעורב בשם שפר.

עברנו ממרכז הארץ )השרון( לקיבוץ מורן בקיץ 
2015 במטרה לבנות את ביתנו. במורן אני משמש 
כחבר ועד הנהלה של האגודה הקהילתית, כיו”ר 
‘מילואים’  כספי  קרן  נאמן  סביבה,  איכות  ועדת 
קיבוץ מורן )קרן כספי הערבות והעזרה ההדדית( 

שותפות  של  הצעירה  ההנהגה  קבוצת  כיו”ר  וכן 
כרמיאל-משגב-פיטסבורג.

מערכות  ועם  רבים  ועדים  עם  היכרות  לי  יש 
ויכולת  ממשלה  משרדי  אזוריות,  מוניציפליות 
ללמוד ולהוביל שינויים בקהילה, בשילוב ושיתוף 

הכוחות המקומיים.
ויחסים  המדינה  מדעי  הפתוחה  באוניב’  למדתי 

בינלאומיים.
ראש  לשכת  את  ניהלתי   2016-2019 בשנים 
פרויקטים  קידמתי  וכן  משגב  האזורית  המועצה 
בעיריית  עבדתי  כן  לפני  במשגב.  הבדואי  במגזר 
ועדי  קורס  סיימתי  שנים.   5 במשך  השרון  הוד 
וקורס  קהילות  ומנהלי  מזכירים  קורס  הנהלה, 

דירקטורים ונושאי-משרה.
קדימה  לצעוד  נוכל  שיחד  ובטוח  סמוך  אני 
התפתחות   - המושב  של  החזון  את  ולממש 
העצמת  החקלאות,  וטיפוח  שמירה  דמוגרפית, 
וחיזוק  בשירותים  שיפור  הוועדות,  פעילות 

תחושת הקהילתיות במושב.
בהזדמנות זו אאחל לכולנו חג חירות שמח!

נעים להכיר / גיל גורייבסקי

אני סמוך 
ובטוח 

שיחד נוכל 
לצעוד 
קדימה 

ולממש את 
החזון של 

המושב
גיל גורייבסקי
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משה צפורי

אחרי עשרים שנה רצופות )ועוד 4 שנים קודם( עבדתי כמזכיר אגודת בית שערים.
היום אני פורש עם הרגשה טובה.

היו שנים טובות והיו שנים קשות אך למרות זאת הסתדרתי עם רוב האנשים.
בכל 24 שנות עבודתי הייתי גם חבר בוועד האגודה וחבר בוועדת מים.

שנים רבות ייצגתי את בית שערים המועצה האזורית, הייתי חבר הנהלה בפלגי מים ,חבר בוועדה לבנין 
ערים, חבר הנהלה בפרחי העמק וחבר מליאה בתנועת המושבים.

עם  להסדר  הגענו  הוועדים  ובעזרת  אגודה  לועד  נבחרתי  האגודה  על  שהוטלו  הבנקים  עיקולי  אחרי 
הבנקים. לדעתי ההסדר שהצלחנו להגיע אליו היה טוב לאגודה ולחברים , לאחר ההסדר יצאנו לחופשי. 

היו מספר חברים שנפגעו אך בסה”כ ההסדר היה טוב לכולנו.
בעזרת הועד חלקנו את מניות תנובה לחברים מבלי להגיע למשפטים.

דאגנו לרמזור ולקיר אקוסטי בכניסה למושב בכביש 75.
וויתרנו על חלק מאדמות בית בסמוך למנשית זבדה וקבלנו פיצויים. למעלה ממחצית מסכום הפיצוי 

העברנו ישירות לחברים .
הייתי שותף להחלטות וועדת מים: הגבהת המאגר עד קיבולת של 700,000 קו”ב, החלפת כמעט כל 
הצנרת הישנה המאפשרת לנו היום להשקות במי תשלובת, החלפת שעוני מים לשעונים דיגיטליים, 

הוספת דרכים בשטח M7 והחלפת צנרת מי שתיה.
במשך השנים היו גם כמה כישלונות לדוגמא מבנה ספארי שעד היום עומד ללא פעילות.

לקידום  ולגיל גורייבסקי המזכיר החדש הצלחה בעבודתם  גדעון גלס  ליו”ר  לוועד החדש  אני מאחל 
המושב, במאבק נגד לקיחת אדמות מבית שערים לטובת רמת ישי וזרזיר ואולי בעתיד גם מנשית זבדה.

כולי תקווה שתקום הרחבה נוספת בבית שערים.
בטבעון,  לקאנטרי  ללכת  יזרעאל,  עמק  במכללת  בשבוע  יום  ללמוד  לצאת  היא  בעתיד  שלי  התוכנית 

להמשיך לעבוד במשק ולבלות יותר עם הנכדים.
חג שמח לכולם

לחברים ולתושבים
רכזת הקהילה דיתי רויניק פורשים כנפיים 

הועד א חברי  את  ולברך  לפתוח  רוצה  ני 
המקומי החדש ופעילותם הענפה, המכניסה 
התושבים,  את  גם  ולברך  במושב.  חדשה  רוח 
התפקידים  ולאיוש  הרבות  למשימות  הנרתמים 

בוועדות החדשות והמתחדשות.
וכתושבת  קהילה  כרכזת  רבה,  גאווה  חשה  אני 
משותפת,  עשייה  של  להמשך  ומקווה  המקום 
ליצירת  ומביאה  תושבים  ועוד  עוד  המערבת 

קהילה חזקה ומשובחת.
הנובעים  פעולה  שיתופי  נרקמים  הועדות  בין 

מתוך יוזמות פרטיות שלנו, התושבים:
חיזוק הקשר הבין דורי  - ביקורי גן תות במפגשי 
ועושים  מכירים  ביחד,  שרים  בהם  הוותיקים, 
מנהלת  ותיקים,  ועדת  של  שת”פ   – בלב  שמחה 

הגנים וועדת פרט.
ובני  תרבות  ועדת  בהפקת  בשבט  ט”ו  חגיגת 
הקימה  אשר  נוער,  ועדת  עם   בשילוב  המצווה, 

דוכן מיץ סחוט טרי להנאת החוגגים.
ורק לאחרונה חגגנו יחד את פורים בשמחה ובכיף 
)טוב... זה כבר מתקיים שנים במושב, עדיין חשוב 
לציין את ההצלחה הזו(  בשיתוף פעולה נפלא בין 

ועדת תרבות לוועדת נוער. ועדת תרבות לא נחה 
יום  וכבר עסוקה במשימה הבאה: תכנון מסיבת 

העצמאות.
יותר  זה  ש”יחד”  מראה  השכנים,  עם  שת”פ  גם 
חזק מ”לבד” - ועדת ביטחון קיימה תרגיל מוצלח, 
נהלל.  עם  הדדית  ועזרה  שיתוף  הוא  אף  הכלל 
בנוסף, ועדת מסיבות שחברה גם השנה, למסיבת 
עוד  היום  עד  ואם  נהלל  עם  לגדולים  פורים 

מדברים עליה, זה כנראה אומר הכול....
תמה תקופה ואנו נפרדים מאלכס חומש- מזכיר 

הועד ומשה ציפורי- מזכיר האגודה.
ופעלתם  דאגתם  רבות  שנים  ומוישה,  לכסי 
גבול,  ללא  ואכפתיות  באהבה  המושב  לטובת 
ועל  השנים  כל  לאורך  פועלכם  על  רבה  תודה 
מעצמכם.  שנתתם  האינסופית  ההשקעה 
מאחלת לכם המון בריאות, הנאה וזמן איכות עם 

בני משפחותיכם.
בהזדמנות זו, רוצה לברך את גיל גורבייסקי עם 
הועדים  לשני  החדש  המזכיר  לתפקיד  כניסתך 

בהצלחה גדולה.
מאחלת לכל תושבי בית שערים חג אביב שמח.

אני חשה 
גאווה רבה, 

כרכזת 
קהילה 

וכתושבת 
המקום 
ומקווה 

להמשך 
של עשייה 
משותפת, 
המערבת 
עוד ועוד 
תושבים 
ומביאה 
ליצירת 
קהילה 
חזקה 

ומשובחת"
דיתי רויניק

בשבוע הקרוב אני עומד לסיים את עבודתי במזכירות הוועד המקומי. את מקומי ימלא גיל גורייבסקי 
אשר ישמש כמזכיר משותף לוועד המקומי ולוועד האגודה. אני מאחל לגיל הצלחה במילוי שני התפקידים 
אשר לכאורה נראים דומים, אך הקשר ביניהם הוא ממש מזערי לעומת הנושאים שכל אחד מהתפקידים 

מופקד עליהם ולפעמים קיים גם ניגוד אינטרסים ביניהם.
כיו”ר  שימשתי  קודמות  שנים  כארבע  שבמשך  לאחר  שנים  כחמש  לפני  תפקידי  את  התחלתי 
העבירו  בהם,  מרכזי  תפקיד  שמילאתי  בתקופות  שהועדים  בהרגשה  מסיים  אני  המקומי.  הועד 

ולתושב.  לחבר  השרות  מתן  מבחינת  ביותר  רציני  מהפך 
בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות העובדים שתרם רבות להצלחת התהליכים ויישומם.  ברצוני להודות: 

למירה ברקוביץ, לאריק נורקין  ולדיתי רויניק.
עדיין נשארה מלאכה מרובה לקידום נושאים שונים בכפר. נושאים רבים מחייבים שיתוף פעולה עם 
יביא איתו רוחות של  . אני בטוח שריענון שני הועדים בחברים צעירים  האגודה כדי לשפר ולחדש 

שיתוף פעולה ובניית קהילה חזקה ובריאה.
אלכסנדר חומשתודה לכולם

כולי 
תקווה 
שתקום 
הרחבה 
נוספת 
בבית 
שערים"
משה ציפורי

אני בטוח 
שריענון 
שני 
הועדים 
בחברים 
צעירים 
יביא איתו 
רוחות 
של 
שיתוף 
פעולה 
ובניית 
קהילה 
חזקה 
ובריאה"

אלכסנדר 
חומש
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אגודת החינוך אודליה ארז
במושב ה הרך  הגיל  במערכת  לעבוד  תחלתי 

בדיוק לפני שנה. )הזמן עובר מהר כשנהנים...(
אני שמחה ונרגשת לקחת חלק משמעותי ביצירת 
שפה אחידה לכלל המערכת - כזו המשלבת את 
האדמה,  אהבת  שערים  בית  של  המהות 
התכנים  ואת  ה’ביחד’  ותחושת  הקהילתיות 
הפדגוגים, הרגשיים והפיזיים המותאמים לכל גיל 
ולכל שלב התפתחותי של הילדים. פורים האחרון 
הינו דוגמה נהדרת לחיבור בין השפה היישובית 
ובין מערכת החינוך - התאספנו בבוקר פורים כלל 
ודודים  הורים  וסבתות,  סבים  עם  המערכת, 

המסורתית  הגנים  לתהלוכת  שהצטרפו 
‘עדלאידע’. זוהי דוגמה לאופי היישובי הנפלא של 
בית שערים, לחוזק שלכם כקהילה לרצון לקחת 
כערך  זאת  ולשים  הילדים  בחיי  משמעותי  חלק 
עליון, מצד אחד, ומצד שני לחיזוק המסורת הזו 

על ידי מערכת החינוך. 
הקיבוצית  התחפושת  את  לקחנו  גם  השנה 
גן  של  צוות  וכל  קדימה,  אחד  צעד  האחידה 

התחפש לסיפור ילדות קלאסי אחר. 
הייתה חוויה נהדרת ומגבשת.

חג אביב שמח ופורח, 
אני שמחה 

ונרגשת 
לקחת חלק 
משמעותי 

ביצירת 
שפה 

אחידה 
לכלל 

המערכת 
- כזו 

המשלבת 
את המהות 

של בית 
שערים 
אהבת 

האדמה, 
הקהילתיות 

ותחושת 
ה’ביחד’ 

ואת 
התכנים 

הפדגוגים, 
הרגשיים 
והפיזיים 

המותאמים 
לכל גיל 

ולכל שלב 
התפתחותי 

של 
הילדים".
אודליה ארז

האדלידע 

גן הדר 

בני מצווה בקטיף תפוזים לאירוע טו בשבט 

פעילות שישי ישובי

הצוות המחופש בנושא ספרות קלאסיתאתגר הקלמנטינות   באירוע טו בשבט
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ועדת נוער לילך פרץ

של ו בניצוחה  בישוב,  הנוער  אצלנו...פעילות 
אורטל לבל, המד”בית שלנו, מתקיימת כשגרה 
הצהרים,  אחר  בשעות  ורביעי  שלישי  בימי 
בהשתתפות יפה של החניכים בשכבות השונות. 

לעצמה  הגדירה  ז’(  )כיתה  המצווה  בני  שכבת 
בסדנא שנערכה בתחילת השנה מספר משימות, 
לשנה הזו. חלקן יצאו לפועל, ואחרות לא צלחו. 
בפעילות ט”ו בשבט המבורכת שהתקיימה בצהרי 
שישי בגן השעשועים הם הקימו ותפעלו עמדה 
)תרומה  שקטפו  מפירות  הדרים,  מיצי  לסחיטת 

מקומית של משפחת עפרוני ומשק שומן(. 
הם  השישי,  מימי  באחד  שבועות   מספר  לפני 
יצאו לטיול גיבוש באזור עדולם, סיירו בין גבעות 
חשוכות  במערות  וזחלו  וירוקות  פורחות 

ומאתגרות מימי מרד בר כוכבא. 
בפורים המושבי, בני הנוער, צוות ההדרכה, פעילים 
והפעלה  בבניה  חלק משמעותי  לקחו  וטרומ”פים 

של תחנות שונות, באוירת מסיבת רחוב שמחה.
מתוקה  לב  לתשומת  גם  זכו  בינינו  הותיקים 
המושב  ילדי  מכל  וברכות  מנות  משלוח  בדמות 

שחולקו על ידי הנוער. 
בהפקתה של אורטל, ערב “פויקה” לנוער הבוגר 

היה מפגש טעים חמים ונעים.

האביב בפתח ולקראת פסח, עת יציאתו לאור של 
פסח  פעילויות  לקראת  מתארגן  הנוער  העלון 
השונות, הכוללות טיולים בטבע, גיבוש והכרות עם 
מהבית  בניתוק  השהיה  אתגרי  ועם  הארץ 
ומהמסכים. כולנו תקווה להשתתפות מירבית של 
כלל החניכים ומצפים מההורים לעודד אותם לכך. 
לינה מחוץ  זוהי הפעם הראשונה של  ד’  לכיתות 
לבית ונאחל להם בהצלחה, בכיף, בגיבוש והיכרות 

עם משימות חדשות, ולחזור הביתה בשלום!!!
לשתית  מתקן  “קולר”-  הותקן  לאחרונה  בנוסף, 
לרווחת  הנוער,   למועדון  בכניסה  קרים  מים 
משתמשי המועדון וגם החולפים האחרים בדרך. 

תודה לטובה שביט על הסיוע בכך.
טיול  מתוכנן   - הטובים  המעשים  יום  לקראת 
ועדת  ביוזמת  יזרעאל,  משביל  בחלק  וניקיון 
הנוער, ביחד עם המד”בית וצוות ההדרכה. תאריך 
להשתתפות  נשמח  בהמשך.  יפורסם  מדויק 
חלקנו  את  לתרום  וותיקים,  צעירים  מרובה, 
בשמירה על הטבע הסובב אותנו. נקנח בפיקניק 
ישובי – אז כדאי להגיע לחוויה משותפת וערכית. 
מוצלחות,  חוויות  פעילויות  המשך  באיחולי 
ובתפילה להרחבת  ומעשירות  מאתגרות, מהנות 

מעגל המשתתפים!!! 

נפרדים מהשרוך האדום!!!
לאחרונה חלים שינויים מערכתיים מהותיים בתנועת הנוער של 
העובד  הנוער  לתנועת  כה  עד  שהתשתייכה  המושבים,  בני 
והלומד. עקב חילוקי דיעות כספיים ואחרים תנועת המושבים 
כתנועה  מתפקדת  וכעת  והלומד  העובד  מהנוער  התנתקה 

עצמאית. אז נא להכיר מעתה, חולצה כחולה ושרוך ירוק זית!

הנוער 
מתארגן 
לקראת 
פעילויות 
פסח השונות, 
הכוללות 
טיולים בטבע, 
גיבוש והכרות 
עם הארץ 
ועם אתגרי 
השהיה 
בניתוק 
מהבית 
ומהמסכים

11 10

מועדון ותיקים  מרב ויינברג ואיילה רקובר

יצאנו עם 
ערב לכיוון 

כפר 
חסידים 

אל 
יענקל’ס 
שטעטל 
– מקום 

שבנה בעל 
המקום גדי 

יעקב 
בהשראת 
העיירות 
של פעם 
באירופה

חנוכה החלטנו להדיק נר בצורה אחרתב
אל  חסידים  כפר  לכיוון  ערב  עם  יצאנו 
יענקל’ס שטעטל – מקום שבנה בעל המקום גדי 

יעקב בהשראת העיירות של פעם באירופה.
הגענו למקום כאילו חזרנו בזמן )רק שלצערנו לא 

היה מספיק אור לראות ולהתלהב יותר(
עירה קטנה )מכל הבחינות( ומרשימה עם בתים, 

רחובות וכל מה שעיירה צריכה.
קצר  והסבר  רחב  חיוך  עם  גדי  קיבל  פנינו  את 
ומשם נכנסנו לאולם “קטן” כאשר כל ההיסטוריה 
ושטוזל  בשתיה  התכבדנו  מסביב.  הקירות  על 

הדלקנו נרות אכלנו סופגניות ושמענו את סיפור 
משפחתו המרגש עם בדיחות ושירים.

רקובר  לעדנה  הולדת  יום  גם  חגגנו  בהזדמנות 
באוירת העירה של פעם.

ואלה  נהנה  שהיה  מי  שגם  ומקוות  נהננו  אנחנו 
שלא באו הפסידו משהו מיוחד.

בט’ו בשבט ארחנו לפני ההרצאה את ילדי גן תות 
שבאו להנעים אותנו בשירי החג. 

לראות את השתתפותכם בהרצאות/ אנו שמחות 
מופעים/טיולים שאנו מארגנות ומאחלות לכם ולנו 
עוד הרבה שנים של פעילות  - אנחנו פה בשבילכם.

טיול גיבוש באזור עדולם
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יזמות מקומית הדס הוכמן

עם 
מינימום 
תקציב 

והמון רצון 
טוב, קם לו 
מוסד חדש 

ומיוחד, 
שמשרת 
משפחות 

רבות 
במושב

הרעיון ב צץ  האחרון  אוקטובר  חודש  סוף 
להקים מקום מיוחד וקהילתי, בו יוכלו הורים 
הגשומים.  החורף  ימי  את  בכיף  להעביר  וילדים 
שיחה אקראית של כמה אימהות בגן השעשועים 
הובילה אותנו לפנות לדיתי הנפלאה, שלקחה את 
להגשימו.  לנו  ועזרה  רבה  ברצינות  הרעיון 
מתנדבים  מדהימה!  הייתה  בקהילה  ההיענות 
רבים התגייסו לעזור ולהפוך את החלום למציאות.  
אחרי פגישות מרובות של חשיבה ותכנון ומספר 
הצלחנו  משותפת,  עבודה  של  גיוס”  “שבתות 
בית  של  “המשחקייה  את  להקים  יחד  כולנו 

שערים”.
מאז ועד היום, מידי שבוע בימי שני, מגיעים ילדי 
הגנים בליווי הוריהם לשחק ולבלותיחדיו .המקום 
מלא  והוא  מתנדבים  הורים  ידי  על  מופעל 
משפחות  ידי  על  שנתרמו  וציוד  במשחקים 
והמועצה.  מימון המושב  ונרכשו בעזרת  המושב 
אנחנו מזמינים את כל מי שעדיין לא ביקר, להגיע 

וליהנות מ”המשחקייה של בית שערים”.

עם מינימום תקציב והמון רצון טוב, קם לו מוסד 
במושב.         רבות  משפחות  שמשרת  ומיוחד,  חדש 
המקום  את  לייעד  הדרך  בהמשך  שאיפה  יש 
למטרות נוספות )מפגשי אימהות בחופשת לידה,  
המושב  תושבי  כל  ועוד...(.  להורים  הרצאות 
אותה  ולהפעיל  במשחקייה  להתנדב  מוזמנים 

למען ילדי המושב.

שישי ישובי גילי רזניק לוי

אז איך הכל התחיל?
לפני כ-15 שנה הוחלט במשרד החינוך לאפשר 
במועצות  ספר  לבתי  לימוד  ימי  לחמישה  מעבר 
האזוריות. התנאי לכך היה שהמועצות תתחייבנה 
בישובים  שישי  בימי  לתלמידים  פעילות  לקיים 
המועצה  על  להתחלק  תוכננה  העלות  עצמם. 
בימי  ההסעות  בעלות  שחוסך  החינוך  ומשרד 
שישי, וללא השתתפות של ההורים. בפועל משרד 
החינוך הפסיק את העברת הכספים לאחר שנה 
נמשכה  הפעילות  מהישובים  ובחלק  שנתיים,   -
הפעילות  השערים  בבית  ההורים.  של  בתשלום 

נפסקה במשך השנים.
בארץ  שונים  מישובים  הורים  מספר  כשנה  לפני 
זעקה.  קול  להרים  והחליטו  זו  להחלטה  נחשפו 
אזורית  ממועצה  הורים  של  משותפת  התארגנות 
משגב ומטה אשר אף עטרה לבית משפט בנושא, 
ובימים אלה התביעה נמצאת בדיונים בבית משפט.

גם במועצת עמק יזרעאל התארגנו מספר הורים 
וישובים  מושבים  )קיבוצים,  שונים  מישובים 
למועצה  פנינו  משותף  ובמהלך  קהילתיים(, 
שישי.  פעילות  את  לישובים  להחזיר  בדרישה 
להעניק  הסכימה  והמועצה  פרי  נשאה  הבקשה 
סכום מסוים )בסיסי ביותר, יש לציין( למטרה זו 
פעילות  שיקים  היגוי  צוות  הקמנו  לכך  בהמשך 
בימי שישי לילדים בכתות א’ עד ג’. חשוב לציין 
מצומצם  היה  מהמועצה  שהתקבל  שהתקציב 
ביותר ולכן נדרשנו לגייס את כל היצירתיות שיש 
נוספים  תקציבים  מגייסים  איך  לחשוב  מנת  על 
ועורכים פעילויות איכותיות ללא השלכת העלות 
על ההורים. גייסנו מעט כסף  למטרה זו מתקציב 
הועד המקומי הקודם, והשתדלנו להיעזר בגופים 
כגון  מיוחדות  פעילויות  לסבסוד  ותוכניות 
פעילויות חגים, ספורט, בריאות, איכות הסביבה, 

מניעת אלימות ועוד.
במחצית הראשונה של השנה, המדצ”ים )הנוער( 

הורים  בלווי  הפעילות  את  הובילו  המושב  של 
הנוכחית  במחצית  אלו.  גיל  משכבות  מתנדבים 

אורטל המדבי”ת מרכזת את הפעילות.
כולל  פעילויות  של  רחב  למגוון  נחשפו  הילדים 
ועוד. לחברה,  תרומה  אפייה,  ספורט,   יצירה, 

בין שלל הפעילויות, היה חוג בנייה בעץ שכלל הכנת 
חלות  אפיית  הזיתים,  לחורשת  משחק  שולחנות 
וחלוקה לותיקי המושב בהובלתה של קארין מאיר, 
פעילות ספורט בהדרכתו של איתי גולדמן, הופעה 
בחודשים  ועוד.  לחנוכה  נולד”  “מדען  של  ויצירה 

הבאים יערך חוג אילוף כלבים במסגרת זו.
מה יהיה בשנה הבאה?

אנחנו עדיין לא יודעות, אנחנו מחכות לראות מה 
תוביל העתירה של הורי משגב / מטה אשר- האם 
בית משפט יורה למשרד החינוך ולמועצות לחזור 
זו במימונם  לקיים פעילות  או  לימוד  ימי  לששה 

כמצופה וכפי שנקבע בעבר.
להעניק  תמשיך  שהמועצה  מקוות  אנחנו 
זו  לפעילות  את התקציב  תגדיל  ואף  השתתפות 
לא  והדבר  במידה  המקומי.  מהוועד  לעזרה  וכן 
עם  רק  להתקיים  תוכל  הפעילות  יתאפשר, 

השתתפות כספית גדולה יותר של ההורים...
בגיבוש  גבוהה  חשיבות  זו  בפעילות  רואות  אנו 
לימי  להורים  פתרון  ובמתן  אלו  גיל  קבוצות 

שישי בבוקר.
וכאן המקום לומר תודה ענקית לכל מי שתרם:

להורים המתנדבים שהסכימו “להקריב” את שישי 
כישוריהם,  את  ואף  זמנם  את  ותרמו   בבוקר 
לאורטל  והמתנדבים,  המדריכים  הנוער  בני  לכל 
הנוער,  את  וחנכו  שלוו  ולמעין  לדיתי   המדב”ית, 
זה  ישובי שבזכותו  ולכל שותפותיי בצוות שישי 
עפרוני,  עינב  גולדמן,  יעל  מאיר,  )קארין  קורה 

מעיין אשר וכמובן- דיתי(. 
בתקווה שדברים טובים ימשיכו להתקיים ועמם 

פעילות “שישי ישובי”.

אחד מהדברים הטובים שקראו השנה היא פעילות “שישי ישובי”.
למי שכבר שם לב ולמי שלא -  השנה מתקיימת פעילות חווייתית 

לילדי כתות א’ עד ג’ בימי שישי בבוקר. 
הילדים 
נחשפו 
למגוון 
רחב של 
פעילויות 
כולל 
יצירה, 
ספורט, 
אפייה, 
תרומה 
לחברה, 
 ועוד.

אפיית חלות וחלוקתן לוותיקי המושב 
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משהו טוב חוג כדורגל / לילך פרץ

בהסתכלות 
לאחור על 
האימונים 
האלו, אני 
מרגיש 
שאני גם 
תורם 
לילדים, 
מאמן אותם 
ומחזק 
אותם גם 
ספורטיבית 
וגם בללמוד 
לשחק 
בקבוצה, 
להתחשב 
ולשתף 
פעולה" 
תומר פרץ

הצליחו ה לא  קודמות,  לשנים  בניגוד  שנה, 
מאחר  לילדים  כדורגל  חוג  בישוב  לארגן 

ומספר הילדים היה מצומצם מדי.
ההורים הציעו לי להעביר אימוני כדורגל לשכבות 
הצעירות )כיתות א’-ג’( בעצמי, בהתנדבות. מכיוון 
שאני מאד אוהב ספורט ובעיקר כדורגל, ובעצמי 
משחק ב”מכבי חיפה” החלטתי לנסות ללכת על 

זה )למרות שבהתחלה לא כל כך רציתי(. 
 16.00 בשעה  שלישי  בימי  מתקיימים  האימונים 

במגרש, והקבוצה מונה 10 ילדים מכיתות א’-ב’. 
שכולל  אימון  ציוד  לנו  וקנו  התארגנו  ההורים 
גופיות  קונוסים,  כדורים,  הקבוצה,  של  חולצה 
בכל  נותן  אני  אותו  קפטן,  סרט  וגם  למשחק, 
על  הקבוצה  להורי  תודה  התורן.  לקפטן  שבוע 

העזרה והתמיכה.
ואני  הכדורסל  במגרש  מתאמנים  אנחנו  כרגע 
דשא  מגרש  גם  לנו  יהיה  מקווה שבהמשך  מאד 

מתאים במושב שלנו.
בהסתכלות לאחור על האימונים האלו, אני מרגיש 
שאני גם תורם לילדים, מאמן אותם ומחזק אותם 
בקבוצה,  לשחק  בללמוד  וגם  ספורטיבית  גם 
להתחשב ולשתף פעולה. מצד שני אני גם נרתם, 
כלומר זה משפר את היכולות שלי להתמודד עם 
אני  זו  ובהזמנות  ולהדריך.  לאמן  צעירים,  ילדים 
נורקין  ונועם  פויירשטין  לאריאל  להודות  רוצה 

שעוזרים לי להעביר את החוג.

\

כל פעם 
שאני 

מספרת 
למישהו 
על החוג 

שלנו 
התגובות 

מאוד 
משמחות 

ואנשים 
מעריכים 

את זה 
שילדות 

בגיל שלנו 
מפעילות 
 חוג כזה"

קרן לוי

וקרן ה נובה  של  הבית  בסלון  מתקיים  חוג 
צבעים,  מסודרים  השולחן  על  לסירוגין, 
ניירות וכל החומרים איתן יעבדו בשיעור. העלות 

- 10 ₪ לשיעור והאווירה מיליון דולר.
העמק,  ברחבי  התפרסמה  כבר  שלהן  היוזמה 
או  סנוורה  לא  ההצלחה  למזלנו,  אולם 
לבקשת  בשמחה,  נענו  והן  אותן  בלבלה 

לקיים. המערכת 
אז איך הכל התחיל ?

שלי  ואמא  בחופשה  בצפון  בצימר  היינו  קרן: 
שלי   הדודים  בני  את  מפעילה  אני  איך  ראתה 

והציעה לי לפתוח חוג במושב.
היא  קרן,  אצל  אחד כשהתארחתי  יום  ואז  נובה: 
הציעה לי לפתוח איתה החוג כי היא יודעת שגם 

אני אוהבת לצייר.
מי מחליטה מה תעשו ?

נובה: שתינו ביחד. כל אחת מציעה רעיונות ומה 
אנחנו  עושות.  אנחנו  מתאים  הכי  לנו  שנראה 
כל  בפינטרסט  באינטרנט,  רעיונות  מחפשות 
לעשות  ואפשר  טוב  שנראים  דברים  מיני 

ולפעמים גם ממציאות.
ממה אתן הכי נהנות בחוג?

קרן: לפגוש את האמהות של הילדות שמספרות 
לנו כמה הבנות שלהן נהנות ומחכות ליום חמישי, 
ללמד את הבנות, להיות איתן ולראות שהן עובדות 
מספרת  שאני  פעם  כל  וגם...  יפה  ומציירות 
למישהו על החוג שלנו התגובות מאוד משמחות 
שלנו  בגיל  שילדות  זה  את  מעריכים  ואנשים 

מפעילות חוג כזה.
ישנם אתגרים שלא חשבתם שתתקלו בהם?

שתכננו  כמו  בדיוק  קורים  הדברים  רוב  נובה: 
כמה  בטוחות  תמיד  לא  אנחנו  טוב,  יותר  ואפילו 
בנות יגיעו. לפעמים מגיעות מעט בנות ולפעמים 
ואז  בנות  הרבה  אין  שפתאום  קורה  הרבה... 

לשמחתנו מגיעות בנות באיחור.  

יש כבר מחשבות לשנה הבאה?
נפתח  שאולי  לחשוב  מתחילות  אנחנו  נובה: 
קיטנה בפסח או בקיץ ושנה הבאה, כנראה שיהיו 
כבר שתי קבוצות, של מתחילות ומתקדמות. וגם 

בנים שאוהבים לצייר כמובן מוזמנים.
שעת החוג מגיעה, התלמידות החרוצות מתיישבות 
בעבודה...  להתחיל  רוצות  וכבר  לשולחן  מסביב 

ביקשנו לדעת מה הן אוהבות כל כך בחוג?
כרמל: שיש הרבה חברות

עופרי: אני לומדת איך לצייר המון דברים
מיה: עושים המון דברים מגניבים

אילו עבודות אהבתן במיוחד?
מיכל: הספרון, העץ  שבנינו לט”ו בשבט ומשלוח 

מנות
ערבה: לצייר קריקטורות

את  ציירנו  והחייזרים,  החלליות  של  הציור  מיה: 
הארלי קווין וגם את המשלוח מנות.

תגידו, איך ההרגשה כשהמדריכות של החוג הן 
בעצמן עדיין ילדות?

הבנות מחייכות וצוחקות: זה מה שהכי כיף.

אימון כדורגל במגרש 

משהו טוב חוג ציור / ענב נוטה עפרוני 
כבר כמה חודשים שכל יום חמישי בשעה 17:00 מתאספות להן בנות המושב 
ומגיעות לחוג ציור באווירה ביתית. אך אל תטעו לחשוב שמדובר בעוד חוג 
נובה ארבילי וקרן  אלא, ביוזמה מקסימה, אותה מפעילות ביד רמה ויצירתית 

לוי. בנות כיתה ה', אשר מנהלות ומפיקות את המפגשים.

צילום ענב עפרוני

צילום ענב עפרוני
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יומן מלחמה במונטנגרו עמי לפיד

וחצי בערב. אי שם ה  9 שעה היא מעט אחרי 
חדר  האוגדה  במפקדת  מונטנגרו,  בהרי 
האוגדונר  מתחיל.  זה  והנה  מלא  כבר  הישיבות 
מביט לרגע על הקיר מאחוריו, שם פרושה מפה 
וכולם  סימן  נותן  הוא  הקרב.  אזורי  של  גדולה 
"נמרי  אוגדת  האוגדונר:  אמר  וכה  משתתקים. 
בלחימה  משבוע  יותר  כבר  נמצאת  השפעת" 
מסביב לשעון על הַיַעד. זה הזמן לסיכום ביניים 

והיערכות לבאות.
הפעילות התחילה כאשר שתי פלוגות קומנדו של 
האוגדה נחתו ביעד. לא אוכל לפרט אפילו במקום 
וגם לא מתי זה  הזה מי היה תחנת המוצא שלהן 
קרה. המידע הזה סודי ומי יודע – אולי מוטמנים כאן 
אמצעי האזנה. פלוגה אחת נחתה בגרון של היעד 
בהתנגדות  נתקלו  האף. שתיהן  במערות  והשנייה 
חזקה ביותר של מערכת החיסון, כזו שגרמה להן 

להתחפר וחייבה התארגנות ארוכה מהצפוי.
אך הזמן פעל לטובתנו. הנסיעה התקרבה מהר, 
ופנה  נבלמת  הווירוסים  שמתקפת  האמין  היעד 
לעזרה רפואית רק ביום האחרון, כאשר כוחותינו 
לנו...  עזרו  דווקא  חולים  בקופת  התעצמו.  כבר 
התעקשה  האחות  המיותר  הגרון  משטח  אחרי 
שאין שום תור לרופא, והיעד נשאר רק עם איזה 
בבית  המליצו  שעליו  שיעול  נגד  טפשי  סירופ 
רשמו  כוחותינו  הטיסה  לפני  בלילה  המרקחת. 
הישגים מרשימים בִגזרת הגרון – כל ניסיון לחטוף 
לעזרתנו,  בא  הטייס  גם  בשיעול.  נהדף  תנומה 
בנחיתה הוא הנמיך במהירות כזו שיצרה באוזני 
היעד לחצים אדירים וממש הכינה אותן בשבילנו... 
כעת נעבור על אזורי הלחימה אחד לאחד. חטיבת 
הגרון היא הנושאת בעול העיקרי, זו זירת לחימה 
ממש מסביב לשעון. רוב הפעילות בלילה שייכת 
לה. כוחות ההגנה של היעד הפעילו להצלת הגרון 
צמצום  רק  זה  שהשיגו  מה  וכל  אמצעים,  מגוון 
נזקים חלקי מאוד. הם הבינו שהם תקועים וניסו 
פשוט  היה  הסירופ  עב"מים.  מיני  כל  לסירוגין 
בדיחה, סטרפסילס הם חמודים אבל רק גורמים 
לכוחותינו לקחת פסק זמן של 10 דקות. צריכים 
במשקל  טיל  זה  דקסמול-לילה  לא?  לנוח,  גם 
בינוני, שהם יורים רק פעם אחת בכל לילה, ומה 
מושבתת  כמעט  הגרון  חטיבת  אחריו   – לעשות 
היא  מתעורר  היעד  כאשר  יותר.  לא  לשעתיים, 

משלימה בשיעולים את מה שהחסירה...
אבל  נחמד,  כלי  זה  דבש  עם  צמחים  תה  כוס 
פעם   .  Game Changer לא  הוא  בלילה  גם 
קרה  זה  קונבנציונלי!  לא  טיל  חטפנו  אחת 

סקאדר.  אגם  על  בספינה  שייט  במהלך  דווקא 
חריף  משקה  איזה  של  כוסית  היתה  זאת 
בלקני. כן לא ירבו כמותה – כי זה באמת עלול 

אותנו. לגמור 
במערות האף התארַגנו בכוח של 2 חטיבות, כאשר 
אך  עומס  פחות  עליהן  יש  מתוגברת.  הימנית 
המשימות יותר מגוונות ומתפזרות על כמה גזרות. 
נדרשת כאן יותר גמישות ומוכנות לשינויים. דווקא 
את הדבר הטריוויאלי שנקרא אף סתום ודולף בלי 
המבצע  בפקודת  כי  למה?  ביצענו.  לא  הרף 
שקיבלנו אין אף סתום ואנחנו חיילים ממושמעים, 
עושים מה שנדרשנו לעשות. אך פטור בלא כלום 
אי אפשר – דואגים לוודא שהאף דולף מדי פעם, 

אפשר לקרוא לזה אם תרצו "אש הטרדה".
כבר בשלב מוקדם הוחלט לשלוח גדוד אחד לכל 
מהטיסה.  הנוחים  התנאים  את  לנצל  כדי  אוזן 
כוחותינו הפגינו דבקות במשימה, יצרו באוזניים 
מַתסכל.  מאוד  כדבר  שידוע  צוללת"  "אפקט 
השמיעה ירדה בעשרות דציבלים, אני לא מגזים.

אך מי שקצת הגזימו זה הגדוד שפעל באוזן הימנית. 
שם כבר היו ממש כאבים. זה הוביל לשתי תוצאות: 
אחת היתה הישג מוראלי שלנו – היעד נאלץ לוותר 
הנהר  קניון  מעל  באומגה  גלישה  על  יום  באותו 
טארה. התוצאה השנייה דווקא יכלה לסבך אותנו – 
גם  שמדובר  חששו  היעד  של  ההגנה  כוחות 
במתקפה של חיידקים וירו טיל בליסטי אחד מדגם 
מוקסיפן-פורטה, מה שנקרא אנטיביוטיקה. למזלנו 

הם עשו זאת חד פעמית ולא יותר.
כל חטיבה שלחה גדוד אחד לעין הקרובה אליה, 
והפעילה מסביב לשעון את מעיין הדמעות. שפע 
בניקוי  הדמעות חייב התעסקות חסרת תקדים 
עדשות המשקפיים – גם כאן הגזרה הימנית פעלה 
הרבה יותר מהשמאלית. יש לציין את היצירתיות 
של כוחות ההגנה. בהעדר טיפות או משחת עיניים 
הם אלתרו תרופה יעילה במידה מדאיגה – עצימת 
ושטיפה  סבון  בתמיסת  ניקוי  היטב,  העיניים 
לטמיון  לנו  הוריד  כזה  ניקוי  במים...כל  יסודית 

עבודה של שעות... 
כמדומני באה העת לסכם. המצב בכללו הוא סוג 
של תיקו. השפעת לא מחמירה אך היא ממש עוד 
לא  "זאת  כי  יטענו  אולי  מקום.  לשום  הולכת  לא 
כאשר  אוקטובר,  בראשית  ככה  להתקיף  חוכמה" 
החיסונים נגד שפעת אפילו טרם הגיעו למרפאה. 
את  לשלוח  התכוונו  לא  עשינו.  שלנו  את  אנחנו 
היעד שלנו לבית חולים אי שם בבלקן, רק לקלקל 

לו קצת את הטיול.    

בראשית אוקטובר יצאנו לטיול מאורגן של שבוע במונטנגרו, ארץ קטנה, 
הררית ומקסימה. היה טיול יפה, אבל ממש בימים האחרונים לפניו חטפתי 
מהשגרה  לצאת  כדי  אז  במלחמה!  שאני  הרגשתי  אך  טיילתי  שפעת... 

החלטתי להתחפש לכתב צבאי שנותן דיווח דווקא מן הצד השני.

 כוחות 
ההגנה של 

היעד חששו 
שמדובר גם 

במתקפה של 
חיידקים וירו 
טיל בליסטי 
אחד מדגם 

מוקסיפן-
 פורטה, 

מה שנקרא 
אנטיביוטיקה

ועדת בטחון מתן צהרי
תרגיל חירום יישובי:

בסוף חודש פברואר נערך תרגיל המדמה מספר 
מצבים בהם צוות החירום היישובי וחמ”ל הפיקוד 
מתוך  שונים  אירועים  לשלל  מענה  לתת  יידרשו 
הבנה שישנו סיכוי רב שבאירוע ארצי גדול כגון 
נפילות טילים, רעידת אדמה ואירועי קיצון שונים, 
לכלל  מענה  לספק  יידעו  לא  החירום  שירותי 
בתוך  מוכנות  נדרשת  ולכן  באזור  האוכלוסיה 

היישובים לספק עזרה וחילוץ.
מספר  בתוכו  מכיל  היישובי  החירום  צוות 
תחומו  על  אחד  כל  אחראים  אשר  צוותים 
ולמפקד  לחמ”ל  מהשטח  דיווחים  ומעבירים 

האירוע בזמן אמת.
*צוות חמ”ל – בראשות גיל סירקין.

*צוות חילוץ וכיבוי אש – בראשות מנחם עפרוני.
*צוות רפואה – בראשות תמנה צהרי.
*צוות חינוך – בראשות טובה שביט.
*צוות רווחה – בראשות קרן לורבר.

*צוות כיתת כוננות – בראשות אייל צהרי.
*צוות משק – בראשות משה כהן.

*3 צוותי חלוקה לאזורים במושב – צפון, מרכז 
ודרום. 

התרגיל כלל מספר אירועים שהגיעו לחמ”ל בניצוחו 
של יאיר )ייקה( ישי - אירוע פצועים באזור הפרסה, 
אירוע הפסקת חשמל ברפת ודרכי ההתמודדות בין 

הצוותים השונים לטיפול מהיר במקרים.
בנוסף , כחלק מההבנה שבאירועי אמת ניתן יהיה 
להיעזר ולעזור ליישובים הסמוכים בידע ובכלים, 
וטיפול  מהריסות  בפינוי  עזרה  לספק  נדרשנו 

רפואי בתרגיל שבוצע במקביל בנהלל.
נהלל  לאנשי  חברו  שלנו  ורפואה  חילוץ  צוותי 
וסייעו להם בנדרש ועל כך קיבלו מחמאות רבות 

על רמת הציוד והמוכנות שלנו.
בסופו של התרגיל כונסו ראשי הצוותים השונים 

לסיכום ולמסקנות.
צוות החירום היישובי נשען כולו על עזרה הדדית 
בכל  חלק  לקחת  שרוצה  מי  כל  הקהילה.  למען 
אחד מן הצוותים או כל מי שמעוניין לתרום ידע 
מוזמן להצטרף בכדי שבאירוע אמת אם יתרחש 

נדע לתת מענה מהיר ואיכותי לטובת הכלל.
ולכל  הרבים  לכל המתנדבים  להודות  רוצים  אנו 

מי שתרם להצלחת התרגיל.

ביטחון שוטף:
באירועי  משמעותית  עלייה  חווים  אנו  לאחרונה 

פריצות וגניבות רכוש מבתים וגניבות חקלאיות.
המועצה  שטחי  בכל  מתרחשת  התופעה 

וביישובים הסמוכים בכל שעות היום והלילה.
אנו חוזרים ומדגישים, כל אדם שנראה חשוד או 
לרב”ש  מיידית  לדווח  יש  חשוד,  שנראה  רכב 
או   052-3926158 רמי ברקוביץ בטלפון  המושב: 

למוקד 100 של המשטרה.
אזעקות  והפעלת  וחלונות  דלתות  של  נעילה 

בבתים ובמשקים מקשה על פעילות הפורצים.
פועלת  ובביתו  לחופש  יוצא  או  לחו”ל  שטס  למי 
אזעקה, אנא עדכנו את שכניכם שיפקחו עין כאשר 
ועדכנו  ספייר  מפתח  השאירו  נמצאים,  לא  אתם 
עם  לסביבה  להפריע  לא  בכדי  האזעקה  בקוד 
הרעש החזק. מי מכם שמעוניין, מוזמן לעדכן אותי 

או את רמי בנושא זה.
לקבוצת  עובר  האירועים  של  מהיר  דיווח 
רבים  תושבים  אליה  שמחוברים  וואטסאפ 
מהמושב ולעיתים הגעה מהירה למקום האירוע 

יכולה לסכל את האירוע.

   ' חמל ב"ש בפעולה   
  '

צוותי 
חילוץ 
ורפואה 
שלנו חברו 
לאנשי 
נהלל 
וסייעו להם 
בנדרש ועל 
כך קיבלו 
מחמאות 
רבות על 
רמת הציוד 
והמוכנות 
שלנו.
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עשינו עסק עסקים בכפר / עדי רוזנברג
אנו גאים להציג בפניכם את המדור החדש והחגיגי " עסקים בכפר" רבים 
מתושבי המושב הינם עצמאים בתחומים שונים ומגוונים ובעלי מקצועות 

חופשיים. כחלק מההיכרות האישית והיתרון של חיים בקהילה קטנה ניתנת לנו 
האפשרות לסייע לעסקים המקומיים ולהצמיח אותם. ראשית עלינו להכיר את 

הפרסונות ואת עיסוקם. לכן נציג בפניכם בכל גיליון מספר עסקים מקומיים 
ומי שעומד מאחוריהם.

"הסוד הגדול הוא לא לדעת מה לעשות, 
אלא לעשות מה שאתם יודעים" )טוני רובינס(

נעמה כפרי )סיון(, דיאטנית קלינית.
השמנה  אכילה,  בהפרעות  לטיפול  מומחית 
במגוון  מטפלת  להרזיה(.  )ניתוחים  ובריאטריה 

רחב של מצבים וצרכים נוספים.
משלבת בטיפול גישות שונות בניהן מיינדפולנס, 

CBT, קבלה ומחוייבות. 
יוצרת טיפול תזונתי אינדיבידואלי, מתוך אמונה

שמעבר לשיטות וכותרות, הטיפול התזונתי צריך 
להתאים לצרכים היחודיים של כל אדם.

Naamaka1@gmail.com      050 - 8594351

"אשחר פיננסים" - ליווי עיסקי
נשואה  שנים,  כ-9  במושב  גרה  רוזנברג  עדי 
אני  ואיתמר.  ניצן  נעה,  למאיה,  ואמא  לאריאל 
ולכן  ויזמים  באנשים  מאמינה  בלחלום,  מאמינה 
הקמתי את אשחר פיננסים וביחד הופכים חלומות 
למציאות. אז מה זה אומר : 1. גיוס אשראי להקמת 
עסק 2. בניית תכנית עסקית 3. בנייה וניהול של 
http://www.eshhar.co.il      .תזרים מזומנים

צועני  מחול  חוג   - נודדת״  ״תנועה 
לילדות בגילאי 4-12. 

מרחב קסום וקצת נוצץ, מלא סבלנות ואהבה.
לטכניקות  אתניים,  ומחולות  פולקלור  בין  שילוב 
בסיס מודרניות. החוג מתקיים בהדרכת נועה שלו 
סמינר  מטעם  ומחול  בחינוך   B.Ed בעלת 
הקיבוצים, מורה לתנועה אורגנית על פי שיטתו 
של משה פלדנקרייז ובעלת ניסיון ואהבה גדולה 

לחינוך ותנועה. 
מאמינה שהמחול הוא כלי חינוכי המאפשר לכל 
ילדה לגלות את ה״אני״ המיוחד שבה, לאהוב את 

עצמה, ולפתח אמונה ובטחון עצמי ביכולותיה.
שנים של ניסיון וחקירה, אפשרו לנו לבנות תוכנית 
תוכנית  לילדות.  המיועדת  ועמוקה  ססגונית 
עבורנו,  ליצור.  מהותו  שילד  ההבנה  על  הבנויה 
מרחב  ליצור  הזדמנות  הם  הילדות  שיעורי 
המשחק  שם  היא  היצירה  בו  מרחב  מאפשר. 
וההדרכה מהותה ליווי לשם גירוי, ולא התערבות. 
ברכות ובקשב רב הן מדמיינות ונעות בין ארצות, 
וכל  ומוסיקה,  אביזרים  סגנונות,  לשלל  נחשפות 
אישית  לתנועה  השראה  מקורות  הופכים  אלו, 

וליצירה עצמית, אותה אנו רוצות לעודד.
נועה שלו 054-4870707

מאמינה 
שהמחול הוא 
כלי חינוכי 
המאפשר 
לכל ילדה 
לגלות את 
ה״אני״ 
המיוחד 
שבה, לאהוב 
את עצמה, 
ולפתח 
אמונה 
ובטחון עצמי 
ביכולותיה"
נועה שלו
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"מימדים" - שרותי הדמיות 
דבי בר  אני  "הדמיה אחת שווה אלף שרטוטים". 
מאיר, בעלת חברת "מימדים- הדמיות אדריכליות", 
עם  פנים  ועיצוב  באדריכלות  ועסקתי  למדתי 
התכנון,  בתחום  שנה  מ-14  למעלה  של  ניסיון 

בארץ ובחו"ל.
את עולם התלת מימד גיליתי לפני 10 שנים ומאז 
לכן  וגוברת,  הולכת  רק  והתשוקה  מאוהבת,  אני 
שרותי  במתן  העוסק  "מימדים"  את  הקמתי 
הדמיות ליזמים, אדריכלים, מעצבי פנים, יצרנים, 
בגלריית  מוזמנים/ות  ופרטיים.  מוצר  מעצבי 

www.meimadim.com :הדמיות שלי כאן

"חן קרמר גת" - סטודיו לעיצוב גראפי 
סטודיו  בעלת  שנקר,  בוגרת  גרפית,  מעצבת 
המתמחה בעיצוב גרפי על כל גווניו ועבודות ביצוע 
עסקים  עבור  והדיגיטל  הדפוס  במדיית  שונות 
קטנים כגדולים, תוך שמירה על קו עיצובי עדכני, 
ותוך מתן יעוץ ויחס אישי. "אני נושמת וחיה עיצוב 
הכי  שאני  ממה  מתפרנסת  ואני  מזלי  התמזל  וכן 
אותי  מרגש  חדש,  לקוח  כל  פרויקט,  כל  אוהבת. 

מקטן ועד גדול".
054-9980665 chenkremergat@gmail.com

נישה ציוד לאירועים - נועם אריאל
את העסק הקמנו שני חברים לפני 4 שנים. הכל 
מתחת  ופוטונים  שולחנות  כמה  מבניית  התחיל 
הבית אותם השכרנו לאירועים פה ושם, בעיקר 
הזמן  עם  פרטיים.  לקוחות  של  קטנות  לחגיגות 
שולחנות,  כסאות,  פריטים:  ועוד  עוד  הוספנו 
אנו  כיום  ועוד...  פופים  אוהלים,  בר,  שולחנות 
וגדולים  קטנים  לקוחות  המון  עם  עובדים  כבר 
אני  השנה.  בכל  תעסוקה  לנו  מספק  והעסק 
המעיינות  שבעמק  שלוחות  מקיבוץ  במקור 
מתחילת  שערים  בבית  זוגתי  בת  עם  ומתגורר 

השנה ובעמק יזרעאל כ-3 שנים.
050-7992210  058-6746486

כרמי משק רוזנברג
הפרסה  בשכונת  מתגוררים  רוזנברג  ואבנר  חוי 
דור שני במושב. לשמן הזית שלהם תו איכות של 
מועצת הזיתים בדרגת "כתית מעולה" שהופק אך 
ורק מזיתים שנמסקו בכרמי המשק. הכרם מעובד 
קוטלי  בחמרים  ריסוס  ללא  אורגניות,  בשיטות 

עשבים וללא שימוש בחמרי הדברה. 
אצירת השמן מבוצעת בכבישה קרה בבית הבד. 

לאחר האצירה שמן הזית מאוחסן במכלי נירוסטה 
בהתאם  מעלות,   18 של  מבוקרת  בטמפרטורה 
הזית.  שמן  של  ואיכותו  טעמו  לשמירת  לתקן, 

בכרם רוזנברג עצי זית מזן ברנע ומזן פיקואל. 
והאריזה  האחסון  האצירה  המסיק,  בשלבי 

מקפידים על הפרדה בין הזנים. 

את עולם 
התלת מימד 
גיליתי לפני 

10 שנים 
ומאז אני 
מאוהבת, 

והתשוקה רק 
הולכת 
 וגוברת"
דבי בר מאיר
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המשך מעמוד קודם

קונדיטוריית ונילה
דברים  יוצאים  נפגשים,  וחלום  כשאהבה 

מופלאים... 
כשלוש  מזה  המושב  תושבת  מאיר  קארין  שמי 
שנים. מאז שאני זוכרת את עצמי, האהבה הגדולה 

לאפייה וליצירה זרמו בעורקיי. 
למקצוע  הפכה  התשוקה  האחרונות  בשנים 
ותפסה מקום מרכזי בחיי, עזבתי את עולם הניהול 
כקונדיטורית,  בלעדי  עיסוק  לטובת  הקימונעי 
ספר  בבית  קיבלתי  המקצועית  הכשרתי  ואת 

המוביל לקונדטוריה- "בישולים". 
שבבעלותי,   –VANILLA הבוטיק בקונדיטוריית 
משובחים  גלם  מחומרי  יד,  בעבודת  נאפה  הכל 
והטובים ביותר עם הקפדה על הפרטים הקטנים. 
שאני  המקום  זה  פה  לבחור,  נשאר  רק  לכם 

מגשימה את החלום.
להזמנות 054-4735091 

מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק 
https://www.facebook.com/vanillabotik/

vanillakarin ובאינסטגרם

כשאהבה 
וחלום 
נפגשים, 
יוצאים 
דברים 
מופלאים..." 
קארין מאיר

שיעורים פרטיים באנגלית 
שיעורים פרטיים באנגלית לכל הגילאים. קריאה, 

דיבור, שיפור הדקדוק והכנה לבגרות.
4791114 - 050 מאיה מרון גבע 

שכלול יכולות למידה
 )B.ED( שלומית עפרוני שחר מורה לחינוך מיוחד

ללמידה,  מוטיבציה  פיתוח  מקדמת,  הוראה 
משחקים.  בעזרת  לימוד  לימוד,  כדרך  המשחק 
ושליפה. לזיכרון  מידע  ארגון  א',  לכיתה  מוכנות 

ביסוס ידע לקראת קריאה וכתיבה. פיתוח הבנה 
חשבונית, חשיפה למושגי יסוד ועוד...

 050-9836216 04-9836216
shlomites@gmail.com

חידודים מדור ס)א(טירה
חידודים הינו מדור סאטירה, אין בדברים הכתובים בו לפגוע באף איש, 

קבוצה או בעל חיים.  

אהבתי, ועדת גנ"ש, חמאה, ועדת מירמור, ועדת דווקא שלוליות, ועדת לחם אורגני, ועדת בטחון 3, ועדת חוסר בטחון, ועדת הבאות: ועדת גיל הזהב, ועדת קול קורא למתנדבים לועדות 
 

במשרה מלאה שעות גמישותהחודשים יולי ספטמבר דרוש מציל מודיעה בזאת: הבור יהיה פתוח  בין ובנוסף והכי דחוף ועדת בריכה ועדת דואר )היום סגור(

היום מחר ואתמולבחינם לכל ראש ולכל ילדכינים מכל הסוגים 
בגן תות בואו להינות

מאז ועדת הביטחון 

המתחדשת בבית שערים, יש 

מלא פריצות בישובים סביבנו 

אנא גלו עירנות!

ועדת תרבות מחפשת 
מתנדבים שיתנדבו 

בהתנדבות להקמה, פריקה, 
הובלה ועידוד, לכל הלא 

ידע בגישור בנוגע דרושה קהילה! תנאי קבלה: מעוינים נשמח להתעניינוות.
הדדית, שכנות לא תנאי, שכחו סיכסוכם, ערבות לסיכסוכים של דורות שכבר 

רצון טוב, כבישים מסודרים, 
פעיל הברכה תיפתח חמאה ללא הגבלה ודואר 
שנה קדימה כשתהיה הרחבה, 20-30 

בחירות 2019

פוליטקלי קורקט
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ארטישוק ממולא / אלה גת
חבילת ארטישוק קפוא )כ-20 יחידות(

למילוי:
500 גר' בשר טחון

1 בצל גדול קצוץ דק
1 תפוח אדמה קצוץ דק

3 שיני שום כתוש
אגוזים קצוצים או צנוברים )לא חובה(

1 ביצה
4 כפות קמח מצה

1 כפית מלח  
  1/2כפית פלפל שחור

1 כפית בהרט / ראס אל חנות
1/2 כפית כורכום

ההכנה:
לערבב את כל מרכיבי המילוי ולמלא את תחתיות הארטישוק. להדק היטב.

לאחר המילוי לקמח את הארטישוק בקמח ולאחר מכן בביצים הטרופות ולטגן , להקפיד לטגן גם בצד 
המלית וגם בצד התחתית עד שיזהיבו.

לערבב את חומרי הרוטב ולהביא לרתיחה לסדר את הארטישוקים המטוגנים בשכבה אחת ולבשל על אש 
קטנה כשעה. אפשר גם בתנור ב-180 מעלות. 

ההכנה:
מערבבים בקערה את כל החומרים היבשים: 

קמח מצה, קקאו, נס קפה, סוכר ואגוזים.
ממיסים בסיר קטן את השוקולד עם החלב 

והליקר. מקטנים האש ומוסיפים את 
החמאה. בוחשים עד שוצרת עיסה אחידה.

ממזגים את תערובת השוקולד עם תערובת 
היבשים. בוחשים היטב ומכניסים למקרר 
לשעה. בעזרת כפית לוקחים כמות קטנה 
מהתערובת מגלגלים בשתי ידיים לכדור 

ומגלגלים בקוקוס.
שומרים בהקפאה ושומרים עוד יותר על כך 

שהכדורים לא ייעלמו לפני שהאורחים 
מגיעים.

המצרכים:
16 כפות גדושות קמח צמה

3 כפות קקאו
1 כף אבקת נס קפה

11/2 כוסות סוכר
100 גרם שוקולד מריר

200 גרם חמאהב
3/4 1 כוסות חלב

רום או ליקרלפי הטעם
חצי כוס אגוזי לוז קלויים וקצוצים

לציפוי:
100 גרם קוקוס

לציפוי הארטישוקים לאחר המילוי : 
1 כוס קמח 

2 ביצים טרופות
שמן לטיגון הארטישוקים הממולאים

לרוטב :
שמן זית 

בצל קצוץ
3 שיני שום פרוסות

5 כבעולי טימין
3 כוסות מרק עוף

2/1 כוס מיץימון טרי
מלח ופלפל לפי הטעם

מעט סוכר

לפסחמטבח מקומי   

יובל  מתוך ספר המתכונים של תלמה 
"ב-12 עוד לא היה לי כלום"

כדורי שוקולד / תלמה יובל



25 2425 24

אפריל 2019 | בית שערים אפריל 2019 | בית שערים

תבנית 24
לעוגה

300 גרם שוקולד מריר
200 גרם חמאה

5 ביצים
1/2 כוס סוכר

1/2 כוס שקדים טחונים
לקרם שוקולד

150 גרם שוקולד מריר
150 מ”ל שמנת מתוקה

ההכנה:
מחממים תנור ל 180 מעלות.

ממיסים במיקרוגל חמאה ושוקולד, 
גבוהה, עד להקצפה  דקות על מהירות  סוכר כחמש  כוס  ביצים שלמות עם חצי   5 מקציפים 

תפוחה ובהירה.
מנמיכים את מהירות המיקסר לאיטית מאוד ומוסיפים את השוקולד והחמאה המומסים לביצים 

ומערבלים בעדינות.
מוסיפים חצי כוס שקדים טחונים וממשיכים לקפל.

מעבירים את הבלילה לתבנית
אופים כ 30 - 40 דקות. העוגה תהיה עדיין רכה במרכזה וזה בסדר. היא תתייצב כשתצטנן.

לקרם שוקולד- מחממים את השמנת והשוקולד עד להמסה ויוצקים על העוגה

ציפורי בדרכים /טיולים ואטרקציות רתם ציפוריעוגת שוקולד שקדים לפסח/ קרין מאיר 

קל  ועם האהבה שלנו לארץ הבנו שהכי  בהורות  עם השנים 
וכיף מחוץ לבית. כל פעם שיש לנו זמן אנחנו עסוקים בלארוז 

ובלנסוע לטייל.

דלתי בדרום ועד היום זהו אזור הקרוב לליבי ג
ואהוב עליי מאוד, גם את משפחתי הדבקתי 
הזדמנות  בכל  להגיע  מרבים  ואנו  ב"חיידק". 
לאזור  היה  שלנו  האחרון  הטיול  ולנגב.  לערבה 
אחד  וזהו  בטירוף  נהנו  שבו  טיול  בנגב,  ניצנה 

האזורים המדהימים בארץ. 
כשהגענו  עצירות.  ללא  סה"כ,  נסיעה  שעות   3
לחול הצהוב, הילדים כבר רצו לרדת. שינוי הנוף 
מרגש אותם ומהווה אטרקציה בפני עצמו. טיילנו 
ניצנה.  למערת  שהגענו  עד  ניצנה  סובב  בשביל 

המסלול נחמד ומאוד ואטרקטיבי לילדים. 
אוהל  קיבלנו  בעזוז. שם  בארותים  לחאן  הגענו 
לפארק  הפך  בשניות  אשר  מזרונים,  מלאן  עם 
לצאת  רצו  לא  שכלל  הילדים  ידי  מעשה 
מהאוהל. בחוץ היה קר מאוד, אבל החבר'ה של 
נגמר.  שלא  ותה  במדורה  אותנו  פינקו  המקום 
בישיבה  האוכל,  באוהל  הוגשה  הערב  ארוחת 
"חאפלה".  בסגנון  ומזרונים  מחצלות  על  נמוכה 
של  המדהימה  הזריחה  ואיתו   הגיע  הבוקר 
ליד  חם  לתה  כולנו  את  השכימה  אשר  המדבר, 
היו  הם  ראינו  ממש  לא  הילדים  את  המדורה. 
עסוקים בחקירת המקום שהיו בו גמלים ובעלי 
חיים שונים. לאחר שארזנו את עצמנו, המשכנו 
בבאר  הענקית  הדיונה  המטורפת:   לאטרקציה 

מילכה.
 שם, באמת, יכולנו לפרוש לקפה ולהניח לילדים 
להתפלש בחול, לעלות, ולרדת, להתגלגל כן,  גם 
לנו  יש  ,לצערנו,  אבל  הספיקו,  לא  שעות  שלוש 

שגרה על הראש....

קצת לוגיסטיקה:
אנחנו נסענו בחנוכה אז קחו איתכם הרבה ביגוד 

)חם, קר, פושר..(
אוכל בקטנה לארוחת צהריים כי שם אכלנו את 

ארוחת הערב ואת ארוחת הבוקר.

שביל סובב ניצנה 

מערת ניצנה 

חאן בארותיים
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לבתיה חומש וב"ב
משתתפים בצערכם

עם פטירתה של האחות

עופרה רז ז"ל

הספד לאבא
ואז הגיעה מחלת הפרקינסון הארורה. ולמרות שהחמירה בחודשים האחרונים ונזקקת לעזרה, שהגיעה 
בדמותו הטובה של ג’ואל, שמרת על רוחך הטובה והמשכת ליהנות. כשיצאת מהבית הקפדת על מכנסי 
הג’ינס והסנדלים התנכיות כמו מימים ימימה. זוכרים אותך אבא חוזר מיום עבודה ארוך על המשאית עם 
אותם מכנסי ג’ינס, לבוש מוקפד, נקי למשעי, כאילו זה עתה יצאת מהבית. כזה היית, מסודר בהופעתך, 
בביתך וסביבתך ובכל אורחות חייך ודמותך אומרת כבוד. החצר המסודרת, המבהיקה מנקיון היתה ועדיין 
סימן הכר לכך. לפני חודש עברת אירוע מוחי ששיתק את מחצית גופך, חזרת מהר הביתה לשיקום ביתי 
והיינו אופטימיים. ואתה שמרת על חוש ההומור המעולה שלך. גם מתוך הצרה הזו ענית בחדות לשון 
וגרמת לסובבים אותך לחייך. אמרת “אני שומר על המורל והמורל שומר עלי”. אבל לפני שבוע נחלשת 
גופך אל  ואנו משיבים את  בך. אתמול נשמתך עזבה  יכול היה למחלה שפגעה  גופך לא  והפעם  לפתע 
האדמה עליה התהלכת כל חייך. אבל שנה אחרונה זו אינה מתארת את חייך. 83.5 שנים טובות בהן חיית 
בחקלאות  ידיך,  במעשי  רבה  הצלחה  וראית  חייך  מרבית  קשה  עבדת  ומספקים.  עשירים  מלאים,  חיים 

ובתעשיה. ובשבת מנוחה - יצאת קצת לעבוד. 
נולדת ב-1935 במגדל וכתינוק הגעת עם הוריך להקים מחדש את המושב, כך ששנות חייך הן כשנות בית 
שערים. כאן הכרת את אמא וכאן בניתם את ביתכם לאחר שרכשתם את המשק בו אמא גדלה. כאן גם 
נולדנו אני, דלית וצור, ובאותו משק עצמו זכית לראות את שני ניניך, דור חמישי במושב. 65 שנים של חיי 
ביותר  הטובה  הבחירה  היתה  אמא  אחת,  לא  שציינת  וכמו  אמא.  לבין  בינך  הדדי  וכבוד  מלאים  שיתוף 

שעשית. אין לנו מילים לתאר את המסירות של אמא אליך.
במילות התודה ביום הולדת 80 שלך, בה זכית לשמוע את שבחיך בפניך, אמרת: “אני שמח בחלקי ובמה 
שיש לי, ובכל מה שעברתי עד עכשיו, אולי זה לא צנוע אבל זאת האמת”. ואכן, בכל פעם שאמרו לאבא: 
“מיכה, אתה מפסיד”, הוא נהג להשיב: “כל חיי אני מפסיד ולא חסר לי כלום”. כך אכן הרגיש. לאבא 
הספיקו לחם, גבינה וזיתים בכדי להיות שמח בחלקו אבל גם מרצדס טוב שתהיה בחצר. אבא היה איש 

שמרן בהליכותיו אך פורץ דרך במהלכיו.
אבא, סלע הבסיס של המשפחה שלנו ושל המשפחה המורחבת. מתוך מנהיגותך הטבעית ואורחות חייך 
היית למצפן של השבט. אדם חרוץ, ישר, לבו ופיו שווים, בעל שכל ישר ונותן דוגמא אישית. היית אדם 

אופטימי ומלא שמחת חיים, מטייל, רוקד ושר, איש שיחה וחברה, מעורב בקהילה ותורם לה.
ובפנינו.  בפניך  הובעה  וההערכה  ובעסקים  החברים  המשפחה,  אותך,  הסובבים  מכל  להערכה  זכית 
ועכשיו מלווה ברוב עם אנו מטמינים את גופך בקרבת הוריך, דודיך, פנינה וזיו וחברים מבית שערים. 

אותה אדמה עליה שחקת בילדותך וממנה הוצאת את לחמך שנים רבות ואהבת אהבה עמוקה.
נשמור את הערכים שהנחלת לנו באהבה גדולה אליך ואחד אל השני.

מהילדים  והוא  שערים,  בית  ממיסדי  שהיו  ז”ל  וחוה  יצחק  של  בכורם  ממיכה,  פרידה  פרידה.  שוב 
הראשונים שגדלו פה. את תולדות חייו אפשר לקרוא ממקור ראשון בספרו האוטוביוגרפי. מיכה רצה 
היו הדברים  מיכה  כי אצל  ליד הדמיון.  דברים  להותיר  לא  כדי  מפיו,  חייו מתועד  סיפור  את  להשאיר 
סדורים, מסודרים, מתוכננים ומדויקים. הוא לא השאיר דבר ליד המקרה. רק את בריאותו לא יכול היה 
לתכנן. הרופאים, תלמה, הילדים, והמטפל ג’ואל עשו ככל שיכלו, אך כל הטיפול המסור לא הצליח למנוע 

את הסוף. 
מגיל צעיר מאד קיבל על עצמו את עּולם של משק עצמאי ושל משפחה נבנית. 

בחריצות, במשמעת עצמית, ביסודיות, בכישרון ובחכמה. יד ביד עם תלמה עד אתמול. 
משק הפרחים והמטעים המצליח של מיכה לבלב, פרח, והניב פירות. בהמשך פנה לתחום חדש, התעשיה. 

וגם כאן בלטו כל תכונותיו ויכולותיו. והמפעל שגשג והתפתח. 
לא נשכח את פעילותו הציבורית כחבר ועד לאורך שנים רבות, ואת מעורבותו בחיי החברה בכפר. היה 

שותף לפעילות התרבותית, השתתף בכל ארוע או מופע. ולא נפקד מקומו גם בעיתות של צער. 
לא הזניח קשרים מימי הילדות והנעורים ושמר עליהם באדיקות לאורך כל שנותיו. ידע להוקיר את מקומו 
של העבר לצד מבטו קדימה אל העתיד. ראינו את חלקו המרכזי בגיבוש המשפחתי של משפחות שומן 
וויטלס. מעבר לצוואתו של יצחק אביו, הוא ייחס חשיבות רבה ל”ביחד” הזה. המפגש עם דני מדי שבת, בלי 
דילוגים, הוא דוגמא קטנה לכך. ראינו את כאבו על לכתו של זיו. מיכה אב מעורב וסב מעורב, הבין בשנים 
האחרונות שיש להעביר את ה”מושכות” במושגים של פעם, או ה”הגה” כמו שזה נשמע היום, בתחומים 
השונים לדורות הבאים. אין אצל מיכה מכונית בלי נהג. שוב פרידה, פרידה מדמות דומיננטית שלא תישכח. 

הספד למיכה שומן
כתבה: פירחה פלד.  קראה: לילך פרץ

הספד למיכה שומן כתבה: עירית בר יעקב

ליוסי פלדמן וב"ב
משתתפים בצערכם

עם פטירתה של האמא והסבתא

קלבה )מאמא( 
פלדמן ז"ל

לטובה לוריה וב"ב
משתתפים בצערכם
עם פטירתו של האח

אייל שר שלום ז"ל

לעופרה כהן וב"ב
משתתפים בצערכם

עם פטירתה של האחות

ענת אופיר ז"ל
לקיקי קמחי וב"ב

משתתפים בצערכם
עם פטירתה של האחות

מלכה ברונשטיין ז"ל

ליוסי פלדמן וב"ב
משתתפים בצערכם

עם פטירתה של האמא והסבתא

קלבה )מאמא( 
פלדמן ז"ל

לתלמה, עירית, דלית, צור,
דני, שלומית וב"ב

משתתפים בצערכם
עם פטירתו של הבעל, האבא, הסבא והאח

מיכה שומן ז"ל

לנעמי וב"ב 
ולמשפחות רייזנר, שומן ובן ישי

משתתפים בצערכם
עם פטירתו של הבעל והגיס

אברהם )אברמל'ה( 
חיים ז"ל

ועכשיו 
מלווה ברוב 

עם אנו 
מטמינים 
את גופך 
בקרבת 
הוריך, 

דודיך, פנינה 
וזיו וחברים 

מבית 
שערים. 

אותה אדמה 
עליה 

שחקת 
בילדותך 

וממנה 
הוצאת את 

לחמך שנים 
רבות 

ואהבת 
אהבה 
עמוקה.

עירית בר יעקב
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ספרים רבותי ספרים  רחל בנדרלי

זה, ל מדור  של  והנאמנים  הוותיקים  קוראים 
זכורה בודאי אהדתי המיוחדת לז'אנר הקרוי 
לכם  שהמלצתי  מהספרים  רבים  היסטורי.  רומן 
היסטורי  רקע  על  פרוזה  ששילבו  רומנים  היו 
מאשר  יותר  הינם  ההיסטוריים  הארועים  כאשר 
ציון זמן, אלא לעיתים משחקים תפקיד משמעותי 
אמליץ  גם הפעם  בסיפור.  בדרמות המתחוללות 
מפותלת  תוספת  עם  אבל  זה,  מסוג  רומן  על 
)לדעתי(,  מורווח  שיוצא  הקורא  את  שמאתגרת 

מצורת הסיפור המיוחדת הזו.
ושוב  דווקא בספר מספרות עברית,  נתחיל  אבל 
טוויסט – הספר נכתב על ידי מאיה ערד – סופרת 
שמקום מושבה בגולת ארה"ב, ומשם היא כותבת 
ועוסקת   – למדי  עדכנית   – בעברית  ספריה  את 
"המורה  הוא  הספר  ובישראליות.  בישראלים 
ומכך  סיפורים  משלושה  מורכב  והוא  לעברית" 

נובעים יתרונותיו וחסרונותיו כאחד.
בראש  כי  הזה  הספר  על  בחום  ממליצה  אני 
וסוחף. מאיה ערד מספרת  הוא קריא  וראשונה 
בקריאה  זאת  כל  ועם  ואינטליגנטית  רהוטה 
רבדים  בסיפוריה  למצוא  ניתן  יותר  מעמיקה 
נוספים של רגשות, תובנות, לבטים ושאלות על 
מתיחס  סיפור  כל  בארה"ב.  הישראלי  הקיום 
זהות  עם  אישית  התמודדות  של  אחר  לסוג 
כפולה עקב שהיה ממושכת מחוץ לישראל. מה 
זה עושה לישראליות שלהם, לשפה, לקשר עם 
הארץ, לנתק מהמשפחה וליחסים הבין-אישיים 
נוגע  במיוחד  האמריקאית.  המציאות  רקע  על 
לבקר  שנוסעת  מבוגרת  אמא  של  סיפורה  ללב 
מבלי  לחייהם  נכנסת  ומשפחתו,  בנה  את 

אין  כמנהגנו,  זאת...טוב,  ובכל  אותה,  שהזמינו 
ותראו  הספר  את  קראו  זה.  במדור  ספוילרים 
כמה הרבה אנשים קשורים למציאות הזו בהיות 
הוא ספרה  העולם כפר אחד קטן. הספר השני 
קייט  חיים".  ועוד  "חיים  אטקינסון  קייט  של 
אטקינסון הינה סופרת בריטית ובספר הזה היא 
עד  הקודמת,   המאה  תחילת  של  בתקופה  דנה 
למחצית המאה, ליתר דיוק משנת 1910 ועד סוף 
מתמקד  הסיפור  מרכז  כאשר  הששים  שנות 
בריטית.  מבט  מנקודת  השניה  העולם  במלחמת 
מתקדם  לא  שהוא  הזה  בספר  )מאד(  המיוחד 
בצורה ליניארית אלא הולך קדימה ואחורה בזמן, 
משום שהדמות הראשית בספר נולדת ומתה בכל 
צומת, ובכל מהלך שכזה היא משנה את בחירותיה, 
מה שמשנה לחלוטין את מהלך העלילה. נשמע 
מסובך? בוודאי, אבל מרתק באופן יוצא דופן, לא 
במהלכים  ורגליו  ידיו  את  מוצא  הקורא  תמיד 
ובהסתבכויות )בסוף הכל מסתדר( ובעת הקריאה 
לא  כדי  פתוחים  וחושים  עירנות  על  לשמור  יש 
לאבד את הנתיב המרכזי, אך זה קסמו ויחודו של 
הספר הזה. ולמרות שהרבה מבקרי ספרות טענו 
נגד הסופרת על שימוש בטריק כזה כדי לשמור 
המלחמה  שתאורי  וציינו  הקורא  עירנות  על 
ובעיקר תיאורי הבליץ על לונדון הינם מן הטובים 
ביותר בספרות המודרנית ומוטב היה לה להסתפק 
בעקבות  המסתבכת  העלילה  לדעתי-  בכך, 
פעם  כל  לחזור  הראשית  הדמות  של  האפשרות 
בדיוק  זו  קודם  משפעלה  אחרת  ולפעול  לחיים 

הסיבה שאני ממליצה על הספר הזה.             
                                                      קריאה מהנה

ובעת 
הקריאה יש 
לשמור על 

עירנות 
וחושים 

פתוחים כדי 
לא לאבד 

את הנתיב 
המרכזי, אך 

זה קסמו 
ויחודו של 
הספר הזה
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אימרי 
בן ליעל ואיתי גולדמן, אח לעמית 

וארבל, נכד לעופרה גולדמן

עידן
בת לענבר וירדן קפלינסקי

)דיירים של יאיר יובל(

ענבר
בן לסמדר כהן 

אח לאליז, 
נכד לעופרה ומושיק כהן

רותם
בן ליערה וליאור גולן

אח לעומרי 
נכד לנילי ויצחק גולן

בקרוב אצלכם
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קבוצה קהילתית בית שערים

08:30איזה מזל! פרצו בכל האזור רק לא בבית שערים

14:30אני מאוד מרוצה ממנו. הוא מוכשר, גם נחמד, וגם חתיך. יש לו ידיים נהדרות.

זה בגלל השלוליות, הן מרתיעות את הגנבים 
10:30

08:10

בוקר טוב, שימו לב, אתמול בלילה פרצו ל-10 בתים ברמת ישי, 7 
בתים בנהלל, ו-5 בכפר יהושע. הציבור מתבקש להגביר עירנות.

10:32חבל שהן לא מרתיעות גם את המיסיונרים

עוד פעם פריצות? ובדיוק התקלקלה לנו האזעקה. 
10:34מישהו מכיר טכנאי אזעקות מומלץ?

10:35כן. שגיא 059-6969696

10:37הוא לא טכנאי מזגנים?

14:41או עוד יותר גרוע... מודד של המועצה!!!

גם מזגנים, גם אזעקות ועוד דברים.

או יותר גרוע... מיסיונר   

10:38

בחודש.  לפחות פעם  לו  קוראת  אני  עליו.  אני מאוד ממליצה  גם 
14:32והוא לא מאכזב

14:35הוא עושה גם בייבי-סיטר?

14:55כן תנסה בגן השעשועים

14:50

יודע אם הלוכד  הי, רותי לבד בבית והיא רואה איש זר בחצר. מישהו 
14:37כלבים מסתובב עכשיו במושב? או שאולי זה פורץ ?

14:42

14:39

שלישי  ביום  שישי,  יום  של  הקוסקוס  את  להזמין  אפשר  והשבוע 
ולקבל אותו כבר ביום רביעי.

שאלה קצת מוזרה... מישהו יודע איפה אפשר למצוא קן צרעות במושב?
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