
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  אחרי שהם כבר נפרדו מהדרום       
  

  ֶׁשל ַאָּבא קֹוְבֶנר ֵהם ׁשּוב ִנְפָרִדים ֵמַהָּדרֹום
 ֲאָבל ְּכֶׁשֵהיִׁשירּו. ּוְפֵניֶהם ׁשּוב ָצפֹוָנה

  ַרק. ַמָּבט ׁשּום ָצפֹון ְּכָבר א ִצָּפה ָלֶהם
  . אֹותֹו ָּדרֹום. ַרק ׁשּוב ָּדרֹום. ַמְרַאת חֹולֹות

  ָמְדדּו ְׁשֵּתי, ָׁשְלחּו ָיד ְלָפִנים. תֹו ָּדרֹום ַעְצמוֹ אוֹ 
  –ְׁשַּתִים ְׂשֹמאָלה ,  ָּדרֹום–ֶאְצָּבעֹות ָיִמיָנה 

  ׁשּוב ְוׁשּוב ְוׁשּוב ָּדרֹום , ַהֹּכל ָּדרֹום, ָּדרֹום
   ְוִהֵּנה ַעָּזה ִּכְתמֹול –ַהֹּכל ָצפּו ֶאל ָיָּמה 

  ֵּנה ָרִפיַח ְּכִׁשְלׁשֹום ְוִה –ִהְתּבֹוְננּו ֶאל ֵקְדָמה 
  .יּוֶנס ָמָחר- ְוִהֵּנה ַחאן–ִהִּביטּו ָצפֹוָנה 

  ָנְׂשאּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶאל ָׁשַמִים ֶׁשל ַמְעָלה 
  ִּכּסּוִפים ָחסּום ְּכָתִמיד ֵהם -ְוִהֵּנה ִציר

  ׁשּוב ִנְפָרִדים ֵמַהָּדרֹום ֲאָבל ְׂשֵדַרת ַהְּברֹוִׁשים 
  ַמְקִּדיָמה אֹוָתם ׁשּוב ְוׁשּוב ְמַתֶעֶלת אֹוָתם 

  ְוַהָּדרֹום? ַאֶּתם ׁשֹוְתִקים? ָּדרֹוָמה ָלָּמה ַאַחי
  ַהִּנְׁשָּכח ִלּבֹו * ְוַדְמָּבם! ַּדְוָקא ַמֲאִזין ְלקֹוְלֶכם

  ִהֵּנה הּוא ׁשּוב , ֵעיָניו ָּכלֹות, ׁשּוב יֹוֵצא ֲאֵליֶכם
  ְנִחיָריו ְּכמֹו ָאז רֹוֶאה ְּפָרִחים ְקרּוִעים ּבִ 

  ְּכמֹו ָאז * ,ָהַרֶּקֶפת ׁשֹוֶתֶקת ּוְׁשלֹוִמית
  ְמָסֶרֶבת ִלְׁשֹּכַח ְוָהעֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו 
  .עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו ְוָאנּו ָּכאן ִנְקָּבִרים

  ַקְּבָרן ִעם ֶוֶתק ּוְקִביעּות ְּבֶחְבָרה , ְוהּוא. ְמֻרִּמים
  , ֲאִפּלּו ָּבֶרַגע ַהֶּזה ַמָּמׁש,  אֹוֵמר ָעֵלינּו,ַקִּדיָׁשא

  ַּבָּדרֹום- ָיתֹום-ָאִדיש-ַקִּדיש-ַקִּדיש-ַקִּדיׁש
  

  ראובן שהם
  ה"תשס'פסח ה

  
 של אבא קובנר' פרידה מהדרום'אמה גיבורי הפו, דמבם ושלומית* 
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  11.8.2014אסיפה מיום 
  

  עסקים ליפעתכספים ומנהל בחירת 

לתפקיד מנהל כספים , בן יפעת וחבר רמת דוד, ועד ההנהלה הציע את מועמדותו של שרון ורדי
הרקורד המקצועי של שרון בתפקידי ניהול והובלת מהלכים בקיבוצו הוצג בדף לקראת . ועסקים
את מועמדות  החליטה להעבירצות ואת דברי שרון עצמו ושמעה את ההמלהאסיפה . האסיפה

  .להצבעה בקלפישרון 
  

�  
  

  

  .עסקיםכספים ומינוי שרון ורדי למנהל  בנושא התקיימה הצבעה בקלפי 14-15.8.14בימים 

  . חברים77בהצבעה השתתפו 

  . חברים72 מינוי שרון לתפקיד הצביעו בעד

  . חברים5 הצביעו נגד

  .93.5% ברוב של עסקים של יפעתכספים ול שרון ורדי נבחר למנה

  !בהצלחה
  

  
  
  

 

  

  למותה  שנים   22  אב  'יט  ל" זחנה אגסי

  הלמות  שנים    3  אב  'יט  ל" זהילדה לנדר

  הלמות  שנים    22  אב  'כא  ל" זיהודה-שושנה בן

  הלמות  שנים    30  אב  'כב  ל" זמרים אבישי

  הלמות  שנים    10  אב  'כב  ל"שרה לוין ז

  מותול  שנים   7  אב  'כה  ל" זחיים- שמואל בן

  ו שנים למות33  אב  'כו  ל" זחיים קיסטנברג

  ושנים למות   25  אב  'כח  ל" ז'עמיקם גורביץ

  ולמות  שנים   12  אב  ' כח  ל"יעקב לוין ז

  מותהל  שנים   20  אב  'כט  ל"חיה גולדהור ז

  מותהל  שנים   9  אב  'ל  ל"נורה מילר ז

  מותהל  שנים   30  אלול  'ב  ל"פנינה ברונר ז

 מותהל  שנים   4  אלול  'ג  ל"זה גלעד זעלי
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  "אחרי שהם כבר נפרדו מהדרום " קריאה בשירו של ראובן שהם

  )ראו בשער העלון(
  

אחרי שנים , בעשורים האחרונים.  כך לפחות חשבנו–את ראובן שהם אנחנו מכירים כל חיינו 
ביפעת במטעים ובמערכות החינוך ובית הספר פנה למסלול האקדמי והיה לחוקר ומרצה לספרות 

שרק את מיעוטם , מחקריו. אורנים – ובמכללה האקדמית לחינוך יפהת חבאוניברסיטעברית 
חשבנו שאנחנו .  שכתב ובספריםכתבי עת התפרסמו וממשיכים להתפרסם עד היום ב,קראנו

 שיר 'חדשות בן עזר'כך הופתענו כאשר קראנו בשבוע שעבר בעיתון האינטרנטי -ולכן כל, מכירים
  . לא ידענו שהוא גם משורר–של ראובן 

  
פרידה 'עם הפואמה הגדולה של אבא קובנר השיר  מתכתב כבר מהכותרת והשורה הראשונה

, קובנר הקדיש את יצירתו ללוחמי גבעתי במלחמת השחרור. 1949שראתה אור בשנת , 'מהדרום
בלשון אנשי היישובים " חוטף עזה", "עוטף עזה"היום לו באזור שאנחנו קוראים , שלחמו בדרום

הוא נקרא כאילו נכתב ו –ערב ההתנתקות , 2005, ה"תב את השיר בפסח תשס ראובן כ.המופגזים
  .בימים אלה ממש

  
כבר ". רנֶ בְ א קוֹ ּבָ ל אַ ם ׁשֶ רוֹ ּדָ הַ מֵ "אחרי שנפרדו , אל הצפון" םהֵ "תחילתו של השיר במסע של 

אלא בהם וגם , ח"הראשון ניתן להבין שלא מדובר כנראה בלוחמי תש" ׁשּוב ִנְפָרִדים"מה
קרבות ,  מציאות של מלחמות וחללי מלחמות– הות נשארתהמַ , ת מתחלפתיהּו הִמ –יפיהם במחל

  . שתחזור ותישנה עד אין קץ, ואובדן חיים
  

כי . העםלשון ב, "מאבדים את הצפון "אבל, מחפשים דרךההולכים . הניסיון לנוע אל הצפון נכשל
איננו  –ל מדור וסדק בנפשם  חוויית המלחמה שחלחלה לכ–הדרום , גם אחרי שנפרדו מהדרום

 . נמצא הדרום– לצפון, למזרח, למערב – אליו ישאו עיניהםאשר כיוון הוא נמצא בכל .  אותםעוזב
.  וכנראה אין דרך לפתוח אותו"ִּכּסּוִפים ָחסּום ְּכָתִמיד-ִציר ":גם שם יראו אותו, ואם יביטו למעלה

שמם של שלושת כ –" תלוֹ ת חוֹ ַאְר מַ "ב שו, הדרוםושוב שוב רק אלא , אינו הצפוןמה שמצפה 
, מראה אמיתית? ה הזאתרָאמה היא המַ .  של קובנר'פרידה מהדרום'הפרקים המרכזיים של 

משקפת את דמות המתבונן בה ואת סביבתו בצורה בהירה וחדת , שעשויה מזכוכית שעשויה מחול
תמונה , רשת פענוחמשקפת תמונה מעורפלת הדו, העשויה מחומר הגלם, ת החולמרַא. קווים

-פטה,  אולי בכלל חזיון תעתועים–שככל שמביטים בה יותר מקרוב כך היא מטושטשת יותר 
ח וגם "נפלו לוחמי תש-שעליה כרעו,  אדמת הדרוםהם-החולות המוכפלים לאין קץ הם. מורגנה
 מלחמת יום הכיפורים וכל המלחמות והמבצעים וההתשהמלחמת לוחמי , ששת הימיםלוחמי 

  . אחר כךשבאו

 
לפנייה " םהֵ "ל מסעם הסיזיפי של האחוץ של המביט מבהשיר מתחלף התיאור בחציו השני של 

והקריאה אל האחים היא לצאת , "יחַ ַא"ההם האלמונים הופכים ל. בגוף שני, ישירה אליהם
 – 'פרידה מהדרום'של דמויות האל השיר נכנסות . עקהצלהשמיע , מהלם הקרב, תםמשתיק
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אלה אינן דמויות . ם ואהובתו שלומיתמּבָ  ּדַ וגהרהלוחם ה
, קובנר נתן לגיבור השיר את השם המוזר. אנונימיות-מומצאות

 האהוב המפקד, ח"ם בעקבות כינויו של לוחם הפלממּבָ  ּדַ ,הנוקב
שלחם במסירות נפש עליונה , )ויםנּבּבֶ גרשון דּו ('םּבָ ְמ ּבַ ּדֶ 'והנערץ 

טם מבשרי -ם תופי הטם מהדהדימובש. ונהרג בקרבות הדרום
  . המלחמה וטעם הדם בם

  
 מותו של קובנר רואה דמבם ברגע 'פרידה מן הדרום'שירי ב
ואולי גם מריח את המרֶאה ,  רואה– "ְּפָרִחים ְקרּוִעים ִּבְנִחיָריו"

איכשהו האוזן שומעת כאן הד לביטוי השחור על , המזעזע
דמבם ברגע ". הלכו להריח את הפרחים מלמטה"הנופלים ש

הפרחים הקרועים בנחיריים והרקפת השותקת שדבקה , מותו
 –" ְּכמֹו ָאז "– בשיר של ראובן מרסקבפניו חוזרים להכות בעצב 

  . ח עד עכשיו"מתש
  

לשכוח : צו קשה מנשוא את אהובתושל קובנר  דמבםמצווה , ברגע הפרידה מהחיים, על קו הקץ
// ; ִלְתמּוָנה ֶׁשִּנְׁשְלָמה ֵאין ָחִבים עֹוד ַאֲהָבה. / ְלִכי ִלְׁשֹּכחַ . ְׁשלֹוִמית, ְלִכי: " למען המשך החיים,אותו
קה בזכרון המת ולא  דבֵ היא. "ְמָסֶרֶבת ִלְׁשֹּכחַ " ,"ֹו ָאזְּכמ", שלומיתאך . "ְּגדֹוָלה ָהַאֲהָבה ֵמִאָּתנּו[...] 

את לאהובה אינה מאפשרת , נצח אל המת-עד-  האהבה.מסר קשה ונורא של השיר זהו .בצו החיים
והוא , הזיכרוןכלא  שהוא –גם שלומית נשארת בדרום , לחיים, במקום לנוע לצפון. האהבה החיה

  .גם המוות
  

מסתבר שהשיר  ."ְמֻרִּמים. / ְוָאנּו ָּכאן ִנְקָּבִרים": "אנו"כי אם " אתם "ולא" הם"לא ,  השירבסוף
 – בציר הזהות –מבפנים ו; העבר אל ההווה והלאה מן –בציר הזמן , מבחוץ –ל מסלולים פּוהוא ּכְ 

ָהעֹוֶׂשה ָׁשלֹום ". עם פנים ושמות, פנימי" אנו"האחים ומהם אל -אנונימיים אל הֵרעים" הם"מ
מי לא ייזכר . המשוררבמרירות  מתריס –" עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו ְוָאנּו ָּכאן ִנְקָּבִרים/ ָמיו ִּבְמרוֹ 

ִאְלָמֵלא ָהֵאל ְמֵלא  / ֵלא ַרֲחִמיםֵאל מָ : "'אל מלא רחמים' בשירו יהודה עמיחי של בזעקתו המרה
, ְוִהְסַּתַּכְלִּתי ֶאל ָּכל ָהֲעָמִקים/ ָּקַטְפִּתי ְּפָרִחים ָּבָהר ֲאִני ׁשֶ  / .וֹ  ָּבעֹוָלם ְולא ַרק ּבָהיּו ָהַרֲחִמים / ַרֲחִמים

גם הוא ,  אצל עמיחי"...ַרֲחִמיםֵדַע ְלַסֵּפר ֶשַהעֹוָלם ֵריק מֵ יוֹ  / ,ֹות ִמן ַהְּגָבעֹותּיאִתי ְגוִ י ֶשֵהבֵ נִ אֲ / 
מתרסקת , ןבאותם חולות שמהם אנו נפרדים בכותרת שירו של ראובממש , ח בדרום"מלוחמי תש

. ל לעצמו והעולם ריק מרחמיםשאת רחמיו שומר האֵ אל הוודאות ל ברחמי האֵ ניחומים להציפייה 
הזעקה בשירו של ראובן . לנקודת האיסוף את גוויות רעיו מי יודע זאת טוב מן הלוחם המביא

 –ום ר תפנה הוא דרשבא, בעולם שהוא כולו דרום, בארץ.  הדין תפילת צידוק–מופנית אל הקדיש 
וגם דיין . כי אין דין,  של יתוםצידוק הדיןהקדיש אינו . שערי תפילה נעולים, ציר כיסופים חסום

  .בעולם אדיש וריק מרחמים, בדרום,  קדיש אינסופי– יתוםהוא הקדיש עצמו . אין
  

  :"שדרת ברושים בדרך צפונה" בשיר 'פרידה מן הדרום'קובנר מסיים את 
. // ֵלינּויְׁשבִ  ִּביֵדיֶהם –!  ֵאיֶזה יֹום סּוָמא–ֵהם הֹוְלִכים ָצפֹוָנה /  .ְסִעים ַאֲחֵרינּוֵהם ּפוֹ , ֵרִעים, טְלַא  .1

,  ְצָלַלי/. /ִּגּבֹוַרי ׁשֹוְתִקים, ֵצל ֶאת ִצּלֹו חֹוֵבק/ ?  ַההֹוֵל ִמי ִמְּלָפִנים–. ְּפִסיָעה נֹוֶפֶלת ַעל ְּפִסיָעה
  .ִּגּבֹוַרי ֵאיָנם זֹוְכִרים ָמה ֵהן ְׁשנֹות ַחֵּיינּו! / ֵרינּוהֹוְלִכים ַאחֲ ַאֶּתם  ָׁשְוא, ְצָלִלים

 ַרק ֶּדֶׁשא .ּוְמאּום ִמְּלַבד ְׁשִתיָקה. ְׁשִתיָקה /?  ֲהֹזאת ְּכָבר ָהִעיר–ָׁשם , ְּפִסיָעה ִנְדֵמית ְּבתֹו ְּפִסיָעה  .2
 // – .ְוֵצל ַאְדמֹון עֹוֵמד ְּכֵהד ְּבִקּמּוָריו, ְׁשִקיָעה/  .ְּברֹוׁש ָנַגע ָּבָעב; ֹאֶהל ָּגדֹול ָנע ָּברּוחַ  // – –ָצִעיר 

  .ׁשֹוְתִקים ִאם ַהְּדָמָמה ֵאיָנּה ׁשֹוֶתֶקת, ֵרַעי, ָלָּמה ַאֶּתם, ָהּה
  

  .שובר שתיקה, נדמה לנו, ראובן
  

  מרים ויואב אהרוני

 

 דבמבם
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  גנטינהרא, רוסאריו

   למבצע צוק איתן28- היום ה, 4.8.2014', יום ב

  
 מתחת ממש ,ערב לפנות ראשון ביום, אתמול

 גדות על הטיילתהמתה , יתיּבֵ  למרפסת
, ילדים עם משפחות, םייחיד, זוגות – הנָ ָר הּפָ 

, רצו ,נעו כולם – מחמד חיות, סבתות ,סבים
 מסעדות ,הירידים דוכני בין להנאתם טיילו
 הנָ ָר ּפָ ה נהר. הקפה בתי, המשובחות הבשר
של  סיוםה שעות את הצד מן ווהיל הגועש

 ,ריוארוס תושבי של נעים חורפי שבועפסו
 אמרתי" מלחמה אין בחוץ. "ססארינוֹ הרוַֹ 

 כשהרמתי לרגע את העיניים לעצמי
מהמחשב שבאמצעותו אני מתעדכן כל 

 ,וואלה ,2 חדשות, ל"צה מגלי: הזמן
 החדשות מרשתות – וכמובן סבוקפיי

 מותירות שלא אמריקה ודרום מארגנטינה
מאז  חסדלישראל אפילו רגע אחד של 

 קל מעילו ינס'ג לבשתי .תחילת המלחמה
 קלה לשעה להיות כדי קומות 20 וירדתי

 הנָ ָר ּפָ ה גדות על לטייל,  כמו כולם'רינוארוס'
  . מלחמה איןאת שטף החיים ב לרגע ולחוש

  
ישראליים  שרגעים הראשונה פעםה אין זו

 תופסים ,מלחמות ,אירועים, םיסטורייה
, רבין רצחכך היה ב. שליחות בעת אותי

 ,סוערות בחירות מערכות ,יצוקה עופרת
 זה ככה. איתן צוק כעתו – קשים פיגועים

 7-8ת על פני נפרׂשל " בחוהשליחותאשר כ
 אין זו.  השנים האחרונות20מרוצת שנים ב

קשה לי להסביר מדוע  ולכן, ההראשונ הפעם
בלי , לבדי שאני מפני אולי. שונה זה הפעם

שליח אולי משום שאני , אבישג והמשפחה
 ולמרות יפההריו ארוס בעיר יישראלי יחיד

חש מאוד אני , יהודיתה קהילהההחום של 
אני , אחרת או כך... הגילזה  אולי, לבד

 דאגהו קשהמועקה בעת הזאת מרגיש 
   .גוברת, גדולה

 

 של סוגאני יודע שאני נמצא ב, עם כל זה
 וחייב להילחם בכל הכוח ובכל – חזית

היא אומנם החזית  .התבונה שאני יכול לגייס
אך היא נמשכת , הסברתיתלחימה  חזית

רשתות השידור . הפסקה ללאבעוצמה ו
 ללא השעון סביבהמקומיות מכות בישראל 

האמת ועל מוכרחים להיאבק על . םחֵ ַר 
 כךלויהיו  יש –  בעולםישראלשל דמותה 

  . השלכות כמעט בכל תחום
  

, להרצאותבקשות , למידע פניותמגיעות אלי 
רוצה  אני. והסברה  להסברים, מצבניתוחיל
, שעה אחרי שעה, הזמן כל תעדכןלה חייבו

הן  – קהל בפני יום דיופיע ממועם זאת 
 קרובותה ובקהילות בעריםהן ו ריואברוס

 קרוב נחשב מ"ק 400-300מרחק של (
 חניכיםלפעמים הקהל הוא . )בארגנטינה

בית הספר  תלמידי לפעמים ;הנוער בתנועות
, גננות ;תיכוןה עד יסוד ותיתכ מ–היהודי 

 ,הורים ;מדריכים ואנשי חינוך, מורים
 ,יהודים סתםגם ו  פעילי קהילה,סטודנטים

רוצים  או הזדהות תועצרל שמתכנסים
 בבית שבת בקבלתלשמוע את השליח 

 כולם. שתיים או שאלה לשאול ,הכנסת
איך נראים פני  להבין, פרטים לשמוע רוצים

 להביע, המלחמה מנקודת המבט הישראלית
  .ורגש הזדהות

  
מדינת עם  ארגנטינהל יהודי ש ההזדהות

 הםישראל היא מוחלטת והתמיכה של
 ,זאת. תנאי וללאחד משמעית  היאבמדינה 

האשמות ה, חרף האווירה העוינת ברחוב
 שאלות. ישראליות-הקשות וההפגנות האנטי

.  אינן נשאלות עכשיומורכבות או עדינות
של הפגנת  נוהלה את סיגלוהיהודים כאן 

עידוד והזדהות ללא סייג כאשר , תמיכה
גם  אולי ,לשאלות הזמן. רועמים התותחים
. לא עכשיו, יגיע בשוך הקרבותעוד , לביקורת

 לתת להם, התפקיד שלי הוא לחזק אותם

  �           .במאבק על דעת הקהלכלים ומידע 

   
  

 בחזית ההסברה
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 של חברים ,שכנים – םיהודי לאישנם גם 
 ,'ריוארוס עמך, 'היהודית הקהילה אנשי

 ,בלבד המקומית מהתקשורת שניזונים
 מבקשיםה – שואלים-לא-שואלים, עוקבים

.  ולמה, מה קורהיותר טוב להביןגם הם 
. יותר ומורכב קשהכלפיהם  ותפקידי מקומי
אני  המדינה של הלאומיים המוסדות כשליח
 הקהילהתחומי ב רק ולדבר להופיע רשאי

 כמו במלחמה אך, יהודי קהל ומולהיהודית 
על ' החלטה לקבל צריך לעיתים :במלחמה

 אתגר עם להתמודדוכיצד אם  'המקום
 מסוים בניגוד זה אם גם ,הסברתי חשוב

  .ארחיבא  ול– אני מחליט. היבשות הוראותל
  

 כל לשמוע לראות מאודלי קשה , כישראלי
י  ואי דיוקים בדיווחשקרים הרבה כך

סילוף התמונה , עיוות העובדות, התקשורת
קשה . צדדית מקוממת-ונקיטת עמדה חד

מאוד להתמודד ממרחק עם מראות 
, לקבורה מובאיםשלנו ה קציניםהו חייליםה

  . משפחותן של הבָ כאֵ קול לשמוע את 

אבל כלפי חוץ מוכרחים לשדר , הלב נשבר
 יהודיות קהילות כמו ,ריואוס ר–חוסן 
 עבור הגנה קו וגם זיתהיא ח, בעולם אחרות
  .ישראל מדינת

  
גם בימים  אני ממשיך, זהובנוסף לכל  ברמעֵ 

 טיפול: לכאן נשלחתי שלמענו במהאלה 
 ,הנוער תנועת הנהגת ,עתידיים בעולים
. נ.חשם -  עלהיהודי ת הספרבבי הוראה
 ,קהילתיים אירועים השתתפות ב,ביאליק
 שעות ,ימים סופר אני. סטודנטים עם עבודה
 מעבר .השנה בראש בבית לביקורי עד ודקות
 – פברואר חודש את גם רואהאני כבר  לכתף

 ,לארץ והחזרה  ברוסאריוהשליחותסיום 
  .ולילדים לאבישג ,ליפעת

  
  . חברים ,שלום יוהֱ 
 לחיילינו רקיבע, לכולם חם וחיבוק ש"ד

 ושקט שלוםבתקווה ל. משפחותיהם ולבני
  , להתראות בכל עת ,הארץ על

 קיטו הנדלר

 

 

 

  

  
משפחת מלכא לביתה בשעה טובה נכנסה 
  .בהרחבה הקהילתית

  

  :נכיר אותם

בוגרת תואר ראשון בחינוך  ,33ת ב ,עידית
ה קצינת כעד  היתה ".אורנים"מיוחד ב

 עבדה עם נוער בסיכון, ס"חינוך בשב
לצורך הקליטה . בלתי פורמליהחינוך וב

התחילה . מעבודה" פסק זמן"ביפעת לקחה 
מעוניינת להצטרף , כתחביב ודרך חייםלרוץ 

 .קבוצהריצה בל

 מהנדס תעשייה וניהול, 35ן ב ,דגלע
ה כ עד היה. איש צבא קבע, )רופיןמדרשת (

קורס כעת ב,  בפלמחים"חץ" סוללתמפקד 
  .רוכב אופניים: כתחביב ואורח חיים. ם"פו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :ילדיהם

 לכיתה ותעול, 6ת נובתאומות  , ועלמהנעמה
  .א"שגיבית ספר ב' א

בינתיים עם נמצא , חודשייםבן שנה ו ,רועי
  .פעוטון ייכנס ל בהמשך, בביתאמא

!ברוכים הבאים   
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על לוחמים שפעלו באומץ לב ובתושייה מבלי " צוק איתן"במבצע הסיפורים האחרונים ששמענו 
  .ים שנ46מלפני , הזכירו ליואב אהרוני סיפור ישן, לקבל אישור מראש

  

מחבלים חדרו : מתח רב שרר – ארץ מארבים ומרדפים – בבקעת הירדן .1968היה זה בקיץ 
באחת מתקופות המילואים . כן אז,  כעתה–ת לבקרים מירדן לשטחנו במגמה לפגוע ולהרוג חדשו

של חיילי המשימה העיקרית  .בצפון הבקעהצוץ -אוםמונה שלומיק דקל למפקד מוצב , התכופות
  . ת מחבליםולמנוע חדירהמוצב היתה 

  

זור מזרחה אחרי באחד הלילות זיהה מארב של חיילי המוצב חוליית מחבלים שחצתה את הא
במחבלים שלומיק הבחין עם בוקר . אך לא הצליח לפגוע, המארב ירה לעבר החוליה. נסיון פיגוע

במדרגת הזור סבך הצמחייה תוך ב
לא להניח החליט  ושממזרח לירדן

חצה  מחייליו כמהעם . להם לחמוק
במרחק של כמה מאות את הירדן 

,  המחבליםזוהומטרים מהמקום שבו 
  .וסגר עניין איגף אותם מאחור

  

חזרה בשלום עם הכוח כשחזר 
 –רפול שלומיק את מצא , לשטחנו

 פנה רפול .מחכה לו –ט הבקעה "מח
  ממניקיבלת: " בפנים חמוריםיואל

שלומיק "... ?אישור לחצות את הירדן
 רפול ..."אבל, לא: "התחיל לגמגם

  ..!".אז עכשיו קיבלת: "הפסיק אותו

  

  מזל טוב
  לאוריה ואריק ספיר

   עידןהבת להולדת
  לנורית ופדרו נוימן

  .להולדת הנכדה
  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לורד לוריא

  הנכדלהולדת 
  .בן לאילאיל ויניב

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לנורית שושני

  הנכדהלהולדת 
  .בת לשי ורוית

  !חהברכות לכל המשפ

  מזל טוב
  לגילה וגדי מנוס

  הנכדלהולדת 
  .בן לנועם ודפנה

  !ברכות לכל המשפחה
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  והצוותים 'ב-'זוהר ממרכז א, דורון גלעד
  :יםמשתפ

  סל הפעילויותהצצה מצולמת אל 
 העשיר והמגוון של ילדינו בחופש הגדול

  )נווה הקיץ ביפעת שכבר הסתייםל בנוסף(
  

  
 

  "יום אינדיאני" 

 

  

   "יום יווני"

  
  

  

יפית"מתנפחים "פעילות    ּכֵ

  

  

   , סדנת עפיפונים–בבוקר 
  על  הפרחתם אל–ם בין הערביי

  
  

  
  , "שחק אותה"ב' ד-א

  עמק חפרב לונה פארק

  

  

  "ספארי"טיול במשאית  - ' ו-'ה

מסע מגלעד לחוף היה , היה טיול אופניים לאורך נחל ציפורי 
  ... ניווט ביפעת,  עם ילדי גלעדמעין צבי
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 – ''ו-'היה טורניר כדורגל וכדורעף נגד רמת דוד ושריד לילדי גו
  ?מי היו המנצחים יודע יש מי שלא

און יביקור מרגש במוז,  ובפארק המיםבלונה גלבילוי  :וגם
  ... ועודפיקניק בפארק פרס, "דיאלוג בחשיכה"הילדים בחולון ל

  

   

לקראת אירוח ' ו-'י המלצר
ההורים בארוחה מפנקת שעל 

  .בוקרהכנתה שקדו כל ה

  

  

 יםתוודע מ- "שטראוס"ב
של המעניין למסלול הייצור 

  . האהוביםעדני החלבמ
  

  

  

  "מאסטר שף"

  

  

  פארק המשפחה בכרמיאלב

  

  
  כרמיאל, "חווידע"ב

  

   

  ...מופע מדהיםוסדנת קסמים 

  

  
  

  עפולהבהשעשועים בפארק 

  

  
  
  

ביער הקופים 
  ביודפת

  

  

  ...מרגוהחופש הגדול עוד לא נ, ועוד לא סיפרנו הכול
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  חג–ו באב "ערב טזה היה . ון והאיר את העמק באור יקרותירח ענקי במילואו עלה בערב יום ראש
ספק אם מי מן הוותיקים שמע על חג , ובכל זאת, "ִמָּיִמים ָיִמיָמה ",לפי ספר שופטים, שנחוג

 אולי משום –אפילו בתנועת הנוער החלוצית , אבא או בבית הכנסת-אהבה במועד הזה בבית אמא
ו באב למשוך את "הצליח ט, לא מייד, לאט- לאט,  בארץ.שירח כזה אינו עולה אלא בארץ ישראל

יודע היום כל , מה שלא שמע ולא ידע אפילו חלוץ משכיל. להתחדש ולהיכנס ללוח השנה, הלבבות
  .ו באב הוא חג האהבה"ט: ילד

  

  ?כולו לאהבה- שמוקדש כל, במועד קבוע בשנה, האם יש מקום לחג מיוחד
  

   :דני אדר
להתמקד בדברים , סיבה לחגוג ולשמוח, רעיון מעולה,  זה נהדר–חג לכבוד האהבה ! אני בעד

אבל ,  אין לי כרגע רעיון–אני אפילו בעד להוסיף ללוח עוד כמה ימים טובים . הטובים של החיים
  .אני בטוח שאפשר למצוא

  

   :אריאלה בגון
 לא רק במועד שנקבע לכך –כל הזמן אוהב , מי שיש אהבה בלבו. אין צורך בחג הזהממש לדעתי 

 לא לו ולא לאנשים שחיים – לא ישנה את זה שנקבע המועד –מי שאין אהבה בלבו . בלוח השנה
 מה –יום נישואים , יום הולדת: את האהבה לאהובי ליבנו אנחנו מציינים במועדים אישיים. אתו

  .לא נחוץ, לא אישי, לאכותיזה מ? "חג אהבה " באותו מועד חוגגיםכולםהטעם ביום נוסף שבו 
  

  :נורית בריסקו
אנחנו . הוא הזדמנות לשמח את מי שאוהבים ולחגוג אתו יחד" חג האהבה. "אני חושבת שכן

 אז .העצב בא מעצמו,  אנחנו צריכים לייצר בעצמנוהאת השמח.  יותר שמחה בחיינוזקוקים
כותבים משהו ,  ואיך לחגוגמשקיעים מחשבה ויצירתיות בשאלה מה, מתכוננים לקראת היום הזה

  . שיכול לחזק ולעודד בכל עת, והיא נשארת בזיכרון כמשהו טוב,  יוצרים שמחה–נחמד 
  

  ? חג אהבהאבא שיש-בבית אמאהאם הם שמעו 
  
  
  

 

  ליסזלטקה וקלמן , מרים ומשה דיטל, דור-צפורה ומרדכי בן: מימין לשמאל, למעלה
 חיה ואברהם עדיני, ליובה וחיים גבתי, אסתר וישראל בגון: מימין לשמאל, למטה
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  מועדון האימהות
  

לפני כחודש נפתח ביוזמת צוות מועדון 
פעמיים ": מועדון האימהות"דורות 

מגיעות , בימי ראשון וחמישי, בשבוע
עם תינוקותיהן צעירות האימהות ה

לפעמים . למועדון דורות לשעתיים של כיף
לפעמים זאת סבתא , בא אבא עם התינוק

נים  כולם מוזמ– עם הֵאם או בלעדיה –
  .  ובמאור פניםבחום

  

 הוא הזדמנות נהדרת "מועדון האימהות"
. מלא שמחה ואהבה, למפגש רגוע

עגלות ,מגיעות עם מנשאיםהאימהות 
למועדון נכנסות , תינוקות או עגלולים

לפעמים . בחיוך רחב ומברכות על כל רגע
 ארוחת –המפגשים   עומדים לעצמם 

שיתוף פתוח בחוויות , קלהקיצית בוקר 
 –והרבה עצות טובות , וניסיון אימהי

משטחי , מוצציםמשיפור בהנקה ועד 
  . פעילות וצעצועים

  

 יועצת השינה מורן היה מפגש עם: למפגש עם ערך מוסף גבוהבפעמים אחרות זוכות האימהות 
תנועה מפגש , מאור הדר עםמגע ועיסוי לתינוקות מפגש מודרך של , גיא על בעיות שינה של ילדים

כל הרואה את פניהן . אומרות פה אחד האימהות, "יוזמה מבורכת ". בהדרכת נורית נוימןוהפעלה
  .הקורנים ואת חיוכי התינוקות יודע שהדברים נאמרים בלב שלם

  

  יונת השלום

בקרוב יתרחשו מעברי הבתים במערכת 
מול פעוטון : החינוך וההכנות ניכרות בשטח

, כבר ממתינות מיטות תינוקות" חצב"
שיחליפו את המיטות הפתוחות לפעוטים 

ערימות צעצועים ; שגדלו ויעברו לגנון
 וכך –  הגניםומשחקים מתגבהות בפינות

  . בכל בית ובית

 –" נחש"מתעתד לעבור ל' ו- 'כיתות המרכז 
כצעד . הבית ששימש עד כה את בני הנעורים

החליף ציור חדש את הגרפיטי , ראשון
, ציור שנבחרה. בחזית הביתשנים שהתנוסס 

על כששלושה ילדים -ממריאה אל, טרף בפיה-עלה, הוא יונת השלום, והושלם בצביעת הילדים
תשמור  ("צריך למסור את המשא ומתן לשלום לידי הילדיםהאם הכוונה היתה ש. רכובים עליה

 100בת  ,אולי היתה כוונה לבטא את התקווהאו ? ")כי אנחנו כבר לא מצליחים/ על העולם ילד 
ה משום מה נראה כי עם שלוש, כך או כך? יגדלו למציאות של שלוםהילדים ש, שנים לפחותה

 .כנפיה כבדו. אינה מסוגלת להתרומםהגדולה  ת השלוםיונ, ילדים על גבה
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  !אל תצחיק אותי

  רכז התרבות ,  הקשוח"סלקטור"נחמיה פרומקין מספר איך הצליח לשכנע את ה
   1971, א"אב תשל, ו באב של הצעירים" לצרף אותו לבילוי ט,דודו ביטמן

  
, ו באב"ה התגודדו בהמולה סביב האוטובוס שבא להסיע אותם למפגש הצוותא של ט'כשהחבר

דודו עמד בפתח  .מכאן סקרתי את שדה המערכה המיועד. ימים-ולנמצאתי חסוי בצל אורן ע
נוסעים רק : אני אומר עוד פעם": שאף עמוקות מן הסיגריה שבידו והכריז ניחרות, האוטובוס

בין כה וכה נבלעה ההמולה בתוך האוטובוס פנימה וכשאחרוני ... !"היתר שילכו הצידה, הצעירים
הרמתי לחלוטין , חופן שערות דליל לעבר קדמת הקרחתמשכתי , ה עלו אדישים במדרגות'החבר

  .שום דבר מיוחד,  ככה סתם–את צווארון החולצה קצרת השרוולים והצטרפתי אליהם 
  

,  דודו,הי", !"תראו מי בא" :מחשכת הספסלים הקדמיים נפלו הפגזים הראשונים .ואז זה התחיל
סקר אותי באור ירח מלא , לי בניחותאדודו התקרב א... "!שיילך הביתה", "!שלא תיתן לו לעלות

אבל  "– ."..ו באב כמובן"למפגש ט" –ה משהו השבתי תמֵ , "מה השאלה "– "?לאן זה, כן" :ושאל
 אתה ,אז מה "– .הסכמתי איתו, "בוודאי "– .קבע איש שיחי בשלוות נפש, "!זה רק לצעירים

:  ואני הוספתי כלאחר יד,ד בעיניוחיוך שובבני ריצ... "!בטח "– "?שגם אתה צעיר, וצה להגיד ליר
 .צחוק שטני אחז בחלונות הסמוכים... ".אני בא לכל ערבי הריקודים של הדור הצעיר, אתה יודע"

ויכוח סוער פרץ  ."..אני חושבת, הוא מהאולפן, תשמעו": קולה של דורית צפצף בעליצות
שמעת שהוא בא לערבי אבל ", "!הוא חבר, לא נכון ","!בטח שהוא מהאולפן" :במושבים הגדושים

  ..."!זה סתם זקן אחד, בועז", !"?ריקודיםה
  

 תסתמו ".דודו הקדים אותי !הנה אעלה ואעשה בהם שפטים? מה, זקן. חמתי בערה בי להשחית
,  פנה אלי בקול פייסני,"תגיד לי משהו "– "!תנו לי לברר את העניין",  צעק בקול ניחר,"!שם רגע

תגיד לי  "–... "?כבר אין לי מה לעשות", נחפזתי להשיב, "?מה איתך" – "?אתה פעיל בוועדות"
 השיבה מקהלה מעמקי ,"!ן כןכ "– "?אתה הולך לאסיפות", היקשה לשאול, "עוד משהו
עלה , דודו זרק לעברי מבט נזעם... "!הוא הולך לאסיפות! הוא הולך לאסיפות", האוטובוס

  "!סע": במדרגות והורה לנהג
  

 ," דודו,שמע: "נדחקתי איכשהו פנימה בניסיון נואש להסביר את עצמי. יסגרהדלת החלה לה
מחלקים את ש דערק ... כןאם גם ו, לא תמיד הולך... איך לומר... זאת אומרת... אני", גמגמתי

למסיבות שבת ", הוסיף לשאול, "תגיד לי עוד משהו "– .הסבר נראה לו סביר ה– "...הארטיק
מה יש לי כבר לחפש ",  השבתי בתרועת גיל,"!אל תצחיק אותי? ות שבתלמסיב? אני "– "?אתה בא

,  מדברים...סתם "– . המשיך לחקור,"?ומה "– ".מסתובב בחוץ "– "?השאז מה אתה עו "– "?שם
הוא אחד ? מה נטפלתם אליו", פסק, "תנו לו לנסוע": דודו חייך אלי בלבביות ..."ככה, עושים רעש

  !"ה'מהחבר
  

  .צעדתי לירכתי האוטובוס שגלש במורד הדרך, לקול תשואות מעברים, יםבצעדים בוטח

 


