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וחוגגת חג מחזור.ב "מסיימת י גלים, כיתת 1959  

מסיימת י"ב וחוגגת חג מחזור. נחל, כיתת 2019  
 

המחזורים של מעגן מיכאלרשימת 

 שם חג המחזור סיום כיתה
 "כגשר על פני תהום" 1959 גלים

 "חבצלת בשירה" 1960 חבצלת
 "דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ו" 1962 אלמוג
 "סיפורה של כיתה" 1963 שחף
 "אהבה בין ים וכרמל" 1964 אשל

 ומה הלאה" -"הגענו  1965 סנונית
 "מסמר השבוע" 1966 סער

 (לא התקיים) 1967 דוגית
 * "כיתה של צדיקים" 1968 יסעור

 "היום השמיני בשבוע" 1969 שיבולת
 "מפגש" 1970 צפריר

 "חזון מול מציאות" 1971 עוגן
 "אודיסלע" 1972 סלע

 המתגבר""כמעיין  1973 מעיין

 "דג הזהב" 1974 שחפית
 "הקרקס המרחף" 1975 רחף
 *"אסיפה במהפך" 1977 נופר

 "קאברותם" 1978 רותם
 "עושים חג מחזור" 1979 אדווה/כלנית

 "עם שיר חצב בלב" 1980 חצב
 "כרמל" 1981 כרמל
 "דברים שאוהבים" 1982 שקד

 "גל של חלום" 1983 גל
 "נרקיסטוריה" 1984 נרקיס

 אגדה" –"ילדי יובל  1985 יובל
 "הפלמ"ח" 1986 ערבה/אופק
 "איה דרור?" 1987 דרור
 "דקלים בחוף מיומבה" 1988 דקל

 *"חופית הם לפעמים" 1989 חופית
 "מופע סיום" 1990 נחשול

 
שם ההצגה לא אומת*  

 המחזור חגשם  סיום כיתה
 "אפיק לים" 1991 אפיק/ים

 "סופה אורזת מזוודות" 1992 סופה
 "החתונה" 1993 גומא

 "בין כחול לאדום" 1994 ענבר/שונית
 "חיי כלב בקיבוץ" 1995 חולית
 "13 -"השבט ה 1996 דולפין
 "החיים על פי סנפיר" 1997 סנפיר

 "ליל צדף" 1998 צדף
 "לאן נושבת הרוח" 1999 מפרש

 "הקוסם" 2000 תורן
 "תגובת שרשרת" 2001 שלדג
 "יציאת מצרים" 2002 גלשן
 "יותר מסובך ממאטריקס" 2003 מנור

 "קומבינתמירון" 2004 תמירון
 "עגלת הצדק" 2005 אנפה
 "גיבורי על –כיתת מפל " 2006 מפל

 "נקלטים" 2007 מפרץ
 "האי של קשת" 2008 קשת

 להילחם?""למה לכם  2009 קצף גל
 "משק עם חשק" 2010 רוח ים

 "אולפן Here comes a new" 2011 פלג

 "חיים בארץ הפלאות" 2012 נביעות
 "כתה במבחן" 2013 סוף
 "זוהי מעגן מיכאל" 2014 חוף

 "חגמרמורת" 2015 תכלת
 "בחזרה לעתיד" 2016 סייפן

 "צללי המוסיקה" 2017 נוף
 "PLASSOFF" 2018 נהר
 "רומיאו ופטימה" 2019 נחל 

   
 

 

 
 



 

 קצת נתונים:

 

חג  יחד עם ,מחזורי חג 59בשבעים שנותינו בקיבוץ חגגנו 

  . "נחל"של כתת השנה המחזור 

חגי מחזור אבל, כאשר  60 היו אמורים להיות כברלמעשה 

 את בית הספר "דוגית"סיימה כיתת  1967בשנת 

, נכנסה המדינה היו בעיצומןההכנות להצגת חג המחזור ו

מרבית  .הימים ששתתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ל

נקראו לעבוד  ובני הנוערחברי המשק גויסו למילואים 

ולמלא את השורות על מנת להמשיך בענפי הקיבוץ 

. לאחר המלחמה והאובדן הפעילות השוטפתולקיים את 

אחד כבר לא רצה  הקשה שהקיבוץ והמדינה ספגו, אף

 .חג מחזורלא  חגגה  "דוגיתכתת "לחגוג וכך היה ש

 –פעמיים במהלך כל השנים לא היה מחזור שסיים י"ב 

 "רחף"ובין כתת  "אלמוג"לכתת  "חבצלת"בין כתת 

 ."נופר"לכתת 

השלימו  הגיעו אלינוש ראשונותהחברות הנוער  חמש

בבית הספר  פעילות רב גילאיתאפשרו ו מלא רצף כיתות

 – "אלמוג"ו "חבצלת", "גליםהיו אלה ". ובחיי החברה

במהלך . "צפריר"ו "סער" גם ואחריהןראשונות הכיתות ה

בני חברות נוער שלמדו במקביל ל ארבעד הגיעו עו השנים

, ככיתה נפרדת. את חגי המחזור הכינו גילם, ילדי הקיבוץ

 שתי הכיתות  יחד וחגגו במשותף.

 

 

 במקרה או שלא: 

חג המחזור הראשון של כיתת "גלים" התייחס למתח 

 שביחסים בין נערה בת קיבוץ לנער מחברת הנוער.

חג המחזור השנה מבוסס על  מערכת יחסים המתפתחת 

 ערבייה הבאה לעבוד בקיבוץ.בין נער מהקיבוץ ונערה 

 

 :התכנים של חגי המחזור יכולים להיות אקטואליים גם היום

( נכתב שיר 1977לחג המחזור של כיתת "נופר" )לדוגמה: 

 לקיבוץ! 70-עתידני על שוויון בין נשים לגברים. הזמן: יובל ה

 

 בקיבוץ בחברה האחרת / גברים יחתלו תינוקות"...

 ישירו / אולי ירצו גם בסוף להניקינגבו אחוריים, ערש 

 ביום חמישי יסדרו את החדר / יתפרו יאפו גם עוגות

 בחברה האחרת נהפוך את הסדר / שוויון של אמת בין הזוגות.

 

 / דור שלישי ורביעי צומח יובל השבעיםהגענו עד הלום 

 הבה ונשמיע לכל הקרואים / איך דור הנשים מתייפח

 ובסירים בעבודה הקשה / בכבסים בדליי הרצפה בקקים

 "היא שפחה חרופהבכל עבודת שרותים משעממת / האישה 

)מילים: מוניה אברהמי(

 
 

 

 

  

  

 חג המחזור של  כיתת "גלים"



   

 מחזור ראשון מסיים את בית הספר – "גלים"כיתת  - 1959

 

 גילית. -התקבלה החלטה על קבלת חברת נוער רבבאספה  – 7.2.1954

כתת  -שהיו מבוגרים בשנתיים ויותר מבני המשק הראשונים  "חבצלת"ו "גלים" :כיתות 2נוצרו 

 , שהיו אז בכתה ג'. "שחף"

הנערים הצעירים נכנסו למסגרת של לימודים ועבודה, מגורים משותפים ואימוץ על ידי משפחות 

משפחות עולים, ממזרח וממערב, והגיעו להתחנך בקיבוץ דרך ארגון "עלית הקיבוץ. כולם היו בני 

 הנוער".

 מסיימת י"ב ומגיע הזמן לחג המחזור הראשון בקיבוץ! "גלים"כיתת שנים ו 5עוברות 

 

 

 - יומן המשק -

 13/10/59מעגן מיכאל, יום שלישי,                                                 125יומן מס. 

 
 

ן ו ש א ר ה ר  ו ז ח מ ה י  ר ג ו ב  , " ם י ל ג " י  ר ב ח  ל
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 לילדיםפרק -חברות. ביום ה' אחה"צ נפתח הלונהמן קבלת נערי "גלים" ליסוף השבוע שעבר עמד בס

ר החולים, כשמהקלט במה, הוצג המחזה "מעשה בחבית" דשנבנה ע"י נערי "גלים". על הדשא שליד ח

למטרה, "גלגל  עה. לאחר מכן עברו הילדים "סדרה" של מתקני שעשועים כגון קלילקדיה מולודובסקי

ה ויצאו עמוסי "פרסים" ומגדנות. לכבוד המאורע תוקנו ושופצו סמזלות", זחילה, הסעה בעגלות המכב

והטיפול  הקרוסלות, סולמות החבלים ו"הספינה המעופפת". כל העבודות, ההצגה –המתקנים הקיימים 

 פרק נעשה ע"י נערי גלים.-בילדים בעת בקורם בלונה

בערב שבת, לאחר ארוחה משותפת של כל הצבור הבוגר עם האורחים הרבים שבאו לכבוד המאורע, 

על קבלת הנערים לחברות. הקבלה היתה אישית והצביעו על כל אחד  הוחלטנערכה אספה חגיגית שבה 

כל בוגרי המחזור הראשון. האספה הסתיימה לית הנוער יהמשק ועלואחד. עם תום ההצבעה חולקו מתנות 

טוי למצב ירת שירים מזרחיים. בדבהופעת "הלהקה המזרחית", בהמנון "גלים", שירים מהווי "גלים" וס

 י סערת המחולות שנמשכו עד השעות המוקדמות של הבוקר."הרוח המרומם של כל הצבור ניתן ע

דרכם של הנערים למשק. המחזה  –ינו י"כגשר על פי תהום" שענ במוצאי שבת הוצג בנגריה המחזה

חובר ובוים ע"י אריה אורי ומשחקם של הנערים הזיל דמעות בעיני רבים. ערב ההופעות הסתיים בהופעת 

ות רבות מצד הקהל. תערוכת "גלים" שהוכנה בפשטות וטוב טעם ע"י הנערים אשקצרה תשו םריקודי

 במשק. שקפה את דרכה של כתת "גלים

  

  



 : אריה אורי(כתב) "גשר על פני תהום" תוך המחזהמ

 
 נער: וכאשר סיפרתי לך עכשיו,

 ואת אשר ראית, הן זה אני.

 נערה: הרי אני יודעת מי אתה,

 נער: אולי את יודעת מעט,

 אך בוודאי אינך יודעת מי אני.

 נערה: וכי מדוע לא אדע?

 צבע עיניים,נער: כלום האדם הוא רק 

 גובה ורוחב וחוזק שרירים?

 נערה: לא אבין במה דבריך אמורים.

 נער: אם לא תביני הפעם 

 האם תביני אי פעם?

 שלא כמוני כמותך

 כמותכם נוולא כמותי

 ותהום פעורה בין ביתי וביתכם.

 נערה: הן יחד גדלנו ומהי התהום

 ומה השתנה בין אתמול להיום,

 שכך תדבר וכך תאמר?

 כך הוא הדברי נער: כ

 גדלנו והרי העניין נעשה רציני 

 ועם יחד נהיה אי פעם

 עלינו לדעת מי את, מי אני.

 נערה: אז מה בכך, כמוני אתה.

 נער: כלום לא תביני אף פעם

 שההורים לא עמי היו,

 ואני לא עמם,

 איננה אם -שהמטפלת הטובה ביותר 

 אם, ְלך  ובאיזה מקום אחר הן יש 

 ביותר הוא בית גדולשהקיבוץ הטוב 

 אבל לעולם לא יהיה בית קטן,

 שהדרך שעשיתי אנכי עד כאן

 היא ארוכה ועיקשת, רבת נפתולים,

 תהפוכות המרחק ותהפוכות הזמן.

 נערה: אכן הגעת עד כאן.

 אנכי.  מי נער: לא אדע אם כך

 איתם כבר אינני

 ולפעמים אני עוד גם כאן גם שם.

 

 

 

  

  



 חג מחזור ראשון של בני משק  - 4מחזור מס.  -"  שחףכתת " - 1963

 
בני הקיבוץ מכתת "שחף" נולדו בפרדס חנה, את שנות ילדותם הצעירה העבירו ברחובות, 

ה ימעל המפעל הסודי לייצור תחמושת "מכון איילון" ועברו למעגן  מיכאל כשנה לאחר העלי

צריף "הירוק" ששכנה בכוללת הראשונה אל הו לבית הספר עבר 1951 ספטמברב. לקרקע

 נמצא מתחת לגני הילדים עד היום.ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התרגשות עצומה אחזה בכל הקיבוץ עם התקרב חג המחזור. גאווה גדולה ושמחה על ראשוני 

 הבנים המסיימים בית ספר, מתגייסים לצבא ומצטרפים כחברים לקיבוץ. 

של מוניה אברהמי,  בעזרתו המחזה שנכתברחל טוביאס עבדה עם הנערים על מנת לגבש את 

שעסקה במעבר  לחנים לשירים כתב יהודה אנגל ואת הריקודים הכינה אסתר רם. בהצגה

 . סביםואפילו  כמה כתות בית ספר וכן הוריםבאופן פעיל השתתפו  מהילדות לבגרות,
 

 

 תשכ"ג -טקס חג המחזור כתת שחף 
 .שכונת כדור סל, בירידה מפלסאון מצד ימין( –)כיום במגרש הספורט של המשק  יערךהטקס  .1

 במפקד פרידה של בית הספר מן המחזור היוצא: יפתחהטקסט  .2

 עלית כל כתות ביה"ס למגרש עם דגלי הכתות. דגל בית הספר בידי המחזור היוצא. -

 דבר המחנכים -

 דבר המחזור -

סוקים האחרונים של התורה על ידי בן המחזור. קריאות הפסוקים הראשונים "רציפות התורה" קריאת הפ -

 של "בראשית" על ידי בן כתה ב'.

 מסירת דגל ביה"ס מידי המחזור היוצא לידי המחזור העולה עם חילופי הברכה: "אחים צעירים..." -

 .ירידת הכתות מהמגרש -

 ההופעה .3

 המל כ פזמון (כל ילדי בית הספר השתתפו) .ים ועד כתה ב'מן הסב= רונדו  –מחול שרשת הדורות  .4

 
  



" חג מחזור "שחף"סיפורה של כיתהפזמון המחזור מתוך "  

 

 

 

 

 

 
 

ביטוי לתחושות העזות ולמשמעות הגדולה שהייתה 

 :5.7.1963בעלון החג לחג זה היטיב לבטא אריה אורי 

 

"... חג זה הוא הישג ותחילת מעשה חדש בתחום החיים, 
, בתחום החיים בקיבוץ, בארץ םבתחום החיים הייחודיי

 הזו ועל האדמה הזו.
חג התגשמות  .לא הנס ולא הפלא, לא המקרה ולא המזל

של רצון אנושי, של רצון בני אדם לחיות את חייהם כך, 
בכך להחליט פעם אחת על דרך  ולא אחרת. ואשר אין די

זו, אלא יום יום ושעה שעה, חייבים לבחור מחדש 
 ולהחליט מחדש.

נו נכונים מחדש עם אותם סיום והתחלה, נהיה נא כול
תחילים את הדרך, בבחינת "חדש ימינו הבנים המ

  כקדם".
מות. וכל עוד  –ואזי לא נזדקן לעולם, כי סופה של זקנה 

נדע להיות נכונים מחדש עם כל חג וחג של בנינו, של 
. והפך חג זה והיה עבני בנינו ועד שלשים ורביעים נגי

לא חג המחזור, אף לא חג סיום בית הספר, כי חג 
 תאת שמחת הנעורים ואת אמונ ורהנעורים יהיה. ונזכ

 הנעורים תמימה ונכונה.
י ה' ישירם משמחי פקוד –"עדות ה' תמימה משיבת נפש 

 לב"
 ונפשנו תשובב. –לא נבוש בתמימות האמונה שלנו 

ביושר מעשינו  וישמח לבנו בחג הזה, ובכל  –לא נכלם 
 החגים שיבואו עלינו לטובה, עלינו ועל כל בית ישראל."

 

  

רונדו שרשרת 

 הדורות

 

 לפניכם כיתה ניצבת
 חזקה לא שברירית 
 מן הרגע בו הגחנו

 העבריתלקומונה 
 

 אם אתם כולכם בחרתם
 גם אנחנו בוחרים

 ואומרים זאת פה הערב
 פני הורינו נוהרים

 בוחרים בלב חרד
 להמשיך בזאת הדרך

 להוסיף כאן עוד נדבך
 ולחיות חיים של ערך 

 
 מתגייסים לפי הצורך

 לפי הצו והפרופיל
 לשריון ולסיירת

 לתקתק ולהכפיל

 שנתיים –תעבור שנה 
 תעבורנה לא בכדי

 הצבא נחזור הביתה מן
 קצת תוספת גם נביא

 
 ובעוד עשור בערך

 פה יובטח ויאמן
 שבעה עשר זאטוטים

 דור שלישי, נאמר אמן!
 

  



 מחזור עשירי -"  שבולתכתת " - 1969- 

 

 
כבר נולדו הילדים כולם  בה הכיתה הראשונההיא  כיתתי, "שבולת",

 במעגן מיכאל )ולא ברחובות או פרדס חנה(.

 המסורת של חגי המחזורכבר "התמסדה"  שלנו בחג המחזור

ת עד היום עם המחזור של כתת "שחף" והיא נמשכשהחלה בחג 

 שינויים קלים בלבד.

הכמיהה  נקראה "היום השמיני בשבוע", שם שביטא את ההצגה

,  לחיי חופש ושחרור באותן שנים כנערים בקיבוץ והצורך שלנו

 יום והתפקידים הרבים שהיה עלינו למלא. -ממטלות היום

 הכנת המופעהלך מ .שלנו, המוסיקה והתפאורה היו הטקסטים

 –אמי במאית ההצגה היתה  .חודשים מספר ערךוגיבוש התכנים 

אסתר רם ורחל גובר והמלחין  –הכוריאוגרפיות רחל טוביאס, 

 יוחוס )יוחאי איילון, בן הכיתה(. –והמעבד 

 

 

 

 

 

 

 

 תת "נחל"כחג מחזור  – 2019
 
 

אני מתרגשת יחד איתה ועם השנה חוגגת נכדתי הראשונה, אורי סיטון, את חג המחזור. 

ועל מסורת החג שרשרת חדשה שנוספה לחוליה  םמשפחתי ומרגישה גאווה ושמחה מיוחדת ע

 בת עד עצם היום הזה ולימים הבאים!שנה והיא נמשכת ומתרח 60לפני שהתחילה 

 
 

 חג מחזור שמח

 חג מחזור "שבולת""שיר הנוער"  מתוך

 בכל מקום מורד הנוער בעולם

 אולי אנחנו לא שונים כה מכלם

 נחת ורצון לשאול-כי גם אצלנו יש אי

 השטר שלא שולם.כיצד לפרוע את 

 כי גם אנחנו אוהבים את החדש,

 את הרחוק, את המהיר, את המפגש,

 את העולם המתקדם במהירות הקול,

 את הצעיר המערער על המקודש.

 פזמון:

 כי הקצב משקשק

 ולעוף כה מתחשק

 לחפש, לשאול ולבקש

  לא למצוא ולא להתייאש

 ולכן שרים אנחנו שיר אחד כל העולם, 

 ה"ביטלס"כי מקצב שירי 

 גם אצלנו הוא בדם.

 תנו לצאת מן המסגרת

 ולבחון את החוקים,

 י אחרת, כי אחרת,  לא משחקים!כ

 

  


