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 טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה

 

 

 41.2.72ביום ראשון, 

 ח ניסן,  ה' תשע"דכ"

 בחדר האוכל 42.22בשעה 

 יתקיים טקס יום השואה 

 בהשתתפות כיתת תכלת.

 נייחד את הערב

 לזכר משפחות חברינו מרומניה

 שנספו בשואה

 ואלו ששרדו את אימת טרנסניסטריה.

 

 תכבד אותנו בנוכחותה שגרירת רומניה, גב' אנדריאה פסטרנק.
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 והדרך הגיע לסופה

ראשית דבר מבקשת אני להודות לצוות "דרך מעגן 

ם דעותיהם לא עלו יפה אמיכאל" על עמלם הרב, גם 

 עם דעת הציבור בקיבוץ.

אביא קטע קצר שכתבו חברי צוות "דרך מעגן  

 מיכאל":

"זה המקום להודות למרכזים וחברי הצוותים, 

ף במאמץ, תומנחי חוגי הדיון ולכל מי שהשת םלמארחי

הרוח, הנחישות היוזמה והפתיחות. זה גם  על אורך

המקום להודות לכם, ציבור החברים, על השתתפותכם, 

 הבעת הדעה והסבלנות לתהליך הארוך.

במבט מפוכח על תוצאות ההצבעות האחרונות עולה 

התמונה כי הציבור במעגן מיכאל אינו מעוניין בשלב זה 

זאת ומושכים את שהוצעו. אנחנו מקבלים  םבשינוי

אנו משוכנעים דרך מעגן מיכאל.. הצעות 

שהחיים נמשכים ושום דבר לא עומד במקום, 

ושהקהילה שלנו תמצא את הדרך הנכונה עבורה 

 ותשרטט את העתיד המתאים לה." 

 

מסובין!!!  099סח עבר חלף לו, בחדר האוכל היו כ פ

עם שירי אביב, עם אחד מי יודע וחד גדיא הידועים 

, וצריך ועם הרעש הנמצא גם הוא תדיר ברקע לטוב

 ודות בהמשך.ת לחשוב כיצד להתגבר עליו.
 

ד זה הולך וזה בא... פסח מאחורינו וביום ראשון ועו

בטקס  יום השואה והגבורההקרב ובא נציין את ערב 

 בחדר  האוכל, שנושאו יהדות רומניה במלחמה,

לין וישתתפו בו גם ילדי כיתת תכלת שחזרו מהמסע לפו

 עמוסי חוויות.

גלריה הלבנה מוצגת תערוכה מיוחדת מאד של מרים ב

רז חברת גן שמואל, שבגיל צעיר מאד איבדה את 

משפחתה בשואה. התערוכה מורכבת ברובה מדמויות 

חרוטות על עץ שמחזירים אותך באחת אל הימים ההם. 

רים: "כל הדמויות המביטות בכם מהקירות מכותבת 

 נים רבות. על קברם נשבעתי בגיל מופיעות בחלומותי ש

 

 

 

 
 

לזכור ולספר, ולהנציח את מעשי הרשע.  ָעם הרג  תשע 

וכשגמר את ההרג  התברר לי שאני השריד היחיד 

 ממשפחתי שנותרתי כדי להעיד....... 

אנו ילדי ישראל נקדיש לכם את הקדיש, לשמירת 

ארצנו וכוחנו נספר על הרשע לכל הדורות ונבטיח 

 לעולם עוד."לעצמנו ש

התערוכה תוצג עד חודש מאי ומי שלא ראה עדיין, 

 כדאי.
 

הוא יום ום כדור הארץ הבין לאומי שחל השבוע י

 ,כדור הארץשל  הגנת הסביבההמציין מודעות ל

שניצב כיום בפני משבר סביבתי, המסכן את עתידה של 

 החברה האנושית.

מטרת היום הינה להעלות את המודעות ליכולתו של כל 

 אדם להשפיע באמצעות התנהלות יום יומית,

המתחשבת בסביבה, על גורלנו ועל גורל הדורות 

הבאים; ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה 

 ועל איכות הסביבה. המערכת האקולוגיתעל כל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שתהייה  שבת טובה 

 ריקי גת
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 מזל טוב !!!

 בן לשרון ואייל 

 אח  לגאיה ולגומא

 נכד לג'ודי אנגל 

 ולדודיק וריקי אנגל 

 .נין לשושנה אנגל,   ברכות לכל המשפחה 

 
 

 
 

 
 

  

 יוני מידן זכה במקום שלישי באליפות ישראל בסיף.

 

 ל הקשור יעקוב )יאשה( סקשידלו  ייהח

 יל הצנחניםסיזיקוב, ומשרת בח אצל משפ'מאומץ 

 כל הכבוד!!! –נבחר כמצטיין פלוגה 
 

 
 

 

 

 

 

 

 יצאה להתנתקות. לירן קאלו

 .מתחילה שירות קבע בצה"ל נועה דונקלמן

 .השתתחררה מצה"ל נשרי מורן

 , בעלה של עדי נשרי יוסי אילוז

 רשות. -מצטרף אלינו במעמד של תושב בר
 

 .לחה באשר תעשומאחלים לכולכם הרבה הצ

 

 

 קיר למזכיר:  ומה כעת?

 
 

מיכאל לסיים את  -כידוע החליט צוות דרך מעגן

פעילותו ולא להעמיד את הצעותיו בנושאי עבודה 

ופרנסה ובנושאי חלוקת פירות הנכסים להצבעה. 

הצעות הצוות שהועמדו להצבעה בנושאי קליטה ושיכון 

ת הן כעת החלטות אסיפה שרירות ותקפות. החלט

האסיפה בעניין הגדלת מענק עזיבה זקוקה לאשרור 

מחדש לאחר הצגת מתווה כלכלי למקורות המימון 

 שלה.

 ומה בהמשך?

יוסי ברכמן ועודד חנקין מביאים לאסיפה  את הצעתם 

₪  009,999להגדלת תכנית חסכון והורשה לסכום של 

והוספת מספר שיפורים באפשרויות המשיכה.  עופר 

עה שונה, להעברת חלק מוגדר בורובסקי מביא הצ

האסיפה בעניין מדיבידנד פלסאון לתקציב החברים. 

, חומר יפורסם בעלון או 1..5זה תתקיים ביום שני 

 בתאי החברים. 

במקביל לכך, תדון המזכירות במהלך החודשים 

הקרובים ַבנושאים הנוספים שעל הפרק,  שלגביהם 

ת טרם נתקבלו החלטות ויתכן שאף יובאו רעיונו

 חדשים. 

 ולגבי יישום השיפור במבנה האירגוני:  

אסיפה בה נבחר נציגי  – 20.2בעוד שלושה ימים,  

 ציבור לצוות פרט ומנהלת מש"א.

אסיפה בה נאשר הרכבים ונבחר  0..2בעוד חודש,  

נציגי ציבור להנהלה העסקית, הנהלה חברתית 

 ולמועצה הכללית הרחבה.
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 4102/7לקראת אסיפה 

 21/50/21ביום שני 

 1במזכירות  – 15:05בשעה 

 יו"ר: טרם נקבע

 :סדר היום
 

 סעיפי ו. מינויים, . 2

 : אלמוג אלוניפותח
 

 . בניה בשטח מוטה שימור.1

 נתן-: עודד ברפותח 
 

 . הגדלת חסכון והורשה והכרה בזכויות נפטרים. 0

 : יוסי ברכמן ועודד חנקיןפותחים 

 

 מזכיר -מייק פלקס מרכז ו. אסיפה , ירון אסף    

 
 

 
 

 ישיבת הנהלת המגזר הצרכני
 

 7/.04.7תתקיים ביום ראשון   

 0במזכירות  0:22/בשעה 

 
 על סדר היום:  

 

 דו"ח המבקר -0:22/

 יפתח  –מוזמן: מבקר הקיבוץ  

 הגדלת הבמה בבריכה - 54:61

 מוזמנת: שיה 

   IPONE  -פיתוח אפליקציות ל  – 50:11  

 מוזמן: נתן הלפמן.

 מצגת מים  - 50:51   

 מוזמן: אלכס כרמי 

 הציבור מוזמן!

 

 מש"צ –שירה אריאל 

 
 

 

 

/ 

 מורן יהלום  מועמדותה של

 מש"א קיבוץ ניהול –להחלפתו של עידו סלע 
 

 

לקראת מועמדותי לניהול משאבי אנוש של הקיבוץ, 

י לגבי האופן ראיתי לנכון להציג את עצמי ואת תפיסותי

 שבו יחידת מש"א צריכה לפעול. 

אני פסיכולוגית חינוכית ועבדתי שנים רבות מחוץ 

לקיבוץ במסגרות חינוכיות שונות. במקביל פיתחתי את 

העיסוק שלי בתחום של מש"א, בהתחלה בצורון עת 

הקמתי את תחום משאבי אנוש במפעל ובהמשך 

ת נשארתי בקשר בזמנים שהחלפתי את שחר בחופשו

הלידה שלה, ועכשיו כבר שנתיים וחצי כחלק מהצוות 

  .גרה ודורית סלע עדושל מש"א קיבוץ עם 

אני רואה את יחידת משאבי האנוש של הקיבוץ כנותנת 

 שירות מצד אחד לתאגידים ולענפים שלנו, ומסייעת 

 יותתרושוסקיות להם בהתמודדויות הכלכליות, הע

הנדרשות מהן. ומהצד השני, לחברים השונים 

המחפשים את דרכם בתחום התעסוקתי, גם בעזרה 

במציאת עבודה בפועל וחשוב יותר בעזרה בפיתוח 

הכישורים הנדרשים לצורך צמיחה לתוך עיסוק מאתגר 

 ומפרנס.

עבודתו של אדם היא חלק חשוב מהזהות שלו, ולכן אני 

עבודה הנכונה, רואה חשיבות רבה בהתאמת האדם ל

ומאמינה שכול אחד תורם באופן הכי משמעותי כאשר 

הוא נמצא במקום המתאים לו. ללא ספק ברמה 

הקהילתית תחום העבודה והפרנסה הוא "נושא חם" 

שמעורר אצל רבים דעות מוצקות לכאן ולכאן. מחד, 

אני רואה את עצמי מתמקדת בתחום המקצועי של 

לטות הציבור מש"א קיבוץ ומשרתת את רצון והח

בתחום העבודה , כפי שהוא יגדיר אותן. אולם מאידך, 

אין בכוונתי להפוך עצמי לשומר הסף שנלחם קרבות 

מאסף שאין סיכוי להצליח בהם. כולי תקווה שנצליח 

יחד למצוא את הדרך שתתאים לכולנו תוך הדברות 

 וכבוד הדדי. 

 

 מורן יהלום

 הרשימות ממוספרות() לקראת אסיפה
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 ג'  -שטח מּוטה שימור 

 
 

 ) מפה מצורפת(
 

 בתחילת שנות אלפיים יזמה הועדה לאיכות הסביבה

הצעה בדבר הטמנת שטחים מוֵטי שימור בתוכנית האב 

 של מעגן מיכאל.

הרקע ליוזמה נבע מהצורך לשמר אזורים בשולי 

בקצב הפיתוח המסחרר של  –הקיבוץ אשר עלולים 

 ם ההיסטורי.לאבד מאופיי  -מעגן מיכאל  

כידוע המאפיינים הגאוגרפיים של ביתנו הם: חוף הים, 

 הגבעה, המחצבות הרומיות וביצת הכברה.

בשנים האחרונות נעלמו חלק מהמחצבות כתוצאה 

מבניית שכונת הכברה, סלילת כביש הכניסה ליד 

הקקטוסים, הקמת משטח למכולות, בניית בורות 

לו בניית מרכז תחמיץ, בניית כיתות האולפן, ובימים א

 חדש לענף הבניין.

השטחים מוטי השימור שהופיעו בתוכנית האב קיבלו 

בזמנו את אישור האסיפה הכללית ונאמר לגביהם: 

"שטחים מוטי שימור אינם מיועדים לפיתוח. כל 

התייחסות עתידית אליהם תהייה בתאום עם הועדה 

 לאיכות הסביבה ובאישור האסיפה הכללית".

 ג'כנון לבנות בשטח יוזמה במשרדי התלאחרונה צמחה 

, מבנה בהיקף של מאות מטרים שימור –מוטה שהוא 

שעשוי להוות מקום ל"חיה של חנות". אם לוקחים 

בחשבון שהדבר כרוך בסלילת דרכים, בחניות, 

בתשתיות למים, ביוב חשמל ותקשורת, משמעות הדבר 

הרס מוחלט של כל האזור. השטח מצוי מדרום  –

ולות לשעבר, ממזרח למחסן הנוי לחוות המכ

לבית  והקלנועיות, וממערב לכביש התחתון שמוביל

ספר שדה. זהו שטח שמצויים בו שרידים של המחצבה 

 הרומית, ושיֵרת בשעתו את עדר הבקר לבשר.

בחלק מאגפיו מצויה שפיכת פסולת של הבניין. לאחר 

שעדר הבקר נטש את המקום בהותירו מאחוריו סככות 

מרוסקות ושאר שברי שערים, חשבתי לנכון, בהתחשב  

בעובדה שזה "שטח מוטה שימור" לנסות לשקם את 

המקום. האזור נוקה בחלקו וניטעו בו עצי חרוב, זית, 

טיים וכמובן .... נכון תותים ועוד מספר עצי פרי אקזו

ניחשתם, גם פיטנות. כל זאת מתוך מחשבה שמקום 

שכזה ברבות הימים עשוי להיות כמעין בוסתן אברהם 

 בזעיר אנפין.

ביתנו  סבור אני איזו מורשת הסטורית גאוגרפית של

אנחנו משאירים לדורות הבאים, אם כל חלקה טובה 

  נהפוך לשמלת בטון ואספלט?

ום אינה מסתכמת אך ורק ברמת תחושת שייכות למק

חיים כי אם גם בקשר למאפיינים נופיים גאוגררפים 

סטורים. החיבור שלנו למרחב שבו אנו מצויים: יוה

קיסריה , הסכר ואמת המים, כידוע מתחילים באותן 

 מחצבות רומיות. 

המוגדר  ג'לכן לכל האמור לעיל, בקשתי היא שעל שטח 

 וניות בנייה.כשטח מוטה שימור, לא יחולו תוכ

אגב, לפני זמן לא רב, דחתה האסיפה הצעה לבנות את 

הכלבולית בשטח מוטה שימור בסמוך לשטח ג' 

מנימוקים דומים לאלו שהעלתי ברשימתי. לעצם 

העניין, הצעתי היא להקים צוות משותף של הועדה 

לאיכות הסביבה, ועדת תיכנון וענף הנוי שיגבש הצעות 

התכנסות ובילוי של החברים כיצד לשמור על המקום, ל

 בשטח טבעי.

 

 
 

 מוטי איש יאיר
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לקראת האספה בנושא התנהלות 

 בשטחים מוטי שימור
 

 

אישרה האספה את תוכנית האב. בתוך  5002בשנת 

אותה תוכנית הגדירה הוועדה לאיכות הסביבה של 

הקיבוץ מספר אזורים אותם היא מבקשת לשמר. להלן 

 ציטוט מסעיפי הגדרת אופי השימור בתוכנית האב:
 

 של היישוב. . שימור שורשיו הפיסיים, הנופיים1
 

. שמירה על שטחים איכותיים ונגישים למטרות 2

 לימוד, הנאה, חינוך וכד'.
 

. שטח מזערי שיש לשמרו כפוטנציאל תכנוני לדורות 3

הבאים. יש להתייחס לערכים היסטוריים כאשר באים 

 לתכנן באזור מוטה שימור )סוף ציטוט(.
 

תוכנית  –תהליך הכנת תוכניות האב והמתאר )תב"ע 

נין ערים( נעשו במקביל. תוכנית האב היא החלטה ב

)שאושרה באסיפה   פנימית שלנו, ותכנית המתאר

( היא המסמך הקובע מבחינת 5000ונחתמה בשנת 

תוכנית האב פחות רלוונטית מבחינת  –רשויות המדינה 

החוק. תכנית המתאר שמרה על רוב השטחים מוטי 

השימור המופיעים בתוכנית האב. שטחים אלו 

מסומנים לאורך מצוק הכורכר החל מאזור הכניסה 

לקיבוץ ועד בית הקברות המוסלמי מדרום לשכ' 

 המוזיאון ודוכיפת.

תכנית המתאר אישרה לנו זכויות בניה בשטח המוגדר 

בי -דונם( המתחיל מהבטונדה של בי 2..0-כמסחרי )כ

)הכביש התחתון  25מואתי לכיוון מזרח עד כביש 

צפונה עד למקום המתוכנן המזרחי לבי"ס שדה( ו

לכניסה החדשה לקיבוץ, ומערבה עד למגרש החניה 

המרכזי שלנו, וכן השטח מדרום לנ"ל עד בור העדר 

ן שממוקמים היום ומזרחה עד לכביש לבי"ס שדה )היכ

משרדי הבניין, הסינית של הדס, חיה של חנות, מחסן 

אופניים ומוסך הקלנועיות וכו'(. כמחצית מאותו שטח 

"מוטה שימור", -נמצא באזור המוגדר בתוכנית האב כ

ואין באפשרותנו לוותר עליו, לאור העובדה שזה השטח 

המסחרי היחיד ולאור גידול הקיבוץ ובהתאם גם 

 רכים.הגידול בצ

בתוך השטח הנ"ל )מוטה השימור עפ"י תכנית האב, אך 

לא עפ"י התב"ע(( יש כוונה לבנות בשלב זה את חיה של 

חנות. ועדת תכנון התכנסה כדי לדון ולהמליץ לאספה 

לאחר דיון כיצד מתנהלים בשטחים מוטי שימור. 

נגד,  1בעד מול  13החליטה ועדת תכנון, ברוב של 

דר בתכנית האב "מוטה לאשר בנייה בשטח המוג

שימור" בצד המזרחי של הגבעה, על פי תוכנית 

התב"ע. זאת תוך הנחיה למתכנן להתחשב באלמנטים 

 בעלי ערך היסטורי.

יש לציין שהשטח האקטואלי )הנמצא בבור מתחת  

למגרש המכולות לשעבר( מהווה חלק קטן מאוד מכלל 

שטחי מוטי השימור שנקבעו בתוכנית האב ועליהם גם 

 תכנית המתאר/תב"ע שומרת כשטחים מוטי שימור. 
 

 אני ממליץ לאספה לאשר את החלטת ועדת תכנון.

 

 

 מים וביוב לקתהודעה ממח
 

 ניהול מח' מים וביוב עובר לכרמל ארם. 0/2/01 -החל מ

 בנושאי מים וביוב בקיבוץ:

במקרה של תקלות/בקשות שסובלות דיחוי: נא לפנות 

 למרכז השירות.

תקלות שאינן סובלות דיחוי: נא להתקשר במקרה של 

 021-8858008לטלפון של כונן ענף המים: 

 021-8858855במקרים אחרים נא לפנות לכרמל: 
 

 תודה

 שאולי אורן

 

 
 

 הודעה

פתוחים יהיו המועדונים  -ערב יום הזיכרון  1/2ביום א' 

 .כרגיל

 .סגורים יהיו המועדונים –יום הזיכרון  2/2ביום ב' 
 

 סמאייר קמר    

 

 עודד בר נתן
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 רצו"ן -הצגת מבנה ותכני רשות צעירים ונקלטים
  9/.1.3/מתאריך  4102/9השלמה לדו"ח מזמו"ר מספר 

 

 אביטל לין
 

 

 

 

 

 

כחלק מהמבנה הארגוני החדש של מעגן מיכאל הוקמה 

 רצו"ן-רשות צעירים ונקלטים

טווח הגילאים לה נותנת הרשות מענה הוא מסוף י"ב 

 איש. 072-ועד לקבלה לחברות, אוכלוסיה של כ

 הרצף בו עוסקת הרשות: 

 טרום צבא, שנת שירות ושירות צבאי.  .א

בוץ שנת בית, שנה + שנה, התנתקות, עבודה בקי .ב

 ולימודים.

קליטה )כולל קליטת בני זוג מבוגרים ובנים  .ג

 חוזרים(.

בחודשים האחרונים עסקו יעל אזולאי ואביטל לין 

בתהליך איסוף מידע, למידה וחפיפה, במסגרתו נפגשו 

עם  הועדות ועם בעלי תפקידים וגם עם קבוצות של 

 חיילים, צעירים במסלול, סטודנטים ונקלטים בני זוג.
 

מרכזיים הקשורים לחיי הצעירים והנקלטים  התחומים

 שעלו במיפוי המידע שנאסף הינם: 

צורך בחשיבה ובשינוי גישה לגבי עבודת  – עבודה

צעירים )שהיא לטווחים קצרים וחלקית לפעמים(, 

הכשרת צעירים כעתודה, השתלבות בעבודה כחלק 

 מרכזי בחיי הקהילה ואחריות הפרט/מערכת

המסלול כיום מורכב  –בחינת מסלול צעירים 

מ"תחנות" מובנות. יש מקום לבחון את האיזון בין 

  העצמאות והתלות הנגזרות ממסלול זה.

אופן ומידת הליווי של צעירים בכלל ונקלטים  – ליווי

 בפרט.

ביסוס קשר רצוף והדדי, שקיפות – תקשורת ומידע

 ושיתוף. 

שייכות, יכולת להשפיע, לקיחת חלק בחיי  – מעורבות

 לה, יזמות. הקהי

 בנית קהילת צעירים עצמאית. – פנאי
 

 חלק מהאתגרים העומדים בפני הרשות:

 לבסס קשר בשלוש רמות: הפרט, הקבוצה )קליטה, *

 סטודנטים, שנת בית וכדומה( והרשות כולה. 

 

 
  

 
 

 

 

לעודד צעירים ונקלטים לעשיה ומעורבות בתחומים  *

 החשובים להם.

לקיים שיח קהילתי שיכלול העברת מידע, דעות  *

 והתלבטות.

לחזק מעורבות ותחושת השפעה אצל הצעירים  *

 בתחומים הקשורים אליהם ולקיבוץ.

להיות שותפים בצמתי החלטה )כמו יציאה  *

ללימודים, חזרה לקיבוץ, כניסה לקליטה וכדומה(, 

 בכדי לעזור בהכוונה ובייעוץ.
 

הרשות, הנהלה פעילה  מבנה הרשות הוא: מנהלי

)מנהלים + מנהל חברתי + מנהל מש"א( כמקום 

להתייעצות שוטפת, הנהלה רחבה הכוללת בעלי 

 תפקידים, נציגי ציבור נבחרים ונציגי צעירים ונקלטים.

הנהלת הרשות תעסוק בכל הנושאים הקשורים 

לצעירים, בנים לומדים ונקלטים )תשמש גם כפורום 

 קליטה(.

 

 

 רט של יום ב'מועדון הס  

 02-20-0200ביום שני , 

 באולם הקולנוע. 00:22בשעה 

 מר קלייןוהפעם הסרט : 

 .0071סרטו של ג'וזף לוסי משנת 

 ',בבעקבות יום השואה שיחול ביום 

 נקרין את אחד הסרטים החשובים שנעשו

 על השואה. הסרט עוסק בגרוש יהודי פריז

 . עם אלן דילון בתפקיד הראשי.0000בשנת 

 מלץ.מו

 עופר פרג
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ת העולם משטחה של רומניה גדל מאוד לאחר מלח

 .9191הראשונה בשנת 

בעקבות הסכמי השלום סופחו לרומניה שטחי 

טרנסילבניה, בוקובינה ובסרביה  )אזורים אלה היו 

 בשליטת הונגריה, אוסטריה ורוסיה(.

 

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם עלה מספרם של 

יש מאוכלוסיית המיעוטים ברומניה והגיע כמעט לשל

המדינה. כך גם גדל מספרם של היהודים והגיע לכדי 

מכלל האוכלוסייה(. זאת מתוך  2.4%נפש ) 007,777

 אוכלוסיה של עשרים מיליון נפש.

בהשפעת עלייתו של המשטר הנאצי בגרמניה, התעצם 

כוחם של הארגונים הלאומיים האנטישמיים ובשנת 

ת אנטי הוקמה ברומניה ממשלה בעלת מגמו 9190

יהודיות מובהקות. ממשלה זו הודחה לאחר זמן קצר, 

בידי  המלך קרול השני, אבל גם הוא המשיך בקו 

 האנטי יהודי. 

תלותה הגוברת של רומניה בגרמניה הנאצית הובילה 

לקריעת שטחי סרביה ובוקובינה מרומניה ומסירתם 

לסובייטים. זמן קצר אחר כך אילצה אותה גרמניה 

 ם להונגריה ולבולגריה.למסור שטחים ג

קריעת השטחים ותחושת הקריסה שנלוותה אליהם 

מוטטו את המשטר במדינה והביאו להחלטת המלך, 

, על מינויו של הגנרל יון אנטונסקו 9127בספטמבר 

לראש הממשלה והוא כונן ממשלה לאומית פרו 

 גרמנית, שהסתייעה בתנועה הפשיסטית האנטישמית 

 
 

 

 

נונה של הממשלה החדשה הביא "משמר הברזל". כי

להחמרה קשה במצב היהודים ברומניה. אנשי "משמר 

הברזל" פתחו במסע הפחדה וטרור שנועד לגזול את 

רכושם ועסקיהם של היהודים. גל הטרור לווה בביזה 

 ובהרג של יהודים.

תמורה חריפה במצבם של יהודי רומניה הורגשה עם 

. 9129יוני  ראשיתה של המלחמה בברית המועצות בסוף

הרומנים הצטרפו למערכה זו לצד הכוחות הגרמנים, 

ובוקובינה, שעליהם נאלצו לוותר לטובת  בסרביה

 הסובייטים.

אנטונסקו ועוזריו  ראו במלחמה הזדמנות לשחרר את 

רומניה מיהודיה. עם זאת הבדיל הממשל במדיניותו 

בין היהודים שחיו בשטחים "ששוחררו" משליטה 

יהודי מרכז רומניה )הרגאט(  סובייטית לבין

וטרנסילבניה הדרומית. יהודי הרגאט וטרנסילבניה 

הדרומית סבלו באותה עת מהתנכלויות, אפליה, מדיכוי 

כלכלי ומעבודת כפיה, אך גורלם היה שונה מזה של 

 יהודי המחוזות המשוחררים.

יבון, ראש ממשלת רומניה לטענת החוקרת ד"ר גלי ת

שה הגרמנית לרוסיה, מאחר ידע על הפלי ,אנטונסקו

 ונפגש עם היטלר ימים מספר לפני הפלישה.
 

 יהודי בסרביה ובוקובינה

בהשפעתו של היטלר החליט אנטונסקו לפתור את 

בעיית היהודים בשטחי בסרביה ובוקובינה, שהיו עד 

 בשליטת ברה"מ. 9129שנת 

הצטווה הצבא לאסור את יהודי  9129בספטמבר 

הוראה חד משמעית להרוג כל  הערים והחיילים קיבלו

 יהודי שימצא באזוריים הכפריים.

מיהודי בסרביה ובוקובינה בוצעה  907,777השמדת 

" הגרמנית. בשיתוף עם Dבידי כוחות "איינזדגרופה 

 907,777הצבא הרומני ועם האוכלוסייה המקומית. 

היהודים שנותרו בשטחים אלה, אחרי הרצח, גורשו 

ה שבאוקראינה, בין הנהרות לעבר איזור טרנסנסטרי

בוג ודנייסטר. עשרות אלפים מהמגורשים נהרגו 

במהלך הגירוש. רבים מהם נורו בידי המלווים 

1 

   -במלחמת העולם ה  יהדות רומניה
 רמי אלוני



 

                        

הרומנים ואחרים מתו ברעב, בצמא, בהתעללות, או 

 מתוך אפיסת כוחות.

במחנות ובגטאות, שהוקמו באזור טרנסניסטרה, לא 

נעשו הכנות כלשהן לקליטת היהודים ולא היו בהם 

שירותים חיוניים לקיומם. התמותה הגבוהה ששררה 

 נגרמה הן בשל תנאי הקיום והן בשל ההרג שבוצע בהם.

כך למשל במחנה בוגדנובקה שעל נהר הבוג, רוכזו בסוף 

וקראינה ומיעוטם יהודים, רובם מא 02,777 9129

מרומניה. ההרג במחנה החל בעקבות הופעת מחלה 

מדבקת והוא נמשך לסירוגין עד השמדתם של כל יהודי 

 יהודים נספו בטרנסניסטריה. 17,777 –המחנה. כ 

החלו השלטונות הרומנים בהחזרת שרידי  9129בסוף 

 היהודים מטרנסניסטריה  למקומות מושבם ברומניה.

קו, שעמדה בניגוד לתביעה החלטתו של אנטונס

הגרמנית, נבעה משיקולים פוליטיים. אנטונסקו סבר, 

שהקלה במדיניות האנטי יהודית תתרום ליצירת דימוי 

חיובי יותר של השלטון הרומני בעיני בעלות הברית, 

לאור תבוסת כוחות הציר והסדרים שעתידים להיקבע 

 עם תום המלחמה.

של שואת דרום  לדעתה של ד"ר גלי תיבון, המאפיין

בוקובינה שהיא הייתה שואה קהילתית, כלומר, 

 משפחות שלמות נשלחו ברכבות למחנות הריכוז.

ובנוסף טוענת גלי תיבון ששואת יהודי רומניה הייתה 

שואה ללא גרמנים, הפעולות בוצעו על ידי הרומנים 

 עצמם בהוראת הגרמנים.
 

 יהודי הבגאט לטרנסילבניה

 417,777מה גם על ימדה איתוכנית הגירושים וההש

יהודי הבגאט )מרכז רומניה( וטרנסילבניה. באוגוסט 

נתן אנטונסקי את הסכמתו לתחילת הגירושים,  9124

אך שורה של גורמים הביאה את אנטונסקו לדחיית 

התוכנית הגרמנית: התערערות בטחונו בניצחון הרייך, 

האבדות הרומניות בחזית המזרחית והלחץ המתמיד 

 רמים פנימיים וחיצוניים נגד הסגרת היהודים.    מצד גו

ההנהגה היהודית ניצלה את מבוכת הממשל ואת 

חששותיו והצליחה לגיס אנשי ציבור ואנשי כמורה 

 לשם ביטול תוכנית הגרוש.

במגביל פעלה ההנהגה היהודית לעזרת המגורשים 

 בטרנסינטריה. 

לקראת סוף המלחמה הפעילו הגרמנים לחץ כבד על 

טונות רומניה בתביעה להסגיר לידיהם את יהודי של

 רומניה, אך אנטונסקו דחה את דרישותיהם.

כמחצית מיהודי רומניה ניצלו בשל צרוף של נסיבות 

מדיניות. עם זאת הגזרות הכלכליות וניצול כוח 

העבודה היהודי במהלך המלחמה, הביא לכך, שעם 

שחרורה של רומניה, היה הקיבוץ היהודי במקום 

 רושש ומדוכא.מ

מיהודי רומניה עלו למדינת ישראל בין  947,777מעל 

 , חלקם לחמו במלחמת השחרור.9121-9104השנים 

עליית יהדות רומניה היוותה  חלק חשוב בהקמתה 

 ובנייתה של מדינת ישראל. 
 

 

 

 הבהרה
 

 לכל מי שקרא בעלון הקודם על ארבעת הבנים

 לו ואחר פתח את ההגדה שלנו והדברים התבלב

  מה שכתבתי מבוסס על נוסח ההגדה  לו...

 המסורתית. 

 מובא נוסח אחר. בהגדה של מעגן מיכאל 
 

 רינת הררי
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ארגון יהודי בוקביניה
 



 

                        

 

 

 

 

תקופה ארוכה לא הכרתי את המושג "דור שני לשואה" 

ואת משמעותו. לפני כעשר שנים קראתי את הספר 

"נושאי החותם" של דינה ורדי והבנתי שיש דברים בגו, 

כלומר, יש לנו לבני הדור השני נושאים משותפים. וכך 

היא כותבת: "חוקרים רבים מצאו שלאמהות ניצולות 

ובאבל בלתי פתור היה התינוק שהיו שקועות בדיכאון 

למעמסה רגשית כבדה: הדאגה הרבה לצרכים הפיסיים 

של הילד, החרדה לשלומו, הקושי להיענות לצרכיו 

 הרגשיים. "

 

לא ידעתי שאני יהודייה. חברתי הטובה, שכנה  8עד גיל 

שלנו בת לאיכרים רומנים נוצרים, איתה שיחקתי רוב 

ק כשילדים ברחוב היום, לא נראתה לי שונה ממני. ר

קראו אחרי קריאות גנאי "יהודייה" רצתי לאימי 

 ושאלתיה מה זה "יהודיה", ולמה קראו לי כך.

עליתי  9לראשונה נודע לי שאומנם אנחנו יהודים. בגיל 

לישראל עם אחי והורי אשר שכרו דירה בתל אביב 

ב"דמי מפתח" ומכאן ואילך משתדלים בני משפחתי 

 כל אחד בדרכו כמיטב יכולתו. ואנוכי להתערות בארץ,

, מתנהל משפט 1991 - שלוש שנים מאוחר יותר, ב

אייכמן והורי נצמדים לרדיו. אימא מזילה דמעות ואני 

מבינה שיש להם קשר כלשהו למה שמדברים במשפט, 

 ומתחילה לשאול. אימי עונה בקצרה: "אנחנו היינו 

 

 

 
 

 בטרנזניסטריה, זה היה מחנה ריכוז, שם נפטרו

 מטיפוס סבא שלך מצד אימא וסבתא מצד אבא וגם 

דוד שלך, אח של אימא. היה קור נוראי, רעב, לא היו 

 תרופות, אנשים מתו כמו זבובים. 

הסתפקה בכך, ותמיד סיימה דבריה באמירה: "אני 

 סבלתי מספיק, גם בשבילך..."

אימא הייתה בת שמונה עשרה ונשואה מזה כמה 

יו בצ'רנוביץ בירת בוקובינה חודשים לאהוב לבה. הם ח

הצפונית על גבול רומניה ורוסיה. יחד איתם התגורר 

מוריץ, חברו הטוב של בעלה  אחיה הבכור של אימי,

הצעיר. מוריץ היה סטודנט לפילוסופיה ושפות. 

שמועות החלו להגיע לצ'רנוביץ על כך שהיהודים בכפרי 

בוקובינה מועברים לחבל ארץ אוקראיני 

 ". כן שמעה אימא שכל בני המשפחה "טרנסיסטריה

עזבו את ביתם לאותו מקום, והיא החליטה להצטרף 

למשפחתה. שני הגברים הצעירים, בעלה ואחיה הבכור 

הצטרפו אליה מתוך חוסר ידע מוחלט לאן הם הולכים. 

הגיעו לעיירה ברשאט בחבל טרניסטריה, והתלכדו עם 

ים המשפחה. החורף הראשון היה קשה ללא נשוא, רב

נדבקו במחלת הטיפוס ונפטרו. בעלה של אימא, אחיה 

ואביה נפטרו אחד אחר השני בהפרשים של כמה 

שבועות, ונלקחו לעגלות שעברו שם מדי יום לאסוף את 

 הגופות שנזרקו לבור גדול בקצה המחנה.

עם אימה ואחיה  18אימא נשארה אלמנה צעירה בת 

כך הצעיר, מנסים לשרוד בתנאי החיים הקשים כל 

 ובאבל הכבד.

אימי הכירה את אבי במחנה הריכוז. הוא בן דודו של 

בעלה הראשון שנפטר, והם התחתנו וילדו את אחי 

הבכור במחנה. גם אבי שכל את אימו אליה היה קשור 

מאד, ובאותו זמן התחיל לעבוד כמרפא שיניים עם 

כלים מאולתרים שמצא פה ושם. למרבה המזל הצליח 

ורה מצרכי מזון. כך הציל את בעבודתו וקיבל בתמ

 אימי ומשפחתה ממות ודאי.

תיים ב"לאגר" כפי שכונה מחנה יעל התנאים האמ

הריכוז בפי הורי, למדתי רק לאחרונה מעדויות של 

שם והקליטו סיפוריהם. בבית לא דיברו ניצולים שהיו 

 דור שני לשואה
 רינה פלג

 המשפחה:  הורים, רינה ואחיה
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על כך. ראשית מפני שהיו מספיק בעיות קיומיות 

להתמודד איתן. שנית, הכאב שהציף את לבם בהיזכרם 

בשנים ההן  היה קשה מנשוא. הם רצו לשכוח, להקים 

את חייהם מחדש, ולא להכביד על ילדיהם בסיפורים 

 איומים.

רור. הם משפחתי ברחה ממחנה הריכוז לפני השח

חששו שצבאות הרוסים המתקדמים וצבאות הגרמנים 

 הנסוגים יערכו טבח נוסף בפליטים. 

המציאות שלאחר מלחמת העולם השנייה ברומניה, 

אליה ברחו, הייתה קשה. בבוקרשט החנויות היו ריקות 

ואי אפשר היה להשיג מזון בסיסי. לכן נאלצו להתגורר 

אבי עבד שעות בכפר סמוך, אלכסנדריה, שם נולדתי. 

ארוכות כמרפא שיניים והאיכרים הרומנים גמלו לו 

בהערצה ובמוצרי מזון. אצל אימי החלו לעלות העצב 

והאבל. כילדה לא הבנתי מהם הצללים הכבדים 

שמקיפים את הבית, הרמזים הלא ברורים, ולקחתי עלי 

 את האשמה. 

 

. בשנים ראשונות  היו קשיים 1999 -עלינו לישראל ב

יים וקשיי השפה. הורי  אהבו את המדינה כלכל

הצעירה, האמינו במנהיגות שלה ונהנו מהחיים בארץ 

דמוקרטית וחופשית. חברים רבים היו להם תמיד, 

אולם בני משפחה מועטים. אבא היה תאב חיים וידע 

לשיר, לרקוד ולבלות. רק לעיתים רחוקות שמעתי אותו 

בו וביקשתי שר באידיש, שירים מהגטו, ואז התביישתי 

ממנו להפסיק. הוא הביט בי בעצב, ומעולם לא הסביר 

ולא סיפר על החיים ב"לאגר". ההתאקלמות בארץ 

הייתה מהירה, אך כשאחי שינה את היגוי הר' הלשונית 

לר' צברית גרונית, כעס עליו אבי. שמעתי אותו אומר: 

   "תהייה מה שאתה. אל תנסה לחקות אחרים..." וכך

 ירה מידי פעםגהר' הרומנית שמס שימרתי אני את

 מוצאי.את 

התחלתי לבלוע ספרים על השואה, אך עדיין לא  11בגיל 

קישרתי בין הורי לבין הזוועות עליהם קראתי. "אנחנו 

לא היינו במחנה השמדה.." ניסו הורי להמעיט בתלאות 

שעברו. אולם המשפחה המצומצמת, הנתק מן הדת 

ששררו מתחת לפני והמסורת היהודית, העצב והחרדה 

השטח, את אלה אי אפשר היה למחוק והם נקלטו 

בלבבות הדור השני, ואף הועברו מבלי משים לבני הדור 

 השלישי.

הורי, אשר לא הספיקו לרכוש השכלה, דחפו אותנו 

לראות בלימודים יעד חשוב ביותר. רכישת מקצוע 

שמאפשר פרנסה היה בעיניהם יעד מקודש. כל עיסוק 

צידה, ותמיד נמצא כסף לשיעור פרטי כזה אחר נדחה ה

או אחר, ובלבד לעמוד בדרישות. המשטר בבית היה 

נוקשה וכלל: דיוק, אמירת אמת, נימוס וכבוד 

 למבוגרים.

רק בשנים האחרונות הצלחתי למזג את החלקים 

המהווים את שורשי ולהסכים לקבל אותם כחלק 

ה ממני: הסכמתי להיות שייכת לאותה קבוצה המכונ

"דור שני לשואה ולגבורה". אני רואה בהורי ובני 

משפחתי את הכוחות המיוחדים שבזכותם שרדו, את 

המשאבים האדירים שמצאו על מנת לחדש את חייהם 

ולגדל צאצאים, להיקלט בארץ לא פשוטה ואף להיות 

 גאים בה וליהנות מן החיים במדינה עצמאית. 

 

 
 
 

 חורף מושלג באלכסנדריה
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ברצוננו לעדכן אתכם על שני תהליכים מרכזיים 

 בהקשר של השכלה:

לאחרונה סיימו חברי ועדת השכלה את רצף . 1

הישיבות הנקראות "מרתון"' בהן נשמעות פניות 

 החברים לצאת ללימודים. 

אנו מבקשות לנצל הזדמנות זו לברך את היוצאים 

 ללמוד ולאחל להם הצלחה. 

ו לחברי הועדה שנוכחו חשוב לנו להביע את הערכתנ

שעות רבות בישיבות ובדיונים כדי לגבש דעה, לעמוד 

על מימוש קריטריונים ולעשות הכל שהחבר הפונה 

בוד ראש ויחוש ששומעים אותו ומתייחסים אליו בכ

 וברגישות. דיוני הועדה אינם קלים. חברי הועדה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להביע את התלבטו רבות כדי להחליט, ואנו מבקשים 

 הערכתנו למאמציהם.

בשבועות הקרובים נסכם בוועדה את המרתון, נחשוב 

יחד על הנושאים לשימור והנושאים לשיפור בעקבות 

 התובנות של המרתון החולף.  

. בעקבות המבנה הארגוני החדש והקמת רשות 2

צעירים, הטיפול בנושא השכלת בנים עבר בימים 

ל לין ויעל האחרונים לטיפולם המסור של אביט

אזולאי. נפגשנו איתן בחודשים האחרונים כדי להעביר 

 את הידע והתובנות.

אנחנו בטוחות שהן יצליחו ויצעידו את התחום קדימה 

 ומאחלות להן הצלחה רבה

 5102 - 5102רשימת הלומדים לשנת  –מוועדת השכלה 

 1024-1025להלן רשימת החברים הלומדים ל 

 

מוסד  נושא שם
 לימודים

 משך לימודים מסלול

אלקלעי 

 אור

BA   מנע"ס

 רגיל לת רופיןלמכ למנהלים

שנות לימוד במתכונת ימי לימוד  3

 מרוכזים

 בכרך דניה

יועצת הנקה + 

מנחת קבוצות 

אימהות לאחר 

 לידה

דיאדה 

שנים -3לימודים חלקיים רגיל ולניאדו  

 רפואה גלעד ערן

אוניברסיטת 

 רגיל ת"א

לימודים  -שנים  3עוד נותרו לו 

 במתכונת מלאה

 קורס ללא ימים ע"ח עבודה -שנה  רגיל מכללת רטר NLP גנור נעמה

 דישון נטע

הנדסאי 

 אלקטרוניקה

קריית 

 שנה לימודים במתכונת מלאה רגיל הטכניון

 שנה לימודים במתכונת מלאה רגיל אורנים חינוך מיוחד הלל הדר

 הלפמן נתן

תואר שני 

תת  בארכיולוגיה

 ימית

אוניברסיטת 

 רגיל חיפה

שנתיים לימודים במתכונת 

 חלקית )אין חובת עבודה(

 יונתן דונה

 -תואר ראשון 

 במתכונת לימודים מלאה -שנים 4 רגיל בצלאל קרמיקה
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 לוגסי יניב

 

מכינה ללימודים 

 רגיל רופין  אקדמאים

 

 .חודשיים מכינה במתכונת חלקית מאוד

 נדאו מקוננט

קורס  -טבחות 

 .מתכונת לימודים מלאה –שנה  רגיל דן גורמה חיפה   1סוג 

 -תואר שני עוז איתי

 ביולוגיה ימית

אוניברסיטת 

 רגיל ת"א

שנתיים במתכונת לימודים מלאה בהסדר 

 .מלגה

 חינוך יצירתי פוקס יעל

סימינר 

 .שנים 4מתכונת לימודים מלאה  רגיל הקיבוצים

 .קורס ללא ימים ע"ח עבודה -שנה  רגיל ווינגייט אילוף כלבים שני יגאל

 רגיל אילן-בר בלוגיסטיקה MA שריד אופירה

שנת לימוד במתכונת ימי לימוד  -1

 .מרוכזים

שרפשטיין 

 יעל

תואר שני 

 ימי לימודים 3שנות לימוד במתכונת של  4 רגיל חיפה בהתפתחות הילד

אבן טוב 

 עיסוי רפואי אמיר

מכללת פרדס 

 שנתיים   העשרה חנה כרכור

 שנתיים  העשרה אלון קירה צילום אלקלעי אייל

 אשכנזי ניבה

כתיבה יוצרת + 

הכשרה למלווים 

 שנה  העשרה יפו תעסוקתיים

בורובסקי 

 שנה  העשרה פרטי מחשבים שרה

 תופים דוידסקו עופר

מורה פרטי 

 שנה  העשרה לתופים

הלפמן 

 מוזיקה יהודית

האקדמיה 

למוסיקה 

 שנתיים העשרה אסתרית בלצן

 

 בברכת המשך שנת לימודים פורייה

 רותם יצחק  ויפעת ברכמן
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 הפסקות חשמל בתקופה הקרובה
 

בימים אלו אנו נמצאים בעיצומן של עבודות תחזוקה 

של מערכות החשמל בקיבוץ, המתבצעות אחת לכמה 

תבוצענה עבודות ברבות  4....4-4 -שנים. בשבוע של  ה

משכונות המגורים וענפי השירות בקיבוץ לפי הפירוט 

הבא )כל אחת ואחד צריך/ה למצוא רק את עצמה/ו 

 רשימה(:ב
 

)בין יום א' ליום  4..... –ל  4....4 –. בלילה שבין ה א

לפנות בוקר במרכזייה א'.  22:.עד  04:22ב'(, בשעות 

כולל את: בתי הילדים, צריף קרמיקה ומקלט ביטחון, 

מזכירויות, מרכזית טלפונים, מטבח, חדר אוכל 

מרכולית ומועדון חברים, מחסן בגדים, קיטור 

ה"ח, מגדל המים, הגטו, אולפן, ומכבסה, פאב והנ

מגרש חניה, כלבו ומועדון האסם, מועדון הורים, נגריה, 

מחסן תברואה ואולפן גלים, ובשכונות: טוסטר צפון, 

כברה דרום, כברה, רסקו, כדורסל א+ב, פלסאון, 

 הזיתים, קומותיים א+ב.

 לפי הפירוט הבא: 4....4יום ד'  ב.

ו -פיגיין, אנפה הד, -בשכונות הים א 22:..עד  0:22 ..

(, מחסן הדייג/בית 566ועד בניין  .50)מבניין 

 אמנים.

בשכונות מוזיאון, טוסטר דרום,  4:22.עד  2:22. .0

קליטה, לורדים, התקווה, פיקא, כרמל, חדרי 

אירוח וענפון הלה, טנקה )בית סיעודי, מרפאה, 

ומרפאת שיניים יקבלו חשמל ממקור אחר באותו 

 הזמן(.

שכונות סטודנטים, במב"חים,  4:22.עד  6:62. .6

 .4דונם, קידוח  0+  5שחף דרום, בריכות 

 לפי הפירוט הבא: 4....4יום ו'  ג.

בתי ילדים גן ד', פעוטונים אורן,  2:62.עד   4:62

תפוז, תות, משרדי הגיל הרך, וידיאו קהילתי, כל 

אזור שכונת נעורים כולל ספריות, מש"י, הנצחה 

ם, מגורי במב"חים בשכונה, וארכיון, מועדון נעורי

מועדון א', חיילים קשורים וזמניים, ושכונות 

צעירים )חיילים(, בטונדות תחתון, קראוונים, 

 ברבור, שחף צפון.

 תלם, מספרה וקוסמטיקה, 4:22.עד      2:22.

מעגנים, אולם ספורט, בריכת שחייה, פינת חי ואורווה, 

 (.504עד בניין  5.2ד )בניין -ובשכונות: טווס, אנפה א

לכל המאוחר מוסך )כולל תחנת  4:22.עד   4.22.       

דלק(, מסגריה, גידולי שדה, משרד מואתי, משרד 

תכנון, חשמליה וסביבותיה, צורון ושכונת הברון + 

 כברה. בשכונת 046בניין 
 

 סליחה על אי הנוחות   

 רוני לוי   

 

 
 

  -לקראת החופש הגדול 

 אשכול החינוך:מהודעות 
 

 

לקראת הקיץ אנחנו מבינים את הצורך של חברים 

לתכנן את חופשיהם ותכניותיהם. אי לכך, אנחנו רואים 

לנכון לפרסם את התאריכים הבאים בכדי לסייע לכל 

 אחד בתכנון את הקיץ.
 

 . 9/1לימודים תיפתח השנה ביום ב' שנת ה* 

כל סגירת הגיל הרך לקראת פתיחת שנת הלימודים: * 

 . 4/.ויפתחו מחדש ב  0/.0בתי הילדים ייסגרו ביום ב' 

סגירת מערכת החינוך המשלים לקראת פתיחת שנת * 

ויפתחו  05/0כל המועדונים ייסגרו מיום ג' הלימודים: 

 . 4/.מחדש ב 

כפי שהיה בשנים אחרונות,  עבר:פתיחת מועדון א' מ* 

מעבר א' עבור כל הילדים שעולים לכיתה  ייפתח מועדון

וייסגר עם סגירת   04/4 יום א' - א'. המועדון ייפתח ב

 60. השנה יעלו לכיתה א' כ 0/.0מערכות הגיל הרך ב 

ילדים. כל ההורים יקבלו מידע לקראת המעבר לגבי 

 .הצוות, המיקום ומטרות ומבנה הפעילות

 

 

 

 בשם הנהלת האשכול ,מיכה באלף

.4 

.. 

0. 
 2.  

6. 



 

                        

 

 אביב בגיל הרך

 

 מזה שבועיים עסקו ילדי הגיל הרך באביב ובחג הפסח.

הילדים טיילו המון ופגשו את האביב בפריחה, בצמחיה 

ובהתחדשות הטבע לקראת פסח, עשו טיולים לאסוף 

חציר על מנת לבנות טאבון למצות, עסקו בניקיונות 

וסדרים, הכינו מצות בטאבון, הפעוטונים הצעירים 

צל הפעוטונים הבוגרים ועשו יחד מצות על התארחו א

הטבון, הגנים הבוגרים יצאו את יציאת מצריים שלהם 

, ותודות וחוו חוויה נפלאה שתועדה ע"י צוות הוידאו

בכל בית ובית, מילדי הפעוטונים  ,לבסוף .להם על כך

 ועד גיל הגן, ישבו וערכו סדר פסח.

 בשבוע לציין הישג מרגש:רוצה  אניבמסגרת זו, 

היערכות לפני ליל הסדר, עבדו שלושת הגננות של 

הגנים הבוגרים, שהן למעשה בחופשה ממשרד החינוך, 

אך מתוך תהליך של עבודה משותפת, הבינו לחלוטין 

את הערך בנוכחותן בשבוע זה, ובכך היו חלק בלתי 

נפרד בכל ההכנות, ההתארגנות והחוויות לקראת 

תודה על העבודה  מנות זו נאמרדעריכת הסדר בגן.  בהז

 המשותפת.

ומה לפנינו, האביב מתאפיין בגיל הרך בתחילת 

 התארגנות לשנת הלימודים החדשה.

אנחנו מקיימים פגישות אישיות עם כל העובדים, 

לשמוע את סיכום השנה )החלקי( שלהם, ומתוך כך 

מתחילים במלאכת התפירה העדינה של הצוותים לשנה 

 הבאה.

אנחנו מאוד  הגיל הרך:הודעה בדבר טיול עובדי 

מוגבלים בבחירת המועדים, כיוון שחשוב לנו לשלב את 

הגננות של הגנים. אנחנו לא יכולים לסגור גנים של 

 משרד החינוך, יכולים רק בימי החופש שלהם.

השנה המועד הנבחר הינו בל"ג בעומר, יום שני,  

 . רישמו לפניכם.91/5/91

בעבר היו ניסיונות של הורים לפתוח לחלקי יום את 

הבתים, השנה החלטנו לסגור. אם ישנה קבוצת הורים 

 שמעוניינים להתארגן באיזה בית, נשמח לסייע.

 
 
 

 

 עוקצים  -אלון ארוך 
 

 

האלונים. יחסית, הפעם נעשה היכרות עם עץ ממשפחת 

לעומת שאר האלונים, הוא חדש בארץ. אזור מוצאו 

 אגב גם עץ התאנה מקורו בתורכיה. כז טורקיה,במר

אם לוקחים בחשבון שארצנו היתה חלק מטורקיה 

מאות בשנים החל מתקופת החיתים דרך התקופה 

הביזנטית ולבסוף בתקופה העותומנית הרי אפשר לומר 

 עליו שהוא "משלנו".

בדומה לשאר האלונים, עליו מפורצים ושסועים אולם 

ן התבור. נופו רחב ומעוגל גדולים יותר לעומת אלו

קצב הצמיחה שלו מהיר מאד בניגוד לשאר האלונים. ו

גובהו של אלון זה, כבוגר, עשרה מטרים ואולי יותר 

ורוחבו תשעה מטרים ויתכן שיותר. מתאים כעץ בודד, 

 עץ שדרה, בחורשות ישיבה וכד'.

פריטים בני קרוב לעשר שנים ניתן לראות בצידי 

ובקרבת מגוריה של תמי ינאי.  המדרכה בשכונת הכברה

עץ צעיר נטוע בגן הפסלים מול משרד התרבות כחלק 

מחשיבה, למלא את מקומם  של אורנים כאשר יחדלו 

מלתפקד. בחורף העץ מצוי בשלכת אולם מתעורר חיש 

 מהר בסוף החורף.
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 רובין עז עוגן מוטי איש יאיר



 

                        

 

 

 

 

 

במסגרת שיתוף פעולה שנרקם בין קיבוץ מעגן מיכאל 

וארגון פעמונים לחיזוק חוסן כלכלי וחברתי והגברת 

 המעורבות החברתית,

 אנו מזמינים אתכם לערב חשיפה לפעילות 

 ארגון "פעמונים"

 במועדון האסם ..:.0בשעה  4.03ביום רביעי 

לתו, בערב זה נכיר את הארגון, תפיסת עולמו, דרכי פעו

סל השירותים המוצע לחברי מעגן מיכאל, אפשרויות 

 להתנדבות בארגון ועוד.

*** 

לאחר ערב זה, והחל מחודש מאי יתחילו לפעול מספר 

ערוצי פעילות שהותאמו במיוחד לחברי מעגן מיכאל 

הרוצים לשפר את ההתנהלות הכלכלית שלהם, 

וביניהם סדנת התנהלות כלכלית נכונה, סדנת ליווי 

 תית, ליווי פרטני, סדנה לנוער, ועוד.קבוצ

*** 

אם הנושא של  חיזוק ניהול כלכלת המשפחה וניהול 

 תקציב נכון קרוב לליבכם,  הערב הזה נועד לכם.

 להתראות,
 

 מנהלת הדרכה -דורית גרה

 רכזת מעורבות חברתית –ביגלמן -ושֹהם עדי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מבצע הבישולים לסדר פסח

 לדיירי הבית החם לניצולי שואה

בחיפה היה הצלחה גדולה. קרוב לארבעים נשים וגברים 

רחבי לב בישלו באהבה מנות ביתיות נהדרות שהוגשו 

ניצולי שואה שחגגו במרכז הבית  07-בארוחת החג של כ

 החם לניצולי שואה של עמותת יד עזר לחבר.

הנשים שבאו לקבל את פני המשלוח הציצו בסקרנות 

התלהבות בעשרות התבניות והקופסאות שנערמו אט וב

אט על שולחנות המטבח וחייכו מאוזן לאוזן למראה 

מבחר מנות "מבית אבא"  –המשאלה שהתגשמה לה 

 לבקשתן.

תודה לכל השותפים והשותפות להצלחת המבצע. 

 שימחתם מאד אנשים שראויים לחסד זה.

 להתראות בשנה הבאה.
 

 ביגלמן-שֹהם עדי

 בות חברתיתרכזת מעור

 

 ממועדון האסם

 תיתן מענה לפניות מועדון האסם ויקה קלקנר 22//בחודש הקרוב ועד 

 .הזמנות תקלות וכד' 

 .  הזה ןבזמ היה לשירות החבריםאעקב סיבות בריאותיות אני לא 

 מועדוןאחראית  – גילה רז
 

 גילה אחראית המועדון
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 ישיבת ועדת בריאות רחבה

 41/2/4/82ביום שני 

 במזכירות //:82בשעה 
 

 סדר יום:

ביטוח בריאות "הראל" למתנתקים וחברים  *

 .בחופשה

אשרור נוהלי החזר נסיעות בריאות, חניות, אש"ל   *

 וימי עבודה עבור ליווי חולים. 

 Herpesחיסון חדש למניעת שלבקת חוגרת ) *

Zoster 06( לבני + 

 אישור מנוי מקצועי לצוות בריאות הנפש.  *

 עדכונים. *

 

 הציבור מוזמן.   

 עפרי שמיר וג'יל ברכה   

 אשכול הבריאות   

 

 

 

 

 ארוחת ערב 

 ערב יום השואהב

 .4...27ביום ראשון 

 ארוחת הערב תוגש

 40:66-40:66בין השעות:  

 (40:66הארוחה תסתיים בשעה:  –)שימו לב 

 אנא התארגנו בהתאם.

 נף המזוןע

 

 

 

 

 

 הערכה

 לצוות שיזם, דחף והפעיל את דרך מעגן מיכאל.

אר. ואני קראתי את המינשר שנשלח לחברים בתאי הדו

מאד מבינה את תחושת האכזבה של הצוות. אני רוצה 

להביע את מלוא הערכתי לעבודה שהושקעה במשך 

שנתיים וחצי. היתה זו תקופה של התעוררות בחברה, 

של מחשבה ושל בדיקת עצמינו. של שיחות בין 

 האוכל ובקרב המשפחות בבית. –השולחנות בחדר

נו כי אז אולי חבל שלא כולם לקחו חלק בשיחות שאורג

 אפשר היה לחוש לאן נושבת הרוח. 

אתם הצוות, השקעתם כל כך הרבה רצון טוב ועבודה 

מאומצת מתוך אחריות ואכפתיות ועל כך אני מברכת 

אתכם. חבל לי שאין אנו ממשיכים בתהליך כי אז היינו 

יודעים מה חושבים החברים גם בשאר הנושאים וכך 

 היינו מכסים את המכלול כולו.

 חבל שהתהליך נקטע.
 

 בברכה

 יפה שמר

  

 

 
 
 

 לתשומת לב החברים
 

עקב עבודות אחזקה של "מקורות" יהיו ביום ראשון 

שיבושים בהספקת  40:66-ל 0:66בין השעות  .277 

 המים למעגן מיכאל.

אי לכך הציבור והענפים מתבקשים להשתמש במים 

 לצרכים חיוניים בלבד.

 .ם וגינותבשעות אלו נא לא להשקות דשאי

 תודה מראש על שיתוף הפעולה.
 

 כרמל ארם ושאולי אורן

 מחלקת המים.
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 חרמון צבר/שאילתה

בכותרות החודשים האחרונים למדנו על רשלנות מדביר 

 אשר הרתה אסון .

לטפל בדקלים,  מדוע ניתן חופש למדביר במעגן מיכאל

ללא השגחה , ללא ליווי, כאשר הוא עובר על מרבית 

וא אינו תוחם חוקי הבטיחות  לנושא הדברה , כאשר ה

ם ומבוגרים ואינו מונע מילדי אזור  בסרטי סימון

להיכנס לתחום בו יכולות ליפול טיפות חומר ההדברה 

)מסוכן מידית לעיניים ולמערכת הנשימה ( וכן מוט 

היישום עצמו עם הצינור יכולים ליפול  על עוברי 

 האורח התמימים.

 

 תשובת מוטי

המדביר שהגיע למעגן מיכאל הינו מדביר עם רשיונות 

הוא עובד והסמכה של משרד הבריאות והחקלאות ו

 בהתאם להנחיות וחוקים של המשרדים הנ"ל.

 

 

 

 

 דרושים

לענפון הסעות דרושים נהגים בימים ובשעות לא 

 קבועים.
מתאים לסטודנטים ולמי שזקוק להשלמת שעות 

 עבודה.
 לשלומית גלבבקשה לפנות 

9255642250 
 .תודה ושבת שלום

 

 

 

 

 

 

 

 אחרי חגי פסח
 

י והמימונה הסתיימו ליל הסדר מאחורינו וגם החג השנ

וכעת לתודות. לכל אלו שעזרו וסחבו את העגלה כדי 

כל מי שעדיין רוצה( להיות כולנו מסובין ולהנות ) שנוכל

יחד מהסדר הקיבוצי עם השירים והריקודים שהפכו 

   למסורת.

כמות התורנים בפסח היא באמת רבה, וההפתעה 

לאן פורטוגלי ערכה בצורה יפה  –ש   גדולה היתהה

ומרשימה את הרשימות של כל התורנויות לעריכה 

תורנים( והחברים  059 -שהיגיעו ל)לסידור ולחיסול 

את רב הדפים כאילו היתה זו  נרשמו ומלאו כמעט

 .הרשמה לטיול מהנה

לכל התורנים הרבים שנרשמו והתגיסו, לזמרים ו

ב הערב ום משפחותיהם היו רעולנגנים שבמקום לשבת 

הזמרת  ,ומעל כולם לאם הסדר, החלילנית ,על הבמה

שרון פורטוגלי שכבר שנה שניה    לםווהמנצחת על כ

 המון תודה.   לםולכ   עושה את זה באהבה.
 

יום השואה ויום   כעת פנינו אל יום העצמאות כשלפניו

ת הזמן הקצר בין אמפ  ואחריו חג השבועות.  הזיכרון

שהזמרים והנגנים שלנו התעיפו כ ,ליום העצמאותח פס

נקיים טקס קצר ונשלב גם מופעי חוץ, וכך נוכל  ,מעט

שלנו להתארגן לשבועות בנחת עם כוחות מלהכין ו

 ונעשה את החג בשדה כמו שחגגנו בשנים עברו . 

 גת דידי   שבת שלום  
 

                                                                      

 מהספריה    
 

 הספריה חוזרת לפעילות יומית

 שעות פתיחה:

  בימים: ראשון עד שישי 

 09:99-01:19בין השעות 

 )שבתות פתוח כרגיל(

 נשמח לראותכם,

 תמי ינאי  
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 תודות והרהורים לאחר סדר הפסח

 

ראשית רוצה להודות לכל האנשים שנתנו יד להקמת 

הערב וחיסולו, מדובר בהרבה מאוד אנשים טובים 

שיודעים לתת מעצמם באופן טבעי ונכונים להיות לעזר 

הרי... . במאמץ המשותף ואז החיים הרבה יותר קלים

 ויות...קיבוץ הוא קיבוץ הוא קיבוץ גלויות...קיבוץ איכ

און  -עוגן על התופים, מורן בר -לנגנים שלנו, רותם עז

על הבס והטרומבון ולתומר מזמר על הקלידים 

וההפקה המוסיקלית. לזמרים שלנו, איילין קורן, אמיר 

אבן טוב, מרגלית עובדיה, עמי דנא, טל שחר, גל וים 

קרול, ליאור דנא ונור שלום משה. לאנשי הסאוונד, 

יא מקצועיות מיומנת ואדיבה. לדורון לב, שמב

לאחראיות, העורכות הקבועות, ויקה וויטה )שמחכות 

מחליפים( וצוותם, למחסלים המיומנים \למחליפות

שלומי ויגאל )שאני מחפשת זוג נוסף שיצטרף אליהם 

למקרה שלא יהיו...( וצוותם, לשיה לדולסה ושותפיהן, 

ים ללאן פורטוגלי, שיודעת את כל מה שאחרים לא זוכר

וממלאת את החסר, ביד מקצועית ואחראית ולמגויסיה 

ולדידי שזמין למה שצריך, ולקריינים. ואחרון חביב, 

עמיחי, שהגיע לחד גדיא ואשר לא תוכנן לשיר חסל, 

מושלם! וגם )בשל כשל במחשב( ועשה זאת, כהרגלו, 

ערב לחזרה הגנרלית. תודה  ללילך צייג, שהכינה ארוחת

 מקרב לב.

בשם כולנו שנהנינו בערב החג ....ואם  תודות רבות

 שכחתי מישהו, אנא סילחו לי.

.  00:11והסדר חוסל ב 00:11שנה שעברה, התחלנו ב 

השנה, בשל עיכוב בכניסת האורחים, הערב ניגמר 

מאוחר יותר. עד שני הקטעים המשמעותיים האחרונים 

, כך שהסדר, עם ההמתנה הרגילה 00:02הגענו לשעה 

דת של אחד מי יודע וחד גדיא, התנהל להערכות המיוח

למי ) נית ואפילו הסתיים מוקדם מהצפוי.לפי התוכ

שנה הבאה נגדיל את בשהרגיש, שהיה ארוך מדי...( 

 הבמה, שלא יהיה צורך לפנות ולעכב את הסיום...

בזמן החיסול, יהודה שיזף, הציע לי רעיון, שיקל על 

החיסול, שנופל על מעט מדי כתפיים. כל 

משפחה, מחסלת את שולחנה!  לפני שקמים \ןשולח

והולכים!  לכל האורחים יש מארחים מהמקום,  כך 

שעזרה פשוטה זו, תקל ותקצר משמעותית את החיסול 

ותאפשר למחסלים להצטרף למשפחתם במהירות לפני 

 שנוסעים או הולכים לישון.

ההכנות לתוכנית הסדר דרשו ממני התייחסויות רבות. 

הערב הינו רב גילי ודורי ותרבותי. האורחים הרבים 

 ועוד אי אלו גורמים... 

שמעתי הערות מהשנה שעברה מאנשים שמצאו לנכון 

ליידע אותי ולקחתי את הדברים בחשבון ויש דעות 

שלעיתים אף סותרות. ניסיתי לתת מענה לעוד זמן של 

בציבור ולהוסיף עוד רמקולים ועדיין, צריך שירה 

להוסיף עוד רמקולים בכדי שכולם ישמעו כהלכה ויהיו 

קשובים ושקטים. מדובר באירוע מיוחד במינו שדורש 

הגברה מיוחדת והכנת האורחים והילדים להתנהלות 

שקטה יותר במשך הסדר.  השלטים החגיגיים, 

 שתלויים מעל החלונות, נמצאים במצב שמחייב

נו לחדשם. רציתי להכניס יהתחדשות ועדיין לא התפנ

רעיון חדש,) שמעתי שעושים בקיבוץ אחר( של תהלוכת 

אביב, עם ילדי הגנים, ששרו שמחה רבה ופתחו את 

הערב בנוכחותם המתוקה. שנה הבאה אעשה הערכות 

 יותר מדויקות למטרת העניין. 

סדר... כך שלפיה  ההגדה היא בעצם השלד של הסדר בַּ

יישק דבר.  מצבה דורש בדיקה מחודשת.. מי שזה 

מדבר אליו, אנא בואו ניצור משהו שיתאים למציאות 

 של הזמנים שלנו. מוזמנים לפנות אלי.

סדר, מוזמן ליידע  מי שמעוניין גם כן להקריא בקול, בַּ

 אותי, אשמח לשתף עוד אנשים.

ואם יש מי שרוצה לקחת על עצמו ולראות איך ניתן 

אחרת, אשמח גם כן.)תמיד יש רעיונות  לקיים זאת

 טובים מכל מיני מקומות..(

בעניין הששששש..... קיבלתי את ההערות משנה 

שעברה והפעם עשיתי הרבה פחות, אך הסאוונד הזה,  

שששש.... אכן הוריד ולו במעט, את הרחש הגובר 

מהמולת רוב רעב או שמח או עייף. אני מבינה שזה 

ובכמות משותפת במקום חלק מהחג המשפחתי הזה 

! קשה שלא יהיה רעש 301אחד כל כך הרבה אנשים,

כזה המזכיר כוורת רוכשת... לכן ניסיתי לתפוס גם את 

העין, במצגת של תמונות המלוות את ההגדה ואת 

המתרחש על הבמה ופה אזכיר לכל מי שמצלם, אשמח 

 לקבל תמונות, שהמצגת תכיל גם תמונות משלנו.

       .ותפיםתודה למודים ולש

 שרון פורטוגלי
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 סרט סוף השבוע

RUSH 
 41.2.4.62 יום שבת

61:61 ; 46:61  

 רון הווארד :במאי

 כריס המסוורת, נטלי דורמר, דניאל ברוהל :שחקנים

"RUSH "-  עלילת הסרט מתמקדת בימים הגדולים

, אי שם באמצע 1אך המסוכנים של מרוצי הפורמולה 

טו של נהג המרוצים האוסטרי שנות השבעים של המאה הקודמת. הסיפור מסופר מנקודת מב

ניקי לאודה, ומתמקד ביריבותו המרה מול הנהג הבריטי ג'יימס האנט. ניקי לאודה, בגילומו 

של דניאל ברוהל המוכשר, היה טיפוס קפדני, משעמם ומעצבן למדי, ניגודו המוחלט של 

וסמים,  . האנט היה נהג שחי על הקצה, רדף נשים, שתייההאנט, אותו מגלם כריס המסוורת'

יריבותם המרה הגיעה לשיאה בעונה  ובז לאורח החיים השמרני של יריבו בעל פני העכבר.

לזכות בתואר הנכסף לתת הכול, ולסכן הכול בכדי , בה שניהם היו מוכנים 1791לת של המהול

 .של אלוף העולם

הסרט הוא הרבה מעבר לדרמת ספורט שגרתית. הוא גם דרמה אנושית מותחת, מרגשת 

ועוצרת נשימה, פשוטו כמשמעו. התסריט, שכתב פיטר מורגן המוכשר )"המלכה", "המלך 

האחרון של סקוטלנד"( הוא מורכב, מתוחכם ומצליח להציג גיבורים שהם גם גדולים 

בשורה התחתונה: סרט  מלאי חסרונות כרימון.מהחיים אך גם מאוד אנושיים, קטנוניים ו

 !!שהוא הנאה גדולה גם למי שמעולם לא שמע על מרוצי מכוניות. ובהחלט לא לגברים בלבד
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