עלון מס'  257י"ד באב תשע"ז 6.8.2017
עלון מס'  255י"ט תמוז התשע"ז

מה זאת

אהבה /אהוד מנור

גן עדן די קטן
וגבולו גיהנום .
מלאכים עפים ,
אך כנפי השלג חרוכות ,
עיניים עייפות ,אדומות .

על גשר מט לנפול
אש מכאן ומכאן .
ענני עשן מתפתלים
על מים עמוקים
שמים הפוכים חשוכים .

עוד נשיקה אחת ,
עד אובדן נשימה .
כשהלב נשבר ,
הכאב מתוק העונג הוא מר

עוד התמזגות אחת ,
עד יכו לב בלב .
כאן גופי מוטל ,
מבורך לעד ,לעד מקולל

מה זאת אהבה ?
מה זאת אהבה ?
מה היא מבקשת ?
את ימי את לילותי ולא די .
מה זאת אהבה ?
מה זאת אהבה ?
מה היא מחדירה לעורקי
שאוכל כך להמשיך ללא תנאי
שאוכל כך להמשיך ללא תנאי
שאוכל כך להמשיך ללא תנאי
שאוכל כך להמשיך ...
כל חיי .

מה זאת אהבה ...

פי מצובה:

"ואילו עיירות בתחום צור שצת ובצת ופי מצובה"...

13.7.2017

שלום לכם,
 הקיץ בעיצומו ,גם חופשת הקיץ סגרה כבר מחצית ויותר והחום הגדול עדיין כאן...
בלוח השנה העברי צויין ה -ט' באב ,יום צום ואבל על חורבן הּבית  -בית המקדש ,וכבר אנחנו בפתחו של
טו באב – חג של אחדות ,שמחה ואהבה .ומעבר למנהגי האבלות ,אותם רובנו ,כחברה חילונית לא
מקיימים ,או לחלופין הילולה ושמחה ביום האהבה ,יש משמעות ויש מקום לחשבון נפש אקטואלי ,של
היחיד ושל היחד בימינו אלה .רבות נכתב במקורות על מהותם של שני מועדים אלה ,מתוכם אביא את
הציטוט הבא:
" עומק הרע ורוממות שורשו הרי הוא עומק הטוב ,נמצא שעומק השנאה הרי הוא עומק
האהבה .ואם נחרבנו ,ונחרב העולם עִ מנו ,על ידי שנאת חינם ,נשוב להיבנות ,והעולם עמנו
ייבנה ,על ידי אהבת חינם( .הראי"ה קוק ,אורות הקודש ג' ,עמ' שכ"ד(.
 בימים אלה מקיים וועד האגש"ח מפגשי חשיבה ,תחת השם "שולחנות עגולים" ,במטרה לשתף את
החברים בבחינת המשמעויות ביציאה מהסדר הנושים ובחינת המעבר לניהול עצמאי .פרטים בנוגע לתהליך
בדיווח מטעם הוועד.
ועוד דיווח על ההתקדמות בעניין שכונת הבנים.
 כמדי שנה ,בתקופת הקיץ ,גם השנה התקיימה הרפסודיה ,מפעל חברתי-לאומי של התנועה
הקיבוצית ,בו לקחו חלק גם נעורי מצובה .מלבד הבילוי המהנה ומפגשי הצעירים שמתאפשרים בארוע
שכזה ,דואגת התנועה לצקת בו תכנים ומסרים חינוכיים-ערכיים .על הרפסודיה כפי שסיפר נטע שער,
מדריך הנעורים שלנו ,וקטעים מדיווחו של דובר התנועה ,בעלוננו.
 לא היינו מזכירים את המכביה שהסתיימה זה לא מכבר ,ללא הקשר המצובאי ,השמחה והגאווה
המקומית ,כשהתבשרנו שיואב צרפתי לקח בה חלק ובהצלחה רבה .פרטים – בעלון.
 במערכת החינוך המשלים חלו לאחרונה שינויים ,כשרּות ,שניהלה את המערכת ,הודיעה על סיום
תפקידה .בתום תהליך של איתור מועמדים ומכרז ,נבחרה ג'ו סמושי לתפקיד וכבר יצאה לדרך ,בעיצומה
של תקופת החופש האינטנסיבית ולקראת שנת הלימודים החדשה ,הקרבה ובאה .בעלון מתפרסם המכתב
שכתבה ג'ו להורים עם היבחרה לתפקיד .נאחל לג'ו ,הצלחה בתפקיד .הצלחתה היא הצלחת המערכת,
הילדים והוריהם.
 מי שיצא לטייל בשעות הערב ,באיזור חורשת-
הזיתים ,לא יכול היה שלא להתפעל ממראה הזיתים
המוארים ,תוצאה של התקנת פנסי רחוב במתחם .מי
שזכה לעבור את ילדותו ונעוריו במצובה של פעם,
זוכר וודאי פינות חשוכות ,רומנטיות ,אינטימיות
באיזור זה של הקיבוץ" .הדשא הרומנטי" קראנו
למקום ,וזאת ,בתקופה של הלינה המשותפת ,כשלא
הכרנו פרטיות בחדרי הנעורים ובוודאי לא בבית
ההורים .היו זמנים...
 ועוד בעלון פינת השיר המעניינת של איציק שחר ,ברכות ,הודעות ועוד.
שבוע טוב,
עדנה

כתובת לתגובות וכתבותlexn@matzuva.org.il :
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משולחנו של ועד אגש"ח
שכונת בנים מערבית
ההערכות של הקיבוץ לפרויקט שכונת הבנים נמשכת במרץ  .שני צוותי העבודה (צוות חברתי וצוות
תשתיות ) פועלים לקידום הנושא בפרטים הקטנים במספר היבטים  .בהמלצת צוות התשתיות,
החברה הכלכלית של המועצה האזורית מטה אשר נבחרה לנהל את הפרויקט והתקיימה פגישה עם
מנכלי"ת החכ"ל בשיתוף נציגי צוות תשתיות  ,ועד אגש"ח והנאמן .
בימים אלו עוברים הצדדים על חוזי ההתקשרות בין החכ"ל לאגודה .
כניסה לתהליך של בחינת המשמעויות ביציאה מהסדר הנושים ובחינת המעבר לניהול עצמאי
מצב האגודה על צרכיה ואתגריה אל מול המבנה הארגוני הקיים עלה לשיח פתוח עם החברים  .עד
עתה התקיימו שני "שולחנות עגולים" בנוכחות של עשרות חברים שהגיעו ושיתפו בדעתם וניסיונם .
במפגשים דנו החברים והוועד במצב הנוכחי של האגודה לצד אתגרים שעומדים בפני הקיבוץ בטווח
הקצר והבינוני  .החברים העלו רעיונות והמלצות פוריים להמשך תהליך הבחינה בכפוף להסכמת
החברים בהמשך באמצעות אסיפה וקלפי.
בתהליך המוצע ,שמטרתו לבחון את מצב האגודה במספר היבטים  ,לוקחים חלק חברת מודוס ייעוץ
ארגוני ,באמצעות נציגתם ד"ר לימור וינטר ,נועם נצר הנאמן וחברי ועד האגש"ח.
הוועד שמח ומברך על מעורבות והשתתפות פעילה של החברים  .מעורבות היכולה להוביל לבחינה
מעמיקה ומקצועית בהמשך.
מפגש חברים נוסף יתקיים בשבוע הבא ביום שלישי (  08.08.2017בשעה . ) 18:30
ועד אגש"ח

שכונת בנים  31יח"ד – צוות תשתיות
תאריך31/07/17 :
מספר007 :
עמוד  3מתוך 1

עדכונים משולחן צוות תשתיות
 .1הקיבוץ נמצא בתהליך קשירת קשר חוזי מול החברה הכלכלית מטה אשר (חכ"ל) אשר יהיו
אחראים על ניהול וביצוע הפרויקט תוך שמירת קשר הדוק עם הגורמים הממונים מטעם
הקיבוץ .החכ"ל מנוסים בניהול הקמת הרחבות בישובים רבים בסביבה.
 .2מסמכי המכרז (תכניות ,כתבי כמויות) של הפרויקט נמצאים כעת בשלבי בקרה סופיים במשרד
השיכון ,שבסיומם (מועד יימסר בהמשך) יוגש החומר למועצה ,ויועבר אלינו דרך החכ"ל.
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 .3מבדיקה ראשונית של אומדני הביצוע של הפרויקט ,תוך יישום שיטות חישוב מקובלות ,ניתן
להעריך שעלות מגרש בודד תהיה סביב  450אלף  .₪סכום זה עשוי להשתנות ככל שיתבררו
פרטים נוספים לגבי השתתפות גורמים שונים במימון הפרויקט ,כמות הרוכשים הפוטנציאלית
ברגע נתון ,התכנון הסופי של העבודות וכו .הצוות בכל העת עומל ובודק אפשרויות להוזלת
הסכום בדרכים שונות.
 .4התקיים החודש סיור של גורמים ממשרד הביטחון בנוכחות ראש המועצה ,להכרת הפרויקט
ובדיקת אפשרויות סבסוד של מרכיבי הביטחון של הפרויקט ,ובמקביל נבדקת גם האפשרות של
סבסוד מרכיבי כריתת והעתקת העצים ע"י קק"ל.
 .5הצוות ינסה לארגן מפגשי הדרכה למשתכנים ,הכוללים גם בעלי מקצוע ויועצים מתחומים שונים
של עולם הבניה.
שכונת בנים מצובה – צוות תשתיות

מטעם הוועד המקומי
לאנשי מצובה שלום,
הנכם מוזמנים לערב פרידה מרונן גל ,שיתקיים ביום א' ,ה ,13.8.2017 -בשעה  19.00במפלט.
מחכים לראותכם.

הודעה בעניין המועדון
עקב הודעתו של מקס על סיום תפקידו כאחראי על המועדון ,ועד שימצא מחליף ,יש להפנות כל פניה
הקשורה למועדון אל אורנה במזכירות.
בהזדמנות זאת אנו רוצים להודות למקס על שנים רבות של התנדבות למען הקהילה.
עוד נמצא את ההזדמנות להודות למקס באופן יותר רציני.
קרן ארנון


להלן המכתב ששלח מקס לציבור:
2.8.2017

לחברים שלום,
היום ,אחרי יותר מ 10-שנות עבודה בהתנדבות כאחראי על המועדון ,החזרתי את המפתחות למזכירות.
ב 7.7.2017-כתבתי מכתב למוסדות הקיבוץ ,בו אני מציין שבכוונתי לסיים את תפקידי ,בגלל גילי ובגלל
סיבות נוספות ,אותן ציינתי במכתב.
ציינתי במכתב את ה 1.8.2017-כמועד לסיום התפקיד.
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מלבד שיחה עם אלירן מלול ,על מצב המועדון ,בעקבות השיפוץ והסגירה הפתאומית ,של המועדון ,לא
היתה כל התייחסות למכתבי ,מאף גורם בהנהלת הקיבוץ.
כמובן אני מוכן לעזור בחפיפה למחליף.
בברכה,
מקס נתנס

חילופי גברי בחינוך:
וכך כתבה ג'ואן סמושי עם כניסתה

לתפקיד:

להורי וילדי מצובה שלום רב,

27.07.2017

אתמול הסתיימה החפיפה עם רותי ונכנסתי לתפקיד כבר בתחילת השבוע.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לה ולאחל לה המון הצלחה בהמשך הדרך.
בשבוע שעבר ביקרתי בשתי הקייטנות של זוגוני א' -ד' וה' -ו' וברפסודיה של הנעורים שהתקיימה
השבוע.
אני רוצה להודות לכל המדריכים וההורים שהתנדבו ,עמלו ועזרו
כל הכבוד לכם ,ראיתי ילדים נהנים ,עסוקים ,מייצרים זיכרונות ובעיקר עושים חיים.
אנחנו עדיין בעיצומו של החופש הגדול והצוותים עובדים קשה.
שעות העבודה שלי בימי החופש הגדול הם:
ימי א' – ה' 08:00-16:30
יום שישי זה היום החופשי.
לקראת תחילתה של השנה הבאה ימי העבודה יפורסמו בקרב הקהילה.
ניתן להשיג אותי בטלפון במשרד 04-9858074
או בטלפון האישי שלי .054-5600224
כתובת המייל hinuch.matzuva@gmail.com :
הפלאפון של מנהלת המערכת  054-2189899זקוק לתיקון ולכן לא היה זמין לכם בימים האחרונים.
אנו עובדים במרץ על התארגנות לשנה הבאה ובקרוב נשלח לכם הזמנה לשיחה לקראת השנה
החדשה.
אני מאחלת לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה והצלחה .
בברכה
ג'ו סמושי
מנהלת חינוך החברתי
054-5600224

הודעה מטעם הרווחה:
תושבים וחברים יקרים ,החל מה 1.8.2017 -תגיע העובדת הסוציאלית אסתי ,מהמחלקה לשירותים
חברתיים ,להיפגשם עם חברים ותושבים.
אסתי תגיע למצובה בימי ג' בשעה  12.30ותשב בביתן הקבוצה.
מי שמעוניין להיפגש עם אסתי ,יתאם זאת ישירות איתה בטל' 04-9879736
בברכה,
עדי לייבוביץ'
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צוות צח"י אש
צוות אש של צח"י מצובה כמעט יוצא לדרך,
לצוות אש התנדבו נכון לרגע זה  7אנשים שבמסגרת הדרכות צח"י במועצה ישתתפו במספר
מפגשים (שהראשון בהם ב )2.8-בהם יודרכו ע"י אנשי מקצוע ממערך הכיבוי ב:
מניעה וכיבוי דלקות ,חבירה של לוחמי האש לצוות צח"י ,תרגול באש חיה בצוותים קטנים ,תרגול
בעבודת צוות עם מערך ישובים ועוד .עם סיום ההכשרה צוות אש של צח"י מצובה יקבל עוד ציוד כיבוי
אש מקצועי שבעזרתו נוכל לתת מענה עד הגעת כוחות כיבוי גדולים יותר אם יעלה הצורך.
אז תודה רבה למתנדבים החדשים בצוות אש של צח"י מצובה:
אריה וייס (שכבר מתנדב בצוות לוגיסטיקה ,שאפו)
יואב רותם
דולב ניב
רז בן דוד
אפרים אוחיון
יוסף האשם
ומיקי קורן שיוביל את הצוות כחלק מצוות לוגיסטיקה.
ישי אפרוני – קב"ט המועצה ומנהל (מהפייסבוק)
"היום התחלנו במועצה השתלמות של שני מפגשים
במטרה לאמן את צוותי הכיבוי היישוביים באמצעים
שיש בידינו  -מטפים וגרורי כיבוי .הגיעו מעל מאה איש
מהישובים וכמובן גם ממצובה".

גאווה לאומית ,מקומית ואישית
במשחק הראשון בחצי הגמר בכדורסל בכסאות גלגלים במכביה ניצחה
נבחרת העתודה ( 56-64 )1את נבחרת ארצות הברית.
הרבו לקלוע לעתודה :יואב צרפתי  18נקודות ועשהאל שבו 23
נקודות
הרבו לקלוע לארצות הברית :פיטר ברי  18נקודות ודניאל נגוין 15
נקודות.
בהמשך ניצחה העתודה וזכתה בגביע זהב.

כל הכבוד לנבחרת העתודה בכסאות גלגלים!
כל הכבוד ליואב צרפתי שלנו!

על הרפסודיה שהיתה
כך סיפר נטע שער ,מדריך הנעורים שלנו:
מידי שנה בין חודשי יולי – אוגוסט נפגשים עשרות נערים מקיבוצים מכל רחבי הארץ בחוף הכנרת על
מנת להשתתף בפרוייקט העצום של התנועה הקיבוצית – הרפסודייה.
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הפרוייקט מתקיים במהלך  3ימים ברצועת החוף המערבית של הכנרת וביומיים הראשונים בונים בעזרת
ציוד והדרכה מהתק"מ ,רפסודה מבמבוקים וחביות.
במהלך הבנייה יש ליצור מפרש עליו נכתבת אמירה של אותו קיבוץ על נושא מסויים שמתחלף מדי שנה.
ביום השלישי בשעות הצהריים ,כשהרוחות מתחזקות ,מפליגים על הרפסודה לכיוון מזרח ,אל חוף גולן.
זמן השייט הוא בין שעתיים לשלוש ובמהלכו נהנים הנערים מנוף עוצר נשימה ומעוצמתה של הכנרת.
במהלך שלושה ימים נפגשים הנערים עם עשרות קיבוצים אחרים ונוצרים קשרים מדהימים ומיוחדים
שנשמרים בהמשך .המפגש עם חברה מקיבוצים אחרים מאוד חשוב להם.

נהניתי לראות את תהליך הגיבוש של הקבוצה שלנו ,במהלך בניית הרפסודה ,בעת הבילוי המשותף במהלך
שלושה ימים וההתארגנות בשטח .יפה היה לראות איך החברה מתארגנים בעניין האוכל – הכנת התפריט,
חלוקה לקבוצות והבישול בשטח .האווירה היתה מצויינת!
מלבד בניית הרפסודה והגורם התחרותי הכרוך בדבר ,התקיימו בשעות הערב הרצאות ובמסגרת נושא
השוויון התקיימה גם הרצאה בנושא השוויון בין בנים ובנות .החברה גילו מעורבות ועניין והדיונים נמשכו
עד שעות הלילה המאוחרות.
פרוייקט הרפסודיה הפך להיות השיא של החופש הגדול עבור נעורי -מצובה ושמחתי לקחת בו חלק
בשנתיים האחרונות .חשוב לי לציין שיש לנו ילדים כל כך טובים ,עם גאוות יחידה .כיף להיות איתם!

ומתוך בטאון התנועה הקיבוצית:

רפסודיית התנועה – "'אין לי ארץ אחרת' זאת ארץ שכולם שווים
בה"
מלבד בניית הרפסודה ישבו הנערות והנערים במעגלי שיח שעסקו בנושא זה בהשתתפות שלל
דוברים מהציבוריות הישראלית.
כמעט מאה רפסודות שטו על מי הכנרת בשלושה מחזורים שונים .מספר רפסודות ביקשו לשדר מסר
משלהן לנושא המרכזי .אחת מהרפסודות כללה את נערי קיבוץ גזר שבנו רפסודה ושטו ביחד עם בני
ובנות גילם מהכפר הערבי דיר אל-אסאד.
חנאן דאבח ,בת  18מהכפר הסמוך לכרמיאל ,השתתפה בשנה שעברה ברפסודיה היהודית-ערבית,
מספרת על החוויה השנה בה הם היו הקבוצה היחידה מהמגזר הערבי שהשתתפו ברפסודיה" :בשנה
שעברה זו הייתה חוויה ראשונה וגדולה ואחריה שמתי לי למטרה להשתתף כל שנה בפרויקטים כמו
זה .כשהתחלנו לצייר את המפרש שלנו ,ראיתי מפרש אחר שכתבו עליו את משפטו של הרצל" :אם
תרצו אין זו אגדה" ,ואני מסכימה עם זה וזה בדיוק מה שיישמנו בשטח  -אנחנו בעבודה קבוצתית,
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יהודים וערבים ,עשינו משהו שהוא לא אגדה ולא חלום :כולנו עבדנו יחד וכל אחד לקח חלק בדרך
שלו .זה צעד ראשון לדו קיום ,לחיים משותפים ולהבנה של אחד את השני .חברות שלי אמרו לי
שזאת פעם ראשונה שהן פוגשות יהודים וזו הפעם הן הראשונה שהן נמצאות בפעילות אחת עם
יהודים .חשוב לי לציין ,שהכפר שלנו ,ובמיוחד מרכז הנוער שבו ,דוחפים כל הזמן לפעילויות של דו
קיום .זאת המדינה של כולנו ועל כולנו לדעת איך לחיות יחד .אם כל אחד ואחת יאמינו בדו קיום
ושלום -נגיע לזה".
מפרש אחד תפס במיוחד את עיני המשתתפים ,בעיקר בתקופה זו ,והוא המפרש ,אותו ציירו נערות
ונערי קיבוץ עין-חרוד איחוד .על המפרש נראות שתי נשים וביניהן כתוב במשחק מילים על המשפט
מהשיר המפורסם – "ארץ שנאהב כי לנו אם ואם".
קבוצה מיוחדת נוספת הייתה זו המשותפת לנערי המועצה האזורית רמת-נגב ולכבדי ראייה מעמותת
"אתגרים" בבאר שבע שכללה בעיקר אנשים מבוגרים .הקבוצות שהגיעו יחד מהדרום עבדו יחד
לבניית הרפסודה ועברו כמובן את הפעילויות החינוכיות.
דורית חג'ג' החברה בעמותת אתגרים מספרת" :אנחנו יכולים לעשות הכל ,עם קצת הנחיה וקצת
הסבר אין כמעט פעולה שהיא מחוץ ליכולותינו .כאן ברפסודיה עם ילדי רמת הנגב אנחנו מקבלים שני
דברים :הכנסת אורחים ושוויון מוחלט במשימות ,אנחנו עושים ביחד הכל ולנו אין בעיה לחתוך סלט
לארוחת ערב גם בלי תאורה".

מלב אל לב
לורדית ושקד הלוי ,ברכות
עם הגיע הבן עילי למצוות.
ברכות לעילי ולכל המשפחה

לאבי ואלונה צור ,ליהודית
צור ולכל המשפחה ,ברכות
להולדת הבת/הנכדה אמילי

לנוגה ואמיר צלאל ברכות
עם הגיע הבת יעלה למצוות
ברכות ליעלה ולכל המשפחה

לאוהד ונטע פליידרמן ברכות
עם הגיע הבת תמר למצוות
ברכות לתמר ולכל המשפחה

לשחף ומורן אסס ולכל
המשפחה ,ברכות להולדת
הבן

להדר בן גיגי ברכות עם
גיוסך לצה"ל .מאחלים לך
גיוס משמעותי מעניין ומוצלח

בית מצובה
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שיר מהפינה

איציק שחר

השבוע חל ט' באב .במהלך הדורות נוספו
לפולקלור היהודי כל מיני אסונות לאומיים שחלו
דווקא ביום הזה בשנה (גירוש ספרד ,גירוש
אנגליה וכו') ובדורנו מונים עמם את ההתנתקות
שתוארכה ותוזמנה ברגישות ובנחישות דווקא
ליום הסמלי הזה בלוח השנה.
וזו לא הציניות היחידה שבה נקטה המדינה
בבואה לממש את תכניתה המדינית ,השימוש
בחיילי צה"ל ככוח מפנה  -אותו כוח שעד לאותם
ימים היה מגינם של המתיישבים באותו חבל
ארץ ,היה מבלבל ופוגעני (בוודאי בעבור
החיילים הצעירים).
השיר שלפנינו הוא שיר שנשען על אקטואליה
ומביא ציטוט מהעיתונות באותם ימים אבל הוא
גם שיר נבואי המסתכל בחשש אל העתיד ומצייר
אותו .הוא נכתב טרם מימוש ההיתנתקות ומתאר
בעיקר את שאט הנפש והחלחלה כמו גם את
הפחד מהבאות .התרחיש מציג היסטוריה שחוזרת
על עצמה אבל הפעם בהיפוך תפקידים מזעזע,
מעין צחוק גורל לאיד.
המשוררת נעה מהמעגל האישי (אִ מָ א אּבָא סּבָא
סבְתָ א) ,אל המעגל הרחב יותר -אל האנשים
חסרי הפנים (עשְ רֹותַ -א ְלפֵי הי ְהּודִ ים) ולקינוח,
כאילו בדיווח חדשותי היא מונה את שמות
הישובים אחד לאחד ,כמו רשימת נופלים בקרב,
או נספים באסון.

כח סּוס /שירה טברסקי-קסל
" 60סּוסִים ש ֻהכְשְ רּו ּבְג ְרמנְיָה
י ְמלְאּו תפְקִיד מכ ְִריע ְּבפִּנּוי התֹושָ בִים מִ ּגּוש
קָ טִיף".
ג'רוסלם פוסט ,מרץ 2005 18
שִ שִ ים סּוסִים ּג ְרמָ נִי ִים ,כָל סּוס ,אֹומְ ִרים,
שָוה מֵ ָאה שֹוט ְִרים,
שִ שִ ים סּוסִיםּ ,בִימֵ י ּבֵין-המְ צ ִָרים ,יִג ְְררּו אֹותָ נּו
אִמָ א אּבָא סּבָא סבְתָ א – ּב ְִרחֹובֹות הי ִשּוב
ּבדְ שָאֹות הי ְֻרקִ ים ,עִם ש ְרשְ ָראֹות ו ֲח ָבלִים
את עשְ רֹותַ -א ְלפֵי הי ְהּודִ ים ,מֵ החֲמָ מֹות מֵ הּבָתִ ים
את הי ְלָדִ ים ִּב ְבכִי-עֹו ָללִים
נִהְיה לְמִ ְרמָס ּבְשעֲטת-כָל-פ ְרסָה.
מֹורגְ ,רפִיח -י ָם ,נֵצר -
אֵ לֵי סִיני ,דּוגִית ,כרם ָ
ֲחזָנִי,
ּבְד ֹלחְ ,כפָר דָ רֹוםּ ,גּנֵי -טל ,נְוֵה דְ קָ לִים ,ח ֹמש
ְּבנֵי עצְמֹוןְ ,כפָר י ָם ,פְַאת שְ דֵ ה ,קָ ִטיף ,כדִ ים
ּגָדִ יד ,עצְמֹונָה ,שָ לֵו ,תֵ ל קָ טִיפָא ,שָ א -נֹור
ּגן אֹור ,נִי ָסנִית ,נְצ ִָרים ,שִ ירת הי ָםּ ,גּנִים
ּוכְמֹו ָאז ה ְכ ָלבִים
אפְשָ ר לָתֵ ת פְקֻדָ ה ִּבלְשֹונָם -
ָאח -דּונְגְ !

קצת מכל זה אכן קרה (בפינוי עמונה למשל ,עשו שימוש בסוסים והפינוי היה אלים מאד),
אך ברובה התנהלה ההתנתקות ברגישות מופלגת.
אלה היו ימים קשים של קיטוב נוראי בתוך העם .ימים שבהם
הרוב השליט מרותו על המיעוט ,ימים שבהם נפער פצע שטרם
הגליד עד לרגעי כתיבת שורות אלו .ימים שיצקו בט' באב תוכן
אקטואלי והזמינו אותנו לעריכת חשבון נפש פרטי ולאומי בדיוק
כמו זה שערכו באופן מסורתי יהודים בדורות הקודמים .מי ייתן
שנדע רק ימים של הידברות חופשית ושל מחלוקת בריאה ושל
כבוד הדדי .ושנרבה באהבת חינם אלה לאלה.
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ספרים חדשים בספריה
ספרות מבוגרים:
דונהיו ,אמה – הפלא של אנה
סיגן ,לילך – כפיות
היסלופ ,ויקטוריה – גלויות מיוון
זרחין ,שמי – אח שלי איוב
אהרוני ,שרה – שתיקה פרסית
קובן ,הרלן – הטעות כולה שלך
שלו ,מאיר – גינת בר

ספרות ילדים
כץ ,ערן – תעלומת השפה הספרדינבית
רון-פדר-עמית ,גלילה – מבצע שוקולד – שויץ

ספרים לגיל הרך
סנטאט ,דן – הרפתקאותיו של ביקילי – חבר מאי הדמיון
דונלדסון ,ג'וליה ושפלר ,אקסל – ארנבת נמה נום
גודארד ,יוסי – למה לחסידות הלבנות כנפים שחורות ולשחורות בטן לבנה.
קריאה מהנה,
עובדות הספריה :ציפי ,מירה'לה ,לין

הודעה מטעם המרפאה:
שלום רב
מסיבות אישיות דר אירנה תיעדר באוגוסט ,יחליפה דר' כאמל אמון.
בימי רביעי בין השעות 08:00-09:30
ובימי חמישי 10:30-12:00
אשתדל לענות לצרכיכם ,אנא גלו הבנה לעיכובים שכנראה יהיו.
בריאות שלמה.
מיטל מנשס ,אחות מצובה.

