
 
 20.4.14 – 213  מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת   25.4 מרים עד תאריךחו 27.4 –מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

       הקהילהמשולחן מנהל 

13.4.2014 
 לחברים שלום רב.

על הזכאים לחתום חברי הקיבוץ  יוזמנו 1.5.2014בתאריך 
 עשה בנוכחות רו"ח ועו"ד הקיבוץ.יהסכמי שיוך. החתימה ת

 . כדין הסכמים אלו יוגשו וידווחו לרשויות המיסים
בשל המורכבות להחתים את כלל החברים בנוכחות עו"ד 

בקשים מכל החברים למצוא את הדרך ורו"ח הקיבוץ, אנו מ
 על מנת להיות ביום זה פנויים לנושא.

.ז. ולהתפנות למשך לצורך כך, על כל חבר להביא עימו ת
 )שני בני הזוג חייבים להגיע ביחד ואין ייפוי כוח(. כשעה.

לכולם, חברים מועד הפגישות  חנה בר חן תפרסם את
מול  שהשעה לא תהיה נוחה להם מתבקשים לתאם זאת

לאחר תאריך זה חברים שלא יספיקו יאלצו לעשות זאת  חנה.
יחולקו  הסכמים כפי שאושרו באסיפה אביב במועד אחר.-בתל

  לחברים בתאי הדואר לפני החתימות. 
 ניב., להת' ובהצלחה

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –עדכוני מזכירות 

 לחברים שלום.
 יחליף אותי אמרי ורפמן  20.4 – 24.4בין התאריכים  

 בנושאי הרכב.
 .054 – 4550493נייד: 

 
  ורפמן חנן., בברכת חג שמח
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  ארכיוןמה – "שנה 92החודש לפני "
 נו סרטים של קרית ענבים ליוטיוב חברים מוזמנים לצפות ולהתרגשליהע

 
https://www.youtube.com/channel/UCGOWG9C-0h5NbEkmebvyGUw 
 

 חנה ק
--  

HannaK 

 ענבים ארכיון קיבוץ קרית

 מיקוד90833

02-5348643 

www.kiryatanavim.com 

 

 

  ארכיוןמה – שנה" 92החודש לפני "

בשל  2013מירה שפיגל מפרסמת את הסיכום השנתי שלה מטעם הארכיון, לשנת 

 אורכו של הסיכום, אביא אותו כאן במספר חלקים. כעת יפורסם החלק הראשון. 

  2013 –שנת תרע"ג  – תההשנה שהיי

  2013סיכום שנתי לאשר התרחש בקריית ענבים בשנת   

 מירה שפיגל –סיכום                           
גם בשנה זו, כפי שקרה בשנים האחרונות, בצער רב, עלי להתחיל את הסיכום השנתי בהצגת  מבוא: 

בוא מהשנים שעברו אך אציין כי רק דלות הדיווח לחברים מהנהלת הקיבוץ ולא אחזור על מילות המ

שלוש פעמים במשך השנה פורסמו לחברים דיווחים מההנהלה ובהם סיכומים לשלושת הרבעונים של 

השנה, כאשר הסיכומים לוקים בחוסר סדר בכל הנוגע לתאריכי הישיבות וההחלטות ובעקבות זה גם 

ות אלה, דבר הגורם לחוסר לחוסר מידע בכל הקשור לתאריך ההחלטות בנושאים שנדונו בישיב

מוקדם ומאוחר. וכן דרך הניסוח של המשפטים בדיווח ממש לא  –התמצאות של הקורא במה שקדם למה. 

ברור וקשה מאוד להבין את תוכנו, בנוסף נעשה שימוש במונחים ומושגים חדשים ובלתי ברורים וידועים 

כל הסבר, כנראה בהנחה שהמונחים ידועים והם נכתבים ללא חוק הנסר, איזונים ועוד(, לקורא )לדוגמה 

. מורגשת מאד הגישה של: מה , ולא היאלחברי ההנהלה ולמשתתפי הישיבות ולכן גם הציבור בקי בהם

יותר טוב. גישה זו מראה על חוסר הרצון וחוסר ההכרה בחובת הדיווח. כפועל  –שיותר קצר ותמציתי 

נה ואין תשומת לב, או התחשבות בבקשות החברים יוצא ממצב זה נראה כי הדבר נעשה גרוע משנה לש

בנושא זה. אנו, כעובדות הארכיון, מרגישות בזה אולי יותר מהחברים כי תפקידנו הוא לתעד עד כמה 

שיותר במדויק ויותר במפורט את שקרה בשנה זו בקריית ענבים וחוסר המידע ואי הבהירות מקשים מאוד 

. עלי לציין כי פה ושם ניתן למצוא אין אוזן קשבת –אל הקיר  כמי שמדברעל תפקיד זה. הרגשתנו היא 

צורה אחרת של דיווח, הרבה יותר ברורה ומספקת, כמו הדיווחים שמגיעים מהקליטה, או פניות לציבור 

 החברים ממנהל הקהילה וזה רק מראה שאם מתייחסים לנושא בכבוד ניתן לעשות זאת אחרת.

שנה ושניתן לציינם במבוא הם: נתוני האוכלוסייה שלא השתנו נושאים אחרים בולטים שקרו במשך ה

מהשנה שעברה, שיפוץ המבואה למועדון לחבר שנעשה בכישרון רב והתוצאה מרהיבה, פתיחה של מספר 

מה שמכונה הבית הירוק, ההתקדמות בשיפוץ מבנה הרפת  –עסקים כמו המלון, קפה הילל, המחסן 

וס, חידוש כביש הכניסה למשק, פעילות אינטנסיבית והתקדמות ההיסטורית, ההתקדמות בשטח נופש פל

גלעד יציאת מרכז המשק והעסקים  –רבה בכל הקשור לשיוך ולקליטה וכן חילופי גברי בהנהלת הקיבוץ 

שיוך,  –שלו שני תפקידים: גם מנהל העסקים וגם הפרויקטור של הבנייה  בגיל תימורוהחלפתו  מינץ

 ניב ויזלואישור  של סרג'יו אוניקוכניסתו  אבי ניבהקיבוץ עם יציאתו של חילופי גברא בתפקיד יו"ר 

 כמנהל הקהילה לשנתיים נוספות.  

הולדת תינוקות חדשים,  –כמו בשנים הקודמות אתחיל את הסיכום מהאירועים המשמחים שקרו השנה 

נחוגו יחדיו, בנים שסיימו את חוק לימודיהם והתגייסו לצבא או אלה שהשתחררו מהצבא, חגים ש

                   מהנעשה בשדה החינוך והתרבות  ונתוני אוכלוסייה. וחברים שהלכו לעולמם.                                                           

https://www.youtube.com/channel/UCGOWG9C-0h5NbEkmebvyGUw
http://www.kiryatanavim.com/


  2013נתוני אוכלוסין לשנת                                                
 כפו שהתקבלו מהנהלת חשבונות בקריית ענבים                                      

 142 –מספר החברים  הנמצאים במקום 

  6 –מועמדים 

  68 – 18ילדים עד גיל 

 9 –חיילים  

  1 –ילדים בשנת שרות 

  4 –חברים בשנת חופש 

  5  -בנים להורים בשנת חופש  

  18 –בנים דיירים   

  3 –רשות -בר 

          4 -הורי חברים 
 נפש 260היא    2013)ללא שוכרי דירות( לשנת  סך גל אוכלוסיית קריית ענבים                    

  241סך כל האוכלוסייה הנמצאת קבע בקריית ענבים  )ללא שוכרי דירות( היא                     

        19סך כל האוכלוסייה הנמצאת מחוץ לקריית ענבים היא                    

            
  2013ילדים שנולדו בשנת                                          

-נכד לעמליה ואמנון בן -בנם של הדס ואהוד, דור שלישי   - 23.4.2013נולד בתאריך  – בהט איתן

 יהודה 

נדל, נין  נכד לעדה ואמנון מ –בנם של גליה ואלון, דור רביעי  – 2.6.2013נולד בתאריך  –דותן נטע 

 לנעמי ומאיר מנדל.

  כך ירבו. –מזל טוב להורי, לסבתות ולסבים                                   

 

  חברים שנפטרו                                                       

 מלחת לב קשה נפטר לאחר  -  24.6.2013 נפטר בתאריך –אלקון קולין 

 נפטרה לאחר מחלה קשה – 11.8.2013ריך נפטרה בתא – דרור נחמה

 = נפטרה לאחר מחלה קשה. 31.12.2013נפטרה בתאריך  – חיים ענת-בן

 יהי זכרם ברוך                                 

                                           

 משפחות חברים בחופשה                                             
 ממשיכים את חופשתם בקנדה – ת עמי ומארי אלוןמשפח

 בחופשה שנה רביעית – משפחת יגאל ונאווה אוניק

 

 בני משק גומרי כתה י"ב                                               
  1.7.2013את חוק לימודיהם בתאריך  סיימו

 ראש רותם, ניר רועי, ניב אופיר

 

 בני משק שהתגייסו לצבא                                       
  9.4.2013התגייסה בתאריך   -סלוצקי שיר

  20.11.2013התגייס בתאריך   –ניר רועי 

  18.12.2013התגייסה  בתאריך    -חן הודיה )יובל(  -בר

 

 בת משק בשנת שירות                                           
  1.9.2013יצאה לשנת שירות בתאריך  – ראש רותם

 

 

 

 

 



 כל שאירע השנה בשדה התרבות                                        

 חגים                                                   
גם בשנה זו היה מורגש הרצון לקיים את החגים בצוותא, על אף תהליכי השינוי ועל אף שחדר האוכל מזה 

שות המשק. מרבית החגים התקיימו במועדון לחבר או ברחבה שלפניו ומקצתם מספר שנים כבר אינו נמצא בר

אוקלי ביטנר ושוש פלג וביוזמתה בכל זאת בחדר האוכל, כל זאת בניצוחן ויוזמתן של שתי הבלתי נלאות 

לבד מאלה התגייסו חברים רבים להיות היוזמים והמבצעים של חלק גדול  לחי. הכהברוכה של גיטה ארד. 

וסחפו אחריהם את הציבור כולו שנתן יד וכתף לעזרתם ובלבד שתישמר המסורת של חגים מהחגים 

בצוותא.כיוון שראש השנה האזרחי אינו חל בתאריך של ראש השנה היהודי היה החג הראשון שנחוג השנה 

. בשנה זו לא התקיימה נטיעת עצים חדשים כבשנים קודמות ובמקום זה שתלו ילדים והוריהם ט"ו בשבט

הממוקם בחלק הקיצוני מערבי של מבנה מחסן הבגדים,  – הג'מבורי.רחים באדניות סביב מבנה המכונה פ

של גיטה במקום שהיה מספר שנים גן ילדים ונסגר עקב מיעוט ילדים. האולם הזה הוכשר ביוזמתם הברוכה 

רים והערב. השותלים למעין מועדון לגיל הרך, מקום בילוי.לילדים והוריהם בשעות של אחר הצהומוטי ארד 

 התכבדו בפירות יבשים, כיאה לט"ו בשבט.

נערך כנהוג בחדר האוכל. את הטקס הכינו, כמו בשנים קודמות, ילדי קבוצת "נעורים" טקס ערב יום השואה 

מדריכות קבוצת נעורים כשהאולם מלא מפה לפה  –גל ברוש ושלי שמש וקבוצת "קרמבו" בסיוען של 

והמדריכות  . תודה גדולה לבני הנעוריםו לרגעים מספר עם קורבנות השואהבחברים וילדים שהתייחד

 שלהם, ששנה שנה דואגים לבצע את הטקס בצורה מכובדת ויפה.

התאספו חברים רבים וילדיהם, אורחים ובני משפחות הנופלים לטקס מרגש בערב יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל 

במלחמות  והקרנת תמונות הנופלים, חברי ובני המשק שנפלושכלל קריאות, הדלקת נרות  נשמה, שירה ונגינה 

בטוב טעם ובשיתוף חברים וילדים בקריאות ושירה וגרמו  שירי קרן אורןנה ישראל. את הטקס ארגנה הש

 לכל הנאספים, כבכל שנה התרגשות רבה.

ון ליום ערב יום העצמאות נערך, כמו בכל שנה, טקס קצר של מעבר מיום הזיכר –למחרת לפנות ערב 

העצמאות ברחבה לפני מבנה חדר האוכל, בהנפת הדגל קריאות ושירה מותאמים למאורע. אחרי הטקס ארוחת 

ערב חגיגית משותפת בחדר האוכל ותוכנית אמנותית יחד עם הופעת אומנים אורחים. לקיום בצוותא של ערב 

עמיחי ת חצר המשק בדגלי הלאום, יום העצמאות התגייסו מספר רב של חברים וילדים. ילדי הנעורים קשטו א

הפיק את טקס המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, על ערב יום העצמאות בחדר האוכל הייתה אחראית  גל

וחברים רבים התגייסו  לעריכה ופירוק השולחנות בחדר האוכל. החברים, הילדים ואורחיהם  גיטה ארד

תודות לכל ש שוב את דופק היחד של החברים כפעם. הרבים נהנו מאוד מהערב וציינו כי היה נעים להרגי

 היזמים, המתנדבים והעושים במלאכה ונותנים לנו שוב את הרגשת החג בצוותא.

נערך, כפי המסורת של השנים האחרונות, על הרחבה הגדולה שלפני מבנה הרפת  ערב ל"ג בעומר

ומר והבאים התכבדו בארוחת ערב ההיסטורית. ילדי קבוצת "קרמבו" הזמינו את החברים למדורת ל"ג בע

 קלה.

כולו על  נחגג, כבכל שנה בשנים האחרונות, על הרחבה שלפני חדר האוכל כשהציבורערב חג השבועות 

טפיו, וזקניו ובני משק רבים וילדיהם  שבאו לחוג יחד עם משפחותיהם, חגגו יחדיו ונהנו מטקס קצר, שכלל 

ה, הבאת ביכורי ילדי הגנים, ריקוד של ילדי "ערבה" ו"שחף" הבאת ביכורי התינוקות החדשים שנולדו השנ

כתשעה נגנים שהנעימו את החג והרקידו את המוני החוגגים וכמובן ארוחת חג  -והופעת להקת סטודנטים 

עשירה מעשה ידיהם של חברי וחברות המשק. בחג עצמו, כרגיל, הפנינג מתנפחים וארוחת צהרים קלה עם 

                       יפעת סידי וורד אבידן. תודה לכל המתגייסים והמתגייסות.תן הברוכה של הפתעות. כל זאת ביוזמ

כידוע הנו תאריך היסטורי בחיי קריית ענבים נחוג השנה במועדון החברים המשופץ. הערב תאריך כ' בתמוז, 

ומשחקים. תודות  כלל את חנוכת מבואת המועדון המשופצת, ארוחת ערב מהמטבח הפרטי הביתי, חידונים

אשר יזמו ותכננו את המבואה ועיצובה  רותם סגל ורווית ביטנר -למנצחים על מלאכת השיפוץ המרהיב 

ולאוקלי ביטנר ושוש פלג על היוזמה הבלתי נלאית לדרבון החברים לחוג את החגים בצוותא המרהיב, 

 ולכל מי שטרח והכין את החג.

נערך נריה -אקסלרוד, פנחס פרישברג, אריה בדש, עופר בן יעל-אזכרה לחללי מלחמת יום כיפור: עמי

 . 16.9.2013התאריך 

ויערה  יונינה נרדי, עדי מנדלאת ערבי חג החנוכה ערכו השנה  חנוכה.היה  2013שנחוג בשנת  החג האחרון

חמישה ערבים משותפים ומגוונים של   הדלקת נרות  –. כמו בשנים קודמות כלל החג ארבעה כהן –טופל 

 במלון כרמיםנוכה יחד עם ערב מרקים ופונדו שוקולד, הצגה, יציאה לסיור בבני ברק, סיור והדלקת נרות ח

 החדש וסדנה להכנת פיצות ברחבה של מועדון חברת הילדים, ביוזמת קבוצות "ערבה ושחף"..

 

                                             



 טיולים
חברים שנהנו  15. לטיול יצאו 13 6 13אביב התקיים בתאריך -לבת צפריר קורצ'יה טיול בהדרכת

 מההדרכה ומסעודה במסעדה ביפו

וכלל סיור בעיר, ביקור בבית משפחה  13דצמבר  –בהדרכת דורית ברק נערך בחנוכה  טיול לבני ברק

 והדלקת נרות חנוכה, פגישה עם שדכנית וסיפורים.

נסיעה משותפת של כלל החברים  גיטה ומוטי ארדנו לכבוד סיומה של חופשת הקיץ ארגנסיעה לים: 

לים לבד מהרחצה בים כללה התוכנית גם ארוחת ערב משותפת על חוף.הים. לדברי המשתתפים ההנאה 

 הייתה מושלמת.

התקיימה במועדון לחבר בתאריך    לרוני אליהוהרמת כוסית לכבוד קבלת אות העובד המצטיין 

ו לברך את רוני לרגל זכייתו. נשאו ברכות מפי האחראים על הסיעוד . חברים רבים התקבצו ובא22.9.13

שרוני נמנה עימהם ומפי רבים מקבוצת הפנסיונרים הנהנים מטיפולו המסור של רוני בחיי היומיום שלהם. 

מזל טוב כולם באו לשמוח בשמחתו של רוני ולציין את אהבתו ומסירותו לכל הנזקקים באשר הם. 

 כצור איתן לצידו.לרוני ושרי העומדת 

 

 מידעון "ספר החיים"                                          
(, כלל 2010מזה ארבע שנים )החל משנת חיים -אורי בןהעלון היוצא אחת לשבוע ביוזמתו וביצועו של 

. העלון ממשיך לשמש כלי מידע חשוב 20.12.2013ד עו 6.1.2013חל מתאריך , החוברות 51 השנה

עיקר הנושאים  נוגע לנושאים רבים ושונים המתרחשים בחיי המשק והקהילה של קריית ענבים.בכל ה

המופיעים קבע בעיתון הם: עדכוני מזכירות, הודעות לחברים, סיכומי ישיבות ואסיפות, מידע שוטף 

מהנעשה בתק"ם, ידיעות מתחומי התרבות והחינוך, חגים, ימי זיכרון, פעילויות משותפות של כלל 

חברים, לווי שוטף והתקני לכל המתרחש בתחומי הקליטה , שיוך, בינוי, התפתחויות בתחומי העסקים ה

של קריית ענבים כמו פתיחת המלון, והנעשה בו, התקדמות בבניית הרפת ההיסטורית, פתיחת בית הקפה 

של חברים  אפרת ביקרי, פתיחת מתחם המחסנים ועוד. בעלון יש גם פינות קבועות לביטוי אישי –הלל 

ומשפחותיהם, ברכות לחברים לרגל מאורעות אישיים ומשפחתיים כמו ימי הולדת,לידת תינוקות ונכדים, 

 ולהבדיל השתתפות בצער.

 ברכות לאורי ואיחולים להמשך פורה ומוצלח.

 

 המועדון לחבר                                            
מש בעיקר לישיבות ואסיפות חברים, הרחיב השנה את תחומי המועדון לחבר, שנפתח לפני כשנתיים ומש

. בסיכום פעילות של המבואה פעילותו והאירועים המתקיימים בין כתליו ואף עבר שיפוץ והרחבה

היא מסכמת את תחומי פעילותו של  2013, האחראית על המועדון במרץ אוקלי ביטנרהמועדון שערכה 

כתליו כמו: מסיבות פרטיות, ימי הולדת לילדי הקיבוץ ולמשפחות  בין םהמועדון ואת האירועים המתקיימי

מחוץ למשק, הרצאות בנושאים שונים, חגי המשק ואירועים הקשורים בהם, אירוח של קבוצות מטיילים, 

 .הקרנת סרטים לילדים וחברים, סיפורי חיים של אנשים וכתמיד כיבוד ועוד היד נטויה.

 

 שיפוץ המבואה                                                       

כבר בחודשים הראשונים של השנה הוחל בדיווחים על שיפוץ המבואה למועדון. היוזמה הברוכה של 

לעבד תוכנית לשיפוץ התקבלה בברכה על ידי המזכירות, שאף הקציבה לכך  רותם סגל ורווית ביטנר

 תקציב שבחלקו בא כתרומה ממשקי דרום.

, כאשר חנוכת המבואה התקיימה יחד עם חגיגת כ' 2013והסתיים ביולי  2013ל במאי השיפוץ התחי

 היום המשמעותי בתולדות קריית ענבים. –בתמוז תרע"ג 

בו לצד הדרומי של מבנה חדר האוכל, שם נפתחה הדלת -במסגרת השיפוץ עברה הכניסה הראשית לכל

 ווים יחידה אחת.שלמה וסגורה.בו, בעוד שעכשיו המבואה וחדר המועדון מה-הראשית לכל

תודה גדולה לאוקלי ביטנר על הניהול, שמירת המקום בצורה מכובדת. ארגון 

 האירועים המתקיימים במקום והפעילות השוטפת. כל הכבוד!

 

 



 חינוך                                               
שבו  מהווה המידעון "ספר החיים"  2013החינוך בשנת ידיעות על כל שהתרחש בתחום להמקור העיקרי 

 מופיע מידע כמעט בכל גיליון חדש 

 .הג'מבורי: 
 ן "ספר החיים"מידעובשהופיעה  כותרת לרשימה – "בשעה טובה נפתח הג'מבורי החדש" – 13.1.2013

גנים מדברת על הפיכת "גן אלה" שעמד בשיממונו מעל לשנה, למתחם בילוי של בוקר ואחר הצהרים עבוד ילדי ה

 ובהשתתפות הורים נוספים.  מוטי וגיטה -משפחת ארד ובאחריות הורים בתורנות. היוזמה הברוכה הייתה של 

במידעון כי עקב הפגיעות החוזרות ונשנות בתקינות  חיים-אורי בןלאחר חודשים אחדים של פעילות המקום דיווח  

פחת ארד ולא יינתן להורים באופן חופשי. לאחר המועדון הוחלט לסגרו עד שהוא יתוקן והמפתח יישאר אצל מש

שהורים התגייסו לשיפוץ המקום והבאתו מחדש למצב תקין, הוחלט שהמפתח למקום יינתן רק להורים שייקחו 

 אחריות מלאה על המקום וכי במידה שייגרמו למקום נזקים תחויב אותה משפחה, שלה ניתן המפתח באותו יום.  . 

 

בשעות של אחר הצהרים והערב, התפרסם באופן  ות של ילדי קריית ענבים ומדריכיהםהקשור בפעילנושא אחר 

שוטף במידעונים השונים לאורך השנה..לפי מידע זה מתחלקים ילדי חברת הילדים למספר קבוצות קבועות על פי 

ף", כאשר גילם ואף שמות נתנו לקבוצות השונות, )שמות מעט משונים( כמו:"קרמבו" וכן קבוצת "נעורים ושח

פעולות הקבוצות מאוד מגוונות וקשורות גל ברוש, שלי שמש, ויערית. בראש הקבוצות עומדות המדריכות 

לתוכנית שהוכנה מראש וחלק קשורות לעונות השנה, לחגים לפעילות בחופשים מבית הספר לטיולים וסתם ליום 

 חול. והרי פירוט של חלק מהן לפי חודשי השנה:

וורד אבידן  ויפעת וביוזמתן של   ויפה י, היה יום שבתון אביב22.1.2013שהיה בתאריך   ביום הבחירות לכנסת

ומספר הורים נוספים הכינו לילדים יום של כף על הדשא הגדול עם מתקנים מתנפחים ופיקניק של כיבוד כיד סידי 

 המלך להנאתם של הילדים.

תחפושות, ביתנים ואוכל. את  –דים וכמיטב המסורת השתתפו הילדים במסיבת פורים כללית של הורים וילבפורים 

אוקלי ביטנר, גיטה ומוטי ארד, גל ברוש, שלי שמש, הנעורים ובעיקר קבוצות ילדי "קרמבו" המסיבה ארגנו 

 שהפיקו את הערב.

 לפני פסח ארגנה ילדי קבוצת  נעורים במועדון המשופץ ערב של סרטים לילדי הגיל  הרך ובית הספר וכיבוד שכלל

 קפה ועוגות להורי הילדים. כל זה תמורת תשלום סמלי. הכסף שנאסף היה למטרת טיול פסח של הנעורים.

, מדריכת קבוצת "שחף" מילדי הקבוצה, לאחר שנתיים של עבודה עמם יעריתבראשית חודש אפריל נפרדה 

 ך כיאה למימונה.ולכבוד מאורע זה ערכה מסיבת פרידה מילדי הקבוצה בביתה שבלוד, עם כיבוד כיד המל

שנה למרד גטו וורשה נערך השנה, אורגן, נוהל ובוצע על ידי ילדי  70בסימן  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 והתקיים בחדר האוכל בהשתתפות חברים וילדים. שלי שמשהנעורים וקבוצת "קרמבו" בהדרכת 

שמית בו כבית ספר של המועצה האזורית לפני יום הזיכרון זכה בית ספר "אלון" להכרה ר –בית ספר "אלון" 

מטה יהודה וזאת לאחר שנים של עבודה חינוכית מבורכת תחת איומי סגירת בית הספר. בעקבות החלטה זו נתלה 

המועצה  –בית ספר יסודי ממלכתי  –אלון שלט גדול ליד שער הכניסה לבית הספר וזו לשונו: "

 .21.4.2013עון מתאריך תמונת השלט פורסמה במיד האזורית מטה יהודה".

העמידה קבוצת נעורים "עמדת זר לנופל" בכניסה לבית הקברות הצבאי,  ביום הזיכרון לחללי צ.ה.ל

כחלק מפרויקט של "הנוער העובד והלומד", העמדה נועדה לחלוקת פרחים בחינם לבאים לאזכרה. ילדי 

כו יחד להשתתף בטקס הממלכתי הקבוצה עמדו משעות הבוקר וחלקו פרחים לבאים לטקס ולאחר מכן הל

  בבית הקברות.

השתתפו ילדי קבוצות "שחף ו"ערבה" בתוכנית המסיבה שנערכה בחד האוכל בריקוד שהכינו  בערב יום העצמאות

 לכבוד המסיבה וגם קשטו את חדר האוכל בדגלי המדינה.  

גם את חג ל"ג בעומר  ארגנה והפיקה השנהשלי שמש, יעל ארברבנאל וגל ברוש קבוצת "קרמבו" בהדרכת 

 שהתקיים על המגרש לפני מבנה הרפת ההיסטורית.

 שיפוץ מועדון חברת הילדים והמעבר  של ילדי חברת הילדים אליו:

" ממבנה גן ערבה"-והתקיים דיון ראשוני על מעבר ילדי קבוצות "שחף"  19.3.13בישיבת הנהלת הקיבוץ מתאריך 

לדים שמספר שנים היה מושכר לחברת "אניס". הדיון כלל גם את שיפוץ הילדים ההיסטורי חזרה למועדון חברת הי

 רותם סגל."מבואת המועדון". את התוכנית האדריכלית לשיפוץ הציג בפני חברי ההנהלה 

דווח כי תוכנית שיפוץ המועדון שהוגשה  15, 14סעיפים  בסיכום עבודת ההנהלה לרבעון הראשון של השנה,

"ערבה" יעברו -נדונה בישיבת ההנהלה והתקבלה וכי קבוצות "שחף, ו רווית בייטנררותם סגל ולהנהלה על ידי 

  למועדון המשופץ, כאשר המימון לשיפוץ אמור להגיע ממשקי דרום כתרומה.

, כי בחודש מאי עבדו  במרץ ילדי קבוצת נעורים על העורך –חיים -אורי בןבמידעון שיצא בחודש מאי דיווח 

, אכן עברו, בשעה טובה, 2.6.13יב מבנה המועדון, אליו הם אמורים לעבור, ובתאריך שיפוץ ושיפור השטח סב

, ששנים רבות, מאז מועדון הנוער על שם בלומה ומנחם חקלאיילדי קבוצות "שחף" וכרבה" למבנה המשופץ.של 

לות השכרת בנייתו, שימש אכן כמועדון לילדי חברת הילדים בקריית ענבים אך לפני מספר שנים, במסגרת פעי



עבר שיפוץ  2013מבנים בקריית ענבים, הושכר גם הוא לחברת "אניס" ולאדריכלים, ולאחרונה, בחודש יוני 

 ייעודו המקורי.  –והוכשר מחדש למועדון נוער לילדי המשק 

חיים תמונות של המועדון לאחר שיפוצו. במועדון התמקמו -, פרסם אורי בן9.6.13במידעון שיצא לאור בתאריך 

"ערבה" בעוד שילדי קבוצת "קרמבו" קבלו את המקלט שנמצא מאחרי למועדון וילדי -לדי קבוצות "שחף" וי

נעורים התמקמו בבטונדות לידו. כך הושלם הקומפלקס החינוכי של בתי הילדים לגיל הרך, יחד עם המועדון 

 וסביבותיו לילדי בית הספר. 

בקבוצות הילדים השונות, כאשר לקבוצת "ערבה" הגיעו  ד נעשו חילופיםבתחילת שנת הלימודים החדשה תרע"

ילדי כתה א' ועזבו אותה ילדי כיתה ג', שעברו לקבוצת "שחף" ומקבוצת "שחף" עזבו ילדי כיתה ו'' שעברו 

 "קרמבו" עם הנוער העובד והלומד"-לקבוצת "קרמבו".גם בשנה זו עבדו ילדי קבוצות "שחף" ו

טל בשל מזג האוויר הגשום התכנסו החברים והילדים ברחבת המועדון, במקום מרוץ הלפיד שהתב –בחנוכה 

 "ערבה" העלו הצגה בהדרכת מדריכיהם.-הדליקו כתובת אש, ערכו תהלוכת לפידים ברחבי הקיבוץ וילדי "שחף" ו

, מנהלת עידית ניב דווח כי ,21עיף רבעון השני של השנה, סבסיכום ישיבות ההנהלה לבית ספר "אלון": 

, הציגה בפני חברי ההנהלה את בעיית האגודה השיתופית "אלון", מטרות  והתנהלות האגודה בשנים "אלון"

האחרונות וכי הנהלת מחוז ירושלים עוברת להפעלת בתי הספר בשיטת הניהול העצמי, על כן יש אפשרות לפרק, 

ניהול של האגודה. ההנהלה או לחילופין, להשאיר את האגודה כפי שהיא, בתנאי שמישהו ייקח את האחריות על ה

. המלצת קריית ענבים היא להמשיך עוד שנה את ב. לשבת עם מזכירי הקיבוצים החברים באגודה. אהחליטה: 

    המצב הקיים ולקבוע את הנציג שינהל את העמותה.

                       

 יאותביטוח בר –בריאות וסיעוד                                              

הנושא היחידי שעליו דווח במשך השנה בתחום הסיעוד היה נושא ביטוח הבריאות. לנושא חשוב זה 

 הוקדשו מספר ישיבות הנהלה ואסיפות כלליות.

 "דקלה"ולחברת  הוצגה תוכנית ביטוח בריאות המשותפת למשקי הקיבוצים 19.3.13 בישיבת ההנהלה מתאריך

 "מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ."בלבד. ביטוח זה מכונה  2013ש מאי ואפשרות של כניסה לביטוח זה עד חוד

. סעיף זה דן בביטוח 12, סעיף בסיכום ישיבות ההנהלה לרבעון הראשון שפורסם לחבריםעל אותו נושא דווח גם 

ל ובו דווח כי התק"ם הגיע להסכמות עם חברת "דקלה" לגבי ביטוח פרטי מוז 'דקלה" הבריאות הפרטי של חברת"

לחברי הקיבוצים. ביטוח זה הוא  שכבה נוספת במסגרת הביטוחים הקיימים ואינו בא להחליף אותם או אחד מהם. 

ההנהלה החליטה לבצע סקר בין החברים והעדפתם: האם להצטרף לביטוח החדש המוצע לעיל, )כאשר התשלום 

הצטרף לביטוח זה, מאחר ודרישת ייעשה על ידי החבר(, וזאת על מנת לדעת מהו מספר החברים המעוניינים ל

הביטוח היא לכמות מרבית  של חברים. תוצאות הסקר יובאו להנהלה עד סוף חודש אפריל. את האחריות לנושא 

 רכזת הסיעוד.  ואפרת נירמנהל הקהילה  ניב ויזללקחו על עצמם 

 ם שהם קטסטרופה ומושלם., תוך סקירת הביטוחים הקיימי12.5.13ביטוח בריאות זה הוצג בפני החברים בתאריך 

, הכולל שאלון לאלה  מהחברים שהחליטו לא להצטרף לביטוח החדש 13.5.13דף הסבר לחברים הופץ בתאריך  

 ובו שאלון למי שמעוניין להצטרף לאותו ביטח. 26.5.13ודף נוסף הופץ בתאריך 

: ההנהלה מאשרת את הצעת ביטוח סיעודי – 1סעיף מס'  19.11.13בישיבת ההנהלה מתאריך ביטוח סיעודי: 

הצוות )איזה צוות?(, בנושא הנ"ל.. ההצעה כוללת קרן כספית החל מגיל מסוים ומעבר לביטוח פרטי מחתך גיל 

אחר. לאחר שהוועדה תשלים את ניתוח הצרכים הסיעודיים המיידיים, ואת המקור הכספי למימון הפרויקט, יובא 

השינוי, הקיבוץ מחויב לחבריו ולכן יובהר לחברים במסגרת פגישות  הנושא לאישור האסיפה. ככלל, ועל פי חוברת

 אישיות גם הצורך בביטוח סיעודי לילדיהם, שיכוסה במלואו על ידי החבר.

נושא זה  ביטוח סיעודי.דווח לחברים ובו נכלל סעיף המכונה  ניב ויזלפרסם  22.12.13בתאריך ביטוח סיעודי: 

רת הביטוח הודעה על סיום תוכנית הביטוח הסיעודי הקיים )מכונה "ביטוח עלה לדיון לאחר שחברים קבלו מחב

קבוצתי"(, לאלתר, על כן החליטה הנהלת הקיבוץ על חיפוש ומציאת הסדר פרטני חדש לטובת כלל החברים. 

 הנושא יועמד לדיון, הסברה והחלטת החברים באסיפת הקיבוץ הבאה  וכי בשלב הנוכחי הביטוח הקיים עדיין תקף.

. הוחלט: ההנהלה הביטוח הסיעודיהתקיים דיון נוסף בנושא  17.12.13בישיבת הנהלת הקיבוץ מתאריך 

מאשרת את הצעת הצוות המוצב בזה )לא נאמר מי בצוות ולאיזו מטרה הוקם(. כולל המקורות למימון תוכנית 

חלק מהמקורות כפיקדון של המצוין כ₪  מליון  1הסיעוד ובכפוף לאישור האסיפה. ההנהלה מורה כי הסכום של 

, לא יוכנס לקרן, יישאר כפיקדון ויסומן למטרה זו. ההנהלה תקיים כל שנה מחדש דיון בהחלטה האם תנובה

 להשאיר את הכסף כפיקדון או להכניסו לקרן.:.

 

 

 

 



  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

על פי משלי איזופוס. ממשל משלים    על ינשוף וחתול  

 "חיות". שנה הפליא לאפיין  2500יווני. שכבר לפני 
 הזקן  לינשוף    
 הרסו את הקן   

 נסתרים   צדיקים   גאונים.       חכמים .   מי ?
 בינתייםש             עושי חסדים במסתרים

 שוברים והורסים       מה עושים ?       הכול עושים לשם שמים. 
 ) בזה,כידוע, הם מקצוענים (  הורסים קינים

   
 ספד ובכה : מה עשה הינשוף ?    

 איכה ? איכה ?  איכה ?  איכה?
 "קריה נאמנה הייתה ל........"

 
 עבר שם חתול או אולי.. דבר אחר

 ומבקר שבין היתר הוא גם... סופר
 שמע את הינשוף בוכה בכי מר

 הרים זנבו הסתובב ואמר :
 שהשוטה יסתום את הפה -   "מה השוטה מילל ובוכה ? :

 .שטויות .שטויות . שטויות .שטויות -
 סתם קיטורים וטיפשויות

 אני הוא מלך החיות
 ואתה ינשוף איזה פרצוף    אני האריה ואני המצווה 

 עם כל הבכיות  נמאסת עלינו 
 .  לכל הרוחות     עוף!  ינשוף. 

צב....או    -      שם ישב...  במקרה... 
                                                                                                 ארנב..

 ושמע                              
 ואת דברי החכמה           את הגאון 

 ידידי הנחמד    :  אמר לחתול
 מי שמדבר פה שטויות זה אתה

 וחכמה טקט  לנו  כשביער חילקו 
 היית שקוע בתרדמה

 ישנת שינה נעימה -כייפת 
 בחלום שם נפגשת עם איזה ספסר

 ממכר... -עסקים...מסחר...מקח
 ידידי ה"סופר"  אבל מצטער

 לכאן הגעת במאוחר
 נגמר. המלאי כבר 

  מורי ה"מבקר"          מסתבר-
 לך לא נשאר    ש"טקט" ותבונה 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://nowai.files.wordpress.com/2006/07/graffiti_01_1920.jpg&imgrefurl=http://www.fxp.co.il/showthread.php%3Ft%3D1289399&usg=__MqKjzlqODvCMoLw9dOkvZwY3wiY=&h=1200&w=1920&sz=380&hl=iw&start=7&sig2=cR1OZkmDlJktFXiaRpsjig&tbnid=Jhg5iuzqx4c1_M:&tbnh=94&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2599%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=Zy_aSq3oKITAmQPo--HPDA


 

 בצבי מעשה

 בצבי נתקלתי, מיוחדות ציפורים לתומי ומחפש אילת באזור משוטט בעודי

 את אחד בוחנים כך נשארנו. מטרים כעשרים של ממרחק אותי שבחן יפיוף

 ...עליי חושב בדיוק הוא מה לי להראות החליט הוא ואז רגעים למספר השני

 

 



     רה, דרושים, למסירהלמכי – 2לוח יד 

 

    26.4 – 20.4 הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

כהן, שרון שוורץ, רינת  –אוקלי ביטנר, ציפי שמעוני 

  אליהו ונועה ניר.

http://www.yad2.co.il/
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.agada4u.co.il/images/1pic.gif&imgrefurl=http://www.2all.co.il/Web/Sites/amilia/forum2.asp&usg=__sjva3oxj6bShmnTiEjh8qmX1TUA=&h=490&w=400&sz=22&hl=iw&start=10&sig2=lkv8IVEINzMpcWEmnHKvJA&tbnid=yylXLLg9DtMr6M:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D%2B%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=mzDaStzYIITWmwPqvNXYDA


 
 

  רפאה :שעות פתיחת המ

 קבלת רופאה. – 14.00בימי ראשון, מהשעה 

 7.00, לקיחת דמים מהשעה רביעיבימי 

 . + אחות קבלת רופאה – 16.30 – 20.00בימי חמישי, מהשעה 

 המרפאה סגורה –', ו' גבימים ב', 

 אנו מבקשים מהחברים לתאם עם המרפאה את בואם, על מנת שיהיה סדר בתורים. 

ופאה לא רופאה מגיעה בערב, במיוחד לטובת מי שלא נמצא במשך היום. נא לנצל זאת על מנת שהרה

 תגיע לחינם( 

 במקרים דחופים תמיד אפשר להתקשר.

 טלפונים : 

  ( 46) מקוצר  8666  –מרפאה 

 8889 –מרפאה בחוץ 

 ( 5280) מקוצר  050-5682030 –הנרי 

 050-7373461 –אפרת 

 050-5255472 –נהג בריאות 

 

  שעות פתיחת הסופר :

 17:00 – 6:30 –כל יום מ 

 13:00 – 6:30 –יום ו' 

 8603 -טלפון סופר 

 

 שעות פתיחת הספריה :

 12:00 – 09:00 –ימי א' 

 18:00 – 16:00 –ימי ד' 

 8630 -טלפון ספריה 

 

  : מחסן בגדיםשעות פתיחת 

 11:30 – 07:00 –ימים א', ב' 

 12:00 – 07:00 –יום ו' 

 בשאר הימים המחסן סגור

 8879 –טלפון מחסן בגדים 

 8634 -טלפון מכבסה 

 

 שעות פתיחת הדואר :

 08:30 – 08:00 –ימים א', ג', ה' 

  תכם.י, מחכה לפניבהנה"חנמצאת מי שי 16:00 –ל  15:00יום א' בין ב

 
 מספרי טלפון חירום :

 100 –משטרה 

 5001 -מד"א 

 5000 -מכבי אש 

  -משטרת מבשרת ציון 

 ( 5003) מקוצר  050-5584388 –איצ'ה 

  ( 5203) מקוצר  050-6511276 –אבי ניב 

 5050 –שומר לילה 



 מסירת פלאפונים לתיקון בפלאפון :

 וייקח את המכשיר.*  ושליח יגיע אליכם, לאחר תיאום איתו 232ים שמספרו  להתקשר לשירות תיקונ

 .8.00 – 14.00וביום ו' בשעות    8.00 – 17.30ה', בשעות  –בימים א' 

 שעות.  72, יקבלו מכשיר חלופי זמני והמכשיר התקין יוחזר עד  SIMבעלי הפלאפון עם כרטיס  

 , אם יש מכשיר כזה במלאי, המכשיר יוחלף במכשיר אחר. (SIMמי שבבעלותו מכשיר ישן )ללא כרטיס 

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 
 מז"א וטמפרטורה יום ותאריך

  רביעי
23/04  28°C - 16°C 

 

  חמישי
24/04  32°C - 19°C 

 

  שישי
25/04  26°C - 22°C 

 

   

 
 

    

 

  
  

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:20    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (3)14:35  • 

 (3)15:35  • 

 (3)16:35  • 

 (3)17:35  • 

 (3)18:35  • 

 (3)20:05  • 

•  21:45    

 (4)23:30  • 

  שישי

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:30    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (4)14:35  • 

  מוצ"ש

 (3)20:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 שעון קיץ:

  מוצ"ש

 (3)21:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 

 דרך נטף (1) 
 אדר-מתחיל מהר (2) 
 דרך קניון הראל (3) 
 מירושלים עד הר אדר בלבד (4) 

 www.superbus.co.il  9205005-08, 181-700-700-1 –@ מודיעין סופרבוס 

 .  sms)@ בירור הגעת האוטובוס לקיבוץ באמצעות מסרון )

 מספר קו ומספר תחנה, ויודעים מתי האוטובוס יגיע לקיבוץ.  5006-שולחים ל

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

http://www.superbus.co.il/

