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 וזהר שטרנברג בורוכוביץ-דלית יסעור, רזיה מרחב, גלעדי-כרמית פולארד, איילון סנאית, מןדפנה : המערכת

  סתיו לבן
  

  ,ירדה עלינו שיירת חסידותושוב 
  .בדרך מן השלג אל השמש

  ,ובחולצת שבת הלבינו השדות
  .לקראת הסתיו ארצי חמה נושמת

 
  ,הנה יורד הסתיו עם השקיעה העצובה

  .על דרך העפר ועל עקבות האהבה
  ,על מרחבי השלף ולובן הכותנה

  .על פני האנשים צרובי הקיץ

  ,משעולי העדר צונח האבקעל 
  .עלי האזדרכת בסחרחורת

  ,ראשי החצבים שוב עולים מן המחנק
  .שבין ראש השנה לבין החורף

 
  ,ונעבור בין חמה לבין ענןנשוב 

  .על דרך העפר המתחדשת
  ,על פני שדות הכותנה העומדים בעירומם

 .בין ברק הממטרות לבין הגשם
 יהורם טהרלב

 . אחרי הקטיף, שדות הכותנה השבוע: בתמונה



: לקטה

 דפנה מן

 

 רוזנקרנץ -צבי ורדי 

  של למותו שנים 70 מלאו החודש

 .בלבד 40  בן והוא ורדי צבי

  מרכז היה ,כך כל צעיר היותו למרות

  שקל ,הליכות נעים ואיש חברתי

  בעזרתו ולפתור איתו להתיעץ

  בקבוצת פעם לא שפרצו מחלוקות

  את שהקימה ,הסוערת הצעירים

  הכיפורים יום בשלהי מרחביה קיבוץ

   רבות שנים שימש לכן .1929  בשנת

  בחרנו ורדי צבי של לדמותו קווים

 :כנעני דוד של הספדו מתןך להביא

 

  למרחביה אבד צבי של מותו עם"

  לתאר כמעט יכול איני .בניה בחיר

 שכל ,צבי בלי הקיבוץ את לעצמי

   .אותו מלאות חיינו-רקמות

  של רוחה את רק לא סימל הוא

  הוא .רוחה-שאר את גם אלא ,מרחביה

  ,ובשמחתנו בצערנו לפה לנו היה

   .ובמשברינו בבנייננו
   .בתוכו חיים הלכות וכקובע קבוץ כמזכיר

 

  הייתה ימים שבאותם – השחפת ממחלת מת צבי

  ולהם ,ל"ז ללינה נשוי היה הוא  .מרפא חשוכת

  בת תינוקת שהייתה ,אלומה שלומית :בנות שלוש

  ודליה ,מן דינה .למרחביה העלייה בעת שבועים

  והיא ,1980-ב דרכים בתאונת שנהרגה ישראלי

 .קטנים ילדים לשלושה אמא אז

  היה פיו-ובהבל ,סגנון של מרגליות הפיק זה פה

  העומד בית ,מעלה-של-מרחביה עינינו לנגד מקים

   .וחמים חזק והוא בבניינו תמיד
  את והשמיע הקוצרים דוכן על עמד שנה-שנה

  הוא מסוגל כיצד כך על תמהתי .הקציר מגילת

  בלי ,אחד בעניין חדשים ניבים שנה מדי לחצוב

  מרחביה...' :לי ענה וכך ,המליצה -חטא לחטוא

  לה ואמרתי ושנים ימים עוברים .כאהובה לי היא

  מתגלה עוד כן-פי-על-ואף ,ופיוסין חיבה דברי כל

   '...שפתי על עולים חדשים לב-ורחשי חן של גומה

  ,חי יצור כאהוב מרחביה את אהב באמת והוא

  את ,הגדול עברה כל את אף צרר זו ובאהבתו

  את ,דשאיה ואת בניניה את ,המרובעת חצרה

  בדבר .לעולמם שהלכו אלה ואת החיים האנשים

  .הצעיר השומר יישובי מרוב קיבוצנו שונה אחד

-דור של עמלם פרי ,גדולה ירושה ירשנו אנו

  בין לגשר כמעט הפך וצבי .לנו הקודם חלוצים

  בנין כל וגלגול אבן כל תולדות ידע ,וההווה העבר

  בבקיאותו .שהיו ומעשים שהיו אנשים ,שבה

  לבקש אם .מרחביה ראשוני את אפילו הדהים

  היה צבי – חלוצית שרשיות של אישית התגלמות

   ."הזה האיש

צבי ורדי  

בטקס 

פתיחת  

חדר  

האוכל של  

בית  

הספר  

 במרחביה

"  בית צבי"

, על שמו

שימש  

ספריה  

וכיתות  

 .  מעבדה
 

טוביה : צילום

 ריבנר



 

 :  כאן דבר השיר ועתה לנושא עצמו והואעד 

 .דירות היורשיםסוגיית 

 

   :ברור כבר אחד עניין

  ואינו שגוי היורשים דירות של הזכויות מכירת תהליך

 ,חדשים חברים קבלת :והן הרצויות התוצאות את מניב

   .מרחביה לקהילת ונמרצים צעירים

 היא בהן הבולטת אולם ומורכבות רבות הסיבות

  הדירה פינוי מיום שנה שבתום האומללה ההחלטה

 מהערך 10% בהפחתת הדירה את מוכר הקיבוץ

   .שמאי בידי שנקבע

  מנסיוני אך המציעים את הדריך מה יודעת אינני

 :כי מעידה אני אחרים של ומנסיונם

  כן ועל היורשים במשפחות דעות חילוקי יש לעתים .1

  מתאים יורש לידי הדירה העברת מתאפשרת לא

 .!(איומה מילה – נעבר)

  ארוך תהליך היא (בדירה זכויות או) דירה מכירת .2

 .משנה זמן יותר הרבה לעתים שלוקח

  האם ?"ימכור הקיבוץ" :כשאומרים הכוונה למה .3

 לעסוק מוטיבציה או זמן יש ההנהלה בראש לעומדים

 ?זה בעניין

 על באות שאינן ומורכבות שונות סוגיות בדרך יש .4

 של גם היא הדירה על שהבעלות משום בעיקר ,פתרונן

  מבית ירושה צו י"עפ) היורשים של וגם (עדיין) הקיבוץ

  אינטרסים לעתים יש אלה גורמים ולשני ,(משפט

 .עובד לא זה קרובות לעתים – עובדה .מנוגדים

 

 להזכיר דירה
 יפה בין שדות והריםבעמק 

 עומדת דירה בת שני חדרים

 קטנה הדירה אך השטח גדול

 .ושכנים לה נאים מימין גם משמאל

 הנה בשבילים בדרכים בכבישים

 .לדירה מגיעים דיירים חדשים

 –שואל את המזכירה , זוג צעיר בא ראשון

 ?האם לקנות נוכל את הדירה

 כי יש לגביה סוגיות משפטיות  , לא -   

 לא תוכלו לקנותולכן       

 ?אם חברים נהיהאפילו  -   

 .לא יקום ולא יהיה, לא תוכלו, לא -   

 מזדרזים ובאים שני חברים

 ,  חרוצים, נחמדים

 בדירה חפצים

 אצים רצים למזכירה

 ?האם נוכל לקנות את הדירה

 כי המוכרים לא זכאים, לא -   

 .עבר המועד המתאיםכי       

 –הלכו החברים ובאו חדשים 

 ?האם לקנות אפשר את הדירה הנחמדה -   

 .כי לא ברור מעמדה, לא תוכלו, לא -   

  

 וכך חולפים הימים ועוברות השנים

  –הדירה עומדת חפויית פנים 

 ?מתי כבר יגיעו אלי הקונים

 ,  והקירות מתפוררים

 עשבי הבר עולים

 .ועקבותיה מכסים

  –שואלת הדירה בקול מלא יגון 

 ?האם לנצח אעמוד ריקה ואיש בי לא ישכון

 אוכמא שפרן

? 

₪ 
 



  היורשים ימכרו שבו חפשי שוק לאפשר במקום

  חבר שיהיה בתנאי) במחיר למרבה הזכויות את

  בצורה בתהליך הקיבוץ מתערב ,(כמובן

 אם ,אז :החמישים לשנות שמתאימה מסורבלת

  ארבע נדרשו ליומיים לקפריסין לשוט רצית

 !זאת לך לאשר קיבוץ שיחות

 .עברו חלפו אלה שימים חשבתי לתומי ואני

  וביד ליורשים דירות "נותן" הקיבוץ אחת ביד

 .אותם חוסם הוא שנייה

  

  את לזרז מהרצון נבעה שההחלטה לי אומרים

  באופן שהיורשים ברור הלא .הדירות מכירת

  בהקדם זכויותיהם את לממש מעוניינים טבעי

 ?כן לא .האפשרי

  ההחלטה הוא התהליך את שמסבך נוסף עניין

  למי .הדירה של השמאי מערכה 10% להוריד

  דירות מתווך ?מכך מרוויח מי ?זו הנחה מיועדת

 .הדירה מערך שניים או אחוז כלל בדרך לוקח

 

ר י כ הז ל ה  ר י  :המשך ד

 אוכמא שפרן

 :מציעה אני לעיל האמור לאור

  על האומללה בהחלטה שוב לדון ,ראשית

 בהתאם בהקדם ולשנותה השני המתווה

  לבחור יש ,שנית .בשטח שמצטיירת למציאות

  ,(הקהילה הנהלת מתוך) חברים שלשה בן צוות

  שיעזור (כאלה בינינו ויש) מקצועי מגשר עם יחד

  זה צוות ;שונות משפחתיות בעיות של במקרים

  דירות מכירת של התהליך ביצוע על ממונה יהיה

 שעומדים ליורשים ביזמתו ייגש הצוות .היורשים

 . עזרתו את ויציע דירה לרשותם לקבל

  

  ,הנוכחיים היורשים ,אנו כי לכולנו מזכירה אני

  מאתנו אחד שאף ומכיוון לתהליך ראשון דור הננו

  ועוד עוד בהמשך יבואו הן ,אלמוות בן אינו

  כאן לבנות לרצון שותפים כולנו והרי ,יורשים

 להצטרף ירצו שאנשים פנים מסבירת קהילה

  רכישת של הדין עינויי שבו מקום ולא ,אליה

 .פוטנציאליים קונים יעכבו דירה

  

 .קודם אחת שעה ויפה זו סוגיה לפתור יש

 ,רב שלום לחברים

 ."במשק" ירחון למערכת ,שפרן אוכמא של מכתבה את בעיון קראתי

  ההחלטה שבעקבות ,לכך החברים של ליבם תשומת את להסב רוצה אני ,למאמר בהתייחס

  לקיבוץ התקבלו ,היורשים בדירות הזכויות העברת את המסדירה ,2013 בספטמבר שהתקבלה

 כתושבים שחיו צעירים זוגות שני ועוד קיבוץ בני 9 מתוכם ,צעירים זוגות של משפחות 11

   .חדשים חברים התקבלו לא שבמרחביה מעשור יותר אחרי וזאת רבות שנים במרחביה

  כך מתוך ,דמוגרפית צמיחה מקדם הוא שלו העדיפויות סדר בראש כי החליט מרחביה קיבוץ

  באות שהתקבלו ההחלטות .(הקיבוץ שיחת) הכללית באסיפה החלטנו עליהן ההחלטות נגזרו

  ,מרחביה של האסטרטגיה קידום לבין ,שקיבלו מהזכות וליהנות לממש היורשים רצון בין לאזן

 .לקיבוץ חדש דם ולהזרים המשק בני של בעיקר חדשות משפחות לקלוט

  שעברו הזכויות ולראיה טוב ועובד עובד ההסדר ,כשגוי ההסדר כל את להציג נכון לא ,בהתאם

 .שנקבע הזמן במסגרת החדשות למשפחות

  האפשר ככל לסייע ניסינו ,דעות חילוקי או בעיות שהיו משפחות אותן אצל כי לציין חשוב

  ויתקבלו שיבואו נוספים לחברים הזכויות את להעביר ליורשים שיתאפשר כך ולהתגמש

  שנצבר הניסיון לאור אותן לבדוק מניעה ואין מושלמות לא הן החלטות של כטבען .במרחביה

 .הדברים את ולבחון

 .הילה,  בברכה 

ה ל ה נ ה ה ת  ב ו ש  :ת



צרור בלונים  
 וזר שושנים

וללידור תמים מזל טוב  חבצלת לאוריה 
.  אחות לאריאל, להולדת הבת אליה

איחולים לנחת ואושר גם לסבים הגאים 
מישל איניאס ודודו חבצלת ולכל בני  

 .המשפחה
צרור ברכות שופע כפול ומכופל  

סבתא -רעיה ואילן קורן ולרבלסבים 
עם הולדת שני , ציפורה בולר 

, הנינה טליה-הנכדה: נינים-הנכדים
בן  , הנין-והנכדומורן בת לעמרי 

 .  אח לליאם, לעינת ויגאל

שאו  , לאילה ואורי זית  מזל טוב 
,  ברכה להולדת הנינות התאומות

בנות למירב , נכדות לשלומי וריקי
 . ובן ואחיות לנוי

להורים המאושרים שושי וחגי  
לסבא הגאה דוד ולבני , לימור

ברכות מכל הלב  –המשפחה 
לנישואי הבת והנכדה אבישג עם 

 .  בחיר ליבה אביב

עם צאתך  –לתמה יסעור 
שאי   –לחופשת השחרור 
קלה  ברכה להשתלבות 

 .ונעימה בחיי האזרחות

ברכות   –לתומר דוניו 
ואיחולים עם צאתך 

עלה : לחופשת שחרור
 . והצלח בכל אשר תפנה

סבתא אסתר -מזל טוב לרב
נכדה  , להולדת הנינה, צמרי

.  בת לגילי ואלון, לסמדר ויוסי
 !רוב נחת ושמחה

,  וגקי ברקלסבים הטריים בטי 
שמחה וכל  , איחולים לרוב נחת

בן , טוב  עם הולדת הנכד
 .  ואשתולזוהר 



 להיות מסוגל כמו סיגל
ת   גל מן רכזת התרבו ן עם סי ו ראי

 כרמית פולארד: ושמעהנפגשה 

ברשותכם , מה מיליםכ

 :סיגלהאדיבה על 
  של בנם ,לזיו נשואה ,מן סיגל

  בנות 3 ל ואם מן ונחום דגנית

  ,ויהב זוהר ,מאיה :מהממות

   .איחוד חרוד עין בת היא

  ,כאן דווקא הכירה זיו את

  שמו יתקדש) "הגורן" במועדון

   .כברמן שם עבד כשזיו  (לעד

  וגרו .חודשיים בת היתה כשמאיה נישאו הם

  אלו שנים מתוך .שנים חמש  במשך אביב בתל

  כמנהלת שנים שלוש במשך סיגל עבדה

 .קליינשטיין רמי והיוצר הזמר של האישית

  הקייטרינג בתחום סיגל עוסקת ,היום כן כאז

  (און-מרם ליבני צלי אצל כמפיקה) לאירועים

  מה זמן מזה משמשת וכן (...להזמין מוזמנים)

  מרחביה קיבוץ הנהלת של ראשית כמזכירה

 .עמי-בן חנה עם ביחד
 סיגל אבל...קשה ...בנות שלוש ,עבודות שלוש

 !מסוגלת

 .פגשנו לשאול על התרבות במרחביהנ
 ?בצוותמי 

  .התרבות אירגון בתחום שנה חצי אני :סיגל

  והקהילה מהישוב חברים הרבה שכם מטים

  ,אלון שי ,איילון סנאית ,מן דפנה :והם הרחבה

  דורון ,ועקנין דפנה ,אבידב גדעון ,ממן לילך

  סלי ,רגב סיון ,סומך מירי ,אשכנזי מיקי ,קראוס

  שמחון עתליה ,גנאל ערבה ,קרן עינת ,מרקום
 .דוברין ושרית
  שבועות ,השנה לראש צוות יש זו רשימה מתוך

  שני נבנו ,למשל ,לחנוכה .נוספים וארועים וחגים

  לבניית והשני לטקס אחד .חיצוניים צוותים
 .החג במהלך התחנות

 לאנשים שיש היפה ההיענות את מציינת סיגל

  תרבות לארועי כללי רצון שיש ומרגישה

 .קיבוצית לאחווה וצימאון ,משותפים

  של המופלא לרעיון הגעת איך

 ?בסוכות עפיפונים בניית
  הכנת על חשבנו לסוכות :סיגל

  הובאו החומרים ."עפיפוניאדה"

 וילדים האוכל חדר מתחת אל

  המדריך עם יחד בנו והורים

  ,לתפארת עפיפונים ,שור שגיא

 במפגן התכלת שמי אל שהועפו

  שמאחורי בשדה ושמח חגיגי

    .הרפת
  הדר :היה איתי יחד האירוע את שהרים הצוות

  ודנה (כרמלי) פיטרס עירית ,יהב מירב ,חזן

 .סוייקה

 ?מתוכנן עוד מה
 (15.10.15 אלה שורות כתיבת זמן) לעכשיו נכון

 ספסל בנית של יפהפיה פעילות מתוכננת

  וצבוע וחול בבטון מצופה מיחזור מחומרי

  הקהילה י"ע להיבנות אמור הספסל .בצבעים

 .ימים שלושה של במהלך כולה
כן אנו כבר עובדים על הכנת חג החנוכה  כמו 

אשר יכלול  ערב חג  , כמיטב המסורת הקיבוצית

   .ויום יצירה במהלך ימי החג

 

 ?לסיכוםמילה 

  חשובה חיובית ואווירה התנדבות רוח :סיגל

  אני .ונעימים תוססים תרבות חיי לניהול מאד

  מגבשת בתרבות מלאה שנה לכולנו מאחלת

 .מאוחדת קהילה ובונה
  

  ופחות עושה יותר .לעניין בחורה :מסכמת אניו

  לנו שיש ,סיגל ,מאד שמחה אני כך ועל .מדברת

 !!!אותך



   :יודע שלא למי

   .מרחביה מושב עם משותפת רגל-קט קבוצת לנו יש

  2003  בשנת שנפל גבת קבוץ בן ,ל"ז פוקס אסף ש"ע המועצה בגביע זכתה הקבוצה

  .מבצעית בפעולה כרם טול ליד ציידא בכפר

  שחקן גוטהרד אסי ,והמסור הקשוח הבלם גולדברג שי הקבוץ את מייצגים בקבוצה

  לקבוצה הצטרף השנה .הגמר במשחק שער שהבקיע ,החלוץ למברגר צורו הנשמה

 .בורוכוביץ בן - ומבטיח צעיר שחקן גם

  .אלה גבעת האחרונות השנתיים אלופת נגד הגמר חצי במשחקי היה השיא אבל

  הביתי במגרש ,השני ובמשחק 4:0 הובסנו אלה בגבעת שנערך הראשון במשחק

   .4:9 וניצחנו יאומן לא מהפך עשינו ,במרחביה

 .עדי מצפה נגד הגמר למשחק אותנו העלה זה נצחון

  קשה היה מגבת פוקס ומשפחת המועצה ראש בנוכחת בתמרת שנערך הגמר משחק

 .הגביע את על אל להניף וזכינו 1:2  ניצחנו בסיום  .אורכו לכל ומותח

  את לעודד הפסיק ולא המשחקים לכל שהגיע ,שלנו המסור הקהל את לציין חייבים

 .בקבוצה ולהאמין שחקנינו

 . "מרחביה אליצור" : הפייסבוק בקבוצת תמצאו רבות ותמונות נוספים פרטים

 למברגרשלמה 

 אליצור מרחביה אלופה

 הגביע בידינו



 מורט שרם: צלם

 ?  מזהים את המקום שבתמונה

: ל"כתבו לנו לדוא

 bameshek@gmail.com   

שלושת הפותרים נכונה ראשונים  שמות 

 .  יפורסמו עם התשובה בעלון הבא

 (:  משמאל) 2' מעלון מס" מקום-חידת"פתרון 

   .למרפאה המוביל לכביש מימין הנמצא (קבורה ארון) סרקופג :בתמונה

  מעיד הארון על שהראי שציינה ,כהן נירית : נכונה שענו הראשונים שלושת

    .מן יורםו  לוריא שולי ,הגבוה מהמעמד אשה של היה שהוא כך על

 :  סיפורו של סרקופג

 : הבאה התגובה את שקלובסקי עדה לנו שלחה החידה בעקבות

   :היטב זוכרת אני החוויה את אך ,לי זכורה לא הסרקופג שנמצא השנה 

  הפעיל  הוא .עצומה היתה ההתרגשות .חשודה אבן פינת (פליישר קובה) שלי אבא גילה ,בגבעה ביתנו ליד ,הימים באחד

 .הנוכחי למקומו ההעברה  מכן ולאחר החפירה התחילה וכך ,לי ידועים שלא הגורמים את

  שהם המבצר מחומת חלק והיה הצלבנים י"ע שערים מבית למרחביה הובא הסרקופג - הקבורה ארון :מוסיף מור ודורון

 .זהה ומקורם שבמרחביה זה כמו סרקופגים מספר נתגלו בו וגם יותר קטן מבצר היה בעפולה .הגבעה על בנו

בתמונות שהעביר אלינו  

 (:  מימין ולמטה)שיקו 

.  העברת הסרקופג למקומו
 –מכוון את הטרקטור 

אשר על  , ל"ראובן אשל ז

 .  הנוי של מרחביה
 .  ל"שאול הלמן ז –נוהג 

mailto:bameshek@gmail.com


 ?"הורים סיירת" זה מה

  עם בשיתוף שנה לפני הוקמה ההורים סיירת"

  מההרחבה פוקס כשמארי ,האזורית המועצה

  מספרת "ההורים את  גייסו מהמועצה ולילך

  ביישוב ערב סיורי לעשות הסיירת תפקיד" .גילה

  שלא לוודא מנת על וחגים שישי ,חמישי בלילות

  ההורים .ממרחביה שלא ה'חבר בישוב משוטטים

  באו למה שואלים ,המתקהלים הם מי לב שמים

 ."לתושבים מוכרים הם אם ומבררים

  יש יזרעאל רובע שהוקם שמאז מסבירה גילה

  בקיבוץ .משם נערים של "ביקורים" הרבה אצלנו

  רואה הלילה וכששומר מצלמות רשת הותקנה

  הוא בוקר לפנות שתיים השעה אחרי התקהלות

  יפה ומבקשים מגיעים ההורים .לסיירת מודיע

  גילה לדברי .ההתקהלות את לפרק ובתקיפות

 ."ערים הורים" של מוקד מפעילה המועצה

 שגם לפנות צורה באיזה אותנו מתדרכים במוקד"

  הצורך במידת .הנוער של פעולה שיתוף תניב

  לקבל כדי המסיירים ההורים המוקד אל פונים

  ועד טלפוני מסיוע להיות יכולה העזרה ."עזרה

   .למשטרה לפנייה

  היא ."טובה היענות הייתה שעברה בשנה"

  אנו .לסיירת שותפים מדי מעט השנה" מציינת

  הורה אינו אם גם להצטרף שמוכן מי לכל פונים

  ייתקבלו סבים גם .הנוער בגילאי לילדים

 ."בשמחה

  של רבות התכנסויות יש שבמרחביה אומרת גילה

 הרחק ולבלות לעשן שבאים מהאזור נוער בני

  עשרות של בחבורות לעתים מגיעים הם .מביתם

  הורים לכן ,לבד איתם להתמודד קשה ומאוד

 .חלק לקחת חייבים הורים שאינם ומתנדבים

    

 עם גילה ראובןדפנה מן בשיחה 

 בואו נתעורר ונשמור על הנוער שלנו במרחביה

  שלהם הילדים מי עם יראו שההורים מאוד כדאי"

  הנוער על לשמור ההתנדבות .בלילה מסתובבים

  לא גורמים עם ,רצויים לא ממפגשים שלנו

  אשליה קיימת .קהילתי אינטרס היא רצויים

  לא וזה מוגן המקום כפרי יישוב שזה שבגלל

 ."נכון

 

  הנוער את לעודד היא שהמטרה לציין חשוב

  יש שם ,המקומי במועדון להיפגש הקהילתי

  .נעשה ומה  מגיע מי ברורה ידיעה לאחראים

 ועם המועצה עם פעולה שיתוף לנו שיש למרות"

 ההורים לכם כדאי ,בעפולה 'אלימות ללא עיר'

  שבמועדון אומר שלכם הילד שכאשר ,לדעת

  לעשן אסור ששם היא לכך הסיבה ,משעמם

 "...לחכימא ודאי ,אלכוהוליים משקאות ולשתות

  

  ?לדעת חשוב עוד מה

  .בלילה 02.30  ל 10.00 בין נערכים הסיורים

  .משוטט הנוער בהן הקריטיות השעות אלה

  עושה הנוער של הבוגר המדריך ,פדשב דניאל

  החברה את ומזמין "המועדים" במקומות סיורים

  עד שישי בימי שפתוח "הפיזיו למועדון" שלנו

  נעימה מאוד שם האווירה .המאוחרות השעות

  בכל .הנוער על השגחה בו יש ההורים ומבחינת

  הערב בשעות פתוח המועדון השבוע ימות

  שקבוצה לציין שמחה גילה .מפגש מקום ומשמש

  ונהנית בו מבקרת אכן שלנו הנוער מבני גדולה

 .מהמקום

  מההורים מבקשת שוב אני" :אומרת היא לסיכום

  הנוער למען ,הסיורים ובביצוע בארגון לי שיעזרו

 ."במיטבם שיתפקדו מנת על ,שלנו והקהילה

 

    

 .054 – 4686349. מי שמוכן להצטרף מוזמן להתקשר אל גילה ראובן טל
 .ליווי והדרכה של המועצה מובטחים ותודה מראש למתנדבים



 לכבוד
 משפחת אידלין                                                                                 

 בריכת מרחביה
 ,רבשלום                               

 

ת התודות
ינ

פ
 

 

 ודלתכם ליבכם את פתחתם זו בשנה גם ,שנה כבכל
 .ומעפולה העמק ממגדל שלנו לדיירים

  תמיד ,בבריכה לקבלם הנכונות ,היפה הפנים קבלת

  אינה ,מאירות פנים ועם בחיוך ,בסבלנות תמיד

  כך על לכם להודות רוצה אני  ,שבשגרה מהדברים
 .הלב מכל

  נכונות הבעתם השנה ,לעשות מגדילים אתם פעם כל

 .בשבוע ימים 5 למשך והחברים הדיירים את לקבל

  לא ממש שזה יודעת אני הבריכה של שכנה בתור
 בימים ,זה בעיתוי ,ובתרומה ,מקום לתת פשוט

   יש ,לכם אך .אחר זמן מבכל יותר עמוסה כשהבריכה ,הגדול החופש של האחרונים

 .במיוחד ובשבילנו אחד לכל בלב חם מקום
 (אומר היה שלי שאבא כמו) השם ירצה אם ,הבאה בשנה להתראות

  
 לית עמותת אשכולות בעמק ובהר"מנכ –חנה גינת 

 :רבה רבה בשם כל הרשומים מטהתודה 
מנהל מערך דיור   –אזולאי אמיר , ועפולהבעלים מערך דיור מגדל העמק  –חממה איציק , דיירי עפולה, העמקדיירי מגדל 

מערך דיור   –רבקה , עפולהמנהלת מערך דיור  –למשטיין ליאור , העמקמגדל  –בלה אנפינגר , ספיארנא , העמקמגדל 

 .העמותהר "יו –נתן אהד , עפולה

 2015, לספטמבר 20

 

  עצמו על שלקח הצות את ולברך להודות רוצה אני

  חיי ששקעו מהתהום ,(השנה ראש) החג את להרים

   .שלנו הקהילתיים והחיים התרבות

  איפה) במלאכה מהעושים ואחד אחד לכל מודה אני

 .(כאלה אנשים ישנם

  החיים איכות את לקדם הכוח בכל שתמשיכו אאחל

   .זאת בדרך ילכו ושרבים

 חבר ותיק ותיק

 (השם שמור במערכת)  



 אנקדוטותאסופת 

  מפרסמים אנו חברים לבקשת :פעם של מרחביה

 מרחביה ראשית על מן נדב שהכין למצגת קישור

  להכנס מוזמנים אתם .האינטרנט ברשת ונמצאת

   .ולהתרשם

 137854403com/.vimeo//:https :הקישור הנה

  הנוער תנועת של הפנינג אירוע :החודש ועוד

  של המדריכים צוות עם בשיתוף הצעיר השומר

 השעשועים בגן התקיים ,ביישוב הנוער מועדון

  והורים ילדים השתתפו בהפנינג .בהרחבה

  ומהאווירה הפעילויות משלל מאוד שנהנו

 !ירבו כן .הטובה

 רזיה מרחב: ליקטה

  בימים :איננה ל"ז הלמן שאול חורשת

  הקטנה האורנים חורשת הצטרפה אלו

 אל ,מערב מצד הקבוץ בפאתי שניצבה

  במזרח שהורדו והמבנים העצים

  מעבודות כחלק ,הכורת בידי והוכרעה
   .חדשים לבתים השטח להכשרת העפר
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