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  החופש בבית הבראה
 

  אשתי נשארה בעפולה
  הבעל שלי במפעל
  שמי דוקטור אביבי

  שמי שולה
  ?כמה הוספת במשקל, נו
 

  החופש, החופש, החופש
  .החופש בבית הבראה

 
  האוכל בכלל כאן בסדר

  רודנסקי מציג כאן לא רע
  ?ניגש קצת אליך לחדר

  ...אוי נחה שם עוד חברה
 

  ...החופש, החופש
 
 

 
 

  סבלתי תמיד מצרבת
  הדוקטור אמר לי לשכב

  אז בואי נשכב על הדשא
  שרפתי היום את הגב

 
  ...החופש, החופש

 
  אולי נשחק קצת בלוטו

  עוד מעט הרצאה, עזוב
  אז בואי נשב קצת באוטו

  .זה בית הבראה, תנוח
 

  ...החופש, החופש
 חיים חפר



 "החצר הגדולה"מ  
 דורון מור

  ראשוני פינת"ב הוקמה ומוצלחת טובה בשעה

  (ההיסטורי "סליק"ה שליד הפינה) "מרחביה קיבוץ

  :הקיבוץ של הראשונים הטרקטורים עבור הסככה

  סככת .לתפארה כאן המתנוססים D2 -וה "אינגל"ה

  למבקרים "מעבר תחנת"כ גם תשמש הטרקטורים

  "סליק"ב מהביקור בדרכם שלנו המבקרים במרכז

 .כשיוקם ,"הראשונים צריף" אל

  עלה שבה השנה) 1929 בשנת כנראה יוצר האינגל

  שזה להניח סביר לכן ,הקרקע על מרחביה קיבוץ

  ימיו בסוף .הקיבוץ שרכש הראשון הטרקטור היה

   .(במסגריה כשעבד אילת אלי את האינגל שימש

 של 40-ה בשנת ויוצר ,יותר "צעיר" הוא  D2- ה

   .שעברה המאה

  ,ל"ז מייזלר דוד נראה לבן-בשחור משמאל בתמונות

  מכונת) "הדריל" על כאשר האינגל את נוהג

 .ל"ז לויכטר וראובן ל"ז הלמן חיים יושבים (הזריעה

 .א'יבדל ,הצעיר מילמן אבנר נוהג  D2- ב

 להצלחת שתרמו אלה לכל להודות ברצוני

  שלד על לשמור דאג אשר ,ציפורי נחומיל :הפרויקט

  אשר גרוסמן ירוןל ,ביתו ליד שנים במשך האינגל

  עד  D2-ה בשיפוץ מספר לאין ושעות ימים השקיע

  ,בשיפוץ כן וכמו ,לתנועה לכשיר אותו שהפך

 רפיל .האינגל של אמנותית וצביעה חלקים החלפת

  פינה להקים הרעיון את לראשונה שהעלה צור

  התכנון ולוועדת יהלומי גדעוןל ,אלה לטרקטורים

  את לנו שהעביר מן נדבל ,המיקום את שאישרו

  סייע אשר מרחביה מוסךל ,ההיסטוריות התמונות

  לקבלן – ולבסוף ,לאינגל החילוף חלקי ברכישת

  את הקים אשר מנסארה עבדאללה שלנו הבנין

 !והתודה הברכה על כולם יבואו .טעם-בטוב הסככה

 ,דוחף אשר – מור דורוןל תודה :מוסיפים ואנו

  ההסטוריה נכסי על ושומר ,ומיישם דואג ,מתאם

  !כח יישר .שנים לאורך ובאהבה במסירות שלנו
 "במשק"מערכת 

האינגל  : למעלה

.  בסככה החדשה

האינגל  : משמאל

 .בימי הזוהר שלו

במלוא   2D – ה: למעלה

 .  הדרו לאחר השחזור

נוסע בגאון  : משמאל

 .בשדות מרחביה



 עשר שנים

 ומוקירים מכרים ,לנשק חברים ,חברים ,משפחה בני התכנסו ,14.7.16 ,תמוז 'ח ,חמישי ביום

   .השניה לבנון במלחמת שנפל ,הדסי יונתן של לזכרו מוזיקלי לערב ,כולו ומהעמק ממרחביה

  שאמרה הדברים את כאן מביאים אנו .רבים ואמנים יונתן של חברים ושירה בנגינה השתתפו בערב

     .תודות דברי וכן עצמו בערב ,יוסי ,אביו דברי את ,הקברות בבית יונתן של אמו ,מיר

 .במגירה ונשמר ,2006 - ב שכתבתי מכתב זה
 

 ,שלי ון'ג

 כאשר לנו שתהיה השיחה את דמיינתי פעמים ספור אין

  שישי יום כל ,אז עד כי ,ביחד שנינו של רק שיחה ,תשתחרר

 ,קפה כוס עם בחוץ יושבים הייתם ואבא אתה ,הארוחה אחרי

 אתה אם בעדינות בודק היה ואבא הנובלס סיגריית עם אתה

 שיחה הייתה זאת .בצבא שקורה מה כל עם יונתן אותו עדיין

  לפני עוד נשבעתי כי הפרעתי לא ,שלכם רק ,גברית

 אטריד ולא ,לעצמי אשאיר ופחדיי דאגותיי שאת שהתגייסת

 .מעיקות בשאלות אותך

 בכיסא גולש היית ולאט ,ואני אתה רק ,איתך לשבת תורי יגיע תשתחרר כאשר ידעתי

  סיגריית את מדליק והיית ,מידי יותר אכלת כי מכנסך כפתור את פותח ,למטה

 כמו אין אייי" :ואומר רווחה אנחת נאנח והיית הבטן של ליטוף כדי תוך שלך הנובלס

 משהו עוד עם הזה החיוך עם המבט את לי שולח והיית "הבית כמו אין ,בבית להיות

 קצת לספר יכולתי ואז ,שלה הילד של המבט זה כי ,ולפרש להבין יכולה אמא שרק

 לא אבל ,לי לספר ידעת תמיד כי עצמך על קצת לי מספר היית ואתה לך דאגתי כמה

 שאני וכמה נגמר שזה שמחה שאני כמה אומרת והייתי .האחרונות השנים בשלושת

   .לי הסכמת תמיד כי שלך העורף את ומנשקת אותך אוהבת

 ,פעם אף תהיה לא וכבר הייתה לא והיא זמן הרבה כך כל חיכיתי הזאת לשיחה

 ,הנקיים המדים שקית עם אתה ,המקרר ליד ,בבית הייתה שלנו האחרונה והשיחה

  מנסה ואני ,כבר עייף כך כל שאתה ואומר מהסס אתה אבל ללכת כבר צריך אתה

  תהיה אתה ,משתחרר אתה מעט עוד נגמר זה מעט עוד" :לך ואומרת להרגיע

 .נפרדנו וכך "בקטנה ,כן" ואומר עייף חיוך מחייך ואתה "?בסדר

   ,חסרונך את להכיל כדי מידי קטן שהעולם לך להגיד רוצה אני

   .זעקותיי את לשמוע מידי רועש ושהעולם ,נוכחותך בלי מידי שקט שהעולם

 .תמיד ואוהב כך כל אותך אוהבת

 אמא

 מכתב שאמא כתבה



ים נ  עשר ש

  פייסבוק בלי עידן ,הזמן במנהרת אחורה שנים עשר אתכם להחזיר מבקש אני

   ,יונתן פה הסתובב  ,אסים אם אס רק של בתקופה ,השאר וכל חברתיות רשתות

 .וענו צנוע אופטימיות מלא אדם ,למראה נאה עלם
  בין זמנו את חילק הוא ..אתו להיות בקרבתו רצו וכולם בינינו פה הסתובב יונתן

 כיף ,אתנו היה שהוא כיף איזה  .וקצרה קצובה מנה קבל אחד כל ,ואהוביו אהבותיו

  את ולראות במחיצתו להיות ,אופטימי ולצאת להימתח לקום אתו לדבר לשבת היה

                                               !!בקטנה הכל והשאר שטויות הכל שלרוב ולהסכים אתו להיות ,החיים של היופי

 .בן ..אח ..חבר זה מה  לדעת באמת זה אתו להיות
   אתנו אתה ,נפרדים לא אנחנו ,(אומר גיא שדוד כמו) ממך נפרדנו לא היום עד

  בא הוא ,חם קיץ ביום לפנים בריזה ,רוח כמו למחשבותינו פורץ יונתן  .בליבנו

 מליבם והשקיעו באו פה אנשים הרבה כך כל .שלנו האהוב שם תמיד הוא והולך

 בערב .וגעגועים זיכרונות של ניצוצות עוד לתפוס זאת כל ,ומכישרונם ממרצם

   .נלך אשר בכל אתנו.. בתוכנו חי הוא אז.. זוכרים אם ,אותו זוכרים שכזה
 ,מעל מעופן את יחלו הלילה ציפורי ,לקדמותו יוחזר השטח האורות יכבו כאשר

 .אתנו שוב היה שיונתן מתקתק טעם עם הביתה כולנו נחזור
 .גדול וחיבוק תודה

 יוסי

קר  קהל י

 ,רבליורם רז שלום 

הערכתי לערב המיוחד שהפקת  הרשה לי להביע את מלא , ובשם קהילת מרחביהבשמי 

על כל הפרטים הביאה לערב מיוחד שהיה ברצף מלא  עמידתך . ל"לזכרו של יונתן הדסי ז

למהלך חלק  הפרטים הביאה לנו שהמסירות שלך וההשקעה העצומה בפרטי ברור  . בתוכן

 .כך רצינו להודות לךהערב ועל ומיוחד של 

 .כחיישר 

 ,בברכה

  הקהילתיתהאגודה המקומי ומנהל הוועד מזכיר , עוזי עשת

   .עשת עוזי ,מן נחום ,טל אלון ,רז יורם ,תנחומא דן ,בצר אייל :לכבוד

 ,מכובדיי

 בכורנו בננו יונתן של לנפילתו שנים עשור לציין אנשים מאות ובאו התכנסו חמישי יום בערב

  ספג אותם ערכים של מטען עם לוחמים בדרכי הלך שלנו יונתן .השנייה לבנון במלחמת

  .הדרך בצדקת ברורה בידיעה לקרב יצא יונתן .והעמק הקיבוץ של העוטפת ובסביבה בביתנו

 .הקרב משדה שב לא ושברנו לדאבוננו

 כוונות הרבה עם  מיכולתם ,מכישרונם ,ממרצם הביאו ,לזכרו ערב לכינון נרתמו וטובים רבים

  ורוחו דמותו את לבטא היטיב אשר אירוע ,ומכובד מכבד  מרגש ערב יצר זה מארג .טובות

 .אהובנו יונתן של

 .פועלכם על תודה והכרת הערכתנו מלוא את בפניכם להביא מבקשים אנו

 הדסיעדן ויוסי , שרון, מיר ,בברכה 



 ,"יחדיו" מועדון של אוגוסט פגרת לקראת

  המועדון וניהול ארגון שנות 15 ולאחר

 – החיה הרוח את לראיין הלכתי ,בהתנדבות

   .ארז ראובן

  בתמונה) הפקוחות עיניו תחת במועדון ביחד ישבנו

  שהיה ו'איצ של  (פירוקה לפני מהנגרייה שנלקחה

  על לקחת אותו הביא מה לי סיפר וראובן ,מייסדו

 :"יחדיו" ניהול את עצמו

  להפעיל יכול מי חיפשו סיים צמרי שעזרא אחרי"

  (המועצה ראש סגנית) פרידמן וחנה ,המועדון את

 שביחד עלי השפיע מאד .והסכמתי אותי הציעה

 מפגש מקום ללא  הוותיקים נשארו ההפרטה עם

  חדר שגם לאחר ובמיוחד ,חשוב נושא בזה וראיתי

  אותי הביא מה אותי שואלת את .נסגר האוכל

 חשובים דברים שני אותי לימדה שלי אימא – ?לזה

  ולכבד ,מהם להתעלם ולא שלום לאנשים להגיד –

  הוא ,"צעיר לא כבר אני שגם למרות) מבוגרים

 .(מחייך

  וכעת ,שונים אנשים במלאכה עשו ראובן עם ביחד

  סרטני אמירה ,קורן ורעיה אילן הוא שלצדו הצוות

  שאחראי מן יורם – טכני צוות גם ויש ,לימור ושוש

  הקרנת על שאחראי זית ואורי ,ההגברה על

 .הסרטים

  המועדון תכנית את מתאר ראובן ,לבקשתי

  מכין אני .בשבוע פעם פתוח המועדון" :ופעילותו

  כי ,יותר גם ולפעמים חודשים לשלושה תכנית

  עם הרבה מתייעץ אני .אנשים עם לתאם צריך

  משלבים אנחנו כללית .ולשנות לגוון צריך כי הצוות

  ('וכד ספר הוצאת כמו) הקיבוץ חברי של אירועים

  של רשימה יש במועצה .מבחוץ הרצאות עם

 שמרצים לשעבר חברים ויש בתשלום מרצים

  הייתה לאחרונה .ואחרים גורן רן כמו , בהתנדבות

  הנכדה שנתנה ,בנפאל האסון על מרתקת הרצאה

  בתמונות מלווה הרצאה גם הייתה .ועדה שיקו של

 ".בסין שלהם הטיול על ושיקו מינצר יואל של

  חמש במשך שבוע כל תכנית לייצר :מתפעלת אני

 ?תקציבים עם ומה !פשוט לא זה שנה עשרה

 מועדון של יחד –" יחדיו"על   
 בראיון סוף העונה  ארז ראובן עם בורוכוביץ  –יסעור דלית          

  השתנה ולא ,המוניציפלי מהוועד מגיע התקציב

  "נכנסת" המועדון השכרת גם .האחרונות בשנים

 גם צריך כי מאד חשוב התקציב .שלנו לתקציב

 ,"קל)" כיבוד לממן גם ,בתשלום אנשים להביא

  שהוא) המועדון את לתחזק וגם ,(ראובן כדברי

  .ריהוט ,טלוויזיה ,מזגנים – (...בעצמו ותיק די כבר

 והחלפת השיפוצים על מתגאה ראובן רב בצדק

   ..."בשלבים הכל" .עבר שהמועדון הציוד

  על היא ראובן של ביותר הרבה גאותו אבל

  לארבעה נוסעים אנחנו" .המועדון של הטיולים

  אני .איש 35-כ אליהם שבאים ,שנה כל טיולים

 מצלם שיקו ,במדריך גם נעזר לפעמים ,מתכנן

  שאנחנו כמובן .אוכל לעצמו מביא אחד וכל ,ומתעד

  .במשותף ושתיה כיבוד קצת ביחד לוקחים גם

  עדות – נושאים לפי נבנו הטיולים השנים במשך

  .טבע שמורות ,הסטוריה ,('וכו בדואים ,רקסים'צ)

  לקחת מאד משתדלים אנחנו הטיול בתכנון

  ,המשתתפים כל של בקשיים ולהתחשב בחשבון

 גם א'וקוצ יעל כמו צעירים לצד נוסעים ולשמחתי

  ביותר המבוגרת המטיילת .יותר מבוגרים

 !"אשל חנה – כמובן היא והמצטיינת

 המשך בדף הבא



עמ מועדון של יחד –" יחדיו"על   שך מ ם' המ ד ו  :ק

  ,ישראל חגי את "יחדיו"ב חוגגים אלה כל על בנוסף

 בערבים .הקיבוץ של לקרקע העלייה חג את כולל

  מספרים רבה בגאווה ראובן לי מספר שעליהם אלו

  הנושא לפי תמונות מכין מן נדב ,זכרונות ומעלים

  הראשונים הילדים ,מלאכה בעלי) השנה של

   .('וכיוב

  חשוב הכי אבל" ,חגים ,טיולים ,מפגשים ,הרצאות

  אני" .ראובן אומר "אנשים בין והקשר המפגש זה

  ,מפגש כל לפני אותם להזמין לאנשים מתקשר

  חוגג – להבדיל -  או חולה מישהו אם שומע

   ."משהו

  והוא למועדון מאחל הוא מה ראובן את שואלת אני

 מאד" .אנשים יותר שיבואו רוצה מאד שהיה אומר

  ראובן ".יגיעו מההרחבה שאנשים רוצה הייתי

 (צילי ,ומיכה מאיה כמו) הקיבוץ עוזבי גם מזמין

 'בורוכוביץ-דלית יסעור

 :"בעיה" מציג ולסיום ,מרחביה ממושב וותיקים וגם

  מאוחרת לפעילות להגיע קשה יותר למבוגרים

  עם הצהרים אחרי עסוקים היום הסבים אבל ,יותר

 מבקש הוא .להגיע מצליחים כך כל לא ולכן הנכדים

 ביום לילדים פעילויות לקבוע לא - אפשר אם" –

  הנה ."התנגשויות יהיו שלא כדי צ"אחה שלישי

   !דורי רב ישוב של בעיה

  את ביותר שהחשיב באבי נזכרת אני ,ולסיכום

  בעבר אותו מהמובילים היה ואף) "יחדיו" פעילות

  במועדון שהתברכנו לעצמי וחושבת (הרחוק

  התלאות למרות שממשיך ותרבותי פעלתני

  רבי למתנדבים תודות חיינו באורחות והשינויים

  וראובן .שלו והצוות ארז ראובן כמו ומעש דמיון

  פעם סרט ,פגרה יש באוגוסט – להזכיר עוד מבקש

     .לכולם נעים קיץ ושיהיה בשבועיים

 אנקדוטותאסופת 

 מוזמנים כולם

 למיזם להצטרף

   "המוצצים עץ" 

 שנים שלוש לפני - התחלתו .מן וזיו סיגל של

  גם הצטרפו השנה .מאיה ביתם את כשגמלו

  קרוב העץ .אבידב ועילי וזוהר יהב התאומות

 ...מקום הרבה עוד עליו ויש הרי לבית

  :השנה גם – בחצר אצלנו קיץ קייטנת

יות שפע   בהם ומהנות יצירתיות פעילו

יץ ילדינו משתתפים   ידי תחזקנה .הקי

 !במלאכה העושים



  להבין והקיבוץ הקהילה ר"יו ,נחום אצל הלכנו

 .אלה נושאים בשני יקרה ומה קורה מה
  ומגוונים שוטפים קהילה חיי לנו נחוצים נחום לדעת

  הנושא זה .עניין בהם ימצאו החברים שמירב

  פעילות נכנסת ולכאן בעיניו ביותר והחשוב המרכזי

  של שונות לפעילויות התכנסות מקום ועניין הבריכה
 .הציבור כלל

 :הבריכה
  של חדשות דרישות יש 2017 שנת לקראת

  הם .והפנים הבריאות משרדי קרי , הרגולציה

  של בעלויות ,בבריכה  ושיפוצים שינויים דורשים

  הבריכה יבוצע לא זה אם .חדשים שקלים כמיליון

  אחד .מקומות במספר קרה כבר זה !!תיסגר

  להשקעה להיכנס לא מנת על ,המוצעים הפתרונות

  מציבורית  הבריכה את להפוך הוא ,גדולה כך כל

  המושב .המרחביות שתי של פרטית לבריכה

  אין זה לפתרון .ההרחבה את כולל כמובן והקיבוץ

  שוטפת תחזוקה עלויות רק .והשקעות שינוי עלויות
  - כ :פשוט בחשבון .בעונה ₪ 400000 - כ

  כרגע . אחד כל ₪ 1000  המשלמים מנויים400

  ההשקעה גודל של מסודרת בבדיקה עוסקים אנחנו
 .האפשריים המנויים ומספרי
  מסביר שווה לשלם צריכים כולם למה  לשאלה

  אפשר שיהיה כדי שווה לשלם צריך שלדעתו נחום

  הנושא זה .תיסגר לא והיא הבריכה את להפעיל

  עניין נמצא מצב שבאותו מוסיף הוא .הפרק שעל

  מתכננים והיום בשיממונו שעומד האוכל חדר

 עבור עם-לבית שלו האולמות אחד את להפוך
 ₪ 30 - כ של שמס היא ההנחה .כולה הקהילה
   .זאת יאפשר לתושב

  ,לעיל המדוברים המקרים שבשני ,לנחום ברור

  וריבוי למגוון משמעותית מאוד תרומה תהיה

 עם ויחד  .במרחביה הקהילה כלל של פעילויות

  קיבוץ של נכסים נשארים הנכסים ששני ברור זאת

  בירור של בשלב הכל עדיין .(ח"אגש) מרחביה

  יובא יתבררו כשהדברים .הפרטים של ועיבוד
   .בשיחה ואישור לדיון הנושא

 ,  ו באב"מה בין יום כיפורים לבין ט
 או  

ן ?מה קורה בין הבריכה לבית הכנסת מ ה  נ פ  ד

 :הכנסת בית

  החברים של יידוע בלי בהרחבה מוקם המבנה

  סובר נחום .מוגמרת כעובדה אלא  ,מראש בקיבוץ

  הקיבוץ של הגמישות מחוסר נובע וזה שייתכן

  התכנסות מקום להם שחשוב לאנשים פתרון למצוא

  הובהר לקהילה שהתקבל מי שלכל למרות ,לתפילה

  בו יהיה ולא בו שאין ,אתאיסטי ישוב היא שמרחביה

  האזורית המועצה ידי על הוקם המבנה .כנסת בית

  המבנה את לתחזק אמורים והם הדתית והמועצה

  השוטפות בהוצאות תישא הקהילה .והרכוש

 ,"יחדיו" מועדון כמו המקומי הועד מתקציב
 .הציבוריים המוסדות ושאר הארכיון ,הספריה

  
  אופטימי מאד שנשמע ,נחום של הסבריו כאן עד

  הקרובות בשנים בקיבוץ לקרות העומד לגבי

  שיבואו הימים את ולראות לחכות לנו גם ומציע
 .לטובה לנו

   הרוח  להלוך להקשיב נמשיך ,כמובן ,אנחנו

 בית במסדרונות המציאות את ולברר במדרכות
 .המזכירות

בית מרחביה משתתף  

על  , בצערו של נתן שיבר

והוא  לב פטירת אחיו מדום 

 .  בלבד 42בן 

בית מרחביה משתתף  

בצערם של ענבר גולדשטיין  

וליה  'על פטירת ג, ודני שלם
 .  האם והאחות, ל"ששון ז



 תום ברקן :נעים להכיר
 דפנה מן: ראיון אופטימי 

  להדס נכד ,ברקן ואיתי יערה של הבכור בנם ,וםת

 .לברכה זכרם קרקובסקי וטוביה ולשושנה ,מור ודורון

 ,ל"צה :המקובל הנעורים סבב לאחר לקיבוץ חזר

 .ל"בחו ועבודה טיול

  ייצוגים תפיסת" שבוחן במחקר עוסק הוא אלה בימים

 ."דורות פני על ערכים של

  ,שלי סבא של הדור האם" ,מסביר הוא ,"כלומר"

  באותה 'בית' הרגש את תופסים ואחותי שלי אמא

 .שלא מגמה מסתמנת וכבר .דרך

  לפרסומות צופים חשיפת באמצעות נעשה המחקר

 תשובותיהם דרך נתונים ואיסוף ,לפניהם מציג שתום

   .מקיים שהוא בראיונות

 ?המחקר נעשה מסגרת איזהב

 בשנה שלי הסמינריונית מהעבודה חלק זהו"

  .תקשורת בלימודי יזרעאל עמק במכללת השלישית

  היא  .הלימודים של הכותרת גולת היא העבודה

 גם והיא המחקר בתחום שעושים הראשונה העבודה

 ."הראשון התואר לימודי את מסכמת

 ?תקשורת ללימודי הגעת יךא

  .ובכתב פה בעל בהבעה טוב הייתי הספר בבית"

  .ל"בחו כמאבטח שנתיים עבדתי הצבא אחרי

 סבא עם התייעצתי ,ללמוד ללכת והחלטתי כשחזרתי

 שאתה מה תלמד :מצויינת עצה לי נתן והוא שלי

 תשקיע אתה ,לומד שאתה מה את תאהב אם ,אוהב

 ואז ,מספיק טוב בו תהיה אתה בו תשקיע אם ,בו

  צדק שהוא מרגיש אני .וסיפוק פרנסה בו לך תהיה

   ."הבאה בשנה ,שני לתואר ממשיך ואני

 קרבה  ,לגור בית רק ?לקיבוץ שלך הקשר המ

 ?לכך מעבר נוסף משהו יש או  ,למשפחה

 מקומות מיני בכל וביקרתי ,ל"מחו שחזרתי אחרי"

 שהקיבוץ גיליתי .אביב בתל לגור ניסיתי וגם בעולם

 ללמוד בחרתי לכן ,לי ומתאים אהוב שהכי המקום זה

  כאן ,לבית קרובה הכי היא .יזרעאל עמק במכללת

  בזמנים עוזרת שמאוד מנטאלית תמיכה מקבל אני

  זה ."בית"ל בית הופך מה להסביר קשה   .קלים לא

 ."ויודע מרגיש שאתה משהוא פשוט

 .לכולם והולך החגים את בקיבוץ אוהב מאוד תום

  משמח וזה לי נעים מאד האנשים עם המפגש"

 החבר היום אני ...אנשים הרבה כך כל ולפגוש לראות

 ."בקיבוץ צעיר הכי

  עתידי בית היא שמרחביה מרגיש אתה אםה

 ?בשבילך

  למרכז להגיע אצטרך אם וגם בקיבוץ רביעי דור אני"

  דור פה להקים הוא שלי הרצון ,עבודתי לצורך

  ילדות תהיה שלי שלילד רוצה הייתי מאוד .חמישי

 .לי שהייתה כמו בדיוק

 .אופטימי ראיון :שכתבתי כמו ,ונ



 :המערכת מתנצלת
  – הולדתו ליום קיבל אותו ואשר ,מילמן אבנר מצויר בו הרישום

   .האחרון בעלון שנכתב כפי ולא ,איילון לי בידי נעשה

 :לוח מודעות 



צרור בלונים  
 וזר שושנים

ק  סוריאנו שפע של  'לסבא ז
ברכות ואיחולים  למזל טוב עם 

בן לדמי  , הולדת הנכד קנדרי
 .  אשר בפיליפינים

כות ר ח ב ו של מ ן, ל י פ ו ל ח ל ו ת  לה , השתתפות בשמחו י ל  ,  בצער –ח
ות המערכת ר חב ן את אחת מ עדכ ם ל י נ זמ ו ח  , אתם מ ו של ו ל  א

א ו בת הד דע לכתו י מ ו"את ה נ ל  bameshek@gmail.com: ל ש
שמח לפרסם  !נ

לשרה ואריה שטיימץ הסבים  
הגאים ברכת מזל טוב להולדת  

.  בן בכור ליניב ואפרת –הנכד 
 .  הרבה הרבה נחת ושמחה

ברכה חמה לדליה ונימי 
יסעור עם נישואי הבת 

דגן עם בחיר לבה אופיר 
רוב אושר גם . גולן

 . לאחים יוגב וגלעד 

ליוספה ואבנר מילמן  
מזל טוב , שפע ברכות

והרבה נחת עם הולדת  
וקרן בן לרועי , הנכד גפן
 .  אח לצוף

,  לרב סבתא שושנה ציפורי
לסבא מורט  , לסבתא נילי שרם

שרם  נברך במזל טוב  ונאחל  
הנכדה  / אושר עם הולדת הנינה 

 .  בת לשרי  וביניה, מיקה

לבר בן סדון ולעומר                    
ל  "פרטוש עם גיוסכם לצה

שמרו על  . מאחלים הצלחה
 .  עצמכם ושובו בשלום הביתה

 אושר, ברכת מזל טוב
 פרץלמלי ואלירון ושמחה 

אח לאריאל  , הבןעם הולדת 
   .וליאור

mailto:bameshek@gmail.com

