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מכיוון שזיהיתי את המתקשר וידעתי  בעיצומה של מסיבת הסיום של כח"ל קיבלתי שיחת טלפון.

שהענין שלשמו התקשר סובל דיחוי עד סוף המסיבה, לא הזדרזתי לענות. בתום המסיבה חזרתי 
פורמלי בכיתות -הבלתיאליו ופתחתי בהתנצלות: "לא עניתי, כי היתה פה מסיבת סיום של החינוך 

ו'." "בקיבוץ שלי", הגיב הבחור, "אי אפשר לעשות אירועים כאלה. היחסים העכורים בין -א'
המסיבה שהסתיימה רגע לפני כן הוכיחה לי  ".הקיבוץ וההרחבה מטרפדים כל פעילות משותפת

חברתיים שבית קמה עדיין לא שם. האווירה במסיבה של כח"ל היתה מעולה, כמו בכל המפגשים ה
מראה נפוץ  –בבית קמה. אנשים שוחחו בידידות, שאלו מה נשמע והיו גם שהתחבקו והתנשקו 

 באירועים ביישובנו.
כן, אנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו קרובים, קרובים מדי ואם מקובל על כולנו לאן איננו רוצים 

בכנס בתי בטור הזה: "לפני חודשיים כת להגיע, זה דורש החלטה אישית מכל אחת ואחד מאתנו.
... הורמו הקולות מעבר למקובל אצלנו בדרך כלל, אף שעדיין נשמרו גבולות הדיון תושבים

מאז עברו חודשיים והטונים הולכים ומחריפים, אם כי  החברי... והכנס התפזר ברוח טובה."
 נט.-בינתיים זה קורה רק בקהילה

כתחנת כוח גדולה ומפחידה ואנשי סלע המחלוקת הוא מה שחלק מאנשי ההרחבה מתארים 
החשש העיקרי של המתנגדים, אם הבנתי נכון,  הקיבוץ מתארים כגנרטור קטן וידידותי לסביבה.

הוא שגנרטור קטן היום יהפוך בעתיד לתחנת כוח גדולה. זה מזכיר לי את הוויכוח על בית הכנסת 
ת כנסת, מחר הם יסגרו ואת העצות ששמעתי מחברי קיבוצים אחרים: "אם תתן להם היום בי

כבישים בשבת ומחרתיים יאסרו על ילדות בנות חמש להסתובב בגופיות ליד בית הכנסת." עניתי 
לנותני העצות מה שאני עונה תמיד כשמדובר בבית קמה: א. בבית קמה אין 'הם'. יש רק אנחנו. 

 ב. בבית קמה יש אינטרס משותף לשמור על דברים שהוסכמו.
 ניטלה, המקדש בית שחרב מיום: יוחנן מר ר'א"סתיים המחלוקת הנוכחית. אינני יודע איך ת

אני משער שהפרויקט לא  ." )בבא בתרא י"ב ע"ב(ולתינוקות לשוטים וניתנה הנביאים מן נבואה
יבוטל לחלוטין, אלא יוטלו הגבלות על גודלו ואופן פעולתו. דבר אחד אני יכול לומר בוודאות: 

טה כלשהי. חלק מאתנו יאהבו אותה יותר ואחרים יאהבו אותה בסופו של דבר תתקבל החל
בוודאות גם דבר אני יכול לומר  פחות, אבל אחרי שהיא תתקבל ותבוצע, נמשיך לגור פה יחד.

נוסף: יהיו בעתיד מחלוקות נוספות בבית קמה, כפי שהיו בעבר. אנשים כאלה או אחרים יראו 
ות של חיים ומוות ואחרי שתיפול החלטה שהם לא בנושאים שיהיו שנויים במחלוקת בעתיד שאל

 יכולים לחיות איתה, הם יחיו איתה.
ועכשיו ההחלטה בידינו, בידי כל אחת ואחד מאתנו: האם אנחנו מוכנים להרוס את קהילת בית 

, כי אומנם לא רצינו שזה יקרה, אבל מי קמה. תמיד נוכל להגיד אחר כך שהמצפון שלנו נקי
אני מציע לכל מי שהמשך קיומו של המקום הזה חשוב לו, לקבל ולא אנחנו. שאשם זה הצד השני 

בלי דיונים, בלי הצבעות ובלי חתימות: אני מתגייס מהיום להצלת בית  –החלטה בינו לבין עצמו 
עשה זאת אקמה מהרס ופירוק וזה אומר שאמשיך לפעול למען ההחלטה שאני תומך בה, אבל לא 

 מתועלתם.שנזקם מרובה בכלים 
ועד גיל שלוש וחצי. אם אכן נשקפת  65היום שמונה נפשות, מגיל  משפחתי בבית קמה כוללת

, היא נשקפת גם לנו. מצד שני, אני יודע שהקיבוץ זקוק לכסף כדי שרעייתי ואני לא נככב סכנה
בתוכנית הטלוויזיה הבאה על מצוקת הקשישים בישראל. אני מבין מעט מאוד בתחנות כוח 

ורים, אבל החל מרגע זה, בטור הזה בעלון, התחלתי לעשות מה שאני יכול לעשות בכוחי וגנרט
 הדל כדי להציל את קהילת בית קמה.

 
 יזהר בן נחום                                                                      



 משולחנו של

  מנהל הקהילה

 

 

 

 

 חדשות בחינוך

הוחלפו רשתות  .ההכנות לקראת שנת הלימודים הבאה במסגרות הגיל הרך נמצאות בעיצומן
בהזדמנות זו,  גנים.בהצללה בחלק מהגנים ובוצעה עבודת אחזקה מקיפה בשיתוף סגל החינוך 

הורים  שוב.יולהחזירו למזכירות הינזכיר להורים שטרם השיבו את חוזה החינוך חתום למהר 
מעבר להטבה  .משרד הכלכלה רשם באתרילהנדרשים  (ניצניםו תאנה, פשושהגיל הרך ) לילדי

מספר הילדים ל בהתאם מערכת הגיל הרך תקציב נוסף תקבל הכספית האישית הטמונה בכך, 
לצערנו, הודיעה  ם.הילדישל בתי  תקציב זה יכול לסייע לשיפור ושדרוגספטמבר. ברשומים יהיו ש

אנו עמלים על איתור  .עבודתה כמנהלת החינוך בבית קמהאת ם יסיללנו אירית סגל על רצונה 
או המועמדת הראויה לסכם את המועמד הראוי ים אפולתפקיד מרכזי זה וש ף או מחליפהמחלי

 תי לצוותי הגילכהעראת חופשת הקיץ, אבקש להביע  עם סיומה של  בתחילת החודש הקרוב.
להפוך את פעילות הקיץ על מנת שפעלו במלוא הכוח, הרצון והיצירתיות  ,הרך, כח"ל והנוער

 לכיפית ותורמת לגיבוש ילדינו. כל הכבוד ותודה לכל אחד ואחת. 
 

 פריסת פחים כתומים ביישוב
 

שיוצבו בסמוך  ,פחי אשפה כתומיםשל במהלך החודש הקרוב יחל מבצע של המועצה לשילוב 
יתווספו פחים ה ובקיבוץ ירביעאו  היבהרחבה יוצב פח כתום בכל שיש .לפחי האשפה הירוקים

לפסולת אריזות מכל הסוגים )מלבד זכוכית  נועדהפח הכתום  למתחמי הפחים הירוקים.כתומים 
 פרטים בהמשך. להצבת הפחים.. קמפיין הסברה יופץ במקביל וקרטון(

 2017רחצה העונת 
 

ות לנשים במים, מפגשי לרבעי עונה כבר מאחורינו. גם השנה התקיימו חוג שחיה והתעמ ושתשל
עם סיום החופש הגדול  ופעולות תרבות לכלל הציבור. מיםלוחשל , אירוח "חמישי על המים"

 נט.-פרסום על כך יצא בקהילה .ותחילת שנת הלימודים, מתעדכנות שעות הפעילות של הבריכה
 

 ישוביחידוש שבילים ב
 

קבלן זוכה שיבצע עבודת חידוש של  יבחרבמסגרתו יש ,אנו נמצאים בסיומו של מכרז קבלנים
 אמור יבחר. הקבלן שי"תאנה"שביל מהמרפאה לשכונת הבנים וכן תיקון של השביל המוביל לגן ה

הכביש מהמרפאה של בתכנון חידוש  נוחלתבמחצית חודש ספטמבר. כמו כן, ה העבודבלהתחיל 
 חודשים. 4–תהליך התכנון צפוי להימשך כ .ההרחבהלכיוון 

  
 עמודי תאורה גבוהיםשל תיקון 

 
אנו מבצעים טיפול בעמודי התאורה הגבוהים שיש בהם תקלות. החודש  ,כמדי מחצית שנה

 כלל העמודים וטופלו הליקויים. ה שלבוצעה בדיק
 
 



 אחזקת מקלטים
 

כגון החלפת  ,בוצעו פעולות אחזקה ובעקבותיהביצענו יחד עם פיקוד העורף ביקורת מקלטים 
המקלטים. לכן, ובהתאם להערות  וילוחות חשמל ותיקון מזגנים. בעוד כשבועיים נתחיל בניק

כך שנוכל להיכנס , 10.9.2017ם מתבקשים לפנות רכוש אישי מהמקלטים עד לתאריך אתהביקורת, 
 אחר ראש השנה.ללנקות מיד 

 

 : דיווח על תקלות

-052נעה ל בטלפון -לפנות למשרד האגודה נט או -וח על תקלות באמצעות קהילהניתן לדו
 24שפעיל  ,גם למוקד המועצה , לפנותכמובןניתן,   aguda@beitkama.org.il או למייל  6015272

 mokedbns@bns.org.il   9967* ביממהשעות 

 יה ומוצלחתיל לכולם שנת לימודים פורחבהזדמנות זו, נבקש לא

 

 שנה טובה וגמר חתימה טובה
 

 רונן לינצ'בסקי

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לזרינה ועומר רפאלי

 מזל טוב
 לנישואיכם

 לדני טויזר ומשפחתו
 תנחומים

 במות האח

 ז"ל פנחס טויזר
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  ספרים, רבותי, ספרים       

 
 
 
 
 
 
 

 עמ'. 136. 2017, עם עובד. ישי שריד \מפלצת הזיכרון 
 

 .פרוזה, דרך הכתיבה שלו באמצעותישי שריד עוסק בנושאים פוליטיים רגישים 
שהוא נוגע בנקודות קשות ורגישות בחברה וא העובדה מה שאני אוהב בכתיבתו של שריד ה

אלא  ,רק השואה כנושא אינה והפעם הוא בחר את השואה כנושא לעסוק בו, אבל ז .הישראלית
שמראים שאולי השואה לא היתה שיעור מספיק  , תהליכים תהליכים חברתיים שקורים בימינו

 .חשוב
  ".כרוןימפלצת הז"ומספר על המאבק במה שהוא מכנה  "יד ושם"ר "סטוריון צעיר כותב ליויה

 .איך התחיל לעבוד כחוקר נושא השואההוא מספר במכתבו 
 .הוא החל להדריך ישראלים ובני נוער במחנות ההשמדה ,לאחר שסיים את הדוקטורט שלו

הוא שומע קולות וחווה חוויות  .להיות חלק בלתי נפרד מחייו כותהזוועות חודרות אליו והופ
עצמו מאיים על ילד בגן של בנו ת אכאשר הוא מוצא  ,שפוגעות גם בחייו האישיים ,רגשיות קשות

 . כלפי בנו בגלל אלימות מצד הילד
של אדישות כלפי חלשים, חוסר תהליכים  ,תהליכים קשים בחברה שלנומבחין בצעיר ההחוקר 

שאמר שאנחנו  ,אכפתיות, האשמות וגזענות כלפי צדדים בחברה ואמירה אחת של נער אחד
 .אין מקום לחלשיםוד. בעולם אין מקום לרחמים כי רק ככה נשרו ,צריכים להיות קצת נאצים

אבל כשהם חוזרים למלון הם  ,כל כך בדגלי ישראל ובוכים במחנותיפה שעטופים  ,בני הנוער
 ?גזענות ושנאת האחר, האם למדו משהוטון של מתנהגים בחייתיות ומדברים ב ,משתכרים

כדי להעביר מסרים  שריד נוגע בעצבים החלשים בחברה הישראלית ושוחט פרות קדושות
 .חשובים בעיניו

 .אבל חודרת, קודרת ומעוררת מחשבה ,הפרוזה שלו קצת יבשה לפעמים
 .קשה שלא לצאת אחרי ספריו בתחושה קודרת ומדכאת לגבי העתיד שלנו

 .וכך אני יוצא מקריאת ספר זה "השלישי"כך יצאתי אחרי קריאת 
 .ספר מעניין וחודר

 .מומלץ לקרוא
                                                                

 שניר פלג                                                                                            

 
 



 אליפות המועצה בכדורגל ע"ש דן שניר ז"ל
 

 

 ספגו כבשו הפסדים תיקו נצחונות משחקים קבוצה מקום
הפרש 
 נקודות שערים

 17 13 4 17 0 2 5 7 שובל 1

 17 12 2 14 0 2 5 7 דביר 2

 14 16 8 24 1 2 4 7 חצרים 3

 12 7 7 14 1 3 3 7 משמ"ה 4

 7 5- 16 11 4 1 2 7 כרמים 5

6 
בית 
 5 8- 14 6 4 2 1 7 קמה

7 
גבעות 

 2 16- 19 3 4 3 0 7 בר

 0 19- 21 2 5 1 0 7 להב  8
 
 

 בקיבוץ דביר. בגביע זכתה קבוצת חצרים. , 19.8נערכו בשבת, משחקי חצי הגמר והגמר 
  רותם יצקר הוכתר כתגלית הטורניר.

 https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7k70sa7bdD8 קישור ליוטיוב  

 
 
 
 
 

 
  

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7k70sa7bdD8


 

 
 

עמוסים של חופשה גדולה מאחורינו. בעוד אנו שומעים מהורים אחרים על קושי חודשיים  

, שונים ומשוניםקייטנות ופתרונות  ,סבא וסבתא הפועלים ללא הרף ,במציאת פתרונות לילדים

מנהלות התחומים  תרחיבומזו התקופה  המהנה ביותר של החינוך החברתי ועל כך  בבית קמה

 ,שלח אליכם סקרים קצרים על מנת ללמוד מה לשמר ומה לשפרבמהלך החודש הקרוב נ בהמשך.

 כדי לבנות את החופשות בצורה מיטבית.

כחלק מהחשיבה שלנו על תגמולים לעובדי החינוך בבית קמה וקבלת תקציבים ממשרד הכלכלה 

החלטנו לצ'פר את העובדים ובאמצע החופשה הם קיבלו תווי שי. עובדי מערכת  ,לנושא זה

ו עסוקים כל הזמן בעשייה למען כוח האדם במערכת חנשו מאוד מהמחווה הזו. אנהחינוך התרג

 נשמח שתפנו אלינו.זה, החינוך ואם יש לכם הצעות בנושא 

שנה של  ,שנת לימודים חדשה עומדת בפתח וזו ההזדמנות שלנו לאחל שתהיה שנה מצוינת

 הנאה ויצירה.   ,רכישת חברים חדשים ,למידה

המלווה את הילדים לאורך ימות השבוע  ,משלבים בתוכם גם את החינוך החברתיהחיים בקיבוץ 

כי הורים הבוחרים לשתף ולשלב את המערכות סביב  ,ובחופשות החגים. הניסיון שלנו מראה

להיות שותפים בכל מאוד ם. נשמח יהמצליחים להגיע לפתרונות מיטביים עבור ילד ,צרכי הילד

 בנו שותפים לדרך. נושא ולסייע ככל שניתן. ראו 

 

 רךהגיל ה

 היתה הבתים בכל. ומגוונות מהנות בפעילויות עמוסים חודשיים עברנו .הסתיים הגדול החופש

 דרור עם תיפוף חוג - הקיץ של לחוגים "תאנהגן " ילדי את גם צירפנו השנה. ומגוונת רבה עשיה

 .מאוד נהנו והצוות הילדיםו יםמוצלח והיהחוגים . שיפוני נועה עם חיות וחוגגומל 

 לימי מדי רבה עבודה תצטבר שלא מנת על ,יולי חודש במהלך כבר התחלנו הבתים שיפוץ את

 .פניהם את לשנות החלו כבר הבתים רוב. הקצרים ערכותיהה

 שהילדים ויציבות סדר ,שיגרה על שמירה :הקיץ חופשת של המטרות הושגולומר ש בהחלטניתן 

 .לימודיות משימות הפגה ופחותשעיקרן  מגוונות פעילויות לצד, לה זקוקים הרך בגיל

כל גן  .אנו ערוכים לקראת המעבר של הילדים בין המסגרותוחדשה  לימודים שנת תפתחהנה נ

עד להתאקלמות מלאה של הילדים בגן  ,שולח את אחת המטפלות הקבועות לשבוע הקליטה

על מנת  ,מוזמנים להסב את תשומת ליבנום ההחדש. הורים שרואים  קשיים מיוחדים אצל ילדי

עד  -אבל כמו שאומרים  ,שניתן מענה המתאים לצרכי הילד. אין ספק כי זוהי תקופה רגישה

 מאחורינו...יהיה החגים זה 

 



 חברתיהחינוך ה

שנה כולה.  של עשייה חינוכית שנעשית לאורך השנה ההחופש הגדול בחינוך החברתי הוא שיא
 .בקבלת האחרושל תהליכים חינוכיים העוסקים בקבוצה, בחברות 

  .מהנותוחווינו יחד הרבה פעילויות, סדנאות, מסורות ובעיקר הרבה חוויות משותפות 
צוות ההדרכה במרץ על תוכנית חינוכית מגוונת, מותאמת לכל שכבה עובד ה מהלכשנה שבזו 

 ה ולכל נערוילד . תוכנית שתאפשר לכל ילדמחוברת להוויה התרבותית של קהילת בית קמהו
הן ברמה הקבוצתית והן  ,ולייצר חוויה מעשירה ומהנה יםאהובו פים, שותכיםלהרגיש שיי ונערה

  .ברמה האישית
תוצרת עצמית של רבות מסיביים של פעילויות נבחופש הגדול אנו מתכנסים לחודשיים אינט

רוח של יקר אוגיה היוונית, טריוויה מהסרטים, בויום מהאגדות, המיתול - ל"בכח :צוותי ההדרכה
מאסטר שף, בילוי בים, מונית  -ים רונעשכבת הב. ים, מחנה לילה, טיול בוגרים ועודתות וסבסב

  .הכסך, ערב מוזיקלי, טיול מוסד ועוד
הפקת ויום ספורטיבי, ארכיאולוגיה, מדע, משחק לייזר  -ל "בכח: לא מעט סדנאותקיימנו גם 

טיולים, נסיעות  -וכמובן  , פסטיבל סרטיםחדר בריחהביטבוקס,  - יםרונעשכבת הב. ליפווידאו ק
 של המועצה האזורית.ופעילויות 

אך הוא משקף את התהליך החברתי והאישי שעוברים  ,החופש הוא בהחלט שיא מהנה במיוחד
 .הילדים והנערים בהדרכה מקצועית של צוותי ההדרכה

מיוחד ל אפשרו לקהילה הצצה מיוחדת למקום "ומסיבת הסיום של כח "חוף הסופש"מסיבת 
 .החינוך החברתי שלנו -מאוד 

כל אחת ואחד בא לידי ביטוי  .מוביל בשיתוף פעולה בין כל הגילאיםונוער שיוצר, יוזם יש לנו 
  .וצרים ערב נפלאהם ייחד בבהתאם לכישורים ולכשרונות ו

ל חברת ילדים גדולה, את המגוון, העושר, הכייף והחיבור ל ניתן היה לראות את העוצמה ש"בכח
  .המיוחד של המדריכות לילדים ולבית קמה

  .אבל העשייה, החשיבה והתכנון לשנה הבאה בעיצומם ,השנה אומנם הסתיימה
 .עסוקים תמיד בחשיבה על מה לשמר, מה לשפר ומה לחדש חנואנ

צוותים, החינוך, האנו פועלים יחד: מערכת יש לנו ילדים ונוער שהם גאווה אמיתית ובשבילם 
 .כדי להמשיך לשמור, לטפח ולקדם ,הוריםהקהילה וה

 .מוצלחת, מעניינת ומהנה לכולנו זו שנה  אשתה .שנת פעילות חדשה בפתח
 

 . לכולנו ומהנה מעניינת, מוצלחת  שנה זו שתהיה, בפתח חדשה פעילות שנת

 הדס, אסנת ואירית

 חינוך ההנהלת 

 

 



 

 זכרונות, רק זכרונות... רק 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחד החברים )מזכיר הקיבוץ?(  נדונה שליחת חברה לקורס מבשלות. 27.9.1953-בשיחת הקיבוץ ב
אמר: "יש ביכולתנו לנצל את הקורס ועלינו לשלוח חברה ללימוד." אחת החברות "מציעה לשלוח 

מצביעים  13את המועמדת לקורס מבשלות במטבח ילדים. זהו קורס קצר." בהצבעה תמכו 
 בשליחתה של מועמדת המזכירות לקורס מבשלות וחבר אחד הצביע נגד.

נפתחה בדיון על בחירת סדרן עבודה. ראשון הדוברים "מתנגד להצעת  30.9.1953-ץ בשיחת הקיבו
וו. המינויים לבחור בחבר מסוים מסיבה זו שהוא חושב שמצב משק המכונות בכל רע ואם לא 

נתחשב בזה שהמועמד המוצע יצטרך לעבוד במוסך ולהתפנות לעבודה זו אנו לא נוכל לצאת 
צב טוב." המועמד עצמו "טוען שההבטחה שהמוסך יקבל אנשים עם השנה לזריעה עם מכונות במ

בא ההשלמה לא קויימה. עבדו שני אנשים לפני בא ההשלמה וישנם שני אנשים. וכן הוא טוען 
שאם יבחר כסדרן הוא יצטרך להזניח במידה רבה מאוד את עבודת המוסך." אחריו מדברת חברה: 

יבה זו שאם המועמד המוצע יהיה סדרן א. הוא לא "חושבת את הצעת וו. המינויים כנכונה מס
 12יצטרך להסתכסך עם מרכז ענף שלא ב. אותו אפשר יהיה קל למצוא אותו בחצר." הצבעה: 

 שמות. 6חברים בעד הצעת וו. מינויים ורוב חברים נגד הצעת וו. מינויים. הצעות חדשות: 
מועמדים די קר מזג ולכן הוא הדובר הראשון בפתיחת הדיון בהצעות החדשות "חושב שאחד ה

יוכל למלא את התפקיד וכן יהיה קל למלא את התפקיד מסיבה זו שהוא עובד במפעל ושלישית 
 הוא מבין בכל העבודות."

בשלב זה נקטע הדיון בנושא של בחירת סדרן עבודה ומועלית הצעה למחסנאית מטבח. המועמדת 
הבא )מרכז ועדת המינויים( מסביר: "אחד "חושבת שאינה תוכל למלא את התפקיד הזה." הדובר 

מהדברים הקשים היה לבחור מחסנאית. הוא אפילו אינו משוכנע שהיא יודעת לבשל. ההצעה היא 
בגלל שאין ברירה במי לבחור. הוא אינו משוכנע שהיא תבשל. הוא סבור שיש לה כשר ארגוני." 

דרן. המועמד שהומלץ עליו קודם הצבעה: נתקבלה ברוב קולות. אחר כך נמשך הדיון על בחירת ס
לכן "מתנגד להצעה. הוא החליט לעבוד ב'אשלים' ובגלל המא''זות הוא לא עבד הרבה במפעל 

והוא איננו מוכן לותר." הדובר הבא "מתנגד להצביע בלי נוכחותו של אחד המועמדים. יכל להיות 
נמצא יש לדחות את  אילו הוא היה נוכח בשיחה הינו יכולים לשכנע אותו, אבל אם הוא לא

ההצעה." חבר אחר מזהיר: "ניצור תקדים מאד מסוכן, אם התפקיד לא נוח לו הוא לא יקבל אותו. 
הנמוק אינני מקבל תפקיד זה, הוא אינו נמוק." משתתף נוסף בדיון שואל: "לפני חצי שנה הציעו 

הצבעה:  אותו לסדרן וההצעה נפלה. אפשר לדעת האם הנימוקים נשארו אותם הנמוקים?"
 לבחירת סדרן. אחד החברים מעיר: "במדה שדנים על המועמד שנעדר צריך לקרא לו."

הסעיף הבא: ועדת הורים. החבר שפותח את הסעיף מפרט: "צריכה לטפל במקרים של עזרה 
להורים מחוץ למשק. במקרה שחבר פונה לועדה, אחד מחברי הועדה מטפל בענין ההורים 

ורים אלה, הקבוץ מקציב סכום כסף מסויים וועדת ההורים מטפלת. שבמשק, אין טפול מיוחד לה
הצעתי לא לבחור חברים שהוריהם זקוקים לעזרה." חבר מסוים מוצע לתפקיד רכז הוועדה והוא 

הבא בתור ברשות הדיבור: "רוב הענינים שהיו לפני שנתיים היו בקרב ההורים בקבוץ. אחד 
שכנוע ואין לו שטף דבור." אחריו מדברת חברה: "הקל הדברים שהוא נכשל בהם זה שאין לו כוח 

באחד לפגוע זה ההורים, וכל חבר צריך לחשוב הרבה במי לבחור." הדובר הבא טוען: "ההורים 
שבקבוץ ממורמרים לכן צריך להיות אדם מתאים, ואינני משוכנע אם נמצא אדם יותר מתאים." 

ההורים." המועמד לריכוז הוועדה -לו ועדתחבר אחר טוען: "לא הילד צריך ללחום עם ההורים א
 שב ומדבר: "אי אפשר לסדר ענינים באמצעות ההורים"." הצבעה: ברוב קולות נתקבלה ההצעה. 
לאחר מכן התחדש הדיון בנושא של בחירת סדרן עבודה. אחת החברות אמרה: "המועמד שנעדר 

כך." -עור אפשר לקבל אחראיננו רוצה לבא לכן נבחור בסדרן, אם הוא יבחר ויערער את הער
הדובר שאחריה קבע: "מודר לשמש את הערות החבר שדיבר קודם לכן לשמע למה זה לזה יכל 
למלא תפקיד זה. מדוע הועדה לא מבאה השנה מעשית." החבר שפתח את הדיון "מציע להוריד 

את ההצעה של אחד המועמדים מהפרק. הרפת לא התפתחה מכוין שלא היה רכז רפת ברגע 
היה צריך לחלוב הוא יצטרך להמצא בסדור עבודה." משתתף נוסף בדיון "מצטרף לאלו שי

שמציעים את אחד המועמדים. יש סכנה שחבר מסוים יעבור את הבחינה וקצת תמוה שיכולים 
 חברים." -להוציא חבר אחר לקורס רכזי משק. אותו חבר יוכל למלא את התפקיד של רכוז ועדת



  

 אירוח חיילים בבריכת השחייה
 

 

 
 

 
 



  תרבות... תרבות...
 

, התאספנו על הדשא מול המועדון לאירוע "חוף 18.8* בליל שבת, 
הסופש", שכלל דוכנים ועליהם עוגות, גלידה, פופקורן ו"שערות 

המופע המרכזי,  –סבתא", פינות הפעלה ויצירה לילדים וכמובן 
ברכות ותודות. תודה לכל מי שהושיט יד: לאסנת וארון, למדריכי 

אדי, נועם, ניתאי ונדב, לאלמוג וברק שחר על ההגברה,  –הנוער 
לנועם גולן ועובדי הנוי על ההובלות, לאביתר אהרונוביץ', לחברי 

אמנון אהרונוביץ', דותן שיפוני ורונן בן נחום,  –המקהלה היוונית 
, אסא אלבג, ענבל זיידנברגתתפים בהופעת הראפ של ההורים: למש

, לצוות מוטי דקלו רון בן שלום, דנית סלע, עדי ויינטראוב, חניתה מגן
לכל המוסדניקים, שלא ביישו את המסורת והוכיחו  –המרכולית, לאמהות שאפו עוגות וכמובן 

 פעם נוספת שכל דור ודור עולה על קודמיו.
 

חל, כמיטב המסורת החדשה ההולכת ומתגבשת אצלנו בשנים האחרונות, הלילה * ובתום האירוע ה
אוהלים על הדשא, ילדים וגם כמה הורים במים, סרטים מצוירים, נשנושים וארוחת  –הלבן בבריכה 

בוקר, אוירה טובה והרבה כיף. תודה לכל הרבים שהתגייסו ותרמו מזמנם ומרצם. בראש ובראשונה 
דורון יונאי, דני סגל, גל   :למארגני הארוחה לנוערוהמנצח על כל הפעילות, ללירון קמפו, היוזם 

למצילים: חגי קוצר, אורי אלבר, תומר נובל, מוטי דקל , סלע ואירית אלבגואוהד שדה, אתי ונירית 
מיכל קוצר, הדס ותומר אתר, אלי אלישע, יפתח לוי, דני סגל, ריקי דוגין, : לשומרים, מורן שיפוניו

אחראים על ול רנוברודה וניר אוגוסט'אורית צ קבץ, איתי גורן, ללדברגר, גלעד כהן, משה אעדי גו
 .אסא אלבגו בהדס אתר, אבנר מגן, לימור ויינטראו: נשנושיםההארוחות ו

 
, נפגשנו במועדון עם איתי זיידנברג, שסיפר לנו על בית הספר לילדי הפליטים 30.8* ביום רביעי, 

 הצעיר" באי היווני לסבוס. שפתחה תנועת "השומר 
 

, נערכה במועדון פעילות לילדים העולים לכיתה א'. במסגרת הפעילות חזו 31.8* ביום חמישי, 
 הנוכחים בהצגה "לא סתם סיפור". 

 
, נארח במסגרת "חמישי על המים" את להקת "סבאבה והקול" לערב "בירה 7.9* ביום חמישי, 

 ונשירה".
 

ל את פניה של שנת תשע''ח על הדשא שמול המועדון. בתוכנית: טקס קצר, , נקב19.9* ביום שלישי, 
 תפוח בדבש, הרמת כוסית, פעילות יצירה לילדים והפרחת בלונים.

 
. כדרכנו, נקיים פעילות בשני מוקדים: במועדון ובבית 30.9* יום הכיפורים יחול השנה בשבת, 

 הכנסת. 
 

 . 5.10*  את חג הסוכות נחוג בבית קמה במוצאי החג הראשון, יום חמישי, 
 

 
 



 

 
* טוב, נכון שמאז היווסדו מוקדש האייטם הראשון בכל טור של "קמה סוטרא" )יורשו של 

"ברבורי קמה"( למזג האוויר, אבל הפעם באמת אין בפינו או במקלדתנו משהו חדש בנושא זה. 
בתינו הממוזגים ולחכות לסתיו )לא לסתיו פלג, לסתיו האמיתי(, כמו כולנו ממשיכים להסתגר ב

הפיל בבדיחה העתיקה, שפחד לרדת מהעץ ולכן התיישב על עלה וחיכה לסתיו. בבריכה דווקא יש 
מסלול לשחיינים גם בשבת! נכון לרגע כתיבתו של הטור הזה, מאז הופעתו של העלון  –חדש 

ו, למעט אחר צהריים אחד, שבו היא נסגרה מסיבה מוצדקת הקודם נפתחה הבריכה מדי יום ביומ
אירוח ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם. ההודעה על כך נמסרה,  –וראויה ביותר 

נט, אלא שמיודענו היקר והחרוץ סמיון הנגר, שאינו -כמו כל ההודעות בנושא הבריכה, בקהילה
 לבריכה כדרכו מדי יום ונאלץ לשוב ריקם.נט, לא ידע על כך ולכן הגיע -מחובר לקהילה

 
* ועוד בנושא הבריכה: באחד הימים, בעודי שוחה הלוך ושוב את מכסת הבריכות היומית, קלטו 
אוזני המזדקנות מכיוון עמדת המציל רצף של סלואים ישנים ואהובים, אלה שנתנו לילדי שנות 

 Aשל המודי בלוז,  Nights in white satin –השישים הזדמנות ראשונה להצמיד נערות תמימות 
whiter shade of pale של להקת "פרוקול הארום" ו-The sound of silence  של סיימון

אל ו"טודו בום" הוא -וגרפונקל. חשבתי שהאחראי לטעם המוזיקלי החריג בעידן של סטטיק ובן
פרופו -סיקסטיז. ואזוהר ממשמר הנגב, המציל המבוגר יותר, אבל התברר שגם אמיר מכיר שירי 

The sound of silence נודע לנו בסוד מפיו של רונן, מנהל הקהילה, שהשיר הנ"ל משמש ,
כרינגטון של אחת מחברות קהילתנו, אף שהנ"לית עדיין לא נולדה כשהשיר נכתב והושמע 

 לראשונה.
 

מהסגל לאור *  הדור הצעיר ממשיך לעשות חייל במרכולית. עוד לפני פרישתו של אביב אתר 
יציאתו לשנת שירות, השתלב בעבודה גיל נווה. ברור שלצעירים אין צורך בהכשרה בכל מה 

 שקשור למחשבים. הם נולדים עם זה.
 

* כבר זמן רב אנו תוהים בשאלה אם מישהו בכלל קורא את העלון. השבוע התחזקה בנו התחושה 
לפני שנה בדיוק כתבתי במדור הזה  שגם אם אנשים קוראים, הם כנראה אינם זוכרים מה שקראו.

תקווה )עין גנים( ובין המצב בבית קמה בשבוע -על הקשר בין שכונת מגוריו של קופיקו בפתח
האחרון של אוגוסט )אין גנים( והתברר שגם השנה קשה למצוא מי שיידע את התשובה. לפחות 

ו"( וככל הידוע, סדרת גלעד יש תירוץ: ימי ילדותה עברו עליה בברזיל )"בראסיא-ללייה מורן
 "קופיקו" לא תורגמה עדיין לפורטוגזית.

 
*  היום, אחד בספטמבר, חזרו תלמידי כל הכיתות לבית הספר. מבחינתי כסבא מדובר השנה 

בכיתות ה', ד' וג'. זוהי גם ההזדמנות להזכיר שאנחנו, ילדי הלינה המשותפת, לא הלכנו מעולם 
ה, לא קראו לו בכלל "בית ספר", אלא חברת הילדים, או לבית הספר. פשוט גרנו בו. וחוץ מז

 בקיצור "החברה" ואחר כך המוסד, שם שעדיין שורד בבית קמה.
 

* אולי בגלל זקני הלבן, שאלו אותי נהגי האוטובוסים בשנים האחרונות "רגיל או ותיק?" ועד לפני 
י סוף סוף לכרטיס נסיעה כחודש עניתי להם בכל פעם בגאווה "רגיל". דווקא עכשיו, כשאני זכא

מוזל, ניגשנו לקופה בתחנת הרכבת "סבידור" וכשרעייתי ביקשה מהקופאית שני כרטיסי גמלאי 
לקריית גת, שאלה הקופאית החביבה: "יש לכם תעודות שמעידות שאתם גמלאים?" אם כוונת 

 השאלה היא שלא רואים שאנחנו גמלאים, זו בהחלט מחמאה.
 

פה של אירוח חיילים בבית קמה היתה ואיננה עוד, לא מכיר כנראה את *  מי שחשב שהמסורת הי
של חטיבת הנח"ל, הגדוד שבו  931, התארחו בבריכה חיילים מגדוד 27.8חיים סביר. ביום ראשון, 

שירת דן שניר ז"ל. החיילים שחו בבריכה ונהנו מעוגות, אבטיחים וחטיפים. סייעו לחיים מירתה, 
 ון בן שלום, שני אמגר וכל תורמי ותורמות העוגות והכיבוד. כל הכבוד!ג'ררדו ויוחאי שניר, ר


