יום ראשון  19יולי 2015

הקיץ כבר מכה בנו בעצמה.
ומשום מה ...למרות שאנחנו מתכוננים ...ויודעים שכשיגיע יולי ...יהיה מהביל ...מגיע יולי ...ואנחנו
שוב נאלמים דום לנוכח הטמפרטורות שמבשלות כל חלקה טובה ...על אש גבוהה.
באתר המתחדש של דגניה מצו ינים כל תאריכי האירועים הצפויים עד חנוכה – כולל
מרוץ הלפיד.
בהמשך ה"יש תרבות" ארכז אותם ברשימה מסודרת ...כדי שאפשר יהיה לתלות אותם
על המקרר ...ולשמור.
משהו אישי ,ואולי לא רק...
חזרתי השבוע מפולין .מסע שלישי שלי עם מבוגרים – "בעקבות שמות שבקיר" .רעיון שנולד בעקבות
מסעות הנוער שהייתי שותפה בהובלתם וטקסי בית הקברות שלנו בדגניה ביום השואה.
היינו הפעם קבוצה קטנה .ללא נציגות דגנייתית .אסופה של אנשים בעלי ענין ,שיוצאת למסע לא שגרתי,
שחבריה – קשריהם למקום ,סיפוריהם ,תחומי התעניינותם – בונים את המסלול ונשמעים בעיצוב תכניו.
המסע משלב בתוכו הכרות עם פולין בפרקי ההיסטוריה השונים שלה ,מפגש לא פשוט עם השואה ,חיפוש
כתובות )ומציאת בתים( ,חיפוש רשומות משפחתיות )ומציאה( ,הקשבה לסיפורים ורחשי לב ,שיח ערכי-
אנושי-אישי ואוניברסלי והרבה התבוננות פנימה .כל משתתף והעומק והזווית שבוחר.
המסר המאוד חזק שיצא מהקבוצה השנה היה שהרעיון נכון ,והביצוע קיבל ציונים גבוהים ,ושזו הדרך
לפגוש את פולין והשואה.
ביום הראשון סיפרו השותפים שכשברכו אותם לקראת הנסיעה ,הייתה מבוכה כי מה בדיוק מאחלים למי
שנוסע לפולין? בילוי נעים? שתהינו?
ובכן ,אין ספק שהמסע הזה לוקח את משתתפיו לחוויה מסוג אחר מכל המוכר .ולכן ,מותר גם ליהנות ...כי
זה מסע של חיים – לפני הכל.
זהו מסע "בוטיק" שהנרשמים אליו באים ממקום של סקרנות ,הבנה שהם לא אורחים בטיול מאורגן ,אלא
הם חלק משמעותי מתוכן ואופי המסע והקבוצה .המשתתפים הם גם שותפים.
ניסיון של שלושה מסעות לימד אותי שהבאים למסע ,אם הם באים בראש ולב פתוח להקשיב ,לחלוק,
לחוות ,לקבל ,ללמוד ולהפוך לחלק ממשהו אחר מכל מה שהכירו – כולם יוצאים נשכרים ומועשרים.
יש לא מעט מתעניינים )שאינם דגנייתים( שביקשו לקבל הזמנה למסע של הקיץ הבא .נבדקת אפשרות
לשני מסעות – האחד – ביוני ,והשני – בתחילת יולי .מסתמן שהם יתחלקו לפי נקודות וסיפורים בצפון
ונקודות וסיפורים בדרום .מסתמנת אפשרות מעשית שהמסע הדרומי יכנס לאוקראינה – ללבוב ,ליום אחד.
תלוי בסיפורים – כמובן.
העוגנים )ורשה ,מיידנק ואושוויץ( יישארו .יתר המסלולים יבנו – כפי שנעשה בשלושת המסעות שהיו – על
פי הסיפורים והקשרים האישיים של משתתפי המסע.
אם יש לכם עניין – או שאתם מכירים בעלי ענין – פנו ו/או הפנו אלי ממש בהקדם ,כי השנה ,ההרשמה
שתקבע את תוואי המסלולים תיסגר בנובמבר ,והיא תחייב תשלום של דמי רצינות מראש.

ולתכניות הקיץ:
שימו לב – בסוף ה"יש תרבות" מתפרסמות שעות פתיחת הבריכה לחודשי יולי אוגוסט ...עם
תוספת של שתי רחצות ליליות:
יום ג' – עד  .20:00יום ה' – עד .21:00

מסיבת סיום שנת בר מצווה:
בני המצווה והוריהם

שני ואורי הרשקוביץ )של זיו ודורית(,
עדן וינר מוציני )של סרחיו ודיתי(,
טום הדר )של אלון ושושי(,
כליל רוה )של אילון ותמר(,
עילי ברהון )של אברהם ואלה(,
הלה פרץ )של ירון ומירי(,
שי ג'יליירס )של ישראל ושירי(,
רומי פיין )של רונן ואילת(,
יובל פיין )של נמרוד והלה(,
עומר מעטוף )של יאיר ואפרת(.
מזמינים את כולכם

ב -ליל שבת,
31.07.15
בחדר האוכל
 - 20:00קבלת פנים בלובי חדר האוכל.
 – 20:30טכס ומסיבת בר מצווה.
לתשומת ליבכם ,סעודת ליל שבת תוגש בערב זה עד השעה ) 19:15כדי לתת זמן
לחיסול וניקיונות – טרם מסיבת בר המצווה( .נא התארגנו בהתאם..

קבלה לחברות של בוגרי י"ב:
עומר קרשנר )של בנצי ואביבה(
קרן פריד )של שמואל ורבקה(
אופק ברנשטיין )של איצלה ולבנה(
באסיפה חגיגית עם קבלת שבת ,בליל שבת,07.08.15 ,
בשעה  17:30בחדר האוכל.
סיום החופש ...מעברים...
שלום כתה א'...
שלום כיתת אליפים...
ביום חמישי.20.08 ,
פרטים נוספים בהמשך.

ולחגי תשרי:
כמה שינויים מתכונות המוכרות:
• שי לחג יחולק ע"י ילדי דגניה לבתי החברים בשבת.12.09 ,
• ערב ראש השנה – יום א' – 13.09 ,יחגג במסגרת משפחתית.
• חג שני ,ביום שני – 14.09 ,נחגוג ביחד )במתכונת "כמו סדר שני"( עם טכס וסעודת חג.
פרטים נוספים בהמשך.
• ערב יום כיפור :יום שלישי.22.09 ,
• בנית סוכה בדשא חדר האוכל ,בשבת.26.09 ,
• ערב סוכות ,ביום א' – 27.09 ,בסוכה ,עם ארוחה משותפת...כולם מכינים לכולם ...וטכס.
• שוק "קח תן" בהובלת מערכת החינוך ...מנקים את הבית והארונות לקראת החורף ...בחול
המועד סוכות ,יום ה'.01.10 ,
• יומולדת  105לדגניה – כנראה שבשבת .03.10 -המתכונת עוד לא סגורה .אשמח למתנדבים
לצוות חשיבה ועשייה....
• טיול משפחות:
טיול הסתיו השנה יהיה כפי שמסתמן כרגע ב ...23-24.10 :אחרי החום הגדול ,ורגע לפני
שמתקרר.
עוד אין פרטים על כיוון הטיול ,אך יש חידוש אחד:

אנחנו מתכוונים לצאת לטייל ביחד עם אנשי דגניה ב'.
למה?
למה לא בעצם?
יותר משתתפים יאפשרו לנו מגוון גדול יותר של מסלולים...
יותר משתתפים ימלאו את האוטובוסים – ויצדיקו את ההוצאה הגדולה.
עוד קולות...
עוד טעמים...
עוד יותר לצאת מהשגרה.
בשתי הדגניות קיימים הרגלי טיולים שונים ,ואנחנו יוצרים שילוב בין ההרגלים שיאפשרו
מגוון לינות )כל סגנון לינה מחובר ישירות לעלויות ,והמטרה היא למצוא מתחם אחד
שיאפשר לכל משפחה לבחור איך היא רוצה ללון( ,וסגנון הסעדה שווה לכל כיס.
המתכונת הכללית תהיה המתכונת המוכרת לנו:
כינר נתן – המדריך המוביל.
יוצאים ביחד לפיקניק בוקר.
מתחלקים למסלולים.
מטיילים.
מגיעים למתחם הלינה.
סעודת ליל שבת.
תכנית ליל שבת חברתית.
ארוחת בוקר ...יציאה למסלולים...
ארוחת צהרים במרחב קניות בדרך הביתה.
פרטים יותר מפורטים ממש בקרוב.
• טכס רבין.25.10 :
• חנוכה :בין ה.12.12 – 05.12 -
• מרוץ הלפיד :בנר שביעי11.12 :

שעות פתיחת בריכת השחייה בחודשים יולי -אוגוסט:
יום
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

בוקר
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00
13:00 – 08:00

אחה"צ  -ערב
19:00 – 16:00
19:00 – 16:00
) 20:00 – 16:00תוספת של שעה(
19:00 – 16:00
) 21:00 – 16:00תוספת של שעתיים(
 - 18:00 – 10:00רצוף
 - 18:00 – 09:00רצוף

ולסיום ...משהו מקסים שקיבלתי בפייסבוק:...
אבא ,מה זאת אומרת להיות עני?
אב אמיד ,שרצה ללמד את בנו מה היא משמעות העוני ,לקח אותו לבלות מספר
ימים בהרים ,עם משפחה של איכרים.
הם בילו בחברת האיכרים שלושה ימים ושני לילות ,בביתם שבשדות ,למרגלות
ההר.
כשחזרו לביתם ,בעיר הגדולה ,שאל האב את בנו:
"מה דעתך על החוויה?"
"טובה" ענה לו הבן.
"ומה למדת?" התעקש האב...
והבן ענה:
" .1לנו יש רק כלב אחד .להם יש ארבעה.
 .2לנו יש בריכה עם מים הנובעים ממזרקה במרכז הגינה ...להם יש נחל שאין
רואים את תחילתו ואין רואים את סופו .המים צלולים וקרירים וטעימים.
 .3אנחנו צריכים לרכוש פנסים כדי להאיר את חצרנו ...להם יש כוכבים ,ירח
ונרות על השולחן.
 .4החצר שלנו מתפרשת מן הגדר ועד לגדר שבצד השני .להם יש שטח ללא
גבול הנמתח עד קצה האופק.
 .5אנחנו צריכים להרחיק אל החנות כדי לרכוש את מזוננו .הם מגדלים את
מזונם לעצמם ואין להם צורך באיש.
 .6אנחנו שומעים מוזיקה מתקליטורים .להם יש סימפוניה בלתי נגמרת של שירת
דרורים ,קרקור צפרדעים ,צרצור צרצרים ופעיית כבשים .ואל כל אלו מצטרפת
שירת הזורעים והקוצרים שמסביב.
 .7אנחנו מבשלים על כיריים חשמליות .להם יש אוכל שטעמו כטעם המדורה
וריחו כריח העשן.
 .8אנו מגודרים מסביבנו בחומות שיגנו עלינו ואזעקות להתריע מפני גנבים.
אצלם הדלתות פתוחות לכל רוחות השמים וכולם נכנסים בשלום ויוצאים והולכים
בשלום.
 .9אנחנו מחוברים לטלפונים שלנו ,למחשבים ,לטלוויזיה ...הם ,לעומת זאת,
מחוברים לחיים ,לשמיים ,לשמש ,למים ולירוק השדה ,מגע החי והצומח וחדוות
היחד של המשפחה".
האב ,נפעם מעומק ההתבוננות של בנו ...ואז הוסיף הבן משפט אחרון:
"תודה לך אבא שלימדת אותי עד כמה אנחנו עניים!
אנו הופכים מיום ליום עניים יותר ברוחנו ועיוורים ליפי הטבע ועצמתו .אנו טורחים
בלי די להשיג עוד ועוד ,ושוכחים שבעצם כבר יש לנו הכל ,והגיע הזמן להתחיל
להשתמש במה שיש לנו"...
להתראות ב-ביחד.

תמר

