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 פכים קטנים

       במכללה לא מתקיימות הרצאות  בין התאריכים
 באפריל. 22 -1

  ה 7מ פסח,  “ בחו ם   1- ו , מרכז הי ל באפרי
 וההנהלה בחופשה.

 נולד נכד. מזל טוב להולדתו, וחנוך גלמן  לחדווה
 וחנוךהיא רכזת חוג המחשבים  חדווה   כן יירבו! 

 מתנדב באותו החוג.
 

  בחודש אפריל חלים חגים ומועדים חשובים
פסח חג   -ומשמעותיים למדינת ישראל ואזרחיה  

החירות, יום הזיכרון לגבורה ולשואה, יום הזיכרון 
יום העצמאות  “ לחללי צה  ו שנת שבעים   -ל 

למדינת ישראל. בעיתון, אנחנו מביאים משהו 
 קטן להזכיר כל אחד מימים חשובים אלה.

 ַהְללּוָיּה ִיְשָרֵאל

 ַהְללּוָיּה ַהֵלב ִמְתַפֵעל

 ִמְמִדיָנה ְקַטָנה ּבֹוְדָדה

 ַלִיל ָלַאָגָדה-ָהִיית ִּבן

ָּבנּו ִמְקצֹות ֵתֵבל.  ְוֵאָלִיְך שֶׁ
  

 ַהְללּוָיּה ְשִאי ְּבָרָכה

ת הּוא יֹום ַהְבָטָחה דֶׁ  יֹום ֻהלֶׁ

ת ְוַעם ְוִתְקָוה דֶׁ ל מֹולֶׁ  שֶׁ

 ָנִשיר ָלְך ְּבַאֲהָבה

 . ַהְללּוָיּה

לשירה שימרית אור  )שני הבתים שהוסיפה  
,  לכבוד שבעים שנה 1171משנת  “  הללויה ” 

 למדינת ישראל(.

  אלון התבור 

עץ חסון, מעמיק שורשים, מותאם לתנאי יובש, מפתח נוף 

מלך העצים וסמל מפואר וחזק ולכן יש המכתירים אותו  

 -מיניים  -חד אפריל.  הפרחים  –פורח במרץ .  לשורשיות וחוסן 

פרחים זכריים   -ביתי  -חד פרח זכרי ונקבי נפרדים. העץ  

ונקביים נמצאים על אותו פרט )בית אחד(. הפרחים הזכריים 

נקראים עגילים. ההפריה, כיאה לצמח ללא פרחים צבעוניים, 

היא בעזרת הרוח. הפרחים הנקביים )בלוטים זעירים( קטנים 

זרע בודד גדול, עטוף   -מאוד וקשה לראותם. הפרי הוא בלוט  

העץ   . ספלול בחלקו התחתון במבנה מעוצה דמוי ספל הנקרא  

 055  –העתיק ביותר נמצא בגליל התחתון וגילו מוערך בכ 

, והוא נזכר בתנ"ך האלוהות שנה. השם העברי גזור משם  

גלם לפיסול -פעמים רבות כסמל לחוסן, כמקום לפולחן וכחומר 

 . ולתעשייה
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 “במלכודת הרשע, האדישות והסילוף”
 על פעילות הוריו, בהונגריה, להצלת יהודים בשואה(דניאל ברנד )ספר שנכתב בידי 

במאמצים לסייע ליהודים נרדפים בהונגריה יואל והנזי ברנד  החלו   1141 בקיץ 
 הם היו פעילי הצלה מוערכים בהונגריה ובא"י. 114291בשנים  .ובסביבתה

להתייצב בפני   יואל נדרש    1144זמן קצר אחרי כיבוש הונגריה, ע"י הגרמנים, במרס  
 משאיות". 15,555אייכמן ושם הוצעה לו הצעה "שחרור מיליון יהודים בתמורה ל 

מיהודי הונגריה   12,555  -באמצע מאי, בזמן ש 
נשלחו, מידי יום, להשמדה, קיבלה השלוחה של ועדת 
ההצלה הארץ־ישראלית בקושטא, מברק מבודפשט 
שאין לו אח ורע בתולדות השואה. במברק נאמר 

, פעיל הצלה מוכר, יגיע מבודפשט, יואל ברנד ש 
 שבידי הנאצים, לקושטא החופשית בשליחות חשובה ויש להכין עבורו ויזה.

בלי לדווח להנהגה בירושלים ובלי להכין ויזה, הודיע ראש המשלחת 
יואל בא אבל חיים   .""שיבוא יואל, חיים מחכה לו בקושטא במברק חוזר:  

לא חיכה לו, וכך הוכשלה השליחות שטמנה בחובה הזדמנות ממשית 
 .לצמצום ממדי ההשמדה

הספר מתאר את הרקע לשליחות, את האפשרויות שהיו גלומות בה ואת 
המאמצים הנמשכים עד היום להסתיר את הרשלנות בה טופל ניסיון הצלה 

 זה. מומלץ מאד לקרוא ספר זה.
 חברת העמותה.דורית אורן, את ההמלצה, לפרסום הספר, הביאה 

 לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה שחרית שבת

, שהיה ילד בתקופת השואה ועבר גלגולים בנצי לפיד סיפורו של  
 רבים עד הגיעו לקרית עמל.

 ישיר משירי התקופה.ישראל לשם 
במרכז תרבות   11:55בשעה    14.4.11המפגש יתקיים בשבת,   

 ש"ח 51: דמי כניסה שלהב"ת.                                              

 משיריה של חוה אלברשטיין  -“ כמו צמח בר”

, “ לילך ” האחים יפתח ויונתן, מארחים הפעם את  “;  גרשונים “ בערב זמר, בהנחיית ה 
 חבורת זמר ייצוגית של עיריית חיפה. איתנו גם זמרים9ות ונגנים מלווים.

)מומלץ להקדים(.                                25:55, שעה 21.4.11ש “ת. במוצ“ניפגש במועדון תרבות שלהב
 .₪ 04 -כיבוד ודמי כניסה 

 במרץ, התקיים ערב שירה בהנחייתם של יפתח ויונתן גרשון. האולם גדש באנשים   15במוצ״ש,  
היו  הקולות של הסולנים   היו נעימים.   ובשלשות   שאוהבים לשיר.  נושאי האהבה בזוגות  

הופיעו  המצוינת. חן חן על כך שהם    לאווירה  הוסיפה   מחיפה    מנעד -אנסמבל חבורת הזמר   מעולים. 
מחבורת שלהבת רון   אברם האווירה סחפה את הקהל שנתן את קולו בשירה.    בהתנדבות. 

                    .את המועדון  תודה לגדי בתר שמוביל   שכזה.   , יישר כוח עבור ערב  יפתח ויונתן !!“.   מעולה  היית  ” 
   אסתר רייףכותבת באהדה רבה!                                                                                             

הרמת כוסית, לכבוד חג 
 הפסח

במועדון המפגש, סמטת 
פיש, ציינו את בואו של חג 
הפסח בהרמת כוסית, רבת 

 משתתפים.

 חג שמח לכולם!!!
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 יום המעשים הטובים
במהלך יום המעשים הטובים, שהתקיים במרץ, 

מים של הפועל -הגיעו, שחקני קבוצת הנוער בכדור 
ק. טבעון, מחזיקת גביע המדינה בכדור מים; ביחד 

, למועדון "המפגש" מושיקו הרשקוביץעם מאמנם, 
של שלהב"ת בקריית עמל. בני הנוער שיפצו, סיידו 

 וצבעו את המועדון. 
, מנהלת תחום הנוער לילך דרמון תודה רבה ל 

, רכזת המתנדבים במועצה רף   אילנית במועצה, ל 
ולעובדי התחזוקה של המועצה המקומית על 

 הירתמותם לסיוע ולרכישת ציוד.

 אלה בר מסדהמילות פרידה מארנונה גבלב / 
  

היא כתלמידה, ואני כמרצה.   –בשלהבת    –הכרתי בשנים האחרונות    ארנונה את  
במשך שנים אחדות היא היתה "תלמידה מצטיינת", נכחה בכל ההרצאות, כתבה 

 היתה עומדת בו בהצלחה(. -כל מילה. )אני בטוחה שאילו היה מבחן גמר 
ת, כאחראית על רישום נוכחות בפעילויות “ בשלהב   ארנונה לאחרונה התנדבה  

 שונות, כגון: "שחרית שבת", והרצאות במגוון קורסים.
תמיד קיבלה את הבאים במאור פנים וחיוך, בעודה "מנקבת" בכרטיסיה, או גובה 
תשלום. ראיתיה פעמים אחדות בהרצאות בנושא "רואים עולם". היא זו שיזמה את 
השתתפותי בסדרת הרצאות זו. היא נכחה בהרצאות אחדות, אחר כך חלתה ולא 

    נזכור אותה לטובה , ובחיוך...יספה עוד...    

 ת“מרכז יום שלהב -שבת אומנים 

 go545406@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -כתיבה: נאוה בולקא וגילה עמרי.  עריכה, ועיצוב 

 סדנת הכנה לפרישה

  צפויים לפרוש בקרוב ממעגל העבודה? פרשתם לאחרונה?

 עמותת שלהב"ת מזמינה אתכם להשתתף בסדנת הכנה לפרישה.

הסדנה עוסקת בנושאים: התנהלות נכונה מבחינה כלכלית לאחר הפרישה, 

זכויות ושירותים לאזרח המבוגר, רעיונות לתעסוקה, התנדבות ועוד. הסדנה בת ארבעה מפגשים, 

 , קרית טבעון(.2, לאחר חג הפסח, במרכז היום שלהב"ת )סמטת הלבנה 25:55-17:55ותתקיים בשעות 

ארגון פעמונים. בלבד, ומועברת בידי מומחים בכלכלת משפחה מטעם  ₪    05הסדנה בעלות סמלית של  

 shalhevet45@gmail.com או בדוא"ל:  0171314-40להרשמה, לקבלת סילבוס ולפרטים נוספים: 

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 קטעים מחוברת לזכרו -יוסף פינקלשטיין 

יוסף במורד הגבעה, מרחוב הכרמל בקרית טבעון, אל שער העמקים, נמצאת, בתוך עובי החורש, מצבה לזכרו של  
. לקראת יום הזיכרון, לחללי המלחמות, בחרנו  לכתוב משהו לזכרו, לספר את סיפור נפילתו וקצת על פינקלשטיין

 כשנהרג. יוסף עצמו קבור בבית הקברות של שער העמקים. 1, שהיתה בת גילהביתו 
 

. נפל על הגנת שער העמקים 1115בספטמבר   20 -יוסף פינקלשטיין נולד בבלצי, בסרביה, ב
 במותו. 21. בן 1111באוגוסט  11 -ב
 

"בבלצי קיבל חינוך עברי יסודי והמשיך בגימנסיה העברית. כבר בראשית התבגרותו 
הצטיין בתכונות רוחניות ומחשבה מבריקה. הטביע את חותמו על התפתחותה הרעיונית 

נבחר להנהגה הראשית ונכנס בשמה   91של תנועת השומר הצעיר ברומניה, וכשהיה בן  
 להנהלת "החלוץ".

עם הגיעו ארצה, עבר במהרה את חבלי ההתאקלמות בארץ בזכות חוסן רוחו וגופו. מיזג 
עבודת כפיים עם יגיעה מחשבתית. ריכז פעולות תרבות וחברה בתוך הקיבוץ ויצא גם 

רוח ויודע -כשליח ההסתדרות למרכז "החלוץ" ברומניה. מאזין ולומד לקח, בעל אורך 
להחזיק מעמד במערכות הקשות ביותר. לא איש פשרות, קשה כצור חלמיש, אך אי אפשר 

 היה שלא לרכוש לו אמון והוקרה". 
"בליל העשרים באוגוסט עמדנו על המשמר ליד ארונו. הפעם היה שקט, לא סער, לא ניתח לא קבע פרוגנוזות 
ולא תבע להסיק מסקנות מחייבות. חתיכת עופרת קטנה עברה את ליבו התוסס והוציאו, בן רגע, מחוץ לכל 

 )אהרון כהן(. חשבון."

יום אחד, חזר מעבודתו בשדה, אכל במאוחר את ארוחת הצהריים, השתקע לשעה קלה בקריאת העיתון וכיוון 
 ולא הוסיף שוב. –פעמיו אל המקלחת. נשמעו יריות. עם הרובה ביד רץ עם הרצים במעלה הגבעות 

לא נענה. הכדור שפילח את ליבו, הצמידו למקום בו שכב, מאחורי אחד השיחים.   –לפקודה " להתקדם עוד מעט"  
אט, באלונקה, והובילוהו לרופא ביגור. -הכדורים עוד זמזמו ללא הרף בשעה ששני חברים הורידוהו מהגבעה אט 

 רוח חיים לא היתה בו עוד.

כאשר אביה, יוסף פינקלשטיין, נהרג, גדלה וחיה, כל חייה,  1, שהיתה בת נשר-גילה פינקלשטיין

 –בשער העמקים. נולדו לה שלושה ילדים, ולבנה הבכור קראה יוסף )יוסי(; יש לה שמונה נכדים  

 !!!ליוסף פינקלשטיין יש המשכיותבשער העמקים ובירושלים. 

 מתוך ביטאון "אגד":
סבלה התחבורה היהודית מהתנכלויות ומארבים   1111 – 1111בתקופת מאורעות 

 בדרכים. הנהגים נאלצו לנוע בעמק בשיירות בליווי משאיות משוריינות.  
נוסעים היה בדרכו   21, אוטובוס של חברת "העמק", ובו  1111באוגוסט    11ביום ו'  

(, והיה זה האוטו . ג.ע ,  גדי בתר )אביו של  שלמה בתר  מחיפה לעפולה. נהגו היה  
 האחרון לעפולה, באותו היום.

בעליה המתפתלת לשער העמקים, הותקף האוטובוס, בירי על ידי כנופיה ערבית, 
איש. שמונה נוטרים משער העמקים חשו לעזרה וניהלו קרב עם   10  -שמנתה כ 

הפורעים. במהלך הקרב נהרג הנוטר יוסף פינקלשטיין, חבר קיבוץ שער העמקים, 
נוסעי האוטובוס, נפצעו עשרה. האוטובוס המשיך בנסיעתו  22ונוטר נוסף נפצע. בין 

ונכנס לקרית עמל, שם הוגשה לפצועים עזרה ראשונה והם הועברו לבתי חולים 
 "הדסה" ו"עזרה". –בחיפה 

ייד על האירוע כתבה   , קטעים מהספור:“גילה”, סיפור בשם )היתה חברת קיבוץ באותן שנים(טילדה זֶׁ
... יום אחד ביקש לפרוץ בכוח אל תוך חייה. פשט זרועות חסונות, הרימה ממיטתה, 
אימצה בחוזקה אל חזהו וכיסה והעתיר על פניה, על גופה הפעוט, נשיקות מסוערות. 

הקטנטונת אמיצת הלב, אזרה את כל כוחותיה המעטים והתייצבה אל מול   –והיא  
 ההסתערות הפראית הזו. בעטה ברגליה, צעקה, תקעה ציפורניה בלחייו השעירות.

...כשפשט את הבגדים הזרים שלו, בגדי "חוץ לארץ", לבש חולצה אפורה ומכנסי חקי, 
 לא הוסיף להיות זר בעיניה הילדותיות. –ועם כל החברים יצא לעבודה, וחזר מלוכלך 

 באחד הימים, כרגיל, גילה רצה לבדה אל השער, לקבלו מלוכלך על הטרקטור.
 "איפה אבא"?

 "הוא אינו עובד" ענה לה קול רחוק.
 ... "הוא נסע? רחוק?"

 "כן, רחוק, רחוק מאד", ענה הקול.
 "שוב נסע רחוק"? ועיני הקטנה מתמלאות דמעות וכעס.


