
.  16.8.2022טקס הוקרה למתנדבי המועצה לשימור 

נוברשטרןחומי : צילמה

J2 ADVENTURES  בארוחת ערב לאחר

גלית אמנו: צילמה.הסיורים

מהנעשה במכון איילון
2022אוגוסט 

,לכל ידידנו

מהם , איש5586החודש ביקרו במכון איילון , חודש אוגוסט מאחורינו

.תיירים50%

.סיור+ ס הגיעו ליום עיון באולם ההגנה "קציני מודיעין מהשב

.משה פרנק ערך כנס למורי דרך בשיתוף מוטי אפרתי

המועצה לשימור קיימה טקס הוקרה למתנדבי השימור באולם בית  

.המשלחות

הגיעה לסיור עם  , JNFמה קסלרבתו של מייקל ורונית , קסלרקורין 

.החבר שלה וההורים שלו

ארוחה לאנשי  + קיימה סיורים בערב J2 ADVENTURESחברת 

.קירשנרסתהקהילה של הרב דייוויד 

בינתיים הגיעו צוות  , חזרו ללמוד אצלנו" הבוסתן"ס "תלמידי בי

ואילת אגמון ליום הערכות וקיימו  קופלניקהמורים ובראשם אורי 

.מפגש נוסף להורים ולתלמידים לקראת שנת הלימודים

של משרד התרבות והספורט המשיך גם  " שבת ישראלית"פרוייקט

.ללא תשלום, והמבקרים נהנו בסיורים בימי שישי ושבת, החודש

מורי דרך , 21.9.2022השתלמות מורי דרך תתקיים ביום רביעי * 

noga@shimur.org.il: המעוניינים להשתתף נא לשלוח מייל לנגה

בידידות  

רני אורן וצוות מכון איילון

עם חברה והוריו בביקור במכון קסלרקורין 

נועה גפן: צילמה. איילון



חידת החודש

29.2.1948הקיבוצים אירע בתאריך הרכבת סמוך לגבעת פיצוץ : לשאלת חודש אוגוסטתשובה 

מתל אביבקריספיןיעל : זוכת חידת חודש אוגוסט

של מוזיאון מכון איילון וענו נכונה  הפייסבוקהיכנסו לדף ? את התשובה לשאלת החודש החדשהיודעים 

על חידת החודש החדשה

מה היה שמו של מנהל מכון 

?1945-1948איילון בין השנים 

פסח איילון. א

יהודה ארזי. ב

קוטר יוסף "ד. ג

שלמה הלל.ד

.קיבוץ מעלה החמישה מתוך ראיון עם חברי מעלה החמישה:ותשמעו סיפור

רחובות: התחנה הבאה

.היא עצמאית" במעלה"שם הקבוצה 

זה  . "אולם רוב הימים הם מהלכים מחוסרי עבודה, החברים עובדים בפרדסים ובבניין

הלכו ללמוד הוראה  3. בתקופה זו היו עזיבות. שהביא רבים לייאוש, היה מצב מדכא

מספר בחורים הלכו לחפש  (. לקיבוץ בתום לימודיהםאלה חזרו ). ועזבו את הקיבוץ
בתקופה זו –מאידך . מפני שנמשכו לחיי העיר, והיו שהלכו העירה, בנות זוג בעיר

"שלא עלו עם הראשונים. קלטה הקבוצה חברים מפולין

.  שם פרצה מגפת טיפוס–לחולדה , לעזרה( הדסה)מרחובות שלחה הקבוצה חברה 

שמקורה העיקרי  , הדבר הוסיף להרגשת הדיכאון. חלתה ונפטרה, החברה נדבקה
:על התקופה הזו אומר חבר. בחיי בטלה

בו התכנסנו ודנו על  , זכורני ערב אחד. נדמה היה שהקבוצה עומדת לפני חידלון"...

.  ויצאנו ממנה מאוששים ובטוחים בעצמנו, שיחה רצינית ועמוקהנתגלגלה. המצב
...."החלטנו להיאזר בסבלנות ולחכות לבאות

.את השיחה ההיא זוכרים החברים עד היום

האנשים פתחו את עצמם ודיברו בגילוי לב והוציאו כל מה  . קטרזיסזה היה כעין "

.  נאמרו גם דברים קשים על תופעות שליליות ביחסים בין חברים. שהעיק עליהם

להשיג ימי  , איכשהו, הייתה קנאה עמוקה מצד המובטלים ביחס למעטים שהצליחו

כמי שהצליח וכמי שמפרנס את כל , עבודה אחדים ואלה התהלכו בינינו גאים מאוד
.היתר

,  שבא החורף, גרמה גם העובדה הממשית, לאחר השיחה ההיסטורית, לשינוי האווירה
.והחלה עבודה רבה בפרדסים ואנשים זקפו את ראשם


