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מהנעשה במכון איילון
2022יולי 

.התקנת דלתות וחלונות במבואה החדשה

גלית אמנו: צילום

,לכל ידידנו

6461החודש ביקרו במכון איילון , והנה גם חודש יולי החם חלף

.איש ישראלים וגם תיירים

בני נוער ולאחר הסיור  150הגיעו לסיור עם G2 TRAVELחברת 

.נהנו מארוחת פלאפל טעימה שהגשנו להם בחורשה

ם לאפוטרופסות קיימו יום עיון לצוות המבקרות  "עמותת אקי

.כולל סיורים, שלהן

,  במקום הרמת כוסית, קיימנו מפגש עובדים של צוות מכון איילון

מטה ומורשת ואורלי  מינהלל "בהשתתפות אלעד בצלאלי סמנכ

.נפתלי מנהלת משאבי אנוש ולוגיסטיקה

של משרד התרבות והספורט המשיך  " שבת ישראלית"פרוייקט

ללא , מבקרים נהנו בסיורים בימי שישי ושבת780גם החודש 

.תשלום

.במבואה החדשה התחילו כבר בהתקנת הדלתות והחלונות

התמונה שפורסמה צולמה בחגיגות יום  : תיקון מחודש שעבר* 

דגן על לציפקהתודה . העצמאות ולא בחג השבועות כפי שפורסם

.העדכון

בידידות  

רני אורן וצוות מכון איילון



חידת החודש

.1945-1948מכון איילון פעל במחתרת בין השנים : יולילשאלת חודש תשובה 

רחלי בן שמעון מירושלים: זוכת חידת חודש יולי

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

על חידת החודש החדשה

באיזה תאריך אירע פיצוץ  

?הרכבת סמוך לגבעת הקיבוצים

1.5.1947. א

29.2.1948. ב

15.5.1948. ג

29.2.1945.ד

(חברת קיבוץ מעגן מיכאל)ל "יהודית איילון ז–זיכרונות : ותשמעו סיפור

.  הם תמיד מתחלקים אצלי לשניים, "ממכון איילון"אני מנסה לארגן את זיכרונותיי כאשר 

קיבוץ  , צעיר אחר, וההווי, כפי שנהגנו אז לכנותה" חלקה"או ב" למטה"החיים והעבודה 

"  קריירות"והבני טובים מפונקים שזנחו את הוריהם , המורכב ברובו מצברים צעירים

על מנת להתנסות באותה חוויה משונה ששמה יצירת ישוב שתופי בארץ  , המזומנות להם

.  ימי ראשית המאבק לעצמאות, ישראל של אז

. לפני ההתיישבות, אינני יודעת מדוע בחרו דווקא בנו ייתכן והעובדה שהיינו ניידים עדיין

...  היו קטנים מלשמש סיכון בטחוני( המעטים שכבר נולדי אז)ואולי גם העובדה שילדינו 

היה  –וזכור לי פרט מוזר , הלבטים החלו באותה אספה סגורה שקיימנו עם ראשי המטה

מוקפים , בה ישבנו, חנה-ובפרדס, זה הלילה בו נצחה ממשלת הלייבור בבחירות באנגליה

זכורני כיצד נוצרה בעיה  . ועם אחדים קיימנו קשרי ידידות, היינו מחנות צבא בריטי

ואנחנו היינו צריכים לדחותם , לכבוד המאורע" מסיבה"ראשונה כאשר הם הזמיננו ל

היה זה השקר ראשון בשורת השקרים שהעמסנו על  . באמתלה כל שהיא משום האספה

ואשר למרות ההיתול הרב שעטפנו אותם העיקו עלינו לא מעט במשך  –מצפוננו מאז 

.שנות המחתרת


