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 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 .שנים למותו 4 – ברלס עופר
 .שנים למותו 5 – סגל חיים
 .שנים למותו 10 – לביא זבולון
 .שנים לנפילתו 21 – לביא עמרי
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  דבר העורך

 

 .לכתבתו של מנהל הקהילה –מחמאות לאזרחים 

גשם נדיב של מחמאות מצד , או אולי ללא כל קשר, יש משהו תמים בהתכוונות לפזר בעקבות החג

 .לאזרחים" שלטון"ה

 . המוכרת לנו ממשטרים אחרים, זו" נדיבות"בצד התמימות אני חש צרימה מסוימת מ

 ...ש בסיטונות"אבל צל, על פרויקט ראוי לציון, אין כמובן כל פסול בצילוש אדם או קבוצה

 .לא בטוח

 

 –חגים עלינו 

 .חג האור, חנוכה

, הצצה דמיונית מגלה בתוך הבתים. אור החנוכיות משתקף מהחלונות, אור הנרות משתקף העיני הילדים

 .השרים שירי חנוכה, משפחה משפחה ואורחיה

, חום –ניחוחות מהולים של לביבות וסופגניות מתמרים ועולים ושיחות על האור במשמעויותיו השונות 

 ...רעות, קירבה

 .אדחא-עיד אל –חג הקורבן 

בין מנהגי החג ). במקביל לעקדת יצחק(עקידת ישמעאל  –תוכן החג . העליה למכה –ציון החג , חג מוסלמי

ראה (שחיטת כבש , יציאה לבית הקברות לקריאת הקוראן, קניית בגדים חדשים למשפחה –ביום הראשון 

 ).הרחבה

 .חג המולד

עץ האשוח שכולם עמלים לקשטו בקישוטים . אותו חוגגים בתפארת, חג הולדתו של ישו, משפחתי, חג נוצרי

שרשרות האורות הנתלים על העץ וכמובן סנטה קלאוס המגיע מדי שנה , הנשמרים ועוברים משנה לשנה

 .ומחלק מתנות לילדים

 .וראש השנה האזרחית

 ...מועדי השימועים לעבריינים, מועד הבחירות, שנת התקציב. אנחנו חיים לפי הלוח הגרגוריאני

 .שתהיה גם זו שנה טובה

 .עופרת יצוקה –ואחרי כל החגים 

 ...ִספרו את הפצצות, הנה התקבלה עמדתנו, ושוב ליברמן ואנשיו חוגגים

, רעות טובה... רק בזכות זה שהייתה –שימו לב לדברי הכוחות שאמרו : ומהצד השני טוענים השפויים

 ...רעות, ראות', לע' ומי דורש מטייסים בזמן תקיפה לדקדק בין א. יכולנו להגיע להישגים

ל חייב היה להגיב והתקווה היא שמעבר לתגובה יש גם "צה, הפעם לא הייתה ברירה, אכן –וביתר רצינות 

ההסברה כלפי פנים והחוצה והדאגה לנפגעים , המערכה המדינית, הנסיגה –חשיבה על השלבים הבאים 

 .בנפש וברכוש

 

 .נקווה לטוב

 

 שמוליק אייל

מייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
BANIR@NIREL.ORG.IL  

 . 99או להכניס לתא דואר מספר 
 

 ...מחכים לשמוע מכם

 אייל שמואל: עורך ראשי

 הדסה ראובני: וראיונות הגהה

 רגב עמיקם: ארכיון

 לירז מדר: עיצוב

 שלי בורץ, דור הורביץ, בוחסירה ליזה, קורדובה דורון: מערכת
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  בוא בשלום

 

 

 
 

  

    בוא בשלוםבוא בשלוםבוא בשלוםבוא בשלום
 רחל שפירא : מילים

 נורית הירש  : לחן

 

 ציפורי הצפון כבר הגיעו 

 מתערבל האבק בגבעות 

 אחותינו הרוח עברה בדרכים 

 . ואנחנו צמאים לאות

 

 בוא בשלום החורשה מזכירה 

 בטרם חלקה אחרונה תזרע 

 ובטרם יוגף חלון 

 . אנא שוב אלינו בשלום

 

 בוא בשלום נפתחות חצרות 

 ערכנו שולחן והדלקנו נרות 

 ובטרם יושר מזמור 

    . נחכה לך שתחזור

 מתרפק האזוב על האבן 

 כתינוק על אימו היחידה 

 אחותינו הרוח עברה בשדות 

 . והגשם בכף ידה

 

 ... בוא בשלום החורשה מזכירה

 

 כוכבים ישבצו את האופק 

 הירח ישלים מחסורו 

 אחותנו תפגוש בטלה האובד 

 בערגה תלטף צמרו 

 

 בוא בשלום החורשה מזכירה 

 בטרם חלקה אחרונה תזרע 

 ובטרם יוגף חלון 

    .אנא שוב אלינו בשלום

, אולי במגמה לתעל את כמיהת כולנו לשובו, מזה זמן אנחנו מקדישים פינה בעלון לגלעד שליט

 ...כהושטת יד, כהזדהות אתו

אלא , לא רק כהזדהות, אביבה ונעם שליט והמשפחה כולה, הפעם אנחנו מקדישים פינה זו למשפחתו

בחיבוק הזה שלנו , אולי... גם כביטוי לעמידתם האצילה במצבי מצוקה כה קשים ומתמשכים

 .יוכלו לחוש את האנרגיות ואת התקווה של כולנו לשובו הביתה, אליהם

 

 ".בניר"מערכת                                                                                        
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סוף השנה מתקרב ואנחנו לקראת עוד שנת סיכום מוצלחת ברמת , בהמשך לסיכום שערכנו בגיליון הקודם

 –שהולך להיות אחד השאפתניים שנראו כאן  2009עם הפנים לאישור תקציב , הכלכלה והעשייה המקומית

 .במקביל לשמירה אחראית על מקדמי בטחון נוכח הסערה הכלכלית המתרחשת מסביבנו

 

אלא שיתוף פעולה של עשרות חברים ואחרים , המציאות הזאת אינה מקרית כפי שאולי סוברים אחדים

ובהם ההנהלה , אשר נותנים כתף ונושאים בנטל מדי יום ביומו במטרה להצעיד את קיבוץ ניר אליהו קדימה

הגזברים הנמרצים צפי וצבי אשר בעבודתם , הפעילה הכוללת את מרכז המשק רוני שהפך כבר לאחד משלנו

קטרינה המקצוענית והדקדקנית שלא מחסירה שום פרט ושומרת על , גורמים לכסף שלנו לעבוד ולצמוח

יפעת שגם היא הפכה לחלק מנוף קיבוצנו וליזה שמוסיפה פלפל למערך , כספי הקהילה כעל בבת עינה

והחבורה , עובדי הנהלת החשבונות הוותיקים והמסורים בראשות יעקב גל הקיבוצניק בנשמה; המזכירות

" קופת הבית"ה לצד עודד ב'ה ושושק'אברהמל, שרוניה, ברוך": תלם"הנאמנה שדואגת שנמשיך ללכת ב

 .והצעירות אסתר וחנה

 

, לעיצוב מציאות זו שותפים כמובן חברי צוות השינוי בראשות אהרון ארז שעוד קופץ לביקור מדי פעם

האחרון הוא גם נדבך מרכזי בהנהלת הקהילה שעוסקת ביישום היומיומי וקביעת . קוני ואיתי, רמי, אסתר

יובל וגם החברים , הדס, ירמי, יוסי, .רפי ק, גדי, סדר היום בקיבוץ בשנתיים האחרונות וכוללת גם את חיל

 ; ה וצבי'אברהמל, .חנה ק) ושוב(, רותי, בקדנציה הראשונה ובהם גוץ

ובה יושבים ) ברק ניר במקום אלי מוריק(ובמקביל גם חברי ההנהלה הכלכלית שהחליפה מוביל זה מכבר

 ,ותודה כמובן גם לקלמן –אלי וראובן , נטע, פיני, פרט לבעלי התפקידים גם רמי

 .איאן וזיו על תרומתם רבת השנים 

ו 'ובהם חברי וועדת הביקורת בראשות איז) והלא  פורמאליים(חלק חשוב שמור גם למבקרים הפורמאליים 

וגם למבקר רון רוזן ולקודמו הנשכני אלחנן , ריישה ועמיקם, .אריה ש, ירון) שמנדנד ולא מרפה וזה תפקידו(

שנאחל לו החלמה . ובתחום הבטיחות אריה ק... חותיו אנו מסיימים בימים אלה"ורדי שאת יישום דו

 ...לצד שיעורי הרכיבה –ושובה לנדנד לנו בקרוב על מפגעי בטיחות , מהירה

 

יוסי איש , לב העשייה היומיומית שמור לאנשי הצווארון הכחול נותני השירותים ובהם שקד בחשמל

, .יורם ב, יהודית, האוורד וחזי בבניין ויעקב בנגריה, הגז הרכב והקיטור, האינסטלציה, האשכולות במים

יובל שחר , יפתח וצוות המסגריה, דור על המיחשוב והאינטרנט, טיגט ובני הנעורים בנוי בחצר ובתברואה

 . דרורה ועתליה בדואר ועמיקם בארכיון, ודרור נהגי הבית. אריה ש, ולאוניד במוסך

וענף , וכמובן צוות הכלבו בראשות אליס יחד עם אהרון ויונה.) רבקה צ(ובאומנות) חוה(לעוסקים בתרבות

בני ובנות משק ושכירים , והצוות המסור הכולל חברים) ?בקרוב(חברותינו מלכה ולוסי, המזון בראשות אלי

 .רבים ומתחלפים

 ,"קשת בענן"ואלרי ב, מיקה במספרה –את חלק השירותים משלימים היזמים 

, "תמנוני"דרור וקטי ב, קאליפה בשיאצו ומטע האבוקדו האורגני, שוש בקוסמטיקה, רחלי ברפלקסולוגיה

, בביצוע מתחום המים –ראובן , זיו בייעוץ בתחום המים, זהר בליווי ההתפתחותי, "הלן דורון"מינדי ב

מוניקה בתרגום ומריו איש , אביבה בחינוך המוסיקלי, ח"שרי בטיפול באמצעות בע, שושלמון במכבסה

 ".מחנה"וגם למופקדים על נכסינו פיני במבני המשק ורבקה ב... התיקונים על הטרקטור הלבן

 

אסתר : נטל חשוב קשה ויומיומי נופל על כתפיהן של החברות העובדות בעבודת הקודש של החינוך

וכמובן , עילית ומרסי בייעוץ ובחינוך המיוחד, מרים ושיר המנהלות כל אחת בתחומן, המשקיפה מעל

, ריטה ותלמה  והחיזוק האחרון לילך ונטע, סמדר, שולה, תמר, שירה, אלמוג, דלית, החברות בשטח סוזן

ליאת ועשרות בנות המשק והשכירות העובדות החרוצות , זהר, אפרת, תמי, ביחד עם הגננות השכירות מיטל

 –ס "המדריכים והמדריכות בגילאי ביה, והאוהבות המטפחות את ילדינו מדי בוקר בהשקעה ואהבה גדולה

 משולחנו של המזכיר
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 משולחנו של המזכיר...

 .לירון ועדי, דותן והכוחות המיוחדים משלנו לעת חופשה מתן וטליה, מיקה, דורון

משה איש החצר , את תמונת מערכת החינוך משלימה שלישייה גברית בדמות אבי זהר השומר המסור

 . חיסכון כלכלי ואהבת חיות בעבודתו, המשלב אקולוגיה –וליפז בפינת החי  –והמשק הוותיק 

שפיים ומערכות החינוך החוץ , ס ביחדיו"תודתנו נתונה כמובן גם למורות המבצעות שליחות אמיתית בבתיה

 .קיבוציות למיניהן

 

, ו חסרת הגיל'לנצ, והרפואה בראשות זהר...) שקד(בתחום הבריאות מגיעה תודה גדולה לכוחות ההצלה

י שתמיד .ל.ט.ותודה גדולה גם למוקד של נ –אלישבע וסגל הרופאים והשיננית , תרצה המסורה ואמל כמובן

 .נמצא שם בשבילנו

ריישה ורותי , אסטל, .רפי ב, בל נשמיט גם את חשיבותה של וועדת הבריאות המנוסה והוותיקה עם דפנה

 .המאפשרים איזון מקודש בין תקציב לעזרה מכל הלב

 

ליזה ונותני השירותים , נועה, נזכיר גם את צוותי העבודה היומיומית ובהם וועדת הדירות הכוללת את רבקה

והצוות לצמיחה דמוגראפית בראשות נטע ובו יושבים בעלי ) ותודה להדס שפרשה עם הלידה(לפי הצורך

צוות שיוך הדירות וצוות שיוך הנכסים , וועדת הכספים וצוות המקרקעין, כך גם בצוות התיאום, התפקידים

 ).ש"יהודית נציגת הנוי וירמי נציג הגד, זיו, בה יושבים לצד מנהלי התאגידים גם יוסי(ומנהלת המים הטרייה

 

הקיבוץ מתנהל גם על וועדותיו המבוססות על רוח ההשתתפות הקיבוצית וההתנדבות ובהם  –אך לא די בכך 

מנהלת הקליטה , )ליאת, ירון, דרור, מישל, לילך, שרית, שיר, מרסי, מרים, שוב אסתר(מנהלת החינוך

וועדת התיכנון , )שוב מרסי... סמדר ו, זהר, .יעל ב, ה'שושק, אייל, ובה גם עוזי(בראשות נירה הנמרצת

, פיני, אלי, צוות הפנסיה ובו חיל...) ועוד פעם צבי, האוורד, מעין, יהודית, יחד עם בוסיק(בראשותו של קוני

, אריה ואריה, זיו, ובה יושבים מוניקה –ר "והוועדה החדשה לרכב שטרם נבחר לה יו, אריה ומשה, עודד

ישנו גם הצוות לליבון מחלוקות בראשות אלי העושה עבודת קודש של  –וכשצריך . הדס ופיני גם, לולה

אבי וינטר , תלמה, וכולל גם את גוץ) ושכנו(מציאת פשרות והסכמות בין החבר לקיבוץ ובין החבר לחברו

 ...איך לא –ופיני 

תלי , אסטל, הכוללת את עתליה, ואם בעבודת קודש עסקינן נסיים בוועדה לערבות הדדית בראשות ריישה

 ...כשצפי עוזר כשצריך, ותמי אמיר

 

, 2000ן "עדן ור, החקלאות, המפעל, אי אפשר לסיים מבלי לציין את כל העובדים גם בענפי המשק האחרים

ליושבים במועצות המנהלים של התאגידים וכמובן עובדי החוץ שלולא תרומתם המבורכת לא היינו מגיעים 

גם לפנסיונרים שפרשו . ורק קוצר היריעה מונע את כתיבת שמותיהם של כולם, להישגי השנתיים האחרונות

הבנה , הקשבה, סינכרון, אכן מערך מורכב הוא קיבוץ הדורש סבלנות, לגימלאות והביאונו עד הלום נודה

עץ מרובה ענפים החי ונושם ושורשיו נטועים עמוק  –עסק לא פשוט ובכל זאת זהו עסק עם נשמה , והכלה

 .הוא מצליח ללבלב ולפרוח –דווקא בשלכת הכלכלית העוטפת אותנו  –וראו זה פלא , באדמה

וסליחה אם מפאת קוצר הזמן והיריעה נשכח , כל אחד ואחד מאיתנו שותף לעשייה גדולה זו –אין זו מליצה 

שמאפשר לי ) עמרי ודורון, שלי, לירז, הדסה, דור, שמוליק(ותודה כמובן גם לצוות העלון, מישהו בזו הכתבה

 ...את הבמה

 

לשיוויון ערך , להומניות, נמשיך להיות נאמנים לערכינו, חשוב להפנים כי רק אם נצליח לשמור על הביחד

לסובלנות וליצירתיות לצד שמירה על המוסכמות החברתיות הקושרות אותנו יחדיו נוכל להתמיד , האדם

 .בצמיחה ובשיגשוג

עתה משהתייצבנו על  –עם טלטלה רגשית ושמה שינוי , עברנו שנה לא קלה מבחינה חברתית וקהילתית

 .עבודה רבה לפנינו. עלינו לבנות מחדש את מה שעושה אותנו לקהילה מגובשת ומיוחדת –רגלינו 

סגירת קצוות , עבודה רבה בתחום הכשרת הלבבות לקליטה, עוד דרך ארוכה למצוינות בתרבות ובחינוך
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 משולחנו של המזכיר...

סלילת  –הסדרת מקרקעי הקיבוץ , הסדרת הפנסיה והבטחון הסוציאלי, הפרצלציה, בנושא טבלאות האיזון

 , הכביש העוקף סוף סוף

 . המורל הקיבוצי –ולא פחות חשוב , טיפול בבטחון

בואו להשפיע ולהתגייס  –תקציב הקהילה שיובא בקרוב לאישור האסיפה מנסה לענות על אתגרים אלה 

בהצלחה לכולנו ובברכת שנה . בחודש הקרוב ניגש שוב לבחור את חברי הנהלת הקהילה. לשיפור עתידנו

 נימרוד -אזרחית מוצלחת לכולם 

 

אוהב  –מים והקשיים "בהזדמנות זו חשוב לי גם להודות למשפחתי על הסבלנות וההכלה של כל הבלת –ב .נ

 אתכם הכי בעולם
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 .סיכום שנת פעילות –ביקורת 

 

 .רון רוזן –ומבקר חדש , עם ועדה חדשה, בשנה החולפת חידשנו את פעילות מוסד ביקורת פנים בקיבוץ

 :עבדנו בשני כוונים

על ידי עריכת דוחות מעקב על דוחות הביקורת שערך המבקר , להמשיך את עבודתה של הוועדה הקודמת

 .הקודם

 .עריכת דוחות ביקורת חדשים על ידי המבקר החדש
 

 דוחות המעקב

. במוסך ובמסגרייה, שני דוחות נערכו כהמשך לדוחות מעקב שנעשו בעבר על ידי שמוליק ונמרוד 

, הדגש בדוחות אלו היה על בטיחות בעבודה. מסקנותיהם הוצגו וגם זכו לטיפול על ידי רוני מנהל האחזקות

 .פיתוח ענף ופיתוח עובדים, בטיחות המבנים

 

במרפאת השיניים , בוועדת הבריאות, ח מערך הבריאות בענף המזון"דוחות מעקב חדשים נערכו על דו

ועל כן הוא מחוץ לתחום , ח כללית"כי זהו ענף של קו, לא נערך דוח מעקב על המרפאה הכללית. ובמרכולית

 . בשבילנו

ח "ולמעט דו, עם מנהל הקהילה ומנהל האחזקות, התקיימו דיונים על ממצאי הדוחות עם מנהלי הפעילויות

 . התקיימו דיונים גם בהנהלת הקהילה, על המרכולית

ובענף המזון יושמו כמעט כל , ח הייתה מאוד מכובדת"שברוב המקרים ההתייחסות לדו, ראוי לציין

הגם שזה נעשה קודם כל במסגרת ההיערכות לרישוי הענף , בצורה מעוררת כבוד, ואף מעבר לזה, ההמלצות

 .ופיתוחו העסקי

 

 .את דוחות המעקב ניתן לקבל במזכירות או בפנייה ישירה אלי

 

 :ראוי במיוחד לתשומת לב הציבור

 

שאין , וכן. לא נקבעו סדרי פיקוח ובקרה יזומים ושיטתיים על המתרחש בתחום זה – ועדת הבריאותבתחום 

, בין כל המערכות הנוגעות לבריאות הציבור לאינטגרציהשמרכז ואחראי , אחראי אחד, היום גורם מנהל

סביבה , איכות המים, רפואה מונעת, סניטציה, מדובר בנושאים כגון. למעט אחריות רשמית של מנהל קהילה

 ).יש פיקוח של יוסי ומשרד הבריאות , בנפרד מיתר הנושאים, בנושא המים. ( ב"אקולוגית וכיו

 

 .נושא ההנהלה הציבורית – ענף המזוןבתחום 

נתקבלו . הנהלה ציבורית לענף, ח הביקורת עלתה הנקודה על הצורך להקים לצד הניהול העסקי"בדו

. ונציגי ציבור, מנהל הענף, ר  מנהל האחזקות"שבה מיוצגים יו, החלטות בנושא וגם נבחרה הנהלה ציבורית

ההחלטה ביטאה את הגישה שגם עם השינוי בקיבוץ יש עניין ציבורי לקיים את חדר האוכל לא רק כענף 

 .על כל המשתמע מכך, אלא גם כמקום קהילתי, הסעדה עסקי

הוא בעל , שהתחום שהענף עוסק בו, היבט נוסף שמעלה את הצורך בקיומה של הנהלה ציבורית נובע מכך

וקהילה איננה יכולה להיות פטורה מאחריותה , רגישות בריאותית מאוד גבוהה הן כלפי פנים והן כלפי חוץ

 .לתוצאות

 .וכשהיא מתכנסת לדיוניה יש תוכן כלכלי בלבד, בפועל  ההנהלה כמעט ואינה מתכנסת

, להביא את הנושא לדיון מחודש באספה  -ואם יהיה צורך , הנהלת הקהילה נדרשה לדון ולטפל בנושא

 .שתחליט לגבי המשך מעמדה של ההנהלה הציבורית

 

 משולחנו של המבקר
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 משולחנו של המבקר...

  2008דוחות ביקורת שנערכו בשנת 

 .דוח ביקורת על ענף דירות תושבים ובנים הוצג כבר באספה ונמצא במעקב

. יובא בקרוב לאספה, הוצג כבר בפני מנהל הקהילה ומנהל האחזקות –דוח ביקורת המערכת המרכזית 

 .פרטים נוספים אפרסם לקראת האספה

 

  2009תכנית עבודה לשנת 

 .ענף עדן על המים -אחד בתחום האחזקות , נקבעו שני תחומים לביקורת

 .הניהול הפנסיוני –והשני בתחום הקהילה 

 .בימים אלה מתחיל המבקר רון רוזן ליצור מגעים ראשונים עם המנהלים הנוגעים לתחומים אלה

 איזיו: רשם                                                                                 

 הביקורת.ר ו"יו                                                                                       

 עיד אל  אדחא -חג הקורבן 

 
ימים לעומת  354שבו רק ) הירח המוסלמי(לחג אין תאריך קבוע בלוח השנה כי הוא קשור ללוח הליניארי 

 .ימים בלוח הגרגוריאני 365

שברגע האחרון הקורבן הוחלף , י אברהם אבינו"להקרבת ישמעאל ע, לפי האמונה המוסלמית, החג קשור

 .בכבש בריא לבן צחור

כדי להמחיש , החג מסמל את נכונותו של איברהים להקריב את בנו אסמאעיל לאללה". הקורבן"מכאן השם 

 .סיפור המזכיר את עקידת יצחק. את צייתנותו המוחלטת לרצון אללה

, שבה מצויה האבן השחורה, )ערב הסעודית(החג מסיים תקופה שבה המוסלמים עולים לרגל לכעבה במכה 

 .מקום התפתחות האיסלאם, מקום קדוש למוסלמים, או אבן המחלוקת

זו מצווה שעל כל מוסלמי חובה לקיים . את טקסי העליה לרגל מבצעים הגברים בלבוש לבן ללא תפר בבגד 

 )’ישנם כללים וטקסים לבצוע החג(לפחות פעם אחת במשך חייו 

 .ה’לגבר ולאישה חג’ מכאן כל אדם שקיים מצוות החג מקבל תואר של חג

). ההתוודעות(נעשה בעמידה על הר ערפה ’ סיום תקופת החג.  שפירושו עמידה, יום לפני החג נקרא ווקפה

 .מספרים שעל הר זה נפגשו חווה ואדם

, גמלים, פרות, של כבשים-לסיום שוחטים את הקורבנות שהם בעלי חיים מסוג. תפילת החג -למחרת בבקר 

 ".דחייה"שנקראים 

חוגגים עם בני המשפחה  -חצי ממנה מחלקים לנזקקים והנותר . כל בית מוסלמי מחויב בדחייה –מנהגי החג 

 .בתבשילי בשר למיניהם

אפילו למשך , אפילו אנשים שלא דיברו או נפגשו כל התקופה, מבקרים אחד את השני –ביקורים  -מנהג שני 

 .כל שנה ואתם בריאים " ,כל עאם ואינתום בכיר"דקות ולברך אחד את השני  10

הנשים נחשבות לחלשות לכן הגברים של המשפחה מחויבים לתת . לילדים ולנשים-מתן דמי חג–מנהג נוסף 

 ).מנהג זה עדין קיים למרות שהנשים בעלות מקצוע ומרוויחות משכורת. (להם את דמי החג

הילדים . פעם היה נהוג לקנות בגדים רק בחג היום קונים גם בחג. דבר נוסף לבישת בגדי חג חדשים

מסתובבים בין הבתים של הקרובים לאסוף את דמי החג זה מזכיר לי את הממתקים שאוספים הילדים בחג 

 .ההלווין

 

 .אמל
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 .ל וקרל היינץ וולקרט"נחנך גן התרבות ליד בית אליהו בתרומתם של גבי ז 7.12-ביום ראשון ה

 

 :דברים שנאמרו בטקס

 .קרל היינץ היקר

 

את , ליד בית התרבות, בקיבוץ ניר אליהו, כאן, אנחנו חונכים,  7.12.2008, היום

 . פינת הזיכרון לגבי היקרה

, מעמיק הקשר שלך עם קיבוץ ניר אליהו, עם הקמתה של פינת החמד הזאת

 .שיחסיך היפים והטובים אתו נמשכים במשך שלושים שנה כמעט

, שבאו, עם קבוצת חברים מגרמניה, ביום חורף, נפגשנו כשהגעת לניר אליהו

סיפרת לי על מקצועך כעובד סוציאלי המטפל , ובמסגרת הסיור שקיימתי אתכם בקיבוץ, כמובן ביוזמתך

 .בילדים עם קשיי תפקוד

ואני זוכר היטב , אילנה, הלכנו עם אמו. ל ואתה מיד ביקשת לראות אותו"אני סיפרתי לך על תומר ניר ז

עם , שאחר כך הבאת אותם לגרמניה, ניר' מפגישתך זו נוצר קשר גם עם משפ. איך התרשמתי מגישתך אליו

, כאשר אתה, הם חזרו עם כסא מתאים לתומר. העונה על צרכיו, במגמה להתאים לו כסא מיוחד, תומר

 .ולכל ההוצאות, לטיסה, לכסא המיוחד, לאירוח –דאגת לכל 

אסף "גביית כספים למען  –נמשך הקשר בינינו ושיתפת אותי גם בפעילותיך האחרות למען ישראל , מאז

היית בקשר עם פוליטיקאים ואנשי ציבור בישראל והיה לך גם . הקשרים עם ראשון לציון ועוד, "הרופא

 .חזון להקים מרכז חינוכי משותף לנו ולקלקיליה

הנך . הבאת לכאן קבוצות ואנשי ציבור. בעבודתך למען ישראל, ובגרמניה בכלל, עירך, אתה ידוע במינסטר

 . בעיותיה וצרכיה, שגריר מצוין למען ישראל

הבאתי את . מאוד התרגשתי כאשר פנית אלי בבקשה להקים את הפינה הזאת והאמון שנתת בי נגע ללבי

 –תמך ועזר נימרוד , פעלתי בכך יחד עם אילנה ובוסיק. שאישרו את הפנייה, הנושא בפני מוסדות הקיבוץ

אשר תכננה את המקום ובצעה את , ונרתמה להקמת הפינה יהודית מדר מנהלת הנוי, מזכיר הקהילה

 .העבודות

אנו מודים לך על התרומה ושמחים שהצלחנו להגשים את צוואתה של . השתדלנו שהפינה תקום עוד השנה

 .ל"גבי ז

 .וכל מבקר יוכל כמובן לראות ולהתרשם, בתיק מיוחד, החומר והתמונות של גבי ישמרו בארכיון הקיבוץ

 .מאחלים לך בריאות טובה ותודה על החברות והקשר החם

                                           

 ,שלך                                                                        

 .שמוליק אייל                                                                        

 

 .לקרל היינץ היקר

 .לראות את תומר בננו ולבדוק מה אתה יכול לעשות כדי לסייע לו, יום אחד נכנסת לביתנו

 .אבל מיד נוצר קשר חם בינינו, לא הכרנו אותך קודם

 .התרכך במהרה, שלא קיבל במאור פנים אנשים זרים, גם תומר

 .זה שבה את לב תומר וכמובן את לבנו. הקרנת סביבך את רצונך להעניק

שם בנו , למינסטר עירך, הוזמנו על ידך לגרמניה, במשך הזמן ביקרת אצלנו מספר פעמים ובסופו של תהליך

 .אותה קיבלנו ואיתה חזרנו ארצה, עגלה מותאמת לתומר, במפעל לעגלות נכים

 .אלא מנדיבות לבך, אנו מודים לך מקרב לב על פועלך שלא על מנת לקבל פרס

 .ועל כך הייה ברוך

 .אילנה ובוסיק                                                
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 .קארל היינץ היקר

 

 רוצה אני להודות בפניך על תרומתך להקמת הפארק הציבורי בניר אליהו

 ,אין זה מקובל בקיבוצנו לקרוא מתקנים וגנים ציבוריים על שמם של מנוחים

 , אולם בטוחני שנמצא את הדרך לזכור ולנצור את תרומתך היקרה

 ,ל"ובודאי שתימצא הפינה בארכיון הקיבוץ להנציח את רעייתך גבי ז

 .המשפחה וקהילת קיבוץ ניר אליהו שלא תסולא בפז, ל"ותרומתכם לתומר ניר ז

 .פינה בה יוכלו כל חבר וחברה לכבד את זכרה של גבי זיכרונה לברכה

 

ומי ייתן ובביקוריך בקיבוץ תזכה ליהנות מפינת , בשם כל חברי הקיבוץ אבקש להוקיר לך תודה גדולה

   ,החמד

 .אשר הרימו בעמל רב עובדי הנוי בקיבוץ תודות לתרומתכם הנדיבה

 

  –בהוקרה  

 .מזכיר קיבוץ ניר אליהו -נימרוד מדר

 

 

 

רגע כזה השתהה למול עינינו לפני קצת . יש רגעים בחיים שבהם אתה יכול לומר שראית את הטוב בעיניך

לחנוכת גן , בפורום מצומצם וצנוע אף הוא, כאשר קארל היינץ מגרמניה הוזמן לטכס צנוע, למעלה משבוע

 .זיכרון במדשאה הנושקת לבית אליהו

אני זוכרת את זה , למרות גילי. אליהו-לניר" הגרמנים"לפני שנים רבות הגיעו , צעירה הייתי כאשר אז

יותר מאוחר גם הבנתי שהיינו הקיבוץ הכמעט יחיד שִאפשר לגרמנים . או אולי כרצף של ביקורים, כמאורע

דבר שפתח לחברים בקיבוץ הזדמנויות בלתי אמצעיות להתיידד עם אנשים שלרוע מזלם , לבוא בשעריו

 .על כל שלל הקונוטציות הכרוכות בו" גרמנים"דבק בהם השם הקבוצתי 

שגם במקום , נדמה לי שמפגשים אלו הוכיחו למי שהעז להכיר את האנשים האלו שבאו בשליחות של כפרה

 .חיים אנשים טובים שלבם פתוח לנתינה אין סופית, בו רוע התעלה למדרגה משוכללת מאין כמוה

דיבורו הרווי . וכזו הייתה כנראה אשתו היפה שנסתלקה לא מזמן, כזה הוא כנראה קארל היינץ שלנו

אני זוכרת במעורפל את הנסיעה של תומר וההורים . וריגש אותי מאוד, געגועים אליה העלה דמעות בעיני

 .אני זוכרת כמה נדיר ומעורר התרגשות היה המאורע הזה באותם ימים בקיבוץ, לגרמניה

אהבת , חברו להם אהבת אדם לאשתו, צהרים שטוף שמש חורפית-אותו יום אחר, אז באותו רגע של טוב

וחברים היודעים , ידיים האוהבות לנטוע ולשתול, אהבת הורים את ילדם המיוחד, אדם ואשתו לישראל

 .כך מיוחדים השופעים טוב ללא סוף-להוקיר תודה לאנשים כל

 

 נטע
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 ?ר מהי'שיטת הפרמקלצ

 

הינה שיטה שפותחה  'שיטת הפרמקלצ נכון(ר  יותר  ) נמצאה מחדש,  או 

ה בשנות  מוליסון  70  -באוסטרליה  וביל  הולמגרן  דיויד  ידי  שם .  על 

מושגים שני  בתוכו  משלב  קיימא    -'permanent':  השיטה  תמידי (בר 

הקשר .  חקלאות/  תרבות  -  'culture'  -ו,  )והמשכי על  מדברת  השיטה 

התרבות ביניהם,  שבין  לאיזון  להגיע  ומנסה  והסביבה  זוהי .  החקלאות 

שתהייה   -שיטת תכנון שמאפשרת לנו לארגן את הסביבה בה אנו חיים

פורייה וחסכונית,  מפרנסת,  יותר  אקלים.  עשירה  לכל  מתאימה  , היא 

מגורים   צורת  האנשים)  כפר,  עיר(לכל  את .  ולכל  להקטין  היא  המטרה 

תוך חיסכון בכסף ,  לצמצם את צריכת המשאבים ואת כמות הפסולת,  כלומר.  הלחץ של האדם על הסביבה

עבודה בה,  ובזמן  לחיות  נעימה  יותר  סביבה  ותועלת.  ויצירת  תוצרת  מקסימום  שנותנת  השקעה  . מינימום 

למרות שגם לחבק עצים . (ולא מדובר רק על קבוצה של מחבקי עצים,  השיטה הינה ישימה ונותנת תוצאות

 ...)זה בסדר

גידלו גידולים חקלאיים ,  מפתחי השיטה בחנו איך תרבויות שונות באזורים שונים בעולם בנו את בתיהם

לרשותם אלפי שנים עם המשאבים המקומיים המוגבלים שעמדו  ואף  . ופשוט חיו את חייהם במשך מאות 

המרב  את  שהפיק  חיים  אורח  לעצמם  ליצור  הצליחו  המקומיות  התרבויות  שרוב  למסקנה  הגיעו  הם 

האקלים    -מהסביבה עם  טובה  התמודדות  שאפשרו  מקומיים  מחומרים  בתים  בקוטב (בנו  מקרח  איגלו 

הם גידלו גידולים חקלאיים שמותאמים ,  )בתי בוץ וקש באפריקה ועוד,  בתי אבן גיר בארץ ישראל,  הצפוני

כל זאת תוך השקעה מינימאלית ).  לא גידלו כותנה או אורז איפה שאין מים(לעונות השנה ולאקלים  ,  לקרקע

מקסימאלית רחב  .  ותשואה  מידה  בקנה  השיטה  יישום  על  לחשוב  קשה  שבימינו  ארצי(נכון  או  ) אזורי 

אבל בהחלט כל אחד יכול בעצמו להשתמש בשיטה ובדרך   -)  שעכשיו קורסת(בכלכלה הגלובלית התובענית  

כדי תוך  ולחסוך  ליהנות  ואפילו  לעולם  פחות  להזיק  מנת  על  את .  החשיבה  לנצל  איך  מלמדת  השיטה 

להכניס אותם לתוך חיינו ולהפיק מהם את ,  !)גם בפסולת(המשאבים של האדם שקיימים בסביבה הקרובה  

 .המירב

 .מהמצוי לרצוי

ומבזבזת גבוהה  מאוד  שלנו  הצריכה  משאבים,  היום  המון  משקיעים  וכסף,  ואנחנו  לייבא ,  זמן  כדאי 

, אך הוא קשה למחזור,  שאמנם קל לעבוד איתו וליצור איתו מבנים רבים(החל בבטון  ,  דברים מקצה העולם

מבודד,  מזהם ובגדים  ,  ובנפט)  לא  בצעצועים  להשקיע   -וכלה  או  מקומיים  בחומרים  להשתמש  במקום 

אבל ,  יש לנו כסף לייבא את כל הדברים הללו  כרגעאמנם  ).  אנרגיה סולארית בארץ(בפיתוח שיטות מקומיות  

 .זה גורם לתלות מוחלטת בגורמים חיצוניים

חלק מאשפה זאת ,  נכון.  ג וחצי של אשפה ביתית ביום"כל אדם מערבי מייצר כק?  ומה בקשר לפסולת 

למחזר בים  -ניתן  טיפה  רק  הינו  זה  ביתי  מחזור  זורקים :  אבל  שאנו  הזבל  כמות  את  מקטינים  אם  אפילו 

, של המזון והחפצים  שתהליך היצורהסיבה לכך היא  .  י שימוש בזבל אורגני לקומפוסט ומחזור נייר"ע,  בחצי

פחי (!)    70  -גורם לייצור פסולת בנפח של כ,  שאת שאריותיהם אנו יכולים לדחוס אל פח אשפה ביתי אחד

לכן אפילו אם אנו רק קונים מוצר .  עוד לפני שהפריטים הללו מגיעים אלינו הביתה,  אשפה במפעלים עצמם

לזבל דבר  שום  להשליך  פסולת  -בלי  המון  יצרנו  היא.  כבר  בימינו  קשה  מייצרים ,  בעיה  רבים  שמוצרים 

אופנות לבוש שמתחלפות כל .  כדי שנקנה כמה שיותר  -בכוונה כך שזמן השימוש בהם יהיה קצר ככל הניתן

שמתקלקלים אחרי שנה,  עונה לאוטו.  מוצרי חשמל  כיסוי  להתפורר  3אחרי    -קניתי  הוא התחיל  . חודשים 

לנו אכפת  לא  פעמים  זולים  -הרבה  בימינו  המוצרים  רוב  של .  כי  נגמר  בלתי  מעגל  מייצרים  אנו  כך  אבל 

 .פסולת

 )com.storyofstuff.www://http/סרטון באנגלית    -קישור מומלץ(
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ב מסתכמת  השיטה  של  המרכזיות  הסיסמאות  Reduce ,:  אחת 

 Recycle, Reuse)השתמש שוב בדברים שכבר ,  הפחת שימוש או קנייה

 ).מחזר, יש לך

השיטה מעקרונות  בחלק  משתמשים  כבר  אנו  לדעת  שבלי  . מסתבר 

מתבססים ,  שחלקנו משפצים את הבתים,  כמו למשל בחיינו כאן בקיבוץ

הישן  המבנה  את  להרוס  במקום  חדשים  לדברים  ויוצאים  הישן  על 

במקומו חדש  מבנה  לבנות  כמשאב   -ולהתחיל  הישן  במבנה  משתמשים 

בניה(ישנו צמצום במשאבים  ,  ישנה הפחתה של פסולת.  מקומי , חומרי 

וכו עבודה  של ).  'שעות  חלקי  ליישום  רבות  מיני  אחת  דוגמא  זאת 

ע.  ר'פרמקלצ זאת  להרחיב  מתאים  "ניתן  בידוד  הוספת  בידוד (י  אפילו 

בשבדיה .  אור וצל ועוד,  ניצול הרוח,  התחשבות במסלול השמש בשמים בקיץ ובחורף, )טבעי שניתן לבצע לבד

 .כבר בונים שכונות שלמות לפי עקרונות השיטה

עושים במסגרת הפרמקלצ,  בדרך כלל פעולה שאנו  בעיות  'נתכנן שכל  מינימום השקעה (ר תפתור מספר 

י "י ייצור קומפוסט ביתי ניתן לפתור שלל בעיות ע"ע.  קומפוסט הינו דוגמא לכך).  תועלת/ומקסימום תוצרת

כימי.  פעולה אחת הגינה או את הדשא בעזרת דשן  שניתן לדשן את  וגם ,  אבל.  כמובן  כימי עולה כסף  דשן 

מצד שני ).  וגם הדשן עצמו יכול לזהם בחנקות את מי התהום שלנו,  תהליך הייצור של הדשן מזהם(מזהם  

מדוע לא לייצר ,  אבל.  לסביבה ולנו,  זה הרבה יותר בריא לגינה.  ניתן לקנות קומפוסט ואיתו לדשן את הגינה

לא מודעים למשאב שקיים אצלם בתוך הזבל?  קומפוסט בעצמנו י הפיכת הזבל האורגני "ע.  הרבה אנשים 

. ניתן לחסוך בקניית קומפוסט לדישון הגינה,  שלנו לקומפוסט ביתי)  נייר,  דשא,  גזם,  פירות,  שאריות ירקות(

למעט העובדה שזה אומר שצריך להיסחב עם הפח !  50%  -ניתן להקטין את כמות הפסולת הביתית שלנו ב

הגדולים האשפה  למיכלי  פעמים  פחות  ע,  הביתי  פסולת  של  השינוע  תדירות  את  בחצי  להוריד  יכול  י "זה 

עשן המשאיות  -משאיות אל המזבלות זיהום אוויר של  לנו  זבל,  חוסך  לנו כסף בפינוי  וחוסך מקום ,  חוסך 

 .כל זאת ניתן להשיג בעזרת פעולה אחת יחסית פשוטה. ואת זיהום הסביבה באתרי המזבלות

 .מים

אנו פשוט עושים .  האמת היא שיש מספיק מים בארץ. כולנו מודעים למשבר המים ההולך וגובר מידי שנה

. אין מספיק אגירה של מים בארץ,  דבר ראשון.  שגיאות שגורמות לנו לחשוב כאילו אין מספיק מים בארץ

נתפס בלתי  מים  בזבוז  היא  נוספת  כמו.  שגיאה  משקעים  עתירות  וגרמניה,  זילנד-ניו,  במדינות   -פינלנד 

מים של  שפע  להם  יש  כלל  שבדרך  למרות  במים  חוסכים  אצלנו.  התושבים  לא  מראה 'הפרמקלצ?  למה  ר 

ואפילו להקטין את חשבון (דרכים שכל אחד יכול ליישם אצלו בבית  .  דרכים פשוטות ויעילות לחיסכון במים

 :כגון, ...)המים

והעציצים   הגינה  להשקיית  סגורים  למיכלים  הישר  מהמרזבים  גשמים  מי  במיכלים (אגירת 

 ).פתוחים יתרבו יתושים
אפורים שימוש    -מים  בהם  נעשה  שכבר  מים  הכביסה,  מהמקלחת,  מהכיורים(לקחת  , )ממכונת 

ולהשקות איתם את הגינה או לנתב את המים   -לסנן אותם במערכת סינון שניתן להקים לבד בבית

 .לניאגרה
 ...).פחות דשא(שתילה נכונה של צמחים שמתאימים לאקלים המקומי 

 ).חוסך התאדות מים וגם מונע עשביה(חיפוי קרקע בגינה 

" צודק"מבלי להיגרר לויכוח פוליטי האם מצב זה  (הדוגמא הכי מאלפת היא של קובה  ,  במישור העולמי

לא בסיפור,  או  הרעים  או  הטובים  מיהם  מדינה ).  או  קובה  הייתה  הקודמת  המאה  של  התשעים  שנות  עד 

יחסי באופן  כלכלית  מבחינה  הגוש ,  יציבה  כל  ועם  לשעבר  המועצות  ברית  עם  ההדוקים  לקשרים  תודות 

היא נהנתה מתמיכה ,  היות וקובה לחמה בחזית הקדמית כנגד הקפיטליסטים בארצות הברית.  הקומוניסטי

המועצות ברית  של  בשפע  -מלאה  נפט  אחרות,  אספקת  ומכונות  חקלאי  מיכון  בשפע,  אספקת  שוק ,  דשן 
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ועוד המקומית  לתוצרת  המועצות ,  אולם.  מובטח  ברית  קריסת  עם 

הסובייטי מול ,  והגוש  אל  בודדת  קומוניסטית  כמדינה  קובה  נותרה 

הקפיטליסטי   על (העולם  נאבקו  ששרדו  הקומוניסטיות  המדינות  שאר 

לא הייתה עזרה רבה מהן כן לכן  גם  לא ,  אספקת הנפט פסקה).  קיומן 

הנדסי   או  חקלאי  מיכון  עוד  אלו (הגיע  את  לתקן  חלקים  היו  לא  וכן 

. לא היה עוד שוק עולמי לתוצרת המקומית,  לא הגיע דשן,  )שהתקלקלו

) ועדיין מוטל(יש לזכור את החרם הכלכלי שהיה מוטל  ,  בנוסף לכל זאת

ע קובה  ארה"על  המערבי"י  מהעולם  וחלק  שכל   -ב  בכך  שמסתכם 

שלאמריקאים אסור לבצע עסקים עם קובה וכן הטלת מגבלות קשות על 

לארה מחוץ  קובה  "חברות  עם  עסקים  שעושות  את (ב  למישהו  מזכיר 

הערבי ע[?  החרם  ישראל"שהוטל  עם  שסחרו  חברות  על  ערב  מדינות  זאת]).  י  מכל  קובה ,  בתוצאה  שקעה 

ממש של  הומניטארי  למשבר  שגרם  חריף  כלכלי  מחלות  -במשבר  והתפשטות  ביותר .  רעב  החמורה  הבעיה 

מזון היעדר  דרמטית.  הייתה  בצורה  פחת  הסובייטי  מהגוש  מזון  נקלע ,  יבוא  עצמה  בקובה  המזון  וגידול 

או חומרי הדברה(לקשיים   יותר דשנים  מיכון חקלאי,  אין  ודלק,  אין  נפט  עשו הקובנים...).  אין  חזרו ?  מה 

ירק.  למקורות לגן  נהפכה  שמש  קצת  עם  אדמה  חלקת  בגינות .  כל  ופירות  ירקות  לגדל  התחילו  אנשים 

הבתים,  בעציצים,  הבתים גגות  ציבוריות,  על  תנועה,  בגינות  בשל .  באיי  ששותקו  גדולות  חקלאיות  חוות 

הדברה וחומרי  בדשן  והמחסור  החקלאי  המיכון  מי ,  השבתת  לכל  יותר  קטנות  כחלקות  מחדש  חולקו 

אנשים חזרו ...  כמובן שכל הגידולים הפכו לאורגניים).  חזרו לחרוש עם שוורים(שהתחייב לעבד את האדמה  

. כך הם הצליחו לשרוד.  והפסיקו להשתמש במכוניות)  לא היה דלק להפעלת משאבות מים(לאגור מי גשמים  

מי יודע ,  חוץ מזה.  אבל זה רק מראה שכל אחד יכול לעשות דברים דומים,  אז נכון שהמצב הזה הינו קיצוני

אפילו .  או אם התחזיות הקודרות לגבי ההתחממות הגלובלית יתממשו, ב"מה יעלה בגורלנו אם תקרוס ארה

יותר כיף  ,  אם תחזיות קודרות אלו לא יתממשו שלא רוסס ,  ת/ה מגדל/לאכול משהו שאת)  לדעתנו(הרבה 

 .ולא דושן באגרסיביות

 ).ר בקובה'יש לנו סרט מרשים שנעשה על מהפכת הפרמקלצ, למי שמעוניין(

קהילה  'הפרמקלצ חיי  מעודדת  וכך  האנשים  בין  וניסיון  מידע  החלפת  מעודדת  בקיבוץ (ר  חשוב 

אבל ,  יש עוד תחומים רבים להם השיטה נותנת פתרונות ובכל נושא אפשר להעמיק הרבה יותר!).  המתחדש

 ...). צריך להשאיר מקום למזכיר בעלון הזה(זהו בינתיים 

נכון לא  תבינו  החיים,  שלא  אורח  מבחינת  האבן  לתקופת  לחזור  כוונה  בשיטה  הרים ,  אין  להפוך  או 

 .אלא לעשות שינויים קטנים או מאמץ ראשוני ואז לקצור את הפירות. וגבעות

 

 :ר בעברית'קישור לחוברת מבוא לפרמקלצ

http://salonmazal.org/zope/home/books/1074209590/permaculture.pdf 
 

 !ניתן לפנות אלינו, למעוניינים במידע נוסף 

 

 דותן אביגד ודניאל מדר



 

  15עמוד  - 468גליון  -בניר 

 
 להיות ירוקים
 : קודם כל לחובות מגיליון קודם

הילדים תכננו  -עורבני לפעילות מחזור-לגבי יוזמת ילדי כחל

ה שמטרתו מחזור "להשתתף במבצע נושא פרסים של אל

המבצע המדובר הסתיים אך הילדים ממשיכים . בקבוקים

כרגע זה נעשה אחר . למחזר בקבוקים ומקבלים כסף תמורתם

אם תהיה היענות של , לאחר חנוכה. הצהריים באופן פרטי

נרתום את ילדי הקבוצה ואת הקיבוץ כולו לאיסוף , הילדים

 .בקבוקים ומחזורם

ניסיתי את המוצר . יפית.אני מרגישה קצת כמו ג, טוב -סבון אגוז

בקליפות אגוז שמכילות חומר שנקרא ? ובמה מדובר. המדובר

סבון האגוז הוא חומר טבעי וכך . חומר שיוצר קצף סבוני כאשר הוא בא במגע עם מים, סאפונין

אין לו ריח ובהוראות השימוש כתוב . ניסיתי, כאמור. אפשר לכבס מבלי להשתמש בכימיקלים

ואז התחלתי . לבנדר. אז הוספתי. שאפשר להוסיף חומץ עם שמן אתרי למי שרוצה כביסה ריחנית

אבל . ירד? הלכלוך. כיבס. עשה את העבודה? מה אני אגיד. לבהות בסקפטיות במכונה המסתובבת

 ).הצהוב כמובן(ירוק זה חשוב אבל אני מודה שאני פשוט מכורה לריח הבדין ? האמת
 .בחיי שזה עובד. יש לי עוד כמה קליפות -למי שמעוניין לנסות 

 

 

מי ידע שדצמבר יראה כמו . לגיליון הנוכחי תכננתי לכתוב המלצה על שמן הרבנסרה תוך חיבור למזג האוויר

 .הנה אני מביאה את הדברים, בתקווה שעד צאת הגיליון יגיע הגשם? ספטמבר

 

הוא . ברונכיטיס וכדומה, צפצופים, שיעול, ליחה, שמן הרבנסרה משמש לטיפול בבעיות נשימה כמו אסטמה

 .מתאים גם לילדים ותינוקות

 !שאינו מתאים לילדים ולתינוקות, ל היא להשתמש בשמן איקליפטוס"טעות נפוצה במקרים הנ

מומלץ לעסות את חזהו של התינוק בשמן הרבנסרה או לחילופין לטפטף מספר טיפות לתוך מכשיר אדים 

 .מומלץ בחום. זה ממש מצרך חובה בערכת עזרה ראשונה של הבית. בעיסוי החזה יש השפעה מיידית. קרים

 

 הנבטה

, אפשר להנביט אפונה. כל סוג של נבט. בתזונה הסינית מייחסים חשיבות רבה לאנרגיה הטמונה בנבטים

ההסבר של הסינים הוא שלנבט אנרגיה רבה שדרושה לו . 'כוסמת וכו, )אספסת(אלפלפה , שעועית, עדשים

גם לתזונה . האנרגיה מעשירה אותנו, אנרגיה מתפרצת שכאשר אנו אוכלים את הנבט. בשביל לגדול ולצמוח

הנבטים מכילים את הערכים התזונתיים הגבוהים והמשובחים . המערבית הסבר מדעי ליתרונות הנבטים

ההנבטה מעוררת בצמח , בתהליך ההנבטה כמות הויטמינים בגרעין מכפילה את עצמה ובנוסף. ביותר

איך שהם , אני לא אמכור לכם את הנבטים בסיפורים על סיבים תזונתיים. אנזימים רבים שמועילים לגוף

, סתם? אז מה הסיפור שלי עם נבטים. למרות שזה נכון. תורמים למלחמה בשומן ועוזרים בתחושת השובע

. בטוח התנסיתם בגן. אני לא מסבירה איך מנביטים. כי חורף ואני אוהבת לחשוב שאני אוכלת אוכל בריא

 !תפנו לגננת שלכם? באמת? לא

 

 .אז תנביטו? מה לא? הנבטתם. מצוין? למדתם איך מנביטים. יופי? נזפתם בה? דיברתם איתה
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 להיות ירוקים
 ?ומה עושים עם הנבטים

אמרתי שאני אוהבת  -לא מטגנים , מאדים(מאדים בצל בטיפונת שמן 

. אפשר גם קישוא, קוביות קטנות של גזר, )לחשוב שאני אוכלת בריא

מערבבים ומתבלים , מוסיפים אורז. אם אתם עצלנים אז תוותרו עליו

משתלב , מי שאוהב אז כמון, פפריקה, פלפל, מלח. במה שאתם אוהבים

מוסיפים את . מוסיפים מים ומבשלים. מעולה עם נבטים של עדשים

 .הנבטים ובתיאבון

זה , ...)בטח נפגעי צייד הדרבנים?? יש כאלו בקיבוץ(לצמחונים שבינינו 

 .בתאבון.מספק את כל מה שהבשר מספק ויותר

 .אתם מוזמנים לשתף אותנו במתכוני בריאות אם יש

 

 .דורון קורדובה                                                                         
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 איש הנוי –שיחה עם טיגט מהרטה 

 

קבוצות שיחים שעד אתמול גדלה פרא והנה , עצים חדשים צצים לעינינו –הולכים והנה , אנחנו קמים בבוקר

... עוד טיפה להתנאות ולהתגאות בה, עוד שטח נוי. כאילו יצאה מחדרה של מיקה, היא גזומה וממושמעת

שהיא , אז אנחנו יודעים שהקול קול יהודית? מי הידיים שמאחורי כל היופי הזה -האם שאלת את עצמך 

 ...הגיזום... החפירה האדמה... אבל הביצוע, היוזמת ומתכננת ודוחפת

 ... ספר, שב, בוא. תפסתי אותו בשרוול. אחד מאנשי הביצוע, כשעבד בקרבתנו טיגט

 .והוא זרם

 ?מתי הגעת לקיבוץ

 .לפני פסח, 2004באפריל 

 ?באיזו מסגרת

שמעתי כבר . אני מיד העדפתי קיבוץ. או מגורים בקיבוץ, בצבא הוצע לי לבחור בין דירה לחיילים בודדים

 .לפני כן שבני העדה האתיופית הולכים לקיבוצים וסיקרן אותי איך נראית החברה הסגורה הזאת מבפנים

 

 ?ואיך הייתה הפגישה שלך עם הקיבוץ

אין יותר , כשנכנסתי לחדר אמרתי וואו. הייתי במתח. נפגשתי עם יהודית שאספה אותי בלילה מצומת רעננה

 .מתאים מזה

 

 ?ועם מי יש לך כאן קשר

 .נרי ועוד, ליאון, יונתן –קודם כל עם יהודית שאימצה אותי כשהייתי חייל ועם בני משק 

 ?איך הייתה לך תקופת הצבא

אבל בגלל הביורוקרטיה זה לא הסתדר והלכתי ראש בראש , רציתי להיות חייל לוחם. ההתחלה הייתה קשה

שאחרי הטירונות אני אקבל , ת"עם הממפאי" עסקה"שם עשיתי . עד שהגעתי לטירונות בזיקים, עם הצבא

נשאלתי איזו יחידה אני . ן ושם אישרו לי להיות לוחם"עם המכתב הלכתי לקב. ממנה מכתב הפנייה לקרבי

 .שנתיים ושמונה חודשים -שם הייתי עד סוף השירות . בוחר ובחרתי בגולני

  

 ?עברת שם את מלחמת לבנון השנייה

 ...בל שנשארה אתי עד היום'הייתי בבינת ג, לצערי, כן –כאן נבלם שטף הדיבור 

 ?אולי נפסיק כאן –אני שואל ... הוא מתכנס בתוך עצמו ואני רואה את הקושי

 ...קשה, היה קשה... אבל לראות את גופות החברים, תמשיך, לא

 .חמישה חודשים אחרי המלחמה השתחררתי

 

 ?הרגשת צורך בעזרה? האם היו עקבות למלחמה

כשמישהו פותח , אבל לפעמים, לפעמים אני מרגיש שאני יכול לנצח את ההרגשה הזאת. אבל זה משתנה. כן

 ...זה לא עבר לי, אני קופץ, את הדלת או קורא בשם שלי

 

 ?מה קרה מאז? איפה נולדת. בוא נחזור להתחלה

שתי  –ֶמָנָטה שם גרתי עד גיל שבע עם המשפחה שכללה הורים וארבעה ילדים -נולדתי בכפר שנקרא ִסיֶמן

 .אני הצעיר מכולם, בנות ושני בנים

, אחר כך עברנו למושב מזור. היינו שם שנה. במלון רסיטל, למרכז קליטה בטבריה 1991עלינו בשנת 

 .ועברנו לחדרה' שם גרתי עד כתה ג, לקרוואנים

 על כוס קפה
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אני בקשר . כי בבית היה קצת קשה ושם נשארתי עד שהתגייסתי, עברתי לגור בבית של חבר שלי', בכיתה י

 .היום עם המשפחה הביולוגית שלי וגם עם המשפחה של החבר שלי שאצלו גרתי

 

 ?איך השפיע השינוי הזה על המשפחה

 ...המאכלים השתנו, לא חשבון, לא לקרוא. לא ידעו כלום. ההורים שלי עלו בגיל מבוגר יחסית

היא , כאן יש תנור ואמא שלי לא יודעת להשתמש בו, באתיופיה כדי לבשל היו מדליקים אש ומבשלים בטבון

 ?מבשלת רק על הגז ואיך משתמשים בשלט

הוא פוחד . הוא עובד שם, אפילו שהוא כבר בפנסיה, עד היום". מרכבים"אבא שלי התחיל לעבוד בחברת 

חושש , פשוט חושש, הוא יכול לעבוד רק ארבע שעות אך הוא מתעקש לעבוד שמונה שעות. לעזוב את העבודה

 .אצלנו אישה נמצאת בבית, אמא שלי לא עבדה. נורא עצוב. להיות מובטל

 

 ?והאוכל

 .אני התרגלתי די מהר

זה כמו לחּוך של , רה'המאכל הוא אנג. מה שאוכלים בבוקר אוכלים גם בצהרים, האוכל קבוע, אצלנו

, בשבת. כך אוכלים מיום ראשון עד יום שישי). רוטב בשר(התימנים אבל קצת חמצמץ ושמים עליו סּוגה 

 .כמו קובנה, פיט שהוא מין לחם-אופים את הפיט

 .פיט-מעיר את הילדים וכולנו היינו יושבים לאכול את הפיט, אבא היה חוזר מבית הכנסת

 .היינו מפוררים אותו ושופכים עליו יוגורט חם שנקרא ֵארגֹו

 

 :כשנשאל טיגט מה עשה אבא שלו באתיופיה ברקו עיניו

, הייתי הולך להביא מים מהנחל וסוחב אותם על הגב, פרות, כבשים –היה לנו עדר . אבא שלי היה מלך שם

 .גם עצים כדי להדליק אש לבישול הייתי מביא

 .הבית שלנו היה עשוי מחמר ומעליו קש שהיינו מהדקים אותו כדי שלא יכנס גשם

 .לבית הספר צריך היה ללכת ברגל וזה בכלל לא היה קרוב

 . כאן צריך לשבת ולחשוב איך משיגים דברים. לא מסובך, אבל הכל שם היה פשוט

 .שם התרנגולת הייתה לידי, כאן אני צריך לחשוב איך להשיג חזה עוף ביום שישי

כאן כדי . יכולנו להתקיים. מבחינה טכנולוגית אנחנו לא יודעים הרבה דברים אבל זה לא הפריע לנו

 .להתקיים יש מרדף אחרי הזמן

, אבל כשפגשו במציאות. הם הגיעו לארץ קדושה. מה שהביא את ההורים שלי לכאן היה החלום על ירושלים

 .ראו שזה לא בדיוק מה שרצו

 

 ?הם מצטערים שעלו לארץ

שאלו אותי מה יש לי , אבל כשאמרתי להם שאני רוצה לחזור לאתיופיה לביקור, אף פעם לא שאלתי אותם

 .לעשות שם

 

 ?האם המרכזיות שלהם יורדת או שהם ממשיכים לתפוס מקום מרכזי? מה מעמדם של הקייסים

 .אצל הצעירים זה הולך ויורד. הם ממשיכים להיות מרכזיים אצל המבוגרים

 

 על כוס קפה
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 ?האם צריך להעלותם ארצה, ומה דעתך על אלה שנשארו באתיופיה

אז בשביל מה להביא עוד , הושיבו את האתיופים בגטאות במקומות שונים בארץ, הקליטה כאן מאוד קשה

 .קודם שיפתרו את הבעיות של אלה שכבר עלו? אנשים

 .זה ייקח עוד שניים שלושה דורות עד שנתאקלם. קשה לי עדיין, שנים בארץ 17שאני נמצא , אפילו אני

 

 ?איך אתה רואה את הקיבוץ

 .אפילו שזה מוקדם להגיד את זה, אני חושב שזה המקום שבו אני אקים את המשפחה שלי

 ...איך שהוא עדיין מקבל אותי, איך שהוא קיבל אותי. הקיבוץ הוא חממה בעיני

 

 ?ומה מצא חן בעיניך במיוחד

 .יחד שאין בחוץ והחברה. שיש אירועים משותפים וחגים. כל הביחד הזה

אחד הולך ואלה שנשארים , יושבים שלושה אנשים ומדברים. מה שמכעיס אותי בקיבוץ זה הרכילות

 .דברו אתו, דברו ישר. אפשר להגיד את מה שחושבים, זה לא אמור להיות ככה. מדברים עליו

 

 ?ואיך אתה מרגיש בעבודה

 .בנוי וגם בעדן. שמע אני בעבודה מרגיש נפלא –העיניים נוצצות לפתע 

  

 .תמשיך לזרום ותודה לך על השקעתך בנוי, שיהיה לך בהצלחה              

 .שמוליק                                                                                                    

 

 

 

 

 :הוא הרגיש צורך להוסיף כמה מילים, לאחר שטיגט קרא את הראיון

 

 .על המפעל הנפלא של אימוץ חיילים בודדים, בהזדמנות זו אני מבקש להודות לקיבוץ ניר אליהו

 .תודה רבה על הבית הנפלא שפתחתם בפני ובפני חיילים נוספים

 .האחראי על אימוץ חיילים בודדים, תודה לצביקה לוי מהוועד למען החיל

 .שפתחו את ביתם ומקום עבודתם בפני, תודה לחברים בקיבוץ

לקפל אותם , דאגו לכבס את המדים, רחלי ותמר שלמון שתמיד היו שם בשבילי, לולה –לצוות המכבסה 

 .תמר אפילו כיבסה לי את המדים בביתה. ותמיד בהרגשה טובה

 .הידידות והאמון שנתתם בי, תודה על החברות, ל"שקלט אותי עם השחרור מצה, לצוות עדן

 .תמיד קיבל אותי בחיוך ובסבר פנים יפות. על האוכל בחדר האוכל, לאלי ביקוראל

 .לקוני שהיה מזכיר ודאג

שבזמנים של שינויים באורחות החיים אתם ממשיכים את המפעל , כל הכבוד לכם חברי קיבוץ ניר אליהו

 .אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזו תחושה זאת לבוא הנה מהצבא. הנפלא של אימוץ חיילים בודדים

תודה על , להורים יהודית ויתרו. ליאור ועומר הקטן והשובב, אביב –משפחת מדר  –אחרונים חביבים 

 .האהבה האינסופית

 !אוהב את כולכם                                                          

 על כוס קפה
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 סיפורי חיים

 .מצויים סיפורים על לוחמים שיצאו לקרבות כנגד כל הסיכויים, במסגרת הצבאית

 .היו כאלה שנכנעו

 .היו כאלה שנשברו

 ...אחרים נסוגו

  -בכתבה זו אנו מביאים את סיפורו של צוות קרבי 

 ,שלא נשבר

 , לא נכנע

 ...ולא נסוג

                       

 .סיפורם של פוריה ואורי

 

, קיבלתי אומץ להעלות בכתב ולשתף את החברים במה שקורה למשפחה, אחרי שקראתי את מה שקוני כתב

 .או בת משפחה, שפוגעת בבן, כתוצאה ממחלה פתאומית, שביום בהיר אחד חייה משתנים

 48אורי נכנס לבית החולים עם בעיה קטנה של קוצר נשימה וכעבור . הקשה מכל,  25.1.2005-קרה ב, לנו

 .כתוצאה מחיידק אלים, שעות קרסו כל המערכות

 . ארבעה וחצי חודשים הוא היה מונשם ומורדם

, פניהם של הרופאים כשהיו יוצאים מהחדר, אי הוודאות. אני לא מאחלת לאף אחד לעבור תקופה כה קשה

 .הסיכויים היו קלושים. שמהבעתם הייתי מבינה מה מצבו

 .הדמעות חונקות והתקווה גדולה, הייתי יושבת מבוקר עד ערב עם חמשת ילדי

שאולי הוא שומע , מלטפת את ידיו בתקווה, שרה לו, הייתי יושבת לידו, כשנתנו לי להיכנס, מפעם לפעם

 . ואולי הוא מרגיש

שוכב חסר , עם השבץ, כשהנכדים הגדולים היו מגיעים ורואים את סבא אורי הגדול, הקשה ביותר היה

 .מחובר לכל המכשירים, אונים

 .לפתוח פתח בגרון וזה הציל את חייו, יום היו חייבים לנתח 21לאחר 

, כחולות ואז התחילה המלחמה, אורי פקח זוג עיניים גדולות, לאחר ארבעה וחצי חודשים, בשלב הראשון

 .החזרה לחיים

. מאכילה אותו ומרגיעה, הייתי יושבת לידו. להרים ידיים, להתהפך, הוא הועבר לשיקום בלא יכולת לזוז

 .התחילו שלבים קשים של פיזיותרפיה ובהתחלה ללא תוצאות, כעבור חודשיים, ואז

אני האמנתי ביכולות שלו וברגע שהעמידו . מלחמה קשה שנחלה הצלחה. סיפור קשה היה גם פצע הלחץ

 .אורי יתגבר, עם עבודה קשה –ידעתי   -אותו על רגליו 

כדי לדעת אם , היו חייבים לחבר לידו מכשיר. רופאה הייתה צמודה אליו היות וגם לבו נחלש, הוא לא ויתר

 .הלב יכול לעמוד במאמץ

זאת הייתה מכה קשה עבורי יותר . לאט לאט ידעתי שאורי יצא מזה ואז הודיעו לנו שאורי לא יוכל לדבר

 . הוא מצא דרך ליצור אתי קשר וגם עם חברים שבאו לבקר. מאשר עבורו

חברים נרתמו . יכולתי לעבור תקופה כה קשה, בזכות החברים מהמשק ומחוצה לו ובזכות משפחתי הנפלאה

לא פעם הייתי מגיעה יגעה הביתה ואוכל היה על . בתורנות להביא אותי לשיקום ולקחת אותי הביתה

 .ליטוף וחיבוק, טלפון מפעם לפעם שהזמינו אותי למרק חם, השולחן

אך לקחתי על עצמי את כל , אומנם היו חששות. אורי חזר הביתה, כעבור שנה וחודשיים הגיע היום המרגש

 .החברים שלא משו ממנו ומאיתנו מאז ועד היום  -הרופא ויותר מכל , בעזרת המרפאה, האחריות

. אורי זקוק לצרכים מיוחדים ומפעם לפעם לאשפוזים ולפני שנתיים הוא היה שוב מונשם ומורדם חודשיים

 .העצב היה עצום, באותה תקופה חיתנו את ארנון ועם כל השמחה

מתפקד הרבה בכוחות עצמו ובכוח , למרות המגבלות והצרכים המיוחדים, שאורי, היום אני יכולה לומר
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 .לא של אדם נכה, הוא ככל האדם והבית הוא בית רגיל, הרצון שלו

 .כי יש תקווה, להאמין ולקוות. לא להרים ידיים, אני רוצה לומר למשפחות שחלילה קורה להם מקרה דומה

היינו יכולים לעבור את מה שעברנו , לא אני ולא אנחנו, אלמלא אתם, מכל שכבות האוכלוסייה, ולכם חברים

 .למרות הקשיים ואני מקווה שהמצב לא יחמיר והתקווה היום גדולה, אני ואורי לא מרימים ידיים. ועוברים

שהחבר הזה היה הנהג על אוטו גדול ששמו , לא יודעים, ילדים שעוברים בשביל ורואים חבר על כיסא גלגלים

, ואת הוריהם, טיולים לסיני ולרחבי הארץ, מופעים, שהוביל את הסבא והסבתא שלהם להצגות, "סקניה"

 .לראות בכפר סבא את שמחת תורה ועוד, לקייטנות, לטיולים שנתיים

 .וזה המסר למשפחות! ישנה תקווה –שכיוון שלא הרמנו ידיים , למרות הכל, ושוב לומר

                                                                                                    

 .פוריה                                                                                                        

 סיפורי חיים...

 מתחלקים בחוויות
 .'ורג'מאת לידיה ג" הרוח נושבת בעגורנים"הפעם על הספר 

 

מדוע אני לא מתקדם  -לא הבנתי , תחילה. אני לא זוכר טלטלות כמו אלה שחוויתי עם קריאת הספר

עליך לקרוא , עד שהבנתי שבסיפור הזה כל הקצב שונה ואם אתה רוצה להתקדם בקצב הסיפור? בקריאה

, והיא שובה את לב הקורא בתמימותה" אוטיסטית"יש אומרים , "רפת שכל"הגיבורה היא נערה ... לאט

 .אחר כך בייסוריה ובתגובותיה, מאוחר יותר בדרך אהבתה, בהתנהלותה

או אולי , שחולשתה היא עוצמתה, האם זו הגיבורה –קשה לקבוע מהו הגורם השובה לב בעוצמתו , בכלל

האנשים המשתתפים , שמגובהו ולא רק ממנו, הצד הספרותי המרים בעוצמת יופיו את הספר לגובהי העגורן

 ...אך אנושיים למרבה הצער, ביצירה הקשה הזאת הם כל כך קטנים

 . תוך עימות בין משפחה שחורה ומשפחה לבנה, המחדד את בעיית הגזענות, ערכי-או המסר החברתי

 .אך הוא מבקיע משם אל כל מחוז אנושי ואל כל לב אדם, בפורטוגל, הסיפור מתרחש בארצה של הסופרת

ועוצמת הגבר , הרס הסביבה, השחיתות הפוליטית, תאוות הבצע, העוצמות, המתח שביניהן, שתי משפחות

 ...שעוללו לה את הרע מכל, המקנא לרעייתו

עד לאיזה מחשכים יכול . הפשיזם במרעו, הקפיטליזם בטרופו, לעתים קשה מנשוא, שוב סיפור הומאני

 ?העוול להגיע

כל עוד יש סופרים , מאידך, אולם, שמשם הם נראים כה קודרים, קשה לרדת מהעגורן הזה אל מציאות חיינו

 .אולי יש תקווה... וספרות הזועקים

 

 .כדאי ומומלץ לקרוא                                                                       

 .שמוליק אייל                                                                                      
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 יומן מסע

 .יומן מסע מקוצר או משפחת ינאי בדרכים

 

 .לקחנו את עצמינו לחופשה מהחיים(+)  40פתאום בגיל  

ארזנו , )למנוע פערים בבית הספר(קנינו מספר חוברות ללימוד ביתי ,יצאנו לשנת שבתון , התפטרנו מהעבודה

 .העברנו אחריות על דג הזהב וטסנו לצידו השני של העולם, מזוודות

לאחר שלושה שבועות של ביקור משפחתי אצל הסבים הכי שווים באלפאסו ויציאות בילוי עירוניות וטבעיות 

העמסנו על . יצאנו לטיול מסע בדרום מערב ארצות הברית. וגשמי מונסון) בצל(מעלות צלזיוס  45בחום של 

ומשחקי נסיעה  D.V.Dשקי שינה ואוהל וחשוב לא פחות סרטי  , מזון, גזיה, האוטו תיבות כלי בישול

 ...?ועוד כמה זמן? כבר הגענו: להעביר את שעות הנסיעה הארוכות במקום 

ומשפחתה והתחלנו את ) אחות של גיל(בדרך פגשנו את ליבי . פאסו צפונה דרך מדינת ניו מקסיקו-יצאנו מאל

 ":חורים"מייל ליום ועצירה ב 300-קטע זה של הטיול אופיין בנסיעות ארוכות של כ". חורים"טיול ה

תחנה ראשונה מערת קרח שנוצרה באזור געשי ובה היו האינדיאנים  נוהגים לשמור את מזונם בטמפרטורה 

תחנה שנייה מכתש שנוצר .  והמשך עליה ללוע הר געש מדהים ביופיו) קבוע לאורך כל השנה(של מקרר 

מהתנגשות מטאור ענק במדינת אריזונה וגולת הכותרת החור הגדול והוא הגרנד קניון אליו הגענו לעת 

סיום הטיול המשותף נעשה בעיר החטאים לאס ווגס בה נהנינו . שקיעה ומראה זה העתיק את נשמת כולנו

 .ממופעי הרחוב ותצוגת המלונות המדהימה

הגענו לקליפורניה לעיר . המשך הטיול אופיין במרחקי נסיעה יותר קצרים וניסיון לחוויות מקומיות יותר

הרגשנו שהקצב מהיר . עיר מידברית צהבהבה ושקטה) לס'אמצע הדרך בין לאס ווגאס ולוס אג(ברסטאו 

יצאנו לביקור בעיר רפאים בה משחזרים את אווירת המערב הפרוע ואת . מידי  והחלטנו לנוח מעט

והדבר הזוי כמו (בעיר זו פגשנו ישראלים . ב ובעיר זו מצאו כסף"היסטורית הכרייה שחשובה לכל מערב ארה

הם ספרו לנו שהם בדרך לקניון ואנו שמחנו שנוכל לעזור להם בטיפים לגבי ) למצוא אסקימוסים בדימונה 

הגרנד קניון אך הסתבר לאחר שיחה קצרה שהם באו דווקא לקניון המותגים שנמצא בעיר ואין להם 

מטר בגובה מה ששינה את  1000עליה של ) דוב קטן(משם המשכנו לאגם ששמו ליטיל בר . שאיפות טיוליות

התרחצנו באגם ונהנינו מלילה , ישנו בקמפינג חביב . הנוף ממדברי להררי עם עצים גבוהים ואגם קרררר

 .שטוף כוכבים

מה שאיזן את " יונברסל סטודיוז"התארחנו אצל קרובי משפחה ויצאנו לבילוי בפרק . לס'המשכנו ללוס אנג 

עלינו . טיולי הטבע הקודמים אך גם כאן לאחר מספר ימים בעיר הגדולה הרגשנו את הצורך לעבור לטבע

ערכנו שייט , בקרנו את עצי הסקויה, טיילנו בסביבה, צפונה לאגם איזבלה לכמה לילות בהן ישנו באוהל

התקלה הראשונה התרחשה בלילה האחרון בו נשברה הגזייה . רפטינג מהנה ובשלנו את מזוננו בעצמינו

 ).אין כמו פסטה ברוטב שמנת מעושנת(ונאלצנו וגם הצלחנו לבשל את ארוחת הערב על אש פתוחה 

שוק : המשכנו את הטיול בקליפורניה במפגש משפחתי מרגש עם דורון ומשפחתו ונהנינו מחוויית עיר שקטה

לאחר המנוחה המשפחתית . יריד בקר ומתקני פארק ניידים וסתם התרגעות בברכה ושיחות קטנות, חוואים

סרטטנו מסלול על המפה שחוצה את . החלטנו לקצר את טיולנו לשם עזרה משפחתית  לסבים באל פאסו

 .אריזונה וניו מקסיקו ויצאנו בלי כל  הכנות מראש לדרך, יוטה, נוודה, קליפורניה

גילינו )... כמו הברייס קניון(בקמפינגים פרטיים ופארקים לאומיים , בפארקים מקומיים, ישנו ליד אגמים

שאין צורך להזמין מקומות מראש כי כל האתרים בנויים על מי שבא קודם מקבל שרות קודם ומספר 

ולכן , האתרים בהזמנה מוקדמת מוגבל ובנוסף לזה האמריקאים לא יוצאים לטיול ללא הזמנה מוקדמת

לרוב יש שירותים , שטח הקמפינג בדרך כלל גדול ויש פרטיות. האתרים הפנויים רבים והתנאים מעולים

 ).לרכב(דולר ללילה  10-25והמחיר שווה לכל נפש בטווח של . ומקלחות וניקיון וטיפוח כללי

לאחר חודש יצאנו לעוד מספר . לאחר החזרה לסבים רוב המשאבים הופנו לעזרה בשיקום וחזרה לשגרה

בהם נהנינו ממטס ) שעות נסיעה מאל פאסו לכל צרה שלא תבוא 2-3(טיולים קצרים במדינת ניו מקסיקו 

פסטיבל חוטבי עצים ועוד יציאה לאתר של בולדרי ענק שם , מעוף עטלפים, כדורים פורחים בדיונות הלבנות
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 יומן מסע... 

 .חווינו מפגש עם חגבי ענק ממשפחת הארבה וציורי קיר אינדיאנים

במורמוני שסבו הקים קיבוץ (פגשנו אנשים חביבים , פרט לתצורות הנוף המדהימות. החוויה הייתה מדהימה

נסענו במקומות , ...)שנה ודודתו הייתה ראש עריה לפני שלנשים הייתה זכות הצבעה  80במדינת יוטה לפני 

והחשוב ביותר ) הדרך הבודדה בנוודה ועצירה בעץ הנעליים(מרוחקים מהתרבות העירונית הגדולה 

נשבה עלינו , ירד עלינו גשם, עכבישי טראנטולה, פגשנו נחשים. התמודדנו עם משפחתיות וחוויות גיבוש רבות

הילדים ואנחנו התנסינו בבישול עצמי הקמת מחנה ופרוקו בשיתוף . הגיעו בעלי חיים שונים לאהלינו, רוח

 .בזמן איכות רב והמון הרגשת מסוגלות ויצירת קשר משמעותי בין כולם... פעולה 

בכל פארק קמפינג ארצי או לאומי היו אנשים מבוגרים שבאו להתנדב . כמו כן מצאנו את יעודנו בפנסיה

תחזוק מתקנים ובעיקר מטיילים ונהנים מקשר , עזרה לנופשים, רים בהדרכה'הם עוזרים לרנז. כמארחים

 .בלתי אמצעי עם אנשים ממקומות שונים

 .מי שמעוניין לשמוע עוד מוזמן לביתנו הקט לקפה והצצה באלבום הטיול

 .לילך וגיל                                                                                            

 .פרויקט חדש ישן
 

 .שעשה עלי הרבה רושם, בין כל דואר הזבל קיבלתי גם את הדבר הבא 

מפעל ערבי יהודי לשיקום נפגעי נפש בייצור סלסלאות מנייר " שכולו טוב"חנכה קבוצת  2008נובמבר -ב

  ".סיפור חוזר" –והחלה  בפיילוט של הפרויקט הבא , ממוחזר

אין לנו לב לזרוק , ולמרות האבק המצטבר בספריה, כולנו מעריכים את החוויה בעלעול וקריאה בספרים

 .ספרים לפח אמניר הקרוב

, על ידי הצבת עמדות ספרים בבתי קפה, הפרויקט החדש מציע לערוך שימוש חוזר בספרים פופולאריים

 .₪ 5בסך  –יחזירו /ח ולקבל זיכוי על כל ספר שיביאו"ש 20 –כאשר הלקוחות יוכלו לרכוש ספר ב 

את עמדות הספרים בונים נפגעי נפש מנייר עיתון ממוחזר ובתפעול העמדות בבתי הקפה יועסקו אסירות 

 .משוחררות

 . הרבה עצים, הרבה נייר –ספרים  10ספר שניכנס לפרויקט יכול לחסוך במשך הזמן צרכנות של לפחות  

050טלפונים :  המיותרים אצלכם אפשר להודיע לטלפונים לאיסוף הספרים) רצוי פופולאריים(על הספרים  

 .08-9200050 –ו   2090900-

 .052-3338115היחידה האזורית  , חינוך לאיכות הסביבה,  או לנדב גופר

 

חכו כמה  –לפני שאתם פונים לפרויקט זה ואתם בכל זאת מעוניינים לרוקן את מדפי הספרים שהעלו אבק 

, על מועד היום הזה השעה והמקום.  אנו רוצים לקיים יום החלפת ספרים בתוך המשק מחוץ לספריה. ימים

 .גם ספרי ילדים יתקבלו בברכה. נפרסם הודעה בהמשך

 .את הספרים אפשר להביא למרכולית ליונה

  .חוה ויונה                                                                
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    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 דצמבר

 59, משה לנגשטטר

 50, סמדר ירושלמי

 44, זיו גת

 76, אברהם תקומי

 73, אברמלה לוינסון

 73, שושקה לוינסון

 73, עודד נסל

 72, דרורה ברלס

 19, ליאור וינטר

 9, שובל וינטר

 2, עפרי צדפי

 37, עידן ביוקאורל

 33, שי קאופמן

 31, חגי לנגשטטר

 30, דורון קורדובה

 27, מורן זנגי

 26, עדי בורץ

 26, טליה פיינבלט
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 חידוניר
 . 99או להכניס לתא דואר מספר  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -פתרונות ניתן לשלוח לאי

 .בין הפותרים נכונה יוגרל פרס. התשובה הנכונה ורשימת הפותרים יתפרסמו בעלון הבא

 : תשובה לחידוניר הקודם
 -רק קורא אחד בכל הקיבוץ הצליח לפתור את החידה של החודש שעבר ? קצת קשה אז נשברים? מה קרה

 :התשובות. עמרי רז

1. E 
2. A 
3. D 
4. D 
5. B 
6. A 
7. B 
8. C 
9. A 

10. D 
 

אתה יכול לבחור כל פרס שאתה  - 2008בהזדמנות זאת אני גם מכריז על עמרי כעל אלוף החידוניר לשנת 
 )מעדניר, עדן, פלסטניר(רוצה ולהביא חשבונית לאחד הספונסרים הראשיים של העלון 

 :הוראות 
 

אך בסדר שונה , יש לשבץ את האותיות מהטבלה התחתונה אל אותו טור מאונך בטבלה העליונה
שילחו אלינו את . כל ריבוע שחור מסמן סוף מילה. על מנת שתיווצר פיסקה הגיונית) במידת הצורך(

 .התוצאה המתקבלת במלואה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפי
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 ,בְשֵרָפה, ִּבְמדּורֹות ִמְלָחָמה ִּבְדֵלָקה

 ,ֵּבין ַיִּמים סֹוֲעִרים ֶשל ַהָּדם

 ,ִהְּנִני ַמְבִעיָרה ֶאת ַּפָּנִסי ַהָקָטן

 . ָאָדם-ְלַחֵּפש ֶּבן, ְלַחֵּפש

 

 ,ַשְלֲהבֹות ַהְשֵרָפה ַמְדִעיכֹות ַּפָּנִסי

 ,אֹור ָהֵאש ְמַסְנוֵור ֶאת ֵעיַני

 ,ֵאיְך ַאִּכיר, ֵאיְך ֵאַדע, ֵאיְך ֶאְרֶאה, ֵאיְך ַאִּביט

 ?ְּכֶשהּוא ַיֲעמֹוד ְלָפַני

 

 ,ֵּתן ִסיָמן ַעל ִמְצחֹו, ֱאלֹוִהים, ֵּתן ִסיָמן

 ,ַּבְדֵלָקה ּוַבָּדם, ִּכי ָּבֵאש

 ַהִּנְצִחי, ֵּכן ַאִּכיר ֶאת ַהִּזיו ַהָּטהֹור

 .ָאָדם-ֶּבן: ֶאת ֲאֶשר ִחיַּפְשִּתיו

 

 

 חנה סנש                                                      


