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 לשלי ואייל פיינבלט

 מזל טוב להולדת הבת שירה

 נכדה לחביב ודינה, 

 אחות לאיתי         

 לגיא ומירב בארי

 מזל טוב 

 להולדת הבן

 לנטע ועוזי להולדת הנכד,

 לברוך והדסה להולדת הנין,

 ולכל הדודים ובני הדודים

 

 למריו ומוניקה

 מזל טוב להולדת הנכדה

 מיקה 

 בת ללורלי וזיו וייסמן  

 ואחות ליוגב

 

 לסמדר ואריאל ברמן, 

 והאחיות 

 יהלי, נוגה וכרמל

 מזל טוב להולדת הבן 

 אביב

 למיקי שוורץ

 איחולי החלמה מהירה ושלמה

 מכל בית ניר אליהו 
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 אם החברים יושבים במרפסת ולא בבית,  

 אם אצל אליס ילדים יושבים עם ארטיק, 

 אם המצפה מלא בשבת וגם אחר הצהריים,

 אם פוגשים את השכנים,  

 אז יודעים שבא אביב...  

 

 מתחילים לצאת מהחורים.... 

מתחמם, הימים מתארכים, ויש תחושה שסוף סוף 

אפשר לצאת החוצה, להרגיש שהידיים חמות והלב 

 חם. 

נדמה שהקיבוץ מתמלא, פורח, ויש יותר מפגשים 

 בחצרות ובשבילים.  

 

שיהיה לנו אביב פורח, אחרי חורף גשום )שרק 

ימשיך ככה בשנים הבאות(, שנתחדש, שנלבלב, 

 שנפרח. 

תמשיכו לשלוח דברים מעניינים, לשתף ולכתוב, 

ן, אבל גם  אנחנו ממשיכים להוציא את העלו

 ממשיכים לחפש עורך חדש וכותבים.  

 תודה

לכל מי שהציע, ישב איתי, תיקן אותי וחשב איתי. 

 מפאת בקשתם, לא אפרט בכל גיליון מי עשה מה. 

הדלת, הטלפון, המייל ותיבת הדואר פתוחים 

להצעות, רעיונות, חברי מערכת מצטרפים 

וותיקים, כותבים קבועים וחד פעמיים. העלון 

הזה הוא בשביל כולנו. בואו, תכתבו, תציעו, 

 תתראיינו ותראיינו. 

 ניצן 

181-6015100 

 Banir2105@gmail.com 

  248ת.ד  

 

 

העלון מובא  אליכם גם באמצעות תיבות הדואר, וגם מועלה 

לאתר, בגרסה אלקטרונית. בתי אב המעוניינים לגשת אל 

העלון באמצעות האתר, או במייל, ולחסוך בהדפסת דפים, 

, ונדאג שלא Banir2105@gmail.comמוזמנים לעדכן במייל 

 להדפיס עותק עבורכם.  

 קריאה נעימה!

 מוזמנים להזמין תור במרפאת השיניים מעכשיו, גם דרך 

 12-7647045‘ , או כרגיל, בטלDentist@kne.org.il המייל  

 

שוב מעכשיו, גם דרך המייל‘ ניתן גם לקבוע תור לדר  

Tirza@kne.org.il  ,12-7647024,   או כרגיל, בטל  

 במרץ 7יום האישה. 

 A4יש להביא תמונת ילדות מוגדלת במכונת צילום לגודל 

 עזרה תפעולית מלירז והילה במזכירות

 מפגשים בנושא עתיד הבנייה 

 21:31בית אליהו. 

 במרץ.  28במרץ.  05במרץ.  00
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מאמינה בזכות הפרט עמותת הלל  

היא אינה  לבחור את אמונתו ואת אורח חייו. 
מנסה לשכנע אדם לשנותם. היא מסייעת אך 

העמותה   .לפונים אליה מרצונם החופשי  ורק 
מהווה מסגרת חברתית חמה ותומכת ונותנת 
מענה לבדידות שביציאה לעולם החילוני, ואף 
עוזרת ברכישת השכלה ומקצוע ובהכנה 

 .לשירות צבאי

מדי שנה פונים להלל יותר ויותר יוצאים 
ויוצאות מהמגזר החרדי, ביניהם משפחות 
עם ילדים, שמבקשים להשתלב בחברה 
החילונית המודרנית ולהיעזר בניסיון שנצבר 

 .בעמותה.

 : ה ת ו מ ע ה ל  ע ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל
www.hillel.org.il 

 

הלל, בשיתוף שלושה קיבוצים מאזור השרון, 
החלה בפיילוט  לליווי המשפחות היוצאות 
לשאלה ע"י משפחות מקיבוצים, המהווים, 

 בעיני היוצאים לשאלה, מעוז חילוניות ערכי.

 עשרה משפחות. -לפיילוט זוהו ונרשמו אחת

צוות המעורבות החברתית בניר אליהו פנה  
נות,  י י עו התענ למספר משפחות שהבי
במטרה לחבר בין משפחות עם קווי אופי 
מקבילים, נושאי עניין משותפים, ילדים 
בגילאים דומים ופרמטרים נוספים שנלקחו 

 בחשבון. 

 

 

 

 

 

מתוך מספר משפחות שהתעניינו, ליאורה 
וגדעון גולד מלווים משפחה יוצאת לשאלה 

 בחודשים האחרונים. 

 

: זוג עם ילדה. המשפחה המאומצת 

הזוג יצא לשאלה לפני כעשור. שניהם מגיעים 
ממשפחות חסידיות, מרובות ילדים. לפני 
למעלה מעשור הכיר ביניהם חבר, על רקע 
העובדה ששניהם שקלו יציאה לשאלה. הוא 
שירת בצבא, והצליח להשתלב בתעשיית 
ההיי טק, הרבה בזכות העובדה שהוא דובר 
אנגלית. היא הצליחה ללמוד ולסיים תואר 

 שני, וכיום מנהלת עסק עצמאי. 

בני הזוג בקשר עם בני משפחתם החסידיים, 
אבל הקשר רופף, והמרחק התרבותי והפיזי 
משפיע על הקשר. הזוג צבר חברים ויצר 
קשרים רבים במהלך השנים, אך יש תחושה 
שאין להם שורשים, או תלישות. כל מה שיש 

 להם הם בנו בעצמם, ללא תמיכה. 

ליאורה: "קיבלתי מספר טלפון, התקשרתי, 
והשיחה הראשונה היתה קצת מביכה. 
המפגש הראשוני היה אחר הצהריים עם 

הילדים, לאחר מכן נפגשנו מספר פעמים,  
ובראש השנה   , אחה"צ, לארוחת שישי
ו  . הם כן הי נו ן הם הצטרפו אלי האחרו
מוזמנים לחגוג עם המשפחות שלהם, אבל 
בשביל זה הם היו צריכים להתארח ולישון כל 
משך החג, שלושה ימים, וזה יוצר קושי 

 ומורכבות".
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ם   הפעמי י באחת  ת ש ו  ש ג פ נ

המשפחות במקרה עם מכרה, שיצאה 
לשאלה לפני כשלושים שנה. המכרה סיפרה 
כמה חבל שבזמנו לא היתה עמותה כזו, 

 וכמה קושי היה לה לצאת לשאלה. 

 

ליאורה: "יש תחושה של רצון ליצירת קשר. 
יש פערים בתחומי העניין, בגיל של הילדים, 
אבל הפערים הם בכלל לא על רקע היציאה 
לשאלה, אלא על רקע אנושי, על רקע תחומי 
. שמחנו לפגוש אנשים נחמדים,  ן י י ענ
ומערכת היחסים נבנית. יש לנו מזל שיש לנו 
הרבה חברה ומשפחה קרובה, ואנחנו יכולים 
לשתף ולתרום למשפחה שאין לה סבתא 
זמינה שתשמור על הילדה, שתעזור אחר 

 הצהריים, או שתפנק בארוחת ערב בשישי".
 

המשפחה הְמֻלוָּה היא אתאיסטית כיום, אין 
שום מנהג או מסורת שלקחו איתם לחייהם 
החדשים. הקשר היחיד לדת הוא סבא 
וסבתא, שהמרחק התרבותי והפיזי אליהם 
הוא גדול, והמורכבות המשפחתית היא 

 משמעותית. 

ליאורה: "את הילדים שלנו לא שיתפנו ברקע 
ליצירת הקשר, ילדים הם לא שיפוטיים ולא 
שואלים, אלא מתחברים עם כל אדם באשר 
הוא אדם, אין להם עכבות. בעיניי, תרומה 
לאחר תמיד תורמת לשני הצדדים. זה 
מוצלח בעיניי, שמצד אחד אנחנו כן באותו 
שלב בחיים, ומצד שני, אנחנו טיפה יותר 
מבוגרים וטיפה יותר יכולים לתת תמיכה 
 וניסיון. משהו שבין חברה לבין אחות גדולה."

  

 

עדיין צוות המעורבות החברתית  

מחפש משפחות מתנדבות לליווי וקשירת 
 .קשר עם משפחות יוצאות לשאלה

וי פתוח, ניתן לארח את  ו י הוא לי ו ו הלי
המשפחה בשבתות, חגים ואירועי הקיבוץ, 
ניתן להזמין אותן לארוחות שישי, לארח 

 .ולהתארח, או לטייל בסופי השבוע יחד 
 .עומק הקשר תלוי בשתי המשפחות

 

משפחות נוספות שמעוניינות 
לפתוח את הלב וללוות משפחה 
יוצאת לשאלה, מוזמנות לפנות 

 אל בר גפן.

184-2845225 
bar.geffen@gmail.com 
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עשר באוקטובר, יצאו ילדי כיתה ז' לפעילות ניקוי חופים, כחלק -ביום שישי בבוקר, השנים 

המועברת במסגרת החינוך “,  שנת בר ובת מצווה ” מתכנית שנת "מעברים" )נקראה בעבר  

חברתי של הקיבוץ. התכנית מבקשת להדגיש את התרומה של כל אחד מילדי -הקהילתי 

הקבוצה לאחד מחמישה מעגלי עשייה: הסביבה, החברה, הקהילה, המשפחה, ולבסוף "אני". 

בחרנו להתחיל את השנה מנקודת המבט הרחבה ביותר, אקולוגיה ושמירה על כדור הארץ, 

הפרט, כאשר השאלה שתנחה אותנו בכל חמשת   -ולסיים בנקודת המבט "הצרה" ביותר  

 המעגלים היא "מה היה קורה אם כולם היו נוהגים כמוני?"

גילי אייכלר, גיל ביוקוראל, הלן ביוקוראל, אוהד כדורי, עמית כרמלי, עפרי מדר, שחר 

צדפי, עפרי צדפי, איתן קורדובה, יעל רגב, נטע רגב, שני רגב, רום רוזנבלום, יובל -עציון 

רז, וגל שניצר, בליווי הוריהם, ומתן ואיה, יצאו לנקות את גן לאומי חוף השרון. התכנית 

מטעם אגף חינוך והדרכה של רשות הטבע והגנים, "הולכים על חוף נקי", שמה לה כמטרה 

להביא לשינוי ומפנה בדפוסי ההתנהגות של הישראלי בחוף, ולשינוי במצב הניקיון והשימור 

של חופי ישראל בים התיכון ובים סוף. התכנית מתמקדת באחריות המוטלת על האדם, בכל 

הנוגע לשמירה ולהגנה על סביבת הים וחופו ועל עושר המינים המתקיים בהם, למען 

השמירה על סביבות החיים ולמען שיפור איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. רשות 

הטבע והגנים רואה בתלמידים ובבני נוער כמי שיכולים לחולל מפנה ביחס הציבור הישראלי 

 לחוף הים בישראל.    

 את הפעילות ארגנו בר גפן וקארין כרמלי.

 

צוות "מעברים": הילה בן שושן, מתן    

גבע, איה כרמיה, מיכל אייכלר, בר גפן, 

שירה כדורי, קארין כרמלי, קרן צדפי, 

 דקלה רגב, ושיר רז.

 

* מתוך ההרצאה "האקסיסטנציאליזם 

הוא הומניזם", שנשא הפילוסוף הצרפתי 

 .5491פול סארטר באוקטובר -ז'אן
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 סוף לדיאט? מחקר מצא שהממתיקים המלאכותיים רעילים לחיידקי מעיים
קולי וגילה שמינונים גבוהים משפיעים -סינגפורי בדק את השפעת הממתיקים המלאכותיים על חיידקי אי-צוות חוקרים ישראלי

 על יכולתם להתרבות ולהתפתח

 איתן לשם 

למצב מושלם כשהממתיקים המלאכותיים, הקיימים בשוק מאז תחילת  20-של המאה ה 80-המאבק העולמי בהשמנה הגיע בשנות ה

, נכנסו לשימוש המוני במזון ובמשקאות. הם אפשרו ל"משוגעי הסוכר" לאכול את העוגה המתוקה ולהשאיר אותה שלמה, 20-המאה ה

כלומר בלי להעמיס על עצמם קלוריות מיותרות. אך ככל שהזמן חולף, מסתמן שהעוגה אולי מתוקה אבל לא ממש שלמה: עוד ועוד  

 מחקרים מצביעים על כך שהממתיקים המלאכותיים בעייתיים ועלולים לפגוע בבריאותם של המשתמשים בהם.

שיתוף פעולה בין חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומאוניברסיטת נאניאנג בסינגפור פורסם במחקר חדש, שמצטרף למחקרים 

, שתיית משקאות שבהם Molecules אחרים בנושא ומזהיר מפני צריכת ממתיקים מלאכותיים. על פי המחקר, שפורסם בכתב העת

 ממתיקים מלאכותיים משפיעה לרעה על אחד מחיידקי המעיים ומונעת מהם לתפקד כהלכה.

( : אספרטיים, סוכרלוז, FDAהחוקרים השתמשו בשישה ממתיקים נפוצים המאושרים לשימוש על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי )

מאירים ביולוגית )ביולומיסנטיים(    E. coli .  הם שפכו מינון גבוה של החומרים האלה על חיידקיk-סכרין, נאוטם, אדבנטיים ואצסולפם

 שמייצגים את אוכלוסיית חיידקי המעיים. חיידקים אלה יוצרים אור זרחני בתגובה לנוכחותם של רעלנים שונים.

החיידקים קיבלו מאות מנות של הממתיקים המלאכותיים והחוקרים גילו שמינונים מסוימים מעכבים את התפתחותם ומפריעים להם 

להתרבות. צוות החוקרים מעריך שצריכה של שני משקאות מוגזים או שתי כוסות קפה שבהם ממתיקים מלאכותיים יכולה להשפיע על  

 מערכת העיכול שלנו ואף להפריע בפירוק של סוכר רגיל ופחמימות אחרות.

"אנחנו לא טוענים שהם רעילים לבני אדם אלא לחיידקי המעיים האחראים על העיכול", אמר פרופ' אריאל קושמרו מאוניברסיטת בן 

. עם זאת, "ההמלצה שלי היא לא להשתמש בממתיקים מלאכותיים", BUSINESS INSIDER גוריון, שעמד בראש צוות המחקר, לאתר

 הוא מוסיף.

מחקר זה מצטרף למחקרים קודמים שבהם נמצא קשר בין שימוש בהם לבין לחץ דם גבוה, סוכרת, השמנת יתר ושבץ מוחי. למרות 

אלף המחקרים שנעשו בנושא מצא קשר בין שימוש בהם לבין סרטן. עורכי המחקר החדש  012ממצאים אלה, אף לא מחקר אחד מבין 

מדגישים שמה שנבדק בו הם חיידקים מחוץ לגוף האדם, וכדי להבין לעומק את ההשפעה האמיתית של חומרים אלה יש צורך במחקרים 

 נוספים.

למרות העובדה שעדיין לא ידוע אם ישנה השפעה רעה של ממתיקים מלאכותיים על היבטים שונים בבריאותנו, הצרכנים החלו 

במכירת מוצרים ממותקים באמצעות סטיביה, שהוא ממתיק  101להתרחק מהם. בארצות הברית נרשמה בשנה האחרונה עלייה של 

במכירת מוצרים המכילים ממתיקים מלאכותיים. עד שיתבררו כל  %1, לעומת ירידה של  -FDAטבעי שאינו מאושר לשימוש על ידי ה

 העובדות, ההמלצה היא להמעיט בצריכת מזונות ומשקאות מתוקים מכל סוג.

 גאווה מקומית 

‘ בעניין מחקרו של  פרופ‘ הארץ’כתבה שהתפרסמה בעיתון 

 אריאל קושמרו , בן משק.  

https://www.mdpi.com/1420-3049/23/10/2454
https://www.businessinsider.com.au/artificial-sweeteners-aspartame-and-sucralose-damage-gut-bacteria-e-coli-2018-10?r=US&IR=T
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טיס וסוללות -של קורסהן מפקדות על שישים חיילים, עובדות בלוח זמנים צפוף 

את דרכם של הנערים והנערות הצעירים אל עבר כנפי הטיסה הנכספות. למפקדות השלב 
הטיס תפקיד ייחודי ושונה לחלוטין מזה של כלל מפקדי הכיתות בצה"ל. -המכין בקורס

האוויר-הצצה לפנים שמאחורי דור העתיד של לוחמי צוות  
 

 סמל עלמה ינאי
 

"מפקדת טובה זו מפקדת שיודעת שתמיד יש לה לאן לשאוף ולהתקדם. זו מפקדת שרואה את 
עצמה בקו אחד עם החיילים. אני מצפה מהחיילים בדיוק את מה שאני מצפה מעצמי. הם בני 
אדם בדיוק כמוני רק עם קצת פחות ניסיון, וזה בדיוק מה שאני באה להעניק להם. זה אומר 
לאתגר אותם ולא לתת להם לנוח אף פעם. את הניסיון הזה צוברים רק בשעות על גבי שעות 

  בשלב המכין".
הטיס והתחילה את השלב המכין. היא התמודדה עם כל -סמל עלמה ינאי התגייסה לקורס 

האתגרים שמתמודדים איתם היום חייליה, אולם כבר במהלך השבועות הראשונים של המכין 
 תלך בדרך הפיקוד. -הבינה שאם תיאלץ לבחור תפקיד אחר 

"ברוב המקומות בצה"ל הפיקוד רחוק מאוד. המפקדת מקומה להעביר מידע ולדאוג לחיילים, 
אבל אין הרבה פיקוד בשטח והתמודדות עם דילמות אלא אם את יוצאת לקצונה וגם אז יש 
שרשרת אנשים לפנייך. אצל המפקדת שלי במכין מיד ראיתי משהו אחר: היא הייתה אתנו 
מבוקר עד ערב, לא היה דבר שהיא לא יכלה לעשות אתנו וזה נתן לה המון חופש ליצור עבורנו 

 מציאות חדשה".
"לבחירות הקטנות שאני עושה עם החיילים שלי יש משקל כבד. בין אם אלה ההרגלים שאנחנו 
מקנים ובין אם הדברים שאנחנו מתמקדים בהם. מצד אחד זה קצת מפחיד בהתחלה כי כל 
בחירה שאני עושה כמפקדת מעצבת את החיילים בצורה מסוימת ואני כל הזמן מנסה לחשוב 
איפה זה יפגוש אותם בהמשך הקורס, ומצד שני מהות התפקיד היא לראות איך מעבר ליום 
הספציפי הזה נוצרת תמונה כללית גדולה ורחבה כחלק ממסלול הכשרתם של החיילים כלוחמי 

  האוויר".-צוות
"הקפיצה של כל חייל היא ענקית: מחייל 
שהמפקדת אומרת לו כל שנייה ביום מה 
לעשות לחייל שמנהל את הלו"ז לגמרי 
בעצמו. תמיד יהיה מישהו שצריך קצת 
יותר תשומת לב, שפחות מתחבר חברתית 

-או שיותר קשה לו בלימודים אבל בקורס 
הטיס יש מקום לכולם. זה דורש הרבה 
ן ומאמץ של כל  יצירתיות והרבה רצו
הצדדים, אבל תמיד יש פתרונות: בין אם 
זה לתת עוד אימון לחייל או לעשות יותר 

  שיחות אישיות".
 
 

   וצ  םיצ :םוליצ

הטיס-הכירו את המפקדות בקורס  
| אילי פארי 31.01.2105  



 

  01.  עמוד 2102. פברואר 825בניר. גיליון 

 
 

 
 

 
          
Does consumerism "cost the earth"?   

The expression " it cost the earth" used to mean expensive. 
These days a more literal translation would be " It was dirt cheap, so I'll throw it away soon, replace it 

with something equally unsustainable, thereby using up more resources, money and creating pollu-
tion." 
So next time you go to the maul (mall) consider this: 

3 for the price of 2 is great for triplets. 
Cheap throwaways don't go away for 400 years or so. 
And Black Friday? 

Aptly named for the amount of waste it generates in our 
home - Earth 

 גאווה מקומית 

ידיעה שהתפרסמה בעיתון 

 בעניין ‘ ידיעון הברזל’

 ר עמית שלמון, בן משק.  “סמ

 המלצה לספר 
  

כריס  ארץ האגדות מאת:

 קולפר

 
הספר מספר על תאומים אלכס וקונר 

 שעוברים יחד הרפתקאות רבות.
התאומים מגלים שיש עוד עולם 

 ובעולם הזה יש סכנה.
התאומים מפוחדים, עוברים 

 הרפתקאות רבות.
 הם לא יודעים שזה ישנה את חייהם!

 
 

 נטע גולן ותמר יונה 
 ‘כיתה ו
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 שיר על שתי עלמות חן

פי  האחת יפה עם או
 מתחנפן

 שיר על שתי אחיות

השנייה כנה עם זוהר 
 פיות

 

 האחת שמה רוחמה

א  ל מ ה ה  מ ש ב ו  א
  רחמים

 מחלישה את כולם

 לוחשת לכשפים

 

  היא אנושית כיום

 יותר מאחותה

  אך אין בה הבנה

 כמו שרויה בעננה

 

 ורוחמה מזדהה מידי

 עם סבל האחרים

 עד שגם היא תצעק די

 מכמות הייסורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמלה לעומתה

 מזדהה איתם בדרכה.

 צועדת בשדרה

 ברגלים יציבות

 מקווה את אחותה

  ללמד להרפות

 

 מביטה בזגוגית,

 בתינוקות הטראומה,

 מלטפת עם חיוך

 ומרככת את הקארמה.

 

 חמלה מחבקת

 כל נפש בוכייה,

 רוחמה חונקת

 למרות רצונה.

 חמלה יודעת

 דברים נסתרים,

  רוחמה דואגת

 פן יקרו לה הכשלים.

 

 שתיהן עם לב טוב,

 רצון ושאיפה לאהוב.

 המודאגת רופפת,

 כשהשקטה מחזקת.

 רוחמה תחמול,

 כשתלמד על השקט

 

 שלום חברים,

 

 , ברצוני לשתף אתכם בחוויה מיוחדת, שאותנו
 משפחת ניר, על כל ענפיה, מלווה הרבה שנים.

ל, “ שהיה ביתו של תומר ז “  לבית נועם ” ערב התרמה  
 בננו, כמה שנים.

הוא מרכז לאנשים עם מוגבלויות פיזיות “  בית נועם ” 
 ושכליות.

שנה. כמה הורים לילדים   41את המקום הקמנו לפני  
עם מוגבלויות. המקום גדל, הצטרפו רבים, והיום 
המקום שוקק חיים ופעילויות לרוב. בכל שנה נערך 
ערב לאיסוף כספים לביתם החדש, שבו יהיו עד סוף 

 ימיהם.

ויה, מכבדים את ‘ אנחנו משפחות ניר, אברוצקי, ובן ג 
 האירוע שנה שנה.

השנה הופיעו בהיכל התרבות המלא מפה לפה, כולל 
חלק מהחניכים, ישראל גוריון ואסף אמדורסקי, 

 החלונות הגבוהים המחודשים, שהרימו את המקום.

התרגשות מיוחדת של אנשים טובים העושים 
במלאכת הקודש, והרבה אנשים אצילים שתורמים 

 מכספם.

 בהתרגשותי, רציתי לספר ולשתף.

 “.בית נועם בקריית אונו”אפשר לקרוא באינטרנט 

 

ו‘לנצ  

  

 

גם אתם רוצים לספר מה אתם עושים במסגרות שונות 
 בקיבוץ ומחוצה לו? 

 מבוגרים, צעירים, דור ביניים, אנחנו רוצים לשמוע ולדעת . 

 

 248ת.ד Banir2018@gmail.com   כתבו לנו! 
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 בן זוגה לנעמה )לנגשטטר(

שנה( 0.8. אבא של יונתן )  

 גרים ביחידת דיור אצל אליס. 

 התקבלו לחברות. 

 קשר משפחתי: 

זוג חברים משותף הכיר ביני לבין נעמה, אחרי הרבה זמן ש"היה על זה דיבור" וזה לא יצא, בסופו 

 של דבר נפגשנו בבר בתל אביב.  

 עברו לתל אביב. אחי ואמא שלי עדיין תל אביבים.   05יליד הרצליה, בגיל 

 אם לא היינו עוברים לפה, סביר להניח שהיינו נשארים בתל אביב.  

 מתי נפל האסימון: 

שלושה שבועות אחרי שעברנו לפה והארגזים התחילו להתפרק, עשיתי סיבוב בתל אביב וחשבתי 

 לעצמי "כמה שמגניב פה, זה לא חסר לי, הרעש, הבלגן והבטון."  

 התרגלתי מהר למקום. חיים בבית קרקע זה חוויה חדשה וכיפית בשבילי.

אמא שלי קצת התבאסה שאנחנו מתרחקים ממנה ומתל אביב, אבל היא רואה כמה טוב זה עושה 

 ליונתן ולנו.  
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 מה ישדרג את הקיבוץ: 

  חומוסייה ועוד מגרשי ספורט, שילדים ומבוגרים ישחקו יותר אחר הצהריים.

 עיסוק בעבר: 

 ניהול פרויקטים בחברת קד"ם, 

החל מנציגי שירות שפונים ללקוחות  –הפצה ושיווק )תקשורת המונים אל מול תקשורת אישית 
 בקניון, ועד לפסטיבל בומבמלה של קוקה קולה(. 

 לוגיסטיקה והפצה של ישראל היום. 

 בשבילים: 

 מכיר חלק מהפרצופים, אבל אומר שלום לכולם, במקרה הכי נורא, מסתכלים עליי מוזר... 

מעדיף שמישהו לא יבין למה אני אומר לו שלום, מאשר שמישהו יתבאס עליי שלא אמרתי לו 
 שלום.  

 נוראי בשמות, אז זה ייקח לי הרבה זמן להכיר את החברים בשמם. 

לא מתעסק ומתערב בעניינים שקשורים לקיבוץ, מנסה לברוח מזה, לא לשמוע את הדברים 
 הפחות טובים, ולא להתעסק בעניינים פנימיים בין חברים.

 קל להתלונן, צריך לזכור שהמצב שלנו טוב.  

 

 הילד שלי: 

עברתי לפה בעיקר בשביל יונתן, שתהיה לו ילדות דומה לזו שהיתה לי, שאפשר לצאת החוצה 
 ולשחק. 

 כשאומרים ליונתן שהולכים לגן הוא מחזיק במעיל ונעמד ליד הדלת, אז כנראה שטוב לו בגן. 

 כשהוא יוצא בסוף היום הוא רץ מייד לתרנגולות "קסם וקובי" שנמצאות בילדים ירוקים. 
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 יש לי חלום: 

בעתיד אני רואה את עצמי ממשיך בעבודה עם אנשים צעירים, יש לי חלום לשלב כדורגל וחינוך: 
בדינמיקה הקבוצתית שנוצרת אפשר לתת כלים חברתיים, להשתמש בכדורגל ככלי לחינוך. 
עכשיו, כשאני עוסק בחינוך, ועם הרקע שלי בכדורגל, אני מבין שזה אפשרי. כדורגל זה עוד דרך 

 להגיע לילדים.  

אמנם יש בעיתיות בעובדה שיותר בנים משחקים מאשר בנות, אבל זה אפשרי להגיע גם לבנות. 
כבר קיימות פעילויות חינוכיות באמצעות גלישה, מלמדים את הילדים לא לוותר, לקפוץ על הגלשן 

 אחרי שנופלים.  

עשינו פעילות שבה לקחנו חברה מבתי ספר דתיים, שבאים ממשפחות עם אידיאולוגיה מסוימת, 

וצרפנו אותם לחברה ערבים מיפו, אתה מנקה את הכל, ומתחילים להסתכל אחד על השני כמו 

 בני אדם ולהתעלם מכל מה שהם שמעו בבית. 

 היו כאלה שלא רצו שתהיה כניסה לאוכלוסיית המהגרים ואני לא אפשרתי את זה. 

אני זוכר שבילדותי גרנו בארגנטינה וראינו שלטים "אין כניסה ליהודים וסינים", וידעתי שאצלי זה 

 לא יקרה. 

 יצירת חיבורים בין יהודים למהגרים:

יש מקרים שנוצרות קבוצות שפועלות במקביל במרכז הקהילתי, יש מקרים שנוצרים חיבורים 
 ופעילות משותפת.  

בעקבות פנייה של שתי בנות מהאוכלוסייה היהודית, הצלחנו ליצור קבוצת כדורגל לבנות, דווקא 
 שם, עם בנות, זה הרבה יותר קל לערבב אוכלוסיות. אצל בנים הרבה פעמים זה יותר קשה. 

 עיסוק היום: 

 רכז נוער בשכונת שפירא בתל אביב. אחראי על פעילות הנוער במרכז הקהילתי  ובשכונה בכלל. 

מאמין שחייבים להשקיע באוכלוסיית הפליטים. אם המדינה לא תשקיע באוכלוסייה הזו, היא 
 תהפוך לאוכלוסייה של פושעים וטרוריסטים. זה אינטרס שלנו כמדינה.  

חיפשתי שינוי, החלטתי לעסוק במשהו שאני באמת אהנה ממנו. מרגיש היום שמצאתי את הכיוון 
 שלי.  

רוב הפעילות עם בני הנוער נעשית אחר הצהריים. נוסע לתל אביב בבוקר המאוחר )אחרי 
 הפקקים(, וחוזר בלילה, הרבה אחרי הפקקים... 

אחראי על הפעילויות שמתקיימות במרכז השכונתי, המרכז מהווה מקום פעילות לאוכלוסייה 

היהודית ולאוכלוסיית המהגרים בשכונת שפירא. במהלך היום הילדים מן האוכלוסיות השונות 

מפוזרים בין בתי ספר שונים ברחבי תל אביב, והפעילות אחר הצהריים מאפשרת לנו ליצור 

קשרים בין הילדים בשכונה. רוב העיסוק שלי הוא בנערים מגיל חטיבה ומעלה. אנחנו באים לחנך 

 את הילדים, לא את ההורים, וכפועל יוצא, פחות מתעסקים בהורים.  
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 הנוטע עצים דואג לשנים
 

 ו בשבט, צוות נטיעות וצוות תרבות על פעילות מקסימה ועל הנטיעה“תודה לצוות ט

 

 היה טעים ונעים

ולמי שרוצה לשחזר את ההצלחה, מוזמן לנסות ולנצל את עלי החובזה האחרונים, וגם לגזור 

 ולשמור לשנה הבאה 

 

 מצרכים: 

 חופן גדול של עלי חובזה

 בצל גדול קצוץ

 ביצים 2

 כפות פירורי לחם או קמח  3

 כפית כמון )לא חובה(  2/2

 מלח ופלפל

 שמן קנולה לטיגון      

 

 

 אופן ההכנה: 

 שוטפים היטב את העלים

 מסננים וקוצצים את העלים 

 מוסיפים את הבצל, הביצים, פירורי הלחם או הקמח והתבלינים

 יוצרים כדורים מהתערובת ומשטחים אותם מעט 

 מטגנים בשמן חם עד להזהבה

 

 הכי טעים ליד לבנה 
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 חדשות מהשטח
  

 

 

 

 

 

 

  

 בהצלחה ובהנאה,  

  

 לנועם שסיים מסע כומתה בצנחנים  

 

 לשובל וינטר שסיים מסע כומתה נחל 

 

 וללי שלמון שהתגייסה לחיל האוויר 

 !גשמי ברכה. כתבו עלינו בעיתון
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה לעמיקם 
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