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צפינו בסרטים ושמענו הרצאות מרתקות מפי “ , מועדון הסרט הטוב”בחודש מרץ האחרון סיימנו את הפעילות של 

 יוצרים שונים ומגוונים, ששיתפו אותנו בסיפוריהם האישיים , כולן וכולם הגיעו אלינו לכאן ממש עד הבית.

ואף גילינו כמה צאצאים כאן אצלנו בקיבוץ, גליה גוטמן מפי הבמאית “, ילדי טהרן”התחלנו במסע לארץ יחד עם 

נעה הצליחה “, גרסא דינקותא”בהצצה אישית ומרגשת לילדותה בבית אבא עם סרטה נעה רוט המשכנו יחד עם 

 להיכנס לכל אחד ואחת מאיתנו ללב, כאשר בתום ההרצאה זכתה לחיבוקים משפחתיים מהנוכחים במקום.

שתיאר לנו את קורות חייו המרתקים של הבמאי, היוצר והשחקן אסי דיין, זכינו לאיתי גרופר, בסרט הבא התוודענו 

 “.החיים על פי אגפא”לצפות ביצירת המופת שלו, 

שמחתי לראות הרבה אנשי “ . פיגומים”, מורה במקצועו, שביים וכתב את הסרט מתן יאירבחודש ינואר פגשנו את 

חינוך שלנו שהגיעו להקרנה, הסרט מחזק את העובדה, שעבודת החינוך היא כל כך משמעותית הן למורים והן 

 לתלמידים.

חשפה אותנו בפתיחות ובאומץ רב לסלון ביתה, משפחה דתית מרובת ילדים, עם “, שומרת נגיעה”בסרטה ליאת דאודי 
 בת שבוחרת באורח חיים שונה מחוץ לדת ולארון.

הסתכלנו במבט “, אוונטי פופולו”שחזר אלינו להרצאה נוספת עם הסרט איתי גרופר, וקינחנו בחודש מרץ שוב עם 

סכסוך  בהתייחסותו המקורית והמורכבת ל ,קולנוע הישראליבתולדות ההסרט נחשב לאבן דרך “, האחר”מקבל על 

, ומהווה מעין מלחמת ששת הימים . הסרט, המשתייך לגל סרטי הקולנוע הביקורתיים, מתרחש בשלהיערבי-הישראלי

  על המלחמה. סוריאליסטית ביקורת

 “. ילדי טהרן” על התמיכה וההמלצה על הסרט לחוה קאליפה אני רוצה להודות 

 על ההיכרות עם איתי גרופר )בן דודו(.לנדב קאליפה 

על התמיכה הטכנית )בסרט לגדעון גולד על המרקים המעולים, לאיריס  ודן רפפורט , לחנה קובלסקי, ליאורה גולד 

 הראשון ותמיד(,  ולכל מי שהאמין בפעילות והגיע למרות הימים הקרים.

 ומה בעלון הפעם? 

על לעמיקם ולנמרוד  סקר עבורנו את תוצאות הבחירות משנים אחורה בניר אליהו,  תודה רפי בורץ , 9102בחירות 

 “.עבודה”בשיר אישי, שנכתב לנכדים, ובו הוא מסביר מדוע סבא בוחר פיני טוכמכר איסוף הנתונים. באותו נושא 

 במידע על תוכנית מעברים של ילדי המצווה.קרן צדפי משתף אותנו בקצת משולחנו,  יאיר בליץ 

 .בנריבראיון מרגש, מפאת אורכו הראיון יוצג בשני חלקים, החלק הראשון  יתמקד  נרי בוחסירה ואלה וילנאי

בטור חדש כותב עבורנו סיפור מרתק אביתר ברזלי חדשות מכחל, עורבני, נקר ונעורים ,  -במחשבות על חינוך 

 דבר העורכת

 לירז מדר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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 ואנוכי בתשבץ זוגות משעשע במיוחד. אילאיל הרץ, סמדר אביובהמשכים.  

 בתחומים שונים.“ הידעת?”בטור חדש בנושא בריאות, שבו היא תכתוב בכל חודש ליאורה גולד   

 הילה ומתן גבע.שפיץ או עציץ הפעם זוג פעיל במיוחד בניר אליהו, 

היה עסוק בהכנות לליל הסדר, בחרתי שיר מאתר שנקרא שירשורים, שעוסק באירוע ואריה שיר אחד ביום, מאחר 

 המשמעותי של החודש, חללית בראשית.) מצורפת חללית לצביעה וגזירה(.

 וגם מביאה עבורנו חדשות מהספרייה.“ לי זה אכפת”כתבה עבורנו גם את טור ויונה פלג “  רכיליזה”עם  ליזה

 אני לגמרי מכורה כבר כמה שנים. -משתפת אותנו בקרקרים מעולים וממכרים גת —שרית פלג

בשבוע שעבר נכחתי בכנס  ”,  יום כדור הארץ ,” 9922—אירועים בינלאומיים, ימים חשובים שבהם בחרתי להתמקד

ל  משרד החינוך איל רם,  הכנס חידד את החשיבות של הכנסת הנושא “שעוסק בחינוך סביבתי, כאשר ליוויתי את סמנכ

יותר ויותר למערכת החינוך, וברמה האישית הכנס נגע לי בנקודה משמעותית, שאיתה אני מתחבטת בשנים האחרונות 

כילדה שגדלה בבית שלא הכל יכולנו לקנות, מצאתי את עצמי לא פעם קונה לילדים מהמקום “. תרבות הצריכה”והיא, 

הזה, ולא בהכרח בגלל צורך, עד למצב שאין כבר מקום בבית, ובשנים האחרונות התחלתי לקרוא קצת על מינימליזם 

 בתקווה שאצליח לאמץ את התורה.

ילדים על הרצף של הקשת, ‘ , יום מודעות לאוטיזם, כמי שעובדת בבית ספר בו יש מס 922יום נוסף וחשוב לא פחות  

למדתי לראות ולהבין כמה חשובה המודעות והשילוב  במערכת החינוך הרגילה וכן במקומות עבודה רגילים. חלק ניכר 

שלהם ולממש  את הפוטנציאל  מיומנות התקשורת מהאוטיסטים מצליחים, באמצעות אנשי מקצוע, לשפר מאוד את

  הקוגניטיבי והרגשי.

 6מסיימת את עבודתה כאחראית על בית אליהו, אני רוצה להודות לליזה על ליזה בוחסירה  021-בחודש הקרוב, החל מה

 ו ועתליה שנכנסות לתפקיד. ‘שנים של עשייה במסירות, אחריות בתפעול המקום והצלחה רבה ללנצ

לפנינו תקופה מאתגרת ומלאה אירועים: טקס יום השואה, טקסי יום הזכרון, אירועי יום העצמאות, אנו זקוקים לכל 

 עזרה.  נשמח אם תפנו אלינו בכל תחום שבו תרצו לתת יד ולהיות שותפים לעשייה, האירועים הם שלנו ובשבילנו .

 חג שמח לכולם, 

 לירז

 

 דבר העורכת

 לירז מדרעורכת ראשית: 

 עמיקם רגבארכיון: 

הדסה ראובני, עתליה אייל, חוה קאליפה,  מערכת: 

 אריה שלמון, ליזה בוחסירה, הילה גבע, שני מדר.

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir9508@gmail.com 

 009או לשים בתא דואר 

 המשך..

https://www.autism.org.il/%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/
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בראשית דברי, אני מבקש לחזור ולהודות על האמון שנתתם בי בבחירתכם להאריך את כהונתי. איני מקבל זאת כמובן 

מאליו.  בחלוף ארבע שנים, האתגר בניהול הקהילה הוא רב והעשייה עדיין בעיצומה. אני מודע שקיימת ביקורת בצד 

שביעות רצון, קיבלתי את הביקורת ואמשיך לקבל ולהקשיב תמיד, ככל שנאמרת תוך שמירה על כבוד הדדי, ואני 

 מתחייב למנף את הביקורת כהזדמנות לשפר.

תפקידו של מנהל הקהילה רגיש ודורש איזון מתמיד בין היענות לצרכי חברי ובני ניר אליהו, רצונותיהם, בקשותיהם,  

הצעותיהם, ביקורתם והשמירה על זכויות הפרט בקיבוץ, לבין הצורך להתחשב בתמונה הכוללת, לטווח ארוך, השמירה 

 על אינטרס כלל הציבור מול זה של הפרט היחיד, השמירה על קופת הכלל ויישום החלטות הקיבוץ.

הנובעת  מצוקת הדיורנושא שחוזר על עצמו בכל דיווח משולחני, הוא נושא הליבה המרכזי והמשמעותי ביותר של 

בעיקר מעוצר הבניה הממושך. מיום ליום מתגברת מצוקתם של הבנים והחברים בקיבוץ, שמרחיבים לשמחתנו את 

 משפחותיהם ושל אלו שממתינים מחוץ לקיבוץ ורוצים לחזור להיות חברים ולבנות את ביתם בניר אליהו.

קרוונים משפחתיים,  8 -חדרי קרוון בדיור הזמני ל  06 -הסבת כ  -בארבע השנים האחרונות יצרנו פתרונות מקלים כמו 

ממ"דים ליח"ד זמניות וחיבור יח"ד זמניות. זה בהחלט צמצם את היקף המצוקה, אך לא פתר אותה ועדיין יש  2הוספת 

מי שממתינים לפתרון. זאת במקביל לתהליכים שמתנהלים מול הרשויות ובתוך הקיבוץ, לקבלת החלטות בהסכמה 

 שיאפשרו את הפשרת עוצר הבניה.

, הילה שניהלה את המערכת בשנתיים האחרונות, נבחרה למנהלת קהילה בקיבוצה החינוך הבלתי פורמאליבמערכת 

 גליל ים ונופר מחליפה אותה בניהול המערכת. תודה רבה ובהצלחה להילה. ברכות ובהצלחה לנופר.

, חלי שוקדת באופן מתמיד ובהצלחה רבה על ייעול המערכת, העצמת העובדות במערכת ושיפור החוויה בגיל הרך

לילדים ולהורים. נושא נוסף שמקבל דגש בעשייה הוא אחזקת וחידוש התשתיות הציבוריות של הקיבוץ. החל מאחזקת 

ושיפור חזותם של מבני הציבור, טיפול בדרכים בתחזוקת שבר וחידוש מקטעים של כבישים ושבילים )ככל שמתאפשר 

זאת תוך שימת לב ועדיפות מיוחדת מתקציב ההשקעות של הקהילה ותב"רים שאנחנו משיגים מהמועצה האזורית(. 

 להגברת הבטיחות והנגישות למשתמשי הדרך בקיבוץ.

 של הקיבוץ ובשכונות המגורים. התאורה במרחב הציבורימתבצעת תכנית רב שנתית של חידוש והגברת 

נפתח לתנועה כדרך חד סיטרית ממזרח למערב. מהלך זה צפוי להפחית באופן משמעותי את נפח  הכביש העוקף

 התנועה של כלי רכב חוצים בתוך הקיבוץ. 

הפעילות בקהילה ענפה ופורה, הן בענפים והן בוועדות. חברים רבים מעורבים בריכוז הוועדות, חברות בוועדות ובצוותים  

ומקדישים מזמנם הפרטי. ראוי לציין ולהוקיר את העוסקים בעשיה. תודה רבה לכם. קיימות עוד פעולות ופעילויות רבות 

 בקהילה. אקפיד לעדכן באופן שוטף ובדיווח הבא משולחני, ארחיב בנושאים אחרים.

 חג פסח שמח לכל בית ניר אליהו, יאיר

 משולחנו של מנהל הקהילה

 יאיר בליץ
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 ילדי אפריל -יום הולדת 

 

 נחמן מברסלב“  היום לפני שנים, החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך”

 

 ברוכים הבאים

 דניאל פנר  

 בורנשטיין -ונדב  מאיר  

נולדים חדשים בחודש 

 אפריל.

 77 רבקה סלע

 46 שולה זהר

 44 דפנה פנר

 46 יהודה שיקלי

 44 תלי קולקובסקי

 46 ריטה נובוטובסקי

 46 רפי קורדובה

 65 שרית פלג

 64 יוסי קויטל

 64 תמי בלומנטל

 66 אריאל בוזו

 66 נמרוד מדר

 65 רונן ויין זוהר

 64 רפי נחום

 64 אסף שניצר

 64 שירה  כדורי

 64 סמדר ברמן אהרון

 57 סמדר אביו קולקובסקי

 64 דניאל מדר

 54 מתן גבע

 54 שלי בורץ  

 56 אסף אברהמי

 56 יפעת דנה שוורצמן

 54 אור לבנה

 56 ארז שלמון

 55 שי בורץ

 54 ליטל נר‘לנצ

 46 אדם כרמיה

 44 מאיה נמר

 44 מתן רפפורט

 44 אלה רפפורט

 45 הלן ביוקאורל

 45 איתן קורדובה

 45 עמית כרמלי

 45 גיל ביוקאורל

 44 עילי נחום

 44 מאיה זוהר

 44 עידו לביא

 4 טל זוהר

 4 דפנה הרץ

 4 יובל עציוני

 6 רומי צדפי

 5 שי גלילי

 4 נטע הלפרין

 4 אלון הרץ



6 

   
 

 

 לזכרם
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

 

 שנים למותו 2ל  “קלמן גביש ז

 

 

 

 שנים למותו 8ל  “בני פלג  ז

 

 

 

 שנים למותה 9ל “אהובה קורדובה ז

 אנחנו כל הזמן בתהליך של געגוע” 

 וכל הזמן בתהליך של החמצה

 צריך לשמור על איזון קבוע

 בין מה שאין לנו

 לבין מה שנמצא

 לבחור לצמוח גם מתוך החושך

 לזכור שהכאב הוא לעולם

 ולדעת שיש דרך גם ממקום של חוסר

 ”.לחיות את החיים במלואם 

 

 9502כלת פרס ישראל לשנת  -ל “רונה רמון ז

 משתתפים בצער משפחת ליבנה על מות האם 

 ל “גניה כינורי ז

ושרדה את מאורעות  0296 –גניה נולדה בפולין ב

מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן  את המשטר 

עלתה  0211-הקומוניסטי והאנטישמיות בפולין. ב

לארץ עם ארבעת ילדיה ובעלה שנפטר כעבור שנה. 

בעקבות הקושי שניים מהילדים עברו למסגרות 

מחוץ לבית בהם אברהם )בזוזה( שהגיע לקיבוץ עם 

גניה  נישאה מחדש לחבר “, סנונית”חברת הילדים 

, הגיעה לחיות  0282 –קיבוץ יגור, ולאחר שנפטר ב

 בקיבוץ ניר אליהו  ומאז הייתה כאן.

 יהי  זכרה ברוך  !
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 )המרכז משנה את שמו מדי פעם משינוי לתנועה, גימלאים, קדימה, יש עתיד ולפעמים אפילו כחול לבן. 

 שמות גנריים ללא היסטוריה וללא עתיד שנוצרו במשרדי יועצי שיווק.(  

על פניו תוצאות מפתיעות. האמנם? הייתה התרסקות של מפלגת העבודה. האם הייתה הצלחה מסחררת של בני   

 גנץ? בואו ננסה להבין מה קרה בקיבוצנו )ולא רק אצלנו(.

מעלה ירוק ועד לפייגלין(  -הקבועים שמצביעים למפלגות הקנביס  1מספר מצביעי הליכוד וכל האחרים )כולל ה ימין: 

נשאר סטטי. כנראה שלקבוצה הזאת אין מצטרפים, אין עוזבים, אין מצביעים חדשים ואין מתים. ימשיכו להיות איתנו 

 לעד. 

חברים למעגל האינטימי שלהם  1הצליחו להוסיף עוד  9101מרצ גם נשארה עם בערך אותו מספר קולות. ב שמאל:

. הפעם, אבל, הקבוצה הזאת לקחה סיכון שמרצ לא עוברת 9116אבל עכשיו חזרו פחות או יותר לגודל המספרי של 

 21אחוז מהקולות שלהם ולגוש השמאל  61את אחוז החסימה. ואם אכן לא היו עוברים, התוצאה היתה לתת לימין 

לא קרה.  -אחוז. ושלא נדבר על קולות מפלגת העבודה שהיו הולכים לאיבוד כתוצאה מהסכם עודפים... בכל מקרה 

בפעם הבאה כששתי האופציות הן המפלגה הכי קטנה בכנסת או לתת יותר כוח לימין, אני מבקש מאלוהי 

השפיות שידאג לאיחוד וחיזוק גוש השמאל. כנראה שלקבוצה הזאת אין מצטרפים, אין עוזבים, אין מצביעים 

 חדשים ואין מתים. ימשיכו להיות איתנו לעד. 

 06 02 61 61 61 61 כנסת

 0261 0262 0262 0221 0221 0222 שנה

 33 41 36 37 33 33 מרצ

 73 134 121 74 135 123 אמת

 163 33 55 33 61 12 מרכז

 15 12 13 23 2 22 מחל

 13 12 15 13 21 25 אחרים

 237 232 243 243 222 212 סהכ

 תוצאות הבחירות בקיבוץ ניר אליהו  

 

 דעה אישית -רפי בורץ 
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אין שינוי. המעבר הגדול היה בין  -. בגדול 932לגוש והפעם  991זה הסיפור. בפעם קודמת הצביעו  מרכז:-שמאל

העבודה לכחול לבן. האם המצב של דכאון, תסכול עם המערכת הפוליטית הנוכחית ושחיתות שהפכה לנורמה מצד 

יצרו תחושה אצלנו שחייבים לתת  -אחד, ומצד השני ההרגשה שבאופן חד פעמי יש כוכב עליון שיכול לגרום למהפך 

 ויאיר הקטן את קולנו כי זה צו השעה? ואולי יחד עם זה בתחרות היופי אבי גבאי פחות יפה? אולי. “ בניבוגיגבי“ל

ומה התוצאה כאן, בתנועה הקיבוצית ובמדינה כולה? גנץ, במקום להיות אלטרניטבה, במקום לבנות ולחזק את המרכז 

נכשל. לא שינה את יחסי הכוחות בין הגושים אבל כן הצליח להרוס תנועות אידיאולוגיות בעלות היסטוריה, ערכים  –

וכיוון. אם גנץ לא היה נכנס, אפשר להניח שלפיד עם יש עתיד היה שומר על כוחו ומפלגות העבודה ומרצ היו  

היו מהוות אלטרנטיבה אמיתית,   -כשביבי, ביטון, כץ, אריאל, אמסלם, זוהר, וליצמן בכלא  -מתחזקות, ובבחירות הבאות 

קולות  11כבר ידעה מפלגת העבודה מה זה לקבל כ 9112ב –אלטרנטיבה של תקווה. ובכל זאת מילה קטנה של תקווה 

 !! 9692שנים בלבד לגדול ב 6מחברי ניר אליהו ובתוך 

גוש מרכז שמאל? האם קיימת דרך למרכז בישראל  -ומה זה בכלל מרכז שנמצא בקבוצה שרק פרשני פולטיקה מכירים 

של היום? האם יכולה מפלגה כלשהי לגשר על הפערים שנוצרו בקיטוב הקיים בחברה?  או ששואפים לפתרון מדיני 

 הכולל שתי מדינות או שרוצים כיבוש. 

 או שמאמינים בזכויות האדם )על אף הקושי לפעמים( או שחושבים שלנפש יהודי מגיע יותר.

 או שרוצים לשמור על מערכת משפטית עצמאית או שלא.

 או שרוצים חינוך רחב חילוני מודרני או שלא.

 או שמכירים בחופש הביטוי )כולל תרבות ביקורתית( או שחושבים שלמירי הפתרונות. 

 או שרוצים חופש דת או שחושבים שהרבנות ופקידי הדת יכולים לקבוע לנו הכל.

וזו רק רשימה חלקית. אנחנו עם חצוי עם מפות דרכים מכוונות לשני מקומות שונים לגמרי. כל אחד מאיתנו בנפרד 

 ואנחנו כקבוצה חייבים לבחור צד. 

דוד גרוסמן סיפר על איש שהפגין נגד מלחמת וויטנאם מול הבית הלבן כל יום שישי במשך שנים. שאל אותו עיתונאי 

 אם הוא באמת חושב שהוא יכול לשנות את העולם. התשובה שלו היתה: לא. רק מוודא שהעולם לא משנה אותי.

 האם אנחנו כקיבוץ מצליחים לשמור על מה שאנחנו ולא נותנים לעולם לשנות אותנו? 

. אז היה יותר קל לנתח 0260מקווה שכן אבל חושש שלא. קבלו עוד טיפת היסטוריה. תוצאות הבחירות בניר אליהו ב

 את התוצאות.

 

 

 

 תודה לעמיקם שבארכיון עושה עבודת קודש,  רפי
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 ‘ילדי כיתה ז -פעילות "תרומה לקהילה" במסגרת תכנית "מעברים" תשע"ט 

  

, בחור צעיר יוצא למסע רגלי בחבל ארץ שומם ופראי דרך פרובנס ועד למרגלות 0201בשנת 

האלפים. בעמק קירח, יבש ולא מיושב, שרק כמה חורבות מתפוררות מעידות על קיומה של 

ציביליזציה בעברו, מי השתייה של הבחור אוזלים. למרבה המזל, הוא פוגש באותו רגע את אלזיאר 

בופייה, רועה צאן מקומי, שלוקח אותו למעיין נסתר. הבחור הסקרן שוהה בחברת בופייה כמה 

ימים, ולומד, שלאחר שהתאלמן, פרש רועה הצאן הערירי והשתקן מחברת בני האדם והקדיש את 

 .חייו, בפשטות, לנטיעת עצים

 

הבחור עוזב את בופייה ושב לביתו, ומאוחר יותר מגויס להילחם במלחמת העולם הראשונה. 

, המום ומדוכא מזוועות המלחמה, הוא חוזר למקום מושבו של בופייה, בלי לדעת אם 0291בשנת 

ימצא אותו חי או מת. לתדהמתו, הוא רואה את בופייה, שנהפך מרועה צאן לכוורן, מוקף בחורש 

צעיר, שאפיקי מים עוברים בו. בופייה הצליח לשקם את המקום, ללא כל עזרה מבחוץ. מאז שב 

 -הבחור בכל שנה לבקר את בופייה, ובכל פעם הוא נוכח בפלא שהניבה התמדתו של האיש 

יערות מופיעים היכן שהייתה שממה, מים זורמים בערוצים היבשים וכפר מלא חיים קם היכן שהיו 

 .חורבות נטושות

 

. המחבר שלו, ז'אן 0213התקציר הזה הוא סיפור העלילה של הספר "האיש ששתל עצים", שהתפרסם בשנת 

ז'יונו, היה פציפיסט, הומניסט ואוהב טבע. הוא ביקש, באמצעות המשל שחיבר, להדגים את יכולתו של אדם 

אחד להשפיע על המציאות לטובה, והגיבור שלו אומר זאת במילים שלו: "משהזכרתי לעצמי כי כל זה היה 

מעשה ידו ונפשו של האיש הזה", אומר הבחור ומתכוון להשתקמותו של העמק, "הכתה בי ההכרה כי אפשר 

 שבני האדם יהיו יעילים כמו אלוהים בתחומים שונים ולאו דווקא בהרס."

 

התרומה של כל אחד ואחת  "האני מאמין" הזה מלווה את תכנית "מעברים" מתחילת השנה, באמצעות הדגשת

מנערי ומנערות שכבת ז' לאחד מחמישה מעגלי עשייה: הסביבה, החברה, הקהילה, הקבוצה, ולבסוף 

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

הפרט, כאשר השאלה שמנחה אותנו בכל אחד מחמשת המעגלים היא  -ולסיים בנקודת המבט "הצרה" ביותר 

 "מה היה קורה אם כולם היו נוהגים כמוני?"

 

במעגל הראשון יצאה השכבה לפעילות ניקוי גן לאומי חוף השרון. במעגל השני, פגשה השכבה את נערי ונערות 

קיבוץ עין הנציב, קיבוץ דתי. המפגש הראשון התקיים בעין הנציב, המפגש השני בניר אליהו, ולאחר מכן יצאו 

מפעל משלב המהווה  -שתי הקבוצות יחדיו לפעילות במפעל השוקולד "קורינט", של קבוצת "שכולו טוב" 

 מסגרת תעסוקתית שיקומית לאנשים ונשים המתמודדים ומתמודדות עם קשיים נפשיים. 
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בפעילות הנוכחית, המעגל הקהילתי, בקשנו בעקבות עופר בינדל, שהסיפור של ז'אן ז'יונו שימש לו כהשראה, 

יער שניר אליהו היה בעבר הרחוק חלק ממנו )לפני כמאתיים  -להצטרף לפרויקט "השבת עצי האלון" ליער השרון 

שנה(. בחלק הראשון של הפעילות, יצאה השכבה לבוקר של נטיעות ביער השרון בעמק חפר. בחלקה השני של 

הפעילות, נטעה כל משפחה עץ אלון בחלקה שממערב לבית הקברות של הקיבוץ, בתקווה שהחורשה הצנועה הזו 

 תצמח להיות בשנים הקרובות נקודת מפגש ופעילות לקהילה כולה.

 

לסיום, אנחנו מבקשים להודות ליהודית, שללא התמיכה, הסיוע והזמן שהקדישה לנו הפרויקט לא היה יוצא אל 

הפועל; לעמית ויינברג, מרכז ועדת התכנון, על העזרה במימוש הרעיון; ולדותן סלע, על ההצעה למיקום החורשה,  

 על הנכונות לסייע, ועל תכנון וביצוע ההשקיה.  

 

 :על המיזם של עופר בינדל, "משיב האלונים", ניתן לקרוא בקישור הבא

http:22www.greenwin.kkl.org.il2features2forest2trees2oaks-return2 

 

 :על יער אלוני התבור, ניתן לקרוא במאמר הבא

http:22www.kkl.org.il2files2forests2forest_magazine2012Yaar_01_Bonneh_and_Harel.pdf 

 

 כתבה: קרן צדפי

http://www.greenwin.kkl.org.il/features/forest/trees/oaks-return/
http://www.kkl.org.il/files/forests/forest_magazine/15/Yaar_15_Bonneh_and_Harel.pdf
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 ראיון אישי

 שנת שירות  —נרי בוחסירה ואלה וילנאי 

במוצ"ש הזמנתי את נרי ואלה לשיחה על שנת השירות 

שלהן, שתי נערות שאני מכירה מילדות2 נערות, אחת 

אפילו מיום לידתה, כאשר צילמתי אותה מייד עם יציאתה 

לעולם )נרי(. תוך כדי שיחה אני נחשפת לשתי נשות 

חינוך לכל דבר ועניין, בוגרות, חכמות מרתקות, מעוררות 

 השראה ומלאות אור וברק של עשייה ומשמעות בעיניים. 

 הראיון יובא בפניכם בשני חלקים: 

איפה את עושה את 

 שנת השירות?

נרי: בכפר הנוער 

מדבר" בניצנה. -"נווה

ניצנה הוא כפר נוער 

 00בו מתקיימים 

פרוייקטים שונים 

במקביל: פרוייקט של נוער עולה, פרוייקט של נוער חרדי 

 ועוד...

 מה את עושה שם?

נרי: אני בכפר הנוער הראשון לנוער בדואי )יש אחד חדש 

ט' עד י"ב. כפר -נוסף בלהבות חביבה( והיחיד בנגב מ

הנוער בן ארבע שנים, מחזור א' מסיים השנה, כרגע 

עוסקים בספר המחזור, מסיבת סיום, מה יהיה איתם 

 אחרי...

 מה האפשרויות שלהם?

 –נרי: שלושה חניכים הולכים למכינה ב"הרדוף" 

 –מוסלמים ויהודים יחד, חלק הולכים ל"כוכבי המדבר" 

מכינה לחברה הבדואית בנגב. רוב המדריכים שלנו וגם 

המנהל משם והם שיזמו את כפר הנוער, במחשבה לעזור 

והרוב רוצים  -"לפני" להיטמע בחברה הישראלית 

להישאר לשנת י"ג ולסיים בגרויות. בנוסף, יש כאלה 

שיעברו הכשרה לקדם אקדמיה וכאלה שיעבדו 

 כמדריכים בפנימייה עצמה. 

בכפר הנוער יש רק בנים, הנתון המעודד הוא, 

שרוב הנשים הבדואיות מסיימות תארים ולומדות 

 –באקדמיה. יש אחוז גבוה בהרבה של בנות אקדמאיות 

אבל רוב הנשים,  -הבעיה עבורן היא הלינה מחוץ לבית 

חניכים,  28בעיקר הצעירות משכילות. בפנימייה יש 

כולם תושבי הנגב )הכי צפוני מרהט( מכל הפזורה 

הבדואית והיישובים הלא מוכרים )הפחונים והאוהלים(. 

 כחלק מהמשימות עושים גם ביקורי בית...

 למה צריך?

 -נרי: כפר הנוער דוגל בקשר קרוב ואישי עם ההורים 

המשפחה היא חלק מהתהליך: ההורים מתחייבים בחוזה 

הילד לא  -שהם מעורבים, הורה שלא מסכים לחתום 

כדי לראות כל חניך.  –מתקבל. יש סיבה שהמכינה קטנה 

לא מוותרים על אף חניך ומשתדלים לתת יחס אישי לכל 

חניך, למשל: יש לנו שלושה חניכים שלא התאים להם 

אז הם עובדים במשק החקלאי, נכנסנו  –הקטע הלימודי 

לקשר עם חברת "ג'נסיס" שמייצרת זרעים: אנחנו 

מגדלים להם חממת מלונים לזרעים, עוד דונם וחצי של 

 פלפל ותשעה דונם בזיליקום. 

בכל בוקר שכבה אחרת עובדת משבע וחצי עד עשר 

אלה שצריכים  -במשק, וגם ילדים ש"לא יכולים לשבת" 

את הפעילות, פורקים שם אנרגיות ועצבים ולומדים 

מקצוע של עבודה חקלאית. ההרחבה שלהם בבי"ס היא 

לתחום החקלאות, בעוד שהתלמידים המצטיינים 

 בלימודים עושים הרחבה לביולוגיה. 

לחבר'ה שלי יש פרוייקט  –אני שינשינית של כתה י' 
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בנינו את הכוורות  –ייחודי של מכוורת: התחלנו מאפס 

והכנו אותן לקליטת הדבורים, עשינו את כל התהליך של 

אכלוס הכוורת ואיגום הדבש, והנושא השנתי זה 

נושא מרתק... אני נכנסת איתם לשיעורים  –"הדבורה" 

לשיעורים של ערבית ודת אני  –כמו אנגלית, ומתמטיקה 

לא יכולה. הם עושים בגרות מלאה )בערבית( והייתה להם 

עכשיו תקופת מבחנים, ישבתי ועזרתי להם במה שאני 

יכולה. למדו בין היתר על מגילת העצמאות, היסטוריה 

ההיסטוריה התוכנית שלהם ממש מעניינת,  –ואזרחות 

 יותר –של א"י ומדינת ישראל וגם היסטוריה עולמית 

 מעניין ממה שאנחנו למדנו בבי"ס...

 האם כל הצוות מורכב מגברים מוסלמים?

הוא יהודי, מנהל הפנימייה  -סלע  –נרי: לא, מנהל הכפר 

בית יהודייה שגרה בניצנה -ערבי מהצפון, אם –פאוואז 

ומלווה את הקומונה שלנו, ובכל שכבה שני מדריכים 

שאמורים להוות דמות לחיקוי  02-91בדואים בגילאי 

לחניכים והם מאד חשובים בתהליך הזה... ישנה מדריכה 

 אחת של שכבת י"א שהיא יהודייה דתייה.

יש חגיגה גדולה ומשותפת של  –היה לנו סיפור בפורים 

כל הפרוייקטים בניצנה והרבה מהחניכים לא הבינו למה 

שאין  –הם צריכים לחגוג את פורים? הסברנו למדריכים 

אלא מסורת. זה יצר שיח מרתק:  –פה עניין דתי או פולחן 

מה, אתם הופכים אותנו ליהודים? הסברנו שזה חלון 

שתבינו למה ביום הזה כולם בבאר  –לחברה הישראלית 

שבע מחופשים... הם לא נדרשו להתחפש אבל כן 

להשתתף בכל ההפנינג, שבו היו דוכני שעשועים )כמו 

בקיבוץ( ואוכל והם מאד נהנו. אנחנו היינו מחופשים והם 

יכלו לבחור אם להתחפש או לא. היו כמה חניכים 

שהתחפשו לשוטרים ואחרים הסתפקו בלהתאפר בפינת 

 למרוח על הפנים צבעים של ברצלונה וכו'... –האיפור 

 ומה לגבי החגים שלהם ?

אז הם  –נרי: השבוע היה חג של הולדת הנביא מוחמד 

נסעו הביתה לסופ"ש ארוך. ברמדאן )בקרוב( הם נשארים 

בניצנה, אבל הכפר מתאים עצמו אליהם: חדר אוכל נפתח 

 09בתקופה זו לפני הזריחה, הם עובדים ולומדים עד 

בצהריים ואח"כ נחים. השנה גם התאימו את החופשות 

לחגים שלהם. את הבחינות הם עושים לפי הלוח 

 המוסלמי.

 כמה אתם בקומונה? 

מכל  –ארבעה בנים וארבע בנות –נרי: אנחנו שמונה 

 הארץ, ארבעה מאיתנו קיבוצניקים.

יש בניצנה כמה קומונות, קומונת ההדרכה )א'( היא 

 -המפורסמת והוותיקה )שלושים שנה( ואנחנו קומונה ג' 

אנחנו אלה שמציירים  –יש דירה חדשה  –אז הכל חדש 

יוצא  –על הקירות ונותנים לה את האופי, הקמנו פרגולה 

שזה כיף אבל קשה כי  -לנו להתחיל הכל מחדש, חלוצי 

 צריך להשיג אישורים להכל...

 האם בשנה מצליחים לעשות תהליכים?

נרי: מצד אחד כן, מצד שני יש תחושה מבאסת שזה הולך 

להיגמר... אבל אין לי ספק שהקשר עם החניכים יימשך, 

כי אני רואה בוגרים שנמצאים בקשר עם השינשינים שהיו 

להם, ומדריכים שעדיין בקשר אפילו עם חניכים שעזבו. 

יש חניך אחד שעזב בגלל בלאגן שעשה, ואני מדברת איתו 

דרך אמא  -לפחות פעם בשבוע למרות שאין לו פלאפון 

 שלו...

 ספרי לי על ביקורי הבית

נרי: זה כיף ולי כבחורה יש פריבילגיה להיכנס ממש לתוך 

הבית, הבנים בד"כ נשארים בחדר האירוח )"שיד"(. 

כאישה אני יכולה לדבר עם האמא ולפגוש אותה, לרוב 

הבנים לא יכולים להיפגש עם נשים. הייתי בביקור בית 

שמאד זכור לי, אצל חניך שגר בפזורת "ואדי 

בד"כ קובעים עם  –נאם")פחונים( לא מצאנו את הבית 

רכב שיוביל לבית בתוך הפזורה, הגענו לשם, נוסעים אחרי 

הרכב שטח עד לפחון שהוא הבית, יוצא החניך שאין לא 
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רישיון הנהיגה מתוך הג'יפ... דיברנו איתו ועם אבא שלו 

על זה והסברנו לו שזה אסור. במשפחה של חניך שיש בה 

האמא שלו היא האחראית עליו. יש לנו  –כמה נשים 

חניכים שהם אחים מאותו האבא אבל לא מאותה אמא. 

זה דבר שמקובל. הם מדברים איתנו על המשפחה, מי 

מתחתן, מי מת, וכל הזמן קורה משהו, כי אלה משפחות 

אחים... צחקו עליי שנולד לי בן דוד ולהם בגיל הזה  01של 

יש כבר אחיינים... החניכים יודעים איך לטפל בילד קטן כי 

הם עושים את זה מילדות...  כיף לראות איך הם דואגים 

המשפחה זה הדבר הכי חשוב להם.  -לילדי המשפחה 

אם יש חניך עם בעיה בבית )והכוונה גם השבט או 

המשפחה המורחבת( זה משפיע מאד על החניכים. 

בשבוע הראשון של הלימודים היה סכסוך בין שתי חמולות 

כי לא יכלו  –והילדים מהמשפחה ה"חלשה" לא הגיעו 

לצאת מהבית. סיפור שסיפרו לנו משנה שעברה: היה 

שהתחיל בריב בין  –סכסוך בין שתי משפחות  דומיננטיות 

שני ילדים בבי"ס בפזורה, ולנו יש שני חניכים חברים 

באותו חדר בפנימייה, בני המשפחות היריבות, והם באו 

למנהל וביקשו שיצלם את שניהם מחזיקים ידיים בשביל 

 להראות לבי"ס בפזורה שאפשר גם אחרת...

 בשלב זה אלה וילנאי מצטרפת לשיחה.

נרי זה מרתק... למדת משהו חדש על החברה הבדואית  

 שלא ידעת לפני שנת השירות?

לא ידעתי כלום חוץ  –הכל! אם שאלת אותי לפני  –נרי 

מזה שיש ריבוי נשים וגרים בפחונים. אנחנו שומעים רק 

על התופעות השליליות, הפשע וכו'... אני למדתי המון 

כאישה  –מהם, ואפשר ללמוד מהם: למשל נושא הכבוד 

וכמבוגר תמיד החניכים יתנו לי לשבת קודם. יש סטיגמה 

גם על היחס לנשים, אבל זה לא מדויק: מבחינתם יש 

“ מותר”על רצח של אישה, למשל,  –קדושה לנשים 

לרצוח ארבעה גברים! מה שאצלנו נתפס כדיכוי נובע 

במקור מהרצון לגונן ולשמור על הכבוד ועל המשפחה. 

 –אחד השינויים הקטנים שבו אני מרגישה שאני תורמת 

אני יכולה להגיד לחניך לנקות את החדר, ולמרות שהוא 

הוא ירים את הלכלוך, אפילו שזה מנוגד  -עושה פרצוף  

למה שהוא רגיל מילדות. גם להורים חשוב לאמץ מנהגים 

ושפה של החברה הישראלית. יש כאלה שיודעים עברית 

ויש כאלה שבכלל לא, ופה השינשינים הם אלה שמדברים 

איתם עברית וזאת התרומה החשובה שלנו, כי המורים 

והמדריכים מדברים איתם  ערבית. ההורים ששולחים את 

 הילדים למכינה רוצים שהם יצליחו להשתלב בחברה. 

 –תשע שנים למדתי ערבית בבי"ס  –אני גם נתרמת 

והערבית שלמדתי בשבעה חודשים בניצנה היא הרבה 

יותר משמעותית ממה שלמדתי בכל שנות ביה"ס. הם 

יודעים שאני כבר מבינה מה שהם מדברים ביניהם... 

באחד מביקורי הבית הגעתי לאמא שלא יודעת בכלל 

עברית והצלחתי לנהל איתה שיחה בערבית וממש נהניתי 

מזה. החברה ממש מעניינת וקסומה ויש בה כל כך הרבה 

דברים מעניינים ויפים.  רובנו שומעים רק על הבעיות, 

אבל זו חברה שאפשר ללמוד ממנה הרבה וגם זקוקה 

הייתי ממשיכה את השירות  -לעזרה. אם הייתי יכולה  

 הצבאי שם...

ועוד לא קראתם על אלה .... המשך בעלון 

 הבא....
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 “מחשבות על חינוך”
 

 

: כחל   

: ילדי כחל הקימו ליד 9102יום המעשים הטובים 

בית העלמין פינת חמד ייעודית לקהילה. מעתה 

העוברים ושבים יוכלו להתרענן, ולשבת מול נופי 

המקום. הילדים עמלו ועבדו קשה, בסיוע יהודית 

שאפו גדול  -וצוותה המהולל. ולנו רק נותר לשבח 

. לכל מי שלקח חלק   

נעורים: —נקר  

מתן  ואיה האלופים, לא מוותרים על מסורות יקרות 

וחשובות, וארגנו סדר פסח כהלכתו בקולנוע, הילדים הסבו 

מסביב לשולחן קראו בהגדה יעודית, שרו ואכלו כמנהג 

 המקום.

תודה לכם איה ומתן שלמרות השינויים מסביב אתם 

מצליחים להעניק לדור העתיד שלנו מהחוויות הנפלאות 

 שאתם עברתם כאן בניר אליהו.

 סרקו את  הברקוד  

 עורבני: 

ילדי עורבני  נכנסו לעולם האגדות בפעילות 

פעילות משחק “, אבירי השולחן העגול” שהעבירו 

דמיון ואקשן, הפעילות הייתה נהדרת, הילדים  

התלבשו והתאפרו בעקבות הדמויות אותן גילמו, 

המפעילים סיפרו  את הסיפור והכניסן את הילדים 

 למשחר באופן מדוייק, מצחיק ומלא חיים.
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 סיפור בהמשכים
 אביתר ברזלי

 ובת יחידה לאב, אני גרה בוילה ענקית. 01לום קוראים לי לילה, אני בת ש

 היום האחרונים שלך יהיו בשמחה ובכיף" 99-לפני שבוע אבא אמר לי "אני רוצה שה

 יום. 01-ו 01יום?" שאלתי והוא סיפר לי בקול עצוב שקוללתי בגיל שנה, ואני אמות בגיל  99"למה רק 

 למחרת נתתי לו את הדף הזה:

 "הכל?"  שאל אותי אבא 

 "הכל" עניתי לו, 

 טוב, מתי את רוצה להתחיל?" שאל 

 "עכשיו" עניתי.

 המשך בעלון הבא....

 סרטים .1

2...................   . 

3......................   . 

4............................   . 

5.............................  . 

6........................  . 

7................... ........  . 

2..........................  . 

3............................  . 

13.............................. . 

11................................ . 

 

 

 בתחום הבריאות -הידעת    
 

 

ש"ח לטיפול,  081ניתן לקבל החזר עבור טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה פרטיים. חברת הביטוח משלמת עד         

 טיפולים בשנה. יש צורך בהמלצת אורטופד לטיפול. 09עבור  912בכפוף להשתתפות עצמית של 

 ש"ח. 061ש"ח וחברת הביטוח תחזיר לו  21ש"ח. החבר ישלם  911דוגמא: טיפול פיזיותרפיה בעלות של          

 

המידע הנ"ל הינו מידע כללי מתוך הפוליסה. להתאמת המידע לחבר ושאלות נוספות, ניתן לפנות לליאורה גולד,       

 רכזת בריאות או ישירות לסוכנות הביטוח החקלאי: 

   danielar@bth-direct.co.il, מייל: 13-1192312דניאלה רוגוזינסקי , טלפון:         

mailto:danielar@bth-direct.co.il
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 תשבץ זוגות

 

 זוגות זוגות -ניר אליהו 

 את התשבץ כתבו : סמדר אביו, אילאיל הרץ ולירז מדר  ) יש לכם רעיונות להגדרות נוספות?  מוזמנים לשלוח אלינו(

 מאוזן

 .היא אחת מארבעת המינים והוא מלך תנכי מזמר.0

 .בעלת מקור ופרח סגלגל, מפקחות על כל כתב עט שמושאל.3

 .היא לא תשכח לשים לולב והדסים והוא יחכה לה בשדה.2

 .מלכת אסתר פגשה אדם בר מזל.00

 .עם לחות מין הליל בסוף היא תפרח.09

 .שמרה לעצמה את הסוד כשהחליטו יחד למרוד.01

 .מחכה לבמבי באלה החופים.00

 .מארץ הפלאות הגיעה והכירה את אחיו של משה.01

 .זהב משובח אל הים נשפך.01

 .בתוף היא אוחזת מתחת לעץ שפריחתו היא סמל לטו בשבט.08

 .הוא פיון במשחק מחשב והיא חברה בסדרה מצחיקה.02

 .העונה הכי יפה שלה והוא טיפוס מרובע95

 

 

 מאונך

 .היא חורצת גורלות הוא טיפוס נחמד.9

 . מלך החיות מטפל בפרח קוצני.1

 . היא צרפתייה מנומסת והוא  בתרגום יצחק.0

 . הוא שי על הר קטן והיא  מעטפת של אור מסביבו.1

 .היא לא בשבילה והוא מתרומם מהעם.1

 . דרך ענן חודרת ומבהרת מוצאת אותו מלוכלך.8

 . עם הנשק החום הוא ישתול אותה בתוך הכפיר.05

 . מצלע האדם נוצרה והוא האבא של כולם.03
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 )פלג(חדשות מהיונה 

 ספריית ניר אליהו

לקראת יום השואה רציתי לחשוף את קהל הקוראים למדף בו שמנו ספרים אשר השואה משתקפת בהם מכל מיני 

זוויות. ידוע לי שחברים רבים נרתעים לקרוא ספרים שעוסקים בשואה, אך אלו ספרים 

 שיכולים לעמוד על כל מדף ובכל בית מבלי להתייחס אליהם כספרים על השואה.

כמו הספר של מנדלסון, שחקר אודות בני משפחתו בארבע יבשות,   או הספר עם הילד 

שמרים ידיו לפני הנאצי שחמישה גברים שמזהים עצמם שהם הילד שבצילום, כמו בספר 

הטנק של אסף ענברי שחמישה אנשים שחושבים שכל אחד מהם הוא היחידי שעצר את 

על קורות חייה  -הטנק ליד דגניה.  הספר המפתח של שרה. וספור חייה של "צביה האחת" 

 של אחת מראשי המורדים בגטו וורשה, צביה לובטקין.

קומיקס עבור ילדנו, ספרים שכתבו  0-בספרייה ישנם כמה וכמה ספרים על אנה פרנק  

 חברותיה והנער שאהב אותה "במסתור עם אנה".

ספר חדש שיצא הוא "הילדים של אירנה" שהצילה אלף ילדים והבריחה אותם מהגטו בדרכים לא דרכים. ורשמה 

לעצמה לאן הם הובלו ובסוף המלחמה הוציאה אותם מהמחבוא כמו ממנזרים ועוד והחזירה אותם לחיק היהדות. 

 ספריו של אורי אורלב לילדים והרשימה ארוכה.

      
 

 
 לי זה אכפת

 יונה פלג

גדלתי בקבוץ כאשר בליל הסדר מקהלה גדולה ושני הורי שרים בה לימים גם אני הצטרפתי למקהלה, את רוב ההגדה 

שרה המקהלה, בתור נערה אני זוכרת את ביקורו בקיבוצנו של נחום נרדי )מלחין( עם מרים אביגיל יושבים עם הורי 

באותו שולחן סדר. אני אוהבת את ליל הסדר, אך לא הכנתי אותו לבדי אף פעם בקיבוץ, תמיד באתי אל המוכן. השנה 

 לקחתי על עצמי להכינו כדי שאני ואורחי נהנה ממנו.

במשך השנים לקחתי חלק בקריאת ההגדה, בשירה, אך ממש להכין אותו לא יצא לי. בסדר השנה נרשמו מעט מאד 

. 911 -אנשים לערך, יחד עם אורחי פלפל )הקייטרינג( היינו כמעט כ  21 -עם ילדים ואורחים, היינו כ  -חברי קיבוץ 

איש וילד. אך חברים שיכולים להקריא את ההגדה היו מעט מאד, שיתפנו את 

היה אחראי על השירה, ובסוף הערב  אריהכאב הסדר, אבי זהר האורחים, הטבלנו את 

שזו לה השנה השנייה ציפי מור , מזוג חברים של שירה בציבור -קיבלנו מתנה 

 להשתתף איתנו בסדר והביאה איתה עוד חברים.

לא מעט אורחים פגשו אותי בסוף הערב ובאו להודות על הסדר המוצלח, וביקשו 

להירשם גם לשנה הבאה. חשוב לערוך את ליל הסדר בקיבוץ, אולי אנו יכולים לחדש 

 את ההגדה ולהוסיף שירי אביב וקציר. אך לשם כך צריך יותר מכוחותינו.
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 שלחו אלינו את הפתרון  —רוצים שהציור הבא יהיה על המשפחה שלכם 

 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

 ז “לו -מועדון גמלאים 

 

 חודש מאי

    
 

 פיני טוכמכר

 משולחן הוותיקן

 למה? סבא בוחר עבודה!

 סבא בוחר, סבא אזרח בוגר.

 סבא בוחר, על הבית שומר.

 סבא תמיד חוזר ואומר,

 את מה שחלם אסור להפר!

  

 “,שלום“סבא רצה ורוצה שנחיה ב

 סבא גדל וגידל אתכם עד הלום.

 סבא מאמין שאין תחליף למתכון,

 חייבים לחיות ללא ריב ומדון !!

 

 תנו קצה לשלום, פירשו לו שטיח,

 הוא יצעד, יחבק, הוא יחוש, הוא יריח,

 למדיח,“ הכלים”הוא יגרור אחריו 

 ישטוף זוהמה ואת כל מה שמסריח!

 

 לחיצת יד, חצי חיוך וטפיחה על שכם,

 טומן בחובו, עולם שקט, רווי הקסם,

 הדם יחדל ולא ישטוף לו, כך הזרם,

 נפרה שדה, פרדס וכרם...“, דמיו“וב

 פעילות תאריך  ושעה 

 עדות מפי מר שמעון רובין מחורשים -קולות של ניצולים  05:55בשעה   950502

 הרצאה: ואלרי שיקלי, העולם המופלא של תיאטרון הבובות 2:35בשעה  0550502

 יום הולדת לילידי חודש אפריל ומאי 2:35בשעה  0150502

 התעמלות עם ליאורה גולד 2:35בשעה  9350502

 “הטירה הקסומה בירושלים”הרצאה: דורי חן,  2:35בשעה  3550502

 לפני כל פעילות תישלח הזמנה בנפרד , כמו כן בשעות פעילות המועדון תתקיים ארוחת בוקר ו2או קפה ועוגה.

תודה רבה, לכל התומכים  והמגיעים  למועדון,  הנוכחות שלכם בהחלט מחזקת  ומכבדת הן את האורחים והמפעילים 

 שמגיעים אלינו והן את מי שמגיע .

 ו, שולה, ליאורה ולירז‘צוות המועדון, לנצ
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 אוכלת בבית, אין כמו אוכל של אמא! חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית 

קונבנציונלית, כי גם ככה אני סוג של חלק חילוף, אז עדיף לבחור משהו שאולי יכול 

 לעזור.

 סושי , שווארמה זה לא בשבילי, אני רגישה טרייה לגלוטן. שווארמה או סושי

 ייסרים של סימילאק.‘מסיבת פוך, עם צ מסיבת טראנס או  פוך

 ברור שספה, ספורט זה לחלשים! ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

 בטן גב בתאילנד, כי טרקים בהימלאיה זה הכי לא אני..

 למקרים כאלה.  speed dial-אני הכי טכנופובית, מזלי שיש לי את מתן ב  טכנולוגית או טכנופובית

 הכי מתוק שיש ! מתוק או מלוח

 בחירה קשה, אפשר הכל?!?! קצפת או עוגייה-קרמבו 

משתדלת להיות שיק, אבל רוב הזמן אני שוק )ככה זה כשחיים בקיבוץ וכולם  שוק או שיק

 מות(‘מסתובבים עם פיג

 לא זה ולא זה! כדורגל או כדורסל

 מחנטרשת )בהסוואה( ממחזרת או מחנטרשת

אז אני   8:31-09:31ים כי זה סוג של יציאה מהשער הצהוב )אם זה בין השעות  שבת: בריכה בעדן או ים

 בעדן(

 מורחת, תמיד הייתי המצילה, כשכל החברות שלי היו בורחות בזעקות אימה. בורחת או מורחת -וק ‘ג

 חייכי אל העולם והעולם יחייך אלייך חזרה! מוטו בחיים

דברים שאנחנו לא יודעים  3

 עלייך 

 מכלל אוכלוסיית העולם. 12-יש לי מחלה שיש רק ל .0

 נולדתי בתימן )סתם בעפולה( וגדלתי במדרך עוז. .9

 זוגות נעליים. 911-יש לי יותר מ .3

 סיכום המערכת:

 ברור ששפיצית!!

 

מדובר בבחורה מלאת חיוביות שהכל קטן עליה,  גם הרגישות הטרייה לגלוטן , כמות 

הנעליים שיש לה בבית לא משאירה כמעט מקום למתן  ומעידה על כך שהיא שיק 

אוכלוסיית העולם מעידה על  12-מה. העובדה שיש לה מחלה שיש רק ל‘גם עם פיג

 בחורה ייחודית ביותר.

 הילה גבע

 שפיץ או עציץ
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 כי הילה לא משאירה כלום מהאוכל של אמא שלה -חדר אוכל  חדר אוכל או אוכל בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית 

לא ניסיתי דיקור ולא אנסה )ראה סעיף דברים שלא ידיעתם  -רפואה קונבנציונלית 

 עליי(.

 כי סושי זה לא ממש מאכל. -שווארמה  שווארמה או סושי

 בימים אלה אני רק חולם על זה. -מסיבת טראנס  מסיבת טראנס או  פוך

 ספה )ועדיף שתהיה נוחה(. ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

 גם וגם אם אני צריך לבחור ועכשיו אחרי הנישואין אז לגמרי בטן גב.

 יותר טכנולוג מטכנופוב טכנולוג או טכנופוב

 רוגלך חם )מבחינתי מול בורקס, רוגלך תמיד מנצח( -מתוק  מתוק או מלוח

 ברור שקצפת קצפת או עוגייה-קרמבו 

 הכי שוק, גאה!! שוק או שיק

 לא זה ולא זה... צופה בספורט מוטורי ושחמט. כדורגל או כדורסל

 שואף למחזר בפועל מעט מחנטרש ממחזר או מחנטרש

 בריכה נראה לי )אבל אוהב את הים(. שבת: בריכה בעדן או ים

 מורחחחח בורח או מורח -וק ‘ג

 חייה ותן לחיות ! מוטו בחיים

דברים שאנחנו לא יודעים  3

 עליך 

 אני אוהב לאכול איקרה. .0

 !שנים, תכלס יכולתי להיות רופא 1סיימתי תואר ראשון אחרי  .9

אז רופא קצת פחות, אבל סגרנו דבר שלישי שאתם לא  -אני מפחד ממחטים  .3

 יודעים עליי. 

 סיכום המערכת:

 שפיץ  ללא ספק !!

 

מתן שלנו נאמן מושבע למסורות עתיקות בקיבוץ, איש צנוע שמסתבר שאוהב 

וקים ואוהב לחיות.  בבחירות שלו ‘מסיבות טראנס אך פוחד ממחטים, גיבור על ג

 באוכל יש מקום לשיפור אך בהתייחסות לכל המכלול מדובר בתותח רציני! 

 מתן גבע

 שפיץ או עציץ
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 שיר אחד בחודש

 

 מריעים לבראשית
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 ליזה בוחסירה

 רכיליזה

   חבל, אבל המופע של נרי וחבורתו תמיד נחמד לשמוע, אומנם היה  –את מסיבת פורים המסורתית לא חגגנו

 קצת קר אבל נחמד מאוד. תודה למארגנים שחשבו פתוח ולא ביטלו לגמרי את מסיבת הפורים.

  אורי אבישי אהרון ודור לסקי בהרי –האיש הנדיב הלא הוא חגי לנגשטטר ארגן שוב את החבורה הלא הם

 אוסטריה.כולם חזרו בשלום ולא שברו כלום בדרך...

  בורנשטיין על הולדת הבן נדב אח לדור ועידו ובן לעידית ולירון ואפילו סבא איציק בא  –מזל טוב למשפחת מאייר

 לביקור ולהישאר לחג. חיבוקים גדולים לכל המשפחה.

  השנה אלון אברהמי במקום לנסוע לסקי עם החבורה לקח את החבורה הפרטית שלו )הבנים נדב ואמיתי( וטס

 לסקי בצרפת.

 ....חדווה בר שאן יודעת לבלות והפעם נסעה לאיטליה ארץ הרומנטיקה עם 

  נסיעת עבודה להודו" על זה עוד לא שמעתי , זה התירוץ שמצא גדעון גולד שטס להודו להפסקה קלה אבל אל"

 תדאגו ליאורה סידרה לו חזרה חלקה לניקיונות הפסח.

  0111ביום שכמעט נחתה חללית בראשית על הירח התבשלו באהבה בבית משפחת רפפורט דני ואיריס כ 

קילו בשר שנתרמו ע"י חברים בקיבוץ לפרויקט כרובית. תודה לכל החברים על  31קציצות טעימות ועסיסיות מ 

 אמן –התרומה ותודה לכל מי שנתן יד בביצוע, שתמיד נהיה בצד שנותן 

 . יותם ויודפת פנר חובקים בן חדש דניאל שמו. השלישי במספר , מזל טוב לכל המשפחה 

  לדעתי שירה כדורי הולכת בעקבות אבא איז'ו ופתחה לעצמה נישה של הדרכת טיולי זוגות 2  חברות בחו"ל

 והפעם לקחה את תמי גלילי לווארשה. אנחנו בטח נשמע על כך בהמשך.

  רגע לפני כניסת החג ובעקבות בריחת בני ישראל ממצריים, וכמובן היינו צריכים עוד תירוצים של אווירה )כאילו

שהניקיונות לא עשו את זה( נפגשנו ליד חדר האוכל לפעילות מרתקת של ליפז עם משימות  שנכתבו ע"י רוית 

אלון וכמובן הלכנו עד האבן בפרדס ושרפנו את החמץ בעזרתו האדיבה של ניצן שגילה לנו את האש. תודה על 

 פעילות מקסימה לכל העוסקים במלאכה.

 יב יצאו לטיול תרמילאים בשביל ישראל מיער עופר על הכרמל ומתוכננים לסיים בים ליד ג'יסר א זרקא. -ילדי ח

הבת  –עם המדריכים המהוללי מתן ואיה. איזה כף לטייל בשבילי ישראל. אתגר לא פשוט עם כל האוכל עליהם 

 שלי אפילו לא לקחה פלאפון.....

 כתובות האש נבנות להם. הזמרים מגרגרים בגרונם והרקדנים מותחים שרירים  -הכנות ליום העצמאות בשיאם

 והחייל האולטימטיבי אייל רונן שוב יברך את הקיבוץ ומדינת ישראל... או שלא?!
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 מתכון חודשי

 

 גת -שרית פלג 

 קרקרים

 גר' קמח כוסמין 091

 גר' קוקאר )לא איסטנט( 091

 גר' גרעיני חמניות קלופים 011

 גר' שומשום 11

 גר' גרעיני פישתן 11

 כפית מלח 0

 כפות שמן זית 9

 מל' מים 111

 

 תבניות גדולות בנייר אפייה 9לערבב את כל המצרכים בקערה. לרפד 

 לפזר את הבלילה בתבניות

 דקות. 01-מעלות ל 011לאפות בתנור שחומם ל

 דק עד שיוצא זהוב. 21להוציא מהתנור לחתוך לריבועים, ולהחזיר בזריזות לתנור לאפייה של עוד כ

 להוציא מהתנור, לקרר היטב ולאחסן בכלי סגור היטב לשמירת הטריות.

 

 למה?

 כי תמיד כשאני מביאה את הקרקרים, מבקשים את המתכון.
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