שבועות בניר אליהו  - 3791מזהים ? (מתוך האתר של הקיבוץ)
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דבר העורכת
לירז מדר
חברים יקרים ,גם הפעם העלון יוצא בסיום הפקת ענק ,חגיגת שבועות ואני מאוד שמחה שיש לי את הפלטפורמה לציין
את כל מי שלקח חלק.
איז‘ו ונמרוד על סיורי הטרקטור ,מיכל ברק-מאור שלא וויתרה והצליחה לגייס רקדנים צעירים ומוכשרים לריקוד זוגות
מעולה ,רווית קושיצקי על היוזמה והביצוע של מופעי החוגים ,אלעד קורדובה על מופע של ילדי הקרב מגע .אילאיל הרץ
על הריקוד תינוקות ,שלי בורץ  ,קטי רפפורט והילה גבע על התעודות לנולדים ,איריס ושרית על מקהלת הילדים ,נרי

לנצ‘נר והקולית שמפתיעים כל פעם מחדש עם עיבודים מצוינים ,ליאור אייכלר על ריקוד הלחם והשיבולים ,יערה
רפפורט על ריקוד עורבני ,ענת רוזנבלום וליאת ליבנה-מעוז על ריקוד השחרורים ,מיכל אייכלר וקרן ויינברג על ריקוד
הסיקסקים ,עידית זר ,עטרה אשד ולירון אליה על ריקוד השרקרקים ,עמית שר ותמר רגב על הריקוד של נקר ,עוזי בארי
ונדב רונן על הנחייה יצירתית במיוחד ,יהודית על הזרים ,ליפז על הבלות והיונים ,גדעון גולד על הסאונד ,נמרוד וילדי
נקר שבמסגרת עבודת ילדים בנו ופירקו את הבמה והדגלים ,הווארד על הפלטות החדשות לבמה ,נהגי הטרקטורים,
הרקדנים ,הזמרים ,משתתפי השווקים” ,קח תן“ והשוק טעימות ( שהיה מוצלח מאוד  -כך התרשמתי מהתגובות
שהגיעו) כל העורכים ,והפורקים .גם הפעם אני ממש מקווה שלא שכחתי אף אחת/ד ,במידה וכן בבקשה הפנו את
תשומת ליבי והדבר יתוקן .אז מה בעלון הפעם?
מציינים שנים ללא חמישה מחברנו ,אסף גביש ז“ל לצערי לא הכרתי אותו ,אך בשל העובדה שאני אחראית על טקס
יום הזיכרון אני מרגישה בכל שנה שיש לי הזכות להיות חלק בהנצחת זכרו ,יוסף קושמרו ז“ל ,זכור לי כסבא נאמן
לנכדה יובל ,כאשר עבדתי בגן שרקרק היה מגיע לאסוף אותה ותמיד מאיר פנים ,אברהם ברק ז“ל שהיה יוצר ואמן
ובתמונה בעלון נראה אורג את אחד מהשטיחים המפורסמים שלו (גם לי היה אחד ,שנים) ,לייקה מזרחי ז“ל שתמיד
כשבאתי לבקר הגישה לימונדה קרה ועוגת פירות יבשים מצוינת (עוגת הפתעות) ,ושמחל‘ה כספי ז“ל שכל אחד
מילדנו זכו לקבל ממנה מתנה כשנולדו” ,אני חייבת לקנות מתנה לתינוק של נמרוד“ (גם כשנולדה תינוקת ).
יואב יונה בראיון אישי על הכוונה לעבור לעבוד בחינוך ,הדסה ראובני שהמליצה על קטע מעורר השראה ב“מחשבות
על חינוך“ ,שנכתב ע“י אבינועם הירש .אביתר ברזלי בפרק  1בסיפורו ”היום ה–  31לחיים“ ,יונה פלג בחדשות
מהספרייה ומילה טובה ,פיני מסכם עבורנו את טקס שבועות ,דפי ברזני שכבר חברה מן המניין—מזל טוב ובהצלחה,

מאפשרת לנו הצצה אישית קלה .אריה שלמון חזר עם שיר שהוא אוהב במיוחד ,תשבץ העוסק במושגים בחינוך ,ליזה
בוחסירה בסיכום השבועות האחרונים מנקודת מבטה ,ליאורה גולד מאירה לנו עוד סעיפים בפוליסה שלנו ,סיפור
לילדים לקריאה והפעם באנגלית ,ונורית שלמון עם המלצה מתוקה לקיץ.
ועכשיו כשכולם יוצאים לחופשה ,אני רוצה לאחל חופשה נעימה ובטוחה לכל הילדים ואנשי החינוך ,תהנו ותצברו
כוחות לשנה הבאה .בהצלחה במיוחד למסיימי יב‘  -עומר מדר ,עדן ביוקרואל ,אורן ביוקרואל ואיתי רגב.
ועוד מילה טובה ברמה האישית ,לאסתר זטורסקי ,דלית רגב ,ואיריס וילנאי-רפפורט שנענו לבקשה של סמדר ושלי
לעזור בבחינות הבגרות בבית הספר בו אנו מלמדות—תודה.
עורכת ראשית :לירז מדר

תהנו ,לירז
מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

ארכיון :עמיקם רגב ,ואתר הקיבוץ
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יום הולדת  -ילידי יוני
”היום לפני שנים ,החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך “ נחמן מברסלב
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לזכרם
” אתם אינכם ולא תשובו עוד ”

אסף גביש ז“ל

יוסף קושמרו ז“ל 21
שנים למותו

 53שנים למותו

אברהם ברק ז“ל
 10שנים למותו

לאה מזרחי ז“ל
 3שנים למותה

משתתפים בצערם של
גיל ינאי
ותלמה גניזדוביץ
במות האם

רות הולנד גניזדוביץ ז“ל
שלא תדעו עוד צער
מכל בית ניר אליהו
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שמחה כספי ז“ל
שנתיים למותה

ראיון אישי
יואב יונה
עם סיום השנה החמישית שלי בהוראה ,והיציאה

ספר לי קצת על

לחופשה נזכרתי ביום בו החלטתי לעזוב את חברת

ההתנדבות ב"שיעור

טבע ולעבור לעבוד בחינוך ,והרגשתי פרפרים בבטן,

ביחד"

נזכרתי בתחושה ההיא שהייתה לי ובהבנה שאני רוצה

שיעור ביחד זו עמותה,

לעשות משהו משמעותי ,וחשבתי על יואב יונה ,שלפני

שבה מקום העבודה

יותר משלוש שנים התייעץ איתי על המעבר שעשיתי

שלי בעצם תורם עלות

וכיום כבר עמוק בתוך הלימודים למעבר להוראה ,ישבנו

של שעתיים מיום

על קפה לשיחה נעימה בזמן שכל ילדינו (שמונה לשתי

העבודה שלי אחת

המשפחות) ישנו...

לשבוע לביה"ס .אני

מה אתה עושה בימים אלה?
כרגע אני עובד בהייטק ,מנהל מוצר בחברה שנקראת
"טיאוקו" ( חברת תוכנה) ,כבר  8שנים.
למה הוראה?
זה משהו שאני חושב עליו כבר המון המון שנים ,זה
שינוי שאני רוצה לעשות גם בהיבט האישי ,תקראי לזה
ציונות ,שליחות ,למען האמת כבר התחלתי לפני הרבה
שנים ללמוד לתעודת הוראה ואחרי סמסטר הפסקתי,

מצטרף כתומך הוראה למורה (בשיעורי מתמטיקה),
ושם אני עוזר לתלמידים ,אנחנו מתרגלים בכיתה או
מחוץ לכיתה ,תלוי במתודה אותה בוחר המורה

המלמד ,לפעמים אני יוצא עם קבוצה של 5-6
תלמידים ועושה להם הקנייה ותרגול בקבוצה קטנה.
זו בעצם הייתה ההתנסות הלא רשמית שלי בהוראה,
וחשיפה למערכת החינוך ,למסגרת כיתתית ,בית
ספרית.

ואז ,בחופשת לידה עם גלי ,החלטתי לעבור איזשהו

זו השנה הרביעית שאני מסיים כמתנדב בעמותה.

תהליך עצמי בעזרת אימון אישי ,כשהמטרה הייתה

השנה ,מאחר ואני מתחיל שנת התנסות בבית ספר ,לא

למצא את הייעוד ,ו"במפתיע" נמצא הייעוד לעבודה

אוכל לשלב גם את ההתנדבות ולכן לא אוכל להשתתף

בחינוך .אני חייב להודות שנורא רציתי שזה יהיה ,ייתכן

ביוזמה הזו.

וכיוונתי לכך באימון ,אבל מבחינתי זו הייתה הגושפנקא למה בחרת ללמוד ולהתמקד בעל -יסודי?
הסופית לצאת לדרך.

האמת היא שיש לכך כמה סיבות :סיבה ראשונה

כזכור לך ,ניסיתי להתקבל לחותם (תכנית להסבת

קשורה לחיפוש שלי לאתגרים ,ואני מרגיש שזה נמצא

אקדמאים ,למתן הזדמנות שווה לכל ילד ללא קשר

שם ,בגילאים הגדולים יותר.

למקום ממנו הגיע) ,וכאשר הניסיון הזה לא צלח,

סיבה נוספת קשורה לתגמול ,שמעתי שהשכר יותר

החלטתי שאעשה זאת בדרכי שלי ,חיפשתי מסלולים

גבוה (בכל זאת המעבר מהי טק) ומאחר ובתוך עמי אני

לאקדמאים( ,יש המון) ,ובסופו של דבר מצאתי מסלול

חי ,אני מבין שאצטרך לעשות גם שיעורים פרטיים.

שנח לי  ,בו אני בונה לעצמי את הלימודים – מסלול

בגילאים האלה יש יותר פוטנציאל למצוא תלמידים.

ללימודי מתמטיקה לעל -יסודי ,אני לומד כבר שנתיים
ולפניי עוד שני סמסטרים של התנסות מעשית,
שתתחיל באוקטובר.

אני חייב לציין שזאת הייתה התלבטות אמיתית,
בהתחלה נטיית הלב שלי הייתה לגילאי היסודי.
5

ואם כבר הזכרת את החשש הכלכלי ,איך אתה עם

מתחיל עם שיעור היכרות ,באיזשהו פורמט לא

זה?

פורמלי להכיר את התלמידים...

למען האמת זה הדבר היחיד שעוד יכול להרחיק אותי איזה מורה תהיה?
מהחלום ,כרגע עוד לא יודע יש לי עוד שנה ללימודים ,מורה למתמטיקה  ...סתם ,אני יודע איזה מורה אני
אבל זה בהחלט הדבר היחידי והמהותי שמדאיג אותי .רוצה להיות ,כזה שמכיר את כל התלמידים בשמות,
מה התגובות בעבודה ,כבר יודעים?

שיודע עליהם דברים שלא קשורים למתמטיקה ,שלא

עד לפני שבוע אף אחד לא ידע ,אך מהשנה אני צריך

מודד אותם רק על ציונים ,שלא מגלה להם את

לצאת פעם בשבוע להתנסות ,ולכן פניתי לבוסית שלי ,התשובות ,שנותן להם להגיע לתשובות בכוחות
עצמם ,שלא צועק עליהם ,סבלני.
קיבלתי תגובות מאוד חיוביות ומפרגנות.
ובבית?
כל ההחלטה הזו לא הייתה יכולה להתאפשר ללא

האם היה לך מורה לחיים ,כזה שהיווה עבורך
מודל?

הגיבוי והתמיכה של לירן ,בעיקר בשנה הראשונה,

מעולם לא היה לי מורה שראיתי בו מודל ,ולמרות

בה נאלצתי להיות מחוץ לבית שעות רבות ובנוסף

זאת בחרתי בהוראה ואולי דווקא בגלל זה.

לבצע מטלות בבית.
הילדים גם מאוד מתרגשים ,הם מחכים ,שנהיה ביחד

בחופש ,או שאלמד בבית הספר שלהם.
חששות נוספים ,בכל זאת זה שינוי מטורף?
העמידה מול כיתה ,לא בטוח שזה חשש ,הייתי אומר
ספק חשש ספק התרגשות ,כמו להתחיל עבודה
חדשה ,ובכל זאת זה מעט רחוק ממני כרגע.
ישנו חשש נוסף ,שאתחיל ואז אגלה שזה לא אני

כיף לדבר עם יואב ,הקול שלו רגוע

בסופו של דבר ,אני שומע על חברים שזה מתאים

והשיחה נעימה ,מרגישים את ההתרגשות

להם מאוד ופורחים ,כמוך .אך אני שומע גם על לא

שלו מהשינוי ,ואני לגמרי מצליחה לראות

מעט אנשים שמתחילים ועוזבים ,לדוגמא התנדבתי

אותו מדבר ככה עם התלמידים שלו,

עם מורה שעשתה הסבה להוראה ,ואחרי שנה

שהולכים לזכות במחנך שמאמין בהם,

החליטה שזה לא זה...

ובסבלנות יעניק לכל תלמיד חכה כדי

נסה לתאר באופן אידילי את היום הראשון שלך

שילמד לדוג.

בכיתה?

מאחלת לך המון בהצלחה ,תודה רבה על

אני קם מוקדם בהתרגשות ,גדולה מאוד ,הרבה

השיחה נהניתי מאוד.

הכנות של לפני ,אולי כמה סימולציות על הילדים,
לתכנן טוב איך אני נכנס לכיתה עם מה אני מתחיל...
לצד כל זה אני מאוד חושש ...מזירה נוספת בבית
הספר – חדר המורים.
אבל בסה"כ אני לגמרי רואה את עצמי קופץ למים,
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”מחשבות על חינוך“
שוקה די נור
אבינועם הירש הוא מחנך ויזם חינוכי במערכת החינוך הדתי.
זו הייתה אחת מהחוויות ההזויות ביותר שאי-פעם חוויתי כמחנך.
עד שאני כבר מצליח להשיג ריכוז מהתלמידים ונהיה שקט בכיתה ,אני
שומע זמזום דבורתי וקולט בזווית עיני רחפן קטן (!!) מתרומם מסוף
הכיתה ,ממושבו של התלמיד הכי לא מקובל חברתית.
חשבתי שאיני רואה נכון .רחפן בכיתה? בן אדם ,מה נסגר? מה הוא חושב
לעצמו?
כמובן שהלך השיעור .ציחקוקים וצהלות מסביב .התלמיד הלא מקובל ,מרים ראשו מהשולחן ,אוחז
בשלָּט רחוק ,כנראה מודע לכך שהוא הולך לטוס למנהלת הרבה יותר מהר מהרחפן שלו .אני עדיין
ַ
המום מהתעוזה.
רק שפתאום חודרת אלי תובנה אחרת ומוזרה :לראשונה אי-פעם ,תלמידים מתקרבים אליו
בסקרנות ,רוצים לבדוק ,לגעת ,לחוש את הרחפן .הילד לראשונה מוקף באהדה.
המורה למקומו ,והתובנה החדשה מנסה
ֶ
בתוכי הר געש של כעס ועלבון ורצון להחזיר את כבוד
בכוח לעכב אותם מהתפרצות.
המשכתי לשתוק ולהתבונן במחזה .השיעור כבר חלף מהעולם .אחרי כמה רגעים הרגשתי
שמשהו בכעס התהומי שלי כבה.
"בוא לכאן ".סיננתי אליו בשקט .כל הכיתה הביטה בו במבטֵ י 'הלך עליך' .הוא ניגש אליי נבוך כולו,
חושש מהתגובה ומהעונש.
"מה זה הדבר הזה?" שאלתי אותו.
המורה ".ענה לי.
ֶ
"זה רחפן…

"זה יעוף גם בחוץ? עד איזה גובה הרחפן הזה מסוגל לעוף?" המשכתי לחקור.
"לא יודע ,נדמה לי עד קומה שישית… אולי ".הוא לא הבין לאן השיחה הולכת.
"ואתה שולט בדבר הזה היטב?" עכשיו העיניים שלו נדלקו מחדש.
"בטח .אני אלוף בזה המורה ".חייך לראשונה ,והגניב מבטים לכיתה שעקבה אחרי דו-השיח.
"אז בוא נראה אותך".
ביקשתי מכל הכיתה לצאת החוצה לחצר ,והוא התחיל להפגין את זריזותו ומומחיותו .תוך רגעים
כל הכיתה הייתה ממש עליו ,מבקשת ,מתחננת להיות שותפה בתיפעול הרחפן.
אחרי רבע שעה בערך הפסקתי את החגיגה והשתקתי את כולם .קראתי לו ואמרתי:
"עד מחר בבקר… אתה מכין הרצאה מקיפה ומצגת שנושאה 'הרחפן ותרומתו העתידית לחיינו"
ובשעה הראשונה אתה מציג אותה בפני כל הכיתה .לאחר מכן אתה מציג אותה באסיפת מורים".
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המצגת שהכין כיכבה למחרת בכיתה ואחר כך באספת המורים .מרבית המורים המקצועיים היו
מופתעים ותהו כיצד יכולות התלמיד הללו לא באו לידי ביטוי קודם לכן.
כמה ימים לאחר מכן ביקש התלמיד לשוחח אתי.
"אני מתנצל על החוצפה בהפעלת הרחפן בכיתה .תודה שלא העפת אותי למנהלת ותודה על
ההזדמנות שנתת לי .אתה מבין ,לא כל כך סַ פרו אותי בכיתה .אתמול ,בפעם הראשונה הזמין אותי
יוגב לביתו .אתה יודע… הוא הכי אָּ ְחלָּה בכיתה .הכל השתנה מאז…"
"קיבלתי" אמרתי לו "אבל להבא אם אתה מתכוון להנחית בכיתה מסוק או נושאת מטוסים ,תשתדל
לעדכן קודם…"
"סָּ גּור ".הבטיח לי ולחץ את ידי בחום .כשהתרחק הצצתי בו .תחושה הייתה לי שקומתו גבהה…
(כך כתב אבינעם הירש)
שאלתי את אבינעם" :מאין אתה שואב את הרעיונות ,את היכולות לתגובה כזו חריגה? הרי כל מורה
סביר היה מעניש את הילד ,והנה אתה הֵ מרת את הענישה בהעצמה .זָּקפתָּ קומתו .אתה בוודאי מבין
שהילד הזה יזכור אותך כל חייו".
"יש הרבה מחנכים שאני שואב מהם השראה ".הוא עונה לי" .חינוך זה מעֵ בר למה שמלמדים
בפקולטות .זה גם נשמה ,נשימה ואינסטינקטים .בהוראה – אחד ועוד אחד זה שניים .בחינוך – אחד
ועוד אחד יכול להיות משהו אחר… תלוי גם בתלמיד שמולך… "

עמית שר

זואי בוחסירה

הייתי מוותרת על הימים הפחות
מוצלחים והלא טובים שהיו לי
השנה.

הייתי מוותרת על כל הלחץ של מבחני
הבגרות הפנימיים ומלא עבודות שלא
באמת צריך אותם.

הייתי משחזרת לשנה הבאה את
הכיף והצחוק שהיה לי עם חברים
והרגשת הסיפוק מרגעי הצלחה

הייתי משחזרת לשנה הבאה את
התקופה של הצוות הטכני בהפקות יא
במגמת תיאטרון.

עמית שר וזואי בוחסירה מסכמות
את השנה שלהן בכיתה י‘ בבית
ספר עמי אסף
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READING ENGLISH
The Three Little Pigs - Flora Annie Steel (1922)
Once upon a time there was an old mother pig who had three
little pigs and not enough food to feed them. So when they were
old enough, she sent them out into the world to seek their
fortunes.
The first little pig was very lazy. He didn't want to work at all and
he built his house out of straw. The second little pig worked a little
bit harder but he was somewhat lazy too and he built his house
out of sticks. Then, they sang and danced and played together
the rest of the day.
The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. It was a sturdy house
complete with a fine fireplace and chimney. It looked like it could withstand the strongest
winds.
The next day, a wolf happened to pass by the lane where the three little pigs lived; and he saw
the straw house, and he smelled the pig inside. He thought the pig would make a mighty fine
meal and his mouth began to water.
So he knocked on the door and said: Little pig! Little pig! Let me in! Let me in!
But the little pig saw the wolf's big paws through the keyhole, so he answered back: No! No!
No! Not by the hairs on my chinny chin chin!
Then the wolf showed his teeth and said: Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house
down.
So he huffed and he puffed and he blew the house down! The
wolf opened his jaws very wide and bit down as hard as he could,
but the first little pig escaped and ran away to hide with the
second little pig.
The wolf continued down the lane and he passed by the second
house made of sticks; and he saw the house, and he smelled the
pigs inside, and his mouth began to water as he thought about
the fine dinner they would make.
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So he knocked on the door and said: Little pigs! Little pigs!

Let me in! Let me in!

But the little pigs saw the wolf's pointy ears through the keyhole, so they answered back:
No! No! No! Not by the hairs on our chinny chin chin!
So the wolf showed his teeth and said: Then I'll huff

and I'll puff and I'll blow your house

down!
So he huffed and he puffed and he blew the house down! The wolf was greedy and he tried
to catch both pigs at once, but he was too greedy and got neither! His big jaws clamped
down on nothing but air and the two little pigs scrambled away as fast as their little hooves
would carry them.
The wolf chased them down the lane and he almost caught them. But they made it to the
brick house and slammed the door closed before the wolf could catch them. The three little
pigs they were very frightened, they knew the wolf wanted to eat them. And that was very,
very true. The wolf hadn't eaten all day and he had worked up a large appetite chasing the
pigs around and now he could smell all three of them inside and he knew that the three little
pigs would make a lovely feast.
So the wolf knocked on the door and said: Little pigs! Little pigs! Let me in! Let me in!
But the little pigs saw the wolf's narrow eyes through the keyhole, so they answered back:
No! No! No! Not by the hairs on our chinny chin chin!
So the wolf showed his teeth and said: Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house
down.
Well! he huffed and he puffed. He puffed and he huffed. And he huffed, huffed, and he

puffed, puffed; but he could not blow the house down. At last, he was so out of breath that he
couldn't huff and he couldn't puff anymore. So he stopped to rest and thought a bit. But this
was too much. The wolf danced about with rage and swore he
would come down the chimney and eat up the little pig for his
supper. But while he was climbing on to the roof the little pig
made up a blazing fire and put on a big pot full of water to boil.
Then, just as the wolf was coming down the chimney, the little
piggy pulled off the lid, and plop! in fell the wolf into the scalding
water. So the little piggy put on the cover again, boiled the wolf
up, and the three little pigs ate him for supper.
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סיפור בהמשכים
אביתר ברזלי  -היום ה 13-לחיים

יום רביעי 7.81
היום התעוררתי בבוקר ולבשתי את שמלת המלמלה8
ירדתי לארוחת הבוקר ,דן הסתכל עלי במבט מהופנט,
אכלנו וופל בלגי עם דבש קצפת ,גלידה וחביתה ענקית8
היום הכי טוב בארצות הברית

דרך אגב אחרי הסרט איכשהו הגעתי לארצות הברית.
"מה את רוצה לעשות היום?" שאל אותי דן "מה יש לעשות?" שאלתי "בטירה יש קולנוע עצום ,יש דוכן אכול כפי
יכולתך ועוד מלא דברים שאי אפשר לזכור" ענה "אפשר לצאת לסיבוב בעיר?" "כן את רוצה ללכת לבניין האמפייר
סטייט?" "כן אני אשמח" עניתי.
כעבור חמישים דקות נסיעה משעממת מאוד הגענו לבניין נכנסנו דרך הכניסה
המזרחית ,ראינו פוסטר של הסרט "קינג קונג" הישן והטוב .הפוסטר היה קצת

מפחיד  ,בכניסה ראינו את הגריפונים המרהיבים שהיו שם נכנסנו וראינו את
התבליט בלובי של הבניין ומה יש בכל קומה 351" ,קומות זה מטורף" אמרתי לדן "כן
מאוד מטורף" "תסתכלי על זה" אמר והלך לסדרן שבמעלית.
הסדרן לבש כובע מצחייה כחול כמו של נהגי רכבת מהסרטים עם פסים כחולים
ובגדים כחולים עם פסים לבנים ונעלי אולסטר כחולות" ,קומה מאה ועשר בבקשה",
"לא קיימת כזו קומה" ענה הסדרן לדן" ,זה לא רעיון טוב" אמרתי לדן הוא שתק
והוציא מטבע מהכיס" ,קומה מאה ועשר בבקשה" חזר ואמר והראה לסדרן את

המטבע" ,כן בבקשה ,כנסו" אמר והכניס את המטבע לחור שבמעלית.

המשך בעלון הבא....
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חדשות מהיונה

(פלג)

ספריית ניר אליהו


אני מקבלת לספריה ספרים חדשים שאני מזמינה לפי בקשת חברים וילדים-נוער ומעדכנת את מי
שמזמין.



ישנם ספרים שחברים מביאים ושמים ליד דלת בית אליהו ,ספרים שהיו של הדודה ,הסבתא ,או
סתם לאחר ניקוי מדפי הספרים  -אנו מאוד מברכות על כך ,יחד עם זאת אנא מיינו את הספרים

טרם הבאתם אלינו ,לא נוכל לקבל ספרים קרועים ,אנציקלופדיות למיניהן או ספרי בישול ,לעומת
זאת ,נשמח תמיד לקבל  :ספרי קריאה במצב סביר (גם ישנים) של מבוגרים וילדים .


ביקור משמח של ילדי הגן בספרייה ,השבוע במסגרת "שבוע הספר העברי" לשעת סיפור ,אחר-
הצהרים חלק מאותם ילדים (כאלה שמזמן לא פקדו את הספרייה) ,סחבו את הוריהם והגיעו
להחליף או להשאיל ספר בספריה.



מחלקת התרבות במועצה האזורית ד .השרון ,עושה פעילות יפה בשנים האחרונות ,במהלך חודש
ימים במסגרת שבוע הספר העברי ,מתארחים סופרים המספרים על עבודתם ,בנוסף מתקיימות
הצגות לילדים בעקבות ספרים ,בישובים השונים .



אנו הספרניות נפגשנו במחסן של סטימצקי לבוקר מעניין עם הסופרת ” -נאווה מקמל עתיר“
שסיפרה מהיכן היא שואבת את ההשראה לסיפורים שלה ,סיפרה על ספר בשם "קיסר השכונה",
על נער דחוי ,שעשו עליו חרם .בספריה ובהרצאות שהיא עושה בכל הארץ ,היא מציפה את הנושא
של הנידוי וחרם על תלמידים.
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מועדון גמלאים  -לו“ז
חודש יולי  -המועדון פתוח החל מהשעה 0:00
רוצים להצטרף למאגר — עדכנו אותנו

תאריך

פעילות

57/710

חוג אנגלית מדוברת  -ליהיא בוזו  +מפגש שני עם ילדי גן שרקרק

07/710

בישולה  -מבשלים עם שולה

117/710

מדוע בחרתי לעסוק בחינוך ?  -לירז מדר ,צפייה בסרטו של בן שני -
”תיכון ההזדמנות האחרונה ”

217/710

ארוחת בוקר  +הרצאה של איתי גופר ,במסגרת חג המשק פתוח
לכל החברים.

צוות המועדון ,לנצ‘ו ,שולה ,ליאורה ולירז

יונה פלג

מילה טובה

מדי יום חמישי או שישי ,אנו הגמלאים מוזמנים לארוחת בוקר בבית אליהו בניצוחה של שולה ,ומייד אחרי כן ישנן
פעילויות שונות ומגוונות כמו הרצאה ,פעילות יצירה ,ציון ימי הולדת לילידי החודש ועוד..
נהניתי במיוחד מפעילויות של חברים מבית ,פעילות יצירה עם קטי ,יהודית ,ואלרי שיקלי עם הרצאה בנושא
תיאטרון בובות ,התעמלות בוקר עם ליאורה ,נמרוד מדר שהגיע לספר לנו על התנדבות כמתנת בר-מצווה בהרצאה

מלווה בשקופיות.
בנוסף עד כה שמענו גם הרצאות של מרצים חיצוניים שהגיעו בהמלצת ”העמותה לחבר הוותיק במועצה“ .
תודה על היוזמה המבורכת של העוסקות במלאכה שולה ,לנצ‘ו ,ליאורה ולירז ,וממליצה למי שטרם הגיע לבוא
ולהצטרף .
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שפיץ או עציץ
דפי ברזני
חדר אוכל או אוכלת בבית

אוכלת בעבודה !

רפואה אלטרנטיבית או
רפואה קונבנציונלית

גם וגם ,מחזיקה בית מרקחת קטנה בבית( ,יועצת רפואית בשעות הפנאי).

שווארמה או סושי

סושי עם המון וואסבי

מסיבת טראנס או פוך

מסיבת פוך או הופעה טובה.

ספורט או ספה

עושה ספורט על הספה ,השאיפה גם לצאת עם זה החוצה.

טרקים בהימליה או בטן גב
בתאילנד

שילוב ,בסוף הטרק לשכב על הגב

טכנולוגית או טכנופובית

טכנולוגית (לצד היועצת רפואית)

מתוק או מלוח

מתוק וכמה שיותר  -שוקולד וכל מה שמסביב.

קרמבו -קצפת או עוגייה

הכל ,אוכלת את הקצפת ומשאירה את העוגייה לסוף.

שוק או שיק

שיק (חוץ מבשעת הספורט)

כדורגל או כדורסל

כדורגל  -הפועל תל אביב ( כי אם לא אני אשן במלונה)

ממחזרת או מחנטרשת

ממחזרת אלא אם כן אני לא רואה וגולן זורק את הפח.

שבת :בריכה בעדן או ים

ים!!!

ג‘וק  -בורחת או מורחת

מורחת  -ממליצה על כפכף במידה  ,59יש יותר שטח פנים.

מוטו בחיים

להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה

 1דברים שאנחנו לא יודעים
עלייך

סיכום המערכת:
ברור ששפיצית!!

.3

אוהדת מכבי חיפה בסתר.

.1

גדלתי בחיפה וגרתי ברמת גן ,בנימינה ,קיסריה ,תל אביב וניר אליהו.

.1

הייתי קצינת ת“ש בצבא.

דפי בהחלט שפיצית ,הרבה בזכות החשיפה האמיצה שלה לאהדה בסתר למכבי
חיפה כאשר היא גרה עם לא פחות מאוהד מספר אחת של הפועל תל אביב ,בנוסף
דפי מעידה על עצמה שהיא ”יועצת רפואית“ בשעות הפנאי ,כשכנה שיצא לה לא
אחת להשתמש בשירות ,אני ממליצה .העלון יוצא כשדפי כבר חברה מן המניין,
והנה לכם עוד אישור לסיכום ”השפיצית“ ,כולם הסכימו שהיא ראויה להיות חלק
מהמשפחה שלנו עוד לפני שקראו את הפינה האייקונית בעלון.
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משולחן הוותיקן
פיני טוכמכר
שבועות מהעיניים של פיני

תחילתו של מסע ,תהלוכה מקרטעת

שבעה ”שבועות“ אמרו חז“ל,

טרקטורים גווים ,היסטוריה בולעת

סיפרו מפסח ועד הנ“ל

אחריהם כרכרות של ענפי השירות

ואז תנהגו ככלל,

וסוגר המפעל עם תקוות שחוזרות

טנא על כתף ובו שלל.

ספרתם את העומר כהלכתו,
אפשר להתחיל בקריאת ”תורתו“
לאכול רצוי ,מחלבו וגבינתו,

טרם נותקה השלשלת ,החגיגה לא מסתיימת
לבמה עולות להקות הנבחרת
מקטנים ועד לגדולים ולעיתים גם זמרת
ריקודים מרשימים שזוכים לכותרת

”שטראוס“” ,טנא“ או מה שעולה בדעתו
וכמובן ”הברכה“ לפוריות ואהבה
על הדשא המרכזי תקום הבמה,
מסביבה ”חבילות“ של קש חיטה
הרמקולים יבירו את קולם בשמחה

תנובות השנה ,ילדים זו שמחה
נישאים על כפיים ומברכים כפליים
שתגדלו ל“שלום“ ,מחיאות כפיים

לבושי לבן ,וזר פרחים של כלה..
את המופע סוגרות יונים צחורות,
הרבה אורחים ,חגיגה להמונים

יש פינות שתיה ואיזה כיבודים
הילדים מתרוצצים וההורים מחפשים

שבמעופן הרבה לשלום מבשרות,
הידד לפינת החי שמספק תקוות
המשיכו כך גם בשנים הבאות.

מתי כבר תתחיל חגיגת הביכורים?

לבמה עולה כבוד ”הרב“ המנחה

רשמו ביומנים

לבוש עם חולצה שהזדקנה במקרה

 17-19/9/37סופשבוע של חג המשק.

מבקש להסדיר את מערכת ההגברה

הרצאה ,פעילות לילדים וערב הבנאים
עם הקולית.

כך שהארץ תשקוט ותפתח החגיגה

Save The Date
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שיר אחד בחודש
אריה שלמון
ערב קיץ חם
מילים :מאיר אריאל
לחן :חנן יובל

בעצם לא על זאת לשיר חפצנו
אלא על עשן ועל ברזל,
כיצד פתאום אל תוך כל זה קפצנו
אין לי שמץ של מוג לעזאזל.
אולי מפני שקיץ זהו קיץ
ויש בו איזו כוח משיכה
הוא רק הבהיק בפרי
ובברכיים
והתמגנט כמו ערב קיץ חם.

בערב אדמוני כל כך לשבע
חמש עשרה דקות לחשכה,
יצאנו לטיול של אור וצבע
מדרך כל שהיא להמשכה.
בצווארה כבר התפנק האודם
ובעיניה כבר צלל כוכב,
אין כל ספק שלי הגיע קודם
אך מה כוחי שלי אל מול כוחה.
ערב קיץ חם
ערב קיץ חם
כל האהבות בדרך העולה
ערב קיץ חם
ערב קיץ חם
כמו שזיף בשל היה אז העולם
היא אותי נצחה
היא אותי פצחה,
ערב קיץ חם.

ערב קיץ חם...

השיר ערב קיץ חם מתאר חיי נעורים בקיבוץ ,אהבות ראשונות ,נופים וקיץ.
מאיר אריאל בן קיבוץ משמרות היה ידוע באהבותיו ,וידע לתאר את ימי נעוריו
בקיבוץ.
חנן יובל גם הוא בן קיבוץ משמרות ,ידע להלחין מנגינה נפלאה המשלימה את
התוכן שהופכת את השיר לנפלא בעיני.

מאיר אריאל
צלחה דרכנו בכרמים של יין
ובאנו עד מקשה ובה סוכה,
סוכה נאה אבל שומר בה אין
עשינו בתוכה חנגת סוכה.
היינו בני עשרה עשרה וחצי
שזופים כמו השקיעה שעל הים,
אט-אט ברוך אלי הייתה נלחצת
אט-אט ברוך היה מה שהיה.

נולד ב–  1.1.51בקיבוץ משמרות,
נפטר ב– .3777
הושפע מאוד מבוב דילן .כונה הצנחן
המזמר שלחם בששת הימים בכיבוש
ירושלים ,לאחר המלחמה כתב מילים
לשירה של נעמי שמר ירושלים של
זהב וקרא לשיר ”ירושלים של ברזל“
ובו הוא מתאר את ארועי המלחמה.

ערב קיץ חם...
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חנן יובל
נולד ב–  15.35.57בקיבוץ
משמרות.
הופיע בהרכבים שונים ,היה חבר
בלהקת הנחל” ,בשלושרים“,
”החברים של בני“.
הלחין שירים טובים ורבים ,האחרון
שבהם היה ”ערב קיץ חם“

תשבץ חינוכי
ניר אליהו  -מושגים בחינוך
חלק מהמושגים נלקחו מתוך ”הוויקיניר“ באתר ניר אליהו

מאוזן

מאונך

 .1מתקיים כל שנה בחורשת האקליפטוס בקיץ.

 .3פעילות עם אמא אדמה לילדי הקיבוץ.

 .5לבית זה מגיעים התינוקות.

 .1מכשיר בסגנון אינטרקום שהיה ממוקם בבית הילדים.

 .9מנה מטוגנת ו“מוכנה“ של כנפיים מצופות בפירורי לחם.

 .1כדור קטן שמטרתו על השיניים לשמור

 .7אחת מקבוצות הילדים בקיבוץ שכללה ארבעה שנתונים  .7 .35הוצגה לחלוקה פעמיים בשנה,לפני ראש השנה ופסח.
הקבוצה האחרונה שבחרה לעצמה שם
 .9קריאת הצהלה המקבלת בברכה ובחיבה כל תינוק
 .31אירוח הילדים בקיבוץ אחר בקיץ.

או ילד חדש.

 .35שם הקבוצה נבחר בהצבעה דמוקרטית של הילדים

 .33הפכה משם קבוצת ילדים לבית ילדים.

כשהיו בכיתות א-ב ,מתוך  31נשארו  7בקיבוץ.

 .31דרך פעילות בגני הילדים בקיבוץ שמאפשרת לילדים

 .31היא ניתנה בבתי הילדים בסביבות השעה 31:15

להתנסות בחומרים שונים ובארגון חברתי.

.39מחנה קיץ בכינרת לחברת הילדים

 .37חג שכולו למען ילדנו.

 .39עבודה בגן הילדים בין 37:55- 35:55
.37קבוצת בני המשק שהותירה את מספר החברים הרב ביותר
במשק
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רכיליזה
ליזה בוחסירה


"בחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים" ,אין כמו הביכורים שלנו הילדים מכל הגילאים שרוקדים ושרים.
והאמת ההורים של התינוקות ממש משתפרים משנה לשנה ,גדי מאור ואני הכרזנו ,יש כבר מחליפים צעירים
לריקוד בנים בנות  ....בנוסף זה לא מובן מאליו שעדיין יש תהלוכה של טרקטורים שמוסעים ע“י נהגים מקומיים.
באמת חג של קיבוץ אמיתי שנותן אור של תקווה  .תודה לצוות תרבות ולכל החברים שבאו ונתנו יד.



ברוכה השבה לוליתה – לולה רגב שלנו  ,כמה טוב שחזרת הביתה  .מאחלים לך מכל הלב החלמה מהירה
ובריאות טובה לעוד שנים רבות .



אליס שלנו מנהלת הכולבו ,נסעה בתחילת החודש לחופשה קצרה וחנה עמלה קשות בסידור עבודה/עובדים
למקום ,שלא יפגע השירות  .תודה לאיתן ביוקוארל ,מתן גבע ,סמדר ועמרי על עזרתכם במאמץ המשותף
עמדתם במשימה בהצלחה.



לנצ‘ו הטיילת האולטימטיבית ,נסעה לחופשה בקירגיסטן -ביננו ,מעניין מה היא עושה שם ? מה  ...נגמרו
המקומות הרגילים?



החל מעוד חודש ,כל מי שיבקר בברזיל ,מובטחת הכנסת אורחים והגנה מוגברת ע“י ליאור מדר ,שתעבוד לצד

הקונסול בשגרירות הברזילאית ,היא תהיה שם למשך שנה בסאו פאולו—מאחלת לך הצלחה ותייצגי אותנו
בכבוד.


החופש הגדול כבר כמעט כאן ,והילדים יוצאים לחופשה הגדולה – איזו תקופה מרגשת מבחני הגמר ומסיבות
הסיום  .אני מאחלת לכם ילדים ,חופשה טובה ונהדרת ,שתבלו ותעשו חיים וכמובן תשמרו על עצמכם ,בנוסף
חופשה טובה לכל המורים /מחנכים שלנו נוחו לכם ואספו כוחות לשנה הבאה.



ובנימה אישית "סיימתי יסודי" אלה שלי סימה כתה ו‘ ועוברת לחטיבה ,נגמר לו עוד פרק בחינוך הילדים ואיך
שאנחנו מתבגרים .לקבוצה הנהדרת הכוללת את יערה רפפורט ,מאיה זוהר ,ליאם זוהר ,נטע גולן ,תמר יונה,

ליזה בוחסירה

עופרי ביוקוארל ,יובל קויטל ,עידו לביא ,עלמה הדר ואיתמר ראובני ,שחר הברי ,שחף זר ,עילי נחום ,איתמר
בר שאן ,אביתר ברזילי ,יואב אמיתי ואחרונה חביבה אלה בוחסירה .מאחלת לכם שנת מצווה משמעותית
וטובה ,בהצלחה בחטיבה וחופשה נעימה.

ליאורה גולד

הידעת  -בתחום הבריאות

בדיקות סקר תקופתיות כוללות בדיקת רופא מקיפה ,בדיקות דם ובדיקות מעבדה ,בדיקת תפקודי
ריאות ,תפקודי כליות וכבד ,בדיקת לחץ דם בדיקת ראיה ושמיעה ,בדיקת לחץ תוך עיני ,צילום חזה
ובדיקת לב  -א.ק.ג ו/או ארגומטריה.
ההחזר הוא על סך  555ש"ח עבור בדיקה אחת לשנתיים ,בכפוף להשתתפות עצמית בגובה .152
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מתכון חודשי
נורית שלמון
לכבוד הקיץ המתקרב ועונת הגלידות ,קבלו מתכון קליל ואביבי לקראמבל תפוחים

קראמבל תפוחים
 7-1תפוחים מסוג סמית (לחתוך לפרוסות).
 1כפות סוכר
כפית תמצית וניל
מיץ מלימון אחד גדול
 1כפיות קינמון (לא חובה)
 15גר‘ חמאה
להמיס בסיר  /מחבת עמוקה את החמאה  ,להוסיף את הסוכר ,וניל ,קינמון ,מיץ לימון.

להגיע לרתיחה עד קבלת מרקם של סירופ.
להוסיף את התפוחים ולערבב היטב ,כ 1-9-דקות עד שהתפוחים רכים אך שומרים על צורתם.
לקראמבל:
 3כוס קמח
 3כוס קוואקר גס (שיבולת שועל)
 355גר‘ חמאה מומסת
כף גרידת לימון (לא חובה).

 3/5כפית הל  /ציפורן/ג‘ינ ג‘ר
בערה מערבבים את כל חומרי הקרמבל לקבלת תערובת פירורית
בתבנית או כלים אישיים יוצקים את התפוחים ,דוחסים טוב ,
לשכבה של ס“מ
מניחים בנדיבות שכבת קרמבל מעל התפוחים.
בתנור שחומם מראש ל ,3951-אופים כ–  15דקות עד שהקרמבל זהוב.

את התפוחים ניתן להחליף באגסים ,אפרסקים ,נקטרינות ,מומלץ להגיש חם עם כדור גלידה.
בתאבון!
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אירועים בינלאומיים — חודש יוני
 3ביוני  -יום הילד הבינלאומי ,יום החלב הבינלאומי
 1ביוני  -יום האופניים העולמי
 5ביוני  -היום הבינלאומי לילדים חפים מפשע שנפלו קורבן לתוקפנות ,מוכר על ידי האו"ם
 1ביוני  -יום איכות הסביבה העולמי ,מוכר על ידי האו"ם.
 9ביוני  -יום האוקיינוסים העולמי
 31ביוני  -היום העולמי נגד עבודת ילדים.
 35ביוני  -יום תרומת הדם הבינלאומי ,מוכר על ידי האו"ם.
 31ביוני  -יום הרוח העולמי
 39ביוני  -היום העולמי למאבק במידבור ובבצורת .מוכר על ידי האו"ם.
 39ביוני  -יום וטרלו
 15ביוני  -יום הפליטים הבינלאומי ,מוכר על ידי האו"ם
 13ביוני  -יום היוגה הבינלאומי ,מוכר על ידי האו"ם
 13ביוני  -יום המוזיקה העולמי
 11ביוני  -יום השירות לציבור של האומות המאוחדות ,מוכר על ידי האו"ם
 11ביוני  -יום האלמנות הבינלאומי
 17ביוני  -היום הבינלאומי נגד שימוש וסחר בסמים לא חוקיים ,מוכר על ידי האו"ם
 17ביוני  -היום הבינלאומי לתמיכה בקורבנות עינויים ,מוכר על ידי האו"ם
 15ביוני  -יום האסטרואיד ,מוכר על ידי האו"ם
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