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 חברים שלום, 

שארגנה את מופע הטניס הילה גולן בעלון הקודם ציינתי את כל מי שלקח חלק באירוע שבועות, ובטעות לא ציינתי  את 

 והכדורסל במסגרת החוגים, יישר כח.

השותפה שלי עידית זר לניר אליהו, חשוב לי לציין את  96 –ש מלא באירועי תרבות לכבוד חג ה“העלון יוצא אחרי סופ

שגיא זר לאורך השנה הזו בכל האירועים, בשישי בבוקר נפגשנו לארוחת בוקר את השקשוקות המעולות הכנתי יחד עם 

שהגיע בפעם השלישית אלינו והפעם להרצאה מלאה איתי גרופר הן שעזרו בעריכה וחיסול, איריס ושולה , ונורית

בשבת בבוקר נפגשנו ברחבה של חדר אוכל, ואני חושבת שהעובדה “. מונטי פייטון”בהומור אנגלי משובח מבית 

ש קינחנו בערב “שההורים עמדו בתור ורבו עם הילדים על מקום במשחק כדורגל מעיד על אירוע מוצלח ביותר,  במוצ

על הליווי, השירה והעיבודים המופלאים, נטע, הילה, מיכל אפרת ונרי שירה מקסים מבית היוצר של  חברי הקולית, 

קרן שהנחו את הערב עם קטעי הקישור שכתבה אלישבע וקוני עם ביצועים מעולים,  ו, אלעד, שירז וגל שניצר‘לנצ

, הכלבו שעזרה לנו מאוד עם הגמישות בשעות פתיחתאליס הכינה את  המצגת שליוותה את השירה,  שלי בורץ, תשבי 

 על הליווי והעיצוב של חדר האוכל  וכל מי שהגיע ועזר בניקיון חדר האוכל  ובעריכה לפני ובתום הערב, יישר כח. שושקה 

, זהו אירוע משמעותי שהארגון שלו הינו הפקה בפני  07-ש הסתיים יש להתחיל  להתארגן לחגיגות  ה“ועכשיו כשהסופ 

עצמה, לגייס צוות, לחשוב על נושא שמלווה, חברת הפקה )במאית, מוסיקאית, כירואוגרפית(, שחקנים, זמרים, מנחות, 

אירוע שהצלחתו תלויה בהשתתפות והתגייסות של החברים. לפני מספר חודשים יצא קול קורא המזמין ‘..  רקדנים וכו

הביעו נכונות לקחת חלק, הצוות יפעל שושקה לוינסון, חוה קאליפה ונטע בארי חברים להצטרף לצוות, נכון להיום 

 במקביל לעבודת התרבות לאורך השנה, לפיכך אני מזמינה חברים שרוצים לקחת חלק להצטרף. 

שנפטרה בטרם עת ל “מיקי והניה שוורץ זביתם של ל “יעל המר זומה בעלון הפעם? אנו נפרדים מחמישה מחברנו, 

במסגרת אליס ביוקרואל שרק השבוע שמעתי מפי ל “אהרון ביוקוראל זשנים למותה,  52לאחר מאבק במחלת הסרטן 

שהיה עבורי הסבא שלא ל “יעקב מזרחי זשנים למותו,  6ארוחת ערב לילדי הבר מצווה על סיפור היכרותם המקסים, 

שטיפח גינה לתפארת גם כשכבר פוריה בן זוגה של ל “יני לב ארי ז‘צשנים למותו,  8היה לי, ובאופן אישי חסר לי מאוד, 

שהיווה עבורנו השראה בכל הקשור לטיולים בכלל ובעולם בפרט ללא ל “ובוסיק ניר זשנים למותו  0התקשה ללכת, 

 שנים למותו. 2קשר לגיל,  

. ביום שישי נפגשנו לקבלת שבת נמרוד וברוךי “ב ראיון עם האיש והאגדה, וברכות שנכתבו ע“, מצ67חוגג צבי מאור 

ילדי המצווה, כל אחד ואחת מהם הכינו עבורנו ת.ז קצרה, ובהמשך תשבץ שכדי  52לציון סיום שנת המעברים של 

 לפתור אותו עליכם לשנן את תעודת הזהות של כל אחד/ת.

בשפיץ או הדס שר משתפת במעט שקורה בדור צעיר, מרים שקד לו"ז מועדון הגמלאים לחודש אוגוסט מצורף, בנוסף 

עם מתכון קליל לארוחת ערב  שלי פיינבלטמסכמות את הרפסודיה ועמית, תמר וזואי עציץ מצחיק ומעניין במיוחד, 

מהירה שילדים אוהבים, ולסיום פינה חדשה אליה אני מזמינה אתכם אוהבי ספרי הילדים לשתף, אני מאוד אוהבת ספרי  

ילדים ומאמינה שספר ילדים טוב יכול להוות בסיס לעבודה חינוכית ) גם עם ילדים וגם בקבוצות של מורים אותם אני 

מלווה במסגרת הכשרת מורים(, אשמח לשתף בכל חודש בספרים מומלצים ולציין איזו עבודה חינוכית ניתן לעשות 

 איתם, אך אשמח לא פחות לשתף המלצות על ספרי ילדים מכם חברים. 

 קריאה נעימה, לירז

 

 

 דבר העורכת

 לירז מדר

 לירז מדרעורכת ראשית: 

 עמיקם רגב, ואתר הקיבוץארכיון: 

הדסה ראובני, עתליה אייל, חוה קאליפה, אריה מערכת: 
 שלמון, ליזה בוחסירה.

 בית ברל—דפוס יוסידפוס והפקה: 

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir2018@gmail.com 

 555או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.
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 ראיון אישי

 90צבי מאור בן 

של צבי, ואחרי הרצאה  90רגע לפני יום ההולדת 

שהעברתי במועדון הוותיקים, התיישבנו צבי ואני  לראיון 

קצר... צבי חזר והדגיש שאת רוב הדברים הוא סיפר 

 בהזדמנויות רבות, אבל אני התעקשתי...

 ?90איך מסכמים 

, אני כל הזמן בפעילות, מהרגע שאני 67אני לא מרגיש בן 

מתמיד בזה אז אני לא מרגיש את הגיל. מה שאני מרגיש 

זה כל מיני חולשות פיזיות, רגליים כואבות )ולא פלא(, 

אבל אני ממשיך, אני עובד בגינה כל יום, שעה וחצי 

עד  לאחרונה גם כיסחתי את הדשא, אבל חנה  –שעתיים 

אז ארז בא. חנה אומרת: די, תן לצעירים  –לא מרשה לי 

לעשות את זה והאמת היא, שמה שניצן עושה בעשרים 

 דקות אני עושה בשעה, אני הרבה יותר איטי.

אני גם נוהג כל הזמן, בכל יום, ומשתדל לישון אחה"צ, 

בלילה אני הולך לישון בחצות וקם בחמש חמש ורבע, יש 

 אני משתדל לעשות כל בוקר הליכון. –לנו בממ"ד הליכון 

 מה עם התזונה ?

אני הרבה יותר קל באוכל מאשר חנה, חנה  –אוכל רגיל 

מבשלת בבית בעיקר, אפילו את הלחם היא אופה 

 בעצמה. והחומוס היא עושה לבד, בלי חומרים משמרים.

עברתי מבחינה בריאותית הרבה דברים, עברתי ניתוח לב 

עם ארבעה מעקפים, עברתי בראש ניתוח של מנינגיומה, 

אני לא בטוח, אבל אולי זה השפיע על זיכרוני. הזיכרון שלי 

גרוע,  אבל אומרים שזה טבעי  וקורה לכל הזקנים, 

 שהזיכרון נפגע לתקופות מסוימות.

 קצת היסטוריה

עוד בחו"ל,  56אני התחלתי את הפעילות שלי בגיל 

באו שליחים מא"י והצליחו לארגן את 5680 -ברומניה.  ב

עליתי ארצה, וכבר  80הנוער לעלייה, ובסוף דצמבר 

ריכזתי גרעין לעלייה לארץ, דרך קפריסין.  בעלייה מאוד 

איש.  52,777 –אוניות מפוצצות  5גדולה מרומניה, היו 

כולם הגיעו לקפריסין, אנשים שהיו איתנו על האונייה 

המליצו לי להגיד שאני 

צעיר בשנתיים, כדי 

שאכנס לעליית הנוער. זה 

היה  לפני קום המדינה 

 .88בחודש פברואר 

לא ידענו מה קורה איתנו 

עלינו ארצה וחיכתה לנו  –

משאית מקיבוץ כפר 

ושם עשינו את  –גלעדי 

חברת הנוער ) אני מזכיר 

 שבגיל כבר לא הייתי נוער, אבל הייתי רשום(.

היינו גרעין ראשון או שני  –מכפר גלעדי התגייסנו לנח"ל 

בנח"ל והתחלנו לדבר על התיישבות. אני הובלתי את כל 

תהליך ההתיישבות, שכלל מגעים עם המרכז החקלאי 

. אני מתפלא 55הייתי רק בן  –ןעם הסוכנות היהודית 

, זה גיל צעיר, אבל 55היום, כשאני מסתכל על ילדים בני 

 אנחנו התעסקנו עם דברים גדולים.

הייתי עולה חדש, רק שנה, שנה וחצי בארץ, נסעתי לתל 

 אביב כל שבוע.

גם את הסיפור הבא סיפרתי לא פעם אחת. כשהיה 

איחדו אותנו  –מדובר על התיישבות הגענו לכאן משלחת 

עם גרעין שהגיע מקיבוץ גלעד, שהיה בעין חרוד, אשדות 

 חיילים. 577-היינו כ –יעקב 

אחרי מלחמת השחרור, כשהאזור של ניר אליהו התשחרר 

מידי הירדנים, באנו לכאן אני ועוד שתי בחורות לראות את 

המקום. והמקום לא מצא חן בעינינו בתחילה, אבל לא 

כי רצו להקים יישוב בין קלמניה לקלקיליה.  –שאלו אותנו 

לא קיבוצי. )באזור  –קלמניה היה מעין משק חקלאי פרטי 

היו קיימים קיבוצים, רמת הכובש שעזרו לנו לא מעט, 

אדם בשם משה דרודובסקי מעין חרוד(. הקמנו את 

המקום בתקופת הפילוג הגדול בתנועה הקיבוצית, בין 

אנשי איחוד הקבוצות והקיבוצים לבין אנשי הקיבוץ 

 המאוחד. 

חברי רמת הכובש וחברי גבעת השלושה התפלגו, ואנשי 

 האיחוד הקבוצות והקיבוצים הקימו את עינת .
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 -ב 55-בימים אלה, בחודש יולי לקראת היום הולדת שלי ה

 עלינו על הקרקע.  58/0/5627

 טיפלתי בכל ענייני החוץ של הקיבוץ. 

הייתי בכל התפקידים הציבוריים בקיבוץ למעט מזכיר 

פנים. הקיבוץ היה נראה גם בתחילתו לא כמו היום, היו לול 

 ורפת, עבדנו בשדות.

 

 הקיבוץ היום?

יעל  מאת  "היינו העתיד"בדיוק גמרתי  לקרא את הספר 

יחיעם, סיפור  קיבוץב על ילדות והתבגרות 'נאמן

אוטוביוגרפי. לדעתי, הקיבוצים, למרות שהם רצו להיות 

התאימו את עצמם  –קומונות, ורצו לחיות בשיוויון 

לתקופה. כשעפרה וגדי גדלו הקימו כבר את בתי הילדים 

והם ישנו בלינה משותפת, את יכולה לתאר לעצמך היום 

להביא ילד ישירות מבית החולים ולא לאמא?  אפילו אני, 

שנה, קשה לי לתאר את זה, ככה זה  07שאני קיבוצניק 

היה. נעמי תקומי הייתה אחת המטפלות. לא היו תנאים 

להחזיק ילד בבית, העירו את האמא בלילה לבוא להניק 

ועשינו את זה עם שני הילדים הראשונים. כשיצאנו 

 וגדי היה בן שנתיים. 8לשליחות עפרה הייתה בת 

אני טוען היום שהמצב הכלכלי הכללי שהיה קיים גם הוא 

היה חלק מהשקפת עולם, היו דירות קטנות, חדר אחד 

בקושי, בהתחלה אפילו בלי מקלחת או שירותים, זה היה 

כך גם פני הקיבוץ   -המצב. ככל שהמצב הכלכלי השתפר  

השתנו. האדם באופן כללי הוא די אנוכי בהשקפות שלו 

בצרכים שלו, למרות שאתה יכול להיות עטוף באידיאולוגיה 

של שוויון. אבל המציאות מתנהלת אחרת, אפילו בקיבוץ 

 יש כאלה שמתפרנסים יותר טוב מאחרים.

כמובן שהאווירה עדיין  בקיבוץ יותר שוויונית ויותר עוזרת, 

יש איזה אידאל אחרת מאשר  –עזרה הדדית בין החברים  

 בעיר, אבל התקופה קבעה כל מדיניות.

, 8X8מטר  55הדירות הראשונות בקיבוץ היו דירות של 

. זו תוצאה 57מטר פי  577-היום רוב הדירות עברו את ה

של הזמן, הכל התפתח וכך גם הקיבוצים והקיבוצים ידעו 

 להתאים את עצמם לצו התקופה.

אחד הסימנים הטובים בניר אליהו שבנים רוצים לחזור. 

ברור לי שיש לזה סיבה, המיקום שלנו, לב הארץ, מקומות 

עבודה יותר קל להשיג, הבוקר דיברתי עם נמרוד על  שדה 

בוקר והוא אמר לי שבאזור שם אין עבודה ולכן בנים לא 

חוזרים. זו אחת הבעיות הקשות של קיבוצי הפריפריה, 

היינו  -לעומת ניר אליהו, שאם היינו פותחים את השערים  

 מוצפים לא רק בבנים שלנו אלא גם בבנים של אחרים.

 זהו צו השעה .

 מה אתה מאחל לעצמך?

אני מאחל לעצמי רק בריאות, כל שאר הדברים ישנם, יש 

מסתדרים, אנחנו  –נכדים, יש נינים, אין בעיה כלכלית 

 שנה. 07זוכים להיות עדיין זוג וזה דבר גדול, אחרי כמעט 

 חנה ואני

, עפרה הייתה הבת הראשונה של  85/55/25 -התחתנו ב

 29 -וגדי ב  28הקיבוץ, היא נולדה בשנת 

הרבה מהם עזבו. לבטים  –ואז הצטרפו גרעין בתלם. 

מבפנים לאן ללכת והם החליטו לבוא לניר אליהו. היה 

גרעין חזק, בוגרי מקווה ישראל ברובם, השתלבו חזק 

כנראה שאני הפרעתי להם, אז שלחו  5620-בקיבוץ וב

שנים עם שני ילדים קטנים.  8-אותנו לשליחות לצרפת ל

העלנו ארצה הרבה חלוצים ) קאליפה ז"ל נדמה לי האחרון 

מהקבוצה הזו שעוד היה בניר אליהו(. גם מהגרעין שלי אני 

ישנו  –חושב שאני לבד, מהקבוצה של חנה מעין חרוד 

 היום מוישה קאופמן. 

 אנחנו הבראשית .

 מה המתכון לזוגיות כזאת ? 

 סבלנות, המתכון לכל דבר זה סבלנות ושיקול דעת. 

 אתם חברים טובים?

כי אם היינו נפרדים היינו עושים את זה  –אי אפשר שלא 

הרבה יותר מוקדם, אני רואה הרבה זוגות לפני החתונה 

אהבה והתלהבות והכל וכעבור שנה שנתיים הכל נשבר, 

למה? א. זה מחוסר סבלנות לדעתי, כי כל אחד יודע עם מי 

 הוא מתחתן. 

תסתכלי למשל בניר אליהו בציבור החברים ) הוותיקים 

בניר אליהו( יש מעט גירושים, החברים גרו פה בקיבוץ יחד 

 לדעתי חוו מעט מאוד פרידות.

 כמה נכדים?

 נינים 0נכדים בנים + הכלות שלהם, ויש לנו  55

אנחנו קצת שיאים בניר אליהו  –חנה אומרת  לי לא להגיד 

הכי מבוגרים, הזוג שחי הכי הרבה שנים ביחד ולא נגיד  –

 עוד...

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
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, אני 67עכשיו החליטו הילדים שלנו לעשות לי את חגיגת 

הייתי מוכן לוותר על זה עם כל הטרחה שמסביב, אבל 

אורית לקחה על עצמה את זה כפרויקט.  אחותי ובעלה בת  

מגיעים מגרמניה, בעבר הם היו באים לניר אליהו וכבר  88

כמה שנים לא באו לבקר, והם הבטיחו לבוא כשאהיה בן 

 , הם מביאים את הבן שלהם עם הנכדות. 67

מיכלי מגיעה מארה"ב עם בעלה, הם החליטו לעשות 

 בשבילי זו טרחה. –חגיגה, זה בסדר שייהנו 

 לסיום, 

, אני חושב 57לירז אני רוצה להגיד לך משהו, את 

שהתנדבות ועשייה זה דבר גדול, יכולתי לומר שכל החיים 

עשינו בהתנדבות, אף פעם לא הסתכלנו על הצד הכלכלי, 

זה באופי האדם  לדעתי אדם נולד ככה, יש כאלה שלא 

נולדו ככה, ואני חושב שאנשים שמתנדבים ועושים ובלי 

 נכון?  –לעשות חשבון זה דבר גדול, לעשות למען העשייה 

אני גם מסתכל על לנצ'ו שעושה את זה  באמת יפה מאוד, 

תביאי כל דוגמא שאת רוצה שאנשים עוסקים בהתנדבות 

 וזה יפה,  ואם זה לא היה אז...

הריאיון מסתיים כי כבר הגיעה שעת הצהריים, וצבי      

ככל הנראה ממהר ללכת הביתה לארוחת צהרים עם 

חנה, וכל מה שנותר לי זה לחשוב על כל ההיסטוריה 

המדהימה של האיש המכובד הזה שישב מולי ובנועם 

שנה של  90וצניעות סיפר לי בקצרה על החיים שלו, 

עשייה ציבורית, משפחתית ואישית, בנייה של המקום 

הזה שהוא הבית שלנו, יישר כח לך צבי היקר, המון 

בריאות , מאחלת לך  עוד שנים של זוגיות, עשייה, ושגרה 

 יום יומית .                     

 

 

 הילד בן תשעים, 

הילד היהודי מטרנסילבניה, ששרד את מאורעות מלחמת העולם השנייה באירופה, עלה כנער לאוניית 

מעפילים, נעצר ביחד עם כל נוסעיה ע"י הבריטים  בים התיכון ונשלח למחנה המעצר בקפריסין, שם הצהיר 

ומאז ועד היום בתעודת הזהות  -על מנת שלא להישלח בחזרה לאירופה ביחד עם הבגירים  50כי גילו הוא 

 הוא צעיר בשנתיים... אבל צבי לא רק צעיר בתעודת הזהות, הוא באמת נראה כאילו טבל במעיין הנעורים! 

עלה לכאן, אל האוכף שבין שלושת הגבעות, וסימן  5627-כגבר צעיר שהיה בהכשרה בקיבוץ כפר גלעדי וב

גזבר ומרכז משק,  -את מקום היישוב העתידי והשאר היסטוריה... מגיל צעיר נשא בכל תפקיד משקי בקיבוץ 

היה ממקימי מפעל פלסטניר, חלוץ גם בתעשייה הקיבוצית. מאז ועד  –וכבר כשהיה גילו כדי מחצית מהיום 

היום ממשיך צבי לשרת את הקיבוץ שהקים, קיבוץ בו גידל משפחה לתפארת עם ילדים, נכדים ונינים, לצד 

חנה שאיתו עוד מהימים הראשונים. אני זוכר, כשנבחרתי לראשונה לתפקיד המזכיר, צבי היה מהבודדים 

שלא נבהל מחוסר ניסיוני ומהראשונים לסייע ככל יכולתו, עבורו היה זה אך טבעי וברור שדור ההמשך 

כגזבר, כמביא ומוציא, חותם  -ממשיך לשאת בתפקידי הניהול וההובלה של המשק וסייע לי מאז ועד בכלל 

שני והאיש המנוסה בסביבה, עם קשריו במועצה ובבנקים וגם היום הוא ממשיך כמיטב יכולתו לשרת את 

 המשק והקהילה.

במשנה במסכת אבות נכתב: "בן שישים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורות, בן תשעים לשוח"... 

אבל צבי אפילו לא עוצר לנוח, בכל יום מוקדם בבוקר מתייצב עם הרכב במפעל או בהנהלת החשבונות לפי 

הצורך ולוקח מסמכים וצ'קים להפקיד בבנק, או לבצע שליחות דחופה אחרת... נאחל לו לפחות עד מאה 

ועשרים ביחד עם חנה העזר כנגדו מזה כמעט שבעים שנה... מזל טוב צבי, הרבה בריאות ותמשיך להיות 

 צלול וחד כנער!

 נימרוד
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58/0/56 

 פטישים

המושג נטבע בשבילים, בין הצריפים, כאשר ניבי הדיבור הושפעו משפת האם: רומנית, הונגרית, טורקית 

וספניולית. הורי חבר הגיעו לקיבוץ והם בגיל הנכבד תשעים. כמה צעירים היינו אז? נדמה שלעולם לא נגיע. 

 פטישים. -והמושג החל לתפוס כבר בגיל חמישים  

את ניר אליהו פגשתי לראשונה כשחזרתי מעצרת הקמת האיחוד בכנרת. חיפשתי טרמפ. משאית דודג', שנסעה 

לכיוון כפר סבא, אספה אותי. על רצפת ארגז המשאית היו שרועים קבוצת חברים ששרו כל הדרך, למרות השעה 

 המאוחרת. הצטרפתי אליהם, והחוויה נחקקה עמוק בליבי. 

והנה, לקראת סוף השירות בנח"ל הופיעו לפנינו חברי ניר אליהו צבי ותקומי, על מנת לשכנע אותנו להצטרף לניר 

 אליהו. נפגשנו עם אנשים חולמים, בעלי חזון, שהאמינו בכוחם. הצטרפנו אליהם )הדודג' עוד נסעה(.

צבי כמרכז משק, עסק בהכשרת גבעות הבוסתנים והפיכתם לשדות חקלאיים, בעיבוד מודרני. הג'ונגל הפך 

 ,  וטרקטורים החלו לפתוח תלם די ארוך.85לחלקות בעלי שמות משונים: הקרטר, השימור, קפלן, 

נדרשו עוד מקורות פרנסה. צבי החל ללקט אנשים מהגד"ש, מהמוסך, מהפרדס, קבוצה שלמה יצאה לקראת 

 פלסטניר. –הסבה מקצועית בגרמיה: שיחול פלסטיק. מפעל ראשון הוקם בניר אליהו, מנפחים בלון ומנפחים אגו 

צבי תמיד שאף ליותר. הקיבוץ קטן, צרפת גדולה, דרום אמריקה גדולה ממנה. עד שהגיע להנהלת חשבונות. מאז 

צבי מבצע את כל השירותים מחוץ לקיבוץ )בנקים ומוסדות(. תמיד ברצון טוב. תמיד   -שאין תפקיד גזבר בניר אליהו 

 שמח לעזור. אין משימה כבדה עליו.

 ולכן בשם הנהלת חשבונות אברך אותו ביום הולדתו בשיר ששרנו בדודג'

 הך פטיש,     

 עלה וצנח     

 עד מאה ועשרים     

 הזמן נמתח    

 ניצן ברוך, בשם הנהלת חשבונות. 

 לירון
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 ברכת ההורים לילדי המצווה

 

 19.7.19קבלת שבת ט"ז בתמוז התשע"ט    

  5772/9ילידי  –לגיל, גילי, גל, רום, אוהד, עופרי, יעל, הלן, עמית, עפרי, שחר, יובל, איתן, נטע ושני 

המשק הגדולה מזה שישים שנה בניר אליהו... -מופלאים ומופלאות, יפים ויפות ושכבת בני 52בני ובנות המצווה, 

יש לכם תפקיד היסטורי בדברי  –הרי שכראשונים שבין שכבות הגיל הגדולות  –למרות שהחזקתם בתואר זה זמן קצר 

 ימי הימים של מערכת החינוך בקיבוץ.

אתם קבוצה גדולה מספיק, כך שכל אחד ואחת מכם ימצא את החברים והחברות שלו/ה, אך לא גדולה מדי מכדי 

 לשמור על גיבוש וגאוות יחידה.

 שנה משמעותית זו על שלל המשימות והמסיבות סייעה לגבש אתכם ולייצר קבוצה איכותית 

 אך עם הזכות והמחמאות מגיעות גם אחריות גדולה ומחויבות:

 פני החינוך הקיבוצי בשנים הקרובות תלויים במידה רבה בדרך בה תצעדו ותנהגו כיחידים וכקבוצה;

 יש לחברת הנעורים )אליה הצטרפתם –בקיבוץ שמצוי בצומת דרכים ותהליכי שינוי מואצים 

צפויה השפעה  –השנה בסערה( חלק משמעותי בהווייה הקיבוצית, ובקבוצה שיש בה שילוב של איכות וכמות 

 מהותית על שימור מסורות קיבוציות ויצירת מסורות חדשות ועל שאלות כמו:

עתיד בית הילדים והנעורים, האם תמשכנה להתקיים בקיבוץ פעילויות כמו תנועת הנוער, עבודה בענפי המשק 

 ועוד...

אחרי שוך החגיגות, המשימה הראשונה שתהיה על הפרק היא, קליטתם של בני ובנות המצווה תש"פ החדשים 

 והרבים לקבוצתכם, חניכה שלהם והכלה של השונות והייחוד שיביאו לבית הילדים.

 עד כה הייתם הצעירים בקבוצה ובקרוב תהפכו לבוגרים והמובילים.

אנו מאחלים לכם, שכשם שעמדתם בהצלחה במשימות שנת המצווה, תמשיכו להוביל את חברת הנעורים בניר 

אליהו בשנים הקרובות, תהוו דוגמא אישית לצעירים וגאווה למדריכים, לבוגרים ולהורים, תוך מציאת הדרך הייחודית  

 שלכם כקבוצה מלוכדת ושל כל יחיד ויחידה כפרט.

 ההורים.   –אוהבים וגאים 

 ותודה גדולה לאיה ומתן המדריכים!    –נ.ב   

 

 כתב : נימרוד מדר
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 גילי אייכלר

אבא עירד, אמא מיכל )קינן(, אחותי הבכורה ליאור, אחי מעיין  המשפחה שלי :

 ואחותי הקטנה אייל. פנקייק הכלבה והחתולים ג'נגו ושמוליק.

 טסנו לניו יורק לשלושה חודשים ושם חגגתי יום הולדת שש. כשהייתי קטנה: 

 בטח ארצה לעבוד עם אבא ב"שכולו טוב".  כשאהיה גדולה:

 לחיות חיים שמחים. אני מאחלת לעצמי:

 בטיול למצדה לא ישנו בכלל ודיברנו כל הלילה. חוויה משמעותית משנת מעברים:

 שייהנו מהשנה המיוחדת הזאת.  איחול לילדי ז' החדשים:

 עפרי צדפי  

 הורי קרן ויפתח. אחות של גל, ליאה, אורי ורומיהמשפחה שלי: 

 המצאתי מדינה שבה חשבתי שאני גרה  :כשהייתי קטנה

 נכון לעכשיו, אני ארצה להיות רקדנית  :כשאהיה גדולה

 .שיהיה לי טוב עם מה שיהיה לי :אני מאחלת לעצמי

מזמן העלייה למצדה, כאשר קשרו את  :חוויה משמעותית משנת מעברים

כולנו האחד לשני בחבל, ואני ועוד כמה ילדים התייאשנו באמצע, ואותנו 

 שחררו מהחבל. כל שאר הילדים הצליחו.

שישתפו פעולה עם הפעילויות ולא יוותרו על החדשים: ‘ איחולי לילדי ז

 החוויה.

 עפרי מדר

אבא נמרוד, אמא לירז אחים שלי שני ורותם  ואחותי הקטנה רני.  המשפחה שלי :

 גורי הכלב ובילי החתול.

 טסנו לבולגריה והלכתי לאיבוד עם אח שלי שני )לרבע שעה(.  כשהייתי קטן: 

 אני לא יודע מה ארצה להיות. כשאהיה גדול:

 לזכות לישון בנעורים, ולהצליח בחיים. אני מאחל לעצמי:

 שתילת האורנים בקיבוץ. חוויה משמעותית משנת מעברים:

 בהצלחה גדולה לכולם.  איחול לילדי ז' החדשים:
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 גל שניצר

  להורים שלי קוראים בר ואסף, אחי ואחותי הקטנים הם עומר ושירה המשפחה שלי :

 2הגעתי לאמריקה בפעם הראשונה, לרילוקיישן של  9כשהייתי בת כשהייתי קטנה: 

 שנים, וראיתי שלג בפעם הראשונה. זאת הייתה חוויה ייחודית שלעולם לא אשכח.

   ארצה להיות זמרת ושחקנית. כשאהיה גדולה:

  הצלחה, למידה, אהבה, שמחה, חברויות טובות ובריאות אני מאחלת לעצמי:

הניתי מהפעילויות של שנת המעברים, ובמיוחד חוויה משמעותית משנת מעברים: נ

אהבתי מכל הפעילויות את הטיול הקבוצתי למצדה. לדעתי זו חוייה מדהימה לצפות 

   בזריחה מעבר להרים.

הנאה,שמחה, למידה ומודעות בשנה הבאה, תהנו מכל רגע  איחול לילדי ז' החדשים:

  ותבלו.

 גיל ביוקאורל 

 .איתן ואורן  :אחים מגניבים ,ג'סיקה אמא,אבא עידןהמשפחה שלי: 

  מאוד אהבתי לשחק בלגו אותו לקחתי לכל מקום.  :כשהייתי קטן

  אהיה שחקן כדורסל מצליח.  :כשאהיה גדול

 . הצלחה בלימודים :אני מאחל לעצמי

ניקוי חופים עופרי מדר ואני אספנו הכי   :חוויה משמעותית משנת מעברים

 . הרבה זבל מכולם

 . שתהיה שנה יפה ומלאת פעילויות כפי שהיו לנוהחדשים: ‘ איחולי לילדי ז

 איתן קורדובה

לאמא שלי קוראים דורון ולאבא שלי קוראים רועי ולשני האחים שלי המשפחה שלי :

 קוראים אילון ומיכאל

נפלתי ממיטת קומתיים ואני לא זוכר כלום חוץ מהצבע  8כשהייתי בן כשהייתי קטן:  

 של השלוק שנתנו לי כדי לשים על המכה )הצבע של השלוק היה כתום( 

 אני רוצה להיות כדורגלן  כשאהיה גדול:

להיות תמיד בריא ומאושר ושאני אני אצליח להביא לידי ביטוי את אני מאחל לעצמי: 

 יכולותיי בכל תחום

בחופש פסח השנה, טסתי לאיטליה למחנה חוויה משמעותית משנת מעברים: 

אימונים בקבוצת הכדורגל "יובנטוס" ביחד עם חבריי לקבוצת הכדורגל "הפועל כפר 

סבא". רגע השיא מבחינתי היה שהבקעתי גול נגד יובנטוס במשחק שהיה לנו מולם, 

 שבו גם ניצחנו.

  שנה מעניינת ושילמדו דברים חדשים איחול לילדי ז' החדשים:
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 יובל רז

  ההורים שלי הם שיר ועמרי, לאחים שלי קוראים אלעד, מיכל ונדב המשפחה שלי :

  שנה, לך תזכור... 58כשהייתי קטן: 

אני לא יודע מה אני רוצה להיות. כרגע אין משהו ספציפי. נראה איך  כשאהיה גדול:

  אתקדם בחיים.

שיהיה לי קל יותר בשנה הקרובה מבחינת לימודים, שאפגש הרבה  אני מאחל לעצמי:

  עם חברים ושלא אנתק את הקשר עם אף חבר.

העלייה למצדה. לילה חצי לבן והעלייה לפנות בוקר.  חוויה משמעותית משנת מעברים: 

  חוויה חצי טובה וחצי קצת פחות

תהיו מגובשים ותנסו לעשות כל מה שאפשר עם חברים ולא  איחול לילדי ז' החדשים:

  לבד.

 עמית כרמלי 

  יש לי אחות בשם ליאור אבא בשם אלון ואמא בשם קאריןהמשפחה שלי: 

שהייתי בכיתה ג׳ שברתי את היד, הרופא במוקד אמר שכנראה כ כשהייתי קטנה:

אין שבר , שמחתי כי למחרת הייתה לי תחרות סוסים , היד המשיכה לכאוב 

ולמחרת התחריתי למרות הכאבים לאחר התחרות הלכנו למיון ושם האורתופד 

   אמר שאכן היד שבורה ...

  ארצה להיות מנתחת.  :כשאהיה גדולה

  שתמיד אהיה חדורת מטרה. :לעצמי אני מאחלת

אקולוגיה ושמירה על הסביבה   -ניקוי החופים : חוויה משמעותית משנת מעברים

  חשובים לי ושמירה על בעלי החיים.

  שישתלבו בקלות בעמי אסף.החדשים: ‘ איחולי לילדי ז

 נטע רגב

 הורי דקלה וטל, אחות של שני ושקד.המשפחה שלי :

 .אהבתי ואני עדיין אוהבת לבלות עם המשפחהכשהייתי קטנה:  

  אני ארצה לזרום עם החיים כשאהיה גדולה:

 להצליח! אני מאחלת לעצמי:

אני זוכרת שאבא רצה לצלם אותי ואת שני ליד  חוויה משמעותית משנת מעברים: 

העצים ששתלנו ואז  שני נעלמה ... והצטלמתי גם ליד העץ שלי וגם ליד העץ של שני 

 עם בגד אחר...

  אני מאחלת שייהנו כמה שיותר איחול לילדי ז' החדשים:
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 הלן ביוקאורל

 בת לאלי ומישל. אחות של יונתן ועדן. המשפחה שלי :

  אהבתי לאכול הרבה ריבה...כשהייתי קטנה: 

 אני רוצה להיות גננת בקיבוץ כשאהיה גדולה:

: שאני אצליח בכל מה שאעשה ולא אוותר עד שאגשים את המטרות אני מאחלת לעצמי

  שלי

אני זוכרת שהמדריכים קשרו אותנו בחבל  במצדה, חוויה משמעותית משנת מעברים: 

 כדי שלא נתקדם ונחכה לכולם ושנשארנו ערים כל הלילה...

  שישתפו פעולה כצוות וככה ייהנו הרבה יותר איחול לילדי ז' החדשים:

 רום רוזנבלום 

ההורים שלי שני ועמית, אח של אגם )+לונצ'יקה(, אני בן המשפחה שלי: 

  אוהדים מושבעים של מלחמת הכוכבים -למשפחת ג'דאים 

  תמיד אהבתי לעשות ספורט וארצה לעסוק בספורט גם כשאגדל.  :כשאהיה גדול

  . לעשות טוב לכל מי שבסביבתי:אני מאחל לעצמי

גם וברקע תיזכר כשנת ההתבגרות, החברות  :חוויה משמעותית משנת מעברים

  . כשנת הפורטנייט

 . להשקיע בלימודים ולהיות פתוח לחברויות חדשותהחדשים: ‘ איחולי לילדי ז

 שני רגב

 הורי דקלה וטל, אחות של נטע ושקד.המשפחה שלי: 

  אהבתי לאכול שוקולד וללכת לבית ילדיםכשהייתי קטנה: 

 אני רוצה להיות שוקולטיירית   :כשאהיה גדולה

 .הרבה בריאות ושמחת חיים :לעצמי אני מאחלת

אני זוכרת שהיינו בקיבוץ עין הנצי"ב והכנו   :חוויה משמעותית משנת מעברים

  חלות עם הילדים

  להגיע לכל הפעילויות של "שנת מעברים"החדשים: ‘ איחולי לילדי ז
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 צדפי-שחר עציון

 ההורים שלי תמר ואורן ואחות שלי אור המשפחה שלי :

לא הצלחתי לרכב על אוםניים עם גלגלי עזר, אז אבא שלי לקח אותי כשהייתי קטן: 

 אחר הצהריים למגרש כדורסל ותוך חצי שעה למדתי.

 אני עוד לא יודע מה אני רוצה להיות. כשאהיה גדול:

 שיהיה לי כיף בחופש. אני מאחלת לעצמי:

 היה מעניין בשנת המעברים.חוויה משמעותית משנת מעברים: 

 ‘.תכירו ילדים חדשים בכיתה ז איחול לילדי ז' החדשים:

 אוהד כדורי 

 ההורים שלי הם שירה )רוזנבלום( ואהרון כדורי. לאח שלי קוראים גל המשפחה שלי: 

אהבתי להתחפש לגיבורי על ולהסתובב בקיבוץ. הלכתי ככה למרכולית,   :כשהייתי קטן

 לחדר אוכל ולחברים. היום אני עדיין אוהב סרטים על גיבורי על רק שכבר לא מתחפש... 

אני לא יודע מה אני רוצה להיות. אני רוצה חיים טובים, עבודה שאני   :כשאהיה גדול

 אוהב, שיהיה לי בית נחמד, כלב. והכי חשוב אני רוצה להיות זוכה בגמר הישרדות!

חיים טובים, בריאות וכושר טוב. לעשות צניחה חופשית וללמוד :אני מאחל לעצמי

  לצלול, וטלוויזיה בחדר!

הכי אהבתי את הטיול הקבוצתי למצדה. לא ישנו   :חוויה משמעותית משנת מעברים

כל הלילה, היה ממש מצחיק וכייף. עלינו למצדה בחושך וראינו את הזריחה שהייתה 

 ממש מסנוורת ויפה. 

 תהיו פתוחים לחברויות חדשות ואל תקנו הרבה בקפיטריה.  החדשים: ‘ איחולי לילדי ז

 יעל רגב

  אחות של איתי ותמרהבת של דלית וליפז,   המשפחה שלי :

 . אהבתי  ללכת פינת חיכשהייתי קטנה: 

 . אני ארצה להיות מורה במערכת החינוך כשאהיה גדולה:

 . לגדול להיות אדם נחמד אני מאחלת לעצמי:

אני זוכרת שהלכנו לים ואספנו זבל בתקווה שאחרינו חוויה משמעותית משנת מעברים: 

 אנשים ימשיכו לשמור על הניקיון

 . תמשיכו להיות כמו שאתם ותיהנו מהשנה איחול לילדי ז' החדשים:
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 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

 ז “לו -מועדון גמלאים 

 

 9:00המועדון פתוח החל מהשעה  -חודש אוגוסט 

 פעילות תאריך  

 (בנקרילדי נקר מארחים לבית קפה וסרט )שימו לב  הפעילות תיתקיים  988819

 שיעור אנגלית עם ליהיא בוזו 1188819

 “.בית ספר לחיים”הומור מחזק את הנפש : אריק בלום  -הרצאה   2288819

 אופים עם שולה  -“ בישולה” 2988819

 ו, שולה, ליאורה ולירז‘צוות המועדון:  לנצ

 
 

 
 מרים שקד

 דור צעיר

 קצת ממה שקורה בדור צעיר: 

 החדשים: איתי רגב, עדן ביוקאורל , עומר מדר ועדן ביוקאורל‘ מסיימי יב

  2.8.56אורן מתגייס בתאריך 

  57.8.56עומר יוצא למכינה קדם צבאית בתאריך 

 עדן ככל הנראה תצא לשירות לאומי 

  5757איתי מתגייס במרץ. 

 השתחררו משירות סדיר: עלמה ינאי, עומרי מרחב, עמית שלמון ויותם ברלס.

 יונתן ביוקואורל  עובר לשירות קבע .

 8.6.56יאיר גרין מסיים מכינה קדם צבאית ומתגייס לשירות סדיר בתאריך 

 שירז לביא קצינה בסוללת כיפת ברזל וכרגע סיימה מחזור הדרכה בפלוגה.

 דותן ראובני ויעל בארי קצינים בשירות קבע. 
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 הדס שר 

 שפיץ או עציץ

 רק בבית... חוץ מיום שישי, כי אני מכורה לצ'יפס. חדר אוכל או אוכלת בבית

 E.Rקונבנציונלית, ואפילו עברתי הכשרה מול רפואה אלטרנטיבית או  

 ברוווור ששווארמה. שווארמה או סושי

 אבל טראנס של שנות השמונים. -טראנס  מסיבת טראנס או  פוך

 ספונג'ה כל חמישי, נחשב? ספורט או ספה

 שופינג באירופה, ועדיף כמה שיותר בפריימארק.טרקים בהימליה או בטן גב 

 הכי טכנופובית. טכנולוגית או טכנופובית

 מתוק, והכי מפנק זה שוקולד פרה. מתוק או מלוח

 ואת העוגייה אני זורקת!! רק את הקצפת קצפת או עוגייה-קרמבו 

 שיקשוק שוק או שיק

 .'מכבי תל אביב, בעיקר בתקופה של פארקר ווויצ'יץ -כדורסל  כדורגל / כדורסל / אחר

 ממחזרת וקופסאות שימורים ליהודית. -בעיקר מחנטרשת. חוץ מבקבוקים  ממחזרת או מחנטרשת

 בריכה בעדן, כי עדיף לשבת על דשא ולא על חול. שבת: בריכה בעדן או ים

 בורחת וקוראת לדיויד למרוח ואז יוצא ששנינו בורחים. בורחת או מורחת -וק ‘ג

 הומור הומור ועוד פעם הומור. מוטו בחיים

שלושה דברים שאנחנו לא 

 יודעים עלייך

 . בילוי מועדף הוא ללכת לחדרי קריוקי כי אני אוהבת לשיר.5

 המרקם הורג אותי. –. לא נוגעת במנגו, אבוקדו וגויאבה 5

, פעם בשנה הולכת להופעה של שלמה ארצי, בחיים לא פספסתי, ותמיד 59. מגיל 8

 תמיד בקיסריה.

 סיכום המערכת: 

 , ללא עוררין!שפיצית

ולו רק בזכות ההומור המשובח שלה, תשאלו כל תלמיד או תלמידה שלמדו אצלה..  

הדס היא אדם שמתרפק על העבר, הלכה למעשה, גם בשל האהבה שלה לשירי 

אנר(, וגם בשל ההתמדה המרשימה בהחלט ‘)לגמרי מזדהה עם הז 87-שנות ה

בקניית כרטיסים להופעות של שלמה ארצי בקיסריה... בחישוב מהיר )לא בטוחה 

 שנה...  וואו!!! 87היא עושה את זה כבר —שהוא לגמרי מדויק( 

 שפיצית בהחלט!! —גם אתם מסכימים—בטוחה שלאחר שכלול כל הנתונים
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 תשבץ מעברים

 

 ‘? כמה אתם מכירים את מסיימי כיתה ז

 מאוזן

 . המציאה מדינה בה חשבה שהיא גרה. 5

 . למד לרכב על אופניים תוך חצי שעה.5

 . שם הקבוצה.8

 . חולמת להיות גננת.8

 . מה חולם גיל להיות כשיהיה גדול?2

 . החוויה המשמעותית של יובל משנת המעברים.8

 . בילדותי אהבתי להתחפש ל..?6

 . שמות החתולים של גילי. 57

 . כשהיא תהיה גדולה היא רוצה להיות מורה.58

.שייך למשפחה של אוהדים מושבעים של מלחמת 58
 הכוכבים.

 . היא רוצה להיות מנתחת.52

 .מה חולמת שני רגב להיות כשתהיה גדולה?59

 

 

 מאונך

 . חולם לישון בנעורים5

 .  אוהבת לבלות עם המשפחה. 9

 ?9. מה ראתה גל בפעם הראשונה בגיל 0

 . המדריכים האלופים שליוו את הקבוצה במהלך השנה55

 . מועדון הכדורגל שנגדו שיחק איתן במהלך חופשת הפסח.55

 

 

  6-01רמז: הציצו בעמודים  
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 ליזה בוחסירה

     2019רפסודיה 

 

 עמית, תמר וזואי

  היה מטורף!!!!!!!! 5756רפסודיה 

התחלנו במסע קניות של יום לפני בכלבו, טיילנו עם העגלות לנעורים ונפלו לנו כל השימורים. אבל עברנו את זה 
 בגבורה.

יצאנו יום למחרת בבוקר באוטובוס עם עוד קיבוצים, וישבנו ליד מספר מאווררים. עצרנו לאכול ארוחת בוקר, השעה  
 עשר בבוקר ואנחנו אוכלים ארוחה בריאה וטעימה במקדונלדס!

הגענו, )חטפנו שוק מהחום!( לקחנו את כל הציוד למתחם, מתחנו רשת צל, סידרנו את המקום, החלפנו בגדים 
 ונכנסנו למים.

ואחרי התקררות קלה, התחלנו לבנות את הרפסודה היה חם וקשה ולמרות זאת לא התעצלנו והבאנו את כל החלקים 
  ובנינו.

ביום השני סיימנו לבנות את הרפסודיה, יצא לא רע...  והתחלנו לחשוב על המשפט למפרש בסוף הגענו להחלטה, 
  צבענו, ציירנו, התלכלכנו  ולדעתנו התוצאה יצאה  מעולה  )תראו בתמונה(.

  הלכנו לישון בידיעה שקמים בשבע )די מאוחר בהתחשב ברפסודיה ובחום של הכינרת(.

בשש בבוקר מישהו התחיל לצעוק לנו להתקפל, פאקו ואיה נבהלו חשבו שפספסנו את ההפלגה ואז קלטנו שמלא 
מים מהצינור ביוב שהתפוצץ לידנו והמים מתקרבים ומרטיבים לנו את כל המקום של השינה, התקפלנו בשניות 

  ועברנו לישון לעוד שעה ליד השירותים )הכי מגעיל שלנו, לא?(

אחרי שקמנו פתאום שמענו מלא ילדים רצים בטירוף לכניסה לחוף, וצועקים שהייתה שריפה. אחרי שכיבו אותה אורן 
חזר למחנה מחויך, שאלנו מה קרה? והוא אמר שהוא לא יודע איך זה בדיוק קרה אבל הוא זה שגרם לשריפה , הוא 

 ראה כמה גחלים והחליט להשתין עליהם והאש התחילה לבעור... לא נורא אורן, לפחות עזרת לכבות אותה.

ואז הגיע הרגע שבשבילו אנחנו כאן, עלינו לרפסודה והתחלנו להפליג, אכלנו אבטיח, שמנו רגליים במים, נרטבנו  כולנו  
  וללא ספק היה  אחד הטובים.

סיימנו, הגענו לחוף, פירקנו, נסענו הבייתה מרוצים, 
 עייפים, מותשים אך הכי מאושרים שיש !

תודה לפאקו ואיה שעזרו לאורך כל הדרך, תמכו, היו איתנו 
  ברגעים המצחיקים והכי טובים.

 !!!5757אוהבים אותכם מאוד וניפגש ברפסודיה 

 

 שני, ליאור, עמית, שגיא, זואי, תמירבתמונה)מימין לשמאל( : 

 מתן, כפיר, אורן, תמר, איה, איתי, יהלי.
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 מתכון חודשי

 

 

 פשטידת פסטה וגבינות

  מצרכים:

 אטריות רחבות

  ביצים 5

  קוטג 5

 שומן( 521שמנת חמוצה ) 5

  צפתית קטנה

  פרוסות של גבינה בולגרית 5

  קצת גבינה צהובה מגורדת

 

  מעלות. 587. לחמם את התנור ל5

  גרם חמאה. 52. לבשל את האטריות לפי ההוראות. לאחר סינון לערבב אותם עם 5

  . בקערה לערבב את הביצים עם הגבינות. אפשר לטבל עם קצת פלפל שחור.8

  . לשמן את התבנית ואז לערבב את הכל ביחד.8

דקות. אחרי חצי שעה להוריד את המכסה ולהמשיך לאפות עד  87. לכסות את התבנית ולהכניס לתנור ל2
  שמזהיב. )סך הכל זה לוקח בערך שעה.. תלוי כמה "קריספי" אוהבים את זה(.

 
  המתכון הזה הוא מתכון מנצח כי איתי מאוד אוהב את הפשטידה הזאת לצד סלט ירקות עם הרבה לימון.

 

 בתאבון 

 שלי פיינבלט
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 אתגר קרת -המלצת החודש: גור חתול אדם ארוך שיער 

על הספר הילד המספר יוצא עם אביו העסוק מאד לגן החיות. האב העסוק משאיר את בנו לבדו בגן 

החיות. הבן משוטט בגן, קונה לעצמו אוכל, קורא את הכתוב על כל כלוב, מתאפר כחתול, ואז נכנס 

לכלוב ריק, כותב עליו את השם שנתן לעצמו, נרדם ועובר לעולם דמיוני בו שטה באוויר ספינה שרב 

החובל שלה חוטף חיות מגני החיות ומעביר אותן לסביבה הטבעית שלהן. יחד עם חבקוק רב  

החובל הילד כותב את ההוראות לטיפול בו, נותן את הכתובת שלו ברחוב שטמפפר, ובבוקר  

 .הקוראים פוגשים אותו בביתו כשהוא מעביר בפנקס את ההוראות החדשות להוריו כיצד לטפל בו

 נושאים שעולים מהספר לעבודה חינוכית:

 גני חיות וזכויות בעלי חיים. •

 שימו לב.  -האיורים בספר יפים ומאוד מעניינים, הם מוסיפים המון מידע שלא כתוב בספר  •

 מה קורה לילד כשהוא נשאר לבדו? )עולם הדימיון( -רגשות  •

 יחסים בין ההורים לילד ) הילד מציץ מהצד ומקשיב להורים מדברים(. •

 אישיות.” הוראות הפעלה ”יש דבר כזה?  אולי לכתוב עם הילד  -מתכון לגידול ילדים  •

  8-0הספר מתאים לילדים בגילאי 

אני מאוד אוהבת את הספר הזה, משום שמצד אחד הוא כתוב מאוד מצחיק ומצד שני עוסק בנושא מאוד חשוב 

שאני מניחה שהוא מעסיק הרבה משפחות, מציאת האיזון שבין העבודה לבית,  הספר מאפשר לנהל שיחה כנה 

אותם ולהגיד באופן אמיתי  מה מבחינתם הוראות “  לגדל”עם ילדים  על האופן בו הם רואים את הדרך שיש 

והן בשיחות עם הילדים ‘, ההפעלה המתאימות להם ביותר, מניסיון אישי הן בבית הספר בו עבדתי עם ילדי כיתה ב

 שלנו בבית.   


