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 דבר העורכת

 לירז מדר

 לירז מדרעורכת ומעצבת ראשית: 

 עמיקם רגב, ואתר הקיבוץארכיון: 

הדסה ראובני, עתליה אייל, חוה קאליפה, אריה מערכת: 
 שלמון, הילה גבע.

 בית ברל—דפוס יוסידפוס והפקה: 

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir2018@gmail.com 

 111או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.

 חברים יקרים, 

 -שבמשך ארבע שנות הקדנציה שלי בתרבות יאיר בליץ העלון יוצא אחרי מערכת בחירות בה הוחלף מנהל הקהילה, 

ליווה אותי, תמך ונתן לי גיבוי מלא לכל העשייה שלי ועל כך אני רוצה לומר לו תודה ובהצלחה בהמשך, ובאותה 

 מנהלת הקהילה הנכנסת.לנפרת הזדמנות אאחל בהצלחה 

 ומה בעלון הפעם?

לצד הכביש המוביל התמלאה שלולית חורף מקסימה, שבהליכה בכל שעות היום ניתן לראות אותה בצבעים שונים 

 תמונות המעטרות את השער.  -והדקלים מהשדרה בכניסה לקיבוץ משתקפים בה 

יקרים שלנו, את רובם הכרתי בכל שנותיי בניר אליהו, כל אחד ואחת היו כל כך משמעותיים בעשייה  11 –נפרדים מ

 כאן, שזה מאוד מוזר לחשוב שהם אינם.

משתפת בסיפור נועה אייל נפרד במכתב מסכם ועם סיום המחצית וחלוקת התעודות נקודות למחשבה, יאיר בליץ 

כתב בעבר שיר מחווה לאלתרמן שהופץ ברשת ופורסם בקבוצת מורות לספרות כשיר שכתב זיו אייל מן הרשת, 

 אלתרמן... גלגולו של שיר. 

פעם אחת מיטיבת לכת ופעם שנייה בשפיץ או עציץ, דלית רגב , גננת במערכת החינוך, לאלמוג מויאלמילה טובה 

ז של מועדון הותיקים “עם טור בטיחות חשוב במיוחד, והלויובל ראובני משתף בשיר שכתב, אלעד קורדובה 

 בהצלחה.—לירון אליהלחודשיים הקרובים עם אחראית חדשה, 

ומהלך השבוע החווייתי שעבר “ א“שבונ“משתפות על הוזואי ועמית הגנן עם מות אימו, לעדנאן כתב שיר  פיני

 עליהם, כאמא שראתה את זה מהצד התמלאתי גאווה ונחת, הם מדהימים!!

כדי  -, וחידונים נחמדים לילך ויונהכתב על כרטיסי שנה טובה , חדשות מהספרייה מאת עמיקם חוב מהעלון הקודם: 

 לראות את הפתרונות יש לסרוק את הברקוד המצורף.

ואני רוצה “, רכיליזה”ביקשה לסיים לכתוב את הטור ליזה בוחסירה וכותבת חדשה לעלון, אחרי שנים של כתיבה 

כעובדת מיתולוגית של ליזה לכתוב לה תודה, זה טור שהמצאנו אותו יחד לפני הרבה שנים ובעצם נשאר עד היום, 

המזכירות הייתה תמיד במקום הנכון ובזמן הנכון ולפיכך זה אך טבעי לפנות למחליפתה בתפקיד ולהציע לה את 

 הסכימה )אחרי שכנועים(, והנה הוא לפניכם. הילה הטור, 

 מומלץ ביותר, והמלצה על ספר ילדים מקסים. -מצורפים מתכון לחומוס מעדשים כתומות 

 

 קריאה מהנה, לירז



3 

 ינואר-‘ ילידי דצמ -יום הולדת 

 

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

 דצמבר ינואר

 מאור חנה

 שלמון אריה

 נסל שוש

 שלמון שוש

 אברהמי חיה

 לבנה בזוזה

 בורנשטין יעל

 קובלסקי חנה

 יוגב ראובן

 יוגב סמדר

 בארי נטע

 וינטר אבי

 נמר מוטי

 ברלס עידית

 וילנאי רפפורט איריס

 שלמון תמר

 רגב טל

 גרין ישראל

 מאירי גיא

 רוזנבלום שני

 רז עמרי

 הרץ אילאיל

 מאיר עידית

 רנן נדב

 ברלס שקד

 מרחב עמרי

 שלמון עמית

 ביוקאורל איתן

 ברק שגיא

 בן סימון זיו

 זר שחף

 ברמן יהלי

 גרין איתן

 עציון צדפי אור

 כרמלי ליאור

 שניצר עומר

 קליפה דריה

 אייכלר מעיין

 קויטל עמית

 עציוני איתי
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 שר עידן

 מדר רותם

 פרי שירה

 מאירי עומרי

 מאירי תומר

 אליה יותם

 אליה עופר

 ויינברג עומר

 פיינבלט שירה
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 תקומי אברהם

 לה‘לוינסון אברמ

 ה‘לוינסון שושק

 ברלס דרורה

 לנגשטטר משה

 ירושלמי סמדר

 גת זיו

 ראובני פזית

 ביוקאורל עידן

 ויינברג עמית

 תישבי קרן

 הברי אופירה

 קאופמן שי

 זוהר שלומית

 ברזילי שלומית

 קורדובה דורון

 אלמוג טל

 הלפרין עדי 

 מאיר לירון

 מורנל טליה 

 פנר יודפת

 וילנאי אלה 

 וינטר שובל

 צדפי עפרי

 ראובני הדר

 ראובני איתמר

 ראובני עלמה

 אשד עופרי

 אביגד מדר סהר

 אלמוג מעין

 בוזו אלונה

 גולד רותם

 גבע מעיין

 יוסף בורץ טל

 מעוז ליבנה לירי

 אלמוג פלג

 מורנל אדוה

 ברמן אביב
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 חוב מהעלון הקודם:

מזל טוב לנורית שלמון ויהודה 
שיקלי שחגגו ימי הולדת ולא 

 צוינו בעלון. 
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 לזכרם
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עופר ברלס

 שנים למותו 11  

 עמרי לביא

 שנים למותו 22  

 חיה ברק 

 שנים למותה 1  

 עודד נסל

 שנים למותו 10

 דצמבר

 זבולון לביא

 שנים למותו 21  

 ה( סגל ‘חיים )חיימק

 שנים למותו 11  

 אסתר לוי

 שנתיים למותה  
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 לזכרם
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

 בנימין רפפורט

 שנים למותו 11  

 תומר ניר

 שנים למותו 22  

 ינואר

 מיקי לנגשטטר

 שנים  למותה 10

 נדב מרחב

 שנים למותו 20

 אהובה לביא

 שנים  למותה 2
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 משולחנו של מנהל הקהילה היוצא

 יאיר  בליץ

 חברות וחברי ניר אליהו יקרים,

 

לפני כחמש שנים נבחרתי על ידכם להיות הראשון למלא תפקיד "מנהל קהילה" בניר 
 אליהו. 

על תקופתנו נמרוד שנות עבודה. תודה לך  6-וחלקנו כנמרוד קיבל אותי לתפקיד 
 המשותפת.

זו הייתה  ,אפתח בכך שאני שמח ומודה על הזכות שנפלה בחלקי להכיר ולשרת אתכם
 תקופה מרתקת עתירת אתגרים ועשייה משותפת.

  

אני מסיים בתחושה אישית מצוינת ומעביר את התפקיד בנפש חפצה ובסיפוק רב ממה שהספקנו לעשות כאן יחד 
 בתקופה זו ושמח להמשיך מכאן למקומי החדש עם מה שקיבלתי ולמדתי כאן ומכם ועל זה אני מודה לכם.

זמן רב וחשוב הוקדש להיכרות יסודית ומעמיקה של מערכות הקיבוץ ומנגנוניו.  )שלא היה קודם(,עם כניסתי לתפקיד, 
 זיהוי, מיפוי ותיעדוף האתגרים לאותה העת ובניית תכנית עבודה.

במקביל הקדשתי זמן משמעותי וחשוב להכיר אתכם, החברות והחברים ובני המשק ולטפל בנושאים החשובים אישיים, 
 חברתיים וקהילתיים שהבאתם אל שולחני. 

משפחות חדשות עם ילדיהם,  17 -עוד הזדמן לי, עם כניסתי לתפקיד, ללוות את תהליך הקליטה המשמעותי של כ
 לחברות וחברים מן המניין, בשכונה החדשה )אמפא(.

תוך עשייה זו ומתן מענה שוטף בניהול הקהילה, התפתחה ועוצבה מסגרת תפקידו של מנהל הקהילה, ליבת עיסוקו 
לשכבת הוותיקים בני הגיל השלישי בקיבוץ, שימור ופיתוח מערך  בזכות,ואתגריו. בהם, הקשבה, דאגה ונתינה, 

הבריאות והרווחה בקיבוץ, חיזוק, שימור וביסוס מערכת החינוך של הגיל הרך והחינוך החברתי קהילתי כאיכותית 
 ועתירת עשייה.

 ניהול ענפי הקהילה ומרכזי הוועדות, תפעול אחזקת חצר הקיבוץ, תפעול ופיתוח תשתיות ומבני הציבור, 

 תכנון וניהול תקציב הקהילה, הבקרה עליו והאחריות לשמירת מסגרת התקציב. 

תשומת לב רבה הפניתי לעידוד, פיתוח וחידוש תשתיות בחצר הקיבוץ ומבני הציבור, נראות החצר וניקיונה, תוספת 
 משמעותית של תאורה בשבילי הקיבוץ, שיקום כבישים ושבילים תוך דגש להגברת בטיחות המשתמשים.

כל זה קרה תוך הירתמות מלאה, גיבוי ושיתוף פעולה של בעלי התפקידים, מנהלי הפעילויות והנהלת הקהילה. לזאת  
 .רוןושלי והאמון המלא שנתן בי רון. תודה רבה רון אוסיף את עבודת הצוות הצמודה והפורה של 

תפקידו של מנהל הקהילה דורש רגישות רבה ואיזון מתמיד בין הקשבה והיענות לצרכי חברי ובני הקיבוץ, רצונותיהם,  
בקשותיהם, הצעותיהם, ביקורתם לבין השמירה על זכויות וצנעת הפרט של כל אחת ואחד מכם ולבין הצורך להתחשב 

בתמונה הכוללת, לטווח ארוך, שמירה על אינטרס כלל הציבור מול זה של הפרט היחיד, השמירה על קופת הכלל ויישום 
החלטות הקיבוץ, תוך הבנת מורכבות זו ורצון לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר למען חברי הקיבוץ והקיבוץ, עשיתי 

 כמיטב יכולתי לתמרן בתוך טווח האילוצים המורכב הזה.

לאורך כל התקופה התפעלתי והערכתי את האחריות הקהילתית והחברתית של חברי הקיבוץ לשימור מקסימלי של 
הערבות ההדדית, ברגישות גבוהה ביותר. שמחתי לתמוך, לקיים ולהעצים את הערכים החברתיים הבסיסיים עליהם 

 בנויה ומבוססת הקהילה של ניר אליהו.

 ובהצלחה.נפרת ברוכה הבאה 

 תודה לכם ולהתראות 

 יאיר
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 תעודות מחצית

 

 

 בשבועות הקרובים המון מחנכים יכתבו תעודות/הערכות )תלוי בגיל ותלוי בגישה(,
 יבחרו מבנק היגדים או יעבירו את המסר בחרוזים.

 המון הורים יקראו את התעודות האלו, יחייכו חיוכים או יתמלאו תסכולים.
והמון תלמידות ותלמידים, יקבלו את התחושה שאלו החיים. או שרק ככה החיים. כמו שאת/ה נתפס/ת בעיני 

  אחרים.
 אני בין ההמון, פעם כאמא, פעם כמחנכת, פעם כתלמידה.

אז אני רוצה לצרף לתעודה כמה מילים מהשיעור שאפשר לקרוא לו "שיעור האמנות של החיים": )בלשון נקבה אבל 
 מיועד לכל המינים:(

 
 לפעמים יש רגעים כאלו שאת מרגישה "תפאורה".

 שכולם, חוץ ממך כמובן, קבלו תפקידים ממש שווים.
אפילו את התפקיד שכל כך חלמת עליו, מישהו אחר תפס ואת רק תפאורה מתחלפת, שתשכח במחסן כשהמסך 

 ירד.
וגם יש המון בימאים )הורים או מורים או סתם אחרים( לאורך ההצגה שמנסים ללהק אותך לתפקיד שמתאים לך, 

 בעיניהם.
 לפעמים.

 יש רגעים כאלו.
 וצריך לתת להם לחלוף.

 
ואז להזכיר לעצמך שנכון שהעולם הוא במה וכולנו שחקנים, כמו שאמר שייקספיר, אבל ההמשך של המשפט הוא 

 -החלק החשוב באמת 
 זו רק את. -בהצגה הזאת מי שמלהק אותך

 זו את. -מי שקובע איזה תפקיד תגלמי, כמה שורות יהיה הטקסט שלך והאם ישמעו אותך בשורה האחרונה
 לכתוב ולביים את ההצגה שלך כמו שאת רוצה. -ויש בך, ילדה שלי, את כל הכוחות, טוב הלב, היצירתיות והתבונה

 
 מאמינה בך,

 שלך
  המחנכת/האמא/התלמידה

 

 מתוך דף הפייסבוק שירשורים
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 מן הרשת
 מאירי -נועה אייל 

אליהו הכהן, חוקר הזמר העברי, הפנה את תשומת ליבי לשיר המיוחס לנתן אלתרמן ואשר "מתרוצץ" באינטרנט בעיקר 
 לקראת תחילתה של שנה חדשה. מייחסים אותו לשירי "הטור השביעי" ואליהו הכהן טוען שזו כנראה טעות.

גם הד"ר מרדכי נאור שחקר, בין השאר, את "הטור השביעי" מאשר שאינו מכיר את השיר הזה ושהסגנון לא מתאים 
 לאלתרמן.

 

 "שנה טובה אלתרמן" ניתן למצוא אותו באתרים ובפורומים.    Google -בחיפוש ב
 

 הנהו הטור המיוחס לאלתרמן:
 
 

 שנה טובה
 

 תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי
 

 שנה של לובן הפריחה וירק הדשאים
 

 שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי,
 

 ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים.
 

 שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול.
 

 -ללא מראות הדם
 

 ללא הלמות תופי המלחמה.
 

 ללא הפחד המשתק של הנורא מכל.
 

 ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה.
 

 הן לא בקשנו לנו אוצרות של ממלכות,
 

 לא אושר עילאי ומכוניות פאר.
 

 קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות
 

 אשר נוכל בהם בלאט להתהדר.
 

 להתרגש כפעם מריחות של סתיו.
 

 לדהור אל אושר כשריקת רכבת.
 

 לבנות לנו סוכת שלום עכשיו,
 

  להיות בה ראויים אנו לשבת.

זיו אייל, יצר קשר עם אליהו הכהן וכתב את הפרטים 
 הבאים:

 
בתחילת שנות האלפיים פתחתי ביחד עם אחותי בית 
קפה בשם "הטור השביעי" שהיה אכן בהשראת נתן 

 אלתרמן.
 

במסגרת פעילותנו בקפה, פירסמתי באחד 
המקומונים שבשרון ברכת שנה טובה ללקוחותינו 
ומשום מה רבים נטו לחשוב שהברכה היא מאחד 

 הטורים של נתן אלתרמן.
 

כל מי שמכיר את סגנון כתיבתו של נתן אלתרמן יכול 
לראות כבר מעיון ראשוני כי זהו אינו סגנונו, ולמרות 

שזה די מחמיא, איני מתיימר להגיע ליכולות הכתיבה 
 של האיש.

 
לא מצאתי לנכון להיכנס לדיונים באתרים השונים 

אבל מכיוון שהאתר היפה בניהולך הקדיש גם הוא זמן 
 לדיון בנושא, מצאתי לנכון ליידע אותך בעובדות.

 
 בברכת שנה טובה

 
 זיו אייל

  ייעוץ והקמת עסקי מזון ואירוח
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 מילה טובה

 הורים מוקירים

, ואנחנו זוכים לנחת, ביטחון, רוגע ומלא ימים אלמוגזו השנה השנייה בה זוכה רני להיות בגן של 

 של עושר ואושר שמעניקה אלמוג יחד עם הצוות אותו היא מנהלת בצורה מופלאה. 

היא גננת שיוצרת יש מאין, כל דבר ולו הקטן ביותר אותו היא רואה הופך לעולם עשיר של תוכן והזדמנות  אלמוג

 ללמידה, כך בזמן הטיול  אין דבר שמהווה מכשול, ואין תוכנית מתוכננת שלא ניתן לשנות.

היא רואה כל ילדה וילד בגן, דואגת שהחיים של הילדים בבית יהיו חלק בלתי נפרד ממה שקורה בגן, מזמינה בשמחה 

 סבים, סבתות, דודים ודודות וכל מי שרק רוצה להגיע ללמד ולהיות חלק. 

כבת משק וחברת קיבוץ שגדלה והתחנכה בניר אליהו, זוכרת את החשיבות של מעורבות הילדים בחיי הקהילה  אלמוג

וכך באופן הכי טבעי מצליחה לשלב בחיי היום יום של הגן את חיי הקהילה, הילדים זוכים להכיר את חברי המשק   

 ובעלי המקצוע שעובדים בקיבוץ בטיולים הרבים. 

הגן מוקפד בצורה בלתי רגילה, כאשר תורת המינימליזם מובילה אותה, זה לא הכמות זו האיכות, כך גם במסיבות הגן 

 וימי ההולדת, הכל מתנהל בנעימות במינון מושלם ובצניעות מעוררת השראה. 

כגננת שגדלה בשטח נוטלת חלק במטלות הגן ומהווה מודל לניהול משותף ודוגמא אישית, אלמוג האווירה בגן נעימה, 

 “. נאה דורש נאה מקיים”

 אנחנו בוחרים לשתף בשתי דוגמאות קטנות של היום יום בגן סיקסק:

הבוקר תכננו להגיע לפינת החי ... כשהגענו נתקלנו בשער נעול . מיד חישבנו מסלול מחדש והלכנו מאחורי הנגריה עד לאזור ”

הטרקטורים של הקיבוץ ... ממש טיול לכל אוהבי הטרקטורים בגן.   גילינו שם עולם ומלואו והתמונות כבר מספרות הכל, ניצלנו  

 “...את השמש כמו שצריך ושבנו לגן עייפים אך מאוד מרוצים

 

 היום בטיול הייתה לנו חוויה יוצאת דופן במיוחד ...”

התכנון היה להגיע לפינת החי אך כשהגענו לחניה מול פינת החי עמדו שם שני 

 אוטובוסים )עם מנוע מכובה( שחיכו לתלמידים .

ליד האוטובוסים עמדו הנהגים ושמחו לראות אותנו , מיד הבינו שמדובר בילדי הקיבוץ 

ושאוטובוס הוא חוויה לא שגרתית עבורנו. בלי להתבלבל מיד הזמינו את כולנו לעלות 

 לראות את האוטובוס מבפנים. 

 כולנו נרגשים עלינו במדרגות, התיישבנו וירדנו ... הילדים היו מאושרים!

 “...והאמת שגם אנחנו די התרגשנו מהחוויה

 

, אנחנו כל כך שמחים שזכינו ועוד זוכים לשנים האלה, אלמוג 

ובעיקר שמחים שיש אותך במערכת החינוך, בימים שמדברים על שינויים את דוגמא למודל מעורר 

 השראה שאין צורך לשנות רק ללמוד ממך ולהמשיך לשמר. 

 

 אוהבים ומודים לך מאוד, לירז ונמרוד 

 בטוחים שיצטרפו אלינו למילים גם יתר ההורים בעבר, בהווה ובעתיד . 
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המלצה קרה לימים חמים, סנפלינג בנחל זוויתן. גלישה במפלים לתוך בריכות קרות עם 

 ומעלה. 16נוף מקסים של הנקיק השחור. מתאים לילדים מגיל 

תוך כדי טיול אפשר לשכשך את כפות הרגליים בבריכות ולקבל טיפול פדיקור מקצועי 

 מדגיגי הנחל, ששרדו אפילו את הפטריות של ליפז... 

בזמן המסלול עוברים גיבוש קבוצתי כאשר ממתינים רטובים במעבר ממפל למפל. בסוף 

המסלול רשות הטבע והגנים דאגה לעלייה שבסופה נשכחו רגעי האושר של הרטיבות 

 והקור והוחלפו בזיעה .

 דלית רגב

 המלצה לטיול —מטיבת לכת

  

 

 

 שיר  אחד בחודש

 אלעד קורדובה

 יושב על הגבעה,

 נח מכל החגיגה,

 לצידי מטעים,

 אל מולי שדות 

 ועמקים חבויים.

 

 לא אתעלם משורת העצים,

 כל עץ זקוף למרחקים.

 השדות לצידם צנועים,

 את השביל שביניהם מאפרים.

 

 החץ שמצביע לכניסה,

 לתא שטח שהפיח לא כיסה.

 כמו קירבה למאפייה,

 הריח ממגנט אל מרכזה.

 

 מוגשים שם פירות העונה,

 צל להירהור ובטלה כל השנה,

 חול מהפנט בזמן תנועה

 ואוויר שמחליק את המחשבה.

 

 בכל מקום שבפרדס דורך,

 צץ לו רגש ואז דועך.

 זכרונות ממנו כורך,

 -נדמה שלחש לי

 אל תיאחז או תתארך.

 

 ביקור פעם בכמה ימים,

 טיול או ריצה ללא ערעורים,

 אטבול עצמי בבועת הטוהר,

 אחזור נקי מענן הזוהר.

 

 יושב על הגבעה,

 באוזניי רחש רגיעה,

 טיפח הפרדס יותר מדור, 

 מזמזמם לי כאן בשארית התום,

 טוק טוק טוק על דלתי מרום.

, 61אלעד קורדובה בן 

מדריך קרב מגע 

 מוסמך, 

בן משק, כותב שירים, 

מלחין, מנגן על גיטרה 

 ושר. 
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 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

      
 

 

 

 יובל ראובני

 למה יש לנו בעיות בטיחות?  למה אנחנו לא יודעים להיזהר בעצמנו?

 כבני אדם, יש בנו אינסטינקטים שהוטבעו בנו במשך מיליוני שנים שבהן היינו ציידים ולקטים.

 לכן ילדים מפחדים ויודעים להיזהר מנחשים, ג'וקים, עכבישים וכו'.

 שנים, זמן קצר מאוד במושגים ביולוגיים אבולוציוניים. 166 -המהפכה התעשייתית החלה לפני כ

אנחנו לא מפחדים ממכונות. חוט חשמל גלוי, למשל, לא מפחיד. הוא לא משמיע קולות מאיימים, אין לו ניבים גדולים 

 וחשופים, אבל הוא קטלני.

בנוסף לכך, עד לפני כמה עשרות שנים, עבודה עם סיכוני בטיחות ובריאות הייתה נורמה מקובלת בעולם. יש מקומות 

 שזה עדיין כך.  הפתרון הוא הדרכה, חניכה, הסברה וחפירה אינסופית. ממונה בטיחות חייב להיות חפרן בלתי נלאה.

 אני אתעצבן עליו. –על הנחפרים והנחפרות להבין זאת ולשתף פעולה. ומי שלא ישתף פעולה 

תורת הבטיחות מבוססת על הגיון ושכל ישר. לפני כל פעולה צריך לחשוב כמה שניות מה עלול לקרות ואיך מונעים 

 את הסיכון. גם בפעולות חירום צריך לחשוב כמה שניות בטיחות. 

לרוץ מהר לעזור. חובה לעצור כמה שניות, לחשוב. אם יבוא עוד רכב  –איש נפגע בכביש. האינסטינקט  –לדוגמא 

גם אני אפגע. בנפגע צריך לטפל במקום בטוח, כדי שלא תיגרם עוד תאונה. קרו מספר פעמים  –במהירות 

 שהתרחשה תאונה קלה. רכב אחר עצר לעזור וחנה במקום לא טוב. ואז התרחשה תאונה הרבה יותר קשה. 

ההדרכה המשמעותית ביותר היא לנערים צעירים ועובדים חדשים.  האחריות לכך מוטלת על המנהלים, כל אחד 

 בתחומו.  

 יובל ראובני

 בטיחות 

 

 פעילות תאריך  

 -יותר פרחים פחות פסולת  11/2/20

הרצאה על יחסי האדם 

 והסביבה לאורך ההיסטוריה 

 ו בשבט עם ילדי כחל“ט 11-12/2/20

 -יום שישי הרצאת אורח  21/2/20

 פרטים במייל

 -מפגש בוקר עם נפרת  21/2/20

 מנהלת הקהילה 

 מועדון גמלאים חודש פברואר ומרץ

 פעילות תאריך  

 התעמלות בוקר עם ליאורה  2/2/20

 פורים עם ילדי שרקרק—משתה המלך 10/2/20

 סיור צפרות בפארק האקולוגי בהוד השרון 20/2/20

 מועדון הסרט הטוב 21/2/20

  

 ו, לירון, ליאורה ולירז‘צוות המועדון, לנצ
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 שיר לעדנאן הגנן
 

 ל אמא של עדנאן“לזכרה של בדרייה נזאל ז -פיני טוכמכר   

 בחצרנו עובד לו גנן, ושמו עדנאן,

 הוא מגיע יום יום לעבודה בגן

 עובר לו גדר הפרדה ומגיע לחאן,

 לא ברור היכן אדמתו, שם או כאן?

 

 הוא אדם!“, בן דוד”הוא שכן, הוא 

 הוא גר בקלקיליה כבר המון זמן

 אמו, זה עתה נפטרה, רחמנא ליצלן

 שתנוח על על משכבה בשלום, מעבר לענן.

 

 אנחנו פוגשים אותו בחצר מעת לעת

 בקיץ, בחורף, עם מעדר מזמרה או את.

 כשהוא גוזם עצים, שיחים, מעמיס וחובט

 ולעיתים גם מפנה גרוטאות עם טיפת חטא.

 

 שהתבייש“ פרגסון”הטרקטור עליו הוא נוהג, 

 פניו הסמוקים כאש, הפכו לאפור מאוד מביש

 מוטב להסתיר נשכחות שאין בהן מעשי גבורות

 נעבור לסדר היום ונקווה שתחדלנה מלחמות.

 

 ל(“כתבתי שורות אלו לזכרה של אמו )בדרייה נזאל ז

 בתקווה שהצער לא יפגוש את ביתו

 ויותר מכך שאנחנו אחים, שכנים

 נכתת חרבותינו למזמרות וקילשונים

 

 

 

 

 לא יישא גוי אל גוי חרב ולא נדע מלחמה

 כך שנוכל גם אנחנו להגיע לבקר בעיירה

 לברך בסאלאם עליך ועל כל המשפחה

 אחים יה חביבי, 

 מתי תבוא הגאולה?!
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 שבוע סניף -א “שבונ
 זואי ועמית

ג “שבוע ניר אליהו זה בעצם שבוע סניף מטעם האיחוד החקלאי שבו כל השכב -“ א“שבונ”הסבר קטן למי שלא יודע:  

)שכבה בוגרת( ישנים ביחד בסניף )בנעורים( שבוע שלם, ובזמן הזה עוברים פעולות אוכלים ביחד משחקים מתגבשים 

 וממש ממש קצת ישנים. הולכים  בבוקר ביחד לבית הספר ונפגשים שוב בשעה שש לתחילת הפעילות היומית.

בכל יום  זוג מדריכים מכניסים אותנו לאווירה של נושא מסוים, מכינים לנו פעילות ומחליטים מה נאכל לארוחת ערב 

 וביום חמישי יש פעילות חוץ שאנחנו נוסעים אליה.

התחלנו את ההכנות לשבוע  לפני חודש, כל זוג מדריכים קבע נושא ליום שלו בשבוע, הכינו תפאורה ותכננו פעולה 

! הכל היה בסוד ואף אחד לא ידע את הנושא  ס, כדי  שהכל יצא מושלם, לא פחות“עבדנו המון זמן מעבר לשעות ביה

 “.א“שבונ“של האחרים . אחרי הכנות של חודש הגיע השבוע  המיוחל והתחלנו את ה

 המדריכה זואי  בוחסירה—יום ראשון

 ס התחלנו להתרגש וחיכינו להתחיל את הפעילויות. “כבר בביה

זואי הכניסה אותנו למשרדי העיתון ״ראש אחד״, עברנו פעילות מעניינת וכתבנו עיתון מיוחד שעוסק בדברים שקורים 

 לנו בנעורים. )אופנה, רכילות, שאלות תשובות הכל היה שם( 

אחרי הפעילות הכנו יחד ארוחת ערב טעימה, דיברנו, צחקנו, רקדנו ג׳אסט דאנס ונשארנו ערים עד מאוחר, הלכנו  

 לישון  כשמעלינו מלא פוסטרים ומשחקי חצים קמנו בבוקר עייפים והלכנו לבית ספר. 

 )חשוב לציין שלא איחרנו את ההסעה באף יום!!( 

 המדריכים עמית שר ועידו ויינברג  —יום שני 

ביום השני הנעורים הפך לעולמם של חדי הקרן,  נכנסנו לתוך מקום מופלא ויפהפה. פתרנו חידות בשביל להגיע 

 למרשמלו המושלם, הייתה פעילות מעניינת וכיפית. 

 המדריכים שי תשבי ושני מדר —יום שלישי 

ביום שלישי העייפות כבר התחילה להראות את אותותיה, בבית ספר נרדמים בשיעורים ובכל מקום שרק היה זמן פנוי.  

אך התעוררנו מיד כאשר גילינו שהגענו לעולמם של גיבורי  דיסני, הנעורים התמלאו בדמויות ענק של בלּו ושל הנסיכה  

אורורה, כל שבעת הגמדים הגיעו וגם סימבה, טימון , טינקרבל ,פיטר פן  ופומבה אל תשאלו הרגשנו בסרט. בפעילות 

 הם עשו את המשחקים של הכל הולך רק על דיסני והיה מאוד מצחיק וקסום 

 8:66בבוקר וקמנו כבר ב  7:66הלילה של יום שלישי היה לילה בלי שינה. היה לנו כל כך מצחיק וכיף שהלכנו לישון ב 

 לבית ספר. 
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 המדריכות  תמר רגב וליאור אייכלר -יום רביעי 

יום רביעי, יום עייף במיוחד נכנסו לג׳ונגל של תמר וליאור ושם בין מלא קופים עלים וירוק חיכתה לנו פעילות 

 דקות!!  18חשיבה בתוך חדר בריחה והצלנו קוף מידי מדען משוגע שכלא אותו. פתרנו את החדר תוך 

 עברנו עוד לילה של שעתיים שעות שינה.. 

 פעילות חוץ -יום חמישי 

ביום חמישי יצאנו לפעילות מחוץ לקיבוץ,  אכלנו ביחד כל הצוות בג׳אפניקה וניסינו ללמד את שני לאכול 

בצ׳ופסטיק לא עבד,  בתום הארוחה שיחקנו מחבואים בחשיכה ולגמרי שיחקנו אותה שם כאילו אנחנו באמת 

 רואים, קינחנו את הערב בדלי קרים והיה קריר ונעים. שמחים מרוצים ושבעים ישנו טוב טוב בלילה . 

 עופר זר ואיל הגרעינר -יום שישי 

יום שישי כאמור ישנו טוב, והתעוררנו מאוחר ישר לצהריים בחדר אוכל, קפצנו להגיד שלום למשפחה וחזרנו 

, שם חיכו לנו עופר ואיל עם פעילות צבאית קשוחה במיוחד שכללה שכיבות שמיכה )רק כפיר 19:66-לנעורים ב

באמת הצליח( זחילות וקבלת דסקיות. התחלקנו לקבוצות ואז פתחנו במלחמת מים מטורפת שלא השאירה אף 

 אחד יבש ובלי נזלת. 

 קבלת שבת  -שישי בערב 

בערב קיבלנו את השבת בארוחה חגיגית ועשינו פעילות שהכינו לנו שגיא ותמר ולאחר מכן פעילות נוספת שהכין  

 דור )מדריך הנעורים( ושרנו עד חמש בבוקר. 

 יום שבת 

 בשבת התעוררנו  לצלילי הטרנסים שזואי ניגנה וניקינו במרץ את הנעורים כאילו לא היה כאן דבר. 

 

לסיכום השבוע, מלא בחוויות חיוביות ,ריקודים, דיבורים, התכרבלויות, מקלחות של מים קרים )לבנים( ומים 

 רותחים )לבנות( , חוסר שעות שינה והרבה הרבה גיבוש 

רצינו להודות לכל מי שלקח חלק בזה שיהיה לנו כל כך כיף לעטר הרכזת גיל בית ספר, לדור המדריך, גיא הרכז, 

להורים שנתנו לנו לישון וסמכו עלינו שנקום לבית הספר, לספות שיש בבית הספר ששימשו לנו מיטה טובה 

 להירדם בה ולכל מי שלקח חלק כזה או אחר בשבוע המטורף הזה 

 שרק ניזכה לעוד כאלה ואינשאללה שנה הבאה יהיה מטורף כמו שהיה השנה ויותר )חטניקים תתחילו להתרגש( 

 #הגוש_הרועש
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 דלית רגב 

 שפיץ או עציץ

 אוכלת בבית ולאחרונה בעיקר שותה מים חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית

 חורקת“ הטרנטה”רפואה קונבנציונלית ולצערי לאחרונה 

 ברור סושי, בעיקר סושי חוץ ממש כשאני במצב קיצון של רעב ואז המבורגר. שווארמה או סושי

 פוך!    definitelyבראש טראנס, הגוף צועק מסיבת טראנס או  פוך

 ספורט אבל לצערי הרוב ספה. ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

 טרקים בהימליה

 טכנופובית, קניתי שעון צעדים לפני חודש ועדיין מחכה שמישהו יעזור לי להתחבר אליו טכנולוגית או טכנופובית

 מלוח מתוק או מלוח

 קצפת ברור, למרות שלדעתי הקרמבואים השתנו מאז ילדותי, והם הרבה פחות טעימים. קצפת או עוגייה-קרמבו 

 שוק וחנויות יד שנייה שוק או שיק

 כדורגל ספרדי / אנגלי כדורגל / כדורסל / אחר

 מחנטרשת ממחזרת או מחנטרשת

 הבונים—ים ועדיף חוף דור שבת: בריכה בעדן או ים

 עם הרגל‘ מורחת, לנדלים יש לי את מלון אבן שושן, מניחה על הנדל ונותנת קווץ בורחת או מורחת -וק ‘ג

 לעבוד עם ילדים משאיר אותנו צעירים מוטו בחיים

שלושה דברים שאנחנו לא 

 יודעים עלייך

ובכל זאת עושה סנפלינג ) כדי לבלות עם הילדים ולהרגיש שאני  -יש לי פחד גבהים 

 מנצחת את הפחד(

 .אפילו פרסומות גורמות לי לבכות1

.האשימו אותי בתאילנד שדרסתי תאילנדים )רק עצרתי לעזור(, נאלצתי לשלם הרבה 6

 כסף למשפחות המתים, ברור שאני מעדיפה את ההימלאיה

 סיכום המערכת: 

 שפיצית אדירה!!

 

כמובן שפיצית ולו רק בגלל הטכנופובית שבה, הטור נשלח אליה בווטסאפ וחזר 
 דקות. 16למערכת בכתב יד על נייר תוך 

במה אנחנו לא יודעים על דלית, מעניין אם בימים  6מעבר לכך עניין אותנו מאוד סעיף 
אלה לאחר סיבוב של ביבי  ברוסיה הוא היה ממשיך לשחרר את דלית מהכלא 

 התאילנדי , ועוד מחשבה מה היה קורה לו ליפז היה יודע מראש כי דלית מחנטרשת??

והכי משמח לקרא מה המוטו שלה בחיים, מה שמבטיח שהיא במערכת ומתכוונת 
 להישאר. 
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 אגרות ברכה לראש השנה

מאות בשנים שאגרות "שנה טובה" נשלחו ע"י היהודים  

 בקהילות ברחבי העולם בסמוך למועד ראש השנה. 

בקרב יהודי גרמניה  כחיקוי   17ראשיתו בשלהי המאה ה 

למנהג בקהילות לא יהודיות . הרבנים פסקו שצריך אדם 

לאחל לחברו שנה טובה "לשנה טובה תכתבו ותחתמו" , 

האגרות היו חלק משימור הזיקה היהודית למסורת ולקשר 

עם ארץ ישראל. בתחילה השימוש היה בכרטיסי נייר 

שהיה יקר ולא עממי אך לאחר המצאת הדפוס  באמצע 

והמצאת גלוית הדואר חלה עליה גדולה  17המאה ה 

 בתפוצה והקיפה את כל קהילות ישראל.

פשטה למזרח אירפה , מערב אירופה ובהמשך עם   

ההגירה הגיע לאמריקה ולשאר קצוות תבל. כבר  במאה ה 

נפוץ מאוד הנוהג של שליחת כרטיסי ברכה שהוכנו  17

לחג במגוון רחב של ברכות ותמונות.  דרך הסגנונות של 

האגרות ניתן ללמוד על  המאפיינים והתהליכים שעברו על 

 העולם היהודי הדתי והחילוני במשך מאות השנים.

ניתן למצוא בהם על החזון התנ"כי, הארץ המובטחת, 

אירועים מהתנ"ך , בית המקדש, קיימות ברכות עם 

ארבעת המינים , תבואה, זית  ושאר פירות  וכד'...  נעבור 

לתקופת העולם החדש  כאן יש ביטוי  לפרעות במזרח 

, חיילים 1717 -1771אירופה  וההגירה הגדולה לאמריקה  

 יהודים במלחמת העולם הראשונה ועוד...  

מקום נרחב בגלויות הוקדש בעת החדשה לארץ ישראל 

ולהתיישבות החל מהמושבות הראשונות, לא נשכחו גם 

המקומות הקדושים .    התנועות החלוציות העצימו את 

תפוצתה והרחיבו את משמעותה  , מסרים לאומיים על 

דמות "היהודי החדש" המגן בכוח הנשק על הארץ, אתוס 

של התיישבות וביטחון. גאולת הארץ ע"י עבודת האדמה 

 ופיתוחה. 

הקמת מדינת ישראל העצימה מאוד את שליחת אגרות 

ע"י דוכנים בכל קרן  96וה  76הברכה בעיקר בשנות ה 

רחוב. המגוון היה אין סופי  וניתן  היה למצוא בהם 

מהמוטיבים הדתיים ועד החייל העברי, כובע הטמבל, 

החלוץ, ירושלים והכותל , תל אביב , הכנרת  ותמונות 

 מארץ ישראל בקיצור מכל וכל כפי שאפשר הדמיון.

הטלפון, הפלאפון ושאר  –עם השינוי בעולם התקשורת 

אמצעי התקשורת  פגעו קשות בנוהג של שליחת אגרות 

 כי עדיין  קיים בהיקפים נמוכים. –הברכה  אם 

 אגרות "שנה טובה" בניר אליהו                

(  הגיעו לארץ 1776וותיקי הקיבוץ מקימי הקיבוץ )

 במסגרת עלית הנוער לאחר מלחמת העולם השנייה ,

חלקם ניצולי שואה ולאחר כשנה הגיעו יוצאי תורכיה. 

 לציבור הנ"ל  משפחות קטנות  ולחלקם  אין , לכן

נושא שליחת אגרות שנה טובה  היה בשוליים  והקיבוץ 

 קנה וסיפק למבקשים.

עם הגיעו של גרעין  1777-1777-התפנית חלה  ב

 166"בתלם", גרעין  של ילידי הארץ  שמנה  קרוב ל 

חברים  שהשתלב יפה במנהג של שליחת  אגרות ראש 

 אגרות למשלוח.  16השנה.  כל חבר משק קיבל כ 

,  1779הגלויה הראשונה  הנמצאת בארכיון  צילום הקיבוץ 

גרפיקה  של זוג רקדנים על רקע ענף זית   1777לאחר מכן 

ביטוי לרוח  הצעירה  ועבודת האדמה וברכה "שנת ברכה  -

צילום  של חדר האוכל  בצריף . בשנים  1791ושלום"  , ב 

גלויות קנויות עם גרפיקה של קק"ל.   1797---1791

עם צילום ובו נראית בריכת השחייה    1797הקיבוץ חוזר  

עם הגשר והקיבוץ ברקע  ש"ל , אותה תמונה בצבעים  

 .1797 – 1798בשנים 

נעזרים ב"פלפוט"  הרצליה  1797בשנים שונות   החל מ 

 ורוכשים אצלם גלויות שנה טובה עם כיתוב ניר אליהו

צילמתי  תמונה  1781בנושאי פרחים למיניהם . בשנת  

צבעונית של  קבוצת ילדים במרוצה  על רקע  בתי הילדים  

מצטרפת לגלויות גלויה  1787"שנת שלום ויצירה" , בשנת 

 של "פלסטניר"  עם מיגוון המוצרים,

תמונה של הילדים רוכבים  על סוסים ליד חדר  1787ב 

האוכל הבנוי עדיין במראהו הראשוני לפני הרחבתו   כאשר 

 המילים "שנה טובה"  מבוצעת ע"י הילדים.

גלויה משולבת של הבריכה ותמונות הילדים   1788ב 

 מהגלויות הקודמות  ליד חדר האוכל .

בשנים הבאות פרחים  וגלויות שיש בהם רק כיתוב של ניר 

1777( , בשנים 1777אליהו  כמו " שתהא שנתנו שלום" )

שנה לעליה על הקרקע סיפור קטע  67כציון ל  9-

 העיתונות "הנח"ל מתיישב בניר אליהו". 

צוירה ע"י דגנית קאופמן נערה עם  1776הגלויה האחרונה 

יצאה  1777זר פרחים על הראש ליד שולחן מקושט.  ב 

גלויה   "שנה טובה"   של  "עדן"  עם שביל החופה על  

 הגשר.  
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עסקתי בנושא גלויות הברכה  מאמצע שנות השישים  

 והקשר שנוצר ביני וחב' "פלפוט"  הרצליה  היה לי

לעזר רב  בבחירת הגלויות  , חלקם מהאוסף שהיה 

ברשותם, ואחרים בצילומים שהבאנו אליהם  וכך  גם 

"שנים  17שילובי  הגרפיקה והברכות.   סה"כ בארכיון  

 טובות".

 מצורפים  צילומים   של חלק  מהגלויות.     

 שנה  טובה ומבורכת                                       

 עמיקם רגב                                            

      
 

 

 )פלג(חדשות מהיונה 

 ספריית ניר אליהו
 ברצוני להודות לכל תורמי הספרים לספריית המבוגרים ולספריית הילדים ולנוער.

בנם של אברהם ונעמי תקומי, אשר העשיר את ספרית ספרי המתח שלנו.  בזכות  לעמיר תקומיתודה מיוחדת 

 תרומתו אנו יכולות לתרום לספריית המחלקה האונקולוגית בבלינסון. 

תרמה לנו ספרים ואת הכפולים החזרנו כתרומה למלכישוע.                               חוה קאליפהמשפחתה של 

יׁשּועַ   הוא מוסד גמילה מסמים על הגלבוע בשטח מועצה אזורית עמק המעיינות. ַמְלכִּ

ספריית ספרים בבלינסון, חלק מהספרים נתרמו 

 י ספריית ניר אליהו. “ע
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 כמה פתגמים באיור?? 
 מוזמנים לרשום את הפתגמים שמצאתם.

 נעמה להב, ותודה לאילאיל שמצאה ושיתפה. -קרדיט 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 חידות 
 

 

 פיתרון
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 :  גלו את הפתגמים מאחורי חידות הסמיילים של האימוג'י הבאים

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 פתרונות  
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 ליזה בוחסירה

 יש הילה מעלינו 

 

 הילה גבע

 בשעה טובה על הולדת יעל )כן, כן יש שם רגע לפני הבת מצווה(, אחות לתמר ואלה הבן כנראה יהיה הבא. סמדר ואורי 
 . לרונימשפחה אחות עפרי למגיע מזל טוב, על הצטרפותה של למעיין ויונתן ואם כבר בסימן לידות אז גם 

 
מגיע מזל טוב כפול, שני נכדים חדשים הצטרפו למשפחת ברלס, אז הרבה מזל טוב לעידית ברלס 

 . גל ושירלאבות המאושרים 
 

חזרו לקיבוץ אחריי ארבעה חודשים קסומים, ]אני כנראה לא הייתי חוזרת[, מקנאה  אייכלרמשפחת 
 בכם!

 
 נסע לחו"ל, תעשה חיים!יונתן חזר לקופה(, שמתן שוב לבד )או שאליס מי שנכנס לאחרונה, מבין 

 
 היקר, מלא מלא בריאות ושתחזור במהרה לתפקוד מלא.עמיקם 
 המון המון בריאות, מקווים שתחזרי לאיתנך בקרוב!לריישה 

 
עשית עבודה מופלאה, המון שולה זוהר וליוצאת ללירון אליה למועדון הוותיקים יש רכש חדש, אז ברכות והצלחה 

 תודות. 
 

תודה על מרים שקד וליוצאת דורון קורדובה ענף הדיור הזמני ]או איך שלא קוראים לזה[, מנהלת אותו עכשיו ביד רמה 
 הכל !

 
שנים של  7על ליאיר בליץ הנכנסת ותודה רבה  לנפרתבקיבוצנו מסתובבת מנהלת קהילה חדשה, המון בהצלחה 

 עשייה.
 

 , זה קצת פתטי! 76תהנו מהטיול הגדול. הייתי מצטרפת, אבל עוד שנייה בת לעומרי מרחב, בת אל מאור ויעל בארי 
 

קילו, אז תודה  176-נשים חטובות ויפות יותר מתמיד אחריי שהשילו ביחד  כ 17מי שלא שם לב, בקיבוץ מתהלכות  
 שהביאה אותנו עד הלום והכירה לנו את צביה.לליאורה גולד 

 
 .נריהתחילה שיעורי גיטרה אצל לירז שים לב מישהי נושפת בעורפך, אריה שלמון 

 
בשעה טובה על כניסתכם לבית החדש, זה קורה ממש בקרוב, סיורים מודרכים יפורסמו בהודעה לאור ונדב רונן 

 היומית.
 

 היקרה ברוכה השבה, כבר מתאמים סיור לחנוכה הקרוב לראות את אוסף הסביבונים.תלמה 
 

 בן זוגי שיחייה, הכנות לט"ו בשבט. עידית ב, ניצן מאור, ומתןבסתר בסתר מתארגנים להם 
 

 שלו! שומאכר היזהר, צבי מאור בכביש! 1-קנה את הרכב ה 71בגיל צבי מאור בשעה טובה 
 

 תירצה, ואלרי שיקלי ואנוכי.מי שנכנס למרפאה לאחרונה הבחין בעיצוב חוצה גבולות, עליו מופקדות 
 

 היקרה תודה על ההשקעה רבת השנים בעלון הבניר, ובהצלחה לי! לליזה ואחרונה חביבה 
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 מתכון חודשי

 

 

 חומוס מעדשים כתומות

 

 במקום לקנות חומוס תעשייתי ומעובד עם מלא חומרים משמרים, ו/או לא הספקתם להשרות חומוס כל הלילה, 

 קבלו מתכון בריא, ומהיר במיוחד לממרח עדשים בטעם חומוס משובח.

 

 מצרכים:

 כוס עדשים כתומות

 חצי כוס אחינה גולמית  משומשום מלא.

 מיץ מחצי לימון סחוט

 כמון

 מלח

 שן שום כתושה.

 

 אופן ההכנה:

 לבשל את העדשים ע לריכוך )שימו לב העדשים הכתומות מתבשלות מהר(. .1

 להכנס את כל המרכיבים יחד עם העדשים למעבד מזון, ולטחון עד  לקבלת ממרח. .1

 לשמור את מי הבישול של העדשים ולהוסיף לפי הצורך לקבלת סמיכות רצויה. .6

 בתאבון. 

 

 https://www.zviadiet.co.il/recipesקרדיט ועוד מתכונים מעולים: 

 

 

 לירז מדר
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 המלצת החודש 
 ‘רוברט מאנץ  -הנסיכה שלבשה שקית נייר 

 

 בסוף הם לא התחתנו.'
 מפתיע?

סיום כזה בהחלט מפתיע; קוראי מעשיות מצפים ל'סוף טוב', ואם מדובר  –אם מדברים על סוף של מעשייה 
 ה'טוב' המצופה מתמצה בחתונה מלכותית מפוארת. –בנסיך ובנסיכה 

  אבל לא כאן.
 

הנסיכה היפהפייה אליזבט עמדה להתחתן עם הנסיך רונלד. יום אחד הופיע דרקון, הרס את הארמון שלה, שרף 
את בגדיה וחטף את הנסיך. אליזבט לא ויתרה; היא מצאה שקית נייר ששרדה מן השרפה ולבשה אותה. אחר כך 

תחבולה לא  –הלכה בעקבות הדרקון כדי להחזיר לעצמה את הנסיך שאהבה. משפטים אחדים של חנופה 
  נטרלו את הדרקון היהיר, ואליזבט עמדה מול הנסיך רונלד. -מקורית אך יעילה 

 
האם נשמעו שם דברי תודה נרגשים? אולי התפעלות מהאומץ שהוכיחה אליזבט ומנכונותה לסכן את עצמה למען 

 אושרם המשותף? לא ולא.
  לכן המשפט 'בסוף הם לא התחתנו' הוא סוף טוב, טוב בהחלט.

 4-7הספר מתאים לילדים בגילאי  

בתרגומו של שלמה סבירסקי. הספר  1776 -, ובעברית ב1776 -התפרסם לראשונה ב הנסיכה שלבשה שקית נייר
היה בין הסנוניות הספרותיות הראשונות שייחסו לנסיכות )כמייצגות המין הנשי( תבונה, אומץ, אסרטיביות 

ודעתנות, קראו תיגר על תבניות סיפוריות ישנות שביטאו ושימרו הערכת חסר לנשים, והראו לקוראים צעירים 
 נועדו להשתנות. -בסיפור או במציאות  -שמוסכמות 

ומי שיחזור ויביט בדמותו של הנסיך רונלד בכפולה הראשונה של הסיפור, ייווכח שסופו כבר חקוק על מחבט הטניס 
   שלו.

הרבה לפני שהילדים מתחילים לבקש מותגים, כדאי להקדים תרופה למכה ולהקריא להם סיפור על נסיכה שלא 
התעכבה על התאמת צבעים, ולבשה שקית נייר חומה ופשוטה. על הדרך היא גם תעביר להם שיעור מזורז 

  בפמיניזם, כשתצא להציל את הנסיך, ולא להפך, כמקובל.


