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 חברים שלום, 

שנות קיבוץ. אני חייבת להגיד  07, בשבוע שעבר נפגשתי עם וותיקי הקיבוץ במועדון, לשיחה על 07-עלון ראשון לחג ה

שזו הייתה שיחה שהקצבתי לה חצי שעה )היו לי תיכנונים לבוקר( אך בפועל היא הסתיימה רק אחרי שרותם שלי נעמד 

 בדלת עם עיני עגל ואתחנן שאבוא.

היתה שיחה מרתקת, מצחיקה, מלאה בזכרונות שגרמו לי רק לקנא בעשייה, בחוויה המשותפת של כולם בבנייה 

 והקמה של משהו חדש, בעיצוב דמותה של חברה, של מקום, ביצירת זהות ייחודית ובעיקר בביחד. 

זיהיתי בשיח את המקומות שעליהם לא הסכימו, זיהיתי את אבני הדרך בהם הייתה הבנה וקבלה, זיהיתי גם כמה 

משקעים... ראיתי געגוע בעיניים של כולם )את הפנים הרי כיסו מסיכות...(, הנהוני ראשים של אנחה, שמעתי גם כעס 

אך בעיקר ראיתי כמה הייתה חשובה השיחה, כמה לאנשים האלה שהקימו  -ועצב על דברים שהיו ואינם, על שינויים  

את המקום בו אנו חיים אנו חבים לא מעט, כחברה וכקיבוץ, וכמה חשוב לשמוע לכבד ולהכיר את העבר כי אמר את זה 

 “. עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, ”ל“יגאל אלון זהרבה לפניי 

רמי צדפי, יורם ברלס, לולה ועמיקם רגב, פיני טוכמכר, אבנר כהן, יונה פלג, נעמי תקומי, צבי וחנה אז תודה לכם, 

על שעה וחצי של  החכמה ולמידה. המסקנה הגדולה ביותר שהגענו אליה יחד ה לוינסון  וברוך ראובני ‘מאור, אברהמל

היא שהעבר שלנו כל כך עשיר, והיריעה קצרה מלהכיל, לכן החלטנו יחד שבמהלך השנה הקרובה נייחד כל עלון לנושא 

תפקידים שהיו “, גלגולו של מבנה”אחר בהיסטוריה ובהווה המשותף שלנו. הנושאים שעלו הם: חינוך, לינה משותפת, 

 ‘..., מסורות וכו07-ואינם, חברים שלא זכו להיות איתנו בשנת ה

 חברים וחברות  שירצו לכתוב, לשתף, במהלך השנה מוזמנים לשלוח למייל של העלון או לדבר איתי ישירות. 

 . 07-ואסיים בברכה לקיבוץ שלנו לחג ה

שנזכור תמיד את הבסיס עליו מושתתת החברה הקיבוצית בכלל והבית שלנו בפרט, שלא נשכח אף אחד מאחור, שנבין 

 שכשיש קרע קטן זה הזמן לעצור ואותו לאחות, אחרת הוא יגדל ולתקן כבר לא נוכל...

שנודה על מה שיש, ונדע על כך לשמור, שנבין שהשלם גדול מסך חלקיו ושללכת ביחד זה כח, שנלמד מהעבר ונוביל 

באחריות אל העתיד, למען הדורות הבאים וילדנו שזה עתה גדלים, שנראה להם שיש חברה אחרת ושונה מזו שהם 

 הן לא מס שפתיים.  “ ערבות הדדית”רואים מסביב בימים אלה ממש במדינה שלנו... חברה סולידרית שבה המילים 

 שנצליח להסכים על מערכת ערכים משותפת ומקובלת .  

מאחלת שנישאר קיבוץ )לפחות עוד קצת(, כי כל אחד מאיתנו בשלב זה או אחר בחר להיות כאן, נכבד את שהיה ונזכור 

שרבים עמלו על כך שהדבר המופלא הזה ימשיך להתקיים גם בתקופות קשות ומאתגרות. היום כאשר מגיפת הקורונה 

וודאות, אנחנו כאן בבועה יחסית, לכן בשביל שהקיבוץ ימשיך לשמור עלינו חשוב שאנחנו -הכניסה את העולם כולו לאי

 נשמור עליו. 

 שמח לכולם. לירז 07-חג ה

  

 

 דבר העורכת

 לירז מדר

 לירז מדרעורכת ראשית: 

 עמיקם רגב, ואתר הקיבוץארכיון: 

 הדסה ראובני, עתליה אייל, הילה גבעמערכת: 

 בית ברל—דפוס יוסידפוס והפקה: 

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir0215@gmail.com 

 111או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.
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 ילידי יולי -יום הולדת 

 

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

 

 אהרון, רפי קורדובה-רביד, רון עציוני, סמדר ברמן-נפרת טל

 
 חברות וחברים יקרים,

תודו, איזה פתיחה מפוארת קיבלנו לשנת השבעים. בהינף של רגע, אי שם באמצע חודש מרץ, השנה הזו 
קיבלה טוויסט. ומאז, הפתעות. הרבה הפתעות. לא סתם. חגיגה בלי סוף. לא יהיה אחד שלא יזכור יומולדת 

 מפואר שכזה. 

אז בניר אליהו יודעים לחגוג, ועוד איך שיודעים לחגוג. התקופה הזו הוציאה כל כך הרבה טוב, ויפה, יצירתיות 
ועזרה הדדית, התנדבות, שיתוף פעולה, דאגה וליווי. והכל בלי טררם גדול. ככה בטבעיות, בפשטות, כאילו 

 מובן מאליו שככה צריך להיות. 

לא נלאה אתכם שוב בדיווחים על הנגיף וענייני חולין. את אלה נשמור לשגרה. את המילים הפעם נייחד 
לברכה. בתקווה שאתם רואים ומכירים את ההרבה מאד טוב שיש בניר אליהו. אפילו שלא תמיד קל ותמיד 
חסר קצת כסף. אבל, יש שפע של אנשים נפלאים, חינוך משובח, תרבות משמחת ויצירתית, נוי מושקע, 

 חברה מגוונת וקהילה חמה ואוהבת. ויש עשייה גדולה והמון וועדות וצוותים שגורמים לדברים לקרות. 

 אז אל תשכחו לרגע את כל אלו. זה המון!

אנחנו, מאחלים לבית ניר אליהו שפע צמיחה וקליטה, בניה ופריחה ויכולת לשמור ולטפח את כל היפה והטוב 
 טובה ושמחה לכולם! 07שיש פה. והעיקר בריאות וקרבה בלב.  שנת 

 רון ונפרת

 שנות עשייה עסקית וקהילתית.  07הם הזדמנות לשתף ולברך על  07 –חגיגות ה 

העסקים כאן בשביל למקסם את המשאבים של הקיבוץ. תפקידנו לפתח ולהצמיח את העסקים כך שיוכלו להיות 
 משאב עבור הקהילה.

עומדת בסימן סיום תשלום החוב השוטף. החוב השוטף הוא חלק מהסדר הקיבוצים שנחתם בשנת  07 -שנת ה
 עם הבנקים ובשעה טובה נסיים לשלם את החוב עד סוף השנה! 1774

הסדרת החוב הנדחה. הסדרת החוב תאפשר  -לעסקים אתגרים רבים ומשמעותיים. אחד העיקריים שבהם 
 לפתח את קרקעות הקיבוץ כפי שנעשה בכל הקיבוצים למעט חולדה וניר אליהו. 

הקורונה משפיעה על כל תחומי החיים ועל כל העסקים בעולם, בארץ ובמשק. במציאות המשתנה והמאתגרת, 
 ההנהלה העסקית עובדת עם הענפים כדי לצלוח את האתגר ולייצר הזדמנויות חדשות.

-וה 08 -אנו מסתכלים רחוק קדימה, עובדים על אסטרטגיה ושואלים את עצמנו, איך ואיזה עסקים יהיו בשנת ה
 לניר אליהו. תכנית חומש תוצג בהמשך השנה לציבור. 67

 

אנחנו פה בשביל הקהילה. חשוב לנו לשקף ולשתף. לכן כולן וכולם מוזמנים לשיחה פתוחה, לשאילת שאלות 
 בבית אליהו. 11:77-11:77בין השעות  11.0.1717ולשיתוף ביום רביעי 

 שמח! הצלחה ושגשוג לכולנו! 07חג 

 רפי וסמדר
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 נפרדים ממוישה 

 

 נימרוד מדר

מוישה, נפגשנו לפני מספר שבועות, ייעצת לי בנושא מלאי בכלבו עבור עבודתי בשדה בוקר, וכשחזרתי עם שיעורי  

הבית שנתת לי, כבר היית חלש והתקשית בדיבור, כך שלכאורה בניתוח קר הידיעה על מותך לא הייתה צריכה לתפוס 

 אותי לא מוכן.

שנים אחרי הפרידה ממיקי, שהייתה העזר כנגדך, היא פרידה גם מחלק גדול ומשמעותי  11ובכל זאת, הפרידה ממך 

של ילדותנו המאושרת וחיינו בקיבוץ כפי שידענו עד כה: כבן שכבה של איתי גדלנו כמעט כמו אחים: השכונה שמאז 

מלאת ילדים שמשחקים יחד בין הבתים הלא “ השכונה החדשה”הייתה בילדותנו, “ להשתדרג”רבים עזבו אותה 

מפורצלים. לרוב התנקזנו לדשא הגדול של מיקי ומוישה, כשמוישה מלמד אותנו משחקים לרוב, מ"קטרים באים" ועד 

 כשבכל הזדמנות מצטרפים אלינו בני הדודים מחיפה.“, הנדז אפ”

אני זוכר כמו אתמול אותנו משחקים בהתלהבות בחיילים עם שרשירים ותרמילים וזבילים שמוישה היה מביא 

הרבה טיולים ברגל, בלי טלוויזיה והמון  -מהמילואים ושומר בשני ארגזי פעולה. למיקי ומוישה היו עקרונות ספרטניים 

משחקים בחוץ. הם היו ממש מן מודל לחיקוי לגידול ילדים צברים. זכור מבצע ההליכה ברגל לחיפה ואינספור טיולים 

שמוישה הוביל, הוא היה גם משתף אותנו בכל מיני דברים מעניינים, חליבה או המלטה ברפת. או פעם כשעבד 

של דפי מדפסת, אלה עם החורים בצדדים ועליהם מודפסים דמויות “, אקורדיאון”בהנהלת חשבונות הביא לנו הילדים 

של סנופי ואחרים באמצעות תווים וסימנים. היום זה נראה פשוט, אבל אז היה זה שיא הטכנולוגיה. גם את החיבה 

לאפריקה רכשתי מהתבוננות בכרכים של אנציקלופדית חיות הבר שהייתה בבית משפחת לנגשטטר, והבובות מעלי 

בננה שהביא מטיולים ביבשת השחורה. מאוחר יותר החלטנו בקבוצת דוכיפת שנצא לטיול י"ב בקניה במקום ברירת 

 המחדל היוונית.

וכמובן איך אפשר לשכוח כשגם שעשינו שטויות, היה שם מוישה לחנך: כמו באותו הלילה כשנעצרנו על יד צומת 

עלייה מקוששים תאורה לפאב, מוישה היה שומר לילה והגיע לתחנה לשחרר אותנו, שמחנו לראותו והוא במקום 

לאסוף אותנו בחזרה נזף בנו ואמר שנחזור את כל הדרך ברגל כלקח. אין ילד בקיבוץ שדמותו הצבעונית של מוישה,  

הולך בחורף בגשם עם סנדלים ומכנסיים קצרים, לא נחקקה בראשו, או העובדה שלא היה עונה לטלפון הקווי כמין 

 סמל של איש עקרונות עם שיער פרוע, מח חריף והומור קצת משוגע.

 לא היה חבר קיבוץ שלא ידע מתי היומולדת של מיקי, כי רק אז מוישה הסתפרת והתגלחת ונראית פתאום איש רגיל.

הפכת למבקר חריף, אופוזיציונר נצחי, אבל תמיד עשית את הדברים בענייניות, מסתמך על  -לימים כשהפכתי למזכיר 

מספרים וחישובים בהם היית אלוף ללא מתחרים. עבדנו יחד כשהקמת את צוות הפנסיה הראשון, אבל פרשת כשהיו 

לנו חילוקי דעות ובכל זאת הצלחנו לשמור על יחסי חברות וכבוד הדדי. מדי תקופה הייתה מגיע להנהלת הקהילה 

 לבקר ולנזוף בנו, גם באסיפות היית לא פעם מאתגר ושואל שאלות קשות.

אחרי מותה של מיקי חששתי לך מאוד, אבל אתה המשכת להיות עוגן משפחתי ואפילו זכית לראות את הילדים 

מתחתנים והולדת נכדות ונכדים. הדס, שכילדה הייתה מבקרת אותנו בחופשים יחד עם דודה רותי והמשפחה, עברה 

 לקיבוץ והקימה את ביתה צמוד אליך כאילו כדי לשמור עליך.

בחודשים האחרונים המחלה היכתה בך, והיה קשה לראות איך הצנחן שהיה שותף בגניבת הרדאר המצרי מהאי..., 

שהוביל טיולים אינספור וטרקים במקומות נדחים בעולם, אם באפריקה או בסין הרבה לפני שנפתחה למערב, וראשו 

שלט במספרים בצורה פנומנאלית כמו מחשב על, נדרש לעזרה צמודה. אני מקווה שלא סבלת בימים האחרונים 

ושתנוח מנוחתך האחרונה ליד קברה של מיקי שכה אהבת. לי תחסר מאוד דמותך הייחודית בנוף הקיבוצי ואולי לא רק  

לי, אלא לחברה בניר אליהו כמין מצפן ערכי או אופוזיציונר שמאתגר את הקונספציה השלטת. נוח על משכבך בשלום 

איש יקר, מי ייתן שתהיה נחמה לרותי, איתי חגי ונעמה, הדס וכל נכדיך והמשפחה הרחבה שגידלת וטיפחת עם מיקי 

 במשך השנים, והחברים הרבים בניר אליהו ומחוצה לה שבוודאות לא ישכחו את דמותך הייחודית. 
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 נפרדים ממוישה 

 

 ו רוזנבלום + פיני טוכמכר‘איז

מוישה ידידי היקר, דרך ארוכה עשינו מאז ימי הנחל, החיים בקיבוץ. כחברים, כשכנים כידידי משפחה קרובים, עד יומך  
האחרון. השנה האחרונה היתה שונה מכולן, שנה של פרידה עצובה, הגם שהיו בה ימים שעוררו תקווה, שעוד נראה 
ימים יפים מאלה, בשנה הזאת יצא לי לשבת איצך לא מעט, הרבה יותר מאשר בימי השגרה של מפחה ועבודה בטרם 

המחלה. דיברנו על הקיבוץ, על המשפחה קצת אקטואליה. ברקע תמיד התנגנה לה מוסיקה ישראלית, שאנחנו 
קוראים לה שירי ארץ ישראל היפה. ושיח על תוכנית הרדיו האחרונה של שבת בבוקר. התכנית של יצחק נוי על 
 ארועים בתולדות הישוב ומדינת ישראל. שיחות אלו הזכירו לי מאיפה השורשים המשותפים של ידידותנו צמחו.

שנים של ידידות קרובה, ידידות שתמיד אתה חולם שלא תיגמר לעולם. יחד חלקנו אוהל בצבא, שרנו, רקדנו, ירדנו  -8
אחד על השני. זה לא קרה בבום, ולא ביום אחד. אתה היית מוישה מקן קרית אליעזר הקבוצה המרכזית בגרעין 

ונוכחותך שם תמיד הייתה בולטת, הן בשירה, עוד יותר בריקוד, והן ברגעים של שטות. אני באתי מקן קטן בעכו ועדיים  
גיששתי אחג מקומי בגרעין. אבל כשנפלו המחיצות החל מתקופת הטירונות שם היינו באותה הכיתה, ובעיקר לאחר 

השחרורו כשיחד קשרנו את חיינו לניר אליהו, הכרתי אותך באמת. יחד הדרכנו בנוער העובד, יחד היינו באותה   
 היחידה במלחמת יום הכיפורים, וכשחזרנו משם התפרצנו בסערה לתפקידים בקיבוץ, לעבודה ברפת.

רבצנו שעות ארוכות יחד עם צעירי הקיבוץ על הדשא, אך מעל לכל נהיינו שכנים צמודים לשנים ארוכות אחרי 
שהתחתנו וילדינו גדלו יחד על אותו הדשא. לאורך כל הדרך הזאת, היית מוישה לי ולכל בני משפחתי ידיד הכי אמיתי, 

הכי מלהיב ומיוחד. לילדי היית אגדה, כל כך הרבה חוויות משפחתיות חווינו יחד, באותה תקופת הדשא המשותףץ וגם 
כשקצת התרחקנו זה מה בהמשך הדרך, ידעתי ששורשי הידיות העמוקים שנשתלנו לאורך חיינו, הם שם נטועים 

 עמוק באדמה. כשקראנו לך תמיד באת וכשהיינו צריכים באת גם בלי קריאה.

 יש לך חבר, אני חושב עליך. מוישה דמותך משתקפת לי מבין מילותיה. -כשאני שומע את שירה של קרול קינג 

כשאתה עצוב ובצרה וצריך קצת אהבה ודאגה, ושום דבר, שום דבר לא הולך, פשוט קרא בשמי.. חורף, אביב, קיץ או ”
בסתיו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר ואני אהיה שם. יש לך חבר, יש לך חבר, לא נפלא לדעת שישי לך 

 חבר? כך נזכור תמיד

 משפחת רוזנבלום. 

 

 מ..מש.. משה.. ככה , ככה, סתם, כאילו סתם, הכל נגמר.. 

מקפלים חיים וחסל..?! נפגש בגבעה, היית זורק אליי משפטי פרידה... ואני הייתי קולט אותם בהרבה חמלה 

ומחזיק בהם בחוזקה עם דמעה גדולה בזווית העין וקרוב קרוב ללב. קשה הפרידה שבעתיים כאשר אב נפרד מבן 

 מלא תפקיד כה משמעותי בחיי אביו. “ הבן“יקר, ובמיוחד כש

היית לי אות ומופתף דוגמא אישית, איש ערכים ועקרונות, עם יושרה פנימית מושלמת, ניצב איתן בדעותיו ללא 

 מורא ומשוא פנים.

 ה גידך, לחמת כארי בעבור עקרונות הצדק והיושר, החברתי.“ח אבריך ושס“את הקיבוץ אהבת והערכת בכל רמ

היחנת בכישורי זיכרון חזותי מופלאים, ולא בכדי הכרת את כל הפרות בעדר, ראש אנליטי, בנוי לתלפיות. אהבת את 

 עבודת הכפיים ועשית הכל למען השגת המטרות.

 איש משפחה הגון ומסור ללא גבולות, אהבת הטבע וארץ ישראל, היו נר לרגליך.

 גם משרוניה שכה אהבה והעריכה אותך.“ שלום”ותרשה לי משה, לומר לך, 

 להתראות, פיני
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 נפרדים ממוישה 

 

 הדס, לירז ורותם

הדס, רותם ואני למדנו יחד לתואר שני, אחד  1710במרץ 

הקורסים עסק במדיניות ציבורית, אני בדיוק  ילדתי את 

רני, והיו לנו מספר מטלות בקורס, לא ידענו איך נעמוד 

בכל המטלות )במקביל היו לנו מטלות בקורסים נוספים( 

הדרישה הייתה לקרא מאמר ולענות על שאלות בהתייחס 

לאקטואליה. מייד נידבתי את נמרוד לעזור לנו עם מטלה 

אחת, עדיין נשארו לנו שתיים.  בביקור במרפאה פגשתי 

את מוישה אחרי שיחה דיי ארוכה מצאתי את עצמי 

מספרת לו על הקורס, והוא מאוד התעניין... והציע לעזור.  

לפני שהוא ניגש למשימה הוא כתב לנו שיר בחרוזים 

עלינו בהומור משובח, על חוסר היכולת “ ירד”בשיר הוא 

שלנו לעמוד במחוייבות האקדמית, ויחד עם זאת עמד 

כנדרש במועד ההגשה. כתשובה לשיר שהוא כתב לנו 

 וכאות תודה כתבנו לו שיר בחזרה: 

 מוישה היקר, 

 גם אנחנו רוצות בחרוזים לך לכתוב

 אמנם קצת באיחור ולהצלחתנו לא נוכל לערוב.

 פולק אנחנו לא שייכות -בכל זאת למשפחת לנגשטטר 

 אך מאוד נשמח אם בהערכתך על הניסיון, נוכל לזכות.

 הכל התחיל במפגש במרפאה 

 חיכינו שם שנינו לרופאה

 וכשלהתפלסף על מדיניות התבקשנו

 אתה האדם הראשון עליו חשבנו

 לפרוייקט במהרה התגייסת )או יותר נכון אולצת(

 אם אי אילו הסתייגויות שאותנו לא שיתפת

 מבינות לגמרי שעליך הפלנו תיק

 אך מוכרחות להסביר את מצבנו המעיק,

 לירז בחדר לידה בחרה להיות

 הדס את כל הבית נאלצה לנקות

 ורותם לא הספיקה בין ריצה לריצה להתפנות

 אך גם אותך נוכל לעודד , המטלה הבאה היא רק במאי

 ולך נשאר מעט פנאי.

 עם נמרוד את העול תוכל לחלוק

 בעזרתכם מהמטלות של הקורס הזה, נחמוק

 זה לא שמדיניות ציבורית אינה חשובה

 רק כשמטלות מגיעות כמשימת חובה

 הנה לך נישה שעלינו פחות אהובה

 אז המון תודה ומלא הערכה

 על הנכונות, העזרה והתמיכה

נקווה שבסיום התואר כשהמשכורת שלנו בכמה שקלים 

 תגדל

 נודה לך שתקציבנו בקיבוץ כבר פחות דל

 ייתכן ועל כך נשלם במיסים

 אבל בוא לא ניכנס לכל אחד לכיסים.

 מקוות שהצלחנו במשהו אותך לעודד

 ורק במאמר מוסגר, ובכנות לך נאמר

 שעם המשימה הבאה ניתן לך להתמודד 

 רק אחרי שנקבל את הציון המוגמר.

 אז שוב תודה רבה

 ניפגש במטלה הבאה

בהזדמנות זו נאחל לך חג אביב שמח ,וכמו ששמת לב 

 נגמרו לנו החרוזים.

לירז ורותם, הדס מהברכה התחמקה בטענה שהיא  

 מנקה.

מוישה מאוד התרגש מהשיר, והבנו על מה הדס דיברה 

כל הזמן, איזה איש מקסים, מבריק חכם וחיובי, )ולא כי 

קיבלנו ציון טוב בקורס( אלא כי הוא עזר לנו מכל הלב, 

 הכי אמיתי.

 אין דבר שמבקשים ממוישה והוא לא נענה בחיוב.

תחסר לנו מאוד מוישה היקר ובין המון חוויות משותפות 

בהיסטוריה הקיבוצית, תמיד יהיה לך חלק לא קטן 

 מבחינתנו בהצלחתנו בתואר השני . 
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 טיפים לבידוד עם ילדים

 

יום בבידוד, מה שהופך להיות אט אט  11אז אחרי 
לחלק מהמציאות של כולנו, רגע לפני שזה יתפוס 

 אתכם לא מוכנים קבלו טיפ מבעלי ניסיון 
 כמה טיפים לבידוד מושלם ממשפחת טמיר יונה

 
 17לבלות יומיים קודם אצל דודים ולהשאר שם עוד 

 ימים עד סוף הבידוד )נמרוד(
 

 לזכות בשכנים עם פזלים ) תודה לשניצר וברמן(
 

לאסוף מכשירי חשמל לפירוק)תודה לחדווה  
 ולמשפחת אמיתי(

 
 לדאוג שיהיה אופטלגין בבית לכאב הראש ) והרבה(

 
לשלוח את השכנים לביקור אצל פלדמן בכפר סבא 

 87שח ) יותר נכון  17קרטיבים ב  17שיביאו 
 קרטיבים (

 זה מרגיע  ילדים משועממים / עצבנים
 ) תודה למשפחת זר(

 ובקבוק וויסקי להרגיע מבוגרים 
 

והכי טוב בבידוד זה להבין שוב שאם כבר להיות 
 אז שיהיה פה בקיבוץ -בבידוד 

במקום בו כולם דואגים לשלומך, מתקשרים , עוזרים 
 ושואלים למצב שקית הזבל 

 טיפים לבידוד ממשפחת אביגד מדר: 

. לקנות פאזלים בכול הגדלים ובכול 1
 הצורות, נותן זמן של ריכוז שקט ורוגע.

. להצטייד בהרבה קרטיבים, זה מנחם 1
 קר ומתוק.

. לקנות חוברות הפעלה ותרגול מעסיק 4
 ומלמד.

. להכין רשימה של סדרות/סרטים 8
 שעוסקים במדע סביבה ולימוד.

 . דברי אומנות:8
 דפי אורגמי.

 חוטי רקמה, בד לרקמה, חישוק ומחטים.
 בלוק ציור.

 צבעי מים/גואש/גירי פנדה, גירי לוח.
 בצק, חימר,דס ופימו.

 מדבקות גדולות וקטנות.

 טיפים לבידוד ממשפחת ברק מאור: 
 שגרה זה טוב! נסו להיכנס לסדר יום, זה מועיל גם להורים וגם לילדים..

 נצלו את גינת הבית לטפס, להתנדנד, לקפוץ, לרוץ... -להוציא אנרגיה
זה הזמן לגלות את הפיקאסו שבכם. לגזור עיתונים, לנסות צבעים מסוגים שונים, לעבוד  -יצירה

 בחימר. נסו ליצור יחד, זה כייף :(
 תופתעו כמה הם נהנים לנקות )!( ולבשל. -שלבו את הילדים במשימות הבית

 אמנם כולם ביחד בבית אבל חשוב למצוא זמן בשקט ובנפרד ולחדש כוחות. -אתנחתא
 לגזור ולשמור )ואמן שלא תצטרכו להשתמש לעולם(.

 בקטנים בעצמן וכולם מרוויחים.
לתת לילדים להיות כמה שיותר  .1

חוסך בכביסה ומרענן בימים  – בתחתונים
 החמים.

ללמד את הילדים להכין כמה שיותר  .4
 פריטים מהארוחה בעצמם.

להבהיר שאבא עובד קשה ואסור להעיר  .8
 אם זה לא היה ברור – בבוקר 1אותו לפני 

לארגן פעילות אבא וילדים ולא לאפשר  .8
 לאבא לעשות את זה לבד כדי לברוח מהילדים

להנות מהרגע כי בסוף כל יום מחכה הר  .8
המשפחה המאמצת מפרגנת,  של כלים בכיור,

 אבל לא עד כדי כך.
בסוף תקופת הבידוד מחכה לה השיגרה, אז תהנו 

 מהחגיגה.

 טיפים לבידוד ממשפחת גולד: 
, עם 18:77-הפסקת קפה ומאפה ב .1

כל המשפחה. שובר את היום ומאפשר 
 לסוכר לרדת עד לארוחת ערב.

להבהיר שאבא עובד קשה ואסור  .1
 בבוקר 1להעיר אותו לפני 

שמירה על שגרת שינה של הילדים .4
כך נשאר להורים קצת זמן לפני שהם  –

 מתעייפים.
להשתולל עם הילדים, עדיף צהלת  .8

 ילדים 
 בחצר מיללות ילדים בהסגר

את האפשרות להיות  לתת לבוגרות .1
אז הן מטפלות  גננת/מורה/מטפלת,
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 טיפים לבידוד ממשפחת אשד:                   

סדר יום מובנה, ממש כמו בגן שעות קבועות בכל יום. זה עוזר אם הילדים גם  -. הכי חשוב1    
 קמים מוקדם והולכים לישון מוקדם יחסית כדי שיהיה זמן בערב ללא ילדים..."

כדאי להכין לוח שבועי עם הילדים. בלוח השבועי אפשר לכתוב את פירוט הפעילויות עבור כל 
 יום ואפילו מה אוכלים לבוקר ולצהריים . כמובן שהכל גמיש אבל המסגרת עוזרת.

. טוב לתת כותרת לשבוע )זה עוזר עם הרעיונות( לדוגמא: שבוע צבעים, ארצות, חיות, טבע, 1
מחנה, משפחה...כמובן שהילדים הם חלק חשוב בבחירת הפעילויות על בסיס הכותרות 

שנבחרו.  אנחנו מנסים לשלב פעילויות שונות: תחושתי, פיזי, מוזיקה, בישול, הצגות, וכמובן 
יצירה שכוללת מגוון חומרים: חמר, פלסטלינה, גועש, צבעי מים, עפרונות, גירים, קולאג', 

 עיסת נייר, גבס, ציור על חולצות/כריות, תפירה...
 " שם יש מלא רעיונות מעולים.pinterest. כולם חייבים להכיר את האתר "4

למצות כל פעילות כמה שיותר. לדוגמא אצלנו בפעילות ספא יוצרים "עיתון" למי שמחכה 
 בתור, מכינים שמנים, מסדרים את החדר ומחשיכים, יוצרים שולחן קבלה וכרטיסי כניסה...

. לנסות לערב את הילדים בעבודות הבית: כלים )התעסקות עם מים יכולה ממש להרגיע(, 8
 כביסה, עריכת שולחן, השקיית עציצים ועוד...

 
 

 טיפים לבידוד ממשפחת גבע:

 זה עסק יקר. VOD  שיהיה נטפליקס, כי  .1

 לעשות טבלת ייאוש. .1

לנשום הרבה אוויר ויוגה למי שמחתבר, אני  .4
 פחות.

 לסדר את כול מה שלא מספיקים ביום יום. .8

 הרבה הליכות, )בלי להפר את הבידוד(. .8
 

 טיפים לבידוד ממשפחת אלמוג:                   

. ילדים זה נחמד והכל, אבל כשעשינו אותם לא 0
באמת תכננו לגדל אותם לבד, בלי גן, בלי  

 סבתא, ובלי לצאת מהבית.
ביננו, גם מיכל דליות היתה הופכת אחרי יומיים 

לאמא של ליכלוכית. אז זה הזמן להעיף את 
הלו״ז לחופש קורונה, ולהתעלם מההגבלות על 

 המסכים. 
תרשי. ותרי. את לא אמא גרועה. את אמא 

 קורונה. 
. בקשי עזרה. אם תרצי ואם לא, תהיי חייבת 1

לבקש ממישהו שיביא לך חלב מהכלבו. אז את 
הפולנייה שבך תשלחי לחכות בנתב״ג, ובלי 

להתבייש, בלי להסמיק, ובלי להתחבט, בקשי 
 חלב מהכלבו. וגם ספר מהספרייה. 

. בסבב הבא, כשהשכנים יהיו בבידוד, לא 4
 לשכוח להתקשר לשאול מה צריך. 

ואם הם אומרים שום דבר, תזכרי שלמרות שהם 
 לא היו צריכים חלב, הם היו צריכים שתשאלי 

. לאחר קבלת ההודעה על הכניסה לבידוד יש 8
לבטל את כל הפגישות שנקבעו מראש. ואז 

. היום בו יש לשלוח 18לבטל יום נוסף. היום ה
את הילדים לגן, לפתוח את הספר שביקשת 

 שיביאו לך, וללכת לישון. 
. גם לילדים קשה. למרות שהם קופצים 8

בטרמפולינה, הם מפחדים. סגרו אותם לליל סדר 
 בסגר, ואז הפרידו אותם לקפסולות, וכבר חצי 

 המשך.....

שנה שהם לא קיבלו נשיקה עם רוק מסבתא 
ואז החזירו אותם ואז בעצם לא, ואז אמרו 

להם לשים מסכות, ואז אמרו להם שככה אי 
אפשר ללמוד, ואז אמרו להם שכן, ואז שינו 
להם את התעודות, ופיצלו את הגן, ולאמא 

אסור להכנס לגן לראות את הציור. אז קשה 
להם. והם מפחדים. ומבולבלים. כמוני. אז 
בין ריב לדמעות, להגניב חיבוק קורונה. זה 

עוזר לילדים בני ארבעים. וגם לילדים בני 
 ארבע.
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 מילה טובה

 

 *אזהרת דביקותסמדר ואורי  אביו )קולקובסקי(  

ברור לי לחלוטין שכאשר מדברים על "נפגעי קורונה", אין הכוונה למשפחה הנמצאת בבידוד, 
 כשכולם בריאים, שבעים, הבנות אוהבות יצירה )תודה לאל( ויש חצר...

)טיפים ינתנו במקום אחר על ידי מי  יחד עם זאת מדובר באתגר הדורש הסתגלות ומעט מאמץ בשמירה על שפיות,
תחושה מוזרה של שלילת חופש בסיסי, מהולה בתלות מוגזמת בסביבה, חום יולי אוגוסט, כמה  שאולי עמדו בו...(

 יתושים ונמלי אש שלא ריחמו.

כל אלו נרקחו בתוך קלחת צפופה ואינטינסיבית, אשר הוציאה אותנו לא פעם משלוותנו, שכנינו ידעו וודאי להעיד עד 
 כמה, )מראש לא מדובר במתחם מדיטציה... ( 

 -אוקי כאן מגיע החלק הדביק

קשה לי לתאר לעצמי תקופה שכזו לולא שכנינו המופלאים שזכרו אותנו בכל פעם שקפצו לכלבו,ליעקובובסקי, או 
סתם לזרוק את הפח. החברים שהשאירו הפתעות ופינוקים שווים על המרפסת )יצירה ומשחקים לילדות, בירות 

 נציגי המערכת וחברי הקיבוץ שהתנדבו, שאלו ודאגו שלא יחסר לנו דבר ופיצוחים, קרטיבים, גלידה, פרחים לשישי...(

 תודה גדולה, הפכתם את החוויה ההזויה הזו לנסבלת ורגשתם אותנו מאד! -לכולם 

 נראה כי לכך התכוונו "החברים של נטאשה" כשכתבו "מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד אז שיהיה בקיבוץ :(

 לבריאות 

 

 ליאורה גולד

 חברים יקרים,

 רציתי לברך את כולנו בברכה המתאימה לתקופה המאתגרת הזו.  07-לכבוד חג המשק ה

 אני מאחלת שנדע לנצל את כל הביחד, כי ייתכן ומחר ניסגר שוב בנפרד.

 נקפיד לחבוש מסיכות בחצר המשק, כדי שנוכל לשמור גם על אלה שאינם חסינים כמותינו.

 נפעל על פי ההנחיות כדי שנוכל לשמש דוגמא אישית לילדינו ולנכדינו,

 וגם אם לא הכל ברור ומוסכם, נאחל שנמצא את הדרכים הלגיטימיות להביע את המחאה.

 נעודד את אלה שנכנסו לבידוד, ונפרגן לאלה שעוזרים למבודדים.

 נמשיך להגיד תודה ובבקשה כי יש מילים שאף פעם לא נמאס לשמוע.

 נלמד להקשיב לדורות שמעלינו, כי אין חכם כבעל ניסיון ורבותי ההיסטוריה חוזרת...

 נהנה מהרגע ומהייחודיות שלנו בגן העדן שבו אנחנו חיים ונשמור עליו כזה, למען ההווה והעתיד.

 שנהיה כולנו בריאים ושהקורונה תישאר מחוץ לשערים.

 מקווה שנוכל לחגוג במהרה, כולם ביחד כמיטב המסורת, גדולים וקטנים, ותיקים וצעירים.

 שלכם, ליאורה גולד

 רכזת בריאות 
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 02-ברכות לחג ה

 

 פיני טוכמכר ואלעד קורדובה

 פיני טוכמכר -כאן בניתי את ביתי 

 כאן בניתי את ביתי

 כאן נולדו לי ילדיי

 כאן מומשו חלומותיי

 כאן אני ניצב היום בדמי חיי

 

 כאן את אדמתי, בשתי ידיי חרשתי

 כאן בשתי ידיי, חלב לדלי חלבתי,

 כאן את חלומי השיתופי, הגשמתי

 כאן על הגבעה, אניח את משא חיי.

 

 ועתה יובל שבעים ניצב הוא לו הפתח

 ועתה, שלובי זרועות חובקים מבט לנצח

 ועתה זרועי המיובלת, יד בוטחת מחפשת

 אוצר בלום, יקר מפז מגישה היא למורשת

 

 כאן תיבנו חלומכם

 כאן יהמה מתינוקות, ביתכם

 כאן שבעים יוספו אתכם

 כאן לנצח אנו ואתם.

 אלעד קורדובה -השער הצהוב 

 

 כמגדלור מבעיר שמיים נגלה,

 לאחר שבחוץ עשיתי טבילה,

 הוא לא נגלה לכל אורח,

 רק למי שכאן כמקומי או מתאזרח.

 

 צבעו כל עוד יחליטו צהבהב,

 שווה ערך יותר מזהב.

 לי הדלת למקלט,

 זה הגבול אליו אני נמלט.

 

 אומנם אליו צריך לטלפן,

 אחרת להפתח לא יהנהן,

 מפעם לפעם לא עונה בכן.

 אין מה לחשוש,

 כמה דקות ויתאושש

 שלוש דקות או ארבע או חמש.

 

 השער לא מאכזב,

 לכבודי אפילו מהבהב,-כשנפתח

 נע עייף כזחילת חילזון,

 מזכיר קצת את ריקוד המיכלזון.

 

 חיי כמו ים יבשה,

 חוצה את השער ,

 כאילו ים סוף כל פעם מחדש נחצה.

 אי של שפיות ורגיעון,

 בעולם של שיגעון.
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 הישג הקורונה שלי

 

 כיצד ניצלתם את הזמן הפנוי שנכפה עליכם?  

פרויקט הקורונה שלי והתרומה לקהילה, הוא יצירת מסלול הפעילות על המדרכה בשכונה 
 החדשה: 

 פלג -שרית גת 

 

 ואלרי שיקלי 

כל תקופת הקורונה, כל העבודה בקשת בענן  הישג הקרונה שלי, ברגע שהתחילה
הפסיקה כולל טיולים בסוף עונת התפוזים, פעילויות לפורים, טיולי שבועות וסוף 

הארץ , וגם חוגים שאני מלמדת  אירועי שבועות ברחבי שנה, הצגות וסדנאות
בכפר סבא. בקיצור, ביום אחד בהיר הכניסו אותי לפי הגיל לקבוצת סיכון עם זמן 

 פנוי ומסכות.
ליד  כסאות מעץ חסרי מושב שישבו 4לפני כשנה וקצת, אספתי לתוך האוטו שלי 

 פח זבל.
בצבע ובעוד   עכשיו עם זמן פנוי, ביליתי הרבה שעות בשיוף ובצביעה

 צביעה בלכה שקופה.
דרך האינטרנט כמה מאות מטרים של חבל דני )חבל עשוי  הזמנתי

בקיבוץ  חום חזק מיוצר בשבדיה( מנגריה שמוכרת ציוד לנגרים מנייר
המושבים החסרים לפי  עוד הרבה שעות בקליעת בית העמק, וביליתי

דוגמאות שונות והתוצאות הפתיעו  4סרטונים ביוטיוב. הצלחתי לקלוע 
 גם אותי!

יצאתי מכל העניין עם הרבה יבלות בידיים, הרגשת סיפוק ושלוש 
 כסאות יפים, חזקים ושימושיים.
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 הישג הקורונה שלי

 

 כיצד ניצלתם את הזמן הפנוי שנכפה עליכם?  

הישג הקורונה שלי, סוף סוף העזתי להתחיל שיעורי גיטרה, חלום ישן חדש שלי. 
)למען האמת התחלתי קצת קודם אבל בתקופת הקורונה זה הפך להיות שעת 

נר, כל שבוע ומאוד נהנית. מי שלא מכיר ‘התרפיה שלי(. אני לומדת אצל נרי לנצ
את הסטודיו של נרי בקיבוץ אני מאוד ממליצה, מקום קסום עם אווירה מעולה, 

 ומורה אדיר. 

 

 

 אילאיל הרץ

 

 דקלה רגב 

ימים של חופש. זמן  81בתקופת הקורונה הייתי בפסק זמן ארוך מהעבודה. 
מצאתי את עצמי עושה הרבה דברים מהנים.   משפחה שהיה כל כך חסר.

ב"זום" כל יום ב"סטודיו של ענת )רוזנבלום("  הבסיס היה תזונה בריאה וכושר
 בקיבוץ.

חזרתי לתחביב חדש/ישן "צילום" ויצאתי אל הטבע לצלם את הפריחה ובעלי החיים ברחבי הקיבוץ  
ובסביבה הקרובה שלנו. מצאתי עולם שלם של אפשרויות ונהנתי מכל רגע ואפילו העלתי כמה תמונות 

לתחרות "מאה מטר מהבית" בעמוד הפייסבוק של "החברה להגנת הטבע". הייתי שותפה לצוות התרבות 
בקיבוץ ונהנתי מהזמן הפנוי שהיה לי והיצירתיות. המחשבה הייתה למצוא כל יום פעילות חדשה להנאת 

כולם לפי ההנחיות ולנסות לחגוג בשמחה ולהרגיש הכי "ביחד" שאפשר. ולסיום... בשלנית אני לא )טל 
עשה את העבודה נפלא( אבל בזמן הקורונה החלטתי להתנסות בהכנת לפתן בטעם של פעם. קריר וטעים 

   עבור לולה, עמיקם ואמא שלי ובשביל כל מי שהיה מוכן לטעום.

 לירז מדר

בחודש מרץ הייתי אמורה להוציא לאויר העולם מוצר שעיצבתי: יומן ייחודי לייבוש פרחים 

ותיעודם. ואז הגיעה הקורונה והוציאה אותי מאיפוס... הילדים בבית, המון אי ודאות מסביב 

ופתאום השקת המוצר נראתה שולית ונדחקה הצידה. שלושה ימים לפני פסח, הסתכלתי על 

הארגזים המלאים ביומנים, יושבים להם בודדים בפינת החדר של אלה )שהוא גם המשרד 

המאולתר שלי(. וברגע של אומץ, כתבתי פוסט בודד בפייסבוק שסיפר על המוצר, כדי שאולי מישהו בכל זאת 

יתעניין. להפתעתי ולשמחתי, הפוסט גרר תגובות חמות רבות והמון מתעניינים לרכוש את היומן. מסתבר, 

מטר מהבית? ועוד  177שהקורונה עשתה לו רק טוב! הרי מה עוד יש  כבר לעשות עם הילדים או לבד, במרחק 

 בתקופת האביב... שהכל פורח מסביב. כך קרה, שהחסרון הפך יתרון או הלימון נהייה לימונדה :(

 היומן היה כנראה הדבר הנכון בזמן הנכון.

מון
סי

בן 
רן 

שי
ם: 

לו
צי
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 הישג הקורונה שלי

 

 כיצד ניצלתם את הזמן הפנוי שנכפה עליכם?  

הישג הקורונה שלי, בימים אלה אני מסיים לכתוב ספר שירי ילדים, 
הנכדה שלי היא זו שתאייר אותו ועתליה אייל תעשה לו הגהה לפני 

הדפוס, אני מאוד שמח על הפרוייקט הזה שלי, בנוסף אני מצייר על 
 ציפות של כריות, שהיו שייכות לאמא שלי, ונותן מתנות לנכדים שלי. 

 

 פיני טוכמכר

הישג הקורונה שלנו, בימי הבידוד, הכנו יחד 
 קופסא מעץ לכל הלקים של תמר.

 

 גדעון ותמר גולד 

 

 נטע בארי

 מן המעגל הפרטי אל הכללי
ארוכה בבית פחות מתאימה לי. גיליתי שאני כל כך אוהבת להיות  תמיד רציתי לצאת לעבודה וחשבתי ששהות

 .כיף בשבילי זה לעבוד מהבית ובבית בבית )המשופץ( ושהכי
 .גיליתי שאפשר להעביר המון שעות בלי תוצרת, ומאוד ליהנות מכך ש"זה בסדר" כי זה רק שוטר פנימי

 .גיליתי שכיף לי לישון עוד קצת ולא למהר לצאת להליכת בוקר כי חייבת לצאת בזמן
נהניתי כל כך מהשכנים ומהשכונה. גיליתי שכדי שיהיה שמח צריך לרצות שיהיה שמח, וזה מצליח. ואפשר 
לסמוך על השכנים שלנו, הם נהדרים.  שמחתי להיווכח שעם כל הקשיים העצומים שאליהם נקלע המשק, 

 .הקיבוץ ובעלי התפקידים פעלו היטב, והקהילה שלנו טובה ונדיבה וסולידרית
 ימים מאוד משונים, בכל יום אנחנו נדרשים לבחור בהתנהגות מתאימה למצב חדש, 

 .הבחירה -החירות שלנו  וזו
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 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

 

 מרים שקד

הישג הקורונה שלי, כאחד שנמצא בקטגוריית הסיכון הבריאותי הגבוה נכנסתי באמצע מרץ לבידוד מרצון. על מנת 
להישאר מאוזן נפשית, בדחיפתו של בני המתוק אורן, התוודעתי לתחום הירקות האורגנים. מה שנתן לי את הדחיפה 

האחרונה על מנת לעסוק בזה בצורה פעילה הם עגבניות השרי שאני מאוד אוהב.  זה השלב שאמרתי לעצמי, דרור 
עכשיו אתה מתחיל לגדל עגבניות שרי ומפה כבר הכול היסטוריה. באותו הרגע משכתי את קטי והלכנו לסיבוב 

בקיבוץ על מנת למצוא סוג של מסגרת עץ שדומה לאדנית. מצאנו איזה משהו ארעי, גררנו אותו הביתה, שיפצנו 
ונסענו למשתלה להביא תערובת קרקע על מנת להכין את האדנית או יותר נכון את שתי האדניות לשתילה.מספר 

ימים לאחר מכן בחזרתנו מביקור אצל אביב נכדנו המדהים עצרנו בבני ציון במשתלת "מתן הגנן" וקנינו שתילים 
 קטנים של עגבניות שרי מסוגים שונים, מלפפונים ועוד כמה צמחי תבלין וכשהגענו הביתה שתלנו, השקינו וחיכינו.

לאחר כמה ימים אנחנו רואים שהירקות מתחילים לגדול יחד עם זה בא התיאבון. קניתי כמה כלים חשמליים, מצאתי  
 כל מיני חתיכות קרשים שזרוקים בקיבוץ והתחלתי לבנות אדניות.

יחד עם זה עשיתי לי פינה קטנה של פיתוח וניסיונות מתחת לעצי הפרי ושם אני עושה כל מיני ניסיונות של גידול  
י, תאנה, אנונה (.‘ירקות מזרעים והשרשת ענפים קטנים של עצי פרי ) מנגו, ליצ  

 חלק מצליח וחלק לא מצליח אבל הכיף שבניסיונות קיים.

מפה לשם התחביב החל להתפתח והיום חלק נרחב מהגינה מלא באדניות ירוקות, 
הירקות גדלים בכיף ואנחנו כבר מתחילים להנות מפרי עמלנו. בנוסף לירקות 

ולפירות מסתובבות לנו חופשי בחצר תרנגולות ואפרוחים מסוגים שונים ומידי פעם 
 הן מטילות לנו ביצי חופש.

העיסוק והטיפול בגינה ובתרנגולות גורמים לי להתחיל את היום עם צאת החמה 
 ולהיות עסוק גם שעות רבות לאחר מכן.

אני מרגיש צורך לספר שעיסוק זה אחרי תקופה קשה וארוכה שאני עובר נותן לי 
 סיפוק רב ומרחיב את ליבי תרתי משמע.

אם יורשה לי להוסיף קיבלתי החלטה שאני רוצה לפתח תחביב זה ליזמות קטנה 
ובקרוב מאוד אתחיל למכור למי שמעוניין ירקות ופירות אורגניים, ביצי חופש ודבש 

 טהור.

  שמחתי לשתף,  דרור רפפורט  

 הישג הקורונה שלי

 

 רפפורט  דרור 

 

 משהו קטן וטוב

לצד כל ההישגים אל לנו לשכח את מי שנפגעו ועדיין נפגעים מהקורונה, ולנו יש הזדמנות לנסות לעזור, כך 
אנחנו במשפחה לקחנו על עצמנו החלטה, שאת הקניות שלנו ננסה לרכוש  מעסקים קטנים, ואולי במעט נוכל 

לעזור , לכן אם אתם יודעים על מישהו שצריך עזרה, תכתבו לעלון ואולי באמצעות הפרסום עוד אנשים יכירו 
 ויוכלו לסייע.

והפעם כאן אצלנו בבית, כמו עצמאים רבים גם פנסיון הכלבים של יונתן ומעיין חווה ירידה משמעותית  

בהכנסות, ולכן מלבד הפנסיון במקום יש חנות לציוד ואוכל לבעלי חיים, חברים 

שמעוניינים, ניתן לרכוש דרכם את האוכל לכלבים וחתולים, יש שקי אוכל איכותיים 

 במחירים מעולים ויש גם משלוח עם חיוך, עד הבית. 
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 נורית שלמון 

 שפיץ או עציץ

  רק בתקופת הקיבוץ של פעם -חדר אוכל!  חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית

  קודם כל קונבנציונלי, אחרכ אפשר גם אלטרנטיבי בנוסף

  למה צריך לבחור אם אפשר גם וגם. שווארמה או סושי

  פוך+ מזגן. מסיבת טראנס או  פוך

  קצת ספורט וקצת ספה. משתדלת לאזן ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

  גב. -טרק קצרצר ומיד אחרכ בטן 

אם מסבירים לי לאט וברור. -טכנולוגית  טכנולוגית או טכנופובית   

  מתוק עם קצת מלוח מעל מתוק או מלוח

  קודם את העוגייה ואז את הקצפת בביס אחד קצפת או עוגייה-קרמבו 

  שיק. -עושה מהשוק שוק או שיק

  פחות משחקי כדור. יותר בקטע של מקרמה כדורגל / כדורסל / אחר

  מנסה למחזר, אבל יש לי לאן להשתפר ממחזרת או מחנטרשת

לפני עידן עדן על המים. אז ים ועדיף עם הכלבים! -בריכה  שבת: בריכה בעדן או ים   

  לא בורחת ולא מורחת. מרססת!  בורחת או מורחת -וק ‘ג

  עושה מהלימון קפרינייה מוטו בחיים

שלושה דברים שאנחנו לא 

 יודעים עלייך

 . מגדלת פרפרים.1

 . מאלפת אריות.1

 . לוחשת לפרחים4

 סיכום המערכת: 

 , ברור!!!שפיצית

אין מצב שעברתם ליד הבית של נורית ולא עצרתם להתפעל מהגינה שלה, אז סעיף 

במה אנחנו לא יודעים עלייך, לא תקף,  פרחים כאלה לא צומחים לכל אחד, תסמכו  4

עליי כבר שנים שאני נוסעת עם נורית למשתלה והפרחים אצלי בשום צורה לא נראים 

כמו אצלה, חייב להיות מעורב כאן לחש קסמים אחד או שניים.  ובעצם גם שני 

הסעיפים האחרים לא תקפים, מאלפת אריות זה הרי ברור, והפרפרים? הם מרחפים 

מעל הגינה של נורית כאילו הגיעו לגן העדן. אז אמנם לא עמדת בחוקי הפורמט אבל 

 שפיצית אמיתית!!!—קיבלת את מלא הנקודות כי עם עובדות לא מתווכחים
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 תפזורת קורונה

 

 מושגים נפוצים בימנו

 

מסכה , מטוש, נגיף, בידוד, סגר, קורונה, שיחת וידאו, תסמינים, שמירת מרחק, 

 ת.“ל, וירוס, חולה מאומת , חיטוי, כפפות, למידה מרחוק, מגפה, חל‘אלכוג
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 ליזה בוחסירה

 נעורים בזמן קורונה

 

 זואי בוחסירה

נסו להיזכר שנייה בתקופת השינה בנעורים שלכם.                                                                  

למי שלא חווה את זה אף פעם אז נסו להיזכר במשהו דומה, ואם אין גם משהו כזה אז נסו לדמיין. עכשיו תוסיפו וירוס  

קטלני שמלחיץ יותר מידי אנשים, בזמן הכי לחוץ של השנה. אי אפשר להיפגש עם אנשים מבחוץ, אין בריכה! אין 

נערים ונערות שמנסים להיות  6חדר אוכל, אין מדריכים, אין עבודה, יש המון לימודים, אין אינטרנט והכי חשוב 

גדולים. נשמע כמו התחלה של בדיחה? כן גם אני חשבתי... אבל לא.. זאת הייתה המציאות שלנו במשך חודש, 

 אפריל. -במשך כל הסגר בחודשי מרץ

"תקופת הקורנה" שעדיין פה, הייתה זמן מדהים! אך באמת קשה. נפגשים כל ערב אחרי ארוחות ערב בבתים, 

בנעורים בערך בתשע, רואים הישרדות או בזבוז זמן אחר בטלוויזיה, משחקים בכדור או מחבואים בחוץ, מתעייפים  

אוכלים המון שוקולד ואז משחקים קלפים. החלשים שבינינו או בשמם השני החכמים, )כן זאת אני(, פורשים לישון 

בשתיים בערך, אך השאר נשארים לפחות עד ארבע. כשעולה האור והבוקר מגיע איתו גם השעון מעורר בשעה 

עשרה לעשר בדיוק, בשביל להספיק לפתוח את הטלפון ולהיכנס לזום לפגישה יומית עם המחנכת של הכיתה בשעה 

עשר. כל אחד עם המחנכת שלו, ככה שיוצא מצב שיש שני ילדים מדברים בנעורים, אחת בחוץ אחד בחדר שלו או 

בדרך לכולבו לקנות נשנושים ושלושה האחרים במקום משתנה. השיחה נגמרת והרעב מתחיל לחלחל וכל יום מישהו 

אחר מכין טוסטים לכולם, אם הוא במצב רוח להשקיע הוא אפילו יחתוך בצל, אבל אם לא, פרוסת גבינה צהובה 

וכפית רוטב עגבניות זה מספיק. מי שמכין את האוכל זה בר המזל שלמורה שלו אין אינטרנט, או בדיוק יש לה פגישה 

נורא חשובה )או כל תרוץ אחר( וכל השאר מתחילים ללמוד. אנחנו קראנו לזה פנימיית קורונה נעורים. פתחנו את 

השולחן הגדול שלנו באמצע הנעורים וישבנו מסביבו, כל אחד עם לפטופ או מחברת וקופסא עם עטים באמצע 

השולחן והמון אבל המון! כוסות עם פטל. למי שהיה שיעור בזום ולא רק עבודה, הלך לספה בשביל לא להפריע 

לאחרים. כל יום סיימנו ללמוד בערך בין השעות אחת לארבע, כשסיימנו היו המוווון טיולים בפרדס או שכל אחד הלך  

הביתה, אכל ארוחת צהריים, התפנה לעיסוקיו הפרטיים, היה עם המשפחה וכמובן כולנו ידענו שבשעה תשע 

נפגשים שוב כולם בנעורים. ככה, בסדר היום הזה, היינו במשך חודש שלם, בזמן שכל החברים שלנו בוכים על זה 

שהם לא רואים אף אחד כל הזמן הזה או עושים שיחות בהוס פארטי )אפליקציה לשיחות וידאו(, אנחנו עדיין בריב של 

מי ניצח בלילה במשחק קלפים ואיך זה הגיוני שאין לנו הרעלת סוכר מרוב כל הדברים שאכלנו. לא אשקר, היו זמנים 

קשים שהיה מאוד חם ולא יכולנו לראות את הפרצוף אחד של השני, היו ימים שרצינו לשבור אחד לשני את המחשב 

או לקרוע את העבודה הקשה שעבד עליה בבוקר, היו ימים שהיו הרבה עצבים, כי הערנו זה את זה למרות שלא היו 

צריכים לקום, היו ימים שלא התעוררנו בזמן לזום עם המחנכת או שפשוט הרגשנו שאנחנו יכולים פשוט לא להיכנס 

 כי מה כבר יעשו לנו.

אבל הנעורים באמת נתן לנו מקום לנצל את כל הדברים הטובים שהקורונה הביאה איתה. היא ללא ספק חיזקה את 

הקשר האישי והקבוצתי בינינו וגם גרמה לנו להעריך מאוד את המקום השקט שיש לנו בבית, כי בנעורים אין שום 

מקום שקט. היא גרמה לנו לסמוך יותר אחד על השני ולדעת שלפעמים אפשר לבקש עזרה בלימודים או בדברים 

אחרים שלא יודעים ושזאת לא חולשה. הקורונה גרמה לנו באמת ובתמים להתגעגע לבית ספר ולקשר האישי עם 

 המורים, היא באה אלינו בזמן הכי קשה של השנה ונתנה לנו גם קצת אוויר לנשימה.

ובנימה אישית, הנעורים הצילו אותי בתקופה הזאת, מי שמכיר אותי טוב יודע שאני לא הייתי שורדת להיות כל היום  

 -בבית בלי אפשרות לצאת ולפגוש אדם. הקורונה עזרה לי להבין יותר טוב ועכשיו אני יכולה להגיד בלי שום צל ספק 

 איזה מזל שאני חיה בקיבוץ.
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 ‘ברכות הורים למסיימות יב

 

 משפחת ברלס, משפחת קציר 

 נויה שלנו, בתנו האהובה

 מהיום שהגחת אל אויר העולם ידענו שזכינו:
ילדה מיוחדת, טמפרמנט בלתי רגיל, עיניים ענקיות חודרות, מזהות כל שינוי פיזי או 

 רגשי. הכל בגדול, הכל עוצמתי: הבכי, הצחוק, השמחה והאהבה.
תמיד הפעימה אותנו היכולת שלך לומר את האמת ולהיות ישרה וישירה עם עצמך ועם 

 סובביך.
השנים חלפו עברו ביעף מילדה מהממת הפכת לאישה מהממת, עוד לא הספקנו 

 ,חוקית, מדהימה, עוצמתית ואהובה על סובביך.16להתענג על הרגע וכבר את בת 
עדיין אומרת את האמת בפנים אבל ברגישות ובחמלה, עדיין הכל בגדול אבל יותר 

 מעודן, עדיין מתחזקת את אותו טמפרמנט ואותה שמחת החיים.
שנ"ל בתקופה מאתגרת מאוד, לא היה לך פשוט, את ילדה של חופש, אבל  11סיימת 

 עשית זאת ולא ויתרת לעצמך. רכשת ידע, פיתחת אמות מידה, ערכים, ומודעות לצדק.
 מאחלים לך שתמשיכי להיות אמיצה בדרכך, אל תפחדי להעז ולחלום ובטח שלא תפחדי להגשים.

שהחיים יחייכו אליך ויפתחו לך הרבה דלתות. שתתקדמי, תצליחי ותעשי כל מה שאת אוהבת, תאמיני בעצמך, 
תובילי ותכירי בזה שאת הכי מיוחדת בעולם.המשיכי לאהוב ולהיות נאהבת, שימרי על בריאותך ומי יתן שתמיד 

 תהיי מוקפת באנשים טובים שיחזקו אותך ויתחזקו ממך.
 אל תשכחי אף פעם שאת הכי יפה בעולם מבפנים ומבחוץ ואת יכולה הכל.

 בהצלחה לקראת גיוסך לצה"ל בדצמבר הקרוב
 אוהבים וגאים תמיד, אבא, אמא, יותם ועידו 

 אגם תכול
 הר מושלג לידו

 ורוח קלה מרעידה את פניו
 על שפת האגם, בגבול האחו הירוק

 אנפה אפורה פורשת כנף
 ושועל בא לעת ערב לללגום מים.

 כזאת את, אגם, עבורנו,
 מיטיבה את יומנו,

 מרעידה לבבנו,
 מוחה אגלי זיעתנו,

 משב רוח צונן על פנינו,
 ומים זכים המרווים צמאוננו.

 הרחיקי גליך אל העולם כולו והשפיעי מטובך עליו ועלינו. 
 

 זוהר, ירון, גבע, תבל, אביב וסבא פיני.
 

ובהזדמנות חגיגית זו, אלפי תודות לכל המטפלות, הגננות , המדריכים, הרכזים ואנשי החינוך העושים במלאכה, 
מחסידה ועד של הנאה, הצלחה וצעידה ביחד עם ארבעת ילדי קציר בבתי הילדים של ניר אליהו,  שנים 00על  

 . הנעורים
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 ליזה בוחסירה

 בת משק ששווה להכיר

 

 הדר ראובני

 

 

את הדר אני זוכרת כשהייתי מטפלת שלה 

בגן שרקרק, ילדה שמחה ומוקפת חברים, 

בעיקר צמודה לאביב מדר, ממש צמד חמד. 

והיום אנחנו סוגרות מעגל כשהיא עובדת עם 

 רני בגן סיקסק. 

 .16הדר בת  

ל ודותן. “בתם של יובל וטלי, אחות של שחף ז

 נכדתם של הדסה וברוך.

 הדר מה את עושה בימים אלה? 

עובדת במערכת החינוך ולומדת ייעוץ שינה והנחיית 
הורים, אצל לריסה גינת, שיטה הוליסטית, שנותנת כלים 
להבנה של שפת התינוקות, לזהות סימנים מקדימים אצל 

 חודשים(. 6הילד כדי למנוע תסכול. )לימודי תעודה 

זמינות הורית “, הורות עם מודעות”הרעיון הוא לקיים 
רגשית מיטבית, בהנחה שכשהילד גדל בסביבה בטוחה 

ושהצרכים שלו מסופקים, אז הילד רגוע. המטרה בעתיד 
 היא להנחות הורים וייעוץ שינה. 

 איפה את גרה? 

שנים [ אבל בעוד חודש  6כרגע גרה בשקוביות, ]כבר 
עוברת לגור בכפר סבא עם בן הזוג שלי, מיכאל, בשכונת 

)יום האהבה ויום  18/1-הדרים. מתכננים חתונה ב
ההולדת של מיכאל(. החתונה מתוכננת להתקיים בעדן, 
אם ירצה השם :( ותיגמר הקורונה. נהנית מאוד ואוהבת 

 את מה שאני עושה. 

 למה את מתגעגעת? 

להיות ילדה, לשחק בחול ובבוץ כאילו שאף אחד לא 
מסתכל, בינתיים אני נהנית מלהכין עוגות חול עם הילדים 

 המקסימים בגן סיקסק.

 הקיבוץ בשבילי? 

חממה, רשת ביטחון, יש כאן המון משפחות שאני מאוד 
 אוהבת, הילדות ובגדול זה הבית שלי.

יחד עם זאת אני לא רואה את עצמי גרה כאן כשאני מבינה 
לאן פני הקיבוץ הולכים, אני מאוד מחוברת לרעיון 

השיתופי, ערבות הדדית ועזרה לזולת ונדמה לצערי 
שאנחנו קצת מתרחקים מזה, אולי אם ניזכר שאנחנו 

 קיבוץ אחליט אחרת.

 שנים? 12איפה את  רואה את עצמך עוד  

נשואה באושר עם חמישה ילדים, בריאים וחזקים. ועובדת 
 בייעוץ שינה והנחיית הורים.

 מאחלת לעצמי?  

להישאר חזקה, עם רגליים על הקרקע והיגיון בריא ותמיד 
 לראות את החיובי. 

 מאחלת לקיבוץ ? 

שלא ישכח את הערכים עליהם גדלנו, שימשיך להיות 
מקום מדהים לגדל בו ילדים, ימשיך להיות ירוק עם 

 ציפורים והשמש תמשיך לזרוח, ושתישאר לנו הבריכה. 

הדרי יקרה, הקורונה מפגישה אותנו עם 

מציאות לא פשוטה, בעיקר התמודדות 

עם חוסר וודאות, אני שומעת שזה מקום 

לא פשוט עבורך, יחד עם זאת אני 

שומעת בקולך חוזק ואופטימיות ובעיקר 

המון חיוביות. מאחלת לך שהחיים יחייכו 

אלייך כפי שאת מחייכת בכל בוקר 

כשאנחנו נפגשות בגן, מצטרפת אלייך 

לאיחולים לקיבוץ ומקווה שנשכיל לדאוג 

 שתחזרי הנה. 

 בהצלחה גדולה, לירז
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 ליזה בוחסירה

 

 הדר ראובני

 בלי להתאמץ בכלל.... 1+1נדב ואור בשעה טובה על הולדת נועה ועמית , קיבלתם   .1

 ועוד בסימן לידות, מזל טוב גדול לשי ואתגר קאופמן על הולדת ריף, אחות לשגיא. .1

למורן ויגאל אומנם קצת באיחור .... בכול זאת זמן קורונה, אז מזל טוב להולדת ים, טוב שהוא לא הגיע לגיל  .4
 מצוות.

 יש מ"כית מצטיינת, היא משלנו! היא משלנו! כן כן נרי בוחסירה האלופה, סיימה קורס מ"כיות בהצטיינות. .8

 לכל אנשי החינוך, שעובדים במשרד החינוך, חופשה נעימה.  .8

 בהצלחה בבגרויות  למסיימי כיתה י"א וכיתה י"ב. .8

שאפו גדול לצוות תרבות על הפקות שמתאימות לרוח התקופה...   TIMEאין ספק תקופה מאתגרת , קורונה  .0
 וכמובן לי שבתקופה הזו מתן היה נוכח כרישום בתעודת זהות.

ובסימן קורונה, כול משפחות שרקרק נכנסו לבידוד אז מה היה לנו: משפחות מאמצות, כול מיני קונספטים של  .6
בידוד, נסיעה ליעקבובסקי, מלא יוזמות מבורכות ועל זה נאמר כמה טוב שעזבתי את מרבד הקסמים ) מדרך 

 עוז, תימן הקטנה(.

 מברוק ללירז על הרכב החדש... ומסר קטן לבן זוגי שיחייה אולי גם אצלנו הגיע הזמן!!!! .1

אין ספק הקורונה הביאה גם דברים טובים... כמות ההולכים, רצים, רוכבים באופניים, שחיינים, ממש קיבוץ  .17
 עם מלא ספורטאים.

 תודה לאייל הגרעינר על שנה מעולה, בהצלחה בהמשך ומלא תודה. .11

ה, ליאת ועומר , על חתונת שגב ודפנה. צלחתם בענק את ‘ה ואברהמל‘מזל טוב למשפחת לוינסון, שושק .11
 הגבלות הקורונה. 

 
 

 יש הילה מעלינו  

 

 הילה גבע 

      
 

 

 )פלג(חדשות מהיונה 

 ספרייה בימי קורונה

בימי קורנה הספרייה כל הזמן סגורה. עם זאת אני מחליפה ספרים ללא מעט ילדים, חושפת אותם לספרים שבדרך 
 אחרת לא היו נלקחים בספריה.

 אני משתדלת לחשוף את הילדים לספרים אחרים ממה שהם רגילים לקחת, )לפי צבע, או ציור כריכה(.

לדוגמא: נתתי לנערה צעירה שאוהבת לקרוא את הספר " המעון של מיס פרגרין  לילדים משונים" מאת רנסום גרין 
 ספרי המשך. 4וקיבלתי ממנה בקשה לספרי ההמשך, בדיוק עשיתי הזמנת ספרים והגיעו עוד 

ילדים אחרים נעזרים בהמלצת חבריהם וראיתי שחסרים לי כמה ספרים בסדרה של "משחקי בילוש" מאת מיכאל 
אבס, הזמנתי והגיעו חלק, אך לא הכל וחברים שהיה בספרייתם הספר המדובר, תרמו אותו לטובת כלל המחליפים 

 ועל כך יבורכו.  

 הגיעו לספריה ספרים חדשים שכבר הגיעו לנמענים לקריאה גם לילדים וגם למבוגרים. 

 אתם מוזמנים לשלוח אלי את בקשותיכם ואשתדל למצוא את מבוקשכם או תחליפים אחרים לא פחות מעניינים.

ובהזדמנות זאת אבקש לשים את הספרים בתוך שקית ובצורה זאת תקבלו גם את הזמנתכם מהמדף שליד בית 
 אליהו.

 (.[8-ו 1]מחפשת ספרים מהסדרה של בית קטן בערבה )ספרים 
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 מתכון חודשי

 

 

 לחם מחמצת )קמח כוסמין(

  סטרטר )מחמצת בשלה(:

 גרם מחמצת 47

 גרם מחמצת 117

 גרם מים 117

 

 הכנת הבצק

 גרם מחמצת מוכנה  -87-17

 גרם מים 487

 גרם קמח כוסמין 877

שעות )בקיץ  8לאחר שעה יש למתוח את הבצק ולהוציא ממנו את כל האוויר, ולאחר מכן להניח לנוח לעוד 
 הזמנים יתקצרו(

 

 את הלחם ניתן לאפות בתוך תבנית ייעודית ללחם או ליצור כיכר, לחרוץ חריצים בבצק 

 ולאפות.

 מעלות. 177דקות בחום של  47מעלות, ולאחר מכן עוד  147דקות בחום של  17

 יש להכניס קוביות קרח לתנור או תבנית עם מים .

 להוציא את הלחם ולהניח על רשת להתקרר לפחות שעתיים ואז לפרוס.

 בתאבון 

 טליה מורנל 

 שעות לכסות 11-18להשאיר לנוח בין 

 ללוש קלות ולהשאיר לנוח לשעה

מעדי את המתכון הזה קיבלתי 

מטליה שקיבלה אותו הלפרין 

, ללירון מאורשהעבירה  מורנל

לקרן וממני הספיק לעבור  

 ולמשפחה בדימונה. ויינברג

וככה הוא עובר ומתפשט בקיבוץ, 

אז מי שרוצה לנסות מוזמן לקבל 

 מחמצת מוכנה ושיעור קצרצר...

 .. ותעבירו את זה הלאה
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 תמר ורטה זהבי -המלצת החודש: גנדי 

. מגיל צעיר למד שלא לפגוע בשום יצור חי ולהיות סובלני כלפי אנשים  1681  נולד בהודו בשנת  מוהנדס גנדי

דתו ואת  רצון להכיר לעומק את התעורר בליבו נשלח לאנגליה ללמוד משפטים, ושם 16 שונים ממנו. בגיל

נתקל גנדי  שם נשלח לדרום אפריקה, מטעם חברה הודית. חזר להודו, ולאחר תקופה קצרה מנהגיה . הוא 

נגד ההודים במדינה, ואימץ לראשונה שני עקרונות חשובים: את  באפלייה לרעה, בגזענות ובאי צדק

 הסאטיאגרהא )דבקות באמת(, ואת אהימסה ) התנגדות הבלתי אלימה (

גנדי להודו, החל לפעול לשחרור לאומי מן הכיבוש הבריטי. הוא הקדיש לכך כשלושים שנים של מאבק  כשחזר

'באפו' )אבא(   בהודו ואנשים החלו לכנות אותו ציבורי , שבהן פעל לטובת האנשים העניים והמסכנים

שנה אחר  זכתה הודו בעצמאותה וגנדי זכה לראות בהתגשמות חלומו. 1180-ב  ו'מהאטמה' )נפש גדולה(.

 נורה למוות בידי מתנקש חמוש באקדח. הוא כך

אלים של -דמותו הפכה לסמל לסובלנות ולפתרון בלתי עד היום נחשב גנדי לדמות נערצת בעולם כולו.

מרטין  סכסוכים, ומאבקו היה להשראה ללוחמי חופש וזכויות אדם בעולם כולו. רבים מממשיכי דרכו , ביניהם

  לותר קינג, והדלאי לאמה, זכו בפרס נובל לשלום.

למה? כי מרגיש לי שזה הזמן להכיר לילדנו מנהיגים אמיתיים, גנדי נחשב לסמל ההתנגדות הלא אלימה, בזכות 

פילוסופיה הממוקדת בחיפוש אחר האמת באמצעות התנגדות פעילה אך לא  -הגייתה ויישומה של הסאטיאגרהא 

    פילוסופיית אי האלימות. -אלימה וכן בזכות הדבקות באהימסא

עוד אני מרגישה צורך להתנצל בפני הנוער, על מה שהם רואים מסביב, מצד שני לאחרונה ישנה תקווה גם 

בהתעוררות האחרונה של המפגינים, וגם סיפורו של גנדי מוכיח שעם סבלנות והתמדה, שמירה על הערכים 

 והיושר הפנימי כל מה שצריך זה אדם אחד אמיץ ואינשאללה, ימים טובים יגיעו .


