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 דבר המערכת, 

 ו... ווא ו...ווא ו... ווא

 הפעם!!!   איזה כתב עת מחכה לכם

המלצה של פרופ' יעל פויס, על ספר קומיקס  
 .מצחיק )שווה להסתכל על הלינק( מקסים ו , למבוגרים

סטי ימתכון קייצי שהגיע היישר מארה"ב מהדס בן א
 ... והנה הם כבר כאן!אלינו זרושח

ומחזקים של האחת המלצות על צמחי בר מרפאים 
 דה מיכל וצלר. והיחי

 ....  ועוד ועוד ...

 נשמח כבר עכשיו שתשימו בראש ש....

כל רעיון/מחשבה/תרומה לעלון הבא יגיעו אלינו  
 בשמחה! 

נה חדשה, שעת הבא יהיה בסימן תחילתה של הכתב 
אז מתכונים, המלצות לניהול זמן בשנה החדשה, או  

קהילתיים חדשים   לחיזוק הגוף והנשמה, או רעיונות
 : ( בשמחה ואלינמוזמנים להגיע 

  קריאה מהנה,

 עת  הכתב ות המתנדבים המקסים של צו

 

כם למייל:  נא לשלוח את פרי מקלדותי
shivukella@gmail.com  

 ותתוד כמה לפני סיום, 

 המקסים!!! שער העיצוב על  - מיקי וייס

 הנפלאה!!!  צילום תמונת השער - רמיכל וצל

 מקצועית!!! הגהה  - שמוליק בדאור

 ולכל הצוות הנפלא:

שמוליק בדאור, מיקי וייס, מיכל וצלר, גבי  ס, יעל פוי
, נעה תדמור, נועה  ברזל, אילת טל רוטנבך, חן יפעה
 וצלר, אלה פרסבורגר )עורכת(.

  

 עוד משהו קטן...  לפני סיום סיומת... 

  ציורים של אמנית צעירהלאורך כתב העת, תמצאו 
נפלאות של הקמת התמונות ואת ה  שי דורון -ומוכשרת
 (  :,  שהעבירה נועה תדמור האדירה גינת הירק
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הקיץ התחיל ועמו רצף אירועי תרבות כייפים  
 ומשמחים.

במאי עם טקס קבלת   17 את חג השבועות חגגנו ב
של חברי הקהילה. חג מרגש ובו שלל שירים וריקודים 

לנועיות המייצגות את הענפים, תחנת ק נהנינו משיירת
יצירה מן הטבע, מסלול נינג'ה ומתנפחים לקטנטנים,  
עמדת שזירת פרחים, ריקודי עם ותפריט חלבי מגוון  

 שהגיש פאב הנולא. 

בתחילת יוני ביקר על ההר דני רובס ונתן הופעה  
 + בתרבות.18ליין של מרשימה כחלק מפעילות 

יכות הסביבה העולמי  בהמשך החודש, ציינו את יום א
ביום ניקיון קהילתי ובהצגת ילדים קסומה "להציל את 

 הפיה".

ליוני התחלנו ביוזמה מקסימה בשיתוף פעולה   21 ב
עם ספריית כפר החורש ומועדון ותיקים "פפריקה" של 

 שעת סיפור לגיל הרך בספרייה. 

ליוני, ציינו את יום היוגה הבינ"ל שחל בתחילתו  24 ב
ע וקיימנו הפעלת יוגה משפחות על  של אותו השבו

 הדשא. 

ים כוסית בפאב הנולא בחמישי  לרגל חודש הגאווה נר
 ונהיה גאים בחברי הקהילה הגאה. מתאיםה

 כל אלה היו רק הקדמה למה שעוד עתיד לבוא.... 

ליולי, במסיבת  3 קיץ נפתח באופן רשמי בשבת את ה
פתיחת קיץ ענקית ומושקעת. פרטים נשלחו  

 במקומי. הפעילות הינה בהרשמה מראש.בוואטסאפ ו

ליולי, מתוכנן לנו עוד שיתוף פעולה מוצלח מבית  22 ב
תרבות כפר החורש ומועדון הפפריקה עם הופעה  

 מקסימה לכבוד ט"ו באב. פרטים בהמשך... 

לאוגוסט נקיים אירוע קהילתי בסחנה הכולל   6 ב
 קמפינג למשפחות שירצו. הרשמה תיפתח בהקדם.

הצגת   18.8תקיים בתאריך הקיץ, ת לרגל חופשת
 . 3-9ילדים "החופשה" מבית התיאטרון הנודד לגילאי 

 וזה רק מה שסגור לחודשיים הקרובים ולבינתיים.... 

עלו רעיונות נוספים כגון יום ספורט, מסיבת ריקודים  
למבוגרים, במה פתוחה, הקרנת סרטי ילדים ונוער על 

ישיבת תרבות   הדשא, הרצאות טד ועוד... אנו מקיימים
בתחילת יולי ובה נבחן את התקציב אל מול הביצוע 

 ונחליט מה בהמשך...

אנצל את הפלטפורמה לספר כי שבת בהזדמנות זו, 
בתים פתוחים בהר, מתוכננת להתקיים ביום   - מניםוא

לספטמבר. אומנים, יוצרים, אנשים שמעוניינים  4שבת 
ם כל לארח רוכלים בביתם, או אנשים נוספים שיש לה
רעיון שהוא ורוצים לקחת חלק בשבת אומנים, 

מוזמנים ליצור איתי קשר ולהירשם )איילת טל רוטנבך, 
 (. 054-7200626רכזת תרבות 

אני רוצה לומר תודה לכל מי שהיה/עודנו שותף בתכנון 
  כאןהאירועים והפעילויות שצוינו  והוצאה לפועל של

ולכל מי שתרם ותורם מזמנו בהתנדבות בהקמה, 
 פירוק, קישוט, הקראה, שירה, ניגון, ריקוד וכו'. 

רוצה גם לומר תודה לכל השותפים לדרך: מועדון  
 פאב נולא.ההפפריקה, חינוך כפר החורש וצוות 

כמו תמיד, גם הפעם אציין כי אנשים אשר מעוניינים  
לקחת חלק בתכנון, ביוזמה או בהתנדבות 

לחג/טקס/אירוע מסוים מוזמנים לפנות לכל אחד 
מחברי ועדת תרבות. אנו נשמח ליוזמות ולרעיונות  

 חדשים ואנו צריכים אתכם. 

אנו גם מגייסים כוחות חדשים לוועדת תרבות לקראת  
. מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק פעיל  2022

בוועדה. למעוניינים ניתן לפנות לאיילת טל רוטנבך, 
 . 054-7200626רכזת תרבות 

 שלכם ובשבילכם, 

 רבות: כלל חברי ועדת ת

איילת טל רוטנבך )רכזת תרבות(, צאלה קירשנבאום, 
נועה ירמיהו, לי פרץ, נועה שפיגל, מיכל וצלר נוימן,  

נטלי אבידן ביטון, איילת שבח, רומי ויינר, שירלי  
ברכפלד חביב, שירלי אברהם, גלעד תלם, אסף רוכין, 

 רועי חלוצי ולהב חדידה. 
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 גינהת הגל  ר  הקייצת ו 
 

הקיץ כבר כאן ואיתו החום הגדול, ככזה הוא לא 
משאיר כל כך מקום לצמחיה ירוקה. אך ישנם מספר  

צמחים שדווקא בקיץ תוכלו למצוא גדלים בצידי  
 הדרכים והגינות )הם יודעים לבוא כי יש השקייה(.

רובינו נראה בהם צמחים מפריעים ונרצה לעקור מיד,  
 הם. כמה טוב יש דווקא באך תתפלאו 

 
 קייצת מסולסלת 

מאמריקה,   19הקייצת הגיעה לישראל בסוף המאה ה
ככל הנראה דרך נמל יפו, ומאז נשארה בארץ  
  -והשתלטה על צידי הדרכים בקיץ, ומכאן השם 

  קייצת.
 

את הקייצת ניתן לאכול לפני שלב הפריחה שלה, 
  כאשר ישנם רק עלים.

 
 לקייצת יש שלל יתרונות: 

ף מפני חיידקים, וירוסים  *מחטאת ומגנה על הגו
-דלקתית והאנטי-ודלקות בזכות הפעילות האנטי

 ויראלית שלה.
 *מעולה נגד פרזיטים למיניהם )גם תולעים(. 

 מעולה לטיפול ומניעת סוכרת  -*היפוגליקמית 
אם נפצעתם כדאי להניח עלים  -*יש לה איכות מכווצת 

כתושים על הפצע. עוזרת לעצירת דימומים חיצוניים  
ימיים. כמו לדוגמא כיבים וטחורים פנימיים  ופנ

 וחיצוניים. 
*בזכות השפעותיה המשתנות והמחטאות, משמשת 

 להגנה מפני זיהומים בדרכי השתן.
 

ניתן לאכול את הקייצת קצוצה בסלט או מבושלת  
 .בתוך תבשילים

 
  רגלת הגינה

מקור השם הוא רגל, שכן אופן ההתפשטות שלה זה 
  רבית נקראת ריג'לה.ע"י שליחת "רגליים" בע

 נזכרת בתלמוד שנהגו לאכול אותה טרייה או מבושלת.

ל"סופר פוד" ונמכרת בחנויות   רגלת הגינה נחשבת
, חומצת   3טבע כיוון שמכילה כמות גדולה של אומגה 

לשמירה על שומן שמיטיבה עם הגוף, עוזרת למוח, 
 Aמכילה כמות גדולה של ויטמין   איזון כולסטרול ועוד.

, אבץ ל, נוגדי חימצון , מינרלים רבים כגון ברזCמין,ויט
 ד. מגנזיום ועו סידן,

 
 

  שימושים בריאותיים: 
 *שיפור הראיה 
 *הגנה על העור

 *טובה בהסדרת העיכול
*מסייעת בהורדה במשקל )בעלת ערך קלורי נמוך ועם 

 זאת משביעה( 
 *סיוע במגרנות

 
 ניתן לאכול מבושל או טרי, מומלץ לצרוך טרי בסלט

 עבור שלל היתרונות הבריאותיים 
 

סביב  -איפה ניתן למצוא קייצת הרגלת הגינה בקיבוץ
הגינות ובעיקר סביב המדשאות הציבוריות ברחבי  

 חדר האוכל.
 בתאבון 

 

 בתמונה: מימין רגלת הגינה ומשמאל קייצת מסולסלת
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 פסיפס זכוכית על מסגרת חלון ישן 

 מור. יצירתה של רותי תד

. 

 

 

 

 

 צעירה ומוכשרת כל כך  

 
אני מציירת מאז שאני ו  10שמי שי דורון ואני בת 

זוכרת את עצמי. תמיד אהבתי לעבוד בחומרים שונים 
 כמו קרמיקה, צבעי מים וחומרי יצירה שונים. 

אני מציירת בעיקר עם צבעי אקריליק על בדי קנבס,  
לו  בעזרת מכחולים ואביזרים שונים כמו ספוגים ואפי

 מקלוני אוזניים! 
אני גם מפסלת בקרמיקה כבר כמה שנים בהדרכתה  

 של מירי קופלמן. 
כשאני מחפשת נושא לציור אני מסתכלת בתמונות של 
ציירים מפורסמים או תמונות שאני מוצאת בגוגל לפי 

 נושא מסוים, למשל בעלי חיים. 
לצייר זה כיף וגורם לי להרגיש שאני יכולה לצייר  

 שלא חשבתי שאצליח!ולעשות דברים 
 

 כתב העת שלנו : ( לאורך הציורים של שי דורון שולבו 
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 בן   הדס  אלינו  ששלחה  לקיץ,   כייפי  מתכוןוהפעם...

 "נקי  אתר  תוךמ  ,מארה"ב  אלינו  זרהשח  איסטי

 מבפנים".

   סגולה או ירוקה  ית'וסמ קערת

  סמיך שייק מעיין בעצם אהו (smoothie) י'ת  ְסמּו

  קישוטים מפזרים עליו  גלידתי, במרקם וקפוא

  ליצירת קפואים  להיות חייבים הפירות ותוספות.

 הנכון. המרקם

 בתוספות. הוא איכותית  ית'סמו קערת כל של הסוד

  צבעים שיותר וכמה  יצירתיים יותר שתהיו כמה

 טוב.  יותר ככה ומרקמים,

  שמחה אותה עושהש ולמה לבטן הקשיבו - והעיקר

  ושקטה.

 קערות:  2 ל חומרים

 קפואות קלופות בננות 3

 )מי שועל. בולתיש  / סויה / שקדים חלב כוס 1

   במקום( יוגורט כוס - מאד סמיך שמעדיף

   אופציונלי - קוקוס שמן כף 1

 אופציונלי - קשיו  או שקדים חמאת כפות 3

   אופציונלי - קקאו ניבס שבבי כף 1

 להוסיף:  יתןנ המתוק לאוהבי

  3 עד  1) הטעם לפי  מייפל או מגולענים תמרים

 יחידות/כפות(

 להוסיף:  ירוק ית'לסמו

 לשלב(  )ניתן חסה  עלי  2 /  מנגולד / תרד  חופן

  או ספירולינה אבקת כפית חצי  וקפואים  קלופים קיווי 2

 וקרמיות( סמיכות )יוסיף  אבוקדו חצי קפואה ספירולינה

 אופציונלי  -

 הוסיף:ל סגול ית'לסמו

 אסאי אבקת כפיות  3 או קפוא אסאי חבילה 1

  וכו' אוכמניות / פטל / )תותים יער  פירות גרם 100

   קפואים(.

 

  ההכנה: אופן

  לזמן המרכיבים כל את מזון מעבד או בבלנדר לערבל

   אחיד, למרקם קצר

 כמו  לא ידהגל כמו סמיך יהיה שזה רוצים שאנחנו זכרו

 הכל(. אחרי ת'יסמו )זה שייק

 ככה זמן הרבה נטחן או  נוזלים יותר שנוסיף ככול

 הזה. מהמרקם מתרחקים

 ולהגיש. בנדיבות לקשט הגשה, לקערת מיד להעביר

  משלכם(: להוסיף )מוזמנים לקישוטים  רעיונות

  גוג'י , דלעת זרעי חמניה,  זרעי צ'יה,  חתוכים, פירות

 דק,  פרוסים שקדים  צימוקים, ברי,

  אוכמניות, קוקוס, שבבי  ת,וחמוצי האגוזים, סוגי כל

  גרנולה.
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 יולי אוגוסט רטובות ל המלצות 

                   נעה תדמור

 מפלי ריחנייה, נחל שופט עליון. 

ממש עד לנקודה, מקום מקסים,   4*4הגעה עם רכב 

מלא מים וצל, מושלם לטבילה והתרעננות ביום חם  

      

וון  הגעה: נוסעים למחלף אליקים, פונים דרומה לכי

דליה ונוסעים ישר בכביש עד שחולפים על פני הכניסה 

 לעין העמק.  

מטרים אחרי הפנייה ליישוב, יש שביל עפר   50 כ

שנכנס לשטח )פונים שמאלה מהכביש הראשי( 

 ונוסעים בדרך עד לפיצול הראשון. 

פונים ימינה, חולפים על פני עין ריחניה )שגם היא  

יכים עד שרואים בריכה מקסימה ומקום לפיקניק( וממש

פתח קטן בצמח הקנה, כמו מעבר של חזירי בר :(  

 חונים ונכנסים!  

 גן עדן מחכה לכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עין מגדל, המעיין הכי צלול בצפון 

 קסום, קריר, מושלם. 

מגיעים לחנייה של פארק המעיינות, נכנסים ברגל 
מטרים   50-100לתוך שבילי הפארק וממש אחרי 

 של מקורות.  תראו תחנת שאיבה 

פונים שמאלה ומקיפים את התחנה מכיוון מזרח,  
חולפים על פני שער שמונע מכלי רכב לעבור, ואחרי  
דקה תראו עץ מושלם עם צל ונקודה שממנה אפשר 

 לרדת אל המים הצלולים.

 

 

הנביעה הזו היא ראשיתו של נחל קיבוצים, ולמעשה 
אפשר גם ממש לעשות "טיול רטוב", להגיע עם  

נים / מתנפחים / ולשחות לאורך כל נחל קיבוצים  מזרו
 בהנאה. 
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 גבי ברזל  -  מדור השירה שלנו
 

ִמיִגים צ  ת ה  נוח   גבי ברזל - מ 
  

י אֹו ַגְשת  א  פָּ ם ֶאְתמֹול ְבֻחוְרַשת הָּ ים רָּ תָּ  נ 

ד ְלַעְצמֹו,  ל ֶאחָּ ְכבּו ְבַנַחת כָּ  ֵהם שָּ

ש. ְכא   דָּ ֶקר חָּ ְתַפְנקּות ֶשל בֹּ ים ְבֵשנָּה אֹו ְבה  יּו ְשקּוע   ּלּו הָּ

ֶהם מ   ה בָּ ְייתָּ ם. יהָּ בָּ ם ַמצָּ ה ע  מָּ  ן ַהְשלָּ

ה   יעָּ ְרג  יּלּו  ַוֲאפ  ה  מָּ ְוֶאל   -ַהְשלָּ ה  ַהְמנּוחָּ ֶאל  יעּו  ג  ה  ֵנה  ה 

ה.   ַהַנֲחלָּ

אֹות, עֹות, לֹּא עֹוד ְתלָּ  לֹּא עֹוד ַמסָּ

ס   עֹוד  ּיּוֵני לֹּא  ְוצ  ֶדֶרְך  יּקּוֵני  ְות  ֶדֶרְך  יכּוֵני  ְוס  ֶדֶרְך  יפּוֵרי 

 ֶדֶרְך. 

ים.  נ  יו ְבַרכּות ּוְבֵסֶבר פָּ ם ֵאלָּ ֵבל אֹותָּ ּלּו ק   ַהַּיַער ְכא 

ת ַשת ַבי  ד ְונֹוֵתן לֹו ֵמֵעין ַהְרגָּ ְפרָּ ד ֵמֶהם ְבנ  ל ֶאחָּ  ְמַחֵבק כָּ

ב   א  ְמצָּ נ  ה  ַאתָּ ְמקֹוְמָך  ה ֶזה  ימָּ ֲחמ  אֹוֶהֶדת  ה  יבָּ ְסב 

 ּוְמַקֶבֶלת.

ֲאֵחיֶהם  ּוֵביֵניֶהם  ְפֵניֶהם  ַעל  ים  חֹוְלפ  ְלַפַעם  ַפַעם  מ 

ים  יר   ַהְצע 

ם  ְהיֹותָּ ב  ן  ֲעַדי  ים  ְשַתְבח  ַהמ  ה,  ְזרָּ ַהג  ַדֵּקי  ים  נ  ַהַהְרַפְתקָּ

אֶלק.  ים" עָּ ּי   "פּוְנְקְציֹונָּל 

ְשתַ  ם. מ  ים אֹותָּ יכ  ֶהם. עֹוד ְצר  ים בָּ  ְמש 

ל ַהַתַחת".  ים "ְבעֹּ  ֵהם עֹוד נֹוְשא 

ַאף  ה,  ימָּ ַהְנע  ֶקר  ַהבֹּ ְבֶשֶמש  כָּאן,  ים  ְתַחְרְדנ  ַהמ  ְוֵהם, 

ר לֹּא רֹוֵכב ֲעֵליֶהם.  ד ְכבָּ  ֶאחָּ

שּו ֶאת ֶשּלָּ  יו ַדי, ַשְלוַ ֵהם עָּ ים. ֶהם ְוַעְכשָּ מ   ת עֹולָּ

ים ְוַהְמטַ  ידּו ַהְּיֻרּק  ידּו ַיג  ה ֶשַּיג  ים מָּ יז  ים ּוְשַאר ַהַמְלע   ְּייל 

ֶהם כָּאן, ֶאְצֵלנּו ַבַּיַער,   טֹוב לָּ

ם, ְחְזרּו אֹותָּ  לֹּא מ 

ינֹות, ה ַמְצח  ם ַלֲעֵרמֹות ַאְשפָּ יכּו אֹותָּ ְשל   לֹּא ה 

ְרֻעּיֹות,  ְתפָּ נֹות אֹו ְבה  ם ְבַהְפגָּ ְרפּו אֹותָּ  לֹּא שָּ

ְצבּו אֹו יּלּו לֹּא ע  יםֲאפ  ק  ְשחָּ ם ְלַגֵני מ   תָּ

ה ֶשל ֶחְבַרת ַהֶשַפע ם ְמֻעּלָּ ְחְררּו אֹותָּ  ש 

ם ֵהם כָּאן. ְזכּותָּ ים ֶשב  ם ֶשל ַהפֹוְשע  מָּ  ּוֵמעֹולָּ

י  י ְלַעְצמ  ַשְבת  ם ְוחָּ י ְליָּדָּ ַבְרת   -עָּ

ֶהם ֶשאֲ  י. י  פכָּל כְָּך נֹוַח לָּ ְשלֹומ  ים ב  ְתַעְנְיינ   ּלּו ֵאינָּם מ 

י ם. ֲאנ  ילָּ ְשב  ֵּיים ב   לֹּא ק 

יל  יל ַהְשב  ְשב  ים ב  י ַקּיָּ י ֶשֲאנ  ְתַנַחְמת   ה 

ֶרש  יל ַהחֹּ ְשב   ב 

יר.  ם ש  תָּ ְמנּוחָּ וב ל  ְכתֹּ יל ל  ְשב   ּוב 

 
 
 
 
 

 מוזמנים ומוזמנות להכין שיר לעלון הבא : (
 

 שיצא בסימן חגי תשרי/התחלות/שנה חדשה....
 ולשלוח לגבי ברזל למייל: 

 
h.org.il-negev@k 
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 נעמה תנעמי וייס 

 ראיינו נירה יחיאלי ואלה פרסבורגר

 ד להכיר : ( ונעים מא

 

נולדתי בתימן, אין לי תעודת לידה, אז לא יודעת בדיוק 

בת כמה אני, גרנו בתימן בכפר שנקרא לידן, הערבים  

בצד אחד והיהודים בצד השני של הכפר. הבתים גרו 

שלנו היו בנקודת גובה הכי גבוהה וכדי להתפלל בבית 

הכנסת ירדנו במדרגות, היינו צופים על כל האיזור  

ושרים שירי שבת, בחורף היו מפלי מים שהיה נפלא 

להסתכל עליהם. אני לא זוכרת כלום מהתקופה הזו,  

זיכרון שלי מתחיל  אחי זכריה, סיפר לי על כל זה.  ה

 מהיום הראשון שהגעתי לכפר החורש. 

כל אנשי הכפר התארגנו ביחד לעלייה לארץ, ההורים  

מכרו את כל הנכסים, אבא אירגן אשרות יציאה, אמא  

והילדים המתינו לאבא שיצטרף, אמא הייתה בהריון  

ילדים קטנים. בזמן ההמתנה  4 וטיפלה במתקדם 

אנשים התחילו  נתייםילאבא, הכסף הלך ואזל, ב

אנשים קנו משאיות כדי  להתארגן לעלייה לארץ, 

להתקדם לנקודת היציאה לארץ, בה חיכו לנו אנשי 

, היא חיכתה לאבא, הסוכנות. אמא החליטה שנתפצל

ואני הצטרפתי אל הדודות בעלייה לארץ. לימים נודע  

לנו שאבא נשדד. התנאים היו קשים, אנשים סבלו 

כאשר כרעה ללדת, אבא   ונפטרו מרעב. אמא נפטרה 

שלוש. -שנתיים . אני הייתי בתנפטר למחרת מצער

כתגובה למות ההורים, חטפתי טראומה ולקחו אותי  

לבית חולים לפעוטות, עוד בתימן. אחי זכריה אחי  

הבכור והיקר מכל, דאג לי, המתין שאחלים 

  וכשהבראתי הצטרפנו למסע העלייה לארץ.

ו לארץ.  הגענו  בחאשד חיכו מטוסים שהעלו אותנ

, שלושה אחים יתומים. הגענו  1950לארץ בינואר 

למחנה מעבר בעין שמר. משם העבירו אותנו למחנה 

תינו, אח אחד עבר  שוה, שם הפרידו בין שלבנתני

לטיפול כיוון שחלה במחלת הנפילה, אותי העבירו  

דעו את אחי לאן  ילפנימיית רמת הדסה שבטבעון. לא י

לחפש אותי.  זכריה לא ידע   לקחו אותי והוא התחיל

האלו   םאיפה אני. לקח לו שנתיים למצוא אותי. בימי

אנשי קיבוץ כפר החורש להחליטו להגדיל את מספר 

הילדים בקיבוץ, עליית הנוער פנתה בפנייה לקיבוצים,  

ידה הגיעה, אמא של ציפי  י . יפה ולאמץ ילדים יתומים

י ויעקב, לחיים ארוכים, ציפ ליבד שאנן ז"ל ויעקב יפעה

שכבר היו גדולים, ויפה החליטה לאמץ אותי, למורת 

מליץ להם לא הרוחם של הצוות של רמת הדסה ש

לאמץ אותי, כי הייתי במצב ירוד. יפה חיבקה אותי  

מהיום הזה היא הייתה עבורי   .ולקחה אותי איתה

שהיא אימצה אותי.  כ 46אמא. היא הייתה כבר בת 

   האימוץ לא נעשה לא באופן חוקי.

הגענו אל הקיבוץ שהיה אז למעלה, איפה שהיום  

הילדים בשכבת הגיל שלנו היו בין  . נמצא הקאנטרי

היתר בלהה שובל, ברכה זמיר, זכי שפר, גרשון קציר, 

אורי בן יהודה, אח"כ הצטרף אלינו גם מיקי וייס, היו  

 עוד ילדים נוספים שאינם גרים בקיבוץ.  

הם מצויינים  היום היחסים עם חבריי משכבת הגיל 

אבל אז קבלת הפנים של ילדי הקיבוץ, לא הייתה  

קלה, כולם היו בהירים, אשכנזים, לכולם היו הורים,  

הרגשתי נרדפת על ידי אריות, הייתי צריכה ללמוד  

 לשרוד. 

בגן שקעתי אל תוך סדנאות היצירה שם הייתי  

מתכנסת אל תוך עצמי. היצירה נתנה לי המון כוח.  

חון כי ידעתי שבזה אני טובה. עוד  היא נתנה לי ביט

משהו שעזר לי זה שאני ידעתי שאני נראית טוב, 

החמיאו לי בהונגרית שאני ילדה יפה, הם אמרו לי  

 "נדיון ספ כישלן".

כילדה היה לי הרבה מרץ, טיפסתי על עצים, על גגות, 

רצתי ביער. באחת הפעמים, לא ירדתי מהעץ, זרקתי 

ם, המטפלות לא הצליחו להוריד אותי  אבנים על הילדי

מהעץ, עד שקראו ליהודית זרחי ז"ל, אמא של נעמי  

דורצ'ין, והיא הגיעה וקראה לי לראות מה יש לה 

 בארנק, ואני ירדתי מהגג בסקרנות.  

אחי חיפש אותי בדרכים שונות, וכשהוא מצא אותי 

בכפר החורש, הוא רצה להחזיר אותי לחיק המשפחה  

בל אני הסתתרתי מתחת למיטה, הוא גם הביולוגית, א

 רצה שאחיה במקום דתי.  

אני מצאתי משפחה ובית, מדובר בשנות הצנע, 

התנאים בקיבוץ היו מאד טובים, זה היה ממש גן עדן  

ביחס למקומות האחרים. יפה, אימי המאמצת דאגה 

לשמור על קשר עם משפחתי הביולוגית, היא לקחה  

הראשי, כדי לבקר  אותי ברגל דרך היער עד לכביש

את המשפחה הביולוגית. לאורך השנים הקשר נשמר. 

אצל הדודה, כשהגעתי לבקר אותם, הם הציקו לי  

 ודחקו בי לחזור אל חיק המשפחה ולעזוב את הקיבוץ.      

 ב כל כיתתנו התקבלה לחברות בקיבוץ. " בסוף י
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להיות  רתי בצבא, הוא היה צריך את אילן בעלי ז"ל הכ

בנהריה ועבר לשרת בבסיס בסטלה  קרוב להוריו

מאריס. כשחיפשתי את חברתי מהטירונות ששירתה 

בסטלה מאריס, המרכזן אילן ענה לי והשיחות איתו  

העמיקו, והתארכו, לאחר חודשיים של שיחות  

טלפוניות, קבענו להיפגש. בפגישה שקבענו הוא 

התלהב ממני, ולי זה לקח זמן.  אילן הגיעה ממשפחה 

 ה את השואה. מצ'כיה ששרד

כאשר החלטנו להתחתן, עשינו חינה אצל הדודה, עם  

כל הלבוש התימני, ועם שרשראות כבדות, היה לנו 

טקס מאד מרגש. הרגשתי מחוברת לזהות התימנית, 

ולא התביישתי בה. החתונה הייתה קיבוצית בחדר  

תפרו לי שמלת כלולות  האוכל של הקיבוץ. התופרות

היום. מתחת לחופה עמדה ה ששמורה אצלי עד  ייפ יפי

איתי יפה, האמא המאמצת שלי, אל החגיגה הגיעו כל  

אחרי הטקס המשפחה  ,המשפחה התימנית שלי

התימנית, פצחה בריקודים ושירים תימניים, ניגנו על  

פחים, שעות של ריקודים, זו הייתה חוויה אדירה,  

 לכזאת חוויה.   זכו חברי הקיבוץ מעולם לא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנים ושתי בנות. נועם,   שני ילדים, 4א ל אני אמ

מיחי, תמי וגליה. כל ילדיי לא גרים בקיבוץ כפר  ע

החורש. רוב השנים עבדתי כמטפלת בבתי הילדים.  

נירה יחיאלי מספרת שנעמה פינקה את הילדים עם  

מטעמים יצירתיים ובריאים, כמו כבד קצוץ מטוגן,  

 פודינג מאבוקדו ועוד. 

צירה, במכללת עמק יזרעאל  כל הזמן עסקתי גם בי

נפתח קורס לעבודה בעור, נרשמתי לקורס, והתחלתי 

להתנסות. כולם עשו תיקים וארנקים ואותי זה לא  

עניין. אני אהבתי ליצור יצירות גדולות שיש בהן  

עם הזמן התחלתי לשלב    .דמויות, ויצירות מופשטות

גם נחושת בתוך היצירות. החזרתי לעור את האור. 

תנועה. היום הגלריה  ו  ש רכות ונוקשותבעבודות י

 נמצאות באכסון בבית.     והעבודות נסגרה לצערי הרב, 

אילן בעלי היקר, היום   נפטר, 64שנה, בגיל  11לפני 

 אני גרה בטבעון ב"בית עדנה".

לסיום שאלתי את נעמה, אם יש לה חוכמת חיים שהיא 

 רוצה לחלוק איתנו, נעמה אמרה בחיוך,  

לא שורדת, היום אני חיה, ומקבלת  "היום אני כבר

 את עצמי כפי שאני". 
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 ר מ  דור לדור יביע א  

   – מגרשי הספורט בכפר החורש

   אז ועכשיו

ראשית, ציטוט מרשימה של צביקה יבור, שכבר  

"בכפר החורש הייתה תמיד קהילה  פורסמה, מזמן:

ם של המאה העשרים בשנות החמישי חובבת ספורט.

על מגרשים   כדורגלהייתה קבוצה של חברים ששיחקו 

בקיבוצי העמק. כאן על ההר אי אפשר היה לקיים  

על מגרש של כדורעף . בקיבוץ שיחקו כדורגלמגרש 

אדמה זרועה באבנים ובמהמורות, במקום שהיום בנוי  

כדורעף  . משחקי )בתמונה למטה( בית התינוקות

  מרתקים התנהלו כאן." 

למרבה הצער, ש ,ן צביקה מונה שמות של חבריםומכא

 כבר הלכו לעולמם.

 

"מאמצע שנות השישים ואילך התגבשה בקיבוץ  

}איכותי{ שכלל כדורסל נבנה מגרש  כדורסל.קבוצת 

מערכת תאורה, בשטח שהיום בנויות הדירות של  

 שמוליק בדאור ומשפחת עתיר. )בשכונה המערבית( 

אחר שנבנתה השכונה  "באמצע שנות השבעים, ל

המערבית והחלה הלינה המשפחתית, נאלצנו לשחרר 

את שטח המגרש לטובת בניית הבתים. וכך התגלגל 

מזרחי של -ונבנה במדרון הצפוניכדורסל מגרש ה

 הקיבוץ, הפונה אל נצרת." 

כשהקיבוץ התחיל "להזדקן", זקפנו קומה והחלטנו  

נה  לקלוט משפחות חדשות לחברות. בכדי להקים שכו

חדשה היינו צריכים לוותר על מגרש הכדורסל, וגם  

להרוס ולפנות את מבני הרפת, מחסן הנוי והאורווה.  

 וכך קמה לשמחתנו "שכונת הכדורסל".   

קוראים לשכונה החדשה "שכונת ודמיינו לעצמכם שהי 

  ...הרפת" 

אני נזכר בגילגולים של מגרשי הספורט לאחר 

הודה ז"ל. טובה י-שהתפרסמו צילומים של טובה בן

הייתה צלמת ומתעדת עקבית ומעולה לאורך שנים  

רבות. באחת התמונות נראים מתנדבים משתזפים  

בשטח שבו ממוקם היום מגרש הספורט המשוכלל. 
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ברקע רואים את אסם התבואה, שבו אוחסנו גרעיני  

לצד האסם נמצא  החיטה והשעורה לאחר הקציר.

ת הפרות, מחסן גרעיני הכותנה, שהאכלנו בהם א

וברקע רואים את דיר העגלות. בהתחלה גרו שם 

הפרות החולבות והחליבה נעשתה באמצעות מכונת 

חליבה מיטלטלת ישר אל כד של "תנובה" ממתכת,  

 כבד כזה.

ויש עוד "מלא" סיפורים על הספורט בכפר החורש,  

אבל קצרה היריעה. הייתה לנו קבוצת כדורסל 

צחונות. ובעת ההיא  מפוארת בליגה האזורית, עטורה נ

פונג )טניס שולחן( במשחקי -גם השתתפנו בפינג

הליגה האזורית שבתחום.  לפעמים ניעורה כאן  

התשוקה לטניס בנוסח ווימבלדון ולכן קיים גם מגרש 

טניס. נכדתי אביב, האהובה והאלופה, מגיעה מיפעת 

 מדי פעם להתאמן כאן. 

 צביקה צילם את כל התמונות החדשות. תודה לו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

בוואטסאפ( רק )ולא  בהרחבה  מוזמנים לדון כאן

את דעתכם, לעורר דיון,   ביעבנושאים שחשוב לכם לה

לעורר שאלות ולהרחיב את הראייה לעוד כיווני  

 מחשבה. 

 שלט קטן, נחמד "ומסכן" 

 צביקה יבור 

מרץ   חודש  גבי  2021אפריל    –בעלון  ע"י  נכתבה   ,

על הכיתוב בשלט   ברזל ושמוליק בדאור ביקורת קשה

בשנה  נתגלה  השלט  חורש.  באר  המעיין  ליד  שנמצא 

פראית   עשבייה  של  סבך  בתוך  שחברינו  כשעברה 

נראה  המעיין.  שטח  של  ובהסדרה  בניקיון  עסקו 

כאן  שסומנו  בעת  שנים  מספר  לפני  הותקן  שהשלט 

בסביבה מסלולי שבילי מטיילים. לא עסקתי ולא הייתי  

נראה   אך  זאת,  בפעילות  הביקורת שותף  שכל  לי 

 המרירה על הכתוב בשלט אינה לעניין. 

לכתוב  לנכון  מצאו  בשלט  הכיתוב  שמנסחי  לי  נראה 

אל  הלכו  כנראה  הם  האתר.  על  הידע  את  בתמצית 

הארכיאולוגי  הסקר  מסקנות  את  ומצאו  המקורות 

רשות  מטעם  ז"ל  רבן  אבנר  ע"י  באזור  שנערך 

 העתיקות.

תו את  זה  מעין  בשלט  לכתוב  מקום  כל אין  לדות 

הביזנטית,  הרומית,  בתקופות  שבסביבה  האתרים 

ועוד, כפי שגבי מציע: "אכן התיאור קצר...  העותמנית 

החיים...  רצף  את  ובמפגיע  במודע   ומעלים   מתעלם 

החיים... שרצף  ישובים  היו  ויפיע   הילך   נצרת  ישו 

 עילוט, הכפר מעלול... מוג'ידל ..."  פה...
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ל להעמיד שלט משלו  כל ישוב מאלה הנזכרים כאן יכו

את  שניסחו  אלה  של  מעניינם  זה  אין  תולדותיו.  על 

אין ליחס  הכתוב בשלט הקטן והנחמד של באר חורש.

 להם זדון והתעלמות במפגיע.

 

 

 

או   בנושאים הבאיםגם פידבקים ו דעות נשמח לקבל

   (  : אחריםנושאים 

 בית כנסת #

 אינטרנט, מים, חשמל וכו...  -תשתיות# 

 דבותנהת# 

 וכו.... 
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 טליה בן ארי   - ינוך בלתי פורמאליח

 

גדול קרב  לסיומה, החופש ה השנת הלימודים מגיע

אז לא נוכל  .ה הבוגרים שלנו סיימו י"ב', והחבראוב

 להציג אותם ולהגיד להם שלום.שלא 

ביקשנו מהם לספר לנו קצת על השנה האחרונה ומה  

 הם מתכננים לעשות בשנה הבאה:

 

 נועה עטר 

השנה האחרונה הייתה עוצמתית עבורי. התחלנו את 

ת של השנה בחוסר ידיעה מה הולך להיות, כמה חוויו

ב נפספס ומה עוד נעשה. בסופו של דבר, אפשר  " י

לסכם שעברתי שנה מטורפת וגדושה בחוויות טובות  

 וכמובן שגם בפחות. 

בדצמבר הקרוב אתגייס לצבא, עדיין לא ידוע לאיזה  

 תפקיד. 

 

 

 

 

 

 

 

 ליהי נחמני 

השנה עבורי הייתה מאוד מבלבלת אבל בנוסף לכך  

ושה שנת עברה מהר ובטוב, בשנה הבאה אני ע

ת  ישירות והולכת להיות שינשינית )ש"ש(  בפנימי

שנת ושלים, אני אמורה להתחיל את בויאר ביר

 . 8.8רות שלי בישה

 

 

 

 

 עמית יערי 

השנה שעברה עלינו הייתה בשבילי מאתגרת  

ומיוחדת. כל מהלך השנה הושפע מהקורונה וזה גרם  

ב שונה מאוד מהרגיל אבל בסופו של דבר " לשנת י

ו על הקשיים, יצאנו מהמשבר וסיימנו אותה התגברנ

 בצורה הטובה ביותר. אני מתגייס לתפקיד לוחם ימי. 

 

 

 

 

 

 

 יובל פרידמן 

באוקטובר כמדריכת סימולטורים   20מתגייסת ב 

 במורן. 

 

 

 עידן ארזי 

ליחידה   21 'עובר מיונים וגיבושים ומתגייס בנוב

 קרבית.
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 יקרים שלנו,  

ם, כל אחד מכם לקח חלק  אמן איך גדלתילא י

משמעותי בהתבגרות של ילדי הקיבוץ, הדרכתם  

בתנועה, במערכת החינוך ובגנים, כל אחד מכם מביא  

איתו עולם וסט ערכים יוצא דופן אנחנו גאים בכם מאוד 

אנחנו בטוחים   .על מי שאתם ועל מה שעוד תהיו

שתייצגו את כפר החורש בכבוד, ואנחנו כבר  

 מתגעגעים. 

 תצליחו, תגשימו ובעיקר תהנו מהדרך.  תאהבו, 

נוער וצוות ההדרכה של כפר  ,אוהבים ומחבקים

 החורש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופ' יעל פויס  -  קומיקס זה עניין רציני

 

 "מנהרות" ו"הנכס" מאת רותו מודן 

לקראת הקיץ הלח והחם אני ממליצה על שני ספרי  

קומיקס למבוגרים, כלומר רומנים גרפיים, פרי עטה  

 ה של רותו מודן. ואיורי

זכה בפרסים רבים ויצא לאור בהוצאת עם   "הנכס"

 . במקביל הוא יצא לאור גם באנגלית.2013-עובד ב

 . 2020יצא לאור בהוצאת כתר בשנת  "מנהרות"

הקומיקס כבר אינו נחלת ילדים, בני הנוער או אספנים  

משוגעים לדבר, אלא מזה כמה עשורים הוא נחלתם 

ם. הרומן הגרפי בונה סיפור  גם של כותבים למבוגרי

מורכב מיסודות מילוליים ויסודות גרפיים, חזותיים,  

 והוא מודפס ונקרא כספר. 

 האם זו ספרות?  

הבה לא ניכנס לדיון הז'אנרי הזה. תהיינה בוודאי  

דעות שונות, ויש לשער שחובבי המילה הכתובה יחושו 

נבגדים לנוכח הגדרת הרומן הגרפי כספרות. אבל בואו 

מויים הוויזואליים על  יה על האמת, השתלטות הדנוד

התקשורת ועל חיינו בכלל נתנה דחיפה לחיפוש דרכי  

מבע חדשות המשלבות את אומנות המקום )הציור(  

עם אומנות הזמן )הספרות( ובכך מושכות אל הספר 

 קהלים חדשים.  
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מתמודד עם שאלה שעולה בימינו אלה  "הנכס"

שאלת הרכוש היהודי לחדשות ולשיח הישראלי והיא 

שנותר בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה: סבתא  

ונכדתה יוצאות לפולין, לכאורה לחפש רכוש משפחתי  

שנלקח מהמשפחה בתקופת המלחמה. בצד 

ההתפתחויות העלילתיות סביב גורלו של הרכוש 

נחשפת עלילת אהבה ישנה, שלא נס ליחה, נחשפות 

ות, קנאות, דמויות פולניות בצד דמויות ישראלי

חשדות, מעשי רמיה, משיכה ואהבה וכל מה שמרכיב  

 ם מורכבים. יחיים אנושי

 

מתמודד עם שאלה קרובה אלינו  "מנהרות"

גיאוגרפית ופוליטית והיא שאלת הכיבוש ויחסי יהודים  

ופלסטינים. ברומן מתרקם סיפור על חפירות  

ארכאולוגיות לחיפוש ... )לא אגלה לכם מה מחפשים(, 

 שות בשטחי יהודה ושומרון וקושרות יחד  המתרח

ארכאולוגים שאפתניים, נערי גבעות חדורי אמונה, בת 

המנסה להחזיר לאביה את כבודו, עסקנים רודפי כבוד 

 ופלסטינים שנלחמים על אדמותיהם וריבונותם.  

שני הרומנים הגרפיים אינם מבקשים להציג תשובה 

בחירת   אלא שאלות. יש בהם יסוד קומי ברור מעצם

הז'אנר הקומיקסי, אך ההומור הוא הכלי דרכו  

מטופלות באופן דרמטי שאלות פוליטיות, היסטוריות  

 ותרבותיות. 

זמנית: הוא מדלג -הקורא מקיים שני תהליכים בו

מתמונה לתמונה ברצף המודפס כדי להתקדם בעלילה 

ולהבין את הסיפור ובו בזמן הוא מתמקד בנקודות  

הבעות פנים וג'סטות מצוירות  מסוימות על הדף, חוקר

ומנסה למלא פערים בדימויים חסרי מלל כדי לבנות  

 לעצמו תמונה שלמה של האירועים. 

מבחינתה של רותו מודן, שהיא קודם כל מאיירת,  

הקומיקס הוא דרך לגיטימית לספר סיפור ממש כמו  

ספר מילולי. הוא נע בין הספר לבין הקולנוע. רותו מודן 

שלה עם גל אוחובסקי שבספרה  ראיוןמספרת ב

"הנכס" נעזרה בסצינות ששוחקו על ידי שחקנים בשר 

ודם. הדבר אפשר לה לתת לדמויות חיּות ומלאּות  

רבה יותר, שניזונות לא רק מדמיונה שלה, אלא גם 

 מהאופן בו אנשים אחרים ראו את הסיטואציות.

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%95+%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9f&&view=detail&mid=9ECD75D222231C4B72B49ECD75D222231C4B72B4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%2595%2B%25d7%259e%25d7%2595%25d7%2593%25d7%259f%26FORM%3DHDRSC4
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 למה לקיץ? 

רומנים גרפיים אלה נקראים בקלילות ובמהירות. עם  

שימושית הם בילוי מעניין  -כוס משקה צונן וקשית רב

 וחווייתי לשעת שקיעה של קיץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גינת הירק של מערכת החינוך  

 כתבה נועה תדמור 

 

הביצוע  ועד  המחשבה  מרגע  הגינה,  הקמת  תהליך 

כמעט  הסופ ארך  תכננו,   3י  המוחות  מיטב  שנים... 

מדדו, חשבו וגייסו מתנדבות ומתנדבים, ובשעה טובה 

 בחודשים האחרונים התכנית החלה לקרום עור וגידים. 

וברגים,  עצים  של  ענקית  הזמנה  היה  הראשון  השלב 

סימון עם עפרון ומטר את הגודל הנכון על גבי יחידות 

לגודל הנכון בעבודה מ' ובהמשך חיתוכם    5עץ באורך  

 סיזיפית ונחושה שארכה שעות ארוכות.  

יותר  מוקדם  יותר,  חכמים  הגענו  השני  העבודה  ליום 

בבוקר, עם הרבה מים וכובעים, והתכנית הייתה לחבר 

 .  6במציאות, הצלחנו להכין       כמה שיותר ערוגות 

של  הרים  מברגות,  כמה  עם  הגענו  הבאים  בימים 

מתנדבים   עוד  מוטיבציה  ברגים,  והצלחנו   –והמון 

כל   הרכבת  את  היום!   20לסיים  באותו    הערוגות 

 הללויה. 
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המוכנות ע הערוגות  את  לשנע  נותר  "רק"  כשיו 

גני  ליד  הנכון  מקומן  אל  לציין(  יש  מאוד  )והכבדות 

העגלה,  עם  האדום  הטרקטור  גוייסו  לכך  הילדים. 

את  שעודד  קהל  והרבה  ביותר  חזקים  מתנדבים 

שהת ועד השיירה  מיימון  של  מהמחסן  לאיטה  קדמה 

 לשטח הגינה המיועד.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שקי   4קוב של אדמה,    20לאחר הפוגה קלה, הזמנו  

כל  עם  ערוגות  מילוי  יום  וקבענו  איכותי  קומפוסט 

 הקהילה!

 ההיענות הייתה מרגשת ומדהימה!  

כובעים,  עבודה,  נעלי  עם  הגיעו  משפחות  עשרות 

  –לילדים, מריצות    טוריות, מעדרים, כלי עבודה קטנים

כוהוכיחו   כשעובדים וכמה  יחד  הזו  לקהילה  יש  ח 

 למען מטרה משותפת.  

 

שלב הבא היה פריסת טפטפות בכל ערוגה, הרכבת ה

מערכת ההשקיה )התבררה כעבודה לא פשוטה כלל( 

תלינו   המרגשת.  השתילה  לקראת  האדמה  והשקיית 

  !שילוט חדש לגינה והתכוננו לאירוע השיא

 

נפגשנו   16:00וכך ביום הראשון של חודש יוני, בשעה  

מחוייכים  והורים  ילדים  עשרות  הירק,  גינת  ליד 

תה  קטנים,  חפירה  ואתי  מטבח  כפות  עם  ונרגשים, 

חשוב   הכי  והכי  עוגיות  ומרענן,  קר  כמות   –צמחים 

מרשימה של סטרטרים )שתילים קטנטנים( של ירקות 

 קיץ.  

    והחבורה יצאה לדרך! העברנו תדריך שתילה קצר

תוך דקות ספורות, כל ערוגה כבר זכתה בצוות שתילה 

ות קטנות באדמה, מיומן שהגיע עם השתילים, יצר גומ 

 שתל את הצמח וכיסה בעדינות.  

  פשוט עבודה מושלמת!
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בימים אלו הצמחים צוברים תאוצה, כל הזרעים שטמנו 

וההתרגש גדלים  הצמחים  נבטו,  כבר  בלב באדמה  ות 

עובר שהילדים  פעם  כל  מביטים, עצומה.  הם  ים 

וז חוקרים  לנו  לומדים,  ליצור  המטרה.  הייתה  בדיוק  ו 

לב משותף במרחב הקיבוץ, במקום זמין ונגיש, בו אנו 

 עוברים כל יום.  

ועבדו, השקיעו מזמנם במרץ  מי שעמלו  לכל  תודה 

 ומוטיבציה מרשימה וממלאת רוח במפרשים!  

 

ל שסקרן/ית  הרשימה ולמי  זו  אז  שתלנו,  מה  דעת 

 המלאה:  

סופר  תירס  סגול,  תירס  ערמונים,  דלעת  ירוק,  בצל 

מלפפון  סוגים(,  מיני  )כל  חציל  אבטיח,  קישוא,  סוויט, 

עגבניית  תמר,  שרי  עגבנית  צהוב,  מלון  בלאדי, 

אשכולות, פלפל צהוב, פלפל אדום, פלפל אדום ארוך, 

פיגם, אורגנו,   דלעת גדולה טריפולי, לואיזה, בזיליקום,

 נענע, טימין, רוזמרין, חמניית נוי, חמניית מאכל.  
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 צריכה מקומית

 

מוזמנים להמשיך ולהירשם, המידע יופיע גם  

 באפליקציית מקומי 

 

 מתנפחים ליום הולדת/מסיבה - שרית בנימין

058-7500701 

 

 מתקן ומתקין מזגנים ומקררים  - אמנון בן יהודה

052-8345816 

 

תיקון ורכישה של מחשבים נייחים וניידים,  –רמי דביר 

 מכירת רישיונות ואנטי וירוס

052-8345695 

 

 מורת דרך מוסמכת ומדריכת טיולים   - נועה קידר

054-4450957 

 

 תיקון תקלות חשמל  - מורדי נחמני

050-5678979 

 

 איפור וסידור שיער לכלות ולאירועים  -לילך נחמני 

054-7002619 

 

 מעסה מקצועי  - י וייסמיק

052-8345957 

 

 מלבי, קינוחים ועוד  - ליאו מלבי

 054-2366426 -מורן מלכי

 

 ליקוטי גינה/בר - מיכל וצלר

052-8345852 

 

 השחזות סכינים ורכישת סכיני וכלי מטבח - עזר

050-6389194 

 

 רפלקסולוגיה/ עיסוי רפואי  - עופר ארביב

054-8092120 

 

 ת קליעת סלים ומכירת סליםסדנאו - נעמי דורצין

052-8345767 

 

 קוסמטיקה    -עדית עטר 

050-3753335 

 

 050-6927642תרגום עברית אנגלית   - פרידה קובץ'
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