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דבר המערכת,
אנחנו בתקופת מעבר בין קיץ לחורף ,לגמרי ברור
שהסתיו כבר כאן ,מי עבר כבר לפוך? מי ראה כבר
את הרקפות החלוצות שיצאו?
ועם הסתיו יש כאן פקעות חדשות שצצו בעלון הקרוב.
אז מה יש בגיליון הפעם?
או איזה פקעות נפלאות פרחו?
במדור שלנו "כותבים על ההר" יש פקעות נפלאות
שצצו :נעימה וגבי ברזל ,מיקי וייס וישו היקר משתפים
אותנו ביצירותיהם.

תודות
מיקי וייס

כמו כן ,במדור – "הכר את שכנך" נכיר לכם הפעם
שתי שכנות משמעותית שפעילות ותורמות מאד
לקהילה -איילת טל רוטנבך ונגה ואן אלק .יש גם ראיון
מקסים עם "שכן" שנכיר יותר לעומק -מיקי וייס מראיין
את יעקב דורצ'ין.

תודה על העשרה המועילה!

אחרון חביב-

שמוליק בדאור

תמונות מהוואטסאפ הקיבוצי שלנו בחודשיים
האחרונים משולבים לאורך כתב העת שלנו.

על הגהה המקצועית ועל מדור הארכיון.

על עיצוב השער והאייקונים ,על הראיון המקסים
והתמיכה.
מיכל וצלר

מוזמנים ליהנות
נשמח לקבל את פרי יצירותיכם למייל
shivukella@gmail.com

אלה פרסבורגר
עורכת
וצוות כותבי כתב העת היקרים שלנו:
יעל פויס ,מיקי וייס ,שמוליק בדאור ,גבי ברזל ,נעימה
ברזל ,מיכל וצלר ,ישו.

~~~~~~

עובדיה מצלם זריחה
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תקופת החגים הייתה קצת משוגעת ורצופת
בידודים…
הצלחנו ל"גנוב" שבת אומנים בחדר האוכל רגע לפני
גל התחלואה שפקד את הקיבוץ…
האירועים שתוכננו לחגים כגון  2הצגות ילדים בוטלו או
נדחו ורק לאחרונה התחלנו לשבץ מה שניתן במועדים
חלופיים.
אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף שנת .2021
אבל רגע לפני שנגמרת השנה ,יש לנו עוד קצת
תוכניות :הצגת ילדים ,מופע ליין מבוגרים ,חנוכה
ועוד…
פרטים נוספים על כלל הפעילויות ישלחו בקבוצות
הוואטסאפ ובמקומי.
בכנס המתנדבים שהתקיים ב 15לאוקטובר סיפרנו
לכם על גיוס חברי ועדה חדשים לשנת תרבות .2022
לשמחתנו רבים הביעו עניין .אנחנו עדיין מזמינים
מתנדבים נוספים שמעוניינים להצטרף לצוות ב2022
לפנות לאיילת טל רוטנבך ,רכזת תרבות 054-
.7200626

כנס מתנדבים בחדר אוכל

אני מקווה שיצא גיליון נוסף של הד החורש אבל
למקרה שלא ,אנצל את הבמה כדי לומר תודה לכל
חברי ועדת תרבות ,רובם חברים בוועדה כבר
מהקמתה ב 2019חלקם ימשיכו גם ב 2022וחלקם
כבר עדכנו שלא .תודה תודה תודה!! התרבות כאן על
ההר לא הייתה נראית כמו שהיא בלעדיכם.
שלכם ובשבילכם,
כלל חברי ועדת תרבות :2021
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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השנה קיבלנו שנה מיוחדת במינה .תשב"פ –

שנת שמיטה.
כל  7שנים זה אלפי שנים אנו שומטים את
הטיפול באדמה ,הגינון ,השתילה ונותנים
לטבע ליצור את שלו ,לחדש את האדמה
במינרלים אחרים מצמחי בר שיצמחו פרא.
שנת שמיטה היא שנה בא הרבה
מההסתמכות שלנו למזון היא מליקוט .וכך
במשך הדורות שימרנו את ידע הליקוט וצמחי
המאכל בארץ .זאת הזמנה לכולנו לקחת את
שנת השמיטה הקרובה ולתרגל את הידע
הקדום הזה ולהנות מהשפע שמציע לנו
הטבע.
וכך ,עם הגעתו של הסתיו ,התקצרות הימים
ותחילת הגשמים נראה את צמחי הבר
מתחילים להתעורר ולנבוט.
הנבטים מכילים את כל היתרונות של הצמח
בריכוז גבוה כך שמעט נבטים נותנים לנו
הרבה!

גדילן

חרדל

עוד יתרון זה שאם לא מעוניינים בהרבה
צמחי בר בגינה בגודל בוגר ,אפשר להנות
מהיתרונות שלהם כנבטים ובכך להוציא אותם
מהאדמה.
הנבטים הירוקים שנמצא ביער ובגינות
עשירים במינרלים  ,ויטמינים ונוגדי חימצון.
הם צומחים עכשיו כדי לאפשר לנו להתחזק
לקראת החורף ולחזק את המערכת החיסונית.

חובזה

מוצגים לפניכם תמונות של מספר נבטים של
צמחי בר פופולארים שיוצרים ראשונים אחרי
הגשמים.
שיהיה בתאבון ,ושנת שמיטה טובה ומלאה
�
בליקוטים �
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כותבים על ההר
גבי ברזל
הַ לְּ וַואי

סלק בר (מנגולד)

לֶ עָ בָ ר כְּ מֹו ְּלכֻלָ נּו ַמחֲ לֹות ֶר ַקע
ַוהֲ מֹון ּתֹו ְּפעֹות ְּלוַואי.
הֶ עָ בָ ר כָמֹונּו ל ֹא נֹולַ ד כ ֶָרגַע
הּוא וַאֲ נ ְַּחנּו חַ יִּ ים זֶה ִּעם זֶה
חַ יִּ ים זֶה אֶ ת זֶה
אַ ף פַ עַ ם ל ֹא ְּלבַ ד.
ּתֹופעֹות ְּלוַואי ֶשל הֶ עָ בָ ר
ְּ
אֲ נ ְַּחנּו
מַ מָ ש כְּ ֵׁשם ֶשהֶ עָ בָ ר הּוא ּתֹופַ עַ ת ְּלוַואי ֶשלָ נּו
ְּוגַם ִּאם הֶ עָ בָ ר אֵׁ ינֹו נ ְִּּש ָמר
כִּ י הּוא חֹולֵׁ ף ִּביעָ ף
זִּ יכְּ רֹו הוא הַ ְּנגִּ יף וְּהַ ִּחּסּון וְּהּוא אֲ נ ְַּחנּו.
הּוא הַ ַמבּול וְּהַ ֵּׁתבָ ה וְּהּוא הַ ַדף
ּומ ַשלֵׁ חַ אֶ ת יֹונַת הַ ִּשיר הַ זֶה
כֹותב ְּ
עָ לָ יו אֲ ִּני ֵׁ
ֶשיֵׁש בֹו ג ְַּעגּועַ ְּויֵׁש בֹו כְּ מֹו ָּת ִּמיד
"הַ לְּ ַוואי ֶשל ֹא נ ְִּּהיָה ַרק ַמחֲ לַ ת ֶר ַקע
ְּבעָ ְּברֹו ֶשל הֶ עָ ִּתיד
הַ מַ ְּת ִּחיל ַמ ָמש ְּב ֶרגַע זֶה".
מוזמנים ומוזמנות לכתוב ולשלוח לגבי ברזל למייל:
 negev@k-h.org.ilאת הטקסטים שלכם

סרפד
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רוח סתיו מנשב על הגגות,
אוויר קריר עובר בלבבות.
בקרוב ישטוף הגשם הרטוב,
השדות יוריקו ,ישטף גם הרחוב.
עבר הקיץ המעיק,
יבוא החורף ,יעניק
חיים לחי ולצומח,
לשדות ,לגן פורח.
עננים כהים ישוטו לאיטם.
מיקי וייס

גלעד תלם מזמין אותנו לבירה ....
יובל קראוס ראשון מימין -צביקה יבור מספר

סעידה הרועה שאינה נראית
ישעיהו מרדכי
סיפור מס'  47מתוך קובץ הסיפורים בית אבי נוף
מולדתי.
כבר יובל בשנים שומע אני קולה מבעד מחלון ביתי
ממעבה היער,
מנהלת את עדרה עדר העיזים ,שומע את פעיית
הגדיים ,נפעם
למנגינת הֶ חָ ליל המתמזגת עם דינדון פעמון
המשכוכית העולה
משתפך ורוכן בינות עפאי צמרות האלונים והאורנים .
עם שחר תנהל עדרה אל תוך היער ולעת ערביים
תקבצו אל
השביל העולה אל הכפר ,כך מידי יום ביומו בלהט ימי
הקיץ
ובצינת החורף.
ובפוגשי אותה על השביל הפתלתל היורד למעבה
היער אני
דורש בשלומה "מרחאבה יא סעידה כיף אל יום?"
ומשיבה "מרחאבתין ! אחסאן יא סידי ,אבו ארז".
ברבות הימים "נשבר הקרח" וסיפרה לי קורותיה ,היא
דרה
בכפר הסמוך (מהלך  5סיגריות= 25
דקות)במשפחתה
חמש אחיות ושלושה אחים ,עוד משחר נעוריה הועיד
לה
אביה את רעיית עדר המשפחה ולעולם לא תינשא,
כמו
כן אחות נוספת ,לה יועד לסעוד את ההורים ומשק
הבית
לעת זיקנתם אף היא לא תינשא לעולם.
ואני תוהה ושואל "המאושרת את סעידה" ? "האם זה
מה
שהועיד לך הגורל?"
לעולם לא אדע ,לאלוהים הפתרונים!
באחד הימים בעודי מהלך ומשוטט בעבי היער
הבחנתי בסעידה
כשהיא בזרועותיו של גבר ,היא הבחינה בי ,סבתי
לאחור
ובחרתי משעול אחר.
זמן מה לאחר מכן פגשתיה  ,מבוכה על פניה ,הרמתי
יד
להרגיעה ובאחת סימנתי באצבעותיי על שפתיי כי
נעולות
הן וסודה שמור וספון איתי ,וכשחיוך טבוע על
שיפתותיה
פניתי לעיסוקיי.
הו ! סעידה סעידה אלה יסעדכ !( .אלוהים יהא עזרך)
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הסיפור הוא דימיוני ,הדמויות דמיוניות ,אין לקשור בין
הדימיון למציאות.

דמיינתי לי שיקימו כאן :פארק ט"וב" (טבע ,טיולים
ובילוי).

למה פיל?

עוד אני אומרת זאת ומול עיני מצטייר מרחב ירוק
שופע קרירות ,הרכב מגיב ברכות לרגיעה ופותח את
דלתותיו .ביציאתי ממנו .אני מבחינה שאני מוקפת
בחורש ארצישראלי מעורב ובו עצי זית ,אלון ,ליבנה,
אלת המסטיק ,אלה ארץ ישראלית ,אשחר ועוד ועוד.
הכול כאילו ניטע באופן אקלקטי ,אך השבילים
והבלחות השמש יוצרים תאורה רכה ,בעוד הספסלים
מעידים שהסיפור כבר מוכן .במרחק קצר ממני
מתחלף שילוט המכוון למקומות שונים :מעגלים של
סיפורי מקום; מבשלים ,אופים ואוכלים  -ממיטב מאכלי
העמק :טיולי סוסים; טיולים בעקבות עשבי מאכל;
סיפורי ההר לדורותיו ומסתורי היער; לבעלי סבלנות-
עולמם של בעלי החיים :סיורי כנסיות ומנזרים; יצירה
בטבע  -שזירה ,גילוף ,מוזאיקה; יריד אמני העמק
ומגדל העמק  -סדנה ומכירה; מרכז מבקרים – אז
והיום מהעמק לנצרת ,יפיע ובחזרה ,מכאן יוצאים
טיולים לכול המשפחה .וגם דוכני פירות ומשקה ,קפה
בשלל טעמים ,עוגות הבית ....וואו ,כמה קשה לבחור.

נעימה ברזל
הייתי ממש בסוף הירידה בכביש המוליך מכפר
החורש לקראת הפניה ימינה לכביש  ,75כשהתחלתי
לשמוע אנקות כאב שביקעו את האוויר הרוטט מחום
ועוררו בי אי נוחות מטרידה .מה זה? מי משמיע
אותן? מה בעצם קורה? האנקות הלכו וגברו עד
שנדמו כמבקעות את אוזני.
לקראת הסיבוב בכביש ממנו בדרך קבע מאיטים את
המהירות בשל "המכשפה הכתומה" הגורפת קנסות,
הרגשתי שאני מאבדת שליטה על הרכב .אבל לא!
הרכב נסע בכוחות עצמו ובדממה מוחלטת .לתדהמתי
לוח המכוונים נראה שונה לגמרי .פתאום קלטתי שאני
נוסעת ברכב חשמלי אוטונומי שהכווין עצמו למחלף
שהתרומם מעל הכניסה ליער לאזור המחנה הצבאי
והנחית אותי מבולבלת ויראה בתוך קולות הכאב
המטלטלות של פיל ענק ,שחדקו מטלטל על פני תעלת
מים ריקה .מצאתי את עצמי בתוך הרכב מול רגלו של
הפיל שפיסות עור פיל נשרו ממנה וציפורניה מנוגעות
בפטריות מגעילות למדי .בסערת נפש לגמתי מעט
מים ,הצצתי במראות שנעו בהתאמה אחרי מה
שחיפשו עיני ושאלתי בצעקה גדולה" :למה ,למה
פיל"?
"אני רוצה לשתות ,סגרו לי את המים ,סוגרים את
הכול .אני אבוד" .לא הבנתי .הכול נראה לי כמו לקוח
מאיזה דיסטופיה בלתי מובנת" .מה סגרו?  -פיל?",
שאלתי" ,מה אתה עושה כאן בכלל? מאיפה הגעת?"
"יותר מדי שאלות .את כנראה שייכת לעולם אחר.
בהתחלה אפילו דלתות פתחו בי ,ומיני חנויות ואנשים
נדחסו לתוכי .אבל אחר כך אמרו ,הכול אותו דבר
וזרקו אותי לכלבים"" .כלבים"? שאלתי" .לא רואה פה
כלבים".
"זה רק ביטוי .מיד לאחר הפתיחה אפילו רצעו את
מעטפת אוזניי לעמודי החניון כדי שיהיה מקורה ואז
יגיעו עוד מכוניות .אבל אנשים לא באו .לא רצו .אמרו
שהפיל יקר .אמרו שלקנות באינטרנט זה ממש זול
ושלחו אותי לכל הפילים .אבל באמת אני לא יקר .יש
לי צורך רק במים בתעלה ,וירק רענן .בכלל לא רציתי
להיות לבן! סתם הלעיזו עלי .משהפסידו ,רוקנו את
המים וכיסו את פתחי בקרשים ומסמרים ארוכים .מה
אני אשם?" נאנק הפיל ,אנקה אדירה ,מחרידה,
מחרחרת ,שטלטלה את עמודי החניון ומטר של קרעי
עור פיל נחת על גג המכונית" .תראה פיל" ,אומרת לו,
"אני לא קונה באינטרנט משום שזה נוטע בי תחושת
בהילות .אבל האמת היא ,רציתי משהו אחר.

פתאום אני שומעת קול ענוג ומרגישה שידי אחוזה
בידה הזעירה של מיקי נכדתי .רגע ,הכיצד? הרי
אתמול הייתה בת  3חודשים והנה היא אתי ,ילדונת
מתוקה בת שלוש ,זכת מבט ,מאירת עיניים" :אני
רוצה לכאן סבתא" ,ומושכת אותי לשביל שבקצהו
נראות בריכות שכשוך .התדהמה שבפני מפנה מקומה
לתחושה של שחרור ורווחה .אני מניפה את מיקי אלי.
באחת הצוואר מרגיש משוחרר ואינו כואב ,זרועותיי
קלות.
"פיל ,פיל ,מה קורה כאן?" .הוא מסובב את חדקו,
גורף מים לרוויה ,טיפות נושרות גם עלי ,מפזזות על
הצמחייה שמסביב .ומתוך האנקה נשמע צחוק פילי
מתגלגל בצהלה ומצווח שברי משפט" :הם  ...שכחו....
לא ...סגרו ...מציאות מדומה" .הפארק מתמלא,
האנשים נמצאים במקומם ,הטבע מנשימם שפיות והם
נינוחים .גם הציפורים מתחילות לשיר .והפיל ?...
מרים רגל קלילה ונעלם בספר היער.
אני זורה מים על מיקי שמשתכשכת במי השכשוכית.
מיקי בוררת עלים נושרים בצבעים וצורות שונות
ומניחה אותם על אבני השפה של השכשוכית,
מתבוננת ומשנה את מיקומם" .תראי סבתא איך
קישטתי את האבנים" .אני נושקת את ידי הפלא שלה
כשמבטי נמשך מהעלים הרטובים אל שביל אבנים
שמעבר לשכשוכית ,עליו מרצדות ,מאירות אותיות
החוברות למילים" :בואו לגלות :אבנים מספרות
היסטוריה ,מסמנות עתיד" .רגע ,יש עוד ,אני מנסה
לפענח" :כל ההתחלות הן גם ."...רגע ,משהו מטשטש
לי ואיני רואה בברור" .מיקי חמודה בואי רגע אתי".
"אבני הדרך הן גם עדות ל - ."...טוק טוק טוק " -הן
גם עדות ל  - ,"...טוק טוק טוק -הכול מטשטש לי.
אני מנגבת את עיני ,מישירה מבט .מה זה? שתי ידי
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על ההגה ,ראשי רכון עליהן ,מבטי בוהה אל מול
הכניסה לנווה יער -...טוק טוק טוק" -גברת את
בסדר? ,את בסדר? שני ילדים ,רגלם נשענת על
דוושת האופנים ,מקישים על חלון הרכב .שולחת
אליהם חיוך נבוך ,פותחת קמעא את חלון הרכב" ,כן,
הכל הסדר ,תודה! כל כך חם היום .סליחה ,תודה!",
אני ממלמלת .הם מושכים בכתפיהם ,מסתכלים אחד
על השני במבט שמכלים את פני עוד יותר ומדוושים
הלאה.
בדרכי חזרה מהטיפול הפיזיוטרפי ברמת ישי ,עוד
קיוויתי שהיה בזה ממש ,שאוכל למצוא את אבני
הדרך לפארק ט"וב .אין שום סימן ,רק אוויר דווי אדי
מכוניות ,אובך של חמסין ומולי בקצה של המשולש
המסתיים בפיצול הכביש למגדל העמק מזה ולנצרת
מזה ,מתרומם טרפז מלבני גבוה אדום מבהיק שאין
לטעות בייעודו :כאן יוקם  .2022 BIGהמשטח הלבן
והדחפורים מעידים שזה אכן עתיד להתרחש.
המבוכה שאחזה בי בפנייה לנווה יער תופסת את כולי.
מבינה שפסיעותיי על אבני הדרך של המילים כבר אינן
מייצרות מציאות .סתם אישה זקנה .אולי כבר פיתחתי
כמה מוזרויות ,כמו להאמין באפשרות שניתן לגרום
לאנשים לראות עצמם חלק מהטבע ולא שליטיו;
להאמין שהמסרבים להכיר בכך יעצרו את המרוץ נגד
עצמם.
בקול המוזיקה התחיל להתנגן הקונצ'רטו הראשון
לקלרינט ותזמורת מאת מוצרט .האם מוצרט ידע
שיצירתו תמשיך להפעים לבבות ביופייה גם מאות
שנים לאחר שנוצרה? האם אלו ששועטים עצמם
לדעת לקראת שעתוק של בליסת הכול לבלי די ,בכל
זאת יעצרו רגע ,יתבוננו בעצמם ויתהו תהיה גדולה:

ראיון עם יעקב דורצ'ין
ראיין מיקי וייס
מתי הגעת לכפר החורש ולמה העדפת את
המקום על פני רמת דוד?
עזבתי את רמת דוד הרבה קודם .עבדתי
בקיבוץ גל-עד ומשם הגעתי לכאן .אחרי רמת
דוד גרתי בטבעון .היה אז מיתון גדול .בגלעד
חיפשו רפתן .להפתעתי ,מבין מועמדים
אחרים בחרו בי .סנטה יוספטל הייתה מרכזת
המשק .ברמת דוד התייחסו לעבודה ברצינות.
בגיל  13כבר העברתי חליבה לבד ואפילו
טילפתי פרות .בשנת  ,1967לפני מלחמת
ששת הימים .המלחמה וגם תאונת דרכים
שעברתי ,דחו את מועד החתונה שלי עם
נעמי ,וגם של גבי ברזל ונעימה שהיו אמורים
להינשא יחד איתנו.

למה פיל? למה פיל?
מה אתה זוכר מהתקופה הראשונה בקיבוץ?
הזכרונות שלי טובים .היה פה מאוד שונה
מהקיבוצים הקודמים שהיכרתי .היה פה משהו
משפחתי .היישוב היה קטן" .קיבוץ של סוף
הדרך" תרתי משמע .הנסיעה עברה דרך
נצרת .הגינון פה התבסס ברובו על צמחיה
טבעית ,כמעט ללא תקציבים .המקום הקרין
תחושה חמה של בית .ברמת דוד עיקר
תשומת הלב הייתה על העבודה ,ולפי זה גם
נמדדו הדברים .שם בעצם למדתי לעבוד
קשה .אני הייתי תמיד יוצא דופן .הייתי
בתקופה של התגבשות אומנותית ולא היה לי
עם מי לחלוק את לבטיי .התהליך שעברתי לא
תמיד תאם את הציפיות ממני .הדבר גרם לא
פעם לאי הבנות.
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מתי ידעת שאתה רוצה להתמקד באומנות?
עד גיל מאוחר לא הייתי בטוח שאומנות תהיה
הדבר המרכזי בחיי .עסקתי בתחומים רבים.
חשבתי על ביולוגיה/זואולוגיה .עסקתי הרבה
מאוד בספרות ובאנתרופולוגיה .למעשה,
המפגש עם יאיר גרבוז (שהיה חבר כפר
החורש בזמנו) ,חידד מאוד את הדברים .הוא
אמר לי משפט שנחרת עמוק בזכרוני וכנראה
גם השפיע" :מה אתה עושה תכניות ,אתה לא
יודע שאתה אומן"? הבנתי שהעיסוק באומנות
ראוי רק אם האומן יודע שהוא לא יכול בלי זה.
זה בעצם סוג של גורל.
משהחלטת ,איך זה הסתדר עם הקיבוץ?
זה לא תמיד הסתדר .במקביל להיותי חבר
כפר החורש ,הייתי צריך להיאבק על מקומי
באומנות הישראלית שהתמקדה בתל אביב.
בס"כ בסיכום כללי ,הקיבוץ נתן לי תמיד את
מה שביקשתי .לא פעם הייתי צריך לשכנע
אנשים שלא הבינו/אהבו את העיסוק שלי.
בסופו של דבר האמינו לי ולא חשבו שאני
"בלופר" .לא חשתי שהמתנגדים מסתמכים על
אידיאולוגיה כלשהי.
משהפכת לאומן מוכר ומבוסס כלכלית,
חשבת פעם לעזוב את הקיבוץ?
אם היו לי מחשבות כאלה בזמנו ,הם לא נבעו
מעיסוקי באומנות ,אלא מהתחושה שהמרכז
נמצא בת"א ואני נמצא הרחק מההוויה
האומנותית .אני לא חושב שהיה לי טוב
בסביבה עירונית ,גם בכל הקשור לעיסוקים
אחרים שלי .כנראה שלא הייתי יכול להתפתח
שם מבחינת הזמנים,המרחב ותפיסת החומר.
לדוגמה :מאוד אהבתי את החינוך המשותף
שאיפשר מפגשים בין אנשים .ביטול הלינה
המשותפת העלה בי תחושות מעורבות.
איך עברו עליך המהפכות (הפרטה) .מה
נשאר בך מהאידיאולוגיה הישנה?
קשה לענות על זה בצורה מונוליטית .עד כמה
שזה אולי יישמע תמוה ,מהרבה בחינות אני
סוציאליסט בבסיסי .זה קשור אצלי גם באופן
שבו עסקתי בחינוך ,בין היתר בעבודתי
באוניברסיטה ,הן כמורה והן כראש חוג
לאומנות .נתתי מקום ותמכתי בקריירה ,גם
לאנשים שלא התברכו בכישרון אומנותי ,מה

שיצר לא פעם חיכוכים .תמיד הערכתי אנשים
העוסקים בעבודת כפיים.
האומנות שלך נחשבת לאבסטרקטית .נדמה
לי "שהאדם הפשוט" לא מבין אותה .אתה
חושב שהיום ,כשפסליך מפארים את
הכניסה ליישוב ,אתה מובן יותר מבעבר?
ההגדרה "מובן" היא אולי לא כל כך חשובה.
בדרך כלל כשאני מציב פסל ,הוא מכוון יותר
לילדים בגן ,כדי שיהווה חלק מהנוף שלהם.
אז גם יתבטל הצורך "להבין" אותו ,כי הם
בעצם מרגישים אותו .יש באומנות הבדל גדול
בין להבין לבין לדעת .הם לא תמיד קשורים
זה בזה .הפסלים תמיד אוטונומים ומשמעותם
מבודדת מסביבתם .פה ושם גם יצרתי פסלים
על פי הזמנה .כשאני יוצר פסל ,אני מתאים
את מידותיו לגודלו של אדם .אני לא יוצר
אנדרטאות.

מה השתנה אצלך מאז קבלת פרס ישראל?
ברמה הפרוזאית ,יותר קל לגייס כסף
לפרוייקטים .לאנשים מסויימים יש יותר ביטחון
כשהם רוכשים פסל שלי .בשנות השבעים
הייתה לי אפשרות להתברג לגלריות
בינלאומיות חשובות ,בעיקר אחרי שהצגתי
בביאנלה בונציה .לא עשיתי זאת ,כי היה לי
חשוב להישאר בסביבה עברית ולגדל בה את
ילדיי .היום אני כבר לא יודע אם זאת לא
הייתה טעות.
אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו.
איך השפיע הסביבה שלך על האומנות
שלך?
זה נכון בעיקר כשמדובר בפיסול ,כשאתה
מחזיק חומר ביד .החומר תופס מקום ואיננו
רק אידיאה מופשטת .הנוף מתפקד גם בצורה
אוטרקית בתוך הפסלים .אין לי איזושהי
אידיאה של עבודה בברזל דווקא ,למרות
שהברזל הוא חומר בסיסי הנמצא בחקלאות,
בקונסטרוקציות ,בצבא (נשק) ובעצם הנושאים
הללו מוצאים להם ביטוי בפסלים שלי.
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איך אתה מגדיר חברות? מי החברים
הקרובים שלך?
הרבה חברים טובים שלי כבר לא איתנו.
חברים מתקופת ביה"ס היסודי בחיפה .משום
מה חלק גדול מהם הלך לכיוון רפואה .חברים
הם אנשים שאני עובד איתם ועוד מספר
אומנים .חברות זה משהו שנוצר .אי אפשר
לתכנן חברות .אחת ההגדרות שלי לחבר :זה
מישהו שאתה יכול לנוח בחברתו.
מהם החלומות שלך?
להמשיך לעבוד כמה שאני יכול .בעצם כבר
הגשמתי את רב חלומותי .עכשיו החלומות
שלי קשורים כבר יותר לילדיי .יש חלומות
הקשורים לעבר .באחד מהם מופיעה הארץ
שבה גדלתי ואיננה עוד .אולי חלק מהאתוס
המשותף שהיה לנו ,עוד יחזור .רובו הלך
לאיבוד עם השנים .היום התחושה היא שכל
אחד הוא צבא של איש אחד .בהכללה כמובן.

איילת טל רוטנבך
ראינה אלה פרסבורגר
גיל38 -
מין -נקבה
משפחה
נשואה לרועי רוטנבך ואמא לאביגיל בת  6ומיכאל בן
 .4מצטרפים למשפחה גם ג'ינגר הכלבה ,סימבה
החתול ואקווריום עם דגים.
שירות צבאי
קצינת שלישות.
לימודים
תואר ראשון במדעי ההתנהגות ,מגמה לפסיכולוגיה,
תואר שני במנהל עסקים.
עבודה
מפיקה של כנסים ואירועים במגזר העסקי ורכזת
תרבות של קיבוץ כפר החורש.
מזל
תאומים.
תחביבים
גולשת סקי ,קריאה ,אני בשלב של גידול ילדים קטנים
בבית וכרגע התחביבים האלה פחות מתכתבים עם
המציאות ,אבל כן ממשיכה לטייל בארץ ובעולם.
בשנים האחרונות היינו עם המשפחה בצרפת גרמניה,
סיישל ,תאילנד ,פורטוגל ,הולנד ,לאביגיל יש כבר מלא
חותמות בדרכון.
לפני שהפכתי לאימא טיילתי מלא בעולם .אני גם
אוהבת לגדל סוקולנטים .ואני מאד אוהבת חיות
מחמד.
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גרה בקיבוץ ממרץ .2015

זיכרון ראשון שהגעתי לקיבוץ ,עבדתי אז בנתניה ,ולא
היו לי ילדים ,הגעתי הבייתה ,בשעה  18:00בחושך,
היה שעון חורף ,הדירה שלנו הייתה בשביל של בית
הקשיש ,אמרתי לרועי אז:
"נשבעת לך....אף אחד לא גר פה".

שמבקש לדבר עם איילת .היא הופתעה כמובן ,ואמרה
– איילת ישנה .מסתבר....שקיבלנו עבודת כיתה של
בחירת נושא אישי ,אני בחרתי לחקור את נושא
הדבורה ,אבל לא רציתי להציג את הנושא ככה סתם
בכיתה בצורה "רגילה" כי רציתי שנחווה ונחקור את
הנושא באופן אישי .אז אירגנתי טיול כולל הסעה,
הורים מלווים וכו' ביקור בשדמות דבורה ב"בית
הדבורה" ,וכשהנהג גילה שאת הכל ארגנה ילדה
קטנה הוא היה מאד מופתע.

נולדתי וגדלתי בחיפה.
איך הגענו לקיבוץ.
תום דורון וגיא ספיר היו חברי ילדות שלי מרמת ישי.
"עלינו" יום אחד לקיבוץ כדי לחגוג לתום יום הולדת
ותוך כדי העליות לכפר ,רועי אמר לי "וואהו זה כמו
טוסקנה פה" ואז גילינו שגיא ועינת ספיר נרשמנו
להרחבה וחשבנו ששווה לברר פרטים .ככה זה קרה.
לימים ,פתחנו פה "קומונה" כי גם אלחנן מגיד שכן
צמוד שלי הוא בן שכבה שלי ,גם גיא ספיר ,אסא מורד
ותום דורון.
):
שמחה לגור פה?
בפתיחת כנס המתנדבים ,אמרתי שאני לא רק "רכזת
התרבות של הקיבוץ" אני מרגישה שהקיבוץ הזה הוא
שלי.
אם בהתחלה ,עברתי לפה והייתה לי מלא ביקורות על
איך שדברים מתקיימים פה ,ודיברתי על הקיבוץ
בשפת ה"הם" באיזה שהוא שלב ,הבנתי שאני גרה
פה ,שבניתי את הבית שלי פה ,שהילדים שלי גדלים
פה ,ואי אפשר לשבת על הגדר ולהעביר ביקורת ,רק
לדבר זה לא יעזור ,אם לא נשנה הכל ,לפחות אני
אשנה בחלקת האלוהים שלי .וככה הצטרפתי לוועדת
התרבות ,ואחר כך הפכתי לרכזת התרבות .אז היום
אני מרגישה שהקיבוץ הזה הוא שלי .זה הבית שלי.
ואני עושה כדי שהבית שלי יהיה יותר טוב.
בכיתה א' היינו בשליחות לארה"ב ואז חזרנו לנופית
בשכירות לשנה ,עד שקנינו בית ברמת ישי .ובעצם
ברמת ישי עברתי את כל הילדות שלי עד שיצאתי
מהבית.
למדתי את התואר הראשון במכללת עמק יזרעאל,
הייתי פעילה מאד באגודת הסטודנטים ,והפכתי להיות
יושבת ראש האגודה.
כילדה הייתי בנוער העובד והלומד ,מאד אהבתי את
ההדרכה ,מאז שהייתי ילדה תמיד הייתי זאת
שמארגנת דברים ,את ה"מסיבות כיתה".
זיכרון מהילדות הוא שכשהייתי בבית ספר יסודי ,אמא
שלי קיבלה שיחת טלפון ב  21בערב ,מנהג אוטובוס

חלומות לעתיד.
אין לי .החלומות שלי באים לידי ביטוי בעשייה....אני
מאד אוהבת לעשות את כל מה שאני עושה .שאיפות
אחרות למקצוע אני לא רואה כרגע .אני רוצה להמשיך
לאהוב את מה שאני עושה .זה הכל בעיני.
אבל אם את כבר שואלת ....אז יש לי כבר שנים חלום
ישן להקים חווה להצלת חיות נטושות -כלבים וחתולים
בעיקר ,מקלט לחיות נטושות שישרת גם צורך טיפולי,
וגם צורך התפתחותי של הגיל הרך והגיל השלישי .זה
מתחבר לי עם עבודה שעשיתי בלימודי הפסיכולוגיה
על החשיבות של הקשר עם חיות מחמד ,זה יעזור גם
לחיות עצמן וייתן להם בית וגם יהיה מקום לאנשי
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מקצוע שיוכלו להיעזר בחיות כדי לטפל ולרפא אנשים.
אבל בינתיים אני מאמינה שאם אתה מתפרנס ממה
שאתה אוהב לעשות זה כבר הגשמת חלום.

מייד אחרי הצניחה בעודי אוכלת גלידה ,ראיתי מאחורי
גלריה .הצעתי לבעל הגלריה לקנות את יתרת
התכשיטים שלי ,אבל הוא רצה רק מספר פריטים
בודדים .אז תמחרתי לו ב  360דולר מספר פריטים
בבודדים ,אבל הצעתי לו שאם הוא יקנה הכל ,אני
אמכור לו הכל לפי דולר לגרם .מייד הוא שלף משקל-
והפלא ופלא התכשיטים שקלו  500גרם בדיוק ,כלומר
הוא נתן לי  500דולר .ועד היום אני שומרת את
הקבלה הזאת ,כהוכחה לכך שצריך לעשות מה
שרוצים .אנחנו זמניים פה .והחוויות האלו שאנחנו
רוצים הם הרבה יותר משמעותיות מהאמצעים.
החווית הם המטרה ולא האמצעים .וככה אני חיה גם
היום.

אני מאמין
אני מאמינה כשרוצים משהו צריך פשוט לעשות אותו.
בלי לחשוב .זאת אני .ככה פעלתי כל החיים שלי .וזה
כל הזמן הוכיח את עצמו ,תחושה של – "הכוכבים
הסתדרו כדי לקיים את הרצון שלי" .מאמינה שצריך
לקחת סיכונים -הכל יסתדר בסוף.
דוגמא -כשטסתי לבד לטיול של אחרי צבא ,התכוונתי
לטוס להודו ,אוסטרליה ניו זילנד.
בפועל בהודו בזבזתי יותר מהמתוכנן ,אבל רציתי
להמשיך בטיול ,אז הלכתי לצורף וקניתי מלא
תכשיטים של כסף עם אבני חן ,ובאוסטרליה הקמתי
"באסטות" לאורך הטיול ובאופן הזה מימנתי את
המשך הטיול .כשהגעתי לניו זילנד ,כבר לא היה לי
מספיק תכשיטים כדי לפתוח באסטה ,וכבר לא היה לי
מספיק כסף ,ניסיתי להתנהל בצורה מחושבת אבל אז
נקרתה בפניי הזדמנות ,לעשות צניחה חופשית ב 500
דולר .עמדתי בפני דילמה קשה ,כי לא היה לי כסף.
החלטתי ללכת על זה ויהיה בסדר.
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נולדתי בקיבוץ ב 1974הצעירה במשפחה לשלושה
אחים והורי הם לילי עופר ויוסי עופר ז"ל.
זיכרון ילדות מהקיבוץ של פעם....
זיכרון שאני אוהבת הוא ימי שישי בערב שבו ערכו
"קבלת שבת" בחדר אוכל .האוכל הוגש לשולחנות,
בעגלות ,תמיד היה יין על השולחנות ובסוף הארוחה
היינו נשארים כל הצעירים על ה"בטונדה" לקפה
ועוגה.

נגה ואן אלק
ראיינה אלה פרסבורגר
גיל47 -
משפחה
נשואה לרוד אמא של שיר ( ,)19אביב ( ,)15וטל
(.)12

זיכרון נוסף הוא מיכל הנפט הענקי ליד גן השעשועים.
אני זוכרת שהיינו מגיעים עם בקבוקים ריקים וממלאים
נפט כדי להפעיל את התנורים בבתים.
גדלתי בלינה המשותפת עד גיל  ,3עם ענבל ברזל-
הוכמן ,ענת אלחנני ואסף רבינו ,המטפלת שלנו הייתה
מרים אבני ז"ל (אמא של רפי ,וסבתא של צליל
ואיילה).
החוויה שלי הייתה של חופש הרגשתי שאני יכולה
להביא את עצמי ואת האישיות שלי לידי ביטוי.
הנוכחות של ההורים אז הייתה פחות גבוהה מאשר
הנוכחות שלי כאימא כיום.

שירות צבאי
מכ"ית מחנה  80ומפקדת היאחזות ב"אלישע",
היאחזות בתוך שטח יריחו.
לימודים
 BAבניהול עסקי -המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

עבודה
בעשור האחרון אני מנהלת בשטראוס בתפקיד מנהלת
עסקית בתחום "קפה עלית" שעיקרו תפעול ומכירות.

מזל
בתולה.

תחביבים
נהנית מריצת שטח -התחלתי לרוץ לפני  5שנים ומאז
מקפידה לפחות פעם בשבוע לרוץ עשרה ק"מ .לפני
שנתיים רצתי מרתון בתל אביב ,אני אוהבת לצפות
בסדרות סקנדינביות ולקרוא מדע בדיוני.

כבת יחידה במשפחה הורי מאוד רצו להדגיש את
היותי בת ומגיל צעיר מאד ענדו לי עגילים באזנים
והלבישו אותי בשמלות ,ואפילו שלחו אותי לרקוד בלט.
לא התחברתי לזה אז ובטח לא היום ובסוף בית ספר
יסודי ,הפסקתי עם הבלט ,ואין סיכוי שתתפסו אותי
עם תכשיטים ושמלות.

אחרי שסיימתי את הצבא ,התחלתי לעבוד במאפייה
כ"עבודה מועדפת" ,שם פגשתי את רוד ,שהיה אז
מתנדב מהולנד שגר ומאז אנחנו יחד.
בהמשך הלכתי ללמוד צילום בקמרה אובסקורה-
בחיפה .אחרי הלימודים עבדתי כעוזרת צלם בסטודיו
לצילום ,פרסום ותעשייה.
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בגיל  24החלטנו לטוס לארה"ב ,עבדנו  4שנים
בחברה שמוכרת חולצות לאופנוענים באירועים של
"הארלי דוידסון" ,בכל התקופה הזו גרנו בקרוואן
ונסענו בכל רחבי ארה"ב.

כשחזרנו לארץ עברנו לתל אביב.

האני מאמין שלי

גרנו בתל אביב  12שנים ושם נולדו שלושת ילדנו
המקסימים.

אני מאמינה באותנטיות ובכנות ,אני מאמינה שכדאי
להגיד "כן!" לרעיונות ,לבקשות זה מייצר חיים
וחיוניות.

לרוד הייתה חנות ספרים משומשים באנגלית ,במרכז
תל אביב ,ואני עבדתי כמנהלת ב"לחם ארז" במגוון
תפקידים ניהוליים ,וארז קומרובסקי עצמו היה המנטור
שלי.
למה חזרנו לקיבוץ?
חזרנו לקיבוץ כדי לבנות פה בית ,ולתת לילדים משהו
אחר ונוסף מהחיים בתל אביב.
שמחה לגור פה?
כן.

אני מאמינה שאפשר ללמוד מכל אחד ,וצריך ללמוד
ולהשתפר כל החיים.
אני תופסת את עצמי כאישה הגונה שמתייחסת לכל
אדם כשווה בין שווים ,בין אם מולי נמצא השומר
במפעל או המנכ"ל ,ואני גאה ושמחה לראות את
הבנים שלי ממשיכים באותה דרך .למשל כאשר הם
עולים להסעה של בית ספר ,הם תמיד אומרים "בוקר
טוב ותודה" לנהג בסוף הנסיעה ,וזה חשוב לי
ומשמעותי עבורי.

בתקופה שגרנו בתל אביב ,הקיבוץ עבר את השינוי
הגדול לקיבוץ המתחדש ,כשהגעתי לבקר כאן הקיבוץ
היה נראה לי כמו מקום עצוב וחשוך לא כמו שזכרתי
אותו כילדה ונערה.
היום אני מרגישה שהקיבוץ חי ותוסס ,עם המון
משפחות ילדים וצעירים ,יש פה עשייה ,יזמות
והתנדבות .חלק גדול מזה ,זה הפאב שהפך להיות
מקום התכנסות לכלל האוכלוסייה כאן ,מקום שבו
אנחנו מכירים אחד את השני ,מקום שאנשים נהנים
להתנדב בו ,ולהגיע אליו בכל יום חמישי .ההתכנסויות
בדשא נותנות חוויה של חיים שוקקים של קיבוץ .קצת
מזכיר לי את החיים שהיו לי פה כשהייתי ילדה .גם
הבנים שלי מאושרים פה .קיבוצניקים בנפש.
אני חברה במספר ועדות בנוסף לנולא בר ,בוועדת
חינוך כגורם מייעץ לתחום הכלכלי ,ובוועדת כספים.
חשוב לי שלאנשים תהיה רווחה ושהקיבוץ ישגשג.
חלומות לעתיד
להקים בקיבוץ  B&Bשיארח תיירות פנים ובעיקר
תיירות נכנסת .המיקום שלנו לתפיסתי הוא פוטנציאל
עצום ולא מומש מספיק ,החורש שסביבנו ונצרת אני
מצליחה לדמיין מקום כזה קורם עור וגידים.
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נעמי דורצ'ין מציגה בבית לחם
דור לדור יביע אמֶ ר

וצלר את וצלר
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הושגו מהגיהינום אל תסמכו על כך שהם אכן
אמיתיים.

יעל פויס ממליצה
ממליגה עם
מלאך המוות ודולרים מזויפים

את הסיפור על הדוד יחזקאל שהגיע לשולחנם של
צדיקים ,אך סרב לשבת עימם עד שלא יתנו לו להיות
אחראי על סולם יעקב ,שמעתם? האם יעקב אבינו
יסכים? ולמה נחוץ לדוד יחזקאל דווקא סולם יעקב?
אין סיכוי שתנחשו ,לכן ,עדיף שתקראו את הסיפור.
לא רק זאת ,אלא על אבי המספר ,יהושע האפיקורוס,
מסופר שאכל להכעיס ביום כיפור ,וכמעט שמת בשל
אכילה גסה .אלא שחכם כמוהו הצליח לנצח את מלאך
המוות ואף לחלוק עמו שולחן ,בטבעיות רבה,

ממעמקי הגהינום
"הי ,אתם שם למעלה!" מאת יצחק בר-יוסף.
עם עובד2021 ,
כותרת המשנה של הספר היא "רומן סיפורים
משפחתי  .2016-1916צפת-ירושלים ,מאה שערים-
תל אביב" .מכאן שהקורא בספר נע בין הסיפור הקצר
לרומן הרחב ,בין ראשית המאה הקודמת למאה
הנוכחית ובין שכונות חרדיות לתל אביב
הקוסמופוליטית.
יצחק בר-יוסף נותן דרור לדמיון היוצר ומספר על
הרפתקאות בני משפחתו בשמיים לאחר מותם ועל
המשא והמתן בינו ,הצעיר התל-אביבי ,לאבותיו.
הסופר הוא בנו הצעיר של יהושע בר-יוסף ,שכתב את
הרומן עב-הכרס" ,עיר קסומה" ,על צפת ואת הרומן
"אפיקורוס בעל כורחו" שהיה רב-מכר בשעתו .הוא
אחיו של הסופר והמחזאי יוסף בר-יוסף ,שפרסם לפני
כשנה את "אבא ,בן ,סבתא דינה" ,שלושה סיפורים
שמספרים את סיפור המשפחה בהומור ,אהבה ,געגוע
וביקורת גם יחד.
כבר עטיפת הספר מלמדת על הפלגת הדמיון שבו.
הוא בנוי סיפורים סיפורים ,ומביט על גן העדן
שבשמים כאילו הוא מועצה אזורית או חדר ישיבות של
הנהלת מושב .בגן העדן יש מעמדות ,אינטריגות,
מזימות ,קנאה ואף אהבה והערכה .אזכיר כמה
סיפורים:
יושבי מרום הצדיקים אינם יכולים להסכין עם כך
שהמספר ,צאצא של חכמים ואדמו"רים ,יהיה
אפיקורוס גמור והם מחליטים לשחד אותו בדולרים
מהגיהינום כדי שילמד כל יום תורה .לא אגלה לכם איך
הגיעו הדולרים מהגיהינום אל המספר ,ואף לא איך
השיגו צדיקי גן העדן דולרים מרשעי הגיהינום ,אך
אספר לכם שידם של העורבים בעניין .ואם הדולרים

במסעדה בתל-אביב כדי לטעום את טעמה הגן-עדני
של ממליגה (אכלתם פעם ממלגה?).
זו גם ההזדמנות למספר לנסות ולפצות את אימו על
סבלה בחייה עם אביו ,והוא מבקש להביא לה ,עם
הגיעה לשמים ,את הבחור בו חשקה נפשה בעלומיה;
בחור שדחה את פניה בשל גרביה.
שפתו של הספר עשירה ומזכירה שפת סיפורי יראים,
ומעורבת בעברית עדכנית .למשל:
הכה באצבע צרדה ורמז למלאך שיוצא לפועל את
מחשבתו – יבדוק במטותא (לשון נימוסים נקט בורא
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עולם) ,מי לא מרוצה .יזמן את כל הלא מרוצים
המביטים מטה לעבר ההחמצות שהיו להם בחייהם
ויחתן אותם עם בחירי לבבם .כל מי שחשב שקלקל
משהו ,שאיבד משהו – יזכה לסיבוב שני .בבקשה,
הגשימו את האהבות שפספסתם .כך בדיוק אמר,
מרוצה מעצמו שדובר הוא בלשון העם" ,האהבות
שפספסתם".

הודעה
לרוכבי האופניים על ההר

רק הפסיקו להציץ מטה בגעגועים( .עמ' )102
מעלה-מטה עולים ויורדים בני המשפחה בין שמים
וארץ ודרך המצבים הדמיוניים שמעצב הסופר אנו
לומדים על אהבות אבודות ,דחויות ומוחמצות
במשפחתו ,על געגועים ועל חשבון רב-שנים אוהב,
כועס ומשלים גם יחד.
הי ,אתם כאן למטה! קראו את הספר ותהנו.

נראה שיש רוכבים רבים ביישוב.
בואו נתארגן לקבוצות רכיבה משותפת בסופ״שים.
המעוניינים מוזמנים בשישי בשעה  9.00לרחבת חדר
האוכל ,בהתאם למידת הדרישה ,נחליט על אופי
הפעילות.
לפרטים-

מועדון הקריאה מתקיים אחת לחודש בערך,
ביום ד' בערב ,בספרייה בדרך כלל.
כל מפגש דנים בספר אחר.

מיקי וייס 052-8345957

מי שרוצה להצטרף מוזמן לפנות אלי
 052-8345866יעל פויס
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נעים להכיר ) :

ועדת חוגים ואורח חיים בריא

 oבדיקת היתכנות של מפעילי חוגים
חדשים וימי חשיפה
● יוזמות ספורט יעודיות – לדוגמא  :ריצת לילה
שערכנו בקיץ.
● החלפת רשתות במגרשים (אנחנו יודעים
שאפשר להשתפר כאן 😊)

מטרות הועדה:
●
●
●
●

●

●

●

עידוד והנגשה לפעילות ספורט ופנאי מגיל גן
ועד הגיל השלישי בכפר החורש
חיזוק הקשרים החברתיים והרחבת המכנה
המשותף הרב גילאי דרך המפגש בחוגים
חינוך ילדות וילדים דרך הספורט – בדגש על
התמדה ,נחישות ,התמודדות עם תסכול,
שיוויון מגדרי
העלאת המודעות של אורח חיים בריא בדגש
על הרחבת הידע (הרצאות לדוגמא) ולימוד
מיומנויות חדשות ויעילות (על ידי סדנאות
וחוגים)
יצירת פלפטורמה שתאפשר ותעודד פעילות
מחזקת בריאות על ידי סימון שבילי
הליכה/ריצה/רכיבת אופניים ,התאמת ושדרוג
חדר חוגים ,תיחזוק ושדרוג מרחבי דשא
ומגרשי ספורט.
עידוד ולגיטימציה לביטוי כישרונות ולתחומי
התעניינות של ילדים ,נוער ומבוגרים בעזרת
חוגים (יצירה ,אומנות ,ריקוד ,תיאטרון ,קריאה
וכתיבה)
הקמת תשתיות ומתקני ספורט לשימוש
התושבים

מה זה אומר בפועל?

כמה חוגים יש לנו לשנת ?2021-2022
 6חוגי מבוגרים 11 ,חוגי ילדים
חברי הועדה:
ליזו משה ,רעות שפר ,דינה קרא (וצלר) ,דנה תלם,
הדס בן איסטי ,יואב טל

מה היינו רוצים לקדם בעתיד?
●
●
●
●
●

שיפוץ חדר חוגים
מענה טוב יותר לחוגים תחת מגבלות קורונה
תחזוקה של מגרש הספורט – נקיון המגרש,
החלפת רשתות כדורגל ,כדורסל ,טניס.
יוזמות ספורט יעודיות (לדוגמא  :יום ספורט
קיבוצי)
קידום הגעה של עוד חוגים לקיבוץ

● יצירת מאגר מרצים לאורח חיים בריא (בתחום
התזונה ,הויסות הפיזיולוגי – לדוגמת
מיינדלפונס או מדיטציות)
● הנגשת תחומי הספורט לכל הילדים ללא
הבחנה מגדרית – אנחנו מוצאים את זה
כאתגר כיום

מה עשינו בשנה האחרונה?
● אחריות כללית על מערכת החוגים בקיבוץ
 oבניית חוברת חוגים שנתית .תוך
התייחסות ל:
▪ בניית תמהיל שיתאים עד
כמה שניתן לילדים ,נוער
ומבוגרים בקיבוץ
▪ זמינות של ילדים (נכוון
שחוגים לאותם הגילאים לא
יתנגשו בשעות ולא יפגעו
במרחבי החינוך החברתי
ותנועת הנוער(
▪ זמינות ושדרוג של חדר
החוגים
▪ בניית מרחב חוגים נוסף –
כרגע בניסיון אולם תרבות או
פינת חדר אוכל

איך אתם יכולים לעזור לפעילות של הועדה?
● להצטרף לוועדה
● להשתתף בפעילויות
● להציע לנו רעיונות ולהוביל אותם (התקציב
עלינו!)
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שם החוג

מפעיל

חוג ספורט

דולב
אהרונסון
נעמי רוכין
עומר שובל
עדי שפר

שומרי הגן

רוני

פילאטיס

רעות

גיל

יום

שעה

חלל
פעילות

שני

16:45-17:30

שני

16:00-19:00

הר קירח

שני

20:15

חדר חוגים

יוגה

בוגרים

בוגרים

שלישי

20:00

חדר חוגים

ודו'ג

אריה
מיכאלוביץ

גן חובה

רביעי

16:45

חדר חוגים

ב ומעלה

רביעי

16:00

חדר חוגים

טניס

נתן

כדורגל

ב-ד

כתה א עד
בוגרים

רביעי

תיאום מול המאמן

מגרש

עודד

צעירים גן+א

חמישי

17:30

מגרש/דשא

עודד

ב-ד

חמישי

18:15

דשא מגרש

קרקס

חמישי

פילאטיס

רעות

תאטרון

מיכל

ד-ו

פונקציונלי נוער

נוער

אופניים

ג-ו

כדורסל
קרמיקה

מירי

פונקציונלי

דינה

חדר חוגים

שישי

7:15

חדר חוגים

שני
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חדר חוגים

גן-א

רביעי

16:00-17:00

מגרש

ב-ד

רביעי

17:00-18:00

מגרש

כולם

בתיאום

הורים אפרוחים

ציפי בר

1-3

נקבע יום
הפעלה
14/9

קסם תנועה

חופית

חצי שנה

בתיאום

' 17.00ג

חדר חוגים
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ליאו מלבי  -מלבי ,קינוחים ועוד
מורן מלכי054-2366426 -

צריכה מקומית

מיכל וצלר  -ליקוטי גינה/בר
052-8345852

עזר  -השחזות סכינים ורכישת סכיני וכלי מטבח

מוזמנים להמשיך ולהירשם ,המידע יופיע גם
באפליקציית מקומי

050-6389194

אנה גרוזמן -צלמת ילדים משפחה ,גיל שנה ובוק בת
מצווה בטבע

עופר ארביב  -רפלקסולוגיה /עיסוי רפואי

0545330090

054-8092120

שרית בנימין  -מתנפחים ליום הולדת/מסיבה
058-7500701

נעמי דורצין  -סדנאות קליעת סלים ומכירת סלים
052-8345767

אמנון בן יהודה  -מתקן ומתקין מזגנים ומקררים
052-8345816

עדית עטר  -קוסמטיקה
050-3753335

רמי דביר – תיקון ורכישה של מחשבים נייחים וניידים,
מכירת רישיונות ואנטי וירוס

פרידה קובץ'  -תרגום עברית אנגלית 050-6927642

052-8345695

נועה קידר  -מורת דרך מוסמכת ומדריכת טיולים
054-4450957

אלה פרסבורגר -סדנאות "מקלחת יער" -מדיטציה
ביער ,בכל יום שישי בשעה  ,9:00בהרשמה058- .
.7800021

מורדי נחמני  -תיקון תקלות חשמל
050-5678979

לילך נחמני  -איפור וסידור שיער לכלות ולאירועים
054-7002619

מיקי וייס – עיסוי רפואי ,עבודות נגרות קלות ,כריתת
עצים.
052-8345957
20
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פרוייקט שתילות בגינת הירק

בריג'יט שתלה  10עצים כדי
שיהיה יותר צל
22
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מתכון טעים ובריא לסתיו-
מרק מלוחייה
קונים את המלוחייה אצל הירקנים בזרזיר או ביפיע
ומכינים .קל .טעים ובריא.
 6מנות:

המתכון והתמונה מאתר וואלה -תודה.

1ק"ג עלי מלוחיה טריים ,להשיג בכל
השווקים בארץ
 2ליטר ציר עוף ,או  2ליטר מים  3 +כפות
מרק עוף
 3שיני שום
 2כפות שמן
 1כף כוסברה טחונה
פפריקה חריפה
מלח
פלפל
אופן ההכנה
שוטפים את העלים היטב מחול ומאבק ,מפרידים
בין העלים לבין הגבעולים ומייבשים היטב .קוצצים
את העלים בעזרת סכין חדה (אפשרי במעבד מזון
אך מומלץ פחות).
מוזגים את ציר העוף לסיר גדול ,מביאים לרתיחה,
מוסיפים את עלי המלוחיה ובוחשים היטב.
מבשלים כ 10-דקות.
מועכים את השום עם מעט מלח ושמן .מוסיפים
את הכוסברה וקורט פפריקה חריפה ,ובוחשים
היטב .מוסיפים את תערובת השום למלוחיה,
מכסים ומבשלים עוד  2דקות .בוחשים מדי פעם,
מתקנים תיבול ומגישים.
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