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קהילה יקרה
אחרי שהעלון הקודם יצא ...כן זה היה מזמן ...קיבלתי
הרבה תגובות ,חלק מהן היו למשל ,דעות של "בעד"
ו"נגד" השם "עלון" או "ביטאון" ,וזה גרם לנו לחשוב על
כך שזה יהיה נפלא אם העלון יהווה גם במה לשיח ודיון
והעלאת דעות שונות ,בנושאים שמעסיקים את יושבי
ההר וכך הצטרף לו מדור -מדור "פלסף" בו תוכלו להביע
את דעותיכם לעומק בנושאים שנויים במחלוקת.
צוות העלון שואף שהעלון יחבר ויעניק במה לאנשים
שגרים כאן על ההר ,אם בדיון מעמיק או בעדכון ,אם
בשיתוף ביצירה האמנותית שלכם ,בהמלצה על ספר,
בשיר שכתבתם או אולי בעצב או שמחה.

מנהל העסקים
מטע השקדים:
נטיעת מטע השקדים הצעיר בשטחים שלנו בגניגר
הושלמה .המטע שנטענו בשנים  2017+2018בשיא
פריחתו .לאחר הסגר הארוך ,מי שמותר לו לצאת לטבע
מוזמן ליהנות מהפריחה והלבלוב המרהיבים (זהירות
מהדבורים) .בימים אלו של קורונה ,מחמם את הלב
לראות שענף המטעים של כפר החורש פורח ,מלבלב
ומרחיב את פעילותו.

העלון יצא אחת לחודשיים ,מטעמי תקציב ,וזה מאפשר
לנו לאסוף תוכן עשיר מכם .בנוסף לכך ,בהתאם
לעקרונות תוכנית "בראש ירוק" -העלון יודפס רק
למעוניינים בעותק מודפס .המעוניינים מוזמנים לפנות
אליי (אלה פרסבורגר) כדי להירשם.
תודה מיוחדת למיקי וייס שהוסיף אייקונים מאויירים
מקסימים לכל מדור :ולשמוליק בדאור היקר על ההגהה
ולגלעד תלם על התמונות הנפלאות בשער.
אני מזמינה את כל מי שרוצה לתרום ,לכתוב ,לאייר,
להמליץ ,להאיר/להעיר ...לפנות אליי בשמחה.
אנחנו כבר בחודש אדר שמבקש מכולנו להוסיף שמחה
ולזכור גם ש" ...איזהו חכם? השמח בחלקו".
מקווים שתיהנו לקרוא,
מוזמנים להיות בקשר:
 058-7800021 shivukella@gmail.comאלה
כל טוב ותודה,
צוות העלון :אלה פרסבורגר (עורכת) ,שמוליק בדאור,
מיקי וייס ,מיכל וצלר ,בריגיט קשת ,גבי ברזל ,אלה
הוכמן ,שפע יפעה ,עדי שפר  ,צליל אבני חיון ,יעל פוייס,
אילת טל רוטנבך ,תמרה קשת ,חן יפעה ,דרור יפעה ,גלעד
תלם.

תכנית אסטרטגית לפיתוח המגזר העסקי:
הצוות שעסק בהכנת התכנית השלים זה מכבר את
עבודתו .התכנית אושרה על ידי ועד ההנהלה ובימים אלו
אנו מביאים אותה לאישור האספה והקלפי (כולל
הקצאת משאבים כספיים) .הצוות ממליץ להשקיע מאמץ
עיקרי בתחום האנרגיה .התכנית שלנו לקדם מערכת
סולארית קרקעית על אדמות כפר החורש שבמועצה
האזורית גלבוע מתקדמת יפה.
מיקום המערכת המתוכננת:
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בחודשים האחרונים הצוות שם דגש גדול על הקשר בין
האוכלוסייה הוותיקה והילדים אם על ידי חגיגת ימי
הולדת משותפים ואם על ידי ציון חגים ביחד.
פרויקט שדרוג התשתיות:
למרות פרקי הגשם שעברנו ,פרויקט שדרוג תשתיות
המים מתקדם בהתאם לתכנון .קו ההזנה הראשי לקיבוץ
והעבודות בכביש ההיקפי הושלמו .כעת עוסקים בהזנות
מים לבתים באזורים האלו .בקרוב נתחיל את העבודות
בתוך הקיבוץ .נתחיל בשכונה המזרחית .אני שוב מציין
את העבודה המסורה של אפי קשת וישעיהו מרדכי (ישו)
שמלווים את הפרויקט במקצועיות ומסירות .העדכונים
שישו מעביר בזמן אמת והתאומים הפרטניים מסייעים
מאוד להתנהלות הפרויקט .אני מודה לציבור החברים
והתושבים על הסבלנות ומתנצל על אי הנוחות הזמנית.
התשתיות האחרות (ביוב ,חשמל ,תקשורת ,וכו') בשלבי
תכנון מתקדמים בהתאם לעקרונות שאושרו בוועדת
תכנון ,בוועד ההנהלה ,באסיפה ובקלפי.הפרויקט מבוצע
בשת"פ עם אגף ההנדסה של המועצה.
עד כאן להפעם.
ארז אגוזי – מנהל העסקים

בשבוע האחרון התקיים דיון עם המועצה סביב מוכנות
הקיבוץ למצב חירום וקיומו של צוות צח"י .בדיון התברר
שכפר החורש אינה מוכנה כלל למצב חירום בגלל מחסור
בצוותים .מצב חירום מתייחס אל שינוי במצב בטחוני,
כולל מצבי חירום הקשורים לפגעי טבע ,תאונות ,אסונות
מסוג כלשהו (כולל אירועים קהילתיים) הפוגעים בשגרה.
מטרת פעילות צוות החירום בעת חירום היא להתייחס
אל הצרכים המיוחדים של האוכלוסייה שנחשפה לאירוע
ולהחזיר את חיי הקהילה לשגרה בהקדם האפשרי .צוות
צח"י מורכב ממתנדבים ובעלי תפקידים שאמורים
להפעיל את הישוב בזמן חירום בתחומי החינוך ,רווחה,
ביטחון ,לוגיסטיקה ,דוברות ועוד.
ועדת ביטחון (יובל תדמור ,עופר ארביב ,פלטי ,רומי,
צליל ואני) תצטרך לקדם נושא זה ולרתום מתנדבים
נוספים.

פרויקט "בראש ירוק" יצא לדרך:
בשנים האחרונות עם התפתחות התנועה הסביבתית,
התפתחה ההבנה כי אחת מאבני היסוד לחיים
סביבתיים-חברתיים מלאים ,הינה חיים בקהילה חיה
ונושמת .כתוצאה מכך התפתחו מגוון רחב של קהילות
המנסות להבנות סביב ערכים של פשטות מרצון,
סולידאריות חברתית ושמירה על הסביבה.
הקיבוץ בעברו ,מעצם היותו מרחב שיתופי ,היה מאורגן
בצורה יותר ידידותית לסביבה שאפשרה חסכון
במשאבים.
להלן כמה דוגמאות מהעבר:

מנהלת הקהילה

• התנועה ממקום למקום הייתה באמצעות אופניים או
ברגל.

ימים אלו הם ימי יציאה מהסגר ,פתיחת העסקים,
מערכות החינוך והכנות לבחירות נוספות .אין רגע דל.

• רוב חברי הקיבוץ עבדו במקום ,כך שנחסכה הנסיעה
וגם אלו שעבדו בחוץ היו מאורגנים בהסעות מרוכזות.

גם אצלנו התרחשו ומתרחשים אירועים המשפיעים על
חיינו בכפר החורש.

• במקום שלכל חבר יהיו  1-2מכוניות ,היו רכבים
משותפים דבר שעזר למניעת הזיהום הסביבתי.

מערכת החינוך נפתחה על פי מתווה משרד הבריאות
וזאת לצד שאלות אתיות מורכבות הקשורות לחובה או
מחויבות העובדים לחיסון נגד הקורונה ,הכנות לפורים
בצמוד למתווה התו הסגול והתו הירוק ,קפסולות ועוד.
האינטנסיביות של השינויים לצד כל אלה מהווה אתגר
גדול מאוד לוועדת חינוך ,למנהלות ,להורים ובראש
ובראשונה לילדים שחלקם לא היו חלק ממערכות החינוך
חודשים רבים.

• הכביסה השיתופית חסכה במים ,בחשמל ובחומרי
כביסה.

תוכנית שיפור הכניסה לקיבוץ ושיפור מראה המסגרייה
נמצאת בעשייה בשיתוף עם בריגיט ,יעקב דורצ'ין ,לבנת
דוד ,ארז ואני .הכוונה היא לשפר את חזות מבנה
המסגרייה ,לשלב פסלים של יעקב ,פינת ישיבה וצביעת
המחרשות.
צוות פפריקה גדל תוך צירוף חברות נוספות שהתנדבו
לעשייה ובימים אלו מסתיימת הכנת תוכנית 2021
הכוללת בנוסף להרצאות גם טיולים ומפגשי שיח סביב
ארוחת בוקר.

• המטבח השיתופי ,קניית מזון בסיטונאות וחיסכון
באריזות רבות.
היום ,בעולם המודרני אנו מתנהלים אחרת .אנו מכבסים
ומבשלים איש איש לבני ביתו ,לרשותנו  1-2מכוניות
לבית אב ,אנו מייצרים המון פסולת ביתית ועוד.
יחד עם זאת ,ולאור המודעות ההולכת וגודלת בתחום
הסביבתי ,התחיל הקיבוץ להקפיד על הפרדת פסולת
וחסכון במשאבים .להלן מספר דוגמאות לעניין זה:
• ברחבי הקיבוץ מפוזרות פינות מחזור כולל פחי
קומפוסט
• הופסקו הריסוסים כנגד עשבייה סביב מבני החינוך
ובכלל (למעט לאורך הגדר המקיפה את הקיבוץ).
• הוקמה חנות יד שנייה המעודדת העברת חפצים וביגוד
מיד ליד במקום לקנות חדש
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• חולקו ערכות של כלים רב פעמיים לאירועי תרבות

חינוך בלתי פורמאלי -טליה בן ארי

• הוקם בוסתן לטובת הקהילה

חינוך חברתי כפר החורש בימי קורונה,
החל מהסגר הראשון במרץ שנה שעברה מערכת החינוך
החברתית בכפר החורש לא נחה לרגע ,המשכנו להפעיל
את הילדים מרחוק בדרכים מקוונות ,חילקנו ערכות
יצירה והפעלה למשפחות והצוות שמר על קשר בכל דרך
אפשרית.

לקראת הקמת שכונת הר בהרן והפיכת אזור ירוק נוסף
בקיבוץ לשכונת מגורים חשבנו רגע לעצור ולחשוב על
הסביבה בה אנו רוצים לחיות ,מה אנחנו רוצים ,מוכנים
ויכולים לעשות בשביל סביבה טובה יותר עבורנו ועבור
דור העתיד.
מטרת הפרויקט:
הובלת קהילת כפר החורש לחיים בסביבה ירוקה יותר,
בריאה יותר ,המתנהלת בשותפות רבה יותר ולוקחת
בחשבון את הדורות הבאים.
הפרויקט יתמקד במספר תחומים עיקריים:

הסגר השלישי תפס את כולנו קצת מותשים ההורים
הילדים והצוות ,אחרי שסגרנו ופתחנו סגרנו ופתחנו
וסגרנו שוב את המערכת ,הצוות והילדים נכנסו לבידוד
וסוף סוף יצאנו לנשום קצת אוויר ושוב נכנסנו לסגר
מהודק והמצב מבלבל ומאוד לא פשוט לאף אחד.

.1עידוד ענפי הקיבוץ לפעול בתיאום עם רצון הקהילה
לסביבה ירוקה יותר.

לפני הסגר האחרון פתחנו את מרכז מלק"י מרכז למידה
קהילתי ,שכבות היסודי ובעיקר החטיבה הגיעו למועדון
מידי בוקר בהתאם למערכת שלהם ולמדו ביחד דרך
הזום.

 .2העברת הנוי לנוי בר קיימא הכולל הפסקת הריסוסים
כליל ,ריבוי צמחייה ידידותית לסביבה ולחבריה והקמת
בוסתנים נוספים (נשתלו באירוע התרבות האחרון).

מטרת המרכז היא לאפשר מפגש ודינמיקה חברתית
סביב הלמידה.

 .3הקמת גינה קהילתית בשיתוף מערכת החינוך והנוי.
 .4טיולי ליקוט וניקוי היער.
 .5מפגשי הסבר וסדנאות בנושא קיימות.
שותפים לפרוייקט:
•

הועדה לאיכות הסביבה

•

צוות הנוי והחצר

•

ועדת חינוך

•

ועדה דורות בחורש (ועדת ותיקים)

•

צוות חיפושית (חנות יד שניה)

•

ועדת תרבות

•

הנהלת הקהילה

תמרה

במסגרת הפעילות במלק"י נהנינו מעזרה של מתנדבים
בקהילה שהגיעו להשגיח ,ללמד ולהוציא את הנוער
לטיולי אוורור וניווט.
בנוסף לזה עסקנו בהקמת כתובות אש והכנה למרוץ
הלפיד השנתי ,ברגע האחרון זה לא יצא לפועל אבל אנחנו
מחכים למועד המתאים ונעשה זאת שוב ,שכבת ו' תכנס
ברוב הדר לעולם הנעורים ובנוסף לזה נפתח את שנת
המצווה שגם היא מעט התעכבה.
האטה אין משמעותה סיום של תהליך אלא הפנמה של
הדרוש ,בחינת צעדינו בקפידה בדרך אל המטרה ,ואנחנו
לא מוותרים וממשיכים קדימה.
הנוער שלנו בתקופה מאתגרת זאת ממשיך ללמוד במרץ,
יש לנו נוער נפלא שבמסגרת התנדבות הבית ספרית
מלמד ילדים אחרים מקצועות שונים ...ויש לנו מתנדבים
נהדרים שמלמדים באופן פרטני מקצועות נוספים בזום.
בתנועת הנוער יש לנו צוות הדרכה שמורכב מבנות
איכותיות ונהדרות ופעם בשבוע הן מפעילות את הילדים
בתקופת הסגר באמצעות הזום ועכשיו חזרנו לפעילות
ברחבי הקיבוץ בקבוצות קטנות ,הכול תוצרת כפר
החורש ובניצוחה של נועם בכור רכזת הנעורים.
הצוות בסגר האחרון החליט שאת הקשר והמפגשים
נייצר דרך העברת עשייה טובה ותקשורת חיובית ,ולכן
התחלנו בפרויקט "תעביר את זה הלאה" במסגרת
הפרויקט הילדים הכינו ברכות לשכנים ,פנקייקים
מתוקים לאנשים יקרים ,וכל ילד ונער אימץ אליו אחד
מוותיקי הקהילה והוא יכין עבורו עציץ וברכה כדי לשמח
קצת בזמן הסגר ולהזכיר שבחוץ השקדייה פורחת
והשמש יפה וזורחת וט"ו בשבט הגיע ואתו תגיע אנרגיה
של פריחה.
הפרויקט הוא במסגרת חיבור קהילתי ובשיתוף פעולה
מקסים וכל כך חשוב של מועדון פפריקה בניצוחה
של נירה יחיאלי הנהדרת.
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במסגרת החיבור החשוב בין הילדים לוותיקי הקהילה
ילדי תאנה חוגגים מידי חודש ימי הולדת ליקירי הקיבוץ
הבוגרים בברכות והפתעות.

בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד תודה לצוות היקר שלי
על העזרה האין-סופית ,התמיכה המסירות והאהבה
הגדולה לילדים לנוער ולעשיה :אירית ,נועם ,מעיין ,טל,
אילה וכמובן נציין את סאשה וודרובניק הנהדרת
שמתנדבת בהרבה אהבה בתאנה.
האתר שלנו מתעדכן מידי פעם ואתם מוזמנים להציץ
ולראות קצת ממה שאנחנו עושים ועוד נעשה בהמשך.
טליה בן ארי ,מנהלת החינוך החברתי קהילתי בכפר
החורש
תרבות
יצאנו לאחרונה מסגר
נוסף כשמצב
התחלואה משתפר
ואט אט מתחילים
לראות את האופק ,אם
כי לצערנו הוא עדיין
רחוק .שנת ,2021
לפחות כך אנו מקווים ,תהיה שנה שלפחות בחלקה נוכל
לחזור ולהיפגש ,ולהתקהל ,ולחגוג כמו שצריך (גם אם
החיוכים יהיו עדיין מוסתרים מאחורי המסיכות).

בתקופת הסגר על אף שמסגרת הזום קצת קשה לנו
הרגשנו שאנחנו נורא רוצים להיפגש עם הילדים ולטייל
איתם ברחבי הארץ ,גלעד תלם מדריך הטיולים המעולה
החליט שהוא מרים את הכפפה והכין טיול מדהים
למדבר יהודה ,הילדים חבשו כובע ,הכינו תיק מלא
חטיפים מים ושמחה ויצאו לדרך .בטיול פגשנו נמרים,
נשרים נחלי אכזב ונחלים מתפרצים במים ולמדנו על
הסביבה המדברית המרתקת ,היה נהדר ואנחנו ממש
מקווים שבטיול הבא באמת נעלה יחד לאוטובוס ונהנה
ממרחבי הבריאה של מדינתנו היפה.
הילדים יצאו גם להרפתקה; "המרוץ לכפר החורש"
בתנאי התו הסגול ,חיפשו רמזים ומשימות בין תחנות...
בנוסף אנחנו כאן עבור ההורים ,הנהלת החינוך יזמה
ערוץ שיח הורי ,מפגשי זום פתוחים או בהנחיה שבהם
אפשר לשתף ,לשוחח ולהתעדכן.
מה אנחנו עושים בימים אלה כשהסגר קצת מאחורינו:
ממשיכים בפרויקט עכשיו כשהסגר נגמר?
בשבוע האחרון ביקשנו מהקהילה לעזור לנו לאסוף
מוצרים לתרומה למשפחות נפגעות סגרי קורונה,
וחבילות שי לחיילים שלנו.
ילדי שנת מצווה יארזו את החבילות ויהיו אחראים לשנע
אותם למקום התרומה ,והצעירים שלנו יכינו חבילות
משמחות לחיילים.
בנוסף מערכת החינוך שלנו חזרה לפעילות ,הילדים
נפגשים בבתי הילדים מיד לאחר ביה"ס נפגשים בתנועה
ובפעילות הנעורים.
אנחנו גם מתארגנים לפתיחת שנת המצווה שהתעכבה
בגלל הסגר ,מבטיחים לשלוח עדכונים.
בימים אלה אנחנו מתארגנים לפורים ילדים במתכונת
קצת שונה ,הנוער שלנו כמו בכל שנה יערוך דוכי משחק
והפעלה לילדים מגיל גן עד כיתה ו' אך הפעם פורים
ילדים יהיה לילדים בלבד ובזמן הפעילות במרחבים.
פרטים יועברו בקבוצות.

התחלנו את השנה בסגר .ב  8לינואר ,יום שישי ,רגע לפני
כניסתנו לסגר ,הסתובב טרקטור הפינוקים ברחבי
הקיבוץ ובהובלה של רכב המוסיקה ,נהוג על ידי תמרה,
ושלל מתנדבים מן הקהילה קיבלו כל משפחות ההר עוגה
מתוקה לשבת .תודה לכל המתנדבים אשר תרמו
להצלחת הפעילות.
בהמשך החודש ציינו את חג האילנות ,הלוא הוא ט"ו
בשבט עם תחרות צילומים מן הטבע ביוזמתו ובניהולו
של דרור יפעה .התמונות אשר השתתפו והתמונות שזכו
מופיעות כולן בעלון זה כמובטח.
בעקבות מגבלות ההתקהלות והרצון לשמור על התרבות,
פתחנו גם במיזם חדש של סדרת הרצאות בסלון ולרגל
ט"ו בשבט פתחנו את הסדרה בהרצאה אשר עסקה
בצמחי מרפא .בהמשך ,לציון יום המשפחה לצפייה שתי
הרצאות נוספות בסדרה ובפורים תתקיים הרצאה
נוספת ..אנו מקווים כי אתם צופים ונהנים .נשמח לקבל
פידבק מכם בעניין...אנו במקביל בוחנים סטטיסטיקות
צפייה ובמידה שנגלה כי אין היענות נבטל את הפרויקט.
את יום המשפחה ציינו גם באמצעות משחק "משפחת
סופר הר" הלקוח מעולמות המירוץ למיליון וחדרי
בריחה בו הסתובבו משפחות מצוידות במפה ברחבי
הקיבוץ ואספו רמזים על מנת למצוא את הנוסחה לחיסון
אשר יציל את הקיבוץ מפני תקיפתה של מוטציה נוספת.
איסוף הרמזים היה בין היתר באמצעות ביצוע משימות
כמו נטיעת עץ במסגרת הנטיעות שנדחו מט"ו בשבט
ותודה לבירגיט על שיתוף הפעולה הקסום ,קליעת חלות
וקבלת רמז מן האופה ,זיהוי עצים וקבלת רמז משומר
הגן ומשימות נוספות של אמון ,שיתוף פעולה וכו'.
משפחות רבות השתתפו באתגר ,מזג האוויר היה מושלם
ואנו מקווים שנהניתם .בהזדמנות זו אני רוצה להודות
שוב לכל המתנדבים והמסייעים בהצלחת הפעילות.
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נכון לרגע כתיבת שורות אלו פסטיבל הטעמים בעמקים
של המועצה ואירועי פורים עוד לפנינו.
צעדת כפר החורש אשר צפויה להתקיים השנה במתכונת
מיוחדת וקצת שונה מן הרגיל בתאריך  6למרץ.
גם השנה נציין את אירועי יום האישה הבין לאומי
וכמובן עוד שלל טקסים ואירועי תרבות לציון החגים
והמועדים השונים .בהתאם לתכניות העבודה השנתיות
ולמטרות הקהילה ,אנו נשאף השנה לקיים את כל
האירועים בהתאם לעקרונות תכנית "בראש ירוק" שזהו
פרויקט רוחב שנתי שמטרותיו ירוקות וסביבתיות.
בהזדמנות זו ,נציין כי אנשים אשר מעוניינים לקחת חלק
בתכנון ,ביוזמה או בהתנדבות לחג/טקס/אירוע מסוים
מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי וועדת תרבות .אנו נשמח
ליוזמות ולרעיונות חדשים ואנו צריכים אתכם .אנו גם
מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק פעיל בוועדת תרבות
בשנת  .2021למעוניינים ניתן לפנות לאיילת טל רוטנבך,
רכזת תרבות .054-7200626
שלכם ובשבילכם,
כלל חברי ועדת תרבות:
איילת טל רוטנבך (רכזת תרבות) ,נועה ירמיהו ,לי פרץ,
נעה שפיגל ,מיכל וצלר נוימן ,נטלי אבידן ביטון ,איילת
שבח ,צאלה קירשנבאום ,רומי ויינר ,שירלי ברכפלד
חביב ,שירלי אברהם ,גלעד תלם ,אסף רוכין ורועי חלוצי.
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צמ'ד -מה נשמע בפרוייקט הר בהרן?
תכנית העבודה לשנת  2021אושרה ע"י ההנהלה באמצע
ינואר .מבחינתנו בצוות הצמד ,המשמעות היא שאפשר
"להתנפל" על הסעיפים לביצוע ,כי באפריל אנחנו רוצים
להציג לאישור ההנהלה תכנית שלמה של הפרוייקט-
שיכלול:

מתעניינים בסביבתכם כדאי להפנות לחן יפעה .היא
מרכזת את רשימת המתעניינים ויוצרת עימם קשר.
גלעד תלם

בריגיט קשת -הגננית

תכנון כמעט סופי פיזי .איפה בונים ,מה בונים ,איך
בונים.
לא רק שהם מאוד יפים ונותנים
צל ,הם גם עובדים בשבילנו
והכל בחינם.
העצים קולטים פחמן דו-חמצני,
מייצרים חמצן ומחדירים פחמן
לתוך האדמה.

תכנון גלי הקליטה-כמות נקלטים בכל גל ,אפיון
הנקלטים וקצב הקליטה של הגלים .שני הסעיפים
האחרונים בשילוב עם ו .תכנון וקרקעות ועם ההנהלה.
תכנון של תהליך הקבלה והקליטה -בעזרת הקמת
והכשרת שתי ועדות נפרדות.
תכנון של חינוך בעידן הקליטה בשילוב עם ו .חינוך.
תכנון של התאמת פעילות התרבות לקליטה -בשילוב עם
ועדת תרבות.

האם ידעתם ש?...

תכנון הכשרה של גורמים שונים בקיבוץ לקליטה -
פורמאליים ולא פורמאליים.

 עץ אחד מייצר  700ק"ג חמצן בשנה וקולט  20טון
דו-חמצני!
פחמן

הכשרת הלבבות בקהילה הקולטת לקראת הקליטה -
משימה שדי מתכתבת עם משימות אחרות הרשומות
לעיל.

 עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ
מעלות!
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כדי להגיע להחלטות מושכלות הנדרשות ,ביקשנו מטובי
כהן מקיבוץ מעגן מיכאל  -מתכננת ערים במקצועה –
ליצור עבורנו תרחישים דמוגרפיים אפשריים לקהילה
בקיבוץ כפר החורש .המטרה שלנו למצוא את הקצב
הנכון לקליטה ,כך שניצור כאן תהליך שמצעיר את הגיל
הממוצע בקיבוץ ,מגדיל את החלק של בני  20-65ביחס
לכמות הילדים והמבוגרים מעל ( 65למרות שגם כמויות
אלה יגדלו כמובן) ,ויוצר דירוג גילאים שמונע חורים,
קפיצות ומדרגות .הוצגו כבר טיוטות ואנחנו כבר עם
תוצאה מגובשת שתוצג להנהלה ,צוות הצמ"ד ו-ו.תכנון
וקרקעות באמצע פברואר.

 עץ אחד יכול לספוג בשנה  20ק"ג אבק ו"לבלוע" 80
ק"ג תרחיפים ,המכילים מתכות רעילות ככספית,
ליתיום ,עופרת וכדומה!

המדור העוסק בקליטה מטעם התנועה הקיבוצית עושה
עבודה מאוד יפה של שיתוף מידע והכוונה בין כל
הקיבוצים .אני משתתף בקורס "זומי" בנושא ,יש ימי
עיון קצרים ומאוד מוצלחים בנושאים כמו חיבור של ו.
חינוך עם הצמ"ד ,תרבות וצמ"ד ,חוק וצמ"ד ועוד .מעניין
לראות שהרבה אתגרים וקשיים שאנחנו צופים או חווים
דומים בגדול למה שקורה בקיבוצים אחרים ויש יופי של
פתרונות שאפשר לאמץ ,בהתאמה קטנה או גדולה
למיוחד אצלנו .היו גם ימי עיון של המועצה האזורית
בעניין הקליטה .גם שם עלו נושאים מעניינים.

 עץ אחד מנקה ,מסנן ומטהר  100,000מ"ק אוויר
מזוהם מדי שנה!
 עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי  -הוא
בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש!
 עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים!
 עץ בוגר ,שקוטר גזעו כחצי מטר ,נאמד בכ20,000 -

מתעניינים רבים פונים אלינו ומבקשים מידע על
האפשרות להצטרף לחיים פה על ההר .חשוב לנו לדבר
באופן ראשוני עם כל פונה .למרות שעוד אין לנו מידע
מאוד מדויק על עלויות ,תאריכי בנייה וכדומה אנחנו
מקפידים להבהיר שאנחנו מחפשים שותפים לחיי
הקהילה בכל מובן -פורמאלי וגם לא .השאלה הראשונה
והמשמעותית שהמעוניינים לבוא לכאן צריכים לבדוק
עם עצמם היטב היא ,אם אנחנו ועקרונות חיינו
מתאימים להם.
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מה קורה עם האשפה האורגנית שאנחנו
זורקים לפח החום?

הטור של מיכל -ליקוטי דרך
הסירפד או בשמו השני-
המולטי ויטמין של הטבע נמצא
כעת בשיא תפארתו בצידי
השבילים.

אז ככה...אחת לשבוע מימון היקר וצוותו
אוספים את האשפה האורגנית שאנחנו זורקים
לתוך תא איסוף ובו מתחיל בלי שנתערב בכך,
פירוק של המזון לרכיביו על ידי פטריות ,המזון
האורגני הופך אחרי תקופת זמן לאדמת
קומפוסט מזינה ,והציבור מוזמן לקחת ולהזין
בה את הגינות הפרטיות .מקסים ,לא?

עלים ירוקים ,משוננים וצורבים
במיוחד אם לא ניגשים נכון.
בסירפד תמצאו שלל מינרלים
ויטמינים ,כמויות גדולות של
ויטמין סי ,ברזל  ,אבץ ועוד..

לתאלתא
מגיעה
מגיע
האורגנית
אשפההאורגני
שלב אה הזבל
שלב א'-

כל מה שהגוף צריך בשביל
החורף (רמז -לא סתם צומח הסירפד בעונה זו) .
כדי להגן על עצמו פיתח הסירפד שערות זעירות על פני
העלה שהן מעין מזרקים קטנים אשר במגע מזריקים
כמות קטנה של חומר צורב ( כזה כמו של נמלי האש)

שלב -ב' הזבל האורגני מתייבש ומתפרק

שלב ג' -ערמת קומפוסט מוכנה לשימוש
הקהילה
אבל ,אם שוברים את המזרקים הללו  ,הם לא יוציאו את
החומר .ניתן ללקט עלים בביטחה על ידי קיפול העלה
(תופסים מלמטה) או על ידי ליטוף העלה עם כיוון צימוח
השערות .דרך נוספת היא לקטוף עם כפפה ולחלוט שתי
דקות במים חמים ( גם המים החמים שוברים את
השערות) .
במידה שנדקרתם ,לא נורא ,אם לא נוגעים זה עובד תוך 4
דקות .ואם כואב מאוד ,סביר להניח שתמצאו כוכבית
בקרבת מקום ,תלעסו אותה תוציאו ,שימו על מקום
הצריבה ותראו איך עובר מייד!!
כי בטבע  -איפה שיש כאב -יש מרפא!
מומלץ מאוד ללקט את העלים ולהכין מרק סירפדים ( יש
באינטרנט שפע של מתכונים) ,קציצות סירפד ואף לשתות
תה סירפדים.
יכולים גם לקטוף את העלים ,לייבש ולשמור לקיץ להכין
תה .מאוד בריא לחיזוק הגוף בכללי ,להקלה בדלקות
בדרכי השתן ,מעודד ייצור חלב לנשים מניקות ועוזר
מאוד בספיגה של ברזל בגוף ועוד שלל יתרונות!!
בתאבון!!!
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מתכון למרק סירפדים מקבוצת "מידע בין מלקטים"
מהפייסבוק :אורנה זביידה ארמאני
 1בצל קצוץ לטגן בשמו זית .להוסיף:
 2תפוחי אדמה קוביות
 2גזרים מגורדים

דקה עם אמן מקומי -חן יפעה

נעמי דורצ'ין

כורכום .מלח .פפריקה .פלפל .צ'ילי יבש .נענע משובלת
יבשה
טיגון ערבוב
מים .הרבה .להרתיח .
מוסיפים  2כוסות עדשים כתומות
בחצי הדרך להוסיף כמה חופנים קצוצים של סירפד
ומיץ מלימון שלם

אני יוצרת בחומרי טבע שאני מלקטת כמו סנסינים של
דקל ,אלת המסטיק ,זית ,אשחר ,פילודנדרון ועוד
קצת עליי ועל האומנות שלי
● התחלתי ליצור בשנת .2000
● גיליתי שכאשר אני קולעת אני מרגישה יוצרת יש
מאין.
● אם מיכאל אנג'לו היה רואה אותי יוצרת הוא
היה חושב לעצמו שסנסינים זה חומר אקזוטי,
כמו כל האירופאים שפגשתי בפסטיבלי הקולעים
באירופה.
● אני אוהבת קליעה במיוחד בגלל שזאת אחת
המלאכות העתיקות ביותר ליצירת כלים
שימושיים.
● אומני השזירה שאני הכי אוהבת ואני ממליצה
לכם לעקוב אחר עבודתם הם קולעים מפרובנס
מי שרוצה לראות עוד יצירות שלי יוכל לראות אותן
בסדנה שלי בתאום איתי והן עומדות למכירה.
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ממליצים על ...יעל פויס

טליה פלאח שדה

המדור "שווה קריאה" קורא
לכם להמליץ על ספרים ולשתף
במחשבות וברעיונות בעקבות
הקריאה .בנוסף לכך ,אתם
מוזמנים להגיב לרעיונות
שעולים במדור ,להרחיב,
להתנגד ,או להוסיף.

אני יוצרת בעפרונות צבעוניים ,עטים ,טושים וגירים.
קצת עלי ועל האומנות שלי
התחלתי ליצור בשנת .2010
גיליתי שכאשר אני מציירת יוצאים ממני ציורים
מדויקים שנעימים לעין ולנפש.
אם היו מגלים את הכישרונות שלי בזמנו ,כבר הייתי
במקום אחר היום....
אבל איך אומרים ? אף פעם לא מאוחר מידי כדי לנסות
לממש את הפוטנציאל...
אני אוהבת לצייר זה ממלא אותי בסיפוק שלבסוף יוצא
משהו קטן ומושלם עם משמעות גדולה.
הציורים שאני הכי אוהבת לצייר זה ציורי ילדים כי הם
ציורים מאוד ברורים.
מי שרוצה ליראות עוד יצירות שלי יכול לראות אותם
בפייסבוק שלי Talia Sade.

לפתיחה ,אפתח בהמלצה על
ספר שכבר הספקתי לקרוא
פעמיים.
תמיד אותו דבר – Semper Idem
סיפורה של ילדות ,כרוניקה שלא נשלמה
"לאן שלא
תפנה התחת
יימצא
מאחור"
אומר דוד
סטוואן
למספר הצעיר
בספר "תמיד
אותו דבר –
Semper
 "Idemמאת
ג'ורג'ה
לבוביץ'.
זהו ספר
מכמיר לב,
מצחיק
ומעורר
מחשבה.
אמנם מעט
ארוך ,אך
לנוכח דברי
האב החורג:
"צבים חיים  200שנה כי הם לא ממהרים לשום מקום"
(עמ'  ,)84מה יש לנו למהר?
ג'ורג'ה לבוביץ ( )2004-1928יליד העיר סומבור במחוז
ויוודינה ,שבצפון יוגוסלביה לשעבר ,והיום סרביה ,נולד
למשפחה יהודית ,המפוצלת בין דתות ושפות .בגיל 15
גורש לאושוויץ וכשחזר גילה שמשפחתו נשמדה כמעט
כולה .כאביו ,צמח להיות איש תיאטרון וספרות בבלגרד.
עם התפרקות יוגוסלביה ,בשנת  ,94תקופה של טבח
והרס ,עלה לבוביץ' עם משפחתו לישראל וחי בה כשש
שנים .כשחזר למכורתו ,הקדיש עצמו לכתיבת
האוטוביוגרפיה ,שלא נשלמה בשל פטירתו .חסרונם של
שלושת הפרקים האחרונים אינו פוגע בספר הנפלא ,רווי
ההומור והעצב ,שתורגם היטב בידי דינה קטן בן-ציון.
הוריו של ג'ורג'ה התגרשו בילדותו ,ומאז נע ונד בין בתים
שמרכיבים את משפחתו העניפה .סבו שהתאלמן ,נישא
בשנית לגרמניה אדוקה בדתה הנוצרית .אביו החורג,
שהיה במאי ידוע ,נישא בשנית לשחקנית הונגרייה-
נוצרייה .דודתו נישאה לסרבי נוצרי ,וכך נוצרה משפחה
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מרובת מתחים ובריתות בין דתות ,לאומים ושפות .הילד
הקטן ,שניחן בנפש קולטת ושכל חד ,שומע הכול ,זוכר,
ומתחיל לרשום חוויות וזיכרונות ב"מחברת הכחולה"
שליוותה אותו כל ימיו .קטעים נפלאים בספר מתארים
את השיחות סביב שולחן הסעודה המשפחתי של סוף
שנות השלושים במאה שעברה וראשית שנות הארבעים.
המספר גדל בין בני משפחה ביולוגיים ,חורגים ואף
"רזרביים" ,והקורא מתרשם מריבוי השפות (סרבית,
גרמנית ,הונגרית ,יידיש) ,הלאומים והתרבויות בקרבם
מתבגר המספר .בני המשפחה ,החברים והמכרים,
מצויירים באהבה ,בהומור ובגעגוע בסיפורו של ג'ורג'ה,
שלפי תיאוריו היה ילד בודד בעולם המבוגרים שסביבו.
קשריו החברתיים המעטים היו עם נערים בודדים
ודחויים כדוגמתו וקשריו הרומנטיים המעטים הסתיימו
בנתק בשל צוק העיתים .המבט ההומוריסטי-מריר משהו
אינו פוסח על בית הספר ושלל טיפוסי המורים
והתלמידים שבו .ג'ורג'ה מתאר עצמו כנער חולם ,כמי
שזכה בירושה ,מפחידה למדי ,לחוש אסון מתרגש ובא.
תחושה זו מלווה אותו לאורך שנות נעוריו במועדים
שונים ,ותמיד האסון אכן מתרחש.
כותרת הספר לקוחה מכתובת שעל שער הכנסייה
האוונגליסטית בסומבור ,והסבתא החורגת מסבירה
למספר שהביטוי "תמיד אותו דבר" משמעותו ש"הרשע
הוא תמיד אותו רשע" (עמ'  .)133נרמז בספר שאם אלה
שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים ואם אלה
שנות התשעים – הרשע הוא אותו רשע ,ולאן שלא תפנה,
כדברי דוד סטוואן ,התחת תמיד יישאר מאחור .רוח
דטרמיניסטית מרחפת מעל דברי הסבתא והדוד ומלווה
את התחבטויותיו של הנער בדבר אמונה ,אלוהים ,גורל
ומהות האנושיות.

חדש על ההר -בית כנסת
אז למי שלא מכיר :שמי עופר ארביב ,נשוי לשרית ואבא
ליובל נועם ואביב ( בנותיי מוכרות בקיבוץ להורי ילדי
הגנים והנוער).
הגענו לקיבוץ הירוק על ההר לאחר שנים שהתגוררנו
בבסיס רמת דוד כחלק מתפקידי כקצין בחיל האוויר.
את ביתנו בנינו בשכונת הכדורסל.
ברקע המקצועי שלי  -איש טכני במטוסי חיל האוויר עוד
משחר נעוריי וכעשור מנהל תחום בטיחות.
ובמקביל ,לימודים במכללת עמק יזרעאל ולימודי
רפלקסולוגיה ועיסוי (לנפש)...
ואם כבר מדברים על הנפש ...אז בחגי תשרי ובעיקר
בכיפור  ,יחד עם מתנדבים נוספים ,הובלתי את התפילה
בקיבוץ .תהליך הקמת בית כנסת קבוע בקיבוץ התחיל
לפני כחצי שנה.
עם הרחבת הצורך והחיבור הטוב בין חברים בקיבוץ,
ביקשתי וניתנה לי הרשות לקבל את המקלט הישן (
משחקיה לשעבר) לשמר את המקום כמקלט ,לאפשר
מקום לחמ״ל בחירום ,ובעיקר בשגרה שישמש כבית
כנסת קבוע לציבור המתפללים.
פניתי אל חבר שעוסק בבניה ושיפוצים והוא תרם מכספו
חומרים ,ציוד ועובדים לפי התכנון שלי לשיפוץ המקום.
במהלך השיפוץ טיפלנו באיטום הגג ,פרוק ציוד ישן,
עבודת ריצוף ,חידוש החשמל ,תאורה והנמכת תקרה,
מיזוג צביעה ,ועוד .

במקביל פניתי אל יו״ר ארגון 'איילת השחר' -הרב שלמה
רענן .ארגון זה עוסק במהותו בסיוע לקיבוצים ויישובים
רבים בחיבור והשלמת צרכי דת בדרך מקרבת ומחברת
בין דעות וגישות בדרכי נועם  ...הרב רענן סייע לי בליווי
תכנון והשלמת צרכים לבקשתי ,ותרם מעל ל  50אלף ₪
לשיפוצים ולציוד וכך יכולתי להחזיר חלק מעלות
השיפוצים .הציוד שקיים נרכש מאתר "יד  "2והוא נדרש
לשיפוץ והתאמה.
מטרת בית הכנסת להוות מקום לחיבור וקירוב ,למענה
לצרכי דת של החברים בקיבוץ ובני משפחתם .
אני מזמין את כל המעוניין לקיים חיבור ערכי ודתי
לשמחה כמו בר מצווה  ,עלייה לתורה  ,ילדי גיל מצווה
בקיבוץ ,להתקשר ולקבל חיבוק וחיזוק לערכי היהדות
ולחיבור לשמחה.
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בימים אלו אני ממשיך לגייס תרומות (חלק כבר פנו )
בכדי לתרום ולהשתתף בהקמת המקום ,ברכישת ציוד,
או למי שמבקש להנציח זכרון יקיריו בדרכי נועם.
המקום כבר מקסים אך יש עוד מה להשלים.

מן הארכיון של כפר החורש -
שמוליק בדאור
ּדֹור לְדֹור יַבִּ יעַ אֹומֶ ר

אני תקווה שנוכל לסיים את השלמת הציוד ,התרומות
ולפתוח את בית הכנסת בכפר החורש באזור פורים או
מעט אחרי.
אשמח להשתתפותם בתרומה לעשייה.
עופר ארביב

פברואר 1951
מתוך דף המידע
 +בראש דאגותינו היה לארגן כיתות לחברים הזקוקים
ללימוד השפה העברית (כל חברי הקבוצה).
 +עתה אנו מתכוננים למסיבת הפורים ,שאותה יש
בדעתנו לערוך ברוב שמחה וצהלה.
 +לאט לאט אנו מתחילים להכין את "סדר הפסח".
 +אחת לשבועיים מתקיימת הצגת קולנוע .טיבם של
הסרטים ותוכנם גורמים לנו לעיתים קרובות אכזבה
מרובה.

הלל אבנרי -אחשוורוש -בהצגת פורים.
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ריק

מתכון משלנו  -עדי שפר

מטיילים -גלעד תלם

עוגת יוגורט

עשו לעצמכם טובה .קחו את
עצמכם ואת כל מי שאתם
אוהבים ,היכנסו לרכב -הנחו
את הוויז לקחת אתכם ל-
"כניסה לשביל נחל ציפורי"

עוגת היוגורט הזו כל כך קלה
להכנה ,טעימה ,עסיסית
ופשוטה .כל ילד יכול להכין
אותה ואפילו מודדים את
החומרים בעזרת גביע יוגורט

חומרים לתבנית אינגלישקייק אחת
 1גביע יוגורט (גביע היוגורט ישמש ככוס מדידה)
 1גביע יוגורט ריק מלא בשמן
 2גביעי יוגורט ריקים מלאים בסוכר (אני מעדיפה 1 1/2
גביע יוגורט ריק מלא בסוכר)
 2ביצים
 2כפיות תמצית וניל
 3גביעי יוגורט ריקים מלאים בקמח
אופן הכנה
 .1מחממים תנור ל  180מעלות ומשמנים תבנית
אינגלישקייק אחת
 .2מוזגים לקערה יוגורט שמן סוכר ומערבבים.
 .3מוסיפים לקערה ביצים ותמצית וניל ומערבבים טוב.
 .4מוסיפים את הקמח לקערה ומערבבים רק עד
לאיחוד ,אחרת העוגה יוצאת קשה.
 .5מוזגים את הבלילה לתבנית ואופים  30-45דקות עד
שקיסם שננעץ בעוגה יוצא עם פירורים לחים
*מבוסס על מתכון של קרין גור

(-ככה צריך להקליד ,אבל שווה
את המאמץ הקטן) ...
 20דקות נסיעה דרך זרזיר
ומחלף המוביל בואך שימשית,
יביאו אתכם לחניה גדולה שממנה אפשר לצאת ברגל או
באופניים לכל כיוון ,בכל מזג אויר ,בכל רמת קושי .הייתי
אומר שבכל שעה (אבל לא בשישי בבוקר מאוחר עד שבת
אחה"צ מאוחר  -אז מפוצץ שם) ולכל נפש .קק"ל
השקיעה במערכת מדרכות וגשרונים לאורך הערוץ הזורם
של נחל ציפורי וגם בתוך החורש ,בין עצים ופריחה ,מטע
צעיר שרק ניטע ,גת עתיקה ,מערה קטנה .פינות ישיבה
מוצלות .מה רע?
אפשר ללכת במסלול מעגלי מזרחה על המדרכה הצמודה
לנחל ובעזרת הגשרים הקטנים להקיף מטע צעיר.
כשחוצים את הגשר השני ,פונים ימינה על המדרכה
וחוזרים בדרך מוצלת ברובה על יד החורשה הנטועה ,
בדרך פוגשים בגת ובמערה .מהמערה חוזרים חזרה.
כשעה וחצי רכיבה קלילה בקצב ילדים בגיל .5-6
בהליכה -כשעתיים.
אפשר לצאת מהחניה מערבה על המדרכה שתוליך אתכם
בדרך עקלקלה אל מתחת לכביש לשימשית ,אח"כ במורד
הנחל והחורש לעבר הגשר מתחת לכביש  , 77השדות
שמתחת לאלון הגליל ובסוף  -לעבר כעביה .בדרך יש
פינות חמד לזולה לאורך ה"נהר" .ברכיבה עם ילדים
(הכל במגמת ירידה) -כשעתיים .אבל צריך לקחת בחשבון
רכיבה בעליה המתונה –כל הדרך חזרה ,או לשלוח מישהו
ברכב לאיסוף בכעביה על הגשר מיד אחרי הכיכר.
מי שמחפש רכיבת אופניים אתגרית יותר ,יכול לשלב
רכיבה בסינגלים (מסלולים צרים שמותאמים לרכיבת
אופניים באופן מיטבי) שמקיפים את קיבוץ הסוללים-
מסלול זורם ,לא קשה ,בתוך יער צפוף של אלונים מצויים
או סביב שימשית -קצת יותר מאתגר אבל בקטנה .מי
שממש גיבור יכול לשלב את שניהם ,ומי שסופרמן/סופר-
על – יכול בכלל לצאת מכפר החורש ברכיבה עד לשם
ולפגוש את יקיריו לפיקניק.
יאללה! לא להתעצל! הכל פורח עכשיו!
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ממצולות השלולית -גבי ברזל
שלום לכולם.
אנחנו פותחים מדור חדש בעלון המיועד לפרסום
שירים שלנו –
שירים שנכתבו ונכתבים כאן אצלנו בכפר החורש .כל
הכותבים/ות הגלויים והכותבות/ים בסתר מוזמנים
לשלוח אלינו מפרי יצירתם.
קראנו למדור בשם זמני "ממצולות השלולית" ומקווים
להעניק לשלוליות את הכבוד המגיע להן .העזו ושלחו
שירים אלינו לשלולית כדי שנוציא אותם לאור
ממצולותיה.
סֶ לְפִּ י שֶ ל עֹו ַלם  /גבי ברזל
ִּש ִּירים הֵ ם ִּשבְ ֵרי אֹור ּולְעִּ ִּתים גַם צֵ ל
וְ יֵש ִּש ִּירים שֶ הֵ ם כְ מֹו ְמצּולֹות ְשלּולִּית צְ לּולָה ַאחַ ר הַ גֶשֶ ם
עִּ ם עֹמֶ ק שֶ ל צַ ְמרֹות עֵ צִּ ים ּובֹץ מַ ְמ ִּתין בַ ַק ְר ָקעִּ ית כְ מֹו
ִּמ ְתנַצֵ ל
חֹוש ִּשים ָלגֶשֶ ת
בִּ פְ נֵי הַ ִּמ ְש ַת ְקפִּ ים הַ מֻּ ְקסָ ִּמים וְ ְ
וְ עִּ גּולֵי ַא ְדוָה עִּ ם כָל עָ לֶה נֹושֵ ר
כְ ִּאּלּו ִּמ ְתחַ זִּ ים לְטַ בְ עֹות גִּ ּלֵם
אֹותי
וְ יֵש ִּש ִּירים הַ ְמשַ ְקפִּ ים ִּ
כְ סֶ לְפִּ י שֶ ל עֹולָם.

הסופה ,פתאום בום טראח !!! האוהל נפל ,ואני ועריסתי
צנחנו לשלולית המים.
אבי יצא להזעיק עזרה ובעזרת שוכני האוהלים הסמוכים
הקימו שוב את האוהל כשבכל אותה עת אימי מגוננת
עלי.
בבוקר הגיע הצבא לעזרה מתחו את חבלי האוהלים חפרו
תעלות סביב האוהלים סיפקו שתייה חמה ומזון,
באותו יום פונו כאלף ילדים לבסיסי צה"ל ,אמא סירבה
לפנות אותי (ילדי תימן אוליי?).
לאחר כשנה במעברה עברנו למגורי הקבע (בית אבי עד
היום).
היום שהגעתי לאשמורת השלישית לחיי ושאני בוחן את
"מסע חיי מאותה שכונה דרומית בעיר הדרומית ועד
לכפר
שעל ההר הגלילי מעל העמק שהוא חלום.
וכל אותן תחנות בדרך ילדותי ונעוריי בקיבוץ משגב עם,
הגיוס לגדוד הצנחנים ,אותה מלחמה מטלטלת
שחרצה בנו צלקות,
הנישואין לנורית ,הולדת בכורי ארז ,יציאה לקורס
קצינים ,המעבר לכפר החורש ,הולדת שאר ילדיי דקל
שקד ותמר ,וכאן נולדו גם נכדיי.

"ודור לדור יביע אומר"
"ונטעתים כעץ שתול על פלגי מים".
ישעיהו מרדכי

הכר את שכנך –
מרדכי ישעיהו" -ישו"
אימי אמבר ז"ל ואבי חביב ייבדל
לחיים ארוכים ילידי איראן ,ב-
 1950נפגשו במחנה העלייה
לישראל אשר בטהראן,
לאחר שידוך נישאו במחנה,
ולאחר המתנה בת מספר חודשים
ובראשית שנת  1951עלו לישראל,
בשער העלייה
בחיפה הופנו למעברת באר שבע (
לא שאלו לדעתם) .ובלילה בדרך לא דרך נסיעה בת שש
שעות לפנות בוקר
הגיעו למעברת באר שבע ,שורות שורות של אוהלים
ומכל עבר חובק המדבר את המעברה.
שוכנו באוהל ,שתי מיטות "סוכנות" עששית נפט לתאורה
פתיליית נפט לבישול משותפת לשני אוהלים ,ביום השמש
היוקדת ובלילה צינת המדבר.
ביולי  1951הגחתי לאויר העולם ילד חייכן ושמנמן ,אבי
התקין לי עריסה מארגז פרי הדר של תנובה,ומחמת
"האורחים" הלא רצוים על רצפת האוהל( עקרבים
רמשים ושאר מרעין בישין) תלה את העריסה לעמוד
האוהל.
חורף שנת  1951/52היה אחד החורפים הקשים במאה
השנים האחרונות (ואף שלג שירד ברוב חלקי הארץ).
לילה אבי נרדם ואימי מעת לעת בודקת אם אני מכוסה,
(אני בן חמישה חודשים) מחוץ לאוהל מתחוללת סופה
עזה ,גשם זלעפות ניתך על יריעות האוהל ,מים חדרו
לרצפת האוהל ,האוהל נע ונד לצליליו הזועפים של "סבא
רוח"
ואני בעריסתי על עמוד האוהל נע אנא ואנה נתון לחסדי
15
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שלולית החורש-

הפעם נעסוק

צליל אבני חיון

בשתי נשים
מדהימות וחזקות
שפרשו לפנסיה
בזמן האחרון:

ענת שפר ורבקה
וצלר.
ענת מסכמת את
עבודתה רבת
השנים במאפיה.

עשהאל חבר שלי,
כשאני עובר ליד הבית של עשהאל המבט שלי פונה
להסתכל אם יש סימן של עירנות :תריסים פתוחים ,דלת
פתוחה ,אור במקלחת ,או שעשהאל בכבודו ובעצמו יושב
במרפסת.
ועוד יותר מהכל אני מתגעגע לסירובים של עשהאל .לא
כל-כך הרבה הוא סירב .אבל בכל פעם שהוא אמר – לא,
לא עכשיו ,זה לא בשבילי וכדומה ,הוא אמר את זה בלי
להתחכם ,ישר ולעניין.
אהבתי את הצד הזה של התקשורת איתו ,כי זה תמיד
היה אמיתי ובלי התחכמויות מיותרות.
הוא סירב לעתים רחוקות ,וטוב שכך הוא היה .כי פעמים
אין-ספור הוא היה מוכן לעזור ,מתנדב להסיע את אלה
שנזקקו לנהג ,להדריך נהגים חדשים ,לנקות מיוזמתו את
המכוניות של הקיבוץ ,ועוד ועוד.
אי אפשר שלא להזכיר את "הפרלמנט" ,שהתקיים אצלו
בפרגולה=מרפסת במשך שנים רבות ,עם הקפה והעוגיות
שהוא הציע למשתתפים=חברים אישיים שלו ,וגם
לעוברים בדרך שליד הבית שלו.
חזלינ"ו קבעו" :כל שתעשו ,לא תעשו אלא מאהבה".
עשהאל קיים את ההוראה הזאת ככתבה וכלשונה כי כזה
הוא היה .וייזכר.
שמוליק בדאור
24.01.2012
__________________________

ב 33-שנים
האחרונות עבדתי
במסירות במאפיה
בתור הפנים
המקצועיות של
הלחם.
תפקידי היה
טכנולוגית מזון:
פיתחתי ,שדרגתי
ושיפרתי עשרות
מתכונים של מגוון לחמים ,לחמניות ,פיתות ועוד .היה לי
ממשק עם כל חלקי תהליך אפיית המוצרים והצלחתם.
ערכתי בדיקות כושר אפייה ,הרצתי הרצאות מקצועיות,
ייצגתי את מוצרי המאפיה בתערוכות מזון ,היוותי
כתובת לידע תיאורטי ומעשי.
במקביל הייתי בצוות פיתוח של מאפיות אנג'ל בו פיתחתי
מוצרים .בנוסף ,בשנים האחרונות מילאתי תפקיד מנהלת
איכות ובטיחות המוצר ,ובמשך  16שנים ,ברגישות
ובדיסקרטיות ,ממונה על הטרדה מינית במפעל.
כחברת קיבוץ כפר החורש ,גדלתי והתפתחתי במאפיית
אורנים שהיא חלק משמעותי מ(מחצית) חיי.
היום אני סבתא במשרה מלאה -לאחר סיום עבודתי תוך
שלושה חודשים נולדו לי  3נכדים משלושת ילדיי .וכך
התפנה לי זמן להתמסר לכל שבעת הנכדים האהובים
שלי.
המשפחה האוהבת מוסרת" :התשוקה הגדולה של אמא
הייתה להמציא לחמים חדשים .אמא אהבה לעבוד
במעבדה ,לעשות ניסיונות ובדיקות בלחמים ולהמציא
מתכונים מקוריים ללחמים חדשים.
בדרכך החדשה נאחל לך המון הצלחה ,נחת ובילויים עם
הנכדים .אוהבים ,המשפחה".

בית כפר החורש
משתתף בצער
על לכתה בטרם עת
של
רונית תורג'מן ז"ל
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רבקה וצלר יצאה לפנסיה לאחר שנים רבות כשיננית
וסייעת רופא שיניים בקיבוץ ומחוצה לו.
וכך ילדיה מסכמים.
פיית
השיניים -
רבקה וצלר
רבקה וצלר
החלה את
דרכה בכפר
החורש
בזכות
מרפאת
השיניים,
שם הכירה
את ראובן
ומשם הכל
כבר
היסטוריה.
רבקה עבדה
בתחום
השיניים 54
שנים
והייתה
בקורס
סייעות
השיניים
הראשון
שנפתח
בישראל!
במשך  37שנות העבודה שלה במרפאה בכפר החורש היא
החזיקה כמעט בכל כובע אפשרי (בעצם ,בכל כובע חוץ
מרופאה) הייתה מנהלת המרפאה ,שיננית ,סייעת,
המזכירה והמנקה ...הכל יחד באותו זמן .וכל זאת עם
קבלת פנים חמה לכל מטופל ,עם חיוך ועם השירות הכי
טוב שאפשר לבקש.
דאגה לכל שכבות האוכלוסייה ,מהסברים לגנים ובתי
הספר  ,ביקורות לילדים ואורתודנטיה וכמובן הטיפול
במבוגרים ובוותיקים.
היא דאגה להביא לקיבוץ את הרופאים הכי טובים,
והחומרים הכי מוצלחים בשוק.
שנה שעברה סיימה רבקה את עבודתה במרפאת השיניים,
אחרי ארבעה עשורים של עבודה מסורה-הניחה את
הסאקשן.
אין לדעת איך היה נראה הקיבוץ בלי רבקה
במרפאה...אבל מה שבטוח ,מגיעה לה המון תודה על
החיוכים שאתם רואים בשבילים.
מאחלים לך הצלחה בכל מה שתרצי לעשות ,שפע של נחת
מהילדים והנכדים ושתמשיכי לגרום לאנשים לחייך
(הפעם ,בלי כל המכשירים)...
רבאב -רופאת השיניים שליוותה את רבקה שנים רבות-
מסכמת את התקופה שלהן ביחד.
"רבקה יקרה ,זכיתי להכיר אותך לפני הרבה שנים,
מאז ליווית אותי גם מקצועית וגם בחיי האישיים

אישה טובת לב ,מקצועית ,אמינה ,ואדיבה
חברת אמת ,נאמנה לילדיה וסבתא מקסימה
ממך למדתי הרבה חוכמת חיים ובינה וביחד טיפלנו
במאות דלקות ,חורים ושיני בינה.
בכפר החורש נפגשנו באופן קבוע
לארוחת בוקר ,קפה ויום עבודה פרוע
אך כמו כל דבר טוב ,גם לזה יש סוף
למרפאה בכפר החורש כבר לא נחזור
אך חברות אמת על זה בטוח תגבור
דרכינו ימשיכו להצטלב ,בבית ,במרפאה או בכל מקום
אחר .נמשיך להיפגש לארוחה ,לקפה או לסתם שיחה
ובנתיים אאחל הרבה בריאות ופנסיה מהנה
עם בעל מקסים ,ילדים אוהבים ונכדים לתפארת".
אוהבת ומעריכה -רבאב.
מאחלת לשתיכן נחת ,בריאות ,הצלחה בכל אשר תפנו.
☺בילויים עם הנכדים ורק טוב
במידה ואתם רוצים להיות חלק מהמדור בכל תחום
העולה על דעתכם -פרישה לפנסיה ,חתונה ,לידה,
הצטיינות ,או כל מאורע אחר שגורם ללב שלכם לדפוק –
אני כאן ,ואשמח לכתוב עליכם ואליכם.
מאחלת לכולנו שנה שקטה ,רגועה וחזרה לשגרה
במהרה.
צליל אבני חיון.0526891987 -
ולפני סיום...עוד משהו חשוב -על צליל שלנו...
מילואימניקית ,מצטיינת ומהיום גם רב סרן  -קבלו את
רס"ן צליל אבני חיון.
סרן צליל אבני חיון ,סגנית מפקד יקל"ר טירת כרמל.
צליל בת  ,33נשואה ואמא לשניים ,את שירותה
במילואים בפיקוד העורף החלה במהלך הריונה השני,
מכשסיימה את חופשת הלידה התגייסה למילואים באופן
מלא והצטרפה למאמץ הלאומי כנגד נגיף הקורונה
ולוקחת חלק במאמץ למיגורו במחוז.
צליל במסגרת
תפקידה
עוסקות בסיוע
פינוי החולים
והמבודדים
למלוניות
הקורונה ברחבי
המחוז ,ומרכזת
את נושא
המתחקרים
והחקירות
בנפת חוף .לפני
כחודשיים
מונתה לתפקיד
לסגן יקל"ר
טירת הכרמל
כל זאת
במקביל
להמשך עבודת
ריכוז החקירות
ופינוי החולים
למלוניות.
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שעשועי מילים -אלה הוכמן ושפע יפעה

חידות הוא והיא
 .1הוא מועצה בישראל והיא פרי הדר
 .2הוא אחד מכלי המטבח והיא כלי שייט
 .3הוא שער הכבשים והיא בראש העצים
 .4הוא מים קפואים והיא מה שיש לאדם ללא שיער על הראש
 .5הוא ירח והיא המדבר הגדול בעולם
 .6הוא חרדי היא מביאה ילדים לעולם
 .7הוא נמצא על חוף הים והיא זקוקה לתרופה
 .8הוא בא אחרי הברק היא על ראש האריה
 .9הוא המקום בו גרים חזירים היא המקום בו אנשים גרים
ת

 .10הוא מגדל צמחים היא מגדלת ילדים
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מילים :מלכות ,מורדכי ,שרשרת ,רעשן ,אחשוורוש ,מסכה ,המן ,תחפושת
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שעשועים לילדים -מיקי וייס
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מסקנה והחלטה:
סיפורו של בית הקשיש בכפר החורש והעברתו לניהול
בני המשפחה -תמרה קשת ונירה יחיאלי

השפעה מועטה על הטיפול מצד המשפחות וחריגה כספית
גדולה מאוד בתקציב הביאה את הנהלת הקהילה וועדת
בריאות למציאת פתרון שיאזן בין מספר הדיירים ,לעלות
הטיפול ולמידת שביעות רצון הדיירים ובני משפחתם.

"בית הקשיש" הוקם כמשפחתון על מנת לתת מענה
לחברים הסיעודיים בקיבוץ ולהורי חברים.

יש לציין שלאף אחד מהדיירים לא היה לאן להתפנות
והרעיון חייב מציאת פתרון יצירתי בעודם נשארים בבית
הקשיש.

הקדמה:

במהלך השנים הבית היה ביתם של חברים סיעודיים,
נכים הורי חברים ומספר דיירים מחוץ לקיבוץ.

במקביל לשינוי שעבר הקיבוץ והמעבר מקיבוץ שיתופי
לקיבוץ מתחדש ,חברים רבים הגדילו את ביתם ו/או
הפכו אותו לבית מונגש מה שאפשר להם להישאר בביתם
גם בזמן היותם סיעודיים.

ההחלטה שהתקבלה הייתה לדמות את הטיפול בדיירי
"בית הקשיש" לאותם חברים שמקבלים את הטיפול
הסיעודי בביתם .התהליך יצטרך להיות כפוף לשינוי
תפיסתי בהתנהלות המקום .לא יהיה מדובר "בבית
הקשיש" אלא בבית משותף בו גרים  4איש תחת קורת גג
אחת .בהתאם לכך ובדומה לכל קשיש השוהה בביתו עם
מטפל -המשפחות יצטרכו לקחת חלק פעיל יותר
בהתנהלות הבית והמרפאה תצטרך להגביר את פיקוחה
על הדיירים במקום בדומה לקשישים אחרים בקיבוץ
הגרים בביתם.

מיעוט דיירים גרר אחריו חוסר איזון כלכלי וחריגות
גדולות בתקציב (אותו תקצבה הקהילה) עד לכדי חריגה
של מאות אלפי שקלים בשנה.

ההצעה /הרעיון:

בשנים האחרונות אנו עדים למצב בו החברים אינם
מעוניינים לעבור להתגורר ב"בית הקשיש" ומעדיפים
להישאר בביתם עם מטפל זר.

בתחילת שנת  2020שהו ב"בית הקשיש"  4איש מתוכם2 -
חברות 2 ,הורי חברים .הצוות היה מורכב ממנהלת בחצי
משרה ,שני מטפלים שכירים במשמרת בוקר ושני
מטפלים במשמרת ערב .בלילה עבד מטפל שכיר אחד.
בנוסף ,קיבלו הדיירים שעתיים ביום תעסוקה על ידי
עובדת נוספת.

✓
✓

✓
✓
✓
✓

נתונים:
✓
✓
✓
✓
✓

 7חברים מקבלים טיפול סיעודי (כל אחד ברמה
שונה) בביתם ובני משפחתם מנהלים את
הטיפול.
 2חברות ו 2 -הורי חברים מקבלים טיפול סיעודי
ב"בית הקשיש" .צוות העובדים מנהל את
הטיפול.
למשפחות מעט מאוד השפעה על ניהול הטיפול
ביקיריהן ועל הנעשה בבית ,מעט השפעה על
התזונה ותחזוקת המבנה.
מנהלת בית בחצי משרה ,חברת קיבוץ.
הוצאות גבוהות מאוד ביחס למספר הדיירים
(כוח אדם ,מזון ,חשמל ,מים וכו').

✓
✓

✓

"בית הקשיש" יהפוך לביתם של הדיירים הגרים
בו .
לכל דייר יהיה עובד זר שיתגורר בחדר צמוד
לדייר שלו .העסקת עובד זר על ידי המשפחה
תוזיל את עלויות המשפחה ב₪ 2,000-3,000 -
לחודש.
השאיפה שכל העובדים ידברו אותה שפה ויגיעו
מאותה מדינה במטרה ליצור אווירה משתפת
ונוחה.
כשאחד העובדים חולה או בחופש -האחרים
מחליפים אותו.
הבית ישופץ ביסודיות לשביעות רצון המשפחות.
המשפחות יקבלו הדרכה בכל הקשור להעסקת
עובד זר סיעודי ,חוקים ,דרכי תשלום וכו'.
המשפחות יקבלו הדרכה מפיזיותרפיסט סיעודי
בכל הנוגע לישיבה ,עמידה ושכיבה ולכל דייר
תותאם המיטה ,כיסא הגלגלים וההליכון.
בתום השיפוץ וההדרכות ולמשך חודש ניסיון-
המשפחות ינהלו את הבית בכוחות עצמם ,יקנו
מזון ,יזמינו ציוד וידאגו לתעסוקה ליקיריהן.
חודש זה יהיה מלווה על ידי מנהלת הקהילה
(שהיא גם אחות עם ניסיון בתחום הגריאטרי),
אחראית תעסוקה וועדת בריאות.
העובדים הנוכחיים ומנהלת הבית -יסיימו את
עבודתם.
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סיכום ותובנות:
התהליך:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

התקיימו מספר פגישות בין מנהלת הקהילה,
וועדת בריאות ומשפחות הדיירים להסבר על
המהלך המוצע.
הודעות על סיום העסקה לעובדים הקיימים
נמסרו באופן הדרגתי כדי לאפשר זמן לבחירת
ומציאת עובדים זרים (היה קושי בגלל הקורונה).
שיפוץ הבית כולל מילוי הגנרטור ,רכישת מזגנים
וסידור חדר לכל מטפל.
הבאת עובדים זרים (הוחלט שכולם יהיו מהודו).
התקיימו הדרכות למשפחות על ידי חברות כוח
האדם (המעסיקות את העובדים הזרים) וחתימה
על מסמכים.
התקיימו הדרכות בליווי חוברת עבודה בכל
הנוגע להעסקת עובד זר (תשלום ,חופשות,
הבראה וכו') ובניית טבלת עזר לחישוב חודשי.
אחראית התעסוקה הפכה להיות אחראית על
כלל הוותיקים ובין המטלות שלה ,היא קונה
אמצעי ספיגה וציוד נלווה ומוכרת אותם לכל
נזקק בקיבוץ .היא ליוותה את כל תהליך השיפוץ
והשינוי.
המשפחות קיימו מספר פגישות בינם לבין עצמם
והחליטו:
א .אחד מהם יהיה אחראי על התקציב ועל
הקניות .את הקניות עושות המשפחות
בסופר בעיר הקרובה.
ב .כל משפחה תיתן את אותן ההנחיות
לעובד הזר שלה (תשלום על הוצאות,
חופשות ,גובה דמי כיס ,החזר נסיעות,
קניית אוכל וכו') כדי לא ליצור אפשרות
חוסר אחידות בין העובדים הזרים.
ג .כל משפחה תהיה בעצמה בקשר עם חברת
כוח האדם ותדאג בעצמה לעובד הזר
שלה.
ד .כל ההוצאות יתחלקו שווה בשווה בין
הדיירים .לא תהייה התחשבנות על שעות
מזגן של כל אחד ,זמן מקלחת וכד'.
הנה"ח קיבלה הנחייה שכל ההוצאות של
הבית -יחולקו בין הדיירים.
בתחילת כל חודש ,נפגשת נציגת המשפחות עם
מנהלת הקהילה (שהיא גם רכזת בריאות) לביצוע
חישוב התשלום לעובדים הזרים .כל משפחה
מקבלת דיווח הכולל את ההוצאות ,תשלום
חברת כוח האדם והחלק אותו הם צריכים
להעביר לחשבונות של העובד הזר.

התהליך נמשך כחצי שנה והיה מלווה בהרבה פחדים מצד
המשפחות ומצד חברי הקהילה המבוגרת שפחדו שאם כן
יהיה צורך של חבר להיכנס למקום  -לא תהייה אפשרות.
הוסבר לחברים שאם יהיה צורך -הקיבוץ יעזור למצוא
פתרון לטיפול הסיעודי בחבר.
הוחלט גם שמבנה "בית הקשיש" יישאר בחסות ועדת
בריאות ובהמשך ישמש כמועדון לוותיקים וישמרו 2
יחידות אם יהיה צורך.
עובדים זרים -ההחלטה על הבאת כל העובדים ממדינה
אחת כדי ליצור אחידות-הייתה שגוייה .היה צריך
להתאים לכל דייר עובד זר שמתאים לו באופן אישי הן
באישיות והן בשפה (דיירת אחת דוברת ספרדית) .בנוסף,
בהודו כ 22 -שפות שונות ולא כל העובדים דיברו אותה
שפה (גם הדתות הן אחרות).
גם לעובדים הייתה
תקופת הסתגלות
לחיים בשותפות.
היה עליהם להסתגל
לעזור אחד לשני,
להכין אוכל ביחד,
לקנות לכולם אוכל
ייחודי הודי
ובקיצור -להתנהל כקבוצה ולא כיחידים .לשותפות היה
גם יתרון גדול מאוד .העובדים לא היו בודדים ,תמיד
הייתה להם חברה וכשהיו בחופש או חולים או זקוקים
למנוחה -תמיד היה מישהו במיידי שיחליף אותם.
היתרון הגדול היה התיזמון של התהליך .תקופת
הקורונה פגעה קשות בבתי אבות בעיקר בגלל תחלופת
כוח האדם בשעות היממה .ב"בית הקשיש" -לא הייתה
תחלופה של כוח אדם וגם כאשר כל הצוות והדיירים היו
צריכים להיכנס לבידוד (בגלל שאחת מבנות המשפחה
חלתה בקורונה),
אזי הם היו
בבידוד ביחד עם
הדיירים .השגרה
המשיכה למרות
הבידוד.
המחויבות
והאכפתיות של
העובד למטופל
שלו גדלה מהרגע
שלכל מטופל היה עובד זר משלו.
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ניהול הטיפול -העברת האחריות על הטיפול ,על ההוצאות
ועל התחזוקה למשפחות ,הביאה לשינוי דרמטי בקשר

בין בני המשפחה לדיירים ורמת שביעות הרצון עלתה
מאוד .במקום אווירה משפחתית ,המשפחות הן שקובעות
את סדר יום ,מקפידות על חיסכון בחשמל ,מעניקות מזון
מאוזן ותואם את צרכי הדיירים .המזון מותאם אישית
לכל דייר ,סדר היום מותאם אישית לכל דייר .אין עוד
רחצות בחמש או שש בבוקר ואין צורך לעמוד בלוח
זמנים אחיד לכולם .כל דייר קם מתי שהוא רוצה ,אוכל
מתי שהוא רוצה והולך לישון מתי שרוצה .בני המשפחה
יכולים להתקשר בכל שעה למטפל הזר והוא יודע בדיוק
מה מצב ההורה שלהם.
מאחר שכל ניהול הטיפול בידי בני המשפחה וכן גם
המבנה -יחסם למקום השתנה .המקום הפך לבית של
ההורה וכך הם מתייחסים למקום.
עלויות -כל דייר שילם כ ₪ 13,000 -לחודש עבור הטיפול
בבית הקשיש .הקיבוץ תיקצב את הבית ב₪ 100,000 -
לשנה .כדי לאזן את הפעילות ,כל דייר היה צריך להוסיף
 ₪ 6,000לחודש.
המעבר לבית בניהול המשפחות וטיפול אישי לכל דייר על
ידי עובד זר הוריד את העלויות לכל דייר לכ-7,000 -
 9,000ש" לחודש (תלוי במסלול חוק סיעוד של כל דייר).
בנוסף ,הקיבוץ הפסיק לתקצב כספים לבית.
לסיום ,שינוי בהתנהלות המקום הוגדר כתהליך נכון הן
עבור המשפחות והן עבור הקיבוץ ואורחות חייו
הנוכחיים .יחד עם זאת הקיבוץ עדיין רואה עצמו אחראי
לרווחת ותיקיו ותומך במשפחות שלהן ללא קשר למקום
מגוריהן.

פלסף

פניה אל הפנויים לחוֹות את דעותיהם
מדור קבוע
כאן ,בעלון ,נמצא מקום טוב באמצע לגלות ולפרסם
עניינים שיש לנו ,בכפר החורש ,עניין רב בהם .ולעיתים
דעותינו חלוקות ,ולפעמים אפילו מתווכחים ורבים.
והנה
נפתח כאן חלון לביטויים של עמדות בכל נושא שמטריד,
או שמגרה את המחשבה.
והנה דוגמאות לנושאים חשובים ומעניינים :להשתתף
במהלך של "חושבים קיבוץ"' .יש לי בטן מלאה ,אפשר
לפרט'? איך להפעיל את בית הכנסת המחודש? "אני
אוהב את כפר החורש כי "...מתי כבר יהיה השיוך המלא
של הבתים והמגרשים? הרבה רעיונות לפעילות
התנדבותית באיזור הקרוב.
ועוד ועוד.
שמוליק בדאור
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