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 מה בעלון: 

 דסמן ל עדו גו  /מנהל הקהילה-ברכה לראש השנה 

  ענברשי  / מהנעשה בגיל הרך

 מהבלוג של דן חנוך  /   שיחה ממתינה

 ניר שנהב  / ענפי שירות מנהל 

 לולו טלמור  / ענף הרכב

 אורי יזהר על ידי נגה פרסי  עםראיון   / החלוץ ללא המחנה

 איתי שביט  / דותן בן חיים המתכון של  - הכנת חומוס ביתי
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 מנהל הקהילה -ברכה לראש השנה 

 בית משאבי שדה, 
 

בסיומה של השנה ובפתיחתה של שנה חדשה, זוהי הזדמנות מצוינת לבחון את מה שעשינו ואת  

 הדרך שעברנו בשנה החולפת ובעיקר להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. 

כל מי שחי בקהילה הוא שותף למרקם העדין ולמנגינה המתנגנת בה, בין אם בצורה ישירה  

 ה ואני מברך את כולם בברכת תודה ושנה טובה. ופעילה ובין אם בהיותו רק חלק מהתפאור

שהשנה הזו תהיה בעבור כל אחד בעולמו, באתגרים ובשאיפות שנה של התקדמות,  

  .והתפתחות למידה

שנה חדשה היא תקופה נהדרת להציב לעצמנו יעדים ולהעז לחלום חלומות ברמה האישית,  

 המשפחתית והקהילתית.

הקהילה שלנו, בהגדרת הזהות שלנו וצפויות לנו השנה  אנחנו עומדים לפני שינויים במבנה  

הזדמנויות ואתגרים. כולנו צריכים להתאמץ ולדרוש מעצמנו שלא משנה מה תהיה התוצאה  

 ואיזה החלטות יתקבלו בסוף, אנחנו ננהג אחד בשני בכבוד ובהגינות. 

מכך,   אנחנו עומדים לפני החלטה על שינויי אורחות החיים של החברים עם כל המשתמע

קבוצת הבנים שחיה בקיבוץ עתידה לחתום על הסדר הקליטה ועוד תהליכים שיבואו לידי  

 סיום והחלטה על מימושם ובאיזה אופן.  

אני מאחל לעצמנו, לכולנו, שנדע לחשוב ולתכנן בהגיון, שננהג בחברות ושנממש את רצוננו  

 בצורה טובה, יעילה.  

 במזכירות: 

ם.  נאחל לחברים היוצאים תודה רבה ולחברים החדשים,  המזכירות התחדשה בחברים חדשי

 ברוכים הבאים ובהצלחה.  

 בוועדות:

אני שותף מלא בכל הוועדות הפעילות ובוחן בזמן הקצר מאז התחלתי את תפקידי איזה ועדות  

 אינם פעילות או אינם מתפקדות כמו שצריך. 

 בחינוך: 

ערכות של הצוותים. אני מאחל  לאחר שבוע הי 1/9בתי הילדים של הגיל הרך נפתחו ב 

 לקטנטנים, להוריהם ולצוותים הנאה גדולה ובהצלחה. 

לצערי, לא נפתחה שנת פעילות מסודרת בחינוך הבלתי פורמלי במשאבי שדה והדבר מקשה על  

ההורים שצריכים להיות בבית אחרי שעות הלימודים ובימי חופש בחגים, אך כל משבר הוא  

זה המקום שלנו כקיבוץ, לבחון את הדברים הטובים לשימור   הזדמנות וזאת לא רק אמירה.

ואת הדברים הפחות טובים לשיפור ושינוי ונפעל בכל הכוח כדי לבנות מחדש את המערכת.  

תודה לכל העוסקים במלאכה ונותנים מזמנם ומרצונם לעניין. בהצלחה לכל ילדי משאבי שדה  

 בשנת הלימודים. 
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 בתרבות:

ם ובאווירה משפחתית וחברתית. תודה ובהצלחה לרונית בן טל ולכל  לפנינו חודש עמוס בחגי 

עשרות המתנדבים שעושים ימים כלילות למען ערבי תרבות ופעילויות מכל הסגנונות למען  

 הקהילה.  

 

 בענפי השירות:

אחזקה, חשמליה, תקשורת, נגריה, נוי,   –ענפי השירות שעובדים תחת ניהולו של ניר שנהב  

יענון ניהולי כדי לייעל את המערכת ולאזן בין ההכנסות להוצאות ובין השירות  בניין, עוברים ר 

לקהילה. שינוי זה לא תמיד קל ואני רוצה לומר תודה למנהלי הענפים ולעובדים שנותנים יד  

 ורוח גבית לשינוי ולעבודה הקשה. 

 

וקנין(. תודה לסשה  המספרה עברה שינוי קוסמטי גדול ועברה למשכנה החדש)הבית של דן 

 וקטיה שבנו ושיפצו במו ידיהם. בהצלחה ומוזמנים כולם להזמין תור אצל קטיה. 

הכולבו עומד כגוף איתן ויציב, הן בפעילות העסקית שלו והכנסותיו והן בצד הקהילתי שלו.  

מחכים כולנו לימים בריאים ונטולי תו ירוק ושיחזרו הילדים לימים העליזים שלהם בכולבו  

 י שדה. משאב

 

תודה רבה ובהצלחה בשנה החדשה למחסן הבגדים ולמכבסה, לחנות הבגדים, לצוות הארכיון,  

לצוות המרפאה והרווחה שלנו, לכל החברים היזמים והשכירים, מרכזי הוועדות ולכל הענפים  

 היצרניים תחת ניהול ואחזקות שדואגים לנו יום יום לביטחון כלכלי. 

הילה ועבורה זה אחרת לגמרי מאשר רק לחיות בה . זוהי  לסיום אגיד, שלעבוד בתוך הק 

הזדמנות נהדרת להכיר את האנשים, להבין את הקיבוץ לאורכו ולרוחבו, ואני שמח וגאה על  

 ההזדמנות שנפלה בחיקי.

 

 אני מאחל חג שמח ושנה טובה לכל בית משאבי שדה.

 שנדע רק טוב, שנהיה בריאים, שמחים וחברים טובים. 

 עדו. 
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  מהנעשה בגיל הרך,

השבוע פתחנו את שנת הלימודים תשפ"ב בהתרגשות רבה. אנו עומדים בפני  

שנה שאין לדעת מה תביא עימה, אך לשמחתי הרבה יש לנו צוות יציב וחזק 

כאשר יגיעו. במהלך הימים לפני פתיחת   ,ואני בטוחה שנעמוד באתגרים

השנה הגיעו הילדים לביקור ראשון ביחד עם הוריהם, פגשו את הצוותים, 

 שיחקו בפינות הגן ואף עבדו ביצירה וציור. 

 

 ילדים:   63  ,1.9-נכון ל  ,המונים , גנים 4השנה נפתחים במערכת הגיל הרך 

 פעוטון תות )גילאי לידה עד שנתיים(: 

במסגרת בית ראשון   , באוקטובר צפוי להיקלט ילד נוסף ילדים.  10שנה  נה בתחילת הומ

ברקוביץ', בת חן דימנט וחן סולומון. בינואר אנו צפויים לקליטה  -יעל ברוך  :במולדת. הצוות

 של תינוקות נוספים.  

 (:2-3גנון דובדבן )גילאי 

אסנת   :במסגרת בית ראשון וילד נוסף. הצוות ,ילדים. באוקטובר צפוי להיקלט ילד 12מונה 

 שלוש, יהודית חדאד ואוקסנה פובר.  

 (: 3-4גן רותם )גילאי 

 חדד.  -הדר עתל )גננת משרד החינוך(, אריאלה בונקר וענבר כהן :  ילדים. הצוות 17מונה 

 (: 4-6גן הדס )גילאי 

ליז   :במסגרת בית ראשון במולדת. הצוות ,ילדים. באוקטובר צפוי להיקלט ילד נוסף 24מונה 

 כהן )גננת משרד החינוך(, סבטה ברישב ואליסה רדין.  

 ודחה אבו חבאק, אופליה גרביע ואימן אלעביר.    :מחנכות סבב במערכת

 

 ימי היערכות 

 בימי ההיערכות עסקנו בגיבוש הצוותים, הכנת הבתים והשתלמויות מקצועיות.  

בהשתלמות השנה בחרנו להתמקד בנושא של יצירת אינטימיות וקרבה בקשר עם הילדים.  

הסדנה, שהועברה על ידי הילה ענבר, עסקה בפיתוח מיומנויות לקשר איכותי בין המחנכת  

היכרות ראשונית עם המרחב   ,ר שבין המבוגר לילדלילד. למדנו על מנטליזציה גופנית בקש

אנחנו לומדים על הילד ועל הקשר עם המבוגר המשמעותי   ןדרכ ,הגופני ואיכויות התנועה 

ובסופו עברנו הרצאה של יניב גלעדי על נושא    ,שאיתו. עברנו יום מעשיר, מרגש ומעניין

המרפאה בעיסוק מטעם   ,תבנוסף, דגני  תודה גדולה ליניב!השימוש בקול והעברת מסרים. 

צוות מעג"ן, הגיעה בימי ההיערכות, עברה בין הצוותים ונתנה דגשים לעבודה והתאמה  

 לקבוצת הילדים.  

 

 



 6עמ'                                                       1202  ספטמבר   6, בתשפ" אלול  א',  8622מבין משאבים מס'  

 

 

 

 

 



 7עמ'                                                       1202  ספטמבר   6, בתשפ" אלול  א',  8622מבין משאבים מס'  

 
 



 8עמ'                                                       1202  ספטמבר   6, בתשפ" אלול  א',  8622מבין משאבים מס'  

 
 קורונה 

הקורונה עדיין לא מאחורינו ובימים אלו אנו מתעדכנים לגבי הנהלים באופן שוטף. נכון  

כניסת הורים לגן   -  הלימודים שעברהלעכשיו, בגני הילדים הנהלים מאוד דומים לשנת 

 הקפדה על נהלי בריאות )במיוחד במקרים של חום ושיעול(.  ו תתאפשר אך ורק עם מסיכות 

הם  י חולקו ערכות בדיקה מהירה לילדי הגנים הבוגרים. ההורים התבקשו לערוך לילד , בנוסף

בטוח ולהימנע   כדי לפתוח את השנה באופן   ,)גם מחוסנים ומחלימים( בדיקת קורונה מהירה

 מבידודים מיותרים.  

 

 צוות מעג"ן 

גם השנה ילווה את המערכת צוות מעג"ן. הצוות יסייע לגננות/מטפלות במערכת באמצעות  

שמקדמות את הילדים בכל   ,הדרכה והשתלמויות בנושא התפתחות ילדים, בתכנון פעילויות

 ובמתן מענה לפניות הורים.   ,התחומים

 נשות מקצוע:   3 -הצוות מורכב מ 

מגיעה אחת לחודש במסגרת צוות מעג"ן ובנוסף נמצאת   .הילה ענבר -  מדריכה פדגוגית -

 שעות בחודש.  10במערכת עוד 

 מגיעה אחת לחודש. .דגנית הוך - מרפאה בעיסוק  -

 מגיעה אחת לרבעון.  .אורטל אמסטרדם -  קלינאית תקשורת -

 

 שעזרו לנו בהכנת הבתים לתחילת השנה:    ,ות זו אני רוצות להודות לאנשי המקצועבהזדמנ 

 , מרכז ענף הבניין, על מתן מענה מהיר ומקצועי בכל עת.  לניר שנהב

על עבודות הנגרות, יצירתיות בפרטים הקטנים ומתן מענה שמשפר לנו את איכות   ,לרני זכאי

 החיים. 

 , על מענה מקצועי בתחום החשמל.ליוסי לייבוביץ'

 על ההירתמות והעזרה בכל בקשה. ,לדובי וצוות הנוי

 , על עבודות אינסטלציה מהירות ומקצועיות לאורך כל השנה. למאיר

 

לנו בעבודה המסורה שלהן ובמאמצים הרבים שלהן להכנת  ש למחנכות המופלאותוכמובן, 

 הבתים לפתיחת השנה בצורה הטובה ביותר. 

 

 ם. ימאחלת לכולנו שנה של עשייה חינוכית ושיתופי פעולה פורי

 שי וצוות הגיל הרך 
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 מנהלת תשתיות וענפי שירות 

 חברים ותושבים שלום רב ... 

 סיימתי חפיפה ונכנסתי לתפקיד )בכל הכוח(.  

 במסגרת עבודתי הכרתי את מרבית התושבים ורכשתי חברים חדשים. 

שאני עובד   ,וממשיך ללמוד( את מערכות הקיבוץ, ועדות רלוונטיות ובעלי תפקידיםלמדתי )

 מולם ואיתם בשוטף. 

 

יצור תהליכים בתחום  הן במסגרת ענפי השירות והן ב  , אני בתהליך בניית תוכניות עבודה

 התשתיות.    

גם   ,ממשיך לדייק את הדברים   .ות לענפי הבניין באמצע חודש יוליהקמנו את מוקד הפני

 עדכון חוזר לתושב על סיום תקלה.   ,מבחינת קליטת ההודעות ודרך הטיפול בהן וכמובן

 אנחנו בדרך הנכונה.... , לאחר חודש וחצי ועל פי המשוב שקיבלנו ,נכון להיום

המהלך מקל ומזרז את העברת הדוחות להנהלת חשבונות ויכולת   ,מעבר למתן שירות לתושב

 הבקרה שלנו כמערכת הרבה יותר רחבה. 

 

,  מדובר ברשימת פרויקטים לביצוע .כחלק מהראייה קדימה, התחלתנו בבניית "בנק מטרות"

 בעבודה שוטפת ובמסגרת תוכנית השקעות. 

במצב זה תמיד  . ים ולאחר מכן לבנות מדרג שימושיםפרויקטהמטרה לאסוף רשימה רחבה של 

 יודעים מה צריך לבצע... השאלה מה יותר דחוף. 

מה שניתן ואפשרי להכניס לשוטף של הענפים )תלוי כוח אדם והשקעה כספית( ומה יעבור  

 לתוכנית השקעות תוך ניסיון ליצירת שותפים להשקעה )מועצה למשל(.  

 

קונים בשבילים ומדרגות )היכן שיש סכנת בטיחות(, שיפוצי דירות,  בחודש האחרון בוצעו תי 

 שיפוצים במבני החינוך...

 

בתחום הנראות, שכרנו את שירותיו של עודד יפה )אגרונום בעל שם( ונערכה פגישת עבודה  

מטרת הפגישה יישור קו על הקיים, תחזוקה, גיזום, תוכנית    .בקיבוץ )יחד עם דובי מרכז הנוי(

 נלקחו דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.  .הנחיות לעתידדישון ו 

 צוות הנוי כמובן יקבל תמיכה ויעוץ להמשך פעילות.      

 בכל שאלה מוזמנים תמיד לפנות אלי !! 

  

 ולסיום ...מאחל לכולם שנה טובה ומתוקה... מלאה בבריאות וברכה, שנת עשייה ופיתוח ... 

 שנהב ניר        
 מנהלת תשתיות וענפי שירות        
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 שיחה ממתינה 

על שיחה מפתיעה שקיבלתי השבוע, על   - מהבלוג של דן חנוך 

 אופנועים, רופאים ופוליטיקאים. 

קיבלתי טלפון מראש הממשלה. השיחה הגיעה כאשר הייתי בשיחה אחרת, וחנתה  השבוע  

כבר הבנתי שמדובר במצב  לי על הקו עם הצליל המנדנד הזה של שיחה ממתינה. לבסוף, כאשר  

שהרי זה שמתקשר לא הרפה, סיימתי את השיחה הנוכחית ועברתי לשיחה הממתינה.    – חרום  

על הקו, לא להאמין, היה ראש הממשלה. בקול חמור סבר וסמכותי, החל מספר לי על נפלאות  

מידע   הרבה  אספקת  באמצעות  כמוני.  לאנשים  במיוחד  'הבוסטר'  נחיצות  ועל  הזריקה 

מטריד במיוחד, שב והמליץ ודחק והאיץ בי ללכת להתחסן. לא הצלחתי להשחיל  ,  טיסטטיס

מילה לתוך שטף הדיבור הסמכותי, גם משום שלא מפריעים לראש הממשלה לדבר, וגם כי  

לא מתווכחים עם הודעה    –וכפי שיוסי בנאי גילה כשהתפלל ונענה    – הייתה זו הודעה מוקלטת  

 .מוקלטת

אותי   אפפה  גדולה  שראש    –פליאה  חשובה  כך  כל  לרשויות.  חשובה  באמת  שלי  הבריאות 

הזה   הדבר  נפלא ממני  לי טלפון.  הרים  ובעצמו  בכבודו   )!( ראש הממשלה שלי    - הממשלה 

, שחונים לו  באמת מאמין שיש אדם שפוי שיקבל עצות רפואיות מפוליטיקאים. ועוד מכאלה

 על הקו ולא מרפים. 

הערכתי רופאים ואחיות. גם משום המצוינות והלמדנות הנדרשת מהם כדי לרכוש את    תמיד

מקצועם, וגם משום השבועה שהם נשבעים. חלקם נדמו לי כמלאכים, ולא רק בגלל האמפתיה  

(, אלא משום שהקלו על סבלי ורפאו כאביי לא אחת. בעוונותיי, פקדתי בתי חולים  ☺שלהם אלי,)

אחרי שעפתי מההונדה בעת טיסה    - בזמן לבנון הראשונה. בארבעים    - לא פעם. בגיל עשרים  

דיונות. בעשור החמישי   על  ושלח    ,האפור צהוב הספורטיבי  YZF  -הימאהה    -נמוכה  החליק 

פלטינות על דרדרת  אותי לביה"ח להתקין  ובעשור השישי לחיי, הקי.טי.אמ השרירי החליק   .

בירידה תלולה בשטח, ואילץ אותי ללמוד ללכת מחדש. עם השנים השתנו האופנועים שהחזקתי,  

גדול כבד ומרעיש אבל עדיין סוחב בעלייה. כמוני. האופנוע הזה כולו אנלוגי. לא    –וזה הנוכחי  

ברזל גומי ודלק.     – לקטרוני ולא בטיח. הכול מכני  מחשב מנוע, לא מפות הצתה, לא שיכוך א 

אחרי שבהודו חציתי נחל בוגדני עם האנפילד למדתי להעריך אופנועים כאלה. שם בהודו, לצידי,  

המילה    –ניסה לחצות את הנחל בחור צעיר מגרמניה, מרקוס שמו, רכוב על ב.מ.וו. משוכלל  

ונדרשנו לחלץ אותם עם חבלים. לי זה לקח    האחרונה בתחום. שנינו שקענו במים עם האופנועים

ומרקוס עם הב.מ.וו. ..? אולי    –כשעה לנקז את המים, לייבש את הפלאגים ולהניע בקיק סטארט  

  'באנו חושך לגרש' . על חוויות מהודו סיפרתי גם בפוסט  ☺הוא עוד שם מנסה לתקן את האופנוע  

, שמשום מה,  פייסבוק החליטה אז לחסום את השיתוף וההפצה שלו. וזה בכלל קרה עוד לפני   

 התחיל לצנזר בגלוי.  'שמיניסטריון האמת' 

https://www.youtube.com/watch?v=rz5vsEGbu2g
https://www.youtube.com/watch?v=rz5vsEGbu2g
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/40213.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/804082MWRNUZ729509.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/804082MWRNUZ729509.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/804082MWRNUZ729509.pdf
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כנגד קידמה או טכנולוגיה חכמה. אני אפילו עוסק בזה למחייתי. וחוץ מזה אני חובב    לי דבר  אין

מדע מושבע. אני אפילו מנוי על כמה פודקאסטים בנושאי מדע, חלל וטכנולוגיה, רפואה בריאות  

סודות   את  המשדר  הערוץ  הוא  חדשות,  שמשדרים  בזמן  במיוחד  עלי,  החביב  הערוץ  ותזונה. 

ט  –עצמו ציווה לאברהם אבינו  היקום. הרי הקב"ה ב ּתּוַכל  -ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם - ַהבֶּ

ָך ַזְרעֶּ ִיְהיֶּה  ֹּכה  ר לֹו  ַויֹאמֶּ ֹאָתם  )בראשית טו ה(.  אני תמיד ראיתי בזה גם ציווי מיידי    .ִלְסֹפר 

  – למה צריך לספור אותם. כאשר הארץ לא תוכל להכיל עוד    –לספור כוכבים, וגם הסבר לעתיד  

המדעי   החקר  באמצעות  רק  לעשות  אפשר  זה  ואת  חדשה.  ארץ  לך  ומצא  השמימה  הסתכל 

 המוביל לטכנולוגיה חכמה.

הממשלה הוא עניין 'התו הירוק'. מדבריו ניתן להבין שאם    הדברים שעלו בשיחה עם ראש  אחד

לא אמהר להתחסן, שוב, יישלל ממני 'התו הירוק'. לרגע עמדתי נבוך, 'התו הירוק' יישלל?  

הרי מעולם לא ביקשתי אותו, אז איך יישלל? לא רק זאת, אני לא משתף פעולה עם דורשי 'תו  

ו אותו. אפילו בחדר האוכל הקיבוצי אני לא  מהפעם הראשונה שהחיל  -ירוק' כבר המון זמן  

אז למה לשלול? למה?! ולמה ככה בשיחת    -כתבתי כנגדו     חיסון עדרסועד יותר. את המאמר  

ות שיחת וידאו או פגישה אישית..??! 'מה אני  לא מגיעה לי לפח  -טלפון..?! ואם כבר שוללים  

   ☺לא איש?! מה אני עז..?!' 

האמת'הקודם,    במאמר והמלצתי    'מיניסטריון  החברתיות,  ברשתות  הצנזורה  על  דיברתי 

רבות   לשאלות  מהן,  בתגובה  אלטרנטיבות. אחת  כמה  חופש  רמבלעל  מובילת  להיות  הפכה   ,

הדיבור ואני ממליץ בחום לכול יוצר תוכן לעבור לשם במקום להעשיר את יוטיוב. הצנזורה הזו  

כל כך רעה, שגם הממסד הרפואי על שלל המגזינים שלו מתקפל בפניה. הנה למשל דוגמה נוספת  

ידועים וערכה  קמה קבוצת חוקרים מכובדת, כולם רופאים במכוני מחקר    –לאיך זה מתנהל  

נחשב   רפואי  פורסם במגזין  השנה.    JAMA Pediatrics  – מחקר. המחקר  יוני  פייסבוק  בסוף 

המגזין    -, וגם על כל מי שישתף את המאמר הזה מתוכו. והתוצאה?איימה על המגזין 'בביטול'

הנזק שמסיכות גורמות לילדים  . ועל מה כל המהומה? המחקר מצא שומשך את המאמרהתקפל  

אני    -בבתי ספר הוא לא סביר, ומזיק פי כמה מונים מהסכנה שאותה נועד למנוע. עכשיו תראו  

עליו.   מגנה  אני משוכנע שהוא משוכנע שהיא  עליו.  לא מתווכח עם מי שחושב שמסכה מגנה 

דפי פחמן דו  באמת שלא אכפת לי איך הוא מסנן את האוויר שהוא נושם, ואיך הוא נפטר מעו

חמצני שהמסכה ממחזרת. מצידי, שיעטה אפילו שתי מסיכות על פניו. כולל האף. אבל אני לא  

 וגם פייסבוק לא. תברחו.   –עשיתי את המחקר הזה  

על   ממליץ  מעניינים.    –  טלגרםאני  אנשים  של  לערוצים  להיכנס  ותוכלו  יצנזר,  לא  אחד  אף 

יומולדת, ומה הוא  וה יזכיר לכם למי 'מחבריכם הווירטואליים' יש היום  בונוס? אף אחד לא 

 חושב על מזג האוויר כשהוא נותן 'סחיבה קטנה' מהקפה של הבוקר... 

ובכן, אמזון גרועה יותר מאלה ששרפו ספרים. היא   –"מה יש לך נגד אמזון?", נשאלתי השבוע  

זמין אצלם, אבל ד"ר סוס הגזעני    –ף' של הצורר הנאצי  מונעת הוצאה שלהם לאור. 'מיין קאמ

'פרלר'    – את  הורידה מהאינטרנט  גם  אג'נדה מטורללת. אמזון  בשם  חברתית    –יצונזר  רשת 

שעות לפנות את האתר מחוות השרתים שלה. מהיום    24מתחרה לטוויטר. היא נתנה לחברה  

https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/945779QAWRYD871205.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/945779QAWRYD871205.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/945779QAWRYD871205.pdf
https://www.kms.org.il/VideoGallery/clips/2015/2/13309/804082MWRNUZ729509.pdf
https://rumble.com/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/
https://justthenews.com/accountability/cancel-culture/facebook-threatens-users-sharing-journal-american-medical-association
https://justthenews.com/accountability/cancel-culture/facebook-threatens-users-sharing-journal-american-medical-association
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743
https://telegram.org/
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ה  הדיבור,  חופש  נגד  לקנוניה  השותפים  וגוגל,  אפל  פרלר  להיום.  של  האפליקציה  את  ורידו 

יחדיו, למרות שהייתה האפליקציה עם מירב ההורדות החודשיות   מחנויות האפליקציות שלהן, 

הכנופיה איימה על ספקי שרותי הוסטינג בארה"ב שלא    -אצל שתיהן. ולא הסתפקו רק בזה    –

רלר סירבה  יעזו לאחסן את 'פרלר' אצלם פן יבולע להם.  ולמה אמזון עשתה זאת? משום שפ

לצנזר, ואצלה חופש הדיבור נשמר. וגם בשביל כסף. בסוף, פרלר הקימה חוות שרתים משלה  

מומלץ למי שמעדיף לשמוע    –  הנה האתר של פרלרועלתה לאוויר שוב אחרי  כמה חודשים.   

ועוד דב ולא ציוצים במרשתת.  ישירות    –ר  ציפורים במרפסת  כדאי להוריד את האפליקציות 

ניתנים   מהתכנים  שחלק  היא  הסיבה  סטור'.  'אפל  או  פליי',  'גוגל  דרך  ולא  החברות  מאתרי 

אמזון   לגבי  לסיכום  מהם.  האפליקציה  את  הורדתם  אם  ואפל  גוגל  ידי  על  בזוס    –לחסימה 

אמר כאשר    -  'אתם שילמתם על זה'   –הנרקיסיסט, הודה לא מזמן לעובדי החברה ולקוחותיה  

חזר מהטיול שלו לקצה האטמוספרה. ובכן, לא אני. לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד. ממליץ גם  

 לכם להתרחק. 

הממשלה את סודותיי הרפואיים המוכמנים? מי גילה לו את גילי, את מצבי  יודע ראש  ואיך  

החיסוני ואת מספר הטלפון שלי? האם התחיל ליישם מה שהטיף לו בספר שכתב? על איך  

מגיפה? האזרחים    -  לנצח  כל  על  הגדול'  'האח  סטייל  חכמה,  מעקב  מאגר  כולל    –מערכת 

 היום...?!   –  1984 –? האם אנו עדים להתגשמות חזונו של אורוול  ביומטרי לא חוקי 

רשי טובתי. באמת.  ואני מודה לכל דו  -בסך הכול רוצים בטובתך.."    –"..וואו, אתה נשמע רדוף  

, תוסיפו, "..אנחנו במצב חרום, ומותר לראש הממשלה לעקוף את החוק, כי..." "..וחוץ מזה.."

רגע.. באמת..?! ומה ימנע מראש ממשלה, תאב כוח, לייצר מצב חרום תמידי כדי שיוכל לעקוף  

עד לאיונם של זכויות האזרח, וביטול זכויות אדם בסיסיות ?!..?     -את החוק באופן קבוע?  

  - מדנו מההיסטוריה שככה זה תמיד מתחיל? ולמה ראש הממשלה מכנה בתואר  האם לא ל

את מי שאינם חפצים בתו הירוק או בזריקה?  זה נשמע לכם כמו מי שרוצה   –'מפיצי מחלות' 

 בטובתי?  

וחוץ מזה, איזה מצב חרום זה אם יש טיפול יעיל? מוכח? שעובד? אם כבר נדבקתם באיזה  

את עקרונות הטיפול המוקדם של ד"ר ולדימיר זאב זלנקו. היהודי    'וריאנט' כדאי לכם להכיר

היקר הזה חקר ומצא דרך להציל את מטופליו באפ סטייט ניו יורק מקורונה, עוד בשלב תחילת  

ושרד. גם בארץ יש לא    – , ובקורונה  אשפוז. הוא בעצמו חלה בסרטן נדירהסימפטומים ולפני ה 

כולל אחת שזיכתה את    – על הטיפול שלו וגם על תרופות שעובדות    רופאים שממליציםמעט  

נובל   פרסי  כבר  ואם  נובל.  בפרס  האמריקאי',    - ממציאה  החזית  רופאי  ,  FLDSA'ארגון 

צפו בריאיון   -רוצים לדעת למה לא שומעים על זה יותר?   ממליצים על ד"ר זלנקו לקבלת הפרס.

לא תמצאו את זה ביוטיוב, ותבינו למה מצנזרים, ולמי יש אינטרס. ומה שהאיש    -, ברמבל  הזה

 פרייסלס. מומלץ בחום.  – הזה אומר על המלחמה כנגד אלוהים 

 

היא  הבת איברים'.  'תורמי  הרוכבים,  אותנו  מכנה  באים    הגדולה  אנחנו  כאשר  אותנו  רואה 

להתאשפז אצלה בטיפול נמרץ. והבת הצעירה, תלמידת הרפואה, בטח תפגוש אותנו מתישהו  

https://www.parler.com/main.php
https://rumble.com/vk3gez-jeff-bezos-thanks-amazon-employees-and-customers-for-paying-for-his-trip-to.html
https://www.themarker.com/news/.premium-1.9995661
https://www.themarker.com/news/.premium-1.9995661
https://he.wikipedia.org/wiki/1984_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://www.covil.co.il/2114-2/
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/dr-vladimir-zelenko-nominated-for-nobel-peace-prize/
https://rumble.com/vkfzi9-dr.-zelenko-discusses-his-affordable-covid-treatment-and-the-censorship-tha.html
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בעתיד הקרוב. בלית ברירה, אני מתחיל להאמין בגרפיטי הזה שראיתי לפני כמה שנים על איזה  

לצפון   בדרך  לגבס'  - קיר  מכורים  בריר   ☺.  'אופנוענים  יכולת  מחוסר  ולכן,  בין  .  אמיתית,  ה 

אני לוקח את הסיכון והולך עם הלב. הבחירה    –האהבה לאופנועים ולחופש ובין הסיכון להיפגע  

שלי לא פוטרת אותי מאחריות, ויעידו הפלטינות, אבל זה העניין שלי ולא של אף אחד אחר. כך  

 את גנדי. . אני ממש אוהב למד כאילו תחיה לנצח'  –'חיה כאילו תמות מחר גם לגבי הקורונה. 

 

 – בבניין הארץ ננוחם  

 דן חנוך. 

 

 ענף הרכב                          

נוי דרך בענף  יאנחנו נמצאים במצב של ש סביר. הבדיקת נתונים של הרכבים בחצי שנה יצא

  -]משולבים חשמל היברידיםרכבים  או לעבור ל  ,להפסיק לקנות רכבי גז לגבי קנית רכבים:

 רכבים חשמליים. לבנזין[ או 

  נראה ניסיון אצלנוה מ .וך בעלויות, רק אם הרכב הוא פרטיגז אפשר לחס  -ברכבים בנזין

  ,היום כבר יש מגמה להפסיק להשתמש בבנזין וסולר לפחות חמישים אחוז נסעו ללא גז.ש

   5EV יונדאי רכב יוניקב יש כבר   .כך שגם ההיברידים ייעלמו מתי שהוא בגלל זיהום האוויר,

אגרה שנתית   ,מיסוי  קיה. לרכבים חשמליים יש חיסכון בעלויות שוטפות,בגם  ו חשמלי מלא, 

שבינתיים לא מפוזרות במקומות   ,. מה שקצת חסר הם עמדות הטעינהותת נסיעה  נמוכיוועלו

 רו. פת והבעיות יווה שעד סוף השנה המחיר ירד  קנ  וגם הבעיה של  זמן טעינה. ,יםרב

הוא  גם   ,30יכנס קיה נירו   ובחג  22נכנס רכב ו [ 24 -ו   3]  בצי הרכב שלנו מכרנו שני רכבי דיזל

 היברידי. 

יכולים   חברות/ים של בני משק ,  .יש סעיף על איסור בהעברת כפתורים מיד ליד  בענייני תקנון,

המשק לא ימצאו רכבים   סעיף זה בא כדי למנוע מצב שחברי  לנסוע רק בנוכחות בעל הכפתור.

כפתורים לעבודת חוץ    כפתורים למרפאה, 5יש   רכבים שונים בצי, 15שיש   יש לזכור,  לנסיעה.

 . ..[ו']רכבים בטיפול,תקלות,תאונות וכ  וכפתורים למוסך

  ]  מי שהזמין ראשון מקבל חזרה.שעת שעת לקיחה ו ,יום:  יש לסמס לי עגלה,ה בענייני הזמנת 

   כם[. יני ב או לנסות להסתדר , באותו יום וי אחרלהזמין  אפשר

והכי   , כדי שהרכב יטופל מהר ,להמשיך לדווח בזמן אמת על תקלות .אין להחזיר רכב ללא דלק

 חשוב תשמרו על עצמכם!.   

 שנה טובה ופוריה 
 לולו 
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 ראיון עם אורי יזהר  

 חלוץ ללא מחנה  סיפרו החדש על  

 מה הביא אותך לערוך מחקר זה? 

  ,קדם לזה הספר ציח את קיומה של התנועה הקיבוצית.להנרציתי  

בעיני אלה שני ספרים  . על מפלגת אחדות העבודה , 2005שהוצאתי ב

 תאומים לא זהים. 

 מה החלק החשוב לדעתך בספר? 

של הקיבוץ המאוחד    ,צלחכל כך שלא  ,הפרק הרביעי שעוסק בניסיון

 , כמו בשנות השלושים .ציתהקיבו את ההתיישבות  גדילהנסות ול ל ( לאחר הפילוג )

, אבל  ח"מדור הפלמ  ים יקיבוצים על ידי גרעינים התישבות  40- עם הקמת המדינה הוקמו כ

גם כאן במשק רבים עזבו לאחר מלחמת השיחרור ואני   .לאחר זמן קצר היתה עזיבה המונית

 לאחר העזיבה הגדולה. חברים  35שהתנדבנו ביראון ונשארו שם רק  ,אף זוכר

במזכירות הקיבוץ המאוחד עשו השלמות רבות לקיבוצים עם חברים מגרעינים חדשים וכך  

 הקיבוצים החזיקו מעמד.

 

 למה הספר נקרא חלוץ ללא מחנה? 

של "קיבוץ גדול וגדל" היתה להגיע   ,שאותה הוביל טבנקין ,הקונספציה בקיבוץ המאוחד

  200 -האמינו שהקבוצה צריכה לכלול כלעומת זאת לאלפי חברים בקיבוץ. בשומר הצעיר 

  .חברים  20-, הכוללת כ כמו בדגניה ,הקבוצות דיברו על קבוצה קטנה ואינטימית-חברים, וחבר

עם  קומונות ב , מגוריםהדבקות במשימה של ישוב הארץ את חברי הקיבוצים היתהכד ימה של 

 נגד הקפיטליזים.  הנאבקים ושיתוף  , שיוויון ערכי 

 

כי מהישוב  , סיכויהגדלת ההתישבות הקיבוצית  עד מלחמת העולם השניה היה לרעיון 

שהיו   ,השקיעו הרבה בהכשרות של צעירים ממזרח אירופה ,בעיקר מהמאוחד ,הקיבוצי

ת העולם השניה מרבית  אמורים להיות העתודות של הקיבוצים. למרבה הצער במלחמ 

  ,ח"הצעירים האלו הושמדו. עתודות מתנועות הנוער הארץ ישראליות, שהיו הכשרות של הפלמ 

הוקמו רק שני   1950-1967נוצר מצב שבשנים וכך    "ל,ח הפך לצה " גם קטנו לאחר שהפלמ

 וזה היה מאד מתסכל מבחינת התנועה.  ,כיסופים ואילות -  קיבוצים של הקיבוץ המאוחד

ת הדרך  הנכונה  אהשומר הצעיר האמין שהם יהיו החלוץ לפני המחנה ויהיו המופת המראה 

אך לאחר   ,הקיבוץ המאוחד האמין שהוא החלוץ בתוך המחנה שהולך עם העםלמחנה. 

 מלחמת העצמאות נשאר החלוץ ללא המחנה. שואה וה

 

היו  מארצות האיסלם  העולים שהגיעו    .לחיות בקיבוץרבים מניצולי השואה  לא רצו 

פחות  גם בית כנסת וללא  , כשרהלא אוכל ה עם ם יולא  הסתדרו בקיבוצים החילוני  מסורתים
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חוות  ב  .עולי צפון אפריקה את  בקיבוץ המאוחד ניסו לקלוט .התחברו ללינה המשותפת

ניסו ללמד   (,הקיבוץ רות זריז ז"לשעליה עשתה עבודה חברת ) "שחריה"שנקראה  ,הכשרה

  ,אך הטעות היתה שחברי הקיבוץ שבאו ללמדם לא היו דוברי צרפתית  ,ד בחקלאותו אותם לעב

קלטו כמה   ,למשל  ,ה נסגרה. בגבעת חיים מאוחדוהאנשים עזבו והחו מהר מאד או ערבית ו

משפחות  אך תוך חודשים נשארו רק שתי    ,ין וקיבלו אותם ממש יפה'ה מקוצ' עשרות חבר

 אך לא הצליחה.  ,התנועה הקיבוצית ממש ניסתה לקלוט אנשים והשאר עברו לנבטים. 

 

להם זמן    ולקח ,בגדילת הקיבוציםקשה  שפגעו  ,מדובר על הפילוגים בקיבוצים ישליש הבפרק 

- וקיבוצים עזבו את הקיבוץ המאוחד,  25 .י"הפילוג הגדול ממפא הם היה יבינ  מהם.  להשתקם

היה פילוג נוסף וקשה בקיבוץ יד  ואיחוד .  כמו עין חרוד מאוחד ו ,יםי קיבוצים שהתפלגו לשנ 5

 חנה ועוד פילוג פוליטי.  

 

הקיבוץ המאוחד לא   שנוצרו בארץ להסביר מדוע בתנאים החדשים  ניסיתיגם בפרק הרביעי  

הם  י בינ ,יםי טי שהשתנו היתה גם תפיסת המנהיגים הפולן הגורמים ייכל להמשיך בדרכו. ב 

   .שכעס על הקיבוצים כי הם לא מקבלים עולים כעובדים שכירים ,בן גוריוןהיה  ,למשל,

בחקלאות הצליחו לפתור את   התנגדו מאד לעבודה שכירה  ונלחמו בזה רבות.   בקיבוץ המאוחד

למשל עברו לקטיף כותנה בקטפות ובמרבית קיבוצי המאוחד   ,עיה על ידי הטכנולוגיההב

ים רבה לאורך תקופה ממושכת.  קטיפים  יעבודת יד   יםשמחייב ,הירקות  יהפסיקו את גידול

כמו אצלנו בתקופת המשמשים אפרסקים.   ,היו עושים על ידי גיוסים של חברים וקבוצות נוער

 במאוחד לא רצו ליצור מעמד של  ראיסים ועבודה זולה. 

הפועלים   ,לעומתםו  ,מנהליםהשהיו  ,קיבוץעבדו שם חברי כי  ,טעינום  יבמפעלים האזורי

מנחם  מצידו של   שהוביל גם להתקפות ,וזה יצר איבה גדולה וניכור  ,השכירים מערי הפיתוח

 . בגין

 

 למי הוא מיועד?   .עמודים 780באורך מחקר ינו הספר ה 

עקב דעיכת    ,עד לאיחוד התנועות ,1980בספר חקרתי את התנועה של הקיבוץ המאוחד עד 

  היה לי חשוב מאד  .מיועד לחוקרים ואנשים שהיו בקיבוץ המאוחדהספר    .הקיבוציות

לספר  אספתי חומר . אני מרגיש שעשיתי את שלי בהנצחה זו .שהתנועה תזכר גם בעתיד

לא  כי  ,לא ראיינתי אף אחד .ציתנות הקיבוותהמאוחד ומהע מארכיונים של  מזכירות הקיבוץ 

אבל נעזרתי רבות בידע אישי, מהחיים בגבעת חיים וכפעיל   נשארו כמעט אנשים לראיין,

 .  טבנקין-הוצא על ידי יד הספר  .בתנועה הקיבוצית

 ראיינה נגה פרסי 

 ומתוקה  חג שמח ושנה טובה
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בן טל  מסתבר שרונית   .כדי להמשיך לשרוד ,דנאותס בתקופת הקורונה עסקים רבים מכרו 

הכנת חומוס וכך זכינו להשתתף ואף לטעום במועדון מהחומוס  לסדנה כזו משק ל  ההזמינ

 כל הטריקים והפרטים הקטנים הנדרשים להצלחת הכנת החומוס. לנו  הוסברו  . הטעים

 דותן בן חיים המתכון של  - הכנת חומוס ביתי

 מסעדת שוקא )שוק מחנה יהודה( מ 

מרקמו הסופי של החומוס קשור במידה רבה לזן הגרגירים שבו משתמשים. שני   הגרגירים:

הזנים העיקריים שבהם מומלץ להשתמש הם זנים של גרגרים קטנים ולא גדולים:  הדס  

ותר. כי הוא מתרכך היטב גם מבפנים.  הישראלי ו/או הזן הבולגרי. הבולגרי נחשב לזן מוצלח י 

ההדס )הזן הישראלי(, הופך לבעל מרקם בוצי. עדיף להשתמש בו רק לגרגירים החמים ששמים  

  מלמעלה.

 

שעות(. כדאי להחליף   12-8משרים את הגרגירים בסיר גדול ללילה לפחות )   השריית החומוס:

 בטמפ' החדר )לא חמים!(  –טמפ' המים   מדי פעם את המים.

 את הגרגירים הצפים לאסוף ולזרוק )אלו הם גרגירים מתולעים(. 

 בסוף תהליך ההשרייה, לשטוף את גרגרי החומוס ולתת להם קצת להתייבש. 

 

רתיחה איטית על אש קטנה )לפחות שעתיים וחצי(, ללא מכסה. גובה  בישול גרגירי החומוס: 

לא להוציא את הקצף... לא  ס"מ. מדי פעם להוסיף מים מהברז.  2  - המים מעל הגרגרים: כ

 לערבב את הגרגרים בסיר תוך כדי רתיחה.  

 

 ק"ג חומוס.  1גר' על כל  5מומלץ להשתמש בסודה לשתייה.   סודה לשתייה:

איך יודעים שהחומוס מוכן? כשזורקים את הגרגיר על השיש, הקיר או התקרה   דרגת עשייה:

 סימן שתם זמן הבישול והגיע זמנו של החומוס להפוך למחית. -או נמרח עליהם  ,והוא נדבק

 

אפשר כמובן לטחון את הגרגירם יחד עם הקליפה, אבל אם מסירים אותן מהגרגירים   קליפות:

כעבור כמה שעות למוקש   ךלאחר הבישול, מקבלים מרקם הרבה יותר אוורירי ועדין, שלא הופ

ות הצפות עם כף מחוררת, ויש השופכים את גרגירי החומוס  בטן. אפשר להסיר את הקליפ 

 המבושלים על משטח חלק, ועוברים עליהם עם מערוך, עד שהקליפות נפרדות מהם. 
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 דותן ממליץ על טחינת ירושלים )אני ממליץ על טחינת אל ארז(. –  טחינה

 .   35%-25%ק"ג חומוס מבושל )טחינה   2ג' טחינה על כל  450

 גר' מלח  25

 גר' שום  25

 גר' לימון  25

 טוחנים את כל המסה ביחד עד קבלת מרקם אחיד.

 

 להוסיף למעבד המזון )שנמצאת בו כרגע הטחינה( את גרגרי החומוס המבושלים 

להוציא כמות של גרגירי חומוס מבושלים )לפני העיבוד( ולשמור בצד, בכדי לשים    לא לשכוח) 

 אח"כ על מנת החומוס(.

בכדי להשתמש יותר מאוחר, אם נצטרך קצת    ,מסיר הבישול בבקבוקמומלץ לשמור מים * 

 ימים(.   3-4)אפשר לשמור במקרר נוזלים לחומוס 

 

, גם בשל ההשפעה על המרקם,  לא לטחון את החומוס כשהוא חםבשום אופן  איך טוחנים:

אבל בעיקר, מטעמי היגיינה. חומוס הוא מוצר רגיש להפליא, וכמות החיידקים שבו מוכפלת  

דקות. על מנת שהחומוס לא יתקלקל במהירות, עדיף לצנן אותו מעט ורק אז לטחון   20בכל 

 אותו.  

 

י וטעייה(. אפשר  חלק גדול מהטעם )ניסו  הואמינון הנכון בין הטחינה לחומוס  ה הטחינה:

חומוס. דותן ממליץ    50%טחינה, יש כאלו שאומרים שהמינון האופטימלי הוא  30%להוסיף  

 מים ולימון.    -אחוז טחינה, והשאר   35-25על 

 

 שביט  התרשם, רשם ונהנה מהטעמים, איתי

 בתיאבון ובהצלחה! 

 

 המרפאה נמסר: מ
 

 , בימים ראשון וחמישי במרפאה לעבוד  קטיה רדין החלה   מחודש אוגוסט 

 שני, שלישי ורביעי    ואביבה תעבוד בימים 

 בימים ראשון עד חמישי   8.00-13.30בשעות  -ענה טלפוני במרפאה  מ

 ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי , קרהבכל מ

 מבקשים להקפיד על כך 

 צוות המרפאה והלנה קוברסקי ,בברכת בריאות 
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 והרבה נחת מבית משאבי שדה   ברכות ושפע מזל טוב

 

 והמשפחה אמסלם לעמית ונטע  

 להולדת הבן,  

  אח ללירן ואלי        

  נכד ליהודית ורני 

 ין לחגי זכאי נ     

 

 

 לבוריס ודינה גוזנברג  

 להולדת הנכדה, 

 בת לאינה וליאור 

 

 

 

 צמח לאהרון ואיריס  

 להולדת הנכד            

 בן לאלירן ולעד 
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באוירה  במשק חגג יראש השנה ערב   .מקום לאופטימיותטיפה שנה חדשה בפתח ויש  

 לחגיגה קיבוצית ברחבת המועדון . כולנו נפגש  לאחריו,שיום בו , משפחתית

 

מסתבר שזה היה   . ששימחה את הקהילה  , לפני כשבועים , זכינו להופעה של מירי אלוני

 בריאות. הרבה  נאחל לה  . בגלל זיהוםרגע לפני שאושפזה ונכרתה רגלה ממש 

 

שלושה ימים של  הבן טיול הובעיקר  , חלק מהפעילויות . והחופש נגמר הקייטנות הסתימו 

 בוטל בגלל החשש מהקורונה.   ,חברת הילדים 

 

שחיכו למפגש   ,שמחת הילדיםל בראשון בספטמבר נפתחה ,לעומת זאת  , שנת הלימודים

ושיהיה הרבה בהצלחה  לכולם ברכות  לילדי כיתה א',  ,וכמובן  עם חבריהם בבית ספר 

 ובעיקר נקווה שלא יחזרו לימי הזום. 

 

  נה.. נה ..  ליד הפאב. ששרה שירי   ,הבנים מהמשקשל חבורת  שירים התקיימה הופעת

  , דישו שיר למרסלובשלב מסוים הקהיה כיבוד ושתיה, ובעיקר היה שמח.  . רבים  גיעו  ה

החגיגה והשירה  היה מרגש.  .שעושה כל כך הרבה שנים בפעילות תרבותית במשק

 אנשי הקהילה.בהשתתפות  ,ההופעת להקה סיימה את שהגם לאחר  ,נמשכה

 

 

 


