
"נעים להכיר"
מדור להכרות עם אנשי דביר

(מוזמנים לפנות ולהצטרף לכתבות המדור)

: והפעם 

רביב זדה ומעיין גולני
, על אהבת הטיולים

על הגינה הקהילתית  

.ועל עצמם ומשפחתם



ואחרי התלבטויות קשות "

חינוך  )בין התחומים 

החלטתי לעשות  ( וחקלאות

".ובחרתי בחקלאותשיפט

לראות כל יום את הגינה  "

הביתית פורחת וצומחת זה  

מאוד כיף ולטפל בה נותן לי 

רוגע ושלווה למרות המאמץ  

".והקושי שבעניין

אוהבים במיוחד את אזור  "

היעלים  , הנוף, מצפה רמון

והרבה זיכרונות לאורך  
".השנים של חוויות טובות

שלי  שאמאאני חושב "

מכינה את הזיתים הכי 

".טעימים

מעיין גולני ורביב זדה

.  הגינה הקהילתית, על הטיולים

.וקצת על עצמם וביתם



:על עצמי –רביב זדה 

, (12)נשוי למיכל ואבא של נטע , (בינואר)40אוטוטו בן 
(3)ושניר ( 8)אגם , (10)אופק 

,  תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר שני במנהל עסקים
אמפרטעובד במפעל רותם 

, (לפני השירות הצבאי)למדתי במסגרת לימודי עתודה 

התגייסתי לשירות במסגרת חיל חימוש וניהלתי את 

-ל במקום ה"רובה חדש שנקלט בצה)התבור פרוייקט
M16)

חטיבה  –שנינו למדנו באותו בית ספר )מיכל ואני מדימונה 

.בסיום הלימודים התחלנו לצאת יחד, (ותיכון

יחד , הצעתי לה נישואין בסיום טקס קורס קצינים, דרך אגב
.פעולהעימיעם שאר הצוערים ששיתפו 

שלוש בשבוע  -רכיבה על אופניים וריצות פעמיים: תחביבים

כיף להתחיל ככה את  . גם בחורף, בבוקר5-בכ"בדר)
בנוסף גיליתי שלהיות פעיל בוועדי ההורים בבית  (. הבוקר

הספר ובוועדות השונות זו הנאה מבחינתי וזה גם הפך 
.להיות סוג של תחביב



:מעין גולני על עצמי
(  בדצמבר)שנה 40לפני כמעט ( מ מרצועת עזה"ק2)עוז -נולדתי בקיבוץ ניר

ואבא שעסק בעיקר  ( מורה לחינוך מיוחדאמא)להורים שעסקו בחינוך 

"  הנהגה הראשית"ופעיל ב" מעלה הבשור"מחנך במוסד החינוכי )בחינוך 

ובאורך פלא גם אני שילבתי מגיל צעיר . ש"ומעט בחקלאות בגד( צ"בשמו

ילדים  5במשפחה של סנדוויץילד . ש"לצד עבודה בגדצ"בשמופעילות 

".מורכבת"

אותה הכרתי בסמינר רעיוני של ( מסריק-בת קיבוץ כפר)נשוי לאורית 

.  ומאז ביחד' יבונהיינו חברים בכיתה ( מעוניינים' י)' בכיתה יצ"השמו

עופר , (10)טל –בנות 3. "!אל־בנאתאבו"אני . שנה12רסמינשואים 

ואת  !( 19בן )מגדלים באהבה גם את טישו החתול (. 3.5)ונועם ( 7.5)

.  ודוביסנופיהארנבות 

ר גדוד תותחנים  "בצבא עסקתי בהדרכת טירונים ומפקדים ובמילואים רס

ואחרי  צ"בשמואחרי השחרור מהסדיר הייתי רכז אזור ..(. לקראת שחרור)

שיפטהחלטתי לעשות ( חינוך וחקלאות)קשות בין התחומים התבלטויות

ברחובות  לחלקאותלמדתי תואר ראשון ושני בפקולטה . ובחרתי בחקלאות

בהתמחות בהגנת הצומח והיום אני עובד ( של האוניברסיטה העברית)

בחברה פרטית ישראלית שמייצרת ומשווקת חומרים לחקלאות ואני אחראי  

ממקור ביולוגי  , ללא שאריות בתוצרת הקטופה, על פיתוח חומרים חדשים

שתפקידם להחליף את החומרים  ( 'וירוסים וכו, חיידקים, מבוססי פטריות)

.  החריפים הוותיקים שהיו מאוד יעילים אך גם מאוד רעילים לסביבה ולנו

בנוסף מפתח עבורם גם . תפקיד מרתק ובשבילי גם משלב שליחות ערכית

13ה יוצאי שייטת 'פ עם חבר"בשתרחפניםאמצעי יישום חדשניים עם 

ומודיעין חיל הים שפיתחו מומחיות בנושא וכבר צברו ניסיון מסחרי שאין לו  

-https://kenes)אח ורע בעולם 
media.com/flipbooks/YS/YS0110/mobile/index.html  .)



מעיין

כל  . צורת הבילוי המועדפת על המשפחה שליהיתהבילדותי טיולים בארץ 

-כאשר ישנים כולם בחדר אחד בבית, ימים באזור אחר בארץ3-4שנה בקיץ 

כחניך ואחר כך כמדריך צ"השמובהמשך טיילתי המון במסגרת . ספר שדה
הטיול שהכי אהבתי לארגן היה טיול . והמשך הייתי אחראי על הוצאת הטיולים

מסלול יפייפה –ממצפה רמון ועד ספיר בערבה . ימים למזרח הרמון4של 

והיום כמשפחה  !(. טיול קיבוץ לשםואארגן יבוא יום )שעובר בארץ בראשית 

חודשים  4עופר כבר בגיל . אנחנו מטיילים הרבה עם חברים מהרחבה ולבד
.לחצבניבאוהל בטיול קיבוץ איתנוישנה 

רביב

מגיל קטן אני ומשפחתי היינו מטיילים הרבה בארץ  

כל שבת היינו מטפסים על אחד , ובאזור הדרום

ההרים שמקיפים את העיר כך שהטיולים והנוף 
.המדברי נטמעו בי מגיל קטן

.  מי מה השפיעו. אהבת הארץ אהבת הטיולים  איך צמחה



תמונת ילדות מאושרת בדימונה: רביב 



?האם המשפחה שותפה

הטיולים הם מבצע משפחתי לכל דבר ועניין: מעיין  .

מנווטת ומתקתקת את הארגונים , אורית מייעצת

הבנות עוזרות לבדוק . והבנות לפני ובמהלך הטיול

זה מפנה אותי להוביל  . את התאמת המסלולים לגיל
.את הטיול בראש שקט

זה בא לידי ביטוי במספר . בוודאי:רביב

תחילה אנו פותחים יומנים ובודקים . אופנים

החיים  במירוץכיום , תאריכים אופציונליים

(  חברי הצוות)קשה למצוא תאריך שבו כולם 

בנוסף אנו מקיימים טיול הכנה טרם . פנויים
הטיול הקיבוצי על מנת לוודא שהמסלול  

.  שמתוכנן להגיעהאוכלוסיהמותאם לחתך 

לטיול הזה גם הילדים מצטרפים והם נהנים  

מכך שהם מכירים ויודעים את המסלול לפני  

.כולם



טיול הכי מיוחד שעשיתם

:רביב

מבחינתי כל טיול הוא מיוחד וחווייתי בפני עצמו  

אבל אני יכול לציין מסורת שיצרנו לעצמנו יחד עם 

4היינו , 2013זה התחיל משנת . השכנים שלנו

8-וגדלנו ל(  שבן ואנחנו, קליינר, גולני)משפחות 
אנו יוצאים בתקופה של פסח וסוכות . משפחות

באזורים שונים ( לילות2כ"בדר)ארוך ש"לסופ

אנו ישנים בחאנים שונים כך שכולם  כ"בדר. בארץ

תלוי  , לפעמים גם באוהלים אישיים)ישנים ביחד 

מכינים את  , אנשים50קבוצה של , (במיקום בארץ
מכינים פעילות הווי , מטיילים, הארוחות יחד

גם הילדים וגם אנו ההורים  . לילדים ומבוגרים

הילדים  . עינייםבכליוןמחכים לטיולים האלה 

שם ". אוהל הגדול"קוראים לטיולים האלה טיול ל

בעצם גם דיברנו על קונספט של טיולי קיבוץ  
.אחרים ממה שהיה כאן לפני כן

:מעיין

אחרי הצבא טיילתי עם אורית לדרום אמריקה ושם  

ימים לשמורת הרי געש מדהימה ביופייה  4יצאנו לטרק 
שתינו מים , טיפסנו על רכס הרים(. Puyehue)ילה 'בצ

עברנו נחלים ומפלים שוצפים , ישירות מקרחונים נמסים
!מומלץ. וצפינו בגייזרים מתפרצים בצבעים ססגוניים





"  המרחב הפתוח"הצוות נולד לאחר מפגש :מעיין

לאחר שהבשיל אצלנו  2016שהתקיים בסוף 

הרעיון להרחיב את פורמט טיולי המשפחות עם 
.החברים בהרחבה לפורום קיבוצי רחב

-טיולי קיבוץ 11עשינו עד היום 

שביל  , לאזור ירוחם ובמכתש הגדול:טיולי סתיו
המעיינות בהרי ירושלים והשבוע טיול ליער להב

אזור , (מעין חרוד)לעמק המעיינות : טיולי קיץ

נחלי הגליל עליון , (פארק הירדן)צפון הכינרת 
(חורשת טל)

שביל הבורות והבארות בתל : ו בשבט"טיולי ט

שמש וטיול להכרת  -ליד ביתין'בורגחירבת , עזקה
.  'רניץ'צאזור דביר בהדרכת שמוליק 

בכל טיול אנחנו מנסים להפתיע עם הפעלות  

הכנת  הינו הלהיט האחרון . מיוחדות ופינוקים
!יוצא מעולה. פיצות בטאבון

הניסיון שצברנו בהכנת הטיולים והוצאתם  

לפועל מאפשר רמת ביצוע גבוהה וירידה  
.לפרטים שעושה את ההבדל

?בכל אחדמשקיעים שאתם הייחוד טיולים קבוץ דביר כמה עשיתם ומה 



:רביב

טיול  , (אביב וקיץ, טיול סתיו)טיולים בשנה 3קבענו לעצמנו 

בחורף הנושא מורכב יותר ומזג האוויר  . קיץ הוא דו יומי

9-10-להערכתי קיימנו כבר כ. הפכפך ולכן אנו נמנעים מזה
.טיולים לאוכלוסיית הגברים של הקיבוץ2-טיולים בנוסף ל

חשוב לנו שהטיולים יהיו  –מבחינת ייחוד של כל טיול 

מעניינים ומותאמים למרבית אוכלוסיית הקיבוץ ולכן אנו 

.או הפתעות שונות מדי פעם/משתדלים לשמור על גיוון ו

איך מחליטים היכן לטייל מי עוזר בעשייה מה צריך  
?לעשות לפני כדי שהוא יצליח

מעלים רעיונות ואז אני מחליט לאן  , צוות הטיולים נפגש: מעיין

על בשרנו למדנו שחייבים לעשות טיול הכנה !(.  סתם...)מטיילים

לזחול  , לבחור מקום מתאים לפיקניק, ולבחון את המסלולים

.  במחילות ולסמן פניות במסלול שעלולות לבלבל

טיולים דו יומיים שמתרחשים בדרך כלל . טיולים חד יומיים צריכים להיות במרחק נסיעה של כשעה מהקיבוץ. קריטריונים שהגדרנו לעצמנו' יש מס:רביב

.'נחל וכד/בחודש יולי צריכים להיות באזור של מאגר מים

.שיפור/בדרך כלל בסיום הטיול אנו כבר זורקים רעיונות לטובת טיולים הבאים וכותבים לנו הפקת לקחים לשימור

(.  לפעמים גם יותר, רכבים55-מדובר בכמות ממוצעת של כ)למדנו שחובה לבצע סיור הכנה באזור כדי לוודא שהמסלול אכן תקין ושיש מספיק אזורי חנייה 

צענו שביכבר קרה לנו שתכננו להגיע לאתר מסוים וכשהגענו למקום הבנו שאין שום סיכוי שכמות גדולה של רכבים תוכל לעצור בה וכתוצאה מסיור הכנה 

.שינינו את המסלול



תמונות מטיולי קבוץ









מקומות מומלצים לטייל בעולם, מטיילים גם בעולם*

:רביב 

לאחרונה חזרתי מטיול ביער השחור בגרמניה בחול המועד 

טיילנו כל יום בנחלים  . סוכות יחד עם כל המשפחה

חזרנו רוויים . ובמפלים השונים כולל אטרקציות שונות

ולאחר ארוחת בוקר 7:00קמנו כל בוקר בשעה . בחוויות
אשמח להעביר את . מפנקת יצאנו לדרך עד שעות הערב

.המסלול שעשינו שם למי שירצה

אני מאמין . ל"רעיונות לטיול קיבוץ בחו' עלו מס, דרך אגב

... שזה ייצא לפועל מתישהו

:מעיין 

אחרי הצבא טיילתי עם אורית לדרום אמריקה ושם יצאנו לטרק 
(.  Puyehue)ילה 'ימים לשמורת הרי געש מדהימה ביופייה בצ4

,  שתינו מים ישירות מקרחונים נמסים, טיפסנו על רכס הרים

עברנו נחלים ומפלים שוצפים וצפינו בגייזרים מתפרצים בצבעים 
!מומלץ. ססגוניים



אם הייתם מקבלים הצעה לטיול ללא גבולות של זמן ממון או  

?חובות כלשהן מה הייתם מתכננים

יש כבר תכנון לטיול ארוך :מעיין

זילנד ואוסטרליה עם קרוואן  -בניו

לדעתי . שאלה שאף פעם לא חשבתי עליה, וואו:רביב

אוכלסייתבמקרה כזה הייתי מתכנן טיולים לטובת 

,  לנסוע למדינות שונות בעולם ולהכיר תרבויות. נוער/הילדים

יום שלהם -מנהגים ואנשים שונים ולחוות יחד איתם את היום
.במסגרת פעילות בית ספרית

אחד הקשיים שלנו הוא לצרף את בני הנוער  , דרך אגב

כנראה שהמסלולים לא מאתגרים אותם . לטיולי הקיבוץ

מספיק או שהם לא רוצים להצטרף לטיולים עם ההורים  

אולי בהמשך  . עוד לא הצלחנו למצוא פתרון לכך. שלהם

רעיון אחר . נצליח למצוא את מה שיניע אותם להצטרף
לראות איך באמת חיו כאן  , שעולה לי הוא טיולים להיסטוריה

.בעבר



?איזו מטרה אתם רואים בה?  למה חשוב לכם...נראה שזו עבודה קשהעל הגינה הקהילתית 

:  מעיין

בחרנו למקם אותה בפינת החי הישנה כיוון שהמקום מהווה נקודת  . לימוד והתפתחות אישית לילדים ולהורים, הגינה הקהילתית יכולה להיות מקום מפגש

אך המקום עומד להשתנות  . אחרי דיונים  ממושכים עם מרכז המשק דאז קיבלנו את הסכמת הקיבוץ ויצאנו לדרך. חיבור בין הקהילות בישוב ומערכת החינוך

.אני מצר על כך ומקווה שנחזור לשם בעתיד. אחרי בניית התשתיות לשכונה החדשהיהרסורובו 

: רביב

.זו יוזמה שהגיעה ממעין ואני כמובן הצטרפתי בשמחה

.  חווייתיות של ילדי הגנים וכמקום מפגש נוסף של תושבי הקיבוץ/לייצר גינה מרכזית שבה ניתן לגדל ירקות שונים ולקיים פעילויות לימודיותהיתההמטרה 

.בהמשך אנו מתכננים להקים פינות ישיבה באזור ועוד כל מיני הפתעות שונות. הצלחנו לקבל מענק כספי מהמועצה ואנו צריכים לממש אותו עד סוף השנה

הקשר שלכם לאגרונומיה

.הוא האגרונום, מביננוהאמיתיהנסיוןמעין הוא בעל , שלי הוא מהגינה הפרטית שליהנסיון: רביב.. אני אגרונום במקצועי: מעיין

.מה למדתם במהלכן? הפקתם שתי עונות 

.  לעניין לא תהיה גינה קהילתיתמחוייבללא צוות . למדנו שהגינה דורשת השקעת זמן ומאמץ



.מי עוזר ושותף ומה כל אחד תורם

השנה הגינה עברה . יש צוות לגינה הקהילתית שעוזר ושותף מלא

הבעיה שהקרקע לא  ', ובין ג' למקום חדש ברחבה בין שלב ב

השנה  . מתאימה לגידול ירקות ולכן העונה הגידול היה בעייתי

אבל אני מקווה שבעונה הבאה נרחיב את  מצומצתהפעילות הייתה 

קיבלנו קצת כסף מהמעוצה ובעזרתו אנחנו מתכוונים  . הפעילות

.לפתח את אזור הגינה ולהוסיף מטע עצי פרי קטן

ממקום אחרנסיוןזו פעם ראשונה לכם או שבאתם עם 

גרנו בבית צמוד  )לנו גינת ירק מאחורי הבית בקיבוץ היתהבילדותי 

היה לנו בוסתן של עצי פרי ואפילו מטע בננות קטן , (לגדר ההיקפית

מגיל קטן הייתי יוצא לגינת הירק עם אבא שלי והוא . מסוייםבשלב 

, לדשן, ש"משאריות טפטוף מהגדהשקייהלימד אותי לאלתר מערכת 

בצידןדיוק ויש שכר מהנה , עבודות שדורשות סבלנות. לעשב ועוד

ומשקוטפים ונהנים מהירקות 



אני חושב . זה התחיל מזה שבתור ילד ההורים שלי היו כובשים זיתים ואנו הילדים היינו עוזרים בקטיף זיתים מדי פעם
.שלי מכינה את הזיתים הכי טעימיםשאמא

הבנתי שזו , עם הזמן. כשקניתי את העצים לגינה שלי היה לי ברור שיהיה גם עץ זית והתכנון היה להכין זיתים כבושים

אני ומיכל צרכנים של שמן זית לטובת בישולים ותיבולים שונים של  , מצד שני. התעסקות רבה מדי ומורכבת עבורי

וכך בעצם התחלתי  . מהסיבובים והסיורים שלי ברהט הגעתי לבית בד שנמצא שם ושניתן להפיק שם שמן זית. האוכל
השמן מיועד . ג זיתים"ק140והשנה הגעתי לכמות של כמעט , ג זיתים שקטפתי"ק35-לפני שנתיים עם כמות של כ

.לצריכה ביתית

אני צריך  , ג זיתים ואז אולי אפתח ליין של מכירת שמן זית בוטיק"ק250-300שנה הבאה אני מקווה להגיע לכמות של 
...יש לנו הרבה עצי זית בקיבוץ, לחשוב על זה

...ספר על התחום ומה אתה עושה עם הזיתים ואיך. שאתה בעניין זיתים, רביב שמתי לב



(:אמאמבית )אני ממליץ על מתכון להכנת זיתים 

.קוטפים את הזיתים וממיינים את הזיתים שלא טובים1.

.כל זית דופקים עם אבן או שעושים חתך עם סכין2.

תלוי )צנצנת עם מים /משרים את הזיתים בתוך דלי3.

.ימים10למשך ( בכמות
.כל יום מחליפים את המים במים חדשים4.

ימים מניחים את הזיתים בצנצנת באופן  10לאחר 5.

:הבא

שכבה של זיתים. א

פרוסות לימון. ב
.שיני שום מקולפות וחוזר חלילה. ג

לאחר שמילאנו את כל הצנצנת מוסיפים מלח גס ומים  6.

כף -כוס מים)כמעט עד סוף הצנצנת 1:1ביחס של 

(.מלח

יש לחתוך אותו כדי , ניתן להוסיף פלפל חריף7.
.שהחריפות תעבור לזיתים

שכבה של כ  ( עדיף שמן זית)לאחר מכן יש לשים שמן 8.

.מ"ס1

כפית סוכר1יש להוסיף 9.

לפני סגירת הצנצנת מומלץ לשים ניילון ליצירת  10.
אטימות טובה

4-6חשוך למשך /יש להניח את הצנצנת במקום מוצל11.

.חודשים

אם הזיתים מלוחים מדי -כשפותחים את הצנצנת. 12(:אמאמבית )-מתכון לזיתים 

אם נראה  , ניתן לשטוף במים לפני האכילה

שהם עדיין לא מוכנים ניתן לסגור את הצנצנת  

.ולהמתין עוד מספר שבועות

☺בהצלחה ובתאבון 
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