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!אבאמטוסלחסוף סוף !!!! מזל טוב
.שנמצא על גבי מצדה בחפירה אדריכלית גדל להיות עץ זכר2000הזרע בן ה 

טוב  ′′ שידך ′′ ונראה שהוא מצליח להיות ′′ חנה ′′ אחרי כמה שנים נמצא זרעי 

מאוד מצפה לטעום את התמרים המדהימים האלה
https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/middleeast/israel-

judean-dates-agriculture.html?fbclid=IwAR2Qb9JvANt-
oavvT422aV8vdGDJHCc1jEpdUuChy8Uz7VnkACAuJxn88o0

שנה  

!!!!טובה

https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/middleeast/israel-judean-dates-agriculture.html?fbclid=IwAR2Qb9JvANt-oavvT422aV8vdGDJHCc1jEpdUuChy8Uz7VnkACAuJxn88o0


!תתחדשו 









הבידודיםלאחר מאמצים ולמרות , שימו לב

.  ההופעה תתקיים כרגיל בשבת

,  אפשר לרכוש כרטיסיםעדיין 

19-20תתקיים חלוקה מרוכזת בין השעות היום 

.  בבית משפחת גרבי

. בכיכר והכניסה עם מסכה מהדלת הכניסההבית 

ביום ההופעה לשמור על ההנחיות  , אנו מבקשים

.ולשמור על הקפסולות, ולהגיע עם מסכות



לדבר  .. קל בלי להכין בצק, מתכון קל.. לא שכחתי את ראש השנה

.היפה והטעים הזה מתפוחי עץ 

שושני תפוחי עץ  
יחידות6המתכון ל 

,  תפוחי עץ לחתוך לחצי ולהוציא הליבה ולפרוס לפרוסות דקות3❖

. דקות חצי ירח

להכניס לקערה מלאה מים וכף מיץ לימון להכניס למיקרוגל לדקה  ❖

.לבדוק אם רך מספיק צריך שיתקפלו

..לסנן ולייבש ❖

..  או חמאה נטורינהגרם 50להמיס במיקרוגל ❖

..לערבב חצי כוס סוכר חום עם כפית קינמון❖

".שמרית"לפתוח חבילת בצק עלים ❖

לפזר..מומסתאו חמאה בנטורינהרצועות להבריש 6לחתוך ❖

..מתערובת הסוכר 

.להניח חתיכות תפוחי עץ לאורך שולי הבצק❖

.ולגלגל לפרח. לקפל לחצי את דפנות הבצק שמול תפוחי העץ❖

180או תבנית תנור לאפות , משומנתמאפינסלהניח בתבנית ❖

!!מעלות לא טורבו

.עד שמזהיב 

.דקות אחרונות להעביר לגריל2❖

.להוציא לפזר אבקת סוכר ולזלף דבש או מייפל❖

ותערובת הסוכר ואז קינמון  הנטורינהניתן למרוח ריבת משמש במקום 

.מעל הריבה

❤ניתן להוסיף אגוזים קצוצים לתערובת הסוכר ❖

צפו בסרטון הכנת המתכון

שושני תפוחי עץ בבצק עלים-לכבוד ראש השנה 
איפרגןאבי : ממליץמאירובלאפות ולבשל עם מלי : מתוך האתר

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3560189217367059&id=100001280465851&sfnsn=mo&extid=QEs5IUHa9PP59CSs


לכבוד ראש השנה

:מתוך

דברים שקיבוצניקים יודעים



התמונות של  

,בני העוולה

,האנסים

.חיות האדם

שווה צפייה
https://m.facebook.co

m/story.php?story_fbid
=1455720951295950&i
d=100005741770633&s
fnsn=mo&extid=q7Ejw8

Cfol9pU6fu

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1455720951295950&id=100005741770633&sfnsn=mo&extid=q7Ejw8Cfol9pU6fu


?איפה הראש שלך נמצא, בת יענה, בת יענה
?בת יענה

,בחוץ נושבות רוחות כבדות
.הבית בסכנה

,הן לא רואות-עינייך הרואות 
.בת יענה
?איפה הראש שלך נמצא, בת יענה, בת יענה
?בת יענה

,בחוץ שדות שרופים אין ספור
.את לא מבינה

,גם לך כבר אין מקום לנבור
.בת יענה
!קומי מתחי את צווארך, בת יענה

!זה מגיע אל סף דלתך, זה הולך ומתדפק
!הוציאי את הראש מתוך האדמה, בת יענה
!בת יענה
?איפה הראש שלך נמצא, בת יענה, בת יענה
?בת יענה

,גם אני טומנת ראש בחול
.רק לא לשאול

,גם אם נסתתר-בחוץ לא יתבהר 
.בת יענה

,זו בחירה חופשית-ואת תמיד אומרת 

,זו בריחה כל כך טיפשית-ואת הרי יודעת 

,וככה את נוברת עמוק באדמה

כאילו כלום אף פעם לא קרה, בלי לדעת כלום

נורית גלרון: כתבהאלעד ליפשיץ: אייר



בניגוד גמור לקולאז׳ התמונות של 

.האנסים חיות האדם,בני העוולה 

של בני טובים שזכו באליפות העולם  קולאזזהו 

.במתמטיקה

שאפו לנבחרת הסטודנטים של ישראל שזכתה במקום 

תוך שהיא גוברת על נבחרות , הראשון בתחרות

הולנד  , ב"ארה, ספרד, בהן רוסיה, ממדינות רבות

. ואנגליה

, שהתקיימה השנה בצורה מקוונת, בתחרות היוקרתית

אוניברסיטאות מרחבי  96-סטודנטים מ546השתתפו 

.  העולם

ובסיומם  , היא נמשכה חמישה ימים

צברה הנבחרת הישראלית את הניקוד האישי 

!נקודות234-והקבוצתי הגבוהים ביותר 

(:  עם כיוון השעון)קבוצת נבחרת ישראל במתמטיקה 

.  שינפלדואוהד ן'בוזעומר , שבו רגבים, נועם תא שמע, ליאור הדסי, רועי סיני

אוניברסיטת תל אביב: באדיבות



, טלי ליפקין שחק

:צ"בגל' היום שהיה24'אתמול בתוכנית 

אלה הם , מסתמן מתוך הכאוס שמסחרר אותנו, אנרכיסטים אלה"

לא המתחפשים או עושי השורות  , לא המפגינים, לא המוחים

.  והצרכים בחצרות

שנשבעו כל  . אנרכיסטים הם גוף ההנהגה שחיינו נמסרו לידיהם

אם בעת שנמסר לידיו כתב , אחד בתורו אם מעל דוכן הכנסת

לעשות כל שביכולתם למלא את , ההסמכה להיות משרת הציבור

.  חתמנו איתם חוזה. עבורנו, תפקידם למעננו

. מהראש ומטה ומכל הצדדים

את עתידנו כפרטים וכחברה  , החבורה כולה ממשכנת את שלומנו

. ומעלה אותנו על מזבח הפוליטיקה

,  מחסלת בזה אחר זה את החבקים האמורים להחזיק אותנו יחד

: מפוררת את שאריות האמון שלנו במה שבאופן מכובס נקרא

."נבגדנו. 'המערכת'

...חייבת לצטט את

עפרה מלכה

את

טלי ליפקין שחק



יש לי חלום

כשאני אזמין משלוח לקיבוץ בו אני גרה 

לא אצטרך לשאול מה השליח רואה

?אתה ליד הרפת?עברת את המגדל מים 

..לא תחזור אחורה? מכולת 

?שער צהוב

? ליד איזה משפחה 

אבל מה השם הפרטי שלהם יש הרבה חחח

!!!מהשם משפחה שאמרת בקיבוץ

והוא  בוויזאפשר לרשום שיהיה.פשוט

!!!!!לבבדדדדדדדיגיע 

תמשיךתמשיך , סע, סע, סע

תעבור את מגרש  , לנסוע

ראית  , הטניס משמאלך

עכשיו גם הבריכה ??? אותו

נו תרים את  , תהיה משמאלך

תראה קשת צבעונית , הראש

, ואז מתחת לבריכה... יפה

קח ימינה ורד עד  , לקשת

...אני רואה אותך, למטה

יש שמות ' אצלנו ברוך ה

לרחובות ואפילו מספרים  

זמן שלכל  הגיע.לבתים

הישובים יהיו שמות 

רחובות ומספרים

...חייבת לצטט את שחר אליצור

:מתוך

דברים שקיבוצניקים  "

"יודעים



כל שבוע לצאת  , מאיפה הכוחות, תגיד, אחי"

"?בערב לנקות

,יש לי תשובה אחת

-להתמודדות עם כל קושי , מתכון פשוט

!משמעות

,זה עובד כמו קסם

אנחנו נהיה מסוגלים להתמודד עם כל קושי  

שעה"ובאם יש להתמודדות הזאת משמעות 

.יש גם יש" בשבוע

,אני מאמין שבעבודה עקבית כל שבוע

נוכל לעשות שינוי משמעותי בנראות של  

,השכונה שלנו

,  באווירה של השכונה שלנו ואפילו יותר מזה

השכונה עוד תהפוך למודל והשראה לשכונות  

עד שבסוף כל הארץ שלנו  , וערים נוספות

ממש כמו  , תראה יפה מטופחת ומצוחצחת

בשיר שעליו גדלנו

..."ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת"

רק נוסיף לו עוד שורה קטנה

!"כולנו ביחד-מי ניקה ומי אסף "

אז מה זה לצאת פעם בשבוע לנקות ליד  

זה  , הבית ביחס למטרה האדירה הזאת

שעה  "כל הטוב הזה רק בהשקעה של ? קושי

?"בשבוע

!אני קונה כאן ועכשיו

!ואני בוחר בזה כל שבוע מחדש

:מתוך

חושבים ירוק ומשנים את -קהילה ירוקה 

��העתיד

עוד יותר שאני לא לבד וכל שבוע אנחנו מכירים עוד ועוד חברים חדשים ושכנים  , כיף גדול

!באמת! כיף גדול, מקסימים שמצטרפים אלינו ופועלים ביחד





מעלות ואחוזי לחות עם שישה  שבעתלפיםבחום של 

עמדנו בכיכר בן גוריון ומכרנו לוחות שנה וחפיסות  , אפסים

(.  השווים)של קלפי רביעיות לעוברים והשבים 

חמדה  -אם לא היינו כל כך מאמינים שמדובר בשכיות

לא היינו מוציאים את האף , שאין מי שיסרב להן, מופלאות

.  מהבית
Shahar-תודה ל. צדקנו, ובכן Marnin-Distelfeld

שרק כדי לראות אותה מחייכת פתחו ותיקי  , האלופה

; טבעון את הלב והארנק

שאסטרטגיית השיווק שלו ראויה  , קוקלסתודה למיכאל 

,  עסקיםלמינהללהילמד בכל מוסד 

שעברה  Sivan Drorראש המועצה שית"לרלתודה 

, במקרה והנציחה את הרגע
Anat-ותודה  ל Gatenioול-Orna Sirkis-Ben Ziony (

שלא עמדו בפיתוי וקנו עוד כמה , (בגבה למצלמה)

...  עותקים למרות שיש להן כבר בבית

.  אל דאגה-אותנו היום פיספסתםואם --

11-ו10)צ ובשישי בבוקר "נשוב לכיכר בחמישי אחה

אריזות מתנה  , קלפים, מצוידים בלוחות, (בספטמבר

וקופסה שלמה מלאה , מהממות שמגיע להן פוסט נפרד

( .  ;בעודף 

תרומה להמשך הפעילות בספרייה  -כל ההכנסות : וכן, אה

.  ומרכז הנצחה בקריית טבעון

אנחנו צריכים כל  -כמו שהדברים נראים , ותאמינו לי

.גרוש

:  אני

הפייסבוקמתוך 



!  בבקשה לא לקחת סיכונים מיותרים

!  אנא אל תיכנסו אליו-עכשיו שאתר הפיתוח בשלביו האחרונים

.  יש עדיין ביובים שנבדקים ועוד לא סגורים

,  הפרשי גבהים, ברזלים. יש בורות פתוחים

.  סיכוניםהמוןועוד המון 

!  דברו עם ילדיכם  שלא יכנסו לשטח

.בואו נסיים את הפיתוח בשלום. קחו אחריות כל אחד על בני ביתו

נועה
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ברוכים הבאים  
משפחת  
:  שטוטמן

,יניר
,  ליאורה
,  נועם
, עומר
ואורי



ברוכים 
! הבאים 

משפחת  
:ויסברג 
, איילת
, איתי

אביב  
רעות  
ועדי



:ברוכים הבאים
אורי צפריר  

ורותם



.         הדור הבא. היא ערכה וחתכה בעצמה וככה שלחה לנו. שגיא שלי צילמה מהטלפון בהסעה בבוקריובל-משוויצה בתמונה ש 

טלי שגיא



,דרור

,רץ

מצלם

ומצטט

בוקר טוב  "

ושבת שלום  

מטוסקנה

תמונה ישנה  

עם עריכה 

."חדשה



אם בא לכם להיות חברים  ..."

,  שלו בזמן הקרוב

הוא יעשה לכם טוב  

,  ביום שישוב עייף ועצוב

אתם תזכרו שיש אנשים 

"...קצת יותר חלשים

(לאונרדו, עברי לידר)



מבלי לראות , עיני פקוחות מבלי לראות את השמיים.."

מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו , ירוק של עץ, כחול של ים

"...  מבלי לראות את הדברים כמו שהם, פעם
(ילדים של החיים, שלום חנוך)



?  נתקעתם בבידוד

?  אין מי שיחזיר את הילד מהגן

', בכיתה ה, אני נמרוד קליינר 

. אלווה את הילד מהגן עד הבית

.לילד₪ 5-השירות במחיר נוח לכל כיס 

איזה חמוד

��כל הכבוד לנמרוד
ישחרר את  ... כתב

5₪הילדים בערבות של 

כל הכבוד... איזה רעיון
?איפה הערבות ההדדית



נסענו היום לתלמידים שלנו הנמצאים בבידוד  ... צוות יקר

.  דביר ולהב, בגבעות בר

, משחק, ובתוכה בועות סבון" עידוד לבידוד"הכנו בעבורם שקית 

...  צבעים ברכה אישית ואגרת להורים

.  הילדים התרגשו מאוד ושמחו לבואנו מחווה מרגשת

:  תודה לכל אלה שעזרו בהכנה

.  יעל, נירית, חיותא, נוריאל ולאלה שנסעו ליישובים, תאיר

מצרפת לכם תמונות  , שחילקה בדביר ברכות לתלמידיהלאירית 

מהחוויה

אלגרבלימרים 



שהיא העניקה , הרבה יותר מכךאבל "

."ואמפתיהאכפתיות , תשומת לב: להם



לחלון  ובאתן עד ( ומזמנך)מנהלת בית הספר שהשקיעה מזמנה אלרבלירונית ואני מעוניינים שתעבירי את תודתנו האישית לגברת מרים 

.  אלעד ש1ה. תודה: אומריםאנחנו . אכפתיות ואמפתיה, שהיא העניקה לו תשומת לב, הרבה יותר מכךאבל . ביתנו להעניק לאורן שי קטן

️☺עובר גם אלייך שווה בשווה , מה שאמרנו למריםכל , יעל, ועכשיו: רגב





!שבת שלום 

11.09.20


