ָרׁש ֵּבי ִתי

תשע"ה

"...על מגידו שלנו הלילה ירד ,וירח משלים טיולו הלילי .הוא מאיר באורו את השביל שאבד ,מחיך גם לך וגם לי".

"שנה הלכה
שנה באה"...
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תודה לכל המברכים והמברכות על העלון.
העלון הוא בהחלט של כולנו ונעים לשמוע שהרבה חושבים כי
יש מקום לעלון.
במסגרת הסקר האינטרנטי שערכנו וכן משיחות שקיימנו ,החליט
צוות העלון לפרסם מהדורה אחת לשלושה חודשים לערך.
נשמח כמו בעלון הקודם ליוזמות כתיבה ,רעיונות ובכלל תגובות.
בימים אלה מתחילה לה שנה חדשה.
השנה שעברה הייתה גדושה אצל כל אחד ואחת גם באופן אישי
וגם לכולם ביחד ,נוסיף ונברך שיהיה יותר טוב.
לא שכחנו עדיין את הקיץ הסוער ,הגדוש באזעקות ,גם אצלנו
הופר השקט באחד מצהרי היום ,למזלנו חזרנו במהרה לשיגרה
ולבריכה ביחד עם האורחים מהדרום .בערבים כבר מתחיל להיות
קריר וכולנו מתכוננים לחגים הבאים לטובה.
לכל המפגשים המשפחתיים ,המאכלים הטעימים והמפנקים.
מקווים לימים טובים ושמחים ,ימים מאושרים ובריאים
עשייה לילדים ,לנעורים ולבוגרים .פריחה חברתית,
ובכלל שימשיך להיות כאן שמח וטוב!
שנמשיך להיות סבלניים ונדיבים האחד לשני גם בימים רגילים
כי לתת זה לקבל,
נתינה היא מתנה,
ולחשוב על האחר,
הוא סוד – לעולם טוב יותר
שנה טובה ומתוקה !

שריקת הפתיחה

אומרים שהיה כאן מצחיק לפני שהגעתי..
העלון המקומי

אם יש משהו שבמיוחד גורם לגעגועים
לקיבוץ המשותף אשר התקיים כאן עד
לפני כ  15שנים ,הנו הפולקלור המקומי
והייחודי והמפותח במיוחד של מגידו של
אותם ימים .פולקלור זה במיוחד בא לידי
ביטוי במדורים הסטירים בעלון של מגידו
אשר יצא במהדורה מודפסת תחת השם:
"דפי מגידו" ובהמשך" :מגרש ביתי".

אם הצלחת לעבור את שלב העורך ,החומר
היה עובר לרכז החברתי ולאחריו למזכיר
הקיבוץ .עד מהרה הבין ירון ,כי גם אם יעזור
כוחות ואנרגיות בלתי סופיות ויתחיל את
אותו מסע ארוך ,אף אם יעשה את הבלתי
יואמן ויגיע אל סופו ,מה שיוותר בידיו לא
יוכל להיקרא הומור ואף לא יעלה צל של
חיוך אצל אף אחד מן הקוראים המקומיים.

מרבית הקרדיט לייסוד וכתיבת המדורים
הסטיריים במשך שנים רבות ,יש לתת
לירון שטרן בן הקיבוץ .ירון היה בעל חוש
הומור מפותח ורעיונות מדהימים .ועד
היום ,כתביו מאז ,מצחיקים ביותר.

כבר מעל ל  25שנים שהדפים הסאטירים
האחרונים שירון כתב בחייו על חיי הקיבוץ
השכן שוכבים אצלו במגירה ומחכים
לפרסומם ,מה שככל הנראה כבר לא יקרה
אף פעם.

אחרי שנים שבהם ירון כיסח כאן כמעט
כל מה שזז ,החליט ירון אשר הרגיש כי
בשלולית המקומית מיצה את עצמו,
ללכת בעקבות "הכסף הגדול" ועזב
למשמר העמק .ירון היה משוכנע כי גודלו
של המקום יספק לו קרקע בלתי נגמרת
להפעיל שוב את עטו המושחזת ולכסח
מבוקר עד ערב את חברי הקיבוץ השכן.
מה שירון לא לקח בחשבון ,הנה העובדה
הפשוטה כי משמר העמק ,לטוב ולרע
איננה מגידו .לא חלפו להם ימים רבים
עד אשר ירון החל להרגיש את סורגי הזהב
אשר סגרו עליו מכל הכיוונים .אמנם,
בתחילה ירון כתב עשרות דפים עם הומור
משובח .אך מכאן ועד לפרסומם בעלון
המקומי הדרך הייתה ארוכה ומפותלת.
לא מוגזם אף לאמר:בלתי אפשרית .על
פי התקנון המקומי ,קודם החומר צריך
לעבור את אישורו של עורך העלון אשר
ככל הנראה לא אהב ,בלשון המעטה ,את
משבו הרענן של ההומור המגידואי .והיה

"לאורך כל השנים" מציין בפני ירון בפגישות
ביננו" ,מעולם לא עזבתי את מגידו ,רק
שיניתי מקום מגורים" ואמנם מדוריו
הסטירים של ירון באותם ימים ,מבטאים
יותר מכל את שייכותו למקום בו נולד.
המדורים הסטירים במגידו אותם יסד ירון:
"הלוח המלוח" אשר הוחלף בהמשך על ידי:
"בעיטת בננה" עוד המשיכו לצאת זמן מה
לאחר עזיבתו של ירון .אך מוכרחים להודות
כי משהו מן החדות והשנינות אבד בהם.
לאורך תקופה זו ,המשיך ירון לעקוב
בעיניים כלות אחר העלון במגידו אשר
היה ביתו החמים בתקופת חייו היצירתית
ביותר בכל הקשור לכתיבה ,ואף ידע לפרגן
לנו .אך דומה כי את הלקח למדנו כולנו:
קיבוץ מסודר ,מתוקנן העובד עם מערכות
המתקתקות כמו שעון שוויצרי לא הולך
יחדיו עם הומור יצירתי ומשוחרר.
גבי בר.

דברי המאמנת
"את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים"( ...אבי קורן)
תושבי מגידו היקרים,
אחרי קיץ לא פשוט שעבר על כולנו יש באוויר רוח של חזרה לשגרה,
תקופת החגים לפנינו ושנה חדשה לפנינו .אני תקווה שלכולכם תהיה שנה
זו טובה מקודמתה.
שואלים אותי לא מעט אנשים מה מיוחד בקיבוץ מגידו? תמיד אני עונה
את אותה תשובה והיא האנשים .הצלחתם עם קצת מזל והרבה חוכמה
להקים קהילה מאוחדת ,מגוונת ואיכותית .קהילה המוכנה לקחת לידיה
את האחריות על איכות החיים ביישוב על ידי אכפתיות ,התנדבות ועבודה
קשה .כיוון שביישוב מציינים את קבלת החג בתודה למתנדבים אני רוצה
להצטרף לברכות ולהודות באופן אישי לכל מי שתורם מזמנו ומרצו לטובת
הכלל .אני קוראת לתושבים נוספים להיות מעורבים ושותפים.
בראש השנה נציין כ 70 -מתנדבים בוועדות הקיימות והפועלות ביניהן:
הנהלת הקהילה ,מנהלת החינוך ,צוות הוותיקים ,וועדת חיילים ,צוות
כוננות ,צוות הסילו ,וועדת קהילה ,וועדת נוי ,וועדת דת וקהילה ,צוות נוער,
וועדת קליטה ,אינטרנט קהילתי ,קפה קיבוץ ,נאמני תרבות ,וועדת ספורט
וועדת עלון .בנוסף אנו בתהליך גיוס של מתנדבים חדשים לוועדת ביקורת,
וועדת רווחה ובריאות ,וועדת קוד אתי וועדת השקעות .חיי קהילה פעילים
הם המפתח לחיים משותפים וקהילתיים.
שנה טובה!
סלעית

הרכב פתיחה +60
כל החורף  ,הארוך ,הקר  ,והמחשיך
מוקדם...החזקנו מעמד ,הודות לידיעה
הברורה שאחרי החורף
יגיע האביב ,ואחריו הקיץ החמים ...וסוף סוף
ינקו ,יצבעו וימלאו את הבריכה.
יש הרבה חברים שאדישים לכל התהליך
הזה ,לעומתם יש קהל לא קטן שמנסה
לחשב בדיוק באיזה עיתוי תפתח סוף
סוף הבריכה ,וסופר את הימים עד המועד
המבורך.
קהל חובבי הבריכה מתחלק לכמה סוגים:
משכימי הקום שלא יצאו לעבודת יומם מבלי
שמילאו את מכסת הבריכות ,.הפנסיונרים,
שלא ממהרים לשום מקום ויעשו את הטיול
היומי לכיוון הבריכה ,מי ברגל ומי בקלנועית,
ישחו קצת או יעשו צעדות במים ודרך אגב
יעברו על כל החדשות של היממה שעברה.
אחרי הצהרים ,עם פתיחת הבריכה ,אלה
שרוצים את כל הבריכה לעצמם ,לשחות
הרבה אורכים בשקט ללא הפרעות .ולאט
לאט הקהל גדל ,צעירים זריזים  ,ואחרים
הקהל הגדול של הורים ,סבים וסבתות ,עם
ילדיהם מכל הגילים.
אבל יש עוד משהו שלא כולם מודעים לזה
,ושהוא הדובדבן שבעוגה.
מזה כמה שנים חגית רפפורט מנהלת חוג
של התעמלות במים.
בתחילה היו שני חוגים :אחד באמצע
השבוע בשעה  8לוותיקים ,ואחד בשבת
בבקר לצעירים.
השנה מסיבות של התקצרות השבוע ,הפכנו
לחוג אחד מעורב ומאוחד.
כל שבת לקראת  9בבקר ,מתחילים להגיע
לבריכה כל החרוצים והחרוצות (כמובן

שהחרוצות הן הרוב הגדול) ולמים....
ואז מגיעה חגית ,ולא בידיים ריקות ,שני
שקים גדושי בקבוקי פלסטיק או ערימה
של נודלים...
חגית ,בקולה הרך והנעים מעבידה
אותנו בפרך .כמובן שכל אחת ואחד לפי
יכולתו .צעידות לרוחב הבריכה על קצה
האצבעות ,על העקבים ,הכתפים בתוך
המים והבטן שתדבק לגב .הידים פעם
למעלה ,פעם למטה או לצדדים .היא
מעבידה אותנו קשה...,
חגית מחלקת את הבקבוקים שהם
ריקים ,אחר כך ממלאים אותם ,פעם
הם מצופים ופעם משקולות .והנודלים....
לפני הגוף ,מאחוריו ,למעלה למטה ,
רגלים "באוויר" ולעשות אופנים ,קדימה
ואחורה .....אבל מה לא עושים למען
הבריאות?
עוד מעט קט ועונת ההתעמלות
מסתיימת ,חגית יוצאת לחופש ואנו כבר
מחכים לה לעונה הבאה.
חגית אנחנו לא מוותרות עליך !!!
חיה בסודו

נבחרת הנוער
תם החופש הגדול ורגע לפני שחוזרים לשגרה אנחנו נערי קיבוץ מגידו רוצים להודות
לטל שני ,אודליה ארז וטל שילה אשר ליוו אותנו במהלך החופש הגדול בצורה מוצלחת
ומבורכת.
במהלך החופש עשינו פרוייקטים שונים כמו ימי שישי בצבר ובהדס ,תליית שלטים
לזהירות בדרכים ברחבי הקיבוץ ,בתנדבות בכלבו ובגנים ,ועוד פרוייטים שמאוד שמחנו
לתרום בהם את חלקנו.
נסענו לאטרקציות שונות ומגוונות כמו טיול ג’יפים ,סרט ,פיינטבול ,רפטינג ומאוד נהננו.
הכנו לכל משפחה שבה האבא גוייס למילואים שי לשבת עם ברכת הצלחה ועידוד.
רון קריספין  -נעורים

לכל חברי קיבוץ מגידו שנה טובה
במוסד שומרייה פתחנו לפני שבועיים שנה חדשה ,סוערת ,מאתגרת ומלאת עשייה
חינוכית.
האתגר הראשון שניצב לפתחינו הוא ההתמודדות עם "בעיה" חיובית של כמות חניכים
גדולה ,על סף יכולת הקיבולת שלנו .כיום רשומים בשומרייה  215חניכים (מתוכם כ–
 60ממגידו) כשרק בכיתה ז' לבד יש כ 50 -חניכים מישובי הליבה שלנו (מגידו ,גבעת
עוז ,היוגב ומשמר העמק) וכן מכל ישובי הסביבה .אנחנו עומדים בתחילתו של מהלך
נרחב לבדיקת הגדלת יכולת הקיבולת של המוסד במטרה לאפשר לכמה שיותר בני
נוער מהאזור לחוות את החוויה החינוכית שנקראת שומרייה.
אתגר נוסף הוא סגירת פרשיית הסמים שהעיבה על סיום השנה שעברה ויציאה לדרך
חדשה תוך מתן דגש נרחב לנורמות התנהגות ,הלכות חיים ועשייה חיובית.
רוב הצוות החינוכי השנה הוא צוות ממשיך ומנוסה מחד אך נמרץ וצעיר ברוחו מאידך
ואנחנו מקווים שזה יקרין על איכות הפעילויות ועל יכולת הענקת המענה החינוכי
הטוב ביותר .בתפקיד ריכוז המוסד ,לעומת זאת ,היו השנה חילופי גברה ,כשנציג
קיבוץ מגידו ,ירון שטרן ,סיים  11שנים של ניהול ואותו החליף עופר רימסקי.
מהלך נוסף שאנחנו מתכוונים לקדם לאחר החגים הוא הקמת פורום הורים ,גוף
המורכב מנציגות הורי החניכים מכלל הישובים המרכיבים את שומרייה ,שאנחנו
מאמינים שיהדק את הקשר בין המוסד להורי החניכים ולחברי הקיבוצים בכלל.
אנחנו מאחלים לקיבוץ מגידו ,לכל תושביו ולעצמינו עוד שנים רבות של שותפות
חינוכית אמיתית פורה ומפרה והעיקר שתהיה לכולנו שנה שקטה ורגועה ,שנת חברות
ורעות ושנת שלום.
שנה טובה
חניכי שומרייה והצוות

לזכות בנקודה
מתי שמעת ספר טוב לאחרונה?
כמה אנשים אתם מכירים ,שיכולים להקדיש שעתיים ביום לקריאת ספר או ללמידת שפה
חדשה תוך כדי משפחה ,עבודה וקצב החיים המטורף (כמה אנשים בכלל רוצים? ;) )
אני הפכתי כזה לפני מספר שנים כשגיליתי את עולם ספרי השמע.
לשמחתי" ,התמזל מזלי" ואני מבלה ברכב בכבישי הארץ שעות רבות ביום ,בממוצע 4
שעות המוקדשות בחלקן לשמיעת ספר (לא באוזניות-לא חוקי ,אלא במערכת שמע של
הרכב) .גיליתי גם שחלק מעבודות הבית כגון הדחת כלים ,גינון ,ניקיון וכל עבודה שאינה
דורשת חשיבת יתר (מתנצל בפני הגננים שבינינו) יכולות לשמש כזמן פנאי לשמיעת
ספרים .בני הזוג שלכם יודו לכם על כך ( :וגם המדיח.
הספרים מוקראים על ידי קריינים ,חלקם מאד מוכשרים ,וחלקם פחות .בדרך כלל ניתן
לשמוע חלק נבחר מהספר לפני רכישתו.
אני התחלתי בהורדת ספרים מהאינטרנט (קבצי  – )MP3שמעתי והתמכרתי ולאחר מכן
עברתי למנוי מסודר ב ב .www.audible.com
באמצעות מנוי חודשי ב  audible.comניתן לבחור ספר מבין כ  150אלף ספרים המצויים
באתר ומפולחים לפי קטגוריות ,תתי קטגוריות ,אורך ,מחבר וכד' .רוב הספרים בשפה
האנגלית (מצאתי בודדים בעברית) ,זמינים להורדה למחשב ,לנגן או לסמארטפון.
ב  audible.comקיימות מספר תוכניות מנויים המאפשרות צבירת "אשראי" להורדת
ספר אחד בחודש ב  ,14.95$צבירת אשראי ל  2ספרים לחודש בעלות של  22.95$או
לחלופין אפשרות לרכישת  12ספרים בבת אחת בעלות של  149.50$או  24ספרים בעלות
של .229.50$
ישנם כללים לגבי מספר ה"אשראים" (ספרים) שניתן לצבור ולהעביר מחודש לחודש
(ברכישה החודשית) ומשנה לשנה (ברכישה מראש) ,מומלץ לקרוא את הכללים באתר.
מנסיוני ,השירות שמקבלים הינו בסטנדרט אמריקאי ,לדוגמא  -כשהחליפו את הקריין
בספר הרביעי של סדרת משחקי הכס ,לכל המתלוננים הוחזר האשראי להורדת ספר
נוסף .דוגמא אחרת לשירות מצוין היא המדיניות שהם מתגאים בה וניצלתי אותה פעם
אחת של החזרת ספר שלא נהניתי משמיעתו.
ניתן להגדיר את המשתמש להורדה ושמיעה של הספרים באתר עבור  3מכשירים שונים,
כך שניתן גם לחלוק מנויים עם חברים/משפחה (דורש העברת סיסמא) ,או סתם בין
מכשירים (במקרה של נגנים יש לוודא שהמכשיר הספציפי נתמך).
מומלץ להתחיל בקטן ולהתנסות בשמיעת ספר ללא עלות .אפשר להוריד מהאתר הבא:
http://freebies.about.com/od/onlinebooks/tp/free-audio-books.htm
או פשוט להקיש בגוגל free audio books
תשמע ,תגיע (:
דורי פישר

גביע האליפות
מוזמנים להכיר  -רות רובנס
שתפי אותנו מה את אוהבת בקיבוץ מגידו
המחודש.
אני אוהבת לראות שיש הרבה ילדים ,מרגישים
הרבה חוזק מכל המשפחות הצעירות שבאו לגור
פה איתנו .ישנן דרישות חדשות מהמערכת וזה
מעורר את הקהילה.
אם לא היית באה לגור במגידו לאן היית הולכת?
ללא ספק הייתי גרה בצפון הישן של תל אביב
איפה שהבנים שלי גרים.
נולדה בצ’ילה מורה בבית ספר תיכון אפשר לראות בקיץ שאת אוהבת את הבריכה,
מגידו ,חברת קיבוץ מגידו משנת
כמה בריכות את שוחה?
 1970ומרצה בקתדרא ,במועדון 60+
הבריכה היא ה-דבר בקיץ במגידו .אני שוחה
ובגילאור.
לפחות חצי שעה ואח"כ נשארת במים כי אני
באיזה שנה ולמה הגעת לקיבוץ אוהבת לדבר עם אנשים יקרים שכיף לפגוש
בבריכה..
מגידו?
הגענו לארץ בנובמבר  1970במסגרת
גרעין של תנועת השומר הצעיר מתוך
ציונות צרופה.
מאיפה הגעת ובת כמה היית?
הגעתי מצ'ילה כשהייתי בת  20הייתי
בוגרת עיתונאות מאוניברסיטת
צילה ובכלל לא ידעתי עברית כך
שלא יכולתי לעבוד בתחום .היום יש
לי תואר שני בלימודי הסטוריה של
אמריקה ו...לימודי אירופה החדשה.

מי מובך יותר כשאתם מתראים בכלבו
התלמידים או את?
שני הצדדים נבוכים אני בטוחה .אני מבחינתי
מאוד משתדלת לא להכנס “לורידים" ,של
התלמידים ולתת להם את המרחב הפרטי והאישי
שלהם.

מה את מאחלת לשנה החדשה לקיבוץ מגידו?
אני מאחלת לקיבוץ מגידו
א .שכולנו נחייה בשלום מבחינת הבטחון הלאומי
ב .שנתחיל במפגשים תרבותיים גם לאנשים
משכבת הגיל שלי.
ספרי לנו על השכנים שלך.
ג .שאנשים יעשו מאמץ לשמור על הסביבה שלנו
יש לי את השכנים הכי טובים שיש נקייה.
שושק’ה שאין כמוה! שאול ולידיה שנה טובה!
שתמיד מוכנים לעזור בכל דבר.

בריאות וספורט
ליגת הקיץ
בתור אחד ששנים "חי" את המשחק אף פעם לא חשבתי שליגת הקיץ תהיה אחת
הליגות שארצה להצליח בהם ,אבל כשהגעתי לרגע שבו התחיל המשחק הראשון
שלי הרגשתי שהשנה זו לא קבוצה בשביל הכיף אלא קבוצה בשביל להצליח.
אני הצטרפתי לקבוצת מגידו-יגור באמצע הליגה .כשהגעתי ראיתי כי ניר סירולניק,
אחראי הקבוצה ,הצליח לארגן קבוצה יפה שמורכבת משחקני בית רבים ומכמה
אנשים מיגור.
בנוסף לשחקנים מיגור ,הצליח ניר להביא גם מאמן לקבוצה ,שי ברוך .שי הצליח
להוביל את הקבוצה מסוף שלב הבתים ,דרך ניצחון היסטורי על משמר העמק ברבע
הגמר ועד לסיום דרכנו בטורניר בשלב חצי הגמר.
הקבוצה השנה אמנם לא עמדה במטרתה הראשית ,שהייתה לזכות בטורניר ,אך
הגענו להישגים מרשימים ביחד ואני באופן אישי בעיקר למדתי .למדתי שאף אחד
לא יקל עליך רק בגלל שאתה הצעיר בקבוצה ,למדתי שהדרך להצלחה רצופה
במכשולים שמכריחים אותך להתגבר עליהם לבדך ובעיקר למדתי שמגידו זה קיבוץ
שאוהב את הספורט וחי אותו.
אז נקווה ששנה הבאה תהיה עונה מוצלחת לפחות כמו זו שהייתה השנה ואני מאחל
לכולם שנה טובה ומתוקה (כמו הניצחון על משמר העמק).
עודד סגל

אני מודה שנכנסתי לכל הסיפור הזה קצת עמוק
מדי .זה התחיל בתחקיר שערכתי על כריכים,
במהלכו גיליתי עובדה מפתיעה :מתברר שאחת
ההמצאות הקולינריות הפופולריות ביותר ,הלוא
היא הסנדוויץ' ,נולדה בזכות המהמר הכבד
לורד אדוארד מונטגו סנדוויץ' (הרביעי בשושלת
סנדוויץ' ,שנמנתה על האצולה הבריטית) ,אשר
סירב להיפרד משולחן הפוקר וביקש ממשרתיו
להגיש לו מזון שאפשר לנשנש במהלך המשחק.
חיטוט בהיסטוריה של עולם הקולינריה הניב
אינספור דוגמאות לביוגרפיות מעניינות
שמסתתרות בצלחת ,כשהרשימה המלאה מצריכה
היקף של עבודה סמינריונית לפחות ,ובקלות יכולה
למלא עיתון שלם .על קצה המזלג :מתברר שכבר
במאה ה 17-נהגו השפים של ארמונות המלוכה
לקרוא למנות המוצלחות שנולדו במטבחם על
שמן של נשים יפות ודמויות מפורסמות.
עם השנים ,המגמה הזאת רק התגברה ,ומאכלים
רבים זכו להיקרא על שמות הממציאים שלהם ,או
בגרסה הרומנטית  -על שמם של מושאי האהבה
של השפים שבהשראתם נולד המתכון.
אחרי מלאכת סלקציה לא פשוטה ,נבחרו המנות
שמאחוריהן מסתתרות הדרמות המרתקות ביותר.
הלנה היפה (שאחראית על פריצתה של מלחמת
טרויה ,אבל גם על הולדתו של קינוח מלבב,
הכולל אגסים ורוטב שוקולד חם) ,פראנץ זאכר
(הוגה הזאכר טורט ,שאפה את העוגה המפורסמת
במטבחו של הנסיך קלמנס ונצל פון מטרניך) ועוד
רבים אחרים ייאלצו לחכות ליום שבו מישהו ירים
את הכפפה ,ויכתוב את ספר הבישול של המתכונים
שעשו היסטוריה.
הפעם אני אתמקד בסלט  ......אבל לפני זה רוצה
לאחל לכל קהילת מגידו (חוץ מאחד) שנה טובה
ומתוקה

סלט וולדורף
מלון "וולדורף אסטוריה"
בניו יורק הוא המקור לסלט
המוכר שרץ כאן חזק באייטיז,
ומכאן גם שמו  -סלט וולדורף.
בשנת  1896החליט שף
המלון אוסקר צ'ירקי לרענן
את התפריט והגה את הסלט
המפורסם ,המכיל תפוחים,
אגוזי מלך ,סלרי ומיונז.
המתכון המקורי של צ'ירקי לא
כלל אגוזי מלך ,ואלה נוספו
למתכון בשלב מאוחר יותר,
כמו קוביות האננס הטרי  -גיוון
מקורי מסוף המאה ה.20-
הסלט זכה להכרה עולמית
לאחר שכיכב בסדרה הבריטית
המצליחה "המלון של פולטי",
בפרק שבו תייר אמריקני חם
מזג מבקש שיכינו עבורו את
הסלט ,אולם צוות המלון לא
מצליח לעמוד במשימה על
אף הניסיונות הרבים .בסופו
של דבר מודיע לו באזיל פולטי,
מנהל המלון ,כי "בדיוק נגמרו
לנו הוולדורפים".
גיז'ה סגל

משחק בית
הביתה סוף סוף  /מיכל אהרוני
הכביש השחור התיישן ,יש בתים חדשים פה ושם,
ואני על זוג אופניים מרחפת באוויר ובזמן.
העצים ירוקים כל כך ,כבדים הם זזים עם הרוח
נושמת עמוק את ריחם ,והכל אפשרי ופתוח.
אנשים אומרים לי שלום ,הם עוד זוכרים אותי מאז
והדשא ירוק ומרהיב מכוסה בעלי הזהב
צועדת עליו יחפה ,חשופת נשמה ורגליים
אולי תפתח ממטרה ,וארקוד לי כמו אז בתוך מים.
פגשתי אותו פתאום
הוא היה לי כל כך מוכר
רגע של אושר גדול
מערבב זיכרונות עם סוכר.
הוא לחש לי בשקט באוזן
"יש עוד הרבה רגעים לאסוף"
אמרתי ":אני יודעת,
כי חזרתי הביתה סוף סוף"
השמש בכיוון מערב ,חולפת מעל ואדי ערה
הערב טווה את קוריו ,ואני מרחפת ושרה.
ריחות הלולים מתערבים ,בריחות הפריחה והדשא
ואני שוב ילדה בקיבוץ ,מביטה וכל כך מתרגשת.
פגשתי אותו פתאום
הוא היה לי כל כך מוכר
רגע של אושר גדול
מערבב זיכרונות עם סוכר.
הוא לחש לי בשקט באוזן
"יש עוד הרבה רגעים לאסוף"
אמרתי ":אני יודעת,
כי חזרתי הביתה סוף סוף"

ילדים מברכים את קיבוץ
מגידו לשנה החדשה
שנה טובה ומתוקה ושהקיבוץ
יגדל ויצמח (עלמה בירן)
שנה טובה והצלחה (קשת
פוקס ,דניאל שורק מאיה שלו
ורני רודריגז)
שנה מתוקה כדבש (ליאם)
שתמשיכו להיות מלכים
ומלכות (מכל בית הדס)
שנה טובה ושיהיו יותר אנשים
בקיבוץ (גילי אייזנברג)
שהשנה תהייה מתוקה כמו
שוקולד פרה ( מעיין ז'ק)
שנת אושר (עידו גולדשטיין )
שהקיבוץ יוכל לקנות דברים
שהוא רוצה (עפרי איזון)
שנה טובה ומוצלחת .שיהיה
קיבוץ ייפה ונקי ,עם הרבה
פעילות חברה ושיהיה בקיבוץ
קניון עם קולנוע (נועה אלמגור)
שיהיו הרבה מתנות בובות
וממתקים( .רעות אלמגור)
שיהיה הרבה רימונים ,תפוחים
עם דבש  .הרבה מסיבות
ושיהיה עץ של ממתקים
(אביגל אלמגור)
שנה טובה ויפה לכולם ושכל
הכוכבים הכי גדולים יבואו
(נועה לובטון)

כרטיס ירוק
מיחזור פסולת אורגנית ביתית
מיחזור טוב לפסולת אורגנית ביתית הוא זה הנעשה במעגל סגור .תחילתו בבניית
מתקן מיחזור מפסולת עץ ,ריפוד תחתיתו ברסק גזם עץ המצוי בשפע בקיבוץ.
מילוי המתקן בכל הפסולת ושאריות המזון היומיומי בבית ,תוך כדי הוספת רסק
גזם להפרדה מרווחת בין שכבות הפסולת האורגנית ,ערבוב כל החומרים המצויים
במתקן והמתנה להשלמת תהליך המיחזר (קומפוסטיזציה) שנמשך כחודשיים.
התהליך מתאפיין בעיקר על ידי התחממות החומר הממוחזר והתקררותו בהדרגה
עד גמר תהליך המיחזור ואז מתקבל הקומפוסט .ניתן להשביח את הקומפוסט על
ידי תהליך תילוע (בעזרת תולעת מיוחדת) ואז הקומפוסט עשיר יותר ובריכוז גבוה
וניתן להשתמש בו לצרכי הגינה וגן הירק הפרטי ואם נשאר אז לחלק לשכנים קרובים
ללא צורך בשינוע .שיטות מיחזור אחרות ,כדוגמת שיטת הפחים החומים שנהוגה
אצלנו בקיבוץ מאפשרת מיחזור כמויות גדולות במרוכז ,אבל חסרונה העיקרי הוא
הצורך בשינוע ממונע ושימוש בחומרים פלסטיים .יתרונה הינו האפשרות לנצל את
תהליך ההתחממות בזמן הקומפוסטיזציה לחימום או לייצור חשמל.
ולקינוח ,מובאת תמונה של ילדי הדס (ג-ד) והמדריכות עינב ושיר עם הערוגה
שהקימו במסגרת שבוע תרומה לקהילה .הערוגה עשויה מחומרים ממוחזרים (צמיגי
פסולת) שנשתלו בתוכם צמחים שונים .ערוגה זאת חוצצת בין גן רימון לבין החניה
במגרש הלבן .ובכך מגבירה את בטיחות הילדים בכניסתם לגן ובצאתם ממנו.
משה אזולאי
נישא כולנו תפילה שתהא השנה הבאה עלינו לטובה ,שנה שבה נשכיל
להתייחס לשמירת הגלובוס שלנו כמקור לחיינו ולחיי הבאים אחרינו.

פסק זמן

את התשובות ניתן להשאיר
במעטפה בכלבו.
ותערך הגרלה בין הפותרים נכונה .








ביום שישי האחרון נפגשנו חברי ועדת חיילים עם החיילים והחיילות שלנו ,עם
בוגרי י"ב המיועדים להתגייס בחודשים הקרובים ועם הבוגרים הנמצאים בשנת
שרות.
המפגש התקיים באזור מגורי הצעירים .
במהלך המפגש ברכנו לקראת השנה החדשה בצרוף שי לכל אחד מהצעירים
וכמו כן ציינו את ימי ההולדת של החודשיים האחרונים.
בכוונתנו להמשיך במפגשים מהסוג הזה ובעוד פינוקים לחיילינו בהווה ובעתיד
בברכת שנה טובה.
שימרו על עצמכם באשר אתם נמצאים
מוועדת חיילים  -מגידו
  

שריקת סיום
מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי
ָׁשנָ ה ָהלְ כָ הָׁ ,שנָ ה ָּב ָאה
ֲאנִ י ּכַ ַּפי ָא ִר ָימה
טֹובה לְ ָךַ ,א ָּבא,
ָׁשנָ ה ָ
טֹובה לָ ְךִ ,א ָּמא
ָׁשנָ ה ָ
טֹובה!
טֹובהָׁ ,שנָ ה ָ
ָׁשנָ ה ָ
טֹובה לְ דֹוד ּגִ ּבֹור
ָׁשנָ ה ָ
ֲא ֶׁשר ַעל ַה ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת
נֹוטר ָּב ִעירַּ ,בּכְ ָפר
ּולְ כָ ל ֵ
“חזַ ק” נִ ְמ ֶס ֶרת.
ִּב ְרּכַ ת ֲ
טֹובה!
טֹובהָׁ ,שנָ ה ָ
ָׁשנָ ה ָ
טֹובהַ ,טּיָ ס ַא ִּמיץ,
ָׁשנָ ה ָ
רֹוכֵ ב ִּב ְמרֹום ָׁש ַמיִ ם,
וְ רֹב ָׁשלֹוםַ ,מּלָ ח ִע ְב ִרי,
עֹוׂשה ַּד ְרּכֹו ַּב ַּמיִ ם.
ֶ
טֹובה!
טֹובהָׁ ,שנָ ה ָ
ָׁשנָ ה ָ
טֹובה לְ כָ ל ָע ֵמל
ָׁשנָ ה ָ
ַּבּנִ יר וְ גַ ם ַּב ֶּמלֶ ט,
תּוקה
טֹובה ְּומ ָ
ָׁשנָ ה ָ
לְ כָ ל יַ לְ ָּדה וָ יֶ לֶ ד!
טֹובה!
טֹובהָׁ ,שנָ ה ָ
ָׁשנָ ה ָ
שנה הלכה ,שנה באה
אני כפיי ארימה
שנה טובה לך ,אבא,
שנה טובה לך ,אמא
שנה טובה ,שנה טובה!

שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת
ולכל נוטר ,בעיר ,בכפר,
ברכת “חזק” נמסרת.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה ,טייס אמיץ,
רוכב במרום שמיים,
ורוב שלום מלח עברי,
עושה דרכו במים.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט,
שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד!
שנה טובה ,שנה טובה!

