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לא נפלאת היא ממ ך ולא רחוקה היא.
לא ב שמיי ם היא לאמור :מי יעבו ר לנ ו
אל מעבר הים ויקחנה לנו וישמענו אותה
ונעשנה .כי קרוב הוא הדבר מאוד,
בפיך ובלבבך לעשותו“.
)דברים ל‘ י“א-י“ד(.

,íéø÷é íéãìé
.øåôéöì äîåã íãàä"
,äìòî äìòî úåàãì øåôéö ìù äçåëá
.óøä àìì äéôðë úà òéðúù éàðúá ìáà
."úìôåðå úçðåö àéä éøä ,òâøì äôåòî ÷éñôú íà
íééôðë ùåøôì íúìçúäå íúøâáúä äáù åæ äðùá
,äìòî ,äìòî úåàøì íúãîì
:íéìçééîå íéìçàî åðà
,òâøì íëéôðë úà òéðäì å÷éñôú àìù
.øùôàù äåáâ éëä óåòì óåàùì å÷éñôú àìù
äùãç êøã ìò íéìåòùë éë"
ìéáåú àéä ïàì íéòãåé ãéîú àì
,äøéøá íåù ïéà íéîòôìå
.ìéáùä ìò úëìì íéçøëåî
,úëùåî úö÷ íéîòôìå äù÷ êøãä íà íâå
åðàöé äîì ãéîú øåëæì ùé
...úëìì åðìçúä ììëá äîìå
, äù÷ íéòâøì äéäé íà íâ æà
,úëáåñî íéúòìå äøåøá äéäú àì êøãäå
....úëìì íúìçúä äîìå ,íúàöé äîì åøëæ
íéàâå íéáäåà
íéøåää

.úøâåáå úéàøçà äúéë ùåâôì åðòúôåä ,è"çæì äðùä úìéçúá íúòâäùë
íúçìöä úãçåéîäå äè÷ùä íëëøãá êà äèåùô àìå úéèéà äúééä úåáìúùää
.åðúéàî ãçà ìë ìù áìì øåãçì
,ãéúòì íéìëå úåéååçá äàìî äúééä úøîâð øáëù äðùäù íéåå÷î
,ãòì íëùàøá úåøåöð åéäéù úåéáåéç úåðåîúá àìîúä ÷éúäù
.êøãá íëì áöéðù ìåùëî ìëá áåèä úà íúàöîù
.íúçîö ÷ø åðîîù íéçåèáå úåùáâúä êéìäú íéøáåò íëúà úåàøì åðçîù
éðùä íò ãçà ,íëì íéøëåî àìù íéøáãá úåñðúä úîâåãë úàæä äðùä úà åç÷
.íúøáòù äî úà øåáòì úåðîãæä ìá÷î ãçà ìë àì ,íëîöò êåúáå
.äáø äáäàá úàæ íéùåòå úåðåùä úåîéùîá ÷ìç íéìèåð íëúà úåàøì äôé äéä
.åðìù íéãìéä úøáçî ÷ìç íúàù íéçîù
òèðå úðñà ,éãåà

!íéø÷é íéãìé
.äååöîä øá úðù íåéñ úà íéðééöî íúà íåéä
.õåáé÷á úåãìé àåäå åá íéëåæ íéãìé äáøä àìù äîì íúéëæ åáù ÷øô íéîééñî íúà
úéøåã-áø äøáçì ,íéøçà íéãìéì ,äðùä úåðåòì ,òáèì íéøáåçî ,ãåøç ïéòá ìåãâì
éãåçéé åäùîá íëúà äãééöù äéååç ,úåäæå äìéãâ ìù úéãåçéé äéååç úàæ .åéãçé äéçä
.ãéîú íëìù øàùééù
ãçéáù áåèä úà åéãçé åðøëä äôìçù äðùá ,íéðá äùåìùå úåðá ùîç ìù äúéë íúà
:ãåçìáù ãåçééä úàå
,úåëéúç ïåîäî áëøåî ìæàô"
,úåããåçî ï÷ìç ,úå÷ìç ï÷ìç
úåðè÷ ùéå úåìåãâ ùé
.úåàìîî ï÷ìç úà è÷ùáù ùéå
,äðè÷ úçà äëéúç ÷ø øñçú íà
.äîìùä äðåîúä ìë úà úåàøì ìëåð àì
-çðåú äîå÷îá äëéúç ìë íà êà
"...çìöåîå äôé øåéö ìá÷ð
.íéãçåéî íìåë úàæ íò ãçéå íé÷ìçî øöåð íìùäù øåëæðù áåùç
.àáä íìúä àéä íìúá äëéìää ,äìçúää ÷ø àéä äååöîä úðù
,äçìöäá åðãáòå ãçéá åðîã÷úä
úåéøçà íëì úúìå êåîñì ,øéëäì åðãîì
,íéøâáúî úö÷ ãåò íúà íéøáåò åðà åá áìù ìëáù åðáäå
íéìë úö÷ úúìå øåæòì åðçìöäù úåå÷îå äàìôð äðù åðì äúééä
.íééçä êùîäì íëúéà åç÷éúù
.äáåøî äçìöäá åîã÷úúù ÷ôñ åðì ïéàå äîéñ÷î äúéë íúà
!åðçðà íä íìùä é÷ìçå åðá éåìú äáøä ,åøëæ
úåòâòâúî øáëå úåáäåà
ïåéñå úåòø

.íéãçåôî úö÷å íéôé ãåàî ,íéãìé äðåîù è"çæì åðòâä
:úåîøåúå úåáåè úåîéùî äðåîù åðøáò úçìöåî äðù øçàì
.íéùáåâî úåéäì øåöé÷á ,éðùì ãçà øåæòì ,äöåá÷ë ãåáòì åðãîì - ïåùåáéâ
.úéãåäéä úøåñîä éôì úáùä ìò åðãîì - úáù úìá÷
.âçä ãåáëì áøò úçåøàå ñ÷è ,äìòôä åðëä èáùá å"èá - õåáé÷ì âç
.íéòåùòùä ïâá íéð÷úîä úà åðòáöå åðöôéù - ÷ùîá äðéô
úåðåùä úåúãä ìò úòãì íâ áåùç éë ,úéæåøãä úãä ìò åðãîì - éæåøã øôëá øå÷éá
.åðöøàáù
.åðîöò úåçåëá çèùá øãúñäìå èååðì åðãîì - ïåæðéáåø íåé
.äçìöäá úåîéùîä úà åðòöéáå áéáà-ìúá åðøééñ - øéòá íåé
.øéòä úééøåèñéä ìò åðãîìå íéìùåøéá åðìééè - íéìùåøé íåé
åðééä àì äéãòìáù ,åúåà úðééôàîä äðåëú ùé äúéëá ãìé ìëìù åðãîì ,åæ äðù øçàì
! äçìöäá äðùä íåéñì åðúåà äìéáåäù ,úàæë úøãäð äöåá÷
åðì øæòå íøúù éî ìëì úåãåäì íéöåø åðà ,åæ äàìôåîå úçìöåî äðù ìù äîåëéñá
:äðùä ãåàî
! íåìä ãò åðàéáäå úåîéùîäå êøãä ìë êøåàì åðúéà åéäù ,åðìù íéøåäì
.äáäàäå úåéúôëéàä ìò ,è"çæá äëøãääå éååéìä ìò úðñàå éãåàì
! úéøùôà êøã ìëá åðì åøæòå äååöîä -øá úðùì åðìù úåëéøãîä åéäù úåòøå ïåéñì ïáåîëå
! åæä äðùä êøåàì åðúåà ìåáñì êéøö äéäù éî ìëì :äçéìñå äãåú
2010 'æ äúéë

לפתיחת שנת בר-המצווה נסענו למשימת גיבוש כיתתית.
נפגשנו עם שני המדריכים שהכינו לנו מסלולים והפעלות שמצריכות
עבודה קבוצתית ,במסלולים היו מכשולים ותחנות שהיינו צריכים
לעבור כמו הליכת זיקית ,ניווט בעזרת מצפנים ,טיפוס על רשתות
ועוד משימות רבות...
עשינו גם הפסקות לנשנושים ותה צמחים וחזרנו הביתה מגובשים,
מוכנים ומלאי מוטיבציה לקראת השנה שמחכה לנו.

קבלת השבת הייתה המשימה הראשונה שלנו ולא כל
כך הבנו לאן נכנסנו....
התחלנו בחזרות לריקוד והצגה קצרה ,והמשכנו
באפיית חלות ביום שישי בבוקר.
הזמנו את המשפחות שלנו לזח"ט לקבלת השבת
והגענו לבושים בבגדים לבנים וחגיגיים.
עשינו הצגה ,ריקוד ושיר ,הדלקנו נרות ,בירכנו על
החלה ועל היין והיה שמח ונעים!
כולם מאוד נהנו.

השנה החלטנו לעשות חג לאנשי הקיבוץ,
החג שנבחר היה ט"ו בשבט.
החלטנו שעושים ארוחת ערב ט"ו בשבטית שאנחנו נגיש ,ערכנו את
חדר האוכל שיהיה חגיגי ,עשינו פינות יצירה לילדים שקשורות בחג
צביעה ,שתילת עציצים ועוד.
הכנו טקס קצר עם ריקוד מדהים שלנו ושירים והקראות שונות.
היה כיף ומהנה!

נפגשנו כולנו כקבוצה בחדר-האוכל לבושים בבגדי עבודה .לאחר ארוחת הבוקר
הכנו את כלי הצביעה וקיבלנו הסבר קצר איך לצבוע ובכמה צבע להשתמש,
ואז נגשנו בחדווה ובשמחה ,והתחלנו בצביעת המתקנים כקבוצה וביחידים.
את החלקים אשר לא היינו צריכים לצבוע מרחנו בשמן פשתן ,עד מהרה השתלטנו
על כל המתקנים.
התוצאה הייתה משביעת רצון לתפארת קיבוץ עין-חרוד איחוד.
לבסוף כאשר סיימנו את צביעת המתקנים  -גילינו שצבענו את בגדינו ואף את גופנו -
מזל שהיה טרמפטין .
כמובן שבסוף הצטלמנו ליד המתקנים לתמונה לזכר ימי הנעורים.

נסענו לבית ג'אן – כפר דרוזי כדי ללמוד ולהכיר קצת את הדרוזים.
נפגשנו עם מדריך דרוזי שגר במקום ,התחלנו בתצפית על הכפר והאזור,
המדריך סיפר לנו על הדת שלהם ,על ההיסטוריה שלהם ועל הכפר.
ביקרנו במקום קדוש לדרוזים שנמצא בכפר ולבסוף נסענו לבית של
המדריך ושם כיבדו אותנו בארוחה דרוזית גדולה שאשתו הכינה.
למדנו והשכלנו על הדרוזים ונהנינו מהחוויה.

חילקו אותנו לשתי קבוצות וכל קבוצה נסעה עם רכב אחר למקום ההתחלה.
קיבלנו מפה והיה עלינו ללכת לפי השבילים המסומנים בה ולמצוא הפתעות
בדרך ולבסוף להגיע למחנה .התחלנו ב"מסע" בין פרדסים ושדות מצאנו ארגזי
הפתעות בדרך והגענו למחנה ,התחלנו בסידור וניקיון המקום והתחלנו בהפעלת
ארוחת הערב :אספנו עצים למדורה והדלקנו אותה ,הכנו ארוחת ערב ותוך כדי
הארוחה הגיעו פתאום חברי הקבוצה השנייה והצטרפו אלינו ,עשינו צחוקים
ומשחקים מסביב למדורה ,בילינו בכיף והתגבשנו כקבוצה.
רוצים לומר תודה על החוויה הנפלאה!

נפגשנו בחדר האוכל לארוחת בוקר ויצאנו לדרך ,כמובן שלא ידענו עוד לאן....
בדרך קיבלנו דף הסברים על המשימות שמחכות לנו .הורידו אותנו בתחנת
רכבת בבנימינה וקיבלנו כסף שאיתו היינו צריכים לעבור את כל היום ,ואז
המדריכות נפרדו מאיתנו .קנינו כרטיס לרכבת לתל אביב ויצאנו לדרך ברכבת
היה כיף והגענו די מהר לתל אביב .מהתחנה לקחנו אוטובוס לעירייה ,לקחנו
מפה של העיר ויצאנו לדרך .היינו בכיכר רבין ,בכיכר דיזנגוף ,ברחוב עין חרוד
ובעוד מקומות שונים ,בסוף הגענו לקניון עזריאלי ועלינו לתצפית לראות את
העיר מלמעלה  -היה יפה לראות הכול .הסתובבנו קצת בקניון ,אכלנו ארוחת
צהריים וחזרנו הביתה.

יצאנו בצהרי היום עם המדריך אורי ועם ההורים לסיור בירושלים.
התחלנו במעלית הזמן  -סרט שמספר בקצרה על איך הוקמה ירושלים מאז ועד היום.
הסרט היה בתלת-מימד עם כסאות שזזים ועוד אפקטים שונים ,היה מרתק ומעניין.
משם הלכנו ברחובות העיר לכיוון העיר העתיקה ,קנינו בייגלה והלכנו לסיור על חומות
העיר העתיקה .ראינו את הכול מלמעלה וקיבלנו הסברים מאורי על כל מה שראינו.
ירדנו בכותל המערבי והלכנו לשים פתקים ,משם המשכנו לסיור בשוק מחנה יהודה
שהיה מלא באנשים ובסחורה מעניינת וטעימה.
יצאנו מירושלים עייפים אך מרוצים ,עצרנו לארוחת ערב בדרך
ונרדמנו באוטובוס עד הבית...
היה סיור מעניין ומוצלח!

ניצן שמאלי

היצור:
שמאלי
כינוי:
תכונה בולטת :טוב מידי
תמיר גל
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :במגרש כדורסל
בעוד  10שנים :עדיין במגרש
משפט/תירוץ קבוע" :אני באימון"
עצה מבני הכיתה :ככה אנחנו אוהבים אותך !

שירי בן-צבי

היצור:
צ‘ילי  /שירווה
כינוי:
תכונה בולטת :ג‘ינג‘ית
טיגר
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :משחקת שש-בש עם דניאל
בעוד  10שנים :על במת קיסריה
משפט/תירוץ קבוע" :יש לי משהו ,אני לא יכולה "...
עצה מבני הכיתה :מרשם לריטלין?

טל קוגוט

היצור:
טולי
כינוי:
תכונה בולטת :המזכירה
מרינה
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :בפייסבוק
בעוד  10שנים :מארגנת פגישת מחזור
משפט/תירוץ קבוע" :אני לא מדברת איתכם!"
עצה מבני הכיתה :ככה אנחנו אוהבים אותך !

עמית הנסן

היצור:
הההנסן  /ינסן
כינוי:
תכונה בולטת :סקרנות מדאיגה
אבא
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :במחשב ,מחפש דברים מוזרים
בעוד  10שנים :עובד באיקאה
משפט/תירוץ קבוע" :אני בדיוק צריך ללכת "...
עצה מבני הכיתה :עמית ,תפסיק לחלום !

סוף כהן

היצור:
ּכוף  /סופיה
כינוי:
תכונה בולטת :היפרית בהכחשה
אלכס החתולה
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :לא ראינו ...
בעוד  10שנים :לומדת וטרינריה
משפט/תירוץ קבוע" :הצילו עכביש! אבל אל תהרוג אותו יש לו ערך חיים "...
עצה מבני הכיתה :תקני ג‘י פי אס כדי שתוכלי להגיע לזח“ט

שיר רז

היצור:
שירשרה
כינוי:
תכונה בולטת :מאוחדניקית בהכחשה
רון רז
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :רוקדת איפשהו ...
בעוד  10שנים :מנתחת מוח
משפט/תירוץ קבוע" :אין לי כוח ,אני עיפה!"
עצה מבני הכיתה :תתעוררי כבר !!!

שחר אבן-שושן

היצור:
אש
כינוי:
תכונה בולטת :שנינות יתר
רובי
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :קורא עיתון
בעוד  10שנים :קורא עוד עיתון
משפט/תירוץ קבוע"...................." :
עצה מבני הכיתה :אתה בדרך הנכונה !

תאיר סהר

היצור:
טייסון ג‘ניור
כינוי:
תכונה בולטת :פיצול אישיות קל
אמא
מודל לחיקוי:
נצפה לאחרונה :בחדר מוסיקה
בעוד  10שנים :מאמנת במכון אגרוף
משפט/תירוץ קבוע" :אני רגועה!!!!!!"
עצה מבני הכיתה :תירגעי !!!

עודני ילד
מילים :עדנה פלג
לחן :נמרוד טנא

בשמיים יפה התכלת,
ואני מצייר עננים
אז אומרים ההורים" :נו ,ילד,
גם אנחנו היינו קטנים".
הגדולים שואלים" :נו ,ילד,
מה תרצה לעשות כשתגדל?"
שאלה שכזאת מבלבלת
ואני לא יודע בכלל.
איך אדע?
ועודני ילד
זו חידה
ותשובה לי אין
כשאדע,
לא אהיה כבר ילד
בינתיים לי שיר מתנגן,
כן כן...

במילים ,בצלילים האלה,
אשחק מאושר בשירים.
ואומרים ההורים " :נו ,ילד"
ואומרים וחוזרים ואומרים
אז אני מתבייש כאילו,
וחושב לעצמי מחשבות
ואני לא עונה אפילו,
כשאגדל אז יהיו לי תשובות.
איך אדע...

