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 ערב טוב לכולם, 

סוף סוף, כמה חיכינו לקיים את הערב הזה כשכולם פה ביחד יושבים זה לצד זה בלי ריחוק ובלי מסיכות. 

 ולהודות לכולכם באופן אישי.  ככה בכייף

בכל  –ביוזמות קהילתיות בוועדות, בחגים,  –מושתתת על פעילות המתנדבים נהלל שנים,  100 כל השנים,

 דבר. 

שנים של התנדבות כדי להגיע מוכנים כקהילה לשנת הקורונה. המחלה, שנכנסה  99ואולי היינו צריכים 

ובחודשים הראשונים שלה הכניסה את העולם כולו, את הארץ כולה וכמובן גם את נהלל  2020לחיינו במרץ 

 לדריכות, ללחץ ולפחדים. 

החודשים למדנו לחיות עם ההגבלות וההנחיות היא עכשיו. וככל שעברו  שהאפוקוליפסיהבתחילה חשבנו 

 הקשוחות.

את כוחה של הקהילה שלנו. אתם אלו שהחזקתם את העיגול,  הראיתםהמתנדבים אתם, בשנה הזאת, 

 . , הרמתם את המורל, שימרתם מסורותעל הוותיקים, דאגתם לחולים ולמבודדים םשמרת

הבנו שהמחלה הזאת, פוגעת במבוגרים, לה בהתחבשנה הזאת, שמרנו על וותיקי נהלל כיהלום הכפר. 

עבד במסירות אין קץ  צוות רווחהוהריחוק החברתי שנדרש מאיתנו מסבא וסבתא רק הקשה עוד יותר. 

, הבודדים ובימי הסגר הראשון דאג שמשלוחי ודאג על קשר אישי ועזרה אישית לכל אחד ואחת מהוותיקים

 . קניות יגיעו מהצרכניה לבתי התושבים הדואגים

שלנו, הוכיחה שהיא יודעת לפעול גם כשכל הארץ דוממת. והקמנו פה גנים  מערכת החינוךבשנה הזאת, 

וזכינו פה לתת להורים צוות המטפלות רתמה את לתושבי נהלל העובדים בעבודות חיוניות. ועדת חינוך 

  כתף ועזרה בזמן שהכל סביב עצר. 

מצאו דרכים יצירתיות, אבל ממש יצירתיות כדי שפעילות הנוער  בית"ב והמד"שלנו לצד המד נוערהועדת 

תמשיך להתקיים בזום, במרחק ובהמשך ביחד בקבוצות קטנות. המשכיות הפעילות החברתית אחר 

 הצהריים, בזמן הסגרים היתה קריטית לכל כך הרבה ילדים שמצאו עצמם לבד בבית ימים ארוכים. 

קפצים פה יומם וליל לשריפה, לליווי ו, אם ובלי קורונה, מריאותצוות הבכשלצידו  שלנו צוות הכוננות

אמבולנס, לסיוע באחד המשקים, כשרכב זר וחשוד מסתובב בשדות או בעיגול. צוות שקבוצת הווטסאפ 

. תמיד, בכל שעה נוטעים בנו בטחוןגאווה אדירה. הם  אותנושלו שקטה, אבל כשהיא עובדת, מציפה 

 אדרנלין. הדדית, ערבות הדדית זה החיים שלהם. כן, וגם קצת קופצים ומסייעים. עזרה ה

ך ינדרשו השנה ליצירתיות אין קץ בכדי להמש ומועדון חופשת לידה הגינה הקהילתית, צוות המשחקיה

את הפעילויות המדהימות שלהן. ובכך יצרו חלונות של שפיות, שמחה, חדוות יצירה ועשייה בתוך אי 

 בעולם. שפיות גדולה ששררה בארץ ו

שמדי שנה גדל ומתעצם ממשיך לשמר את המורשת שלנו והתיעוד ההסטורי לבל נשכח צוות הארכיון, 

איזה כייף שאתם מציגים לנו בפייסבוק ובסמדיי תמונות   ו לעתיד מאין באנו ומה היה פה לפנינו.נבדרכ

אלבום  –המאה צוות הארכיון שוקד כבר למעלה משנה על ספר  את רוח ההסטוריה שלנו. –מהעבר 

 . 100התמונות והסרטונים שייצא למכירה לקראת חגיגות ה

השנה מצא דרכים יצירתיות כדי לשמר את הקשר הטרנסאטלנטי עם קהילת אן ארבור.  צוות אן ארבור

דרך הזום נשמר הקשר בהדיקות בו לקחו חלק עשרות רבות של אנשים אמנם לא יצאו המשלחות, אך 

 ילדים ומבוגרים. 

 



  
 

 

אתם ההשראה של כולנו. אנחנו מביטים אליכם באמת בהערצה, איך  הוותיקיםומפגשי צוות בוקר טוב 

ובסדנת יום רביעי שהפכה לכה  אתם מקפידים ליצור ולגוון בעשייה לוותיקי נהלל. בהרצאות, בטיולים

 משמעותית בחייכם. 

, ואנחנו יודעים ושמחים שהמשכתם לקיים גם בקורונה  מפגשים לכם את המפגשיםהקורונה עצרה 

 "חתרניים" בחצרות הבתים. אתם הבית ספר שלנו ליצירת קהילה. 

ה ובשקט נמצאת שם תמיד ודואגת לכל משפחה שפוגשת את הנורא מכל ו, בענוועדת חסד של אמת

 . החיים שנעצריםהכל בזמן זכות נדירה לחיות במושב בו יש מי שדואג להכל מומאבדת את יקיריה. 

 

. המשכנו לדאוג צוות תכנון, איכות הסביבה, חזות הכפר, בית הכנסת לפעולבמקביל לכל אלו המשיכו 

עטפנו משפחות רבות בבידוד ובחולי עם ארוחות במשך שנה ובכלל  פרוייקט מאמאלהלאוכל ליולדות עם 

בבידודים בבית. הפכנו למשפחה אחת שמסייעת ומשחקים לילדים שמצאו עצמם  חמות, דאגה לתרופות

 ללא תנאי לכל אחד ואחת שחיים פה. 

 

 מסורת נהלל. יסודות הלא הסכמנו לוותר על הטקסים והחגים שהם בנוסף לכל לאו, 

יום הזכרון, יום העצמאות, ח אלול. אפילו צוות מימונה קם לו השנה ורומם את  יום האישה, צוות פורים,

כדי לא לעצור את שרשרת  ל צוותי החגים והטקסיםלב.  כמה יצירתיות נדרשה מכהנפש ושימח את ה

 המסורת. הפכתם עולמות כדי להרים פה חגים וטקסים מרגשים, שמרתם על רוח נהלל.

שנה. הוא בטח לא שיער בנפשו, שיום אחד העיגול הזה היקר של  100קאופמן תכנן לנו עיגול אי אז לפני 

 כמה קל לארגן תהלוכה בעיגול.  –שאב החשוב שלנו ברמה הפיסית כולנו יהפוך להיות המ

 

המוניציפלים בכפר  םענייניהגם הוא לא עצר את הפעילות והמשיך לתכנן ולקדם את  צוות הועד המקומי

 ולהוציא לפועל תוכניות מהעבר וליזום תוכניות חדשות. כל אלו תחת אי ודאות ניהולית גדולה. 

 

את העיגול ים שעושובעיקר לראשי הועדות והצוותים ק הלב לכל אחת ואחד מכם אני רוצה להודות מעומ

כ לא מובן מאליו להקדיש דקות, שעות וימים ארוכים למען "שלנו טוב יותר בזכות ההתנדבות. זה כ

 הקהילה שאנחנו חיים בה. תודה על ההשקעה, המסירות, האכפתיות. פשוט תודה. 

 

נפה, מתנדבי הקהילה מתנדבים לצד מתנדבי האגודה החקלאית. אנחנו במקביל לכל העשייה הקהילתית הע

 חיים כאן כולנו ביחד. 

ואחריות וערבות הדדית. שני ערכים נהלל הוקמה על בסיס יסודות ערכיים של עבודה חקלאית  1921בשנת 

 שעליהם מתבססת כל הרוח של נהלל. 

במועצה ובועדות האגודה שאנחנו  החקלאית בהנהלהדה אגואני רוצה להודות באופן אישי לכל מתנדבי ה

 מנהלים איתם ביחד ולצידם את חיי נהלל. 

לאורך כל שנותיה של נהלל, איכות החיים הטובה של נהלל הושתתה על הצלחת האגודה החקלאית. ואנו 

 מקווים שזו תמשיך ותתחזק.

 

 



  
 

 

שלנו פה בנהלל. מנהל את תקציב, דואג  פליםיאני רוצה להודות ליאיר שמנהל את כל תחומי החיים המוניצ

לפרטים הקטנים והגדולים כדי שנחיה פה באיכות הכי טובה שאפשר. הוא פורם קשרים בירוקרטים 

 תודה!! –יאיר מורכבים, מקדם תהליכי בנייה, דואג שהגזם יאסף ונמצא בקשר עם ראשי הצוותים. 

 

 ק נשחרר אותה לתפקיד הבא בחייה. אלא ר –כלומר לא ממש ניפרד   הערב ניפרד מניר שלנו.

 שנים.  4נירצ'וק רכזת קהילה בנהלל למעלה מ

 לקחת את התפקיד והקפיצה אותו לרמות הגבוהות ביותר. בחן בלתי נגמר ובשמחת חיים גדולה היא 

פה נמצאים יזמה פעילויות בין ותיקים לקטנטנים, רתמה להתנדבות את כולכם ועוד כל כך הרבה שלא  היא

 וניקתה את הדשא ודאגה לפרטים הקטנטנים בכל  , הכינה קיטים וקישוטיםהיא הרימה שולחנות היום.

הפקה כמו גם לגדולים. היא אפשרה להרים פה צוותי מתנדבים וסייעה להם בכל. הרבה ענווה לצד יכולות 

 הפקה אדירות. 

מה עוד אפשר לעשות.  –בגלל שפה בנהלל כאילו הכל כבר מתקתק, כל הזמן צריך לחשוב מחוץ לקופסא 

 הצלחת להעיף את הסכך וליצור לנו פה חוויות אדירות ומדהימות.  –איפה עדיין לא היינו. ונירצ'וק 

בגנים עם הוותיקים ועד טקס יום הזכרון  80/4מבית חולים לדובים, דרך קייטנת סבים וסבתות, פרוייקט 

 תמיד בכייף. תמיד בטוב, תמיד ביצירתיות,  –בקורונה מרגש עד דמעות 

 והמון הצלחה בדרך החדשה! תודה –נירצוק 

ובהזדמנות זאת, נקבל בברכה ואהבה את מיכל אספיס, רכזת הקהילה החדשה שלנו שהגיעה מאלון הגליל. 

 וויות חדשות. עם ניסיון גדול בהפקות כדי לקבל את המושכות ולהמשיך את הטוב שקיים וליזום לנו עוד ח

 ולכם, ולאט לאט מהר מהר תכנס לעניינים . מיכל זמינה בפלאפון לכ

 

 לסיום ממש, 

שנים לנהלל. היינו בטוחים שהכל יידחה לשנה הבאה, אבל הנה הקורונה הלכה  100ת ואנחנו נערכים לחגיג

 אז אנחנו חוגגים. 

תהיה לנו חגיגה גדולה בבימוי שירי מדן, ובעצם יש לנו חודשיים וחצי של עבודה. סוג של משימה בלתי 

אין אחד שלא כולם יירתמו ואפשרית להרים חג גדול יש מאין. כל תושבי נהלל ישתתפו מקטן ועד גדול. 

 ימצא לעצמו תפקיד. הכינו את הגרון, שפשפו הנעליים לריקודים אוטוטו מתחילים. 

 

 מאחלת לכולכם ערב מהנה. 

 

 

 

 


