שלום כיתה א‘
פתחנו את השנה עם שנים-
עשר ילדים שמתחילים...
(לא כולם הספיקו להתייצב
לצילום).
שיהיה לאותיות שאתם
לומדים טעם של דבש.

עֹולם
ּומ ָּטר ִל ְב ָּר ָּכה ַעל ָּכל ְפנֵי ָּה ֲא ָּד ָּמה .וְ ַרּוֵה ְפנֵי ֵת ֵבל וְ ַש ַבע ֶאת ָּה ָּ
וְ ֵתן ַטל ָּ
ילה
יךָּ .ש ְמ ָּרה וְ ַה ִצ ָּ
ָּד ָּ
ּומע ֶֹשר ַמ ְתנֹות י ֶ
יך ֵ
כֹות ָּ
ָּדינּו ִמ ִב ְר ֶ
ּומ ֵּלא י ֵ
ּטּוב ְךַ .
כֻּּלֹו ִמ ָּ
ּומ ָּכל
ּומ ָּכל ִמינֵי ַמ ְש ִחית ִ
ָּשנָּה זֹו ִמ ָּכל ָּד ָּבר ּרעִ .
פּור ָּענּות.
ִמינֵי ְ
וַאח ִרית ָּשלֹום.
ֲשה ָּלּה ִת ְקוָּה טֹובה ֲ
ַוע ֵ
מתוך ברכת השנים בתפילת שמונה עשרה
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טֹובה.
בּוָאתּה ְל ָּ
ָּ
ָּב ֵר ְך ָּע ֵלינּו יְ הוָּה ֱאל ֵֹהינּו ֶאת ַה ָּשנָּה ַהזֹאת .וְ ֶאת ָּכל ִמינֵי ְת

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

חודש ספטמבר
יוסף סבאג  85 -שנים למותו
תמי גפן  34 -שנים למותה
רותי קאופמן –  11שנים למותה
פרויקה וינטרוב  58 -שנים למותו
חודש אוקטובר
בני ברק  31 -שנים לנופלו
אנט רוסו  11 -שנים למותה
ציונה קושמרו  11 -שנים למותה
אשכול כרמי  14 -שנים למותו

רק מי שרחק מביתו
ישראל אלירז
מרבה לדבר ָּכ ְך
ַרק מי ְש ָּר ַחק ִמ ֵביתֹו ֶ
ּולהניחֹו ְב ֶש ֶקט ַפ ַעם ְליַד זִַית ַפ ַעם
ַעל ַביִ ת ְ
ָּהר ( ֵמ ְש ַמע,
ימינֹו נ ָּ
ּול ַע ֵקל ִל ִ
ָּדר ְ
ְליַד ג ֵ
ָּאדי)ַ .ב ְב ָּק ִריםֵ ,אין מקֹום ְלגּופֹו ,הּוא פֹונֶה
ו ִ
ֶאל ָּה ֵע ִצים ְכ ִאּלּו ָּהיּו ִמזְ ָּרחָּ ,רץ ַעל ְש ִביל
ֶה ָּע ִלים ַהיְ ֵב ִשיםְ ,מ ַד ֶמה ִל ְשמ ַֹע ַקש אֹו ֶשה ַעל גְ ַדת
ָאזנָּיו.
יֹותר ְמ ְ
יעים ַעד ָּעמֹק ֵ
ַה ַמיִ ם ַה ַמגִ ִ
ָּה ֲעיֵפּות ,זֹו ַמ ֲח ַלת ַהזִ ָּכרֹוןְ ,מ ִביָאה ַעל ִמ ְצחֹו
ָאפל
עֹוב ֶרת ַב ַש ְב ִריר ָּה ֵ
דֹולהְ ,ש ִהיא ֵאש ֶ
ַכף-יָּד גְ ָּ
נֹופל ָּהאֹור ְכמֹו ָּב ַעיִן
ֵבין ָּורֹד ִל ְצ ָּע ָּקהִ ,פ ְתאֹם ֵ
ָאחר
ָּך ְל ָּמקֹום ֵ
תֹוך ֶש ֶקט ַה ַשי ְ
ֶצת ְלזִ ְכרֹון ַמ ָּסע ְב ְ
ַה ִמ ְת ַכּו ֶ
בניר  -גליון  -059//90/15 - 415עמוד 2

דבר העורכת
עלון זה יוצא לאור לכבוד ראש השנה ,וכדרכנו אנו מברכים ומתברכים ,מסכמים את השנה היוצאת על
הטוב והרע שהביאה עמה ,ושוב מתמלאים תקוות חדשות ,וציפיות לשנה הנכנסת.
הקיץ החולף הביא עמו טלטלה גדולה ,למרות שמו של המבצע המסמל יציבות .שוב נדרשנו לחפש לנו
קרקע מוצקה תחת רגלינו ,להתחזק בעזרת בני משפחה וחברים ,אנשים השותפים לגורל – כל מי שחייו
כרוכים בפיסת האדמה הזו.
ערב מחווה ללוחמים ששבו (לקיבוץ שלנו בשלום) הוציא על פני השטח את השמחה ואנחת הרווחה .כן,
הפעם בטריטוריה הקטנה שלנו היה לנו מזל .היה ערב מלא צחוקים ושמחה ,וגם רווי באלכוהול ...לטובת
אלה שרוצים קצת לשכוח .בתוך השמחה הקטנה שלנו לא שכחנו את המשפחות של האזרחים והחיילים
שנהרגו ונפצעו ,משפחות שנותרו כואבות ,כאב שאין לו סוף .יש יוזמות שמטרתן הבעת תמיכה בישובי
הדרום ,כל אחד יכול למצוא משהו המתאים לו ,לתרום ולהזדהות.
כוח החיים התפרץ גם בשמחות הנישואים של הזוגות הצעירים ,מה גם שהחודש הוא חודש אלול ,שנהוג
לפרשו כ"אני לדודי ודודי לי" .כן ,היה לנו קיץ מלא גם באהבה.
את חג המשק חגגנו כמיטב המסורת ,לאחר דחייה מן הסיבות לעיל .ארוחת בוקר משובחת ,תיאטרון
פלייבק שעסק באירועים מחיי החברים ,הפנינג בבריכה ומסיבת יום הולדת שמחה במיוחד לפיני שחגג
שמונים שנים.
ובין שלל אירועים בחצרנו מתרחשת דרמה ,לא פחות מדרמה .השכונה החדשה כבר מוארת ,משאיות
פורקות ארגזים ,בעלי מלאכה מתקינים אביזרים ,הורים מלווים בבוקר ילדים לגנים ולבתי הספר...
החלום שחלמנו ביחד בקהילה לובש פנים מעשיות ,ומתגשם .בשבועות החולפים פתחו חברים רבים את
ליבם וביתם ,וכולנו תקווה שהשנה הזו תהיה לברכה לקיבוץ ולחברים .בהזדמנות זו כדאי לומר מילות
הערכה ותודה לאנשי מנהלת הקליטה וצוות שילוב שפועלים ללא לאות כדי שנצליח ביחד.
ערב מיוחד ,מושקע וחגיגי שייערך במוצ"ש הקרוב יציין את תהליך הקליטה שהתחלנו בו עם ההחלטה על
השינוי בשנת  ,5005ועד היום ...קיבלנו בקלפי קרוב ל 100 -חברים .עדיין לא כולם חברים בפועל .חלקם
מחכים לסיום הבנייה וחלקם מחכים לאישורי בנייה .מכל מקום ,ריח ההתחדשות באוויר ,ואין מתאים
מחגי תשרי לביטוי השמחה הזו.
התייחסות יותר מפורטת לקליטה נמצאת בדבריהם של נימרוד ושל דניאל מדר .נימרוד מסכם את השנה
מנקודת מבטו ,וכבר מתחיל לסכם גם את הכהונה הממושכת שלו ...רק מתחיל.
העלון הזה מציין גם את פתיחתה של שנת הלימודים ,וצריך לשפשף עיניים למראה הרשימה של הילדים
ההולכים לגנים ולבתי הספר !!! כן ,כולם בני קיבוץ .הראיון המרכזי הפעם הוא עם לירז מדר שהצטרפה
לשורות המחנכים בישראל .תחושת השליחות והמשמעות שלירז מעבירה חזקה ביותר .כדאי לקרוא.
עוד נמצא בעלון דברים אישיים ,הנוגעים עמוק בלב ,שנכתבו עם פטירתו של חברנו בוסיק ז"ל ,אחרי
שכבר עבר חודש של געגוע.
פינת הארכיון בהכנתם של עמיקם ועתליה מוקדשת הפעם לוועדת עבודה .לפעמים צריך להזכיר נשכחות
כדי שנבין איזו דרך עברנו.
תודה לכל הכותבים ,הסורקים ,המקלידים והתורמים לעלון .תודה לעמיקם על חלק מן הצילומים ,תודה
לעוזי על צילומי הנקלטים.
תודה לכל מי שהכין את החגים הבאים עלינו לטובה ,לצוות תרבות ,למתנדבים הרבים,
לצוות המטבח ,ולכל מי שעושה כמיטב יכולתו כדי שהבית שלנו יהיה מקום טוב לחיות בו.
קריאה מהנה ושנה טובה לכולנו ,נטע
עורכת ראשית :נטע בארי
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,עתליה אייל ,הדסה ראובני,
דור הורביץ

מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל BANIR@NIREL.ORG.IL

או להכניס לתא דואר מספר .30
מחכים לשמוע מכם...

להערות ,רעיונות ,דעות וסתם לראות את העלון בצבעוני  -כנסו לאתר הקיבוץ
(ובדרך תמצאו גם כתבות ,סקרים ,תמונות ,הודעות ועוד ועוד)

www.nirel.org.il
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בן-ציון בוסיק ניר ז“ל  -דפים לזכרו
אבוש יקר שלנו
זו תקופה ארוכה שהוחלף השם אבא/סבא לאבוש וסבוש .זה נוצר ככה ,ללא
תשומת לב מיוחדת  .מה שכן מיוחד בשם ,הוא הקרבה שנוצרה בינינו .זו תחושה
שהיא תלויית גיל .היא תובנה של תבונה וניסיון המביאים לריכוך .המביאים
להכרה שפער הגילים כבר לא מהווה ריחוק אלא קירבה ורצון להכיר לעומק
הנפש .למצוא את נקודות הדמיון מבלי לחפש את השוני .להתבונן על עצמנו,
לתוכנו ולהבין שאנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר.
ככה אנו רואות את השנים האחרונות שלנו אבוש .שנים של קרבה .של פתיחות ,של סבלנות להקשיב .של
צימאון לאסוף עוד ועוד סיפורים שאולי ייעלמו ולא יהיה יותר את מי לשאול .ואתה אבא ,הקשוח ,הסגור,
שאינו אוהב לחטט בנבכי העבר נפתחת והתרפקת .הסכמת לחשוף עצבים רגישים ,הסכמת לנבור בזיכרונות
משפחתיים כואבים בזכותו של תומר שלנו ...והכי הכי התחלנו להגיד כמה אנחנו אוהבים אחד את השני.
היית מנהיג מלידה .שובב ,אפילו פרחח של הימים ההם .הקשבנו בצימאון לסיפורים על ילד של חולות
ברחובות של אז .ילד/נער שמעז ,שובר מוסכמות ,מתנהל לפי האמת הפנימית שלו .נפעמת מגילוי הארץ שלנו
והובלת דורות של מטיילים ברחבי הארץ .אין שביל ופסגה שלא פסעת לפחות פעם אחת .לא נתת לחיים-
שהיו מורכבים -לעצור בעדך לממש את אהבת חייך .להרגיש את המרחבים דרך הגוף.
והגיעו השנים האחרונות .הן לא היו קלות .הגוף בגד בך .אפילו הסכמת לומר זאת בגלוי .כבר לא התביישת
בזה שהגוף האתלטי ,החתיך הזה ,הכל יכול ,כבר לא נשמע לך .והיה לך קשה לשאת זאת .אבל אין רע בלי
טוב .חוסר האונים שלך אפשר לך להרגיש את כולנו ורצית אותנו בכל מאודך .לא חסכת את המילה אוהב
מאף אחד מאיתנו .עם ההומור המיוחד לך שאהבנו לצחוק ממנו .כולנו אהבנו וחיבקנו בחזרה -הנכדים :אדר,
טל ,עדי ,נועה ,תמר ,יהונתן ,יואב ,שתינו -ורד ואני -וכמובן אמא/סבתא האהובה שלנו שדאגה איתך והייתה
לצדך בכל דרך אפשרית.
אנחנו נפרדים ממך אבוש-סבוש אהוב .אנחנו יודעים כי ַלכֹל זְ ָּמן ,וְ עֵת ַלכֹל ֵח ֶפץ ַת ַחת ַה ָּש ָּמיִ ם וזו שעתך .ועם
הצער והכאב יקר שלנו ,אנחנו יודעים כי מנוחתך נכונה.
אנחנו אוהבים אותך כל-כך וכבר מתגעגעים.
ורד ודלית

לסבא
אני צריכה להרגיש שקשה לי ,ושאין לי את היכולת והאפשרות לנשום במצב הזה ...להרגיש שכל העולם נופל
ואני מאבדת אחיזה בממציאות כי זה לא הגיוני -אבל ,אני לא מרגישה ככה.
אני מרגישה שקט בשבילך ,יודעת שהגעת לסוף בצורה שבה רצית ושלא כאב לך ,דבר שמבחינתי הוא
בחשיבות עליונה.
אין מספיק מילים לתאר את הגעגוע שלי ושל כולנו אליך ,ואת העצב ,אבל (מבחינתי) גם את ההקלה שאתה
שקט עכשיו ,ובטח כבר חיבקת את תומר ומסרת לו ד"ש חם מאיתנו.
הגעת לכל מה שאדם מבקש להגיע :היית אהוב ,מכובד ,שטותניק בלתי נלאה ,מצחיקן ,עם משפחה גדולה
ואוהבת ותמיד עם חיוך על השפתיים וסיפור חדש שעדיין לא סיפרת.
אל תדאג ,הפרידה הזו היא זמנית ואנחנו עדיין נשוב וניפגש ,אז תמסור לתומר ,סבא ג'ו וסבתא ויקי ד"ש חם
וחיבוק חזק ממני ...אוהבת אותך.
פיטר פן שלי ...הגיע הזמן לחזור לארץ לעולם לא.
אוהבת תמיד ,נועה.
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סבא
מאד משונה לי כל הסיטואציה הזאת .אולי על הנייר -אתה בן  17השנה  -וזו דרכו של עולם ,אבל בתכלס,
מעולם לא ראיתי אותך כ"סבא זקן" ,אתה הרי תמיד נשארת נער צעיר .אולי זו הסיבה שהיה לך חיבור כל
כך מיוחד איתנו ,הנכדים הצעירים.
חיית כמעט  50שנה ,חיים מלאים ,שהרבה היו מאחלים כאלה לעצמם .כבשת את הפסגות הכי גבוהות,
טיילת בכל קצוות העולם .הסיפורים שלך והתמונות מהאלבומים תמיד עוררו בי השראה ורצון "לטייל כמו
סבא" .ובכל לפעם שחזרתי מטיול בארץ עם החברים מיד התקשרתי לספר לך ,רציתי שתתגאה.
והקמת לך בית ,ביחד עם סבתא -אישה באמת אחת ויחידה .בקיבוץ שהקמתם במו ידיכם וכה אהבת,
ומשפחה מלוכדת וחמה ,שאני שמחה ואוהבת להיות חלק ממנה.
לי ולך יש מסורת "ארוכת שנים" בה בכל יום הולדת שלי ,לקחת אותי לדייט במסעדה .המטרה ההתחלתית
הייתה שבכל שנה תגלה לי על תיק אחר שיש לך במשטרה .כך בין ביס בהמבורגר וביס בסטייק הלבן ,סיפרת
לי שהייתם ילדים ברחובות ו"בדקתם" מי מצליח לזרוק את האבן על תקרת הזכוכית של בית אריזת
הקלמנטינות .שנה אח"כ סיפרת לי איך גנבתם תרנגולות מהלול בעין גב ,כי הייתם נורא רעבים בגרעין
בצבא .עם השנים נגמרו התיקים במשטרה ,אך אף פעם לא נגמרו הסיפורים...
סבוש ,אני שמחה בשבילך על החיים שכ"כ חיית אבל עצובה בשבילנו ,עצוב לנו להיפרד ממך .קיבלתי ממך
המון ערכים כמו אהבה לטבע ולסביבה ,משפחתיות ,הנאה מהדברים הקטנים ,חיוביות והומור .בנוסף
לערכים קיבלתי גם המון רגעים אדירים וזיכרונות שיהיו איתי תמיד.
אני מאד מאד אתגעגע אליך סבא בוסיק,
אוהבת אותך כל כך,
טלוש.

בן ציון שלנו
"הסתבכתי"  -במילה אחת קצרה היטבת לתאר את מצבך בשבת האחרונה.
ביום רביעי בשבוע שעבר התקשית לנשום ,לא רצית להתפנות לבי"ח אולי כי בתוך תוכך ידעת שמשם לא
תחזור.
בוסיק ולנצ'ו קלטו אותנו למשפחה במהלך שנות ה 50 -משפחה מיוחדת במינה ,חמה ,אוהבת ומלוכדת סביב
הדאגה והטיפול היום יומי בתומר.
בוסיק או "ברזל" בשפת חברים ,היה איש של מרחבים ,אהב את המדבר ,את ההרים את הטבע והרגשת
החופש האינסופית בטיולים ,בריצות הארוכות או ברכיבה על האופניים .לא נרתע מאתגרים כמו ניסיון
טיפוס על האברסט ,והיה חלוץ וראשון לבדוק כל מסלול טיול חדש ,גילוי של מערת נטיפים חדשה ,חשיפה
של אתר ארכיאולוגי נוסף בארץ  ,במדבר סיני ואף בחו"ל .עוד לפני שהתורכים עצמם ידעו איפה זה
הקצ'קאר ,בוסיק כבר טייל שם.
בוסיק שייך לדור שידע לכבוש את רגשותיו .לבכות (אם היה מותר) זה רק בשירותים ,שאף אחד לא יראה
ויידע .אבל הייתה לו נפש רגישה ואוהבת .בדרכו המיוחדת הוא מצא נתיב לכל חבר ,בן משפחה ,ובעיקר
לנכדים שהיו מקור גאוותו ולאהבתו הרבה .במעשי הקונדס ,בבדיחה טובה ,בצ'יזבט ,בפתרון תשבץ ,הוא
שבה את לבבות כולנו.
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בוסיק האמין בדרך הקיבוץ .אהב את חייו בניר אליהו ,תרם לפיתוח הקיבוץ ,היה מעורב בעשייה ,בבנייה,
בחקלאות .בוועדות השונות עמד על דעתו ולא התפשר .לפני שבועיים ,כשהגיע לחדר האוכל וראה קלנועית
מפריעה להולכי רגל בכניסה ,הזיז אותה ונזף בבעלת הקלנועית שהשאירה את המפתח בסוויץ' ....השינויים
בקיבוץ עשו לבוסיק טוב ,שמח מאד להשתלבות הצעירים ,האמין בהם והתגאה בהתרחבות ובהמשכיות
הקיבוץ.
שנותיו האחרונות של בוסיק לא היטיבו עמו ,או כפי שאמר" :הגוף בוגד בי" .המגבלות שלאט לאט הלכו
ותכפו .פעולות פשוטות שלא הצליח לעשות כמו :כיסוח דשא ,רכיבה על אופניים או נהיגה באוטו  -השפיעו
עליו מאד .הביאו להתכנסותו בתוך עצמו ובבית .גם בתקופה זו ,של התמודדות פיזית לא פשוטה ,תקופה
שבה הקושי הנפשי היה עצום ,מצא נקודות אור .שמח במובן האמיתי לכל ביקור של חברים או משפחה ,לכל
מפגש עם נכד.
כאשר התיישבנו הבוקר לכתוב את הדברים שאנו קוראים עכשיו ,בתוך העצב והגעגוע שבנו ,וממראה העצב,
הגעגוע והכאב אצל המשפחה כולה ,החלטנו לספר אל מה אנחנו מתגעגעים ולו רק מעצם המחשבה שזהו –
אין יותר.
אל הקול שלך ,אל החיוך ,אל הבדיחות שלך שגילן עתיק אפילו משלך ובכל זאת – הוצאת והפתעת בכל פעם
עם איזו בדיחה חדשה עבורנו ,כזו שמעולם לא שמענו ...יחסרו לנו הסיפורים שלך ,אלו עם העקיצה בקצה,
אלו שנהגת לקשור לשיחות שלנו והמבט בסוף הסיפור ,עם חצי החיוך וקימור הגבות ...ערמומי כזה.
לחיצת היד שלך ,שדאגת לספר לנו דרכה שאתה בסדר ועדיין חזק ,אפילו ביום רביעי האחרון בערב,
כשיצאת ישוב על האלונקה אל בית החולים ,נתת לנו את אותה לחיצה וראינו ..והרגשנו כמה מאמץ אתה
עושה.
לשמוע אותך שר ..בדרך כלל שירים מצחיקים מימי תרפפ"ו ,ובכל פעם הוצאת מהסליק איזה שיר שמעולם
לא שמענו שאיכשהו קשור לשיחה שהיינו בה.
לשיחות הטלפון איתך .אלו שבתחילת הדרך היו קצרות וענייניות ,וככל שעברו השנים התקשרת אתה אלינו,
ככה ,בלי שיקרה משהו מיוחד ,והרגשנו כמה חשוב לך לדעת ,כמה חשוב לך לשוחח איתנו ,לשמוע אותנו,
לדעת שהכל בסדר.
לשיחות איתך .לא עניין אותך לדבר על המצב .עניין אותך לשוחח בעיקר עלינו ,על הילדים ,על המצב שלהם,
על ההישגים שלהם ,אהבת כל כך להתגאות בהם – אנחנו נתגעגע למבט הגאה הזה ,המרוצה ,שבע הנחת.
לארוחות המשותפות .לראות אותך טוחן ונהנה מנתח של בשר טוב...או כמה.
לראות אותך שוב ושוב דוחף את המזלג שלך לכלי מרכזי שנמצא בקצה השולחן הרחוק ממך ,ובדרך הישירה
אל פיך ,חצי נופל בדרך ,ולנצ'ו גוערת בך"..אויש בוסיק" ...כבר  40שנה.
ואם הזכרנו את לנצ'ו היקרה והאהובה ,הזדמנות עבורנו לומר לך עד כמה אנחנו אוהבים אותך ,עד כמה
ראינו את אהבתך לבוסיק ,כמה רצית שיחלים ,את המסירות ,את הנתינה האין סופית ,ראינו עד כמה לא
היה לך קל ,עד כמה נלחמת ועד כמה אפילו וויתרת ..מתוך אהבתך לבוסיק ..ראינו והרגשנו.
בוסיק אהוב,
אנחנו גאים בך על הדרך בה בחרת להיפרד מאיתנו ,על הדרך
שהבהרת לנו שאתה לא רוצה לגרור את העסק ,ככל שזה תלוי בך
ובנו ,וכך היה,
אוהבים אותך ,מתגעגעים אליך ,וזוכרים
רונן ואורן
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דברים על בוסיק שכתב ואמר רמי צדפי

41.2.0/15

את בוסיק הכרתי לראשונה בבסיס הטירונים .גרעין "בתלם" הגדול גויס לנח"ל .בוגרי "מקוה ישראל" וחניכי
"התנועה המאוחדת" .בוסיק לא היה בין הבולטים תחילה ,אך משנכנסנו לאימונים הקשים ולתעסוקות
הצבאיות ,התגלה כבעל כושר ואומץ רב .צעדנו כתף אל כתף בפעילויות השונות וכך התחיל הקשר בינינו .אך
טבעי היה ,שכאשר הגענו לקיבוץ ,שובצנו יחד חמישה רווקים לחדר אחד במעברה (מתחם הצריפים של ולרי).
היינו שלושה מקוואים ושני כדוריסטים ,שיחד עברנו את כור ההיתוך הראשון והתחלת חיינו בקיבוץ .בדרך
הטבע החבורה התפרקה כאשר כל אחד מאיתנו נחטף ע"י בת-זוג ומצאנו עצמנו בצריפים אחרים ,כל זוג בחדר
משפחה בנפרד .זה היה שיכון מקובל ,בלי שירותים וברז מים מחוץ לצריף.
מאז לא נפרדו דרכינו .נפגשנו מידי יום בחדר האוכל ,בבתי הילדים ,בשמירות ,בגיוסים ,בפעילויות המשקיות
והחברתיות .דרכינו הצטלבו בתפקידים השונים שהקיבוץ הטיל עלינו .המשפחות גדלו והקשרים הורחבו אל
ההורים וקרובי המשפחה שמחוץ לקיבוץ.
לימים נשלחנו להדריך את גרעיני ההשלמה שהיו מיועדים לקיבוץ .היינו שלושה מדריכים ונסענו פעמיים
בשבוע ב"סוסיתא" להדריך בקריות .בדרך היינו מתאמים נושאים ופעולות ובדרך חזרה מחלקים בינינו את
החוויות ודברי משוב לפעולות שהעברנו.
בוסיק הרחיב את אופקיו ולמד את לימודי ארץ ישראל ומכאן המריא ונסק אל טיוליו הרבים .הוא גויס לרכז
את המדור לטיולים בתנועה הקיבוצית ,יזם טיולים ,ארגן סמינרים והשתתף במשלחות ארכיאולוגיות.
בוסיק היה איש של אתגרים .הוא סיים בהצלחה את קורס הקצינים של צה"ל ,הוא טיפס על כל הרי ארץ
ישראל וסיני ומשנגמרו לו ההרים בסביבה הקרובה – הרחיק לכת לעבר הרי ההימלאיה .הוא יצא לכיבוש
הזה בגיל לא צעיר ,דבר הדורש כושר מעולה ונחישות ללא פשרות והוא עשה זאת בהצלחה .בוסיק היה רוכב
אופניים מעולה וחרש את כל כבישי ושבילי הארץ .הוא הקפיד לשמור על כושר והיה רץ מעולה למרחקים
ארוכים .הוא היה מסוג האנשים שיכולת לומר עליו "מלח הארץ" או ארץ ישראל היפה.
בשנים האחרונות נפגשנו מידי יום כמעט בארוחות הצהריים בחדר האוכל של הקיבוץ ,בשולחן המיוחד ,קרוב
לחלונות המזרחיים של חדר האוכל .היה זה מעין פרלמנט המכונה "הוותיקן" ,מלשון שולחן ותיקים.
בפרלמנט הזה נידונו מידי יום עניינים ברומו של עולם ,מטבע הדברים זיכרונות מימים עברו ,כאשר מנסים
לזכור שמות שנשכחו .בזה בוסיק הצטיין .הוא פשוט לא זכר שמות וללא לנצ'ו עם הזיכרון המעולה – אי
אפשר היה להתקדם .היו דיונים על פוליטיקה ,על חיי הקיבוץ המשתנים ,על חברים שהלכו לעולמם .לאחרונה
ביתר שאת על ספורט בעקבות משחקי המונדיאל .בוסיק גילה התעניינות רבה בתחום .אבל בעיקר התבלט
כאשר ניהלנו שיחות על נושאים הקשורים לידיעת הארץ או אירועים היסטוריים .הוא היה מתקן לכולנו מתוך
ידענות רבה.
בשנתיים האחרונות החלה דעיכה .הספורטאי האצן בעל הכושר המעולה נאלץ להוריד הילוך .קשיים בהליכה
וכאבים ,שניסה להסתיר בעקשנות האופיינית לו ,המאבק שלו לא להיעזר ,חלילה .הרצון להמשיך לנהוג נבלם
לא בקלות ע"י לנצ'ו שעמדה בפרץ.
בוסיק כמעט לא החסיר נוכחות בדיוני הוותיקן ,אבל בשבועיים האחרונים נרשמו מספר חיסורים שהדליקו
נורה אדומה .עקבנו בדאגה רבה אחרי מצבו של האיש הלוחם הזה.
לנצ'ו סיפרה שהוא סרב להתפנות באמבולנס לבית החולים .הייתה זו הנסיעה האחרונה שלו מהקיבוץ מלווה
בסירנה ואורות מהבהבים.
בוסיק ידידי אחרי למעלה מ 10-שנות ידידות וקרבה עזבת אותנו .וזה מצער מאוד.
ללנצ'ו ,שנלחמת במסירות על בריאותו ,לבנות ולנכדים והנכדות ,ליוסיפה האחות ובני ביתה שלא תדעו צער.
יהי זכרו ברוך,
רמי צדפי
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משולחנו של המזכיר
ספטמבר הגיע ואתו ההקלה בעומס החום ,סתיו באוויר ,הפסקת האש השברירית נכנסה לתוקפה .השכונה
החדשה מתחילה להתמלא באורות לקראת ערב .בקרוב צפוי אכלוס מלא של השכונה החדשה ולאחריה
השלמת התשתיות .עד סוף השנה האזרחית צפויים למנות אנו כמעט  530חברים ,ובכלל  800 -תושבים!
את טקס חנוכת השכונה במעמד ראש המועצה וסגנו – נקיים כנראה בחנוכה...
שנה"ל החלה כסדרה ,והטילה לפתחנו אתגר חדש עקב תוספת גדולה למספר הילדים בקיבוץ .אנחנו נזקקים
בפעם הראשונה מזה עשרות שנים לפתוח בית ילדים חדש – הפיתרון נמצא בדמות מועדון הנוער והצעירים
ב"אולם הקולנוע הישן" מתחת לחדר האוכל.
סוף השנה העברית ותחילת התשע"ה הוא זמן טוב לסיכומים:
השנה הוקמו  58יח"ד למגורי משפחה (שיא קיבוץ של כל הזמנים) ,ובקרוב נסיים שדרוג תשתיות בהיקף של
כ 10-מלש"ח ,במערכת החינוך גדלנו בכחמישים(!) ילדי קיבוץ (שוב שיא של כל הזמנים) והצלחנו להכשיר
עוד שלוש יחידות למגורים על אף הקפאת הבנייה ,החזרנו את מוסד המתנדבים ,חידשנו את המקלטים,
ובקרוב חדר מוזיקה (וסקווש?)
גם שיא של חתונות נשבר השנה (שבעה בני-משק!) ועוד היד (והרגל לשבירת הכוס) נטויה .ייתכן ונידרש לשוב
ולשקול חתונות משותפות כ"בימי קדם" על הדשא בקיבוץ...
עונת מעבר צפויה במקומותינו גם בחילופי התפקידים – הנהלת קהילה ,מנהלת חינוך ,מנהל/ת כספים
והנה"ח ,יו"ר כלכלי וממלאי תפקידים ממערך הקליטה ,מרכז וועדת תכנון וחברי הוועדה שסיימו קדנציה -
כולם יעברו שינויים וחידושים.
חברים חדשים כבר הצטרפו להנהלה הכלכלית (שני רוזנבלום) ולוועדת הקלפי (טל אלמוג וקרן עציוני) –
בהצלחה להם ולנו! כולי תקווה וגם אמונה שמקרב החברים החדשים יצטרפו רבים למעגלי העשייה
והתרומה הציבורית ,שיסייעו בקליטה מוצלחת וחיזוקו של הקיבוץ .במקביל ,צפויים חברים ותיקים לצאת
ממעגל העבודה...
נאחל לעצמנו שההנהלה החדשה שתיבחר תצליח להתמודד עם שלל האתגרים והמשימות .בראשן קליטה
מוצלחת בפועל של כמעט  80חברים בשנה האחרונה ,והטמעתם לחיי הקיבוץ בכל התחומים ,תוך שמירת
המחויבויות עבור החברים הוותיקים .ממול  -התאמת תשתיות כמבני חינוך וציבור ,תשתיות פיזיות
וטכנולוגיות ,כולל שדרוג מתקני הספורט .קרוב לוודאי שהדיון בנושא הקמת בריכת שחייה נפרדת וגן-
האירועים הנוסף ישובו לסדר היום הציבורי ,כמו גם היוזמה לבית-סיעודי .עוד על הפרק הוא פרוייקט
שימור אתרים ,מבנים ומתקנים בקיבוץ.
בשנה הקרובה מתוכננים העתקת הארכיון למבנה הקיטור הישן ,והסבת המבנה המתרוקן למגורים .העתקת
הקניוניר אל "מתחת לחדר האוכל" ,הרחבת תאי הדואר ומציאת מקום חלופי לחדר-הכושר ,וכן מעברים
והתאמות נוספים.
ההנהלה תצטרך לעסוק בשאלות :קליטה ובנייה לאן וכיצד? שיוכי דיור ונכסים (האם ואיך) ,תקציב קהילה
במציאות החדשה ,תוכנית המשק שתתאם את מציאות המס החדשה שלפתחנו ,דיונים להכרעה בעד שותף
אחר במפעל – או אולי לרכוש אותו מהכונסת מחדש בכלל...
נידרש להתמודד גם עם סוגיית הביטוח הסיעודי ואיחוד קרנות המילואים ,טיפול בגרעון האקטוארי,
(שממשיך להצטמצם) ,כאשר מעל מרחפות מסקנות וועדת גילאון .השלמת הטיפול בטבלאות האיזון ,וכמובן
עיסוק בעניינים השוטפים ,קיום השירותים והסיבסודים ,וטיפול בפניות וצרכי החברים היומיומיים ,ירושות
ועיזבונות .במקביל ,היערכות לספיגת מטר הנחתות מהממסד שבחוץ ,ובראשם אתגר משפטי מול ראשות
מקרקעי ישראל.
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הקהילה המתחדשת בודאי תעסוק גם בהשלכות "חוק חינוך חינם" ו"ביה"ס של הקיץ" על החינוך השיתופי
שלנו .האם יעלה גם נושא בית-כנסת ביישוב? ומה עם ההסדרה של בית העלמין הקיבוצי ,באדיבותו המתישה
של המשרד לשירותי דת?
בתחום הביטחון צפויה הפחתת המימון ממשרד הביטחון ודילול תקני הרב"שים ביישובים ,ומנגד יתר אחריות
שתוטל עלינו בשמירה בגנים ובשערי היישוב ,ועמידה בתקני הממ"דים והמיגוניות במרחב הקיבוצי וגני-
הילדים.
נקווה שתהיה זו שנה בה יאושר ויבוצע הכביש העוקף ע"פ ההיתר .השנה שנסתיימה הביאה עימה סלילה
זמנית של הדרך ,שנסללה אז לפני שמונה שנים ,וכעבור תלאות רבות הביאו אותנו הרשויות בדיוק לאותו
המקום...
השנה חיזקנו את מעמדו של מרכז המשק והכפפנו למרותו גם את נושא הרכש ,ובימים אלה אנו "מעבירים
מקל" בתחומי התשתיות והיזמויות .לעומת זאת אנו דנים בפיצול מחדש של ניהול החשבונות מניהול
הכספים .הן בהנהלה הכלכלית והן בהנהלת הקהילה נידרש למימוש מסמך הקדנציות  -בענפי המשק ובענפי
הקהילה .לכן לא אתפלא אם בהמשך השנה נחזור לדון גם בעדכון המבנה...
השנה שמסתיימת מבשרת על סוף עידן בו המזכיר הוא גם מנהל הקהילה .מעתה תהיה קצת פחות בדידות
לעוסקים במלאכה .כולי תקווה שאלה שייבחרו לשני התפקידים החדשים ישכילו לעבוד ביחד ,להיות שותפים
מלאים לדרך ,מה שיקל על העול.
ובקיצור  -עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו
כשהחזון ברור ,האופק לפנינו והשמיים הם הגבול!
בברכת שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה לכולנו,
נימרוד

סוף והתחלה
ויסלבה שימבורסקה
אחרי כל מלחמה
מישהו חייב לנקות.
סדר כלשהו
הרי לא יתרחש מעצמו.

זה איננו פוטוגני
ומצריך שנים ארוכות.
כל המצלמות נסעו מכבר
למלחמה אחרת.

את הגשרים צריך בחזרה
מישהו חייב להדוף את עיי החרבות ואת תחנות-הרכבת מחדש.
השרוולים יקרעו לגזרים
אל צידי הדרכים,
מרוב הפשלה.
כדי שיוכלו לעבור בהן
עגלות מלאות מתים.
מישהו ומטאטא בידו
עוד נזכר איך היה.
מישהו חייב לבוסס
מישהו מקשיב
בטיט ובאפר,
ונד בראש שלא נתלש.
בקפיצי ספות,
אך כבר בסביבתם
שברי זכוכית
יתחילו להסתובב כאלה,
וסמרטוטים מדממים.
שזה ישעמם אותם.
מישהו חייב לגרור קורה
כדי לתמוך בקיר,
להתקין זכוכית בחלון
ולקבע דלת על ציריה.

מעת לעת מישהו עוד
יחפור מתחת לשיח
טיעונים אכולי-חלודה
ויעביר אותם לערימת השיירים.
אלה שידעו
מה התרחש כאן ומדוע,
חייבים לפנות מקום לאלה
שיודעים מעט.
ופחות ממעט.
ולבסוף ,שום דבר.
בעשב ,שכיסה
את הסיבות והתוצאות,
מישהו חייב לשכב לו
עם שיבולת בין שיניו
ולבהות בעננים.
(מפולנית :רפי וייכרט)
הביאה לדפוס :עידית ברלס
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עם הפנים לקליטה
עדכון קליטה -ספטמבר 4115
ימים מרגשים עוברים עלינו ,אם כי לא ימים קלים .אנו בעיצומו של תהליך השלמת הבתים בשכונה החדשה
ואכלוסם ע"י משפחות הנקלטים .יש לא מעט בעיות בתהליך זה ,אך אנו מקווים שהדברים יסתדרו במהרה,
וכל המשפחות יעברו אל הבתים החדשים בקרוב .כל משפחה אשר קיבלה מפתחות לביתה ,עברה בדיקה
מחודשת של המצב הפנסיוני (מכיוון שעברו  4שנים [!] מאז קלטנו את הנקלטים בקלפי) ,שילמה את מלוא
סכום דמי הכניסה ,חתמה על הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק ע"י הקיבוץ ,סגרה את חובותיה בהנה"ח (אם
היו) ,ונפגשו עם נציגי הנה"ח ומש"א על-מנת להסדיר את נושאי דיווחי ההכנסות והסברים על המיסוי.
עד לכתיבת שורות אלו ,עברו להתגורר בפועל  /משפחות נקלטים :איריס ודני רפפורט ,לירן ויואב יונה,
ליאורה וגדעון גולד ,עטרה ובועז אשד ,אורטל ויוסי קויטל ,ניצן וטל אלמוג ,הילה וענבר גולן ,ואילאיל וטל
הרץ ,קרן ועמית ויינברג משפחות אלו חברות לכל דבר ,וחלקן כבר זכו להצביע בקלפי האחרון .עם כניסתן
לחברות בפועל ,עומד מספר החברים בקיבוץ על  .0/5האבק עדיין לא שקע על אתר הבניה בשכונה החדשה,
וכבר זכינו בעירוי דם חדש לוועדות השונות :שני רוזנבלום נבחרה לכהן בהנהלה הכלכלית; טל אלמוג וקרן
עציוני נבחרו לכהן בוועדת קלפי וכבר עברו חפיפה בקלפי האחרון; יוסי קויטל (ראש צוות בילוש במשטרה
בעברו) מונה לסגן הרב"ש ,ואלון כרמלי הצטרף כפרמדיק אל כיתת הכוננות .תודה על ההירתמות הזריזה
לעשייה! נקלטים שעדיין לא חברים בפועל ,יהפכו לחברים בפועל בוועדות עם כניסתם אל בתי הקבע.
תודה גם לכל החברים והבנים אשר נרתמו לסייע לנקלטים .תודה לצוות שילוב על העבודה החשובה לשילוב
הנקלטים בקיבוץ .תודה לדור הורביץ ,ולרוית ואלון אברהמי אשר תרמו את בתיהם לשיכון זמני של נקלטים.
תודה לנערים שפינו את חדריהם בהתנדבות ,לנימרוד ,לעדי בורץ-הלפרין על שקידמו את שיכון משפחות
נקלטות למגורים זמניים במבנה הנעורים .תודה למי שאירח את הנקלטים לארוחות ערב ,למשפחות
המאמצות את הנקלטים ,ולכל מי שהסביר פנים ועזר ולא מנינו אותו/ה כאן.
עד סוף השנה מספר החברים צפוי לגדול עד לכ 05/-חברים ,ובכך לשבור את שיא מספר החברים בקיבוץ של
כל הזמנים! לאחר מכן ,יהיו עדיין  4בתי אב של נקלטים בני משק אשר התקבלו לחברות בקלפי ,אך עדיין
אינם חברים בפועל .גם מספר הילדים הנקלטים בקיבוץ הולך ותופח .עד סוף השנה צפויים להיקלט כ44 -
ילדים נוספים .אם בעבר היו ילדי החוץ רוב הילדים במערכת החינוך ,כיום הרוב שייך שוב לבני הקיבוץ.
ומה הלאה :יש כ 0/-בתי אב של בני משק המעוניינים להיקלט בקיבוץ .אנו כמובן מברכים על כך ,ורואים
בהם את עיקרו של גל הקליטה הבא .עם זאת ,הגענו למצב בו איננו יכולים לקלוט מסה גדולה זו של בני
משק .זאת כיוון שלא נותרו בתים מתפנים ,הבנייה במגרשים הכלואים מתעכבת בגלל הקפאות אישורי
הבניה ,וגם חלה דחייה בתהליך הקמתה של שכונה חדשה נוספת.
נושא סדר הקבלה לחברות של בני משק שעלה לאסיפה לאחרונה ,הנו ניסיון לבצע תיקון קטן לבעיה שנוצרה
בגלל אותו "פקק" בקליטה .בכל מקרה ,תיקון זה יחסית שולי ואינו יכול לתת פתרון שורשי לבעיה הגדולה
הזו .ברמה האישית והמשפחתית הוא יפתור בעיות למשפחות בודדות שתוכלנה להיכנס
לבתים מתפנים או מגרשים כלואים ספורים .אבל ברמה קיבוצית זה לא פתרון.
מינהלת הקליטה התריעה על כך שאנו צפויים להגיע למצב זה כבר לפני שלוש שנים,
וניסתה לקדם פתרונות דיור חלופיים לנקלטים בני משק .ניסינו לקדם את מה שנקרא
בזמנו "פרויקט דיור בר-השגה" ,אך פתרון זה נדחה ע"י בני המשק .דאגנו שאדריכלי
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הפרויקט יתכננו בית קטן וזול יותר לבני המשק לעומת הדגמים המקוריים שתוכננו
לשכונה -אך אף בן משק לא רצה בדגם זה .ניסינו להאיץ את בניית שלב ב' של
הפרויקט (שכונה חדשה שנייה) בשילוב של תכנון דגמי בתים חדשים פשוטים
וקטנים יותר מדגמי השכונה החדשה ,אך במוסדות הקיבוץ העדיפו להמתין לסיום
שלב א' של הפרויקט (לסיום השכונה החדשה) .אין ספק שפתרונות אלו לא היו
אופטימאליים ,היו רצופים קשיים ,ולעיתים היו סיבות טובות בעיכובם או אי-
קבלתם .אך בהעדר אופציות אחרות ,חשבנו שעדיף לקדם פתרונות לא
אופטימאליים על העדר פתרון .אנו קוראים לחברים להתמקד בקידום פתרון רחב
וכולל לבעיה זו.

בברכת שנה טובה,
דניאל מדר  -בשם מנהלת הקליטה

מוצאי שבת ג' תשרי תשע"ה  02בספטמבר 0/15

רוקמים בניר
להלן התכנית...
 51:00 – 50:40קבלת פנים – קפה וכיבוד קל (לא ארוחת ערב).
 55:40 – 51:00ערב תוכן והפעלות (פרוט יבוא)
 55:40ואילך – מוסיקה ,קפה ,כיבוד ,ריקודים

הערב הזה מיועד לחברי הקיבוץ (ישנים וחדשים) צעירי הקיבוץ
והנעורים .את הילדים אנא השאירו בבית ,כדי שבאמת נהיה פנויים
להכיר זה את זה.
*אנא עשו מאמץ למצוא סידור לילדיכם ,כדי שכולכם תגיעו *

”כולנו רקמה אנושית אחת חיה"
כל אחד מוסיף צבע משלו ,וביחד מקבלים תמונה עשירה ומלאה.
מצפים להשתתפותכם ,צוות שילוב ומנהלת הקליטה
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שלום הבנאי
אתמול (יום א'  )41/5/13הובא למנוחות עולמים שלום ליכט ז"ל ,אצלנו
הכירו אותו כ"שלום הבנאי".
שלום היה איש הבניה והתחזוקה של הקיבוץ ,משנות החמישים של המאה
הקודמת ,ופרש לגמלאות בגיל  .50עד יום העבודה האחרון היה במלוא
כושרו ,יצק מדרכות ,הניח בלוקים ,פתח סתימות ביוב ,החליף רעפים
שבורים ובין לבין הדהים אותנו בעמידת ראש…
תמים דרך וחרוץ היה האיש ,מעולם לא נעדר מהעבודה עקב מחלה למעט
תקופה קצרה אחת שנגרמה לאחר ששבר את ידו עת נפל מהפיגום בעת
בניית תוספת למכבסה.
שלום (שולם קראנו לו) הסביר לי את סוד בריאותו בפשטות :המחלה ,כך הוא הסביר ,מרגישה את הגוף ,אם
הגוף "מקבל" אותה ,היא נשארת .אני ,הוא הוסיף ,לא מקבל אותה ,כשהיא מנסה להיכנס ,אני לובש סוודר
ומעליו מעיל ויוצא לחפור בור ,כשאני מזיע היטב היא ,המחלה ,מבינה שלא כדאי לה להישאר ועוזבת.
בהתקרב חג הסוכות ,ידעו בתי הילדים שיש על מי לסמוך ,שלום (יחד עם שלומית…) הרים סוכות לכל
הגנים ובתי הילדים ולעיתים גם בחדר האוכל.
את שלום הכירו כולם .הדור הצעיר כיום לא זכה להכירו ,אך גם כפות רגליהם טופפות על המדרכות שיצר
במו ידיו.
יהי זכרו ברוך.
קוני

ללירון נאמן פנר שנשאה לפני זמן כה
קצר ליעלה פנר,
אתך ועם כל בני משפחתך באבלכם הכבד
על מות האב עמיחי נאמן.
מערכת ”בניר“
בשם חברי קיבוץ ניר-אליהו.
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על כוס קפה עם  :לירז מדר
שלום לירז ,אני זוכרת שהעלון יוצא בזמן כזה שחלק גדול מן האנשים שקוראים אותו לא יודעים מי את .אז
אולי תגידי כמה מילים על איפה גדלת ,איך הגעת לקיבוץ...
הגעתי לקיבוץ בגרעין נח"ל( .הגרעין האחרון שהיה בניר אליהו  -גרעין 'חצות') .אני נשארתי בקיבוץ,
(היחידה מהגרעין) .גדלתי בדימונה ,שם גם נולדתי .סיפור מצחיק .נורא רציתי להיות בגרעין נח"ל אבל לפני
הגיוס נסענו – חברה ואני לעבוד באילת – ופספסנו את השל"ת הראשון עם הגרעין שלנו מהצופים ,והם לא
הסכימו לקבל אותנו בחזרה .אז אח שלי שהיה רש"גד בצופים שלח אותי לתל-אביב ,לגורי בתק"מ בדובנוב,
שיחפש לנו גרעין.
גורי אמר לנו :למה הגעתם עכשיו? אין לי שום דבר .ישבנו אצלו שעה ,הוא מאוד ניסה לעזור אך ללא
הצלחה .רגע לפני שנפרדנו לשלום ,עמדנו בדלת ,הטלפון של גורי צלצל .ואז הוא מסמן לי עם היד חכו רגע.
עכשיו? איפה? ניר אליהו? עכשיו? או קי ,שתי בנות אתה רוצה? בצד השני של הקו היה שבבלה ,מ'המחנות
העולים' .אחרי זמן קצר הוא הגיע לדובנוב ,ולקח אותנו לניר אליהו" .עכשיו יש לכן גרעין .אם אתן רוצות -
זה עכשיו" .זה היה יום חמישי ,ישנו כאן בלילה ,ובשישי נסענו הביתה להביא את הדברים.

אז לא הכרתן אף אחד מהגרעין?
אז עדיין לא .זה קרה בשנת  .1773מרים שקד הייתה מזכירת הקיבוץ ,ומרים קרומן הייתה אחראית על
הגרעין .זה ממש "דלתות מסתובבות" כי אם הייתי יוצאת דקה קודם מהמשרד ,לא הייתי מגיעה לגרעין.
באמצע השירות הכרתי את נימרוד .נסענו לטייל המון נימרוד ואני .לאפריקה ,למזרח אסיה ,לקובה,
ג'מייקה ועוד ...שבע שנים שבהן נסענו וחזרנו .באותן שנים עבדתי בטבע .לימודים התחלנו יחסית מאוחר.
עבדתי בקיבוץ רק בגן 'שרקרק' ובחדר האוכל.
התחלתי בטבע כעובדת קבלן בשנת  ,5000ואחרי שנתיים נכנסתי כעובדת חברה .גם לשם הגעתי במקרה.
גרה פה סטודנטית שעבדה בטבע ,ראתה את השם שלי בכוח אדם ,והזמינה אותי לראיון .קיבלתי את
העבודה בזמן שהיינו בטיול במזרח ,ונשארתי שם עד יולי האחרון.

ובדרך נולדו לך שלושה ילדים ,למדת צילום ,גרפיקה ,אנימציה ,התחלת לרוץ...
התחלתי לרוץ בגיל  40כי במשפחה שלי יש כולסטרול ,והרופא אמר לי שבעוד כמה שנים ,ככל הנראה ,נתחיל
עם כדורים .אמרתי לעצמי שכדורים בשום אופן לא ,מה שדרבן אותי להתחיל לרוץ ,ואחרי כמה חודשים,
ראו איזה פלא ,הכולסטרול ירד .לפני שלוש שנים התחלתי את התואר הראשון .נותרו לי עוד שתי עבודות
סמינריוניות להגשה ,ואסיים אותן עד חודש מרץ השנה.

גם תהיי מורה וגם תגישי עבודות?
תמיד עשיתי גם וגם וגם.

כמה שעות שינה יש לך בלילה?
לא הרבה .אני תמיד אומרת שהייתי צריכה עוד כמה שעות ביום .קמים מוקדם( ,אני קמה ב 8:00-8:40 -כדי
לרוץ) ,והולכים לישון מאוחר .צוחקת ...מספיקים ,מספיקים .דווקא בגלל שאני עושה הרבה יש לי יותר
אנרגיות .בימים שאני לא עושה כלום אין לי אנרגיות.

כן ,אבל עם שלושה ילדים קטנים ,בן זוג שהוא מזכיר ,אין הרבה פנאי.
נכון ,אבל זה בן זוג שמאוד מפרגן .אני חושבת שאנחנו צוות טוב נימרוד ואני .שנינו משקיעים גם בבית ,גם
בעבודה ,ובעוד תחומים .חשוב לנו מאוד שתמיד יהיה לפחות אחד מאיתנו בבית .לא מרבים להשתמש
בעזרה של בייביסיטר ,למרות שקיימת אפשרות.
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אז איך באמת בן-אדם שיש לו תנאי עבודה טובים ,תפקיד שאפשר "להזדקן" אתו ,מאיפה המוטיבציה
לשנות?
מאוד אהבתי לעבוד בטבע ,בסה"כ .אני לא עוזבת כי לא אהבתי .היה לי סיפוק ממה שעשיתי ,ועשיתי המון.
מעבר לעבודה עצמה הייתי עורכת של עיתון שאני הקמתי אותו ,ערכתי סרטים .את כל האהבות שלי
הצדדיות ,היותר יצירתיות ,הבאתי גם לשם .מסיבות פורים בטבע היו הפקות שלי( ,אחרי שכמה שנים עשינו
את מסיבות פורים בניר-אליהו) .אף פעם זו לא הייתה רק עבודה בטבע.
אני פשוט חושבת שהתחלתי צעירה מידי ,והיה לי פחד שאהיה שם כל הזמן .עם כל הטוב ,לא רציתי שזה
יהיה כל מה שאני עושה בחיים – עובדת בטבע .לפני שנה וחצי נפטר בעל של חברה שעובדת אתי .הוא היה בן
 ,41ושנה קודם שניהם נסעו לדרום אמריקה להתנדב באיזה כפר .היא הקימה שם בית-ספר ,והוא הקים
טורבינות רוח לייצור חשמל ,ועכשיו יש להם חשמל בכפר .כשהם חזרו מהפרויקט הזה של ההתנדבות היא
סיפרה לנו ,ועשיתי עליה כתבה בעיתון ,פשוט סיפור מרתק.
אמרתי לה שזה נורא עצוב מה שקרה להם ,אבל הוא השאיר אחריו המון .השאיר סיפור לספר לילדה שלהם,
השאיר משהו בעולם ,הטביע חותם .וזה גרם לי לחשוב המון על מה אני עושה בשביל מישהו אחר .תמיד היו
לי מחשבות על חינוך ,ולא ידעתי לאן זה יוביל אותי.
במקביל טבע מאוד השתנתה .כשהתחלתי לעבוד בטבע הרגשתי שעם כל דף שאני מתייקת אני מצילה אדם,
ממש ככה הרגשתי .כולם הרגישו שהם מצילים חיים .בשנים האחרונות ,ובעיקר מאז שאלי הורוביץ נפטר,
החברה הפכה להיות גלובלית ,יותר כלכלית ,יותר רווחית .לא קיימת תחושת השליחות שהייתה קודם.
היה לי כבר קשה להיות חלק ממשהו כזה – כבר לא הרגשתי שאני עושה משהו בשביל מישהו .גם
הישראליות שבחברה ,שמאוד אהבתי אותה ,הייתי מאוד פטריוטית והייתה לי גאוות יחידה ,גם היא
השתנתה .אני לא יורקת לבאר ששתיתי ממנה ,זו עדיין חברה טובה ,פשוט ,לי בפנים משהו הרגיש שזה כבר
לא זה .תחושות אלה היו משותפות לעוד אנשים .לצערי ,הרבה אנשים עזבו .כבר לא נשארה אותה
משפחתיות שהייתה.
ידעתי שעמרי רז עשה משהו .היינו ביחד באיזו מסיבה ,וסיפרתי לו שאני חושבת לעשות תעודת הוראה או
משהו כזה ,אז הוא אמר לי :את יודעת מה אני עושה? הוא סיפר לי על 'חותם' .זה היה ביום שישי .ביום
ראשון שלחתי לו סמס :שלחתי מכתב בקשה להתקבל ל'חותם' .הוא הגיב בפירגון רב ובתמיכה אדירה
שמלווים אותי עד היום.
זה היה לפני שנה ,כל השנה הזו בטבע ידעתי שיש לי משהו באופק .החלטתי שאני מתחילה לעבור את
המיונים ,שהתחילו בדצמבר ,במרץ התקבלתי.
במקביל ,במסגרת קורס שעשיתי על לקויי למידה ,ראיתי את הסרט 'תיכון ההזדמנות האחרונה' על בית
ספר שקיבל עליו לנהל חילי טרופר .הסרט הזה שודר במסגרת 'עובדה' בטלביזיה .מדובר על בית-ספר
ברמלה שמקבל את הילדים שנפלטו כבר מכל המקומות ,וזה הצ'אנס האחרון שלהם .סרט מדהים שגם הוא
משהו שנתן לי את ההשראה הזו .תראי ,את חייבת לראות את זה( .נכנסים דרך האתר של מאקו).
בכל שלב שעברתי ,היה לי זמן לעכל ,להבין שזהו זה .והיו לא מעט שלבים :ראיונות ,דינמיקה ,שאלונים,
מלא מלא שאלונים מאוד מאוד אישיים.

זה אומר שיש כאלה שלא מתקבלים?
כן .מתוך  5800התקבלנו .113

נבחרת נבחרת
כן ,האמת היא שהאנשים מדהימים באמת .היינו  8שבועות באלוני יצחק ,בתנאי פנימייה ,כל אותם אנשים.
את כל הקיץ עם המלחמה עשינו שם .זה היה נורא מוזר .הגענו לשם כשפרצה המלחמה ,וסיימנו כשהתחילה
הפסקת האש .הכל עברתי בסמסים עם המשפחה .לא שמענו חדשות בכלל ,ידענו שקורים דברים אבל לא
שמענו חדשות .היינו בתהליך מאוד אינטנסיבי מהבוקר ועד עשר בלילה .לימודים חווייתיים.
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רוב ההכשרה דנה בניהול כיתה ,בהתמודדויות בכיתה ,עם אוכלוסיות ,בחדרי מורים וגם עם הצוותים
הניהוליים .לא משנה מה הנושאים שאותם נלמד ,ההכשרה לא מתעסקת בתחומי התוכן האלה .בתחום דעת
היו לנו קבוצות (אני שייכת לבית הספר היסודי) .לומדים איך להיות מורה.

זאת אומרת שסומכים עליך שתשיגי את החומר שאת צריכה ללמד.
כן ,וזה מה שאני עושה .הנה ,מונחים פה הספרים :גיאוגרפיה ,מולדת ,ספר שמואל .אני מכינה מערכי
שיעור .יושבת לי כל לילה וכותבת ליום הבא מה אלמד .לא למדתי את החומר מקודם .את זה אני עושה
עכשיו.
יום בשבוע מוקדש ללימודים של משתתפי 'חותם' .יש לנו קבוצת אם של המשתתפים בתכנית מהאזור .אלו
ארבע שעות מפגש ,עם מלווה שמנחה אותנו .מחכים לזה בקוצר רוח ,להוציא ,לפרוק ,להגיד ,להביא
דוגמאות מהכיתה ,איך מתמודדים ,מה עושים .בבית הספר עצמו יש אתי עוד מישהי מהתכנית (תמיד
מצוותים שניים) .בנוסף ,מתוך בית הספר ממנים מנטורית ,המקבלת שכר מ'חותם' ,ועברה הכשרה שם איך
ללוות אותנו .היא מחוייבת לשבת אתנו פעמיים בשבוע ,ולהדריך אותנו .המנטורית הזו היא במקרה
המקבילה שלי ,אז אתי היא יושבת עוד שעה ,כי אנחנו בונות את השיעורים( .אני בונה ,היא כבר שוחה בזה).
הליווי שאנחנו מקבלים הוא מצויין.
אני עובדת בבית ספר 'נורדאו' בנתניה ,ששליש מן התלמידים שלו הם יוצאי אתיופיה .פועלת שם קרן
'מוריה' ,שהכניסה לשם מודל לימודים הדומה בעקרונותיו ל'חותם'.
לא משתמשים בלוח ,הילדים לא מעתיקים מהלוח .כל שיעור מתחיל במליאה .בקדמת כל כיתה יש ספסלים
ושטיח .יש לי לוח קטן 10 ,דקות (גג) – זו ההקנייה הלימודית שאני נותנת להם ,וכל השאר זה עבודה
בקבוצות ,בזוגות או באופן פרטני .כל הרעיון הוא שהלמידה תהיה תוך כדי עשייה ולא פרונטאלית .אני לא
עומדת ומרצה.

זה מה שפירון קורא למידה משמעותית?
בדיוק .זה גם מה שלימדו אותנו בחותם .הם לא ידעו שבבית-הספר הזה מתקיים המודל הזה ,כשהם הכניסו
אותנו .יש משמעת מאוד מאוד חזקה בבי"ס .הילדים עומדים בכניסה בטורים ,לא נכנסים לכיתה עד שאני
אומרת להם ,היום אני מבינה למה זה חשוב ,אפילו שעבר רק שבוע .כשבאתי לשם לסיור עדיין לא הבנתי
את זה.
המודל הזה הוא פשוט מדהים ,מדהים .אתה רואה שילד אחרי  10דקות כבר לא יכול לשבת ,להעתיק
ולשמוע ,הוא לא אתי .אבל אם  10דקות זה כל הזמן שיש לי כדי ללמד ,ואנחנו עושים דיון שבו הם
משתתפים  -כל אחד מדבר  -ואז הם הולכים ועובדים ,אז כל אחד עושה הכל .זה לא מלאה זה לא מעייף.
תמיד יש לילדים בגב הכסא תיק ספר .כל מי שמסיים עבודה – קורא ספר .בכל כיתה יש יותר ממאתיים
ספרים המחולקים לרמות .כל ילד עובר מבדק בתחילת השנה ,ואומרים לו איזה רמה הוא קורא .יש ספרים
בכל הרמות  -מדוקטור סוס ועד הארי פוטר .הילדים מחוייבים לקרוא .הם אוהבים את זה .הם אוהבים
להראות לי שהם סיימו ,והם גם רוצים לעלות ברמות .אסור להם לעבור לרמה הבאה ,עד שהם מוכיחים
יכולת ועוברים מבדק.
יש לי שעה שבה אני מלמדת אותם לקרוא ספר .אני מקריאה סיפור .כל מה שאני חושבת תוך כדי ומדמיינת,
אני אומרת בקול" .אני חושבת שהוא גבוה ,נראה לי שהוא "...ואז הם מתחילים לדמיין אתי .נניח כתוב
בסיפור" :הוא אמר לי" אז אני אשאל אותם – מי זה הוא? אני לא קוראת ברצף ,אלא כל הזמן מדברת אתם
תוך כדי .הם יושבים בפה פעור .כל יום הם שואלים אותי מתי נמשיך את הסיפור?
יש כאלה שקשה להם ,אז אתם עובדים בנפרד .בכיתה שלי הילדים מתורגלים בזה ,הם כבר בכיתה ה' .בזמן
שהם קוראים את הספר שלהם – יש להם ממו'ס (פתקים קטנים שניתן להדביק) ,והם כותבים על הממו את
כל מה שהם מדמיינים וחושבים ,מדביקים בתוך הספר .זהו תהליך מרתק.
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המשך :כוס קפה עם לירז מדר
יש שם סיפורים לא קלים ,אוכלוסיה עם בעיות קשות ,מאוד מאוד לא פשוט ,אבל ילדים
מדהימים .בכיתה שלי הילדים רגילים למשמעת ולמודל ,והם חיים את זה ,ומדברים
בשפה מאוד יפה .יש שם ילד שאמר היום" :אני רוצה להוסיף לדבריו של אולג "...הוא כזה חמוד ..מאוד
חיזקתי אותו על זה .הם מדברים בשפה שהם קוראים ,רואים שהם ילדים שקוראים ספרים .מקללים ,כן,
אבל בתחום הכיתה השפה גבוהה ,זה ממש יפה לראות.
ביום רביעי אפגוש את ההורים (בעוד שלושה ימים מהשיחה) .אני מאמינה שאראה שם גם אנשים שעובדים
בטבע .יש עובדים שגרים בשכונה הזו .בטבע הייתי מבקרת איכות ,אז כל עובדי הקו מכירים אותי בוודאות.

לקראת ראש השנה את בהתחלה חדשה לגמרי לגמרי
התחלה חדשה .זה מוזר כי ביום הראשון כשחזרתי הביתה ,דיברתי עם עמרי ,אמרתי לו שזה גם קצת מפחיד
אותי ,שזה לא מרגיש לי טבעי ,אני כאילו שומעת את עצמי מדברת בכיתה.

למדנו על זה בפסיכולוגיה חברתית .אדם שנכנס לתפקיד חדש ,מסתכל על עצמו מבחוץ ,כאילו הוא שחקן על
במה שמגלם תפקיד .לוקח לו זמן עד שהוא נהיה האדם הזה ,כי בהתחלה הוא משחק את התפקיד .לוקח
זמן להזדהות עם מה שאת עושה ,ומורה זהו תפקיד מאוד ייצוגי.
זה ממש ככה .חזרתי ואמרתי ,זה לא טבעי ,אולי זה לא מתאים לי ,כי אני לא יכולה לשמוע את עצמי כל
הזמן .אני לא יכולה להגיד משהו ,ולהיות מודעת עד כדי כך לאיך אני נשמעת .אני חייבת להגיד שכבר אחרי
כמה ימים זה השתנה .אני לא שומעת את עצמי מבחוץ ,למרות שזה עדיין לא טבעי לי .עם הילדים כבר היו
לי המון שעות השבוע ,אז אני מרגישה ביטחון .נראה לי שהמפגש עם ההורים ביום רביעי יחזיר לי את
התחושה הזו...
אני מקווה שההורים יהיו מעורבים .ביום הראשון התקשרתי לכמה הורים לספר להם שהיה לי ממש כיף עם
הילדים .הם היו בהלם .הם לא הבינו .הם כל הזמן שאלו :מה? הילד עשה משהו? עניתי :לא ,רק התקשרתי
להגיד שהוא היה ממש מקסים היום ,ושהיה לי ממש כיף .ואשמח שניפגש .הם לא הבינו" .תודה רבה ,תמיד
מתקשרים להגיד רק דברים רעים ,תודה שאת מתקשרת" .היה לי יום ממש גרוע .אבל אחרי שעשיתי את
הטלפונים האלה ,זה נתן לי כזאת הרגשה מדהימה ומוטיבציה לבוא יום אחרי .הילדים באו יום אחרי,
וראיתי עליהם שהם יודעים שהתקשרתי .הם כל כך שמחו ,ראיתי שהם שמחים ,על אף שהם לא אמרו לי
שהם יודעים שהתקשרתי .חייכו ושאלו :המורה מה צריך לעשות? האמת שעשיתי את זה בהמלצת הבחורה
שמלווה אותי מהמודל .היא אמרה לי – זה שווה יותר מכל דבר אם את תתקשרי ביום הראשון .זכרתי שהיא
אמרה לי את זה ,והתקשרתי דווקא להורים שהילדים שלהם יותר בעייתיים .לא שיקרתי להם ,לא ניסיתי
לייפות ,פשוט סיפרתי מה שהיה ,ושהילדים שלהם מקסימים.

הורים שרגילים לקבל טלפונים ממנהל הבנק רק כשהם במינוס...
חשוב לי לחזק את הצד הזה אצל הילדים ,וזה עובד .זה עובד .תראי ,הבאתי להם ביום שישי קופסא עם
עשרים פונפונים צבעוניים שלקחתי ממישל (מ"חסידה") .יש עשרים ילדים בכיתה .אמרתי להם שעל כל
התנהגות טובה נשים פונפון בתיבה ,ועל כל התנהגות רעה נוציא פונפון מן התיבה .ואם יהיו לנו ביום חמישי
עשרים פונפונים בתיבה ,אז ביום שישי נעשה שעת כיף .והם נורא נורא מחכים .לדוגמא :סיפרתי סיפור והיה
שקט .שמתי פונפון ושאלתי :אתם יודעים למה? אז הם אמרו כי הקשבנו בשקט .או ,ילדה אחת ביקשה את
עזרתי ,ולא הצלחתי להגיע אליה כי התעכבתי עם ילד אחר ,אז הילדה שלידה אמרה לה :אני אעזור לך .מייד
שמתי פונפון בתיבה ,והראיתי לכולם .אחרי זה הם עזרו אחד לשני ובאו להגיד לי .אמרתי להם :אני רואה
אתכם .אני מאמינה בחיזוקים חיוביים .לא פרסים חומרניים .ולא ממתקים .אני רוצה שהם יבינו שזה שהם
מגובשים וכיף לנו ביחד – זה הפרס .אנחנו גם בוחרים כל פעם מישהו שהצטיין ,וכל אחד יכול להצביע
בשביל מישהו .זה יהיה בחודש הבא.
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את קמה כל בוקר בהתרגשות?
כרגע כן ,אני מקווה שזה יישאר .זה לא קל .היום היה לי יום טוב .אני מלמדת חמישה ימים בשבוע .יום
שלישי הוא יום חופשי ,אבל זה יום שמוקדש ללימודים  ,יום ארוך מאוד.

ובבית את צריכה להכין חומר ,היום לא נגמר?
זה מאוד כיף לי כי אני בתהליך למידה .מאחלת לעצמי שזה לא יעבור .לא רוצה להגיע למצב שבו אהיה
שחוקה .אבל אולי בעוד  15שנה ארצה לעבור למשהו אחר .אני לא רוצה לעזוב כשיהיה לי רע ,אלא לפני כן.
אמרתי לעצמי ,שהשנתיים האלה ,הן השנתיים שהתחייבתי ,אם זה ממש יהיה בלתי נסבל ,אז אולי לא
אהיה מורה ,אבל ארצה להמשיך בחינוך ,ואולי אפילו בחותם ,יש שם הרבה אפשרויות לעשות דברים .לא
חייבים להישחק בשום דבר.

לפעמים דואגים לפנסיה ,וזו דאגה שמכניסה אנשים למקום של פחד .מפחדים לעזוב .המסר שבאמת אפשר
לקום ולעשות שינוי – הוא מסר חזק ,הוא מעבר לעצמך ,נותן אומץ לעוד אנשים .מאחלת לך המון הצלחה,
שהשנה תעבור ביעף.
השבוע הזה עבר ביעף ,אין זמן להשתעמם עם ילדים.

לשונה של לירז קלה ,והשיחה זורמת בשטף .ככל שאנחנו מתקדמות בסיפור אני מתחילה להבין את גודל
המעשה והאומץ הנדרש לחולל שינוי כזה כמו שלירז מחוללת.
לירז מצטרפת לחברים האחרים שרואים בחינוך שליחות ,ומקדישים לכך את זמנם ומרצם .אולי אנו עדים
למהפכה שקטה שמתחוללת בארצנו? אולי זהו פתח התקווה של החברה שלנו?
מאחלת בשמי ובשם כל חברי ניר-אליהו הצלחה רבה ללירז ,וברכות חמות לכל אלה שהחינוך עומד במרכז
עולמם .שנה טובה.
ראיינה :נטע

פינת הפירגון

.טוב
מאוחר
מאשר
בכלל

לא...
אחרי תקופה ארוכה של בקשות להתקנת מדרגות בעזרתן ניתן יהיה להיכנס למים בבריכה ,הותקנו
סוף סוף המדרגות...
ועתה הגיעה תורן של הברכות :
תודה לנימרוד שמצא את התקציב! תודה לעוזי שקידם את ההתקנה! תודה ליפתח שבנה והתקין!
אין צורך לספר למשתמשי הברכה,כמה מסוכנת הירידה החלקה ,ורק נס שלא נשבר ראשו של איש!!! יש
להצטער שלא זכינו להשתמש בהן בעונת הרחצה הנוכחית.
ולמתחילי המצווה  -רצוי להתקין גרם מדרגות נוסף בכיוון שער הכניסה המזרחי! אני מקווה
שעוד אצליח להיעזר בהן,ומכל מקום אני שמחה בעבור הדורות הבאים...
ואין הזדמנות טובה מזאת להודות לאיל המציל,על עבודתו המסורה.
תחזקנה ידיך!!! תודה!
שרוניה
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שנת הלימודים תשע“ה נפתחה
צוות המחנכות ביחדיו
שיר רז  -מחנכת כיתה ב
רותם נחום  -מחנכת כיתה א‘
הדס שר  -מחנכת כיתה ג‘
שירה כדורי  -משלבת ילד בכיתה ו‘
מרסי רוזנבלום  -מלמדת אנגלית בכיתות א‘ב‘ ועובדת בקבוצות קטנות
תמי בלומנטל גלילי  -משלבת ילד בכיתה ו‘ ומלמדת בכיתות ג‘ וה‘ כמה מקצועות

עוד חברים וצעירים העובדים בחינוך במקומות שונים:
איציקו דנה
שלומית ברזילי
דפנה פנר
עירית קולקובסקי
אריק רוסו
שחר הלפרין
פזית ראובני
אפרת וינטר
קטי רפפורט
ליאת לוינסון

לילך ינאי
עמרי רז
לירז מדר
עידית בורנשטיין
שרית פלג גת
דותן אביגד
סמדר קולקובסקי
ליאורה לב ארי
לירון מאור אליה
מתן גבע

עמיחי קורדובה
אלעד קורדובה
אור שליידר רונן
מיכל מאור ברק
ניצן מאור
שי בורץ יוסף
יערה זנגי רדושיצקי
שלי סבריאגו (בת זוג של אייל פיינבלט)
ליאור יוגב

בהצלחה לכולם ושנה פוריה

The English corner.
”All we have to decide is what to do with the time that is given us.
J.R.R. Tolkien ,The Fellowship of the Ring

"כל מה שצריך להחליט (בחיים) הוא מה
לעשות עם הזמן שהוענק לנו“.
גנדלף  ,שר הטבעות
ג‘י .ר .ר .טולקין
מגישה  :מישל ביוקאורל
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הגיל הרך והגנים תשע“ה
חסידה
מעיין אלמוג
שגיא קאופמן
תמר אמיתי
עמית יונה
גומא אביגד
יותם אליה
רומי צדפי
רז נחום
ליה שקד
דור מאיר
יעלה לב-ארי
ירדן ביוקאורל

עפרוני
עידן שר
עמית קויטל
איתי עציוני
אלה הרץ
עמרי נחום
אמיתי אברהמי
מיכל רז
אורי צדפי
תלם אביגד
עוז ויינברג
אלון אלמוג
רועי בר-שאן
מעיין אייכלר
גלי בוזו

צוות
מישל ביוקאורל
שושי הדר
פרדריקה
פשוש
ענבל הורביץ
דפנה הרץ
איתן גלילי
טל זהר
יובל עציוני
שקד רגב
רוני הלפרין
כרמל
ברזילי
שירה פרי

צוות
נויה רבנסרי
סברינה סקוט
שמאי
אלמוג מויאל
ריטה נובוטובסקי
גל פלג

בני ובנות נעורים:
נרי בוחסירה
איתי רגב
עלמה ינאי
לי שלמון
אגם קציר
נויה ברלס

צוות
הדר רוטבאום
גייל חיימוביץ
אורלי וונדלום
שני גידיץ

צוות שחרור
(בגן זה אין ילדי קיבוץ)
תמר פולונסקי
טל כץ
אביבה באינסאי
רות נמר
מלכה לוי

עובדות נוספות
במערכת הגיל הרך:
שירה גרשון
טל אברוצקי
הדר ראובני
עינב זנגי
עדי גנור
רומי חיימוביץ
סמדר יוגב
מרים קרומן
מיכל לויט
שירה ללוש
מתילד מאייר
משה קאופמן
ליזה בוחסירה

תודה לליזה ואריאלה רכזת החינוך
בגיל הרך על המידע

סיקסק
יואב מורנל
יואב ראובני
יותם גולן
נועם אשד
ניתאי סלע
רותם מדר
שחף קאליפה
תמר גולד
אביגיל גרין

צוות
ניצה כ"ץ
מור סלע
רחל איינאו
מור סקלדניק
טל פנצ'ק

שרקרק
סהר אביגד
נדב אברהמי
לוטם אלמוג
יאיר אמיתי
עופרי אשד
יואב בוזו
בר ביוקאורל
ארבל ברזילי
נגה ברמן
יוגב ברק
נבו גולן
נגה הברי
איתי זוהר
גל כדורי
דריה קאליפה
רומי סלע

צוות
לימור אלסטר
דלית רגב
תמר שלמון
רעות פרקש
יוג'ין בן יוסף

אלו שמות ילדי הקיבוץ המתחנכים בגנים .ההורים
חברים או במסלול קליטה.
במהלך השנה צפויים להיוולד עוד...
ספרנו  87ילדים !!!
דבר כזה לא היה מעולם בניר-אליהו !!!
ומשהו שבלט לעיני ,והוא דווקא איננו חיובי לדעתי -
מספר העובדים בחינוך מקרב החברים( ,בעיקר החברות)
נמצא בירידה .למעט מישל ,אין מטפלת מובילה  /גננת
שהיא חברת קיבוץ.
אני חושבת שכדאי לנו מאוד לדעת למה,
נטע
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ילדי בית הספר תשע“ה
קבוצת ”עורבני“
מדריכים :איה כרמיה מתן גבע

קבוצת ”כחל“
מדריכים :עמית גוטמן ,גיל סגל ,ליאור יוגב ,שני קובלסקי
כיתה א‘

כיתה ב‘

כיתה ג‘

סתיו שר
אלעד רז
אביב תשבי
יואב עציוני
תום פרי
אורי בן סימון
איתן גרין
עילם ויינברג
נימרוד טמיר יונה
עופרי לב ארי
אילון קורדובה
יהלי ברמן

איתמר בר-שאן
אביתר ברזילי
אלה בוחסירה
עופרי ביוקאורל
עילי נחום
הדר ראובני
עלמה ראובני
איתמר ראובני
יואב אמיתי
יובל קויטל
יערה רפפורט
תמר יונה
שחר הברי
נטע גולן
מאיה זהר

אוהד כדורי
איתן קורדובה
גיל ביוקאורל
הלן ביוקאורל
יובל רז
יעל רגב
נטע רגב
שני רגב
עמית כרמלי
עפרי מדר
שחר עציון
עופרי צדפי
גילי אייכלר

כיתה ד‘
עמית בר-שאן
עידו ויינברג
שי תשבי
לירון שר
עידו ברלס
מיה מויאל
כיתה ה‘
ליאור אייכלר
שני מדר
אלה גרין
תמיר ברק
כיתה ו‘
זואי בוחסירה
תמר רגב
שגיא ברק
עמית שר
זיו בן סימון

קבוצת ”נקר“
מדריכה :שרה טרפלר
כיתה ט‘

כיתה ז‘

כיתה ח‘

אגם קציר
נויה ברלס

עומר לביא
עומר מדר
נועם ינאי
איתי רגב
עדן ביוקאורל נרי בוחסירה
אורן ביוקאורל יאיר גרין
אלה וילנאי
שובל וינטר
לי שלמון

את המידע מסרה עדי הלפרין בורץ
רכזת חינוך בגיל בית-ספר
שימו לב לכיתות א‘-ג‘ !!!
לא די באוטובוס אחד ל“יחדיו“.
בכיתות היותר גבוהות הצלחנו פחות להגדיל
את השורות.
שתהיה שנת לימודים פוריה לכל הילדים
והנערים ,ולמחנכים  -שתיראו ברכה
בעבודתכם החשובה לכולנו.

נעורים
מדריך :שחר סלע
כיתה י‘

כיתה י“א

כיתה י“ב

עמית שלמון
עמר פלג
ירדן שיקלי
איתן ביוקאורל יונתן ביוקאורל
שקד ברלס
שירן בן סימון
רום לוינסון
יותם ברלס
עמרי מרחב
שירז לביא
תבל קציר
עלמה ינאי
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לאתגר ושי קאופמן ברכות למזל טוב עם
צאתו לאוויר העולם של שגיא ,שהפך
אתכם לאמא ואבא .לסבא משה ולכל
המשפחה  -הרבה שמחה ונחת.

לשרוניה ופיני טוכמכר שחובקים נינה
ראשונה המון ברכות.
שמה בישראל רונה והיא בת ללבנת
ולוטם ,נכדה לנגה ושלומי אשכנזי.

אוקטובר

ספטמבר
הדסה ראובני17 ,
יורם ברלס17 ,
לולה רגב17 ,
איציק בורנשטיין11 ,
מרים שקד10 ,
ואלרי שיקלי10 ,
תרצה זנגי87 ,
זהר קציר81 ,

רן הברי45 ,
רותם נחום41 ,
ניצן אלמוג44 ,
נטע לי וול41 ,

יואב עציוני1 ,
נבו גולן8 ,
לוטם אלמוג8 ,
סלע ירון רומי8 ,
איתי זוהר8 ,
יוגב ברק8 ,

ילידי החודש

יהודית מדר37 ,
נדב קאליפה33 ,
מירב בן-סימון34 ,
עידו תשבי34 ,
יואב יונה30 ,
אמיתי הורביץ55 ,
ענבר שקד51 ,
שגב לוינסון53 ,
עידן בורץ55 ,
הראל וילנאי11 ,
עומר פלג18 ,
לי שלמון13 ,
גל כדורי3 ,
עוז ויינברג4 ,
אלון אלמוג4 ,
סלע ירון ניתאי5 ,
אביגיל גרין5 ,
רוני הלפרין1 ,

אבנר כהן58 ,
שאול ברן17 ,
עתליה איל18 ,
אביבה יפה10 ,
מוניקה קרבס13 ,
יעקב אברהמי גוץ14 ,
חביב פיינבלט14 ,
חיה אברהמי14 ,
ויצמן זנגי11 ,

יוסי לוי81 ,
עמיר רונן83 ,
אפרת וינטר83 ,
עומר לוינסון84 ,
דרור רפפורט85 ,
ליאת לוינסון85 ,

רן בן-סימון31 ,
מרסיאל בוחסירה34 ,
חדווה בר-שאן31 ,
אורטל קויטל סהר30 ,
מיכל אייכלר קינר30 ,

אוסנת ירון-סלע41 ,
אלמוג מויאל41 ,
הדס פרי41 ,
יניב שיקלי48 ,
דותן אביגד48 ,
לירון אליה מאור40 ,

אם השמטנו מישהו  -אנחנו
מתנצלים .אנא דווחו לנו
ונתקן.

עמיר שיקלי57 ,
גל ליבנה55 ,
גיא בארי53 ,
עלמה ינאי15 ,
שחף ראובני11 ,
יאיר גרין13 ,
בת אל מאור55 ,
סתיו שר1 ,
שקד רגב1 ,
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מן הארכיון  -ועדת עבודה  +סדרן עבודה
ועדת עבודה כשמה כן הייתה ,עיסוקיה היו קשורים בתחומי עבודת החברים
בקיבוץ .מן הימים הראשונים ובמשך שנים רבות ,כמעט כל החברים עבדו בענפים
בתוך הקיבוץ( ,לא היה הנוהג של עבודת חוץ) ,ולכן היה צורך לארגן את החברים
לעבודה לפי הצרכים בענפים ובמסגרות הקיימות .חברי ועדת עבודה ,חמישה
במספר ,נבחרו בבחירות שנתיות באסיפה לתקופה של שנה .לעיתים ,נוסף אליהם
סדרן העבודה שאותו בחרו באסיפה ,עם יתר בעלי התפקידים המרכזיים.
עד הקמת "פלסטניר" ב ,1715 -המשק היה מושתת על חקלאות וענפי שרות כמו:
חינוך ,מטבח ,חדר-אוכל ,נוי ,מזכירות ,הנה"ח ,בניין ועוד .החקלאות – בעיקר מטע ,גד"ש ,ורפת – דרשו
בשגרה הרבה ידיים עובדות ,ובתקופות הקטיף והאיסוף נדרשו בבת-אחת עובדים רבים נוספים .זה חייב
ארגון העבודה מדי יום לפי הצרכים ,ושינוע החברים ממקומות עבודה מסוימים למקומות עבודה אחרים.
כאן נכנס לתמונה "סדרן העבודה" .תפקידו היה לנהל את עבודת החברים לפי צרכי הענפים ,ומנגד ,לתת גם
תשובות לפניות חברים .חברים רבים היו "פקקים" ,חסרי קביעות בענף מסוים וסודרו מדי יום במקום עבודה
אחר לפי בקשת הסדרן .בשנים הראשונות סידור העבודה היה נתלה בערב בכניסה לחדר האוכל ,עבור יום
העבודה שלמחרת.
היות שבבני אדם עוסקים ,היה צורך לעיתים להתווכח ,ולשכנע חבר לעבוד במקום מסוים למרות אי הרצון.
תפקיד הסדרן היה קשה ,שוחק ומתיש ,ונדרשו לו הרבה כוחות נפשיים שלא כולם יכלו לעמוד בהם ,ולכן היו
שנים שנבחרו  5-4סדרנים.
ועדת עבודה  -תפקידה היה להיות לעזר לסדרן בארגון העבודה ,בתכנון התורנויות ,בשינויים הפנימיים
בענפים ,ובנושאים של בעיות עבודה ופניות אישיות של החברים .סדרן העבודה ריכז את הועדה והיא התכנסה
לפי צרכיו ובקשותיו ,לעיתים יותר מפעם בשבוע.
משנות ה 50 -המבנה התעסוקתי של הקיבוץ השתנה :חברים הפכו להיות קבועים בענפים ,החקלאות נהייתה
ממוכנת יותר (קומביינים ושאר כלים חקלאיים) ונדרשו פחות ידיים עובדות ,הדרישה של מפעל "פלסטניר"
הייתה לעובדים קבועים ומקצועיים .ענפי השרות והחינוך גם הם דרשו קביעות ומקצועיות .בנוסף ,חברים
רבים יצאו לעבודה מחוץ לקיבוץ ,ולמעשה יצאו מאחריות הסדרן בצרכים היום יומיים .במקביל נכנסו
עובדים שכירים למקומות שבהם עבדו בעיקרון רק חברים.
מכל האמור ניתן להבין שתפקיד הסדרן הלך והצטמצם ,כך גם לגבי ועדת עבודה ,עד אשר בשנות ה 70 -הם
בוטלו.
היום ,לאחר השינוי בקיבוץ ,הפרנסה למעשה מוטלת על החבר ,והוא נעזר במשאבי אנוש בעת הצורך.
עמיקם רגב
1/11/81

ישיבה מס‘ 1
השתתפו :מ .צבי ,ברוך ,ברלס ,פסח ,יאיר ,רמי ,שמואל.
הונחו קווים לפעולתו של סדרן העבודה .הוחלט שהסידור ייערך בשני שלבים ,הזמנים ייקבעו ע“י הסדרן
לפי ניסיונו ונוחיותו .בערב הסדרן אינו מתעסק בסידור ,אלא רק בעדכונים דחופים בגין מחלה וכו‘.
החברים המעוניינים בשבת ,עבודה במקום מסוים וכו‘ יפנו לסדרן בשלב הראשון ,ולאחר שמיעת דבריהם
יסכם הסדרן את שיבוץ החברים לפי שיקוליו ,ויתלה את הסידור .אין לערער על דברי הסדרן באותו יום.
ישנה אפשרות ערעור רק למחרת ,ובינתיים חייב החבר למלא את עבודתו כפי שקבע הסדרן.
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עוד על התפקיד ועל הוועדה:
וועדת עבודה ובעיקר סדרן עבודה ,היו תפקידים מרכזיים בקיבוץ .כשבוטל ה"מוסד" – סדרן עבודה ,לא
האמנו שהקיבוץ יכול להתנהל בלעדיו .ישנם חברים שעד היום ,כששומעים את המילה סדרן עבודה עולה בהם
כעס על סדרן שלא נתן להם ימי חופשה ,או שסידר אותם במקום עבודה שלא רצו לעבוד בו...
וסיפור קטן על שמירת שעות העבודה ע"י וועדת עבודה -
יום אחד ,נסעה לולה לכפר סבא לרופא נשים ,כיוון שהייתה בהריון עם ליפז .באותה תקופה ,היא עבדה
באקונומיה .כאחראית על האקונומיה ,קמה מוקדם בבוקר להספיק להכין את כל הנדרש ונסעה .כשסיימה
את ביקורה אצל הרופא ,החליטה להמשיך ולנסוע לתל אביב ,להורים של עמיקם ,לעשות אמבטיה .היא
סידרה עם תומס ,שהיה אז גזבר שיבוא לאסוף אותה ונהנתה מהאמבטיה ...היא לא שיערה לעצמה מה מחכה
לה בקיבוץ .כשחזרה ,זומנה מיד לוועדת עבודה לברור על אי חזרתה לעבודה אחרי בדיקת הרופא...
שיקלי ונטע מספרים על תפקידם:
רקע -אז והיום
בארבעה העשורים האחרונים הקיבוץ עבר תהליך של שינויים והפרטות ,תחילתו בהחלטה (שנתקבלה בתחילת
שנות השבעים) למעבר ללינה משפחתית ,המשיך בהפרטות של תקציבים (ביגוד ,חשמל ,מים ,מזון ועוד)
והסתיים בשינוי באורחות החיים .במסגרת התהליך הנ"ל בוטלו מספר וועדות ותפקידים ,ביניהם מרכז ועדת
עבודה ,סדרן עבודה וועדת עבודה.
תקופה בתפקיד
מילאתי תפקידים אלה החל משנת  1715ועד סוף שנות השבעים.
התחלתי בשל"ת המאוחר כמקשר בין הגרעין לסדרן העבודה של הקיבוץ.
בתחילת שנת  1714נבחרתי לקדנציה (שלושה חודשים) לסדרן עבודה והמשכתי לקדנציה נוספת שהסתיימה
עם פתיחת מלחמת יום הכיפורים .מתחילת שנת ( 1711עם חזרתי משנת חופש) נבחרתי למרכז וועדת עבודה.
באותה שנה הוטל על הוועדה ,בנוסף לטיפול השוטף ,להכין את התקנון למעבר מלינה משותפת ללינה
משפחתית – שהחלה ביום  1בינואר .1715
תחומי אחריות ואופי התפקיד
תפקיד סדרן עבודה היה במשרה מלאה.
תפקיד מרכז ועדת עבודה :בהתאם לצורך ,ובתיאום עם מקום עבודתי (ענף הפרדס ואבוקדו).
במסגרת התפקיד דאגתי להכנת תכניות עבודה ותורנויות שבועיות ,חודשיות ושנתיות .בכל יום רביעי הכנתי
את תכנית העבודה לשבוע העוקב ,לאחר סבב בבתי הילדים ובמטבח ,ענפים בהם יש להחליף עובדים שייעדרו
בעובדים ומתנדבים מענפים אחרים ,כדוגמת מחסן הבגדים ,ענפי שירות וענפים יצרניים.
בכל בוקר הייתי עובר במקומות העבודה לבדוק שאין תקלות (פנצ'רים) הדורשים החלפה.
הייתי מתחיל את הסיבוב בשש בבוקר במטבח הילדים ,ענף עם עובדת אחת שאחראית לבשל ולהכין אוכל
לבתי הילדים .מטבח הילדים היה אחראי להרתיח את החלב שהביאו מהרפת עבור בתי ילדים ועבור חדר
האוכל .לפעמים ,כשהיה "פנצ'ר" ,הייתי קודם מרתיח את החלב ולאחר מכן דואג להחלפה ,וממשיך בבתי
הילדים.
נדרשה הרבה מחשבה ותשומת לב להכנת תכניות של תורנויות ,ולטיפול השוטף בתקלות (שלא היו בגין
התוכנית) ,ולשים דגש שהסבב יהיה במרווחים שווים לכולם.
כדוגמה  -שמירת לילה ,תורנות על חשבון עבודה .נניח שמספר החברים הכלולים בתורנות היו כמספר הלילות
בחודש ,ולכן לכל שומר יש תורנות פעם בחודש .במידה ושומר שוחרר מהתורנות בחודש מסוים ישמור פעמיים
בחודש העוקב במקום אותו שומר ששמר פעמיים בחודש קודם והכל בתיאום עם מקום העבודה של השומרים.
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תורנות הינה עבודה או שירות שלא נמצאו עובדים שהיו מוכנים שיחשבו כמקום
עבודתם באופן קבוע.
רשימה של תורנויות (מקווה שאזכור את כל הרשימה):
שמירה (על חשבון עבודה) – לילה בחורים ,לילה בחורות ,ערב בשער (לא על
חשבון עבודה).
חדר אוכל (על חשבון עבודה) – הגשה בערב (לא על חשבון עבודה) שבועיים בחורים (כל היום) ,הגשה עצמית
בערב (שבוע רצוף כולל שישי שבת) ,שטיפת כלים בערב (שבוע רצוף כולל שישי שבת) ,שטיפת כלים בערב שישי
(כעזרה לעובד השבועי).
מטבח – בישול ערב שישי (שתי חברות על חשבון עבודה).
נהגים – נהג תורן אחרי הצהריים (לא על חשבון עבודה).
ענפים יצרניים (על חשבון עבודה) – חליבות לילה ,תפיסת עופות ומשמרות ערב ולילה במפעל.
עבודות שבת – הקיבוץ (ועדת עבודה בתיאום עם ועדת משק והמזכירות) קבע אילו ענפים יצרניים וצרכניים
יפעלו בשבת  :מפעל ,חליבות ברפת ,השקיה בענפים חקלאיים ,חדר אוכל ,מטבח ,שמירה ,אחות תורנית ועוד.
כל חבר עבד בתורנות שבת פעם בחודש כ"תרומה" ,ומעל לשתיים-עשרה שבתות בשנה נצבר לימי החופשה של
החבר.
מאחורי הקלעים
קדנציה של תפקיד סדרן עבודה הייתה לשלושה חודשים (מתוך הנחה שזה היה תפקיד מאוד שוחק והרבה
בעלי תפקידים לא סיימו את מלוא התקופה) .לקראת סיום הקדנציה נעשו שיחות שכנוע להמשיך עוד
קדנציה.כמובן שסירבתי בכל תוקף ,למרות שרציתי להמשיך (בשונה מאחרים מאוד נהניתי) .נשאלתי על ידי
חבר מזכירות ,באחד הערבים כשנפגשנו על כוס קפה בבית של אחת המשפחות בקיבוץ (כן ,היה דבר כזה
בעבר) ,האם אסכים להמשיך אם יציעו לי בתמורה רישיון נהיגה ,מיד השבתי ש "זו הצעה שאי אפשר לסרב
לה" .וכך הקדמתי את התור שלי לרישיון נהיגה במספר שנים.
יהודה ז‘אן-קלוד שיקלי
מזיכרונותיה של סדרנית עבודה
זמן קצר אחרי שהשתחררתי מהצבא פנתה אלי נירה רפפורט (שהייתה רכזת כוח-אדם) בבקשה שאקבל על
עצמי את סידור העבודה .חששתי שאני עדיין צעירה מידי מכדי להתמודד עם התפקיד ,אך היא עודדה אותי,
והבטיחה שאסתדר.
ואמנם כך היה .הסתדרתי ,אבל זה היה כלל לא קל.
באותם ימים סדרן העבודה ישב במזכירות ,בחדר שהיום יושבת בו ליזה .הכל נעשה בצורה ידנית ,על מחשב
אפילו לא שמענו ,וטלפונים בבתי החברים עדיין לא היו .העבודה נעשתה על ידי כך ש"צדים" אנשים בחדר
האוכל בזמן הארוחות ,או הולכים אליהם הביתה.
זכורים מקרים שבהם החבר השים עצמו כאינו שומע את הדפיקה על הדלת ,ביודעו שהסדרן עומד בפתח.
היו כמה ענפים מאוד בעייתיים וקשים לאיוש ,ובראשם מערכת החינוך .בכל בית הייתה גננת או מטפלת
אחראית ,ולצדה מטפלות קבועות ומטפלות מחליפות .הקבועות היו מתחילות בבוקר ,אחת מהן יוצאת
ל"הפסקה" משעה  10:00עד השעה  ,15:00ואז נשארת לעבוד עד ( .11:00שעת הסגירה של בתי הילדים באותו
זמן) .שאר המטפלות היו מסיימות את עבודתן בשעה  ,13:00ואז מגיעות מחליפות ,ברובן צעירות או נערות,
והן נקראו "עובדות הפסקה".
כיוון שהאחריות למילוי השורות נפלה על הסדרן ,חלק מן המטפלות החסירו ימי עבודה בתואנות אלה
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ואחרות .כל נסיעה לרופא נרשמה כיום בריאות ,הליכה לטיפול קוסמטי הייתה בזמן העבודה ועל חשבון
העבודה (חברות זכו לשני טיפולים בשנה ,)...היו ימי "סידורים" לרוב ,וגם ימי מחלה לא מעטים.
כיוון שהחוסרים היו בלתי אפשריים למילוי ,התקיימה בבתי הילדים תורנות של הורים ,שבאו לתגבר את
הצוות .ביום שלא הצלחנו למצוא הורים – נשלחו הילדים הביתה בצהריים .אני זוכרת שהרגשתי שזו ממש
משימה שעלי למלא בכל הכוח – למצוא עובדים ,כך שלא נצטרך לסגור בתים.
(כפמיניסטית מלידה תמיד הפריע לי שמכריחים את כל הנשים לעבוד בחינוך ,בעוד הגברים פטורים מחובה
זו .בשנת  1755קיבלתי אישור מיוחד ממרכז המשק דאז ,טרבר לובל ,לעבוד במטע).
תפקיד נוסף ,מעיק במיוחד ,שהיה לסדרן – להכין את רשימת התורנויות לשבוע או לחודש הקרוב .מספר
התורנויות שהיה על כל חבר למלא היה גדול ,והיה צריך לשים לב שלא נשבץ חבר לשתי תורנויות באותו
יום ,וששני בני זוג לא ישובצו באותו זמן ,כי מישהו חייב להיות עם הילדים .רשימה חלקית של התורנויות:
הגשה בחדר האוכל ,שטיפת כלים ,נהג בית ,תפיסת עופות ,חליבת לילה ,שמירת לילה ,עבודת שבת ,בישול
יום שישי (שעליו צריך לכתוב ספר) ,עריכת חג ,עריכת חתונות  /בר מצוות ,פריקת חג ,פריקת חתונות ועוד
ועוד .הייתה פריקה מיוחדת ,שצריך היה לשים אליה לב ,והיא פריקה של מסיבת פורים .אף אחד לא רצה
לעשות אותה ,ולכן הייתה רשימה מיוחדת ,של סבב רב שנים .היו חברים עם "פטור" מתורנויות ,וגם זה היה
קשה לעיכול לחברים.
את הפתק עם התורנות האמורה היינו מחלקים לתאי הדואר של החברים בימי חמישי .גדי מאור טבע את
השם "חלוקת שנות טובות" לפעולה זו.
את העבודות העונתיות ביצעו ב"גיוסים" .וגם על רשימות אלה היה אחראי הסדרן .נקבע כמה גיוסים צריך
לתת כל חבר ,והסדרן הכין רשימות של קבוצות ,בשאיפה שהקבוצה תהיה קבועה .היו גיוסי קטיף ,שתילת
אבטיחים ,חיתוך פקעות תפוחי אדמה ועוד ועוד.
בסיכומו של דבר הבנו ,שהאחריות לעבודה בענף מוטלת על עובדי הענף עצמם ,ובראשם המרכז ,וההבנה הזו
ייתרה את תפקיד הסדרן.
נטע בארי
ראיינה אספה וערכה :עתליה אייל
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קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
לזוגות הצעירים היפים והמקסימים שנשאו
לאחרונה  -ברכות ואיחולים מבית ניר-אליהו.
להורים המאושרים ,מאחלים לכם שתרוו
הרבה נחת מן המשפחה המתרחבת.

שלי וטל ומשפחת רוזנבלום
ליאת וחנוך ומשפחת ליבנה
יעלה ולירון ומשפחת פנר
שי ושלומי ומשפחת בורץ
דנה ואמיתי ומשפחת הורוביץ

חזרתו של חידוניר
לאור הבקשות הרבות (בעיקר מנטע) הוחלט להחזיר את הפינה לתקופת ניסיון.
את הפתרון יש לשלוח אל .ruffybortz@gmail.com :שמות הפותרים יפרסמו ב'בניר' הבא .התשובה
תתפרסם בתגובות לעלון באתר שבועיים מהיום.
כרגיל רק חברים ,נקלטים ,נקלטים בתור ,נקלטים לפני תור ,עובדי חברת אמפא ,חיילים ,בנים שמגיעים
לכנס בנים ,נעורים בנעורים ,נעורים לא בנעורים ,כל מי שהתחתן השנה ,כל מי שהוזמן לחתונה השנה
ואחרים יכולים להשתתף.
ניתן גם לשלוח לי חידות שלדעתכם מתאימות לפינה( .לא מבטיח לכלול אותן).
לחימום  5חידונים קלים .תיהנו.
רפי

חידון 1א:
יש להוסיף את המספרים  1-7לציור כך שבכל עיגול מספר אחד ,וסכום של כל צלע הוא .54
(כעזרה  -מספרים  1,4,1כבר נרשמו)
בונוס למי שיציע שיטה לפתרון החידה ,ולא רק את פתרונה.

חידון 1ב:
בשקית יש מטבעות מסומנים כך:
מטבע אחד מסומן עם האות A
 5מטבעות מסומנים עם האות B
 4מטבעות עם האות C
וכך הלאה ,עד שיש  51מטבעות מסומנים עם האות Z
מהו מספר המטבעות המינימאלי שיש להוציא כדי להבטיח שיש  10מטבעות עם אותה אות?
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ההסעות למגוון בתי הספר
יוצאות...
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ברוכים המצטרפים ! האורות כבר דולקים בשכונה החדשה ,ושכנים מתאספים במרפסות.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה !!! שנה של צמיחה ,התחדשות והמון התרגשות באוויר.
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