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ברכת המזכיר  
 לחג המשק
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 מכתבים למערכת דבר העורך

אתם מחזיקים בידיכם עלון חדש , 56-חג המשק ה, הערב

ומשופר בו תוכלו לעיין גם בשירותים ולא רק להשתמש בו 

 .או לשים בכלוב של האוגר\לעטיפת דגים ו

 

חוצה דעות , פונה לכל הגילאים והמינים" בניר דור ההמשך"

תנסה לשבור את " בניר"המערכת החדשה של ה. ושכונות

 .הנוסחה של עלון קיבוצי מהאסכולה הישנה

דור צעיר , נוער, ילדים –לשם כך אנחנו פונים אליכם הציבור 

הבעת דעה או , וחברי משק לפנות אלינו עם כל רעיון לכתבה

 ).קים'לא מקבלים צ... (תרומה כספית נדיבה

 

לחלוק את רגעי . אנחנו מזמינים אתכם להתרגש עימנו

השמחה והעצב של קיבוצנו הקטן והשקט ולקחת חלק 

מי יזכה במכרז (בשינויים החברתיים ובמאבקים הפוליטיים 

שמסעירים את ...) ?להחליף את הווארד בחודשיים הקרובים

 . שלוותו של המקום הקסום בו אנו חיים

את זה אמרו החלוצים כשלא , ביום סגריר" בניר"אין כמו ה

 .בחרו בעיר

 

כבר לא נזכור , הבא בעוד חודש" בניר"ונסיים בתקווה שעד ה

 . מתי נגמרה המלחמה

 

 ,אז קריאה נעימה

  -צוות העורכים 

 דור ושלי, אסף

 

 

זאת הפינה שאנחנו הכי מחכים לראות ? האמת

כי יש בה ? אתם שואלים למה. כיצד היא תתפתח

אל תבינו אותנו לא , לא... פוטנציאל להתלקחות

. זה לא שאנחנו רוצים ללבות את היצרים, נכון

 ...אנחנו כן רוצים, להפך

 

השטח הזה בעלון שייך , אז אם עדיין לא הבנתם

מתחשק לכם ? בא לכם לדבר. הקוראים, לכם

פנו אלינו ! אל תהססו? מדגדג לכם בלשון? לצעוק

 .ואנחנו ניתן לכם את הבמה הראויה

 

 :יש דרכים למכביר? איך פונים למערכת בניר

 banir@nirel.org.ilלכתובת , מייל-באי •

 99דרך תא דואר מספר  •

 הגשת החומר ידנית לאחד העורכים •

 יוני דואר  •

 

חשוב להדגיש שבהחלט אפשר להגיש מכתבים 

באופן כללי אנחנו בעד לעמוד . בעילום שם

גם אם הם לא תמיד , מאחורי דברים שנכתבים

אבל אם אתם רוצים להישאר מאחורי , נעימים

העיקר שלא תהססו . גם זה בסדר, הפרגוד

 .ותכתבו לנו

 

אז אל , הפינה הזאת תהיה הברומטר של העלון

תחמיצו את ההזדמנות לקחת חלק פעיל בשיח 

 .הציבורי

 לירז מדר: עיצוב

 נמרוד מדר: איור שער

 ליזה בוחצירה: עזרה טכנית

 חוה קאליפה: עורך ותיק

 שלי, דור, אסף: מערכת
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 ,זה היה יום חם"

 ,צעדנו ברגל מכיוון רמת הכובש

 הייתה אוירה של חג

 ,והתלהבות

 הייתה במה

 והיו ברכות

 ...והיה הרצפלד

 ,ושורו הביטו וראו

 קול הפטישים

 וחדוות הבונים מילא

 .את חלל האוויר

 אחר הצהרים החלו האנשים להתפזר

 ,ובערב נשארנו

 חבורה של צעירים

 תמימים

 ,ודי מבוהלים

 ..."עם ערמה של פחים

 

בו  שמעתי  את  הסיפור  מפיה  של ,  ומאז  אותו  היום

אני  חוזר  שוב  ושוב  אל  ערמת ,  אחת  המייסדות

המסמלת  יותר  מכל  את  ההישגים  ואת ,  הפחים

 .המפחים

 

בימי  הראשונים  בקיבוץ  נשלחתי  לעבוד  אצל  שולם 

הבנאי  ומאז  ועד  היום  ברציפות  ולסרוגין  אני  עוסק 

 .בבניה

 

שוב  אותו  פח  גלי ,  המחסן  של  שולם  היה  עשוי  פחים

ובו  סדרנו  את  ערמות  העצים  לאחר  שניקינו ,  מגולוון

, לפי  גודל  וטיב,  אותם  משאריות  הבטון  והמסמרים

לחגורה  לבנין  או ,  למדרכה,  ממתינים  ליציקה  הבאה

עם  הסבבים  היו  העצים  הולכים  ומתקצרים .  לסככה

ג "מחכים  לל,  ומוצאים  את  מקומם  בערמת  הגרט

 .בעמר והופכים לגחלים לוחשות

 

לאחר  שהבטון  הטרי  מתקשה .  אין  בניה  ללא  תבניות

מפרקים  את ,  ויודע  לשאת  את  עצמו  ואת  שימושו

אלא ,  התבנית  והיא  אינה  זוכה  עוד  למקום  של  כבוד

 .חוזרת במקרה הטוב למחסן וממתינה לפעם הבאה

 

. אין  בניה  ללא  הריסה.  וגם  זאת  למדתי  בבניה

לפעמים  פוצעים  את  הקיר  כדי  להעביר  קו  מים  או 

חשמל  ולעיתים  מפרקים  מחיצה  ופורצים  קיר  כי 

ולאחר  ההריסה  ישובו .  הדירה  זקוקה  להרחבה

ישקע  האבק ,  הרצפים  והצבעים,  הבנאים  והטייחים

 .וחלל חדש יעמוד לתפארה

 

ובמרביתם  אני ,  כל  חיי  הבוגרים  חייתי  בניר  אליהו

ערמת ,  אין  בניה  ללא  הריסה.  מעורב  בתכנון  ובבניה

, הפחים  ומחסן  העצים  הם  חלק  מעולם  הדימויים  שלי

 .ערמות מהן נבנים בתים

 

ושוב .  50  שנים  חלפו  מאז  אותו  יום  קיץ  חם  בשנת  56

לא  כל  כך ,  לא  כל  כך  צעירים,  אנחנו  עם  ערמת  הפחים

מפרקים  תבניות ,  אבל  חוזרים  ובונים,  תמימים

, וכשמביטים  אחורה.  מכינים  חדשות  ויוצקים,  ישנות

אי  אפשר  שלא  להסיר  את  הכובע ,  אל  ערמת  השנים

מהמקום  והזמן  בו  קיבוצים .  ולברך  על  ההישגים

מבעד  לכעסים  לאכזבות ,  מתרסקים  ונופלים

אין  לנו  אלא  להיות  גאים  ולזכור  כי  הכל ,  ולמפחים

 ...התחיל שם עם ערמת הפחים

 

קיבוץ  שלנו  וברכה  מיוחדת  לאותם ,  יום  הולדת  שמח

 . על ערמת הפחים50ראשונים שהיו שם בקיץ 

 

  קוני

 משולחן המזכיר
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תחזוקת מערכת ההשקייה וטיפוח היבולים , עונת הקיץ החמה והלחה היא עונת הטיפולים בעצים

פוצל המטע לשני חלקים המוחכרים  -לנוכח החלטת האסיפה שעסקה בעתיד המטע . של העונה הבאה

בתביעה כנגד הקיבוץ לאחר שההסכם על כל השטח עימם לא אושר ולאחר " פז פרי זהב"לאחר איום של : לחברות שונות

. י משרד החקלאות"הסכם שטרם אושר ע -נחתם זה מכבר הסכם עיבוד על שטחי הפרדס והמנגו בלבד  -מ ענייני "מו

 ).כפי שהיה קורה אם כל השטח היה מוחכר לגרנות(הוא שהפרדס ומטע המנגו לא ייעקרו  -היתרון של הסכם כזה 

והעבירה בהסכמת הקיבוץ את המנגו המבוגר  -כבר החלה בנטיעת ביניים של סצומה במטע המנגו הצעיר " פז"חברת 

זכות (כמתחייב מן ההסכם " פז פרי זהב"בתיווך הענף גויס אבי זוהר כאחראי ההשקייה של חברת . להשקיית קולחין

 ).סירוב ראשונה לקיבוץ

בימים : על שטחי מטע האבוקדו של הקיבוץ" מטעי אבוקדו גרנות"הסכם שכן אושר הוא ההסכם שנחתם עם תאגיד 

שווי הציוד והתשתיות , הערכות היבול, הקרובים צפויים להגיע למטע מדריכי ומנהלי הפרויקט  לאמוד את מצב המטע

לעקור  -מוקדם ככל הניתן ) המסתמנת כעונה פורייה ביבולים(לסיים את עונת הקטיף הקרובה  -המטרה .  ומצב הצוות

 .2007בספטמבר ) ח"התשס( לפני כניסתה של שנת השמיטה 2007ולהכין את השטח בזריזות לקראת נטיעה בקיץ 

 

מרסיאל חזר אל עולם ההקלטות ובני המשק , מאז החלטת האסיפה התפזר לו צוות הענף לכל עבר כשדרור פנה ליזמות

 .במסלול מצאו להם פרנסה בטוחה יותר מסימן השאלה הגדול שריחף מעלינו בחודשים האחרונים

שמתייצבים כמעט מדי יום לעבודה הקשה  -בני הנוער המצויינים של הקיבוץ  -אור במשרה חלקית ולמזלנו , נותרנו אני

ובשבועות  -גיזום , עיבוי חומות הגזם המגינות מפני גניבות, הלנטנות ושאר מרעין בישין, של עישוב והוצאת המטפסים

 .שימוש אפשרי בהם, לא עלינו, האחרונים גם מגישים עזרה בפינוי וניקיון המקלטים לקראת

 

ברצוני להודות בהזדמנות זו לכל חברי הצוות ובעיקר לנוער הנפלא על תקופת עבודה משותפת ממושכת שהניבה תוצאות 

) י רוני מרכז המשק"על הרבעון המוצלח כבר דווח ע(מסתבר שגם החציון  -וגם בשעה שנכתבות שורות אלו , טובות

 5( נסתיימה ברווח עם שיא מחיר ממוצע לעונה של כל הזמנים 2005/6עונת הקטיף  - עומד בתוכניות 2006הראשון של 

 יהיה יבול כפול משל 2007/8ולפי החנטה על העצים מסתמן כי בעונת ) ח ממוצע גרנות" ש4ג אבוקדו לעומת "ח לק"ש

במטע האבוקדו של ) אחד מהשיקולים לא לעקור את המטע כבר עכשיו(העונה החולפת ועד שיא יבול של כל הזמנים 

 ...ממש שירת הברבור -קיבוץ ניר אליהו 

כל זה לא היה מסתייע בלעדיכם שלאורך ארבע העונות שזכיתי לנהל את הענף נתתם מעצמכם מעל ומעבר והבאתם 

של ארבע שנות ) בשנה₪ אז הפסיד המטע יותר מחצי מיליון (להישג שהיה נחשב כבלתי נתפס רק לפני חמש שנים 

, שינוי המגמה ממטע דועך למטע צומח והעלאת המחיר האלטרנטיבי לדונם, עמידה ויותר בתוכניות העסקיות, רווחים

, שמירה על איכות הסביבה ומקורות מי השתייה, ג פרי וכל זאת בהתבססות על צוות מקומי יעיל"מיקסום התשואה לק

 .חיסכון במים ועידוד אוכלוסיית חיות הבר והאיזון האקולוגי

, עידו שקד, אייל פיינבלט, טליה פיינבלט, ינון בורנשטיין, שי קאופמן, ניצן מאור, יניב שיקלי, דותן סלע: תודה לכולכם

יתרו , אור ליבנה, אהוד אהרון, שי בורץ, אמיתי הורביץ, יונתן יוגב, אסף אברהמי, אלון אברהמי, דרור רפפורט, יעלה פנר

אייל ,יותם פנר, מישה נובוטובסקי, מרסיאל בוחסירא, אברהם קאליפה, ראובן יוגב, דותן אביגד, דניאל מדר, מדר

אורן , גיא בארי, אלעד קורדובה, גל ברלס, שיר ברלס, יותם נמר, נדב רונן, טל רוזנבלום, עמיחי קורדובה, ירושלמי

לדעתי העובד , וכמובן אלון פיינבלט -אופק לוינסון ועידן בורץ , אביב מדר, שגב לוינסון, ניב נמר, איל רונן, רפפורט

 ...) 'טל רגב וכו, גל קאופמן, רון מזרחי -ואני עבדתי עם דור הנפילים (החרוץ ביותר בכל הזמנים במטע 

 

בתקווה ששיתוף הפעולה יהיה מוצלח ומוסד העבודה העצמית  -" גרנות"מחודש אוגוסט יעבור יתר המטע לניהול , זהו

 . ימשיך להתקיים כפי שהבטיחו אנשי גרנות ערב ההסכם) חברים ובני נוער(

 נמרוד -בהצלחה לכולנו 

 

 :ענף החודש

 עץ הקיבוץ
 המטע
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 מה הם עושים , איפה הם משרתים -סקירה קצרה של החיילים שלנו ,       והפעם בפינתנו

 : ישתחררו) פחות או יותר(  ומתי  

 

משרת בקרייה בתל אביב ומסיים בקרוב , 2א" בחה1ר"הוא עובד רסעמיחי קורדובה ט "רב

 .שנה ראשונה על מדים

ומסיים בימים אלו טירונות , 4ל" נח3ן"התגייס במרץ השנה לפלחהאייל ירושלמי ט “רב

 . בסיסית

 

ובימי מלחמה אלו נמצאת בבסיס ,  בתחום החינוך5א"מבצעת ביקורות אכשי בורץ סמל 

 .א ברמת דויד ועוזרת בשמירות שם"חה

משרתת בקריה כאחראית לשכה של מבקר בכיר במערכת הביטחון ויחד נופר וינטר סמל 

 .הן סופרות את הימים לשחרור הקרב בנובמבר, עם שי

משרתת בתל השומר כתומכת ומטמיעת המערכת הרפואית גל ליבנה  6ט“רב

 .2007משתחררת בתחילת ?, הממוחשבת 

 . 7ש"מתחילה השלמה חיילית לקצונת ת, סיימה קורס קצינות לפני כשבועיעל יוגב צוערת 

נמצא על גבול , מנהל אש גדודי בחיל התותחנים, החייל שלנו בחזית, עמיר שיקליסמל 

 ... אנחנו בטוחים שהוא עוד לא החליף צד בתחתונים,  שבועות הביתה3ולמרות שלא חזר . לבנון במוצב בירנית

, )com.havalim.www" (הבלים"כשיש לו קצת זמן אחרי ניהול האתר של הלהקה של נרי , אמיתי הורביץסמל 

בימים אלו מבלה בחוות השומר ורואה הרבה . 9ן“אוגדת מילואים של פצ, “עוצבת האש”, 319 אוגדה 8ט"הוא נרמ

 .פחות את הבית

 .א בפלמחים"בבסיס חה - 11טים"שזה מה שקוראים היום למזל - 10ם"טכנאי כטב, יואב גבעסמל 

 -מי שהבין מילה מהמשפט הזה . אה הה. 14ל" חש13ן" בקרה ומעקב לענף משא12ק"הוא מש, רז בורנשטייןסמל 

 "דשגשג שדגשדג שדג: "רז? מה בעצם אתה עושה, פנינו לרז לקבלת תרגום סימולטני... שיעמוד

 . ונאחל להם שהשירות יעבור להם מהר כמו שהוא עובר לנו2007כל החבורה הזאת משתחררת בסוף , בכל מקרה

 

בימים אלו . 900שירתו כלוחמים בגדוד לביא של אגד עידו שקד ר " וסמאייל פיינבלט 15ר"סמ, ועכשיו הוותיקים

 .  בגדודו18פ“ מ17ק“ במתקן אדם ואייל מצוות לחפ16ר“עידו הוא מדריך לוט

   

 . שהשתחררה השבועליאור קולקובסקי ואחרונה חביבה 

 !  ובהצלחה) בדיוק בזמן(ברכות לרגל המעבר החד לאזרחות 

   

 

 :מילון מונחים צבאי

    

דור צעיר

 

 כלי טיס בלתי מאויש. 10 רב סמל ראשון. 1

 מטוס זעיר ללא טייס. 11 חיל האוויר. 2

 מפקד שאינו קצין. 12 פלוגת חיל הנדסה. 3

 משאבי אנוש. 13 נוער חלוצי לוחם. 4

 חיל שלישות. 14 אגף כוח אדם. 5

 סמל ראשון. 15 רב טוראי. 6

 לוחמה בטרור. 16 תנאי שירות. 7

 חדר פיקוד קדמי. 17 נהג ראש מטה. 8

 מפקד פלוגה. 18 פיקוד צפון. 9
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  6עמוד  - 1גליון  -דור ההמשך בניר 

אולם אנו , ולא הגשנו את מסמך השינוי הסופי לאישור האסיפה בסוף יוני, ז המתוכנן"אנחנו חורגים מעט מהלו, אז נכון

קשירת "ויש לנו מספר תירוצים לגיטימיים כמו המונדיאל והלחימה בצפון אך בסך הכל אנחנו בשלב , קרובים מאד לכך

 "... הקצוות

 

  -ועכשיו ברצינות  

  -התבצעו מספר אסיפות הסברה עם ציבור החברים שתאריכיהן נידחו לא פעם בשל לוח משדרי המונדיאל וליגת האלופות 

 : משכו קהל משמעותי והופקו מהן לקחים חשובים -אך משנתקיימו 

ראשי "ישבו במהלך החודשיים האחרונים , ולראות יותר מספרים" כלס'ת"נוכח הדרישה בציבור לדבר יותר , ראשית

" מבט"יועץ המס וכן אנשי חברת , המשפטנים המלווים את התהליך, עם אהרון ארז המנחה המוביל הנבחר, "המשק

 .ועסקו בניתוח ההיתכנות הכלכלית של מודל השינוי לנוכח ביצועי תקציב הקהילה בשנים האחרונות

ואז אמורים אנשי הצוות , ח והשלכותיו לגבי כל משפחה ומשפחה לצוות השינוי"בימים אלו ממש אמור להיות מוצג הדו

ות את משמעות השינוי ומודל ההתפרנסות /בליווי מומחים כלכליים לשבת עם כל יחידה משפחתית ולהסביר לחברים

ואז להגיש מסמך מתוקן  -את המשוב שנקבל מהחברים יהיה עלינו לעבד בצוות . לשמוע הערות ולענות על שאלות -עבורם 

 .לציבור לשם אישורו

 

 .בשבוע הבא צפוי להתכנס הצוות לצמיחה דמוגראפית לישיבת סיכום מסמך הקליטה

הבעיות ביישום כבר עתה , בנושא שיוך הדירות התקיימו מספר אסיפות הסברה בהן הוצגה התוכנית לשיוך זכויות מגורים

 .וכן עבודת השמאי שאמור להעריך את שווי דירות החברים, "טאבו"של שיוך דירות ב

י הצוות טכניקה שטרם אושרה לליבון מחלוקות בין "והוצעה ע -י החברים "הועלו הערות רבות ע -במהלך אסיפות אלו 

 ...'אישור המגרשים וכו, ה לקיבוץ בנושא שיוך הדירות/החבר

 

 -הדבר בא לידי ביטוי בתוך הצוות  -כצפוי נושא שיוך הדירות מסתמן כרגיש ביותר מבין הנושאים העומדים על הפרק 

 .ואף הביא להתפטרותו של משה לנגשטטר עקב חילוקי דעות בנוגע לתהליך מינוי צוות שיוך הדירות

י העלאת נושאים ששאר "בתור חבר צוות שינוי צר לי על התפטרותו של משה שהביא זווית שונה ותרם לא פעם לדיון ע

 . וזכותו של משה לפעול כפי שפעל -אולם כל ניסיונות השכנוע לא עלו יפה  -חברי הפורום לא היו ערים להם 

 .ולהיצמד ככל הניתן ללוח הזמנים שקבענו לעצמנו -אנחנו מחוייבים להמשיך בתהליך 

 

" מה ייצא לי מכל זה"רוצה לראות בפועל , ההרגשה האישית שלי כחבר בצוות שהציבור קצת עייף מאסיפות הסברה

 .כ יחליט אם להצביע בעד או נגד"ואח

ולהביא הצעת החלטה ברורה ומקיפה ככל הניתן לאישור  -לפיכך נשתדל בשבועות הקרובים לסכם ולמצות את התהליך 

 . החברים

ולאחר  -" תוך כדי תנועה"עם זאת כבר עתה ברור שחלק מהנושאים אינם פתירים מהיום למחר ונצטרך לטפל בהם 

 . שקיבלנו את עיקרי התוכנית

 

  נמרוד -בתקווה שייצגתי נאמנה את רוח הצוות 

Winds of Change... 

 דיעות ומחשבות על תהליך השינוי , עדכונים 

היינו רוצים לפרסם פה גם , להיפך. מדור זו לא יפרסם רק דיווחים של צוות שינוי: ע.ה(
 ...)אתם מוזמנים לפנות. רעיונות או כל דבר אחר שיהיה רלוונטי לנושא השינוי, דעות



 

  7עמוד  - 1גליון  -בניר דור ההמשך 

 

 

 

 

ובעטיו החלה עבודה  -העימות הנוכחי הכניס אותנו באחת לחשש מאיום הטילים 

 . בדיקת חוסרים ושיקום תשתיות, יסודית של פינוי וניקיון המקלטים

ונקבעו נהלים ברורים למצבי  -נעשה שיבוץ מעודכן של החברים והתושבים למקלטים 

שלה צרכנים  -חירום בעת התקפת טילים עם הוראות ספציפיות למערכת החינוך שלנו 

 .רבים מחוץ לקיבוץ

 

והשבוע ידענו מרדף מורט  -במקביל לא התמעט האיום מצד ארגוני הטרור הפלשתיניים 

 . עצבים שהכניס את כל האזור לכוננות

כמו גם בתרגיל שנערך בתחילת יוני ובו זכינו לציון טוב , כיתת הכוננות תפקדה היטב

יובל מפקד , ש"זאביק סגן הרב, ב תודות לביצועיהם של עוזי מפקד היישוב"ממפקדי מג

ועל זאת  -כיתת הכוננות ויתר חברי הכיתה שתמיד נכונים לשתף פעולה ולתרום מזמנם 

 . תודתי להם

 

 ":סר הביטחון "-מה שמביא אותי לנושא הבא 

 

 . ב ומשטרת ישראל"י מג"ש במקומו של גיורא הוותיק שהוצא לפנסיה ע" פורסם מכרז לתפקיד הרב2005ביוני 

 .ואני חשבתי על האופציות העומדות בפניי" גרנות"לאחר שנפלה ההחלטה על החכרת המטע ל -הימים ימי רגיעה יחסית 

יישוב קו "ש בדימוס כי אם לא יימצא לו מחליף עלול הדבר להביא לביטול המעמד של "בשיחות עם גיורא אמר לי הרב

 .יפ הסיור המשטרתי ולקיחת הנשקים ממחסן הנשק'ג, ב"י מג"ובעטיו שלילת שומר הלילה הממומן ע -לקיבוץ " תפר

 

למנוע את רוע הגזירה , מבלי שהדבר יפגע בעבודתי במטע" השלים הכנסה"לתומי חשבתי שאם אתמנה לתפקיד אוכל ל

 .וכן להשפיע על כל נושאי הביטחון בקיבוץ

סוכם שעד שגיורא ישוחרר רשמית  -ובאוגוסט יצא גיורא לחופשה  -ביולי התקיימה פגישה עם מפקד החבל המיועד 

אשלים את ההכשרה לתפקיד ואראה אם הדבר , אני אבצע שלושה חודשי ניסיון בהתנדבות -ש "ויתפנה תקן למישרת רב

 ).כך אמר -תוך חודשיים שלושה (לגיוס מהיר שלי ) ל"המחב(ובמקביל יפעל מפקד החבל  -מתאים לי 

 

 -ובנובמבר  -ש אם נעשית ברצינות מצריכה היעדרות תכופה מן המטע "הסתבר כי עבודת הרב, בפועל העניינים לא טופלו

עובד (הבהירו כי לא יסכימו שאשמש בשני התפקידים " פז"אנשי  -"  גרנות"במקום " פז"כבר הוחלט ללכת עם חברת 

 .בבקשה להשתחרר מהתפקיד -ולכן פניתי לקוני ) ש"שלהם וגם רב

 . יימצא לי מחליף ראוי ואוכל להמשיך בחיי -בדצמבר יצאתי למילואים וחשבתי לתומי לכשאחזור בסוף החודש 

ב והסכימו "לבסוף התרצו אנשי מג. המילואים חלפו ומחליף לא נמצא וגם כל חיפושינו ברחבי הקיבוץ העלו חרס -ברם 

 . למועמדים חיצוניים

 ".בטיפול"י המזכיר ומאז העניין "במאי הוגשה להם רשימה של שלושה מועמדים שאינם תושבי ניר אליהו חתומה ע

ובמקביל , ובצדק -שלרוב הציבור אינו שומע עליהם  -בכל התקופה הזאת ישנם אירועים ביטחוניים ופליליים לא מעטים 

 .ישנן ביקורות ופעילות מנהלתית מטרידה

ולמיותר לציין שהדבר פוגע גם בתפקודי בענף וגם ברמת הביטחון  -ש מתנדב "בינתיים אני סוגר עוד מעט שנה כרב

 .שמקבלים תושבי ניר אליהו

 

תהליך  -ש חדש "ש בין חברי וועדת הביטחון עד למינוי רב"לכן נוכח האירועים האחרונים החלטנו לפצל את מטלות הרב

 !) ?(אמור לארוך לפחות חצי שנה -ל "פ המחב"שע

 

מס "לצערי טרם הצלחנו לשכנע את חברי הנהלת הקהילה כי יש לאמץ את הצעתו של איציק בורנשטיין להטיל מעין 

כך שהשמירה בשער הקיבוץ בערבים עדיין נתונה לחסדיהם ורצונם הטוב של  -ולזכות את השומרים בפועל " שמירה

המחייב אותנו תושבי המקום  -אולי בעקבות השינוי יהיה קל יותר לאכוף את כל נושא חוק השמירה , החברים והתושבים

 . לדאוג לביטחוננו
 )המשך בעמוד הבא(

 זה איכפת לי זה איכפת לי



 

  8עמוד  - 1גליון  -בניר דור ההמשך 

 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 !לחברים לבוא לשמירה -כמעט מתחנן  -ובינתיים אני קורא 

איום שכמעט  -יפ ומחסן הנשק 'הג, ב לקצץ לנו את תקן שומר הלילה"יש איום מתמיד של מג -מלבד הפקרת הביטחון 

ט המועצה סיכלה את "יפ ורק התערבות קב'כבר הורו לנו להזדכות על הנשקים והג(מומש בתחילת השבוע שעבר 

 ).המהלך

 

ובעקבות העסקתם של כוחות הביטחון  -פ התראות והתרעות המודיעין רמת הכוננות לא צפויה לרדת בקרוב " ע

התייצבות  -למשל  -כך ששמירה על אזרחות טובה  -צפויה עלייה גם בתחום העבירות הפליליות  -באירועים השונים 

 ...אז תחשבו על זה. יכולה לעשות את ההבדל בין יישוב שסובל מגניבות ופריצות ליישוב שקט ובטוח -לשמירה 

                                                                                       

 ש המתנדב      " הרבנמרוד          

 

יצא לדרך ובניר אליהו , החופש הגדולהחודש הראשון של , 2006 חודש יולי  •

חופשה נעימה ובטוחה  -נקר והנעורים , עורבני, יצאו לחופשה ילדי כחל

 .לכולם

 

 :שלבר המצווה  בתחילת החודש חגגנו את  •

 .אלה ומתן, התאומים לבית רפפורט*  

 אופק, הבחור לבית לוינסון*  

 .מאיה, הנסיכה לבית נמר*  

 .עידן, הגבר לבית בורץ*  

 .אביב, העלמה לבית קציר         *      

 .גליה, הגברת לבית ירושלמי         *      

 .היה אירוע נעים ונחמד וכל הכבוד למארגנים. מזל טוב לילדים והמשפחות המאושרות 

 

הכוללים את האמא של קטי , בתחילת החודש נחתה אצלנו משפחתה של קטי רפפורט משוודיה -השוודים באים   •

 .תעשו חיים! איזה חבורה של בלונדינים. ואחיותיה עם הבעלים והילדים

 

ההשקה היתה . הבלים, נרי לחודש התקיים בתל אביב אירוע ההשקה של הסינגל הראשון של להקתו של 10 -ב •

 .מוצלחת ותודה רבה למשפחה ולחברים שבאו לחגוג את האירוע

 

 .כן ירבו -ברכות ואיחולים . בנם של שירה ואהרון,  החמודאוהד לחודש חגגו משפחות כדורי רוזנבלום ברית ל21 -ב •

 .כן ירבו -מזל טוב לכם ולכולנו . אח לשני,  המתוקעפרי לחודש חגגה משפחת מדר הצעירה את הברית ל24 -ב •

 

 :בעקבות המלחמה בצפון נחתו בקיבוצנו מספר משפחות •

 הם מתגוררים בחדר  - ימים 4ילדה בת שנתיים וחצי וילד בן , משפחה מקרית שמונה הכוללת אמא*   

 .האורחים ושושקה וריטה מטפלות בהם באהבה ומסירות  

 .ההורים של ירון ואחותו מחיפה ונשר -משפחת קציר מחיפה תפסה את חדר האורחים השני *   

 .ו מכרמיאל ומעכו גם הם נחתו אצלנו לביקור לימים הקשים‘האחיינים של איז*   

 

 ...      בתקווה שהם לא ייאלצו להישאר אצלנו יותר מדי זמן

 רכיליזה



 

  9עמוד  - 1גליון  -בניר דור ההמשך 

שלקחו על עצמם , דור ואסף, שלי, "השלישייה המנצחת"לעונג לי ולכבוד לברך את 

לאחר שהודעתי על הפסקה  -לאחר זמן רב של שחיקה  -" בניר"להוציא את עלון 

 . לפני כשנה כמעט - של הוצאת עלונים זמנית

על הגרפיקה אחראית (אני בטוחה שנהנה גם מתוכן וגם מצורה  -חן חן על היוזמה 

כולם צמאים  -בתקווה שתתמידו  -סחתיין עליכם וברכות . נאים ומעניינים) לירז

 !לא קיים -מן הידועות היא שמה שלא כתוב  -ובכלל , לחדשות ולכתבות מעניינות

שלא לדבר  -וכך כולנו , שאול ברן ושלום הבנאי ישמחו בודאי: של העלון" גרופים"ה

 .כך שיש לכם קהל, בדבקות ובדייקנות -" בניר"על עמיקם המתייק וממחשב את כל קורותינו על פי 

המקורית " כחל"ועם אסף חניכי ' שלי ודור תלמידים בכיתה א, שלי" חניכים"זה מרגש אותי לדעת ששלושתכם הייתם 

 -בהחלט מחמם את הלב והנשמה ונותן הרגשה עצומה של סיפוק . ושהקשר בינינו נשמר עד עצם היום הזה! והאגדית

 !ונועדו לתת פירות נאים -שעוד בראשית צמיחתם  - שנה צמחו צמחים ירוקים ועסיסיים 20מזרע שנטמן לפני 

 .היו ברוכים ובהצלחה לכם, אז

אשתדל למלא את פינתי בצורה ". בניר" שנה ביני לבין 15להמשך הקשר של , תודה לכם שהקציתם לי פינה בעלון, כמו כן

 .מפאת ההתראה הקצרה -הפעם זה יהיה קצר . האישית והמעניינת ככל שאוכל

 

 !אז נדווח ונספר רק על הדברים היפים, עלון חגיגי

את : ועל נכונות החברים לארח בצורה יוצאת מן הכלל, בתמיכתו המלאה של קוני כמזכיר, על פתיחת הלב שלנו כקהילה

הבת נועה והתינוק , האמא טליה -את המשפחה מקרית שמונה , את נוער צורית ומדריכתם עדי בורץ, חניכי בית השאנטי

בבריכה , כל הקרובים והמשפחות מהצפון שבאו להירגע קצת אצלינו, וכמובן,  ימים שברחו מאימי הקטיושות5בן 

ענר : וכבר שומעים על גיוס ובנים שלנו -לשכוח לרגע כי המלחמה עדיין רחוקה מלהסתיים  -הכחולה והנהדרת שלנו 

 . ביוקאורל וחגי לנגשטטר

כי  -ושיגמר מהר הסיוט הזה . בים וביבשה, )אמנון זטורסקי -משלנו (ל הנלחמים באוויר "נחזיק אצבעות לכל חיילי צה

 .ונוכל סוף סוף לנשום וליהנות מהארץ היפה שיש לנו -במלחמה יש רק מפסידים 

 

שנדע , שמחות ורגעי עצב ומשבר, עם מורדות ועליות,  שנים של עמל ויצירה56החוגג השבוע , בית ניר אליהו, ולביתנו

ננווט בחכמה בין רוחות השינוי כדי לקיים קהילה רב גילאית בה כל אחד ימצא מקום של חיים , ללכת קדימה בביטחה

זה כל  -נמצה אותם בעשיית דברים טובים ובאהבה , צחוק ילדים וחיוך כי החיים כל כך קצרים ויקרים -בכבוד ובהנאה 

 !הסיפור

 

 :גם מריח נפלא וגם מתוק לנשמה -מרשם לריבת ורדים הפעם . בפרחים -ולסיום 

 
  עלי כותרת של ורדים שטופים ומיובשים ג" ק0.5

 ג סוכר" ק2
  כוסות מים2

 מיץ מחצי לימון
 ) אם נחוץ(לי 'ג  כפית1
 

מנערים את התערובת כמה פעמים . מערבבים ומניחים בכלי מכוסה ליום אחד, ג סוכר"מוסיפים לעלי הכותרת חצי ק
 .במשך היום

 .מעבירים את התערובת לסיר רחב ומוסיפים את כמות הסוכר הנותרת במים
 דקות או עד 10 -ואז מגדילים את הלהבה ומביאים לרתיחה במשך כ , מבשלים על אש קטנה עד שהסוכר נמס כולו

 .שתיווצר עיסה נוזלית סמיכה
 

 !    בתאבון

 הפינה של חוה



 

  10עמוד  - 1גליון  -בניר דור ההמשך 

 בהשראת המופע של זיגי מארלי שהתקיים אתמול באמפי ברעננה, ולסיום

 אנחנו מקדישים לכולנו שיר של בוב מארלי

 בתקווה שנוכל לחזור ולהנות מהשקט של הבריכה

 בצל עצי הצפצפה עם אבטיח

 ...הרבה לפני שהקיץ הזה יגמר

  
 Don’t worry about a thing, 
 cause every little thing  
 gonna be all right. 
 
 Rise up this mornin, 
 Smiled with the risin sun, 
 Three little birds 
 Pitch by my doorstep 
 Singin sweet songs 
 Of melodies pure and true, 
 Sayin, this is my message to you 
 
 Don’t worry bout a thing, 
 cause every little thing  
 gonna be all right! 
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