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 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 שנים למותו 7   אשכול כרמי  

 שנים למותה 10  ציונה קושמרו

 שנים למותה 11   אנט רוסו
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  דבר העורך

 .צועדים

 ...צעדו פעם בשלשות, צועדים בזוגות, צועדים לבד

 .יש צועדים לאיטם, יש צועדים בקצב. יש מחוברים למכשירים, יש צועדים בשקט

יש לבושי . שיחה-יש צועד מהורהר ויש צעדות. פעם אחת ויש מספר פעמים" העיגול"יש המקיפים את 

יש המגניבים מבט לעבר פינת החי ויש זוקפים ראש לשמים ". כבדי נעלים"ספורט ויש בבגדי חול ו

מדי פעם נמלטים לשוליים מאימת משאית הדוהרת לכוון חדר האוכל "... כובד העננים"ובודקים את 

 ...בתוכם אפשר להתחבא עד יעבור זעם, ומוצאים מסתור בבורות שבשוליים

 

 ...אל בורות המים

השופלים גרדו את  –מיד רואים עבודה רצינית . הגיעו סמי ולהקת הדרוזים –שמחה וששון  -לפני יומיים 

, הדקו היטב, שפכו מים, שוב יישרו, שפכו אבן מחלוטה, הדקו, השקו, פילסו את הדרך, ישרו, שולי הכביש

ייקחו את כל העבודה איתם ושוב נשוב אל בורות , מחרתיים ירדו גשמי ברכה, מחר... עבודה לתפארת

 ...המים

 

 ...בעיקר החיים –הכל זול  –ואלה תוצאות המשבר הכלכלי 

  –יד על הלב , בואו לא נעשה לעצמנו הנחות והקלות

 .זו לא רק אצבע קלה על ההדק, לא

 ...סכינים, רובים, אקדחים –זה גם לא רק זמינותם של כלי ההריגה , לא

 .תקציב וכוח שיטור, זה גם לא רק בעיות אכיפה, לא

 .לכותרות שחורות, החברה שלנו מתפוררת לרסיסים, כן

 ...אין...אין מנהיגות כלל, אין מנהיגות מובילה, כן

 ...הפוליטיקאים מדשנים את עצמם, הפוליטיקה קורסת, כן

 .התקשורת מסתאבת בענטוזי רייטינג שמתחת למפלס התחתון, כן

 .שכרות ועבריינות, עדיין אבטלה וסמים, העוני גובר ומעמיק, כן

 ...מתנחלים וסביבותיהם, יחסי יהודים ערבים, מתחים בין עדתיים, כן

 ...קץ הערכים והוא חדל לחפש את זהותו –החינוך בנפילה , כן

 .מערכת המשפט גם היא נתונה במשחקי יוקרה, כן

 על פי הכותרות השחורות מדי יום פרצי האש עולים  . אנחנו על פיתחו של הר געש       

 .עלינו       

 .אנשים בורחים מבשורה, גם אנשי הרוח כיום –וכן 

 ,מתאדה וחולפת לה גאוות העשייה       

 ,את האהבה מחליפה העוינות       

 ,את האמון מחליף הכעס       

 .את השיקול מחליף הזעם       

 ???אז עד מתי

 .יש לקום ולעשות מעשה... אנחנו על סף התהום

 

 שמוליק                                                                                                         

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

 . 99או להכניס לתא דואר מספר 
 

 ...מחכים לשמוע מכם

 אייל שמואל: עורך ראשי

 הדסה ראובני: וראיונות הגהה

 רגב עמיקם: ארכיון

 לירז מדר: עיצוב

 שלי בורץ, דור הורביץ, בוחסירה ליזה, קורדובה דורון: מערכת
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  בוא בשלום

 

 

 
 

 

 

    הילד של כולנוהילד של כולנוהילד של כולנוהילד של כולנו
 אביב גפן

 

 תקוותינו הן כמו מפרש מתוח
 וכל סימן ממך זה כמו משב של רוח

 ודמותך החרישית לובשת שקט
 כמו הרגעים שהמוסיקה נגמרת

 
 אתה תשוב, אתה תשוב

 אתה הרי הילד של כולנו
 אתה תשוב, אתה תשוב

 לבך פועם בלי הפסקה בלב שלנו
 

 סדקים של אור בחשיכה הם תפילותינו
 ימים של חופש ושמחה באים עלינו
 ולא נשקוט עד שנראה את זיו פניך

 אתה הרי יודע, אנחנו כאן לבד
 

 מאחורי סכסוך ישן יושב לו ילד
 ...בין הסכמים לא חתומים הוא מבקש ש

 נזכור שיש לו גם פנים וחלומות
 פרפר של מלחמות, הוא רק פרפר

 
 

 . 25.6.06 -גלעד שליט נחטף ב 

. מאת אביב גפן" הילד של כולנו"י הקדשת השיר "אנחנו מבקשים להביע תקוותנו ותפילתנו לבואו הקרוב ע

 .אביב גפן כתב את השיר לגלעד וכל הכנסות השיר יוקדשו למטרת השבת גלעד שליט הביתה

 . עד לשובו בשלום ובמהרה, מדי חודש יוקדש שיר לגלעד

 "בניר"מערכת 
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 ט הרבה שבועות קטנים של יומיים וגרם להאטה צפויה בכל "רצף החגים יצר עם בואנו התשס

 צפוי גל של נושאים לטיפול שהתרכזו  –עתה עם חזרתנו לשבוע עבודה רגיל . תחום ותחום

 . לצוואר הבקבוק של סוף השנה האזרחית

 עם הכניסה : וכך אכן נעשה -למרבה המזל הסתיו הנעים מאפשר עבודה במלוא הקיטור 

 –עלינו להספיק ולקשור מספר קצוות , שנת השינוי הראשונה – 2008לישורת האחרונה של 

 מעבר לחשבונות בנק , הפרטת המים ודודי המים החמים, פרצלציה, בנושא פנסיה

 וכמובן סגירת ההיתכנות הכלכלית , ובחירת הגוף שאיתו הולכים לבניית השכונה החדשה

 .2009והכנת תקציב הקהילה 

 

 משבר האשראי והיטל האיזון, על רובין הוד
על דבר . עברו תשעה ירחים מאז התחלנו ביישום השינוי וזעקת העם עולה עד השמיים כנגד היטל האיזון

החל מחודש : וזאת אכן נעשה, צריך לפעול בנחישות על מנת להוריד את נטל המס –אחד כולם מסכימים 

אנחנו עוסקים במרץ , ח ביצוע שישה חודשים בקהילה"עת התקבלה הטיוטא הראשונית של דו, אוגוסט

 . בבדיקת ההיתכנות הכלכלית לעדכון מודל המיסוי במטרה להפחיתו

, אגרת קהילה מול הפרטות(הקלה הדרגתית ומבוקרת לכל המגזרים בקיבוץ  –הקווים המנחים בעבודתנו 

ובחינת השתתפות העסקים בחוב הפנסיוני של ) עדכון הפנסיה התקציבית ופנסיית המטרה, היטל איזון

 .הקיבוץ לחבריו

מי שחושב שלא צריך לעשות עניין וניתן באבחת הקלקה על גיליון האקסל לשנות את מודל המיסוי טועה 

 .ומטעה

עולם "של הכלכלה הקפיטליסטית ומשלחת גלי צונאמי לכל רחבי ה" נפילת חומת ברלין"בעידן בו מתרחשת 

התערבות "עידן בו מילים כמו , של השוק החופשי נעלמה ואיננה" היד הנעלמה"עידן ובו , "השטוח

והקונגרס , אינן נחשבות עוד מילים גסות או אסורות בארצות הברית של אמריקה" רגולציה"ו" ממשלתית

) שמשמעותם העלאת מיסים(מאשר תוכניות חירום להצלת השווקים בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים 

האם מישהו עוד מצפה שננהג במדיניות של ספקולציה ונהמר על עתיד הקהילה על מנת להוריד מיסים בכל  -

 . תשאלו את אזרחי איסלנד לדעתם? מחיר ומהר ככל האפשר

 

 איסלנד כמשל
, תיירות, שעיקר פרנסתה על הדיג הימי, דמוקרטית מובהקת-איסלנד הייתה מזוהה תמיד כמדינה סוציאל

במשך שנים התבססה איסלנד כמובילה עולמית . אנרגיה הידרותרמית ומעט חקלאות לצריכה מקומית

והתברגה , וחופש העיתונות) תמותת התינוקות הנמוכה בעולם וכמוה תפוצת השחפת(בתחומי הבריאות 

שתושבי איסלנד , קידמה זו הושגה במחיר מיסוי גבוה. בצמרת העולמית גם בתחומי החינוך ואיכות החיים

ליבראלית ספקולטיבית בתחום המטבע -אז אימצו מדיניות ניאו,  90-החלו למאוס בו בשלהי שנות ה

שנשענה על הזרמת הון זר מול הבטחה , מדיניות שהביאה לצמיחה הגבוהה באירופה, האיסלנדי והאשראי

איסלנד צמחה וטיפסה למקום השלישי , המיסים ירדו –ההימור הצליח למשך זמן . לריביות זכות חריגות

המחיר . כמקום הטוב בעולם לחיות בו 2007-ונבחרה ב –בתוצר לנפש עם צמיחה שנתית מהגבוהות בעולם 

שהוא אחד מהגבוהים בעולם (הפעם היה גרעון במאזן המסחרי הכפול ומכופל מכושר הייצור של המדינה 

וכעת מחזרים ראשי , עם פרוץ משבר האשראי התפוצצה בועת הקרח האיסלנדית –ואינפלציה גואה ) לנפש

המיסים באיסלנד צפויים לעלות בקרוב . המדינה על פתחי שכנותיה האחראיות יותר מסקנדינביה ואירופה

 . משמעותית על מנת לאפשר לממשלה לממן את ההשתלטות על שלושת הבנקים הגדולים במדינה

 

שהורדת מיסים , טוב נעשה ונלמד מהמקרה הזה שיש להתאים שימושים למקורות –ובחזרה לקיבוץ שלנו 

 . צעד צעד לאחר וידוא שאכן יש כיסוי למהלך, היא צעד שיש לעשות בהדרגה

 

 משולחנו של המזכיר
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מאשר להוריד הרבה ולאחר מכן להיקלע לגירעונות ההופכים  –עדיף להוריד כל שנה בקצת את נטל המס 

צעד שהוא כמעט בלתי אפשרי באגודה שיתופית הנשענת על הסכמת  –או אז יש להעלות מיסים . לכדור שלג

כמו במרבית  –בשירותים שלא רצינו להפריט " הפרטת אין ברירה"כ נאלצים לבצע "ואז בד, הרוב

 . הקיבוצים שהגיעו לשינוי מקריסה

 

מתוך כוונה לבחון אחד , הנשען על חזון סוציאל דמוקרטי נאור והוגן, בניר אליהו בחרו החברים מודל מתון

לבדוק בכנות ובאופן שקול ודמוקרטי לאיזה פעילות יש ערך , לאחת את כל הענפים והפעילויות בקהילה

הפרטה והורדת מס אינם מטרות אלא . ובאילו תיטיב לכולם ההפרטה –י הקיבוץ "מוסף כשהיא מנוהלת ע

את השימוש במים ודודי , בחרנו להפריט את ענף הבגד, לאחר שבחנו את העניין לעומק, השנה. אמצעים

 ). וזאת בנוסף להפרטות שכבר ביצענו עם השינוי(המים החמים 

מול הפרטה . הכבלים והתקשורת ואגרות הטלויזיה נמצאים בבחינה, הקיטור, הגז, תחומי אחזקת הדירות

אך זאת ניתן לעשות  –וכמובן שכל התייעלות תבוא לידי ביטוי בהפחתת המס , יהיה פיחות בשיעור המס –

 . רק בבחינה שנתית של הנתונים ולא על מנת לענות על כמיהת החברים

 .בשביל זה בוחרים הנהגה –בשביל זה יש הנהלה ויותר מכך 

 

 רובין הוד
כך , והוא פרוגרסיבי, היטל האיזון הוא חלק ממערכת המיסוי הפנימית

כמו . לחלשים) או בכסף או בשירותים(שהוא לוקח מן החזקים ומעביר 

הן את התקציב  –ההיטל מאזן תרתי משמע . זו מהות הקיבוץ. רובין הוד

 .כלכליים-והן בין הפערים החברתיים

הקיבוצים  190 –מכ  12%-מודל ובו מיסוי גג או מס אחיד מונהג רק ב

ולמעשה , ובעצם מגדיל בהגדרה את הפערים החברתיים, המתחדשים

י המלווים "ע 2005-בסקר שנערך ב. דומה יותר למושב או יישוב קהילתי

מיעוט . התנועתיים בקיבוץ רצו מרבית החברים בהפיכה לקיבוץ מתחדש

הסטטיסטיקה בתנועה . מבוטל רצה בהפיכה למושב או יישוב קהילתי

 .וצוות השינוי פעל ברוח זאת –דומה 

 

אימץ את המודל הקיצוני ביותר והוא , שהיה בשאול כלכלית, קיבוץ סמוך, 6מחלף אחד דרומה במורד כביש 

ועל מנת לפשט את המודל כפי " חזקים"על מנת למנוע את בריחת ה –אגרת קהילה אחידה לכולם וזהו 

השאלה במקרה של אותו קיבוץ צריכה להיות . לשמר תקורה נמוכה ולמנוע מצב של העלמת הכנסות, שניתן

אפשר להמשיך להביא מנהלים חיצוניים שיבנו את ? אם כולם נותנים אותו הדבר אז למה צריך חזקים –

שעד לפני זמן לא , ביתם הגדול ויסתובבו במכוניותיהם המהודרות במקום אחר ולא ינקרו את עיני החברים

זקנתם או , החברים שהשינוי תפס אותם בחולשתם –שלא לדבר על הברור מאליו . רב היו שותפים לדרך

 . ומתקשים מאד לשלם את אותו מס אחיד –מעבר לשיאם 

 .לא קיבוצי ולא תואם את חזון ניר אליהו כפי שאומץ במסמך השינוי, לא הוגן -לטעמי 

 

 הקיבוץ במיטבו
שהנחה את הקיבוץ בראשית דרכו והפך ברבות , "כל חבר ייתן לפי יכולתו ויקבל לפי צרכיו"העיקרון ש

חוזר במודל הפרוגרסיבי להיות קו מנחה המייצג את השקפת  –" ייתן לפי צרכיו ויקבל לפי יכולתו"השנים ל

וזהו הקריטריון הבוחן בצורה הטובה ביותר גם את , זהו הקיבוץ המתחדש במיטבו –העולם של הקהילה 

עדיין  –שכן אנו רוצים בשותפים שעל אף שלקחו בחשבון כי עליהם לשלם יותר  –הנקלטים העתידיים 

 –חברתית ותרבותית דומה לשלנו -כלכלית, יסכימו לקחת חלק במאמץ המשותף מתוך תפיסת עולם ערכית

והוא משלים את הבדיקות שיערכו , זהו קריטריון ברירה טוב יותר מתקופת המועמדות שהייתה נהוגה בעבר

 .וועדת הקליטה או הבנק לבדיקת הייתכנות הכלכלית או ההתאמה החברתית של כל משפחות נקלטים
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ולשפר את  –ברור לכל כי יש לפעול בנחישות מלווה בזהירות להורדת נטל המס לרמה מידתית  –עם כל זאת  

ובזאת אנו , י הנקלטים"י החברים הקיימים והן ע"כך שתשלום המס ייתפס כהגיוני הן ע –רמת השירותים 

 . עוסקים

שהוא גורם לאדם לשקול את סדרי העדיפויות שלו במקום לשים רק פרמטר  -עוד מעלה של רובין הוד היא 

מנגנון האיזון מאפשר למשפחות צעירות להצליח ולנשום ובו בעת לא לגדל את ". כסף"אחד במשוואה והוא 

המושכים אליו בימינו אלה גם נקלטים  –מיתרונותיו המובהקים של הקיבוץ  -" ילדי מפתח"ילדיהם כ

 ...) כמאתיים כאלה כבר נרשמו אצל נירה(חיצוניים איכותיים מן החוץ 

בלבד מהחברים  15%בסביבות , שכבת הגיל החסרה ביותר בניר אליהו היא משפחות צעירות עם ילדים

 . שלו" תקופת ההרצה"ב –לו יש לסייע היום  –זהו מנוע הצמיחה של המחר . בקיבוץ כיום

 .רובין הוד ידאג למלא את השורות מהמחזורים החסרים בדם חדש שיכלול את שיבת הבנים אבל גם אחרים

 

 פ וורן"העולם ע
פתח לאחרונה , הידוע גם כמיליארדר העשיר בעולם, וורן באפט שמו, אמריקאי אחד –אגב מיסוי פרוגרסיבי 

גילה כי הוא משלם , שערך במשרדו, זאת עשה באפט לאחר שסקר קצר. קמפיין לשינוי מודל המיסוי בארצו

יחד  –בו למד בנברסקה ' בהופעה משותפת בפני תלמידי הקולג. באופן יחסי את המס הנמוך ביותר באחוזים

הציעו , ...)שהיה עד לא מזמן האדם העשיר בעולם ועכשיו ירד למקום השלישי(ביל גייטס  –עם חבר נוסף 

ויצאו כנגד המדיניות הקיימת כיום הגורמת  –השניים כי אמריקה תפנה למודל פרוגרסיבי יותר של מיסוי 

. שימור מרבית ההון בידי קבוצה קטנה של בעלי הון ושחיקת מעמד הביניים, להעמקת הפערים החברתיים

 ...  ובכל זאת –מרפורמה כזו אם תתחולל " להיפגע"וורן וביל יהיו הראשונים 

 

 קצת פרופורציות
כשהיינו קומוניסטים וכסף : רק לא קראנו לו בשמו, היטל האיזון היה בצורה זו או אחרת קיים כל השנים

והקיבוץ סיפק  –החברים העמידו את כל כוח עבודתם לטובת הקיבוץ  –היה מילה גסה היה ההיטל מוחלט 

 . מס 100%. את צרכיהם

 ". מתן בעין"היו מגדירים היום בתקנות הסיווג  –את מה שקיבל החבר מהקיבוץ 

 .והחופש ביחס הפוך לכך –השוויון היה לכאורה מוחלט , האיזון היה טוטאלי

הרי עדיין היינו  –כמובן שהוא היה שוויוני  –" תקציב"כ כשהוחלט על חלוקת "אח

לא  –מ "משרדי התק(א "התקציב נקבע בבית האח הגדול בת. סוציאליסטים

ואם היינו מנסים לעשות חישוב של עלות ...) אלה של הדורבן בובליל

הסדר , משבר החובות. 90%-עדיין היינו מעל ל –המס השולית 

המודל המשולב כולם הביאו להפרטות וכרסום זוחל במס , החובות

חברי ניר אליהו התקדמו בסבלנות אין קץ ועל פני , שמשלם החבר

מיאנו לקשור את הקשר בין התפרנסות לרמת , כמעט שני עשורים

-ולמעשה המשיכו לחיות ברמת מס של כ, החיים של כל חבר וחבר

 .עד לפני קרוב לשנה 90%-80%

 

מודל "ל" מדינת הסעד"מתחילת יישום השינוי הפכנו ממודל שאקרא לו : 2008המהפך האמיתי החל מינואר 

אחוז המס השולי נע (שיעורי המס שמעתה קראנו להם בשמם ירדו משמעותית  –" מדינת הרווחה

 . וההכנסה הפנויה של החברים גדלה) מס לבית אב 70%-עד כ 0-בספקטרום רחב החל מ

אבדה סבלנותם של חלק מהחברים והחל  –מרגע שההיטלים והאגרות הופיעו על הנייר , אולם אליה וקוץ בה

חמישים ושבע שנה העמידו החברים את מרבית הכנסתם אם לא כולה . לחץ חסר תקדים להורדת המיסוי

 ... דווקא לאחר שירד, ורק בתשעת החודשים האחרונים החלו לשאול שאלות לגבי גובהו, לטובת הקיבוץ
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להיזכר , ועדיין אני מציע לחברים להיזכר בהחלטות שקיבלנו לפני שנה, וכמובן לגיטימי, הדבר היה צפוי

מספר : ותגלו כי עמדנו בכולן –בהבטחות שהבטחנו בכל מהלך הקמפיין של השינוי באורחות החיים 

רבים שיפרו , "תלושי היבש"מהצפי ערב חלוקת  5י רשת הביטחון ירד כמעט פי "המשפחות הנתמכות ע

פרנסתם והאינדיקציה הטובה לכך הוא עודף שנוצר בהיטלי האיזון וההכנסה בחצי השנה הראשונה לשינוי 

וכעת מתנהלים  –הנהלת הקהילה שמה לה ליעד להחזיר עד חלוקת תקציבי אוקטובר את העודף לחברים  –

 .הדיונים על איך לעשות זאת בצורה ההוגנת ביותר כלפי הציבור

 

כיוון שמרבית ההוצאות , למרות שבחלקם החציון הראשון מטעה(מרבית ענפי הקהילה הצליחו להתייעל 

שתובא לציבור  –וזה יהיה בסיס להפחתה אפשרית במיסוי הפנימי ) ויש לזכור זאת –נעשות בתקופת הקיץ 

 . 2009-בקרוב לקראת ההצבעה על תקציב הקהילה ותוכנית המשק ל

על מנת שבשנת התקציב , הנהלת הקהילה וההנהלה הפעילה פעלו ופועלות לגבי ענפים שלא עמדו בתוכנית

 . הדבר לא ייפול לנטל על החברים –הבאה 

 

ולהערכתי העבודה העיקרית שלנו עתה היא בתחום , היישום מתקדם צעד צעד, השינוי עובד על פי התוכנית

בתקווה , שיפור השירות לחברים והמשך הסדרת היחסים וההתחשבנויות בין המגזר העסקי לקהילה

כשבמקביל אנו עובדים על שני פרויקטים מורכבים , שנצליח להגיע להסכמות למען עתיד טוב יותר לכולנו

 .והצמיחה הדמוגראפית, הסדרת הפנסיה –וסבוכים 

ועם , ללא תמיכת העסקים לא נוכל להתקדם במסלולים אלה ובו במקביל להפחית משמעותית את נטל המס

שבמידה ונמשיך לקבל את אמון הציבור בהנהגת הקיבוץ במהלכים  –כל זאת אני מבטיח קבל עם ועלון 

וזאת , העומדת לפתחנו – 2009נוכל לבשר על הפחתה משמעותית בנטל המס לשנת התקציב  –המתוכננים 

 . בשעה שבמקומות רבים בעולם דווקא מעלים מיסים

 

 יותר מחצי הכוס המלאה
צריך לזכור כי למרות כל התלונות המוצדקות על גובה המיסים הפנימיים כדאי להסתכל על הכוס המלאה 

: מתחילת השנה₪ והיא ההכנסה הפנויה לאחר תשלום ההפרטות בלמעלה ממיליון ) וממשיכה להתמלא(

מרחיבים ומשפצים את , ל"יוצאים לחופשות בחו, מרבית החברים שיפרו את רמת חייהם משמעותית

 ...ועוד היד נטויה, דירותיהם בעוד אחרים סוף סוף סוגרים את חובותיהם בתקציב

כך , המיעוט שלא שיפר את הכנסתו הפנויה הוא לרוב לא בין משלמי היטל האיזון המשמעותיים –אגב 

הטענה הנשמעת פה . שסטטיסטית תשלום גבוה של היטל איזון מעיד גם על עלייה משמעותית ברמת החיים

חברים שוכחים לפעמים : וגרוע מכך מוטעית, ושם שבמיסוי שכזה לא שווה להשתכר היטב היא מגוחכת

ורבים מחשבים , שמיום השינוי נזקפת לזכותם תלויה בגובה שכר העבודה –שצבירת הפנסיה האישית 

 . נקודה. עובד שמשתכר יותר יזכה לפנסיה גבוהה יותר בעת פרישה. בטעות את ניכויי ההפרשות הללו כמס

חברים שמשתכרים משכורות עתק מסתכלים בתדהמה על הנטו ושוכחים שכמה אלפי שקלים הופרשו 

 . האישי) ולעיתים גם קרן השתלמות(לטובת חשבון הפנסיה 

סבסוד ומענקים , החינוך, הסיעוד, צריך תמיד גם לזכור שבצד השני משלמים ההיטלים את סבסוד הבריאות

תשלום התחייבויות עבר וכן שכר הולם , השקעה בתשתיות, השוואת פערי השכלה ודיור, לבנינו בגין הורים

על מנת שבקיבוץ הזה יעבדו אנשים , החל מהמטפלת המחליפה וכלה במנהלי התאגידים, לעובדים בקיבוץ

ועל מנת שלמרות כל הקשיים , ולא עובדי קבלן במשכורת רעב –עם גאווה וסיפוק , מרוצים, איכותיים

ולא נבריח את כולם לרעות  –נוכל לשמר במערכת לפחות חלק מהטובים שבינינו " עבודה בתוך הבית"ב

 .בשדות זרים

 

בה יושבים כמה משלמי מס , ק"נושא המיסוי הוא מהנושאים המצויים בראש סדר היום של הנה -לסיכום 

הלחץ , הביקורת חיונית. אך הדבר ייעשה באחריות ובמידת הזהירות –כבדים שהעניין בוער בעצמותיהם 

 .ועם זאת הסבלנות תשתלם לכולנו –מוצדק 
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 ?הדור הצעיר לאן
 .שני נושאים אשר הצריכו מחשבה מחדש הם נושא הדור הצעיר ונושא התרבות בקיבוץ

 

הדור הצעיר הפך לקיבוץ בתוך קיבוץ הכולל למעלה משישים בני ובנות משק , בעקבות התמשכות המסלול

והגיע זמן שיהיו שותפים לקבלת  –המהווים את פוטנציאל הקליטה המיידי של הקיבוץ , ות זוגם/ובני

הידועה (עם יציאתה של הדס לחופשת הלידה הועבר השרביט לנועה שקולניק . ההחלטות לגבי עתידם

כצוות אשר " מסלול הישן"אליה הצטרפו ינון האחראי על מועדון הצעירים ושלי נציגת ה, )בציבור כנועה גבע

וייצגו את עמדתם " מסלול הבנים"יסייע להנהלת הקהילה בגיבוש המדיניות לגבי , יפעל לטפל בדור הצעיר

 . בנושאים השונים העולים חדשות לבקרים בקשר עם אוכלוסיית הצעירים

ונודה להדס  –נבקש מציבור הבנים וההורים לשתף עימם פעולה  –בהזדמנות זאת נאחל לשלושה בהצלחה 

מזל , בבוא הסתיו –על שביצעה את התפקיד הקשה עד ליום האחרון של החודש התשיעי עם לידתה של סתיו 

 .טוב

 

 . נושא התרבות היה לאחד החששות הכבדים לקראת השינוי

גם , עקב התגייסות חברים שאכפת להם, ו בשבט"ט –דווקא החג הראשון של השינוי היה מוצלח מאד 

השיא היה ביום . פסח נחגג כהלכתו הקיבוצית וערבי הזיכרון היו למופת, פורים אחריו היה שמח ומבדח

בו הגיעו להפקה המרשימה אפילו חברים מרמת הכובש לצפות במופע חסר התקדים של כתובות , העצמאות

 . האש והזיקוקים ולהופעה שאחרי ארוחת הערב

ולאחרונה בעקבות המשוב מהחברים התכנסה הנהלת הקהילה לדיון  –אולם אחרי השיא הגיעה הירידה 

 . ואילו את החגים יארגנו חברים בהתנדבות –בנושא התרבות בו התקבלה הצעתה של חוה כי תעסוק בשוטף 

כולי  –ההזדמנות הראשונה לראות האם המודל החדש יצליח לשדרג את התרבות בקיבוץ תהיה בחנוכה 

 . תקוה שמבקרי האתמול ירימו את הכפפה ויהפכו למבוקרי המחר

 .לתרבות מקום חשוב בעיצוב ומיתוג הקהילה המתחדשת שאנו מנסים לגבש –בהצלחה 

 

 !ם  –ל  –ו  –כ  -אחזור ואאחל שנה טובה ל –למעטים שהצליחו לשרוד עד כאן 

 

 נימרוד
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 שיחה עם יובל ראובני
 

  ).מתנצלים על הדחייה בפרסום הראיון(לאור הדיווח החיובי של המרכז העסקי על המוסך 

 

 :יובל

 :המוסך עוסק בשלושה תחומים

 

 . באחריות ובביצוע שחר –הרכב . 1

של חברים , הרכבים בחלקם של הקיבוץ. יצא לשחר שם טוב ואמין, הפעילות רווחית, מתנהל בסדר

 .הכל נעשה ברישוי ובצורה מסודרת. ובחלקם של לקוחות קבועים מבחוץ, ותושבים

 .זו המתכונת ואין תוכניות בשלב זה להגדיל

הכל בשיתוף , יוסי דואג לתחזוקה השוטפת ולסדר הטוב

 .פעולה עם רוני ואיתנו וזה מתנהל היטב

מופיע במחשב אצל יוסי והוא דואג , רכב הטעון טיפול

 . כך שזה מסודר, שיטופל

 !י אלון פיינבלט וכל הכבוד"יש גם דאגה לצורה ולניקוי ע

 

 

ש ניר אליהו ונעזרים "כאן הלקוח העיקרי הוא גד :תחזוקה ותיקון של הטרקטורים והכלים החקלאים. 2

י "כאן העבודה העיקרית היא בעונות הבוערות והביצוע הוא ע. בנו לתיקונים גם קיבוץ אייל ורמת הכובש

 .כאשר יובל על המכונאות ולאוניד על המסגרות, לאוניד ויובל

 

 .ייצור של מכונות חקלאיות –התחום השלישי הוא חדש יחסית . 3

 ). לפני ההוצאה מכסחים את העלווה(כרגע מייצרים מכסחות לבטטות 

 .כאשר השיווק הוא באחריותם, חברה לייצור ושיווק מיכון חקלאי –" רם מיכון"הייצור משותף לנו ול

 .אנחנו מסתדרים יחד יפה והכל נעשה באווירה חיובית. פרויקט זה נעשה בשיתוף המסגרייה

ש שמאוד מאוד "היא פרי שיתוף פעולה בין צוות המוסך וצוות הגד 2007המכסחת הראשונה שהופקה בשנת 

 .עזר וסייע

 

 

 :ועכשיו לנושא הביטחון

 .י חברים או בני משק"מציע שרוב השמירה תתבצע ע. 1

 .יש צורך להשקיע בשדרוג הגדר ההיקפית. 2

 .המזרחי ננעל בלילה :   בנושא השערים. 3

 .18:00במערבי יש שומר משעה                            

 

 .במידה וחברים אינם מרוצים מתהליך השמירה יש לחזור להנהלת קהילה ולחדש דיון בנושא

 

 שמוליק: רשם

 על כוס קפה
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 "...עוף גוזל"ב שנות לימוד ו"במיוחד עכשיו כשהם מסיימים י? יקירינו-מרגש ומרטיט מבנינו, מה לנו ישר

 

לקחתי איתי טייפ קטן ובלוק גדול , שלא כהרגלי. כשאני נרגש לקראת השיחה" נעורים"פסעתי בדרך ל

נועדו לעשות שנת שירות , לא כולל אלון, אלה. קיצור...הגעתי למסקנה שאין כמותם לחן וחסד ו, אכן...ו

 ...נקודות וסימני קריאה, מילים כולל פסיקים 10-במברקה שנפח תכולתה היומית מגיע ל

 

 .שגב לוינסון וליאור וינטר, אייל רונן, דן קובלסקי, גיא בארי, אלון פיינבלט: השתתפו בשיחה

 .וניב נמר היה חולה) היה נהג משפחה(אורן רפפורט לא השתתף בשיחה 

 

 .ל"ב ויוצאים לשנת שירות או לצה"אתם מסיימים י. שלום חבריא

כאשר ברקע ישנן , לקראת יציאתכם למשימות" צידה לדרך"בואו נשוחח קצת על ההכנה שקיבלתם כ

 .סערות
 

 ?איזה סערות, שמוליק

 

 ...אברכים הנופלים על משמרתם באוהלה של תורה, ן"קב, מכתבי השמיניסטים, סרבנות,השתמטות
 

י "ס אלא ע"ההכנה שלנו לא הייתה מטעם ביה, ס משמש מפגש בין בוגרים לצעירים יותר"ביה – אלון

 ...הבוגרים שמהם קיבלנו את ההשראה להתגייס ולהיות קרביים

 . ל ולא היה שום דיון על השתמטות"משתמטים  מצה 50% -יש כ, ס לא דוחף לשום מקום"בי – גיא

 .הולכים לצבא בעקבות חינוך שקיבלנו בבית

 .נתנו הרצאות בתחום של עתודאות, לא היו הנחיות בכלל – דן

 .אפשר להגיד שלא הייתה בכלל הכנה וחשוב מאוד שתהיה – ליאור

 .ל הייתה מהבוגרים שמעלינו"ההשראה להליכה לצה, ל"ס לא הכין לצה"אפשר בהחלט להגיד שביה – שגב

 .הייתה הדרכה איך למלא טפסים – אייל

 

יושב למעלה משנתיים חייל ישראלי . אתם מתגייסים, תראו

 . שנשבה בזמן שהיה בשליחות מולדתו

זה יעלה את , אל תעוררו מהומות לשחרורו –מצד אחד אומרים 

 ?אפשר לשבת בשקט –מצד שני . המחיר

 ?מה דעתכם
 

חייל הנמצא בשבי תקופה ממושכת משפיע מבחינה  −

 .מוראלית

 .מוריד את המוטיבציה −
 .יותר קשה כך לשרת את המדינה שלך −
היו צריכים להוכיח שהסיקו , בניגוד למקרה רון ארד −

אם אתה רוצה שחיילים ישרתו צריך לשחרר . מסקנות

לא , תראה. זה היה נותן הרגשה טובה יותר, אסירים

 .משחררים אסירים, משחררים חייל עם פצצת אטום
אין לנו מה לעשות כדי להשפיע בנושא זה חוץ מלחתום על  −

 .עצומות

 ב””עם בוגרי י
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 ...י המדינה והמדינה לא משחררת אותו"חייל שנשלח ע, יותר טוב לא לחשוב על זה −
 .זה לא כזה פשוט, החזירו עכשיו שתי גופות. זה לא שלא מנסים −

 
 ?מה הציפיות בכל זאת

 

 .אני אבצע כל מה שיבקשו ממני

 .לעשות מה שצריך, להשקיע, רוצה לתרום כמה שיותר, אני הולך לתת בינתיים שלוש שנים - שגב
יש לי תפקיד שמיועד לעזור לחיילים ואני מקווה לעשות כמה שיותר וגם , לתרום כמה שיותר – ליאור

 .ליהנות

 
 ?’מה עמדתכם בנושא כמו סמים וכו

 

 .מבחינה זאת" ילדים טובים"יצאנו שכבה של . אפילו לסיגריות אנחנו לא מתקרבים, מבחינת סמים – שגב

 .הסכמה כללית

 

 ?יש לכם עמדה לכיוון שלה –עומדת לקום ממשלה 
 

 .למנוע את ביבי – אייל

 .בדברי ברק יש צדק, בעד העבודה, גם נגד ביבי – שגב

 .הוא מגן עליהם, החמאס לא רוצה לשחרר את גלעד שליט) שבינתיים החלים והגיע לפגישה השנייה( – ניב

 .הממשלה שלנו מאוד שבירה, בלי שום קשר. עימות בעזה בלתי נמנע – גיא

 .אצלנו מנסים להימנע מעימות – ניב

 .עדיין לא מושחתת, ציפי ליבני תעלומה - אייל

 

 ?עשר שנים קדימה איך אתם רואים את עצמכם. ולסיכום
 

 .כבר ממחר, אבל זה יכול להשתנות, ללמוד ולעסוק בתחום החקלאות –ון לא

 .בטוח שאלך ללמוד, לא יודעת – ליאור

 .כדי להשתלב בעבודה צריך ללמוד, ללמוד זה המשך טבעי – גיא

 .להקים משפחה, ללכת ללמוד – שגב

 .מקים משפחה אולי, גר בקיבוץ – אייל

 .אדם מהשורה. אלמד ואעבוד בעבודה מזדמנת תוך כדי לימודים – דן

 

                                                                      

תודה רבה ובהצלחה 

 .לכולכם

 שמוליק
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 שוחחתי עם גיא שהתנדב לשנת שירות
 

 ?איך הגעת לשנת שירות, שלום גיא

 .שמעתי על הנושא מליאור יוגב ומגיל אייזן מתל מונד והחלטתי

 

 ?לאן

 ."להבות חביבה"הממוקמת ליד קיבוץ , זו מסגרת חינוכית לילדים שיצאו מהבית. לפנימיית ארזים

 

 ?ומה מהות התפקיד

 .יותר מזה אני עדיין לא יודע, התפקיד הוא הדרכתי טיפולי

 

 ?איך ההכנה לשליחות זו

קצת " טועמים", שם רואים איך מתפקדת הפנימייה, היום אני יוצא לשבוע היערכות במקום עצמו

 ...התנסות

 

 ?אתה יודע שהתקבלת

 .אני ביניהם –מיון שבהם נבחרו המתאימים -היו כבר כנסי

 

 ?ומה הרגשתך

 ...דבר איתי אחרי שנתחיל, אבל ננסה" תיקים"זה כנראה לא פשוט להתמודד עם ילדים שיש להם 

 

 . לאחר שבועיים אני מתקשר

 ?מה שלומך, שלום גיא

 .ההתמודדות היא יום יומית ולא פשוטה, זה לא קל

 

 ?מה הקושי

 . מגיעים לוויכוחים על דברים פשוטים

 .המטען הרגשי בעקבות זה הוא כבד. אלה ילדים עקשנים ותהליך השכנוע קשה

 

 ?ויש אוזן קשבת

 .יש עם מי להתייעץ, יש גיבוי, כן

 

 ?אבל לאחר הטעימה הזאת מה דעתך על עיסוק בחינוך, אולי זו תקופה קצרה מדי

 .ל"אולי וייתכן שגם בצה, בהדרכה

 

 ?ושנת השירות

 .אני לא מתחרט, ההחלטה על שנת השירות הייתה צעד נכון

 .אז שיהיה לך בהצלחה                                                 

 שמוליק

 ב””עם בוגרי י...
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 ל"רפפורט עם גיוסו של אורן לצה’ שיחה עם משפ
 

באתי לשוחח אתכם על , העומדים לפרוש כנפיים ולעוף מהקן המוגן, ב"י-בעקבות השיחה עם הבנים בוגרי ה

 ". עּוף גוזל"-הרגשתכם בעקבות ה

 " ?אתה יודע מה זה בשבילינו עוף גוזל. "קוראים קטי ודרור!" תפסיק, די"

שהיה אחד " עוף גוזל"ומספרים שאחרי ההשבעה המרגשת בכותל קיבלו כל ההורים תקליטור ובו השיר 

 ...מרגעי השבירה
 

 :קטי

למרות הקושי ואי . העזיבה את הבית החלה אצל אורן בהדרגה כבר עם יציאתו ללינה המשותפת בנעורים

העזיבה את הבית לנעורים הייתה תחילתו של תהליך התנתקות  –ההסכמה שלי היה בזה גם משהו חיובי 

 .איטית לקראת ההליכה לצבא
 

 :יום הגיוס

ם ללוות את אורן בגיוסו וההפתעה הראשונה שקידמה את פנינו הייתה ”אלה ואני לבקו, דרור -נסענו 

 ...מוסרים את הבן שלנו לצבא ועוד צריכים לשלם דמי חנייה, אנחנו מביאים. במגרש החנייה

מדי פעם שמענו את שמו של אחד . במגרש הגדול קידם את פנינו לוח ענק ובו שמות הילדים המתגייסים

 .המתגייסים שנפרד מהוריו ורץ לאוטובוס שחיכה לכולם

אפשר היה לראות את האבות הנפרדים מהילדים בחיבוק וטפיחה על השכם ואת האמהות הנחבאות 

 . מאחורי משקפיים כהות

, לא בכיתי, החזקתי מעמד. נפרדנו ממנו והוא רץ לאוטובוס, שמו של אורן הופיע מהר מאוד על הלוח

... את הדבר הכי יקר לך, אתה משחרר את הדבר ששמרת עליו כל כך הרבה שנים, הרגשתי כמו בעקדת יצחק

 ...בואו ניקח את האוטו וניסע מפה, זהו נגמר... ועדיין לא בכיתי

 ..."כוחות הביטחון" –נכנסנו לאוטו והתחלנו לנסוע ואז שמעתי את קריין החדשות מודיע 

 ...רק שמעתי את זה והתחלתי לבכות

 ???למה נסעתם כל כך מהר ולא חיכיתם עד שהאוטובוס ייסע: כשהיינו בדרך התקשר אורן ושאל
 

 :פעם ראשונה

 . אורן בא לקניון ערים עם מדים

 ...גבוה יותר, הוא נראה לי אחר... ראיתי אותו והתחלתי לבכות', במדי א, מגולח, מישהו אדום

 .נורא מרגש לראות אותם במדים, נורא יפה
 

 :כיום

 ".יהיה בסדר, אמא" –אני לא מבינה מתי הפך מילד לבוגר המרגיע אותי 

 .דברים קורים לו, אני רואה שהוא משתנה

האנשים שמגיעים " בבית"אורן לא משדר מצוקה וכשנוסעים לבקר אותו מרגישים , אני מרגישה כרגע טוב

יש לי תמונה בראש דבר , אני אוהבת לנסוע לבקר אותו כי אז אני רואה מה קורה... לביקור הם אנשים כמונו

 .שלא היה לי קודם כי לא הייתי בצבא

 . מבין מה עובר עליו, הוא היה שם. עם דרור יש לו הרבה נושאי שיחה משותפים
 

 :דרור

. אך כיון שנולדתי למציאות הזאת ידעתי שזו עוד חוליה בשרשרת, היו נקודות התרגשות חזקות. לא בכיתי

יש לנו הרבה נושאים משותפים אורן מדבר בסלנג צבאי שרק את חלקו אני מכיר וסביב , גם אני הייתי בצבא

 ???מה הוא אמר: קטי תמיד מדדה אחרינו ושואלת.  זה יש הרבה הומור

, שייכות לעם, יש אצלו הרבה ציונות, שבצבא" טופ"לא דחפנו אותו אבל הוא רצה ללכת ל. אני מאוד גאה בו

 .גידלנו חלוץ, מזכיר את החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ, למדינה
 

 .שיהיה לו בהצלחה                                                  

 ב”עם בוגרי י...
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 מתחלקים בחוויות

 מיומן המסע של ברוך והדסה בברלין
 

 .לשבוע בברלין, נסענו ברוך ואני, בחודש ספטמבר

רקוויאם "בין השאר קראנו את ספרו המרתק של עמוס אילון . לפני הנסיעה" שיעורי בית"עשינו קצת 

שנתנה לנו , יום מקתרינה-ולמדנו כמה מילים של יום, )1743-1933, יהודים בגרמניה לפני היטלר" (גרמני

 .שיעור מצוין

חווית הנצחת  –אנחנו רוצים לשתף את הקוראים בחוויה המשמעותית ביותר שהייתה לנו בשבוע הזה 

 .היהודים והשואה בעיר הזאת

ו לפני 'השלמה למסע פולין שערכנו עם איז, במידה מסוימת, בשבילנו המפגש המחודש עם זכר השואה היה

 .ארבע שנים

במקרים . אתרי ההנצחה אינם בולטים לעין במבט ראשון –למעט מבוך עמודי הבטון של אנדרטת השואה 

ואף פעם לא , לזכור, להתבונן, הם קוראים לך להתעכב, הם נגלים לעין רק במבט שני, רבים הם מינוריים

 ... להבין

 .שנוגעים לזיכרון ולהנצחה, אלה הם הקטעים מהיומן שלנו

 

מלווה את הטיול ). ברלין, ברלין(הרובע שבו נמצא המלון שלנו , עיריית רובע שנברגנוסעים מערבה אל 

אל כיכר . עיריית הרובע שמשה בברלין המחולקת עירייה של כל ברלין המערבית. מדריך מקומי ישראלי

הכיכר נקראת על ". אני ברלינאי"העירייה הזו הגיע בזמן המצור הנשיא קנדי ונשא את נאומו המפורסם 

אנחנו פוגשים את אחד הניסיונות  והמאמצים של העירייה , ברובע הבווארי, שני רחובות משם. שמו

  20%,  חיו יהודים רבים, הרובע הבווארי, ברובע זה. להתמודד עם עברה של העיר באמצעות אתרי זיכרון

כל שלט מצטט פקודה . שלטים 80לזכרם  ניתלו על עמודי התאורה  ברחוב ). בעיקר אמידים(מיהודי ברלין 

מצד אחד של השלט ציטוט הפקודה ותאריך . י הנאצים בכדי למרר את חייהם"שהוצאה כנגד היהודים ע

לפי סדר הוצאתן החל , הפקודות. ומצידו השני ציור סמלי לפקודה) משנת עליית הנאצים לשלטון(פרסומה 

, האוסר על יציאת היהודים, המחריד מכולם, בשלט האחרון, ממגבלות שונות ומבזות את היהודים וכלה

 ".הפתרון הסופי"ולנשארים נותר 

תיאור התקופה בטרם עלו הנאצים , ציורי קיר על חזיתות חשופות של בתים לאחר שיפוץ, מפעל נוסף

הצביע על כך ופרסם יורם קניוק , למרות הרצון החיובי הציורים נושאים סממנים אנטישמיים. לשלטון

 .לאחר ביקורו בעיר

 

אנחנו חוצים את הגן . התערוכה נמצאת באזור ברלין המזרחית". טופוגרפיה של טרור"בדרך לתערוכה 

יסודותיו , נהרס כלילבית הגסטאפו . חולפים  על פני שער ברנדנבורג אל בית הגסטאפו, הענקי טירגרטן

ומכאן , תערוכה המתארת את הזוועה הנוראה שהתרחשה כאן, נחשפו ועל קירות היסודות נתלו תמונות

 . התפשטה על פני כל אירופה

 

שם נתכנסה . כשהפכה למקור הרשע העולמי, מעוררת צמרמורת בכל יהודי, פנינת שקט על שפת אגם. ואנזה

הבית משמש כמוזיאון וכאכסניה ללימוד . לתאם דרכים להשמדה יעילה של העם היהודי. אס.צמרת ה אס

והאגם כל כך . לכאן באים תלמידים סטודנטים ללמוד משפע המוצגים והמסמכים שנאספו כאן. השואה

 .שקט כאילו לא היו דברים מעולם

 

.  רכבת המשלוחים לאושוויץ, אנחנו אל תחנת הרכבת, הדרך חולפת ברובע גרונוואלד, חזרה לברלין. 17רציף 

מטר  70המסילה הפעילה הועתקה . (הרציף נשאר בשיממונו לזכר ולדיראון עולם. האתר מצוין כאתר זיכרון

.  1945ועד מרץ  1942החל משנת , על אבני הרציף הוטבעו בלוחות נחושת תאריכי המשלוחים). מהרציף
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הדלקנו נרות נשמה ואמרנו קדיש לזכרם של היוצאים  17ברציף , לא מכסה ולא משכיח" היער הירוק "

דמויות הולכות ונגרעות מתוכו והוא נקרא , בכניסה לאתר ולתחנה נבנה קיר. יוצאים ונעלמים, מכאן

 ". היהודי הנעלם"

 

האנדרטה נחפרה במקום בו נשרפו . יצירתו של מיכה אולמן, אנדרטת הספרייה הריקהבכיכר בבל נמצאת 

במקום "לפני האנדרטה טבלת נחושת ובה נכתב הציטוט . מול אוניברסיטת הומבולדט, 1933הספרים בשנת 

חדר ספרייה שמדפים ליד , חלון שנפער במרצפת הכיכר חושף חלל". בו שורפים ספרים ישרפו בני אדם

 .קירותיו והם ריקים

 

מצבות בטון אפורות מכסות מגרש רחב .  ש חנה ארנדט"ברחוב ע, אנדרטת השואהמהמלון קפיצת דרך עד 

ההליכה בשביל מורידה אותנו . שורות  ניצבות הקוביות כבית קברות ענק ויוצרות שבילים שתי וערב, ידיים

אנחנו נכנסים , הולכות וסוגרות עלינו, צועדים בצעדים קטנים במדרון והמצבות הולכות וגובהות. במדרון

 .האופק נעלם ורק פס שמים כחול מעלינו, קטנים לעומת האבן, ליער אבן

הבונקר . קושר את החורבן למחריבו. בקצה האנדרטה ישנו לוח המציין את מיקומו של הבונקר של הפיהרר

הבונקר , מאז, אבל לפי התיאורים. לאיש לא ניתן להיכנס אליו, מחשש שיהפוך מקום עלייה לרגל, אטום

 .ומשרדו של היטלר כאולם ענק. עצמו היה כעיר גדולה

 

. הוצבה אנדרטה לזכר חייטי ברלין, בכניסה לתחתית, נדרם מרקט'לא רחוק מכיכר ז. אנדרטת החייטים

על שולי המדרגות היורדות לתחתית רשומים . שלוש מראות הניצבות על המדרכה סוגרות על שלט האנדרטה

בחזית הכניסה למנהרת התחתית מוצבת מראה הבנויה רפפות . כתובתם ותאריך גירושם, שמות החייטים

 . על מראת הרפפות נשקפות טבלות הזיכרון שבמדרגות, זכוכית

, הוצבה אנדרטה לזכר בית הכנסת שהיה ואיננו, איל העיתונות, ש אכסל שפרינגר"ברחוב ע, לא רחוק משם

, היוצר מיכה אולמן הציב ספסלי בית כנסת וסידר אותם כך, בחצר. בית משרדים הוקם על חורבותיו

 .שממבט על הם נראים כדף גמרא

 

שלושה דברים תופסים את . רחוב החנויות של ברלין המערבית, הקודאם, עשר דקות הליכה מהמלון, לידנו

באמצע השדרה . נבנה על ידה, בנייה מודרנית, אגף חדש, הכנסייה שנשרפה במלחמה לא שוקמה. עיני ברחוב

סמל לאיחוד העיר . צינורות השלובים זה בזה אבל עדיין לא נוגעים, ברחוב פסל סביבתי עשוי צינורות פלדה

וליד תחנת רכבת בקצה הרחוב לוח ברזל ובו רשומים המחנות אליהם נשלחו היהודים . שטרם הושלם

 .להשמדה

 

. גן ילדים ואנדרטת זיכרון: נבנו שניים, על מגרש בית הכנסת שנחרב כליל. קרון המשלוחים, אנדרטת הקרון

מסילה מדומה מובילה מן הלוח ועד לקרון מעוצב . בפינת הרחוב מוצב לוח נחושת ובו סיפור בית הכנסת

חצובים באבן גם המגורשים השוהים . ביציקת פלדה משחירה ובתוכו המגורשים למחנה ריכוז חצובים באבן

בתי כנסת  36האנדרטה מציינת גם . והם כבולים בכבל פלדה המצופף אותם לערימת אדם, עדיין על הרציף

לוח ענק מתנשא מעל . שלטים מוטבעים במרצפות וכל שלט מספר על בית כנסת אחד. שנהרסו בזמן הנאצים

העיצוב הוא בגדול וחד , הכי בוטה, בניגוד לאחרות שראינו, אנדרטה זו. שלטי המרצפת ובו תאריכי הגירוש

 .העובר על פניה לא יכול להסתיר פניו. משמעי

 

הבניין עוצב מחדש . שבו נגזרו דיני היהודים, המוזיאון היהודי שוכן בתוך בית משפט. המוזיאון היהודי

. העיצוב האדריכלי נעשה על ידי דניאל ליבסקינד. ולא רק לשואה, במטרה להציג מוזיאון ליהודים באירופה

ביניהם גשרים . ציר הגלות וציר השואה, ציר ההמשכיות. חללים וגשרים, הבניין מעוצב כצירים זורמים

, ציר הגלות). ולתפיסה שהעולם גשר צר מאוד(וחללים הנותנים ביטוי למצבים בהם היו נתונים היהודים 

? לאן לצאת. יציאה" הפתרון"התקרה מתנמכת ולוחצת ו, החלל הולך וקטן, זורם במעלה המרתף, למשל
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והגן . ארצות היו מוכנות לפתוח את שערן ליהודים 48רק . עמודים 48, היציאה מביאה אותנו לגן עמודי בטון

בראש העמוד עצים שטוחי . בטון מנוכר שרצפתו חלוקי אבן משופעים הנותנים הרגשת אי בטחון לנכנס

 .שורש המבטאים את הזמניות והתלישות

 

עלי . חדר גדול עוצב על ידי קדישמן וזועק את זעקת כל הסובלים ממלחמות. פסל עלי שלכת, קדישמן

מכסים את , דמויי פני אדם סובלים, עלי השלכת). הכל יודעים את זה ומתעלמים(השלכת נושרים בסתיו 

והוא חוזר בכל , העלים כסמל אוניברסלי לסבל המלחמות לכל האנושות. הפכו למדרך רגליים, הרצפה

לא התעכבנו על . ומטרתו להסביר לכלל את קורות עמנו, המוזיאון עשיר במוצגים וסמלים רבים. מלחמה

 .המוצגים אבל העיצוב הארכיטקטוני מכניס את ההולך להתרגשות רבה

 

אותו רחוב שבטיולנו הלילי ראינו על מדרכותיו את הזונות , רחוב אורנינבורגרהאוטובוס מוריד אותנו ב

בעשר . על המותנים חגורה רחבה שמגיעה עד החזה ומגפיים גבוהים, "מדים"הרבות המסתובבות שם עם 

בית הכנסת נבנה בסגנון ספרד . ברחוב ניצב בית הכנסת היהודי המשוחזר. בבוקר הרחוב חזר לצניעותו

ונהרס בהפצצות ...) השומר הגרמני הזעיק את מכבי האש(אבל ניצל , נפגע קשה בליל הבדולח, 1866בשנת 

עם כיפה , לאחר שחודש במתכונתו הקודמת) לא מתפללים בו(כיום משמש בית הכנסת כמוזיאון . המלחמה

יחס , עלינו עד לכיפה לראות את ברלין מגבוה אבל ראינו יחס גועלי של סדרני המקום למבקרים. מוזהבת

תערוכה שמתעדת את , בבית הכנסת הזה הייתה בעת ביקורנו תערוכה מעניינת. שקלקל לנו את כל הביקור

 .תרומת היקים למדינה המתהווה בשטחים שונים

 ...ביאליק-את העין הקרייתית לכדה הכרזה המזמינה את היקים להתיישב בקרית

 

בזמן . השטח נקי, כל מצבות היהודים סולקו מהמקום. בקרבת מקום בית הקברות היהודי. בית הקברות

לכן לא הוחזר השטח לקהילה , הקרבות על ברלין נקברו בשדה זה מאות אנשים אנונימיים שנהרגו בקרב

. השטח כולו פארק ירוק. מציינת את מקום קבורתו של משה מנדלסון, היהודית ורק אבן אחת הוצבה בו

משמש כבית ספר עד היום ותלמידיו , בית ספר לבנים, לידו פועל בית ספר שהוקם בשעתו על ידי מנדלסון

פסל ברונזה . אתר זיכרון ליהודי ברלין, ברחוב, ובחזית הגן). שלט מציין את ייחודו(בנים ובנות , ילדי האזור

 . והצער והפחד ניבטים בהם, של דמויות שחורות עטויות גלימות

על . בין שני בתים ששוקמו נותר מרווח בית אחד שלא נבנה שוב. "הבית הלא קיים"מול בית הספר אתר 

ציון , מוצבים שלטים מול כל קומה וקומה, אל השטח הריק, הקירות האטומים הפונים זה אל זה אל הגן

מוטבעים ברצפת , ברחוב לאורכו. והחלל נושא שמם, בעבר) הלא קיימת(לדיירים היהודים שגרו בקומה זו 

ומועד שילוחם " אויבי המשטר"יהודים ו, לוחות נחושת עם שמות הדיירים שגרו בבית הסמוך, המדרכה

 .זיכרון ושיקום שזורים זה בזה. למחנות ההשמדה

 

שמונה חצרות ". איסט יודן"ה, המהגרים, כאן גרו היהודים העניים ביותר. הֶאֶקֶשה הוֶפה, חצרות היהודים

החצרות שוקמו והפכו . דירות קטנות וצפופות מקיפות חצר קטנה, בתים גבוהים: כמו אלה שראינו בוורשה

חצר אחת לא . פעילות לילית רבה, חנויות, בארים, בתי קפה. לאזור יוקרתי של בילוי וקניות במזרח ברלין

אבל זה , הטיח מתקלף ונופל, החצר שלא שוקמה מלאה ציורי קיר. שוקמה מתוך כוונה לשמר את הזיכרון

השיקום . אבל השלטים מספרים מה יקרה כאן בלילה, בזמן ביקורנו הכל סגור. לא מפריע לפעילות הלילית

שמונה חצרות כאלה אנחנו עוברים עד שמגיעים לגן , חצר מוליכה לחצר, הכל מסביב נוצץ. יצר רובע פאר

מזג האוויר שהשתנה ביום האחרון . שנוכל לשבת בו ולשתות קפה בצל עץ ערמון, קצת יותר שקט עם ספסל

 .כמו בציור, הביא את הערמון לצבעי שלכת

 

 .כאשר טען שהוא מעסיק במפעלו עיוורים, הנצחה צנועה נוספת מספרת את סיפורו של גרמני שהציל יהודים

 

 מתחלקים בחוויות...



 

  18עמוד  - 466גליון  -בניר 

 
–מ (בדרך לאלכסנדרפלאץ אנו מגיעים לאתר בו עמד אחד מבתי הכנסת העתיקים ביותר . המישלינגים

לידו גן שנושק לבית הגסטאפו ובגן . מציין את הדבר בשלטים ובתמונות, שנבנה במקום, המלון).  1714

הנשים . יהודים שהיו נשואים לגרמניות 2000נעצרו על ידי הגסטאפו  1943בשנת . אנדרטה למישלינגים

בקור הנורא של חודש פברואר . שבתו וצרו על בית הגסטאפו במחאה על מעצרם, שבעליהן נעצרו, הגרמניות

במשך הזמן נמצאה הדרך להשמיד . (הן עמדו עשרה ימים ולא זזו מהמקום עד שגבלס שיחרר את העצורים

מצד אחד הנשים המוחות , אוהבים, משפחה, במרכז זוג. האנדרטה בנויה משלושה חלקים...) גם אותם

 . הסבל הנורא חרות באבן. ומולם הגברים מאחורי הסורגים

 

לא משכיחים ולא , בירתה של גרמניה המאוחדת, אך מה שראינו מעיד שבברלין, בוודאי לא ראינו הכל

, השלטון הקומוניסטי, הכיבוש, המלחמה, לא כתבנו כאן על הזיכרונות ההיסטוריים האחרים. מתעלמים

 . החומה ועוד

ולדאוג שמה , להנציח, והרגשנו שיש מאמץ אמיתי להזכיר, הבאנו כאן רק ממה שראינו בנוגע אלינו כיהודים

 .שקרה לא יוכל לקרות שנית

 

 הדסה וברוך ראובני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנדרטת גירוש יהודי ברלין            

 

 הקרון               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משילינגים      

 

          הרציף                                                                                                                           
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 סיפורי חיים 
 סיפורה של אסתר לוי

 
 בית ההורים

 . למשפחת קורדובה 1.2.33 –נולדתי בעיר איסטנבול שבטורקיה ב 

סימן היכר למשפחה שהיא נצר לקהילה יהודית , )ש העיר קורדובה בספרד"ע(קורדובה נחשב לשם מפורסם 

קהילה שהתפזרה , הן מבחינה תרבותית ואינטלקטואלית והן מבחינת מסחר ותעסוקה, ענפה ומפותחת

 .בעולם בעקבות רדיפות האינקוויזיציה בספרד ופורטוגל

 .שנפטר לפני שלוש וחצי שנים, ל"מנחם קורדובה ז –שש אחיות ואח אחד , היינו משפחה מרובת ילדים

 . הייתה לנו עוזרת שכיבסה וניקתה. שלוש קומות היו לנו בבית. בטורקיה היה לנו בית גדול מאוד

 .חנות אחת לפחם וחנות אחת לדלק: להורים שלי היו שתי חנויות

 .אבי היה איש עסקים ואת רוב זמנו בילה בחנות

אבי עשה לו . תמחוי ליהודים עניים ושימש להם גם מקום לינה-כנסת שנהפך לבית-ליד החנות היה בית

 .להביא פעם בשבוע ארגזי מזון לעניים אלה, מנהג

 

באותה תקופה . (ל"שביקש לשאת לאישה את אחותי הגדולה ז, באחד הימים הופיע בביתנו קצין מוסלמי

שהתנגד , אבי). נשים יהודיות עניות התחתנו עם מוסלמים עשירים כדי לשפר את רמת החיים שלהן

וכדי להציל את אחותי מאותו מוסלמי הבריח , סירב לקצין, לנישואים של נשים יהודיות עם מוסלמים בכלל

 .אותה לבית קיץ שהיה שייך לדודים שלנו בעיר אחרת

פרצה . הקצין נפגע מאוד ובאחד הימים הגיע לחנות הפחם וזרק גפרור בוער בדיוק כשהביאו דלק לחנות

 .החולים-שרפה ואבי ניכווה בצורה קשה מאוד ונפטר בבית

 

 .היחס ליהודים היה קשה מאוד. תקופת מלחמת העולם השנייה, זו הייתה תקופה קשה בעולם

אנחנו גרנו ליד בית קולנוע ואמי הייתה סוגרת בערב את . יהודים פחדו גם מהמוסלמים וגם מהרוסים

יד בית חולים בנו שתי משרפות -על. היה הרבה פחד באוויר. כדי שלא יראו אותנו באי הקולנוע, הווילונות

 .נגמרה המלחמה –אך עד שהן היו מוכנות , שבהן תכננו להשמיד יהודים

, עברה שמועה שהרוסים מתכוננים להפציץ את העיר וההורים אמרו לנו להכין בגדים ונעליים ליד המיטה

פחדו מאוד שיהיה שימוש בנשק כימי ולימדו אותנו להניח מטלית רטובה על הפנים . למקרה שנצטרך לברוח

 .אם תהיה הודעה על שימוש בנשק כזה

 .לאחר מותו מצבנו הכלכלי הידרדר. לנו כבר הספיק האסון שאבי נפטר. למזלנו הרב זה לא קרה

אמי  –אך לאחר שנשלחתי הביתה כל יום , למדתי בו שנתיים, ס מוסלמי"אני התחלתי את לימודיי בבי

כל יום שטתי על הבוספורוס כדי להגיע לצד . ס יהודי בצד האירופי של העיר"החליטה לשלוח אותי לבי

 . בחורף הבוספורוס היה קופא והייתי נשארת בבית. זאת הייתה תקופה מאוד יפה. האירופי

 .ס היהודי למדתי חמש שנים"בביה

 

 העלייה לארץ
 .עשרה-אני הייתי בת שבע. שכבר הייתה אז בארץ ארבע שנים, אני זוכרת שאמי התגעגעה לאחותי

באותם ימים לא אפשרו לצאת . אמי החליטה לשלוח אותי לארץ לבקר את אחותי ולראות מה שלומה

אחותי כתבה מכתב הזמנה ואני הייתי צריכה לחתום על התחייבות . מטורקיה בלי מכתב הזמנה מהארץ

 .1951בשנת , דודי-בליוויו של בן, הנסיעה הוגדרה כביקור ולכן הגעתי לארץ כתיירת. לבקר בארץ ולחזור

בפחון קטן . שגרה אז במעברה, דודי לקח אותי לאחותי-בן. אני זוכרת שבנמל חיפה ריססו אותנו בפליט

בלילה (שראתה כמה צפוף לנו , אביב-דודה שלי מתל. אימא שלו ואני, בעלה, אחותי: היינו ארבעה אנשים

 . לקחה אותי לאולפן בקיבוץ חוליות, )ישנו במיטות שדה של חיילים ובבוקר קיפלנו אותן
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 .חצי יום למדתי עברית וחצי יום עבדתי במפעל לכוסות וצלחות

ציונה . שהיו בקבוצה של תורכים, שם פגשתי את לאה וציונה. גלעדי-באחד הימים נסענו להצגה בקיבוץ כפר

 . שכנעה אותי לבוא אליהם והסכמתי

 

 השנים הראשונות בארץ
כל ולא -אנשים הגיעו בחוסר, לא היה הרבה אוכל, החיים היו מאוד יקרים. באותה תקופה היה צנע בארץ

. ציונה עבדה בלול ובכל יום הביאה ביצה ונתנה לאחד החברים בקבוצה. לנו היה מזל. היה השפע של היום

למזלנו הרע באו . את העצמות זרקנו מתחת לצריף. בישלנו אותה ואכלנו. יום אחד היא הביאה תרנגולת

 ...כך התגלה המעשה ואנחנו נענשנו. כלבים והוציאו את העצמות

 

 . גלעדי הכשירו אותנו לחיי קיבוץ ועבודה במשך שנה-בכפר

, אליהו-גשר וניר, מרדכי-אחרי ביקור בכמה קבוצות כגון יד. לאחר מכן היינו צריכים לבחור בקיבוץ יעד

 .אליהו-לניר, החלטנו לבוא לכאן

כ "שם גזמתי דשא ואח. לכן נשלחנו לעבוד בקיבוץ אפיקים. בתחילת דרכו, "חיתוליו"הקיבוץ היה אז ב

אני זוכרת את . בכל בוקר שומר רכוב על חמור היה נכנס לחדר שלנו ומעיר אותנו. תינוקות-עבדתי בבית

 .אחרי שבעה חודשים חזרנו לקיבוץ ואז קיבלתי הודעה שעלי להתגייס לצבא. התקופה מלאה צחוק

 

בקיבוץ לא היה לי חדר . גרתי במחנה אימונים בירושלים במשך שלושה חודשים, בתפקיד מחסנאית, בצבא

פרסקו היה מחליט . בכל פעם צרפו אותי לחדר של זוג אחר, "פרימוס"הייתי  –כאשר באתי לחופשה . משלי

 .הדבר היה בלתי נסבל והפסקתי לבוא לקיבוץ... איפה אישן

ושמחה שיש מודעות לצרכים שלהם וכל חייל מקבל , היום אני מביטה ממרחק הזמן על החיילים והחיילות

 .חדר משלו ויכול לשמור על פרטיות ואינטימיות

הייתי שם שנה וחצי בתור . מול הגבול, ת בקיבוץ מסדה"אחרי שלושה חודשים בירושלים יצאתי לשל

 .ילדים-מחסנאית של חיילים ושנה וחצי בבית

 

 איך הכרתי את יצחק
גרתי בדירה . לאחר השחרור מהצבא חזרתי לקיבוץ

 . עם שלוש בנות נוספות והסתדרנו מצוין

שכבר גר בקיבוץ והיה , חברה הכירה ביני ובין יצחק

אחרי כמה פגישות . משרת בצבא במסגרת מילואים

 .3.6.54 -התחתנו ב . החלטנו להתחתן

בתחילה קיבלנו את המזרון מחברים ואת המיטה 

מחברים אחרים וכך לאט לאט בנינו לנו בית קטן 

 .וברוך השם היום אי אפשר להתלונן

 

 הבית –אליהו -ניר
 . היום חסר לי החלק החברתי שהיה פעם

 .משוחחים בינינו וצוחקים הרבה, אבל רוב הזמן היינו שמחים, היה לנו מעט

היו לי חברות . ל הייתה באה אלי לדבר"אנט רוסו ז. ל במשך שנים רבות"הייתי שכנה של הדסה וציונה ז

 .אותן חברות חסרות לי מאוד היום. שיכולתי ללכת אליהן ולדבר אתן

 
 

 ציפי פלג: ראיינה

 הדסה: רשמה
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 הכלבים עוברים והשיירה נובחת

 בכלביה החדשה" ראשונים"ה –ראיון עם יונתן וליאון 
 .של יונתן שומרים שלא תישמט שום עצם"  סוסים"כששני ה, הראיון מתקיים ליד משרד הענף

 –" עשו ענף", יש משהו משמח מראש כשאתה בא לפגוש שני בנים שיזמו רעיון חדש והתחילו להוביל אותו

 .מתקבלים יפה ומובלים אחר כבוד לפנסיון, ותוך שאנחנו משוחחים מגיע זוג עם כלב, פיתחו, בנו

משתובבים בדשא ומתגוררים בארבעה חדרים " חברים"ראינו ארבעה . התחלנו בסיור

לחובב כמוני הם נראו במצב רוח טוב ולא זיהיתי שום חרדה מיום . מרווחים ויפים

 ...כיפור שעומד בפתח
 

 ?איך עלה הרעיון, תגידו, שאלתי

הוא נבט  , אומר יונתן, בשיחה עם ליאון, אחר כך. האמת היא שהרעיון נצנץ ודעך

 ".עסק"מחדש והחלטנו להפוך תחביב ל

 ?ואיך הייתה תגובת המערכת כשהתחלתם לגלגל את הנושא

שתמך והתייצב לימיננו לאורך כל , אבל זה לא כולל את נימרוד, שלילית בהתחלה

שניקח על עצמנו את הטיפול , לאור ההתנגדות בהנהלת הקהילה הצענו פשרה. הדרך

 .באורווה

וניגשנו ...) שתציע לאהוד ברק לטפל בסוסים שלו, לידיעת ציפי לבני(ההצעה התקבלה 

 .לעבודה

 ?מי עזר

 .המסגרייה שנתנה כלים וחומרים, בעיקרון

 ...בעוד בעל מלאכה מוכשר במיוחד" חושד"ואני 

אבל את העבודה אנחנו ביצענו והקמנו ארבעה תאים שכאמור , ראובן בהחלט עזר, כן

 .כבר עובדים

 ?התגובות, ואיך ההיענות

 .התחילו להגיע תגובות חיוביות" יצאנו לאור"מיד לאחר ש

 ?ז"מה הלו? ומה התוכניות

 .תאים בכלביה 15אנחנו מקווים שבקיץ הבא יהיו לנו 

 ?ומה המחיר

 .לזנב ללילה והכל כלול₪  50אנחנו לוקחים 

 ?ואיפה אתם מפרסמים

 .עיתון המופץ בקיוסקים ובחנויות –" לב השרון"ב

 ?ומה שם נתתם לפנסיון שלכם

 .תתפתח ותנבח, שעוד תצמח" בראשית"וזו ה. בראשית –" נסיס'ג"

 .הלוואי על כל עם ישראל, ללילה בצימר₪  50, שיהיה לכם בהצלחה, חבריא
 

 

הווטרינר של הכלביה , ובשולי הגיליון שוחחתי עם דני

  –וביקשתי ממנו את חוות דעתו 

הדבר החשוב הוא שמדובר בשני אנשים צעירים שאוהבים "

שניים שלקחו על . כלבים והם בעלי אישיות מטפלת ודואגת

עצמם את הפרויקט ועושים אותו מכל הלב ואני בטוח שתהיה 

 ."      להם הצלחה

                                                     

 ...           לו יהי 
 

 שמוליקראיין 
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 להיות ירוקים 
מסתכלים מן החלון ורואים את , נכון שאנחנו חיים בסביבה ירוקה

שומעים את ציוץ הציפורים ומכסחים את , הגינה היפה והמטופחת

" חיים ירוקים"אנחנו יכולים לחיות , תודות לכך. הדשא מידי שבוע

 .ולעזור לשמור על כדור הארץ שלנו במאמץ קטן מצדנו, יותר מלאים

ויש כבר , המודעות לחיים אקולוגיים גברה מאוד בתקופה האחרונה

כמו איסוף , ונראים לנו מובנים מאליהם, דברים שנכנסו לחיינו

 .'פעמיות וכו-קנייה בשקיות רב, בקבוקים ריקים

 .אני רוצה להציע כמה דברים נוספים

 

 מים

מכריחים אותנו לחפש פתרונות לשימוש , וגם הפרטת השימוש במים בקיבוץ, גם מצוקת המים בישראל

 :יש כמה דרכים שמצאנו לאסוף מים להשקיית עציצים וגינה. חסכוני יותר במים

זו עצה . לאסוף אותם" שהמים החמים מגיעים"עד , ובזמן שהמים זורמים, להניח דלי במקלחת ♦

 .ארץ שחונה כידוע, שקיבלתי מקטרינה שסיפרה לי שכך נוהגים בני משפחתה בגרמניה

ליטר מים  10 -באקלים הלח שלנו ניתן לאסוף כ. להניח דלי גדול מתחת לצינור העיבוי של המזגן ♦

 .משפחת פיינבלט, את העצה הזו קיבלתי משכני. ללא אבן, אלו מים רכים. בשלוש שעות עבודת מזגן
 .ואת המים לשפוך לגינה או לדשא, לעשות זאת בתוך קערה גדולה, כששוטפים ירקות או פירות ♦
 .לתת לצמחים במקום לכיור  -ספר  -מים שנשארים בבקבוקים של הילדים שחוזרים מבית ♦

 

ומידי פעם גם היו לי עודפים להשקיית , בקיץ האחרון כמעט ולא נזקקתי למים נוספים להשקיית העציצים

 . הגינה או לשטיפת הרצפה

 

 אשפה

וללא , ניתן לעשות משהו בקלות, וגם כדי לזבל את העצים בחומר טוב ומזין, גם כדי להקטין את נפח האשפה

ולשם משליכים את כל , )לא מתחת לחלון של השכנים(חופרים בור קטן בקצה המגרש . אמצעים מיוחדים

הכל  –בקיצור , לחם יבש, שאריות של אוכל, קליפות ביצים, קליפות של ירקות ופירות: האשפה האורגנית

, הופכת להיות חומר טוב להזנת העצים, והתערובת הזו אחרי זמן, הנוזלים ניגרים לאדמה. חוץ מבשר

 .היא מהווה מקור האכלה טוב ונחמד לציפורים, בנוסף. כשמטמינים אותה באדמה

מורידים את "אנחנו . וכן הריחות הבוקעים ממנה, יתרון נוסף הוא שתכולת שקית האשפה פוחתת מאוד

 .פעם ביומיים שלושה במקום פעם ביום" הזבל

 

. ושאשמח לשמוע עליהם, ועוד הרבה רעיונות טובים שיש לאנשים, אני בטוחה שיש עוד המון מה לעשות

אז אסיים בפסוקים מתפילת מוסף , וכיוון שהיום הוא יום שמחת תורה ומתחילים להתפלל על הגשם

 : לשמיני עצרת

 

 אלוהינו' שאתה הוא ה

 משיב הרוח ומוריד הגשם

 לברכה ולא לקללה

 לחיים ולא למוות

 .לשובע ולא לרזון

 .אמן
 נטע בארי
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 בניר ספורט
 

ליגת האלופות חזרה ובגדול וכבר ביום הראשון למשחקים קיבלנו תצוגת 

אנו מקווים לעוד ערבי . שערים בשמונה משחקים 36שערים מרהיבה עם 

 .כדורגל סוערים בערוצי הספורט

 

 

 

 

 

 

 

כמו כן נפתחה ליגת היורוליג  שלצערנו אנו מיוצגים בה על ידי קבוצת 

בה (” פנטזי”עם פתיחת היורוליג נפתחה גם עונת ה. מכבי תל אביב -הזרים 

השחקן מתפקד כמאמן קבוצה ובוחר שחקנים מאירופה ומקבל ניקוד על 

, שאליה נמשכים כל ממורמרי הקיבוץ). רמתם של שחקניו בכל משחק

 !).?אולי השנה. עומר ק( שחושבים שמבינים דבר מה בכדורסל

 

 , אנו בני הנעורים מנצלים במה זאת להודות למדריכנו העוזב מתן גבע על שהיה מדריך מצוין

 .מי ייתן שיחזור לקדנציה נוספת בנעורים
 

 ,כתבי הספורט

 עידן בורץ וגבע קציר

    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 אוקטובר

 79, אבנר כהן

 73, שאול ברן

 73, בני פלג

 69, עתליה אייל

 64, אביבה יפה

 58, מוניקה קרבס

 57, חיה אברהמי

 57, יעקב אברהמי

 57, חביב פיינבלט

 55, ויצמן זנגי

 50, יוסי לוי

 48, אפרת וינטר

 48, עמיר רונן

 47, עומר לוינסון

 46, ליאת לוינסון

 46, דרור רפפורט

 18, גיא בארי

 12, עלמה ינאי

 10, שחף ראובני

 37, מרסיאל בוחסירה

 30, אלמוג ברק

 29, יניב שיקלי

 26, לירון מאור

 23, עמיר שיקלי

 22, גל ליבנה
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מצוות פרו ורבו כמו . היתה לנו בחודש אוקטובר... איזו פתיחה »

 .בכיף גדול, שנאמר

מזל טוב למשפחה . ליואבבת שלישית  שוורץהראשון למשפחת  »

  .לסבתא הניה וסבא מיקיוכמובן 

של לסבא משה ברכות . לגלבן שני —הקאופמניםהשני לשבט  »

, וכמובן לכל המשפחה. הינה לך עוד נכד אישי שלך—כל הילדים

  .לדודים ולדודות

 לסבא וסבתא נובוטובסקי, השלישי שהוא בעצם הראשון למשפחה »

  .ברכות לבביות וכן ירבו. ניה'גהגאים והמרוצים בן ראשון ל

 שרלבית  סתיואחרונה אחרונה חביבה הגיע , סוף סוף  -ובסוף  »

האחים הגאים  ולירון לעמית, שפע ברכות והמון איחולים להורים. שחכתה שאמא שלה תבושל כמו שצריך

 ...וכמובן לסבים והסבתות שר ופולק וכל הדודים והדודות והשכנים

ארגן את קבלת השבת  קוני. בשבת האחרונה של חודש אלול קיבלנו את השבת ביחד בבית אליהו »

שבת של פרשת  –האירוע הצליח יפה מאוד וכבר בשבוע הראשון של חודש אוקטובר . וחברים עזרו ותמכו

זה מאוד נחמד כך לקבל את השבת . התקיימה קבלת השבת השניה עם שיפורים קלים ובאור גדול, בראשית

 .כיף גדול ושימשיכו אירועים כאלו גם בעתיד, לשיר שירים וללגום מהיין, בין חברים

כמנהגנו בשנים האחרונות אירחנו משפחות של מתפללים שרואים בעצמם שליחים אשר עוזרים  בכיפור »

שנים  6-הם אנשים שמכירים זה את זה וב. הם עצמם לא קבוצה או קהילה. לקהילה לקיים את מצוות החג

החג נחגג ונקראה התורה ושמענו את השופר ונפתחו שערי שמיים . האחרונות מקיימים את החג בקיבוצנו

 ...אמן, לכל בקשותינו

אך לאחר מכן בשירה וריקוד עם דוד  -אומנם בחדר האוכל  –וכמובן לפי הלוח העיברי נחגג חג הסוכות  »

בה בנינו טיסנים , לקראת סוף החג הפנינג טיסנים נחמד בניצוח הנעורים. ושלמה כייפנו ברחבת חדר האוכל

 .חוויה נעימה –חמודים וקטנים והעפנו אותם 

 ...זהו תשרי עבר ועד לחג הבא יש זמן. עברו להם החגים וכבר אי אפשר לדחות עוד דברים לאחרי החגים »

והקיבוצי , גשמי הברכה הראשונים כבר בגנינו ומי יתן שימשיכו ויעזרו לחזק קצת את משק המים הישראלי

 .שלנו
 

 ליזה בוחסירה
 

ליזה
רכי

ליזה
רכי

ליזה
רכי

ליזה
רכי

זה    
כילי

ר
ליזה
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ליזה

רכי
ליזה
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 חידוניר
 . 99או להכניס לתא דואר מספר  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -פתרונות ניתן לשלוח לאי

 .בין הפותרים נכונה יוגרל פרס. התשובה הנכונה ורשימת הפותרים יתפרסמו בעלון הבא

הערך . כל זריקה של חמש הקוביות נותנת לנו ערך -כללי המשחק פשוטים . עלי כותרתוהפעם חידה בשם 

 . אין חשיבות לסדר או לצבע הקוביות. יכול להיות אפס או מספר זוגי

 . הזריקות הראשונות 4רשמתי את 

כתשובה נא לשלוח את הערך של שתי 

 .הזריקות האחרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובה לחידוניר הקודם 
 . 7244התשובה היתה 

 . עידו ראובני וליאת אייל –היו רק שניים שהצליחו לפתור את החידה ולשלוח לי את התשובה 

 ? למה רק הם? השאלה המעניינת היא למה הם
 

 ?האם זה אומר שבנים עוזבים יותר חכמים מאלה שנשארו ♦

 ?אולי הם בכלל היחידים שקוראים את כל הבניר  -? האם רק בנים עוזבים פותרים את החידה ♦

 ?האם הם רוצים להראות לנו דרך התשובה הנכונה שהם עדיין חלק מהקבוצה ופעילויותיה ♦

 ?ואולי סתם קיוו שהפרס יהיה הורדת אחוז מס איזון לבנים חוזרים ♦
 

 רפי בורץ
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