
 
עלון קיבוץ ניר אליהו

 

ן 
יו
ל
ג

46
9

 
 /

30 
ר 

א
נו

י
20

09
 

 ’ה
ס

ש
ת

ט 
ב

ש
”

 ט

 בניר

 ...גם אנחנו רוצים כזה ברק



 

  2עמוד  - 469גליון  -בניר 

 

 

 

 
 

 

 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 .שנים למותו 21 – תומר ניר

 .שנים למותה 47 – רונית קורדובה

 .שנים למותו 5 – בנימין רפפורט



 

  3עמוד  - 469גליון  -בניר 

 מיקי איננה
 

 . קשה לתאר במילים את התדהמה

ההתרגשות , במקומות העבודה ובשיחות מבית לבית יכולת לחוש את הכאב, על המדרכות, בחדר האוכל

 .והצער

כך בטיפוח , כך במלאכת ההוראה. היסודיות והאחריות, מיקי הייתה כותל הרצינות, בנופנו רב הגוונים

 .גינתה וכך במסירות האין סופית לבית ולמשפחה

 . כי עלינו לבטא משהו מתחושות המשפחה כבר בעלון זה ואין ספק כי הרבה עוד ייכתב ויאמר, חשנו

 .חגי ונעמה, איתי, צביטת הלב קשה לכולנו וחיבוק של אהבה מֵקרב למוישה

 שמוליק

 ,ה'מיקיל

 .כולם הלכו כל אחד לביתו להסתגר עם כאבו ומחשבותיו, חושך, לילה

לא , אני חושבת וכואבת כל כך את הרגע הנורא. צער ומחשבות, אני נשארתי לבד אחרי יום מלא בכאב

אבל זה לא , ניסיתי להזיז ולדחוק את ההרגשות ואת המחשבות. אסתיר שבתוכי חשתי את העומד לקרות

 . הרפה

כינוסים משפחתיים וטיולים , שמחה, אני יושבת ובמוחי רצות תמונות המנציחות רגעים של אושר, מיקי

 . במשך השנים

לאבא  60לפני עשור וקצת טילנו כל המשפחה וחגגנו יומולדת . כמה עברנו יחד כל המשפחה, ה'אוי מיקיל

את ראש השבט שלנו , אתליכד והניע אותנו זו , יסלח לי אבא אך מי שאיחד, הכרזנו עליו כראש השבט. שלי

 . שנשאר עכשיו ללא הנהגה והובלה

היית בשבילי ותמיד . המילים והדף לא יספיקו כדי שאוכל לספר על הכל. למדתי ממך כל כך הרבה, ה'מיקיל

 . חיוך והקשבה, חיבוק, יד מלטפת, תמיד מצאתי אצלך תמיכה ברגעים קשים. תהיי דמות לחיקוי

 . הצלחת לגעת בכולם, איך את בדרך שלך, כל מי שהכיר אותך ידע והרגיש

, לאחות, חגי ונעמה שהיו ויהיו לי לאחים ואת שהיית דודה שלי היית לי לאם, איתי, לבי יוצא למוישה

 . לחברה ולמורה

 . אוהבת ללא גבול. חגי ונעמונת כל ימי חיי, איתי, אגן ואדאג למוישה, אני רוצה להבטיח לך שאשמור

 הדס                                                                                   

 , מיקי שלי

כמו , הקשר שלנו. כגיסות 35שנים מתוכן  40אנחנו מכירות כמעט . קשה לי לעכל ולדעת שאת כבר לא איתנו

 . של אחיות ואני מאוד אוהבת אותך

היינו יושבות ומשוחחות על כל נושא וכשהייתי באה אליכם ורצינו . תמיד הייתה לך יכולת הקשבה ותמיכה

לקחת איתך את הגזירים מהעיתון שהם שם דבר במשפחה שלנו ולפיהם בחרנו לאן , לעשות יום כיף של נשים

 . להסתובב איתך זו הייתה חוויה –בחרת מקומות מיוחדים וגם אני נדבקתי בזה  –הולכים 

בימי הולדת או סתם בהזדמנויות שונות , משפחה היא ערך עליון אצלך והמפגשים המשפחתיים שלנו בחגים

 . היו סמל למשפחה אוהבת ותומכת

הם קשרי חברות , חגי ונעמה הם יותר מקשרים של בני דודים, איתי, הדס, הקשרים בין בני הדודים דלית

 . שתמיד דאגת שנצא כולנו לטיולים משותפים, והרבה בזכותך

 . בחופשות היינו באים אליכם או נפגשים בחיפה ואלה הדברים שמחזקים את הקשר היפה שקיים עד היום

חגגתם לי יומולדת בצימר במטולה ומאז זה הפך למסורת וכל שנה אנחנו נוסעים למקום אחר  60בגיל 

 . הטיול של מיקי –ומשלבים טיול שאת מסלולו את הכנת ומאז הוא נקרא 

, אני מבטיחה לכולכם. סבתא ותמיד דואגת להכל–נעמה כתבה לי באחת הברכות שאני בשבילה דודה

 . שאמשיך לדאוג לכם ותמיד אהיה בשבילכם ותהיה לי אוזן קשבת עבורכם

 . את כבר עכשיו חסרה לי –היי שלום מיקי 

 רותי, אוהבת מאוד

 )  אחות של משה, רותי פולק(
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  דבר העורך

 ספיחי מלחמה
 .מנסים לעשות סדר בתחושות, כשהכל נראה כאילו מאחורינו, עכשיו

אין ספק . להמשיך ולספוג כאילו הם חיים במדינה אחרת, אי אפשר היה להניח ליישובי עוטף עזה ולשדרות

 ...ונראה את כל צדקני אומות העולם נכנסים למצב כזה ליום אחד, שהתגובה התבקשה

עם תמונות המשפחות שנהרגו וקשה , קשה עם תמונות הילדים, אבל קשה להתאדש אל מול הזוועות

את עשית לנו  –מלומר ללבנה , ששכל את שלושת בנותיו, הרופא השכול, להתאפק מול העימות מול האב

 ...יש אנשים עם לב של אבן... יום שחור

 ...אולי סוף סוף למשפחתו ולביתו ?וגלעד שליט

 

 ברק אובמה  –מנהיג חדש לעולם המערבי 
כריזמה , אדם המחובר למקורותיו.זו התמודדות מרשימה במערכת הבחירות, מה שאנחנו לוקחים איתנו

עדיין איננו יודעים כיצד . יודע לסחוף אחריו את ההמונים ונראה כאיש משפחה חם ופתוח, בכמויות

עובד סביב , כך למדנו, כי הוא. יתמודד נוכח הרי הבעיות הניצבים לפניו ואין לנו אלא לאחל לו שיצליח

כי הוא המהפכה השחורה שנעשתה . ללא פשרות וחניות ביניים, השעון והוא יתיש את המערכת בדרכו ליעד

 .והוא יביא, כי הוא יביא את היבולים, חייב להוכיח לעולם ולעצמו –בנועם וללא בריקדות 

שלמנהיגות שתיבחר אצלנו יהיו אורך , אבל אני תקווה, אין ספק שגם לנו ציפיות בדבר מעורבותו באזורנו

 ...אלא ללכת בצעדי היגיון מדודים, שלא להתנפל, הרוח ושאר הרוח

 .בהצלחה –מקווים לטוב 

 

 בחירות בשער
 ...בעוד עשרה ימים בחירות להנהלת המדינה, הערב בחירות להנהלת קהילה

 ..."תנו לאצבעות ללכת במקומכם" –אלא , בשני המקרים לא כל כך שואלים לדעתנו

, מי עשה מה. אנחנו חייבים לבחון לעומק מה נעשה עד כה לטובת הנושאים והערכים שאנו חפצים ביקרם

, נכון, לא פשוט"... כסא לַשּבת"או מי מבקש , לתקן, לשנות, מי במציאות הקשה שלנו רוצה באמת לתרום

 .אבל זה  הקריטריון היחיד ושיהיה בהצלחה

 

 ישנן בנות , ישנן בנות
, ולא שאין כאלה, כאשר לא משאירים אבן שלא מיידים אותה בחינוך הקיבוצי ובתחלואיו, בימים אלה

 ...רחמנא, אבל הספורט הלאומי הפך אותו כולו לכזה

. אחת העוסקת בתחום הספורט ואחת בתחום המחקר והרוח, שתי בנות אור, אז קבלו על הרקע הכהה הזה

 ...איזה כיף, יערה והילה. והשאר בכתבות שבעלון

 

 

 שבת שלום

 העורך

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



 

  5עמוד  - 469גליון  -בניר 

  בוא בשלום

 

 

 
 

 

 

 .יורם טהר לב/ טלפון לגלעד 

 

 זה כאן אבא שלך מדבר, גלעד

 ,הזמנתי שיחה רק בין שנינו לבד

 תן לי לומר מה שיש בלב

 .גלעד, ואל תענה לי הפעם

 את הגלויה שלך קיבלנו רק אתמול

 פחדנו תמיד שזה מה שיקרה

 ,ברור ומפורש, אבל כשזה כתוב

 .אינני מאמון למה שאני קורא

 

 וכל הנימוקים בכלל לא חשובים

 אתה צודק בכל מה שאתה אומר

 :ורק דבר אחד מכה בי שוב ושוב

 .גלעד אינו חוזר

 ,הרבה עבודה, אצלנו כבר קיץ

 ,הכוח שלי זה לא מה שהיה

 אני מסתדר אבל אמא בוכה

 .מאז שקיבלנו ממך את הגלויה

 ,לסבא וסבתא איני מספר

 ,מנסה לעזור, סבא עובד

 :כשאני מתנגד הוא אומר בחיוך

 .רק עד שגלעד יחזור

 .אני מנתק, כבר אמא נכנסת

 

אני מאוד אוהב , גלעד, גלעד

 ,אותך

 .תשמור על קשר

טלפון "נפלה העין על שיר שנקרא , בעיון בספרו של יורם טהר לב, תוך כדי חיפוש חומר לעלון

, דמיון בשם ובתוכן, 1981-1985שפעלה בין השנים , "מגפיים"שנכתב ללהקת , יש בשיר הזה". לגלעד

בעמוד המיועד לגלעד שליט , בפתח העלון, החלטנו להביא אותו כאן. המזכיר את גלעד שליט

 ...אל משפחתו וביתו, שנוכל כבר לסגור את הפינה הזאת וגלעד יחזור בטוב, ובתפילה

 

 ".בניר"מערכת                                                                                        
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החומר שהוכן אז לזכרו לא פורסם מאחר ולא יצא . ל"בשנה שעברה מלאו עשרים שנה לפטירתו של תומר ניר ז
 .אנחנו מביאים את הדברים הנרגשים שנכתבו אז, ביום הזיכרון לתומר, בימים אלה. עלון

 

 

 .תומר היה ילד מיוחד מהרבה בחינות

 .כ לצערנו גם נכה"ורק אח, משפחתי, מחבק, אוהב, סקרן, קודם כל הוא היה ילד חכם

, על טיול, על חיבוק. הוא לא היה מוותר על שום דבר –כאלה שאני זוכרת היטב  –בשנות חייו הראשונות 

 .על לנסוע למקומות שאהב בכל המהירות. על לראות טלוויזיה ולהיות בקיא בכל מה שקורה

 .ללכת לישון, לתפוס שלבים בסולם, לזחול, דברים שהוא לא אהב היו התעמלות על המזרונים בבית

אך כשכבר נכנס , אני זוכרת שהוא לא אהב את הרעיון של האמבטיה". לא"הוא לא אהב שאומרים לו 

 .היה לו כיף –למים החמימים 

אך היה חוזר די מבסוט , )מי אוהב להיפרד מאימא בבוקר, נו(ס בבוקר "הוא לא תמיד אהב ללכת לגן ולביה

 .ועם ציורים וסיפורים

, הוא היה ילד מאושר –פוסקות והנכות הזו של הגוף -והתזוזות הבלתי, הנשיכות, עם כל הקושי של המחלה

לא בכדי אחד המקומות האהובים עליו היה שדה. (עם נפש שובבה שרצתה לצאת לחופשי ולעשות הכל לבד

 ).התעופה-

וזה מראה על , לא בפני המשפחה שלנו –אפילו כשהיה קשה וכאילו בלתי אפשרי , טיולים ברחבי הארץ

, של תקופות קשות, בפתחם של רגעים קשים. והיו הרבה כאלה. חוזק וחוסן ועמידה איתנה בפני משברים

 ).אך הוא לא השתלט לנו על החיים, היה בכי(לא בכינו על מר גורלנו , ניתן לומר שלא הרמנו ידיים

 .בקיצור תומר שלנו היה גבר גבר בהרבה מובנים ולו רק היה יכול פיזית אני בטוחה שהיה מגיע רחוק

 .הצוחקות, זו עם העיניים השובבות –והתמונה ניבטת מהקיר , עשרים ואחת שנים עברו

על אף שגם הן היו , לא רוצה לזכור, את השנתיים האחרונות של חייו שהיו קשות וסוערות אני מדחיקה

 .חלק מחיינו

והחוט הזה  –עם קשר נהדר והרבה אהבה , תומכת, משפחה נהדרת, ועל אף הכל ועל אף הקושי אנחנו פה

וכך נזכור , שמקשר בינינו ולא יינתק לעולם נשזר וחוזר באלפי קשרים וחיזוקים עם תומר ועל ידו ובזכותו

 .אותו
 

 ורד אברוצקי

 תומר של בית נועם
 

 תומר שלנו הלך לבלי שוב

 והלב כואב ודואב ועצוב

 והלב מתגעגע ומייחל

 .אל חיוכו הצוהל

 הדואג, אל תומר הרגשן

 –שכל כולו מבקש ועורג 

 להיות כמו כולם

 ולתת מעצמו לעולם

 ,אל תומר שאהב סיפורי עלילה

 .שירים שקטים ושירי תהילה

 אל תומר שלמרות הרגעים הקשים

, לא עזבו חוש ההומור המיוחד

 ,התמים

 אל תומר שאהב מטוסים

 נוחתים וממריאים

 .אל עולם אחר

 .שתמיד בדמיונו היה טוב יותר

 למטוס בעיניו היו כל היתרונות

 –ותומר רצה כמוהו להיות 

 עצום וחופשי בכל שעה, חזק

 ".חיה רעה"ולכן הוא קרא לו 

 אל תומר שאהב מאוד לשחות

 במים כאילו נעלמו כל המגבלות

 ואז היו מביעות עיניו

 .הוקרת תודה ואושר רב

 אל תומר שהיה אהוב ונאהב

ואשר בני משפחתו היו נכונים בכל 

 מצב

 .לעזור לו ולחבריו

אל תומר שהיה כה גאה במקום 

 ,מגוריו

 ,אליהו אותו אהב-בקיבוץ ניר

 הקיבוץ שהשיב לו אהבת אמת

 .ונרתם לעזרה בכל עת

את דמותך תומר ננצור בליבנו 

 תמיד

, כחלק בלתי נפרד מבית נועם

 .כחבר וכידיד

 

 החברים מבית נועם

 תומר
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 ...באתי אליך נישא על גבי שמועות. שלום גדי

שיחה על הנעשה בפלסטניר  –הכוונה שלי רחבה מזו , אני לא בקטע של הזמת שמועות, אני רוצה להבהיר

 .לציבור ולבעלי המניות

לזה קיימות , אינני רואה את העלון כבמה למסירת דוחות ספציפיים מהנעשה בפלסטניר, אומר גם זאת

 –אבל כל חבר שיפנה אלי ויבקש לדעת עובדות מפלסטניר ', מאזנים וכו, יוצאים דוחות. מערכות מובנות

 .אין שום בעיה. ייענה

 

 ...ואני יכול להעיד על כך מניסיוני במשך שנים

קבעה דפוס התעניינות ברור ומוגדר של , השותף המשקיע, אז כניסתו של ברק, אבל אם אתה כבר פה

 .הבעלים בפלסטניר

יושבים בדירקטוריון נציגים ראויים הן , לטעמי. התכנס הדירקטוריון החדש לישיבתו הראשונה, בנובמבר

, בין השאר, מה שנותן ערבות לכך כי בעתיד תהיה מעורבות הולכת וגוברת וזה, מהקיבוץ והן מטעמו של ברק

 .מבטיח את הצלחת המפעל

 

 ?איך נראה המפעל, כללית

והתוצאות של תשעת החודשים האחרונים  2008הוצג מאזן לספטמבר , בישיבה האחרונה של הדירקטוריון

 .טובות יותר מתשעת החודשים המקבילים בשנה שעברה

לא תוכל לצאת ללא נזק מסוים מהצונאמי , גם פלסטניר, אנחנו סבורים כי כמו כולם, לגבי המצב, כללית

הרבעון הכלכלי . הכלכלי ואנחנו שוקדים על תסריטים שונים לקדם את פני הרעה ולצמצם את הנזקים

, הן מהמיתון והן מהתייקרות חומרי הגלם, הוא הרבעון שיושפע מצמצום הביקושים 2008-האחרון ב

 .במיוחד מיבוא

 

 ?האם גם אצלנו נערכים לפיטורים

כשאני עושה הערכה של כוחי . הקשה מכולם, לדעתי, אבל הוא, פיטורים זה לכאורה הפיתרון הקל ביותר

כשאני מדבר על שמירת . שהוא מיועד קודם כל להתאפקות מפתרונות כאלה, אני סבור, כמנהל המפעל

 .'הספקים וכו, אני מדבר על צוות העובדים וכמובן גם הלקוחות, הנכסים שלנו

 

 ?ומה הערכתך לגבי הזדהות העובדים עם המפעל בשעה קשה

אך מאידך אין לי ספק שחלק גדול מההזדהות . העובד רואה בראשונה את השכר שהוא מקבל תמורת עבודתו

 .של העובד עם המפעל היא מערכת היחסים אשר מתנהלת לאורך הזמן

 .פלסטניר  הינו מעסיק הוגן אשר משתדל לתת לעובדים הרגשת בית נוחה

 .פלסטניר מתנהג בהגינות לעובדיו החל משכבת המנהלים ועד לרמת העובד ליד הקו

 .אני משוכנע שקו זה יהווה חוסן ויאפשר התמודדות גם במצבים לא נוחים

 

 אני מאחל לך שתמשיך לנווט את ספינת פלסטניר , טוב

 .בהצלחה. בימים הסוערים האלה

 

 

 שמוליק

שיחת הסברה שיחה עם גדי מאור 
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 .ספר קצת על עצמך

ר בשלושה "אני משמש יו, ר בקרית ענבים"בנוסף לתפקידי כיו. אב לשלושה ילדים, חבר קיבוץ קריית ענבים

ר הקיבוץ "יו, עד לפני חודשיים, במשך שש שנים, ר ההנהלה העסקית בקיבוץ נחשון"חמש שנים יו: קיבוצים

 .ר הוועד הממונה בחורשים"יו, ועכשיו במקביל לניר אליהו, בבית גוברין

 

 ?מה מכשיר אותך לתפקיד החשוב הזה

אני מביא , הובלתי בקיבוצי תהליכים חברתיים וכלכליים, תואר שני במנהל עסקים, תואר ראשון בכלכלה

פרספקטיבה של , ובמקביל, שלא היה בהסדר הקיבוצים, קריית ענבים,איתי פרספקטיבה של קיבוץ וותיק

כ אחרי "שמתרחשת בד, קיבוצים אחרים שעברו את ההסדר והחלו את שלב הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית

 .הסדרים

מה שמאפשר לי לקבל פרספקטיבה , משקי הרי יהודה, ר הנהלת הארגון האזורי שלנו"אני משמש כיו, בנוסף

 .טובה גם על המערכות האזוריות והארציות

 .באופיי אינני עוסק בניהול שוטף אלא בניהול מדיניות

 

 ?איך הגעת אלינו לניר אליהו

ר הנהלה כלכלית בניר "נשאלתי אם אני מוכן להציג מועמדות ליו, לאחר שהורדתי עומס בקריית ענבים

 .אליהו

 

 ?איזה קיבוץ מצאת כאן

קיבוץ שהחליט את ההחלטות האסטרטגיות , קיבוץ שלאחר ההסדר, ניר אליהו הוא קיבוץ שמנוהל היטב

, בצד כל הדברים האלה. החליט על תהליך קליטה ועל שינוי אורחות חיים, הכניס משקיע למפעל –שלו 

מעיק עליו חוב מהעבר ויש לו גם חוב , והעובדה שניר אליהו הוא קיבוץ שמרוויח כסף ויכול לעסוק בצמיחה

 .היסטורי לחברים בדמות הפנסיה

 

 ?ומה היעדים אליהם אתה חותר

כמי שיש לו חלק בפתרון , ל"אני רואה את עצמי שותף בהובלה של יישום ההחלטות האסטרטגיות הנ

, חקלאות המבקשת כיוון –" נוצצים"נשארו דברים אולי פחות  –במקביל . קונפליקטים בדרך ליישום הזה

 .'וכו, עסקי אירועים והסעדה שיש לחשוב על כיווני הפיתוח שלהם

יש פוטנציאל שניתן  –ובמיקום של ניר אליהו , בנוסף יש לי ברקע ידע של עיסוק בתחומי המקרקעין השונים

העברתי , גם אם זה לא בתחום האחריות המוגדר שלי. משטחי מחסנים ועד תהליכי בניית הבתים, למימוש

 .ל"למנהלים את האפשרות לשתף אותי בנ

זה נושא שההנהלות תצטרכנה ". צבורה"שבניר אליהו הפנסיה היא תקציבית בעיקרה ולא , נושא נוסף הוא

 .לעסוק בו בעתיד ובו צריכים להיות מאוד יצירתיים ועל ההנהלות לחשוב על כך במשותף

 

 ?מה עמדתך. משק וקהילה –כמו כן קיימת השאלה של נושאי האיזון בין הצרכים 

כדי שהדבר , אבל בתפיסתי, בסוף ניצבת העובדה שעסקים ונכסים נועדו לשרת את הבעלים שלהם ולא להפך

צריך . חלק מהדברים שצריכים לקרות היא אותה הפרדה בין עסקים וקהילה, יוכל להתממש בסוף התהליך

. כאשר הצמיחה חייבת להתחשב גם בצרכים של הבעלים, לאפשר למנהלי העסקים לתת גם לעסקים לצמוח

להעביר , מעבר להשקעות, ויבקשו ויסבירו למה חשוב, שיבואו בעלים להנהלה של עסק, לכן לגיטימי בעיני

 .כ להחליט במקומה"לא לגיטימי בעיני לבחור הנהלה ואח. גם תמורות לבעלים

 .לגיטימי ומותר להחליף את ההנהלה

 .הנהלות טובות יודעות לשמור על שיווי המשקל

המונעים , המגזר הקיבוצי נכשל כלכלית ולכן דפוסי ניהול אלו, יש להודות כי בראייה כללית של המגזר

ר החדש של ההנהלה ”היושיחה עם ברק ניר 
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 שיחה עם ברק ניר... 

 .הכרחיים בעיני, עירוב בין שיקולי העסקים לשיקולי בעלי העסקים

 

 ?האם תיזום למידה של תחושות הציבור בדרך זו או אחרת

בקשר ליכולת  של העסקים והקהילה לחיות בשלום , יש דברים ששמעתי ויש דברים שאני עומד לשמוע

 .כמו כן אשתתף באספת הקיבוץ בסוף החודש ואוכל לקלוט רשמים. האחד עם השני

אני . כדי לפנות לחברים שרוצים להיפגש איתי, אני רוצה לנצל את העובדה שאני מופיע כאן בעלון, מעבר לזה

 .בתאום כמובן, פתוח לכך

 

 ?תוכל להציג אותה כאן תמציתה. אמרת לי שהצגת בהנהלה הכלכלית תוכנית יעדים שאושרה והתקבלה

 .העסקיים לחברים שיוך הנכסיםסיום הליכי  »

 .עדןהגדלת הפעילות והרווחים של     »»»»

 ) .ובענף המזון כולו(במעדניר הגדלת היקף הפעילות והרווח     »»»»

 .ענפי השירותשל הקיבוץ והאחזקות מפעילות ) העסקיים והמשפטיים(הקטנת הסיכונים  »

 .מקרקעי הקיבוץיצירת תנאים שיאפשרו למקסם את התועלת הכלכלית מ »

 ).או לעסקים אותם היא מנהלת/ו(הסדרת מערכת היחסים בין האחזקות לעסקים שבבעלותה   »

תוך הקטנת הסיכונים , לשמור על רווחים לאורך זמן ענפי הצומח השוניםבניית מתווה עסקי שיאפשר ל  »

 .העסקיים בפעילותם

 .פלסטנירצמיחה בפעילות וברווחים של   »

 .לאחזקות הקהילהכלכלי בין /הסדרה של הממשק הכספי  »

במחירי מים שונים , כמשק סגור ענף המיםבקשר לניהול  2008יישום ההחלטות שהתקבלו בשנת   »

 .לצרכנים שונים

 .ברפת רןהמשך מעורבות שוטפת   »

 

 ?ומה תחושתך לאחר הדיון בתוכניתך

" שפת המקום"מובן שאת . עין בעין, רואים ההנהלה הכלכלית ואנוכי את הצרכים, שבגדול, יצאתי בתחושה

 .זה יבוא עם הזמן, יש ללמוד

 

 ?ונושא הצמיחה הדמוגרפית

בחלק מהקבוצים המהלכים . הרחבות קהילתיות –הקיבוצים בצפון ובדרום הקימו שכונות לחברים חדשים 

י "פשוט מפני שממ, היום אין כבר כמעט קבוצים שמקדמים הרחבות קהילתיות. הצליחו ובאחרים פחות

לפיכך חוזרים היום רוב הקבוצים לצמוח . עושה הכל על מנת למנוע מהקבוצים את מתווה הגידול הזה

יש לבצע מספר מהלכים , כדי להיכנס למהלכי הקליטה. דמוגרפית באמצעות קליטת חברים חדשים

הקמת  תאגיד החברים ואחזקות ניר אליהו שמאפשרים -למשל(שחלקם נעשו כבר בניר אליהו , משמעותיים

) קבלת החלטות פורמאליות על סוג החברים שרוצים לקלוט ומספרם, הפרדה בין הנכסים העסקיים לקבוץ

 .זה מאפשר לקלוט חברים חדשים מבלי לפגוע בזכויות הקיימים

משפחות וזה יכול  100-200להבטיח אוכלוסיית קבע נוספת של , ניר אליהו עושה נכון שהיא הולכת לזה

 .להניב רק טוב

 

 .אני מאוד תומך במהלכי הקליטה ואשמח להיות שותף בתהליכים הללו
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 שיחה עם ברק ניר...

 ?במה אתה מתמקד כרגע

 .והבאתה לאישור 2009הכנת תוכנית  »

 .התנהלות, גידולים –ש "נכנסים לתהליך חשיבה בקשר לגד »

 .שני גנים או התארגנות אחרת –שותף לחשיבה על הרחבת עדן  »

 .שמטרתו חשיבה קדימה, הצטרפתי לצוות מצומצם מתוך הדירקטוריון של פלסטניר »

עוסק בניסיון להגיע להבנות בקשר לנושאים שבין קהילה לעסקים בסעיפים שלא הוסדרו עד היום עד  »

 .הסוף

 .מובן שאני שותף להתלבטויות של רוני כמנהל עסקי בקשר לקורה בעסקים השונים »

 

 :אביא שתי דוגמאות. נראה לי כי בניר אליהו יש פוטנציאל יזמותי שאיננו מנוצל עד הסוף

הנישאת בואך לשער המזרחי קיימת אפשרות לתליית שלטי פרסום גדולים שייראו " חומה"לאורך ה. 1

 .ומהכביש שמערבה לו 6מכביש 

י קירות "כבר עלתה בשעתו מחשבה לנצל את הגג שעל חדר האוכל לבניית חדרי משרדים שיחולקו ע. 2

וצריך רק לקרות את הגג ומעלית , חשמל, ביוב, מים, גבס כאשר במבנה קיימת כבר מערכת של טלפונים

 ?דעתך. קטנה

התיק הזה בסמכותו של המנהל העסקי ואם אתבקש . ראיתי כי קיימות יזמויות ותמיד צריך לבדוק עוד

 .אשמח לסייע

 

 ?האם אתה אופטימי, שלקחת לעצמך" לימוד"לאחר תקופת ה –ולסיכום 

אמנם יש . כמקום מסודר שהולך במסלול נכון, אבל ניר אליהו נראית לי בלי קשר לכך. אני תמיד אופטימי

 ...אבל אלה הם הרי האתגרים שלנו, ואפשר ללכת עוד קדימה, הרבה מה לעשות

 

 .ואני מאחל לך הצלחה בתפקידך

 שמוליק



 

  11עמוד  - 469גליון  -בניר 

 

 על כוס קפה
 

 מועמד להנהלת הקהילה -עם רפי נחום 
 

 .כמה מילים על עצמך

 .והמשכתי שם במגמת תעופה" עמל הולץ"למדתי בתיכון , יליד חולון, 32בן 

מתוכן שלוש וחצי , שנים 5" דיקסי"עבדתי במסעדת , שנה וחצי קבע+ סדיר , חיל אוויר בתל נוף –ל "בצה

 .עובדים 170 –שנים בצוות הניהול של המסעדה 

התחלתי , 2007-ב, ובשנת הלימודים האחרונה, שנים 4 –תוך כדי עבודה למדתי הנדסת תעשייה וניהול 

 .בתפקיד מנהל רכש ולוגיסטיקה) מטוס ללא טייס(ט .ל.במפעל מ, לעבוד בתעשייה האווירית

 

 ?איך הכרת את רותם

 .כך גם הגעתי לקיבוץ. אנחנו יחד, עשר שנים, דרך חבר טוב ששירת עם רותם בצבא ומאז

 

 ?איך התרשמת מהקיבוץ

 .הריח של הרפת נתן תחושה של קיבוץ. קודם כל הרפת

הייתה . אני זוכר פגישה בחדר האוכל בערב חג. י החברה הצעירים"כשהתחלתי לגור כאן התקבלתי יפה ע

, לאורך התקופה הכרתי חברי קיבוץ. אבל צריך להיות חלק מזה כדי להרגיש את החוויה, אווירה חגיגית

 .במיוחד משכבת הגיל של חיה וגוץ

 

 ?איך החלטת להתקבל לחברות בקיבוץ

ולקבל את כל הדברים הטובים , עם כל התשלומים המתבקשים, המגמה הייתה להרגיש חלק מהקהילה

 .שיש בקיבוץ

 

 ?ואיך הגעת להחלטה להתמודד על תפקיד בהנהלת קהילה

היה לי טבעי לתרום לחיי הקהילה שאני , שזו צומת משמעותית בחיי הקיבוץ, להימצא בתקופה של שינוי

 .חלק ממנה

 

 ?ומה הערך המוסף שלך בחיי הקהילה

אני מביא איתי ניסיון ניהולי של לא , כמו כן. בדיונים, גוון אחר, יכול לתת קול אחר, זה שאני מגיע מבחוץ

 .מעט שנים

 

 ?מה הדברים המיוחדים המעניינים אותך

 .בעיקר התחומים הביצועיים והניהוליים

 

 ?איך רותם מקבלת את זה

 .תומכת ומבינה את רצוני, רותם מתייצבת מאחורי

 

 ?ומה עוד

שלא יהפוך ליישוב או קהילה רגילים , לשמור על הקיבוץ כפי שהוא במקורו, חשוב לי דווקא כחבר חדש

 .ויאבד את הצביון הקיבוצי

 

 . אני מאחל לך הרבה הצלחה בתפקיד ובקיבוץ

 שמוליק
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 חבלי קליטה
 ,לחברים שלום

 

בימים אלה אנחנו מסיימים . לפני קצת למעלה משנה קיבוץ ניר אליהו החליט על מהלך של שינוי וצמיחה

 .וזו ההזדמנות לעדכן אתכם היכן נמצא תהליך הקליטה, בפועל" השינוי"שנה ראשונה מאז החל 

התגוררו , כיוון שכולן היו מוכרות לנו, בהליך יחסית מהיר, בשנה החולפת קלטנו חמש משפחות לחברות

 .והמתינו להצבעה על השינוי כדי שיוכלו להתקבל, בקיבוץ זמן ממושך

 -כ. ופרסנו בפני הנוכחים את תכנית הקליטה של הקיבוץ, אליהו-בו ספרנו על ניר, בספטמבר ערכנו כנס בנים

 .משפחות של בנים נרשמו להמשך התהליך 20

 :המידע שאנחנו יכולים למסור בנקודת הזמן הזו 

 

 בתחום התכנון
מייד אחרי האישור נוכל לסמן את המגרשים המיועדים לבנייה . אנו עומדים בפני אישור הפרצלציה באסיפה

, אנחנו עובדים עם האדריכל ערן מבל. לסיים את תכנית הבינוי ולהגיש אותה לוועדה המקומית, חדשה

בחודש הקרוב נתחיל לעבוד עם יועצים שיתכננו עבורנו את . מתקנים ומעדכנים, נפגשים עמו אחת לשבועיים

התכנון . פיתוח נוף וכיוצא בזה, דרכים וחניות, תקשורת, חשמל, מים וביוב: התשתיות הנדרשות לבנייה 

 .הראשוני ייתן לנו אומדן של עלות הפיתוח וביצוע התשתיות

צורך במבנה חלופי למשרדי : בהתאם לתכנית המוצעת איתרנו את הבעיות שיצוצו בגלל הבנייה כגון 

ונפגשנו עם , התחלנו בתכנון החלופות. יבנה בית למשפחה, שעל המגרש עליו הם ממוקמים כעת, המזכירות

העברת המשרדים : הפתרון המסתמן . או לסבב האכלוס החדש, החברים שיש להם קשר למבנים המפונים

 .ומציאת מקום חלופי לחדר כושר, אוכל-לאולם מתחת לחדר

גם . פנו אלינו חברים בנושא שמירת עצים וצמחי בר מיוחדים הנמצאים במגרשים המיועדים לבנייה, בנוסף

 .נושא זה נכנס לבדיקה עם המתכנן

 

 שימוש בבתים קיימים

חלקם בגילאים שבעבר אולצו . בשנים האחרונות מסתמנת מגמה מבורכת של הישארות הבנים בקיבוץ »

חלקם נשואים וממתינים לזמן , והיום הם יכולים להמשיך ולהתגורר בשכירות" המסלול"לעזוב בגלל 

לימודים , עבודה לפני הטיול הגדול, צבא, שירות-וחלקם בשלבים של שנת, הנכון מבחינתם להיקלט

ואנחנו חושבים שגם בשנים הקרובות המספר , בני משק 60 -נכון לעכשיו נמצאים בקיבוץ כ. 'גבוהים וכד

בדוגמא של שתי (כיוון שכך החליטה הנהלת הקהילה לא לאפשר עוד קליטה בבתים הישנים . יהיה דומה

רוב הדירות . אוכל הישן-הנמצאות מול הפאב ומול חדר" רכבות"אלא רק ב, )דירות המאוחדות לאחת

 .'לזוגות צעירים לפני קבלה לחברות וכו, יישמרו למגורי בנים בשכירות" המעברה"בשכונה שכונתה פעם 

בנוסף לכך עסקנו רבות בחשיבה כיצד לפתור את בעייתן של המשפחות שבתיהן נמצאים על מגרשים  »

אליהו שעומד ברוב -בהשוואה לסטנדרט של ניר, קטנים מאוד

הדירות האלה נמצאות בשכונה . ר או קרוב לכך"מ 500המקרים על 

וחלק מן המשפחות פנו כבר בתחילת תהליך סימון , מערבית-הצפון

צוות צמיחה דמוגרפית יחד . בבקשה לקבל מגרש חלופי, המגרשים

עם הנהלת הקהילה ניסחו הסדר כספי המאפשר לאותן משפחות 

הצעה זו תובא . לקבל הלוואה ולבנות בית חדש על מגרש ריק

יפנו את , המשפחות שיבנו בית חדש. לאישור באסיפה בזמן הקרוב

 .וזה יהפוך לבית למשפחה נקלטת, הבית הקיים
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 חבלי קליטה... 

 קשר עם חברה יזמית
שאתה אנחנו רוצים לממש את , מזה מספר חודשים אנחנו נמצאים בקשר אינטנסיבי עם חברה יזמית

שהיא יכולה להביא בנק שיעמיד הלוואות טובות , היתרון בחברה כזו הוא. פרויקט הקליטה בבנייה מרוכזת

בשלב זה אנחנו עובדים עם עורכי הדין . והקיבוץ אינו נדרש להיות ערב להלוואות אלה, לבנייה לנקלטים

כשהדברים יבשילו די . ומקווים להגיע לחוזים מוכנים לחתימה בזמן הקרוב, משני הצדדים על ההסכמים

 .הצורך נביא אותם לאישור המוסדות

-הבנויים כדו, )צומחים(שלושה דגמים -מדובר על כ. אחרי חתימת ההסכם נתחיל בתכנון דגמי הבתים

 .ר בנוי"מ 160ועד , ר של מגרש"מ 350 -לכל משפחה יוקצו כ, משפחתי

 

 הסדרי הקליטה
חברותן . כיוון שיצטרכו לשלם על הבנייה, המשפחות הנקלטות יתקבלו לחברות לפני שהן בונות את הבית

וכל , אליהו תהיה זו המקבלת לחברות-האסיפה של ניר. תתקיים בפועל מיום שיעברו להתגורר בקיבוץ

 .כדי לוודא את יכולתה לעמוד בהחזר ההלוואות, משפחה תצטרך לעבור אישור של הבנק

 :המשפחות הנקלטות ישלמו שלושה סוגי תשלומים

 .השתתפות בהון האגודה/ דמי כניסה  »

כבישים , פיתוח מגרש, שיכלול את מה שנדרש כדי לחבר את הבית שלהם לצנרת(תשלום עבור תשתיות  »

 )כך מסיבית-כדי להתאימן לקליטה כל, וכן פיתוח ושידרוג תשתיות של הקיים, וחניות

 .תשלום עבור בניית הבית »

 
בתים קיימים שיתפנו כתוצאה מכך : המשפחות הנקלטות יוכלו לגור באחת משלוש האפשרויות הבאות 

בתים חדשים שייבנו על המגרשים הכלואים או על אלה שאינם , שהחברים הגרים בהם כעת יבנו בית חדש

 .כפי שהוסבר לעיל, י חברה חיצונית"בתים שייבנו במרוכז ע, מתאימים לבנייה המרוכזת
 .וגם היא תובא לאישור האסיפה, בימים אלה אנו מנסחים הצעה להחלטה בעניין דמי הכניסה

ולתת לציבור הזדמנות לשאול , בקרוב נכנס אסיפת הסברה בה נוכל להרחיב, השתדלתי להמעיט בפרטים

 .שאלות ולהביע דעה

 

 .ההכנה שלנו עצמנו לקליטהוהוא , ואסיים בדבר החשוב ביותר

ונכון , שזו המטרה החשובה או בין המטרות החשובות שלשמן הצבענו על השינוי, נכון שהחלטנו על כך

אבל אולי לא לקחנו בחשבון את כל מה שיקרה לנו עם , שאנחנו רוצים את בנינו כחברים וממשיכים בישוב

 .הקליטה

פינות יפות . כנראה שכל אחד מאתנו יעבור גם תקופה של כאב וצער על הקיבוץ שהיה פעם ולא יהיה עוד

, עניינים כספיים כבדים שדורשים החלטות לא פשוטות, מרחבים פתוחים שיסגרו, שיהפכו לאתרי בנייה

אחת יהיו שותפים בקבלת ההחלטות ובעיצוב חיינו -ובבת, אנשים צעירים שלא מכירים את הקיבוץ שלנו

 .המשותפים

ולתת מקום , ואחרי הכל לפתוח לרווחה את לבנו, לאפשר את שלל הרגשות שנחווה, צריך להתכונן לזה

 .לאנשים שרוצים להצטרף אלינו ולהיות חלק אמיתי ושותף אמיתי במקום הזה שאנחנו אוהבים

שתכליתו , בחודשים הבאים נקדיש זמן ואנרגיה להכנת ציבור החברים לקראת המהלך הגדול והמורכב הזה

 .וביסוס המבנה הדמוגרפי שיבטיח לנו קיום מכובד וראוי לאורך זמן, הוא הגדלת מספר החברים בקיבוץ

 

 נטע

 בשם חברי הצוות לצמיחה דמוגרפית

 רוני וצפי, קוני, נירה, נמרוד
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 מילות סיכום תקופה

 , בזוזהענף המסגרייה נפרד מ, לפני כמה חודשים

 .שריכז אותה עד לשנה זו, החבר הוותיק

 .שבנות ליבנה ציירו וצבעו, "לאבא בזוזה מזל טוב" –על דלתות המסגרייה מתנוססת ברכה 

אורותיה . הברכה קידמה את פנינו עם שובנו מביצוע עבודה במפעלי התעשייה הצבאית בחיפה

 .הגבוהים של הטויוטה האירו על הדלתות עד שבזוזה הבין שהברכה ממוענת אליו

עבדנו הן אצל . שבע ובצפון עד לראש פינה-שנות העבודה המשותפת הביאו אותנו בדרום עד לתל

בנינו יחד מבנים . בזוזה השכיל תמיד לשמור על קור רוח ואיפוק. אצילי נפש והן אצל גסי רוח

 .ומפעלים בקיבוץ ובישובים רבים אחרים

 .על סבלנותך ונכונותך התמידית ועל הרצון הטוב, על עבודה וחוויות משותפות, תודה לך בזוזה

 עובדי המסגרייה
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 מילות הערכה
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 סיפורי חיים
 סיפורה של יהודית ברזילי

 
 .1929ביולי , בבודפשט, נולדתי בהונגריה

 .אחי הגדול ממני בארבע שנים ואני, ושני ילדים, אבא, במשפחתי היו אמא

אפשר להגיד שעד . אבא מכר פחם ועץ לחימום בתחנה לרכבות משא בבודפשט ואמא הייתה עקרת בית

 .למרות שבהונגריה תמיד הייתה אנטישמיות, רגילה, הייתה לי ילדות טובה 11גיל 

 .שם לומדים ארבע שנים, מעין חטיבת בינים, עברתי לבית ספר גבוה יותר 11בגיל 

 

אך את היחס , המלחמה לא הגיעה עדיין להונגריה. בשנים אלה התחוללה מלחמת העולם השנייה

צריך  –מנהלת בית הספר אמרה . כבר ידעתי שלא כדאי להיות יהודי 11בגיל . ליהודים הרגשנו היטב

 .היא לא מתאימה לבית הספר שלנו, לזרוק את היהודייה המסריחה הזאת

אחר כך בשנייה , היא הייתה מושכת לי בצמה אחת  -כשהמורה שם כעסה עלי . עברתי לבית ספר אחר

 .ולאיזון הייתה מכה אותי בסרגל על הראש

 .אולם גם בתי היהודים היו מסומנים בכוכב צהוב, כמובן שענדנו טלאי צהוב כמו כל היהודים

ההונגרים ריכזו את כל היהודים בבתים שסומנו בכוכב צהוב ואנחנו גורשנו מביתנו שלא היה מסומן 

 .ועברנו לגור עם סבא וסבתא שלי

 

אך מהר מאד הועברו , בתחילה היו בהונגריה. למחנות עבודה, כמו כל הגברים היהודים, אבי ואחי נלקחו

התנאים . לאחר תקופה מסוימת נפגשו שניהם באחד המחנות באוסטריה. כל אחד בנפרד –לאוסטריה 

נחלש מאוד והגיע למשקל של , ג ירד במשקל"ק 95במחנה היו קשים מאוד ואבי שהיה אדם גדול ושקל 

לא החזיק מעמד יותר משלושה ימים ונפטר במחנה , כשתקפה אותו מחלת הטיפוס, במצב זה. ג"ק 45

 .כשראיתי אותו בפעם האחרונה 15כשניפטר ואני בת  50אבא היה בן . כשאחי לידו

 

 .15אני הייתי כבר בת . 10.12.1944 -את אמא ואת סבתא וסבא לקחו לגטו ב , אותי

כי הנאצים , יום 40לא התקלחנו ולא החלפנו בגדים במשך . אך התנאים היו נוראים, בגטו לא נגעו בנו

 .לקחו לנו את המזוודות

אך מאוחר , בימים הראשונים היה לנו מעט אוכל שסבתא שלי הביאה אתה. גם אוכל כמעט ולא היה

 .ג"ק 35כשיצאתי מהגטו שקלתי . יותר ממש רעבנו

היינו שואלות אחת את השנייה . בגטו התמלאנו בשלפוחיות עם מוגלה בגלל הלכלוך וחוסר הוויטמינים

 ...לאכול משהו טוב, עם כותונת לילה, להיכנס למיטה נקייה, מתי נוכל כבר להתקלח

 

באותו מקלט . בתקופה שהיינו בגטו הגיעה המלחמה לאזור שלנו ואנחנו התחבאנו במקלט שהיה במקום

בזמן . ידענו שהגטו מוקף במוקשים וסופנו קרב. התאספו הגברים להתפלל תפילה לפרידה מהחיים

מאוחר יותר נבהלנו כששמענו דפיקות של . התפילה הצצתי החוצה וראיתי יונה שעפה מעלינו ונעלמה

 –הדלת נפתחה ולמקום נכנסו שני חיילים רוסים שאמרו לנו , נעליים העולות במדרגות הפח למבנה שלנו

 ...אתם יכולים לצאת, אתם חופשיים

 

אני זוכרת זאת כאילו זה היה . אך לא, מי שיקרא את הסיפור על היונה יחשוב בוודאי שהסיפור דמיוני

 .אתמול

אך התמונות האלה , מאוד הייתי רוצה לשכוח. אני לא יכולה לשכוח את מה שעברתי בזמן המלחמה

 ...רצות אצלי בראש כל הזמן

 ...אוסטריה, הונגריה, קשה לי להבין את היהודים ששכחו את מה שעברו וחזרו לגור בגרמניה
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 סיפורי חיים...
. שאל אותי מישהו אם הייתי רוצה לחזור ולגור בהונגריה, שנה אחרי שעזבתי 22כשחזרתי להונגריה 

 .לא אחזור לגור שם, אמרתי שגם אם ישלמו לי הון

 

 .כשהרוסים הגיעו 19.1.1945  -יצאנו מהגטו ב

. הרווחת שאת כאן, עם כל הקושי, תירגעי, יהודית: כשקשה לי כאן אני חוזרת ואומרת לעצמי. לפעמים

 ...אף אחד לא יגיד לך פה שאת יהודיה מסריחה

אבי ושישה מדודי לא . שם פגשנו את כל המשפחה שנשארה בחיים, כשיצאנו מהגטו הלכנו לבית דודתי

. טיפלנו בו ועשינו ממנו בן אדם, דאגנו לו, הוא היה במצב ירוד. חזר גם אחי הביתה 1945ביוני ... חזרו

 .2002הוא נפטר בשנת 

 .ללא חלונות ואמא הלכה לחפש לנו אוכל, הבית היה עזוב. חזרנו לגור בבית של סבתא וסבא

כשהיה לנו פתאום ;  שהייתה אישה עם חוכמת חיים, אני זוכרת בתודה את התנהגותה של סבתא שלי

סבתא לא נתנה לי והסבירה . פרוסות רציתי לאכול עוד 3לא הסתפקתי במה שאכלתי ואחרי , לחם בבית

 .כיום אני מבינה שנהגה נכון. אני כעסתי עליה מאוד. לי שתשמור לי את הלחם למחר ושאין לי מה לדאוג

 

בבית חרושת , במאפיה, בבית חרושת לשימורים, עבדתי במסגרייה גדולה. בערך יצאתי לעבודה 20בגיל 

 .שבועות ועד שלוש שנים 6שנים עבדתי עם ילדים מגיל  11. למצות ולבסוף הלכתי ללמוד להיות מטפלת

 

אחרי מספר פגישות חזר לארץ ואז החלו להגיע ממנו . את אריה פגשתי בבית קפה בהונגריה כשבא לביקור

 ...באחד המכתבים הציע לי נישואין. מכתבים

 .ואחת הסיבות לכך הייתה כי מאוד רציתי לצאת מהונגריה, שמחתי להצעה

 

אני זוכרת שהמילה . לא ידעתי את השפה ובאולפן למדתי רק חודש ימים. לא קל היה לי להשתלב בקיבוץ

היה קשה ...הייתי קמה בבוקר וחוזרת עליה שוב ושוב". בוקר"שהייתה לי הכי קשה להיגוי הייתה המילה 

 ...לי גם להתרגל לנימוס של האנשים

 

 .הדבר שהכי קשה לי זו הבדידות, כיום

 .אך אחרי הצהריים ובערב מאוד קשה לי, בבוקר יש לי מה לעשות

אך היא מבינה אותי ואיתה , אומנם היא אינה יהודיה. אני מתקשרת לגיסתי בהונגריה, כשקשה לי מאוד

אני אוהבת , למזלי. היא גם שולחת לי ספרי קריאה בהונגרית. אני יכולה לפרוק את כל מה שיש לי בלב

 .לקרוא ובורחת אל הספרים

 ...כשהנכדים באים לביקור –יש גם שעות יפות והן , אבל

 

 עתליהרשמה 
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 מצטיינת במחקר
נתבקשתי לכתוב כמה מילים , לרגל קבלתי את פרס המחקר ממכון יד בן צבי בירושלים ומשרד החינוך

 .גם כי זה מעניין ובעיקר בגלל שאני הבת של שרוניה ופיני טוכמכר,  "בניר"ל

בחירה שאספה אל תוכה את . בחרתי לחקור את הקשר בין נשים וראש חודש, לסיום לימודי התואר השני

 .חוטי חיי וארגה אותם לעבודת מסטר מרתקת ולפרויקט חיים של שימור החג על היבטיו וביטויו הנשיים

 

. שומרי מצוות, בסבתות והסבים שלי שהגיעו לארץ מרוסיה ופולין והיו אנשים דתיים הסיפור מתחיל

. הקיבוץ שבו נולדתי, בחרו להגשים את החזון הציוני דרך הקמת הקיבוץ, שנולדו בארץ, הורי

, מפות לבנות –" כדת הקיבוץ"לא היה חג שלא חגגנו  ,כקיבוצניקים אדוקים באמונתם הסוציאליסטית

עונות השנה , ך"סיפורי התנ. מסכת שירים וריקודים ומסורת שמשוחחת עם התרבות היהודית העתיקה

בחרתי , כבוגרת. שנטמעו בנפשי ובנו אותה, אני זוכרת חגים נפלאים מלאי הוד והדר. והפעילות החקלאית

, "מדרשה"לקחת חלק בארגון חינוכי הפועל לשימור וחידוש המועד והחג ונקרא ה, בעיסוקי המקצועי

עם , פגשתי את גולן משעלי ודרכו הצטרפתי אל המשפחה והתרבות המרוקאית, באורנים, ושם. באורנים

 .שפה ומנהגים, אוכל -סקרנות להיחשף לדברים שונים ממה שהכרתי 

לסיום התואר חקרתי את הקשר . תעודת הוראה ותואר שני בחינוך, במכללת אורנים עשיתי תואר ראשון

עוד מימי , עבודה שחיברה את אהבתי לחגים. ר ענת ישראלי"בהנחייתה של ד, שבין ראש חודש ונשים

והחתונה לגולן , דרך בחירה לעבוד במוסד חינוכי שלומד ומלמד את נושא החג והמועד, ילדותי בקיבוץ

 .ולמשפחה המרוקאית

 

ובבית דולקים , כשאני מגיעה אל ביתה של חמותי בערב יום חול, שמזה שנים, בזה סיפור העבודה מתחיל

במקביל במסגרת עבודתי . וממשיכה בעיסוקי כרגיל" עניין"אני מבינה שיש , נרות וקדירה עשירה

נדות נשיות 'המתכנסות ללימוד ולקידום אג, של קבוצות נשים, נפגשתי בתופעה חדשה יחסית, "מדרשה"ב

עוררה את סקרנותי ובקשתי , המפגש בין הנרות והקדרה של חמותי וקבוצות הנשים. סביב ראש חודש

היא סיפרה ואני הופתעתי משני , התיישבנו. שתספר לי על מנהגי ראש חודש במרוקו, )חמותי" (מאמא"מ

 :עניינים עיקריים

ההלכה . שראש חודש בהלכה היהודית הוא מועד חשוב וקריטי לקביעת לוח הזמנים היהודי, האחד הוא

היהודית מייחסת משמעות דומיננטית והלכתית למועד ראש חודש כחג הנחגג מידי חודש בחודשו ועל פיו 

לא עצרנו בראש חודש ובקושי שאנחנו זוכרים את שם , "מדרשה"לא בקיבוץ ולא ב. (נקבעים מועדי ישראל

והשני הוא שדווקא הנשים הן אלו שזוכות במועד זה ומקבלות את  ). החודש העברי החל עלינו לטובה

 .הזכות לשמור את ראש החודש דרך שביתה ממלאכה

 

המסלול האחד היה חיפוש וחשיפת מקורותיו הקדומים וגלגולו  –המחקר שלי יוצא לדרך בשני המסלולים 

והמסלול השני היה איתור נשים בפרופיל דומה , של ראש חודש כחג של נשים בתרבות היהודית לדורותיה

שתוכלנה לספר ממקור ראשון על , 70-וה 60-נשים מזרחיות שעלו לארץ בשנות ה, לזה של חמותי רינה

 .המנהגים שנהגו אמותיהן בארץ מוצאן סביב מועד זה

ההשערות אומרות שנשים נהגו ללוות , מתחיל עוד הרבה לפני היהדות, חג הנשים, מסתבר שראש חודש

. משום שגם הן היו עוברות תהליך מקביל אליה, את שלבי הופעתה של הלבנה במהלך החודש ולעבוד אותה

הביוץ  –כאשר שני השיאים של המחזור הנשי , רצף המופעים של הלבנה משקף את שלבי המחזור הרחמי

, קשר טבעי זה של פעימה חודשית. משקפים את השיאים של הלבנה המלאה ושל הלבנה החדשה -והווסת 

הייתה חלק מאורחות , שבה גם האישה וגם הלבנה הם בסופו של מחזור ותחילתו של מחזור חדש, קבועה

 .החיים הסימביוטיים שקיים האדם עם הטבע

. כנראה שההלכה היהודית מודעת לקשר בין הנשים והלבנה ומכירה במנהג הנשים לשבות בראש חודש

.. נשייא דנהיגין למיעבד עובדא: "אזכור ראשון למנהג זה אנחנו מוצאות בתלמוד הירושלמי ובו נקבע כי

בראש .... הנשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה) [א, תענית ו. א, ד, פסחים, ירושלמי." (יומא דירחא מנהג
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והשנייה היא בגין  השתתפותן בחטא העגל-האחת היא אי: עונה ההלכה? ומה הסיבות לכך .]חודש מנהג

פה מאם לבת ומגיע עד אלינו בעזרתן של -וכך מתגלגל לו מנהג בתורה שבעל. זריזותן בבניית בית המקדש

, וממשיכות אותם עד עליתן לארץ" כגירסא דינקותא"שמקבלות את מנהגי החג , נשים צפון אפריקאיות

 .וכאן הן מפסיקות להעביר אותו הלאה

לקשר שבין , כחוליה אחרונה אקטיבית, הן השלימו את מלאכת הרכבת הפאזל, המפגש איתן היה מרגש

 .ראש חודש ונשים

 

בעקבות המחקר והבנת הצורך בשימורה ובהמשכה של מסורת חגיגת ראש חודש ובהזדמנות שבהחזרתו של 

הפועל לחידוש החג והבאתו אל הקהילה דרך תוכנית , "תתחדשי"הקמתי את ארגון , מועד ראש חודש לחיינו

 .לימודים ערכית למערכת החינוך ודרך קבוצות נשים שנפגשות לחגוג מועד זה בטקס מפגש ולימוד

 .תרבותי רחב-לתיקון חברתי, ולו במעט, עבורי זוהי זכות גדולה ופעילות זו מהווה את תרומתי

 

 ,בברכה ובתקווה

 .שנמצא את הדרכים להמשיך את מסורת חגיגת ראש חודש ולהתחדש בה ואיתה

 

 !חודש טוב

 הילה טוכמכר משעלי

  מצטיינת במחקר...
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 שיחה עם יערה זנגי
 ?מהו התחום המדויק שלך יערה

 .ריצה למרחקים ארוכים -אתלטיקה קלה

 

 ?מתי התחלת להתאמן

בשנה האחרונה חזרתי להתאמן במסודר . עם הפסקה באמצע, בשלוש השנים האחרונות, באופן אינטנסיבי

 .עם מאמן ומסגרת של אגודה

 

 ?איזו אגודה

 .לשעבר הפועל כפר סבא, הפועל אתלטי אורן השרון

 

 ?והמאמן

 .קובע תחרויות, שהיה אלוף ישראל בריצות ארוכות והוא זה שמנחה את האימונים, עמית נאמן

 
 ?ואת מרוצה

, אני מרוצה. עמית ואיליה: כיום יש שני מאמנים בתחום האתלטיקה בארץ, יש בינינו כימיה מאוד טובה

 .אין לי טענות
 

 ?איך קיבלת את ההחלטה לעסוק בתחום
הגעתי לתוצאה טובה יחסית למי . מ"ק 21, גדי -מאור הצעירה למרוץ עין' נסעתי עם משפ, לפני שלוש שנים

מאוחר יותר התקשרו אליי מארגני . ס ולא ידעתי שהגעתי להישג"כ רצתי במרוץ כפ"אח, שלא מתאמן

אלופת  -פגשה אותי נילי אברמסקי , כ במרוץ רעננה"שבועיים אח. המרוץ והודיעו לי על קבלת הפרס

 .אשר ייצגה אותנו באולימפידת אתונה והיא הפנתה אותי למאמן עמית נאמן, ישראל בריצות ארוכות
 

 ?מה קרה מאז
, מ"ק 21.1א "אחרי ריצת חצי מרתון ת. לאחר פרק זמן קצר עזבתי מרצוני. התחלתי להתאמן עם עמית

חזרתי להתאמן עם , אותה סיימתי בתוצאה מאוד טובה של שעה ועשרים וארבע דקות ובמקום רביעי כללי

 .עמית ומאז אני איתו

 
 ?מה עובר עלייך בזמן תחרות

, בזמן התחרות אני ממוקדת במתחרה הספציפית שלי. לשפר תוצאה בשיא אישי, לתחרות יש מטרה

יש תחושות , לפני התחרות הלחץ הוא אדיר ולא תמיד חיובי. עוקבת אחריה אבל שומרת כוח לסוף

לפעמים גם , כ אבא מלווה אותי לתחרויות"בד. לבצע וללכת, לבוא, אני מעדיפה ריצות בוקר. מעורבות

אני זורמת ושום דבר לא עומד בפני מלבד , אני מאוד מתוחה לפני התחרות אבל מרגע שהיא מתחילה. אמא

 .לזכות ולדעת להתמודד עם מתחים, לסיים את המרוץ בצורה הטובה ביותר: המטרה

 
 ?מהן ההנחיות שאת מקבלת לגבי ההתנהלות שלך

, שעות 8-10יום לפני תחרות יש לישון . לתזונה יש חלק מאוד חשוב בנושא. המאמן מכיר את כל סדר היום

 .לצאת בזמן לתחרות ולהגיע מוכנה פיזית ונפשית

 
 ?הכל בהתאם להנחיות המאמן. אנו רואים אותך צועדת לעיתים בקיבוץ

 .אנו בונים תכנית שבועית, כן
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 שיחה עם יערה זנגי... 

 ?הישגים וניצחונות
לצערי לא . 2008דקות והוא מדורג שלישי בארץ לשנת  37.09עומד על , מ"ק 10 -השיא האישי שלי ב

לשמחתי . מאחר ואני בפציעה וסובלת משברי מאמץ, ימים 10שהתקיים לפני , התחריתי במרתון בטבריה

 .לאחר חודשיים וחצי אני מתכוונת לחזור למסלול
 .ריצה ופציעות הם חלק בלתי נפרד ולכן מרבית האוכלוסייה מעדיפה רכיבה על אופניים

 .להתאושש מפציעה לוקח הרבה זמן

 

 ?מהם עיסוקייך בנוסף לריצות
את , אני מאוד אוהבת את המקום, כמדריכת חדר כושר וספינינג" הולמס פלייס"אני עובדת ברשת 

אני , "טובתי"כ אני מציבה רף גבוה למאומנים שלי וזה לא תמיד ל"בד. המאמנים שלי ואת המאומנים שלי

 .זהו נתון שאני עובדת עליו, צריכה תמיד לחשוב על כך שלא כולם באים לשבור הישגים

 
 ?ולימודים

מהתחום של הספורט גיליתי את הקשר לפסיכולוגיה ובחרתי , יפו -א"פסיכולוגיה במכללה האקדמית של ת

 .במסלול הזה

 
 ?האם יש לך קשר לילדים בקיבוץ בתחום של הספורט

יש לי יום מאוד עמוס וצפוף ואני כמעט ולא פוגשת חברים וילדים ולא יודעת אם , אני כמעט לא נמצאת כאן

 .אנשים מודעים לתחום בו אני עוסקת

 
 ?במידה ויש, ובזמנך החופשי

 .ב יהושע וספרות מקור.א, אוהבת בעיקר את גרוסמן. אני קוראת המון

 
 "?מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה"

 .כושר ומודעות, ספורט ופסיכולוגיה בעזרת אמצעים טיפוליים כמו תנועה -ארצה להפגיש בין שני התחומים 
 

 .שיהיה לך בהצלחה גדולה

 

 ראיין שמוליק
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 מתחלקים בחוויות
 ...לשמוע את החרשים, לראות את העיוורים

 .הצגה במרכז נא לגעת" לא על הלחם לבדו"

 

 ,"אתם חייבים"לחווה שארגנה ודחפה  –קשה לי לדעת למי למען את התודות 

 ,שעשתה את הבלתי יאומן והפיקה את האירוע המרגש הזה, לבימאית עדינה טל

 ,או לאותם אנשים עיוורים וחרשים אשר הפיקו מעצמם את הערב הזה

 .תודה וקידה –. לכולם יחד, או לכולם יחד

 קשה להגזים בעוצמת ההתרגשות אשר אופפת אותך מרגע שנכנסים לאולם ורואים

 לשיר הסיום ולמשפט. את שורת האנשים שָלָשה את הלחם ועד לרגע הסיום

 .אותו אנחנו לומדים בסוף דבריה של הבימאית, בשפת הסימנים

 כ להשתמש בה ואילו כאן היא"זו טלטלה מהסוג שאסרו על השב, זו אינה הצגה

 –תופסת אותך ומנערת אותך אל שאלות היסוד של הקיום האנושי 

 ?מהו כוח הרצון? מהי שמיעה? מהי ראייה

 קשה להגיע לבסיסה ומה שנותר זה, השומעים והרואים, זו חוויה שלנו

 למחוא כפיים לאלה שלא אמרו נואש והם מעלים על הבמה את ניחוח הלחם

 ...ניחוח החיים עצמם, במקרה זה, שהוא אולי

 שמוליק

 

 קצת מסורת
 עשרה בטבת

 

כיום הקדיש הכללי לזכר נפטרים והנרצחים שיום  הרבנות הראשית לישראליום עשרה בטבת נקבע על ידי 

להדליק נרות , של הנפטרים יארצייטביום זה נוהגים קרובי הנפטרים לנהוג במנהגי יום ה. מותם לא נודע

 .ולומר תפילה לעילוי נשמות הנספים" קדיש"לומר , נשמה
 

שהסתיים בחורבן  , ירושליםעל  בבלמלך  נבוכדנצר השניעשרה בטבת הוא היום שבו החל המצור של 

על חורבן  צומותהיום נקבע כאחד מארבעת ה. בית המקדש הראשוןירושלים וחורבן , ממלכת יהודה

כיום , הרבנות קבעה גם את העשרה בטבת. תשעה באבו שבעה עשר בתמוז, צום גדליהירושלים ביחד עם 

 . הקדיש הכללי לזכר נפטרים והנרצחים שיום מותם לא נודע

ונמשך , )ס על פי התארוך המקובל"לפנה 588( צדקיהוהמצור החל בעשרה בטבת בסוף השנה התשיעית של 

 586שנת (בשנה האחת עשרה לצדקיהו  תשעה באבשנה וחצי עד כיבוש ירושלים וחורבן בית המקדש ב

פעם  ; נכבשה ירושלים פעמיים ביום זה, ס"המאה הראשונה לפנהבמהלך ). ס לפי התארוך המקובל"לפנה

א הרבנות "ז כסלו תשי"ביום כ. ס"לפנה 36בשנת , הורדוסופעם בידי , ס"לפנה 63בשנת , פומפיוסבידי 

 :הראשית קבלה את ההחלטה הבאה

אנשים נשים  - ליום השנה לקהילות ישראל , יום העשירי בטבת נקבע על ידינו“

בידיה הטמאות של המפלצת הנאצית , באכזריות שנספו בהמוניהם - וטף

 .כיסה עליהם ועל יום פקודתם, המוקד שבהם עלו על, ועשן הכבשנים; בגרמניה

 יום זה קודש לזכרם, שאין סמוכים לקביעת יום מותם, מיליוני החללים לאלה

, יום העשירי בטבת, דינו של יום זה. ולעילוי נשמותיהם הזכות והטהורות

ללימוד משניות , לאמירת קדיש -כדינו של יום המיתה , ולקרוביהם לבניהם

 ”.ולהדלקת אור נשמה
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 ...ויבואו על הברכה
להולדת  –תמר ואורן , ה ורמי'רבקהל – צדפימשפחת  »

 .המון מזל טוב לכם ולמשפחה כולה. אור

אל "שחזר אלינו משופץ מבית החולים  –אריה קזמירסקי  »

 .החלמה ובריאות –". תיקח הכל ללב

לחיצת יד  –שחזר לעבודה לאחר האירוע  - ליאונידל »

 . וברכות

, חזקה, שהדגימה לנו מה זאת נשיקה אמיתית – ליזהל »

 .החלמה ובריאות טובה –חמה ומתמשכת 

שזכה במדליית זהב באליפות , לאיתי רגב –וברגע האחרון     »»»»

 !הצלחה בהמשך הדרך,2001לילידי  2008" טאקוונדו"

 

ילידי 

 76, חנה מאור

 73, שרוניה טוכמכר

 72, ו ניר’לנצ

 68, אריה שלמון

 64, שוש נסל

 14, גבע קציר

 12, שקד ברלס

 12, ירדן שיקלי

 11, עמית שלמון

 10, איתן ביוקאורל

 33, קרן צדפי

 31, הגר קרומן

 30, עמרי רז

 29, אילאיל יוגב

 29, יובל מויאל

 28, דניאלה דולב

 27, עידית בורנשטיין

 57, בזטזה לבנה

 56, יעל בורנשטיין

 55, חנה קובלסקי

 53, ראובן יוגב

 52, סמדר יוגב

 51, מיכאל פייפר

 50, נטע בארי

 50, אבי וינטר

 50, מוטי נמר

 49, עידית ברלס

 43, שרית פלג
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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

 : תשובה לחידוניר הקודם
כל הכבוד דור ומי . ל אבל משיחה איתו התברר שמי שפתר ראשון את החידון הוא דור הורביץ”רפי בחו

 .ייתן ושרשרת ההצלחות תימשך גם בסאמר הופס הקרוב
 

 :הפתרון היה
 

 ”ניר אליהו רואה בשינוי דרך להתחדשות והבטחת קיומה של הקהילה”

 :והחודש
 

 .אנא שילחו אלינו את התשובות לכל השאלות, החידון של העלון הנוכחי מכיל ארבע שאלות שונות
 
 האות הראשונה של שמי היא האות השניה של שמי  .1

 האות השני של שמי היא האות הראשונה של שמי 
 האות האחרונה של שמי היא חצי מהאות האחרונה של שמי 
 ?מה שמי 

 
 אצל בוש זה קצר  .2

 לחווה אין אותו בכלל 
 ואצל האפיפיור זה לא בשימוש 
 ?מה זה 

 
 עיתון טוב יותר מירחון .3

 על חוף הים עדיף מברחוב 
 בהתחלה עדיף לרוץ מללכת 
 יכול להיות שתצטרך לנסות כמה פעמים 
 זה דורש קצת מיומנות אבל זה קל ללמוד 
 ?מה זה 

 
 6, 5, 1 -ברשותכם ארבעה מספרים : שאלה קשה  .4

 על ידי שימוש בכל פעולה 21-עליכם להגיע ל. 7-ו 
מותר להשתמש בכל . חשבונית שעולה על רוחכם 
 .מספר פעם אחת 
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 73חורף 
 שמואל הספרי: מילים

 

 אנחנו הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש
 בתום הקרבות, חלמתם אותנו לראשונה עם שחר

 הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב
 הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב
 וכשהריתם אותנו באהבה בחורף שבעים ושלוש
 .רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה

 

 כשנולדנו הייתה הארץ פצועה ועצובה
 ניסיתם למצוא נחמה, חיבקתם אותנו, הבטתם בנו

 כשנולדנו ברכו הזקנים בעיניים דומעות
 אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא

 ופניכם בתצלום הישן מוכיחות דיברתם מכל הלב
 .כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב

 

 הבטחתם יונה
 עלה של זית

 הבטחתם שלום בבית
 הבטחתם אביב ופריחות
 הבטחתם לקיים הבטחות

 הבטחתם יונה
 

 אנחנו הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש
 קסדה על הראש, אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק, גדלנו

 צוחקים ויודעים לבכות, גם אנחנו יודעים לעשות אהבה
גם אנחנו חולמים , גם אנחנו נשים, גם אנחנו גברים

 תינוקות
 ולכן לא נאיים, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נלחץ

 הבטחות צריך לקיים: כשהיינו קטנים אמרתם
 רק רצינו ללחוש, לא נחסוך, אם דרוש לכם כוח ניתן

 .אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת שבעים ושלוש


