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 ?מתי פורים? מתי פורים

 ביום שישי 
 !בעוד שבועיים בדיוק
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 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 .שנים למותו 19 – גדי סלע

 .שנים למותו 14 – תומס ובר

 .שנים למותה 11 – חלי רונן

 .שנים למותו 8 – מנחם זטורסקי
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 .שיחה סביב השולחן לאחר הבחירות –למי שלא שמע 

בוחרים ושלא , סניפים, דרך, תכנים, הפוליטיקה כמצע. כך העיר שכני לשולחן. הפוליטיקה מתה, בעצם �

פרסומאים , דוברים, אפופים ביועצים, אנשים תאבי שלטון. עברה מן העולם -סליחה , חזון –לומר 

חורצים , באיזו ידענות שאין בה שום צל של ספק. תראה איך הם מתנפלים על כל מיקרופון... וסוקרים

 ???על קו העוני שמעתם, הלו חברים, הלו. גורפים ממון –גורלות והעיקר 

 ?אז איך אתה מסביר את הנהירה לגוש הימין, נו  –זו שממולו מתקשה להמתין  �

יצא שבנשף המסכות הזה מדקלמים . מוסיף אחד שכרגע הגיע עם מגש האוכל, איזה ימין ואיזה נעליים �

זה ... בשאר, אד'אחמיד נג, נסראללה, חמאס, תראו מי מחכה אחרי הפינה –כמה קופים מחזה בלהה 

? יש כאן רק אנשי ליכוד. ממלחמה בצפון, מהפצצה, אני ורק אני אציל אתכם מהטילים? זמן למשחקים

דיברנו ? שיחזירו את גלעד שליט? שיעצרו את ההברחות? למצרים? למי אתם מאמינים). מוריד שכפץ(

 ...עכשיו הכוח ידבר ואם את לא תבחרי בי בי בי, מספיק

, אבל ביבי נכשל וברק הצליח במערכה האחרונה וחוץ מזה. לשולחן מצטרף סטודנט למדעי הזיכרון �

 ...האיש השתנה

. יש רק במתמטיקה" משתנים"חייב להכיר בעובדה ש, כסטודנט, אתה –כאן מתערבת גברת הייטק  �

ולדאוג לאלפי . זו דמוקרטיה מסוג חדש, שלא יתערב, מי שלא החזיק רובה ביד –שמכריז " דמוקרט"ה

ברוך דיין  –ואני אומרת . בעייתי" קצת"לשכבות העוני והמצוקה ממרומי אקירוב זה , מובטלים

 ...תנועה שעשתה ובנתה ולא תופסת שעליה לפנות את מקומה". אמת"

 ...אני כבר מסיים לאכול ולא יכול לחזור לעבודה ככה? אז מה הפיתרון, נו �

. אחד ששתק במשך כל השיחה, כך מקצה השולחן, קצת לנקות את השטח, אולי, זה הזמן, אין פיתרון �

) לא המזבח(ם האלה הנאחזים בקרנות "פנסיה מוקדמת לכל החכי, אם זה היה אפשרי, הייתי נותן

שלהם נגדיר שתיים שלוש קדנציות  , מחליף אותם בחדשים, הממון ומגדלים טחורים על חשבוננו

שהעם ולא הכיסא יהיה , "שוטים"אולי מהם יצמחו כמה . שייעשו שגיאות טריות ורעננות. והביתה

, בינתיים נהנה מהגברת שהבטיחה פוליטיקה נקייה ונצמדת לנביא הטרנספר? ובינתיים. איכפת להם

ס ופוסקים ברשות אריה "איך מתמוגגים מכוח איכותי ואפילו שהוא זעיר ונאחל ש" מרץ"נלמד מ

 ...דרעי

 .תחזיק מעמד" ארץ נהדרת"ורק ש �
 

אין ספק שהחיים מקבלים קצת יותר עומק כאשר מציינים את  .ו בשבט הגיע וחגגנו"ט –ובינתיים 

משתתף , מסב לשולחן הסדר, על משפחותיו, טוב היה לראות את הציבור. החגים ובצורה מכובדת

. שיחד אתו מטפח אותן, בהזדמנות זו נציין גם את קבלות השבת היפות שיזם קוני והקים צוות. ונהנה

 .לחיצת יד חמה לכל העוסקים במלאכה

 . רק שתמשיכו                                                             

 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

 דבר העורך
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  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

גם אם לא תחזור . 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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 הופכים צד בתקליט

 
 ?איך קיבלת את ההחלטה להיכנס לתפקיד המזכיר

 –לניהול הקיבוץ ותהליך השינוי , נחשפתי לעשייה הציבורית, בשבתי בהנהלת הקהילה ובצוות השינוי

הרוחות בקיבוץ סערו סביב נושאים אלה וחשבתי כי אוכל לתרום ולקדם את המהלכים תוך הקטנת החיכוך 

: הותירה חלל של עשייה שהעמידה דילמה, בנוסף ההחלטה על מסירת המטע. בין החברים והשגת קונצנזוס

או להסתכן על מנת לקדם את הקיבוץ , כעובד חוץ עם תנאים ובטחון" אבוקדו גרנות"להפוך להיות פקיד של 

 ...בנושא" אשמה"גם לך . בדרך בה אני מאמין

 

 ?איך אני קשור לעניין

ביקשת שאהיה נציג הנהלת הקהילה שיעקוב אחר יישום החלטות הוועדה ודרך , כשריכזת את וועדת ביקורת

 .נושא זה נחשפתי אל נבכי המערכת המרכזית

 

 ?ושיקולים נוספים

, קוני הסיר את מועמדותו והיה חשש אמיתי כי כל שדרת הניהול של הקיבוץ תבוסס על מנהלים חיצוניים

עכשיו או "והנחתי ש, שבו גם הקיבוץ וגם אני יכולים להיתרם, חלון הזדמנויות -זיהיתי . בעיני מצב לא בריא

 .מסוים סייעה לי" לובי"אני מניח כי עובדת אי השתייכותי ל"... אולי לעולם לא

 

 ?איך נראית לך ההחלטה שקיבלת, אחרי שנתיים, וכרגע

 ...הייתי מודע למחירים האישיים ואכן, טרום ההחלטה, כבר אז

אני סבור שההחלטה , כשאני צופה לאחור, אבל בדיעבד, יש פער בין ההערכה מראש ובין מה שקורה בפועל

 ...ולא פחות חשובה הדרך, לאור ההתקדמות העצומה של הקיבוץ, הייתה נכונה

 

 ?מה הם, אמרת מחירים אישיים

זה הופך אותך , זה משפיע על היחסים החברתיים, ברגע שאתה מקבל החלטות לגבי אנשים שאתה חי איתם

מה גם שלפעמים יש ניגוד עניינים בין החבר . לאדם בודד מאד ונוצרים חסמים חברתיים שקשה למנוע

". ממלכתיות"יש משקל רב לדברים שאתה מבטא וזה מחייב אותך ל, כמו כן. וטובתו לבין טובת המערכת

הזאת נוגעת בהם מתרגמים את הביקורת " חרב"חברים שה. נושא השקיפות הוא חרב פיפיות חדה, למשל

אובדן הקשר , שלא לדבר על השערות הלבנות שמתחילות לצוץ, נפגעים ויורים ללא מעצור, למישור האישי

 .עם האדמה והעבודה הפיזית והניתוק משכבת הנערים שעבדה עימי בכל התקופה

 

 ?וזה גם נכון למישור המשפחתי

אבל בתפקיד כזה מן הסתם אין הפרדה מוחלטת בין , תרשה לי לא לפרט, יש לנושא הזה מחיר משפחתי. כן

 ...אני מנסה מאוד לשמור על איזון וזה אולי האתגר הקשה מכולם. העבודה לבית

 

 ?האם אתה מודע לאמירות של חוסר אסרטיביות מצדך. ציינת קודם קבלת החלטות ותוצאותיהן

אני מרבה . זה גם עלה בסקר ואני בהחלט יודע את זה ועובד על זה. הייתי מודע לכך עוד טרם קבלת התפקיד

שחלקם התרגלו , להתייעץ ומשתדל להתנסח בדיפלומטיות וזה מתבטא בהחלט בתשובות שאני נותן לאנשים

 .אולי להרבה יותר סמכותיות

לנסות ולרצות את כולם ואולי זה אחד , או צורך, אומרים שלילדים ממשפחות של הורים גרושים יש נטייה

 –גם במחיר שייקח עוד זמן מה   -חוץ מזה בעיניי נכון יותר לשקול את הדברים בכובד ראש ... ההסברים

 . ובלבד שלא לנהוג בשרירות לב עם החברים

 מזכיר הקיבוץשיחה עם נימרוד מדר 
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 שיחה עם נימרוד מדר...

מי . המערכת בניר אליהו עדיין נותנת תשובות בזמן סביר  –בהשוואה לכל מגזר ציבורי שירותי אחר 

 ... או ביטוח לאומי יעיד, מנהל מקרקעי ישראל, מועצה, קצת במשרדי ממשלה" מבלה"ש

המחיר הוא מהירות הטיפול אך לביזור יתרונות לאין ערוך על ריכוז מידע וכוח , המערכת שלנו מבוזרת מאד

 .בידי אדם אחד

 

, המזכירות, הנהלת הקהילה –סליחה על הביטוי , המסייעים" כלים"איך אתה רואה את עבודתך עם ה

 .נושאי התפקידים

זו השיטה . למרות המגבלות שזה מטיל עליי כמזכיר, כאמור אני מאמין גדול בניהול משתף ובדמוקרטיה

 .הנכונה ביותר

נכון שהשיתוף מעכב את קבלת ההחלטות וזה אולי גם מגביר אצל חברים את התחושה של חוסר 

זו גישה המעבירה החלטות בדרך המוצלחת ביותר לקראת , במבט לטווח הארוך, אבל בכל זאת, אסרטיביות

 .חותר להגיע להסכמות, קבלת החלטות מוסכמות על רוב הציבור ובגישתי אני איש של פשרות

 

 "אני איש של פשרות עד שדעתי מתקבלת: ""אמר לוי אשכול המנוח, אבל אתה נתלה בענף גבוה, סליחה

 .בתנאי שאני מצליח להוביל את החזון, לוותר בהחלטות יום יומיות אני מעדיף לפעמים

. אני מעריך שיש לי רמה גבוהה של שיתוף פעולה, ברמת ההנהלה הפעילה וממלאי התפקידים השוטפים

 .אך אני משתדל מאוד לא לכפות את דעתי אלא לשכנע, לעתים יש חילוקי דעות, כמובן

מה שייתכן ומשפיע על אופי , הרכב ההנהלה הוא בעל אוריינטציה גברית מובהקת –לגבי הנהלת הקהילה 

 .שלא פעם הם מאד נוקבים, הדיונים

. בגלל מגוון הדעות של החברים בה, בהנהלת הקהילה" להעביר החלטות כרצוני", באופן אישי, קשה יותר

המרחיבות , ערך מוסף וזוויות מבט, יש לניסיון הרב של החברים הבאים מתחומי עשייה שונים, אך מאידך

 .ולראייה ההתקדמות העצומה שעשתה ניר אליהו במגוון תחומים בשנתיים האחרונות. את התמונה

 

 ?מה היו היעדים שהצבת לעצמך

כיוון שהייתי ". הגדרתי את היעדים שעיקרם יישום חזון השינוי וצמיחת הקיבוץ, בקמפיין הבחירות, בגדול

הבטחות "מרבית ה. אני חייב לציין  שיש הלימה בין התוכנית של צוות השינוי והביצוע, חבר בצוות השינוי

 .מתממשות אחת לאחת, בראשותו של אהרון, של הצוות" היפות

צריך להוות דגם לחברה צודקת וטובה , כי הקיבוץ המתחדש בעיני, אני שב ומחדד מפעם לפעם את האמירה

אנחנו , למרות הטענות והדברים המחייבים שיפור, לחזור ולהיות מוביל ולא מובל במדינה ולטעמי. יותר

הקיבוץ מייצר  –בהחלט פוסעים בדרך הנכונה והדבר בולט במיוחד על רקע הפערים הכלכליים במדינה 

 . אלטרנטיבה הוגנת יותר

 

 ?האם אתה חש צורך בליווי על רקע הנושאים הסבוכים שציינת

כמו כן אני תמיד . אני מוקף במנהלים ויועצים מנוסים בכל תחום וגם נעזר בליווי מקצועי במידת הצורך

לא ביצענו טעויות , להערכתי, בינתיים... אולם אך טבעי הוא שלעיתים אני גם טועה. פתוח לקבל משוב

 .כי כפי שציינתי איני מקבל את ההחלטות לבדי, ואני אומר אנחנו –קריטיות 

 

 ?מה התכניות לשנתיים הקרובות

 300 -עד עתה נרשמו כ. השלמת פרויקט הקמת שכונה חדשה לנקלטים מקרב בני המשק ואחרים, ראשית

הפרויקט הזה כבר ... מה שמחזק את אמירתי הקודמת לגבי האטרקטיביות של הקיבוץ המתחדש, פונים

 ....שלא פחות חשובים, יצמיח אותנו בכל תחומי החיים האחרים
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 שיחה עם נימרוד מדר...

 ?ז"מה הלו

תוך כדי הערכות , חברים 200 -לניר אליהו נעבור את רף ה  60 -המגמה היא שבחגיגות ה : אומר זאת כך

 .פיזית וחברתית מקיפה

נסדיר את נושא החוב , המגמה היא שנשלים את תקנון הפנסיה –בנושא הביטחון הסוציאלי של החברים 

. תוך כדי חתירה מתמדת להעלאת הפנסיה התקציבית ופנסיית המטרה, האקטוארי של הקיבוץ לחבריו

נצליח , כולי תקווה שבשנתיים הקרובות: אולם נושא הביטחון הסוציאלי אינו מסתכם רק בסיפור הפנסיה

הביטוח הסיעודי ואובדן כושר עבודה ונייצר רשת ביטחון רחבה , לשדרג את כל נושא ביטוחי הבריאות

 .שזו מטרה נאותה בימים אלה בתחום הביטחון הסוציאלי, ואיתנה

 

 ?האם במגבלות הידועות של משאב הזמן אתה מצליח לכסות את מכלול התוכניות שהצבת לעצמך

" גדול"אבל ב. קיימת תמיד תחושת חוסר זמן וקיימים שטחים שמתגלים כמורכבים והטיפול בהם מתמשך

 .נראה כי עומדים בציפיות, כשנבחנת רמת ההתקדמות, על ציר הזמן

לאומיים ויש צורך להשקיע -לצערי אני חי בתחושה כי אנחנו לא מעורבים מספיק בפרויקטים חברתיים

סיוע , קליטת עלייה. בעידן בו החומרנות והכסף משתלטים על חיינו, ערכית חדשה-בחיפוש מטרה רעיונית

 . מזמן לא התגייסנו כחברה לדברים מהסוג הזה –שיפור איכות הסביבה , לאוכלוסיות חלשות

זה נושא שעדיין לא הגעתי אליו וגם לא לרמת . בתחום החינוך, חידוש החזון החינוכי שלנו –כמו כן 

 ...ויש הרבה עבודה בתחום –המעורבות האישית שהייתי מעוניין בה 

 

 ?ועוד לתחום השנתיים הבאות

השלמה של טבלאות האיזון ופערי הדיור , יש להתאים את הנושא הארגוני בקיבוץ למציאות החדשה

 . לחברים הנוכחיים

 : כמו כן אני מתכנן ביצוע שני פרויקטים קהילתיים

 . קליטת בני נוער לעיבוי שכבת הנעורים. 1

כאן המגמה היא לתת טפיחת שכם . הקמת מוזיאון לקיבוץ – 60-פרויקט קהילתי לקראת שנות ה. 2

 ...וגם פינת זיכרון מכובדת לאלה שאינם איתנו עוד, למייסדים הוותיקים של קיבוץ ניר אליהו

. כל הנושא האקולוגי קרוב מאוד ללבי ובחזון הייתי רוצה שנהיה ישוב לדוגמא בתחום זה –ולתוספת . 3

 ...המעבר לקולטי שמש הוא צעד קטן בכיוון הזה

 

 ?מה חדש בפיך בנושא הביטחון בקיבוץ

זה נושא שמחייב . ש מקומי היה בעוכרינו"אין ספק שתחום זה נדחק לפינה וברור שהכישלון במציאת רב

 !ש להציע עצמו"אני שב ופונה לכל חבר שמעוניין ומתאים לתפקיד הרב. שיפור

 .ויפה שעה אחת קודם

 

 ?ומה בדבר הכביש העוקף

טיוטת נספח התחבורה של הכביש הועברה לטיפול : אבל הוא כבר לא בידינו, נושא זה עדיין לא נפתר

הבירוקרטיה במדינה איטית  –וכפי שציינתי בתחילת דבריי , המועצה ואחריה לוועדה המחוזית ברמלה

 .בהרבה ממה שמיוחס למערכת הפנימית שלנו

 

 .אני מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך ובמימוש התוכניות הרבות העומדות לפניך ולפנינו

 

  שמוליק                                                                                                         
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 ...ספרי קצת על עצמך

אני עובדת , מלבד עבודתי במשאבי אנוש בניר אליהו. נשואה ואם לשני בנים, אני מקיבוץ גבעת חיים איחוד

אני עובדת . עמותה שמסייעת לאקדמאים יוצאי אתיופיה להשתלב בשוק העבודה, "עולים ביחד"ב

, ניתוחי עיסוקים, אבחון ארגוני, הנחיית השתלמויות(בפרויקטים שונים בתחום ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש 

 .ובנוסף לכל אלה אני רכזת תרבות בגבעת חיים) 'תמחור משרות וכו

 

 ?כמה זמן את כאן

 .2004מאוקטובר . ארבע שנים

 

 ?מה היו היעדים הצבת לעצמך

 .אך היו מספר נושאים שהיה צורך לעבוד עליהם, כשהגעתי לניר אליהו כבר היה קיים משאבי אנוש

בנושא עובדי החוץ היה צריך להגדיר מה מקבלים , היה צורך להבהיר נוהלי עבודה –א "קודם כל בנושאי כ

היעד שקבעתי לי היה . קביעת מדיניות לגבי השכר, ל לגבי רישום נוכחות בעבודה"כנ, ולפי אילו קריטריונים

 .א"לקבוע מנגנונים של מעקב ובקרה בתחום כ

פתיחת האפשרויות , סיוע בחיפוש עבודה -בעיקר בתקופות אבטלה , יעד נוסף היה ליווי החברים עצמם

סיוע לחברים העובדים בחוץ בנושא תנאי עבודה ובשעתו גם נושאי הלימודים , לחברים בכל מכרז

 .וההשתלמויות

הן בתחומים של גיוס , והיה יעד ברמה המערכתית של ליווי המנהלים בנושא העסקת העובדים וניהול הענף

יעד נוסף היה הקניית כלים . עובדים והן בהתמודדות שוטפת עם קונפליקטים ובעיות בצוותים בענפים

 .מקצועיים למנהלים לשיפור ניהול הענף

 .הוקדש מירב הזמן לנושאי השינוי, בשנה וחצי האחרונות

 

 ?מה הבאת איתך לתחום מבחינת השכלה וכישורים

כשעבודת התיזה , למדתי תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית  -מבחינת השכלה  

 ".עבודה בקיבוץ המשתנה"שלי עסקה בתחום והייתה בנושא 

עסקתי במשאבי אנוש בקיבוצי גבעת חיים איחוד ובמקביל עסקתי בתמחור משרות וניתוחי  –וניסיון 

 .כל אלה נתנו לי את הרקע המקצועי בתחום. עיסוקים בקיבוצים ובארגונים שונים

אבל הגישה שאיתה באתי ובה אני מאמינה היא שהאדם במרכז , לא עלי להעיד על עצמי –" כישורים"

 .העשייה הארגונית ולכן יש חשיבות לטפל בכל תחום משאבי אנוש בצורה מקצועית ורגישה

 לך

 טוןך?עד כמה את מציינת הצלחה לאור הגישה הזאת

ידוע כי התפקיד של משאבי אנוש . אך כמובן שלא בהכל ותמיד יש מקום לשיפור, כמו בכל דבר ישנן הצלחות

כי מצד אחד מצפים לתוצאות מצד ההנהלה , בקיבוץ הוא מורכב יותר מאשר בכל ארגון או חברה אחרת

לעתים זה יוצר . אבל במקביל יש ציפייה מהחברים שאני אהיה איזה וועד עובדים עבורם, והמנהלים

 . קונפליקטים ולעתים אי שביעות רצון מהחלטות שמתקבלות

דבר שיכול , בתהליכים ובקבלת החלטות השתדלתי להיות נאמנה לדיחלךרכי המקצועית, בכל המקרים

 יחלךיחלךיחלך.להיות שהתפרש לעתים כחוסר הגנה מספקת על החברים

ובכל שנה גם הוגש להנהלת הקהילה סיכום , שיש מערכת משאבי אנוש שמתפקדת היטב, אני חושבת, בגדול

 .תוך פתיחות לקבלת ביקורת ולשיפור, לדיון והתייחסות, של המטרות והיעדים

 

 ?איך שיתוף הפעולה שלך עם המערכת

 .כי בהרבה קיבוצים מערכת משאבי אנוש נאבקת על מקומה, כבר ציינתי בהנהלת הקהילה

 .עם הנהלת הקהילה וריכוז המשק, קיים שיתוף פעולה לאורך כל הדרך, בניר אליהו, כאן

 רכזת משאבי אנוששיחה עם יפעת זילבר 
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 שיחה עם יפעת זילבר...  

 .נבנה קשר עבודה חיובי עם מרכזי הענפים השונים והנהלת החשבונות, וגם ברמה האישית

 

 ?מה את רואה בהמשך הדרך

מה , והשנתיים הבאות היו בעיקר סביב השינוי) שנתיים ראשונות(אם התקופה הראשונה הייתה בניית סדר 

יש גם תוכנית . לפנות לנושאים של העצמת מנהלים ומתן כלים לשיפור הניהול –שעומד כרגע על הפרק 

 .שיתכנס לפגישות העשרה, "פורום מנהלים"ל

 .נושא נוסף הוא עבודה עם נותני השירותים בקיבוץ למען שיפור השירות

נושא נוסף שנהיה . יהיה צורך בטיפול בחברים שיפלטו משוק העבודה, לאור המציאות הכלכלית המורכבת

כל אלו לצד המשך טיפול . הוא הכנה לפרישה מהעבודה, עם התבגרות האוכלוסייה, רלוונטי בקיבוצים

 .בשוטף

 

 ?האם הייתה וועדה לצידך או עבדת לבדך. נראה כי סל המשימות עמוס לעייפה

לכן עברנו , אך לא הצלחנו לגייס חברים לוועדה, ניסיתי להקים מחדש את וועדת משאבי אנוש, כשנכנסתי

', צוות רשת ביטחון וכו, צוות השכלה, צוות שכר לאחזקות, צוות שכר לקהילה –לעבוד בצוותים לפי נושאים 

וחשוב לציין כי רוב ההחלטות שהתקבלו היו , נימרוד וקטרינה, אני עובדת בשיתוף פעולה מלא עם רוני

 .לאחר התייעצות עם גורם רלוונטי לנושא

 

 ?איך את מסכמת לעצמך את התקופה

אני . גם מבחינת האווירה והיחס וגם מבחינת העשייה, בסך הכל אני מרוצה מהעבודה כאן בניר אליהו

 .מבחינתי נמצאת במקום כל עוד אני מרגישה שאני משפיעה ונראה לי שכך המצב

, מטבע הדברים, אישיים טובים עם חברים ועובדים רבים והיו גם-ברמה האישית נוצרו קשרים בין

 .קונפליקטים שקשה היה להימנע מהם

 

 ?האם תזמי בדיקת שביעות רצון מתפקידך

עם ביוזמתי ואם ביוזמת נושאי תפקיד אחרים ובפגישות אלה יש לי , בתפקידי אני נפגשת עם חברים רבים

. למרות שזה חשוב מאוד לדעת, לא ביצעתי, כפי ששאלת, אבל משהו יזום, הזדמנות לקבל משוב מחברים

 .הדלת פתוחה לכולם –אני אנצל את הראיון הזה להזמין את החברים שמעוניינים להיפגש איתי 

 

 ?איך את מתרשמת מתגובות החברים

אני משתדלת להיות . אני מרגישה שהחברים אומרים את דעתם אם זה לחיוב וגם אם זו ביקורת, בגדול

אך כמובן שיש מקרים הנשארים , אני מתנצלת ומנסה לתקן, קשובה ואם מתברר לי שפגעתי שלא במתכוון

 .עם חילוקי דעות

 

 ?ולסיכום   

 לקדם את החברים , אני משתדלת לבצע את התפקיד בצורה המקצועית ביותר   

אני , והחשוב ביותר. מקווה שזה יימשך כך. והענפים ומקווה שיש לזה גם תוצאות   

מאחלת לכל  החברים והעובדים בניר אליהו שעבודתם תספק להם עניין ומשמעות    

 .וכמובן גם הכנסה   

 

 

 תודה רבה לך                                                                 

 שמוליק                                                                                          
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 עם אברהם תקומיסיפורי חיים 

 אבא-בית

 . 1932בשנת , עיר נמל במערב תורכיה, נולדתי באיזמיר

 . יהודים 20000 –רבע מיליון תושבים הייתה בעיר קהילה יהודית של כ  –מתוך כ 

 .הייתי הצעיר בין שלושה אחים ואחות

 .לא יותר מזה, הלכנו בשבתות ובחגים לבית הכנסת, שמרנו כשרות. הבית לא היה דתי במיוחד

 

הייתה שם . הייתי אז בן שבע או שמונה. בילדותי הייתי בגן ציבורי עם אבי: מאורע שהשפיע עלי במיוחד

פתאום תפסו . התחלתי להשתעשע ולשחק במזרקה. כזאת שלוחצים על כפתור כדי לשתות, עמדת מים

אבי . נבהלתי מאוד והתחלתי לבכות. עם חגורה ומשרוקית, היה זה שומר הגן במדים. אותי מאחור

תדע שאנחנו פה בתורכיה : אחרי שנרגעתי אבי אמר לי. התקרב ושאל את השומר למה נטפל אלי

 500לפני . בקרוב תהיה לנו מדינה משלנו וכולנו נעלה לפלשתינה. זו לא המדינה שלנו. אורחים -אזרחים

 . שנה גרשו אותנו מספרד ואנחנו פה אורחים

הנה יש לנו מדינה ועל כל : אחרי שקמה מדינת ישראל וכל המשפחה עלתה ארצה אבי אמר לכל האחים

 .אחד לתרום לה

עלה לארץ ומיד  1950בשנת . אבי היה מתווך דירות בקיץ ובעל מקצוע בתחום הדפוס ובו עבד בחורף

 .מצא עבודה בתחום זה

 

 .בזמן מלחמת העולם השנייה תורכיה הייתה ניטרלית ואין לי חוויות מהתקופה הזאת

באו לביתו ולקחו מרכושו או לקחו  –מי שלא שילם . מוסלמים-הוטל מס מיוחד על לא 1942בשנת 

 .לעבודות כפייה להשלים הסכום

 .עברנו שנה קשה. לשנה לצבא התורכי והמשפחה נשארה בלי המפרנס 1942 –אבי גויס ב 

באותה תקופה הרחיבו . החלו שמועות ופחד גדול אצל היהודים –כאשר החלו להגיע הידיעות על השואה 

 .את הנמל בעיר ואנשים אמרו שיבואו אוניות גדולות לקחת יהודים להשמדה

 

 העלייה לארץ

התורכים חששו . שנערכה בסתר, אחי הבכור היה מזכיר תנועת החלוץ ובביתנו הייתה פעילות

הפגישות בביתנו נערכו . ל"ויצא חוק שאסר על קשרים עם חו, שידרשו מדינה משלהם, מהכורדים

 .כי פולחן דתי היה מותר, על השולחן שמו כיפות וספרי תפילה להסוואה, בלילה

כך . ציון כסמל-לאחי האמצעי נתן את השם בן. אבי האמין שתקום מדינה עברית וחלם תמיד על ציון

את הידיעה על . מהמפגשים והפעילות הציונית בבית, מהחלום של אבי: קיבלתי את הדחיפה לעלות

 .הקמת המדינה קיבלו בבית בהתכנסות משפחתית חגיגית

 .כחודשיים לאחר הקמת המדינה, עליתי לארץ הראשון מבני המשפחה

אמרנו ). היה כתוב בו שהוא טוב לכל המדינות חוץ מישראל 1950עד (אפשר היה לקבל דרכון לישראל -אי

אחי הביא את הידיעה שבאיסטנבול מתארגנת  ספינה וקולטת רק . שנוסעים לאיטליה לביקור משפחתי

עלינו על ספינה איטלקית . מהאזור שלנו יצאו כמה צעירים ואני ביניהם. צעירים לשם עלייה לארץ

פנינו . עד היציאה מתורכיה" להיות בשקט"י המדריך "נתבקשנו ע. צעירים וצעירות 40 –היינו כ . קטנה

זוכר שהייתי שוכב . ללא גלים גבוהים וסערות, היה חודש יולי חם. כ שינינו כיוון"כביכול לאיטליה ואח

 .בלילה וחושב שהנה הסתיימה תקופת הילדות ובישראל יתחילו חיים חדשים ועצמאיים

 .אביב-וירדנו בנמל תל" התקווה"שרנו את , כשראינו מרחוק את חופי הארץ נשלף דגל ישראל
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 סיפורי חיים...

 השנים הראשונות בארץ

רשמו ומינו ושלחו אותנו , לקחו אותנו לסוכנות. 16-17צעירים בני  40אביב ירדנו קבוצה של -בנמל תל

 . שיכנו אותנו באוהלים. עולים ברעננה-לבית

עם חשיכה התחילו . אבל טעינו –חשבנו שנישן אחרי כל ההתרגשות של העלייה והלילות על סיפון הספינה 

ובתורכיה גדלנו על סיפורים מפחידים על זאבים שטורפים , אנחנו חשבנו שאלה זאבים. יללות תנים

 ...איכרים וילדים

 .בבוקר הסבירו לנו שאלה תנים

 .שיכנו אותנו בבניין משלנו וקיבלנו טיפול מעולה. קיבוץ גדול ומסודר, אחרי יומיים העבירו אותנו ליגור

טיולי שבת לחיפה , מרחבים, שדות: הייתה יפה מאוד" עליית הנוער"של , במבט לאחור התקופה הזאת

חצי יום . הקבוצה שלנו הייתה מורכבת כולה מנערים יוצאי תורכיה. חיים טובים ומעניינים. ולכרמל

 .אני עבדתי במשתלה, עבדנו בענפים שונים. ך"תנ, הארץ-ידיעת, עבדנו וחצי יום למדנו עברית

הורים שעלו לארץ באו ולקחו . התחילה העלייה הגדולה של יהודי תורכיה, 1949-50בשנים , בתקופה זו

הציעו לנו להתאחד . נוער-מספר לא מספיק כדי לקיים חברת, נערים 18את ילדיהם מהקיבוץ ונשארנו רק 

עם סיום הטירונות חזרנו לגברעם . ל"עברנו לשם והתגייסנו כגרעין לנח. עם קבוצה מגברעם וכך עשינו

 . ת"לשל

לפנות לאיחוד ולחפש , כמה מפאיניקים, הוביל אותנו, שגברעם השתייך אליו, הפילוג בקיבוץ המאוחד

 .וכך הצטרפתי לקיבוץ, שבו כבר היה גרעין תורכי מזה שנה, אליהו-הציעו לנו ללכת לניר. קיבוץ אחר

מהקבוצה שבאתי אתה לא . ללא יציבות, היה  כמו תחנת רכבת, שמנה אז כמאה חברים בערך, הקיבוץ

 .נותר איש חוץ ממני

 .גידלנו ירקות לתצרוכת עצמית ואת העודפים שיווקנו לתנובה. הירק-בהתחלה עבדתי בגן

בתחום זה . אחרי שנתיים הוקמו רפת ולול ואני עברתי לעבוד במחסן התערובות לבעלי החיים ובחצרנות

אספקה "התחלתי לעבוד בחלוקת  –וקיבלנו תערובת מוכנה " אמבר"כשהוקם . עבדתי הרבה שנים

 .תפקיד שהיה באחריותי הרבה שנים, "קטנה

 

 איך הכרתי את נעמי

 .בהתחלה הכרנו רק באופן שטחי". בתלם"נעמי הייתה מגרעין 

נעמי הייתה ).היו הרבה בעיות אישיות ומשפחתיות של חברים(באותה תקופה ריכזתי את ועדת חברים 

 –לאחר חצי שנה של היכרות נשאנו ב . חברה בוועדה וכך הכרנו מקרוב בישיבות ובשיחות משותפות

 .כל בני המשפחות של נעמי ושלי, אורחים 100לחתונה הגיעו בערך . 1.7.1958

 .לדודה של נעמי, אביב-אלא ליום אחד בלבד לתל, דבש-לא יצאנו לירח

   

 הבית –אליהו -ניר  

שבהם קיבלנו הכל , יגור וגברעם, אליהו התחנכתי בשני קיבוצים גדולים-עד שהגעתי לניר  

זה היה אחד הדברים שמשכו ; מאתגר, בראשיתי, אליהו הכל היה חדש-בניר. מן  המוכן  

 .אותי להישאר  

 .הנישואים ולידתו של בננו אמיר קיבעו אותי במקום  

 

 ציפי פלג: ראיינה                                                                                                

  הדסה: רשמה                                                                                                
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 אחרית דבר -סיפורי חיים 

חשתי צורך לשמוע את קולו וראיינתי , לאחר השינוי, כעת. הראיון עם תקומי התקיים לפני מספר שנים

 .אותו קצרות

מספר פעמים מזכיר  –כאדם שמילא תפקידים מרכזיים , שנשב ליד כוס קפה ונקרא קצת עליו, "מגיע לו"

 .וריכוז וועדות שונות

 

 ?איך נראה לך הקיבוץ אחרי השינוי

. ובמיוחד לוותיקים, לחברה, עשה טוב לקיבוץ, לדעתי, השינוי הנוכחי. אני תמיד הייתי בעד שינויים

פחתה וגם ההרגשה  –התלות שלנו במוסדות הקיבוץ , הוסיפו לנו תוספת משמעותית לתקציב, כלכלית

 .השתפרה –האישית של תחושת הביטחון העצמי 

 

 ?מה דעתך על המשך תפקוד חדר האוכל

הייתי בהחלט מצדיק את , לאכול בבית, מסיבות אישיות, אם לא הייתי צריך. התשובה היא מורכבת

, במיוחד כמשרת את הילדים, חשוב לי חדר האוכל. המשך קיומו של חדר האוכל והייתי גם אוכל בו

 .הרווקים וכל השאר, הזמניים, הנוער

 

 ?ודברים נוספים

בתקווה שזה ילך ויתגבר וייתוספו  , התחלנו בצעדים מדודים. נושא הקליטה הוא נושא מאוד חיובי

 .חברים חדשים וגם תושבים לקיבוץ

 .ונקווה רק לטוב                                                     

 .תודה לך אברהם                                                                                

 שמוליק                                                                                              

 

 13-יום שישי ה
 האם אתם    
 ?זוכרים       
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 עם קלמן גבישעל כוס קפה 

משפט שלו באסיפה , חבטה שלו על השולחן הייתה מסכמת דיונים. אחד הנפילים –קלמן   

שצבר הערכה בבית ובחוץ ועד היום כל , איש עבודה –אך מעל לכל . היה מכופף מתנגדים  

 סמדר , תמי שלצידו –מחלקת חומרי הגלם במפעל נשענת עליו וכך גם כל השבט שלו   

יאיר שחי עם משפחתו בעברון ואסף זכרו לברכה שהיה , עידית שבמרחקים, ומשפחתה  

 ...החלל הראשון שלנו והוא נוכח עם משפחתו כל הזמן

 

 ?איך בעיניך הקיבוץ כיום, קלמן

. תמיד האמנתי בקיבוץ ובאידיאולוגיה שלו, מנעורי. הוא שבר, "שינוי"השינוי אצלי הוא לא , בעיקרון

 . השינוי שמתרחש כיום יהפוך את הקיבוץ לגוף אינטרסנטי רגיל

, אבל זה שביר מאוד ואם לא יהיו לנו ענפים שיכניסו הכנסה רצינית, כיום יש עוד שרידים של עזרה הדדית

יחד עם זה אני לא מתעלם מזה שרוב החברים ... כל המערכת של העזרה ההדדית תהיה בסכנה רצינית

 .שחיים כאן רוצים את השינוי

 

 ?מה היית משמר מהקיבוץ הישן

 .אם נוכל להבטיח אותו נוכל לחיות עם זה". עזרה הדדית"יש אלמנט מרכזי אחד והוא 

אנחנו נוטים לשכוח שהקהילה מסבסדת את הגמלאים ממס קהילה . אחריות לבריאות וחינוך –הבסיס 

ולא להזדקק , המבוססת על הכנסות שוטפות מהאחזקות השונות, ואני חושב שמהר מאוד חייבת לקום קרן

כל אלה יכולים להבטיח משהו  –שמירה על חדר האוכל כאלמנט מלכד , כמו כן. למיסוי שנגבה מהחברים

 ...מהשימור של הקיבוץ הישן ושים לב שאני אומר קיבוץ ולא קהילה וזה לא במקרה

באמצעות הוועדות , אני רוצה לציין בהערכה רבה את תפקוד ההנהלה, עם כל הביקורת ואי הנחת מהשינוי

 .בן משק צעיר שמביא לנו גאוות יחידה –צפי וכמובן נימרוד , השונות ואת תרומתם הגדולה של רוני

 

 .ופעילות שלך בקיבוץ בעבר

אחרי זה לגזברות ואחר כך , )שהיה תפקיד מלא(יצאתי לתפקיד של מרכז קניות , התחלתי בקיבוץ בפלחה

 16ועבדתי שם במשך , מדריך הסוכנות -עם הדרכה צמודה של מישה בג , ש"לגד, עירוני גמור, הכניסו אותי

 . עם הפסקה של קדנציה אחת של ריכוז משק, שנה

 .שבמהלכה פרצה מלחמת יום כיפור, ש לקדנציה שנייה של ריכוז משק"אחר כך יצאתי שוב מהגד

 .ש לתקופה קצרה ואז התחיל תהליך של הקמת המפעל"אחרי קדנציה זו חזרתי שוב לגד

וכיהנתי כמנהל פנים של , לא בהתלהבות, אני ריכזתי את הקמת המפעל בבית ואחר כך גויסתי למפעל

 .1983עד  1974המפעל משנת 

לניהול מנפטת , י גרנות"במהלך הלימודים גויסתי ע. אחרי תפקיד זה יצאתי לרופין ללמוד מנהל עסקים

 .לאחר שאסיים את לימודי, סיבן –הכותנה 

לימים . אסיפת ניר אליהו אישרה זאת ואני התחלתי להיכנס ולצאת בסיבן כבר במהלך תקופת הלימודים

ל גרנות ואני במשך שנתיים דחפתי את השם של פיני לניהול הוד "התברר לי שפיני דחף את השם שלי למנכ

 .חפר

 .כתקופה יפה וחברית מאוד, אני זוכר את השנים ששנינו כיהנו יחד בהנהלת גרנות

הודעתי אז לגרנות שאני יורד מהעניין ולא . קרה לי האסון הגדול עם אסף, עם סיום לימודי, בחודש יוני

 .גם מגרנות וגם מהבית ובסופו של דבר הגעתי לגרנות, אבל הופעלו עלי לחצים, יוצא מהבית

התחלתי עם אשר גולן ועברתי לאריק . זו הייתה תקופה טובה. שמונה שנים, הייתי שם שתי קדנציות

בסוף ... ר ארגון המנפטות"הייתי יו, הייתי פעיל בכל המערכות הארציות, הכנסתי הרבה שינויים, רייכמן

 .אבל זה היה למעלה מכוחותיי וחשבתי שאני צריך לחזור הביתה, הקדנציה לחצו שאמשיך עוד
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 על כוס קפה... 

. כך עברתי לניהול מחלקת חומרי גלם-אחר, אחרי תקופה קצרה הייתי מנהל הייצור. חזרתי ונכנסתי למפעל

כל העבודה . עכשיו נשארתי בתקן של מנהל מחלקה אבל בחצי משרה, עבדתי במפעל מלא 2008עד יוני 

 .הפיזית ירדה ממני ואני ממשיך במתכונת הזאת כמה שאפשר

 . מעריך שהוא צריך להיות אחד המנופים של ניר אליהו, אוהב אותו, אני קשור מאוד למפעל

 .יש לו צוות טוב והוא הולך בדרך הנכונה

 ?האם אתה לא מוטרד מהמשבר הכלכלי

צריך לשאול את המנהלים , אבל אני לא עוסק בזה, יום ובטווח הארוך-אין ספק שהוא משפיע ביום

 .הכלכליים

 

 ?ואלו תפקידים מלאת בבית

אפילו מרכז וועדת חינוך בשנים , מרכז וועדת חברים וחבר הוועדה במשך שנים, הייתי פעמיים מזכיר

עידית הייתה בורחת . אסור היה אז לקחת ילדים לישון בבית –יום אחד הבאתי לברור את אשתי . הראשונות

 .הביתה מבית הילדים ותמי לקחה אותה לישון בבית

 .התפטרתי, כמובן, קיימתי ברור בוועדת חינוך ואחריו

 

 ...מה שמזכיר את חשבון הדולרים של רבין

 .בזאת תמו עיסוקי בחינוך

 

 ?מה דעתך -לאחר הבחירות לכנסת , עכשיו

יש לה נבחרת , יש לה זכויות בבניית המדינה, אסור למפלגת העבודה להיעלם מהמפה. אני מאוכזב קשות

 .טובה וחבל

התחזית שלי שזו תהיה ממשלה קצרת מועד ותוביל את . כמו ליברמן זו קטסטרופה" מנהיג" –דבר שני 

 .המדינה לתוהו ובוהו

 

 ?ושעות הפנאי

אני מנצל את שעות האור ובבית יש לי מכשור המגדיל , עם כל הקושי. את שעות הפנאי אני מעביר בקריאה

 .ככה אני מעביר את הזמן. את האותיות ועוזר לי לקרוא

 

 ?ואיך מטפל משרד הביטחון במשפחה

כעסתי . הכל, אבל בתוך מסגרת התקנות נעשה הכל, יש להם כמובן תקנות. זו נקודת אור שאין לה גבול

 ...אבל לבסוף נמצאה הדרך, מאוד על התארגנות ההורים נגד משרד הביטחון בעקבות אסון המסוקים

היה משמעותי ביותר ואני מדבר במיוחד , אחרי האסון שקרה לנו, אין לי ספק שמשרד הביטחון –ככותרת 

 .קבוצות התמיכה וכל העזרה –על אגף השיקום 

, שנותנים לך להתייבש על קו הטלפון כשהם מעבירים אותך משלוחה לשלוחה, שלא כמו כל הגופים במדינה

 .מגיע תורך ואתה מקבל תשובה, בתור וזהו 5אתה מספר  –משרד הביטחון עונים מיד 

 .זה דבר מאוד משמעותי וזה בהחלט לזכותם

 

 .שיהיה טוב –ולסיכום 

 .תודה, תודה קלמן                                           

 

 .ראיין שמוליק                                                                                                   
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 ו בשבט””ט

 סיקה’י ג”חומר שהורד מהאינטרנט ונשלח ע

 
 ?מאיזה עץ אתם עשויים

  
 .זה הזמן לבדוק מאיזה עץ אתם עשויים

 ?האם אתם עץ שכל רוח מטה אותו הצידה

 ?האם אתם עץ עם שורשים עמוקים המשתרגים יחדיו עם שורשים אחרים

 ?האם אתם עץ זקוף וגאה שמשקיף על העולם מצמרתו הגבוהה

 האם אתם עץ העומד ביופיו ובשלמותו ואינו נכנע לתכתיבים ולמזיקים

 נתן זך " כמו האדם גם העץ צומח, כי האדם עץ השדה"

 .ומביאים תועלת במגוון רחב של שימושים, עצים ליוו את האדם מראשיתו

אחד מהאירועים שעל פי היהדות השפיעו . מנהגים דתיים וחברתייםסובבים סביב עצים, אמונות, מסורות

 .בצורה מכרעת על עתיד האנושות הוא חטא עץ הדעת המוזכר בספר בראשית

 . בחג זה ניטעים בישראל עצים ונאכלים פירות יבשים. ו בשבט הוא חג האילנות ביהדות"ט

במיתולוגיה היוונית דריאדות הן נימפות . הנוצרים נוהגים להציב בביתם ובמקומות ציבוריים עצי חג מולד

קיימות נימפות רבות . כמה מהדריאדות היו קשורות קשר אמיץ לעץ שלהן וכשהוא מת מתו אף הן. עצים

נימפת עץ  -) Meliad(היא נימפת עץ הדובדבן ומליאד ) Cranae(קרני : למשל, הקשורות אף הן לעצים

 . אשר הפכה לעץ, קרוי על שם הנימפה דפנה) ער אציל(עץ הדפנה . הליבנה

עץ המקשר בין האדמה והשמיים או שעליו ניצב , במרכזן של דתות ומיתולוגיות רבות ניצב עץ העולם

במיתולוגיה . במיתולוגיה הנורדית היו עשויים בני האדם הראשונים עץ מילה ועץ בוקיצה. העולם

  . האינדיאנית של מרכז אמריקה סיפור הבריאה מתחיל בניסיון ליצור את האדם מעץ

הקלטים פיתחו מערכת יחסים . הם היו מחוברים לסביבה הטבעית, עבור הקלטים הטבע היה מקודש

מכיוון . מערכת יחסים שסימלה במהותה את הצמיחה באדם ובטבע, רוחנית ומורכבת עם היערות והעצים

ועל פי תאריך הלידה נקבעו עצים מייצגים , גם האסטרולוגיה הקלטית עסקה בחיבור בין האדם לטבע, שכך

 . אשר תיארו תכונות ואפיונים
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 ו בשבט””ט...

 

 מצאו את תאריך הלידה שלכם וגלו מאיזה עץ אתם עשויים

01  עד בדצמבר 23  תפוח בינואר 
11  עד בינואר 2  אשוח בינואר 

24  עד בינואר 12  בוקיצה  בינואר 
03  עד בינואר 25  ברוש בפברואר 
08  עד בפברואר 4  צפצפה בפברואר 
18  עד בפברואר 9  ארז בפברואר 

28  עד בפברואר 19  אורן בפברואר 
10  עד במרץ 1  ערבה בוכייה במרץ 

20  עד במרץ 11  תרזה  במרץ 
 אלון       במרץ 21
31  עד במרץ 22  שקד במרץ 
10  עד באפריל 1  פירוס אמריקני באפריל 

20  עד באפריל 11  )מייפל(אדר  באפריל 
30  עד באפריל 21  אגוז באפריל 
14  עד במאי 1  צפצפה  במאי 

24  עד במאי 15  ערמונים  במאי 
03  עד במאי 25  עץ המילה ביוני 
13  עד ביוני 4  אלה ביוני 

23  עד ביוני 14  תאנה ביוני 
 ליבנה      ביוני 24
04  עד ביוני 25  תפוח ביולי 
14  עד ביולי 5  אשוח ביולי 

25  עד ביולי 15  בוקיצה ביולי 
04  עד ביולי 26  ברוש  באוגוסט 
 צפצפה באוגוסט 13 עד באוגוסט 5

23  עד באוגוסט 14  ארז  באוגוסט 
02  עד באוגוסט 24  אורן בספטמבר 
12  עד בספטמבר 3  ערבה בוכייה בספטמבר 

22  עד בספטמבר 13  תרזה בספטמבר 
 זית      בספטמבר 23
03  עד בספטמבר 24  שקד  באוקטובר 
13  עד באוקטובר 4  פירוס אמרינקי באוקטובר 

23  עד באוקטובר 14  )מייפל(אדר  באוקטובר 
11  עד באוקטובר 24  אגוז בנובמבר 
21  עד בנובמבר 12  ערמונים בנובמבר 
01  עד בנובמבר 22  עץ המילה בנובמבר 
11  עד בדצמבר 2  אלה בדצמבר 

21  עד בדצמבר 12  תאנה בדצמבר 
 )בוק(אשור       בדצמבר 22
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 ו בשבט””ט...

 אהבה –עץ תפוחים  �

מתקשרים , הם מקרינים נועם, מאוד נדיבים. מושכים ומעניינים, אנשי עץ התפוח הם בעלי קסם אישי

הם נאמנים וכשותפים הם בני .רוצים לאהוב ולהיות נאהבים, רגישים, הרפתקנים, היטב עם הסובבים

 . פילוסופים חסרי דאגות עם דמיון עשיר ויש להם כישורים מדעיים, הם חיים את הרגע. זוג עדינים

 שאפתנות -) עץ ממשפחת הזיתיים(עץ המילה  �

תובעניים ויכולים להיות , אימפולסיביים, נמרצים, אנשי עץ המילה מושכים באופן יוצא מן הכלל

מוכשרים , אינטליגנטים, הם שאפתנים מאוד, הם אינם מוטרדים מביקורת של הסובבים. אנוכיים

, נאמנים וזהירים באהבה, הם מאוד מהימנים ואמינים. ואוהבים לשחק עם הגורל ולקחת סיכונים

 .אבל הם לוקחים את השותפויות שלהם מאוד ברצינות, לפעמים ההיגיון משתלט על רגשות

 יצירתיות –אשור  �

הם מקפידים להיות בכושר , חשוב להם מאוד איך שהם נראים, אנשי עץ האשור הם בעלי טעם טוב

חסכנים ויש להם יכולת ארגון טובה שבאה לידי ביטוי , הם חומרניים). וכדומה, ספורט, דיאטות(

. הם לא לוקחים סיכונים מיותרים ופועלים על פי ההיגיון, בעלי כושר מנהיגות. בקריירה ובחיים בכלל

 .הם חברים מדהימים ויכולים להיות חברים לכל החיים

 השראה –ליבנה  �

לא אוהבים , צנועים, חסרי יומרות, ידידותיים, אלגנטיים, מושכים, אנשי עץ הליבנה הם אנשים נמרצים

הם יעדיפו לחיות בסביבה שהטבע שולט בה ובאווירה . התנהגות או מצבים שיש בהם גסות וולגריות

וכשיש להם סביבה , הם זקוקים לשקט ואיזון, אין להם צורך להוכיח את עצמם, הם מלאי דמיון.שקטה

 .שכזו הם שבעי רצון

 ביטחון עצמי -ארז  �

, בעלי בריאות טובה, הם אוהבים מותרות, יש להם כושר הסתגלות, אנשי עץ הארז הם בעלי יופי נדיר

הם נחושים ומסוגלים לקבל .בעלי בטחון עצמי ונוטים להסתכל על האחרים מגבוה, אינם ביישנים

יש להם . אך לעיתים הופכים להיות חסרי סובלנות, הם אוהבים להרשים אחרים. החלטות מהירות

 .הם מחכים לאהבה האמתית היחידה, יש בהם אופטימיות קבועה, הם חרוצים, הרבה כישרונות

 הגינות –ערמונים  �

נמרצים , בעלי חוש צדק מפותח, אינם רוצים להרשים, רגיל-אנשי עץ הערמונים הם בעלי יופי בלתי

הם , אך יחד עם זאת, שקולים ונמנעים מלפגוע באחרים, הם עושים שימוש מושכל בטאקט. ומעניינים

לעיתים קרובות נראה כאילו הם פועלים מתוך תחושת עליונות אך . מתרגזים בקלות ורגישים מאוד

הם מתאהבים רק , רוב הזמן הם מרגישים שלא מבינים אותם. למעשה הם מכסים על חוסר הביטחון

 . אך מתקשים למצוא לעצמם בן זוג, פעם אחת

 נאמנות -ברוש  �

יש להם כושר הסתגלות טוב והם לוקחים את מה . חסונים ובעלי עוצמה, אנשי עץ הברוש הם חזקים

. אינם אוהבים להיות לבד, משתוקקים לכסף והכרה, הם אופטימיים ומרוצים. שהחיים מציעים להם

הם משקיעים הרבה .קפדניים אך לעיתים לא זהירים מספיק, נאמנים, נסערים, הם מתרגזים במהירות

 . כמהים לאהבה ועלולים לחוש שהיא אינה מסופקת, ביחסים

 אצילות רוח –בוקיצה  �

, יש בהם אצילות רוח, הם שמחים. מקפידים מאוד על לבושם, אנשי עץ הבוקיצה הם בעלי מראה נעים

שותפים , לציית אם כי פחות אוהבים , אוהבים להוביל, מעשיים, בעלי חוש הומור, הם נדיבים מאוד

 . לעיתים קשה להם לסלוח על טעויות, אוהבים לקבל החלטות עבור האחרים, נאמנים וישרים
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 רגישות  –עץ תאנה  �

אוהבים , לא נכנעים להתנגדויות או וויכוחים, עצמאיים, קצת עקשנים, אנשי עץ התאנה מאוד חזקים

התחום החברתי חשוב , הם מוכנים לפעול למען אחרים. ילדים ובעלי חיים, את המשפחה, את החיים

 . יש בהם חכמה ויכולת מעשית לממש רעיונות, לא אוהבים לעבוד קשה, בעלי חוש הומור. להם

 מסתוריות - אשוח  �

יש להם נטייה למצבי רוח ולעיתים . מעוררי כבוד ומתוחכמים, אנשי עץ האשוח הם בעלי טעם יוצא דופן

, הם אמינים.הם מאוד צנועים, יחד עם זאת, הם בעלי טביעת עין טובה ואוהבים דברים יפים. אנוכיים

 אך גם הרבה אויבים , יש להם הרבה ידידים. הם מתמידים ומוכשרים מאוד, יש בהם שאפתנות

 יוצא דופן –שקד  �

יודעים להרשים ולהקסים את , הם מגלים הבנה רבה כלפי הסובבים, אנשי עץ השקד הם מקסימים

הם לא מהססים להילחם עבור נושאים שנראים . ובעלי חוש שיפוט מדויק, סובלניים, כולם הם ישרים

רוח -יש להם נטייה למצבי, הם זוכים לפופולאריות . במיוחד בתחום החברתי, להם חשובים

 . והתאהבויות קפריזיות

 טעם טוב -אלה  �

, יש להם טעם טוב, דואגים מאוד למראה החיצוני ולתנאים שלהם, אנשי עץ האלה הם בעלי יופי קריר

הם מובילים את דרכם בהיגיון , פועלים על מנת ליצור את החיים נוחים ככל האפשר, לא אנוכיים

ביחסים רגשיים הם . אך לרוב הם לא בטוחים בקשר להחלטות שלהם, ופועלים על פי החוקים והנהלים

לעתים רחוקות הם שמחים עם הרגשות , יש להם חלומות על אהבות לא רגילות, זקוקים לנתינה וקבלה

 . לרוב הם חשדניים ואין להם נטייה לסמוך על אחרים, שלהם

 ספקנות –תרזה  �

, הם אינם אוהבים להלחם. אנשי עץ התרזה יודעים לקבל את מה שהחיים מזמנים עבורם בדרך רגועה

מוכנים להקריב למען , הם עדינים ומתונים, הם לא אוהבים עצלנות ובטלנות. ונמנעים ממצבי לחץ ומתח

לעיתים קרובות הם . יש בהם הרבה כישרונות אבל הם לא מתעקשים מספיק לפתח אותם. ידידים

 .אבל קנאים, הופכים למתלוננים ומקטרים על מה שקורה סביבם הם בני זוג נאמנים

 חשיבה עצמאית -אדר  �

, שאפתנים, הם ביישנים ומאופקים. מלאי דמיון ומקוריות, אנשי עץ האדר הם בעלי חשיבה לא שגרתית

הם , לפעמים עצבניים, הם זקוקים לאתגרים ולהתנסויות חדשות. מלאי גאווה ובעלי בטחון עצמי

חיי האהבה שלהם . לומדים מהר לפעמים מתוך התבוננות, יש להם זיכרון טוב, מורכבים מאוד

 .מסובכים

 אומץ -אלון  �

, עצמאים, יודעים לעמוד על שלהם ולא מוותרים, חוסן, אומץ, אנשי עץ האלון הם בעלי אישיות חזקה

 .מעשיים מאוד ויוזמים, ניצבים עם שתי הרגלים על הקרקע, לא אוהבים שינויים, בעלי נוכחות

 חוכמה –זית  �

נמנעים ממצבים של תוקפנות , מאוזנים, הגיוניים, טוב לב, מלאי חום ורגשות, אנשי עץ הזית אוהבים

משוחררים , אמפתיים, רגישים, בעלי חוש צדק מפותח, הם שלווים וסובלניים, יש בהם שמחה. ואלימות

 . אוהבים לקרוא ולשהות בחברתם של אנשים מתוחכמים, מקנאה
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 ו בשבט””ט...

 ייחודיות -אורן  �

מאוד , יודעים כיצד ליצור לעצמם חיים נוחים, מאוד חזקים, אנשי עץ האורן אוהבים חברה נעימה

אבל מסתפקים במעט חברים הם מתאהבים בקלות , חברים טובים, מהימנים, אמיתיים, יעילים, פעילים

הם חווים אכזבות עד שהם מוצאים את , הם עלולים לוותר בקלות, אבל התשוקה שלהם נכבית מהר

  . דרכם

 חוסר וודאות –צפצפה  �

, הם מגלים אומץ רק אם זה הכרחי. לא כל כך בטוחים בעצמם, אנשי עץ הצפצפה נראים מרשימים

לעיתים קרובות בודדים כיוון , הם מאוד בררנים. זקוקים לסביבה נעימה ולגילויי רצון טוב מהסביבה

, נטייה לתחומי הפילוסופיה, כושר ארגון טוב, יש להם כישרון אומנותי. שהם מעוררים התנגדות

 .ביחסים הם אמינים ולוקחים את השותפות ברצינות

 רגשנות -פירוס אמריקני  �

אוהבים למשוך תשומת , בעלי יכולת נתינה שאין בה אנוכיות, שמחים, אנשי עץ הפירוס הם מלאי קסם

הם גם , הם מורכבים מאוד.קיים בהם חוסר שקט וצורך להיות בתנועה. אוהבים את החיים, לב

, חברים טובים, רגשנים, הם נלהבים, כשרון ונטייה לאומנות, יש להם טעם טוב. תלותיים וגם עצמאיים

 .הם מתקשים לסלוח, אבל אם נפגעו

 התלהבות -אגוז  �

לעיתים קרובות עלולים להתגלות כאנוכיים , הם לא מוותרים, אנשי עץ האגוז הם שונים ומלאי ניגודים

יש בהם שאפתנות . צפויות-הם ספונטניים והתגובות שלהם בלתי, יש להם אופקים רחבים. ותוקפניים

לא תמיד אהובים אבל לעיתים קרובות , שותפים קשים ולא שגרתיים, הם חסרי גמישות, מוגבלת-בלתי

 נלהבים וחסרי פשרות, מאוד קנאים, יכולת טובה לראות כמה צעדים קדימה, נערצים

 מלנכוליה -ערבה בוכייה  �

, אמפתיים, ישרים, הם מושכים מאוד. אנשי עץ הערבה הבוכייה הם מקסימים אבל יש בהם סוג של עצב

. חסרי מנוחה וקפריזיים, בעלי אינטואיציה טובה, חולמניים, אוהבים לטייל, אוהבים כל דבר טעים ויפה

יש להם קשיים . הם תובעניים מאוד, הם יכולים להיות מושפעים מהסביבה אבל לא קל לחיות איתם

 . באהבה אבל בדרך כלל הם מוצאים שותף שמעגן ומקרקע אותם

 

.כן ירבו. הסדר והפעילויות, על הארגון –ו בשבט "ברצוננו להודות לכל מארגני אירועי ט  

 ביוקאורל . משפ

  אורן וגיל, איתן, סיקה'ג, עידן
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 .תוך שאנחנו מתבוננים במסך המחשב עליו רצות החדשות הרעות ממומבאי, אני שואל? אתה חבדניק −
 .הוא עונה לי ומבטו לא מש מהמסך. אני מחסידות גור, לא −
 .אני צוהל, גורניק −
 ?ואתה. הוא מגחך. כן גורניק −
 .אני קיבוצניק, אני אומר, אני גם מחסידות −

 .הוא על הקיבוץ, אני על החסידות, אנחנו מסתקרנים

מה ?  אתה נותן את המשכורת שלך לקיבוץ?  מה זה אומר,  ספר לי על הקיבוץ,  הוא מבקש,  ספר לי עוד −

 ?למה אתה מסכים, זאת אומרת
 .אתה בטח מבין מה זה, ערבות הדדית −
 ?ח"כמו גמ −
 .אני חושב שהקיבוץ לא בא לעולם אלא בעקבות החסידות −
 .כמו בקיבוץ, כן גם אצלנו קשה −
 ?איך −
 .אני רוצה לעבור דירה. קשה לי מאד, אתה יודע −
 .תעבור, אני אומר, מה הבעיה −
יגידו"אצלנו יש את הענין של  ,  בעיה קשה − סיר הלחץ ,  וזה בדיוק הענין שממנו אני רוצה להפרד"  מה 

 .לכל אחד יש מה להגיד ואתה כל הזמן צריך להיות בסדר, כולם בתוך כולם, הזה
 .מוכר לי מאיזה מקום, הבנתי −
 .אבל אי אפשר, יהיה לי שקט, מספיק כמה רחובות, אם אעבור לאזור אחר של העיר −
 ?למה −
 ...פורצי הגדר, כולם ידברו עלינו, הילדים האישה, כי המשפחה תסבול −
 .אני מסכם, פעם, לא היום, כמו לעזוב קיבוץ −

 .מאמתים פרטים ונתונים ונפרדים, מסיירים בנכס, אחר כך אנחנו דנים בענייני עבודה

הבוקר הראשון ,  מאהל מחזירות אותי אל הבוקר ההוא'  מראות הלהבות העולות ממלון טאג,  אני במומבאי

בהודו ב,  שלי  המזח  על  משוטט  ל"  קולבה"אני  הודו"עד  לטאג"  שער  בלהבות,  מאהל'  ועד  עולה  , שעכשיו 

קבצנים מוכי גורל וקצוצי ,  כלבים מעוותים ומוזרים,  בין להקות עורבים,  שואל את עצמי מה אני עושה כאן

ואני הכי לבד בעולם,  הכל מוזר?  לאן אני ממשיך מכאן?  מה אני עושה כאן,  אברים הכי לבד ,  זר ומפחיד 

פעם בו אי  שוב ,  שנים אחרי  8ועכשיו  ...  לבד,  לבד,  לא מקושר לאף אחד,  לא מכיר אף אחד,  שהייתי  אני 

לחוף   געגועים  כמו ,  הודי אמיתי בשוק של קולבה"  תלי"למנה של  ,  לרובע קולבה,  "ופאטי'צ"נתקף  חריף 

כולם בתערובת ,  קארי ופלפל,  ציפורן וכורכום,  קינמון והל,  אפוף ריחות תבלינים,  שרק הודו יכולה להיות

, אפטי ופאפאדם'אטני וערמה של צ'מדהימה של תבשילי ירקות ומטבלים וקערית של ראיטה וצלוחית של צ

מיסטר" ספאייסי  ספאייסי,  נוט  נוט  ורי  על  ,  ...."ורי  ולהתמוגג  ברחוב  אוכל  דוכן  ליד  לעצור  קארי "או 

בננה "  פאקורה ירקות בבלילה של קמח חומוס מתובלים ברוטב חריף מתוק מוגשים בנייר עיתון או עלה 

הסאמוסה דוכן  אל  תפ,  ולהמשיך  במילוי  מטוגנים  ותבלינים"כיסונים  ותבלינים  ותבלינים  אני .  א  אבל 

בחצרותיה,  באשדוד ינחתו  וטילים  מלחמה  תפרוץ  חודש  שבעוד  יודעת  הרס,  שלא  ושנאה ,  יזרעו  מוות 

טוניסאיות וגם  הודיות  מסעדות  גם  בה  יש  ובינתיים  וחסידים ,  ברחובותיה  ואודסאיות  טריפוליטאיות 

וחב,  מחצרות שונים ובתי מדרש"גור  אולפנות  ובתי  וברסלב  וויזניץ  חודש ,  ד  ובעוד  ובתי כנסיות   כוללים 

 ...חנוכה ומלחמה
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. אז כאילו עכשיו מלחמה,  אבל אני אמור לכתוב עליה,  עכשיו כבר אחרי המלחמה,  כלומר,  עכשיו מלחמה

 ?נגמרה. זאת שנגמרה השבוע. שלנו, לא? של הודו? איזו מלחמה

מבינים שאף ,  הלקוחות לא לוחצים,  התיקים על השולחן ממתינים לרגיעה,  חודש ימים לא ירדתי לאשדוד

, ג"עכשיו במרכז המסחרי של רובע י.  אחד לא ירד לאשדוד בשביל תיק שומה כשעל אשדוד יורדים טילי נפץ

נשים דוברות רוסית בוררות ירקות ופירות אצל הירקן המרוקאי שמחלק פקודות בערבית לפועל שמבין גם 

פרסי.  עברית הוא  הבית  אנג,  בעל  בלוס  אותי,  לס'שחי  ללוות  שלו  הדוד  מבן  הביליארד .  וביקש  באולם 

מכשיר  את  או  המצלמה  את  מוציא  כשאני  עצבנית  חשדנות  מגלים  מקומיים  גברתנים  הכושר  ובמכון 

 :המדידה

 אדון, לא מצלם −

מצלם   − לא  בטח  והבנתי(כן  החולצה  שרוולי  את  המנפחים  השרירים  את  מחפש ,  ראיתי  לא  הרי  אני 

 ...)מלחמה

 :משליכים דליים וצועקים, על הפיגומים בבניין ממול קבוצה של ירושלמים מרכיבים את אבני הציפוי −

ג − יא  טין  הפיגומים.  אמעה'עטיני  שעל  הפועל  האדמה,  המקצוען,  קורא  שעל  הפועלים  , הפשוטים,  אל 

 ...תהיו לי בריאים? מה שלומכם: מחייך אלינו ומוסיף

ינואר באמצע  אשדוד  על  זורחת  אביבית  גשם,  שמש  ללא  האביב ,  בשנה  פרץ  כאילו  פורחים  האלמוגנים 

להפליא הכחול  נמשכת,  וברקיע  עוד  המלחמה  כאילו  קרב  מטוסי  מוריס.  נוהמים  ' מהסנדוויץ,  אצל 

אפשר לקנות סנדוויץ טוניסאי בבגט או בפריקסה ואפשר גם לקנות בקבוק של ,  עסקים כרגיל,  הטוניסאי

ובמשיבון הקולי ₪    160  -שזה ערק תאנים טוניסאי שחברים מביאים לו מטוניס ובקבוק עולה רק"  בוחה"

רק ?  מלחמה.  אולי תכתוב משהו על המלחמה:  של הפלאפון שלא עבד כמה ימים מחכה לי הודעה מהעורך

ד במומבאי ועכשיו מי בכלל זוכר "הילד שנותר לבדו בדירת חב,  לפני חודשיים הדבר הכי חם היה מויישה

 ?אותו ומי יזכור בעוד שבוע או יומיים את הקורבנות של המלחמה הזו

ניסים להביא  צריכה  לאבותינו,  חנוכה  שקרו  אלו  הזה,  כמו  ובזמן  ההם  עושים .  בימים  יצוקה  מעופרת 

מלחמה,  סביבונים פגזים..  או  של  זנבות  לאסוף  ולא  בסביבונים  לשחק  צריכים  אנחנו .  ילדים  אבל 

אנחנו,  המבוגרים ולכן  אחרים  משחקים  שנים,  אוהבים  כמה  והמטוסים,  בכל  הטנקים  את  , מוציאים 

 . חוץ מזה אנחנו כל הזמן צודקים. מסדרים את המקלטים והולכים לעשות מלחמה

 !עכשיו אנחנו −
 ?דובי −
 .אנחנו זזים בעוד כמה דקות, קום תתארגן, יאללה −
 !?שאתה תחפש מלחמה בכח, אתה האחרון שהייתי חושד בו, מה עובר עליך −
 .אני בטוח שלא תצטער, קדימה, קדימה −

מתווכחים על אופן ,  באיזה מטע זיתים לבנוני,  כולם כאן רובצים בחוסר מעש,  אני רוטן ביני ובין עצמי,  אוף

הקרב מנות  של  לנוע,  החלוקה  צריכים  אנחנו  ודווקא  מגרבצים  ובעיקר  זבובים  התחלתי .  מוחצים  כבר 

 .לחשוב שמלחמה זה ענין די משעמם

 לאן −
 צריך ללוות שיירה, זין'לג −
 אתה בטוח, הבנתי שיורים שם −
 מחכים לנו, יאללה תניע תניע −

הזה הקורס  את  עושה  הייתי  לא  נגמשי,  אם  נהגי  הג,  ם"קורס  על  כולם  עם  עכשיו  יושב  עושה ,  יפ'הייתי 

מ שלי החליט להראות לכולם שהוא "עכשיו ואני הולך לאכול אותה בגלל שהמ,  צחוקים ומקלף מלפפונים
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 . לא כל כך שמאלני כמו שחושבים עליו ולהרוויח חלק מהמלחמה

 אמרתי לך −
 )ש"שעות על הנגמ 36או  24? שומע או הוזה? אני ער או ישן(מה בדיוק אמרת לי ? מה −
 !אמרתי לך שכדאי לך לבוא איתי −
 ?לא בדיוק הבנתי למה, אמרת משהו כזה, כן −
 תקשיב לקשר? מה לא הבנת −
 אבל לא כל כך מבין מה קורה שם, מקשיב, מקשיב −
תשמע .  שכל כך לא רצית להפרד ממנה,  הפלוגה שהשארנו שם שוכבת בחניון,  זה החברה שלנו,  מלחמה −

 .איך הם בוכים בקשר
להקשיב( − מתחיל  אותי,  אני  מצמיתימים  מהמכשיר  העולים  שם,  הקולות  בוכים  צועק "מג,  אנשים  ד 

בזמן ובו  לבן  דגל  או שאני מרים  שותים קפה,  הצילו  ציר ,  מ מדרום"ק  5בערך  ,  אנחנו  על  קיץ אביבי 

 ?איך ידעת.) מיכה
כך שלא צפויות ,  אבל הן ריקות,  מחפורות של הקומנדו הסורי  300אמרו שיש שם  ,  היית קבוצת פקודות −

 ..בעיות בהתקדמות
 נו −
אני לא נכנס למלכודת הזאת ,  בטח בלילה יכניסו לשם לוחמים,  אמרתי לעצמי לא סומך עליהם,  אז זהו −

 ...זה למה אנחנו כאן, זין ולא ישתתף בפעולה וזה הסיפור'ש שיעלה לג"ואז חיפשו נגמ

הצהרים הנסיגה,  אחר  ההרוגים,  אחר  והנעדרים,  אחר  הפלוגה,  הפצועים  אל  חוברים  מנסה ,  אנחנו  אני 

יש שם .  לנסות להתנקות מהחוויות,  להאמין שזה לא קרה,  לדובב את האנשים והם מנסים להתכנס בעצמם

על  לשמור  שנשארים  ישיבה  ותלמידי  נכנסת  השבת  כי  הגופות  פינוי  על  שאוסר  צבאי  ורב  וגופות  שבויים 

גופות חבריהם עד צאת השבת ומוכנים להפוך את הרב הצבאי לאחת הגופות השרופות בטנק ואני שמביט 

הזו המלחמה  את  הרווחתי  או  שהפסדתי  לעצמי  וחושב  הזה  הנורא  המחזה  בזכות ,  בכל  כנראה 

 .סולטן יעקב. או המזל או הגורל או ספר תהילים שלא היה איתי, האינטואיציה של דובי
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 : עקביא בן מהללאל אומר

 . הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה

 . ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, ולאן אתה הולך, דע מאין באת

 .מטפה סרוחה) בלחש(, מאין באת

 . למקום עפר רמה ותולעה, ולאן אתה הולך

 .לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון

 

 :באותו הבוקר שאמא נפטרה צילה אמרה

 ...רק שהסדר ישמר −

 .עכשיו הסדר לא נשמר

 !"זה לא בסדר: "מיקי הייתה אומרת

 .לא תמיד הסכמתי איתה אבל על זה בטח לא היינו מתווכחים

 .מישהו כאן טעה בסדר
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לפעמים כועסים על ההורים או המורים או הגננת או לפעמים נותנים דרור ללשונם ומביאים את ,  כשקטנים

במקום שאנחנו ההורים מגיעים ,  שם במחתרת הגן או בית הספר,  הרפרטואר הבלתי צפוי שרכשו לעצמם

 ...המיקי תפסיקי הזאת: אבל כשכעסו על מיקי הם היו רוטנים רק בביטוי. רק בהזמנת המורים או הגננת

 

מפסיק בלתי  משהו  בה  היה  וסוחף,  כי  ואנרגטי  הספר,  נחוש  ובית  הגן  ילדי  את  ומגרה  או ,  יוצר  חג  עוד 

הגרוטאות,  אירוע בחצר  פעילות  או  מדורה  או  ראש .  טיול  אירועי  את  ביחד  הפקנו  שנים  הרבה  לפני  פעם 

 .כי ראש השנה התחבר לשבת ומיקי לא הפסיקה לדרבן ולדחוף, היו אז שלושה ימים של אירועים, השנה

טקס של שלושה ,  אבל זה היה ביחד,  מקי עם מויישה ואני עם דפנה,  כלומר כל אחד לחוד,  התחתנו ביחד

ואיזה   ילדי  ,  אורחים  1000זוגות  של  והצגה  וטקס  אוכל  חדר  של  הדשא  על  וכיבוד  קהל  " זמיר"קבלת 

לחייך הפסקת  לא  ואת  מחדש.  בכדורסל  הצטלבו  ולפעמים  דרכינו  נפרדו  כך  יותם .  אחר  של  הגננת  מיקי 

ולדעת שזה "  מיקי תפסיקי"ומיקי המטפלת של יעלה ומיקי המורה של יותם ואז למדנו להכיר ולהוקיר את  

 ...מחנכת בלתי מפסקת, מה שילדים צריכים

 

זה לא "במזכירות לעיתים הסכמנו והרבה התווכחנו וכשהיית נועצת בי מבט ומסננת בין שפתיים קפוצות  

 "...מיקי תפסיקי"ידעתי שיש בעיה ולפעמים רק רציתי להגיד ולא אמרתי " בסדר

 

הארון את  נושאים  כשאנחנו  המדשאה,  עכשיו  שטיפחת,  אל  הערוגה  על  אותנו ,  עלינו  הזהיר  שם  ומישהו 

, מישהו חשש שנתקל בהם וניפול,  אבנים שנדמה לי שאת גרמת להנחתם,  מפני האבנים המונחות לאורכה

נראה לי ששמעתי אותך נרגנת משהו על כך שאנחנו רומסים את הצמחים , אבל אני דימיינתי לרגע את קולך

 . בסך הכל ורבנה היא תתגבר על זה בקלות, "מיקי תפסיקי: "ורציתי לענות לך

 

 .את הפסקת, אבל

רציתי לכתוב לעלון של .  בזיכרונותינו,  בזיכרוננו,  לחיים ולמתים שחיים בתוכנו,  שבת שלום ומנוחה שלמה

על הפרצלציה ועל קבלות ,  ועוד לא כתבתי על הבחירות ועל התקציב...  חנוכה אבל הייתה מלחמה שחנקה

ועוד מעט (ו בשבט  "וט)  אבל כתבתי על חתונות ולוויות(ועל שמחות  )  בעצם קצת כתבתי(על טיולים  ,  שבת

   ....ופסח שיבוא עלינו לטובה ולברכה ובינתיים זה מה שבא) פורים ומשלוח מנות

        

 קוני

 ?כבר התחלתם לתכנן את התחפושת

 

 ?אין לכם רעיון

 ?אולי למה שהתחפשתם שנה שעברה
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 פינת המתכונים
בסודות הטעימים שעל , דרך העלון, נשמח אם תשתפו אותנו, בהמשך למתכון המצורף בזה ששלחה יונה

 .שולחנכם

הפרטים מצויינים בעמוד של דבר (את המתכונים אפשר לשלוח לכתובת הבניר או לשים בתא הדואר 

 ).העורך

 

 סלט סלק לא מבושל
 ראש סלק 1

 ראש קולרבי 1

 גרנד) ירוק(תפוח  1

 אפשרי, גזר 1

 

 :אופן ההכנה

 ).  אפשרי גם במיקסר(, את כל הירקות  והתפוח לרסק על פומפייה עבה

 ).כמות לפי הטעם(מלח ופלפל שחור , להוסיף מיץ לימון ושמן זית

 . או כל תיבול אחר, אגוזי פקאן או מלך, פטרוזיליה: אפשר לגוון עם

 .בתאבון

                           

 :עשתה ורשמה, שמעה

 יונה פלג 

 .שכנים ומכרים, לבית ניר אליהו לחברים 

 תודה רבה

 על שהייתם שם כשהיינו צריכים

 ,אין לנו מילים להעריך את תשומת הלב והדאגה לה זכינו

 ולחום והאהבה שקיבלנו מכל אחד ואחד מכם

 .אתם לנו משפחה

 לשחר ויובל החברים לעבודה ולך תרצה שלא התעייפת לשנייה 

 תודה רבה –ושקד שתמיד עומד בזמן לעזרה 

 עוד אלפי תודות לא יספיקו להביע את הערכתנו

 spasivaתודה ושוב , תודה 

 !וכמובן רק בריאות

 לאוניד וריטה נובוטובסקי

 מילות תודה
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    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 פברואר

 76, אסתר לוי

 74, שמוליק אייל

 73, רבקה צדפי

 73, עמיקם רגב

 71, אברהם קאליפה

 67, מריו קרבס

 63, יורם יפה

 60, איציקו דנה

 16, גליה ירושלמי

 16, אופק לוינסון

 14, ליאור מדר

 8, עדן ביוקאורל

 6, תמר רגב

 3, יעל רגב

 30, ליאת ליבנה

 27, נועה שקולניק

 27, עומר קורדובה

 25, יערה זנגי

 23, יואב גבע

 22, עמיחי קורדובה

 21, עפרי בארי

 58, קוני פנר 21, איה כרמיה

 57, יתרו מדר

 55, אסטל גבע

 54, בני ירושלמי

 53, רפי בורץ

 45, ירון קציר

 43, תלמה גניאזדוביץ

מסר , התעניין, שאל, עזר, לכל מי שדאג. אתחיל ואומר תודה »

מחלת הנשיקה בה חליתי היא מחלה . ש והרגיש בחסרוני"ד

ויראלית שהרופא אמר שנמצאת בעצם בחצי מדינת ישראל 

אני מקווה שהמחלה מאחורי . והיא תוקפת בצורות שונות

 .תודה, ובאמת תודה. וכוחותיי יחזרו אלי במלואם במהרה

 ,מיקיהמורה . אבל גדול נפל על קיבוצנו בסוף החודש הקודם »

אין מילים לתאר . הלכה לעולמה, כמו שבתי קורה לה בעקביות

 .יהי זיכרה בליבנו לעד. את התהום שהשאירה אחריה

חגגנו את החג בחדר האוכל  ) ו בשבט אפיין מאוד את מיקי"ובעצם לא כל כך חד כי ט(ובמעבר חד  »

לטעמי התפריט היה . איזה שינוי לטובה באירוע מושקע לפרטיו. בטקס מרשים ועם ברכות האדמה

החברותא , מאכזב אבל כמו שחברים אמרו זה לא הדבר החשוב באירועים אלא אווירת הביחד

 . והאווירה
 . שקיטר אבל עשה אליוכמובן ל ה'שושקשיודעת לעשות דברים טובים ולעוזרת הצמודה  נטעלך 

 .כן ירבו אירועים מסוג זה בקיבוצנו

שיחקנו ופיזרנו אבנים לפקודתה של הגברת של הנוי הלא היא , למחרת באחר צהריים יפה יצרנו »

, וכל מי שפיקד על אירוע זה ושיר ליהודית. בפינת חמד שמתפתחת ליד בית אליהו, יהודית מדר

 .ההורים זללו ואפילו אלה ביתי הקטנה כבר אוספת אבנים בכיסים, הילדים נהנו. תודה, תודה

 ....סעו בזהירות הדרכים לא משהו, שלוליות לרוב  -וסוף סוף גשם בגננו »

 
.ושרק שמחות יהיו לנו, לא לשכוח משנכנס אדר מרבים ושימחה -כאן אסיים   

יזה
כיל

ר
יזה

כיל
ר

יזה
כיל

ר
יזה

כיל
ר

    



 

  26עמוד  - 470גליון  -בניר 

 
 
 

 
 

 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
 :אחת משלוש

 אתם חלשים מאוד בכל הקשור לפתרון חידות. א

 מייל-אתם לא יודעים לתפעל אי. ב

 אתם לא קוראים את העלון. ג

 

 שר סתיו -קיבוץ שלם ורק קוראת אחת הצליחה גם לפתור את החידות וגם לשלוח אלינו את התשובות 

 ...). החידות באמת היו קלות הפעם, אנחנו חושדים שאבא דיויד עזר אבל לא בטוחים(

 

 :התשובות

 משה .1

 שם משפחה .2

 עפיפון .3

 :יש שתי דרכים. 4
 -אחת מסובכת              

 שבר של חמש שביעיות = 7חלקי  5
 שביעיות 2שבר של = מינוס השבר של החמש שביעיות  1
  21= שביעיות  2 חלקי שבר של 6

  -והשנייה ממש פשוטה 

 42שווה  6כפול  7
 2שווה  1פחות  5שורש של 

 21שווה  2-לחלק ל 42

  :והחודש

 

 . KENKEN -הפעם ננסה את הלהיט החדש בעולם החידות 

 .דומה לסודוקו אבל קצת יותר מאתגר בשלבים המתקדמים

 

 :החוקים פשוטים

 בלבד 4עד  1צריך למלא את הריבוע עם הספרות  ♦

 בכל שורה ובכל עמודה כל מספר מופיע פעם אחת ♦

י שימוש בפעולה "חייבים להגיע לסכום המופיע בפינה ע) הסדר לא חשוב(המספרים בכל מסגרת  ♦

 החשבונאית שהסימן שלה מופיע גם הוא בפינה

 במסגרת בגודל של תא אחד יש לרשום את המספר המופיע בפינה ♦

 בכל מסגרת ניתן להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת ♦

 

 )המשך החידה בעמוד הבא(
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 :עזרה 

 . 4-ו 1או  1-ו 4התשובה חייבת להיות "  -3" במסגרת בעמודה הימינית מופיע 

אבל יש לזכור שאותו מספר ( 3-ו 4,4והתשובה חייבת להיות +"   11"במסגרת בצד שמאל למטה מופיע 

 )לא יכול להיות יותר מפעם אחת בכל שורה ועמודה

 

 :ועוד אחד

 . עדיין קל אבל קצת פחות 

 . בכל שורה ועמודה 5עד  1עם מספרים  5עכשיו ריבוע של 

 

 . 7או אפילו  6חודש הבא נתקדם לריבוע של . כרגיל פרס גדול לפותרים

 . בגוגל kenkenלמועניינים חפשו 

 . תהנו

 רפי בורץ  
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