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 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 שנים לנפילתו 25 - אסף גביש

 שנים למותה 15  -) שוורץ(יעל המר 

 שנים למותו 11 -יוסף קושמרו 

 

, לאחר סבל רב, ובחודש שעבר הלך מאיתנו

 אברהם ברק

 

 יהי זיכרם ברוך

 ִּכי ַרק ְּבָך ִנְקָּבר ַהֵּמת
 .ִמְּמָך ָהַלְך ַהַחי, ְוַרק ִמְּמךָ 

 
 אברהם חלפי
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פנינו למספר קבוצות שהתקבצו , תגובות וציפיות לעתיד, במגמה לקלוט הערכות -לקראת חג המשק 

 .ת ואת התוצרים העלון מגיש לציבור/לכל קבוצה קבענו מדובב. באקראי

 .שנת השישים, המחשבה הייתה שזה מעניין בפני עצמו וגם כהכנה לשנה הבאה

 

 .חגיגה כפולה. רעיון יפה היה לשלב את חגיגת בר המצווה באירועי חג המשק

יש גם איזה מסר אופטימי כאשר הילדים מצמידים את שמחתם לחג החברים וגם רעיון המתכונים הוא 

 .רעיון מעורר תיאבון וציפיות

 ...לצעירים החוגגים ולאלה שהם צעירים הרבה זמן, חג שמח לכולם, לכן

 

 .עם העלון הזה אני סוגר שנה במערכת העלון –ומילה אישית 

 .אני מבקש להודות לחברים על שיתוף הפעולה תמיד ובמיוחד בעלון זה

 .דור וליזה על ההשקעה והמסירות בצד הלחצים, תודה מיוחדת לשלי

מסייעת באיסוף החומר ובתקשורת ומתוך מאמץ , מקלידה, שבשקט בשקט, עוד תודה לאחת, ברשותכם

 ...לייעל גם גרה איתי בבית

 .העורך –תודה 

 

 .ב.נ

 .שנה היא זמן נכון למעט חשבון נפש

 –והנה שוב ושוב אני חוזר ושואל את עצמי 

 ?מדוע אני לא לגמרי מרוצה ומה מטריד אותי

 , בל תחשב לי זאת ליוהרה

 –אבל הביטוי ההולם מצוי בשירו של אלתרמן 

 

 ,ִהֵּנה ָהֵעִצים ְּבִמְלמּול ֲעֵליֶהם"

 ִהֵּנה ָהֲאוִויר ַהְּסַחְרַחר ִמּגַֹבּה

 .ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ִלְכתֹוב ֲאֵליֶהם

 ".רֹוֶצה ְּבִלָּבם ִלְנּגֹעַ 

 

 

 . ברצוני להעניק חיבוק חם ואוהב למשפחות השכולות, עם התכנסותנו לחג המשק

 .מעט לזכרם-לו יהי הבית שיצרנו כאן מקדש

 

ל ולכל מי שנתון בעשייה "לחיילינו שבצה, לחיילים הבודדים, לזמניים, להורים שכאן, לילדים, ולחברים

 .לכולם ברכתנו –לקידומו של הקיבוץ 

 !חג שמח                                         

 שמוליק                                                                                        

 דבר העורך

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

 . 99או להכניס לתא דואר מספר 
 

 ...מחכים לשמוע מכם

 אייל שמואל: עורך ראשי

 רגב עמיקם: ארכיון

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

 

 

 
 
 

 

    הילד של כולנוהילד של כולנוהילד של כולנוהילד של כולנו
 אביב גפן

 

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

 ודמותך החרישית לובשת שקט
 כמו הרגעים שהמוסיקה נגמרת

 
 אתה תשוב, אתה תשוב

 אתה הרי הילד של כולנו
 אתה תשוב, אתה תשוב

 לבך פועם בלי הפסקה בלב שלנו
 

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

 אתה הרי יודע, אנחנו כאן לבד
 

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

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

 
 

 . זהו זמן בלתי נתפס. עברו יותר משלוש שנים מאז נחטף.  25.6.06 -גלעד שליט נחטף ב 
 . אנו שולחים מעל דפי עלון זה שוב קריאה לעשות את כל המאמצים על מנת לשחררו

 /http://dogood.aish.com/giladHebrew: לשחרורו של גלעד, מצורף לינק לעצומה של נועם שליט

 
 "בניר"מערכת 
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  הדרך שלא נבחרה

 רוברט פרוסט

 מרגלית-עדנה אולמן: תרגמה

 

 ְשֵּתי ְּדָרִכים ִנְפֶרדּו ְּבַיַער ָעבֹות

 ֵהַצְרִּתי ַעל ָּכךְ ; לא ְשֵתיֶהן ִּבְשִביִלי

 ֶנְעָצְרתי מּוָלן ִלְזָמן ְמֻמָּשְך 

 ְלָאְרָּכה ֶשל ַאַחת ִהְרַחְקִּתי ְראֹות

 ַעד ִלְנֻקַדת ִּפתּוָלה ֶשַּבְּסָבְך 

 

 ְּכמֹוָתה ְמַפָּתה, ַלְשִנָּיה ָאז ָּפִניִתי

 ְואּוַלי ִּבְמַעט ְמצֹוֶדֶדת יֹוֵתר

 ָּכך ִלי ִנְדְמָתה, ְרמּוָסה ְקָצת ָּפחֹות

 - -ִעְׂשִּבָּיה ֶשָעֶליָה ָּפחֹות ֲעֻבָּתה 

 ְּבֶעֶצם ָּדמּו ֵהן ִּכְמָעט ְּבִלי ַהֵּכר

 

 ִּבְשֵתיֶהן ְּכַאַחת ִרֵּצד ָשם ָהאֹור

 ַעל ַמְרָבד ְּבתּוִלי ֶשל ֲעֵלי ַהַּשֶּלֶכת

 !ְלזֹו יֹום ֶאָחד עֹוד ָאְחזֹור, ָאז ָאַמְרִּתי

 ֶשֵּכן ֶּדֶרְך ִנְמֶשֶכת: ַאְך לא

 ִמָּכאן לא ָאשּוב עֹוד ָלֶלֶכת, ָיַדְעִּתי

 

 ַּבָשִנים ַהָּבאֹות, ִּבְרבֹות ַהָּיִמים

 ָשם-ֵאָאַנח ְּבָחְזִרי ְלַסֵּפר ֵאיְך ֵאי

 ִמְשֵּתי ַהְדָרִכים ֶשְּבַיַער ָעבֹות

 ָּבַחְרִּתי ְּבזֹו ֶשָהְלכּו ָּבה ָּפחֹות

 

 

 

 

 

  .ּוּפה ֲהֵרי ָּכל ַהֶהְבֵּדל ָּבעֹוָלם

 מילה על הדרךהקיבוץ 
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 המורה הראשונההקיבוץ שהיה 
 

 שיחה עם המורה הראשונה בניר אליהו
אם תהיה מוכנה לספר לעלון מחוויותיה כמורה הראשונה , שאלתי את תמי גביש, בדרכנו לחוג ספרות

 .מיד תבינו למה, התשובה המיידית הייתה חיובית. בקיבוצנו
 

 ?מתי התחלת לעבוד כמורה

 .'בכתה ד, אלא ברמת הכובש, לא כאן. 1959-התחלתי ב

שהנחתה אותי בעבודתי והכניסה אותי , ומהצוות החינוכי אני זוכרת את רבקה פרומר, המנהל היה גוברמן

 .מורה מכפר סבא, מורה לציור ופסיה –לימד שם גם אגסי ". שיטת סגל"ל
 

 ?איך היו התנאים שלך שם

אחר הצהריים הייתי מספרת לילדים . לימדתי עד הצהריים והיה לי שם חדר מנוחה, הייתי מגיעה באופניים

 .סיפור וחוזרת על האופניים לקיבוץ

 .לימדתי שם שנה וחזרתי לקיבוץ
 

 ?והתחלת מיד ללמד כאן

 .ואחר כך התחלתי ללמד בבית, אחרי לידת עידית, הייתה לי חופשת לידה, לא
 

 ?ומי היו התלמידים בכתה

מיקה מזרחי ומרים , מלכה קושמרו, עפרה מאור, חנה מטודי: הייתה מורכבת מחמש בנות', כתה ב, הכתה

 . רוסו

מיקה ומלכה למדו כתה , חנה, עופרה. מרים עלתה אז מצרפת ולא ידעה עברית, עפרה חזרה משליחות בצרפת

 .עם ידע בקריאה ובכתיבה בעברית' ברמת הכובש והן הגיעו לכתה ב' א

ס לא היה "למרות שביה, שהגיע לכאן והנחה אותי איך לנהל בית ספר, מלל-המפקח היה אליעזר שמאלי מכפר

 ). תלמידים 5(י משרד החינוך "מוכר ע

אבל לבסוף שכנעתי , שרצתה לעבוד בחקלאות ולא רצתה להיכנס לתפקיד, אם הבית הייתה נעמי תקומי

 .אותה
 

 ?מה הייתה הרגשתך בעבודה

וחמש אבנים כי לא , חבל, אני הייתי משחקת אתן קלס, )אומרת תמי בעיניים נוצצות(מאוד אהבתי את הבנות 

היינו יחד צוות . גינת ירק, פינות יצירה –הן היו יצירתיות והכתה הייתה מותאמת לכך . היה להן ממי ללמוד

נעמי , עבדנו בגינת הירק שלנו, עבדנו בכרטיסיות, לא היה הבדל בין שיעור להפסקה. שכל כולו פעל יחד

 .כמטפלת השתלבה מצוין ועבדנו כולנו יחד
 

 ?היה לך מישהו להתייעץ איתו

 .המפקח אליעזר שמאלי עודד והנחה אותי
 

 ?ומה היו הקשיים

היינו חוגגים את החגים והראשוניות הזו הייתה מאוד , הכל נעשה מתוך כיף, זו הייתה חוויה אמיתית, לא היו

חגים ". מעות של חנוכה"עשינו את , בחנוכה ביקש הקיבוץ שנעשה את חג החנוכה וכך היה. משמעותית

כולם עלו לאמפי . סוף שנת הלימודים הייתה חוויה לכל הקיבוץ.  ומסיבות בביצוע בית הספר הפכו לשגרה

 .בכל, בכיבוד, בביגוד, בחשמל, בתפאורה, במוסיקה, ולקחו חלק במסיבה
 

 ?היו כתות נוספות

 .ואנחנו שיתפנו פעולה כאילו היינו בית ספר ענק' צפי לימדה בכתה א

לימדה , החדשה' ב וכשהצטרפה כתה הכתה שלי למדה בחדר של נימרוד. למדנו במבנה שהוא כיום המזכירות

 .אותה צפי בחדר שהוא כיום חדר הישיבות

הכתה השנייה , כשכתה אחת למדה בצורה פרונטאלית. מצורפת' ג-'ב –לימדתי את שתי הכיתות , כשצפי עזבה

  .זו הייתה ההתחלה. עבדה בכרטיסיות ואחר כך הייתי מחליפה בין הכתות

 .שמוליקראיין                                                                    
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 התלמידות זוכרות
 

 :מלכה קושמרו

 ...ראיתי כל דבר וראיתי שתמי שמה לק על הציפורניים, אני זוכרת שהייתי ילדה סקרנית מאוד

 .שם עם פירות העונה" חגגנו"ו, )בשטח של ואלרי(את ארוחת העשר היינו אוכלות מתחת לאיקליפטוס הגדול 

. נעמי תקומי –אני חייבת להזכיר גם את המטפלת הראשונה בבית הספר , אם מדברים על המורה הראשונה

 .אני זוכרת שהייתי באה אליה לראות תמונות. היא הייתה לנו ממש כמו אמא

 ...סיפרה סיפור בהמשכים, בערבים הייתה באה להשכיב אותנו

מאיר "זוכרת טיול שנתי לזיכרון יעקוב ולכפר הנוער ". חגיגה"ורק כשהמטפלת הייתה יוצאת התחילה ה

רות ששמו מתחת לכיור 'את הג, וגם את ההופעה" הנרקיס מלך הביצה"זוכרת את החזרות להצגה ". שפייה

 ...כדי לקרר את המים ואנחנו גם רקדנו אתם

 .שירים רבים ששרתי לילדים היו שירים שלמדתי מתמי, שכשהייתי גננת, אני נזכרת

 ?דוגמא

 .למרחקים הספינות ועוד, כחול ים המים, עופו טוסו ציפורי שיר

 .אני לא בטוחה שהגננות היום מכירות את השירים האלה

 .הייתי הולכת להגיד שלום לנעמי ולתמי, תמיד כשהייתי באה לבקר, לאורך השנים

 

 :עפרה מאור

  -זיכרון 

זוכרת שהיינו אוכלים בבית הילדים ארוחת בוקר ותמי הייתה מקלפת את המלפפונים לקליפות ארוכות 

 .בריא לעור הייתה אומרת... הסנטר, הלחיים, ומניחה אותם על המצח

 –ועוד זיכרון 

 .ואנחנו למדנו בתוך המים, תמי הייתה שופכת מים על הרצפה בכתה, חולצים סנדלים, ביום חם

 ...חתיכה –ים שני חלקים -היא לבשה בגד, זוכרת שעלינו לבריכה עם תמי

 .גם יצאנו אתה לגיוסים בבוטנים

 !היה כיף. כתה ומורה שעשו יחד הרבה דברים –בקיצור 

 

 :מרים רוסו

עלינו לארץ ולקיבוץ בשנת 

 .לתמי', מיד לכתה ב, 1961

כל הקיץ לימדה אותי תמי 

במסירות רבה ואז התאהבתי 

עד , נוצר קשר מיוחד בינינו. בה

 .היום

. שופעת חום, מורה נפלאה

מי , בטיולים בקיבוץ תמיד רבנו

 .תיתן לה יד בטיול

תמי עשתה הרבה הכתבות ואני 

 –לקחתי את התוצאות קשה 

תמי ניחמה , המון בכי, דמעות

 .תתגברי וצדקה, ועודדה אותי

השנים איתה היו חוויה מעצבת 

של חיי ויש לי מילת תודה 

 .גדולה על ההשקעה הזאת
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 :מיקה מזרחי

הזיכרון החזק ביותר שלי מתמי אלה 

ההצגות שעשתה איתנו בסוף שנת 

 .הלימודים או בחגים ומועדים

 ?דוגמא

אני זוכרת שבהצגה על יעקב ושרה רקדנו 

 .רות'עם ג

או בחנוכה תמי הכינה איתנו הצגה והופענו 

 .וככה בהרבה אירועים. לפני כל הקיבוץ

 

 

 :חנה מטודי

, מטבע הדברים. 8הגעתי לקיבוץ בגיל 

 .עזיבת הבית לא הייתה קלה לי

 .החדשה, נראה היה לי שכל הילדים חיים יחד ורק אני הזרה

 .לגונן עלי,על פי הרגשתי, ראיתי  בתמי ונעמי ישות אחת מבחינה חינוכית שבאה

 .תמיכה שהייתה מאוד חשובה לי, הן תמיד תמכו בי

 ".מרכז העולם"על זה ונתנה לנו הרגשה שאנחנו " עבדה", הן גם טיפחו בכיתה שלנו גאוות יחידה ותמי

 .שהן יודעות הכל והקרינו לנו את הביטחון העצמי הזה, המסר שעבר הוא

 .לא זכורה לי שום תחושת השפלה פרט לזה שהכריחו אותי לאכול

 ... אהבתי מאוד ללמוד חשבון ותמי אמרה שהיא תמליץ לקיבוץ לשלוח אותי ללימודי הוראה

 ).המערכת –עדיין לא מאוחר (

 .תמיד שרנו" סקניה"תמי לימדה אותנו הרבה שירים ובנסיעות ב

 ...אליעזר ורבקה  ועוד ועוד...זכורות לי ההצגות המושקעות שתמי העלתה איתנו 

 .וכל חריגה התקבלה בתימהון" ילדה טובה"הציפיות ממני היו להיות 

מאחורי , תמי ישבה איתי בארגז החול, כשסביבת הקרובים שלי שוב התערערה, באחד מרגעי המשבר

 ...והסבירה לי מה עתיד להיות ומה יקרה איתי, "עורבני-כחל"היום , "דרור"

יודעים מה טוב ומה נכון עבורי ושאבתי מהם את ) שהיו מאד צעירים(שוב עבר אלי המסר שהמבוגרים 

 .הביטחון והכוח להתמודד בהמשך הדרך
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 העבודה בבתי הילדים בלינה המשותפת ולאחריה
 

 –לאחר שירות נחלאי בקיבוץ עין 1954כאשר הגעתי לניר אליהו בסוף 

מערכת החינוך הייתה מאוד . עבדתי בעיקר בגן הירק ובפרדס, גב

 . קטנה והייתה מורכבת בעיקר מילדי הוותיקים

רפי , לעבוד בבית התינוקות עם צביה נוסבאום, לאחר כשנה פנו אליי

לא היה לי כל מושג וידע בטיפול . ו שוורץ וגדי מאור'חנצ, קורדובה

מיקי שוורץ לימד אותי לרחוץ את התינוקות ולהחזיק להם . בילדים

ההורים היו המדריכים ולימדו אותי ואת . את הראש מעל המים

ההורים היו באים . המטפלות האחרות כיצד להכין את האוכל

. להאכיל את התינוקות עד גיל שנה והפסיקו את ההאכלה בהדרגה

בתחילה הפסיקו להאכיל את ארוחת העשר ואחר כך את הארוחה 

הלינה הייתה משותפת ובתחילה התינוקות , להזכיר. בשעה שתיים

בלילות הייתה . היו מגיעים לבית התינוקות ישר מבית החולים

 .כי לא היו טלפונים, שומרת ולא הייתה תקשורת עם ההורים

 

כאשר עם ערב היו נפרדים מההורים והולכים , קשה היה אז וקשה היום להבין את צורת גידול הילדים

האחריות על המטפלות הייתה רבה ולא הסתיימה עם תום יום . או בית התינוקות, לישון בבית הילדים

י ועדת חינוך של התנועה ואלה היו שולחים לכאן מדריכות "הלימוד וההכוונה החל להינתן ע. העבודה

גבעת חיים איחוד וכן לסמינר , נצר סירני: יצאנו להשתלמויות בקיבוצים אחרים כמו. שנתנו עצות והדרכה

 . א"הקיבוצים בת

 

שבאותו בית ילדים , הנוהג היה. מספר הילדים גדל ונפתחו בתי ילדים נוספים, לאט לאט נרכש ידע וניסיון

 .כ עברו לגנון ולגן ולא כמו היום שמדי שנה עולים שלב"שהו עד גיל שלוש ורק אח

שם עבדתי , היה נהוג שאחת המטפלות ממשיכה איתם גם לגן וכך עברתי לגן. עבדתי עם הקבוצה עד גיל הגן

בקבוצות שונות ולבסוף עברתי " הגיל הרך"המשכתי לעבוד בחינוך ... אוקי הר ציון ועוד, .עם עתליה א

 .עד ראשית שנות השמונים, "סנונית"וקבוצת " שלדג"בקבוצת ' ב –' לכיתות א

 

בתקופה זו העבודה כבר הייתה שונה . שנים בהם עבדתי בחדר האוכל 9לחינוך חזרתי לאחר הפסקה של 

התקבלה ההחלטה ומעשית , התקיימו כבר דיונים על הלינה המשפחתית. לגמרי מזו שהכרתי בשנים עברו

 .1978 –החלה הלינה המשפחתית ב 

 

כאשר התקבלה לקיבוץ חברת נוער מיוצאי חבר העמים , 1992 –הפרק האחרון שלי במסגרת החינוך החל ב 

קבלתי  קבוצת . האחראית" אם הבית"להיות להם ל, ללא כל הכשרה מוקדמת, ואני קיבלתי על עצמי

ילדים שלרובם הגדול היו משפחות בארץ ומסיבות שונות הופנו , שלא הכירו זה את זה קודם לכן, ילדים

עד ' מכיתה י, התחנכו ועבדו שלוש שנים, הם שהו אצלנו. בקיבוצנו" עיט"והפכו לקבוצת " עליית הנוער"ל

 .ס הקיבוצי שליד שפיים"והיו נוסעים ללמוד בביה, ב"י

, ל רובם נישאו"לאחר ששירתו בצה, אך היום, ההשקעה שלי ושל הצוות הייתה גדולה עם הרבה אחריות

הקשר עם רובם . אני רואה כי עמלי לא היה לשווא, השתרשו בארץ ובנו בה את ביתם, הקימו משפחות

 .נמשך ותמיד הם מציינים כי רק בבגרותם הם מבינים כמה הדרישות מהם היו רק לטובתם

 

 לינה משותפתהקיבוץ שהיה 
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" אידיאולוגיות"בראשית דרכי בחינוך היינו צעירות ללא ילדים והרבה החלטות של מערכת החינוך היו 

 :בהשפעת מחלקת החינוך של התנועה ואציין כמה מהן הזכורות לי

 

הנסיעה הייתה (מחשש שיביא מחלות  3עד גיל , העירה, לא ניתן היה להוציא ילד מבית הילדים ☺

 ).באוטובוסים

בשלב מאוחר , בבוקר 9:00 – 8:00מ " שעת אהבה"ההורים היו מגיעים ל ☺

 .יותר הוחלט שרק אחד מההורים רשאי לבקר

הושבו כולם יחד על סירים כאשר קמו משנת , כאשר הילדים החלו ללכת ☺

לפני שנת הצהריים וכאשר התעוררו אחר , לאחר ארוחת בוקר, הלילה

בתקופה ההיא לא היו טיטולים והשימוש היה בחיתולי בד שהיו . הצהריים

 .נשלחים לכביסה

 .כאשר היו בעיות השכבה עם ילד המטפלות היו באות להשכיב ☺

ואם היה נופל בלילה הוא פרץ " גולו גולו"זוכרת אני שהיה לי תינוק שהיה לו 

 . השומרת הייתה באה להעיר אותי ולא את ההורים, בבכי

י המטפלות ולא "ח עם הילדים הייתה נעשית ע"הנסיעה לרופא או לקופ ☺

 .ההורים

ולכן ההשכבות  3לחדר האוכל לארוחת ערב אסור היה להכניס ילדים עד גיל  ☺

 .לקטנים היו מוקדמות

והאחריות עד אז לילדים  22:00, 21:30שומרת הלילה הייתה מתחילה בשעה  ☺

ולא נשכח , "חוגגים"אלה מידי פעם היו קופצים לראות אם הילדים ישנים ולא . הייתה על ההורים

 .לילות חורף ומחלות הילדים

 .ההורים היו נשארים איתו בבית ילדים -כאשר ילד היה חולה הוא לא נלקח הביתה  ☺

כי , רק בגן הצוות היה גדול. מטפלות ולעיתים גם עזרה 2ועליהם  5 – 4מספר הילדים בכל קבוצה היה  ☺

 .מספר הילדים היה רב יותר

היה , כאן גם היה נהוג שלאחר לכת ההורים. אחד ההורים היה ישן בלילה, לפי תורנות, בגן הילדים ☺

 .נשאר הורה שהיה מספר להם סיפור ומשכיבם לישון

לחימום בחורף והשומרים היו , )לא היה מספיק חשמל(שנים רבות היו בבתי הלידים תנורי נפט  ☺

 .מדליקים אותם לפנות בוקר

חום , שהילדים קיבלו הרבה אהבה, אך דבר אחד ברור, היו עוד החלטות והתנהגויות שקשה היום להבין

ותשומת לב הן מצד המטפלות שהקדישו לעבודה זו את עצמן והן מצד ההורים שהיו עם הילדים מספר שעות 

, הטרקטורים, טיילו בקיבוץ וכמה אהבו הילדים את הפרות, בשעות אלו שיחקו איתם. שהוקדשו רק להם

 . היו אלה שעות של איכות שבימנו קשה למצוא אותן. 'הטבע וכו, הפרחים

 

שנים בהם עברה המערכת הזו , משלושים שנה ויותר בהם עבדתי בחינוך, העליתי כאן לא מעט מזיכרונותיי

 . נשאר לי לומר לסיום שנהניתי להיות חלק ממערכת החינוך ולתרום לה. שינויים וטלטולים רבים

 

 לולה רגב 
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 זיכרונותיה של מטפלת ותיקה
 

 .אבל המנגינה לעולם נשארת, אבל המנגינה, שנים עברו, הימים חולפים

 .להשלים את קיבוץ ניר אליהו, באתי, ניסיון כתיבה זה מחזיר אותי לימים שבאנו

 .עזבתי מוקדם את בית ההורים והקיבוץ היה נוף חדש עבורי

 .נכנסתי לעבוד בבתי הילדים, אחרי היכרות עם וותיקי המשק והתערות בקיבוץ

ההדרכה . לא ידעתי מאומה, )שלא היו לי אחים קטנים בבית(מטפלת צעירה , אני. הילדים תמיד נפלאים

 .אהבה ורצון טוב עזרו מאוד, אבל אינטואיציה, שקיבלנו הייתה דלה ביותר

 

 .המילה חינוך הייתה כל כך גדולה עלי והרגשתי משא כבד

לראות את הילדים מתעוררים בבוקר , "לעבודת הבורא"קמתי בשמחה . מהרגע הראשון אהבתי את עבודתי

, לשחק בחצר, לנקות, להכין אוכל, להחליף בגדים וחיתולים, לנשקם, מושיטים ידיים לחבקם, יום חדש

זר לא יבין (הכל עשתה מטפלת אחת , שירה ותרגילי התעמלות, סיפורים, משחקים, עבודה ויצירה, לטייל

 ).זאת ולא יאמין

 ...ושוב לנקות, )לא היה טייפ(לשיר בקול לילדים , להשכיב לישון, לקלח –בצהריים 

 .ולראות את הילדים שמחים ומאושרים כאשר באים ההורים לקחתם הביתה

 

 .היו שנים שהילדים חזרו לבתי הילדים לאכול ארוחת ערב וכמובן לישון בחסדי שומרת הלילה

 :כמה דוגמאות מהימים ההם

 .המטפלת הייתה המחליטה הבלעדית אם למשל יש לחבוש כובע בחורף או לא ☺

, הייתה האם שלא הסכימה לדרכה מתרחקת מבית הילדים, כשמטפלת שלחה את הילד ללא כובע ☺

 .מוציאה בחשאי כובע מכיסה וחובשת לילד

אלא חתכו אותן כדי שהאצבעות תצאנה החוצה והנעליים לא . לא מיד קנו חדשות, נעליים שהיו קטנות ☺

 .תלחצנה

התנאים בבתי הילדים לא תמיד היו קלים והיה צריך להתמודד עם הרבה עבודות שהיום לא חושבים  ☺

או לכבס ביד את החולצות , למשל להביא נפט בבקבוקים כדי להדליק את תנורי הפיירסייד. עליהן

 .לצחצח נעליים יום יום ועוד, הלבנות של יום שישי

 

על מהות החינוך הקיבוצי ובפרט על הלינה המשותפת השנויה , שנמשך שנים, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח

 .במחלוקת

נתתי לכל ילד את מרב תשומת , בעיקר בגיל הרך, אני מרגישה שבעבודתי

ויצרתי , השמחה, העזרה ההדדית, החברות, את האושר, הלב והאהבה

 .קשר טוב עם הורי הילדים

 .שנתנו כלים לעבודה פורייה יותר, עם השנים הייתי בהשתלמויות

 

 ).זאת לא ביקורת(היום בבתי הילדים המון מטפלות . הזמנים השתנו

 .היום אני רחוקה מאוד מהחינוך ובטוחה שהוא בידיים נאמנות

 !בטון גבוה... אוהו...אוהו...אוהו –לכל הילדים מהעבר ומההווה 

 –בחרתי לסיים בשיר שמבטא ימים יפים ומלאי סיפוק בעבודתי כמטפלת 

 

 ו'לנצ                                                                                                   
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 נעמי שמר
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 זיכרונות ומחשבות על הלינה המשותפת
 

אנחנו כולנו . ונטע לשיחה אודות הלינה המשותפת, חנה, סמדר, יובל, שרית, לילך: ערב אחד התאספנו

חוו ) שרית ולילך(הצעירות שבינינו . שחווינו בילדותנו את הלינה המשותפת, הורים לילדים, אנשים בוגרים

, וחצי 8וחנה שהגיעה לקיבוץ בגיל , וחזרו ללינה המשותפת, ס"גם לינה משפחתית לתקופה קצרה בגיל בי

 ".דרור"ובכך עברה כעולה חדשה מחיק ההורים היישר לבית 

 

שכתב נחשון " שיר הערש האילם"למשתתפים חולקו קטעים מצולמים מספר ראיונות עם בני קיבוץ ששמו 

האם מישהו מהדוברים מייצג את : וכנקודת פתיחה התבקשו המשתתפים להתייחס לקטעים, לוסטיג

הציטוטים לקוחים מן . האם המתואר דומה לחוויות שעברו, האם אינם מסכימים עם הכתוב, דעותיהם

 .הספר

 .הקטעים מאפיינים כאלה שסבלו −

 .כתבו –רק כאלה שסבלו  −

 .לא מראיינים אותם –אנשים כמונו שנשארו בקיבוץ . כל המרואיינים ברחו עד קליפורניה −

, כי בעיני הלינה איננה מנותקת מהחינוך המשותף, אני מבקשת מהמשתתפים להתייחס גם לחינוך המשותף

 .יש חלק יותר רגשי" לינה"למרות של, והם מהווים חטיבה אחת

אבל היה לה טבעי לגמרי לגדל , אמי כילדה סבלה" גם אמי הייתה קורבן של הלינה המשותפת: "ציטוט

, גם בשבילה הלינה המשותפת. אני חושבת שהיא קורבן. אני כאמא לא מבינה. אותנו בלינה המשותפת

הקבוצה . אני באופן אישי לא במצב טראומתי. הייתה חלק מן החוויה הקיבוצית, שזכורה לא כחוויה טובה

זה הזיכרון . וזה מגיל צעיר ועד היום, החברים דאגו מאוד אחד לשני. מגוננת, שלנו הייתה מאוד מגובשת

היום אני חושבת שהאופי המגונן שלנו כקבוצה בא במקום מישהו אחר שלא נתן מענה . המשמעותי שלי

 .למצוקות

ונשארו , זוכר שההורים השכיבו, לא זוכר דברים לא טובים. לי יש זיכרונות טובים מהלינה המשותפת

אין לי . ואני זוכר זאת לטובה, אחד ההורים היה תורן השכבה וסיפר סיפור. לא הלכו מייד... אתנו

כאבא אני . והיינו רגילים להיות ביחד, הרבה פעילויות ביחד, יש לי זיכרונות טובים מהקבוצה. טראומות

כשילד חולה ברור שהוא צריך . בגיל הנעורים זה בסדר שהם יוצאים. אין ספק בכלל, מעדיף שהילדים בבית

 .להיות בבית

 .היה לנו מאוד פשוט להעביר את הילדים שלנו לנעורים, משק-הורים בני, אנחנו −

המקום שבו הייתי הכי בטוחה , הקטע של להיות ביחד" הקיבוץ לימד אותי להיות אכפתניקית: "ציטוט

. עד היום אני מרגישה ככה לגבי חברי הקבוצה שלי. בתוך הקבוצה הרגשתי הכי טוב. היה בית הילדים

. עד היום אני זוכרת בגאווה שסידרתי לעצמי מדף מיוחד. בחדר 3היינו , בנעורים לא היה לנו מקום פרטי

למרות שפחדתי , בלינה המשותפת לא סבלתי...) אותם שולחנות כתיבה, כולם קיבלו את אותם מדפים(

 .היום אני מבינה  שהתעללנו בילדי חוץ. היה כיף... מות במסדרון'מלחמות פיז... היינו משתוללים. בלילות

 

ואנחנו יושבים לא רחוק מתחת למקום שבו היה השמרטף מחובר , "עורבני-כחל"השיחה מתרחשת בבית 

כי לחברה שלי כואבות , קוראות לשומרת שתבוא. אני וחברה מהקבוצה, אנחנו עומדות מתחתיו. לתקרה

. אנחנו בכלל לא יודעים מי השומרת היום? מי השומרת הזאת. אני לא מספרת את זה כקוריוז. האוזניים

 .עוזרת לה, גילה-בת, אני. אנחנו קוראות לשומרת האנונימית כי אין שום סיכוי שאמא תבוא

 .הילדים בגן פחדו, אני זוכרת לילות של רעמים −

לוקחים מצעים יבשים , הולכים לבד. שברח להם פיפי, היינו מחליפים מצעים לילדים שהרטיבו −

 .מחליפים בעצמנו, מן הארון

בצהריים כולם ". הקמות"שהיום נקראות " הפסקות"אני זוכרת שהייתי מטפלת בגן ועשיתי  −

זה לא סתם שעושים . היינו מוציאים לסככה בחוץ לתלייה את כל השמיכות. היו עושים פיפי

 ...פיפי במיטה
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 ?האם זה סימן למצוקה . יש לזה משמעות רגשית −

 ...כולם יושבים באותו זמן על הסירים. תהליכי הגמילה היו שונים −

 .היה מאוד צפוף, לא היה לי טוב. 8אנחנו עברנו לישון עם ההורים בגיל  −

המציאות הייתה הלינה . לא הכרנו משהו אחר. אנחנו ישנו אצל ההורים רק כשהיינו חולים אולי

 .היה כיף לא נורמלי. לינה משפחתית חווינו רק אצל הסבים כשנסענו לשבוע חופש. המשותפת

 .התביישתי לחזור לבית הילדים אחרי החופשה עם ההורים −

לא עודדו " ולא עודדו ילד להתבלט, לא היה מעקב אחר הכישרונות המיוחדים של כל ילד וילד: "ציטוט

נוסעת באוטובוס  8ילדה בת . אבל מי שהיה לו כשרון היה צריך לנגן, תמיד רציתי לרקוד. אותנו להתבלט

, השקעתי בנגינה. נוסעת לבד, הולכת לבד. מתחת לרפת, האוטובוס עוצר בכביש למטה. סבא-לבד לכפר

 .לא יכולנו לבחור משהו מיוחד לעצמנו. זה הכעס שיש לי על החינוך המשותף. אבל רציתי לרקוד

. לא נכנסתי. ולא יכולתי לסבול את מגע החול על עורי 3הייתי בת . הכריחו אותנו להיכנס לארגז חול

היום יש לנו ידע . המטפלת האשימה אותי שאני רוצה להקשיב למה שהמטפלות מדברות ולכן לא נכנסת

 ...אחר

 

 ...וחוזרים ללילה

להחליף , תינוקות שצריך להאכיל 5-6יש . יש חמישים ילדים ומכשיר מוזר. יש שומרת לילה −

 ? מה עשו אמהות מיניקות . להם ועוד להקשיב לכולם בשמרטף

להורים ... ואז תפרו אותי, ומצא אותי, במקרה מישהו עבר ושמע. פעם נפצעתי ועמדתי ובכיתי −

 ?לא היו חרדות ודאגות 

 .התהליך של קבלת ההחלטה על מעבר ללינה המשפחתית לקח זמן −

, הייתה תקופה קשה. וזה כנראה מה שנתן לי בסיס יציב, אני חייתי עם ההורים בגילאים המשמעותיים

. כ"יש לי זיכרון טוב בסה). עולים חדשים(והקיבוץ נחשב לפתרון טוב לילדים שההורים מתקשים לגדל 

קופצים , מות במסדרונות'אני זוכרת מלחמות פיז. חשבתי שטוב לי והייתי מרוצה. רציתי להישאר בקיבוץ

 .על המיטה עד שהמכנסיים נופלים

 .כמו ללכוד עכברים בקופסה בעזרת גפרורים, אפשר להשיג בבית-יש חוויות שאי −

 .ואין מבוגר בסביבה, ילד מיוחד שרק איתן הבין אותו. אני זוכרת שתומר ישן אתנו −

החולשה של ההורים מול , האוטוריטה המוחלטת. עולה הנושא של מעמד המטפלת מול ההורים −

 .מערכת החינוך

 .כוח של הכלל על הפרט. למערכת היה כזה כוח −

. זה הציק לה כל השנים שאין לה מילה מול המטפלות. אמא שלי זוכרת חולשה מול המטפלות −

 .הפקיעו מהם את ההורות. אני חושבת שההורים הכי סבלו

 .לא עשו את הטיפול הפיזי, ההורים לא קילחו את הילדים −

 .כשהייתי אמא כבר רחצנו את הילדים בעצמנו −

 .כשהמטפלות הפסיקו לחפוף את הראש לילדים ביום שישי היה משבר −

 .כשסגרו את בתי הילדים והחזירו לנו את הילדים הביתה היה משבר, ובשבת בצהריים −

והייתה תורנות שבת , עדיין הבאנו את הילדים בשבת לבית הילדים, כשהיינו כבר הורים בעצמנו −

 .לעבוד שם

המטפלת הייתה נפגשת עם . המטפלת הייתה נוסעת אתו, כשלילד היו בעיות בבית הספר −

 .המחנכים לשמוע על הבעיות

 .האחריות לא של ההורים, הבעיות טופלו דרך המערכת −
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 ...קוריוזים, זיכרונות

היה כיף להיות . כי אסור היה להוציא ילדים חולים, צ"ההורים באו לגן ונשארו אתנו אחה, כשהיינו חולים

 .עם כל הילדים החולים וההורים בגן

בסוף התברר שזו . בנימין ישן אתנו ולא הצלחנו להעיר אותו. כיפור הייתה אזעקה בלילה-במלחמת יום

 . הייתה צפירת הרמדאן

 .והפעלנו את האזעקה, שמענו את צפירת הרמדאן. היינו אחראים על הפעלת האזעקות, ילדי זמיר, אנחנו

 חוזרים לדבר על היחסים בקבוצה

לא הייתי מרכלת על חברי הקבוצה . עד עכשיו זה ככה. מוחלטת וגמורה לבני הקבוצה. נאמנות −

 .אבל הפנמתי, קוד שלא נאמר בקול. שלי עם מישהו מחוץ לקבוצה

 .אז גוננו אחד על השני, היינו חסרי מגן −

חטפנו המון מכות . אבל אנחנו הלכנו מכות, היום מקללים. היינו הולכים מכות באלימות רבה −

 .מהמטפלות

 .גם אנחנו כמטפלות החטפנו מכות −

 .קיר כמושא פרטיות, "להסתובב לקיר", "קיר"עולה המושג 

 ".קיר"כי לא היה לי , בטירונות לא הצלחתי להירדם −

אנחנו . כך שאפשר לרדת משני הצדדים, שמנו את המיטה באמצע, רק כשעברנו לבית שלנו −

 .תמיד ישנו צמוד לקיר

 .אני עם עצמי, הקיר כמקום פרטי −

 ".קיר"לאף אחד אין . עכשיו ישנים בצהריים בבתי ילדים כמו סרדינים −

. אבל היו לנו חיים קשים. יש לנו זיכרונות מספיק טובים שאפשרו לנו להישאר, אלה שבקיבוץ, אנחנו

לא מצליחה לגלות . עד היום אני סובלת מזה. חיים ללא רכות ואינטימיות. קשים במובן של ההיפך מרכים

 .מגוננת ולא חושפת, מוקפת חומות. רגשות

ואז , לקח לי הרבה זמן ליצור קשר ולהיפתח. הסגירות הזו גרמה לזה שהייתה עלינו סטיגמה של סנוביות

 .חופשיים במגע, מכירים הרבה ילדים, פתוחים. הילדים שלי לגמרי אחרים. חשבו שאני סנובית

 .כל הזמן אמרתי לעצמי לחבק את הילדים שלי, אני כאמא. זה החסך שלנו. לנו היה מעט מגע

 .התביישנו, לא היה מקובל שיחבקו אותנו −

הנורמה הייתה שצריך . לא העזתי לבקש עזרה. אני ידעתי שאני צריכה להתמודד לבד −

 .להתמודד

, האם מה שאני עושה עוזר לקבוצה. תמיד הסתכלתי על עצמי כעל פרט בקבוצה ולא כעל אינדיבידואל

שגם , לשים את עצמי במקום. אני עובדת על זה הרבה שנים. ולא אם זה מתאים לי, משרת את הקבוצה

 .הצרכים שלי הם חשובים

 .קללה חמורה" אגואיסט" −

רק כמבוגרת נחשפתי למצוקות של . למרות שלא סבלתי, אני לא מתגעגעת לקיבוץ של פעם −

 .האחרים

 .והיו ילדים שלא היה להם למי ללכת, היו ילדים שהיה להם למי ללכת −

 .שיש להם כוח" מואשמים"ילדים עם הורים בתפקידים מרכזיים בקיבוץ  −

היום היו ". מפגרים"ונוצרה להם סטיגמה של , הוציאו אותם למקום אחר –ילדים עם ליקויי למידה 

 .ויכולים לטפל בהם בתוך בית הספר הרגיל, מאבחנים את הלקות שלהם

. והם קיבלו מה שהם היו צריכים, אבל נכון שבית הספר המיוחד נתן להם התייחסות מיוחדת −

 .הם עשו עם עצמם משהו

 ...הם הלכו עם תחושה פנימית −

 .כך אומללים-רק כשהיינו מבוגרים תפסתי שהיו פה ילדים כל −
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הייתה לנו . משפט שדה. ועדת חברה –כל יום שישי . לנו הייתה ועדת חברה ששימשה כטריבונל

אולי . ומודיעה מה החליטה, הוועדה דנה ונותנת משפט, הילדים פונים עם בעיות לוועדה. אוטונומיה

 .אבל ביצוע אכזרי, רעיון טוב

אני לא יכולה לקבל , כאמא, עכשיו. הם לא יכלו להגיד כלום. לא יכולנו לספר להורים מה באמת קורה

 .את זה

 

 .הילדים היו לבד בבית כי ההורים עבדו. גם מחוץ לקיבוץ הייתה תרבות כזו

. כל ההורים עם הילדים על הדשאים. צ ההורים עם הילדים"מארבע אחה. צ הוקדשו לילדים"שעות אחה

 .חגיגה גדולה מבחינת המשפחות. אולי זה מה שהציל אותנו. שני בני הזוג עם הילדים

 .המשפחה הייתה חשובה תמיד. אליהו הקיבוץ לא החליף את המשפחה-בניר

 

על חלק מן הנאמר בשיחה זו . אנחנו הולכים עם הדברים כבר שנים רבות. אך לא נשלמה, השיחה תמה

על הלינה , מה הם חושבים על החינוך המשותף, והורינו. עדיין יש דברים שקשה לשחרר. הופעלה צנזורה

 ?בשמחה ? בעצב ? אולי בתחושת החמצה , האם הם נזכרים בגעגוע? המשותפת 

 

 נטע בארי: רשמה

 

בעיית המים 
לא החלה 

  –היום 
הנה ביום 

העלייה על 
הקרקע 

הובאו מים 
 בדליים

מרמת  
 הכובש

27/7/1950 
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 "שערת הכסף"על 

 .שמרתי אז עם קלמן ובאחד הסיבובים נכנסנו למפעל. עשרים שנה לאחור

 . קלמן הלך להעריך את ההספקים ואני התבוננתי

 ...הרמתי מהרצפה דף נייר ובדחף בלתי נשלט כתבתי את הדברים, משם הלכנו לחדר האוכל

 

 

 שערת הכסף

מבט מהורהר אל אולם היצור העביר בי משהו ...

חברות שהשקיעו את מיטב  –" תחושת האשמה"מ

, והן מצניעות פה ושם קמט... חלבן ודמן, שנותיהן

מבט מקורב יבחין בשערת כסף ... וריד ססגוני

עתה ... חופשייה ומשוחררת שחמקה מן המכחול

עקב המצב " –אנו קוראים אותן למכונות 

 "...הכלכלי

אפילו , יש בגיוסים הללו משהו בראשיתי מאוד

 ...קמאי

 ...המחוברות המחודשת הזו של האשה אל הלחם

 ...משהו תמים עולה מהשקדנות הקפדנית הזאת

 .תודה, לא, לשבת

עוד   ... עוד קרטון, הנה, תודה, אין צורך? מנוחה

 ...רגע ו

הבן ? מה מתרוצץ אי שם בקצה שערת הכסף

 ?הרגליים המבקשות מנוחה? המשרת בקו

או אולי יש כאן דיאלוג אילם בין החברה שרכנה 

בפטישה על כביש צמח לבין החברה הכפופה 

 ...סוף –אולי נגיע סוף סוף  –למכונה 

 ? מי לא שפוי בדרך הארוכה הזו

 ...?אנחנו... ?העולם

 

 ...כזר מלא חן עוטרות אותי בנות הגרעין... דקה משם ואני בחדר האוכל

 ...?לא מגיע לנו... ?ומה עם הטיול –הומה ומגעגעת , חדוות חיים שופעת

 ...?וכלכלה ודמי כיס... ?ורכב שכור... ?וקילומטרים חופשי

 ...ואיזו סערה... בוא נדבר בדולרים, עזוב שקלים

 

 ...וכל המרחק בין החברות הוא כחוט השערה בלבד... במבט מהורהר התבוננתי בסערת הכסף

 

 שמוליק                                                                               

 זכרוןהקיבוץ שהיה 
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 המנהליםוהקיבוץ היום 

 59 –סיכום פגישה בנושא עלון הקיבוץ לחג המשק ה 
ל "מנכ – עוזי, נ"רכזת משא – יפעת, מזכיר – נמרוד, מרכז המשקרוני ברניר ": כסא החם"נוכחים בשיטת ה

 ).ברק ניר –ובהמשך (עדן 

 -ולשקף את חזונם לעתיד הקיבוץ , שנות קיבוץ ניר אליהו 59קיבצנו את מנהלי הקיבוץ על מנת לסכם את 

 :לא נגענו, ומהיום, ניר אליהו עד היום –ובמילים אחרות 

 

 )2005בתפקיד מדצמבר , חבר קיבוץ רמות מנשה –" מנהל העסקי"ה(מרכז המשק , רוני ברניר

 –" הסדר הקיבוצים"של ניר אליהו כ" נקודת המפנה"אני מציין את  –בסיכום כמעט ארבע שנים בניר אליהו 

בעיקר מול המערכת הבנקאית , מאז נמצא המשק במצב של ביסוס והתחזקות. 2003שנעשה לפניי בשנת 

החוב הנדחה שחורה מאד " בלון"ו –ההתנהלות מול הבנקים קשה בגלל מבנה ההסדר . והעסקים החיצוניים

השגת רישיון יצרן לענף המזון והכנסת , והסדרת הגן" עסקת עדן"הישג ממשי בתקופתי הוא סיום . לבנקים

 . השותף במפעל

, פלסטניר, הסדרת שימושי הקרקע באזור מבני המשק, המשך עמידה בתשלומי חוב ההסדר –היעדים להמשך 

סיימנו את העיסוק במחפורות רולידר . מינוף ענף המזון, תחנת הדלק אלון

 .שצריך להסדיר ולייצב) ש"גד, פרדס(ויש עוד שימושי קרקע חקלאיים 

גן נוסף  עדן –בתהליך איטי ומובנה צמיחה של התאגידים  –מבחינת צמיחה 

תהליך הצמיחה והגדלת , הכנסת השותף – פלסטניר, והכפלת הרווחים

יש לציין כי פלסטניר חטף את המכה הקשה ביותר מהמשבר . הייצור

 .ומזל שהכנסנו שותף בזמן –העולמי 

אחרי הסדרת רישיון יצרן יש תוכניות של הגדלת הענף למיצוי  –ענף המזון 

 .הפוטנציאל הנובע מרישיון היצרן

אבוקדו עם , הסדרים בתחום הפרדס והמנגו –שימושי קרקע חקלאיים 

מאגר , הקמת מנהלת מים, טיפול במים, תהליך אסטרטגי. ש"גרנות והגד

 . ואבטחת מי הקולחין לעתיד

 

 –מסתיים תשלום ההסדר ואז יהיה צורך לפתוח את נושא החוב הנדחה  2020בשנת  – בראייה אסטרטגית

משקולות רבות , לאחר ההסדר השמים הם הגבול, לדעתי. אבל אז נהיה במקום אחר ונשפר את מצב הקיבוץ

 .יוסרו

 .מתנהל בשוטף בצורה טובה –ההפרדה בין עסק וקהילה והשינוי עשו טוב לקיבוץ , לגבי הקיבוץ בכלל

 

 ?האם יש מקום למפעל נוסף או להתבסס על הקיים: שמוליק

להערכתי רק בתום ההסדר נוכל להתחיל . צריך לעשות את ההכנות בצד היצרני ולחפש עוד אפשרויות: רוני

שמקשה על גיוס הון , שמכתיב לנו הסדר החוב עם הבנקים, כרגע יש לנו מגבלות אשראי –פרויקט גדול חדש 

 .להשקעה

 

 : ניר אליהו בעיניך עד היום ומהיום, במקור מקיבוץ יסעור, ל עדן"מנכ, עוזי בארי

, שמה שמאד מייחד את ניר אליהו זו האווירה הטובה בין החברים, אני יכול להעיד, כמי שמגיע ממקום אחר

אבל אנחנו , וצריך תמיד לראות איך משפרים, אולי לעולם לא נהיה מיליונרים –תחושת הקהילה והסובלנות 

 . בכיוון נכון

צריך לשמור את היחסים בין  –ככל שהדברים נהיים עסקיים מידי וכספיים וזה יכול קצת לקלקל , לצערי

 .השכבות וזה לעומת יסעור
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, ניתן את הדוגמא של חג שבועות –שיהיו חיוביים , שכנות יותר טובה, כן הייתי רוצה לראות יותר פרגון

צריך לשים בצד ריבי שכנים , צריך לשים את הטינה והרגשות השלילים בצד. אנשים מחפשים את היחד

 . קטנוניים ולחפש את היצירה והחיוב

הקליטה היא . עצירה של הקליטה מכל מיני סיבות –מה שמעיב במקצת אלה העיכובים בנושא הקליטה 

 .צריך לבדוק איך מתגברים על המהמורות, סם החיים של ניר אליהו, האוויר לנשימה

 

יש צוות מקומי , ולשמחתי אני לא לבד –שתופס נתח גדול מאד בחיי " פרויקט חיים"מדובר ב - עדןמבחינת 

השילוב של ענפי הקיבוץ ועדן שומר על מסגרת , נותני השירות בקיבוץ –וותיק וחזק ומעגלים חיצוניים 

 .השותפות

בכל שנה אנחנו חושבים . התוצאות מדברות בעד עצמן. הגרעין הצוותי של עדן מגובש ועובד הרבה שנים

 . מקווה שבעתיד זה יוכל להתבטא גם בדיווידנדים לחברים. שהגענו לשיא ומצליחים להפתיע את עצמנו

 .גם לשמור על הקיים כיום בתקופת משבר ואי וודאות אינו עניין של מה בכך

, חלקנו בהסדרי הקיבוצים, ההלוואה לבנק מזרחי על ההון –לעדן יש מטלות המפחיתות את הרווח 

 .ההלוואה להיוון מבנק המזרחי ולמרות זאת מגיעים לתוצאות יפות

 

אך לא , "בראף"נראה שהשותף הטבעי הוא . כעת בוחנים אפשרות גן נוסף או אלמנט נוסף – אסטרטגיה

 .נלך עליו עד שבדקנו את כל החלופות ואנו בודקים עד סוף השנה

הגדולה של הגן היא . עד בניית גן חדש יוכל הגן להפוך למרכז אירועים חזק ומרכזי גם ברמה הארצית

עדן רואה עצמה מחפשת . בפשטות של הבחירה מול האולם המרהיב שמשתקף –למשל היום . משהו ייחודי

 ...אוהד נהרין, אולם הקונצרטים, סדנת גאגא –כיצד ניתן לנצל את האולם 

שזה , ובאים מעט מדי לקונצרטים וסדנאות הגאגא -לצערי החברים לא מנצלים מספיק את הלוקסוס הזה 

אני מקווה שינצלו . תרבות ברמה גבוהה במחירים מסובסדים וסמליים

 .יותר את היתרון הזה

לעומת , למרבה הצער הגן מכתיב את סגירת הבריכה והקיבוץ יוצא נפגע

מדובר באמת בפנינה ואנחנו חושבים . זאת בימי שישי החברים נהנים מהגן

 .ביחד כדי לשפר את המצב

 

 ?הנכונות של עדן היא גישה לקראת החבר: שמוליק

לבין , אנחנו משתדלים מאד לשמור על איזון בין צורכי הגן כעסק: עוזי

 .יש בחינה מתמדת של הנושא. אתגר לא פשוט. זמינותו לחברים

 

גם ברמת , מאוד משמעותית ואינטנסיבית מבחינת התהליכים –במשך חמש שנים  נ"רכזת משא, יפעת

 .הקיבוץ וגם ברמת החברים ומה שהשינוי עשה לאנשים

. הקיבוץ בצמיחה ומתקדם וגם ניתן לראות זאת בהשוואה לסביבה, נראה שהיום הקיבוץ בעלייה

 . מתקדמים יפה מצליחים לשמור על הקיים ויש אף מקומות שמשגשגים

היתה הרבה , מבחינת ההרגשה האישית בעבודה, לאחר תחושת התקיעות במודל המשולב –ברמת החברים 

השינוי ) המיסוי הגבוה(גם אם זה לא התבטא מיד בכיס , השינוי הביא לפריצה המקווה –מרירות ואי צדק 

 . הרבה ניסו ורובם גם מצליחים להתפרנס בכבוד –יזמות  –דוגמא מצוינת , בא לידי ביטוי

ברמת חיי היום יום אני פחות מעורה אבל מההתרשמות שלי שבניר . תופעה יפה שאפשר להתגאות בה

שמשתדלת להימנע מעימותים , ויש תרומה להנהגה, אליהו גם את המשברים עוברים בצורה יותר טובה

 .קשים

, דווקא הניהול בתוך הקיבוץ נשאר בידי החברים, למרות המירמור על כך שרוב המנהלים שכירים

זה דורש הקרבה כי לנהל בתוך הקיבוץ . ויש לכך השפעה על הקהילה –במקומות אחרים זה כבר לא כך 

 .דורש הרבה מעבר
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עם זאת לא פחות חשוב שהמנהלים . רובם עושים עבודה טובה –זה משמעותי שהחברים הם חברי קיבוץ 

יעקב , צפי, התרומה של אנשים מקצועיים כגון ברק –יהיו מקצועיים ואם לא נמצא אדם מתוך הקיבוץ 

 .יש להם תרומה רבה להתקדמות –ורוני 

חשוב  –נעים לבוא , מקפידים לשמור על אווירה טובה –בסך הכל גם כשיש חילוקי דעות וחוסר הסכמה 

 .לשמור זאת

 

נ להעמקת המודעות "האם יש מקום לעשייה בתחום משא: שמוליק

 ?כדי שהמצב ישמר? והכשרת האנשים לניהול ופרנסה

אני לא  –היו הצעות במהלך השנים של פיתוח עתודה ניהולית  ::יפעת

אך כיום יהיה קשה למצוא אנשים שייקחו . מתנגדת ברמה העקרונית

היום המצב הדינאמי והעצמאות שלהם מכתיבה , התחייבות כזו גדולה

 . מציאות שבה רוב הצעירים מעדיפים להתפתח מחוץ לגבולות הקיבוץ

. אנס וההכשרה'מצד שני אם יש אדם שלמד אנחנו נותנים את הצ

 .לא רואה כיום מסלול מוגדר מראש –בעדן , דוגמאות יש בחינוך

אני מקווה שכשתהיה קליטה זו תהיה הזדמנות לסמן אנשים מתאימים 

 .כפוטנציאל

 

המיצוי והמימוש , מקווה שיותר ויותר אנשים ימצו עצמם ברמת הפרנסה –עכשיו זו תחילת העלייה  – עתיד

בתוך (מאחלת שתהיה עוד התקדמות בניהול . עוד עובדי חוץ ברמת ניהול הענפים, עוד יזמיות, העצמי

כנראה שזה כורח , תמיד בשלב הראשון של השינוי יש את התופעות הלא נעימות). האילוצים הקיימים

מקווה שאנשים ישימו בצד כעסים וחשבונות מן העבר . מקווה שאנחנו כמעט עברנו את זה, המציאות

 .  ויסתכלו קדימה

 

 ר הוועדה הכלכלית"יו, ברק ניר

אולם גם אלה , אחרי כמעט שנה בניר אליהו אפשר לראות דברים מאוד יפים בצד העסקי

עוסקים , מצליח גן האירועים, למשל. טעונים לווי של המערכת הניהולית המרכזית והכוונה

 .בבחינת כווני פיתוח הגן בעתיד לכיוונים שונים כולל בחינת הקמת גן נוסף

 .רק שהמדינה לא תפריע. גדולה ומנוהלת שנראית ביזנס טוב. הרפת –דבר שני 

על , ונבחנים כיוונים שונים על ידי רונילענף המזון יצרו כאן בסיס  –בקנה מידה שונה מעט 

 .אנחנו רוצים לראות כיצד הוא יתפתח בעתיד. ידי וכמובן על ידי אלי ואבי

השנים האחרונות היו שנים . ש"עוסקים באינטנסיביות בנושא הגד –קשיים בצד העסקי 

עם , פ עם ארגונים כלכליים"בודקים שת. הכל תחת ההחלטה של ההנהלה הכלכלית. קשות

מים וידע חקלאי , לזכותה של ניר אליהו שיש קרקע. בודקים את כל החלופות, קיבוצים

.                                                                                                                        ש קטן מדי"אולם השטח שעומד לרשות הגד

כדי שכל ההחלטות , ש עד סוף השנה"המשימה היא להציג להנהלה הכלכלית אלטרנטיבות כלכליות לגד

 .תתקבלנה בזמן

זה אדם שמתאים באופי שלו . לפלסטניר הצטרף שותף מכובד וראוי. פלסטניר –קושי נוסף בצד העסקי 

לא היטיבו עם , המשבר הכלכלי העולמי והמקומי, מאידך. יש אמון הדדי והעסק מנוהל היטב. לקיבוץ

 .בשלב זה הדבר לא מורגש בתזרים המזומנים שהקבוץ רואה, לשמחתנו, פלסטניר

 

  –ודברים נוספים 

אנחנו בסיטואציה שחלק מהבנקים שבהסדר לא מאפשרים חופש פעולה רחב  ומערימים  –הסדר החוב 

 .קשיים לא מעטים ואנחנו מנסים להתמודד עם דפוסי פעולה בסיסיים שנוצרו בעקבות החוב

הסדרת העניין ברשויות כרוכה בתשלום ). 'מחסנים וכו, רפת(הסדרת כל שימושי הקרקע באזור מבני המשק 

על ידי הלוואות , האם על ידי הכנסת שותף. לא קטן וקיימות דילמות איך מממנים את ההשקעות האלה

 .אלה הכרעות לא פשוטות, נוספות
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נראית לי כאן , שאני עקרונית תומך בה, ההפרדה בין הצד העסקי לקהילתי  -המבנה הארגוני ניהולי 

זה מאזן ויוצר מערכת . ר להנהלת קהילה"אחד הפתרונות הוא מנוי יו. קיצונית מדי וזה מחייב פתרון

 .הדברות קבועה

 

 ?ניר אליהו בעתיד

תוכל ניר אליהו , ניר אליהו ממוקמת במקום טוב ואני מניח שאחרי שיתגברו על הבירוקרטיה הממשלתית

מבחינה . יתאפשר לה לשדרג את התשתיות ולהעמיד יישוב ברמה גבוהה, לגדול בקצב שתבחר לעצמה

יש בניר אליהו לכידות חברתית וכיוון שלא נראה כיום פתרון לגרעון , כמו שאני מצליח לזהות, קיבוצית

 .נראה שהלכידות הזו תשמור על המסגרת הקיבוצית המוכרת לאורך זמן, האקטוארי

משום , מתגלית תמונה של  התרחקות מהלכידות החברתית, בקבוצים בהם  סגרו את הגרעון האמור(

 ).                               למבוגרים יש פנסיה והם לא זקוקים לקבוץ. האמירה שאין יותר צורך במסגרת הקיבוצית

 .יחד עם זה יש לנו אתגר גדול להקטין את הגרעון הפנסיוני וזה אתגר לא פשוט 

 

  מזכיר הקיבוץ, נמרוד מדר

 ". המקום עלי אדמות"תמיד ראיתי במקום בית ו –כמי שגדל בקיבוץ כל חייו 

מצבנו הכלכלי מעולם לא . אני מניח שלאווירה הטובה בין החברים והסולידאריות היחסית חלק גדול בכך

בדיוק התפוצץ נושא חובות " אני וקיבוצי"על " יחדיו"ס "כשלמדנו בבי. היה הדבר העיקרי לטוב ולרע

. ואנחנו תמיד גדלנו תחת הידיעה שאנחנו קיבוץ עני שנאבק על מנת לשרוד ולהחזיר חובות, הקיבוצים

 . למזלנו האווירה החברתית תמיד הייתה טובה ובשנים האחרונות יש גם שיפור במצב הכלכלי

לשמחתי זה קורה . לי היה חשוב מאד ליצור קרקע שתהפוך את הקיבוץ למקום שהבנים ירצו לחזור אליו

 . אך ברור שעבודה רבה עוד לפנינו ואין לנוח על זרי הדפנה, ומתגשם

 

אשר מניחים את התשתית ליישוב משגשג ואין , בשנים האחרונות ביצענו ביחד מספר מהלכים אסטרטגיים

 .העתיד מנבא גדולות לקיבוץ הקטן שלנו –לי ספק שאם נמשיך בדרך זו תוך שמירה על הביחד 

ואני מקווה שנשכיל לשמור על פרופורציות בשיח , אין ספק שתקופת שינויים מביאה איתה חרדות ומתחים

 .כפי שעשינו עד היום, הציבורי

לחברים  הפנסיההסדרת , הצמיחה הדמוגראפיתלהערכתי המשימות הגדולות כעת הן יישום תוכנית 

המשך בחינת השירותים . כולל ביטוחי בריאות סיעוד ואובדן כושר עבודההביטחון הסוציאלי וחבילת 

על מנת להתייעל ולהפחית בהדרגה את המיסוי הפנימי שעבור חלק  –המשותפים והפרטת מה שנדרש 

אני חושב למשל , עם זאת חשוב כי ההפרטה תישאר אמצעי ולא מטרה. מהחברים הוא עול משמעותי

הפרטות של דברים פרטיים במובהק כגון . שהפרטת המים הייתה כורח המציאות ונעשתה בתזמון מושלם

 . הן חיוניות לרווחת כולנו... 'אגרות טלויזיה וכו, חימום המים המשפחתי

החינוך , הערבות ההדדית, הסיעוד, מנגד אני אישית מחזיק בדעה שהקיבוץ חייב לשמור על סבסוד בבריאות

 . והפרטתם היא אמירה שכקהילה אנו אדישים אליהם –מאחר ואלה הדברים המייחדים קהילה , והתרבות

ברמת העסקים . במקביל יש להסדיר את כל נושאי המקרקעין ולפעול להסדרה נושאי הבנייה והעסקים

ושמנהלי התאגידים ימשיכו לראות גם את טובת , הייתי רוצה שנמשיך את הדיאלוג הטוב שקיים כיום

 . הקהילה

 

כיום עיקר עבודת הנערים נעשית בענף המזון . זו עבודת הנערים בענפי הקיבוץ, מה שמאד חסר לי כיום

, וכמובן בני הנוער עצמם, אני חושב שגם הענפים האחרים יצאו נשכרים מכך שיעסיקו את בני הנוער, ובנוי

 .ס"ומערכת החינוך בגיל ביה

. ומייצרת בפועל את העובדים והמנהלים של המחר, העבודה בענפי הקיבוץ יוצרת הזדהות עם הקיבוץ והענף

הדחיפה לכך צריכה לבוא הן . ולדעתי גם פחות מחונך, נוער שאינו עובד באופן קבוע הוא פחות מחויב

צריך בנושא הזה . ואז זה יצליח –וכן נדרשות סבלנות ואמונה במטרה , ממערכת החינוך והן מהענפים עצמם

 . ובנושא הזה עדיין לא עשינו די –להחזיר עטרה ליושנה 
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של השינוי " רעידת האדמה"שלאחר " רעידות המשנה"אנו עדיין נמצאים בשלב  החינוךבכלל בנושא 

ואנחנו מנסים לבנות מחדש את , שהביאה להסתכלות חזקה מאד של הציבור על הפן הכלכלי של החינוך

אתגר מאד לא . ותוך שמירה על מסגרות תקציב קשוחות מבעבר 21-מערכת החינוך עם הפנים למאה ה

 .ובמציאות של חשיפה לביקורת ברמות שטרם הכרנו –פשוט 

 

אך תקוותי , לצערי באופן כללי יש תהליך טבעי של הסתגרות והסתכלות על הדברים במובן הצר של הכסף

למרות שגם בתחום , תהיה חזרה אל הביחד, היא ששלב זה יעבור ולאחר שבטחון החברים בפרנסתם יתחזק

ויעידו החגים המכובדים שאנו עדיין מצליחים לקיים כנגד , זה מצבנו עדיין טוב בהשוואה למקומות אחרים

 . כל החששות המוקדמים

 

ואולי פרויקט קהילתי גדול יכול , עדיין יש מקום לשיפור באווירה החברתית

 .למשוך את כולנו למעלה מהשוטף

לניר אליהו ומאה שנות  60-פרויקט כזה יכול להיות משהו לקראת שנת ה

החוכמה , רעיונות לא חסרים. או מיזם אקולוגי קהילתי גדול, י"קיבוץ בא

בעידן בו כולנו מסתכלים על " חברתיים"תהיה לרתום את הציבור למהלכים 

 ... הכיס

הוא המיסוד  –עוד דבר שאין לנו שליטה עליו והוא גלובאלי אך מאד מצער 

, והחתמה, כל דבר מצריך תקנון. של כל תחום בחיינו" משפטיזציה"וה

עם זאת מאחר וזה . ודי מוציא את המיץ מהעשייה עצמה, עותקים וסימוכין

 .יש להתמודד גם עם הפורמליסטיקה, לא נתון לבחירתנו

 

וגם נלמד , נמשיך לקבל החלטות בהסכמה רחבה, אני מאחל לנו שכקיבוץ נשכיל לשמור על הביחד - לסיכום

ונחשוב ביחד , אם נצליח לשמור על האיזון שבין ביקורת בונה להורסת. לפרגן קצת יותר משהיינו מורגלים

 .ואני גם מאמין גדול בכך, השמים הם הגבול –על טובת היישוב 

 

אך בהסתכלות של שנתיים וחצי אחורה הספקנו , ביום יום אמנם גם לי נראה לפעמים שהעניינים זזים לאט

ואנו צולחים ביחד בהצלחה את אחד המשברים הכלכליים הגדולים שידע העולם המערבי אליו אנו , המון

אפשר להיות גאים , כך שאם מסתכלים בפרופורציה הזו. זה אינו מובן מאליו, מתיימרים להשתייך

 !!! שיהיה לנו חג משק שמח, 59-ואופטימיים ערב שנת ה

, הדרך מרמת הכובש לניר אליהו
הדרך שעשו החברים בחגיגות 

כששיחזרו את , שנת החמישים
 העליה על הקרקע
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 ?מה אומרים הצעיריםהקיבוץ היום 
 דור צעיר

מכיוון שדור צעיר זו . בהווה ובעתיד, בעבר –חושב על הקיבוץ שלנו " דור צעיר"שמוליק שלח אותנו לברר מה 

ועד , קבוצה שמכילה בתוכה מאנשים שמטיילים בעולם אחרי הצבא ומחפשים את עצמם ואת משמעות החיים

החלטנו לפצל , שתוהים אם יש להם כסף לשלם את המשכנתא והתשתיות, זוגות צעירים או רווקים מיושבים

 . והעברנו חלק מהאחריות לאחיותינו הצעירות –את הראיון 

 

 ראיון ראשון
 המרפסת של מתן: מיקום

יניב , ליאון דולב, עומר קורדובה, ארז שלמון, ליאת ליבנה, יונתן יוגב, אבישי רוזנבלום, מתן גבע: נוכחים

וטל ) של נועה(פבל , )של ליאת(גיא  –בהמשך הצטרפו בני הזוג . אילאיל יוגב ושלי בורץ, דור הורביץ, שיקלי

 ). של אילאיל(

 

  ?מה יש לנו בקיבוץ כיום: שאלה ראשונה
 .כל אחד התבקש להגיד את החיובי והשלילי בשלוש מילים –וכדי להכניס קצת עניין לערב 

 

 ה על הכיפאק'חבר: מתן

 ציפורים מצייצות בבוקר: יונתן

 אזור מגורים נפלא: ארז

 הרגשה של בית: שלי

 טבע, חברים, משפחה: אילאיל

 עדיין ירוק בעיניים: דור

 שירותי בריאות טובים: אבישי

 הרבה מאד כלבים: ליאת

 סל תרופות רחב: אבישי

 טה-ר-הפ: יניב

 חיים שקטים ושלווים: עומר
 

 ?והשלילי
 

 פחות שיתוף פעולה: מתן

 ?למה אין מתנדבות: יונתן

 לעיתים התעסקות בשטויות: שלי

 ...בריכה הולכת ודועכת: ארז

 !יותר מדי טווסים: אילאיל

 ...רוורס בשבע בבוקר: ודור מוסיף

 )ומי כמוהו יודע(בריכה לא נקייה : אבישי

 הרבה מאד כלבים: תאלי

 פסססססס של המפעל, חמור, טווסים: יניב

 אותם סיפורים כל פעם: שומעים את השאלה ומיד מסכימים, פבל וטל מגיעים

 !קשה מאד למצוא: ועומר מסכם

 

וגם הדברים השליליים היו , אוהבים את הירוק והשקט, כולם מרגישים פה בבית, לסיכום השאלה הראשונה

, אפשר לראות ששורת הרכבות הראשונה. בעיקר כאלה של פגיעה בשקט ובאיכות החיים ולא משהו עקרוני

את רעשי המפעל והכביש הראשי ואת גני הילדים המתופפים , מרגישה על בשרה את החיות השונות בפינת החי

 ...התנין בשבע וחצי בבוקר -על צינור
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 ?מהו לנו הקיבוץ: שאלה שנייה
בלי , כמעט כולם. שהשיחה התרחשה במשך הערב וכל פעם הצטרף מישהו נוסף ונשאל את השאלות, נציין

 .בית –ענו על השאלה במילה אחת , לשמוע מה אמרו האחרים
 

 מגרש משחקים: יונתן

 ִית ּבּועָ = בית + בועה : מתן

 בסיס כלכלי, תחנה ראשונה: ארז

 מקום שכיף לחזור אליו: אילאיל

 נקודת פתיחה טובה: דור

 המקום בו גדלתי: אבישי

 ...צריף –האמת , בית: יניב

 

 ?מה אנחנו אוהבים בקיבוץ: שאלה שלישית
 

 את הכל: בהחלטיות, יונתן

 את ריקודי הבנים בחגים : ארז

את , את חוה, את חג המשק, את הסאמר הופס, את מגרשי הטניס, את החגים, את השלום במדרכות: אבישי

 את הטף, את הטף, הישיבה במרפסת

 גילויים של רוח התנדבות: דור

 את הכל: עומר

 הרגשה של משפחתיות בזמנים יפים וקשים: שלי

 שכולם מכירים את כולם: אילאיל

 כמעט הכל: מתן

 את השקט: ליאת

 ...איזה הכל: עומר

 

 ?מה עשה השינוי: שאלה רביעית
 

 .בלאגן: יונתן

 .נתן הרגשה שיש עתיד: שלי

אנשים התחילו לחשוב יותר על התא המשפחתי , פיתח את המחשבה הכלכלית. יצא המרצע מן השק: אבישי

 .שלהם

 .אבל זאת המציאות, פחות שוויוניות, פחות שותפות: אילאיל

 .הרחבות, פיתוח, חידוד פערי המעמדות: ארז

 .גרם לאנשים לקחת אחריות על החיים שלהם: דור

 .עוד לא השפיע עליי, האמת: מתן

 .פוצץ את הבועה: ליאת

 .הרבה טוב והרבה צרות: יניב

 .לא עשה יותר מדי: עומר

 

 ?איך יראה הקיבוץ בעוד עשר שנים: שאלה חמישית
 

 געגוע לישן, רוח חדשה, ישוב קהילתי: אילאיל

 תינוקות על הבמה בשבועות כל שנה 15: דור

 ...בקיבוץ יהיו יותר כלבים מאנשים, בעוד עשר שנים: ארז

 נסיס'אולי ישנו לו את השם לג: יונתן

 הרבה יותר מבנים, פחות דשא: שלי
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 פחות ייחודי: מתן

 הרבה אנשים זרים: ליאת

 )מקבל הנהונים מהספות(אולי סוף סוף לא נהיה רווקים : יניב

 מקווה שתהיה שכונת בנים ורובנו נגור אחד ליד השני עם הזאטוטים: עומר

 ...תהיה עוד אסיפה אחרונה לפני ההצבעה על תשתיות ודמי כניסה: ואבישי מסכם

 

 :לסיכום

וכמו , הרוב הגדול נשאר לגור בקיבוץ. בערך חצי לומדים, כמעט כולם עובדים בחוץ, בשכבת הגיל הזאת

מעניין לראות שכמעט כל מה שאמרו על העתיד התחיל במילה . מרגיש בבית ובאופן כללי מבסוט -ששמעתם 

אף אחד לא מתגעגע לתקציב , השינוי לגילאים האלה נתפס באיזשהו מקום כמובן מאליו, מצד שני". פחות"

 ...  ואנחנו כבר חוששים מהשינוי הבא, "מבוגרים"זו המציאות שנהיינו בה . הישן ולבגדי בוקר

 

 

 ראיון שני
 המרפסת של נופר: מיקום

 .שי בורץ ויעל יוגב, גל ליבנה, נופר וינטר: נוכחות

 

 ?מה יש לנו בקיבוץ היום

 מלא נמלים, דשא ירוק, שקט: גל

 ה'החבר: יעל

 שבתות וחגים, משפחה וחברים, בית, חדר: נופר

 חדר נוחות, מקום עבודה: שי

 

 ?מה הוא לנו הקיבוץ

 בית לעתיד, )לא של יהודית(חממה , "ריאה ירוקה", ה'חבר, בית

 

 ?מה אנחנו אוהבים בקיבוץ

בניגוד (ניקיון הקיבוץ , )בפאב, פורים(מסיבות , חגים ואירועים קיבוציים, ארוחת צהריים של יום שישי

 ...אנחנו אוהבים אותו לטוב ולרע –זה הבית שלנו . בריכה, שקט, )לעיר

 

 ?מה עשה השינוי

 ...בעיקר השפיע על ההורים שלנו

. זה לא ממש השפיע עלינו, בגלל שאנחנו בעצמאות כלכלית ויש לנו עוד זמן לפני החלטות כמו קבלה לחברות

 ...בסך הכל אנחנו בעד

 

 ?איך יראה הקיבוץ בעוד עשר שנים

, אבל יהיה עדיין קשר קהילתי חזק, לכל אחד תהיה הפרטיות שלו –היינו רוצים שיהיה כמו מושב קהילתי 

 .  אירועים חברתיים, חינוך, שיתבטא בחגים

 

 

 . קיבלתם קצת הצצה למה שחושב הדור הצעיר. זהו

 . אבל לנו זה עשה מצב רוח טוב, אנחנו לא יודעות מה איתכם

 !חג שמח

 אילאיל ושלי
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 דור צעיר בתמונות

 רגע לפני שהגישו מרק. 1955

 חופרים תעלות. 1967

 עובדים בשלחין. 1978

 מנקים את הבריכה. 1992
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 ?מה אומרים החבריםהקיבוץ היום 

 חברים צעירים
 .סיקה ביוקאורל ונורית שלמון'עידן וג, ראיון עם רפי ורותם נחום

 

לא היה בשטח כלום מלבד בוסתנים . 1950הקיבוץ עלה על הקרקע בשנת . 1

 ?למה הגענו.  מוזנחים
 

 :סיקה ועידן ביוקאורל'ג

 . בעל קהילה שיש בה הרצון לקידום ושינויים לא פוסקים, פורח, לקיבוץ מתחדש, הגענו לבית
 

 :נורית שלמון

 .ילדה גאה לקבוצת חוחית, לשוש ואריה שלמון,  73נולדתי בקיבוץ בנובמבר 

להתחנך , לגדול,בעיקר שמחה על המזל שנפל בחלקי להיוולד, זיכרונות מהילדות יש המון ורובם טובים

 .ולחיות את כל חיי במקום זה

 

 ?מהו הקיבוץ עבורך היום .2
 

 :רפי ורותם

, יש לנו פה משפחה. הוא בית בשבילנו ובשביל עילי. הקיבוץ בשבילנו הוא חלק בלתי נפרד מעברנו ועתידנו

 . חברים ואיכות חיים
 

 :סיקה'עידן וג

 .הקיבוץ הוא בית
 

 :נורית שלמון

.  או לנסות לחיות במקום אחר, מעולם לא חשבתי על מעבר. מאוד מרוצה ושמחה על השינוי שעובר הקיבוץ

אבל בכל , מודה שלא ממש מעורבת במה שקורה בתוך הקיבוץ ושרוב שעות היום חיי מתנהלים מחוץ לקיבוץ

אני בן אדם מאושר ורואה את עצמי ) שבעזרת השם הולכת לגדול בקרוב(כשאני חוזרת לדירתי הקטנטנה , יום

 . מאוד ברת מזל שזה ביתי

 

 ?נקודות גאווה בקיבוץ. 3
  

 : רפי ורותם

האווירה הנעימה המשחררת ממתחים של העבודה , נקודות הגאווה מבחינתנו בקיבוץ זה הפינה השקטה

 . להתגאות בו ולשמוח על כך שאנו חלק ממנו, הקיבוץ שלנו זהו קיבוץ מטופח שנעים לטייל בו. והיומיום
 

   :סיקה ועידן'ג

 .אין ספק שקיימות המון נקודות גאווה בקיבוץ והם אלה שהביאו את הקיבוץ למה שהוא היום
 

 :נורית שלמון

לתהליך השינוי שעובר בקצב ...) באופן יחסי למקומות אחרים(אני גאה בסבלנות שהחברים כאן מפגינים 

 .וטוב שכך. איטי ושקול

 

 ? השנים הבאות 10-מה לדעתך יש לעשות ב. 4
 

 :רפי ורותם

לחזק את מערכת החינוך . לדעתנו חייבים לדאוג להגדלת אוכלוסיית הקיבוץ על ידי קליטת חברים חדשים

 . בקיבוץ
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 :סיקה ועידן'ג

 .יש לקדם את עניין הקליטה שהוא אבן היסוד להמשך קיומו של הקיבוץ
 

 :נורית שלמון

צריך כמה שיותר מהר לקדם בניית דירות ולעשות . בשנים הבאות צריך להמשיך ולדחוף לצמיחה דמוגרפית

 .זה העתיד שלנו. מזמין ופשוט עבור בני משק שרוצים לחזור, את הכול נוח

 

 ?האם יש ענף בו הקיבוץ צריך להתמקד. 5
 

 :רפי ורותם

  .ירחיב את מקורות הפרנסה ויעיז לעשות שינויים, צריך לדאוג שהקיבוץ ירוויח מכל הענפים
 

 :סיקה ועידן'ג

 .היוםאנחנו חייבים להעמיד את החינוך במרכז סדר 

אנחנו עומדים זמן קצר לפני שינוי דמוגראפי ויש לוודא שהמערכת שלנו הפורמאלית והבלתי פורמאלית 

עם דגש מיוחד לשינויים  חינוך בעל ערכים ומטרות ברורות, מסוגלת לספק את החינוך הטוב ביותר לכל ילד

 .קיבוצית/בחברה ישראלית

 

 :נורית

להקים איזו חברת סטארטאפ שתכניס . צריך לעודד ולקדם ענפים יצרניים שיכניסו יותר כסף לקופת הקיבוץ

 ...אולי בנושא מקורות אנרגיה ושמירה על איכות הסביבה, לנו מיליונים

  

 ? פעילויות הפנאי, התרבות, איך אתה רוצה לראות את חיי החברה. 6
 

 :רפי ורותם

להמשיך את מסורת החגים . היינו רוצים ליהנות ממערכת חינוך עוטפת ואיכותית הכוללת את כל הגילאים

 . והאירועים החגיגית כמיטב המסורת הקיבוצית וליהנות משירותי תרבות איכותיים ותוססים
 

 : סיקה ועידן'ג

הספורט ופעילות הפנאי עם מגוון רחב של , תרבותי, אנחנו מאמינים שיש לפתח ולהרחיב את התחום החברתי

 .שיתנו מענה לצרכים של כל אחד באוכלוסייה, פעילויות
 

 :נורית

אין ספק שמבחינת פעילויות . רוב שעות היום אני מבלה מחוץ לקיבוץ וכך גם חיי החברתיים, כפי שציינתי

קצת , יהיה נחמד לשחזר קצת את הימים של פעם. בעיקר לחברה הצעירה, חברתיות הקיבוץ שלנו מאוד רדום

ערבי ? נסיעות משותפות לים? רחצות ליליות בבריכה? כמו הקרנת סרטים על מסך ענק על הדשא, נוסטלגיה

 ? שירה בציבור

  

 ?מה האיחולים לעתיד. 7
 

 : רפי ורותם

בין החברים  "היחד"לחזק את , למרות השינויים שעובר הקיבוץ היינו רוצים לשמר את הוויית הקיבוץ 

 . והערבות ההדדית אך עם זאת לעצב דרך חיים חדשה ולקלוט חברים חדשים
 

 :סיקה ועידן'ג

 .מאחלים בהצלחה בהמשך דרכנו וכן שנזכה לראות את בנינו  מגדלים דור המשך כאן
 

  :נורית

 !!!!טוב-מזל.  שנהיה חברים תומכים ומפרגנים, שנשמור על שפיות, שנמשיך בשינוי
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 ראיון קבוצתי לחג המשק

13.7.09  

 

חברים שהגיעו לקיבוץ בראשית שנות      11ישבנו קבוצה של 

כמעט כולם בגילאים . 80 –למעט אחד שהגיע בשנות ה  70 –ה 

 .הראיון נערך על פי מתווה של שמואליק אייל. 55-60

 

דינה , קוני ודפנה פנר, מיקי ואסטל גבע: השתתפו בראיון

מרסי ואיזיו , מריו קרבס, מינדי ורפי בורץ, וחביב פינבלט

 .רוזנבלום

 

 נוסטלגיה

קשה היה לי להאמין שמדובר באותו . אל המפגש הראשון שלנו עם ניר אליהו, בפתיחה הפלגנו אל העבר

היו (אצל אסטל גבע הקיבוץ מצטייר בזיכרון כמקום חשוך . 70 –ראשית שנות ה , 60 –סוף שנות ה . הקיבוץ

מיקי גבע הגיע לבד עם מזוודה ביד . רק חול וחול, קיבוץ בלי כבישים, )כאלה שהגיעו בלילה מנמל התעופה

ומרסי הגיעה רגלית ובטרמפ של הקיבוץ בדרך הארוכה מבית , והליכה רגלית מהכביש הריק והזניח למטה

ברכבת מחיפה לתחנת אייל ומשם עם   -ואיזיו , יני'חביב הגיע עם הגרעין בסקניה המיתולוגית של צ. ברל

 .הסקניה

 

ואיזיו נזכר בהכרזת גרעין ערב מלחמת ששת , חביב נזכר ביציקה הראשונה של מדרכה עם שלום הבנאי

מינדי זוכרת את ריקודי העם בחדר . עם תאורה של זרקורי ענק לכיוון קלקיליה העוינת שמעבר לגבול, הימים

זה , כן(נזכרת שבאה לכאן וראתה הרבה צעירים משחקים כדורגל , שקודם היתה בקיבוץ ותיק, ומרסי, האוכל

 ).ולחשוב שהצעירים היינו אנחנו(וחשבה לעצמה איזה קיבוץ צעיר , )היה כבר אז

דינה . וזה כבר הספיק לו להחליט שזה המקום שלו, קוני הגיע בסוכות וראה את כל הילדים בחולצות לבנות

 .הגיע לקיבוץ במסגרת תכנית מכון של התנועה בדרום אפריקה

בתוך כיור מלא במי סבון עכורים , ל"בעיקר אלו שהגיעו מחו, רושם מיוחד עשו צלחות הפלסטיק על כולם

שהגיע בשנות ה , ורק מריו. וזה לא הפריע לאף אחד לגבי המשך דרכו כאן, )?ככה זה היה(כהכנה לשטיפה ביד 

 .הקיבוץ לא הרבה השתנה מאז -המאוחרות טען שבמראה   80 –

ורק חבל שאי , וכל סיפור שסופר כאן היה ראוי ליותר מכמה שורות, בודאי שלא אלה כל הסיפורים שסופרו

 .אפשר לחוש בעלון את הנוסטלגיה והגעגועים לימים ההם שהקרינו פניהם של המרואיינים

 

 והיום

איך אתם מתארים לעצמכם מפגש של אדם מבחוץ שפוגש היום את  –ובמעבר חד להיום נשאלו המרואיינים 

 ? ניר אליהו

 .הזמנתי עובד מהנגריה לשבועות והוא התרגש מן האווירה בקיבוץ: מריו

 .כפר –בתים נאים ומרחבים , מי שיבוא היום יראה שכונה ירוקה: מינדי

וגם בלווי מבקרים , אבל גם בפגישותיי עם אנשים בעבודתי, אנחנו רואים עצמנו כבר כפרבר עירוני: רפי

ותופסים אותנו כאלטרנטיבה מעניינת , אני מתרשם שעדיין רואים את הייחוד של המקום, חיצונים בקיבוץ

 .למציאות שמתפתחת מסביב

ועדיין אנשים מבחוץ לא מבינים איך . אנשים מתרשמים דווקא מהנוי הכמעט טבעי והלא מצועצע שלנו: קוני

 .מתגלגל חופשי בחוץ, לדוגמה אופניים, זה שכל כך הרבה רכוש אישי

 ?מה אומרים החבריםהקיבוץ היום 
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הם רואים את היופי שאנו לוקחים . מרסי חוותה את הקיבוץ דרך העיניים של ההורים של ילדי הגנים שמבחוץ

 .ובמיוחד להורינו שבחוץ, גם אוהבת את קבלת הפנים המאירה לזרים. אותו כמשהו מובן מאליו

והיום על כל שינוי בניר אליהו שהוא שומע . זה לא יעבוד? סוציאליזם –אבא של מרסי תמיד התגרה בי : איזיו

קפיטליסטים שכמותכם או במילותיו , מה קרה לכם -הוא זועק  , על כל הפרטה ועסקה שהקיבוץ עושה, ממני

What is it, you dirty capitalists?!  .שמתנהל , בישוב שרשום כקהילה, רסי'אגב הוא עצמו חי היום בניו ג

 . והוא קורא לו הקיבוץ שלי, כמעט כמו כפר קואופרטיבי

הם עצמם היו מוכנים לעוף ? כשהגעתי לקיבוץ השוק היה מהחברים שבאו אלי ואמרו לי בשביל מה: מריו

 .הם לא עזבו. עדיין איתנו כאן, אגב כל אלה שאמרו לו את זה. מפה מיד

 

 ?מה יהיה, מבט קדימה

מינדי ואסטל . אנחנו קיבוץ איטי. לא בתוך זמן קצר, מינדי ומרסי ספקניות לגבי קצב הגידול הצפוי, אסטל

 .כי הנקלטים לא ירצו להיות חברים, אלא לתושבות, אינן מאמינות שנקלוט לחברות

 .תהיינה אנרגיות חדשות. זה יפיח רוח חדשה בחיי חברה, תהיה קליטה: חביב

 .הקצב של הגידול הוא קצב מתון. אנחנו קיבוץ אמצע הדרך: מיקי ג

ואנחנו ותיקי , התהליך יהיה מהפכני, תגיע אוכלוסיה חדשה, תבנינה שכונות. יהיה מפץ. אין לנו ברירה: רפי

שנה נשב כאן נדבר על  20ובעוד . נשקיף על החגיגה ונמשיך בחיים השקטים שלנו, הקיבוץ כדרכנו נעמוד בצד

 .שנים 20ולא נאמין שכבר עברו , קיבוץ של פעם

 . אחרי ההצלחה של השכונה הראשונה תתחיל הפריצה הגדולה, מאמין בתהליך: איזיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולסיום

 ?מה הייתם רוצים לשמר –ולסיום 

 .לעשות הכל כדי שיוכלו לחיות כאן, לשמר את הבנים: מינדי

 .היחסים והאווירה החברתית שקיימת היום.: מיקי ג

 .חברה אנושית לא קיצונית: קוני

 .משפחתיות: דפנה

 .שמאל שתמיד אפיינה אותנו-שתישמר האווירה האידיאולוגית מרכז: רפי

 

קליטת בנים , מערכת חינוך ובריאות איכותית, כולם הדגישו את חשיבות שימור הערבות ההדדית, וכולם

 .לו יהי –ואווירה ביתית 

 .אלא אכליל, ולכן לא אפרט, הדעות היו מאוד קרובות זו לזו

 . כולם הביעו תקווה שנושא הערבות ההדדית יהיה חזק ויציב

 

 .כייפי, היה מפגש נעים

 

 דפנה ואיזיו –רשמו                                                                                                       
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 הוותיקים 
 

 עם ברוך ראובני
 

 ?לאחר כמעט שישים שנה את ניר אליהו, איך אתה רואה היום

אוהב , אני אוהב ללכת בקיבוץ, כאן חיה משפחתי, כאן חייתי. כאילו כאן נולדתי, ניר אליהו היא נוף מולדתי

 .אני לא מגיע לסתירות ולמאבקים וחי בשלום, כפנסיונר. ההזדהות שלי מלאה. את האירועים
 

 ?אליהם היית רוצה להתייחס, האם יש נקודות או אירועים מיוחדים בחייך בקיבוץ

, עם אווירת היופי, הייתה אווירת היחד הקיבוצי. נקודת השיא שלי בניר אליהו הייתה נסיעת הקיבוץ לקהיר

קבלת הפנים הייתה מרגשת כאילו אנחנו כבר נוגעים , חליל-הביקור בשוק אל, עם ההזדהות של הפרט והלאום

 .בשלום
 

 ?ואיפה אנחנו היום

 .אני מקבל את הירידה הזאת כחלק מהחיים

 . שאין אדם יוצא מן העולם וכל תאוותו בידו, כמעט כל חיי עסקתי בכלכלה וחברה והבנתי היטב

 .עוד יהיה, אבל התקווה נמשכת, אין כל כך שלום ואין כל כך יחד. יש עליות ומורדות

באנו לבנות , כוללת,הם מבטאים  תפיסת עולם שלמה, את ברכת הנרות, קח למשל את הכתובה של ניר אליהו

 .עולם חדש והעזנו

 .שיקבל קצת מהקיבוץ הקודם ושיהיה עולם מתחשב, היום הבעיה היא לצקת תוכן בעולמנו המופרט
 

 ?מהו החזון לניר אליהו בעוד עשרים שנה

כי הטקס , שמסוגלת לחוג את החגים והמועדים ברוב עם, הייתי שמח אם תהיה קהילה של ארבע מאות איש

 .חשוב לאדם ומקומו בקהילה

 .זו תהיה חגיגה, חגים שייערכו בציבור, מחזור השנה, טקסי השנה

 

 

 עם צבי מאור
 

 ?איך הקיבוץ בעיניך היום. הוותיק ביותר, בעלון חג המשק, אתה

כי מה שקורה היום פותח , מסיבה אחת פשוטה, על כל מה שקורה היום בקיבוץ אני מסתכל בחיוב, קודם כל

 .דלת לעתיד קיומו של הקיבוץ

אבל נשמרים בו מספר עקרונות בסיסיים כמו העזרה , זה לא הקיבוץ שאנחנו ואבות הקיבוץ חלמו עליו

 .ההדדית והדאגה לזולת וכנראה שבתודעת הציבור יש גם דאגה לדור הוותיקים והמייסדים

 .מתרוממים –קיבוצים שהיו נחשלים , כיום
 

 ?מה אתה מצפה לראות. בוא נצפה אל חזון הקיבוץ, ומכאן

 .אך נאלץ להפטר מרוב אמצעי הייצור העצמאים שלו , קיבוץ ניר אליהו נוסד כקיבוץ חקלאי

 .אין לולים ∗

 ).במשק(הייתה רפת ואין רפת  ∗

 .עברו לגרנות –המטעים  ∗

 .לא שלנו 50% –המפעל  ∗

 .חברים 2ש מעסיק "הגד ∗

 .נשען על עובדי חוץ ולא על חברים –ענף המזון  ∗

 ?מה אומרים החבריםהקיבוץ היום 
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כי החברים הנוכחיים והחברים , אך יש להביא בחשבון, עדיין יש ענפי שירות המשרתים בנאמנות ובמסירות

 .יתפרנסו מעיסוקים שמחוץ לקיבוץ, בעתיד

החברים צריכים להיות צמודים לאותם אידיאלים שהביאו להקמת החברה  –ואם לשוב לחזון הקיבוץ 

 .כולל קיבוץ ניר אליהו, הקיבוצית

 .חג שמח

 

 

 עם שמוליק אייל
 

 .אני אוהב את המקום הזה –אני יכול לומר בבהירות , אם אני מתבונן אל הקיבוץ

אני מרגיש את החיבור לכל פינה שאני , ביום. הריחות תמיד משכרים אותי, כשאני הולך לעת ערב על המדרכה

 .לילדים, לחברים רבים שהם חלק ממני, חולף לידה

אני גאה בארכיון , בחדר האוכל אני מרגיש שזה חלק מהבית, כשאני ניצב בבית העלמין הקושי חונק אותי

 .חינוך, חינוך –תמיד אני נפעם מהאווירה , שלנו וכשאני בא לליאת לגן לצורך כלשהו
 

 .אני רואה בעיקר מסלולי הזנקה המתמשכים לעתיד. לא נוסטלגיה –אבל 

תכליתם לשפר את עתיד , התובנות והאידיאולוגיה, קדימה וכל מה שחוויתי עד כה, הראיה שלי היא הלאה

 .הקיבוץ ולחברו מחדש אל הערכים שאליהם התכוונו

" לבוש"אז ב', תקציבים אישיים וכו, שלוש ארוחות –המסורתית של חדר האוכל " תלבושת"אז אם לא ב

 . נשמור על הפרגון וההערכה, ובעיקר שנשמור על יחסי אנוש' עסקים וכו, החדש של קהילה
 

היום אפשר להוסיף קיבוצניק , פעם חילקנו את הקיבוצניקים לקיבוצניק ביולוגי וקיבוצניק אידיאולוגי

נמשיך לראות את המדינה , נשכיל לראות בני אדם, ורק שמעבר למסך המחשב... דיגיטאלי וקיבוצניק אנלוגי

 ...או למפלגה שהכה אותה הברק, במצוקותיה ולא נצפה לתנועה שכבר בקושי נעה
 

כאשר כל המערכות , לבצע קליטה איכותית וממוקדת, צריך לצאת מהשכשוך באמבטיית הנוסטלגיה? ומה

מרכז חינוכי לילדי  –" מה רוצים"להכין במהירות תוכנית מתאר . נותנות יד חמה ומסייעת לתהליכי הקליטה

. חיילים בודדים והשמים הם הגבול, חזרה לקליטת נוער עולה, חגים ומועדים, חיי תרבות תוססים, האזור

 .לעשות, העיקר לעשות

 .!Yes we can –ואני בטוח 
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 ערבני-ילדי כחל
 

 

 

 

 

 ?במה הוא שונה מקיבוצים אחרים? מה הופך את קיבוץ ניר אליהו למיוחד

 האנשים פה נחמדים: איתן ביוקאורל

 .כולם מדברים אחד עם השני, יש חוג אנגלית, יש הרבה גנים:  נרי בוחסירה

 .הרבה ילדים שעוזרים אחד לשני, יש הרבה חברים: שובל וינטר

...). אבל יש משוגעים(אין פה עבריינים . ששם צריך לשלם, זה היה שונה מהעיר –לפני ההפרטה : עמית שלמון

 .הקיבוץ יותר יפה

 .גינה אורגנית, פה יש חוג גינון. כ"הוא לא מכוער כמו רמה. שאין פה רצח: רום לוינסון

 .שיש לנו בית ילדים ויש מה לעשות: ירדן שיקלי

 

 ?מה אתה אוהב בניר אליהו

 .רוב הימים אוכלים שם ויש שם אוכל טעים –את חדר אוכל . לשחק במחשב ולישון, את הבית שלי: איתן

 ! ואת הבריכה כמובן, את האוכל בחדר אוכל. יש לי חוג שם עם אריה –את האורווה : נרי

פה זה מקום קטן . יש הרבה מכוניות וכבישים –בעיר . שאפשר להיות לבד לפעמים, שזה לא כמו עיר: שובל

 .ובטוח

 .את הילדים בקיבוץ: נועם ינאי

באייל למשל אין הרבה , יש הרבה עצים. צבעוני פה, יש מגוון של צבעים. שהכולבו קרוב לבית שלי: עמית

 .עצים

 .שהאחים הגדולים שלי לא ישנים בבית. חדר אוכל. מעדיף בית ילדים על להיות בבית: רום

 .שהכול רגוע, שכולם מכירים את כולם: שקד ברלס

 .כמו הסאמר הופס וחג המשק –הפעילויות שמארגנים בקיבוץ , את האנשים: ירדן

 

 ?מה חסר לך והיית רוצה שיהיה בקיבוץ

 קולנוע: איתן

בגן שעשועים שיוסיפו מתקני . יותר חוג גינון אורגני! משעמם שם, כמו מגלשות מים, מתקנים בבריכה: נרי

 .ספורט

 !זה הקיבוץ הכי טוב, יותר מתקנים במגרש משחקים, חוג כדורגל בקיבוץ: שובל

 .לא רוצה לשנות אותו כי אז זה יהיה דברים שאני לא רגיל. אני רוצה שיישאר כמו שעכשיו: נועם

 .להחליף את צבע הקירות בבית הילדים מכחול לאדום לבן: עמית

 .לילדים יש הכול –לא חסר כלום . לשפר את המראה של בית הילדים: רום

קצת מפחיד , מנורות). כמו תנועת נוער אבל בקיבוץ(שיהיו פעילויות אחר הצהרים . שיהיו יותר ילדים: שקד

 .בלילה בחושך

 .כמו צופים אבל משהו שלנו. מידי פעם 16:00משהו שיעסיק אותנו גם אחרי : ירדן

 ?מה אומרים הילדיםהקיבוץ היום 
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 ?59 –י לאחל לניר אליהו לכבוד חג המשק ה /מה תרצה

 .בהצלחה: איתן

 .שיהיה קיבוץ טוב וכייפי, שהקיבוץ יגדל ושיהיה יותר מקום ושימשיך להתפתח: נרי

 .שיגדלו עוד עצים, שיחלקו הרבה מתנות לכל הבתים: שובל

 .שהרבה אנשים ירצו לגור פה ושיישאר אותו דבר. שימשיך לפרוח ולצמוח: שקד

 .שימשיך להתפתח, אני רוצה לאחל לניר אליהו שימשיך להיות קיבוץ נהדר: ירדן

 

 ?שנים 10ת את הקיבוץ בעוד /ה מדמיין/איך את

 .כמות התושבים תגדל. דומה: איתן

 .יותר ילדים בגנים, קיבוץ יותר גדול עם יותר אנשים: נרי

 .שהרבה רוצים להצטרף, שמעתי שיהיו יותר בתים, יותר אנשים: שובל

 .נראה לי שלא יהיה כבר בית ילדים, יותר אנשים, יותר בתים, בתים יותר גדולים: עמית

 .אני לא רוצה שיבטלו את בתי הילדים. נהיה בצבא, נגור כבר בחדרים של החיילים: רום

הרבה יותר מפותח . שחדר אוכל יהפוך למקום גדול יותר ושיעשו בו אירועים. עם הרבה יותר בתים: שקד

 .ומודרני

 ).אני מקווה(יותר פעיל , עם יותר בתים ואנשים שגרים פה, אני מדמיינת את הקיבוץ מפותח יותר: ירדן

 

 ?מה השתנה כאן מאז שנולדת

 .הכל אותו דבר: איתן

 .חדר אוכל גדל. היה נחליאלי ועכשיו יש פשוש: נרי

ההורים שלי גרו . ליאת התחלפה. יותר מפעלים.  עכשיו יש שתי קומות, חדר האוכל היה קטן יותר: שובל

 .אני כל הזמן הייתי בניר אליהו. בהוד השרון ואז הם באו לניר אליהו

 .הבתים היו קטנים: עמית

 .אנחנו גרנו איפה שהצעירים ואולי נעבור לאזור של קשת בענן. פעם אנשים עברו דירה: רום

 .המדרגות ליד עדן. א"הגן שעשועים ליד חד. הבית שלי: שקד

 .הגני ילדים והפינת חי, החדר אוכל: ירדן

 

 ?באילו נושאים חשוב שיעסקו במערכת החינוך שלנו

 .להקשיב לאחראים. כשיוצאים לטיולים. נגד אלימות: איתן

כשיש . למרות שמיקה אומרת לנו לא לבזבז, יש ילדים שמבזבזים מים. איכות הסביבה ונושא המים: נרי

 .צריך שיקשיבו יותר, שיחות כולם מרעישים

 .מתחברים הרבה בבית ילדים. איכות הסביבה, משחקים: שובל

 .לא רק פעם אחת בשנה, שיעשו לנו מחנה: עמית

 .שהנעורים יעשו לנו פעולה: רום

 .גיבוש הילדים מהקיבוץ הזה ומקיבוצים אחרים יחד, איכות הסביבה: ירדן

 

 ....משהו להוסיף, הערות

 !כל הקיבוץ הזה ממש נפלא –בקיצור : נרי

 !זה הקיבוץ הכי טוב: שובל

 .הייתי מעדיף את הקיבוץ על פני כל מקום אחר. שהקיבוץ לא יהיה בחוב: עמית

 .אני מעדיף את הקיבוץ הזה מכל יישוב אחר: רום

 שיר רזראיינה                                                                                                            
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 ראיון עם ילדי בר המצווה
 יהב לוינסון ודותן ראובני, יעל בארי, בר פלג

 

 ...ספרו קצת על השנה

 -פלג . טיול לירושלים וביקור בתחנות עם סיפורים אישיים -בארי : כל משפחה הייתה אחראית על פעילות

טיול  -לוינסון . נסיעה למדעטק בחיפה -ראובני . סיור בתל חי, תצפית על לבנון, צוק מנרה, נסיעה לצפון

 .אופניים בירקון וקיר טיפוס

, היינו באוהל אינדיאני! היה משעמם -.)ע.ה -מרכז העוסק בתרבות האינדיאנית (בתחילת השנה נסענו לטנקה 

 ...כל ההורים אמרו שזה מעניין. ניגנו בתופים מעור

 .ירדנו בנחש. רק אנחנו בסוללה, כולם עלו בשביל הנחש -עלינו למצדה 

עולים חדשים וילדים  -בכפר סבא " בית גיורא"עזרנו לילדים ב -היה גם ערב שורשים ומשימה של התנדבות 

 .עשינו איתם שיעורי בית. עם קשיים לימודיים וכלכליים

  

 ?מה אתם אוהבים בקיבוץ שלכם

 .שקט פה: בר

 .שאנחנו לא משועממים כל הקיץ. את הנעורים. את הבריכה. את העבודה בגן סיקסק: יעל

 .את הילדים בקיבוץ: יהב

 ...צריך פה יותר ילדים! את הבריכה... אה. שיש ילדים שאוהבים לשחק כדורגל: דותן

 

 ?מה חסר לכם פה

, שיחקנו פוקר, אתמול ישנו באוהל. אנחנו סתם מסתובבים, כשאני מארגן עם חברים שלי פעילות בלילה: יהב

 .חסרה לי פעילות בלילה ובערב! בלילה 12:00פלייסטיישן ועוד לא היה 

 !שיתחילו להוליד. חסרים ילדים. שנוכל לשחק בערב, צריך תאורה במגרש הכדורגל ליד המכבסה: דותן

 .שיתחילו לקלוט אנשים. צ"יותר פעילויות בערב ואחה: כולם

 

 ?מה תאחלו לניר אליהו לכבוד החג

 .שנקלוט הרבה משפחות עם ילדים בגילנו. הרבה חקלאות, שגשוג, הצלחה. פרו ורבו: יעל

ברמת הכובש כל . אלא מהקיבוץ, שלא יבואו הרבה אנשים מבחוץ. כלכלית ושל האנשים -צמיחה, גדילה: בר

 .הילדים הם מהקיבוץ

 .שישמרו על הרבה ריאות ירוקות. שיחדשו אותו, שיצליח. הצלחה. מזל טוב: יהב

 !פרו ורבו -בגדול. אני מצטרף לכל מה שאמרו. יום הולדת שמח: דותן

 

 ...כשנהיה גדולים

 .יעשו דברים חדשים, יביאו עוד בתים: יהב

 .בטח אעבוד בגנים. אגור פה ואלך ללמוד. זה יהיה יישוב קהילתי ולא קיבוץ: בר

הקיבוץ לא ישתנה אבל יהיו , יהיה אותו דבר. יהיה עדיין חדר אוכל. יהיו אותם חגים ואותם מנהגים: יעל

 .בימים הפנויים אעבוד בסיקסק, אני אלמד ואגור פה. יותר אנשים

 .אני אגור בקרוואנים. השטח של הקיבוץ יגדל: דותן

 

 שיר רז: ראיינה

 שנת בר מצווההקיבוץ היום 
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  משהו חדש באוויר

 עוזי חיטמן: מילים ולחן

 

 יש משהו חדש באוויר 

 שנולד פתאום כמו שיר 

 ומתקפל , ומתבלבל, הוא מתגלגל

 והוא חוזר ומסלסל ומחלחל עד שיתרגל 
 

 יש משהוא חדש באוויר 

 שלא מכיר  -כמו תינוק סקרן 

 הוא מסתכל ומתפעל והוא שואל 

 . והוא זוחל והוא נופל והוא גדל עד שיתרגל
 

 והוא עומד ליד השער והוא חושש ומהסס 

 ומתוך ענני הצער קרן אור הוא מחפש 

 והוא עומד ליד הדלת ומבקש להיכנס 

 . כבר עייפתי מהדרך ובאתי להתפייס
 

 יש משהו חדש באוויר 

 ומאיר  -שנדלק כמו נר 

 את הנשמה ואת הרוח את הלב 

 והוא נותן תקווה וזה כואב הנה הוא קרב 
 

 ... והוא עומד ליד הדלת
 

 יש משהו חדש באוויר 

 שנולד פתאום כמו שיר 

 ומתקפל , ומתבלבל, הוא מתגלגל

 .והוא חוזר ומסלסל ומחלחל עד שיתרגל

 

 

 יהב ודותן, בר, יעל

 , הגעה לגיל מצוות מסמנת משהו חדש שמתחיל

 , עבודה חדשה, חברים חדשים, ספר חדש-בית

 , אחריות חדשה, דרישות חדשות

 הסתכלות אחרת של הסביבה עליכם ושלכם על הסביבה

 .כאילו בלי שינוי -ואם זאת הכול נשאר מוכר וידוע 

 מאחלים לכם הרבה הצלחה בתהליך ההתבגרות 

 חוויות חדשות ושמחה, שיהיה מלווה בהרבה הנאה

 ההורים
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סקי במלחמת יום -קרב תל א, "בודדים על התל"יצא לאור הספר , לקראת יום העצמאות שזה עתה חלף

ל המוצנח ולוחמי חטיבת "בספר תאור מפורט ללחימתם של לוחמי גדוד הנח. מאת משה גבעתי, הכיפורים

 ל "ז בני ברקבפרקי הספר תאור ניסיון החילוץ הראשון בו נפל . סקי שברמת הגולן-בתל א 188 -ו 7השריון 

 .ל"ז למנחם זטורסקיוכמו כן התייחסות גם 

 

 .הספר נמצא בארכיון והמעוניינים לעיין מוזמנים לפנות אלי

 

 עמיקם רגב

 חדש בארכיון

 מילות תודה
לעדן ולבריכה ואני רוצה להודות לכל החברים שעזרו לשפץ , ללא פחד, אני יכולה לעלות בבטחה, היום �

 .את המדרגות

 . אני משוכנעת שהרבה חברים יעלו בבטחה

 

ומקבלת אותה ' הייתי מביאה את הכביסה ביום א. תודה על היחס ותשומת הלב –לשוש שלמון  �

 . מקופלת בתוך שקית

 .נהניתי מאוד

 

 פוריה –בתודה 

 1973תמונה משנת . הבריכה
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    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 יוני
 יולי

 80, יהודית ברזילי

 79, יצחק לוי

 78, צבי מאור

 77, לה כספי’שמחה

 77, ולוולה כספי

 75, נעמי תקומי

 75, פיני טוכמכר

 74, ברוך ראובני

 73, ארי-פוריה לב

 71, סולי שר

 70, נירה רפפורט

 66, יונה פלג

 63, אליס ביוקאורל

 61, אאידה דולב

 19, אלון פיינבלט

 19, ניב נמר

 17, אביב מדר

 17, אל מאור-בת

 16, אביב קציר

 13, יהב לוינסון

 13, דותן ראובני

 12, יותם ברלס

 11, יונתן ביוקאורל

 8, עומר מדר

 7, נויה ברלס

 6, זואי בוחסירה

 5, שני מדר

 5, תמיר ברק

 3, עפרי מדר

 3, אוהד כדורי

 26, קרולינה קרבס

 26, יותם פנר

 25, ניצן מאור

 24, ליאור קולקובסקי

 21, שני קובלסקי

 21, עינב זנגי

 21, יותם נמר

 57, יעקב שקד

 57, רחלי הררי

 57, מרסי רוזנבלום

 56, ליאוניד נובוטובסקי

 56, אריה קזמירסקי

 56, מיקי גבע

 56, עירית קולקובסקי

 55, מיקה מויאל

 49, יובל ראובני

 45, גיל ינאי

 44, קטי רפפורט

 44, טלי ראובני

 43, יפתח צדפי

 41, מישל ביוקאורל

 41, לילך ינאי

 40, ירמי לביא

 40, אילת לביא

 37, הדס שר

 34, אהרון כדורי

 34, איתי לנגשטטר

 34, שחר הררי

 33, אלון אברהמי

 32, נר’נרי לנצ

 31, שיר רז

 31, ינון בורנשטיין

 1950, ניר אליהו
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 ! איזה כיף שהקיץ הגיע. חופש, קיץ » 

, אני זוכרת בתור ילדה את הימים האחרונים של בית הספר

שכבר רצינו שהחופש יתחיל ושלא נצטרך לקום מוקדם 

 ....בבוקר ושהטלויזיה לא תגמר לעולם

הפעילות בבתי הילדים מלאה ומגניבה , בקיבוץ זה לא ממש כך »

ובעצם לפעמים אני חושבת שהם צריכים חופשה אחרי החופש 

בכל מקרה נאחל חופשה נעימה לכול הילדים . כדי לנוח

ולמטפלים , שתהנו ותעשו המון חיים משוגעים וכמובן תיזהרו מהדברים הפחות נעימים, החמודים

 . והמטפלות חזק ואמץ ושתגיעו לסוף החופש בשפיות טובה

, אדם מתרכז במציאת קבוצת כדורגל טובה כבוגר. ב"את שנת היאדם כרמיה השנה בנעורים סיים  »

הפועל תל אביב מחזרת אחריו ואולי מי יתן והאוהדים המושבעים של הקיבוץ יוכלו להתגאות 

 . ממישהו מבית

, יותם ברלס, שקד ברלס, שירז לביא, עלמה ינאיאת בית הספר היסודי סיימו השנה קבוצה נכבדה  »

שהמעבר לעמי אסף , תהנו לכם בחופש כבוגרי עורבני,  ברכה מיוחדת לכם. וירדן שיקלי גבע קציר

תהיה מלאה בריגושים וחוויות טובות  -הלא היא שנת בר המצווה  -ושהשנה הבאה , יהיה חביב

 . ושתהנו בכל דרך שתבחרו

תמר רגב , שגיא ברק, זואי בוחסירה: ואחרונות אבל ממש חביבות הלא הן בנות שרקרק הבוגרות »

.... תהנו מכול רגע כי הרגע הזה לא ישוב, שזו לכן החופשה האחרונה בגן, המקסימותועמית שר 

 . 'בהצלחה לכן בכיתה א

נכדה , ירדן, נולדה בתלמירית ויואב , שפע ברכות על הגדלה נוספת של המשפחהלמשפחת דנה  »

 . בריאות עושר ואושרלסבא איציקו וסבתא רינה נוספת 

. לאבי ושוללהנכדה  -שמה  הדר -עם בת חדשה שגיא ודליה , מעבר לים גדלהמשפחת זוהר גם  »

 .    חיבוקים ונשיקות לכל המשפחה המורחבת והמתרחבת

שתמיד אבל תמיד החיוך היה על ל ”אברהם ברק זלא נשכח את האיש הגדול על הקלנועית הלא הוא  »

 . יהי זכרך לעד, אתה בליבנו. פניו

 .שלא תדעו עוד צער. על מות האח, ומשפחתהדפנה פנר משתתפים גם בצערם של  »

לסבא בזוזה , לאור ולוסי »

גל ולדודות ולסבתא אלישבע 

. ליהמזל טוב על הולדת . וליאת

, לבנהנכדה ראשונה לבית 

אור , אושר ועושר והמון חיוכים

 . שמחה וטוב בחיים

קיבל איתי רגב זהירות זהירות  »

את החגורה הכחולה במקצוע 

כל הכבוד לך . הקטמנדו

ואת התרגול . והצלחה רבה

 .....נבקש לעשות על

ליזה
רכי

ליזה
רכי

ליזה
רכי

ליזה
רכי

    

 1999חופש גדול . בבריכה
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 –עם סגירת הגיליון 

 ".הגדת הדרך" –הפקנו הגדה שנקראה , בניר אליהו" בתלם"שקיים גרעין , לסדר פסח השנה

 .בהגדה זו נכללו תחנות וערכים משלבי חיינו

 .מתאים לסגור את עלון חג המשק" חברות" –ראיתי שהקטע 

 בברכת חברות

 העורך

 ...ולסיום

 

 גם לא בקול שופר, לא תקענו בחוצות עיר

 ,לא חרתנו חברותנו על אבן בכיכר

 נוגעת, רכה, חמה, יד על כתף

 ,אדוות גולשות על פני נהר, נימים סמויים

 ...משם אלי תוֵכנו בהמיה רוגעת

 

 ,עתים צמדים של שניים. לא בהמון ַעם

 ,אולי פרוסה ובִצדה כוס מים, עוגה, קפה

 סוערת ונבוכה, נקשיב אלי שתיקה

 שעה בלי ניד שפתיים, זורמת כאן" שיחה"

 ...אך כציפור הנפש יורדת אל תוכה

 

 

 

 

 ,פשט לו עצב, רעים, שכלנו בני משפחה 

 פרו ורבו בשמחות וקצב, נולדו יורשים 

 ושוב החברות ַמפצעת כשמש בחומה 

 והיא שוב מעלינו כשמיכה אין ֶקֶצה 

 ...נרים כוס לחייה הטובה ורחּומה 

 

 שמוליק                                                

 


