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רונית קורדבה  48 -שנים למותה
תומר ניר  22 -שנים למותו
בנימין רפפורט  6 -שנים למותו
מיקי לנגשטטר  -שנה למותה
אזכרה  /מירה מאיר
לא אמרתי לרגע הטס לעצור
לא אסרתי הזמן באפסר.
רק באתי אליך מכל הדממות
הלכתי ברוח הקר.
ורק ביתי – סומא חלונות –
ברך אותי כמכר.
עליתי בצלע לרדת אליך
מעבר מכאן ,מעבר מהר.
יך,
ּבש ָע ֶר ָ
אני – והטל אשר ְׂ
אני – ואבק כבד על בגדיך
אני הזוכרת
אתה הנזכר
ואל מלא רחמים מביט
אלי ואליך
וחושב עצמו מיותר.
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טעם החיים.
לקום בבוקר אל הקפה-תה החם ,בחוץ ממטרים מבורכים המרנינים את הלב ,כבר כמה שבועות שלא
משקים את הגינה-הדשא...
על המדרכות חברים-חברות מכורבלים בקליפותיהם ,מהגנים בוקעים ציוצי הקטנים ,שירי ט"ו בשבט
הגיע.
בחדר האוכל שיחות השולחן סביב שפעת החזירים ,האיטי – האסונות והחילוצים ,מדברים על ביבי "לא
נזוז מכאן" ושרה ועובדותיה...
מסיימים את הסיבוב ושבים אל חום הבית ,בודקים – היו טלפונים מהילדים ,הנכדים? באים ביום שישי?
צריך להתארגן מוקדם כי יש קבלת שבת בניצוחם של אילאיל וטל ,איזה יופי של מסורת .תודות לקוני
ולצוות.
ברקע עוד מצפים לנו אירועי שנת ה.60-
והקליטה – קליטה אמרנו?

הנה טיפת חיים כיפית ומרעננת.
שבת שלום
העורך.

עורך ראשי :שמואל אייל
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ ,נועה שקולניק

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

או להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...
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ואז ,יום אחד ,כפי שכתוב באגדות ,יופיע בטורו של נחום ברנע ,לא ככותרת ,סתם בתוך דיווח יבש
וענייני על הנעשה בחדרי חדרים ,משפט אגבי כזה – "ובתוך שיחתו של היועץ המשפטי עם ראש
הממשלה לאמור :ומתי אדוני ראש הממשלה ,יהיה זמן מתאים להביא לאישור הממשלה את
ההחלטה להקים וועדת חקירה ממלכתית ,שתחקור את השתלשלות העניינים בדבר גלעד שליט"...
תהיה דממה של כמה דקות ,רוה"מ יחוויר כסיד והיועץ ,שיציץ בשעונו ,יהמהם בקול שקט – "זה
באמת לא בוער ,אתה יכול למסור לי את תשובתך גם בעוד שעה ...אני במשרד".
והארץ תהום .עורכי דין ,פוליטיקאים ,אנשי תקשורת ויחצנים יחליפו
מהלומות ,יזכרו איך ראש הממשלה זיגזג בין וועדת השבעה למשפחה ,בין ראש
השב"כ לראש המוסד ,בין הרמטכ"ל למתאם ,בין קבלני הקולות למפגינים
בכיכר ...והוא לא קיבל החלטה...
החליטו בשבילו...
ורק משפחה אחת ,מלוכדת מחדש ,תשב בביתה שבצפון ,הרחק מההמולה...
ואנחנו נחייך.

ִל ְׁשבֹר ַע ְׁכ ָשו  /יהודה עמיחי
ִלׁשּבֹר ַע ְׂכ ָׁשו
ֶאת ַה ִמ ִלים ֶׁש ֵּּבינֵּינּו
יסים ַח ִדים;
ִל ְׂר ִס ִ
יך",
אּוכל ִל ְׂחיֹות ִּב ְׂל ָע ֶד ָ
עֹולם לֹא ַ
" ְׂל ָ
אֹותם ֶא ָחד ֶא ָחד
קֹוע ָ
וְׂ ִל ְׂת ַ
ְּׂב ֵּלב ַה ֵּשנִ י;
אּוכל.
לֹא ַ
ִל ְׂחיֹות,
עֹולם לֹא,
ְׂל ָ
יך.
ִּב ְׂל ָע ֶד ָ
ִל ְׂחיֹות.
לֹא.
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לאחר בחירות צמודות ומרתקות ,עם אחוז השתתפות גבוה של החברים ,נבחר עומר לוינסון לתפקיד מרכז
המשק ,או "המנהל העסקי" בשמו החדש.
בניגוד למי שחיפש סיבות נגטיביות למספרים הצמודים ,אני סבור שהקלפי היוותה תעודת כבוד הן לחברים
ששקלו בכובד ראש את מיגוון השיקולים ,ובחרו אחד משני מועמדים ראויים ,והן למתמודדים שכ"א מהם
זכה לקולות רבים ,שבבחירות עם אחוזי השתתפות רגילים בניר אליהו היו מספיקים בשביל שניהם להיבחר
ללא כל קושי...
הרבה שנים לא זכורה התמודדות מסקרנת כזו בין שני מועמדים שרוצים מאד בתפקיד ,ומביאים כל אחד
רזומה עשיר בהשכלה רלוונטית לצד עשייה ,ניסיון והישגים מוכחים ,וזה מעיד יותר מכל על ההתקדמות
הגדולה שעשה קיבוץ ניר אליהו בשנים האחרונות.
נאחל בהצלחה לעומר בתפקיד החדש–ישן ,עבודה רבה לפנינו ,החפיפה כבר החלה .בשבוע הבא כבר נארחו
בהנהלת הקהילה.
לרוני שמסיים קדנציה מוצלחת לכל הדיעות מספר מילות פרידה – אז ראשית
תודה ,על ארבע שנות נתינה ,בשלוש האחרונות מתוכן היה לי הכבוד לעבוד
לצידך ,גילית נחישות ומחוייבות לאינטרסים של ניר אליהו לאורך כל הדרך,
השתלבת והיית כבן בית.
עם ההצלחה קשה להתווכח ,הובלת מהלכים אמיצים בנחישות וענייניות
ותמיד נשארת נאמן לדרכך ועמדת על שלך ,גם אם לא תמיד הסכמנו בכל –
היתה בינינו הערכה ושיתוף פעולה ,ולדעתי התוצאה היתה לטובת כל חברי
קיבוץ ניר אליהו ,ועל כך מכאן – נאחל בהצלחה בתפקיד החדש-ישן בקיבוצך
רמות מנשה ,ומי יודע?
אולי תצטלבנה דרכינו בהמשך ,תודה רבה בשם כל חברי קיבוץ ניר אליהו.
לאחר ששקע אבק ההתמודדות ,נתפנה לאשר את תוכנית המשק ותקציב הקהילה לשנת  ,2010לבחור את
הגזבר(או בשמו החדש "מנהל הכספים") .על הפרק כמדי שנה מאז השינוי – הורדת המיסים אל מול צרכי
הקליטה והפעם גם חגיגות שנת ה ,60-אישור תקנון הפנסיה והפעלת מודל האיזונים.
בנושא המיסוי הנהלת הקהילה ממשיכה השנה בהפחתה זהירה של המיסוי הפנימי תוך בחינת הפרטות
מדודות והכרחיות והתייעלות בענפי הקהילה ,תוך עמידה מתמדת על העלאת הכנסות הקהילה מעסקי
הקיבוץ ,שהוקמו כזכור לרווחת החברים.
בינתיים ועד שנצליח לבנות ולקלוט ב"עשרות" ,נמשיך להודות גם השנה למשלמי המס הפרוגרסיבי על מה
שאינו מובן מאליו כלל וכלל ,בטח לא בעידן השינוי .למי שהתנגד לשינוי מסיבות אידיאולוגיות – הרי
שדווקא היטל האיזון הפרוגרסיבי הוא זה שמקיים את סיסמת הסוציאליזם" :מכל אחד לפי יכולתו – ולכל
אחד לפי צרכיו" .גם מנקודת ההשקפה היהודית מדובר במימוש מצווה של ממש ,שהרי חז"ל קבעו דרגות
שונות של גדולה בעזרה לזולת :הדרגה הגבוהה ביותר היא הפיכת הנזקק לשותף ,והשנייה – היא מתן בסתר
– ואחריהן כל היתר.
משלמי ההיטל הפרוגרסיבי בקיבוץ המשתנה מקיימים את שתי הדרגות הגבוהות ביותר של עזרה לזולת
וערבות הדדית :הם קשורים בשותפות אמת עם החברים החלשים בחברתם ,ובאמצעות היטל האיזון
למעשה נותנים בסתר ,מה שהופך אותם מנקודת המבט היהודית – צדיקים של ממש!!!
ואם ביהדות עסקינן ...ישנה קבוצת משפחות דתיות המתעניינות בחיים ביישוב מעורב ,כשמטרתם
המוצהרת היא קירוב לבבות ,להחזיר את הדת מהרבנות לכלל היהודים .קבוצתם הופנתה ע"י רכז המלווים
בתנועה הקיבוצית לתהליך הקליטה שלנו .בקרוב ננסה לארגן מפגש משותף ,אולי שבת בקיבוץ ,על מנת
שיוכלו לברר האם ניתן לרקום חיים משותפים במסגרת הקליטה שבפתח...
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היו ואינם
יש גיל כזה שפתאום כולם סביב מתחתנים ,שנים שבהן מדלגים מחתונה לחתונה ,אח"כ מגיעות השנים
שכולן מסביב בהריון ,ואח"כ בטבעיות לכולם נולדים מסביב ילדים .השנה נראה כאילו דילגנו והגענו לא
עלינו לשנה של אבל ,זו בטח רק תחושה ,ללא בסיס סטטיסטי מוצק ,אבל זו היתה שנה קשה ,בה עברנו
מהלויה לאזכרה .השבוע נפטר אביו של צפי הגזבר שלנו בגיל שיבה ולאחר מחלה קשה וממושכת .לא הכרתי
את שמוליק פלד ,אך מההספדים הרבים שנישאו ,מביקור התנחומים בקרית מוצקין ומהכירי את צפי
(שלבטח ירש חלק מהמידות של אביו באופן טבעי) מצטייר אדם עניו וחרוץ ,ישר ורחב לב ,פלמ"חניק
וממקימי קיבוץ יפתח .בית הקברות הקטן בקיבוץ אייל היה צר מלהכיל את כל האנשים והחברים שבאו
לחלוק כבוד אחרון לאיש ,ועל זה אמרו חז"ל כי "אדם הרודף אחר כבוד – הכבוד בורח ממנו ,ואילו אדם
הבורח מן הכבוד – הכבוד רודף אחריו" ...אביו של צפי שמוליק ,היה כנראה מן הסוג השני .נאחל לצפי
ומשפחתו שלא ידעו עוד צער.
עודנו עומדים בשולי בית הקברות הקטנטן בקיבוץ אייל ,שניכר כי עודנו "צעיר" יחסית ,ואחת המחשבות
שעברה בראש היא – כיצד זה בקיבוץ שעלה לקרקע פחות או יותר באותה תקופה כמו ניר אליהו יש הרבה
פחות קברים? הסיבה מסתתרת בתלאות והתהפוכות שעבר קיבוץ אייל למן הקמתו ועד פריחתו בשנים
האחרונות; סיפורם של שכנינו מקיבוץ אייל הוא דוגמא ליכולת ההתאוששות של "הדבר הזה" הנקרא
קיבוץ :ראשיתו של קיבוץ אייל נמצאת הרחק בהתיישבות בעמק החולה  -בשנת  1942רכשה קק"ל אדמות
ב"דרדרה" שעל חופו המזרחי של אגם החולה ,כדי לבסס את ההתיישבות הציונית הדלילה והאמיצה
במקום .חברי קיבוץ חולתה הקימו במקום "עמדה קדמית" לקיבוצם  -הם התקינו מזח סירות ,עיבדו את
האדמות ורעו את הבקר .במקום הוקם מגדל תצפית מבזלת והכפר הח'ורני הנטוש הפך לתחנת מעבר של
מעפילים שהגיעו דרך סוריה :העולים הגיעו לדרדרה ברגל ,ומשם הועברו בסירות לחולתה .בשנת 1946
התיישבו במקום חברי גרעין "אייל" שחבריו עלו מבולגריה והוכשרו בכפר סבא – וקראו למקום "קיבוץ
אייל" .חברי אייל התעתדו להתפרנס מחקלאות ,מרעה ודייג בשיתוף עם השכנים מחולתה ,כשהתחבורה
למקום התנהלה באמצעות סירות.
עם פרוץ מלחמת העצמאות עמדו חברי אייל בהתקפות קשות של הצבא הסורי ,שהגיע עד לגדרות היישוב:
הקיבוץ הוקף משלושת עבריו ונותר בגבו אל אגם החולה .שלושה חברים נהרגו ,הנשים והילדים נשלחו לכפר
סבא והגברים בסיוע מחלקה מחטיבת כרמלי נותרו להחזיק בגבורה בנקודה .הסורים נהדפו אולם הקיבוץ
נהרס כליל .עם חתימת הסכמי האש התחוור כי לא יהיה ניתן לאפשר את קיום הקיבוץ במקומו ,ובשנת
 1949עזבו המתיישבים ועל פי החלטתו של הרצפלד עברו למיקומו הנוכחי של הקיבוץ בשרון.
בשנת  1953התיישבו בדרדרה באופן זמני חברי גרעין "הגוברים" שהקימו מאוחר יותר את קיבוץ "גדות".
בשנת  1956הוקמה במקום היאחזות נח"ל שנקראה "אשמורה" .המתיישבים סבלו מהתנכלויות של הצבא
הסורי ובשנת  1960המקום ננטש ונהרס כליל .ובכך היה לאחד מהקיבוצים הבודדים שננטשו לבלתי שוב,
יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל בתנועה הקיבוצית.
גם במיקומם החדש סבלו חברי קיבוץ אייל מהתנכלויות של ערביי קלקיליה שכללו חדירות ,גניבות ,נזקים
ליבולים ועוד (נשמע מוכר?) לאור התמשכות המצב החלה עזיבה עקבית של חברים עד שהוחלט להחליף את
כל אוכלוסיית הקיבוץ.
בשנת  1965התקיימה במקום וועידת "המחנות העולים" ובה הוחלט לאכלס את המקום בגרעיני התנועה,
פרט לשני וותיקים ,עזבו אחרוני החברים  -ואת מקומם תפסו גרעיני נח"ל (ובהם צפי וכל הח'ברה).
בשנות ה 80-נקלע הקיבוץ למשבר חובות הקיבוצים ,ונחשב לאחד החלשים בתנועה .גזברי ניר אליהו
מספרים כי היו מסייעים לקיבוץ אייל באספקת מצרכי יסוד חיוניים בעיתות המשבר.
עם הקמת צור יגאל על חלק מהאדמות החקלאיות של הקיבוץ ,ולאחר מכן הסדר חובות מוצלח והפרטה
מושכלת נסק אייל לגבהים ונחשב לאחד מסיפורי ההצלחה של ההפרטה בקיבוצים.
סיפורם של חברי אייל משקף את היכולת של חברי הקיבוצים להתאושש ולהמציא עצמם מחדש ,וכיום הם
מהווים דוגמא לקיבוץ מתחדש עם ערבות הדדית ,חיי קהילה פורחים וצמיחה כלכלית תוך מיצויי
הפוטנציאל האישי של החברים ,וכל זאת ללא הרבה מיסים...
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אז איפה היינו? אה כן ,בניסיון להראות שלרוב ,קיבוצים לא סגרו את הבאסטה ונעלמו ,אלא המציאו עצמם
מחדש – לעיתים אפילו במקום אחר .כאלה היו גם אחימר וסופה שפונו מסיני (לימים הוקמו מחדש כחולית
וסופה בהתאמה) עין הים שליד עתלית (שחבריו נטשו והקימו את עין כרמל) ,בית הערבה (שנוטשיה הקימו
את גשר הזיו וכברי) ,כפר עציון (שנוטשיה הקימו את ניר עציון) וגבעת זייד (שנוטשיה הקימו את אור הנר).
מי שבכל זאת ניטשו ונשכחו בתהום הנשייה של השיכחה הם ביתניא עילית( הקבוצה הראשונה של השומר
הצעיר ליד אלומות של היום) ,טירה ( שקמה במושבה הגרמנית באותו השם בטירת הכרמל של היום) ,אבוקה
בעמק בית שאן ,הקיבוץ הרוויזיוניסטי תל צור ,ומחנה ישראל – הקיבוץ החרדי הראשון שניטש ולאחר מכן
הוקם במקום קיבוץ דברת ,וזהו פחות או יותר ...היו שניטשו והפכו למרכזים דוגמת רמת אפע"ל – שהפכה
למרכז הקיבוצים ,קדמה שהפכה לכפר נוער ,תל חי שהפכה למכללה ,וכל היתר כאן איתנו ברמה כזו או
אחרת של שיתוף ,יש יאמרו ברמה כזו או אחרת של הפרטה ,מחפשים את המינון הנכון או אולי את השיוויון
החמקמק ,וכאמור  -עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור – האופק
לפנינו והשמים הם הגבול ...בדרכנו להמציא עצמנו מחדש – לרגל שנת המאה לקיבוץ ושנת השישים הפרטית
שלנו.
נימרוד
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» כמה זמן אתה אתנו ,רוני?
ארבע שנים .מינואר .2006
» איך עברו עליך ארבע השנים האלה?
מהר ,כי הייתה הרבה עשייה.
» מה מצאת כשבאת לכאן?
מצאתי קיבוץ שהחליט על הפרדת התאגוד והפרדות ניהוליות בין הקהילה לעסקים.
מה שמצאתי הייתה כמות אדירה של תביעות וחלקי משפטים התלויים ועומדים כנגדנו.
ההחלטה העסקית הראשונה הייתה ,לפעול נגד כל הרשויות הקשורות – המנהל ,משרד החקלאות ,המועצה
והוועדה המחוזית.
בשלב זה היה על שולחני – נושא הקבורה האזרחית ,שהוכח כנושא "ראוי" ,אבל אי אפשר היה לפתוח
חזיתות בו זמניות נגד כולם "והקבורה הוקפאה".
למעשה נשארו שלושה מקומות להסדרה – פלסטניר ,מבני משק והפרדס ,כשכל הנושאים הם בהבנות מול
המנהל ,מלבד הפרדס ,שיגיע באפריל להחלטת בית המשפט.
» ואיך מצאת את ענפי המשק?
בסך הכל מצאתי ענפים עם מנהלים חברי קיבוץ ,שמיד מצאנו שפה משותפת ועבדנו יחד בשיתוף פעולה
מלא .פעלנו לקידום וצמיחה של כל הענפים והראייה ש 2009-הייתה השנה הכלכלית הטובה ביותר של ניר
אליהו.
כחלק מההסדרה ,הסדרנו ב"עדן" את שימושי הקרקע ורישיון העסק ,דבר שמקנה ל"עדן" ביטחון עסקי.
ובנוסף אפשרויות פיתוח של  13דונם ,שכרגע בודקים אם ניתן להקים שם גן אירועים נוסף.
» ותוך תנופת העשייה הזאת ,האם לא קשה לך להפסיק וללכת?
בעצם ,התסכול הוא מהפסקת התהליך באמצע ,כי חשבתי שנכון היה לעשות קדנציה נוספת בפיתוח
העסקים של ניר אליהו.
» אבל תוצאות ההצבעה מאוד מחמיאות לך.
כן ,זה נכון ואני חייב לציין כי לאורך הקדנציה הרגשתי תמיכה ופרגון גם מבעלי התפקידים וגם מהחברים
מהשורה .ולשאלתך – אני בהחלט אמשיך לשמור על קשר עם ניר אליהו ואמשיך ללוות את הנעשה כאן ,כך
שמבחינתי זה לא סוף פסוק.
» מה אתה אומר למחליפך?
בימים אלה אני נמצא בתהליכי חפיפה ועומר ,שמכיר את הנושאים ,הופך את העניין לפשוט.
אני מקווה שיצליח בפעולה בכיוונים שהתחלנו בהם יחד עם ההנהלה הכלכלית.
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» יש לך תוכניות אישיות?
כרגע אני כבר נמצא בתהליכי חפיפה בקיבוצי רמות-מנשה .סיימתי להוביל שם את כל תהליכי שיוך הדירות
וכרגע אני גם מוביל את הקרן לשיוך נכסים בקיבוצי.
» בבית ,במשפחה ,שמחים לשובך?
הרגשות מעורבים .יכולתי בעיקרון לעשות את שני התחומים יחד ,גם ניר אליהו וגם רמות מנשה .יש לי עוד
מספר הצעות שאני בוחן ,לא אהיה מחוסר עבודה.
» עם מי היה לך קשר תפקודי כאן?
קודם כל עם נמרוד ,מנהל הקהילה ,עם הנהלת החשבונות ועם כל רכזי הענפים.
» יש לך מילה לעתיד ניר אליהו?
אני חוזה לניר אליהו עתיד וורוד ,שנסלל ,מאז חתימת הסדר הקיבוצים וזה מתייחס גם לצד העסקי וגם לצד
החברתי ע"י תהליכי קליטת החברים החדשים.
תודה לך רוני על ההשקעה ועל ההישגים וגם העלון מודה לך על רשימותיך היפות.
בהצלחה!
ראיין שמוליק.
מספר חברים שהיו בקשר עם רוני מבקשים להביע את הערכתם:
» יובל ראובני :הקשר שלי עם רוני היה דרך המוסך שהוא בתחום האחזקות ,נפגשתי עמו מספר פעמים
במזכירות .הכימיה הייתה טובה ,התרשמתי מאוד לחיוב מתפקודו ונוצרו קשרי עבודה טובים.
» גדי מאור :רוני הוא אדם נוח ונעים לעבוד אתו .הוא ראה בפלסטניר מנוע צמיחה וסייע להנהלת המפעל
להוביל תהליכים .הסתדרנו יפה ובסיכום אפשר לומר שרוני קיבל לידיו מערכת טובה ,מעביר הלאה
מערכת משופרת יותר ותודה לו על כל אלה .מאחל לו הצלחה בכל אשר יפנה וכמובן גם לעומר,
שהצלחתו – הצלחתנו.
» אלי ביקוראל :רוני נטמע יפה כאן בנוף ,ייאמר לזכותו שהוא לא פתח את הקדנציה ב"קרבי" ,לא ברעש
וצלצולים .הוא למד בשקט את הדברים ,אופי העבודה שלו היה מתוך הבנות ולא בהנחתות .מהר מאוד
התפתחו בינינו קשרי עבודה טובים .הוא המשיך תהליכים ,נתן לענף להתקדם ולרוץ בכוחות עצמו ,תמך
במקומות שצריך והיה לי לעונג לעבוד אתו .אדם שבא לכאן מתוך אמונה מלאה בדרכו וברצון לקדם את
ניר אליהו.
» ברק ניר :אני מבקש להוסיף מספר מילים על כל שנכתב ונאמר לרוני.
ראשית  -תודה .תודה על הסיוע בכניסתי החלקה לתפקיד.
תודה על שיתוף פעולה לאורך השנה האחרונה.
תודה על העבודה העניינית וההתנהלות החברית.
שנית  -בהצלחה.
בהצלחה בתפקיד החדש-ישן אצלך בבית .לעיתים קשה יותר להיות "נביא בעירך" מאשר במקומות
אחרים.
בהצלחה בהמשך הדרך .אני בטוח שלא יעבור זמן רב עד שתמצא מקומות נוספים לפעול בהם בנאמנות
ובהתמדה ,לטובת האנשים שם.
בברכה – ברק.
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לציבור קוראי העלון שלום וברכה,
במוצאי שבת כ"ג בטבת  9בינואר  2010נערך כנס בנים ,השני במספר ,בניר-אליהו .הצוות לצמיחה דמוגרפית
ומנהלת הקליטה חברו כדי להכין את הכנס על תכניו המילוליים ,הנתונים המספריים ,הכיבוד הערוך יפה,
וסבר הפנים הנעים .כדי לסכם ,בחרתי להביא את דברי הפתיחה שלי ,כיוון שהם משקפים את התכנים
שנדונו בכנס.
נכחו בבית אליהו שלושים ושמונה בנים ,בני זוג של בנים ,ואף נכדים .באו גם חברים שהיו מעוניינים בנושא,
חברי מנהלת הקליטה :נירה ,מרסי ,סמדר ,עוזי ,אפרת ,שושקה ,דניאל ,וחברי הצצ"ד :נמרוד ,ברק ,קוני,
צפי ,נטע .בית-אליהו היה מלא ,והייתה הקשבה מרובה לדברים .כפי שתראו בדברי הפתיחה ,בחלק מן
הדברים עדיין אין בידינו מידע שלם ,אך בתחומים אחרים התקדמנו .פתחנו בפני הבנים מסלולי קליטה
אקטואליים ,ואתם מוזמנים לקרוא.
יש בידינו את החומרים .אם מישהו מן הבנים מעוניין ולא קיבל – ההורים מוזמנים לפנות אלי בשמו ,ונשמח
לשלוח ,להיפגש ,להסביר ...לפי הביקוש.
דברי פתיחה לכנס בנים
ערב טוב לכולם ושבוע טוב,
לפני למעלה משנה נפגשנו בכנס שכותרתו "ניר-אליהו עם הפנים לצמיחה" .היינו אז בתחילתו של תהליך,
רצינו ליידע אתכם על-כך ,ולבדוק האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בקיבוץ רלבנטיים עבורכם.
עבר זמן לא מועט .בתחילת הדרך לא שיערנו את מורכבות הדברים .במהלך השנה הזו ראינו שעם כל
התקדמות בנושא אחד ,נפערות מהמורות בנושא מקביל .נדרש מאתנו ,חברי הצוות וחברי הקיבוץ בכלל,
לשנס מותניים ,ולהגיע להסכמות והחלטות בנושאים שנמצאים בלבו של הקיבוץ ,ובמקומות שנוגעים גם
בדברים החשובים לחברי הקיבוץ כפרטים.
ובכן ,מה עשינו השנה:
בכל התקופה הארוכה הזו ניהלנו דו-שיח עם חברה יזמית ,אמפא-מאליבו ,כדי להגיע להסכם שיהיה טוב
לשני הצדדים .בכל צעד משמעותי נדרשנו לאישור הנהלות הקיבוץ והסכמת החברים ,כך שההסכם הלך
ושינה פניו בהתאם לדרישת חברי ניר-אליהו .אני שמחה לבשר ,שאנחנו עומדים ערב חתימה ,כל העיקרים
הוסכמו ,ונותרו לנו רק כמה קצוות אחרונים ,ולא מהותיים לסגירה .להלן :הפרויקט.
הארכנו את תקופת ההסכם מחמש שנים לעשר שנים ,וזאת כדי לאפשר לכמה שיותר משפחות בנים (בכל
מקום בו נאמר משפחה ,הכוונה גם למשפחה חד-הורית ,וגם ליחיד/ה) להגיע למצב בו יוכלו להתקבל
לפרויקט של הבנייה המרוכזת .בהמשך נביא כמה פרטים על טיב ההסכם .מחירים עדיין אינם בנמצא.
במקביל ניהלנו דיונים פנימיים ארוכים ולא קלים על פתרון אפשרי למשפחות שלא רצו שישוייך להם הבית
בו הם גרים עכשיו .הפתרון נמצא ,ויאפשר לאותן משפחות לבנות בית חדש ,על מגרשים פנויים .הבתים
שאותן משפחות יפנו ,יוצעו כאן היום ,ופרטים יינתנו בהמשך.
בנוסף ,הקיבוץ הצביע על תכנית פרצלציה פנימית ,על הגדרת מתחמים לבנייה מרוכזת ,ועל מגרשים
בודדים ,שניתן לבנות עליהם בית בבנייה עצמית ,שלא במסגרת הפרויקט .גם מגרשים אלה יוצגו בפניכם.
קבלנו החלטות לגבי מחירים של בתים ,תשתיות ותשלום דמי כניסה .לכל אורך הדרך ,נענו בין הרצון להקל
על הבנים ,עליכם ,ולתת לכם את התנאים הטובים ביותר לקליטה ,ובין האפשרויות האמיתיות שאנחנו
יכולים להעמיד לרשותכם .היו דיונים לא קלים ,כיוון שכל הטבה נוספת לבנים באה ממקורות הקהילה ,על
חשבון צרכים קיומיים שוטפים ,ועל חשבון הביטחון הסוציאלי .ניר-אליהו הוא קיבוץ מתחדש .בדברים
מסוימים כל חבר אחראי לעצמו ולמשפחתו ,אך לקיבוץ אחריות כוללת לקיום חבריו ,ובמיוחד לוותיקים,
שכבר יצאו ממעגל העבודה ,וזכאים לחיים בכבוד .התחרות הזו על המשאבים ,היא זו אשר איננה מאפשרת
לנו ללכת עוד צעד לקראתכם ,ואנו מקווים שאתם מבינים את הגישה שלנו.
מאז עברנו להתנהל במתכונת השינוי ,בינואר  ,2008קלטנו  7משפחות .משפחות אלה נקלטו לבתי רכבת
ישנים ,שאותם נקלטים משפצים ,כדי שיתאימו למגורי משפחה עם ילדים .מלאי הדירות הזה אזל ,כיוון
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שבני משק אחרי סיום בית הספר נשארים בקיבוץ ,באופן די גורף ,ואנחנו צריכים להבטיח אמצעי מגורים
גם לאנשים צעירים רווקים ,או לזוגות צעירים בתחילת הדרך .חיים היום בניר-אליהו צעירים רבים .מי
מהם שעדיין לא יכול לשלם עבור בניית בית ,איננו יכול להתקבל לחברות .אנו מקווים שהפרויקט יהיה
רלבנטי עבורם בהמשך.
בשדה התכנון עשינו השנה כמה צעדים חשובים .הצבענו על הפרצלציה ,כאמור ,הכנו תכנית בינוי ,ואנחנו
במאמצים גדולים להסדיר תכניות והיתרים מול הרשויות החיצוניות ,גם על כך נרחיב ,הסברים ונתונים מפי
קוני בהמשך.
תקציב ניכר הלך השנה לטובת הכנת הסכמים וחוזים .הכנו תשתית שתאפשר לנו לקלוט ,בצורה בה הקיבוץ
והמשפחה הנקלטת מסדירים ביניהם את היחסים בצורה ברורה .בהירות זו תאפשר לנו בעתיד לקלוט
אתכם כחברים מן המניין ,ולנהל תקשורת עניינית וטובה.
לא קל היום להיות קיבוצניק .דברים שנראו לנו מובנים מאליהם בעבר ,כבר אינם כאלה .חלק מן הקושי
לחברים כרוך בתשלום המיסים .הקהילה מתנהלת ממקורותיה .ככל שרבים השימושים ,כן יש להגדיל את
המקורות .ומצד שני – ככל שגדלים המקורות ,ניתן להקל על כל משפחה את הנטל .בכנס הקודם התברר
לכם ולנו שנטל המסים עלול להרתיע אתכם מקליטה .המסר הזה עבר להנהלת הקיבוץ ,ושם הוא נפגש גם
עם האינטרס של אלו מבין החברים המשתכרים היטב ,ומעבירים חלק ניכר ממשכורתם לקופת הקהילה.
כבר השנה חלה הפחתה ברמת המיסוי ,אולם המדרגה המשמעותית הבאה ,תהייה רק עם הקליטה
המסיבית .נמרוד ירחיב על כך בהמשך.
השנה הזו גם השקענו בהכנות לקליטה ,בלימוד ובבדיקת המקומות הדורשים טיפול ,נפגשנו עם משפחות
בתהליך ,והכנו רשימת מתעניינים .באסיפה החלטנו מה הם אמות המידה לקליטה ,ותנאי הכשירות .על כך
תשמעו מנירה ,רכזת מנהלת הקליטה.
אני מקווה שיהיה לנו ערב פורה ומעניין ,ורוצה להודות לכם על שבאתם ,לשלי על המצגת ,לחברי מנהלת
הקליטה על ההכנות ,ולחברי הצוות על כל העבודה.
נטע
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אור ,בן משק ואבא של ִליָה ,היום בת חצי שנה .עתליה שואלת – איך זה להיות אבא? ואור ,בקור רוח אומר
– זה בסדר.
» איפה אתם גרים ,אור?
כרגע ,לוסי ואני גרים באריאל ,אבל בתכנון – לבוא לניר אליהו ולבנות או לקנות פה בית.
» מה תפקידך במטע?
אני נחשב למנהל "פרויקט ניר אליהו" ,שזה ריכז ענף האבוקדו.
יש לנו  577דונם אבוקדו בסה"כ שמזה ַ" 606אס" והשאר נקרא "ירוקים" .כלול בזה השטח החדש שלאורך
הגדר –  257דונם ,שייקטפו רק ב.2012-
בנוסף יש שני זנים :אחד דמוי ַאס שנקרא "הרווסט" ,שזה  20דונם והשני "ארד" –  30דונם ,שהוא מהזנים
הירוקים ,נושא יבולים גבוהים ,אך בחמש השנים הראשונות חייבים להקפיד על קטיף ,כי אם הוא עמוס
מדי בפרי הוא "מתאבד" והעץ גווע .זה אומר שבחמש השנים הראשונות חייבים לטפל בו טיפול של "ביבי
סיטר" ,אחרי זה הוא בוגר ובועט וחי כרגיל...
אני נקרא עובד של גרנות ,השכר מהם וכל הנלווה כנ"ל .אני כאן כעין המתווך בין גרנות לקיבוץ וצריך לדאוג
שכולם יצאו מרוצים.
» ומה עם התביעה שלנו להדרים?
מדובר בשטח של  300דונם הדרים ,שטח נושא פרי,שעבר בשעתו ל"פז" .כיום ישנה תביעה משפטית שלנו
להחזיר את השטח לרשותנו.
גישה נוספת היא שבמקום הפאולוניה ,שלא הוכיחה את עצמה ,לעשות משהו אלטרנטיבי ,אבל זה עדיין
בברורים.
» ומה הקשר לחלקת יֹו-קליפא?
לקליפא הוקצה שטח של  20דונם אבוקדו לריכוזו והוא מנהל את זה עצמאית.
» איך הגעת למטע?
אני מילדות בסביבת המטע ,גדלתי שם .וגם בזכות נימרוד שהייתה לו השפעה ובזכותו נשארתי במטע ואני
נהנה ממנו.
כיום אני לומד גם במכללת אריאל – תעשייה וניהול.

אור ,שיהיה בהצלחה ,ומצפים לראות אתכם
בונים את ביתכם בניר אליהו.
שמוליק.
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אֹומ ִריםַ ,ב ֲח ִמ ָשה ָע ָשר בֹו".
ילןְׁ ,כ ִד ְׁב ֵרי ֵבית ַש ַםאיֵ .בית ִה ֵלל ְׁ
ְׁב ֶא ָחד ִב ְׁש ָבט ,רֹאש ַה ָשנָה ָל ִא ָ
– מסכת ראש השנה א ,א
אותה שעה נטלו הקב"ה לאדם הראשון והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:
ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם:
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
קהלת רבה ז' ,כ"ח
"שעה שכורתין את עץ האילן שעושה פרי ,קולו הולך מסוף העולם
ועד סופו ואין הקול נשמע"

שירת העשבים
מילים ולחן :נעמי שמר
דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת
משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה
כמה יפה
כמה יפה ונאה
כששומעים השירה
שלהם
טוב מאוד
להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד
את השם

ומשירת העשבים
מתמלא הלב
ומשתוקק
וכשהלב
מן השירה מתמלא
ומשתוקק
אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ
עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של הלב.
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הצטלבנו בכניסה לפינת החי .ילדי הגן שעטו פנימה ועיני צדה את טל המטפלת ,שאחזה בידו של אחד הילדים
שדווקא לא נראה לי מתפרץ.
נראה שהיא הבחינה בהיסוסו וידה נשלחה אליו בתקיפות אך ברוך ובליטוף.
» שלום טל ,האם לא הגיעה העת לכתבה בעלון?
לא ,שמוליק ,אני לא בטוחה שאני .הנה ,שלמה הגנן – אולי הוא?
» אין ספק שגם "יומו יגיע" .בינתיים סוגרים על מחר? ב?10-
אפשר ב?11-
» סגרנו.
» ממתי את אתנו טל?
משנת  12 ,1998שנה.
» ואיך הידרדרת לקיבוצנו?
עבדתי בחברת מחשבים ,במסגרת של חמישה עשר איש .יום אחד נקלעה החברה לקשיים ומצאנו את עצמנו,
אישי ואני ,עם שני ילדים וללא עבודה.
» ומה ההיסטוריה?
אני בת קיבוץ יגור ,בגיל שלוש עברנו למושב השיתופי מולדת( ,ההורים עדיין שם) ,שם התחנכתי וגדלתי עד
הצבא ,זאת אומרת – הווירוס הכפרי ננעץ בי מגיל רך.
בצבא הייתי משקי"ת קורסים של קורס שוטרות .אחרי צה"ל טיול לחול לשנה ,אח"כ נישואין ,מגורים בקיבוץ
סער ועבודה בפעוטונים.
פניתי לכאן אחרי כל אלה ,כי רציתי להמשיך לעבוד בחינוך .גדלתי בבית שעסק בחינוך -אמי גננת ,אחותי מורה
ואני חזרתי לחינוך באהבה .נעניתי מיד בפנייתי על ידי אסתר והתנסיתי בפעוטונים ,בשרקרק ובעפרוני ,לבסוף
בחרתי בשרקרק.
התחלתי כאן כשהיה כאן הגנן כרמל כוכבי ,עכשיו סוגרים את מעגל הגננים עם שלמה.
» איך הרגשת בשרקרק בהתחלה?
הרגשתי מיד מחוברת והתחושה הייתה כמו כפפה ליד .השתלבתי גם בגן וגם בנוף הקיבוצי ומצאתי עניין רב
בגישה המשפחתית שכאן.
» מה בצורה יותר ספציפית את רואה כדגשים בעבודתך החינוכית?
תוך כדי עבודתי בגן ,קיבלתי הצעות עבודה במקומות אחרים והצצתי מעט לסביבה ,אבל ליאת לא הרפתה,
אסתר מצדה לחצה ,החזיקו בי חזק ונשארתי בשרקרק.
כשליאת קיבלה את הצעת משרד החינוך לעבוד כמפקחת והודיעה על עזיבת שרקרק ,היה לי קשה מאוד
להישאר בלעדיה ,אבל שוכנעתי להישאר ולהמשיך את המסורת ואת זה לקחתי לי כאתגר .למשל – חצר
הגרוטאות ,שהיא עולם ומלואו ולפעמים זר לא יבין זאת.
אני אוהבת את שיחות הילדים בחצר ,את היצירתיות שהם מבטאים בעבודה.
לסיכום ,אני אוהבת את המקום שהוא לי בית שני .כל המבקרים רצויים ואני שמחה לביקורים .יש קשר מיוחד
עם ההורים ,היה ועדיין נשמר .יש ילדים שהם כבר דור שלישי כאן.
» ומה ברקע? על מה חושבים?
תראה ,ליאת שחסרה ,קיימת כאן ואנחנו נפגשות בהמון כיף ואהבה .גם הצוות הבסיסי – תלמה קטי ליאת ואני,
שאנחנו פחות או יותר באותו גיל ,נפגשות מדי פעם לכוס קפה וקשה לנו להיפרד.
תודה טל על השקעה של שנים בגן.
מאחלים לך ולצוות הצלחה בהמשך.
שמוליק.
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המשפט המחוזי שקובע כי מי שאין לו עבר לא יהיה לו עתיד ....נכון גם כאן וביתר שאת.
זוג הוותיקים – ציונה ויוסף קושמרו זכרם לברכה ,עשו המון כדי לבסס את תשתית הקיבוץ.
ציונה מתארת כאן את הדרך עד שהגענו למסקנה שהילד הוא אוצר ומפרטת את קשיי הבראשית בחינוך.
יוסף ,שהיה מזוהה עם שליחות הביטחון שעסק בה בנחישות מתאר את המציאות הביטחונית ששררה אז.
הנה הם ופעולותיהם(.מתוך עלון חג העשור).
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מייל שכתב רופא צבאי בכיר שהיה בהאיטי (נשלח ע"י דן רוגל)
הלא ייאמן
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים  -מצילים חיים ,מונעים נכות ,מעניקים לחולים טיפול,
חום ואהבה ומגע אנושי .אוהבים את החולים.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הנמצאת בלב גיהינום של מסכנות ,עושים ועדות אתיקה על כל מקרה
רפואי מורכב.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,מתלבטים מה סיכוייו הרפואיים של ילד קטוע רגליים עד למפשעה; מה סיכוייו
של פג לשרוד מונשם בפגייה שבאוהל.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,לא נשארו מוטות לקיבוע שברים מורכבים .כל מוט עולה  5,000יורו .הכסף זה
לא הבעיה .פשוט אין .אח חדר ניתוח פיתח רעיון ,התחבר לנגד חימוש שלקח מוטות דומים למחרטה מקומית
וייצר עשרות מוטות חדשים לקיבוע .ממשיכים להציל חיים.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,קיימת מערכת רשת ממוחשבת לניהול ומעקב אחרי
המאושפזים .צילומים הנעשים באוהל הרנטגן נראים במערכת דיגיטלית המוצבת במחלקת האורטופדיה.
במשלחת חיל הרפואה ,שהגיעה מישראל שבמזרח התיכון להאיטי ,עובדים רופאים אמריקאים מתנדבים ,כי
אין להם מתקן יעיל אחר לעבוד בו .רופא ואחות מגרמניה הגיעו לכאן ,כי שמעו שזה בית החולים
הטוב בהאיטי .צוות חדר ניתוח קולומביאני הגיע על ציודו המלא וביקש לפרוס לידנו ולהיות חלק מבית
החולים 20 .רופאים ואחיות בריטיים ביקשו לעבוד עימנו .בריטניה היא המדינה הנאורה ההיא שם באירופה .זו
המחרימה אקדמית את ישראל .כל אלה ,ללא יוצא מן הכלל ,עומדים למסדר בוקר כל יום בשבע בבוקר ברחבת
הדגל .דגל ישראל .דגל המדינה שהוקמה אחרי שארצות הברית הייתה למעצמה המובילה בעולם .אחרי
שהבריטים עזבו את הארץ שהייתה תחת שליטתם .אחרי שקולומביה כבר הייתה מדינה ותיקה .אחרי
שהגרמנים הוציאו לפועל את שואת העם היהודי.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מבקשים אנשי המשלחת הרוסית מהמעצמה הישראלית
סיוע בציוד רפואי.
במשלחת חיל הרפואה להאיטי מתנדבים אנשי זק"א דתיים ,מטפלים בגופות וחלקי איברים של נפטרים
וקטועים מהאיטי .בגלל כבוד המת ,כבודו של ההוא ההאיטני דובר הקריאולית ,הסוגד לוודו שבים הקריבי
שבקצה האטלנטי.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מבקשים רשות מהחולים לצלם את אבריהם הפגועים,
אבל לא מצליחים להסביר להם את מהות השאלה.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים נוצרה מצוקה בגבס .רופא בעל יוזמה פנה לנזירות בבית
חולים ההאיטני בבקשת סיוע .לא היה להן .הן הפנו אותו לשכונה נידחת ,אל בין סמטאות מצחינות ,שם
ממוקמת שגרירות מרוקו בהאיטי .במחסן אצלם נמצא מלאי גבס שהובא לבית החולים .הרופא אגב היה
ממוצא מרוקאי.
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במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,יש חדר לידה .נולדים שם תינוקות .מטפלים ביולדות.
מאשפזים יילודים הזקוקים לכך בפגייה.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מבצעים בחולים הקשים ניתוחים פלסטיים.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מקיימים את חוק זכויות חולה ,שומרים על זכויות הפרט
שלו ,על סודיות רפואית ,מסבירים לחולה את מצבו בשפה הקריאולית ,דרך מתורגמן.
במשלחת חיל הרפואה בהאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מתקיים שוויון זכויות מלא בין כל בני האדם .בהאיטי,
שהייתה מדינת עבדים .גם כיום קיימים פערים חברתיים נוראיים בין קבוצת עילית עשירה לבין העניים שבעניי
העולם.
במשלחת חיל הרפואה להאיטי ,הממוקמת באוהלים ,מגולם המוסר האנושי בשיאו .מתקיימת אחוות האדם
בתפארתה ,בא לידי מוחשיות נדירה הפסוק מפרשת קדושים  -ואהבת לרעך כמוך.
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בחודש ינואר ,לפני  152שנה נולד אליעזר בן-יהודה.
אדם אשר הקדיש את עצמו להחייאת העברית היה אליעזר בן יהודה (נולד ב ,1858 -נפטר ב .)1922 -שם משפחתו
המקורי היה פרלמן ,הוא נולד ברוסיה ובילדותו קיבל חינוך מסורתי-תורני (ישיבה) .בבגרותו למד בבית ספר
ראלי ברוסיה ,שם הושפע מבני הנוער הרוסים שדגלו בלאומיות הרוסית ואף הצטרף לתנועה הסוציאליסטית.
כמו כן וכתוצאה מכך ,נתחזקה אצלו התודעה הלאומית היהודית.
ב 1881-החליט לעלות לארץ-ישראל יחד עם אשתו לעתיד דבורה .עם הגיעם החליטו השניים שמעתה ואילך
ידברו רק עברית וכך נהגו גם שנולד בנם בכורם בן-ציון (איתמר בן אב"י) .
בשנים הראשונות בארץ עבד בן יהודה בעיתון "חבצלת" וכתב במוסף שנקרא "מבשרת ציון" .הוא שימש מורה
בביה"ס של כי"ח בירושלים וב -1885החל להוציא ולערוך עיתון שבועי בשם "הצבי".
לאחר שאשתו דבורה נפטרה ממחלת השחפת הוא נישא לאחותה (חמדה בן יהודה) ,אשר למדה עברית וחיזקה
בבן יהודה את הקיצוניות ביחסו לדת ולמסורת העברית.
מנהגיו ,אורח חייו והעובדה שביקש לעשות את העברית לשפת חול קוממו נגדו את רבני היישוב הישן אשר
הלשינו עליו לשלטונות הטורקים וטענו ,שבכתביו הוא מבקש לעורר מרד בשלטון .הוא נשפט לשנת מאסר אך
בסיועו של רוטשילד ערעורו התקבל .מאז החמירה הצנזורה הטורקית בכל הנוגע לפרסום ב"הצבי" ובן יהודה
החל לרכז את כל מאמציו בתחום הלשוני (ופחות בתחום הלאומי) .הוא החל לעבוד על המילון -שכתב ' -מילון
הלשון העברית הישנה והחדשה' ,וכן הקים את 'ועד הלשון העברית' (ב ,)1890-שעתיד היה להניח את היסוד
ל'אקדמיה ללשון העברית' ושימש יו"ר הועד עד יומו האחרון .הוא נלחם ב'חברת עזרה' הברלינית אשר רצתה
שבבתי הספר התיכוניים שלה בארץ ובטכניון (שעמד להיווסד בחיפה) ילמדו בגרמנית .
אליעזר בן יהודה נפטר בדצמבר  .1922על שמו נקרא הישוב אבן יהודה בשרון הצפוני ורחובות מרכזיים
בירושלים ובתל-אביב.
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וטעימה מהעברית של פעם...
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» יש לי חוב קטן מהחודש הקודם – יתרו מדר ,ניסה להוסיף אקשן לחייו ולחיינו ,זה לא ממש הצליח לו
והוא בריא ושלם אבל מכאן נצא בהצהרה שזו לא הדרך ......
» לסבתא חוה וסבא אברהם נולדה בשעה טובה נכדה חדשה .בת ראשונה לנדב וגיל ושמה בישראל –
דריה .איזה אושר גדול במשפחה ,שפע ברכות לגדולים ולקטנים ולכל המשפחה.
» וגם לעירית ותלי קולקובסקי יש נכדה חדשה ,קיילה ,ביתם של אביב והילארי .המון מזל טוב.
» חתונתם של אילאיל וטל עברה בהצלחה מסחררת ובשבת הראשונה לנישואיהם התבקשו להיות
המשפחה המדליקה בקבלת השבת המסורתית .כמובן שלצידם נכחו כל שבט יוגב/גביש/הרץ ואפילו
ג'ונתן הגיע (אומנם באיחור) .כאן הבמה לציין שלשמחתנו בקבלת השבת השתתפו עוד חברים צעירים
שנתבקשו לקחת חלק במאורע והייתה שם גם איזו הצהרה של אבישי רוזנבלום שתישאר במערכת
בשלב זה....
» גם לנו יש נציג בהאיטי ,אלעד קורדובה – במסגרת שירותו הצבאי ביחידת יהלום של חיל הנדסה-
כחובש קרבי ,נשלח עם המשלחת הישראלית להריסות האיטי ,בעזרה לחילוץ ניצולים ברעש האדמה
הנוראי שפקד אותם.
» גשמי ברכה על קיבוצנו .יש לציין כי נפלאות עבודתם של הדרוזים עושות את שלהם .הניקוז שהם יצרו
לפחות במזכירות ובאזור חדר האוכל עוזר( .לסירות)...
» לצפי פלד – גזבר ניר אליהו חבר קיבוץ אייל  .איתך באבלך על מות האב ,מי יתן ולא תדע עוד צער.
מכל בית ניר אליהו.
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לאה גולדברג מגדולות המשוררים העבריים בעת החדשה ,סופרת ילדים ומבוגרים ,מתרגמת,
מבקרת וחוקרת .נפטרה ב 15-בינואר .1970
השיר לט"ו בשבט  /לאה גולדברג
אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד
מספר כי הנץ ופרח השקד.
מתדפק על חלון הענף הלבן:
אל תישן ,אל תישן.
צא לחורש וראה :האילן מקושט
כילדה שלבשה את שמלת השבת,
וכל פרח פרח ,וכל נבט נבט -
ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט!
אדמה ירוקה ,ריחנית ודשנה,
מברכת אותנו ברכת השנה -
לא לריק העמל וישמח השותל:
אילנות מזדקרים על כל תל.
והשמש צוחקת בירק הפוארות,
מבטיחה לשממה :פה יהיו יערות
עוד יגיל כל לבב ,עוד תצמיח כל יד-
ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט!
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