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 לפתע "חשכה הצמרת". קלמן, האיש והאגדה קרסו ביום שבת בבוקר...

 הלך לעולמו אדם שכולו קיבוץ, כולו עבודה, כולו משפחה וכולו כאב...

 והשאיר אותנו מיוסרים, כואבים וחסרי מנוחה.

 יהי זכרו ברוך.

 
 

 

 דברים שנאמרו על ידי יאיר בטקס ההלוויה
 

אבא שלנו היה בשבילנו "מלך הקיבוץ", האיש שבסופו של דבר כולם עושים את דברו. באסיפות תמיד ידענו 

 יקום ויהיה.  –שלא משנה כמה יתווכחו, בסוף אבא יקום, ידפוק על השולחן ומה שהוא יגיד 

 כמה גאווה היתה בלהגיד שאני "הבן" או "הבת" של קלמן גביש. 
 

דרך, שחשב שכל דבר צריך להיעשות "כמו שצריך, "לפי החוקים"! את אבא אפשר -אבא שלנו היה איש ישר

היה להעיר גם בשלוש בבוקר ולבקש שיבוא לאסוף אותנו מכפר סבא או לבקש ממנו שירדוף אחרי ראובן עד 

 לבית שאן, רק כדי להיווכח שראובן כבר מזמן חזר לקיבוץ, והכל נעשה כמובן מאליו ובאהבה גדולה. 

אבא היה איש שאהב את המדינה בכל רמ"ח איבריו ועם כל הכאב, כמה היה גאה שאסף נהרג בקרב על הגנת 

 המולדת והיה חשוב לו שיהיה כתוב על המצבה שהוא נפל בקרב ולא בשום מבצע. 
 

ואת אותו להט שהוא השקיע בשנאת הליכוד על כל המשתמע מכך, הוא השקיע גם בויכוחים הנצחיים 

בספורט, עם עידית ואסף, על מכבי שנואי נפשו שהם אהדו, מול הפועל שהוא אהד. אבא היה איש חכם 

שתענוג היה לנהל איתו שיחה או ויכוח, שעד היום הוא שימש כמדריך לכל ענייני הבנקים, גם לנכדים. 

מסיפורים על אבא אנחנו יודעים, שכשהוא היה צעיר יותר, הוא אהב לעשות קונצים ולשאול שאלות 

אולי  –מתחכמות. אז אולי עכשיו, "זלץ", כשאתה אי שם בדרך, או כבר למעלה כדי סוף סוף לפגוש את אסף 

 תפגוש גם את בן גוריון ותשאל אותו "למה פירקו את הפלמ"ח?" מבלי שהוא יזרוק אותך לקלבוש. 
 

אבא היה איש אופטימי, שחשב שחבל לבזבז את הזמן על לחשוב כמה רע עכשיו, כשיהיה רע יהיה מספיק זמן 

לזה. ובאמת כל תקופת המחלה הוא שמר על אופטימיות וגם כשהיה קשה לא הפסיק לקוות שמשהו ישתפר. 
אנחנו יודעים אבא שהסוף לא היה משהו... ואנחנו מתנצלים על כל הפעמים שהתרגזנו או שהיינו לא סבלניים, 

 כי מי יכול להבין מצוקות כאלו גדולות. 
 

ועם כל הידיעה שזה הולך לקראת כיוון סופי ברור, הבוקר הזה שלא התעוררת וחיפשת את אמא, בא מהר 

מידי. לא הספקנו מלא דברים. אתה לא הספקת לעשות את כל מה שרצית. יש נחמה בידיעה, שלפחות את 
 החלק הזה עברת בקלות ובשלווה וערב קודם היינו רובנו ביחד. אבל בכל זאת, אבא, עוד קצת לא היה מזיק. 

 אנחנו אוהבים אותך, גאים להיות הילדים שלך ומבטיחים לשמור על אמא בשבילך.
 

 שורות משיר ילדים שתמיד הזכיר לנו את אבא : 

 "לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמים, 

 ואבא שלי כה רעב, אוכל ארוחה פעמיים 

 ואבא שלי הוא הכי בעולם ואבא שלי הוא הטוב מכולם,
 ורק בגללי הוא האבא שלי, הבטיח הוא לי שהוא רק שלי... 

 אז למה כששרתי לו שיר שאהב, נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו".

 

 יאיר בשם הילדים                                                                                            

 

"
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 מתוך ההספד שהוקרא בבית העלמין בהלוויה
 

11.04.2010 

 תמי, סמדר, עידית ויאיר, שבט גביש את יוגב, חברים ועמיתים.

 -נתכנסנו כאן היום לחלוק כבוד אחרון לאחד מעמודי התווך של קיבוץ ניר אליהו לדורותיו 
מלח הארץ, אדם שהשקיע את כל כולו והקריב את היקר לו מכל למען הגשמת החזון הציוני והקיבוצי לצד 

 טיפוח משפחה למופת.

 במותו. 74אתמול בבוקר לאחר מאבק עיקש במחלה ממושכת נדם ליבו הגדול והוא בן 
 

 קלמן היה איש עשייה ולקח חלק משמעותי בבניין קיבוץ ניר אליהו, לרוב כמוביל ומנהיג.

כשהקיבוץ היה בחיתוליו וכבר בשנה שלאחר מכן הקים משפחה יפה וגאה יחד  1954-הוא הגיע לניר אליהו ב

 עם תמי, כשעם השנים נולדו סמדר, אסף, עידית ויאיר.

 במהלך עשרות שנות עשייה חי ונשם קלמן את הקיבוץ, וישב בכל מוסד, וועדה וצוות שקמו כאן:

בין היתר כיהן כמזכיר, מרכז משק, מרכז וועדת קניות וסדרן עבודה, כמו כן שותף בוועדות אינספור ובהן 

וועדת שמירה ובטחון, אספקה קטנה, מילואים, וועדת דירות, היה שותף פעיל בניסוח תקנונים וסייע בהכנת 

 וגם ישב בוועדת המינויים. –התקציבים במהלך השנים 
 

השילוב בין יזמות כלכלית ועשייה חברתית, שאפיין את התנועה הקיבוצית מרגע לידתה, היה טבוע בקלמן 

שכיהן הן בגופים הניהוליים והמשקיים כמזכירות, וועדת התכנון, וועדת המשק וההנהלה הכלכלית, ולא פחות 
חשוב בתחומים הקהילתיים והערכיים כוועדת התרבות, וועדת העבודה, ועדת החינוך, וועדת חברים ואפילו 

 בוועדת החתונות. תמיד בלט והתבטא באסיפות הקיבוץ, ומספרים שקולו הרועם הכריע אסיפות.
 

קלמן אהב את האדמה והחקלאות, ניהל את ענף הבוטנים וגן הירק, ייצג את הקיבוץ בכנסים חקלאיים 
ובבגרותו אף היה חבר במועצה הארצית ובוועד הפועל של מועצת הבוטנים, בוועדה האזורית לירקות וניהל 

 את מנפטת "סיבן" לכותנה ב"גרנות". כמו כן היה חבר מנהלת חברת "הזרע".
 

קלמן נשם וחי את הקיבוץ והיה מעורב ומוביל בכל תהליך משמעותי מאז הגיעו: בין היתר היה שותף בהקמת 

וניהול מפעל פלסטניר שכה אהב, השתתף בפרויקט שידרוג חדר האוכל החדש, איתור והקמת בית העלמין, 

היה חבר בוועדות אד הוק כמו זאת שעסקה במעבר ללינה המשפחתית, קביעת ניקוד וגיוס מימון לנושא 

 הרחבות הבנייה לחברים, ושותף בצוותי העבודה לשינוי באורחות החיים. 

פעל לשכנעם לחזור לבוא  –קלמן האמין בכל ליבו בקיבוץ וכשהחברים החלו להדיר את רגליהם מהאסיפה 
 ולהשפיע. תהליך השינוי האחרון שעבר הקיבוץ הסב לו צער רב, אך הוא קיבל את השינוי כרע הכרחי.

 

 לא הכרתי את קלמן באופן קרוב, אולי היתה זו יראת הכבוד, אולי העובדה שפינה את הדרך לאחרים,

כילד זכור לי פרצוף ענק ומשופם מפלסטיק התלוי באולם הייצור במפעל. אבא שלי אמר לי  שזה "דיוקן של 

או שהיה זה הומור פנימי של עובדי המפעל דאז, מה  –קלמן", אני לא יודע אם הוא התכוון לזה ברצינות 

 הוא אמר זאת מתוך הערכה רבה לאיש ופועלו...  -שבטוח 
 

בעת ארוחת הארבע המסורתית, הגיעה יונה ובישרה על האסון הנורא: אסף,  –כשהיינו בדוכיפת  - 1984בשנת 

בנם של קלמן ותמי, נפל בלבנון. זכורה לי ההלוויה רבת המשתתפים, הצער המשותף בקיבוץ על אובדן ראשון 

 נשבר ליבו של קלמן, ולא היה עוד אותו אדם. –של בן, וידוע לי כי מאז האסון 

היכרותי עם קלמן בבגרותי הסתכמה באסיפות וישיבות ההנהלה הכלכלית, בהן על אף שלא הרבה להתבטא, 

 היו דבריו מסכמים לרוב את הדיון לקראת החלטה. –עקב הקושי שכבר ניכר בנשימתו 

גם כשכבר לא מילא תפקידים רשמיים, היה קלמן ונותר מנהיג בלתי פורמאלי, שחברים באים להתייעץ עימו, 

 וממעצבי דעת הקהל במשק. 

 

"
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הרשימה אותי בעיקר דבקותו במקום העבודה האחרון, כמנהל מחסן חומרי הגלם ב"פלסטניר", התעקשותו 

 להמשיך ולסייע בייצור ולא להסתפק בתפקיד פקידותי, וזאת על אף הפציעה שעבר והמחלה. 

 הערכתי מאד את האדם הגאה הזה, שדבק בעבודה כדת, והקיבוץ זורם בכל נימיו.

נראה שלהערכה דומה זכה אפילו מהעובדים השכירים שעבדו איתו ובאו אתמול לחלוק כבוד אחרון בדרכם 

 מסיום המשמרת במפעל.
 

קשה להאמין שנסתלק, ואולי בגלל זה נדרשו שתי ניידות משטרה  –אדם גדול היה ועל אף מחלתו הקשה 

 על מנת לקבוע את מותו ולפנותו מן הבית... –וארבעה אמבולנסים 

בשנים האחרונות נלחם קלמן בעוז בכמה מחלות קשות, שהיו מכריעות מזמן אדם מן השורה, כשגם הכאב 

 על אסף מנסר ולא מרפה. 
 

בשבת נפטר קלמן במיטתו כפי שוודאי היה בוחר, ולנו לא נותר אלא להוקירו, לאחל ניחומים למשפחתו ולנו, 

 שיזכה להתאחד עם בנו אסף לאחר יותר מחצי יובל של פרידה כפויה.  -ולו 

 

 שכבר לא יהיה כשהיה... -נוח על משכבך בשלום, מכל בית קיבוץ ניר אליהו  –קלמן 

 

 נימרוד                                                                      
 מנהל הקהילה 

"

 פינה חמה לזכרה של אשה צנועה, אמא של מרסי.
 הוריה של מרסי כבשו את הקיבוץ. 

 באהבה ראינו צורך להשתתף בעלון באבלה של מרסי והמשפחה.

 יהא זכרך ברוך.  –הארייט 
 

 Harriette Lewin in Memoriam (2010-1331) לזכרה של הארייט לואין
 

בשלושת העשורים האחרונים הפכו הארייט וג'ורג' לואין, הוריה של מרסי, לחלק מהנוף האנושי שלנו כאן, 

העצום, בקלות ובמהירות מדהימות הם השתלבו  בניר אליהו. למרות מחסום השפה והמרחק הגיאוגראפי

בחברה הקיבוצית. כל ביקור שלהם בקיבוץ הפך לחוייה. הם האירו פנים לכולם, הכירו את כולם, היו 

נתלו על לוח המודעות איגרות  לעצב. מידי חג -והיו שותפים לכל, לשמחות ולהבדיל  מעודכנים בכל המתרחש

 לבביות מהם, אשר הוכיחו, כי למרות המרחק נשמר הקשר ההדוק והחם עמם.  ברכה
לבבית עם מכירים טובים וקרובים, אשר הפכו חיש מהר  פגישה עמם, גם אחת לכמה חודשים, הייתה פגישה

הם פתחו את ליבם ואת ביתם לפני כל מי מאתנו שהזדמן לארה"ב וקבלת הפנים  לבני משפחה, לחלק מאתנו.
 כאירוע נעים ומרגש. שערכו נותרה בזיכרון

 

חברתי, אשר -השלושים, תקופת "השפל הגדול", משבר כלכלי הארייט נולדה בארה"ב בתחילתן של שנות

נפגשנו בחדר האוכל, היא העלתה זכרונות מאותם  ארה"ב לא התנסתה בו מעולם לפני כן. לא פעם, כאשר

ימים קשים וגם משנות התבגרותה בזמנים קשים לא פחות בימי מלחמת העולם השניה, פרק זמן המוכר 

בנשמתה, אחת מאלה, אשר אהבו ילדים וראו בחינוך  לרובנו רק מהסרטים. היא הייתה מחנכת ומורה

 הייתה אוהבת אדם וככזו התייחסה בסבר פנים יפות לכולם.  שליחות ולא עיסוק. היא
 

  הופכים את עולמנו לטוב ולנעים יותר. נוכחותם ומעשיהם הארייט הייתה אחת מאלה, אשר

 יהי זכרה ברוך!

  איציקו דנה 

"
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 חומר למחשבה
מידי פעם, כשנחה עלי הרוח הטובה ובמיוחד עכשיו, כשאני מבקר בארכיון לרגל אירועי שנת השישים, אני 

נים...  עובר, בעזרתו  של עמיקם, על תיקי השָׁ

המון חומר, המון סיפורי ראשונים, הווי, דיונים, בנייה, ביטחון, חקלאות, חינוך, חוויות ועוד ועוד. ואני 

ימי הולדת לקיבוץ, בת ובר מצווה, או לקראת גיוס סמינר  –הנה מציינים אצלנו אירועים שונים  –תוהה 

האם לא נכון היה לצייד את הילדים בקצת היכרות וידע על יצירת  –י"ב ועוד. ואני מעלה כאן שאלה 

 הקיבוץ ע"י חבריו, שתרמו ועשו ויצרו כאן "שמורת טבע" ייחודית במינה.

האם לא נכון היה לערוך, בעזרת המשפחות שיקיריהם תרמו את חייהם לקיבוץ, את "חוברת המייסדים" 

ושבסמינר י"ב ישתתפו גם נציגי המשפחות ויספרו, אולי יעלו יחד לגבעה וילמדו מי שם. ושי הקיבוץ 

 למתגייסים תהיה "חוברת המייסדים"...

 

 נראה לי כי זו זכותם, לאחר שתרמו את חייהם. מגיע לבנים שיידעו מי בנה, ייסד והשקיע

 ומגיע לקיבוץ שתהיה לחבריו חוברת כזו.

 

 נשמח לקבל תגובות והצעות לנושא.                                                          

 

 העורך
                                                        

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 99או להכניס לתא דואר מספר 

 
 מחכים לשמוע מכם...

 אייל שמואלעורך ראשי: 

 רגב עמיקםארכיון: 

 דור הורביץ, שלי בורץ, נועה שקולניק, בוחסירה ליזהמערכת: 

 

אתר חדש נפתח לחברי המועצה הותיקים והצעירים היודעים לעבוד עם מחשב,  

 באתר כל מיני עדכונים , אפשר לפרסם שם שירים צילומים וסיפורים. 

 

 http://vatikim.wordpress.comהכניסה לאתר:  

 יונה פלג

http://vatikim.wordpress.com/
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 ...וישאו את העצב במוט, בשניים.

 

דמויות רבות מתחלפות לעינינו מבין המשתתפים בסאגה המיוסרת והבלתי מסתיימת של גלעד שליט. 

 מכולן הצטרפו לי שניים, המבטאים כאב שקט, אילם ומאופק.

 חודרים ללבבות. –, שדבריו המדודים, הכנים והישירים נעם שליטהאחד הוא 
. אב שכול, שאני זוכר את רשימתו "כתיבה באזור אסון", שגם דויד גרוסמןואליו מתחבר, לפי תפיסתי, 

 היא מצטיינת באיפוקה, בעצמתה ובדיבורה הישיר לתוך הלבבות.

 מטלטל ונוגע... –שניים באזור אסון ובביטוי שאין כמותו 

 נתן אלתרמן
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 עבור שלום הבנאי )ליכט(.
 היה נעים למצוא "עקבות" שלנו בעלון הפסח.

 בין השאר קראנו את כתבתו של שלום "הבנאי".

 את שלום אנחנו זוכרים בהערכה רבה ואפילו בהערצה.

 צח, הייתה חזקה ביותר. אולי יותר מכל המורים האחרים. –השפעתו של שולם על בננו 

 צח היה רציני בגישתו לעבודה. מאותו רגע שגילה את שולם החל לבנות את עתידו...

 "לכשאהיה גדול אהיה בנאי!" –כבר אז החליט 

 ואומנם, בתמונה המצורפת בעלון לכתבה על שלום, נראים הבולבולים אחרי שלום שבונה את המדרכה.

 עד היום צח ממלא את המשאלה, בצורה כזו ואחרת.

 אז תודה לשולם עבור זיכרונות יפים וטובים!

 מיוקי ושרה לוטן.

 

 
 

 

 שלום נימרוד.
 שמוליק העביר לנו את עלון הפסח, בו הכתבה המעניינת שלך.

יוקי לוטן, שהיה חבר בניר אליהו, משמש כיום כמנכ"ל יק"א, אותה יק"א עליה כתבת, שהקים בכספו 

 שנה. 120-הברון הירש, לפני כ

מה שנותר מכספי הברון משמש עד היום לתמיכה בהתיישבות, בפרויקטים  בגליל ובנגב, בחינוך, בחקלאות 

 ובתיירות.

 את הכתבה התחלת במה שנקרא בשעתו "גאולת האדמות".
 הברון הירש רכש אלפי דונמים של קרקע בארץ, כנראה יותר משרכש הברון רוטשילד.

אדמות אלה נמסרו לקק"ל, כפי שציינת. ראשית ההתיישבות הייתה ב"חצר כנרת" וסביבתה והיא הוקמה 

 על אדמות יק"א.

 קלווריסקי, שהיה פקיד יק"א, רכש בכספו את חוות כנרת, והעביר את האדמות ליק"א.

 

 המכר "הביתה" שכתב אסף ענברי.-גלגולים רבים עברו על חוות כנרת וחלקם מסופרים ברב

 גרעין "בתלם", שרבים מחבריו חיים בניר אליהו, היה גם הוא שותף באחד הגלגולים.

גב, שימשה חצר כנרת כמפקדת הגדוד שלנו. לחברים יש סיפורים רבים על -כאשר היינו כגרעין נח"ל בעין

 "השתתפותנו", בתקופה ההיא, בחצר כנרת.

כיום שופצה החצר ע"י שימור אתרים ובמקום נעשית פעילות מסוימת ע"י אחת הקבוצות של "החלוצים 

 החדשים", שפועלות בארץ.

מתנדבים צעירים העוסקים בחינוך, וגם  5000-קבוצות של "החלוצים החדשים", שבהן כ 100-ישנן כבר כ

 בהם יק"א תומכת.

 אפשר לספר ולספר על פעולותיה של יק"א כיום.

 

 שמחנו לקרוא את כתבתך, שיתכן ותשמש "דלק" למתיישבים כיום.
 שרה לוטן.
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משהו קורה בזמן האחרון למערכת ה"בניר", אולי זה עומס החגים, אבל ההקפדה הדייקנית על הוצאת עלון 

 מדי חודש ולוח הזמנים הקשוח לכותבים התמוססו מעט בשרבי האביב.

 לפתע פתאום בהתראה קצרה )ואולי זו שיטה לגרום לי לקצר...( נדרשתי לשלוח טור באפס זמן.

 

אז הפעם זה יהיה קצר, כ"כ הרבה קרה מאז העלון האחרון, לידות 

ומיתות, חגים וימי זיכרון, מילואים ודיונים, חלוקת עודפים ודאבל 

אדום, אז הפעם אשתדל להתרכז באשר על סדר היום הקרוב, לא לפני 

תודה ענקית לכל מארגני החגים והאירועים שעברנו מאז פסח, ימי 

הזיכרון לשואה ולגבורה, למערכות ישראל, הלווית קלמן והאזכרות 

המרשימות, חגיגת יום העצמאות, ל"ג בעומר והקינוח של שבועות, כולן 

המחזיקה אותנו כחברה מלוכדת  –על טהרת רוח ההתנדבות 

 וסולידארית.

 

תודה גם למעטים אך האיכותיים שנרתמו לניקיון הבריכה, בתקווה 

שבשנה הבאה כבר תהיה אחרי שידרוג משמעותי, וכמובן שאם שכחתי 
 אז איתו הסליחה. –מישהו 

 
מה ששכחנו לחוג או לציין היה יום הפועלים האחד במאי, שיצא מעט 

מן האופנה במדינה, אך לבסוף חגגנו אותו בסוף השבוע שעבר עם דאבל 

 אדום מתוק, חג הפועלים שנמשך כקרנבל עד בואך שבועות.
 

 

לא אאריך הפעם, רק אציין שלפנינו מספר הכרעות חשובות שיובאו לאסיפה ולקלפי בשבועות הקרובים 

המעטים הפנויים בין גמר ליגת האלופות לתחילת המונדיאל וחום יולי אוגוסט המהביל, ובהם נידרש לאשר 

 את מסמך הקדנציות והתאגוד, לבחור מזכירות חדשה לקיבוץ, הפעם לתקופה של ארבע שנים.
לבחור מנהלת חינוך, ובעקבות מסמך הקדנציות לעדכן אי אלו וועדות ובעלי תפקידים אשר נחליט לגביהם. 

 בגזרת הפנסיה הרי שנידרש לאשר את תקנון קרן המילואים ועוד...

 

בתקופה זו בכוונתנו להביא להצבעה בקלפי גם את אישור קליטתם לחברות של כשמונה משפחות בני משק 
 חוזרים אשר אמורים להיקלט לבתים מתפנים ומגרשים כלואים, כמהלך מקדים לקליטת ההמונים.

הזמן קצר והמלאכה מרובה, בואו נעשה מאמץ אחרון לפני בוא הקיץ לקבל את ההכרעות  –בקיצור 

שנה לקיבוץ ומאה שנה לתנועה, כאמור 60החשובות לעתידנו, וגם להתכונן לחג המשק שיעמוד השנה בסימן 

האופק לפנינו והשמים הם  –עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו, כשהחזון ברור  -

  הגבול...
 נימרוד

 

 

 הערות קצרות של המערכת:

  התחושה האקלימית היא שחום יולי אוגוסט כבר החל לתת אותותיו כחום מאי יוני, על זכרונו של

 המזכיר, שהציע שהעלון ייצא לשבועות והבטיח שהחומר שלו בוודאי יהיה מוכן לחג.

    ...אין כל רע בקיצור לפעמים, אפילו היהדות עמדה על כך ומציעה "קיצוץ הנטיעות" בגיל שמונה ימים

 ואילו אתה, כאיש מטעים, חייב להיות שותף במצווה.
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לפני זמן מה, ארחנו "בעדן" את אדם מדר, ג'קי לוי וחנן יובל 

 "גשר ההלכה".  –במופע 

לאחר התרשמותי החיובית עליתי על "גשר ההלכה" וראיינתי 

 את ג'קי לוי. 

 

תרשה לי לשקף לך משהו מתחושותיי לקראת השיחה 

 הזאת.

אתה פרצת לחיינו בעוצמות בלתי רגילות ואתה ניבט אלינו 

 מהמרקע, מהתקשורת הכתובה, מהבמה ובטוחני שהיד והברט עוד נטויים...

 לאן אתה חותר?

לעולם טוב יותר, אבל אם כי זה נכון, אני רוצה לומר שאני לא מהפובליציסטים  –הייתי יכול לענות לך בקש 

"הכבדים", לא כותב מאמרי מערכת ולא שולחים אותי לראיין ראשי ממשלה. אף על פי כן, שואלים אותי את 

השאלה הזאת, כי אני חתרתי שלקומיקאים תהיה אג'נדה, כי אני ציוני במובן העמוק ביותר של המילה הזאת 

ואני חש, שלאחר ש"ירדו מהבמה" אומנים גדולים כמו שייקה אופיר, יוסי בנאי ואחרים, נוצר ואקום. ואם 

הרעיון של הציונות היה להוציא את היהודים מאיזה מלחציים שהם לא רוצים להיות בהם, התפנה השטח 
 להומור אחר, אמיתי ונוגע. לא זה ששופך קיתונות של שופכין, מזלזל, פוגעני ומציצני.

 הומור ללא פחד ו"ללא ועדה מסדרת" והשפה שאני בוחר היא שפת המשחק של העבר והעתיד.
 

 והמצב הקיים להערכתך?

 ישנה "הרשימה השחורה" שגם עליה יש לי ביקורת... 
 ובאותה נשימה אומרים לי שאין סיבה להיות אופטימיים... ואתה שואל ממה נפשך?

 אם העולם שייך לקיצוניים, למה נוהרים בכמויות כאלה להופעות שלי?

)הרעים(,כי להיות אופטימיים, זה לקחת אחריות  Bad Guys –זוהי ברירת מחדל המשחקת לידיהם של ה

 ולעשות. צריך לשנס מותניים ולעשות ובכיוונים אחרים.

 
 איך אתה יוצא מהאולם?

 יש משהו בבמה שהוא כמעט מיסטי. האנשים באולם חושבים שהם מכירים את המופיע ולהפך וזה מרתק.

אני מופיע בקהלים שונים ובקהילות שונות והאנשים נחשפים לעיני. אני מופיע בקיבוץ ואני יכול לומר לך איך 

 האנשים חיים שם, איך הצוותא וכו'...
 

 וקוו ודיס, ג'קי? לאן הדרך? לפוליטיקה? 

"בא בטוב", נשים אותו בשורה, אחר  –הנה, לאיש יש ערוצים פתוחים לציבור  –הרי התסריט שקוף וברור 

 כך נראה לו...

 בבחירות האחרונות הציעו לי שלוש מפלגות ואני עם האג'נדה שלי והולך בדרכי.
נראה לי שזיהיתי את הצמא האדיר של האנשים לאיזה צחוק טוב, בריא, משחרר ונקי ואתה קולט שהאנשים 

אנשים רואים כאן טלוויזיה המון שעות.  –כמעט מתייבשים ב"מדבר התרבותי" שהם באים ממנו. וראה 

 צורכים תרבות. אבל איזו? –לכאורה תאמר 

 

 והתוכנית היא להוביל את האנשים על "גשר ההלכה"?

תראה, זה כבר קורה. נובטים בתי מדרש בזה אחר זה, רואים את זה בחוגים, במכללות, באוניברסיטאות. גם 

 ה"חברותא"... –ביאליק ראה את זה. מורשת יהדות ספרד הופכת להיות רלוונטית והיא הודגשה בהופעה 
 מצד אחד רואים את הרב שך ו"הילולת הקברים" ופרשת מוטי אילון...
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 ומי מזמין את המופע?

אני לא מזלזל ב"גוד טיים" יחד עם מוסיקה ועם הומור... אבל כן, אנשים רוצים מזה. סוגי התגובות שאנו 

מקבלים הן בעוצמות מביכות. אנחנו מקבלים אותן מחיבורים שונים, אך הן דומות במהותן באופן מאוד 

 מעניין.

 
 אפשר לומר שאנחנו חווים כאן סוג של "עליית נשמה"?

 חושב שהבנתי את חז"ל, בית שמאי ובית הלל ואנחנו חייבים שבתוך כל אדם יהיה משניהם.

עם זאת ישנה ההבנה שאת בית ההללים צריך לטפח וזו משימת התרבות. נכון להיום אנחנו מטפחים כל מיני 
 "כוכבים נולדים", כי החברה שכחה לומר למה היא זקוקה באמת.

 והדבר הזה שהיה ברור כשמש כבר בכלל לא ברור...

 

 תודה לך ג'קי על התובנות האלה ששטחת לפנינו. 

תצליח לטפח את החברותות ובמסרים שאתה מעביר  –אין מילה יותר חמה שאני יכול לומר לך מאשר 
 מים חיים. –במופע. אתה אכן בא בטוב והאג'נדה שלך וביצועה 

 

 שמוליק אייל                                                                                       

 

 ליעקב ולמשפחת מזרחי
 

כשאנחנו במרוצת שטפם של החיים עוסקים במכלול השאלות המרכיבות את פסיפס חיינו, בדהרתנו זו 

השועטת קדימה, יש לעיתים צורך לעצור, לקחת נשימה עמוקה, להתבונן לצדדים ולחוש ברגישות רבה 

 בהתרחשויות המעיקות שהן בשולי הדשא הירוק, להניח יד על כתף, לומר מילה, או לפחות חיבוק...
 

הייתה זוגיות יפה, משפחה חמה שאורות הטוב והחברות בקעו ממנה. לאה הייתה האחות שלנו, האחות של 

הקיבוץ. לרגל עלינו אליה ותמיד התקבלנו במאור פנים. ויעקב שלצידה כל הזמן, כל שנגעה בו ידו היה על 

 מנת לעזור ולסייע ותמיד עם אמירה מחויכת וברצון.
 

שלא באשמתה חלה הידרדרות קשה, אכזרית וחסרת רחמים, שהובילה לניתוקה של לאה מהבית שאותו כה 

 אהבה. וכל כך קשה היה לראותם ביום הפרידה מהקיבוץ, גם שרהלה זלגה.

 אנשים טובים, מוכי הלם שגזירה כה אכזרית נפלה עליהם...
 

 פרח, מילה, אולי לפחות חיבוק של השתתפות ושתדעו, אנחנו אתכם, מבינים, חשים וכואבים. –אמרנו 

 

 שמוליק                                                                                

'
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 חוויה חינוכית
 

בערב, הוזמנו לטקס של כיתות ט' בביה"ס  13.5.2010ביום חמישי, 

 ברל, שהתקיים בחצר המועצה האזורית.-"עמי אסף" שבבית

 ". עם הפנים לקהילהכותרת הערב: "

פעילות השכבה נמשכת כל השנה ובה עושים תלמידי כיתות ט' 

היכרות עם וותיקים מהיישובים, עם המועדונים, עוזרים ל"דור 

 לעזור!( –השלישי" ועוד... )הדגש על 
 

)ילדת חוץ(, ראיינו ליאור מדר ושיר גת אנו שולבנו בתוכנית כאשר 

 , עבודה שפורסמה עם שאר העבודות בערב זה.עמיקםועשו עבודה על 
הערב היה חוויתי ומושקע, בהשתתפות ראש המועצה דלג'ו, ורדה לוי 

 ובכירים נוספים, הורי הילדים ומוזמנים.

ברכות, ריקודים, שירה, תולדות חיים של בכירים בצבא ובמנהל הציבורי על מסך וכמובן המטעמים שהכינו 

 והביאו הורי התלמידים.

 

 לסיכום: ברצוננו לומר תודה לליאור מדר, שיר גת, יהודית ויתרו מדר, על הערב המרגש והמרשים.
 

 לולה ועמיקם רגב                                                                             

 

 

 

 רק על הלחם לבדו
 

ילדים אדומי לחיים  –מרכולית, בוקר חגיגי וזוהר, על אבני הישיבה בחוץ 

מלקקים ארטיקים צבעוניים, במרכולית חוגגים הוריהם במסע קניות בלתי 

 נגמר...
 

 לפתע, פונה אחד החברים לאליס בשאלה: "אין לחם?"

 "אין", כך אליס, "הספק אמר שהוא יביא, הייתה טעות..."

"טעות???" זעק החבר, "מה זה מעניין אותי? אנשים יכולים למות כאן... מה 

 אני אוכל???"
 והזעקה הפילה קירות בקלקיליה...

 

 שוב התברר כי למשה ל. יש ניסיון עם משוגעים. 

הוא בשקט ניגש לבחור ואמר לו: "תקשיב, אתה תקבל לחם שיצא לך 

 מהאוזניים, מילה של משה."

 בסדר... בסדר... –הנ"ל כבר היה בקושי במצב של שמיעה 
 

ומה גדולה הייתה ההפתעה, כשאליס התקשרה לביתו וקראה לו להגיע 

 למרכולית: "הביאו לך הפתעה..." 

ואכן, שק מלא לחם ופיתות מסוגים שונים נשלחו ע"י צביקה, הסוכן האזורי 

 של הלחם והבחור הנבוך והנדהם השפיל את עיניו ולא האמין.

 גם אני לא הייתי מאמין...

 חבר                                                                                                  
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 הרקדנית דבורה ברטונוב הלכה לעולמה
ברטונוב, כלת פרס ישראל, מעמודי התווך של המחול הישראלי ומחוקריו 

בבית החולים איכילוב בתל אביב.  עידו מוסרי:  35הבולטים, נפטרה בגיל 

 "בשבילי היא תהיה תמיד מורה רוחנית"

 

 

בשנות השישים הצטרפתי לקבוצת רקדנים שבאו מקיבוצים שונים, ללמוד 

 ריקוד אצל דבורה ברטונוב.

חדר רחב ידיים, רצפת עץ, על קירותיו תלויים תצלומים של  -הגעתי לסטודיו 

 דבורה.

והנה נכנסת אישה נמוכת קומה, צנועה, לבושת שחורים, עיניים מאופרות 

בעדינות, אצבעות ידיים יפיפיות ופנים מחייכות. קבלת פנים ישירה, שלום 

 ולעבודה.
 

עמידה נכונה, למידת תורת הריקוד המבוססת על יכולת תנועות הגוף של 

העומד בתוכו. למידה שבאה מפילוסופית חיים שלמה על מהות התנועה, מאין 

 היא באה, החשיבה עליה וכך בסוף מגיעה תנועה מושלמת.
 לדבורה הייתה יכולת ריקוד נדירה וחיקוי מדהים.

בנעלי הבובה השחורות, בגופה הדקיק ומימיקת הפנים המיוחדת שלה שבתה את ליבנו. שתינו בצמא אותה 

 ואת מוצא פיה, והשעות שהייתי במחציתה הוסיפו לי הסתכלות פנימית על החיים ועל הריקוד שבא מתוכנו.
 

אחרי השעורים הייתי עולה לביתה לשתות, ולקיים שיחה שהייתה חרישית קמעה כיוון שבעלה, העיתונאי 

 עמנואל בן גוריון, היה ישוב בכורסה ותמיד קורא בעיתון. המון ספרים בבית ואוירה מעט דיכאונית.

 כל השנים עקבתי אחרי הופעותיה המעטות ולא פספסתי אף אחת.
 

יצרה מופע על חייה הנקרא "שק של געגוע" שהראה לכולם את עצמתה הפנימית כאישה, ואת  80בהיותה בת 
 עבודתה כרקדנית הנוגעת ללב.

 זכתה לקבל פרס ישראל למחול.
 

 יהי זכרה ברוך.
 לנצ'ו  

 עטין או פרפר
  –שתי אפשרויות של זיקה לעולם 

 זיקת "המון הולכי בתלם, כבשים טובות וחסודות, רעבתנים נהנתנים,
 המתייחסים אל העולם כאילו הוא כולו עטין אחד עצום, שיש להדחק במרפקים 

 –כדי למוץ ממנו כמה שאפשר 
 הצלחה, נכסים, נשיאת חן, תענוגות רדודים".

 
 או זיקת "הפרפר אל האש.

ולו רק במחיר חריקת כנפיים, ולו גם במחיר השריפה, ובלבד שיתרחשו החיים 
 עצמם,

 ולא העתק דהה שלהם".
 עמוס עוז
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 חיתולים מתכלים לתינוקות
 

בעבר, היה נהוג לחתל תינוקות בחיתולי בד רב פעמיים. החיתולים הללו לא היו נוחים לשימוש, הם היו 

נוזלים וכן היה צורך לכבס אותם כל פעם בהרתחה. כיום, נהוג לחתל תינוקות בטיטולים חד פעמיים. 

טיטולים חד פעמיים!  6000-משתמש" כל תינוק ממוצע )או תינוקת( בכ“במהלך שנות חייו הראשונות, 

היתרונות של הטיטולים החד פעמיים הם נוחות להורים ולתינוק. רובנו מעדיפים לשלם את המחיר הכלכלי 

ש"ח לתינוק( הכרוך בחיתולים אלו למען נוחות זו. אולם, לטיטולים החד פעמיים הרגילים קיימות  5000 -)כ

 השלכות נוספות מלבד המחיר הכלכלי הנ"ל. 

 

 בושם ואשפה
הם עשויים מנפט על כל המשתמע  -דבר ראשון, החיתולים הללו עשויים פלסטיק משלל סוגים. זאת אומרת 

מכך )תלות במחירי הנפט, זיהום בתהליך הייצור וכו'(. בנוסף, החיתולים ספוגים בשלל כימיקלים אשר 

משמשים בתהליך הייצור )כמו למשל כלור להלבנת החיתול, או דיוקסין מסרטן, חומרים משמרים להארכת 

חיי המדף של הטיטול( ולפעמים גם בבשמים שונים. האם מישהו בדק פעם מהן ההשלכות על בריאות 
ימים בשבוע!( עם כל החומרים הללו  7שעות ביממה,  24שלוש רצופות )-הילדים שמסתובבים שנתיים

צמודים להם לעור, ועוד במקום כזה רגיש? כל שנה מגלים שחומרים שנעשה בהם שימוש שנים רבות 

 בבקבוקי פלסטיק למשל(.  Aושנחשבו "לא מזיקים", הינם בעצם כן מזיקים )כמו ביספנול 

הבעיה העיקרית השנייה של הטיטולים החד פעמיים הרגילים היא, כמות האשפה שהם מייצרים. הטיטולים 

החד פעמיים הרגילים העשויים פלסטיק אינם מתכלים, והם מהווים מרכיב נכבד בכמות האשפה הביתית 

 טון של פלסטיק שאינו מתכלה. 2טון טיטולים סה"כ לכל תינוק!  2 -של משפחה עם ילדים קטנים

 

 פתרונות
בחיתולים / טיטולים כלל )ויש כאלו שעושים לא להשתמש הפתרון הטוב ביותר לשתי הבעיות הללו הוא  .1

 זאת(. כמובן שהדבר מתאים רק לאנשים מסוימים, והוא מאוד לא נוח ומאוד מגביל.

מודרניים, שהינם הרבה יותר נוחים מחיתולי הבד רב פעמיים פתרון נוסף הוא שימוש בחיתולי בד  .2
ההיסטוריים )הם דומים מאוד בצורתם לטיטולים החד פעמיים הרגילים, נסגרים עם סקוטצ' או 

חיתולים רב פעמיים בלבד. החיסרון הוא שצריך  10-20טיקטקים(. כאן ישנו חיסכון כספי גדול כי קונים 
תינוקות / גן כי שם התפעול עובר לצוות הגן -כל יום לכבס אותם, וכן זה בעייתי לילדים שנמצאים בבית

 שלרוב לא ישמח לשתף פעולה עם הדבר.

 " או מתכלים. אקולוגייםהפתרון הכי נוח לרוב האנשים הוא שימוש בטיטולים חד פעמיים " .3
 

 טיטולים אקולוגיים
אלו טיטולים העשויים מחומרים טבעיים מתכלים בעיקר, וללא כימיקלים )או הרבה פחות יחסית 

לטיטולים הרגילים(. מייצרים את הטיטולים הללו מתירס)!(, מחיטה)!( וכדומה. ישנם בשוק מספר חברות 

מהחברות שמייצרות  דורשותשמשווקות טיטולים מתכלים. הבעיה העיקרית בארץ היא, שרשתות השיווק 

)!( יותר מאשר הטיטולים הרגילים, כך שהם יהיו מעין  גבוהאת החיתולים המתכלים שהמחיר שלהם יהיה 

 מוצר יוקרתי. זאת כדי לא לפגוע בהגמוניה של יצרניות הטיטולים הרגילים בשוק. 

שטיטולים שלה נמכרים ב"עדן  Bamboאכן נשמע אבסורד, אבל ככה זה. ישנה חברה אחת מדנמרק בשם 

ש"ח  0.7-1.00~ ש"ח לטיטול לעומת 1.3טבע מרקט" למשל, ואכן הם יקרים יותר מאשר טיטולים רגילים )

 בקיבוץ עמיר שבאצבע הגליל.  -לטיטול רגיל(. ישנו אפילו מפעל בארץ שמייצר טיטולים מתכלים 
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שמשווקת בעיקר במדינות המפותחות. עלות  Natyהמפעל מייצר את הטיטולים המתכלים לחברה השבדית 

הייצור של הטיטולים הללו בארץ זולה, וכמובן שלא צריך לשלם על הובלה לארץ. החברה רצתה לשווק את 

 הטיטולים בארץ, אבל לא הייתה מוכנה למכור אותם במחיר הגבוה אותו דרשו רשתות השיווק. 
 

למרות זאת, בארץ קיימים אנשים פרטיים המשווקים בצורה חצי עצמאית, שלא דרך רשתות השיווק, עודפי 

כמו טיטולים רגילים, ולפעמים  -אגורות לטיטול  91יצוא וסוג ב' של הטיטולים הללו. המחיר יוצא בערך 

חיים, בהוד השרון ובכפר סירקין. אגב, לא צריך -אפילו יותר זול. באזורנו ישנם מס' משווקים כאלו: בגן

אלו בד"כ טיטולים עם בעיות עיצוב קלות. בכל מקרה, אם יש טיטולים פגומים  -להירתע מהטיטולים סוג ב' 

 פשוט מחזירים אותם למשווק ומקבלים תמורתם טיטולים תקינים או זיכוי. -שלא ניתן להשתמש בהם 

אבל בד"כ הספיגה מספיק טובה  -הטיטולים הללו כמובן לא סופגים כמו הטיטולים הרגילים הסופר סופגים 

 שעות בלילה(. אנחנו משתמשים בטיטולים הללו ואנו מאוד מרוצים.  10)אפילו אחרי 

 טוב, בעצם סהר התינוקת שלנו משתמשת בהם ואנחנו מרוצים...
 

 למתעניינים

 אתר המאגד את המשווקים העצמאיים הנ"ל:

 http://www.echobaby.co.il/ 

 

 דניאל, דותן וסהר

 מניר אליהו יצאו לכבישי המדינה נהגים מזן חדש: 

 מערך הבקרה של חיל האוויר. –שיחה עם אמנון, קצין בטיחות 
 

 אליהו שהוא בית התרבות שלנו. מה הסיפור שלכם?-שלום, כבר איזה זמן שאני רואה אתכם יושבים בבית

שמי אמנון. אנחנו לוקחים את הנהגים המקצועיים שלנו ודרך חברת "פרש", העוסקת בקידום ושיפור הנהיגה 
איבוד  –בדרכים חדשות, אנחנו מעבירים לנהגים חומר ומתרגלים אותם במגרש במצבי נהיגה מורכבים, כגון 

שליטה, ירידה פתאומית לשוליים, החלקה ומצבים של היגוי יתר והיגוי חסר )אלה מצבים הקשורים לפעילות 

 שליטה בעיקולים(.

מלמדים אותם לעשות פעולות תחת השפעת אלכוהול )ישנם משקפיים מיוחדים, המדמים מצב שבו הנהג פועל 

 תחת השפעת אלכוהול...( וכך אנו בודקים קבלת החלטות במצבים מורכבים.

מכניסים את הנהגים לסימולטור המדמה התהפכות רכב וכאן לומדים את חשיבות החגורה  –אמצעי נוסף 

 ומצבי הימלטות מרכב.

דבר נוסף הוא לימוד זמן תגובת הנהג, שזה גורם קריטי בנהיגה. זה נעשה ע"י הכנסת מכשיר, הבודק את הסחות 

 הדעת, כמו עיסוק ברדיו, פלאפון, מצת הרכב ועוד.

 לכל דבר כזה יש ביטוי בזמן, ושניות בודדות מתורגמות לעשרות מטרים.

קמ"ש, כשהנהג חוגר חגורת  30הדבר האחרון שנלמד כאן הוא ע"י סימולטור, המדמה נהיגה במהירות של 

 בטיחות ותוך הלמידה לומד הנהג את תגובת חגורת הבטיחות ואת המהירות כגורמת לתאונות.
 

 מה נאמר לכם? אנחנו רק מאחלים לכם הצלחה במציאות האיומה של תאונות הדרכים.

 זו פעילות מאוד חשובה ואנחנו שמחים שמניר אליהו תצא תורת הזהירות בנהיגה.
 

 שמוליקראיין:                                                                                                  

http://www.echobaby.co.il/
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בחשאי הודלף לנו, כי בערב הצדעה שקיימה המועצה האזורית "חוף השרון" לעובדי החינוך, 
 נבחרה חיה אברהמי שלנו, כמורה מצטיינת.

 לא הופתענו והשורות הבאות מבטאות נאמנה את רחשי לב כולנו.
 

את הבשורה על ההחלטה להעניק לחיה את פרס "המורה המצטיינת", קיבלתי בהפתעה מסוימת. מורה? 

שמשמעה "זו שאומרת לאן ללכת, מה  –כשמה של האצבע הסמוכה לאגודל  –חיה? לדעתי התואר "מורה" 

מעולם לא התאים לחיה. חיה אינה מחלקת הוראות. מעולם לא אמרה מה נכון ומה אינו  -לעשות, מה נכון" 

נכון. חיה מאפשרת, מטפחת, מקשיבה. מגדלת את תלמידיה במסירות, סבלנות ואמפטיה. היא מקבלת כל 

תלמיד, כל אחד בזכות עצמו, רואה אותו כמו שהוא, במעמקים שהוא עצמו לא יודע שיש בו, ומגלה לו 

 אותם. מעולם אינה מתנה קבלת תלמיד בכישרונו, רק בנכונותו להיפתח, ללמוד, להתעשר.
 

אם כבר, אולי ניתן להעניק לה את פרס המחנכת המצטיינת, כי חיה היא מחנכת בכל רמ"ח אבריה. מחנכת 

במובן הזה שמעניקה לתלמידיה ראיה אחרת על עצמם ועל עולמם. פותחת בפניהם עולמות של יופי ושל 

משמעות. נותנת להם את הכלים להקשיב ולהתבונן, לחוש ולדעת. תלמידיה, אחרי שלוש שנות "טיפול", הם 

 אנשים אחרים. עשירים יותר, טובים יותר, שלמים יותר. 
 

אבל מחנך הוא גם חלק מהמערכת, מעביר אל התלמידים את מה שמצווה עליו להעביר. וחיה מתמיד איש 

צוות איום ונורא... ממעטת להגיע אל חדר המורים ולישיבות צוות, מרבה להתלונן על המערכת, מלאה 

הפכה חיה את האמנות לנושא המרכזי בבית הספר. על אפם וחמתם של רבים הייתה  –דרישות ובקשות 
פתיחת התערוכה השנתית של בוגרי האמנות, לאירוע המרכזי, ההמוני והמלהיב ביותר בשנה. היא אנסה 

אותנו לתת לאמנות את מה שנדרש כדי שתהפוך לכרטיס הביקור היוקרתי של בית הספר, ואת המגמה 

לאחת הטובות בארץ. כאנטנה קשובה לתלמידיה, קולטת את כל מצוקותיהם במערכת, ומטיחה אותן בנו. 

תמיד כעסה עלי. תמיד דרשה יותר. תמיד באה בטענות. וזו  גם הסיבה שכשכבר זכיתי לחיוך ממנה, אחת 

לכמה שנים, היו אלה החיוכים היקרים לי ביותר. חיוכה של חיה מביע תמיד יושר, ישירות ויושרה, נקי 

 מהתחנחנות ומצביעות, ואני יודע שכנראה זכיתי בהם בדין...

  

כי מעולם לא הייתה לי אשליה בקשר לחיה. ידעתי, היא לא נאמנה לא לי ולא לבית הספר. בבית הספר היא 

נאמנה לעצמה, לתלמידיה ולאמנות. ככזו היא נוגעת בנשמותיהם של תלמידיה והיא להם "מורה לחיים". 

אכן, אם כבר הגיעה השעה לתת לחיה אות, מגיע לה, לדעתי, פרס "האדם המצטיין" על דרכה המיוחדת, 
האישית, הצנועה והבלתי מתפשרת, בהנחלת ערכים, הצמחת בני אדם והענקת משמעות לכל מי שמכיר את 

עבודתה. עיקר עבודתה הוא בכך שהיא חולקת עם תלמידיה את היופי שבה, את אישיותה, ומהם הם כל כך 

 מושפעים.

 

 ככזו, יתכן שהפרס הוא שלה, 
 שזכינו לעבוד במחיצתה.  -אבל הכבוד הוא כולו שלנו 

 

 ראובן לייבל

 אייל
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  2010טיול פסח 
 

אז עברו כמעט חודשים אומנם, אבל אפשר להסתכל לאחור ולהיות גאים על מה שהצלחנו להרים בחצי שנה. 

 זה התבטא בטיול פסח, כל החניכים היו מאורגנים, הלחץ וההתרגשות של המדריכים התחיל.

 ו', היה מעניין לראות את השילוב ולראשונה הדרכנו יחד.-הדרכנו יחד את ד'אני ואלה רפפורט 
 ח' והם מאוד נהנו והיה מדהים לראות אותם בתור קבוצה.-הדריכה עם מתן גבע )רכז( את ז'אביב קציר 

 ותמר אוזרד המלוות שמגיע להן תודה ע נ ק י ת, תודה על התמיכה והעזרה!מאיה נמר 

 
לילות ושלושה ימים: מרגשים, קשים, בכי, חום בלתי נסבל, קור, אוכל, התמודדות בשטח, שכבת ח'  2עברנו 

 העבירה פעולות לראשונה, היכרות עם הארץ ותולדותיה.

לי היה מאוד קשה בטיול, קיבלתי הלם שעכשיו אני באמת אחראית על קבוצה מסוימת של חניכים, שעברתי 

 איתם חצי שנה של התגבשות, ואני חייבת להגיד שראו את התהליך שעברנו... 

 כ"כ התגאיתי שיש לנו סניף, אנחנו מוכרים ויודעים מי אנחנו.

 

הייתה אחרי המון זמן. ישבנו על הדשא והרגשתי  15.4הפעולה האחרונה שהתקיימה ב  -כיום בתנועה בנ"א 

 כאילו אנחנו משפחה כבר, החניכים יודעים איפה החולשות שלי ואני את שלהם, היה תענוג! 

אותה פעולה הייתה בנושא יום השואה, יום שמאוד משמעותי עבורי ועבור הקיבוץ. שמנו הדגש על העברת 
 הסיפורים לדורות הבאים שזה מבחינת התנועה כיום הכי חשוב.

 

עוד מעט אנחנו יוצאים לחופשת הקיץ: קורס מדצ"ים, מחנה קיץ ומתחילים ציפיות חדשות לקראת השנה 

 הבאה. 

 

 ליאור מדר
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 בטקס הדלקת המשואות נשכחו ונאמרו דברים לא מדויקים בנושא רשימת ההשלמות.

 .2010ולכן, חשוב לפרסם הרשימה המעודכנת לראשית אפריל 

 

 73  חברי ניר אליהו מההשלמות
 37    בני ניר אליהו

 64                      מצטרפים       
 

 חברים/ות 174     סה"כ
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 מהארכיון:
 אני מעביר לך לפרסום ב"בניר" את הגופים שהקימו את הקיבוץ.

 .27.7.1950 -מסגרות שאוחדו לגרעין "אל הניר" שעלה והקים את ניר אליהו ב 5

 הנושא כמעט ואינו ידוע לציבור ולכן כה חשוב הפרסום בייחוד בשנה זו.

 עמיקם.
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 גם בחג שבועות לא נותנים לחתול לשמור על השמנת
דר' דני פרוידנטל הווטרינר הראשי של דר' פט, מזון פרימיום לכלבים וחתולים, מנפץ את המיתוס ביחס 

 לחתולים ומוצרי חלב
 

חג השבועות, חג החלב עבור רובנו, מהווה הזדמנות טובה להבין אחת ולתמיד, עד כמה נכון והאם צריך לתת 

 לחיות המחמד שלנו מוצרי חלב? 

 מסתבר שהאמרה כי אסור לתת לחתול לשמור על השמנת נכונה הפעם יותר מתמיד. 
 

, הם אוכלי בשר בלבד ונחשבים "טורף דר' פט חתולים, מסביר דר' דני פרוידנטל, הווטרינר הראשי במותג

אובליגטורי" החייב לקבל את מזונו המגוון מן החי. חתולים אינם זקוקים לירקות, דגנים או מוצרי חלב 

בתזונה שלהם, לכן חלב ומוצריו לא יכולים כלל לשמש כמזון מלא לחתולים מסיבות של חוסר התאמה 
 תזונתית.

 

 על פי פרוידנטל תזונת החתול נמדדת עבור שלוש אוכלוסיות: 

  חתלתולים בגדילה 

  חתולים בוגרים 

  חתולות מניקות או הרות 
 

בכל שלוש האוכלוסיות הזנה בחלב או במוצריו לא נותנת מענה מספק לצרכים התזונתיים של  החתול 
ולבריאותו. גורי חתולים במיוחד עשויים להתקשות בעיכול חלב של פרה. תופעות שלשול וכשל התפתחותי 

עשויות להופיע אצל חתולים הניזונים מחלב זה, אשר מכיל כמויות ניכרות של לקטוז )סוכר חלב( ושלא 

ניתנות לפירוק על ידם. גורים אשר נפרדו מאימם לפני גיל הגמילה מומלץ להאכיל בתחליפי חלב המיועדים 
לחתולים. כאשר אתם מאמצים חתלתול יתום שעדיין זקוק לחלב, כדאי לרכוש אבקת חלב חתולית מאיכות 

 טובה, מדגיש פרוידנטל. 

ובכל זאת גם אם חתולכם נהנה מליקוק חלב, מומלץ לתת לו מוצרי חלב מעובדים כמו גבינה או יוגורט 

 שמכילים פחות לקטוז. מנה בשרית עדיפה תמיד כפינוק בריאותי לחתול. 
 

 טיפים לקראת שבועות ובכלל:

 . מומלץ לא לתת חלב של פרה מאחר והוא עלול לגרום לשלשולים והקאות.1

 . מומלץ לא לתת גבינות שמנות או מתובלנות מדי.2

 . מוצרי חלב עיזים נחשבים היפואלרגיים )לא אלרגנים( וגם בהם ניתן להאכיל את חיות המחמד.3

 . פנקייק, בורקס ושאר בצקים מכילים שומנים רוויים בדרך כלל )בגלל השמן(, ולכן אינם מומלצים כלל.4

עוגות גבינה מכילות סוכר ומוצרי גבינה, אשר עלולים לגרום לבעיות במערכת העיכול, ולפעמים אף  .5

מכילים צימוקים אשר עלולים להיות רעילים לחיות מחמד. לחיות מחמד הסובלות מבעיות עור ומאלרגיות 

 בעור. כמו כן, מוצרים אלו עתירי קלוריות ואינם מומלצים לחיות הסובלות מעודף משקל.
 . פשטידות למיניהן עלולות להכיל בצל שהינו רעיל לחיות מחמד וכן עתירות שומן בדרך כלל. 6

 

 לפרטים נוספים: 

 052-5270613נדב ברקוביץ', סנדיק קומיונקיישן, 
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 97יעקב מזרחי, 

 94אהובה לביא, 

 97אסטל שר, 

 98רבקה סלע, 

 90שלומי קרומן, 

 

 28עוזי בארי, 

 28שרי הורביץ, 

 29תלי קולקובסקי, 

 29דפנה פנר, 

 29ריטה נובוטובסקי, 

 22שולה זהר, 

 22רפי קורדובה, 

 22גדי מאור, 

 20אהובה קורדובה, 

 20אלישבע לבנה, 

 47אסף אברהמי, 

 48סמדר קולקובסקי, 

 49אור לבנה, 

 49ארז שלמון, 

 49יפעת דנה, 

 42אייל פיינבלט, 

 42שי בורץ, 

 07אדם כרמיה, 

 09מאיה נמר, 

 09אלה רפפורט, 

 09מתן רפפורט, 

 02בר פלג, 

 03נרי בוחסירה, 

 03נועם ינאי, 

 7אורן ביוקאורל, 

 2הלן ביוקאורל, 

 2איתן קורדובה, 

 2גיל ביוקאורל, 

 0מאיה זהר, 

 0עילי נחום, 

 0עידו לביא, 

 27רותי נמר, 

 29ליפז רגב, 

 22קטרינה הנדלר, 

 22אמל כרמיה, 

 20דילת רגב, 

 23אייל ברלס, 

 04רועי קורדובה, 

 00דניאל מדר, 

 00הוד דנה, 

 00ענר ביוקאורל, 

 03מתן גבע, 

 03שלי בורץ, 

 07רותי ברלס, 

 02נמרוד מדר, 

 02רונן ויין זהר, 

 00רפי נחום, 

 00שירה כדורי, 

 00דותן סלע, 

 00דיויד שר, 

 ואפילו שהדברים כבר נאמרו יותר מפעם אחת, 

 ואפילו שהיתה עגלה מפוארת בתהלוכה, 

  -אי אפשר שלא להגיד שוב )אפשר, אבל זה כל כך כיף( 
   

מזל טוב לכל האדומים על סיומה של עונה מזל טוב לכל האדומים על סיומה של עונה מזל טוב לכל האדומים על סיומה של עונה 

   מוצלחת!מוצלחת!מוצלחת!

 

ובנימה זו )ולכל הצבעים(, המונדיאל מעבר לפינה ויהיו 

 בכל ערב בבית אליהו. HD-הקרנות ב

 תתעדכנו באתר! 
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 כבר מזמן לא כתבתי ומאז העלון האחרון עברו המון מים בירדן....

 

 שהשתחרריותם נמר זהירות... זהירות נמר יצא לחופשי, הרי הוא  «

 מהשירות הצבאי ויצא לאזרחות. צוות הנוי קיבל חיזוק ונאחל שיהיה טוב.

 נילי אחות של בזוזה באה  – לבנהאורחת בקיבוץ למשפחת  «

 לביקור מאוסטרליה הרחוקה וחובקת את אמא גניה וכמובן 

 שהיא גם באה לראות את הנכדה... ברוכה הבאה.

 נסעה לביקור משפחתי במקסיקו, היא רק עזבה מוניקה קרבס  «

 ליממה וזה אושפז בבית החולים )בטח בגלל געגועים(.  מריואת 

 מוניקה כבר חזרה וכמובן מריו כבר בריא, אבל הייתי חייבת לספר... לציבור.

התברכה בעוד שני  שושנולד בן.  ולאופירנולד בן  לאדוהבתקופה זו היו כמה שמחות.  נסללמשפחת  «

 נכדים ושמחה גדולה בשבט. מזל טוב וכמו שאומרים כן ירבו הנכדים והשמחות.

נסעה לביקור עתליה אייל ביקרו במרוקו, לה צדפי ‘רמי ורבקהבתקופה זו היו נסיעות רבות וטובות:  «

 נסע לבלות בלונדון.ולירז מדר בארה"ב 

, שלאחר מאבק קלמן גביש ז"ל -עוד לפני שהאומה נכנסה לימי האבלות אנחנו בביתנו נפרדנו מחבר יקר  «

ולכל המשפחה איתכם באבלכם  תמיקשה באמת, שרק אנשים חזקים יכולים לעבור, פסק הלב לפעום. לך 
 ושלא תדעו צער.

מקיבוץ דפנה שסיפר וניגן במפוחית ישראל ויזל את יום השואה הזכרנו במוצאי היום עם ניצול השואה  «

 באופן קסום ונעים.

האחת שלא נכחו ביום הזה,  -אחר. הסיבות לאחר היו שתיים  –יום הזיכרון האחרון היה משהו, שונה  «

לשלי בורץ הטקס עצמו, שהיה מרגש ומעמיק.  -והשנייה אברהם ברק ז"ל וקלמן גביש ז"ל כמו בכל השנים, 

על הסידור המרשים ללולה רגב ולשרית פלג תודה רבה על המצגת המדהימה והטקס השונה, ולירז מדר 

 בבית אליהו ולציבור שיודע לזכור ולא לשכוח.

 וזאביקהדליקו לנו כתובות אש בטוב טעם  הנעוריםביום העצמאות היה חלק מסורתי וחלק חדיש.  «

שלטו על המשך הערב שבו חנה קובלסקי, עוזי בארי ומרים קרומן הפציץ את השמים במלוא ההדר.  שלמון

והנגנים המוכשרים שהנעימו את הערב נר ‘נרי לנצ –רקדנו ושרנו אכלנו והשתוללנו לצלילי הגדול מכולם 

על טקס המשואות ומי ייתן חוה קאליפה החגיגי הזה. תודה לצוות, לילדים המדליקים ולילדים הרוקדים ול

 שנמשיך כך שנים רבות.
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טיול בעקבות מלחמה וזיכרון ליד מרדכי, נגבה וגן הזיכרון  –טיול נוסף יצא לדרך לחברי גיל הזהב  «

 , שהיה מדהים.איזו' רוזנבלוםטיול מרגש ועוצמתי בהנחיית  –בראשון לציון 

 –אריה יעקב  –משתתפים בצערך על מות האח רחלי הררי לך  -אף פעם לא נדע מראש, אך זה קורה   «

 בטרם עת וללא אזהרה מוקדמת. שלא תדעו צער .

, "בתלם", נחגג בח"א בשירים וחרוזים ושמחה גדולה , 75יום הולדת לגרעין הצעיר שחבריו הגיעו לגיל  «

 איך הצעירים האלו חוגגים, כל הכבוד ותמשיכו כך.

יותם ברלס, שקד ברלס, לירז לביא, ירדן בני בר המצווה עמדו במשימתם בערב השורשים בכבוד רב.  «

 כל הכבוד ואנחנו מצפים כבר למסיבה הגדולה בקיץ.שיקלי ועלמה ינאי. 

ניצחו על חגיגת הל"ג בעומר דלית וליפז  –הצעירה  רגבזהו שמם השני של משפחת  –אש אש מדורה  «

 במסורת נפלאה. תודה לכם וכל הכבוד על היצירתיות והנעימות באירוע זה.

עובדי פלסטניר קפצו לגרמניה ללמוד ולקנות מכונת דפוס חדשה, אומרים שהמכונה הזו יכולה להדפיס  «

 “.פלסטניר”בשבעה צבעים. השבוע היא הותקנה: למי שלא שם לב למנוף הענק ולפקק בצומת 

כבר נישאו לפני כחודשיים, אך החודש הם חגגו את נישואיהם עם חבריהם והמשפחה שי ואתגר קאופמן  «

 היותר רחבה בגן אירועים בהוד השרון. מזל טוב שוב ושיהיו רק שמחות.

 והמשפחה איתכם באבלכם במות האם.למרסי רוזנבלום  -ושוב משמחה לעצב  «

חזרה אחרי שלושה חודשים מתאילנד, קמבודיה, לאוס ווייטנאם. איזה כיף שחזרת אלינו שני קובלסקי  «

 בריאה ושלמה. תמיד טוב שאת כאן.

מסתובבת בשבילי הקיבוץ. חיה, שמחים לראותך ומאחלים חיה אברהמי איזה כיף לראות שוב את  «

 החלמה טובה ומהירה. וגם נברך אותך על קבלת תעודת מורה מצטיינת.

וכמו תמיד הם מחלקים את הנסיעה בין הילדים. השבועיים  –נסעו לביקור משפחה פיני ושרוניה טוכמכר  «

 בארה"ב. נסיעה טובה לכם ותחזרו בשלום. זוהרבגרמניה והשבועים השניים אצל  מכביתהראשונים אצל 

צוות חג השבועות גם השנה לא אכזב.  «

והשותפים עמרי רז, לירז מדר, דור הורביץ 

שלהם לחיים ובכלל, יצרו חג שבועות על 
יעל יוגב רמה. הנחייה צעירה וחדת לשון ע"י 

, שירה ווקלית נעימה עם הזמר ורותי ברלס
אריה שלמון, אפרת וינטר האולטימטיבי 

לנצו' ניר, , הרקדניות הצעירות ונטע בארי

שושק'ה לוינסון, אסתר זטורסקי, דרורה 

כחל עורבני וכמובן  ברלס, וחוה קאליפה

החמודים. תודה חמה לכולם וכל הכבוד 
ותודה לכל משתתפי התהלוכה המרשימה. 

)את כל הקטעים המצולמים אפשר לראות 

 באתר(.

בקנדה. עשה חיים וחזור  נעמהאת החרמש וקפץ לביקור אצל יורם ברלס אחרי חגיגת השבועות עזב  «

 בשלום.

ולמשפחה היקרה, מזל טוב גדול! הייתה חתונה מדהימה. אושר ועושר, ינון ועידית בורנשטיין לזוג הטרי  «

 חיבוקים ונשיקות.

 . למשפחה היקרה שלא תדעו עוד צער.אברהם ברק ז"לעברה כבר שנה מאז לכתו של  «

 

 כך נגמרו דברי לחודשים אלה שהעצב והשמחה שזורים בהם יחדיו.
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 חיים חפר
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 פבלו נרודהאט אט גווע.../                             

 

 אט אט גווע...

 מי שלא נוסע,

 מי שלא קורא,

 מי שלא שומע מוסיקה,

 מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו...

 

 אט אט גווע זה...

 המשועבד להרגליו,

 החוזר יום יום לאותם המסלולים...

 

 אט אט גווע...

 זה שמתחמק ממערבולת החושים

 המונע מעצמו תשוקות, 

 המחזירות את הברק בעיניים

 ומשקמות את הלב ההרוס...

 

 אט אט גווע...

 זה שלא מסובב את ההגה

 כאשר הוא לא מאושר

 מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו...

 אט אט גווע זה...

 

 אל תסכים לגווע לאט!

 הסר את המכשולים

 אל תסרב לאושר!

 

 

 
 ( 1973 בספטמבר 23 – 1904 ביולי 12) פבלו נרודה

 .1971לשנת  פרס נובל לספרות, חתן צ'יליאני משורר, ריקרדו אליעזר נפתלי רייס בסואלטושל  שם העט

, אך צ'ילה. הוא הוצע למשרת נשיא סנטורונבחר ל קומוניסטיתנרודה היה פעיל פוליטי, הצטרף למפלגה ה
 . 1943 - 1927. נרודה היה שגריר צ'ילה בארצות שונות בשנים סלבדור איינדההסיר מועמדותו ותמך ב

(, 1936) מלחמת האזרחים בספרד. בעת פדריקו גרסיה לורקההתוודע למשורר  ברצלונהבהיותו שגריר ב

 ולכתוב שירי מחאה פוליטיים.  פשיזםובעיקר לאחר הירצחו של לורקה, החל נרודה לפעול נגד ה

 נגד האיגודים המקצועיים והמפלגה הקומוניסטית.  גבריאל וידלהיצא הנשיא הצ'יליאני  1948-ב

 חירותו וחייו של נרודה הועמדו בסכנה והוא נאלץ להסתתר ואף לגלות מארצו.

, בין השאר כדי להסתיר את שירתו יאן נרודה צ'כיאת שם העט בחר המשורר כמחוות כבוד למשורר ה

מאביו, אשר שאף כי בנו יבחר במקצוע מעשי יותר לחייו. בשלב מאוחר יותר בחייו אימץ נרודה את שם העט 

 .1973שבחר אף כשמו הרשמי. נרודה נפטר מסרטן הערמונית בשנת 
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