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 כמה מילים של דאגה הממוענות לחברה להגנת הטבע )האנושי(.

  –הצמרות 
המהלכים לתומם בטבע והמתבוננים להנאתם בנוף, אינם יכולים שלא להבחין בתופעה מדאיגה, 

 שהשפעתה על איכות חיינו היא בעוצמה הולכת וגוברת.
בשעתו, כשטיילנו ביערות או בסביבתם עצרנו מדי פעם והגבהנו מבט אל צמרות העצים. כמעט תמיד 

 איזה גובה! איזה יופי! –הצטרפה למבט איזו אנחת הערכה 

יכולנו להשתרע בצל העצים, בוטחים בצמרות העבותות ונושמים מלוא חזה אוויר רענן וצלול. לאט, לחשנו 
 אל תוכנו, לא להשתכר...

 ואילו עכשיו, מטעמי מחלה, חיידק, או מגפה כלשהי, אנו עדים לתופעה של העלמות הצמרות...

אין בו גוריון ואין בגין, אין שמיר ואין רבין. רק שיחים נמוכי קומה משתרעים על  –קחו בפוליטיקה 

האדמה... אין צל ואין רוח, אין אוויר צלול לנשום מלוא חזה ואין גובה לתלות בו מבט של תקווה, של 

 צפייה, של חלום...

 

 –ועוד מילים על שיכרון המונדיאל החוגג עתה בעולמנו 
  –אי אפשר שלא לשאול כמה מילים את עצמנו כאשר אנחנו צמודים למרקע 

מי הם אלה שאנחנו נושאים אליהם עיניים מצועפות? האם אלה הסולנים העושים את המלאכה לבדם, 

עוטים את אדרת התהילה? או אולי הקבוצות המדגימות חשיבה אסטרטגית? רואים בקבוצה את השני 

ומגישים לו? או אולי זה משחק המאמנים השמים על המשחק את כל יוקרתם? ומה משקל האוהדים? האם 
אכן זו הגבריות בטהרתה? ומה משקל הנשים שבעורף? האם הקבוצה, שהיא אוסף מקרי של שחקנים 

מהעולם, אכן מתמודדת למען הדגל וההמנון הזרים להם? האם ההנאה היא מהספורט או ממשכורות 

 העתק המזמזמות בעורף?

 ומה לסיכום המסר לדור הצעיר? האם העתיד מונח בקצה הרגל הבודדת, או במשחק הקבוצתי?

 בואו נמשיך לצפות וליהנות וננסה גם לענות.

 תהינו.

 

 לילדינו החביבים. –ולסיום 
אנחנו יודעים שזו שעה קשה בשבילכם. אתם יוצאים לחופשה של חודשיים... המון זמן בלי בית ספר, בלי 

 מורים, בלי הכנת שיעורים... איך תסתדרו עם כל זה?

אנחנו מאחלים לכם כיף של חופשה. תבלו, תשחקו, תיהנו, אל תריבו יותר מדי ותזכרו שלא רחוק מכאן, 
בכלא, יושב כבר ארבע שנים חייל שלנו, גלעד שליט. אז אתם יכולים לכתוב לו ואנחנו נדאג שזה יגיע 

 להורים שלו...

 

 שתהיה לכם חופשה נהדרת!                                                       

 ממערכת "בניר".                                                                                
 

 שמוליק.שלכם                                                                                             

  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: 
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 ארבע שנים!—גלעד שליט
 

הוועדה החוקרת, שמקום משכנה לא ידוע, שמונתה לתפקיד מטעם גורם עלום, שכתב 

הסמכות שלה מעומעם עד בלתי נהיר גם למביני דבר... הגיעה להערכה ולא על דעת כולם 

שמקור התקלה הוא בפליטת פה, אולי אפילו "תמימה", כאשר הוועדה נחלקת האם יש 

 פליטת פה תמימה...

ומי שהדליפה מפאתי ה"בור", אי שם, נתנה להבין מתוך ערפילי השמועות שמשלחת סודית 

היש עומק  –ביותר של, אולי, אנשי הדממה, יצאה לשוט בלב האוקיינוסים ע"מ למצוא 

 עמוק יותר מחרפת הכישלון בנושא גלעד...

ועוד אומרת השמועה, שראש הממשלה, ברגע שיחזור מנסיעת החורף שלו, יכנס את... ע"מ 

לתאר בפניהם את מסע הקניות שהוא לא השתתף בו, ואחר כך יזמן לשיחה את... כך 

 בפירוש נמסר. ומי אומר שאין פעילות בשטח?

... ולאחר שאיש, שעדיין לא נקבע, ייפגש בחשאי עם המשפחה. יתכן שהם ייאלצו לחתום 

 על המסמך המפורט, הקובע שיש לנו ארץ נהדרת...

 תודה!                                                                               

 נ.ב. 

מטומטמים,  –רק בלתי שפוי אחד, תימהוני חסר תקנה, שעבר שם בכביש, צעק בקול 
 שחררו את הבחור!!! אבל מי שמע??? ומי בכלל סופר שעברו ארבע שנים...

 ואנא, אל תעשו רעש... זה מעלה את המחיר...

 תודה רבה                                                                                             
                                             העורך.                                                                                                                          

 רחל שפירא

  -מסע חייו 
 משפחת שליט יוצאת ממצפה הילה לירושליים ולא חוזרת בלי גלעד. 

 . מצורפים הקטעים באיזור שלנו. 3/72-המסע מתחיל ביום ראשון ה
 my.gilad.orgאת המסלול המלא ניתן למצוא באתר 

 
 7/2יום שישי 

 קניון השרון -מסלול בוקר מעברות נתניה  03:7
 ברחבה שליד קניון השרון  -אירוע צהרים נתניה  0:377
 קניון השרון שפיים -מסלול אחר צהרים נתניה  00377
 קבלת שבת מול בית רוה"מ  -אירוע ערב קיסריה  00377

 לינה שפיים 
 

 7/2יום שבת 
 ( 000ברחבת בית הנוער )רחוב אחוזה  -אירוע ערב רעננה  00377

 לינה שפיים 
 

  7/2יום ראשון 
 המרכז הבינתחומי -מסלול בוקר שפיים הרצליה  003:7
 המרכז הבינתחומי  -אירוע בוקר הרצליה 07377
 בית חיל האויר -הבינתחומי הרצליה  -מסלול צהריים הרצליה  00377
 בית חיל האויר  -אירוע צהריים הרצליה  00377
 בית חיל האויר מחלף ההלכה )איילון( -מסלול אחר צהרים הרצליה  00377

 לינה גליל ים 
 

 7/2יום שני 
 מסלול בוקר צומת גלילות עיריית תל אביב )דרך פנקס ואבן גבירול(  03:7

 ליד כיכר רבין  -אירוע צהרים ת"א  00377
 ליד כרם שלום  -ביקור בנק' החטיפה  00377
 אירוע ערב קונצרט בכפר עזה  003:7
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בפתח דיווח זה ברצוני להודות לרוני על תקופת כהונתו כמנהלו העסקי של קיבוץ ניר אליהו ולשלוח ברכת 

 הצלחה בהמשך דרכו. 

 

במהלך דיווח זה אתייחס בעיקר לתחומים בהם אנו עוסקים ביתר שאת בימים אלו וגם להתנהלות 

 השוטפת:

 

 הסדרת השימושים החורגים באזור מבני המשק בפרט ובשטח המחנה בכלל.: תחום ראשון
 

כחלק ממדיניות כוללת של מנהל מקרקעי ישראל וועדות התכנון 

)המקומית והאזורית(, הוחל טיפול להסדרת כל השימושים החורגים. 

לצורך כך יש לנהל חשיבה מעמיקה לגבי התפיסה הכוללת והפרטנית, 

לבצע מהלכי תכנון ובהמשך לבצע עסקה קניינית7מסחרית. הדבר 
מצריך קבלת החלטות ענייניות ומעשיות אשר יאפשרו יכולת קידום 

 התהליך ויצירת מקור תזרימי לטובת ההתנהלות השוטפת.

קמעונאות )כפר השעשועים(  BEEבהמשך לכך, יש להתחשב בעובדה כי 

מפנים את המחסנים תוך שלושה חודשים, דבר אשר יקשה מאוד על 

 תזרים המזומנים.
 

 פיתוח והקמת מתחם אירועים נוסף בצמוד לעדן.: תחום שני
 

כחלק מהסכם בין הנהלת הקהילה, הנהלת האחזקות ומו"מ של עדן, הוחלט לקדם הקמת מתחם אירועים 

 נוסף.

במהלך החודשים האחרונים בוצעה בדיקת חלופות השקעה שונות )הוצג באסיפה( אשר אושרה בהנהלה 

 הכלכלית ומו"מ של עדן והכל בכפוף לאישור סופי של אסיפת הקיבוץ.
מדובר בהשקעה מהותית, המאפשרת יצירת מתחם רחב וחדשני העוסק בתחום האירועים ואף מעבר לכך. 

 דרושה מחשבה יצירתית וחדשנית, אשר ביכולתה לייצר ערך מוסף ללקוחות השונים.  

 יחלו לחגוג אירועים במתחם החדש.  3123כולי תקווה כי בסוף שנת 
 

 עיקרי הפעילות השוטפת בתאגיד האחזקות
. כחלק 3119וכן הערכת ביצוע  3121לאחרונה הוצגה תוכנית 

מההתנהלות השוטפת אנו עוקבים באופן רבעוני אחר נתוני הביצוע 

 וניתן לומר שהביצוע נראה טוב מהתוכנית כרגע.

 

. ניתן לזהות שיפור 3119הושפעה קשה ממצב השוק בשנת   - פלסטניר

בנתונים מתחילת שנה זו. הרבה מאוד סיבות וגורמים שתרמו לתוצאות 

האלו. בימים אלו נקלטת מכונת דפוס חדשה, אשר תשפיע באופן 

 משמעותי על פעילות המפעל. פרטים נוספים יימסרו ע"י גדי.
 

כפי שציינתי בפתח דבריי,  אנו עוסקים באופן שוטף בעיקר בפיתוח המתחם החדש. כמו כן, ניתן לציין  – עדן

הסתיימה בעמידה ביעדים שהוצבו והרבעון הראשון הסתיים בתוצאות משביעות רצון מעבר  3119ששנת 

 לצפי.

אירועים בשנה  321מעל  –הגן הקיים עובד בתפוסה כמעט מלאה ומשפר את תוצאותיו באופן סדיר ושוטף 

 ובמחירים טובים.
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התוצאות העסקיות של השותפות והפעילות השוטפת ממשיכות להוביל ולהשפיע לטובה.   - שותפות רפת רן

, לאחר מספר חודשים, ניתן לראות כי ענף החלב שומר על יציבות ואילו תחום הבשר 3119בהמשך לשנת 

 2וחברת פ.ס.ע. 3111ממשיך לייצר רווחיות גבוהה. לאחרונה נחתם הסכם בין קיבוץ רביבים, שותפות ר"ן 

)סך עלות הפרויקט(. ₪. מיליון  211בדבר שימוש בגגות המבנים לטובת התקנת מערכת סולרית, בהיקף של 

 כרגע נראה כי הפרויקט יאושר ע"י רשות החשמל וייצא לדרך בתקופה הקרובה.

 

סה"כ התוצאות טובות ומבטאות את  –"ניר אליהו אלון החזקות"  שותפות תחנת הדלק

הציפיות של התוכנית. לאחרונה אנו מבצעים משיכות כספים בגין ריבית על הלוואות 
הבעלים. במהלך החודש הקרוב יחל ענר ביוקוראל לנהל את התחנה, כחלק מתהליך רענון 

 נאחל לו הצלחה וקליטה מהירה. –צוות העובדים 

 

פועל במסגרת שדות ניר אליהו בלבד ומגדיר באופן ישיר את הסיכונים הכרוכים בכך. בתקופה  – גד"ש

, ונראה כי ישפר 3119הקרובה ייבחנו אפשרויות נוספות לתפעול והתנהלות שוטפת. עמד יפה מאוד בתוכנית 

 .3121את ביצוע 

 

הביצועים תואמים את התוכנית ובהחלט מתקדם יפה, בניצוחו של אור ליבנה  – מטעים שותפות גרנות

 אשר דוחף להרחבת המטע לנטיעות נוספות. 

 

לאחר דיונים שנערכו, כשברקע תביעה משפטית, וכחלק מהבנות בין משרד החקלאות, פז פרי זהב  – פרדס

הצדדים בדבר עבודה משותפת בפרדסי הקיבוץ. הסכם זה  כלוניר אליהו, ייחתם הסכם המשביע את רצון 
 יקבל תוקף חוקי תקדימי בבית המשפט ויסלול דרך להמשך עבודה משותפת.

 

במסגרת מנועי הצמיחה של הענפים הקיימים, נבדקות חלופות פיתוח גם בענף המזון. כל זאת  – ענף המזון

ע"י שימוש במשאבים קיימים ובפעילויות נוספות. כל חלופה מלווה בייעוץ מקצועי ותיבדק, הן ע"י הנהלת 

ענף המזון והן ע"י ההנהלה הכלכלית. סה"כ תוצאות הענף משתפרות וקבלת רישיון יצרן מזון מאפשר המשך 

 חשיבה ותפעול העסק באופן רגוע.

 

ענף יציב מאוד, הן מבחינת עובדיו והן מבחינת יכולות השרות הניתנות גם לצרכני הבית וגם  – מוסך

 לצרכנים חיצוניים. פועל תחת אישורים תקניים ומאושרים ע"י הגורמים הרלוונטיים.

 

פועלת במסגרת שיתוף פעולה בין יפתח לאיתי שמבן, מייצרת ומתקינה עבודות מסגרות בעיקר  – מסגריה

 לתחום הבניין. מתפקדת בסביבה תחרותית ומורכבת בהצלחה לא מבוטלת.

 

במסגרת תקנות חדשות של "רשות החשמל" הנוגעות בעיקר לקיבוצים ויישובים  – חשמל וחשמלייה

כפריים, אנו נדרשים לבצע סקר של תשתיות החשמל ולהסדיר מתווה לשיפור התשתיות )עפ"י הסקר(. כמו 

כן, יש להקים פעילות חוקית של מערכת גבייה הכוללת "מחלקי חשמל היסטוריים", שיצריך אותנו לקבל 

 החלטות בנידון. בשלב זה לא צפוי ייקור עלות החשמל.

באופן כללי ממשיך שקד לפעול להתקנת מערכת החשמל בפלסטניר )לטובת מכונת הדפוס( ולתת ליווי שוטף 

 למערכת הקיימת. 

 

כחלק מפעולת מנהלת המים, אנו מטפלים במספר תחומים: התקנת מערכת לקריאת מוני מים  – מים

מרחוק, קבלת מענקים בגין השקעות בשנים קודמות, בחינת עלויות המים ומחירי המים באופן שוטף, 

הסדרת רישיון עסק לבארות, העתקת ברז מילוי מרססים ממקומו הקיים ועוד. כל זאת במערכת מתואמת 

בין המגזרים והענפים, כולל טיפול בתשתיות הסמוכות לבתי חברים והעתקת תשתיות לתוואי חדש. היטל 

 .3121הבצורת נדחה בשלב זה אך מחירי המים ככל הנראה יעלו באמצע 



 

  7עמוד  - 72/2/7202 - 384גליון  -בניר 

 

קמעונאות )כפר  BEEהתפוסה מקסימאלית, מוסר התשלומים טוב. יציאת  – השכרות מסחריות 

השעשועים( בסוף השנה תשפיע באופן מהותי על תזרים המזומנים השוטף. כפי שציינתי, אנו מקדמים 

 תוכנית לאזור מבני משק ע"פ דרישת המנהל, על מנת להסדיר את כל שימושי הקרקע הנדרשים.

 

 לסיכום
, אנו מכינים תוכנית רב שנתית לכלל פעילות הקיבוץ אשר כוללת 3121כחלק מהיעדים שהצבנו לשנת 

התייחסות למהלך הצמיחה הדמוגרפית ופיתוח העסקים שהזכרנו ושעדיין מתהווים. תוכנית זו אמורה 

לשמש ככלי עבודה באופן שוטף, שעל פיו ניתן לקבל החלטות ולבצע מעקב אחר ההתנהלות השוטפת. יש 

לקוות שתהליך קבלת ההחלטות וההחלטות עצמן יהוו את מוקדי הצמיחה של היישוב בהגדרת סיכון 

 מינימאלי. אנו פועלים בשקיפות מלאה ואשמח לשיתוף פעולה והתעניינות מצד החברים בכל נושא ועניין.  
סה"כ נראה כי קיימת אוירה טובה וחיובית המאפשרת הובלת מהלכים מהותיים וכבדי משקל עבור הקיבוץ. 

יש לנהוג בזהירות יתרה ולזהות את המגמה הנכונה, כך שבשנים הקרובות נוכל להמשיך ולמקסם את רווחי 

 העסקים לטובת ציבור החברים כולו. 

 

 עמר לוינסון                                                                                                                  

סיימנו כבר שנתיים של תהליכי ביקורת בקיבוץ על ידי 

 רון רוזן. –מבקר הפנים שבחרנו 

 כעת אנחנו בעיצומה של השנה השלישית.
 

 מה הספקנו והיכן אנחנו עכשיו?
בשנה הראשונה נערכה ביקורת על המערכת המרכזית, 

 וענף הדיור לתושבים.

בשנה השנייה נערכה ביקורת בעדן על המים והוחל בביקורת על מערך הפנסיה שנעצר באיבו, עקב הצורך 

 להשלים את תקנון הפנסיה )הושלם כבר(, וחילופי הגברי בריכוז המערכת במהלך השנה.

 תהליך הקליטה, תכנון ובנייה. –כעת, בשנה השלישית, הוחל בתהליך הביקורת על תהליך הצמיחה שכולל 

 נשלב עוד נושא בהמשך השנה, באישור האסיפה כמובן. -אם נוכל  

 

 איך מתבצעת הביקורת?
פעם בשנה, ועדת הביקורת דנה ומחליטה לגבי נושאים לביקורת, והמבקר מציג בפניה את תכנית העבודה 

 לנושא שנבחר. הנושא והתכנית מובאים לאישור האסיפה.

עם סיום תהליך הבקרה מציג המבקר את הממצאים לפני חברי הועדה. בשלב הבא מוצגים הממצאים 

לעיונם ותגובתם של המבוקרים, שמגישים את הערותיהם. לאחר מכן נפגש המבוקר עם המבקר ויו"ר הועדה 

לנסות להגיע להסכמה לגבי ההסתייגויות שעלו, ואז מגיש המבקר את הדו"ח הסופי בפני מועצת המנהלים 

 של הענף או הנהלת הקהילה, בהתאם לנושא. השלב הסופי הוא הצגת הדו"ח בפני האסיפה.
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 עמד לביקורת: עדן על המים
 עדן על המים. -כאמור, בשנה שעברה קיימנו ביקורת על ענף כלכלי מרכזי 

הדוח כלל  ניהול ותפעול אירוע, ניהול ותפעול הגן והמטבח, ניוד והכנת מזון במטבח הגן ובחברות 

 הקייטרינג, והכנת הגן והאולם לאירוע. דוח מיוחד נערך בתחום בריאות המזון והתברואה במתחם.

ראשית, אני מבקש לציין את ההתייחסות הרצינית והעניינית של הנוגעים בדבר. חלק מהליקויים שצוינו 
בממצאים טופלו מיידית, ויש הערכות לטווח בינוני וארוך לטיפול בממצאים האחרים, שחלק מיישומם דורש 

 השקעה והערכות שונה.

המבקר ציין במיוחד לטובה  את  איכות, מסירות ורוח הצוות, שנובע בין היתר מכך שכמעט כולם מהקיבוץ 

 ומתמידים יחד במשך שנים. נכס שאין בהרבה גנים.

נקודה נוספת שראויה לציון מיוחד, על רקע המציאות הניהולית הישראלית  בשנים האחרונות, הוא הניהול 

 הכספי ללא רבב של הענף, ואפילו צניעות יתר בהוצאות השוטפות.

בנושא תברואת מזון, אחד הלקחים החשובים שכבר יושמו היה, גיוס יועץ בריאות מזון על ידי חברת 

 הקייטרינג שעמה הגן עובד.

 בעיית הבריכה. –וראוי להדגיש עוד בעיה ישנה בלתי פתורה 
 ועכשיו מתחיל המעקב אחר ישום המלצות הדוח שאושרו באסיפה.

 את הדוח המלא ניתן לקבל במזכירות אצלי. 

 

 

 חות קודמים“דו
ענף הדירות, נותרה בעינה השאלה של ניהול מרכזי אחד לענף. יש היום מרכזת ענף  -באשר לדוחות הקודמים 

רבקה, שאחראית על דיור סטודנטים וחיצוניים. מרים על דירות דור צעיר, ליזה דירות אורחים, יש גם דירות 

הורים, ודירות של עובדים זרים ועובדי מפעל. יש תאום בין הגורמים, אך סמכות העל נמצאת  בידי מנהל 
 הקהילה שפחות מכל המעורבים מתמצא במה שקורה בפועל... העניין נמצא בדיון. 

 רב ההמלצות האחרות שהיו בדו"ח יושמו או נמצאות בתהליכי יישום.

הוגדרו כתוצאה מהמלצות המבקר כללי ממשק בין הקיבוץ לתאגיד האחזקות.  -בנושא המערכת המרכזית 

נותרה שאלה מרכזית נוספת לטיפול, השלמת  הגדרת תפקידים ואורך קדנציות של ועדות ובעלי תפקידים. 

 הדיון בנושאים מתקיים ויובא לאסיפה.
 

  ולסיום

הרשו לי לציין את תרומתו החשובה של המבקר רון רוזן, שזכה עד כה 

להערכה מאוד רבה מצד המבוקרים על סגנון עבודתו, ועל העומק 

והיסודיות  המאפיינים את תחומי הכסוי, הממצאים וההמלצות בדוח 

 הביקורת.

 

 גם המבוקרים ראויים למלוא הערכה על התייחסותם למבקר, 

 לדוחותיו, ולהמלצותיו. 

זה חשוב, כי שיתוף הפעולה בין הביקורת למבוקרים הוא תנאי 

לתרומתה של הביקורת לשיפור איכות הניהול בקיבוץ, לשיפור איכות 

 חיינו כאן במקום הזה, שהוא ביתנו.

 

 תם, ולא נשלם.

 ו‘איז                                                                                           

 מרכז ועדת ביקורת                                                                                    
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 לפעמים, למרות התאום, אתה מגיע לראיון בשעה הכי פחות מתאימה. 

 דפקתי בדלת של הבית שחזיתו בגוון שוקולד. 

 כן, בוא, אתה יכול להיכנס,זה ייקח כמה דקות כי אנחנו מניקים.  -

 

 אולי אבוא בפעם אחרת?

 לא, אין בעיה, הכל בסדר, אנחנו מכוסים... -

 

 פתחתי את הדלת בהיסוס והצמדתי את הפנים לקיר...
 לא, שמוליק, אנחנו בסדר... אתה לא מפריע כלל, אתה יכול לנשום... -

 

 נזכרתי איך בזמן שפאולה היניקה, למדתי את כל פרטי הקיר ושרטוטיו לצחוקם של כל הנוכחים...

 טוב, אז ספרי לי כמה זמן את אצלנו?

 שנים. /-. כ3114משנת 
 

 ואיפה נפגשתם?

 בנתב"ג. אני הייתי סלקטורית וענר מאבטח ומהסיטואציה הזו נולדו הרבה זוגות ביטחוניים...

 

 אז בואי נתחיל מהשורשים.

נולדתי בגרמניה, בברמן, שם גרו ההורים. יש לי אח תאום וכשנולדנו הורי הבינו שהם לא רוצים לגדל את 

 ילדיהם בגרמניה והם, שגרו קודם בארץ, קיבלו החלטה לחזור.

 

 ובאיזה גיל עלית?
 קצת אחרי גיל שנה. ולאחר טלטולי התלבטות של הלוך ושוב, נפלה החלטה סופית ונשארנו בארץ. 

 גדלתי בראשון לציון, למדתי בבית ספר "חביב" 

 הורים שעלו מגרמניה, לראשון לציון, ולבית ספר "חביב"...( –)הרגשתי כאילו אני מראיין את עצמי 
 

 משם, לאחר תיכון במסלול גרפיקה, התגייסתי למג"ב כלוחמת מג"ב...

 הנערה השבירה הזאת הלכה לתפקיד הכי מחוספס וקשוח...( –)אני צובט את עצמי בשקט 
וזאת לאחר קרב קשה עם צה"ל, שמקפיד שהמסלול הייעודי אליו מתגייסים הוא בהמשך למקצוע אותו 

לומדים בבית הספר ולחצו מאוד שאהיה שרטטת... אך נאבקתי והצלחתי להגיע 
למסלול של לוחמות מג"ב. באותם ימים זה לא היה מובן מאליו. הגעתי לגיבוש 

ולפני "מסלול מכשולים" של מבחנים פיזיים ואינטלקטואליים, שאותם צלחתי 

 –. ולא תאמין 10הכשרה ללחימה, רובאי   -והגעתי לקורס של ארבעה חודשים 

הוצבתי לשרת בפלס"ר מג"ב מרכז בבסיס אייל, וכשהיינו נשארים שבת היינו 

 קופצים לפאב ולדיסקוטק בניר אליהו...
 

מהשירות הצבאי זכור לי בעיקר הקושי בשילוב שלנו, הנשים, במערך הלוחם, 

במיוחד עם האוכלוסיה המיוחדת שמאפיינת את החייל הזה. היינו מעט בנות 

בכל פלוגה והגברים בחיל ראו בנו מעמסה וחשו שאנחנו פוגעות בתדמית 

הקשוחה שלהם. למרות שהגעתי לפלוגה עם 'הלם תרבות', עם הזמן נרקמו יחסי 
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חברות עם חלק מהבנים, בעיקר הצעירים שהיו בשירות הסדיר, והם קיבלו אותנו ואפילו למדו להעריך את  

הערך המוסף שבשילוב שלנו בחיל. המבוגרים )רס"רים למיניהם( והדרוזים התקשו לקבל אותנו וזה בהחלט 

עד היום אין אחד שלא מרים גבה כשאני מספרת איפה  -יצר מתח בתפקוד היומיומי בפלוגה. מה שבטוח 
 שירתי...

 

 ואחרי השחרור?

הגעתי לנתב"ג כסלקטורית והחלטתי יחד עם חברה שעבדה כסלקטורית במקביל אלי, שניסע יחד לטיול, ואכן, 

טיילנו את כל דרום אמריקה במשך שבעה חודשים ואחר כך חזרתי ללימודי משפטים. עשיתי את התואר 

הראשון במכללה למנהל בראשון לציון ובמקביל, כדי לממן את הלימודים, חזרתי לעבודתי בנתב"ג. בשנה 

השנייה ללימודים הכרתי את ענר ולאחר חברות של שנה וחצי עברתי לגור אתו בקיבוץ. גרנו בדירת חדר 

 ברווקייה.

כשסיימתי את הלימודים, הלכתי לעשות סטאז' במשרד עורכי דין. העבודה הייתה בשעות מטורפות ממש 
בחינת לשכה. עברתי אותה בהצלחה, קיבלתי את  –וכשסיימתי את ההתמחות למדתי לקראת הבחינה הקשה 

 הרישיון והתחלתי לעבוד בתחום האזרחי.

 

 ומה בתכניתך לעשות "כשתהיי גדולה"?

רוצה לגדל משפחה לתפארת. המקצוע חשוב, אך שולי לעומת תוכניות המשפחה. חשוב לי לבלות זמן עם עופרי 

 ובר ולא להפוך להורה שמישהו אחר מגדל לו את הילדים בגלל הקריירה.

 

 וכיום?
 חיים, נהנית מעבודתי ומהתנאים.-אני עוזרת משפטית של השופט מרדכי בן

 אילן וסיימתי אותו לפני כשנה.-את התואר השני התחלתי ללמוד כשעבדתי בבית המשפט. למדתי בבר

 

 ומה תחושתך, איך את נקלטת בחיי החברה כאן בקיבוץ?
כיום אני יכולה להגיד שאני בהחלט מרגישה בבית בקיבוץ. ראשית, הקרבה למשפחה של ענר היא נהדרת, גם 

לנו, אך בעיקר לעופרי שמאד אוהבת את בני הדודים שלה, ושנית, גיליתי בקיבוץ אנשים טובים שקיבלו אותי 

בברכה ובהחלט תרמו לתחושה הזו. את רוב חברי הקיבוץ הכרתי בתקופה שעבדתי בחדר האוכל, זו הזדמנות 
טובה להתוודע לכולם וגם להכירם בשמותיהם. ולסיום אוסיף כי בתור עירונית למדתי להעריך את איכות 

 החיים בקיבוץ ואני שמחה שמתאפשר לי לגדל את ילדי בסביבה כזו.

 

 ומה לנשמה?

לנשמה למדתי איפור אצל ירין שחף, זה משהו שתמיד רציתי לעשות ואשמח להציע את שרותי בתחום זה 

 )לפידבקים אפשר לפנות ליעל ועידית בורנשטיין, אותן איפרתי לחתונה של ינון(.

 
ממריחת בוץ על  –תשמעי, סיפורך ממש מרתק 

הפנים במארבים ועד למריחת איפור באירועים, 
מלחימה קרבית בשדה ועד ללחימה למען הצדק 

בבית המשפט, מסלקטורית, "ארזת לבד?" ועד 

לאריזת התינוקת וגידול משפחה וכל זה תוך כדי 

 מאמצי הקלטות בקיבוץ.

איזה יופי, שיהיה רק בהצלחה ותודה לך על 

  השיחה המרתקת הזאת. 
 

                                                                                       

 שמוליק –ראיין 
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 לובה איננו.
 

 אכן, גם הוא מבין הצמרות שנגדעו לנו...

בשעתו, היינו נפגשים. פעם, בחצי הלצה, אמרתי לו שאני לא 

 בטוח שאני מסכים עם דרכו...

 מדוע? שאל לובה.

תראה, אתה עושה כל כך הרבה שכל מי שנפגש אתך, למשל 

 אני, מרגיש בטלן לידך...

 חלילה, אמר לובה, כל אחד עושה בדרכו.

של"י.  –באותה הזדמנות סיפרתי לו שבני הצטרפו למפלגתו 
 מסור שלום לבנים. –מאז, בכל הזדמנות היה אומר 

כדי שנטעם קצת מדמותו פניתי לזאביק בילסקי, ח"כ, 

שידעתי על קשריו המצוינים עם לובה, שיכתוב משהו לעלון. 

 זאביק נענה והרי רשימתו לפניכם ותודתי החמה לו על כך.

 

 
 

 

 

 אריה לובה אליאב
1291-9212 

 יחד עם רבים עמדתי לפני כשבועיים למול קברך הפתוח.
 אנו שהכרנו והוקרנו את מסכת חייך חלקנו לך כבוד שרק מעטים זוכים לו.

בצעירותך פיקדת על ספינת המעפילים "חיים ארלוזרוב" ששטה לעבר חופי הארץ מלווה במשחתות 

 בריטיות ועם ההגעה לחופי הארץ החלפת את דגל האונייה לדגל כחול לבן.

בהמשך הפכת להיות מנהיג בעל חזון ציוני שהביא להתיישבות בנגב, תחילה של חבל ההתיישבות לכיש, 

 הקמת העיר ערד ואהבת חייך, ניצנה.

עמדתי ליד הקבר והרגשתי שאני שותף למעמד מיוחד בו מסתיימת אגדה יהודית ציונית שתחילתה במעשה 
 העלייה ערב קום המדינה, המשכה ביישובם של עשרות אלפי עולים בנגב והקמתה של ניצנה.

לובה, היית איש עשייה מהבולטים במדינת ישראל, איש התנדבות, פוליטיקאי והוגה דעות שנבואותיו 

 התגשמו לאורך השנים.

בכל תפקידי הציבוריים פגשתי אותך לובה ועמדתי נפעם מול היכולות, הנחישות ורגש השליחות שסחף עימו 

 רבים וטובים בהנהגת המדינה, בקרן הקיימת ובסוכנות היהודית.
נוח בשלום על משכבך איש יקר, היית ותהיה סמל ודוגמא שזיכתה אותך בפרס ישראל, בפרס "בן גוריון" 

 והביאה כבוד רב למשפחתך ולמוקיריך.

אני נושא תפילה בליבי שעם ישראל יצליח להצמיח לעצמו מנהיג בשיעור קומתך, שיוכל להביא את המדינה 

 לחוף מבטחים כי אנחנו יודעים לובה, שטובים קשיי השלום על ייסורי המלחמה.

 ח"כ זאב בילסקי
 רעננה
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 )מתוך התקשורת(. –ועוד כמה מילים על לובה האדם 

 

 חגי אלון:

זכיתי לכבוד להיות הנהג של לובה אליאב. להיות איתו ברכב לבד, שעות, אני והוא ומרחבי ארץ ישראל 

"ארץ הצבי" בפיו, נפתחים ונסגרים ונפתחים, כמו סיפור. הנסיעה יחד הייתה כמו מסע אל לב  –האהובה 
 אל מה שעוד יכול וראוי שיהיה.  –המהות של הקיום שלנו כאומה, אל מה שנעשה ונבנה 

רוצה לספר על חוויה אחת, אולי החזקה מכל. סיפור על מלחמה וחושך והילה אחת. הימים ימי קיץ קשים 

. הארץ סוערת. לובה ואנוכי כל יום שישי יוצאים בחמש בבוקר מביתו בקרל נטר שבתל אביב 3112של שנת 

צפונה. העיר תל אביב ישנה ועומדת לקום לעוד יום רגיל, ואנו נוסעים לקו המלחמה, לקו בו מוכרעת דמותו 

של העם, לקו הגבול הבוער. הרדיו מזהיר והמשרד לא מאשר ואנו נוסעים, והטילים יורדים, והשיירות 

 נוסעות ארוכות ארוכות בכיוון הנגדי ואנו נוסעים. 

הפוך מתנועת האנשים כנגד הזרם ובמעלה הרעיון של יהודים הבונים ונאחזים בארצם, זה היה לובה. בלי 

תיאומים מוקדמים, בניגוד להנחיות הביטחוניות בלי פמליות ומלווים, הוא ואני עוברים יישוב יישוב יישוב 

על קו החזית. כך בלי התרעה, עוברים בשערי היישובים מעודדים ומחזקים, אני רושם בפנקס בקשות 

הוא מחבק ומנשק ובוכה איתם ושר איתם ואוכל איתם ונוגע בהם,  –ומשימות ומעביר למשרד ולובה 

 באזרחים של המדינה שלו, שהוא היה חלק מבנייתה. 

והם המתיישבים האמיצים של גבול הצפון בעיירה, בקיבוץ ובמושב, שנשארו בבתיהם כי קו הגבול הוא קו 

היישובים, הם אהבו אותו אהבת אמת. הילה גדולה הייתה מקיפה את החדר ומקומות המפגש בשדה בפרדס 

שאחד  -במקלט וטיל לא בא, גם אם אזעקה נשמעה. הילה, שנתנה למתיישבים את התחושה שהם לא לבד 

 מאבות האומה בא. 

 איפה הכל קורה?

 באתר הקיבוץ!
 

באתר מתפרסמים אירועים קרבים, טורים אישיים, תמונות מאירועים, 
 הודעות ומודעות, לקראת האסיפה ואחריה, סקרים ועוד ועוד.

 
 האתר הוא המקום בו תוכלו להביע את דעתכם על כל נושא שהוא, 

 ולקבל מטח של תגובות חזרה. 
 

 בצבעוני! -גם העלון מתפרסם באתר 
 ונשמח לקרוא את תגובותיכם לכתבות גם שם...

 

www.nirel.org.il 
 מה? זה עוד לא דף הבית שלכם?
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 מורה לחיים ועוד מתוצרת ניר אליהו
 

 שנה. 0/"שלנו", במלאת לו איציק שפיה ברוב עם התקיימה בכפר סבא מסיבת הצדעה מרגשת ל

איציק היה חבר גרעין "בתלם" וחבר ניר אליהו. הוא נישא בניר אליהו לרמה, ילדיו נולדו כאן, היה ספורטאי 

 מחונן ומורה לספורט בכל נשמתו.

כשהודיע איציק על עזיבת הקיבוץ, נסעתי למנהל בית הספר התיכון "כצנלסון", בו עבד איציק ושאותו הכרתי 

עוד ממקוה ישראל, מר גדליהו לחמן, ופניתי אליו להשתתף בשיחת שכנוע שמטרתה הייתה להשאיר את 

איציק במשק. השיחה המרגשת הזאת שנמשכה ערב שלם לא הצליחה לשכנע את איציק להישאר והוא עבר 

 לשדה ורבורג, אך נשאר אחד משלנו.
 

חניכיו ושותפים לדרך והרטיטו את הציבור בחוויות -במשך כשעתיים וחצי עלו בזה אחר זה, תלמידיו

וסיפורים מדרכו של איציק. האימונים היו קשים ומפרכים, סיפר שלמה שרף, עד שיום אחד הופיע יצחק שום 

 ₪?  411, 311כמה משלמים לך עבור אימון,  –ושאל את איציק 

 ותישאר בבית...₪  211אני אשלם לך 

תלמיד נוסף שלו, שדיבר בערב, היה ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר, שסיפר בגילוי לב איך לא הסתדר בביה"ס 

עם רוב המורים והמורה היחיד שאיתו הסתדר היה איציק, ואליו היה מגיע לאימון בוקר כל יום ובכל מזג 

 אוויר.

אבי דיכטר, שהיה אף הוא חניך של איציק, סיפר על מתקני הכושר שאיציק המציא, ושבהם השתמש באימוני 
 היחידה )סיירת מטכ"ל(, שהתייצבה ַלערב ומילאה שתי שורות.

אחד המתקנים שנקרא "המכשפה", משמש את צה"ל עד היום. המתקן בנוי כקיר עשוי צמיגי מכוניות 

 והטיפוס בו, בעזרת הידיים בלבד. לא היה מטפס שעלה בקיר זה ולא השאיר צרור "ברכות" לאיציק...
ד"ר גלעד וינגרטן. איציק, שלא קיבל את  –סיפורים משעשעים במיוחד היו סיפוריו של שותפו לחדר בווינגיט 

התנהגותו והתנהגות הדיירים האחרים )לא ניתן לפרט כאן מטעמי צנזורה(, עקר את דלת החדר מציריה 

והחביא אותה למשך שלושה ימים, הימים ימי חורף, על שפת הים... רק אחרי שלושה ימים חזרו בהם כולם 

 בהבטחה ש...יהיה בסדר...

 מכתב מרגש נשלח לאיציק מהרמטכ"ל, גבי אשכנזי, שנבצר ממנו להגיע.

 הוא כתב שהשריר שהתפתח אצל איציק במיוחד הוא שריר הלב, שריר הנתינה והאחריות.

 דיבר על הדרכתו את הנכים במועדון ספיבק והודה לו במילים נרגשות.
 

לשניהם הייתה ילדות קשה מאוד.  –יעקב צמרי )פצי(, אף הוא חבר גרעין "בתלם", סיפר על תקופת המוסדות 

"גאולה", המנהלת נהגה להכות, הרעיבו אותם שם, ורק אחר כך, בכפר הילדים "שפייה", רווח  –במוסד אחד 
 להם קצת.

 מועמדים להיות מורה לחינוך גופני בבית הספר היהודי בצרפת.  211איציק נבחר מבין 

מנהלת בית הספר דאז, שנכחה בטקס, הרעיפה עליו שבחים וסיפרה שהוא היה אחד מהמורים המצויינים  

 בבית הספר.

חבר אחר הזכיר את עבודתו של איציק בבתי ספר בכפר סבא, את עבודתו בבית לוינשטיין ובבית ברל ואת 

 מקומה של החברה מ"סיבוב רמה".

 לאחר הופעת מחול וזמר עלו בני המשפחה והודו בדברים נרגשים.

 מפעם לפעם הוקרנו תמונות, בהם גם תמונות מניר אליהו, ולדברים ענה איציק קצרות ובחיבוקים.
 

אכן, היה זה ערב מושקע למופת, בו התבטאו כישוריו של איציק כמורה וכמחנך וברכתנו החמה מלווה אותו 

להמשך, בבריאות טובה, בחיק המשפחה ובמסגרת חבריו הטובים שכמה מאות מהם פגשנו בערב שנערך 

 לכבודו.
 שמוליק                                                                                         
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 הלו? זו שרת הקליטה והעלייה? האם שומעת?

 

 בעקבות ערב היכרות עם החבורה האתיופית שבקיבוץ
ובכן, לא מדובר בסכומי עתק, גם לא בסכומים צנועים, בכלל לא מדובר בכסף, מדובר בהתנדבות של רצון 

 טוב, עשייה ונתינה...

מסיבה בחדר האוכל, כמה דמויות אתיופיות שעוצבו והולבשו  –בשקט, כמעט בצנעה, נטוותה לה התכנית 

 על פי מיטב המסורת.

הלחם האתיופי, האינג'רה עם הרטבים... זהירות, חריף!!! ותפוחי האדמה  –שולחן ארוך ועליו ה"ָדּבֹו" 

והכל מוגש לתאבון בצלחות, עם מגישות מהחבורה שמסבירות על האוכל ומסבירות פנים בחיוך ומכוונות 

 את הקהל לקפה השחור והמתוק והכל טעים להפליא והומה מגעגועים אל הבית של פעם...
 

עמי  –חדר האוכל גדוש מפה לפה, חברים, אורחים ומלווי החבורה האתיופית והקודקודים מטעם התנועה 

רוניס מקיבוץ נען וניבה אשכנזי מקיבוץ מעגן מיכאל, המבצעים עבודה למופת בטיפול ב"חבורה", הן 

 כקבוצה והן כיחידים.

הערב נפתח כאשר חברי הקהילה הציגו את עצמם במילים קצרות )הביישנות חברים, הביישנות...( כאשר 

 ברקע מתנוססת מפת אתיופיה והאווירה חגיגית ומזמינה...

אביבה, אסתר וציונה יצאו בריקודים, כאשר הציבור  –אבל הפיצוץ האמיתי התרחש כאשר שלישיית הבנות 

 מלווה אותן בתשואות. רבים רקדו במקום בעצמה כזאת עד שמהקרנבל בריו נשלחו מבטי קנאה...

על השאלות מי הם האתיופים ומהם הדילמות המטלטלות אותם, ענה בבהירות הסרט של אורלי מלסה 
 מבאר שבע. סרט היורד לנבכי הנפש האתיופית ומאפשר הצצה אל מורכבות החיים שלהם...

 

 ערב מהנה, חי ותוסס ותודה לקבוצה ולסייעניה.                                                       

 

 שמוליק                                                                                                          

 אנו רוצות להודות לכל האורחים שהגיעו וכיבדו אותנו בערב זה.
 על שבאתם ותמכתם והשתתפתם בשמחתנו. 

 טעמתם מהמאכלים שלנו  ונגעתם מעט בתרבות שלנו.
 המון תודה על התגובות החמות והחיוביות, על החיוכים והפירגון שהענקתם לנו.

 מקווים שיהיו לנו עוד ערבים מעניינים כאלה של העדה ועליה,
 המון המון תודות.

 
 במיוחד לעוזרים שתרמו מזמנם והתגייסו בשמחה, אהרון, חוה ותמי.

 ובמיוחד לליזה ועתליה המדהימות.
 

 
 בתודה: 
 אסתר, ציונה, אביבה, בירהן, שמעון, הדס והגר.
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 זיכרונות מהמקלחת המשותפת הראשונה

 
 כשאנחנו נזכרים ב"מוסדות הבראשיתיים" שהיו לנו, שמור למקלחת המשותפת מקום של כבוד. 

 זה אכן היה מוסד כדת וכדין.

 

המקלחת שלנו הייתה מבנה רעוע, מפח מגולוון, וכשהיית מצליח סוף סוף להיכנס פנימה, לא ראית דבר 

מלבד אדים מהבילים. אתה מגשש דרכך לספסל, פושט את הבגדים ומגשש ברגליים למצוא צמד קבקבים. 

אם הגעת בזמן, אתה מוזמן להצטרף למקהלה. ההשתתפות הייתה על בסיס של תלבושת אחידה )חובה(, 

 זוג קבקבים... –שכללה 

אגב, זה הזמן והמקום להכחיש נמרצות את השמועות, כאילו הבחורים שהיו חובבי נוי ופרחים "השתמשו" 

בחורים שהתהוו בפח המחיצה כדי לסקור את הציצים והפרחים. למרות שיש להודות, שהבחורים שעלו על 

 הספסל לשיר את הקולות הגבוהים, טרחו להסתרק משום מה.

"עלית גבוה מדי".  –זכור המקרה, שאחת הבנות שארגנה את המקהלה מעבר לקיר, נזפה באחד הבחורים 

 הנ"ל קפץ מהספסל וכמעט שהתחלף לו הקול...

 

 כך שהמקלחת הייתה מקום תרבותי ונינוח להיכרות אינטימית...

אבל, אם קרה מקרה ואיזו עיין סטתה ממסלולה וננעצה בחור הפח כנגד רצונה, הרי שתמיד התקבל דיווח, 

 שמהצד השני היא נתקלה בעין עטורת ריסים הבוחנת ביסודיות את השטח...

במקלחת, מתחת למים, נפתחו הלבבות וכשתגיע השעה ייפתחו הפרוטוקולים... ויזרמו הסיפורים הרטובים 

 שעברו מצד לצד... הרבה התקשרויות שטרם הגיע הזמן... ועוד יסופר בהן...

באחד מימי החורף הקשים, הרימה הרוח את הגג של המקלחת. למחרת הופיעה ב"כותרת ראשית" ידיעה 

קצרה שלווין הביון "חורב", גילה בסיס סודי של השייטת סמוך לקלקיליה, בו השתתפו גם בנות. הבנים, כך 

 נמסר, היו מצוידים במכשירי קשר מסוג מיוחד...
 

 וידוע הסיפור שאחד החברים לא התקבל למקהלה, כי היו לו בעיות עם הקולות הנמוכים. 

הוא התיישב על הספסל וקיים חזרות, אך כאשר קם ממקומו לפצוח בזמר, בקעו מגרונו טונים אחרים 

המלווים בזעקות אימה, כי "חבילת הקשר" השתלשלה לו מבין קרשי הספסל וכשהוא קם, קם הספסל עמו 

 וכך הם הגיעו עד המרפאה כשמלווים אותם הטונים הגבוהים...

 

 נמסר ע"י עד מדינה                                                                                            

 

 נ.ב.

בדפי ההיסטוריה של 

קיבוצנו נכנס סיפור זה 

לארכיון תחת הכותרת 

 "ספסל ניחומים"...
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 הקו הירוק היה פעם אדמדם.

 והנה כתזכורת שלף עמיקם מתוך הזיכרונות הארכיונים תמונה מהעימותים שהיו פעם לחם חוקנו.
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ולהפתעתי הרבה על הקו שמוליק  אני מקבל שיחת טלפון מ"מספר חסום", בעיצומו של עוד יום שיגרתי בחיי

"עומר, קראתי את הטורים שלך על המונדיאל באתר ה"דינמי" של הקיבוץ וברצוני  שמכריז בלהט: אייל,

לגייס אותך לעלון". חשבתי לעצמי, מצד אחד, מי אני בכלל שאתחרה עם רייטינג מכובד כגון הטורים של 

 רכיליזה, משולחנו של המזכיר וכו', ומצד שני, מי אני שאדכא את יצר ההתלהבות של שמואל? 

 אז נכנעתי ללא כל התנגדות, והשבתי בחיוב.

 

 ל!-א-י-ד-נ-ו-המאז כמו שכבר כולכם יודעים, לפני כשבועיים נפתח טורניר גביע העולם בכדורגל, 

למשך חודש התחושה הפנימית אצלנו, הגברים, היא תחושה של ערב חג המתמשך לאורך חודש מרגש במיוחד 

)מה שיכול להעיב במקצת על היחסים שבינו לבינה... לא משנה...( לענייננו, כמו בכל העולם גם בקיבוצנו 

הצנוע התארגנו קודקודי התרבות והפכו את בית אליהו להיכל הקרנות שלא היה מבייש אפילו את סינמה 

 סיטי.

 

בביקורי הראשון ב"היכל", במשחק של אנגליה נגד בני דודינו האלג'יראים, הופתעתי לגלות את רמת 

גברים, נשים וטף, והכי חשוב:  –הפופולריות הגבוהה והאהבה הרבה לענף הכדורגל בקרב חברי הקיבוץ 
 בירות, גרעינים וקרטיבים במחצית... 

למרות הרמה החלשה במשחק, שהייתה מביישת אפילו את משחק הכדורגל המסורתי ביום שישי ב"מגרש 

המרפאה", ולמרות שכרגע את כל הקשור לנבחרת אנגליה אפשר לסכם ב"ההר הוליד עכבר", עדיין אפשר 
 היה לחוש את האווירה המחשמלת בקרב החברים ב"היכל". שאפו לצוות המארגן! 

 ממליץ בחום להגיע, במיוחד בימי שישי, גם למי שלא חסיד כדורגל.

 

הטורניר החל ברגל שמאל )אפילו שמאל צולעת...( אבל מיום ליום אנחנו חשים בשיפור.  -לסיכום ביניים 

הסוף לגישושים והתחיל המתח האמיתי, "סכר השערים" מתחיל להתפרץ ומגיע לקראתנו האוהדים, 
ומעכשיו כל משחק הוא בבחינת "להיות או לחדול". אז רגע לפני שהנבחרות מחממות מנועים והכוכבים 

לא  3121מאפסים כוונות, ובוני גינצבורג כרגיל ממשיך לעשות מעצמו צחוק, אני רק יכול לקוות שלמונדיאל 

 יהיה סוף רע כמו לעונת הכדורגל בישראל, ושהפעם הטובים ינצחו )עמכם הסליחה אוהדי הפועל(.

 

 !VAMOS ESPANAאזזזזזזז  

 

ניפגש בטור הבא, אם אני אזכה לראות אור יום 

אחרי הסכסוך הצפוי עם אוהדי הפועל הידועים 

 באופיים כפנאטיים לא קטנים )הכל בהומור(.

 עד אז תבלו!!!!

 

 עומר קורדובה
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 82יצחק לוי, 

 28לה כספי, ‘שמחה

 20נירה רפפורט, 

 22יונה פלג, 

 23אליס ביוקאורל, 

 27אאידה דולב, 

 

 88יעקב שקד, 

 88רחלי הררי, 

 82ליאוניד נובוטובסקי, 

 82אריה קזמירסקי, 

 82מיקה מויאל, 

 38קטי רפפורט, 

 33יפתח צדפי, 

 37מישל ביוקאורל, 

 30ירמי לביא, 

 43אלון אברהמי, 

 44נר, ‘נרי לנצ

 72ניצן מאור, 

 77שני קובלסקי, 

 08אביב מדר, 

 08אל מאור, -בת

 03יהב לוינסון, 

 9עומר מדר, 

 8נויה ברלס, 

 2זואי בוחסירה, 

 3עפרי מדר, 

 3אוהד כדורי, 

 ה ‘חודש מאי הסתיים באירוע מרגש של העדה האתיופית בקיבוץ, החבר «
 החמודים האלו הקימו אירוע מרגש ונעים לחברי הקיבוץ, טעמנו 

 ממטעמי העדה )זו היתה ממש טעימה הם יודעים לעשות עוד הרבה דברים(
 רקדנו והתרגשנו עם במאית הסרט אורלי מלסה. גם אני הייתי חלק 

 , לציונה. תודה רבה עתליהמהצוות המכין עם כמובן שותפתי 

 על  לריטה. תודה ושמעון הדס, בירהן, הגר, אסתר, אביבה

 על התפאורה ולכל  לתמיעל הסאונד,  למתןהעזרה בבישול, 

 מי שעזר ונתן יד וכמובן לכם החברים שנוכחותכם באירוע לא 

 היתה מובנת מאליה. 

 אך רק אציין שבמבצע המשט השתתף  –לא אפרט בשמות בשל סיווג בטחוני  «

 בן משק שלנו ואנחנו גאים בו... הוא יצא בשלום והוא בריא ושלם והוא שומר על עצמו ושומר עלינו. 

חובקים בת ראשונה בארה"ב הרחוקה ששמה רוני ודיויד ‘. נולדה בת / נכדה / דודה וכו מדרלשבט  «

כבר  יתרו. שפע ברכות איחולים ונישוקים. היא בטח יפה כמו האמא... אז תבואי להראות! )סבא עדן

 נסע לביקור(.

 חזר מביקור בקנדה. צעיר כתמיד כבר על שבילי הקיבוץ.יורם ברלס  «

  חזר מסיבוב הופעות בדרום אמריקה עם החיוך התמידי והקסם האישי.אמיר שיקלי  «

והמשפחה הגיעו מדרום אפריקה אבנר מזרחי  –כנראה שמשפחה זה הרבה יותר חשוב מכדורגל  «

 לביקור ולחגוג לנכד / בן / דוד בר מצווה, שפע ברכות ואיחולים ושיהיה במזל טוב.

: הסתיימה לה עוד שנה של חוג הילדים הירוקים בניצוחה של הגננת ילדים ירוקים «

. הילדים גידלו במשך השנה ירקות, קטפו, בישלו ומכרו ממרכולתם. יהודית מדר

 המון תודה ליהודית על החוג הנהדר והחוויה של הילדים ותודה ענקית לילדים.

ומכאן אאחל קיץ נפלא וחופשה ענקית לכל החבריה שכבר יצאו לחופשה ושעוד  «

 יצאו לחופשה. תעשו חיים ותשמרו על עצמכם!
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  לסיום
 רחל שמיר

 
 שוב יורד המסך בכבדות

 על כל היפה שהיה וחלף

 ודמעה חוצפנית תדגדג את האף,

 ותסבול מפיצול אישיות.

 חלקה יתעצב על עבר שנגמר.

 הוא  שכח שהיו גם צרות.

 וישמח למחר, –וחלקה יאושר 

 וימלא על גדותיו בתקוות

 כי כן רבותיי, זה טיבו של עולם,

 שכל מה שמתחיל גם נגמר,

 וכל מה שנגמר, שוב מתחיל מחדש,

 מעגל שאיננו נסגר...

 
 

 
 

 בברכת חופשה נעימה!


