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"
לפני שבוע נטש אותנו ,בטרם עת ,חברנו ,אהרון ביוקוראל .כמה מילים לפרידה –
לאהרון – לקח והלך...
לפני כמה ימים פנינו אליו :נקרעה הרשת נגד היתושים...
 טוב ,אחליף לכם. חכה ,שב ,תתכבד ,תשתה... לא ,לא ,לא ...אני הולך ומיד אחזור והתשלום רק עבור החומר...לקח ,סידר ,התקין ,חייך את חיוכו השקט
והלך...
23.07.2010
הספד לאהרון ביוקוראל
אליס ,ענר עידן ואלי ,ג'סיקה ,מישל ונטלי ,הנכדים :יונתן ,עדן ,הלן ,איתן ,אורן ,גיל ,עפרי ובר ,המשפחה
הרחבה שטיפחת סביבך ,חברים ואורחים.
אהרון היה אדם אציל ,חבר שקט עם סבלנות אין קץ ,איש משפחה חרוץ ועניו שלא יחצ"ן עצמו אך שמו הלך
לפניו כנותן שירות ממדרגה ראשונה" .מים שקטים חודרים עמוק"...
אהרון נולד ב 29.11.1939-בעיר איסטנבול שבתורכיה ,עלה לארץ לבדו ונקלט כחייל בודד בקיבוץ ב.1956-
הוא התגייס לצה"ל וחזר לשל"ת בקיבוץ ב ,59-באותה השנה התקבל לחברות .בשנות ה 60-עסק אהרון רבות
בתחום הביטחון ,בתחילה כסגן הרב"ש ואח"כ נבחר לרב"ש היישוב  -חבר קבוע בוועדת הביטחון וגם שירת
רבות במילואים .בנוסף  -ישב בוועדת הערעורים של הקיבוץ ,והחל מ 1968-היה אחראי על מועדון הזמניים.
ב 9.9.1969-נשא את אליס לאישה – לרגל המאורע שוחרר במיוחד משירות המילואים בתקופת מלחמת
ההתשה .השניים הקימו משפחה לתפארת – ועם השנים נולדו אלי ,עידן וענר.
רבים אינם יודעים ,אך אהרון עסק רבות בתחום הקליטה :ב 1970-היה בצוות ההקמה והליווי של גרעין
חופית ,במהלך שנות ה 70-ישב בוועדת הקליטה ,בה היה ממונה "קליטת הבודדים" ומ 72-קיבל את האחריות
על מחסן הציוד של וועדת הקליטה ,בין היתר היה אחראי ב 75-על הציוד של גרעין להב מדרא“פ.
אהבת המקום חלחלה לבניו  -וכולם נקלטו ובחרו להקים את ביתם בניר אליהו ,כך שבבגרותו זכה לבלות עם
שמונת נכדיו על שבילי ומדשאות הקיבוץ.
בעבודה הצטיין אהרון כאיש מקצוע יסודי בכל תחום אשר בו עסק:
ב 1973-נסע לאירופה ,עם המשלחת שעסקה בהקמת פלסטניר ,ועבד במפעל מספר שנים .לאחר שעזב את
פלסטניר עבד בלול ולאחר מכן עבר לנגריה ,שם עבד עד השבוע האחרון.
כנגר בנה לחברים ,לענפים ולמוסדות הקיבוץ ארונות ,רהיטים וצעצועים .הוא התמחה בתיקון רהיטי עץ
ישנים ושיקומם כחדשים ,והכל בסבלנות אין קץ ,עם הקפדה על הפרטים הקטנים .במידת הצורך היה עורך
ביקורי בית ועוזר לחברים מתבגרים בעבודות תחזוקה בבית עם סבלנות אין קץ ,אדיבות ונימוס ,מעולם לא
התלונן על העבודה במבנה העץ הישן והמט ליפול ,ותמיד נענה בחיוך שובה.
בשנים האחרונות ,בנוסף לעבודה בנגריה ,סייע רבות לאליס רעייתו ועזר כנגדו – בניהול ועבודת השירות
בכלבו – ה"קניוניר" – גם שם בלט תמיד בשירות האדיב וברצון לעזור.
כל זאת עשה כשברקע נאבק במחלה קשה ,ממנה התאושש באופן מדהים כנגד התחזיות הרפואיות .את
המכאובים והקשיים שהמשיכו ללוותו ,שמר לעצמו ,ולמעשה המשיך בעבודה כל עוד כוחו במותניו ,עד אשר
לא יכול עוד ונאלץ להתאשפז .מאז נאבק בשקט האופייני לו כנגד כל הסיכויים בזיהום שפשט בגופו ואתמול
בלילה הלך לעולמו ,כשמשפחתו על יד מיטתו ,מותיר אותנו מופתעים והמומים – הן רק ביום ראשון עוד
שירת אותנו בקניוניר...
נוחה על משכבך בשלום אהרון היקר ,הותרת אחריך משפחה לתפארת ,וקיבוץ המום וכואב.
ולמשפחה היקרה – מי ייתן ולא תדעו עוד צער,
איתכם באבלכם – כל בית קיבוץ ניר אליהו
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כמה סמלי
ערב "יום ההולדת הקיבוצי" ,כאשר מפינות שונות במשק בוקעת התכונה הנרגשת לקראת האירוע – יום
ההולדת ה 60-לקיבוץ – יום הילד ,חג הוותיקים ,ארוחה חגיגית ,הצגה ...כשבצד כל הרינה התוססת הזאת
לא מאחרת לבוא הדמעה...
הנה אהרון ,שחיוכו פגש את הבאים למרכולית ולנגריה ,נכונותו התמידית לסייע ,דיבורו השקט ולפתע נגדע
מאיתנו...
אני רוצה לפנות למרסיאל ,שיש לו "קשר ישיר למעלה" – הלו ,לא להגזים ,לא בקבוצות כאלה ...בבקשה...
יש תוכניות ,יש נכדים ,קבלו החלטות שפויות שם למעלה...
ובמקביל ,החלפתי דברים עם הרופאה שלנו ,ממש בנושא זה ודבריה וגישתה מתפרסמים בעלון .ולא נותר
אלא לפנות לעצמנו – לעשות למען בריאותנו שלנו – קמפיין בריאות! בתבונה ,בראש טוב ובנכונות...

מה ראה המתכנן שהתקין בביתו של אדם גם מראה וגם חלון
מראה – כדי שיוכל להתבונן על עצמו.
חלון – כדי שיוכל להתבונן החוצה ,אל זולתו.
נראה כי ניתן לבחון את האדם ע"י מדידת כמות הזמן שהוא משקיע בעצמו ובכמות הזמן שהוא מתבונן אל
זולתו...
רגעים מרנינים ויפים ,שעות וימים של התרוממות רוח ,היו לחברינו שנשאו מבטם אל מצפה הילה ,ראו את
משפחת שליט והצטרפו אליה במסעם להבאת גלעד הביתה.
מבט זה מעיד על הלב הפועם בתוככם ועל מבט נוקב החוצה.
לחיצת ידינו החמה לכל מי שהשתתף במסע...

בדרך כלל
כשמגיע יום השישי האחרון בחודש ,שולחים יד לתא הדואר ,שולפים את העלון ,מדפדפים ,כל אחד מחפש
את הנושאים הקרובים ללבו ,קוראים ,מניחים בצד...
החלטנו הפעם להכניס את הציבור אל "מאחורי הקלעים" כדי שנדע "למי תודה למי ברכה".
הנה ,קחו למשל את דור .הבחור שברגע שמחשב כל שהוא במזרח התיכון ובטוח שאצלנו משתעל או גונח,
מיד אצים רצים דחופים ומבוהלים הטלפונים – "למה בערב? תגיד ,אי אפשר עכשיו ,מיד???" ולא יעזרו
ההסברים שדור עובד במקום עבודה וגם שם מזדמנות לו מדי פעם בעיה או שתיים ...אבל לא רק זה – דור
הוא המעצב של העלון ,פותר הבעיות של הרגע האחרון ועושה עבודה נהדרת ,ביסודיות ובשקט...
ונודה שגם אנחנו ,די ממררים לו את השלווה ,אבל הוא נענה לכל משאלה ומעביר לשלי לאיור ועיצוב .נושא
שגם הוא מתקבל כמובן מאליו .מי מקדיש מחשבה לכך ששלי נושאת בעומס הזה לצד עבודתה הקבועה,
מזה זמן רב ואיוריה החביבים שובי לב ומרנינים.
ושוב – גם כאן אנחנו לעתים המלחיצים ,מתוך אילוצים של הרגע האחרון הנוחתים בהפתעה
וגם כאן אנחנו נתקלים בגישת הבנה ונכונות.
תודה לכם דור ושלי על היחס ,הגישה וההבנה.
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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מסע חייו
לפתע כאילו נשבה רוח חדשה
ועקרה ילדים ,הורים ,נשים – אחים
שיצאו מבית ,מרפתים ,לדרך הקשה
לתת יד לגלעד ,להשיבו חיים.
לפתע קם עם והחל ללכת
וכולם מסביב רואים את הקולות
הזועקים – עכשיו ,מיד ,לפני בוא השלכת
תנו לגלעד היום לשוב אל האורות.
בחיבוק גדול מכל הלב
שמוליק

השתתפות במסע חייו גלעד שליט  :מגדלי עזריאלי  -בית דגן
ביום הזה חוויתי כמה דברים מיוחדים.
ראשית החניתי את הרכב בתחנת הרכבת בכ"ס ,וזכיתי בחצי שעה של מנוחה ,במיזוג אוויר
כמו שאני אוהב .בתחנות לתל אביב מצטרפים אנשים ,שאתה מייד מזהה שהם באותה דרך
שאני בחרתי להעביר את היום .עם תרמיל גב ולחלקם סרט צהוב ,המעיד שזו לא הפעם הראשונה שלהם.
בשעה  7:00הגעתי לעזריאלי לרחבה שגובלת בדרך השלום .הרחבה מתמלאת .מכל הכוונים מגיעים
מבוגרים ,משפחות עם עגלות ילדים ,זקנים ,כל עם ישראל (כמעט) .בצד ישנה התקהלות ומישהו חותך
סרטים צהובים ,אני לוקח אחד וקושר כצמיד ליד .פגשתי אנשים שאני מכיר והאווירה היא של התעוררות
נפלאה.
בשעה  7:30יוצאים לדרך ,המשפחה מובילה ,בהמשך יתברר שבהחלט בקצב מהיר .המשטרה עושה עבודה
נפלאה ,מפנה את איילון לכוון צפון ,סוגרת כבישים ,ונותנת למסע ללכת בבטחה .רצועת אנשים צועדת
אחרי המשפחה .ישנן חברות שלובשות חולצות שהדפיסו במיוחד .קבוצת נוער אתיופי .עגלת ילד עם שמשיה
צהובה .כשעליתי לצלם באחד הקטעים ,לא היה ניתן לראות את ההתחלה ולא את הסוף .בצד הגובל עם
הכביש הראשי ישנן קלנועיות (תרומת אפיקים) ומהם מגאפונים הקוראים לשחרר את גלעד ,הצועדים
מצטרפים תוך מחיאות כפיים קצביות .גם שפע של בקבוקי מים הם מחלקים לצמאים .ברכב הפיקוד מנצח
על כולנו יואל מרשק .על מכוניתו שני רמקולים גדולים והוא משמיע לנו שירים יפים ,מדי פעם מחלק
הוראות ומדי פעם נותן סקירה על הצעדה .לפי הערכת המשטרה ,הוא אומר ,ישנם  7,000צועדים .על גשרים
שאנחנו עוברים מתחתיהם ,מחכים תושבים רבים מפריחים בלונים צהובים או עומדים עם שלטים .עד מתי
עד מתי?
די חם עוצרים לשתייה .פגשתי חבר טוב מבית זרע ואני מעביר איתו את החוויות .בצידי הדרך בקבוקי
שתייה ואנשים שמצטרפים לפחות לרגע .יש הרגשה שמשהו צריך להשתנות .איך קורה שכבר  4שנים גלעד
שם ,והמוח היהודי לא מצליח להחזירו .ישנן הרבה שאלות בסוגיה לא פשוטות ,אבל חייבים להחזיר את
גלעד .במסע הזה יש תחושה של שותפות ,של יצירת כוח מאנשים שאכפת להם .ובודאי זה נותן כוח
למשפחה .ועוד דבר קטן ומחמם  -הנציגות של התנועה הקיבוצית .הרימו פרויקט בלתי רגיל .כל כך הרבה
אנשים מעורבים בניהול והפקת מסע שכזה.
בבית דגן התכנסות .אבטיחים ,שתייה קרה .גמענו כ  12 -ק"מ .המון אדם יושבים בצל .
יושבים ומתפללים לשובו של גלעד.
עוזי בארי
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"העם החליט – תחזיר את שליט"
זוהי השבת השלישית שמשפחת שליט מעבירה באוהל בירושלים .לפני שבועיים הייתי אחת מהאלפים
שהלכו בשובל של אנשים אחרי נועם ואביבה שליט בחלק האחרון של המסע שלהם ממצפה הילה לירושלים.
ביום חמישי  8.7.10נסענו בצהריי היום מניר אליהו – המדריך מתן והחניכים עלמה ,שקד ויותם ,מרים
והנכדים עמית ואיתי ,יהודית ועומר ,נרי ב .ואני אסטל – מצוידים בכובעים ,מים ,אולטרסול ,דגלים והרבה
תקווה.
הגענו למוצא ומיד היינו חלק מההמון – אנשים בחולצות עם כתובות ,כרזות ,בלונים וסרטים צהובים וגם
תופים ו-וו-וו-זלות! החום היה כבד ומעיק.
עלינו על כביש  1והתחלנו ללכת .הסתכלתי מסביבי – עם ישראל צעד לידי .ילדים ,מתבגרים ,מבוגרים
וזקנים ,אמהות עם תינוקות בעגלות ,אנשים עם מקלות ,איש עיוור עם כלב נחיה וכמה רוכבי אופנוע.
באיזה שהוא שלב כאשר אנחנו הולכים בעלייה לכיוון ירושלים והרכבים יורדים מירושלים לתל אביב
מצפצפים ומנפנפים לנו ,הרגשתי שאני רוצה לבכות – הייתה לי הרגשה של שייכות ומטרה משותפת.
ההליכה הייתה קשה בגלל החום הכבד והעלייה וכשהגענו לבניני האומה לרענון חיכו כלים עם פירות ומים
ו ...שירותים.
התהלוכה בתוך ירושלים עד לגן העצמאות הייתה מראה מדהים .הכל התנהל בסדר מופתי ,כבישים חסומים
בשבילנו ,ים של אנשים הולך ברחובות ירושלים בשירה ונפנוף מניפות עם המילים "העם החליט תחזיר את
שליט".
כל הזמן חשבתי על זה שנועם ואביבה מסתכלים אחורה ורואים את עם ישראל צועד אחריהם ואני מסתכלת
לפני ורואה את כולנו הולכים כגוף אחד ,עם מטרה אחת – לנסות לעזור בקצת להשיב את גלעד הביתה!
אסטל גבע

שלום נרי (בוחסירה).
איך החלטת לצאת?
זאת הייתה פעילות שכנוע
של יהודית ושל אמא.
מה היה קשה?
העליות היו קשות.
הירידות היו בסדר.
סחבתי על הגב  2-3ליטר
מים וכשהגענו אכלנו פלאפל.
הלכנו מהבוקר עד הערב
וחילקו לנו טרופית לדרך.
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וחוויותיה של יהודית מדר -
היה מרגש עד דמעות,פגשנו אנשים יפים ואצילים שלצערי
לא שומעים עליהם הרבה בתקשורת וכו'
אנשי ארץ ישראל היפה באמת ויש הרבה...
הכוכבות במסע היו מרים שקד שצעדה כמו איילה
ואסטל גבע שדאגה לקבוצה במאסף והייתה מאוד נרגשת,
מתן גבע שארגן בחסות הנעורים ,שקד ויותם ברלס,
עלמה ינאי,נרי בוחסירה שלא ויתרה לרגע,עמית ואיתי נכדיהם
של מרים ושקד המקסימים וצעיר הבנים עומר מדר,
שכל פעם שקיטר "אמא קשה לי" הוסבר לו ש"גם לגלעד שליט קשה".
ואחרון חביב טיגט מהרטה שניקלע לפקקים קשים ובחר
לחזור בצפירות רמות בכביש שממול ולחזק אותנו.
מי ייתן ונשוב שוב לראותו ,יותר מזה אנחנו לא צריכים.
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העורך לוחץ ,המערכת רוצה לצאת לדפוס...
לא פשוט – בתקופות כאלה הראש לא פנוי לכתוב...
מותו של אהרון בא בהפתעה ,למרות שהכל ידעו על מלחמתו במחלה קשה ,היה נראה בשנים האחרונות כי
כנגד כל הסיכויים הוא התגבר ונראה בריא נמרץ ונהנה מכל רגע עם הנכדים .ביום ראשון עוד עבד עד
שהכאבים הכריעו אותו ,לאחר שאושפז התברר כי המצב בלתי הפיך וביום שישי כבר התגודדנו סביב
הקבר ...עצוב ,לאחר תקופה שלא ידענו צער מהסוג הזה היכה הגורל בחברינו זו הפעם החמישית בפחות
משנתיים ,ושוב בחברים עובדים ,יצרניים וחיוביים ...נותר רק להשתתף בצער משפחת ביוקוראל הרחבה,
אולי היחידה בקיבוץ שכל בניה נקלטו בו – מורשת יפה לאדם יפה ,מי ייתן ותמצאו כוחות להתמודד עם
האובדן והחלל.

חם
במעבר חד ובפקודת העורך אני מנסה לחבר רשימה כלשהי ,גוזר מהטורים הקודמים שלא התפרסמו ומנסה
לחבר משהו שמסתכם לרצף הגיוני של מלל.
המונדיאל נראה כבר כמו חלום מתוק ורחוק ,חגיגות ה 60-לפנינו ובתווך חום יולי – אוגוסט והלחות.
הבעיה – המפלט היחיד שלנו – הבריכה האהובה ,אינה תקנית ,מסוכנת לרחצה ותקועה כעצם בגרונו של
אולם האירועים .כולי תקווה – שהשנה בניגוד לאשתקד יבינו החברים את חשיבות מציאת פתרונות לנושא
וישנסו מותניים להסדיר את הרחצה והשחייה בבריכה .האזהרות החמורות מהבהבות בדו"חות המבקר כבר
מ( 2002-היא היתה מסוכנת ולא תקנית גם לפני כן אבל לא היינו מודעים כמו היום) וגם קברניטי עדן
צריכים להבין ,שבריכה שהקיבוץ העמיד לרשות הגן ללא תמורה עוד הרבה לפני עידן התיאגוד מצריכה את
התגייסות העסק כעת על מנת להסדירה ,אם במקומה הנוכחי,
ואם במקום חלופי ,על גן האירועים במיוחד בעיתוי זה לתת
כתף רחבה בגיוס המקורות לפתרון נושא הבריכה בקיבוץ ,שכן
הבריכה היא מקור כוחו וייחודו של "גן העדן" ,אך לא ניתן
להפוך את הקיץ בקיבוץ לגיהנום בכך שנקל על הגן ונסגור את
הבריכה לרחצה .בריכת שחייה קום תקום ומוטב להסדיר את
העניין בהזדמנות זו של בניית הגן הנוסף בעדן!

חג המונדיאל
כמדי ארבע שנים הגיע הקיץ חג המונדיאל .כמו הרמדאן מדובר עבור המאמינים בחודש של צום ,התנזרות
ותענית מכל דבר שהוא לא כדורגל ,ולפעמים כמו במקרה של האזעקות ברמדאן  -החג הדתי הזה מקומם
עליו את כל אלה שלא שותפים לחגיגה .וכך ,גם בית התרבות שלנו הולאם לטובת העניין ,לקורת רוחם של
המאמינים ,ולמורת רוחם של אלה שלא.
"דת הכדורגל" נפוצה בכל כנפות תבל ,כש 240-מיליון איש ברחבי העולם משחקים באופן סדיר ומאוגדים
בכ 300-אלף מועדונים ומסגרות קבע ,ועוד רבים צופים או משחקים בכדור כתחביב .גמר גביע העולם
בכדורגל נחשב לאירוע הספורטיבי הנצפה ביותר בעולם כשמשחק הגמר זכה לצפייה של למעלה מ700-
מיליון(!) צופים ברחבי הגלובוס.
הפעם התקווה היא כי המונדיאל ימשיך לשמש מנוף לקידומה הכלכלי של היבשת השחורה וחיבורה אל
הגלובליזציה העולמית שעד עתה רק הגדילה את המרחק בין אפריקה לשאר העולם.
למרבה הצער במבחן הספורטיבי ,כשלו הנבחרות האפריקאיות ובניגוד לתחזיות המוקדמות גם הפעם לא
הגיעו נבחרות היבשת לשלבים הסופיים של הטורניר ומה שייזכר זו בעיקר האוירה השמחה והבוזבוזלות
הרעשניות...
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מי שינסה לנתח את המונדיאל מהיבטים פוליטיים וגאוגרפיים ילמד במהרה
שפיפ"א – הגוף המארגן את המפעל העצום הזה ,שומר נאמנות לשתי היבשות
הראשונות שבהן החל גביע העולם והן אירופה (כל מדינה רביעית מהיבשת
שאוכלוסייתה מהווה שמינית מאוכלוסיית העולם מיוצגת במונדיאל) ודרום
אמריקה (יחס ייצוג של  2.4מדינות לכל נציגה של היבשת שאוכלוסייתה
מהווה פחות מ 66-מאוכלוסיית העולם).
ברמת הסטאטיסטיקה נתון זה לבד מסביר כיצד במשך  80שנות מונדיאלים
טרם זכו משתתפות מיבשות אחרות בגביע הנכסף ,כשהמקופחת הגדולה היא
דווקא יבשת אסיה בה מתגוררים  62.56מאוכלוסיית העולם ומיוצגת בשיעור
של משתתפת אחת למונדיאל לכל  15מדינות בממוצע.
הצלחתן היחסית של המדינות האסיאתיות לצלוח את שלב הבתים המשקפת
גם אולי את עלייתו של המזרח הרחוק בכלכלה והתרבות העולמית ותביא
בהכרח לחץ לשנות את יחסי הכוחות המסורתיים ובצדק ,השאלה היא על חשבון איזו יבשת יבוא התיקון?
כנראה אפריקה :היבשת השחורה שבזירות אחרות נחשבת למקופחת סידרתית קיבלה הזדמנות אדירה
מפיפ"א לעשות זינוק גדול קדימה ,האירגון השקיע מאות מיליוני יורו במתקנים ברחבי היבשת ביחד עם
תוכנית מקיפה של חינוך להיגיינה ובריאות ,היבשת יוצגה ע"י שש נבחרות ובהם שמות רבים של כוכבי על
ממיטב הקבוצות באירופה שכשלו ברגע האמת בשל היעדר דבק קבוצתי ,מחסור בסבלנות וכנראה גם גאווה
לאומית ,ההתאחדויות של דרא"פ ,קמרון ,חוף השנהב וניגריה החליפו מאמנים רגע לפני המונדיאל (כתגובה
לתוצאות באליפות אפריקה האחרונה) ונראו כעדר ללא רועה ,ורק גאנה עם מילובאן ראייביץ' הסרבי על
הקווים מאז ( 2008ובלי כוכבה הגדול מייקל אסיין) הצליחה להעפיל לרבע הגמר.
ולסיכום – הלקח עבורנו הוא שאין קיצורי דרך ,הדרך הארוכה היא הקצרה ביותר וכמובן שדרך השיתוף
ושילוב הכוחות עדיפה על הברקות אישיות של כוכב זה או אחר.
ברמה המקומית – המונדיאל סיפק לנו תגליות בתחום הכתיבה והפרשנות בדמות עומר קורדובה (שנחטף ע"י
מערכת ה"בניר" עוד לפני שלב הגמר )...ובתחום הניהול וההפקה – עידן בורץ שהצטרף למפיק הקבוע דור,
שיחד עם שלל שמות ובהם אלי ואבי מענף המזון ,עוזי ועמרי מעדן ,שולה הארגנטינאית וטל המקסיקני הפכו
את הצפייה בבית אליהו לחוויה בלתי נשכחת של מונדיאל ,וסליחה אם שכחתי מישהו.
המורשת החומרית של האירוע לקיבוץ ניר אליהו היא העברת המקרן ממקלט הצעירים והפיכת בית אליהו
להיכל הקרנה שבימים אלה משמש את שבוע סרטי הקיבוץ בניצוחה של חוה ,החברים מוזמנים!

ותודה להנהלה היוצאת
ואם בנבחרות עסקינן  -לאחר הליך בחירות ארוך מהרגיל נבחרה נבחרת חדשה להנהלה ,שאם לשפוט ע"פ
שתי הישיבות הראשונות מביאה התלהבות רבה לשולחן המזכירות ,יש קושי להשיג מקום פנוי והישיבות
מדגדגות את השעה אחת בלילה...
חלק מההרכב ממשיך ויתרום ליציבות :רפי ורפי ,יובל ואיתי ממשיכים גם הקדנציה הזו ואליהם בחרתם
לצרף את אסטל גבע ,יעקב שקד ,אבי וינטר ויוסי לוי .בהצלחה לכולנו.
ואי אפשר בלי מילת תודה למסיימים :גדי ,ירמי ,הדס וחיל (וותיק חברי ההנהלה) – הייתם שותפים לעשייה
גדולה ומשמעותית ,יישום השינוי על כל המשתמע מכך ,חיזוק הבטחון הסוציאלי של הקיבוץ וחבריו,
הפרשות שיא לקרנות הפנסיה ,שידרוג המעטפת הביטוחית של חברי הקיבוץ והקמת הקרן לערבות הדדית,
ביטוחי אובדן כושר ,בריאות וסיעוד ,קרנות השתלמות גם לחברים העובדים בקיבוץ ,קידום נושאי הפנסיה
והצמיחה הדמוגראפית וגיבוי מלא לבעלי התפקידים בנושא הסדרת מקרקעי ועסקי הקיבוץ.
כל זאת השכילה ההנהלה לבצע תוך שמירה על הרקמה החברתית בקהילה ,עמידה ביעדי התקציב ואף
לראשונה חלוקת עודפים לחברים תוך שקיפות ציבורית וראיית טובת החבר ,לצד קידום הקיבוץ כאירגון.
ההנהלה היוצאת השכילה לצמצמם את תקציב הקהילה מ 17-מיליון  ₪לפני השינוי לכדי כמחצית והמיסוי
הפנימי בהתאמה ,וההנהלה החדשה בהחלט מתכוונת להמשיך קו זה תוך חתירה למיקסום התשואה מנכסי
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הקיבוץ ועמידה על העברת רווחים ראויים לחלוקה מהתאגידים – דבר שלא התבצע מעולם עד לכהונת
ההנהלה היוצאת ...בנוסף – דלת המזכירות תמיד היתה פתוחה בפני החברים לערער על החלטות הממסד,
עובדה שייצרה עומס רב על חברי ההנהלה ,אך גם אמון בהתאם.
לסיום הספיקה ההנהלה היוצאת לעדכן את תקנון הקיבוץ בהתאם להפיכתנו לקיבוץ מתחדש וכן הכינה את
מסמך הקדנציות וכללי התיאגוד שיובאו בהקדם לאישור הקלפי שיהוו את התשתית האירגונית לשנים
הבאות.
למרות הביקורת הציבורית שתמיד ישנה – ההנהלה היוצאת הציבה
רף ביצוע גבוה מאד להנהלה הנכנסת ,שכעת יכולה לתכנן את עתיד
הקיבוץ בצורה יסודית עם גב כלכלי איתן ומתוך עמדת כח ,ויכולת
להוביל מהלכים אסטרטגים כחידוש הבנייה למגורים והסדרת עסקי
הקיבוץ .בתקופה שעברנו יחדיו התהפכה מגמת עזיבת הבנים והחלה
"השיבה הגדולה הביתה" ,נוצרו "בעיות טובות" של עודף ביקוש
וחוסר מקום לבני משק במסלול וכאלה המבקשים להקלט ,בעיות
אלה – יהיו מהאתגרים שנכונו להנהלה החדשה...
כמובן שעוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה
יחדיו ,כשהחזון ברור – האופק לפנינו והשמים הם הגבול...
תודה למסיימים – ובהצלחה למתחילים!

צמיחה דמוגראפית
הצמיחה הדמוגראפית כבר כאן ,כמעט בכל שכונה במשק ניתן לראות בניצניה של בנייה חדשה או הסבת
מבנים ישנים למגורים .השבירה הזו של קיפאון ארוך שנים היא שינוי משמעותי במציאות חיינו ,וכמו בכל
שינוי יש מי שמרגישים נפגעים מהשינוי.
אין ספק שעם התגברות הבנייה יצומצמו המרחבים הפתוחים ואולם במציאות בה ממילא אנו מייבשים
דשאים בשל מצוקת המים הארצית ניתן לראות גם בכך פוטנציאל חיובי ולא רק להצטער על "הצפיפות
החדשה".
במציאות הזו יש גם מי שייאלצו לוותר פה ושם על פינות חמד שטיפחו מחוץ למגרש שהוגדר להם ,להזיז
מחסן או להתפשר על החניה ,אנחנו כקיבוץ נשתדל שהויתורים הכואבים הללו לא יביאו לקרעים ברקמה
החברתית הייחודית לניר אליהו שבנינו כולנו בעמל רב במשך השנים.
המשבר האחרון שנסתיים בגישור הוא רק סנונית ראשונה בנושא הזה ,וכולי תקווה שכפי שהנהלת הקהילה
היוצאת ניווטה את המשברון האחרון בתבונה תוך שמירה הן על הכללים הכתובים עליהם החלטנו בחוברת
השקופה והן על הכללים הלא כתובים של החברות הרעות ויחסי השכנות ,כך תשכיל הנהלת הקהילה
שתיבחר לשמור על כיוון זה של איזונים ,רגישות ונחישות עם
המחלוקות שיצוצו בהמשך.
וכל מי שחשב כי פתרון כוחני היה עדיף ,מוזמן לעלעל מדי שבוע
במדורים המשפטיים בעתונות הקיבוצית ,ולהיווכח שההליכים
המשפטיים שנוקטים קיבוצים למימוש ריבונותם על הנדל"ן בתחומי
הקיבוץ מסתיימים לאחר שנים רבות ,וגם אם הקיבוץ בסופו של דבר
מנצח ובית המשפט מורה לחבר  /תושב  /בן מתבצר לפנות את שתפס או
סירב לפנות ,הרי שבמקרה דנן לא יכולנו להרשות לעצמנו את התמשכות
התהליך בשם "הצדק המוחלט" .עיכוב של חודשיים בנסיבות שנוצרו
הוא מינורי לעומת תקופת הבנייה ,מה גם שלרוב ישנם עיכובים רבים
נוספים ,והוא יאפשר לנו בטווח הסביר לקלוט משפחה נוספת לקיבוץ
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המתחדש ,משפחה שכבר נמצאת בהליכי קליטה מתקדמים ,יחד עם עוד כשבע שמונה משפחות של בני ובנות
המשק ובני/ות זוגם.
בכלל כל הפרויקט הזה של חידוש הבנייה למגורים בקיבוץ הינו מורכב וסבוך משהיה ומי שלא יתאזר
בסבלנות לא יוכל להכילו .כיום דרישות הרשויות בנושא מחמירות ומעכבות ,העלויות גבוהות ונדרש פתרון
למיגוון סוגיות שבעבר אחרים פתרו עבורנו.
מאז גם סונדלנו במסגרת הסדר הקיבוצים ,אין זכאות למשכנתאות ואת כל המכשולים הללו צריך לפצח,
ושוב סבלנות ונחישות הן שיביאו אותנו להגשמה מלאה של חזון ההתחדשות ,ולבנים המחכים בקוצר רוח
נאמר :התאזרו בסבלנות ,נצלו את תקופת ההמתנה ליצירת עתודות ושידרוג מצבכם האישי התעסוקתי
והכלכלי על מנת שתוכלו להיכנס לחברות בקיבוץ דרך שער האריות ,ולא בשער הרחמים.
אנו זקוקים לכם ורוצים בכם ,אך ללא פתרונות דיור לא נוכל לקלוט.

שישים
לסיום – חגיגות ה 60-בפתח ,החברים מוזמנים להצטרף לצוותים המארגנים ,לתרום ולהיתרם על מנת לייצר
אירוע שייזכר לדור או יותר ...לא כל שנה חוגגים שישים ,והשנה לשמחתנו אנו יכולים גם להרשות לעצמנו
להשקיע מעט יותר בחגיגות .עדיין המפתח להצלחה הוא מעורבות החברים ובני המשק ,ככל שירבו – כך
יצליחו יותר אירועי החג .יש לנו הרבה סיבות לזקוף קומה ולחגוג ,סיימנו בירידה והתחלנו בעלייה הגדולה
(והקשה) בדרכנו להיות קטר מוביל מחדש בחברה הישראלית ,עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה
והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור – האופק לפנינו והשמים הם הגבול...
בברכת חג משק שמח
נימרוד
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לכל בית ניר-אליהו חג שמח,
בימים אלה ,כשאנו חוגגים שישים ,מן הסתם אנו גם עושים בדיקות ,בדומה לאדם שמגיע לגיל זה :מה עשינו
עד עכשיו ,ומה צופן לנו העתיד.
ובכן ,מה עשינו עד עכשיו זהו עניין ראוי להתכבד בו ,אך הפעם אני רוצה להתייחס דווקא אל העתיד .שלא
בדומה לאדם בן שישים ,הקיבוץ לא רואה עצמו יוצא לפנסיה בעוד שבע שנים .להיפך .הקיבוץ שלנו החליט על
מהלך של צמיחה וקליטה ,והצערת היישוב (מלשון צעיר ולא מלשון צער).
במשך תקופה ארוכה עוסק הצוות שלנו ,עם הנהלת הקהילה והאסיפה בהכנות לקראת המהלך הזה.
במרכזן עד עתה תשתית של החלטות ,והתקשרויות עם גורמים מבחוץ.
בימים אלה של קיץ מהביל ,הדברים כבר לובשים צורה מעשית.

קליטת משפחות הבנים לבתים מתפנים ובנייה על מגרשים כלואים
בחודש ינואר השנה ערכנו כנס בנים ,שם הצגנו את אפשרויות הקליטה הפתוחות למשפחות של בני הקיבוץ8 .
משפחות המשיכו אתנו לקראת קבלה לחברות במתכונת של כניסה לבית מתפנה ,או בנייה על מגרש כלוא.
(המשפחות שמעוניינות בבנייה מרוכזת ממתינות לכנס שייערך עם אמפא).
בימים אלה אנו משלימים את כל מה שנדרש כדי להביא להצבעה לקבלה לחברות חלק מן המשפחות .אלו
מביניהן שלא השלימו את כל השלבים ,יובאו להצבעה במועד מאוחר יותר.
המשפחות שנצביע עליהן עומדות בכל הקריטריונים שנקבעו ע"י הקיבוץ :כושר התפרנסות ,יכולת לממן
"קניית" בית או בנייה ,וביטוחים מתאימים .לחלקם יש גירעון אקטוארי ,אותו יצטרכו להשלים כפי שיקבע
בהסכם פרטני ,שיוכן ע"י ועדת פנסיה.
כדי לקדם הגעת המשפחות לקיבוץ הכשרנו  3דירות זמניות (מיועדות להריסה עם בניית המתחם באותו
איזור) .בדירה הראשונה גרים אסנת ודותן סלע ,בדירה השנייה נכנסו זה עתה לגור תמר ואורן צדפי-עציון,
ובדירה השלישית יכנסו בתחילת אוגוסט דקלה וטל רגב.
בין המשפחות שיתקבלו לחברות יוגרלו הבתים והמגרשים ,לפי סדר ההגרלה.

עדכון לגבי המשפחות שכבר התקבלו לחברות
דותן ודניאל משלימים בימים אלה את שיפוץ ביתם (מול חדר האוכל הישן) ,והם עושים זאת בצורה מעניינת
לפי עקרונות הפרמה-קלצ'ר .בצמוד אליהם תתחיל משפחת כרמיה לשפץ את הבית ,עם התקבל היתר הבנייה.
בבניין מאחור אמורים להיכנס נטלי וענר ,שמחכים להיתר הבנייה .שלומית ורונן קיבלו לרשותם את הדירות
מאחורי המזכירות ,וכבר החלו בשיפוצים.
את התרומה החברתית של המשפחות הנקלטות אנחנו כבר מרגישים בהרבה תחומים בקיבוץ:
דניאל בקליטה ,רפי בהנהלת קהילה ,אהרון בהנהלה כלכלית ,שיר בחינוך ,נטלי בקליטה ,עמרי בארגון חגים
וספורט ועוד היד נטוייה בעבודה ובכלל .כל המשפחות מתפרנסות בכבוד,
וממלאות את השבילים בעגלות ילדים,
באופניים ובטיולים רגליים בשעות הערב.

התקדמות בנושא הבנייה המרוכזת
כזכור לכם ,אישרנו באסיפה את ההסכם עם אמפא,
ויצאנו לדרך .עד עתה קידמנו בעיקר את נושאי
התכנון .הגשנו לוועדה המקומית תכנית בינוי
ונספחים ,גיבשנו דגמים לבתים ,הכנו תכניות
לכבישים ושבילים ,קבענו את גובהי הבתים ,והכנו
תכנית עקרונית ואומדנים לתשתיות (מים ,ביוב,
חשמל ,תקשורת) .בימים אלה עוסקים כל המתכננים
בהתאמת התכניות ,לקראת תכנון מפורט.
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בחודש הקרוב יש בדעתנו להזמין את המתכננים לאסיפה ,בה הם יציגו את עצמם ,את התפיסה התכנונית
שלהם ,ואת העבודה שהם עושים עבורנו.
במקביל נעשית עבודה מעמיקה בכיוון הנקלטים .אנחנו מגבשים רצונות לגבי המשפחות ,בתחומים של גיל
המועמדים ,גילאי הילדים ,גובה המשכורות וכד' .אנשי אמפא האירו את עינינו לקשיים הטמונים במודל
המיסוי שלנו .משפחות יצטרכו לשלם בנוסף למיסים גם החזר הלוואות ,וזה יוצר קושי עצום .בימים אלה
אנחנו מכינים הצעה שתובא להנהלת הקהילה ,ולאחר מכן נקדם אותה הלאה .גם העובדה שאין לנו החלטה
על שיוך דירות מהווה קושי ,כי במצב זה לא ניתן לקחת הלוואות משכנתא .גם נושא זה מובא לדיון בימים
אלה.
גיבשנו במנהלת הפרוייקט תכנית לסדר הקמת המתחמים ,באופן שיענה על צרכי ניר-אליהו ,וצרכי מימון
הפרוייקט .הכל יובא מאוד בקרוב לידיעת הציבור ,ואני מקווה שכל החברים יקחו חלק בתהליך קבלת
ההחלטות ,שיש בו כדי להכריע כיצד יראה עתידנו.
אסיים במקבילה אנושית ,אך הפעם בגיל  6או  .16בגילאים אלה צומח הילד ,הנער בבת-אחת.
הצמיחה הזו ,מעבר לעלותה הכספית (צריך להחליף את כל המלתחה  /לסלול כבישים  /להניח צנרת)...
גורמת גם כאבים ,המכונים כאבי צמיחה .אני מקווה שנקבל את הכאבים האלה כרע הכרחי ,ונדע להתמודד
אתם כבני לוויה בדרך למטרה הגדולה והחשובה של חיזוק וביסוס הקיבוץ שלנו.
חג שמח,
נטע בשם חברי מנהלת הקליטה והצוות לצמיחה דמוגרפית

ועכשיו להצגת המשפחות:

כמה מילים על משפחת צדפי-עציון
תמר בת  .40סנוניתית לשעבר .למדה עיצוב בויצ"ו חיפה ,עבדה כשכירה
בתחום העיצוב .עצמאית מזה  5-6שנים .יש לה סטודיו בבית ,מעצבת
עבודות בעיקר לדפוס .החברה נקראת .spot
אורן בן  . 41נולד בארה"ב להורים ישראליים ששהו שם באותו זמן ,והתחנך
בראשון לציון .למד במסגרות שונות לימודי מחשב ותוכנה .מנהל צוות
מפתחים בחברת תכנה.
לבני הזוג שני ילדים:
שחר בן חמש.
אור בת שנה וחצי.
באים אלינו ממושב נטעים שם גרו עד לאחרונה,
הילדים יכנסו למערכת החינוך בקיבוץ מחודש
ספטמבר הקרוב .עברו כבר את כל השלבים בדרך
להצבעה לקליטה ,ומקווים להתקבל לחברות עוד
הקיץ .המשפחה קיבלה לרשותה למגורים זמניים את
מבנה הקוסמטיקה לשעבר ,שהוסב בהצלחה למגורי
משפחה .רוצים לבנות פה את ביתם ,ולהיות חלק מן
החברה והקיבוץ.
בהצלחה !!!
נטע
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משפחת סלע הצעירה
שלום לכולם.
אני רומי סלע ,ואני אספר לכם קצת עלי ועל המשפחה שלי:
אני בת תשעה וחצי חודשים ואני מתגוררת בקיבוץ ניר אליהו.
אני הולכת לגן חסידה ומאד אוהבת להיות שם.
לאבא שלי קוראים דותן .הוא בן  - 33הוא בן משק והוא הבן של גדי (ז"ל) ורבקה סלע שהיא סבתא שלי.
אבא דותן סיים לפני שנה לימודי הנדסאי קרקע ומים במכללת רופין והיום הוא עובד בעיריית כפר סבא
במחלקת גנים ונוף בתפקיד אחראי מערכות ההשקיה של הגינון.
התחביב האהוב על אבא זה דייג ,ובעיקר הוא אוהב  -לדוג מהקיאק שלו .כל יום שישי הוא קם מוקדם
בבוקר (כשאני עוד ישנה) ויוצא לים עם זאב שלמון לדוג מהקיאקים שלהם.
לאמא שלי קוראים אסנת .היא בת קיבוץ משגב עם והיא בת .31
אמא הגיעה לקיבוץ לפני  4וחצי שנים כעובדת שכירה בגיל הרך ואחרי שנה וחצי עברה לעבוד בחוץ  -בראש
העין .אמא עובדת בחברת  SMARTשהיא חברת הדרכה והטמעה של מערכות מידע  -בתפקיד רכזת התפעול
של החברה .במהלך התקופה בה אמא עבדה כשכירה בקיבוץ  -היא פגשה את אבא שלי והם נהיו חברים.
אבא ואמא אוהבים מאד את הטבע ולכן אנחנו מטיילים הרבה בארץ.
בגינה  -יש לנו כלובים עם תוכים וגם שני כלבים  -טיה ולאון שאני מאד אוהבת.
אמא ואבא מאד אוהבים את הקיבוץ ורוצים לחיות פה ולגדל אותי באווירת השיתוף.
אבא מכיר פה את כולם ואוהב את האנשים וזה הבית שלו ,ואמא מצאה פה הרבה חברים וחברות ובתור
קיבוצניקית במקור  -היא מאד מחוברת לאידיאולוגיה ולרעיון הקיבוצי.
אני ממש מבינה אותם .לחיות בקיבוץ זה כמו לחיות בטבע.
כיף לצאת מהדלת ולראות ירוק ,לשמוע ציפורים מצייצות ,להגיד בוקר טוב לפנים מוכרות ולחייך לכאלו
שאני עוד לא מכירה.
אני מאד אוהבת את המקום הזה.
מקווה שעכשיו אתם מכירים את
המשפחה שלי ואותי קצת יותר טוב.
נתראה בשבילים ):
רומי סלע
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מס' מילים על משפחת ברזילי הצעירה ,ניר שלומית אביתר וארבל
אני (ניר) בן  , 36בן קיבוץ ניר אליהו .גדלתי והתחנכתי בקיבוץ .בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות וסטודנט
לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה .עובד כמנהל צוות תפעול באוניברסיטה הפתוחה מזה 10
שנים.
הנני בעל תחומי עניין רבים; אוסף פזים (אוסף צבעוני ומרשים .שלומית ואביתר מוסיפים שגם טעים) ,אוהד
כדורגל וחייל נוסף בצבא האדום חוגג בימים אלו את המונדיאל ,אוהב לקרוא ,לטייל וחובב מוזיקה מושבע.
אני (שלומית) בת  , 33נולדתי בכפר סבא וגרתי שם עד גיל שמונה ,אז עברו הורי לגור באורנית ולהיות
מראשוני הישוב .למדתי טיפול וקידום נוער ולימודי ארץ ישראל כתואר ראשון ,המשכתי את לימודי בתחום
הטיפולי ,לטיפול בעזרת בעלי חיים .עוסקת מאז סוף הלימודים בטיפול במסגרות שונות ובשנה האחרונה,
לאחר חופשת הלידה ,עבדתי בשני בתי ספר בתור מטפלת בעזרת בעלי חיים; באלקנה -עם אוכלוסיה
נורמטיבית ובבית שמש  -עם אוכלוסיה בסיכון גבוה .בנוסף לאהבתי הגדולה לטיולים ,אני נהנית מיצירה
בחומרים שונים וחובבת חרקים וחיות אחרות .במקביל בעשר שנים האחרונות אני מדריכה בשבתות טיולי
משפחות.
נפגשנו בקיבוץ ,בתקופה ששלומית הייתה סטודנטית בבית ברל ושכרה קרוואן בקיבוץ והתחתנו ב. 2004-
יש לנו שני בנים .אביתר בן שלוש וארבל כמעט שמונה חודשים.
שניהם נהדרים והכי מיוחדים בעולם ,ואנחנו הורים גאים ומשוחדים...
אביתר ילד נבון ,בעל שפה רגשית מפותחת ,אוהב לפרק עטים ולהרכיב ובעיקר לבדוק מה יהיו התגובות,
מומחה בפאזלים ובעל דמיון מפותח ביותר.
ארבל ,נולד לתחרות על מקום ,בעל עיניים שובבות עם חיוך כובש וקבוע ,חוץ מ ..כשאח שלו מזכיר לו שהוא
השני.
עזבנו את הקיבוץ כחלק מסיום מסלול שניר היה בו .באותם זמנים התבקשנו להחליט אם להתקבל כחברים
או לעזוב את המשק .כיוון שרצינו להמשיך ללמוד ולטעום את החיים בחוץ ,עברנו לגור בהרצליה .גרנו שם
שנתיים ולאחר מכן עברנו לאורנית .במהלך השנים היו כמה בדיקות מבחינתנו לחזור לגור בניר אליהו
ואנחנו שמחים שעכשיו זה קורה.
אנחנו מקווים להיות חלק מקהילה
שדואגת לחבריה .אנחנו רוצים לחנך
את אביתר וארבל ,במקום בו נוכל
להיות שקטים מרמת החינוך וגאים
מהשייכות אליו .במקום שמשמר
את השייכות של האדם לקהילה
שסביבו ולא מסתגר ומתבדל לבד
בבית .אנחנו מאמינים כי נוכל
למצוא את מקומנו בקיבוץ ולתרום
למקום בתחומים שונים ,אם זה
במעורבות ,אם בחינוך ,בתרבות וגם
באווירה כללית של חיוכים
בשבילים.
מחכים בקוצר רוח להיות חלק.
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קצת על משפחת רגב
טל רגב ,38 ,יליד הקיבוץ מקבוצת "חוחית" בנם של לולה ועמיקם ואח לליפז ואביהו .עובד בגן האירועים
חוות רונית שליד רישפון" .בשבילי הקיבוץ תמיד היה בית .חלמתי לחזור אליו ולגדל בו את בנותיי".
בחודש מרץ  2001הכרתי את דקלה (היא "התחילה" איתי בפאב ה"סווינג" בנחלת בנימין ,)...זמן לא רב
לאחר מכן הצעתי לה נישואין (שבוע וחצי ליתר דיוק) וכאחד עשר חודשים לאחר מכן בחודש מרץ 2002
נישאנו באירוע בלתי נשכח ב"חוות רונית".
דקלה רגב , 32 ,ילידת העיר הוד השרון .בתם של מלכה העובדת כמנהלת חשבונות בתנועת הנוער ה"מחנות
העולים" ברמת אפעל ואיתן העובד בתעשייה האווירית ביהוד .לדקלה אחות ,לימור ,מפיקה ב "צ'רלטון"
ואח ,יאיר ,חייל המשמש כמש"ק חינוך בנח"ל באזור כנרת.
דקלה היא עורכת דין במגזר הציבורי ,עובדת כבר  3שנים
בלשכה לסיוע משפטי בירושלים ,המעניקה סיוע משפטי
ללא תשלום למעוטי יכולת" .עבודתי בלשכה היא שליחות
מהמעלה הראשונה .בדיוק בשביל זה למדתי משפטים".
דקלה נוסעת כל יום מהוד השרון לירושלים בתחבורה
ציבורית ועם המעבר לקיבוץ תשמח לקבל כל הצעה
לטרמפ מהקיבוץ בין השעות  5:00ל  6:00בבוקר...
מלבד היותם אנשים עובדים ,דקלה וטל מגדלים באהבה
את בנותיהם האהובות שני ונטע בנות  4.4שנים .נטע ושני
נולדו ביום  2/3/06בעיר אילת (סיפור ארוך )...ובחודש
ספטמבר הקרוב יחלו ללמוד בגן "עפרוני".
טל ודקלה חיכו זמן רב לקליטתם המחודשת בקיבוץ
ומצפים להכיר מחדש את החברים ,לתרום ולהיתרם וליהנות מאיכות החיים בקיבוץ.

ליאורה לב-ארי
בת  42נשואה לארנון ואימא לעופרי בת השנתיים.
במקצועי -קרמיקאית ,מורה לאמנות ומטפלת באמצעות אמנות.
בת קיבוץ עין-השופט.
בשנתיים האחרונות חיים כולנו בגרמניה,
בדיסלדורף.
עופרי בת שנתיים מבינה ומדברת בשתי
שפות,עברית וגרמנית .היא מתחנכת בגן מקומי.
מתוקה וחכמה ואהובה על כל מכיריה.
נשמח להשתלב ולהיות חלק ממקום בו נבנה את
ביתנו ונמצא את מקומנו.
מקווים למקום שנהיה גאים ושמחים להיות
חברים בו ,לגדול ולהתפתח.
מודים על האפשרות שנפתחה בפנינו ועל
המאמצים הרבים המושקעים בתהליך הקליטה.
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לעתים ,כאשר אני יוצא לסיבוב עם כלבת הזאב האימתנית שלי ,אנחנו עוברים בדרך" ,מתקן לניקוי
מכוניות" .המתקן הוא ידני ,מפעילה אותו אישה ,לא גבוהה ,מולה בחריצות שקדנית – נערה צעירה,
המקרצפת ביסודיות .ומי שלא זיהה – נרי ,נכדתה ,שמדי פעם יוצא לי להתפעל מהאחריות החרוצה שהיא
תופסת...
הזמנתי עצמי לשיחת ראיון וקיבלתי הסכמה לבבית.
כבר בכניסה לבית רואים שיש יד – הכל נקי ,העציצים מטופחים וגם הבית בוהק מניקיון.
טוב ,נתחיל בזיכרונות:
נולדתי באיסטנבול שבתורכיה.
אבא היה חזן בבית הכנסת ,הוא נפטר בגיל  .45אמא הייתה עקרת בית.
גרתי בשכנות ליעקב מזרחי ,מול ביתו.
אחי הגדול ,שהיה בצבא תורכיה ,ברח מתורכיה בעודו לובש מדים ,עם סירה ומספר חברים .הוא הגיע
לקיבוץ גינוסר ולאחר שנה הביא מתורכיה גם את אחי השני ויחד היו בקיבוץ עשר שנים .כשאבא נפטר
החלטנו שאנחנו עולים לארץ .הגענו לרמת גן ,שם גרו אחי אחרי שסיימו את "התקופה הקיבוצית".
גרנו בבית קטן ואני נשלחתי למוסד של פועלי אגודת ישראל (שהיה המוסד הזמין אז) ובו למדו רק תורה.
שהיתי במוסד שבע שנים ,עד גיל שמונה עשרה ,ואז הצטרפתי לאמא.
עבדתי בבנק דיסקונט בתל אביב  8שנים.
היו לי דודים ,זיכרונם לברכה ,בחיפה ,ואליהם היינו נוסעים לעשות את החגים ,שם הכרתי את בעלי.
התחתנתי בגיל  24ועברנו לגור בקריית ים .בעלי ניהל שם תחנת מוניות ואני עזרתי לו בתחנה – ניהלתי את
החשבונות.
נולדו לנו שלושה ילדים – שרית ,ליזה ושלומי וגרנו שם  45שנים.
בעשר השנים האחרונות חלה בעלי בסכרת  ,אירוע מוחי ובמחלת כליות והתחיל לעשות דיאליזות .חמש
השנים האחרונות היו קשות במיוחד ,בעלי נפטר ונשארתי בבית ענק בקומה  11מול הים...
ליזה הזמינה אותי לכאן ,עברתי לקיבוץ והחלטנו להקים בית יחד.
איך את מרגישה בקיבוץ?
בודדה .אין לי חברים כאן .נרשמתי לשדה וורבורג להתעמלות וגם לסרטים .אני מחלקת את הזמן בין
הילדים .ונרי שהייתה שותפה לשיחה כועסת – "את יותר אצלם ופחות איתנו".
אני אוהבת את השקט שבקיבוץ ,אבל יש רגעים שזה יותר מדי...
האם היית רוצה ,כדי לצאת מהבדידות ,לנסות ולהשתלב כאן במשהו בעבודה או בהתנדבות?
אני כבר מתנדבת :מכינה לילדים ארוחות בוקר ונהנית מזה מאוד ואני מוכנה לעזור תמיד.
תודה לך ושיהיה לך בהצלחה גם בהקמת הבית וגם בחברה ובמשפחה
ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
שמוליק
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שיחה עם ד"ר מירי פרלוב שגב – הרופאה החדשה שלנו
שלום ד"ר ,באתי לבדיקה ,אבל הפעם ברשותך "הנבדקת" זו את.
הסיבה היא ,שאצלנו בתקשורת ,כאשר אנחנו נתקלים לפתע ברייטינג גבוה במיוחד ,אנחנו נזעקים מיד
לבדוק ,לברר ולאתר מה קורה ...ואכן ,תצטרכי היטב להסביר מה מתרחש כאן...
אני רק שם כפפות וניגש לעבודה.
כמה זמן את איתנו?
למעלה מחצי שנה.
ובתקופה זו את מרגישה מה את מחוללת כאן?
עושה את הדברים בדרך שונה מקודמי .זאת מתוך אינטראקציה עם האנשים.
מעבר לצד הבריאותי ,יש עוד נושאים שאת כוללת בטיפולייך?
בריאות זה לטפל באנשים באופן כולל.
אני יכול לסכם במילה שזאת תפיסה חיובית של החיים בכללותם?
אני מטפלת בבני אדם ולא במחלות .יש כאלה שחולים ויש כאלה שבריאים ,יש החולים אבל מרגישים
בריאים .יש מכלול אפשרויות .ותמיד הטיפול הוא באדם ,לא בסימפטום.
הכרתי גישה שאמרה – "אני ברפואה מטפל במי שיש לו כאב בטן" .אבל בכפר קטן כשלנו ,כשהכל נתון
לטיפול ,כולל נגישות למניעת תחלואה ונגישות למערכת המובילה את החיים בקיבוץ ,האם תסתייעי
ותטפלי גם בכך?
אני עדיין נמצאת בשלב היכרות עם האנשים .אני מעריכה שאהיה באינטראקציה עם המערכות העוטפות את
הקהילה ,אך ייקח עוד כמה זמן עד שייווצר דו-שיח עם מערכות אלה.
קיימת כיום שאלת המזון ,הטרנדים החדשים כמו מזון אורגני ,שאלות מלח ושמן ,מה עמדתך לגבי אלה?
אני אוכלת בחדר האוכל לעיתים .אני מתרשמת שיש מחשבה על הדברים .נכון שתזונה נכונה זה חלק
מהעבודה שלי .אני חושבת שהמבחר גדול ,הרבה ירקות וסלטים .אדם יכול לבחור לו את הארוחה המאוזנת
בשבילו .אני חושבת שהמבחר בחדר האוכל עולה על זה שבבית ,ואולי בשל כך צריך להקפיד לא להגזים
בכמויות .לפעמים אני חושבת לעצמי שהיה נחמד ,אילו היה בישוב בו אני גרה מן חדר אוכל כזה .יש
יתרונות בקיבוץ ,גם המופרט.
מה דעתך על נושא האנטנות בקיבוץ?
אם יש רצון אפשר לבדוק .אם מתוך שאלתך עולה הדאגה למחלת הסרטן בניר אליהו ,אז ניתן לבדוק
סטטיסטית אם יש שינוי בין האוכלוסייה כאן לאוכלוסייה הכללית .יתכן כי החשש עולה ,כי כאן כולם
מכירים ,בעיר לא מכירים ,לא יודעים ,פחות דואגים .ללא ספק מחלת הסרטן ושיעוריה מדאיגים .יש מה
לעשות הן ע"י גילוי מוקדם אבל גם במניעה  -בהתנהגות בריאה יותר.
יחד עם זאת ,ברצוני לומר ,שיש צורך לחשוב מחדש לגבי בדיקות שהשתמשו בהן לבדיקות סקירה והיום
יודעים שלא בטוח שאכן התועלת עולה על הסיכון .אלו נושאים שניתן לדון עליהם באופן אישי אחד על אחד
כשנושא הגילוי המוקדם עולה במרפאה.
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צריך להדגיש ולומר ,שהמערכת הרפואית "מותקפת" ע"י חברות התרופות ויש צורך לחשוב היטב על
המדיניות הרצויה באופן אישי למטופל הספציפי.
נראה לי שהאמירה על החשיבה מחדש של הבדיקות לגילוי מוקדם טעונה הרחבה והסברה.
האין בה טלטול וניעור של המושג הקדוש גילוי מוקדם?
ובכן ברפואה ,למרות שהיה נוח אם היתה אמת אחת בכל סוגיה ,אין כך הדבר .ברפואה אין "תמיד" ואין
"אף פעם" .המידע הינו מאגר שהולך וגדל ,ואנו לומדים כל הזמן.
חוקרים ,מסכימים ,נאספים נתונים ,טיפולים חדשים ,בדיקות חדשות או מחודשות  -והמציאות משתנה -
ופרות קדושות נשחטות .ככה זה במראה הרפואה.
האמת הינה דינמית  -היא חד מימדית רק בבית המשפט.
ואנו הרופאים צריכים להתאים את עצמנו למציאות המשתנה ,להמלצות המשתנות ,לקחת דברים בעירבון
מוגבל ,להתאים לפציינט ,למסור את מרב המידע  ,על מנת שיוכל המטופל להחליט מה לעשות.
עבר העידן שבו הרופא מצווה את המטופל לעשות דברים.
על המטופל להסכים מדעת .להבין ,לשאול ,ולהחליט אם בעצת הרופא או בניגוד לה.
זו הסיבה שאנו לומדים כל הזמן וממשיכים בהשתלמויות .להתעדכן ,להתייעץ ,להתווכח ,לנסות לשכנע
ולהשתכנע.
ושוב תמיד תמיד חשוב להבין מרופא-המשפחה או הרופא היועץ את מה שהוא אומר ,אם לא ברור -
לשאול ,ושוב לשאול .ולא להתבייש .ואם לא מצליחים לקבל הסבר ,או להבדיל ,אפילו ננזפים או נשלחים
בבושת פנים ,לא להתבייש להחליף יועץ .חשוב להבין ,ההבנה משפרת את היכולת להטמיע את הטיפול או
ההתנהגות הנדרשת או הרצויה במצבים מסוימים.
על כן אשמח לעמוד לרשותכם הן בקבלת קהל ,ואם לא מצליח אפשר גם במייל:
shmiriper@clalit.org.il
ושאלה נוספת מתחום "יזמות בריאותית"( .אלה הם הרהורים בלבד ,לא נועצתי בחברים כאן ולא באנשי
ביה"ח והם לא מתחום תפקידך הישיר ,אך בהחלט בתחומך ולא יוכלו להתבצע ללא גיבוי אקטיבי שלך)
הנושא – קשרי הקהילה עם בית החולים "מאיר" השכן.
ניתן לשרטט מתווים שונים של קשר כמו למשל ארגון יום בריאות בקיבוץ ,הזמנת רופאים ספציפיים
להרצאות בתחומים בהם הם מתמחים וכדומה.
וכל זה ,אם וכאשר יהיה ,יתקיים בתאום ושיתוף ועדת הבריאות וצוות המרפאה.
בי"ח מאיר עורך הרצאות לקהל הרחב .אפשר
לבקש את הפרסומים על תאריכים ונושאים.
אם תעלה בקשה בנושא מסוים  -אשמח להכין
הרצאה.
אין לשכוח שמדובר באוכלוסיה מצומצמת וחייבת
להיות היענות על מנת להזמין אורח.
אבל אני פתוחה לרעיונות ומכאן אפשר יהיה
להתקדם.

שוב ברצוני להודות לך על גישתך והאווירה
החיובית שאת מובילה.
מאחל לך המון הצלחה
שמוליק
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לפני מספר שבועות סיפרנו בעלון על עבודתו החינוכית של איציקו – יצחק דנה חברנו.
בכתבה ניתן ביטוי להכנה המדוקדקת שהוא ביצע לקראת בחינות הבגרות ,התהליך והתוצאות.
מסתבר שלא רק אנחנו התרשמנו.
הנהלת ביה"ס העניקה לאיציקו תעודת הערכה "על כל אלה" והרי היא לפניכם.
ברכותינו החמות
המערכת
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לבית ניר אליהו – כמה דברים לקראת חג השישים
בעוד כמה ימים ימלאו לקיבוץ שלנו שישים שנה ,ויחד עם חגיגות המאה לתנועה הקיבוצית ,הרי שזו בהחלט
סיבה טובה לשמוח.
אירועי שנת השישים נפרשים על פני כל השנה ,והפעם רצינו לעדכן ולספר באשר ליום המופע וההתכנסות.
כידוע לכם מועד המופע נקבע ליום ג' בתשרי ,מוצאי שבת שצמוד לראש השנה.11/9/2010 ,
המועד הזה מאפשר לנו להשלים את כל ההכנות ,אחרי חודשי הקיץ שמאופיינים בתזזיות של נסיעות
לחופשות ,וגם בעייפות שמשרה החום המהביל.
המועד הזה ,הפנוי מחתונות ,מעניק לנו אפשרות לחגוג ב"עדן על המים" ,וגם להקים במה ולעשות חזרות
בימים שקודמים לחג.
הצוות בחר את המפיק דביר בן-שלוש לעמוד בראש ההפקה ,ואתו עובדים אנשי הצוות שלו ,שחלקם כבר
הגיעו לכאן והתחילו בחזרות .ג'וש שגיא הוא במאי ההצגה ,רפי סופר הוא המוסיקאי .חזרות כבר החלו,
ובקרוב גם תתחיל בעבודתה הכיראוגרפית .סמדר יוגב אחראית על כל נושא הריקודים המשולבים במופע.
המופע יכלול גם סרטים שיצולמו בחודש הקרוב .לנצ'ו אחראית על רונדו הדורות ,ובקרוב גם היא תתחיל
בחזרות.
באשר לחג עצמו:
כאמור ,הכל יתרחש במתחם "עדן".
הערב יכלול שלושה מרכיבים .טקס וברכות ,המופע על כל חלקיו ,ו ...ארוחה חגיגית.
חנה קובלסקי (כמובן) אמונה על החלק הקולינרי .כל משפחה תתבקש להכין מספר פריטים ,וכך נוכל ליהנות
מאוד מן הטעמים וגם לחסוך בעלויות ולאפשר לעצמנו ארוחה ללא תשלום נוסף.
מי מוזמן לחג?
שאלה זו העסיקה אותנו לא מעט ,ובחנו אותה לעומק .לקחנו
בחשבון את גודל האולם מחד ,ואת הרצון לייצר אוירה
אינטימית מאידך .בסופו של דבר החלטנו שהמוזמנים מחוץ
לקיבוץ הם בני המשק ומשפחותיהם .כל משפחה שיש לה בנים
שעזבו את הקיבוץ ,יכולה כבר להודיע להם על המועד ולהזמין
אותם.
בקרוב נבקש מכם תשובה כמה אורחים יגיעו אליכם.
ומה עוד?
עדיין לא מאוחר מלהצטרף לחזרות בכל התחומים :משחק,
שירה ,ריקוד.
נצטרך עזרה גם בהכנות של התפאורה ,וכמובן גם בעריכה
ובאירגון .כל התנדבות תתקבל בברכה.
וכמובן – השתתפות של כולם בהכנת הארוחה.

צוות החג
איז'ו ,לירז ,שושקה ,שיר ,מרים ,נטע
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והנה שוב תזכורת לאלה שידעו ולאלה שלא ,על ימי בראשית .ימי התורנויות שלא את כולן הזכיר ברוך.
היו גם תורנויות לאיסוף תפוחי אדמה ,תורנויות בבוטנים ,תורנויות קטיף ,מפעל ועוד ועוד.
באשר ל"הורים המסכנים" שנשארו בבתי הילדים עם הילד החולה ,לא תמיד היו "מסכנים".
בחודשי החורף מרובי המחלות היינו – כל ההורים נשארים עם הילדים בבתי הילדים ,שותים תה ...הגברים
כולם בנעלי בית חורפיות ,משובצות ,שהיינו קונים ב"נעלי צבי" .צבי זה זכור לי בזכות זיכרונו המעולה .אף
פעם לא טעה – תמיד כשנכנסתי אליו לחנות היה פוגש אותי ב"שלום קלמן"...
יש טוענים שזה היה הסמל של ניר אליהו – נעלי הבית...
שמוליק

תורנויות
גיוסים ,הגשה ,עריכה ,פריקה ,תפיסה ,שמירה ,השכבה ,שינה ועוד ,מי ימנה?
בקיבוץ של אז "הכל כלול" ,אחריות החברה כלפי החבר הייתה מוחלטת .לא הספיקו שעות העבודה הרגילות
לסיפוק כל הצרכים ,ולכן הוטלו על החבר מטלות אין סופיות .בכניסה לחדר אוכל הישן תלוי היה לוח
תורנויות אשר כיסה את כל הקיר באותיות צפופות .על שלוש מהן אספר כאן לכבוד יום הילד בחג השישים.

גיוס
על החבר היו מוטלים שנים עשר ימי גיוס (לאחר השלמתם היה זכאי ל  14ימי חופשה שנתית) .בגיוסים אלה
תוחזק המשק בשבתות ובחגים .במסגרת זו ,תקופה ארוכה הייתי מגויס לתורנות שבת בבית ילדים .התחלתי
בפעוטון ,לאחר גמילת התינוקות ,ועליתי עם הילדים לגן (גדלתי בשנים) ,כל שבת רביעית גיוס קודש לבית
ילדים ,לתפארת החינוך המשותף.
החינוך המשותף מסגרת מאוד נוקשה .התינוק הרך ,מיד עם יציאתו מבית היולדות ,נוחת נחיתה רכה בבית
התינוקות .רכה ,אמרתי ,נדמה לי שעשו המון להקל על האם בניתוק הזה .מטפלת מקצועית – פוריה שקיבלה
את האם והתינוק בחום ,אהבה ומסירות .כל בוקר הוכן לאם נס קפה (שהיה אז יקר המציאות) ,מים רותחים
בקומקום שלא היה בחדר (מי שמע על המצאה ששמה קומקום ,קוםקום בל ימצא) .כסא הנקה ,תוכנן על ידי
רבק‘לה והורכב על ידי בעלי המלאכה של הקיבוץ ,שהיה אמור לתת את מרב הנוחות לאם ולתינוק .להנעים
את ההאכלה אחת לארבע שעות (לא דקה לפני) ולשמור על הרגעים האינטימיים בנחת בשקט ובנועם.
התינוק נכנס לבית ילדים ולא יצא מהקיבוץ שלוש שנים .החלטה קשה שתורצה בתירוצים שונים .כמו ,לניר
אליהו לא היה כביש גישה .אוטובוס לא הגיע .אל תחנת הרכבת באיל היינו רכובים על כרכה רתומה לסוסה,
רחליקה ,שהיתה גומעת מרחק זה ברבע שעה .בחוץ שוררות מגפות ועוד .חיינו עם זה.
שבת בבוקר אני נכנס לפעוטון בנעלי העבודה הכבדות שלי ,אבל אל דאגה ,כל התינוקות כבר ערים ותלויים על
הסורגים .בחדר חמישה ילדים רטובים ,צמאים מושיטים ידיים רוצים לצאת .את מי אקח ראשון ,זה שאני
הכי אוהב או זה שהכי רטוב? אבל הכל
מתנהל בנחת .כל ילד בתורו מגיע לשולחן
הטיפול ומחותל .החיתול יריעת בד כותנה
מקופל לארבע .הקיפול נשאר במפסעה
והחיתול נפרס על הבטן ונקשר בצדדים.
חמישה ילדים יושבים לשולחן ויונקים את
בקבוק החלב .שומרת הלילה הכינה מבעוד
מועד את הבקבוקים בתוך סיר מים חמים.
חלב טרי שהובא מן הרפת על ידי השומרים
לאחר חליבת לילה ,נמהל קצת במים כי
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הוא עתיר שומן ,חלב טרי וטעים .היום נהפך לשגרה ,ארוחת בוקר ,צהרים ובארבע באים ההורים לקחת את
הילדים .כל היום הילדים לובשים בגדי בוקר .כלומר בגדים משותפים .אבל לקראת ארבע מלבישים את הילד
בחליפה שהוא הכי אוהב (אוי ואבוי אם היא לא הגיעה מהכביסה).
והיו מקרים שילדים חלו .ראשית מתקשרים לאחות לקבל הנחיות ותרופות .אחר כך מודיעים להורים והם,
מסכנים ,באים לשבת בפעוטון .ילד חולה לא יוצא מהבית.

תורנות השכבה
בתי הילדים היו נטועים בשדה החשוף .החברים גרו בצריפים ושלושה בתים שסגרו על חדר אוכל מצפון
ומזרח לפעוטון .עם רדת החשיכה התחילו יללות עצובות של תנים שהרעידו את האוויר ,והיו מפחידות
כסירנות האזעקה .מאוחר יותר ,כשעמקה החשכה ,שב השקט למחנה .זה היה שקט עמוק ,שקט שאיננו קיים
עוד .שקט בו שמענו את רחש העלים ברוח הקלה .ואז היתה מגיעה הרכבת .לאחר שחלפה על הקשת העוקפת
קלקיליה ,לחץ נהג הקטר על דוושת הגז בכל כוחו והארץ געשה ,ושוב התעוררו הילדים בפחד רב .בכדי
להרגיע את הילדים קיימנו תורנות השכבה .כשכל ההורים גמרו להשכיב והלכו לחדריהם  -אחד היה נשאר.
בתורנות זו היה חשוב הסיפור המרגיע .הסיפור שיודע להתמודד עם יללות התנים ורעש הקטר ,ולוקח את
הילדים לעולם הדמיון ומשקיע אותם בעולם השינה .הברווזון המכוער ,הדרבנים ,העטלפים חברו אלינו.
נכנסו לגן וגרשו את הרעשים מחוץ.
הסיפורים לא הספיקו לימי מתיחות .מסתננים ,פדאיון ,מלחמה יצרו מתח ופחד רב .ואז הומצאה תורנות
נוספת ,שינה בגן.

שינה בגן
כל לילה נפתחה מיטה מתקפלת באולם הגן ,וההורים ,לפי תור ,הלכו לישון שם .כשנעצמו עיני בגן נפקחו
לראות את האבסורד הזה ,עולם הפוך .במקום שהילדים ישנים בבית הוריהם ,האבות מוטלים ללא מנוחה
על מיטה עלובה( .לרוב הילדים היה הדבר טוב) .מכאן התחיל המאבק ללינה משפחתית .מלחמה שארכה
מספר שנים ולבסוף הצליחה .הצלחת הלינה המשפחתית החלישה מאוד את סמכויות מערכת החינוך.
האחריות הכוללת עברה יותר ויותר להורים.
ברוך ראובני

שנת ה 06-לקיבוץ
בסוף אוגוסט נתחיל להריץ את הצגת התמונות ,על הפלזמה שתהיה מתחת לחדר-אוכל ,הפרויקט לסיום
שנת ה– 60לקיבוץ .מי שמוכן להציג ולשתף את הציבור ,עם תמונות מהגרעין ,מהחתונה ועד המשפחה
המורחבת היום .מטיולי
משק או סתם מפגשים
מצולמים ,אשמח לקבל,
במעטפה עם שמכם ,לתא
דואר .45
אם ידוע מתי צולמה
התמונה ,רשמו מאחור,
אני מוכנה לצרוב
ולהחזיר את המעטפות
לחברים חזרה.
בתודה ,יונה
בניר  -גליון  - 03/2/0303 - 484עמוד 23

תערוכת יוצרים
חברים וחברות המוכנים להציג את עבודותיהם ,לא יותר משתיים  -שלוש עבודות לכל אחד( .בגלל מיעוט
המקום) .התערוכה תתקיים מאמצע אוגוסט ,בחדר-האוכל לאורך כל חגי תשרי.
חברים המעוניינים מתבקשים לפנות ליונה בהקדם.

מה חדש בספרייה?
הספרייה מקבלת מהמועצה תקציב פעם בשנה ,כדי לקנות ספרים .את הרשימה אני עורכת לפי בקשות של
חברים הנמצאים בחוגי ספרות ,ולפי רשימת ספרים שהם צריכים ואין בספריה ,אני מזמינה .כמו כן חברים
מזמינים ספר מסוים ואם זה ניתן  -אני שמה את השם ברשימת הספרים .ברור שלא את כל ההזמנה אנו
מקבלים .כיום התווספה גם ספרית ילדים וגם לה צריך לתת תשומת לב.
כמה חברים מביאים מדי פעם ספרים ומניחים ליד בית-אליהו .לפעמים מיידעים אותי ופעמים לא ,זה בסדר
אנו מטפלות בכל הספרים.
ספרים חדשים שהגיעו לספריה הם:
"איזה מיה" של אושרת קוטלר בן-גל
ספרו של עוזי בר-עם "אין אהבה בעיר"
"שבע אמהות" ו"מלכים ג'" של יוכי ברנדס
"פועת" של ענבל רשף
ובמקרה ואתם סקרנים לראות ספרים אחרים כמו "הביתה" של אסף ענברי ועוד ,אתם מוזמנים לבוא
לספריה כל יום חמישי בין  18.00ל  19.00-בערב.
מחכות לראותכם
יונה ולילך

אתר חדש של העמותה לחבר הוותיק דרום השרון  -מומלץ בחום
הי חברים יקרים,
אני שמחה לבשר לכם שפתחנו היום את מדור היצירה החדש והשם הנבחר הוא "מעת לעט" כפי שהציע זהר
ארנון מכפר -מעש .במדור ניתן לפרסם שירים ,סיפורים קצרים ,כתבות ,צילומים וצילומי ציורים .שלחתם לי
כבר לא מעט חומרים ,אך מכיוון שהם היו קשורים למועדים ,חגים וימי זיכרון שכבר חלפו  -אנחנו מתחילים
דף חדש .אז אנא ,שילחו לי חומרים חדשים.
הפיצו את דבר האתר והמדור לכל מי שיש לו מייל  -אנחנו שואפים להגדיל את התפוצה
ככל שניתןhttp://vatikim.wordpress.com/ .
שבת שלום לכולכם
תמי פרבר ,עו"ס ,רכזת פרויקטים ,העמותה לחבר הוותיק
דרום השרון09-7888359 ,
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זהו זה ...הטירוף נגמר ...הטלויזיה חזרה להיות רהיט חסר חשיבות ,המונדיאל הגיע לקיצו  -כמה עצוב.
שמואל ביקש ממני לכתוב כמה מילים כדי לסכם מקצועית את גביע העולם  ,2010וברשותכם הייתי רוצה
לסכם את החוויה הזו מזווית קצת שונה ,וזוהי דווקא הנישה הקיבוצית ,ואיך השפיע המונדיאל על חברי
הקיבוץ .לצורך הסיפור אקח אתכם כמה חודשים אחורה (רק אם לא איכפת לכם).
הכל התחיל ממהלך מבריק של חוה (מנכ"ל וועדת תרבות) לאחר שעשתה חושבים עם עצמה והבינה שיש
מקום לרענן את השורות וגם להוריד עומס מכתפיה (אחרי הכל היא רוצה גם לבלות עם "יו" פה ושם,)...
יצאה חוה למסע רכש והחתימה את דור ועמרי (מה שהתברר בהמשך כהחתמה היסטורית של חוה'לה) .דור
ועמרי נכנסו במוטיבציה גבוהה לתפקיד ועם רצון להוכיח לחוה שהם מסוגלים לקחת את המושכות .מיד
בתחילת תפקידם עשו גם הם החתמה היסטורית כאשר החתימו מנהל עבודה שיוציא לפועל " -בורצי הקטן".
המהלך הראשון ,בידיעה שהמונדיאל מתקרב ,היה למצוא אלטרנטיבה למקלט ליד יהודית ,שעד לא מזמן
שימש כמועדון .אמנם מועדון חובבני אבל עדיין מועדון .בהברקה גאונית שני הסמנכ“לים איתרו את בית
אליהו כ"מועדון לחבר" הבא של קיבוץ ניר אליהו ,השלב הבא היה מסך ענק (בגודלו של קולנוע עמל הזכור
לשמצה) בטכנולוגית  ,HDכורסאות מפנקות ,וארגזים של בירות...
עכשיו כל מה שנותר הוא מנהל רציני שינצח על החגיגה ...מי אם לא "בורצי הקטן"...
המונדיאל יצא לדרך ומיד התברר שמדובר בהצלחה חד משמעית .הכל תיקתק כמו שעון ,הבירות זרמו,
החברים פקדו את המועדון יום-יום ,אווירה מהנה ויופי של כדורגל .ובמיוחד נוכחות מרשימה.
הכל טוב ויפה ובאמת קיבלנו בזכותם הפקה מושלמת וחוויה מדהימה ,אבל הדבר שהכי הרשים אותי בחודש
הזה ,זה לא הכדורגל הטוב וכמות הדרמות ,גם לא הכורסאות המפנקות ,והמסך העצום ,מה שהרשים אותי
זה הבי-ח -ד (נשמע קצת פלצני אני יודע) וכיצד מאורע שכזה יכול לאחד את כולם ,ובאמת להוכיח את
הכותרת שמהדהדת מעל ראשינו " -קיבוץ".
בהפסקות המשחקים היה אפשר לחזות בויכוחים מקצועיים בין ילד שרק לפני רגע קיבל את ברכת הגננת
לכיתה א' ,לבין מבוגר שלחם במלחמת ששת הימים ,ובכלל השניים לא הכירו בקיומו האחד של השני עד
אותו ויכוח סוער ,ובצד השני שיחה נוסטלגית בין אב לבן על מונדיאל  ,70התערבויות שונות ומשונות בין
הצופים (היה צמד חמד קבוע בבית אליהו שאותם לא עניין המשחקים אלא כמה נבדלים יהיו בכל משחק,
בתקווה להפוך עשרה שקלים לשמונים) ,רשמו נוכחות גם מס' חברים שלעולם לא נעלה על הדעת שהענף הזה
מעניין אותם ובכל זאת הגיעו ערב ערב כדי לספוג מעט מהחוויה המאחדת .אפילו בקרב המין הנשי הייתה
נציגות מכובדת ,כאשר כל פעם שהמצלמה התמקדה בנסיך האנגלי בקאהם ,היה אפשר לשמוע את דפיקות
הלב .ערבי הנושא המרגשים שיזמו חברי הקיבוץ באופן אישי עם קצת עזרה מצוות הניהול בכל פעם שנבחרת
שקרובה לליבם ולשורשיהם הופיעה .בקיצור החוויה הזאת חיממה לי את הלב במידה רבה.
מה שאני אזכור ממונדיאל -2010זה את ה"קיבוץ"! לא לכל אחד יש את הפריבילגיה הזו!
עומר קורדובה
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» חודש יולי יצא לדרך ואיתו ילדי כחל עורבני ,נקר ונעורים לחופש הגדול.
גם המורות המקסימות שמלוות אותנו לאורך כל השנה יצאו לחופש –
מנוחה נעימה ומלאו את המצברים לכל שאלות ההורים.
מסיבות הסיום בגנים כבר בפתח וחגיגת הקיץ בעיצומה.
» חובתי מהחודש הקודם והצנזורה כאן שולטת ,דרור ירושלמי נמצא
בקורס טיס ,הוא עבר את השלב הבסיסי והתחיל להטיס מטוסי קרב.
» הטייס השני (שהוא בעצם הראשון בשלבי הקורס) ,איל רונן ,כבר מטיס
מסוקי קרב ועכשיו הוא משלב בלימודים .בכל מקרה רציתי לציין שיש בקיבוץ
לא מעט חברים מעופפים ,אבל לשניים האלו יש תעודות .אז בהצלחה לכם בהמשך הדרך וחזרו הביתה
בשלום! (לידיעתכם  -קורס טיס נמשך  3שנים ויש בו  6שלבים).
» גם השוודים יצאו לחופשה ומשפחתה של קטי רפפורט הגיעה לביקור בקיבוץ ,הם ממש נראים כמי
שנולדו בקיבוץ .חופשה נעימה לכם ,ולך קטי נשמי ריח שוודיה.
» את החופש הגדול פתחנו כמידי שנה בחוף הים עם המדוזות .זה כל כך ברור שגם הם חייבות כל שנה
להיות בפתיחת החופש הגדול ,חוץ מזה העפנו עפיפונים ושיחקנו בחול והיה ס ב ב ה.
» הבנות הצעירות הלא הן תמי גביש ואהובה לביא טסו לטרק בסין.
לבנות שלום ,הן בילו נהדר וכבר מצפות לטיסה הבאה.
» אריה שלמון עזב את ממלכת המכבסה וכמובן את האישה לטובת טיול בהימליה ההודית.
חופשה נעימה וחזור בשלום.
» דקלה פנר ,אופס ,דקלה בן צבי (היא עוד לא פנר )...התקבלה ללימודי הרפואה בטכניון שבחיפה .כל
הכבוד לך יקירתנו שתגשימי את החלום הזה ובגדול ואנחנו כאן נחכה לך בעוד  7שנים שתטפלי גם בנו...
» שוב נראה בשבילי הקיבוץ אדון פיינבלט הצעיר – אייל ערק למעגן מיכאל לעבודה בדגה וחזר אלינו כי
כאן זה הבית...
» גם עמיחי קורדובה חזר מטיול ארוך במזרח הרחוק .איזה כיף שבנים חוזרים הביתה.
התאקלמות מהירה וחזרה לשגרה נעימה.
» יותם ברלס חגג את מצוות הבר מצווה בכותל – שם עלה לתורה והוריו "נפטרו מעונשו של זה"...
מזל טוב ,שפע ברכות ואיחולים לבביים ,שתגדל למעשים טובים ,אושר ועושר.
» חגיגת בר המצווה של ילדי  97נחגגה במלוא הדר בגן האירועים עדן על המים .הבנות שירז לביא ,ירדן
שיקלי ,ינאי עלמה ,שקד ברלס והגבר המסוקס יותם ברלס יצרו מסכת יפה ,בעזרתם הנעימה של מתן
גבע ועדי בורץ המדריכים.
מזל טוב ותודה לכם ולמשפחות על ערב יפה ומושקע ושיהיה רק שמחות.
» ראשון המתגייסים לשנת תש"ע הלא הוא אביב מדר ,שהתגייס השבוע לגולני.
בהצלחה לך ,חזור אלינו בריא ושלם ושלא תדע מלחמות .אמן.
» ובאותו יום משתחררת ה"וינטרית" ליאור לאחר שירות צבאי כמשקית ת"ש.
בהצלחה באזרחות ובכל מה שחפץ לך בלב.
» חופשה נעימה לנופשים  -משפחות מאור ולבנה בגרמניה ומשפחת פנר ברומניה.
» אמיתי הורביץ חזר מטיול ארוך בדרום אמריקה ובין השאר עובד במרץ על
שדרוג אתר הקיבוץ .ברוך השב! עכשיו ,חוץ מרז בורנשטיין שקופץ לביקורים
מאמסטרדם פה ושם ,כל הקבוצה בבית...
» בימים אילו עברו לגור בקיבוץ ,בקוסמטיקה לשעבר ,משפחת צדפי עציון הלא
היא תמרולה שלנו לבית צדפי עם האיש שלה – אורן והילדים שחר ואור.
ברוכים הבאים לכם למשפחת הקיבוץ.
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הדס שר08 ,

יהודית ברזילי80 ,

אהרון כדורי07 ,

צבי מאור27 ,

איתי לנגשטטר07 ,

ולוולה כספי28 ,

שחר הררי07 ,

נעמי תקומי27 ,

שיר רז00 ,

פיני טוכמכר27 ,

ינון בורנשטיין00 ,

ברוך ראובני27 ,

קרולינה קרבס02 ,

פוריה לב-ארי24 ,

יותם פנר02 ,

סולי שר20 ,

ליאור קולקובסקי07 ,
עינב זנגי00 ,

מרסי רוזנבלום78 ,

יותם נמר00 ,

מיקי גבע72 ,

אלון פיינבלט03 ,

עירית קולקובסקי72 ,

ניב נמר03 ,

יובל ראובני73 ,

אביב קציר02 ,
דותן ראובני04 ,

גיל ינאי47 ,

יותם ברלס00 ,

טלי ראובני47 ,

יונתן ביוקאורל00 ,

לילך ינאי40 ,

שני מדר7 ,

אילת לביא40 ,

תמיר ברק7 ,

נוסעים לנופש ולא נעים לבקש מהשכנים בפעם האלף להאכיל את הכלב?
הכלב שלכם סובל מחום ומקוצים וצריך תספורת?

בואו לכלביה!

בפנסיון הכלבים ג‘נסיס אתם יכולים להשאיר את הכלב במחיר של 50
שקלים ללילה ,להזמין אוכל לכלב או לחתול ולקנות מגוון מוצרים
ותכשירים לכלבים וחתולים בחנות היפה.
במקום פועלת גם מספרת כלבים עם ספר בעל סבלנות אין קץ ויד אמנותית.
 100שקלים לכלב קטן ו 150-שקלים לכלב גדול,
והכלב שלכם יהיה מכוסח ומבסוט .מומלץ!
לפרטים :יונתן הכלבן ומישה הספר

www.genesis1d.info
או דרך אתר הקיבוץ
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ַאר ַבע ָשנִים ְל ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנֹון ַה ְש ִניָה  /יוסי גמזו
ְ
בּוע
ַאחר ְת ִח ַלת ָש ַ
ַדו ְָקא ַהיֹוםְ ,ק ָצת ְל ַ
ָאשי,
בֹו ַה ָשרָב נ ְִד ֶמה אֹוי ְֵבנּו ָהר ִ
בּוע
ַאר ַבע ָשנִים ַלזֵכֶר ַה ָט ַ
ִב ְמלֹאת ְ
ּומ ָם ִשי,
מּוח ִשי ַ
ֺלנּוָ ,
ְב ֵלב כ ָ
זֶהֶ ,ש ִם ְל ֶח ֶמת ְל ָבנֹון ְש ִניָה ִה ְס ִעירָה
ילת
טּולה ַעד ֵא ַ
בֹו ֶאת ַחיֵינּו ִמ ְם ָ
נֹוקבֹות ָב ָעם ַהזֶה ֵה ִעירָה
ּוש ֵאלֹות ְ
ְ
ֶש ַעד ַהיֹום ַהזֶה עֹוד ֵאין ֵמ ֶהן ִמ ְפ ָלט –
ְה ַם ְכאֹוב
ַדו ְָקא ַהיֹוםֵ ,בין ַה ִע ְטרּוג ו ַ
חֹוקרָיו ֶשל ְש ֵדהַ -ה ְערָב ְכקֹול ֵמאֹוב.
ָשב ְנ ַסק ְ
ֶפץ
אֹותנּו ֵבין ָע ָשן ָונ ֶ
ְוזֶה ַמ ְחזִיר ָ
ארג' ַעיּון
ּומ ְ
'ביל ַ
ִל ְשדֹות ָמרּוןָ-א-רָאסִ ,בינְת ְג ֵ
ֶפש
ְולֹא ָנחֹות ִמזֶה גַם ֶאל ֶח ְשבֹוןַ -המ ֶ
ְה ִדיּון.
ֶשלֹא ֺמסּו בֹו ָה ִעיּון ו ַ
ֵח ַאף ְל ֶרגַע
ָה ָעם ַהזֶה ֶשלֹא שֹוכ ַ
ֵא ְיך נ ְִר ְד ָמה ֶא ְצלֹו ָה ֶרגֶל ַעל ַה ְע ָלאץ'
"חים נ ְִפ ְגעּו ֶא ְצלֹו ִמ ֶמגַע
ָמ ִ
ְא ְיך י ָ
וֵ
ְה ַנ ְר ָטאץ'– ,
ְה ָח ִפיף ו ַ
מֹוך ו ֶ
ַת ְרבּות ַה ְן ְ
ֵח ִכי ָכל ַחי בֹו
ָה ָעם ַהזֶה ֶשלֹא שֹוכ ַ
ַער ֵמת
ַחיָב ְב ֶע ֶצם ֶאת ַחיָיו ְלנ ַ
מֹופ ִלים ֶשלֹא ָח ְסרָה ְגבּורָה ְב ִלי ַדי בֹו
ִמן ַה ְ
ֱמת.
ַאך ַעד ְמאֹד ָח ְסרָה לֹו ַמנ ְִהיגּות-א ֶ
ְ

ָה ָעם ַהזֶה זֹוכֵר ְב ֶב ִכי ַחם ָכל ֶל ַקח
ְחש ְב ֶה ְגיֹונֹו ַה ַערַ ,קב ְונ ִָקי,
וָ
ֶש ֵאין ָכל ַט ַעם ַל ֲעמֹד בֹו ַעל ַה ֶם ַקח
יֹותר ִמ ַט ַעם ְל ַהז ְִכיר לֹו ִכי
ַאך יֵש ֵ
ְ
יס ִטית
אֹוט ְ
שּום ֶהדֹונִיזְם ֶשל ַש ֲאנַמּות ִ
ָאסּור לֹוַ ,אף ְל ֶהרֶףַ -עיִןֶ ,שי ְִש ַכח
יס ִטי
ַאמ ָל"ח ָב ִל ְ
צֹובר יֹום-יֹום ְ
אל ַלה ֵ
ִכי ִחיז ְַב ְ
ַאך לֹא ָנחֹות ִמ ָכ ְך
ּומ ָש ִטים ְצפּויִים – ְ
ַ
קּוחתֵ -עי ַניִם
ֲקירָה ְנ ַ
ֲדה ֶשל ח ִ
שּום ַוע ָ
ֲח ִרים – ִמשּום ְש ֵדהְ -קרָב
ִינֹוגרָאד אֹו א ֵ
ֶשל ו ְ
ֲדיִן
עֹוד לֹא ֶה ְחזִירָה ְלשּום ֵאם וָָאב ע ַ
ֶאת ְבנָם ֶשלֹא ָחזַר ַה ַבי ְָתה ַעל ר ְַג ָליו
נֹוסק ֵמה ֶֹלם,
ִשא ָשםְ ,כ ֶש ִלבֹו ֵ
ִכי ִאם נ ָ
רֹומם
ַב ֲא ֺלנ ְָקה ֶאל ַה ַםןֹוק ַה ִם ְת ֵ
וְַא ֲחרָיו ֶאל בֹור ָנעּור ְכ ִפיו ֶשל מ ֶֹל ְך
דֹומם.
ְב ֵלב ֶח ְל ָקה ְצ ָב ִאית ְב ֵביתָ -ע ְל ִמין ֵ
יע
רּועה ֶשל נ ִָסחֹון ְצ ָב ִאי ַמ ְכ ִר ַ
ַאך שּום ְת ָ
ְ
ֺםה ַל ְחלֹם
אּופֹוריָה ַה ַם ְש ָלה א ָ
ְ
וְשּום
יע
ֱמת ַת ִג ַ
כֹוח ֶאל ִב ְטחֹון-א ֶ
ִכי רַק ְב ַ
ֵאינָן ַת ְח ִליף ָל ֵאיןַ -ת ְח ִליף ְש ְשמֹו ָשלֹום.
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