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מה רוצה מאתנו העורך הפעם? מה מטריד? מה  –חושבים חברים 

 מרנין? על מה נתקע בשופר בחודש זה???

והמחשבות נודדות על תלמי שמורת הטבע שלנו, שחגגה, לא 

להאמין, ששים שנות... והרימה אירוע הראוי לכל שבח וקשה, 

 קשה לנחות מגלי האופוריה שאפפו אותנו.
 

היד קצרה מלהצביע על כל מי שתרם את חלקו ל"עליית הנשמה", שנפעמים יצאנו ממנה, שיכורי הצלחה, 

נוטפים שמחה ומלאי ביטחון בעוצמה הגנוזה בתוכנו ובתקווה שעוצמה זו תתבטא שוב ושוב... ולכן, תודה 
חג הששים לקיבוץ  –נרגשת לכל זרוע, יד, ציפורן, חבר חברה, נער ונערה שהובילו אותנו לשתי החגיגות 

 ויום הילד.

 

מאוד היינו שמחים לשמוע האם נגעו הדברים בנימים שבלב, האם גאוות היחידה אכן המריאה, האם 

 -עובדת שייכותנו לשבט החוגג בימים אלה מאה שנה, לא גוברת על מקהלת הקולות הקוראות מראש כל בד

 לך, עשה לך לבד.

 
השיר שנבחר,   –כאן אני מבקש בסוגריים להתנצל על הערת הסתייגות שאיננה באה חלילה להשבית שמחה 

הוא עוד ישוב על ארבע אל הרפת...  –בלדה לעוזב קיבוץ, או במילים אחרות "הוא עוד ישוב" כולל אמירה 

בין שהתכוונו לכך או לא, אנחנו לאורך ששים שנותינו לא ייחלנו לכישלונו של אף אחד מבנינו. לא רצינו 

 לראותם זוחלים על ארבע לא לרפת ולא לכל ענף אחר. זו הייתה ההערה ותודה על ההקשבה...

 
ומה הלאה? האם נשוב לשקוע בביצת השגרה? או נתרומם עם פרוייקט משימתי  –ועכשיו נשאלת השאלה 

 חברתי וניתן יד מסייעת לחברה שלנו בכללותה...

 

 יצאנו לבחירת מזכיר חדש. אנחנו כבר אחרי הבחירה ויש צורך להיערך למתקפה של עשייה.

  
 לחשוב, לתכנן ולהניע את עצמנו מתוך בקרה, עם המזכיר שנבחר, לקראת המטרות שלפנינו.

 
 בהצלחה                                                       

 
 העורך.                                                                      

 

ועוד דבר אחד, תודה מיוחדת לנועה, שברגע האחרון נחלצה לאייר את העלון כאשר שלי הנמצאת על שפת 
 הגנגס מכינה את ביקור המערכת להודו...

  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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 פנייה אל אזרחי העולם הנאור והעם הצ'יליאני.

אכן, גם אנחנו התרגשנו וששמחנו עם העם הצ'יליאני ועם משפחות הלכודים וכמובן איתם 

 עצמם, למראה חילוצם מתחתיות האדמה ולפגישתם הנרגשת עם יקיריהם.

 גם בנו עבר רטט עם הופעתו וחילוצו של הניצול הראשון.

השמחה וההתרגשות שטפו את כולנו ואנחנו מצדיעים למחלצים ומאחלים לפצועים 

 החלמה...

 –אבל 

 גם למדינתנו אדם שנפל לתהום.

חיים ששמו גלעד שליט והוא נמצא, ככל הנראה, בבור חשוך בעומק -איש צעיר ותאב

 האדמה. אבל, הוא מנותק לחלוטין מן העולם.

 איש אינו רשאי להגיע אליו. 

 לא ביקור, לא מכתב, לא טלפון...

 נתק ובדידות...

 ואילו משפחתו, משפחה אצילה ושורשית,

 אין דלת שהיא לא דפקה עליה ואין כל תזוזה...

 אנא, אל תראו בזה עניין פוליטי, זהו עניין אנושי, הומאני, מהמעלה הראשונה. –בקשתנו 

 ראו אותו ככזה ואנא, צרפו קולכם למען שחרורו.

 אולי בצעד זה נצעיד את העולם לכיוון חיובי יותר,

 אולי כך נעשה כולנו מעשה הומאני.

 

 ואנחנו, מפינתנו הקטנה                                                          

 בקיבוץ ניר אליהו                                                             

 מודים לכם מראש.                                                             
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 על שטחים ירוקים ומקומות חנייה )וגם, האינטרס האישי שלי(
 

 אני מבקש להעלות נושא הקרוב לליבי, נושא שבו, אני מודה, אני נגוע באינטרס אישי מובהק. 
 

כשהתקבלנו לחברות סיפרו לנו שהשטח הירוק שנמצא בסמוך לבית שלנו יישאר ירוק גם על פי תוכניות 

הבינוי העתידיות של הקיבוץ. מאוד שמחנו לשמוע על כך וזה היה גורם מכריע בבחירה שלנו להישאר 

 בבית בו אנו גרים.

 

חשיבותם של שטחים ירוקים בתוך אזורים בנויים ברורה לכולם. זה עוד אחד מהדברים המפרידים אותנו 

מהעיר. ישנם שטחים ציבוריים ירוקים בקיבוץ במידה זו או אחרת. רובם המכריע לא נמצא בתוך "גושי 

בין בתים ובתוך שכונות. למעשה ישנם רק בודדים ומעטים כאלה )שניים? שלושה? החורשה  -התיישבות" 

של אסתר והשטח שליד הבית שלנו. לא מצליח לחשוב על עוד(. ברור שככל שהקיבוץ יגדל ויתרחב, הם 
יקטנו, בין השאר בשל שינוי ייעודם והפיכתם לשטחים המיועדים לבנייה. פינת החמד הסמוכה לביתנו, 

על עצי הפרי שבה, על פינות המשחקים ועל המפלט הירוק שהיא מהווה, תהפוך על פי העדכון שנעשה 

 בתוכנית הבינוי למגרש חנייה.

 

לי ולמשפחתי באופן אישי זה מאוד עצוב. החורשה הקטנה הפכה למקום מפגש ומשחק לגנים בזמן הטיול 

היומי, ולילדי השכונה ולאורחים בשעות אחר הצהריים. כל תוכניות המשך הפיתוח הירוק שהיו לנו לגבי 

 השטח, בעזרת שכנים וחברים, נגנזו בשלב זה בשל התוכנית החדשה.

 

דווקא בגלל שיש כל כך מעט פינות שכאלה, ובגלל שעוד מעט כבר נהייה גדולים )וטוב שכך(, כל כך חשוב 
בעיני לשמר את הקיים. אולי אחרים לא יסכימו איתי אבל אני מעדיף לחנות עוד מספר מטרים רחוק 

 מהבית ובלבד ששטח כזה יישמר )אינטרס אישי, כבר אמרנו(.

 
אני לא מבין בהתנהלות הפוליטית הפנים קיבוצית, ולא בעל ניסיון במחאות ציבוריות. אני גם בפירוש לא 

מאשים אף אחד. כשביקשנו הסברים הם ניתנו לנו ואפילו הצליחו להישמע הגיוניים. ובכל זאת, אני פונה 

למי שזה רלוונטי לגביו בקרב מקבלי ההחלטות ומבקש לנסות למצוא פתרונות אחרים, מבלי להסביר מיד 

ובאופן אוטומאטי למה זה בלתי אפשרי ולמה אין דרך אחרת. לנסות. לא נוח לי עם העובדה שאני רק בא 

ואומר מה לא מוצא חן בעיני. זה הכי קל. ועוד יותר קל לעשות זאת בלי לתת פתרון אחר. בדרך כלל מאוד 

מרגיזים אותי אותם אלה שרק אומרים מה לא בסדר, אבל לא מציעים איך אפשר לעשות אחרת. ולמרות 

זאת, אני לא מציע חלופה אחרת פשוט משום שאין לי מושג. אני לא מבין בתכנון כלום. מה שאני כן יודע, 
 זה שבשל כך, באופן אישי לא אוכל לתמוך בתוכנית בינוי כזאת, לצערי הרב.

 

אני לא מתנגד לבנייה, לא להרחבה ולא לקליטה. להיפך. אלא שבגלל 

 כל אלו, חשוב יותר מתמיד להשאיר לנו מעט ירוק בעיניים.

 
 עמרי
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אפתח בתודה לכל החברים שנתנו בי את אמונם להמשיך בעשייה החשובה, מיד כשאשוב מהמילואים נתנפל 

על שלל האתגרים העומדים לפתחנו ובראשם יישום מדיניות הקליטה והצמיחה הדמוגראפית עליה החלטנו, 

 2011עיסוק בהקמת קרן המילואים וההפקדות הפנסיוניות לסוף השנה, הצגת ואישור התקציב לשנת 
והשלמת התוכנית הרב שנתית של הקיבוץ: בארבע השנים הקרובות נתמודד עם אתגרים לא פשוטים ובהם 

הגדלה משמעותית של היישוב וגיוס מימון להשקעה מסיבית בתשתיות וקליטה לצד המשך הצמיחה 

והפחתת עול המיסים, גיבויי העסקים בפרוייקטים האסטרטגיים של הקמת הגן הנוסף בעדן והסדרת איזור 

מבני המשק בעלויות עתק לצד המשך חיזוק הבטחון הסוציאלי והעלאת רמת ואיכות החיים של חברי 

הקיבוץ. בין כל אלה נידרש לטיפול יסודי בסוגיות ערכיות כחינוך המשותף ותרומתנו כחברה למדינת ישראל. 

בכל אלה ובהתאמת מבנה הקיבוץ לשינויים המהפכניים שבדרך נעסוק בשנים הקרובות, יש לשלב כוחות 

 לשכוח מהיריבויות שנוצרו בתקופת הבחירות ולהמשיך קדימה בבטחה.

 

 מה שמחזיר אותי חודש לאחור לחוב קטן:
חגיגות השישים מאחורינו, והתחושה הרווחת בחצר הקיבוץ שהיה שווה, שהגיע לנו ערב שכזה פעם בעשור, 

 או פעם בשישים שנה לחוות קונצנזוס לגבי הגאווה ותחושת השייכות שהאירוע 

הזה הצליח להעביר: השתתפותם של כה רבים בהפקה, בריקודים, השירים והמערכונים, בהכנות לפני, 

התפאורה, הפרסום, ההקמה, העריכה והפריקה, ממש חידוש ימי קדם של הגיוסים והתורנויות)רק במינון 

 שלא הותיר את סדרני העבודה להתמודד עם משתמטים...(  –שפוי ורצוי 

ההתגייסות המופלאה בחודשים שקדמו למופע, מילדי מערכת החינוך, דרך החיילים ובני המשק במסלול ועד 
אחרון המייסדים וחבירתם לצוות הפקה מקצועי ומיומן שנתן את הליטוש שהביא את הערב לרמות שאיננו 

פשוט הפסיד,  –הם שריגשו כל מי שנכח באירוע, ומי שלא בא  –מורגלים בהם במקומותינו ומטעם כוחותינו 

מעבר להפסד של האירוע התרבותי על תכניו, הפסיד רגע נדיר של ביחד קיבוצי כפי שאנו נוטים לערוג אליו 

שפוצח בשירת "מי שלא קופץ צהוב"  5מעת לעת בנוסטלגיה, אנרגיה קוסמית שמכיר כל אוהד כדורגל בשער 

עם עוד רבבות גרונות ניחרים ההופכים לשופר אחד המרעיד את כל האיצטדיון, אותו אקס' פקטור שהופך 

 את השלם ליותר מסך כלל חלקיו ואותו ערך מוסף של השיתוף שבזכותו לא טוב היות האדם לבדו. 
הגיע יום הילד, לאחר שלא  –עודנו מתמוגגים וגולשים באתר הקיבוץ על מנת לראות את התמונות שוב ושוב 

והחזיר את כולנו לילדות בה טרם השתלטה המדיה  60-שנה והשלים בצורה מושלמת את חג ה 26נחוג במשך 

על חיינו וערבי תרבות היוו אבן שואבת לכל חברי וילדי הקיבוץ, ששוב נרתמו בהמוניהם לאירגון, להפקה, 

להכנת התוכנית וההצגות, התפאורה והבמות והוכיחו למי שעוד היה צריך שלא נס ליחו של הקיבוץ שלנו, 

 ההיפך הוא רק השתבח. 

כולי תקווה שנדע להמשיך באווירה זו גם בשנים הבאות ותודה ענקית לכל מי שטרח הכין והשתתף בשני 

 ערבים שנחקקו לעד בזכרון הקיבוצי... – 2010ערבים קסומים אלה בספטמבר 

 

 במספרים 06-ה

 70הורי חברים.  4-חברים וכאלה שהתקבלו לחברות ו 176בקיבוץ ניר אליהו נכון לחג השישים  אוכלוסיה:

חיילים  4חיילים/ות וקצינים מבנינו ועוד  14ילדי חוץ(,  120-בני ובנות משק במערכות החינוך השונות)וכ

בני ובנות משק בעצמאות כלכלית המתגוררים בקיבוץ ועוד מספר דומה של  55בני ובנות תל"מ,  5בודדים, 
סטודנטים, דיירים ושכירים העובדים וגרים בקיבוץ, מהם ישראלים ועובדים זרים מתאילנד, סין, רוסיה 

וניגריה. בסה"כ מתגוררים בקיבוץ ניר אליהו כארבע מאות נפשות)הממוצע בכלל הקיבוצים עומד על מעט 

 נפש( מכעשרים ארצות: 530נפש לקיבוץ, ממוצע איזורי של קיבוצי גרנות עומד על  450-יותר מ
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ברחבי הארץ והעולם לומדים ומטיילים עוד כשלושים מבנינו שטרם הניחו 

את אבן הפינה לבית הקבע שלהם, אבל עוד נחזור לסטאטיסטיקה של בני 

 המשק בהמשך...

 

חברים ומועמדים ועוד רבים לתקופות  600-בסה"כ עברו בניר אליהו יותר מ

חברים נפטרו, אחד נהרג ואחת שמה קץ  25קצרות של התנדבות ואורחות. 

לחייה. כשלושת רבעי מחברי ניר אליהו מאז הקמתה עזבו אותה, מרביתם 

בתקופת הקמת הקיבוץ וקשיי ראשית הדרך, גל גדול נוסף נטש  50-בשנות ה

-בעקבות משבר חובות הקיבוצים מאמצע שנות השמונים שהמשיך בשנות ה

והיתר מתפרסים על פני השנים. מזה כארבע שנים אין עזיבות נוספות, ויש אף בקרב המתעניינים לקליטה  90

 בקיבוץ חברים ובנים שעזבו אותו בעבר ורוצים כעת לשוב אליו.

 

ממש כמו שיעורן באוכלוסיה  -מהאוכלוסיה בקיבוץ  515-חברות מהוות קצת יותר מ 90: הכח הנשי

 הכללית.

ייצוגן של הנשים במוסדות הקיבוץ לעומת זאת מורכב יותר: במזכירות, בהנהלה הכלכלית, בוועדות התיכנון 

( אך לעומת זאת במינהלות החינוך 335-ל 115והפנסיה שיעורן נמוך לאין ערוך משיעורן באוכלוסיה)בין 

 885-ל 775והקליטה, ובוועדת הבריאות והערבות ההדדית ייצוגן גבוה בהרבה ממשקלן באוכלוסיה ונע בין 

מכלל הרכבי הצוותים, וכך היה גם בצוותים שאירגנו את חג המשק. בניר אליהו בהחלט ניתן לומר שלנשים 
חלק חשוב בשינויים הגדולים שחלו בקיבוץ, החל מהמעבר ללינה המשפחתית, המשך דרך תהליכי ההפרטות 

 והשינויים וכלה במהלכי הקליטה.

 

לקח על עצמו הקיבוץ חלק ניכר מתפקידיה  20-במחצית הראשונה של המאה ה המשפחה בקיבוץ:
המסורתיים של המשפחה עד כדי כך שכשהאנתרופולוג האמריקני מלפורד ספיירו יצא לחקור את מעמדו של 

הוא הגיע למסקנה כי מוסד המשפחה ע"פ הגדרותיו  – 50-"מוסד המשפחה" בקיבוצים בישראל בשנות ה

 הסוצולוגיות המקובלות אינו קיים! 
עם התבגרות הקיבוצים וכניסתם של בני הדור השני והלאה לחברות)שהחליפה במידה רבה את "גרעיני 

ההשלמות" כמקור לצמיחה דמוגראפית וחידוש מעגל החברים( עלתה קרנה של המשפחה והגיעה לשיאה עם 

המעבר ללינה המשפחתית. מאז ועד היום נחשבת החברה הקיבוצית לחברה משפחתית מובהקת מבחינה 

סוציולוגית ולראייה גם אחוז פירוק המשפחות בתנועה הקיבוצית קטן מהממוצע במדינה ובחברה המערבית 

בכלל. בניר אליהו אירעו כחמישה עשר מקרי גירושין במהלך השנים)פחות ממחצית מהממוצע בחברה 
 הישראלית והמערבית(. 

בתי אב של חברים וכחמש משפחות נוספות המתגוררות בקיבוץ  103לגבי ניר אליהו בפרט: בקיבוץ כיום 

 ונמצאות בהליכי קליטה מתקדמים. 

הוא היווצרות ה"חמולות" עם  60-ביטוי נוסף לאופי המשפחתי שאימץ הקיבוץ בישראל בהדרגה מאז שנות ה

 שלושה, ארבעה ואף חמישה דורות. דווקא בניר אליהו תופעה זו אינה בולטת:

המשפחה הרב דורית ביותר בקיבוץ היא משפחת מזרחי עם ארבעה דורות כשליעקב ולייקה ממייסדי הקיבוץ 

יש ארבעה נינים בני משק שהם דור שלישי שנולד בקיבוץ)שגיא, תמיר, יוגב ומיה(. לסבתא סוזי מטודי שהגיע 

הורביץ" -קובלסקי-אלינו כאמא של חנה יש שני נינים שנולדו בקיבוץ)יובל ואלעד( כך שגם ל"שבט מטודי

 ארבעה דורות החיים בקיבוץ. 

 . 3 –ילדים למשפחה, החציון והמספר הנפוץ של ילדים למשפחה  2.67בממוצע  –הילודה בקיבוץ 

ילדים, כשלארבע משפחות נולדו חמישה ילדים)אהרון, טוכמכר, לביא ולב ארי(. יש  6השיאן יתרו מדר עם 

שתי משפחות בלבד שבניהם לא עזבו את הקיבוץ מעולם והתקבלו כולם לחברות: מש' ביוקוראל ומשפחת 

הנחשבים עריריים  115-משפחות המורכבות מבוגר/ת יחיד/ה)כרבע מבתי האב(, מתוכם כ 27לוי. ישנן 

 וכחמש עשרה משפחות שנותרו ללא בנים שנשארו בקיבוץ. 
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הם בני משק המהווים  37מתוך החברים החיים כיום בקיבוץ ניר אליהו רק  בני המשק, דור ההמשך הטבעי:

 מבני המשק שנולדו בקיבוץ הם היום חברים בו. 125מכלל החברים, ורק   215

 בסה"כ נולדו בניר אליהו יותר משלוש מאות בני ובנות משק במשך שישים השנים:

(, המחזור הקטן ביותר 1979וכחל  1970 –ילדים)סנונית  10ילדים במחזור, המחזור הגדול ביותר  5ממוצע של 

 .1952-אפס, כשהמחזור הראשון בניר אליהו נולד ב –

 חברי קיבוץ+תושב 7 –( 1975-1976הקבוצה ממנה נותרו הכי הרבה חברי קיבוץ היא דוכיפת)ילידי 

בשישים שנה נפטרו ארבעה בני משק ממחלות, ושלושה נהרגו בעת מילוי תפקידם במהלך שירותם הצבאי     

 גבוה בהרבה מהממוצע הארצי ומחיר כבד ששילם הקיבוץ בדם בניו(. - 15)

מכלל הבנים שנולדו  885 –איש מחזיקים במעמד של "בני משק לחברי ניר אליהו החיים בקיבוץ כיום"  264

 . 25 –אי פעם בקיבוץ. בעלי צרכים מיוחדים 

מעל ההתפלגות הנורמלית  55בנים)כמעט  545בחלוקה המגדרית השם הכוללני "בני משק" בהחלט הולם: 

 בלבד בנות משק. 465-באוכלוסיה הכללית( ו

 בסה"כ. 80 –מכלל הבנים/ות הודיעו באופן רשמי על עזיבה במהלך חייהם  275מתוכם 

בנים מסך כל הבנים/ות שנולדו בקיבוץ נמצאים עדיין במערכת החינוך או במסגרת השירות הצבאי  295-כ

בנים מטיילים בחו"ל,  115נמצאים במסלול בנים בקיבוץ כתושבים בעצמאות כלכלית. עוד  185-בצה"ל, וכ

לומדים ומתגוררים מחוץ לקיבוץ אך עדיין לא קבעו את מקום מגורי הקבע שלהם. אחוז ההישארות אצל בני 

שנשארו והתקבלו לחברות בקיבוץ עלה בשנים האחרונות מרבע לשליש ונמצא  35משק בוגרים מעל גיל 

במגמת עלייה)שרק נמשיך ככה...( ועם זאת ללא קליטת משפחות נוספות ייקשה עלינו לעמוד בתוכנית 

 האסטרטגית להכפלת הקיבוץ בעשור...

 
 מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו: – עבודה ופרנסה

בראשית הקיבוץ כל החברים עבדו בכל העבודות והתחלפו ביניהם 

ברוטציה ותורנויות, כדי שכל חבר יהיה שותף בכל העשייה הנעשית 
במשק מחד, ועל מנת להימנע מיצירת מעמדות ומוקדי כח מאידך. 

מקומות העבודה העיקריים היו חקלאות, שמירה ושירותים

)מינהלה, חינוך, בריאות, מטבח וחדר אוכל( והעבודה נוהלה ע"י 

 שגם הוא התחלף ברוטציה.  –סדרן העבודה 

החל שינוי לכיוון התמקצעות בענפים על חשבון  60-כבר בשנות ה
הרוטציה ולאחר דיונים סוערים הוכנסה עבודה שכירה)שלום הבנאי, התימנים בפרדס( שהיתה מנוגדת 

כעשרה מהם נותרו  -לערכי הקיבוץ הבראשיתיים. בשנים אלה החלו לסייע בעבודה גם מתנדבים מחו"ל 

מהחברים(, והיתר אם ניתן ללמוד מהבלוגים ואתרי המתנדבים  65עימנו עד היום והתקבלו לחברות)

 באינטרנט זוכרים לנו חסד נעורים ומסייעים בהעלאת קרנה של התנועה הקיבוצית בעולם...

עלה קרנה של ההשכלה וההכשרה  80-קמה תעשייה עם ייסוד מפעל פלסטניר, בשנות ה 70-בשנות ה

כתוצאה מהמשבר הכלכלי כבר החלו חברים לצאת לעבודות מחוץ לקיבוץ  90-המקצועית, ובשנות ה

 ובמקביל החלו ענפי השירות בקיבוץ לשווק מרכולתם גם לגורמי חוץ. 

עם ראשית המילניום החל להתפתח מגזר חדש של חברים יזמים ועצמאיים המפתחים עסקים על בסיס 

 כישורים וידע אישיים, וכיום במלאות שישים שנה ניתן לראות את המיגוון הרב בתעסוקה בפילוח זה:

 יזמים והיתר עובדים בקיבוץ: 15עובדי חוץ,  68פנסיונרים(, מתוכם  25חברים עובדים)מתוכם  148

, 65 –, הנה"ח וגזברות  115 –, יזמים ומקצועות חופשיים 125, תעשייה 185 –חינוך השכלה ואקדמיה 

 –, הייטק 45 –,  בריאות 45, חקלאות ומשק חי 55 –, מלאכה 55 –, שיווק והנהלה 65 –מזון ואירועים 

, טיפול 25 –, מזכירות 25 –, תחבורה 25 –, נוי גינון ושתלנות 35 –, תחזוקה 45 –, הנדסה ובנייה 45

במשק הישראלי( הנתונים מפריכים את המיתוס  6.55)לעומת 35 –. אבטלה 75 –, אחר 15 –בבגד 

שהמיסוי הפרוגרסיבי הגבוה יחסית למדינה ומנגנון "רשת הבטחון" מונע מחברים לצאת לעבודה. כיום 
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 מבתי האב ב"רשת הבטחון". 25-נמצאים פחות מ

השכר הממוצע במשק: "בראשית הקיבוץ" היו כל העבודות שוות בערכן ותימחור העבודה היה בבחינת עירוב 

ניתנה הערה חמורה על הפער שבין ההכנסה הממוצעת לנפש בקיבוץ לזו  2004-קודש בחול, בדו"ח המבקר מ

הארצית. מאז השתנינו והשתדלנו, ובמאמץ משותף הדבקנו את הפער עם השכר הממוצע במשק הישראלי 

 נעבור אותו... 2010בחודש( כשבהחלט ייתכן כי כבר בסיכומה של שנת ₪  8,126)2009בשנת 

 

 

 

 

 
 

 

בתי אב של גמלאים המהווים שליש מכלל בתי האב בניר אליהו, מתוכם  34בקיבוץ  – פרישה לגמלאות
תריסר בודדים ושני חברים סיעודיים. את שכבת "הגיל השלישי" משלימים עוד ארבעה הורי חברים, 

 היא האישה המבוגרת ביותר בקיבוץ.  93המבוגרת שבהם סוזי מטודי בת 

ועדיין עובד  81זקן החברים צבי מאור הנער הנצחי היה על הגבעה הזו ביום העלייה לקרקע והוא כיום בן 

במרץ בגזברות בשירות החברים. יהודית ברזילי ואבנר כהן שהצטרפו לקיבוץ מאוחר יותר חולקים איתו את 

 . 1929שנתון 
הכלכלנים שחקרו את התנועה הקיבוצית ברבות השנים הביעו ספק רב ביכולת של הקיבוץ לשרוד בחברה 

הקפיטליסטית לאורך זמן מאחר וערכיו מתנגשים עם עקרונות השוק החופשי והכלכלה המודרנית. אולם 

 בתחום אחד ציינו החוקרים יתרון כלכלי לערך חברתי ייחודי של הקיבוץ: 

 עקרון ה"חברה ללא פרישה" על פיו חברים ממשיכים לעבוד גם לאחר שהגיעו לגמלאות ולא 
מחברי הקיבוץ  485נכפית עליהם הפרישה. גם לאחר השינוי הצלחנו לשמור על עקרון זה וגם כיום עובדים 

בגיל הפרישה במתכונת כזו או אחרת)!( לעבודת הגמלאים חיסכון כלכלי בהעסקת שכירים, דוגמא אישית 
ומוסר עבודה לחברים הצעירים וכל עוד החבר עובד הרי שאינו נופל לנטל על הקהילה, מתפקד כאדם עצמאי 

 וחיוני הנמצא בסביבה השומרת על כבודו העצמי ומאפשרת לו סיפוק, הגשמה ומימוש עצמי. 

 
שנות קיבוץ: יוסף סבאג, רונית  60חברינו ובנינו ששכלנו במהלך  – 06-לא זכו לחגוג עימנו את חג ה

קורדובה, תמי גפן, בני ברק, אסף גביש, עמרי לביא, תומר ניר, פרוייקה ויינטרוב, גדי סלע, ריקה שלמון, יעל 

המר, תומס וובר, אנט רוסו, חלי רונן, יוסף וציונה קושמרו, זבולון לביא, מנחם זטורסקי, אשכול כרמי, 

מנחם קורדובה, רותי קאופמן, חיימק'ה סגל, בנימין רפפורט, עופר ברלס, אריה ברזילי, מיקי לנגשטטר, 

יהי זכרם ברוך ומורשתם  –אברם ברק, עודד נסל, קלמן גביש ואהרון ביוקוראל. לעולם לא נשכח אותם 

 תמשיך עימנו הלאה.

 

במלאת מאה שנה לקבוצה הראשונה ושישים שנה לקיבוץ הפרטי שלנו עוד עבודה רבה  –לסיכום חברים 

בהצלחה  –לפנינו אבל הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו כשהחזון ברור האופק לפנינו והשמיים הם הגבול 

 נימרוד -לכולנו 
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 שנה לקיבוץ ניר אליהו. 60

 

שנים, בעודי חייל לפני שחרור, יצאתי לחפש את קיבוץ ניר אליהו שעתיד להיות  55לפני 
ביתי. יצאתי מבית ברל מזרחה בשביל אבנים מתפתל בין פרדסים. אני פוסע כחום היום, 

מרחוק נשמעו תקתוק של בארות פרדסי קלקיליה הנגלית לפני ממזרח. עולה גבעה יורד 

גבעה, אין זכר לישוב יהודי. קול המואזין נשמע ועדיין אני רואה את צריחי המסגדים. 

 חשד מתגנב לליבי, שכנראה זאת לא הדרך ואני כבר מתכנן את הנסיגה.

החלטתי להמשיך עוד כמה עשרות מטרים ולפתע הדרך פונה שמאלה, אני מתקרב ורואה לפני את צריפי 

הנח"ל בתוך אזור חולי. הנה הגעתי כאן יהיה ביתי. המראה הכללי מאוד ראשוני: המגורים צריפי עץ 

צריף, מקלחת מפחים מחוררים ובית שימוש חפור במרחק מתקבל על הדעת. דשא  –פשוטים, חדר אוכל 

 צעיר לפני חדר האוכל והמון חול סביב.

 
שנים קודם. כור ההיתוך לא היה פשוט בין הראשונים,  5את גרעין בתלם קלטו הראשונים שעלו על הקרקע 

יוצאי אירופה, בוגרי חברות נוער מחו"ל לבין הצברים השחצנים, שזה עתה השתחררו מהצבא. לכולם היה 

ברור שכאן צריך לקום ישוב קבע עם משפחות, ילדים, פרנסה, היעדים היו רבים המסר היה עבודה עבודה 

 עבודה.

 

היינו משכימים לצלצולי פעמון, עשוי מדיסק של מחרשה, התלוי ליד חדר האוכל ועובדים ימים ארוכים. עם 
סיום העבודה היינו נפגשים מיוזעים, מלוכלכים, במקלחת הפחים. התור לברזים היה ארוך. כאן התפתחה 

תרבות שירה משני עברי המקלחת, הבנות פצחו בשיר והבנים השיבו. היו שרים בקאנון או בשני קולות, 

 כמעט אופרה. בערבים החמים היינו משתרעים כמו באותו השיר "יש ערמה של חברה על הדשא".

 הייתה חדוות יצירה, תחושה של ראשונות וחלוציות, כי רק משוגעים הלכו לגור ע"י קלקיליה.

שנות הקיבוץ, הייתה תנופה עצומה בכל התחומים. פרדסים שוקמו,  60ברשותכם אעיף מבט אחורה ממרומי 

חלקות שדה אוחדו, קווי מים וחשמל נמתחו וגם הרפתות והלולים הורחבו. מדרכות נסללו, שיכונים נבנו, 
 התרבות פרחה, נחגגו חגים ברב פאר, נוצרה מסורת קבלות שבת והחתונות היו לשם דבר.

מקלטים נחפרו ליד בתי הילדים וחדר האוכל כי כאן היה ישוב ספר. נסלל סופסוף הכביש מבית ברל עד 

לקיבוץ, ש"חיבר אותנו למדינת ישראל". החיים לא היו קלים, לא מעט חברים עזבו את הקיבוץ, את מקומם 

 החליפו הגרעינים הישראלים, גרעיני "הבונים" מדרום אפריקה, בוגרי חברות הנוער שהתחנכו בקיבוץ.

בפעולות התגמול, הצנחנים יצאו מניר אליהו, את העמדות מסביב איישו חברי הקיבוץ והילדים הורדו 

למקלטים. לאחר מלחמת ששת המים המשיכה תנופת הפיתוח, סיימנו לבנות את חדר האוכל, הקמנו את 

"פלסטניר", חברים יצאו ללימודים אקדמאים, בני הקיבוץ יצאו לצבא, חלקם חזרו, חלקם יצאו לנדודים, 

אבל ביתנו היה תמיד פתוח לקבלם בחזרה. לעיתים היינו עולים לגבעה לקבור את מתינו, בני הקיבוץ חללי 

 צה"ל וחברים, שנפטרו בטרם עת. הם תרמו במיטב כוחם לבניית המקום הזה ואינם איתנו היום.

הקיבוץ עבר שינויים לא בסערה, בתהליך מסודר ובהסכמה. התייעלנו בהרבה תחומים. אך מעל הכול בנים 

 חוזרים לקיבוץ, ישנה תנופת קליטה ותחושה נהדרת של התחדשות.

 
שעזבו את אירופה העשנה,  המייסדיםלפני שאסיים את דברי, אני רוצה לברך את החלוצים האמיתיים: 

חלקם ניצולי שואה, עלו לארץ עם עליית הנוער התחנכו בקיבוצים הותיקים, למדו עברית, הקימו גרעין, 

התגייסו בין הראשונים לנח"ל ועלו להתיישב כאן "בארץ לא זרועה". אני רוצה להקדיש להם את שירו של 

 נתן אלתרמן שנכתב על חלוצי העלייה השנייה.

 
 רמי צדפי
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 אנשי העליה השנייה
 נתן אלתרמן

 
 הם היו עלמים צעירים 
 הן היו עלמות צעירות, 

 כעולים חדשים עם צרורות זעירים 
 התהלכו ביהודה ובבקעת כנרות. 

 
 הם בערך לפני חמישים שנים 

 ארצה באו להיות חלוצים ראשונים, 
 וכל רואיהם 
  -אמרו עליהם

 איזה מן בני אדם משונים... 
 

 עולים ארצה אל ארץ ביצות ושממות, 
 באמת בני אדם משונים מאוד! 

 
 אין זה די לדבר  -הם אמרו 

 על ציון ועל ארץ אבות, 
 כי צריך לסקל ולחפור באר, 

 ולחרוש, ולזרוע, צריך לעבוד! 
 

 זאת אמרו ועשו בין בזים ושונאים 
 הם עמלו עד בלי כח בשדות כבשונים, 

 וכל רואיהם 
  -אמרו עליהם

 איזה מן בני אדם משונים... 
 

 אומרים, ועושים, ויוצאים לעבוד 
 באמת בני אדם משונים מאוד! 

 
 נייסד קבוצה  -הם אמרו 

 ונהיה אנשים אחים, 
 ובכל, משרוך נעל ועד חולצה, 

 נתחלק בלבבות בלבבות שמחים. 
 

 כך אמרו ונטעו אוהלים לבנים 
 ובכנרת ודגניה החלו חונים, 

 וכל רואיהם 
  -אמרו עליהם

 איזה מן בני אדם משונים... 
 

 מפליגים בדמיון וחולמים חלומות 
 באמת בני אדם משונים מאוד!
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ואני רוצה להודות לכולכם על החוויה היפה  –לקיבוץ  60 -לאחרונה זכיתי להשתתף בכמה מאירועי שנת ה

והמרגשת... גם האירוע המרכזי שהתקיים לפני שלושה שבועות בעדן, וגם חגיגת "יום הילד" בסוכות עוררו 

הרבה מאוד זכרונות, תהיות ורגשות. מכאן קצת קשה לא להיגרר לדברים  –ואני מניחה אצל רבים  –אצלי 

 דבר שאני באופן אישי מנסה להימנע ממנה...  –נדושים ועקרים, או לחטוא בנוסטלגיה 

 –, ליתר דיוק מעט לפני 70-, אלא רק בשנות ה50 -הזיכרונות שלי מניר אליהו כמובן לא מתחילים בשנות ה

ואז שוב לאחר מלחמת יום הכיפורים, בתקופה שבה שטפו את הקיבוץ המון צעירים, הן ישראלים והן זרים 

חברי גרעין, מתנדבים וגרעיני עליה מדרום אפריקה ואוסטרליה. זו אכן היתה תקופה  –מכל קצוות העולם 

תוססת ומרתקת מבחינה חברתית שסיפקה שפע מפגשים עם אנשים מתרבויות ורקעים שונים מאוד, 

 תרבותיות. -וגם התנגשויות בין –הזדמנות לשיחות, היכרויות, לדיונים אידיאולוגיים

 

אני יודעת שלא הכול היה ורוד, שלא היה מושלם, שהיה אפילו קשה, במיוחד אחרי הלם יום הכיפורים. 

עובדה שמכל הכמות העצומה של צעירים ששטפו את הקיבוץ הקטן בשנים ההן, נשארו בסופו של דבר מעטים 
כל כך. האידיאולוגיה לא הייתה ממש אידיאולוגיה, ולא כולם היו שווים, תנאיי החיים לא היו משהו... ויחד 

, צבוע באור 70 -כל מה שקשור בפרק זמן זה בשנות ה -אולי מפני שהייתי צעירה ובתחילת החיים  –עם זאת 

 מיוחד, והזיכרונות מאז מעוררים תחושה חמימה, אכן "נוסטלגית" ... 

 

הקושי הגדול דווקא בתקופה הזו של המוני צעירים מסביב היה בכך שאנשים לא נשארו... ניר אליהו היתה 
לרבים מעין תחנת מעבר... למקומות טובים ממנו. אנשים באו, ועד שהתחברתי אליהם והרגשתי קרבה, הם 

 -בעיקר דרום אפריקאים, בשנות ה 70 -לקחו את תרמיליהם ועזבו... וזה קרה כל כך הרבה פעמים... בשנות ה

כאשר בכל אותן השנים נמשכה גם נדידת בני המשק מניר אליהו והלאה...  –היו אלה צעירים ממקסיקו  80

ואילו "אנחנו" נשארים מאחור...אז בינתיים עברו כמה שנים,  –כל העת היתה תחושה שאנשים לא נשארים 
 והיום אני זו שמביטה מן החוץ אל הקיבוץ.  

 
שמאורגנים ע"י חברי הקיבוץ,  –שנות קיום באירועים באמת יפים ומושקעים  60, כשהקיבוץ חוגג 2010בשנת 

פתאום זה נראה אחרת... אני רואה את הצעירים שפעילים בשנים האחרונות בקיבוץ,  –צעירי הקיבוץ וילדיו 

לצד אלה מבין החברים הותיקים שתמיד תמיד היו מעורבים ותורמים, רשימה נכבדה של חבר'ה, שלחלקם 

והם עדיין כאן. או חזרו לכאן. וחלקם גם הקימו משפחה, ויש אכן דור חדש... על  –עוד החלפתי חיתולי בד 

אף שאני מודעת לשינויים שהקיבוץ עובר ומטבע הדברים גם מעודכנת לא רע, באירועים האחרונים זה היה 

. פליאה על השינוי בנוף, שהוא 60 -פתאום כל כך מוחשי.... ואולי זו התרשמותי העמוקה ביותר מאירועי ה

 שינוי מגמה, ואולי סימן לתנופה חדשה.  –יותר משינוי בנוף 

 

וזו הרגשה ממש טובה. נכון שאין נסים, ולצעירים שמסתובבים היום בשבילים עם עגלות של תינוקות יש 

סיבות להיות כאן, והן אינן ממש אידיאולוגיות. נסיבות שהשתנו, הן בחוץ והן בתוך הקהילה, מחירי נד"לן, 

הרצון לאיכות חיים, ומה לא. נכון גם שלא כל הנשארים/מצטרפים החדשים יהפכו מעתה למשקיענים 

 רציניים ופעילים. אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה:  תמונה חיונית, רעננה, צבעונית ומעוררת תקווה.  

 

 גבי )אמא של נימרוד, דניאל ורוני מדר(
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ה"רוח הטובה"  שמלאה אותנו נכונות ורצון להרים את חג המשק  הששים לדרגה עליונה , 

המשיכה לשרות בינינו והפיחה בנו שמחה של עשייה משותפת , והתרגשות לקראת אירוע 
יום הילד. גם אם נחזור לדרכנו, נקטר, נטיל דופי, נריב פה ושם ונסתגר עם מזגן וטלויזיה , 

 נזכור שנה זו. מתחילתה )זוכרים את כתב החידה שפתח את שנה?( לטובה!

 

בישיבת הנהלת החינוך שהתקיימה לאחר חג המשק אמרה מישל " פתאום גילינו שאנחנו יכולים". מה גרם לכך? 

הארגון והמרץ, חשיבה והתייחסות רצינית ויסודית של איז'ו נטע שושקה וכל הצוות המיוחד שאתם. ואולי גם 

הרצון להתרחק מהעיסוק ה"חומרי"  הממלא אותנו וחונק כל לשד של חיוניות ויצירה. הבית... השיפוץ.... 

המסים.....   השינוי ייבש אותנו. כנראה כך זה בהתחלה. אז השרנו  אותו מעלינו , לזמן מה, כדי לחזור אליו 

 ולשגרה בראש רענן ,עם תובנות נוספות ואמונה בלב.

לחשוב רק כמה "למדו" ילדי הקיבוץ מהמפגש שלהם עם המבוגרים שהתאמצו כל כך שהאירועים יצליחו, 

שיהיה יפה ושהחברים ייהנו, מהמפגש הבלתי אמצעי בחזרות המשותפות ראו וחוו את היופי והחם שבאכפתיות, 

 האופטימיות וההתרגשות שבעשיה.

 

לסיום אני רוצה להוסיף תודות למי שהחסרתי, בעוונותי הרבים. לעמיקם על האוצר הבלום המופקד בידיו. 
התמונות ש"דגנו" מהארכיון העלו הרבה חיוך והנאה. לעמרי שהנחה עודד והמריץ בחן רב, לשרית, תלמה, מירי 

ואפרת שהפעילו את עמדות היצירה, ולבנות שהפתיעו ברגע האחרון ואפו עוגות טעימות. לליאוניד ש"חדש" את 

בית הקפה לעת מצוא, למוישה שמשך ללא ליאות בטרקטורו את רכבת  חיות,  -מלאי השולחנות העגולים 

וליהודית וטיגט שהעלו מנבכי השכחה עגלת מושבים לשמחת הילדים והוריהם. לחשוב כמה ידיים עובדות כמה 
 כשרון וידע התאחדו יחד כדי שהאירוע יצליח.

 

את מחוות התודה אסיים  בתודה מיוחדת לחברי הצוות שלי, שופעי הרעיונות, שגילו יכולת עבודה יצירתיות 
ואכפתיות. יחד "חקרנו" את המטרות ודרכי הישום של האירוע, עבודת צוות במיטבה. תודה למרים, ואלרי, 

 אפרת, עתליה, דור ושלי. 

 

פירוק הבמה והחזרת הכסאות  למקומם,  לא התאים לאוירת האופוריה שתפשה  -הסיום האמיתי הפרוזאי 

 אותנו...

 

אז פגשתי בצפרדע , יובלות נעדרה מגינתי, הנה את! והגשם שירד למחרת  סגרו את האירוע בהבטחה שיהיה 

 טוב.

 אסתר.
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 שנים.  40לפני כשנה הגעתי לכיתה של נעם בתי לספר על ילדות שונה בקיבוץ של לפני 

הרבה מהאנשים שנמצאים כאן היום מכירים היטב את הקיבוץ הזה, חלקם חי כאן עדיין, 

 ובכל זאת יחי ההבדל...
אלה חלק מהדברים שסיפרתי בכיתה. הנערים אגב ישבו מרותקים, ורק לא הצליחו להבין 

 בסוף למרות כל ההסברים איך "קרתה" הלינה המשותפת.

 

אנחנו ילדי הקיבוץ "זכינו" לילדות לא שגרתית בעליל. נולדנו וגדלנו בחברה אידיאולוגית שקידשה את 

הקולקטיב, את השיתוף, את המסירות למען הקבוצה, את עבודת הכפיים, את ההסתפקות במועט, את השיתוף 

ואת השותפות. אני ורבים מחברי שגדלו בחברה שכזו חווים דואליות כלפי החינוך שקיבלנו: תחושת של חוסר 

בהורות אל מול עצמאות רבה לה זכינו מגיל צעיר. תחושת רמיסה של הביטוי האישי אל מול חווית השיתוף, 

תחושה של התבגרות בתוך ג'ונגל אנושי אל מול ערכים של פשטות, צניעות וקרבה לטבע, היחד והערבות 

אני  40 -ההדדית. קל לכעוס ולהאשים, קל לראות גם את השפע והטוב לו זכינו. היום לקראת יום הולדתי ה

בעיקר מרגישה אהבה וחמלה לאותם אנשים שחשבו שהם מקימים חברה טובה מן היסוד, אך לבסוף 

 מתמודדים עם ילדיהם שבאים איתם חשבון.

 

בגיל שלושה חודשים עברנו ללינה משותפת. חמישה תינוקות רכים בחדר אחד, שבו ישנה גם שומרת הלילה 
)אמא תורנית שהייתה אחראית לשלומם של כל הילדים בכל הבתים במהלך הלילה(. כשהייתי בת שלוש פרצה 

מלחמת יום הכיפורים. כולנו אהבנו את המלחמה מהסיבה הפשוטה, שבכל לילה ישן איתנו הורה תורן בבית 

הילדים ואנחנו חשנו )באופן פרדוכסלי( מוגנים מתמיד. בלילות הייתה מיללת אזעקה. ההורה התורן והורים 

נוספים היו רצים לבית הילדים ומורידים אותנו למקלטים כשכל הורה נושא 
שני ילדים, ילד בכל יד. במקלט היינו ישנים במיטות הקומתיים עד לצפירת 

 ההרגעה בבוקר.

 
במשך שנים לאחר המלחמה היינו מתעוררים פעם בשנה, ילדים מפוחדים, 

מצפירת הרמדאן שמעירה את הגברים בקלקיליה השכנה לקום ולאכול אחרי 

יום צום. מאחר ולא היו עימנו אבאמא היינו מצטופפים כולנו במקלחת עד 

סיום הצפירה ואז חוזרים לישון. לפעמים לא חוזרים לישון אלא מתחילים 

להשתולל. לפעמים נעמדים מול האינטרקום וקוראים לשומרת הלילה לבוא 

"ש ו מ ר ת לילההה בואי". לפעמים היא גם הייתה באה ומפזרת אותנו 

 למיטות...

 

בבקרים ההורים היו עוברים בדרך לארוחת הבוקר )בחדר האוכל( ומבקרים אותנו. בשעה ארבע אחרי הצהרים 

היינו הולכים לחדרי ההורים, שם היינו נמצאים עד שעת ההשכבה. ארוחת ערב היינו אוכלים כמשפחה אחת 

בחדר האוכל. האוכל היה מאוד צנוע: ירקות לסלט )שכל משפחה הייתה חותכת לעצמה(, גבינה לבנה, ביצה 

קשה, ריבה תעשייתית, מרגרינה, לחם אחיד שהיינו חותכים במכונת החיתוך. לפעמים היה תירס חם או גבינה 

צהובה וזו הייתה חגיגה של ממש... מעדני חלב הוגשו פעם בשנה בחג שבועות. ביום ששי בערב הייתה ארוחה 

חגיגית שכללה מרק עוף ושקדים, פירה, תפוחי אדמה, צלי בקר, עוף. לקינוח הוגשה גלידה מלבנית בטעם מוקה 

וניל או תות בננה. לא גדלנו על חטיפים, על מעדנים, לא הייתה חמאה ולא היו גבינות משובחות. היה אוכל 

 בסיסי בלבד אבל בהחלט ספקו לנו את כל אבות המזון.

 

כשהיינו בני שמונה הוחלט בקיבוץ לעבור ללינה משפחתית. האמת, חשנו שעולמנו חרב, כל כך התרגלנו לאווירת 

 החופש והעצמאות. בדיעבד אני מברכת כמובן על צעד זה שאפשר לנו ילדות נורמאלית.

שיחות החצר בקיבוץ היו אז ועדיין אמצעי התקשורת המהיר ביותר. השיחות נסובו לדוגמא על "מי רכש מה". 

הטלוויזיה הראשונה, הטלוויזיה הצבעונית הראשונה, מכשיר הוידיאו הראשון, הטוסטוס הראשון, האוטו 
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הראשון. כל אלו היו אסורים בתכלית האיסור, איימו על הצניעות ועל השוויון, חדרו על 
אפם ועל חמתם של החברים לבתיהם של המעיזים הראשונים, קבלו הכשר, ומשם חדרו 

לכלל הבתים. כל אלה איימו לפרק את הקיבוץ אבל סופם שנטמעו בשגרת יומו. בקיבוץ של 

היום כל חבר מנהל את כספו כראות עיניו ואין יותר "עניין" סביב מותרות שרכש, אבל 

 בתקופת ילדותי היה לכל מוצר שכזה, פוטנציאל בעירה גדול במיוחד. 
 

האמון האישי היה אחד מהדברים היפים בקיבוץ של שנות ילדותנו. לדוגמא, את כל הקיבוץ שמשו טלפונים 

אחדים במקלטים. לכל טלפון היה מוצמד מונה שיחות, וכל חבר היה רושם בסיום השיחה את מספר הפעימות. 

 הרישום התבסס על אמון הדדי שבדרך כלל לא הופר. 

 

הצטרפנו לצוות העבודה. בכל שבוע התחייבנו לעבוד במשך יום אחד לאחר החזרה מבית  13כמו היום, מגיל 

לשלושה ימים. בכל חופש עבדנו בענפי  16-18כבר היינו מחויבים ליומיים ובגיל  15הספר, כשעתיים. בגיל 

הקיבוץ מחצית מימי החופשה. על זה יש להוסיף גיוסים שערכנו לצורך גיוס כספים לחברת הילדים. בכספים 

טיול גדול והרפתקני לפני הגיוס  –אלו היינו יוצאים לבילויים )מאורגנים( בחופש הגדול ומממנים את טיול י"ב 

 לצבא. 

 

כך גדלנו, בין הפקרות לבין משמעת עצמית, בין ערכים ואידיאולוגיה לבין המחיר שיש לשלם בעבור אלה, בין 

תחושת המשפחה הגדולה לבין החוסר במשפחה המצומצמת, בין תחושה של אמון שאסור לאכזב לבין תחושה 
שהכל מותר ונגיש ואין דין ואין דיין. גדלנו קרובים לטבע, לאדמה, לארץ ישראל, לעברית, לחגים, לצבא, 

למסירות, לערכי העבודה. גדלנו במקום מיוחד מאוד. גדלנו עם קושי בחשיפה עצמית ובהבעת רגשות, תוצאה 

של חיים בתוך חברת ילדים רחוקה מעין צופייה של מבוגר מחנך. חברה כזו היא כמו ג'ונגל שבו כל ילד צריך 

להגן על עצמו פן ייחשפו חולשותיו ויהיה מטרה ללעג חברתי. גדלנו עם יכולת להצדיק אמון שניתן בנו ולבטוח 
כמעט בכל אחד. גדלנו להיות עובדים חרוצים בעלי מוסר עבודה. ובעיקר גדלנו להיות אנשי משפחה נורמטיביים 

 גם אם חלק מהזיכרונות נראים תלושים מהמציאות של היום...

 
 קבוצת סנונית –כתבה אורנה ראובני 
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 ברכת קבוצת בולבול ליום הילד

 

 

 ומעל לכולם כמו בכל אגדה

 ליוו צעדינו במורדות בעליות

 ומצאנו סיבה להגיד פה תודה

 למי אם לא לאותן מטפלות:

 לא נוכל פה למנות את כולן אז סליחה

 התודות נתונות לכולן, לכולן

 בחרנו מדגם מייצג שהוסכם

 שהשם "קבוצת בולבול" נכתב ברוחן.

 הכל התחיל עם תמי, נעמי ואליס

 שאותנו קיבלו כשהשם רק נבחר

 והן שהבטיחו כי כל צהריים

 נהיה עם הפנים אל הקיר, על הכר.

 הן אותנו ליוו לכל טיול ואירוע

 על הגב השרוף הן מרחו לבן קר

 לבגדי בוקר העבירו כל בגד קרוע

 וכל נעל בלוייה לאלחנן הסנדלר.

 הן ליוו לבית ספר, הן חילקו שעונים

 בטכס בר מצווה על ספסלים שבאמפי

 וכשהרגישו שאנו כבר די מוכנים

 העבירו אותנו לבית של הגדולים.

 שם בדלת חיכתה חיה'לה אברהמי

 והכל אז סבב סביב חדר מטפלת

  –כביסה, שיעורים וגולת הכותרת 

 ארוחות ארבע שעליהן לא היתה מוותרת.

 אל תטעו –לא הכל היה קל בקבוצה 

 לא היינו כזאת קבוצה לתפארת

 השלדגים שהיו אז מעבר לקיר

 הדיחו אותנו לקריירה אחרת.

 לפעמים צריך שמישהי כאסתר

 תאלץ אותנו יחד להיזכר

 כי השגרה והיומיום ונפתולי הדרכים

 גוררים כל אחד מאיתנו למקום אחר.

 הן הילדות היחפה על הדשאים שבקיבוץ

 צריכה רק בדל של זיכרון

 כדי לחזור ושוב לרוץ

 ולהישלף מהארון. 

 ארון שלם של זיכרונות 

 שהוא שפה ללא מלים

 שהוא החוט אשר קושר

 לבית של הבולבולים.

 השם לא קל, יש להודות

 ומי אשר אותו בחר

 ראוי לצרור, לא של תודות...

 אך זה חשבון שכבר עבר.

 היו לילות ללא שינה

 לצליל קולה של ה"שומרת"

 ומסיבות של תקליטים

 בליל שישי עמוק בערב.

 צלילות מתחת לירוקת

 קירור אבטיחים במים

 ארוחות ארבע בחדר המטפלת

 ולימודים? די בשוליים.

 לחם מטוגן של שבת בבוקר

 וסלט של צ'יני כל ערב בשבע

 תה אסתר לוי ונס קפה חול

 היו הגורמה של אז דרך קבע.
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 כך נתפסנו על חם סוחבים מתקומי

 בפריצות לאקונומיה היינו מומחים

 מגיעים לבית ספר רק להפסקות

 ומייד בסופן הביתה בורחים.

 התכנסה אז במשק וועדת החינוך

 ועל חנה מטודי הוטלה המשימה

 לקחת את התפקיד המפוקפק של המטפלת

 וללוות את הקבוצה בישורת האחרונה.

 ואצל חנה, כמו שרק חנה יודעת

 הכל היה רשום ומאורגן ומתוקתק

 סוף י"ב, מסיבות, שנת שרות או צבא

 שום דבר לא נשכח, שום פרט לא נשמט.

 והיום, כשהבית חוגג לו שישים

 צריך להודות ומותר לגלות

 שלא היינו אותם אנשים

 אלמלא תרומתן של "המטפלות".

 

 חג שמח

 קבוצת בולבול

 

ארי, זיו -דלית ניר, זהר טוכמכר, נעמה ברלס, דגנית קאופמן, עמית לביא, אוהד קליפא, צח לוטן, גיא לב

 ארי, ליפז רגב, ערן קורדובה-אייל, יעל צדפי, נועה אהרן, אורית מאור, שירלי הוד, ליאור כהן, ארנון לב

 

 זיו אייל. –כתב 
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מי שחשב ש"לתפוס" את תלמה לשיחה, צריך אולי לעשות את הקילומטרז' שאני עשיתי בריצה אחריה. תלמה 

שנעה ונדה מחדר המשרד שהיה בבניין שאחרי המזכירות, אל משרדה המאולתר שקיבל מקום כבוד בנעורים, 

בדרכו אל משכן )קבע?( בבניין המכבסה, כאשר תוך כדי נדודים בין המשרדים, נותנת תלמה שירותים בגיל 

 הרך, במעדנייה, במזכירות ומרכזת את הבריאות.

 אחרי שעברנו את כל המסלול הזה, אפשר לגשת לראיון.

 

 שלום, ספרי לי מי זאת תלמה?

גדלתי בעיר מונטריי שבצפון מכסיקו, למדתי בבי"ס יהודי וגם למדתי תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול. 
ועליתי  1983-84 -מרסי בעת שליחותם, הייתי בשנת הכשרה בניר אליהו ב-בוגרת "הבונים דרור" מצאצאי איז'ו

 . מאז אני כאן.1989בשנת 

 

 ומה עשית מאז?
עבדתי במערכת הגיל הרך, השתתפתי בהרבה השתלמויות, כמעט בכל תחום שקשור לעבודה עם ילדים. 

 התחום שהכי נהניתי לעסוק בו הוא הדרכה ביצירה ואומנויות לגיל הרך.

 

 ואיך הייתה התקופה הזאת בשבילך?

תקופה זאת הייתה לי תקופה נהדרת, )תלמה מתרגשת...( עשרים שנה מאושרות ומעשירות במיוחד. כל גן 

 שעבדתי בו היה עוד בית בשבילי.

 

 ומה עשה לך את הקשר הזה?

צריך להבין את המהות של גן קיבוצי, את תחושת הבית הפתוח לכל, לכל המשפחה. זהו משהו ייחודי וזה לא 

 מובן מאליו, זה החינוך במלוא העומק של המושג הזה.

 

 איך היו קשרייך עם הצוותים איתם עבדת?

 מאוד טובים. אני אוהבת אנשים. 
רוב המטפלות, ההורים והילדים לא היו חברי קיבוץ. היה לי קשר טוב איתם, למרות שזה לא היה קשר 

 קיבוצי. את חברי הקיבוץ אני מגלה עכשיו...
 

 מה הניע אותך לנטוש את ה"חממה" ולהתמודד?, ובאמת

קודם כל שמחתי שחשבו עלי ופנו אלי כדי להתמודד על התפקיד. הרגשתי שהגיע הזמן לצאת לאור הקיבוץ 

 ולמלא תפקיד.

הרגשתי טוב עם הגיבוי שקיבלתי, שהנוכחות שלי קיבלה לגיטימיות כזאת וחשוב מאוד היה לי לעשות למען 
 כולם.

 

 ומה מצאת כשנכנסת לתפקיד?

מערכת  מאוד גדולה הכוללת את המרפאה, מרפאת השיניים, בריאות הנפש, משקפיים, סיעוד וגיל שלישי. 

הרבה תחומים חדשים עבורי. נכנסתי באמצע תהליכים שחייבו קבלת החלטות מיידיות, אז עדיין לא שלטתי 
במידע, למשל במטריה מיוחדת כמו עולם הביטוחים, לכן גם ביקשתי מחברי הוועדה הקודמת להמשיך 

 בתפקידם ואני מקווה לקדם את כל המטלות שהם עדיין בתהליך.   
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 איך מאורגנת העבודה?

העבודה מתחלקת בין השירות והקשר עם החברים והעובדים, לבין העבודה המשרדית הכוללת ניהול הכספים, 
דיווחים להנה"ח, מעקב אחרי התקציב שיישאר מאוזן. אני איש הקשר בין החברים לכל מה שקשור לביטוח 

 בריאות, עבודה אדמיניסטרטיבית מול קופת חולים ועזרה לכל פנייה מהחברים. 

 

 

 ישנם יעדים שאת מציבה לעצמך?

 אפשר לחלק לשניים:

נוכל לקבל  -היעד הוא לקבל תקן מורחב של רופא ואחות. אם תהיה צמיחה דמוגרפית   –המרפאה שלנו  «

 תקן מורחב, למרות שגם היום, עם השר"פ )במקום נטל"י( אנחנו די מכוסים.

מאמץ לקדם שני פרויקטים גדולים שעדיין אינני יכולה לפרט, אבל אם אצליח, יכנסו הפרויקטים לתקציב  «

 והם קשורים למרפאת השיניים ולתחום הביטוח. מקווה שאוכל להרחיב ולבשר על כך בקרוב. 2011

 

 האם את מודעת לטביעת אצבעותייך החמות בתחושת החברים?

כן, אנשים יודעים לפרגן, להודות, וזה באמת חשוב לי, במיוחד כשזה בא מעומק הלב, כי אני עושה את 

 הדברים באמת מתוך הרגשת אכפתיות וזה בא כאמור מבפנים.

 אני שמחה שזה נקלט והתגובות בהתאם.

 

 ומה לגבי אורח חיים בריא?

 כל הדברים המונעים תחלואה. –נכון, הטרנד האורגני, הצורך בתנועה, המזון הבריא 
ייתכן שהגיע הזמן לשלב ידיים עם כל הנוגעים בדבר ולהתארגן לכך באופן רציני. יש הרבה התעניינות סביב 

 נושא של אורח חיים בריא ויש הרבה בקשות מצד החברים לארגן סדנאות בקיבוץ. 

 
 ומילה שלך לסיום?

 שנהיה בריאים, שנחיה חיים בריאים ומאושרים.

 
 ולך תלמה המון איחולי הצלחה.

 נהניתי מהשיחה המרגשת איך ו... השיר לא תם הוא רק מתחיל.

 דרך צלחה!

 ראיין שמוליק.                                                                                              
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 שלווה ירוקה גדולה על גדות האגם 
 

לפני שאפצח בתיאור חוויותינו מארץ האגמים הגדולים אני מבקש לשבח, לעלה ולקלס את מכיני ומשתתפי 

ויום הילד. שני האירועים הסבו לי קורת רוח,  60-חג ה –שני האירועים  הגדולים שחווינו לאחרונה בקיבוץ 

הנאה רבה, גאווה  והתרגשות, ומאחר שקצרה היריעה מלהזכיר את כולם, אני שולח מכאן שלמי תודה רבים 

לשושקה ולאסתר שהיו המנועים רבי העצמה מאחורי ההצלחה הזו, שתמיד תיזכר לטובה ולברכה.  אם 

לקחת רגע אחד מרגש מבין רבים  שהונצח בזכרוני הרי זהו הריקוד של ליאור ושקד ביום הילד. ילדינו, 

 המשיכו לחלוק איתנו את כשרונותיכם הרבים!

 

בשלהי הקיץ הקודם ארזנו עשרה  תיקים גדולים ושלשת רבעי ילדים ונסענו לשנת מחקר והתנסות 

באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון. קשה לומר שנסענו אל 

שנים( ואגם  7הבלתי נודע: גרנו במדיסון כשנתיים )לפני 

נולדה שם מעט לפני חזרתנו. ובכל זאת, החוויה היתה שונה. 

ראשית, השארנו את אביב בארץ בידיהם האמונות של 

 –סבתא וסבא, שיר, עדי ומתן, ובכל זאת היעדרותה הציקה 
המשפחה מתגבשת, צוברת חוויות והתנסויות חדשות, ואביב 

רחוקה ואוספת חוויות שונות. האם נצליח לגשר על הפער?  

שנית, הפעם ילדינו  גדולים ולומדים בשלשה בתי ספר 

ציבוריים שונים. ושלישית, בשכונת האוניברסיטה בה גרנו 
דוקים צעירים ולחוצים,  -לא עוד פוסט –היינו לזקני העדה 

 אלא ישישים עתירי ניסיון ובעלי זווית ראייה רחבה.

 
אווירה, כיצד יוצרים ומשמרים אווירה כזו של כבוד הדדי בין מורים לתלמידים, של איפוק מעורב בשמחה, 

של גבולות ברורים שאין צורך להעבירם מחדש כל יום, כי הם ברורים מאליהם. את זאת ניסינו להבין 

תלמידים מרקעים וצבעים שונים  2000 -, בית ספר תיכון של כWest High Schoolבמסדרונות הרחבים של 

שם למד גבע. ודומה שהתשובה, לפחות בחלקה )לבד מן החינוך בבית( טמונה במרחב, באמצעים ובגישה. 

בניין אבן ולבנים  –מספר התלמידים בכתה קטן יחסית, המורים משתכרים היטב והסביבה מזמינה 

אדומות, אולמות ומגרשי ספורט למכביר ועזרי לימוד רבים. ספורט )המון ספורט(, אמנות ומוזיקה אינם 

חשובים פחות )או יותר( ממתימטיקה והיסטוריה, כך מאמינים בוויסקונסין. וכך בילה גבע את שעות אחרי 

וזכה להתנסות בעיצוב  Westהצהריים באימונים ומשחקים אינסופיים של נבחרות הכדורגל והטניס של 

 במתכת ובקדרות.

 

מילים טובות למורים לאנגלית ביחדיו ובעמי אסף. האנגלית הבסיסית שרכשו תבל וגבע בארץ אפשרה להם 

זה היה קרש קפיצה חשוב. ואגם? החודש  –לשרוד בחודש הראשון בבית הספר ולקשור קשרים חברתיים 

אנגלית  – ESL -הראשון היה מתסכל ובלתי מובן לחלוטין, אך עקב בצד אגודל ובסיוע המורות בכיתת ה

 אמריקאיות )כמעט כמו של מרסי( שטף אותנו. L -ו Rנפרץ הסכר ומבול של אנגלית עם  –כשפה שנייה 

 

זהר היתה לאמא האולטימטיבית ולרוח  החיה לא רק שלנו, אלא  של קהילת הישראלים במדיסון. בבית 

הורים וילדים, עברית  –היה תמיד מעניין  University Housesובחצר )הירוקה או המושלגת( שלנו בשכונת 

ואנגלית, מסיבת חנוכה וסעודת חג ההודייה, סנאים, ארנבות ושירתו הצלולה של הקרדינל אדום הנוצות 

 כולם נאספו בכח המשיכה של זהר. –בקיץ ובחורף 
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,  מעבדה העומדת בחזית הטכנולוגיה והמדע של חקר WISC-SIMS -ה -לי ציפה באוניברסיטה אתגר חדש 

כדור הארץ ומערכת השמש. אלומת יונים פוגעת בעצמה רבה ובדיוק רב  בגביש של מינרל ) לדוגמא, זירקון 

(, יוצרת בו בור קטן, ומשגרת 13מן הגרניטים בסיני או אוליבין מבזלות הירח שנאספו ע"י הצוות של אפולו 

אטומים ממנו אל תוך שפופרת מגנטית ענקית. שם מתמיינים האטומים לפי מסתם ונספרים באמצעות 

מתוחכמת היא פשוטה באופן מפתיע בזכות מקוריותו וחכמתו -מונים רגישים. בעוד הפעלת המערכת הסופר
של הצוות המנהל את המעבדה, הרי הכנת הדוגמאות היא תהליך ארוך וסיזיפי. כך חזרתי להיות סטודנט 

 ונזכרתי בכמות העבודה האינסופית הנדרשת לפני ביצוע של מדידה מדעית כלשהי.

 

מדיסון היא אוניברסיטת וויסקונסין ולהיפך. חמישים אלף הסטודנטים ועוד אלפי מדענים הגרים בעיר 

תרבותי ועתיר רעיונות ויזמה. בימי ראשון העיר נצבעת באדום כאשר -הופכים אותה למקום צעיר, תוסס, רב

אוהדים מגיעים כדי לעודד ולדחוף את הגיריות מוויסקונסין במעלה ליגת הפוטבול של המכללות  80,000

 .'On Wisconsin'ולבצע בפעם המי יודע כמה את השיר הפטריוטי 

 
אדמדם של הסתיו עד שהכל מתכסה לשלשה -כתמתם-עלוות הקיץ הירוקה והעשירה  מתחלפת בגווני החום

שוב  –שמחה וצהלה  –חדשים בשמיכה לבנה, והאגמים התכולים, לחופם שוכנת העיר קופאים. ובאביב 

 ירוק וכחול ואדום. 

 

 טוב לחזור. -זו היתה שנה ירוקה ושלווה, עתירת משקעים ומנומסת להפליא. שנה נקייה ומרווחת. ובכל זאת

 

 ירון קציר.
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 המשלחת להאיטי)לא, לא, טהיטי( -סיפורו האישי -אלעד קורדובה 
 

 שלום לכל הקוראים ,שבוע טוב.

 

זהו סיפורי האישי, השתלשלות האירועים של המשלחת הישראלית להאיטי. הנה 

 מתחילים.

, באותה התקופה תפקדתי כסמל של צוות לוחמים בסיירת יעל. השעה 2010זה היה באמצע ינואר שנת 

הייתה אחת בצהריים ולפתע אני מקבל טלפון ממפקד הצוות שלי,שאומר לי לבוא למשרדו, צריכים לדבר. 

כמובן שהדבר הראשון שעליו חשבתי הוא מה עשיתי לא בסדר. הגעתי למשרד בו חיכו הרס"פ שלי והמפק"צ 

)מפקד הצוות(. הם אמרו לי לשבת ובאותה נשימה ובחיוך רחב שאלו אותי אם יש לי דרכון בתוקף. לא 

באמת הבנתי מה הם רוצים ממני באותו הרגע ולכן לא התייחסתי חוץ מחצי חיוך שזרקתי אליהם ושאלתי 

אותם למה באמת הם קראו לי למשרד. הם אמרו לי שהייתה רעידת אדמה בטהיטי ויוצאת משלחת 

מהיחידה והבחירה שלהם היא אני . לא האמנתי למשמע אוזני. )חייבים להודות  חובשישראלית בה רוצים 

שנשמע הגיוני יותר שהפועל ת"א תיקח אליפות! אה.. לצערי זה קרה. טוב, מסתבר שגם זה(. דיברתי עם 

רופא היחידה והוא הסביר לי את המצב אותו תיארו השניים והוסיף שברגע שידעו אם המשלחת תצא הוא 
יידע אותי. באותו הרגע, בו לא באמת עיכלתי את המצב, אמרתי למפל"ג )מפקד פלגה( שלי שאם אני באמת 

נוסע, כנראה "שאתפוס" לי איזו אישה נאה מהוואי, אהפוך להיות טבעוני ומקסימום אשלח לארץ גלויה 

פעם בשנה. אבל לא כך היה המצב. בעודי מחכה לטלפון מהרופא, אני מוכרח להודות שניסיתי לחשוב על מה 

יקרה אם באמת אטוס, אבל לא באמת חשבתי שזה ייצא לפועל. כעבור שעתיים, בשעה שלוש בצהריים, 
התקבל טלפון מרופא היחידה שאמר לי שהמשלחת אכן תצא לאזור האסון שם תקים "בית חולים שדה". 

בנוסף, הוסיף ואמר שעד השעה ארבע וחצי אחר הצהריים אני כבר צריך להיות בתל השומר. באותו הרגע 

הקפיץ אותי חבר מהצוות הביתה להתארגנות ושלחתי מייל לאח שלי, שבאותו הזמן טייל מחוייך ברחבי 
איתן  -הודו והמדינות באזור. נפרדתי מהאח התומך והאוהב עומר ומרועי ודורון, שני הגברים הקטנים 

 ואיילון והורי ונסעתי לתל השומר.

 

זוהי הייתה המשלחת הרפואית  -אנשים לערך,לובשי מדי צבא  90-בתל השומר ניתן היה להבחין בעוד כ

חיסונים וציידו אותנו  5לאזור האסון. לאחר זמן מה קיבצו את כולנו והעבירו אותנו סידרת חיסונים שכללה 

בכדורים נגד מלריה. לאחר מכן נכנסנו לאולם בו דיבר מפקד המשלחת ונתן לנו בעצם סקירה על מה אנחנו 

הולכים לעשות באזור האסון. לפני כן, בפתיחת השיחה אמר מפקד המשלחת שהוא בטוח שרוב האנשים 

באולם בטוחים שמדובר בטהיטי, אך לא להתבלבל, מדובר בהאיטי, מדינה באזור האיים הקריביים, 

שמחזיקה בתואר המדינה הענייה ביותר בחצי הכדור המערבי ומהעניות בעולם כולו )כן כן, פה התנפצו 

 האשליות הראשונות  להפוך להיות טבעוני..(. 

 

עברנו סדרת סדנאות, הדברים העיקריים שנאמרו הם לא לצפות לפציעות טראומה )פציעה ממקור חיצוני( 

גוריון. בנמל -מחלות שגרתיות. הגיע הערב ונסענו לנמל התעופה בן -ולצפות יותר לפציעות של "קופת חולים"

הכרנו את הצוותים אליהם צוותנו באותו היום , קיבלנו תדרוך על המצב בהאיטי והמראנו להאיטי שזמן 

שעות. בזמן הטיסה היה הרבה זמן לחשוב באילו פציעות באמת ניתקל ואיך  11-הטיסה אל המדינה הוא כ

 זה ישפיע עלי בהמשך ובכלל, מה מצב האוכלוסייה באזור.

 

נחתנו, עכשיו הגיע רגע האמת. יצאנו מהמטוס וישר קיבלו את פנינו חום ולחות שלא היו מביישים את אילת 

יותר מזכיר סתם שדה..( הגיע -ותל אביב יחדיו. חיכינו זמן מה בשדה התעופה )אם אפשר לקרוא לו כך

האוטובוס ונסענו למקום בו נקים את בית החולים. באוטובוס לא היה מזגנים ולכן פתחנו חלונות,אולי עדיף 

היה לסבול את החום כי הריח שהיה בחוץ היה נוראי, ריח של ריקבון. אמרתי לעצמי שאם אני רוצה להעביר 
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את השהות שלי באזור אני אצטרך להתרגל לריח ולכן לקחתי נשימה עמוקה ודמיינתי שאני מריח את הרפת  

של הקיבוץ )סליחה, של רביבים(. האוטובוס המשיך לנסוע וראינו ברחוב אנשים עם מסכות על הפנים )לא 

דקות  15-שודדים, אלא להגנה מהריח, למרות שגם שודדים לא היו חסרים( והריסות של מבנים. כעבור כ
לערך הגענו אל המקום בו נבנה את בית החולים. מגרש כדורגל שקצת מזכיר את בלומפילד, רק בלי יציעים 

וקוצים במקום דשא. פרקנו את הציוד וחיכינו שיגיע הציוד הלוגיסטי לבניית בית החולים, שהתעכב. 

בשעון המקומי הציוד הגיע, מה שאומר שמתחיל השלב  00:30בינתיים הלכנו לישון עד להגעת הציוד. בשעה 

הקמת בית החולים, שבבוקר כבר צריך היה לקבל פצועים וחולים. אני חייב לציין שכולם מראשון  -הראשון 

 האנשים ועד האחרון עבדו קשה ותרמו בהקמת המאהל. 
 

מיון, אוהל  -הגיע הבוקר ואיתו הפצוע הראשון. כל המשלחת חולקה למחלקות כמו בבית חולים קבוע 

(, אורטופדיה, טיפול נמרץ, ואוהל ניתוחים. הפצועה הראשונה כחובש שם הוצבתילידות, מחלקה פנימית )

שהגיעה ניפצה לנו את ההנחה לגבי מהות הפציעות. היא סבלה משבר בעמוד השדרה ותשאר משותקת. 
אחרי הפצועה הראשונה, הגיעו פצועים רבים ורק מספר מצומצם סבל מבעיות "קופת חולים" ומחלות, שאר 

 הפצועים היו פצועי טראומה )שברים, קטועי גפיים, ועוד..(.

 

האירוע הרציני הראשון שראיתי היה עוד באותו היום, עברתי 

ליד אוהל האורטופדיה בו ביצעו קטיעה לבחור .זה היה ממש 

לפני ארוחת הצהריים שכללה פחות או יותר מנות קרב והמנה 
לוף. הסתכלתי על הניתוח, יותר מתעניין מאשר -העיקרית

מרגיש בחילה, בחלוף מספר דקות של התבוננות עזבתי את 

האזור לכיוון "חדר האוכל". עדיין הרגשתי רעב למרות המנה 

העיקרית והמראה האחרון שראיתי והגעתי למסקנה שאם 

עברתי את המראה הזה ואני עדיין רעב, אני אהיה בסדר גמור 

 מבחינה זו. 

 

שעות שינה ביום היה נראה כחלום, שלצערנו באותם  4-5הימים התקדמו וכולם עבדו מסביב לשעון. יותר מ

ימים גם לא התממש. פצועים רבים עברו בבית החולים, מאות ניתוחים בוצעו והכי חשוב, מאות חיי אדם 

ניצלו. במחלקה הפנימית בה אני תפקדתי, נדרשנו בעיקר לבצע חבישות, לתת תרופות ולפתוח ורידים 

 לפצועים שהגיעו למחלקה שלנו )קטועי גפיים, שברים, פצעים, חתכים ושפשופים עמוקים מאוד ועוד..(

 
 כמה סיפורים אישיים שנחקקו בזיכרוני:

 

באחד הימים הלכנו אני ורופא המחלקה שלי לסייר ולראות פצועים שעתידים להגיע אל המחלקה.  «

עם שבר פתוח בעצם השוק, ברגל, שעליו השתלט זיהום רציני. הרופא שלי  13באותו הסיור ראינו ילד בן 

אמר לי שהוא לא בטוח כלל הילד ישרוד. כעבור יום הגיע אלינו אותו ילד למחלקה לאחר ניתוח. הוא 

סבל מכאבים. בשלב מסויים לאחר יומיים של החלמה, ביקש ממני אפילו את השעון שלי, ממנו 

"נאלצתי" להיפרד באותו הרגע. הילד אומנם סבל מכאבים קשים אך בכל רגע נתון חייך אל צוות 

 המחלקה.

באחד הימים האחרונים, במהלך שהותנו בבית החולים, הגיע פצוע שעבר ניתוח בטן. אותו אדם דיבר  «

אנגלית ולכן קל מאוד היה להקשר אליו.יום אחד היה רעב והבאתי לו קורנפלקס עם חלב, כששאל אותי 

מה זה האוכל הזה, אמרתי לו שזה "ברקפסט אוף צ'מפיונס", הוא חייך ואכל. בבדיקת בוקר שנעשתה 

לו באחד הימים אמרו לו שממחר הוא יכול לנסות ולהתחיל ללכת. חשוב להדגיש שכל פצוע שהחלים 

ויצא מכלל סכנה שוחרר כדי לפנות מקום לפצועים אחרים. פצועים רבים לא רצו להחלים, כדי לא 

להשתחרר מבית החולים ואפשר להבין אותם, כי מי שהחלים הלך לביתו, אם נשאר לו כזה והתנאים 

בבית החולים היו התנאים הטובים ביותר שהוצעו להם, כי גם אוכל לא היה פשוט להשיג מחוץ לבית 
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החולים ובטח שלא ביטחון. אני וחובש נוסף התחלקנו במשמרות ובלילה הבא אני הייתי זה שעבד. 

וחצי בבוקר קם הבחור והתחיל לדדות את דרכו אל מחוץ לאוהל המחלקה, כשעבר לידי חייכתי  4בשעה 

 אליו ואמרתי לו שכנראה זה בגלל ארוחת האלופים שאכל, הוא חייך וענה לי "גוד בלס יזרעאל".

יום אחד הגיע אלינו קטוע יד, בחור נחמד דובר אנגלית עם אגו של שחקן כדורגל. מיד התחברנו אלינו  «

בזכות השפה האנגלית. לאחר כיום מצבו הדרדר וזיהום תקף את גופו, עד כדי מצב שהוא לא יכול היה 

לעשות כלום מלבד לשכב במיטה. בשעה מסויימת הגיע צלם לתעד אותו, הבחור, שבקושי יכול היה לזוז, 

אמר לו לא לצלם אותו אלא לחכות שיתיישב ורק לאחר שזרק לצלם חיוך בשארית כוחותיו, הסכים 

שיצלמו אותו. לאחר כמה ימים נלקח לניתוח כדי לנסות ולהצילו, מצבו הדרדר והוא הועבר אל הטיפול 

 הנמרץ ,שם לא החזיק מעמד ונפטר כמה שעות לאחר מכן.

 רשם אלעד קורדובה.  

אני חש צורך להביע תודה והערכה לאלעד. כאשר קוראים את הדברים, לא תמיד מפנימים מיידית את 

הקושי, את התסכול, את החרדות והעמידה בהם. כאשר שוחחנו לקראת הדיווח, קשה היה להכיל את כל 

   -אלה ומעל לכל את התחושה, שבן שלנו צלל לתוך הכאב הזה, יצא ממנו ואמר 

 "הייתי בהאייטי"

 לחיצת יד חמה לך אלעד.

 שמוליק.
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 כבר מותר להגיד אחרי החגים... אצלנו, השנה, זה ממש אחרי החגים, כי בעצם חוץ מהחגים גם חגגנו 
. יש לי חובות מהחודש הקודם ובאמת שלפעמים אני לא זוכרת הכל וגם הסדר הכרונולוגי של הדברים קצת 60-את ה

 השתבש, אז עימכם הסליחה.

 משתתפים בצערכם על מות האח, שלא תדעו עוד צער –ליעקב שקד והמשפחה  «

 גם לך ואלרי והמשפחה, משתתפים באבלכם על מות האם, שלא תדעו עוד צער «

שנת הלימודים תשע"א נפתחה לה כך. לבית הספר יחדיו נוספו שני שובבים חדשים הלא הם שני מדר ותמיר ברק.  «
לעמי אסף עברו השנה יונתן ביוקאורל ועמית שלמון. שנה טובה ופוריה לכל התלמידים והתלמידות ושנה טובה 

 ומוצלחת לכל המורים

עדן, שם נאספנו מי מכאן ומי משם. כתב התודות כבר מפורסם בעלון, אני  –בפנינת הקיבוץ  –איזו חגיגה זו היתה  «
 רק אציין שהיה ערב מושקע, יפה, נעים ומרגש. באמת תודה לכל מי שעשה במלאכה

כבכול שנה התארחו אצלנו החבורה הנחמדה שבאה לעשות איתנו את יום הכיפורים. התפללנו, שרנו ושוחחנו  «
 בנעימים

יום הילד היה חוויה נעימה. היתה מחשבה על כל הפרטים הקטנים ויום כיף באמת לכל הגילאים. למרות שהחזאים  «
איימו בחום כבד, אצלנו היה מזג אויר נהדר ואווירה נהדרת שריחפה לה בדשא הגדול. היה אירוע מדהים שהוא 

 שלנו ממש ובאמת בלתי נשכח

 מזל טוב לכל המשפחה, ברכות לבביות ושיהיו רק שמחות -הילה  –משפחת מזרחי חובקת נכדה נוספת  «

נו,  –ו ומרסי וכמובן הדודים הגאים ‘גל הקטן, אח לאוהד , בן לשירה ואהרון ונכד לאיז –נולד כדורי חדש בשכונה  «
 שהגיע לביקור‘ ורג‘יש כאן כבר ממש שבט. שפע ברכות חיבוקים ונשיקות. וכמובן ברכות לזקן השבט סבא ג

מבני ביתנו לומדים השנה לימודים אקדמאיים? אז למי שרק מתחיל ולמי שלו זו השנה השנייה או  23-הידעתם שכ «
 השלישית או.... שתהיה שנה טובה ומוצלחת. תלמדו יפה...

 גל ברלס יצא לאזרחות. ברוך הבא ובהצלחה בהמשך הדרך –אזרח חדש, יפה וחסון מסתובב לו בקיבוץ  «

בחודשים האחרונים חודשי החופש וכמו כל אזרחי ישראל גם חברינו בקיבוץ נסעו לטיולים בחו"ל: יפתח וקרן  «
צדפי קפצו לכרתים, שולה ואבי זוהר ביקרו בברצלונה, שוש ואריה שלמון טסו לפולין עם המדריך האולטימטיבי 

 ה לוינסון ביקרו בסרדניה וקורסיקה‘ה ואברמל‘ו, מיקי שוורץ קפץ לקנדה לבקר את הנכדים ושושק‘איז

 משפחת קציר חזרה למולדת לאחר שנה בוויסקונסין ארה"ב, ברוכים הבאים הביתה «

אפרת וינטר חגגה יום הולדת בסטייל והוכיחה לכולם שהגיל לא חשוב כאשר יצאה למסע של מלכת המדבר  «
 בפינלנד. כל הכבוד לך!

או בעצם הראשונה לשנת תשע"א היא הגברת הדר ראובני שמתגייסת לתפקיד בחיל  2010המתגייסת השנייה לשנת  «
המודיעין. בהצלחה לך יקירתנו, שמרי על עצמך ואנחנו כאן בבית מחזיקים אצבעות להצלחה בתפקיד ושהזמן 

 יעבור מהר

הם כבר ילדים גדולים.  -אפק, אלה ועידן חזרו ממסע לפולין במסגרת הלימודים. המסע לפולין הוא מעין ציון דרך  «
 מקווה שהיה לכם לימוד מעמיק ושטקס יום השואה יעשה טוב מתמיד.

סבים רבים, כאשר לבן של ענת נולד בן. מזל טוב לכל משפחה, שפע ברכות וכן   -תואר חדש לצ'יני ופוריה לב ארי  «
 ירבו...

מורן ובחיר ליבה יגאל התחתנו בעדן בחתונה יפה ונעימה בצהרי יום  –קול ששון וקול כלה, מורן זנגי עברה בחופה  «
 שישי. מזל טוב לזוג הצעיר ולהורים המאושרים וכמובן לאחיות.

 מכבית טוכמכר ובני ביתה הגיעו לביקור מגרמניה. התחממו לכם בשמש הטובה וחזרו בשלום לגרמניה הקרה «

"ויקום ילד הבר מצווה תבל קציר לקרוא בתורה" אומנם קצת באיחור ולא ממש בפרשה שלו, אבל תבל קציר עלה  «
 לתורה. שמחה וששון, מזל טוב לכל השבט

וכמובן, העורך הראשי של העיתון, החבר שמוליק אייל ובת זוגו עתליה חזרו מטיול שורשים בלייפציג, גרמניה  «
 ומביקור משפחתי בלונדון

מאור חנה וצבי, אהובה לביא ותמי גביש, ברלס דרורה ויורם, צדפי רבקה  –חבורה צעירה נסעה לטיול בברצלונה  «
 ורמי. שיהיה טיול מוצלח, קרעו את העיר וחזרו הביתה בשלום

 ה ניר )המציל(. המון מזל טוב לזוג ולמשפחה“עוד חתונה של בת משק, הפעם טליה פיינבלט ובחל -וברגע האחרון  «
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 ְסָתו נוָֹרא ֹלא ְסָתִוי... יוסי גמזו
 

ָתו ים ֶשַהסְּ רִּ ים אֹומְּ ירִּ ָכל ַהשִּ  בְּ
ם, רּות ַבָשַמיִּ ַמן ֶשל ַקדְּ  הּוא זְּ

י ֶשָרָאה ֹפה  ָזָהב-ֵאיְך ֶשֶמש ַאְך מִּ
 צֹוֶהֶלת
ֵכֶלת  ַבתְּ

י ֶשֶמץ ֶשל ָעב  לִּ  –בְּ
ם. ֹדק ַפֲעַמיִּ בְּ  מּוָטב ֶשיִּ

 
ָתו ים ֶשַהסְּ רִּ ים אֹומְּ ירִּ ָכל ַהשִּ  בְּ

ַמן ֶשל ַשֶלֶכת ֵקַרַחת,  הּוא זְּ
י ֶשָרָאה ֵעץ  ָזָהב-ַתפּוחַ -ַאְך מִּ

 פֹוֵרחַ 
ֵריחַ   בְּ

ָהב לְּ נִּ  ָבׂשּום וְּ
ֹאָהב  לּו ֶשָכל ָהעֹוָלם מְּ אִּ  –כְּ

ין ֶשֶזה ֹלא ָכל  ָכְך ָכָכה.-ֵמבִּ
 

ָתו ים ֶשַהסְּ רִּ ים אֹומְּ ירִּ ָכל ַהשִּ  בְּ
ֹמַח, ׂשְּ ַמן ֶשָקֶשה בֹו לִּ  הּוא זְּ

דֹוָתיו ׂשְּ י ֶשָרָאה ֵאיְך ַפָלח בִּ  ַאְך מִּ
 נֹוֵגע
 ָיֵגעַ 

ֵנֶבט שֹוָבב  בְּ
ָשו( 'יק, ֶשָצץ ַרק ַעכְּ צִּ ֵנֶבט ָקַטנְּ  )בְּ

בּול לְּ ָתם בִּ יש ֶשֶזה סְּ גִּ  מֹוַח.-ַמרְּ
 

י ָמה ֶשָבטּוחַ  י: כִּ יבִּ  הּוא ֶזה, ֲחבִּ
י, ָתוִּ ָתו הּוא נֹוָרא ֹלא סְּ ֵלנּו ַהסְּ  ֶאצְּ

ין י ֶשעֹוד ֹלא ַמֲאמִּ  ּומִּ
תֹוֶהה   –וְּ

ֶאה... רְּ יִּ ֵתן, ֶשֵיֵצא ַלָשדֹות וְּ  ַסחְּ


