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 ולכל התלמידים שלנו נאחל: 
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 ברוכים הבאים לחברים החדשים...



 

  2עמוד  - 3122/:/3 - 599גליון  -בניר 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שנים למותה 20 - ריקה שלמון

 שנים למותה 17 - יעל המר

 שנה למותו - אהרון ביוקאורל

 

 ומאז העלון האחרון נפרדנו גם מחברינו 

 יעקב מזרחיובני פלג , נירה רפפורט

 זכרונם לברכה

  אדם צובר זיכרונות

 יונה וולך

 

 אדם צובר זיכרונות כמו נמלים 

 בחדשי הקיץ. 

 בחדשי הקיץ כמו חגב 

 ויש שאדם שר.  -בעת הקיץ 

 

 ובחורף הנמלים מתכנסות 

 מתנועעות ברכושן ומכלות לאט 

 את הרכוש ואת החורף מכלות 

 לאט, לאט. 

 

 והחגב בחורף שר לפתחים 

 לטעום מזיכרונות העונה 

 העונה האהובה שבשירו 

 ממנו חמקה. 



 

  3עמוד  - 3122/:/3 - 599גליון  -בניר 

 

 תודה סבא,

 

 על שנים רבות של צחוק, תבונה, הקשבה, לימוד, אהבה ונתינה.

 על היכולת לפשט דברים ולהתעקש בסבלנות כשאתה יודע כבר את התשובה.

 על זה שלא משנה כמה ידעת, תמיד היה לך הרצון ללמוד עוד.

 על הכישרון להציק רק כדי ללטף אחר כך.

על הילד שתמיד חי בתוכך ולא נתן לנו לרגע לשכוח כמה קצרים ויפים הם החיים 

 וכמה חשוב תמיד לזכור את זה.

 

 את כל זה, אפילו הזמן לא יכול לקחת.

 

 יובל
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 לזכר יעקב

 

 הכל התחיל ממש מזמן. 

אליהו בחמימות רבה. לאחר פרק זמן בו עבדתי לבד, לייקה חזרה -היינו צעירים הרבה יותר, התקבלנו לניר

למרפאה מתקופה של בחינות, לקראת לימודיה הארוכים. הקשר בינינו היה טוב מן ההתחלה. נוצרו יחסים 

של כבוד הדדי, הערכה משותפת, ותמיכה זו בעבודתה של זו. למדתי מלייקה המון. עד היום, היסודות 
 המקצועיים שהיא העבירה אלי טמונים בי חזק מבפנים, ומכוונים אותי בעבודת המרפאה.

 

היחסים בינינו היו לבביים מאוד, ובאופן טבעי הוזמנו לבית משפחת מזרחי. מהר מאוד הרגשנו נוח, ושייכים 

למשפחה. יעקב ולייקה אירחו אותנו בחמימות, והיינו שותפים בפגישות משפחתיות, ארוחות ועוד. יעקב 

היה איש חברה ממדרגה ראשונה, אהב לארח, לספר, לכבד )במיוחד בשוקולד(. אהב להתבדח, אהב מאוד 

 את משפחתו כולה )כולל את משפחתם של ליאורה ועזרא(, ובמיוחד ומאוד את לייקה.

 

הם היו זוג מאוד דעתני, אך לא אחת, בסוף דיון, יעקב היה אומר: "לייקה בסדר, את צודקת..." ומוותר. 

הוא היה מומחה בעבודת ידיים. ידע לתקן הכל, ליצור, וגם ללמד איך, מה צריך, ומה כדאי לעשות. וכמובן, 
 והכי חשוב, היה בונה ויוצר בעץ באופן מושלם ביותר. בכל פינה בבית מרגישים את ידיו של יעקב. 

 

הוא אהב מאוד את עבודתו בנגריה, ואת צוות העובדים שלה. גם כשמצב בריאותו הלך והחמיר, הוא לא 
ויתר, והמשיך בביקורים ועזר עד כמה שהיה יכול. הוא אהב לפגוש חברים, להתבדח ולצחוק בחד"א, תמיד 

 היה מורגש בין חברים.
 

במרפאה נפגשנו בשנים האחרונות יותר ויותר, אך הוא תמיד השתדל לראות את החצי המלא של הכוס, 

ולחשוב שיהיה טוב, והעיקר "שלא יהיה יותר גרוע..." בתקופה האחרונה, מאז שלייקה חלתה ומצבה 

לקבל את המצב החדש, ולהתמודד אתו. לאחר מכן, כשלייקה  –החמיר, היה ליעקב קשה מאוד. בהתחלה 
יצאה מהבית, הקושי גדל אף יותר. עם הזמן יעקב נזקק לעזרת מטפל צמוד. המשפחה שסבבה אותו תמכה 

 ועזרה המון, אך היו רגעי בדידות וקושי. צוות המרפאה גם הוא השתדל לתמוך, להקשיב ולעזור לפי הבנתו.

 
 היית מורגש בכל מקום בקיבוץ.  –יעקב 

 אהבת לעזור, לצחוק ולעשות שמח. 
 אהבת את הקיבוץ, ומאוד מאוד את לייקה, וכך אזכור אותך לתמיד.

 

 תרצה זנגי
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אנחנו בשלהי הקיץ. אולי כשייצא העלון לאור כבר יתחילו רוחות הסתיו לנשב. ודווקא הקיץ הזה איננו 

"עונת מלפפונים". חלקים גדולים בציבור הישראלי יוצאים לרחובות. מה שהחל כ"מחאת הקוטג'" נראה 

היום כמאבק אמיתי על דמותה של החברה בארץ. חלק מן הסיסמאות, המבטאות את חלומם של 
 המפגינים, מהוות כבר שנים רבות תשתית לחיינו המשותפים.

 

איפה אנחנו בכל זה? האם אנחנו חלק או מתבדלים? האם האנשים שיוצאים לרחוב רואים בנו בעלי 

ברית? איך התנועה הקיבוצית בכלל, ואנחנו כחברי קיבוץ בפרט, יכולים להצטרף להזדמנות הזו לשינוי 

 פני החברה שלנו?

 

מהם  –ובינתיים צמח לו מאהל קטן בחצרנו. הנעורים מעלים שוב את סוגיית הלינה לדיון, ובעקבותיה 

 ערכי הליבה שלנו, ועל מה צריך לשמור בכל מחיר.

 

ובכלל בקיבוץ הקטן שלנו לא ממש רגוע. קצת לפני הקליטה הגדולה של משפחות לבנייה המרוכזת, 
וקצת אחרי שקלטנו )או יותר נכון קיבלנו לחברות( משפחות של בני קיבוץ, עולים חששות, פחדים 

וחרדות. מה יהיה עלינו, איך נצליח במשימה, איך נשמור על ליבת ערכינו, איך נצליח לשמור על 

איך למרות הפחדים, ועם כל החששות אנחנו עושים את מהלך הקליטה  –זכויותינו. ושאלת השאלות 

 היטב, ומזניקים את הקיבוץ שלנו לעתיד טוב יותר.

 
מתחיל הסתיו, ספטמבר כבר כאן. לרבים מאתנו התאריך הזה מהווה נקודת התחלה, התרגשות 

והזדמנות. שתהיה שנת לימודים טובה ופוריה לכל ילדינו וכמובן לצוותים החינוכיים העוסקים במלאכת 

 הקודש.

 

לקח לא מעט זמן להתארגן, התלבטתי רבות אם אוכל להיכנס למקום הגדול  –ומילה אישית לגבי העלון 

שהותיר אחריו שמוליק. עדיין אינני בטוחה, אך רוצה להודות לעתליה, שלי, דור וליזה שקיבלו אותי. 
 מקווה שהרבה חברים וילדים ישתפו אותנו ויתרמו חומר ל"בניר" להנאה ולעניין כולנו.

 

. ברוב עם, וברוב שמחה. אמנם לא יצא עלון לכבוד המאורע, אך 61 -לפני כחודש חגגנו את חג המשק ה
 רשמים מאירוע הטריאתלון דווקא נקבל בעלון זה. 

 

וגם ננצל את המועד כדי לברך את החברים, הנקלטים, הילדים, הצעירים והחיילים שכולם תורמים 

 לקיבוץ ועושים אותו למה שהנו.

 
 קריאה נעימה, 

 נטע

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 40או להכניס לתא דואר מספר 

 
 מחכים לשמוע מכם...

 נטע באריעורכת ראשית: 

 רגב עמיקםארכיון: 

 דור הורביץ, שלי בורץ, עתליה אייל, בוחסירה ליזהמערכת: 

 כנסו לאתר הקיבוץ  -להערות, רעיונות, דעות וסתם לראות את העלון בצבעוני 

 )ובדרך תמצאו גם כתבות, סקרים, תמונות, הודעות ועוד ועוד(

www.nirel.org.il  
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 . למעלה מחמש שנים עברו, הוא עדיין לא כאן.25/6/06-גלעד שליט נחטף ב

 

 , יום הולדת שישי בשבי.25-השבוע חגג גלעד את יום הולדתו ה

 

 איך חוגגים לילד בשבי? 
 איך אוכלים, שותים, ישנים במיטה בכל יום שעובר? 

 איך מחזיקים מעמד?

 
 תהיה חזק. -אנו מחזקים את ידיהם של משפחת שליט ושולחים מחשבות חיוביות לגלעד 

 נר על החלון
 פבלו רוזנברג

 

 מה אלחש לך שתביטי
 זה אני עומד כאן על הסף

 איך אגע בך שתרגישי
 את גופי יום אחד נוסף.

 
 את הרוח המלטפת

 לך אני שלחתי מן הים
 היא תלחש לך ותיתן לך

 עוד סימן שאני קיים.
 

 רק שימי נר על החלון
 ונרקוד לאט את מחול הנשמות

 שימי נר על החלון
 והלב ישוב לפעום.

 
 הדמעות כבר זולגות בחלב
 איך נמצא מקום להתחבא

 כשגווע הנר בחדר
 גם אני לאט לאט כבה.
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 תודה ענקית -אפתח בחוב קטן 
, היה מוצלח מאד כך שמעתי, כל הכבוד לכל מי שלקח חלק 61-לכל מי שטרח ואירגן את אירועי חג המשק ה

 הן בהפקה והן למשתתפים. 

 

 חזרתו של העלון -עניין נוסף 

שמוליק שלנו שנלקח בפתאומיות השאיר חלל גדול, כעת לקחה על עצמה נטע את האתגר הלא פשוט הזה של 
מוסד שאני רואה בו חשיבות רבה לקהילתנו הקטנה והמגובשת להחלפת דעות באופי השונה  –עריכת העלון 

מהמדיות הדיגיטליות, וביחד עם אתר הקיבוץ ומערכת המיילים מאפשרים קיומה של חברה אזרחית 

 דמוקרטית שיתופית ופתוחה המאפשרת לכל חבר וחברה, בת/ן משק ותושב להשמיע את קולו בשיח הציבורי. 

 ולצוות הוותיק שלצידה! הציבור מוזמן להשתתף... –בהצלחה לנטע 

 

 מבט מהצד
יציאה למילואים על אף הקשיים הכרוכים בה היא סוג של חופשה מהעבודה והשגרה השוטפת, אפשרות 

מרעננת של פסק זמן, עצירה לקבלת פרופורציות, להסתכל מן הצד על המציאות ולנסות לתכנן, לשקול 
ולהעריך נכונה את החיים )המשפחה, העבודה, הקיבוץ( ללא ההישאבות היומיומית ל"שוטף". כמו כן אובדן 

 החירות לתקופה קצובה גורם לאדם להעריך את החופש והבחירה שבחייו.

בנוסף יש משהו מאד מעשיר, שוויוני ושיתופי במסגרת המילואים, בה יכולים מתנחל ממאחז לא חוקי, 
מטר(  3לחלוק "פילבוקס" )צינור בטון בקוטר  -קיבוצניק, דוברו )לשעבר( של שר הביטחון וסטודנט צעיר 

שעות, או תורנות מטבח מהבילה במהלכה מקרצפים יחדיו סירים מפוייחים ושמנוניים ומנקים את  48למשך 

"המיץ של הזבל" מכל פינות המטבח הצה"לי, שוטפים כלים ללא מכונה או מדיח בתנאים שמזכירים את 

 חלוצי הקיבוץ בימיו הראשונים. 

כמו הרוטציה בראשית ימי הקיבוץ יכול הרס"פ האימתני, שבאזרחות הוא "בין עבודות", להיות לנוגשם של 

סמנכ"ל עמותה, מנהל עבודה בחברת בנייה גדולה, יהלומן או מהנדס, או לחילופין להוריד הוראות למ"פ 

 ולסגנו, כשכל הקצינים לוקחים חלק בעבודות השמירה ובתורנויות השוטפות. 

 אם אין צדק חברתי במדינת ישראל, הרי שלפחות במילואים הוא מתקיים.

 

 חופשה בשומרון
רבע שעה ממחלף נחשונים אפשר להגיע לחו"ל. האפשרות הבנאלית היא דרך נתב"ג, אולם 

דרך זולה ומרתקת לא פחות היא יציאה למילואים בחטמ"ר בנימין )המועצה האזורית 

הנוף הים תיכוני של גבעות מנוקדות במטעי זית עתיקים, טראסות אבן  –הגדולה בשומרון( 

ובהן עצי תאנה וכרמים, אוויר הרים ובריזה המקלה על חום אוגוסט ההופך בלתי נסבל משנה 

לשנה )לא ברור אם בגלל ההתחממות הגלובאלית או הגיל, ואולי שניהם...( ומאות המעיינות 

כל אלה מצליחים לייצר אמירות בנוסח "זה ממש כמו כרתים פה"...  –בוואדיות השומרון 
 הגוזמאים שבחבורה אף ישוו את הנוף לזה של איטליה. 

 

זית( אכן הנוף מרשים ויוצר אשליה של איכות -על בנקודת תצפית )נניח מההתנחלות עטרת בואכה ביר-ממבט

חיים. אך כשמתקרבים נגמרים הדמיון והפסטורליה, כבר במחסום הבטונדות הראשון:  ברוכים הבאים 

 או שמא מספטמבר פלשתין? -ליהודה ושומרון 

שרבים  -סימני השאלה בסוגיה זו רבים בקרב הפרשנים והפוליטיקאים, קצת פחות בעיני החבר'ה במילואים 

מהם הגיעו היישר ממאהלי המחאה ברחבי הארץ )חלקם אפילו עם החולצות האדומות( ובטוחים כי ממשלת 

נתניהו תשמח למנף את ההכרזה המתוכננת על המדינה הפלשתינית לשם הסלמה ביטחונית שתשים קץ 

 למחאה האזרחית )או "גל פופוליסטי" ע"פ ביבי(. 
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 אוגוסט הרותח 
"צה"ל הרשמי" מצידו נערך לכל התרחישים ובו בזמן מנסה באקרובטיות ראויה לציון להקטין את החיכוך 

מול האוכלוסייה הפלשתינית מחד ולשמר את התודעה כי צה"ל בשטח ולא יסבול שום פעילות אלימה מאידך. 

שבו סטטיסטית יש עלייה  –משימה כמעט בלתי אפשרית באוגוסט הרותח, כשהשנה חל בו גם חודש הרמדאן 
ויכולות  -בפיגועים מסוג "המחבל הבודד" עליהם אין בד"כ אינדיקציות מודיעיניות והן מפתיעות את הגזרה 

להתרחש במגוון "כלים זמינים" החל מפיגוע דריסה, השלכת בקבוקי תבערה ואבנים וכלה בפיגוע ירי או 

סכינאות, כל זה כשכאמור בשטח ישנו שקט מתוח, שיגרה מטעה של עסקים כרגיל וכאמור הקטנת החיכוך של 

 הצבא מול האזרחים. 
 

לזה יש להוסיף את מתכונת העימות החדשה שאימצה הרשות הפלשתינאית של הפגנות אזרחיות ללא נשק, 

קואליציה  -מתוקשרות היטב ואף ממומנות מכספי קרנות בינ"ל בהם מתעמתת באורח קבע, בד"כ בימי שישי 

של תושבים ערביים, אנשי שמאל אנרכיסטיים ופעילי זכויות אזרח )חלקם בתשלום חודשי ביורו( מגובים 

באמצעי תקשורת מכל המדיות הדיגיטאליות על שטחי מריבה, כשמולם עשרות מתנחלים חדורי אידיאולוגיה 

ולהט קרב, כשהצבא, המשטרה ומג"ב בתווך, מנסים לסיים את האירוע במינימום נפגעים, ומבלי שיגלוש 

 להפרעה לצירי התנועה ולסדר הציבורי. 
 

צלאח )מוזמנים -סביב מעיין מתחת לכפר נבי –הריטואל הקבוע הזה שהצליח בנעלין ובילעין הגיע גם לגזרה 

 –טיוב( ומשמש סוג של "פיילוט" לצדדים לקראת ספטמבר. כללי הטקס ידועים מראש -להקליד את השם ביו

ומה שנותר הוא תוצאות ההפגנה, שמבחינת הצבא צריכות לשאוף למינימום  –שעת ההתאספות, ההרכבים 

נפגעים משני הצדדים, ומינימום תצלומים מדממים שייצאו לאינטרנט ולרשתות הזרות, מאחר ושדה הקרב 

 הזה הוא תקשורתי ותודעתי בעיקרו.
 

 כביש עוקף
אם כל זה נראה פשוט מן הצד, הרי שהעיסוק המרכזי של הצבא בימים מבעבעים אלה הוא הטיפול בתאונות 
הדרכים: אין יום שאין בצירי הגזרה תאונות דרכים, כולל תאונות עם הרוגים. תרבות הנהיגה של התושבים 

 באזור היא פרועה ובהיעדר אכיפה יעילה התוצאות לא ממהרות לבוא. 

באופן פרדוקסלי נספרים ההרוגים היהודיים בסטטיסטיקה הישראלית בעוד ההרוגים הפלשתינאיים 

אף כביש בגזרה אינו מוגדר כ"כביש אדום", מה גם שהכבישים החדשים  -בסטטיסטיקה של הרשות, וכך 

יחסית שסללה המדינה )המינהל האזרחי בשטחים אינו נדרש ליותר מארבע שנים על מנת לאשר כביש עוקף...( 

ביהודה ושומרון מאפשרת נסיעה מהירה מאד כשהקווים הלבנים הרצופים במרכז הכביש ותמרורי האזהרה 

 משמשים קישוט בלבד. 
 

קיום כאשר ישראלים )כולל צבא, -באופן אירוני דווקא הגורל המשותף של תאונות הדרכים יוצר סוג של דו

מד"א ומתנחלים( מטפלים בנפגעי תאונות פלשתינאים, ומנגד פלשתינאים )בעיקר הסהר האדום, אך גם עוברי 

 אורח( מטפלים בנפגעי תאונות דרכים יהודיים, מי שמגיע ראשון לזירת התאונה. 
 

 דילמה
הזויה אך כבר בנאלית היא העובדה כי את עשרות ההתנחלויות ה"חוקיות" אדומות הגג בונים מיטב גברברי 

 פלשתין המבקשים להתפרנס ולפרנס את משפחותיהם.

קשה להגדיר את המציאות המוזרה הזו, וה"פרדיגמה" הכי קרובה שמצאתי בראשי לכך היא סוג של כיבוש 
אם כי המניעים כמובן ליצירת  – 21-קולוניאלי/אימפריאליסטי שכבר לא נותרו שרידים כמוהו במאה ה

מציאות זו שונים ומורכבים מכיבושי המעצמות הקולוניאליות או האפרטהייד הדרום אפריקני שנעלמו 
 . 20-בהדרגה מן המפה העולמית עד תום המאה ה

לבין העובדה שאם לא אנשי המילואים היו מבצעים זאת היו נדרשים  –המתח בין היותך קלגס בשם הכיבוש 

לכך חיילי הסדיר הששים אליי קרב מתחלפות חליפות במחשבות. הדילמות הללו מנקרות בראש ובשיח 

שכן אלה  -הלוחמים סביב פק"ל הקפה, שלרוב ישנה חלוקה בעמדות בין אנשי מרכז ושמאל )לא קיצוניים מדי 

שכן אלה אינם עושים  -לבין אנשי ימין )לא קיצוניים מדי  -אינם עושים מילואים( המרגישים עצמם קלגסים 

 מילואים...( המרגישים מסורסים )ע"י ההוראות המחמירות לפתיחה באש(. 
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על אף שיש ייצוג מכובד למגזרי החברה הישראלית הציונית השונים, בולטים בנוכחותם שני מגזרים: 

 קיבוצניקים ומתנחלים, הפכים אידיאולוגיים או שמא מאד דומים?  

הסיפור הבא הוא קוריוז מעניין: סמוך להתנחלות ה"חוקית" נחליאל )כיום ליד כל התנחלות בחסות המדינה 

ישנם מאחזים על כל הגבעות שסביבה, כך למשל ליד היישוב הקהילתי הוותיק יחסית "עלי"  בו מתגוררים 

חלק נכבד מהקצונה הצה"לית בדרגי הביניים קמה לאחרונה כבר היאחזות תשיעית תחת השם עלי ט'...( 
הקים נוער הגבעות מאחז בשם "קיבוץ גבעת מנחם". הסיבה לבחירת השם היא טענתם כי המדינה לא תפנה 

קיבוץ והם נאחזים בכך שגם קיבוצים רבים הוקמו על אדמות ערביות ומעולם לא פונו. בקיבוץ מבנה אחד של 

בית כנסת וצריף רעוע בו מתגורר החבר היחיד הקבוע, שהוא שילוב של שריף מקומי ודילר אזורי הנוהג לבצע 

סיורים חמושים עם שני כלביו האימתניים ולזרוע בהלה וכתובות גרפיטי בכפר הסמוך ביתילו. תושבי הכפר 

יורדים בתגובה ומיידים אבנים על הציר מתחת לכפר, והצבא עסוק במרדף של חתול ועכבר הן אחרי מיידי 

האבנים, והן אחרי אותו יהודי הזוי, שמעולם לא נתפס על חם, ועתה מנסים למצוא עילות להפללתו ומעצרו 

 בגין סחר בסמים.
 

  -בכל אופן קיבוצניקים, מתנחלים, ואחרים 

 בביצוע המשימות בשטח כולם שותפים: 

פטרולים ותו"סים, זימונים באישון לילה, אבטחת הצירים והיישובים, בידוק 

 ומעצרי שב"כ, פיזור הפרות סדר ומארבים על דרכי הגישה לצירים ולהתנחלויות.

למשימות מורכבות אך אפורות אלה הבין הצבא זה מכבר כי גדודי השטחים 
הסדירים ושטופי האדרנלין אינם מתאימים ולכן החליפם בחלק מגזרות החיכוך 

במיטב יחידות המילואים )אנחנו למשל החלפנו בקו את הפלוגה של חגי לנגשטטר 

מחטיבת "אלכסנדרוני"( בהן ניסיון החיים, העובדה שלרוב יש משפחות עם ילדים 

 וקצת פחות אדרנלין הופכת אותן לשקולות יותר ופחות קלות על ההדק.
 

ואכן העובדה כי בחודשים האחרונים ישנו שקט יחסי ומראית עין של שגרה בהחלט 

נזקפת לזכות הצבא ולחיילי המילואים חלק נכבד בכך, שכן כל תקרית קטנה 

  –עשוייה בהיעדר שיקול דעת להדליק את הגזרה, וביתר שאת בתקופת הרמדאן 

בה צמים הפלשתינאים מבוקר עד ערב ומצויים בשגרת יום עבודה מפרכת במקביל 

 לרעב ואקסטזה דתית. 

 

 נקודות אור
 מקווה שלא שיעממתי עד כה, עכשיו לפני סיום בנימה אופטימית ככל האפשר, הנה כמה נקודות אור:

 

  מאז הפיכת החמאס בעזה, הבינו ברשות הפלשתינאית כי החמאס הוא אויב משותף. כתוצאה מכך בשנים

בין כוחות הרשות לכוחות הביטחון של שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני האחרונות הולך ומתהדק 

ישראל, וכפועל יוצא מכך ישנה הצלחה גדולה מאד בסיכול פיגועים והפחתת האלימות. גם לאחר הפגנת 

"האחדות הפלשתינית" בקהיר נמשך שיתוף הפעולה המודיעיני בטחוני כנגד פעילי החמאס שנאלצו לברוח 

מערי הגדה לכפרים הנידחים. ההפחתה זו הביאה בתורה לפתיחה הדרגתית של רוב רובם של המחסומים 
 בשטחי הגדה, דבר שמאפשר שגרת חיים נורמאלית גם לתושבים הפלשתיניים בגדה.

 

  של חזרה למעגל העבודה פתיחת המחסומים שנראית לישראלי מן הצד כמשהו טכני, למעשה אפשרה

מרבית הציבור הפלשתיני, התאוששות המסחר ועקב כך לשגשוג כלכלי יחסי וצמיחה באחוזים מדהימים 
בעיקר בהשוואה לצמיחה המקבילה במדינות המערב מאז המשבר העולמי המתמשך, שאגב, כמעט ולא 

פגע בכלכלה הפלשתינית ביהודה ושומרון. הפריחה היחסית מהווה מקור לאופטימיות שאולי המוטיבציה 

לחזור למדיניות של טרור ופיגועים היא נחלת העבר )כמובן שללא איזושהי התקדמות מדינית זה עלול 

 להתהפך...(
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  נפתחו עוד צירים רבים לתנועה  –לתנועת פלשתינאים  443בעקבות החלטת בג"צ בדבר פתיחת כביש

משותפת באותה אמתלה, וכל עוד עושה הרשות הפלשתינאית כל מאמץ למנוע פיגועי טרור הרי שהחיים 

ואנו כריבון כובש פחות נדרשים לנקוט בפעילות אפרטהייד כפי שהייתה נהוגה יותר נורמאליים בגדה 

 בקווי המילואים הקודמים.
 

  צה"ל הבין את חשיבות הקרב על דעת הקהל העולמית, ומתייחס במלוא הרצינות לעניין. החלפת חיילי
הסדיר במילואים בחלק מגזרות החיכוך מלווה בהכנה אינטנסיבית ומעמיקה כולל לימוד של מקרים 

ותגובות )ואף בימוי מצבי עימות אפשריים בעזרת שחקנים מקצועיים!( עם כל הבעייתיות של השירות 

ככל הניתן, ולהערכתי קוד אתי ורמה מוסרית גבוהה בשטחים, אני בהחלט חושב שצה"ל מנסה לשמור על 

 לא מעט צבאות )כולל מערביים( היו נגררים כאן להרג חסר הבחנה של אזרחים בנסיבות כה מורכבות.
 

  מול המוצב בו אנו שוהים הולכת ונבנית בימים אלה העיר הפלשתינית "ראוואבי". מדובר במיזם שאפתני

בסיוע מסיבי של מדינות המפרץ והאיחוד האירופי, והסטנדרטים צפויים להיות עיר מודרנית של בניית 

אלף תושבים. ברוח מצוקת הדיור בעת תדריך יחידת  40-גבוהים מאד. בשלב ראשון העיר מתוכננת לכ

רק בשביל לשמוע מהקצין המתדרך כי מחיר  –התיאום התעניינו מספר חיילים על עלויות רכישת דירות 

אלף דולר, כך שלא מתכוננת רכישת יח"ד בראוואבי ע"י חיילי  400דירה ממוצע בפרויקט הוא מעל 

 מילואים... אגב מצוקת הדיור בהתנחלויות רבות יש מלאי דירות ריקות וזולות...

 

 אוהלים
אין לי ספק כי חלק נכבד מהמצטרפים למחאה הם משפחות של חיילי המילואים, אשר מעבר לנטל הכלכלי 
הגבוה שנופל באחוזים בעיקר על המעמד הבינוני במדינה, הרי שהם נושאים נטל נוסף, ועודם נושאים בנטל 

זה הרי שהם עדים לחלוקת המשאבים הבלתי פרופורציונאלית בין מדינת ישראל לבין הקולוניה ביהודה 

-ושומרון. עכשיו משיצא השד מהבקבוק יהיה קשה להחזירו, לכן גם דרך אגב נמנעים רבים מהציבור הלאומי
 דתי להצטרף למחאה, וזאת על אף שבהרבה מהסוגיות שעלו במחאה יש להם הסכמה מלאה.

 

יותר מהעשירים ולהפחית מהעול של מעמד  –העם דורש צדק חברתי, חלוקה יותר צודקת של נטל המס 

הביניים. כולי תקווה שהתנועה הקיבוצית תזהה זעקה זו כהזדמנות לצרף אליה לפחות חלק מהמשפחות 

המצויינות הללו, ותנצל את העובדה שבחברה הקטנה שלנו יש יותר צדק חברתי מאשר במדינה, חלוקת 
משאבים יותר מאוזנת וערבות הדדית אמיתית, ומי יודע אולי נוכל לחזור ולהתוות דרך במציאות הישראלית 

ממש כשם  –דמוקרטית ולהוות דוגמא ומופת -נשוב להראות את הכיוון לחברה סוציאל – 21-של המאה ה
 שהיינו בתחילת הדרך אי שם לפני מאה ואחת שנים!

 

 

  –ואסיים בחוב גדול למשפחה שלי 

  –שצריכה לשאת בנטל בהרכב חסר בחום המטורף הזה של אוגוסט 
תודה רבה על ההבנה, ההזדהות וההכלה של השירות במילואים, 

 הקושי האמיתי הוא שלכם. 

 

 נימרוד
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זה לא היה קל לשכנע את סוזן להיפגש כדי לתת ראיון לעלון "בניר". כידוע, סוזן איננה דברנית 
גדולה, אבל בסופו של דבר הצלחתי לפגוש אותה. הראיון הפך די מהר לשיחה, כיוון שמצאנו הרבה משותף 

 לדבר עליו. ניסיתי להביא כאן את תמצית הדברים.
 

 בספטמבר הקרוב את לא מקבלת את התינוקות החדשים.  1-בעוד כמה ימים נגמר חודש אוגוסט. ב

 איך זה? 

שנים, מאז שמינדי ואני פתחנו את בית התינוקות ביחד, שקיבל את שמו:  17כן, זו פעם ראשונה אחרי 

שנים במערכת החינוך. אני שלמה עם ההחלטה שלי, אחרי שהרבה זמן  29"חסידה". באופן כללי אני כבר 

חושבת ומתלבטת בנושא זה. השנה הזו כבר הייתה לי קשה, וכבר לא יכולתי לנהל את הבית בדיוק כמו שאני 

 רוצה. למרות זאת, עם התינוקות אני מסתדרת מצוין.

 

 האם חלו שינויים מאז שפתחתן את הבית ביחד?

כן, חל שינוי בשנים האחרונות, גם האווירה השתנתה. בפורום הגננות רק אני חברת קיבוץ, כל השאר 

שכירות. יש עוד חברות שעובדות ותורמות הרבה לחינוך, אבל אין יותר גננות חברות קיבוץ. גם למינדי היה 

קשה לעזוב )לפני שבע שנים(. אבל אחרי שהיא עזבה שמרתי על הכל, בדיוק כפי שיצרנו ביחד. כשתיכנס 

 המטפלת החדשה הכל ישתנה, יהיה אחרת, אבל אני שלמה עם זה עכשיו. 

 

 אז מה הביא אותך לקבל את ההחלטה דווקא עכשיו?

אני רוצה לעשות משהו חדש. אם אני מחכה עוד קצת, אהיה בגיל שלא אמצא כלום. עכשיו עוד יש לי כוח. 

 אני מרגישה שהשעון מתקתק, זה בראש כל הזמן, כל הדברים האלה נתנו לי את הפוש. 

 

 לא קשה לך שאת במגע עם אמהות מהקיבוץ? 

אני אוהבת לקבל אנשים שאני מכירה אותם. ההיכרות הקרובה לא מפריעה לי. תמיד שמרתי שדברים 

תינוקות. בבוקר יכולתי לקבל כל אימא בתור רק אימא. אני יודעת להפריד. זה בא -מהקיבוץ לא יכנסו לבית

ממקום מקצועי. המורה שלי אומרת שפה נבחנת המקצועיות שלנו. ההורים פוגשים אותי כסמכות מקצועית, 
אז גם הם יודעים לקבל את זה. אני מסבירה לבנות שעובדות אתי בצוות שהאימהות של התינוקות לא 

חברות שלנו, הן לא חייבות להיות החברות שלנו. קיבלתי את זה גם בלימודים וגם מהמורות שלי במערכת: 

 מיקי, מרסי. 

 

 ספרי קצת על ההיסטוריה, וגם על הלימודים שלך בשנים האחרונות.
עם מיקי עבדתי כמתנדבת עם ה"סנוניתים". מאז "לקחתי" את המפה הלבנה והפרחים והחלה ליום שישי. 

אווירה וריח טוב בבית, הרבה דברים "לקחתי" מפעם. כל הלימודים שעברתי קשורים רק לחינוך. רוצה 

. )דיאדה הוא מושג דיאדהלספר שאני רואה עתיד שונה לבית התינוקות. בבית תינוקות יהיה גם מקום ל

מתחום הפסיכולוגיה שמתאר קשר בין שני אנשים, ובהקשר הזה בין אם ותינוקה( זהו מקום לאימהות 

תינוקות, אופציה למפגש. בזמן חופשת לידה, )שלפעמים גם מתארכת(, -ולתינוקות שעדיין לא נכנסים לבית

יוגה, מסאז'ים. מקום גם לבייבי סיטר, האם יכולה -יכולים לבוא לשתות קפה, להתייעץ, לחוגים כגון בייבי

-לצאת לסידורים, לרופא שיניים... ביקרתי בגבעת חיים במקום כזה. ראיתי איך המרכזת מכינה ארוחת

בוקר, וכולן באות לאכול ביחד. )כמובן בתשלום( זה נפרד מבית תינוקות. בעיני זה העתיד של הבית. לא אני 

אעשה, אבל זה מסר שאני רוצה להעביר. בלימודים יעצו שזה יהיה ביחד עם בית התינוקות. אני לא בטוחה 

 שזה ניתן.
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 מה את חושבת על הגיל בו טוב להכניס תינוקות? 

בית תינוקות לא פוגע בילדים, הם מסתדרים מצויין. אבל 

יש נשים שלא רוצות להיפרד מהילדים. כשעוד לא היו 

תינוקות מבחוץ, אימהות עוד קילחו את הילדים בבית 

תינוקות, וגם באו להאכיל. היום האימהות לא מגיעות 

 הרבה במשך היום. 
 

כאן אנחנו מפליגות בזיכרונות על הימים שבהם המטפלות 
אפילו קיפלו את כל הכביסה וחילקו להורים לקחת הביתה 

 את הבגדים לערב... 
 

 תארי לי מה קורה בזמן הקרוב ולאחריו.

עכשיו כל האופציות נפתחו. אבל בינתיים הראש עוד לא פנוי. אני נכנסת ל"פשוש" לחודשיים. אני עושה 

כך טיול עם גדי. -שיחות הורים לקראת פשוש, ומתכוננת לפשוש, שזה הבית שהכי קשה להתחיל אותו. אחר

חושבת על כמה דברים, ועדיין לא החלטתי. אולי  -כך אני אחשוב. בהתחלה לא לעשות כלום. הלאה -אחר
אבות. ממש בטיפול באנשים. אני צריכה לבדוק אם אני מסוגלת. אני במקצועי אחות, לא יודעת -לעבוד בבית

אם צריכה ללמוד משהו כדי להתקבל. אני אוהבת לעבוד פיזית, פחות דיבורים. עבדתי בגרמניה כאחות,  

עבודה מאוד קשה, בבי"ח פסיכיאטרי. עבדתי עם אחיות מבוגרות )כמו שאני בגילי היום(, והן עשו את כל 

העבודה, תרגול מקצועי. )עכשיו אני יודעת לקום עם תינוק מהרצפה, אבל ברור שנדרשות תנועות אחרות(. זה 

 עד לצד השני. מבחינה רגשית זו עבודה אחרת.  0הכיוון שאני רוצה לבדוק, לנסות. ללכת מטיפול בגיל 
 

 איך זה נראה לך "לא לעבוד"?

לא פשוט. אבל משעמם לא יהיה לי. גדי מחכה שאני אעשה  –אף פעם לא ישבתי בבית בלי לעבוד. חופש בבית 

 סדר בבוידעם )בצחוק...(. זה נשמע טוב. פעם ראשונה בחיים שאני לא אעבוד. 
כשהגעתי לארץ מגרמניה באתי מעבודה, וגם בירושלים, שאליה באתי עם קבוצה של צעירים דתיים, שמרתי 

על איזה סבא בלילות והחלפתי לו חיתולים. גרנו אצל מבוגרים שלא רוצים לגור לבד. אני זוכרת שהיה קר... 

ומשם ביקשתי ללכת לקיבוץ )היו כמה אפשרויות להתנדבות: לגור עם משפחות, לעבוד בבית חולים, ללכת 

 לקיבוץ(. 

 

כאן השיחה נסובה לעבר הקשר עם המשפחה בגרמניה, הקושי עם העברית, השינוי התרבותי והגעגועים. סוזן 
ספר גדלה בבית, האם טיפחה וחינכה, לימדה וקראה -מספרת על הבילוי שלה עם אמה כילדה. עד שנות בית

כניסה לחנות ספרים, ושם קריאה והנאה במשך שעות רבות. וגם על  –סיפורים. הבילוי האהוב על שתיהן 
 הקשר של הילדים עם "אומה" )הסבתא(. גם בני הזוג של לירון וניצן כבר מכירים ואוהבים לבוא אליה.

 

 איך את מרגישה עם השינוי שאת הולכת לעשות? –ולסיום 

 יש לי האומץ לעשות שינוי. כבר עברתי חוויה של שינוי כמה פעמים בחיים, ואני יודעת שאני יכולה. 

 יש קצת חששות, אבל עכשיו זה הזמן!

 

כאן אני מנצלת את זכותי כמראיינת להודות לסוזן על העבודה המסורה וההתמדה הבלתי רגילה שלה 

 בעבודת החינוך בגיל הרך )שגם אני זכיתי ליהנות ממנה כאימא(. 

וגם בהזדמנות זו )למרות שאולי האימהות לתינוקות מאוכזבות שלא היא תקבל אותם( לאחל לסוזן הצלחה 

 רבה, והרבה כוחות להתמודד עם השינוי.

 

 אליהו, -תודה ובהצלחה בשם כל חברי וילדי ניר
 נטע
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 אליהו.-לניר 11-באמצע הקיץ חגגנו את חג ה
 

הערב הראשון הוקדש לקבלת שבת יפה וחגיגית בניצוחו של קוני, ובה 

הוענקו תעודות לכל הנקלטים של התקופה מאז חג שבועות לפני שלוש 

 שנים. הנקלטים עצמם עזרו בהכנת הערב, בכיבוד ובאירוח.
 

 .1למחרת, ארוע ספורט מלהיב, ראשון מסוגו בקיבוץ, ועל כך תקראו מעטו של הפרשן מס' 
 

 תודה לצוות התרבות וההפקה בראשותן של שיר וליזה 
 ולכל מי שנטל חלק בהכנות ובעבודה על כל הסופ"ש היפה והמשמח.

 
 

 אין! -אאוט... טריאתלון  -סאמר הופס 
 

 אליהו. -לפני כחודשיים, ישבתי עם חבריי בישיבה משותפת של עוד ערב טיפוסי בקיבוץ ניר

עוד ערב אבוד יש לומר, ששוב אין כוח לצאת לתל אביב הרחוקה, ואפילו לא לכפר סבא האפלה. בעודי 

מתייפח על חוסר המעש בקיבוצינו הקט, החום הכבד והלחות הארורה, אני מקבל גם בשורה מאחד מחבריי, 

שהשנה גם את הסאמר הופס ביטלו. זהו זה, אני אומר לעצמי, "נגמר הסרט", קח את עצמך וטוס לארץ 

 קרירה כלשהי עד יעבור הזעם והחום הכבד.
 

" ומזמין כרטיס לאוקראינה הקרה, קופצת שלי בורץ 90-אך לפתע, רגע לפני שאני נכנס לאתר "הדקה ה

ומנתקת לי את המחשב מהחשמל ואומרת אתה לא טס לשום אוקראינה, אני וכל חברי ה"הולמס פלייס" 

 וזה הולך להיות היסטרי!  -מארגנים במקום הסאמר הופס, טריאתלון 
 

דקות, לפדל על  10מיד גיחכתי,טריאתלון?!? מה קשור? הרי זה נועד לכישלון. למי בכלל יש כוח לשחות 

דקות ועוד בחום "תימן" שכזה, חבל לכם על המאמץ אני אומר לה בביטחון רב.  20אופניים חצי שעה, ולרוץ 

 אנשים יישארו במזגנים!
 

 כמה ימים לפני האירוע ביקש ממני צוות המארגנים להיות פרשן האירוע. 
הגבתי בחיוב, מידיעה, שלשחות יותר מחצי דקה חתירה בביצוע עקום, אני גם ככה לא בנוי, ולפדל על 

אופניים חצי שעה אולי זה אפשרי, אבל בתוך חדר כושר ממוזג ובקצב של סיבוב פדל לדקה, כשמולי יש 

 טלוויזיה פתוחה על ערוץ "החיים הטובים". וריצה?!? תחפשו משוגע אחר שירוץ בכבשן הזה!

 בצל! -וכך מצאתי את עצמי בעמדת הפרשנים, שכמובן הוקמה בתנאים מחמירים 
 

יום האירוע הגיע, ולהפתעתי הרבה עם הגעתי לבריכה,עיניי מבחינות ברבבות של אנשים. אני מגלגל לעצמי 

בראש מתי ראיתי כזאת תמונה ובה הבריכה מלאה באנשים, אווירה שמחה, והכי חשוב וגם הכי מפתיע, 

אווירה של ספורט. אז כן, טעיתי בגדול לגבי הטריאתלון, שהיה אירוע מרשים ומהנה, ובכל ענף השתתפו 
עשרות משתתפים. וכמויות של צופים שעודדו מן היציעים, חטיפי אנרגיה, מים מינרלים, אבטיחים, תירס 

 חם, נקניקיות ובירה קרה, כל המרכיבים לאירוע מושלם!
 

אני מוריד את הכובע בפני כל אחד ואחד מן המשתתפים, ובפרט לספורטאים שהשתתפו בכל הענפים )אנשי 

 שאפו! -הברזל( וכמו כן, הספורטאים הוותיקים שלקחו חלק באירוע 
 ולסיום, תודה לצוות המארגנים רפי, דור ושלי, על האירוע המופלא ושפע של פינוקים.

 ניפגש בשנה הבאה... בצל.

 עומר קורדובה

+1 
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+1 
ועתליה, שעושה סדר במגרות והדפים הצהובים, מצאה ברכה 

מפעם, שעדיין רלבנטית, וכך לא נפקד מקומו של שמוליק מעמדת 
 המברכים.

 

 

 

 ברכה לחג המשק     

 הנה כי כן, ילדים והורים, 

 לקיבוץ יש היום יום הולדת

 ואנחנו סביב הבריכה ושולחים המבט מסביב

 קצת נוגה המבט וניכר קצת הנפש רועדת

 הפללנו לזה,  –ושואלת, היד על הלב 

 או שמא "האל" קצת הכזיב...

 

 כן, קשים העיתים וקשה התקופה וסוררת

 והיא נותנת חלקה במבט הנראה ככבוי

 –ובארץ הזו הרוחשת, שוצפת, קשה ומיוסרת 

 מהלכים אנו בין החלום ושברו עם הלב החצוי...

 
 מהלכים עד הקו המבקש כאן לכרוע

 מול רעינו שהשכול בתוכם כאן עד אין מנחם

 להביט בפניהם בלי מילים, בלי מילים, רק לנגוע
 אנחנו אתכם. –ביד על כתף הדוממת 

 

 אך ביד השנייה הַמצבעת אלי המרחב הגדול
 ומורה כי ברקע שדות הזרוקים לתומם

 וגבוה גבוה נמתח הפרגוד הכחול

 ופריחת פרדסים מטרפת עד כלות 

 כל חושיו של אדם.

 

 ואומרים אנו זה לזה בתוך המצוקה והכאב

 בואו לרגע ניגע בחיים הזורמים במשותף

 בתינוק המווריד לחייו, בירוק הנובט ומלבלב

בצומח למרות הקשיים, בנעורים, בבוגרים 

 ובטף...

 

 בואו נפתח את הצוהר לכל המסובים כאן כסדר

 לבוערי השינוי, שדמם הגועש בלי מרגוע

  –לרואים את הטוב, היפה, לאומרים 

 יהיה עוד בסדר

 למגביהי המבט למרומים אל רקיע צלול וגבוה...

 

  –לחיילים החוזרים לחופשה ואומרים 

 שמע, מה זה רע

 אוי, מחר הדיאטה –לבנות המציצות ואומרות 

 לילדים בגנים השרים את "אמא יקרה"

 ושוב לחיילים החוזרים מהבית הזה אל השטח...

 
 לעמוסי המרירות, הצלקות וכאּובי הפצעים

 לצועדים בזוגות ובשלשות סביב העיגול 

 שעות תמימות
 למחזיקי צינור הנצח יממות על הדשאים

 לאוהבים, לכואבים ולחולמי החלומות...

 
 היום הזה מושטת יד כאן לפיוס ולמחילה

 למתוח קו חדש לאופק, לב ולחיצת ידיים

 לגעגוע וחיבוק אל חום ותום כבתחילה

 לחיים! –ואל כוסית תקווה המתרגשת כאן 

 

 

 

 

 

 

 ל“שמוליק אייל ז
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 ושני דברים הקשורים לקליטה שעומדת במרכז חיינו הקיבוציים. 
 דקלה רגב על השנה הראשונה, ודניאל מדר על נירה והקליטה.

 ימים של קליטה 513
 

 תמלא שנה למגורי בניר אליהו ויחלו להיספר שנותיי כחברת קיבוץ מן המניין. 1/8/11-ב
 

 , כשפגשתי את טל רגב, בן הקיבוץ.2001ההיכרות שלי עם הקיבוץ החלה לפני כעשור, בשנת 
כאדם סקרן שאוהב להרגיש חלק מסביבתו התחלתי כבר אז לתור את שבילי הקיבוץ, להכיר את השכנים, 

 קראתי בקביעות את "בניר"  וחגגתי עם משפחת רגב את כל החגים בחדר האוכל.
 

כך שלמעשה הרגשתי, כי חזרתי לקיבוץ כחלק מתהליך הקליטה הינו המשך טבעי לדרך בה בחרתי לחיות 

עם משפחתי. יחד עם זאת, קליטה לחברות בקיבוץ אינה כמו מעבר לבניין בו כל הדיירים מכירים אחד את 
 השני, אלא יותר דומה לעלייה לארץ ישראל. 

 

אני הולכת בשבילים שנסללו עוד לפני שנולדתי ופוגשת בהם חברים שעיצבו את ניר אליהו ואת חיי הקהילה 
במקום ו"נלחמו" באסיפות הקיבוץ ובוועדות השונות על חינוך, פרנסה ותקציבים. חברים שגידלו ומגדלים 

את ילדיהם ונכדיהם בקיבוץ ורואים אותו משתנה לנגד עיניהם ומתמלא באנשים כמוני, צעירים ודעתנים 
שלא נולדו בקיבוץ  ושלמעשה נבחרו כחלק מתהליך השינוי עליו החליט הקיבוץ, בידיעה כי בסופו של יום 

 ירצו להשמיע את קולם ולהשפיע על עתיד הקיבוץ.
 

עם המשימה הזאת, שאיננה פשוטה, הגעתי לקיבוץ לפני כשנה. קבלת הפנים שאני ומשפחתי זכינו לה 

העלתה על פני חיוך רחב וחיממה לי את הלב. נעים לי ללכת בשבילי הקיבוץ ולשוחח עם החברים ואני 
 מאושרת לגור כאן ולהיות חלק מהקהילה.

 

הדברים בהם הייתי רוצה להשפיע הם שמירה על הסביבה והמתחמים הירוקים בקיבוץ, שינוי בתחבורה 

הציבורית מהקיבוץ ואליו לחברים נטולי רכב צמוד, החלפת גגות האסבסט בצורה מרוכזת בעלות סבירה 

לכל אלו שעדיין מתגוררים בבתים עם גגות אלו, התקנת דודים קולטי שמש לחסכון בחשמל ובאנרגיה, 
הקמת מתחם לחוגים, שיעורי עזר וג'ימבורי לילדים וכן פעילויות לצעירים ומבוגרים, פרויקט הקמת בריכה 

חדשה, פרויקט עזרה לקשישים ושימור חיי הקהילה כמו ציון משותף של חגים ומועדים, "חג המשק" ו"יום 
 הילד".

 

 אחד ממאפייני הקיבוץ הבולטים שנשמר גם ב"קיבוץ מתחדש" הוא שיתוף פעולה. 
כחברת קיבוץ "חדשה" יש בי רצון ונחישות להביא לקידום כל אותם נושאים וכן להביא לחיזוק חיינו  

עם החברים הותיקים, החברים החדשים שנקלטו במחזור שלי, ועם החברים  ביחד ובשיתוף פעולהבקיבוץ 
 שיקלטו במסגרת ה"קליטה הגדולה". 

 

 דקלה רגב
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 לנירה
 

כשהייתי בכיתה ח', אני ועוד כמה חברים מהשכבה שלי בבית הספר 'אורט' חוף השרון שבשפיים, החלטנו 

להבריז מכל השיעורים באחד הימים. נסענו עם האוטובוס לבית הספר באותו היום, אבל לא נכנסנו לכיתות 

ובילינו ב"מחששה הישנה" )לפחות כך היא נקראה בזמננו( שהייתה ליד המחסנים שבפינה הצפון מזרחית של 

בית הספר. באותה תקופה, תחילת שנות התשעים, כמובן שלא היו טלפונים סלולאריים והיו לא מעט פיגועי 

טרור. בכיתות, המחנכות שלנו שראו שלא הופענו, דיווחו שלא הגענו. התקשרו מבית הספר לקיבוצים שלנו 

לברר אם אנו חולים וגילו שלא רק שאנו לא חולים, אלא שאפילו נסענו לבית הספר. כמובן שכולם התחילו 

להילחץ והחלו לנסות לברר איפה אנחנו ומה קרה )זה היה לפני שבנו את מתחם הקניות שצמוד לבית הספר 

לאחר שבנו אותו, המורים ידעו שכמעט כל אחד שהבריז מהשיעורים בטח שם...(. בשלב כלשהו  -בשפיים 

הלכתי מהמחששה הישנה לבניין של חטיבת הביניים, בשטח פתוח שמשרדי הנהלת בית הספר משקיפים עליו 

מצידו השני של בית הספר. לפתע, את, שהיית המנהלת באותה תקופה, ראית אותי משוטט שם וצעקת לעברי 

מהחלון שכל העולם מחפש אותנו ושנגיע מיד למשרדך. כך, הלכנו כל הפושטקים המבריזים למשרדך חפויי 

ראש וקיבלנו שטיפה )בצדק כמובן( על מעשינו הפזיזים. אני לא זוכר בדיוק מה קרה אח"כ ואיזה עונשים 
 קיבלנו בבית הספר ובבתים...

 

שנים, ואני ודותן הגשנו את מועמדותנו לקבלה לחברות במחזור הקליטה הראשון בקיבוץ ניר אליהו  15עברו 

שנים(. תהליך הקליטה לא היה פשוט, היה זה הפיילוט של תהליך הקליטה החדש בקיבוץ  3המתחדש )לפני 

 -המתחדש. את ריכזת את ועדת הקליטה ועזרת רבות לנו ולשאר המשפחות שהתקבלו באותו מחזור. לפני שנה 

שנה וחצי התקבלתי אני לוועדת קליטה, כי רציתי לקדם את נושא הקליטה, לתרום מניסיוני כנקלט טרי ולעזור 

לנקלטים החדשים. מעבודתי איתך בוועדה היה ניתן לראות כי נושא הקליטה היה קרוב לליבך וממש לקחת 
אותו אישית.  הרגשת שאם לא נשקיע עכשיו כמה שאפשר בקליטה אנחנו לא נחזיק מעמד כקיבוץ. לצערי הרב, 

מאז סוף הקיץ ועד שרמי נבחר, פחות או יותר החלפתי אותך בריכוז הוועדה, עקב ההרעה שחלה במצב 

בריאותך. אמרת לי שאת חשה תסכול רב מהגוף שבוגד בך ולא מאפשר לך לבצע את עבודתך בוועדת קליטה. 
כמה חבל שלא זכית לראות את תהליך הקליטה נכנס להילוך גבוה עם תחילת שלב קליטת המועמדים 

 החיצוניים ופרויקט הבניה המרוכזת. אבל לפחות זכית לראות אותנו בני המשק מתחילים "לחזור הביתה".
 

השבועיים שסבבו את מותך היו מטורפים בוועדת קליטה. רק שבוע לפניו ערכנו כנס לבני משק שמתעניינים 

בקניית בית בפרויקט הבניה המרוכזת. ביום חמישי התבשרנו שאושפזת במצב קשה בבית החולים. ביום ראשון 

בערב התכנסנו כמנהגינו בוועדת קליטה, לדון בעיקר על ארגון הכנסים למתעניינים חיצוניים בקליטה שהיו 

מתוכננים להתקיים בעדן בימים שלישי ורביעי. כעשר דקות אחרי תחילת הישיבה שושק'ה קיבלה טלפון בו 

הודיעו לה על מותך... איך ממשיכים אחרי כזו ידיעה? איך לא ממשיכים אחרי כזו ידיעה? יומיים מאוחר יותר 

הבאנו אותך לקבורה ליד בנימין אישך. נשאתי את ארונך וכיסיתי אותך בעפר... איך שהסתיימה הלוויה רצנו 

לעדן לקיים את כנס ההסברה הראשון לנקלטים חיצוניים. מטורף, כבר אמרתי? התרגשות מהולה בעצב. רוב 

המתעניינים החיצוניים בקליטה בכנס נרשמו דרכך. לא הספקנו להתאושש ולמחרת ערכנו כנס נוסף 

למתעניינים חיצוניים. כל יום יש המון אימיילים, טלפונים ופגישות של/עם בני משק וחיצוניים שמתעניינים 
 בקליטה. 

 

מה נשאר בקיבוץ של היום  -מתעניינים חיצוניים בקליטה בקיבוץ )וגם אנשים אחרים( שואלים אותנו 

מהקיבוץ של פעם? האם יש עדיין משהו מיוחד בקיבוץ המתחדש? מה ההבדל בין הקיבוץ המתחדש ומושב, או 

ישוב קהילתי קטן? אז לדעתי אחד הדברים היפים שיש לנו עדיין בקיבוץ זוהי שותפות הגורל בין חברי הקיבוץ, 

יש כאן אנשים שהמקום הזה מאוד חשוב להם והם מנסים להצעיד אותו קדימה, משקיעים בו הרבה זמן, 
אהבה, אנרגיות ואפילו עצבים מידי פעם. זהו הדבר שמוביל מנהלת בית ספר לשעבר ונער פוחז )לשעבר( אשר 

עשרה שנים מאוחר יותר למען הצמיחה הדמוגרפית של היישוב -מפרידות ביניהם עשרות שנים, לעבוד יחד חמש
 הזה.

 

אז נירה, תודה שהענשת אותי כשהייתי צעיר ופוחז, תודה שעזרת לנו להיקלט כחברים בקיבוץ, שמחתי לעבוד 

 לצידך בוועדת קליטה ואני מבטיח שנמשיך בעבודה החשובה...

 דניאל מדר
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 הפישפשוק
 

 עשרים וחמש שנים חלפו מאז ימי הפישפשוק.
 

, עורר סערה גדולה בארץ, עוד לפני שהתחיל לפעול למעשה. 23/8/1986-אליהו ב-השוק שנפתח בשבת בניר

למרות לחצים כבדים שהופעלו על הקיבוץ, השוק נפתח ואיים על שלמות הקואליציה, ועל הסטאטוס קוו 

 בין חילוניים לדתיים.

 הנושא נדון בממשלה בראשות שמעון פרס, והביא לכינוס הכנסת בעת פגרת הקיץ.
 התקשורת בארץ, על גווניה השונים, עסקה בכך רבות, ואליה הצטרף גם העולם היהודי.

 שהייתה האחרונה. 13/9/1986הפישפשוק נסגר לבסוף בצו בית המשפט, לאחר השבת 

 )כלומר, היה פעיל רק ארבע פעמים, אך נשאר צרוב בזכרון ועל החולצות האדומות(.

 

 בארכיון מצויים מאות קטעי עיתונות, מכתבים וחומר רב בנושא.

 עמיקם רגב

 אליהו-ארכיון ניר

 לא פחות:
 

שוק פשפשים, דוגמת ”

שוקי לונדון, פריז 

יורק, בקרוב -וניו

 “בניר אליהו

 פעם רצינו פה תנועה ערה:
 

סגירת הפשפשוק ”

מיד תשבש את 

 “התנועה באיזור
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 ובחיפושיי בגוגל אחר איור או אזכור לפשפשוק, מצאתי את דעת הצד השני. מעניין ומשעשע.
 

 כתובת העמוד באינטרנט: 

 http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24484&pgnum=6 

 nirel.org.ilבחיפוש, וכמובן באתר הקיבוץ “ ניר אליהו”ותכניסו  www.hebrewbooks.orgאו תיכנסו ל 
 

 שלי

 "פישפשוק" בניר אליהו -הכישלון בשוק השבת 
  -ההתגרות בשבת שלא הצליחה  -

 

כפי שכבר נודע בקיבוץ ניר אליהו נפתח שוק מציאות, שבעברית נקרא פישפשוק. בית המשפט קבע שהשטח 

 שבו הקיבוץ נמצא אינו מורשה למסחר בשבת, והקיבוץ נצטווה לסגור את השוק המחלל את השבת.

 כדאי אבל לבדוק כמה עובדות מעניינות שלא ניכתבו בעיתונים.
 

כאשר הקיבוץ הודיע על פתיחת השוק והזמין את הסוחרים לפתוח דוכנים ולמכור את סחורתם , זה עורר  .1

שמחה גדולה בקרב החוגים האנטי דתיים. זה עורר התלהבות גדולה בעיתונות החופשית, שכתבו ששם 

בקיבוץ הלחץ של החרדים לא יעבוד. שם הם לא יוכלו למנוע לקנות בשבת, העיתונים קראו להמונים 

לבוא ולקנות כדי ללמד את החרדים לקח. וכך אכן קרה. המונים זרמו , וחילול השבת גדל מעבר לצפוי, 

 למרות ואולי דוקא בשל לחץ החרדים.
 

פתיחת השוק בקיבוץ ניר אליהו הייתה לצנינים בעיני האידיאולוגים של הקיבוץ, שתמיד יצאו כנגד  .2

הפרנסות היהודיות הגלותיות, ובעד עבודה יצרנית. הם ראו בזה "עבירה סוציאליסטית" המאמר מכנה 

 אותם ה"פיין שמקרים" ( אניני הטעם" ) או "המתיפייפים" של התנועה הקיבוצית.
 

הקיבוץ שנודע לו על איסור פתיחת השוק דרך העיתונות החליט לפתוח במאבק ציבורי. אך משהופיעו  .3

 הפקחים ורשמו דוחו"ות והסוחרים החלו לפרוש הבינו שחייבים לסגור.

 תירגם ותימצת

 ו רוזנבלום‘איז

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24484&pgnum=6
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 חדשות, איחולים וברכות
 

 אביב בשנה -שהשתחרר משירות קבע כקצין, ויתחיל ללמוד הנדסת חשמל באונ' תל שיר ברלסברכות ל

 הקרובה.

 אמריקה גדוש חוויות. ברוך שובך.-חזר משהות בדרום גל ברלס 

 חזר )ושוב חזר( מטיול שעשה עם הגלשן )גם הוא ביבשת אמריקה(. שמור על הכושר. אייל פיינבלט 

 חברתו.  אורהשתחרר משירות ארוך בצבא )כלוחם בשייטת(. ברגע זה תר את מרחבי הודו עם  נדב רונן

 בהצלחה בחיים האזרחיים.

 השתחרר משירות חובה )כלוחם בנח"ל(. בהצלחה בחיים האזרחיים. אורן רפפורט 

 התגייסה לצבא, ומשרתת במשטרה הצבאית. שיעבור לך בשלום. אל מאור-בת 

 סיים מסלול לוחם בשייטת. יש עוד זמן עד לשחרור. בהצלחה. גיא בארי 

 השתחרר מקבע כלוחם ומדריך בהנדסה קרבית.  אלעד קורדובה 

 בשעה טובה! –שנים כהורים לחיילים  13: הסתיימו להן למשפחת קורדובה

  אזרחית מן המניין, לאחר שירות כמש"קית ת"ש בבסיס טירונים. עובדת בחברת גיל  ליאור וינטרגם

 טייכמן. בהצלחה!

 אף היא כבר לא במדים תקופה ארוכה, שירתה בקשר חיל אוויר, ועכשיו תורמת את כישוריה  ליאור יוגב

 ב"חסידה". כל הכבוד! 

 אייל רונן, אלון , דרור ירושלמי, ניב נמר, דן קובלסקיטו. -טו-כבר רואה את הבק"ום או שגב לוינסון

 עדיין. גאים בכם ומחכים לכם בבית. כולם במדים –פיינבלט, הדר ראובני, אביב מדר 

  יישר כוח על המאמץ הגדול שלכם, ותודה  – ברוק, דימה, מייקל ונתן –נזכיר עוד את החיילים שאימצנו

 ליהודית מדר על הלב הרחב.

 

 מסיימי י"ב

 התגייס לצבא בסוף יולי, לחיל השריון.  – אופק לוינסון 

 יצאה לשנת שירות לתפקיד הדרכה בחוגי הסיירות בחברה להגנת הטבע. גרה בקומונה  – אביב קציר

 בירושלים. 

 יצאה לשנת שירות בתחילת אוגוסט, עובדת כמלווה חינוכית לנוער בפנימיית "כדורי". – אלה רפפורט 

 מתגייס בנובמבר. עד אז עובד בקיבוץ להנאת כולנו. )עצמאות כלכלית(. – עידן בורץ 

 מחכה אף היא לגיוס. עד אז גם היא בעצמאות כלכלית, עובדת מחוץ לקיבוץ. – מאיה נמר 

 

 בהצלחה בדרככם החדשה והמאתגרת.  –לכולכם, בנים ובנות יקרים שלנו 

 שמרו על עצמכם, ושובו בשלום הביתה.

 נרחיב על הצעירים ה"ותיקים", הסטודנטים, המטיילים, הממלצרים... –בעלון הבא 

 מרים שקד
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 שום אסון עוד לא קרה. עוד לא.
 

 אתחיל בסיפור: לפני יומיים יצאנו לטיול אחה"צ הקבוע שלנו. 
שני הורים, שני ילדים ועגלול מאוכלס אף הוא. כשהתקרבנו לחדר האוכל, 

ראינו מרחוק רכב שעומד בכניסה. כן, כן, על הרחבה, ממש מול דלת הכניסה 

ליד תאי הדואר. בעוד אנחנו, זוג צעיר אך כנראה לא צעיר מספיק, "התגלגלנו" 

לעבר המקום, היו שני בנינו הזריזים קרובים מאוד לרכב העומד. ברגע זה 

ממש החליט נהג הרכב להתחיל לנסוע. הוא לחץ על דוושת הגז, לא הביט 

 שמאלה וימינה והחל לנסוע... את ההמשך אתם יכולים לכתוב בעצמכם.

 אז הפעם הסוף היה טוב.
 

 ושוב אמרנו זה לזו שחייבים לעשות משהו. 

 להציף את הנושא. 

 למנוע את האסון. 

 והמשכנו הלאה...
 

היום בבוקר, כשעליתי לבריכה )הפעם רק עם העגלול המאוכלס. הזריזים כבר היו שם.( ראיתי מולי רכב 
 לכיוון הכניסה לחדר האוכל. -פרטי שיורד )בזהירות יש לומר( בשביל מאחורי המחלבה, שוב 

באותו רגע ממש יצא הילד א' מתוך חדר האוכל, ועלה בריצה כשפניו אל עבר הרכב הנוסע )בזהירות. איזה 

 מזל(. לא חסרו שניות מעטות ומהירות גבוהה קצת יותר כדי שיקרה שם משהו לא טוב בכלל.
 

 נשמע כמו סיפורי אימה דמיוניים? אז זהו, שממש לא! 

 מי מכם שמסתובב בין שבילי הקיבוץ, בטוח רואה את המחזות האלה. 
 הסיפורים הנ"ל הם רק שניים מהשבוע האחרון )והיום יום שלישי...(.

אלה הילדים שלנו!  -יש נותני שירות, ויש מי שמתקשה בהליכה, ולפעמים באמת אין ברירה, אבל חברים 

 שלי, של החברה, של השכן, שלנו!!

אם לא נוכל לאפשר לילדינו לרוץ על הדשא, או להיות קצת עצמאיים ולצעוד לבד על מדרכה )ועם זאת 

 איזו איכות חיים ואילו חיים יהיו לנו? -נשמור עליהם מכל משמר בעוברם בכביש( 
 

בקרוב יצטרפו לקהילה שלנו חברים חדשים. חברים 

שאינם "בני בית מלידה", שילמדו מאיתנו את אורחות 

החיים ונורמות ההתנהגות. בנוסף, בין שבילי הקיבוץ ירוצו 

הרבה יותר ילדים וילדות. זה מה שאנחנו רוצים שילמדו 

 מאיתנו? 
 

בימים של מחאות, ימים בהם יש תחושה שגם האיש הקטן 

חשבתי שגם אני, הקטנה,  -יכול לעשות דברים גדולים 

אנסה. להזיז, לעורר, לגרום לכם לחשוב פעם נוספת לפני 

שתעלו על המדרכה המקצרת את הדרך אל הבית, או לתאי 

 הדואר. 
 

 מקווה שהצלחתי. 

 שיר רז

 זה איכפת לי
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אומרים שכל ההתחלות קשות, אבל בעצם זו לא התחלה, זה איזה שהוא 

המשך, אבל זה מרגיש התחלה. זה ידוע, שלעורך העלון הקודם היה קשה 

עם הסלנג שלי, והעברית הלא משהו, ואני כאילו מחכה שהוא יגיד משהו 

על ההתחלה אבל... שמוליק יהיה במחשבות ליבי כל פעם שאני אכתוב 

 את הטור שלי.

 

עברו תשעה חודשים מהטור הקודם, וכבר כבד לספר על כל מה 

 שקרה מאז, אבל אני אנסה להשלים פערים... אז יאללה מתחילים:
 

 נולדו המון תינוקות:

 .אלהושמה  להיליתחובקת נכדה, בת משפחת הררי  «

 .אדווהבשם להוד וינינה נולדה נכדה חדשה, בת למשפחת דנה  «

סבא סמדר וראובן , נכדה ראשונה שעשתה את אלהחובקים בת בכורה ושמה גם כן אילאיל וטל הרץ  «

 לסבתא רבא. ברכות ואיחולים.סבתא תמי וסבתא, את שבט האחים לדודים ואת 

רפי ורותם נחום . אמיתי, הלא הוא לנדב, אח רוית ואלון אברהמינוספו שני נכדים: בן ללחיה וגוץ  «

הסבים, הסבתות, הדודים והדודות מזל  –. לכל השבט לעילי, אחות עמריחובקים תינוקת חדשה בשם 
 טוב וכן ירבו.

. ברכות חמות לכל לאביבואחות  וליאו לדקלהבת  - ליעדנולדה נכדה בחצרים: לריישה ויינטרוב  «

 המשפחה.

, מזל טוב. אחרי שלוש בנות, אדון יפתח, אורי –נולד בן לקרן ויפתח צדפי  «

 יצא לך טוב....

, הלא הוא הסבא של כל הילדים, מזל טוב. משהולסבא  לגל וזהר קאופמן «

 .שירהנולדה בברעם בת, נכדה, ושמה בישראל 

ושמה  ועמרי שירקיבלו תוספת לשבט, בת ל קובלסקיו הורביץ, רזומשפחות  «

ית... הייתכן? זו ‘ינג‘ים, שהיא בעצמה לא יצאה ג‘ינג‘. אחות לגמיכל

 עובדה...

 

 החברים החדשים: –וישנם הנקלטים החדשים 

 . שניהם מתכננים לשפץ את הרכבת בה הם גרים כעת.שיבת זוגו של  –אתגר קאופמן  «

 , שבימים אילו משפצים את בית הקבע שלהם בבית ירושלמי הישן. ניר, שלומית, אביתר וארבל ברזילי «

, שבימים אלו מתכננות דותן, אסנת ורומי()וסלע הצעירה  עציון )תמר, אורן, שחר ואור(-צדפימשפחות  «

 את בתיהן החדשים בשטחים כלואים, באזור הנשקייה / המשרד של ענף ההשכרות לסטודנטים.

ארי ההורים, בזמן -שכבר נמצאת בבית הקבע שלה, שכנתם של משפחת לבענבל ברלס בהמשך התקבלו  «

יבנו את  ליאורה, ארנון ועופרי –ארי הצעירים מתמקמים בביתם הזמני ליד המרכולית -שמשפחת לב

 ביתם בשטח הכלוא ליד משפחת שר הצעירה. 

 שמחכה לדירת הקבע שלה, שכרגע מאוכלסת בה משפחת שיקלי שמרחיבה את ביתם. מרים קרומן  «

שגרה כרגע בצור יגאל, וגם היא התחילה לתכנן את ביתה  עפרית, יואל, מתילד ודניאל, מאיירמשפחת  «

 בשטח שליד הארכיון. 

,  שעברו לבית הקבע שלהם בחודש האחרון, הבית טל, דקלה, נטע ושני -הצעירה יותר  רגבמשפחת  «

 שמשפחת שר הצעירה פינתה. 
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גת יסיימו לבנות והם יעברו –, גם הם מחכים שמשפחת פלגזהר ותמי גלילי «

 לבית הקבע שלהם במקומם.

שעתידים אסף אברהמי ונטע לי וול ואחרונים אחרונים חביבים הלא הם  «

 גם הם לבנות בית באזור, ליד הבית של נורית שלמון.

 

 

 " , תרגישו בבית וקליטה טובה ונעימה!wellcomeלכל הנקלטים ברכות, חיבוק גדול של "

 

 חתונה אחת, המראות, נחיתות ושאר ירקות:

, אשר קבעו את ביתם כרגע בניר אליהו. ארזובחיר ליבה לירון מאור בחודש יוני באו בברית הנישואים  «

 ברכות להורים, לאחים ולסבא וסבתא ושרק תרוו נחת.

. כבר יותר משנה הוא יונתן ביוקאורללמי שלא יודע נולד לנו בקיבוץ שחקן כדורגל חדש הלא הוא  «

מתאמן בצורה מאוד משמעותית והשנה הוא יצא למחנה אימונים בברצלונה עם קבוצתו. יפה לך ילד, 

למשפחה המורחבת שפע ברכות,  –למצוות  13בן  –חזק ואמץ, עוד תגיע לגדולות וגם מגיע לך מזל טוב 
 שתדעו רק שמחות.

 .תלמהנשארה בארץ לשמור על דודה  עלמהיצאה לביקור משפחה בארה"ב בהרכב חסר, משפחת ינאי  «

המדריכים מתן גבע ותמר עוזרד וכמובן נטע בארי נערך כמיטב המסורת בהנחייתה של סמינר י"ב  «

מאיה נמר , עידן בורץ, אלה רפפורט , אפק לוינסון, אביב קצירהנהדרים. השתתפו ולמדו ילדי הי"ב: 
 , שבעצם קטן בשנה, אבל בשנה הבאה אין לו פרטנרים לקיום הסמינר. אורי שלמוןואליהם הצטרף גם 

החבורה טסה  –וכמובן לאחר שקיבלו פרטים מלאים על הקיבוץ, הלכו לבדוק גם את החיים בשדות נכר  «

 ב כהילכתו. כן ירבו.“לה לנפוש ברודוס לחמישה ימים. טיול י

 

 ומי עוד ביקר בשדות נכר בחופשה הזו? 

נסעו למוסקבה וללנינגרד לעשרה ימים. תמי גביש ויעל יוגב  -נכדה וסבתא  «

 איזה צמד! כל הכבוד לסבתא הזו.

 ובן אחותו טסו לטיול ג'יפים ברומניה.אריה קזמירסקי  «

 וכל המשפחה יצאו לשבוע לטרקים באלפים האיטלקיים.זהר וירון קציר  «

ניצלו את התפר  –התקבצו דקה לפני ששוב מתפזרים משפחת רפפורט  «

 שנייה לפני שנת שירות  וטסו לאוסטריה ולבוסניה לשבוע.אלה מסיים שרות צבאי ו אורןש

 טסה ללונדון לכמה ימים לפגישה משפחתית. סמדר ירושלמי  «

‘ ורג‘טסו לתפוס ראש בפסטיבל הבירה בברלין, ולאחר מכן טסה מרסי לסבא ג רוזנבלום מרסי ואיז'ו «

 רזי לעזרה.‘לניו ג

 טסו לגרמניה וצרפת לטיולצ'יק.איציקו ורינה דנה  «

 יצאו לחופשה באירלנד הצפונית. -שוש, אריה ונורית  - השלמונים «

 איתו. זהרלפראג ולקח גם את ירון קציר ובמסגרת עבודתו יצא  «

הקטנה שטסו  ועמית דיוידומשפחתה ,  קרן, אסטל,  סולי –משפחת שר אחרוני הטסים לחופשה הם  «

 רונן, שבא בברית הנישואים. –לקנדה לחתונת בנם של איליין ואוברי 
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 ומה בחופש הגדול?

 צים של חבורה נחמדה. “החופש הגדול התחיל לו ביציאתם לקורס מד «

 צים כל השכבה הבוגרת.“בתנועת האיחוד החקלאי, יוצאת לקורס מד

לקחה חלק ברפסודיה שעל הכנרת והם נהנו חברת הילדים  -ואין חופש גדול בלי הרפסודיה המסורתית  «

 מאוד.

לקיבוץ ניר אליהו. זו השנה  61סוף שבוע של חגיגות היה לנו בתחילת חודש אוגוסט. יום הולדת  «

, שהיה להם קשה ילדי הנעוריםשעוברים לצד השני של המטבע... ארוחת הבוקר המסורתית שמכינים 

מאוד לעמוד בלוח הזמנים שהצבנו להם. אחרי רפסודיה של ארבעה ימים קמו בגבורה והכינו את 

תודה לכם חבורת צעירים נפלאה וכמובן שכשיש מדריכים שמסמנים את הדרך נכון,  –ארוחת הבוקר 

 . מתן גבע –הנפלאה ולמדריך האולטימטיבי  תמרהמטרה והתוצאה ברורות וטובות. לך 

וחברים שלכל מי שהגיע )לא הגיעו הרבה( גיל קופטש לאחר ארוחת הבוקר המשכנו לקבלת שבת עם  «

הייתה הופעה נהדרת. ובערב הזמינו הנקלטים את החברים להרים כוסית בקבלת שבת מסורתית 

 בבריכה.

, אב קבלת השבת בפרשת חזון )יצא טוב עם חזון ניר אליהו לקליטה של בנים חוזרים( ניהל את קוני פנר «

שהיה אמון על השירים והנקלטים שהיו אמונים על כל השאר. היה דור הורביץ הטקס המסורתי בעזרת 

 השיתוף וקבלת הפנים ושכל משפחה הביאה את סל האוכל שלה.  -ערב נהדר 
 תודה לכם חברים שלקחתם חלק בערב הזה שמבחינתי היה חג משק נהדר. 

 וקינחנו בנוסטלגיה, בסרטים, אחדים מיני רבים, מהסרטים שצולמו במשך השנים בקיבוץ.

איזה קיבוץ  –דור הורביץ ותמי גלילי ,שלי בורץ , רפי בורץהטריאתלון בפיקודם של  -ולמחרת  «

ספורטיבי! אחרי היום הזה הרגשתי שאני חייבת גם להתחיל לעשות ספורט... זו הייתה אוירה 

שחיה, אופנים וריצה. כל הכבוד למתחרים שנתנו פייט רציני וכמובן לשייטת   -ספורטיבית ללא גבולות 

שלא הכזיבה. תודה לכל העוזרים והעוזרות, למנחים בחן ולשופטות החכמות, לארוחת הערב המזינה 
 ושוב למארגנים שחשבו על כל פרט ועשו לנו ערב שכמובן טעמו יישאר גם לשנה הבאה.

חברת הילדים קינחה את החופשה בקייטנה בצפון וחזרה עם מחאת האוהלים לדשאי הנעורים. "העם  «

 רוצה צדק חברתי", "הנעורים רוצים את בית הילדים". 

בגן האירועים  -חגגנו את סוף הקיץ באירוע חג האהבה במקום בו הוא נחגג כל יום  «

הזוג לרותי ואייל ברלס , אילאיל, רותם ושיר –עדן. תודה רבה לצוות המניקות 

על הסרטונים ועל ליעל יוגב על המצגת המדהימה, שלומית זהר האולטימטיבי ול

שתמיד נרתם לכל אירוע. ולכם החברים לצוות עדן העיצוב הנפלא של הערב וכמובן 

 שלקחתם חלק בחג, כן ירבו אירועים כאלה בקיבוצינו. 
 

 אז החופשה הגדולה הסתיימה לה.  «

 האלפים, הלא הם:  –נרגשים במיוחד לתחילת שנת הלימודים 

 .שי תשביומצטרפת אליהם גם בת הדודה מיה מויאל ולירון שר , עידו ברלס

 

בהצלחה לכל החוזרים לספסל הלימודים ומי לגן המשחקים. בהצלחה למורים 

העושים במלאכת הקודש לחנך את ילדינו ולמטפלות שמחבקות ומנשקות ומטפלות 

 במסירות אין סופית.

 
 

 אין ספק שהיה קשה להכניס את הכל, כולל הכל, מהעלון הקודם. 

 למי שאותו פספסתי איתו הסליחה, ננסה לשמור על כתיבה רציפה בעלונים הבאים.

 

 ליזה בוחצירה
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 89לייקה מזרחי, 

 87הדסה ראובני, 

 87יורם ברלס, 

 87לולה רגב, 

 87בוסיק ניר, 

 44נחום, -רותם אברהמי

 43דותן אביגד, 

 36אמיתי הורביץ, 

 32שגב לוינסון, 

 :2עידן בורץ, 

 23עמר פלג, 

 22לי שלמון, 

 3איתי זהר, 

 3יוגב ברק, 

 2גל כדורי, 

 69איציק בורנשטיין, 

 68מרים שקד, 

 68ואלרי שיקלי, 

 67תרצה זנגי, 

 59זהר קציר, 

 57יהודית מדר, 

 

 תשאירו להם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים...
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 מיליון 
 איש 

 יוצאים 
 לרחובות!

 
 
 

 ואיפה אתם תהיו?

 צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו
 

 מילים ולחן: מאיר אריאל
 

 ָאָדם צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו
ָטחֹון ָטחֹון צֹוֵעק בִּ  ָחֵסר לֹו בִּ

ּיּות ּיּות צֹוֵעק ֲהָדדִּ  ֲחֵסָרה לֹו ֲהָדדִּ
 ֲחֵסָרה לֹו ַגֲאָוה צֹוֵעק ַגֲאָוה

 ָחֵסר לֹו ַיַחד צֹוֵעק ַיַחד
 ָאָדם צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

 לֹא צֹוֵעק -לֹא ָחֵסר לֹו 
 

ין ֶאת ֶשָחֵסר לֹו  ָאָדם ַמְפגִּ
ין ּכֹוחַ   ָחֵסר לֹו ּכֹוַח ַמְפגִּ

בֹונּות ין רִּ בֹונּות ַמְפגִּ  ֲחֵסָרה לֹו רִּ
ישּות ין ְנחִּ ישּות ַמְפגִּ  ֲחֵסָרה לֹו ְנחִּ
ין נֹוְכחּות  ֲחֵסָרה לֹו נֹוְכחּות ַמְפגִּ

ין ֶאת ֶשָחֵסר לֹו  ָאָדם ַמְפגִּ
ין -לֹא ָחֵסר לֹו   לֹא ַמְפגִּ

 
 ָאָדם גֹוֵנב ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

ָצחֹון ָצחֹון גֹוֵנב נִּ  ָחֵסר לֹו נִּ
 ֲחֵסָרה לֹו ַדַעת גֹוֵנב ַדַעת

 ָחֵסר לֹו ֶּכֶסף גֹוֵנב ֶּכֶסף
 ָחֵסר לֹו ֵלב גֹוֵנב ֵלב

 ָאָדם גֹוֵנב ֶאת ֶשָחֵסר לֹו
 לֹא גֹוֵנב -לֹא ָחֵסר לֹו 

  

 ָאָדם רֹוֵדף ֶאת ֶשָחֵסר לֹו
 ָחֵסר לֹו ֶצֶדק רֹוֵדף ֶצֶדק

 ָחֵסר לֹו ָשלֹום רֹוֵדף ָשלֹום
 ֲחֵסָרה לֹו ְשָרָרה רֹוֵדף ְשָרָרה
ים ָשה רֹוֵדף ָנשִּ  ֲחֵסָרה לֹו אִּ

 ָאָדם רֹוֵדף ֶאת ֶשָחֵסר לֹו
 לֹא רֹוֵדף -לֹא ָחֵסר לֹו 

 
ים ֶאת ֶשָחֵסר לֹו  ָאָדם ַמְשלִּ

ְבָגדּות ים נִּ ְבָגד ַמְשלִּ יש נִּ  ָחֵסר לֹו ְלַהְרגִּ
ְרָדפּות ים נִּ ְרָדף ַמְשלִּ יש נִּ  ָחֵסר לֹו ְלַהְרגִּ

ים ֺמְשָפלּות יש ֺמְשָפל ַמְשלִּ  ָחֵסר לֹו ְלַהְרגִּ
ְשָּכחּות ים נִּ יש ָשכּוַח ַמְשלִּ  ָחֵסר לֹו ְלַהְרגִּ

ים ֶאת ֶשָחֵסר לֹו  ָאָדם ַמְשלִּ
ְמיֹון -לֹא ָחֵסר לֹו  ים ַבדִּ  לֹא ַמְשלִּ

 
 לֹא צֹוֵעק -לֹא ָחֵסר לֹו 

 לֹא צֹוֵעק
 לֹא צֹוֵעק -לֹא ָחֵסר לֹו 

 ָאָדם צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו.

 לפטירתו של מאיר אריאל.  12-ביום שני האחרון, צויין יום השנה ה
 ביום שבת הקרוב, מתארגנת צעדה שאמורה להיות השיא של מחאת האוהלים והמאבק ביוקר המחיה בארץ.

 
 אין כמו מאיר אריאל לחבר כמה מילים ביחד, 

 ובמין אדישות כזאת, להגיד את הדברים הקשים והאמיתיים ביותר.


