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יש עץ בודד בשדה,
יש אדם בודד בעולם.
אין יהודי בודד במועדיו

יוסף סבאג  55 -שנים למותו
תמי גפן  40 -שנים למותה
פרוייקה וינטרוב  22 -שנים למותו בערב ראש השנה

רותי קאופמן  8 -שנים למותה

ּיומ ָך
ַעל ְׂש ַפת ַה ְׂתהֹום ֶשל ִק ְׂ
פנחס שדה
עֹומד.
ַאתה ֵ
ּיומ ָך ָ
ַעל ְׂשפת ַה ְׂתהֹום ֶשל ִק ְׂ
ֱנֹושית ֵאינָה ֶא ְׂפ ָש ִרית.
ינְׂך ָח ָכםַ ,עד ָמה שום ָח ְׂכ ָמה א ִ
יֹוד ַע ַעד ָמה ֵא ָ
ֵ
עֹובר ָבעֹולָם ַהזֶה.
ֱיֹות ָך ָעלֶה נ ִָדףֵ ,צל ֵ
יֹוד ַע ֶאת ה ְׂ
ֵ
שֹומ ַע ֵאיזֹו ִמ ָלה,
אולי ֵ
אֹומר ֵאיזֹו ִמ ָלהַ ,
וְׂחֹולםֵ ,
ַאתה הֹווֶה ֵ
תֹוך ָכ ְׂך ָ
ְׂב ְׂ
שת ֶררֶת ְׂד ָמ ָמה.
וְׂשוב ִמ ָ
וְׂשב וְׂחֹוזֵר ַל ַה ְׂת ָח ָלה,
ַןהָ ,
ומנ ֶ
וְַׂאתה ָשב ְׂ
ָ
ול ַבןֹוף ַה ַה ְׂת ָח ָלה ִהיא ַהןֹוף.
ְׂ
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יום ראשון כ"ו באלול ,ארבעה ימים לפני ראש השנה.
מטבע הדברים העלון הזה מוקדש לסיכומים של השנה החולפת ,ולתקוות לשנה הבאה עלינו לטובה.
תמצאו פה את דבריהם של נימרוד ,עמר ורמי – כל אחד מהם אחראי על אחת מן הצלעות החשובות של
חיינו הקיבוציים :קהילה ,עסקים ,וצמיחה דמוגרפית.
השנה היוצאת הייתה שנה של עשייה רבה.
עשייה ויצירה ,שגם מעלות בעיות הדורשות מענה ,ואולי התשובות ימצאו לנו השנה...
אולי אחרי החגים ...ושוב תעלינה בעיות ...ככה זה כשעושים.
העלון הזה שולח מבטים גם אל הזירה שמחוץ לגדר .האוהלים פורקו ,שלי יחימוביץ' נבחרה להנהגת
"העבודה" ,בסקרים כוחם של הליכוד ושל ראש הממשלה לא פוחת .מישהו מבין מה העם רוצה?
ובמים הבינלאומיים מאוד לא שקט .שכנינו הפלסטינאים מחפשים מוצא.
פעם חשבנו שאם ניצור יחסים אישיים ,אדם לאדם ,השנאה תתפוגג .האמנם כך?
והאימפריה העותומנית ששקעה בתחילת המאה ה , 20-ושוב מבקשת לה מעמד של שליטת האזור ,והיא
עושה זאת תוך ליבוי היצרים והשנאה?
ואנחנו ,בחלקת האלוהים הקטנה שלנו – איך אנחנו יכולים לאזור את כוחותינו כדי לברך ב"שנה טובה"
ולהאמין בזה בכל מאודנו .מה נדרש מכל אחד מאתנו כדי לעשות את המקום שלנו בעולם טוב יותר?
יום ראשון כ"ו באלול ,ארבעה ימים לפני ראש השנה.
רוחות הסתיו הביאו עמם כמה טיפות גשם המרעננות את האוויר ,לא צריך הרבה יותר מזה בשביל
להתמלא בתקווה.
וכמו שכתבה נעמי שמר בשורות כל-כך יפהפיות:

וכמו ענן להתגשם
מעל חלקת שדה ריקה
ולהביא לרגבים
את הבשורה הירוקה
שנה טובה וחג שמח לכולנו!
נטע

עורכת ראשית :נטע בארי
ארכיון :עמיקם רגב
הגהה :הדסה ראובני
מערכת :ליזה בוחסירה ,עתליה אייל ,דור הורביץ ,שלי בורץ

מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל BANIR@NIREL.ORG.IL

או להכניס לתא דואר מספר .40
מחכים לשמוע מכם...

להערות ,רעיונות ,דעות וסתם לראות את העלון בצבעוני  -כנסו לאתר הקיבוץ
(ובדרך תמצאו גם כתבות ,סקרים ,תמונות ,הודעות ועוד ועוד)

www.nirel.org.il
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קשה להאמין ששורות אלה נכתבות עדיין מידי חודש בעלון שלנו.
בניו -יורק שמך כבר נישא מעל בימת הנואמים ,מפיו של ראש הממשלה ,בנימין נתניהו.
כל פעם נתלים במועד כלשהו שמפיח תקווה.
אולי לכבוד השנה החדשה נזכה לראותך שב לחיק משפחתך .כולנו תפילה.

תפילת הדרך לחיילים
נוסח קהילת "ניגון הלב"

וְׂתבֹואו ְׂב ָׁשלֹום
ְׂת ִפ ָלה יֵׁש ָבנו ֶׁש ֵת ְׂלכו ָ
וב ִב ְׂט ָחה ֶאל ָכל ְׂמחֹוזֹות ֶח ְׂפ ְׂצ ֶכם.
ְׂ
וְׁׂש ֶקט ִת ְׂמ ְׂצאו ְׂב ָכל ֶׁש ֵת ֵל ְׂך נ ְַׂפ ְׁׂש ֶכם
ֶ
ֲמים.
וְׂח ֶסד וְׂ ַרח ִ
וְׂחן ֶ
ֵ
ֺר ָענֺּיֹות
יוכלו ָל ֶכם ָכל נ ְׂ
ֶׁשלֹא ְׂ
ובאֹות ְׂב ַד ְׂר ְׂכ ֶכם.
ֶׁש ִם ְׂתר ְַׂגׁשֹות ָ
טֹובים -
יכם ִ
ֲש ֶ
י ְִׂהיו ַמע ֵ
ֳל ֶכם ָת ִמים.
ופע ְׂ
ֱמת ָ
יב ֶכם א ֶ
נְׂ ִת ְׂ
כ ַֹח ִמ ְׂצאו ַל ֲעבֹר ֶאת ִמ ְׂב ֲחנֵי ָה ֵאׁש
ָמים ַה ָב ִאים.
וב ְׂט ָחה ְׂל ַה ֵל ְׂך ַלּי ִ
ִ
עֹולה
ֶך ָה ָ
וכ ֶׁש ָתׁשובו ְׂל ָכאןֲ ,עי ִֵפיםַ ,ב ֶדר ְׂ
ְׂ
ֲביםַ ,ח ְׂסרֵי ִמ ָלה
נְׂח ֵבק ֶא ְׂת ֶכם ְׁׂש ֵק ִטים וְׂ אֹוה ִ
ַ
ֵיכםֵ ,בין ַה ֶל ָהבֹות ַהדֹועֲכֹות
נ ְִׂר ֶאה ְׂב ֵעינ ֶ
ִׁש ָמ ָתה ֶׁשל ַה ֶח ְׂמ ָלה
ֶאת נִיצֹוצֹות נ ְׂ
ֶפׁש ֶׁשלֹא ָח ְׂד ָלה
יְׂפי ַהמ ֶ
וְׂ ֶאת ִ
ּׁשֹומ ַע ְׂת ִפ ָלה.
רוך ַה ֵ
ָב ְׂ
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ראש השנה הממשמש ובא ,ו"הימים הנוראים" בין ראש השנה ליום כיפור,
הם הזדמנויות טובות לסיכומים ,להרהורים ובדיקות ,ולתקוות חדשות.
בשנה החולפת נפרדנו מארבעה חברים שהלכו איתנו כברת דרך ,כמעט מראשית הקיבוץ :שמוליק אייל ,נירה
רפפורט ,בני פלג ויעקב מזרחי .את כל אלה נזכור ונצרף אל לוח ליבנו ,שכבר נושא משא כבד של קרוב
לשלושים חברים ובנים שנפטרו בטרם עת – כמעט עשרה מהם בחמש השנים האחרונות.
אין ספק כי נתונים אלה מעידים על קיבוץ מתבגר ,שלפני שנה חגגנו לו ברוב עם את חג השישים .אך מנגד ,זהו
גם קיבוץ מתחדש .במהלך התשע"א בחרנו בקלפי עוד עשרה בתי אב (משפחות ורווקות) שיצטרפו לשורותינו,
רובם כבר עברו לגור בינינו – חלקם כבר בדירות הקבע המשופצות – מה שמעלה את מספר החברים בקיבוץ
ניר אליהו ערב התשע"ב ל( 176-יותר מ 190-אם כוללים את אלה שכבר התקבלו בקלפי ,אך טרם הפכו לחברים
בפועל) ,והשיא עוד לפנינו – ממש אחרי החגים...

אם כך למה למהר?
אחת השאלות המטרידות כיום את חברי המשק היא מה יהיה עתיד הקיבוץ לאחר "הקליטה הגדולה"
בפרויקט המשותף עם אמפא-מליבו? או במילים אחרות :למה לנו למהר?
ובכן ,תשובה אחת קיבלנו כבר החודש ,כשקופת חולים הכללית החליטה לסגור את תחנת "טיפת חלב" בקיבוץ
לנוכח "מיעוט תינוקות ביישוב שלא מאפשר הכשרה שוטפת של האחות" ...הסגירה היא תחת הבטחה כי
כשמספר התינוקות יגדל ,ובכפוף לשינויים פיזיים שצריכים להתבצע במרפאה ,תיפתח התחנה מחדש.
אך זוהי רק הסנונית הראשונה.
יישוב חפץ קיום הולם ,ובעיקר כזה המתבסס גם על מיסי חבריו ,חייב לקיים מאסה קריטית של נושאים בנטל
ומקבלי שירותים ,אם רצונו לשמר את איכות חייו .כולנו רוצים לשדרג את הדרכים והתשתיות הפיזיות
ביישוב ,להרחיב את המרכולית הצרה מלהכיל ,לתחזק את מתקני הספורט ,לפתור את הבעיות סביב בריכת
השחייה ,וזאת בנוסף להשלמה מהירה ככל הניתן של ההתחייבויות לחברים בגין הפנסיה וטבלאות האיזון.
זאת ועוד – ייתכן שנידרש לגייס מקורות עתק לשם פתרון מספר אתגרים אסטרטגיים שעומדים על הפרק:
הסדרת הכביש העוקף ,הסדרת המקרקעין של עסקי הקיבוץ ,ואולי אפילו הסדר מחודש לחוב הנדחה .כל אלה
מצריכים עוצמה שחסרה לנו היום ,וזאת בנוסף על העובדה ,כי רענון השורות והזרמת דם חדש למערכת
הניהולית והציבורית בקיבוץ הם אויר לנשימה וצורך קיומי.
בהחלטותינו שלא להשתמש בהון הקיים בקיבוץ לצרכי הבנייה ,נותר מתווה עסקת אמפא-מליבו כמעט יחידי
בשטח .על אף החששות הכבדים והלגיטימיים שהפרויקט מעלה ,ומחייבים את התייחסותנו ,יש בתהליך
המתקרב למימוש השלב הראשון בו ,משום הבטחה גדולה לעתיד כולנו .הנהלת הקהילה מקיימת בימים אלה
דיונים שמטרתם להיערך מבחינה ארגונית ליום ,שבו תתקבלנה  24המשפחות הראשונות בפרויקט .וזאת על-
מנת להימנע מאפשרות כי שינוי במאזן הכוחות יפגע באוכלוסיות הבוגרות בקיבוץ .רעיונות אלה יובאו בקרוב
בפני האסיפה.
בינתיים ,חברי המנהלת מטעם הקיבוץ צועדים בזהירות תוך ניסיון ללמוד מהניסיון הנצבר בקליטה
המקדמית של הבנים ,וחברי ועדת הקליטה עושים ימים כלילות בהליך בחירת המועמדים המתאימים ביותר
שיובאו לבחירה בקלפי .בחג סוכות הקרוב מוזמנות משפחות הנקלטים הפוטנציאליים להתארח באירועי החג
בקיבוץ ,בתקווה ליצירת היכרות ראשונית בין הקולטים לנקלטים הפוטנציאליים .השנה הנכנסת אם כן צפויה
גם היא להיות שנת קליטה מאתגרת .מרבית המשפחות עוד לא תיכנסנה לגור בקיבוץ במהלכה ,אך משדרוג
התשתיות המתוכנן אנו צפויים להתחיל ליהנות.
נידרש גם לסבלנות ויכולת ספיגה בתקופת העבודות .היכונו היכונו!
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סיכומים
אם נחזור לסיכומים לרגע –
הרי שהשנה הכלכלית בניר אליהו הייתה טובה גם הפעם הן במגזר הקהילתי והן במגזר המשקי ,ויש להוריד
את הכובע בפני כל העוסקים במלאכה :המנהלים והעובדים בתאגידים ובענפים .תודה לכל מי שתרם
לתוצאות אלה ,בקהילה ,בעסקים,בענפי השירות ובעבודת חוץ.
מספר בעלי תפקידים סיימו בשנה החולפת את תפקידם ובהזדמנות זו אודה להם:
 שיר רז שסיימה בדיוק לפני שנה קדנציה בחינוך הבלתי פורמאלי וכבר מחליפה את חוה
 חוה קאליפה רכזת התרבות ה(כמעט) נצחית שסיימה עשרים(!) שנות ריכוז תרבות
 רבקה סלע שפרשה לגמלאות לאחר יותר מעשור בריכוז הדירות
 ואם בדירות עסקינן – נודה גם לקוני פנר שסיים כמעט שלושים(!) שנות תכנון ונדל"ן (ועבר לעשות זאת
"בגדול" בקיבוץ שפיים)
 נטע בארי שסיימה כשלוש שנים אינטנסיביות ביותר בריכוז הצמיחה הדמוגראפית והכינה את המסד
והתשתית התכנונית וההסכמית לפרויקט הגדול
 וכמובן לנירה רפפורט ז"ל שעשתה במקביל ובצמוד לנטע את תפקיד ריכוז הקליטה( .אך סמלי הוא כי
ביום הלוויתה התקיים כנס הנקלטים החיצוניים הראשון ובכך המשכנו את דרכה)...
 נטע כאמור מחליפה את שמוליק אייל ז"ל בעריכת העלון.
 גם אסתר זטורסקי וחברי מנהלת החינוך סיימו קדנציה( .כולנו ממתינים למנהלת החדשה שתיבחר)...
 לאחרונה פרש מתפקידו גם גוץ אברהמי יו"ר הפנסיה
 ואחרונה חביבה ברשימה זו היא סוזן מאור ה"חסידה הותיקה" שמסיימת  17שנים בטיפוח האוצר היקר
ביותר שלנו ודור העתיד.
 יש גם אחרון חביב בהחלט – צפי פלד הגזבר ,שלמרות שאנו מצרים על עזיבתו – אנו בהחלט שמחים
במינויו לתפקיד סגן ראש המועצה ונאחל לו בהצלחה.
תודה לכל המסיימים ובהצלחה למחליפיהם שכבר עובדים במרץ! (סליחה מראש אם שכחתי מישהו) בשנה
הקרובה צפויים מן הסתם עדכונים נוספים במסגרת מסמך הקדנציות שאישרנו בקלפי.
עשור
בתנועה הקיבוצית עם שוך חגיגות המאה ,חגגו עשור לקיבוץ המתחדש.
ממסקנות הביניים עולה שאנחנו בדרכנו הזהירה והשקולה ,תוך שימור
ליבת הערבות ההדדית ותחושת הקהילה ,קליטה לחברות ,ומיסוי
פרוגרסיבי המונע פערים ,פוסעים בדרך הנכונה .לראייה יעידו מאבקי
הפנסיה החריפים ,שמילאו את סדר יומה של התנועה הקיבוצית השנה,
ולא הורגשו בקיבוצנו .בשנה זו צפויה הנהלת הקהילה להציע לאסיפה,
לאמץ את הפנסיה המומלצת ע"י התנועה ( ₪ 3,500ליחיד מזוג ,הן
כפנסיה תקציבית והן כפנסיית המטרה) ,מתוך עמדה עקרונית ערכית כי
העלאת הפנסיה היא אינטרס של כולנו.

בתחום החינוך כאמור שנה"ל שזה עתה התחילה  -מחייבת איחולי הצלחה לכל הלומדים ,וכמובן בהצלחה
ויישר כח גם לכל הגננות ,מורות ,מנהלות וצוותים ,וכמובן גם לילדי הגנים  -צפויה שנה עמוסה ומאתגרת ובה
לא מעט שינויים .בימים אלה לקח על עצמו ירון קציר להקים מחדש את מנהלת החינוך ,ולבחון את נושא
התכנים בחלוף ארבע שנים לשינוי; אסיפה בנושא בקרוב...
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אוווף! *
בתחום אחד ההתקדמות איטית ואינה מספקת ,ובעיקר לא תלויה
ברצוננו וביכולותינו :קידום הכביש העוקף .נושא זה נמצא לפני
"הפקדה" ומרגע שזו תיעשה ,תינתן לציבור במדינת ישראל הזכות
לערער במשך  60יום על התוכנית .בשאיפה כי נצלח את שלב
ההתנגדויות בשלום – והתוכנית תאושר – נידרש להוציא היתר בנייה
לדרך ,ואז לגייס תקציבים לביצועה .גם פה נידרש ללא מעט סבלנות
ונחישות .בעניין זה סיימנו את השנה עם עסקת טיעון שסיימה את
פרשת הסלילה ללא היתר ,אך מחייבת אותנו במשנה זהירות כעת,
בבואנו לבצע פיתוח תשתיות ובנייה ,אפילו פרטית ,ברחבי המשק.
הבחירה המודעת שעשינו ,להקפיד על הליכה בדרך החוק יותר משהקפדנו בעבר ,תחייבנו לסבלנות ונשיכת
שפתיים מול מצעד האיוולת של הבירוקרטיה הישראלית .כולי תקווה ששנה זו תביא מפנה בנושא.

ובנימה אופטימית זו
אשתדל לסיים בנימה אופטימית ,לאור התאוששותה של הדמוקרטיה הישראלית.
הרצון של כה רבים לחזור אל הערכים שלאורם חונכנו ,שבא לידי ביטוי באוגוסט של הפגנות ,ובתחייתה של
הגוויה שנקראת "מפלגת העבודה" .עכשיו עם בחירתה של שלי יחימוביץ' והאג'נדה הברורה שהיא מובילה,
שמתחברת מצויין למסר "העם דורש צדק חברתי!" אולי תהיה תקומה למפלגת העבודה ,דבר שהמדינה שלנו
צריכה בעיקר לנוכח המבוך המדיני והכלכלי-חברתי שהובילונו ממשלות השנים האחרונות.
בגאווה אפשר לספר גם ,כי חלקנו לא נפקד מ"הפגנת המיליון" (שהיו בה "רק" ארבע מאות אלף )...עם יותר
מחמישים נציגים לקיבוץ ניר אליהו בכל קשת הגילאים (כולל מספר תושבים משכונת הקרוואנים שודאי רצו
למחות על מחירי הדיור )...מספר מכובד לכל הדעות וגבוה משמעותית מחלקנו היחסי באוכלוסיה.
גם סמינר י"ב חזר השנה ובגדול ,ומחאת האוהלים הפנימית שלנו בעד הלינה בנעורים (שהביאה לתופעה
דומה בקיבוצים נוספים!) ובקיצור – חוזרים לערכים!
הדף מתקצר והשעה מאוחרת ,ובטוח שיש עוד סיכומים שנשמטו.
רק נציין שבסוף השנה היוצאת הצלחנו ,בעבודה מאומצת ,להסיר את השעבודים ממתחמי המגורים .כולנו
תקווה כי כפועל יוצא מכך יתאפשר לחברי הקיבוץ כבר בשנה הזו לקבל משכנתאות לבנייה ,ובנימה
אופטימית זו אסיים באיחולי שנה טובה ומתוקה ,וכמובן לקראת יום כיפור – סליחה אם פגעתי במישהו
במסגרת תפקידי ,הכל מכוונה טובה.
שנה טובה,
נימרוד

* הכותרת מטעם המערכת

שתהיה
שנה
מתוקה!
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בימים אלה ,כשהיחסים של מדינת ישראל עם טורקיה מתדרדרים ואף מאיימים ,שלפנו את סיפוריהם של
אלה שהיכרותם עם טורקיה התחילה לפני כ 80-שנה .אסתר ויצחק לוי ספרו את סיפוריהם במסגרת קבוצה
שנאספה לצורך זה .תיעדו הדסה ועמיקם.

סיפורו של יצחק לוי
בית אבא
נולדתי ב 1930 -בכפר שנקרא אורטה-קוי .אחד מהזיכרונות הראשונים:
עוברים דירה ,נוסעים בעגלה ,ההורים רצים אחרי שלא אפול לנחל שהיה
שם.
היינו חמולה גדולה ,דודים ודודות ,קרובי משפחה ,גם הילדים שבסביבה
הקרובה קשורים אחד לשני .המשפחה לא עשירה ,אנשי תורה ,קרובים
לקהילה ,לבית הכנסת .אבי היה פועל במחסן פחם .הייתי הבכור בין שני
אחים ואחות .אחי כבר נפטר ,לאבי היו ארבעה אחים ואחות .הייתי הנכד הראשון לסבי.
זוכר זמן קשה כאשר לקחו את אבא לצבא .הוא היה שלוש שנים בצבא ,ואז ממש לא היה לנו אוכל .החיילים
היהודים סומנו והופרדו מהשאר ,המפקדים היו התורכים המוסלמים.
אמי לא רשמה תאריך לידה מדויק ,ולכן אני חוגג את יום הולדתי עם יום הנישואים ...למדתי שלוש כיתות,
לא יותר מזה .בגלל הקושי הכלכלי אמי גם כן עבדה ,ואנחנו היינו אצל סבא או אצל קרובת משפחה שהיה לה
מעין מעון .סבתי היתה חולה ,ואמי היתה צריכה לטפל בה .סבי דאג לי ללימודים ותעסוקה .הוא היה משאיר
לי מטלות לימודיות והולך לעבודה .בערב בדק מה עשיתי.
הרגשתי שאנחנו עם נחות בעיני התורכים .אבי הזהיר אותי לא להתעסק אתם ,לא לריב אתם .סבי אמר :זו
לא המדינה שלנו .בזמן המלחמה – יהודים שהחרימו את רכושם נעלמו ,ברחו מתורכיה .מהמשפחה הענייה
שלנו לא היה מה לקחת .קיבלנו הוראות איך להתנהג כי היה פחד נוראי מהפצצות בחומרים כימיים .על
שואת יהודי אירופה לא שמענו שום דבר.
גדלתי עם תחושה שזה לא המקום שלי .מחברים מבוגרים יותר שמעתי סיפורים על הצבא ,והחלטתי שאני
לצבא התורכי לא הולך .הגיעה השמועה על הקמת המדינה ,ונולד הרעיון של העלייה לארץ.

העלייה לארץ
לא הייתי בתנועה .באזור שלנו לא הייתה פעילות תנועתית .מכיוון שהתקרבתי לגיל  ,18גיל הגיוס ,ולא רציתי
להתגייס לצבא התורכי – התגבש בי רעיון העלייה .אישור לעלייה קיבלתי ע"י תשלום שוחד .במשרד העלייה
הכינו אותי ,אמרו שתגיע אונייה ועלי לשמור על כך בסוד ,גם מפני ההורים .זה היה ב .1949 -בבוקר המיועד
להפלגה הגעתי עם תיק קטן ,לבד ,לא בקבוצה .נאמר לי למצוא באונייה מחבוא ולהסתתר עד שנצא מתחום
המים הטריטוריאליים ועד אחרי הביקורת של משמר החופים.
למרות האישור שהיה לי – היתה סכנה מהבדיקה.
הגענו לחיפה ,לשער העלייה ,רססו אותנו בפליט .הייתי אדם חופשי ולא ידעתי לאן ללכת .לאחר כמה ימים
במחנה הציעו לי להצטרף לקבוצה שהגיעה ויצאה לסיור בקיבוצים ,כדי להחליט לאן ללכת .פגשתי במשאית
חבר'ה צעירים בגילי .החלטנו ללכת לקבוצת כנרת ,שם נלמד את השפה ואת ההיסטוריה של הארץ ונוכל
להחליט בהמשך על העתיד.
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השנים הראשונות בארץ
בכנרת נשארנו קבוצה לא גדולה ,לא מגובשת ,כ 15 -צעירים ,וגרנו בשני אוהלים .קיבלנו מדריך בן-משק,
ועוד עוזר לו מבוגר מספרד .שניהם לא הבינו תורכית וגם לא את הלאדינו שאנחנו דיברנו .לא היה מי
שיתרגם לנו את השיעורים ,ולפעמים נרדמתי .שיבצו אותי לעבודה בבננות.
אחרי כמה חודשים הקבוצה התפרקה ,חלק התגייסו לצבא ואני הייתי בין כמה שלא גויסו .הייתי במבוכה,
לא היו לי תכניות ,רק הייתי מאושר שאני בארץ .אחד מאתנו תפס יוזמה ,פנה למרכז של השוה"צ ,ולקח
כרטיסים לקיבוץ עין המפרץ ,שם כבר הייתה קבוצה של תורכים .שוב היינו קבוצה של בערך  15צעירים.
עבדתי במספוא .העבודה בשדה בשמש לא הייתה לי קשה .אהבתי אותה ,את הנהיגה בעגלה וסוסים .גם פה
היה לנו מדריך יליד המקום ,שדיבר רק עברית ,ולא היה לנו קשר של שפה .קצת למדנו וקצת טיילנו ,את
השפה למדתי בעיקר בשטח .ידעתי לכתוב קצת בעברית עוד מהבית .גם החברה בעין המפרץ התפרקה לאחר
כמה חודשים ונשארנו שלושה.
יכולנו לבחור בין הצטרפות לחבר'ה צרפתים בקיבוץ עברון ,שהתכוננו ללכת לכרמיה ,ובין הצטרפות לניר-
אליהו( .השליח בשם איזט ,ניסה לפתות אותנו :בניר-אליהו יש בנות ויש תורכים )...הצטרפתי לקבוצה
הצרפתית בעברון ,שם שיכנו אותי בחדר עם שתי בנות צרפתיות חצי ערומות וחופשיות .הייתי נבוך ,באתי
מעולם מאוד סגור ושמרני ,אבל הייתי גם סקרני .גם בעברון עבדתי במספוא ,וכבר הייתי פועל טוב ומנוסה.
נסענו במשאית לכרמיה ,כולם שרים בעברית ובצרפתית ,ואני תורכי יחידי ...אחד "הצרפתים" אימץ אותי,
הוא ידע קצת ספרדית .הוא העלה אותי למגדל תצפית והדריך אותי איך לירות אם יבוא מצרי ...כרמיה
הייתה מעין היאחזות :אוהלים ,גדר ,בלגן .היו מסביב הרבה בוסתנים ,תאנים ,שקמים ועליהם מטפסים
כמו בג'ונגל .הרגשתי "טרזן" ...לא חסר לי שום דבר :אוכל ,מקום שינה ,טיולים ,נשק.
חזרנו לעברון ומשם רציתי להגיע לניר אליהו .ירדתי ברמת-הכובש ,כדי לפגוש את החבר'ה שעבדו שם
ולנסוע איתם לקיבוץ .פגשתי תורכים ,חברים מהשכונה שלי ,והחלטתי שאני פה!
התאריך  -ספטמבר  . 1949בשנים הראשונות פינינו את השטחים מהעצים ,היו כאן בוסתנים ,אפילו בננות.
עבדתי בבניין ,בניתי סככה לפרות (היו  10-15פרות) .הפרות היו בורחות ועוברות את הגבול .יום אחד ,אחרי
שהן ברחו ,באה משלחת לתווך בינינו ובין קלקיליה ,להחזיר אותן .קיבלתי הוראה להיכנס על הפרד
ולהחזיר את הפרות מעבר לגבול .זה היה מרשים ,לעבור את הגבול .אחרי שהחזרתי אותן הסתכלו עלי כמו
על "פייטר" ,והייתי גאה.

ניר אליהו  -הבית
את אסתר הכרתי בקיבוץ והתחתנו ב .3.6.54 -בחיי הקיבוץ יש הרבה מכשולים וצריך להתגבר עליהם
בשביל "הדבר הגדול" והוא  -כך נראה לי אז  -חווה ענקית עם הרבה משפחות ועם יציבות כלכלית .חששתי
שהקיבוץ יתפרק בגלל הניגודים בין יוצאי הגלויות השונות .בחדר האוכל  -ישבו בשולחנות נפרדים
התורכים ,הרומנים והפולנים .כשהגיע גרעין "בתלם" הם קבעו "דרגות" :בראש הרומנים ,אח"כ הפולנים
ולמטה התורכים....
כיום אני מרוצה מהקיבוץ.
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סיפורה של אסתר לוי
בית אבא
נולדתי בתורכיה ,למשפחת קורדובה ,באיסטנבול .היינו שש אחיות ואח אחד .הוריי היו עשירים ,הייתה להם
חנות לדלק ופחם .אבי היה עוזר לעניים ,מביא אוכל לבית-תמחוי .באחד הימים חייל מוסלמי ביקש את
אחותו לאישה ואבי לא הסכים בשום אופן והבריח אותה .החייל זרק גפרור בדיוק כשהביאו דלק לחנות ואבי
נשרף .הוא מת בבית החולים שבו אשפזו אותו.
בבית ההורים הכינו לכל אחד חבילת בגדים ,למקרה שנצטרך לברוח .גרנו ברחוב שבו היה בית קולנוע .אמא
הייתה סוגרת את הוילונות ,כדי שלא ייראו אותנו .אחרי שאבי מת המצב הכלכלי הדרדר .למדתי חמש שנים
בבית ספר מוסלמי ,יהודיה יחידה .היו בעיות בגלל היהדות ולכן אמא החליטה לשלוח אותי לבי"ס יהודי .כל
יום שטנו על הבוספורוס לצד האירופי ,שם קיבלנו גם ארוחת צהריים.
גרנו בבית של שלוש קומות .יום אחד אמא נפלה מהמרפסת כאשר תלתה כביסה .היא שברה את היד.
בזמן מלחמת העולם אבי שילם את כל המיסים ,אבל את הדוד שלי לקחו לגבול תורכיה-רוסיה לשבור
אבנים .כאשר חזר  -לא היו לו רגליים ,הן קפאו בקור .לאחר זמן נפטר.

העלייה לארץ
לארץ הגעתי ב 1951 -כתיירת ,עם כרטיס הלוך וחזור .בארץ הייתה לי אחות .היה לי ארגז עם בגדים חדשים,
אבל בקבוק שמן נשפך על כולם .בנמל חיפה עשו עלינו פליט .נסעתי באונייה עם בן-דוד שלי .הדודה הגיעה
לנמל לקחת אותי (לפי תמונה) ,אבל לא מצאה אותי.
בן -דודי לקח אותי לאחותי ,שגרה במעברה ,ארבעה אנשים בחדר קטן .למדתי באולפן ובאחת המסיבות
פגשתי את הקבוצה של לאה .חברה שלי שכנעה אותי להצטרף אליהם וכך הגעתי לכפר-גלעדי ואח"כ לניר
אליהו.
בכפר -גלעדי המטפלת שלנו הייתה ציונה קושמרו .היא עבדה בלול ודאגה לנו ,בכל יום מישהו אחר קיבל
ביצה .יום אחד היא הביאה תרנגולת ובישלנו אותה .את העצמות זרקנו מתחת לצריף .הכלבים גילו את
העצמות וכך קיבלנו כולנו עונש.

השנים הראשונות בארץ
הייתי בצבא שנתיים ,בתפקיד מחסנאית .אימונים בירושלים ושל"ת במסדה .כאשר באתי לחופשה במשק -
הייתי "פרימוס" .לא היה לי חדר משלי ובכל פעם צירפו אותי לזוג אחר בחדר-משפחה .פרסקו היה מחליט
איפה אישן .זה די פגע בי ולכן הפסקתי לבוא .לא ידעתי שאפשר לקבל בצבא כסף להוצאות ולכן בסיום
השירות הצטבר לזכותי סכום יפה .בזמן הראשון יצאנו מהקיבוץ לעבודות-חוץ בכל מיני קיבוצים .עבדתי
בחיתוך דשא ובבית-ילדים  -הייתי מטפלת הרבה זמן .השומר היה מעיר אותנו בבוקר לעבודה .ענבי ,על גב
החמור ,היה נכנס לחדר שלנו להעיר אותנו...

איך הכרתי את יצחק
הכרתי את יצחק לפני הצבא ,אבל לא הסתדרנו .הוא אמר "נחשוב" אחרי שאחזור מהצבא .ובאמת ,אחרי
שחזרתי ,רחל קפויה ,שאיתה הייתי בחדר ,שידכה בינינו .התחתנו ב .3.6.54-אחרי החתונה נסענו לקרובי
משפחה שלנו בעכו .הם גרו ליד הים .קיבלו אותנו יפה מאוד ונשארנו אצלם כמה ימים.

ניר אליהו – הבית
בארץ הייתה לי רק אחות אחת שגרה במעברה .לא היה מה שימשוך אותי מחוץ לקיבוץ ואחרי החתונה היה
ברור שאני נשארת .היום חסר לי החלק החברתי שהיה פעם .ציונה הייתה שכנה במשך  13שנים .אנט הייתה
חברה טובה .החברות האלה ,שיכולתי ללכת אליהן לדבר  -חסרות לי מאוד.
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במהלך דיווח זה אתייחס בעיקר לתחומים בהם אנו עוסקים ביתר שאת בימים אלו וגם להתנהלות השוטפת.

תחום ראשון:
הסדרת השימושים החורגים באזור מבני המשק בפרט ,ובשטח המחנה בכלל.
טיפול שנמשך מספר שנים וקיבל התייחסות מועדפת במהלך החודשים האחרונים.
כחלק ממדיניות כוללת של מנהל מקרקעי ישראל וועדות התכנון (המקומית והאזורית) הוחל טיפול להסדרת
כל השימושים החורגים .לצורך כך יש לנהל חשיבה אסטרטגית מעמיקה ,לבצע מהלכי תכנון ,ובהמשך לבצע
עסקה קניינית/מסחרית .הדבר מצריך קבלת החלטות אשר יאפשרו הן את קידום התהליך ,והן יצירת מקור
תזרימי לטובת ההתנהלות השוטפת.
לצורך כך ,הוכנה תוכנית בינוי שהוגשה לוועדה המקומית ,ובהמשך תוכן תוכנית בעלת מאפיינים שמאיים /
כלכליים להוצאת המיטב משטח זה .על סמך תוכניות אלו נוכל להתחיל שיווק או לחילופין לערוך עסקאות
מתאימות ארוכות טווח.

תחום שני:
פיתוח והקמת מתחם אירועים נוסף בצמוד לעדן.
במהלך השבועות האחרונים אנו עוסקים בהכנת תכנון הכולל סקיצה
ראשונית ובדיקת עלויות הפרויקט .זהו שלב מכריע בהובלת התהליך
וקבלת החלטות משמעותיות .מדובר בהשקעה מהותית ,המאפשרת יצירת
מתחם רחב וחדשני ,העוסק בתחום האירועים ואף מעבר לכך .דרושה
מחשבה יצירתית וחדשנית ,אשר ביכולתה לייצר ערך מוסף ללקוחות
השונים .כולי תקווה כי באביב  2013יחלו להיערך אירועים במתחם החדש.

תחום שלישי:
פיתוח המפעל.
מפעל פלסטניר ממשיך בתהליכי צמיחה ופיתוח ,כולל יכולות ייצור ,פיתוח מוצרים חדשים ,והרחבת הפעילות
העסקית בשיתוף גורמים חיצוניים .במסגרת זו נבחנים מערכים שונים של פיתוח אסטרטגי במגוון כיוונים.
במהלך התקופה הקרובה יונחו על שולחן מקבלי ההחלטות מספר נושאים בעלי חשיבות רבה.

עיקרי הפעילות השוטפת בתאגיד האחזקות
כחלק מההתנהלות השוטפת ,אנו עוקבים באופן רבעוני אחר נתוני הביצוע.
ניתן לומר שהביצוע נראה טוב מאשתקד (חצי שנתי) ודומה לתוכנית.

פלסטניר
כפי שנאמר ,קיימת פעילות אינטנסיבית לפיתוח התאגיד (התאפשרה לאחר הכנסת השותף) .ניתן לראות
גידול ברווח הנקי לעומת אשתקד ,ותוצאות דומות לתוכנית (חצי שנה) .במהלך השנים האחרונות נרכשו
אקסטרודרים ומיכון נלווה ,נרכשה מחלקת דפוס ,ונקנתה מכונת דפוס חדישה .במקביל נבנה מערך עובדים
מקצועי ,והושם דגש על פיתוח ההון האנושי .כל אלו תרמו להכפלת ההכנסות ,קידום יעדי הרווח ,ומיצוב
המפעל בעמדת כוח ויכולת התפתחות .יישר כוח ובהצלחה בהמשך התהליכים ,ובהשאת הערך לבעלים.
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עדן
כפי שציינתי בפתח דבריי ,אנו עוסקים באופן שוטף בפיתוח המתחם החדש .מתדפקות על דלתנו בעיות
תכנוניות  /סטטוטוריות ,אשר מעכבות מעט את לוח הזמנים .כתפיסה ,אנו מובילים תהליך תוך שימת דגש על
רמת תכנון גבוהה ,ויצירת תחזיות בעלות אפשרויות סטייה מינימאליות .עיקרו של התהליך החל במחקר,
כתיבת חזון צוותי וארגוני ,ובניית תפיסה אסטרטגית כולל מיצוב המותג .בהמשך נבחר אדריכל מהמובילים
בשוק ,שהחל את עבודתו בתכנון סקיצות והערכות תקציב .מנהל הפרויקט – עמרי רז .שיהיה בהצלחה.
ניתן לציין כי החציון הראשון לשנה זו הסתיים טוב מביצוע אשתקד אך פחות מהתוכנית .הציפייה לשיפור
ניכר במהלך החצי השני של שנת .2011
כמו כן ,הגן הקיים עובד בתפוסה כמעט מלאה ומשפר את תוצאותיו באופן סדיר ושוטף – מעל  260אירועים
בשנה ובמחירים טובים .כל הכבוד לעוסקים במלאכה אשר נושאים בנטל השוטף ובמקביל מובילים פרויקט
דגל.

שותפות רפת רן
עד עתה נראה כי ''מחאת הקוטג‘'' גרמה לאי בהירות
בשוק החלב ומוצריו .בשלב זה ,לא ניתן להתייחס לכך
ברמה האופרטיבית ,כאשר נראה שהכיוון אינו חיובי
במיוחד .למרות זאת ובעקבות עלייה בצריכת החלב,
הרווחיות בשנת  2011טובה וגבוהה מהביצועים אשתקד.
התוצאות העסקיות של השותפות ממשיכות להוביל
ולהשפיע לטובה .לאחרונה התקבל אישור להפעלת
הפרוייקט הסולרי לאחר שנחתם הסכם בין קיבוץ
רביבים ,שותפות ר"ן  2000וחברת פ.ס.ע 1.בדבר שימוש
בגגות המבנים לטובת התקנת מערכת סולרית בהיקף של
 100מיליון ( .₪סך עלות הפרוייקט) .התקבלה מקדמה
ע"ח ההכנסות העתידיות .אין ספק כי פעילות זו הינה
דוגמא ומופת להתנהלות חקלאית מיטבית ומביאה לידי
ביטוי שימוש נכון במשאבים ויכולות .ברכות.

"ניר אליהו אלון החזקות"
התוצאות טובות ומבטאות את הציפיות מול התוכנית .הביצועים התפעוליים טובים באופן משמעותי מול חצי
שנה  , 2010למרות שחלו ירידות בכמות הנמכרת .קיימות בעיות סטטוטוריות/תכנוניות בשטח התחנה ,ונעשה
מאמץ להסדיר זאת בעזרת אנשי מקצוע מ"דור אלון".
גם בחברה זו מתמודדים עם צמצום מרווחי המכירה ובשחיקת הרווחיות .יחד עם זאת נעשים מאמצים
ומבצעים להגדלת קהל הלקוחות ורמת המכירות ,בניצוחו של ענר אשר מוביל את החברה להישגים .הסביבה
העסקית תחרותית מאוד וכל אחוז משפיע על התוצאות באופן שוטף.

תאגיד המזון (ענף המזון)
החל מינואר  , 2011פועל תאגיד ענף המזון באופן עצמאי( .בדומה לעדן) .במסגרת זו
התייחסנו לתאגיד כמנוע צמיחה ואנו מקדמים פעילות עסקית נוספת הן בתוך כתלי
המעדניר והן מעבר לכך .כל זאת ע"י שימוש במשאבים קיימים ובפעילויות נוספות.
כל חלופה מלווה בייעוץ מקצועי ותיבדק ,הן ע"י הנהלת תאגיד המזון והן ע"י
ההנהלה הכלכלית .סה"כ תוצאות הענף די קבועות ויש לדחוף להקמת פעילויות
נוספות לטובת צמיחת התאגיד והרחבתו .הרחבת פעילות זו הינה באחריות אלי
וצוות הענף ובעזרתם של בני משק לפני ואחרי צבא .כל הכבוד.
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תאגיד החקלאות (גד"ש)
בדומה לתאגיד המזון ,הוקם תאגיד החקלאות ופועל במסגרת שדות ניר אליהו בלבד ,כך שהוקטנו מאוד
הסיכונים .בתקופה הקרובה ייבחנו אפשרויות נוספות לתפעול והתנהלות שוטפת .התאגיד עמד יפה מאוד
במסגרת הרווחיות לשנת  2010וחצי שנה  ,2011נראה כי יוסיף וישפר את ביצועיו לקראת סוף השנה.
ענף זה ביצע מהפך משמעותי כאשר עבר מגרעון שוטף לרווח נקי משמעותי .נצברו בענף ידע מקצועי רב
ויכולות ניהול טובות ,ומורגשת השפעתם על תוצאות התאגיד.

השכרות מסחריות
התפוסה מקסימאלית ,מוסר התשלומים טוב .יציאת  BEEקמעונאות (כפר השעשועים) בסוף השנה שעברה,
השפיעה אך במעט על תזרים המזומנים השוטף .כפי שציינתי ,אנו מקדמים תוכנית לאזור מבני משק ,על מנת
להסדיר את כל שימושי הקרקע הנדרשים .עד אשר יוסדרו השימושים ,עלינו לנהוג בזהירות ובתבונה.

מטעים שותפות גרנות
באופן כללי הביצועים תואמים את התוכנית ,אולם לאחרונה ניתן
להבחין כי איכות מי הקולחין אינה טובה ,ופוגעת בהתפתחות העצים.
יחד עם זאת ,נראה השנה שיפור .המטע מתפתח ומתקדם יפה ,בניצוחו
של אור ליבנה ,אשר דוחף לנטיעות נוספות.

פרדס
בתחום זה אנו פועלים תחת צו בית משפט המאפשר בשלב זה פעילות
משותפת עם "פז פרי זהב" .עדיין ההסכם איתם לא אושר כך שקשה
לתכנן לטווח ארוך .הפרדס מתוחזק ומנוהל לשביעות רצוננו המלאה.
יש לשפר את רמת התשלומים השוטפים.

מוסך
ענף יציב מאוד ,הן מבחינת עובדיו ,והן מבחינת יכולות השרות הניתנות גם לצרכני הבית וגם לצרכנים
חיצוניים .עוסק בשלושה תחומים :מכונאות רכב ,מכונאות חקלאית ,ופיתוח וייצור מוצרים וכלים חדשים.
פועל תחת אישורים תקניים המאושרים ע"י הגורמים הרלוונטיים .המשיכו כך.

מסגריה
פועלת במסגרת שיתוף פעולה בין יפתח לאיתי שמבן (חברת זווית אחרת) ,מייצרת
ומתקינה עבודות מסגרות בעיקר לתחום הבניין .מתפקדת בסביבה תחרותית
בהצלחה לא מבוטלת .שנת  2010הסתיימה בתוצאת שיא ברמת הרווחיות ובהחלט
ניתן לזהות מגמה הנמשכת לאורך זמן ובתקופות בעלות סיכון גבוה .ישר כוח.

חשמל וחשמליה
במסגרת תקנות חדשות של "רשות החשמל" הנוגעות בעיקר לקיבוצים ויישובים כפריים ,נדרשנו לבצע סקר
של תשתיות החשמל ,ולהסדיר מתווה לשיפור התשתיות (עפ"י הסקר) .לאחרונה אושר המתווה אותו
התבקשנו להציג לרשות החשמל ובכך סללנו דרך להקמת "חברת חשמל ניר אליהו" .חברה אשר תטפל
בתשתיות ,תספק שירותים לצרכנים וכל זאת במחירים קבועים מראש שיקבעו ע"י הרשות .שקד ממשיך
לפעול כרגיל בכל הקשור למערכת זו ,ובמקביל נשקיע בשיפור המתקנים ומערכת קריאת המונים.
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מים ואינסטלציה
במערכת המים ,אנו עוסקים במספר תחומים :ביצוע בחינת עלויות המים ומחירי המים באופן שוטף ,הסדרת
רישיון עסק לבארות ,שיפור תשתיות הולכת המים והביוב ,הסדרת מערכת דיווח ומעקב ועוד .כל זאת
במסגרת מערכת מתואמת בין המגזרים והענפים ,כולל טיפול בתשתיות הסמוכות לבתי חברים והעתקת
תשתיות לתווי חדש .לאחרונה השקענו בתשתיות הולכת מים לשדות ,ובהתקנת מערכת מונים המסוגלת
לקרוא באופן אלחוטי את נתוני הצריכה ,לדווח על תקלות ולהעביר את הנתונים להנה"ח.

מערכת המידע ותזרים מזומנים
לאחרונה נבחר צפי לשמש כסגן ראש המועצה האזורית דרום השרון .במהלך
השנים האחרונות שימש צפי כמנהל כספים ,עסק בקשר עם מינהל מקרקעי
ישראל ,ותרם לבעלי התפקידים וההנהלות מניסיונו העשיר .ישר כוח ובהצלחה
רבה בתפקידו החדש( .גם במועצה אנו זקוקים לנציג משלנו)
המערכת הכספית על שלל התאגידים (תאגידי האחזקות כולל) יציבה ומסודרת.
כל החשבונות מנוהלים טוב וההתחייבויות משולמות כסדרן .מערכת המידע
והחשבונות פועלת כסדרה כאשר לאחרונה אנו נעזרים בליווי חיצוני נקודתי
לטובת מיקצוע והתנהלות משופרת .קיימת מערכת החלטות בין כל התאגידים
ובכלל זה העברת רווחים .יש להמשיך ולהתנהל באופן מבוקר ואחראי ,ובכך
למנוע משברים מיותרים .בהמשך נדרש להתייחס לרמת השקעות משמעותיות
(בעיקר בעדן ובתחום הנדל"ן) .יימסרו דיווחים ויתקבלו החלטות עפ"י המקובל.

יעדים ומגמות
במהלך שנת  2011הצגנו תוכנית רב שנתית כוללת ,המביאה לידי ביטוי התייחסויות לפעילות העסקית
והקהילתית .תוכנית זו הינה בסיס שעל פיו נקדם את תהליכי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית ובמקביל נפתח
את עסקי הקיבוץ ,בתקווה להצלחה בכל הפרויקטים המתרגשים על פתחנו.
במבט לאחור ,נראה כי כמעט בכל התחומים התבצעו שיפורים בהתנהלות ובתוצאות העסקיות.
כל זאת הודות לחברים ולעובדים הפועלים בתאגידי האחזקות ולהנהלות השונות .בתהליכים שאינם פשוטים
הוסדר תזרים המזומנים ,בוצעו השקעות נרחבות ואף נערכו שינויים מבניים וניהוליים.
חשוב מאוד לפרגן לעוסקים במלאכה
ולאחל שנה טובה ,פורייה ומוצלחת לכולנו.

שנה טובה
עמר לוינסון

שתהיה
שנה
גשומה!
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בשבתות אלה ,לקראת שמחת -תורה ,קוראים בספר דברים את הפרשות האחרונות .הימים ימים דרמטיים.
עם ישראל השלים ארבעים שנה של נדודים .מאורעות רבים עברו על העם מאז יצא ממצרים ,ובמרכזם קבלת
התורה במעמד הר-סיני .עם ישראל עומד לקראת כניסה לארץ המובטחת.
משה ,המנהיג הדגול ,לקראת פרידה ,והוא נושא דבריו ,מורשת וצוואה לבני ישראל.
אנחנו על סיפה של התשע"ב ,למעלה מ 3,000-שנים אחרי יציאת מצרים.
איזה מנהיג אנחנו מבקשים לנו? איזה מנהיג בימינו יכול להוביל את עם ישראל בדרך חדשה?
דרך לא קלה ,דרך של מצוקות וסבל ,דרך שבסופה יש סיכוי לגאולה? ובאיזה מחיר נקנית מנהיגות?
להלן כמה דברים שכתב יובל ראובני על דמותו של משה ,כפי שמשתקפת אליו בימינו.

מוישה גרויס
"וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" .כאשר הפרשים המצרים משיגים אותם חונים על הים ,בני ישראל צועקים
לה' ומאשימים את משה .למה הם לא עושים את הדבר המתבקש – מתארגנים להשיב מלחמה שערה .עם
שרוצה חירות ,צריך לדעת להילחם עליה .שנות העבדות הארוכות ,הקשות ,השפיעו על העם .רוחו נכאה ,שפלה.
בימי ראשית ההתיישבות הציונית ,נדרשו שנים ארוכות לארגן כח מגן עברי כמו שצריך ,ונדרש גם סיוע של
הבריטים .היהודים שבאו מהגלות פחדו מהערבים .מנהיגי היישוב הבינו את הבעיה היטב ,והם עשו הכל כדי
לרומם את רוח העם .משוררים גוייסו והתגייסו בעצמם .גיבורי התנ"ך ,המכבים ,מגיני תל-חי .כל סיפור טוב
למיתוס .אפילו בר -כוכבא ,דמות שנויה במחלוקת בהיסטוריה היהודית .בעידן הציוני :הוא היה גיבור ,הוא
קרא לדרור .גיבור גיבור.
אבל עכשיו ליד הים אין טרומפלדור שהיה קצין בצבא הרוסי ,ואין וינגייט ,קצין מצטיין בריטי .לישראלים יש
נשק ,והם לא יודעים מה לעשות איתו .לא מעלים בדעתם להשתמש בו .אבל יש אלוהים.
במקומות אחרים ,בזמנים אחרים ,בני ישראל צעקו לאלוהים ולא ענה להם .אבל בסיפור של יציאת מצרים
אלוהים שלנו מתפקד כמו שאנחנו אוהבים את ישתבח שמו .הוא נמצא בקשר רציף עם שליחיו עלי אדמות.
הוא מדריך ,הוא מנחה ,הוא מכה את המצרים ב 10-המכות ומוציא את העם ביד חזקה ובזרוע נטויה .בשלב
מסויים ה' גם לוקח על עצמו את הניווט ומוביל את העם בעמוד האש .את המשבר על הים אלוהים פותר בכוחו
הכביר .הוא חוצה את הים עבור בני ישראל ,ומטביע את המצרים .אחרי התפקוד המושלם ,בני ישראל
מתחילים להאמין בה' ובמשה ,אבל לא שוכחים חלילה את האלילים המצרים ,כפי שהסתבר בסיפור עגל הזהב.
אחרי מעבר הים משה נמצא במגרש הביתי .הוא מכיר את המדבר היטב ,משנות רעיית הצאן .הוא יודע היכן
נמצאים שדות המרעה ,כיצד ניתן לצוד עופות .והחשוב ביותר :מקורות המים מוכרים לו .משה מבסס את
השליטה והמנהיגות שלו על העם .אחרי שנים של עבדות ,חופש פתאומי יכול לגרום לאנרכיה והפקרות .יראת
אלוהים ,תורה ומצוות ,מכניסים לסדר ,למסגרת ומשמעת .לכן משה משקיע מאמץ גדול במתן תורה .במפתיע,
הישראלים מקבלים את התורה בלי ויכוחים .אבל עדיין צריך להדריך ,לחנך ,להטמיע את התורה בעם.
בשלב הקריטי הזה משה נעלם בהר ל 40-יום .הוא משאיר את אהרון וחור שהם אנשים חלשים מכדי להיות
אחראים .מדוע הוא עושה זאת?
בתקופות של אירועים דרמטיים ,העומס הנפשי המוטל על המנהיגים הוא עצום .הרצל נפטר בגיל צעיר .בזמנים
שצה“ל נלחם ופעל במבצעים בן -גוריון היה קודח מחום ,ומנהל את העניינים ממיטתו .ערב מלחמת ששת
הימים נזקק רבין ליום חופש ,שאחריו התאושש וחזר לתפקד היטב .משה עמד באתגרים על אנושיים .יתכן
שהיה מותש ,ורצה לנוח (מכל האידיוטים).
כאשר משה בושש לחזור ,העם באים לאהרון ומבקשים אלוהים אחרים .אהרון אוסף את תכשיטי הזהב ,ויוצר
את העגל ,האליל ,וגם מקים לו מזבח .וכולם עורכים חגיגה גדולה ,ואוכלים ושותים .משה יורד מההר וחמתו
בוערת .הוא שובר את הלוחות ומוציא להורג  3000אנשים .העונש האכזרי מחזיר לו את השליטה ,ומפסיק את
ההפקרות.
יובל ראובני
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ועוד דרישת שלום מן הדפים הצהובים שנותרו במגרה.
עברו למעלה משלושים שנה .בין אדם לחברו עדיין אקטואלי...

אתה הלופת את היין העז
מה נאמר למלאך המביא את תשל"ז
מה נאמר לחבר היושב כאן איתך
לאשה מה נאמר ,לבנך ובתך?
אתה החרד לבריאות היקרה
בוא אולי ונצפה בשלטי אזהרה.
"לא לעשן" את עשן הרכילות החולף
לא למשוך לריאות ,כמובן לא ללב
מחקרים מוכיחים  -כשהעסק משחיר
לא נשאר סדק צר לטיפונת אוויר...
"לא לירוק" זה בזה במפגש הראשון
את כל מה שציפה כבר בקצה הלשון
אל תחשוב כי טיפה זו תיבש במהרה
הן כולנו מתחת אותה ממטרה...
"לא להוציא ידיים" מבעד החלון
על הבן שאחר ,או הבת שברחה
להביט בראי באשם הנכון
ולומר לו אולי ,גם הצדק איתך...
בוא ונחליט "לא לדרוך על הדשא"
של נשמת השכן הנובט בפינה
בוא ונקיים ונשמור ונראה ש...
הניר יחייך מגינה לגינה.
כתב :שמוליק אייל ז"ל
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ראיון עם רמי צדפי מרכז צוות צמיחה דמוגרפית וראש מנהלת הקליטה
לכבוד גיליון החג ,ביקשתי מרמי לסכם את השנה החולפת ולתת תחזית לשנה הקרובה .רמי העדיף שזה
ייעשה בראיון ,וכך נפגשנו ,במשרד המשופץ והיפה ,המשמש את מנהלת הקליטה בעבודתה השוטפת (במחסן
הבגדים הישן) .בהאזנה להקלטה ,גיליתי שדברתי יותר ממנו ,ותסכימו איתי שמדובר בחוצפה ,אבל כנראה
שהנושא עדיין בוער בי ...בכל אופן הראיון התפתח לשיחה בענייני קליטה ,וגלש פה ושם גם לעניינים שהם
לא לפרוטוקול .אביא את הדברים בצורה שוטפת ,ללא שאלות ותשובות ,כיוון שקצת התערבבנו.
הקליטה מתחלקת לשתי קטגוריות עיקריות :בני משק ,ומשפחות מבחוץ.

לגבי קליטת בני-משק ובני זוגם:
מאז שנת  2009התקבלו  24חברים (רונן ושלומית ויין ,ענר ונטלי ביוקאורל ,תמר ואורן צדפי עציון ,ניר
ושלומית ברזילי ,עפרית ויואל מאייר ,קרן צדפי ,אתגר קאופמן ,ליאורה וארנון לב-ארי ,טל ודקלה רגב,
מרים קרומן ,דותן ואסנת סלע ,ענבל ברלס ,תמי וזוהר גלילי ,אסף אברהמי ונטע לי וול) מתוך החברים
האלה כבר עברו לבתי קבע משופצים ויין ,רגב ,ענבל ברלס ,וברזילי שהם חברים בפועל( .וגם קרן ואתגר
שהתקבלו כבנות -זוג של חברים) .בקבוצה הזאת יש כמה זוגות שיבנו על מגרשים כלואים ,ויש שיכנסו
לדירות מתפנות .יש דירות שצריכות להתפנות ממשפחות ותיקות שבונות בית על מגרש חלופי .רובם גרים
בקיבוץ ,משלימים תכנון או ממתינים להיתרי בנייה .תהליך הקבלה לחברות היה ארוך ,כלל הרבה בדיקות,
פגישות וגם לבטים משותפים של המשפחות וועדת קליטה .המלאכה טרם הושלמה ,ואנחנו מקווים שהכל
ילך כשורה.
בנוסף ,יש שתי דירות שעומדות לקליטה :הדירה של לוינסון ,והדירה של בוחסירה .אנחנו מעריכים שהן
יתפנו בעוד כשנה וחצי -שנתיים .יש משפחות שפנו לקבל אותן ,ובקרוב נפרסם את השמות .בשנה הקרובה
נקבל לחברות את משפחות הבנים לבתים המתפנים ,למגרשים הכלואים שנותרו ,וגם כמה משפחות של בני
משק שמעוניינות להתקבל במסגרת הבנייה המרוכזת .אנחנו עושים מאמץ גדול לקדם את התהליך ,ואני
מקווה שנביא את כולם להצבעה ביחד.

לגבי קליטת משפחות מבחוץ ,שהוא הפרוייקט הגדול באמת:
בחודש פברואר  2011ערכנו כנסים גדולים .שלושה כנסים ,למעלה ממאה חמישים אנשים בכל כנס ,שם
הצגנו את הקיבוץ ,את תהליך הקליטה ,ונמסרו הפרטים לגבי המחירים ,המיסים ואופן הקבלה לחברות.
אחר-כך נשארו איתנו בקשר ,ללא התחייבות ,כשמונים-תשעים משפחות של מתעניינים .השלב הבא היה
הפקדת עשרת אלפים  ₪דמי רצינות ,והמספר ירד לשישים .המשפחות התבקשו להפקיד  50אלף  ₪כדי
להמשיך ,ואז נשארנו עם  40משפחות( .הכסף יוחזר למי שלא יתקבל לחברות) .אנשים אלה עושים את כל
התהליך :חתימה על חוזים ,בדיקות במכון "כיוונים נוספים" ,ראיונות ,חתימה בבנק ,בחירת דגם.
בחודשיים האחרונים אנחנו מקיימים ראיונות ופגישות עם כולם ,וחברי מנהלת הקליטה עובדים קשה מאד.
אנחנו עומדים להכין רשימה סופית של מועמדים להצבעה .רוב הבדיקות מ"כיוונים נוספים" הגיעו (תוצאות
דיסקרטיות ,שרק שני חברים במנהלת הקליטה רואים) .התוצאות טובות מאוד ברובן – נבדקת בעיקר
ההתאמה לחיי קהילה – וצוות המכון עוזר לנו בדרוג ,עפ"י הקריטריונים שנמסרו להם על ידינו.
המראיינים של מנהלת הקליטה מתרשמים מן המועמדים ,שואלים אותם שאלות עומק .הם מספרים למה
רצונם בחיי הקיבוץ ,וגם על הקשיים .הם לוקחים בחשבון גם את המס הפרוגרסיבי ,לכל משפחה נעשה
התחשיב הצפוי .חלקם משתכרים משכורות גבוהות וישלמו הרבה מסים .אנחנו עומדים לפני האיסוף של כל
הנתונים ,כדי לקבל תמונה שלמה ,נלך למיון הסופי בשבועות הקרובים.
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בינתיים המשפחות המועמדות בקרו בקיבוץ בכמה הזדמנויות .התארחו בל"ג בעומר ,נעורים-בורגר .הם
התרשמו מן היחסים הבין -דוריים ,מן ההסברים שנתנו ,היו מפגשים עם בעלי תפקידים ,והסבר על החינוך
כולל סיור עם מרסי.
במתחם הראשון נקלוט כ 20-משפחות .יכול להיות שנציע סטנד-ביי לאותן משפחות טובות שלא התקבלו
בגלל מגבלת המקום .אם הנתונים שלהם לא ישתנו מבחינה כלכלית ,אולי יוכלו להיכנס לשלב הבא ,ללא צורך
לחזור על כל השלבים.
בד בבד אנחנו מנהלים מרוץ לאישור תכנית הבינוי בוועדה המקומית .יש בעיות תאום בין המתכננים השונים,
ולכן התכנית איננה מושלמת .כולם התחייבו ללוחות זמנים צפופים ,ואני מקווה שהתכנית תוגש בחודש
הקרוב ,ותאושר במהרה .ללא אישור התכנית ,לא נוכל להתחיל בבנייה גם בשטחים הכלואים.
עוד נושא שהוועדה רוצה לטפל בו השנה ,הוא ליצור אפשרות לקבלה לחברות של קבוצת צעירים שחיה
בקיבוץ .המתווה הקיים לא נותן תשובה לרווקים שחיים כאן ,ורוצים להיות חברים.

לגבי הפחדים של החברים מן הקליטה:
אנחנו מודעים לפחדים ולחששות ,יש הרבה אמוציות .ולכן רוצים לערוך היכרות בין המועמדים לחברים,
להזמין אותם לקיבוץ לאירועים ,וגם לאירוח אצל חברים .בוועדה אנחנו חושבים ומדברים על זה ,יש רעיונות
ומחשבות לתהליך הכשרת הלבבות.
בעניין עורך-הדין שהתפרסם בתקשורת הקיבוצית-מקומית שלנו .ניתן הסבר על-ידי אחד המועמדים ,וגם על-
ידי דניאל.

[כאן אני מוסיפה :המזכירות מפרסמת פרוטוקולים באיחור ,והתשובות ניתנות בתזמון שלא מאפשר לחברים
לדעת שדברים כבר השתנו .צריך לנסות לראות את הדברים מנקודת המבט של החברים שחוששים .החברים
לא בעניינים כמוכם ,לא יודעים שהעניין כבר טופל .ובאופן יותר כללי ,החששות של החברים קיימים .צריך
לטפל בפחדים – לעגן את הזכויות של החברים הוותיקים ,לפני שיהיה לחברים החדשים רוב .לחברים
בגילאים שלנו יש חוב גדול של הקיבוץ לפנסיה שלנו .זו דאגה אמיתית ,הפנסיה שלנו לא מובטחת .אנחנו
צוברים כרגע את הפנסיה שלנו ,וגם מנסים למלא את החוב לשנים של לפני השינוי .החברים החדשים הם דור
"שלא ידע את יוסף" .לנו יש התחייבות עמוקה לגבי הוותיקים ,אבל מה יתחייב אלי החבר החדש? זה החשש
הכי גדול .המזכירות עוד לא הביאה לדיון את הדבר הזה].

אני רוצה לסיים באיחולים לשנה הקרובה -
שתהיה לנו ולבנינו היכולת לקלוט ולהיקלט בניר-אליהו ,שישובו בנים לגבולם ,זה הגשמת חלום.
אך כדי לעמוד באתגר הצמיחה הדמוגרפית ,אנחנו צריכים גם את המשפחות מבחוץ .מחכה לנו שנה עם הרבה
עבודה ,ויחד עם חבריי לצוות ולמנהלת הקליטה ,אני מאחל לקיבוץ הצלחה רבה ושנה טובה.
זה המקום להעריך ולהודות לחברי מנהלת הקליטה על המאמץ האדיר שהם משקיעים ,על האנרגיה הטובה
הנדרשת מכל אחד ,על השעות הארוכות שכולם נותנים בהתנדבות – פגישות ,ראיונות ,ישיבות – וכל זאת
למען העתיד המשותף שלנו ,ולחיזוק הדברים הטובים של הקיבוץ שלנו.

ראיינה :נטע
התראיין :רמי צדפי

שתהיה
שנת
צמיחה!
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השיבה הביתה
לא מעט סרטים נעשו העוסקים בנושא "השיבה הביתה" .העלילה מתחילה כאשר הגיבור ,בעקבות אירוע
דרמטי כלשהו ,שב לעיירה הקטנה בה נולד והתחנך ,אותה עזב בבחרותו ,ואליה שב .בהוליווד הגיבור יעזוב
את חייו "הזוהרים" בעיר הגדולה והתוססת ,ויעלה על טיסה לטובת עיירה קטנה וישנונית .משם תתגלגל
העלילה בין ההווה לעבר ,כאשר המפגש המחודש עם עברו ,זיכרונות ילדותו ,יציתו תהליך ריגשי שבו יגלה
גיבורנו את עצמו מחדש.
ובמציאות שלנו  -פה בישראל הקטנה ,השיבה הביתה אינה דורשת עליה על מטוס אלא פשוט נסיעה של 40
דקות וחברת הובלות .פשוט ,נכון?
אז זהו שלא...
אז איך בכל זאת הגענו עד הלום...
הכל בגלל אורן ,הוא פשוט החליט שזה המקום הנכון עבורנו.
בגישושים הראשונים נפגשנו עם נירה.
נירה הייתה אישה של מילים וכשהיא תיארה את החזון של הקליטה ושל חיים קיבוציים מודרניים (לאחר
השינוי) היא "קנתה" אותנו .היא דיברה על חיי קהילה ,על מקום שיש בו עוד טיפה של תום וערכיות .על
מערכת חינוך שעדיין שומרת על צביון החינוך הייחודי לניר אליהו .על החופש והפרטיות של הפרט בתוך
קהילה שעדין ערבה לחבריה.
ומשם ...הדרך התארכה.
המעבר לקיבוץ הסתבר מורכב יותר ,מהתהליך שצריך לעבור על מנת להתחיל את חיים במקום חדש :היינו
צריכים להתקבל לחברות.
עד כה עברתי דירות ,עברתי מעיר לעיר ולמושב .בדרך כלל אתה נדרש לחתום על חוזה ,להעביר תשלום
ולעיתים להעביר את חשבון הארנונה על שמך אם בעל הבית טרחן.
אפילו לי ,שגדלתי בקיבוץ ומכירה את מורכבות קבלת ההחלטות בחברה הקיבוצית ,מעצם היותה חברה
דמוקרטית ,היה קצת קשה לעקוב ולהבין את כל התהליך של הקבלה לחברות.
היו פגישות עם ועדת קליטה ,עם הגזבר עם מנהלת משאבי אנוש ,סוג של הערכה פסיכולוגית ,ועוד...
לעיתים הייתה תחושה שאין קשר בין הגורמים הרבים והשונים ,שמטפלים בנושא ולא תמיד היה ברור
ההיגיון שבתהליך .לעיתים זה באמת כמו לנחות בארץ אחרת .גם להבין מה זה אומר להיות חבר בקיבוץ
ה"חדש" ומה המשמעויות לעתיד של המשפחה זה לא עניין פשוט.
ובעיקר למי שהתגורר בעיר או במושב ושמורגל ל"עבוד" מול גורמים יותר ריכוזיים ,ופרוטוקולים יותר
פשוטים .ואם נוסיף על זה את המורכבות של המצב הריגשי שבו נמצאת משפחה עם ילדים לפני שינוי כ"כ
מהותי בחייה ,אפשר להבין כמה זה מורכב .ועם זאת בכל התהליך הזה תמיד הרגשנו שמולנו עומד גוף עם
נשמה.
ולאחר כל זה ,בתסריט הפרטי שלנו ביולי שנה שעברה "נחתנו" בביתנו הזמני (בית הקוסמטיקה הישן),על
הדלת היה תלוי שלט ברוכים הבאים צבוע בגואש (מעשה ידיה של נטע).
ואז הרגשתי ששבתי הביתה.
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One year later
שנה לאחר...
דו"ח:
הילדים נקלטו בהצלחה במערכת החינוך וכמו שאר ילדי מערכת החינוך כאן ,הם צולחים בגאון את
מסעות הכומתה (טיולי הבוקר).
סיימנו את תהליך התכנון האדריכלי של בית הקבע שלנו ועכשיו ממתינים לאישורים.
חלקנו נהנים לאכול בחדר האוכל ,חלקנו נהנים לבלות בבריכה,
סופסוף יש לנו סבתא וסבא שהולכים אליהם ברגל או נוסעים באופניים,
עדיין לא התרגלנו לכמויות החול שנכנסות לסנדלים ולבית,
"אליס" היא מילת קוד למשהו טוב ובעיקר מתוק,
גילינו את הפינות האהובות עלינו עם הצל והבריזה לבלוי של אחה"צ,
מצאנו חברים חדשים
ובעיקר מצאנו מקום שאנחנו קוראים לו בית.
תמר ואורן צדפי-עציון

שתהיה
שנת
ביחד!
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ומה עושה בני? איפה בני?
(מתוך הסרט ”מבצע סבתא“)
בעלון הקודם מסרנו פרטים על החיילים ועל המשתחררים הטריים ,עכשיו אנחנו משלימים את המידע על
דור ההמשך .לא ברור איפה עובר הקו ,אז החלטנו באופן שרירותי .לא נכללו אלה אשר התקבלו לחברות,
ואלה שמחוץ לקיבוץ שכבר קצת יותר גדולים ...אם השמטנו מישהו ,אז סליחה .נתקן בעלון הבא.
יעל יוגב
יונתן יוגב
מתן גבע
נועה גבע
שלי בורץ
עדי בורץ
שי בורץ
נרי לנצ'נר
דור הורביץ
אמיתי הורביץ
לירון מאור
ניצן מאור
עומר קורדובה
עמיחי קורדובה
יותם פנר
יעלה פנר
רז בורנשטיין
עידית בורנשטיין
אבישי רוזנבלום
טל רוזנבלום
טליה פיינבלט
אייל פיינבלט
עפרי בארי
עדו שקד
שני קובלסקי
נופר וינטר
יותם נמר
נעמה לנגשטטר

גרה ביד חנה .מתחילה שנה שנייה במדרשת בית ברל בלימודי הוראת אמנות.
גר בניר אליהו .מנהל ועובד בכלבייה  -פנסיון לכלבים "ג'נסיס".
גר בניר אליהו .מסיים עבודה כמדריך הנעורים .ממשיך את הלימודים לתואר בבית
ברל ומסיים קורס מדריך דרך.
נשואה לפבל .גרה בפתח תקווה .עובדת בבי"ח השרון.
גרה בניר אליהו .עובדת בהולמס פלייס.
גרה בנהריה .סיימה לימודיה בבית ברל .התחילה עבודה כרכזת הצפון של האיחוד
החקלאי.
גרה בניר אליהו .מתחילה שנה שנייה בלימודי חינוך מיוחד בבית ברל.
גר בניר-אליהו .מלמד מוסיקה.
גר בניר אליהו .עובד בהולמס פלייס.
גר בניר אליהו .עובד בבבילון ומתחיל ללמוד מדעי המחשב במכללה האקדמית תל
אביב-יפו.
נשואה לארז .גרה בניר אליהו .משלימה את לימודיה בבית ברל.
גר בניר אליהו .עובד בעמותת "נירים".
גר בניר אליהו .עוסק בנדל"ן (תיווך).
חזר זה עתה מחצי שנה בצפון הודו .גר בניר אליהו .מתחיל ללמוד במכון וינגייט.
גר בחיפה .למד הנדסאי ארכיטקטורה – עובד על פרוייקט הגמר .עובד בחשמל סולרי.
גרה בכפר סבא .סיימה תואר ראשון בקרימינולוגיה ומזה"ת .עובדת מדינה.
חי באמסטרדם .עובד בטחון אל-על.
גרה בניר אליהו .סיימה תואר ראשון בלשונות עברית בבר אילן  +הוראה .ממשיכה
לתואר שני .עובדת בשופ קונטרול ב.H&M -
גר בניר אליהו .מסיים לימודי משפטים ואחרי זה ,סטאז' .מנהל אירועים ב"עדן".
גר בניר אליהו .עובד ב"עדן על המים".
נשואה לניר .גרה בחיפה .סיימה לימודי סיעוד (אחיות) באונ' חיפה .כרגע מטיילת
בקטמנדו.
גר בניר אליהו אחרי חזרתו מקוסטה ריקה ומכסיקו .עבד עם יוסי .כרגע פתוח
להצעות!
גרה בניר אליהו .מתחילה ללמוד קלינאות תקשורת באוניברסיטת תל-אביב.
גר בניר אליהו .לומד ברופין שנה שלישית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
גרה ברחובות .מתחילה ללמוד ביוטכנולוגיה והנדסת מזון בפקולטה לחקלאות.
גרה בירושלים .מתחילה שנה שנייה ביחסים בינלאומיים ומזרח אסיה.
גר בניר אליהו .עבד בנוי ואח"כ בגני אירועים בהקמת חופות .מתחיל קורס באבטחה.
סיימה תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים .טסה להודו לחצי שנה.
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לורלי קרבס
קרולינה קרבס
ליאון דולב
דניאלה דולב
סמדר קולקובסקי
ליאור קולקובסקי
יניב שיקלי
עמיר שיקלי
ליאת ליבנה
אור ליבנה
גל ליבנה
מישה נובוטובסקי
אייל ירושלמי
יובל מויאל
יפעת דנה
מורן זנגי
יערה זנגי
עינב זנגי
אהוד אהרון
ארז שלמון
איה כרמיה

גרה בתל אביב .עובדת בעמותת "שמע" לכבדי שמיעה ,ומתחילה לעבוד בארגון לניצולי
שואה.
גרה בניר אליהו  /תל אביב .סיימה פסיכותרפיה הוליסטית .עובדת בהוד השרון בבית
ששייך לתל השומר עם בנות עם הפרעות אכילה.
גר בניר-אליהו .עובד ב"עדן".
גרה ביוסטון ארה"ב .מתעסקת עם קניית ומכירת מכוניות עם החבר שלה.
גרה בניר אליהו .סיימה לימודיה ועובדת במכירות ב"בראף" ,הקייטרינג שעובד בעדן.
גרה בירושלים .לומדת סוציולוגיה ומנהל עסקים .מתחילה שנה שלישית.
גר בניר אליהו .עובד ב "טבע" .התמנה לראש צוות.
גר בקרית שמונה .לומד הנדסת מזון במכללת תל חי.
גרה בניר-אליהו .מנהלת את הפאב "לה פצ‘נגה" שבאיזור תעשייה בכפר סבא.
נשוי ללוסי ואב לליה .גרים באריאל .מרכז את מטע האבוקדו בקיבוץ.
גרה בניר אליהו .סיימה קורס בעיצוב בג'ון ברייס ונרשמה למכינה לעיצוב ב"קווים".
גר בניר אליהו .עובד בכלבייה (פנסיון לכלבים "ג'נסיס").
גר בבאר שבע .מתחיל שנה שנייה באונ' בן גוריון.
גר בניר אליהו .הקים ועובד בסטודיו  ZOOZבניר אליהו ומלמד אייקידו לילדים
בכפר סבא.
גרה בניר אליהו .סיימה לימודי קלינאית תקשורת ועובדת במקצוע.
נשואה ליגאל .גרה בבאר שבע .סיימה תואר ראשון ושני בהנדסת ביוטכנולוגיה
ובלימודים לדוקטורט בביולוגיה.
מתחתנת עם שי ב .25/9-גרה ברעננה .עובדת בהרצליה .מתכוננת למרתון אמסטרדם.
גרה בניר אליהו .מתחילה ללמוד באונ' ת"א מדעי המדינה ותקשורת.
גר בניר אליהו .לומד בימים ועובד בלילות.
גר בניר אליהו .סיים לימודים באדריכלות נוף ברופין .מחפש עבודה בתחום .כרגע
עובד במסעדה.
חזרה מטיול במזרח .עוברת לגור במטולה ומתחילה ללמוד וטרינריה במכללת תל חי.

לכולם שנה טובה ומוצלחת ,אם בלימודים ,אם בעבודה ,ואם במרחקים.
מכל בית ניר-אליהו.
תודה לאסטל גבע על איסוף המידע.
(ופרס למי שמצליח לנחש לפי איזה סדר הרשימה מסודרת).

שתהיה
שנה
מוצלחת!
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נולדתי בפלשתינה א"י .פרדס -חנה כפר פרזות .אל שכונת התימנים ושכונת היקים נוספו מחנות של חיילים
אנגלים ,אוסטרלים וסקוטים .מדרום מערב שכן הכפר הערבי צ'רקס .אוכלוסיה כל כך מגוונת הכריחה
סובלנות .סובלנות כלפי השונה וסובלנות כלפי הזר .לא נכנסנו בעימותים עם הערבים .הורינו היו עצמאיים
ולא נלחמו על "עבודה עברית" .הורינו היו חקלאים ולא נלחמו על "תוצרת עברית" .המפגש עם השכנים היה
לרוב בעסקת קניית זבל .שיירת גמלים היתה מגיעה למושבה ,נושאת על גבה שקי ענק עם זבל צאן .לזבל היה
ביקוש רב ,כי החקלאות היתה מטופחת ומושקעת .האורחה הביאה איתה את ריח חלום המזרח.
כשהתכבדתי ברכיבה ,טולטלתי טלטלה עזה ממערב למזרח כשהגמל קם מרבצו ,כסירה בים סוער.
היו פחדים .כשחזרתי מאוחר בליל ששי מפעולה  -הייתי צריך לחצות יער .יער חשוך מפחיד .מחשבות עלו
בראשי :אם יבוא ערבי וישאל אותי" :מה השעה?" ,מה אגיד לו? (רצח ארלוזורוב לא ירד מסדר היום ,הרוצח
שאל מה השעה) .חיפשתי משען בכוחה של המילה במשמעות הדיבור .תמימות .לא עלו בדעתי אפשרויות
אחרות.
פרצה מלחמת השחרור .הערבים נעלמו .את מקומם של האנגלים תפסו עולי בולגריה ורומניה ועוד .שמחת
השחרור והקליטה היתה מלווה בעצב נורא ,השכול .האם תיתכן נקמה?
מרדף בהר הנגב .אנו לקראת מגע" .למטרות  - 300 -אש!" הרובה הקנדי מכה בכתפי ,האצבע נשארת
בשמורה ,מופנית אלי ,ריקנות ,מה התוחלת ,כך סתם להרוג (האזור היה מפורז ולא נשאנו נשק צה"ל),
הפסקתי לירות.
הגעתי למשק .צריפים נטועים באמצע החול .מצפון לנו טירה ,תחת שלטון צבאי .מקומם .התחלתי לקשור
קשרים עם אנשים שם .קשרי ידידות וקשרי מסחרִ .דיּב קנה את יבול הגויאבות ושריף היה קבלן עיבודים.
טירה כפר של חושות ,ששבילים חורצים אותו ללא כיוון וסדר .ביתו של דיב עשוי מחימר וטיט ,חדר מגורים
גדול המשמש לאירוח .אין ריהוט ,האדמה מכוסה מחצלות וכל הדברים הנחוצים חפורים בתוך הקיר :חור
לקפה ,חור לסוכר ,גומחה לדברים אחרים.
מצדו האחר של הקיבוץ  -הפרדס נושק לקלקיליה .אני יורד מדי פעם לטפל בעצים ,הנמצאים  50מטר מבתי
קלקיליה .ממולי עוברים הלגיונרים מקושטים בכפייה אדומה ,תפורה לקסדה .מניעים ראש זה לזה ,את
הידיים מסתירים ורק חוט חלוד המתוח בין עמודים מדגיש את הגבול בינינו.
גם גבול זה נעלם ואיננו .אני הולך מדי פעם לבקר את אבו סעיד .שוב חוזר הטקס ,יושבים מדברים ושותים
קפה .בפרדס השתנו הדברים .ההתלהבות שאחזה בנו לדבוק בעבודה עצמית נמוגה .שוב חזרו הפועלים
השכירים לפרדס ,אבו סעיד ומשפחתו וקבוצות קטיף מרפיח .מדי יום היתה מגיעה קבוצת קוטפים שמצאו
כאן את פרנסתם .הקבוצה עבדה במרץ רב .אבל בנוסף לעבודה היו מוציאים את הפין המפוצל מגלגלי עגלות
הקטיף .בזמן הנסיעה לבית האריזה הגלגלים נפלו והרכבת נעצרה .בדברי אל הפועלים אמרתי להם" :קמתם
בשלוש לפנות בוקר להגיע לעבודה ,להתפרנס ,עבודתכם בקבלנות ,הרי אם תקעתם את העגלות לא תרוויחו
את יומכם".
בתשובה :נמשכות הכתפיים בתנועה המביעה אי יכולת לעמוד ביצר השנאה .ואז פורצת האינתיפאדה.
חומה נוצרת בלבי .חומה גבוהה מחומת קלקיליה .והם ,השכנים מעבר לחומה.
ברוך ראובני

שתהיה
שנת
שלום!
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זה איכפת לי
הארכיון
מוצא אני לנכון להביא גם בדרך זו של המדור "בניר" את נושא ביקורי
החברים בארכיון.
הארכיון נמצא במבנה על הכביש העולה לחד"א-בית אליהו-מעדניר-קניוניר,
כלומר :על אם -הדרך במרכז קיבוצנו (מעטים הקיבוצים בהם נמצא הארכיון
במיקום ובתנאים כאלו) .הארכיון ,בו חומר רב מתוייק וממוחשב מראשית
הקיבוץ ועד לימינו אלו ,מקום נעים שכל המבקר בו ישבחו.
המבקרים בו לצערי הם לרוב עובדי ארכיונים מהאזור ,מרחבי הארץ,
סטודנטים לעבודותיהם וכד' .דווקא מקיבוצנו מעטים מאוד נכנסים .בטוח אני שהצעירים ,דור הנקלטים,
אמנם גרים וחיים כאן ,אך תולדותינו אינם מוכרים להם אלא בשטחיות רבה וחבל...
הארכיון הוא המקום המספר את ההיסטוריה המקומית ושווה להקדיש לו ביקור.
מקווה לראותכם,
עמיקם רגב

אבנר כהן93 ,

דרור רפפורט5: ,

שאול ברן87 ,

ליאת לוינסון5: ,

עתליה אייל83 ,

מרסיאל בוחסירה51 ,

אביבה יפה78 ,
מוניקה קרבס72 ,

אלמוג ברק44 ,

גוץ אברהמי71 ,

יניב שיקלי43 ,

חביב פיינבלט71 ,

לירון מאור3: ,

חיה אברהמי71 ,

עמיר שיקלי37 ,
גל ליבנה36 ,

וייצמן זנגי69 ,

גיא בארי32 ,

יוסי לוי64 ,
עמיר רונן62 ,

עלמה ינאי26 ,

אפרת וינטר62 ,

שחף ראובני24 ,

עמר לוינסון61 ,

סתיו שר4 ,

שתהיה
שנה
מפתיעה!
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ברכה ליום הנישואים של שני עם מעין
עומדים אנו לפתחה של שנה חדשה ,וכפי שמברכים בפתחה "בשנה טובה" ,רוצה אני לאחל לכם :שנות
נישואין רבות ומעניינות ,שתדעו לפרגן ולכבד האחד את השני .שמורשת הוריכם ,לך שני מורשת אמך ,ולך
מעין הוריש אביך את אהבת הארץ ,לאהוב אותה ולראותה דרך הרגלים ,בטיולים ובחפירות השונות.
עוד מזמן היותך קטן ,ילד ערני ,סקרן ,השם לב לכל פרפר שמתעופף ,ולכל פרח שהנץ – אדום לבן או
כחול .לתל נמלים הסוללות דרכן בחול ,היית ילד חקרן ונסיין.
כמו למשל :מה לי יקרה אם במקרה כשאני צועד הביתה ,יורד לו גשם נוראי ואני לא פותח את המטריה
שבידי? אז ,מה יקרה לי? משיכה מיוחדת נמשך מעין לאבנים ,אסף אותן מכאן ומשם ,ואת ביתנו מילא
בהן ובצילומיהם .תמיד דואג לצדק חברתי ,מדריך ומחנך מלידה ,בעל גישה לבעלי חיים ואנשים כאחד,
איש שמוביל ,יוצר ומקים בית-ספר מיוחד.
שמחנו להכיר את שני ,הצחקנית ,החמה האוהבת ,תמשיכי לדאוג לסובבים אותך ,להקשיב ולהתעניין ,לא
לפחד לשמוע ולהשמיע .
שחייכם המשותפים יניבו אך אהבה מלבלבת ,כבוד ונאמנות ,כל אחד לעצמו והאחד לשני.
שביתכם יבנה על יסודות מוצקים :של אחווה ורעות הדדיים ,שהשוויון ישרור בביתכם.
רוצה אני לסיים ובטוחה אני שגם בני שידע והרגיש שאתם עומדים להתחתן ,מצטרף אלי לכל הברכות
והאיחולים.
אמא יונה

שתהיה
שנת
אהבה!
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על תחילת שנת הלימודים כבר בירכנו ואיחלנו בעלון הקודם.
קצת פישלנו בכמה דברים ,אז עכשיו נתקן:
» ברכות למשפחת שיקלי ,לאילן שלנו והאישה שלצידו זוהר ,להם בן
נועם ,וחובקים בן חדש רועי ,נכד חדש לשיקלי וואלרי .מזל טוב!
» ליוחאי ונועה סלע נולדה בת שנייה ושמה בישראל איילת.
איחולים לסבתא רבקה הגאה ,מזל-טוב!
» בימי ההולדת חל בלבול :דותן אביגד (מדר) ילידת אוקטובר ולא
אוגוסט ,אז קיבלת במתנה חודשיים.
ומה בחודש ספטמבר -
» בני ירושלמי טס לביקור משפחתי בצרפת.
» וגם הזוג הצעיר חנה וצבי מאור טסו לחופשה בעיר האהבה.
» ריישה ויינטרוב טסה וכבר חזרה בשלום מביקור משפחתי בארה"ב .
» גם עתליה אייל טסה לארה"ב ,לחגוג את ראש השנה עם נועה וגיא.
» נכדה חדשה לאבי ושולה זוהר ,בת לקרן וגיל אחות לליאם .נואל שמה .מזל טוב ושפע ברכות!
» בשעה טובה לאחר שהתקבלו לחברות לפני כשנה נכנסו להתגורר בדירת הקבע שלהם בניר אליהו
משפחת ברזילי הצעירה :ניר ,שלומית ,אביתר וארבל .הילדים כבר התחילו את שנת הלימודים בגני
הקיבוץ .ברוכים הבאים!
» אילאיל ,טל ואלה הרץ נכנסו לגור בבית בוחסירה לשעבר ,מחכים להתקבל לחברות ולבנות במתחם
הבנייה המרוכזת.
» גם קרן (שר) ועידו תשבי מתכוננים לבנייה המרוכזת ,ועד אז יגורו בבניין המשופץ מול מגרש הכדורסל.
הילדים שי ואביב כבר במערכת החינוך בקיבוץ.
» מעיין פלג בא בברית הנשואים עם שני ,החתונה התקיימה באפיקים ב.21/9 -
מזל טוב לכל המשפחה ושתדעו רק שמחות!
» לא – אליס לא חולה – היא סוף סוף יצאה לחופשה .אליס טסה לביקור משפחה בצרפת וגם בקנדה,
ותחזור אלינו עוד לפני כיפור.
» ובשעה טובה יערה זנגי רצה לחופה עם שי בחיר ליבה שהכירה בריצה .מזל טוב להורים המאושרים,
ושבמהרה ירוצו הנכדים.
» עוד לפני שהגברבר במשפחה יוצא לצבא ועוד לפני שהלימודים מתחילים יוצאים להם יחדיו משפחת
בורץ לטיול שייט נהרות בצרפת ,וגם לפריז הם יגיעו לשבוע .כל המשפחה מקטן עד גדול  -שתהיה לכם
אחלה חופשה!
» איחולי החלמה לנועם ינאי שלא נתן זכות קדימה.
שנה טובה ומתוקה לכל קוראי המדור ,ואתם מוזמנים להעביר אלינו אייטמים.

שתהיה
שנת
חברות!

ליזה בוחסירה
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ולסיום חידה לשנה החדשה:
מוצגת כאן תמונה של עבודה הטבועה ברצפת מקום בקיבוץ.
השאלה :מי מכיר? היכן? מה מסמל? מי האומן?

תשובות נא לשלוח למערכת בניר או לעמיקם.
תשובה של עמיקם תימסר בעלון הבא.

שתהיה פשוט שנה טובה!
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