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רגע של נחת...

אריה ברזילי  6 -שנים למותו

יקץ ו ְִהנֵּה ַה ַבית מּוָאר
ָא ַ
וִ
ַאך ֵּאין ִאיש ִא ִתי ַב ַביִת –
ְ
ו ְֶע ֶצב ָכזֶה
ו ְַצ ַער.
ְוהֲלא ִש ְמ ַחת ַה ֶש ֶמש
ְד ַבר יֹום ְביֹומֹו
ַוהֲלא ַהר
ַוהֲלא ֵּאש.
הֹוי
ּיֹופי נ ְִת ָקע ְכמֹו ַס ִכין
ַה ִ
ַב ֵּלב.

(זלדה)
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הסתיים לו חודש נובמבר ,וגם ירח חשוון כבר תם .החודש שאותו מכנים "אחרי החגים".
צניחת אדרנלין ,חזרה לשגרה ,למשימות ולמטלות.
חודש לא חגיגי ,כזה שלא מאפשר להתחמק ממועקות ,מצרות המתרגשות לבוא ,מ"המצב" .אבל נותן זמן
לנשום את הגשם ,שהחודש ניתן לנו בנדיבות .נותן זמן לשמוח עם תינוק שנולד ,ועם "שניים רעים אשר
באו בברית האהבה ,"...ועם הדאגה ללב גדול שהתעייף פתאום ,ולמי שנצרך למערכת הבריאות שלא
מבחירתו.
כן ,הסיפורים שמרכיבים את החיים ,ובחודש שכזה יש להם מקום.
ומה בעלון –
המציאות של השנים האחרונות שבה יוצאים חברים רבים לעבודת חוץ ,ומתמודדים עם קשיים ואתגרים
(קר שם בחוץ )...נחשפת במידה דרך השיחה עם ראובן .ומולו ,עדיין עובד בתוך החצר ובמלוא המרץ –
פיני .בהמשך מפורסמת רשימה ראשונה של עובדי-חוץ (אל דאגה למי שלא מצא את עצמו ,המשך יבוא),
רשימה ארוכה ומגוונת ,ונראה לי שכל אחד שווה סיפור בעלון ,אז לפי הקצב שאני יכולה לראיין ,זה
יקרה .מנהלת קליטה ממשיכה בעבודתה האינטנסיבית והחשובה ביותר ,וגם בעלון הזה נמצא לכך הד.
וכרגיל ,לא נפקד מקומו של הזיכרון הקיבוצי ,באדיבותו של עמיקם ,ועוד סיפורים שקשורים לאנשים
שחיים בתוכנו.
בשבוע שעבר חל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.
בחברה הישראלית "המצטיינת" באלימות נגד נשים ,נוסף גם הפן ההלכתי כביכול ,הנותן גושפנקא
להדרת נשים מן המרחב הציבורי .גם צה"ל ,צבא העם ,משמש זירה למאבק על דמותה של החברה ועל
מקומה של האישה בעם היהודי .איך הכוח הנשי הזה כל-כך מאיים ,שאלופים ורבי-אלופים נדרשים
לעסוק בו ,במקום להתכונן להגנה מפני סכנות שבאות מבחוץ.
מצרפת את שירה של אגי משעול ,הכורך את היופי ,התשוקה ,הקול והגעגוע.

קריאה נעימה,
נטע

** תמונת השער צולמה ע“י אפרת מימון (חברה של נדב בן-סימון) ובאדיבות סמדר קולקובסקי
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 .04
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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אגי משעול
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פתאום קם אדם בבוקר ,ועורכת העלון פונה ומבקשת לדעת מה שלומו?
והאם הוא הולך לעבודתו בכל יום עם שיר חדש בלב??
ובכן ,למען הגילוי הנאות ,כנראה שעלה בגורלי לקבל במתנה את חצי הכוס המלאה ,ובעזרת המשקפיים
הורודים אני צופה אל מול הפעילות בהנאה רבה ...לא אתייחס הפעם ל"מספרים" ,מאחר והם מופיעים
בדר"כ בדוחות העסקיים ,ולשמחתי התוצאות לא רעות בכלל .וכדי שלא אחטא לאמת ,הרי ידועה לכולם
העובדה שעיסוקי משלב בחובו שתי פעילויות ברוכות :הרפת והשכרות משק .כך שגם אם מתעוררת בעיה
כזו או אחרת ,הרי שבא התמהיל המשולב והוא תמיד מבטיח כיסוי על נקודת התורפה...
פעם פעם עם שובי משליחות במפעלים האזוריים "גרנות" בשנת  ,0444הוצע לי לפעול בתחום "השכרות
משק" .ענף שבא לתת תרומה חלופית לאתרי הלול והרפת ,שהתפנו מפעילותם החקלאית .המדובר בסככות
ושטחים שהופנו עם השנים למחסנים ובתי מלאכה .קיבלתי על עצמי את הריכוז ,ובעצם הקמתי את הענף
שהיה בחיתוליו.
הקשרים שלי בתחום ההשכרות משק מתחלקים לשתי קבוצות:
הגורמים הפנימיים והנלווים אליהם
 צוות מקרקעין וההנהלה הכלכלית – הגופים הנבחרים המתווים מדיניות ,ובהם אני חבר מן המניין. מרכז משק ,גזברות ,מרכז נדל"ן. ענפי החשמל ,מים ,ביוב ,בנין ,מסגרות ,נוי ,הנהלת החשבונות ,ביטוח ,מזכירות טכנית ,משרד דואר –שכולם מגישים שירותים נדרשים.
 משרד עורכי דין וארנונה.השוכרים ,הלקוחות (כרגע  33במספר)
 בתי מלאכה :מסגריות ,נגריות וכו'. מחסנים :מזון ,רהיטים ,מתכת ,מתנות ,הפעלות וכו'. שירותים :מחשבים ,עיצובים ,עבודות עפר וכו'. תקשורת :חברות הסלולאר ומשרד הביטחון.עם השוכרים אני נמצא בקשר רציף ,הכולל מתן תשובות לצרכים .לדוגמא :דרכי גישה ,נזילות ,ניקיונות,
ביטחון ,בטיחות ,תקשורת .אך בראש ובראשונה – גבייה .העברת החשבוניות והחשבונות הכוללים דמי
שכירות ,חשמל ,מים ושונות .וכן ניסיונות בלתי פוסקים להבטיח שאכן התשלומים יגיעו בזמן ,ובהתאם
להסכמים עם כל לקוח.
לכל לקוח יש "תיק לקוח" ,המלווה אותו לאורך כל תקופת שהייתו אצלנו .התיק כולל :הסכם משפטי,
פוליסת ביטוח ,תנועה שוטפת .לאורך ציר הזמן יש חשיבות לליווי של כל תיק .בהתאם לתנאים המגוונים,
חידוש הסכמים וביטוחים ,הקפדה על "ערבים" ו"בטוחות" מתאימים.
כשלקוח מסיים שהותו אצלנו ,יש ללוות את גמר הח-ן ,ולדאוג כמה שיותר מהר ללקוח חלופי .באשר
לקליטת לקוח חדש ,זו פעילות המחייבת לימוד והכרות עם האיש ופועלו .אני נעזר בשרותי אינפורמציה ,וכן
מבקר באתר בו הוא פועל או פעל לפני בואו אלינו .באופן כללי הביקושים גבוהים בהרבה מההיצעים ,כך
שכיום ,גם תנועת המתחלפים אינה גדולה יחסית.
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עוד אני נעזר במתווכים ,כעשרים איש ,אתם אני בקשר לאיסוף לקוחות ,מחירי שכר-דירה ,ומידע כללי על
התנהגות השוק.
המבנים עצמם תואמים את הפונקציות הפועלות בהם .כל שינוי או שידרוג יחייב שינויים משמעותיים
באתר .נושא שיש לתת עליו את הדעת ,וטרם השכלתי לקדמו ,הינו חזות השטח .נכון שהמבנים לא איי-איי-
איי ונכון שאנו לא גובים דמי אחזקה ,ובכל זאת חייבים למצוא את הדרך בעתיד.
אז איך אני מרגיש?
אני מרגיש יותר טוב מטוב ...שחשוב וכדאי לקום לעבודה ...אני משתדל מאוד להימנע מלהיות "סחבק",
חברם של הלקוחות ,כדי לברוח ממה שמכונה יד לוחצת יד .מצד שני אעשה כמיטב יכולתי להעמיד לרשותם
את כל מה שמחובתנו להגיש .ומול היחס והשירותים אני מצפה ליחס ותשלומים תואמי ההסכם.
ואסיים בנימה אישית ,שתחילתה בפירגון לכל מי שמסביבי ,ונותן כתף וכבוד לפעילות.
ואמשיך בתקווה שאוכל להגיש באדיבות ובלב אוהב את השירותים הנדרשים גם בעתיד.
פיני טוכמכר
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לפני תחילת הראיון נערכת שיחה קצרה על מטרת הריאיון ,ועל הנוהל .יש בעלון הזדמנות גם להיכרות עם
חברים .אתה הרבה שנים עובד מחוץ לקיבוץ .מה אתה עושה ,מה אתה חושב לא כולם יודעים.
ואני מסבירה לראובן שאני מקליטה ,ואח"כ מקלידה ,וקצת עורכת ,ונותנת לו לאישור.
ראובן :ואם אדבר שטויות?
נטע :זה כבר בהיסטוריה ,לא תוכל להכחיש ,לא תוכל לומר דברי הוצאו מהקשרם.
ואז השיחה מתחילה להתגלגל ,ולובשת כיוון אחר בכלל ממה שציפיתי.
ושוב אני נוכחת כמה מעט אני יודעת על מה שמעסיק ומה שמטריד את האנשים סביבי.
כרגע אני עובד בחברה שנקראת " "SCRכפרי-לנסר ,כבר כמה שנים טובות .הגעתי לשם דרך כפר-גלעדי.
עבדתי במפעל האספלט (שהיה ממוקם במשק) ,ואחר-כך בכפר גלעדי הנדסה ,עבודה ברפתות ,מפרדות,
סקרייפרים .התגלגלתי ל , SCR -חברה שמתעסקת בטכנולוגיות חליבה ,מתחרה בצח"מ .התחלתי בהתקנת
רובוטים לחליבת פרות ,דבר שעד היום אני עושה .מי שרוצה מוזמן לראות טכנולוגיה מדהימה :בנהלל ,כפר
יחזקאל ,בית שערים ועוד ,אך עיקר העבודה מתבצע במכוני חליבה רגילים כמו שהיו במשק ,התקנת מערכות
קשורות למחשב ,הקמת מכוני חליבה חדשים ,ושדרוג מכונים קיימים.

קצת על רובוטים
הרובוט הוא בעצם מכון חליבה .הפרות באות לחצר המתנה ,בה מותקן שער חכם ,שנותן לה להיכנס רק אם
לא נחלבה ב 0 -השעות האחרונות .בחצר יש צינון ,לפעמים נותנים להם מים ואוכל ,כדי לפתות אותן להיכנס.
הן מתרגלות אחרי תקופה מסויימת .כשהן נכנסות ,הרובוט מזהה אותן ,וחולב אותן .רוב הרפתות שמתקינות
רובוטים לחליבה נמצאות במושבים .רובוט משתלט על  04-64פרות ביום ,וזה גודל העדר של הרפת במושבים.
בקיבוצים שעשו זאת ,ברפתות גדולות ,זה לא מוצלח כרגע .יש בעיות טכניות ,נוצרים מרחקים גדולים מידי
בין הרובוטים (נזקקים ל  7-8רובוטים) ובין הטנק של החלב ,בגלל גודל החצרות .לפעמים הן הולכות לאן
שבא להן ,ובנוסף מתגלות בעיות אורטופדיות ,כיוון שהמרבצים מבטון .בקיבוצים שהקימו רפת רובוטית
רוצים עכשיו לחזור למכון רגיל .בעיה נוספת היא שהרפתן מאבד את הקשר עם הפרה ,זו תעשייה בעצם,
החולב עצמו לא מכיר את הפרות בצורה אינטימית .פעם הבאתי את אשר קלבנסקי לרפת מעברות .הוא אמר:
"מה! אני הכרתי כל פרה בשמה הפרטי ,את העטין שלה ".היום העטינים צריכים להתאים לרובוט .אם לא
מתאים ,נפטרים מהפרה.

ואני חושבת לעצמי ,כל חווית החולב ,אני שאהבתי לחלוב ,לא קיימת ברפתות של הרובוטים.

אז מי בעצם רוצה רובוטים ולמה
המושבניקים מגיעים לזה בדר"כ כי נמאס להם מחליבות .בני הדור השלישי במושב ,לא רוצים לחלוב ,זה
חלק ממה שדוחף אותם .הרפתנים רוצים שיהיה בן ממשיך ,ואת הבנים מעניינת הטכנולוגיה .בנהלל יש 0
רובוטים ,ובעלי הרפתות עוזרים אחד לשני( .אחד מן הוותיקים פעם ראשונה נסע לחו"ל בעקבות ההתקנה).
הרפתן לא חולב ידנית ,אבל אין מהפך .עדיין יש תקלות ,צריך לבוא ,הוא לא שוכב בטן גב וזהו ...זה חצי
אוטומטי .צריך לבוא לרובוט ,לעדכן ,לראות מה קורה( .חלקם מתאכזבים מזה בסוף :חשבנו שלא נעשה
כלום.)...
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הטכנולוגיה של זיהוי הפרה
הרפתנים מתחילים להיכנס לתחום המחשב .הרבה שנים הפחד מהמחשב
מנע מהם להתקדם ,אבל עכשיו זה נעלם .יש תג זיהוי לכל פרה ,מונח על
הצוואר .יש גשש ,מזהה איזה תנועות עושה .תג הזיהוי מתעורר כאשר היא
מגיעה למכון ,המידע נשאב ומתורגם דרך תוכנה .הרפתן מקבל את הגרפים
ויודע אם היא דורשת ,אם חולה ,חוץ מזה המכשירים במכון מזהים אם
החלב עם דם ,אם יש חיידקים .הטכנולוגיה מאפשרת מעקב תמידי אחרי
הפרה ,נותנת לרפתן מידע שבעזרתו הוא מחליט אם להמשיך ולהחזיק
אותה .התוצאות הן השבחה והתייעלות.

איך הכל התחיל  -הפטנט של החברה  -מדי חלב
הכול התחיל ממדי החלב .שלושה שותפים יוצאי חיל-אוויר ,התעסקו
באלקטרוניקה .מישהו במושב ביקש מהם לעשות משהו ,ככה זה התחיל לפני  00שנה .הם המציאו פטנט
למדידת כמות החלב ,מדידה ישירה דרך מד חלב ,קריאה אופטית ,ללא צנצנות .החלב זורם ישירות לטנק.
יתרון עצום ,ככל שהחלב עושה את הדרך עם פחות תחנות ,ככה יותר טוב .מאז קפצו מדרגה .הם ראו שיש
פוטנציאל ,וגדלו ,פיתחו את תגי הזיהוי .ב 0 -שנים אחרונות גדלו פי עשר.

העבודה שלי
בעצם התחלתי ברובוטים ,אחר כך נשאבתי יום פה יום שם למערכת שלהם ,התחלתי לעבוד  3ימים ,ועכשיו 0
ימים (שבוע מלא) .בחמש השנים האחרונות יש נטייה לכל המושבניקים הישנים להשתדרג כדי לעמוד
בתחרות ,לתכנן לטווח ארוך ,בענף שמאופיין ביציבות .הסוג של העבודה מבחינתי נחמד ומעניין ,כי האנשים
שפוגשים מהצד השני ,קיבוצניקים ומושבניקים ,נחמדים ,קל להתחבר אליהם ,ישרים בדר"כ .די נחמד לבוא
למקום העבודה( .לפעמים פוגשים גם בוקים ,קשים .עבדתי אצל מושבניק אחד .קיץ ,עמק יזרעאל ,חום
אימים .ביקשתי שיביא מים קרים ,התשובה שלו היתה" :מה אתה מתפנק ,שתה מהברז").
אני מאוד אוהב את העבודה .מטייל בכל הארץ ,בממוצע עובדים במקום שבועיים ואז עוברים הלאה .מגיעים
למקומות שאף אחד לא שמע עליהם .מכירים את הארץ ,מכירים אנשים ,מכל מיני תפוצות ,יש את הרומנים,
את ההונגרים .התנהגויות שונות לגמרי .המזרחיים יודעים לארח ,בשביל האשכנזים אנחנו שקופים .רואים
את ההבדלים .איך שאתה מגיע ,אם מציעים לך כוס קפה ,כוס מים ...הרפתנים סומכים עלינו בעיניים
עצומות .ביום הראשון הם באים ככה בעמדה של אנטי ,אבל אז הם רואים שכולנו מקצועיים ,ועוזבים אותנו
לעבוד.

אז מה קרה
היה צוות מאוד נחמד בהתחלה ,מאוד נהניתי מהעבודה ,אבל זה השתנה .קרן השקעות קנתה  04אחוז מן
החברה שהייתה חברה משפחתית ,התחילו לדרוש תוצאות לא ריאליות .בעצם ,ישראל זה שדה הניסוי של
החברה ,שמייצאת  20אחוז( .אולי  34איש עובדים בשוק המקומי :צוות ההרכבה ,טכנאי שירות ,כמה יועצים,
איש שיווק .במפעל שמייצר את רוב המוצרים לייצוא עובדים  044איש) .קרן ההשקעות דרשה שכל תחום
יהיה רווחי בפני עצמו .השוק המקומי קשה ומסתיים בהפסד ,כי יש תחרות עם צח"מ ,ובייחוד בגלל שזהו
שדה ניסוי לבדיקת הציוד .נכון שיש הפסד ,אך מציל אותם מזה שלא שלחו לחו"ל ציוד לא תקין מסיבות
שונות .המעבר לחברה גדולה ,מחברה משפחתית של  04עובדים ,גרם למתחים לא קלים ,דבר שמגיע גם אלי.
התחלתי במקום שאהבתי לעבוד בו ,והייתי עם צוות שמאוד אהבתי לעבוד אתו .זה נקרא משרות אמון ,אנחנו
יוצאים מוקדם לעבודה ,חוזרים אחרי הרבה שעות עבודה ביום ,עצמאיים .עובדים בתנאים קשים של מזג
אוויר ,מכל הלב .עבודה יצירתית ,מעניינת ,להגיע למקום להתחיל לתכנן ,כייף .השנה האחרונה קשה ,פיטרו
אנשים מהיום להיום ,הצוות התפזר ,וחלו שינויים בהרכב .התנהגות לא משפחתית ,מסתכלים על הגרוש ולא
על מי אתה ומה אתה .עכשיו כל אחד נמצא שם בחוזה אישי .היום המנהלים לא מכירים את הפועלים ,אין
להם מושג מהעבודה ,מסתכלים מה עשית כל שעה ,למה נסעת ,למה חזרת ,למה לקח לכם עוד יום .עוקבים
על פלאפונים של ראשי צוותים ,מסתכלים עליהם כאילו אין אמון בכלל .רוב האנשים שותקים ,כי זו הפרנסה.
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כשיש מי שעונה הוא נחשב הטרבל -מייקר .המחאה החברתית צודקת ,כי לא מתייחסים לאנשים ,זה הכל
מספרים .אם אתה טוב ,יופי ,נביא שניים במקומך .הרבה אנשים שקועים ,לא קל לחפש מקום עבודה חדש.
כבר לא כל-כך נעים לעבוד שם .מקווים שישתנה.

כל -כך מצער לשמוע .הרי ההתמחות ,המומחיות שרכשתם ,לא למדתם בביס ,זהו ידע ייחודי .במקום לטפח...
רק אחרי שנתיים אתה מבין את המערכת ,איך כל המרכיבים מתחברים ,ואז כשאתה ניגש לרפת אתה יכול
להתחיל לתכנן את הצנרת ,תשתיות החשמל ,איפה יעמוד כל דבר .נתונים של גובה גג ,מרחקים ,כניסת פרות,
הרבה משתנים .חייב דו -שיח עם הרפתן .הרפתנים אומרים לי לא נתקלנו באנשים כאלה( ...עלינו) .יש
שחושבים שרפת מסויימת דומה לרפת אחרת .אבל כל אחת שונה מן השנייה .האיש במשרד לא מבין

הקשיים בלהיות עצמאי
אז לא קל בחוץ .גם במשכורת קיצצו ,בכל דבר יודעים לקצץ .כשאתה מנסה להחזיר אחורה אז זה קשה .קשה
מאוד .היום לא כדאי להיות עצמאי ,אני מחפש יציבות .יש הוצאות שקשה לתכנן ,יש חודשים שיש מעט
עבודה (חגים) ,אם אני חולה או לוקח חופש ,כל מיני עניינים ,כל הזמן אתה מודאג .אין תנאים סוציאליים
טובים למרות שהקיבוץ מפריש ,זה לא אותו דבר .למשל פיצויים במקרה של פיטורים  -לא קיים ,למרות שאני
עובד הרבה שנים.
קראתי מאמרים וספרים כדי להבין את הראש של המנהלים הזוטרים .לפי התיאוריה ,למנהלים הבכירים
ולעובדים הפשוטים יש אותם אינטרסים ,שהחברה תצליח ,שתהיה הרבה עבודה ,שהפועל יהיה מבסוט.
למנהל הזוטר יש אינטרס אחר .הוא רוצה להראות שהוא מצליח ,שהוא עמד במשימה .לא כל-כך מעניין אותו
שהחברה תצליח ,העיקר שהוא הצליח בקטע שלו .אלה המנהלים הזוטרים שעושים את כל הטררם בתוך
החברה ,וזה ככה במציאות .מאכזב שזה מגיע בסופו של דבר לזה .כל הדרך של התפתחות חברה .ברגע
שמתחילים לגעת בנושאים הכלכליים נטו בלי להסתכל על כל הצדדים .בחברה הזו יש בעיה עם הניהול ,יצרו
מצב שלא יחזיק הרבה זמן ביחד .כשפיטרו את אחד העובדים בצוות הלכתי לסמנכ"ל והערתי לו על הדרך בה
הוא פוטר .הוא אמר לי" :ראובן ,החיים זה לא קיבוץ" .זה העליב אותי .זה בן משק שעזב את הקיבוץ בגיל די
מבוגר .כשהוא אומר דבר כזה ,זה אומר שהכל דרך הגרוש .יש מקומות שהחיים כן צריכים להיות קיבוץ .אני
נפגעתי מהקטע הזה .ניסיתי לארגן את האנשים ,לא הצלחתי ,כל אחד פוחד על המקום שלו.

הקשר או ההתנתקות מן הקיבוץ
ניסיתי להיות בהנהלה כלכלית .גם היה קשה להגיע בזמן ,וגם נראה לי שהכל בא לעוס ,צריך רק להרים את
היד .אתה לא בקצב שלהם .הם מתעסקים עם זה כל יום ואתה בא פעם בחודש ,מקבל החלטה בלי להבין ,זה
מבייש .להצביע בלי לדעת ,לפי ניחוש .לא תמיד אני בעל ידע מספיק כדי לשאול את השאלות ,אז פרשתי.
התנתקתי כי אני יוצא מוקדם ,רבע לשש-שש ,חוזר חמש וחצי-שש ,בחורף כבר חושך לפני ואחרי ,מגיע עייף,
השיטה של חמישה ימי עבודה ,הרבה שעות ביום .אז אתה בא הביתה ,שעה שעתיים והולך לישון .אני מרוקן
את הכל לכיוון שישי שבת .יום שישי רוכב על אופניים ,הרבה שנים ,עם חבורה קבועה מהמילואים ,לפעמים
עם המשפחות והילדים .שבת לפעמים רוכב ,לפעמים בבית .יש עכשיו נכדה .זה אושר אחר.

יש עכשיו נכדה ,אושר אחר
זה כיף ,תמיד אומרים :זה משהו אחר .אתה לא מאמין ,אבל זה משהו אחר ,אושר אחר ,יש עוד סוג של
אושר ,שווה לחכות ,חיוך אחד שווה ...כשאילאיל הייתה עם אלה אצלנו בבית ,זה היה כמו לחזור שנים
אחורה .נחמד שהם חוזרים לקבוץ ,זה מין אושר כזה שהם בוחרים בדרך שלנו ,ההורים.

מה מאחל לעצמך לשנה הקרובה
עבודה ,בריאות ,זהו .לא צריך יותר ,לא לעבוד יותר קשה .אני אף פעם לא עושה עבודה רוטינית .אוהב את זה,
תפור עלי ,תלת-מימד ,לא סטנדרטי...
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פזית מרחב
שמי פזית מרחב ואני בת  , 03ולפעמים עם התבגרותי נדמה היה לי שכבר לא אצליח להפתיע את עצמי שהרי
פגשתי ,ראיתי ,חלמתי ,נסעתי ,חזרתי ,למדתי ,בניתי ,ילדתי ,אהבתי ,שכלתי ,התגעגעתי וצחקתי.
אך בשנה האחרונה זה קרה לי  -אהבה חדשה לאיש יקר ונדיר  -יובל.
אהבה שמבקשת להישאר ,להתבסס ,להקים בית וחיים משותפים .ולקרום עור גידים וחיים בבית שלכם.
ואני נרגשת ושמחה חוששת ומקווה
בשביל חמשת ילדי האהובים:
עלמה ,איתמר והדר  -שלישיית
מקסימים בני  ,0עמרי בן ה40-
וחצי ,ונדב הבכור ששכלתי בתאונת
דרכים .אם היה איתנו היה חוגג 42
השנה.
אני אוהבת לקום כל בוקר לעבודתי
כמנהלת בית ספר ,ומאמינה ששינוי
אכן קורה במקום שישנה אהבה.
ואני עוד נכונה לפגוש ,לראות,
לחלום ,לנסוע ,לחזור ,ללמוד,
לבנות ,לאהוב ,להתגעגע ולצחוק
בלי סוף.

כמה מילים מיובל:
את פזית הכרתי בתחילת קיץ .0444
אחרי זמן מה החלטנו להקים את ביתנו בניר אליהו.
מצפה להשתלבות בקהילת הקיבוץ.

בני הזוג נישאו ב"עדן על המים" ב.44/44/44-
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להלן רשימה ראשונה של עובדי החוץ בין חברי ניר-אליהו,
המהווים כמחצית מבין החברים בגיל העבודה.
הדבר הראשון שקפץ לעיני הוא המגוון העצום של התפקידים ,המקצועות ,מקומות העבודה .שינוי שהחל
להתרחש לפני כעשרים שנה ,במקביל לכניסה מסיבית של שכירים לענפי הקיבוץ .יש לכך המון השלכות ,הן
ברמה האישית והן ברמה החברתית ,שעל חלקן אולי אפשר להצטער (כמו מיעוט המפגשים בחדר-אוכל
לדוגמא) ,אך כבר ברור שאלו הם פני החיים שלנו היום.
כשפניתי לחברים לשאול אותם על מקום עבודתם ותפקידיהם ,קיבלתי תשובות שניתנו ברצון ,בגאווה,
בעניין .כמובן שזה לא מדעי ,אך להרגשתי ,רוב האנשים שמחים בחלקם ,וזה מאד חשוב בעיני .מקווה
שהאינפורמציה הזו חשובה לקוראי העלון ,ותגרום להמשך התעניינות זה בזה.
רשימת המשך תגיע בעלון הבא.

איפה?

מי?

מה?

אבי זהר

בן-בטחון

איילת לביא

טבע

אבטחה של בתי הילדים והגנים .בשרקרק אחריות גם על פתיחת
השער .סיורים ובדיקת מכוניות.
מזכירה בכירה ,בניהול מערך התעמולה והמכירות ,טבע ישראל.

איציקו דנה

תיכון הרצוג
בית חשמונאי

מלמד תנ"ך בכתות ט' ,י' ,י"א .בי"ס שייך למועצה האיזורית גזר.
יישוב קהילתי.

מכבידנט
אלישבע ליבנה
כפר-סבא
ג'סיקה ביוקאורל יוניק -
מיזוג אוויר

סייעת לרופא שיניים.
מנהלת משרד .אחראית רכש ויבוא של מזגני היטאצ'י.
המפעל בברצלונה ונדרשת גם ספרדית.

גיל ינאי

פלסטופיל הזורע

דינה פיינבלט

יועצת למאגרי נתונים של אורקל (תאגיד תוכנה בינלאומי גדול מאוד)
אורקל
בשרות הבינלאומי ,ומדריכה של יועצים אחרים.
בית חינוך משותף מזכירה פדגוגית .אחראית על מנהל בית-ספרי וקשרים עם משרד
החינוך .ניהול בחינות בגרות ,הכנה למשכורות ו“עוז לתמורה“.
חוף השרון

דפנה פנר

עוסק בפיתוח מוצרים ושירות לקוחות בתחום המזון.

ויצמן זנגי

דוד יעקובי ובניו
בע"מ

מנהל מחסן של החברה ,שעוסקת בייבוא חומרי גלם לתעשיית
הפלסטיק .ממוקמת במושב גנתון.

חביב פיינבלט

חברת הפח

איש מכירות פרוייקטים במתכת ,רשתות לגידור.
לקוחות בכל הארץ במגוון גדול.

יהודה שיקלי

הרשקו-פרקש

מנהל תיקי ביקורת בתחום קיבוצים.

יעקב אברהמי

מחלקה משפטית אחראי על תחום של דיני עבודה ,דיני משפחה ובעיות הקיבוצים ,סיוע
לחברים במצוקה.
של התנועה
הקיבוצית
מרצה בכיר וחוקר למחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.
אוניברסיטת
אוקינוסים והמסיב (גוש סלעים עתיקים) ערבי-נובי.
בן-גוריון

ירון קציר
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איפה?

מי?

מה?

ליאת לוינסון

בי"ס הדמוקרטי
לב השרון
גן עדנים

מיקי גבע
מישל ביוקאורל

קצנשטיין-אדלר
קיבוץ אייל

הדסים .מורה בכתות א'-ד' .שותפה בצוות ג'-ד' ומלמדת חשבון א'-ב',
ועוד תפקידים שונים .שנה שישית.
גננת בגן רב-גילי במושב עדנים של משרד החינוך ,ומדריכת גננות
בטייבה יום בשבוע.
תמחור לוחות חשמל לפרוייקטים .מבני ציבור ,בתי חולים ,קניונים.
מטפלת מובילה בבית-תינוקות .יהיו  44עוד מעט ,כל הילדים
מהקיבוץ .הנקלטים כבר עם הילד הרביעי ,חמישי ,שישי...

מעיין מויאל

טבע

מזכירה של מחלקת הנדסת המפעל הסטרילי בכפר סבא.

מרסי רוזנבלום

בי"ס יחדיו

מורה תומכת בכתה א' ,חשבון וקריאה.
אנגלית מדוברת בכתות א' ו-ב' ,סה"כ  6כתות.

לילך ינאי

מרסיאל בוחסירה מועדון
הכוכב השמיני

מנהל אולפן הקלטות שייך לעיריית הרצליה ומשרת תחזוקה של כל
המבנה .ילדים שמתעסקים בתאטרון ,מוסיקה .תחרויות  ,להקות
צעירים.

עידן ביוקאורל

שדה תעופה
בן-גוריון
ישראייר

קוני פנר

אברמוב וקיבוץ
שפיים

שמאות מקרקעין במשרד אברמוב  -בעיקר הפקעות מע"צ ,מרכז נדל"ן
בקיבוץ שפיים  -עבודה בעיקר מול גופי התכנון וממ"י.

רותם נחום

בי"ס יחדיו

מורה משלבת כיתה ב'.

רינה דנה

בי"ס יחדיו

מורה משלבת בשפה וחשבון ,מורה כבר  30שנים.

רפי בורץ

הולמס פלייס

מנהל מחלקת מיחשוב (הכוללת עוד שני עובדים מניר-אליהו).
 04מועדונים בישראל  -התקנת מערכות ושרות.

רפי נחום

תעשייה אווירית

מנהל פרוייקטים במפעל מטוסים ללא טייס ,מייצרים בעיקר לייצוא.

רפי קורדובה

ג.ע.ש

סמנכל שיווק ותפעול  -שיווק לתחום המוסדי של דברים מתכלים
(חד-פעמי ,חומרי ניקוי וכד') .אחת החברות הגדולות בארץ.

שירה כדורי

בי"ס יחדיו

מורה מלווה של ילד בכתה ג' ,ועוזרת בזמן השעורים לפי הנדרש.

שרית פלג

גן בצופית

טרום חובה .ילדים מכל הסביבה של המועצה ,ילדים מטירה וטייבה
וממושבי הסביבה .עובדת עם סייעת 03 .ילדים השנה.

עמיר רונן

מפקח מערכות מתח נמוך ,פרוייקטים של גילוי אש.
טייס עדיין ( 47וחצי שנים) יעדים אילת ואירופה .יעדים מועדפים איי
יוון .אין אוברנייט .מראשוני החברה ,ואוהב את המקצוע והעבודה.
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בשנים האחרונות נהפכנו לקיבוץ מאוד ספורטיבי .בנוסף לכדורגל כל
יום שישי ,ההתעמלות של הנשים ,חוג הזומבה וטורניר הסאמר-הופס
שנחשבים לספורט קבוצתי ,הולך ותופס מקום נכבד הספורט האישי.
הכי וותיק הוא ספורט ההליכה ,ובכל יום ניתן לראות את המקיפים
הקבועים .כבר לא מעטים רוכבי האופניים ,שחלקם מדוושים
בחבורה ,גם מספר הרצים והרצות עולה בהתמדה ,וכמובן השחיינים
שקופצים למים גם כשכבר ממש קר.
התופעה האחרונה שנכנסה חזק היא הטריאתלון ,ובזכותו גם זכינו לאירוע בלתי נשכח בסוף הקיץ .אז יש לנו
באמת ספורטאים וספורטאיות מתמידים ונחושים .בין האנשים שמושכים למעלה כל הזמן נמצא עמרי רז.
עוד מעט תמלא שנה למרתון הראשון שרצו עמרי ודור .להלן קטעי יומן של עמרי ,המשך יבוא...
 – 1181/80111לפני ההתחלה
הפרטים הטכניים :בעוד  0ימים ,ביום ראשון ה ,40/48-אנחנו ,דור ואני ,מתחילים תוכנית אימונים לקראת
מרתון טבריה  0444שיתקיים ביום חמישי ה.6/4/0444-
מה זה מרתון? ריצה למרחק של  00.420ק"מ .עפ"י אגדה עממית זהו המרחק אותו רץ בשנת  024לפני
הספירה פידיפידס שהיה שליח אתונאי שרצה להביא את בשורת ניצחון הצבא היווני על הפולש הפרסי בעיר
מרתון לעירו אתונה ,ומת בשער העיר מיד לאחר שמסר את הידיעה.
הידעת? ב 4260-התקיים מרתון עינת-רמת הכובש.
מה אומרים החבר'ה? "אין לכם מה לעשות בחיים?"" ,משעמם לכם?"" ,השתגעתם?"" ,בשביל מה לרוץ 0
שעות?"" ,אתם חולים .נקודה".
כמה?  72ק"ג .פלוס מינוס המשקל שלי לפני תחילת האימונים.
אז למה באמת? הכל התחיל בכתבה בעיתון .בשנת  0443תיעד עופר שלח את השתתפותו במרתון פריז,
כשאביו מלווה אותו באופן צמוד לאורך המסלול בנקודות שונות .תליתי את אותה כתבה על לוח השעם
באשקובית הקטנה בה גרנו אז וכתבתי עליה בטוש שחור עבה  .0443 -כלומר  -תוך עשר שנים אני עושה את
מרתון פריז .0443
אני אדם של חלומות  .אני חולם הרבה ובינתיים מגשים רק מעטים מהם .כי הרי אם אגשים מהר את כולם
לא יישאר בשביל מה .אז עכשיו נוצר איזשהו מצב בחיים שבו הרגשתי שאולי יש הזדמנות .זה לא שהמרתון
תמיד ישב לי בראש וזה גם לא שהתחלתי להילחץ כי אוטוטו  0443כבר כאן ,אבל תמיד חשבתי לעצמי שזאת
איזו שהיא פסגה שצריך לכבוש .כמו שאחת מחמשת המצוות שעל המוסלמי לקיים לפחות פעם אחת בחייו
היא עלייה לרגל למכה ,החאג' ,כך על הספורטאי החובב לקיים את מצוות המרתון .וכמו שדור אמר ,אם
נצליח לסיים את הריצה ,נוכל ,כברי סמכא ,להתרווח מול הטלוויזיה בעת שידור המרתון באולימפיאדת
לונדון  ,0440ולהעביר ביקורת על סגנון הריצה של היילה גבריסילאסי.
זה התחיל להתגלגל לפני חודש בערך .אנחנו רצים כבר כ 8-חודשים 3 ,פעמים בשבוע בממוצע ,להנאתנו .אני
העליתי את הנושא ואחר כך ,עקב כך שאני מסיים את עבודתי ב"עדן" ,החלטתי שאני הולך על העניין .די
מהר ,והאמת שקצת להפתעתי ,דור החליט שגם הוא בפנים .למה להפתעתי? בעצם אין סיבה להפתעה .דור
אוהב אתגרים ,אוהב מטרות ויעדים ונראה לי שהוא רוצה להוכיח פה משהו לעצמו .לא חשבתי שהוא יצטרף
אלי ואני מאוד שמח על כך .זה יהיה הרבה יותר טוב לעשות את זה ביחד ,להוציא אחד את השני לרוץ גם
כשאין כוח ,ולתמוך ברגעי משבר שעוד צפויים ,גם בדרך לטבריה וגם בריצה עצמה .ישנה עוד אפשרות שאבא
שלי ,שגם הוא חולם מרתון ותיק ,ותיק עוד יותר ממני אפילו ,יצטרף אלינו גם הוא .זה יהיה בכלל מדהים
וחזק.
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איך נערכים? מאז ההחלטה אנחנו די חזק בתוך העניין .התחלנו לנבור באתרי ריצה ,בפורומים ,בחיפוש אחר
תוכניות לאימון עבור חובבנים כמונו שרק רוצים לעבור את הריצה ,בלי חשיבות לתוצאה .מתוך כמה
תוכניות שמצאנו החלטנו ללכת על התוכנית של שוונג .במקביל ,פנינו למכר של דור שרץ מרתון ובמקרה
גילינו גם את אריאל ,אבא של עמית מהגן של יובל ,מרתוניסט בעצמו ,ובלבלנו לשניהם ארוכות את המוח
בשאלות רבות לגבי כל ההכנות.
קניית ציוד – קניתי  0חולצות מנדפות זיעה ושני מכנסי ריצה ,נעליים נקנה בחנות בה ניתן לעשות התאמה
של נעל לפי אבחון כף הרגל .דור גם הזמין שעון דופק .גם גרביים לריצה נקנה בשבוע הבא וככה נתחיל הכי
חזק שאנחנו יכולים ,ולאט לאט נגביר.
איפה רצים? בלילה אי אפשר לרוץ בשדות ,ועל הכביש לבית ברל לא הכי בא לי כי זה מלא עליות וירידות
ובעיקר מסוכן .נראה איך נתקדם בעניין הזה.
מה עושים  -כשצריכים להשתין תוך כדי ריצה? בטח נידרש לסוגיה בהמשך .מאוד מסקרן אם יש פתרונות
יצירתיים.
 – 0181/811סוף שבוע ראשון
עכשיו שבת ואני מסכם את השבוע הראשון של התוכנית .הפכנו את שבת ליום המנוחה ככה שנעשה בעיקרון
ריצות בראשון – שלישי ,מנוחה ברביעי ושוב ריצה בחמישי וריצה ארוכה בשישי .אמנם זה רק השבוע
הראשון ,אותו נעשה פעמיים ,והמרחקים עדיין קצרים יחסית ,ובכל זאת רצנו כבר השבוע  33ק"מ .זה לא
דבר של מה בכך עבורנו.
כמה תובנות חשובות בעקבות השבוע  -די מהר הבנו שהכביש עד בית ברל הוא לא אידיאלי לריצה ,מאוד
מסוכן ,בעיקר בחושך .אז ביום השלישי כבר עברנו למסלול קרוב בכפר סבא אליו הגענו עם האוטו .יום אחר
כך הצלחנו לרוץ באור יום אז רצנו בשדות ,שזה בכלל כיף ,גם אם קשה .המסלול המעגלי בכפר סבא סביב
הספורטק "דרך טבע" ובחזרה מסביב ( 3.0ק"מ) הוא חביב ונוח ועל מדרכה כולו.
הימים מאוד חמים השבוע ,ובעיקר לחים  -מדברים על עומס חום קיצוני מה שהופך את הריצות לסאונה
ניידת ,לא משנה באיזו שעה רצים .כל מה שלובשים הופך די מהר לרטוב וסחוט ,מהחולצה דרך התחתונים
ועד הגרביים .אחר כך נכנסים לאוטו של דור ומספיגים גם את הריפוד שבו בניחוחות ורטיבות (לא נורא,
בקרוב הוא מחליף רכב) .לשבוע הבא ניערך כבר יותר טוב ,עם מגבת ובגדים להחלפה.
ריצה עם עוד אנשים  -לשתי ריצות השבוע הצטרפו אלינו "אורחים" .לריצה אחת בכפר סבא הצטרף ,היישר
מצבא ההגנה ,דן ,שגרר אותנו לקצב מהיר מהמתוכנן ולמשבר המנטאלי הראשון .אבל הוא בא עם מכנסיים
יותר קצרים משלי ומשך בכך את תשומת ליבם של גברברי כפר סבא במקומי ,אז נסלח לו .לריצה אחרת
הצטרפו יניב ואמיתי .רצנו בשדות והקרנו עוצמה .היה נחמד.
שעון  -התחלנו לרוץ עם הגארמין שדור קנה .זה מדהים השעון הזה .חוץ מלהוציא לך בקבוק מים קרים
בריצה הוא עושה הכל .דופק ,מרחק ,זמן ,התראות קצב .הכל .חוויה מדהימה .אחר כך גם אפשר לראות
באינטרנט את המסלול ,קצב ממוצע וכו' .זה בלתי נתפס ,תוך כדי ריצה ,שבעצם נשמר קשר ישיר עם לווין
כלשהו בשמיים שמודד את המרחק והקצב שלנו ביחס למה שהוגדר לו.
קניית נעליים  -נסענו לקראת סוף השבוע לקנות נעליים בחנות תל אביבית שמתמחה בציוד לריצה.
הייתה חוויה מאוד טובה .בהתחלה אבחנו לנו את כף הרגל באופן
ממוחשב ,אחר כך מדדו לנו את המידה (לדור יש רגל אחת גדולה במידה
שלמה מהשנייה) והוציאו לנו  0זוגות שונים לכל אחד לבחירה .אחרי
עשרות מדידות ,החלפות ,ריצה על הליכון ,סיבובים אין ספור בחנות,
ושוב החלפה ,קניתי נעליים מסוג אדידס ,בנוסף קנינו גרבי ריצה.
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תסמונת ציונה  -בנעל שדור בחר ,מסוג ברוקס ,הייתה בליטת פלסטיק ,כחלק כנראה מפאק בייצור,
שהפריעה לו באחת הנעליים .לכן הוא ייאלץ להמתין מספר ימים עד שיזמינו עבורו זוג חדש .זה זרק אותו
מיידית אל העבר ,בטענה (ששוב ,כמרבית הסיפורים המיתולוגיים שלו ,לא ניתן לאמתה משום שרק הוא זוכר
אותה) שמספר פעמים בעבר כשכל הילדים קיבלו נעליים מתנה באחד החגים הוא קיבל קופסא ריקה רק עם
תחתונים וגרביים כי הנעל במידה שלו לא הייתה קיימת והיה צריך להזמינה עבורו.
את ריצת עשרת הק"מ של יום שישי מסיימים ליד פארק כפר סבא ,ספוגים בזיעה ,ועם הרגשה שאם ככה
מרגישים אחרי עשרה ק"מ ,איך אפשר יהיה לסיים מרחק הגדול פי יותר מ???0-
 – 0/81/811סוף שבוע שני
איך היה? עוד  30ק"מ מאחורינו .היה בסדר גמור למרות מזג האוויר שעדיין מציק עד מאוד .זו למעשה ריצת
סאונה.
ריצות בוקר  -יש לי עומס די גדול בתקופה זאת בשעות הערב ,לכן רצנו כל השבוע בבקרים .זה ממש לא קל,
ההשכמה המוקדמת ,ולי בעיקר קשה החשש הזה להעיר את הילדים שעה לפני הזמן .בגלל מבנה הבית אני
עובר דרך החדר שלהם וגם השירותים ליד .אז הכל נעשה בדממת קודש וסה"כ עבר בסדר .טפו.
להתחיל בוקר אחרי שרצת והתקלחת זה הרגשה נהדרת .מהבחינה הזאת ריצת בוקר היא כיף גדול.
כמעט נדרסנו על ידי סוס  -בכביש הגישה לקיבוץ ,בשש ורבע בבוקר .היה רוכב על הסוס כמובן ,שדהר
באמצע הכביש ,ורכב שעצר בחריקת בלמים כדי לא להתנגש בו ,או בנו .יום אחרי חיינו היו קרובים לסיומם
בכביש הלבן ,בעזרתו האדיבה של שופל עצום מימדים.
הריצה האחרונה  ,זאת של יום שישי ,התארכה לנו .עשינו מסלול מעגלי ,היינו אמורים לרוץ עשרה וסיימנו
את המרחק קילומטר וחצי לפני הקיבוץ .אז רצנו עוד קילומטר וחצי והיה בסדר גמור .עד כה זה היה המרחק
הגדול ביותר שרצתי בחיי .מעכשיו כל שבוע השיא הזה יישבר .שבוע טוב.
עמרי רז

מה חדש בספריה?
השנה קנינו ממיטב הספרים החדשים ,אז לפני שאתם רצים לקנות
ספר חדש כדאי לברר ,אולי הוא כבר נמצא על מדף הספרייה
שלנו?
ועוד כדאי לדעת :בספריה מתקבלים ספרים משומשים לגדולים
ולקטנים ,הציבור מוזמן להביא את הספרים שצוברים אבק בבית.
נשמח לקבל אנציקלופדיות ,תנך ותרגומיו ,וספרי קריאה טובים.
לילך ואני ממיינות ,ומכניסות את הספרים הראויים לספריה,
ואת מה שלא אנו שולחות למיחזור.
אנחנו שמחות לקבל כל מי שבא ,וחשוב לנו שמספר
המשתמשים בשירותי הספרייה יילך ויגדל.
להתראות,
יונה פלג ולילך ינאי
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נתן לדרמן  -מבריסל לבא"ח נח"ל בתל-ערד
את נתן לדרמן הכרנו בזמן שליחות משפחתנו בבריסל בלגיה לפני  40שנה .הוא היה אז בכיתה א' ,ילד לבבי
וחייכן .בכל שבת ,לפני הפעולה בקן השומר הצעיר ,הוא היה רץ אלי קופץ עלי ואומר לי שלום .ורוניקה ,אמא
של נתן ,הייתה חברה בוועד ההורים של השומר הצעיר .הסיפור אף יותר מעניין ,מפני שהורי אימו שהיו
נוצרים ,הסתירו יהודים בזמן המלחמה .ורוניקה התעניינה מאד בסיפור זה ,ובעם היהודי ,נסעה לישראל
ולמדה בירושלים ,התאהבה בארץ ,החליטה להתגייר ,ואז פגשה את בעלה שהוא יהודי.
הקשר בין משפחת לדרמן למשפחתנו חודש לפני כמה שנים ,ומאז הם באים אלינו כאשר הם נמצאים בארץ.
(בארבע השנים האחרונות נתן ושרה אחותו מבקשים שכל החופשות המשפחתיות יהיו בישראל) .נתן החליט
לאחר לבטים ארוכים כי הוא רוצה להתגייס לצבא .עברנו יחד עם המשפחה תהליך ארוך של הכנה .לפני
שלושה חודשים נתן התגייס ואנחנו החלטנו לאמצו כחייל בודד .יהודית מדר דחפה וארגנה את הכל בעזרתה
של מרים שקד .נתן קיבל קרוון ואנחנו לו כמשפחה.
לפני שבוע נסענו למחו"ה אלון (בסיס של חיל החינוך ליד כרמיאל ,בו עוברים חיילים קורסים של עברית
והכנה לצבא) לטכס סיום של נתן .הטכס נערך בתוך סככה( ,שבאותו יום נמצאה בתוך ענן) ,על רחבת
המסדרים  304חיילים עולים חדשים ,מתוכם  044חיילים בודדים .הם עברו טירונות ואולפן .שתי פלוגות של
עולים מכל רחבי העולם ,ופלוגה אחת של חיילים עולים מאתיופיה ,שרובם אינם יודעים קרוא וכתוב .הטכס
היה מרגש במיוחד .החיילים הבודדים  -ילדים שמחליטים לעזוב בית ,להגיע לבד לארץ ,להתמודד יום יום
עם קושי ואתגר .התרגשות גדולה הייתה לנו לשמוע שנתן חניך מצטיין .קראו להורים להצטרף לשורת
המצטיינים במסדר .המפקד עבר מחייל לחייל ,לחץ ידיים ושמע את סיפוריהם .בהגיעו אלינו ,סיפרנו כי לפני
 40שנה נתן היה חניך שלנו בקן השומר הצעיר ,והנה הוא עומד כאן בישראל כחניך מצטיין .נתן משרת בנח“ל
והתחיל את הטירונות בימים אלו.
בהזדמנות זו מבקש להודות ליהודית ,למרים ולכל בעלי המקצוע שמטפלים בקרוונים ,על העזרה הגדולה
בקליטה של נתן לקיבוץ.
עוזי בארי

לכל חברי ניר אליהו,
רצינו להודות מקרב לב על שקיבלתם אותנו אליכם,
ובהזדמנות זו גם לומר תודה גדולה למנהלת הקליטה ולכל העוסקים
במלאכה ,על שליוו אותנו לאורך הדרך והיו נכונים לעזור בכל שעה ועם כל
שאלה.
שמחים להיות חלק ממשפחת ניר אליהו!
בחברות,
טל ,אילאיל ואלה הרץ

.

.
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לפני כמה שנים יצאתי ללימודים בסמינר הקיבוצים למסלול של "אקולוגיה
עולמית ,חינוך וטיפול באמצעים של גינון" .בסמינר לומדים את הנושא במשך
שנתיים ובאופן רציני מאוד ,מפסיכולוגיה התפתחותית ועד לגינון קהילתי.
הרעיון הוא להשתמש בצמחים ובפעילויות הנלוות לצומח ,כדי לקדם ולשקם
איכות חיים פיזית ,חברתית ורגשית .העבודה מתאימה לכל האוכלוסיות –
מילדים רגילים ועד לסובלים מפיגור ,אנשים עם בעיות קשב וריכוז ,ואף
קשישים .אני החלטתי להתמקד בילדים רגילים ,ובפגועי הלם-קרב .את
הסטאז' עשיתי במועדון נכי צה"ל בקיבוץ גן-שמואל .בתום הלימודים פנתה
אלי שיר רז (שאז ריכזה את חינוך בי"ס) והציעה לי להעביר חוג גינון ב"כחל-
עורבני" (כיתות א'-ו') .החלטתי להרים את הכפפה...
בעזרת המדריכים ,עובדי הנוי ,והגד"ש שיקמנו את חצר הגרוטאות הישנה ,והכשרנו במרץ את החצר
הקדמית של בית הילדים .לפני ארבע שנים התחלנו את החוג ,שהילדים בחרו לקרוא לו בשם "ילדים
ירוקים"  .חוג הגינון מתקיים שעתיים בשבוע במסגרת בית הילדים .לעתים נוספת גם פעילות ערב הכוללת
בישולי ירקות ,אפיית פיתות בטבון וכו' .העבודה נעשית עם ילדים בודדים ,וגם בקבוצות קטנות .הילדים
הבוגרים מנחים את הצעירים ויוצרים חברויות נעימות.

"הגינה מאפשרת ופנים רבות לה"
אנחנו שמים דגש על המרכיבים הפיסיים של הגינה :המיקום ,הערוגות ,השבילים ,הצמחייה.
מבחינים בבעלי החיים :חרקים ,ציפורים ,ומקשיבים לקולות שברקע.
כל אלה צריכים לאפשר נגישות במובן הרחב של המילה ,ולעודד את הילדים לעבוד בגינה על פי בחירתם.
אנחנו שותלים את התבלינים וצמחי המרפא ,ולומדים להכיר דרך התנסות את הסגולות ואת השימוש בכל
צמח וצמח( .נענע לתה ,רוזמרין לבישול ונגד כינים .)...לומדים על פרחים עונתיים ורב שנתיים .זורעים
ירקות :עגבניות ,גזר ,חסה ,סלרי ועוד.
כל שנה אנחנו עושים תכנית שנקראת "מזרע לזרע" .מתחילים בסתיו בזריעה ושתילת שתילונים צעירים
מאוד .עוקבים אחר התפתחות הצמח עד שאוספים את היבול .אנחנו חווים את כל התהליך .הילדים זורעים
ולומדים למה צריך לשים לב .אחר -כך יש נביטה ,ובודקים כמה צמחים הצליחו לנבוט ,מה קצב הגדילה וכו'.
"הירוקים" מכינים קומפוסט משאריות ירקות ופירות .בשנה הקודמת הילדים פזרו את הקומפוסט שהכינו
בערוגה חדשה ,וקרה שלאחר שבועיים מפיזור הקומפוסט ,גילו שהערוגה התמלאה בשתילים" .איך זה קרה?
למה יש כל -כך הרבה שתילים בערוגה?" שאלו .שחזרנו את כל התהליך בקומפוסטר ו ...אנחנו מבינים
שהגינה יוצרת גירויים ומעוררת שאלות הקשורות לתהליכים הטבעיים.
הילדים תוחמים את הערוגות בחומרים ממוחזרים .כחלק מהעיסוק ב"קיימות" .השנה הבוגרים יתחילו
לבנות בבוץ ,והצעירים יצטרפו בהמשך .מתפתחת מודעות לאדמה .עם הזמן הילדים הצעירים מקבלים
גבולות" .לא דורכים על הערוגות ,לא צועקים" .יש גאווה! אפשר לקחת ירקות הביתה להתגאות בפני
ההורים .הילדים מעריכים את העבודה הקשה הנדרשת לגידול הצמחים ,שהיא ההיפך מכסף קל .מתחילים
לגלות אחריות למעשיהם .פיצוץ בצינור ,תקלה במזמרה – אין לאן לברוח! צריך להתמודד עם התקלות!
בסוף השנה אנחנו עורכים "הפנינג" ומוכרים את היבול ,ומכינים ארוחה גדולה עם הירקות שהילדים גדלו.
בחודשי הקיץ "אמא אדמה" נחה!
חשוב לציין שהעבודה מאוד מאתגרת אותי .תודה גדולה לצוות החינוכי ,להורים המפרגנים ,לילדים
הירוקים .לשירז לביא ,עומר פלג וליאור מדר על הליווי והעזרה האין-סופית.
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ומה אומרים הילדים?
ניתן להתרשם מה תורמת הגינה הלימודית על-פי דברי הילדים:
" היה לי קשה לחכות שהחסה תגדל ,וכשהיא הייתה ממש גדולה לא רציתי לקטוף אותה ולהיפרד ממנה".
" אין לי סבלנות לחכות שהזרעים ינבטו .כל יום כשאני מגיעה לכחל אני הולכת לבדוק מה קורה ומגלה
שהערוגה שלי משתנה מאוד".
" היה לי כיף לזרוע ולשתול ולראות את התהליך .ישר ראיתי תוצאות".
" עברתי ערוגה ערוגה וחיפשתי את הירקות .היה הכי כיף לגלות שהזרעים של הצנוניות נבטו".
" אני חייבת לחכות ולא לעשב עד שאדע מה עשב ומה הזרעים שנבטו .אני אוהבת להרגיש את האדמה
ולקלטר עם הידיים".
" אני מחכה שהכרוב יגדל מהר כדי שנכין את הסלט הנהדר שלנו ,סלט כרוב עם בצל ירוק .אני אוהבת
להכין את השלטים ולכתוב ביומן מה עשינו היום".
" בואו לראות את האמנון ותמר .הוא כבר ממש פורח ,ומעליו יש שתילי עגבניות .איך הם הגיעו הנה
לאדנית?"
" אני צריך טוריה לחפור ולפנות את האבנים עם עומר .אפשר לעבוד עם טיגט עם המגזמת?"
" יהודית בואי מהר! תראי מה קרה לגזר .אבא שלי "מת" על ברוקולי".
" אוי הפרחים האלה מדהימים .אני חייבת לזרוע בגינה בבית .אני קוטפת אחד לשיער".
" מה קרה לכרובית? מישהו אכל לי ממנה .רציתי אותה למרק בבית".
" אני אוהבת להרגיש שהאדמה חמה .שני עוזר לנו ומלמד את לירון ואותי לזרוע ולשתול במרחקים
נכונים".
" אני אוהב לשתול ופחות לזרוע .את השתילים אני רואה מהר".
" אני אוהבת לעבוד עם המקלטר ולראות שהאדמה חדשה כל פעם מחדש".
" לא הכנתי שלט בזריעה ואני לא יודע מה נבט לי פה .אין לי סבלנות לחכות ,מתי אדע?"

יהודית מדר
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» אני לא מתלוננת ,אני רק מציינת שהקור והגשם נחתו בארצנו
בבום גדול...
» בטח אסתר והדס זטורסקי הביאו אותו מארצות הברית ,עם חזרתם
מביקור המשפחה הצעירה של אמנון ונעמה ,אשר עברו לגור בבוסטון (היותר קרה).
» הרומני המפולפל הלא הוא אבי וינטר חזר מטיול שורשים ברומניה  -עם אמו ואחותו ועוד בני משפחה
(סה"כ  44אנשים) .גולת הכותרת הייתה מציאת הקבר של סבא של אבי (אביה של אמו) ,שנפטר בן 37
בזמן המלחמה.
» כשפגשתי את מרסי אחרי שחזרה הפעם מחו"ל היא אמרה " -זהו המשימה בוצעה" .ג'ורג' האב עבר
לגור ליד המשפחה של האריס (אח של מרסי) בקליפורניה.
» הוא בנה בית לתפארת ,וזה בדרך כלל סימן ל"השתקע" במובן 'אשרי יושבי ביתך' אך לבני ירושלמי יש
פלפל בישבן ,והוא טס לו לטרקים בדרום אמריקה הגדולה.
» קול ששון וקול שמחה ,יובל ופזית בחופה – זה קרה מהר מאוד ,ובטח ישנם אנשים שעוד לא ראו מי
זאת פזית .אבל היא כאן עם יובל שלנו וכל הילדים החמודים .בקרוב יעברו לגור בבית מזרחי ,עד מעבר
לבית קבע.
» הנמרה הגורה הלא היא מאיה נמר התגייסה החודש לצבא הגנה לישראל ,לחיל מודיעין – גיוס קל ונעים
מאיתנו ,ברכות מדור צעיר ושתעשי חיל בדרכך.
» וגם עידן בורץ  ,הבייבי של המשפחה ,התגייס לצה"ל .עידן התחיל טירונות בנח"ל ,וקרררר ...בהצלחה
מכולם ,וברכות מדור צעיר.
» במשפחת טוכמכר הרחבה התרחשה חתונה – הנכד לוטם ,הראשון לבית אשכנזי שלומי ונוגה ,נכנס
בברית הנישואים עם בת זוגו ליבנת .לכם ההורים והסבא וסבתא המאושרים מזל טוב ורוב ברכות .
» וכמובן לא פספסה וקפצה לביקור מגרמניה מכבית.
» דותן אביגד ודניאל מדר חובקים בן זכר ושמו בישראל תלם ,אח לסהר החמודה  -מזל טוב ושפע ברכות,
וברכות לכל המשפחה המורחבת.
» עוד נגלה של חברים חדשים בקיבוצנו – ינון ועידית בורנשטיין ,אילאיל וטל הרץ ,קרן ועידו תישבי ,נדב
וטל קאליפה ,איריס ודני רפפורט .חלקם כבר גרים בקיבוץ ,ולאחרים  -ברוכים הבאים בעתיד הקרוב
לביתנו .בהצלחה ,וקליטה טובה ומיטיבה.
» לויצמן זנגי והמשפחה אתכם באבלכם במות האם נדיה .יהי זכרה ברוך.

ליזה בוחסירה
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לנטע שלום!
קראנו בעלון ניר-אליהו ,מה ,0.44.44-את הכתבה הקשורה לארגון כפרה.
לפני כשנה ,יוקי הוזמן לפורום של דור -שני ליוצאי גרמניה .באותו מפגש הוזכרה הפעילות של "ארגון כפרה".
שם סיפרו בטעות ,שקיבוץ אורים היה הראשון לקבל את הגרמנים הללו בארץ .מכיוון שאותו ארגון פעיל
עדיין בארץ ,ויש להם מרכז בירושלים ,כתבתי להם מכתב תיקון בו הבאתי תאריכים ומסמכים שנלקחו
מהארכיון במשק ,ונמסרו לי ע"י עמיקם( .יתכן והמסמך עדיין אצל עמיקם).
העובדות הן:
ניר -אליהו היה הקיבוץ הראשון שהסכים לקבל את קבוצת הגרמנים הזו ,לאחר השואה .במשק היו ויכוחים
רציניים ,במספר אסיפות -חברים ,האם ראוי לקבל גרמנים .לאחר שהתקבלה ההחלטה לקבלם ,היו  3או 0
חברים שעזבו את המשק לתקופה בה הגרמנים היו בקיבוץ .יוקי הדריך בתחילה את הקבוצות .יוסף קושמרו
ופרוייקה היו מעורבים .ראו בכך משימה ציונית חשובה .עם הקבוצה התנהלו שיחות וויכוחים במשך לילות
ארוכים .בהמשך הגיעו קבוצות נוספות של גרמנים ,וגם תלמידי תיכון מגרמניה ,וההתרגשות הייתה רבה .יש
אולי חברים שזוכרים את מנהיגם ,היינץ וובר ,שלמד אח"כ באוניברסיטה בירושלים .במפגש של הארגון
פגשנו משפחה שנשארה בירושלים( .נדמה לי שאחד מאותם גרמנים תרם צמחיה שמקיפה את המשק).
לפעמים חשוב להזכיר נשכחות...
שרה לוטן

ועמיקם מוסיף בקשר למחקר של מיכה באלף את המכתב הבא:
0/4/0443
עמיקם שלום רב,
ברצוני לשלוח לך עותק של עבודת הדוקטורט שלי.
עבודה זו הוגשה לאחרונה לשיפוט באוניברסיטה העברית.
אני רוצה להודות לך על העזרה הרבה והסיוע הנדיב.
הארכיון שלך נכס לחברי הקיבוץ ולחוקר.
יישר כח ושוב תודה רבה,
בברכה,
מיכה באלף
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אברהם תקומי99 ,
אברהמ‘לה לוינסון97 ,
שושקה לוינסון97 ,
דרורה ברלס97 ,
משה לנגשטטר72 ,

שי קאופמן67 ,
שלומית זהר67 ,
דורון קורדובה66 ,
מורן זנגי61 ,
עדי בורץ29 ,
טליה פיינבלט29 ,
ליאור וינטר22 ,

סמדר ירושלמי76 ,

שובל וינטר42 ,

זיו גת19 ,

עפרי צדפי7 ,

עידן ביוקאורל11 ,

הערה :כל התאריכים מגיעים מרשימות החברים בהנה“ח.
אם אתם מזהים תאריך לא נכון או מישהו שחסר ברשימה ,אתם מוזמנים לפנות להנה“ח או למזכירות לעדכון הפרטים.

התשובה למבנה מהעלון הקודם:
המבנה הוקם בראשית שנות ה.64-
נמצאים בו מרכזת חשמל  -כניסת מתח
גבוה ,וכן הגנרטור.
החדרון בקומה השנייה נבנה באמצע שנות
ה ,74-ושימש את רכז הבנייה.
היום משמש את הנה"ח לשימור תיקים.
קצת מן הזיכרונות של שקד:
כשהתחלתי לעבוד בחשמליה ,עדיין עבדנו
בבניין הזה .בחדר השמאלי ביותר שכן
הגנרטור (גם היום) ,בחדר שלימינו הייתה
מרכזיית מתח נמוך (אז כניסת חשמל
ראשית לכל הקיבוץ ,היום משרתת את
האזור המשקי) .אנחנו עבדנו בצד הימני.
אחרי שפלסטניר התפנה למקומו הנוכחי,
עברנו לעבוד במבנה שבו אני עובד כיום,
והמקום שימש אותנו כמחסן.
בשנות ה ,24-כשיוסי קיבל אחריות על ענף
המים ,העברנו לו את המחסן.
בשנת  ,0444לאחר מהלכים טובים
ונחרצים ,זכינו לקבל מתח גבוה מחברת
חשמל ,והמרכזייה מוקמה באותו מבנה,
בצדו הימני.
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והשבוע בצבעוני:
מהו הציור? היכן נמצא בקיבוץ? מדוע צויר?

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

התשובה למהו המבנה מהעלון הקודם נמצאת בדף ימי ההולדת...
(מה ,אתם לא קוראים כל מילה בעלון?)
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