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שתהיה לנו 

שנה אזרחית 

 טובה ושמחה!
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 שנה אזרחית מסתיימת, שנה אזרחית מתחילה. 

 

העיתונות הכתובה, המקוונת והמשודרת עוסקת בסיכומים ובתחזיות. כנראה שלא ניתן להימנע 
מכך, וגם בעלון שלנו יש לכך הד. לעתים קשה לנו להעריך בהווה את משמעות התהליכים שאנחנו 

עוברים, אך נראה לי שלא אסתכן באמירה שהשנה שהסתיימה והשנה שמתחילה הנן בעלות 

משמעות מיוחדת, ובראי ההיסטוריה המקומית יש להן חשיבות גדולה. תהליכים גורליים בקנה 

 המידה שלנו, שמוצאים ביטוי הן בדבריו של נימרוד, והן בראיון עם צפי.

 

מקום נכבד בעלון תופס הראיון עם סמדר ירושלמי, עובדת סוציאלית קלינית הרואה בעבודתה 

שליחות אנושית וחברתית, ודרך עיניה ניתן ללמוד טיפה על העולם שמחוץ לקיבוץ שלנו, ועל 

 השינוי שעוברת החברה הישראלית.

 
פרספקטיבה על השינוי שעבר הקיבוץ ניתן אולי לקבל באמצעות דבריו של ריקו פנר, אביו של 

 קוני. לדברים של אביו צרף קוני מדרש הקשור לחנוכה, וכן סיפור משפחתי מרגש.

 

בימים אלה מלאה שנה ללכתו של שמוליק אייל, עורך "בניר" עד לרגעיו האחרונים, וחבר קיבוץ 

בכל רמ"ח ושס"ה. ביום רביעי הקרוב ייערך ערב לכבודו, ערב תרבותי מרגש ומעניין, שנוצר 
בהשקעה רבה ע"י בני המשפחה וחברים. שמוליק הצטרף לשורה ארוכה של חברים שנפרדו מאתנו 

 בימים קרים של חורף, שאת כולם אנו זוכרים באהבה ובגעגוע.

 
 כך תמצאו בעלון.-גם רגעים של שמחה היו מנת חלקנו בחודש הזה, וגם על

מערכת בניר מאחלת לכולם "ספירת מלאי" בראייה אופטימית, ושנה אזרחית שתהיה טובה מן 

 התחזיות.

 

 

 קריאה נעימה, 

 נטע

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 24או להכניס לתא דואר מספר 

 
 מחכים לשמוע מכם...

 נטע באריעורכת ראשית: 

 רגב עמיקםארכיון: 

 עתליה אייל, הדסה ראובני, , בוחסירה ליזהמערכת: 

 דור הורביץ, שלי בורץ

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

www.nirel.org.il  



 

  4עמוד  - 1/1/4114 - 294גליון  -בניר 

 

 שנה גשומה?
נובמבר השנה התברך בגשמים טובים, לא גשמי "שבר ענן" הסוחפים עם הנגרם על פני האדמה את כל הנקרה 

שנתי. -בדרכם, גשמי ברכה. דצמבר לעומתו היה שחון ואביבי לעיתים, והעלה חששות לגבי הממוצע הרב

חקלאי מנוסה יודע שאי אפשר להתבסס על גשמי נובמבר לבדם. אמנם רובנו התרחקנו מרחק כזה או אחר 

מעבודת האדמה, אך זה לא אומר שצריך לזנוח את העקרונות הבסיסיים שזו לימדתנו, וחוכמת החיים הטובה 

 גם ליתר תחומי החיים. 
 

ולנמשל שלנו: מתפקידיה של מנהיגות נבחרת )הנהלות הקיבוץ במקרה דנן( הוא להוביל את הציבור בראייה 

הייתה טובה  4433שיש בה רובד עכשווי עם הסתכלות למחר, ולא רק סיפוק מאוויים מיידיים. שנת 

הקרבה מהווה שנה גורלית: בעולם המערבי יש חשש כבד ממיתון  4434שנת  -במחוזותינו, אך אל נתבלבל 
ממושך, שעשוי למצוא דרכו גם לכלכלה שלנו בישראל ובקיבוץ )גם אצלנו, בחודשים האחרונים, איבדו מספר 

חברים את מקום עבודתם מחוץ לקיבוץ(. בנוסף יש לצפות להשפעה של המיתון העולמי גם על התעשייה שלנו 

וגם בגזרת התעסוקה המקומית. זאת ועוד: השפעות המחאה החברתית וההאטה במשק מחלחלות כבר לענפי 

 המזון והאירועים. 
 

בעולם הערבי, זה שבטבורו אנו נמצאים )ומנסים להדחיק זאת( רב הנסתר על הגלוי. "האביב הערבי" התחלף 

בסתיו וחורף, שנראים יותר ויותר מוסלמיים קיצוניים, בעוד העימות הדיפלומטי של המערב עם איראן 

מתקרב לנקודת הרתיחה. ואם כל זה לא הספיק, אז במזרח הרחוק הצומח והמשגשג, סיפק הגורל חילופי 

 שלטון בלתי צפויים בצפון קוריאה, המחזיקה בנשק גרעיני ושותפה של כבוד ב"ציר הרשע". 
 

בשעה זו יש לנהוג במשנה זהירות, ולא לבצע מהלכים חפוזים. בשנת  –אם נחזור לרגע לרמת ה"מיקרו" שלנו 
צפויים לנו כמה פרויקטים עתירי השקעה: קליטה ותשתיות, הקמת גן אירועים נוסף, הסדרת החוב  4434

 הנדחה, וביצוע הכביש העוקף. הרחבה על כך בהמשך.

 

 צמיחה ויציבות
לכן בבואנו לדון ולאשר את התקציב, יש לזכור כל זאת, ולא להתפתות לצעדים חסרי אחריות כהפחתות מס 

ב"משבר הקודם" נהגנו באחריות שכזו,  4448פופוליסטיות שאין להן כיסוי ממקורות הקהילה. בשלהי שנת 

ויצאנו ממנו מחוזקים. בואו נמשיך בדרך שקולה ואחראית זו שהובילתנו בשנים האחרונות אל חוף מבטחים, 
והרבה יותר מכך. הנהלת הקהילה תציע לחברים לאשר תקציב מאוזן, המפחית את המיסוי הפרוגרסיבי 

והקהילתי, בזהירות שתאפשר המשך הצמיחה, לצד יציבות ואחריות כפי שנדרשות בעיקר בתקופות כאלה. 
מצפה עתיד מבטיח של  –מעבר לענני הסערה, אם נשמור באחריות על מסגרת התקציב לצד הערבות ההדדית 

שגשוג צמיחה ורווחה. )בל נשכח שגם כעת המצב בסך הכל לא רע...( בואו לא נתלהב לרגע מהפרטות לא 

מחושבות, ונמשיך בכיוון בו אנו צועדים בו יחדיו: כוחנו באחדותנו, בליבת ערכינו, ועלינו להיזהר מאד 

 –מחיזיון התעתועים של הקפיטליזם הפרוע, שהוא כפי שהבינו בשנה האחרונה רבים בארץ, ועוד יותר בעולם 

 "פאטה מורגאנה" לשמה. 
 

המקום בו מתקבלות ההחלטות לא תופקר למתי מעט חברים שאכפת להם, ותשקף  -כולי תקווה שהאסיפה 

נאמנה את כלל הדעות בציבור. הדיון חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו, וביתר שאת לקראת השינויים המהותיים 
שאנו צפויים לחוות בשנים הקרובות, שינויים שאם נדע להובילם במקום להיות מובלים נהפכם ל"זינוק גדול 

קדימה", אך אם נפקירם ל"כוחות השוק החופשי" אנו עשויים למצוא עצמנו מתדרדרים ב"מדרון החלקלק" 

ולהיסחף למחוזות שלא להם פיללנו... הדבר בידינו, אני מזמין את החברים לשוב ולקחת חלק בקבלת 

 ההחלטות באסיפה, שהיא המוסד הריבון בקיבוץ. 
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 חג האור 
אז אנסה  –מאחר ושורות אלה נכתבות בחג האור, ערב השנה החדשה 

להדליק באור יקרות נרות שיאירו את האפילה היורדת עלינו מוקדם 

 במהלך חודשי החורף: 
 

  "הנר המדליק את כל הנרות  –ברשותכם אתחיל ב"שמש

  הקליטה והתחדשות היישוב: -האחרים, זה שבלעדיו אין אור 

את השיא של מספר חברים נקווה לנפץ כבר בהצבעה הקרובה: 

 קבלה לחברות של הנקלטים בפרוייקט הבנייה המרוכזת. 

 מה שישאיר לנו אתגר לא קטן בתחום הפריון והילודה...

 (.3881 -)השיא של כל הזמנים הושג ב
 

  החינוך הקיבוצי –נר ראשון : 

הקליטה תסייע גם במימד הכמותי )המימד האיכותי כבר קיים(, כשכבר במחזור הבא של כתה א' נקבע 
שיא קיבוץ של מחזור בני משק, ועוד היד נטויה... נאחל הצלחה בהובלת החינוך לעפרית )גם היא נקלטת( 

שהחלה עבודתה בריכוז גיל ביה"ס, ולכל חברי מנהלת החינוך שנבחרה זה מקרוב. וכמובן מילה טובה לכל 

 יום והבסיס לחיינו המשותפים. -העוסקים ובעיקר העוסקות במלאכת קודש זו ביום

  הלכידות החברתית –נר שני : 

 תחיית הקהילתיות והחיים התרבותיים בקיבוץ, בתקווה שהשנה תימשך התנופה בתחום זה ביתר שאת! 

  הסדרת החוב הנדחה –נר שלישי : 

השנה ננסה לצאת מחושך לאור במובן של הסדרת החוב מול המערכת הבנקאית. זהו אתגר מורכב ויקר, 

יהיה הקיבוץ בזירה חדשה לחלוטין מבחינת הפוטנציאל והאפשרויות שטמונות בו.  –אשר אם נעמוד בו 

הסדרה כזו תאפשר את הקמת "חברת החברים" והפעלת "שיוך הנכסים היצרניים", דברים שנראו 

 מופרכים עד לא מזמן... 

  הסדרת המקרקעין –נר רביעי : 

במטרה להסדיר את עסקינו, ואת כל נושא התכנון  –גם בתחום זה נרכז השנה מאמצים ומשאבים 

והבנייה, על מנת שנוכל לעמוד על קרקע מוצקה חוקית ובטוחה מול רשויות המדינה, ולממש את מלוא 

 הפוטנציאל של עסקינו ומיקומנו. 

  הביטחון הסוציאלי והפנסיה –נר חמישי : 

עד כה הוכחנו כי נותרנו קיבוץ ולא נטשנו את חברינו בעת זקנתם או מחלתם, החלטות הקיבוץ בנושא 

פנסיה ובטחון סוציאלי ממשיכות להאיר על רקע החשיכה בנושא במדינה, מי ייתן ונמשיך להגן ולעגן את 

 הדרך זו של הערבות ההדדית.

  שדרוג תשתיות היישוב –נר שישי : 

כבר מתחילים בעבודות התשתיות החדשות, ושיפור הקיימות. נידרש לסבלנות על מנת ליהנות מפירות 

 השדרוג שיביאנו באיחור קל למאה העשרים ואחת! 

  זכויות החברים –נר שביעי : 

הקליטה הגדולה מאפשרת לנו גם את קידום הפעלת טבלאות האיזון. בהמשך נקים גם את "חברת 

 החברים", זכויות שעד לפני רגע קט נראו וירטואליות לחלוטין, קורמות עור וגידים...

  הכביש העוקף –נר שמיני : 

מי ייתן והשנה, יסתיים תהליך האישור ונתחיל להשיג מימון לביצועו. תוכנית מתוקנת הוגשה זה עתה 

 תהיה שנת הפריצה גם בתחום זה.  4434לוועדה המחוזית ברמלה, בשאיפה ששנת 

 

 שנה אזרחית טובה,

 נימרוד מדר                 
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אחת מהמטרות של העלון היא להכיר את החברים, במובן היותר עמוק, מעבר לשיחה על המדרכה, 
ובייחוד שעכשיו פחות נפגשים. מה עושים מה חושבים. העבודה שלך מעניינת, וראיתי שנמסרה תודה 

באתר על העזרה בראיונות לקליטה. פעם ראשונה שרתמת עצמך למשהו ציבורי אחרי הרבה זמן...  איך אני 
 מתגעגעת לימים שעבדנו ביחד. אז ספרי.

 

פעם הייתי נעלבת שבעלון כותבים על הענפים בתוך הקיבוץ אבל לא על עובדי חוץ כאילו ואז סמדר מעירה: 

 אנחנו לא קיימים, אז אני שמחה שאת מראיינת עובדי חוץ.

 

 עכשיו הבמה שלך.

תקווה משנת -במקצועי אני עובדת סוציאלית. אני עובדת בתחנה לבריאות הנפש של משרד הבריאות בפתח

היא  BA-אביב השנה האחרונה של ה-. התחלתי שם את ההתמחות בתור סטודנטית, )באוניברסיטת תל3883

התמחויות(, עשיתי התמחות קלינית. כשחיפשתי עבודה בתחום אחרי הלימודים אמרו לי: "אין לך סיכוי, את 

לא יכולה בלי ניסיון". באותו זמן, להתקבל לעבודה בבריאות הנפש, עם כל הצניעות, היה מאוד נחשב וקשה, 

ואני חיפשתי לעבוד רק בזה, זה היה לי ברור. ממש ייאשו אותי, אז הגשתי בקשה למסלול של קב"נית בצבא. 

כבר הייתי בתוך בחינות קבלה, ואז צלצלו מהתחנה ואמרו שהתפנה מקום, ושאני מוזמנת לעבוד. זו הייתה 
ממש מחמאה, בגלל שהכירו אותי וראו את העבודה שלי במהלך השנה. המנהל שם עלי עין. נטשתי את 

שנים בפרקטיקה לפני שעושים תואר  1המיונים לצבא וישר נכנסתי לעבודה. באותו זמן היה צריך היה לעבוד 

התחלתי כשאני כבר בהריון עם אייל וכשהוא נולד, בני היה מביא לי אותו להנקה  MA-שני, אז את ה

 באוניברסיטה.
 

חוץ מחופשות לידה ושנת מועמדות כאן, אני כל הזמן עובדת בתחנה, בחצי משרה. בחצי השני עבדתי 

מקום שמפעיל אנשי מקצוע מתנדבים שנותנים  –בתחומים נוספים: הייתי רכזת של "דלת פתוחה" בת"א 

אונים" שמכין לעצמאות בוגרים -ייעוץ מיני לנוער, הקמתי מועדון "אנוש" ברמת גן, עבדתי תקופה  ב"ניצן

אנוש בקיבוץ במשך שבע שנים, ובשנים -לקויי למידה. ריכזתי עם הדסה ואחר כך איתך )נטע( את משאבי

 האחרונות עסקתי בהדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בר אילן. 
 

. כאן עבדתי בגנים במשך שנת המועמדות. בהתחלה 3884כשדרור היה בן חצי שנה עברנו לקיבוץ, בתחילת 

עבדתי בגן שבו היה לי מאד קשה, הפכתי למתלמדת ולא היה לי קל להשתלב בצוות, הייתי מאד לחוצה, דרור 

היה חולה מרגע שנכנס לבית תינוקות, בני עבד המון שעות בחוץ, ואני הייתי סגורה, בלי אוטו, תלויה בבני 

ובהסעות של הקיבוץ. "היציאות" העיקריות היו כשדרור היה חולה. ההסעה הייתה לוקחת אותי למרפאה 

 בכפר סבא, הייתי מסתכלת על העיר הגדולה בהתרגשות. 

אחר כך עברתי לעבוד בגן אחר שם היה לי יותר קל, השתלבתי טוב בצוות והרגשתי  שייכת. אני לא מצטערת 

על השנה הזו, היא הייתה שנה לימודית וחשובה, הבנתי מבפנים מה זה קיבוץ. בתום שנת המועמדות חזרתי 

לעבוד בתחנה, החזרה לעבודה הייתה בשבילי אוויר לנשימה ואחרי הלידה של גליה כבר לא יצאתי לחופשה 

 ארוכה משם.
 

בזמן האחרון הרגשתי שאני סוגרת מעגל, כשראיינו משפחות נקלטים, השתדלתי לשים את המציאות של 

 קיבוץ, מול הפנטזיות. אבל ברור שהיום הדרך לנקלטים יותר קלה. 

לפעמים יש לי מחשבות על שינוי, אולי זה משבר הגיל או השחיקה אחרי כל כך הרבה שנות עבודה. בשנים 

האחרונות למדתי בתכנית  "פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית" לימודים של יום בשבוע במשך שלוש שנים, 

קשים אבל מרתקים, זה נתן לי רענון וידע וכוחות להמשיך לעבוד. היום אני חושבת על טיפול באנשים באופן 

 פרטי, אבל לא מספיק אמיצה להתחיל. בגילי ובידע שלי רוב המטפלים כבר עם קליניקה פרטית גדולה.
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 ספרי קצת על התחנה.

שנה, נמצאת בלב העיר. אנשים באים עם הסלים, לא נרתעים  14התחנה שלנו מאוד ותיקה, קיימת כבר 

תקווה, זו עיר עם אופי קהילתי. אנחנו מטפלים בבעיות -מלהיכנס. יש המון מודעות לטיפול בפתח

פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, קשת רחבה של בעיות. הרוב באים בגלל בעיות של מעגל החיים שמשפיעות על 

ילדים, ילד חולה במשפחה, פיטורים, גירושין, הגירה, מוות במשפחה וכד'. מה -מצב נפשי: בעיות הורים
שנקרא הפרעות הסתגלות. יש כמובן את הבעיות הקלאסיות: דיכאון, חרדה, וכמובן מחלות נפש כמו 

טראומטיים אחרי תאונה או אירוע טראומטי אחר, וכן -סכיזופרניה. יש קבוצה גדולה של חולים פוסט

 הפרעות אישיות למיניהן.
 

יש בעיות שנמשכות לאורך חיים ויש משברים שנוצרו עקב אירוע מסוים. הטיפול הוא בהתאם לאופי הבעיה, 
יש טיפול פרטני של אחד לאחד, ויש טיפול בקבוצה של אנשים עם בעיות דומות, יש לנו המון קבוצות: לנשים, 

לקשישים, לצעירים עם בעיות בקשר, לאנשים אחרי טראומה, לחולי נפש ועוד. ברוב המקרים, בנוסף לשיחות 

משלבים טיפול תרופתי ע"י פסיכיאטרים, בהתאם לבעיה. היום יש תרופות שמשפרות מאד את המצב בזמן 
 קצר, וכמעט ללא תופעות לוואי .

אצלנו הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים נותנים את אותו הטיפול, וההפניה היא למי שפנוי. כולנו עם  

 הכשרה קלינית, תואר שני, ולרוב גם לימודי המשך בפסיכותראפיה.

 

 מי קובע מי יקבל את השרות הזה בחינם, ומי ילך לפסיכולוג בתשלום? 
השירות שלנו ניתן חינם על ידי משרד הבריאות, וכל תושב השייך לאזור שלנו יכול לקבל טיפול. ככה זה 

באזורים בהם יש תחנות של בריאות נפש של משרד הבריאות. ישנם אזורים שבהם אין כזו תחנה, כמו רעננה 

או כפר סבא. שם אנשים צריכים לשלם עבור השירות דרך קופת חולים. אנחנו שייכים למדינה של פעם, אז 

המדינה הקימה שירותים לרווחת האזרח. הבניין הוקם בתפיסה כזו, החדרים בנויים ברוחב יד )עכשיו הבניין 
כבר ישן ודי עלוב(. המדינה לקחה תחת אחריותה את הטיפול והתמיכה באנשים. כשאני התחלתי לעבוד, 

הייתה תפיסה של פסיכיאטריה קהילתית, ניסו לפתח שירותים בקהילה, לסגור בתי חולים פסיכיאטרים 

חולים ובודקים את מי -שאשפזו חולים למשך שנים. היינו נוסעים עם רשימות )תחילת ימי המחשב( לבתי

אפשר לשחרר לקהילה. זו הייתה שליחות כזאת, הרגשתי בעננים. יש לי מטופלת כזו ששחררנו אז. היא לא 

הייתה צריכה להיות בבי"ח פסיכיאטרי כרוני. סובלת מהפרעת אישיות, בעיות כרוניות. עשתה ניסיונות 
אובדניים אז אשפזו אותה. לא הייתה לה מערכת תמיכה בחוץ, אז היא גרה שם, היה לה ולהם נוח כי 

שנה. כשהיא במצב ירוד היא מצלצלת, יודעת שאני  14מקבלים כסף על מיטות אשפוז. היא במעקב אצלי כבר 

 אקבל אותה. 

 
 תארי את השינוי שחל לאחרונה.

בשנים האחרונות יש תפיסת עולם אחרת שאומרת משרד הבריאות לא צריך לתת שירותים, רק לפקח על 

שירותים, רגולטור. וככה התחילו תהליכים של רפורמה, של הפרטה. כל מיני שירותים יוצאים ממשרד 

הבריאות וניתנים לגורמים אחרים שיתפעלו אותם. יש גם יתרונות, המערכת פחות מסואבת. כל מיני קבלנים 

פרטיים שנותנים שירותים טובים לשיקום חולי נפש, זה פרח יפה. היום יש כוונה להעביר את הטיפול הנפשי 

לקופות חולים. בהתחלה המטופל  צריך לשלם סכום חלקי על כל שיחה, ואחרי מכסה של שיחות צריך לשלם 

סכום מלא. החשש שלנו הוא שהאדם לא יפנה בגלל התשלום, או יצטרך לקבל אבחנה פסיכיאטרית קשה כדי 

שיהיה זכאי לקבל את הטיפול, שעה שהיום אנשים מן הישוב, בלי אבחנות קשות יכולים לבוא ולהיעזר 

 בחינם. 
 

אנחנו נלחמים כבר הרבה שנים, מנסים להתנגד לרפורמה או לפחות לשפר אותה, בינתיים למזלנו גם קופות 

החולים לא ממש מתלהבות לקחת את זה על עצמן ודורשות תגמול כספי גדול ממשרד הבריאות, כך שזה 

עדיין לא ממש מתבצע, אבל אנחנו עובדים באווירה של חוסר וודאות וסכנה של צמצום או סגירה. לפעמים 

מייבשים אותנו. אין נייר טואלט, נייר כתיבה או דיו למדפסת, ולעומת זאת לפעמים הם שולחים פתאום 

 מזגנים חדשים ועשרה מחשבים. בתקופה שדברו איתנו על סגירה, פתאום החליפו לנו את הרצפה לפרקט...
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 איך פונים אליכם, מי מפנה, איך אתם פועלים?

לרוב הסביבה מפנה, בגלל שהתחנה כל כך מושרשת בקהילה. באים אנשים ואומרים: "המליצה לי חברה, 

המליצה לי אחות, שכנה". לפעמים רופא משפחה שולח מכתב עם תיאור הבעיה: לא ישן טוב, מתחים חרדות, 

ומבקש התייחסות. לפעמים אנחנו מקבלים מכתב מבית הספר או מהרווחה, כשהם רואים שזה מקרה מעבר 

לבעיות סוציאליות. לפעמים זה שכנים שרואים שכן מתנהג מוזר, לפעמים הפסיכיאטר המחוזי, שזו פונקציית

 על, שולח לנו מכתב שמחייב אותנו לברר מצב של מטופל.-
  

לפעמים, בנוסף לשיחות צריך גם להיעזר בשירותים משלימים ששייכים לקהילה. למשל ביטוח לאומי אם 

צריך שיקום מקצועי, משרד השיכון אם צריך עזרה בדיור, לשכת הרווחה אם צריך להסדיר מעון לילד וכד'. 

במקרים כאלה אני צריכה לכתוב מכתבים משכנעים שירתמו את הגורמים לעזור. בעניין הזה למדתי מהבוס 
שלי לכתוב מכתבים שיש בהם נימה שתגייס אותם, שאם הם לא יעשו מה שצריך אז "אוי ואבוי" ויכול להיות 

 סיכון באחריותם.
 

ברא שעושה אבחונים, ויש כאלה -אנחנו גם מגישים סיוע לתושבי הכפרים הערביים. הקמנו שלוחה בכפר

שרוצים ללכת רק למטפל יהודי ולא בכפר. האלטרנטיבה שלהם היא לנסוע לשכם או לירושלים לרופא 
 שסוחט אותם כספית. אצלנו הם מקבלים טיפול בלי כל הלחץ הסביבתי.

 

לפעמים אנחנו משמשים כמו בית, מין מקום בטוח, יש לנו כאלה שאנחנו מחזיקים שהם כבר לא בטיפול. יש 

-להם המספר של הטלפון. הם מתקשרים להגיד חג שמח, לדעת שאנחנו עדיין קיימים. יש לי מטופל  פוסט

טראומטי שבתקופות קשות של פיגועים היה בא ומתיישב בחדר המתנה. הפקידה הייתה אומרת לו: "סמדר 
לא פה היום". הייתי אומרת לה: "תעזבי אותו, הוא בא להיות מוחזק, הוא יודע שאני לא נמצאת". בא ויושב, 

 הסביבה הופכת להיות מחזיקה, גם אם המטפל לא נמצא.

יש לנו חולה נפש שלא רוצה טיפול. כל שלישי וחמישי בא, עובר בין החדרים ואומר שלום. "אה סמדר, טוב 
שאני רואה אותך היום". כל יום אותו הדבר. הוא מוזנח, שר מדהים, הולך עם תיק שקשור בחוט. עושה את 

 הסיור, לא ניתן לדבר אתו על טיפול, זה הצורך שלו לבוא. 

 

 קצת על הצוות.
אנחנו עובדים בסביבה מאוד נחמדה. תמיד היו לנו בוסים מאוד כיפיים. פעם בא בוס כזה בירוקרט, די מהר 

נפנפנו אותו. העובד צריך להרגיש שיש לו מרחב, סגנון לא ביורוקרטי . סביבה עם אווירה נורא טובה, כיף 

לבוא. בימי ישיבות יש אווירה של הפנינג. זה משהו היסטורי, זה האופי של המקום, מצד אחד יש מרחב, ומצד 

שני הרבה אחריות. את יכולה להחליט כמה דומיננטיות ויוזמה את רוצה לקחת בתחנה או בצוותי העבודה, 

איש והם אחראים על קבלת פניות, דיון בהם וחלוקה לצוות.  34-32יש לנו  ארבעה צוותים כאלה, בכל צוות 

יש כמובן גם צוות היגוי וצוותים שמקדמים נושאי טיפול ספציפיים. יש לנו המון סטודנטים לעבודה 

 סוציאלית ופסיכולוגיה, מתמחים שבאים לעשות התמחות, ומתנדבים שחשוב להם לעבוד בתחום.

 

 מה סדר היום שלך?

יש לי מחויבות לשעות עבודה ולקבלת מטופלים , אבל הכל 
יום, כמה מטופלים אני -בשליטה שלי. אני קובעת סדר

יכולה להכיל, איזה מטופל אני רוצה לקבל. רוב העבודה 
נעשית בחדר הטיפולי אבל לפעמים אני יוצאת לפגישות עם 

גורמים בקהילה. בעבר הייתי ראש צוות והרבה יותר 

אקטיבית, היום פחות. אני יכולה להחליט כמה אני 

 מעורבת. 
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 במה את מוצאת סיפוק?

אנשים שעומדים על הרגליים אחרי טיפול. קורה שצריכים אותנו לתקופות, אנחנו לא רואים בכך כישלון אם 

ומשהו.  74האדם חוזר אלינו מידי פעם. הייתה לי ניצולת שואה שבאה אחרי אובדן הבעל שלה. הייתה בת 

טיפול יפה, הייתה מאוד מיוחדת. אחרי כמה שנים באה שוב, חשבתי: אוי ואבוי בטח היא שוב בדיכאון. 

הסתבר שבאה להתלבט אם לעבור לגור עם החבר שלה בקיבוץ בצפון. לא אשכח את זה, היה כל כך מרגש. 

 באה להתלבטות.
 

אני אוהבת לגוון. בעיקר כאלה שצריכים לבנות את עצמם. אני אוהבת לגדל אותם, כאלה עם בעיות נפרדות 

שצריכים לעמוד על הרגליים. יש לי הרבה כאלה בהיסטוריה. מטפלת גם במקרים כבדים, שצריכים תשובות 

מיידיות, מקרים אובדניים או של פגיעה עצמית. חבל לי לגלגל אותם לאשפוז. אשפוז לפעמים מביא לרגרסיה, 

לפעמים צריך ואין ברירה, אבל איפה שלא חייבים אני נלחמת. יש לי אמונה וביטחון במה שאני עושה, אני 

מרגישה שאני יכולה להחזיק את המקרה ע"י הקשר שנוצר ביני ובין המטופל. אני נחשבת למטפלת עם גב רחב 

 שיכולה להחזיק מקרים קשים.

 

 תודה, סמדר, המשיכי לתרום לחברה ולהיות מסופקת בעבודה הקשה והמעניינת.
 

 נטע באריראיינה: 
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לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, 

שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו 

היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית 

]ובתפלה[. כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, 

אמר: מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים. 

הוא קבעם לשם  –לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים 

 שמים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים.
 

מקורו של החג, על פי הגמרא, קדום וימיו כימי העולם והוא קשור 

למחזוריות השנה, לפחד שאחז באדם הראשון כשהבחין שהיום הולך 

 כלומר בדרך הטבע. מנהגו של עולם ומתקצר ולאנחת הרווחה שבאה לכשהבין כי מדובר ב

קבעם לשם שמים,  )אדם הראשון(הוא "הגמרא גם יודעת לספר לנו על כך שאת החג חוגגים גם הגויים: 

עובדי כוכבים  -ולא סתם אנחנו מכנים אותם עכו"ם קבעום לשם עבודת כוכבים"  )שאר העמים( והם

 ומזלות.

 
 ולמה אני נדרש למדרש הזה? 

 קודם כל כי עכשיו, כשאני כותב את הדברים האלו, נר חמישי של חנוכה והשנה גם היום הקצר ביותר בשנה

שנים, יהושע מנצרת המכונה ישו  4434בדצמבר( וגם יום הולדתו של היהודי המפורסם ביותר בעולם מזה  43)
בדצמבר(, חלים בחנוכה ובתקופה זו של השנה היה ויכוח קשה פורץ בבית, אבא היה מתמלא זעם וכועס  41)

 על סבתא, אימו והכל בגלל ש... רגע, אני מקדים את המאוחר.
 

אבא נולד ברומניה, ורצוי מאד לדייק, בבוקרשט. סבתא יחסה לזה חשיבות רבה, הם לא סתם מרומניה 

)הייתה מסבירה לי ורומזת לכך שאמא היא מעיירת ספר ברומניה, מה שלא הביא כבוד גדול למשפחה ולאבא 
שממילא לא הביא לה, לסבתא, כבוד רב. טוב, שוב אני מקדים את המאוחר(, הם מבוקרשט שכונתה גם 

פאריז הקטנה. הבית היה אריסטוקרטי ומתבולל, דיברו בו צרפתית וגרמנית ובלילות החורף דקלמו נאומים 

 ביוונית עתיקה ובלטינית.
 

שתי צרות גדולות נפלו על הבית. אמנם שני הבנים הגדולים, ניקולאי ומרצ'לו סיימו את לימודיהם ופנו 

למקצועות ראויים האחד עו"ד והשני סוכן ביטוח, מה שיכול היה לטעת בלב המשפחה את ההרגשה שהכל 

הולכים בדרך הנכונה. אך הנה נתרגשה ובאה הצרה הראשונה. הקטן שבילדים, אבי, אנריקו )שלשם חיבה 

וקיצור כינוהו ריקו(, התגלה כעקשן ומרדן גדול. בעת לימודיו בגימנסיה, אליה התקבלו רק ארבעה יהודים 

והוא אחד מהם, חשף אותו חבר לרעיון הציוני, ויחד הם הצטרפו ל"שומר הצעיר", תנועת הנוער הגדולה 

ביותר ברומניה באותם ימים. הזעזוע בבית היה גדול. הדוד סימיון שהיה רופא, ולכן את דעתו כיבדו במיוחד, 

הזהיר את סבתא ואמר: "דעי לך שהוא לא רק ציוני, הוא גם סוציאליסט!". מאמצים גדולים השקיעה 

המשפחה כדי לחלץ את אבא מציפורני הציונות הסוציאליסטית, אך דבר לא עזר. אבא התמיד בדרכו, עלה 
לארץ, ובמקום ללמוד רפואה באוניברסיטה של בוקרשט )כשעלה לארץ הוא היה סטודנט, שנה ראשונה( הוא 

( עדיין לא עלה לנקודת הקבע, וישב בסמוך לקיבוץ 3811הלך להקים קיבוץ, את קיבוץ שמיר שבאותם ימים )
 , נולדה אחותי נירה.4123423823-רמת יוחנן בעמק זבולון. בשמיר פגש את אמא ושם ב

 
 



 

  11עמוד  - 1/1/4114 - 294גליון  -בניר 

 

הצרה השנייה, האסון הגדול שפקד את המשפחה, קשור באחות של אבא, סילביה. לפי הסיפורים והתמונות 

, היא יצאה עם חבר ועם האח הבוגר יותר מרצ'ל, 11או  3812היא הייתה צעירה יפה מאד ובחורף של שנת 

לסקי בקרפטים. מה שיכול להעיד ללא ספק על מידת האריסטוקרטיות של המשפחה. במהלך הסקי היא 

מעדה ושברה רגל. מרצ'ל רץ להזעיק עזרה וכשחזר עם המחלצים הם מצאו כי סילביה ובן זוגה קפאו למוות. 

 אבא לא דיבר על סילביה. סבתא הראתה לי את תמונתה ובכתה, וביום השנה הייתה מדליקה נר לזכרה.

 

טוב, חנוכה עכשיו, אז מה אני מטריד אתכם בטרגדיות משפחתיות שאירעו לפני כל כך הרבה שנים? כי לפני 

 שאני מספר לכם על הויכוח הקשה שהיה פורץ בבית בתקופת חנוכה, רציתי שתכירו את הנפשות הפועלות. 
 

שבו, סבתא הייתה רומזת לאבא שמתקרב החג, חג המולד כמובן, ומזכירה לו  41-משנכנס דצמבר והתקרב ה

שבבית בו גדל היו מכבדים את החג בהתקנת עץ אשוח בסלון... אבא, שכבר הבנתם שהיה עקשן גדול ויהודי 

גאה, עד כדי כך שסולק מבית הספר התיכון לאחר שכתב על הלוח בכיתה משפט בגנות הרומנים 

האנטישמיים, )רק בגלל שמישהו מהם כתב לו במחברת 'יהודי לך לפלשתינה'( היה מתמלא זעם וצועק 

ברומנית: "נוי סנטם הבריי" שזה בעברית: אנחנו יהודים. ככה התעשרה הרומנית שלי וגם התודעה 

 היהודית...

 

שנה להולדתה של  74ימים רבים חלפו מאז, סבתא כבר הלכה לעולמה וגם אבא ואמא, לפני שנה כשחגגנו 

אחותי, פניתי לארכיון קיבוץ שמיר וביקשתי לברר אם יש בנמצא, משהו מזכר הימים ההם שקשור להוריי. 
קיבלתי בהפתעה והתרגשות משהו שכתב אבא כשמלאו לקיבוץ ארבע שנים ולדעתו היה זה פרק זמן מספיק 

 שנים. 74לחשבון נפש והנה הדברים לפניכם, ככתבם וכלשונם ובחלק מהדברים נדמה כאילו לא חלפו 

 

 חג שמח שילך האור ויתעצם,

 קוני פנר
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 הילדים ששהו ברמת יוחנן מצטרפים 
 (. 3821לקיבוץ שמיר )

 
 ל, חבר הקיבוץ. “צילום של דב סגל ז

 .ynet-פורסם ב
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 -לאיל שלנו 

אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב והמון ברכות 

על סיום קורס הטייס, והצטרפותך כטייס 

 מסוקים לצה"ל.        

 -עכשיו סוף סוף נוכל לראות אותך יותר מפעם 

 פעמיים בחודש ולמשך כל הסופ"ש 

 )בלי המקוצרות הארורות האלו(.

 

 שנה  31מקווים ליהנות מפרוטקציה בעוד 

 באיזה חברת תעופה...
 

 המון הצלחה בהמשך הדרך, ושתמיד תחזור הביתה בשלום.

 !!!84שנתון  -רואים שאתה מהמחזור המוביל 
 

 גאים בך מאוד,

 דן, אורן, אחמד,  ניב , גיא, ליאור, שגב ואלון.

and to be continued...  :הערה 
החולצה אדומה 

במקור. לכבוד הפועל 
 והפישפשוק. בכל זאת.
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 אליהו...-אליהו הייתי חבר ניר-כשנכנסתי לשער של ניר
 

אליהו. סיבה טובה -לא מזמן נכנס צפי למשרת סגן ראש המועצה האזורית, ולכן סיים את עבודתו בניר
 לפגישה וסיכום.

 
 צפי, תן סקירה קצרה על ההיסטוריה.

. כשעמר הודיע על סיום העבודה, החליטו לפצל את 4447-אני מסיים חמש שנות עבודה בגזברות, שהתחילו ב

ניר נכנס לריכוז משק. קוני פנה אלי ושאל אם אני פנוי להובלה, -המשרה בין ריכוז משק וגזברות. רוני בר

שנה גזבר באייל. בין  41והשבתי בחיוב. לא מעט חברים הכירו אותי דרך המועצה והגזברות של אייל. )הייתי 

סיימתי  4447-שנים האחרונות מנהל קהילה עם הגזברות. ב 7-עד עכשיו. ב 3884ומשנת  3883-3881השנים 

 להיות מנהל קהילה בקיבוץ חורשים(.
 

אליהו, )ככה אני עדיין -אמרתי, אני אענה לבקשה מתוך שכנות, ובאמת הייתה לי הרגשה כאילו אני חבר ניר

מרגיש למרות שלא ברשמי(. כיוון שהכרתי את המערכת, את המועצה, את הענפים החקלאים, נכנסתי 

לתפקיד די מהר. בהתחלה גם עזרתי לפלסטניר. בסה"כ מצאתי מערכת מסודרת, ששמרתי עליה, ועזרתי 

לפתח אותה, ע"י הפרדת חשבונות הקהילה והעסקים, ופתיחת תאגידים נפרדים לפעילויות )פירמות( גדולות. 

לאחרונה פתחנו את תאגידי המזון והחקלאות. כשקוני היה מזכיר הייתי איתו שנה אחת, ואח"כ נימרוד 

נבחר. עם נימרוד היה לי קשר יותר אינטנסיבי, גם מזכיר חדש וגם בחור צעיר, עם פחות ניסיון. אז עברה 

 ההחלטה על השינוי, ועמדתי בעבודה לצד נימרוד לפי צרכיו, לפי מה שביקש.
 

אליהו. היה לי ערך מוסף גבוה -אני חושב שעיקר העבודה שלי לא התרכז דווקא בגזברות בקיבוץ ניר

בעניינים השוטפים, כיוון שבאתי עם ניסיון. למשל, נושא הטיפול בענייני מנהל מקרקעי ישראל שלקחתי על 

שנים. בנוסף טיפלתי  2עצמי. גולת הכותרת בתחום זה הייתה הסדרת הרישיון של "עדן". עבדתי על זה 

בשימושים חורגים, בשטח של פלסטניר, וממש בחודשים האחרונים הצלחנו להסיר את השעבוד ממתחם 

גם לשכונות הקיימות, וגם לשכונות החדשות, שזה הישג גדול מאוד. כיוון שיש לי ניסיון רב  -המגורים 

קהילתיים. לדוגמא, הקמנו קרן לעזרה הדדית שאני -כמנהל קהילה, יכולתי גם לעזור בנושאים חברתיים

הנאמן שלה, ומנהל אותה פיננסית )כיום בהתנדבות(. לקרן יש הנהלה טובה שנבחרה שוב לאחרונה, ויש שם 

 סכום נכבד. 

 

 איך היה עבורך להיכנס לקיבוץ אחר?
אליהו די דומה לזו של קיבוץ אייל. נכון שיש חברים קצת יותר מבוגרים, -בסה"כ אני חושב שהחברה בניר

אבל מבחינה אנושית, מבחינת תפיסת הקיבוץ עם השינוי, שלא שופכים את התינוק עם המים, שיש ערבות 

הרבה  –בריאות, תרבות, חינוך  –הדדית, אמנם מוגבלת, הבנה לאוכלוסיה החלשה יותר, הבנה לחיי קהילה 

אליהו -קווים דומים. כמובן שיש לי ניסיון שבאתי אתו, אבל הקפדתי לא להביא את אייל לכאן ולא את ניר

לאייל, לא לערוך השוואות. הקפדתי הקפדה יתרה, לשמור לכל קיבוץ על האינטרסים שלו. בשנתיים 

האחרונות הייתי מנהל קהילה ברמת הכובש, ואז יצאתי ממועצת המנהלים של עדן, כדי לא להיות בניגוד 

אינטרסים. יש יתרון גדול לאדם שבא מבחוץ, לוקח את התיק והולך אחה"צ הביתה. לא מערב עבודה וחברה 

שנים  7ביחד, לא קשור לשום חמולה, לא קשור לשום קליקה. להיות בעל תפקיד בקיבוץ שלך )יודע את זה 

אדם יכול להוציא אותך מדעתך. -כמנהל קהילה באייל( זה מאוד קשה. לעתים כרוך בדיני נפשות, קורה שבן

כאן קיבלו אותי כאילו אני חבר, ככה אני הרגשתי. מעולם לא שמעתי: "אתה חיצוני, אתה לא מפה, אתה לא 

 משלנו, אל תתערב לנו". 
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 צרוף של אישיות וזה שבאת מבחוץ...

גם תלוי באישיות, תמיד אני אומר שבאתי כדי להיות עובד ציבור. אני מקבל משכורת ואני צריך לתת 

זאת הייתה לי הזדהות מוחלטת. לפעמים פנו אליי -תמורה. אני צריך לתת שירות, לא עושה טובה. ובכל

במקרה של נתק עם מישהו מבין ממלאי התפקידים. לעתים עזרתי לפי בקשת נימרוד, או לחברים שביקשו, 

כמו מגשר. כשבא אלי מישהו באיזו פנייה, אני תמיד אומר לו: "אבדוק ואחזור אליך." אף פעם לא לתת 

תשובה על המקום, גם אם באותו רגע אני יודע את התשובה. אם נתתי לו מה שביקש הוא יגיד: "איזה 
-פראייר אני, יכולתי לבקש יותר." אם לא נתתי מה שביקש, הוא ירגיש שלא הפעלתי שיקול דעת. אחרי יום

יומיים אני חוזר אליו עם התשובה. אני לא שוכח לחזור אליו, למרות שאני עסוק. כשבן אדם בא עם מצוקה, 

הוא רוצה שיקשיבו לו. חשוב איך אני עונה, לא רק מה אני עונה. וצריך לזכור תמיד שלא לעולם חוסן ולא 

 יגבה לבבך.

 

 היו רגעים קשים?

לא היו לי רגעים קשים, לא הרגשתי שקיבלו החלטות שנוגדות את השקפת העולם שלי, מן הפן הגזברי לא 

 היו בעיות תזרימיות קשות, מערכות מסודרות.

הייתה לי חדוות היצירה, תמיד היה לי רצון לקום בבוקר. אני אומר לעצמי שאני קם ל"יום של אמנות, או 
ליום של לוליינות", לא יודע איך יסתיים, אבל אין מה להתלונן. יצרתי קשרים והייתי שותף גם לרגעים 

עצובים וגם לרגעים שמחים, לקחתי חלק באירועים של הקיבוץ. הרגשתי הזדהות מוחלטת. בנושא הקליטה 

משפחות הבנים שחזרו, וגם המשפחות מבחוץ. לקראת הקליטה בבנייה המרוכזת  -הייתי מאוד פעיל 

משפחות על היכולות ההוניות ועל כושר ההתפרנסות. ישבתי עם כל משפחה. אני אומר  14-ראיינתי קרוב ל

שזה לא תפקיד של גזבר בכלל, בא בגישה של עזרה למקום עבודה. מעולם לא אמרתי ששעה מסויימת היא 
כבר אחרי זמן העבודה, התאמתי את עצמי לפגישות, לישיבות, התאמתי את עצמי לבעלי תפקידים כאן. 

 זכיתי באמון המערכת.

 

 איך קיבלת את ההחלטה על המשרה החדשה?
ההחלטה להיכנס לתפקיד במועצה הייתה לי מאוד קשה. מינואר עד אוקטובר עבדתי בהתנדבות במועצה 

)כשאילן שוהם מעינת סיים את תפקידו(. אם לא הייתי נכנס בינואר, אז המשרה הייתה עוברת לישובים 

כל  -הקהילתיים. לא זיהינו אף מועמד קיבוצניק אחר שיוכל ורוצה למלא את התפקיד. עשינו קונסיליום 

הקיבוצים )כולל צור נתן(, והחלטנו שצריך לשמור את המשרה. כיוון שעבדתי בכמה קיבוצים באזור, באתי 

 למועצה עם תמונה כוללת, בראייה רוחבית, וזה יתרון גדול. 

 

 מה באשר לשיתוף פעולה בין הקיבוצים?

אליהו לאייל קיימת מערכת קשרים הדוקה. יש כמה שיתופי פעולה, וגם ניוד עובדים. גם כשהייתי -בין ניר

גזבר רק באייל, תמיד עזרנו אחד לשני, אבל נכון שיש שיתוף פעולה מאוד מצומצם בין הקיבוצים. עכשיו 

 אנחנו מטפלים במאגר, המשותף לשלושת הקיבוצים. 

 

 איך אתה מרגיש בתפקיד החדש?

, ואני זוכה לשיתוף פעולה. מבחינתי 3882יש לי דלת פתוחה אצל מוטי דלג'ו, המכהן כראש מועצה משנת 

, אבל יתכן שאמשיך. התייעצתי בנושא עם כל נציגי 4432נכנסתי לתפקיד שבאופן פורמאלי הוא עד ינואר 

הקיבוצים, עשיתי את השיקולים שלי, ומקווה שאוכל להמשיך לעוד קדנציה. נכון שיש פגיעה אישית 

בהכנסות, אך זה לא תמיד העיקר. בשנים האחרונות, המקום של המועצה האזורית בחיי הקיבוצים גדל 

יחסית לתנועה ולארגון האזורי. למרות שאני נציג קיבוצים, אני מאוד ממלכתי בכל הנוגע לכל היישובים. אני 

בא למושבים, עוסק אתם בכל העניינים, קשוב לבעיות ולצרכים. אם אבחר לעוד קדנציה, אז כנראה 

 שתקופה נסגרה, ותקופה חדשה התחילה.
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 קווים משיקים בין התפקיד הקודם לחדש?

סוף. בנושא הדרך העוקפת אנחנו פועלים -הגשנו תכנית בינוי אחרי הרבה זמן של עבודה, והיא נחתמה סוף

במלוא המרץ מול הוועדה המחוזית. בכל נושאי הבנייה החדשה, תקציבים לשיפוץ מבנים ציבוריים, דרכים, 
 פחי אשפה טמונים. כשאני שם בצומת הזה, זה מאוד עוזר.

 

 אליהו?-הפרספקטיבה שיש לך על ניר

עכשיו כשהעסקים מופרדים מן הקהילה, וגם בתוך העסקים כל פירמה גדולה מנוהלת בנפרד,  אני חושב 

 שצריך להתמקד בכמה נקודות:

 למקסם את הצמיחה, ללא זה אין 11: לא לנוח על זרי הדפנה, להגיע לתמ"א המשך נושא הקליטה ,

 יכולת הישרדות.

 חייבים לסיים את העננה הזו, לא שווה אפילו כמקלט מס. מדובר בהרבה מעבר הסדרת החוב הנדחה :

 למספרים כלכליים שנמצאים על הנייר. 

 אדם צריך להיות עם פנסיה ראויה, כך שלא יהיה תלוי בגחמות, או במצב של ענף זה הנושא הפנסיוני :

 או אחר. אחרי השינוי, מטיל את האחריות לדאוג לכך גם על החבר.

 ככל שהחברה תגדל אני מניח שהמיסוי יקטן. צריך להתקדם בכיוון הזה.נושא המיסוי : 
 

ועניין נוסף: לצערי יש עדיין קושי מנטאלי, הן של המערכת והן של החברים, לעבור לחשבונות פרטיים. 

לדעתי צריך להכניס את הכסף הפרטי לבנק, מחוץ לקיבוץ. כי חו"ח יקרה משהו אז ישימו את היד על הכסף 

 של החברים. ויכול להיות שגם הבנק יגביל את הסכומים שניתן להוציא בכרטיסי האשראי.

 
 מילים לסיכום.

נכנסתי לתפקיד בצורה חלקה, וזכיתי לשיתוף פעולה מלא מכל החברים. קיבלו אותי כמו בבית, ככה 

אליהו. לא הייתי מסיים כאן אם לא -אליהו הייתי חבר ניר-הרגשתי, אמון מלא. כשנכנסתי לשער של ניר

 הייתי נכנס לתפקיד במועצה. אולי היה חבל לחברים שהלכתי, אבל בראייה כוללת, במקרו, זה לטובה.

 

אליהו. תודה על העבודה המקצועית, תודה על -ואני מנצלת את הבמה כדי להודות לצפי בשם חברי ניר
הנכונות התמידית לעזרה, על מאור הפנים, על האופטימיות ועל החיוך. תודה על הגישה החברית, הנעימות 

 והרצון הטוב. תמיד תהייה רצוי אצלנו, כאורח וכחבר.

 בו.-בתחילת דצמבר עברנו להתגורר בבית זמני ב"שכונת הנקלטים" ליד הכל
 

 אנחנו רוצים להודות לכל מי שסייע בהכנת הבית למגורים:
 על ההשקעה, היחס החם והנכונות לעזור בכל מה שנדרש. - הווארדתודה מכל הלב ל -בראשם 

 , שגם בתקופה קשה עבד במסירות להשלמת העבודה.חזיתודה גדולה ל
  -אנחנו מודים לכל בעלי התפקידים שהיו מעורבים ועזרו בכל מה שביקשנו 

 .יוסי, שקד, יהודית, זיו, יפתח, דור ומרים
 

 תודה גם לכל השכנים והחברים שקיבלו את פנינו בחום, עם עוגות טעימות והרגשה של בית!
 

 

 מאיתנו, 

 קרן, עדו, שי ואביב תשבי
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הפעם מושלמת הרשימה של עובדי החוץ, שחלקה הראשון פורסם 

 בחודש הקודם.

 ככל שהמשכתי לשאול תאבוני גבר, ובטח תבחינו בכך שהשורות מתארכות...

 ואולי פתח להתעניינות של חברים בזולתם.“, טעימה”בכל מקרה, אנחנו מספקים רק 

 אנא פנו אלינו ונתקן. -רשימת עובדי החוץ נמסרה לנו ממשאבי אנוש, ואם חלה תקלה ופספסנו מישהו 

 מה?       איפה? מי?
סוכנות  -שניר  אאידה דולב

 נסיעות

סבא בית מעוז, ביחד עם משרד -שנים. הסוכנות עברה לכפר 34כבר 

אמריקה(. -נוסף. לקוחות פרטים ועסקיים לכל היעדים )הרבה לדרום

 עדיין לא הייתה בסין... ומאוד רוצה. וגם לרוקי הקנדי...

 -חברה פרטית  אהרון כדורי

כדורי יוסי מבנים 

 טרומים בע"מ

מנהל פרוייקטים ואת השוטף של החברה. הצעות מחיר, תמחור. 

מונד. פיקוח פרוק ופינוי של אסבסט עבור משרד הבטחון, -משרד בתל

וגם פינוי הקרקעות ממפעל איתנית בנהריה )המשרד לאיכות 

 הסביבה(.
אפלייד מטריאלס  איתי לנגשטטר

)באנגלית זה נשמע 
 יותר טוב(

החברה נמצאת ברחובות. מהנדס פיזיקה )בהכשרה גם מהנדס חשמל(. 

החברה מתכננת ומייצרת מיקרוסקופים לתעשיית השבבים 
האלקטרוניים. דברים קטנים קטנים קטנים, המיקרוסקופים מגדילים 

 בערך פי מיליארד.

מל"מ תעשייה  אלון אברהמי

 אווירית

מהנדס חשמל. עובד בצוות, עוסק בתקשורת אלחוטית. בין השאר 

 המפעל מייצר את ה"חץ".

חודשים. שותפה לתכנון  1סגנית אחראית טיפול נמרץ ילדים. קם לפני  חולים מאיר-בית אמל כרמיה

 2ולהקמה, להכשרת הצוות. עובדת בתפקיד ניהולי וגם מקצועי. 
. משרתים את האוכלוסיה מחדרה ועד 1-מיטות לפי התקן, אופציה ל

 תקוה. כל הזמן המיטות מלאות. עושה הרבה כוננויות...-פתח

משרד החינוך,  אפרת וינטר

 סבא-עיריית כפר

מטפלת במוסיקה ותנועה, עבודה רגשית. העבודה בבי"ס עם ילדים 

משולבים, על הספקטרום האוטיסטי, עם בעיות למידה. עובדת גם בגן 

 -סבא -לחינוך מיוחד עם עיכוב התפתחותי, ובעיות שפתיות. מת"י כפר

 ילדים עם בעיות רגשיות מגיעים אחרי שעות הלימודים.

בית חינוך משותף  אריק רוסו

 חוף השרון

י"ב. מכין -שנה )מותש(. מורה מקצועי למתימטיקה בכיתות ח' 48כבר 

 י"ב כיתות מב"ר. זו המומחיות וההצלחות. -לבגרות י"א

משרד עו"ד דביר  אתגר קדם קאופמן

 עודד

המשרד מתעסק במקרקעין. עורכת דין, מתמחה במקרקעין. צוות 

 קטן, אתגר השכירה היחידה, השאר שותפים במשרד.

 חונך נכים שנפגעו בהלם קרב. משרד הביטחון בני ירושלמי

-שטראוס יד גולן ברק

 מרדכי

מנהל לוגיסטיקה, ניהול מחסנים, שינוע מטענים, תוצרת יד מרדכי: 

 שמן זית, דבש, קונפיטורות ומעדנים.

-חברת היי -מרוול  דיויד שר

טק אמריקאית 

 נמצאת ביקנעם.

סטיישן, -פון, לפליי-החברה מייצרת שבבים לתקשורת. למשל לאיי

 איש.  24ברי. עורך מעגלים אלקטרוניים. עובד במחלקה של -לבלק
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 מה?       איפה? מי?
ראש צוות תיעוד והדרכה. אחראית על מבקרות תיעוד סטרילי. בצוות  טבע דורון קורדובה

בנות. למדה את העבודה במקום. במקביל עושה תואר ראשון במנהל  7
 עסקים במדרשת רופין.

תינוקות -בית דותן אביגד

 ברמת הכובש

תינוקות. כרגע בחופשת לידה, אבל מתכוונת -מטפלת מובילה בבית

 -תינוקות )עם עוד מטפלת( שהם חלק מ 8-לחזור. עד הלידה טיפלה ב

תינוקות )!( שנולדו בשנה האחרונה בקיבוץ. למדה במכללת "צעד  42

 ראשון" ומאוד אוהבת את העבודה.

עובד על הדוקטורט בתחום של ביולוגיה מולקולרית )עבר בערך חצי,  מכון ויצמן דניאל מדר

וחצי עדיין לפניו(. מקבל מלגת קיום, ומשתתף במחקר שבודק איך 

פועלים החלקים של התא במערכות פשוטות, בתקווה שתשובה על זה 

י"ב -תוביל לתשובה על מערכות מורכבות. בנוסף, מדריך תלמידי י"א

 בעבודות גמר.

לשכה לסיוע  דקלה רגב

 משפטי בירושלים

עזרה לאנשים מעוטי יכולת, שאינם יכולים לממן עו"ד בכל הנושאים 

של משפט אזרחי. )דיור, הוצאה לפועל, תביעות כספיות(. פוגשת את 

 דין שממומן ע"י המדינה.-האנשים ומפנה לעורכי

 11שנים.  34שנים, מתוך זה ביחדיו  37מחנכת כתה ב'. מורה כבר  בי"ס יחדיו הדס שר

ילדים בכיתה, עובדת כמחנכת יחידה, עם מורה משלבת )רותם נחום(. 

 בנוסף רכזת טיולים של בית הספר.

מנהל המשק ופרוייקטים. דיר כבשים לבשר וסוסים וגידול מזון  חוות רונית טל רגב

בניית דק,  -לבע"ח. בגן אירועים עוזר בעקיפין ומקדם פרוייקטים 
 אדניות גדולות וכד'.

מרכז יום לקשיש  טלי ראובני

הרצליה, בריכה 

 טיפולית ראש העין

שנה( מורה להתעמלות, גברים ונשים עם מוגבלויות,  31מרכז יום )

שנים( עובדת עם קשת  31מטפלת במים בבריכה "הידרותרפיה" )

גילאים ועם מגוון בעיות, אורטופדיה, נוירולוגיה, פסיכיאטריה, 

 ריאומטולוגיה, בעיות התנהגות, נפגעי תאונות ועוד.

ישי כהן יועצים  יתרו מדר

 בע"מ

אריזה בארץ. מתכנן, מנהל פרוייקטים, אחראי מיחשוב, -יועצים לבתי

אריזה אחרי התקנת ציוד. כרגע עובד במהדרין בנתניה, -מלווה בתי

נתיבות, אשקלון ואגמון החולה. עוסק הן בתכנון, הן בביצוע והן 

בשירות. נסיעות ארוכות בכל הארץ. חלק מן הציוד מיובא מצרפת 
 וחלקו מיוצר בארץ.

מפעל סטרילי, מחלקת אבטחת איכות, אחראית על חוקרות חריגים.  טבע לירז מדר

כל סטייה בייצור שקורית, מבצעים תחקיר, בודקת ומאשרת את 

התחקיר. במקרה של תקלה עוצרים את הייצור של האצווה )סדרת 

ייצור( עד שמחליטים מה לעשות. למדה את התפקיד תוך כדי העבודה 

ומטעם העבודה. עכשיו עושה גם תואר במדעי החברה. שנה עשירית 
 בטבע.

דיור מוגן שבעה  מיכאל פייפר

 כוכבים בהרצליה

איש, ארוחת צהריים, שומר על  14-14האוכל. בערך -אחראי על חדר

שנים, מכיר את כולם  2הסדר, מגיש. עובד גם בחגים ושבתות, כבר 

 ומבסוט מהעבודה.

 ענף המזון, סדרן. נמצא בתפקיד חצי שנה.   משמר השרון משה לנגשטטר
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 מה?       איפה? מי?
מרקט יבוא -וט נורית שלמון

 מוצרים וטרינריים

שמונה שנים תועמלנית של החברה, קידום מוצרים של מזון רפואי 

לחתולים וכלבים חולים. הלקוחות הם הוטרינרים והצוות הרפואי. 

 סוכנת ארצית ממטולה עד אילת.

אוניברסיטה  ניר ברזילי

 פתוחה

 -עוסק באדמיניסטרציה, בעיקר בשכירת כיתות ללימודים. מדובר ב

מרכזי לימוד, בכל יום עשרות כיתות. המשרד ברעננה, משלים  14

 תואר שני במנהל עסקים.

תחנה לבריאות  סמדר ירושלמי

 ת“הנפש בפ

עובדת סוציאלית קלינית. טיפול במגוון רחב של בעיות נפשיות בקרב 

 .14-אוכלוסיה בוגרת. כבר השנה ה

האוניברסיטה  עידית ברלס

 הפתוחה

מרכזת הוראה של שני קורסים בתחום הביוכימיה ותחום הגנטיקה 

לתואר ראשון. עוסקת בפיתוח של קורסים אקדמיים בתחום מדעי 

החיים בעיקר בגנטיקה. מרצה בכמה קורסים, כולל מעבדות. משנת 

. עכשיו יצא ספר חדש שעסקה בתרגומו ועריכה מדעית, כולל 3888

 הספר הכי ממצה בשפה העברית. -פיתוח הספר. בנושא גנטיקה 

בית חינוך משותף  עירית קולקובסקי

 חוף השרון

ספר, זו גם ספריה של המועצה האזורית, פתוחה גם -ספרנית של בית

אח"הצ. קיימות גם פעילויות של מפגשים עם סופרים. עוזרת בעבודות 

 44אישיות שהתלמידים עושים )אזרחות, סוציולוגיה, תרבות ישראל(. 

 שנים. 34אלף כותרים. גם חדר עיון וגם ספריית השאלה. כבר 

מהנדס אזרחי, מנהל פרוייקטים. כרגע בעיר ימים )נתניה( של איציק  אלקטרה בניה רונן ויין זוהר

 תשובה.

פתרונות  -ג'יני  רועי קורדובה

 למחשוב עסקי

פתרונות מיחשוב לעסקים. עובד במדרשת רופין באופן קבוע. תומך 

 מאגרי מידע, סטודנטים ועוד. -ברשתות מכל הסוגים 

המפעל נמצא בנתניה, עובד כמהנדס אלקטרוניקה. מפתחים ספקי כוח  טלכור שי קאופמן

 למערכות צבאיות ואזרחיות. שי עובד בפיתוח, אחראי על פרוייקטים.

שמש -בי"ס בית שלומית ברזילי

יסודי, כלא אופק 

 לנערים

שמש הקימה את הפרוייקט במסגרת -חיים. בבית-מטפלת בעזרת בעלי

חי גדולה -לאיתור ילדים בסיכון והפחתת סיכון. גם בכלא יש פינת

)הראשון בעולם( והנערים מטפלים בבע"ח כחלק מתהליך שיקומי. 

 למדה קידום נוער וטיפול בעזרת בע"ח.
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 99חנה מאור, 

 97שרוניה טוכמכר, 

 97ו ניר, ‘לנצ

 91אריה שלמון, 

 79שוש נסל, 

 77שוש שלמון, 

 27שרית פלג, 

 22תמר שלמון, 

 67קרן צדפי, 

 62הגר קרומן, 

 66עמרי רז, 

 64אילאיל יוגב, 

 64יובל מויאל, 

 61עידית בורנשטיין, 

 42נדב רונן, 

 19גבע קציר, 

 17שקד ברלס, 

 17ירדן שיקלי, 

 12עמית שלמון, 

 16איתן ביוקאורל, 

 9שגיא ברק, 

 79יעל בורנשטיין, 

 75חנה קובלסקי, 

 77ראובן יוגב, 

 77סמדר יוגב, 

 72מיכאל פייפר, 

 76נטע בארי, 

 76אבי וינטר, 

 76מוטי נמר, 

 74עידית ברלס, 

 

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

 מלטה לא יוק
בחול המועד סוכות נסעתי בטיול מאורגן "למלטה", עם מדריכה צמודה מהארץ ומדריכה ממלטה דוברת 

שנות   7,444אנגלית, שחיה את נושא מדינה, האי שלה.  מלטה מיושבת מאז ימי הפיניקים, ועוד קודם לכן עם 
 היסטוריה, עברה תהפוכות שונות. 

יש המכנים את מלטה כ"מוזיאון הפתוח הגדול בעולם", זאת משום שבמדינה הפצפונת הזו ריכוז האתרים 

היסטורית אשר מצאו באה עצמות של פיל גמדי וחיות אחרות(, האטרקציות -ההיסטוריים )כמערה פרה

לתיירים הוא מן הגבוהים בעולם. האתרים ההיסטוריים במלטה מציעים לתיירים מבט על שבמהלכה עבר האי 

בין ידי כובשים שונים, שהטביעו בה את חותמם וזה ניכר גם בשפה המלטזית. לצד החוויה התרבותית 

המעניינת הזו, הודות למזג האויר הים תיכוני ולטופוגרפיה של האיים, יוכלו המבקרים ליהנות גם מבילוי 

באחד מחופי הים. משום היותה קטנה כל כך, מלטה מציעה למבקרים בה מוקדי עניין שונים ומגוונים, במרחק 

קצר זה מזה. למשל, בעוד שהאי מלטה הוא המרכז השלטוני, הכלכלי 

זהו האזור הכפרי  -והתרבותי של המדינה, האי גוזו הוא היפוכו המוחלט 
 והמסורתי יותר של המדינה. 

הרבה טירות מימי הצלבנים, אשר באו מירושלים והקימו מסדר במלטה, 

כך שישנם אבירי מלטה לצד אבירי ירושלים. נחשפנו לשיט סביב 

המפרצים הסובבים את האי ביקרנו באי גוזו הלכנו על החומה כמו 

חומות העיר העתיקה שבירושלים. שמענו על ההוספייטלרים שחיו 

בנו כנסיה ובעיקר בתי חולים כדי לטפל באבירים  3171 –3178בשנים 

 שיצאו לירושלים וחזרו ממנה. ובכל מי שנזקק להם. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 יונה פלג
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 חודש דצמבר הקר...

שלנו הגננת 2 מטפלת 2 חברה 2 אמא  סיימה את עבודתה  סוזני «

שלה לחופשה בספרד ופורטוגל. החופשה  גדיבחינוך, ולקחה את 

הייתה נפלאה ושניהם מאוד נהנו. וכאן המקום לומר לה תודה 

 –תודה  –בשמי, ואני בטוחה שבשם כל ההורים שעברו דרכה 

 תודה על מי שאת ועל מה שנתת לנו.

 4כתב ערוץ  –עמית סגל חודש דצמבר נפתח בהרצאתו של  «

לעניינים פוליטיים. זה סיפתח לתכנית התרבות החדשה במסגרתה 

נביא הרצאות שונות מתחומים שונים של החיים. ההרצאה עצמה 

 הייתה נהדרת והאיש מהטלוויזיה היה מציאות אצלנו בבית אליהו. 

 פרטים בהמשך(. –)הרצאת חודש ינואר בנושא צוואות 

 .  יהודית מדרהחבורה התאילנדית יצאה לחגוג עם המטפלת  –החודש היה גם חג לתאילנד  «

)בליווי הנערים היותר בוגרים( רום לוינסון, איתן ביוקאורל ועמר פלג  -מצווה יצאה לדרך -שנת הבר «

במשימתם הראשונה כבשו את המצדה. נאחל שתהיה שנה טובה ומוצלחה ושיכבשו עוד כמה דברים 

 בדרך.

המדריך האולטימטיבי. איז'ו רוזנבלום סיור במוזיאון "בית טרזין" בגבעת חיים איחוד בהדרכת  «

 ו חוזרים מרוצים ומסופקים. )אומרים שזה תמיד כך(.‘כשיוצאים עם איז

ועזרתה של מתן גבע בהדרכתו הנפלאה של  –כבשנו את הר סדום  –טיול המשפחות סוף סוף יצא לדרך  «

 הכונו לטיול הבא בפברואר. –. הטיול היה אתגרי וכיפי במיוחד שלומית ברזילי

פתיחת חגיגות החנוכה נעשתה כמיטב המסורת בסיבוב גבורה של מרוץ הלפיד. רצנו לחדר האוכל, ושם  «

, ועל חדר עמרי רזהוגשו מרק כתום חם וטעים, ומטעמי החג. על המרוץ פיקדו ילדי הנעורים ובראשם 
 . תודה לכולם על המשך מסורת מופלאה.אלי ביוקאורלהאוכל פיקד 

+ זה הגיל!! בנר השני חגגו החברים בבית אליהו על ידי הדלקת נרות וצפייה בסרט של הבמאי מני 14 «

מכן שיחה עם -פיליפ "ויהי חושך ויהי אור" )על מסעו של מני שיצא בשאלה מן העולם החרדי(, ולאחר

 .ו‘ולנצ חוההבמאי. אומרים שהיה מרתק. ועל כך תודה ל

מסיבת חנוכה עם הנקלטים נחגגה ברוב הדר, אך חבל היה שכמות הנקלטים עלתה על כמות החברים  «

שהגיעו למסיבה. בני המשק אשר נקלטו לא מזמן הוסיפו חן מדהים בהצגתם הנחמדה, ומשחקי 

וחבורתו על המטעמים, ובכלל  ולאליעל העזרה למנהלת הקליטה החשיבה אתגרו את הנוכחים. תודה 
 על כל הערב הטוב הזה.

כל  -איזו התרגשות ואיזה כבוד  -הטייס החדש קיבל את כנפי התעופה אייל רונן  –יש לו תעודה לתעופה  «

 הכבוד לך, אנחנו גאים בך מכל הלב.

 אשר פקדו את בית החולים החודש.חיה ברק, יצחק לוי, ומייקל של מעיין איחולי בריאות שלמה ל «

 הפעם  לירוןונסגור איתה את המהדורה, ונציין שהיא ו סוזןפתחנו עם  «

 קפצו לבובה לגרמניה לחגוג את הקריסטמס ביחד.

 אז שתהיה שנה אזרחית טובה:  «

 

 ליזה בוחסירה
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ציור קיר זה הינו חלק מציור רחב יותר ונמצא בתוך הנגרייה )שפועלת שם היום(. המבנה בעברו היה אסם 

, לקראת חתונתם של שרוניה 3817תבואות, ובימי החורף פינו את הציוד והמזון כדי לערוך בו חתונות. בחורף 

ופיני טוכמכר ושורה ויוקי לוטן )שהתקיימה בט"ו בשבט( הורחב האולם, ונוסף לו השטח בו נמצאת כיום 

 הנגרייה וענף המים. הציור נעשה בידי רבקהל'ה צדפי, בתקופת לימודיה בבצלאל. 

צריך להוסיף שזהו מידע שנמסר מן הארכיון, וכי לכתר החתונה שלכבודה קושט האולם, טוענת גם משפחת 
 גביש.

 

 קצת על ההיסטוריה המורכבת והנפתלת של הקומפלקס:

נכנסתי לעבודה במחסן התבואות בפתאומיות )החבר שהיה אחראי עזב(.  3812: בשנת אברהם תקומי

כפיים פשוטה ופרימיטיבית. שופכים על הרצפה את סוגי החומרים המרכיבים את -העבודה הייתה עבודת

התערובת, מערבבים באת כמה פעמים, ממלאים שקים, מעמיסים את השקים על הפלטפורמה ומביאים 

לרפת וללול. עבדתי עם עוד חבר שעזר לי. לאחר תקופה, פניתי שיכניסו מיכון. קנו מערבל גדול, ואז היינו 

שופכים למיכל שנמצא בבור, והוא היה מערבב ובוחש. זה הקל על העבודה במידה מסויימת. כעבור שנה 
 התחלנו לקבל תערובת מ"אמבר" שאוחסנה בסילוסים גדולים של מתכת, ואז בעצם נסגר הענף.

כל זה התרחש במפלס העליון, שנבנה ראשון, ועד למלחמת ששת הימים הפך לנגריה. במפלס התחתון שוכנו 

קטנה" ועבדתי שם עד שעברנו -שוכנה שם ה"אספקה 3811-3874המחסנים של האקונומיה. בשנים 

ל"כתות" )כל מיני תזוזות באזור שבו נמצא עכשיו הקניוניר(. גם חלוקת סיגריות )באחריות מנחם קורדובה( 

 התבצעה במבנה הזה.
 

 . 3874: פלסטניר נכנס למבנה שעבר שינויים גדולים כדי להתאימו לתעשייה בשנת עמיקם רגב )ארכיון(
 התחילו לבנות את המפעל הנוכחי, ועברו אליו בערך כעבור שנה. 3871בשנת 

 

במפעל, ישבה במקום שבו עכשיו החשמליה עם צבי וקלמן, עד  3871: התחילה לעבוד בדצמבר אסטל גבע
 שאז עברו למבנה החדש.  3877

 

 נבנה שם אולם הסקווש. 84-תחילת ה 74-בסוף שנות ה
 

: הגד"ש עבר בשלבים. בהתחלה חדר תלי קולקובסקי

מחשב השקייה, אח"כ המשרד. אני חושב שדני רפפורט 

התקין את הדלתות. בהתחלה היינו על רצפת הבטון 

שלומי לקח אחריות וריצף  4441החשופה, עד שבשנת 

 בקרמיקה.
 

התקנו את מערכת  3883: בשנת איציק בורנשטיין
 ההשקייה הממוחשבת בגד"ש, ואז עברנו לחדר הזה במבנה.

 

: המשרד של המטע עבר מבאר חק"ל למבנה רונן אברוצקי

. ליד הקמנו סככה לחומרי הדברה. 3881הנוכחי בשנת 

המשרד "שודרג" בימי עמר לין, ועבודת השיפוץ נעשתה 

 בעיקר ע"י ויצמן.
 

: כשהיינו ילדים, אחרי ש"פלסטניר" עבר למבנה ירמי לביא
הנוכחי, באנו וניפצנו את כל המנורות. וחוץ מזה אני זוכר 

 שהיה פה מחסן של ציוד חתונות שבנה אברמל'ה אהרון.
 

 3878-3883: בשנים שריכזתי את חברת הילדים נטע בארי

 הקמנו פה מחסן ציוד טיולים ומפקד אש. )כיום יושב שם משרד השכרות של פיני(.
 

 כיום נמצאים במבנה: נגריה, חשמליה, מחסן מים, משרד מטע, משרד גד"ש, משרד השכרות.

 התשובה למבנה מהעלון הקודם:
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 חידה חדשה, יש לסובב את הדף: 
 מהו המבנה? פינה זו למה שימשה?

 

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


