ַהּיֹום יִ ְּפנֶה
ַה ֶש ֶמש ָיבֹא וְּ יִ ְּפנֶה
יך
נָבֹוָאה ְּש ָע ֶר ָ
ָאנָא ֵאל נָא
ָשא נָא
ְּס ַלח נָא
ְּמ ַחל נָא
ֲח ָמל נָא
ַר ֵחם נָא
ַכ ֶפר נָא
ְּכבֹש ֵח ְּטא וְּ ָעֹון

גליון 055

ְּפ ַתח ָלנּו ַש ַער
ילת ַש ַער
ְּב ֵעת נְּ ִע ַ
ִכי ָפנָה יֹום
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שנה טובה

יוסף סבאג  65 -שנים למותו
תמי גפן  14 -שנים למותה
פרויקה ויינטרוב  32 -שנים למותו
ריקה שלמון  34 -שנים למותה
רותי קאופמן  9 -שנים למותה

תרנגול כפרות  /יוסי בנאי
בסתיו תמיד בסתיו בשקט ודממה
יוצאים זיכרונותי על גב ענן קטן
והם שטים להם מעל האדמה
כדי להתבשם מכל נופי הזמן

אבל עמוק בלב נפשי תמיד חוזרת
אל דוכנים של שוק וממתקי סוכר
רומנסות רחוקות שאריות מסורת
וערמונים של אש בטעם חורף קר

וכמו תמיד בסתיו אני נפרד בצער
מקיץ שעכשיו רואים את קצה סופו
ובין עלים צמאים אני עומד כמו נער
ממתין בסקרנות לחורף שיבוא

בסתיו תמיד בסתיו אבי חוזר בשקט
מארץ הדממה כולו מאיר פנים
והוא מביט אלי ונשמתו שותקת
ושוב עושה דרכו אל קץ כל הימים

אני זוכר תרנגול כפרות
ציפור קטנה על גג
מלאכים מטיילים על קירות
מפה לבנה בכל חג

ענן כחול הלב ורוח בו נושבת
מכל עלה צמא קוראים אלי רוחות
אני רואה אחים ומשפחה אוהבת
ועיר ילדות קטנה כולה שק אנחות

בסתיו תמיד בסתיו חוזרים אלי קולות
שעם הזמן חלפו אבדו כבר ואינם
והם נושאים איתם זמירות חג ותפילות
והם נושאים איתם עולם שנעלם

אני זוכר תרנגול כפרות
ציפור קטנה על גג
מלאכים מטיילים על קירות
מפה לבנה בכל חג
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ראש השנה הוא מועד שמזמין התייחסות חגיגית ,רצינית ומעט קלישאתית .כולנו רוצים להאמין
שהצרות מאחורינו ,ורק אושר שמחה ובריאות יהיו מנת חלקנו .אך מה לעשות שאלו הם החיים ,מארג
של שמחה ועצב ,אושר וכאב ,פגישות ופרידות ,בריאות וחולי – וכל אלה ילוו אותנו כנראה גם בתשע"ג.
מה כן ניתן לעשות? אולי לנסות להיות הכי טובים שאנחנו יכולים ,טובים לעצמנו ,טובים לזולתנו,
לפחות לנסות.
לפני כמה שנים החליטו עמיקם ושלי לספור את עלוני 'בניר' מאז ראשית הקיבוץ ,זה היה נחוץ ,כי מידי
כמה זמן התחילה שוב הספירה מאפס .אצל עמיקם בארכיון שמורים בארגזי קרטון העלונים ,לפי שנים,
ויש בהם אפילו עלונים בספניולית שהוציאה הקבוצה הטורקית בזמן ההכשרה .לפי ספירה זו – זהו
העלון ה , 655 -וזו נראתה לנו סיבה טובה להקדיש את העלון הזה ,לפחות בחלקו ,לציון המאורע .קשה
להאמין איזה אוצרות טמונים בארגזים אצל עמיקם .כל עלון שנלקח ליד מעורר זיכרונות ,מחשבות,
רגשות ,לעתים גיחוך ,לעתים התפעלות – כל ארגז שנפתח פורס לפנינו עוד פיסה מחיינו המשותפים,
וקשה להשלים את המשימה העיתונאית ,כי כל-כך מושך להמשיך לדפדף ולקרוא ...בסופו של דבר
נאלצנו לבחור – איזה שערים לסרוק ,איזה תכנים להכניס ,ובעצם לדון את כל השאר להתלבטות
מחודשת בעלון ה )???( 555-בעצם ,למה לא להאמין שיהיה גם עלון ה.555-
ראש השנה הוא גם המועד בו מציינים את תחילתה של שנה חינוכית חדשה – תוכלו לקרוא את דבריהן
של רכזות החינוך ,מידע לגבי ילדינו הנמצאים במערכות החינוך ,וכן ניסיון לקבץ ברשימות את כל
העוסקים והעוסקות בעבודה החינוכית .מקווה שלא שכחנו אף אחד ,אבל אם כן ,אנא מסרו לנו ונתקן
בעלון הבא .בכל אופן – יישר כוחכם (ועפ"י הרוב – יישר כוחכן!!!).
ומה עוד – בעזרתו של עמיקם הזרקור מופנה הפעם למכבסה .עתליה מביאה את דבריהם של חלק מן
העושים במלאכה לאורך השנים ,ואנחנו זוכרים גם את מנחם קורדובה ז"ל ,שמקומו נפקד משורת
הדוברים אך לא ממחשבתנו .עמרי רז מגיע לקו הסיום של מרתון טבריה – הראשון שלו ,של דור הורביץ
ושל יערה זנגי .ציפור קטנה לחשה לי שההכנות למרתון הקרוב או-טו-טו מתחילות .בהצלחה לכל
הספורטאים ,תשמרו על גופכם ובריאותכם .דניאל מדר ממשיך מסורת של התייחסות אקולוגית –
והפעם בנייה החוסכת באנרגיה .שווה לאמץ את העקרונות ,ולפחות חלק מהם.
וכמובן המדורים הקבועים ,שלכבוד העלון ה – 655-נברך את הכותבים המתמידים ,ונודה להם
בהזדמנות החגיגית הזו .באופן אישי אני רוצה להודות לחברי המערכת הנוכחית ,שעושים עבודתם
בהתנדבות ובהרבה אהבה.
מערכת 'בניר' מבקשת להשתתף בצערם של אהובה קורדובה ובני המשפחה על מות האב.
שנה טובה וחגים שמחים,
נטע

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

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

או להכניס לתא דואר מספר .15
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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055
יציאתו של העלון ה 655-במספר מרגשת ורבת משמעות ומציינת יותר מכל את הצלחתו של המיזם שלנו
לייצר קהילה רב-דורית לאורך זמן.
הקשר שלי לעלון "בניר" החל כבר בגיל העשרה המוקדם ,כשאמא שלי עזרה להדסה בעריכת העלון ואח"כ
ערכה בעצמה ,ואני סייעתי לה בתפקיד צעיר המאיירים בעלון ,תואר שאיבדתי מאוחר יותר לנרי (הבן) שגם
עשה זאת בכישרון רב ממני( ,מה שכנראה שלח אותי לחפש תחומי עיסוק אחרים)...
בגיל ההתבגרות כבר עשיתי ניסיונות ראשונים בכתיבה במסגרת פינת ה"בניר לנוער" ,אי שם בסוף שנות ה-
 05ותחילת עשור ה . 95-עברתי שלל עורכים :חוה ,דור ושלי ,וכמובן שמוליק זכרונו לברכה  -לפני שהלפיד
עבר לנטע.
העלון על שלל גלגוליו שיקף תמיד את הלך הרוח בקיבוץ ,תמיד עניין והיווה חומר קריאה לגיטימי
שהתחרה אצלי עם השבועונים המובילים .מכל מקום ,המשכיותו והתחדשותו של העלון ,ושרידותו גם עם
כניסת עידן האינטרנט – מעידים יותר מכל על הקהילה ממנה הוא נובע ,ועל חשיבותו לחברים ,עד שתמיד
יימצא האדם שמסכים לקחת על עצמו מחוייבות עיתונאית וקהילתית חשובה זו.
כל הכבוד לעוסקים במלאכה לדורותיהם ולנטע כמובן וצוותה הבלתי נלאה שלא מאכזב מדי עלון.

שנה חדשה
בהזדמנות זו אאחל שנה טובה ומתוקה
לכל חברי ,בני ותושבי הקיבוץ –
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה
וברכותיה.
כמו כן ברכת הצלחה לכל מערכת החינוך
עם תחילת שנה"ל התשע"ג – מורים,
מדריכים ,מלווים ,רכזות ,מטפלות
ועובדי העזר והמנהלה ,וכמובן
לתלמידים הנרגשים – שתהיה שנת
לימודים פורייה ולא פחות חשוב שנת
חברה ועשייה –
עוד עבודה רבה לפנינו אבל הדרך סלולה
והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור –
האופק לפנינו והשמיים הם הגבול...
שנה טובה !
נימרוד

עלון ”בניר  -דור ההמשך“ מספר 4
איור השער :נימרוד מדר
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עלון "בניר" – קצת היסטוריה
עורכי עלון "בניר" מראשיתו ועד היום:
 ב 42.5.4961 -מסיים נוניק שני מגרעין "בתלם" תפקידו כעורך לאחר  2.6שנים
 בהפסקות עד סוף  4951אין שם לעורך (שמוליק אייל?)
 עד מחצית  - 4955הדסה ראובני
 לאחר הפסקה ארוכה מתחדש "בניר"  4.5.4901 – 3.43.4905בעריכת סימי זיו-אל
( בהיותו בשרות סדיר במהלך  4902עורכת הדסה ראובני)
 מ 45.0.4901 -עד  33.43.4909עורכת ראשית גבי מדר ולאחריה למספר חודשים הדסה ראובני
 41.5.4994 – 5.1.4995 מיקי לנגשטטר
 2.45.3556 – 4.0.4994 עורכת חוה קאליפה
 לאחר הפסקה מתחדש "בניר"  1.43.3551 – 30.1.3555ע"י דור ההמשך  -דור הורביץ ושלי בורץ
 ושוב ...הפסקה ואח"כ  6.43.3545 – 4.0.3550שמוליק אייל
 לאחר כמה חודשים מתחדש 3.9.3544
בעריכת נטע בארי וידה נטויה...

מספר הערות להבהרה:
העלון הראשון המצוי בארכיון הוא "בניר" מס.
 1שיצא ב.46.9.4963-
לעתים הוצאת העלון כרוכה בקשיים ,והוא
מופיע בהפסקות גדולות בעיקר בעשור
הראשון ,כאשר בין לבין מופיעים "דפי מידע".
בעלונים רבים במשך השנים אין ציון לשם
העורך ,ולכן יתכן שחלק מן השמות נשמטו.
דפדף בדק וכתב
עמיקם רגב

1/1981
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גבי מדר
ערכתי את העלון במשך כ 6-שנים .עבדו אתי לפרקים הדסה ,חוה ,שמוליק ,ורד ועוד חברים.
אני זוכרת שזו היתה תקופה שאהבתי ,היו בקיבוץ הרבה אנשים חדשים .עולים ממקסיקו וקבוצות של
צעירים .היו כאלה עם כישרון של ציור והיה ניתן לשלב אותם – ריקרדו ,קיטו ,דני מהמקסיקנים ,וגם
מהנעורים נימרוד ,תמר צדפי.
לא היו מחשבים ,הכל בעבודה ידנית ,הקלדה במכונת כתיבה – אני הקלדתי הרבה ,תיקונים בטיפקס,
איורים מודבקים על הנייר ,היינו שולחים דפים מוכנים לבית הדפוס בכפר-סבא .ביום שישי בצהריים אריה
מביא מהדפוס את הדפים ,ואז צריך לחבר אותם בצהריים מהר-מהר – לחלק לערימות על השולחן הגדול
במזכירות ,להצמיד בסיכות .תמיד היו כמה מתנדבים שעזרו ,ואז לחלק לתאים .יותר מאוחר יעל צדפי
הכינה לוח שבו היו מעמדים ואז זה ייעל את העבודה.
אהבתי את הראיונות עם החיילים ועם אלה שהשתחררו ,או שהיו בשנת שירות.
מדורים קבועים :המראות ונחיתות ,דוחות ממרכז המשק והמזכיר .כתבנו הרבה על הצעירים.

חוה קאליפה
התחלתי לערוך את העלון אחרי מיקי לנגשטטר כשחזרתי מרוסיה .בדיוק "פוטרתי" מעבודתי ב'כחל'.
המזכירים איז'ו והדסה ביקשו שאשמור על התרבות ,ושאערוך את העלון ,והסכמתי .לא כל-כך בהתלהבות,
כי היו לי חששות ,ולא היה לי ממי ללמוד .התייעצתי הרבה עם מיקי .אף אחד לא עזר לי ,אני לא יודעת
להיעזר ,לא היתה לי מערכת .מי שעזר לי באיורים
היו דניאל ,נימרוד ,תמר צדפי ,נרי לנצ'נר ,ואני
בעצמי .אהבתי את הראש של הצעירים .לפעמים
חיפשתי תמונות וקריקטורות והייתי מלבישה לזה
כותרת.
הדפסנו בבית-ברל אצל יוסי ,תמיד ברגע האחרון,
לפעמים ביום שישי בערב הוא היה מגיע עם
העלונים .העלון יצא בדר"כ לחגים.
ממה שהכי נהניתי – ראיונות עם אנשים ,צעירים
ומבוגרים ,חיילים ,נערים שחזרו מפולין .היה לי
קשר עם כל האוכלוסייה .המזכירים אהבו לכתוב
(איז'ו ,קוני) .נהניתי מהראיונות עם עמר לוינסון.
היו לי כמה כתבות לא פשוטות  -למשל כשפיטרו
את ציונה ,והרגזתי את אברהם ואילן – וזה נהפך
לאירוע ציבורי .לא הרבה אנשים כתבו ,אבל תמיד
היה חומר .רוצה לציין במיוחד את התרומה של
קוני .מדור המראות ונחיתות נכתב בעזרתה של
לולה.
כשנולדה רומי נכדתי היה לי קשה מידי ,ולא
הצלחתי להוציא עלונים בזמן ,ועזבתי את זה .אז
לקחו שלי ודור – 'בניר דור המשך' .סה"כ הייתי
עורכת כ 41-46 -שנה.

11/1982
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חברים ,תושבים ובנים שלום וחג שמח,
אנו בפתחה של שנת הלימודים תשע"ג ,הגנים כולם עסוקים כעת בקליטה ובהסתגלות ,ולאט לאט נכנסים
לשגרת פעילות ברוכה .חגי תשרי בפתח ,החצבים כבר פורחים ברחבי הקיבוץ ונראה כי הסתיו כבר ממש פה.
בשנת תשע"ג יהיו במערכת הגיל הרך  423ילדים .מתוכם  15ילדים מהקיבוץ וממשפחות הקליטה .גם השנה
הצטרפו אלינו ילדים של בנים חוזרים ושל משפחות נקלטים .נאחל לכולם קליטה טובה ומוצלחת במערכת
הגיל הרך ובקיבוץ.
במערכת החינוך בגיל הרך  5יחידות חינוכיות מבית התינוקות ועד לגן הבוגר .בכל גן צוות חינוכי המורכב
מגננת/מובילת בית ומטפלות שחלקן וותיקות במערכת ,וכמו בכל שנה אנו שמחים לקלוט אלינו פנים חדשות.
נושא כוח האדם הינו מורכב ומשמעותי ,ואנו שואפים לשמור על צוות איכותי ומקצועי.
מובילות הבתים והגננות בשנה הקרובה:
 בית תינוקות חסידה :אורליה ,הממשיכה לשנה שנייה כמובילת הבית.
 פעוטון פשוש :הדר רוטבאום ,המתחילה שנה שביעית במערכת הגיל הרך ושנה ראשונה כמובילת
הפעוטון.
 גנון סיקסק :מיטל בובלי ,לאחר  6שנים כגננת בפשוש ,מיטל עלתה עם קבוצת הילדים לסיקסק.
 גן שחרור :נויה רבנסרי ,גננת חדשה במערכת הגיל הרך.
 גן עפרוני :נירית חרוש ,זו השנה השלישית במערכת ובגן עפרוני.
 גן שרקרק :לימור אלסטר ,הובילה בשנתיים האחרונות את גן שחרור והשנה נכנסה לגן הבוגר במערכת.
לצד המובילות והגננות יש לנו צוות מסור של מטפלות וותיקות וזמניות ,חברות קיבוץ ובנות קיבוץ המהוות
נדבך חשוב ומרכזי בשמירת המסורת של מערכת הגיל הרך ,ובחיבור לאירועים ולאנשים בקהילה :דלית רגב,
סמדר יוגב ,תמר שלמון ,אלמוג ברק ,מלכה לוי ,ריטה נובוטובסקי ,הדר ראובני ,יעל יוגב ,שי בורץ ,עינב
זנגי ,ויערה זנגי שכעת בחופשת לידה.
לצד החברות ובנות הקיבוץ ,יש בגיל הרך מעל  35עובדות שכירות המהוות חלק משמעותי ומרכזי בעשייה
החינוכית .חלק מהן וותיקות ויש להן היכרות משמעותית עם הגן ,ועם חברים מהקיבוץ.
כמו בכל שנה ,אנו מברכים על עבודתן המסורה של בנות הנעורים המגיעות במהלך השנה ובחופשות וצוברות
ידע וניסיון בעבודה החינוכית.
במטרה לשמור על ייחודיות העבודה בגיל הרך עפ"י המודל הקיבוצי ,הכנסנו השנה הדרכה פדגוגית מטעם
התנועה הקיבוצית .כמו כן מדור הגיל הרך בתנועה הקיבוצית הוציא את "תו התקן" – חוברת המרכזת את
עקרונות התוכנית הפדגוגית עפ"י המודל הקיבוצי ,והמסייעת לנו לשמור על הזהות שלנו ,ולפעול בהתאם
לעקרונות הגישה.
מלבד הייחודיות של התוכנית הפדגוגית ,אנו מחפשים כל הזמן דרכים לשמור ולהדק את הקשר עם הקהילה.
באחד ממפגשי פורום הגננות ,הזמנו את אברמל'ה לוינסון לשתף אותנו בסיפור האישי שלו בשנותיו
הראשונות בקיבוץ ניר אליהו .היה מרתק!! וכמובן שדרך הסיפור של אברמל'ה למדנו המון על מקומות
שמוכרים לנו בקיבוץ של היום ושינו את פניהם ,על מערכת החינוך בשנים הראשונות ,על הערכים,
האידיאולוגיה והאמונה שבאו לידי ביטוי ממשי בחיי היום יום של החברים .כן ירבו...
בשנה החולפת ממשלת ישראל קבלה החלטה להחיל את חוק חינוך חינם החל מגיל  .2להחלטה זו השלכות
מרחיקות לכת על כל מי שמבקש לעסוק בחינוך בגיל הרך .אצלנו בניר-אליהו ,חברי מינהלת החינוך החליטו
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בשלב זה להמשיך ולקיים את הגן לגילאי ( 2-1גן שחרור) במתכונת המוכרת והמסורתית ולשמור על תוכנית
עבודה עפ"י המודל הקיבוצי .במהלך השנתיים הבאות נידרש גם אנחנו להפעיל גן לגילאי  2-1בהתאם לחוק
חינוך חינם .כולי תקווה כי נצליח לשמור על הייחודיות ,האיכות והמקצועיות אשר מאפיינים את הגנים בניר
אליהו ובתנועה הקיבוצית בכלל.זו ההזדמנות לציין ולהודות לשיר רז ולשרית פלג הלוקחות חלק בישיבות "הנהלה פעילה של מערכת
החינוך" – פורום אשר נועד לתת מענה למנהלות החינוך ,ומטרתו להעלות סוגיות חינוכיות ברמה מערכתית,
לדון ולהתייעץ.
בהזמנות זו אני מבקשת להודות לכל אנשי האחזקה והשירותים שסייעו לנו בימי ההערכות ובמהלך כל
השנה :הווארד ,חזי ,שקד ,יוסי ,יהודית וצוות הנוי ,משה קאופמן ,שוש ,מריו ,צוות ענף המזון ,ליזה וכל מי
שלקח חלק בעשייה במערכת החינוך בגיל הרך.
הצלחת המערכת טמונה בעבודתן המסורה והמקצועית של הצוותים החינוכיים אשר משקיעים זמן ומחשבה
בעשייה החינוכית ,ובקהילה הרואה בחינוך ילדיה ערך עליון וחשיבות מכרעת בקיומה של קהילה מתפתחת
ומשתנה.
אני מאחלת לצוותים החינוכיים ,לילדים ,להורים ולכל בית ניר אליהו שתהיה זו שנה טובה ופורייה .שנה
של התחלות חדשות ומשמחות.
בברכת חג שמח,
אריאלה
רכזת הגיל הרך

9/1983
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אז קצת סדר במערכת :מי הילדים ,איפה בית הילדים ומה שמו...

חסידה

פשוש

סיקסק

בית התינוקות
(המבנה הצהוב מול המכבסה)

הפעוטון
(ליד הבמבוק)

עידן שר

עמרי נחום

הגנון הצעיר
(בקצה העליה ,איפה
שהיה חדר העיון)

רותם מדר

אלה הרץ

יואב ראובני (יכנס בהמשך)

מיכל רז

גל כדורי
בר ביוקאורל

שחף קאליפה (תיכנס בהמשך)

אורי צדפי

דריה קאליפה

ניתאי סלע (יכנס בהמשך)

תלם אביגד
אמיתי אברהמי

שחרור

עפרוני

שרקרק

הגנון הבוגר
(הבית המזרחי שצריך לעבור את שני
שעריו כדי להגיע מהצעירים לחדר
האוכל)

גן צעיר
(הקרוב לנעורים)

גן טרום חובה וחובה
(הגן הסגור בגדר)...

אביב תשבי

אלה בוחסירה

אילון קורדובה
אלעד רז

מאיה זהר
עופרי ביוקאורל

סתיו שר
עופרי לב ארי

עידו לביא
עילי נחום

ליאור כרמלי (מהנקלטים)

אביתר ברזילי

עומר שניצר (מהנקלטים)

הדר ראובני

נדב אברהמי
רומי סלע
איתי זהר
יוגב ברק
ארבל ברזילי
סהר אביגד
יאיר אמיתי (מהנקלטים)
עפרי אשד (מהנקלטים)

עלמה ראובני
איתמר ראובני
יואב אמיתי (מהנקלטים)
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ונמשיך ברשימות :כיתות א‘ עד ו‘ לומדים ביחדיו שברמת הכובש וכיתות ז‘ עד י“ב לומדים בעמיאסף
שבבית ברל .שתהיה לכולם שנת לימודים מוצלחת!

כחל

עורבני

נקר

נעורים

כיתה א‘

כיתה ד‘

כיתה ז‘

כיתה י‘

אוהד כדורי
איתן קורדובה
גיל ביוקאורל
הלן ביוקאורל
יובל רז
יעל רגב
נטע רגב
עפרי מדר
עפרי צדפי
שחר עציון צדפי
שני רגב
גל שניצר (מהנקלטים)
עמית כרמלי (מהנקלטים)

זואי בוחסירה
עמית שר
שגיא ברק
תמר רגב

לי שלמון
נועם ינאי
נרי בוחסירה
עומר לביא
שובל וינטר

יותם ברלס
ירדן שיקלי
עלמה ינאי
שירז לביא
שקד ברלס
תבל קציר

כיתה ב‘
לירון שר
מיה מויאל
עידו ברלס
שי תשבי

כיתה ה‘
אגם קציר
נויה ברלס

כיתה ו‘
אורן ביוקאורל
איתי רגב
עדן ביוקאורל
עומר מדר

כיתה ח‘
איתן ביוקאורל
עמר פלג
רום לוינסון

כיתה ט‘
יונתן ביוקאורל
עמית שלמון

כיתה י“א
בר פלג
דותן ראובני
יהב לוינסון
יעל בארי

כיתה י“ב
אורי שלמון
גבע קציר
ליאור מדר

כיתה ג‘
שני מדר
תמיר ברק

3/1995
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צוות העובדים והמחנכים ב"חוף השרון"


אריק רוסו – מורה למתמטיקה



דפנה פנר – מזכירה פדגוגית וכוח-אדם



עירית קולקובסקי – ספרנית



מיכל ברק מאור – מחנכת ומורה לתרבות
ישראל

צוות העובדים והמחנכים ב"יחדיו"


הדס שר – מחנכת כיתה ג'



רותם נחום – מחנכת כיתה א'



מרסי רוזנבלום – מורה לאנגלית מדוברת א' ב',
ומורה משלבת בכיתה ב'



שירה כדורי – סייעת בכיתה ד'



שיר רז – מחנכת כיתה ו'



תמי בלומנטל גלילי – מלווה ילד ,סייעת בכיתה ו'

עלון חג המשק .4901
האיור על השער הוא לפי תמונה מיום
העליה על הקרקע.
מאייר :ריקרדו

ברכות מיוחדות לרינה דנה שפרשה לגמלאות אחרי  20שנה של עבודה בחינוך והוראה.
מתוכם  2שנים בבי"ס מקומי ניר-אליהו ,ו 26-שנים
בבי"ס יחדיו.

ועוד במערכת החינוך:


איציקו דנה – עובד בבי"ס הרצוג ביד חשמונאי.
מלמד תנ"ך ורכז מקצוע בבי"ס



ליאת לוינסון – רכזת בית ג'-ד' בבית-ספר דמוקרטי
לב השרון



לילך ינאי – גננת בגן עידן במושב עידנים ומדריכת
גננות בטייבה



שרית פלג – גננת בגן דקל צופית .גילאי טרום חובה



מישל ביוקאורל – מטפלת ראשית בבית תינוקות
בקיבוץ אייל



דותן אביגד – מטפלת בגן ברמת הכובש



פזית ראובני – מנהלת בי"ס דמוקרטי ביפו



אפרת וינטר – מטפלת באמצעות מוסיקה בילדים
בגנים ובתי-ספר בכפר-סבא



עידית בורנשטיין  -מורה ללשון לכיתות י‘  -י“א

8/1984
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לקהילת ניר אליהו שלום רב,
אנו בסיומו של החופש הגדול ובתחילתה של שנה חדשה ,חשוב לנו לשתף אתכם מעט על המתרחש בחינוך
הבלתי פורמאלי.
החופש עבר במהירות ובהנאה רבה ,בדרך היו מהמורות שונות ומגוונות ,עברנו ימים מלאי חוויות וריגושים,
קייטנה בצפון ובדרום ,לילה לבן ,רפסודיה ,גלישה ,מחנה בחורשה ,מרוץ לקניון ,ועוד ועוד ...החופש עבר
בשלום ובשמחה בזכות הצוות היקר :עמרי ,תמר ,ניב ,ליטל והדס ,בתמיכה ועזרה משמעותית של הדס שר
שנרתמה לכוחותינו ובאה יום-יום להפעיל ולהיות עם הילדים.


לסבתות חופש היקרות שבכל בוקר הגיעו ופינקו בארוחות בוקר עשירות וטעימות כרמלה אבישי ,אסטל
שר ,שולה זוהר ,תודה מכל הלב.



הנערים המדהימים שלנו הכינו מחנה בחורשה לכחל-עורבני מושקע ומאתגר ,כמו כן הנערים עבדו במרץ
בענפים השונים ,יישר כח!



את בית הילדים כחל -עורבני צבענו ועיצבנו ,הילדים חזרו אחרי היום הראשון מופתעים ומרוצים
מהשינוי שחל בביתם.



לנעורים השנה מתחילה עם שינוי משמעותי ,הלינה בנעורים חוזרת ,בסוכות אנו פותחים את הלינה
בנעורים לשכבות י'-י"ב ,ז'-ח' עוברים למועדון בנפרד.



אנו בשלב של שיפוצים והתחדשויות לכן אנו מחפשים ריהוט ,מכשירי חשמל ,משחקים ,שטיחים,
וילונות ,תנור ,ועוד ועוד.
הצוות שמתחיל את השנה:


עמרי רז ותמר עוזרד מדריכי הנעורים ממשיכים עוד
שנה.



ניב נמר  -עורבני.



קרן מאיר  -מדריכה בכחל.



אלה רפפורט מתחילה את השנה איתנו עד לגיוס
שלה בנובמבר ,זה המקום לאחל לה גיוס קל.

החגים בפתח וכולנו נרגשים ,נאחל שתהיה שנת עשייה
והגשמה ,שנה פורייה ומוצלחת!
לוטם כהן
רכזת החינוך הבלתי פורמאלי

7/2001
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דבר ההורים לסיום החופש
בחום הכי גדול של הקיץ ,בתוך עננים של לחות ,עגלי זיעה ורטיבות מייגעת ,כשנדמה היה שאין מזור או
מפלט  -נקודת אור אחת נמצאה  -קייטנת הילדים של כחל-עורבני .נווה מדבר ירוק ופורח של קולות צחוק
קטנים ,פטפוטי ילדים ,פעילויות מאתגרות ,משחקים ושירים.
יצירתיות היתה שם בלי סוף ,חשיבה עד בלי די .רצון ,אכפתיות והרבה סבלנות .גם כשנדמה היה שכבר
מיציתם הכל תמיד גילינו עוד :סרט ,קרקס ,קצף ,טיול ,מחנה...
שבוע שבוע נתתם ,ביליתם בטבע ,גמעתם קצת מארץ ישראל .על כל זאת נודה לכם לוטם ,ניב והדס
היקרים ,ועוד הרבה על המסירות והאהבה .אין כמוכם! זו גם ההזדמנות להודות לנעורים  -מקור גאוותנו
ותקוותנו  -תודה על שתמכתם והושטתם יד כשנתבקשתם ,וכמובן לעמרי ותמר שתמיד שיתפו פעולה .כמו
כן תודה להורים המלווים ולהדס שר ,שבנוסף לכל עיסוקיה התגייסה והיתה מדריכה מחליפה נהדרת.
אנחנו מקבלים בברכה ובאהבה את מעצמת האל“פים החדשים והנרגשים ואת קרן המדריכה.
עלו והצליחו !!!
ושוב תודה רבה על החופש ,ההורים.

הקלארק נתקע...
פתרון החידה בעמוד  41בעלון.
זוכרים מי המאייר? תרשמו לנו בתגובות.

3/1986
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חוה קאליפה מודה על הבריכה,
שכבר  65שנה לא היתה כל-כך נקייה!
תענוג עילאי .תודה לכל מי שתורם לניקיונה.
ובמיוחד מעניקה צל"ש למציל של השנה –
אייל פיינבלט.

אני מודה לחברים על התמיכה ,ההתעניינות ,הפינוקים
והביקורים ,שכולם סייעו לי להחלים מהר.
תודה מיוחדת לתרצה ,דר' שוב ,תלמה ואמל על הליווי
המסור ,והטיפול המצויין.
שתהיה לנו שנה של בריאות!
נטע בארי

לחברי ניר אליהו,
לאחר שבע שנים בהן ילדינו התחנכו בניר אליהו ,אנחנו נפרדים ורצינו לומר תודה.
תודה לכל מי שחינך ,שמר ,לימד ,טיפל ,חייך ,חיתל וגידל את ילדינו.
תודה ,על ההשקעה הרבה בחינוך ,על כך שתמיד הרגשנו שילדינו בידיים טובות.
ותודה רבה מאוד על היחס החם והמקבל ,על כך שניר אליהו הפכה לנו לבית שני.
תמשיכו כך.
נשמח אם תשמרו עמנו על קשר .בואו לבקר
נטע וגידי ,נבו זיו ואופיר שפרן
shafrans@gmail.com
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משפחת מורנל
אנחנו משפחת מורנל ,טליה ( ,)39ניר ( )39ויואב שנולד ביולי האחרון.
נפגשנו בטיול בדרום אמריקה בשנת  3551והתחתנו באוקטובר .3544
טליה היא בתם של דינה וחביב פיינבלט ואחות בכורה לאייל ואלון .טליה סיימה תואר ראשון בסיעוד
באוניברסיטת חיפה ,עובדת כאחות בבית חולים רמב"ם ולומדת לתואר שני במנהל מערכות בריאות בחיפה.
"אנחנו מצפים ומתרגשים לקראת החזרה לקיבוץ .כבת משק תמיד ראיתי את עצמי חוזרת הביתה .אני
שמחה שגרתי תקופה מחוץ לקיבוץ ,אבל זה המקום וזאת הקהילה שאני רואה אותי ואת משפחתי גדלים
בה".
ניר גדל בקרית מוצקין ,סיים השנה חמש שנות לימוד לתואר באדריכלות וחינוך במכללת ויצו שבחיפה .ניר
עבד כשכיר במשרד האדריכלים רם אייזנברג עיצוב סביבה וכרגע מחפש משרד בו יחל את הסטאז'" .לפני
הלימודים גרנו כשנה בקיבוץ .טליה עבדה בחינוך ואני עבדתי כמציל בבריכה ובעדן .במשך שנות הלימודים
חזרנו לעבוד כאן בחופשות הקיץ .לאורך התקופה של העבודה והחיים בקיבוץ הרגשתי שהגעתי למשפחה
אחת גדולה ,מהר מאוד הכרתי את כולם והרגשתי כבן בית".
יואבי גר כרגע בקרית מוצקין ,יונק הרבה וישן מעט ,מחכה בקוצר רוח להצטרף לענף הדייג בקיבוץ ,לנסוע
בטרקטור ולהפוך לגולש בינלאומי.
להתראות!
טליה ,ניר ויואב
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משפחת זטורסקי
שלום חברי ניר אליהו,
זו הרגשה מוזרה עבורנו לספר לכם עלינו (לפחות לרובכם) אבל ננסה לחדש....
אנחנו כיום ארבעה ,אורי בן שנתיים וחצי ,יונתן בן שש ,נעמה ואמנון .אנחנו מתגוררים כעת בבוסטון
( Brooklineלמדייקים) ארה״ב ,לטובת לימודי הפוסט דוקטורט בביולוגיה של נעמה .נעמה במקור ממושב
אומץ בעמק חפר ,הכרנו בעת השרות הצבאי .באותה תקופה עברנו להתגורר בניר אליהו למשך כ 1-שנים.
בשנים שלאחר מכן נדדנו באזור המרכז  -קצת תל אביב (אכזבה) קצת הרצליה ונוף-ים (הצלחה) והרבה שנים
במושב בניה ביישובי גדרות (רפת צמודה לבית ...אפילו יותר קרוב מרביבים).
נעמה השלימה לימודי דוקטורט במכון ויצמן ברחובות (אותה מעבדה כמו דניאל מדר) .אני שירתתי כ45-
שנים בחיל האוויר (בן משק לפני כן ,)...לאחר השיחרור השלמתי לימודי כלכלה וחשבונאות לתואר ראשון
באוניברסיטת תל אביב ועבדתי עם ארצ׳י בישראייר (לא ממש ,ארצ׳י היה קברניט אמיתי בצי הבינלאומי ואני
נשארתי בביצה הפנים ארצית) .בשנה האחרונה לפני נסיעתנו לארה״ב השלמתי שנת התמחות בראיית חשבון
בקסלמן וקסלמן.
כיום נעמה כאמור חוקרת במסגרת לימודי הפוסט דוקטורט במטרה לחזור ולהשתלב באקדמיה הישראלית
במהרה (שששש ...אסור לגלות לאמריקאים שהישראלים באים במטרה לתקתק ולחזור) ,אני עובד בחברה
מקומית בתחום המיסוי והחשבונאות ומשמש כגזבר של בית ספר ישראלי מקומי.
הילדים פוקדים את מערכות החינוך המקומיות (יש לנו מה ללמוד בישראל אבל ממש לא צריכים להתבייש).
מטרת העל שיונתן ואורי יעדיפו כדורגל על פני פוטבול או בייסבול ,זה לא קל!
אנו רואים את הצטרפותינו או חזרתנו לקיבוץ ממש בטבעיות ובהתרגשות .עבורנו הקיבוץ החדש מהווה איזון
ראוי בין המרחב הפרטי למשותף ,מידה נכונה של ערבות הדדית הכרחית מול אפשרות לתגמול ולתמריץ ראוי
על השקעה חריצות וכשרון .והכי חשוב חיי קהילה ,מסורת ותרבות ישראלית שבהם היינו רוצים לקיים את
המשפחה.
מקווים להיפגש בקרוב ולהתממש בקיבוץ,
נעמה ואמנון.
אגב ,מי שחולף בבוסטון  4-541-999-5304/5634 -או מהארץ ( 52-5054530עלות שיחה ״בזק״)
מוזמנים לבדוק אותנו אם מדובר בסתם נימוס או הזמנה אמיתית.
אנקדוטה קטנה  -בקיץ עברנו לגור מול בית ילדותו של נשיא ארה״ב לשעבר ג׳ון קנדי ,ננסה שיונתן ואורי
ישחקו שם בחצר כמה שיותר ,אולי ייצא מזה משהו...
ד״ש.
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12/1989
איור :ואלרי שיקלי

9/2006

7/1989

12/1998
איור :נרי לנצ‘נר
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שתי אבנים
בערב ראש השנה  ,בשעת ערב ,נפגשו שני מקובלים
ירושלמים בעיר העתיקה.
שואל ר' חיים" :ר' צבי לאן אתה ממהר כל כך? ומה
האבן שאתה נושא תחת מעילך?"
עונה לו ר' צבי" :ר' חיים ,אתה הרי יודע את מנהגי .כמו בכל שנה ברגעים האחרונים של השנה החולפת ,הולך
אני לבית העולם לקבור את השנה החולפת ,ואבן זו היא מצבה לשנה שחלפה .אני חורט בה אותיות פ.נ.
ומוסיף:
פה נקברה שנה פלונית.
כך אני נוהג תמיד .ואתה ר' חיים ,לאן אתה ממהר?"
עונה לו ר' חיים" :ר' צבי ר' צבי ,אתה הרי יודע את מנהגי :אני הולך בכל שנה להניח אבן יסוד לבנין חדש של
השנה החדשה ,בנין ענק בן שלוש מאות שישים וחמש קומות ,והיום אני מניח את אבן הפינה"...
אומר ר' צבי" :ויפה האבן שלך ר' חיים?"
אומר ר' חיים" :אינך יודע? הרי חמשת אלפים שבע מאות שישים ושבע שנים הולך אני אחריך לבית העולם.
בשעה שאתה מניח את אבן המצבה לשנה החולפת ,בא אני אחריך ,לוקח את האבן שלך והופך אותה על פניה.
גם אני חורט עליה שתי אותיות :פ.נ .ומוסיף:
פה נבנית שנה פלונית".
ראש השנה הוא יום שבו ניתן להתחיל חיים אחרים .תקיעת השופר ,המפרה את שטף השגרה ,קוראת לנו
להקיץ מתרדמת זו ,ולהתחיל להתחדש.
בצירוף הלשוני "שנה חדשה" יש מעין סתירה פנימית" .שנה" – פרושה דבר החוזר ונשנה שוב ושוב ,ו"חדשה"
משמעה שינוי ,יציאה מאותו מחזור של חזרה .כל השנים הם בעצם חזרה על המבנה היסודי של שנה ,שוב
סתיו ,חורף ,אביב ,קיץ ,שוב אותם ימים קצרים וארוכים ,גשמים ויובש ,קור וחום ,וכל זה חוזר ונשנה שנה
אחר שנה .הבדלים זעירים קיימים תמיד בין שנה לשנה ,אך הלא תמיד מצפים למשהו באמת חדש ,אחר.
אכן שנה רודפת שנה ,מה שהיה הוא שיהיה ,יכול אדם לבלות את כל ימי חייו בחזרה על דברים חיצוניים,
שאינם מגיעים לכדי דין וחשבון .כל שנה תהיה עבורו עוד שנה ישנה – אותו עניין עצמו .מעגל שאין ממנו
יציאה.
לשם כך נשמע קולו של השופר! הקול הזה שאינו ערב לאוזן ,שהוא כולו צעקה פשוטה שאין בה מילים כלל.
הקול הזה רק זועק ,פעמים בתרועת שבר ויללה – על מה שהיה ,על מה שאבד ,פעמים שהוא תרועה של
אזהרה וגם של הבטחה שבכל זאת אפשר ,שהחיים לא יהיו רק חזרה בלבד ,שבתוך מעגל הזמנים יש פתח של
תקווה ,שיש באמת שנה חדשה.
הרב עדין שטינזלץ מתוך "אור פני מלך"
בניר  -גליון  - 61/2/2162 - 011עמוד 19

הצעות לתכנון בית חסכוני
כאשר מתכננים בית חדש ,או כאשר מתכננים לשפץ ולהרחיב בית קיים ,בד"כ
מקדישים אין ספור שעות כדי לתכנן את הבית :איפה לשים את השירותים ,כמה חדרי
שירותים ,איזה צבע יהיו החלונות ,איזה ריצוף לבחור ,מהו עיצוב המטבח ועוד .בד"כ,
כל תוספת ,שינוי או שדרוג בבית יגררו עלות גבוהה יותר .ישנה אפשרות לתכנן את הבית מראש ללא השקעה
כספית ,בצורה שתחסוך כסף אפילו מאות ש"ח בחודש .אם סוכמים זאת ,בשלושים שנה הסכום הזה יכול
לנוע בין  465-15אלף ש"ח (ואפילו יותר כי בתים מחזיקים יותר) .איך זה אפשרי? לוקחים בחשבון את
האקלים בו אנו חיים.
הדרך הכי פשוטה היא לקחת בחשבון את כיווני רוחות השמיים :צפון ,דרום ,מזרח ומערב .אם ניקח  3בתים
זהים לחלוטין ונציב אחד מהם כך שהצד הרחב שלו פונה למזרח ולמערב (בית א' באיור) ,בקיץ הטמפרטורה
בפנים תהיה גבוהה ב 5-מעלות צלזיוס (!) בהשוואה לבית זהה אשר נמקם כך שהצד הרחב שלו פונה לצפון
ולדרום (בית ב') .כמו כן ,בחורף ,יהיה קר יותר בבית א' .ההשלכות הן ברורות ,בקיץ יהיה צורך להשקיע
הרבה יותר חשמל בקירור בית א' ובחורף יהיה צורך להשקיע הרבה יותר חשמל לחימומו (כ 253-יותר
חשמל) .איך זה יכול להיות? הכל תלוי במסלול השמש בקיץ ובחורף:
בקיץ נשאף שהבית יתחמם כמה שפחות מהשמש .השמש עושה
מסלול בזווית גבוהה בשמים :זורחת במזרח/צפוןמזרח ,עולה
בצהרים לשיא גובה במרכז השמיים ושוקעת במערב/צפוןמערב
(ראה איור) .ז"א ,עד הצהרים הקיר המזרחי של הבית סופג הרבה
אור שמש ישיר ,בצהריים בעיקר הגג סופג שמש ,ואחה"צ הקיר
המערבי סופג הרבה שמש .לכן ,בית א' ,שקירותיו הרחבים פונים
למזרח ולמערב ,יספוג הרבה שמש בקיץ ויתחמם במידה רבה.
בבית ב' ,קירותיו הרחבים שפונים לדרום ולצפון לא יספגו כמעט
אור ישיר מהשמש ,ורק קירותיו הצרים שפונים למזרח ולמערב
יספגו שמש ויתחממו אבל הרבה פחות מבבית א' בו קירות אלה
רחבים יותר.
בחורף נשאף שהבית יתחמם כמה שיותר מהשמש .השמש עושה
מסלול בזווית נמוכה יותר בשמים :זורחת בדרוםמזרח ,עולה
בצהרים לשיא גובה בדרום (ולא במרכז השמים) ושוקעת בדרום
מערב (ראה איור) .ז"א הכיוון העיקרי ממנו מגיעות קרני השמש
הוא דרום (בבוקר ,בצהרים ואחה"צ) .בית א' יתחמם פחות מכיוון
שקיר צר פונה אצלו לכיוון דרום לעומת בית ב' אשר הקיר הרחב
פונה בו לצד דרום.
אגב ,למרבה הצער ,הרוב המוחץ של הבתים בקיבוץ ניבנו בכיוון
דרום מערב לצפון מזרח או בכיוון דרום צפון ,לכן קירותיהם
חשופים ליותר שמש בקיץ ופחות שמש בחורף.
דרך פשוטה נוספת היא למקם את החדרים בבית גם כן לפי כיווני רוחות השמיים :חדרים שאנו מבלים בהם
הרבה בשעות היום ,כמו הסלון והמטבח (או חדר עבודה למי שעובד מהבית במשך היום) ,יפנו לצד דרום ,בעוד
חדרים שאנו שוהים בהם בעיקר בלילה או מעט מאוד זמן כמו חדרי השינה ,השירותים והמקלחות יפנו לצד
צפון .כך ,החדרים בהם אנו שוהים (בד"כ) רוב שעות היום והאור ,יזכו לאור חזק רוב שעות היום ולא יהיה
צורך להדליק תאורה .כך גם חדרי שינה יהיו יותר קרירים בלילה במשך הקיץ (שהוא יותר משמעותי מאשר
החורף בארצנו) ויהיה פחות צורך לקרר אותם.
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עדיף לבנות את הבית במקביל לכיוון הרוח העיקרי בקיץ כך מאפשרים לרוח לזרום באזור הבית ולצנן אותו.
כאשר בית נמצא בניצב לכיוון הרוח (למשל ,באיור הקודם רוח מערבית יחסית לבית א' שכיוונו צפון דרום)
הוא בולם את הרוח ומקשה על קירור הבית .אם ניתן ,רצוי גם להתקין  3חלונות בכל חדר בשני קירות שונים,
דבר המאפשר אוורור וקירור החדר בעזרת הרוח.
מה עושים אם הבית שלנו כבר קיים ולא עומד בצורה אופטימלית? פתרון נוסף ,שניתן ליישם אותו גם
בבתים קיימים ,הוא הצללה בעזרת צמחיה .נוטעים ממזרח וממערב לבית עצים נשירים (או מטפסים נשירים
על הקירות) .בקיץ הם יצלו על הבית ממזרח וממערב ובחורף יהיו בשלכת ויתנו לשמש לחדור ולחמם את
הבית .עם אותו העיקרון ניתן להרים סוכת גפנים על הגג (למי שיש גג שטוח) רק צריך לזכור לנקות את העלים
מהגג בסתיו ...ככלל ,ככל שבסביבת הבית יהיו יותר עצים כך הטמפרטורה באזור הבית תהיה יותר נמוכה
בקיץ ,ובחורף פחות קר ויותר לח ונעים .אם מחפשים פתרון מהיר ,שיצל על הבית עד שיצמחו אותם עצים
נשירים ,ניתן לנטוע צמחים מהירי צימוח כמו בננה או במבוק.
פתחים (חלונות ,ויטרינות) הם מעין "חרב פיפיות" :מצד אחד הם מכניסים הרבה חום מהשמש ביום
ומאבדים הרבה חום בלילה (יחסית לקירות רגילים) מה שמאתגר שמירה על טמפרטורה קבועה ונוחה בתוך
הבית ודורש חימום או קירור כדי להתמודד עם הבעיה; מצד שני הם מכניסים אור טבעי לבית במשך היום
ומקטינים את השימוש בתאורה חשמלית .ישנם חישובים שניתן לבצע על כל בית כדי לקבוע מהו היחס
האופטימלי בין שטח הפתחים לשטח הרצפה בכל חדר כך שהחדר יואר בצורה אופטימלית תוך מניעת
חימום/קירור יתר של החדר ע"י החלונות אך הם טיפה מסובכים וספציפיים לכל בית .הם תלויים בסוג
החלונות (מבודדים או לא ועד כמה) ,חומרי הבניה ובידוד הבית .ניתן למצוא מידע על כך באינטרנט (לדוגמא:
 )http://www.mnshi.umn.edu/kb/scale/windowsa_o.htmlאו מאדריכל המתמצא בבניה ירוקה .ככלל,
רצוי שיהיו פתחים קטנים יחסית בקירות המזרחיים והמערביים (מהם מגיעה הכי הרבה קרינת שמש ישירה)
ולשמור את הפתחים הגדולים לקירות הדרומיים והצפוניים .למעט מקרים מיוחדים ,לא רצוי לעלות על שטח
פתחים של  353משטח החדר .לדוגמא ,לסלון בשטח של  25מ"ר לא יהיו חלונות וויטרינות בשטח העולה על
 5מ"ר .בבתים קיימים או חדשים ניתן להוסיף הצללה חיצונית מעל החלונות וכן וילונות ,תריסים או צלונים
בהירים שיחזירו את אור השמש החוצה.

מים אפורים
בנושא אחר  -מומלץ לעשות הכנה להפרדת מים אפורים במערכת האינסטלציה .מים אפורים הם המים
המשומשים מהמקלחות והכיורים .בד"כ ,הניקוז של המים האפורים מוביל אותם היישר לביוב שם הם
מתערבבים עם המים השחורים מהשירותים .אפילו אם אתם לא מתכוונים להתקין/לבנות מערכת לטיהור
מים אפורים ,כדאי לבקש מהאינסטלטור שיכין מערכת ניקוז כפולה למים האפורים (קל מאוד לאינסטלטור
להכין אותה) :אחת שמזרימה אותם לביוב הרגיל ואחת שמזרימה אותם אל מחוץ לבית ,כאשר ניתן בעזרת
מגופה או פקק לבחור האם להזרים את המים לביוב או לצינור אל מחוץ לבית .בדרך זו ,ניתן עדיין להזרים
את המים האפורים כרגיל לביוב ,אך אם בעתיד יהיה רצון לחבר את הבית למערכת טיהור מים אפורים ,יהיה
אפשר לעשות זאת בקלות .העלות של הפרדת הצנרת של המים האפורים יכולה להיות אפס ש"ח עד מאות
ש"ח בודדים .במידה ורוצים להתקין מערכת לטיהור מים אפורים בבית אשר הצנרת לא מופרדת מראש,
יהיה צורך לעשות הרבה עבודה יחסית שתעלה לפחות כמה אלפי ש"ח (לשבור בלטות וקירות ואח"כ לסגור
אותם מחדש) .במידה ומתקינים/בונים מערכת לטיהור מים אפורים ,ניתן להשתמש במים האפורים
המטוהרים להשקיית שיחים ועצים וכך לחסוך מים וכסף.
כמובן שאפשר להשקיע יותר כסף בבניית הבית ולבנות אותו מחומרים מבודדים יותר מהחומרים הרגילים:
כמו בלוקים מבודדים ,טיח טרמי ,בידוד בגג ,חלונות מבודדים וכו' .למרות העלות הנוספת בבניית הבית,
עלות זאת מחזירה את עצמה לאורך עשרות השנים שהבית קיים ע"י חסכון בחשמל .עם זאת ,לרבים תוספת
עלות זאת אינה באה בחשבון לכן חשוב להכיר את האופציות התכנוניות שנזכרו לעיל שבעזרת קצת מחשבה
יכולות לחסוך לנו הרבה כסף.
דניאל מדר
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עוד פרק מן היומן של עמרי רז שנכתב לקראת מרתון טבריה
דאשתקד .בין פרק לפרק נוספים עוד רצים מהקיבוץ שגומאים
מרחקים ,בהצלחה!

ארוכה הדרך לטבריה  -פרק אחרון
 - 1262/566בוקר הריצה
לא ממש ישנים בלילה  .כלומר כנראה שכל אחד ישן קצת ,אבל לא הרבה .רוב הלילה סיבובים מצד לצד.
בקיבוץ ניר אליהו גם שיר לא ממש ישנה .וגם בחדר ליד רפי ושושי ,אבא ואמא ,מתקשים להירדם .ידענו
מראש ,אז לא נלחצנו.
קמים בבוקר לפני השעון  .בעשרים לשבע יורדים לארוחת בוקר .פרוסה וחצי עם דבש ,קפה שחור ,ומים.
מסביבנו "קולגות" .עולים לחדר להתלבש ,להתרוקן ,שומעים עוד כשעה של מוסיקה עם כל השירים
הממריצים .יורדים לרחוב בשמונה ורבע .ההזנקה קרובה מאוד למלון .בחוץ כבר אווירת קרנבל .יש
התרגשות בריאה .קצת צילומים ,חימום קצר .קצת מתיחות .ריקון שלפוחית אחרון בשירותים ומתמקמים
בין הרצים לקראת הזינוק .כמה דקות נותרו.
דקה לפני הזינוק  .זהו .רגע האמת מגיע .אני מסתכל על דור ועל אבא .שותפיי למסע .עברנו כברת דרך ארוכה.
כל אחד והגוף שלו ,המשברים שלו ,האתגרים שלו .עוד ארבע שעות פלוס נותרו לנו ואנחנו אחרי .איחולי
הצלחה וכאפות גבריות אחד לשני .שלוש ,שתיים ,אחד .זינוק.
עשרה מטרים ראשונים הולכים  .צפוף מאוד .אחר כך ריצה קלה עוד כמה עשרות מטרים ומגיעים לקו
הזינוק ,עולים על השטיח .מרתון טבריה ה ,21-הראשון של חיינו ,מתחיל.
התחלה איטית מאוד  .אחרי חצי קילומטר רואים אנשים שכבר יורדים לצידי הדרך להשתין ...אנחנו מאוד
מבסוטים .מרגישים טוב ,מתרגשים ,שומרים על קצב איטי במיוחד כמו שתודרכנו מראש .לא מאבדים
כוחות בהתחלה ,לא מתפתים לרוץ מהר יותר למרות שהגוף צועק "תגביר ,רוץ ,יש לי כוח ,תן עוד ,מה זאת
הזחילה הזאת" .אחרי קילומטר או שניים כבר נפתחים מרווחים .יש הרבה מקום לרוץ ,כמעט אין אנשים
בצידי הדרכים.
לוקחים מים בתחנה הראשונה  ,חלק מהבקבוקים לא נפתחים .מזל שאנחנו שלושה ואפשר לחלוק את
הבקבוק שכן נפתח .בתחנות הבאות זה כבר ישתפר וברובן אפילו יפתחו את הבקבוקים בשבילנו .אנחנו
מרוצים .מתיישרים על הקצב המתוכנן .שלושת הקילומטרים הראשונים בקצב ממוצע  5דקות לקילומטר
בערך .אחר כך מגבירים ומתייצבים על קצב שנע בין  6:19ל 6:65-לקילומטר לכל אורך הריצה.
לקראת הקילומטר השמיני אני במתח .מוכן נפשית לכך שהילדים ושיר לא יהיו בכינרת אבל מתפלל שכן.
פתאום אני שומע שריקות וצעקות .רואה אותם! איזה אושר .רצים לצד השני של הכביש ,מחלקים כיפים
לכתומים .אלעד נראה בשוק .צעקות .עידוד .צילומים .כמה אנרגיה זה מוסיף .אני מרגיש שאני יכול לעבור
לקצב שלוש דקות ולהצטרף לקבוצה המובילה.
צידי הדרך ריקים כמעט לחלוטין  .ליד דגניה עומדים בצד השני של הכביש ילדי הגנים ומושיטים ידיים .רוב
הרצים רצים בצד הרחוק של הכביש .אני חוצה את הכביש ומחלק כיפים לכולם .כך אעשה עם כל קבוצות
הילדים לאורך הדרך .הם מבסוטים מאוד ואני מגלה שגם לי זה מוסיף הרבה .הרבה יותר טוב מאשר לרוץ
בשממה ,עם עצמך בלבד ,בלי נפש חיה בצדדים ,מה שלמעשה קורה לאורך רוב הריצה.
בקילומטר ה 43-הפתעה רעה מאוד  .הנה הוא חוזר .הכאב בצד ימין .זה שלא בא לבקר כבר שבועות רבים
ונעדר מכל הריצות הארוכות האחרונות ,זה שאחראי למשבר הכי גדול שלי בתקופת ההכנות ,זה שגורם לי
בדרך כלל להאט בצורה משמעותית ,זה שהשלמתי עם קיומו ,שהתיידדתי איתו ושחשבתי שכבר לא ישוב
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לעולם .הוא חוזר ודי בגדול .אני מרגיש אותו חזק .בינתיים לא ברמה שגורמת לי להאט ,ואפילו עוד לא לשתף
את דור ואבא .אבל הוא פה ,וכרגע עושה רושם שהוא פה כדי להישאר .אני נושם עמוק .מתחילות לרוץ
מחשבות מהירות על כך שאם הוא יתגבר וימשיך ככה אין סיכוי שאני מסיים .אבל אני חזק .מטיס את
המחשבות האלה במהירות הבזק לקיבינימאט .יתהפך העולם ואני מסיים את המרתון הזה .חוץ מזה ,מה לא
ברור?  -הוא התאמן איתי ,ליווה אותי בכמה וכמה ריצות אז גם הוא רוצה להיות נוכח בטבריה ,להרגיש מה
זה מרתון .אני מספר לדור ,ממשיך לנשום ,מכניס את הכאב לשליטה ומעלים אותו לחלוטין לקראת סוף
הקילומטר ה.42-
זה בא טוב  .כל המחשבות שהיו לי לגבי זמן טוב ,הגברת הקצב וכו' ,כל אלו נזרקו עכשיו במורד המדרגות .את
מי מעניין זמן .העיקר לסיים בריצה ,בלי להישבר ובלי לעבור להליכה .הרגשה של מעין חרדת קודש עוטפת
אותי .המרתון זה עכשיו ,זה הדבר האמיתי ,וצריך להתייחס אליו בהתאם .אין מקום לשאננות .בדיעבד ,אני
חושב שהייתי קצת שאנן לפני הריצה ,היום בבוקר ובימים האחרונים .רק ברמת ההרגשה ,לא בהתייחסות.
הייתי מלא מדי בביטחון עצמי ,כאילו הריצה כבר מאחורי ברגע שסיימתי את ההכנות .לא הייתי לחוץ
מספיק ,לא פחדתי מספיק מהמרתון הראשון .כדאי קצת לפחד ,זאת דעתי.
אחרי עוד כמה קילומטרים מגיע מולנו המוביל .הוא בהפרש די גדול מהקבוצה שאחריו .אחר כך יתברר לנו
שפרש כמה קילומטרים לסוף .אנחנו מוחאים כפיים ,צועקים ,מעודדים .כך גם לגבי רוב עשרות הרצים
הראשונים .אבל בעיקר אנחנו מחכים ליערה .כשרואים אותה מתחילים לצעוק ,למחוא כפיים ,לעודד .היא
רצה בנחישות ,מוקפת במלוויה ומצליחה לשגר לנו חיוך .אני בטוח בלי צל של ספק שכל מילת עידוד כזאת
שמקבלים בדרך מוסיפה ותורמת .יערה תסיים את המרתון הראשון בחייה ראשונה בין הישראליות ,בזמן
אדיר של  3:64שעות .אלופת ישראל ,מקיבוץ ניר אליהו .איזה כבוד ,איזו גאווה ,איזה זמן .מברוק (בחצי
הדרך הראשון מלווה אותה גם אריאל "שלנו" .הוא הפייסר ,מכתיב הקצב שלה .היא לא תשכח להודות לו
בסיום בראיון הראשון שלה לאתר .)ynet
לאט לאט מתחילים להופיע מולנו עוד ועוד רצים ,שהסתובבו כבר בחצי הדרך .יעל ,שרצה איתנו ,מכירה
ומעודדת עשרות מהם .אנחנו יודעים שאוטוטו כבר קו החצי .אני כבר מתחיל להרגיש שזה יותר קשה לי מכל
ריצת אימון עד כה .לוקחים תוך כדי ריצה בקבוק מים בכל תחנת שתייה ,כמה שלוקים ומשליכים אותו לצד
הדרך .מתנדבים יקרים יאספו אחר כך הכל .פעם בשעה אני לוקח ג'ל .הקילומטרים עוברים לאיטם .אנחנו
שומרים על הקצב .דור מדווח כל קילומטר את הזמן .מסביב אין נפש חיה מלבד הרצים עצמם ,כמה רוכבי
אופניים שמלווים ,מצלמים ,מעדכנים בפלאפון ותומכים בחבריהם ,ומדי פעם מכוניות של תקשורת או של
המארגנים.
כמו האובססיה שהיתה לי לפני הזינוק לגבי שרוכי הנעליים ,כך נכנס דור לאובססיה משלו במהלך הריצה.
אובססיית הג'לים .מראש הוא התחיל את הריצה עם עשרות ג'לים עליו (הגזמה) אבל זה לא מפריע לו לקחת
עוד ג'ל בתחנת החלוקה בקילומטר ה 31-בערך .מחלקים שם ג'לים ,והוא אומר לעצמו למה לא ,שיהיה עוד
אחד לאוסף .הוא לא משתמש בכולם אבל זה מקנה לו הרגשת ביטחון ותוספת משקל .למרתון הבא אמליץ לו
לבוא עם שקית ,פן יחלקו ג'לים בחינם.
הקילומטרים מתארכים יותר ויותר  .העומס על הגוף גדל .קשה לי .כבר עשיתי ריצות ארוכות מאלה עד
עכשיו ,בקצב יותר מהיר ,והרגשתי יותר טוב .היום די כואב לי .בקילומטר ה 36-הכאב בצד חוזר ,הפעם עמום
יותר ,בקטנה .הוא ילווה אותי ככה ,לסירוגין ,עד הסוף .אבל בשליטה .לא יגרום לי להאט .הקילומטרים לא
זזים .בצידי הדרך כבר רבים שעברו להליכה .מותחים שריר .ממשיכים
לרוץ עוד כמה מטרים .עוצרים שוב .אני משתדל לא להסתכל להם
בעיניים ,לא לראות את האכזבה .מתקרבים לקילומטר ה .21-כשחוצים
אותו אנחנו כבר יודעים שהגענו לטריטוריה חדשה מבחינתנו .מעולם כבר
לא רצנו זמן וקילומטרים כמו שאנחנו רצים מעכשיו ועד הסוף.
עד עכשיו לא עצרתי להשתין .זה בניגוד לצפוי .לא מרגיש צורך ויודע שאם
אעצור עכשיו אני יוצא לגמרי מהקצב ומסכן את הריצה כולה.
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שוב חוזרים לראות פה ושם קצת אנשים  ,קצת ילדים ,מחלקים קצת כיפים .אפילו העידוד ממספר חברים
מבוגרים מקיבוץ דגניה שעומדים על הכביש ושרים מוסיף אנרגיה .מספר עמדות רענון ,בננות ,תפוזים,
משקאות איזוטוניים (לא לקחתי כלום) ,מים .אני מסתכל על דור ואבא .כל אחד במאבק האישי שלו .כל
אחד בכאביו .לכולם קשה .לא יודע באיזו מידה לאחרים .לי מאוד קשה .אני חושב שאם לא הייתי בקבוצה
אולי הייתי מאט .אנחנו שומרים על הקצב .לא מגבירים ,כי אי אפשר ,אבל גם לא מאטים .לא נתקלים
ב"קיר" המפורסם ,שבעקבותיו מי שנתקל בו מאט לקצב הליכה ובסופו של דבר פשוט עוצר .מדבר לעצמי.
אתה חזק .רוץ .עוד חצי שעה ריצה ואתה מרתוניסט .מגשים חלום .איזה מאבק עם הראש ,עם הרגליים ,עם
הגוף .אני לא מרגיש על סף פרישה אבל קשה לי מאוד מאוד.
חמישה קילומטר לסוף דור שואל אותי על מרתון פריז .אני עונה שנכון לעכשיו אני מוותר עליו .אין מצב.
עוד קילומטר עובר  .דור ,כנראה בפרץ של התרוממות רוח ,מתחיל לסכם את הריצה .אומר כל הכבוד ,אנחנו
מרתוניסטים ,רק עוד קצת עד הסוף .אני נוזף בו .ואם עכשיו ייתפס שריר .מה אתה מסכם? לא מסיימים
לדבר ומולנו בחור מעולף שוכב על הכביש .הוא כבר מוקף בארבעה רצים אחרים אז לנו אין מה לעצור .אתה
רואה ,אני אומר לדור ,מוקדם מדי לסכם .דור מסכים.
קצת אחרי הקילומטר ה 29-אנחנו שומעים צעקה – "כל הכבוד ניר אליהו" .מולנו מופיע משיח בן דוד.
אריאל בכבודו ובעצמו .הוא חזר סביב הכינרת עם וויצמן ותרצה מקו חצי המרתון ,כדי לחכות ליערה בסוף.
אחרי שהיא סיימה לבש טרנינג ויצא לקראתנו .אריאל מתחיל לרוץ איתנו ,עם טרנינג ,עם שקית ביד ,ועם
אנרגיות בלתי נגמרות שמדביקות גם אותנו .מעודד .מעדכן מרחקים .הנה השלט של הקילומטר ה .15-רץ
מהר לתחנת המים האחרונה ומביא בקבוקים לכולנו .עוד  355שניות .עוד מאה .זה הזמן להגביר אם נשאר
לכם כוח ,הוא אומר ,איזה להגביר ...אני בלי יכולת להגביר אפילו בשנייה .לפני המאתיים מטר האחרונים
מגיעה ההוראה מאריאל לחייך כי עוברים מול מישהי שמצלמת ומעלה את התמונות אחר כך לאינטרנט.
פתאום מהצד שריקות משרוקית וצעקות .דורון ,אחותי ,רוקדת וצווחת ומתחילה לרוץ לידנו תוך צעקות
מטורפות .אריאל מוביל אותנו עד שמגיעים ל 465-מטרים האחרונים ,אומר "הבמה שלכם ,תיהנו" ומפנה
את הדרך .אנחנו עם חיוך בלתי נגמר על הפרצוף (יש תמונות שמוכיחות שכוח לחייך נשאר לנו) .רואה את
חנה פורצת עם משרוקית וקופצת על המסלול .רואה את שיר והילדים .את אמא .רץ הצידה ,חוטף את אלעד
ההמום ,עם משרוקית בפיו ,לוקח את יובל ביד ומעביר אותו לאבא שרץ אחרי עם יובל ועם אמא ,ומרחף עוד
 25מטרים עד קו הסיום .חוצה את השטיח ,שומע את שמי מוכרז ,ומחבק בחוזקה את אלעד .זהו .עשיתי את
זה .רוחנית אני מרחף כמה מטרים באוויר .פיסית ,אני מותש ,מרגיש כמה מטרים מתחת לפני האדמה .חייב
לשתות .עוד ועוד לשתות.
חיבוק משותף עם יובל ואלעד .מפה הזיכרון קצת מעורפל.
יש חיבוקים ,כיפים .כוסות מים .בננה אחת .הולך לגדר
ומנשק את שיר דרכה .תיכף אצא אליהם .פתאום מופיע
אריאל ,רוכן ומוריד לי את הצ'יפ מהנעל .אומר שאם
אתכופף לא אוכל להתרומם שוב ...אחרי שנייה הוא חוזר
עם שלוש מדליות ומעניק לנו אותן .חיבוק אחרון ופרידה
מהאיש שנתן לנו השראה ועשה לנו את הכל הרבה יותר
ברור .כשנחזור הביתה כבר יחכה לנו מייל ממנו עם ברכות
וטיפים להתאוששות ולימים הקרובים.
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יוצא החוצה  .חיבוק עם שיר ,דורון ,אסי .שותה הרבה .כמעט לא אוכל .אני מרגיש שמים הם מה שחסר לי
עכשיו (בדרך חזרה נעצור בצד כדי שאשתין שלוש פעמים) .קצת צילומים ,מתיחות מועטות .שומעים חוויות
מהיום הארוך והמרגש שעבר על שיר והילדים .שיר משתפת בהתרגשות שלה ושל הילדים .אני מאושר.
בעננים .שותה עוד ועוד .מדדים למלון ,מקלחת ,והביתה.
"כבר שכחתי מתי עפתי ,ומתי את כל חושי איבדתי כך".
 - 1262/566סיכום
תם ונשלם .אנחנו חברים במועדון  13.3היוקרתי .מועדון בו חברים בערך  5.543מאוכלוסיית העולם,
ושהוא ,כמו שכתב אריאל" ,מועדון אקסקלוסיבי שמורכב מאנשים שיודעים לעמוד במטרות שהציבו
לעצמם".
דור מסיים במקום ה 156-כללי ,אני אחריו ואבא אחרי (דור שולח לי למחרת הודעה " -אני מקום שני
בפודיום של הקיבוץ וראשון בין הגברים .פירקתי אותך בסוף") .הזמן  1 -שעות ,תשע דקות ו 21-שניות.
"למה לא ניצחתם?" ,שואל אותי יובל למחרת" .בטח שניצחנו" ,אני עונה" ,רק לא היינו ראשונים".
מאחורי בערך  4526קילומטרים 452 ,שעות ריצה 33 ,שבועות ,חמישה חודשים ,חמישה זוגות גרביים,
שלושה מירוצי הכנה ,שלוש חולצות ,שני זוגות
מכנסיים ,שני זוגות נעליים ,טייץ אחד ,שותף אחד
קרוב ואחד רחוק ,מרתון אחד ,חלום אחד ,אחד
אלוהינו.
תודות  -בראש ובראשונה אני רוצה להודות לעצמי.
על הצבת המטרה ,הגדרת החלום והגשמתו ,ועל
מתנת היומולדת שהענקתי לעצמי ,יום לפני גיל .23
תודה ענקית לדור .בלעדיך ספק גדול אם הייתי
מצליח .נחישות ,מקצועיות ,אופטימיות ,חברות
שכזאת שמוצאים אולי פעם בחיים .הצלחת לסבול
אותי ואת שיגעונותיי במשך מאות (!) שעות של
ריצה משותפת .תודה .תודה ענקית לא פחות לשיר,
אהבתי היקרה מכל .בלעדייך ,בלעדי התמיכה
והפרגון כל זה לא היה מתאפשר .תודה לרפי ,אבא
שלי ,על השותפות ועל ההשראה שהיית ועודך
עבורי .תודה לשושי ,אמא ,על התמיכה באבא ובי,
לילדיי האהובים ולכל המשפחה התומכת
והמפרגנת .תודה גדולה לאריאל ,האחד והיחיד,
שעשה את הכל הרבה יותר נכון ,מקצועי ומובן.
תודה לכל החברים ,התומכים ,המפרגנים
והשותפים שליוו לכל אורך הדרך .מקווה שלא
שכחתי אף אחד ,ואם כן ,אז תודה גם לך.
עכשיו צריך להגשים את החלום הבא.
עמרי רז

2/2000
איור :נרי לנצ‘נר
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גניה כנורי61 ,

שירז לביא60 ,

הניה שוורץ61 ,

תבל קציר60 ,

מיקי שוורץ61 ,

עמר פלג67 ,

לייקה מזרחי92 ,

לי שלמון62 ,

רמי צדפי99 ,

לירון שר9 ,

הדסה ראובני99 ,

שחר עציון צדפי9 ,

יורם ברלס99 ,

עפרי ביוקאורל0 ,

לולה רגב99 ,

אלה בוחסירה0 ,

בוסיק ניר99 ,

אלעד רז6 ,

מזל אהרון97 ,

נדב אברהמי7 ,

איז‘ו רוזנבלום16 ,

רומי סלע ירון7 ,

הווארד הורביץ12 ,

איציק בורנשטיין02 ,

איתי זוהר7 ,

מרים שקד06 ,

יוגב ברק7 ,

ואלרי שיקלי06 ,

גל כדורי2 ,

תרצה זנגי09 ,
דינה פיינבלט01 ,
זהר קציר62 ,

אריק רוסו06 ,

יהודית מדר69 ,

4/1992
איור :קטי רפפורט

זוהר גלילי61 ,
ליזה בוחסירה67 ,
אלי ביוקאורל62 ,
נדב קאליפה62 ,
עידו תשבי66 ,
ליאון דולב76 ,
נטלי ביוקאורל76 ,
רותם אברהמי נחום76 ,
דור הורביץ72 ,
אבישי רוזנבלום72 ,
נטעלי וול22 ,
עידו שקד29 ,
נופר וינטר21 ,
אמיתי הורביץ21 ,
דרור ירושלמי27 ,
דן קובלסקי22 ,
שגב לוינסון22 ,
עידן בורץ21 ,
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1/1958

7/2010
איור :אילאיל יוגב

9/1994
ראש השנה תשנ“ה
איור :נרי לנצ‘נר
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» יתרת חובה מחודש יולי – גם ליאור מדר המדריכה האולטימטיבית סיימה
קורס מד"צים מתקדם ,ברכות וכל הכבוד.
» ועוד מחודש יולי  -משפחת ינאי יצאה לחופשה השנתית שלה לביקור
משפחה בארה"ב ,למילוי מצברים לשנה החדשה.
» כבר בפנסיה וכבר חוגג :יורם ואביבה יצאו לטיול בנורבגיה ,שוודיה
ודנמרק ,כייפו וחזרו ,ואפילו נראו באחת השבתות עם המשפחה בבריכה...
» את חודש אוגוסט פתחנו עם חגיגות ה 53-לקיבוץ בארוחת הבוקר המסורתית
והרצאה של מוקי צור על הורות בקיבוץ המשותף .בערב סיור נוסטלגיה של
מבנים ומקומות ,וסיפורי ותיקים לילדים :לנצ'ו ,אברמל'ה ,פיני ,וצבי  -נוסטלגיה אמיתית .הערב ירד וקיבלנו
את השבת ליד חדר האוכל בשירה ,יין וחלה טעימה .למחרת הפנינג בבריכה המדהימה שלנו עם ארוחת ערב
דרוזית ,ואיש נחמד עם המון בלוני סבון .כל הכבוד לצוות החג :רותם ,רווית ,שלומית זוהר ,שלומית ברזילי ,מתן,
דקלה ,וואלרי .לדלית ולולה על קבלת השבת לתמר צדפי על החלה .וכמובן לצועדת בראש שיר רז .וכמובן לעומר
קורדובה שנכח באירועים.
» את נסיעתה של הדס שר כבר ציינו בעלון הקודם ,אבל את אב השנה נציין עכשיו :דיוויד שנשאר שבוע שלם עם 1
ילדים ועשה זאת לתפארת .כמובן שפה ושם קיבל עזרה מסבתא בובה והדודה קרן ,אבל בגדול...
» ואם באבות מדובר יובל ראובני שבר שיא בניר אליהו – אבא לשבעה ...וזה לא צחוק זה עניין של חיים שלמים –
בהצלחה לך ולפזית וכמובן מזל-טוב לכל המשפחה .האחים :הדר הבת ,דותן ,שחף ,עמרי ,עלמה ,איתמר והדר
הבן ,לסבים לסבתות ,לדודים והדודות ,וכמובן ליואב הקטן שנולד למשפחה הגדולה.
» וכאן לציין שעומר קורדובה עדיין לא התחתן ולא הביא ילדים וכמובן לא נכדים...
» הנעורים לקחו גם השנה חלק במסגרת האיחוד החקלאי במחנה הקיץ שאורכו  1ימים נהנו ועשו חיים.
» אחרי  43שנה שלא פקדו את הבריכה – משפחת שלמון הבוגרת שוש ואריה ,הגיעו לאחר מסע שכנועים של לירז
לבריכה ונשארו המומים .כן-כן הבריכה עברה שדרוג מדהים ולכל הסקפטיים הפתעה גדולה .וכאן המקום להגיד
תודה למי שחשב והאמין שאפשר גם אחרת.
» ריישה ויינטרוב טסה לביקור משפחה בארה"ב לאחיה לדודה ולבני דודים – למילוי מצברים בחיק המשפחה.
» משפחת מדר הצעירה נימרוד ,לירז והילדים יצאו לסוף שבוע ארוך ביוון באי כרתים ונהנו מאוד.
» גם החופש הגדול הסתיים לו במסיבה בבריכה שהופקה ע"י ילדי כחל-עורבני והנעורים .מתנפחים ובריכות והכי
חשוב מצב רוח טוב .ובכלל תודה על חופשה נפלאה ביותר ,לצוות המדריכים של הבלתי-פורמאלי תמר ועמרי ,ניב,
הדס ובני הנעורים וכמובן לרכזת לוטם כהן .זו היתה חופשה נפלאה.
» איחולי החלמה מהירה לעורכת העלון נטע בארי .רק בריאות.
» משפחת קאליפה הצעירה הספיקו להיכנס לביתם החדש בקיבוץ וממש כשנסתיימו ההתארגנויות האחרונות
הגיעה שחף .וזאת בת המשק השנייה באורגינל של קליטה חדשה .מזל טוב לנדב ,גל ודריה ,לסבא וסבתא
קאליפה וכמובן למשפחה המורחבת.
» אהוד בנאי הוציא ספר שני 'זה המקום' המשלב זיכרונות ופרוזה .לענייננו יש בספר פרק 'הצריף' בו הוא כותב על
התקופה בה שהה כחבר גרעין 'שונית' בשנת  ,4912גר בצריף המבודד שלפני 'חסידה' ונהרס ,עבד במכבסה ועוד...
הספר נמצא בארכיון.
» נורית שלמון יצאה לפראג במסגרת עבודתה לתערוכה וגם לחגיגה.
» סוזן מאור חזרה מהביקור המשפחתי בגרמניה ובטח קנתה שם כבר את השמלה לחתונה הקרבה...
בינתיים עבר עוד חודש ואפשר כבר להגיד מזל טוב לניצן ומיכל ,שהתחתנו על דשא חדר האוכל עם גרילנדות וכלי
זמרים ,והזמינו את כל הקיבוץ לקפה ובקלאווה .מזל טוב גם למשפחות ובהצלחה בחיים המשותפים!
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» שנת הלימודים החלה .כיתה א‘ המונה  42ילדים יצאו לדרך לבית ספר יחדיו איתם כל ילדי 'יחדיו'.
ל'עמי אסף' נוספו כיתה ז‘ המונה  1ילדים ,בהצלחה לכל תלמידינו ובהצלחה רבה לכל מורותינו.
» אהובה לביא ,רמי ורבקלה צדפי נסעו לסלוניקי ואתונה לחופשה קטנה לפני החגים.
» לניתאי סלע היה סבבה בבטן של אמא אסנת ולכן לא כל-כך רצה לצאת .אז בניתוח קיסרי יצא הבחור – ברכות
לדותן ,אסנת ורומי ולסבתא רבקה ,והמשפחה המורחבת!
» חנה ואילן קובלסקי יצאו לחופשה זוגית באוסטריה.
» עתליה אייל טסה לחגוג את החגים בחיק המשפחה בלונדון.
» זהר וירון קציר יצאו לחופשה קצרה בכריתים.
» אירוע גיבוש למשפחת מאמצות ומאומצות שלב א' לקליטה ,חוויה בבריכה עם משחקים שרק הנעורים יודעים
לעשות ,משימות וארוחת ערב במזג אויר נהדר ,תודה רבה למינהלת הקליטה על אירוע מחבר לבבות ולנעורים
על העזרה הגדולה.
» מקבלים את החג בגיל השלישי – נחגג בבית אליהו בתוספת הרצאה של ליאורה לוי מהושעיה בנושא "ונתנה
תוקף "...חג שמח לכולם.
ואסיים בברכת שנה טובה:

שנה טובה ומתוקה
שנהיה לראש ולא לזנב
שנדע לקבל את השונה
שנה של בניה חדשה וקליטה טובה
שנה של בריאות טובה ואריכות ימים
שלא יהיו מלחמות
ושכולם יחזרו הביתה בשלום
ליזה בוחסירה

9/1982
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התשובה למבנה מהעלון הקודם:
הגלגלים שבתמונה שייכים לסככת תליית הכביסה במכבסה /
מחסן הבגדים.
מחסן הבגדים והמכבסה הוקמו במקומם דהיום במרכז הקיבוץ
בשנת ( .4960קודם לכן היו בפינת הלול .המכבסה שכנה בפחון
שבעבר היה חדר-אוכל ראשון ,והמחסן במבנה מעליו).
בשנת  4911עבר המבנה שיפוצים ,והורחב לממדיו היום .במבנה
היו מתפרה ,מחסן בגדי חברים ,מחסן בגדי ילדים ,מכבסה.
סככת הכביסה בוטלה עם הכנסת תוף הייבוש.
עם ההפרטה הלכו והתמעטו החברים שהשתמשו בשירותי הענף.
בשנת  3550כאשר הוחל ב"רשת הביטחון" ,הפך הענף ליזמות.
המבנה עצמו שעמד ברובו ללא שימוש שופץ ,וייעודו שונה ,והחל מספטמבר  3545משמש ברובו למשרדים
לענפים וועדות ,ובחלקו מחסן בגדים ומכבסה ביזמות.
עמיקם רגב

גלגלי הכבלים לתליית כביסה מעוררים בכולנו זיכרונות...
בני המשק הבוגרים זוכרים למשל איך היו נתלים על הכבלים ועוברים בתנופה לצד השני של הסככה ועד
היום זוכרים את הצביטה שהיו מקבלים כשכפות ידיהם היו נתפסות בגלגלים...
כובסים רבים תלו כביסה בסככה זו ואני מתנצלת בפני מי ששמו נשמט בטעות:
מנחם קורדובה ז"ל שעבד עוד במכבסה הראשונה של הקיבוץ ,אבנר כהן ,אריק רוסו ,תמר שלמון ,איז'ו,
גיורא הררי ,רחלי הררי ויונה פלג מספרת על הזמר אהוד בנאי שאף הוא עבד במכבסה אך מדי פעם היה
צורך ללכת להעיר אותו כדי שהעבודה תתבצע.
ולא שכחתי את זו שמצילה אותנו בכל פעם שמצב רוחנו יורד בגלל איזשהו כתם מרגיז שאנו מגלים בבגד
אהוב – שוש שלמון ,שעובדת במכבסה עד היום.
בניר  -גליון  - 61/2/2162 - 011עמוד 30

שוש:
לפני שעבדתי במכבסה עבדתי במחסן הבגדים .עבדתי שם
כשציונה קושמרו ז"ל היתה מחסנאית .בהתחלה רק
קיפלתי כביסה ,אח"כ עליתי בדרגה וקיבלתי רשות לגהץ
ורק מאוחר יותר הגעתי לשלב בו יכולתי לחלק את
הבגדים לתאים.
מאוחר יותר נכנסתי לעבוד במכבסה .עבדתי אחרי אריק
רוסו והוא ,כמו מורה טוב ,הכניס אותי לעבודה כשהוא
מסביר לי בדקדקנות שלב אחרי שלב .אח"כ יצאתי לקורס
בגבעת-ברנר ,קורס שנקרא הכימיה של הכביסה – הבגד
והחומרים מטעם "זוהר דליה".
עבדתי במכבסה שנים רבות עם הפסקות .יצאתי מהמכבסה לעבוד במטבח
וחזרתי .יצאתי לעבוד במפעל ,וחזרתי ויצאתי לעבוד ב"פרוטיאה"
בהרצליה ושם כמובן עבדתי במכבסה.
כשהתחלתי לעבוד במכבסה היו מכונות אחרות ,מכונות שלא סוחטות את
הכביסה ,מכונות עם  1פתחים להכנסת הכביסה .את הכביסה הייתי
מוציאה למסחטה ומשם מעבירה לתוף ייבוש .חלק מהכביסה היינו תולים,
כמו חולצות משובצות מפלנל או שמיכות צמר.
אח"כ היתה מכונה עם כרטיסים .היה כרטיס לצבעוני כהה ,כרטיס
לכביסה לבנה ,כרטיס לכביסה סינטטית .אהבתי את המכונה הזאת .כיום
היא נמצאת בלול ,במחסן של פיני ששומר חפצים ישנים.
היום המכונה היא דיגיטאלית .יש מספר תוכניות ,לחיצה קלה והמכונה
מכבסת וסוחטת .יש לי גם מכונה קטנה בה אני מכבסת לחברים
המבקשים שאכבס את הכביסה שלהם לחוד.

אריה:
אחרי השינוי הסיפור שונה .המכבסה היא יזמות ואנחנו שנינו עובדים כצוות.
אני מוכרח להחמיא לשוש על המאמץ שהיא עושה .אם זו היתה מכבסה קיבוצית כמו פעם היו בוודאי
עובדים בה שלושה אנשים .היום היא עושה הכל לבד .קמה מוקדם בבוקר ועובדת מאוד קשה .אנחנו עובדים
גם עם גורמי חוץ וכל מי שעובד איתנו יודע שהוא מקבל את הכביסה מהר ,לפעמים יום למחרת ,מקופלת,
מגוהצת ומבושמת.
אנחנו עובדים עם קיבוץ אייל – מכבסים לשני מפעלים ,למרפאת השיניים ולמערכת החינוך.
בנוסף אנחנו מכבסים למרפאת השיניים של ד"ר אלן ,הרופא שלנו ולאחרונה קיבלנו את הקליינט הגדול
ביותר שלנו את "אריאל ועדיאל" ,ומספקים להם שירותי כביסה בכמויות עצומות.
שוש – חזרתי לעבוד במכבסה רק כדי שיהיה לי מה לעשות כשאני קמה בבוקר...
אריה – יש היום יותר הקפדה על ההוצאות ,מה שלא היה פעם ונוכחנו לדעת שעלויות הכביסה מאוד יקרות
– צנרת הקיטור מאוד ישנה ומשותפת לנו ולמטבח והוצאות הקיטור גבוהות .הגענו למסקנה שלא נוכל
להמשיך בעומס ההוצאות ואנחנו חושבים להפסיק לעבוד עם המכונות הקיימות ,להתנתק ממערכת הקיטור
של ניר אליהו ובודקים אפשרות לעבוד עם "כביסקל" – חברה שמשכירה מכונות כביסה ומייבשים ונותנת
ייעוץ והדרכה.
אחרי הבדיקה שנעשה נחליט אם נלך לדרך של השכרת מכונות או...
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אריק רוסו:
כשהיינו ילדים היתה לנו תורנות של עבודה במכבסה .היינו תולים כביסה וכמובן גם משתוללים  -היינו
נתלים על הכבלים ו"נוסעים"...
הייתה לנו הרבה עבודה – היינו צריכים לתלות את כל הכביסה של החברים והילדים ולהוריד את הכביסה
היבשה .אני זוכר שכשהגיע תוף הייבוש העבודה הייתה קלה יותר ,היינו תולים רק את הסינטטי.
עבדתי במכבסה בתקופות שונות .כנער עבדתי עם אהוד בנאי בשעות אחה"צ .אחרי הצבא חזרתי לעבוד
במכבסה .העבודה במכבסה היתה מאוד קשה בימים ההם .לא היו אז טיטולים לתינוקות ואנחנו היינו
מנקים את החיתולים המלוכלכים של התינוקות ומרתיחים אותם ואחר כך כמובן תולים לייבוש .היתה אז
הרבה מאוד כביסה.
היתה לנו מסחטה שכולם פחדו לעבוד איתה .היינו
ממלאים את המסחטה ,שמים מעל הכבסים בד כדי
לכסות את הכביסה ומפעילים .המסחטה היתה
מסתובבת כל כך מהר שהיה מפחיד להתקרב
ולעצור אותה .כשהיינו ילדים היינו שמים עט על
הבד שכיסה את הכביסה במסחטה והיא היתה
עושה ציורים מאוד יפים.
אני הכנסתי את נושא סגירת התאים לזריקת
כביסה .כשהתאים היו פתוחים כל השבוע וכל אחד
זרק כביסה בזמן אחר ,היינו מכבסים וכשהיינו
גומרים את הכביסה היינו מגלים כביסה נוספת
בתאים וצריך היה להתחיל מחדש...

אבנר כהן:
כשהגעתי לקיבוץ התחלתי לעבוד בלול .עבדתי חצי שבוע בלול ובחצי השני לימדתי מלאכה בבית הספר
המקומי .אחר כך עברתי לעבוד במפעל ומהמפעל עברתי למכבסה שם החלפתי את מנחם קורדובה .יצאתי
לארבעה ימים לקיבוץ גבעת -ברנר ולמדתי שם את העבודה אצל חברת משק שעבדה במכבסה.
עבדתי במכבסה כמה שנים .במחסן ילדים עבדה אז יונה פלג ובמחסן חברים נעמי תקומי.
היתה מכונת כביסה גדולה ממנה העברתי את הכביסה למסחטה וממנה לתוף הייבוש ,ואז החליטו להכניס
מכונת כביסה חדשה יותר שגם תסחט את הכביסה.
כשעבדתי במכבסה פנה אלי יעקב מזרחי בבקשה שאעבוד איתו בהרכבת הארונות בבתים החדשים שנבנו אז
בקיבוץ (בשכונה של משפ‘ כספי ומשפ‘ מאור) .עזבתי את המכבסה ועברתי לעבוד עם יעקב.

רחלי הררי:
התחלתי לעבוד במכבסה כשהייתי בת .41
הייתי אז בחברת הנוער וזאת היתה העבודה שלי בשעות
אחה"צ .עבדתי במכבסה עד גיל  41ועברתי לעבוד בבתי
הילדים .עבדתי עם מתנדב שהיה תקופה ארוכה בקיבוץ.
היתה אז מכונה גדולה שהיו בה  1תאים ומכונה קטנה
יותר .הכביסה במכונה הקטנה הייתה מסתבכת ,וקשה
היה להוציא ממנה את הכביסה הרטובה למסחטה.
בניר  -גליון  - 61/2/2162 - 011עמוד 32

זאת היתה עבודה פיזית מאוד קשה .תלינו לייבוש רק דברים גדולים – שמיכות ,שטיחים וכדומה.
אהבתי את ימי שישי אחה"צ .כשכולם היו הולכים הייתי נשארת לבד במחסן ,מגהצת לעצמי את הכביסה
ושומעת רדיו .בחדרים לא היה לנו רדיו וזאת היתה ההזדמנות שלי – להיות לבד ,בשקט ולהקשיב למוסיקה
קלאסית ולמארשים.
חזרתי למכבסה לפני כ 0-שנים ועבדתי שם  1שנים .הייתי גם מחסנאית (מחסנאית ילדים כבר לא היתה) וגם
כובסת .הכביסה היתה כבר מופרטת – שקלו את הכביסה הנקייה ושילמו לפי המשקל.
היה לי מאוד לא נעים כשכביסה היתה נצבעת בטעות או שפריטים נעלמו לחברים .היה לי גם קשה לראות
כמה כביסה לא מסומנת היתה נשארת במחסן ,בעיקר מגבות ומצעים ואיש לא בה לחפש אותם...

גיורא הררי:
שוש שלמון הכניסה אותי למכבסה להיות מחליף בשבתות עוד בזמן המסחטה הישנה .אח"כ עברתי מהלול
למכבסה לשנה ,להחליף את מנחם קורדובה שחלה .אז כבר היתה מכונת כביסה חדשה שעמדה מאחורי
הישנה .בישנה כיבסו בגדי עבודה ובחדשה כביסה עדינה .היתה גם מכונת כביסה ביתית בה היינו מכבסים
את הכביסה שהיינו משרים כדי להוריד כתמים .אחרי שנה חזרתי ללול.
ראיינה ,ליקטה וערכה:
עתליה אייל
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חידת החודש:
היכן נמצא המבנה? מהו תפקידו?

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

שתהיה לנו באמת אחלה של שנה...
שנת קליטה וגדילה,
שנת בריאות ומצב רוח טוב,
שנה של שלום ,שנה של חברות
שנה שבה נתעסק בפריחה ובטיולים
במקום בקוטג‘ ובטילים,
שנה גשומה ,שנה ברוכה.
בקיצור ,שנה טובה!

צוות העלון
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