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שּוב ה יר ַהַמֲעלֹות בְּ ּיֹון' שִׁ יַבת צִׁ ֶאת שִׁ  

ים מִׁ חֹלְּ ינּו כְּ  ָהיִׁ

ָנה שֹוֵננּו רִׁ ינּו ּולְּ חֹוק פִׁ ָמֵלא שְּ  ָאז יִׁ

יל ה דִׁ גְּ ם הִׁ רּו ַבּגֹויִׁ ם ֵאֶלה' ָאז יֹאמְּ ַלֲעשֹות עִׁ  

יל ה דִׁ גְּ ים' הִׁ ֵמחִׁ ינּו שְּ ָמנּו ָהיִׁ ַלֲעשֹות עִׁ  

ים ַבֶנֶגב' שּוָבה ה יקִׁ יֵתנּו ַכֲאפִׁ בִׁ ֶאת שְּ  

צֹרּו קְּ ָנה יִׁ רִׁ ָעה בְּ מְּ דִׁ ים בְּ עִׁ  ַהזֹרְּ

 ָהלֹוךְּ ֵיֵלךְּ ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶשךְּ ַהָזַרע

ָנה נֵֹשא ֲאֻלמָֹתיו רִׁ  בֹא ָיבֹא בְּ
  

 תהילים קכו
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 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 נר זיכרון

 שנתיים למותו -בני פלג  

 שנים למותו 3 -קלמן גביש  

 כל אחד

 
 זאב-אברהם בן: מילים

 דוד זהבי: לחן

 

אּו: ַאל ָנא תֹאַמר  ָבטּוַח , ָאָדם צֹוֵעד ָזקּוף, רְּ

עֹול שְּ  .ָינּוד ָשֵמַח ַבמִׁ

ֵחק ָהרּוַח  ֵחק ַהרְּ גֹוָניו ָנָשא ַהרְּ  -ֶאת ֵנֶטל יְּ

מֹול ן ָהֶאתְּ לֹא נֹוַתר מִׁ  .וְּ

 

י ֵהיֵטב ֵהיֵטב יֹוֵדעַ , ַאל ָנא תֹאַמר י ָאנֹכִׁ  :כִׁ

ן ֶהָעָבר  ֶשֵאין ָמנֹוס מִׁ

יס ֶאל חֹוף רֹוֵגעַ  שֹו ֵמנִׁ ָכל ֶאָחד ַאךְּ ֶאת ַנפְּ  ,וְּ

ָלה ֵאין ַליְּ י ָוַקר-בְּ  .סֹופִׁ

 

ַמֶשהּו בֹוֵרחַ   ,ָכל ֶאָחד מִׁ

 .ֶאל ָהאֹור, ָנס ַבֵסֶתר ֶאל ַהַשַחר

יל צֹוֵעד ָשֵמחַ  בִׁ אֹוָרה ַבשְּ כְּ  ,לִׁ

כֹר זְּ בֹו ָלַעד יִׁ ֵרי לִׁ תֹוךְּ ַחדְּ  :ַאךְּ בְּ

יב ֲאֶשר ָדַעךְּ   ,יֹום ָאבִׁ

וֹות ֲאֶשר ָנַבל קְּ רֹור תִׁ  ,צְּ

ָכח, בֹור בֹוֵדד -ֶקֶבר  שְּ  ,נִׁ

ָהֵרע בֹו מּוָטל  ,וְּ

כֹן שְּ יש יִׁ ֵלב ָכל אִׁ  ּובְּ

 ,ָעצּוב ָכל ָכךְּ , סֹוד ָעצּוב

ָרב לֹא ַאֲחרֹון  ,ֵהד ֶשל קְּ

ַלַקח, ַיֲעֶלה שּוב תְּ  .יִׁ

 

יש בֹוֵרחַ  ָאן ָהאִׁ אֹול לְּ שְּ ֵאין לִׁ הֹות וְּ תְּ  ַאךְּ ֵאין לִׁ

ֶאת ָשֵדהּו לֹא ַיֲחרֹש  .וְּ

כֹו ַדרְּ מֹו ָיֵרחַ , ָהלֹךְּ ֵיֵלךְּ לֹו בְּ  ,שֹוֵתק כְּ

טֹש ֶאת ַּגנֹו ָלַעד יִׁ  .וְּ

 

יש ָבר ָינּוד ָהאִׁ דְּ מֹו מִׁ כֹחַ , ָצֵמא כְּ שְּ ֶצה לִׁ רְּ  ,יִׁ

ֵני ָהאֹור פֳּרְּ צִׁ  .ָלנּוס מִׁ

ָדר עֹוֶלה מֹו ַדרְּ רֹחַ , ֲאָבל סֹודֹו כְּ פְּ יף לִׁ  ,מֹוסִׁ

דֹוד נְּ יף לִׁ יש יֹוסִׁ ַגם ָהאִׁ  .וְּ
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כשאני כותבת את הדברים ברק אובמה עדיין . כל כך הרבה דברים קורים בין עלון אחד למשנהו

 . ג עדיין לפנינו"והפקקים בדרך לנתב, בישראל
ואני מרגישה שהביקור הזה ממש מעצים את ההתרגשות שגם , מסביב כולם טרודים בהכנות לחג

כמה מאתנו באמת מאמינים . הפגישות המשפחתיות וכל השאר, הקניות, ככה באוויר בגלל האביב

ולא מבטל מראש כל אפשרות להתקדמות במשא , מי מאתנו מוכן להאמין? שיש בשורה אמיתית

 ?כדי לא להתאכזב עוד פעם, ומתן
 

נכונות   –ועוד יותר מזה , גם אנחנו בקיבוץ שלנו נדרשים לאמונה –ואצלנו בחצר תנופת עשייה גדולה 

והחג הוא תמיד הזדמנות טובה לאחל לעצמנו , מרחיב על זה נימרוד. לעבודה קשה של קליטה
 .הצלחה

לא אני היא ששתיתי אתה כוס , לצערי הרב. זטורסקי-הראיון המרכזי בעלון זה הוא עם נעמה גבע

וגם )ואין כמו נעמה בעשייתה ואישיותה , לאומי-החודש ציינו את יום האישה הבין, מכל מקום. קפה
. וגם לזכור שהיא עדיין היוצאת מן הכלל המעידה על הכלל, כדי להיות מודל לחיקוי( יופייה הרב

ומקווים לראות אתכם כאן בינינו בשנים , שתמשיכו להצליח –לנעמה ולמשפחת זטורסקי כולה 

ועל האופן שבו , על נושא מחקרה, אתם מוזמנים לקרוא על עבודתה המיוחדת של נעמה. הקרובות

 .היא מצליחה להיות גם מדענית חוקרת וגם אשת משפחה
 

נדרשתי אני , מבלה את ימיה עם המשפחה של נעה ומטפלת בשני העוללים, יורק-כיוון שעתליה בניו

 .הרבה רגשות נוסטלגיה עולים וצצים –וכפי שתקראו , הנושא הפעם הוא הרפת. לפינת הארכיון
 

וחצי פניתי למזכירות קיבוץ  61בהיותי נערה בת : בהזדמנות זו אספר משהו שמתקשר לשני הנושאים

המזכירות בצעד . כיוון שלבנות נועדה רק העבודה בבתי ילדים, אליהו בבקשה לעבוד בענף חקלאי-ניר

ולא תהיינה מוכרחות לעבוד , ב יוכלו לבחור להן ענף לעבודה"שבנות בכיתה יפסקה , אמיץ ונועז
 .והייתי לבת המשק הראשונה שעבדה שם, אני בחרתי ברפת כמובן!!! בחינוך 

 

 ?מה נשתנה: בחג הפסח נוכל לשאול 
 

ודבריו של שמוליק , עוד בעלון דבריו החכמים של איציקו דנה לכבוד החג המציין את יציאת מצריים

 . כמובן גם הדיווח של רכיליזה על כל מה שלא חומק מעיניה ומעיני לולה. דודאי על זכויות בקרקע

 
 .תודה מיוחדת להדסה על כל ההקלדות. המתראיינים והשותפים ליצירה, תודה לכל הכותבים

 .ותודה ליונה על צילומי הפרחים המעטרים את השער, תודה לעמיקם על החומר והתמונות

 ,אליהו-קריאה מהנה וחג שמח לכל בית ניר
 נטע

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 04או להכניס לתא דואר מספר 

 
 ...מחכים לשמוע מכם

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

 דור הורביץ

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

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

www.nirel.org.il  

 דבר העורכת
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 ?מדוע אירוע זה חשוב  -יציאת מצרים ואנחנו  

 

בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא : "נאמר, אותה נקרא בעוד ימים ספורים, בהגדה של פסח
מה יש באירוע  –הרי מדובר כאן באירוע שהתרחש לפני אלפי שנים : כאן מתבקשת השאלה". יצא ממצרים

 ?הזה המחייב גם אותנו וגם את הדורות הבאים 

מרביתו של ספר . תשובה אפשרית לשאלה זו מצריכה עיון גם בעבר הרחוק וגם במשמעותו במהלך הדורות

ב "י -א"בפרקים י.  מוקדשת לתולדותיהם של שלושת אבות האומה, הראשון בחמשת ספרי התורה, בראשית
תחילה מהעיר , ועושה דרך ארוכה" לך לך"הנשמע לקריאת האל , אברהם, באותו ספר מתואר אבי האומה

הולך אברהם מחרן לארץ , בהמשך. הנמצאת בצפון מערבה של ארץ זו, אור כשדים בדרומה של עיראק לחרן

עוזב אברהם את הארץ , בשל רעב כבד, רק פעם אחת. אשר בעתיד תקרא ארץ ישראל, ארץ כנען –המובטחת 
כי , אך מבהיר לו, הוא מבטיח לו את הארץ, אותה כורת האל עם אברהם, בברית. ויורד למצרים לזמן מה

נבואה זו התגשמה בספר . ישובו לארץ כנען, ארבע מאות שנים, בניו ישהו בגלות ובשעבוד ורק כעבור זמן רב

, נכדו של אברהם, על יעקב, מכל מקום. בנו יצחק מעולם לא יצא מגבולות הארץ,  בניגוד לאברהם. שמות
ממש עם . אחרי כן הוא חוזר לארץ כנען. תחילה הוא שוהה עשרות שנים בחרן. נגזר לנדוד בעקבות סבו

 .את בניו ואת הארץ, אשר מאז ואילך מלווה אותו, הכניסה לארץ הוא מקבל את השם ישראל

אשר מהם יצאו , יורד יעקב הזקן למצרים יחד עם עשרת בניו, שוב בשל רעב כבד, עשרות שנים מאוחר יותר

לכן הוא מבקש מיוסף בנו . כי ימיו ספורים וכי כבר לא ישוב לארץ, ליעקב ברור. עשר השבטים-בעתיד שנים
שישים , בירידתם של יעקב ובניו למצרים. מקום קבורתם של האבות, לקבור אותו במערת המכפלה בחברון

 .מסתיים ספר בראשית, נפש בסך הכל

אשר נולד , כבר בתחילתו של  הספר קיים עם. אשר נגזר על עם ישראל, ספר שמות פותח בתיאור השעבוד
שישים נפש בסך הכל ומשם יצאו בבוא היום שש , למצרים יורדים יעקב ובניו. במצרים, והתגבש בגלות

באותה תקופה של שעבוד . על כך אין כל מידע בתורה –איך כל זה ארע ומתי . עם עצום ורב, מאות אלף נפש

המסרב , השניים חוזרים ומתעמתים עם פרעה מלך מצרים. את משה ואהרון –שולח האל מנהיגות לעם 

פרעה , ההולכות מן הקל אל הקשה, לאחר סדרה של עשר מכות, בסופו של דבר. לשחרר את העם מעבדותו
, צאצאיו של יעקב, זמן קצר לאחר יציאתם לדרך של בני ישראל. נאלץ לוותר ולאפשר לעם לצאת לדרכו

כאשר צבא מצרים כולו טובע , אך ניסיון זה נגמר במפלה קשה, עושים המצרים ניסיון לעכב את היוצאים

כשלושה חודשים מאוחר . היא האירוע הראשון בתולדותיו של עם ישראל, אם כן, יציאת מצרים. בים סוף
מכאן ואילך נקבעת מסגרת מחייבת לקשרים שבינו ובין . יותר מגיע העם להר סיני ומקבל שם את התורה

 .המשלים את האירוע הראשון, זה האירוע השני בתולדותיו של עם ישראל. האל

העומדים במרכז קיומו והווייתו של עם ישראל מאז ועד , קשה להפריז בחשיבותם של שני האירועים הללו

חוזר ומופיע הנושא של , בתלמוד ובתפילות השונות, במשנה, ך האחרים"בספרי התנ, שוב ושוב בתורה. היום
בהמשך . המהווה את המסד לקיומו של העם, המייחד את יציאת מצרים ומתן התורה, שעבוד וגאולה

פרק זמן ממושך ( ועדיין שוהה)העם שהה באותן גלויות . תולדותיו יצא עם ישראל שוב ושוב לגלויות השונות

אשר עדיין לא , רק לפני כמאה ושלושים שנים החל תהליך של שיבה מהגלות. מעל אלפיים  שנה, הרבה יותר
אשר , פעמי אלא מציאות-בתולדות ישראל אינו אירוע חד" שעבוד מצרים"כי המושג , מכאן עולה. הסתיים

אשר החלו , ההתמודדות עם השעבוד והמאבק לגאולה, יתרה מזו. חזרה על עצמה שוב ושוב בהמשך

זו . אינם בלעדיים לעם ישראל אלא מאפיינים כל אדם בן חורין באשר הוא אדם, במצרים לפני אלפי שנים
ל באותו מאמר שצוטט לעיל "אותה מבטא חג הפסח ואשר אותה בקשו חז, הסמליות הלאומית והאנושית

 .להנחיל לדורות הבאים

 

 !חג שמח 
 איציקו דנה        
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מעט ארבה הגיע גם אלינו לקיבוץ בדיוק  –מסימני האביב 
בזמן לסדר הפסח ועל מנת שנוכל להסביר לילדינו לגבי תופעת 

 .הטבע המרתקת הזו שהיא אחת מעשר מכות מצרים

  

אשר מצליחים בכל  –" דור הצעיר"ות ה/בני –חוב קטן לצעירי הקיבוץ ובעיקר לצעירות  –לפני הסדר והפסח 
גם חברים מבוגרים וטרוטים יותר שלא מצאו , שנה להדהים ולהרים את חגיגת הפורים ולשמח לבב אנוש

הצעירים והצעירות הללו הם הרוח החיה וכמובן העתודה שלנו לשנים הבאות לקליטה ... כוחות להתחפש

כולי תקווה שנזכה לראותכם גם בניקיון הבריכה המסורתי המתוכנן ! אז תודה לכם. וצמיחה דמוגראפית
 .באפריל לאחר הפסח וכמובן ביתר חגי ומועדי ישראל 63-השנה לשבת ה

  

בעיקר בגלל קשיים אמיתיים לסגור , אישור התקציב השנה אורך זמן רב מהרגיל –עניין אחרון ובקצרה 
קרן "לכן מוצע השנה לממש החלטת אסיפה מלפני שנתיים בדבר השימוש ב. תקציב בנתונים הנוכחיים

לכן אני שב ומזמין את החברים . עניין שמצריך הסברים פרונטאליים באסיפת הקיבוץ –" להפחתת המיסוי

אנחנו כמובן נעביר את כל החומר הדרוש ואת , להגיע השנה לאסיפת התקציב על מנת להבין את התמונה

 . אבל החומר הפעם מצריך הפנמה ולכן עשו מאמץ להגיע לאסיפה, ההכרעה נבצע בקלפי
 

 נימרוד

  

וגם האביב כבר פה עם שרבים , השנה הקדימו כל החגים
 .וטפטופים לסירוגין

, החליפו הפרגים בקיבוץ( מהאימון בדרום)את פריחת הכלניות 

מחליפה פריחת ( בדרום הר חברון" קו"מה)ואת פריחת השקדיות 

למרות . כליל החורש הוורודה על רקע הדשאים המוריקים
, עבודות התשתית האינטנסיביות הפוצעות את הכבישים והנוף

גשמי . המשק יפהפה לקראת חג האביב והחגים העוקבים שבדרך

כך שהראות לכיוון השומרון חושפת , האביב אף ניקו את האבק
 .ושדרת הסברס שהייתה צמודה לה, אותנו לנוף יפהפה שעד היום הסתירה לנו גדר המערכת הצפונית

 

חבורת מקלאדה כבר סיימה כמעט את השלב הראשון של עבודות הפיתוח וקבלן הבתים אוטוטו נכנס 
אנשי התשתיות עושים ימים ! 6191היסטוריה של ממש והשכונה הקיבוצית הראשונה מאז  –לעבודה 

כולי  –" יישוב הוותיק"למזער נזקים ולמנף את המהלך לשדרוג התשתיות גם ב, כלילות לפקח על העבודות

רצוי אף  –תקווה שלמרות חוסר הנוחות הזמנית נצא כולנו נשכרים מהמהלך ונקדם בברכה את המשכו 

" סדר"יעשה שר השיכון הנכנס גם , וכניסת הממשלה החדשה" סדר"נקווה שלאחר ה. 'בהמשך ישיר לשלב א
ויאפשר המשך רציף של הבנייה , במינהל מקרקעי ישראל

אולי שר הפנים החדש יקדם את . ללא עיכובים ומכשולים

כך ששרי הממשלה המצומצמת , ההיתרים בוועדות השונות
יאשרו איש איש בתורו את התקציב לדרך העוקפת המיוחלת 

נמשיך , לצערי, בינתיים... ותבוא הגאולה ליושבי ניר אליהו

לנשוך שפתיים ולקדם בנחישות את הנושא אל מול מבוכי 

 . הבירוקרטיה הישראלית

 משולחנו של המזכיר
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יפו ומנהל מקרקעי ישראל הגיעו להסדר שהם קראו לו -א"לפני מספר ימים התבשרנו בחגיגיות כי עיריית ת

 .שיאפשר את אישור התוכניות לשיפוץ שוק הכרמל" הסדר היסטורי"

 – "הסדר היסטורי"אז מה הסיפור ומה הוא אותו 

יפו מעוניינת כבר שנים רבות לשפץ את מתחם שוק הכרמל ולהפוך אותו למתחם של שוק -א"עיריית ת

 .)כמו בהרבה ערים אחרות בעולם)מודרני שעומד בכל הכללים הסניטרים ויכול להיות אתר תיירות חשוב 

כ זהו המקום שניתן בו להרגיש את "בדר. בכל עיר שאני מגיע אני מיד מחפש את השוק המקומי, אישית

 .לאופי ולמקום ,לריחות, העיר ולהתחבר לקצב

 – נחזור לסיפורנו

הגדלת אחוזי , והם קידמו תוכנית מאוד יפה לשיפוץ מתחם השוק, א שכרה משרד אדריכלים גדול"עיריית ת

התוכנית קיבלה את כל האישורים כבר לפני  .בניית משרדים ושטחי מסחר וכן חניון תת קרקעי גדול, הבניה

 ! אבל אז נתקעה, שנים 0

 ? ולמה היא נתקעה

והרי ברור .והודיע שלא יאפשר את מימוש התוכנית ותחילת העבודות , כי ועד סוחרי השוק הגיש התנגדות

 !?! לכולם שלא מתעסקים עם ועד סוחרי השוק

 ? הרי צריכה להיות סיבה הגיונית להתנגדות?אבל למה הם התנגדו לתוכנית  

 ! כי הם דרשו להסדיר את מעמדם הקנייני של הסוחרים בדוכנים ובקרקע –אז הסיבה היא 

תפסו חזקה בו  -ובעברית יפה . והחלו למכור ממנו ,לאורך השנים סוחרי השוק תפסו דוכן מסוים –הסבר 

אבל  .ואכן מעמדם המשפטי לא הוסדר בדוכנים מעולם, כמובן שמבחינת החוק הם פולשים לכל דבר.

 – זו ההזדמנות שלהם לעמוד על זכויותיהם, בהזדמנות הזו שהרשויות רוצות לשפץ את מתחם השוק, עכשיו

 ! כפי שהם תופסים אותן

 שבו יתאפשר לכל סוחר לקבל, הגיעו להסדר עם ועד הסוחרים – ומה עשו רשויות העיריה והמנהל

כמו כן הגיעו להסדר שבו יבנו דוכנים זמניים ! שנים בדוכן שלו 01שנים ועוד  01 –הסכם ל ( בתמורה סמלית)

האם מגיע לסוחר שנמצא בדוכן שלו בשוק שנים .וכן מנגנון פיצוי לסוחר שיתפנה מהדוכן שלו  ,בזמן השיפוץ

 ? רבות חזקה כלשהי בדוכן ובקרקע שעליו הוא יושב

 .לטעמי כן

אנשי ההתיישבות הכפרית השיתופית יכולים ללמוד , מה אנחנו

 ?ממאבקם של הסוחרים בשוק הכרמל

הם הצליחו הרבה יותר מרוב הקיבוצים  –עובדה , כנראה שהרבה

ועשו הרבה יותר , והמושבים שיושבים הרבה יותר זמן על הקרקע

 .לפיתוח וטיפוח האזור והקרקעות שעליהם הם יושבים

 ... חומר למחשבה

   

 שמוליק דודאי

 חברת מצפן

 מה ניתן ללמוד מסוחרי שוק הכרמל 
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 על כוס קפה 
הלוחשת לחיידקים : זטורסקי -נעמה גבע

אם , מחוץ לה היא אשת משפחה. כשהיא במעבדה בהרווארד היא חוקרת את עולמם הסודי של החיידקים

 . לילדים קטנים
דוקטורט שלה באוניברסיטת הרווארד היוקרתית -את הפוסט, 30, זטורסקי-נעמה גבע' לפני שנה החלה דר

-זיכה אותה השנה בפרס אונסקו, העוסק בתפקידם של החיידקים הידידותיים בגופנו, מחקרה. בבוסטון

 . כמחקר בעל פוטנציאל פורץ דרך בתחום הביולוגיה המערכתית, לוריאל לעידוד נשים במדע

אבל שלא כילדים אחרים . כמו כל ילד בגילו הוא רץ לאמו והגיש לה אותו. יונתן בן השש מצא צדף בחוף הים
הוא ביקש שתבדוק את הצדף תחת המיקרוסקופ שלה במעבדה כדי לחקור את החיידקים הטובים שנמצאים 

 .שכן היא חוקרת אותם, למרות גילו הצעיר הוא יודע שהנושא קרוב ללבה של אמו. עליו

מתקשרות ביניהן בצורה גאונית וגם משפיעות עלינו ותומכות , הרעיון שאוכלוסיות שלמות חיות בתוך גופנו"
 ".שיש לו פוטנציאל השפעה אדיר על הבריאות שלנו, זה תחום מרתק. שובה אותי, בנו

 זבוב על הקיר

את לימודי המאסטר עשתה במכון וייצמן . זטורסקי למדה באוניברסיטת תל אביב ביולוגיה וכימיה-ר גבע"ד
עבודת הדוקטורט שלה במכון וייצמן עסקה בהשפעת . אורי אלון לביולוגיה מערכתית' במעבדה של פרופ

 .תרופות על תאי סרטן אנושיים

שניסה להסתכל על המערכות , פיזיקאים ומתמטיקאים, הייתי חלק מצוות בינתחומי של ביולוגים"

פיתחנו מערכת שמאפשרת לעקוב אחרי חלבונים . "היא מספרת, "הביולוגיות בעין חדשה ולמצוא חוקיות
שיכול לראות מה קורה ', זבוב על הקיר'בזכותה היינו מעין . כשהתאים חיים, כלומר, במצבם הטבעי

בדרך זו הצלחנו לאפיין ולהבהיר את מנגנון הפעולה של אחת מהתרופות . לחלבונים בסביבתם הטבעית

נוסף על כך פיתחנו נוסחה מתמטית פשוטה שיכולה לנבא את יעילותם של שילובי תרופות . האנטי סרטניות
בעזרת הנוסחה . לסרטן ולפשט משמעותית את החיפוש אחר השילוב המתאים ביותר לטיפול"( קוקטיילים)"

תוך חיסכון במאות , הצלחנו לחזות איך החלבונים יגיבו לשילובים כאלה ומה מהשילובים יעיל במיוחד

 .תהליך ארוך זה שהסתיים לא מזמן עדיין לא יצר שינוי בפרקטיקה". ניסויים

 השפה הסודית של החיידקים
בשנים האחרונות העולם העשיר והמרתק של אלפי זני החיידקים המצטופפים בגופנו מסעיר את טובי 

. זטורסקי-גבע' מסבירה דר, "בגוף שלנו יש פי עשרה יותר תאי חיידקים מאשר תאים שלנו. "המוחות בעולם

 64-04שקוטרו , זאת בהשוואה לתא האנושי. מיליונית המטר –קוטרו של תא חיידק מגיע למיקרון אחד "
 ".ותא עצב יכול אפילו להגיע לאורך של מטר, מיקרון

בהם נמצא הריכוז הגדול )החיידק הנפוץ ביותר במעיים , ליס'כיום היא חוקרת את החיידק בקטרואידיס פרג

שיכול , במעבדה שאליה הצטרפתי בהרווארד גילו רב סוכר שמיוצר על ידי החיידק(. "ביותר של חיידקים

לבדוק , בשלב ראשון אני רוצה לחקור אותו לעומק. "היא מסבירה, "לרפא מחלות מעיים וגם למנוע אותן
נוסף על . ואיך מערכת החיסון שלנו מגיבה אליו ומובילה אותו למקום הנכון, מהן ההשפעות הרפואיות שלו

מעבר . חיידקים שאני מתכוונת לבחון את השפעותיהם הרפואיות על מערכת החיסון 04-כך בחרתי עוד כ

איך בדיוק הם חיים  –מרתק אותי כל נושא התקשורת בין החיידקים עצמם והקשר ביניהם לגוף שלנו , לכך
 ".לעזור לנו -ואף להיפך , במערכת האקולוגית הזאת ואיך הם מנצלים אותה לטובתם בלי להפריע לנו

כשהקשיבה , את ההשראה לחקור את עולמם של החיידקים היא קיבלה במהלך עבודת המאסטר שלה

(. לוריאל-שאף היא זכתה השנה בפרס אונסקו)חוקרת מיקרוביולוגיה , בוני בסלר' להרצאה של פרופ
לחיידקים יש שפה שבאמצעותה הם מתקשרים : ההרצאה עסקה בתגלית מרתקת שהיא ואנשי צוותה חקרו

 .ביניהם

בזכות מחקר . "היא מסבירה, "בסלר הייתה בין החוקרים הראשונים שגילו את הנושא ואפיינו אותו' פרופ"
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היא גילתה מולקולות ספציפיות , מרתק שערכה על סוג מסוים של חיידקים שחיים בתוך תמנונים בים

החיידקים זוהרים רק בלילה וגורמים . שבאמצעותן הם מתקשרים ביניהם, שהחיידקים משחררים לסביבה
המעניין הוא שהם עושים זאת באופן מתואם ובבת אחת כדי לנטרל את הצל שמטיל . לתמנון להאיר מהבטן

התופעה הזאת מתרחשת . מה שהופך את התמנון למעין רואה ואינו נראה, התמנון בלילה כשהוא יוצא לציד

 ".רק כשכמות החיידקים מגיעה לרמה מסוימת

 ?על מה בדיוק מפטפטים החיידקים ביניהם
לאמוד , להודיע על נוכחותם בסביבה, למשל. באמצעות שפת המולקולות הם יכולים להעביר ביניהם מידע"

הם מייצרים , כשכמות החיידקים מגיעה לסף מסוים. במדויק את גודל הקהילה שלהם ולתאם פעולות שונות

, וזה יכול להיות רעלן, זה יכול להיות אור כמו בחיידקי התמנון. משהו ביחד
 ".כמו בחיידקים שגורמים למחלות

, "חיידקית-על"ישנה גם שפה , פרט לשפה הייחודית שיש לכל זן של חיידקים

, מן הסתם, מה שמאפשר להם, שבאמצעותה מתקשרים חיידקים מכל הזנים
. לבצע גם פעולות מורכבות שדורשות שיתוף פעולה בין חיידקים מזנים שונים

הן שפה שרק החיידקים מאותו הזן , חלק מהמולקולות שהחיידקים מייצרים"

, "ישנן מולקולות שכל החיידקים יודעים לקרוא, ולעומת זאת, יודעים לקרוא

 .היא מסבירה
היצורים הזעירים , למרות הפצפונות הכמעט בלתי נתפסת שלהם, לדבריה

האלה משפיעים על חיינו באופן שהחוקרים רק מתחילים להבין את היקפו 

, לפני כשנתיים גילו חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה שתרכובת סוכרים ייחודית, למשל. בשנים האחרונות
מחלב האם ובמשך שנים נחשבה לחסרת משמעות ביולוגית מאחר שתינוקות אינם מסוגלים  062שמהווה 

הנמצא בדופן המעי של , חיידק שנקרא ביפידובקטריום לונגום: נועדה למעשה להאכיל מישהו אחר, לעכלה

הביפידו , שאינם מסוגלים לעכל את תרכובת הסוכרים הזאת, בניגוד לחיידקים אחרים. תינוקות יונקים

מנקודת המבט של תינוק שזה . מה שמעניק לו יתרון הישרדותי על פניהם, דווקא משגשג כשהוא ניזון ממנה
את מערכת העיכול של תינוקות הניזונים מתחליף , לעומת זאת. מדובר באסטרטגיית הגנה מעולה, עתה נולד

 .שאינה מעניקה את החסינות הזאת, אם מאכלסת חבורה שונה לגמרי של חיידקים-חלב

-גבע' אומרת  דר, "ויש סיכוי גדול שזו אחת הסיבות לכך, מאז ומתמיד ידוע שההנקה בריאה לתינוק"
וככל הנראה , חיידק הביפידו הוא אחד החיידקים שאני מאמינה שיש לו השפעות רפואיות ניכרות. "זטורסקי

אם כי לא ברור איך בדיוק הוא עושה , הוא משפיע על התפתחות מערכת החיסון של התינוק בצורה נכונה

 ".זאת

 ?איך בכלל מבחינים בין הזנים ותתי הזנים של החיידקים

בייחוד חיידקי , רבים מהחיידקים. של החיידקים עוזרת לנו בעניין DNAטכניקה חדשה שמאפשרת ריצוף "

הם מסוגלים לחיות ולהתרבות רק בתנאים , כלומר, משום שהם אנאירוביים, קשים לגידול במעבדה, המעיים

לכן הטכניקה החדשה הזאת היוותה פריצת דרך של . הם מתים, וכשמוציאים אותם מהגוף, של חוסר חמצן

ומתקדמים בניסיון לאפיין , ובזכותה אנחנו יודעים כיום הרבה יותר על הזנים ותתי הזנים הקיימים, ממש
 ".אותם ולהסביר מהם תפקידיהם בכוח

 ?מהו היחס בין חיידקים ידידותיים לעוינים בגופנו

בחלק גדול מהמקרים המחלות נגרמות על ידי חיידקים שאנחנו קולטים . רוב החיידקים בגופנו הם טובים"
/אבל הרוע שלהם מושתק בזכות הכמויות ו, גם חיידקים שנמצאים בגופנו עלולים לגרום למחלה. מהסביבה

 ".שאנחנו לא יודעים איך בדיוק היא משפיעה, או הפעילות של החיידקים הטובים

אולי נוכל לייצר בעתיד תרופות שמבוססות , אם נוכל לאפיין את ההשפעה הרפואית החיובית של החיידקים"
אני . כבר כיום יש כדורים שמבוססים על פרוביוטיקה במספר מצומצם של זנים. על קוקטיילים של חיידקים

מאמינה שבעשור הקרוב יגדל הידע בתחום הזה באופן ניכר ונוכל לקחת תרופה טבעית שמבוססת על 

 ".או לחלופין על המולקולות שהם מייצרים, חיידקים

כבר בתיכון למדתי . "ולדבריה מאז שהיא זוכרת את עצמה היא אהבה טבע, היא גדלה במושב אמץ בעמק חפר
אבל , ניסיתי לעניין את עצמי בנושאים נוספים, כשחשבתי מה אני רוצה ללמוד, ובתואר הראשון, ביולוגיה
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 הלוחשת לחיידקים...

ההספק שלה  30בגיל ". הכל התנקז בסופו של דבר למדעי הטבע

אלא גם הורות , כולל לא רק רזומה אקדמי מרשים ומבטיח
, היא מגדלת את שני ילדיהם, בעלה, ביחד עם אמנון. משמעותית

 . יונתן ואורי בן השנתיים וחצי

 ? כאמא לילדים צעירים מה גישתך בסוגיית החיידקים

אני נגד היגיינה מטורפת ומוגזמת ובעד חשיפה של ילדים לאנשים "
מובן שכמו כל אמא גם אני מפחדת . לטבע וגם לחיות, שונים

, אבל אני מאמינה מאוד בטבע, ממחלות ומקווה מאוד להימנע מהן

ובהחלט לא נכנסת להיסטריה כשהילד שלי מכניס לפה משהו 
 ".בארגז החול

 .לא פשוט לעבור לארצות הברית עם משפחה וילדים קטנים

ואחד הדברים הקשים במיוחד הוא המרחק מהמשפחה , נכון"
אנחנו מתגעגעים מאוד וחושבים הרבה על . ומהחברים בישראל

אנחנו נחשפים .ועם זאת אנחנו מאוד נהנים כאן, החזרה הביתה

, ואנו מוקפים בחברים מקסימים, לתרבות שונה ולהמון חוויות

אף על פי שאני נמצאת במעבדה . סינגפורים, סינים, אמריקאים: וחלקם בני עמים שונים, שרובם ישראלים
 ".המעבר שלנו לכאן מגבש מאוד את המשפחה, חוץ מסופי השבוע, בכל יום

אחר כך החליט לשנות מקצוע ולמד . שימש כטייס בצבא במשך עשר שנים, יליד קיבוץ ניר אליהו, אמנון, הבעל

הוא שמח מאוד על המעבר . "המעבר לארצות הברית נעשה רק לאחר שהוא סיים את לימודיו. ראיית חשבון
אין ספק שבלי הגישה החיובית והתמיכה שלו לא הייתי יכולה לעשות . "היא אומרת, "ועל ההזדמנות והחוויה

לא על הלימודים ובטח שלא על , אני לא יכולה אפילו לדמיין את עצמי מוותרת על אחד משני התחומים. את זה

משום שאין , ודווקא כאן אני רואה את זה יותר, ברור שזה מסלול רצוף אתגרים יומיומיים. הקמת משפחה

. הצורך לשלב גורם לי להיות הרבה יותר ממוקדת. דוקטורנטיות עם משפחות-הרבה דוקטורנטיות או פוסט
 .היום אני יודעת טוב יותר לאן להפנות את האנרגיות

הכוונה שלי לתרום להתפתחות המקצועית והמדעית שלי כאן בהרווארד ולחזור לארץ בתוך שלוש שנים כדי 

 ".להקים ולהוביל מעבדת מחקר באקדמיה הישראלית
 גאווה ישראלית

פרס אונסקו לוריאל לעידוד נשים במדע הוא פרס בינלאומי יוקרתי שניתן מדי שנה לחוקרות מצטיינות מרחבי 

וחברת ( ם"המדע והתרבות של האו, ארגון החינוך)הפרס הוא חלק ממיזם משותף של אונסקו . העולם

שנועד להכיר בתרומתן של מדעניות לקדמה המדעית ולעודד שיתוף נשים , הקוסמטיקה העולמית לוריאל
ר "והזכייה של ד, ובהם זוכי פרס נובל, חבר השופטים הבינלאומי מורכב ממדענים בכירים. במחקר המדעי

 .זאת הפעם החמישית שזוכה בו מדענית מישראל. זטורסקי היא בהחלט סיבה לגאווה ישראלית-נעמה גבע

שתי . ששנה לאחר מכן זכתה בפרס נובל בכימיה, עדה יונת ממכון וייצמן' הייתה זו כלת הפרס פרופ 0449-ב
-והגר גלברד, על מחקרה לאבחון וריפוי מוקדם של סרטן השחלות, ר ויקטוריה יאוולסקי"זוכות נוספות היו ד

 . שגיב על מחקרה בתחום התודעה

של ' צוואר הבקבוק'בשל . זהו פרס חשוב מאוד. "זטורסקי-ר גבע"מספרת ד, "זוכות מכל העולם 61היינו "
נשים רבות מוותרות . עדיין נמוך, בישראל ובעולם כולו, אחוז הנשים הפרופסיות באקדמיה, נשים באקדמיה

 .ל לצורך המשך הלימודים לפוסט דוקטורט בשל מורכבות המהלך למשפחה"על המעבר לחו

מאוד מחזקת אותי ומגבירה את , שמאמינים בי ובפוטנציאל ההישגים המקצועיים שלי, עצם הידיעה שנבחרתי

 ".זה נותן לי רוח גבית להמשיך הלאה. הביטחון ואת האמונה העצמית
 

 .'מנטה'הכתבה נלקחה ממגזין 
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 התגייסה לצבא הגנה אביב קציר , לאחר עיכוב קל בשל בעיות ברכיים

בהצלחה לך יקירתנו ושלא תשברי  –לישראל לקורס מדריכים 
 .....רגל

 

 יעל את ליאור את ליאור  -חג פורים חג פורים איזה כיף וגם נעים
ועוד בנים ובנות חברים וחברות , הקליבריות שבזכותן זה קרה גם השנה

ומכופף , הופעות נהדרות ותהלוכת תחפושות מרשימה ממש. וגם כמובן היו במסיבה, שעזרו במסיבה

ואין לדלג על נער . שושקהו' לנצובה שפטו צעירות השבט , שהוכרז כמנצח התחרות(ארז שלמון)הבננות 

לא סתם אומרים שבקיבוץ זו . ששלט ביד רמה על המיקרופוןעמר קורדובה הלא הוא " עוזב הקיבוץ"
 .כיף גדול וכל הכבוד -המסיבה הכי טובה בעיר  

 

 מלא , כשמזג האוויר היה די נעים, אחר הצהריים –י ילדי הנעורים  "גם לצעירים הפנינג פורים מאורגן ע
 .על הטרקטורמשה סבא  -והאטרקציה שלא עצרה רגע . שירים וריקודים, הפתעות קטנות ונחמדות

 

 ברכות ואיחולים מכל . ובן זוגה אדוהילד רביעי ל –שמו  נבווהמשפחה על הולדת הנכד שוש נסל ברכות ל

 .הלב ושיהיו רק שמחות 
 

 עוד , ולהפתעתנו ועוד יותר להפתעתו. אבד ארנק המיליונים בחולון כשטייל עם הנכד בפארקיורם יפה ל

והוא עצמו . ולמחרת מוקדם בבוקר מוצאי הארנק חיפשו אותו כדי להודיע לו שהארנק נמצא, באותו ערב
 . איזה כיף שעדיין יש אנשים הגונים בארצנו היפה. בכלל לא ידע שהארנק אבד

 

 ולמי שעזרחווה תודה ל. ניחוחות וחדוות יצירה, לאומי צוין בערב בנות ולחם-יום האישה הבין. 
 

 הילדים והנערים . צוות המורים שצריך מנוחה ודאי טרוד בניקיונות ובישולים, חופשת פסח כבר בעיצומה

 . ועוד ועוד, הכנות למפקד אש, עבודה, טיולים: עסוקים כרגיל

 

 חג שמח לכל בית ישראל. 

רכיליזה
 

 ש מן הדפים הצהובים“ד -תורם ותורק  
 

 .האוכל-גם השנה יתקיים הסדר היפה בחדר
 

 :תזכורת קצרה על הברכות של ארבע כוסות
 החירות: כוס ראשונה 

 האביב: כוס שניה 
 השלום: כוס שלישית 

 
 הרעות: כוס רביעית 

 תורם ותורק כאן כוס רביעית
 חמה ויקרה, לחיי חברות טובה

 הקושרת את חוט הרעות מבראשית
 .בטוב וברע, בחול ובחג

 בפריחה ובכמש, בשמחה ובעצב
 בהמיה ביישנית שאיננה כתובה

 בלחיצת יד של אמש, בשתיקה, בחיוך
 ...עתים רטובה, בעין אוהדת

 
 לו תהי היא אתנו ביום ובערב

 לו נזכור כי חבים אנו לה את החוב
 לו תהי הברכה מקדימה את החרב

 .לו נדלוג על הרע ונציץ אל הטוב
  -וניקוד לרעות שמבית וחוץ  

 !לחיי הקיבוץ! לחיי הקיבוץ
 !לחיים                                 

 
 שמוליק אייל: כתב
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 הרפת:  502פתרון חידת הארכיון בניר 

 הרפת – 405פתרון חידת הארכיון בניר     

זכר לרפת המפוארת שהייתה , ריקה ללא שימוש, הצילום הינו חלק מהסככה ברפת שעדיין עומדת במקומה
 .כאן פעם

כאשר החליבה נעשתה בידיים , בזו הסככה המצולמת -ראשיתה , הרפת קיימת בקיבוץ מימיו הראשונים

 . החלב הובל לכדים –שלב מתקדם בחליבה היה בעזרת לחץ אוויר . והחלב אוחסן בכדים במקרר

, עם הזמן הוקמו סככות. ונתן מענה לרפת המתרחבת, 6111מכון החליבה הראשון לצד הסככה הוקם בשנת 
 .6191מכון החליבה הגדול והמתקדם נבנה מצידו השני של הכביש בשנת . ונקנו פרות

כמו כן היא מצריכה צוות . רצון ומומחיות, עניין, (במשך השנים הוכנס מחשוב)העבודה ברפת דורשת ידע 

ולאור כך הפכה הרפת ...( חליבות שבת, חליבות לילה)בקרב צוות העובדים נוצרו רעות והווי ייחודי . גדול
הילדים הקטנים . 'מתנדבים וכד, לחברי גרעינים( ובוגרים, צעירים, ילדים)למקום עבודה מושך לבני הקיבוץ 

כהערה נאמר . )לספוג הריחות וליהנות מהפרות המטופחות, וההורים אהבו לבוא לטייל ולבקר ברפת

  (.שחסרה לנו היום איזו פרה בקיבוץ
לאחר . החלטנו על איחוד רפתות, שהעיקרית מביניהן היא דרישה של איכות הסביבה, בגלל מספר סיבות

הרפת . אליהו ורביבים-על איחוד הרפתות של ניר 0.6.6111דיונים שנמשכו מספר שנים הוחלט באסיפה ביום 

הצטרף  0441בשנת . קבוצת הפרות הראשונה הועברה לקיבוץ רביבים 61.6.0446ביום ". 0000ן -ר"נקראת 

 .לשותפות קיבוץ כפר עזה
רפת זו נחשבת בין הרפתות . משווקת את החלב למחלבות שטראוס ביוטבתה 0444ן -הרפת המשותפת ר

 .חשוב לקיבוץ והיא מהווה מקור הכנסה  המובילות בארץ 

           
 

 עמיקם רגב

 

 

 

 מזכרונות הרפתנים
 ו'לנצ

חליבות עשינו רק בשנה . הגמענו עגלות, ניקינו, חילקנו אוכל –במקווה ישראל למדתי גידול בהמות 

, היה איש בשם ישראל שהיה נחמד וקיבל אותנו לעבודה. 61-61-61זה היה בשנים שהייתי בת . השלישית

 .שמאוד אהבתי

 ה'רבקהלו, ל"זשי גורן היו בצוות . ברפת עבדתי רק אחר כך, כשהגעתי לקיבוץ עבדתי קודם כל בבתי ילדים
 .א"תבדל

( אלגומה)ובמקום שעכשיו נמצא משרד של שוכרים , ולמטה ברפת היו החולבות, בחצר למעלה היו העגלות

 .וגם משרד קטן, היה מקרר לכדי חלב
היינו יושבים על . ממש קצה הקיבוץ –ואני פחדתי נורא שהערבים יבואו , היינו קמים לחליבה בבוקר מוקדם

 -הייתה חליבה רק בידיים . היה דלי של מים לניקיון העטינים, הפרות היו מטונפות נורא, כיסא מיוחד
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 .לדליים מאלומיניום

, שוקלים את החלב מכל פרה, חולבים לתוך הדלי, קודם משפריצים חלב על הרצפה לבדוק שהוא נקי
עד היום כשאני לוחצת למישהו . היו לי ידיים ממש חזקות. חליבה נמשכה כמה שעות. ושופכים לתוך הכד

 ...את היד זה כואב לו

אחרי כן סוחבים את הכדים הכבדים . היינו לובשות מטפחת על השיער כי היינו נשענות עם הראש על הפרה

ואספסת מהשדה בטרקטור עם , היינו מחלקים חציר באבוסים. היו שלוש חליבות ביום. לתוך המקרר
, בלילה הייתה תאורה חלשה. הכל בידיים, ניקינו עם מטאטאים. בלי אביזרים, הכל היה פשוט. הפלטפורמה

 . המגפיים מלאים בבוץ וחרא

היינו הולכים , לא הייתה מקלחת ברפת. הכי נורא היה כשלא היו מים חמים כשהיינו מסיימים את החליבה
הבחורים היו נכנסים למיטה . אנחנו היינו נכנסות למים הקרים וצורחות(. עכשיו מחסן בניין)לפחון 

 . מסריחים

נסענו . ואז החליטו לחסן את כל הרפתנים נגד כלבת, ותפסו אותו באזור הרפת, פעם היה תן שנשך פרה
ופר היה לאכול גלידה 'הצ. זריקות 06לכפר סבא וקיבלנו בבטן , כל הרפתנים, כל יום, במשך כמה שבועות

 .בפינגווין אחרי כל זריקה

. היינו שמים את היד כך שהיא לא תכניס את הרגל לתוך הדלי( אחרי המלטה ראשונה)כשחלבנו מבכירות 

היא הרימה את . פעם אחת הגיעה אלי מבכירה עצבנית
 .ושברה לי את היד, הורידה אותה על המרפק שלי, הרגל

היה .היה לי מעניין ונחמד, מאוד אהבתי לעבוד ברפת

 .תקופה יפה, צחוקים, הווי

 ו‘לנצ

 הרפת ...

  –ה ‘אברמל

 

הילדים החזיקו את , עבד אז יובלאני זוכר ש. אחרי המלחמה 6113נכנסתי בסוף שנת . שנים 1עבדתי ברפת 

 .הרפת כשכל החברים היו במילואים
אז חשבו שאני מבין , במשך כמה שנים הבאתי ירק לפרות. גייסו אותי לעבוד כי עבדתי לפני זה במספוא

 .הכל למדתי תוך כדי. התנגדתי שיקראו לי מרכז רפת כי לא ידעתי כלום. משהו

 .אבל עבר ניתוח גב ושכב בבית חולים, לא גויס לצבא –שהיה רכז פיני 

( תיבת מתכת מרובבת המכילה כרטיסיות אישיות לכל פרה חולבת)לקחתי את התיבה עם הכרטיסיות 
ונתנו לי להיכנס בשעות שבהן לא הורשו להיכנס , כשראו את התיבה חשבו שאני רופא. ונסעתי לבית חולים

שלפתי את הכרטיסיות אחת אחת והוא הסביר לי מה לעשות ... נכנסתי עם הקופסה הזאת לפיני. מבקרים

 .בעודו תלוי בכל מיני כבלים
שהיה בין תורני ה ‘פרויק. הייתי צריך ללמוד לחלוב. וכמעט לא הייתי בבית, היה קשה, נכנסתי לאט לעבודה

ויותר , הייתה אז עזרה מהילדים. חליבה אחת עם פרויקה וכבר נהייתי עצמאי. לימד אותי לחלוב, החליבה

 .ואחרי זה פיני חזר, מאוחר מהדרום אפריקאים

, ישן( מיכל)היה טנק  –( המשאיות היו גם כן מגוייסות)בגלל המלחמה לא היו משאיות להוביל את החלב 
 . בדרך החלב נשפך. אביב למחלבה-ומישהו נסע עם הטרקטור לתל, שמו אותו על פלטפורמה

אמרנו שרפואת הפרות טובה . וכל קריאה היה מייד בא, היה הווטרינר שלנו באותה תקופהוייסנברג הרופא 

 .משל האנשים
שעבדה ניס 'ג, אשר, וני'ג, אלן ויץ, אלן ברודי, יתרו: וגם, בין האנשים שאני זוכר בצוות היו כמובן הילדים

 .אני זוכר את האווירה טובה. פיקסמן, בתינוקיה
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 הפאב ברפת: למען ההיסטוריה  -פיני טוכמכר 

 

בכל קיבה נמצאת אוכלוסיית , המזון עובר מקיבה לקיבה: כידוע לפרה ארבע קיבות והיא מעלה גירה
אוכלוסיית . 'להפרשות וכו, לייצור החלב, חיידקים שמפרקת את חומרי המזון המשמשים לקיום הפיזי

רצף הזנה באותם . החיידקים המפרקת את המזון משתנה ומתאימה עצמה לסוג המזון שאותו הפרה אוכלת

, עם שינוי המזון משתנה ומתחלפת אוכלוסיית החיידקים. המרכיבים מבטיח אוכלוסיית חיידקים קבועה

 .תנובת החלב יורדת -ועד שהיא מתייצבת  , תהליך שנמשך מספר ימים
אנו מעוניינים לתת לפרות מזון , מלבד הרצון להאביס את העדר במזון המכיל מרכיבים תזונתיים טובים

 .שמרכיביו יהיו זהים לאורך זמן, טעים

הציעו לנו עודפי פירות וירקות שהשוק לא היה מסוגל  –ולמרות שלא רצינו , בתקופות מסוימות, מדי פעם
אבל מצד  –מחיר ההובלה בלבד  –שמחירם היה נמוך , מצד אחד שמחנו לקבל את העודפים האלה. לקלוט

, פחמימות, חלבונים)שני אספקתם לא הייתה סדירה לאורך זמן ולא תמיד ידענו את הרכבם המדויק 

 (.'סוכרים וכד

 .יום אחד התקשרו ממועצת הפירות והציעו לנו עודפי אגסים להזנת הפרות
 .התייעצנו והחלטנו לאשר את קליטת האגסים, בדקנו

ובתוכניתנו היה , התחלנו להאביס את הפרות בכמות קטנה, כדי להרגיל את העדר למרכיב החדש בתזונה

 .הפרות מאוד אהבו את האגסים וטרפו בטירוף כל כמות שהוספנו. להגדיל את המנה מדי יום
כ נעות בלי "שבד, הפרות. ונתקלנו בתופעה מוזרה 04.44כעבור כמה ימים הגענו כהרגלנו לחליבה של שעה 

אלה שכבר קמו אינן , הן אינן מוכנות לקום מרבצן. מתנהגות בצורה משונה, בעיות לכיוון מכון החליבה

 ...ואלה הנעות באיטיות מתנדנדות מצד לצד, מתקדמות בקצב הרגיל וחלקן רובצות שוב
אלא מהריכוז הגבוה של הסוכר  –ולא מיין !!! ממש שיכורות, הפרות מסטוליות: מיד התקבלה הדיאגנוזה

 ...הסוכר התוסס הפך לאלכוהול ששיכר את הפרות... י החיידקים"אשר תסס לאחר פירוקו ע, באגסים

הפסקנו להאביס את הפרות במזון הזול והטעים 

 . שהיה מבוקש מאוד על ידן
לאחר ירידה , העדר חזר למסלולו ובא לציון גואל

 .משמעותית בתנובת החלב

נכנס היין , יין ישמח לבב בהמה –מוסר השכל 
 ...יוצא סוד

 !!!ת -ו-ר-י-ה-ז

 חליבות בוקר ברפת בחורף   -ו 'איז

 

אבל . הווי של צוות ומה לא, ילדים מתגלגלים מהר הכותנה, הבוטנים, החציר, ריח התחמיץ. נוסטלגיה, רפת

 3:04להתעורר בשעה . מה שלא יימחק אף פעם מזיכרוני אלא הם הבקרים הקרים של חליבות הבוקר בחורף
ואז צריך להתפשט . רוח, גשם יורד. וללכת להביא את הפרות לחליבה, 3:04להדליק את האורות ברפת ב 

והמגע עם הברזל הקר מקפיא את , לפתוח את השערים, במקלחת הקרה כדי להחליף לבגדי עבודה

שעדיין לא התעוררתי לגמרי , ואני. ואין להן חשק בכלל לקום, והפרות רובצות בשקט נאנחות. האצבעות

 . ולשקוע בשינה מלווה בקולות של אנחה נעימה, מת פשוט לרבוץ יחד איתן, מהשינה
קופאים , עדיין טרוטי עיניים משנת הלילה, מגיעים יתר הרפתנים לרפת 1:34בשעה . אבל היה גם רגע נעים

ואני כבר כולי מחומם , צריכים עדיין להתפשט בחדר המקלחת המקפיא כדי להחליף לבגדי עבודה, מקור
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 הרפת...

מחייך למראה הרפתנים המסכנים שעדיין לא התחילו את , ער לגמרי, כוסות קפה חמים 0אחרי , מעבודה

 .  היום
כשאני מכורבל , ברקים ורעמים, כשבחוץ סופה , בצהריים 6 –ואני כבר רואה את המיטה החמה ב 

חושב על חברי ברפת שרצים עכשיו שם בקור הרטוב אחרי . עם תנור ספיראלה לידי בחדרי הקטן, במיטה

 .ואתם יודעים שאין שמחה גדולה יותר משמחה לאיד. הפרות

. ולו רק בשביל זה היה שווה להיות רפתן, כן
רק כרפתן יכולתי באמת לחוות כל בוקר וכל 

ובלי , בלי מזגן, יום את תהפוכות מזג האוויר

 . קירות מגנים
 .לזה אני מתגעגע

 .אבל לא בטוח שהיום הייתי נהנה מזה

 !?מי זה שהזיז את הרפת מכאן
 !החזירו לי את הרפת עכשיו

 .פעם רפתן –איזיו 

 קוני
 

 !"תבריח לכיוון שלי, תהדוף אותם"

נראה לי שהקרב . קפוא על מקומי, אני מרותק לאדמה. מנופף בידיו ומנסה להסביר לי מה לעשותי 'מלצ
 .האחרון על חיי קרב ובא

, רוקד את ריקוד החופש, עדר של פרות שניצל את העובדה שמישהו שכח לסגור שער והוא נע בריצה, פרות

מבע . רואה מפלצות מזרות אימה, בעיני רוחי, ואני. פרות. רגלים בועטות לאחור וזנבות נזקפים בתרועה

 .מפלצות. ועיניים המבקשות לצאת מחוריהן, וקצף, פנים אחוז טירוף
הוא . העדר נעצר. אני מניף ידיים אל על, בשנייה האחרונה אני מתעשת ויוצא מקיפאון האימה שאחז בי

סוגר , י מכנס אותו אל עבר השער הפתוח'מלצ, העדר סב לאחור, ומניף שוב את ידי, נערך לתקיפה אני חושב

 .אחרי האחרונה ומתפנה אלי בחיוך רחב ועטור שפם
. שנים 01 -אלא אם כן העלו את תוחלת החיים של פרה חולבת ל, אף אחת מהפרות ההן כבר לא בחיים

ובטח ובטח אינו זוכר את , י זוכר אותי'ספק אם מלצ. שנים 01 -ומאז כבר חלפו כ, י כבר לא בקיבוץ'מלצ

 .שנחרתה בזיכרוני כאירוע מכונן, הסצנה הקצרה הזו

באתי לקיבוץ כדי לעזור ....( 'א ואת י"וגם לא את י)ב "מאחר והייתי פנוי באותם ימים כי לא סיימתי י
לא , החבר)גוץ . התאהבתי במקום ובקשתי להישאר. לקחנו את זה מאד ברצינות. בהכנות של הכרזת הגרעין

סידרו לי באופן זמני חדר בצריפים , דיבר עם המזכירות ואמר שזה בסדר, היה המדריך שלנו( גוץ הילד

, אמרתי שלום להורי ועליתי על הטנדר סוסיתא של הקיבוץ, העמסתי מזוודה עם חפצים אישיים, שהתפנו
 .אל הנסיעה ששינתה את חיי

ולאחר , הרבה יותר בטוח? ת המאוחר"בשל. לא בטוח, אולי? ת המוקדם"בשל. עבדתי ברפת בתקופות שונות

רגע וגם לא , רק לא ביום העצמאות בבקשה)בשבתות ובחגים , מכן לא באופן קבוע אך בתורנויות חליבה
 (.ציונות ציונות אבל יש גבול, במסיבת פורים

על התואר מקום העבודה המכובד . לפחות אם הייתם שואלים את הרפתנים. כבוד גדול היה לעבוד ברפת

אך אין ספק שמאחר והמדד העיקרי היה שכבות הלכלוך והריח על בגדי . ש והפרדס"ביותר נאבקו גם הגד

בכל מקרה אף אחד לא העיז להתקרב לשולחן שלהם בארוחת בוקר או . הרפתנים ניצחו, העבודה הכחולים
 ...וזה בטח בגלל שרחשו להם כבוד רב. צהרים
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כך קרה שהפרות ביקרו . רק שלפעמים החליפו לו את השם, ששכח לסגור שער עבד קבוע ברפת" מישהו"

" הפרות ברחו: "הייתה נשמעת הקריאה, שבועות או חודשים, ימים, פעם בכמה זמן. תדיר בחצר הקיבוץ
 . והציבור היה יוצא בהמוניו כדי לעזור להחזירן לרפת

גם הוא עבד ברפת באופן די . של שערים בעת החליבה, פתיחה, שטעה בסגירה" מישהו"גרוע מזה היה 

הקבוצות ( פתיחה מבשרת רעות של פתק המונח על המקרר או שולחן האוכל)לחולבי הבוקר שלום . "קבוע

 .חליבת בוקר הולכת להימשך עד הצהריים! תודה רבה". יש להפריד אותן לפני החליבה, התערבבו בלילה
/ ארבע לפנות בוקר/ חצי ירח מציץ בחלון/ התריס פתוח/ ארבע לפנות בוקר: "רעיון לא אנושי, חליבת בוקר

? אבל להתעורר בשלוש וחצי בלילה, חצי ירח וכל אלה, טוב בסדר" עושה קולות וגלים בוילון/ ורק הרוח

אז , יש מתנדבות, אולוגיה-כך מספרת המיטה, קר שם בחוץ ובקיבוץ, הלו? לצאת ממיטה חמה בשביל פרות
 ?מה עניין הפרות עכשיו

האקונום השאיר לנו שקית עם ארוחת לילה שכוללת שפע , בחדר אוכל, במקרר. חליבת לילה, טוב מילא

, ואם השומרים לא לקחו בטעות את השקית של הרפתנים. נקניק ולפעמים חלבה( צ וחמאה"גבנ)כולסטרול 
או ללכת לאחר החליבה , אפשר לעשות טוסטים, צ"לא לקח את הגבנ, לא זה מהשערים, "מישהו"או כוסמו 

במקרה שלי זה הוביל )מהגרעין החדש ולפתח קשרים רומנטיים " שומרות הלילה"והמקלחת לבקר את 

 (.לחתונה

, חבלים שחורים שנאספו לאחר פתיחת חבילות השחת והחציר, היו פתרון הקסם לרוב בעיות הרפת, חבלים
. כל מה שנשבר ברפת" תיקון"ומשמשים ל" שולחן"היו נתלים על וו בקצה האבוס הידוע בשמו המקצועי 

 .חבלים מתקנים הכל ולא צריך מסגרים, לא היה גבול לכושר האלתור הרפתני, עולים, שערים

, עגלים רבים באו לעולם לאחר שרגליהם הקדמיות המבצבצות מרחם אימם. גם להמלטה נזקקנו לחבלים
וארבעה רפתנים , העגל הומלט ומוטל על הארץ, הפרה גועה, עוד אחת, משיכה. נקשרו לחבלים ולמוטות עץ

 .רומנטי מאד למתבונן מהצד. שכובים בתוך המדמנה

היה , גיליון המטלות שהיה מכין מיידי יום ברמה המערכתית והאישית. היה מרכז הרפת המיתולוגיפיני 

אם הגעת לרפת ולא חיכה לך גיליון כוכביות כנראה שאתה לא קיים או לא רפתן או לך . מאופיין בכוכביות
 ....תחפש ענף אחר

הן השתדלו להתאים עצמן . פ והפרות עברו להקשיב לאנגלית"משפרש פיני תפסו את מקומו העולים מדרא

אץ 'לחרבון שלהן היה עכשיו ט. נטלמני כראוי לחניכות האסכולה האנגלוסכסית'לאווירה ולהתנהג באופן ג
 .אחר

, לא החליפו מילה ביניהם, ועד שפרשו ומן הסתם גם לאחר מכן, המזריעישראל פרש וגם וייסנברג ר "גם ד

 .ונתנו לנו להבין לבד מה דעתם האחד על השני

יכול להיות שמכאן )מישהו אחר העביר דוגמיות חלב לבקבוקונים ולצנטריפוגות , שוקל החלב פרשאבנר 
 .אבל זה כבר לא היה זה( לקחו האיראנים את הרעיון

 .הבנתי את הרמזים וגם אני פרשתי

המקצוענים טענו שאקלים רמת הנגב ראוי להם יותר ומאז שוב לא נשמעים באוויר , אחרי פרשו הפרות
וריח הזבל , עוד לפני המואזין, רעש הטרקטור בארבע ושלושים, צלילי נקישת העולים, קולות געיית הפרות

 .כאילו לא היו כאן מעולם, וניחוח התחמיץ נעלמו מחיינו

היה להם קשה לפרוש אז הם החליפו ייעודם , רק המבנים נשארו
 סבןנדה ו רחלנדמה לי ש, ולפעמים כשאני עובר על פניהם בהליכת ערב

עוד ישנים על ערמת הכותנה ופיני קורא לי כי יש עוד כוכבית שלא 

 .הושלמה

 
 קוני   

 הרפת...
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 סמדר

 

זה מי שאני . )אנקהוליפז , דני ליפשיץ, דרור, רפי בורץבצוות היו אז . 6191אני התחלתי לעבוד ברפת בשנת 

 –היה בצוות רונן אייל גם  –היינו צוות גדול של בני משק . אני החלפתי את אנקה בעבודה בתינוקיה(. זוכרת
 . והייתה אוירה נחמדה

הוא היה מכסה את המחבת והחביתות היו , דני היה מכין חביתות מנופחות. ארוחות הבוקר היו מושקעות

והסלט היה על טהרת , חוץ מאיזה שהוא זמן שלא היו עגבניות, הסלטים היו מלאים כל טוב. מתנפחות להן

 . הירוק
בעידודו של רפי התחלתי גם , אחרי כמה זמן –שנים  9נדמה לי שהייתי שם  –מאוד אהבתי את התקופה הזו 

ומגיעות , של הפרות שהיו בורחות כל הזמן מהרפת -זה היה תיקון משמעותי לסיוטים שלי מהילדות . לחלוב

 . אחר כך זה היה הכייף הכי גדול לרדוף אחרי פרות שברחו. עד לדשא של ההורים שלי
וצילמנו את כל הקיבוץ  6110היו לנו כמה טיולים יפים ואחד במיוחד כשנסענו עם מכונית בברד הגדול של 

האמת שבהתחלה זה ( בלי מסיכות)במלחמת המפרץ היינו האמיצים שהעזו ללכת לחלוב ". שלג"מכוסה 

 ! כ אתה מרגיש סוג של גיבור "היה מפחיד אבל אח

ומצד שני כמה חבל שאין לנו , וטוב שיש על מה להתרפק" היו זמנים", בקיצור
ומקום לטייל , עכשיו רפת שתשמש מקום עבודה וגאוות צוות לנעורים

 !                                        עם הילדים ואפילו לחלוב בוקר בשבתות.אליו 

 טרבר
 

להגיע להיות . והעבודה ברפת נחשבה לעבודה עם סטאטוס גבוה, הייתי באולפן. הגעתי לקיבוץ 6111בשנת 

למשל העמסת , אתגר פיזי, זו נחשבה לעבודה קשה... לפני זה עושים עבודות פשוטות. זה בכלל מעמד –חולב 
 (. ובקיה הייתה הכי קלה מכולם, חבילת בוטנים הייתה כבדה)עגלות בקש 

השקיעו והסבירו לחדשים , הם היו פתוחים וסמכו על החדשים. 0היה מספר ה 'אברמלריכז את הרפת ופיני 

 (. לנו)

 .אשר ממש אהב את הפרות. אני אוהב כלבים אבל לא משוגע על פרות, ממש אהב פרות אשראני זוכר ש
ליד )בא לידי ביטוי במיוחד כשהפרות היו בורחות מהגדרה . זה היה מאוד חזק –הייתה עבודת צוות 

 .וגם מחפים ומחליפים אם מישהו חולה או נעדר. כולם באים ועוזרים להחזיר אותן(. החשמליה

מהצבא . ובסוף אותה שנה התגייסתי. 96 -אביטל נולד ב. חזרנו והתחתנו, היינו בשנת חופש 6119בשנת 
 .חזרתי לרפת

. זה היה עדיין במכון הישן. ם אפיקים"התקנו מסיר גביעים אוטומטי של צח –בזמני הייתה מהפיכה גדולה 

המלווה הצליח לגייס חלק מן שאול גובר . כשבנינו את המכון החדש חשבנו שנקבל מכסת חלב יותר גדולה

אבל בכל זאת לא סיימנו את כל מה , חסכו המון כסף ועשו עבודה מעולה שקדומיקי החשמלאים . המימון
 . כי לא היה מספיק כסף, שתכננו

 ?מה אני זוכר

 .כיף –בקיץ . קר וגשם, וחצי 3-לקום ב –חורף  –דברים קשים 
 .היינו צריכים לחלוב שלושה בחליבה כשהייתה שקילה –ביקורת החלב של אבנר 

 . היה קשה להיפטר מזה –הייתה אגלקטיה  –הבעיות עם דלקות העטין 

 . תנובת חלב עולה –תהליך שמתחיל עם לידה . חיים מתחילים –מאוד נהניתי עם כל המלטה  –המלטות 

 .אילנה לא סבלה את הריח. אף אחד לא רוצה לשבת ליד הרפתנים, עולים יחד לאכול

ועד ) 91-99 –ופעם שנייה אחרי שסיימתי ריכוז משק , פעם אחת לפני הצבא: תקופות שריכזתי את הרפת

 (.שעזבנו

שעזר לי המון עם התזונה והחשבון שצריך לעשות . ומשה ל, פיקסמן, אשר, פולבצוות אתי עבדו בין השאר 
 . לא הייתי בוחר במקום אחר, היינו ביחסים קרובים. נהניתי מהצוות ומהחברה. כדי להרכיב מנה
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 ליפז
 .בצהריים ובחופשים' עבדתי ברפת מכיתה ח

נכנסתי כילד לחליבות בגלל שהיו דלקות עטין ונדרשה עזרה 

 .בחליבה
 .6191וגם אחרי השחרור משנת , עבדתי ברפת עד הצבא

 הילה, אוהד, דרור, רפי, אשר: עבדתי בין השאר עם

הרבה )עשיתי תחזוקה בחוץ , הייתי אחראי על המכון, ביונקיהסמדר החלפתי את . היו לי כמה תפקידים

 .בכל תקופה משהו אחר.( ב.נ, בטונים
חלב )את העגלים הצעירים הגמענו בחלב קולוסטרום שאספנו בחליבה . אהבתי במיוחד את העבודה ביונקיה

אבל הרבה פעמים הייתי מגיע , חולבי לילה היו מגמיעים בלילה(. אם בימים הראשונים שלאחר ההמלטה

 . לראות שהכל בסדר
 .כ חימום בגז“ואח, חימום במנורות: את העגלים היינו צריכים לחמם בלילות הקרים

. 0443כ כבר הרפת יצאה מכאן והלכתי לעבוד ביקום עד "אח. חי בעלי חיים-למד בתל. 6111עבדתי עד שנת 

 .עכשיו חולב לילה בשבוע בקיבוץ אייל

 

 צוות העובדים
 .גולת הכותרת בעבודה ברפת הייתה הצוות –כפי שציינו כל הכותבים והמרואיינים 

ביקשתי מכל אחד לכתוב את מי , כיוון שאין היסטוריה כתובה ומסודרת של העובדים בענף ושל המרכזים

עבור דרך בני , אהרון מזלו, ל"זשי  ,ה'רבקהל, ו'לנצקיבלנו באמת המון שמות החל מ.  הוא זוכר שעבד אתו
יש עוד שמות אני מוסיפה . המקסיקנים ועד בני המשק, הרודזים והדרום אפריקאים, המתנדבים, הגרעינים

 .ל החולב המיתולוגי"זשמוליק אייל וכמובן , ארנון, זיו, גיא, יובל, אמיר, דורון: כאן

 :להלן פרטים שהצלחתי לחלץ

 6111-6113פיני טוכמכר 

 6110-6119ה לוינסון 'אברמל

 6111-6194טרבר לובל 

 6194-6191רפי בורץ 

 6191-6199אשר קליבנסקי 

 6199-6114דרור רפפורט 

 6116-6110רפי בורץ 

 6110-6110אוהד קאליפה 

 6110-6119מאיר עבו 

 6119-0444דרור רפפורט 

, ואולי בחלקה גם איננה נכונה, כיוון שהרשימה איננה מושלמת
 נטע, אשמח לתיקונים והשלמות
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 ראיון עם דרור רפפורט 
 

 – 0444שנת  –הזיכרון הכי טראומתי מהרפת : אני אתחיל מהסוף 

 . העגלות האחרונות עלו על המשאיות ופתאום נשארנו עם ריק
סביב כל נושא המעבר של הרפת , זה זיכרון מאוד חזק ולא נעים

היינו כמה אנשים שעשינו מלחמה להשאיר את הרפת . לרביבים

למרות שהיה די ברור , אבל זו הייתה מלחמה אמוציונאלית, אצלנו

 ...אבל סגר פינה קיבוצית, שהמהלך הוא מתבקש ומוצדק כלכלית
 –עם הפרות השלבים היו מתוכננים מבחינת הזמן . עם העגלות לא הייתה בעייה, כל הפינוי היה מאוד קצר

 .ובעובדה הרפת היום היא מצויינת, עבר די חלק. צריך להעביר ככה שלא יפספסו חליבה

 .זה כבר מאחורינו, טוב
שלא . עניין רגשי וחברתי וגם קשר לפרות, תמיד היה צוות גדול. הרפת היה ענף שניקז אליו המון אמוציות

טיפול , בדיקות, האבסה, הכנה למזריע, חליבות: מגדלים בעל חיים שנפגשים בו יום יום –כמו תרנגולת 

 .לפי המיקום בחליבה, לפי העטינים –התקשרות וידע על כל פרה . מעקב חלב, רפואי

או , שנתיות כמו מילוי הבור בחיטה-אלא המשימות החד, הדברים שאני הכי זוכר הם לאו דווקא החליבות
לכסות , לקפוץ, לפזר, לפרוק, לשקול את המשאיות. התגייסות של כל הרפתנים –בתירס להכנת תחמיץ 

 . גיוס של המון ילדים וכל הצוות –( עם הצמיגים)ולסגור 

, מביא את המצרכים, מי נוסע למרכולית –יש תורנות . אני זוכר במיוחד את ארוחות הבוקר של ימי שישי
ומה , לעדכן מה קורה, כמרכז הייתי נוהג לעשות ישיבת צוות, יושבים כולם ביחד. מכין את החביתות

אבל ביום , כל בוקר היו ארוחות. מידי פעם גם נותן מידע רלבנטי מהארץ או מהעולם. התוכניות לשבוע הבא

 .שישי נתנו יותר כבוד
פיני היה נותן לנו לנקות . היינו מחלקים תערובת מהסילוסים. אני זוכר את הימים שאני כילד עבדתי ברפת

את החציר היינו . חוויות שלפני המיכון, חלוקת כותנה בידיים מעגלה קטנה. מבפנים את הסילו הריק

 .מטאטאים ומקרבים, פורקים עם קלשונים

. כשריכזתי פעם ראשונה 6191-1לבין התקופה בשנים , הבדל גדול בין התקופה ההיא שהכל היה לפי העין
היו בונים הרכבים גם לפני . חישוב מנה לפי ערכי מזון, ערבול, חישוב לפי משקל: כבר הייתה עגלה מחלקת

לפרה , היינו עושים חישוב לפרה יבשה. אבל אני ידעתי לעבוד רק עם המחשב, עם עט ונייר ומחשבון, המחשב

 .לעגלה, חולבת
, החלפתי בריכוז את אשר או את רפי בורץ. ש"להוציא שנה אחת בגד, כל חיי עבדתי ברפת, התחלתי כילד

אבל אז באותה , עדיין לא הייתי בעל מקצוע. די בקלות. כשלקחתי את הריכוז 01-01הייתי בן . אני לא בטוח

. ואחרי זה חזרתי לריכוז אחרי מאיר עבו, יצאתי ללימודים ולעבודת חוץ. תקופה נתנו את הענפים לצעירים

 .זה היה זמן קצר עד שסגרנו את הרפת(. מאיר החליף את אוהד קאליפה)
: העבודה ברפת היא רוטינה שיש בה כל הזמן הפתעות: הזיכרונות הנחמדים אלה הנקודות הרגעיות

. פעם אחת בשבת הגיע טלפון מהחולבים שלפרה אחת יש צניחת רחם. פרות שבורחות, המלטות שמסתבכות

קטי ואני בבגדי עבודה , 0 -אורן בן ה, הלכנו עם התאומים בני השנה(. יונתן ועדיה)צריך לקרוא לווטרינר 
 .בניתוח שהוא עושה, וכולנו שם

ולא כל כך ראיתי עצמי כבעל מקצוע שנקרא . פחות הייתי קשור לפרות, אני אהבתי את הקטע הניהולי

, סמדר יוגב, יפתח, הילה: ואני יכול להזכיר את, אהבתי את חברי הצוות. לא הייתי חוזר לזה היום" רפתן"

 .הווארד, פול, טרבר, מייש, רפי בורץ, ליפז, יתרו, שלומי קרומן, (מקסיקו)דני ליפשיץ , קטרינה
באמצע הלילה , ילדים-ישנים בבית,  0היינו בני : ואסיים בחוויה הראשונה הטראומטית שלי הקשורה לפרות

 .ודרך החלונות מביטות בנו הפרות שברחו –מתעוררים 

מרפת מצליחה שם שמעבירה סכומים  -נהנים פעמיים . אני שמח שהמעבר לרביבים יצר רפת מאוד מצליחה
 .ומשטחים להשכרה שמניבים הכנסה פה, אליהו-נאים לניר

 $ $ $ 



 

  19עמוד  - 0530230052 - 505גליון  -בניר 

     

 ילידי החודש

 01, ארז שלמון

 01, יפעת דנה

 01, שי בורץ

 00, אדם כרמיה

 04, מאיה נמר

 04, מתן רפפורט
 04, אלה רפפורט

 

 16, רבקה סלע

 14, תלי קולקובסקי

 14, דפנה פנר

 11, ריטה נובוטובסקי

 19, שולה זוהר

 19, רפי קורדובה

 אפריל

 01, שרית פלג

 04, תמי בלומנטל גלילי

 39, נימרוד מדר

 31, זוהר-רונן ויין

 31, רפי נחום

 31, שירה כדורי
 31, דניאל מדר

 33, מתן גבע

 33, שלי בורץ

 30, אסף אברהמי

 1, הלן ביוקאורל

 1, איתן קורדובה

 1, גיל ביוקאורל

 1, מאיה זוהר

 1, עילי נחום

 1, עידו לביא

 השתתפות באבל
מערכת העלון מבקשת להשתתף באבלם 

העמוק של הווארד הורוביץ ושל בני המשפחה 

 ל“סטלה הורוביץ ז הסבתא -על מות האם
 

 
 

 . מזהים את צמחי ארצנו: אפליקציה בדרך
במשך שנים מטיילי ישראל היו צריכים להסתפק במדריכים מיושנים שנרטבו בסיורי השטח כדי לבדוק 

פרופסור אבינועם דנין ובני משפחתו עמלים בימים אלו על אתר ואפליקציית . איזה פרח נמצא לנגד עיניהם

 .אתם גם יכולים לעזור. סלולר שתעשה זאת

אנו עוזרים להם בזה שאנו , משפחתו של אבינועם דנין לקחה על עצמה להוציא את האפליקציה הזאת
 .תורמים להם כסף

ולקרוא על מימון הפרוייקט  / http://flora.huji.ac.ilלצמחיית ישראל ברשת מי שמעונין יכול להיכנס 

 40י תרומה של "אפשר להשתתף במאמץ להוציא את המגדיר לפועל ע, הזה דרך הלינק שנמצא באתר

 .  ח"ש
 .יונה: מסרה

 



 

  20עמוד  - 0530230052 - 505גליון  -בניר 

 

 :חידת החודש
 ?מהו המקום? היכן נמצא השלט
 

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

 

 חג פסח שמח לכל בית ישראל


