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 מתוך ספר הפרי הבשל

 
ָעָתּה" יִּפְׁ כֹּן דְׁמּות ַהבְׁרִּיָאה בְׁ שְׁ  "ּגֹוָעה בִּבְׁכִּי, בִּי תִּ

 (עדה ברודסקי: מגרמנית)ריינר מריה רילקה 

 
ל נֹופֵׁל לְּתֹוךְּ יָּדֵׁינּו ַהפְּשּוטֹות  ַהפְִּרי ַהבָּשֵׁ

ל  .ִכפְִּרי בָּשֵׁ
 הּוא מָּלֵׁא וְּיֶָּפה ּולְִּעִתים מְֻּצמָּק וְּקָּמּוט

 .ֲחִריפָּה. ַאךְּ מְִּתיקּותֹו כֹּה ַעזָּה
 ּובֹוצְִּרים וְּקֹוטְִּפים וְּזֹומְִּרים ּומֹוסְִּקים וְּגֹודְִּדים, ֲאַנחְּנּו אֹוִרים

 .וְַּגם בֹוִכים ִמִשמְּחָּה
 כְִּעּטּור, לְּכָּל פְִּרי ַמתְִּאיִמים ִמלָּה

ה   .אֹו ִשמְּלָּה ֲחדָּשָּ
ַטת יָּד ִלקְּטֹּף פְִּרי  כָּל הֹושָּ
 ,ִהיא לְִּחיַצת יָּד ִעם ַהַחִיים

 .ִהיא ִשיר
 

 וְּתִָּמיד ִנבְֶּכה
 ַגם ַעל ַהיִֹּפי ַהֶזה

  
 אסתר אטינגר

 מתוך הספר לילה ויום
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 לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

 נר זיכרון

 יום זה

 יֹום ֶזה

 ֶשּבֹו נֹוָדע

 ,ָיִדיד, ַעל מֹות ִמיֶשהּו ָקרֹוב

 ַרק ֶהֱעַרְצנּו ֵמָרחֹוק, אֹו ִמיֶשהּו ֶשּלא ִהַכְרנּו

הּוא אֹו ִהיא ְכָבר ֵאיָנם : ַהָשעֹות ָהִראשֹונֹות, ָהֶרַגע ָהִראשֹון

 ,ּבַחִיים

 אּוַלי ֲאִפּלּו , ִּבְלִתי ִנְמָנע, ּדֹוֶמה ִכי ַהָּדָבר ְּבֶגֶדר ַוָּדִאי

 ַלְמַבֵשר ָלנּו( ָרצֹון-ְּבִאי)ָאנּו רֹוֲחִשים ֵאמּון , מּוָכח

 אֹו ְלַקְרָין ַתֲחַנת ָהַרְדיֹו, ָמיֹוָאש, ַּבֶטֶלפֹון

 ,ֵכן ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַהֲאִמין ַּבּזאת-ִפי-ַעל-ְוַאף, ָהֲאִדיָשה

 ,ְּבַעד ָכל הֹון ֶשָּבעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל זאת

 ,ְכָלל ּוְכָלל לא, (ִּבְשִביֵלנּו)ִמְפֵני ֶשֲעַדִין לא ֵמת 

 ֲאָבל ֲעַדִין לא ֶנֱעָלם, (ִהיא)הּוא ְכָבר ֵאיֶנּנּו 

 ּדֹוֶמה ִכי הּוא ִנְמָצא, ְיֵתָרה ִמּזֹו, ְלָתִמיד

 ,עֹוֶדּנּו צֹוֵמחַ , ְּבִשיא כֹוחֹו

 ,עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר, ֲהַגם ֶשְכָבר ֵאיֶנּנּו

 ,ֲהַגם ֶשְכָבר ִנַטל ִמֶמּנּו ַהִּדֵּבר עֹוֶדּנּו ְמַנֵצחַ 

 ?ֶנֶגד ָמה –ִהְפִסיד ַּבְקָרב , ֲהַגם ֶשְכָבר ִהְפִסיד

 ,הּוא ִנֵצחַ , ֵאין זֹו ֱאֶמת, ֲאָבל לא –? ַהּגּוף? ַהְּזַמן

 ,ַהְמֵלאּות ֶשֵאין ְלַמְעָלה ִמֶמָּנה, הּוא ִהִשיג ֶאת ַהְמֵלאּות

ַעד ִכי ֵאינֹו מֹוֵצא , ֶנֱהָדר, ָכְך ָגדֹול-כל, הּוא כל ָכְך ָמֵלא

 ,ְמַנֵפץ ֶאת ַהֵכִלים ַהַשְבִריִריים ֶשל ַהַחִיים, ָמקֹום ַּבַחִיים

 חודש ינואר
 שנים למותו 51 -נדב מרחב 

 שנים למותה 15 -רונית קורדובה 
 שנים למותו 52 -תומר ניר 

 שנים למותו 51 -בנימין רפפורט 

  שנים למותה 1 -מיקי לנגשטטר 

 ְכמֹו קַֹרץ, עֹוֶלה ַעל ְפֵני ָאָדם ַחִיים

 ,ֵמָאָרד ֶשֵאין ָקֶשה ִמֶמּנּו, ֵמחֶֹמר ַאֵחר

 ,ֲאָבל ַּבד ְּבַבד ָאנּו ַמְתִחיִלים ְלָשֵער

 ,יֹוְדִעים, ְמַנֲחִשים, ְמַפֲחִדים

 ֶשִּבְמֵהָרה ָיבֹואּו ּדּוִמָיה

 .ּוְבִכי ֲחַסר אֹוִנים

       

 אדם זגייבסקי

 דוד וינפלד: תרגם מפולנית

 חודש פברואר
 שנים למותו 52 -גדי סלע 

 שנים למותה 52 -  חלי רונן
 שנים למותו 51 -ובר  (מתתיהו)תומס 

 שנים למותו 51 -מנחם זטורסקי 

 שנים למותה 1 -נירה רפפורט 
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ובראשם , התקופה הזו במדינת ישראל תיזכר אולי כתקופה שבה הלכו לעולמם אנשים בולטים בתחומם
והשני שנוי , הראשון זכה לאהבה גדולה ולקונצנזוס רחב בקרב עם ישראל. שרון אריקו אריק איינשטיין

 .על אף שאין חולקים על כך שהיה דמות גדולה ויוצאת דופן, במחלוקת כל חייו

 .הדפים הראשונים מוקדשים לזכרה. חיה ברק –בקיבוץ שלנו נפרדנו מחברה יקרה 

אפשר לעשות -נכון שאי. אחד מהם הוא מזג האוויר. בחייו של כל אדם יש דברים שהם מעבר לשליטתו
והשיחה מובאת  –" המודד" ברוךשוחחה עם  עתליה. אבל אפשר לפחות למדוד אותו, משהו בקשר לגשם

 .בעלון זה

ואירוע גדול שגם הוא היה מעבר לשליטה של הרבה אנשים הוא אירוע . עוד אחד הוא הזקנה וההזדקנות
מספרת , ומן הסתם מי ששרד אותה הוא כבר זקן, ריישה שעובדת עם אנשים שחוו את השואה. השואה

 ".מפגש בכפר"על עבודתה המיוחדת במועדון 

וכמובן באים לידי , יום על קשייהם ושמחותיהם עולים מן המכתבים ששלחו חברים לעלון-חיי היום
 . ליזהושל  נימרודביטוי במדורים הקבועים של 

שלקח על עצמו להיטיב את מלאכת הקליטה שמעסיקה אותנו בשנים " צוות שילוב"דף מיוחד מוקדש ל
 .הצלחתנו –הצלחתכם !!! בהצלחה לצוות . ותעסיק אותנו ביתר שאת בשנים הקרובות, האחרונות

זיכרונות וידע שמחברים . גם ערכים נוספים לוויקיניר, מלבד את פינת הארכיון, תורם לעלון זה עמיקם
 .גם של אלה שהם עדיין צעירים, והופכים למורשת המקומית, אותנו למקום

 .תודה לכל הכותבים והתורמים לעלון

הלכותיו . חג שנזכר לראשונה במשנה, ראש השנה לאילנות, ו בשבט"עלון זה יוצא לאור לכבוד ט
שמיטה וכן , מעשר, תרומה –ועניינן הוא עיסוק בפירות הארץ , הראשונות הן הלכות הקשורות בארץ

וכיוון שהיצוא לא , עם צאת עם ישראל לגלות ארוכה נתקבע המנהג לאכול מפירות ארץ ישראל. הלאה

עם שיבתו של עם ישראל לארץ ישראל . נאכלו הפירות במתכונתם היבשה, היה במטוסים מהירים

והפך , קיבל חג זה משמעות חדשה, 51-בתחילת המאה ה
. להיות חג של נטיעות והתחדשות החיים היהודיים בארץ

ובאחרונה נוספו לו גם תכנים , היום הוא מכיל את כל אלה

 .וחג לטבע כולו, של שימור הסביבה

, להנבת הפרי, לפריחה, חג יפה שכולו התייחסות לצמיחה

 .להזכירנו שמצווה עלינו לעבדה ולשמרה

 !!!חג שמח ובואו לטעת עם רון בלב ואת ביד 

 נטע, קריאה נעימה

 

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 21או 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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 , אמא יקרה

 ...בחטף הלכת מאיתנו

זכית . הרגעים החמים והמשפחתיות שאבא ואת הרעפת עלינו, אך לעולם ננצור בליבנו את החום והאהבה
 . טיפלת באבא במסירות ובאהבה. לראות את בנייך מקימים בית ומשפחה

בכאב , ראינו אותך עומסת לבדך!! אך לך במיוחד. הצל הכבד של השכול והאובדן היו לכולנו קשים מנשוא

 . לב ובחרוק שן את משא הבדידות הכבד של אובדן בן בכור אהוב

 -סימל את הנחישות , על מנת לטעת ביתכם בניר אליהו, מהעיר הגדולה, בואך עם אבא מגבעתיים

 .... ולא לוותר...הרצון להנציח את בני , ההיאחזות בחיים

ההתיישבות והעבודה היו , את ואבא אהבתם את הקיבוץ השקעתם בו את מיטב שנותיכם כשערכי הציונות

 . מוערכים ואהובים בקיבוץ, בצניעותכם וברוחב ליבכם הייתם אהודים. נר לרגליכם

 . תמכה בכם ונתנה מעט מזור לאובדן התהומי שנשאתם, זכיתם לקהילה שעטפה אתכם

 . למצוא את הדרך לגשר על התהום שנפערה במשפחתנו, אך לא הצלחנו באחרית ימייך, ניסינו, רצינו

אך אם יש משהו ! נוחי על משכבך בשלום: אומרים. בדרך כלל מתייחסים למוות במושגים הארציים שלנו

 . אנחנו בטוחים שסוף סוף שמחה גדולה מאוד תמלא את נשמתך ותתאחדי עם אבא ובני , מעבר לכאן

 .מקדישים לך את שירה של לאה גולדברג 

 ל“חיה ברק ז
 .בעמודים הבאים מובאים ההספדים שנישאו בהלוויה

  אלי

  השנים פרכסו את פני

  בזיכרון אהבות

  וענדו לראשי

  חוטי כסף קלים

  .עד יפיתי מאוד

 

  בעיני נשקפים

  .הנופים

  ודרכים שעברתי

  ישרו צעדי

 .עייפים ויפים

 

  אם תראני עכשיו

  לא תכיר את תמוליך

  אני הולכת אלי

  בפנים שביקשת לשווא

 .כשהלכתי אליך

 ! תמיד תהיי איתנו ובליבנו. אנחנו לא נפרדים ממך

שלא זכית  עומריוגל ,אלון , נעה, דודי: אהבנו ולעולם נאהב
 ...להכיר 
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 ,אמא
רק ביום חמישי האחרון צלצלת אלי לבדוק שהכול בסדר כי ראית את האוטו שלי חונה ליד הבית בשעה 

 ...מאוחרת בבוקר

, תמיד דואגת –מסמל בעצם את מה שהיית עבורי ועבור המשפחה , השיחה האחרונה בינינו, הטלפון הזה
 .תמיד עוטפת ורק רוצה שיהיה לנו טוב

ומאז שאני זוכר את עצמי עמדתי לצידכם ותמכתי בכם בכל רגע ובכל , נולדתי לתוך עולמכם השבור

 .מכם ומאחרים. רק שמעתי -על היותכם אנשים מאושרים . מצב

דאגת . לפני כשלוש שנים התהפך הגלגל ופתאום את היית זו שתמכה בי וייצבה אותי בסערה שעברה עלי
 .שנהיה מאושרים. ושלכולם יהיה טוב, לי או לילדים, שכלום לא ייחסר

, אני נזכר ברגעים משמעותיים בחיי, שלווה ורגועה כמו שלא היית בחייך, כשאת נחה סופסוף, עכשיו

 : בהם ליווית אותי
כי אבא היה , אליו יצאנו לראשונה רק את ואני, יני'במשאית של צ, כמו טיול המשפחות ביום חורף סוער

 .בתורנות שבת בלול

ריח שליווה , כמו ריח מרק השעועית שלך שנישא למרחקים בכל יום שישי בצהריים כשחזרתי מדוכיפת

 .היום בו חייך השתנו שוב לבלי היכר, עד אותו היום בו אבא קיבל את האירוע, אותי בילדותי
אותה המסירות בה הוא טיפל בך לאחר שבני , את היית זו שתמכה בו וטיפלה בו באהבה ובמסירות, מאז

 .נהרג

היו אלו גוץ וחיה שאספו אותי אל ביתם ודאגו , שבה ישבת לצידו בבית לוינשטיין, בתקופה הראשונה
את היית מפנקת . בתוך התקופה הקשה הזו היינו נוסעים יחד כל יום רביעי בבוקר לתל אביב. לכל צרכיי

יפס 'צ, אחר כך היינו  נוסעים לדודה טובה ואוכלים אצלה חזה עוף. אותי וקונה לי כל מה שביקשתי

 .המוכרים לכל המשפחה, וסלט כרוב
 .לבני -למקום שלך ( ?איך לא)היינו הולכים , ואחרי טובה

 .ונדמה שסגרת לך מעגל ונפרדת מאותם מקומות, לפני שבועיים חזרנו על אותו מסלול כמעט

 :הרגשתי בתוך תוכי שאת סוגרת לך את מעגלי חייך, בתקופה האחרונה, בכלל

פשוט במקום בו -בו הלכנו במסע הלא, טיול שתלי הבטיח לך, שנה אחרי 21, סאקי-הטיול לתל אל
ליוו , היו כמו ילדייך, כמו שאר בני הגרעין של בני, תלי. השארת את חייך הטובים והמאושרים מאחור

 .אותנו ודאגו לנו כמשפחה תמיד

 ...החלטת ללכת, כשפתאום ראית שטוב לי ואני מאושר בחיי, ועכשיו
מתוך . שגיא תמיר ויוגב ארגנו לך הפתעה ואת היית מאושרת, לפני כחודש, ביום ההולדת האחרון שלך

הספקתי לשמחתי להודות לך על מי שאת ועל מה שעשית עבורי במהלך כל חיי בכלל , האושר הזה

 .ובשנים האחרונות בפרט

למדתי ממך . זו כנראה ההזדמנות האחרונה להודות לך שוב ולהגיד לך שאני גאה להיות הבן שלך, אמא
 .ומאבא מהי משפחה ומהי אהבה ואלו הערכים שאני לוקח איתי להמשך הדרך

 .אני אוהב אתכם, אמא ואבא

 
 גולן

 

 , היקרה שרלה

 .בי ובילדים, באמא, חשוב לי להודות לך על הטיפול המסור באבא

עבורי ועבור הילדים תמיד תהיי שרלה הדואגת והאוהבת שליוותה אותנו במשך 

. היית חלק מאיתנו ותמיד תישארי. שכל כך התאימו למשפחה שלנו, תקופה ארוכה במסירות ובאהבה
 .אנחנו אוהבים אותך

 גולן
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 ד"ט בטבת התשע"י 55.55.5151ביום ההלוויה  –ל "זחיה ברק הספד ל
 

 ,אחיינים חברים ואורחים, נין בכור, משפחה רחבה כלות ונכדים, גולן, דודי, טובה, מרים

 
 . עצמה את עיניה הגדולות והעצובות בפעם האחרונה, סבתא חיה איננה

, עליזה, שמחה –בת אמצעית מתוך חמש בנות ובן , לקלרה ודויד 51.55.5112-יוון ב, חיה נולדה בסלוניקי

 .מרים טובה וברוך

 .א"כשהייתה בת שלוש עלתה המשפחה לארץ והתגוררה בדרום ת
שמומשה לאחר חמש שנות קשר , בשכונה הכירה את אברהם ברוקס ובין השניים התפתחה אהבה גדולה

בחולי , שנות זוגיות צמודה באש ובמים 21, שנות נישואים 11. לנישואין שנמשכו עד שהמוות הפריד ביניהם

 .תמיד ביחד –ובשכול 
והצריף , בני ודודי -לשניים נולדו שני בנים . המפורסם" צריף"ב, לאחר הנישואים עברו להתגורר בגבעתיים

 .בית חם ופתוח ובו תמיד אוכל טוב ושמחה גדולה, הפך למקום מפגש קבוע לחברים ושכנים

בהמשך . יפ או המשאית של אברם לכל רחבי הארץ וחצי האי סיני'חברים מספרים על טיולים לרוב עם הג

 .עברה המשפחה לדירה בגבעתיים
 . ל בקיבוץ ויצר את הקשר עם ניר אליהו"הנוער לגרעין נח-בני הבכור הגיע דרך תנועת

 -סאקי שברמת הגולן -א-בני נפל בניסיון חילוץ לוחמים מתל –במלחמת יום הכיפורים קרה הנורא מכל 

חיה לבשה שחורים ונמנעה מלהגיע , מבית שמח ומארח הפך לבית אבל.  ועולמם של חיה ואברם חרב עליהם
ש "שנקרא ע –נולד גולן  –אך המשפחה נאבקה וניסתה לבחור בחיים . לחגים ואירועים במשך שנים ארוכות

ועברה לקיבוץ אותו אהב ובו תכנן להקים , בעקבות בני" ברק"המשפחה שינתה שמה ל, מקום נפילתו של בני

 .  וכן שמרה על קשר עם חבריו לגרעין, את חייו
, בקיבוץ עבדה חיה במתפרה. התקבלו חיה ואברם לחברות בקיבוץ עם ילדיהם דודי וגולן 5.1.5111-ב

אך המאבק בחייה לא . שידעה לתפור תפירה מורכבת עד לפרישתה, מקצועית" קונפקציה"ונחשבה תופרת 

 :תם

וחיה הנאמנה טיפלה בו במסירות עד שנזקקה לעזרה  –ונשאר משותק חלקית , אברם עבר שבץ מוחי קשה
ועתה גם את , שליוותה את אברם עד רגעיו האחרונים –שהגיעה בדמותה של סראלה המסורה  –בעצמה 

 .עד לבוקרו של יום שישי האחרון –" סבתא חיה"

 

 לסבתא שלי
 תודה רבה לך על כל השנים היפות שנתת לי

 תודה על המאכלים הטעימים שהיית עושה
 תודה על החום והאהבה שהיית נותנת

 תודה על התמיכה מתי שהיה צריך

 תודה שאת סבתא שלי, תודה שהיית איתי

 תודה על זה שתמיד היית שם בשבילי
 תודה שתמיד היית עוזרת

 תודה על זה שתמיד הקשבת

 תודה על זה שתמיד היית בית פתוח לכולם
    -אוהבת אותך ואמשיך לאהוב לעד  

 

 שגיא
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עברית רהוטה ודיקציה , אשה שחומה ומרשימה עם חוכמת חיים –כבן קבוצה של גולן תמיד נראתה לי חיה 

בשבועות ועוגת ' הסוטלץ, זכורים כמובן הבורקסים(וגם כשכנים)לנו הדוכיפתים . של קריינית חדשות
והקובה שלה שנחקק , שזכו להכנס לספר המתכונים של הקיבוץ, המציות המגולגלות של פסח, הבוואריה

 . תחת זכויות היוצרים של סבתא קלרה –" מרשמים מבית אמא"במדור " בניר"בעלון 

 

ולמחרת , כיפור ארגנו החברים ערב אודות ולזכר המלחמה הארורה ההיא-שנה למלחמת יום 21השנה לרגל 
ונראה שלמרות הקושי הפיזי והנפשי , חיה הצטרפה לסיור לכל אורכו:  סיור לאזור הקרבות ברמת הגולן

". לסגור מעגל"פרטים ונראה שניסתה -תחקרה את מפקדו של בני בשאלות לפרטי, בלעה כל פרט בסקרנות

ונראה שעול גדול שרבץ , בדרך הארוכה חזרה מרמת הגולן שיתפה חיה בפרטים וסיפורים מהתקופה הקשה
 . עליה השתחרר במעט בעקבות הסיור

 

למשמע , חברים רבים הגיעו לנסות ולעזור, ביום שישי האחרון נדם ליבה של חיה בשעת הקפה של הבוקר
 : אך ללא הועיל –קריאותיה של סראללה 

אך זו נגוזה כעבור שעה  –א עשה מאמצים והצליח להחזיר את הדופק ואת התקווה "צוות ההחייאה של מד

 .קלה

עליזה וברוך , הצטרפת לאהוביך בני ואברם ואל הוריך ואחייך שמחה –כל שנותר הוא לקוות שכעת חיה 
 ... משניים מהם נפרדת רק השנה, זיכרונם לברכה

  –ואנו ננסה לספק נחמה וחיבוק למשפחתך , נוחי על משכבך בשלום

 
 מכל בית קיבוץ ניר אליהו  

 מזכיר הקיבוץ נימרודי “נכתב ע

 הספד של שרי לחיה ברק 
 

 . חברה אמיתית, חברה

אולי באותה תקופה שאברהם . עדיין לא ברור לי, בניסיון לשחזר מתי בדיוק התוודעתי לאישה מיוחדת זו
, גיליתי אישה גבוהה, למרות פער הגילים בינינו –אז ראיתי את חיה , לוינשטיין-ל חלה כאשר עבדתי בבית"ז

 .ולהפתעתי כל כך פתוחה לשיחה על כל נושא בעולם, מאוד גאה, תמירה

תכננתי רק לקפיצה קטנה . מספר פעמים בשבוע, וללא משים בכלל מצאתי עצמי מבקרת בביתה, התקרבנו

 .ומצאתי עצמי נשארת עד שעת לילה מאוחרת
ולא פעם ידעה לתת עצות כל , ואפילו ראיתי בה כעין דמות אמא שהבינה אותי, מאוד נעמו לי השיחות איתה

. אותה מסירות שלה ושל אברהם כסבא וסבתא –מאוחר יותר כאשר עדיין הגיעו הנכדים בני וגל . כך טובות

וחיה כל כך , מאוחר יותר גולן שעוזב לתקופה את הבית. תמיד באהבה ובחיוך גדול, תמיד מוכנה לקבל
 ...והתומכת" הגדולה"וכאן אני משתדלת להיות , חרדה

ולמרות כל זה חיה , עם המון רגשות מעורבים, שנים לא פשוטות עברו על המשפחה עם הרבה תהפוכות

שהחיים לא ממש האירו , נעימה, אישה חמה... לעולם יש לה מה לומר, תמיד מעניינת –נשארה אשת שיח 

 .לה פנים
קשה לי לדמיין את הקיבוץ מבלי לראות את סראלה וחיה על הקלנועית צמודות כתף לכתף והן שתיהן 

 ...כאילו לא נוכל עליהן

וכנראה שאותה אישה אמיצה , לא עמד יותר בצער ועצב, ליבה שנחלש ונחלש מאז פרידתה מאברהם
 ...ולוחמת הרימה ידיים

 ... בשיחות בנוכחות ובכלל, ולי אישית היא תחסר, מאד אהבתי את חיה

 . ניר אליהו איבד אישה גדולה ומיוחדת במינה
 שרי הורוביץ –יהי זכרה ברוך 
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לא )שנה למלחמת יום כיפור ועורר אצלי לפחות סוג של קנאה קטנה  21מאז העלון הקודם שסיכם את ציון 

  –אלא להתגייסות שהייתה פה והומחשה היטב מבין דפי העלון ( על המלחמה כמובן

 בניבתקווה שכעת מצאה מנוחה לנפשה והתאחדה סוף סוף עם  -בפעם האחרונה  חיה ברקנפרדנו מחברתנו 

 .ל"ז אברהםו

 . ר וועדת הביקורת"עברנו מערכת בחירות לראשות המועצה ולתפקיד יו

מבחן משפטי שהציף את מורכבותה של הקליטה במתכונתה ( בתקווה שאכן זהו סוף פסוק)עברנו בהצלחה 
 ...כשקביעתה של מערכת המשפט בעניינינו מעודדת לגבי ההמשך, החדשה

ולפנינו בחירות לריכוז המשק , עודנו מצויים בעיצומו של תהליך קליטה ובנייה הן פיזית והן חברתית
 ...אין רגע דל -שנה עסוקה לפנינו ( עם אופציה לעדכון המבנה הארגוני)ובהמשך השנה למזכירות 

פתרון המבוי הסתום , ח לעידן מהפיכת המידע"ובהן מעבר הנה, משימות כבדות לפנינו גם במגזר העסקי
ותשלום כבד ראשון עבור תחנת הדלק אלון כבר , אסיפה בנושא השבוע)הסדרת המקרקעין , במפעל

  –? לאן מועדות פניהם של עדן וענף המזון, ...(שולם

וכמובן שנידרש בשבועות הקרובים למאמץ אינטנסיבי על מנת לאשר את 
, שיעמוד השנה בסימן הקליטה הגדולה, תוכנית המשק ותקציב הקהילה

עוד עלינו להתמודד עם גזירות המפקח על . והגדלה משמעותית של הפנסיה

והתארגנות המשק , בנושא ביטול ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים, הביטוח
 .לפתרונות אלטרנטיביים למתן בטחון סוציאלי לחבריו

ד וכבר הספיקה לה גם זו הלועזית להסתלק "רק הסתיימה לה השנה העברית ופתחנו את התשע, בלי משים
 :5152-ופנינו ל, מאיתנו

בתפר שבין החורף , (תלוי איפה טיילתם)מושלג /קפוא/ש סוער"ולאחר סופ, החורף הישראלי מתעתע מתמיד
הקיבוץ חזר להוריק והמדרכות והכבישים פונו , לסתיו קיבלנו פיצויי בדמות כמה שבועות של שמש נעימה

 ... ש ההוא"ממעטה הסחף העבה שנותר זיכרון בודד מסופה

שלג הכי עבה שנותר על הקרקע "ל, יודע שעם כל הכבוד להיסטריה שנרשמה פה -ב "למי שיש קרובים בארה
סגור לשלושה ימים לעומת השיתוק שהביאו עימן  5כי מהו כביש ... צריך לקחת בפרופורציות -" בדצמבר

  ...רוחות הקוטב לצפונה של אמריקה השבוע

 משולחנו של המזכיר

: מבין האתגרים הכבדים כבר ניתן לזהות בצבוצי התחדשות, עם זאת 

משחקים חדש ומשודרג שכבר מושך את -בסיוע המועצה האזורית נחנוך גן
וגם בית אליהו , חדר מוסיקה ומועדון צעירים בפתח, המון הילדים והטף

צוותי מתנדבים פועלים בהתנדבות במקביל לוועדות . ר המדובר"עבר מתיחת פנים ושיפוץ בכספי התב

הצוות כולל חברים . בראשות חברי מינהלת הקליטה" צוות השילוב"הפורמאליות כשהחדש בהם הוא 

וליצור , ששמו להם למטרה למוסס את החומות בין קבוצת הנקלטים לחברים הוותיקים, ונקלטים כאחד
 ...עשייה חברתית שתסייע בקליטה מוצלחת של החברים החדשים בשכונה

... לראשונה זה שנים" עזרת ילדי החוץ"הצלחנו למלא את חדר האוכל ללא  -חג האור  -ובחנוכה האחרון 
 -תודה לכל העוסקים במלאכה )!( חברים 511-וכבר קרובים אנו ל... גדלנו במספר הילדים והנקלטים

עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים . ונסיים בברכת גשם בעיתו ושנה אזרחית מוצלחת לכולנו
 ! האופק לפנינו והשמים הם הגבול, כשהחזון ברור, אנו בה יחדיו

 נימרוד
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 ?מה זה צוות שילוב^  

 ?אין ועדת קליטה, מה^  

 ?מה הם עושים^  

 ?מי בחר בהם^  
 .י חברים רבים"ועוד ועוד שאלות שנשאלות ע

 .אז מעט תשובות ואם תהיינה שאלות נוספות נשמח לענות

ביניהם גם , אנחנו קבוצת חברים. ועדת קליטה ממשיכה בעבודתה הרגילה, אנחנו לא ועדת קליטה, ראשית
עם הרבה רצון טוב והרבה נכונות לעשייה ומטרתנו ליזום פעילויות שונות של שילוב והיכרות בין , נקלטים

 –תחזק ותעזור , אנחנו בצעדינו הראשונים ונשמח לכל הושטת יד שתתמוך. חברי הקיבוץ והנקלטים

 .בחשיבה       ובעשייה,     ברעיונות    

 –אנחנו 

 (שאוסף אותנו ודואג לנו)עוזי בארי 
 סמדר ירושלמי

 (נקלטת)סמדר ברמן 

 ו רוזנבלום'איז

 קטי רפפורט
 (בת משק ונקלטת)קרן תשבי שר 

 (נקלטת)קרן עציוני 

 עתליה איל
 (בן משק ונקלט)נדב קאליפה 

 חנה קובלסקי

 שיר רז

 מישל ביוקוראל
קרן וישי  -תומכים ומנחים , מלווים אותנו

 .מחברת תות

 :מספר רעיונות שעלו בצוות כדי להקל על הקליטה
 

 .היכרות של הנקלטים עם המערכות השונות בקיבוץ ודרך התנהלותן^  

  .היכרות הנקלטים עם ועדות הקיבוץ^  

 .בקבוצות קטנות, בבתי חברים, יזום מפגשי היכרות של נקלטים וחברים^  
 .עריכת פעילויות להכרת הקיבוץ ועברו^  

 .לכל הגילאים, הקמת מתחם קטן ליד הקניוניר שיהווה מקום מפגש חברתי לכל הבאים^  

היכן הוא גר              , מספר הטלפון שלו, בה יהיה דף על כל חבר, כולל הנקלטים, הכנת חוברת של חברי ניר אליהו^  
 .ומעט מידע על החבר

 .מיפוי חצר הקיבוץ להתמצאות טובה יותר במקום^  

 ".עדן על המים"הכנת ערב בנושא קליטה ב^  
 

 . חלק מהרעיונות הם רעיונות לטווח ארוך ויהיו מיושמים לאחר שהנקלטים יגיעו לקיבוץ

 .רעיונות שיהוו תהליך הדרגתי של היכרות ושילוב

 

להצטרף אלינו ,  חברים ונקלטים, ושוב אנו פונים אליכם

, לחשיבה ולעשייה כדי שמקום זה ימשיך להיות לכולנו

 מקום שטוב לחיות בו
 

 עתליה: כתבה בשם הצוות

 צוות שילוב:  עם הפנים לקליטה 
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 ריישה וינטראובעל כוס קפה עם 

 

 :וזו לשון התעודה

 

 הוועדה הציבורית לחלוקת פרס העובד הסוציאלי

 ל"ש משפחת זמלמן ז"ע

 מעניקה פרס

 ס"עו –לריישה וינטראוב 

 העמותה למען הקשיש בכפר סבא

על עבודתה המקצועית במועדון שורדי השואה והיכרות מעמיקה עם החברים בו וסיוע 

 מתמיד במציאת מענים הולמים לצרכיהם האישיים

ליצירה " בר דרור"על שיתוף הפעולה בין המועדון לבין מעון החוסים מבוגרים 

 משותפת ולפיתוח קשרים ביו אישיים

 על גיוס מתנדבים ושילובם בפעילות המועדון והקהילה התומכת המקום

 ועל התרומה לשיפור איכות חיי הזקנים ניצולי השואה

 ר ועדת הפרס"ני ברודצקי יו'ג' ל אשל וגב"יוסי תמיר מנכ' פרופ: על החתום

 3102דצמבר  –ד "טבת תשע

 

 .דרך מרסי שמעתי שקיבלת פרס, שלום ריישה

, פעם ראשונה בכל השנים שאני עובדת. ביניהם מרסי, הייתי די גאה בעצמי אז סיפרתי לכמה אנשים

האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען )אשל  –וינט ישראל 'הפרס הוא מטעם ג. שנבחרתי למשהו כזה

 .והוא ניתן מידי שנה לעובדים נבחרים(. בישראל הזקן

אני עובדת  5111משנת . בעמותה למען הקשיש בכפר סבא, ההמלצה עלי באה מהאנשים שאני עובדת אתם

הם המליצו עלי והועדה בחרה . עבודה מאוד חלקית אבל טובה לי. במועדון של שורדי השואה, במסגרת הזו
 .אותי

 בואי ספרי מה את עושה במועדון הזה

יכול להיות כל מי  –ושואה זו הגדרה רחבה . יש לנו מועדון חברתי בכפר סבא שהמשתתפים הם שורדי שואה

גם , פליטים, במחנות השמדה, במחנות עבודה, בגטו –שהיה באירופה וצפון אפריקה בזמן שהנאצים שלטו 
מועדון , "קפה אירופה"וינט שנקרא 'בכל הארץ יש פרוייקט של הג. הם כלולים -כאלה שברחו לסיביר 

מפגש "נתנו את השם , כיוון שבמועדון שלנו יש שורדים גם מצפון אפריקה. שורדי השואה/המיועד לניצולי

 .וממשרד הרווחה" אשל"המימון לפעילות מגיע מכספי ". בכפר
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, יש מפגש מאוד נחמד, מאוד שמחים לבוא. שפתוח פעם בשבוע, האנשים באים למועדון חברתי לכל דבר

הקשורים לחיים שלהם , או סדנה בנושאים שונים, כ יש פעילות כמו הרצאה"אח. מדברים, שותים קפה
יש גם טיולים ונסיעות , בימי חג יש חגיגה עם מוסיקה. לאו דווקא לעניין השואה, כאנשים מבוגרים

. כמו למידה לעבוד על מחשב, שעוזרים לאנשים במשהו ספציפי, המועדון כולל גם גיוס מתנדבים. למופעים

. יש אפילו שכועסים שאנחנו מכניסים את הנושא, הרבה אנשים לא רוצים להתייחס לשואה ולדבר על זה

הם נבדלים . על אף שלא לכולם היו אותן חוויות, רובם שמחים לבוא ולהיות עם אנשים שעברו משהו משותף
. שחוו את השואה כילדים או אפילו נולדו תוך כדי, ויש צעירים יותר, יש כאלה מאוד מבוגרים. גם בגילאים

 ...וכמובן לאט לאט הם הולכים

זה נותן לכל מי שבא  –קשורה ישירות אליהם  –עבור חברי המועדון אני עובדת סוציאלית מאוד מיוחדת 
אם הם . אני שם. לטלפן, למלא טפסים, לעמוד בתור, ס בלי ללכת לשום משרד"למועדון אפשרות לפנות לעו

, אני והשותפה שלי מכירות אותם היטב. ואני דואגת לדבר עם כל אחד, אני יוזמת. אני שם -צריכים משהו 

תשומת הלב המיוחדת שאנחנו יכולים לתת . לרוב יש לנו היכרות גם עם בני המשפחה. וזה מאוד משמעותי
 .זה בהחלט מיוחד -והתייחסות לצרכים שלהם , בגלל זה

 ?למי את קשורה מן הצד השני –את הפונקציה המקצועית שהיא כתובת לכל הדברים 

הכספים שמקבלים . שמעורבת בהקמת המקום, אנחנו קשורים באופן הדוק למחלקת הרווחה בעירייה

אנחנו בקשר עם העובדים הסוציאליים . ניתנים דרך העירייה –ממשרד הרווחה בשביל התוכניות במועדון 
סים של העירייה אם ישנה בעיה שהם צריכים "אני יכולה להתקשר באופן ישיר ובמהירות לעו. של העירייה

השותפה , אבל נאווה, אמנם אני מכירה את זה. הקטע של זכויות של ניצולי שואה הוא מסובך. לטפל בה

כל אחד שצריך . טפסים, תקנונים, הסברים: יש לה תיק ענק עם כל החומר. בתחום הזה" ספצית"היא , שלי
עד כדי לצלצל , אנחנו עוזרים להם רבות לקבל מה שמגיע להם. אצלנו הם יודעים שיקבלו -אינפורמציה 

אז אנחנו ממלאים ושולחים , אם הילדים שלהם לא יכולים לעזור. למישהו אם יש להם בעיה לדבר בעצמם

ולפשט למענם את , גאות בזה שאנחנו יכולות לתת את התשובות, אנחנו כצוות. את הטפסים הנדרשים

 .התהליך

 ?את פוגשת אותם גם בבית

בני המשפחה . אבל לא הרבה, לפעמים אני הולכת אליהם לבתים

אנחנו נותני ייעוץ סביב . שלהם באים למשרד אם יש איזו בעיה
וכמובן במקרים של , ביטוחים, אשפוז בבית חולים, חולי, זכויות

 . יוצא לי לראות אותם מחוץ למועדון לפי הצורך. התאלמנות

הבעיה היא שיש רבים . אלה שמוכרים ובאים אלינו מקבלים הרבה

למרות כל מה , ואנחנו לא הצלחנו להגיע אליהם עדיין, שלא מגיעים
יש כאלה , יש כאלה שלא יודעים. וזה חבל, וכתבות במקומונים, ועיתון של הגמלאים, יש אתר: שעושים 

כולם חייבים להגיע למועדון בכוחות . אנחנו לא יכולים להסיע מהבתים. שמוגבלים מידי ולא יכולים להגיע

 .ובכל זאת יש אנשים חדשים שעוד באים. עצמם

עד למועדון שנמצא ( תל חי/ ויצמן )ואנחנו מסיעים אותם מתחילת הרחוב , יש כאלה שבאים באוטובוס
באים אפילו , אלו שיש להם מטפל. לפעמים באים במונית או בעזרת בני משפחה. על יד גיל פז, במעלה הרחוב

 .מעטים בדיור מוגן, רובם עדיין מתגוררים בבתיהם. אחרים באים גם במכונית פרטית. על כיסא גלגלים

ויש מעטים מאלה שעלו יותר , יש עולים מרוסיה שעלו בשנות השבעים. האנשים ביניהם מדברים בעברית
יש גם . יש גם שולחנות שהתערבבו. הפולנים, הרומנים, ההונגרים: יש לנו שולחנות, אנחנו צוחקים. מאוחר

הם ברחו מאתונה להרים . אישה אחת מיוון. לוב וטוניס: יש לנו שלוש נשים מצפון אפריקה. צרפתים, בלגים

יש אחת מפולניה והיא סיפרה על המסע של . שרדו בהרים. והתחבאו שם במשך כל הזמן שהגרמנים היו ביוון
 . משם עלו לארץ, שם הגיעו לאי ונשארו על האי עד שהמלחמה נגמרה, משפחתה שברחה לאיטליה
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 ?מישהו כותב את הסיפורים

שרה עוזר -גם ארגון יד, לחלקם יש מתנדבים שעוזרים, חלקם כותבים באופן עצמאי. יש הרבה שכותבים, כן
 .יש כאלה שעדיין לא הספיקו לכתוב. בכך

בסדנה משתתפות ארבע חברות . זו שנה שנייה בה מתקיימת סדנה של נוער וחברי מועדון –בקשר לכתיבה 
אבל בעיקר על , הבנות כותבות עם המבוגרות גם על העבר. וחמש נערות מפנימית שטיינברג בכפר סבא

ולומדות על , הנערות לומדות להכיר אותם. מחשבות על העתיד, משתפות בחוויות, על המשפחה, ההווה
בעניין זה . זה שירות טיפולי, מימון הסדנה מגיע ממשרד הרווחה. תקשורת מאוד יפה. החיים שלהם היום

 .אני המקשרת והמעודדת

, בניתי את הסדנה עם עובדת סוציאלית מהעירייה. לפי בקשתם, בעבר הנחיתי קבוצת תמיכה של דור שני
 . ואני הנחיתי לבד

יש לנו קשר ממושך עם מבוגרים  –אחד הדברים שהרשימו את ועדת הפרס  –משהו מיוחד שעשינו במועדון 
ה מהמועדון ומהמעון נפגשים 'חבר. בכפר סבא" דרור-בר"ששוהים במעון , 11עד   21בני , בעלי פיגור שכלי

. זו פעילות שמאוד מעצימה. והתוצר הסופי נתרם למקום כלשהו, עבודה שהיא מלאכת יד, ויוצרים ביחד

. המוגדרת בשבילם כהתנדבות, דרור זו פעילות חשובה-ולאלה שבאים מבר, חברי המועדון עוזרים ומדריכים

הם עבדו . שמיכת טלאים –הדבר הראשון שעשינו היה דבר מקסים . הם מביאים את החומרים ליצירה

. דרור-ואחת נתלתה במעון בר, אחת נתלתה במועדון שלנו. נוצרו שתי שמיכות. בזוגות ויצרו את הטלאים
ונתרום אותם , עכשיו עשינו בנדנות לאנשים בטיפול כימו. ח מאיר"תרמנו מוביילים למחלקת ילדים בבי

 (.שם עובדת שרי)למטופלים במרכז אורנית 

-מבית ספר סורקיס בכפר, והוריהם' התנדבות במועדון של ילדים מכיתה ה –עוד פרוייקט שמתחיל כעת 
 .סבא

. יש מנחה, יש נושא. שיח בין דורי-בערב יום השואה יש רב: דבר נוסף שהמועדון והעמותה עושים מידי שנה 
 . הבנים הנכדים, האנשים שהיו שם, משתתפים מכל הדורות, לא כולם חברי מועדון. באים הרבה אנשים

 ?השואה נוכחת בחייהם

זה נוכח כחלק קשה . לדבר עם בני נוער, יש כאלה שיש להם צורך לתת תיעוד, יש כאלה שאצלם מאוד
קיימת . קיים בזיכרונות, היום זה כבר מעובד. אבל לנכדים זה לא עובר כצל כמו שזה עבר לילדים. בעברם

לאור העבר , לעתים ההזדקנות שלהם יותר קשה. ועל בניית משפחותיהם בארץ, גם גאווה על הישרדותם
 . מצבי חולי יותר מן הרגיל, הקשה

 ?את מוכנה להתייחס למקום הרגשי שלך

בדיוק עשינו סדנה של . כל מי שעובד בתחום הזקנה צריך להתמודד עם זה. נפרדים מאנשים כל הזמן

לפעמים זה ממש מפתיע כי הם נראים . וזה מאוד קשה, אנחנו נקשרים לאנשים. התמודדות עם אובדן
קשה לנו שאנחנו צריכות להודיע לחברים במועדון שמישהו . בריאים ועצמאיים והם נפטרים בפתאומיות

אני לא יכולה להיכנס למועדון בלי להיזכר באישה אחת במיוחד שהייתה . יש הרבה שכבר התאלמנו. נפטר

 . זה אחד הסיכונים של עבודה בתחום הזקנה. ומתה בפתאומיות, יושבת בפינה

 ריישה וינטראובכוס קפה עם : המשך
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אני , מפנים אלי דרך העמותה. אני בעצמי עושה עבודה בכפר סבא גם בתור מתנדבת עם אנשים שמתאלמנים

במיוחד כשאנשים חיו הרבה . אני חושבת שזה עוזר. אם הם פתוחים לזה, עושה אתם תהליך של עיבוד אבל
פרידה מאנשים שחיים אתם והם חלק , בקיבוץ אנחנו גם חווים את זה. ופתאום הם לבד, שנים ביחד

 . ופתאום הם חסרים, שכל יום רואים אותם, מהחיים שלנו

 כמה מילים על ההיסטוריה שלך  -לאנשים הצעירים שפחות מכירים אותך 

ומייד אחרי האולפן קיבלתי  5111עליתי לארץ בשנת . ועבדתי שם, למדתי עבודה סוציאלית בארצות הברית
באותן . ונולדו לנו הילדים, ל"ה ז'התחתנתי עם פרויק. שאז באתי לקיבוץ, 5111ועבדתי במקצוע עד , עבודה

אחרי . ועדת בריאות, ועדת חינוך, באקונומיה, במטבח, במכבסה: שנים עבדתי בקיבוץ בעבודות אחרות

משנת . ם"מטעם התק -הפעם בקיבוצים , חזרתי לעבודה במקצוע, 5191בשנת , שנולדו לי שלושה ילדים
, סבא-הלכתי לעבוד במוקד אנוש בכפר 5111בשנת . 5115אביב בעמותה למען הקשיש עד -עבדתי בתל 5112

ואז הכרתי את , עבדתי ביישובי האזור, התחלנו אז להקים קהילות תומכות. שזה המוקד של לחצני המצוקה

. הם פנו אלי וביקשו שאבוא לעבוד במועדון, כשיצאתי לפנסיה, 5111בשנת . האנשים בעמותה למען הקשיש
באותו כנס שבו קיבלתי . בנוסף אני גם מתנדבת בפרויקטים נוספים של העמותה. שמחתי שזו עבודה חלקית

וזו הייתה , תוך כדי הכנס פגשתי אנשים מעגלי העבודה שלי בעבר. עמותות למען הקשיש 512היו , את הפרס

 .בצד קבלת הפרס, חוויה נוספת נחמדה

שכולם מדברים בהן על , בשנים אלה. לברך את ריישה על קבלת הפרס, בשם חברי הקיבוץ, אני מרשה לעצמי
. ומכל הלב, שעושים רבות למענם, וריישה ביניהם, יש כאלה –חובתנו כלפי האנשים שעברו את השואה 

 .תחזקנה ידיך. וראויה לכל הערכה, עבודה שתרומתה משמעותית ביותר

 

 

 .נשכח או נדחק הצידה" פינת זיכרון"זה כואב שנושא , זה מרגיז

מהסיבה . שנה הוחלט שמקימים בבית אליהו פינת זיכרון לנפטרים ולחללים של הקיבוץ51 –לפני למעלה מ 

 .מה-שלא הייתה הסכמה למיקום הפינה בכניסה לבית אליהו הנושא ירד מהפרק משום 

וזאת למרות שבבית אליהו נעשים שיפוצים , למרות שאני חוזרת ומעלה את הנושא אין תשובה, ועד היום

 .ומשקיעים

זה המקום להנצחה חברתית וציבורית למען ידעו ,כפי שאני רואה את הפינות בקיבוצים אחרים , לדעתי

 .הצעירים והילדים את מי שחיו והלכו לעולמם בשנות קיומו של הקיבוץ

 ...מקווה                                        

 לולה רגב                                                                 

 פינת זיכרון
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  מודד הגשם: ברוך ראובני  על כוס קפה עם

צפינו בנזקים . בסערה שפקדה אותנו בחודש דצמבר, לפני כחודשיים עסקנו כולנו במזג האוויר

גגות , הפסקות חשמל –הקשים שקרו במקומות שונים בארץ והתמודדנו עם הנזקים הקטנים שלנו 
 .סחף ושלוליות, דולפים

שמודד ומדווח לנו אחרי כל גשם מהי כמות הגשם , ברוך ראובני, הלכתי למומחה שלנו במזג האוויר

כדי לשמוע ממנו האם הייתה זו תופעה יוצאת דופן וגם מעט על מדידת הגשם המעסיקה אותו , שירדה

 .כבר שנים
הגעתי לברוך עם שאלות מוכנות וקיבלתי ממנו שיעור מאלף במזג 

דיבורו היה שוטף ולא היה צורך אפילו בשאלה אחת . האוויר

 . מהשאלות שהכנתי
 

 :ברוך

את התפקיד . 5121 –ט "משנת תשכ. שנים 22אני מודד גשם כבר 
 .ה אהרון ויש לי רשימות של מדידות הגשם מאז'קיבלתי מאברהמל

אני חשבתי שיש לתת , ה היה קורא את מד הגשם בלבד'אברהמל

מדידת ההתאיידות הביאה . קנה מידה ממוחשב להשקיה שלנו והתחלתי למדוד גם את ההתאיידות

 1-מילימטר ליום בקיץ ו 1 –ההתאדות אצלנו היא . אותנו לזה שלכל ברז יש מד מים ומשקים במידה
 . מילימטר ליום בחורף

היו . התחלתי למדוד גשם למטרת השקיית הפרדס וההתעניינות בהשקיה נעוצה בלימודי במקווה ישראל

לא למדנו מתוך . את האדמה, חשו את הצמח, מורים שחשו את החקלאות, לי שם מורים נהדרים
. היו לנו מחברות בהם רשמנו את מה שאמרו לנו המורים. לא הייתה לנו שם ספרות מקצועית, ספרים

 . ההתמחות שלי הייתה בירקות ופירות

הלכתי לבחינות ואחת . בחינות ממשלתיות, כשגמרנו ללמוד היו לנו בחינות של הנדסאות חקלאות

 .איך אני משקה גידולים שונים -השאלות ששאלו אותי הייתה 
 ?אבל כמה –כמו שלמדתי וכששאלו אותי , עניתי להם כמה שעות משקים כל גידול

. שהרגיש את האדמה בידיים לא היה צריך למדוד, קפולר, המורה שלי. במקווה לא מדדו. לא ידעתי

 . 11אבל בגידולי שדה קיבלתי רק , 511במטעים קיבלתי . נקודות בבחינה 1הפסדתי 
 . וצברתי הרבה ידע בנושא, יחסי קרקע צמח ומים, התחלתי להתעניין וללמוד את נושא ההשקיה

ויכולתי לעזור לפרדסנים , כשעבדתי במשרד החקלאות הייתי המדריך שכולם היו באים להתייעץ איתו

 .כשלא ידעו את הסיבות למצוקה של עצי הפרדס

את זה ראיתי גם אצל אבא של . להתבונן ולראות מה קורה לו, במקווה למדו אותנו להסתכל על העץ
 .זה חוש מיוחד, שהייתה לו התבוננות נפלאה בעצים וראה כל עלה נגוע, הדסה

. הגיעו ממשרד החקלאות לביקור בפרדס, בשנות השבעים או השמונים כשהיה הכפור הגדול באזור

 ".תראו כמה העצים עצובים, היה לילה נורא" –הסתובבתי איתם ואמרתי להם 
. העצים של ברוך עצובים –שבועיים הסתובבה הבדיחה . הם הסתכלו עלי ולא הבינו על מה אני מדבר

 .דבר שמגיב, למדתי לראות את הצמח כדבר חי. אחרי שבועיים ראו שכל האזור הזה נפגע בקרה

כל , כל שנה היא מיוחדת במינה. כמה גשמים ירדו, אין שום סדר שעל פיו אפשר לחזות איזה חורף יהיה
 .שנה מפתיעה אותנו

בארבע שנים אלה ירדו  כמויות עצומות של . מאז שהתחלתי למדוד גשם היו ארבע שנים עתירות גשמים

ושאר השנים היו שנים . מ בשנה"מ 522היו ארבע שנות בצורת בהן ירדו . מ בשנה"מ 911-יותר מ, גשם

 .מ בשנה"מ 211-נורמאליות בהן ירדו כ
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עקרנו אותם כדי , בעוונותינו, אנחנו. עצים ושיחים שונים, כשהגענו לניר אליהו המקום היה מכוסה בגפנים

 .חשפנו את האדמה. להכין את הקרקע לגידולי שלחין
לא היה מה שיעצור את השיטפון הגדול . מ ירדו בחודש זה בלבד"מ 251. ירדו גשמי זעף נוראים 5112בינואר 

לאזור נקבע . )אחרי השיטפון הגיעו אנשי הקרן הקיימת ויישרו את השטח. שנוצר והוא הרס את כל השדות

 "(.השימור"השם 

האורנים שהיו נטועים שם . מ וכל השטח ליד המזכירות הפך לביצה אחת גדולה"מ 5111ירדו  5115בשנת 
 .התמוטטו ולא נשאר אף עץ

. כמויות כאלה ירדו בעבר בדצמבר, כשעוקבים אחרי השנים שעברו לא רואים את השנה הזאת כיוצאת דופן

 .הגשמים הרבים הפתיעו אותנו כיוון שחודש נובמבר היה מאוד יבש
בדרך כלל נוצרים שקעים בקפריסין וביוון ומשם . התופעה הלא שגרתית הייתה שהשקע הגיע מסיביר

הים והאדמה לא , בתחילת החורף, כיוון שהגשם ירד בדצמבר. הפעם נוצר השקע בסיביר. מתחיל הגשם

אם השקע הזה היה נוצר בפברואר כל . הספיקו להתקרר ולכן ברוב המקומות בארץ ירד רק גשם ולא שלג
 . הארץ הייתה מכוסה בשלג בגלל עוצמות האוויר הקר החזקות המגיעות מסיביר

מעל  5הגענו לחודש גשום פי . מ"מ 9מ ועד סוף החודש נוספו עוד "מ 511בגשם החזק של דצמבר ירדו 

 .כשממוצע מודדים לפי שלושים השנה האחרונות, הממוצע

וקבע אותה  G.P.Sהוא הביא . קבע את מיקום תחנת המדידה שלי כבר לפני שנים רבות, ראובן, האחיין שלי

 . N1555  -התחנה ממוקמת ב. לפי הרשת הישראלית והרשת העולמית

 5. זוהי שיטת המדידה בכל העולם. ר"סמ 511והוא מודד את הגשם היורד ב -ר "סמ 511פתחו  -מד הגשם 

 .קוב מים לדונם 5-מ של גשם שווה ל"מ

 .הכלים היום הם אחרים, כיום אינני מודד את ההתאיידות
שינויי מזג האוויר היום הם כאלה שיש לצפות שגשמים שירדו ירדו במטחים גדולים ותקופת יובש תהיה 

 .הכל יהיה בעוצמות גדולות. תקופה ארוכה

 

 עתליה אייל: ראיינה 
 

 

 

 

 השתתפות באבל

 

 מערכת העלון מבקשת להשתתף 

באבלם של מוטי נמר ובני המשפחה על מות האם 

 . 95שהייתה בת , ל“זיפה בלינה נמר 

 .אליהו-הובאה למנוחות בקיבוץ ניר
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 .כדי שהזיכרון הקולקטיבי יכיל גם אותם, תודה לעמיקם שבחריצותו ממשיך וממלא ערכים בתוכן

 .מימיו הראשונים של הקיבוץ, להלן עוד כמה ערכים לוויקיניר

 המשך הפרויקט  -וויקיניר  

 כבשים מרינו
 .דיר כבשים –הציעה זו להקים ענף נוסף , בהיותנו משק סוכנות

. מאוסטרליה" מרינו"הגיעו כבשי ה 5121ובאוקטובר , לאחר דיונים אושר העניין

 .ראש 511כ מנה העדר בראשיתו "סה

החל הגז  5125במאי . שעות ביום 1והיה יוצא למרעה , הדיר שכן באזור הרפת

 -חוסר הניסיון והתמורה הנמוכה , העיסוק הרב, ההשקעה בעבודה. והצמר נמכר
 .חוסל העדר 5125הביאו לכך שבסוף 

    

 

 (שפיה)איציק לוי 
וחבר ניר אליהו " בתלם"היה חבר גרעין ( ס החקלאי שפיה"למד בביה" )שפיה"יצחק לוי בכינויו אצלנו 

ס "ברמת הכובש וכן בביה, אחרי שסיים לימודיו בוינגייט לימד חינוך גופני בבית ספרנו. 5121 – 5112בשנים 

 .בכפר סבא

 1.15כאשר שיאו , אלוף ישראל בקפיצה במוט. וחבר נבחרת ישראל בקפיצה במוט ובקרב עשר" הפועל"איש 
 .גם בקרב עשר זכה במקומות ראשונים. שנים 51ובכך שבר שיא של , 5125נקבע בתחרות בשת ' מ

הכנת תלמידים , הוראת לחינוך גופני: והמשיך לעסוק בתחום, עזב עם משפחתו לשדה ורבורג 5121בשנת 

אימון כושר , עזרה לנכים במכון ספיבק, שנים 51ל במשך "אימון כושר לסיירת מטכ, למסלולים קרביים
 .א ונבחרת ישראל"מכבי ת, מכבי חיפה, ס"הפועל כ :לקבוצות הכדורגל

 .שנים 2יצא בשליחות לפריס והיה מורה להתעמלות 

 ...ממשיך באימוני כושר ומקדיש מזמנו בהתנדבות לקשישים ועוד 19בהיותו בן , 5152שנת , גם היום

איציק שפיה משמש דוגמא ומופת לאדם שהספורט הוא 
 .אהבתו ומתוך כך זוכה לשבחים רבים

 

“ זמיר”קבוצות . ל“ותוספת קטנה מחוייכת לערך הנ

על . יצאו בשנות השישים לקייטנות במושב הבונים“ דרור“ו
כלי , ציוד בישול, מזרונים, הסקניה היו מעמיסים מיטות

וציוד מחנאי ויוצאים לעבר , משחקים, מיני מזונות, אוכל

חברים שעזרו , את קבוצות הילדים ליוו המטפלות. היעד

וכמובן איציק שהיה אחראי על כל , בבישול ובניקיונות
למי שייכת : ונשאלה בין השאר השאלה, במסיבת הסיום של הקייטנה נערך חידון. פעילות הספורט והפנאי

, איציק היה מכווץ אצבעות ידיו לכדי אגרוף? ומה פשרה. לאיציק: התשובה הייתה כמובן? גינת האגוזים

עם האצבע הבולטת הוא היה , את אגרוף הפלדה הזה. בולטת מעט מביניהן, האצבע האמצעית, כשהאמה
 .וטוען שזה אגוז מתנה, על קודקודינו( בחיבה רבה)מנחית 

                                             נטע: הוסיפה
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 אדמות פאלמה
סוכם בסוכנות , ל חלק מהפרדסים נמסרו לגן חיים"ובאזור חק, מאחר ומשבצת הקיבוץ חסרה אדמות 

של אדמה כבדה מצפון לקיבוץ אייל בסמוך ' ד 111אליהו -למסור לניר, היהודית לאחר דיונים עם הקיבוץ

 .את אדמות פאלמה  -לטירה 

 .5121 – 5119האדמות הועברו לרשותנו בשנים 

כאשר הוקמה היאחזות צור נתן והיא נדרשה . שחת ושעורה, על אדמות פאלמה גדלנו במשך השנים כותנה
. 5129הוחלט בסוכנות להעביר לרשותם את האדמות החל מעונת עיבוד , לאדמות עיבוד

 .די אבוקדו ויצקנו טפחות לרפת 511ונטענו , בתמורה קבלנו מענקים

                .וכך נפרדנו מפאלמה

 נהרי שחקן כדורגל( צחי)שלמה 
 .וניר אליהו" בתלם"חבר גרעין " מקווה ישראל"צחי נהרי בוגר 

הוקצו לו ימים לאימונים , 5111בשנת , מיד עם הגיעו לקיבוץ. ת ונבחרת ישראל"שחקן כדורגל בהפועל פ

ת "חברים נהנו לנסוע ולעודד את משחקי הפועל פ. ל קבלו אישור באסיפה"ונסיעותיו לחו, ומשחקים

 .ובזכותו הייתה אהדה גדולה לקבוצה

כתבות על צחי פורסמו בעיתונות של . הקבוצה התארחה מספר פעמים בקיבוץ בעיקר לפני משחקים חשובים
 (.ניתן לראותם בארכיון) 21 -שנות ה

התחתן בקיבוץ . כמו כן היה חבר בועדת ספורט, לרוב בענף המספוא, בימיו הפנויים מכדורגל עבד בקיבוץ

 .5121בדצמבר  –ל טובה "עם בח
 .5122המשפחה עזבה בראשית 

 ל"נסיעות לחו 
אך העיסוק בו בוועדות ובאסיפה גזל הרבה שעות של דיונים , למראית עין נושא פשוט

אירופה שמעבר . והרבה משאבים הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית, לאורך השנים

ליצור תור ראשון לזכאים לנסוע לטייל  5125 -ואזי הוחלט ב, לקיר קרצה לחברי המשק

 . כאשר הראשונים לנסוע היו הוותיקים, באירופה לפי וותק

יום  11 כפול ,הוצאות יומיות שעליהם הוחלט+הבסיס הכספי חושב לפי יום נופש 
רוב המטיילים יצאו בטיולים מאורגנים . המשק הקציב עד ארבעה חברים בשנה. אירופה

הטיול חושב רק לאירופה ומי שנסע למשל . ובהמשך בטיסות, בתחילה בשיט לאירופה, של חברות הנסיעות

 . ב הוסיף מכספו את ההפרש"לארה
הביאו לכך שהיו שנים , (היינו שנים משק סוכנותי)ולעיתים לחץ התנועה והסוכנות , הקשיים הכלכליים

 . וכך נמשך תור הנסיעות שנים רבות, שהנסיעות בוטלו

תקנונים  2חשיבותו של הנושא לחברים עולה גם מתוך העובדה שנוצרו . נסגרה רשימת הזכאות 5112בשנת 

 5195 -למשל ב, היו גם הקלות. 5115 -והאחרון ב 5122 -הראשון ב. שהתאימו עצמם לצרכים ולמגבלות
לנסיעות אלה לא נדרש . ל"לא יחשבו כטיול בתור לחו, ימים 51עד , הוחלט שנסיעות באגן הים התיכון

 . כן חילופי סטודנטים גם הם היו מחוץ לתור -כמו. אישור ממוסדות הקיבוץ

הצורך לביקור הורים התגבר . ל"ולחלקם נותרו משפחות בחו, בקיבוץ לא כולם ילידי הארץ –ועוד לעניין 
 1 -יום אחת ל 11ל עד "וכך נוצר תור לביקור הורים בחו, אפ ומכסיקו"והתחזק עם הגעת הגרעינים מדר

 . ל גרעו את החבר מהתור"לחו  נציין שנסיעות פרטיות. שנים

. אך במשך השנים נסעו גם לתורכיה או קניה, ליוון 5192 -ב שהחל ב"ל היה טיול י"טיול נוסף שהתקיים לחו
 .נסיעה זו מתקיימת גם היום

באותן שנים רבים מחברי המשק נהנו ויכלו להגשים חלום . אך אלה עיקרי הדברים, הרבה עוד ניתן לכתוב

 .ל"של חו
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   תפיסת מקומות וסימון מקומות בחדר אוכל 
אוכל בצריף -אך חדר, אוכלוסיית הקיבוץ גדלה, "בתלם"בהגיע גרעין , 51 -של המאה ה 11 -מאמצע שנות ה

חברים . וכך החלה התופעה של תפיסת מקומות בערבי שבת, 511מקומות היו בו . נותר כפי שהיה בראשיתו

אלו שלא נותרו להם מקומות אכלו . ומשפחות היו מקדימים ובאים ושומרים מקומות

וגלשה גם , התופעה המשיכה שנים למרות המחאות. ללא תכנית קבלת שבת, במשמרת נוספת

י "ע, ואז נוצרו התנאים לתוספת מקומות( 5111בשנת )א הורחב "ח(. 5129)א החדש "לח
 . כך שכל הציבור יוכל להתכנס יחדיו בליל שבת, הוספת הארכות וכסאות

וכך בטל , לפי רישום חברים במהלך השבוע, חברים התנדבו להכין סידור ישיבה, מאוחר יותר

עד , לשביעות רצון החברים, ל נמשך מספר שנים"הסידור הנ. הצורך בשמירת מקומות
 .5111שהופסקה ארוחת ליל שבת בשנת 

  

   

מעת לעת נביא באמצעות מחלקת הביטחון סיפורים אישיים של 
שתיהן , והשבוע אביב קציר ואלה רפפורט. ל"הקיבוצניקים בצה

חברות ילדות מאותה , מקיבוץ ניר אליהו הסמוך לכפר סבא

 .5ד "הנמצאות כרגע בקורס קצינות בבה, שכבת גיל

   
: מספרת, נוקי גולדפישר ממחלקת הביטחון מכירה את השתיים

אביב התנדבה לשנת שרות והייתה מדריכה בחברה להגנת 

ר אך נשלחה לאכזבתה "רצתה מאד לשרת כמדריכת חי, הטבע
 ,לתפקיד משקית קישור וגיוס

   

להיות ראש  111אך בהמשך אותרה על ידי מפקד חטיבה 
בסוף . ולהביא לידי ביטוי מהמוטיבציה הגבוהה שלה, לשכתו

 .קורס הקצינות היא מיועדת להיות קצינת שלישות

הדריכה בשנת השרות שלה קבוצה בכפר הנוער , אלה חברתה

לאחר גיוסה עברה קורס משקיות חינוך ושרתה בבסיס . כדורי
בתום קורס הקצינות היא מיועדת להשתבץ כקצינת . שיזפון

 .חינוך באחת מיחידות השדה

   
שתיהן . בשיחות איתן עלה בבירור שלשתיהן היה ידוע הכיוון אליו הן שואפות להגיע: נוקי מוסיפה בגאווה

חידוד , התבגרות, שרואים מסלול של הליכה לשנת שרות, מייצגות קבוצה גדולה ואיכותית של בני קיבוצים

 .ל"ומשם לשרות משמעותי בצה, תובנות והיכרות עם החברה הישראלית

   
ולהמשיך להאמין בצעירים הללו הממשיכים את , לכוון ולתמוך אם נדרש, לנו במחלקת הביטחון נותר ללוות

 .השושלת של תרומה למדינה ולביטחון

 לוקחות פיקוד

 מתוך ידיעות הקיבוץ 1011010513
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כשישבנו לפני כמה חודשים באסיפת הורים בכתה של מתן ודברנו על הצורך 

והיכולת של גיוס סכום כסף כה גדול על מנת לבצע שני פרויקטים למען הכתה לא 
 .תארנו לעצמינו איזה הד זה יעשה ולאיזה התגייסות מדהימה זה יגרום

אנשים טובים מהארץ ומחוץ לארץ עזרו במסע ההתרמה אך מבחינתנו הפעילות המרגשת ביותר קרתה פה 

 .אצלנו בניר אליהו

באחד הימים פנו אלינו מספר חברות והציעו לקיים מבצע התרמה בקיבוץ לטובת העניין ואנחנו כמובן 
 .אמרנו מיד כן ליוזמה שמיד החלה לרקום עור וגידים

 .ואכן השבוע התקיימו שני מבצעים מדהימים בניצוחם של ילדי כחל עורבני שעברו בהצלחה מדהימה

 
 .כדי לגדל ילד עם צרכים מיוחדים צריך טנק דלק גדול במיוחד וכוחות רבים

 .מה שאתם כולכם וכל אחד לחוד עשיתם השבוע לטובת מתן מילא לנו דלק משובח בטנק להרבה מאוד זמן

 
אנחנו מודים לכל מי שנתן יד ופתח את ליבו ואנחנו מוקירים בגדול את היכולת של קהילת ניר אליהו להרים 

 .בגאון פרויקטים מסוג זה

 

        ,תבורכו              
 מתן קטי ודרור             

 ! תודה
  - את תודתנו מעל דפי העיתון רוצים להביע 

  .אסנת ופזית, תמי-" צוות לידה"על היוזמה היפה שיזמו 

 .ובו הביאו אנשים טובים מאכלים טעימים לשולחננו ולביתנו בחודש שאחרי לידת יעלה

 .מקרב ומחמם לבבות ,בלתי אמצעי, גם הזדמנות למפגש חברי הייתה זו

 

  -בהערכה ובתודה

 עופרי ויעלה, ארי ארנון ליאורה-משפחת לב

 

 מתן מהלב
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 שכונות הצעירים: 055פתרון חידת הארכיון בניר 

 .התמונה כחידה צולמה באזור מגורי הצעירים במרפסת של דן קובלסקי

בינתיים שגב )שגב לוינסון , (שעובר לאשקוביות)י איל רונן "מאוכלס גם ע" שורת הברזל"הבית שמכונה 
 .וגיא בארי, (והחדר לאחר שיפוצו יעבור לרשות אופק לוינסון, זילנד-ודפנה יצאו לניו

 ?התוכלו לזהות, חלו מספר שינויים ואלו מצויים בתמונה השנייה" בניר"לאחר פרסום התמונה ב

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

אזור מגורי הצעירים נמצא בצידו המזרחי של הקיבוץ ומורכב למעשה משלוש שכונות שונות זו מזו בצורתם 

 .ובמבנים ובחלקם גם בדיירים
דירות שנבנתה עבור חברי המשק החל  2השכונה הקדמית ליד הכביש הפנימי מורכבת ממספר בתים בני 

מקלחת ושירותים ומרפסת , הדירות מורכבות מחדר. מאמצע שנות החמישים במקום הצריפים שנהרסו

נסגרה המרפסת וכן נבנה גגון , במהלך השנים שופצו הבתים(. שדרוג לעומת התנאים בצריפים)פתוחה 
 . בכניסה

בתים מוכנים !!!( רבתי ‘ בא" )אשקוביות"בסמוך ומצפון לשכונה הקודמת היא שכונת ה, אזור מגורים נוסף

י בני "כאן הדירות יותר מרווחות וכוללות גם מטבחון ומאוכלסות בעיקר ע. 5192שהובאו ואוכלסו במהלך 

 .המשק
י "מיועדת להשכרה ומאוכלסת ע. השכונה השלישית היא שכונת הקרוונים ונמצאת ממזרח לשכונות האחרות

 (.לשעבר)עם גל העלייה הגדול שהגיע מברית המועצות , 5111 -הוחל בבנייתה ב... שכירים ועוד, סטודנטים

  

, הרב בתמונה הלא הוא הרב פינטו!!! לב -שימו

מנהיג חשוב . סבה של אליס שנקבר במרוקו
 .ומאיר פנים לכל אדם, צנוע, איש חכם, בקהילה
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 רישום סכמטי של השכונה
 (.תודה למרים שקד על האינפורמציה) 

חדרים אלה  אכלסו את 

ואז , ותיקי הקיבוץ
נחשבו לחדר משפחה 

עם שירותים , משודרג

 .צמודים

מאז שנות החמישים של 
התגוררו , 51-המאה ה

בהם לתקופות קצרות או 

ממושכות כמעט כל מי 
חברי : שהיה בקיבוץ 

, בני משק, גרעינים

שוכרים וכן , זמניים
הדייר הוותיק . הלאה

ה ‘ביותר היה חיימק

שהתגורר בחדר עד , ל“ז

 .פטירתו
אם ייערכו יום אחד 

מחקרים ארכיאולוגיים 

ודאי יוכלו , במבנים אלה
לנחש את גילם לפי  

/ מספר שכבות הסיד 

 .הצבע על הקירות

הכתלים האלה ראו 
סיפורי אהבה . הרבה

מריבות , ומעשי אהבה

בדידות ומפגשי , ופיוסים
 .רעים

רבים מאתנו זוכרים את 

התקופה שגרו בשכונה 

 .הזו כתקופה יפה
ב המעבר “למסיימי י

אליהם מהווה שינוי 

 .סטטוס
כל אחד שעובר לדירה 

לא מבין , מרווחת יותר

איך חיים שלמים 
נכנסים לעשרים מטרים 

 .רבועים



 

  22עמוד  -1115110511 - 015גליון  -בניר 

 

 ...חיילים/ שכונת הצעירים / הסחבקיה / הרווקיה 

 

 (111בית . )הייתה לי גינה יפה. בזמן הזה הכרתי את דינה. 5195גרתי בשכונה עד : חביב 

.   ויותר מאוחר גם עידית, אחרי באותו חדר גר ינון. 5111-2איציק ואני גרנו בחדר בשנים : יעל בורנשטיין 

, של קוני ודפנה( אחר)כשהתחתנו גרנו בחדר (. 111בית . )אפרת ומומו, ו‘השכנים שלנו היו מרסי ואיז

וגם , בבנין הזה באותו זמן גרו גם תלי ועירית. החופה הייתה על הדשא ליד החדר, ל"שבאותו זמן נסעו לחו
 (111בית . )אלון נולד להם שם. חיה וגוץ

 (111בית . )ואז עברתי לדירה, גרתי בחדר הזה עד לפני שנתיים: עידית בורנשטיין 

שם הייתה תחילת החברות שלי . זוכרת את הקיר הכחול שצבעתי. 5119-5115גרתי בחדר בשנים : שיר רז 
 (112בית . )ה‘בחדר הקיצוני גר חיימק. השכנים שלי היו דותן וחגי. עם עמרי

אז דותן ואהרון הביאו מקרר מאחד , אני זוכרת שלא היה לנו מקרר. 5111גרתי בחדר בשנת : שירה כדורי 

 (111בית . )אמנון ומירית, השכנים שלי היו ינון. ועכשיו גר שם טל, גם אבישי גר באותו חדר. החדרים

, התחתנו 5115באוקטובר . אביבה ואני כבר היינו חברים. 5121-5115גרתי בחדר בשנים : יורם יפה 
והארוחה , אז החופה נערכה ליד החדר, אבל ירד גשם חזק, (מגרש כדורסל)והמסיבה תוכננה להיות באמפי 

ומקדימה עירית מחניתה , מאחורי גרו משפחת ניר עם ורד שהתאמנה בכינור. מתחת לחדר האוכל

 (112בית ... )שהתאמנה בקלרינט

 .ועברתי לאשקובית בלי חנייה בחדרים( של אמל היום)כשהייתי חייל גרתי בדירה : עדו שקד 

-לפני זה גרתי עם גיא לב. זה היה החדר הראשון שגרתי בו לבד. 5195-1גרתי בחדר בשנים : אוהד קאליפה 

 (111בית . )ה'ארי בבניין של חיימק

עד שרצפת העץ , בכל יום שישי הם היו מנקים את הרצפה עם כלור. ה'אברהם גר בצריף עם רוז: חוה 
כשהאחים שלי באו . ה התחתן עברתי לגור עם אברהם'כשרוז. לידם גרו צפרירה ומזל אהרון. נהייתה לבנה

כשהתחתנו קניתי כיסוי מיטה ... שלא יידעו, העברתי מייד את החפצים שלי לחדר של הרווקות, לביקור

. באותן שנים נולדו אוהד ותמר. משם עברנו לחדר עם שירותים. השירותים והמקלחת היו משותפים. ווילון
 (112בית )

בית "זבולון גר ב. ה אהרון'בבניין שלי גרו מזל ואברמל. הכרתי את זבולון בזמן שגרתי בחדר: אהובה לביא 

השכנים שלנו היו אהרון . ועברנו לחדר אחר 5122 -התחתנו ב. כשהגיע לקיבוץ עם שתי הבנות" הכחול
, 5121 -עמרי נולד ב(.  111בית . )בחדר מן הצד השני, אחרי הרבה שנים ירמי גר באותו בניין. ותקומי, אביעד

 (.בבניין ליד הכביש מול המפעל)ואז כבר גרנו בדירה 

. גלית הייתה השכנה שלי. ניה נובוטובסקי'בחלק מן הזמן עם ג, 5111-9גרתי בחדר בשנים : זוהר -רונן ויין

 (119בית )

בית . )השכן שלי היה טל רגב. 5111-9גרתי בחדר בשנים . כך זוכר-אני לא כל, עבר המון זמן: ניר ברזילי 

111) 

אני זוכר שהיו לנו . והנחנו אותן על הדשא, עשינו עציצים בתוך אסלות. גרתי עם רפי בחדר: יוסי לוי 
בית . )כשהדלקנו את הבוילר הוא היה עושה רעש מפחיד. והיינו הולכים למלא נפט במיכל ליד הגן, בוילרים

111) 
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היה לנו חדר מטפלת בבית . עוד בהיותנו ילדים, גרה בשכונה הזו הרבה שנים" דרור"קבוצת : מרים שקד 
יצאנו מן הכיתה הכוללת הישר , 5121בשנת , בתקופה השנייה. בתקופה הראשונה( שנהרס)התינוקות 

גרנו בבניין שלם . בזמן מלחמת ששת הימים רצנו לקחת את התינוקות ולהוריד אותם לתעלות. לחדרים

-אן'רפי ואורן ז, לידינו גדי. ו'גרתי עם מיקה וחנצ. וחדר אחד בבניין מאחורינו היה חדר מטפלת, שהיה שלנו

באמצע . אני נשארתי בחדר ויעקב עבר אלי. ולידן מלכה לוי ומלכה קושמרו, אחריהם חנה ועפרה, פול
כשכבר . ועדיין לא הבנתי שאני צריכה לנסוע לבית יולדות, כשיעקב היה בחליבה ירדו לי המים, הלילה

.  כל החברים הגיעו, אני זוכרת שהזמנו את כולם לארוחת ארבע עם גלידה. יעל הייתה מייד בחוץ, הגעתי

 (.עכשיו גרה שם יפעת דנה, מול הארכיון)כך עברנו לדירה -אחר(. 111בית )

 (115בית . )גרתי בבניין עם ששון ושיקלי. מהמבנים של הנוער עברנו לחדרים: יעקב שקד 

ואני נכנסתי , דרור גר בהתחלה עם נעם. עד שנסעתי לשוודיה, 5192-1גרנו בחדר ביחד בשנים : דרור וקטי 

 (111בית . )אולי דלית ניר. אנחנו לא זוכרים מי גר לידינו. עד שנעם יצא, לגור עם שניהם

 (.111בית . )5111-1זה היה בשנים . וכל השאר מתגמד, כשגרתי בחדר הכרתי את הדס: דיוויד שר 

יני לקח אותי 'צ. והיינו הראשונים לגור בו אחרי שעברנו מהצריפים, 5111נכנסנו לחדר בשנת : נעמי תקומי 

לבוש , אני זוכרת שלילה אחד נכנס אדם מפחיד לחדר. חולים בלינסון-עם הסקניה ללדת את אמיר בבית

שבא להודיע לוולוולה שירון , כך הסתבר שזה גוש-אחר. מרוב פחד לא הצלחתי להעיר את תקומי, בכובע גרב
בתקופה אחת חדר המטפלת היה בבית  –כמטפלת של דרור הרבה שנים (. 111בית . )וטעה בחדר, נולד

 .ובתקופה מאוחרת יותר בחדר מול הגן, התינוקות שנהרס

-בוסיק לקח אותי במשאית שהייתה עמוסה בתפוחי. כשגרנו שם נסעתי ללדת את עופר: דרורה ברלס 
 (111בית . )ארי-תקומי ולב, השכנים שלנו היו כספי. אדמה

בחדר הזה . כי בצריף שבו גרנו לא היו שירותים, עברנו לחדר לקראת הלידה של נטע: ברוך והדסה ראובני 

. וכבר ביום הראשון צייר על הקירות המסויידים לבן, כשעברנו לדירה עדו היה קטן. נולדו גם יובל ועדו

והוא היה מסתובב ומצלם , באותם הימים רק לצחי נהרי הייתה מצלמה. באותו בניין אתנו גרו חוה ואברהם
 (112בית . )את הילדים ששיחקו על הדשא

בשנים (. בבית שגר בו ענר היום)בהתחלה גרנו בדירה . עברנו הרבה בתים בשכונה: סיקה ועידן ביוקאורל 'ג

בשלב הבא עברנו לחדר ליד (. 115בית . )ניה'השכן שלנו היה ג(. מול הפאב)גרנו בחדר בבית הכחול  5111-5
במקלחת שמו חרסינות . ואז שיפצו וסגרו את המרפסת, לפנינו גר שם גל קאופמן(. גיא גר בו היום)הכביש 

 5112בשנת (. 111בית . )שיבצו גם חרסינות עם פרחים כחולים, ומכיוון שלא היו מספיק, כחולות על הקירות

 (.במקום בו גרים היום משפחות נחום ורז. )עברנו לדירה של זוג

אני זוכרת . על ידנו גרו אביגיל ורונן אייל, 15 -עברנו לחדר ב. בהתחלה גרנו בדירה מול המנגו: איילת לביא 
הזעקנו את זבולון , (ובזה סגר עניין עם העכבר, דני נתן בעיטה במגרה)את העכבר שדני רפפורט השאיר לנו 

 (111בית . )לעזרה

. 5195אני הצטרפתי בשנת , 5111עופר גר בחדר משנת : עידית ועפר ברלס 
ובחדר , השכנים שלנו היו ורד ורונן. כשהתחתנו עדיין רנו באותו מקום

אני זוכרת את ההרדופים וביניהם . שבדיוק הכיר את דינה, הקיצוני גר חביב

. והגינון היה יפה, מאוד טפחנו את השטח. נדנדה ורודה שעפר בנה במסגריה
 (111בית )

 

 



 

  24עמוד  -1115110511 - 015גליון  -בניר 

 

 ילידי החודש

 95, אסתר לוי

 19, עמיקם רגב

 19, רבקהלה צדפי

 12, אברהם קאליפה

 15, מריו קרבס

 

 95, חנה מאור

 19, שרה טוכמכר

 11, ו ניר‘אילנה לנצ

 11, אריה שלמון

 21, שוש נסל

 29, שוש שלמון
 25, אבי בזוזה ליבנה

 25, יעל בורנשטיין

 21, חנה קובלסקי

 ינואר           

 29, יורם יפה

 21, איציקו דנה

 21, קוני פנר

 25, יתרו מדר

 21, אסטל גבע

 

 פברואר         

 51, גבע קציר

 51, שקד ברלס

 51, עמרי מרחב

 51, ירדן שיקלי

 52, עמית שלמון

 51, איתן ביוקאורל
 55, שגיא ברק

 1, אור עציון צדפי

 

 51, ליאור מדר

 51, עדן ביוקאורל

 55, תמר רגב

 1, שי תישבי

 9, יעל רגב

 2, אביב תישבי
 5, איתן גלילי

 19, ראובן יוגב

 11, סמדר יוגב

 12, מיכאל פייפר

 11, נטע בארי

 11, אבי וינטר

 11, מוטי נמר
 11, בני ירושלמי 12, עידית ברלס

 19, רפי בורץ

 11, ירון קציר

 29, ‘תלמה גניאזדוביץ

 22, דו רפפורט

 21, אורן עציון
 

 22, תמר שלמון

 25, טל רגב

 12, עידית בורנשטיין

 11, עמרי רז

 12, אילאיל הרץ

 15, עידית בורנשטיין
 11, ליאת ליבנה 52, נדב רונן

 15, עמר קורדובה

 59, יואב גבע

 51, עמיחי קורדובה

 52, איה כרמיה

 52, עפרי בארי
 55, אופק לוינסון

 55, גליה ירושלמי
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רכיליזה
 

 .המדריך שחרול נעוריםתודה גם ל, אביגד דותןו ירון אוסנת, שיר רז –תרבות 

פרטי התוכנית הם בדרך . רק גברים, לילות בלונדון 2והפעם  "חגי לנגשטטרקח אותי "ובהמשך לתוכנית ^  
 .....כלל חסויים ומה הם עושים שם רק הם יודעים

שלומית , רפי נחום –כיף גדול לילדים ותודה לכם . לתפארת הקיבוץ -ופתאום קם לו גן משחקים חדש^  

ועל שקט , על ניקיון המקום, אנא שימרו על שלמות המתקנים. מדר נימרודוכן כמובן ל קורדובה דורוןו זוהר

 .52:11-52:11בשעות 

ושמה בישראל על פי רוב  –את הדלקת הנר השביעי של חנוכה חגגנו בפינת החי בנתינת שם לנאקה ^  

 .נאוה –דמוקרטי 

". שתישאר צעיר לנצח"על זה נגיד . נפש שלושה שבועות בתאילנד אבנר כהן –חבר המשק הצעיר בחבורה ^  
 .אמן ואמן

 נעמי –וארבע הבנות  אבישלנו ובעלה  גליתזוהר הלא הם / ב לבקר את שבט ברבי "טס לארה אבי זוהר^  

בת הדר , 1בן אביב , 1בת עמית : שאיננו פחותשגיא וחלקו של . 1בת  דבורהו 1בת  רות, 1בת  יעל, 1.1בת 
 .אושר גדול לזמן קצר וכבר חזר לשמור עלינו. 5בן  גולןו, 1.1

 ...בטח היה לה מה זה קר -קפצה לאנגליה לביקור משפחה  מישל ביוקאורל^  

בהצלחה . ובנעורים לאחר שיחות ודיונים ותהליכים חינוכיים  חזרו חלק  מבני הנעורים לגור בו שבוע מלא^  

יפה . ואז פתאום קמנו בבוקר לציור יפה על קיר בנעורים שנעשה על ידם". נא לשמור על החוקים"לכם ו
 .לכם

מזל טוב גדול למשפחת . ועוד יותר הם גם הפכו להיות סבא וסבתא רבה, גם הם הפכו להיות סבא וסבתא^  

שפע ברכות ואיחולים לשבט  באשר . היקרים אליה ארזו לירוןראשון ל. אחיין, נין, נכד, החובקים בן מאור
 .יותםוכמובן לחדש במשפחה ששמו . הוא

חנה שלנו אוהבים , בני המשפחה וחברים – 21יום הולדת  קובלסקי חנהבבית אליהו המחודש חגגו ל^  

 .מזל טוב ענק מכולנו! אותך

מקווים לראותך בקרוב טעון באנרגיות כמו שרק , החלמה טובה ומהירה מכולנו –ששיפץ את הלב  פיניל^  
 .אתה יודע

כך אומרים )בתוצאה מרשימה ! במקום השני מבין הישראליות יערה זנגי: מרתון טבריה ומשלנו^  

 .כל הכבוד לך( המומחים

אליהו חידש את פניו בצבעים -בית. י העורכת“אז אייטם זה נכתב ע, כיוון שאין הנחתום מעיד על עיסתו^  

,  על השיפוץ הווארדל, על עבודות החשמל שקדל, על הנגרותרפפורט  דניתודה ל. מרהיבים ובעיצוב עדכני

 .ר“תקציב התב: המקור הכספי לשיפוץ.  ליזהותודה גדולה לצוות בראשות . ולכל מי שנתן והוסיף יד טובה

הצעירה  ארי-לבבסוף חודש נובמבר נולדה בת משק חדשה למשפחת ^  

על הולדת  עופריולאחות  ליאורהו ארנוןמזל טוב ל –הנקלטת בניר אליהו 
 .פוריההקטנה ומזל טוב גדול לסבתא  יעלה

ברל -ואצלנו חגגנו במרוץ הלפיד כמו פעם מבית, חנוכה חג האורות^  

, יונתן כס, הלא הוא למי שלא מכיר, ש הישוב"בעזרתו האדיבה של רב

. ב שהוא גייס לטובת אבטחת הילדים הרצים"ועזרתם של שוטרי מג
סופגניות ולביבות , ובהמשך איך אפשר בלי מרק כתום. באמת כל הכבוד

הדלקת  –וילדי בר המצווה במשימתם הראשונה . באדיבות צוות המטבח

תודה לצוות . ובינגו של פעם, "עורבני"הצגה טובה מבית היוצר , נרות



 

  26עמוד  -1115110511 - 015גליון  -בניר 

 

 :חידת החודש
 ?מהו המבנה? היכן צולמה התמונה

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

 

 ...כבר מערבבים את הטיח


