באו ותראו מראה בלתי-רגיל
כל העיר שוקקת מצהלות וגיל,
על גבי ג'ירפה מרקד הפיל
עם שודד-הים ובאוזנו עגיל.
מי ראה פה מלך ובידו שרביט,
מי ראה שכור שותה מן החבית,

חצוצרה תוקעת זמר מבלבל
והרעש הוא ממש בלתי-נסבל.
חור כרפס ותכלת ,בוץ וארגמן
כל העיר זוללת את אזני-המן,
איזה חג יפה ובלתי-מסודר
ומצווה לשמוח כשנכנס אדר.
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כשנכנס אדר
מלים :נעמי שמר

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

חודש אפריל
בני פלג  3 -שנים למותו
קלמן גביש  4 -שנים למותו

ירי סֹוף ַה ֶּד ֶּר ְך  /לאה גולדברג
ִׁש ֵ
א
ַער.
ָאמר ַהנ ַ
ָפה ַעד ְמאֹד ַ -
ַה ֶּד ֶּרך י ָ
ָאמר ָה ֶּע ֶּלם.
ַה ֶּד ֶּרך ָק ָשה ַעד ְמאֹד ַ -
ֶּבר.
ָאמר ַהג ֶּ
ָאר ָכה ַעד ְמאֹד ַ -
ַה ֶּד ֶּרך ְ
נּוח ְב ַצד ַה ֶּד ֶּרך.
ָקן ָל ַ
ָשב ַהז ֵ
יַ

אוגוסט מקה

יבתֹו ְב ָפז ָוא ֶֹּדם,
יעה ֵש ָ
צֹוב ָעה ַה ְש ִק ָ
ְ
ַה ֶּד ֶּשא ַמ ְב ִהיק ְל ַר ְג ָליו ְב ַטלָ -ה ֶּע ֶּרב,
ַמ ֶּרת:
ַאחרֹונָה ֶּשל יֹום ֵמ ָע ָליו ְמז ֶּ
ִצּפֹור ְ
ָאר ָכה ַה ֶּד ֶּרך?
 ֲה ִת ְזכֹר ַמה י ְָפ ָתהַ ,מה ָק ְש ָתהָ ,מה ְב
רֹודף יֹום וְ ַליְ ָלה ַ -ליְ ָלה.
ָאמ ְר ָת :יֹום ֵ
ַ
ָאמ ְר ָת.
ָמים ָב ִאים ְ -ב ִל ְב ָך ַ
ִהנֵה י ִ
ֶּיך,
ּפֹוק ִדים ַחּלֹונ ָ
ּוב ָק ִרים ְ
ֲר ִבים ְ
ַת ְר ֶּאה ע ָ
וִ
ֹאמרֲ :הלֹא ֵאין ָח ָדש ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש.
ַות ַ

ג
ַל ְמ ֵד ִניֱ ,אל ַֹהיָ ,ב ֵרך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַעל סֹוד ָע ֶּלה ָק ֵמלַ ,על נֹגַּה ְּפ ִרי ָב ֵשל,
ַעל ַה ֵחרּות ַהזֹאתִ :ל ְראֹותָ ,לחּושִ ,לנְ שֹם,
ַחלְ ,ל ִה ָכ ֵשל.
ָל ַד ַעתְ ,לי ֵ

ָק ְנ ָת וְ ַש ְב ָת,
ָמים ,ז ַ
ַאתה ָבא ַבי ִ
וְ ִהנֵה ָ
ָקר ִמנְ ָינָם ִש ְב ָע ַתיִ ם,
פּורים וְ י ָ
יך ְס ִ
ָמ ָ
וְ י ֶּ
ַאחרֹון ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש,
ַת ַדעָ :כל יֹום ֲ
וֵ
ַת ַדעָ :ח ָדש ָכל יֹום ַת ַחת ַה ֶּש ֶּמש.
וֵ

תֹותי ְב ָר ָכה וְ ִשיר ַה ֵּלל
ַל ֵמד ֶּאת ִש ְפ ַ
ְב ִה ְת ַח ֵדש ְז ַמנְ ָך ִעם ב ֶֹּקר וְ ִעם ֵליל,
יֹומי ַהיֹום ִכ ְתמֹול ִש ְלשֹום.
ְל ַבל יִ ְהיֶּה ִ
יֹומי ֶּה ְרגֵל.
ְל ַבל יִ ְהיֶּה ָע ַלי ִ
כתבי לאה גולדברג ,שירים ,כרך שני ,ספרית פועלים
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דבר העורכת
עלון זה יוצא לאור בפורים ,חג שיש לו כמה משמעויות ,וחלקן עדיין אקטואליות.
נימרוד קושר בדבריו בין המן הרשע לאויב החדש המאיים על קיומנו  -ניכר שהדברים כואבים ביותר,
האיום ממשי ,ולא ידוע איך יסתיים ,ולכן אין פלא שזו הלשון שהוא משתמש בה.
משנכנס אדר מרבין בשמחה ,ואכן יש לנו סיבות לא מעטות לשמוח בחיינו .המובאה הבאה מאתר
סינפסות קושרת בין השמחה לבין הנתינה  -והיא מתאימה ביותר לחודש זה ,שחל בו גם יום המעשים
הטובים :המילה קארמה פירושה בסנסקריט פעולה או מעשה .העיקרון הפילוסופי העומד מאחורי המילה היא
שיש סיבה ותוצאה לכל דבר .המציאות שלי היא תוצאה של מעשיי בעבר ,ואף מגלגולים קודמים ,לפי האמונה
הבודהיסטית .משמעות הדבר שכל מה שקורה לי בחיי הוא תוצאה של הזרעים שזרעתי בעבר .
בחיי היום יום ,ניתן להיווכח בחוקיות מסוימת ,אם כי יש צורך בהתבוננות מעמיקה כדי לעשות זאת .התוצאה
אינה תמיד מיידית או ברורה .אך מי שחי כמה עשורים ,מתחיל להבין שעישון ממושך המזיק לגופי עלול לגרום
לכך שגופי יזיק לי ,או שמי שבגד ,יבגדו בו .ומי שמאשים – יאשימו אותו .ומי שנטה חסד  -ייזכר לו חסדו ביום
מן הימים .
כל מעשה ומעשה שלנו נחשב .חיוך שנתנו לזר ,תרומה לנזקק ,עזרה לאחינו – כל אלה זרעים שיגדלו לעצים.
בקבוצת אכלני היתר האנונימיים ממליצים לתת שירות ,אפילו קטן כמו לסדר את הכיסאות לפני הפגישה,
לנקות קצת את החדר ,לחלק את דפי הקריאה .ההמלצה מעוגנת בדפי הפרוטוקול של הפגישות ורומזת על כוחה
של הנתינה האישית והשפעתה על ההחלמה .אני שמתי לב שתלמידות שמגיעות בזמן ,מביאות מידי פעם כיבוד
קטן או שיר יפה שקראו או לימונים מהעץ – לאלה יש את הסיכוי הגדול ביותר להשתחרר מעומס ולחוות יותר
שמחה .

בעלון מובאים לכבוד מועד זה כמה סיפורי התנדבות של חברים.
הראיון המרכזי הוא הפעם עם משפחת קויטל  -משפחה נקלטת .לא הכל פשוט ,אך בהחלט מהווה חומר
למחשבה.
פינת הארכיון עוסקת הפעם בקיטור ,ובזה נחתם המדור שהיה פעיל בשנתיים האחרונות.
כרגיל ,מובאים עוד דברים שלקוחים מחיי היום-יום שלנו ,תודה לכל הכותבים ותורמי החומרים.
חג שמח וקריאה נעימה ,נטע
ובעקבות הערב שציין את יום האישה הבינלאומי:
לג'סיקה ומישל
על ערב נעים ומושקע ,על חשיבה על כל הפרטים ,על ארגון
מא' ועד ת'
תודה גדולה!
מצוות התרבות ומכל הנשים שבאו ,נהנו וחזרו עם טעם של עוד.
ולכולכן -שהגעתן ,אפיתן ,הכנתן וטרחתן כדי להנעים לנו את הערב.

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

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

או להכניס לתא דואר מספר .44
מחכים לשמוע מכם...

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

www.nirel.org.il
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משולחנו של המזכיר
פורים בפתח ולמרות החורף המוזר והשחון שעברנו (שהתחיל דווקא באם כל הסערות) החג כרגיל צפוי
להיות גשום – בתקווה שישטוף מעלינו את אבק האובך.
מגילת אסתר מגוללת עוד סיפור של רשע שמאיים לכלותנו .אולם הפורים הזה ,המן הוא מקרב ישראל ,או
יותר נכון המין .המין-הל הרשע ,או בשמו החדש רמ"י .רשות מקרקעי ישראל.
אפשר להתווכח על גובה דמי ההיוון הראויים להיגבות מקיבוץ משייך ,אפשר להתווכח על נושא שימושים
חורגים או נוסח חוזה המשבצת .אך המדיניות בה נוקט גוף מונופוליסטי זה ,שהפך לסוחר נדל"ן ברשות
המדינה ,סוחר שמעכב עסקאות על מנת למקסם מחיר – ולמי?
לאזרחי ישראל שהוא אמור לשרת ,ושחלקם (החלשים בעיקר) ,עדיין חושבים שהוא שומר על האינטרס
שלהם ולא מבינים שגם הוא אחראי לכך שמחירי הקרקעות רק עולים ועולים ועושקים את אותם חלכאים
בכבודם ובעצמם.
יש יגידו שהמינהל עושה עבודתו נאמנה כשהוא לא מוותר לקיבוצי הנדל"ן ,שיש קיבוצים שמשייכים דה-
פקטו ובכך גונבים את המדינה ,אבל מדוע נוקט גוף זה ענישה קולקטיבית?
רק כי הוא יכול.
המינהל – הפך למשאבת מזומנים לאוצר המדינה ולכן הוא מקבל גיבוי שבשתיקה לנהוג כעריץ – גם קובע
את המדיניות (איפה נשמע שפקידים קובעים מדיניות?) – גם אוכף אותה ,וגם שופט .היכן הפרדת הרשויות?
אנו הקיבוצים הפכנו לקורבן הנוח של המן הרשע הזה ,גם כי זה פופולארי לנגח אותנו ,וגם כי אותו המן
הצליח להפריד ולמשול בינינו .אנחנו צריכים את אסתר המלכה שתסיר את המסכה מפניו של המן זה,
ובינתיים – עד שתקום האחת ,יש להמשיך להיאבק:
המאבק הזה עשוי להיות ארוך ,מתיש וחדגוני ומשעמם ,כזה שלא מתבסס על האדרנלין לבדו – כזה
שמתמשך בבתי-משפט ,ובהפגנות ובדעת הקהל ,בשכנוע הרחוב .אבל זהו מאבק שאסור לנו להפסיד בו.
לא ייתכן שאדם שעבר את מוראות מלחמת העולם השנייה ,העפיל לארץ ונלחם את מלחמותיה ,הקים יישוב
ומשפחה בספר ,וכעת נזקק לאישור להוספת ממ"ד על חשבונו – לא יוכל לקבלו כי הפקיד הקרוי מנהל
המחוז ,או מנהלת המחלקה החקלאית טרם החליטו אם לפרשנותם בקיבוץ הזה אין שיוך דירות .וזאת
בעידן שבו כל מדינת ישראל מכוסה בטווח הטילים ומיטב בנינו נשלחים הרחק ללב ים מילין רבים ,במטרה
למנוע מטילים אלה להפוך מאיומים למעשים.
האבסורד והעוול זועקים לשמיים ,ודווקא לפני עיתוי זה הוחלט
לשחרר את איש המשימות מאגף המשימות .דווקא כשצריך את
יואל מרשק ,החליפוהו .בהפגנת הקיבוצים התגאו המארגנים
שהצליחו להביא כמאתיים קיבוצים לקחת בה חלק – אך האמת
העצובה היא – שמלבדנו אף אחד לא שם לב .הפכנו לשקופים
ולא רלוונטיים לציבוריות הישראלית ,ואני מקווה שנצליח
בפורים להתחפש כך שנחזור להיות צבעוניים מעניינים
ומשפיעים.
עם זאת אי אפשר בלי חצי הכוס המלאה :בקיבוצנו הקט
השתתפו עשרות מפגינים בהפגנת הקיבוצים :וותיקים וצעירים,
בני-נוער ואפילו נקלטים חדשים.

מפגינות נוכחות

התנועה של נהגי ישראל אכזבה – הציפייה הייתה שכמו בכל יום חמישי יתפתח עומס בכביש  0044מכפ"ס
מזרח עד למחלף אייל ,בודאי אם נחסום את שערנו המזרחי.
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מאות הנהגים להם ציפינו ,כך קיווינו – יוכלו להתרשם בעומדם בפקק המתסכל מכרזות המחאה הקיבוצית
והשלטים מאירי עיניים שהכינו ילדי עורבני ,ברם – כאילו נגזר מראש שההפגנה כולה תעבור כלא הייתה –
החליטו נהגי ישראל שלא לנסוע בדרך זו דווקא כשצריך אותם .דווקא ביום זה לא ניסו לחצות את
קיבוצנו...
עוד משב מעודד ניקח מההפגנה את אותם חברים שהסכימו להסתכן ולעמוד בשער ולחסום בגופם את
המעבר כאשר המגנום הענקי הוחזר לסככת הגד"ש.
כאשר ישנם אנשים המוכנים להיאבק על אמונתם – הסיכויים להצלחת המאבק גדלים .נקווה שהנכונות הזו
לא הייתה חד-פעמית ותאפשר פעולות משמעותיות נוספות בהמשך...
ועכשיו לדברים טובים ,נושא הגיליון הוא התנדבות .ישנם מתנדבים רבים בקיבוצים (גם מחו"ל וגם מפה,)...
אבל כפי שטוען ישראל עוז (לשעבר ראש מטה הסדר הקיבוצים) –
החוכמה היא להתנדב גם מחוץ לסידור העבודה – ונותן בספרו 'האסיפה האחרונה' ובהרצאותיו ,את
הדוגמא של יישובים קהילתיים שם מרימים פרויקטים שלמים וגדולים בהתנדבות ,ולא דורשים תמחור
מישרה על כל "טובה" או יוזמה ,קטנה כגדולה.
אז כאן המקום אולי להזכיר ,שגם במקומותינו התגייסו בשנים האחרונות חברים ובנים ובנות לקידום
נושאים שהיו חשובים להם:
אם זה בהרמת חג או אירוע בקיבוץ (דוגמאות לא חסר מלבד חגי ישראל –  44שנה ליום כיפור ואך לא מזמן
ערב הוקרה לארכיונאי שלנו ,ואם נלך טיפה אחורה חגיגות השישים ויום הילד).
אם בפרוייקטים אד-הוק ,נקודתיים כגון שדרוג גן-המשחקים – פרוייקט שקם סביב צוות של שלושה
נקלטים צעירים שחשבו כי מגיע לנו יותר ,ועל אף הרפלקס המותנה של ההנהלה להתנגד ,בשל אילוצים
תקציביים וצרכים אחרים ובוערים – הצליחו להדביק בהתלהבות את הציבור ולקבל החלטות ,להפעיל
מכרזים ולהביא בסופו של יום להקמת גן המשחקים החדש.
או צוות הבטיחות שלקח נושא מסוים הקרוב לליבו – ונאבק להכניס מעט מודעות ותקני בטיחות לסטיכיה
הקיבוצית של "יהיה בסדר".
ראוי להזכיר גם את צוות החברות שלקחו על עצמן לסייע ליולדות.
כמי שלא פעם ניסה (לשווא) לבחון את כדאיותן של היוזמות האלה – ולא תמיד חשב שהן מוצדקות – הריני
מלא הערכה לנחישות וללהט של המתנדבים בתחומים האלה ,ולכן שמח שלפחות חלק משמעותי מן
היוזמות קרמו עור וגידים ,כי גם מהיוזמה הזו ,ולא רק הממסדית – נבנית הקהילה.
ההתנדבות מצויה גם בכל אותם גופים וולונטריים נבחרים ושאינם נבחרים העושים למען הכלל בוועדות
ובצוותים על חשבון זמנם החופשי והפרטי .קצרה היריעה מלהזכיר את כולם ,אבל ברור שבלעדיהם גם עם
כל התקציבים בעולם העסק הזה שנקרא קיבוץ ,חי נושם – קהילה – לא היה מה שהוא ,ולא היה מוקד
למצטרפים חדשים שבתורם יתנדבו להמשך העשייה.
יבורכו גם אותם הורים ואחרים אשר בעת משבר במערכת החינוך ומחסור בכח-אדם מתנדבים ומסייעים,
וכמובן מנקי הבריכה המתמידים או הבטחוניסטים לעת חירום ומארגני המקלטים...
וכמובן שאי אפשר בלי מילה טובה גם לילדינו ולנערינו אשר
מתנדבים בכל אירוע קיבוצי ,כמו בכל התרמה ונותנים כתף בכל
הזדמנות .אתם דור העתיד שלנו ואיתכם ובשבילכם ננצח ,גם את
המינהל הרשע.
עוד עבודה רבה לפנינו אבל הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו –
כשהחזון ברור ,האופק לפנינו ,והשמים הם הגבול!
חג פורים שמח לכל בית קיבוץ ניר אליהו .נימרוד
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עם הפנים לקליטה  :צוות שילוב
עדכונים
הצוות ,שמטרתו להקל את הקליטה גם לנקלטים וגם לקולטים ,ממשיך בעבודתו.
אנחנו מתכננים מספר פרויקטים שחלקם יבוצעו לפני בוא הנקלטים וחלקם
לאחר שיתיישבו כבר בבתיהם החדשים.
והפרויקט הראשון יצא לדרך – ביקור בבתיהם של הנקלטים.
קבוצות קטנות של חברי קיבוץ ,מכל הגילאים ,יוצאות לביקור בית אצל משפחה נקלטת .שתי קבוצות כבר
יצאו לשתי משפחות נקלטים והביקורים היו מאוד מוצלחים .מתארגנות קבוצות נוספות ואתם מוזמנים
להצטרף.
אריה שלמון שנסע לבקר את הילה וענבר גולן מספר:
יצאנו מכאן צוות שכלל את עוזי ,מריו ,קטי ואני – משלחת של קצוות.
עלינו לביתה של משפחת גולן ופגשנו זוג צעיר ,מאוד נחמד .השעה הייתה  04:34ולהפתעתי שלושת ילדיהם
כבר ישנו ולא שמענו אותם כל הערב .על השולחן היה כיבוד שהכינו המארחים וגם כיבוד שלנו – עוגה יפה
שהביאה קטי.
כל אחד מהנוכחים הציג את עצמו והיה מעניין לשמוע את כולם.
אני סיפרתי שכשהייתי בכיתות ו' ז' ו-ח' גרתי בכפר סבא שהיה בה רחוב אחד – רחוב וייצמן ,פינגווין
ופרדסים ,ומי שהיה לו חמור בבית היה מגיע איתו לבית הספר.
הילה ,המארחת שלנו מיד התחברה לסיפור ואמרה שאמא שלה מתנדבת במחלקת התרבות של כפר סבא
ויהיה לה מאוד מעניין לשמוע על כפר סבא של פעם.
חזרנו הביתה מרוצים מאוד ועכשיו ,כשאני כבר מכיר את המשפחה ,יהיה לי יותר קל לגשת ולשוחח איתם.

נטע מספרת :נסענו לבקר את אופירה ורן הברי .נכון ,גם הפעם היה אריה שלמון ,ועוד נסעו דינה ואני,
ואיז'ו שארגן את הנסיעה.
אופירה ורן גרים בינתיים אצל ההורים בהוד השרון ,כי חשבו שיכנסו לבית בקיבוץ במועד המיוחל ,אך
המועד הלך והתאחר ונמשך ונמשך .הם ציינו שמאוד חשוב להם להגיע לקיבוץ לפני תחילתה של שנת
הלימודים ,כי בנם הבכור רשום ליחדיו ,וזה מאוד מסובך להסיע אותו עצמאית .כשהגענו ,הילדים היו לפני
השינה וישבו אתנו קצת ,אז זכינו להכיר אותם ,וגם את אבא של אופירה שפינק אותנו במאכלים מעשה
ידיו.
השיחה הייתה חופשית ,ולא מובנית ,שמענו אותם וסיפרנו על עצמנו ,ובעיקר הרגשנו שזו תחילתה של
ידידות ,שנרצה להמשיכה.
כדאי לכם להצטרף לאחד הביקורים ,זו משימה חשובה וחוויה נעימה.
וחוויה אישית :שלי  -הלכתי בוקר אחד ,עם תיק ,ליד חדר האוכל ולידי נעצרה
מכונית.
נפתח חלון והבחור שישב ליד ההגה הציג את עצמו :אני יוסי ,מהנקלטים ,אני נוסע
לצומת רעננה ,אם את רוצה טרמפ ...התרגשתי.
רשמה :עתליה
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על כוס קפה עם  :אורטל ויוסי קויטל
הראיון בעלון הוא במה להיכרות עם אנשים .היכרות אתכם כאנשים פרטיים ,מחשבות לגבי
הקליטה ,התהליך ,ואולי פן כלשהו שבו אתם מייצגים עוד אנשים .מבחינת הקיבוץ זו הזדמנות לא רק
להכיר את יוסי ואורטל ,אלא גם להכיר משפחה של נקלטים .לשמוע גם ביקורת ,גם מחשבות על התהליך.
שום דבר ממה שתרצו לומר לא יצונזר.
ספרו קצת על המשפחה.
אנחנו גרים כבר שש שנים בכפר סבא .יש לנו שני בנים .יובל הגדול בן  6וחצי ,לומד בכיתה א' ב'יחדיו',
ונמצא בקבוצת 'כחל' .אוהב כדורגל מאוד מאוד .עמית ג'ינג'י ברמ"ח אבריו ,נכנס ללב .בן  ,3נמצא
ב'סיקסק'.
לשניהם טוב בקיבוץ ,מבחינת האווירה ,החברותא ,לגבי יובל היינו עם חששות ,הוא מופנם ושקט ,אך
לשמחתנו השתלב בחברה בצורה טובה מאוד ,רכש חברים ,התחבר לילדים בכחל ,מאוד שמח .לעמית היו
חבלי קליטה קשים יחסית ,אבל עכשיו הכל בסדר ,מגיע בבוקר לגן בריצה .טוב לו ,משתייך כבר לחבורה
רצינית של ילדים בקיבוץ .אפשר לראות איך בעוד כמה שנים הם יהיו חבורה נהדרת .כל בוקר אנחנו
מסיעים לקיבוץ ,ויובל נוסע באוטובוס ל'יחדיו'.
אורטל :ההורים שלי מכוכב יאיר .נולדתי בפתח תקווה ,וכשהייתי בת  50עברנו לכוכב-יאיר .כשהייתי בת 04
עברתי לתל-אביב .כשהכרנו גרנו בשכירות בגבעתיים ובדרום תל-אביב ,ואז החלטנו לעבור לכפר-סבא.
למדתי בכפר-סבא את התיכון ,אז יש לי קשרים חברתיים באזור .אני עתודאית ,למדתי ערבית ומדעי
המדינה ,ומאז אני משרתת כבר  04שנה בצבא .גם למדתי תוך כדי ,אבל כל הזמן בצבא .אני אומרת  04שנה
ופתאום אני רואה שעבר המון זמן.
יוסי :אני נולדתי בתל אביב ,סוג של צפוני ,לפחות פיזית .תמיד צחקו עלי שאני ממש אנטיתזה של צפוןבון.
הייתי בתנועת נוער כחניך ולאחר מכן כמדריך .די אהבתי את האירוח בקיבוצים .בצבא הייתי בסט"ילים.
הייתי במשטרה שמונה שנים ,הייתי בבילוש .עבודה מאתגרת וקשה .עימותים עם עבריינים ,שוטרים ,המון
פציעות לא נחמדות .תגמול כספי נמוך .ראיתי והבנתי איך שוטרים חוצים את הקווים .החלטתי שאני הולך
ללמוד ושיניתי כיוון ,הלכתי ללמוד הנדסת תוכנה .כיום אני עובד כאינטגרטור בחברת נייס (עם עוד שני
חברים שבאים לקיבוץ) .מאוד מעניין ונחמד .עשיתי תפנית של  584מעלות .לכאורה שרפתי  8שנים
במשטרה ,מצד שני זה השפיע על הראיה שלי ,על האופי שלי ועל איך שאני רואה את הדברים ,כי ראיתי את
הצד הגרוע של החיים .מה זה לחיות חיים שחורים ,בעוני ובתנאים נוראים.
אורטל :כשהייתי בחופשת לידה עם עמית ,לפני כשלוש שנים הלכתי לפארק עם חברה שלי ,פגשנו שם חברים
שלהם ,והם סיפרו לנו על הפרוייקט בקיבוץ ,מידע שעבר מפה לאוזן .התחלנו להתעניין ,ועוד חברים שלנו
התעניינו .רובם נשרו בדרך ,ראו שזה לא מתאים להם .לחלקם קסם הבית הפרטי במרכז הארץ ,אבל אז ראו
שזה מאוד מורכב .את בונה בית ,על שטח שהוא לא שלך ,המחיר גבוה ,המיסים ,מאוד מלחיץ .היו לנו הרבה
שיחות עם נימרוד בנושא המיסים ,שהם בגובה של עוד משכנתא ,זה הרתיע אנשים שהיו אתנו בתחילת
הדרך .כך ,מכמה מאות אנשים שהיו בכנסים הראשנים ,נשארו לשלב שבו הקיבוץ היה צריך להחליט רק
חמישים משפחות .אני חושבת שהסינון הוא טבעי וטוב שהוא קורה.
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לפני כמה חודשים היה סוג של משבר בפרוייקט .חלק מהאנשים לא ממש התעמקו בחוזה מול אמפא ,מול
הקיבוץ ,ככה זרמו עם התהליך .ופתאום ,כשהתחיל המני-טיים והיה צריך להתחיל לשלם ,זה נהיה פתאום
מוחשי .יש בית ,צריך לשלם ,יתכן שלא כולם הבינו עד הסוף במודע למה הם נכנסים.
יוסי :היו גם חלק מהמשפחות שקסם להם הפן הנד"לני לכאורה ,של בית פרטי ,עם כל השירותים מסביב,
וכו' וכו' .אבל זאת הטעות כי למעשה זה סוג של חיים ,סוג של הוויה ,הוויה אחרת ,כך אני רואה את זה,
איכות חיים פלוס התנהגות אחרת .אנשים צריכים להגיד :רגע ,אני מוכן לזה או לא .אם הוא מוכן ומקבל
בהבנה את הקונספט של לחיות בקהילה קטנה ,על כל מה שכרוך וקשור בזה ,אז הוא פה.
אורטל :גם אנחנו היינו במצב שכמעט ויתרנו ,אמרנו שלא נמשיך .זה היה ביום חמישי בלילה .ביום שישי
הרגשתי לא שלמה עם ההחלטה .זה קרה בשלב של מו"מ ארוך ומתיש עם אמפא .הם היו מאוד לא
סימפתיים ,מאוד קשים ולא נעימים ,התייחסו בצורה בוטה ,עשו לנו חיים קשים ,פרינציפים ,סוג של מי
ימצמץ ראשון.
בשלב שבו התקבלנו לחברות חתמנו על חוזה מול הקיבוץ ומול אמפא .הקשר עם הקיבוץ בהתחלה לא היווה
פרמטר .התקשורת שהייתה לנו עם אמפא בהתחלה הייתה בלתי נסבלת בעליל" .לא מתאים לך – תלכי".
ממש ככה .אנשים העלו שאלות ונענו ב  .take it or leave itבכלל לא מוכנים להקשיב ,סוג של כוחניות,
ולחלק מהמשפחות זה היה הקש ששבר את גב הגמל.
יוסי :ההתנהגות הזו לא התאימה לנו .ואז עשינו הילוך לאחור ,ישבנו וחככנו ,וקבלנו החלטה ,רצים עם זה
קדימה לרע ולטוב .שוב פעם מה שהניע אותנו הייתה צורת החיים של הקהילה ,הערכים שחשובים לנו
ושעליהם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו .ערבות הדדית ,אהבת הארץ ,נושא בעלי החיים .ולא לחנך לסוג
של חומרניות ובעלות על מותגים  -זה לא הכיוון שלנו .אמרנו שנצטרף לקהילה שמתאימה לנו ,ושזה הכיוון
שלנו ,אז רצנו קדימה.

איך העמקתם את ההיכרות שלכם עם הקיבוץ ,איך ידעתם שהקהילה חיה חיים שאתם רוצים ,מאיפה
שאבתם את המידע?
יוסי :קיבלנו מיילים של מנהלת הקליטה ,שזה דבר מאוד חיובי .ניסו וחיבקו והזמינו אותנו לאירועים
כאלה ואחרים .אמרו לנו בואו תתרשמו .הגענו לחגים ולאירועים בקיבוץ .אנחנו נכנסים לאתר וקוראים את
מה שמתפרסם.
אורטל :לי יש חברות טובות שחיות בקיבוצים והן סיפרו לי דברים
טובים על הקיבוץ .ישנם גם דברים שידועים ,למשל החינוך הקיבוצי
ידוע ,וזה נחלת הכלל .יכולנו לרשום את הילדים כילדי חוץ ,אבל
רצינו מעבר לזה ,רצינו את חיי הקהילה.
היו לנו הרבה נקודות שבהן התלבטנו .גם כשהיה המשבר הזה ,בעיקר
מול אמפא .זה משהו שלא הסתרתי .ההתנהגות של הקיבוץ לא
הייתה מיטבית ,באופן שבו קלטו אותנו בהתחלה ,אבל היא משתפרת
כל הזמן ,לומדים הרבה מטעויות .נימרוד אמר ,שזה פעם ראשונה שעושים כזה תהליך גדול ,ויש לקיבוץ מה
ללמוד .יש לנו הרגשה שרוצים ללמוד ורוצים להשתפר .נגיד בסיטואציות כאלה שיוסי תיאר ,שאנחנו מול
אמפא" ,דויד מול גוליית" כזה .הייתה לנו ,למשפחות ,ציפייה מאוד ברורה שהקיבוץ יבוא יתמוך ויעזור
ויסייע ,אתנו מול אמפא ,ציפייה זו לא נענתה באותו שלב.
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המשך :כוס קפה עם אורטל ויוסי
גם בתוך הקיבוץ היו חילוקי דעות – ויכוח מאוד גדול – האם להיות עם אמפא בעמדה
מול הנקלטים ,או לתמוך בנקלטים ,אני לא יודעת כמה חשפו בפניכם את העניין.
אורטל :היו לנו המון שיחות על זה גם עם דניאל ורמי סביב כל התהליך שחברת תות מובילה .היו לכולנו
כעסים שהיה צריך להוציא :מכתבים כאלה שחתומים על ידי הקיבוץ ועל ידי אמפא שאומרים – אם לא
נראה לכם ניפרד כידידים .היו תחושות מאוד קשות .אמרנו או.קי .אמפא זה אמפא – חברה מסחרית ,גוף
שאמור להרוויח .כשאת מסתכלת מהעמדה הזאת אז נראה לגיטימי .אבל היה לנו קשה להבין את הקיבוץ,
גם בדיעבד .הרבה משפחות טובות עזבו בגלל התהליך הזה.
אבל שוב ,אני כן חושבת שיש תהליך של השתפרות ,ויש תהליך של למידה ,כל מה שקורה עם תות הוא
תהליך מדהים בעיני .קודם כל הוא מראה שהקיבוץ מחובר ,ואומר שיש פה איזה סוג של אתגר .הבנתי שגם
בתוך הקיבוץ יש קבוצות שצריך לחבר ביניהן .זה תהליך מדהים ,העבודה שעושים בצוות שילוב .ברור לי
שהתהליך שיעברו המשפחות שיבואו בשלב ב' יהיה יותר קל ,כיוון שמישהו כבר עבר את זה .אני חושבת
שמישהו מאתנו יתנדב לצוות קליטה ,ונוכל לתמוך במשפחה נקלטת.
בזמן המשבר הזה מול אמפא ,שכתוצאה ממנו עזבו חמש משפחות ,מאוד עזר לנו הקשר עם חברי הקיבוץ
שבאו ותמכו וניסו להסביר לנו את הדברים מנקודת המבט של חברים .מצד אחד הבינו את המבט שלנו,
ומצד שני הסבירו איך החברים בקיבוץ רואים את זה.
חשוב לנו לציין ,כי גם באמפא פני הדברים השתנו לטובה והחברה מתנהלת היום באופן שונה לחלוטין מאיך
שהיא התנהלה בתחילת הדרך ,כנראה בזכות חילופי מנהלים מאוד משמעותיים שהיו שם – יש עם מי לדבר
גם אם לא תמיד מסכימים על הכל.
יוסי :אני מסתכל על נושא הקליטה טיפה שונה ,אני קצת יותר אופטימי .זה לא דבר שרגילים אליו ,זה דבר
ראשוני ,גם לנו וגם לחברי הקיבוץ  .וכשאני מסתכל בראייה לאחור ,אז יש דברים בהתנהלות הקיבוץ
שאנחנו לא הבנו ,והיום אני מבין הרבה יותר .ואני מבין שככה הדברים מתנהלים ,זו השקפת העולם של
החברים בקיבוץ .התהליך עם חברת תות הוא דבר נהדר ,ומאפשר לכל אחד להבין את הראש של השני.
אורטל :אנחנו לא הבנו חלק מהדברים בחוזה .ציפינו שחלק מהדברים ישונו .לא הבנו מה משמעות שינוי
התקנון .דברים עקרוניים של הקיבוץ ,בלי קשר לנקלטים ,זה דבר שלא הבנו .למשל נושא השיוך .להרבה
משפחות היה קושי עם זה שהבית לא שלהן ,אתה בונה בית ,על אדמה שהיא לא שלך .מה קורה בזמן פטירה
או גירושין ,דברים שלא היו מעוגנים בחוזה .יש פה סיכון .לבנות בית זה תהליך מאוד מאתגר לזוגיות,
ולבנות בית בסיטואציה הנוכחית בקיבוץ זה עוד יותר מאתגר .יש פה המון מתחים .אנחנו כבר שלב אחרי,
אבל היו שלבים מאוד קשים .לפעמים יש חילוקי דעות בתוך המשפחה .אחד מבני הזוג מאוד רוצה ,והשני
מוותר .כשאחד מבני הזוג הוא לא בקטע ,אז כל קושי יכול להתפתח למשבר .התייעצנו עם עורכי דין .עורכי
הדין אמרו להרבה משפחות זה מטורף מה שאתם עושים .הרבה אנשים ששומעים את התהליך שאנחנו
עוברים ,אומרים :מה אתם הולכים לגור בקיבוץ ,איזה יופי .ואז כשהם שומעים את המשמעויות הכלכליות
הם אומרים :התחלקתם על השכל? קחו משכנתא יותר גדולה ותבנו בית פרטי בכפר-סבא.
יוסי :זה העניין – שהולכים לחיות לפי תפיסת עולם! אם מקבלים אותה הולכים על קליטה.
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יש משהו בתהליך המחשבתי שאנחנו הקיבוצניקים הוותיקים
צריכים לעבור .קודם היה לנו מודל שבעצם כל המשכורת
הלכה לקיבוץ ,וקיבלנו תקציב .אתם עוברים את זה הפוך,
ואנחנו צריכים להבין את זה.
אורטל :מה שכעיני מאוד יפה בניר-אליהו הוא הדאגה
לפנסיונרים .למרות שהחוב האקטוארי כבד ,יש דאגה מאוד
גדולה לותיקים .הפנסיה היא סכום יפה ,יחסית ,מאפשרת
להם לחיות בכבוד .הרבה קיבוצים שעברו את התהליך הזה
לא נותנים אותם סכומים .בניר-אליהו אנחנו מעל המינימום .זה לא טריוויאלי.
יוסי :כן ,זה משהו שכל אחד יגיע ויזדקק לתמיכה הזו .הנקודה הזו ,היא חשובה .החברים שלי אומרים – כן
אתה הולך לשלם הרבה מיסים ,אבל אני מסביר להם שזה סוג של רשת ביטחון וערבות הדדית .אם משהו
יקרה לי מחר ,אז גם אני אקבל .החברים הוותיקים ,הגיל השלישי ,הם נתנו כל החיים לקיבוץ ,ואני מוריד
את הכובע על היחס והדאגה .אני מסתכל על ניר-אליהו כעל הבית שלנו ,ואני אומר :אנשים שנתנו את כל
הנשמה שלהם ובזכותם הקיבוץ נראה כמו שהוא נראה ,והוא נראה טוב ,אני מדבר עם כמה חברים ותיקים,
תענוג לשמוע אותם ,לשמוע את הסיפורים ולהישאר עם פה פעור ,דברים חשובים .לאנשים האלה מגיע הכל.
אורטל :אני רוצה להוסיף שיש חשש ,אני מניחה שגם לחברי קיבוץ ,יהיה סוג של מתח .הצוות שעובד אתנו -
צוות שילוב  -מנסה לבדוק ולזהות את המוקשים ,את הסיבות למתח מראש .את המוקשים לנטרל לפני.
לשקף אחד לשני את הדילמות את הפחדים את החששות .אני לדוגמא חוששת שלא נהיה חברה אחת ,אלא
נהיה חלק אחר "הנקלטים" ולא נהיה חלק מיתר הקיבוץ.
יוסי :ברור שיש חשש ,אבל אני לא חושש ,זה תלוי באדם עצמו .אנשים שאת מפתחת אתם קשרים
חברתיים ,יקבלו אותך כמו שאת .מתפתחים יחסים ,בלי קשר אם אנחנו נקלטים או לא .לי חשוב להכיר את
האנשים ,באמת ,אנשים מעניינים ,נחמדים.
אורטל :מספיק שתהיה אסיפת קיבוץ ,ומיעוט מהמשפחות שלנו יביע איזה עמדה קיצונית ,וזה כבר יכול
ליצור סוג של התנגדות .לא יזכרו שזו משפחת  Xאלא יגידו שזה "הנקלטים" .לכן אני חוששת שיסתכלו
עלינו כמסה ולא כעל פרטים ,וגם הפוך .גם אנחנו עלולים להסתכל על אנשים לא כפרטים אלא "הקיבוץ".

החשש הזה ממש מוצדק .אתם עושים צעד אקטיבי ,אתם באים לקיבוץ ,אתם רוצים להשתלב ,אתם
לוקחים אחריות על עצמכם .אבל בקרב חברי הקיבוץ יש חרדות ,יש "הם" .חלקנו מפחדים שיהרסו לנו את
הקיבוץ .אתם פוגשים את אלה שפועלים למען הקליטה ,את אלה שמתנגדים אתם כמעט שלא פוגשים.
יוסי :צריך לשכנע אותם אחרת.
אורטל :בהכרח בשלב כזה או אחר יהיה מתח .אני חושבת שצריך לשים לב מראש לדברים שאולי נראים
פעוטים ,אבל עלולים להוות מוקד לקונפליקט.
יוסי :אני לא שולל את מה שאת אומרת ,זה יכול לקרות ,אבל אני חושב שכל אחד מאתנו מתנהל באופן
אינדיבידואלי .אני חושב שניתן לפתור את הדברים האלה בהידברות בין-אישית ,אפשר לפרק את "מלחמת
הגושים" .זה דורש המון עבודה .אני גם משתף אחרים בלבטים .אני מציע לאחרים ,תבואו לפעילות ,תתחילו
לדבר עם אנשים ,תציגו את עצמכם .אף אחד לא מכיר אותנו ,אנחנו צריכים ליזום היכרות .אני חברותי
מטבעי.
בניר  -גליון  -513//30/51 - 155עמוד 10

המשך :כוס קפה עם אורטל ויוסי
אורטל :עכשיו ,כשהילדים בקיבוץ ,כבר יש לנו קשר עם ההורים בקבוצה .ביום שבת האחרון באנו לחנוכת
מגרש המשחקים ,גם אני הלכתי והתיישבתי עם האנשים שאני מכירה יותר .פתאום תפסתי את עצמי,
ואמרתי שאני דווקא צריכה ללכת לדבר עם אלה שאני פחות בקשר.
יוסי :מהבחינה הזו מאוד חשוב לי לציין ,את נושא המשפחות המאמצות .זה דבר נהדר .לשמחתנו המשפחה
שלנו הם עמרי ושיר שהם אנשים נהדרים ,וזכינו .לא לכל המשפחות יש משפחה מאמצת ,ולדעתי כדאי
לשים –לב ולהתעקש שלכולם תהיה.
אורטל :המשפחה המאמצת תהיה מאוד חשובה כשנעבור לגור בקיבוץ .חשוב עכשיו אבל חשוב עוד יותר
אח"כ ,כי יש דברים שלא מבינים .הייתה לי שיחה עם חברה שנקלטה לא מזמן ,והיא אמרה לי שלפעמים
היא לא מבינה ,היא מרגישה שזה היא מול משהו ערטילאי כזה שנקרא "הקיבוץ".
אני בטוחה שלנו יהיו דברים שנרצה לשנות ,נרצה יותר יעילות ,דברים קטנים של התנהלות שכבר היום
אנחנו מדברים עליהם ,בעיות שכל כך בקלות אפשר לפתור ,דברים טריוויאליים .נצטרך למצוא את האיזון.
מצד אחד הרצון לשנות אבל מצד שני לא בצורה חדה מדי .אלו תהליכים שלוקחים זמן .אני מקווה שאם
נרגיש צורך לשנות זה יהיה בדברים החשובים ,המהותיים ,ולא על כל דבר קטן ניכנס לעימותים.
יוסי :אני חושב שזה טוב שאנחנו רוצים לעשות ,אבל נגיע ,נעבור לגור בבית ,ננשום ,נבין את אורחות
החיים ,לאן הרוח נושבת .נניח שיש ארגון שמקבל מנהל חדש ,והוא רוצה לשנות ,העובדים גם מתנגדים.
צריך לבוא עם ראש פתוח ,לבוא בהבנה ,באהבה ,להבין איפה אנחנו חיים.

בניר אליהו התהליכים לוקחים המון זמן ,אנחנו חיים בתרבות של הסכמה רחבה .ויתכן שאנשים ייבהלו
כשמישהו מבחוץ בא ורוצה לשנות.
יוסי :אין לי ספק ,אני יודע שיהיו משברים ,אבל אני אופטימי ואני מקבל דברים באהבה .יש כל כך הרבה
אנשים טובים ,אני מסתכל על החצי המלא .אני קורא את הדברים באתר ,ואני מנסה להבין.

אתם עושים צעד מאוד אמיץ...
אורטל :לי חשובה היכולת להשפיע על אורח החיים שלך ,על החברה שלך ,על חיי התרבות שלך .בתחילת
הדרך דיברתי על זה עם נימרוד .הוא אמר תחשבו על כמה יכולת יש לכם להשפיע ,למשל השתתפות
באסיפות .אולי ההשתתפות באסיפות תעלה .יש דברים שנוכל להשפיע עליהם רק כשנהיה חברים .מפה
בשלט רחוק ,זה לא ניתן.
יוסי :גילוי נאות  -אנחנו התחתנו בעדן בשנת  .0440מי
חשב אז שנחזור לקיבוץ כחברים.

מידי פעם טוב לעצור ולנסות להסתכל על העולם מנקודת
מבטו של מישהו אחר .זה מה שקרה לי בשיחה עם משפחת
קויטל .מקווה שאשכיל ואזכור להביט כך על הדברים
כשתתחיל הקליטה בפועל ,ונדרש להרבה אורך רוח והבנה.
ראיינה ורשמה :נטע
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מעשי התנדבות  -לכבוד יום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים חל במרץ ,אבל יש כאן אנשים שלא מחכים ליום אחד בשנה ,הם
כל השנה עושים ,מתנדבים .מידי פעם צריך לציין את זה.

אברהם קאליפה
ההתנדבות הראשונה שלי הייתה מטעם התק"ם ,התנדבות אזורית .הייתי רכז אזור.
עבדנו בנוה ימין ובירחיב .ארגנתי מתנדבים מהקיבוצים רמת-הכובש ,אייל וניר-אליהו .בבי"ס עמי אסף ארגנו
משחקיות ,הדרכה ,קייטנות לילדים וקייטנות לאמהות.
היה לנו פסיכולוג שלימד אותנו איך להקים משחקיות שבהם לימדנו את המשפחות (בעיקר אמהות) לשחק עם
ילדיהם ,והכשרנו אמהות להתנדב בעצמן ,ולהחליף את המדריכים שלנו.
היו לנו מועדוני נוער בשיכון קפלן ,מושב ירחיב ובנוה-ימין.
מניר-אליהו התנדבו ילדים מקבוצות בולבול שלדג ושחף – וגם חברים שונים ,בהם הרבה חברים שזה עתה
הגיעו אלינו מדרום אפריקה.
זה היה בשנים  ,5790-5799כשחזרנו משליחות בצרפת .פעלתי בשיתוף פעולה עם עיריית כפר-בכא והעובדות
הסוציאליות פעמיים ארגנו קייטנה לאמהות בבתי הילדים שלנו .היה מאוד מוצלח ,והאמהות שמחו "עד הגג"
והודו לנו .עבדתי בפרוייקט הזה שלוש שנים ,בנוסף לעבודתי במטע.
משנות ה 74 -של המאה שעברה עבדתי עם העליות מרוסיה ואתיופיה –
עם הרוסים – הקמת אולפן לעברית באפעל ,שם גם עבדתי באותה תקופה.
עם האתיופים – ארגנתי סופי שבוע בקיבוצים ,כד שתהיה היכרות הדדית בין שתי האוכלוסיות .במסגרת זו
ליוויתי בחור חולה לטיפול בפריס ,והמשכתי לטפל בו גם בארץ.
ועתה ,בשנים האחרונות ,כלומר כבר תקופה ארוכה ,כ 50 -שנה – אני עוסק באוקנפוקטורה במוסדות של
נרקומנים ונוער מצוקה – שניים מהם נמצאים ביפו' :האישפוזית' ו'תחלואה כפולה' .אני מטפל בהתמכרויות
לפי פרוטוקול אמריקאי  –NADAדוקרים את המטופל באוזן ב 0 -מקומות ,שבהם גורמים להורדת מתח.
לשקט נפשי שמטפל ב"דודה" (התמכרות).
ישנן תוצאות חיוביות והצלחות – הטיפול הוא פעמיים בשבוע למשך חודשיים.
בנוסף לכך אני מתנדב בבית השאנטי .מטפל בנוער בנמצא שם במה שהם מבקשים ,יחס ופינוק אישי –
בדיקור ,שיחות ומסאז'.
אני מאוד אוהב את זה .זה נותן לי משמעות נוספת לחיים ! לגרום למישהו ללכת בכיוון הנכון בחיים ,להקל על
סבל ,להושיט יד לזולת – אין מטרה נעלה מזו !
דוגמא:
יום אחד אני מגיע ל'גן העיר' בתל-אביב ,ומישהו קורא לי :אברהם .אני מסתובב ,בא אלי בחור ,מחבק אותי
ואומר :אתה זוכר שדקרת אותי? נגמלתי ,ואני עובד פה בקניון – .סיפוק אדיר !
עכשיו אני עובד ב'תחלואה כפולה' ,ושם מטפלים בעיקר בבעיות פסיכיאטריות ובהתמכרויות ,פעמיים בשבוע.
אני מרגיש מצויין בצוות ,יש שיתוף פעולה ,יש לנו שיחות הדרכה ,ימי לימוד ויחסי צוות מצוינים.
אני חושב שההתנדבות נותנת ערך מוסף גדול למתנדב – אני ממליץ לכל אחד שזמנו בידיו להתנסות בהתנדבות
בכל תחום שהוא מוכשר בו !
בימים אלה ,על פי רעיון של יובל ראובני ,אנו בודקים הקמה של גינה קהילתית לגמלאים ממוצא אתיופי
בשטח ניר-אליהו ,ואני מעורב גם בזאת ,אנו פועלים לשם מימוש פרוייקט זה.
רשמה מפי אברהם  -חוה
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ראיון עם שושקה
חנה מאור ,עתליה אייל ,שושקה לוינסון ולנצ'ו ניר מתנדבות בבית-חולים מאיר כבר שנים רבות .חנה
ועתליה במחלקת ילדים ,שושקה ולנצ'ו במחלקה פנימית ה'.
נפגשתי עם שושקה לשיחה קצרה ,שבה ביקשתי ממנה לספר על ההתנדבות.
אנחנו המתנדבות עובדות יום בשבוע( .חוץ מחנה שעובדת יומיים).הדברים שאנחנו עושות במחלקה:
מקשיבות לחולים ושומעות אותם ,מטפלות בניירת ,מסדרות את העגלות של התרופות ,עונות לטלפונים,
מביאות דברים מבית המרקחת ,או ממחסן הציוד ,מוסרות ציוד כמו מדי-חום לתיקון ,ומסייעות לצוות ככל
הנדרש.
אני מרגישה עם זה ממש טוב ,אני מרגישה שאני עוזרת גם לאחיות וגם לרופאים ,ובעיקר לחולים .לפעמים
אני נכנסת לאיזה חדר ,כשאני רואה שמישהי במצוקה ,אני מדברת אתה ומדברת עם המשפחה ,ועוזרת לה.
לצוות לעתים קרובות אין זמן .כוחות העזר ,הרופאים והאחיות עובדים ממש קשה ,והתרומה הזו ,תשומת
הלב שאני נותנת היא מאוד חשובה.
זה נמשך כבר  55שנה שאני עובדת ,לנצ'ו עובדת כבר  53שנה( .היא הכניסה אותי ).אני מגיעה למחלקה בימי
שני (לנצ'ו בימי ראשון) בשעה  9:44וחוזרת ב 53:40 -עם הסעה.
יש עוד דברים שלהם אני מקדישה זמן:
עזרה ותמיכה למשפחה שעלתה מאתיופיה.
עזרה ותמיכה לבחורה חולה מכפר-סבא.
יש הטבה במצבן ,ועכשיו אנחנו בקשר פחות אינטנסיבי מאשר פעם ,אבל הקשר הוא טוב ,והוא נמשך.
הדבר הנוסף שאני הולכת לעשות מחודש זה :פותחים במאיר מחלקה חדשה ,שתיקרא "מרכז שירות".
מטרתה להגיש עזרה בתהליכים ביורוקרטיים ,להסביר ,לעזור בפרוצדורות הפנימיות של בית החולים,
להתחיל את התהליך מול ביטוח לאומי לפני שהחולה חוזר הביתה .כל זה לטובת החולים .בבית-חולים
מרגישים שיש בעייה ,ולכן הנהלת בית החולים יזמה את פתיחת המרכז הזה .הם יודעים שאין זמן לצוות
לטפל בדברים מיוחדים .הם מחפשים מתנדבים שיעשו את העבודה הזו בכל המחלקות .אלי פנתה האחות
הראשית .התלבטתי ,כי בעצם אפסיד כאן עוד יום עבודה .הופניתי לאחראית על המחלקה הזו ,והיא שכנעה
אותי שזה מאוד חשוב ,וגם יעניין אותי .תפקידי לקשור חוטים ,ולמצוא למי להפנות את הבעייה .במקום
שבו אנשים שמרגישים חסרי ישע ,שם אני אשתדל לעזור.
המרכז ימוקם קרוב לכניסה ,יהיו שם נציגים מבט"לא ,אחות ומתנדבת ,אני אהיה אחת מהצוות .בכל יום
רביעי אתנדב שם .דוגמא לבעיות שבהן אטפל :מישהו מהמחלקה מחכה לצנתור ,עוברים יום יומיים
שלושה ,וזה לא מסתדר ,אז אני נכנסת לתמונה ומשתדלת לסדר את זה .דוגמא נוספת :חולה עומד
להשתחרר הביתה ,והוא יצטרך עזרה מביטוח לאומי .אני אפנה אל הנציגה הזו מבט"לא ,והיא תיגש אליו.
חלק מהבעיות שבהן אני צריכה לטפל יגיעו אלי דרך קלסר המחלקה ,וחלק מהבעיות אני אגלה כשאעבור
במחלקה ואשוחח עם החולים ובני משפחותיהם .אני עדיין לא יודעת איך יהיה ,מקווה שיהיה חשוב ומעניין.

זה מאוד מרשים ,מה שארבעתכן עושות לאורך שנים .מה זה נותן לך?
תראי ,כשאני גומרת את יום ההתנדבות במחלקה אני מרגישה שעשיתי הרבה ,גם לאחרים וגם לי עצמי .זה
תורם לי המון .אני מקבלת פידבקים מכולם :מרופאים ,מאחיות ,מהחולים .זו הרגשה נהדרת .לא הכל
אפשר לעשות ,אבל מה שאנחנו עושות זה חשוב ביותר.
יש ב'ידיעות הקיבוץ' מישהי מגרופית ששמה טלי אלון ,שראיינו אותה השבוע .אני רוצה להגיד את מה
שהיא כותבת:
התנדבות זה משהו שצריך להיות חלק מהחיים שלנו ,לא משנה מי ומה אנחנו,
איפה אנחנו גרים ומהו הגיל שלנו.
אני חושבת שזה נורא נכון.
ראיינה :נטע
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מחשבות על התנדבות – ריישה ויינטרוב
במסגרת הקשר שלי עם העמותה למען הקשיש בכפר-סבא אני עובדת חלקית כעובדת סוציאלית וגם
כמתנדבת .תפקידי כמתנדבת הוא להדריך קבוצת מתנדבים מבוגרים ,העושים מגוון של משימות
התנדבותיות בקרב אוכלוסיית מבוגרים בכפר סבא .בין התפקידים :אוזן קשבת בטלפון ,ביקורי בית וליווי
לרופאים ולתורים במוסדות רפואיים .פעילות המתנדבים מרחיבה ומשלימה את השירותים הניתנים על ידי
הרשויות.
אני והשותפה שלי מנחות מפגש קבוצתי חודשי לשם הדרכה והעשרה כתגמול ואחזקה למתנדבים .מידי שנה
נערך טיול או סוג אחר של "צ'ופר" .זו התנדבות במסגרת מסודרת ומנוהלת שרואה את הצורך להדריך
ולתגמל מתנדבים.
אבל אני רוצה להתייחס להתנדבות אחרת ,לא מאורגנת אך טבעית ,שרואים בקיבוצנו .מסתבר שקיימת
בחברה שלנו הרבה התנדבות ביוזמה אישית וספונטנית ,על פי הצורך .אולי בעיני מי שנותן סיוע לשכן או
חבר הוא לא "מתנדב" אלא שכן טוב ,או חבר דואג ,או אדם שאכפת לו מהזולת.
אני מציעה שאפשר לקרוא לזה התנדבות – השלמה ליכולת הרשויות ואפילו המשפחה להעניק אותה עזרה
לכל מי שזקוק לה .זאת התנדבות אמיתית ומשמעותית שצומחת בתוך החברה ,ומסמלת את מימוש ערכי
הערבות ההדדית ,בצורה טבעית וללא צורך במינוי פורמאלי.
יכול להיות שיש מי שיחשוב שכתבה זו מיותרת ,אבל לדעתי בהחלט ראוי וחשוב לציין את התופעות הללו
בחברתנו ,ולא לקבל זאת כמובן מאליו.
הערה :בכל מקום בו יש שימוש בלשון זכר ,הכוונה היא כמובן לשני המינים( .שכן  /שכנה וכו').
ריישה

יונה פלג
התחלתי ללמוד להיות כתבת עיתונאות בשנת  ,0449אני כותבת ובעיקר מצלמת
לעיתון "כיוון חדש" של גמלאים למען גמלאים.
באותה שנה נחשפתי לעמותת "אביב לניצולי שואה".
אני משתדלת לעזור לניצולי שואה בקבלת זכויותיהם ,ומגלה לאנשים שהם
זכאים לתבוע את הזכויות שלהם .מדרבנת כאלה שחושבים שלהם לא מגיע ועוד.
במשך שנתיים וחצי הייתי שותפה בגביית עדויות ,ראיונות ,ותיעוד תולדות חיים של ניצולי ושורדי שואה
מרחבי המועצה ,עבור ספר שמוציאה המועצה יחד עם מחלקת הרווחה.
היום אני מנסה למצוא אנשים שהם "ניצולים או שורדים" כדי לעזור להם למלא שאלון עבור יד ושם.
יונה
ידוע לנו שישנם חברים נוספים שמתנדבים בתחום כלשהו ,אם זה מחוץ לקיבוץ או בתוכו .לא הקפנו את
כל הנושא ,ונשמח להרחיב גם להבא בעניין זה.
חשוב לי לציין את עתליה שכותבת ספר עם אישה שעלתה לארץ מאירן ,ספר על חייה ,וגם את כל העבודה
הברוכה בעלון עושה בהתנדבות.
אפשרויות רבות יש למעשי התנדבות ,וניתן להגיע אליהן דרך הרשויות המקומיות ,דרך התק“צ ,או דרך
יוזמות פרטיות.
למי שהתנסה  -ברור שזה חיידק שלא מרפה.
למי שעדיין לא  -מומלץ ביותר להתחיל.
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לפני חודשים אחדים הלכה לעולמה חברתנו חיה ברק .בנוסף לפרידה ממנה נפרדנו גם משרהלה המטפלת
המסורה ששבה לנפאל ארצה .משפחות ברק ,מזרחי והשכנים ,חשו צורך עמוק להודות לה גם בכתב.
ניר-אליהו 04/45/54

שרהלה יקרה,
בשם כל החברות והחברים שהיו בקשרים אתך במשך השנים – אנו רוצים לברך אותך בברכות חמות עם
שובך למשפחתך וארצך –
שבע וחצי שנים שהית בישראל ,ובהם ארבע וחצי שנים בקיבוצנו הקטן .דמותך המסורה ,השקטה ,הצנועה
והנעימה ,לצדם של אברהם וחיה ז"ל ,הייתה לדוגמא ומופת.
במסירותך היית להם משענת וכוח בסבלם ומכאוביהם ,והפכת להיות בת משפחה אמיתית גם לגולן
ולילדים :שגיא ,תמיר ויוגב .ועל כך שמור לך מקום בטוח בגן העדן !
ועתה ,הגיע הזמן לעשות לביתך ,למשפחתך ,לבעלך וילדיך ,ולכל המשפחה מסביב – ובמיוחד לך !
אנו מברכים אותך בדרך צלחה ,בבריאות טובה ובחיים נעימים בהם תוכלי לעשות דברים שאת אוהבת
ורוצה לעשות !
אנו תמיד נזכור אותך – השארת אצלנו פינה חמה בלב ,ואולי ,מי יודע? מישהו
מאתנו יגיע לבקרך בארצך היפה.
היי ברוכה.
כתבה חוה בשם החברים מהשכונה של חיה ואברהם ברק.

שרהלה יקרה !
שמחנו מאוד שהיית אתנו כמטפלת ,וכבת-אדם עם כל כך הרבה סבלנות
ורצון לעזור .נסית תמיד לנטרל את כולנו מלעזור לך.
ביישנית ,רגישה ,שקטה ,ומצד שני אסרטיבית ,פשוט מקסימה .היית חלק מהמשפחה .ידענו
והרגשנו לסמוך עליך בכל...
המון המון תודה על כל העזרה ,תמיד בחיוך...
תודה מיוחדת בשמו של אבינו יעקב ,בו טפלת במסירות ובאהבה עד יומו האחרון.
המון הצלחה בחייך עם הילדים ,הבעל וכל המשפחה.
מאחלים שיהיה לך תמיד טוב ,ושיהיו לך רגעי אושר רבים.
אוהבים אותך מאוד
מיקה ,מעין ומיה ,אלמוג ,שגיא תמיר ויוגב ,יובל וסבתא לאה.
נשיקות מכולנו...

גאגא אנשים
מזה  4שנים מתקיים חוג של גאגא אנשים בעדן על המים.
אוהד נהרין ,הכוריאוגרף של להקת בת-שבע פיתח את שיטת התנועה המושתתת על הרגשה שדומה לציפת
הגוף בתוך מים.
מדריך מבת-שבע מגיע ל'עדן על המים' ואנו נעים בהנחייתו .כל אחד\אחת לפי יכולתו .השיעור נמשך שעה,
ואנחנו נמצאים בתנועה בתוך המבנה ללא צופים או מראות.
אני עושה גאגא מהפתיחה ,ויכול להעיד שזה נותן משהו מיוחד לגוף ולנשמה.
המחיר מוזל לעומת המחיר הרגיל .השעורים מתקיימים בימי חמישי בשעה  47:44בבוקר.
לפרטים אפשר לשאול אותי ,או להיכנס לאתר .הקישו גאגא בגוגל ובואו ,זו הזדמנות נהדרת לתת לגוף.
בברכה,
עוזי בארי
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סעיף שונות
יונה פלג ביקרה במוזיאון הטרקטורים שבקיבוץ עין שמר.
גם לניר-אליהו יש שם נציגות ,וזו בדמות טרקטור ה“מאן“ הוותיק.
מומלץ לכולם הביקור במוזיאון ,ובמיוחד כטיול של שבת.

במסגרת אירועי המועצה האזורית לכבוד יום
האישה נערכה בבית אליהו סדנה ”לומדות
בקפה“ .יונה פלג צילמה והביאה לדפוס.

השתתפות באבל
מערכת העלון מבקשת להשתתף
באבלם של יהודית מדר ובני המשפחה על מותו של האב הסב אלנתן אושר .נפטר כשהיה
כמעט בן  ,74איש מסור וחרוץ ,שיצא מידי יום לעבודה עד שמלאו לו  88שנים.
באבלם של חיה אברהמי ובני המשפחה על מותה של האם הסבתא דבורה (דורה) קוזק ז“ל .דבורה
שהייתה ”היידישע מאמא“ הובאה למנוחת עולם בניר-אליהו .בדברי ההספד שנאמרו על ידי בני
המשפחה סופר חלק מקורות חייה ,סיפור מצמרר ומדהים.
באבלם של פוריה לב-ארי ובני המשפחה על מותו של האח הדוד ראובן (רוביק) ורד (ורנבוד) ז“ל
פוריה כתבה כמה מילים על אחיה:
רוביק ,ובפי אמא נחמה ראובל'ה,
התיישבתי לכתוב על הילדות שלנו בשכונת מונטיפיורי ,החגים ,השיטפונות ,אך פתאום היד רעדה ולא
יכולתי להמשיך.
עכשיו אני נפרדת מאח יקר בלב כואב ושבור ,אך אני שקטה שנגאלת מייסוריך.
תנוח בשלום על משכבך ,אחי הבכור והיקר.
בפורים היו אמורים לחגוג לך  84שנים ,ואני כבר מתגעגעת,
מאחותך הקטנה פוריה.
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מן הארכיון
הקשר של קיבוץ ניר אליהו עם אריק שרון ז"ל  -זיכרונות
בחודש ינואר נפטר אריק שרון ז"ל .קווים לדמותו ולפעילותו במדינה נכתבו ופורסמו בכל כלי התקשורת,
לכל אלה אני רוצה להוסיף את הפרק בו אנו בניר אליהו פגשנו את אריק שרון ז"ל.
פעולת התגמול ,פיצוץ משטרת קלקיליה (מבצע "שומרון") 54.54.5706
כתגובה לרצח פועלים בנווה הדסה .על הפעולה פיקד אריק שרון שאת המפקדה מיקם ב"מוצב
הדרך" (היום שכונת הקראוונים ) השולט על קלקיליה .המשטרה פוצצה ,אך הקרב הסתבך בעקבות
הצורך לחלץ את החסימה מעומק השטח הירדני .הקרב נמשך עד אור היום תוך השתתפות שריון
ותותחים .ליווינו כאן בקיבוץ את הכוחות היוצאים ובבוקר את החוזרים שנעצרו למנוחה.
הקשרים ההדוקים שנוצרו בינינו לאריק שרון כקיבוץ ספר הביאו לכך שנעתר בנובמבר  5760בהיותו
מפקד גדוד בצנחנים להרצות ולספר ,ובכך החזיר אותנו לתקופת פעולות התגמול ופיצוץ משטרת קלקיליה
 7שנים קודם לכן.
כהמשך להרצאה בשתי שבתות של נובמבר ודצמבר  5760נערך טיול בשני מחזורים לאורך גבול הצפון
מכורזים ועד אדמית בהדרכתו אריק שרון .מלאי רשמים חזרנו מהמראות ,הסיפורים והתיאורים
הממצים.
פרסמנו מודעת אבל בעיתון "דבר"  ,7.54.5769משתתפים בצער המשפחה על מות הבן.
מאמר של אריק שרון שפורסם ב"ידיעות אחרונות" " :9.4.5770פוליטיקאים מול "טפילים" רואה שרון
בקיבוצים ובהתיישבות נכס כלכלי ,קובע גבולות ,נותן תנופה וחזון למעשה הציוני וכל זאת נגד השלטון
"השודד" קרקעות עבור רווחים קלים .רואה את ניר אליהו בין אלה העומדים בקו החזית במלחמה נגד
הטרור בשנות ה.04 -
פה ושם פגשנו את אריק שרון במקרים נוספים אך אלה שציינתי הם המשמעותיים
ביותר.
עמיקם רגב

בראשית השנה יצא הספר "ימי התום"  -ישראל של שנות
החמישים והשישים ,לא רק נוסטלגיה מאת מרדכי נאור.
מרדכי נאור מבקש לספר "בשבעים פרקים ובשבעים צורות ,על מה
שהיה כאן ועל מה שהישראלים חלמו שיהיה".
מה שקשור לניר אליהו זה הצילום על עטיפת הספר "קציר מספוא
בקיבוץ ניר אליהו ,ברקע קלקיליה ,על הטרקטור שמואל אייל ,על
המקצרה שלום לס .הצילום נלקח מעיתון "במחנה הנח"ל גיליון
יום העצמאות . "5708
הספר נרכש ונמצא בארכיון  -עמיקם
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ערב הוקרה לעמיקם  -תודות
תודה על כל מה שעשיתם.
אחרי ערב מרשים ,מקסים ומרגש שהצליח להעביר את המסר למקומו של
הארכיון ולחשיבותו בבית ניר אליהו.
הערב שמצא את הדרך ,לציין את הארכיון כמפעל חיים שלי ,עמיקם ,הצליח
לשלב את הסיפור האישי ,והשאיר אותי במתח ימים רבים קודם לכן – נגע לליבי.
ההערכה והחיבוק שקיבלתי מחזקים ואומרים שההשקעה אינה לשווא ויש שכר
לעמל ותרומה לחברה בה אנו חיים.
כאשר פוגשים בי חברים/ות ,רק שבחים נאמרים למפעל ,למעשה ,וכמובן לערב
ולצוות.
היכולת להעלות לבמה את לולה רעייתי (וזאת לא בקלות) גם היא תרמה לערב.
הערב שהיה ערוך בטוב טעם ושכינס ציבור כה גדול ,וזאת הודות למאמצי הצוות המארגן:
עתליה ,שיר ,עמרי ,איז'ו ,חנה ק .לירז ,דקלה ודור.
חברי הצוות רתמו נוספים :לשירה -להקת הזמר ,לברכות מהקיבוץ ומחוצה לו ,להכנת הכיבוד ועוד ...צוות
שחשב על כל פרט ופרט .לכם מלוא השבחים.
תודה מכל הלב,
לולה ועמיקם
וכל משפחת הרגבים
קיבוץ ניר אליהו ,יזם וארגן ערב לא שגרתי ולא מובן
מאליו  -ערב הוקרה לעמיקם רגב ,הארכיונאי של
הקיבוץ שהחל את עבודת האיסוף בהתנדבות לפני
 03שנים!
אחרי  36שנים בהם צילם ,אסף תעודות ,חפצים
ומסמכים שונים ,יצא לקורסים ולהשתלמויות והחל
בעבודה המקצועית של רישום ושימור מקצועי .
מפעל תיעוד מרשים ממנו כולם נהנים.
החומר סדור במיכלים ובתוכם תיקים ,החל מימיו
הראשונים של הקיבוץ ב .5704 -
בנוי לפי נושאים משקיים ,חברתיים וכלליים .היות
וכל החומר הנמצא והזורם אליו מפעילות הקיבוץ
ממוחשב ,קל מאוד להגיע לכל המתבקש.
הארכיון עוזר בהגשת חומר מבוקש הן ע"י חברים,
ועדות והן ע"י מבקרים חיצוניים כמו :תלמידים,
סטודנטים.
אין זה דבר שכיח במקומותינו ,והפרגון הוא אמנם
לעמיקם אבל זו גם תעודת כבוד לקיבוץ ולחברים
שיזמו וארגנו את המחווה.
פורסם בעיתון מה נשמע

לצערי נבצר ממני להשתתף בערב שאורגן לכבודך
בקיבוץ.
ביקשתי מליליק שתייצג גם אותי ואת כלל
הארכיונאים.
צפיתי בצילומי האירוע והתרגשתי פעמיים:
 )5כי אתה באמת ראוי להערכה רבה.
 )0כי קיבוצך הוא עדיין 'קיבוץ של אנשים שהם
חברים אמיתיים'.
אין ספק שעוד נכונו לך עלילות.
אני מאחל לך המשך עבודה פורייה
רוני עזתי
ארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים
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פתרון חידת הארכיון בניר  :15/מכון הקיטור
בקבוק החמצן צולם במבנה מכון הקיטור (לאחרונה סיים תפקידו) הסמוך למכבסה.
^ הקיטור הופעל לראשונה בקיבוץ במרץ  5709לשמש את המכבסה והביא לחיסכון בימי העבודה המושקעים
בכביסה.
^ במאי  5766הועמד טנק דלק בסמוך לדוד הקיטור.
^ בשנת  5768לאחר שנפתח חדר האוכל החדש הונח קו קיטור אליו ,חלקו על עמודים וחלקו בתעלת בטון.
^ במועד  54/5796עלה לדיון רעיון (לא בוצע) להשתמש בקיטור לחימום בתי הילדים הסמוכים.
^ בשנת  5783נבנה מכון הקיטור ,ובמהלך  5784נקלט דוד הקיטור ,עבר מבחני בדיקה ונמצא כשר לעבודה.
^ בשנת  5770עבר הקיטור לשימוש בגז במקום הדלק היקר.
^ השינוי באורחות החיים הביא בין השאר ,לשימוש הולך
ופוחת במכבסה ובמחסן הבגדים ע"י החברים ,ולגירעון
תפעולי של עשרות אלפי שקלים .הוצאות השימוש הגבוהות
בקיטור ,תוך תקלות חוזרות ונשנות בקו לחדר-אוכל ,ואובדן
אנרגיה בדרך הארוכה ,הביאו גם הם למחשבה למצוא דרך
זולה יותר בשימוש בקיטור .כך הוחלט על סגירת מכון
הקיטור הקיים ומתן פתרונות מקומיים למכבסה ולח"א.
^ המכון נסגר סופית יולי .0453
 את החידה פתרה מייד שוש שלמון ,וזה מעיד על
ההיכרות העמוקה שלה עם נשוא החידה.
עמיקם רגב
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ראובן יוגב -
קודם כל – קצת על קיטור :הקיטור הינו בעצם אדי מים שמורתחים כמו בסיר לחץ עד לטמפ' של  564מעלות
בלחץ של  8אטמוספרות .היתרון בעבודה עם קיטור על פני סוגים אחרים של אנרגיה הוא בפשטותו ובכמות
הגדולה של האנרגיה שאפשר להעביר דרך צינורות ,בזמן קצר.
בשנת  5784כשעבדתי במסגריה ,זלמן ביקש שאחליף אותו לתקופה קצרה כאחראי על הקיטור .עשינו חפיפה
קצרה והופ ! לעבודה .אחרי חודשיים זלמן עזב את הקיבוץ ואני נשארתי עם האחריות על האנרגיה למטבח
ולמכבסה ,הייתי אז בן  ,04ללא שום ידע או ניסיון קודם בתחום .אחרי  4שנים התקדמנו עם הטכנולוגיה,
וקנינו דוד קיטור חדש בעל תפוקה גדולה יותר ,שאמורה הייתה לכסות את הגידול באוכלוסיה ותוספת
הצרכים של המכבסה והמטבח .את המערכת בנינו בכוחות עצמנו ,אופיר נסל שהיה אז נער ,עזר לי לבנות את
המקום ,שקד ומיקי החשמלאים עזרו להפעיל את המערכת.
בכל הזמן שהייתי אחראי על המקום ,ערכתי המון מעקבים אחרי פעולת הקיטור .כל יום אחה"צ ובערב,
בשעות קבועות ,הייתי הולך לבדוק ועורך רישומים מסוגים שונים ,בשבילי בעצם .במשך השנים עבדו בתור
אחראים על הקיטור :יתרו ,רמי רוסו ורוב הזמן יוסי .ליווה אותי המהנדס גורביץ' שעזר לי ולימד אותי המון.
זה היה פרק מעניין בחיים שלי ב"קיבוץ של אז" ,עכשיו כשהקיטור נסגר ,אחרי  34שנים ,נסגר גם עוד פרק
ששייך ל"פעם" .
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יתרו -
אני עבדתי בקיטור כשנה ,בזמן שטרבר היה מרכז משק.
כל זמן עבודתי טענתי שצריך למצוא תחלופה לקיטור כי הוא מאוד יקר.
לא הקשיבו לי אז ,והיום אני שמח שסגרו את הקיטור.
שוש שלמון -
אני כיבסתי כל השנים עם קיטור ועכשיו כשסגרו אותו אני צריכה להתרגל לגז
וללמוד איך אפשר להפעיל נכון את המכונות עם גז.
מבחינת העלויות אנחנו מאוד מרוצים ,הגז הרבה יותר זול מהקיטור.
ליקטה ראיינה וערכה :עתליה
יוסי לוי -
החלפתי את רמי רוסו כאחראי קיטור.
בינואר  5774סיימתי את לימודי ,ונכנסתי לעבוד במסגריה כנספח לענייני אינסטלציה .את העבודה במערכת
התחלתי משם ,ובשלב מאוחר יותר הוקם הענף ,וניתן לו מחסן.
בשנת  5779רמי עזב את הקיבוץ ,ואז קיבלתי תחת אחריותי גם את דודי המים והקיטור .את נושא הקיטור
למדתי בקורס במדרשת רופין.
בזמני לא חלו שינויים משמעותיים ,אבל בשנת  0443החלפנו חלק מן הקו לחדר-אוכל ,כיוון שהיו בו הרבה
נזילות .עבודה זו נעשתה עם ראובן ונרי.
סדר היום של טיפול בקיטור כלל ביקורת יומית ,בדיקת מפלס המים בדוד ,סיבוב לבדיקת נזילות ,לוודא
שהכל תקין .פעם בשבוע טיפול במים הרכים – "רענון" למלח שנמצא במיכלים.

הנחת הקו 5769

 34שניות על ריכוך מים מתוך הוויקיפדיה
ריכוך מים היא פעולה המפחיתה את ריכוז יוני הסידן או המגנזיום במים קשים".יוני הקשיות" הללו
גורמים לשלוש בעיות עיקריות .יוני המתכת מגיבים עם סבון או דטרגנטים רגישים לסידן ,מפחיתים
את יכולת ההקצפה שלהם ,ויוצרים משקע לא אסתטי .נוכחות יונים אלה גם מפחיתה את כושר
הניקוי של דטרגנטים שונים.
בעיה משמעותית יותר היא נטייתם של סידן פחמתי ומגנזיום פחמתי להידבק למשטחים של צינורות
וגופי חימום .התוצאה היא הפחתת זרימת המים בצינורות ,ויצירת שכבת בידוד תרמי על גוף החימום.
שכבה זומפחיתה יעילות גופי החימום ,וגם עלולה לגרום לנזק למערכת עקב התחממות יתר של גוף
החימום.
פעם בשנה – ביקורת של המהנדס (גורביץ') .ההכנות לביקורת דרשו עבודה מאומצת ,והדוד הושבת לשבועיים
בשנה לצורך זה .בימים אלו פעל הדוד החלופי ,הישן ,על סולר.
פה אני רוצה לציין ,שהדוד הראשון נמצא במחסן הישן של שלום הבנאי ,וכשיבנו מוזיאון אסור לשכוח אותו,
וצריך להעביר אותו לשם.
כ 59 -שנים ברציפות טיפלתי במערכת הקיטור .בקיץ היה בדר"כ בסדר ,אך בחורף היו תקלות חוזרות ונשנות
במאייד ,צינורות הגז היו קופאים ,והיינו צריכים לקום מוקדם בבוקר (גם המטבח וגם המכבסה מתחילים
לעבוד מאוד מוקדם) ,לרוץ ,ולשפוך עליהם מים חמים.
תמכתי בהחלטה להשבית את המערכת ,כי עם השנים מחיר הגז האמיר .בנוסף ,היו גם בעיות של ניצולת
נמוכה ,ואובדן אנרגיה בדרך הארוכה .הדוד החדש שהותקן ליד המטבח חוסך עלויות מכמה היבטים :הוא
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עובד רק על  4אטמוספרות ולא על  8כמו הקודם ,הוא מפסיק לעבוד אחרי שעות
העבודה במטבח ,ומחדש פעילות בבוקר שלמחרת ,הצנרת חדשה וקצרה ,ואיבוד
האנרגיה מופחת בהרבה.
רשמה :נטע
דיאגרמה זו נלקחה
מנתונים שאסף יוסי
בשנים 0455—5779
בעוד שצריכת הקיטור
הלכה וירדה ,המחיר
הממוצע ליום הלך ועלה,
וזאת בעיקר כתוצאה
מהאמרת מחירי הגז.
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"חידת הארכיון" – פסק זמן ,סיכום
לקראת חגיגות ה 64 -לקיבוץ ,הוקם בשנת  0447צוות ,שמטרותיו לבחון הקמת מוזיאון קיבוצי מקומי ,וכן
לבדוק כיצד לציין ולשמר אתרים בקיבוצנו.
את הצוות ריכז פיני טוכמכר ,וחבריו היו נימרוד מדר ,איז'ו רוזנבלום ,קוני פנר ,ועמיקם רגב.
נבחרה חברה חיצונית שעשתה סקר לבדיקת אתרים של מבנים ועצים הראויים לשימור .החברה הוציאה
חוברת ביניים ,הכוללת כמה עשרות אתרים ,מלווה במפות התפתחות הקיבוץ ,צילומי האתרים ,ופרטים
(שלא הושלמו).
דיונים רציניים נערכו בעזרת המועצה לשימור אתרים ,כאשר הדגש היה שימור חדר-אוכל הנמצא במבנה
העץ .נאמר לנו שהוא ייחודי ,ולא נותר כמותו בארץ ,ומן הראוי לשמרו למרות מצבו הרעוע .תוך כדי
הדיונים עלתה גם השאלה של תוכן ומהות ,מה התוכן שניצוק בו שלא יעמוד כ"פיל לבן" .האם מוזיאון?
מחיר השימור הגבוה שנעמד במאות אלפי שקלים ,מיקומו באזור בנייה עתידי ועוד ...קטעו את המשך
הדיונים.
עברנו לעסוק בנושא האתרים האחרים כפי שהופיעו בחוברת ,כאשר הרעיון היה לשלט אותם עם סיפורם
ההיסטורי ,בדומה לשלטים הנמצאים במקומות רבים בארץ .ניסינו ליצור שלט ייחודי לנו ,ולא להשתמש
בשלטי המועצה לשימור אתרים ,וכאן נתקלנו בקושי שלא הצלחנו לגבש הצעה גרפית .כאשר התברר בהמשך
שגם אין לכך מימון ,גווע הנושא ,לצערי הרב.
למרות האכזבה מהנושאים שציינתי קודם ,הגענו לתוצאה חיובית ומעניינת לכשעצמה בנושא התוכן.
השילוט הצריך מידע על האתרים ,וכך עלה לי הרעיון אותו יישמנו :להשתמש ב"בניר" ע"י פרסום תמונה
כ"כתב חידה" ,ופתרון שיובא בגיליון שאחריו .אז נרחיב ,וניתן את המידע בעזרת חומר מהעבר הנמצא
בארכיון ,צילומים ,וראיונות עם חברים/ות הקשורים לנושא .בכך הצלחנו .הקפנו את המידע בצורה הרבה
יותר מעניינת ,מובאת בצורה קלילה מעט סיפורית ומשתפת ציבור רחב יותר.
העיסוק בנושא בודאי תרם לרבים שלא ידעו את העבר בקיבוץ ועורר זיכרונות נשכחים .הראיונות נעשו ע"י
עתליה איל ונטע בארי ולהן מגיעים שבחים רבים.
התחלתי ב"חידת הארכיון" במרץ  0450גיליון "בניר"  ,474ובמשך השנים הקפנו את כל האתרים והנושאים
בקיבוצנו בתחומים שונים כמו :בטחון ,ענפים ,חינוך ,מזון ועוד ...ואנו מסיימים היום בגיליון .055
(רעיון החידון הביא להתעניינות בארכיונים רבים).
כרגע אני נוטל לעצמי חופשה בנושא ותודה לכל שהשתתפו ותרמו מזמנם ורבים אחרים ששאלו והתעניינו.
עמיקם רגב
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^ למשפחת מדר מזל טוב להולדת הבן
בן לדותן ודניאל ,אח לסהר ותלם ,נכד ליתרו
^ לנעמה ואמנון זטורסקי מזל טוב להולדת הבת מעבר לאוקינוס
נכדה לאסתר ואחיינית להדס.
^ לסבתא רבא פוריה מזל-טוב להולדת הנינות אלה וליבי
בנות לנופר ועמרי ונכדות לענת.

אפריל

מרץ

רבקה סלע90 ,
תלי קולקובסקי65 ,
דפנה פנר65 ,
ריטה נובוטובסקי64 ,
שולה זהר07 ,
רפי קורדובה07 ,
שרית פלג48 ,
תמי בלומנטל45 ,

משה קאופמן80 ,
תמי גביש98 ,
חוה קאליפה94 ,
ריישה וינטרוב93 ,
אסתר זטורסקי68 ,
אבי זוהר60 ,
מלכה לוי07 ,
ליאורה לב ארי46 ,
תמר צדפי44 ,
ג‘סיקה ביוקאורל40 ,
מעין מויאל44 ,
אהוד אהרון37 ,
גולן ברק38 ,
לירז מדר38 ,
יונתן יוגב35 ,
נעמה לנגשטטר34 ,

יעל בארי58 ,
רום לוינסון50 ,
איתי רגב53 ,
אגם קציר50 ,

ילידי החודש

נימרוד מדר37 ,
רונן זוהר ויין38 ,
רפי נחום39 ,
שירה כדורי39 ,
דניאל מדר30 ,
מתן גבע34 ,
שלי בורץ34 ,
אסף אברהמי33 ,
סמדר קולקובסקי אביו30 ,

מישה נובוטובסקי07 ,
רז בורנשטיין08 ,
ליאור יוגב00 ,
גל ברלס00 ,
אורן רפפורט04 ,
הדר ראובני00 ,
ארז שלמון34 ,
יפעת דנה34 ,
שי בורץ08 ,
עידו ברלס7 ,
אדם כרמיה03 ,
מיה מויאל7 ,
מאיה נמר05 ,
שני רגב8 ,
אלה רפפורט05 ,
נטע רגב8 ,
מתן רפפורט05 ,
אילון קורדובה6 ,
בר ביוקאורל4 ,
אלה הרץ3 ,
עמרי נחום3 ,

הלן ביוקאורל8 ,
איתן קורדובה8 ,
גיל ביוקאורל8 ,
מאיה זוהר9 ,
עילי נחום9 ,
עידו לביא9 ,
דפנה הרץ5 ,
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הספסלים נבנו בסופשבוע מרוכז ע“י חברי וילדי
ניר-אליהו.
את הצד המקצועי תרם רפי בונה .את עבודת
התשתית עשו הנערים מ“נקר“ בעזרת כמה
מבוגרים.
ייזום ,תיכנון והפקה :ליזה ,רווית ואילאיל.

בשבת הצטרפו לעבודה חברים וילדים רבים,
וכן נטלו חלק משפחות הנקלטים.
בגזירת הסרט שסימל את חנוכת גן המשחקים
התכבדו ראש המועצה מוטי דלג‘ו וסגנו צפי
פלד.
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ספסולו של ספסל
פרוייקט של קהילת ניר-אליהו מחומרים ממוחזרים

התמונות צולמו ע“י אילאיל ודקלה
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