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 שיר השדה

 אברהם שלמה עמיאל: מילים
 דוד זהבי: לחן

 

ֶעֶרב ֵדנּו ַרד הָׂ   ַעל שָׂ

ה ַעל ִניר וַָׂגן טָׂ   .ֲעלָׂ

  ,ּוַבֶתֶלם ַרְך ַהֶנֶבט

גָׂן   .עֹוד צֹוֵמַח ַהדָׂ
  

ֵדנּו  ,ִמי יֵָׂגן ַעל ַטף שָׂ

 ?ֶאת ַלְחֵמנּו ִמי ִיְנצֹר

ר ַלבֶֹקר –ְכַנף ַהֵליל   ,ִמְשמָׂ

אֹור –ַהֲחלֹום  ן לָׂ  .ֲחלֹום ִמְפתָׂ
  

ה ִניר ֲעַמל ַכֵפינּו  ,נּומָׂ

 .ְצפֹן ַהֶזַרע ַעד ִיְגַדל

נּוב ְבֶשַפע –יֹום יָׂבֹוא   ,תָׂ

ה ֵתֵרד ֵמַעל כָׂ  .ַהְברָׂ

 
ז ְתִהי ִשבֶֹלת  יָׂם ֶשל פָׂ

ִציר  ,ַגל שֹוֵקק ְביֹום קָׂ
ֶעֶרב ה ִניר ְבֵחיק הָׂ  נּומָׂ

 .ַעד יּוַנף יּוַנף ַמגָׂל ְבִשיר
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 לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

 נר זיכרון

 מתוך שירי אביב
 מאת לאה גולדברג

 

  ַהִמְרֶצֶפת-ָהָאִביב ֶשָעָלה ֵמַאְבֵני-ֶאת ֵריַח ְמַטר

  ֶאת ַאָגַדת ַהִכּנֹור, ֶאת ַמְנִגיַנת אֹורֹות ַהָפָנִסים

  ֶשָטְבעּו ְבכֹוִסי ַהַמְבֶרֶקת, ַהָמרֹום-ֶאת כֹוְכֵבי

 .ֶאְזכֹּר, ֶאת ַהכֹּל, ֶאת ַהכֹּל
 

  ַרק ֵאיִני יֹוַדַעת ִאם ָהָיה ֶזה ֶמַבט ֵעיֶניךָ 

 .ֶשִהִצית ִבי ְבָרִקים ִלְרָבָבה

  לֹּא ֵאַדע ִאם ָהַלְכִתי ִאְתָך ְוֵאֶליךָ 

 .ִבְרחֹובֹות ֲהלּוֵמי ַאֲהָבה
 

 ,ָהָיה ָאִביב ְוַהְצחֹוק ִנְסָתר ְבָכל ִנָצן פֹוֵקעַ 

 ,ּוְבִרית ָדם ָוַיִין ְכרּוָתה

  ּוְלָכל ֶאָחד ֶשֵהִעיף ִבי ֶמָבט ִמְשתֹוֵקק ְוָכֵמהַ 

 .ַאָתה -ֶהֱאַמְנִתי ֶשהּוא 

 
 ספרית הפועלים‘ הוצ, ‘שירים א: מתוך

 חודש מאי
 

 שנים למותו 11 -מנחם קורדובה 

 חודש יוני
 

 שנים למותו 5 -אברהם ברק 

 שנים למותו 11 -יוסף קושמרו 

  שנים לנפילתו 03 -אסף גביש 

 סלבה ברודינסקי
 האחו
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אך יש בו גם הסתכלות לאחור על החגים , ויש בו מתכני החג הזה, עלון זה יוצא לאור בערב חג השבועות

 .והמועדים שעברנו

שנקשרים בעקיפין ליום הזיכרון  יובלודבריו של , שנכתבו ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ו'איזדבריו של 

 .יש תזכורת לימים החשובים האלה שעברנו ביחד נימרודגם בדבריו של . לחללי מערכות ישראל

שמביא ביכורים ודיווחים , המנהל העסקי הנבחר, רפי קורדובהזהו קולו של  –קול חדש נשמע בעלון 
 .מהנעשה בתאגידים ובענפים

, אנשים פרטיים ומיוחדים, סיפור של משפחה קטנה, ריטה נובוטובסקיהראיון המרכזי הוא הפעם עם 
תוכלו לראות בכך גם ייצוג לתנועת עלייה גדולה ועצומה שהגיעה לישראל בתחילת שנות , אך אם תרצו

 .אירוע ששינה את פני החברה והמדינה שלנו. התשעים של המאה הקודמת

, כמכת פתיחה. הכוונה לעסוק בעלונים הקרובים בנושא הוועדות בקיבוץ –פינת הארכיון פותחת דף חדש 

ואני מקווה שלחברים הצעירים , עמיקם ועתליההזיכרונות והמידע נאספו בעזרת . נבחרה ועדת מינויים

 .יהיה מעניין לקרוא על אחד המוסדות החשובים שהיו ואינם בקיבוצנו

עם שלל , ובגדול, המדור רכיליזה חוזר -ולכל המצפים , צוות שילוב מביא דברים עדכניים וחשובים

 . אייטמים

והגן המניב הוא תוצאה , יהודית מדרנקלטו מבעד לעדשת המצלמה של  4312תמונות הילדים הירוקים 

 .של עבודה מסורה ואוהבת לאורך כל השנה

 ,ישנים וחדשים, קטנים וגדולים, וותיקים וצעירים, חג שמח לכולם

 .צ על הדשא הגדול“כולם מוזמנים לחגיגה המסורתית ביום רביעי אחה

 

 נטע, קריאה מהנה

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 23או 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

 הערות לעלון הקודם
. תיקון לנושא מוזיאון הטרקטורים והמיכון החקלאי: יונה מוסרת

המוזיאון קיבל הכרה רשמית . שמר-המוזיאון נמצא בעין ורד ולא בעין
מכיוון שישנם בו טרקטורים מכל , ממדינת ישראל והכרה בין לאומית

 .העולם
 

 התנצלות
. שמה נשמט מן הרשימה לצערי.  מלאה שנה(  של שלומית ורונן)טל זוהר  ל

 .אז ברכות למזל טוב קצת באיחור
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, תקופת החגים העיקרית מתחילה בפסח –אבל למעשה , מיוחס אמנם לחגי תשרי" תקופת החגים"השם 

ל "החגים הנ. עד בואנו שבועות –ואז עוברים להם באינטנסיביות השבועות ביעף  –שלא לומר פורים 
" אחרי החגים"ודוחים ל( לטובה כמובן)משבשים את שיגרת יומנו , שכוללים גם מועדים ושבתונים לרוב

 .ופוגעים בחוט המחשבה והמעשה, משימות רבות וחשובות

, אלא אסתפק בהודיה קצרה לכל העוסקים ובעיקר העוסקות במלאכת התרבות, לכן לא אאריך הפעם

ההופעות , הריקודים, הנגינה, על התכנים והגיוסים, ההופעות, ההפקה, התפאורות, הגיוס, ההכנה, המחשבה
 !וההקראות שנעשו למופת בכל המועדים

רק תודה גדולה בשם כל בית קיבוץ  –מקוצר היריעה ולא פחות מהחשש להשמיט מישהו לא אציין שמות 

 !!!ניר אליהו
הצליחו נערינו לזכות  –לרגל סיום עונת הכדורגל הרשמית ורגע לפני תחילת חגיגת הכדורגל הגדולה מכולם  

ונקווה שזה לא , מתקופת החגים אנו עוברים לתקופת חג הכדורגל! ועל כך הברכות להם, בטורניר התנועה

, קליטה גדולה בפתח, שכן כזכור הזמן קצר והמלאכה מרובה, ישבית כליל את יכולותינו לקדם משימות
 ...ועוד, חילופי גברי במזכירות? עידכון מבנה אירגוני? י"עימות מול רמ

והשמיים הם  –האופק לפנינו , אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו כשהחזון ברור, עוד עבודה רבה לפנינו

 נימרוד  !הגבול

 משולחנו של המזכיר

 : ובמעבר חד לחידת השבוע 

רקחתי . ביום העצמאות נתבקשתי לכתוב את ברכת המזכיר
ואז דקות לפני תחילת הטקס , חיבור שנראה לי חד ומושחז

בערב . גיליתי טעות נוראה, בקוראי את הדברים לשם תזמון

, עצמו הסתפקתי בחלק האחרון והבנאלי יותר של הברכה

אבל חשבתי שאולי יש מקום לשתף את החברים בדברים 
 ...בכל זאת

 :שהביאה להדרתה מטקס החג, המשימה היא לגלות מהי הטעות בברכה –בקיצור 

  
: 11-שמה בגימטריה של שנת ה –" סס"למדינת ישראל חיפשתי משמעות ל 11-לכבוד יום העצמאות ה

" וףסוףס: "ושני ראשי תיבות, מצאתי פרפר יפה בצבעים הנכונים שמופעו מתאים לעונת האביב

 ".יפקאס יפקסו
נגשים , וף תתאכלס השכונה החדשה ונהפוך מקיבוץ קטן לקיבוץ ממוצע בגודלוס וףס ,זה ברור –וף ס וףס

בביסוס ובפיתוח של יישוב חקלאי , הקמה"י להמשיך ב"את התחייבותנו בחוזה החכירה המתחדש מול רמ

 "...על שטח המשבצת

אז , זה כאשר יש לנו יותר מספק אחד האם התקיים התנאי הדרוש לאיסור מסוים –" יפקאס יפקס"ו
 :מכריעים להקל

ולא מסכימים לחתום לנו על היתרי  –וזה בשביל פקידי המינהל הדנים אותנו לחומרה  –" רוב צדדי היתר"

 .עם התנועה הקיבוצית" שיוך"בשל המחלוקת על ה, בנייה חדשים
  

וף נצליח להגיע לשלום ס וףסשל מדינתנו נאחל לה ש ססאז לשנת ה

שישקלו  –לקברניטינו " יפקאס יפקס"ואם יש , המיוחל עם שכנינו

על מנת שתחזיותיו של מזכיר המדינה בדבר מדינת אפרטהייד  ,להקל
 ,בציון לא תתגשמנה

ולא רק , שנחזור לעסוק בערכים ועקרונות יהודיים והומאניים

', בהשוואת מחירים בשם המחאה על יוקר המחייה והקוטג
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פתרון לבניה ולא אנומליה  -הקיבוצים  –ושמדינתנו האהובה תחזור לראות בנו 

 ;שצריך לכופף
, שגשוג צמיחה ובטחון ושכל חיילנו ישובו הביתה בשלום, כמובן שנאחל בריאות

 !וף החינוך יהיה במקום הראשוןס וףסוש

עם דגש , נאחל אותם הדברים ממש –" מדינת רווחה בתוך המדינה"ולנו כקיבוץ 

 –חדשים ומתחדשים , צעירים וותיקים, שנצליח לעשות כל זאת יחד: קטן נפרד
מזל  –( וחוזה החכירה)לבנות קהילה משגשגת ומאוחדת לתפארת מדינת ישראל 

 (מצורף קובץ תמונה של סס! )טוב למדינה ויום העצמאות שמח

  

 עקדת יצחק
 

. אדם חכם בצורה יוצאת דופן שהקדים את זמנו באלפי שנים, גיבור הסיפור הוא אברהם אבינו כמובן

  .נחשבה מעשה של אמונה עמוקה באל, הקרבת הבן, במזרח הקדום

לפרוש את , האל מצדו אמור בתמורה לקורבן הנורא. שישבו בארץ הקריבו בנים לאל שנקרא מולך, הכנענים

 .חסותו ולהיענות לבקשות של המקריב
מבין שהמבחן העליון לאמונתו הוא , אל שאין לו צלם ולא תמונה, אברהם שהמציא את האמונה באל אחד

 .הקרבת בנו האהוב יצחק

אבל סערת נפשו של אברהם  . ך לא מתאר בדרך כלל רגשות בצורה ישירה"התנ. בלב כבד יוצא אברהם לדרך
 ('בראשית כב ב..." )קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק"... –זועקת לשמיים מהטקסט הנפלא 

כתוב " וילכו שניהם יחדיו"והביטוי ". בני", "אבי: "והם פונים זה לזה בפניה קרובה, שיחתם קצרה

 .פעמיים

ואיך יישא פניו אל שרה . הוא לא חולק את תחושותיו עם איש. במשך שלשה ימים אברהם מתענה ומתייסר
שנים של מצוקה . יצחק נולד אחרי שנים ארוכות של עקרות. הוא לא אומר לה כלום בטרם יצא לדרך. אשתו

 .ואחרי ששרה עברה את גיל הפוריות ואברהם היה בן מאה, וקנאה בהגר

 .מכיוון שישמעאל והגר כבר שולחו למדבר, לאברהם לא יהיה יורש, אם יצחק יעלה לעולה
 .ועכשיו גם יצחק. העיק על מצפונו, אברהם אהב את הגר וישמעאל וגירושם בלחץ שרה אשתו

 .אברהם מעפיל בהר, עם כל המשא הכבד הזה על ליבו

אברהם מניף את . את יצחק מעל העצים, את יחידו, מכין את המזבח ועוקד את בנו, הוא מגיע למקום
שהוא לא , מבין אברהם אבי האומה הדגול, הבזק תובנה בעוצמה של התגלות, ואז בהבזק תובנה, המאכלת

 .והוא לא יהיה כמוהם. דורות של נבערים עשו זאת לפניו. צריך להקריב את הבן

 .במקום בנו' אברהם מוצא איל שנתפס בסבך בקרניו ומקריב אותו לה

 .מחה ביד אביו, אחרי שנעקד, המקרא לא מספר אם יצחק
ואיה  הנה האש והעצים : "אולי כשיצחק שאל בתמימות של נער. יתכן וההארה באה לאברהם בזמן המסע

ואנחנו כמובן מסכימים . הסופר התנכי המחונן העדיף את הגרסה הדרמטית (.'שם פסוק ז) "השה לעולה

 .איתו
הגדולה של אברהם מתעצמת עוד יותר כאשר 

אבל יפתח הגלעדי , מגיעים לסיפור של השופט יפתח

 .ראוי לפרק משלו

 

  יובל ראובני:  כתב
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עלו הצעות יצירתיות והייתה מוטיבציה חזקה , צוות שילוב החל את פעולתו במרץ רב
הנקלטים היו אמורים . אולם עקב הנסיבות האט מעט הצוות את פעולתו. ליישם אותן

אך עם כל יום שעובר מתרחק גם תאריך , להיכנס לבתיהם החדשים בחודש יולי

.                                                                                          מערימה קשיים גדולים על הנקלטים וכמובן מורידה את המורל, שלא מתקדמת כצפוי, העבודה. הכניסה

 .אך חלקם מיושמים כמתוכנן, י צוות שילוב נדחו למועד מאוחר יותר"חלק מהפרויקטים המתוכננים ע
 

.           פינת המפגש ליד בית אליהו -הפרויקט הראשון שרץ להנאת כל החברים והנקלטים שמגיעים 

אנחנו מקווים עם הזמן לראות יותר ויותר . התקיימו כבר מספר התכנסויות על כוס קפה של אחר הצהריים
 .חברים ונקלטים במפגשים אלו

 

.  נערכו כבר מספר ביקורים שבהם השתתפו חברי קיבוץ. נמשכים בהצלחה מרובה הביקורים בבתי הנקלטים
משיחות עם משפחות . הביקורים מוצלחים מאד ואנחנו ממליצים בחום לחברים נוספים לקחת בהם חלק

יש חברים )שזכו כבר לביקור ברור לנו שעצם העובדה שחברי הקיבוץ מקדישים מזמנם ונוסעים אל הנקלטים 

 .        מעבירה מסר חשוב ביותר מצד חברי הקיבוץ( אביב-שנסעו עד כפר יונה ותל

                             :מחוויות המפגשים
.                                                                                          משפחה נקלטת, ערב עם משפחת ברמן  – לולה ועמיקם          

צלצל הטלפון ועל הקו קטי ודרור רפפורט המבקשים מאתנו להצטרף לביקור אצל , לפני כחודש, יום אחד

 .                                                        הגרים היום בכפר סבאסמדר ואריאל ברמן  –משפחה נקלטת 
כשהגענו לביתם הילדים , בערב. ובדיעבד אנחנו שמחים על כך, אך במחשבה נוספת הסכמנו, בתחילה היססנו

אנחנו . כל אחד מאתנו הציג את עצמו ואת עיסוקיו –שוחחנו , עם כיבוד טעים, המפגש היה נעים. כבר ישנו

הייתה התעניינות בנושאים , השיחה קלחה. חיינו ופועלנו בו במשך עשרות השנים, סיפרנו כיצד הגענו לקיבוץ

הרגשנו כולנו עמה חשוב ואיזו תרומה נתנה הפגישה לכולנו ובעיקר לסמדר . שונים וכך חלפו להם השעות
.                                                                            ואריאל שההחלטה שלהם לבוא ולחיות בקיבוץ הייתה קשה וכרוכה בהחלטות קשות נוספות

 .               ממשיכים להיפגש באירועי הקיבוץ. חברותית ולבבית, שמחנו לפגוש משפחה נעימה

                                                       -המארחת של לולה ועמיקם , מהנקלטים – סמדר ברמן        
זכינו לארח חברים מגילאים שונים וזו הייתה  .מאוד לארח את החברים מניר אליהו שהגיעו אלינו שמחנו

ששמענו עליהם  עמיקםו לולהלמדנו הרבה על הקיבוץ מ. הזדמנות נהדרת להיכרות הקיבוץ מזוויות שונות

השיחה קלחה וסיימנו את . שירה כדוריואת , קטיודרור פגשנו את . אך לא יצא לנו להכיר אותם, קודם

כשאנחנו פוגשים אותם בשבילי הקיבוץ אנחנו , עכשיו. מאוד נהנינו. המפגש רק בגלל שהשעה הייתה מאוחרת
              .                               נעצרים ומשוחחים וזה ממש כיף

                                                                                                                                 - אהובה קורדובה      

. מכפר יונה וינברגת משפח אצל על כך שהיא רוצה שנצטרף אליהם לביקורירושלמי  סמדרקיבלתי טלפון מ
.                              למפגש ושמחתי מאד על כך גם אחרי שכנועים של רפי וסמדר הצטרפתי. רפימיד נידבתי את 

  .בטוחים במה שהם רוצים עבורם ועבור ילדיהם .חכמים ונחמדים ביותר 0הורים ל  פגשנו זוג צעירים

 .השיחה קלחה החיבור היה נפלא עברו עלינו שעתיים נעימות וטעימות ביותר
  

תודה לכל החברים . מתחילה לרקום עור וגידים חוברת המידע של חברי הקיבוץ

שכבר העבירו אלינו את דפי המידע והתמונות שלהם וזה המקום להזכיר לכל מי 

 .לעשות זאת בהקדם –שעדיין לא הספיק 
 

 

 צוות שילוב:  עם הפנים לקליטה 
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 :לפרסום

כהן עורך ניר  –עירית עמית , מחברים רינה אידן" השרון וכל נתיבותיו" לאחרונה יצא הספר 
 הוצאת יד יצחק בן צבי   מן

 .עם עקירת פרדסים רבים נחשפו אתרים רבים. הספר חושף את צפונותיו של השרון

ובכל שער מסלולים שיחד יוצרים את הפסיפס   שערים 11מוצעים , הספר מזמין לסייר ולטייל בשרון

 .גם קיבוצנו והסביבה בשערים. צילומים רבים של הנופים והאתרים. נופי, יישובי, ההיסטורי
 .מלמד ונעים לעיון, ספר מעניין. הארכיון רוכש ספרים בהם מוזכר הקיבוץ וגם ספר זה נרכש

ערב שמטרתו  .רוקמים בניר –צוות גדול של חברים ונקלטים עובד במרץ על ערב שייערך בעדן 

החברים שייסדו את הקיבוץ  –מראשוני הקולטים . רובד אחר רובד, להראות את השילוב הדורי
 .  ועד היום

שמטרתם להכיר לנקלטים  כנסיםאנו מתכננים לערוך מספר , קרוב יותר למועד הכניסה לבתים החדשים

לקראת הכנסים נפנה אל כל הנוגעים בדבר עם פרטים . מקרוב את בעלי התפקידים והגופים השונים בקיבוץ

 .נוספים
, המפגשים מתוכננים לחודשים אוקטובר מפגשים בנושא המורשת של הקיבוץמתוכננת סדרה של , כמו כן

 .נובמבר ודצמבר

ונשמע את צהלת הילדים המתרוצצים בשכונה , אנחנו מקווים שבעיות הבנייה תיפתרנה מהר ככל האפשר
 .החדשה

 . קרן תשבי ועתליה איל –מסרו בשם צוות שילוב 

 

 ,לחברים שלום

בחרנו להפיק חוברת באמצעותה נוכל להכיר קצת יותר טוב אחד את , במסגרת הפעילות של צוות שילוב
בחוברת תוכלו למצוא מידע שימושי ומעניין או בקיצור כל מה שרציתם לדעת על הקיבוץ וחבריו ולא . השני

 ....העזתם לשאול

אנחנו מבקשים מכם להקדיש מספר דקות ולמלא דף פרטים קצר וכן לצרף תמונה , לצורך הכנת החוברת

 . משפחתית או אישית
 

מצאנו לנכון בצוות הפקת , מאחר ומטרת החוברת להיות גם שימושית וגם חיונית -"  ?מי פנוי בסיבוב דוד"

החוברת לבקש מכם להוסיף בסוף דף הפרטים גם מידע שיכול לסייע לחברים אחרים  שמעוניינים בכך 
 .ן בטרמפ מהקיבוץ ובחזרה/להסתייע בכם

 

 .מצורפים הנה דפים לדוגמא שיעזרו להמחיש את הכוונה
 

או לשלוח באימייל לקרן ( 97מספר )את התמונות והדפים המלאים ניתן לשים בתיבת הדואר של קטי 

il.org.nirel@tishbi .תמונות מקוריות יסרקו ויוחזרו. 

החוברת אמורה לשרת את כולנו ונפרסם בה רק . תרגישו חופשי להוסיף או לגרוע כל מה שעולה על רוחכם
 .מידע שהחברים מעוניינים לפרסם

 . הכוונה היא לעדכן את החוברת אחת לתקופה ולהוסיף אליה דפים בכל פעם שיתקבלו חברים חדשים

אלו שהתקבלו בקלפי וכן את בני המשק שהתחילו את תהליך , נשמח לכלול בחוברת את כל החברים בפועל

 .הקליטה ומתגוררים היום בקיבוץ
 

 ,תודה על שיתוף הפעולה

 קטי רפפורט וקרן תשבי, הדס פרי, דקלה רגב

mailto:tishbi@nirel.org.il
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 ריטה נובוטובסקי: על כוס קפה עם 

 כשהלכתי בדרך לכאן חשבתי ששאלת השפה היא דרך טובה להתחיל את השיחה

אני מאוד . כשהגענו לכאן אני קיבלתי מהילדים שלי אותה מכה שההורים שלי קיבלו ממני ומאחי
בחיים לא הרגשתי , לא בגלל אנטישמיות. אפילו התביישתי, כעסתי על הורים שלי כשהם דברו אידיש

אפילו פה ), רוסית/ המראה שלי הוא  אוקראינית , ואני, פשוט רוב החברות שלי היו לא יהודיות. אנטישמיות

ביקשתי , כשהילדים היו באים לבית שלי( וכבר מתחילים לדבר אתי ברוסית, אני עומדת עם הגב, בארץ

 .חשבתי שזה לא יפה. מההורים שלי שלא ידברו אידיש

אני זוכרת שאני . זה האידיש –ומה שעזר לי קצת להתמודד , ההורים כבר לא היו בחיים, כשהגעתי ארצה
, אני כאילו הייתי מקנאה בכלבים שהם מבינים מה רוצים מהם. ואני לא מבינה שום דבר, יוצאת החוצה

שום דבר )כל ערב הייתה איזה תכנית בערוץ ששידר באידיש ... והאידיש קצת עושה לי. ואני לא יכולה להבין

.( רק אחרי כמה ימים התחילו לשדר גם ברוסית כשיש אזעקה, אפילו במלחמת המפרץ. לא היה ברוסית

זה היה . הביתה, אבל הצליל הזה כאילו מחזיר אותי וגם את ליאוניד, אידיש אני לא מבינה, הייתי צופה
 .צליל ביתי

למה ברוסית הם , והוא חשב, והם מתחילים לדבר, ליאוניד סיפר לי שהוא היה הולך עם סבא וסבתא
כשמישקה , וגם עכשיו. הם דברו אותו הדבר. אבל זה לא נכון. ובאידיש הם צועקים, מדברים כל כך בשקט

בגלל שאני זוכרת מה אני , ואני לא כועסת עליו. זה בדיוק בדיוק אותה הרגשה. אמא למה את צועקת: אומר

 .  שלא רציתי שההורים ידברו אידיש, הרגשתי ברגע זה

 אבל אצל ילדים זה מובן כי הם רוצים להיות כמו כולם

לא , ועדיין לא אוהב שום דבר ברוסית 42הוא בן , אבל מישקה. זה בסדר בתקופה של ילדות, בדיוק בדיוק
 . מישקה אף פעם לא נוסע אתנו –אם יש איזה אירוע משפחתי . לא אנשים, לא דיבורים, שירים

 אבל את רואה איזו אישה הוא בחר

 .כי אני הזמנתי אותם אלינו ופתאום הוא ראה את קסניה, הוא בחר במקרה

 ?ניה ולנה מדברים ביניהם'איזו שפה ג

הוא  2אבל עד גיל , מדברים עברית( הנכד שלנו)עם נתן , הם יושבים פה ומדברים עברית בטבעיות. עברית
אני חושבת שאנחנו גרים . אמרתי להם בעדינות מה שאני חושבת. כעסתי בפנים, אני הייתי נגד, היה בגן רוסי

אבל הם . מספיק שסבא וסבתא מדברים רוסית עם הילד. ועם השפה הזו לא הולכים לשום מקום, פה

 .אז בסדר, חושבים שצריך לדעת רוסית טוב

. מי אני ולמי אני שייך ולמי אני לא שייך, ההשתייכות, באמת דרך השפה אפשר לבדוק את שאלת הזהות
 ..הילדים שלכם והנכדים שלכם, אתם, ההורים שלכם: ואצלכם זה כבר דור רביעי

 ... יש לו גם רוסית וגם קצת עברית. עכשיו בגן רוסי( הנכד השני)גם דויד . נכון

גם מהמטפלות גם . המון, אני זוכרת שהגענו לכאן ומישקה הלך אל הגן של מרסי והוא קיבל המון אהבה
אבל . וגם הוא מייד הרגיש אותו הדבר, ולא צחקו לו, כנראה שמרסי דיברה אתם והסבירה להם. מהילדים

הגיעו . בגלל שהאוכלוסייה לא קיבלה אותם בהתחלה, לאחיינים שלי שהגיעו לבת ים היה מאוד מאוד קשה

 .וילדים יכולים להיות מאוד לא נחמדים, לשם הרבה עולים מרוסיה

ויש בינינו , אנחנו רק שניים. אני ואחי זה כמו מחט וחוט. הם באו עשרה ימים לפנינו וזה היה בשבילי אסון
. כשהוא נוסע מכל ארץ הוא מביא לי בובה. עד עכשיו. מאוד, שלוש שנים הבדל ואנחנו מאוד מאוד קשורים

אפילו שאנחנו . כשהוא בא לבקר בשבילי זה חג... צוחקת. 10והוא  13כן אני . אצלו אני עדיין האחות הקטנה
 . מדברים בטלפון כל יום

הייתי נכנסת לאמבטיה בבית . אפילו כשאני מספרת עכשיו זה מאוד מרגש. בהתחלה בכיתי כל יום
ולמי שהיה , ליאוניד אמר שאני מפונקת, תראי זה היה קשה. שאף אחד לא יראה ובוכה, יק שלנו'הקטנצ
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 . מוגנים מאוד. אנחנו היינו פה כמו שאומרים בצנצנת. הרבה יותר קשה –בעיר 

 אבל בכל זאת בכית

אני , 1793בשנת . זה היה חלום של ההורים לעלות לארץ. בגלל שקודם כל לא רציתי לעלות לארץ. בכיתי, כן
מה רע להם ? מה הם השתגעו: אמרתי. ופתאום הם אמרו שהם רוצים לעלות לארץ, הייתי בסוף בית ספר

 ? למה לעלות, החים טובים, יש לנו הכל? פה

ואחר , עבר את המלחמה, הוא היה איש צבא. לא קיבל רשות, הדוד שלי, אבל הם לא עלו כי האח של אבא
, אבא שלי. זה היה לפני שרצינו לעלות. כי הוא ניסה לעשות ביזנס שהיה אסור שמה, שנים 9כך היה בכלא 

, והדוד הזה לא קיבל את האישור, וכמו שאומרים כבר ישבנו על המזוודות, אחיו ואחותו היו קשורים מאוד

 .אז גם הם לא עלו

לצאת , ובשבילנו, גם לא לארצות קומוניסטיות אחרות, באותה תקופה כמעט לא היה ניתן לצאת מרוסיה
כי הכל היה בשבילנו בחינם או , יום-אבל לא הרגשנו את זה בחיי היום. מקירגיזיה היה יותר מסובך

, היה לנו זמן ללכת לטייל. לא הייתי צריכה לעבוד. כשאני הייתי סטודנטית קיבלתי מלגה, למשל. בגרושים
 .פה עובדים מאוד קשה הצעירים. ללכת לקולנוע או תיאטרון

לא היה צריך . כבר ידעתי איפה אני הולכת לעבוד, כשסיימתי את הלימודים במכללה. אנחנו דור שגדל ככה
, בן אדם שגדל ככה הוא לא חופשי. הוא קיבל הפניה למקום עבודה, גם כשאחי סיים אוניברסיטה. לחפש

ואני , אני צריכה שהכל יהיה מסודר, עדיין אני לפעמים מאבדת את שיווי המשקל. עדיין אני לא חופשייה

אבל להיות חופשי , שונים לגמרי, יש לי ויכוחים עם הילדים כי הם יותר חופשיים. צריכה לדעת מה לעשות

 .זה לא פשוט

 ?ימים קודם לארץ 01למה זה היה קשה שאחיך הגיע 

אני זוכרת . אבל זו אותה המדינה, לפעמים הוא נסע רחוק ברוסיה. ל"בגלל שאנחנו אף פעם לא יצאנו לחו

הייתה לי . את נוסעת, ימים את רואה אותו 13בעוד ? מה את בוכה: איך בכיתי והדודה שלי היא אומרת
 .ככה אנחנו קשורים. יותר אנחנו לא ניפגש, הרגשה שזהו

אני הייתי . מ מירושלים"ק 19, חורון-והגיעו לבית, חודשים לפנינו 7הם עלו . אח של ליאוניד כבר היה כאן
אנחנו צריכים להגשים את : בא אחי ואמר לי, אחרי שההורים נפטרו. צריכה להשלים עם זה שאני עולה

, הכל יש לנו? מה רע לך? מה חסר לך? מה אתה השתגעת: אמרתי לו. החלום של ההורים שלנו ולעלות לארץ

את . גם את תיסעי: והוא אמר? אם אני לא אסע גם אתה לא תיסע: אמרתי. מה נתחיל עכשיו הכל מהתחלה
ולקח לי הרבה הרבה זמן להגיע . אבל תחשבי על זה, אני לא אומר לך שזה יהיה מחר, צריכה לחשוב

גם ההורים שלו התכוונו . כי אח שלו כבר היה כאן, ליאוניד היה מוכן. להחלטה הזו שאנחנו צריכים לנסוע

הוא למד בבית הספר . כמעט 15ניה היה בן 'אבל ג, מישקה היה קטן. התחלנו להכין את הילדים שלנו. לעלות

ואתה כבר מרגיש איזה , יהודים בכיתה 2עכשיו יש לך רק , תראה: אמרתי לו. והיו לו חברים, למתמטיקה
 . אנחנו באים לארץ שבה כולם יהודים. עם הילדים היהודים כיף לך, הבדל

חיכינו . נעלם, ניה איננו'וג, כבר הגיעו מכוניות לקחת אותנו, הגיע היום שצריכים לצאת מהבית, 1771ינואר 
מזל שהיינו בקיבוץ ומזל . אבל לא להרבה זמן, הוא כעס עלינו גם פה. )מאוד כעס. ובסוף הוא הגיע, לו

הכל . נעלמו לנו כל עשר המזוודות שלנו, בשדה התעופה.( זה לא סתם שנשארנו בקיבוץ. שהייתה קבוצת עיט

. ועוד איזה תיק גדול עם משהו שבכלל לא צריך, ניה וליאוניד'ג, מישקה, היה לי רק תיק. הלך לאיבוד
? את יודעת מתי קיבלנו אותן. אמרתי שאני לא יוצאת משדה התעופה עד שאנחנו מקבלים את המזוודות

 . בזכות שמוליק שעזר לנו קיבלנו אותן אחרי חודשיים

ואני רוצה לנסוע , חורון כי אחיו שם וגם הוריו נסעו אליו-וליאוניד רוצה לנסוע לבית, הגענו לשדה תעופה
הנהגים , רצינו לקחת טקסי. הסכמתי, אין מה לעשות. ליאוניד אמר שאנחנו ניסע לבית חורון. לאחי בבת ים

השפה , וזה היה כל כך מפחיד, ואני לא מבינה מה הם אומרים. הם לא רוצים לנסוע –רק שומעים בית חורון 
כך היה לנו קשה לקחת -ניה שכל'וגם עם ג, וחשבתי לאן אני הבאתי את הילדים שלי, עם האותיות הגרוניות

חורון -ובית, הייתה אז אינתיפאדה, הרבה ערבים, ואז אני רואה ערבים, אנחנו נוסעים... ופשוט הייתי, אותו

, זו פעם ראשונה שראיתי נשק קרוב על ידי. קודם כל בחיים לא ראיתי חיילים עם נשק. זה בשטחים
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 .ואוטובוסים ממוגנים

, הקרוון קטן, איפה אנחנו נהיה פה: הסתכלתי ואמרתי, אח שלו גר שמה בקרוון, הגענו לבית חורון
 .אמרו להיכנס מהר מהר לבתים. התחילו יריות, רק הגענו. 2ואנחנו  2הם 

 ?זה היה ביום הראשון

אח של ליאוניד גר . )אבל האנשים היו מאוד נחמדים... ביום השלישי, ביום השני, זה היה ביום הראשון
הילדים שלי לא , עובר שבוע.( חורון-אבל כל הזמן בקשר עם המשפחות מבית, כבר הרבה שנים, באשקלון

 . 15ניה בן 'אבל ג, זה בסדר -מישקה לא הולך לגן . לומדים

כן , ממה שראיתי אמרתי. ממש, ואמרנו שהקיבוץ מתאים לנו, על הקיבוצים ראינו סרט כשעוד היינו בבית

גיסתי היא מורה . ולא ידענו איך להגיע לקיבוץ, "בית ראשון במולדת"לא ידענו שיש תכנית . אני רוצה קיבוץ
. והיא התחילה להתקשר ולשאול איך להגיע לקיבוץ, חודשים בארץ 7דיברה חופשי עברית אחרי , יועצת

 . ונסענו לשם, בית ראשון במולדת, 13נתנו לה את הכתובת דובנוב . משפחה צעירה עם שני ילדים

מה שעונים לנו אנחנו . צוחקת... ?אבל איך להבין, היא כתבה לנו איך לשאול. ואיך נסענו זה ממש היה סיפור
-בוחרים לפי המראה של הבן, מסתכלים. אביב-הגענו לירושלים רוצים לשאול איך להגיע לתל. לא מבינים

. 13לא יודעים איך להגיע לדובנוב , הגענו לתל אביב, טוב. לא הצלחנו, פונים, בטח הוא יודע רוסית, אדם
. אמרתי בטוח היא יודעת רוסית, והייתה אישה כזו יפהפייה. אנחנו לא מבינים, עונים לנו, אנחנו שואלים

והיא קיבוצניקית . אמרנו שכן? מה אתם באמת רוצים להיות בקיבוץ: היא שאלה, אבל, היא לא ידעה רוסית

לקחה אותנו כמו , הכל עזבה. שאנחנו הולכים לאיבוד, ראתה שאנחנו לא מבינים שום דבר, פשוט, הייתה

. הכל יהיה אצלכם בסדר: נתנה לי נשיקה ואמרה. והביאה אותנו לשם, נסעה אתנו באוטובוס, ילדים קטנים
 .בכלל בארץ היה לנו הרבה מזל. אבל אני לא זוכרת את השם שלה, ועד עכשיו אני רוצה לחפש אותה

יבדקו ויגידו אם אתם מתאימים , אתם צריכים לחכות עוד כמה ימים: עשו לנו מבחן ואמרו לנו 13בדובנוב 
 .נסענו בחזרה לבית חורון. או לא מתאימים

יש . )אז אידה גיסתי מדברת אתו, אני לא יכולה לדבר בטלפון. ו'זה היה איז, כ באיזשהו יום מתקשרים"ואח
, נו. משפחה טובה טובה: אז היא עונה לו, ו שואל איזו מין משפחה זו'איז(. משו-שתיהן משו, לי שתי גיסות

היא נסעה אתנו . ואנחנו ניקח אתכם משם, אתם צריכים להגיע לכפר סבא: אז הוא אומר. מה היא תגיד
כל מה . הוא ממש איש מיוחד תלי. תלי בכלל היה בשבילנו פה כמו אבא. ו ותלי'ושם פגשנו את איז, ס"לכ

 .הכל הוא סידר בשבילנו, אם משהו לא בסדר, כל דבר, שצריך

פשוט כמו , ומישקה הוא כל כך אוהב חיות, חי-לקחו אותנו לפינת. פשוט המקום כל כך יפה, אוי, הגענו לפה
בחדר שינה הכל היה מסודר , כל מה שצריך, ניקיון, שולחן עם פרחים, אבל, בית קטן. נכנסנו לבית. חלום

... צוחקת. קומו מהר. היום מלחמה: באה ואמרה, רק היא ידעה רוסית, אמא של בזוזה –ניה 'פתאום ז. כזה

 .היום הראשון שהגענו לקיבוץ פרצה מלחמת המפרץ

... ומסכות, ואיך צריך להתנהג, אבל ככה לקבל את זה, ידענו על המצב עם עיראק? מה קרה, איזה מלחמה
" לא בסדר"אם אני אומר . אתם לא צריכים את המסכות" בסדר"אם אני אגיד בטלפון : ו הסביר לנו'איז

 . אתם צריכים לשים את המסכות

ואני זוכרת . וכשיש ברק אין חשמל. אצלנו בקירגיזיה לא היו. בחיים לא שמעתי רעמים כמו שיש בארץ
לקחתי את , זה היה בלילה. ו לא מתקשר'ולמה איז. חשבתי שזה הפצצות נופלות, שהתחיל כל הבית רועד

אין , אנחנו יושבים ויושבים ויושבים, אני וליאוניד, שמתי לכולם את המסכות, ניה'מישקה לקחתי את ג
ריטה : ואחר כך ליאוניד אמר. צוחקת... כל הלילה כמעט אנחנו ישבנו עם המסכות. ו לא מתקשר'איז, חשמל

עכשיו אפילו שתהיה אזעקה : הוא אמר. ניה שכל כך אהב לישון איך הוא כעס עלינו'זה בטח גשם ורעמים וג

 .באמת אני לא אקום

כ "אח. זה בסדר, אם הם מדברים וצוחקים, ולפי הצליל, שמתי רדיו על ידי, בלילות אחרי זה ישנתי לבושה

 ריטה נובוטובסקיכוס קפה עם : המשך
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ואני חס וחלילה שאני אירדם כי אם אני אירדם . כשיש אזעקה" נחש צפע"כבר היה תקתוק וסיסמא 

הכל , והקיבוץ כל כך יפה, אנחנו יוצאים מהבית, אבל אחרי לילה כזה. וזה היה ממש קשה...הילדים יכולים
 .ירוק

אני לא אשכח את הטיול עם . הם כל הזמן טיפלו בנו, עידית ועופר היו המשפחה המאמצת וגם ורד ורונן
זה היה טיול שבחיים אני . נסענו לטייל אחרי המלחמה. שיר וגל יושבים מאחורה עם הספרים, עידית ועופר

 .ואחרי זה אני בחיים לא אעזוב את המקום. לא חשבתי שככה יכולים לטפל בנו, לא אשכח

כולם , פתאום. לראות את השלג, נסענו עם חוה ברכבת לירושלים. היה עוד טיול שאני רוצה לספר עליו
היה אתנו . ולא הבנתי מה מעניין, גם אני הסתכלתי. ומסתכלים מהחלונות על איזה כתם, קופצים מהמקום

 . כך הבנתי שכולם התרגשו כי זה היה קצת שלג-ורק אחר, והוא צילם את הכתם, גם בני פלג

כאילו שכולם מסתכלים , איך אני יכולה לאכול, עוד לא עבדתי. הכי היה לי מוזר ללכת לחדר אוכל ולאכול

אחרי שהלכתי לעבוד במחסן . זה היה לי מאוד קשה? למה צריכים להאכיל אותנו, חשבתי. למה אני אוכלת
. אז כבר לא הרגשנו אורחים, ניה לתפוס תרנגולות'וכשליאוניד הלך עם ג. כבר התחלתי להרגיש בנוח, בגדים

 .את האולפן התחלנו בחודש מרץ

 ?מתי מישקה הלך לגן

. היא הייתה גננת ממש נהדרת, מרסי קיבלה אותו. שלושה ימים הוא היה בבית ואז הגיעו ולקחו אותו לגן
היא חשבה איך לעשות יום הולדת עם ההורים ועם הילד שלא יודעים ? ואת יודעת איזה יום הולדת עשינו לו

אמרתי . לי כזה'ועשינו דובי ג, ורד עזרה לי. והיא החליטה שהיא באה עם כל הילדים אלינו לדשא, עברית

הקלטתי מוסיקה עם . מרסי ביקשה שנשיר שיר יום הולדת ברוסית. כי מישקה ברוסית זה דובי –איזה יופי 
בכלל לא . עם כל הילדים, והיה לנו יום הולדת הכי יפה. ואנחנו שרנו, משפחה אחרת מרוסיה שהייתה פה

מה . וליאוניד שיחק אתם במשחקים, ורקדו ודברו וצחקו, הילדים היו מקסימים. הפריע שאנחנו לא מבינים

 .זה היומולדת הראשון של מישקה בארץ. ממש היה כיף. אבל אפשר להסתדר בלי שפה, זה דאגתי

סיפרתי שכל המזוודות שלנו . שמעתי שבפורים צריך איזושהי תחפושת. חג פורים היה בסוף מלחמת המפרץ

 ? את רוצה לראות, יש לי הרבה תמונות? ממה אני אעשה תחפושת, נעלמו

זה , זה אני צריכה לסדר, זה נתן קטן', ניה בכתה א'זה ג: מביאה את האלבום ואנחנו מתחילות לדפדף
 הנה על זה אני מספרת , עבודת בר מצווה של מישקה

: בקשתי. ואמרתי אני אעשה תחפושת של טבח, מצאתי איזה סדין, הלכתי למחסן. חשבתי מה אני אעשה
 . אז נתנו לי סיר גדול והוא מכסה את כל מה שעשיתי. תנו לי סיר

וזה , כ מפלגה פיוניר"אח, מפלגה אקטיברינוק' כיתה א. אלה סמלים של מפלגות: ממשיכים לדפדף
 .כשהיינו חברים, בקומוסומול

אבל בתשע בערב אני , נסענו להרים לטייל, הלכנו לתיאטרון. עד החתונה את לא גרה עם החבר, בזמן שלנו
במשך . הוא היה רחוק רחוק רחוק. לא ראיתי אותו שנתיים. ליאוניד שירת בצבא הרוסי. צריכה להיות בבית

צבא מאוד (. אן'שבירתה בירוביג, במקום שהייתה אוטונומיה יהודית בסיביר), שנתיים היה ליד חברווסק

אבל חופש , מצד אחד אין מלחמות. הצבא שם שונה מאשר פה. עדיין יש לו פצעים ברגליים מהקור. לא קל
כתבנו המון . לליאוניד לא היה חופש אפילו פעם אחת. ימים וזהו 5, מקבלים רק פעם אחת בשנתיים

 . מכתבים

 זה ההורים שלי אבא ואמא: ממשיכות לדפדף

היא הייתה כמו . ית ואין אף אחד כמוה במשפחה'ינג'ית ג'ינג'אמא ג. אני יותר דומה לאבא, אחי דומה לאמא
משפחתה של נירה . כשראיתי פה את נירה חשבתי שהיא מאוד דומה לאמא ולאחות של אמא. שמש כזה

 . אני פחדתי מאמא. וואה וואה וואה, וגם אופי כזה, היה לה שיער כמו ברזלית. וגם אמא שלי משם, ממינסק

 .היה מאוד קשור אליה, היא כבר נפטרה, היא חייתה פה באשקלון, זו אמא של ליאוניד

 ניה קטן'זה ג,כאן אני קטנה
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 ?הוא הלך לנעורים. כשהגעתם 01ניה היה בן 'ג

ניה עבר לנעורים 'ג. צריך לצאת מהבית 15ילד בן , לא שמעתי שיש בכלל דבר כזה, בהתחלה לא הסכמתי
, היה לי מאוד קשה עם זה. שיהיה על ידם מדריך מבוגר, אחרי שתלי ועוד אנשים הרגיעו אותנו שיהיה בסדר

למד עברית הכי מהר , רבקה סלע קיבלה אותו בהתחלה, הוא הלך לבית ספר שפיים בלי אולפן. מאוד
אבל מהר , בהתחלה היה מצוין גם במתמטיקה. ך וכל מה שיש בו סיפור הוא אוהב"הוא אוהב תנ. מכולנו

 .צוחקת... למד שאפשר לא לעשות שום דבר

דוד של אבא -כ אמו התחתנה עם הבן"אח. נפטר כשליאוניד היה בן שנתיים -זו תמונה של אבא של ליאוניד
 .ואתו היא עלתה לארץ, (בעצם בגלל זה הכרנו)שלי 

כאילו שסבא , אני זוכרת את ההלוויה של סבא שלי. 14מכירים אחד את השני מגיל , הנה זה אני וליאוניד
הוא גר . ואחרי זה כבר לא נפרדנו, לפני הצבא נפגשנו עוד פעם באיזושהי חתונה. חיבר אותי ואת ליאוניד

שלו  12 -שלי ו 19מגיל . אז נפגשנו רק באירועים משפחתיים, וגרנו רחוק, אבל העיר כל כך גדולה, באותה עיר
שמרו . אז גייסו אותו לצבא, ליאוניד התחיל בלימודי ערב בפוליטכניק. לפני שהוא הלך לצבא, היינו חברים

 . לו את המקום ללימודים עד שהוא חזר

ועשה עבודות באוניברסיטה גם בשביל , קרא ספרים בפיזיקה פופולארית, הוא היה כל כך חכם. זה אחי
איך  –אמא שלי נכנסה לבית חולים כי היא הייתה בדיכאון . ופתאום הוא החליט שהוא הולך לצבא, חברים

 . תלמיד כל כך טוב מחליט ללכת לצבא

יום , במאי 7 -הם נפגשים במוסקבה ב. וטרן, 1-הע ה"שירת בצבא בזמן מלח, זה האבא החורג של ליאוניד

אבל ידע , כשנלחם נקטעו לו האצבעות. גם מהארץ, הוא היה נוסע למוסקבה כל שנה. הניצחון על הגרמנים
 .לעשות הכל עם הידיים

 ?המשפחה של ליאוניד גם הם היו ציונים

 . ליאוניד שייך לענף של אח של סבא שלי. בגלל שהדוד היה בכלא אז גם הם לא עלו. כן תמיד רצו לעלות

ואבא הלביש את המכנסיים הפוך , אמא הזמינה צלם. הנה אני ואחי, הנה אמא ואבא ואחי. זה אחי בגן

 צוחקת... לאחי

 .והכל הגיע בשלום, התמונות היו בקונטיינר

לא היה ערב שמישהו מהם לא בא . הם כמו סבא וסבתא של מישקה. עוד לא סיפרתי על שמוליק ועתליה

אתם נוסעים ומישקה : אז עתליה אומרת. היה איזה טיול באולפן. לקרוא סיפור למישקה לפני השינה
 . ככה זה היה. אצלנו

יש לי . 'עליתי לכיתה א – 1711והם אפילו כתבו לי מאחורה בשנת , זו הגננת שלי, זה אחי מחופש בגן בקרנבל
הנה , זה מישקה בגן לפני שעלינו לארץ? מה היה לנו רע שם. ניה ליד הבית שלנו'תמונה של ליאוניד עם ג

, זה אני בגן. מה שפה עשיתי עם הילדים, בנינו עם הגננת לפי איזה נושא, ארגז חול –תראי מה עשינו בגן 

 . אני בקשר אתה' זו החברה שמכיתה א. אלה שתי יהודיות שהיו בכיתה חוץ ממני

 ? ההורים שלך באו לקירגיזיה ושם נולדת ושם גם חייתם

בובורויסק הייתה , כשהתחילה המלחמה. אנחנו נולדנו בקירגיזיה ההורים שלי נפגשו שם ומאז לא עזבו
אמא שלי שהייתה בת . באו אנשים ואמרו ליהודים לצאת מהר מהר ליער. ראשונה שאליה נכנסו הגרמנים

אז הם יצאו רק עם בגדים , זה היה יוני. לקחו מהר כמה חפצים וברחו, אמא שלה ואחותה הקטנה רעיה, 12
, אמא שלה התחילה להיות חולה בטיפוס. אכלו מה שמצאו ביער. כמעט חודשיים הלכו ברגל. דקים ליער

הן . אמרו להן שלוקחים אותן לקזחסטן. ואמא שלי נשארה עם אחותה, סבתא שלי נפטרה. וגם אמא שלי

. וצריך לנסוע לקירגיזיה, כשהם הגיעו לקזחסטן אמרו להן שאין מקום. נתנו להן משהו לאכול, נסעו ברכבות
בקירגיזיה כל הילדים . לא נשאר להן שום דבר. הדודה רעיה סיפרה לי. אמא לא רצתה לספר ולדבר על זה

אז שמו אותה על , דודה רעיה סיפרה לי שהיא הייתה כל כך קטנה ונמוכה. עבדו במפעלים שמייצרים נשק
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 . שרפרף כדי שהיא תוכל להגיע ולעשות משהו

. כ המשיכה במפעל הזה"סיימה טכניון ואח, היא למדה. שנה 23אמא שלי נשארה לעבוד במפעל הזה כטכנאית 
היא הייתה . דאגה לכולם, היא הייתה בוועד העובדים. כשהיא נפטרה כל העובדים מהמפעל באו להלוויה

תמיד דאגה למי . אם רצתה משהו בשביל בן אדם היא הצליחה להשיג זאת עבורו, בעלת אופי כל כך חזק
אמא שלי הייתה . והיא דאגה שיהיה הכל בגן, הגן שלנו גם היה שייך למפעל הזה. למי שצריך דירה, שחולה

. היא אהבה את המפלגה. אוי ואבוי אם היינו אומרים משהו, האמינה ועוד איך, חברה במפלגה הקומוניסטית

 . כאילו קרה אסון, היא בכתה, יום אחד נעלם לה הדרכון של המפלגה

. כל הסיפורים שאני יודעת זה מאבא, אבא היה מספר לנו סיפורים. אני יותר כמו אבא, אני בכלל לא ככה

לפני . מה לגהץ לי, הוא בא ושואל אותי באוזן איזו חצאית אני רוצה ללבוש, בבוקר אני צריכה ללכת לבית ספר
על ביצה , אז הוא מבשל -ומרק אחי אוהב ביצה קשה , הוא ידע שאני אוהבת ביצה רכה –שהוא הולך לעבוד

הנה עכשיו מצאתי חברה שהיא גרה . זה היה אבא. אחת כותב ריטה ועל הביצה השנייה כותב מרק

ריטה אני עדיין לא שכחתי את הסיפורים של אבא שלך ואת האוכל שהוא : ומה היא כותבת לי, בנובוסיבירסק
אם , תדברו עם אמא: אז הוא אומר, ואם אני או מרק מבקשים משהו, אבא היה אצלנו הכל. הכין הכי טעים

 .אבא שלי לא עניין אותו הפוליטיקה. היא מסכימה אז גם אני מסכים

אגם  –זה באגם שהיה לנו , צליל אחרון בבית ספר לפני שעלינו, 15ניה בן 'זאת אני כשג, זאת החברה שלי
 . זה במקום שעבדתי. ניה ומישקה באילת'ג. מלאכותי

עשיתי אותה . אבל אני ממש סבלתי, האנשים טובים כל כך, שנאתי את העבודה. שנים בתחום הבניין 13עבדתי 
, כשאימא נפטרה הלכתי ללמוד ספרות. אבל אמא שלי לא הסכימה, אני רציתי להיות ספרית. כי אמא רצתה

ואנשים שעבדו , היה לנו מרכז קניות. עבדתי עם דיפלומטים שבאו להסתפר לפני כנסים. ושש שנים עבדתי בזה
 . שם באו אלי להסתפר

באתי לליאוניד ואמרתי שאני לא . לא רציתי לספר גברים. ועבדתי קצת עם מיקה, גם פה עשיתי תעודת ספרות
עד עכשיו . ואת תלמדי מהילדים והלכתי, גם השפה שלך תשתפר? למה שלא תלכי לגן: חוה אמרה לי. יכולה

 .עבדתי בגן

 הוא נפטר לפני שהצליח לעלות לארץ. זה הדוד שעליו סיפרתי, זה הסבא

אבא שלי היה מתעורר . 12אבא שלי נפטר מסרטן בן . 57אמא שלי נפטרה מסרטן בת . כולם מתו צעירים
הם ברחו . 11כשפרצה המלחמה היה ילד בן . שאני מפחדת לספר, הוא סיפר לי סיפורים, בלילה מסיוטים

בן אדם מבוגר , וככה על ידו, הם התחילו לרוץ. פתאום הגיעו המטוסים הגרמניים והתחילו להפציץ. ברכבות

 . ממש הראש שלו נחתך

חלקם לא . והוא היה אמור לקחת את כל היהודים ולהגיד להם שצריך לעזוב, סבא שלי היה מזכיר של הכפר

היו צריכים לחצות את נהר הדנייפר עם . ויצאו, את מי שהסכים הוא לקח אתו. האמינו לסכנה ונשארו
בלילות היו לו . לא יודעת איך נשאר שפוי, אבא ראה מראות קשים. והיו אנשים שלא הצליחו, הסוסים

 .וזה היה ממש מפחיד, אף פעם לא חלם ברוסית, בשינה אבא שלי רק דיבר באידיש. סיוטים

 ?נתת –עדות ליד ושם 

 . אני רוצה לתת, עוד לא

כשפרצה המלחמה . ונולד לה בן אחד, שש שנים לפני המלחמה הם התחתנו. זו אחות של אמא שגדולה ממנה
לא היה . נשארה לבד במצור. ונולד לה תינוק, היא נשארה עם ילד. ובעלה הלך למלחמה, היא הייתה בלנינגרד

שאף אחד , והיא בלילה. ונפטר לה התינוק, האנשים אכלו כבר את כל החתולים וכל מה שזז. אוכל ולא מים

היום יש לו בנים . הילד הגדול נשאר בסטלינגרד. כי פחדה שיאכלו את בשרו, הלכה לקבור אותו, לא ראה
 .ונכדים

ופעם ראשונה ראיתי את המקום שבו , נסענו ביחד לביילורוס. אמא שלחה אותי לדודה רעיה 11כשהייתי בת 
 . הכל נהרס, לא נשאר בית. אמא חיה לפני המלחמה
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 יש לך הרבה זיכרונות

. ניה נשאר בבית'וג, אני וליאוניד היינו בבת ים, ארבעה חודשים אחרי שהגענו לארץ. בגלל אבא והדודה
אמרתי אין לנו אף אחד . מישהי התקשרה מירושלים ואמרה שהיא קרובה שלך: ניה אמר'כשחזרנו ג

אני לוקחת את הטלפון ואני . צלצול, עברו יומיים. היא השאירה טלפון ואני לא התקשרתי. בירושלים
שנה  03וזה היה  19אנחנו נפגשנו רק כשאמא שלחה אותי כשהייתי בת . )הבת דודה, שומעת קול של אסיה

אני . כן: היא אומרת? את בירושלים: אמרתי? ניה לא מסר לך שאני התקשרתי'ג, ריטה: והיא אומרת( אחרי

, הוא מסר אבל הייתי בטוחה שאת בקנדה, אסיה: אמרתי? ניה לא מסר'ג, התקשרתי ואני מחכה ומחכה
 . והיא הגיעה לכאן. זה לא טעות, לא: היא אומרת. שזה טעות

אמא . היא ממש סיפרה המון, והיא סיפרה לי הכל. זה היה כאילו אמא שלי וגם האמא שלה עוד היו בחיים
היא אמרה כמו מישקה שעכשיו כועס עלי שאני . לא מעניין לי, אין לי זמן: בחיים לא רצתה לדבר על זה

ותשכחי , את צריכה להיות עכשיו, את עכשיו חיה, תעזבי את זה, אמא די: הוא אומר. חוזרת על הסיפורים

 . מהכל

והייתה ילדה בבית הספר שהדוד שלה , אני והחברה שלי קיבלנו משימה לדבר על המלחמה -התמונה הזו 

המורה שלנו רצתה שהוא יספר . והוא סיפר לנו דברים נוראיים, הזמנו אותו יום אחד לכיתה. היה באושוויץ
והוא . והיא בכל זאת ביקשה שאנחנו נזמין אותו, והיה חולה, הוא כבר לא הרגיש טוב. שוב גם בשנה שאחרי

קוראים לשיעור . זו התמונה שנשארה. לא צריך עוד פעם. פעם אחת הוא הצליח לספר? את מבינה. נפל ונפטר

 . כאן זה כתוב". ולא שוכחים את אף אחד, לא שוכחים שום דבר: "הזה

אבל היום חלק מהמבוגרים . הם היו צריכים להישמר שפויים. והייתה להם סיבה טובה, הם לא רצו לדבר
לפעמים הם מספרים דווקא לא , אז הם מוכנים כן, אז לא ידעו מה היה, פוחדים שאם הם לא ידברו

 .למשפחה

. כשאמא הייתה מאוד חולה 49אני כבר הייתי בת . ולא דיברנו על מה שהיה, אמא שלי כל כך שמרה עלינו
. רק אני, אני הייתי אתה מהבוקר עד הלילה. ואני טיפלתי בה, היא הייתה בבית. היה לה סרטן ריאות

אצלנו חדר השינה . היא כבר לא יכלה לקום לבד. כי היא כבר לא יכלה לאכול. חשבתי מה לתת לה לאכול

פתאום אני מרגישה , יום אחד אני עומדת ומבשלת משהו. והמטבח היה סגור עם דלת, היה רחוק מהמטבח
והיא ? איך היא הצליחה לקום וללכת למטבח? איך היא הגיעה. אני רואה את אמא. שמישהו מסתכל עלי

כי היא ראתה שאני עובדת כל , איך לעזור, זה מה שהיה לה? מתי אני כבר יכולה לעזור לך, אוי: ככה אומרת

ולא , היא אף פעם לא דיברה אתי על מוות. אני לא זוכרת שאמא אמרה שהיא לא מרגישה טוב. כך קשה

 .רק על משהו טוב, דיברנו רק על החיים. דיברה על המחלה

אבל לא היה מספיק . והייתה להן מטרה לחזור הביתה, אחרי המלחמה אמא ואחותה רעיה היו בקירגיזיה

והיא גרה , הבית כבר לא היה. שאמא נשארת והקטנה חוזרת? ומה החליטו. כסף בשביל שתיהן לחזור
כל האחיות חזרו לביילרוס חוץ . ונשארה. אבל היא פגשה את אבא, אחר כך לאמא היה כסף. במקום קטן

 . האחיות האחרות אף פעם לא התחתנו. מאמי והדודה שגם התחתנה

היו לה המון אלבומים עם תמונות , האחות הגדולה של אמא כל הזמן למדה למדה והייתה מנהלת בית ספר
הייתה מאוד . במקצוע כמו של אמא, והשנייה עבדה במפעל. אלו היו החיים שלה. של כל התלמידים שלה

 . יפה אבל לא התחתנה

ואני , אנחנו הולכות בשוק ואני רואה איזה פרי, אני זוכרת שאני באה לדודה הגדולה. הן היו דודות טובות
הרבה , אנחנו נלך ליער ושם נקטוף. לא בריא לאכול כזה? מה את השתגעת: אז היא אומרת, רוצה לקנות

אחרי המלחמה היו להם . הכל קנוי. אצלנו בקירגיזיה לא היו דברים כאלה. יותר מעניין והרבה יותר טוב

 .חיים טובים

 ?יש משהו שאת מתגעגעת לשם, קצת יותר, שנים 32אז עכשיו אתם בארץ 

 ריטה נובוטובסקיכוס קפה עם : המשך
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וחוץ מזה יש . כולם עלו, בעיר שלנו לא נשאר אף אחד, אבל האמת, תראי אולי זה למשהו שהייתי צעירה

. תינוקת שלי. חודשים 7הייתה לי בת שנפטרה בת . גם הבת שלי. שמה בית קברות ובו בני המשפחה שלי
לא הייתה לה , היא נולדה עם מום לב. 1723 -והיא נולדה ב 1795 -ניה נולד ב'ג. לפני מישקה, ניה'אחרי ג

 . בזמן שהיא נולדה עוד לא ידעו לתקן. מחיצה בין החדרים

היום מגדלים את התאים . 5שהיום היא כבר בת , לא מזמן ראיתי סרט על ילדה שנולדה עם מום כזה
אמא מה את : והוא אמר, ניה הגיע ואני סיפרתי לו'ג. שמעתי את זה ומאוד בכיתי. ומצמיחים את המחיצה

 כי אצלנו היה נהוג שמולידים רק שני ילדים, אולי זה נכון. ואם הייתה ינה אז לא היה מישקה, בוכה

כשהחלטתי ללדת את מישקה הלכתי . אני כל כך שמחה שיש לי שניים. אמא שלי אמרה מספיק ילד אחד

. הסבירו לי שאולי הייתה לי איזה שפעת בתחילת ההריון. בדקתי הכל. לשלול מומים, לבדיקות גנטיות
 . למרות שבאותם זמנים לא עשו לכולם, הלכנו לאולטרה סאונד

 אז יש לך שם הורים וילדה

. טוב שאת לא נוסעת, ריטה: ומרק אמר, מרק אחי היה שם בביקור. לא חזרתי לשם אף פעם, מאז שעליתי
 . לא שלנו כבר, הכל שונה

 ......יש לך סיפור, ריטה

 .רוצה לחזור להיות ריטה רגילה שקמה בבוקר והולכת לעבוד, עכשיו אני רוצה לצאת מהסיפור שיש לי

 

ריטה מיטיבה לזכור . שטף הדיבור ועושר השפה הפתיע אותי, השיחה עם ריטה התארכה והתארכה
שמתי לב לכך שהציונות . רבים מהסיפורים רגשו אף אותי... כך שכמעט אין צורך לשאול, חוויות ורגשות

נעים מאוד לבקר בביתם של . ומאז עליית המשפחה היא כל הזמן מתחזקת, של ריטה נולדה רק בארץ
ואני מאחלת לה חזרה מהירה , תודה לריטה על השעות שביליתי בחברתה.  ממש מומלץ, ריטה וליאוניד

 .לבריאות שלמה

 נטע: ראיינה

 

 

 

 השתתפות באבל
 

ובני המשפחה על מישל ביוקאורל מערכת העלון מבקשת להשתתף באבלם של 

 .ל“ז  John Anthony Paxmanוהן אנתוני פקסמן ‘גהסב -מותו של האב

 

בצעירותו עבד בתחום . הוא היה אדם שהצליח בכל מעשה ידיו.  90אבי נפטר בבית בגיל : מישל מספרת

תפקיד שבזכותו טייל בכל , לאחר מכן ניהל מפעל למכשירי הרדמה. אותן חקר במעבדה, המתכות

 .העולם
והוא אף זכה , הספורט האהוב עליו ביותר היה גולף. והצליח בתחומים רבים, היה ספורטאי מצטיין

, אהב גם טיפוס הרים.  שפירושו הצלחה בהכנסת הכדור לגומה במכה אחת  Hole-in-oneבגביע בזכות 
 ...שיט ביאכטה, טיולים בטבע

וכנגד כל התחזיות זכה בעוד כמה שנים , בשמונה השנים האחרונות התמודד באומץ רב במחלת הסרטן

 Rudolph Steinerבאחד משלבי המחלה פנה לעזרה למכון רודולף שטיינר בשוויץ . טובות של חיים

hospital Switzerland כבר כמעט התפתינו . שם קיבל טיפולים משלימים שבזכותם מצא שקט ושלוה
 .ולכן קשה לי להאמין שיותר לא אראה אותו, לחשוב שהוא בלתי מנוצח

 .טקס האשכבה יתקיים באנגליה בקרוב
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, כאשר נטע פנתה אלי ובקשה שאכתוב על העסקים לעלון היוצא בחג הביכורים

 ...שאלתי את עצמי אם זה היה כתוב במינוי לתפקיד
 .לי התאגידים ומנהלי הענפים בדיווח משותף"והרי דיווח מנכ, אנשי האחזקות -נעזרתי בשותפיי לדרך 

 

 :עיקרי הפעילות השוטפת בתאגיד האחזקות
 

 פלסטניר 
 .ברכת חג שבועות שמח מכל צוות פלסטניר' קיימים ועתידיים 'לכל חברי ניר אליהו

 :קצת מידע על הנעשה אצלנו

בשנה . יחסית לשוק המטורף שאנו נמצאים בו, הסתיימה באופן חיובי 4310שנת 
 ומעמיד אותה  23% -זאת השלמנו פרויקט מקיף אשר מגדיל את כושר היצור של החברה ב

תוצאות של ההשקעה החדשה ניתן לראות . בשורה הראשונה של יצרני האריזות הגמישות בשוק המקומי

בהיקף המכירות במקביל לתקופה  15% -שבו אנו מדווחים על גידול של כ 4312כבר ברבעון הראשון של 
 .המקבילה אשתקד 

אשר ברובם נובעים מתהליכי השקעה שבוצעו במערכי יצור , עדיין עומדים  בפני החברה אתגרים לא פשוטים

צוות פלסטניר אשר מורכב מעובדים ומנהלים , אך כפי שהדבר נראה. ובהשקעה בתשתיות שיווקיות, חדשים

 .יצליח להתמודד עם אתגרים אלו, טובים וחדורי מוטיבציה
ולאחל לרפי הצלחה בתפקיד , לסיום ברצוני להודות לעומר על השיתוף פעולה שהיה בינינו בשנים האחרונות

 .והמשך שיתוף פעולה פורה

חברים אשר רוצים לשבת ולהבין יותר מוזמנים להיפגש  ,לגבי נתונים כספיים ואינפורמציה חושפנית יותר
וכל זאת לטובת , עקב התהליך שאנו נמצאים בו חשוב שנברור מהלכינו בקפידה. אתי ואשמח להרחיב

 .העתיד

 .בברכת חג שמח לצוות העובדים המסור של פלסטניר ולכל בית ניר אליהו

 גדי מאור
 .ברכות הצלחה לגדי ולצוות -רפי מוסיף 

 

 עדן 
בריכה אקולוגית : ראיתם את השינויים בגן. היה כיף לארח אתכם בעדן ביום העצמאות

הבריכה הכחולה והנוי המטופח . והשירותים החדשים, הקיר האחורי באולם, בכניסה
ובהם הגדלת , אנחנו מקווים להמשיך בעבודות שנותרו לנו. מוסיפים למקום יופי מיוחד

 .זאת כדי לאפשר קבלות פנים נפרדות מהאירוע בחורף. הדק לכיוון הבריכה

אנו מגיעים לניצול מרבי . מסתמנת כשנה טובה ומקווים לעמוד באתגר שהצבנו בתוכנית השנתית 4312שנת 

 445כשהתוכנית היא של , אירועים סגורים 175היום יש לנו כבר . של הימים בהם ניתן לסגור אירועים
 . אירועים

והן מבחינת היחס שהלקוחות , הן מבחינת היחסים בתוך הצוות, הצוות בעדן עובד בצורה יפה מאד

 . הזוגות מציינים שהיחס וההתנהלות מולם מיוחדים מאד בעדן לעומת גנים אחרים. מקבלים
 

 .מכל צוות העובדים של עדן, חג שמח לכל הציבור

 עוזי בארי
 .הרבה מילים טובות לעוזי ולצוות -רפי מוסיף

 5/10מאי  -משולחן המנהל העסקי  
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  שותפות רפת רן

עם צוות ותיק ומקצועי , בביקור ההיכרות שערכתי ברביבים ראיתי רפת מרשימה ביותר
בהחלט אנחנו יכולים להיות גאים להיות . חבר קיבוץ רביבים, ערן ארזמאוד ובראשו עומד 

 . הפרויקט שמקדמים כעת הוא בניית מכון חליבה חדש. 4333. ן.שותפים ברפת ר

יהיו פחות טובות  4312התוצאות החזויות לשנת ,  4310לאחר התוצאות המרשימות בשנת 
 : מכמה סיבות

 . מחיר המטרה לליטר חלב ירד

 . שנת גשמים בעייתית שהשפיעה קשה על מחירי שחת וקש וקצת על התחמיץ

 . ל  שבעקבותיו התמורה עבור בשר העגלים ירדה"ייבוא עגלים מחו
 .ר מועצת המנהלים מאז הקמת הרפת המשותפת"שמכהן כיופיני טוכמכר מילת הערכה מיוחדת ל

 

 
 ניר אליהו אלון החזקות

, לאחר עבודה שנמשכה כמה שנים אני שמח לבשר שבימים אלו קיבלנו את חתימת המינהל

אנחנו צריכים , להשלמת ההליך בוועדה המקומית במועצה. הדרושה כדי לקבל היתר בנייה כחוק

 ...בתקווה שעד סוף החודש נוכל לפתוח בקבוק שמפניה, לבצע עוד מטלה אחת

לשם עלייה . בגלל הורדת ההנחות במחיר, בתקופה האחרונה היו ירידות בכמות הדלק הנמכרת
עם שיווק אגרסיבי של דיוור ישיר לתיבות , מחודשת של המכירות אנחנו מתחילים במבצע חדש של הנחות

המכירות באלונית טובות וכל הזמן במגמת .  יצחק וסלעית-צור, יאיר-כוכב, יגאל-הדואר בישובים צור

 . 4310עלייה לעומת 
 .ולצוות העובדיםביוקאורל  ענרמילים טובות ל

          

 
 תאגיד המזון

ענף המזון . קצביה-ומעדניר מיט, מעדניה-ומעדניר, חדר אוכל, מטבח: התאגיד כולל

 . על כל המשמעויות הנובעות מכך 4311פועל כתאגיד משנת 

המצב , עליית חומרי הגלם, התחרות מסביב: בתחום האוכל עברנו שנתיים לא קלות

 -סגירת שערי הקיבוץ ושמירה קפדנית מבעבר , ריחוק מהעיר, הכלכלי של קהל הקונים
כל אלה השפיעו במיוחד על הפעילות הרגישה גם כך וגרמו לירידה במספר הלקוחות 

ל התחלנו לפני שנה בתוכנית להרחבת הפעילות מחוץ לתחומי "כפועל יוצא של הנ. ובמחזורים הכספיים

בשלב זה התוכנית דורשת התאמות והגשה . עובדים עם משרד אדריכלים והוכנה תוכנית אדריכלית. הקיבוץ
כמו כן אנו בודקים פעילויות נוספות למטבח ולחדר . בתקווה שעוד השנה נתחיל לקדמה. לאישור ההנהלות

 . אוכל

בקיץ שעבר התנתקנו ממערכת הקיטור : וכן התייעלות באנרגיה, בנוסף ביצענו צעדי התייעלות כללית

 . והקמנו מערכת קטנה וחסכונית יותר ליד המטבח, המרכזית
לענפים ולשוכרים השונים וכל זאת במחיר נמוך , בתחום חדר האוכל אנו ממשיכים לתת שירות טוב לחברים

. ותהייה מלאת עשייה והתחדשות. כולנו תיקווה כי השנה תסתיים הרבה יותר טוב משנה שעברה. יחסית

 . ולהצטרף למועדון הלקוחות שלנו. כמובן מזמינים את כולם לבוא לקנות במעדניר ובקצבייה
ולעובדים במעדניר , לצוות הטבחים המסורים, לעובדי חדר האוכל, ביוקאורל אלימגיעה מילה טובה ל

 .ורבים מהם חברי קיבוץ ובני קיבוץ, אבי וינטרשבראשם 
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 משולחנו של המנהל העסקי -המשך 

  (ש"גד)תאגיד החקלאות 
כמו . גידול שהתאפיין ביבולים טובים ואיכות טובה. בקטיף כרוב 4312התאגיד התחיל את שנת 

לקראת . דונם בטטות 233-החלה השתילה של כ. כן נאספו כל הזנים האדומים של תפוח האדמה

. דונם תפוח אדמה אביביים 053ולקראת דצמבר , דונם תפוחי אדמה סתוויים 453אוקטובר מתכוננים לזרוע 
 . טון בטטות 1233במערך המיון מויינו . דונם שחת לצרכי מחזור זרעים 233בנוסף נזרעו 

 . תלי קולקובסקי וירמי לביאכל אלה תודות לניצוחם המקצועי של 

 

  השכרות מסחריות
... בענף מתמשכת בדרך כלל לאורך כל השנה ואינה קשורה למזג אויר" העונה הבוערת"

בדיקת השוכרים כדי לוודא עמידה , טיפול בבעיות השוכרים: העבודה היום יומית כוללת
דבר שמצריך הרבה  -חידוש של הסכמים וטיפול בגבייה מסודרת , בתנאי חוזה השכירות

התפוסה היא . דבר שעוזר לעבודה באווירה טובה, כ היחסים עם השוכרים הם יחסים טובים"בסה. אנרגיות

  –מקסימאלית 
 .פיני טוכמכרכל זאת בניצוחו של הצעיר שבחבורה 

 

 מטעים 
הוחלף המדריך והוכנסו שינויים בממשק ההשקיה , בעקבות המצב של המטע שהיה בכי רע –שותפות גרנות 

אבל זו איננה מספיקה להעביר את המטע לרווחיות , תוך זמן קצר התחילה התאוששות העצים. והגידול

קיבלנו החלטה לעבור להשקות . הבעיה הבסיסית של המטע היא השקיה במי קולחין באיכות ירודה. בעתיד
נוכל להתחיל להשקות את המטע במים שפירים כבר בחודש . גם במים שפירים לשם כך יוקם מתקן מיהול

 . 4311אבל את התוצאות המשמעותיות של המהלך ניראה במטע בשנת  4315מהלך שישפיע כבר בשנת . יוני

 .  אור ליבנהכל זאת בניצוחו המסור של 
 

הפרדס מתוחזק ומנוהל לשביעות רצוננו ". פז פרי זהב"בתחום זה קיים עדיין ההסכם עם  –פרדס 

-במטע יש כ. ואנחנו בתהליך של שיפור, אם כי יש לשפר את רמת התשלומים השוטפים, המלאה

" אור"דונם  24, דונם מיכל 05, "ראשון"דונם  13, דונם סצומה 03: דונם של זנים שונים 033
השאר , (שנפגע ממי קולחין וצריך לראות מה עושים איתו)דונם מנגו  03, שהוא היהלום שבכתר

 !מטעם פז פרי זהבמחפשים חבר לניהול הפרדס .  שמוטי ואשכוליות לבנות ואדומות

 

  מוסך
הן מבחינת עובדיו והן מבחינת יכולות השירות הניתנות גם לצרכני הבית וגם לצרכנים , ענף יציב מאוד

. מכונאות חקלאית ופיתוח וייצור מוצרים וכלים חדשים, מכונאות רכב: עוסק בשלושה תחומים. חיצוניים

יובל במוסך עובדים שלושה חברים . י הגורמים הרלוונטיים"פועל תחת אישורים תקניים המאושרים ע

 !המשיכו כך -שחר הררי ו, ליאוניד נובוטובסקי, שהוא המנהלראובני 

 

  מסגריה
. השוק מאוד תחרותי וכרגע התוצאות לא עומדות בתחזית: הענף התחיל את השנה קצת קשה

עכשיו כל המאמצים של יפתח הם בשיווק וחיפוש אחר עוד עבודות וגם בכיוונים אחרים 

 !בהצלחה בעתיד. יפתח צדפיהצוות בניהולו של , עם הפנים קדימה. בתחום המסגרות
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 חשמליה ותקשורת

צורת , תחנת מתח גבוה חדשה: היא השנה של השכונה החדשה על כל המשתמע 4312שנת 

תקשורת לשכונה החדשה היא . פאזי-כל הדיירים מוזנים בקו תלת -חלוקת חשמל שונה 

, נערכים בהתאם גם במרכזיה. לטלפוניה ולאינטרנט T.V -סיב עד הבית ל, F.T.T.Hבסיבים אופטיים כלומר 

 .במוקד הכבלים ובמוקד האינטרנט

כשמבודד התפוצץ ממכת ברק ליד , מלבד תקלה אחת במתח הגבוה, עברנו את החורף יחסית בסדר

 . לפלסטניר ולענפי ההשכרות, לעדן, כמובן יש בשוטף את עבודות התחזוקה הרגילות לחברים. המעדניר
  .יעקב שקדוכל זאת תודות לניצוחו המקצועי של 

 

  מים ואינסטלציה
 493חידוש קו ביוב במאגר קולחים באורך של : אנו עוסקים במספר תחומים, במערכת המים

, לנקלטים" מגרשים כלואים"הותקן קו ביוב חדש מצומת פלסטניר עד הארכיון לטובת , מטר

היות שהמים  -לפי דרישות של משרד הבריאות לרישיון העסק , מתוכנן קו מים לפלסטניר
 .בפלסטניר ללא כלור

' באר הבית'בעיקבות דרישה של משרד הבריאות אנחנו צריכים להפסיק להפיק את המים מ

ל "נתחיל פרויקט של הפקת מים לשתייה מבאר חק. פינת החי וקו הביוב, בגלל הקירבה של הבאר למפעל
, י משרד הבריאות"תוכנית שכבר אושרה ע. ל לבריכת מי השתייה"מבאר חק  1''שכולל העברת צינור מים 

 . על כל אלו אחראי יוסי לוי  -י משרד הנדסאי קיבוץ אייל "ותוכננה ע

 

 מערכת המידע ותזרים מזומנים
כל החשבונות מנוהלים טוב . יציבה ומסודרת( תאגידי האחזקות כולל)המערכת הכספית על שלל התאגידים 

קיימת מערכת החלטות בין כל . מערכת המידע והחשבונות פועלת כסדרה. וההתחייבויות משולמות כסדרן
יש להמשיך ולהתנהל באופן מבוקר ואחראי ובכך . התאגידים ובכלל זה העברת רווחים

בעיקר )בהמשך נדרש להתייחס לרמת השקעות משמעותיות . למנוע משברים מיותרים

והרבה מילים טובות , י המקובל"יימסרו דיווחים ויתקבלו החלטות עפ(. ן"בתחום הנדל
 .שמונה לא מעט חברים ותיקים, ולצוות‘ אברמוביץ  מיריל

 

 יעדים ומגמות
 : יש מספר יעדים חשובים לטווח הקרוב

יש כבר תכנון אדריכלי לבניית (. אזור המבנים שהכול בדולר שכרו בזמנם. )'הסדרה במינהל של איזור ו

בכוונתנו להשכיר לכמה חברות . מבנים מוסדרים עם כל ההיתרים וחניות מתאימות, ר להשכרה"מ 13,333
ההסדרה תציב אותנו במקום אחר גם מבחינת . יש לנו קשר עם כמה חברות שעשויות להיות בעניין. גדולות

 . ני חוקי"הכנסות וגם כבעלי נכס נדל

הכיוון שייבדק בקרוב הוא . יעד נוסף הוא חיפוש פרויקט חדש שמטרתו להגדיל את ההכנסות של הקיבוץ
 . אבות גריאטרי או בית סיעודי-בית

 .יעדים נוספים הם מציאת שותף לפלסטניר ופיתוח ושיפור העסקים הקיימים

חברי הקיבוץ , למנהלי התאגידים והפעילויות, בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל עובדי האחזקות

, ההצלחות שלנו נזקפות לזכות העובדים והמנהלים. על האחריות והעבודה המסורה כל השנה, והשכירים
 . בתקווה שכל שנה נצליח להגדיל את העסקים והרווחים לטובת כל הקיבוץ. ועליכם גאוותנו

הטובה , על עבודתו המסורהלוינסון  עמראליהו ל-בהזדמנות הזו אני רוצה להודות בשם כל חברי ניר

 .תודה אישית ממני על ההעברה המסודרת של התפקיד ועל כל העזרה. והאחראית במשך שנים ארוכות
 

 רפי קורדובה, חג ביכורים שמח



 

  20עמוד  -65/10//16/ - 215גליון  -בניר 

 

" יהודים על קו הקץ"על כן המשפט . עם ישראל הוא עם של מחשבי קיצין

השנה נקבע המשפט הזה כנושא . נשמע מאוד הולם את העם היהודי
 .מרכזי לציון זיכרון השואה

שנה הובילו רכבות גרמניות בקצב רצחני קרוב לחצי מיליון  93לפני 
יהודים על קו  –והמטען היהודי השלים את המשפט . המסילה הייתה הקו אל הקץ. מיהודי הונגריה אל הקץ

 .הקץ

 ? או שמא קץ ההשמדה? קץ של יהדות אירופה? קץ של יהדות הונגריה? קץ של מה

 ?קץ מלחמת העולם השנייה? קץ הגלות? קץ השואה

כבר משוחררת על ידי , עד גדות הוויסלה שבפאתי ורשה הבירה, חצי פולין המזרחית - 1722בקיץ 
ובאותו הזמן ממש מחסלים הגרמנים את . נוחתים כוחות בעלות הברית, נורמנדי, במערב. הסובייטים

שהיה נדמה שנחלצה מגורל אחיה , את יהדות הונגריה, הקהילה היהודית האחרונה תחת הכיבוש הגרמני

. 'את גטו לודז, מחסלים הגרמנים את הגטו האחרון על אדמת פולין, באותו הזמן ממש. באירופה הנאצית
, אלא גם קץ הכבוד היהודי, לא רק הקץ הפיזי שלהם, נדמה שהיהודים והיהדות אכן הגיעו אל קו הקץ

 .שהובל לטבח

 ?ראשית גאולתנו, מסמלת את קיצה של הגלות 1722אבל אולי דווקא שנת 

. מתחדשת תנועת ההעפלה אל ארץ ישראל, באותו זמן בו דוהרות הרכבות אל הכבשנים של אושויץ, שכן
אותן ארבע השנים שבהן המוני . המוות באושויץ מבשר את לידתו המחודשת של עם ישראל על אדמתו

וללא דלת פתוחה , ללא בית משלהם, ללא אדמה מוצקה מתחת רגליהם, ישראל משוטטים בספינות רעועות

הם הרחם ממנו קם , הספינות האלו, האם הים הזה. ארבע שנים על המים. אל הבית שהם רוצים לבנות כאן
 ?ומתחיל ללכת, ומרגיש שוב שהוא עם, אדם

העם שהביא לעולם את ? מסמלת את קיצה של האנושות כגוף ערכי 1722האם שנת , ובפן האוניברסאלי
את קריסתו של , חווה יותר מכל עם אחר את קיצו', לא תרצח'ובהן הדיבר הראשון , בשורת עשרת הדיברות

 .הדיבר הזה

כתב איש , בקרון רכבת דחוס שהוביל יהודים אל השמדתם בדרך לטרבלינקה, על קו הקץ, והנה כך מספרים

 ".  אני מאמין"את הניגון הידוע , בשם עזריאל דויד פסטאג, חזן ובעל ניגונים, חסיד

, נערה מהגטו, כותבת רחל ביהם, רגע לפני ההגעה לאושויץ, לאושויץ' על המסילה מלודז, 1722באוגוסט 

שירי ? אילו שירים". אנחנו ממשיכים לשיר את השירים שלנו, הנסיעה מצוינת: "חברת המחתרת התנועתית

כדי שילדים הקטנים ? כדי להעלות את מצב הרוח בקרון? עם צעירים אחרים? עם מי היא שרה שם? התנועה
? אבל לא לרוח, כי אפשר לשים קץ לגוף, על קו הקץ, כדי לומר לגרמנים גם ברגע הנורא הזה? בקרון לא יבכו

את זה , את הרעות, לשירה, אבל את האהבה שלנו לחיים, לרצוח, להשפיל אותנו, אתם יכולים לענות אותנו

 . אתם לא תוכלו לקחת מאיתנו

מסמל בשבילי את , על קו הקץ, שהבקיע בחשיכה הכי נוראה, של רחל ביהם, הגחלילי, אורה הקטנטן

 . התקווה ששום רוע לא יוכל להחניקה

הגפרור אשר עוד יצית את הלהבה . על קו הקץ, 1722נכתב אף הוא בשנת , של חנה סנש' אשרי הגפרור'

 . הגדולה החבויה בלב האנושות

לכל היותר תחנה . שטרבלינקה לעולם לא יהיה קו הקץ, שנכתב בדרך לטרבלינקה אומר' אני מאמין'הניגון 
 . האור המשיחי, מבחינתו. נוראה בדרך אל האור

 ".אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה"שכתב , המשורר מגטו וילנה, כולם מצטרפים לדברי הירש גליק

 יהודים על קו הקץ 
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 ילידי החודש

 22, יצחק לוי

 24, שמחה כספי

 91, יונה פלג

 12, אליס ביוקאורל

 11, אאידה דולב

 14, יעקב שקד
 14, רחלי הררי

 11, ליאוניד נובוטובסקי

 11, אריה קזמירסקי

 13, מיקה מזרחי

 91, אהובה לביא

 90, אסטל שר

 15, שלומי קרומן

 14, עוזי בארי

 14, שרי הורביץ

 מאי           

 27, קטי רפפורט

 22, יפתח צדפי

 21, מישל ביוקאורל

 25, ירמי לביא

 21, קרן צדפי

 יוני         

 12, בר פלג

 12, נרי בוחסירה

 12, נעם ינאי

 10, אורן ביוקאורל

 0, אמיתי אברהמי

 12, יהב לוינסון

 10, עומר מדר

 14, נויה ברלס

 11, זואי בוחסירה

 2, עפרי מדר

 2, אוהד כדורי
 1, עופרי לב ארי

 57, גדי מאור

 59, אהובה קורדובה

 59, אלישבע ליבנה

 50, רות נמר

 53, ליפז רגב

 02, אלון אברהמי

 02, אתגר קאופמן

 09, נר‘נרי לנצ

 03, שחר הלפרין

 03, ניצן מאור

 41, שני קובלסקי
 44, אביב מדר

 44, בת אל מאור

 

 27, קטרינה הנדלר

 27, אמל כרמיה

 27, ענבל ברלס

 25, דלית רגב

 22, אייל ברלס

 22, רותי ברלס
 23, ניר ברזילי

 09, דותן סלע

 09, דיוויד שר

 01, רועי קורדובה

 05, ענר ביוקאורל

 47, אייל פיינבלט

זה נצח ? זה רוח האדם? זה אלוהים.( תהילים פרק כג" ) גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עימדי"

 ? ישראל

ירחף לנצח , כך הוא פירש, הכוכב אושויץ". אחרת( כוכב)פלנטה "צטניק מדבר במשפט אייכמן על . הסופר ק

האם מעתה הכוכב אושויץ ינצנץ ? צטניק. ההגזים ק. וכל דבר שיקרה בעולמנו מעתה יימדד לאורו, בשמינו
, לא לנו, שנית זה לא יקרה, שכל עוד היא תנצנץ, או כנורת אזהרה? שם בחלל כאות קלון נצחי של האנושות

 ?האומנם? ולא לאף עם אחר

 ?האם נגזר על האנושות לחיות על קו הקץ? האם הגענו אל קו הקץ

, כפי שהיה לרחל ביהם, האם יש בנו את הכח להאמין? האם אחרי אושויץ יש תקווה להתחלה חדשה

 .שם בגיא צלמות -ולהירש גליק , לעזריאל דוד פסטאג

 ?האם למישהו יש תשובה, שנה אחרי 93,  4312 – 1722

 איזיו רוזנבלום: כתב ליום השואה
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 –י ועדות שונות שעסקו בכל תחומי החיים "במשך עשרות שנים הקיבוץ התנהל ע

 . צריכה וכן הלאה, בריאות, חינוך, תרבות, חברה, משק
 בניית הרכב הועדות ויצירת התמונה, שיחות ושכנוע חברים, את ההכנות לבחירות

המגמה הייתה שהועדות תחלנה את תפקידן בראשית כל . המלאה לתפקוד הקיבוץ ביצעה ועדת מינויים

 . בחודשים האחרונים לשנה" בחירות שנתיות"הבחירות לועדות השונות היו נערכות תחת הכותרת . שנה

הועדות היו . ציינה את ראשית התהליך, שנעשתה במחצית השנייה של השנה, בחירת החברים לועדת מינויים
הועדה עסקה גם בבחירת בעלי תפקידים ולעיתים . מקצועיות ובעלות אחריות גבוהה, רבות וחלקן מורכבות

עבר דיון ( הדרכה, תנועה)הן במשק והן בחוץ , ניתן לומר שכל תפקיד באשר הוא. היה צורך בשכנוע רב

, ואם לא קיבל את אישורה, לאחר מכן הסעיף הובא לאסיפה. וזאת במהלך כל השנה, מינויים. והמלצה של ו
 .חזר לוועדה

, את המאמץ הרב שהשקיעו חבריה כדי לפתור את תשבץ הועדות, מהאמור יש להבין את חשיבות הועדה

 .שהן למעשה הניעו את הקיבוץ וענו לצרכיו וצרכי חבריו
היום לאחר השינויים במבנה הקיבוץ וצמצום הועדות הפועלות בוטלה הועדה ואת תפקידה ממלאת ועדת 

            .משאבי אנוש

 

  עמיקם רגב 

 ועדת מינויים -מן הארכיון 

 1712בחירות שנתיות 
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 ?ועדת מינויים
 ?מה זה

 .לא מכירים ועדה כזו

 .שנים רבות הייתה ועדת מינויים בקיבוץ –אז לידיעת כולנו 

כדי לשמוע על תפקיד הוועדה , יצאתי לשוחח עם חברים שהיו חברים בוועדת מינויים לפני שנים רבות
 .חלקם לא זכרו וחלקם אחרי שיחה קצרה החלו להעלות זיכרונות. ופעילותה

 –הוותיק שבחבורה , אברהם תקומי

היה תפקיד הוועדה להביא לאסיפה , לפני כחמישים שנה. הרבה שנים עברו מאז שהייתי בוועדת מינויים

היינו יושבים עם רשימת החברים ומשבצים אותם לוועדות לפי . שמות של חברים לכל הוועדות בקיבוץ
היה עלינו לחשוב על הרכב וועדה שחבריה יהיו מתאימים לתפקיד המיוחד בו . תכונותיהם וכישוריהם

אחרי ששכנענו אותם היינו מביאים את .  עוסקת הוועדה אך גם שיהיו מסוגלים לעבוד אחד עם השני

אם ועדה מנתה . לאסיפה ובדרך כלל לא הייתה התנגדות, הרשימה של כל הוועדות ושמות החברים שהצענו

 .חמישה אנשים היינו מביאים חמישה מועמדים

 –פיני טוכמכר 

היינו מעט . ועדה מסדרת –אפשר לעשות השוואה בין ועדת מינויים דאז לבין מה שהיה מכונה בפוליטיקה 

הכרנו היטב אחד את השני כך שתפקידה של ועדת מינויים , כולנו היינו כמעט בני אותו גיל, חברים בקיבוץ

למדנו וחקרנו את החברים המועמדים לעומק וכן את , אולם למרות ההיכרות. לא היה קשה במיוחד
. הנושאים בהם היו אמורות הוועדות לטפל והיינו מצליחים בדרך כלל להתאים את האדם לתפקיד הנדרש

, כשיש מכרז והציבור כולו בוחר. מורכבת מגילאים שונים וההיכרות פחות עמוקה, החברה רחבה יותר, כיום

 . התוצאה לא תמיד נכונה

. היה מספר קטן של חברים שריכזו את הוועדות, כיוון שהחברה הייתה קטנה וההיכרות עמוקה, מצד שני

לא היה תפקיד בניר אליהו , אני למשל. אותם חברים היו עוברים מריכוז וועדה אחת לריכוז וועדה שנייה

לעיתים בצורה גלויה ולעיתים בשיחת מדרכות על בחירות לא , היו גם טענות של חברים. שלא מילאתי
לא מן הנמנע . כמו מינוי של חבר שהיה קרוב לחבר ועדת מינויים אבל למעשה לא מתאים לתפקיד, מוצדקות

 .היה שחברי ועדת מינויים נשאו אחר כך גם בתפקידים בקיבוץ

ללמוד טוב יותר את הנושא ולמצוא את , הצליחה להתעמק יותר, ועדת מינויים קראה נכון יותר את המפה

כפי שאני מתרשם היום ועדת מינויים תרמה יותר בבחירות מהדרך בה . האדם המתאים לתפקיד שיש לאייש

 .אך אלה הן מחשבות סובייקטיביות שלי, מתקיימות הבחירות כיום

 –רמי צדפי 

לא היה מכרז וחברים לא העזו .  תפקיד הוועדה היה לאתר חברים לריכוז הוועדות ולהיות חברים בוועדות
אני . ועדת מינויים הייתה הולכת לשכנע את החבר ולא פעם החבר היה דוחה את ההצעה. להציע את עצמם

היה מועמד אחד . מרכז משק או סדרן עבודה, לא זוכר שהיו מביאים שני מועמדים לאסיפה לבחירת מזכיר

 . שבדרך כלל קיבל את אישור האסיפה

יציאה לעבודה בתנועה הייתה בדרך כלל דרישת . בהם ועדת מינויים לא טיפלה, היו גם תפקידים בתנועה

התנועה . חבר מסוים שימלא תפקיד מסוים, מתוך מאגר שמות שהיה לה, התנועה הייתה מבקשת. התנועה

לא קל היה לגייס . או שהורידה את הסכום מהחוב של הקיבוץ לתנועה, שילמה לקיבוץ עבור עבודת החבר
.                                                                                                              העבודה הייתה קשה ונדרש מהחבר להשקיע הרבה מאוד שעות. חברים לתנועה

למצוא מדריכים לגרעינים היה תפקיד . שהיו מועמדים להשלים את ניר אליהו, והייתה גם הדרכת גרעינים

אני זוכר שהייתי נוסע עם עוד כמה חברים להדרכה . להדרכה היינו יוצאים אחרי העבודה. ועדת מינויים
היינו שולחים גם מדריכים ללוות את ... ובדרך היינו מכינים את הפעולות, לחיפה ולקריות –באזור הצפון 

 . הגרעין בהיאחזות
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 –אברהם קליפה 

בוועדה ישב תמיד . את כל התפקידים של השנה" מבשלת"מדי שנה היינו בוחרים ועדת מינויים שהייתה 

בדרך כלל בחרו לוועדת . המזכיר או מישהו אחר שידוע היה שיהיה לו תפקיד מרכזי בקיבוץ בשנה הקרובה

 . מינויים אנשים שיכולים להשפיע ולכוון את הדברים

כי , שהכל היה חוזר לוועדת מינויים, לא פעם, מביאים לאסיפה והיה קורה, היינו מאיישים את הוועדות

היו . מחדש" בישול"ואז החל ה. חברים לא רצו לשבת בוועדה אליה היו מיועדים בגלל הרכב הוועדה

 ...מהם לקחנו דוגמא, י"כמו במפא" בישולים"

 –אברהמלה לוינסון 

.  השישים והשבעים וגם ריכזתי את הוועדה, הייתי חבר ועדת מינויים מספר פעמים בשנות החמישים

אחד התפקידים של הוועדה היה לשכנע את החברים . חברים לא התנדבו לתפקידים בקלות, בתקופה ההיא

 . המתאימים לכהן בוועדות השונות

את ההרכב האנושי של הוועדות ואת , הוועדה קבעה את הנהגת הקיבוץ בתחומים הכלכליים והחברתיים

 . ללא שכר, הכל כמובן נעשה בהתנדבות. יכולת שיתוף הפעולה ביניהם

הבחירות . ואחר כך הצגנו את חברי הוועדות, מרכז משק וגזבר, מזכיר –קודם בחרנו את ראשי הפירמידה 

פעילות הוועדות נעשתה . ואז החל תהליך השיבוץ, באסיפה –היו בוחרים את ועדת מינויים . נעשו מדי שנה

 .כמובן אחרי שעות העבודה ואחרי השכבת הילדים בבתי הילדים

 –יורם יפה 

שמוליק אייל היה אז מרכז . אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתי חבר ועדת מינויים לפני יותר מארבעים שנה

אחרי עבודת , שמוליק הצליח. הרבה אני לא זוכר אבל זכור לי מקרה אחד שהיה הצלחה גדולה. הוועדה

 . להצבעה באסיפה כרכזת אחת הועדות, להביא את שמה של לולה רגב, שכנוע קשה

אני מודה ללולה בשם ועדת מינויים על התנדבותה לריכוז " -.וכשעלה שמה באסיפה קם שמוליק ואמר

 "...ועדת חברים

אך פעם אחת , שאכן לא אהבה לשבת בוועדות, אחרי כמה זמן נזכרה, שאלתי את לולה אם זכור לה הסיפור

 .באמת ריכזה את ועדת חברים

 

 עתליה אייל: ראיינה וערכה

 

 !!!ספרים רבותי ספרים 
                 

 .בערב 00.11 -ל  – 00.11הספרייה נפתחת בכל יום ראשון בין 

 

, מסדרות, אנו ממיינות... ועוד ועוד, ספרי קריאה, אנציקלופדיות. מגיעים אלינו ספרים חדשים וישנים
ואנחנו משאירות את אלה שחשוב בעינינו שיהיו , הישנים מובאים אלינו על ידי החברים. מנקות ובוחרות

 .מדי פעם אנו קונות ספרים חדשים לפי בקשת חברים. בספריה

אם מישהו מעוניין . או כאלה שלדעתנו אין בהם צורך, ופינינו ספרים כפולים, לאחרונה עשינו סדר גדול

 . בהם הוא מוזמן לקחת
או לבוא ביום , אפשר להניח ליד הכניסה לספריה בשקית או בקרטון –אם מישהו מעוניין למסור לנו ספרים 

 .בשעות הפתיחה, ראשון

 . אליהו אנו רוצות גם בשיפוץ הספרייה-עם שיפוץ בית
 .יונה ולילךמחכות לראותכם 
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 .מצטערת מאוד -ואת מי שפספסתי , טוב לחזור אחרי שני עלונים שפספסתי

שבעזרתם הנדיבה אני , עמיקםו לולהאני חייבת להוסיף תודות גדולות ל
 .מצליחה לקבל את המידע העדכני הזה

 ונתחיל

בנם הצעיר ורעייתו  עידווהפעם של , חובקים עוד נכדה שקדסבא וסבתא ^  

 .הקטנה וברוכים תהיו כל המשפחה ליהברוכה הבאה למשפחה  – ענבר

המנחה  –מסיבת פורים שכבר שכחנו הייתה כמובן מסיבה אדירה ^  

התחפושות המדליקות ברוח , ומרח תחרות תחפושות במשך שעתיים, שהפליא בכישורי ההנחיה" היציב"

ליאור , וינטר ליאורתודה רבה ל. האלכוהול שזרם כמים והריקודים עד אור הבוקר, "ספרים"נושא הערב 
 .שהתנדבו להיות אחראיות על החגיגה הנפלאה יוגב יעלו יוגב

מסורת חדשה . והתגלו בו כמה כישרונות יצירתיים במיוחד, מנהג קריאת המגילה נעשה גם אצלנו^  

 .עמרי רזשבתקווה שתימשך בהשקעתו של המחנך 

 .וחזרה למספרים בפלסטניר.....חיבוק קצר אצל אמא  –נסעה לביקור שנתי בדרום אפריקה  אסטל גבע^  

שהגיעה ראשונה מבין  יערה זנגיבהן , מרתון ירושלים זכה להשתתפות של כמה נשות ניר אליהו^  

 !!!כבוד בנות –בעשרה קילומטרים  נופרו אפרת – וינטרובנות , הישראליות במרתון השלם

 נויהו אגם קציר, איתי רגב, ביוקאורל אורן, עמר מדר, עדן ביוקאורל –ד חוגגים "שנת בר המצווה התשע^  
והמשפחות , עלו את שביל הנחש בבוקר למראה הזריחה, במשימתם הראשונה ישנו למרגלות המצדה - ברלס

 .....טיול שנגרר לחשיכה והסתיים לשמחתנו ללא אבדות. הצטרפו לטיול בוואדי קלט

כדי לשמור על גרונו גם בהופעות אצלנו " גוגול מוגל"הרבה  אריה שלמוןבתקופה האחרונה שתה ^  
 .תמיד נעים לשמוע את קולך אריה שמור עליו". גלרון"ב עם מקהלת "באירועים השונים וגם בסיור בארה

מזל טוב וברכות . העלייה לתורה והנחת התפילין בכותל, והמשפחה בחרו לחגוג את בר המצווה איתי רגב^  

 .לכל המשפחה

 .מזל טוב לכול השבט . קרןו יפתחשמה והיא של  רומי –נכדה חדשה /חובקת בת צדפימשפחת ^  

כל . כיפק הי, כיפק הי, כיפק הי -שלנו איתי רגבוהזוכה השנה במדליית הזהב בענף הקטוואנדו הלא הוא ^  

 .הכבוד על ההתקדמות וההתמדה

השם ליאור נוצר בצורה ) ליאורנולדה בת חדשה בשם  יואבשלנו ובעלה  מיריתל. שמחה דנהוגם במשפחת ^  
 הודהדוד , מזל טוב גדול לסבא וסבתא המאושרים.( אביה של רינה -מקורית מאותיות השם ישראל 

 .המקסימה בארץ יפעתב ולדודה "ומשפחתו בארה

איה בביקור , ובזמן בו יוצא עלון זה ,איהטסה לבקר את  אמל: על הקו איטליה ישראל כרמיהמשפחת ^  

 .שלומות למשפחה. בישראל

 –מזל טוב ענק  –לאיטליה הרומנטית ומשם חזרו מאורסים  אסתיבליל הסדר עם חברתו  איתי לנגשטטר^  

 !!!הגיע הזמן, סוף סוף מצא את האחת

ובעזרתה של , לילך ינאיהסדר " אם"בניצוחה של , כמובן שליל הסדר נחגג גם השנה באהבה בחדר האוכל^  
בסוף . אלי ביוקאורלההגדה נקראה והתנגנו השירים והכל היה אחלה טעים בעזרתו האדיבה של . דלית רגב

 רות נמרי "מטעמים כיד המלך שהוכנו ע, דרבוקות ורקדנית בטן  –הפסח חגגנו מימונה לתפארת 

 .תודות לכולם. ראובנישל משפחת  סמדראמא /סבתא נורית שלמון, לירז מדרוהמופלטות ממטבחן של 

 . מעניין מה יהיה היעד הבא –ביקרה בדרום אפריקה וכבר חזרה  תמי גביש^  

 

רכיליזה
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נוכחות השואה ': בנושא רוביק רוזנטלובהרצאה של , חוה קליפהיום השואה צוין בכבוד בהפקתה של ^  

נציגת אגף המשפטים  – דקלה רגבצעדה , בפולין, למחרת היום. 'בתרבות והשפה בחברה הישראלית
 . עם עוד מאות נציגים את מצעד החיים, בירושלים

בהדרכתה המסורה של . ריצה בפעם הראשונה במרתון הרצלייה שני קילומטר –רצים על זה ' עורבני'ילדי ^  

 .ואני בטוחה שעוד נשמע עליה, הוקמה הקבוצה לירז מדר

כל , איזה כוח –יצא למסע אופניים באירופה וכבר חזר  בני ירושלמי. יצר ההרפתקנות לא נגמר אצלו^  
 !!!הכבוד

ורואים שהן , יצרו טקס מכובד נעים ומרגש –שהופקדו על טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל  שליו לירז^  

על הטקס בבית  יוגב סמדרול, על סידור בית אליהו צדפי קרןו תמרתודה גם ל. חשבו על כל פרט באירוע
 .העלמין

אליהו וטקס האש -יום העצמאות שהתחיל במשואות המסורתיות בהדלקתם של נשות ניר: ה'והפינל^  

 –הגדולה והצוות המנצח  אסתר זטורסקיבניצוחה של ' עדן'המשיך במסיבה ב. המרהיב של ילדי הנעורים
 ליאת, דרור, אפרת, נטע, אריה –תודות לקולית . תשבי קרןו ראובני פזית, עמיקם רגב, שושקה לוינסון

למנחים . שגם כתב את כל העיבודים נר'נרי לנצוכל זאת בניצוחו של , שליווה בגיטרהלמתן גבע , הילהו

לחיילי המילואים והקבע על ריקוד , לילדים מכל הגילאים שהפליאו לרקוד, ו'איזו סיקה'ג, איילהנהדרים 

שעל  אודיל, על ההגברה והסאונד דורו למרסיאל, על התפאורה קטיו לואלרי, לכוריאוגרפים, הדגלים
ולכל מי שתרם , על האירוח המופתי' עדן'לצוות , חנה קובלסקילכל מכיני האוכל בפיקודה של , התאורה

כבוד גדול לכל המשתתפים וכמובן לנו קיבוץ ניר אליהו שלא מוותרים ועושים . והושיט יד להצלחת הערב

 . את זה בדרך שלנו ובכוחות שלנו

עידית  ,דקלה רגב ,רווית אברהמי ,אסנת ירון והחברים שיר רז מילה טובה לצוות התרבות בניצוחה של^  

 .אין עליכם. ויוסי קויטל ניצן אלמוג ,בורנשטיין

 .רעייתו המבלה בנעימים זוהרואתו , שם ירון קציריש כנס גיאולוגים במרוקו אז ^  

. ל"ז מנחם זטורסקימשימת בר מצווה שנייה הייתה נטיעת עצי אלונים וכליל החורש בהמשך לחורשה של ^  
 ...כל הכבוד למשימה ולמורשת

 .ישר כוח. יצאה לטיול ברודוס הקרובה וכמובן רושמת כבר את היעד הבא יונה פלג^  

 שרוןבת ל. תמרחובקת בת משק בשם  צור-אמיתימשפחת  –בת משק ראשונה בקבוצת הנקלטים שלב א ^  
 .מזל טוב ושפע ברכות  יאירו יואבאחות ל גיאו

.... ברכות לעוד  –בארבעה ימים בוונציה הרומנטית  ביוקאורל מישלו אלישנות נישואיהם חגגו  43את ^  

 (היום כבר עדיף לא לספור)

 –אצל הצעירים אומרים  –קפצה לשופינג בלונדון לשבוע התאווררות וחזרה  אילנה נירהחברה הצעירה ^  
 ....יפה לך

ג "בטורניר ל!!!! בשקט בשקט בלי חולצות וכרזות זכתה נבחרת הנעורים שלנו בכדורגל במקום הראשון ^  

 ...כבוד גדול וכן ירבו –. נבחרות מהישובים 04המדריך מוסר שהשתתפו  שחר. בעומר של האיחוד החקלאי

. שהקפידו על כל פרט ועל האוזון דליתו רגב ליפזבארגונם של משפחת  –ג בעומר והיה מוצלח ויפה "היה ל^  

הפעם . על הנקניקיות נמריםקריוקי נחמד וכמיטב המסורת פיתות בטבון וה, מופע אש, נגלינג לילדים'ג

 .חגיגה שתמיד משאירה טעם לעוד. תפוחי האדמה היו בתנור גחלים חדיש

אנחנו יודעים . בנושא השואה בירושלים ו רוזנבלום'איזחברי ניר אליהו יצאו לטיול מודרך של החבר ^  

 .משתבח עם השנים -מדריך טוב אבל נאמר שהוא היה מעולה' שאיזו
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סיקה 'אחותה של ג. מזל טוב שפע ברכות , אורןולחתן בר המצווה  עידןו סיקה'ג ביוקאורללמשפחת ^  

 . הגיעה לארץ לעליה לתורה ולחגיגה שהתקיימה בבית אליהו

 עמרו מדר יתרו יהודיתומשפחת  עידוו ברלס רותי אייל נויהגם סוג של חגיגת בר מצווה יצאו משפחת ^  

 .אגירת כוח למשימה הבאה, לנופש קצרצר בטורקיה

 .תעשו חיים. טסו לטוסקנה שבאיטליה למנוחה קצרה עם אחותה של חנה ובעלה קובלסקי אילןו חנה^  

נולדה נכדה שהיא בתם  רמי אסוליןו( ה'בתם של שושקה ואברמל) הדרל -שמחה גדולה במשפחת לוינסון^  
המון מזל טוב בריאות  - אלמה -ושמה בישראל  -.שושקהו ה'אברמלוהיא נינה ראשונה ל, מן יובלו ענבלשל 

 .עושר ואושר לכל שבט לוינסון

, הגרים בקיבוץ סופה עמוסו אביטלובתם של  מיקיו הניה שוורץלבית משפחת  ליהנכדה  –הידעתם ^   
התחתנה עם בחיר ליבה  לי, אז בגן האירועים עדן. בקשה להתחתן כמו סבא וסבתא שלה בקיבוץ ניר אליהו

והכי חשוב שגם הם ידעו שהכי , איחולים לבביים, שפע ברכות לכולם. שהוא מקיבוץ רגבה צור

 .טוב זה בניר אליהו

בסיוון באו שניים רעים בברית האהבה אשר לא יפירוה ' ביום ראשון ג: וטרי טרי מן התנור^  

 .הרבה שמחה ונחת, מזל טוב לכל המשפחה! היו ברוכים פנר יותםו יודפת –אדם ושמים 



 

  28עמוד  -65/10//16/ - 215גליון  -בניר 

 

וליוס שנור וון ‘ג

 קרולספלד

 ?ומי עולה השנה על הבמה
 

 בת לדקלה וטלשקד רגב 
 בת לענבר ועדוליה שקד 

 בת לעדי ושחררוני הלפרין 

 בת לקרן ויפתחרומי צדפי 
 בת לשלומית ונירכרמל ברזילי 

 בת לליאורה וארנוןארי -יעלה לב

 בן לדותן ודניאלגומא אביגד 
 בן ללירון וארזיותם איליה 
 בת לשרון וגיאתמר אמיתי 

 בן ללירן ויואבעמית יונה 
 בת לבר ואסףשירה שניצר 

 בן לניצן וטלמעין אלמוג 

 
 .טו בני קיבוץ באופן פורמאלי-טו-חלקם או

 .ויש אפילו נין למייסדים, חלקם נכדים

 .נראה אתכם מפצחים את תורת הייחוס

 

 רות דבקה בנעמי    
 וילייאם בלייק

 ליליאן

 ....נו

ציירים רבים עסקו בדמותה 
המסקרנת של רות המואביה 

,  ולימים , שהצטרפה לעם ישראל
 .שהיה מצאצאיה, נמשך למלכות דוד

 .מוגשת כאן טעימה לכבוד החג

 זאב רבן


