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 ואאבד את שיערי כשאזדקן

 שנים רבות מעכשיו 

 ? האם עדיין תשלחי לי ברכה לחג האהבה 
 ?בקבוק יין , איחולים ליום הולדת

 אם אהיה בחוץ עד רבע לשלוש 

 ?האם תנעלי הדלת 
 ?האם עדיין תזדקקי לי 

 ?האם עדיין תאכילי אותי 

 . 46כשאהיה בן 
 גם את תהיי זקנה 

 אך אם תגידי את המילה 

 ...אוכל להישאר איתך

 

 לנון-מקרטני/  when I’m 64: מתוך

 !!!מזל טוב לקיבוץ 
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 לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

 נר זיכרון

 –כִֹּחי הֹוֵלְך ָוָדל 

 !ֱהֵיה ָנא טֹוב ֵאַלי, ֱהֵיה ָנא טֹוב ֵאַלי

 .ֵמַעל ּתּוַגת ָיַמי, ֱהֵיה ִלי ֶגֶשר ַצר ֵמַעל ִלְתהֹום ּתּוָגה

 ָמה-ֱהֵיה ִלי ֶנֶפש  !ֱהֵיה ָנא טֹוב ֵאַלי, ֱהֵיה ָנא טֹוב ֵאַלי

 .ֱהֵיה ִאיָלן ֵמֵצל ַעל ְפֵני ִמְדַבר ְשָמָמה, ֱהֵיה ִמְשָען ַלֵלב

 .ַהַשַחר כֹּה ָרחֹוק, ַהַלְיָלה כֹּה ָארְֹּך   !ֱהֵיה ָנא טֹוב ֵאַלי

 ,ִפְתאֹּם-ֱהֵיה ִשְמַחת, ֱהֵיה ִלי אֹור ְמַעט

 !ֱהֵיה ִלי ֶלֶחם חֹּק

 

 רחל         

 חודש יולי
 

 שנים למותו 6 -אהרון ביוקאורל 
 שנים למותו 3  -יעקב מזרחי  

 שנה למותה 02  -יעל המר 

 שנתיים למותו  -יני לב ארי ‘אורי צ

 חודש אוגוסט
 

 שנים למותה 03 -ריקה שלמון 

 

 על חוף היםאורי ריזמן   
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אלא שהאירועים שרגשו עלינו הוציאו , ביולי 02 –העלון הזה היה אמור לצאת לכבוד חג הקיבוץ שחל ב

, קרובים, לכולנו היו בשבועות החולפים בני משפחה. אותי מן האפשרות לשבת בריכוז ולהכין אותו

לעתים מדובר בחיילים שנקראו לקרב ולעתים מדובר . חברים וידידים שחייהם היו נתונים בסכנה
 .שתחתיו האדמה רועשת, באזרחים שקבעו את ביתם בנוף פסטורלי

מצד אחד גילויי שנאה נוראים . הימים האלה חשפו לעין כל את פניה הרב גוניים של החברה הישראלית

ומצד שני דאגה , (אם בכלל יש לה מדיניות)לכל מי שדעתו איננה מתיישרת עם המדיניות של הממשלה 
 .ופרגון אדיר ללוחמים שיצאו להגן על הבית, משותפת לכל מי שזקוק לעזרה

, כל אלה משמשים בערבוביה -תחושת שייכות וחוסר ביטחון , גאווה, אימה, דאגה, כאב, רגשות קיצוניים
 .הדבר הקבוע הוא היעדר השגרה, שבמקום הזה שבחרנו בו לבנות את ביתנו, ומזכירים לנו שוב ושוב

 .“יוצא בזמן”וכך יצא שהעלון , גם החג שלנו נדחה

קבוצת המשפחות הראשונה עומדת . בדלת אמותינו מתרחשים אירועים דרמטיים בקנה המידה שלנו

כולם , וגם בחזית הזו, תהליך המסירה של הבתים מלווה באקורדים צורמים. להיכנס לבתים החדשים

ובפינה של צוות שילוב תמצאו התייחסות , נימרודבדברים של . למנוחה ולנחלה, מבקשים להגיע לפתרון
 .למשימות הגדולות והמאתגרות הצפויות לכולנו

 .דברים לזכרו יובאו בעלון הבא. ל“ז בוסיקלפני זמן קצר נפרדנו מ

לייקה . חברתנו שהלכה לעולמה בסוף יוני, לייקהבעלון זה מוקדשים מספר עמודים לזכרה היפה של 

 . שנות הקיבוץ ולהיותו רב דורי 46 –ובכך ניתן למצוא הוכחה ל, נכדים ונינים בקיבוץ, זכתה לראות בנים

 .וגם דרכו כבר יש פרספקטיבה לפיסת החיים שנוצרה פה, תקומיהראיון המרכזי הוא הפעם עם משפחת 

למי שלא היה חבר באותן שנים . עוסקת הפעם בוועדת חברים עתליהועמיקם פינת הארכיון שנוצרה בידי 

 ...אולי יהיה קשה להאמין שכך התנהלנו

תמונות . )למקלידים ולצלמים, לכותבים, תודה לכותבים הקבועים ותודה לכל מי שתרם לעלון זה
 (.עוזי באריי “השכונה החדשה צולמו בחלקן ע

 

 ,בתקווה שבעלון הבא כבר נוכל לברך את חברי הקיבוץ החדשים

 

 , כולם מוזמנים לחגוג ושיהיה לנו חג שמח

 נטע, קריאה מהנה

 

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 62או להכניס לתא דואר מספר 

 
 ...מחכים לשמוע מכם

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

 דור הורביץ

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

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

www.nirel.org.il  

 דבר העורכת
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, ליווינו את חברתנו לייקה למקום מנוחתה  4102בשבוע האחרון של חודש יוני 

. פרידה שנכפתה עליה ועל בני משפחתה, וזאת לאחר פרידה ממושכת ממנה
בשורות הבאות נתאר את . לייקה הייתה מן הראשונים שהקימו את הקיבוץ

ממה שסיפרו עליה , כפי שהיא עולה ממה שסיפרה היא בעצמה, דמותה

 .וממה שספדו לה בני משפחתה, חברים

 
. וסיפרו את סיפורי חייהם, התכנסו הוותיקים בעזרתה של ציפי ממחלקת הרווחה של המועצה 4112בשנת 

 :כך רשמה הדסה את סיפור השנים הראשונות של לייקה מפיה

 
 בית אבא

אבל אימא שלי זכרה את , בתורכיה נהגו לרשום רק את שנת הלידה. גדלתי באיסטנבול, 3333נולדתי בשנת 

אבי עבד . והיום נותרתי היחידה, הייתי הצעירה משישה ילדים. תאריכי הלידה העבריים של כל הילדים
 .ס תורכי וצרפתי"למדתי בבי. אימא לא עבדה מחוץ לבית, במסחר

 .אבא נהג לקחת אותי ביום ראשון למקומות קיט באונייה –מכיוון שהייתי הכי קטנה : זיכרון ילדות

 

 העלייה
 .והייתה שמחה גדולה, אליו היינו צמודים, על הקמת המדינה שמענו ברדיו

היינו בני     . שבתות בקבוצות ושם החלטנו לעלות-היינו מתכנסים במוצאי. נוער של יהודים-הייתי בתנועת

היו לנו מדריכים שעלו . כעשרים צעירים לגרעין, בתנועה הייתי כשנה עד שהתארגנו. 32-31
הנסיעה . עם דרכונים, עלייה חוקית, 3392עליתי בשנת . לפנינו לארץ והם שכנעו אותנו לעלות

 .לארץ ארכה יותר משבוע

שהיו , אליהו-אבל לפני כן באנו לראות את ניר, גלעדי-היינו מיועדים לשנת הכשרה בכפר

 .אליהו-את ניר -הגרעין  –אחרי שנת הכשרה בכפר גלעדי השלמנו . מעוניינים בנו
 ". העוגן"כ עבר ל"אחד מאחיי היה בקבוצת גבולות ואח. חלק מהאחים שלי עלו לארץ

 

 השנים הראשונות בארץ
-בניר. למדתי עברית ושמעתי הרצאות על הארץ. לקורס לעולים חדשים, ברל-גלעדי נשלחתי לבית-מכפר

שכלל גם )ילדים -עבדתי גם במטבח(. היו בקושי חמישה ילדים)ילדים -אליהו התחלתי לעבוד כמטפלת בבית

 .הגעתי לעבודה במרפאה, עוד לפני שלמדתי, בשלב כלשהו. בשדה עבדתי מעט(. דיאטה

 
 איך הכרתי את יעקב

לא . הגיע בתור בודד, אליהו-הוא כבר היה בניר. לראות בנות בקורס לעולים חדשים, ברל-יעקב בא לבית

 ...שמתי לב אליו במיוחד
יפס 'יעקב היה מביא לי צ. יפס'והשומרים נהגו להכין צ( מפני גנבים ומסתננים)במשק היו שומרים בלילות 

שהיום , אחרי שנתיים נולדה מיקה. דבש לא יצאנו-לירח. התחתנו 32.3.90 –ב , אחרי זמן קצר. וכך הכרנו

 .היא כבר סבתא
שם היו רדיו , אוכל-בחדר, היינו רוקדים בערב –( יעקב לא)אהבתי לרקוד . בעיקר עבודה, החיים היו צנועים

אכלנו . היינו זוג יחידי בבית של ארבע דירות. כולנו היינו צעירים והקשרים החברתיים היו חזקים. ופטפון

 .הייתה חברותא ושמחה, כולנו ביחד ארוחת ארבע על הדשא

 .אני אוהבת חברה
 .ועד היום אני לא מצטערת. גם כאשר הנושא עלה על הפרק, לא רציתי לעזוב

 דפים לזכרה -ל “לאה לייקה מזרחי ז
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 ...הגיעה השעה להיפרד סופית ורשמית... אז זהו

 .מי שראה אותך בשנים האחרונות יודע שכבר נפרדת מאיתנו ואנחנו ממך כשחלית באלצהיימר

 .מודעת ובריאה, צלולה, מטופחת, בחרתי להיפרד ממך ולזכור אותך יפה, ביום שלא זיהית אותנו

ברור לי שלא היית רוצה לדעת איזה מחיר כבד גבתה ממך המחלה ... כולי תקווה שלא היית מודעת למצבך
 .האיומה הזאת

ולא נאלצת להיפרד ממנו , אני מתנחמת בכך שלא היית נוכחת במחלה של סבא כשחלה התדרדרות במצבו
 ...אני יודעת שזה היה לך קשה אפילו יותר. כשאת צלולה

 !כמה נפלאה היית, חשוב לי להזכיר לכולם כאן וגם לעצמי... סבתא

כל פרט היה חשוב לך וכל זה בא לידי ביטוי בבית שלך ושל , מודעת לעצמך ולסובבים אותך, נקייה, מטופחת
 .סבא

הוא ידע להמיס את הכעס והיית פורצת בצחוק  –שיתוף הפעולה וגם כשכעסת , הזוגיות המשלימה שלכם
 .משוחררת, כל כך אהבתי לשמוע אותך צוחקת... מתגלגל

לברך ולשמח , להרים טלפון, זוכרת שתמיד זכרת את ימי ההולדת של כולם ולא שכחת לקנות מתנה

 .בתשומת הלב שלך

, כולם ידעו שאת אחות מוסמכת, את הדאגה האין סופית שלך כשכל אחד מאיתנו היה חולה או פצוע

 .איך טיפלת במסירות ואכפתיות בכל חברי הקיבוץ, סביב השעון" האחות לייקה"

ארוחת ערב , לשאול לשלומנו, לחבק, תמיד שם בשבילנו, אלמוג ויובל גדלים לצידכם, אני זוכרת את עצמי

 .או ארוחת ארבע מושקעת

זה הקול שתמיד ילווה אותי כזיכרון ילדות , זוכרת את הפעמים שישנתי אצלכם והתעוררתי עם גרגור היונים
 .חזק שאת וסבא הייתם חלק משמעותי ממנו

מסירות ואכפתיות אין , והעוגיות המלוחות והכל באהבה, זוכרת את הלימונדה הטעימה שהיית מכינה
 .סופיים

 .היא אוהבת אתכם כל כך. תודה על הדאגה והאהבה למיה שלי מרגע שנולדה

ותמיד ציידת אותנו במילה או , זוכרת את השליחויות שארגנת לרון ולי להביא לסבתא הגדולה דברים
 .שתיים בלדינו כדי לשמח אותה

הצלחת , ואיך אפשר לשכוח את העציצים הרבים והכל כך יפים ושופעים שטיפלת בהם במסירות ואהבה
 ...להדביק אותי בחיידק הזה לשמחתי

מסתבר שהשפעת עלי , "בריאות  נוסח סין"מצאתי ספר שנתת לי מזמן שנקרא ... אתמול כשהלכת מאיתנו
 !!!פניתי בעצמי לרפואה משלימה ועל כך אני רוצה לומר לך תודה. גוף ונפש ותזונה, מאוד בנושאי בריאות

, אוהבת, נפלאה, רצינו לומר תודה והערכה על כל השנים הנפלאות שהיית סבתא שלנו, סבתא לייקה שלנו
 !אלמוג ולי וסבתא נפלאה לכל הנכדים והנינים, מפנקת ודואגת ליובל

 !כעת את עם סבא ולא כואב לך יותר כלום, סבתא

 . אם לא הבנו ואם לא היינו שם מספיק בשבילך, אנחנו מבקשים ממך סליחה אם פגענו

 נוחי על משכבך בשלום

 !אוהבים ומתגעגעים מאוד

 .יוגב ומיה, תמיר, שגיא, מעיין, אלמוג, יובל

 01.2.0/11סבתא לאה שלנו                                               
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 (:המקצועיים)ואלה תולדות החיים 
 ..ועד.. למדה אחות מעשית מ

 ..ועד.. השקיעה והשלימה למוסמכת מ

 .כך וכך שנים..ועד.. עבדה במרפאה מ

 

 ?אך מה מסתתר מאחורי המספרים היבשים

 

 אם רק ננסה לתרגם את השנים

 לחודשים

 לשבועות

 לימים

  –לשבתות וחגים 

 כל כך הרבה שעות של עבודה

 .שלשום עבודה אחרת לא דומה

 עבודת משמרת

 .בלתי נגמרת

 אין גבולות למסירות

 ולאחריות

 .ולסבלנות

 לא להראות את החרדה

 ,והדאגה

 ,להשרות ביטחון, לעודד, לנחם

 ,רוח נדנודים-לשאת באורך

 ,טרוניות

 .ולעיתים גם עלבון

  –להבין ולסלוח כי בעת מצוקה 

 לא כל אחד זוכר 

 ,שגם את פגיעה

 ,וגם לך יש עולם משלך

 ,שלא פעם לגמרי נשכח

 ,כאשר לאחר את נפשך את מוסרת

 .כולך לאחר מתמסרת-כאשר כל

 ,לא לנתק אף פעם את הטלפון

 גם אם בצד השני

 לא לוקחים בחשבון

 ( 1991 –ז "תשנ)ללאה לכבוד יציאתה לפנסיה 

 ,את שנתך, את לילך

 ...את רגעי שלוותך

 

 איך אומרים את התודה

 ,על כל כך הרבה רגעים

 ,שעות

 , ימים

 ,שנים

 ?של עבודה ללא לאות

 איך אומרים את התודה

 על כל הסבלנות

 והאחריות

 ?והמסירות
 

 ?...כשכל כך לא רגילים –איך פתאום אומרים 
 איך על דף אחד יש מקום

 ?לרחשי לב של כה רבים

 

 ,נאחל לך שבשנים הבאות עלייך לטובה

 ,תדעי ליהנות מקצת מנוחה
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כך היה גם לפני ... אוגוסט אז היה כבד מאד-חום יולי 

שמונה שנים במלחמת לבנון השנייה הזכורה לרע שהיה גם 
 –לפחות מעז יצא שקט "... הקיץ בו החברים פנו לרשם"

אולי מכל ההרג וההרס . לכל הפחות בינתיים בגזרת הלבנון

ואולי אפילו , הנורא בדרום תצא הפוגה בלחימה ובשכול
 ...שצריך לפתור סכסוכים בדרך אחרת, הפנמה של הצדדים

היה חם ולח כשהמייסדים עלו על גבעות : שנה 46מה שבטוח הוא שהיה קשה מאד גם לפני , לצערי מסופקני

והיו גם פדאיון אבל זה בטח לא הרתיע את , מרה ששימשו עמדות של העיראקים במלחמת העצמאות'הח
, בנחישות רבה הקימו את הגן הפורח שיש לנו פה היום. וכל אלה שבאו אחריהם" בתלם"או את , הראשונים

, בכל זאת הצעירים שבינינו. צריך מדי פעם לעצור ולהיזכר בכל זה(. דים"וממ)בעשר אצבעות וללא מזגנים 

 . עדן מן המוכן-ובוודאי החדשים הנקלטים מקבלים מה שלדעתי הוא לא פחות מגן

 משולחנו של המזכיר

וגם , אם לא בחומר אז עשירים ברוח, אבל אלה צרות של עשירים –עדן יש צרות לפעמים -גם בגן, נכון

י קנאים ופקידים שעושים ימים כלילות כדי "ניסטים ע"מספיק עשירים כדי להיחשב לנדל –בחומר 
שההתיישבות מחזיקה את קווי " מבלבלות העובדות"את הפקידים האלה לא . להצר ולקלקל, להקשות

ללא ( הם בני קיבוצים" צוק איתן"שמינית מהרוגי )הספר וממשיכה לשלוח את בניה לשרת את המולדת 

מקפיאה ...( 'היועץ המשפטי לממשלה וכו, י"רמ)למשל בכך שהמדינה באמצעות פקידיה , "התניות"

זו ... שנה 46-ד לחבר צבי מאור שנמצא פה כבר למעלה מ"ואפילו תוספת ממ, אפשרויות בנייה לאותם בנים
מדיניות עויינת של המינהל . אך גם איומים אמיתיים –יש פוטנציאל אדיר  –מאתגרת , מורכבת, תקופה כזו

האוטונומיה . גמישות פחות, וועדות תיכנון שהופכות קפדניות יותר, ומשרד היועץ המשפטי לממשלה

המשרד : משרדים שכף רגלם לא דרכה אצלנו מתחילים להתערב , שהייתה לנו בעבר הולכת ומצטמצמת
, ת והחינוך רוצים ללמדנו איך לחנך את ילדנו"משרדי התמ, לשירותי דת רוצה להחליט בשבילנו איך לקבור

רשויות החשמל , איך לטפל בבארות שחפרו המייסדים, משרד הבריאות יכתיב לנו מה ואיך לבשל ולאכול

, עכשיו כשסיימנו את מרבית הסדרי החובות של הקיבוצים: "כאילו יד נעלמה סימנה. והמים רוצות אתנן
 "... ואפשר להתנפל עליהם ולגבות קופון שמן –הם צומחים 

, לקרוא נכון את החששות ולתקשר חדשים עם וותיקים, במידה ולא נצליח לקלוט נכון –ויש גם איום פנימי 

פעם , בקיצור. קולטים ונקלטים, הפעם בין מגזרים -ח במלחמות פנימיות כמו בקיץ ההוא "נמצא עצמנו חו
ואין מנוס מלהתמקצע ולדעת להתמקד באיומים , מורכב יותר, אבל היום קשה אחר, היה בודאי קשה יותר

 .ולהפכם להזדמנויות

אולי מבלי שנרגיש מרוב שחם או שהיינו עסוקים במונדיאל ומערכות צבאיות וכוננות , בימים אלה ממש
 .מיושמת הלכה למעשה הקליטה הגדולה בפרויקט עם אמפא –ספיגת טילים 

-ההרכב הנוכחי שהתכנס להרמת כוסית ב. זמן לסיכומים, במקביל הגיעה לקיצה קדנציית הנהלת הקהילה

מסיים ארבע שנים אינטנסיביות ורבות  –הנהדרת שחווינו אז  42-ממש לקראת חגיגת ה – 0232ביולי  30
שנפסיק לחנות על חול עם " –סימנו מטרה ברורה , שאך נבחרו אז להנהלת הקהילה אסטלושקד . עשייה

 "...ל"תשתיות של היאחזות נח

חניות אספלט , השכונה החדשה בשלבי סיום... המטרה הושגה ובזמן –מבחן ההיסטוריה מלמד , ובכן
מקיבוץ קטן של , בקיבוץ שגדל בן קיץ, וגם שכנים חדשים מצפון, בורגניות כבר משרתות את רכבי החברים

. תושבים 922חברים ומעל  092-ובו יהיו קרוב ל( ממוצע בגודלו -ובשלב ראשון )איש לקיבוץ גדול וגדל  622

פתאום יש עוד נוי לגנן , והתווי החדש של גדר הביטחון הרחיב את שטח המחנה משמעותית, גם פיזית גדלנו
, כאן נידרש לסבלנות. אבל קליטה גדולה ודרמטית כזו היא לא רק דבש... ומרחבים חדשים לילדינו לחקור
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. אחריות והשקעת אנרגיה רבה כדי שהשותפות הזו תצליח

אך ללא שינוס מותניים של כל בעלי , הקמנו את צוות השילוב
חשבנו לנו בצוות . יהיה קשה, התפקידים ורוב החברים

בהנהלות הקיבוץ ויחד עם , אנוש-בוועדת משאבי, התיאום

החברים שהתעניינו ובאו לאסיפה שנכון בעת הזו לבחון עדכון 

בשלב זה בחרו חברי הקיבוץ להישאר . של המבנה הארגוני
מחר או ... אלא שהמצב הקיים כבר איננו, במצב הקיים

יש לקלוט ולהטמיע ... מחרתיים העבודה גדלה כפליים

כשבמקביל האתגרים שמייצרים , אוכלוסיה חדשה ושונה
 . עבורנו מוסדות המדינה רק הולכים ומתעצמים

דברים . שקוף וחשוף לביקורת ציבורית ותקשורתית, הכל נגיש –במילניום החדש , כיום בעידן המידע

הולך ונהייה קשה  –עידן המשפט והתביעות  –בעידן כזה . שלגביהם היינו אדונים לעצמנו הופקעו מאיתנו
לכן תפקיד המזכיר והמבנה הארגוני . לבעל תפקיד לקחת על עצמו עול כבד בלא שיש סמכות הולמת בידיו

כי לא יהיה מי שיבצעו  –לא יהיה " מה שהיה הוא שיהיה. "מחייבים בחינה מחודשת –של הקיבוץ איתו 

 ?האם אנו נותנים בידיו את הכלים המתאימים לעשות זאת –ואם יהיה . במתכונת הישנה

אולי הגיע הזמן להפסיק לחפש פראיירים ולתת בידי "... פראיירים לא מתים הם רק מתחלפים"אומרים ש

 :עכשיו נחזור לשורה המסכמת. המוכנים לעשות את הכלים

עסקה בעיקר בתהליך השינוי באורחות חיים הטמעתו ( 0224-0232)אם הנהלת הקהילה בקדנציה הקודמת 
הרי שהנהלת הקהילה היוצאת עסקה בעיקר  –ויישומו ובניית התשתית התכנונית לצמיחה הדמוגראפית 

לצד הסדרת הנושא הפנסיוני ועיבוי מערך הערבות ההדדית והביטחון , בצמיחה עצמה ונגזרותיה הרבות

 :עבודה רבה, הסוציאלי

משק -בני 93מאז החלה מתכונת הקליטה החדשה קלטנו לחברות בקלפי  -בתחום הקליטה נציין רק זאת 

 :חברים חדשים שהגיעו מחוץ למערכת הקיבוצית 69ות זוגם ועוד /ובני

כלומר שווה ערך למחצית ממספר  – 19-מתוכם עד סוף השנה הנוכחית צפויים להיות חברים בפועל יותר מ
 !!!או עוד תוספת של שליש לקיבוץ שהיה, החברים ביום שלפני

הונחו , נסללו כבישים וחניות. ₪מידה של למעלה מעשרה מיליון -בתקופה זו שודרגו תשתיות בקיבוץ בקנה
מרכזיית התקשורת , חשמל ותקשורת-התווספו קווי, (ואף הוחלף קו האזבסט ברובו)צינורות ביוב ומים 

המשק בצמיחה חסרת , כשגם מבני הציבור זוכים ויזכו לתגבור ורענון, עודנו בעיצומה של העבודה. התחדשה

 .תקדים במונחים כלכליים יבשים וגם מצב היתרות

(. לאחר בחינות מעמיקות ודיונים בוועדת הפנסיה ובהנהלות)שנתית לפנסיה -אשתקד אישרנו תוכנית רב
זאת . וכיום הוא במגמת ירידה, ₪לפחות משלושים מליון ₪ הפחתנו את החוב האקטוארי מחמישים מליון 

במאמץ משותף . במקביל לכך שהצלחנו לשמר את רמתם של רוב השירותים והסיבסודים ולהפחית מיסים
ואף הגענו למצב של תשלום מס  –בספרי הקיבוץ " החוב הנידחה"עם מטה הסדר החובות טיפלנו בסוגיית 

פתחנו קרנות השתלמות לחברי הקיבוץ וגם התחלנו ". מחיקת הבלון"אך ללא העננה של  –מלא כקיבוץ 

 . יישום שנראה כמעט דמיוני בעת קבלת ההחלטה בזמן השינוי –במימוש הפקדת הכספים לטבלאות האיזון 

 :ברצוני לציין

וסוגר עשור במהלכו היווה תמיד סמן מצפוני ופורמאלי  0226שאיתי בהנהלת הקהילה מאז  איתיאת 

ומראהו ( גיל הביניים)ועל אף גילו , שגם הוא מסיים קדנציה שנייה ברציפות יובלאת . לפורום כולו ולי בפרט
ולסייע , בהיעדרם של נציגים אותנטיים בהרכב הנוכחי –ידע לייצג נאמנה את שכבת הגיל השלישי ( הצעיר)

שייצג נאמנה את קולן של המשפחות הצעירות והוכיח  רפי נחוםאת . בשימור המרכיבים השיתופיים במשק

כי גם חברים חדשים במערכת הקיבוצית מסוגלים להשפיע ואף להוביל לקבלת החלטות לפעמים כנגד 

ששימשו כמבוגרים האחראיים בהנהלה הנוכחית וידעו להביא פרספקטיבה של  אסטלושקד ... הסיכויים
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רפי קורדובה וכמובן , שתמיד דאג לאתגרנו במחשבה נוספת אבי. שנים קודמות ונוהגים שהיו בקיבוץ בעבר

שקיבלו בהנהלה תיאבון לעשייה ציבורית והמשיכו לתפקידים בכירים יותר בפירמידה  – יוסי לויו

שהחליפו אותם ותרמו  הדסוסיקה 'גל ולסיום... ר וועדת הביקורת בהתאמה"הקיבוצית כמרכז המשק ויו

 . לשפר במעט את הייצוג המגדרי בשלהי הקדנציה של ההנהלה

 :ברצוני לסכם ולהודות -התייחסות מתחייבת לנוכח המצב  –ובמעבר חד 

 יהודיתל, לכל אנשי התשתיות והשירותים, צית הדינאמית"הקמבליזה ל, ש וועדת הביטחון"הרב יוניל
ובמיוחד לכל עובדי החינוך . שהכשירה את המקלטים מבעוד מועד דותןל, וצוות הנוי שנרתמו בחירום

לכל החברים המלווים , שומר הגנים אביל, המטפלות המדריכות והמדריכים, הגננות, הרכזות: המסורים
וסייעו לנו להעביר את תקופת החירום בצורה רגועה ולשמר את השגרה ככל , שקפצו בשעת אזעקה וכוננות

 . שניתן

עוצמתו של העורף היא נדבך משמעותי בחוסנה הביטחוני של המדינה בעיקר בימים  –תודה גדולה לכם 
, לכולם תודה על שירותכם בתקופה זו, אנשי הקבע ולמשרתי המילואים, לסדירים, וכמובן לחיילנו, אלה

 ...ולכל המשפחות שנרתמו לאירוח הפליטים מהדרום שהגיעו לצערנו בזרזיף דק

 ... שמותו הפתיע אותנו וקרה תוך כדי כתיבת שורות אלה, בוסיקאי אפשר בלי מילת פרידה מחברנו 

דמותו של הנער . עד לשינוי שחל בו בשנים האחרונות, בוסיק היה צעיר נצחי שמראהו אינו מסגיר את גילו

בחקלאות , עובד כפיים במוסך, קצין בצהל. והגשים בקיבוץ" מקווה ישראל"מהמושבה רחובות שלמד ב

ההיכרות שלי לפחות )אותה אהבה שהעביר לדורות הבאים . אוהב הארץ ומכירה לעומק דרך טיולים, ובבניין
הייתה עם דלית שהייתה מדריכה ומטפלת של קבוצת דוכיפת עם טיולים בלתי נשכחים שכללו לינה במאהלי 

 . כל זאת תוך כדי ובמקביל להתמודדות עם מחלתו החשוכה של תומר בנו הצעיר...( הבדווים בצפון

, כל אלה מתאימים ממש לאתוס הצבר –גם חשיבתו הביטחונית וההתנגדות למעבר החופשי בקיבוץ 
מודרניות , חריצות וגבורה, שילוב של חספוס עם יופי. אותו מודל שהציונות ניסתה להאדיר, הארצישראלי

סליחה שלא יכולנו לסייע ברגעים , שכל חייה דואגת לאחרים ולחלשיםו 'לנצול, יהי זכרו ברוך. לצד שורשים

 . מחבקים אותך ואת המשפחה. הקשים

. 46-הקיץ נחוג את חג המשק ה: ובכל זאת נסיים בנימה אופטימית קיבוצית כפי שבוסיק בודאי היה רוצה

או ההמשך , אך עבור קיבוץ זוהי רק ההתחלה, בשביל אדם זו תקופת מעבר מגיל העבודה לגיל הפרישה

 ... שלה

אולי דומה לדור המייסדים )קליטה מסוג חדש : בכל אופן הקיץ הזה מסמל תחילתו של מפנה גדול במשק

קיבוץ -או בני, לא עוד גרעינים שהתחנכו על קיבוץ בתנועות הנוער...( שבאו מכל קצוות תבל רק לא מקיבוץ

יש פה תהליך מעניין . שנולדו וגדלו פה
מעשה הצופן בחובו סיכונים . ומאתגר

וזאת בתקופה של חילופי , והזדמנויות

בואו נשתדל להישאר ענייניים . גברי רבים
 .ולא ניתן לפחד ולסטיגמות לשתקנו

רק ביחד נוכל להמשיך ולהצעיד את 

עוד עבודה רבה לפנינו  –הקיבוץ קדימה 
, אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו

האופק לפנינו והשמיים , כשהחזון ברור

 !חג משק שמח! הם הגבול

... אולי אפילו מעזה יצא מתוק, ומי יודע
  נימרוד
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אחת מהמשימות שצוות שילוב לקח על עצמו היא לוודא כי הנקלטים ילמדו להכיר את 

 .הענפים השונים של הקיבוץ וידעו למי לפנות בעת הצורך

נציגים , במפגש השתתפו המשפחות הנקלטות. כנס בעלי תפקידיםערכנו בבית אליהו  3/2/36 -ה, ביום חמישי
 .מצוות שילוב וממנהלת הקליטה ובעלי התפקידים

 

 :בעלי התפקידים והתחומים שהוצגו בכנס הם

 מנהל עסקי – רפי קורדובה

 הנהלת חשבונות – אסתר זטורסקי

 ביטחון – יונתן כס

 חשמל – יעקב שקד

 מים וביוב, רכב – יוסי לוי

 מרפאה ובריאות – תרצה זנגיו' תלמה גניאזדוביץ

 מזכירה טכנית – ליזה בוחסירה

 נוי וחצר – יהודית מדר

 .נמסר גם הוא בכנס( בהתאמה)הבניין וענף המזון , החומר שהכינו על הדואר, לא נכחו אליו הווארד, דרורה

את דרכי ההתקשרות , את עיקרי תפקידו, וכל בעל תפקיד בתורו הציג את עצמו עוזיו עתליהאת הערב הנחו 
 .עמו וענה על שאלות

נהנינו מעוגות ועוגיות ביתיות שאפו חברות מהקיבוץ ואין ספק שהמפגש , האווירה הייתה חמה ונעימה מאד
 .היה צעד חשוב לקראת אכלוס הבתים בשכונה החדשה

 .תודה גדולה לבעלי התפקידים שהקדישו מזמנם לערב חשוב זה

 

 בשם צוות שילוב קרן תשבי

 צוות שילוב:  עם הפנים לקליטה 

 :ולהלן תגובות

 

 חברים יקרים

 !!!!יישר כוח

 .מתוכנן ומנוהל היטב, באמת היה כנס מאוד מאוד מוצלח

ופתאום מתחילים לדבר על החיים בתוך הקהילה המיוחדת הזו יחד , דברנו עם הרבה מהנקלטים
 .המשמעות של חיים בתוכה עם 

 וייקח זמן להתמצא, יחד איתה מגיעה ההבנה שאנחנו מכירים ומבינים די מעט היום

 .ולהבין איך פועלים במרחב החדש

 .קיבלתם מסר חשוב ונהדר על העשייה. מחזקים וחיוביים, איזה כיף לקבל מסרים כל כך חשובים

המסרים הטובים שנאמרו , שיתוף הפעולה, התוכן, האווירה, האנרגיות!!! הערב היה באמת נהדר
הדברים שנאמרו על . ההשתתפות, הכיבוד הביתי והמשובח. על ידי בעלי התפקידים וחברי הצוות

 .ידי צוות שילוב



 

  11עמוד  -80/11//138 - 315גליון  -בניר 

 

 

 פגישות נוספות

 .התקיים אף הוא -יס "חינוך בגיל ב - עדי הלפרין בורץ מפגש עם 

 (בשל נסיבות התחלופה)מפגש עם מרכזת הגיל הרך עדיין לא התקיים 

 .אנוש ונציגי הנהלת חשבונות מתקיימים באופן פרטני עם כל משפחה-מפגשים עם רכזת משאבי

בפגישת הצוות שקדמה למפגש הגדרנו יחד את מטרת הערב כחלק מתהליך לייצור שייכות 

 .אין לי ספק שהנחנו עוד אבן בדרך להשגת המטרה הכל כך חשובה הזו. ותחושה של בית

 כל הכבוד למארגנים ולכל מי שלקח חלק בערב הזה

 !היה ממש מוצלח

 מלאי ההערכה ועם שמחה בלב

  ,נייחל לימים טובים מלאי אופטימיות

 

 "(תות"מנחים מטעם )ישי וקרן 

אבל עדיף מאוחר מאשר , כבר מאז יום חמישי אני רוצה לרשום את המייל הזה

 ...לעולם לא

אני רוצה להודות לחברי צוות שילוב על הערב החשוב שארגנתם וגם כמובן 
 .לבעלי המקצוע שטרחו והגיעו

אנחנו נמצאים בימים לא קלים עכשיו והיה נחמד להציץ לתוך לאור שבקצה 

עבורנו בדרך להשתלבות  זה היה ערב חשוב מאד -אבל מעבר לכך , המנהרה

  .שלנו בקיבוץ ובקהילה

  .אתם עושים עבודה חשובה. אז תודה רבה

 פרימשפחת 

 .ב.נ

אין לי את . תעבירו את המייל ליתר חברי צוות שילוב ולחברים הרלוונטיים
 .המיילים שלהם

 
, משופץ-שעברו לביתם המחודשלי  נטעו אסףל

 ובכך הפכו לחברים מן המניין
 בשעה טובה

ברכות  מחברי מנהלת הקליטה ומכל חברי ניר אליהו 
 .צמיחה ופריחה, להכאת שורשים
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 0/11בספטמבר  01ה "תשרי תשע' מוצאי שבת ג: רשמו את התאריך 

 רוקמים בניר

,   ערב קליטה בעדן, צוות שילוב, רוקמים בניר, כותרות רצות כבר שבועות בקיבוץ
 ?מה חוגגים? מה הקשר, חג המשק

שמטרתו לרקום מהלכים בקיבוץ , ביוזמתה של ועדת הקליטה, לפני כחצי שנה קם צוות חברים בקיבוץ
 . שיצרו קירבה והכרות בינינו לבין הציבור שעומד להצטרף אל מירקם החיים שלנו כאן בניר אליהו

הרי ניר אליהו זה מקום שיש בו תהליך קליטה והיקלטות מיום . אין בכך משהו שלא התנסינו בו בעבר

אלא שהתנסות בסדר גודל כזה כמו שצפוי . חיינו כולנו רוקמים כאן את. כולנו כאן נקלטים וקולטים. קיומו
 . היא חדשה עבורנו,  כלומר משפחות עם ילדים בכמות כזו, וסוג אוכלוסיה כזה, לנו השנה

 :וגם קרו דברים, צוות השילוב כבר רוקם את העתיד המשותף

 .ערכנו ביקורי הכרות בבתי משפחות החברים שבדרך

וכן פינה להתכנסות חברתית צמוד , ביוזמה משותפת של חברים ובעלי תפקידים הוקם גן המשחקים החדש
 .לבית אליהו

 .התקיים כנס הכרות של החברים שבדרך עם מרכזי ועדות ומרכזי ענפי שרות בקיבוץ

 .ועסוקים בפעולות ומחשבות נוספות,  בימים אלה עורכים את ספר המידע של ניר אליהו

, רוקמים בניר : אמור להיות ערב חגיגי , אחד השיאים הראשונים במסגרת רקמת חיינו המתחדשים כאן
 .שיתקיים בעדן על המים

וכן בהזדמנות זאת אולי , מטרת הערב ליצור הכרות בלתי אמצעית בין החברים בפועל ובין החברים שבדרך
, סרטונים ומצגות, זאת באמצעות הפעלות ושעשועון חברתי. להכיר טוב יותר גם את החברים שבתוכנו

מוסיקה ושיח , כיבוד, ושל חברינו שבדרך ובעיקר קפה, סיפורים והצגות של חברי הקיבוץ על דורותיהם
 .לפני ובסוף הערב, אולי אפילו ריקודים, רעים נעים

את הילדים אנא השאירו  .צעירי הקיבוץ והנעורים( ישנים וחדשים)הערב הזה מיועד לחברי הקיבוץ  ,לכן
 . כדי שבאמת נהיה פנויים להכיר זה את זה, בבית

את בני הקיבוץ שאינם חיים עימנו , להבדיל מאירועים אחרים שאנו מקיימים, כמו כן לא הזמנו לאירוע זה

כן הזמנו את הבנים שחיים עימנו . כי הם אינם משתלבים במטרה המוצהרת של ערב זה, כאן בניר אליהו
 .וכן את חברת הנעורים, ובנים שעודם במסלול, כאן

 *כדי שכולכם תגיעו , אנא עשו מאמץ למצוא סידור לילדיכם*

 

 ...להלן התכנית      

 (.לא ארוחת ערב)קפה וכיבוד קל  –קבלת פנים  03:22 – 02:32

 (פרוט יבוא)ערב תוכן והפעלות  00:32 – 03:22

 ריקודים, כיבוד, קפה, מוסיקה –ואילך   00:32

 

 "כולנו רקמה אנושית אחת חיה”

 .וביחד מקבלים תמונה עשירה ומלאה, כל אחד מוסיף צבע משלו

 צוות שילוב ומנהלת הקליטה, מצפים להשתתפותכם
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 משפחת תקומי:  על כוס קפה עם    

 
 .אני מוזמנת בחום להיכנס. גם בפנים הבית מטופח ונעים. ביתה של משפחת תקומי טובל בירק

ממקום שבתה . ונעמי נשארת לשבת על הספה בסלון, תקומי ואני מתיישבים ליד שולחן האוכל, בהתחלה
. והיא הולכת ומצטרפת לשיחה, ניכר שהזיכרונות העולים מעירים גם בה התרגשות, היא דרוכה וקשובה

שמה מצויין  -במקומות שנעמי תרמה לשיחה  . הרי שזה אברהם תקומי, במקומות שלא מצויין מי הדובר
 .תודה רבה למשפחת תקומי על ערב נעים ומרגש. בפירוש

 

כי עכשיו קוראים את העלון גם , איך הגעת לארץ, ספר איפה נולדת, לפני שאנחנו מגיעים בשיחה לקיבוץ
ואפילו את הדברים המעטים שאני יודעת עליך הם לא , וגם כאלה שלא נולדו פה, אנשים צעירים ממני

 .יודעים

עליתי ארצה . שנמצאת בחוף המערבי של טורקיה, בעיר איזמיר3330אני נולדתי בטורקיה בשנת , טוב

לאחר . הייתי בחברת נוער בקיבוץ יגור במשך שנה וחצי, 39.9 - 34לבד בן , חודשיים לאחר הקמת המדינה
וההורים באו ולקחו אליהם את הילדים מחברת , היות שהעלייה הטורקית התגברה, 3363-92מכן בשנים 

אז איחדו אותנו עם חברת נוער אחרת מטורקיה שהייתה בקיבוץ . נשארנו רק עשרים מתוך ארבעים, הנוער

כשגמרנו את התכנית של עליית הנוער התגייסנו . ועברנו לגברעם( שגם מהם עזבו הרבה מהחניכים)גברעם 

היות שאני ועוד עשרה חברה היינו (. ת"של)לאחר הטירונות יצאנו לשירות ללא תשלום . לצבא כגרעין
. י כאילו"של מפא, ואנחנו חיפשנו קיבוץ אחר, הם נשארו בגברעם, והיתר היו הקיבוץ המאוחד, יניקים"מפא

. והם הציעו לנו את ניר אליהו כי גם שם יש גרעין מטורקיה, בתל אביב" איחוד הקבוצות והקיבוצים"פנינו ל

 . לא היינו בין הראשונים. שנה לאחר הקמת הקיבוץ 3393זה קרה בשנת . ובאמת ככה הגענו לניר אליהו

 ?י"איך בחרת להיות במפא

אנחנו היינו . אחדות העבודה, גברעם ויגור היו קיבוצים של הקיבוץ המאוחד. בעיקר בגלל בן גוריון, כך יצא

כמו שאז הקיבוץ , אז חלק מאתנו החליטו להתפרק, שומעים מה הולך בארץ, קוראים פה ושם עיתונים

כיוון שהייתי , לא נהייתי ביתרי בארץ. ר"בטורקיה דווקא הייתי בתנועת נוער של בית... המאוחד התפלג
 .ר"ככה ששכחתי מבית, ובלבלו לנו את המוח, י"ומפא, הקיבוץ: התחילו להגיד לנו, ושם את יודעת, בקיבוץ

 ?איך עליתם לארץ

משם הפלגנו באיזה סירה קטנה , נסענו לאיסטנבול. 39-34עלינו ארצה ארבעים ילדים צעירים בגיל 
 . אביב-והגענו לנמל תל, איטלקית

ההורים , יותר מאוחר הגיעו אחי הגדול ואחותי, אני הבן הצעיר עליתי ראשון. כל בני משפחתי באו אחרי

ברגע שהוא השתחרר הם . כי אחי האמצעי שירת בצבא הטורקי והם חיכו שהוא ישתחרר, הגיעו אחרונים

. שם הם קיבלו בתים בכפר ערבי נטוש שהתושבים ברחו ממנו, אחותי והאח הגדול גרו ביהוד. עלו יחד
 . ככה שכולם התקבצו. ההורים והאח השני באו אליהם עד שעברו לשיכון

אבל , 33הצבא הטורקי הוא מגיל . לפני שייקחו אותם לצבא הטורקי, 39-32רצו לשלוח את הצעירים בני 

אז השתדלו לשלוח ילדים צעירים שלא צריך , היות שהמדינה עוד לא הייתה מסודרת. היה פה חישוב נוסף
יותר קל לקלוט את הצעירים בעליית הנוער בקיבוצים מאשר לקלוט . להשקיע בהם הרבה כמו במשפחות

 . משפחות

 ?האם הם בירכו אותך? מה היה היחס של ההורים שלך לעליה
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גדלתי בבית שידעו בו על . הבית היה ציוני. הם היו ציוניים

', החלוץ'אחי שהיה מזכיר של תנועת . והתכוונו לעלות, ישראל
הכל היה מסודר והם . קיים הרבה מאוד ישיבות אצלנו בבית

 . נתנו ברכה חזקה לעלייתי

איך מה שאתה . ובטח היה לך איזה חלום, גדלת להיות ציוני
 ?מוצא כשאתה מגיע לפה מול החלום שלך

איזה סירת דייגים גדולה , חצי אוניה), כשהייתי בסירה הזו

, אז כששכבתי ככה. תישנו על הסיפון: בלילה נתנו שתי שמיכות ואמרו. לא היה איפה לישון, (אפשר לומר

. צריך לשכוח כל מה שהיה בטורקיה. אנחנו מתחילים חיים חדשים: אז כבר אמרתי, והסתכלתי לכוכבים
 . עכשיו מתחיל פרק חדש בחיינו

אתה כבר מתחיל את , עוד לפני שהגעת לארץ, ברגע שעזבת את טורקיה. זה מאוד מעניין מה שאתה מספר
 .חייך החדשים

 .נגמר פרק אחד ומתחיל פרק חדש. ככה שכבתי על הגב ואמרתי. באוניה

 ?אתה מרגיש שאתה רצוי, אתה מגיע למקום חדש

היינו אולי . תיכף אנשי הסוכנות סידרו לנו הכל, ירדנו מהאונייה, אביב-באנו לנמל תל, הכל קרה כל כך מהר

הכל היה במהירות כזאת שלא היה לנו זמן . ותיכף לקחו אותנו לקיבוץ יגור, יום יומיים בבית עולים ברעננה
אז התחלנו להרגיש מה , כשהתיישבנו שם עם כל הילדים, לחברת הנוער, רק כשהגענו ליגור. להרגיש ולחשוב

 . זה ישראל

לצבא לקחו את . 'היינו אזרחים סוג ב, בטורקיה לא הרגשנו שווים במאה אחוז. חשבתי שזאת המולדת שלנו
 .רוב היהודים התעסקו במסחר. לשאת במשרות ממשלתיות, למשל, אבל לא אפשרו לנו, היהודים

לא יודע למה . בני משקים חשבו את עצמם ולא התקרבו אלינו. היינו בנפרד, עם בני המשק לא היה לנו קשר

 . איתם היה לנו קשר, הייתה ביגור גם חברת נוער מבולגריה. אפשר לחשוב, בני משק. חשבו את עצמם

אני ידעתי קצת עברית . ך"בעיקר עברית וקצת תנ, אחרי הצהריים למדנו, בחברת הנוער עבדנו חצי יום
למדנו . ושם היו לנו שעתיים בשבוע לימודים של עברית, כי למדתי בבית ספר יהודי אליאנס, מטורקיה

. חודשיים העניין הסתדר-תוך חודש. אבל היו לי יסודות, לא יכולתי לדבר חופשי כשהגעתי. לקרוא וגם לדבר

 . אחרי שנה בערך כבר דיברנו רק עברית. בהתחלה דיברנו בינינו או ספניולית או טורקית

 ?קשה, איך היה להיכנס לצבא

למדנו להחזיק . נע"היה לנו פעם בשבוע אימון בגד, כיוון שבזמן שהיינו בעליית הנוער, לא

רוב החברים שלנו . אז כשבאנו לצבא זה לא היה חדש, היו לנו יסודות, לירות, נשק

כל האחרים עזבו תיכף . אליהו-עשרה מתוך ארבעים באנו לניר, אנחנו, נשארו בגברעם
 . רק אני נשארתי מכל החבורה, אחרי כמה חודשים

 ?מה אמרת לעצמך כשנשארת לבד מכולם

, יצחק לוי, לייקה. ביניהם גם עולים מטורקיה, השתלבתי בין האנשים שהיו פה בקיבוץ, לא הרגשתי לבד
שנוכל  –י וגם טורקים "גם מפא. בגלל שהיו פה כבר טורקים, בגלל זה גם הציעו לנו לבוא לפה. קרודו, אסתר

 . להשתלב

היינו . כשהייתי עדיין במקווה ישראל לקחו כמה מאתנו לועידת האיחוד בתל יוסף. יש לי קוריוז: נעמי
זו . לכפר סבא" ?לאן אתם מגיעים. "ועוצרת משאית, אנחנו מחכים לטרמפ. צריכים לחזור באותו לילה

ישבנו . 'היינו בסך הכל בכיתה י. ואנחנו לא ידענו שאחר כך נגיע אליכם, אליהו-הייתה המשאית של ניר

ואפילו מילה עברית אחת , יוסף עד חדרה-נוסעים מתל, אנחנו יושבים עם אנשים. במשאית אני וחברות שלי
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מי שמייד התחבר אלינו היה . אליהו זה היה לי כל כך משונה שלא מדברים עברית-וכשהגענו לניר. לא דיברו

 .יעקב מזרחי

: בהתחלה היו שלוש קבוצות. אבל מי שבא ישר לקיבוץ לא ידע עברית, אנחנו ידענו עברית מעליית הנוער

כל קבוצה התחנכה . ונערים מקבוצה מעין חרוד, חברת נוער מקיבוץ גלעד, הגרעין הטורקי –כפר גלעדי 

 . ואיחדו את כולם בשביל לעלות על הקרקע, בקיבוץ אחר

 ?איך הגעתם לקיבוץ

בקושי . התנאים בקיבוץ היו מאוד קשים מבחינה כלכלית. עם כמה בגדים, באנו לכאן במשאית של גברעם

בכל , לא היו שום אמצעים כלכליים. היינו צריכים לרוץ אחרי צבי שידאג לנו לנעליים. נתנו לנו נעלי עבודה

( כבר לא קיימים. )ארבעה בחדר, גרנו בצריפים. נעליים קיבלנו רק אחרי שבועיים שהיינו במשק. דבר חסכו
 . מול חדר האוכל הישן

 . ומחת למיטות היו לנו מזרנים כדי שיהיה לבנים איפה לישון כשהם באים מהצבא, גרנו ארבע בחדר: נעמי

 ?היו ביניכם זוגות

להם היה חדר . סיריוסואלחלל . היו כמה משפחות שבאו מכפר גלעדי. כולם היו רווקים בגרעין שלי

כ התחילה "אח. וגם שני מבנים למגורי חברים, היה בית תינוקות בנוי. בצריפים גרנו כמה שנים. למשפחה

 .ועברנו לבתים( שכונת הרווקים של היום)בניה 

 ?איפה עבדת בתקופה הראשונה

ואז התחלתי להיות אחראי , עד שבנו את מחסן התבואות. עבדתי בכל מיני עבודות". פקק"בהתחלה הייתי 

ובין היתר , את ההובלות עשינו עם סוס ועגלה. וגם הייתי חצרן, על הכנת התערובות בשביל הלול והרפת

 . במקום טרקטורים השתמשנו בסוסים. היו לנו שתי פרידות ושני סוסים. הייתי אחראי גם על האורווה

, גידלנו עגבניות מלפפונים פלפלים. גידלנו ירקות לתצרוכת עצמית בעיקר. עבדתי קודם בגן הירק, למעשה

. ביציאה של הקרוונים', הדרך'החלקה הזו הייתה במקום שבו נמצאת שעכשיו חלקת ". יסודיים"ירקות 

היינו . ואשתוירחמיאל  -שהיה מרכז הענף והייתה שם גם משפחה שיותר מאוחר עזבה קרודו עבדתי עם 

 .לא הרגשנו שקשה, היינו צעירים. ארבעה

. היינו מקלטרים עם סוס. שהיינו צריכים להעביר בכל פעם, צינורות אלומיניום –היו לנו קווי השקייה 

והתחלנו , גידלנו יותר ממה שהקיבוץ היה צריך, כ זה התפתח"אח. מוציאים עשבים, עוברים שורה שורה

לפני " בית ילדים"איפה שהייתה חלקת . היו לנו שטחים גדולים של תפוחי אדמה. לשלוח תוצרת לתנובה
אז חיסלו את גן הירק שלא היה , בשלב מאוחר יותר המשק נכנס לבוטנים. שבנו את השכונה המערבית

 .ריווחי

 ?היה פחד? אתה זוכר מה הרגשתם כשהגבול היה קרוב

בכלל הערבים שלנו היו תחת . לא הרגשנו כלום מהכיוון של הישובים הערביים, חוץ ממבצע סיני, תראי
. אלו שעבדו בפרדסים ליד הגבול היו נפגשים אתם. מקלקיליה לא הרגשנו כלום. ממשל צבאי באותה תקופה

 .וגם התנים יללו. הבארות שרקו כל הלילה. 60 -גם בשטח הגבול וגם ב, היו שם בארות

אנחנו פחדנו כי אז היו . כשהיינו בבית עולים ברעננה כבר פגשנו את להקת התנים שהסתובבה פה באזור
אז את . ופחדנו מהתנים, קשרנו אחד לשני. סיפורים בטורקיה שהצבועים נכנסים וחוטפים ילדים ותינוקות

 . יותר מאוחר חיסלו אותם כנראה. אליהו-הלהקה הזו שמעתי גם כשבאתי לניר

 ?היה מפחיד להיות פה בלילה

מקלחות היו . היה לנו חשמל מגנראטור, בחוץ לא הייתה תאורה. היינו עייפים כמו מתים היינו ישנים, לא

כ בנו את "אח. בצד אחד הבנות, בצד אחר הבנים(. המחסן של שלום)בפחון שהיום הוא המחסן של הבנין 

 .המקלחות שהיום שם הנהלת חשבונות
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 . פחד אלוהים להגיע לשם בלילה, בור כזה. ממול לפאב, היו שירותים ליד הצריפים: נעמי

 ?מתי כיהנת כמזכיר

.( אבל לא ברציפות, הייתי מזכיר עוד כמה פעמים. )הקדנציה נמשכה שנה, נבחרתי להיות מזכיר 3396בשנת 

צבי . הם רצו להכיר אותנו ושאלו שאלות. 'בתלם'לפגוש את גרעין , גב-שרה קרודו ואני לעין, צבי: ואז נסענו

הם התרשמו מאתנו כמו שהם . ושרה קרודו הוסיפה, אני עניתי מבחינה חברתית, ענה מבחינה כלכלית

כי הבנים היו בשירות , בהתחלה הגיעו הבנות. ואחר כך החליטו לבוא אלינו, שמעו גם מנחל עוז, התרשמו
 . פעיל

המשימה הייתה להחזיק את . אז באותו זמן עבדתי בעוד מקום, תפקיד המזכיר לא היה משרה מלאה

באו . תחנת רכבת, אפשר לומר, ממש הייתה פה. היו עזיבות כאלו בלי סוף, אבל אי אפשר היה, החברה
שמעט מאוד , ניסינו לייצב אבל כל כך הרבה בעיות ועזיבות. מעשה של יום יום. באו עזבו, עזבו הרבה, הרבה

 . 'בתלם'עד שהגיע גרעין . הצלחנו

 ...נשמע מאוד מתסכל

, היו אפילו מקרה או שניים שאנשים היו מסודרים לעבודה. זה היה המצב אז, אי אפשר היה לעשות כלום

אבל אחר כך נולדו . אז הלכו ככה, לא היו דמי עזיבה. בלי להגיד לאף אחד, אלא שבלילה הם הסתלקו

 . כמה משפחות עברו ביחד לבני דרור. ועזבו המשפחות עם הילדים, ילדים

אבל הילדים , אנחנו היינו נורא עצובים. ביום אחד. עזבו, שישה ילדים, ביום אחד כל הבוגרים של הגן: נעמי
אני לא יכולה לשכוח . והתחילו לקרוע את הציורים שלהם, הקטנים פתחו את המגירות של הגדולים שעזבו

, צילה, אולי אשתו של עמנואל, אני לא זוכרת מי הייתה הגננת. ואז הבנו כמה הם סבלו מהגדולים. את זה

 . היא קראה לי לראות את זה

, מסרנו להם את המושכות, אנחנו בכוונה החלטנו לתת להם אחריות. התחיל שינוי' בתלם'כשבאו הבנים של 

שהם לא , ירגישו שהם עושים משהו. כדי שירגישו בנוח, שייקחו תפקידים, כדי שהם ינהלו את הענפים

אני לא , היו בינינו שהרגישו שהם דוחקים אותנו הצידה. אז הם התחילו באמת לשנות דברים. מיותרים

רצינו . ופה כבר היו משפחות, הם למדו והיו בתנועה ושם הכניסו להם לראש כל מיני דברים. הרגשתי כך
 .רבו הרבה באסיפות, היו ויכוחים, והם לא כל כך רצו שינויים, שינויים

 . וחלק נשארו נפרדים, חלק השתלבו. היו מתחים: נעמי

היו . לוועדה הגיעו פניות של חברים לעזרת הורים. ואז ריכזתי את ועדת חברים. אלה שלא השתלבו עזבו
מה שלא . אנחנו עשינו בירורים והקשבנו לשני הצדדים ולראות מי צודק, סכסוכים ומכות בין חברים

 .הצלחנו לפתור היינו מביאים לאסיפה

 אתה היית טוב בזה

 ?אני יודע

 .היה כל הזמן בפעילות ציבורית. הוא היה טוב בזה, כן: נעמי

כ "ואח, כשקלמן היה מרכז משק הייתי מזכיר. אמרתי זהו... כ זה עלה לי עד פה"אח, עד תקופה מסויימת

 .אמרתי גמרנו

 ?ומתי התאהבת בנעמי

ואז כבר . 93אמיר נולד בסוף , 3391 -התחתנו ב, היינו חברים כמה שנים. בוועדת חברים הכרתי את נעמי

 .גרנו בבית עם מטבח

 כוס קפה עם תקומי: המשך
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 .עליו קומקום, היה לנו שולחן במרפסת. בשירותים היה כיור ומדף, איזה מטבח: נעמי

גרנו בבית שהיום גרים בו ... צוחקים... אז היה מטבח, היה טוסטר? ואיך היינו עושים את הטוסטים
 .כ עברנו לדירה עם חדר וחצי"אח. הרווקים

 ?איך השתנו החיים כהורה לילד

היינו צריכים להביא , בהתחלה הילדים לא היו בבית. יש דאגה לילד. הכל השתנה

עזרה ראשונה . ונעמי הייתה צריכה לקום בלילה ולרוץ לשם, ילדים-אותם לבית
אסור להוציא ילד . לא עלינו, ואז והיו חוקים כאלה. במקום שיהיה בבית, לתינוק

עכשיו אנחנו . ככה זה היה, מיקרובים. שלא יתפוס מחלות, עד גיל שנה מהקיבוץ

 . צוחקים על זה

אני לא יכולה . כשאני יושבת עכשיו וחושבת איך עמדנו בזה, את יודעת: נעמי

הייתי . כי אמיר היה צורח, ואותי היו מעירים כל שעתיים לבוא. מקפלות כביסה, השומרות, היינו. לשכוח

 .נשכבת על השקים של הכביסה ופשוט מחכה שם

 ?ומתי הבנתם שאתם רוצים שהילדים יהיו בבתים

הם היו מרוצים בלינה . הילדים לא היו כל כך מרוצים שעברו ללינה משפחתית, אגב. מאוחר יותר

אמיר לא הספיק . אני מדבר על גיל הגן וקצת יותר גדולים. בכל אופן אמיר. רצו להיות ביחד. המשותפת

 . עברו ללינה משפחתית כשהוא היה כבר בתיכון, לישון בבית

וזו , לילה אחד אני שומעת שמישהו מזיז את הידית. לנו הייתה תקופה מאוד קשה כשאמיר היה קטן: נעמי

ואני פחדתי להעיר את , הוא הוריד את הידית ולא הצליח לפתוח. הייתה תקופה שבה פחדנו ממחבלים

 .זה היה נורא, היו ילדים שברחו הביתה כל לילה. הוא ברח פעמיים. פתאום אני רואה אותו. תקומי

 ? על הבניה, איך אתם מסתכלים על האנשים החדשים

 .יש שינוי גדול מאוד. בשמחה. אנחנו הולכים לראות כל פעם איך זה מתקדם

. רק זקנים? מה היה אם לא היינו קולטים. ילדים קטנים מסביב. אני מאוד שמחה שבאים צעירים: נעמי

כמה אני שמחה שמגיעות משפחות צעירות . אי אפשר ללכת אחורה. הדעה שלי היא שכל שינוי הוא לטובה
הלב מתרחב כשאני . כל משפחה צעירה שבאה אני מברכת. זה טוב שיש ערבוב. יש קולות. לגור בשכונה שלנו

 . רואה את המשפחות הצעירות עם הילדים על הדשא

 .אני מתרשמת ממך ומתקומי שאתם תמיד קיבלתם בברכה שינויים

. אני אוהבת את הקיבוץ. טוב לי. אני מאוד אוהבת את החיים עכשיו. שנינו, אנחנו מאוד. אני מאוד, כן: נעמי

 –במחסן בגדים , אני עבדתי במקום כזה, החיכוך הזה היומיומי שהיה קודם. השינויים היו מאוד לטובה

אנשים בשביל שטויות היו מוכנים לטרוף . לא תיארתי לעצמי לפני שנכנסתי לעבוד שמה. מקום כל כך רגיש

העציצים . ממש אני נושמת, יש רווח, לא צריכים למסור דין וחשבון לאף אחד, כל כך טוב עכשיו. אותך
 .בית חולים לצמחים. גם מאחור יש לי סוכה מלאה צמחים. אני לא יכולה בלי זה, זה ההובי שלי –הפורחים 

התמורה שאנחנו . שנינו הלכנו להשפיע על אנשים שיצביעו בעד השינויים, אנחנו תמיד היינו בעד קידמה

אנחנו מקבלים סכומים . לא וגם כספי הפנסיה"מקבלים מהקיבוץ היא תמורה כל כך טובה גם בט
 .אנחנו אפילו מצליחים לחסוך. שמאפשרים לנו לחיות טוב

 ?איך אתם מבלים עכשיו

מבקרים , משאירים את האוטו בכפר סבא ונוסעים לתל אביב לראות סרט, לרעננה, נוסעים לכפר סבא: נעמי
זה  –כל הדברים שלגביהם היינו ליברלים בקיבוץ . אנחנו אוהבים להיות ניידים. אביב-את הנכד שלנו בתל

. היא כבר הייתה מאוד מבוגרת, לי הייתה סבתא בחדרה. למשל, האפשרות להחזיק אוטו. היה מאוד טוב

. ולא הרשו לנו להוציא את אמיר. אני רוצה שאמא שלי תזכה לראות את הנין שלה, נעמי: ואבא שלי אמר
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? שהזקנה תראה אותו, את יודעת איזה תחבולות היינו צריכים לעשות כדי לנסוע עם אמיר לחדרה

היה לי כל ... לאמיר היה לא קל. בית התינוקות... יש דברים שמאוד כאבו. אבסורדים שקשה להאמין
 . כך קשה

כל דבר חדש . אבל כשהתחילו לדבר על לינה משפחתית אני הייתי בעד, לאבות זה היה פחות קשה: תקומי

 .תמיד תמיד. ודיברנו עם אנשים שיצביעו בעד, הצבענו בעד, אנחנו תיכף אמרנו שאנחנו בעד

אתם לא זכיתם לתשומת  –אבל אתם ההורים , הייתה הבנה שנעשו נזקים -הילדים בלינה המשותפת , לגבינו
 רבים מכם לא חיים בשלום עם זה, הלב הראויה

כי כל כך סבלתי מהעסק הזה , אני רציתי ללכת מפה, ולי הייתה דילמה. אני מאוד כועסת על עצמי, נכון: נעמי

. ההורים שלי היו יכולים לעזור לי להסתדר. היה לי לאן. והיה לי גב. פשוט רציתי ללכת מפה, של בית ילדים
. אי אפשר להתעלם מזה, אבל היו בעיות, אהבתי את החיים האלה, אבל הייתי יושבת וחושבת עוד פעם

. הבנו שאי אפשר כל הזמן להתנגש. לזכותה של ניר אליהו ייאמר שהיינו ליברלים לא עמדנו על קוצו של יוד

 . אנחנו לא חיים בצמצום, היום התקציבים שלנו מאפשרים חיים נוחים. לאט לאט נעשו השינויים

ששים ומשהו שנים אחורה להסתכל על החולות האלה שהיו , בעצם יש לך ולנעמי פרספקטיבה בדור שלכם
 . ועכשיו המקום יפה ופורח, כשבאתם

, אנחנו באנו מתנועות הנוער. ראינו את הקיבוץ ואת המדינה מתפתחים באותו הזמן. אנחנו יכולים להשוות

  .טוב שזה ככה. היה לנו חלום. חינכו אותנו לחלוציות

 

למעלה , שם אני אוהב לעמוד, המקום הכי טוב, תראי

אם מסתכלים משמה על . ליד הגדר המערבית
זה הרי כמעט ולא רואים ? את הסתכלת פעם, הקיבוץ

רק במקום שבונה ארנון עוד אין , הכל צמחיה. בתים

זה משהו בלתי , אבל הכל ממש בתוך ירק, שמה ירק

 . אני נורא אוהב את זה. רגיל

 נטע: ראיינה 

 

 

 -ברכות לדור הצעיר  
והספיק להיות כמילואימניק בלחימה בעזה  , ם“שהגיע באיחור של חודש לבקואופק לוינסון ל
 .וטוב בקיבוץ, שיהיה לך טוב באזרחות -

ושיהיה לך שירות טוב , שהתגייס בסוף יולי לחיל האוויר בהצלחה מכולנושלמון  אוריל
 .ומשמעותי

שתהיה לך שנה נהדרת מוצלחת  -ל כמדריכת טיולים  “שיצאה לשנת שירות בקקפלג  ברל
 .ומהנה

מאחלים לך  -“ ארזים”שיוצאת בעוד כמה ימים לשנת שירות כמדריכה בפנימיית בארי  יעלל
 .הצלחה רבה ושנה טובה

 

 מרים שקד:  מוסרת
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אמוץ . אמוץ גרינברג‘ נהרג  רב סרן במיל( המכונה מבצע צוק איתן)במהלך המלחמה בעזה 

ובאותן שנים הדריך , שנים 5 –שהיה תושב הקיבוץ במשך כאבישי גרינברג היה אחיו של 
.עבודתו המסורה זיכתה אותו באהבה רבה של חניכיו ושל ההורים. את הנעורים בקיבוץ  

.כל בני המשפחה וקיבוץ יטבתה, הקיבוץ כולו מבקש להשתתף באבלם של אבישי ורעות  

 שנה 01 –המוביל הארצי 
החלה שאיבת המים מהכנרת למוביל  01.9.3346ביום . שנה להפעלת המוביל הארצי 92בימים אלה מלאו 

 המים זרמו בצינורות ענק ומלאו את אגם בית נטופה שהוקם. הארצי

ומשם הוזרמו לנגב בצינורות מפעל , הגיעו המים למכון בראש העין 32.4.3346ביום . במיוחד למען המוביל

 .נגב –ירקון 
קו הצינורות עבר . וכאן ניר אליהו נכנסת לתמונה, המפעל שהיה משימה לאומית החל מספר שנים קודם

הגיעו מהמפעל לתחנת הרכבת באייל   321"צינורות הענק . צופית וניר אליהו, בין בית ברל, מערבית לקיבוץ

מן התחנה נלקחו הצינורות במשאיות ענק והורדו (. בעבר עברה כאן מסילת רכבת ובאייל הייתה תחנה)

תווי . וניתן לקרוא על כך בקטע העיתונות המצורף, 01.9.3393ההנחה החלה ליד הקיבוץ ביום . בתווי
הוא לצד הכביש הלבן שהוא למעשה קו , המוביל שפועל גם עתה וגם אנו משתמשים במימיו לעת צורך

 .השרות והשמירה

  
 עמיקם רגב
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02.2.0236 

    

הסביבה , באחד הימים בהמתנה להסעה ישבתי בתחנת האוטובוס ולא הרגשתי בנוח

לפניה חול המקשה , הגישה אליה מוזנחת -  עצים אך התחנה כאילו נשכחה בנוף, שיחים, דשאים -ירוקה  

רפי נענה ברצון מיד . לעשות מעשה ולשפררפי קורדובה פניתי למנהל העסקי . את ההליכה בקיץ ובחורף

 .ולקח על עצמו לטפל בנושא

ולהנאת החברים , לשיפור המראה של הכניסה לקיבוץ, לא עברו אלא מספר ימים והתחנה זכתה למשטח

 .הנוסעים

 !תודה  כך ברצוני לומר -על                                   

 עמיקם רגב 

 פינת הפירגון

 

שנים שבהן היינו שייכים למערכת  04ובכך באות אל סיומן , בתנו לשנת שירותיעל בעוד ימים מספר יוצאת 

הדריכו לימדו , חינכו, שטיפלו( בעיקר נשים)זו הזדמנות נהדרת להודות לכל האנשים הטובים . החינוך

 .בבתי הספר בחברת הילדים ובנעורים, בגנים, בבתי התינוקות. ודאגו לילדינו

 .והיינו גאים במערכת החינוך שלנו בקיבוץ, תמיד הרגשנו שהם בידיים אוהבות וטובות

 (???אולי נחזור למערכת כסבים)

 בארי נטעו עוזי, בהערכה רבה

 

 מישל ביוקאורל: מגישה 

"Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that 
person, a beautiful thing." 

Mother Teresa  

The English corner.  

זהו מעשה , בכל פעם שאתה מחייך למישהו
 .דבר יפה, שי לאותו אדם, של אהבה

 האם טרזה
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 ילידי החודש

 11, גניה כינורי

 10, הניה שורץ

 10, מיקי שורץ

 23, רמי צדפי

 29, מזל אהרון

 19, יהודית ברזילי

 13, צבי מאור

 10, זאב כספי

 12, נעמי תקומי

 12, פיני טוכמכר

 23, ברוך ראובני
 21, פוריה לב ארי

 24, סולי שר

 יולי

 34, ליאון דולב

 34, נטלי ביוקאורל

 36, דור הורביץ

 36, אבישי רוזנבלום

 

 אוגוסט         

 03, ליאור קולקובסקי

 04, עינב זנגי

 04, יותם נמר

 06, אלון פינבלט

 06, ניב נמר

 03, אביב קציר

 2, עפרי ביוקאורל

 2, אלה בוחסירה

 4, אלעד רז

 9, נדב אברהמי

 0, יואב ראובני

 40, מרסי רוזנבלום

 43, מיקי גבע

 43, עירית קולקובסקי

 96, יובל ראובני

 92, גיל ינאי

 03, עדו שקד

 01, נופר וינטר

 09, דרור ירושלמי

 06, דן קובלסקי

 63, טלי ראובני

 64, לילך ינאי

 64, פזית ראובני

 69, איילת לביא

 33, אהרון כדורי 60, הדס שר

 33, איתי לנגשטטר

 33, שחר הררי

 34, שיר רז

 34, ינון בורנשטיין

 30, גל קאליפה
 33, קרולינה קרבס

 33, יותם פנר

 31, ראובני דותן

 32, יותם ברלס

 34, יונתן ביוקאורל

 32, שני מדר

 32, תמיר ברק

 2, אביתר ברזלי

 3, אורי צדפי

 3, מיכל רז

 0, יואב מורנל

 44, ו רוזנבלום‘איז

 46, הוארד הורביץ

 91, דינה פינבלט

 94, אריק רוסו

 61, זוהר גלילי

 69, ליזה בוחסירה
 66, אלי ביוקאורל

 63, מרים קרומן

 32, שירז לביא

 32, תבל קציר

 3, לירון שר

 3, שחר עציון צדפי
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ומטרותיה הן דיון , תחומי עיסוקיה הם חברתיים. ועדת חברים כשמה כן היא
היות שהקיבוץ הוא חברה אנושית חיה . חבר הקיבוץ וטיפול בכל ענייני וצרכי

העיסוק בצרכי החבר מקבל התייחסות מועדפת , שהאדם עומד במרכזה, ונושמת

 . ובעלות השפעה משמעותית על חיי חברי הקיבוץ, רבות מהחלטות הועדה חורצות גורלות. ורצינית

ועדת , שהייתה מן הראשונות הנבחרות לצד המזכירות,כבר מהאמור לעיל ניתן להבין את חשיבות הועדה

ישיבות הועדה היו . חברי הועדה נבחרו באסיפה בבחירות השנתיות המתקיימות מדי שנה. וועדת עבודה, משק

 .וחלקן אף חסויות, סגורות

לאותם חברים שלא טעמו , ממרחק של עשרות שנים, היום. הנושאים בהם עסקה הוועדה היו רבים ומגוונים

 . כיצד כל חיי הפרט היו מנוהלים ומוחלטים, אולי קשה להבין, מהקיבוץ המשותף הישן

חלק מן )אציין חלק מהנושאים בהם עסקה לאורך השנים , למען ההבנה של משמעות הוועדה לחברים

ושייעודן היה יותר , הנושאים שרשומים להלן טופלו בשנים מאוחרות יותר בידי ועדות חדשות שהוקמו
   (:ספציפי

 קבלה למועמדות ולחברות^  

 ( עזרה כספית להורים מחוץ לקיבוץ)עזרת הורים ^  

 (ביקורי ניחומים, מצרכים בשבעה גם מחוץ לקיבוץ, מודעה בעיתון)תמיכה בימי אבלות ^  

 מעורבות בסכסוכים בין החברים ^  

 דיון בבקשות לחופשה קצרה או ארוכה ^  

 קבלת הודעה על עזיבה ^  

 ליווי חברים בגירושין ^  

 תקציב השתלמויות, ארוכים אקדמאיים, אישורים ללימודים קצרים^  

בזמן , מקרר וטלוויזיה, קטנוע, שימושים בטוסטוס: התייחסות לחריגות מהחלטות עקרוניות כמו למשל^  

 י האסיפה"שאלה נאסרו ע

 (וגם את מועדו, היו שנים שבהם הקיבוץ קבע גם את מקום הנופש)הקצבת נופש והבראה שנתיים ^  

 וקביעת התור למספר שנים קדימה , ל על חשבון הקיבוץ"החלטות לגבי נסיעות לחו^  

 קביעת תור ללימודי נהיגה ותקצוב לנושא ^  

 חלוקת שעונים , חלוקת ריהוט לחברים וציוד חדרי רווקים^  

 החזרי תשלום עבור נסיעות באוטובוסים ^  

 ביקור בבתי חולים למשפחת המאושפז ^  

 ...ועוד ועוד ועוד  .שנות נשואים 09מתן שי או בילוי של סוף שבוע לכבוד ^  

, ומנגד. ומשקלה בתוך המבנה הקיבוצי, ה/לחבר  משמעותה, עתה יובן לקורא איזו חשיבות הייתה לוועדה
 .חברי הוועדה כובד האחריות שנטלו על עצמם

פסקה הוועדה מלפעול במתכונת , כתוצאה מתהליך השינוי החברתי והמבנה הארגוני, במהלך שנות השמונים
בתהליך מובנה על פי , מאז. של החברים" תקציב הכולל"רוב התקציבים המשותפים פורקו והכסף הועבר ל. זו

החבר נטל חלק גדול , וביתר שאת ממועד קבלת ההחלטה על היותנו קיבוץ מתחדש, החלטות האסיפה

 .מהאחריות לצרכיו על עצמו

 עמיקם רגב

 ועדת חברים -מן הארכיון 
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, וועדה נוספת שנעלמה מהשטח ואפשר לשמוע לא פעם חברים שמתגעגעים לוועדה זו
 ...לו הייתה וועדת חברים –חברים שלעתים אומרים 

אך היו מספר חברים שיכלו לתאר , חלקם אינם זוכרים דבר, פניתי למספר חברים שהיו פעילים בוועדה זו
 .את פעילות הוועדה

 :נעמי תקומי

 .טיפלנו בבעיות לא פשוטות וחלקן אף היו חסויות. הייתי בוועדת חברים מספר שנים

או חולים , היו הורים מבוגרים -בבעיות של עזרת הורים , בבעיות בתוך המשפחה, טיפלנו בבעיות בין חברים
 .או ששחרר את החבר לצאת מהקיבוץ ולעזור להוריו, שנזקקו לעזרה והקיבוץ עזר בכסף

 . טיפלנו בבעיות סמים ובקליטת חברים חדשים

 .זו הייתה וועדה מאוד פעילה

 :לולה רגב

הן פרטיות והן נסיעות , ל"נסיעות לחו –וועדת חברים הייתה הוועדה אליה פנה החבר בבקשות שונות 
 .             בעיות במשפחה ועוד, בבעיות אישיות שונות. לפי הוותק, שקיבלו החברים בתורם

נבחרתי גם לרכז את הוועדה וזה . זו הייתה וועדה מאוד פעילה וישיבותיה היו מתקיימות לפחות פעם בשבוע

עזרה  –בין הנושאים בהם טיפלנו היה נושא האבלות . דרש ממני זמן רב לטפל בנושאים השונים שעלו
 .                           ביקורי חברים וכדומה, מודעות לעיתונים, למשפחה בקרבה ראשונה

בקשות לחופשות ארוכות , אישורים לביקורים בבתי חולים, עזרת הורים –נושאים אחרים בהם טיפלנו היו 
כמו למשל הבאת מקררים , ריהוט לחברים ודיונים עם חברים שהפרו את החוקים, סכסוכים שונים, וקצרות

 .אפילו הבאת פסנתר היה נושא לדיון ואישור באספה. ועוד

 .ב.נ

 .     היה פתגם נפוץ בקיבוצים שחבר מקבל לא רק לפי צרכיו אלא גם לפי צרחותיו והיו שנצלו זאת

 .חשוב לציין שהרוב היה ממושמע להחלטות, אם כי

 

הדסה זוכרת שוועדת חברים טיפלה גם  –ששניהם היו בוועדת חברים  ראובני ברוךו הדסהתוספות שמעתי מ

 .בקבלת הורי חברים לקיבוץ ולברוך יש זיכרון של תסכול בגלל חוסר ההצלחה בפתרון סכסוכים

 

  –מספרת על פניות שלה לוועדת חברים ריישה וינטרוב 

, הבקשה הייתה להמשיך לעבוד בחוץ כמה חודשים. פנייה ראשונה הייתה אחרי שהגיעה לקיבוץ והתחתנה
ב וכשחלו קיבלה מהקיבוץ כסף "הוריה גרו בארה –ל "בקשות אחרות היו בנושא נסיעות לחו. עד הלידה

 .פעם אחרת קיבלה השתתפות חלקית בנסיעה. לנסיעה אליהם

 עתליה אייל: רשמה וערכה, ראיינה
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( ???האם חלה התיישנות מתישהו)כיוון שחלק גדול מן הפרוטוקולים חסוי 

" פיקנטיים"ומן הסתם הפחות , עמיקם שיחרר רק קטעים מסויימים לפרסום

נוכל אולי ללמוד משהו על חלק מן הנושאים שבהם עסקה , בכל זאת. מביניהם

 .הוועדה

 03.4.41ישיבת ועדת חברים   

 שמוליק, ציון, מרלן, יורם, בוסיק: נוכחים

 : לדיון

 המשך לימודי נהיגה. א

 שעורי נהגות פרטיים, ציבי. ב

 קיצוץ במספר היוצאים לנופש. ג

 הוצאות נסיעה ללימודים לעמיקם. ד

 .בקשה להקצות ארגז כלי מיטה, ציון. ה

 .מצב כח האדם. ו

 :החלטות

. 'ב'במסגרת שנת הוותק ייערך התור הרגיל לפי א. א

 . ה אהרון'לפי זה יצא עכשיו ללמוד אברמל

הוחלט לדחות את הדיון . ח מיורם"נשמע דו. ב

 .לחודש ימים

 .הוטל על ציון לעבור שוב בין החברים. ג

 925 -אושרה השתתפות בהוצאות נסיעה ב. ד

 .מהוצאותיו

כמו כן לברר . על שמוליק לברר תקציב הריהוט. ה

חברים . להכין הצעת ו, תקציב אחזקת דירות

הבקשה תידון לאחר . לקראת הדיון באסיפה

 .הבירור

י "הוחלט לתבוע מהמוסדות התנועתיים ע. ו

. המוסדות המרכזיים של המשק השלמה בהקדם

ולהטיל על המזכירות , גרעין מהשנה הבאה

 (.'הסברה וכו, מדריכים)להתארגן לכך 

 

 שמוליק: רשם

 ח החלטות מישיבת ועדת חברים "דו

 32/33/43 

 סעיפים

 .ל לביקור הורים"לנסיעה לחו. בקשת אהרון ב. 3

 .ל"תשלום עבור חבילות מחו. 0

 .ד"חופש שנתי לשנת תשכ. 3

 .עזרת הורים לגדי ס. 6

 -י ו"ל 392ללימודים בידיעת הארץ . בקשת בני פ. 9

 .ימי עבודה לשנה 32

ללמוד קורס תפירה בכתב . בקשת רבקה א. 4

 (.י"ל 31)במכונים הבריטיים 

 .מלווים למסגרת לטיולי חנוכה. 2

 החלטות

עד . הוחלט לדחות את הנסיעה של אהרון ב. 3

במידה ולא תתבצע עד אז . 3346חודש יולי 

נאשר . נסיעתה של איילה ונסיעתו של צבי מ

 . את נסיעתו של אהרון ב

הוחלט לאשר את הנוהל הקיים של תשלום עבור . 0

 .י לחבילה"ל 3חבילות בשנה לפי  0

 -הצעת הוועדה היא להגדיל את החופש השנתי ל. 3

 .ימי חופש 32

 6, ח עזרת הורים"ימים ע 32הוחלט לאשר לגדי . 6

 .ח שבתות"ימי עבודה ע

 .ימי עבודה בשנה 32. י"ל 392אושר . 9

 .י"ל 31אושר 

, עדה, ברוך, כמלווים למסגרת נקבעו הדסה. 4

 .יעקב, ישעיהו

 

 קלמן: רשם



 

  25עמוד  -80/11//138 - 315גליון  -בניר 

 

 

אחד . לצד המאורעות הדרמטיים התרחש מעמד היסטורי בו התחלף נשיאנו בחודש שחלף
  .מיועציו כתב את המכתב המצורף

  

02.2.36 

 ,חברים יקרים

 תמה לה תקופה באקורד קשה ועצוב

. שנים מרתקות במשכן נשיאי ישראל 2שמתוכן , שנות פעילות עם שמעון פרס 3.9השבוע מסתיימות להן 
השתדלתי לייצג את בית הנשיא מחד . במהלך השנים למדתי להכיר פנים רבות של החברה הישראלית

 .ולפעול למען מגזרים שונים בחברה הישראלית מאידך

להביא את הנשיא למחוזות רבים , יחד עם הצוות הקטן והצנוע שעבד איתי, במהלך הפעילות השתדלתי
לפגוש את החקלאות , להפגישו עם קהלים ממגזרים שונים בהם ארצנו התברכה, ברחבי הארץ

 .ותעשיית ההייטק בתפארתה ולטייל בנופיה המרתקים של המדינה  המתקדמת

 .ליוויתי את הנשיא במאות אירועים שמחים ועצובים ותמיד עמדתי לצידו כשיצא ממשכן הנשיא

 :עסקתי בקידום נושאים חשובים שלהם הנשיא נתן את ברכתו כמו  במסגרת הפעילות במשכן

קידום הספורטאים , קידום והעצמת הקהילה האתיופית, הקמת פורומים לקידום הקהילות החינוכיות
צוות מומחים , 0209הקמת צוות חשיבה לפני הכפר הישראלי , הנכים והכרה בהם כספורטאים מן המניין

טק לשילוב אקדמאים ערביים בהייטק -פרויקט מען, קידום מדענים צעירים, רפואי -לפיתוח חקלאי 
, פעילות למען השמת חרדים בעבודה , הקמת שלושה מחזורים של פורום צעירים ליד הנשיא, הישראלי

 .זירוז הקמת פורום לטיפול בהר ציון ועוד , הקמת פורום למיגור האלימות בחברה הערבית

, כמו חינוך, במהלך השנים נפגשתי עם מספר רב של נציגי עמותות הפועלות למען הציבור בתחומים שונים
בין פעילות לפעילות או לכוון אל " לשדך"  מתוך הפגישות וההיכרות עם השטח יכולתי. מזון ועוד, רווחה

 .משרדי ממשלה שונים

אשמח לשמור עם כולכם על קשר . אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתי בקשר במהלך השנים האחרונות
 .בכל נושא ועניין

שבלעדיהן לא הייתי   נלו סלומון'סיון שני ואנצ, נועה כרמון, נועה רוזנפלד, תודה מיוחדת לבנות שאיתי

 .יכול לזוז

 .תודה גדולה לצוות בית הנשיא שאפשר לי את הפעילות

  

 .לנשיא המדינה שמעון פרס שבהשראתו פעלתי , ענקית, תודה גדולה , ובסוף

 .בקרוב  אל התחנה הבאה שעדיין לא סומנה אך לבטח תימצא, ועכשיו 

 .בינתיים אני חוזר לכור מחצבתי קיבוץ רמת רחל

 ,בכבוד והערכה ובתקווה שנתראה שוב

  

 (וחא‘ג)יוסף אבי יאיר אנגל 

 קיבוץ רמת רחל

 

 יונה פלגהמכתב נמסר לעלון על ידי 
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 !!!חג משק שמח 

 

, פנר יודפתו יותםמה שחתם את העלון הקודם היה חתונתם של ^  

' ופאנץ, עם ריקוד בנות מדהים, ולאחר מכן חגגנו את חג השבועות
הכוריאוגרפיה של המורה  -הבנים המסוקסים בריקוד אדיר  -הערב כמובן 

 . קרן

 -לבית הנמרים יצאו לטיול זוגי לקרוז בחופי הים התיכון  רותו מוטי^  
 ....אז בטח המשך יגיע -כששאלתי אך היה אמרו שנשאר להם טעם לעוד . טורקיה יון ואיטליה

 . יהי זכרו ברוך -אלא לטקס האשכבה של אביה , והפעם לא לאירוע משמח, טסה לאנגליה מישל ביוקאורל^  

 יעקבוסבא  חיהלסבתא  רפיו רותם עומרי עילימזל טוב ענקי ל, רזחובקת בת חדשה ושמה  נחוםמשפחת ^  
 .אברהמיולכל שבט  (גוץ)

' איזה בגאז... איזה רכב -חדשה לנוחיות הציבור  3מזדה א הוא "הדבר השחור החדש שנמצא בחניה של ח^  
 .זה כפתור אדום שנמצא מעליו: מי שחיפש את המנעול -מדהים 

 נועםו גיאאחות ל רוןול שלומיתבת ל. יעלאחיינית חדשה ושמה בישראל /בת /נולדה נכדה  לביאגם לשבט ^  

 !!!מזל טוב  -שפע ברכות איחולים וחיבוקים  אהובהונכדה קטנה קטנה לסבתא 

 מדרמזל טוב גדול לכל משפחת  -לקרוא בתורה  מדר עמריעלה ויבוא  –טוב שנפטרנו גם מעונשו של זה ^  

שיתברך זה הקטן למעשים גדולים  -ולכל האחים והמשפחה המורחבת  יהודיתואמא אדמה  יתרולאבא 

 .ומפוארים

 ברלס ענבלו, עם בנות המשפחה בטיול שורשים לרומניה עתליהו, בטיול במרוקו ריישה -ועוד נפשו ^  

 . כן ירבו החופשות -בטורקיה 

וילדינו הצעירים " נקר נעורים"חופש נהדר ובטוח לכל ילדינו הבוגרים  -ד הסתיימה "שנת הלימודים תשע^  
בהצלחה למדריכים בחופשה הגדולה שתרבו לעשות בה רק דברים . וכמובן לכל המורים, "כחל עורבני"

 .טובים

מזל טוב . גלואחות ל פאבלו נועהבת ל אורחובקים נכדה חדשה בשם  גבע מיקיוסבא  אסטלגם סבתא ^  

 .גדול לכל המשפחה היקרה

ברוכים  -עברו לבית הקבע  ונטע לי אסף -אליהו עוד שני חברים חדשים -נוספו לבית ניר! מזל טוב^  
 .המצטרפים

חוגגת בת מצווה  רומי - קאליפה חוהאיך עובר לו הזמן וכבר נכדתה הקטנה הראשונה הבכורה של ^  

 .מזל טוב -וסבתא לקחה אותה לצרפת לחגיגה נעימה 

... והילדים נסעו לרודוס לפסק זמן קצר לפני שלירז נכנסת לטירונות  נימרודו לירזהצעירה  מדרמשפחת ^  

 ( בשנת הלימודים הבאה לירז תהייה מורה בישראל, ולמי שעדיין לא יודע! )בהצלחה ללירז בפרויקט

, יצאה כבר בתחילת החופש לילך -ב בהתגנבות יחידים "נוסעת הפעם לחופש בארה ינאימשפחת ^  

כך שכל המשפחה  -מצטרפת ממש בזמן שהעלון יוצא  תלמה. יום 02והמשפחה הצטרפה אליה לאחר 

 . שיהיה לכם טוב. מבקרת את ההורים היקרים ביחד

 אבנר כהןוהצעיר , יצאו יחדיו לסקנדינביה היפה רוסו אריקו שקד יעקבו מריםועוד בהמראות והנחיתות ^  

 .הפעם טס לסקוטלנד ואירלנד

אלו הציורים : א "ומי שלא הבין מה הציורים הנהדרים שמקשטים את ח -נחגג בגדול  תמנוניסיום שנת ה^  
, יזיז, ולאיש שלידה שייקח, על שנה נפלאה וסיום מוצלח קטיתודה גדולה ל. של ילדי תמנוני מכל הגילאים

 . וכמובן שגם שלה, שלנו דרורי -ילווה ויקשיב , יצלם, יביא

רכיליזה
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, המציל האהוב' אוהחברים הוקפצו למילואים , בעיצומם של שידורי המונדיאל נפתחה לה מלחמה בעזה^  

שאף אחד עד ' בלבית ' נוגם , האב הטרי שכך נפרד מבתו הקטנה ואשתו היקרה .ש.ע, המתאגרף הידוע' א
שהיה צריך לצאת בכלל ' ללבית ' א:  והיו גם הסדירים בחובה ובקבע. היום לא מבין למה בכלל קראו לו

המבוקש וגם ' ד, שנמצא שם בכל מצב באוויר' רלבית ' א, ('ע-שם פרטי מתחיל ב)הקטן ' ב, לחופשת שחרור

 .אריות בפני עצמם, ונוסיף לרשימה המכובדת גם את החיילים המאומצים בקיבוצנו. הספן' ג

 .ומי ייתן ויחזור השקט לארצנו ולא נדע עוד מלחמה, בריאים ושלמים, הבנים שלנו חזרו בשלום

 ...שבת סרט לילדים ומפגש לבוגרים בכיף שלנו -ובין אזעקה ליירוט העברנו שבת ביחד ^  

ועשייה של  יהודית מדרתושייה של , זוהר קצירזו הייתה ערנות של  -המייבש עלה באש  -שריפה במכבסה^  
 .כל הכבוד לכולם ותודה רבה. שמנעו שריפה גדולה יותר אורןו יובל ,יוסי לוי

מזל טוב לכל  - ברו עופריל ענרו נטליל. ירדןדוד חדש בשם -בן/נכד/אח/חובק בן ביוקאורלגם שבט ^  
 . אליסהמשפחה ולסבתא המאושרת 

אבל סוף סוף הם , זה ברור שייקח להם עוד הרבה שנים להגיד שהם נשואים יותר מאשר רק חברים^  

נישאו להם בחתונה נהדרת ויפה בגן , שגם היא כבר מזמן מביתנו אורשלנו עם  נדבו, מימשו את אהבתם
 .מזל טוב לכל המשפחה המאושרת. האירועים עדן

בהצלחה לך . ל"התגייס לצה שלמוניםוהנכד הבכור של ה, תמרוזאב הוא הבן הבכור של   אורי שלמון^  

 .ושמור על עצמך

טסה לטיול  אליס. והבנות גל, נדבהצעירה על יאכטה בחופי יון  קאליפהמשפחת  -עוד בטיולים ^  

 .בביקור משפחתי בקנדה אסטלו סולי שרמשפחת . בקרואטיה וסרביה המרהיבות

ושמו  יעלולסבתא  איציקלסבא ( הביולוגי)נולד הנכד הראשון  - בורנשטייןשמחה גדולה בבית משפחת ^  
 . מזל טוב גדול חיבוקים לכל המשפחה המורחבת מאיר לירוןו עידיתבנם של . דור

למה אנחנו חושבים שהם . אנחנו לא יודעים? לאיפה... ל"בטח נסעו לחו? יפה יורםו אביבהמי יודע איפה ^  
 .על זה נתעדכן בעלון הבא. כי אף אחד לא לוקח את העיתון בבוקר? ל"בחו

הדודה -הבת הדסו, אחותו נעמה, וארוסתו איתיאת  חגיהפעם לקח  חגי לנגשטטרובתוכנית קח אותי ^  

 ....רק שלא תחזרו לי עם מלריה או עם אבולה. לשחק עם אריות קופים פילים ומה שביניהם, לאפריקה

קייטנת החופש של  -מטיילים בקיבוץ כברי  אליהו-נירוילדי קיבוץ , מטיילים בקיבוצנו כבריילדי קיבוץ ^  

 .תעשו חיים ושובו בשלום -עורבני יצאה לדרך לצפון הנעים -כחל

מתוגבר בחברים ‘ עדן’באחד מימי יולי הלוהטים יצא צוות של עובדי 

, חמושים בבשר. אלעד קורדובהנוספים לשטח הכינוס של היחידה של 
וציורים של ילדים מהקיבוץ וילדים של עובדי חברת , פרחים, לחמניות

תוך זמן קצר תקתקו . טבע

פרסו מפות על , סככת צל

הבעירו אש בגריל , השולחנות
והגישו לחיילים  העייפים 

בתמונה . ארוחה לתפארת

משמאל מצולמים החיילים 
עם הברכות והציורים של 

 .הילדים

תודה לכל החברים שבזכות 
 .תרומתם התאפשר המבצע
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