מפגש בין דורי על
הכביש ,בואכה
לשכונה החדשה

פראפרזה על שירו של ג‘ון לנון
Strawberry Fields Forever

שהושר ע“י הביטלס .ג‘ון לנון מתאר
סיטואציה קודרת ששאבה את השראתה
מהחיים בסמוך לבית היתומים שהשיר
נושא את שמו.
שדות הכרוב שלנו הם סיפור אחר לגמרי.
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בוא והצטרף אלי,
נלך לשדות הכרוב
הכל שם אמיתי ומובן...

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

חודש נובמבר
אריה ברזילי  9 -שנים למותו
שמוליק אייל  4 -שנים למותו
חודש דצמבר
עופר ברלס  01 -שנים למותו
חיים סגל  00 -שנים למותו
עודד נסל  5 -שנים למותו
זבולון לביא  01 -שנים למותו
עמרי לביא  72 -שנים לנפלו
חיה ברק  -שנה למותה

השיר אליך
מילים  :יעקב אורלנד
לחן  :מרדכי זעירא
ימה,
ְס ָתו ַּב ַּחּלֹונֹות וְ אֹור ַּב ַּביִ ת ְפנִ ָ
ֶּכת ָל ְך.
ֻּּלּה ַּשי ֶּ
ָתי כ ָ
וְ ִצ ִפי ִ
ימה;
ָמ ָ
ָמים י ִ
בֹוש ָשה ָלבֹוא י ִ
ַאת ַּה ֵׁ
ְ
ֹּאמ ִרי ַּל ֶּש ֶּקט ֶּש ֻּה ְש ַּל ְך?
ַּמה ָד ָבר ת ְ
ַּמה ָד ָבר יַּגִ יד ִל ֵׁב ְך ֶּשּלֹּא ָהגַּנִ י?
הּוש ָטה?
ַּמהּו ֲא ַּב ֵׁקש ִמיָד ֶּשּלֹּא ְ
ֲה ֶּאת זֶּה ַּהגִ יל ֲא ֶּשר עֹוד לֹּא ָבַאנִ י?
ֲה ֶּאת תּוגָתֹו ֶּש ַּעל ַּד ְר ִכי ָפ ְש ָטה?
רּוש ַּליִ ם.
רּוח ַּעל ָש ַּמיִ ם ,נִ ְר ְד ָמה יְ ָ
רּוח ַּ
ַּ
הֹומה לֹו ,נִ ְר ָד ִמים ְביַּם ַּה ֶּמ ַּלח.
רּוח ַּב ִמ ְד ָבר ֶּ
ַּ
צֹופים.
רּוח ַּהר ִ
רּוח ַּ
ַּ

אסתר פרץ ארד אישה בכחול
ָמי ָה ְלכּו ִמ ְב ִלי ָל ַּד ַּעת ָאנָה,
ָכל י ַּ
רּועת ַּת ֲאנִ יָה.
ָכל ִפ ְזמֹון ְב ִפי ְת ַּ
ַאל ִת ְב ִכי ָל ֶּהם וְ ַאל ֵׁת ְצ ִאי ַּה ַּגנָה,
ַאל נָא ֶּת ֶּא ְס ִפים ָאחֹות ַּר ְח ָמנִ יָה.
נֹוא ֶּשת
יָאתי ֶּ
ּוק ִר ִ
לּו גַּם ֶּא ְק ָר ֵׁא ְך ְ
יטי יָד.
תֹוש ִ
ַאת ַאל ִ
ָמי ְ
ְל ִע ְצבֹון י ַּ
רּוח ָה ִע ֶּק ֶּשת,
ֵׁאיםָ ,אחֹותָ ,ה ַּ
ַּלג ִ
ַּתרּו ָל ַּעד.
ֵׁאיםָ ,אחֹות ,לֹּא יְ ו ְ
ַּהג ִ
רּוח...
רּוח ַּ
ַּ
ֶּצח,
ַּרק ְבבֹוא ַּהיֹום וְ לֹּא ֶּא ְר ֵׁא ְך ָלנ ַּ
ַּשב.
ּוב ַּחּלֹונַּיִ ְך ְס ָתו לֹּא יְ נ ֵׁ
ְ
ְב ַּכּסֹות ָע ָפר ֶּאת ָכל ַּעזֵׁי ַּה ֵׁמ ַּצח,
ְב ַּכּסֹות ְפ ָר ִחים ֶּאת ָכל ַּעזֵׁי ַּה ֵּׁלב.
ָאז ְצ ִאי ֵׁא ַּלי ֶּאל ַּה ַּּס ְפ ָסל ַּה ַּגנָה,
את וַָּאבֹוא סֹוף סֹוף.
וְ ִא ְמ ִרי ָק ָר ָ
ָמיָ ,אחֹות ,יָשּובּו ָאז ֵׁמָאנָה.
ָכל י ַּ
ָמיָ ,אחֹות ,יַּגִ יעּו ָאז ֶּאל חֹוף.
ָכל י ַּ
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דבר העורכת
העלון הזה יוצא לאור בימים לא שקטים ,שוב לא שקטים .גלי השטנה ואתם הבערה המתפשטת שוב
קרובים ,קרובים מידי .לפעמים פשוט מתחשק לכבות את הרדיו והטלביזיה ולהעמיד פנים שאצלנו הכל
בסדר ,שכל זה לא נוגע לנו .לצערנו זה לא ניתן .המציאות הקשה חודרת דרך כל הנקבוביות בגופנו .כל
אחד מאתנו מתמודד אתה בדרכו ,חלקנו נהיים אדישים ,חלקנו מונעים לפעולה ,חלקנו נאחזים במה
שטוב ,העיקר לא להתייאש.
ובחלקה שלנו – הרבה חיים ,תהליכים חברתיים משמעותיים ,המון פנים חדשות ,לרוב מחייכות .ברוב
הבתים החדשים כבר דולקים האורות לעת ערב ,החניות מלאות במכוניות ,על המרפסות נדנדות,
אופניים ,ריהוט גינה ,וגם עצים ראשונים המבקשים להיקלט באדמה הטובה .בבקרים נוהרים ילדים
והורים לגנים ולהסעות לבתי הספר .הרבה חיים.
ומה בעלון הפעם:
אתם מוזמנים לקרוא את דבריה של אליס בנוגע לרעיון של העברת הקניוניר למיקום חדש.
הראיון האחד הוא עם איריס וילנאי (רפפורט) ,חברה חדשה ,אך לא חדשה לגמרי בקיבוץ .קבלתם של
איריס ודני לקיבוץ מרגשת אותי באופן אישי מאוד .הייתי קרובה מאוד לנירה ז"ל כאשר חלמה על כך
שבני משפחתה יחזרו לקיבוץ .החלום הזה התגשם ,ואין דרך יפה מזו לזכור את נירה ואת פועלה העצום
למען הקליטה .איזה מזל יש לי שפגשתי את איריס.
הראיון השני הוא עם נדב קאליפה (גם הוא בן חוזר עם משפחתו) .הראיון הזה מתמקד בעבודתו של נדב
כראש צוות חילוץ .זאת לאחר השבועות המאוד אינטנסיביים שעברו עליו בתקופת החגים .מן הראיון
עולים הניסיון ,המקצועיות ,התבונה והמסירות של האדם הצעיר הזה .שווה להכיר.
באחד מימי חג סוכות נפרדנו לתמיד מחברתנו שרי לנצ'נר הורביץ .בעלון זה מודפסים חלק מן ההספדים
שנאמרו בהלווייתה ,וכן ראיון שערכה עמה עתליה לפני כמה שנים .יהי זכרה ברוך.
נימרוד ,ליזה ,רפי בורץ ומישל תרמו את חלקם ,כרגיל .הצילומים הם של עמיקם ,עוזי ,והצלם של
"רוקמים בניר" .תודה לכל השותפים במלאכה.
ועכשיו התנצלויות:
בעלון הקודם נשמטו כמה שמות של ילדים ,להלן התיקון:
מאיה זוהר ועידו לביא – שניהם מכיתה ב'
רום רוזנבלום – מכיתה ג'
קריאה מהנה ,נטע

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

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

או להכניס לתא דואר מספר .41
מחכים לשמוע מכם...

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

www.nirel.org.il
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שרי לנצ‘נר הורביץ ז“ל  -דפים לזכרה
0100107104

אמא שלנו  -שרה אימנו
הייתה אישה אוהבת חיים ,אוהבת מושבעת.
אישה שהקדישה את חייה למאבק על החיים ,להתמודדות עם קושי אינסופי
ועמידה מול המוות על בסיס יומי.
אישה שתמיד נאבקה להכניס תוכן ומשמעות ,אכפתיות ,הבנה ,חמלה ורגש
לחייהם של הבריות.
אמא שלנו הייתה אישה שעברה חיים לא קלים בכלל ,ובכל זאת לא ויתרה
לעצמה ,תמיד קמה על רגליה ,ותמיד עוד הספיקה לדאוג לכך שסביבה איש
לא ייפול .תמיד הייתה מוכנה לעזור ולמסור נפשה ממש ,למען הזולת.
אמא שלנו ,אותה אעריץ כל חיי ,הייתה עולמי ,הייתה העמוד היציב עליו עמדו
שמיי ,היא תמיד תמכה רגליי ולא נתנה לי ליפול.
אמא שלנו היא אמא של עוד הרבה אנשים בהרבה מובנים .היא אישה אהובה
שתחסר בבירור ,והיא כבר חסרה לי.
אמא שלי – אני אוהב אותך ,את טובה ממני ,ואני שמח שאת אמא שלי ,שזכיתי
להיות בן שלך ,שיצאתי ממך לעולם הזה ,שזכיתי להיות אהוב ועטוף באהבת אם
כזאת .שזכיתי להכיר אדם מופלא כמו שאת ,אדם מוערך מלא טוב ושמחת חיים.
אני מקווה שתמצאי מנוחה בחיקו של האל הטוב ,שלא תכאבי עוד ולא תדעי צער,
ושעוד נתראה בקץ הימים על איזה ענן ונצחק  -רק נצחק.
נאהב אותך לנצח נצחי נצחים בעולם הזה ובזה שמעבר.
נרי לנצ'נר

שרי שלנו,
קשה לכתוב עלייך בלשון עבר .את שתמיד ידעת לכתוב ולדבר באופן כל כך אישי ומרגש בכל אירוע ,משמח או
עצוב ,ידעת למצוא את המילים הכי מדויקות ואמיתיות שיגעו באנשים ,עכשיו שוכבת כאן לידינו ,נטולת קול
וללא מילים.
שלוש עשרה שנה עבדת בבית אורנית" ,בר מצווה" ,נהגת לומר .שלוש עשרה שנים בהם נגעת בחיים של
עשרות אנשים ,שעדיין ,גם שנה ושלושה חודשים אחרי שהפסקת לעבוד ,ממשיכים לשאול אותנו איפה את
ומה שלומך .את שהיית הלב הפועם של פינת החי וחלק בלתי נפרד מהאופי והפנים של בית אורנית ,כבר אינך
איתנו וחסרונך מורגש וכואב .ראית איך פינת החי שהיית ממקימיה והתחילה בכמות קטנה של חיות ,הופכת
לפינת חי מגוונת ,מפוארת ויפה ,עם צוות גדל והולך והמוני ילדים ומשפחות שפוקדים אותה מידי שבוע .בכל
חג באורנית היית מופקדת על הכנת שולחן החג כמו בקיבוץ  ,ודאגת לביקורים של משפחות בקיבוץ בפינת חי
שהקמת גם שם ,אפילו את הווארד גייסת לא פעם להכנת רהיטים לחיות .עם כל ההתפתחות והשינויים תמיד
התעקשת לשמר את האופי האינטימי והחם של הפינה מתחילת ימיה ,ובזכותך הפינה הפכה לבית שני עבור כל
כך הרבה ילדים ומשפחות של חולים .המסירות והנתינה לאין קץ ,הרצון תמיד להיות בשביל כולם ,והחיוך
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החם והמאיר שלך היו דברים שאי אפשר ללמוד ,הם היו חלק בלתי נפרד ממי שאת.
לכל אחד מאנשי הצוות היה קשר מיוחד איתך ,את היית האימא של הפינה .כבר בפעם הראשונה
שנכנסנו לפינת החי הבנו שיש פה מישהי שכדאי להישאר וללמוד ממנה .לקחת לחסותך סטודנטים
ומתנדבים ,לימדת ותמכת ,החום האנושי שקרן ממך והסבלנות לכל השאלות שלנו עזרו לנו לעשות
את צעדנו הראשונים בפינת החי .ידענו שנוכל לפנות אלייך לתמיכה כשנצטרך ואכן אף פעם לא
אכזבת.
ידע ואהבה בלתי נדלית לטבע ולעולם החיות ,ניסיון חיים שלא מבייש אדם בן  ,071ושילוב נדיר של
אישיות כובשת וצניעות מופרזת ,הפכו אותך לאדם שכולם אוהבים ומחפשים את קרבתו .הייתה זו
חברות אמת ,כדרכך ,נטולת היררכיה וגבולות של גיל ומעמד.
עם כל הנתינה האינסופית שלך לסביבה ,המשפחה תמיד עמדה בראש סדר העדיפויות .התמיכה
והליווי של הווארד ושלך זה בזו .האופן בו דיברת על אורן ,נרי ואמיתי בכזאת אהבה ודאגה של
אמא לביאה ,על שיר ודור ,על שלומית ודנה כלותייך ,ועל נכדייך נועם ,יעלה ,עופרי ,עינב ושלושת
הגי'נגים בגאווה ובחיבה שהעבירה את העובדה שאת לא עוד סבתא רגילה .דרך הסיפורים שלך
הרגשנו כאילו אנו מכירות כל אחד מהם אישית.
השנה וקצת האחרונות היו קשות עבורך ועבור כולנו .כל כך מעט זמן אחרי שאיבדת את אחותך
האהובה רוחה ,גילית בשורת איוב קשה מנשוא ,שכאב הראש שמלווה אותך וניסית להשקיט
בכדורים ולהמשיך כרגיל ,אינו עוד סתם כאב ראש .האירוניה של המצב שבו את הופכת ממטפלת
בחולי סרטן לחולת סרטן בעצמך היכה אותנו בתדהמה ודאגה .מאותו רגע פינת החי לא חזרה להיות
מה שהייתה לפני שעזבת .התקווה שתחזרי מהר ושהכל יסתדר במהרה ,לאט לאט התחלפה בהבנה
הכואבת שהתהליך שאת מתמודדת איתו לא הולך להיות קל ,ולבסוף הגיעה גם ההכרה הכואבת
שבסופו נצטרך להיפרד ממך .את לא התייאשת בקלות .ידעת כמה שעדיין צריכים אותך כאן בעולם,
כמה הילדים והנכדים שלך זקוקים לך ,כמה אנחנו עדיין מחכים שתחזרי אלינו .כמה משפחות עדיין
לא זכו להיעזר בך בבית אורנית ,לא זכו להקל במעט את מכאובי המחלה שגם את נאלצת לסבול
ממנה .בימים האחרונים לחייך הבנת שהסוף קרב ,אמרת לנו מילים אחרונות של פרידה ,כל מילה
הייתה מאבק עבורך אבל לא ויתרת .גם במצב הזה הרגשת שלא מגיע לך החום שהרעפנו עלייך
והצעת שאת הליטופים והאהבה נשים בדלי וניתן למישהו אחר .כבר לא פחדת מהמוות ,היית מוכנה
לו .הפרידה ממך כואבת ולא הוגנת ,אבל הנחמה שבצדה היא שאת כבר לא סובלת.
אנחנו מקוות שאת מוצאת את מקומך שם למעלה ,ושאת יודעת כמה אהובה ומשמעותית היית
עבורנו ועבור כל כך הרבה אנשים שהכירו אותך .תנוחי בשלום על משכבך שרילה ,אנחנו אוהבות
אותך בכל ליבנו ולוקחות איתנו הלאה את כל מה שלמדנו דרכך.
שרית אוזן והחברות בצוות בית "אורנית"
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אינך יכולה ככה סתם ללכת
אינך יכולה לעזוב אותי
אינך יכולה כי עכשיו שלכת
יש גשם בחוץ
ואת נשארת איתי !
ספקטרה אהובה!
אמא לביאה
אמא של אורן ,נרי ואמיתי
אמא טובה מאוד ,האישה של הווארד הבעל המסור
סבתא נפלאה וגאה
חברה טובה
אוהבת בעלי חיים ופרחים של פטוניה.
אוהבת אנשים וילדים מיוחדים
שלא הולכים בתלם
מטפלת אהובה ומסורה בילדים חולי סרטן
מסורה וחמה לשיר ,דור ועמרי
לנכדים של הווארד וחנה.
נלחמת כמו שאת ידעת להילחם!
עוד נשימה עמוקה ואת אמא לביאה
הודפת את המחלה.
ימים רבים של אופטימיות
עם אמונה חזקה
ימים של כאב ,אך לא מוותרת
מעודדת אותי בדאגתי הגדולה.
בערב סוכות אסתר ואני ביקרנו אותך
ליטפנו אותך ,דיברנו אלייך
זה נראה לי לא אמיתי ,הזוי!
הלכת לנו שרי
מוקפת באהובייך
בנייך
אורן ,נרי ואמיתי עוטפים אותך
במילים רכות שלחום
בחוש הומור נפלא ומנגינה שנרי
מנגן בגיטרה.

אחותך דרורה איתך
הוואי מתרוצץ סביבך ,מרגיע מעודד
כלותייך ,נכדייך ,כולם עוטים עלייך אהבה
ורוך
שיר ,דור ,עמרי והג'ינג'ים
כולם סביבך לשמור על שגרה
לחזק ולעודד
חברותייך המסורות מתי ודפנה
חברות שרק את יכולת לבנות
חברים מ"עזר מציון"
זכית!
ואני מרגישה כאב עצום ויתמות
אני מבטיחה לך שרי
שאעשה מאמצים גדולים
כדי להגשים את בקשתך!
נוחי על משכבך אישה טובה!
אוהבת!
יהודית מדר

לחברי ניר אליהו היקרים,
המון תודה על כל העזרה בכל זמן השבעה.
עשיתם בשבילנו מעל ומעבר ,ודאגתם שלא יחסר לנו כלום.
המון המון תודה
באהבה אורן לנצ׳נר

בניר  -גליון  -1511111/15 - 415עמוד 6

מה הם עושים שם -
שרי לנצ‘נר הורביץ – מטפלת באמצעות בעלי חיים
ראיון שנערך ביום 0085/80552
לפני כעשר שנים ,כשרציתי ללמוד טיפול באמצעות בעלי חיים ,היה רק מקום אחד בארץ שאפשר היה ללמוד
נושא זה – "מכללת מגן דוד ירוק" ,בבית ספר של רשת "עמל" בנווה נאמן ,בלימודי ערב .למדתי שם כשנה
וחצי ,והשלמתי את לימודי בקורסים מרוכזים בסמינר הקיבוצים וקורסים שונים בפסיכולוגיה ובהתנהגות
בעלי חיים ,בכפר הירוק ובמקומות אחרים.
את ההתמחות עשיתי ב"אורנית" כשפינת החי שם הייתה עדיין בחיתוליה .המורה שלי הציע לי להקים יחד
איתו פינת חי ייחודית לילדים אונקולוגים הנמצאים בטיפול כימותרפי ואין להם מערכת חיסונית ,בעלי
חיים שילדים אלה יוכלו לבוא עמם במגע .כמובן ששמחתי לרעיון ,וכיום באים ממקומות שונים להכיר
וללמוד מקום ייחודי זה.
אני עובדת ב"אורנית" כבר קרוב ל 8-שנים.
מרכז "אורנית" ,הצמוד לבית החולים לילדים "שניידר" ,הינו בית החלמה המארח ילדים ונוער חולי סרטן,
ואת משפחותיהם בתקופת הטיפולים הקשה ומעניק להם חום ,אהבה ותחושה של בית .בשבועות שבהם
מקבלים הילדים את הטיפולים ,הם מוזמנים יחד עם ההורים והאחים להתארח ב"אורנית" וליהנות
מחדרים יפים ונוחים ,שלוש ארוחות ביום ,ולהשתתף בפעילויות שמציע המרכז .וכל זה ללא תשלום.
"אורנית" מתקיימת מתרומתה של עמותת עזר מציון.
ב"אורנית" מתארחת אוכלוסיה מאוד מגוונת .חולים המרוחקים ממרכז הארץ – יהודים ,בדואים ,ערבים
ואפילו רוסים (לא יהודים) המגיעים מחו"ל לטיפולים בארץ .המשפחות מחו"ל משלמות אך המחירים הם
מאוד סבירים.
את מרכז "אורנית פתחה משפחת זיסר לפני יותר מעשור .מוטי זיסר שהיה חולה סרטן ואשתו ברכה שהיא
דר' לסיעוד ,תרמו את הבית הזה ,ודר' ברכה זיסר מנהלת אותו עד היום  -בהתנדבות.
אנחנו מתייחסים אל משפחה ,שאחד מילדיה חולה סרטן ,כאל משפחה חולה הזקוקה לעזרה .אני עובדת עם
הילדים החולים וגם עם האחים שלהם.
בעלי החיים נותנים לילדים המון -
 ראשית ,כשהם מטפלים בחיות הם הופכים ממטופלים למטפלים. בעלי החיים אינם שופטים אותם .עם שיער ,ללא שיער ,מקבלים אותם כמו שהם. בפינת החי הילדים משתחררים .ההורים החרדים עוטפים את הילדים עד כדי מחנק ובפינת החי הילדמשחרר את ההורים וע"י כך משחרר גם את עצמו.
 לא תמיד מסוגל הילד לפנות להוריו בשאלות המטרידות אותו ובפינת החי ,דרך האנשה הוא מתגבר עלמצוקות ופחדים.
יש ילדים שמשתפים אותנו בהתלבטויות שלהם ,בקשיים ,בדברים אינטימיים שאינם יכולים לשתף בהם את
ההורים ,ולעתים עלינו להבהיר להם דברים שונים שלא הסבירו להם .אצלנו יש להם לגיטימציה לדבר על כל
דבר.
אנחנו משמשים לילדים ולמשפחותיהם מקור לתמיכה רגשית ואוזן קשבת .במחלקות בבית החולים הלחץ
הוא גדול ולא פעם קורה שהפסיכולוגים או העובדים הסוציאליים לא מגיעים לכל המשפחות .אנחנו ,בבית
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"אורנית" רואים את המצוקות ומדווחים עליהם לעובדים הסוציאליים .ביום יום אנו נתקלים במצוקות
רגשיות רבות – ילדים שעזבו את המקום כי החלימו ,כביכול ,וחוזרים אחרי שנתיים .הם חווים פרידות
מחברים שנפטרו ,כל אלה מקשים על העבודה השוטפת.
שואלים אותי מדי פעם איך אני מתמודדת עם הקושי בעבודה כזאת .למעשה אני לא חווה קושי כל הזמן,
בדרך כלל אנחנו לא רואים את הילדים אתם אנו עובדים כילדים חולים ,אלא כילדים עם רצונות וצרכים
כמו כל ילד אחר.
אך כמובן ישנם גם קשיים.
הייתי קשורה מאוד לילד חולה סרטן שנפטר .עברתי אתו את גיל ההתבגרות ונקשרתי מאוד להוריו.
שבועיים לפני שנפטר הגיע עם אמבולנס לפינת החי ועד הרגע האחרון היו לו תוכניות...
משפחה שמסיימת טיפול יכולה להמשיך ולבוא למרכז במשך חודשיים נוספים ואחר כך משחררים אותם
לחיים הרגילים .כשמישהו נפטר מנתקים את הקשר עם המשפחה .אנחנו הולכים כמעט לכל לוויה ובאים
לביקור ניחומים לפחות פעם אחת.
תמיכה אנו מקבלים מפסיכולוגית ועובדת סוציאלית המלוות אותנו לאורך הדרך.
יש במרכז גם וידיאו קונפרנס .אנחנו מחוברים למחלקה האונקולוגית ב"שניידר" ,יוצרים קשר עם הילדים
שאינם יכולים להגיע ומספרים להם מה קורה בפינת החי .אחרי השתלה ,כשהילד אינו יכול לצאת מהחדר,
אנחנו עולים אליו ,למחלקה ,עם תמונות של בעלי החיים ומספרים לו מה חדש במרכז ,כך שהם אינם
מתנתקים מהמקום גם כשהם עוברים השתלה או טיפול אחר.
בכל שנה יש לילדים ולמשפחותיהם  5ימי נופש בגבעת אולגה .שם הם מתנתקים מהעולם המציאותי ורק
מבלים .כל ערב מופיעים בפניהם אמן או להקה מפורסמים ,למשל – רמי קליינשטיין ,אתניקס ...הם
מופיעים בהתנדבות ואנחנו משלמים רק עבור מערכת ההגברה .בימי נופש אלה מפנקים את האימהות
בעיסויים ,קוסמטיקה ועוד ,והאבות עוסקים בפעילות עם הילדים .בנופש האחרון הם הכינו איתם כדור
פורח .ימי נופש אלה הם אושר אמיתי וההרגשה היא שהם כאילו חיים בעולם אחר.
אנחנו חוגגים עם הילדים את כל החגים וכל חג הוא פרויקט בפני עצמו – חוגגים מסיבת פורים גדולה
באולם .את חג השבועות ארגנתי להם כדוגמת החג בניר אליהו – הבאתי גדיים מפינת החי ,טווינו צמר,
ַארגנו ...אפילו את ל"ג בעומר חגגנו למרות הבעייתיות של העשן והאבק .הדלקנו מדורה במרחק ,בפינה,
הבאנו להם מחצלות ומתופפים וגם את רמי צדפי ,שקראנו אבו רמי הבאנו שיספר להם סיפורים.
לקראת כל חג אנחנו גם לומדים ,דרך בעלי החיים ,מה קורה בטבע.
הילדים והמשפחות מוקפים באהבה ומרגישים שבית "אורנית" הוא ממש ביתם השני .יש גם כאלה
שאומרים שהמקום משמש להם כבית ראשון.
פינת החי נמצאת בפיקוחם של פרופ' יניב מהאונקולוגיה ב"שניידר" ופרופ' טרקל מאוניברסיטת תל-אביב
שעובד על מחקר – "איך משפיעה ההימצאות בקרבת בעלי חיים על ילדים חולי סרטן".
כמו כן נבדקים בעלי החיים ,נלקחות מהם בדיקות צואה וכל יום מנקים היטב את הכלובים.
מלבד פינת החי ישנם במרכז – חדר יצירה ,חדר טיפול באומנויות ,חדר טיפול במוסיקה ואמור להיפתח –
גינון טיפולי .דבר שאינו קיים בשום מקום אחר ואנחנו לומדים את הנושא.
לפני שנתיים הייתה אלי פנייה של אמא לילדה בת שלוש חולת סרטן .הילדה הייתה בבית אך אסור היה לה
להימצא במקומות ציבוריים מחשש להדבקה .האם ביקשה ,אם אפשר ,ליצור במרכז קבוצה של ילדים
כאלה.
הרמתי את הכפפה ,וכיום יש לנו קבוצה המונה  8 ,2ילדים בגילאי שנתיים עד חמש ,הגרים בקרבת מקום
ובאים שלוש פעמים בשבוע למרכז .הילדים מוגנים ויחד עם זה הם נמצאים בחברת ילדים ומקבלים מאיתנו
את המיומנויות הנרכשות בגן ,כדי שכאשר יוכלו לחזור למסגרת רגילה לא יהיו להם קשיים.
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יש לנו קשר עם הצוות הפרא רפואי של בית החולים המקיים ימי עיון ואני מקבלת שם דברים שלא הייתי
מקבלת בשום מסגרת אחרת.
עם כל העבודה המיוחדת ישנה גם הבעייתיות של המקום .כיוון שאת המקום מנהלת עמותה – עזר מציון,
עניין המשכורות לא מסודר .אין לנו תנאים סוציאליים ,אין ביטחון בהמשך העבודה במקום ,והמשכורות אינן
תואמות את ההשקעה.
ב"אורנית אני עובדת שלושה ימים בשבוע ,ובפינת החי בבית -
אני עובדת פעם בשבוע עם כתה טיפולית קטנה 8 ,2 ,ילדים מעמי אסף.
אני מטפלת פרטנית בשני ילדים ויש פניות לטיפולים פרטניים כל הזמן.
יום בשבוע עבדתי עם כחל.
הילדים מאוד אוהבים לבוא לפינת החי ויתכן שבשנה הבאה אעבוד גם עם הגנים.
ראיינה את שרי ,רשמה וערכה לדפוס :עתליה אייל

ומאחורי הקלעים :עתליה ראיינה את שרי לעלון בניר לפני כחמש שנים .כנהוג ,היא מסרה לה את הטיוטה
לאישור .שרי ,שמצאה עצמה מדברת בלשון ”אני“ על עצמה ,קצת נבהלה ,מחקה ,ובצניעותה כי רבה הפכה את
הכתוב ללשון ”אנחנו“ .גם את הגרסא הזו היא לא אישרה לבסוף לפרסם .לבקשתם של בני המשפחה ,עתליה
חיפשה את המסמך בנבכי הזיכרון של המחשב ,והפעם הוא מובא לדפוס .הזדמנות נדירה ללמוד עוד משהו על
חברתנו שרי ז“ל.

השתתפות באבל
לחברינו תלמה גניאזדוביץ וגיל ינאי,
מבקשים להשתתף בצערכם הכבד במות עליכם אביכם יצחק גניאזדוביץ ז“ל.
תנחומינו לכל בני המשפחה בארץ ובחו“ל.
יצחק גניאזדוביץ הובא לקבורה באל-פסו ארה“ב ביום ג‘ חשוון תשע“ה .0700107104
מערכת ”בניר“
בשם חברי קיבוץ ניר-אליהו.
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ממיטתו של המזכיר ...
ראשית אפתח בתודה לכל מי שהתעניין ,שאל ובא לבקר ,ועוד קודם לכן למי שבחר בי לתפקיד המזכיר
בגירסת היו"ר – לאחר שהתקבלה ההחלטה לפצל את התפקיד .אני רוצה לומר למי שהתנגד לפיצול המשרה,
וראה בכך פריצה של מסמך הקדנציות ,כי אני מבין את ההתנגדות .בעבר התנגדתי לו גם אני ,אולם המצב
חייב לעשות שינוי בהגדרת התפקיד.
במהלך השנה האחרונה ,ביודעי כי מדובר בשלהי הקדנציה פניתי למספר חברים ,וגם בני-משק שטרם
התקבלו לחברות ,אותם חשבתי למועמדים ראויים לתפקיד ,וניסיתי לברר עימם אם יש סיכוי שיסכימו
לקחת על עצמם את העול הכבד ,שהוא גם אתגר גדול .לצערי לא קיבלתי את הסכמתו של אף אחד0ת מהם0ן,
ולכן השינוי.
נכון ,אפשר תמיד להביא אדם "מבחוץ" שיעשה את התפקיד ,אך ללא ליווי של חבר הקיבוץ ובן0ת המקום –
יקשה על כל מי שייבחר מבחוץ לנווט דרכו להצלחה שלו0ה – של הקיבוץ ושל חברי הקיבוץ .במרבית
הקיבוצים בהם מכהן מנהל0ת קהילה חיצוני0ת הם מגובים ביו"ר קיבוץ0קהילה .לדבר גם חובה תקנונית
בתקנות האגודות והתקנון .בעיקר בצומת דרכים זה ,כשהמשק מאוים כישות מבחוץ – חשובה המשכיות
ההנהגה הפנימית ,גם אם ניעזר בממלאי תפקידים חיצוניים .נקווה שנצליח להפוך את השינוי למנוף ,ומעז
ייצא מתוק.
בנימה אישית אוסיף כי הקיבוץ חשוב לי מאד .התחלנו במספר מהלכים משמעותיים שאני מרגיש חובה
מוסרית להשלימם ,ואת הטיפול בשוטף אמסור לאדם שייבחר.
אני בטוח שישנם לא מעט חברים מאוכזבים שמרגישים כי ענייניהם נדחקים מפאת הדחוף והבוער .כולי
תקווה שמנהל0ת קהילה לצידי – יוכל או תוכל לטפל בכל אותם נושאים החשובים לחברי הקיבוץ ,שבתקופה
האחרונה נאלצו להמתין ולהידחות .אני משוכנע שהשירות לחבר יקבל שדרוג בעקבות השינוי.
כמה מילים לזכרה של חברתנו שרי ז"ל – איתרע מזלי הרע ,וכמו ההלוויה הראשונה שנאלצתי לארגן מתוקף
תפקידי (של מיקי ז"ל) – גם כאן מדובר באם של חברי ילדות .הווארד הוא עמית צמוד לעבודה ,כך שהעניין
יותר אישי ויותר קרוב .דברים שמקשים עוד יותר על הדבר שהכי קשה ממילא בתפקיד המזכיר ,שצריך
לעסוק בפרוצדורות ואדמיניסטרציה בזמן של אובדן אישי וקולקטיבי.
אני זוכר ממש את היום שבו שרי הגיעה עם נרי ואורן ועמדנו על גג הכבאית הישנה .אורן ונרי היו (כל אחד
לחוד) מחבריי הקרובים ביותר מתקופת הנערות ועד אחרי הצבא ,עת איש איש המשיך לדרכו .עוד קודם לכן
שרי הייתה המטפלת שלנו ביחד עם מרים שקד בשנת הבר-מצווה המשמעותית.
שרי הקימה עם האוורד את פינת החי – מפעל חיים שממנו יצאה והקימה את פינת החי באורנית במרכז
הרפואי שניידר .במשך שנים רבות עסקה בנושא טיפול בבע"ח ,ובטיפול באנשים באמצעות אותם בעלי חים.
בעיניי הייתה קדושה ממש ,וגם כשמתוקף התפקיד שלי נאלצנו להתעמת לא פעם – תמיד השתדלה לשמור
על ענייניות ולהפריד.
אני יודע שאיני יכול להציע נחמה אמיתית לבני המשפחה .אני מקווה שחלק מבניה ירצו לחזור ולהקים פה
את ביתם ,כי אני יכול רק להעריך עד כמה נוכחותם חשובה להווארד שהיה עזר כנגדה של האישה הרחומה
הזו .אני מקווה שנוכל להוות מקור לתמיכה במשפחה.
בימים אלה מתחדש "הגידול האישי" בפינת החי – ילדי עורבני יאמצו בע"ח כפי שהיה נהוג בתקופתה של
שרי כאחראית פינת החי .אני בטוח שהילדים יספגו ערכים חשובים דרך הטיפול בחיות ,כולנו נצא נשכרים,
וגם נוכל לשמר את המקום לדורות הבאים.
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במעבר חד  -החודש האחרון שלי התחיל בניתוח יזום לשחזור הרצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל ,לאחר
שזו נקרעה במהלך משחק כדורגל טיפוסי של יום שישי ב"מגרש המרפאה" .מעולם לא אושפזתי או נותחתי
בעבר ,ולכן הייתי באי-וודאות גדולה לגבי תהליך ההתאוששות .מכל מקום ,הניתוח עצמו שהיה בהרדמה
מלאה עבר בקלות מבחינתי .אני זוכר שהרופאים המרדימים התלוצצו ביניהם ברוסית ,לאחר מכן נכנס
המנתח ודיבר אתם ,ומשם פשוט נרדמתי ,עד שפקחתי את עיניי בחדר התאוששות ב"סוטול" ,כאשר
המורפיום מספק הרגעה לכאבים שעוד צפויים לבוא בהמשך .שוחררתי כבר בערב הביתה .דווקא בבית התחיל
הקטע הקשה ,של התמודדות עם כאבים ,ובעיקר עם חוסר היכולת לבצע פעולות בסיסיות פשוטות ,והצורך
להסתמך בכל דבר על בני ביתי ומשפחתי.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות להם מקרב לב – ללירז הגיבורה שהצליחה לתפקד ולתקתק את הבית
והמשפחה ,על אף שהייתה בעצמה בתחילתה של קריירה חדשה והשלמת התואר באוניברסיטה הפתוחה.
לבנים שהשתדלו לעזור לאמא ולשרת את אבא בכל הפעולות הכי בסיסיות ,שפתאום נראות מסובכות וקשות
ובעיקר כואבות לביצוע .ממש סיעודיות זמנית ...במצב כזה לומדים לכבד את כוחה וחשיבותה של המשפחה
הגרעינית ,לומדים להעריך את הבריאות שעד אז נתפסה כמובנת מאליה ,ואפילו להעריך חולים אחרים ,או
אנשים מבוגרים שצריכים ודאי להתמודד עם כאבים ומוגבלויות במהלך שנים ארוכות .בסך הכל עשיתי ניתוח
יזום שאני רציתי בו ,והושבתי לחודש אחד...
קשה להסביר זאת – אבל פתאום השריר הארבע ראשי שהיה רגיל לסחוב עשרות ק"ג וללכת עשרות ק"מ
בשירות הצבאי ,לרוץ ולשנות כיוון במשחקי הכדורגל ,מפרפר ממאמץ – לאחר שהספיק להתנוון בחודש של
מנוחה ,ולאחר שחלק מהגיד נחתך והושתל כתחליף לרצועה הפגועה .צפי לחזרה למגרשים – יום הולדת .41
בכל אופן בחודש הזה הדברים בחוץ לא נעצרו ,ולמרות שלושים ימי המחלה שנפסקו לי ע"י הרופא ,נדרשתי
מדי פעם להוציא את האף מדלת אמות ולקבל החלטות .מקווה שהשפעת הכדורים משככי הכאבים (בעיקר
לאחר טיפולי הפיזיותראפיה הכואבים) לא פגעה בשיקול הדעת ,ואם כן – התנצלותי למי שנפגע מכך.
במהלך החודש האחרון נערמו על שולחני ,המבולגן ממילא ,עוד ניירות רבים המצדיקים את תוספת הכח,
שנראה כרגע שתגיע מבחוץ לקיבוץ ,אם כי ימים יגידו...
בשבועות הקרובים תדון הנהלת הקהילה הנבחרת בכך ,כלומר בתהליך הבחירה של מנהל0ת הקהילה ותביא
המלצותיה לאסיפה בקרוב .בהזדמנות זאת ברכות לחברי ההנהלה .לחדשים :אורטל ,עירד ,אלי ופזית;
לחדשים-ישנים :ריישה ורותי ולנותר :שקד .במקביל ,נכנסו לעבודה בהנהלת החשבונות החשבת מיכל
מקיבוץ נען ומנהל כספים – עמוס (שהומלץ ע"י רפי) שניהם רואי חשבון .כולי תקווה שיביאו להמשך השדרוג
בהנהלת החשבונות .בשבועות הקרובים נבחר רשמית גם רכזת חינוך לגיל הרך .משרה שתשוב כנראה להיות
מאויישת ע"י חברת קיבוץ (לאחר חמש שנים).
הזדמנות גם להיפרד ולהודות לאריאלה גזית – שעשתה את התפקיד ביד רמה ,אחת מהמנהלות המוצלחות
שיצא לי לעבוד לצידן אם לא ה ...ולאחל לה הצלחה בהמשך! וכמובן תודה למי שלקחו על עצמן בינתיים את
הטיפול בעניינים בשטח :ליזה הדינאמית ,הדס ,וכמובן חנה שתמשיך מכאן...
עוד על הפרק בשבועות הקרובים בחירת יו"ר וחברי0ות מנהלת חינוך חדשה ,כאשר הפעם הביקוש הוא רב...
גם וועדת בריאות אנו צפויים לבחור מחדש ,ובהמשך גם וועדת תיכנון ,יו"ר כלכלי ועוד תפקידים וועדות לרוב,
משעמם לא יהיה כאן ,וכעת יש הרבה "דם חדש"!
בינתיים השכונה החדשה והתשתיות מושלמות אט אט ,בשאיפה לחנוך בחנוכה הן את השכונה והן מספר
מתקנים ותשתיות שחידשנו0הקמנו לאחרונה.
בשבועות הקרובים נחדש את מלחמתנו להשגת היתרי בנייה מול המינהל (רמ"י) הפעם באפיק המשפטי –
בתקווה לייצר אופק חדש בהקדם לבנינו המתאזרים בסבלנות.
גם בתחום העסקי-כלכלי תזזית – שותף חדש למפעל? הסדרת שימושים חורגים ,קבלת רישיון עסק לתחנת
הדלק ,מימוש מסמך הקדנציות סוף סוף גם באחזקות ,וכמובן העברת אחריות למרכז-המשק בתחומים
עליהם הצבענו ,ובהם הרכש והביטוח (כבר מבוצע) ,התשתיות (בתהליך) והיזמים (בהמשך).
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ועוד נושאים :שינויים נוספים בהנה"ח ,בחינה מחדש של הסכם השותפות עם מטעי גרנות ,בחינת כיוונים
נוספים לפעילויות עסקיות (בית סיעודי ,אולי בכל זאת גן נוסף בעדן במתכונת שונה?) וכמובן המשך
המאמצים לסלילת הכביש העוקף.
בקיצור – עוד עבודה רבה לפנינו ,אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו כשהחזון ברור ,האופק לפנינו
והשמים הם הגבול!
נימרוד

מיקום חדש לקניוניר  -תגובה  :אליס ביוקאורל
בעלון הקודם נמסר על ידי המזכיר נימרוד שבשנה הקרובה מתוכנן להעתיק את הקניוניר (להלן
המרכולית) ממקומו הנוכחי לאולם המשמש כיום כחדר כושר .צר לי כי איש לא מצא לנכון לדבר אתי,
לשמוע את דעתי ,ולקבל את ההחלטה במשותף ,בטרם נזרקה לחלל האוויר ההודעה הזו ,ונאלצתי לגלות
את העניין דרך העלון!
מאחר ולא ניתנה לי הזדמנות להגיב במועד ,ברצוני להגיב כעת!
בעבר הועלו כמה הצעות למבנה חלופי למרכולית ,והן נבעו משני טעמים:
 .0פינוי המבנה יאפשר הכשרתו למגורים.
 .7הצפיפות הגדולה המורגשת כבר לא מעט שנים הוחמרה עקב הקליטה המסיבית והמבורכת כשלעצמה,
וכן בגלל הגדלת מספר המוצרים הנובעת מביקוש של החברים.
ההצעה הראשונה שנבחנה בעבר הייתה העברה לאולם הקולנוע שעמד שומם ומוזנח ללא שימוש במשך
שנים .זה נראה כמקום אידיאלי למרכולית .המקום מרווח ,והמחסנים שסביבו התאימו להפליא לצרכי
המרכולית ,ובהתאמה עם ענף המזון כגוש אחד גדול .מטעמים שאינם ידועים לי ההצעה ירדה לטמיון
והמרכולית נשארה במקומה!
ההעדפה הייתה של כל הנוגעים בדבר לפתוח מועדון לצעירים ,עם כל המרחבים המבוזבזים .מועדון הנוער
חשוב לכולנו כהורים ,סבים ,וכל המתגורר במקום ,אבל לא פחות חשוב מבנה שמותאם בגודלו לענף,
שמשרת בנאמנות את רוב האוכלוסייה.
ההצעה השנייה הייתה של נימרוד ,והיא להעביר את המרכולית לאחד המבנים שבאזור התעשייה .אני
מודה שפסלתי את הרעיון על הסף .הרחקת לכת עד לרפת איננה פיתרון לאוכלוסיה המבוגרת שתאלץ
לגרור עצמה בקלנועיות עד המקום בשעות הערב החשוכות והמפחידות ,וכן איננה פיתרון להולכי רגל
ורוכבי אופניים ,ללא דרכים מסודרות ומוגנות.
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ובאשר להצעה הנוכחית:
 .0המבנה שמתחת לחדר האוכל אינו גדול כלל וכלל ,יתכן שהוא אפילו קטן מהמבנה הנוכחי .התקרה
נמוכה מאוד ,וכמובן שאיננה מתאימה להצבת המקררים הרבים שבהם משתמשים במקום .החלונות
הרבים מסביב אינם מתאימים להצבת מדפים כה רבים ,ואור השמש הישיר ממזרח אינו מתאים
לשמירה על הסחורה.
 .7כניסת המשאיות הגדולות שפוקדות יום יום את המקום לרחבת חדר האוכל תהווה מפגע בטיחותי
בלתי נסבל לציבור הילדים והחברים.
 .3המשאיות הפורקות את הסחורה אינן מתחשבות לא בדשא שייהרס ולא במדרכות שאינן מיועדות
לשאת משקל כבד שכזה!
 .4גם הרמפה המשמשת את חדר האוכל לא תוכל להוות פתרון מפאת המרחק מאזור הפריקה למקום
המיועד ,והצורך להעביר סחורה באופן ידני (ארגזים עמוסים ,קרטונים כבדים) דרך המטבח ,ולאחר
מכן מהמדרגות עד המקום המיועד!
אכן ,המקום הנוכחי כבר לא מתאים בגודלו לשרת את האוכלוסייה המתרחבת בקיבוץ בעקבות קליטת
משפחות צעירות ובנים שרוצים להקים את ביתם ליד הוריהם .הדבר הנכון לדעתי היה להרחיב את
המרכולית לפי התוכניות שכבר הוכנו בעבר.
אני רוצה למחות על הדרך שבה מתקבלות החלטות :
איפה התקיים דיון?
איזה אדם בעל יכולת והכשרה תכנונית בא ולמד את הצרכים?
מדוע אין שיתוף של האנשים שעובדים ומנהלים את המקום?
יש פרוטוקול?
אני קוראת לחברים לחשוב על הנימוקים שהעליתי ,ולהבין שההצעה של נימרוד איננה נכונה ,ובשקלול של
כלל הצרכים מביאה יותר נזק מתועלת.
מקווה שתינתן לנו הזכות לשרת את כלל האוכלוסייה בצורה טובה ומתאימה למציאות שלנו היום בקיבוץ.

אליס וצוות העובדים.

ברכות דור צעיר
לעידן בורץ שריח תאילנד כבר עולה באפו ,וזה ריח טוב הרבה יותר מריחו של
שמן רובים .שתהנה מהאזרחות ותשוב בשלום מהטיול.
לאלה רפפורט הקצינה ,שמתחילה את שרות הקבע בימים אלה  -שימשיך להיות לך
שירות משמעותי ומעניין.
מוסרת :מרים שקד
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על כוס קפה עם  :איריס וילנאי (רפפורט)
כשאיריס נכנסת אלי הביתה  ,היא מתבוננת סביבה ,ושואלת :מאיפה הבקבוקים האלה של הסאקה?
(מדובר במשקה יפני המופק מאורז) .הבאתי עשרות בקבוקים כאלה מיפן ,ועכשיו לקראת המעבר פשוט
חילקתי ,זרקתי ,לא נשאר לי אף אחד.
בהמשך השיחה יתברר שהבקבוקים הם אולי ייצוג סמלי לתהליך המעבר של איריס ודני לקיבוץ – מה
אורזים ולוקחים ,מה משאירים מאחור...
אנחנו נפגשות ביום רביעי ,בשעה  ,05:11כמעט השעה היחידה בשבוע שאיריס לא מסיעה לחוגים (את אלה)
או נמצאת עם יערה.
"אני משתדלת ששום דבר לא יהיה על חשבונן ...סריטות שיש לי מאמא שלי".
עם מה נתחיל?

אני מקדימה :המטרה שלנו בעלון היא לפרוש את היריעה ,להכיר אנשים יותר לעומק .פעם היינו אוכלים 3
ארוחות ביום בחדר-האוכל ,כולם נפגשו עם כולם ...חשבנו שאנחנו יודעים הכל אחד על השני( .וגם אז זה לא
היה נכון) .עכשיו נפגשים פחות ,יודעים פחות .העלון הוא כלי שיכול לסייע בהיכרות שלנו זה את זה.
איריס ,הצטרפת לקיבוץ בגיל די מבוגר .האם היה לך קשר לתנועה הקיבוצית לפני זה? האם חשבת שתהיי
קיבוצניקית?
הייתי חברה בתנועת "הנוער העובד" מכיתה ג' או ד' כל השנים ,ובצבא נח"לאית .היה לי ברור שזה המסלול,
וגם שאני הולכת להיות מתישהו קיבוצניקית.
באוקטובר לפני שנה הייתה לנו פגישת מחזור של תיכון טשרניחובסקי .לקראת הפגישה הם הקרינו ברשת
סרטונים שצילמנו במהלך שנת י"ב .אחד הסרטונים הוא :מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול .אז אני
אמרתי :חברת קיבוץ וגננת .חברים שראו את הסרט התקשרו אלי ואמרו :וואללה! את הגשמת! עוד לא
הייתי כאן ,אבל ידעו שאנחנו בהכנות לעבור.
דן ואני זוג כבר אחת עשרה שנים ,ואנחנו מאוד מחוברים למשפחה ,לדרור וקטי ,ולנירה ובנימין זכרם
לברכה .היינו מאוד קשורים .נירה הייתה לי דמות משמעותית במיוחד ..מאוד קרובה ,מאוד מעורבת ,מאוד
הערכתי את דעותיה ,והיא לא חסכה בהן.
את ניר-אליהו הכרתי מזמן דרך שרית פלג .למדנו ארבע שנים באותה כיתה בסמינר הקיבוצי .לעתים
התארחתי אצלה ואני זוכרת לטובה את המחלבה של אביה ,בני ז"ל .אבל הניצן לרעיון של המעבר לקיבוץ
עלה לראשונה כשהייתי בהריון עם יערה (עכשיו בת  .)8האמת שמי שהובילה את המהלך הייתה נירה ,וגם
אני ,ופחות דן .דן לא מאוד סירב ,אבל לי היה מאוד ברור שרציתי להגשים את חלום ילדותי.
מעבר לזה יש לי כבר היסטוריה עם התנועה הקיבוצית .הגרעין שלי היה מורכב משלוש קבוצות .נתניה –
ששם גדלתי מגיל  ,4-5קבוצה מרמת-השרון וקבוצה מהקריות .עם חלקם של הנתנייתים הייתי כל השנים
בתנועה .הגרעין שלי היה מיועד לקיבוץ רביד .כשרביד התפרק ייעדו אותנו לקיבוץ גלגל .ואז תפסו את בני
הגרעין שלי מעשנים חשיש ,אני נורא כעסתי .מסתבר שגם הייתי נורא תמימה ,כי הם עשו את זה לידי ,ואני
אפילו לא הרגשתי ...בכלל לא ידעתי .אני ממש כעסתי ,ואמרתי שאני הולכת לשל"ת יחיד ,לא רציתי בכלל
להישאר .זה היה בנאיביות ,בבועה שאני גדלתי בה זה היה נראה כאילו הם בגדו .בגדו בי .זה היה כל כך
נורא .אני ,אפילו סיגריה כבוייה לא הייתה לי בפה .ואז יצאתי לשל"ת יחיד בקיבוץ גבעת חיים איחוד ,שם
הייתי מאומצת אצל משפחת לשם ,משפחה מקסימה .אח"כ איכשהו סלחתי לבני הגרעין ,וסידרתי להם
של"ת אחרון בקיבוץ ,והם באו לגח"א לעשות של"ת .אני כבר הייתי משוחררת ,נשארתי בגח"א שלוש שנים,
ואז יצאתי ללימודים .עזבתי למרות שביקשו ממני להישאר .נשארתי בקשרים מעולים עם המשפחה
והחבר'ה.
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באותה עת הכרתי את האדם שאח"כ נישאתי לו ,ועברנו לגור בירושלים .כשסיימתי את הלימודים עברנו
לקיבוץ מגל ,שם הייתי גננת ,ובאותו זמן בנינו בצור-יגאל .שנתיים הייתי גננת שכירה במגל.
עזבנו את מגל שבוע לפני שילדתי את הראל בני הבכור ,שהיום לומד בכיתה י"ב .לאחר מכן יצאנו לשליחות
ביפן ,ושבנו ממנה לצור-יגאל .כאן ,באופן מקרי ,קיבוץ ניר-אליהו שוב נכנס לי לחיים :עוד כשהיינו ביפן,
היה לי קשר עם מרסי רוזנבלום ואסתר זטורסקי ,שקיבלו אותי לעבודה כגננת בגן רק על סמך ההמלצות
ממגל ,הן בעצם לא ראו אותי .בגלל אי הסכמה עם המפקחת שלי ,היא לא הסכימה שאעבוד פה ,אז קיבלתי
את הגן בקיבוץ אייל לשנה.
עם חזרתנו לארץ ילדתי את בתי אלה (היום בכיתה ט') ,ולאחר תקופה קצרה התגרשתי .בזמן שעבדתי כגננת
בצור-יגאל ,אחד מזוגות ההורים שהיו בגן היו יפעת ורותם נסל .הם אהבו אותי וידעו שאני ללא בן זוג,
והחליטו להכיר לי את דן .ומעצם אותו יום ,דן ואני זוג.
שני דברים מצחיקים אותי .הראשון שקוראים לי בקיבוץ איריס רפפורט .אני איריס וילנאי ,לא החלפתי את
השם לא בנישואים הראשונים ולא עכשיו .הדבר השני הוא "דני" מה פתאום דני ,שמו הוא דן .כל החברים
שלנו קוראים לו דן ,וגם במשפחה שלי הוא דן .ופתאום גם הנקלטים קוראים לו דני.
אנחנו נשואים אזרחית ,לא התחתנו ברבנות .התחתנו ב"משפחה חדשה" ,עשינו הסכם .בחתונה שלנו אנחנו
היינו אורחי כבוד ,החבר'ה פשוט רצו שנתחתן ,אז "הכינו" לנו חתונה .אנחנו שנים-עשר זוגות מצור-יגאל,
שמה שמחבר אותנו זה שאני הייתי גננת של הילדים שלהם .אני והאמהות נהיינו חברות הכי טובות ,הרכבנו
קבוצת טיולים שנקראה האירוסים ,טיילנו שלוש שנים ,והם נורא רצו שנתחתן .דן ואני לא היה לנו כוח
לארגן .אז שתיים מתוכן החליטו שהן לוקחות את זה על עצמן ,והן החליטו הכל .כולל איפה ,מתי ,וחילקו
הזמנות .באנו לחתונה "אורחים" .ידענו מה אנחנו לובשים וידענו איך נראו ההזמנות שקטי עיצבה ,ומעבר
לזה לא ידענו כלום .זאת הייתה חתונה בחדר-אוכל של ניר-אליהו כמובן ,ושתי החברות הפעילו את כל
החברים .שרו על הבמה ,רקדו שרל'ה כי בנימין ז"ל מאוד אהב ,והוא כבר לא היה .שבעה חודשים אחרי
שהכרנו בנימין נפטר ,ושנתיים אחרי שנפגשנו התחתנו .קטי ,דרור ונירה היו מעורבים .היו שבע ברכות,
אנשים ברכו בדרכים מיוחדות ,כולל בשירים ששרו (היא לא דומה לאף אחת אחרת...עלי) .הילדים שלנו
הביאו את הטבעות .הייתה חתונה עם תוכן ,זו הייתה חגיגה של אהבה ,חתונה מיוחדת .ומאז אנחנו
"משתעממים" בחתונות של אחרים .זה היה ב 70-ביולי  .7115אחרי שנתיים יערה נולדה ,והיא המתנה של
אלה ,לכבוד יום ההולדת שבע שלה.
בצור-יגאל עבדתי כמחליפה של גננות שיצאו לשנת שבתון .ואז פתחו גן בשדי-חמד ,הציעו לי לעבוד בו,
וכמובן שנורא שמחתי .שנה קודם עבדתי בנירית ,הכרתי שם את הסייעת ,ומאוד התחברנו ,והחלטנו שנעבוד
ביחד .זה היה לפני  00שנים ,ומאז אני שם בגן של המועצה ,והיא אתי בצוות .נורא כיף לנו ביחד .אין לנו
הגדרות שמבדילות בינינו .אנחנו "צוות גן שדות" .מקבלות החלטות ביחד ,פוגשות את ההורים לשיחות
ביחד .שתינו חזית אחת מול כל הגורמים החיצוניים וההורים .עדיין לא יצאתי אף פעם לשבתון .זו השנה ה-
 70שלי כגננת( .אני גננת מגיל  ,)74ולא נראה לי שאצא בקרוב .בכלל כיף לי נורא בעבודה .זאת הסיבה שאני
כנראה לא ממהרת לצאת לשנת שבתון.
במשפחתי אני הבת הצעירה ,אבא איש צבא ,אמא מורה לחינוך מיוחד ,מהראשונות בארץ .יש לי אחות
שעובדת במשרד התחבורה ,אח שעובד במשרד הביטחון .היחסים שלנו מעולים ,מאוד חמים ,תומכים.
אני על הילדים אובססיבית .עד שהגעתי לקיבוץ אף פעם לא הסכמתי שהם יהיו בצהרון ,אף פעם .מייד
כשאני מסיימת את העבודה ,כבר בבטן מדגדג לי להיפגש איתם .גם דן יודע את סדר העדיפויות ,קודם
הילדים .והוא משחק אותה! אני כל בוקר קמה ואומרת תודה ,שזה שאני קמה לצידו הוא דן .הוא איש
מדהים .החשיבה שלו – חייה ותן לחיות ,וכך הוא מתנהל.
לפני שהכרתי את דן ,לפני שידעתי איך הוא נראה ,השאלות הראשונות שלי ליפעת ורותם היו איך ההורים
של דן ,איך הם יקבלו את הראל ואלה ,כי זה מה שהיה לי חשוב .אמרתי להם שאני מאוד אבין אם נירה
ובנימין יתנגדו לקשר הזה ,כי זה ברור שזה מורכב ולא פשוט.
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המשך :כוס קפה עם איריס וילנאי
אני זוכרת שנפגשנו בפעם הראשונה ביום הולדת של נירה .באתי ,וממאית
השנייה הראשונה זה היה חיבור מדהים .האמת ,שקודם היה חיבור
לבנימין .הילדים קראו לו סבא .בימי שישי למדתי ,והוא היה בא לשמור
עליהם .יום שישי אחד הוא בא חולה .הוא היה בטוח שיש לו שפעת ,אבל
הוא היה כבר אחרי התקף לב ,שהוא בעצמו לא ידע עליו .הוא בא לשמור עליהם ,כי חס וחלילה להגיד
לאיריס לא .הם היו קטנים ,אלה הייתה בת שלוש והראל בן חמש .הוא שמר עליהם ,והוא היה אתם ,חולה.
גם נירה הייתה מדהימה אתי .הם קיבלו אותנו לגמרי .ההורים שלי מאוד אהבו את נירה ובנימין .הם כל
הזמן אומרים לי :את הפסדת .והם צודקים! הפסדנו אותם .אבל דרור וקטי פה .אנחנו פה המון בזכותם.
לכל אורך הדרך הם נורא תמכו.
בסה"כ היה לנו טוב בצור יגאל מכל הבחינות ,בית גדול (מידי) ,לא חסר דבר ,שכנים -חברים טובים .אבל לא
יודעת איך להסביר את זה ,נורא כיף פה .אני אפילו לא יודעת מה אחר ,מה יותר ,אבל עובדה שאני נורא
שמחה להיות כאן .נקודה .לא יודעת לתת הסברים.

אני חושבת שאנחנו נורא שמחים לראות כאן את דן בחזרה .במיוחד אחרי שנירה ,שהובילה את הקליטה
נפטרה.
דן לא התנגד לחזור לפה ,אבל אני זאת שהתלהבתי( .בכלל הוא הרבה יותר רגוע ,אני לא רגועה בכלל ,אני
טמפרמנטית ,לא נחה) .בסופו של דבר ,כשכבר היינו בתהליך ,דן חיכה לא פחות ממני ,וסה"כ אני נורא
רציתי ,אבל לא עשיתי למען זה כלום .הוא עשה הכל .כולל כספים ,כולל איך ייראה הבית ,כולל בעלי
מקצוע ,באמת לא מעניין אותי הדברים שקשורים טכנית לבית .והוא – נורא חשוב לו ,איך ייראה ומה יהיה.
אני סומכת עליו בעיניים עצומות.

עוזי נכנס עם ערימת מתוקים
כשאני מנסה להבין מישהו שחייב סיגריה ,אז אני חושבת איך אני חייבת משהו מתוק .כשיש לי חפיסת
שוקולד במקרר אני לא נרגעת עד שאני מחסלת אותה .אני יודעת בדיוק כמה קוביות נשארו ...אז לפני
שבועיים וחצי היינו בטיול בצפון עם דרור וקטי והחלטתי שאני מפסיקה עם המתוקים ,כי אני ממש מכורה.
כבר שבועיים וחצי אני עושה מאמצים לא לגעת במתוק.

במקום זה אנחנו טועמות זיתים של עוזי
גם אני עושה זיתים עם הילדים .מה אתה לא חורץ אותם? אנחנו מכינים עם מלח בתוך גרב .מחליפים
שלושה ימים את המים כדי שלא יהיו מרים .הילדים חורצים את הזית .וגם מפיקים שמן זית עם מכתש
ועלי.
בבית בצור-יגאל דן נכנס לגור אתי בבית שהיה שלי מקודם .קטי כל הזמן אמרה לי ,אתם צריכים לבנות
משהו ביחד ,גם אם לא פה .אז את הבית הזה אנחנו בונים ביחד ,ואולי זה מה שיותר טוב .לדן לא הייתה
מוטיבציה לבנות שום דבר לבית הקודם .ממש לא ,וכל הזמן אמרנו "הנגר הולך יחף" .ופה ,יש לו המון
מוטיבציה ורעיונות – אני בכל פעם מופתעת ,כי בכל פעם שאני נכנסת הביתה יש עוד משהו שהוא עשה.
וזאת כנראה הסיבה שנורא כיף .הוא כבר שנה עושה ומכין דברים לבית החדש .ולא רק זה .בבית הקודם –
שיחת הורים :איריס הולכת ,או מקסימום הולכים שנינו ביחד .פה כשהייתה הרצאה – דן הלך! שם כל דבר
היה איריס ,ומקסימום ביחד .ופה – כל דבר הוא הולך ,הולך עם יערה .וזה לא קשור אם זה שייך לאלה או
הראל ,כי בכל המטלות הוא התחלק אתי אבל פה זה אחרת.
אלה ממשיכה ללמוד בכוכב יאיר וגם נוסעת לרקוד שם ,אז היא פחות פה .היא ישנה אצל אבא שלה יום
בשבוע ,וכל שבת שנייה .הראלי גר עם אבא שלו.
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את לא רואה את עצמך גננת בקיבוץ?
ממש לא .קודם כל גן שדות בשדי חמד הוא בנשמתי ,כולל הצוות ,וחוץ מזה אני חושבת
שכאן זה הבית ,ואני לא רוצה לערבב .העדפתי את שדי-חמד גם כשהציעו לי גן בצור-
יגאל .לעומת זאת אני מוכנה לעשות פה דברים בהתנדבות ,בשמחה .אני לא מוצאת את עצמי
מתנדבת בוועדות ,כפי שאחרים עושים ,אני מעדיפה קודם לנשום ולראות – אבל לתרום בחינוך ,בשמחה.
אני כל החיים מתנדבת ,אבל רק עם ילדים .ב"הדסים" הדרכתי את הצוות של הגן של ילדים בסיכון ,ואני
מתנדבת בעמותה של חיבוק ראשון .ברור לי שמתישהו נהיה משפחה של אומנה .אבל בקשר לגן – חשוב לי
שתהיה הפרדה בין עבודה לבית.

מה את מתכננת מה את מצפה בשנה הקרובה ,מה את מברכת לעצמך
לי נורא ברור .שימשיך להיות ככה שמח וטוב ,שאמשיך להסתכל ככה על החיים ,אני זוכרת את הדברים
הטובים .אצלנו זה משהו בגנים ,גם ההורים שלי ככה .אני חושבת שכולם בסדר ,אלא אם כן !...דן אומר לי:
זו נאיביות .אצלך תמיד כולם נחמדים .נכון ,קודם כל אני נותנת הזדמנות ולא שופטת מראש .אז שימשיך
להיות לי כך.
היו תקופות קשות שעברתי בחיי ,כמו כולם ...בדרך לעבודה הייתי מדברת ,מקטרת ובוכה לאמא שלי
ולאחי .ברגע שהייתי מגיעה לגן וראיתי את הילדים ,הייתי שמה את הקשיים בצד ,וכולי אתם .כי הילד לא
צריך לדעת אם הגננת לא ישנה כל הלילה .זה לא קשור אליו .אסור .נקודה .כל מי שעוברת תקופה קשה –
שתעבוד עם ילדים.
אם יש משהו שאני באמת הכי אוהבת בעולם – זה לקום בבוקר לעבודה .עד כדי כך שהשנה ,יש לי יום חופשי
בימי חמישי ,ופעמיים שכחתי שזה יום חופשי ובאתי לעבוד .קבעתי פעמיים סיורים על ימי חמישי .יש לי
צוות ממש טוב ,צוות שבאמת אוהב ילדים ,צוות שבאמת שמח לפגוש את הילדים בבוקר .אני חושבת שזאת
הסיבה החשובה שנורא כיף לי .יש לנו קשר מעולה עם ההורים וזה גם חשוב .גם דן שותף לפרויקטים בגן.
את יודעת שכל המכנסיים שלי עם פצ'ים בברכיים? אני מקבלת בבוקר את הילדים על הברכיים ,אני בגובה
שלהם .ככה אני מאמינה שצריך לקבל אותם .אני מגיעה לפניהם לגן ,כי אני מאמינה שהילד צריך לדעת
ששמחים לקבל אותו בגן .אני אומרת להם כל בוקר :איך אני מתגעגעת אליכם ,מאתמול אחרי הצהריים.
כן זהו .ישבתי כבר שעה בלי לקום ,וזה משהו לא רגיל אצלי .וחוץ מזה אני צריכה ,כרגיל להסיע את אלה
לסדנה!

אחרי כמה דקות במחיצתה של איריס נדבקים בשמחה ואופטימיות .זהו וירוס שמומלץ ביותר להידבקות.
תודה לך איריס על זמן של טוב ,זמן של הסתכלות חיובית על העולם.
ראיינה :נטע
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לימודים בנים וחברים תשע“ה
טל רוזנבלום  -הנדסאי אדריכלות נוף – שנה ראשונה מכללת רופין
עפרי בארי  -קלינאות תקשורת שנה שלישית מכללת הדסה
שיר ברלס  -שנה רביעית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה וחטיבה במדעי המחשב  -אונ‘ תל אביב
גל ברלס  -שנה שלישית כלכלה ומנהל עסקים -אונ‘ בן-גוריון בב“ש
עמיחי קורדובה  -שנה רביעית חינוך גופני ומאמן אתלטיקה ,כולל תעודת הוראה -מכון וינגייט
ליאור וינטר  -עיצוב טקסטיל שנה ראשונה -מכללת שנקר
ליאור יוגב  -חינוך מיוחד לגיל הרך  -סמינר הקיבוצים
יעל יוגב  -תואר שני בתוכנית למחקר ותרבות הילד  -אונ‘ תל-אביב
קרן צדפי  -לימודי דוקטורט בתולדות האומנות  -הקריקטורה בעתונות המצרית בין  7מלחמות העולם -
אונ‘ תל-אביב
אור שליידר רונן  -תואר שני בהתפתחות הילד -אונ‘ בר-אילן
אפרת וינטר  -תואר שני בתרפיה באמצעות אומנויות– אונ‘ חיפה
נימרוד מדר  -תואר ראשון במדעי החברה ויחסים בינלאומיים  -האונ‘ הפתוחה
נטע בארי  -לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה  -האונ‘ הפתוחה
אמיתי הורביץ  -שנה רביעית בלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב  -אקדמית תל אביב-יפו
גל קאליפה  -דוקטורט בפקולטה לכימיה חוקרת מינרלים המיוצרים על ידי בעלי-חיים ימיים  -מכון
ויצמן למדע
הילה דויד גבע  -הנהלת חשבונות  -האונ‘ הפתוחה
יפעת דנה  -תואר שני בהפרעות בתקשורת –אונ‘ תל-אביב
אייל פיינבלט  -הנדסאי מים וקרקע שנה שנייה  -מרכז אקדמי רופין
נדב רונן  -מנהל עסקים  BA 0למנהלים שנה שנייה  -מרכז אקדמי רופין
דור הורביץ  -תואר ראשון בהיסטוריה וכלכלה  -האונ‘ הפתוחה
רז בורנשטיין  -תואר ראשון במנהל עסקים  -אוניברסיטה באמסטרדם
מיכל קינן-איכלר  -ממשיכה ללמוד קורסים בפסיכולוגיה לקראת הסבה לתואר שני בעבודה סוציאלית -
האונ‘ הפתוחה

סיימו לימודיהם לאחרונה
שי בורץ ,מתן גבע ,שני קובלסקי ,עינב
זנגי ,יערה זנגי-רדושיצקי ,טליה מורנל,
ניר ברזילי ,לירז מדר ,פזית ראובני

בהצלחה לכולם ,למי שמתחיל,
למי שממשיך ,ולמי שסיים !!!

חברים המלמדים במוסדות להשכלה גבוהה
עידית ברלס  -ביולוגיה וגנטיקה  -האונ‘ הפתוחה
ירון קציר  -גיאולוגיה  -אונ‘ בן גוריון
ליאורה גולד  -אנטומיה ונוירולוגיה  -מכון וינגייט
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על (עוד) כוס קפה עם  :נדב קאליפה
על כוס קפה שחור אני נפגשת עם נדב קאליפה ,מבקשת לשמוע על האירוע באנאפורנה מנקודת מבטו
כמחלץ .השיחה מתרחבת בהמשך ,ואתם מוזמנים להציץ לעולמו של נדב ,לעבודה (שליחות אולי) המיוחדת
שבה הוא עוסק.
באיזה שלב קראו לך?
האירוע קרה ב 04 -באוקטובר ,מהבוקר ואילך .מדובר בטראק "אראונד אנאפורנה" ,טראק מאוד
פופולארי .מתחילים מאזור מאוד נמוך של  0511מטר ,ובמשך כ 04 -יום הולכים בעמק ,סביב להר
אנאפורנה ,הר שהוא אחד מהפסגות מעל  8111מטר בעולם( .טופס לראשונה בשנת  0951ע"י יהודי בשם
מוריס הרצוג) .יוצאים ממקום שנקרא בשישהר ,ובערך ביום ה 07 -מגיעים לפס .הפס הוא בגובה 5401
מטר ,וזו הנקודה הגבוהה ביותר במסלול .בדרך עוצרים במנאנג ליומיים או שלושה ,לשם התאקלמות,
בגלל העלייה לגובה .מהפס עצמו יורדים לכפר שנקרא מוקטינט ומשם כבר יש דרך ג'יפים לירידה .למעשה
הפס הוא היום האחרון או לפני האחרון בטראק של רוב האנשים .היום הזה מהווה שיא ,גם בגובה ,וגם
היום הכי קשה .אותה קבוצה שנפגעה יצאה מהמחנה הגבוה (גובה  4811מטר) במטרה לעבור את הפס.
באותו בוקר ,בין  4:11ל ( 1:11שעון מקומי .אצלנו שעתיים וחצי אחורה) התחילו כמאתיים איש ללכת
לכיוון הפס .בלילה כבר התחיל לרדת שלג ,אבל לא הייתה רוח חזקה .כשהם היו בדרך הם ראו קבוצה
שיורדת ,שצעקה להם שיחזרו ,שלא כדאי לעלות ,אבל הם ראו הרבה אנשים שממשיכים ,אז חלקם חזרו
וחלקם המשיכו .מתוך המאתיים נפגעו כארבעים איש ,כלומר ,כמאה ושישים לא נפגעו .מבין אלה שהגיעו
לפס היו שנכנסו לבית תה קטן שנמצא שם ,ושהוא מאוד קטן וצפוף ,אבל סיפק איזה הגנה ,כי למעלה כבר
השתוללה סופה חזקה .היו אנשים שהגיעו אחר כך וניסו להיכנס ,אבל לא היה מקום ,אז הם המשיכו .אלה
שהיו בבית תה ,פחדו להישאר בלילה כי המקום רעוע ,אז בשעה די מאוחרת  05:11-05:31הם לקחו את
הנפאלי שעובד שם שידריך אותם ,והתחילו לרדת למטה .בקבוצה הזו היו אגם לוריא ,נדב שהם ,וגם מיכל
גילי צ'רקסקי .רוב הנפגעים היו מהקבוצה הזו .הם יצאו מאוחר ,איבדו באיזשהו שלב את הדרך ,נכנסו
ללילה .ירד המון שלג ,השלג היה עמוק ,עד גובה החזה ,היה מאוד קשה .פשוט נכנסו להיפותרמיה .מיכל
הגיעה מהר מאוד לאפיסת כוחות .התיישבה ואי אפשר היה להקים אותה .תמר אריאל הייתה בקבוצה
השנייה.

מתי זה תופס אותך?
כל זה קרה ב .04001 -למעשה רק יום למחרת מצליחים להבין שמשהו קרה ,כי הקבוצה נפגעה בלילה .רק ב
 05001מצליחים להעביר הודעה לשלטונות שיש אירוע דרמטי ,ובמקביל זה מגיע אלינו לארץ .אני מקבל את
הודעה הראשונה ,ב 00:11 -בבוקר ערב החג.
הפעולה הראשונה היא לעשות סדר בכל האינפורמציה ולהבין מה באמת קרה .מתברר שיש הרבה לכודים,
והרבה הרוגים .בכמה אנשים מדובר ומי נמצא איפה  -זה עיקר העבודה בהתחלה .יודעים שמי שיצא לטרק
של אראונד אנאפורנה לפני  1או  2ימים אין סיכוי שיהיה בפס ,ולכן הוא לא בסכנה .יודעים שמישהו כבר
עבר את הפס ,ולמרות שאין אתו קשר ,יודעים שהוא טייל עם מישהו שכבר יצר קשר ,אז מבינים שהוא כבר
לא באזור .עושים את החיתוכים של המידע על האנשים ,מצליבים את הידיעות ואז יודעים איפה כל אחד.
היה ברור שרוב מנותקי הקשר לא באזור.
מהר מאוד הגענו לסיטואציה שבה אנחנו יודעים שיש אנשים שלכודים במחנות הגבוהים ,ויש שלושה או
ארבעה ישראלים מתים .עד שיצאתי כבר מצאו שלושה מתוך הארבעה ,את מיכל עדיין לא מצאו .תארנו
לעצמנו שהיא פשוט קבורה מתחת לשלג ,וזהו .כל זה ידעתי כבר כשטסנו.
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כשהגענו לשם היו לנו שתי משימות .הראשונה :לחלץ מישהו שהיה תקוע בכלל באזור האוורסט ,שיוחאי
השותף שלי טס לשם לחלץ אותו .השנייה :לחלץ את הלכודים באנאפורנה .אני טסתי לאזור מנאנג ,שם היה
ריכוז הישראלים הגדול ,כשישים איש .התחלתי לעשות רישום של כל הישראלים שנמצאים שם .כל אחד  -את
מי הוא מכיר ,ואיפה הוא הלך .ממש עשינו את כל הקישורים ,ובאותו יום התבהרה התמונה ,שיש כעשרים
איש במחנות הגבוהים ,ויש את מיכל שנעדרת ,וחוץ מזה סביר שכולם בסדר.
יום אחרי זה באנו עם מסוק והוצאנו את כל מי שהיה במחנות הגבוהים ( 4811מ') .אפשר לקחת במסוק כל
פעם שניים או שלושה אנשים .עשינו נגלות והורדנו אותם למנאנג ,ויום אחרי זה הבאנו מסוק גדול והוצאנו
אותם ממנאנג לכיוון פוקארה.

אלה שחילצתם היו עם אלה שמתו?
לא ,אלה שהיו עם אלה שמתו חולצו ע"י הצבא והובאו לקטמאנדו ,או שהם כבר היו במוקטינת ,אחרי הפס.
אני חילצתי את האנשים שהיו תקועים לפני הפס .הצבא הנפאלי הגיע ביום שאחרי הסופה .הוא הגיב מהר
מאוד.
אני פועל מטעם חברת הביטוח "הראל" .אני מקבל אירוע ואני מתחיל לתפעל אותו .קודם כל צריך לעשות
הערכת מצב .לפי זה בונים תרחישים ,ומחליטים מה הפעולה שצריך לעשות ,עם מי לעבוד .תכל'ס אנחנו
מעדיפים לעבוד עם מקומיים ,לא עם ישראליים .אין לי מה להביא ישראלים לעבודה הזו ,כי אף ישראלי לא
יכול לעלות מייד לגובה של  5111מ' ולעבוד .אני מעדיף לעבוד עם מדריכים מקומיים שהם גם יותר מנוסים
והם גם מאוקלמים .בנפאל יש לנו חברה נציגה שעובדת במקום ,ואנחנו עובדים אתה באופן שוטף .יש לנו המון
חילוצים בנפאל (שניים-שלושה בשבוע) .מה שאני צריך אני יכול להשיג .גם מסוקים ,גם מדריכים ,כל מה
שצריך מהרגע להרגע .אני טיילתי הרבה בנפאל ,אבל באזור האוורסט .באנאפורנה דווקא לא טיילתי.

אז איך אתה מכיר כל כך טוב את האזור?
אני מכיר הרבה מקומות בעולם דרך מפות .לומד את השטח ,מכיר חלק מן המקומות בעל פה.
נחזור לסיפור .אנחנו עושים הערכת מצב ומבינים שרוב מנותקי הקשר אינם בסכנה ,זה ייפתר בצורה זו או
אחרת גם אם לא נצא לשם ,אבל את מיכל צריך לחפש בשטח .ב 01001 -התבררו הדברים ,חיכינו שאולי מיכל
תימצא .היא לא נמצאה ,והחלטנו לצאת בכל זאת .נחתי ב 02 -באוקטובר בנפאל .האנשים שתחקרתי אותם
היו בבית-חולים ,עברו חוויה מאוד קשה ,פצועים עם כוויות קור ,אבל מאוד ממוקדים ,רתומים למשימה
למצוא אותה ,ושיתפו פעולה .מהתחקיר ידענו בצורה די טובה שהיא סביב קו גובה  .5111הבנו שהיא סטתה
כמאה מטר מהשביל .היא הייתה באזור של שלג עמוק ,אז היא כוסתה בשלג( .שיטת העבודה היא שהולכים
בשורה עם דוקרנים ומחפשים ,כל מטר נועצים את הדוקרן .יש בזנטים לאורך המסלול שמבצבצים מהשלג).

אתה מגיע לשם ומתחיל לשתף פעולה עם הנפאלים?
התחלתי להפעיל את הצוותים הנפאליים שעובדים אתנו כבר בטלפון ,מהארץ .אני נוחת שם ומחכה לי מסוק,
אני טס ישר למנאנג ,מתחיל לעשות את התחקירים עם האנשים ,חוזר בערב ועושה הערכת מצב עם כל
החמ"ל( .יושבים עם הנספח הצבאי ,עם השגריר ,עם כל מי שקיים בשטח .השגריר הזה ,כבר עבדתי אתו
בצונאמי בשנת  ,7114עם הנספח הצבאי עבדנו במקום אחר ,זה אותם אנשים שנפגשים הרבה ,לצערנו).
מחליטים מה תוכנית העבודה ליום המחרת .ביומיים הראשונים מי שטיפל במיכל אלו צוותים נפאליים
ששלחנו למעלה ,שעשו את החיפושים והלכו עם הדוקרנים .אנחנו
עסקנו בכל מי שחי ,פינינו את הלכודים .לא היינו עדיין
מאוקלמים ,אז עבדנו בגבהים יותר נמוכים .באותו יום שהשלג
כבר החל להימס ,הגופה שלה נגלתה.
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נניח שמיכל לא עשתה ביטוח בהראל ,עדיין יחפשו אותה? כשאתה יוצא אתה יודע שכל השמות האלה הם של
מבוטחים בהראל?
אני יודע מי עשה ביטוח בהראל .אם אדם מסוים היה עם מישהו שעשה ביטוח בהראל אז כן ,היינו מחלצים
אותו .אבל אם מישהו שלא עשה ביטוח ונמצא עכשיו בהר ...כל האופרציה שעשינו עלתה  711אלף דולר ,סדר
גודל .אף אחד לא היה מוציא סכום כזה מכיסו כאילו ...כנדבנות .אנחנו יודעים מי מבוטח אצלנו ,וגם בודקים
מול חברות הביטוח האחרות ,ומשתפים פעולה בין כל הצוותים .לכל חברת ביטוח יש צוות שהיא עובדת אתו.
אם מבוטח של הפניקס היה נעדר ,אז סביר שגם הצוות של הפניקס היה יוצא לחילוץ .יוצא לנו להגיע לשטח
עם צוותים של חברות אחרות .אנחנו קבוצה די קבועה ,כולם מכירים.

דברו על זה שישראל היא המדינה היחידה שעושה חילוצים כאלה.
ברוב המדינות הביטוחים כוללים הפעלה של צוותים מקומיים במדינות היעד ,במידת הצורך .צריך להבין
שביטוח הוא בסופו של דבר כיסוי כספי ,ברוב המקרים לא אקטיבי ,אלא מכסה את ההוצאות בגין מה שזה
אמור לכסות .באנאפורנה יש עכשיו שתי קנדיות שנעדרות .המשפחות שלהן הקימו אתר אינטרנט כדי לאסוף
כספים ,למצוא אותן .אין להן שירות של צוות שיוצא מקנדה לחפש אותן .פה יש איזושהי הרחבה של הביטוח
שמכסה פעילות של צוות מקצועי ,שנמצא בארץ ויוצא למקומות אחרים .זה שירות ספציפי שבארץ הוא קיים
כחלק אינטגראלי מביטוחי מטיילים ,ולא קיים כל כך בביטוחים במדינות אחרות ,אבל זה דבר שהולך
ומתפתח.

זה בגלל שישראלים מטיילים יותר יחסית לאחרים או בגלל שפה המדינה יותר דואגת?
אין ספק שאצלנו כל נושא החרדות חזק .רוב המקרים שבהם אנו מטפלים הם ממש לא מקרי חירום .אם לא
היה צוות חילוץ אנשים היו מסתדרים לבד .הייתי מתנדב כעשר שנים ביחידת חילוץ של עין גדי – מגילות .עד
 0991היו חמישה עד עשרה חילוצים בשנה .עכשיו יש  81-91חילוצים בשנה ,וזה ממשיך לעלות .פעם בן אדם
שנקע את הרגל היה שם תחבושת וצולע עד ליציאה ,והיום אם נגמרים לו המים והוא מרגיש צמא ,אז הוא
מזעיק חילוץ .זה קורה ברמה עולמית .בגלל שיש תקשורת טלפונים בכל מקום ,אין בעייה להביא מסוק לכל
מקום ,אנשים מתקשרים ומפברקים לעצמם מחלות כדי שנפנה אותם מאמצע הטראק .בסופו של דבר
כשצריך ,אז השירות הזה הוא גם מציל חיים והוא גם נותן מענה גם למציאת גופה במקרה של מוות.

אתה מפנה ,מפנה ,מפנה ,ועם כל האנשים אתה מדבר?
עם רובם כן .חלקם היו סבבה ,חלקם פינינו בפינוק .הם לחצו שנפנה אותם במסוק ,כי הם לא רצו לרדת
בהליכה ארבעה ימים .חברת הביטוח באה הרבה לקראתם .יכולנו להגיד להם תסתדרו .הם היו במקומות
בטוחים עם חשמל ,עם אוכל .זו החלטה של חברת ביטוח שעולה לה הרבה מאוד כסף .מתחשבת מאוד.
בחברה סומכים על שיקול דעתי .אני כבר  00שנה שם.

איך ישנת ,איפה ,אם בכלל?
ישנו במלון בקטמנדו ,אבל לא ישנים הרבה בעבודה כזאת .בלילה לא טסים .כל ערב כשמסיימים את העבודה
בשטח עושים הערכות מצב ,תחקירים ,מכינים תוכניות עבודה למחרת.
הצבא מאוד עזר ,אבל מי שמפעיל אותו הוא הנספח הצבאי .אני לא עובד מול הצבא .מי שמגיש בקשות לצבא,
למשטרה ולגופים כאלה זה רק משרד החוץ .אני עובד מול הנספח הצבאי .הוא שואל אותי מה הכוחות שאתה
רוצה ,איפה אתה רוצה שנסרוק .ומעביר את הבקשות שלי לגופים הרשמיים .אנחנו עושים עבודה משותפת
בתכנית הסריקה אבל רק משרד החוץ מדבר אתם .אני שוכר שירותים מהמקומיים.

אתה מדבר על מערכת מאוד מורכבת ,תקשורת ,תיאומים
כן ,זה עיקר העבודה .העיקר הוא לנהל את האירוע .החילוץ בשטח הוא מאוד פשוט טכנית .המסובך הוא
לראות את התמונה הכוללת .להבין מה צריך לעשות ,איפה עלולות להיווצר בעיות ,מה סדר הקדימויות שצריך
לייצר.
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המשך :כוס קפה עם נדב קאליפה
כשמוצאים את מיכל אני מביא אותה עד למקום הפינוי ושם אותה בחדר קירור ,ומאותו רגע השגרירות
מטפלת .אני עושה את הזיהוי הראשוני .במקרה שלה היא הייתה עם תרמיל ,עם דרכון ,עם כל החפצים שלה,
עונה לתיאור שלה .אין מקום לטעות( .יש מקרים שצריך זיהוי לפי דנא ,אבל זה לא המקרה).
חזרתי אחרי שבוע ,כולל הטיסות .הייתי עייף כי זה התחבר לפרו ,לאסון בנהר הפורימאק .זה היה מאוד
אינטנסיבי ,צמוד .במקרה ההוא ניהלתי את האירוע מהארץ ,צוות אחר יצא לשטח .בגלל הפרשי השעות בין
המדינות לא ישנתי בלילות .עבודה רצופה של שישה שבעה ימים.

מה אתה אומר למטיילים? תצאו ,אל תצאו ,תיזהרו?
צריך לצאת ,צריך לטייל ,בכיף .אין עולם בטוח ,אין כזה דבר .אין עולם בלי תאונות .זה לא קיים .צריך להבין
שטבע הוא דבר יפה ,מדהים ,אבל יש בו סיכונים .אין שום דרך בעולם להתחכך בדבר המדהים הזה בלי שיהיה
איזשהו סיכון .אבל כן צריך לקבל החלטות שקולות ומחמירות.
במקרה הזה הייתה להם דילמה .בסופו של דבר הם היו שם ,וקיבלו החלטה שהייתה הכי נכונה מבחינתם .הם
לא אלפיניסטים ,הם לא נתקלו אף פעם במזג אוויר כזה ,הם לא יודעים מה זו היפותרמיה ,מה הסכנה של
היפותרמיה ,הסערה הזו לא הייתה צפויה והם לא היו ערוכים לקראתה .אם הם היו מטפסים מנוסים ,אולי
הם היו מבינים שלא כדאי בכלל לצאת מהמחנה הגבוה באותו ערב .היו אנשים שנשארו .יצאו ,ראו את השלג,
אמרו נחכה פה עוד יום .אבל היכולת לקבל את ההחלטה הזו לא הייתה בסל הכלים שהיה להם.
גם הנפאלים עצמם ,היו רק סבלים ,לא מדריכים .אנשים שגרים באזורים הנמוכים ,חקלאים ,לא אנשי הרים,
לא אנשי מקצוע .גם הם חושבים שהם יסתדרו עם מזג האוויר ,והתמריץ שלהם הוא לרוץ קדימה .הרבה
אנשים מתים בהרים בנפאל כל שנה .זה חלק מהחיים שמה .בדיעבד ,ההחלטה הייתה שגויה .תמיד אומרים
שמבחן התוצאה הוא המבחן הנכון ,אבל זה תמיד מבחן של בדיעבד.

בסיכומו של דבר ,אתה מסיים כזאת משימה .עם איזו הרגשה אתה חוזר?
היו לנו שתי משימות רצופות :פרו ונפאל .מבחינתנו ,ברמת התפקיד והמקצוע שלנו ,אלו היו פעולות מאוד
מוצלחות .התוצאה היא טרגית ,אבל יש הרבה מאוד מקרים שבהם אנחנו לא מצליחים למצוא את האנשים
שאותם אנחנו מחפשים .אנחנו מלווים כמה משפחות כאלה שעברו  5או  1שנים מאז שהילד שלהם נעלם ,ולא
מצאו אותו ,ומאוד קשה לחיות עם זה .עצם זה שהבאנו שתי גופות מתוך שתיים בפורימאק זה כמו לזכות
בלוטו .בנהר הזה יש עשרות גופות של אנשים שעד היום לא נמצאו .באנאפורנה יכול היה להיות מצב שממשיך
להיערם השלג ,והיינו צריכים לחכות עד הפשרת השלגים בשנה הבאה ולא היינו מצליחים למצוא את מיכל.
סיטואציה שהיא מאוד מלחיצה ,זה אחד החששות הכי כבדים שלא נצליח למצוא את הגופה.
בשני המקרים האלה אנחנו מקבלים את הסיפור ,ולנו זה די ודאי שהאנשים האלה כבר לא בחיים .נכון
שתמיד מקווים שימצא אדם חי ,אבל מהניסיון שלנו זה כמעט לא אפשרי .ההצלחה שלנו היא למצוא את
הגופה ,וזה הרבה מאוד .הלכתי למשפחה של מיכל מנפאל ,ולשתי המשפחות מפרו .הם אסירי תודה .הם
מבינים שזו משימה מאוד מורכבת שנעשתה תוך זמן מאוד קצר .הייתי בקשר עם המשפחות תוך כדי האירוע
עד למציאת הגופות .חלק מהתפקיד הוא להעביר מידע למשפחות .העיתונות היום היא גורם מרכזי .לפעמים
אני צריך למהר להודיע למשפחה שמצאנו את הגופה ,כי אם אני לא אודיע להם הם ישמעו זאת מ ynet -אחרי
 5דקות .אז מייד כשמצאנו את הגופה – דבר ראשון הודעתי למשפחה .אני לא יכול לחכות.

יש עליך גם נטל נפשי ,אתה יוצר אתם קשרים ,מחויב להם
כן .עבודה מול המשפחה זה משהו שאני רגיל לו .הצד שלי בסיפור הוא הצד המקצועי .צריך לדעת איך לעשות
את זה ברגישות ,אבל אני צריך לשים את הדברים על השולחן ,להבהיר שאנחנו מחפשים גופה ולא מחפשים
אדם חי .זה מאוד חשוב.
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הרבה פעמים אנחנו מעודדים משפחות לבוא אתנו לשטח .כשאנחנו לא מוצאים ,אז חלק גדול מהתפקיד
שלנו זה לתת להם להבין שנעשה הכל כדי למצוא אותם .כשהם יושבים בארץ ואנחנו בחו"ל הם חושבים
שניתן לעשות דברים נוספים שלא עשינו .כשיש נציג של המשפחה אתנו הוא מבין שכלב לא יכול לעזור פה,
מזל"ט לא יכול לעזור פה וכו' .וצריך להחליט מתי מפסיקים לחפש ואין מה להמשיך .אם מישהו מהמשפחה
אתנו בשטח – יותר קל להם להבין את ההחלטה הזו.

אתה לא יכול להגיד שהישראלים מסתכנים יותר מידי?
לא ,הם עושים אותם דברים שאחרים עושים ,אבל יש מאפיינים למטיילים הישראליים .הם מטיילים
בחבורות ,הולכים לאותם מקומות שכולם הולכים ,יש מסלול ישראלי ,יש גסט-האוס ישראלי ,יש חברת
טיולים ישראלית .באסון הזה נהרגו אנשים מעוד מדינות .יש תאונות גם לאחרים ,אבל אנחנו רואים רק את
הישראלים .הטראק של האנאפורנה – כל הישראלים הולכים לשם .המטיילים מכל המדינות מתחלקים לכל
האתרים .הישראלים הולכים לאותם מקומות .זה יוצר אשליה שיש המון.
יש הבדל בין קבלת החלטות קבוצתית לקבלת החלטות אישית .הלך קבלת ההחלטות הקבוצתית מקל על
אנשים להוריד את רמת הסיכון ,כי הנה קיבלנו החלטה שכולם הולכים ביחד .זה עוזר לכל אחד להתגבר על
החששות שלו .הישראלים מטיילים בקבוצה ,אז קבלת ההחלטות היא קבוצתית .ההתנהגות היא עדרית.
נכון שפה הטיול הגדול נכנס למסלול :צבא – טיול  -לימודים .אני לא חושב שיש כזו שטאנציות אצל צעירים
אחרים בעולם.
אני מעביר סדנאות של טיול בטוח לחיילים לפני שחרור .אבנר ברדוגו ,קצין ב 119 -טבע בזמן ראפטינג בנהר
המקונג .הצוות שלו עם המשפחה הקימו פרוייקט שנקרא "מטיילים בטוח" .אני עושה ביחידה הזו מילואים,
אז אני מעביר סדנאות במסגרת הזו.
יתכן שהצבא יוצר אצל אנשים תחושת מסוגלות מדומה .בצבא אנשים עושים דברים קשים וקיצוניים ,אך
בסופו של דבר הם עושים את זה בתוך מעטפת שמגינה עליהם .אם יקרה לו משהו יבוא מסוק ויוציא אותו,
מישהו מעל יטפל במקרה .אנשים לא מפרידים ,לא מבינים שאם הם יקלעו לצרה בטיול אף אחד לא יעזור
להם .הרבה פעמים אנחנו אומרים שגם הביטוח נותן להם הרגשת ביטחון מדומה .אנשים לא לוקחים
אחריות ,נכנסים לצרות אומרים מקסימום יבוא הביטוח ויחלץ אותי.
אנחנו לא יכולים לתת מענה לכל בן אדם בכל מקום בעולם בכל צרה שהוא נקלע אליה .האחריות ב"לטייל
בטוח" זה להבין את המקום שבו אתה נמצא ,להבין שאם תיקלע לצרה אז לא יהיה מי שיעזור לך .אז אסור
לך לרדת מהשביל ,ואסור לך לצאת אם זו לא העונה ,ואסור לקצר את הדרך .לפעמים הם קלים על ההדק,
מתוך ידיעה שתמיד יהיה חילוץ ,וזה פשוט לא נכון .מדינת ישראל גם מגוננת על אזרחיה .מחוייבות המדינה
לאזרח גבוהה מאשר נהוג במדינות אחרות .זה יוצר תחושה שישראל הגדולה והחזקה תבוא ותציל אותו
מכל מקום.
ההורים הישראליים מעורבים מאוד בטיול של הילדים שלהם ,הם יודעים מה הם עושים בכל יום .אני מקבל
טונות של טלפונים של הורים :כבר  4שעות הילד לא עונה למיסרון .קשה לאנשים להתמודד עם מצב של
חוסר תקשורת ,ההורים במצוקה קשה .אני ממליץ להורים לעשות חוזה אישי עם הילדים שיוצאים לטייל,
לעשות תיאום ציפיות .קביעת מועדים ליצירת קשר
בטלפון .להודיע כמה ימים ימשך הטראק ,ואם אתה
מתמהמה ,תשלח הודעה שאתה נשאר על יד האגם .שהילד
יבין כמה ההורה דואג אם הוא לא התקשר.

אז ככה זה נדב? מקפיצים אותך מהרגע להרגע ,אתה עוזב
את המשפחה ,שבת ,חג?
הם כבר מתורגלים.
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חידוניר
בחידון הקודם הנושאים היו משולשים וכסף – שני נושאים כל כך זרים לנו ,כנראה בשל כך היה קשה
לחברים להתייחס...
ולכן הפעם החידה הראשונה קשורה לקיבוצניקים עם מכסחות ,והשנייה שקצת יותר מאתגרת ,בנושא
לימודים  -לכבוד כל הסטודנטים שהפסיקו לכסח דשא והתחילו ללמוד!!!
חידה  7א
שני גננים מכסחים את דשא :מהכניסה לקיבוץ ועד למזכירות ,הדשא של חדר האוכל ,קצת דשא של בתי
הילדים ,הדשא של המפעל (בתשלום) ,ואפילו הדשא של החברים המבוגרים (לא בתשלום) כדי שגם להם
יהיה יפה ( .לא מכסחים את מגרש הכדורגל בגלל סכסוך על גובה הכיסוח ,וגם מכיוון שלא אספו את הדשא
בפעם הקודמת).
כל זה לוקח להם  /ימים .אם הגנן החרוץ היה מכסח לבד זה היה לוקח לו  20ימים.
כמה זמן נדרש לגנן העצלן לכסח את כל השטח לבד?

חידה  7ב
יש לי עפרונות וקלמרים.
אם אשים  4עפרונות בכל קלמר יישאר לי קלמר אחד ריק.
אם אשים  3עפרונות בכל קלמר יישאר לי עפרון אחד ביד.
כמה עפרונות וכמה קלמרים יש לי?
פתרונות מפעם קודמת
מטבע אחת מסומן עם האות  7 : Aמטבעות מסומנים עם האות  3 : Bמטבעות עם האות  ,Cוכך הלא עד
שיש  71מסומנים עם האות  .Zמה הוא מספר המטבעות המינימאלי שיש להוציא כדי להבטיח שיש 01
מטבעות עם אותה אות
פתרון:
אם נוציא את כל המטבעות של  ,B ,Aועד  9אותיות הראשונות – נוציא  45ועדיין לא נגיע ל 01 -מטבעות
מאותו סוג.
ואם נוציא  9מטבעות מכל שאר האותיות – נוציא  053מטבעות נוספות ועדיין לא הגענו.
אחרי זה כל מטבע מקרבת אותנו להשלמת המשימה .לכן הפתרון הוא  099 = 45505350מטבעות לפחות.

פתרונות נכונים (לא כולל אלה שאמרו בעל פה) איתי רגב והילה גולן .כל הכבוד !
נציגות גם לוותיקים וגם לנקלטים !
תשובות גם הפעם ל ruffybortz@gmail.com -
בהצלחה .רפי
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דצמבר

נובמבר
גיורא הררי12 ,
רינה דנה15 ,
אילן קובלסקי13 ,
ז‘אן קלוד יהודה שיקלי13 ,

מינדי בורץ59 ,
סוזן מאור58 ,
ארנון לב-ארי51 ,
זאב שלמון49 ,
שרון אמיתי צור44 ,
נורית שלמון40 ,

יעלה פנרמן79 ,
אייל ירושלמי78 ,
יעל יוגב78 ,
שיר ברלס72 ,
טל רוזנבלום72 ,
אלעד קורדובה71 ,
אייל רונן74 ,
אורי שלמון70 ,

ארבל ברזילי5 ,
מעיין אייכלר3 ,
תלם אביגד3 ,
גלי בוזו3 ,
תמר גולד7 ,
יעלה לב-ארי0 ,

אברהם תקומי87 ,
אברהם לוינסון29 ,
שושנה לוינסון29 ,
דרורה ברלס28 ,

ילידי החודש

הדס זטורסקי39 ,
קרן ויינברג32 ,
דקלה רגב32 ,
ליהיא בוזו31 ,
שמעון טיגט35 ,
לורלי קרבס35 ,
תהילה וינטרוב34 ,
ניר מורנל37 ,

עומר לביא05 ,
עמית שר00 ,
אלה גרין00 ,
יובל רז8 ,
יערה רפפורט8 ,

חוב מן העלון הקודם :
ענבר שקד71 ,

משה לנגשטטר15 ,
סמדר ירושלמי51 ,
זיו גת51 ,

עידן ביוקאורל43 ,
עמית ויינברג43 ,
קרן תשבי43 ,
אופירה הברי47 ,
שי קאופמן39 ,
רווית אברהמי39 ,
שלומית זוהר38 ,
שלומית ברזילי38 ,
דורון קורדובה31 ,
טל אלמוג31 ,

עדי הלפרין37 ,
לירון מאיר37 ,
טליה מורנל37 ,
ליאור וינטר75 ,

אם השמטנו מישהו  -אנחנו
מתנצלים .אנא דווחו לנו
ונתקן.

אלה וילנאי05 ,
שובל וינטר05 ,
עפרי צדפי8 ,
עלמה ראובני8 ,
הדר ראובני8 ,
איתמר ראובני8 ,
עופרי אשד5 ,
סהר אביגד5 ,
מעיין אלמוג 0 ,
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^ אתחיל בחובות של ה"בניר" הקודם :לכל הזוגות המקסימים שבאו
בברית הנשואים מזל טוב אדיר ושיהיה לכם כיף ביחד לתמיד.
^ גם נזכרתי לברך את גליה שלנו לבית ירושלמי אשר סיימה
ר
שנתיים שירות לאומי בחווה לרכיבה טיפולית בתל-מונד .החווה
כ
י
ל
עובדת עם ילדים אוטיסטים וגליה הייתה מלווה את הסוסים שלא
ההרפתקה יזה
ישתוללו .כל הכבוד לך! ועכשיו מה? גליה נחה וחושבת על
הבאה ...היא דומה למישהו במשפחה...
^ עוד ג'ינג'י נוסף לניר .בשעה טובה ובמזל טוב נולד ניר קויטל ,בן לאורטל ויוסי ,אח ליובל ועמית .מאחלים
לכם שתכו שורשים טובים ותיהנו בביתכם החדש.
^ את ערב ה"רוקמים בניר" רקמו חברים טובים במשך הרבה זמן -עוזי בארי ,פזית ראובני ,איז'ו רוזנבלום,
שושקה לוינסון ,סמדר ברמן ,חדווה בר-שאן ,קרן עציוני ,שלומית זוהר ויוסי קויטל .אירוע יפה ומושקע.
תודה לכם על שלא ויתרתם ובסוף יצא אחלה.
^ ומה בטיסות  -משפחת בארי טסו לחופשה בדרום איטליה ,ולעומתם משפחת וינטר ההורים והילדים
יצאו לחופשה משפחתית בטוסקנה .שרוניה ופיני נסעו לבקר את מכבית והילדים בגרמניה וכולם חזרו
הביתה בריאים ושלמים וכמובן מאוד מרוצים.
^ סוכה לי סוכה לי סוכה לי חדשה  -לא זכורה כזו עוד מתקופת הפשפשוק .קבלת חג נחמדה בסוכה ,וכבכל
שנה הגשם סגר את הערב...
^ על פלג בר כבר אמרנו שיצאה לשנת שירות בקק"ל  -אבל לא ידענו שגם אנחנו נרוויח מזה  -בר וחבריה
העבירו לנו אחר צהריים נחמד בידע על שמירת הטבע  -תודות ומחכים לבאות.
^ ילדי כחל החמודים הזמינו את חברי הגיל השלישי לקפה ומאפה בסוכתם  -יצא להם טוב וטעים והחברים
הגיעו ונהנו כולם ביחד -כל הכבוד!
^ גם העורבנים לא ויתרו ,והם הזמינו את החברים לבוקר נחמד בסוכת הקיבוץ בו הגישו קפה  ,מאפה,
פנקייק ושייקים טעימים  -תודה לכם.
^ הידעתם שיעל יוגב התחתנה? היא ביחד עם החבר אופיר כבר תשע שנים ,והם החליטו להתחתן בלונדון
מתחת לכיפת השמים בלי עדים קרובים .איזה אומץ כל הכבוד ...והמון מזל טוב לכם וכמובן למשפחה
המתרחבת.
^ עוד בטיסות  -דפנה פנר יצא לליווי ילדי בית הספר שפיים בפולין ,וריישה טסה לביקור משפחה בארה"ב.
^ אירוע פתיחת השנה של האיחוד החקלאי נפתח ובגדול  -משחקים נחמדים שבהם עומר מדר נפל למים,
כיבוד ,וגם הצגות קצרות שהמבין אותם חייב להיות באיחוד ...אז קדימה לתנועה.
^ לגל ליבנה ואוהד ירון החמודים מזל טוב לנישואיכם  -מזל טוב למשפחה ,ומי ייתן שרק שמחות יהיו
לכולם.
^ כמעט ושכחנו את גן המשחקים הישן ,ופתאום לאחר שיפוץ וצבעים חזקים התחדש לו גן המשחקים.
^ ותוחזר עטרה ליושנה  -קבלת שבת בפרשת נוח פתחה את השנה החדשה ומי ייתן ותמשיך לכל השנה ,חצי
שעה של שירים וסיפורים ,פעם בכל חודש.
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^ ההפנינג בפינת החי לא היה ,כי הגשם דפק בחלוננו ,אבל ההרצאה על עטלפים  -של ערן עמיחי הייתה
וממש נהנינו.
^ זה קרה :אריה לקח את שוש והם הלכו להם לפטרה היפה וחזרו לאחר יומיים.
^ ג'סיקה ביוקאורל טסה למקסיקו לסעוד את אביה אשר נפגע בתאונה ואושפז בבית-חולים .מכאן
שולחים ברכות והחלמה מהירה.
^ פזית ואורטל הגו רעיון ובצעו אותו כמובן  -שוק קח תן של בגדים וחפצים  -שהועבר בשל מזג האוויר
לבית-אליהו .החברים באו ויצאו בחבילות גדולות ,ומה שנשאר נתרם לנזקקים.

מקשטים את הסוכה

The English corner.
If you think that you are too small to make a difference, try sleeping
with a mosquito.
The Dalai Lama
אם אתה חושב שאתה קטן מכדי
להשפיע ,נסה לישון עם יתוש.
הדלאי למה
מגישה  :מישל ביוקאורל
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רוקמים בניר

ראש השנה תשע“ה
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