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ירדה השבת

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

חודש ינואר
רונית קורדובה  35 -שנים למותה
תומר ניר  72 -שנים למותו
בנימין רפפורט  11 -שנים למותו
מיקי לנגשטטר  6 -שנים למותה

חודש פברואר
גדי סלע  73 -שנים למותו
חלי רונן  12 -שנים למותה
מתיתיהו ובר (תומס)  72 -שנים למותו
מנחם זטורסקי  11 -שנים למותו
נירה רפפורט  1 -שנים למותה

ירח
נתן אלתרמן
נֹושן יֵש ֶרגַּע ֶשל ֻה ֶל ֶדת.
גַּם ְל ַּמ ְר ֶאה ָׁ
ָׁש ַּמיִ ם ְב ִלי ִצּפֹור
ֻצ ִרים.
ּומב ָׁ
ָׁרים ְ
זִ
עֹומ ֶדת
לֹונְך ֶ
ַּב ַּליְ ָׁלה ַּה ָׁסהּור מּול ַּח ָׁ
בּולה ִב ְב ִכי ַּה ִצ ְר ָׁצ ִרים.
ִעיר ְט ָׁ

צולם בשדות ניר-אליהו

נִב ִטים ֵא ֵלינּו.
יהם ַּה ַּמיִ ם ָׁ
ֵמַאגְ ֵמ ֶ
ֶך
צֹופה ֶאל ֵהל ְ
אֹות ָׁך ִכי ֶד ֶר ְך עֹוד ָׁ
ּוב ְר ְ
ִ
שֹוקט ָׁה ֵעץ
ֵ
ָׁר ַּח
וְ ַּהי ֵ
ילים.
ְבא ֶֹדם עֲגִ ִ
ַּעל ִכידֹון ַּה ְברֹוש
ֶשנָׁם ָׁכל ֵא ֶלה ? ָׁל ַּעד לֹא ֵת ָׁע ֵקר ִמ ֶמנִיֱ ,אל ֵֹהינּו,
אֹומרֵ -א ִליַּ ,העֹוד י ְ
ִא ָׁתּה ֵ
לֹומם ִל ְדרֹש ?
ַּהעֹוד ֻמ ָׁתר ְב ַּל ַּחש ִב ְש ָׁ
דֹולים.
יך ַּהגְ ִ
ֲצּוע ָׁ
תּוגַּת ַּצע ֶ
מתוך :כוכבים בחוץ
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דבר העורכת
העלון הזה יוצא לאור עם תחילתה של השנה האזרחית .7213
נכון שלנו היהודים יש ראש השנה משלנו ,אך עם הזמן נוצר ייחוד לכל אחד מן המועדים .ראש השנה
שלנו הוא בעל משמעות מוסרית ,רוחנית ,חגיגית ,והוא בא עם סיומו של הקיץ הלוהט והמתיש.
ראש השנה האזרחית מאפשר לנו להרגיש חלק מן הגלובלי .יש לו משמעות בסיכומים ותכניות של
עסקים ,יש בו נקודת מבט אחורה על השנה שחלפה בעולם ,עם נקודות הציון המשמעותיות ,והתופעות
הבולטות .בדר"כ ניתן מקום בולט לאסונות ,וכן לתופעות שהחברה האנושית מודאגת מהן ,כגון עלייתה
של המדינה האיסלאמית ...חג זה מגיע בשיאו של החורף הקר ,ובסימן הימים המתארכים.
החגיגות בעולם מתאפיינות בזיקוקים וניצוצות .ואצלנו הצעירים מחדשים את המסורת ועורכים מסיבה
הגונה .כולם מוזמנים !!!
רובו של העלון מוקדש הפעם לסיכומים ותכניות בתחומי החיים השונים שלנו .בתחום העסקי – מוגש
חומר נרחב ע"י רפי קורדובה ,ובתחום הקליטה והצמיחה הדמוגרפית -מוגשים דבריהם של רמי צדפי
ועוזי בארי .נימרוד מדר מסכם את השנה של הקיבוץ מנקודת מבטו של המזכיר.
פינות זיכרון מוקדשות הפעם לשתי נשים ,שדווקא אינן חברות קיבוץ ,אלא אמהות של חברי קיבוץ.
בראותי את העלון כאמצעי להיכרות בין החברים ,חשבתי שדברי הפרידה מאמא יכולים ללמד אותנו
אודות האדם ,ולהעמיק את היכרותנו עמו ועם עולמו .דינה פיינבלט ועירד אייכלר כתבו בקצרה ,כל אחד
מהם ,על האם שממנה נפרדו לא מכבר.
פינת הארכיון בהכנתם של עמיקם רגב ועתליה אייל מוקדשת הפעם לספורט .תוך כדי עבודתה של עתליה
לאיסוף חומר וראיונות ,התברר שהמדור הזה נמשך כבמטה קסם אל ההווה .וכדבריה של עתליה :וועדת
ספורט הייתה ואיננה עוד ,אך החברים ממשיכים – לרוץ ,לצעוד ,לרכוב ,לשחות ,להתעמל ...ילדים,
צעירים ,בוגרים וקשישים.
כנראה שהתעמלות וספורט מהווים מרכיב מאוד חשוב בחייהם של רבים מאתנו ,ורק כיוון שקצרה
היריעה ,לא יכולנו לספר יותר.
תודה לכותבים הקבועים :ליזה ורפי בורץ ,כל אחד במדורו ,ותודה ליונה פלג שתרמה צילומים יפהפיים.
חלק מצילומי הספורט נעשו בידי מייקל אנדרסן ,ונלקחו מן האתר .צילומי הארכיון באדיבות עמיקם
כמובן .תודה לכל מי שתרם את חלקו לעלון.
שתהיה לנו שנה אזרחית טובה ! קריאה נעימה ,נטע
ולא נשכח שהחודשים
הקרובים יעמדו בסימן
הבחירות !!!
זה הזמן לחולל שינוי
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 .12
מחכים לשמוע מכם...

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

www.nirel.org.il
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משולחנו של המזכיר
אומרים כי הזמן טס כשנהנים ,אולם מסתבר ,שהוא טס לא פחות כשסתם עסוקים וגם פחות נהנים :מפה
לשם מבלי שהרגשנו השכונה החדשה כמעט התאכלסה ,בהחלט סיפוק גדול .אבל ...לצערנו ,שותפינו לפרוייקט
שהיו אמונים על הפן המקצועי של הבנייה והתשתיות (והמימון) וקבלני-המשנה מטעמם טרם סיימו את
העבודה .וכך מתגוררות להן יותר מעשרים משפחות (חלקן כבר ארבעה חודשים וחלקן "רק" כמה ימים)...
באתר בנייה בלתי נגמר רווי בוץ ופסולת בניין והסוף עוד לא ברור...
אלה מצטרפות לתושבי השכונות הצפוניות שחיים מזה כשנתיים בשוליו של אתר בנייה שאינו מצטיין בסדר
וניקיון ,ולפרקים אף סבל מגניבות ,חבלות ומפגעי בטיחות.
עד שייצא העלון יהיה מאחורינו עוד כנס בנים שמבשר על פוטנציאל אבל גם על שלל האתגרים והמכשולים
שבפנינו .בסופו של התהליך הארוך הזה נצטרך לשבת ביחד ,לעצור רגע ולחשב מסלול מחדש ...בכל המישורים
המציאות שאנו עומדים בפניה השתנתה –
במקביל אין רגע דל ואין כמעט תפקיד שלא ה/מתחלף:
עודנו מחפשים מועמד/ת מתאים לניהול הקהילה .רק מצאנו רכזת
לחינוך בגיל הרך ,וכבר צריך יו"ר כלכלי ,ורכז/ת משאבי-אנוש.
עודנו בתהליך בחירת חברים לוועדת הבריאות והנהלות לתאגידי
המזון והחקלאות ,רק בחרנו את חברי וחברות מנהלת החינוך
וכבר יש לבחור חברי וועדת תכנון (בקרוב) ,וחבר נוסף לפנסיה,
ומנהל/ת חשבונות .כל אלה אחרי שהשנה כבר התחלף מרכז
המשק ,ורכזת החינוך בגיל בי"ס ורכזת הבריאות ,שמח!
עוד החלפנו השנה את יו"ר וחברי וועדת הביקורת ובימים אלה בוררים המלצה על מבקר חדש – בעוד עבודתו
של זה היוצא טרם הסתיימה והוצגה בפני האסיפה -
ואיך שכחנו שגם רכז התשתיות סיים ,ופני מנהלת הקליטה לאן? ומנהל/כספים וחשב/ת הנה"ח ,ואפילו היו
רעיונות בפיקוד העורף לבצע רפורמה בתפקידי הרב"שים ...ועוד לא דיברנו על הבחירות לכנסת שיביאו בתורן
אולי גם בחירות למזכירות התנועה הקיבוצית ,שמח בדמוקרטיה...
מכל מקום אנחנו בטח לא צריכים להתלונן:
עם סיום שנת  7211רשמנו גידול משמעותי ביותר באוכלוסיית הקיבוץ שעברה את סף  752החברים ובחודש
הקרוב צפויה לשבור את שיא כל הזמנים בניר אליהו .גם בתחום התושבים אנחנו מתקרבים לחצות את רף ה-
 322ולהפוך מקיבוץ קטן לקיבוץ בינוני ,זמן טוב לכל הדעות להרחיב את מוטת הניהול הקיבוצי בקהילה.
בינתיים ,הצפי בהחלט מתקיים :חדר האוכל ביום שישי בצהריים מתמלא בחברים על טפם ,ארוחת ערב שישי
המסורתית חוזרת מידי כמה שבועות (תודות לצוות המטבח) ,בקבלות שבת ובחגים נוכחות מסיבית של
משפחות צעירות והמון ילדים ...ומוטיבציות חדשות בארגון אירועי תרבות וחגים .מי שרצה והשתתף ,נהנה
ודאי מהאירוח החמים בערב הקר של חנוכה בבתי הנקלטים החדשים ,ובטוחני שצוות השילוב ביחד עם זה של
התרבות ימשיכו בקירוב לבבות.
החברים שנקלטו בשנים האחרונות השתלבו כמעט בכל הוועדות וההנהלות – בכללן הנהלת הקהילה ,ההנהלה
הכלכלית ,ומנהלת החינוך .הוגשו מועמדויות ליו"ר הנה"כ והנהלות התאגידים ,לוועדת הבריאות ועוד היד
נטויה .עיתוי מצוין להמשיך ביישום מסמך הקדנציות גם במקומות שטרם הגענו אליהם עד כה...
השפעת "הדם החדש" ניכרת גם בבתי הילדים המתפקעים וצרים מלהכיל ,ממש "כמו פעם" – וגם בשאלות
וסוגיות חדשות –
שאלות בענייני מיסוי ושירותים ,טענות והסתייגויות לדרך ניהול הדברים ,ולעיתים גם קושי בקבלת מרות,
והפרת החלטות שמתקבלות בתחומים מסוימים ע"י וועדות והנהלות.
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בימים אלה של חילופים וחפיפות אנו מנסים במקביל לקדם תקציב ותוכנית משק לשנת  ,7213ולפחות
אסיפות התקציב השנה צפויות לרייטינג גבוה יותר מבעבר.
אנחנו צפויים לחנוך מספר מתקנים שעתידים להיות מוכנים בקרוב :הספרייה חידשה פניה ,מועדון הנוער/
צעירים אליו יעברו ילדי נקר "מתחת לחדר האוכל" ,חדר המוזיקה שיהיה ברמה של אולפן ממש ,וצפוי להוות
אכסניה לשיעורי נגינה לצד אופציית הקלטה ,ובלי נדר ,במידה והנגרים יעמדו בהתחייבותם – מגרש הסקווש!
בחודש הזה צפוי להתקיים טקס חנוכת השכונה החדשה בנוכחות ראש המועצה האזורית וסגנו .הודעה
מסודרת תימסר בעניין.
הגשנו תב" רים לשיפוץ מגרשי הספורט והעתקת גדר המערכת ותאורת הביטחון ,ובהמשך נבחן התאמת מבני
ציבור נוספים לאוכלוסיה הגדלה (בית עלמין ,כלבו).
לאחר שנאשר באסיפה ובקלפי את מנהל הקהילה החדש – נתפנה לעסוק במאקרו וקידום התהליכים
האסטרטגיים בעיקר בתחום הקליטה והפנסיה בדגש על הסיעוד.
כל אלה יקבלו גם ביטויים במסגרת הדיונים על תקציב הקהילה ,ובודאי יקבלו גם את התייחסותו של היו"ר
הכלכלי שצפוי להיבחר ,עבודה רבה למשאבי-אנוש (שי/תבחר).
בקיצור – עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור ,האופק לפנינו –
והשמיים הם הגבול! שנה אזרחית טובה לכל בית קיבוץ ניר אליהו.
נימרוד

צוות שילוב מודיע :
חזרה לעבר אל מורשת הקיבוץ
השביל הזה התחיל מכאן...
שלום חברים ותיקים ,צעירים ואלה שמקרוב באו.
בקרוב מאוד ,בימי שישי של סוף ינואר עד סוף פברואר ,יוזם צוות שילוב הולכה מודרכת בשבילי הקיבוץ.
חזרה אל עברו של קיבוץ ניר אליהו ,באמצעות סיפורים וסיורים "ארכיאולוגיים" ,בדגש על שנות ה – 32
שנות ההקמה ,ועד שנות ה –  22ראשית השינוי( ,תקציב כולל ,מעבר ללינה משפחתית והגשה עצמית בחדר
האוכל).
מטרת האירוע היא לחבר את החדשים והצעירים אל שורשי קיומו של הקיבוץ ,ליצור מפגש חי בין ותיקים
לחדשים ,לחוש את השכונה החדשה כחלק בלתי נפרד מהקיבוץ ,ולהזכיר לכולנו את אשר אולי כבר שכחנו
מזמן – מאין באנו ,ואיך צמחנו.
הדבר יעשה על ידי אירוח בימי שישי בבוקר בבתי החברים החדשים ,בקבוצות של  8חברים וותיקים ו8-
חברים חדשים .המועדים יתואמו עם המארחים.
(החברים החדשים – כל מי שנקלטו בשנים האחרונות בקיבוץ)
האירוח יכלול כיבוד קל של בוקר ,כגון קרקרים ,גבינות ,עוגות/עוגיות ,שתייה חמה/קרה ,פירות.
כל מפגש יכלול חברותא ,סיפורים וסיור בשבילי הקיבוץ אל העבר.
בשלב זה אנו מבקשים לאתר  12משפחות מאלה שנקלטו כאן ב –  5השנים האחרונות ,כולל כמובן השכונה
החדשה ,שמוכנים לארח בביתם את האירוע.
חברים שנענים לקריאה בבקשה לפנות לאיזיו – טל 2757 .נייד 232-7122535
או לעתליה – טל 2722 .נייד 232-2571528
ובהמשך תהינה פעילויות נוספות.
צוות שילוב
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צוות שילוב  -סיכום שנה
צוות שילוב כשמו כן הוא .קם במטרה לשלב בין החברים הנקלטים לבין החברים היותר
ותיקים .זהו צוות התנדבותי הפועל בקשר עם מנהלת הקליטה ועם וועדת תרבות.
פגישות הצוות התקיימו אחת לשבוע ,בליווי של קרן וישי (חברת תות) ,שעזרו לנו
בתהליך התכנון ובביצוע הנושאים שלקחנו על עצמנו.
בצוות השתתפו שתי נציגות מהשכונה החדשה – קרן עציוני וסמדר ברמן .הן הביאו תמיד את דברינו לשאר
הנקלטים .מטרתנו הייתה לנסות ולערב מעגלים שונים בקהילה שלנו ,כמה שיותר.
בין הדברים שהוצאנו לפועל:
ביקורים בבתי הנקלטים טרם הגעתם לקיבוץ.
ארגון פגישות פרטניות של המשפחות עם נציגי הנה“ח ,משאבי אנוש ומרכזות החינוך.
קיום פגישות עם ממלאי תפקידים ובעלי מקצוע כדי להכיר ולהבין את המערכות השונות בקיבוץ.
קיום פגישה להיכרות עם התאגידים והפעילויות העסקיות הקיימות במשק.
הקמת פינת קפה בין בית-אליהו וגן המשחקים אחת לשבוע.
ערב תרבותי חברתי "רוקמים בניר" שהתקיים ב"עדן" בראש השנה.
ליווי צמוד לנקלטים בתקופת המסירות כדי להקל על ייסורי התקלות עד קבלת מפתח.
טקס הכולל הרמת כוסית יין "לחיים"  ,ברכה ,ומתן זר פרחים.
עזרה ראשונית בכניסה לבתים ומתן עוגה מאפה בית להמתקת המעבר.
אירוח לארוחות ערב ולילות שבת למשפחות שהתארחו בנעורים ,ולאלה שעדיין
לא הספיקו להתקין מטבח( .בהשתתפות חברים רבים שפתחו את בתיהם וליבם).
לצוות יש גם תכניות לעתיד:
תכנית "שורשים" שתצא לפועל בקרוב.
השלמת ספר טלפונים מיוחד ויפהפה.
זו ההזדמנות לומר תודה רבה לכל מי שלקח חלק ומי שעדיין פועל ,ומדובר
בהרבה חברים ותושבים ,ששותפים לתהליך קליטת המשפחות .רוב המשפחות
כבר נכנסו לבתים ,והשכונה מלאה חיים .חברים חדשים נבחרו לוועדות והנהלות,
והשילוב נראה ממש טוב .בקבלת שבת שהתקיימה לאחרונה היה ממש מרגש
לראות כל כך הרבה משפחות צעירות שהגיעו לקבל את השבת ביחד.
מבקש לברך את החברים החדשים בברכת ברוכים המצטרפים .כולנו מצפים להשתלבות משמעותית ברקמת
החיים כאן בקיבוץ.
בשנה הקרובה מתכונת העבודה תשתנה ,ואנחנו משקיעים בכך מחשבה כדי להתקדם בכיוון הרצוי והנכון.
עוזי בארי בשם צוות שילוב.
ומאז העלון הקודם נכנסו לבתיהן שתי משפחות:
אופירה ורן ,שחר ונגה הברי
מירב ורן ,זיו ,שירן ,אורי ועידן בן-סימון
ברוכים המצטרפים  -קליטה מוצלחת לכולנו !!!
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משולחנו של המנהל העסקי -
סיכום  7211ותוכנית 7213
עם כניסתי לתפקיד הצבתי לעצמי מספר יעדים לטיפול בשנת  7211מעבר לטיפול בשוטף:
 .1ביטול ההחלטה להקים גן אירועים שני בעלות של  75מלש"ח ,במימון של עדן והוספת נספח להסכם עם
קייטרינג "בראף"( .החוזה המקורי לא מתייחס למצב בו לא בונים גן שני בתקופת ההסכם).
 .7הבנה והיכרות עם הנהלת חשבונות.
.5שיקום מטע האבוקדו המשותף עם גרנות.
 .1מציאת שותף לפלסטניר במקום "פלורנס" וברק לפלר שפשט את הרגל.
 .3פתיחת הדרך העוקפת ,והפעלת האחריות של המועצה המקומית ושל משרד התחבורה לסלילת כביש עם
שתי כיכרות ,רמזור ותאורה .בינתיים הדרך הכבושה נפתחה ,בתקווה שתיסלל בשנת .7213
 .6הסדרת תחנת הדלק "דור אלון"  -ניר אליהו.
 .2שיפור התוצאות של תאגיד (ענף) המזון.
 .8ניצול פתיחת שוק האנרגיה לתחרות.
 .7בחירת הנהלות חדשות לתאגידים :חקלאות ,מזון ועדן :לאחר שההנהלות סיימו את הקדנציות שלה יצאו
מכרזים לתפקידים של נבחרי הציבור ובהמשך גם לתפקידי הניהול.

עיקרי הפעילות בשנת  6102ותוכנית  6102בתאגיד האחזקות:
רפת רן 6111
שנת  7211תסתיים כנראה פחות טוב משנת  7215שהייתה שנת שיא לכל הדעות ,אך טוב יותר מהתוכנית.
מהות השינויים מאשתקד הינם:
^ ירידת מחירי הבשר.
^ ירידת מחירי הגרעינים בעולם.
^ הורדת מחיר המטרה של החלב ברבעון הראשון ,השני והרביעי.
^ בצורת ומחירי שיא של מספוא מקומי.
^ עליית מחיר מטרה ברבעון השלישי.
^ עסקת עידן – לאחרונה נחתמה "עסקת אומנה" בדומה לעסקה שהסתיימה בשנת  7215עם קיבוץ ניר עוז.
העסקה נחתמה עם נציגים ממושב עידן  .עיקרה ייצור חלב עבורם עד שיקימו רפת .לגבי שנת  7211מדובר על
"הלבנת" ייצור חלב חריג מעבר למכסה (דבר שימנע קנסות).
^ פרויקט פוטו-וולטאי  -נחתמה עסקה בין חברת נופר ,רביבים ורפת ר"ן בדבר התקנת כשלוש מערכות
פוטו-וולטאיות של  K 33בנוסף למערכת הקיימת .בעסקה זו אנו בעלי המתקנים (בניגוד לעסקה הקודמת
בה אנו משכירים את שטחי הגגות).
^ מתקן קדם טיפול – במהלך השנה הוקם מתקן קדם טיפול בביוב בעלות של  7מלש"ח .הקמת המתקן
הייתה הכרח מבחינת הרפת בפרט וקיבוץ רביבים בכלל בהקשר של איכות הסביבה.

תוכנית 6102
תוכנית  7213דומה במהותה לתוכנית  .7211נקודות להתייחסות:
עודפי חלב גדולים וירידה בביקוש.
מדיניות חריגה קפדנית – הגדלת הקנס בחורף מ 523 -ל + 333 -קנס מיוחד  ₪ 2.3לכל ליטר שייוצר מעבר
ל 123 -חריגה .הגדלת קנס קיץ מ 133 -ל.733 -
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אומנת עידן -מאפשרת לנו רמת ייצור כמו  7211בלי להיפגע מהסעיף הקודם.
צפי לעודף היצע של פרות לבשר.
מחירי גרעינים נמוכים.
הקמת שלושה מתקנים פוטו-וולטאים.
בניית מכון חליבה והתאמת הרפת למכון החדש ובכלל.
נראה כי התוכנית אופטימית אך כמעט בכל השנים ,היה הביצוע טוב מהתוכנית כך שיש על מה להתבסס...
תוכנית השקעות:
^ מתקן קדם טיפול בביוב –  7מש"ח .בוצע השנה.
^ מכון חליבה חדש –  3מש"ח .יבוצע במהלך שנת  .7213התקבל היתר בנייה וכרגע עמלים על התוכניות
המפורטות לקראת יציאה למכרז קבלנים.
^ מערכות נלוות – קירור חלב ישיר ,שבילי הולכה ,תיקוני גגות ,הסדרת מבנה מכון החליבה הישן ושונות –
 1.7מש"ח – יבוצע במהלך .7213
^ הקמת כשלושה מתקנים פוטו-וולטאים  2.6 -מלש"ח .יבוצע ב –  2.5( 7213מש"ח כבר שולמו כמקדמה).
אישור הקמת המתקנים תקף עד סוף פברואר.
אמדן רווח נקי לכלל הרפת לשנת  7211הינו – .₪ 7,211,222
רווח נקי מתוכנן לכלל הרפת לשנת  7213הינו .₪ 7,277,222 -
פיני סיים השנה את תפקידו כיו"ר מועצת
מנהלים רפת רן 7222
הרבה זכויות ,שבח והלל לסיכום  11שנים
בתפקיד!!!

עומר

לוינסון – יו"ר ר"ן 7222
ברכת הצלחה לעומר שנבחר במקום פיני !
רפי

פלסטניר
את שנת  7211שמסתיימת ניתן לסכם באופן הבא:
ברמת המכירות החברה הגדילה את הפעילות שלה ב 133 -בקרוב הן בטון והן באלפי .₪
השנה הפעלנו באופן מסחרי את הקו החדש ,ואכן אנו מזהים שיפור משמעותי באיכות המוצר וביכולות
הטכנולוגיות של החברה כתוצאה מכך .קו זה הגדיל את פוטנציאל היצור שלנו ב 123 -אך אנו מממשים רק
חלק מהפוטנציאל.
בנוסף ביצענו שינויים פרסונאליים בחברה .שמוליק קנטור מנהל השיווק והמכירות ב 12-השנים האחרונות
סיים את תפקידו .את מקומו ממלא כמנהל שיווק אייל אהרון ,אשר בשנים האחרונות ניהל את מערך היצוא
במערב אירופה בחברת פלסטופיל .מהלך זה יאפשר לנו מיזוג מעניין בין הטכנולוגיות החדשות שפיתחנו
בפלסטניר בשנים האחרונות ,לבין הכרת השווקים הרלוונטיים בארץ ובחו“ל באמצעות אייל אהרון.
בתקופה הקרובה ננסה לטייב את תמהיל המוצרים שלנו וע"י כך להגביר את כושר התחרות שלנו בשוק.
מכירות מתוכננות השנה :ס"ג של  3622טון אשר מהווים גידול של  113מול שנה שעברה ,הגידול הצפוי
באלפי ש“ח די זהה לגידול במשקל.
בתקופה האחרונה אנו חווים לחץ גדול מאוד של החברות הגדולות להורדת מחירים ,ומצד שני עלייה
דרמטית במחירי חומרי הגלם ,ועליית שער הדולר .כיוון שמחירי חומרי הגלם צפויים לרדת ,והדולר עדיין
גבוה מאוד ,אנו פועלים נמרצות להגדיל את המכירות שלנו לחו"ל.
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המשך  :משולחנו של המנהל העסקי
אנו ממשיכים בחיפוש של שותף לחברה ,אשר יקנה מהבנק הכונס את מניות חברת פלורנס.
חשוב לי להדגיש שההתנהלות היום ,כשבעלים אחד פעיל קרי :קיבוץ ניר אליהו ,ובעלים אחד
אשר רואה עצמו כמחזיק מניות בלבד -בנק דיסקונט היא התנהלות לא קלה ,וכולי תקווה
שסאגה זאת תסתיים במהרה.
לגבי נתונים כספים מפורטים יותר :בימים אלו אנו מסיימים את הגשת תקציב  7213וסיכום
 .7211לאחר מכן אשמח להיפגש ולפרט יותר לחברים אשר ירצו להבין יותר את הנתונים.
מאחל בהצלחה לרפי ולמגזר העסקי בניר אליהו ,וכמו כן להמשך תהליך קליטה מוצלח.
גדי מאור
מנכ"ל פלסטניר

דור אלון
החברה המשותפת שילמה  232אש"ח לרמ"י דמי-היוון עבור הסדר על המקרקעין מול המינהל .לאחר
מאמצים רבים הוסדרו חריגות הבנייה והתחנה קיבלה היתר מסודר .נותר לנו לקבל טופס  1ולאחר מכן
להסדיר את הסכם החכירה של התחנה מול רמ"י .השנה תסתיים ברווח ,למרות ההוצאות המשפטיות
שהקטינו את הרווח הצפוי.
בעקבות מבצע חדש של הנחות ,עם שיווק אגרסיבי של דיוור ישיר לתיבות הדואר בישובים צור-יגאל ,כוכב-
יאיר ,צור-יצחק וסלעית יש גידול במכירת דלקים לעומת שנת .7215

מכירת בנזין
מכירת סולר

שנת 7215

שנת 7211

 7,865,766ליטר
 578,313ליטר

 5175383ליטר
 152132ליטר

התוכנית לשנת  :7213להגדיל את מכירות הדלקים והמכירות של החנות ב 33-נוספים.
בהצלחה לענר ביוקאורל מנהל התחנה וצוות העובדים  -להגשמת התוכנית.

עדן על המים
הצוות של עדן מיוחד בגישה מול הזוגות ,באמינות שלו והרגשת השייכות שלו לגן .השנה התחלנו לעבוד עם
איתן תגר -יועץ לניהול גני-אירועים והמטרה המרכזית הינה מקסום הרווח מעדן .הוא יעבוד איתנו כחצי
שנה ונבחן את תוצאות עבודתו במהלך התקופה.

כללי:
בשנת  7211סגרנו יותר אירועים מהתכנון ( 756אירועים לעומת תכנית של  .)773המחירים באזור המרכז
גבוהים משמעותית לעומת הצפון והדרום ,אך בשרון עצמו אנו בין המובילים ,כאשר ישנם גנים אשר מוכרים
בעשרות  ₪פחות מעדן.
הגן נראה טוב .ההשקעות שעשינו בינואר  7211עוזרות בשיווק ,וחברת הגינון ששכרנו שיפרה את מראהו.
באפריל מתוכנן לבצע עבודות נוספות במסגרת ההשקעה שאושרה בסך  5מלש"ח :הרחבת ה"דק" על
הבריכה" ,סגירת חורף" ,החלפת המנורות במרכז האולם ,ומיזוג אוויר .כן מתוכננת רכישת ריהוט
אלטרנטיבי ועגלת הרמה.
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פרסום שיווק ומכירות :
רוב הזוגות מגיעים אלינו דרך המלצות של מי שהיו באירועים אצלנו ,ודרך חשיפה
באינטרנט .השנה נתמקד בפייסבוק ככלי שיווקי .הסיור הוירטואלי שלנו מקסים .מציג
אירוע יום ואירוע לילה ,ועוזר מאוד בפרסום הגן ושיווקו .השנה אנחנו עובדים עם חברת "מפיק"
המתמחה באירועי חברה ומביאה זוגות נוספים לגן.

מיגוון האירועים:
חתונות  -האירוע הדומיננטי בעדן ,המביא את מרב ההכנסות.
בר/ת מצוות ,בריתות :אירועים נלווים הנסגרים על בסיס מקום פנוי ,בד"כ סגירה קצרת מועד .אירועי
בריתות חלים לרוב בימי שישי בצהריים .בשל ההגבלה על סגירת הגן עם כניסת השבת והמחיר הגבוה שלנו
הפכו לפחות אטרקטיביים עבור לקוחותינו.
אירועי חברה :יש להשקיע מחשבה ומשאבים ע"מ להעלות את כמות האירועים מסוג זה.
היכל המוסיקה בעדן -נשקלת האפשרות לבצע קונצרט גדול עד  1222איש בעמידה.
"גאגא אנשים"  -אנו מארחים סדנת תנועה ייחודית ,ע"פ השיטה של אוהד נהרין ,הסדנא מועברת ע"י
מדריכים ,יוצאי האנסמבל ולהקת בת -שבע .הסדנא מתקיימת פעם בשבוע ,כ 12-משתתפים .אנו נשווק את
שיעורי הגאגא גם בפייסבוק.
פ.ר.ש  -הדרכת נהיגה :במהלך שנת  ,7211נסגרו  71הדרכות במגרש החניה של עדן .ביום הדרכה החברה
שוכרת את בית התרבות ומשתמשת בשרותי ענף המזון .ברצוני לציין שלעדן אין הוצאות הנובעות מפעילות זו.
"בובי-זמר" ואירועי שבת נוספים -סגרנו מספר אירועים בשבתות.

קייטרינג :
קייטרינג בראף ממשיך בעבודתו אצלנו והמוצר שאנחנו נותנים איתו טוב מאד .ישנם פידבקים טובים .בחודשי
החורף הורדנו את תוספת המחיר למינימום אורחים והדבר משפיע לטובה על הסגירות .כמו כן ,על מנת לעזור
לחתונות קטנות ,הורדנו את המינימום של בראף לימי א' ל 722 -אורחים .המחיר של עדן נותר מחיר מחירון
(המחיר כולל בתוכו גם את המחיר של בראף קייטרינג).
קייטרינג נוסף המבצע כ 72-אירועים בשנה הוא "קייטרינג אדמה" -בעיקר לזוגות מהמגזר הדתי.
מחזור:
עדן פועל כגן ירוק וידידותי .בשלב זה אנו ממחזרים בעדן קרטונים ,בקבוקי ליטר וחצי ,כוסות חד"פ ובקבוקי
זכוכית ופחיות ,עליהם אנחנו מזדכים כספית .הדבר מפחית במילוי פחי האשפה ,הנאספים בתדירות נמוכה
יותר .השמן השרוף נאסף ונלקח למחזור ,עדן מזוכה על כל ליטר.

מחשבות נוספות לשנת : 6102
מאמץ לעריכת חתונות בימים בהם לא ניתן להינשא על פי הרבנות :חתונות רפורמיות  /אזרחיות  /לא
יהודיות .
בדיקת פרויקטים בעדן על מנת למקסם רווחיות.
גן חדש :אנו נמצאים בחשיבה מחודשת לגבי הקמת הגן החדש.
כנראה גן פתוח כפוף להיתכנות כלכלית ופיתרון מושלם של אקוסטיקה.
עוזי בארי
מנכ"ל עדן
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המשך  :משולחנו של המנהל העסקי
תאגיד החקלאות (גד"ש)
התאגיד התחיל את  7211בקטיף כרוב .גידול שהתאפיין ביבולים טובים ואיכות טובה.
כמו כן נאספו כל הזנים של תפוח האדמה.
גודלו  122דונם בטטות.
לקראת אוקטובר נזרעו  732דונם תפוחי אדמה סתוויים ,ו 532-דונם תפוח אדמה
אביביים.
נזרעו  13טון גזר.
בנוסף נזרעו  122דונם שחת לצרכי מחזור זרעים.
במערך המיון מויינו  7322טון בטטות.
קיבלנו החלטה לנטוע כ  122דונם מטע אבוקדו שינוהל ע"י הגד"ש ,לא קשור למטע המשותף עם גרנות.
הרווח בשנת  7211יהיה כמו בשנת 7215
התוכניות לשנת  7213דומות לשנת .7211
תלי קולקובסקי וירמי לביא
צוות הגד"ש

ענף מזון – ח"א ומעדניר
בשנת  7217הפך ענף המזון לתאגיד עצמאי ועבר שנתיים קשות בהם הוא ספג הפסדים ,הנובעים בחלקם
מצמצום הפעילות ,וכן כתוצאה מעלויות הנובעות מעצם קיומו כתאגיד.
התחרות הסביבתית הולכת וגוברת ,יוקר המחיה בישראל שאינו עוזר לנו ,וכן סגירת שערי הקיבוץ שגרמה
לכעס אצל לקוחות רבים ,כל אלה תרמו לנסיגה במחזורי המכירה בשנתיים האחרונות בעיקר.
במהלך שנת  7215ביצענו התייעלות בתחום האנרגיה וסגרנו את מכון הקיטור ,במקביל השקיע הענף במכון
קיטור קטן ויעיל ,דבר שהביא ביחד עם צמצום בכוח אדם בשנת  7211למצב בו ההפסד קטן בהרבה ,ואף
אפשר לציין כי נגיע כבר השנה לאיזון תזרימי .
בחדר האוכל המצב יציב ואף מתרומם קלות הן בעזרת סועדים חיצונים העובדים בהשכרות ,והן בעזרת
הנקלטים החדשים .מיזם חדש/ישן נולד לאחרונה – ארוחות שישי חזרו לסדר יומנו אחת לכמה שבועות,
ומקווים שיביאו לעדנה מחודשת בחיי החברה בקיבוץ.
צוות העובדים עבר שינויים הן באנשים והן בארגון השורות והתפקידים מחדש .אנשים עובדים קשה,
מתמידים ,ונותנים לנו שירות יום יום במשך שנים רבות ,ועוזרים לקיים את המעוז האחרון של הקיבוץ הישן.
תודות רבות לצוות העובדים בשם הנהלת המזון וההנהלה הכלכלית.
לסיכום – לפנינו שנה חדשה מלאה אתגרים ועשייה .עשו לכם נוהג ,ובואו
לפקוד את חדר האוכל ,המעדניר והקצבייה – "מעדניר מיט" ,תיהנו
מהנחת חברים וכן ממבצעים מיוחדים.
מוזמנים בחום,
אלי ביוקראל
צוות ענף המזון
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מטעים
שותפות גרנות
המטע ניטע בשנת  7222ובשנת  7227בסה"כ  323דונם .המטע לא התפתח כראוי בעיקר
בגלל השקייה במי קולחין באיכות ירודה ובעיות בתפעול ,וצבר חוב של  11.3מיליון שח .קיבלנו החלטה
לעבור להשקות גם במים שפירים ,ולשם כך הוקם מיתקן מיהול.
כבר בסוף שנת  7211יש סימנים של שיפור במטע ,מהלך שישפיע כבר בשנת  ,7213אבל את התוצאות
המשמעותיות של המהלך נראה במטע בשנת  .7216כמו כן שיפרנו את תיפעול המטע .בנוסף ,אני במגעים מול
גרנות להכניס שינויים בהסכם המקורי ,כדי שבעוד  12שנים המטע יתאזן .במצב של ההסכם המקורי המטע
יתאזן רק בשנת  7277וניר אליהו לא תשתתף בחלוקת הרווחים עד שנת .7257
נאחל לאור ליבנה הצלחה בשיקום החקלאי.

פרדס
בתחום זה "פז פרי זהב" עדיין בהסכם איתנו :הפרדס מתוחזק ומנוהל לשביעות רצוננו המלאה ,ואנחנו
במגמת שיפור של רמת התשלומים השוטפים במטע יש כ 522 -דונם של זנים שונים 52 .דונם סצומה12 ,
דונם "ראשון" 53 ,דונם מיכל 17 ,דונם "אור" שהוא היהלום שבכתר 52 ,דונם מנגו שנפגע ממי קולחין וצריך
לראות מה עושים איתו ,והשאר שמוטי ואשכוליות לבנות ואדומות .במהלך שנת  7218המטע צפוי לחזור
לעיבוד ע"י הקיבוץ.

השכרות מסחריות
"העונה הבוערת" בענף מתמשכת בדרך כלל לאורך כל השנה ואינה קשורה למזג אויר ...העבודה היום-יומית
כוללת :טיפול בבעיות השוכרים ,בדיקה שהשוכרים עומדים בתנאי חוזה השכירות ,חידוש של הסכמים
וטיפול בגבייה מסודרת  -דבר שמצריך הרבה אנרגיות בסה"כ היחסים עם השוכרים הם יחסים טובים ,דבר
שעוזר לעבודה באווירה טובה .התפוסה היא מקסימאלית – שלומי קרומן נבחר למנהל תפעול ענף
ההשכרות ,ובהזדמנות זו נודה לפיני על בניית ענף ההשכרות ובהצלחה לשלומי בתפקיד החדש!

חשמליה ותקשורת
בעקבות הפרטת שוק האנרגיה התחלנו לקנות מחודש דצמבר חשמל מיצרן פרטי בשם "דוראד" מהלך
שצפוי להוזיל לקיבוץ את מחיר החשמל בעוד  132אש"ח בשנה.
שנת  7211היא השנה של השכונה החדשה על כל המשתמע – תחנת מתח גבוה חדשה ,צורת חלוקת חשמל
שונה  -כל הדיירים מוזנים בקו תלת-פאזי .תקשורת לשכונה החדשה היא בסיבים אופטיים כלומר F.T.T.H
סיב עד הבית ל  T.Vלטלפוניה ולאינטרנט ,ונערכים בהתאם גם במרכזיה במוקד הכבלים ובמוקד
האינטרנט.
עברנו את החורף יחסית בסדר מלבד תקלה אחת במתח הגבוה כשמבודד התפוצץ ממכת
ברק ליד המעדניר .כמובן יש בשוטף את עבודות התחזוקה הרגילות לחברים לעדן
לפלסטניר ולענפי ההשכרות וכל זאת בניצוחו של שקד.

מוסך
ענף יציב מאוד ,הן מבחינת עובדיו והן מבחינת יכולות השירות הניתנות גם לצרכני הבית
וגם לצרכנים חיצוניים .עוסק בשלושה תחומים :מכונאות רכב ,מכונאות חקלאית ופיתוח
וייצור מוצרים וכלים חדשים .פועל תחת אישורים תקניים המאושרים ע"י הגורמים הרלוונטיים .יובל,
לאוניד ,שחר הצוות הוותיק.
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מסגריה
הענף התחיל את השנה קצת קשה :השוק מאוד תחרותי וכרגע התוצאות לא עומדות בתחזית.
עכשיו כל המאמצים של יפתח הם בשיווק וחיפוש אחר עוד עבודות וגם בכיוונים אחרים בתחום המסגרות.
עם הפנים קדימה בניצוחו של יפתח והצוות.

מים ואינסטלציה
במערכת המים והביוב אנו עוסקים במספר תחומים :חידוש קו ביוב במאגר קולחים באורך של  722מטר.
מתוכנן קו מים לפלסטניר( .לפי דרישות של משרד הבריאות לרישיון העסק  -היות והמים בפלסטניר ללא
כלור) .בעקבות דרישה של משרד הבריאות אנחנו צריכים להפסיק להפיק את המים מ"באר הבית" בגלל
הקרבה של הבאר למפעל ,פינת החי וקו הביוב .בשנת  7213נתחיל פרויקט של הפקת מים לשתייה מבאר
חק"ל שכולל העברת צינור מים '' 6מבאר חק"ל לבריכת שתייה ,תוכנית שאושרה ע"י משרד הבריאות
ותוכננה ע"י משרד הנדסאי קיבוץ אייל .וכמובן מעקב אחר ביצוע תשתיות הביוב בשכונה החדשה ...השנה
הותקן קו ביוב חדש מצומת פלסטניר עד הארכיון לטובת "מגרשים כלואים" לנקלטים.
בנוסף יוסי לוי ואורן רפפורט ישנים בשכונה החדשה ...מפקחים מטעם ניר אליהו על
החלפת כל תשתיות ביוב.
נאחל ליוסי ואורן בשנת  7213שנה יותר רגועה.

מערכת המידע ותזרים מזומנים
מירי סיימה את עבודתה ,במקומה גייסנו את מיכל זליגמן לתפקיד חשבת .רואת חשבון מקיבוץ נען ב623
מישרה ,ולתפקיד מנהל כספים את עמוס דואני רואה חשבון ב 123מישרה.
המערכת הכספית על שלל התאגידים (תאגידי האחזקות כולל) יציבה ומסודרת .כל החשבונות מנוהלים טוב
וההתחייבויות משולמות כסדרן .מערכת המידע והחשבונות פועלת כסדרה .קיימת מערכת החלטות בין כל
התאגידים ובכלל זה העברת רווחים .יש להמשיך ולהתנהל באופן מבוקר ואחראי ובכך למנוע משברים
מיותרים .בהמשך נדרש להתייחס לרמת השקעות משמעותיות (בעיקר בתחום הנדל"ן) .יימסרו דיווחים
ויתקבלו החלטות עפ"י המקובל.
והרבה מילים טובות ואיחולי הצלחה למיכל עמוס וכל אנשי הצוות.

יעדים ומגמות
יש מספר יעדים חשובים לטווח הקרוב:
הסדרה במינהל של איזור ו' :הכוונה לאזור המבנים ש"הכול בדולר" שכר בזמנו מהמשק .נעשה כבר תכנון
אדריכלי של  12,222מ"ר להשכרה ,שיהיו מוסדרים עם כל ההיתרים וחניות נדרשות מתוכנן להשכיר את
המבנים לכמה חברות גדולות שהביעו עניין .ההסדרה תציב אותנו במקום אחר גם מבחינת הכנסות וגם
כבעלי נכס נדל"ני חוקי.
יעד נוסף הוא חיפוש פרויקט חדש שמטרתו הגדלת ההכנסות של הקיבוץ .כיוונים נבדקים :בית-אבות
גריאטרי ומעונות סטודנטים .יעדים נוספים הם מציאת שותף לפלסטניר ופיתוח ושיפור העסקים הקיימים.
כאן המקום להודות לכול עובדי תאגיד האחזקות.
רפי קורדובה
מנהל עסקי
בניר  -גליון  -/01/110/16 - 615עמוד 13

קליטה וצמיחה  :סיכום תקופה ותכניות לעתיד
בשנת  7211המסתיימת השבוע התמלאה השכונה החדשה
במשפחות צעירות שהיו בחזקת נקלטים ,והפכו להיות חברים
מן המניין.
מאז  ,7228מועד השינוי ,התחלנו לקבל משפחות צעירות
לחברות ,ולבנות את תהליך הצמיחה הדמוגרפית על כל רבדיו:
החלטות ציבוריות ,קריטריונים לקליטה ,תכנון אדריכלי,
איתור מגרשים ,גיבוש מתחמי בנייה ,בחירת דגמים ,והחשוב
מכל – היכרות עם האנשים ששמעו על התוכנית שלנו,
והתעניינו בקליטה .בתקופה הראשונה ,כשנירה רפפורט ז"ל נבחרה לראשות מנהלת הקליטה ,קלטנו
משפחות של בני קיבוץ .חלקם נכנסו לבתים מתפנים ,וחלקם בנו את בתיהם על מגרשים כלואים .בכל הזמן
הזה ניהלנו תהליך שמטרתו קליטת משפחות מבחוץ ,בידיעה שהיעד לצמיחה הדמוגרפית לא יושלם
מבלעדיהן.
חברת אמפא נבחרה כגורם שיוציא לפועל את הבנייה המרוכזת ,בעיקר כיוון שהבטיחה להביא בנק שיעמיד
הלוואות ברמת משכנתא (כזכור לכם ,לחברי קיבוץ לא קיימת הזכות הזו ,כיוון שהקיבוץ הוא החוכר של
המשבצת).
העבודה נעשתה בשלושה מישורים:
צוות צמיחה דמוגרפית המורכב מבעלי תפקידים מרכזיים ,שהוביל את המהלך הן בהיבט הציבורי ,הן
בהיבט הכלכלי ,והן במו"מ עם אמפא .כל הצעה של הצוות הובאה לאישור הנהלת הקהילה ואם נדרש גם
אישור אסיפה.
מנהלת הקליטה שנבחרה ע"י האסיפה ,קיבלה מנדט להביא לאישור האסיפה (והקלפי) את שמות
המועמדים לחברות .כל החברים חתמו על הסכם סודיות ,כיוון שנחשפו לפרטים אישיים דיסקרטיים של
המועמדים .תפקיד המנהלת היה לבחור את המועמדים המועדפים ,אחרי היכרות מסודרת ומעמיקה (עם כל
המגבלות).
מנהלת הפרוייקט – משותפת לאמפא וניר-אליהו ביחסים שווים .תפקיד המנהלת להוציא לפועל את
הפרוייקט על כל הכרוך בו – תכנון ,מכרזים ,בחירת קבלנים ,אישור תשלומים ,וליווי של העבודה בפועל.
נציגי ניר אליהו במנהלת נבחרו ע"י הנהלת הקהילה.
מספר המתעניינים היה גדול מאוד ,וכולם הוזמנו לכנסים שנערכו ב"עדן" ,שם הוסבר התהליך ,נעשתה
היכרות ראשונית עם הקיבוץ של ""אחרי השינוי" ,ונמסרו פרטים ראשוניים על התשלומים הנדרשים .אלה
שרצו להמשיך התבקשו להפקיד "דמי רצינות" ונשלחו לבדיקות התאמה לחיים בקהילה בכלל ,ובניר אליהו
בפרט ,במכון "כיוונים נוספים".
התהליך שעברו המשפחות היה ארוך ומייגע ,וגם מנהלת הקליטה ובעלי התפקידים הקדישו לו שעות אין
ספור .כל משפחה נדרשה להוכיח יכולת עמידה בתשלומים ומיסים ,ביטוחים וקופות פנסיה ,וכן נערכו
ראיונות עומק כדי לבדוק ציפיות הדדיות ,והתאמה לקריטריונים שהקיבוץ הציב.
היה מוסכם עם אמפא שרק משפחה המומלצת מטעם הקיבוץ תיכנס לתהליך מול אמפא ותחתום על חוזה
בנייה ,בנפרד מהקיבוץ.
חברי מנהלת הקליטה עבדו מסביב לשעון ,ראיינו ,התרשמו ,והתכנסו מידי יום שני כדי לדווח למליאת
המנהלת ,ולמסור רשמים ופרטים מלאים על כל משפחה.
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התמונה הלכה והתבהרה כאשר סיימנו לגבש רשימה של נקלטים ,שתוגש לאישור האסיפה (והקלפי)
לחברות מותנית .לשם היכרות עם הציבור הכנו חוברת צבעונית ויפה ,ובה תיאור המשפחה (במילותיה
שלה) ,ותמונה של בני המשפחה.
אחרי אישור ראשוני בהנהלת הקהילה נערכו כמה אסיפות ,בהן נמסר המידע לחברים ,שהתבקשו להביע
אמון ברשימה המוצעת ע"י מנהלת הקליטה ,ולהצביע בקלפי( .לשם קבלה לחברות נדרש רוב מיוחד גם מבין
החברים ,וגם מבין המצביעים).
בסופו של תהליך ,מתוך מאות הפונים ,הגיעו לשלב הגמר והקליטה  71משפחות ,מתוכן  5משפחות של בני
קיבוץ.
בשלב זה נערכה הגרלת המגרשים ,ובחירת הדגמים מתוך השלושה שאושרו ע"י הקיבוץ .בינתיים ,עצר מנהל
מקרקעי ישראל (ובשמו החדש רמ"י) את האישורים לתשתיות ,וההיתרים עוכבו תקופה ארוכה.
משיכת הזמן ומתיחת העצבים גרמו לעצבנות ,אכזבות וכעסים רבים בקרב הנקלטים .בו בזמן אמפא
העלתה את המחירים ,והמשפחות נדרשו לשלם סכומים גדולים מעבר למובטח ,דבר שגרם להתמרמרות
עצומה ,ואף לעזיבה של חלק מן המשפחות את הפרוייקט.
כשלבסוף ניתנו היתרי הבנייה לתשתיות ,נכנס בנק איגוד וביקש בטוחות כנגד המשכנתאות .שוב עמדו
המשפחות והקיבוץ בפני דרישות בלתי מתקבלות על הדעת .לבסוף ,אחרי אסיפה סוערת ,היה זה הקיבוץ
שהעמיד ערבות בנקאית על סך  1.6מיליון .₪
יציאת חלק מן המשפחות מהפרויקט חייבה את מנהלת הקליטה לחזור על התהליך ,כדי למצוא משפחות
אחרות במקומן .בחודש האחרון התקבלה משפחת זר לחברות ,ובכך נסגרה רשימת המצטרפים של השכונה
הראשונה.
במנהלת הקליטה יש גאוות יחידה על שעמדה בכל התהליך ,ובהצלחה .יחד עם זאת הרגשנו שיש להרחיב
את נושא הקליטה ,ולהכשיר את הלבבות של החברים הקולטים והחברים הנקלטים אלה כלפי אלה .הקמנו
צוות של מתנדבים – צוות שילוב – שבעזרת יועצים חיצוניים הכין מערך פעולות להיכרות הדדית במטרה
לרכך ולהנעים את המפגש בין הוותיקים לצעירים ,ולהפחית ככל הניתן מתחים ומשברים( .על פעולת צוות
שילוב ניתן לקרוא בדבריו של עוזי).
קיווינו שבחנוכה תסתיים סופית מסכת הבנייה של השכונה החדשה ,אך מנת הייסורים לא תמה .תיקונים
רבים ,שבירות ושיפוצים ,והחלפת כל מערכת הביוב שלא עמדה בתקנים הנדרשים .פיטורי הקבלן גם הם לא
הוסיפו טעם טוב לתבשיל.
אך ! קיבלנו לחברות  71משפחות צעירות ,נהדרות .רבים מן החברים כבר התנדבו לפעול בתחומים שונים,
וילדיהם ממלאים את בתי הילדים והמדשאות .אירועי התרבות ואסיפות הקיבוץ מתמלאים בפנים חדשים.
בשבת  72/17קיימנו כנס בנים בבית-אליהו ,עם הצעירים המהווים את האתגר הבא של הקליטה .המקום
היה מלא מפה לפה .צעירים וצעירות הרואים את עתידם כאן ,בביתם – בניר אליהו.
המשימה המרכזית העומדת בפנינו היא מחד -להכין
אותם לרישום ,לפרוצדורה הנדרשת של הקליטה על כל
המשתמע מכך ,ומאידך – להיאבק על פתרונות דיור
מידיים .המשימה מורכבת ולא קלה .מנהלת הקליטה
תיכנס לתהליך הרישום והראיונות מיידית.
בשם חברי מנהלת וחברי הקיבוץ אני מאחל לכולנו
קליטה טובה לכולם ,והצלחה לבית ניר-אליהו.
רמי צדפי
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אמא שלי – בלה ניק  -דברים לזכרה
אמא שלי תמיד הייתה ציונית .היא הייתה חברה נלהבת ב"הבונים" משנות בית הספר ומהאוניברסיטה
ואפילו בחיי הנשואים שלה באיסט-לונדון שבדרום אפריקה .החיים החברתיים שלה היו במילים שלה
"מוקדשים לפעילות ציונית" .שני אירועים היסטוריים השפיעו על החלטתה לעלות לישראל :מלחמת
העצמאות ועליה של המפלגה הלאומית בדרום אפריקה .אחרי שהיא סיימה אוניברסיטה היא עלתה לישראל
כחלק מגרעין לאפיקים ,אבל בסוף הצטרפה לחברה טובה בחצרים .אחרי שנה היא חזרה לדרום אפריקה עקב
מותו של דוד מאוד קרוב .היא חידשה את הקשר עם אבי בהסכימה להתחתן ,בתנאי שהזוג הצעיר יחזור
לישראל .הם חזרו לחצרים אבל בגלל סיבות משפחתיות שוב חזרו לדרום אפריקה .אחרי כמה שנים בקייפ-
טאון ,ההורים חזרו לעיר הולדתה של אמי ולמשפחה באיסט-לונדון .היא שקמה את תנועת "הבונים" .הבית
תמיד היה מלא פעילויות ,מפגשים ושליחים של התנועה.
אמא לא יכלה לסרב לאף הזמנה לפעילות בכל ארגון יהודי .היא ניהלה את ויצ"ו המקומי והייתה פעילה
בארגונים יהודים אחרים ,הייתה מלמדת עברית ב"חדר" ,ונותנת שיעורי יהדות בבית הספר .היא הקימה את
גן הילדים היהודי ,ואני הייתי הילדה הכי קטנה בגן (כדי שהיא לא תצטרך להשאיר אותי בבית).
אחרי שאבי נפטר ,ואחרי שאחי ססיל ואני סיימנו אוניברסיטה בקייפ טאון ,אמי הגשימה את חלום חייה,
ושתינו עלינו ארצה .היא עבדה כספרנית בספרייה אור-קולית בתל השומר .כאשר התחתנתי ועברתי לקיבוץ,
היא עברה לכפר סבא ביחד עם סבתא שלי ,שעלתה כמה שנים לפני כן ,כדי להיות קרובה אלינו .הפעילויות
החברתיות שלה המשיכו גם פה .היא הייתה חברה מאוד פעילה בקבוצת דוברי-אנגלית של ויצ"ו .הרבה שנים
לימדה אנגלית ,גם לקבוצת תלמידים בוגרים בקיבוץ ,וגם שיעורי עזר לבגרות לילדי ניר אליהו ולילדי רמת
הכובש .היא נתנה שיעורים גם לילדים נזקקים בכפר סבא ,לנשות ויצ"ו ולעולים חדשים.
אמה שלי הייתה "חברת כבוד" בניר אליהו ולקחה חלק בכל האירועים וחגים .בימי שישי ושבת ובחגים היא
הצטרפה לחגיגות וארוחות בחדר אוכל .עוגת התפוחים המפורסמת שלה הייתה חלק מהתפריט הקבוע של
יום העצמאות בשכונה.
אבל עם כל הפעילויות והחיים המלאים שלה ,האור ומקור הגאווה היו הנכדים בישראל ובאנגליה ,ובשנתיים
האחרונים הנינים .היא דאגה לשלוח משהו סימבולי לאנגליה לכל חג ,השקיעה בברכות ימי הולדת לכל
המשפחה המורחבת ,עזרה באנגלית ובחיפוש מאמרים בגוגל .פשוט תמיד הייתה שם בשבילנו.
מעבר להיותה אמא וסבתא ,עם הרוח הצעירה שלה ,היא הייתה גם חברה טובה שלנו.
כמה מתאים שהיא תקבר בקיבוץ שהיא הרגישה בו בבית.
כבר מתגעגעים המון
דינה פיינבלט וכל בני המשפחה

מערכת בניר מבקשת להשתתף באבלם של דינה וכל בני המשפחה על מותה של
האם  /הסבתא בלה ניק ז“ל.
בלה הובאה לקבורות בניר-אליהו ביום  13בדצמבר .7211
וברשותכם משהו יותר אישי  -בלה הייתה חלק מהשכונה .נוכחותה בכל שבת ,בכל
אירוע ובכל חג הייתה מורגשת .מאור פניה ,ההתעניינות באנשים סביבה ,וכמובן
עוגת התפוחים  -עשו אותה למשתתפת קרואה ורצויה בכל פעם .היא תחסר גם
לשכנים .נטע
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עדית אייכלר  -דברים לזכרה
כמה אנשים השפיעו על החיים שלך?
לאמא שלי היה עניין עם שיחות אישיות .מדי פעם היא הזמינה אותנו ל״שיחה״ .כשאמא הזמינה אותי
לשיחה התחלתי לחשוב על הזמן האחרון ,מה עשיתי ,מה אמרתי ,מה השתנה בחיים שלי?
ידעתי שאמא שלי הבחינה במשהו ,שמעה משהו ,שמה לב למשהו שקרה והיא רוצה לדבר איתי על זה!
בדרך כלל היא הזמינה אותנו למסעדה או בית קפה ,״שיחה״ היא עניין רציני ,לא משהו שמתאים לבית או
פגישה רגילה.
ככל שהתבגרנו ,היא אמצה טקטיקה מעניינת של ״ אני רואה משהו ,תעשה עם זה מה שאתה רוצה״ ,״אני
אמא שלך ,התפקיד שלי זה להגיד״ ועוד כאלה...
העניין הוא ,שהשיחות שלה היו תמיד במקום .היא תמיד ידעה לראות דברים בצורה חדה ולהגיד אותם
כמו שהם .אמא שלי לא ידעה להשאיר דברים לא מטופלים ,דברים לא מדוברים.
בשבעה גיליתי ,שהשיחות של אמא שלי היו צורת החיים שלה .מורות ,קולגות ,תלמידים ותלמידות שאמא
שלי ״דברה״ איתם זוכרים את השיחות והן מלוות אותם.
כמה אנשים השפיעו על החיים שלך? על כמה חיים של אנשים
השפעת?
אמא שלי עדית אייכלר ,נולדה בשנת  ,1732גדלה בארגנטינה עד גיל
 17ואז עברה לקיבוצים מענית והעוגן ובהמשך לקריית אתא .אמא
הייתה מורה לתנ“ך ,רכזת שכבה ומנהלת תיכון הדרים בהוד השרון.
נבחרה למנהלת המצטיינת של ישראל שנתיים רצוף.
עירד אייכלר
עדית עם הנכדות ליאור וגילי

מערכת בניר מבקשת להשתתף באבלם של עירד אייכלר ובני המשפחה
על מותה של האם  /הסבתא עדית אייכלר ז“ל.
עדית זכתה לראות את בני משפחת אייכלר מתקבלים לקיבוץ ,אך מותה
בטרם עת לא אפשר לנו להכיר אותה .הפסדנו.

ובמעבר חד...
לרשימת הלומדים מהעלון הקודם יש להוסיף את ענבר שקד
(אשתו של עדו שקד) ,שהתחילה בלימודי משפטים ,במכללת
שערי משפט .בהצלחה !!!
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פברואר

ינואר

אסתר לוי87 ,
עמיקם רגב27 ,
רבקהל‘ה צדפי27 ,
אברהם קאליפה22 ,
מריו קרבס25 ,

חנה מאור87 ,
שרה טוכמכר27 ,
אילנה ניר28 ,
אריה שלמון21 ,
שוש נסל22 ,
שוש שלמון67 ,
אבי ליבנה (בזוזה)65 ,
יעל בורנשטיין67 ,
חנה קובלסקי61 ,
ראובן יוגב37 ,
סמדר יוגב38 ,
מיכאל פייפר32 ,
נטע בארי36 ,
אבי וינטר36 ,
מוטי נמר36 ,
עידית ברלס33 ,
שני רוזנבלום58 ,
עידית בורנשטיין52 ,
עמרי רז56 ,
אילאיל הרץ53 ,
עידית בורנשטיין55 ,
נדב רונן72 ,
עמית שלמון12 ,
איתן ביוקאורל16 ,
שגיא ברק17 ,
זיו בן-סימון17 ,

יהלי ברמן2 ,
איתן גרין2 ,
אור עציון צדפי6 ,
דריה קאליפה3 ,

ילידי החודש

תמר שלמון12 ,
איריס וילנאי13 ,
טל רגב15 ,
ישראל גרין17 ,

גבע קציר72 ,
שקד ברלס18 ,
עמרי מרחב18 ,
ירדן שיקלי18 ,

עמית קויטל1 ,
איתי עציוני1 ,
עידן שר5 ,
רותם מדר5 ,
שירה פרי7 ,
יותם אליה1 ,

יורם יפה67 ,
איציקו דנה66 ,
קוני פנר61 ,
יתרו מדר65 ,
אסטל גבע61 ,
בני ירושלמי62 ,

רפי בורץ37 ,
ירון קציר31 ,
תלמה גניאזדוביץ17 ,
דן רפפורט12 ,
אורן עציון16 ,
בר שניצר גפן12 ,
לירן דגן יונה12 ,

יואב גבע77 ,
עמיחי קורדובה78 ,
איה כרמיה72 ,
עפרי בארי72 ,
אופק לוינסון77 ,
גליה ירושלמי77 ,
ליאור מדר72 ,

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

קרן עציוני57 ,
טל הרץ56 ,
ליאת ליבנה56 ,
עומר קורדובה55 ,

עדן ביוקאורל11 ,
תמר רגב17 ,
שי תשבי12 ,
יעל רגב7 ,
נטע גולן8 ,
תום פרי2 ,
אביב תשבי2 ,
יאיר אמיתי6 ,
יואב בוזו6 ,
איתן גלילי7 ,
עמית יונה1 ,
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רכיליזה אחרון לשנת 7211
^ איך שהזמן עובר .הבורצי הקטן כבר סיים את הצבא ,וכבר נפש
בתאילנד ,ועכשיו הוא בזמן עבודות שירות בקהילה ,שבין היתר מארגן
את מסיבת הסילבסטר(.אגב  -כולם מוזמנים ) בהצלחה לך עידן
באזרחות .ותישאר בסביבה ! טוב אתך.

ר
כ
^ מזל טוב לטליה ניר ויואב מורנל החובקים בן  /אח שני בשם
י
ל
י
אלעד  -האמת שממש לאחרונה רק ראו את הבטן שגדלה ,ופתאום הוא זה

בחוץ .מזל טוב כמובן גם לסבא וסבתא פיינבלט ,ולכל המשפחה.
שיהיו רק שמחות.

^ ונולדו עוד שני בנות משק חדשות מהמשפחות החדשות  -אלונה לבית בוזו ורותם לבית גולד ,מזל טוב
ענקי לכולם ,וברוכים הבאים לניר אליהו .בטוחה אני שחופשת הלידה כאן תהיה הרבה יותר טובה
מבעבר....
^ את חג החנוכה כבכל שנה פתחנו במרוץ הלפיד המסורתי במסלול פנימי בקיבוץ ,ובשיר ומחול .התכבדנו
בחדר האוכל בלביבות סופגניות ואך אפשר בלי המרק הכתום ....גם דוקטור מולקולה עשה לנו קסמים" -לא
זה לא קסם זה מדע "....איזה כיף לראות שמספר הילדים שלנו גדל .
^ בחופש חנוכה הקצרה הספיקו ילדי כחל לארח לכוס קפה /תה וסופגנייה/לביבה בכבוד רב את חברי הגיל
השלישי  -האירוח הוכתר בהצלחה לשני הצדדים.
^ גם מי שעדיין לא זכה לראות את בתי השכונה החדשה מבפנים הוזמן להתארח בבתי הנקלטים להדלקת
נר יחדיו ושיחה טובה על כוס קפה .היה אירוח לבבי ותודה למארחים וכמובן גם לאורחים.
^ הרצאה בנעלי בית הוא פרויקט של המועצה לארח כל פעם בישוב אחר הרצאה מהשורה הראשונה ואצלנו
התארח ד"ר רונן ברגמן  -הייתה הרצאה נעימה וטובה ובבית אליהו נכחו  112אורחים מתושבי המועצה.
תודה לבנות שאפו עוגיות ועוגות וחיממו לכולם את הלב .
^ אין על הגרעין הזה " -צעירי בתלם" נפגשו שוב לכוס קפה וחברותא טובה ,אין עליהם במפגשים האלה.
רק חבל שכמות החברים פוחתת בכל מפגש וזה צובט בלב.
^ ואסיים בתודה גדולה לכל החברים הגדולים והקטנים שבאו לעזור בשבת האחרונה לתת צבע חדש בפינת
החי.

וכמה ברכות לדור הצעיר
ראשית לאיה כרמיה שיצאה להונגריה ללימודים ,בתקווה להגשים את חלומה ולהיות
וטרינרית .בהצלחה גדולה מכולנו !!!
שנית לשגב ודפנה שחזרו מסיבוב ארוך בעולם ,וכבר עסוקים בחיים ”השגרתיים“ .שגב עובד
ודפנה לומדת (חינוך) ועובדת ב“כחל“ .שיהיה לכם קרקוע נעים.
שלישית לדן ושני (שני הקובלסקים) המטיילים להם במזרח אסיה ,נפרדים ונפגשים ושוב חוזר
חלילה .תיהנו ותחזרו בשלום הביתה.
רביעית לניב נמר שסיים את עבודתו על האנייה ,ועכשיו מטייל גם הוא במזרח ,עם חברתו.
תיהנה ויאללה תחזור ,מתגעגעים אליך.
מוסרת :מרים שקד
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חידוניר
והפעם שלוש חידות
1.0
כיחידים אני טובע אבל כשאני עשרים אני צף .מה אני?
1.6
לא קשור לכלום.
* בקיבוץ יש  62משפחות.
*  75משפחות ותיקות שמקבלות את החלטת הקיבוץ ומסתדרות יופי עם ( HOTממיר  +חבילה בסיסית +
כל הסרטים  +ערוצים נוספים במחיר הכי זול שיש).
* יש  78משפחות שחושבות שהן יכולות לממש את העיקרון החשוב של זכות בחירה (גם אם יש סיכוי
שיהרסו לכל השאר) ובחרו ב.YES-
* יש  77משפחות נקלטות.
כמה מהמשפחות הנקלטות הזמינו ?HOT
(כי הגיעו למסקנה שכמו באינטרנט ,טלפוניה ומאה תחומים אחרים ,אפשר לפעול לטובת הכלל ,ליהנות
מכח הקבוצה ,וגם להרוויח באופן אישי)
1.1
התבקשתי לכתוב על רכיבת אופניים .אז כותב :זה כיף!
מי שרוצה להצטרף אלי ברכיבת אופני כביש מוזמן ליצור איתי קשר .אבל
קודם חידה:
אני רוכב  1ק"מ עם הרוח בגבי וזה לוקח לי  5דקות.
חוזר נגד הרוח והפעם לוקח לי  1דקות.
אם לא הייתה רוח כמה זמן היה לוקח לי לרכב את הק"מ הזה? (ולא -
התשובה היא לא שלוש וחצי דקות)
פתרונות לחידות בעלון הקודם:
כל יום הגנן החרוץ מכסח  1/17מהשטח וב 8-ימים יעשה  8/17או  7/5ומשאיר לעצלן את השאר  ,1/5ולכן
ייקח לו פי שניים זמן –  71יום לכסח את כל השטח.
והשני – פשוט פתרון של שני נעלמים( .יכול להיות שיש גם דרכים אחרות לפתור את הבעיה)
עפרונות =  xוקלמרים = y
x=3y+1
y=5

Y=(x/4) +1

X = 16

הפותרים הפעם היו אייל רונן ,עמרי ,נטע ,אסתר והילה .גם ראובן ידע (תמיד)
יש לשלוח פתרונות ,הערות או בקשות אלruffybortz@gmail.com :
רפי
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The English corner.
"The Golden Rule: "Do unto others as you would have done unto you.
"The Silver rule:"Do not do unto others as you would not have done unto you.
Confucius
The Golden Rule revised:"Do unto others as you would have done unto you , taking into
"!account that we all have different tastes
George Bernard Shaw
"The Platinum Rule: " Treat others as they would like to be treated.
Dr Tony Alessandra
?Simple, but not easy. Want to know how and have a laugh at the same time
Google Mark Gungor as part of his" Laugh your way ", seminar - " The four countries of
"people.
חוק הזהב :עשה לאחרים מה שתרצה שייעשה לך.
חוק הכסף :אל תעשה לאחרים מה שלא תרצה שייעשה לך.

קונפוציוס
חוק הכסף המעודכן :עשה לאחרים מה שתרצה שייעשה לך ,בידיעה שלאנשים יש טעמים שונים.

ג'ורג' ברנרד שואו
חוק הפלטינום  :התייחס לאחרים כפי שהם היו רוצים שיתייחסו אליהם.
דר' טוני אלסנדרה
נשמע לכם פשוט אבל לא קל ליישום? צפו במארק גונגר (דרך הגוגל) – תוכלו ללמוד ולצחוק בה בעת.
מגישה  :מישל ביוקאורל

ותוספת ממקורותינו :
אחד הגרים הללו ביקש להתגייר תוך כדי לימוד כל התורה בעומדו על רגל אחת .לאחר
שנדחה על ידי שמאי ,בא לפני הלל .הלל גייר אותו ואמר לו" :דעלך סני  -לחברך לא
תעביד .זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" .כלומר :מה שעליך שנוא
לא תעשה לחברך ,זו (תמצית) כל התורה (על רגל אחת) והשאר פירוש הוא ,לך ללומדו (תלמוד
בבלי שבת לא/א).
המהרש"א מפרש שם ,שהדבר נלמד ממצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט ,יח)
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מן הארכיון  -ועדת ספורט
כאשר ניגשתי לעסוק בנושא בקיבוצנו ונגליתי לחומר ,נדהמתי מן הכמות הגדולה.
כאשר מעמיקים לתוך החומר מתברר כפי שיתבהר בהמשך שהעיסוק בספורט במשך שנות קיום הקיבוץ הקיף
מקצועות רבים ,וחברים רבים עסקו בהם .לכן יובן ,שבמסגרת מצומצמת זו ניתן רק לגעת ולתת מושג.
ועדת ספורט  -בין הוועדות העומדות לבחירה מדי שנה ,לא נעדר מקומה של ועדת ספורט .הוועדה שאינה
מהשורה הראשונה בחשיבותה בקיבוץ ,אך תרומה חשובה לה לחיי החברה ,ותולים בפעילותה ציפיות רבות.
לוועדה ניתן מדי שנה תקציב שמטרתו קניית כדורים וציוד אחר ,קיום ימי ספורט ,נסיעות לספורטאים ועוד...
פעילות הוועדה הנבחרת הינה פעילות שוטפת לכל אורך השנה .למעשה היה עליה ליזום פעילות לשביעות רצון
ציבור החברים .ניתן להבין שהיו שנים ספורטיביות יותר ,ואחרות פחות ,והרבה מהאפיון הספורטיבי של
הקיבוץ נעשה ע"י החברים/ות עצמם.
הייתה קיימת בקיבוץ התאגדות גופנית "הפועל ניר אליהו" שנים רבות .אך שנות השפל בהשתתפות
בתחרויות גרמו לכך שב –  11.7.7221פורסם ב"ילקוט הפרסומים" על הפסקת פעילותה באופן רשמי ומחיקתה
מהרשומות.
במשק הוקמו במשך השנים מספר מתקני ספורט ראויים לציון:
הבריכה – בריכת השקיה  5322מ"ק עגולה ,ובתוכה הוקמו  7גשרים שהפכו אותה במידה מסוימת לבריכת
שחיה פרטית להנאת המשתמשים ,ולצידה בריכה לילדים.
מגרש כדורסל – המגרש הוקם עם בניית הבריכה בשנת  .1761המגרש עבר מספר שיפוצים במהלך השנים,
ריצוף ,התקנת סלים ,תאורה ועוד .משמש את השחקנים עד היום( .בעבר שימש גם לאירועים כמו חתונות,
חגיגות בר מצווה וחתונות).
מגרש סקווש – נרכש בהזדמנות ברעננה בשנת  ,1781ומוקם במבנה פלסטניר לשעבר .היה פעיל על אש קטנה
למשוגעים למשחק עד שנסגר סופית בגלל צרכי הנגרייה השוכרת במקום ,ואולי גם מחוסר פעילות( .בימים
אלה מדובר על חידוש הפעילות).
מגרש הטניס – לצד מגרש הכדורסל הוקם מגרש הטניס שנחנך ביום  3.2.1771נטע בארי ושיקלי פעלו ודחפו
להקמתו .התקציב הגיע ממפעל הפיס ,בזכות פעולותיה של שוש נסל ,ונאמד ב  .₪ 182,222בטקס פתיחתו
נכחו נציגים ממועצת ההימורים ,רשות הספורט ,התאחדות הספורט ,מועצה אזורית .התקבלו ברכות בין
השאר מהמדור הקיבוצי לספורט ועוד ...ולהנאת כולנו נערכו משחקי ראווה.
מגרש כדורגל – קיים מגרש כדורגל קטן בסמוך למרפאה .משמש בעיקר למשחקי יום שישי ,ולאימוני הילדים.
בשנה שעברה שוקם עם דשא חדש ,ביוזמתו וחריצותו של ארז שלמון.
רובה של הפעלות הספורטיבית הינה יוזמה עצמית ,אך פה ושם פעילות חיצונית מגיעה אלינו:
^ טל ברודי ערך יום כדורסל לילדי המשק .18.6.1728
^ קבוצה מהאקדמיה לחינוך בדנמרק הופיעה בתרגילי התעמלות .75.12.1777
^ ניווט משפחות של המועצה האזורית בשטחי הקיבוץ למרחק  3-15ק"מ עם תחנות וכתבי חידה 11.11.7227
^ מסלולי ריצה בשטחים למרחקים שונים ולכל הגילים נערכו  .11.3.7215 ,16.7.7217ביוזמתם של ארז איליה
וחבריו.
רבים בקרבנו עוסקים בספורט .להלן חלק מן התחומים :
כדורגל בימי שישי ,התעמלות נשים לאורך שנים רבות ,הליכה וצעדות ,חוגים כמו פילאטיס ,פלדנקרייז וקרב
מגע ,ריצה (כביש הביטחון העוקף הקיבוץ תורם לכך) ,שחיה ,חדר כושר.
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במימד הארצי יש לציין את הרצים למרחקים ארוכים מ –  12ק"מ ועד למרתון( ,ראו יומני עמרי רז שפורסמו
ב"בניר" ,נציין לשבח את יערה זנגי מהמובילות בארץ בריצות ארוכות) .יש נערים העוסקים בספורט
אינטנסיבי כמו ג‘ודו ,טניס ,טקוואנדו ,סייף ,מחול וטריאתלון.
בשנים האחרונות משתתפים חברים וחברות במרוצי השליחים לעשרות ק"מ ,רכיבה על אופניים ,תחרויות
אזוריות וארציות .לא שכחנו את תחרויות ה"סאמרהופס" ,טניס שולחן והטריאתלון שהתקיימו בקיבוץ
ביוזמתם והפקתם של בורץ-קובלסקי -הורביץ-רז ובקריינותם של קורדובה-רוזנבלום-פנר ומשכו אליהם את
כל הקיבוץ ,כשכיבוד תואם בצדם.
ספורט הינו סיפורם של העוסקים בכך ,ואין להימנע מציון שמות בולטים ,למשל:
במשך השנים היו מספר שחקני כדורגל (חלקם כבר פרשו) .המפורסם היה צחי נהרי ,חבר גרעין "בתלם"
שבסוף שנות החמישים ושנות השישים היה שחקן "הפועל פ"ת" בשנותיה היפות ,וחבר נבחרת ישראל.
שחקנים נוספים ורובם שחקו ב"הפועל כ"ס" אדם כרמיה ,נימרוד מדר ,מרסיאל בוחסירה ,ז‘אן קלוד
שיקלי ,יונתן ביוקאורל ,ארז שלמון ועוד...
עוד ספורטאי גדול הוא יצחק לוי (איציק שפיה) ,חבר גרעין "בתלם" ,שהגיע להישגים מרשימים ולמקומות
ראשונים בתחרויות בארץ ובחו"ל ,בשנות החמישים ועד השבעים בקפיצה במוט ,משוכות  112מ'  ,קרב עשר.
היה מורה להתעמלות בקיבוץ ובאזור ,מאמן כושר בצה"ל ובקבוצות כדורגל .עד היום בגיל  27ממשיך לעסוק
בספורט ולאמן .אדם מוערך מאוד.
הייתה לנו קבוצת כדורסל משותפת עם קיבוץ אייל ב.1723 -
קבוצת שחמט שייצגה את הקיבוץ בתחרויות ארציות ומשחקניה נציין את אריה ברזילי ,קלמן גביש ,עודד
נסל (שלושתם לצערנו ז"ל).
הוותיקים מתוכנו ודאי זוכרים את קבוצת הרוגבי "העוגן -נ"א" שהשתתפה בליגה הארצית בשנים – 1723
 1781והגיעה לצמרת הטבלה .הווארד הורביץ היה בין שחקניה ,וכמובן גם פול המר הזכור לטוב .הייתה
קיימת גם קבוצת רוגבי לנוער שזאב שלמון היה משחקניה.
אז זהו...
השתדלתי לתת סקירה קצרה ,ממש נגיעה לפעילות הספורט ,עיקרי דברים כפי שבאו לביטוי במשך השנים
כולל פרסומים שונים.
באם נשכח מישהו או פרט מסוים אני מתנצל אין בכך כל כוונה מודעת .מה שיימסר לנו נוכל להוסיף ולתקן
בעלון הבא.
עמיקם רגב

יום ספורט  .1727מזוהים :יעקב מזרחי ,הדסה ראובני,
לולה רגב ,נירה רפפורט ,שושקה לוינסון ,שוש שלמון,
עודד נסל ???

תחרויות אזוריות 1737
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להלן החומר שאספה עתליה ,בחלקו זיכרונות ,ובחלקו עוסק בפעילות ספורט מן ההווה:
וועדת ספורט הייתה ואיננה עוד ,אך החברים ממשיכים – לרוץ ,לצעוד ,לרכוב ,לשחות ,להתעמל ...ילדים,
צעירים ,בוגרים וקשישים.
מי שיוצא החוצה מוקדם בבוקר יכול לפגוש בשבילי הקיבוץ כבר בחמש בבוקר את קבוצות הרצים ומאוחר
יותר ,בסביבות שש  -את הניה שוורץ ,חנה וצבי מאור ,נעמי תקומי ועוד מבוגרים וצעירים שצועדים ורצים.
חנה מאור ,ה"צעירה מבין הנשים העוסקות בספורט ,עברה את גיל השמונים ועדיין צועדת ,שוחה ומתעמלת.
חנה מתעמלת בקיבוץ כבר למעלה מחמישים שנה .התחילה להתעמל עם איציק לוי (שפייה) ,באולם שמשמש
היום את הנגרייה ,ביקשה מוועדת ספורט לימודי שחייה ונסעה עד תל-אביב כדי ללמוד לשחות ומאז היא
שוחה בכל הזדמנות.
איציק לוי (שפייה) ,היה מרכז ועדת ספורט הראשון בקיבוץ .איציק מספר שוועדת ספורט ארגנה ימי ספורט.
היו בהם טורנירים של כדורגל וכדורעף על הדשא ,כיוון שמגרשים המיועדים לספורט זה לא היו בנמצא .היו
תחרויות אתלטיקה ,ובחגים היו תחרויות היתוליות – גלגול חביות ,קפיצה בתוך שקים ,הליכה על קביים וכו'.
בחג השבועות היו תחרויות חקלאיות – איסוף תפוחי אדמה ,ריצה עם חבילות קש ,חיבור צינורות השקיה
ועוד .מאוחר יותר העברנו את התחרויות לבריכה.
איציק הנחה בקיבוץ חוג התעמלות לנשים וחוג התעמלות לנשים בהריון .לימד שחייה את ילדי הגן וילדי בית
הספר ,וארגן נסיעות לצליחת הכנרת גם לילדים וגם למבוגרים .הוא זוכר שנה ש 72-חברים נסעו לצלוח את
הכנרת .וכל שנה ,היו נוסעים ילדים ומבוגרים להקפת התבור.
תוך כדי פעילות ספורט בקיבוץ נסע איציק להתאמן בריצת משוכות ,בקפיצה על מוט והיה אלוף הארץ
בקפיצת מוט.
השנה ימלאו לאיציק שמונים ,והוא עדיין עוסק בספורט .הוא מתאמן בחדר הכושר בקנטרי קלאב ומאמן
כושר של נשים וגברים .הוא עוסק בשיקום אנשים שעברו אירוע מוחי ומטפל בחולי פרקינסון בשיתוף עם בית
לווינשטיין .כל שנה יוצא לסקי ובזמן שנותר לו הוא מלמד במכללה לאומנויות עבודה בעץ.
שוש נסל נבחרה לרכזת וועדת ספורט בשנת1782-
שוש הגיעה לנושא הספורט דרך התנסות אישית .כשהייתה בחברת הנוער בקיבוץ גניגר ,התאמנה בריצה
לקראת מרוץ הקפת התבור .בשנים הראשונות השתתפה במרוץ העממי ,אך כשהגיעה לשל"ת בניר אליהו,
לפני גיוסה לצה"ל ,החלה להתאמן לקראת הקפת התבור במרוץ התחרותי .היא הגיעה למקום השני ,אחרי
חנה שזיפי .מאוחר יותר השתתפה גם במרוץ השרון.
שוש מספרת :כשפנו אלי לקבל את ריכוז וועדת ספורט חשבתי שאני יכולה לקדם את נושא הספורט בניר
אליהו .זכור לי לטובה שבוע הספורט והבריאות שארגנתי בזמן הקדנציה שלי .יום ,יום ,במשך שבוע ימים
הייתה פעילות כלשהי.
הרבה הכנות וריצות היו לי לקראת שבוע הספורט והבריאות.
ביום הראשון לשבוע הספורט ,הזמנתי את שום ושרף שני מאמני כדורגל מכפר סבא ,הכי פופולאריים בארץ
באותה עת ,לעזור לי לקיים את השבוע הזה .הם דאגו להביא איתם שופט וקבוצת כדורגל שישחקו נגד הפועל
ניר אליהו (בוגרי הקיבוץ) .זה היה ביום שישי אחר הצהריים על הדשא ליד המרפאה .קבוצת הכדורגל של
הבוגרים מכפר סבא הגיעה ,ושיחקה נגד קבוצת הבוגרים של ניר אליהו .היה קהל גדול במגרש .ואנחנו דאגנו
להדפיס חולצות לכל השחקנים שלנו – "הפועל ניר אליהו".
לאחר המשחק אירחנו את המשפחות של שום ושרף לארוחת ערב בח"א ולקינוח ,על כוס קפה ועוגה ,עברנו
לבית אליהו .החברים הכינו שאלות מראש והיו גם הרבה סיפורים מרתקים על כדורגל .היה יום מאוד מיוחד.
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ביום אחר של שבוע הספורט ,הייתה תחרות רכיבה על אופניים מסביב לקיבוץ .לאורך המסלול היו מפוזרים
שופטים ובסופה של התחרות חולקו תעודות למנצחים .
יום נוסף  -אחר הצהריים ארגנו משחקי ספורט היתוליים מתחת לח"א בעזרתו של איציק לוי.
באחד הימים הייתה הרצאה בבית אליהו על בריאות ותוספי מזון על ידי דיאטנית קלינית.
וביום אחר הגיעו לבית אליהו שני אנשים שעובדים בשיטת גרינברג (רפלקסולוגיה) – הסבירו על השיטה
והדגימו.
בתק"ם פעל מדור הספורט הבין קיבוצי שריכז אותה שמשון בובר .יום אחד התקשר אלי שמשון והציע לי
לארח קבוצה של מתעמלים משבדיה ,מאוד התאים לי העניין לסגירת שבוע ספורט שתוכנן .הקבוצה הגיעה
לקיבוץ והופיעה על הדשא שליד חדר האוכל .הדשא היה מעט לח והמתעמלים החליקו ,אך למרות הקושי
הייתה הופעה מדהימה.
כיוון שרציתי לקדם את תכנית בניית מגרש הטניס בקיבוץ ניסיתי להסביר לשמשון בובר את הקשיים שיש
לחברים ולבני משק לצאת מהקיבוץ לאימונים בכ"ס (לא הייתה אז תחבורה מסודרת לקיבוץ) .וביקשתי ממנו
שיעזור לנו להקים את המגרש .שמשון לקח על עצמו את המשימה ,יצר קשר עם המועצה להסדר הימורים
בספורט ,אני יצרתי קשר עם המועצה האזורית שלנו ויחד עם מדור הספורט הבין קיבוצי הרמנו את המשימה .
זו הייתה משימה מאוד לא פשוטה ,ולא קלה ,עלות הפרויקט הייתה גבוהה ,התשובות התמהמהו להגיע,
התחלתי להתייאש ,עודד תמך ועודד אותי לאורך כל המשימה
וכך הצלחנו לסיים ולחגוג את חנוכת המגרש.
לכל יישוב ששייך למועצה מגיע סל ספורט לפי חוק ,אנחנו לא
ניצלנו תקציב הזה הרבה שנים ,וזו הייתה הזדמנות לקבל
מהמועצה את מה שהגיע לנו .המועצה דאגה לאביזרים למגרש
הטניס ,לשולחנות פינג פונג ,לכדורים ולמטקות.

תוספת לדברי שוש
בזמן שקיבלנו את התקציב לבניית מגרש הטניס ,כאמור ,הייתי רכזת הבניין .רמי צדפי היה מנהלן .התחלנו
לחשוב ולגלגל את העניין .מול התקציב שקיבלנו ,היינו צריכים להעמיד מימון מטעם הקיבוץ .סיכמנו עם
המועצה האזורית שאנחנו ניתן ימי עבודה ,וזה ייחשב להשקעה שלנו בפרוייקט.
כשחשבנו מי יוכל לרכז את הפרוייקט  -בחרנו באדם המושלם למלא את המשימה -שיקלי !
שיקלי תכנן את העבודה עד לפרטי פרטים ,ובזכותו התאמנו מהתחלה את אחד המגרשים לקט-רגל .כל
עבודת הגידור ,ההנחה ,המתיחות ,המסגרות  -הכל בוצע בידי חברי ניר אליהו ,ובראשם שיקלי .את המצעים
והאספלט הניחו הדרוזים .במשך שנים לאחר מכן שיקלי המשיך לטפח את המקום ,והיה אחראי על
המפתחות ועל הדלקת האור וכיבויו.
נטע

וכמעט שכחנו את חדר הכושר
מזה כ 12 -שנים אחראי על חדר הכושר ליאוניד נובוטובסקי.
בשקט ,בצנעה ,בהתמדה ובהמון אחריות ,דואג ליאוניד לניקיון המקום ,לשלמות המכשירים ולתפקודם.
לחדר הכושר מגיעים צעירים ומבוגרים ,לאימונים קבועים ,לאימונים תקופתיים ,לאימונים אחרי פציעה ,או
ניתוח וכן לאימונים עם מאמן כושר אישי.
לילדים האימון בחדר הכושר אסור .ליאוניד מסביר שלחדר הכושר אין רישיון ואין ביטוח וכל מי שבא
להתאמן אחראי על עצמו .ילדים מתקבלים רק אחרי שהוציאו רישיון נהיגה .לפעמים מגיעים הורים
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ומבקשים מליאוניד לאפשר לילדיהם הצעירים להתאמן .ליאוניד מסביר להם שאין ביטוח והאחריות כולה
היא על המשפחה .הקיבוץ אינו אחראי .היו כמה ילדים שהגיעו להתאמן עם מאמן כושר אישי.
אני אינני מאמן כושר ,אומר ליאוניד ,אני רק יכול להסביר למי שמגיע איך פועל המכשיר ולמה הוא מיועד.
המחיר בחדר הכושר הוא  ₪ 73לחודש .זהו המחיר כבר שנים ואינו משתנה .ישנו דף רישום על הדלת וכל מי
שמתאמן רושם את שמו פעם בחודש .את הדף מעביר ליאוניד להנהלת חשבונות .בכל חודש רשומים בין
 18ל 72 -איש.
אני משתדל לשמור על הניקיון ועל המכשירים ,אומר ליאוניד ,ומאז שלקחתי על עצמי את האחריות היו
בסך הכל שני תיקונים ,אך ישנם אנשים שבאים לחדר הכושר אחרי ריצה ,או הליכה ,עולים על המכשירים,
משאירים עליהם חול שנכנס לתוך המכונה והורס את המכשיר.

ובקשה מיוחדת מליאוניד:
יש להיכנס לחדר הכושר עם זוג נעלים נוסף  -נעלי ספורט נקיות.

אלה לא !!!

לא לעלות על המכשירים בנעליים שצעדו איתם בחוץ !!!

ועכשיו שני אחים שהפכו את הספורט וההתעמלות למקצוע ולדרך חיים :עמיחי ואלעד קורדובה !
שלום לכולם ,שמי עמיחי קורדובה ,סטודנט שנה ד' בחינוך גופני בוינגייט עם התמחות בטיפוח היציבה.
מאמן בהולמס פלייס ,מאמן בקיבוץ ,ומורה לספורט בבית הספר עמי-אסף.
עיקר העבודה שאני עושה היום נעה בין יוגה לפילאטיס ,ולאימון כח במשקל גוף ,כשכל אחת מהשיטות
טובה למטרות משלה .המטרה הכוללת היא ללמד אנשים לעבוד עם הגוף בצורה נכונה ,מהמקומות הנכונים,
כך שבמקום שכל פעולה תהיה להרס ,הרי שאם תבוצע נכונה תהיה לפעולה שתחזק את הגוף.
על כן המטרה הכללית היא ללמד אנשים לעשות כל פעולה מהמקום האינסטינקטיבי שלה ולא האוטומטי –
ועל ידי כך יבואו שאר תוצאות לוואי כמו חיטוב ,עיצוב ,בניית עצם ,והימנעות מפציעות גב ,ירך ,ברך ושאר
מפרקי הגוף (אימון קוגניטיבי חשוב).
את העבודה הזו אני מעביר לתלמידי חטיבה ותיכון ,אנשים עם פריצות דיסק ,או
פציעות שלד כאלו ואחרות וכן ספורטאים.
אלעד קורדובה  -דרגת מומחה בקרב מגע.
קצת רקע  -אני מתאמן באומנויות לחימה מכתה ב' ,ובקרב מגע מכתה ז' עד הצבא.
בצבא שירתי כלוחם וחובש קרבי ביחידת יהל"מ (סיירת יעל) וחתמתי שנה וחודש קבע בתפקיד מדריך
אימונים של צוותי מסלול ביחידה .בזמן שירות הקבע חזרתי להתאמן בקרב מגע ,אחרי השחרור שלי
סיימתי קורס מדריכי קרב מגע מטעם וינגייט.
לפני שנה וחצי פתחתי בקיבוץ (מקלט נקר) ,בית ספר לקרב מגע שמפעיל קבוצות מגיל גן ועד בוגרים.
האימונים מספקים בסיס תנועתי רחב ,ביטחון עצמי ,כושר גופני ,משמעת ,חוש קצב ,חיזוק השרירים
המייצבים ,שקט ושלווה וכמובן הרבה כיף.
בקבוצות הבוגרות מתמקדים יותר בעבודת לחימה וכמובן גם איך להימנע מאלימות עד כמה שניתן .בין
התכנים ישנן טכניקות הגנה עצמית ועבודה כנגד יותר מתוקף אחד ,בנוסף ישולבו טכניקות אגרוף ,אגרוף
תאילנדי ,הטלות ,הגנה עצמית על הקרקע ,גלגולים ובלימות ועוד.
האימונים מתקיימים בימי ראשון ורביעי בין השעות 16:52-77:22
לפרטים ובירורים :אלעד קורדובה 2317615632
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רוכבי האופניים
הרבה רוכבי אופניים ישנם בקיבוץ ומשיחותי עם מספר אנשים התברר לי כמה מעט אני יודעת על העוסקים
בספורט זה .אך כיוון שאי אפשר היה להקיף את כולם ,נספר רק על כמה מהם.
רפי בורץ רוכב כל שבת עם דרק למרחקים ארוכים ,כעשרות קילומטרים בכל רכיבה ,ופעם בשבוע רוכב
ב"אתגרים" .שם מתפקד רפי כמלווה בקבוצה של רוכבים עם צרכים מיוחדים ולעיתים רוכב עם אחד מהם
באופניים לשניים.
מרים קרומן – עוסקת בענף הספורט – טריאתלון.
הטריאתלון הוא ענף ספורט שיש בתוכו שלושה מקצועות :שחייה ,רכיבה על אופניים וריצה.
מרים מספרת:
בעבר ,לא התחברתי לספורט .הגעתי לספורט עקב בעיות בריאות .הייתי חייבת לעסוק בספורט אך דחיתי את
ההתחלה וכשלא הייתה לי ברירה התחלתי ,ומאז לא הפסקתי.
ב 7228 -התחלתי לרכוב על אופניי שטח עם חברות .רכבנו באזור .יום אחד הוזמנו להדרכת חינם ושם שמעתי
על תחרות של שחייה ,אופניים וריצה – רק לנשים ,שעומדת להתקיים כעבור שנה .שאלתי יותר פרטים
וחשבתי ,שאם אתאמן שנה ,אוכל להשתתף בתחרות .חיפשתי קבוצה איתה אוכל להתאמן ,קניתי אופני כביש
והשתתפתי בתחרות.
ב 7212 -הייתה התחרות הראשונה שלי בטריאתלון נשים.
כך נסחפתי לענף ספורט זה .היום אני נמצאת בקבוצה מסודרת ,מתאמנת בין תשעה לעשרה אימונים בשבוע
ומקפידה על האימונים .לא פשוט לקום כל בוקר בשעה  .3:52 ,3אין הרבה ימי מנוחה...
בספטמבר האחרון התחריתי בתחרות חצי איש ברזל 1722 :מטר שחייה 72 ,קילומטר אופניים ו 71 -קילומטר
ריצה .מתחרות לתחרות אני מרגישה שיפור .התחרויות קשות 6 .שעות של תחרות 6 ,שעות של מאמץ ,אך אני
נהנית .לא מספיק לבוא לתחרות מוכנים פיזית .העבודה בתחרות חייבת להיות גם מנטאלית .צריך כוח סבל
וצריך להשתמש בחשיבה.
ביולי האחרון נסעתי עם הקבוצה שלי לאלפים הצרפתים .רכבנו שם
במסלולים שה"טור דה פרנס" רוכבים ופגשנו אותם שם.
אחת העליות המפורסמות באלפים הצרפתים היא האלפ דואז .עליה
שנראית מפחידה ,מפותלת ותלולה .יש בה  71מקטעים מסומנים.
מתחילים ב 71-ובסיום כל מקטע צץ המספר שמסמן לך כמה כבר
עברת .היו אלה עשרה ימים של עליות קשות ,אך גם ימים מרגשים.
עברנו שם מעט לפני הטור דה פרנס וראינו בצדי הדרך אנשים רבים
שחיכו לראות את המתחרים .אנשים שבאו עם קרוונים מספר ימים קודם ,עם סלי פיקניק ,מכוניות מקושטות
ממש חגיגה ,קרנבל .לא האמנתי שאני נמצאת בהפנינג הגדול הזה.
רכבנו שם גם בתוך מנהרות חשוכות שמכוניות כמעט ולא עוברות בהן .פנסים לא היו לנו באופניים ,לא ראינו
לאן אנו רוכבים וזה היה מאוד מאתגר.
לסיום האתגרים שלנו בצרפת לקחו אותנו למסעדה של השף סטפן ,השף שהופיע בתכנית הטלוויזיה קרב
סכינים.
היעד הבא שלי הוא תחרות חצי איש ברזל באילת ,ב.52.1.7213 -
חברים מוזמנים לבוא ולעודד.
מרים קרומן
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המשך  -ספורט
ונורית שלמון כותבת:
לפני כ 2 -שנים ,הצלחתי בכישרון רב לרסק את הקרסול .בצורה מאוד לא חיננית,
בבוקר חורפי וגשום ,החלקתי על הדשא הרטוב ושברתי את הקרסול .שני שברים
ורצועה קרועה ,הביאו אותי לחדר ניתוח ומשם -
גבס ,חודשיים אצל שוש ואריה ,קלנועית ישנה ,קביים ,בשתי מילים  -כייף חיים!!
אז אחרי ישיבה כל כך ארוכה על התחת ,מה עושים? איך חוזרים לכושר? מרים ולירז הציעו  -אופניים!
וככה הכל התחיל.
דרך האינטרנט הצטרפתי לקבוצת רכיבה .מאות אנשים ,גברים ,נשים ,בכל הגילאים ,מכל קצוות הארץ ,עם
מכנה משותף אחד  -אוהבים לדווש ואוהבים לטייל.
וככה התמכרתי.
בכל סוף שבוע ,בכל הזדמנות ובכל עונה ,אני והאופניים מדוושים בשבילי ישראל .מתעוררת לפני השמש,
מעמיסה את האופניים על הרכב ויוצאת לדרך( .מזל שיש רכב חברה) .מצפון עד דרום ,במדבר ,בנחלים
ובהרים ובכל פעם הנופים משתנים .יש לנו ארץ כל כך יפה!
אין דרך טובה ומהנה יותר לשמור על הכושר .עם האופניים הגעתי לכל מקום וכבשתי כל פסגה .מקומות
ונופים מדהים שלא הייתי מגיעה ברגל ולא בג׳יפ .תרבות אופני השטח בארץ מפותחת מאוד .קק״ל עושה
עבודה נהדרת ומכשירה יותר ויותר מסלולים מסודרים ומקסימים המיועדים רק לרוכבי האופניים.
אחרי כמה שנים ,כשקצת עייפתי מהקימות המוקדמות וגם קצת מהאנשים ,חיפשתי משהו קרוב יותר .אז
הצטרפתי לקבוצת ריצה בכ״ס .פעמיים בשבוע ,עולה על נעלי ריצה ועושה מה שהמאמן אומר .לא פשוט בכלל,
עבורי זו מלחמה עם עצמי ,כל פעם מחדש .תקופה ארוכה של התמדה ,הביאה לשיפור ותוצאות ,שאפילו אותי
הפתיעו מאוד .המסגרת הקבוצתית והמאמן מאוד עוזרים לי לשמור על המוטיבציה ועוזרים לי להתמיד .מידי
פעם יש מרוצים ואירועים שמאוד כיף לקחת בהם חלק .מגיעים עם מדי הקבוצה ,מקבלים המון עידוד
מהסביבה ויש אווירה מאוד שמחה ומרגשת.
אותי באופן אישי ,פחות מעניינת התוצאה וכמה זמן לקח לי ,יש משהו מאוד מרגש ומעצים בידיעה שהצלחתי
לסיים טריאתלון ,מרוץ של  12ק"מ ,משחה של  1.3ק"מ ,או רכיבה של  72ק"מ.
נורית שלמון
ראיינה ,ליקטה וערכה  :עתליה אייל

יום העצמאות ה–  .75אפריל  .1721מזוהים:
נחומי ,יוקי ,קושמרו ???
אסף גביש נותן קצב :ומשוך  ...ומשוך ...

יום ספורט  :1737רפי קורדובה ,מיקה מזרחי,
מלכה קושמרו ,חנצ‘ו שוורץ ,סמדר גביש,
אבנר מזרחי
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מסע בית השנטי  -נציגים
מכובדים מניר אליהו

טריאתלון 7215

אליפות הקיבוץ בכדורגל 7215
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עץ פקאן בשלכת

נופים
6102

כביש הכניסה לקיבוץ ביום גשם סוער

בית העלמין 7211
אמנם לא ים כחול ,אלא גלישת מי השופכין ממאגר רמת
הכובש
אמנם לא מפרשים ,אלא להקת ברווזים הנהנת מכל רגע

בסוף  7213גם מצד שמאל יהיה הכל ירוק !!!
השכונה החדשה באור הבוקר המופז
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