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משחק גמדים וענקים כקדימון
לפורים .בתמונה  -משלוח מנות
מושקע במיוחד

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

חודש אפריל
קלמן גביש  5 -שנים למותו
בני פלג  4 -שנים למותו

ָאבדּו  /יהודה עמיחי
ְּד ָב ִרים ֶש ְּ
מודעֹות ָב ִעּתֹון וְּ ַעל לּוחֹות
ְּל ִפי ָ
ָאבדּו.
לֹומד ַעל ְּד ָב ִרים ֶש ְּ
ֲאנִ י ֵ
ָשים
יֹוד ַע ָמה ָהיָה ָל ֲאנ ִ
ָכ ְּך ֲאנִ י ֵ
אֹוה ִבים.
ּומה ֵהם ֲ
ָ
ֹאשי ָעיֵף ַעל ָח ִזי
ַפ ַעם ָצנַח ר ִ
ָאבי
יח ִ
אתי ָשם ֶאת ֵר ַ
ּומ ָצ ִ
ַהשֹ ִָעיר ָ
ַאחר ַה ְּר ֵבה ָשנִים ,שּוב.
ַ
ָאדם
רֹונֹותי ֵהם ְּכ ָ
ַ
וְּ ִז ְּכ
לֹוב ְּקיָה
כֹוס ַ
ֶשָאסּור לֹו ַל ֲחזֹר ְּל ֶצ' ְּ
ילה.
אֹו ֶש ְּמ ַפ ֵחד ַל ֲחזֹר ְּל ִצ' ֶ

ולי לנצט עץ ובית

רֹואה שּוב
ִל ְּפ ָע ִמים ֲאנִי ֶ
וְּה ָל ָבן
ֶאת ַה ֶח ֶדר ַה ְּמ ֻק ָמר ַ
ִעם ַה ִמ ְּב ָרק
ַעל ַה ֻש ְּל ָחן.

מתוך :שירי יהודה עמיחי כרך 3
הוצאת שוקן
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דבר העורכת
העלון יוצא לאור בחג פורים .בחג זה ארבע מצוות :קריאת המגילה ,סעודת פורים – משתה ושמחה,
משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים .החג הזה מאופיין ביציאה החוצה ,ביצירת קשר עם אנשים
אחרים ,ביציאה מעצמך ומהשגרה ,נגיעה במקומות נכספים ומקומות שבדרך כלל אנו מונעים מעצמנו על
ידי משמעת וכללים חברתיים .ליום אחד אתה יכול לבחור מי תהיה ,ליום אחד אתה יכול לשתות
עדלאידע.
אך למחרת? רבים וודאי זוכרים את התורנות הגרועה מכולן – ניקיון חדר האוכל אחרי המסיבה .ללמדך,
שגם דברים לא טובים קורים כאשר אנחנו מתפרקים מן המסגרת ,ועל כן עם תום הקרנבלים והנשפים
עלינו להמתין שנה שלמה עד שיותר לנו שוב ...וחוזר חלילה.
בימים אלה ,כאשר נדמה שהמסגרות המדיניות והלאומיות הכלליות שלנו מתפרקות בזו אחר זו ,ללא
קשר לפורים ,וללא אשליה שלמחרת הפורים הדברים יתוקנו ,אנו נערכים לבחירות .פה ושם יש אנשים
מתוכנו הפועלים כדי לעורר וכדי לעזור למועמדים המועדפים עליהם להיבחר ,אך הרוב מתוכנו מגלה
אדישות ,שאולי היא ביטוי שקט לאובדן אמונה .לצערנו ,גם לנו אין פריבילגיה להתייאש .אם יותר לי ,אז
אני מקווה שכולם ינצלו את זכותם וחובתם האזרחית וישתתפו בהליך הדמוקרטי.
בחלקה הקטנה שלנו חלו שינויים רבים ,ונבחרים חדשים ממלאים את השורות .ביניהם – ראשון בין
שווים יאיר בליץ שהחל השבוע בעבודתו אצלנו כמנהל קהילה .בקרוב יתחיל גם יעקב אברהמי (גוץ)
בתפקידו כיו"ר כלכלי ועוד ועוד תפקידים .נימרוד מרחיב על כך את הדיבור .בהצלחה לכל המתחילים,
ותודה לכל המסיימים.
כמה עמודים מוקדשים לרשמים מפעילות המורשת שהתרחשה לא מכבר – כדאי לקרוא ולהתרגש...
הראיון המרכזי הפעם הוא עם לנצ'ו ,זו שבדר"כ עוזרת ,תומכת ,מתנדבת ולא מתלוננת .בכמה עמודים
קצרים נפרס סיפור של התמודדות ארוכת שנים ,מעוררת השראה ,סיפור של אהבה.
פינת הארכיון מוקדשת הפעם לספריה ,ישן מתערבב בחדש ,ובזכות אנרגיות טובות המוסד הזה קיבל
מתיחת פנים .גם פינת החי זכתה לשיפור במראה ,וגם על כך תוכלו לקרוא.
עוד אתנו המדורים הקבועים ,למעט רכיליזה שקיבלה כמה "גימלים".
תודה לכל הכותבים והתורמים מילים ותמונות ,חג שמח לכולם!
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 .44
מחכים לשמוע מכם...

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

www.nirel.org.il
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משולחנו של המזכיר
האביב כבר כאן ,ובפורים הקרוב נחליף את תחפושת החורף המנומנמת בתחפושת פורחת ורעננה ,עם שוך
הגשמים הטבע מתמתח ומתעורר ירוק ומלבלב:
בחודש הבא עלינו לטובה ומביא עימו את הפריחה – ייכנס לראשונה בניר-אליהו לתפקידו החדש מנהל קהילה
חיצוני – החבר יאיר בליץ מקיבוץ אייל השכן .יאיר מכהן במקביל בקיבוצו ,וצפוי לתת מענה ותגבור לניהול
היומיומי השוטף של הקיבוץ ,אוזן לחברים ,ועבודה מול מרכזי הענפים ,השירותים והפעילויות .לאחר תקופת
למידה וחפיפה בטוחני שיביא לשדרוג משמעותי בניהול הקהילה ,בשירות לחברים והתושבים ויביא לשיפור
בשביעות הרצון של כלל הציבור.
ממש במקביל נכנסת לעבודה רכזת משאבי-אנוש חדשה במקום סיגל גרניט שמסיימת יותר מחמש שנים
אינטנסיביות :תודה לסיגל ובהצלחה למיטל כהן (זבצקי)! – בת וחברת קיבוץ רמת-הכובש (דור שלישי
בקיבוץ) שגם היא תמשיך לכהן במקביל בקיבוצה.
לטעמי ,שילוב הכוחות של חברים משלושת הקיבוצים יסתבר כהברקה,
ויפתח אפשרויות לשיתופי פעולה והפריה הדדית .גם אייל וגם רמת הכובש
הם קיבוצים שניתן ללמוד מהם (וכמדומני שזה הדדי) ולכן ישנה פה
הזדמנות נדירה.
הניסיון החדש הזה אמור ליצור הפרדה בין ה"שוטף" לתהליכים ארוכי
הטווח .אני מקווה שנראה ברכה בעמלנו ,והדבר יקל על ההתמודדויות
והאתגרים שעל הפרק.
בנוסף עלינו להשלים את סבב חילופי התפקידים במסגרת מסמך הקדנציות :יו"ר כלכלי ,מנכ"ל ענף המזון,
חברי הוועדה לערבות הדדית ,וועדת תכנון וענף הדירות ,רכזת תרבות ,והשלמות לוועדות ולצוותים .בהמשך
השנה דיון גם בעמדות המפתח ביתר התאגידים העסקיים.
דם חדש כבר זורם בעורקי המוסדות הוועדות והצוותים .החברים שזה מקרוב הצטרפו כבר מתמודדים ,ואף
נבחרים לשלל תפקידים ,מילאו את השורות בוועדות ובדירקטוריונים .אפילו ארוחות הערב ביום שישי חזרו
לתפריט חדר האוכל ,שלא לדבר כמובן על קבלות השבת והחגים .האם בקרוב ישובו גם הטיולים המשותפים?
בהזדמנות זו אבקש להודות גם לברק ניר יו"ר ההנהלה הכלכלית היוצא – אשר ממשיך לקיבוצים אחרים...
ברק השכיל להבין את הצורך באיחוד כוחות עם הנהלת הקהילה ,והסכים לתפיסה כי גם למגזר העסקי
אחריות לנושא הביטחון הפנסיוני .היה שותף מלא ומוביל לרקימת התוכנית הרב-שנתית בדגש על סגירת
החוב האקטוארי לפנסיה ,וגיבוש הנוהג של ישיבות משותפות לשתי ההנהלות בנושאים מהותיים.
הישגים נוספים להם היה שותף ברק היו מחיקת החוב הנדחה משורות המספרים במאזני הקיבוץ ובחירה
בחלופת הבנייה עם אמפא בצוות לצמיחה דמוגראפית .אפשר להתווכח על טיב הביצוע של הבנייה ,המימון
והיחס ללקוחות ,אך אין חולק כמדומני על העובדה שללא מהלך זה לא היינו מעזים לקלוט  44משפחות
באבחה אחת ,על כל המשתמע מכך ...באותה נשימה נאחל בהצלחה לחברנו יעקב אברהמי (גוץ) שיחליף את
ברק בתפקיד ,לאחר התמודדות ראשונה על תפקיד זה בין שני חברי קיבוץ ניר אליהו!
שינוי נוסף שעובר על המשק בימים אלה הוא מעברם של היזמים והעצמאיים לאחריות המגזר העסקי .בשלב
ראשון יועבר הטיפול ביזמים לידיו של רו"ח עמוס דואני ,מנהל הכספים של המשק .בהמשך ,לכשיקבעו
הכללים והפורמט המדויק שיעבדו בו היזמים והעצמאיים ,ייתכן ונידרש להתאמות נוספות .כעת בכל אופן –
ייפגש עמוס עם כל יזם ועצמאי/ת במטרה ללמוד את העסק ולגבש הסכם הפעלה.
תחומים שכבר עברו לאחריות המגזר העסקי הם תחומי התשתיות והרכש – המנהל העסקי הוא מנהל העל
וכפופים לו רכזי הפעילויות .כולנו תקווה שבסיוע דו"חות המבקרים (זה היוצא וזה הנכנס) נמשיך במגמת
השיפור .בהצלחה לכל העוסקים בתחום.
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החודש נידרש לאישור תוכנית המשק ותקציב הקהילה לשנת  .4405האתגר השנה כפול ומכופל ,עם שינוי
דמוגראפי משמעותי ,עם צרכים חדשים מחד ודרישות מאידך .כולי תקווה שהצוות המוביל את המגזר העסקי
יבין את גודל השעה ויצליח להגדיל גם השנה את ההעברות הקבועות מהמגזר העסקי-משקי לטובת צרכי
הקהילה הגדלים.
תודה מאוחרת לכל המסיימים והמתחלפים בהנהלות התאגידים העסקיים  :גדי מאור ,ליזה בוחסירה ואילן
קובלסקי ב"עדן"; גיל ינאי ,אבי ליבנה (בזוזה) ובני ירושלמי בענף המזון; וזיו גת בחקלאות.
והמסיימים בוועדות :דפנה פנר ,רפי בורץ ,תלמה גניאזדוביץ וריישה ויינטרוב בבריאות .ירון קציר ,גל
קאליפה ,תמר צדפי-עציון ,שלומית ברזילי ,יהודית מדר ,אייל ברלס ,ודלית רגב שלקחו חלק במנהלת
החינוך.
לא פחות חשוב:
תודה לעירד אייכלר (שנמצא בהודו) החבר החדש בהנהלת הקהילה ,שיזם את
האזכור וההוקרה לחברים המסיימים והסיר את קורי העכביש מעל לבלוטות
התודה שלנו...
בהצלחה למחליפיהם הרבים והטובים!

עכשיו לקצת "רוחניות" לקראת הסוף – גילוי נאות – אינני אדם מאמין באל ,רחוק מכך אפילו מאמין שלא...
אולם מאמין גדול ב"חיה ותן לחיות" וגם בחזון הקיבוץ עליו הסכמנו ,רק לפני שבע וחצי שנים (מתוך החזון
ב"חוברת השקופה"" :קיום קהילה יהודית-חופשית ופתוחה השומרת ,מכבדת ומקיימת ערכים של

דמוקרטיה ,הומניזם ,סובלנות ,הוגנות והתחשבות""...קיום מערכת חיים ערכית השואפת ליצור תנאים
שיאפשרו לחבריה לממש את מגוון רצונותיהם ומתאימה את עצמה למציאות המשתנה של החברה
הישראלית""...ניהול חיי תרבות משותפים ,תוך המשכיות של מסורת מקומית והעשרתה ,ברוח יהודית
חופשית וציונית" )...בדיעבד ,טעיתי בשיקול הדעת לגבי התהליך ,אך אני עדיין חושב שאין לנו כחברה
חילונית וקיבוצית מה לחשוש מהקמתו של בית-כנסת במקלט הישן ליד גן חסידה – מקום שיתאם את צרכיה
של קהילת המאמינים הקטנטנה ,שביקשה להפוך מפגע שעמד ארבעים שנה בעיזבונו ושיממונו ,למקום מפגש
ופולחן.
אז מוטב מאוחר מאף פעם לא – יוקם צוות שיגדיר את כללי המקום (ואם בכלל ,)...את
צביונו של בית התפילה ואופיו (לא אשכנזי ולא ספרדי ,להערכתי יהיה זה בית-הכנסת
הראשון בעל נוסח רסטפארי *) תקנון מתאים והגדרה ברורה לגבי מי נושא בעלויות.
משני דברים אין לי חשש :בנושא דת במדינת ישראל אין מחסור בתקציבים ייעודיים
(בכל מזג-אויר ובכל ממשלה שלא תקום )...וגם בנושא החשש מהשפעה על ילדינו –
החשש לדעתי היה מוצדק אם עוד היינו ספונים במשבר הגדול ,בליקויי המאורות
ומחפשים תשובה .כיום ,כשרבים מחפשים צדק חברתי וערבות הדדית ,ואנו מקיימים
אותם ,ויש בידינו אלטרנטיבה יהודית חילונית לטקסים ,למסורת וחגי ישראל בתוככי
קהילתנו ,אין בי חשש כזה .בודאי לא בימים אלה – ש"בית הכנסת החלופי" שלנו קם
לתחייה – חדר האוכל – המרכז החברתי-תרבותי-רוחני שלנו שב לארח המון רב ,נשים וילדים ,נוער וטף ,עם
אור גדול ,אוכל טוב והכי חשוב חברה טובה ,תשובה ציונית הולמת לאלה שמבקשים להתחזק.
לאחר יותר מעשור שב חדר האוכל לפעול בימי שישי ,עוד לא דרך קבע – אבל זוהי רק ההתחלה ותודה לכל
יוזמי הרעיון ולא פחות חשוב למבצעים – צוות ענף המזון ,צוות תרבות וצוות קבלת השבת – המשיכו כך!
הרבה יותר מדאיג אותי "מעניין המניין" – זה שאין לנו עדיין פתרון לעבודת נערים בענפים החקלאיים.
נערים צעירים לא יכולים להשתלב בענף חקלאי כמו פעם ,ולקבל שם חינוך לעבודה ,קצת משמעת ומשמעות
בשלב קריטי כזה של חייהם.
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אני מקווה שעכשיו ,כשיש מנהלת חינוך חדשה ,ומנהל קהילה חדש שיפנה לי מקום קצת לעסוק במהות
ולא רק בפרטים ,וגם רכזת משאבי-אנוש שגדלה בקיבוץ ,ויו"ר משקי חדש ,נצליח בעזרת ענפינו היצרניים
להרים את הכפפה ,ולהחזיר עטרה ליושנה גם בתחום חשוב זה .חינוך דרך עבודה – גם למי שלא מצא את
מקומו בין כותלי ביה"ס.
וממש לסיום :רובנו סקפטיים מאד לגבי האפשרות של הפתעה לטובה בבחירות ,אך עדיף לנסות ואולי
להיכשל מאשר מלהיכנע מראש – ואם כל אחד מאתנו יעבוד  -בוז'י הרצוג יהיה ראש הממשלה הבא (ולא
כתחפושת לפורים).
עוד עבודה רבה לפנינו אבל הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור ,האופק לפנינו – והשמיים
הם הגבול!
פורים שמח ,נימרוד

ראסטפארי היא תנועה דתית-תרבותית מונותיאיסטית שמקורה באוכלוסייה השחורה בג'מייקה.

ברכות דור צעיר
לדותן ראובני שהתגייס בינואר לחיל המודיעין  -מכל הלב אנו מאחלים לך הצלחה ,שרות מאתגר
ומעניין .לא כל אחד מתקבל למודיעין ,זה ידוע שצריך ”ראש רציני“ ,ואתה ראש רציני וגם ראש
גדול ,כפי שהוכחת זאת בשנות עבודתך ב“עדן על המים“ ובנעורים.
לאביב קציר הקצינה שהתחילה בחודש פברואר את שרות הקבע  -עלי והצליחי ,תיהני מכל רגע.
בטוח שהצבא נהנה מיכולותיך הגבוהות והרבות.
לאלה רפפורט שהתחילה את שרות הקבע בנובמבר  -תמיד נחמד לברך ,אפילו אם קצת באיחור.
המשיכי למצוא עניין ולתרום כפי שאת יודעת ,אנחנו מעריכים ותומכים.
לאביב מדר  -ברוך שובך מנדודיך במזרח .מאחלים לך שתמצא עניין והנאה בכל מעשיך.
לשני ודן קובלסקי שכל כך התגעגעו להורים עד שהזמינו אותם לפגישה בתאילנד ,תעשו חיים
משוגעים ותתפנקו קצת...
ולצעירים שבאים תחת חופה וקידושין:
לורלי קרבס וזיו ויסמן בחיר ליבה  -ברכות לזוג הצעיר ,להורים מוניקה ומריו ,ולשתי המשפחות
המאושרות.
אבישי רוזנבלום ובחירת ליבו ענת זוסמן  -ברכות לזוג ,להורים המאושרים מרסי ואיז‘ו ובני
המשפחות כולם.

מוסרת :מרים שקד
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בשבועות אלה מתחלפות הנהלות של חלק מהתאגידים בקיבוץ .הזדמנות מצוינת
לומר תודה ולהעריך את ההישגים שלהן ושל התאגידים בזמן כהונתם:
עדן על המים:
הדירקטורים העוזבים :גדי מאור ,ליזה בוחסירה ואילן קובלסקי.
תודה רבה על תרומתם בתמיכה והובלת "עדן" למקום של גן מוביל בארץ עם תוצאות רווחיות בתקופת
עבודתכם .זה המקום לציין ולהודות לשאר הדירקטורים מהקיבוץ אשר מלאו תפקידם במועצת המנהלים
של גן האירועים" .עדן על המים" הוא מהגנים הבולטים באזור ,עם אחוזי תפוסה גבוהים מאד ,ובהחלט
לכולכם יש חלק בכך.
תודה רבה ,עוזי בארי.
תאגיד המזון:
הדירקטורים העוזבים :גיל ינאי ,אברהם (בזוזה) ליבנה ,בני ירושלמי.
הישגים בתקופה אחרונה  4404 :עד 4405
.0

הענף הפך לתאגיד עצמאי .

.4

הוקם מערך פרסום למעדניר והוקם אתר אינטראקטיבי לעסק .

.3

נפתח מעדניר מיט (קצביה).

.4

הוקם מערך אנרגיה עצמאי לענף ונסגר הקיטור הכללי בקיבוץ.

.5

נבחנו יזמות בתחום המזון (מסעדה ,בית קפה ,סופר בוטיק מיני מרקט באולם הקולנוע הישן ועוד)

.6

נפתחו ארוחות שישי מחדש (אחת לחודש).

.7

התחלף השף והצוות לידו.

.8

שופץ מבנה המעדניר והושקעו כספים בציוד.

.9

נעשתה בדיקה מקיפה על כיווני התפתחות לענף ע"י יועץ חיצוני בעל ניסיון רב בתחום.

רשם :אלי ביוקאורל
תאגיד החקלאות:
הדירקטורים העוזבים :זיו גת .דירקטורים ממשיכים :אריה קזמירסקי וז'אן קלוד שיקלי.
תודה רבה על ההשקעה בזמן ותרומה מניסיונכם .יחד הצעדנו את תאגיד החקלאות להשגת יעדיו בשנים
שעברו ובניית תשתית לשנים הבאות!
דווח ע"י תלי קולקובסקי

הנהלת הקהילה וההנהלה הכלכלית מודות מקרב לב לחברים המסיימים על תרומתם ,לחברים הממשיכים
יישר כח ,ובהצלחה לחברים החדשים שהצטרפו וירעננו את ההנהלות והוועדות!
ערך והביא לדפוס :עירד אייכלר
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צוות שילוב :

סיפורי מורשת – פעילות לשילוב

החברים והמשפחות החדשות והצעירות בקיבוץ
במהלך חודש ינואר ותחילת פברואר קיימנו מפגשי חברים מאוד מיוחדים שבמרכזם
סיפורי ראשית ניר-אליהו ועברה הכללי.
הרעיון היה לחבר את החברים הצעירים והמשפחות שהצטרפו אלינו בשבע השנים האחרונות (כולל השנה
האחרונה) אל החברים הותיקים – המייסדים ואלה שבאו אחריהם .האירוח התקיים בבתי החברים החדשים
ובביתה של לנצ'ו ניר הותיקה.
המספרים היו – צבי מאור ,פיני טוכמכר ,רמי צדפי ,אברמל'ה לוינסון,
אברהם תקומי ,ברוך ראובני ,אריה שלמון ,והותיקים פחות – קוני פנר
ואיזיו רוזנבלום .בכל מפגש הייתה גם הנחיה.
כל המשתתפים  -החדשים הצעירים והותיקים ,יצאו נרגשים מהמפגשים.
המשתתפים נפתחו ,סיפרו על עצמם ,וגם החברים הותיקים ,ובני הקיבוץ
המבוגרים ,הפתיעו את כולם בסיפוריהם .ומעל כולם התעלו המספרים
הראשיים .היה מרתק ומרגש להכיר את האחר ,ולחוש איך האנשים
וראייתם את המקום שלנו משתנה ,ומקבלת מימד חדש עם הזמן החולף .בסופו של דבר זאת לא הייתה רק
היכרות בין הותיקים לבין החדשים והצעירים ,אלא גם בין הותיקים לבין עצמם ,וגם בין החדשים והצעירים
לבין עצמם.
המפגשים כללו גם חלק בלתי פורמאלי עם ארוחת בוקר קלה ,ובסיום המפגש סיור בקיבוץ אל אתרים
מעברנו ,שעלו בסיפורים.
השתתפו ב  9מפגשים כ 021 -חברים.
בכל זאת יש לנו עוד כ –  044חברים פלוס בנים שלא באו .חבל מאוד .אבל אם נראה את חציה המלא של
הכוס זה נפלא .כי אם ניקח בחשבון שהיו שם  044חברים אז בנוסף להם היו עוד חברים ששמעו
מהמשתתפים על החוויה .נכון ,חלק לא באו כי זאת תקופת מבחנים באוניברסיטה ובמכללה ,ואין ימים
פנויים בשבוע ללמוד ,רבים מחכים כל השבוע ליום שישי בשביל פעילות ספורט ,קניות וסידורים ,וגם בילוי.
אני מכבד את זה .ויש גם אלה שעובדים ביום שישי ,ולא יכולים גם אם ירצו.
אבל הייתם חסרים מאוד.
בחופשת פסח ננסה לארגן מפגשים משלימים.
בצוות המארגן היו עתליה אייל ,קוני פנר ,מיכל אייכלר ,ואני – איזיו רוזנבלום .בשלבים המוקדמים של
ההכנה גם חוה קאליפה וברוך ראובני.
הפעילות נעשתה במסגרת הפעילויות הנמשכות של צוות השילוב שבחסות ועדת
הקליטה.
ואנחנו ממשיכים הלאה .למי שיש רעיונות מוזמן לבוא אלינו להשמיעם.
איזיו רוזנבלום
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רשמים וחוויות ממפגשי המורשת
יום מורשת
בבוקר ה 34-בינואר השתתפנו במפגש מורשת שאורגן על ידי צוות שילוב .לא ממש היינו
בטוחים מה זה בדיוק ועד כמה זה חשוב שנגיע (ועוד במשאב המאוד יקר של יום שישי
בבוקר )...ובדיעבד היה כיף ,מצחיק ,חשוב ובעיקר מעניין:
למדנו שמאחורי כמעט כל בעל תפקיד בקיבוץ ,כולל הבכירים ביותר ,מסתתר נער שובב (בלשון המעטה)...
שלהיות מושבניק שעובר לגור בקיבוץ זה אפילו יותר קשה מעירוני שעובר לקיבוץ...
שמה שבסופו של דבר הכי משפיע על מה שקורה וקרה בקיבוץ זה האנשים שחיים פה ושהחליטו לקשור את
גורלם לקיבוץ על אף כל הקשיים בדרך  -והיו לאורך השנים לא מעט כאלה
והכי חשוב  -למדנו להכיר קצת יותר לעומק חלק מהאנשים
שבחרנו להיות איתם באותה קהילה.
אז המון תודה ליובל ולפזית על האירוח ,לצוות שילוב על
הארגון ולאיז'ו על ששיתפת אותנו בסיפור חייך המרתק
שרובו ככולו שזור בסיפור של הקיבוץ.
נשארנו עם טעם של עוד...
אורטל ויוסי
נ.ב
איז'ו ,אתה עדיין חייב לנו סיור...

מפגש חברים אצל משפחת בר-שאן
בבוקר יום שישי  ,קצת גשום וקריר,
נפגשה בביתי חבורה נפלאה של נקלטים וקיבוצניקים
ותיקים.
בחדר שררה אווירה נינוחה ונעימה.
כל אחד הציג את עצמו בקצרה וסיפר כיצד הגיע לקיבוץ.
קוני סיפר איך הגיע יחד עם חביב באותו הגרעין וכיצד הכיר
את דפנה בתורנות השמירה הלילית.
בין קפה לעוגה קלחו זיכרונותיהם של הוותיקים על ימיו הראשונים של הקיבוץ.
שמענו על בתים שהייתה להם היסטוריה מרתקת ,ימים של ירידה למקלטים ,ימים של מתח בטחוני ודאגה
וכן ימים מאושרים ושמחים.
הדברים גרמו לנו לראות את הבתים הללו באור אחר לחלוטין.
שמענו על ימים בהם הילדים לנו בלינה משותפת ,על הרפת ,הלול וההווי הקיבוצי.
לאחר שעברנו במנהרת הזמן לימיו הראשונים של הקיבוץ ,יצאנו לסיור רגלי .
לאט לאט התגבשה במוחי המחשבה" ,אולי הקבלן שבנה את ביתי לא מוצא חן בעיני ,אולי הפיתוח והביוב
עדיין לא הוסדרו ,וגם זה לא מוצא חן בעיני ,אבל אין לי ספק כי השכנים  - -נאים בעיני".
אורי וחדווה בר-שאן
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מפגש מורשת בבית משפחת ויינברג
היה ממש מרגש להיפגש  ,קודם כל עצם המפגש אצל משפחת ויינברג:
לראות את הבית שלהם מוכן (כמעט ) .לפני שנה היינו אצלם בביקור
בביתם בכפר יונה ,ודיברנו על הבנייה והקליטה כאן כמשהו רחוק
ומלא קשיים ומי יודע מה סופו...
אחר כך ההזדמנות למפגש חברתי עם חברי קיבוץ וותיקים וחדשים,
לשמוע קצת עליהם ועל מה שהם עושים היום ,להתפעל מהעומק ,הכישרון ,האינטליגנציה ,השונות והמגוון,
ממש חבורה להתגאות בה.
והדובדבן שבקצפת ,לשמוע סיפורים של ברוך :כמה יפה ומעניין הוא יכול להעביר סיפור .היכולת שלו ללכוד
חוויה ,רגש ,מעשה שהיה בקיבוץ ולתאר אותו בדרך שתשאיר את השומע מרותק (אגב שמענו מנדב קאליפה
שגם כילדים חיכו לסיפורים של ברוך בשעת ההשכבה!!)
בענווה ובצניעות הוביל אותנו בסיפוריו לעבר של הקיבוץ ,לחיים ולחוויות של אז ,חיבר אותנו למאבק הקיום,
לאידיאולוגיה ולערכים וכמובן לשמחה שבמפגש עם הטבע ,הצמיחה והפיתוח החקלאי ,כל זאת בלי
אידיאליזציה של העבר ועם פתיחות לשינויים ואמונה בטוב שיש ועוד יהיה...
המון תודה על החוויה,

מפגש מורשת בבית משפחת עידית וינון בורנשטיין
יום שישי שמשי,
ינון ועידית פותחים דלת לבית חם נעים ומזמין ארוחת בוקר טעימה,
(כולם בקיבוץ הזה יודעים לאפות???)
התחלה טובה ,עיניים כחולות וגדולות לוקחות אותנו למסע בזמן,
צבי מאור מספר על מצב בטחוני אחר – כשניר אליהו רק קו מגן
להגנה על בית ברל,
על עבודה קשה ,יצירה ובנייה ,נסיעות לתל אביב ,גיוס תקציבים,
חדשנות ,הפיכת חלומות למציאות,
שכנוע הגברת גולומב לקרוא לקיבוץ על שם בעלה,
לא היה קל...
מטיילים אל מפעל פלסטניר הישן,
שומעים כמה היה חם וקשה ,במפעל הזמני ( 04שנים) ,וכמה היה טוב ומוצלח.
מול צמחייה עבותה שהייתה פעם חדר האוכל הראשון צבי מספר על החתונה עם חנה ,על התא המשפחתי,
צבי טוען שחנה זוכרת יותר ,אבל זוכר הכל ומספר באיזה בית קטן עשו את גדי ובאיזה את מיכל.
וגם על מקלחות משותפות עם חורי הצצה לבנות ,ומהבנות לבנים,
מתאר את הקשיים בחיוך ואת הבדיחות ברצינות.
וכשצבי מספר על ילדים בני יומם שעוברים לבתי הילדים שם מקבלים אוכל מזין ויקר
דרור מתוודה על התגנבות למיטת האח התאום בלילות קשים.
צבי קורא לנו נוער (אנחנו בני  34פלוס ,פלוס שלושה ילדים)...
ונותן תחושה נעימה ומחבקת של שמחה ושביעות רצון מתהליך הצמיחה והקליטה.
תודה.
על בוקר נעים .על מסע בזמן .על חיבור .על קליטה.
ניצן וטל אלמוג.
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על כוס קפה עם אילנה לנצ‘ו ניר
על מה את מראיינת אותי חמודה?

אחת ממטרות העלון היא להעמיק היכרות ,ובמיוחד עכשיו שנוספו אלינו הרבה אנשים .כל מה שאת רוצה
להגיד על עצמך ,מי את ,מה את עושה ,מה את חושבת ,היסטוריה ,הווה ומחשבות לעתיד .כל מה שקשור בך
רלבנטי .אח"כ תוכלי להוריד את מה שלא תרצי שיכנס ,ומה שתרצי להוסיף תוכלי.
נתחיל :נולדת בירושלים
כן ,נולדתי בירושלים בט"ו בשבט ושמי אילנה ,והיו מביאים לי ענף של שקדייה ליום ההולדת .פעם זה היה
אחי יאיר ,ואחר כך בוסיק ,והשנה דלית הביאה לי ליום הולדת .גדלתי בירושלים בבית להורים שבאו לארץ
בעליה השלישית ,בשנת  .0944הם היו בתנועת השומר הצעיר בקראקוב פולין ,עזבו את הבית ובאו לארץ
להיות חלוצים .עברו עליהם שנים קשות .הם סללו את כביש עפולה נצרת ,עבדו על הר כנען .אבא שלי אריה
ליפשיץ היה בנאי .בין הבניינים שבנה :ימק"א ומוזיאון רוקפלר בירושלים ,ארמון המלך עבדאללה בעבר
הירדן .מאוחר יותר התחיל לכתוב .פרסם בעיתון דבר ,היה העורך הספרותי של "זמנים" (אני לא יודעת אם
מישהו זוכר מה זה) כתב בעיתון "למרחב" ופרסם כמה ספרים .בשלב מסוים עבר לעבוד בעליית הנוער ,היה
המזכיר של הנרייטה סאלד ושל הנס בייט .בזמן מלחמת השחרור ,כשהביאו עולים (ששרדו את השואה)
מקפריסין לארץ ,המטרה שלו הייתה לחפש את המוכשרים ,ולדאוג שימשיכו ללמוד .הוא דאג לכל הטובים
שילכו ללמוד אמנות בבצלאל .ומקצועות שונים נוספים .לימים ,הם הגיעו להישגים ולפרסום .ביניהם אהרון
אפלפלד ,אברהם אופק ,איתמר סיאני ורבים נוספים .הוא עזר להם ,וגם קנה אצלם ציורים כדי שיהיה להם
מה לאכול.

וחלקם של הציורים היום על קירות ביתך
חלקם היום על קירות ביתי .היה לו קשר מאוד מיוחד עם אנשים .הוא היה אוטודידקט ,ידע בלי סוף דברים:
שפות ,אמנות ,מוסיקה וספרות .היה איש ירושלים ,יושב ראש אגודת הסופרים בירושלים ,קיבל את אות
יקיר ירושלים ,את פרס עלית הנוער ואת פרס עגנון לספרות.
אמא שלי רבקה ליפשיץ עבדה שנים כלבורנטית ,עבדה בהר הצופים ,בבית רטנוף במחקר( .היא ירדה ממש
בשיירה לפני זו שהותקפה בשייח ג'ארח ,ששבעים ושמונה מן האנשים שהיו בה נרצחו) .אני זוכרת ביקורים
על הר הצופים ,הנוף הנשקף משם מדהים.
אני הייתי הרבה לבד בבית ,ובעצם עקרת הבית ,ביני לבין אחי הגדול היו  04שנים .ברחוב ,בשכונה ,היה
נפלא .היינו חבורה של נערים ונערות צעירים שמבלים הרבה במשחקים ,הייתי גם בתנועה המאוחדת .אחרי
כן יצאתי למקווה ישראל.

מרצונך?
מרצוני ,כן .שם היה משהו מאוד שונה ,הניתוק מהבית היה קשה .החברה הייתה מגובשת ,עבדנו הרבה ,ובין
היתר גם למדנו .הכרתי שם חבר'ה מאוד נחמדים ,שצרפו אותנו לגרעין ט' שהפך לגרעין "בתלם" .אנחנו,
(כמה בנות ואני) היינו צעירות מהם ,לכן התגייסנו יותר מאוחר לנח"ל ,בשלב שהגרעין היה כבר בעין-גב.
באנו לניר-אליהו בספטמבר  0954אחרי שעשינו של"ת מוקדם.

כשלא הייתם איתם בצבא ,איך שמרתם על קשר?
שמרנו על קשר ,היינו באות לבקר אותם בשל"ת בעין-גב .לפני סוף השל"ת היו צריכים להחליט איזה קיבוץ
משלימים .אני זוכרת שבאה משלחת מנחל-עוז ובאה משלחת מניר-אליהו – צבי ,תקומי ושרה קרודו .דווקא
נחל-עוז היה אז בחדשות ,הייתה המון הילה סביבם ,והם רק עלו על הקרקע .החבר'ה מניר-אליהו סיפרו שיש
פה הרבה עבודה בקטיף תפוזים .היינו גרעין מאוד גדול ,ידענו שנבוא ותהיה לכולם עבודה .החליטו לניר-
אליהו וטוב שכך( .צוחקת).
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בניר-אליהו התמקמנו בצריפים מלאי פשפשים .בהתחלה עבדנו כולנו בפרדס ,מטפסים על
הסולמות עם התרמילים שתלויים עלינו ,קוטפים ושרים ונהנים ,ואוכלים תפוזים .הייתה
אווירה טובה כשכולם עבדו ביחד .היינו באים מהעבודה לחדר-אוכל ויושבים ,והייתה על
השולחן קופסת ריבה של שלושה קילו ופרוסות לחם .אוכלים לחם עם ריבה שותים תה ,ומדברים
ומספרים ומתבדחים .כמובן הולכים למקלחת הציבורית ,מושג רציני בחיינו ,ומתחילים לצעוק:
בנים תפתחו את המים ,לא להציץ ,בנות תסגרו את המים .המקלחת הציבורית  -איזה דינמיקה
ואיזה סיפורים ,נחמד לבוא להתקלח ככה ביחד ,המגבת תלויה על הכתף והסבון בסבוניה ,הכפכפים מעץ עם
פס עור...

לא הייתה לך תחושה שהיית רוצה יותר פרטיות ,דברים כאלה?
לא ממש לא .היינו הולכים ,חצי שעה עד שמגיעים למקלחת ,מתקלחים שעה ,אח"כ עוד חצי שעה לחזור .בקיץ
היה כל כך חם בצריפים ,היינו יושבים בחוץ על הדשא.
בהדרגה התחילו להכניס את הבנות לעבודה בבתי ילדים .היו ילדים של הוותיקים (מלכה קושמרו ,עפרה
מאור ,מיקה מזרחי ,מלכה לוי ,חנצ'ו שוורץ ,גדי מאור ...ועוד ילדים של חברים שעזבו ).התחלנו לעבוד בבתי
ילדים ,ולהגיד את האמת? לא ידענו בכלל מה לעשות (צוחקת) .היו תנאים קשים ,והכל היה ממש התחלתי
כזה ...לאט לאט התחלנו להקים את המערכת ,להכניס עניין וחינוך ,ללמוד .היו באות מדריכות מידי פעם,
ויצאנו לקורסים .מאוד אהבתי לעבוד בבתי ילדים ומאוד נהניתי ,אהבתי את הילדים .קיבוץ עם ילדים זו
אווירה בכלל אחרת ,שלא לדבר על הלינה המשותפת (שהיה בה קושי לחלק מהחברים) .באותן שנים נולדו
הרבה ילדים ,ונפתחו קבוצות חדשות .העבודה הייתה מאוד שונה מאשר היום .היינו באות בבוקר וצריכות
להקים את הילדים ,להחליף (ולא היו טיטולים ,תארו לכם) .אבל היה מקסים .החצרות היו קטנות .הכל היה
חדש .טיפלתי בקבוצה שהיו בה ענת לב-ארי ,דורון קושמרו ,אבנר מזרחי והדר לוינסון .ובעוד הרבה קבוצות.
קיבלתי המון פידבק מהילדים ,מאוד מאוד נהניתי.
הייתי גם אקונומית ,בחדר אוכל החדש ,וחיימקה היה בא ועוזר לי 044 .מפתחות היו בצרור ,עד שהיינו
מוצאים את המפתח המתאים...

באיזה שלב הכרת את בוסיק?
את בוסיק הכרתי במקווה ,שמתי עליו עין .הוא היה כזה רזה וקטן ,ולא התרשם ממני אולי .כשבאנו לניר-
אליהו ניצתה האהבה .הזוגות הצעירים של אז ...היינו עושים רומנטיקה ,טיולים ליליים ,מסתכלים ומחפשים
את הכוכבים ...לא הולכים רחוק ,כי היה כאן פחד מקלקיליה...
בשנת  ,0956בט"ו באב התחתנו .אנחנו ועוד שני זוגות ,דבורקה ודנדוש וגילה וסולו שהם כבר לא במשק היום.
החתונה שלנו הייתה איפה שהיום פינת חי ,בחוץ .לאנשים לא היו מכוניות ,וחשבו שניר-אליהו זה בתוך ירדן...
אז חגגנו עם המשפחה הקרובה שבאה .אח"כ עשינו מסיבה ברחובות לכל הידידים והחברים של ההורים של
בוסיק ,ובירושלים עשינו גם כן לכל הידידים והחברים והסופרים והציירים .ואפילו עגנון בא ושאל את אבא
שלי על בוסיק :האשכנזי הוא או שמא תימני? כי בוסיק היה שחום כזה.
אחרי שהתחתנו גרנו בצריף .הצריפים היו ליד חדר אוכל הישן 4 ,חדרים בשורה .כשורד נולדה כבר גרנו בבית.
בשכונה של הרווקיה היום .שם היה לנו חדר ושירותים עם כיור קטן בתוך השירותים .גם דלית נולדה כשגרנו
שם .אני זוכרת שההורים שלי היו באים מירושלים ברכבת לתחנת אייל ,אנחנו היינו הולכים לישון אצל
מישהו אחר ,ונותנים להם את החדר שלנו .להורים של בוסיק היה אוטו ,כך שהם באו לבקר וחזרו .החיים היו
תוססים מאוד .אכלנו את כל הארוחות בחדר-אוכל ,וחגגנו את החגים ,ונסענו להצגות ,לקונצרטים ולאופרה
בתל-אביב בסקניה.
בוסיק היה מרכז המוסך ,ועבד עם גדי סלע ועם ולוולה כמובן .אחר כך יצא ללמוד לימודי ארץ ישראל בקורס
הראשון שנפתח בבית ברל ,בניהול אורי דביר .מאוד אהב את המקצוע ,היה ידען גדול .טייל אמיתי שטיפס על
האוורסט ,וסיני היה המקום האהוב עליו ביותר .בתנועה עבד במדור לידיעת הארץ של התק"ם ,הכניס הרבה
שינויים בטיולים ובספרות המקצועית ,ומאוד העריכו את העבודה שלו.
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אחרי ורד ודלית נולד תומר שנולד ילד פגוע .אחרי כמה חודשים קבעו שזה שיתוק מוחין .יותר מאוחר
התגלתה מחלה גנטית תורשתית .הוא נולד ב 06-בינואר  ,0967הייתי בת  .30טיפלנו בתומר שלנו באהבה
גדולה ,ועם הרבה הרבה קשיים ,כל המשפחה התגייסה.
בהתחלה הוא היה בבית ילדים עם טיפול צמוד .לולה טיפלה בו בתוך הגן במשך כמה שנים ,ואח"כ הניה
טיפלה בו .כשהילדים עברו מהגן ,הוא נשאר ,והצטרף לקבוצת 'צופית' .בשלב זה אבחנו שזו מחלה תורשתית
– חוסר אנזים בגוף .היא עוברת מהאם רק לזכרים ,והסיכוי שלהם לחלות הוא  .545חיפשנו כל הזמן
רופאים .הידע היה עלוב מאוד ,ולא היו מקומות לשאול להתעניין ,ולדעת מה ניתן לעשות.
היה מאוד קשה ,והעברנו אותו הביתה .החיים בבית השתנו לגמרי .חיפשנו לו מסגרת .הסתבר שיש ביפו
מסגרת מתאימה .כל יום הסענו אותו הלוך וחזור ,היה שיגעון .הוא היה מבסוט שם ,והרגיש יותר טוב .אני
זוכרת שהמקום היה מוזנח .את זוכרת נטע ,שבאתם עם כל הילדים ויחד עם איתמר סיאני צבעתם את כל
הקירות? זה היה מבצע מאוד יפה ,וחברת הילדים נחשפה לאוכלוסיה שונה.

(נראה לי שאלה היו הילדים של 'בולבול' ו'שלדג').
הוא היה שם שנתיים ושוב עברנו למקום אחר .בבית היינו צריכים לעשות שינויים ,אז הוסיפו לנו חדר
ואמבטיה מתאימה (כיום הבית של יהודית ויתרו מדר) ואחרי כמה שנים עברנו הנה .פה בנו בשבילו ממש
יחידה שצמודה לבית.
במסגרת החיפושים שלנו לטיפול מתאים שמענו שבארצות הברית יש קבוצת רופאים ,ובראשם דוקטור
דלאקאטו שיש להם שיטה מיוחדת ,שנקראה שיטת פילדלפיה .הרעיון הוא שאפשר לעורר תאים רדומים
במוח ,אם מאמנים את הגפיים ואת הראש בצורה מסויימת ,ועושים כל הזמן את התרגילים לפי השלבים
שבהם הילד צריך להתפתח .היו ילדים שזה קידם אותם .באותה עת החליטו בתנועה הקיבוצית להביא את
הרופאים לארץ שלוש פעמים בשנה .הם באו אלינו ,אבחנו ,ונתנו סדרת תרגילים לעבודה עם תומר .זו הייתה
סדרה מאוד עמוסה 8 ,סיבובים ביום .בכל פעם היו באים  4חברים לעזור ,באו ברצון .תומר החזיר להם אהבה
במה שהוא יכול היה .עבדנו במשך שנתיים ,והרבה התקדמות לא ראינו ,אולי משהו מזערי ,ההתמדה נתנה לנו
הרגשה טובה.
תומר גדל ,ונגמרו המסגרות שהתאימו לגילו .היינו כמה משפחות עם ילדים גדולים .החלטנו שצריך להקים
משהו .התארגנו ,ושכרו לנו דירה בגני תקווה ,ושם התחלנו להקים את בית נועם שהיום הוא כבר משהו גדול
ורחב וממוסד .בתנאים לא תנאים התחלנו לעשות שם בית ,ולאט לאט זה קרם עור וגידים .הגענו אפילו למצב
שהילדים נשארים יום אחד עד הערב ,כדי שההורים יוכלו קצת לנשום או לצאת לבלות ביחד .שם תומר היה
עד שעברנו לבית נועם הגדול (של עכשיו) ביפו .הנסיעות היו דבר מאוד קשה .בהתחלה בוסיק היה מסיע,
והייתה תקופה גם של מונית .בשנת  0984עשיתי רישיון והתחלתי להסיע.
בבית היה קשה ,כי תומר דרש המון והיה צריך לתת לו .הוא אהב סיפורים וטלביזיה .סיפרנו לו המון המון
סיפורים .ואחר כך ראינו שזה לא עסק אז התחלנו להקליט לו ממש ספרים שלמים .אהב את הספרים של
דבורה עומר ,וספרים על השואה .רק עכשיו העפתי את הקלטות ,כי כבר אין מכשירים מתאימים שמאפשרים
להקשיב להן.

אמרת שלפעמים היה לכם ערב שאפשר לנשום .בעצם את מדברת על שנים שנים שאין לכם אפשרות לצאת
מהבית ביחד.
אין בעצם זוגיות ,אין אפשרות להיות ביחד .כשאחד יוצא אחד נשאר .אחד נוסע אחד נשאר .בוסיק למד ויצא
לטיולים ,אני הייתי נוסעת למקהלה ,כל אחד היה מוכרח קצת אוויר לנשימה .כשהיו לנו עשרים וחמש שנים
לחתונה אז ורד ודלית הכינו לנו מתנה ,הבאנו עוד מישהו שכבר טיפל בתומר ,ויצאנו לארבעה ימים למצרים,
פעם ראשונה שנסענו יחד מאז שתומר נולד .אז החיים היו מאוד מאוד מחולקים.
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אנחנו משפחה מלוכדת ,כולנו היינו סביבו .כשהוא גדל היו לו יותר תגובות של המחלה עצמה ,שהיו יותר
חריפות ,נשך את עצמו ,העניינים התחילו להידרדר .אף אחד לא הכין אותנו לגרוע מכל .כשהייתי במקהלה
בעין-החורש ,פתאום אני רואה את רונן ואת פוריה .באו לבשר לי שתומר נפטר .חשבתי שאני מתה ,חשך
עלינו עולמנו .למרות הכאב אני מרגישה שעשינו כל מה שאפשר ,נתנו לו שנים יפות .תומר היה כמעט בן ,40
 4ימים לפני יום ההולדת .בהלוויה היה קר וגשם ,והחיים נהיו אחרים.

לא חשבת שזה יקרה?
את יודעת מה ,פעם אחת כשהגענו לאסף הרופא אמרו לי :כדאי לך לרשום אותו לאיזה מוסד ,הוא לא יחזיק
מעמד .כל הזמן אמרו שבמחלה הזאת הגוף לא יכול לחיות לאורך שנים .אבל זו מחלה נדירה ,אין הרבה
מקרים .תומר הוא הראשון שכתבו עליו בספרים בהדסה ירושלים .כי לא הייתה בכלל ספרות על זה .לא עלה
על דעתנו ,בכלל ,לרגע לא.
כשהוא היה בן  08נסענו אתו לגרמניה .שמוליק אייל סידר לנו פגישה עם קארל היינץ מן העיר מינסטר
שהיא עיר תאומה לראשון לציון .שמוליק פגש את קארל ,דיבר אתו וסיפר לו על תומר .המשפחה הזמינה
אותנו לגרמניה .באנו למקום של מגורי סטודנטים ,העמידו לרשותנו חדר כמו במלון ,מקרר מלא אוכל.
שהינו שם עשרה ימים ,במהלכן נסענו למקום שבו לקחו מידות לעגלה של תומר ,ובנו לו כיסא גלגלים לפי
מידותיו וצרכיו .בימים הלכנו אתו לטייל :גן חיות ופארקים ,הסתובבנו ברחובות ,ביקרנו את קארל היינץ
ומשפחתו בביתם .הוא היה נורא מבסוט שם .בנו עבורו עגלה טובה ,מדוייקת ,לא ידענו איך להודות להם.
נשארנו בקשר חם אתם ,והוא היה בא לבקר אותנו כשהגיע לארץ( .לפני כמה שנים תרם קארל היינץ כסף
כדי להקים גן לזכר אשתו ,זהו הגן מדרום לבית-אליהו) .כשתומר נפטר תרמנו את הכיסא למישהי מבית
נועם שהמצב הכלכלי של משפחתה לא היה טוב ,והיא אהבה את תומר מאוד .גם היא נפטרה כבר.
תומר נפטר בשנת  0988ומאז עברו  47שנים .החיים עוד פעם השתנו לגמרי .הבנות בינתיים התחתנו ,נולדו
נכדים ,אחרי שהוא נפטר החלטנו שממשיכים לחיות.

החלטה מודעת?
היה לי מאוד קשה ,לא יכולתי להתאושש .הרגשתי שאני רוצה לצאת ,והתחלתי לעבוד ב'משען' ברעננה.
עבדתי עם תשושי נפש במשך  00שנים בריפוי בעיסוק .מאוד נהניתי בעבודה שם .וזהו ,החלטנו שאנחנו ננצל
את החיים .ואז עבדנו ,אבל גם נסענו לחו"ל ,טיילנו במקומות מקסימים.

זה מחלק את החיים :תומר נולד ,תומר נפטר ,חיים לגמרי שונים בכל תקופה.
כן זה פשוט חיים אחרים .אצלנו הדברים נחתכו ,השתנו בחתף.

מצאת משמעות בעזרה לאחרים?
לא יודעת ,פשוט באתי לשם ומצא-חן בעיני .פעם ראשונה שעבדתי עם מבוגרים .עברתי מתינוקות,
ל"תינוקות גדולים" .סיפורי חיים של אנשים מדהימים ,מקסימים ,חלקם ניצולי שואה ,אנשים שבנו את
הארץ הזו ,עולם שלם .תשמעי ,אני זוכרת ממש כל אחד ואחת ,הכרתי שם את המשפחות של התשושים ,ועם
הרבה מהן נשארתי ממש בידידות.
היה זוג אחד שהיה בא לבקר בימי שישי .הייתי מסדרת יפה ,שתהיה אווירה ,מטפחת את הזקנים לכבוד יום
שישי .בני הזוג האלה תמיד התפעלו מזה שיש מוסיקה קלאסית ,והתיידדנו .ואז הוא שאל :את מעוניינת
לבוא לחוג למוסיקה? ודאי .הצטרפתי לחוג למוסיקה שהיה בהוד השרון .אנשים חמודים ,מדהימים .עידו
קרן ,שהוא פשוט גאון העביר את החוג .הייתה חוויה לא רגילה .הוא היה בא עם מוסיקה ומסביר על
המלחין ,על התקופה ,על היצירה .אחרי הרבה שנים הוא עזב ,ואנחנו ממשיכים בלעדיו ,כל פעם אצל איזה
משפחה בבית .פחות הסברים מקצועיים אבל שומעים מוסיקה ונהנים.
וגם עם אנשים שעבדו אתי שם אני שומרת על קשרים .בהתחלה נסעתי באוטובוסים .כשאת נוסעת באותה
שעה תמיד ,את כבר מכירה את האנשים שעולים לאוטובוס .בהתחלה את עושה עם הראש ככה ,ולאט לאט
שואלים מה השעה ומתחילים לדבר .ככה פגשתי שתי נשים שאתן שמרתי על קשר ,נשארנו חברות.
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ככה הרגשת שהעבודה עם המבוגרים זה משהו שאת רוצה להמשיך אתו? כי אח"כ לקחת את
הגיל השלישי בקיבוץ
כן ,כשחזרתי לקיבוץ ,התחלתי בתפקיד של ריכוז הגיל השלישי .אני מרגישה שזה ייעוד ,זה מאוד
חשוב בעיני( .בינתיים לנצ'ו מספרת על הנכדה שמתנדבת עם זקנים ,ורד שעובדת בפרוטיאה בכפר ,כנראה
נטייה משפחתית)...
ניסינו לעשות פעילות למבוגרים .עבדנו עם המועצה בפרוייקט של כתיבת סיפורי חיים – חלק מהותיקים
באמת ספרו ,והדברים נמצאים בכתובים( .חלק פורסמו בעלון ,סיפורים שהדסה הקלידה וערכה) רצינו
שיבואו לשחק ,לדבר ,להקשיב להרצאות .לצערי ,אין הענות.
עכשיו יש יוזמה של 'כחל-עורבני' ,שבחגים מזמינים את הוותיקים ,וזה מאוד מוצלח .אני עוזרת ומעודדת
את החברים לבוא .היה בחנוכה ממש נחמד .עשיתי לכולם טלפונים לא ויתרתי .לאחרונה התקיימה גם
פעילות ט"ו בשבט שהייתה מוצלחת.
אני מטפלת בדברים שצריך לסדר ,:ניירת ,תרופות ,ביטוח לאומי ,עזרה איפה שצריך ,הסעות למי שבני
משפחתו לא יכולים להסיע אותו.

מה את עושה בשעות הפנאי שלך?
אני מבקרת אנשים שחולים וגרים גם מחוץ לקיבוץ .לא חסר .אני מכורה לתרבות .קונצרטים ,הצגות,
אופרה ,קריאת ספרים .עברו שבעה חודשים מאז שבוסיק נפטר ,לא קל להיות בבית .זה שינוי ממש קשה.
שינוי שני קשה.
אנחנו לא רצינו להאריך את סבלו ,הודענו לרופאים ...אבל היו חייבים להרדים אותו ולהנשים אותו .זה
דורש הרבה אומץ מבני המשפחה ,אבל בסופו של דבר זה נכון לאדם.

השיחה האישית מסתיימת דווקא במקום שאיננו פרטי .הניסיון שחוו בני המשפחה בפרידה מבוסיק מאפשר
ללנצ'ו נקודת מבט של אינטגרציה עם כל מה שהיא חוותה ,ועדין חווה בעבודתה עם מבוגרים ובהתנדבות
ארוכת השנים בבית-חולים מאיר .תהליך האבל מוכר וידוע ,אבל בכל זאת הימים האלה מאוד לא קלים .לי,
כמתבוננת מהצד ,היכולת של לנצ'ו לעזור לאחרים בהתמודדויות קשות ,גם בימים אלה ,מעוררת השתאות
והערצה .וכמו שלנצ'ו מעידה על עצמה ,בכל מצב היא מוצאת גם את הדברים הטובים.
ראיינה :נטע

תודה
לט"ו בשבט חילקו ילדי "כחל" עציץ פרחים בקופסת שימורים
מקושטת לגמלאים ,ואלו אמרו תודה.
אולם ,מזל אהרון עשתה יותר מכולם ואפתה להם כ 54 -עוגיות גדולות של
קוקוס וריבה שנאכלו ולא נותר פירור ,ועל כך תבורך.
ושוב נאמר תודה לילדי "כחל" ,המטפלות והמדריכים על תשומת הלב.
מכולנו ,בני הגיל השלישי
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מחקר חדש" :בקיבוצים  -הזדקנות מוצלחת
מחקר שבדק כיצד מגדירים קשישים את רמת חייהם ,מצא:
חברי הקיבוצים מציגים את מצבם הכלכלי כטוב יותר מזה
שביישובים אחרים ובערים.
"פנסיה בראש" :הממצאים סובייקטיביים ואינם מבוססים על נתונים עובדתיים
נחמן גלבוע
בשנים האחרונות מתנהל מאבק מתמשך על גובה הפנסיה של חברי הקיבוצים ,והנושא אף נדון
בוועדה מיוחדת בכנסת ,במוסדות התנועה הקיבוצית ,ואצל רשם האגודות השיתופיות .עיקר
המחלוקת נוגעת למצבם הכלכלי של גמלאי הקיבוצים ולזכותם ל"פנסיה הוגנת" .מחקר שנעשה
לאחרונה בקרב אזרחים ותיקים בקיבוצים ,במושבים ,ביישובים קהילתיים ובערים ,חושף נתונים
(שגם על פרשנותם יש מחלוקת ,ראו בהמשך)  -לפיהם מציגים חברי הקיבוצים את מצבם האישי ,גם
הכלכלי ,כטוב יותר מזה של תושבי היישובים הקטנים והערים.
7.95בלבד מהוותיקים בקיבוצים מגדירים את עצמם במצב כלכלי נמוך ,לעומת  09.95מוותיקי
היישובים האחרים 47.45 .מחברי הקיבוצים מעידים על קושי להסתדר כלכלית ,לעומת 44.45
מתושבי היישובים הקטנים ו 48.35-מתושבי הערים.
בתשובה לשאלה האם הם יכולים להוציא באופן בלתי צפוי  4,544ש"ח בלי לקחת הלוואה ,נמצא ש-
 08.85מגמלאי הקיבוצים אינם יכולים לעמוד בהוצאה כספית בלתי-צפויה ,לעומת  46.05מגמלאי
היישובים האחרים ו 40.55-מהגמלאים בערים.
המחקר נערך על ידי "מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה" שבאוניברסיטה העברית ,על פי
הזמנת המשרד לאזרחים ותיקים ,ובוצע על ידי עובדות המרכז,דנה דהן ואלה שוורץ ,בהסתמך על
שאלון טלפוני בקרב מדגם של  544נשים וגברים בני  65ומעלה ,המתגוררים ביישובים המונים פחות
מאלפיים נפש ,במגזר היהודי .בניתוח הממצאים נעשתה השוואה בין חברי הקיבוצים לבין תושבי
היישובים הקטנים ,וכן בינם לבין תושבי הערים שנחקרו בסקר אחר .
"המחקר נוצר ביוזמת השר לאזרחים ותיקים אורי אורבך ,שביקש לבדוק  -בפעם הראשונה בישראל
 את ההבדלים ,במגוון רחב של מאפיינים ,בין דפוסי החיים של אזרחים ותיקים ביישובים קטניםוקיבוצים ,לבין הערים הגדולות" ,אומר מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים ,גלעד סממה" ,זאת על
מנת לבחון כיצד ניתן לייעל את השירותים למענם .המחקר הזה מסייע לנו להמשיך לשרת את
האוכלוסייה הבוגרת במסירות ובמקצועיות".
המרואיינים נשאלו שאלות בכמה תחומים :קשרי קהילה ומשפחה ,תנאי דיור ונגישות ,בריאות,
קבלת סיוע ,מצב כלכלי ושביעות רצון מהחיים .כאמור ,בכל התחומים העידו חברי הקיבוצים כי
מצבם טוב מזה של האחרים.
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"ככלל" ,נכתב בפרק המסקנות " ,ממצאי המחקר הנוכחי מציגים נתונים חיוביים יותר עבור אזרחים
ותיקים בקיבוץ בהשוואה לאלה המתגוררים בשאר היישובים הקטנים ,במגוון מישורים :הם
מרגישים שייכים יותר לאזור מגוריהם ,נהנים מנגישות טובה יותר לכלל השירותים שנחקרו ,מציגים
מצב כלכלי גבוה יותר וכן בריאות נפשית טובה יותר ,מקפידים על בריאות השן במידה רבה יותר,
עוסקים יותר בפעילות גופנית ופחות נמנעים מביקור רפואי בגלל עלותו ,אף שאינם תופשים את
מצבם הבריאותי כטוב יותר מזה של תושבי שאר היישובים .הם עוסקים בפעילויות חברתיות
בשיעור גבוה יותר מהמקבילים להם בשאר היישובים ,מלבד פעילות התנדבותית ,לגביה המצב הפוך.
ממצאים אלה מעידים כי למרות תופעת ההפרטה של קיבוצים ,ממשיכים האזרחים הוותיקים
המתגוררים בהם לחוות הזדקנות מוצלחת יחסית".
בתשובה לשאלת "ידיעות הקיבוץ" על הפער בין הפנסיה הנמוכה יחסית של חברי הקיבוצים
לשביעות רצונם ממצבם הכלכלי ,אומרת אחת מעורכות המחקר ,דנה דהן ,כי ההסבר נעוץ
במנטליות השונה של חברי הקיבוצים הקשישים לעומת קשישי היישובים האחרים וקשישי הערים,
ובתפישתם את מצבם האישי הכולל" .חברי הקיבוצים לא מתייחסים רק לסכום הקצבה הכספית",
היא אומרת " ,אלא למכלול הגורמים המקנים להם את רמת החיים ואיכותם ,ומהם הם גוזרים את
תפישתם על מצבם הכלכלי".
מתוך ידיעות הקיבוץ.

בתינו הומים...
מזל טוב להולדת התינוקות

ענבר אשד  -בת לעטרה ובועז אשד אחות לנועם ועפרי.
נילי סלע  -בת לאסנת ודותן סלע אחות לרומי וניתאי ,
נכדה לרבקה סלע.

מאחלים לכם הרבה שמחה בגידול הקטנטנות ,בריאות
טובה והמון אהבה ,מבית ניר-אליהו
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פינת הפירגון
תודה רבה
לכל מי שתרם מזמנו ועזר לחדש ולרענן את פני פינת החי להנאת כולנו.
פעם שלישית גלידה!!!!
זה לקח זמן ושלושה גיוסים ,אבל בסוף הצלחנו! פינת החי שלנו התחדשה
בשכבה חדשה של צבע טרי ורענן ונראית צעירה בלפחות עשר שנים.
זה התחיל בקיץ כאשר ליפז רגב ביקש מצוות תרבות ילדים לערוך גיוס צביעה.
אבל אז היה חם מידי ...ואחר כך מבצע צוק-איתן עיכב את שאר התוכנית של
הקיץ...
עברו כמה שבועות ,החגים חלפו והתירוצים נגמרו .קבענו לבסוף שבת שבה נתגייס ,יהיו
פינות הפעלה לילדים ואפילו מרצה שירצה על עטלפים.
אך גשמי ברכה הפתיעו ומכל הגיוס רק ההרצאה על העטלפים נשארה....
חלפו עוד כמה שבועות והחלטנו לנסות גיוס בשישי בבוקר -מה רע? הילדים בגן ,האנשים
פנויים ,יהיה אפשר ממש להתקדם בעבודה.
בשישי המיועד אכן התקדמנו אך הגיעו רק כמניין מתנדבים ...והעבודה עוד מרובה...
מה לעשות? חוזרים לתוכנים המקורית :שבת בבוקר ,משפחות וילדים ,פינות
יצירה ,סיפור קטן ...והעיקר להתקדם במלאכה.
וכך היה ,גיוס צביעה מוצלח ,הרבה ידיים עובדות ,מוסיקה ,סיפור על צבים
על המחצלת ,פינות יצירה ,רוח התנדבות ,עזרה ,שיחה ומפגש.
תודה רבה לכל מי שעזר,
ומה שנשאר זה שתמשיכו בפינת החי היפה שלנו לבקר וליהנות.
תמי בלומנטל-גלילי
(על העמוד האחורי כמה תצלומים נוספים מימי הגיוסים)

צילומים על קירות חדר-האוכל
בדצמבר פרסמה שיר רז שתתקיים תערוכת צילומים לקראת חנוכה.
אף אחד לא הרים את הכפפה ולא צירף את תמונותיו לתמונות שלי שהיו תלויות בחדר-
האוכל.
לקראת ט"ו בשבט הצטרפו כמה צלמים :יעקב פנר (קוני) ,לירז מדר ,נורית שלמון ,אריה
שלמון ועמיקם רגב.
אני מזמינה צלמים נוספים לשלוח אלי תמונות כשהנושא הקרוב הוא :פורים או אביב לקראת פסח.
צרו קשר ונשמח לראות תמונות של חברים וצעירים נוספים.
יונה פלג
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אפריל

מרץ

רבקה סלע73 ,
תלי קולקובסקי64 ,
דפנה פנר64 ,
ריטה נובוטובסקי60 ,
שולה זהר64 ,
רפי קורדובה64 ,

משה קאופמן83 ,
תמי גביש79 ,
חוה קאליפה75 ,
ריישה וינטרוב74 ,

אסתר זטורסקי69 ,
אבי זוהר66 ,
מלכה לוי64 ,
ליאורה לב ארי47 ,
תמר צדפי45 ,
ג‘סיקה ביוקאורל43 ,
מעין מויאל40 ,
אהוד אהרון44 ,
עמית רוזנבלום44 ,

רז בורנשטיין49 ,
ליאור יוגב46 ,
גל ברלס46 ,
אורן רפפורט45 ,
הדר ראובני43 ,

עידו ברלס04 ,
מיה מויאל04 ,
עידו ויינברג04 ,
שני רגב9 ,
נטע רגב9 ,
שחר הברי8 ,
תמר יונה8 ,
אילון קורדובה7 ,

ילידי החודש

שרית פלג49 ,
יוסי קויטל45 ,
תמי בלומנטל גלילי44 ,
אריאל בוזו40 ,
נימרוד מדר44 ,

רונן זוהר39 ,
רפי נחום38 ,
אסף שניצר38 ,
גולן ברק39 ,
שירה רוזנבלום38 ,
לירז מדר39 ,
סמדר ברמן37 ,
אסף אברהמי34 ,
יונתן יוגב34 ,
סמדר קולקובסקי אביו 36 ,דניאל מדר36 ,
נעמה לנגשטטר30 ,
מתן גבע35 ,
אור ליבנה34 ,
מישה נובוטובסקי34 ,
שלי בורץ35 ,
ארז שלמון30 ,
יפעת דנה30 ,

יעל בארי09 ,
רום לוינסון06 ,
איתי רגב04 ,
אגם קציר03 ,

נגה הברי6 ,
בר ביוקאורל5 ,
אלה הרץ4 ,
עמרי נחום4 ,
גומא אביגד0 ,
ליה שקד0 ,
שגיא קאופמן0 ,

שי בורץ יוסף49 ,
אדם כרמיה44 ,
מאיה נמר44 ,
אלה רפפורט44 ,
מתן רפפורט44 ,

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

הלן ביוקאורל9 ,
איתן קורדובה 9 ,
עמית כרמלי9 ,
גיל ביוקאורל9 ,
מאיה זוהר8 ,
עילי נחום8 ,
עידו לביא8 ,
טל זוהר4 ,
דפנה הרץ4 ,
יובל עציוני4 ,
רומי צדפי0 ,
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חידוניר 4
היה קשה פעם קודמת? רק אייל רונן איתי וליפז ,ונטע (חלק) פתרו .נראה לי שהיה קל מדי או קשה מדי (או
פשוט לא מעניין).
בכל מקרה הפתרונות:
 3.0התשובה :כסף .מטבעות  -יחידים טובעים ,שטר  -בן  44ש"ח צף.
 3.4רכיבה 3 :דקות ו 45.7-שניות .מובן מאליו.
HOT 3.3וYES – -כנראה שהמסר הסמוי לא עבר .בפעם הבאה אסביר את עמדתי בצורה פחות עדינה.
כאשר רושמים את כל הידוע לנו הפתרון פשוט:

ותיקים
חדשים
סה"כ

HOT
23

YES

28

סה"כ
22
60

ועכשיו לעבודה (באמת)
4.0
כמה משולשים וכמה מלבנים/ריבועים יש בציור? (רמז –
מספרים "יפים")
4.4
וחידה מפתיעה (אפילו אותי).
יש חבל באורך של היקף כדור הארץ ( 44444ק"מ) כך
שהחבל ממש נוגע בכדור הארץ לכל האורך .עכשיו נוסיף
עוד  04מטר לחבל (שיהיה עכשיו  44444.40ק"מ) .מה יהיה
גובה החבל מעל כדור הארץ? האם מספיק כדי לאפשר
לפשפש או לנחש לעבור? כלב קטן או בן אדם? ג'ירפה? מה
הפתרון ולמה?

יש לשלוח פתרונות ,הערות או בקשות אל ruffybortz@gmail.com :או למערכת או באתר
רפי
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The English corner.
The most important kind of freedom is to be what you really are.
When you trade in your reality for a role, you give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask.

Jim Morrison
The Doors
סוג החרות החשוב ביותר הוא להיות אתה עצמך באמת.
כשאתה מחליף את המציאות האמיתית שלך כדי למלא תפקיד,
אתה מוותר על היכולת שלך להרגיש ,ובתמורה מתכסה במסכה.
ג‘ים מוריסון
הדלתות

מגישה  :מישל ביוקאורל

היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה? – מבט שני
...ובכן ,כולנו עוטים מסיכות במידה זו או אחרת .כמובן ,שישנם אנשים שמשחקים יותר את "המשחק
החברתי" ויש אנשים יותר אותנטיים ,שתוכם כברם .יש אנשים שיותר מודעים לכך שהם עוטים מסיכה ויש
אנשים שהמסכה שלהם הפכה להיות היא עצמם .במילים אחרות ,אלה אנשים קונפורמיים מאוד שאימצו
לעצמם תדמית חיצונית בהתאם לנורמות של החברה והם עוטים את המסכה באופן אוטומאטי .חלק
מהמסכה הוא העצמי החברתי של האדם .הרי לא נצפה מכל אדם שאנו שואלים אותו לשלומו מתוך נימוס
שישפוך בפנינו את כל צרותיו וקשייו בחיים .במקרים אחרים ,המסכה היא אמצעי להרשמת הזולת (למשל,
בחורה שמשחקת אותה קשה להשגה עם בחור שהיא מעוניינת בו מאוד או בחור עם דימוי עצמי נמוך
שמפגין ביטחון עצמי רב כשהוא מתחיל עם בחורה).
במידה מסוימת "מסיכה" או העמדת פנים הכרחית בחברה שלנו .פסיכולוגים ופסיכיאטרים שונים דיברו על
"האני האמיתי" שלנו לעומת "האני המזויף" .אנו זקוקים ל"אני מזויף" כלשהו כדי להתנהל בצורה
נורמטיבית בעולם המערבי ,במיוחד כשאנו נמצאים בחברת זרים או בחברה פורמאלית (למשל ,מקום
עבודה) ואז אנחנו חייבים להציג "אני מזויף" ,מסכה ,של עצמנו... .
...במצבים אינטימיים ,עם בני זוגנו ,עם חברינו הקרובים ,עם בני משפחתנו – יש לקוות שנעטה פחות ופחות
מסיכות .גם כאן ,מניסיוני בטיפול ,הסרת המסכה אינה מוחלטת .בהחלט יש אנשים שעוטים מסכות גם עם
קרוביהם ,עם בני משפחה ,לפחות עם חלקם ואם הם לא משחקים תפקיד ,הם לפחות מסתתרים .הורדת
מסכות מוחלטת אפשרית כמתמוטטות כל ההגנות ,במצבים פסיכוטיים ,למשל .שימוש מופרז ב"מסיכות"
נוכל למצוא אצל אנשים מאוד קונפורמיים ,שלא יחשפו לעולם את עולמם הפנימי ,יהיו תמיד על המשמר
ויתנהגו בצורה אדיבה וקורקטית בכל מצב .מנגנון זה נקרא תצורת תגובה או תגובת היפוך ונוכל למצאו
אצל אנשים ,שגם כאשר הם רותחים מבפנים על הבוס שלהם ,למשל ,יבטאו כלפיו אדיבות מופרזת .כלומר,
קיים נתק חריף בין הפנים והחוץ שלהם.
לקוח מתוך מאמר של פרופסור גידי רובינשטיין
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מן הארכיון  -הספרייה
הספרייה קיימת בקיבוץ מראשיתו ,והספרים הראשונים נתרמו ע"י הסוכנות היהודית .בתקופה הראשונה
שכנו בארון בחדר-אוכל בצריף .היה ספרן בן ציון שמו ,והיו ימים ושעות להחלפה .בקיבוץ של אותם ימים
הרבה צעירים שזה עתה הגיעו ,ולהם הרבה זמן פנוי ,ולכן מספר הקוראים גדול.
כבר בשנת  0955אנו מוצאים טענות שספרים לא מוחזרים ונעלמים ,ולכן הוחלט שהחבר ישתתף במחצית
שוויו של הספר החסר.
בשנת  0956עברה הספרייה לחדר בצריף ובשנה שלאחר מכן הוחלט לבטח אותה.
בספרייה דאז  4444ספר .הספרים המבוקשים ביותר הם" :מבקיע השחקים"" ,הפילגש"" ,סיכת הכובען".
בממוצע קרא כל חבר  08.3ספר וסה"כ נקראו  0465ספרים .חברים שקראו מעל  44ספר לשנה
קבלו מתנה את הספר "קורות העולם".
בשנת  0958נקנו ספרים רבים וטובים דבר המעיד על מעמדה החשוב של הספרייה .מספר החברים הקוראים
בקביעות היה כחמישים.
לספרי לימוד קיים תקציב מיוחד הצמוד לתקציב הספרייה .כמו כן רוכשים שבועונים וירחונים העוסקים
במדע וחקלאות.
בשנת  0965נפתח בית-אליהו ובו שוכנה הספרייה שהועברה מהצריף ,אך פתיחתה התעכבה בגלל בעיות
תאורה .פרויקה וינטרוב מונה לנהל ,וכהכנה לתפקידו נסע לבקר בספריות שונות ,ביניהן ספריית בית-אלפא.
בשנת  0985הספרייה הלועזית חידשה פעילותה ,והיא כללה בעיקר ספרים באנגלית ,אך קיימים גם ספרים
בגרמנית ,ספרדית וצרפתית .זו נוהלה ע"י גבי מדר ולאחר מכן ע"י אסטל גבע.
נציין שבשנת  0995נתרמו  0444ספרים לספרייה העירונית ברעננה.
במשך השנים הבאות נסגרה ,עברה שיפוץ ונפתחה מספר פעמים ,וכן נוספו אליה ספריית הילדים וספריית
העיון.
בשנת  4449לאחר שעברה מיון רציני אותו ביצעו לילך ינאי ויונה פלג ,הוכנסה תכנה של חברת קיסופט אותה
מפעילה יונה פלג הספרנית .הספרייה נהנית מתקציב גם מטעם המועצה המקומית ,וספרים נקנים גם לבקשת
חברים.
לקראת סוף  4404וראשית  4405עברה הספרייה שיפוץ רציני של צביעה ,צביעת מדפי הספרים ,רצפת פרקט ,
מיזוג אוויר ,תאורה ועוד...
בשבת  7.4.4405נחנכה בטכס ובפעילות לכבוד ט"ו בשבט.
תודות לכל הדואגים והתורמים מזמנם לקיום הספרייה ולהנאת
הקוראים ובעיקר ללילך ינאי ויונה פלג.
נציין את הספרנים שתרמו מזמנם במשך השנים :נעמי תקומי,
שרוניה טוכמכר ,וכמובן פרויקה וינטרוב .דרורה ברלס בספריית
ילדים שנים רבות ועמיקם רגב בחדר עיון.
* החומר נלקח מהחלטות מזכירות ועלוני "בניר" הנמצאים
בארכיון.
עמיקם רגב
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ספרניות העבר
נעמי תקומי:
נכנסתי לעבוד בספריה כשפרויקה ויינטרוב היה האחראי ושרוניה טוכמכר הייתה הספרנית .פרויקה היה
דואג לספרים חדשים ולספרים הקיימים והיה כורך מחדש ספרים שהתיישנו .מאוחר יותר החלה מזל אהרון
לכרוך ספרים בספריה.
תמיד אהבתי לקרוא ספרים וקראתי הרבה .פעם הייתי קוראת הכל ,את כל סוגי הספרות ,מרומנים ועד ספרי
הסטוריה .היום אני קוראת ספרות טובה ,בעיקר ספרות מקורית .אוהבת במיוחד את מאיר שלו .אוהבת
לקרוא קורות חיים של אנשים ,אוהבת את הספרים של הסופרים היפנים ,הסינים וספרים מקוריאה
הדרומית .אם מגיע לידי ספר טוב ,אני מסוגלת לשבת ולקרוא אותו ללא הפסקה ולסיימו תוך יום .גם הבן
שלנו ,אמיר ,מאוד אוהב לקרוא וקורא הרבה.
אהבתי לספרים הובילה אותי להתנדב ולעזור לשרוניה בספריה .שתינו החלפנו ספרים לחברים ולילדים – יום
אחד שרונייה החליפה ויום אחד אני.
אחוז הקוראים לא היה גבוה ,אך היו קוראים מתמידים .הבולט בין הקוראים היה קלמן גביש .הוא אף פעם
לא הסתפק בספר אחד ,תמיד היה יוצא מהספרייה עם ערמת ספרים.
אחד התפקידים של הספרנים היה לדאוג שספרים יוחזרו לספריה .שרוניה ואני היינו "מנדנדות" לחברים
שיחזירו לספריה ספרים שסיימו לקרוא.
התנאים בספריה לא היו קלים .מזגן לא היה והיה מאוד חם .היינו "מתבשלות" כשהיינו מגיעות להחליף
ספרים .החום גם הרס את הספרים ,פורר את עטיפות הפלסטיק שלהם וכשהיינו באות להחליף היינו מוצאות
על הרצפה פירורי פלסטיק.
אהבתי את העבודה בספריה ,אהבתי להקשיב לשיחותיהם של הילדים שהיו באים להחליף .זכורים לי במיוחד
הוד ויפעת דנה ,שהיו באים הרבה לספרייה .אהבתי לשמוע איך הוד עוזר ליפעת לבחור ספר ,איך הוא מסביר
לה מה כדאי לקרוא...

ספריית ילדים
דרורה ברלס מספרת:
הייתי ספרנית בספריית הילדים כשהייתה ממוקמת ב"תמנוני" ,החדר הצמוד ל"סיקסק" ,בו עובדת קטי
רפפורט.
בשעות אחר הצהריים הייתי מחליפה ספרים לילדים הגדולים ובשעות הבוקר הייתה שעת סיפור ,בה הייתי
מספרת סיפורים לילדי הגן.
בספרייה היו תאים נמוכים מלאים בספרים שהיו נגישים לילדי הגיל הרך .ילדי הפעוטונים היו מגיעים עם
המטפלות ,או אחר הצהריים עם ההורים ,היו בוחרים ספרים יושבים על השטיח ומדפדפים בספרים.
מספר הילדים שהיו מגיעים להחליף ספרים לא היה גדול ,אך היו כמה "אלופי קריאה" -ילדים שקראו כ04-
ספרים בשבוע.
את הסדרות הפופולריות היו קוראים יותר ילדים.
במשך הזמן קיבלנו מקום באותו מבנה כדי להקים חדר עיון .חדר העיון שימש הרבה את הילדים לפני בחינות
ואת הסטודנטים .הוא היה בשימוש עד שנכנס האינטרנט ותפס את מקומם של הספרים.
אהבתי את המפגש עם הקוראים הצעירים ,את השיחות איתם על הספרים שקראו.
ושעת הסיפור בבוקר הייתה עבורי חוויה.
ראיינה וערכה :עתליה אייל
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חדר עיון
באמצע שנות ה 64 -התגלה צורך במקום להכנת שיעורים לחברת הנוער "סנונית" .למטרה זו הוקדשה כיתת
הלימוד מול חדר המלאכה של רבקהל'ה צדפי ,ושמה :חדר עיון .בחדר נאספו מספר ספרים כלליים,
אנציקלופדיות וספרים אחרים ,שהיו נחוצים כעזר לתלמידים .החדר שירת גם את הסטודנטים.
בשנת  0970יצאתי ללימודים במכללת "בית ברל" ,ובמקביל קבלתי האחריות על חדר העיון .המטרה הייתה
להתאימו לצרכי תלמידי התיכון ובעיקר לצרכי הסטודנטים שמספרם גדל .נרכשו ספרים רבים בהתאם
לצרכים בתחומי חינוך ,היסטוריה ,מקרא ,השכלה כללית ועוד...
החדר עמד לרשות הלומדים ,כולל הכנת שיעורים מדי יום אחר הצהריים ובערב .חשוב לציין שהספרים
שנרכשו עבור הסטודנטים היו שייכים לחדר העיון ,והם נדרשו להחזירם עם תום השימוש.
ניהלתי את החדר גם לאחר סיום  5שנות לימודי,בשנות עבודתי בהוראה בבתי הספר הקיבוציים שבהם למדו
ילדינו ב"עין השרון" וב"חוף השרון" שליד שפיים.
לקראת שנת  0985ביקש המשק את החדר לצרכים אחרים ,ואני עברתי לעבוד ב"פלסטניר" .כך חדר העיון
פונה וצורף לספריית הילדים בניהולה של דרורה ברלס שהייתה בתוך בית הילדים ("סיקסק" היום).
לאחר כמה שנים החדר נדרש ע"י החינוך להגדלת בית הילדים ,וספרי חדר העיון נארזו בקרטונים במטרה
לצרפם לספרייה בבית אליהו .לבסוף הועברו הספרים לספרייה וכאן חלקם נמצא עד היום.
ספרים רבים שלא נמצא להם ביקוש נמסרו בעת ההתארגנות מחדש.
עמיקם רגב

משאל רחוב בענייני קריאת ספרים
פזית ראובני – קוראת ספרים שממליצים לי עליהם .כרגע לא קוראת ,נרדמת...

רותם נחום – אוהבת לקרוא במיוחד ספרים בנושאי חינוך ופסיכולוגיה .כרגע קוראת את :הדרמה של הילד
המחונן
הדס שר – בתקופה הזו לא קוראת ,משחקת קנדיקראש

שרון אמיתי – כרגע לא מספיקה לקרוא ,נרדמת ...ספרים שזוכרת במיוחד :הנרות בערו עד כלות ושנת
הבשרים שלי
יואב אמיתי – אוהב את קפטן תחתונים ,בילבי והכדורגלנים
עילי נחום – אוהב את הסיפור המושלם .קראתי גם את דוד אריה .אוהב במיוחד ספרי קומיקס .אהבתי
לקרוא את שאזאם – קומיקס על גיבורי על.
לירן טמיר יונה – קוראת דרמות קלילות ,שלא צריך לחשוב יותר מידי (כבר כמה חודשים ,מאז שנולדה
עמית לא מספיקה לקרוא)

דלית רגב – אוהבת לקרוא הרבה ,במיוחד ספרים שקשורים לתנ"ך ,פרשנויות .כרגע קוראת את הנאום
האחרון של משה .מדהים איך האיש הכי מגמגם בעולם נושא נאום עם הכי הרבה מילים ...קראתי לאחרונה
גם את הספר שיחות על תורת המשחקים של חיים שפירא .ספרים שאני מאוד אוהבת :העבד של בשביס
זינגר ,והטרילוגיה פרש הברונזה
גיא אמיתי – אוהב ספרי מתח וספרי היסטוריה .קורא ספר רק פעם אחת ,לא חוזר פעם שנייה לאותו ספר.
הדס פרי – מספרת כל ערב לילדים לפני השינה .כרגע את הדוד אריה ,ואת פינוקי לשירה .תום קורא את
סדרת הממציאים הגדולים (האחים רייט ,אדיסון) .לעצמי אני מעדיפה טלוויזיה.
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רוית אברהמי – אוהבת רומנים היסטוריים ,אבל עכשיו מחכה ל 01 -גוונים של אפור.
קרן ויינברג – אוהבת לקרוא ספרים .לאחרונה קראתי ואהבתי את מקימי מאת נועה ירון דיין.
עדו ויינברג – אוהב את כל מה שקשור למיתולוגיות ואלים.
אמיתי אברהמי – אוהב ספרים על דינוזאורים.

נדב אברהמי – עכשיו אני אוהב את צפרדע הוא גיבור
נגה הברי – אוהבת שמספרים לי את ג'ורג' הסקרן לפני השינה.
דקלה רגב  -אוהבת הרבה סוגים של ספרים .ספר טוב שקראתי לאחרונה – אות
מאבשלום .אוהבת גם ספרי מתח.
אסתר זטורסקי – סוגי הספרים שאני אוהבת משתנים עם החיים .פתאום אני אוהבת ספרים שפעם לא
הייתי נוגעת בהם .למשל ,חשבתי שרם אורן כותב ספרים שלא כל כך מעניינים אותי ,אבל מנחם קנה לי את
לטרון ,ובזמן האחרון קראתי ומאוד אהבתי .ספר מצוין .אני אוהבת ספרים עם הומור וסאטירה ,יושבת
בבית וצוחקת (שאף אחד לא יראה אותי) .אוהבת ספרים שמבוססים על מאורעות היסטוריים .בזמן האחרון
קראתי ספרים נורבגיים ,שבדיים ,על תרבויות שאני בכלל לא מכירה .אני גם מאוד אוהבת ספרי ילדים.
זוכרת ששרי ומתי ספרו את החלילן מהמלין וישבתי פעורת פה .בסך הכל ספרים = זמן .בזמן האחרון אני
נמשכת לקרוא את עיתון הארץ במקום ספרים – אסון.
שיר ברלס – אוהב ספרים עם רקע היסטורי .לאחרונה קראתי את הטרילוגיה של המאה מאת קן פולט.
סיפורם של כמה משפחות ממלחמת העולם הראשונה ועד שנות התשעים של המאה הקודמת ,האירועים
הפרטיים משתלבים במאורעות ההיסטוריים .אני חושב שהספר הכי טוב שקראתי הוא מילכוד .22
ליאור וינטר – קוראת בפעם החמישית את התפסן בשדה השיפון ,ספר נהדר .אוהבת קלאסיקות.
דיוויד שר – קורא באנגלית ספרים על ההיסטוריה של הספורט האמריקאי :כדורסל ,פוטבול ,בייסבול .כרגע
קורא את The basketball book / Bill Simmons :

אליס ביוקאורל – אוהבת לקרוא רומנים ,במיוחד עם רקע היסטורי .כרגע קוראת את הספר עולם ללא קץ
של קן פולט ,ספר בן  0444עמודים .מספר על נערים צעירים על רקע המלחמה בין עם הפשוט לכנסייה
ששלטה בימי הביניים .מתואר הסבל של העם מול הכוח של האצולה ושל הכנסייה.
סמדר יוגב – אוהבת ספרים ארוכים .רומנים ,נובלות .לאחרונה קראתי דווקא את הספר החדש של גרוסמן:
סוס אחד נכנס לבר .לא אהבתי .את הספרים של מאיר שלו אני אוהבת וחוזרת וקוראת.
אבי ליבנה בזוזה – לא קורא ספרים .אני פותר חידות ותשבצים מכל הסוגים.
איתן קורדובה – אוהב ספרי הרפתקאות ,שמשלבים למידה וידע .אוהב את הספרים של גלילה רון פדר,
ועכשיו במיוחד את הסדרה על הארצות :משימה עולמית.
אילון קורדובה – אוהב סיפורים קלילים ומצחיקים.
דורון קורדובה – רשימה גדולה של ספרים שמחכים לי...
יפית (ארוסתו של ארז שלמון) – קוראת המון ספרים( .מוסר ארז)

טל אלמוג – אוהב את מאיר שלו .מתוך ספריו הכי אהבתי את עשו ,גם את יונה ונער
ניצן אלמוג – הכי אהבתי את פונטנלה של מאיר שלו
מינדי בורץ – קוראת באנגלית ספרים בקינדל (קורא ספרים אלקטרוני) .אוהבת הרבה סוגים .כרגע קוראת
אתGood morning Mr. Mandela :
עירית קולקובסקי – (הגשימה את החלום של כל תולעת ספרים – עובדת כספרנית) אוהבת בעיקר ספרי
מתח ,מעדיפה ספרים מתורגמים .כרגע קוראת את להעריץ את ג'נה פוקס (ספר המכוון ל )young adults
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מריו קרבס – קורא בספרדית .אוהב נובלות .קורא דרך האינטרנט או רוכש ספרים מספרד .כרגע קורא את
הרומן האוטוביוגרפי במסווה של בדיה של מריו וארגס יוסה לה טיה חוליה (תורגם לעברית ונקרא הדודה
חוליה והכתבן)
אפרת וינטר – כרגע קוראת ספרות מקצועית .בעיקר פסיכולוגיה של ילדים והדרכת הורים.
ברוך ראובני – קורא הרבה .אוהב במיוחד ספרות מקור בעברית ,אוהב בעיקר רומנים .עכשיו קורא את ספרה
של גיל הראבן לב מתעורר ,לפניו את הספר החדש של עמוס עוז הבשורה על פי יהודה .ספר מצויין.
הדסה ראובני  -הכי הרבה אוהבת מותחנים טובים מאז ימי נעורי עם אגאטה כריסטי.

גלגוליה של הספרייה המחודשת
כאשר הגעתי לניר אליהו ,באמצע שנות ה 64-של המאה הקודמת ,בעידן של טרום
טלוויזיה ומחשבים ,קראנו הרבה ספרים .בספריה ישב פרויקה ז''ל שהנחה ועזר לבחור את הספר המתאים.
אחריו באו נעמי ושרוניה שתבדלנה לחיים ארוכים .אני (יונה) החלפתי את שרוניה.
בספריה היה חם בקיץ וקר בחורף ,ועם בוא עידן הטלוויזיה והמחשב רבים הדירו רגלם מהספרייה .בנובמבר
 4447עברה הספרייה רענון :יצאה הספרייה הלועזית ,ונכנסה אליה ספרית חדר עיון שהועברה אלינו מידיו
של עמיקם ,ויותר מאוחר התווספה ספריית הילדים שדרורה ברלס הייתה הספרנית שלה.
מאז חלו שינויים משמעותיים :מיון הספרים בטיפולן המסור של חוה ולילך( ,אלה שהתבלו עברו למחזור),
התקנת מזגנים ,והכנסת מחשב.
אנחנו עובדים עם תוכנה של קיסופט .כל הספרים בספריה רשומים במחשב ,וכל פעולת השאלה והחזרה
נעשית בעזרתו .כך אנו יכולות לדעת איפה נמצא כל ספר מיידית( .לאחרונה קיסופט החליפה את התוכנה,
לספריה ולארכיון במקביל ).בנוסף נעשה רישום על גבי הכרטיסיות שעוצבו על-ידי תמר צדפי-עציון.
לאחר השיפוץ של המבנה והחלפת הרצפה לפרקט ,החלפת המדפים וצביעת חלק מהם מחדש ,הספרייה
קיבלה מראה חדש ונעים .אנו ,צוות הספרייה גאים בזאת.
הספרייה מיועדת לקוראי ספרות מקור ,ספרים מתורגמים ,לאוהבי מדע בדיוני ,לחובבי הרומן הרומנטי,
ושאר הז'אנרים .כמו כן התעשרנו בספרים לפעוטות שחברים העבירו אלינו מבתיהם .לילדים הוספנו מקום
מתאים במיוחד לקריאה .בקיצור – יש מקום לכל אוהבי הספר.
נשמח לארח כל אחד שיבוא להחליף ספרים ,או ללמוד בשקט לקראת מבחן .הספרייה משמשת גם את
הלומדים ,ומתקיימים בה שעורי עזר( .בנושא זה נא לפנות לשיר ועומרי).
כמו כן כולם מוזמנים להגיע להביא ספרים ישנים וחדשים התופסים אבק על מדפי הבית .אנו מזמינות את
ציבור החברים וילדיהם ,לבוא וליהנות מהספרייה הרעננה והמחודשת.
שעות פתיחת הספרייה הן:
יום ראשון בין 09.11 – 00.11
יום חמישי בין השעות .09:11 –00:11
יונה ולילך
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לפני

תוך כדי
עבודה

ו...
הספרייה אחרי
מתיחת הפנים

הטקס התקיים בט“ו
בשבט תשע“ה
תודה ליונה ולילך
היוזמות והדוחפות,
תודה למעצבים :רוית
אברהמי ,שלומית זוהר
ועמית ויינברג .תודה לכל
החברים והילדים שעבדו
והשקיעו מזמנם
וממרצם.

ספרני העבר מתכבדים
בגזירת הסרט
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גיוס צביעה וטיפוח
פינת החי
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