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 06-שנות ה. וברקע המתבן, המכוורת

 מזל טוב לנו
 06הקיבוץ שלנו בן 

ה ִשבֶֹּלת" ִדי ּפֹוֵרַח ְועֹולָׂ  ,עֹוד שָׂ

ִלים ְואֹור תּוַח ִלְטלָׂ  ,עֹוד ִניִרי ּפָׂ
ּה, עֹוד ַגְפִני רֹוֶדֶמת ה לָׂ ה צֹופָׂ  ְשֵקטָׂ

 ..".ֶאל ָאִביב ֵיעֹור, ֶאל יִָׂמים יָׂבֹואּו
 

 פניה ברגשטיין/ עוד שדי פורח : מתוך

השכונה 
החדשה 

בת 
 !!!שנה 
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2616 

 סיפן התבואה   



 

  3עמוד  -70/18//517 - 815גליון  -בניר 

 

 

והעלון , "אין פנאי"בעיקר בגלל נסיבות ובעיות של , מאז העלון הקודם עבר זמן רב: אפתח בהתנצלות
 ...הזה אינו יכול להדביק את כל החסר

י הכביד את ידו על "רמ, נחתם הסכם בין המעצמות לאירן, (????מישהו זוכר)בינתיים היו בחירות 
 .עבר האביב ואנחנו בעיצומו של קיץ, ניר מאיר –ל חדש לתנועה הקיבוצית "נבחר מזכ, הקיבוצים

ללא . את הקיבוץ שלנו, כמעט חסרי כל, שנה הקימו כמה צעירים 06תארו לכם שבחום הזה לפני 

רק חלקם שרד את השנים . אבל עם הרבה אמונה ונחישות... ללא מיסרונים, ללא מזגנים, תשתיות
ונאחז באדמה בכוח רצונו זכה , מי שהתעקש. רובם של החברים דאז לא המשיכו בדרך הזו, הראשונות

במהלך השנים הצטרפו ". המשוגעים"ליצור חברות אמיצה עם יתר , להקים משפחה, לראות ישוב פורח

הקשיים , על אף הכשלים. והמקום הזה הוא פרי יצירה משותפת של כולנו, עוד כמה עשרות אנשים

 .והחסרונות יש לנו במה להתגאות

אלא בעיקר ציון המעשה , כך התרפקות על העבר-לא כל. העלון של חג המשק מתאפיין תמיד בנוסטלגיה

ומוצאים , החוטים של המעשה החלוצי נטווים והולכים. המעשה שאיננו מובן מאליו, הגדול שנעשה

מיקי והניה בראיון עם , כך בפתאומיות-שהסתלקה מאיתנו כל ה צדפי'רבקלביטויים בהספדים על 
ובזיכרונות ממלחמת ששת , בסקירה על מרכזי המשק של אז, "בתלם"לגרעין  נימרודבברכה של , שורץ

 .הימים

מרשימת התינוקות , מן הגינות הפורחות שבשכונה החדשה –אך גם ההתחדשות מציצה מכל פינה 

הנוכחות של הצעירים  –וגם בשטח . מן הפעילויות החברתיות שהונצחו בצילומים, ההולכת ורבה

מסיבת ריקודים ברוח של , סאמר הופס)וההתנדבות שלהם בארגון אירועים ומסיבות לכלל הציבור 

 !מי היה מאמין! ילדים 06! כחל יוצאים לקייטנה"ילדי  -ובחינוך ...(. פעם

לאחר כמה חודשי טבילה במים הסוערים של , מנהל הקהילה יאירבעלון הזה מופיע בפעם הראשונה 

וזה , ההנהלה עוסקת בייצוב דרכי העבודה החדשות. סוקר את הנעשה מנקודת מבטו נימרודגם . קיבוצנו

 .משתקף גם בעלון

שתרמה  ליונהתודה . שחלקן הורדו מן האתר, על החומר מן הארכיון ועל התמונות לעמיקםתודה כתמיד 

תודה . של טקס יום השואה ושל הטיול לנחל חלילים, וגם שלחה צילומים נהדרים של פרחים, מפרי עטה

תודה גם . על המדורים הקבועים רפיול מישלל, על איסוף וכתיבת החומר ממרכזי המשק לשעבר לעתליה
 .תודה, לירז מדרהצילומים היפים בשער העלון הם פרי מצלמתה של . על תרומתם ברוךול שושקהל

 ,בתקווה שיהיה לכולנו חג קיבוץ מוצלח ושמח, תודה לצוות החג

 נטע, קריאה מהנה

 

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 46או להכניס לתא דואר מספר 

 
 ...מחכים לשמוע מכם

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

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

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

www.nirel.org.il  

 דבר העורכת

וגם חג 
אהבה 

 שמח
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 הספדים מן ההלוויה ומיום השלושים  -ה  'דפי אהבה לרבקל
 . עברו כבר שלושים יום מאז שעזבת אותנו, ה‘רבקהל

סבתאות , הורות, משפחה, זוגיות, תמו שישים שנות שותפות, למעשה
 . וחברות נהדרת

אבל ההיכרות , יצאנו לדרך משותפת אחרי היציאה לנחל עם גרעין בתלם
בחרנו . הפכה לזוגיות אחרי השירות הצבאי כאשר הגענו לניר אליהו

אלא גם דרך חיים , לחיות בקיבוץ כי האמנו שזו דרך לא רק חלוצית

 . צודקת יותר

אבל . וידענו שהחיים בגבול לא יהיו קלים, התיישבנו על יד גבול קלקיליה

אבל לא חיי עוני מנוון כפי , ידענו שנחיה חיים פשוטים. זה היה צו השעה

. ידענו שנעבוד קשה כדי לחיות מיגיע כפינו. שהכרת בשכונות בירושלים

היית עובדת נהדרת וחרוצה בכל מקום בו . לא חשבנו על חיי מותרות
היית מטפלת של התינוקות הראשונים שנולדו . כשעוד חלבו בידיים, היית החולבת המהירה ביותר. עבדת

 . עשית זאת במסירות אין קץ ובתבונה. לחברי הגרעין בניר אליהו

תוך . הקיבוץ אפשר לך ללמוד בבצלאל בירושלים. רצית לצייר. רצית ליצור. אך האמנות הייתה משאת נפשך
מדי יום שישי היית נוסעת ברכבת מירושלים . כדי הלימודים גם עבדת למחייתך כדי לחסוך הוצאות לקיבוץ

ואני הייתי רותם את הפירדה רחליקה לכרכרה ודוהר לתחנה כדי לאסוף , ויורדת בתחנת הרכבת באייל

ובימי ראשון מסיע אותך בכרכרה עם אותה רחליקה כדי לתפוס את הרכבת חזרה לירושלים בכדי . אותך
 . לחזור ללימודים

תמיד מתנגן לי בראש דברי הנביא ירמיהו . כאשר סיימת את לימודיך וחזרת לקיבוץ החלטנו להינשא

 . כי הלכנו שנינו יחד, אבל את לא הלכת אחרי למדבר". אהבת כלולותיך, זכרתי לך חסד נעוריך"

את חדר . ללא מים זורמים וללא שירותים, ילדת כאשר גרנו בצריף במעברה, הבת הבכורה שלנו, את איילת

. כל ילדי ניר אליהו עברו תחת ידייך המיומנות. המלאכה הראשון שלך פתחת במקלט הגדול מול חדר האוכל

הטבעת את . לימדת ציור ואמנות כמעט שלושים שנה. והם לא שוכחים לך את זה, חבבת עליהם את היצירה
 . בצנעה ובשקט, שלא היו רבות, תמיד יצרת בשעותיך הפנויות. חותמך בפינות ובקירות רבים בקיבוץ

שמעתי להוראות שלך . תלינו את ואני בחדר האוכל לפני כל חג, את הבאטיקים הגדולים והנפלאים שלך

עשינו . היינו מקפלים אותם בזהירות לאחסון כדי שיהיו מוכנים לשנה הבאה, וכרגיל אחרי החג, במדויק
הרדיו תמיד ניגן . ידיך תמיד היו עמוסות עבודה ויצירה בכישרון בלתי רגיל. זאת יחד למעלה מארבעים שנה

 .  ונסעת הרבה לקונצרטים, מוסיקה קלאסית

שבהמשך יחד עם איילת הביאו לנו שנים עשר נכדות , יפתח ותמר, נולדו לנו גם יעל, המשפחה התרחבה

הנכדים . כדי להיות בטוחה שהכל בסדר, בודקת כל יום מי צלצל ומי עדיין לא, ואת כמו אמא אווזה. ונכדים

הקטנים נצמדים אליך ומצביעים באצבע לעבר מסתור . “בית של סבתא“בדרך כלל מבקשים לבוא ל

 . ההפתעות שלך

לגיסות ולגיסים , לאחיותיך, היית קשורה בלב ובנפש לאחיך. היית חברה נהדרת ומסורה לכל ידידיך וחבריך

 .ולאחיינים שאהבו אותך אהבה רבה

שאת קירותיו מקשטים הציורים הנפלאים שלך , מעתה והלאה אשתדל אני לשמור על הבית המשותף שלנו

בית אותו עצבת בפשטות ובצניעות כדי שכל בני המשפחה , ועבודות הקרמיקה המוצגות על המדפים

הרי את , אני גם אשתדל לתלות את הבאטיקים שלך לפני כל חג. והחברים ירגישו שזה ביתם כפי שאהבת

 . פה-ההוראות אני יודע בעל

 רמי, אמא וסבתא אהובה, היי שלום רעיה
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 ,אמא אהובה שלי

 .לימדת אותי הכל. אוהבת ונאהבת, מלאת חוכמה ותבונה, מורה לחיים, אמא

תמיד עודדת . מגיל צעיר בבית המלאכה נתת לכל אחד מאיתנו את הידע והמרחב ליצור ולהתפתח בעצמנו

עד הרגע האחרון לימדת קרמיקה . תמיד ידעת להעניק ולתת לאחרים מהידע ומהכישרון הרב שלך. ותמכת
 .את הבנות במשק

והעבודות שלך מפארות את חדר האוכל בכל חג ומקשטות את קירות , ניחנת בכישרון יצירה יוצא דופן

. את מלאת את כולו בלב הטוב שלך. והבית ריק, גם הציורים היפים על קירות הבית נותרו יתומים. הקיבוץ
 .בצניעות רבה ששמורה רק לאמהות מיוחדות כמוך, והכול אמא

דאגת לפנק אותנו במטעמיך . תמיד חשבת על כולם. תמיד יועצת ומוצאת פתרונות. היית לי החברה הכי טובה

דאגת בכל יום . היית סבתא למופת. מעניקה ומפנקת, סבתא רגישה. ולכל נכד היית הסבתא המיוחדת שלו
 . הולדת לקיים את מסורת יום הכיף עם סבא וסבתא

עם כל התוכניות שרקמת לשניכם ועם כל התפילות והתקוות . וסבא נותר לבד

 .הוא כל כך רצה שתצאי מזה. להחלמתך

בהרגשת פספוס שאילו רק ידענו אולי , בכאב עצום? איך נפרדים מאמא ומסבתא

. בתחושת החמצה של כל החלומות והתוכניות הגדולות שבנינו. הכל היה אחרת

וכך . בנחמה גדולה שהיית ונשארת האמא והסבתא המופלאה והכי מיוחדת שלנו
 . נזכור אותך תמיד

 . אוהבת עד אין סוף

 איילת

 ,אמא שלי

ועם זאת . כן אני מרשה לעצמי ולו לרגע לומר שלי". אמא שלי"היום אני אומרת 
את העושר היצירתי , את תבונתך, אני יודעת ומבינה שהיית של המון אנשים שאהבו את טוב לבך

 .וזכו להכיר ולהוקיר את יכולת הנתינה והקבלה ללא תנאים שלך. וכישרונותיך הרבים

 .את שלי, אבל היום ולו לרגע

 .קשה מאוד לתאר את הקושי בפרידה. זהו יום ראשון בלעדיך

לאט והמחשבה על המילים , תחושת הגעגוע המחלחלת לאט, הפשוטה והנקייה ביותר, הבסיסית, העצבות הזו
 .מוסיפים על כאב הפרידה, על התוכניות שטרם יושמו, על השיחות שנותרו ללא משוב, הללו שטרם נאמרו

שהנה אנחנו שומעות , האוהב והשמח, של קולך האימהי, כבר מספר ימים מורגש החוסר בטלפון היומיומי

 .עצותיך המרגיעות מלאות הניסיון והחוכמה כבר חסרות. אחת את השנייה ואומרות אחת לשנייה יום טוב

אשר , מקטן ועד גדול, ילדיך ונכדיך, אהובך רמי, אך צנועה ואוהבת שלך בחיינו, הנוכחות הבלתי מתפשרת

יזכרו וישמרו , כמובן" יום נכדים"נסיעות ומפגשים ו, אירוע משותף, לא ויתרו לך על שום פעילות משותפת
 . אצלנו כמזכרת יקרה

, הציורים שלך, יצירותייך, ואהבת שהוא מלא באהוביך, אהבת את הבית שלך ושל אבא. ביתך היה ממלכתך

 .תמיד מילאו את כתליו, המאפים הנפלאים שלך, ריחות הבישולים

גם עכשיו כשהפיזיות מפרידה . זכיתי כי אני שלך לעולמים, זכיתי באהבתך, כל ימי אני משננת לעצמי שזכיתי

 . בינינו את לעולם איתי ובליבי

 יעל לין
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 זה יפתח, אמא

והמכשירים אותתו , כך שוחחנו מאז שאושפזת

 .האחות אמרה שאת שומעת. בתגובה

 יקרה, אמא יקרה לי

 .אוהבת אמא רק אותי, אמא יקרה שלי

וגם . שנים של ביחד 44על . תודה על הכל, אמא

 .שבחרת עבורי את אבא

עטפת אותי היטב בשלוש אחיות ונתת חום לכולנו 

 .ולעוד הרבה שהיו ילדיך

 .אור ושחרוסבתא של , תמראמא של 

 .חן ואלעדוסבתא של , יעלאמא של 

 .שי ודוד, איתיוסבתא של , איילתאמא של 

 .אורי ורומי, עפרי, ליאה, גלוסבתא של , ואמא שלי

 .למדת אותי להבדיל בין טוב ורע

אישה שגדלה והמציאה את . היית אמא של תרבות

 .אישה חכמה. עצמה מחדש

 .הענקת לי חום ללא גבולות. לא חסכת ממני דבר

ולמדת אותי חברות , אשת סוד, היית חברה למופת
 .מהי

 . למדת אותי שפשרה וויתור הן אופציות של כוח

 .היית מלכדת וסמל למשפחה

, ל"הבנאי ז שלוםכשהייתי ילד היינו מתבוננים ב
מורה ואמנית היית , ואמרת לי שאם לא היית יוצרת

והיא גם עבודה . כיוון שבנייה היא ערך, בנאית

. ואנחנו עבדנו יחד. יש בה יצירה ויצירתיות. ראויה
בחורף היית מחממת . וגם חימר, הכנו דונג לבאטיק

היית אומרת שחימר . את החימר לילדים על פתיליה

 .והילדים התמסרו. חם בחורף זה נפלא

 .רק מהבטן ובשתיקה. ולפעמים ללא. דברנו במילים

כשהגיעו הנכדים לעולם התמסרת אליהם וכנראה 
. שנוצר קושי עם הצבעים והקנבס שנשארו יתומים

 . לא הצלחת להניח כתם על הלוח הלבן

כל הזמן . חזקה. שקטה. כמה יופי באשה אחת, אמא

מעולם לא . צנועה בחייך ובעשייתך. עושה ויוצרת

הם היו פרי בטנך והם נכחו . חתמת על עבודותיך
 .כמונו. בכוחות עצמם

אמא יקרה . היום אני מבין כמה כוח היה צבור בך

 .שלי

 יפתח

 .לא התכוננו למסע הזה

 .ומעבר 06-תכננו מסע ל
התווכחנו על תאריכים יעדים , התלבטנו, עסקנו

 .ומחירים

 

 ,באותו יום רביעי
, כאשר אנחנו נעים בתוך בית החולים בין המיון

 ,סאונד ושוב למיון-לאולטרא

 .חזרת וביקשת הביתה

 .אמרת בואו נלך הביתה

 

 ,הביתה

 ,לבית שבו ציורי שמן של שדות ושבילי חול

 .ריחות של תבשילים ומוסיקה קלאסית
שלא הרגיש גדול כאשר ישבנו רק שתינו , לבית שלנו

 ,וחלקנו ארוחת צהריים
 ולא הרגיש קטן כאשר נפגשנו כולנו לארוחת שישי

והבית היה מלא שיחות של מבוגרים וצחוק של 
 .קטנים

 

 .רציתי לקחת אותך הביתה

 .אבל לא יכולתי
כאשר כבר לא מצאתי תשובה שתנחם אותך או 

 בעיקר אותי

 .אמרתי לך שנביא את הבית אליך

 

 .הבאנו את הבית אליך, ואכן כך היה

 .כולנו היינו איתך וליווינו אותך

 
אני מצטערת אמא שלא יכולנו להחזיר אותך 

 .הביתה

 .שלא יכולנו לעזור לך

 ,ששמעת והרגשת, אני מקווה שידעת
 שהיינו כולנו איתך במסע הזה

 .ולא היית לבד

 ...שהיית מוקפת בכל אוהביך עד הרגע האחרון

 
 אוהבת

 תמר

 



 

  7עמוד  -70/18//517 - 815גליון  -בניר 

 

 ה                                                                                           ‘רבקהל

חגגת . שעברת בהצלחה, מתעניינת בשלומנו ומאושרת מהניתוח בפנים, רק לפני מספר ימים הסתובבת בינינו
איך  רמינתת פקודות ל. כשידך מורגשת בעיצוב חדר האוכל, בשמחה את חגיגות השמונים עם חברייך לגרעין

 )...(כשרמי ממלא את פקודותיך בדייקנות , באיזה גובה, מה ליד מה, לתלות

יום לפני שנכנסת . החברות יוצרות והתנור עובד, את מנחה -בהתמדה של שנים , כל יום שני. וחוג הקרמיקה

 ...הדרכת את החוג האחרון, לימים הנוראים בבית החולים

ותמיד דאגת להביא . היית מלווה באכפתיות גדולה את כל מה שקורה בקיבוץ וכמובן את מה שקורה לחברים
שום דבר לא היה קשה לך כשמדובר היה , התברכת בטוב לב יוצא דופן. לשמח את האחר, או פרח, איזשהו עציץ

 .בנתינה

כמה , כמה אהבת משחקי שולחן. למשחק, לארוחה, אספת סביבך חברות אותן היית מזמינה לקפה, ה'רבקהל
 ... רצית שנבוא לשחק איתך

, לסופר, לטיול, לסרט -ולא מזמינה מישהו להצטרף אליכם רמי כמעט ולא הייתה נסיעה שהיית נוסעת עם 

 .אם כבר נוסעים למה שאחרים לא ייהנו גם... לאיקאה

את , יש כרטיסים לאופרה, אנחנו נוסעים בעוד חצי שעה? את באה איתנו לסרט: זכיתי גם אני להיות מוזמנת

תמיד התקבלתי בחום , וכשהייתי נכנסת אליכם הביתה.  אנחנו נוסעים לכפר סבא? צריכה משהו בסופר

תאכלי איתנו ארוחת , שבי. את חייבת לטעום את העוגיות האלה, אני מכינה קפה –למעשה באמירה , ובהזמנה
 ...ערב

, כשהיית מקשיבה למוסיקה, תמיד אמרת. ובביתך תמיד התנגנה מוסיקה קלאסית, מאוד אהבת מוסיקה

 .שבשבילך המוסיקה היא כמו כדור ואליום

 ???  הייתכן –אני כותבת ושמה לב שהכל נכתב בעבר ותוהה 

 ...ה'שלא נטעם מעוגיות רבקהל, שלא נבלה איתך, קשה לקלוט שלא נראה אותך יותר איתנו

 !תחסרי לי מאוד

 .איתכם בחיבוק גדול –וכל המשפחה היקרה תמר , יפתח, יעל, איילת, רמי

 עתליה

 עזבת אותי לפני כשלושים ימים, רבקה שלי

 ,רמיה של 'רבקל
אורי , אור, עפרי, שחר, דוד, אלעד, חן, ליאה, גל, שי, איתיוסבתא של , יפתח ותמר, יעל, איילתאמא של 

 ?באיזה שם אכנה את האובדן שלי. אבל היית גם שלי. ורומי

 . והיית לי הכול. לא מורה משכבר הימים. לא חברה, לא סבתא, לא היית לי אמא

השתדלת להקל ולעזור לנוכח כל צל קטן של . רצית כל כך לעזור ולהיות שם בשבילי. הקשבת לי. דאגת לי
 .רק את היית עדה לכך שניסיתי בכל מאודי. לא הצלחתי להסתיר אותם ממך. עייפות או חולשה שהפגנתי

 .בין אם הייתי מודעת אליו ובין אם לא, מלאת כל מחסור

 . שהפכו למקור קבוע של בדיחה במשפחה על חשבוני, ולאהוב את מפגני החום הללו, למדת אותי לנשק ולחבק
רק כשרציתי לעשות , אבל לא באמת, וכעסת עלי. זה לא היה לי קל. למדת אותי להיעזר בך ולבקש את עזרתך

 .הכל בעצמי

לשיפוצים : ועשית איתי תוכניות. על העתיד. על ההווה. סיפרת לי על העבר הקרוב והרחוק. ושיתפת אותי בכל
 .לחגים. לחגיגות ימי הולדת. למסעות קניות. לטיולים. לארוחות משותפות. בבית שלנו ושלכם

 .  ואהבת אותי בדיוק כמו שאני. קבלת אותי בדיוק כמו שאני. ראית אותי כמו שאני

 .והאמנתי להם ולך בכל ליבי. באוזני אחרים" המתנה שלכם"כינית אותי 

 רבקה שלי, היית לי בית
 קרן



 

  8עמוד  -70/18//517 - 815גליון  -בניר 

 
 . ה קשורה עבורי לימי הראשונים בניר אליהו ובנקודות מפגש שונות לאורך השנים'רבקל

אמיר : שהיו בו חמישה זאטוטים בני שנתיים, בבית הילדיםה 'רבקלמקום העבודה הראשון שלי היה עם 
האווירה . ערן ולימור קורדובה, רפיאחותם של , ל"ז טלי רוסו ורונית קורדובה, אורלי לב ארי, ורד ניר, תקומי

ה וממנה למדתי שירי ילדים ראשונים שהייתה מזמרת 'בבית הילדים הייתה חמה וביתית בזכותה של רבקל

הכל היה פשוט והמכשיר . דיסקים, קלטות, לא היו אז טיפים. לאורך כל היום בקולה הצלול והחם

 .האולטימטיבי להשמעת שירים היה הקול האנושי

וגם אני גרתי בצריף עם , ולא היו שם עדיין מקלחות ושירותים" במעברה"גרה , היתה נשואה טרייהה 'רבקל

שם עבדנו כל היום וגם התקלחנו . כך שבית הילדים היה עבורנו בית, כמובן גם ללא שירותים, אברהם
וזה השפיע , ה את הילדים'מאד אהבתי את העבודה ואת הדרך בה גידלה וחינכה רבקל! במקלחת הילדים

 .רבות על גישתי החינוכית לעתיד

ה הייתה מורה למלאכה ואני 'רבקל. היינו בית ספר קטן ואינטימי. הספר-נקודת המפגש השנייה הייתה בבית

אחיה של )דורון קושמרו , רמי רוסו, אבנר מזרחי, ענת לב ארי, הדר לוינסון, סמדר יוגבשל ' מחנכת כיתה ב

ה כמורה 'שנתי הראשונה כמורה ואז פגשתי את רבקל, שוב, זאת הייתה. וכמה ילדי חוץאלישבע לבנה , (לילך

. הכיתה הייתה מכוסה בעבודות היפות של הילדים. עבדנו בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל. לאמנות ולמלאכה
 . תמרה שקדה על תפאורות נהדרות ואפילו החליפה אותי כמורה בכיתה כשילדתי את בתי 'בסוף השנה רבקל

, ה היה שם דבר ובכל פעם ראיתי ולמדתי ממנה שני עקרונות'כבר אז החוג לקרמיקה למבוגרים של רבקל
ה הייתה מורה 'רבקל. הכבוד לילד והכבוד לחומר: שהם חקוקים על לבי ועל השקפת עולמי החינוכית עד היום

היא קיבלה כל ילד וכל תלמיד בשיא . אך לא עוצרת ולא משנה, יורה חץ ונותנת לו כיוון: במלוא מובן המילה

, רק לעזור. הרצינות כפי שהוא ועזרה לו להוציא את כישרונותיו מן הפנים אל החוץ מבלי להתערב או להשפיע

 . יצרו ופעלו בחדוות יצירה, לייעץ והילדים אהבו זאת מאד

האמצעים היו פשוטים ודווקא הפשטות הזאת היא שנתנה את המקום , הכל היה ראשוני, עבדנו אז בהתלהבות

עושר של  –כל כך השתנה עולמנו , קשה היום לחשוב על מושגים אלו. האותנטי, האמיתי, לכבוד לחומר הפשוט
 !ואלו לדעתי מעוורים את עינינו מלראות את הדבר האמיתי לפעמים, פטנטים, חומרים, גירויים

עונדות , אני עוצמת את עיני ורואה את ידיה הקטנות אך החזקות. וזו ממש לא מליצה, ה היו ידי זהב'לרבקל
עמלות ויוצרות לאורך כל שנות חייה , אופות, תופרות, גוזרות, איזו טבעת עתיקה מענבר או חומר יקר אחר

יצירותיה קיימות כבר שנים ושמורות בקפדנות בעזרתו של העוזר , ה יצרה למען הכלל'רבקל. בניר אליהו

, האפליקציות, המזלות לראש השנה, הבאטיקים של פסח. ארוכים, שייבדל לחיים ארוכים, רמיהנאמן 

ים לחנוכה וקירות הקרמיקה על בתי הילדים 'הויטראז, הבאטיק ליום העצמאות, הכתובת ליום השואה
עד ימיה . לזה בסריגה, לזה בתפירה: ה אהבה לעזור'ורבקל, כולנו התברכנו בכישרונותיה. ובמרפאה

 . האחרונים המשיכה בחוג המפורסם שלה לקרמיקה

, עדיין בחדר האוכל הישן, כאשר הייתה עובדת שעות על גבי שעות על התפאורה, אני זוכרת ימים לפני פורים

, שוב, והכל, כמבטה קסם האגדות קמו לתחייה -וכשהגיע ערב המסיבה נכנסנו והמקום שונה לבלי הכר 

 !נייר דבק ומספריים –באמצעים פשוטים ביותר 

הוא , כי תמיד התחפשנו כזוג –אברהם אחד התפקידים שלה בפורים היה להסתיר את זקנו המפורסם של 

וכשאברהם הופיע כרקדנית בטן אף אחד כמובן לא הכיר אותו , "ונהפוך הוא"כפי שמצווה , לאישה ואני לגבר

 .ה'בזכות כשרונה של רבקל

, לדיוק ולשלמות, את כשרונה העבירה למשפחתה ובכל אחד מילדי משפחת צדפי נזרעו זרעים לכשרון יצירה

 !(.  כה חבל על דאבדין)זרעים שהבשילו ונתנו פירות עסיסיים 

בטיולים וכצרכני תרבות , עם חברים, ה ורמי שידעו ליהנות עם המשפחה'עוד הרבה תוכניות היו לרבקל

 . נשאר רק להיזכר בדברים הטובים והיפים ולהישאר ביחד כפי שתמיד ידעתם להיות. מעולים

 .וכך נזכור אותה תמיד. נעימה ומוכשרת, חייכנית, אוהבת ציבור, ה תיזכר כחברת קיבוץ אמיתית'רבקל

 חווה
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 ,שלום

 .אליהו-נתבקשתי לסקור את הנעשה והחולף על שולחני כמנהל הקהילה של ניר

וסיכום ראשוני מאד של תקופה בה מיושמת החלטת חברי , אליהו-זהו דיווח ראשון שלי כמנהל קהילה בניר
 .על הפרדת תפקידי ניהול הקהילה והמזכיר, אליהו-ניר

האצלת הסמכות ושיתופו , בהעברת המידע הרבנימרוד אציין את שיתוף הפעולה הגורף והמקיף מצדו של 

אנו . למדתי ואני ממשיך ללמוד ולהיעזר בנימרוד ככל שיתאפשר גם בהמשך. בידע והניסיון העצום והרב שצבר
 .וטובת הקיבוץ וחבריו היא שעומדת מול עינינו בכל עניין וזמן, עובדים בשיתוף פעולה מלא ופורה

רבגוניות הבאה . אליהו-אבקש להביע את התרשמותי החיובית מהקהילה מסבירת הפנים והרבגונית של ניר

 ... עזרה הדדית ועוד, קהילתית, סביבתית, חינוכית, תרבותית, לידי ביטוי במגוון של עשייה חברתית

בני משק , חברים וותיקים וחברים פחות וותיקים, מגוון גדול של העוסקים בעשייה החל מהנוער ומדריכיו

 .חרוצים ומסורים, בעלי תפקידים ראויים, בוגרים

  0/18יולי  -משולחנו של מנהל הקהילה 

 :אסקור את עיקר הממשקים ותחומי העבודה המאתגרים והרבים של מנהל הקהילה 

מפגשי דיווח ועבודה קבועים , ליווי מקצועי. מרכזי הענפים והוועדות בקהילה, ניהול וליווי בעלי התפקידים^   
 .בקרה על עמידה ביעדי תכנית העבודה ובקרה תקציבית, ליווי בקבלת החלטות, חודשיים/ שבועיים 

, כולל איתור בעלי תפקידים, עבודה רציפה ושיתוף פעולה עם מנהלת משאבי האנוש בסוגיות מגוונות^   
 . תנאי העסקה ועוד, ענייני שכר, תעסוקה לחברים

ניהול צמוד ובקרה . ועם החשבת שמנהלת את הפעילות בפרט, ממשק עבודה עם הנהלת חשבונות בכלל^   

 .ותקפות הנתונים, בחינה שוטפת וטיוב מתמיד של איכות בסיס הנתונים, שוטפת של תקציבי ענפי הקהילה

משתתף ומדווח באופן שוטף להנהלה , (המזכירות" )הנהלת הקהילה"כמנהל הקהילה אני חבר מן המניין ב^   

מתווך בין , ארגון של פעילויות בקהילה-מגיש ויוזם בהנהלה הצעות לארגון ורה, על סוגיות ואירועים שוטפים

 .מתפקידי לפעול ליישום בפועל של החלטות שמקבלת הנהלת הקהילה. הציבור ובעלי תפקידים ובין ההנהלה

, סביבה, תברואה, חינוך -אני מקיים את הקשר עם גורמים במועצה האזורית בנושאים מוניציפאליים ^   

 .בטחון וכיוצא באלו

 .התקשרות וליווי ההתקשרות עם חברת השמירה, ש"סגן הרב, ש"קשר שוטף עם הרב -נושאי ביטחון ^   

 

החל . בנוסף לתחומי העבודה העיקריים אני עומד לרשותם של החברים בכל עניין שמבקשים להיעזר ולשתף
 .מנושאים פרטיים ואישיים ועד נושאים כלליים הקשורים לקיבוץ ולקהילה

השתתפתי בחלק מהאירועים הקהילתיים , אליהו-בחודשים החולפים זכיתי להכיר רבים מחברי ובני ניר

 .ותמיד התרשמתי לחיוב

לערב ולשתף אותי ככל , אני מזמין את כולם להרגיש נוח לפנות

ביקורת מכבדת כמו גם פרגון יתקבלו תמיד ברוב . שתרגישו צורך
 .קשב

 יאיר, תודה
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חם ... ועונת החופשות!( השלישי )ניקיון הבריכה , הקיץ הגיע ועימו החופש הגדול

...ובתקופה שעברה מאז העלון הקודם הספקנו לא מעט, לח ואיטי  

 –למנהל הקהילה ( ר"יו)בחודשים האחרונים אנו מתנסים במתכונת חדשה בה יש פיצול בין תפקיד המזכיר 

יאיר חולק את זמנו בין שני הקיבוצים והביא עימו , מקיבוץ אייל יאיר בליץ –לתפקיד נכנס במרץ רב 

.בטוחני שישדרג את רמת השירותים הניתנים בקהילה. שיטתיות ובקרת איכות, אלמנטים של מקצוענות  

אליו הצטרפה , הצלחה ראשונה כבר אפשר לסמן עם הרחבת שעות הפעילות של המרכולית ומשרד הדואר

כולי תקווה שהחיבור בין שלושת הקיבוצים יניב . אנוש-מרמת הכובש בתפקיד רכזת משאבי מיטל כהן

( גוץ)יעקב החבר  –ר כלכלי "מאז הפעם הקודמת בחרנו גם יו. ערכים מוספים ושיתופי פעולה לרווחת כולנו
באתגרים המקצועיים  קורדובה רפישמלווה את , לראשונה בתפקיד זה חבר קיבוץ משלנו, אברהמי

.י"תשלומי עתק לרמ –עם מבחן גדול אחד אנו כבר מתמודדים , האדירים שלפתחנו  

 חנהנאחל ל –שוב על טהרת חברי וחברות הקיבוץ  –גם בחינוך בחרנו מינהלת חדשה ומנהלת חדשה 
לית של "לראשונה אישה בתפקיד מנכ – ליזה בוחסירה –וגם בענף המזון חידוש , הצלחה רבה קובלסקי

!בינתיים ליזה פתחה ביוזמה ברוכה של ארוחות ערב בימי שלישי והשולחנות מלאים. תאגיד כלכלי  

ונקווה שתוכל להיות לנו , שעושה עבודה נהדרת, מיכל אייכלר –ולמחליפתה הזמנית  ליזהבהצלחה גם ל
...לעזר גם בהמשך  

מנהלת החינוך שיתפה , ועדת הבריאות הנמרצת כבר התנפלה על סל הבריאות ומייצרת תוצרים לציבור
מתוכננת עבודה משותפת של צוות המיסוי . חות"וועדת רכב צללה לנבכי תקנון הרכב ולדו, במרחב פתוח

הכנסת -לחיזוק השיתופיות ולנושא בית, מוקמים צוותים לבחינת אחזקת הדירות, אנוש-וועדת משאבי

וחברים נוספים לוועדת , המקרקעין, ת לענף הדירות וחברים לוועדת התכנון/בקרוב נבחר מרכז. בקיבוץ

.הקלפי  

שלא , המציאות הקשה של הקפאת הבנייה תחייבנו למחשבה מחודשת –תמורות רבות גם בתחום הקליטה 

גם לכך יוקם צוות שיגבש מתווה פעולה בטרם נביא הדבר . לבנייה שיתופית כקיבוץ –לומר חזרה בתשובה 

.( צ"בינתיים גם הפנייה לערכאות משפטיות נתקלה בקשיים בגלל פניית התנועה לבג. )לאישור האסיפה
ובאפשרות לבנייה מתועשת ומהירה יותר מזו , במקביל כבר בודקים את החלופות מול השותפות עם אמפא

.שידענו במחזור האחרון  

מילאו את כל הוועדות והנהלות הקיבוץ בדם , אלא חברים לכל דבר, בינתיים הנקלטים כבר לא נקלטים
...ובעיקר קצב חדש, ביקורתי ומלא רעיונות, צעיר, נמרץ  

האמנית שגידלה דורות של אמנים  - צדפי ה'רבקלג בעומר לשבועות נפרדנו מ"בין ל -ובמישור החברתי 
.זאת שמעבר לקיום היומיומי השוטף –וטיפחה את הנשמה היתרה שבקרבנו , וחובבים  

לא נותר לנו להציע ניחומים וחיבוק , הייתה עבורם המרכז כמו השמש ה'רבקלוהמשפחה המורחבת ש רמיל

וכך הותירה לנו , ה עוד מציצות מכל פינה בקיבוץ'יצירותיה של רבקל. אוהב ומי ייתן ולא תדעו עוד צער
.ויש יוזמות להמשיך את מפעלה בחדר המלאכה, משהו ממנה להתנחם בו  

תודה שוב לדור הצעיר , שנה אינן הולכות ברגל 65 –במעבר חד ולסיום נאחל חג משק מוצלח ושמח לכולנו 

.סימון-מירב בןעם לכל הגילאים בניצוחה של -עם ריקודי, שהרים מסיבה לתפארת בטעם של פעם  

 משולחנו של המזכיר 

שלקח את שרביט הניהול , יאיראיחולי הצלחה ל
בהצלחה לכולנו . ומעתה יעדכן מהנעשה משולחנו

נימרוד -וחג משק שמח   
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 על כוס קפה עם מיקי והניה שורץ

מזיזים את הכיסאות כדי לתפוס מקום בצל , אני עושה הכנות להקלטה, מתארגנים בגינה בשעת בין ערביים
מיקי הוא הדובר . השיחה נמשכת עד שהיום מחשיך. אחד העצים הגדולים המקיפים את ביתם של מיקי והניה

 .שמה מצוין במפורש –בפעמים שהניה מדברת , הראשי

 ?איך היא נקראת, כ הבנתי שהייתם בעיר הולדתך"ואח, שמעתי שאתם מתכוננים לנסוע לרומניה

פעם הייתה תחת שלטון . שם בכל תקופה התחלף השלטון, טרנסילבניהנמצאת ב. טרגו מורששם העיר 

 .כל אחד לקח ביס ביס ביס... הטטארים, פעם שלטו הרוסים, הונגרי-אוסטרו

 ?בעיר הזאת היו הרבה יהודים, כשאתה נולדת

, כי השלטונות לא הרשו ליהודים לעבוד בחקלאות, בכפרים לא גרו יהודים. בכל עיר ברומניה היו יהודים

 .ולעסוק רק במסחר או במלאכות שונות, היהודים יכלו לגור בערים. ולעבד את האדמה

 ?ידעתם שתגיעו לעיר הזו במסע

, על המסלול, על הערים על האתרים, על המדינה' עד ת' אתה מקבל פירוט מא –עם המועצה לנסוע , שמעי

 . כך תוכנן, לא עשו את זה במיוחד בשבילי, ידענו שעוברים דרך שם. הכל כתוב, מידע על האוכלוסייה

 ?זה סיקרן אותך –כשראית שהעיר הזו בתכנית 

וילד בן חצי שנה בטח לא , אולי חצי שנה גרתי שם, אני רק נולדתי שם. אני לא הכרתי את העיר, שום דבר

 .לא נסעתי אף פעם לרומניה. ומאז לא הייתי שם 1441אני עזבתי את רומניה בשנת ? נכון, זוכר

 ?התגעגעת

היא הלכה וחיפשה את הבית שלנו , שנה ויותר 26אחותי הייתה ברומניה לפני , שמעי. לא אמר לי שום דבר, לא
שנה והכל  16עברו ." דבר-אל תיסע לשום מקום מפני שלא תכיר שום: "הגיעה לשם ואמרה, לפי הכתובת

 . השתנה

 ?משהו אולי בכל זאת רצה לחזור לשם.. ברגע הזה שאתם מחליטים להירשם

 .אז הפעם תפסנו רומניה, רצינו לטייל עם המועצה כי כמה פעמים בעבר לא יכולנו לצאת

, האמת. תכנית טובה מאוד, מה נעשה ואיפה נהיה, מפורטת, התוכנית של הטיול הייתה מאוד מעניינת: הניה
אבל זה היה טיול שהיה , באמת היה קשה. אולי קשה יהיה, וגם הוא התלבט, לא התלהבתי מהרעיון לצאת

משפחת צדפי נרשמה אף . )שהיא הפסידה ה'רבקלאני כל הזמן חושבת על . כל גרוש, כדאי כל גרוש להשקיע

 .(אך לצערנו קרה מה שקרה, היא לטיול

 ?משהו ברחובות העיר, כרזות, שפה: אני מנסה לשאול מתי הרגע הראשון שאתה מרגיש שמשהו מוכר לך

עיר . לא תיארתי לעצמי כמה יפה, עיר יפה. אבל מאז היא השתנתה, 16-11בן , 1442הייתי בבוקרשט בשנת 

 –יש כמה בנינים מרכזיים שהרוסים ניסו לבנות . איפה שאתה מסתכל פארק, פארקים בלי סוף, נקייה, ענקית
לא הייתה . העיר לא נהרסה במלחמה. הבית ריק, ואין אף אחד שגר שם, מ"בנייה רוסית באורך של חצי ק

אבל , אנשים סבלו. ובפלוישט שהיא עיר נפט, האמריקאים הפציצו בבוקרשט רק מקום אחד. ברומניה מלחמה

 .המדינה לא נהרסה

 ?בכל שנות המלחמה גרתם באותו מקום

מיקי מביא את תיק הטיול שהוכן . )אנחנו עברנו מעיר לעיר מפה לשמה, לא

פה , בוקרשטפה זה . זו רומניה: הנה.( י המועצה ומראה לי את המפה"ע
טרנסילבניה גובלת . טרנסילבניהזו , פה מולדובה, פה אוקראינה, הונגריה

כ עברנו "אח. הנה, טרגו מורש: מצביע על המפה, אני נולדתי פה. בהונגריה

 . כ מפה להנה"אח, אולדניצהכ "אח, כ גרנו בבוקרשט"אח, אורדיאה -להנה 
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וטיילנו , על גבול אוקראינה, יאשירק פעם אחת יצאנו ל. כמעט כל הטיול היה בטרנסילבניה

 .בוקרשטמעט ב

 ?בטיול היה דגש על מקומות יהודיים

הקדיש אותו לקהילה . הוא עשה מוזיאון מהבית שלו. בבית אלי ויזלבבוקרשט היינו אצל , כן
 .ובכלל היינו בהמון מקומות, הלכנו לראות עוד כמה מקומות יהודיים. היהודית

 4בתי מלון . סבלים פה סבלים שם. אנחנו כל הטיול לא נגענו במזוודות. אם לנסוע אז רק בארגון כזה, שמעי

 . ארוחות ערב במסעדה, ערבי פולקלור, כוכבים

 ?מתי הייתה הפעם הראשונה בטיול שהרגשת שזה קשור לילדות שלך לנעורים שלך

 . שמה זה ריגש אותו נורא. חרושת-בבית, 14-16היינו במקום שהוא עבד בתור נער בן  -אני אגיד לך: הניה

 –על שפת אגם , וגם בערב האחרון ארוחת ערב עם ריקודים רומנים, בכפר היה ערב פולקלור( מיקי ממשיך)

 .זה היה נורא יפה, פולקלור עם זמרים נגנים רקדנים ואגם פתוח

מה זה בית הקברות . נכנסנו לבית קברות באחת העיירות בדרך מברשוב. אני אספר לך על בית הקברות העליז
שנה רצו  166לפני (. בכל מקום משפצים בתי כנסיות)באמצע העיירה יש כנסייה שנמצאת בחידוש ? העליז

ושם , אז כל אחד שנקבר עשו לו לוח זיכרון עם תמונה. האחראי על הכנסייה היה פייטן. לקבור שם אנשים

 ...צחקנו שם. ואם את יודעת רומנית את יכולה לבלות שם שבועיים, כתובים כל קורות חייו בחרוזים

אני לא יודע טוב . רק ביום לפני האחרון נודע לי שהיא יודעת הונגרית, הייתה לנו מדריכה רומניה כל המסלול

 .רק בסוף הטיול התחלנו לדבר.( טרנסילבנים דברו הונגרית. )בבית דיברנו הונגרית, רומנית

 ?איפה המקום שהכרת

מקום . מ מבוקרשט"ק 06 -כ –אני חשבתי שיהיה לי זמן ביום האחרון לקחת טקסי ולנסוע למקום שבו הייתי 

 .לא היה זמן, אבל לא הגעתי לשם. שם אני זוכר, 1444ליד הדנובה בו הייתי עד שנכנסו הרוסים בשנת 

כשהרוסים עזבו הם גילחו והרסו את . לא היו בתי שימוש ציבוריים, שנה 26לפני , כשאחותי הייתה ברומניה

ולא , המים מהברז טובים. תחנות דלק מסודרות, עכשיו יש שירותים מסודרים ונקיים בכל מקום. רומניה

כל בית מחובר , החשמל, הכבישים -הכל התפתח . מלאנו בקבוקים במים טובים בכל מקום. צריך לקנות מים
 . לגז

 ...בחרתי בית, בתים יפים: הניה

, תושבי רומניה הם די עניים. יש שם מעברי הרים נהדרים. מטר ויותר 2666היינו בגובה של  –הקארפטים 
. אכלנו המון דובדבנים, הפירות זולים, אוכל בשפע ובזול. אירו לחודש 466מורה מקבל . המשכורות נמוכות

 . הכלכלה בסך הכל ענייה, אבל הבגדים יקרים, המזון זול. הנקניק שאני אוהב עולה שם רבע מחיר מפה

 ...מיקי תחזור לרגע הזה שבו אתה מתחבר לעבר שלך

אמרו שצריך ללכת , לפני העלייה. מדיאשאני יכול לספר לך על התקופה שהיינו ב. יש דברים שלא מדברים

ושמה עבדתי בבית , גרנו במבנה אחד, בנים ובנות -היינו שם קיבוץ . אז הלכנו למדיאש. לקבל הכשרה, לקיבוץ
למפעל הזה הייתה זרוע . פניציהמפעל  –שבו ייצרו את כל הקריסטל באירופה , חרושת לזכוכית הכי מפורסם

וחוץ מכמה , היינו שם שלושים ומשהו אנשים. אין לי מושג אם הוא עובד עדיין. לאותם הבעלים, בקרית חיים

כנראה שזה היה מפעל של יהודים שנתנו לנו לעשות . כולנו עבדנו במפעל –בנות שעבדו בכביסה ובבישול 

בטיול עברנו על . והיו לנו מדריכים מישראל, דרור הבוניםזו הייתה הכשרה של . כדי שתהיה לנו עבודה, קיבוץ
 . ולא נכנסנו, הכביש הקרוב

 :שכך היה, יש לי סיפור. ומשם עליתי לארץ, שמה עבדנו

יום אחד בנובמבר הייתה . בכל יום יצאו קבוצות של עולים, הייתה עלייה גדולה מרומניה 1441בסוף שנת 

ובערב הייתה , חתיכות 16איזה , המדריך מהארץ היה צריך להביא סרטיפיקטים. צריכה לצאת מאתנו קבוצה

 . צריכה להגיע הרכבת שעליה עולים
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שעתיים . אני לא הייתי בכלל באותה הרשימה." אף אחד לא יכול לצאת. אין סרטיפיקטים, מצטער: "הוא בא

כבר מזמן ברח , 16 -סיפרו שהבן שלהם בן ה. באו לקיבוץ, יהודים, הגיע איזה זוג, לפני שהרכבת צריכה לצאת
אותו יום אני " ?יש לכם בחור צעיר שיכול להשתמש בו: "שאלו. עכשיו יש להם סרטיפיקט פנוי. לישראל

נותנים לי שק מכניסים , אומרים לי יאללה, אני אפילו לא מספיק לאכול. אחרי העבודה 6:66 -באתי ב. עבדתי

 .צא על הסרטיפיקט של הבן שלהם, לך עם הזוג הזה, חתיכת לחם, בפנים נקניק

, אז אמרנו בסדר." אני אצא באחת העליות הבאות, לא חשוב: "אז היא אומרת. אחותי הייתה שם יחד אתי

 . ואני נסעתי ברכבת עם האנשים האלה, ניפגש באיזה מקום

אז . מסך הברזל ירד, הרוסים לקחו את השלטון לידיים ואסרו על היהודים לצאת מרומניה 1440בתחילת 
 !  1414אחותי נשארה שם עד 

 .ואז נפרדתם ליותר מעשרים שנה, היא חשבה שאתם מתראים עוד חודש חודשיים

 .אני זוכרת, היא הגיעה אחרי מלחמת יום כיפור: הניה

נסענו , שבכל תחנה היא עצרה, הייתי עם הזוג ברכבת הרומנית. אז אני הצלחתי לצאת בדקה האחרונה

שם . שלחוף הים השחור בורגסעד , נסענו עוד יומיים ברכבת בולגרית. עברנו עם רפסודות את הדנובה. יומיים
בכל , מפלסים 0-1באנייה . גלויות קיבוץו עצמאות, היו שם שתי אוניות. המתנו לעלייה במשך כמה שבועות

. העלו אותנו כמו צאן, עומדים בולגרים בריונים ותופסים כל אחד ומרימים אותו. מפלס שלושה דרגשים

 .העלייה הגדולה מרומניה!!! איש 0,666על אוניית משא היינו , תתארי לך

כולם עלו . אני זוכר שראיתי משחק כדורגל מהסיפון. ועצרנו שם, עברנו דרך הבוספורוס, התחלנו לשוט

אוניות  16 –איך שיצאנו מהבוספורוס ... להסתכל אז גירשו אותנו מהסיפון למטה כדי שהאונייה לא תתהפך

בראשון לינואר . הייתי חודשיים בקפריסין. לא הגענו לארץ, ימים הגענו לקפריסין 1אחרי . אנגליות בעקבותינו
 .המסע לארץ מרומניה ארך שלושה חודשים וחצי. סוף פברואר הגעתי לארץ. ירדנו מהאונייה בקפריסין

. 10אמר שהוא בן  14מי שהיה בן . ילדים, "לא לוחמים"כיוון שנחשבנו ל, אני יצאתי מקפריסין יחסית מוקדם

 .נתנו לצאת מקפריסין לישראל 14-10בגילאים האלה 

 ?מה היה השם שלך בסרטיפיקט

הלכתי . כבר לא הייתי איתם, אך כשעברנו לרכבת הבולגרית, עליתי עם בני הזוג לרכבת הרומנית. לא זוכר
לא ראיתי יותר את . והיינו ביחד, מאותה העיר שממנה גם אני באתי, ה ממדיאש'עד שמצאתי חבר, לבד

 .ההורים האלה

, לקח אותי ואת אחותי, בא אחד, וילנוס, ליטאאחרי המלחמה יצאנו מ. גם אני לא באתי עם המשפחה: הניה
. כל אחד מאתנו הגיע לארץ לחוד ורק פה התאחדנו. ומשם לא ראיתי אותו יותר, אשר בפולין 'לודזהגענו ל

אמא . לא פשוט היה להגיע. ואמא הגיעה עם אחת האחיות שלי. כל אחד הגיע בזמן אחר, אנחנו שבעה ילדים

 ...סיפורים יש, מה אני אגיד לך. שלי הייתה אמיצה

 !צריך לספר? איך הדור הבא יידע איזה מאמצים עשיתם כדי להגיע לפה

צרפו אלינו עוד . טרנסילבנים, ה ממדיאש'בחברת נוער עם כל החבר יעקב-אשדותהייתי ב: יש לי עוד סיפור

גייסו אותנו  1444בהתחלת . מאירוהשני  בצלאלאחד . שני בחורים שהסתובבו באירופה ועברו דרך הולנד
, חרוד קיבלנו מדים שהצילו אותנו בחורף-בתקופת השרות בעין. )ל"היינו המחזור הראשון של הנח. לצבא

אבל לא ידענו להתקשר , היינו חברים עם מאיר.( היה לנו מזל, כובעים, הביאו לנו שינלים. 1466בשלג של שנת 

אז הוא הלך לחיות , ההורים שלו הצליחו להגיע לארץ, חרוד-זמן קצר אחרי שעברנו לעין. לא להתקשר, אתו
בספטמבר , ואחרי חודשיים שהיינו כבר בקיבוץ, 10הייתי בקושי בן . הקמנו את הקיבוץ 1466ביולי . איתם

 . ל"קיבלנו שחרור מצה, 1466

פעם כמעט שקיבל , מכיר אותו פיני. )התגייס למשטרה מאיריק הזה 'אחרי כמה זמן הבחורצ
... פיני העמיס והעמיס את הטנדר ונסע ככה. היינו משווקים ירקות לשוק בחיפה. רפורט ממנו
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והוא נותן , מדברים הוא והשוטר... קטורים שלו האירו את השמים 'המשטרה עצרה אותו על זה שהפרוז

ואל , תוריד קצת מהסחורה, בסדר. "בטח שאני מכיר" ?אתה מכיר את מיקי ? ניר אליהו? מה. "רישיונות
 !"(סע, תעמיס כל כך הרבה

עד שהגיע להיות , חיים ועוד איזה תפקיד-הבחור הזה מתקדם במשטרה והיה מפקד משטרת קרית, העיקר

 . והיו לנו גם מפגשים של חברת הנוער, ביקרנו אותו לא פעם. בעפולה, מפקד העמקים

אחותי עבדה . והוא בזמן התפקיד שלו גם היה גר בנצרת. אחותי הגיעה לארץ והתיישבה בנצרת, העיקר

הוא מדבר איתה . מכניסה את כולם בכיס, "תחקירנית"היא הייתה . בסופרמרקט והוא בא לעשות קנייה

והזמינו , החליטו להתחתן. ופה פגשה מישהו שגם עלה מהונגריה, אחותי הגיעה לארץ גרושה... וזה וזה
הוא ? למי באת: אני שואל. הזה מאיראת ? את מי אני רואה, אני הולך לחתונה. בסדר. אותנו שנבוא לחתונה

, מסתבר שאנחנו בני דודים. אני באתי בשביל אחותי" ?ובשביל מי אתה באת. באתי לבת דודה שלי"אומר 

. מאיר הירשהוא . אחותי פשוט תחקרה אותו ועלתה על זה. וכל כך הרבה שנים היינו חברים ולא ידענו
אז . אבא שלו היה אח של אמא שלי. האמא שלי ממשפחת הירש. חסידות סאטמר, ההורים שלו מסאטמר

יהודי שלא היה , "גוי"הם זרקו את אמי כי היא התחתנה עם . אנחנו קרובים של משפחת הירש מסאטמר

חבל . ההורים שלו גרו בבני ברק. שאמי הייתה פה ולא ידענו עליו, מה שחבל לי מכל הסיפור הזה. חרד

 .שאמא שלי לא פגשה אותם

אני גרתי ? 01ואחרי זה בשנת  46ואם אני אגיד לך שאני ראיתי את ההורים שלי בפעם האחרונה בשנת 

הם לא יכלו . וכל השנים לא היה לנו קשר. ולא ידענו אחד על השני, והם גרו מעבר לגבול, באורדיאה

 .ואנחנו לא ידענו איפה הם, להתקשר לישראל

 ?לך לא היו בכלל תעודות כי נסעת עם ניירות של מישהו אחר, בעצם

 . שום דבר, לא תעודת לידה. ואין לי עד היום, לא הייתה לי אף תעודה

 ?לא ניסית להשיג

אני לא . בכל מקום היה לי שם אחר( צוחק... )יקברו אותי גם בלי תעודת לידה. אני לא צריך, לא מעניין אותי
 .רק לפי שאמרו לי, יודע מתי נולדתי

אבל באיזה "אז שאלו אותי . באוגוסט 4זה היה , הלכתי לקבל תעודת זהות חרוד-עיןכשהייתי ב: הניה

 . ומאז זה היום הולדת שלי, אז אמרתי את התאריך הזה של אותו היום" ?תאריך נולדת

רומניה . אבל שיהיה טיול כמו שלנו, אני ממליץ, שמעי. היו לך יותר סיפורים אישיים פה מאשר על רומניה

ועל ידו מקום , בצד נהר, יש שם מעבר הרים כל כך צר. את נכנסת לקרפאטים את שוכחת מהעולם. יפהפייה

ואלד אבא של דרקולה היה . מבצר על גבול טרנסילבניה. סיפור מהתחת, הינו גם במבצר של דרקולה. לקניות
ואלד שלח את שני . הוא בנה מבצרים במעברים כדי לגבות מכס. מושל של אחד האזורים הגדולים ברומניה

ובמקום שהוא , הוא חזר לרומניה. והתורכים רצחו את אחיו של דרקולה, הם הסתבכו שמה. בניו לתורכיה

 . הוא היה משפד אותם. תורכי לא היה מתקרב -היה 

אז התחילו להתאים . המלכה רצתה להתבודד 4אחרי שהבת שלהם מתה בגיל . לפרדיננד המלך הייתה אישה

אז , וגם אשתו רצתה להתבודד, אחרי זה היה קרול השני מלך רומניה. בנו והוסיפו, את המבצר בשבילה

אחד הבמאים מארצות הברית  06-בשנות ה. חדרים רבים וחצר גדולה. מדרגות כאלה צרות. המשיכו לבנות
זה צולם , אבל דרקולה אף פעם לא היה גר שם, אז הוא בחר במבצר הזה, רצה לעשות סרט על דרקולה

 .היו שם מדרגות סתרים... ונהיה מפורסם בכל העולם

 .טוב שישבנו שם קצת, הברך כל כך רעדה לי, מדרגות סיוט: הניה

אפילו בחלום את לא יכולה לתאר , בית קיץ של מלך. בנויות רק מעץ, כנסיות ענקיות. היה כדאי, היה כיף

 .אני ממליץ לנסוע, פנטסטי. איזה פיתוחי עץ

 .עשיתם לי חשק לנסוע, עכשיו יש לי תיאבון
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מודה , אני יצאתי מביתם. מיקי והניה נכנסו הביתה לאכול ארוחת ערב, הערב ירד, השמש שקעה
של אנשים , מרגשות, על ההזדמנות שנפלה בחלקי להיות עדת שמיעה לפיסות היסטוריה קשות

הקימו , אנשים שרוחם לא נפלה ולא נכנעו לייאוש. שהיו חלק משמעותי בבניית הקיבוץ והמדינה
, מקווה שמעיין הסיפורים ימשיך לנבוע. ונהנים ממה שמציעים להם החיים, שבט מפואר של בנים ונכדים

 .ואולי עם הזמן הכאב פחות ישתיק את הקולות

 .הוצאתי קטעים מן הויקיפדיה שנוגעים לסיפור העלייה של מיקי, לסיום

 

השם שונה ) פאן יורק באמצעות אוניות המשא בורגס בולגרייצאו רבים דרך הנמל ה 7491משנת 

. שחולקו לתאי מגורים לצורך העניין, "(עצמאות"השם שונה ל)  נט'פאן קראשצו"( קיבוץ גלויות"ל

אך גם יציאה זו לא , איש בשתי האוניות 70,111-כ ,ההעפלה הייתה זו העלייה הגדולה ביותר בתולדות

, בעיצומה של ההפלגה. והשלטונות לא סיפקו לנוסעים דרכונים או תעודות מסע, הייתה מוסדרת ממש

שתי  .קפריסיןבריטיות שליוו את האוניות והובילו אותן למחנה המעצר קראולוס ב משחתות הופיעו

הארגון , גודלן של האוניות". הפאנים" -הספינות שטו יחדיו לאורך כל הדרך ולכן הן כונו בשם אחד

הקנו לפרשת  ,ט בנובמבר"כב ם"אוהמדוקדק והמאבק הדיפלומטי סביב הפלגתן על רקע החלטת ה

 .ההעפלה חשיבות רבה בתולדות" פאנים"ה

 

 ימים ראשונים
 

 הניה ומיקי במצולמים
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 חוגגים גבורות -ם "בתל"ברכה ל
 

 !לחברי וחברות גרעין בתלם " חגיגת הגבורות"כבוד הוא לי לעמוד ולברך אתכם היום ב

 :אני קצת מתקנא בכם –אז לפני כן וידוי קטן ? איך לברך, התלבטתי מה לכתוב

לו יכולתי לחיות "אלא סוג של הערכה כזו ומשאלת לב שלעולם לא תתגשם ש, לא קנאה מצרות עין חלילה
 .(לא שרע לי ככה אבל חלוץ זה יותר מרגש)להגיע לקיבוץ כחלוץ ולא כברירת מחדל " את חייכם

ירושלים , תקווה-פתח, חולון, אביב-צברים גאים מתל: חברתם לכם לקראת גיוס מכל קצוות ישראל היפה

הנוער "ובתנועת " תנועה המאוחדת"חברים ב, מבתי הספר החקלאיים כדורי ומקווה ישראל, והקריות
 .ל הגדול אי פעם"מיטב הנוער התקבץ לגרעין הנח". העובד והלומד

עברתם הכשרה משותפת , רקדתם הורה בכיכרות, כצעירים חוויתם את הרגע המכונן של הקמת המדינה
-ניראו לאבוקה , עוז נחלהתלבטתם אם להצטרף כחלוצים ל. שלחופי הכנרתגב והאון -עיןבקיבוצים 

שבו , ישוב ספר צעיר המיושב בעולים חדשים, אליהו-הולכים לניר: ובהחלטה דמוקרטית נפל הפור, אליהו

... האפשרות להכתיב את הטון ולעצב קיבוץ כמעט מבראשית שכנעה את הרוב. תחלופה רבה וחוסר יציבות
יצרתם יש מאין והגנתם בגופכם על גבולה  –" מנהל מקרקעי ישראל"בימים שלפני : החלטתם ועשיתם

 .כך שמעתי, היה שמח, למרות העבודה הקשה והשמירה בלילות. המזרחי של מדינת ישראל

הפכתם את , אך עם האמונה והבערה הפנימית בלב הפרחתם את השממה, חיי החלוציות היו מלאי קשיים
הנחתם , שיקמתם בארות, ש של חקלאות מודרנית"בוסתני הנפקדים הנטושים לפרדסים מטעים וגד

הגשמתם את מהות  –גן פורח על גבול קלקיליה , יצרתם יצירה מופלאה. תשתיות פיזיות וארגוניות 

מי  –והובילו גם מחוצה לו , חברי הגרעין היוו שנים רבות את שדרת הניהול בקיבוץ. ולכם הברכה, הציונות
 .ל ומי במפעלים האזוריים"מי בשליחות בחו, מי בנוער העובד, בתנועה

... עם שירה רמה בתור וסקרנות מתחת לדוש... אבל מצד שני היו מקלחות משותפות, היו שנים קשות, נכון
סביב . שגדלו לתפארת הקיבוץ" ילדי השמש: "חינוך קיבוצי משותף לילדים המשותפים, חתונות משותפות

-שלמרות שרבים כבר אינם פה אתנו בניר, אך המרגש ביותר הוא, נושא הלינה היו ויכוחים ועזיבות רבות

ובאירועים ( לא עלינו)ובהלוויות , שנתיים, במפגשים חודשיים, שמרתם על קשר טוב עד היום, אליהו

כזה שיש לקנא  –כנראה שנוצר פה קשר מיוחד עד מאוד  –ממשיכים להתעניין , שומרים על קשר. משמחים
 .בו אנו חיים" אני"בודאי בעידן ה, בו

חשתי את כאבם של רבים מכם על כך שמפעל  –בתהליך השינוי הממושך שעברנו  –עוד דבר אחד קטן 
, הקיבוץ לא מת: ניתן לומר בבטחה –שבע שנים אחרי , אני חושב שהיום... חייהם הייחודי הגיע לסיומו

מלבלב ופורח ואפילו הצלחנו לשמר רבים מהשירותים המשותפים והערכים של הקיבוץ , הוא התחדש

 .חלק רב בכך, שנותרו בקיבוץ" בתלם"בוגרי , לכם. שהקמתם

 :ולכולכם אאחל

עברתם רק שני , אל תתעייפו, שתמשיכו להיפגש ולשמור על הקשר המיוחד שנרקם פה, רק בריאות ורעות
ונשכיל להתנהל על פי הערכים , 126ולנו נאחל ברשותכם שנמשיך ליהנות מכם עד . שליש מהדרך

 !שמח  06יומולדת . שבאופיו המיוחד יש לכם זכויות רבות, שהתוויתם לנו מראשית הקיבוץ

 נימרוד

ַמְנִתי ן טָׂ טָׂ   ַגְרִעין קָׂ

חֹּר  .ַבֶתֶלם ַהשָׂ

אן   ,ֶהֱאַמְנִתי, ִיְשֶגה כָׂ

 .ַלְחִמי ְלִפי ַהּדֹור

ץ  ,בֹוֵקעַ , ִהֵנה הּוא צָׂ

ז  ,ֵעינֹו יָׂרֹּק וָׂפָׂ
זֹון נֹוֵגּהַ   ְואֹור חָׂ

 .ַעל ִמְשעֹוִלים ֵמָאז

ק ֲעֶטֶרת זָׂ   ְואֹור חָׂ

 .ְלקֶֹּמץ ִשבֳַּלי
רּוַח ַהּסֹוֶעֶרת  בָׂ

 !ֱאלַֹּהי, נְָׂטֵרהּו

 פניה ברגשטיין/ גרעין טמנתי 
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 ברכות דור צעיר

בחודשים שחלפו מאז העלון הקודם הצטברו ידיעות רבות שעברו 
בכל זאת מדובר בדור הצעיר   -ידיעות טריות וברכות , מחדשות לישנות

 :אז נתחיל. שמתאפיין בשינויים תכופים ובחוסר מנוח

 :ל“שבו הביתה משהות ארוכה בחו

 .שכבר מתגברת את החינוך, מאיואתו גם  , מטיול במזרחדן קובלסקי 

 .ברל בשנה הקרובה-ומתעתדת להתחיל בלימודי חינוך בבית, שבה מהונגריהאיה כרמיה 

שני סיימה את הלימודים לתואר ראשון . כבר עוברת לעיר הגדולה! והופ, מטיול במזרחשני קובלסקי 

 !!!בהצלחה . במדעי המזון

 .ובקרוב עולה שוב על סיפון אוניית נוסעים כמאבטח, בא לביקור מולדת קצרצרניב נמר 

מן הפסגות , אמריקה-אחרי שלושה חודשים בדרוםגיא בארי עד שיצא העלון לאור אמור לנחות גם 

 .אוגוסט שלא מרחם על אף אחד-המושלגות לחום יולי

 :ויש גם המתכוננים לצאת

 .אך כל אחד בזמן שלו ובקצב שלו, שניהם שמים פעמיהם להודו  -אלעד קורדובה ועמיחי קורדובה 

 :ל“בימים אלה מסיימות שנת שירות ומתכוננות לגיוס לצה

 .ש בפנימיית ארזים“שהייתה שיעל בארי 

 .ש בכפר נירים“שהייתה שבר פלג 

 :2616 -ה “ב מחזור תשע“מסיימי י

 .שם תעסוק בהדרכת טיולים לכל הגילאים, יוצאת באוגוסט לשנת שירות בניצנה  -עלמה ינאי 

, שם ידריך נוער שעולה מצרפת, יוצא באוגוסט לשנת שירות בחוות הנוער הציוני בירושלים  -עמרי מרחב 

 .“נעלה”במסגרת תוכנית 

 .אחרי קורס שתעבור תהיה מורה חיילת במסלול עלייה וקליטה, ל“מתגייסת באוגוסט לצה  -ירדן שיקלי 

לעבודה חינוכית עם ילדים , יוצאת באוגוסט לשנת שירות בפנימיית ארזים בשדה יצחק  -שקד ברלס 
 .ונוער 

 .לתפקיד של הדרכה וחינוך, יצחק-יוצא באוגוסט לשנת שירות בפנימיית אלוני  -תבל קציר 

 .ומספטמבר בעצמאות כלכלית, ל בנובמבר“מתגייס לצה  -יותם ברלס 

 .ועד אז בעצמאות כלכלית, (לות“במסלול רמטכ), ל“מתגייסת בזמן הקרוב לצה  -שירז לביא 

בהכנתו ובמהלכו השתתפו . “שורשים וכנפיים“יום שעסק ב, ב לבוגרים“עם סיום הבגרויות נערך סמינר י* 
 .נקווה שהמסורת הזו חוזרת להיות חלק מהמארג החינוכי בנעורים. חברים רבים

 :ולאלה שכבר מתחילים שלב נוסף בחיים

 .הנישאים בקרוב מאודדור שוורצמן ל “ובחיפעת דנה טוב ואושר בחיים המשותפים ל-ברכות חמות למזל

 .שלל ברכות ואיחולים למזל טוב  -יפית ל “ובחארז שלמון   -ולמי שכבר נכנסו תחת חופה וקידושין 

 .הרבה נחת ושמחה  -למשפחות דנה ושלמון 

 מרים שקד                       : מוסרת
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 מרכז רפואי ואקדמי מצטיין -מאיר 
המרכז הרפואי סיים בהצטיינות את מבדק האקרדיטציה הנערך אצלו זו 

 הפעם השלישית

רבים מחברי הקיבוץ מקבלים 

שירותים רפואיים כאלה ואחרים 
שותפים , מהמרכז הרפואי מאיר

ומודים על המקצועיות ,  לברכות

גם אם יש , והטיפול המסור

 .לעתים ביקורת
 

אליהו שותפות -כמה מחברות ניר

 :להצטיינות הזו
 

סגנית מנהלת   -אמל כרמיה 

. סיעוד טיפול נמרץ ילדים
אחראית ומרכזת נושא החייאה 

 .בילדים בבית החולים

 מתנדבות

 מחלקת ילדים  -חנה מאור 
 מחלקת ילדים  -עתליה אייל 

‘ פנימית ה  -( ו‘לנצ)אילנה ניר 

 ומיון
‘ פנימית ה  -שושנה לוינסון 

 ומרכז השירות
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 ילידי החודש

 04, גניה כינורי

 01, הניה שורץ

 01, מיקי שורץ

 06, רמי צדפי

 10, מזל אהרון

 00, יהודית ברזילי

 04, צבי מאור

 01, זאב כספי

 01, נעמי תקומי

 01, פיני טוכמכר

 06, ברוך ראובני

 יולי

 44, זוהר גלילי

 40, ליזה בוחסירה

 46, אלי ביוקאורל

 42, מרים קרומן

 46, עירד אייכלר

 אוגוסט         

 21, עינב זנגי

 21, יותם נמר

 26, אלון פינבלט

 26, ניב נמר

 22, אביב קציר

 14, דותן ראובני
 10, יותם ברלס

 11, יונתן ביוקאורל

 14, ארי-פוריה לב

 11, סולי שר

 14, ענבר גולן

 14, קארין כרמלי

 11, ליאון דולב

 11, נטלי ביוקאורל

 10, קרן זוהר

 16, דור הורביץ 
 16, אבישי רוזנבלום 

 16, עדו שקד

 41, לילך ינאי

 41, פזית ראובני

 40, אילת לביא

 46, שאן-אורי בר

 41, גיא אמיתי

 41, הדס שר
 46, אהרון כדורי

 46, איתי לנגשטטר

 46, שחר הררי

 10, אלון כרמלי

 11, שיר רז

 11, ינון בורנשטיין
 10, הדס פרי

 11, שני מדר

 11, תמיר ברק

 4, גילי אייכלר

 4, רום רוזנבלום

 0, אביתר ברזילי

 4, אורי צדפי

 4, מיכל רז

 1, יואב מורנל

 2, כרמל ברזילי

 1, ירדן ביוקאורל

 1, דור מאיר
 

 01, ו רוזנבלום‘איז

 06, הוארד הורביץ

 64, דינה פינבלט

 61, אריק רוסו 

 24, נופר וינטר

 20, דרור ירושלמי

 26, דן קובלסקי

 10, שירז לביא

 10, תבל קציר

אנחנו  -אם השמטנו מישהו  
אנא דווחו לנו . מתנצלים

 .ונתקן

 01, מרסי רוזנבלום

 02, מיקי גבע

 02, עירית קולקובסקי 

 66, יובל ראובני

 61, גיל ינאי

 66, טלי ראובני

 11, גל קאליפה

 12, קרולינה קרבס

 12, יותם פנר

 16, ליאור קולקובסקי

 16, לירון שר

 16, צדפי-שחר עציון

 0, עפרי ביוקאורל

 0, שאן-איתמר בר

 0, אלה בוחסירה

 1, אלעד רז
 1, נדב אברהמי

 

 1, יואב ראובני

 1, יותם גולן

 1, שחף קאליפה

 1, סימון-עידן בן
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 (.לא יאמן אבל יש כאלה)והפעם לכל אלה שמעדיפים אותיות על מספרים 
ולשנות את סדר , יש להעתיק את האותיות מכל עמודה במסגרת העליונה לעמודה מתחתיה במסגרת הריקה

 .ובסוף משפט הגיוני, האותיות כך שייווצרו מילים במאוזן

 .אם אין כזה בסוף השורה סימן שהמילה ממשיכה בשורה הבאה –רק ריבוע מושחר מסמן סוף מילה 

 . חפשו את האותיות הסופיות: רמז למתחילים
 ?חג המשק כבר אמרנו: רמז  לתוכן

 8חידוניר 

או למערכת  com.gmail@ruffybortz: הערות או בקשות אל, יש לשלוח פתרונות

  או באתר

 השתתפות באבל
 :מבקשת להשתתף באבלם של“ בניר”מערכת 

 

 .ל“זגד ירושלמי הסב -בני ירושלמי ובני המשפחה על מות האב

 .ל“זאסתר קרודו יצחק לוי ובני המשפחה על מות האחות 

 .ל“יני ז‘ל אחיו של צ“זארי -יגאל לבארי על מותו של -משפחת לב

 .ל“זרחל כהן לולה רגב ובני המשפחה על מות האחות 

mailto:ruffybortz@gmail.com
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A dream you dream alone is only a dream. 

A dream you dream together is reality. 

  
                                                                                                                    

  John Lennon 

 חלום שנחלם לבד נשאר רק חלום
 .חלום שנחלם ביחד הוא מציאות

 

 ון לנון'ג

The English corner 

 מישל ביוקאורל: מגישה 

 אירועי תרבות חברה ונוער
ג בעומר “את ל, את יום העצמאות, את המימונה, מאז העלון הקודם שיצא בפורים זכינו לחגוג את ליל הסדר

 .ל ופעולות האיבה“כן ציינו את יום השואה ואת יום הזיכרון לחללי צה-כמו. ואת שבועות

 .תודה לצוותי התרבות הנמרצים שלא מרפים ומאפשרים לכולנו אפשרות לחגוג בציבור
 .תודה מיוחדת לנעורים על טקס כתובות האש המושקע וכבר כמעט מובן מאליו

את הגביע . תרתי משמע, על ערב שהצטיין בהומור ובאווירה חמה( “האלמונים”)הופס -תודה למארגני הסאמר

, ענבר גולןשבשורותיה שיחקו , (“בתלם”ואם תגידו את זה מהר זה ישמע כמו ) LMזכתה להניף קבוצת בית 

וחוץ מזה הם גם . מחשל אותך( אמפא)הוכיחו לכולם שמה שלא הורג אותך . ברמן אריאלועמית ויינברג 

 .יודעים לשחק כדורסל

סיום חוגי אומנות , ארוחת בוקר משותפת וטיול בעגלה ביום הבחירות, היה גם טיול משפחות לנחל חלילים
והסתיימה במבצע חילוץ מלב הכינרת , ורפסודיה שהחלה כרגיל, אוכל-עם תערוכה נהדרת בחדר“ תמנוני”

 !!!מדר  עמרהמדריך ושחר כשבתא הקברניט נותרו עד לרגעים האחרונים , באישון לילה

עם ופופקורן שחולק מן העגלה המיתולוגית -ריקודי, ש האחרון ארגנו הצעירים מסיבה ברוח נוסטלגית“בסופ

 !היה כיף, טוב שלא נשברתם. האוכל-של חדר

 פינת הפרגון

 תודה

 ,בשמי ובשם בני משפחתי –ברצוני להגיד תודה 
המצווה -לצוות גן האירועים על האפשרות לחגוג את בר

 . גונישל נכדי 

התכנסנו בגן האירועים ליד הבריכה 

 .המטופחת
 .כל אורחינו היו מלאי הערכה

 יונה פלג
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 ...בתינו הומים
 מזל טוב להולדת התינוקות

 
 נין לצבי וחנה מאור, נכד לגדי וסוזן, בן למיכל וניצן מאור -רותם 

 אחות ליהלי ונוגה, בת לסמדר ואריאל ברמן -כרמל 

 ארי-נין לפוריה לב, נכד לאורלי ושולי, בן למאי וזיו -הר 
 ה לוינסון‘נינה לשושקה ואברמל, נכדה להדר ורמי, בת ליעל ואוהד -תמר 

 נכד לחיה ויעקב אברהמי, אח לאמיתי ונדב , בן לרוית ואלון -יונתן 
 נכדה לתרצה וויצמן זנגי, אחות ליואב, בת ליערה ושי -רוני 

 נכדה לדפנה וקוני פנר, בת ליודפת ויותם -מאיה 
 נכד לחוה ואברהם קאליפה, אח לדריה ושחף, בן לגל ונדב -ניל 

 
, בריאות טובה והמון אהבה, מאחלים לכם הרבה שמחה בגידול הקטנטנים

 אליהו-מבית ניר

 מזל טוב לזוגות שבאו בברית הנישואין ... וזאת לעדות
 

 ענת ואבישי רוזנבלום
 וזיו וייסמן( קרבס)לורלי 

 שלי ואייל פינבלט

 ליטל  ודרור יפה
 ואלעד( ניב)נעה 

 יפית וארז שלמון
 

. מאור ושלמון, יפה, פינבלט, קרבס, ברכות חמות ולבביות למשפחות רוזנבלום
 .מי ייתן ותרוו נחת מן הדור הצעיר

 חשבון בנק במקרה של פטירה... ולהבדיל

אלא אם יש למשפחה , לאחר פטירת קרוב משפחה חוסם הבנק באופן אוטומטי את חשבון הבנק של המנוח 
 .חשבון משותף עם אחד מבני המשפחהצוואה או אם יש למנוח 

טיפול בכך והשגת צו ירושה כרוכים . כוח בחשבון-החשבון נחסם גם אם יש לאחד מבני המשפחה ייפוי

 .בתשלום כסף רב

 . לחשבון משותף או לדאוגצוואה כדי למנוע בעיות מסוג זה בעתיד מומלץ מאוד לעשות 
או עם , המסדיר את המצב בין בני הזוג לאחר פטירת אחד מהם, בבנק ניתן לחתום על טופס אריכות ימים

כדי שהוא לא ייסגר בעת פטירתו של בן , ניתן לצרף שותף לחשבון כשאחד מבני הזוג נפטר. )שותף לחשבון

 (. הזוג השני
 .וכן לדאוג לצוואה מסודרת, על כל פנים כדאי לגשת לסניף הבנק להסדיר את מצב החשבון

 יונה פלג: מוסרת
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 מרכז משק -מן הארכיון 
במרכיביו עסקנו בעלונים )אגף חברתי  –ניתן לראות את הקיבוץ כמבנה בעל שני אגפים 

 .ואגף משקי שבו נעסוק הפעם( קודמים

וכולל בתוכו את ענפי הקיבוץ שהצלחתם היא הגורם   הצד המשקי הינו החלק הכלכלי ומקור ההכנסה המרכזי

 . לרווחת הקיבוץ

, חברים מרכזי ענפים 6-1 -ניהול חלק זה מוטל על ועדת משק הנבחרת בבחירות שנתיות באסיפה ומורכבת מ

ניהול המשק הכלכלי דורש התמקצעות . ובראשה מרכז המשק שנבחר גם הוא באסיפה, לעיתים המזכיר, גזבר
ולכן , תפקיד מורכב...יכולת להוביל מהלכים ועוד, יחסי אנוש טובים, הבנה בחקלאות, כלכלה, וידע רב בארגון

 .במדרשת רופין קיים קורס בן שנה לימודי לרכזי משק אותו הם נדרשים לעבור לפני כניסתם לתפקיד

ואפילו עוד בהיות , ולכן מיומו הראשון, שהקיבוץ אינו יכול להתנהל ללא איוש תפקיד זה, ניתן לומר
ובימים שלאחר מכן , ביום העלייה. כבר נבחר חבר למלא התפקיד בעתיד, גלעדי-בכפרהמייסדים בהכשרה 

 .ל"ז יוסף קושמרומילא את התפקיד 

 : הייתה רבה, מעורבותו של מרכז המשק

, לול, רפת, ש"גד, מטע –הכנת תוכניות שנתיות ומעקב אחר פעילות הענפים ^   

עבודת , ענף הטרקטורים, מים, כותנה, פלחה, מחסן בגדים, מכבסה, מוסך, מסגריה

 . המשאית

בעונת : למשל. תכנון שנתי של כוח האדם הדרוש לענפים בדגש על חודשי השנה^   
או , חשבון ענפים אחרים-ש נדרש כוח אדם רב לעתים על"הקטיף במטע או בגד

 . לעתים הבאת פועלים שכירים או עובדים זמניים

, תפעול טרקטורים, מחלות ומזיקים, ריכוז ענף: שליחה לקורסים מקצועיים כמו^   
  .טיפול במשאבות ועוד אין ספור עניינים, מסגרות , חשמל, מכונאות, ריסוס

מעורבות " עדן אירועים"ומאוחר יותר " פלסטניר"מפעל  -קיימת גם תעשייה בקיבוץ  1412היות שמשנת ^   

 .רכז המשק והוועדה נדרשת גם כאן

שהעיקרית שבהם היא ועדת משק שלרוב , היה חבר בוועדות שונות, מרכז המשק בגלל תפקידו המרכזי^   
הינו קשור גם עם . הוק-אך גם בוועדות חברתיות ובנושאים המחייבים החלטות אד, התכנסה אחת לשבוע

  ... הבנקים ועוד, התנועה, משרד החקלאות, גרנות המפעלים האזוריים, הסוכנות היהודית: גורמי חוץ כמו

בדפדוף בפרוטוקולים של ועדת משק ניתן לראות שהוועדה טיפלה והייתה שותפה ואחראית למגוון רחב מאוד 
רכישת ציוד הכרחי תוך התייחסות , צינורות השקיה, תיקוני מבנים: וביניהם בנוסף לענפים , של נושאים

 .‘לתכנית השקעות מוגבלת בתקציב וכד

וזאת באקראי מפרוטוקולים של שתי , בחרתי להציג את הנושאים לדיון, כדי להמחיש יותר את כובד הנושא

 .ישיבות מימים רחוקים

 1.6.1401ישיבה 

הכנה לירידה לנגב לקצור השחת , הכנת השטחים לשנה הבאה, טרקטורים, סידור עבודה, בחירת מרכז קניות

מתקנים , הרחבת המסגרייה, רכישת מכסחת לנוי, סדרי העבודה במכוורת, ולהביא הביתה את החבילות
      .לאחסון והובלת צינורות קלים להשקיה

 16.0.1414ישיבה 

נציג הקיבוץ , ריכוז השלחין, ביוב קלקיליה, א"פיתוח סביב ח, אחזקת דירות, ריכוז הפרדס, מאביסים ללול
 .רכז למוסך. רכב, מקצרת ענפים, מלגזה –לפרדס , נטיעת אבוקדו, בועדת הרפת האזורית

 1466יוסף קושמרו 
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החלטה  "תקציב משולב"בראשית . התפקיד והוועדה שינו פניהם, עם תהליך השינוי שעבר ועובר הקיבוץ
ולבסוף השלב  2661תאגוד הקיבוץ דצמבר , שינוי מבנה. שכר ופרנסה, שיש בה שילוב בין תקציב 24.11.2662

 .1.1.2664ושכר דיפרנציאלי והפרטה מיום " רשת בטחון"בו אנו נמצאים היום 

  :והיום

. ר כלכלי במשרה חלקית"ובראשה יו, ולפחות אחת לחודש, נבחרת הנהלה כלכלית המתכנסת לפי הצורך
הענפים התאגדו לאחזקות עם דירקטוריון וניהול . מרכז המשק הפך למנהל עסקי ועוסק בכך במשרה מליאה

 .בהתאם

 .האגף המשקי פועל כגוף עצמאי ותורם את חלקו לחוזקו של הקיבוץ

 עמיקם רגב

 

 1414פיני טוכמכר 

 ???מתי צולמה ???  מי מזהה 

 1414קלמן גביש 

 46-עמר לוינסון סוף שנות ה
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, הייתה תקופה שבקיבוץ לא היו מנהלים. מנהל כלכלי ועוד, מנהל קהילה -בקיבוץ של היום יש לנו מנהלים 

 .נביא כאן כמה זיכרונות של רכזי משק בעבר. ועל התחום הכלכלי היה אחראי מרכז המשק

 :מספר, "בתלם"חבר גרעין , יוקי לוטן

מזכיר , מרכז קניות, גזבר –אחרי תפקידים שונים שמילאתי בקיבוץ , 1414נכנסתי לתפקיד מרכז משק בשנת 

לפני שנכנסתי לתפקיד ריכוז המשק למדתי כלכלה ומנהל עסקים . ותפקידים חברתיים נוספים

 .והייתי שלוש שנים בוועדת משק של התנועה הקיבוצית, באוניברסיטה

אחד התנאים שלי לפני שנכנסתי לתפקיד היה שתפקיד זה לא יהיה . מרכז המשק היה גם רכז רכב, עד אז

 .קיבל את תפקיד רכז הרכבגדי סלע ו, בסמכותו של מרכז המשק

וכל מי שנכנס למטרה , ראיתי שמרכז המשק יושב במזכירות, כשבחנתי את התפקיד –והיה גם תנאי נוסף 
שכל מי שרוצה להיפגש איתי , דבר זה הפריע לי מאוד והודעתי... לבקש, לברר, לשוחח -ניגש אליו , כלשהי

 .זה עזר לי אחר כך מאוד בעבודה. צריך לקבוע פגישה מראש

שהיו להן גם , קיבלנו כמה החלטות חשובות מבחינה כלכלית, על סמך אינפורמציה שהייתה לי, בשנים אלה
אליהו הייתה על סף יציאה מהסוכנות והיה לנו חשוב לנצל לפני כן את התקציבים -ניר. השלכות חברתיות

. מותאם ללינה משפחתית, הכפלה של חדר האוכל ובניית דיור לחברים –בין השאר . הניתנים למשקי סוכנות

בתים גדולים יותר  –לחצנו שתתקבל החלטה על לינה משפחתית כדי שנוכל לדרוש שהבנייה תהיה בהתאם 
 . ויקרים יותר

צמצמנו את מספר הפועלים . קיבלנו גם תמיכה מהתנועה לצמצום העבודה השכירה והכנסת מפעל תעשייתי

 "(.מיכלזונים)"השכירים בפרדס כשהשקענו בהשקיה קבועה בפרדס וקניית אפרונים 

 :וכמה סיפורים שזכורים לי

נאמר . בין קלקיליה ואייל, ועסקנו בתכנון בריכות חמצון בשטח שליד הגבול טוכמכר פיניעשיתי חפיפה עם 
, חשבנו שאם אי אפשר בריכות חמצון. קהיר דמשקלנו שזה בלתי אפשרי כיוון ששם בדיוק עומד לעבור כביש 

 (.0היום עובר במקום זה כביש . )נקים על כביש קהיר דמשק תחנת דלק

קיבלנו את האישור לבנייה בזכות . התחלנו להפעיל את סולל בונה, כדי לבנות את חלקו השני של חדר האוכל
אך , היה עלינו להחזיר את ההלוואות שלקחנו לבנייה. רק פתק... שקיבלתי מיענקלה גלי ממעין ברוך פתק

 ...שקל לשנה 26האינפלציה היה עלינו להחזיר ( או בזכות)בגלל 

הוא אמר לנו שנבנה את ההרחבה . היה המדריך שלנו בנושא הבניה, הדוד של עמיקם ,ישראל בלושינסקי
הוא התעקש על הטכנולוגיה החדשה . דבר שהיה ברור לנו שצריך, ללא עמודים תומכים במרכז, בחדר האוכל

 .בזכותו אין עמודים במרכז חדר האוכל". קורה דרוכה" –

הוא לימד אותי איך לקבל הקלות ממנהל אגף . השחר-בבניית הדירות החדשות נעזרנו במרכז בניה מאיילת
נותן אותו לבחור שהיה מביא את התה ומבקש ממנו , הוא היה מביא בקבוק קוניאק –הבנייה במשרד השיכון 

מאוד אהב קוניאק ואחרי כמה כוסיות אפשר היה , מנהל האגף. שיגיש זאת למנהל כשהוא מביא את התה

 . להשיג ממנו כל מה שרוצים

משרד השיכון מימן את התשתיות לבתים ואנחנו . אחד הדברים שהשגנו היה מרחק גדול בין הבתים שנבנו

היה מרכז בנייה ונסעתי איתו ועם  דרייליך נתן... יכולנו לבנות אחר כך בין הבתים הללו ולנצל תשתיות אלה

קיבלנו מכתב שיש לנו אישור לבניית שני בתים וכל ". הלכו לאיבוד"ישראל למשרד השיכון לחפש שני בתים ש
 . פעם שהתקשרנו אמרו לנו שאין

 .אחרי שעתיים או שלוש מצאנו את הבתים האבודים... ישבנו שלושתנו במשרד השיכון וחיפשנו

 רכזי משק בעבר
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 :שלח לנו מכתב זה" יעל"חבר גרעין  – שיוש שכטר

 .שלום לכל בית ניר אליהו

שבקשה שאכתוב משהו , קיבלנו שיחת טלפון מעתליה איל, בישבנו כרגיל מול הטלוויזיה, בערב שקט ושגרתי

 .על ימיי כמרכז משק

והאמת היא שזה היה מאוד מפחיד לשבת . שנבחר לתפקיד זה, "בתלם"שלא מגרעין , אני הייתי הראשון

היה  גביש קלמן –אני רוצה להזכיר היסטוריה .  ויוקי לוטן, קלמן גביש, פיני טוכמכרבישיבת וועדת משק עם 

הייתה רכזת הלול  טוכמכר שרוניההיה רכז הרפת  אייל שמוליק , היה רכז המספוא לוטן  יוקי, רכז השלחין

וזה , הבנאי שלוםבפרויקט בניית הלול שיתפנו את . ובימיי כמרכז משק בנו את לול הפטמים שהיה לול מבוקר
 .היה הפרויקט הגדול בו השתתף אחרי בניית המדרכות

גרעין יעל , וכשהגעתי עם הגרעין שלי ראובני ברוךאת הפרדס ריכז , עיקר שכחתי –" שלום עליכם"כפי שנהג 

שם העסקנו פועלים . דונם 406-שהיה אז ענף גדול שהשתרע על פני כ, עבדתי מספר שנים בפרדס, למשק
 .מהשכונה הסמוכה של כפר סבא, תימנים, שכירים

, לפי מיטב זיכרוני. בזמן זה היו הוויכוחים הקשים בתנועה הקיבוצית על לינה משפחתית ועל תקציב כולל

 . צדפי רמיהמתנגד הגדול לשינויים היה 

קים ואז 'עם כמה פנקסי צ, שהיה אז מזכיר, תקומילאחר עזיבתי הגיע לבקר בביתי : לסיכום משהו פיקנטי

קים של 'שכחו לשנות את זכות החתימה ונשארתי עדיין בעל זכות חתימה על צ, הסתבר שמרוב הזנחה
 .הקיבוץ

 .פנייה זו של עתליה העירה בי את כל הנוסטלגיה לימים שהיו ולא יהיו עוד

 .שיוש

 

 עתליה אייל: ראיינה ערכה והביאה לדפוס

 ?מה חדש בספריה

וזה נפלא , נראה לי שהם מגרים אחד את השני לבוא. השנה התווספו הרבה קוראים מהמשפחות הצעירות
 .ולפעמים שומעים סיפור, קוראים, והילדים יושבים, הסידור החדש והנעים מזמין. לראות

התקציב אינו . גם השנה קניתי ממיטב הספרים החדשים מתקציב שאנו מקבלים מהמועצה, כמו כל שנה

 ?אולי הוא כבר נמצא על מדף הספרייה שלנו, אך לפני שאתם רצים לקנות ספר חדש בררו, גדול

ספרי , נך ופירושיו''ת, אנציקלופדיות:  הציבור מוזמן להביא את הספרים שצוברים אבק בספריות הביתיות

ואת מה שלא אנו , ומכניסות את הספרים הראויים לספריה, מבררות, לילך ואנוכי ממיינות. קריאה טובים

 .שולחות לחנות יד שנייה

 .קטנים כגדולים, כולכם מוזמנים לבוא. בני כל הגילאים יכולים למצוא בספריה את מבוקשם

 :תזכורת לשעות פתיחת הספרייה

  00:11-00:11' יום א

 00:11-00:11' יום ה

 .במקביל לשעות פתיחה של הקניוניר
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 זיכרונות  -מלחמת ששת הימים   

מטר בלבד הפרידו בין העץ האחרון בפרדס שלנו לבין הבית  06. חוט דק התלוי על זוויתנים סימן את הגבול
אבל , לא החלפתי אתם מילה. שגרים בקרבת הפרדס, השכנים, הכרתי את האנשים. הראשון בקלקיליה

 . הקו הירוק –שנה החזיק החוט וייצב קו  11. ברכנו זה את זה במנוד ראש

, כאיכרים, אנחנו. מיצרי טירן נחסמו והשכנים הזעיפו פנים. התחילו לנשב רוחות מלחמה 1401בחודש מאי 
בשבת . בתי הילדים והמקלטים, שלפנו טוריות מהמחסן והתחלנו לחפור תעלות קשר בין בתי המגורים

חופרים ושרים ירושלים של . האחרונה של חודש מאי היה גיוס של כל החברים להשלמת חפירת התעלות

תילי עפר . ירושלים של זהב ומחנה מצולק בתעלות. דאגה והתרוממות רוח, אוירה מיוחדת של יחד. זהב
 .מוכנים לכל תרחיש –מחסן המזון והאספקה התמלא לשעת חירום . נערמו מסביב לבאר ולברכה

, יצאנו בשיירה של טרקטורים ועגלות עמוסות מוקשים. ביוני שוב שלפנו את הטוריות מהמחסן 6ביום 

לבוקר . כל הלילה חפרנו באדמה הקשה והטמנו עשרות מוקשים. הקו הירוק –למקש ולחסום את הגבול 
 .נסתיימה מלאכתנו והלכנו לישון

יצאתי עם . להפציץ את כפר סבא, שעברו מעל ביתי, התעוררתי לשמע צפירת אזעקה ורעש מטוסי טופולב

שלושה מוצבים הוקמו על הגבעות השומרות על . הנשק האישי לאייש את העמדות שנחפרו מסביב לקיבוץ
. רים"ואז התחילו ליפול הפצמ. הורדו הילדים למקלטים וכל העמדות אוישו, על פי תרגול קודם. הקיבוץ

הופיעו , לקראת ערב, למחרת. כל הלילה ספגנו. אטמתי את האוזניים לרעש המחריד, נכנסתי עמוק לעמדה

קלקיליה . פטריות שחורות עלו והגיעו עד לשמים, וממול על חירבת עזון. שקט השתרר בקיבוץ. ים'המיראז
 .נכנעה

 .נורא, עצים כרותים, פרות מוטלות, בתים פגועים. יצאנו מהעמדות ונוכחנו בנזק המכאיב

 . ירושלים של זהב, ירושלים שוחררה: ברדיו מפרסמים 

 ברוך ראובני

 ילדי ראובני בחפירות

חופרים 
 .ליד הגן

“ שחרור”)
 (של היום

-ליד בית)בכניסה למקלט 
 (של היום“ חסידה”תינוקות 
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שכונסו בספר שהוציאה המועצה , הגיע לסיומו מסע הראיונות 16.61.2616ביום שני 
לכבוד המאורע התכנסו המרואיינים באולם של . האזורית דרום השרון עם אגף הרווחה

 .זכו לקבל הספר לידיהם, ואחרי פגישות נרגשות וכיבוד שהוגש, המועצה

עם אנשים אשר חוו את הזוועות , הגיעו לסופן ארבע שנים של ראיונות מטלטלים

. כל המרואיינים עלו לארץ ישראל להקים פה מדינה וישוב חדש מהיסוד. אבל הצליחו לשרוד, הנוראות מכל

 .וזאת תשובתם לאותם צוררים שרצו להשמיד את עמנו, רובם מצאו גם את הכוחות להקים משפחות חזקות

ישנם כאלה שלא היו . לא כל הניצולים החיים בשטח המועצה התראיינו לספר. מרואיינים 166בספר רשומים 

ורק ממה ששמעו מפי הוריהם , וישנם גם כאלה שהיו תינוקות, מעוניינים להיזכר בקורותיהם מאותה תקופה

 .יודעים על ראשיתם

וכן שמעתי את , לצערי שמעתי על פטירת מרואיין כחודש לאחר גביית עדותו, 46 –הספר נכתב בדקה ה 

 .ובסוף אותו שבוע התבשרתי על פטירתה, סיפורה של אישה שבעלה הלך לעולמו לפני כמה שנים

 ?עמוד בספר 4/3האם אפשר להכניס קורות חיים שלמים לתוך "אחת המרואיינות שאלה אותי 

מזכירות ישובים וסטודנטיות שבאו להשלים את מלאכת , "כיוון חדש"בגביית העדויות השתתפו עיתונאי 

 . הקודש

זהו סיפור אישי ולאומי . היוזמים רואים מטרות נוספות מעבר לתיעוד גרידא של קורות חייהם של הניצולים

העדויות יכולות להוות בסיס למחקרים אשר יעסקו במה שעבר על בני עמנו באירופה , וכן, של שואה ותקומה

ובנוסף מסופר על , לפי העדויות עד לבגדד הגיעו המרצחים. ואף רחוק משם, ובארצות הגובלות בים התיכון

 .יר ומרוקו'אלג, ועל שורדים שהיו במחנות בטוניס, בלזן-הגליית חלק מיהדות לוב לברגן

בירך , ו'מוטי דלג' ראש המועצה דר. לשירותים חברתיים הנחתה את האירוע' מנהלת המח תמי פרברס ''עו

והצדיע לניצולי השואה על יכולתם לאסוף כוחות ולבנות את חייהם מחדש ולהקים משפחות  וישובים 

מפקחת , תמי מרוז' גב, ר העמותה למען החבר הוותיק'יו אמיל עזרןבהמשך ברכו מר . חקלאים חדשים
לשירותים ' מנהלת המח יהודית טל' ולבסוף גב, שהציעה עזרה לכול הזקוק לכך, ארצית במשרד הרווחה

הרוח החיה מאחורי המפעל הזה שארך ארבע  למדן מריםתודות מיוחדות מגיעות ל. חברתיים של המועצה

 .שנים

שהיה ילד ברומניה ותיאר את קורותיו , ממושב נווה ירק  יוסף זמוסטיאנומרגשת ביותר הייתה עדותו של 

השרון " שהתמזג עם " הירקון"ובהמשך חייו היה לראש המועצה האזורית , הוא עלה ארצה. בזמן השואה

 .שנה לאיחוד הזה 16השנה חוגגים . למועצת דרום השרון של היום" ומפעלות אפק" התיכון

 .חוה קאליפה, צבי מאור, חנה מאור ,(ולוולה)זאב כספי , יהודית ברזילי: אליהו שמתועדים בספר-חברי ניר

בעוד , יוליה ואלכס בכינור. אלכסנדר על הקלידים. הנעימו בנגינתם את האירוע" השמיים פתוחים"להקת 
 .הם הלהיבו את האנשים שהשתתפו במחיאות כפיים ואפילו קמו לרקוד. ובחלילים

 .לקראת סיום מתנדבות הביאו לכל מרואיין ספר למזכרת לדורות הבאים

 .היה זה בהחלט אירוע מכובד ומהנה

 .ולכל המארגנים והמתנדבים לוי ורדהתודה חמה ל

 יונה פלג

 (אליהו-הספר נמצא בספריית ניר)

השקת ספר  לזכרם ולכבודם של ניצולי ושורדי שואה  

 במועצה האזורית
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 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ולכן . השנה נבצר ממנה לעשות זאת. את טקס יום השואה והגבורהחוה קאליפה שנים מארגנת  26 -מזה כ

בהשתתפותם , חברנו הוביל ו'איזשלא מכבר חזרה מפולין במסגרת מסע שפזית ראובני גויסה להכנת הטקס 

 .חברים ובני משק 16של 

המשיך עם הקראת שמות בני משפחות של חברי הקבוץ . אבא קובנרשכתב  "יזכור"כרגיל נפתח הערב עם ה

ב שהיו ''ידי בני י-אחת על: השנה הוכנו שתי מצגות. וכלל קטעי שירה והקראה ,"לכל איש יש שם" –ב 

לירז מדר עם קטעים מרשמי מסע של , אליהו-מצגת של חברי המשלחת מניר -והשנייה , במסע שלהם לפולין
 .היה מרגש ומכובד מאד -ערב שבנוי על חוויות אישיות . ראובני פזיתו

שהייתה מוצגת על , "משואה לתקומה" –שנעשתה בהשראת הוריו עוזי בארי אני רוצה לציין את יצירתו של 
 (בצילום למעלה. )השולחן

 יונה פלג

מ בתנועה "בין היוזמים והמארגנים של הפגנות העדה האתיופית היו גם חניכי תל
 "אבל לא עם האלימות, מזדהים עם המטרות: "הקיבוצית

  עד-קרני עם

 2616מאי  0

היו בין היוזמים והמארגנים של ( לימודים ומגורים בקיבוצים, פרויקט המשלב תעסוקה) מ"תל גם חניכי

 .ובתחילת השבוע בתל אביב, הפגנות העדה האתיופית בשבוע שעבר בירושלים

יזמו הפגנה אליהו -מנירוחניכות , הצטרפו למחאה הכואבת והסוערתשמואל -גלעד וגןחניכים מהקיבוצים 

מגלעד ענת סיינך . לאות מחאה על גילויי גזענות ואפליה כלפי העדה האתיופית, בחדרה לפני שבועות מספר

 .כרזות שהונפו גם בקיבוץ עצמו, בסיוע צוות המטפלות וילדי הגן שבו היא עובדת, הכינה

נעשה מצדם מאמץ , מ עם מטרות המחאה העממית והשתתפותם בה"למרות ההזדהות של חניכי תוכנית תל

מ בתנועה הקיבוצית היו גאים בחניכים "מלווי תל. והם אף הביעו סלידה מהם, לא להיגרר למעשי אלימות

התנועה : "אמר בין השאר, איתן ברושיכ "ח, ומזכיר התנועה, שלדבריהם הביעו איפוק לצד הזעקה
להכפילה ולאפשר לעוד מאות יוצאי אתיופיה להיקלט , הקיבוצית ערוכה להגדיל מייד את התוכנית

 ."בקיבוצים

 מתוך ידיעות הקיבוץ

javascript:;
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3779754,00.html
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 טיול נחל חלילים

 ג בעומר"ל
 תודה לכל מי שהשתתף באירוע

 תודה למי שעזר בארגון ובסידור

 בעריכה ובפריקה
 במינגול ובאפייה

 בשירה ובנגינה

 דלית, ליפז, דותן


