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ילה ַהּיֹום
ָׁ ...שנָׁה ֲח ָׁד ָׁשה ִה ְת ִח ָׁ
ּובֹוא ְך ְל ָׁשלֹום...
ֵ
טֹובה
ֲהיי נָׁא ָׁ

נר זיכרון
לזכרם של החברים והבנים שאינם עימנו

החמצה
איתן פרץ

חודש ספטמבר
יוסף סבאג  95 -שנים למותו
תמי גפן  44 -שנים למותה
רותי קאופמן  21 -שנים למותה
פרויקה וינטרוב  12 -שנים למותו
חודש אוקטובר
בני ברק  41 -שנים לנופלו
אנט רוסו  21 -שנים למותה
ציונה קושמרו  21 -שנים למותה
אשכול כרמי  24 -שנים למותו
שרי הורביץ-לנצ'נר  -שנה למותה

הכסא של ואן-גוך
ערן חי פרץ ,בנם של שולמית ואיתן,
נהרג באסון המסוקים בפברואר 2551
בניר  -גליון  -119/590/19 - 915עמוד 2

דבר העורכת
אני מתכוננת לסגירת הגיליון ,וכדרכי מתיישבת לכתוב את דבר העורכת כששאר החומרים כבר מוכנים,
והנה נופל עלי עצב גדול למקרא הודעת המזכירות על מותו של זאב כספי (וולוולה) .כיוון שהעלון יודפס
ויחולק בערב החג ,לא יכנסו דברי הספד לעלון זה .אוסיף רק שבשם חברי הקיבוץ אני מרשה לעצמי
להשתתף בצערה הכבד של המשפחה.
מקווה שקיימת הבנה לכך שהעלון יוצא כסדרו ,וגם תקוות הלב לשנה החדשה נישאות באוויר.
העלון הזה חותם את הקיץ .קיץ שהתחיל "לא רע" עם מזג אוויר נעים ושמחת החופש הגדול .במהלך
הקיץ הזה קיבלה שחף הקטנה מכה גדולה .קשה לבטא את כל רחשי הלב על הנייר הלבן ,ולכן אומר רק
שלבה של הקהילה כולה ,על כל רבדיה ואנשיה ,פועם עם לבה של המשפחה ,בכוח ובתקווה.
החגים נותנים לנו בכל שנה הזדמנות להתחיל משהו מהתחלה ,להשאיר מאחור משהו מיותר ,להבטיח
לעצמנו הבטחות ,לקוות שהשנה תהיה יותר טובה .שאנחנו נהיה יותר טובים .שנחיה בשלום עם עצמנו
ועם הסובבים אותנו ,שנראה שגשוג והצלחה .עצם אמירת המילים וכתיבת הברכות כבר מעלה את מפלס
החגיגיות.
השנה החול הקדים את החג (גנבתי מאחד המסרונים) ,והיווה סיום מוחץ וקשה לשנה שמסתיימת זה
עתה .אך היו גם דברים טובים וחשובים בשנה הזו – בקיבוץ שלנו התגשמה הקליטה הגדולה מאז ימי
הגרעינים הגדולים .קליטה של משפחות על צאצאיהן ,תהליך ממושך ,לעתים מתסכל ,לעתים קשה ,אך
מחייה ומרנין מאין כמוהו.
בראיון עם סמדר ברמן-אהרון יש גם הסתכלות על התהליך מתוך מבטה ,שווה לקרוא ,ושווה להמשיך
ולשוחח אתה ,ועם החברים האחרים.
באחד בספטמבר נפתחה שנת הלימודים (זוכרים שהתחלפו בשנה הזו שרי החינוך?) ,וחלקו של העלון
מוקדש כמובן למערכת החינוך שלנו ,שהיא גאווה מקומית ,ובבת עינינו .עדי וחנה ,שתי הרכזות מסכמות
ומתחילות שנת פעילות חדשה .נאחל לכל עובדי החינוך ,באשר הם עובדים – שנה פוריה ומוצלחת.
המדור "מן הארכיון" ממשיך לעסוק ברכזי המשק ,תודה לעמיקם על המידע .משולחנו של מנהל הקהילה
– הפעם סולו של יאיר בליץ.
פסטיבלים עלינו :אחד שכבר התקיים ואחד לפנינו – תוכלו לקרוא עליהם בהמשך.
ובקשה חוזרת :ליזה שפרשה לטובת עסקי המזון השאירה אחריה בור שצריך למלא .מי שמוכן לכתוב את
המדור שנקרא "רכיליזה" אבל כמובן ישנה את כותרתו – בבקשה לפנות אלי.
תודה לכל התורמים לעלון ,ובמיוחד למיכל אייכלר המזכירה שהסכימה להדפיס בשעות לא שגרתיות,
ולרפי בורץ שנכנע ללחצים.
תודה לעמיקם על חלק מן התמונות של היום הראשון ללימודים שהורדו מן האתר.
תודה לצוות התרבות על הכנת החגים העומדים בפתח,
קריאה מהנה ,חג שמח ,שנה טובה לכל בית ישראל,
נטע
עורכת ראשית :נטע בארי
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :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 מנהל הקהילה -
ספטמבר  ,0/19ערב ראש השנה תשע"ו
שלום לכולם,
מובא בזה סיכום תקופתי ,עדכון משולחני ומסדר היום הקהילתי בימים אלו .בחרתי לשתף אתכם החברים,
בנושאי הליבה שמעסיקים את הנהלת הקהילה בדיונים ,ונמצאים על שולחני ,ובטיפולי .אחזור ואזמין כל
חבר וחברה לשתף ,להתייעץ ולהיעזר בי ככל שימצא לנכון.
דיור צעירים במציאות הקפאת הבניה –
אחד הנושאים הבוערים והחשובים שנמצאים בטיפול ,וללא הפסקה ,הוא המצוקה ההולכת וגוברת בדיור.
כשמחד מצטרפות ,לשמחת כולנו ,עוד ועוד משפחות צעירות ההולכות ומתרחבות ,ומאידך גובר הקושי במתן
פתרונות דיור.
רבים מהבנים פונים אלי הן כדי להציף את מצוקתם ,והן כדי לבחון חלופות לדיור זמני ולהציע פתרונות
יצירתיים .ככל שיש לי מענה או פתרון זמין ,אני כמובן מציע אותם .במקרים בהם אין לי פתרון או תשובה
מיידית אני משתף את נימרוד ואת הנהלת הקהילה ,ובאופן כזה מניעים בחינת פתרונות מעשיים.
נימרוד ואני ,חברי הנהלת הקהילה ,חברי וועדת תכנון וגורמים נוספים ,שוקדים על קידום מהיר של תוספת
הממ"דים לדירות זמניות .נימרוד מקדם את בחינת "חלופת הבניה השיתופית" ,וכמו-כן ממשיך המאמץ
המשפטי לשחרור היתרי הבניה ועוד....
שנת הלימודים נפתחה ב – 22521429
בשעה טובה ,נפתחה שנת הלימודים תשע"ו .בשבועות האחרונים נחשפתי ונלוויתי לעשייה נמרצת ומרשימה
של מנהלות החינוך של הגיל הרך ושל גיל בי"ס .התפעלתי מהמסירות וההשקעה בהיבט בניית הצוותים וגיוס
כ"א ,היערכות פדגוגית ,והדאגה לשיפור ושיפוץ המבנים ,כך שיתאימו לצרכים העדכניים ויתנו מענה רווחתי
לילדים ולצוותים.
המנהלות עשו ימים כלילות ,התעקשו על תקציבים ,והשקיעו מאמץ פיסי רב בליווי הביצוע בפועל של
העבודות בשבוע ההיערכות.
התוצאה בסופו של דבר היא עמידה מרשימה בתכנית וביעדים ,בלוחות זמנים מאד מאתגרים .אחטא אם לא
אציין לשבח את תרומתם המקצועית והאישית הרבה של בעלי המקצוע בקהילה שתרמו ככל יכולתם
להצלחה.
אני מאחל שנת לימודים פורה ובטוחה לכולם.
בטיחות בדרכים
בתכנית ההשקעות לשנת  1429אושר סעיף המתקצב מיפוי מצב קיים של הבטיחות בדרכים בניר אליהו
וקבלת ייעוץ תכנוני לטיפול בנדרש .יוזם ומביא הנושא לסדר היום הוא נדב קליפה .לפני כחודש נערך סיור
עם היועץ בכל המוקדים שסומנו כאזורי ליבה הדורשים התייחסות .אנחנו ממתינים לקבלת הדו"ח ע"מ
ללמוד אותו ואת משמעויותיו.
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נגישות למבני ציבור בקיבוץ
לבקשתי ולשמחתי ,גם לנושא זה תוקצב בתכנית ההשקעות לשנת  1429סעיף
לבחינת מצב הנגישות למבני ציבור ואזורים ציבוריים ,וקבלת המלצות להתאמה
לנגישות לחברינו הוותיקים ולבעלי צרכים מיוחדים .מדובר במבני הנהלת
החשבונות ,מזכירות ,מרפאות ,חדר האוכל ,בית העלמין...
הדו"ח נמסר לי ,הועבר לוועדת תכנון ויוצג בוועדת תכנון באחת מישיבותיה הקרובות ע"י היועצת המבצעת.
ביקשתי מוועדת תכנון להתייחס לדו"ח ולהמליץ על סדר עדיפות לביצוע ותקצוב וכן הערכת סדר גודל של
תקציב נדרש לביצוע.
שימוש במבני ציבור
לאחרונה התפנו מספר מבני ציבור .במקביל ,פנו אלי חברות וחברים בעלי רעיונות להפעלת יזמויות שונות
במבנים שהתפנו .פגשתי חברות וחברים עם רעיונות מעניינים ומרתקים ובעיקר עם מרץ המופנה לחשיבה
יצירתית .חלק מהרעיונות הם לצרכים ולשימוש קהילתי ,אחרים לפיתוח יזמות עסקית אישית.
בדיון שנערך בהנהלת הקהילה על אופן הקצאת המבנים לשימושים הרבים ,החליטה הנהלת הקהילה כי כל
מבנה ציבורי פנוי יפורסם לידיעת הציבור והמזכירות תבחן את הבקשות ותכריע.
לפני כשבוע פרסמתי את רשימת המבנים ,הפניות מצטברות אצלי ואני מניח שבאחת הישיבות של הנהלת
הקהילה שאחרי החגים ,יקודם הנושא.
עד כאן הפעם.
אומר עוד ,כי מעבר לנושאים הנ"ל עליהם הרחבתי ,סדר יומו של מנהל הקהילה רווי בפגישות אישיות עם
חברים ,פגישות ניהול עם מנהלי הענפים ,ישיבות הן על נושאים שוטפים והן על נושאי בקרה תקציבית.
טיפול באירועים שוטפים בלתי צפויים ועוד.
אני מאחל לכל בית ניר אליהו שנה טובה ,שנת בריאות ,הצלחה ושגשוג.
יאיר בליץ

פינת הפרגון
בחג הקיבוץ קיבלנו לידינו את ”בוקר טוב אליהו“ -
ספר הטלפונים המשודרג של ניר-אליהו.
אמנם חלו כמה טעויות ,כולל היעדרן של משפחות
מהרשימה ,אך הרעיון יפה והביצוע מקסים.
בתקווה לתוספות ותיקונים במהרה,
בהערכה רבה לעוסקים במלאכה.
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על כוס קפה עם סמדר ברמן-אהרון
סמדר ואני נפגשות בביתה של סמדר .כשמגיעים מבחוץ אי-אפשר שלא להתפעל מהגינה הירוקה והמטופחת
(עבודה :אריאל ,תכנון :ארז שלמון) .ובפנים הכל עומד במקום ,נקי ומסודר ,על הכיריים מתבשלים שני
סירים ,כבר לגמרי הרגשה של בית .סמדר ,אריאל ,יהלי ונגה הגיעו אלינו לפני שנה .כרמל היא כבר
קיבוצניקית מלידה.
אני נותנת הסבר קצר על הראיון ,ועל המטרה העיקרית – היכרות עם חברים באופן שלא תמיד מתאפשר
ביומיום.
אפשר להתחיל בכך שתתארי יום בשגרה שלך .נכון שעכשיו את במתכונת של שינוי ,אבל איך נראה יום
בשגרה.
לפני שלוש שנים הפכתי להיות עצמאית ,אז בעצם כל יום נראה אחר מקודמו ,דינמי מאוד .אחרי עשר שנים
בתנובה החלטתי לעשות שינוי .לקח לי זמן להבין שאני כמו אריה בכלוב ,שאני לא רוצה יותר .לכאורה היה
מעולה ,אבל הרגשתי שאין שם משמעות בשבילי .התפטרתי .אנשים לא הבינו איך אני עוזבת תפקיד טוב,
מקום טוב .לקחתי לעצמי שנת חופש ,והלכתי ללמוד אימון במכון אדלר .זה הייעוד שלי ,דבר שאני מאוד
אוהבת לעשות.
במקביל אני גם מלווה עסקים בתהליכים דינמיים שהם עוברים ,בשלבי התפתחות שלהם יחד עם שותפה.
בתחום הזה מדובר על עסקים קטנים ובינוניים ,העבודה היא בדר"כ מול הבעלים ,ואח"כ עם העובדים של
העסק .אימון אישי מתבצע אחד על אחד .אנשים שעוברים תהליכי שינוי :רוצים לשנות משהו בעצמם ,או
בהתנהגות ,או בקריירה או בכל דבר.

את עוזרת להם לבחור את היעד או שהם כבר מגיעים עם הבחירה?
הם באים כי הם אומרים :אני צריך לעשות שינוי .אני רוצה לעשות שינוי .מדובר על שינוי שניתן ליצור ממנו
מטרות מדידות .מחליטים למה רוצים להגיע .האימון הוא תהליך מוגדר .סה"כ  21מפגשים ,שבתוכם מתחיל
משהו ,ואח"כ הם ממשיכים בכוחות עצמם.

בשנה החולפת עסקת בזה? הצלחת להתפנות?
בחצי שנה האחרונה ,אחרי הלידה ,המשכתי עם כמה מהמתאמנים לפי הצורך ,ועכשיו אני חוזרת לפעילות
יותר מלאה .אני לא יכולה לעבוד במינונים גדולים ,כי כל אחד נכנס לי ממש לנשמה .עכשיו כרמל נכנסת
ל'חסידה' ,ואני צריכה להקים את עולם הלקוחות שלי מחדש.

איך אנשים מגיעים אליך?
שומעים מאנשים שאימנתי אותם ,זה עובר מפה לאוזן .אני לא מפרסמת בשום מקום .אימון אישי מתקיים
אצלי או במקום נייטרלי .אם מישהו גר רחוק ,אז לפעמים אנחנו נפגשים באמצע הדרך במקום כלשהו .אף
פעם לא בבית המתאמן .זה לא מתאים .צריך לצאת מהאזור שלו לאזור אחר .כן ,זה חלק מהשינוי – לייצר
"סטינג" אחר .זה חשוב .מידי פעם אריאל יוצא לטיולים שעה שלמה עם כרמל ,וזה כדי לפנות את הבית
כשמישהו מגיע לאימון אצלי .עכשיו זה יהיה יותר קל.

בואי נחזור אחורה קצת ,ספרי מה עשית בתנובה
בתנובה ניהלתי את מרכז המכירות הארצי .עסקתי בניהול ומכירות ולאחר מכן ניהול אסטרטגי של קטגוריות
במרחב הקמעונאי ,ועיסוק בשאלות :איך אנשים קונים ,איך אנשים נכנסים לחנות ,מה הדבר הראשון שחשוב
להם ,מה אווירת הקניה הנוחה להם .איך לעצב את המרחב הקמעונאי כך שיהיה הכי נוח לקונה להתמצא
במרחב ,שיוכל לקנות מה שהוא צריך ,ולרצות לקנות עוד ,גם סידור מדפים .ברור שיש כל מיני מחקרים
וחוקים שעל פיהם פועלים.
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למשל ,יש מוצרים של תנובה שקונים המון :חלב ,קוטג' .עכשיו אם נשים אותם אחד ליד השני ייווצר "אפקט
חיכוך אחוריים" .אנשים לא אוהבים לעבור במקום צפוף מידי ,כי אז הם מתחככים אחד בשני ,אז הם
מעדיפים להימנע מהאזור וללכת למקום אחר ,ואפילו שוכחים לקנות
מה שהם רצו .אז צריך לשים את החלב בצד אחד של המדף ,ואת
הקוטג' בצד שני .שיהיה מרחק כמה שיותר גדול ,בהתאם לאילוצים.
זו דוגמא למשהו שעשיתי .היה מאוד מעניין.

אפקט חיכוך אחוריים! וואללה .איך האפקט אצלנו במרכולית...
אצלנו זה 'הארד קור' .אני עדיין עושה פרויקטים עם תנובה מידי פעם.
הרבה אנשים שעבדתי אתם עדיין עובדים שם ,ואני עדיין מכירה
ושומרת לה חסד .זה מקום עבודה שגדלתי בו ושאהבתי .למדתי בבאר-שבע ,ולאריאל נותרה עוד שנה לסיום
הלימודים ,אז חיפשתי עבודה באזור .בדיוק הקימו את מרכז המכירות באשקלון ,בו עבדתי ,ואותו ניהלתי.

סמדר קמה לבדוק את הקציצות ,את האורז ,להדליק את התנור .כמו כל אם לתינוקת ,חייבת להיות מולטי-
טסקינג.
כרמל הכי קטנה בחסידה ,אבל לא קל לה להתרגל ,בכתה היום חצי שעה .היה לה קשה ,וגם לי .הפרידה קשה
לי .ויש לנו גם את נגה בשרקרק (בשנה הבאה בא') ויהלי ב"יחדיו" בכיתה ב' .לפני ביה"ס היא הייתה שנה
בשרקרק .זו כבר שנה שלישית שלהן במערכת.
אז הן היו בגנים לפני שהגעתם לכאן .איפה גרתם?
אני אספר מהתחלה :אני ירושלמית וגם אריאל ירושלמי .למדנו באותו בית ספר בחטיבה ,והיינו בתנועת נוער
"נועם" שהיא תנועה קונסרבטיבית .היינו בנח"ל ,ורק בגרעין בסוף השל"ת אריאל ואני הפכנו לזוג .שנינו
למדנו בבאר-שבע .אני למדתי כלכלה ומנהל עסקים והוא למד הנדסה אזרחית .משם עברנו לתל-אביב.
לירושלים לא רצינו לחזור .לא רצינו לחיות בה .יש לנו הורים וחברים שם ,אז אנחנו מגיעים לביקורים .גרנו
בתל-אביב ואחרי שיהלי נולדה חיפשנו מקום יותר מתאים והגענו לכפר-סבא .גרנו שם שש שנים .אנחנו ועוד
שני זוגות חברים מהגרעין התחלנו לחפש קיבוץ לעבור אליו .התעניינו בשלושה קיבוצים :שובל ,רבדים וניר-
אליהו .שובל ירד מהפרק ,לגבי רבדים ממש התלבטנו .החברים שלנו הלכו לרבדים .זה היה מפתה ,כי הם
חברים טובים ,אבל אנחנו רצינו להיות פה .אז הם ברבדים ,ואנחנו פה.

מה משך אתכם לפה?
משיכה שהיא קצת מוזרה .כי בעצם לא הכרנו לעומק לא את ניר אליהו ולא את רבדים .זה להיכנס לאזור לא
ידוע .אז קודם כל אנחנו מאוד אוהבים את אזור השרון ,וגם הרגשנו שיש משהו יותר "בתולי" פה .תהליך
השינוי פה היה במקום יותר ראשוני.

מה שזימן לא מעט תקלות אחר-כך...
שם התהליך היה יותר מהיר .הם התחילו אחרינו ונכנסו לקיבוץ שנה לפנינו( .גם עם אמפא) .הקיבוץ שם יותר
מופרט ,תהליכים יותר מתקדמים.
כשראינו שהעניין לא היה ודאי אז התלבטנו ,אבל אחרי שיהלי הייתה בגן טרום חובה של העירייה ,וזה היה
נורא ,החלטנו שגם אם זה לא ילך ,אנחנו רוצים את הגן בקיבוץ .אז היא נכנסה לגן שרקרק .זה היה מהלך
חכם ,כי זה מאוד עזר לכולנו במעבר .לפני כן זה היה ממש זר ללכת בשביל ,כי זה לא שלי.

הפסקה הבאה מרגישה פחות קשורה אולי כדאי להוריד אותה לגמרי?
אז איך את הופכת את המקום לשלך? איך מהרגשת הזרות בשבילים זה נהיה שלך?
עדין אני לא יכולה להגיד שזה שלי ממש .אני מאוד נזהרת .מאוד חשוב לתת מקום למי שבנה פה כל השנים,
ואני פה רק שנה .אז אני מרגישה יותר בנוח ,מרגישה שאני חלק .גם בזכות המעורבות ,זה משמעותי,
המפגשים עם אנשים ,במעגלים שמתרחבים .האנשים פה מאוד נעימים ,מאוד מסבירי פנים ,זה נעים ממש .זה
תהליך ,אבל בשנה הספקנו הרבה מאוד.
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כן ,הרבה מאוד .לפני כמה שנים דברנו בצוות צמיחה דמוגרפית ,על הכשרת הלבבות לקראת הקליטה .היו
ממש חרדות ,שרבות מהן הופגו בשנה האחרונה .אני פחות שומעת דיבורים כאלה בחצר( ,גם יכול להיות שמי
שחושב ככה פשוט לא מתבטא בציבור) .לדעתי יש פה הליכה משותפת ,טובה ועדינה.
לפעמים יש מחשבה – איך אנחנו משפיעים? זה יותר מידי ,זה פחות מידי .המינון הוא מאוד חשוב ,הקצב.
שאלה עדינה .השכונה פה מגוונת ,יש כאלה שיותר מעורבים ,יש כאלה שפחות .באופן כללי לדברים נדרש זמן
לשקוע ,ולבדוק אם בכלל צריך שינוי ,לא כל דבר חייבים לשנות .הגבול הוא עדין ודק .מצפים מאתנו שנהיה
מעורבים ,אבל מצד שני שלא נגזים ...שלא נהיה ביקורתיים מידי ...זה עלול לאיים ,צריך למצוא את הדרך.

בקיבוץ זה לא קל לנהל ויכוחים עם ההנהלה .הרבה פעמים משלמים מחיר אישי כבד .כל אחד מאתנו רוצה
להיות אהוב ומקובל ,ואנחנו רוצים להיות חברים ,שיהיה לנו נעים לפגוש אנשים.
אני מבינה שזה העניין .הסגנון שלי הוא מאוד ישיר .אם שואלים אותי ,אני אומרת מה שאני חושבת ,אבל כבר
יודעת שצריך לשים לב ולהגיד בעדינות מה שאני חושבת .זו אני ,אני לא יכולה להיות אחרת .וגם ברור לי
שמשלמים על זה מחיר.

אני חושבת שישנה ציפייה שבפועל אנשים יעבדו בתוך הקיבוץ .שאנשים ייקחו על עצמם גם משרות בפנים .מי
שיעשה את העבודה בפועל ,ולא רק בוועדות יוכל יותר להשפיע.
אולי זה ייקח קצת זמן .במכרז לניהול תאגיד המזון אף אחד מהחברים החדשים לא הגיש מועמדות .מישהו
צריך להחליט שהוא עוזב את העבודה שלו בשביל עבודה אחרת .יש פה שינוי דרמטי ,זה לא שינוי פשוט.

מערכת החינוך זה לפעמים מקום קשה ,רגשי ,יצרי .א-פרו-פו חינוך .כשאת מביאה את הבנות ל'כחל' או לגן
את עושה את זה בלב שלם?
אני די משחררת .אני לא חוקרת מה היא עשתה היום .אני יותר מסתכלת אם היא שמחה ,מאושרת ,אם היא
במקום טוב .ואם לא ,אז לנסות להבין מה קרה .וגם אם פעם אחת לא בא לה ללכת לבית הספר ,זה עדיין לא
אומר משהו רע .זה יכול לקרות לפעמים .זה טבעי .יכול להיות שהיה לה נורא כיף בחופש ,ולא בא לה לקום
לבית הספר .היא שואלת אם אפשר להאריך את החופש .התשובה יכולה להיות "לא היום"" .או קי" .אני
מבינה את זה ,גם לי לא תמיד בא.

הספקתם כבר לפגוש את מערכת החינוך( .אני פונה אליך כמייצגת) יש מקומות שעדיין חתומים בפניך?
כן ,יש ועדות שמי שנבחר אליהן – נפתחים בפניו דברים חדשים ,אפשרות לראות איך הדברים עובדים ,לבחון
אותם ,להכיר עוד פונקציות .וגם ההנהלות והוועדות נחשפות לדברים חדשים.
חשוב לי להגיד שבאתי לפה מבחירה .והבחירה שלי הייתה כזו שידעתי שיהיו דברים שיותר אוהב ,ודברים
שפחות .חשובה לי מאוד הקהילתיות ,אנחנו בני גרעין לשעבר ,אנחנו אוהבים קהילה .בקהילה יש דברים
שמחברים בין האנשים ,יש תוכן ,יש יכולת להשפיע .אתה יכול להשפיע על איכות החיים שלך .לשנות ,לעשות
טוב יותר ,להיות חלק ממשהו שאני מרגישה שאני משפיעה ,שאני יכולה לתרום בו זה חלק מהעניין .ערכים
שמדברים אלינו – ביחד ,פתוח ,ירוק.

בתקופה שעבדתי בבנין הפריטו את החשמל .הייתי נכנסת לבתים באמצע היום כדי לבדוק  2לתקן  2לשפץ,
ופתאום כבר לא אכפת לי אם התנור דולק כל הבוקר ,כי החבר רוצה שיהיה לו חם כשהוא חוזר מהעבודה .זה
מוריד ממך את המחשבה איך כל אחד מנצל את הקיבוץ...
יש פה גם היום דילמה ,לגבי המיסים .אני חושבת שהם חשובים ,אבל אני חושבת שבדרך שבה המיסוי מתנהל
היא מזמנת הסתכלות שהיא לא טובה :היא עובדת ככה ...הוא לא עובד ...למה הוא לא עובד ..ככה .זה ממש
חבל לי .צריך למצוא מנגנון שמצמצם את ההסתכלות הזו למינימום הנדרש .אני מאוד בעד ערבות הדדית,
וניתן ליצור אותה בעוד דרכים.
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סמדר רוצה לאכול וגם מציעה לי .אני יודעת שאמהות מניקות צריכות להספיק הכל כשהילדים
ישנים ...מתנצלת שמפריעה לך בהפסקה שלך .אני נענית להצעה לאכול תפוח .סמדר מכינה
לעצמה קערית עם אורז וקציצות מהבילות.
בעיני הדבר הכי קשה כשמגדלים ילדים קטנים הוא שאת לא אדון לזמן שלך.
זה בסדר ,אין לי תלונות למצב שלי .אני בשלב שאני מאוד אוהבת את זה ,אני נהנית מזה .אני ממש
מרגישה שזו הבחירה שלי.

את עושה לעצמך אימון?
בן-אדם לא יכול לעשות לעצמו אימון ,אבל בתפיסת העולם קיימת כל הזמן הבחירה האישית .זו הבחירה
שלי ,להביא ילדים .יכולתי לבחור אחרת .אני בוחרת מה אני רוצה לעשות בתוך הדבר הזה .גם כשעבדתי
בתנובה – הייתי היחידה שיוצאת שלוש פעמים בשבוע מוקדם מהעבודה .לא ביקשתי אישור ,פשוט קבעתי
עובדה .אלה סדרי העדיפויות שלי .עכשיו זה מאוד מורכב ,כי אני עצמאית .אבל אני מאוד מרוצה מהבחירה
שלי .אבא שלי חושב שאני משוגעת.

אני חושבת שמהות השינוי בקיבוץ הוא חופש הבחירה .אולי קשה לך לדמיין את זה .לא הכרת את הקיבוץ
שבו כל דבר היה תלוי באישור ועדות.
היינו בקטורה ,בגרעין .הקיבוץ עדיין שיתופי ,מאוד שיתופי .רק לפני שנה הכניסו מכונות כביסה לבתים .אז
אני מבינה את זה טיפה.

כרמל מדברת ,ושומעים את זה ברמקול  .סמדר עולה לבדוק מה אתה.
כרמל הייתה היום ב'חסידה' ,בכתה הרבה ,וחזרה עייפה מאוד .קשה לה להירדם כשהיא מאוד עייפה בזמן
שישנה הכנתי קציצות למשפחת רוזנבלום ,מתכון נחמד ,חמוץ-מתוק .צריכה לבדוק שהכל מוכן.

בינתיים מתנהלת שיחה על צמחונות וקרניבוריות ...אוכל אורגני ,גידול פרות במטרה לייצר חלב ...סמדר
מכירה את עולם החלב מן הצדדים התעשייתיים .מעכשיו השיחה מתנהלת בשלושה ,כרמל מתנסה בתפ"א
וקישוא ,מסתפקת בתפריט טעימות .לא ממש ארוחה .האלטרנטיבה הקיימת מועדפת.
אני מנסה עוד כמה דברים כדי שכרמל תוכל להיות בלעדי כמה שעות.

כמי שעוסקת בתהליכי שינוי עם אנשים ,את בטח יכולה להסתכל על הדברים בפרספקטיבה ,קצת מבחוץ.
אני מלווה תהליכים ,אני מבינה אותם ,אבל כשאת מבפנים אז זה לא קל .צריך הרבה מודעות אישית .אני
מבינה את הפחדים והחששות .זה בסדר ,זה התהליך .אבל אם לא נשתנה אז נקפא במקום .וכשאחרים
מתפתחים זה כמו ללכת אחורה .החברה משתנה ,גם אם לא פרוצדוראלית ,היא משנה מתחת לפני השטח.
ואז זה מוביל לשינויים פרוצדוראליים ,קצת באיחור.

והסכנה בזה שהכיוון של ההשתנות ,אם אין מאחוריו מחשבה ,יכול להיות לא נכון .כשאמרת שאת רוצה
להיות חלק ,זה מדבר על המחשבה.
כן ,זה אומר לנהל את השינוי ,לתכנן .לבחור כיוון ,להגדיר מה הסיכון ,מה הסיכוי .אני יודעת שהקיבוץ
משתנה ,ואני יודעת שהוא ישתנה ,ונקווה שלטובה.

מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?
עדין לא חשבתי על זה ...להמשיך להתפתח .גם במשפחה – אנחנו בונים את התא
שלנו כל הזמן ,אנחנו מגדלים את הבנות וגדלים בעצמנו .וגם ברמה האישית שלי –
אני ממש בתחילת העסק שלי ,אני בונה אותו .מתפתחת בתוכו ,מדייקת את
המקומות שאני רוצה להיות בהם ,שאני יכולה להיות בהם .להמשיך עם זה,
להמשיך את הכיוון .בבריאות .הבריאות זה הבסיס .וצריך להיות בתזוזה מתמדת.
ולהיות משמעותית.
ראיינה :נטע
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מהחינוך הבלתי פורמלי
הימים מתקצרים ,חגי תשרי כבר כאן והסתיו מעבר לפינה (אמנם קשה לדמיין את זה עכשיו עם
האובך ששורר בימים האחרונים ,אבל הוא באמת מתקרב)...
כמו תמיד התקופה הזו בשנה מציתה בי זיכרונות ילדות .טיולים בשיעורי טבע ב"יחדיו" עם מיקי
לנגשטטר ז"ל .מיקי ,מחנכת בכל היבט של המילה ,הצליחה בעודנו מחפשים את החצב להעביר כל
כך הרבה ערכים ,למידה מתוך סקרנות ,שיחה בגובה העיניים ,יציאה מהשגרה תוך כיבוד
המסגרת ,וחוויה חברתית משותפת .היה משהו קסום בפשטות והאותנטיות שנחקק כזיכרון מתוק
עד היום.
אלה חלק ניכר מהיסודות שמהווים את העבודה שלנו בחינוך הבלתי פורמאלי כאן בקיבוץ לאורך
השנה ובייחוד בחופש הגדול ,שיא השיאים של שנת הפעילות ,הדובדבן שבקצפת!
החופש הגדול  -יציאה אחת גדולה מהשגרה ,היה מלא בפעילויות ותכנים מגוונים  -שיחקנו ,יצרנו,
נסענו ,התלכלכנו ,נפתחנו ,צחקנו ,ובעיקר חווינו!
הימים שהתארכו והצוותים המתוגברים ,הצמיחו בבתים ובקבוצות אווירה נעימה ,בטוחה
ומגובשת .הזמן הרב אפשר לנו להשקיע בכל ילד ,לתת יחס אישי ,ולענות על מירב הצרכים ותחומי
העניין של הילדים.
הקו המנחה שליווה ומלווה אותנו הוא העשייה ב"עשר אצבעות" .פחות פעילויות "קנויות" והרבה
יותר יצירתיות ,פשטות ,אותנטיות ומקום לביטוי אישי.
כל זה נעשה בהדדיות עם הסביבה והקהילה כמובן .כל כך הרבה אנשים נרתמו להצלחת החופש,
מחמם את הלב ,משמח ונותן כוח.
בשם הצוות אנו רוצים לומר תודה ענקית לכל ההורים ,חברי הקיבוץ ,הענפים השונים ,ובעלי
התפקידים שבמהלך החופש עזרו לנו בפעילויות השונות ונתנו מעצמם המון .תודה רבה!!!
אכן תקופה מספקת ומאתגרת!
סיימנו את החופש במעברים בין הקבוצות (א' ,ד' ,ז' ,י' ,מסיימי י"ב) בכמה ימים של התארגנות
לשנה החדשה והנה אנחנו כבר בפתחה של שנת הפעילות ,בחודש שכולו סובב סביב התחלות,
התארגנות והתחדשות!
מאחלת לכל בית ניר אליהו שנה של צמיחה ,שיתופיות והרבה ילדים.
לצוות המדהים ,שעובד ימים כלילות ומשקיע מכל הלב והבטן  -שתהא שנה של הרבה עשייה
חינוכית עם חיוך גדול והרבה סיפוק.
נעורים  -שחר סלע
נקר  -מתן גבע
עורבני  -עמית גוטמן ,דפנה וקסלמן ,לירון אליה מאור.
כחל  -רקפת פלג ,נופר נוריאני ,אור וינטר ,ליאור מדר ,שירז לביא
ולילדים המקסימים ,שתמשיכו להיות כמו שאתם  -סקרנים,
חברים ,ואהובים כל כך!
שנה טובה!
עדי הלפרין.
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כיתה ג‘

כחל
כיתה ב‘
כיתה א‘
נדב אברהמי
לוטם אלמוג
יאיר אמיתי
יואב בוזו
יוגב ברק
נבו גולן
נגה הברי
איתי זוהר
רומי סלע
ליאור כרמלי
אגם רוזנבלום

סתיו שר
אלעד רז
אביב תשבי
יואב עציוני
תום פרי
אורי בן סימון
איתן גרין
עילם ויינברג
נימרוד טמיר יונה
עופרי לב ארי
אילון קורדובה
יהלי ברמן

עורבני

איתמר בר-שאן
אביתר ברזילי
אלה בוחסירה
עופרי ביוקאורל
עילי נחום
הדר ראובני
עלמה ראובני
איתמר ראובני
יואב אמיתי
יובל קויטל
יערה רפפורט
תמר יונה
שחר הברי
שחף זר
נטע גולן
מאיה זוהר
עידו לביא
ליאם ויין שורר

כיתה ד‘
אוהד כדורי
איתן קורדובה
גיל ביוקאורל
הלן ביוקאורל
יובל רז
יעל רגב
נטע רגב
שני רגב
עמית כרמלי
עפרי מדר
שחר עציון
עופרי צדפי
גילי אייכלר
רום רוזנבלום

כיתה ה‘
עמית בר-שאן
עידו ויינברג
שי תשבי
עידו ברלס
מיה מויאל
עופר זר
לירון שר

כיתה ו‘
ליאור אייכלר
שני מדר
אלה גרין
תמיר ברק
כפיר זר

נקר
כיתה ז‘

כיתה ח‘

כיתה ט‘

זואי בוחסירה
תמר רגב
שגיא ברק
עמית שר
זיו בן סימון

אגם קציר
נויה ברלס

עומר מדר
איתי רגב
עדן ביוקאורל
אורן ביוקאורל

עברה רק שנה מאז שהצטרפה אלינו
קבוצה גדולה של חברים וילדים ,והנה כבר
אפשר לחבר בין פנים ושמות...
להבחין מי שייך למי...
להגיד שזו תחילתה של היכרות מופלאה.

נעורים
כיתה י‘
עומר לביא
נועם ינאי
נרי בוחסירה
יאיר גרין
אלה וילנאי
שובל וינטר
לי שלמון

כיתה י“א

כיתה י“ב

עמר פלג
איתן ביוקאורל
רום לוינסון

עמית שלמון
יונתן ביוקאורל
שירן בן סימון
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הגיל הרך
כ"א באלול תשע"ה
כמעט שנה חדשה  -תשע"ו
לפני מספר ימים פתחנו את שנת הלימודים החדשה ,בשעה טובה ,אחרי מאמצים רבים להכין את הבתים
בזמן הן מבחינת מצב המבנים והן מבחינת הרכב הצוותים.
אנו נמצאים בפתחה של שנת הלימודים תשע"ו ,הגנים כולם עסוקים כעת בקליטה ובהסתגלות ,ולאט לאט
נכנסים לשגרת פעילות ברוכה .בבואי לכתוב מילים אלה ,הבטתי בדברים שנכתבו לעלון בשנים האחרונות
ע"י מרכזות הגיל הרך ומיד עולה התמונה הבאה:

שנה
תשע“א
תשע“ב
תשע“ג
תשע“ד
תשע“ה
תשע“ו

מס‘ ילדים בגיל הרך
232
231
231
219
211
229

ילדי חברים ובני משק
25
34
44
44
21
21

ילדי חוץ
221
241
51
19
29
41

כמו שכולנו יודעים ומרגישים הקיבוץ משנה את פניו מבחינה דמוגרפית .השנה בבית התינוקות ’חסידה‘ יש
לנו ילדת חוץ אחת ,ובשנה הבאה לא נוכל לקבל אף ילד מבחוץ.
בשנה זו הפחתנו את מספר גני הילדים בגיל הרך ,כעת יש לנו  9בתים .זו החלטה שהתקבלה במנהלת החינוך
הקודמת ,ונבעה הן מהגישה החינוכית לגבי מבנה המערכת ,והן כמענה לגידול המשמעותי במספר הילדים
שלנו בגיל ביה"ס ,שדרש הקצאת מבנה נוסף.

שם הגן
בית תינוקות חסידה
פעוטון פשוש
גנון סיקסק
גן צעיר שחרור
גן בוגר שרקרק

מספר הילדים
21
21
14
12
39

לחלקם שטרם נולדו שמור מקום

בכל גן צוות חינוכי המורכב מגננת  2מובילת בית ,ומטפלות שחלקן וותיקות במערכת ,וכמו בכל שנה אנו
שמחים לקלוט אלינו גם בנות חדשות .נושא כוח האדם הינו מורכב ומשמעותי ,ואנו שואפים לשמור על צוות
איכותי ומקצועי.
מובילות הבתים והגננות בשנה הקרובה :
בית תינוקות חסידה  -מישל ביוקאורל המובילה ,מטפלת ותיקה במערכת.
פעוטון פשוש  -אלמוג מויאל המובילה  29 -שנים במערכת החינוך.
גנון סיקסק  -סברינה  -גננת שעלתה עם הילדים מפשוש ועובדת איתנו שנה שנייה.
גן שחרור  -תמר פולונסקי גננת שעובדת במערכת כבר כעשר שנים.
גן שרקרק  -לימור אלסטר ,גננת שעובדת איתנו כבר חמש שנים.
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לצד המובילות והגננות יש לנו צוות מסור של מטפלות  -חלקן ותיקות וחלקן חדשות .ביניהן חברות קיבוץ,
המהוות נדבך חשוב ומרכזי בשמירת המסורת של מערכת הגיל הרך ,ומשמרות את החיבור לאירועים
ולאנשים בקהילה  :דלית רגב ,תמר שלמון ,מלכה לוי ,רות נמר ,עידית זר ,סמדר יוגב.
לצדן ואתן ,יש בגיל הרך כ  14 -עובדות שכירות (חלקן בנות משק) המהוות חלק משמעותי ומרכזי בעשייה
החינוכית .חלק מהן וותיקות ויש להן היכרות משמעותית עם הגן ועם חברים בקיבוץ  :טל כץ ,ניצה כץ
(בחופשת לידה) ,רחל איינאו ,אביבה יוסף ,אביבה באינסאי ,בר פלג ,בת אל מאור ,עינב זנגי ,אורלי וונדלם,
רשא טוויל ,שושי הדר ,גל בנדרמן ,לינה קשוע ,שני גידיץ ,ענבל הורוביץ ,גייל חיימוביץ ,מורן קיבה ,גל
פלג  ...חלק מהבנות יעזבו אותנו אחרי תקופת החגים להמשך התכניות שלהן .
כמו בכל שנה ,אנו מציינים את עבודתן המסורה של בנות הנעורים המגיעות במהלך השנה ובחופשות
וצוברות ידע וניסיון בעבודה החינוכית.
אריאלה גזית ממשיכה ללוות את המערכת בתחום הפדגוגי ,מאירה זילברמן ממשיכה לתת את הליווי
הפסיכולוגי למערכת.
הצלחת המערכת טמונה בעבודתם המסורה והמקצועית של הצוותים החינוכיים אשר משקיעים זמן ומחשבה
והמון אהבה ,בעשייה החינוכית ,ובקהילה הרואה בחינוך ילדיה ערך עליון וחשיבות מכרעת בקיומה של
קהילה מתפתחת ומשתנה.
השנה אנו נפרדים ממשה קאופמן ,החצרן הוותיק של גני הילדים ,שביקש לסיים את עבודתו .אני מנצלת את
ההזדמנות להודות לך  -מוישה  -בשם כל הצוות והילדים על כל שנות העבודה והמסירות הרבה.
בהזמנות זו אני מבקשת להודות לכל אנשי האחזקה והשירותים שסייעו לנו בימי ההערכות ובמהלך כל
השנה :הווארד ,חזי ,שקד ,יוסי ואורן ,יהודית ,עדנאן וצוות הנוי ,אבי זוהר ,שוש ,מריו ,צוות ענף המזון,
אנשי הנה"ח ,צוות הכלבו וכל מי שלקח חלק וכמובן ימשיך ,בעשייה במערכת החינוך בגיל הרך.
אני מאחלת לצוותים החינוכיים ,לילדים ,להורים ולכל בית ניר-אליהו שתהיה זו שנה טובה ופורייה .שנה
של התחלות חדשות ומשמחות.
בברכת חג שמח,
חנה.

דברי פרידה ממוישה
השעה  2:94בבוקר .הורים עם ילדיהם צועדים לכוון בתי הילדים.
בשעה  1:44יצאה מכל גן מטפלת ,ל"תקומי" (המרכולית) להביא
מצרכים לארוחות בוקר ,פירות לארוחת  24וכמובן ממרח שוקולד לארוחת  ...4ולחם ,הרבה הרבה לחם .יום
יום ,בוקר בוקר.
במשך הזמן "תקומי" נהפך ל"אליס" ,בתי הילדים הפכו לגנים ,במרכולית התורים היו ארוכים עם קופאית
אחת.
ובכל צהריים ,בשיא העבודה ובדיוק בזמן שטיפה והשכבה ,מטפלת הייתה צריכה לצאת מהגן כדי לזרוק
כביסה מלוכלכת ולאסוף כביסה נקייה.
לנגרים לא היה זמן לתקן ,לנוי לא היה זמן להשקות .ומי יתפוס את החולדה? ומי יתלה תמונה חדשה? מי
יעזור לצוותים לארגן מסיבה?
מה נעשה???
רעיון! ועדת חינוך (לפי דעתי הרעיון היה של אסתר) החליטה לפנות למוישה ק .קנו לו טרקטור קטן וחמוד
והשינוי יצא לדרך.
מאז ,אי שם במאה הקודמת ,אתה ,מוישה ,היית חלק בלתי נפרד מנוף קיבוצנו ,דמות משמעותית ,אהוב על
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הילדים .כל הורה ידע שאם לילד קושי להיפרד ,אפשר לעזור למשה להביא לחם לגן או אפילו לשבת קצת
על הטרקטור .ההורה רץ לעבודה רגוע וילד רץ ,קורן בתוך הגן .עד היום כשאני פוגשת הורים שמזמן עזבו
את המערכת הם נזכרים בחוויה המיוחדת שזכו בה ,לחנך את ילדיהם בקיבוץ שלנו .הרבה מאוד הזכירו
אותך מוישה.
מוישה ,היית שם בשבילנו :הצוות ,ההורים והילדים .בהזדמנות זאת אנו אומרים לך שהיית משמעותי
מאוד בחצר שלנו לאורך כל השנים .לקראת הפרק החדש בחייך אנו מאחלים לך בריאות טובה ושוב,
תודה.
באהבה ובהערכה,
מרסי בשם מערכת החינוך ,ההורים וילדים (גם אלה שכבר הורים בעצמם).

חסידה
יונתן אברהמי
ענבר אשד
אלונה בוזו
כרמל ברמן
רותם גולד
אלעד מורנל
נילי סלע
ניל קליפה
ובעוד כמה חודשים:
איה רוזנבלום
מאיה פנר

סיקסק
דפנה הרץ
איתן גלילי
טל זהר
יובל עציוני
שקד רגב
רוני הלפרין
חופית זר
כרמל ברזילי
שירה פרי
יעלה לב-ארי

פשוש
מעיין אלמוג
שגיא קאופמן
תמר אמיתי
עמית יונה
גומא אביגד
יותם אליה
רומי צדפי
רז נחום
ליה שקד
דור מאיר
ירדן ביוקאורל
ניר קויטל

שחרור
עידן שר
יואב מורנל
יואב ראובני
יותם גולן
נועם אשד
ניתאי סלע
רותם מדר
שחף קליפה
תמר גולד
עומרי מאירי
תומר מאירי
יהלי קוטלר

שרקרק
סהר אביגד
אמיתי אברהמי
עופרי אשד
גלי בוזו
בר ביוקאורל
ארבל ברזילי
נגה ברמן
גל כדורי
דריה קליפה
תלם אביגד
רועי בר-שאן
מעיין אייכלר
מיכל רז
אורי צדפי
עוז ויינברג
אלון אלמוג
אור עציון צדפי
נואל זוהר ויין
עמית קויטל
איתי עציוני
אלה הרץ
עמרי נחום
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The English corner
The World is my country
All mankind are my brethren
And to do good is my religion
Thomas Paine
העולם הוא ארצי
כל האנושות אחיי
ולעשות טוב זו דתי
תומס פיין

מגישה  :מישל ביוקאורל

אירועי תרבות חברה ונוער
^ חג הקיבוץ ה–  29נחגג בשלל אירועים:
הרצאה של רועי רימשון שנקראת ”על הדבש ועל העוקץ“  -סיפור
חייה ושירתה של נעמי שמר.
ארוחת בראנץ‘ חגיגית ומיוחדת לכל הציבור.
סרט לילדים ,קפה ועוגה למבוגרים  -בבית אליהו.
הפנינג צבעוני ועליז בבריכה לשמחת הקטנים והפחות קטנים.
^ ערב נעורים בורגר שחזר בגדול.
^ שוק קח-תן בכחל ,שעזר למחזר דברים שמישהו לא צריך ומישהו אחר חושב שהוא צריך.
^ שטיפת מכוניות של חברים על-ידי ה“כחלים“.
^ אירוח החברים לכיבודים מתוקים  -מעשה ידי ה“עורבנים“.
^ מחנה הקיץ המסורתי בחורשה ,שהופעל כתמיד ע“י הנערים הבוגרים.
^ הפנינג סוף החופש הגדול הגדוש הופעות של הילדים ,הכל על טהרת ההכנה העצמית.
^ פסטיבל סלסה מקסים שהתקיים במרחב הציבורי (לקריאה בפירוט בעלון זה  -כתבו לירז ונימרוד).
^ ועוד אירוע של העברת בגדים ,אביזרים וחפצים מיד ליד שאורגן ע“י פזית ואורטל.

השתתפות באבל
מערכת ”בניר“ מבקשת להשתתף באבלם של:
נעמה זטורסקי גבע וכל בני המשפחה על מותו של
האב-הסב יוסי גבע ז“ל.
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חברל'ה -פסטיבל לאזרחים ותיקים בניר-אליהו
פסטיבל חברל'ה ,הפרוייקט הקהילתי של קיבוץ ניר-אליהו יצא לדרך .תוכנית הפעילויות הושלמה,
הכרטיסים החלו להימכר ויש מתנדבים רבים.
קהילה חזקה היא קהילה שמפנה את כוחותיה הן פנימה והן החוצה .רוח ההתנדבות והרצון לנתינה
בקיבוצנו מרשימים ,חברים רבים התנדבו לשלל המשימות כדי להפעיל את הפסטיבל וכמובן יש מקום לכל
מי שעדיין רוצה להתגייס ולעזור .חשוב לציין את ותיקי הקיבוץ שבחרו להגיע כמפעילים ולא רק כאורחים
לאירוע.
מצורפת תוכניית הפסטיבל ,נתחיל בקבלת פנים ואז נתחלק לתחנות פעילות בהן יבחרו המשתתפים מראש.
אחרי המתחמים ,יתרכזו המשתתפים לארוחת ערב בחדר האוכל ואז פעילות מליאה של שירה בציבור2
הופעה (כל ערב פעילות אחרת)
חשוב לשתף כי הורים של חברי קיבוץ זכאים לכרטיסים מוזלים.
שנה טובה מצוות הפסטיבל.
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מדיה נוצ'ה  -פסטיבל סלסה קובנית על טהרת השיתופיות:
עם קבלת המפתחות משיר (תרתי משמע) לתחום התרבות – קיבלתי פנייה מסקרנת מ"מדיה נוצ'ה סושיאל
קלאב" לקיים פסטיבל סלסה בקיבוץ .הכל היה נשמע טוב מדי וקל מדי ,ולפגישה שנקבעה בלו"ז מזורז ,באנו
קצת חשדניים .לישיבה הגיע בחור ,שלא לומר ילד חמוד (שלא לומר אפילו קצת חנון) בשם מתן שסיפר לנו
במה מדובר :הקבוצה "מדיה נוצ'ה סושיאל קלאב" – הינה התארגנות וולונטרית של אוהבי הסלסה שנוסדה
בשנת  - 1449כמה שנים לאחר הגעת שיגעון הסלסה לארץ ,וכאלטרנטיבה למועדונים האקסקלוסיביים
והיקרים שקמו כפטריות אחרי הגשם בראשית המילניום וגובים דמי השתתפות גבוהים (גילוי נאות – גם
אנחנו נכווינו כשניסינו את מזלנו במועדוני סלסה בארץ).
למדיה נוצ'ה שני עקרונות בסיסיים" .2 :מי שיודע מלמד את מי שלא יודע" .1 ...ו"אם לא נעשה  -לא יהיה"...
הקבוצה הראשונה הוקמה בנובמבר  1449בהר-הצופים ע"י עופר ולדמן ונופר גרינשפן שביקשו להפיץ את
הסלסה הקובנית ,כפי שהיא בקובה  -סלסה להמונים ,ללא תשלום וללא הדרה חברתית של מעמדות (רוקדים
מצטיינים ,מתחילים וכו' )...וגילאים .עוד לפני המחאה החברתית ואולי בהמשך בעזרתה ,תפס הארגון תאוצה
בעיקר בקמפוסים וכיום יש יותר מתריסר מרכזים  -מקרית שמונה בצפון ועד אילת בדרום ,כולל במכללות
כאריאל ,ספיר ותל-חי .החברים נמצאים בקשר גם עם קבוצות דומות בעולם למשל בוונצואלה בסיאול
ובשנגחאי) .מתן עצמו מקרית-שמונה ומשתייך למדיה נוצ'ה המקומית שם .אולי זה המראה הנערי והתמים,
אולי העובדה שאת ירח הדבש שלנו בילינו (בין היתר) בקובה שם פגשנו את הסלסה הקובנית ,והתשוקה של
המקומיים לרקוד אותה בכל מקום ובכל שעה ,ואולי הרצון לסיים את הקיץ ב"משהו אחר" גרמו לנו לקחת
את ההימור:
מסתבר שהפסטיבל הזה מתקיים זה השנה הרביעית (כשהראשון התקיים במושב עידן בשנת  ,1421לאחריו
התארחו בהגושרים –  ,1423ובקיבוץ שניר ב .)1424-השנה היה אמור הפסטיבל להתקיים בקיבוץ בארי – אך
לנוכח המצב המתוח ב"עוטף"  -לא לקחו שם סיכון מה שהביא את חברי הקבוצה לפנות אלינו.
לאחר שסגרנו את כל הפינות מול הביטוח ,הביטחון ,ומול מנהלות המזון והחינוך –לגבי שימוש במתקנים
יצאנו לדרך :בסופה"ש האחרון של אוגוסט הלוהט והמיוזע התקיים בקיבוץ פסטיבל סלסה לוהט ומיוזע לא
פחות :במשך חמישי-שישי-שבת התקיימו במדשאות הקיבוץ ,בחדר האוכל ,בבית התרבות ומועדון הנוער
סדנאות סלסה ,וריקודי שורות ,רומבה בצ'אטה וסגנונות לטיניים  -כשעל המדשאות סביב חדר האוכל
וב"פינת הבריזה" הוקמה בין לילה "עיר אוהלים" .בשל התקנות "לקיום אירועים תחת כיפת השמיים"
הגבלנו את כמות המשתתפים החיצוניים ל ,294-כך שמי שנרשם מאוחר  -נותר מחוץ לפסטיבל .הניסוי הוכתר
בהצלחה גדולה  -ומלבד חוגי הריקוד התמלא הלו"ז של הפסטיבל בסדנאות שונות ,שהעבירו חברים במדיה
נוצ'ה  -כל אחד בתחומו  -החל מסדנת ריקודי שורות לילדים ,דרך סדנת קיפולי נייר וכלה ב"איך להוציא
תמונות טובות בעזרת הסמארטפון"  -כאמור הכל על בסיס התנדבות אישית של החברים וכוונות טובות.
העמדנו מתקנים ,מדשאות ,טמפרטורות חמות ולחות גבוהה כמו בקובה  -וקיבלנו הרבה-הרבה יותר...
התוצאה :פסטיבל באווירה חיובית ושמחה ,חינמי לחלוטין  -שלהפתעתנו גם ביכולת הארגון הרווחנו "שיעור
בבית-ספר" ,וקיבלנו בחזרה את מתקני הקיבוץ במצב נקי ומסודר יותר משמסרנו אותם ...האורחים מצידם
נהנו מארוחות בחדר האוכל ,ולימדו את מעט מחברי הקיבוץ שהעזו  -את רזי הסלסה הקובנית .מי שהעז -
בהחלט הרוויח ,מי שלא  -נהנה מהאווירה.
בקבלת השבת המשותפת שנערכה בחדר האוכל ביום שישי הביעו המארגנים התרגשות גדולה ותודה ענקית
לקיבוץ .אחד המייסדים  -עופר ולדמן נשא דברים ותיאר את המפגש כהתגשמות חזונו מלפני עשור כשהקים
את "מדיה נוצ'ה".
גם התגובות שזרמו לאתר הקיבוץ "ביום שאחרי" מלמדות על החוויה החיובית שעברה עלינו בתקווה שתיהפך
למסורת .האנרגיות החיוביות ,הארגון בו כולם נותנים כתף הזכיר גיוסים של פעם ,היעדר ההיררכיה ובצע
הכסף הזכירו נשכחות ,ובסופו של דבר הייתה שמחה ותשוקה באוויר ,בדומה לזו שמצאנו בקובה (בתקווה
שזו תישאר גם לאחר הפשרת היחסים עם אמריקה.)...
https://www.facebook.com/groups/MediaNofesh2015/photos
לירז ונימרוד
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אוקטובר

ספטמבר
הדסה ראובני14 ,
יורם ברלס14 ,
לולה רגב14 ,
איציק בורנשטיין21 ,
מרים שקד22 ,
ואלרי שיקלי22 ,
תרצה זנגי24 ,
זהר קציר91 ,
יהודית מדר94 ,
נדב קאליפה49 ,
מירב בן-סימון44 ,
עידו תשבי 44 ,
יואב יונה42 ,

אבנר כהן12 ,
שאול ברן14 ,
עתליה אייל12 ,
אביבה יפה12 ,

ילידי החודש

רן הברי35 ,
רותם נחום31 ,
ניצן אלמוג34 ,
נטע לי וול31 ,

אמיתי הורביץ15 ,
ענבר שקד11 ,
שגב לוינסון19 ,
עידן בורץ13 ,

יואב עציוני1 ,
נבו גולן2 ,
רומי סלע ירון2 ,
לוטם אלמוג2 ,
איתי זוהר2 ,
יוגב ברק2 ,

הראל וילנאי21 ,
עומר פלג22 ,
לי שלמון29 ,
כפיר זר21 ,

גל כדורי9 ,
נואל ויין שורר4 ,
אלון אלמוג4 ,
עוז ויינברג4 ,
ניתאי סלע ירון3 ,
אביגיל גרין3 ,
רוני הלפרין1 ,

מוניקה קרבס29 ,
יעקב (גוץ) אברהמי 24 ,
חביב פינבלט24 ,
חיה אברהמי24 ,
ויצמן זנגי21 ,

יוסי לוי91 ,
עמיר רונן99 ,
אפרת וינטר99 ,
עמר לוינסון94 ,
דרור רפפורט93 ,
ליאת לוינסון93 ,
אסנת סלע ירון31 ,
אלמוג ברק31 ,
אבי פרי31 ,
יניב שיקלי32 ,
דותן אביגד32 ,
לירון אליה מאור 33 ,
חנוך מעוז 33 ,

שחף ראובני21 ,
יאיר גרין29 ,
ליאור איכלר22 ,
סתיו שר1 ,
שקד רגב1 ,
ניר קויטל2 ,

רן בן-סימון41 ,
מרסיאל בוחסירה44 ,
חדווה בר-שאן41 ,
אורטל קויטל סהר42 ,
מיכל אייכלר קינן42 ,

עמיר שיקלי34 ,
גל ליבנה15 ,
גיא בארי19 ,
עלמה ינאי25 ,

אם השמטנו מישהו -
אנחנו מתנצלים .אנא דווחו
לנו ונתקן.
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וזאת לעדות ...מזל טוב לזוגות שבאו בברית הנישואין
יפעת ודור שוורצמן
קרן ויניב שיקלי
ברכות חמות ולבביות למשפחות דנה ושיקלי .
מי ייתן ותרוו נחת מן הדור הצעיר.

בתינו הומים...
מזל טוב להולדת התינוקת
איה  -בת לענת ואבישי רוזנבלום נכדה למרסי ואיז‘ו
מאחלים לכם הרבה שמחה בגידול הקטנטנה ,בריאות טובה והמון אהבה,
מבית ניר-אליהו

ברכות  :ירדן שיקלי  -סיימה את הטירונות בהצטיינות מופתית.
גאים בך  -בני המשפחה וכל הקיבוץ.
המשך שירות משמעותי ומהנה כמורה חיילת.
ויש גם ברכות למשתחררות הטריות:
לליאור מדר שהשתחררה מצה“ל  ,כבר תורמת את חלקה במערכת החינוך,
ובקרוב אורזת תרמיל וחוצה את האוקיינוס האטלנטי .בהצלחה באזרחות,
שתהיה לך הרפתקה מהנה ומעשירה.
לאלה רפפורט ששירתה כקצינת חינוך ,ותרמה מיכולותיה הרבות גם בשירות
קבע .בסופ“שים כבר משדרגת את צוות המעדניר .מאחלים לך הגשמת
חלומות והנאה באזרחות.
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חידוניר ( 6

כנראה האחרון? מי שהמדור אהוב עליו שימחה באזני רפי)

את החידון הקודם (זה עם האותיות) פתרו שיר ונטע .הפתרון היה:

ניר אליהו עלה על הקרקע במטרה להיות חוליה שלישית מול קלקיליה
למרות דעת מומחים שהמקום אינו מתאים להתיישבות
שנה טובה לפנינו? מקווה שכן.
בתורת המספרים מספר שמח הוא מספר שכאשר מסכמים את הריבוע של כל הספרות פעם אחרי פעם
בסוף מגיעים ל.2-
דוגמא:
45 = 544432 = 312
51 = 22412 = 45
234 = 12445 = 51
24 = 24544 =234
2 = 244 = 24
 312הוא מספר שמח
האם  9119היה שמח – לא ולא (ולא צריך את המספרים לגלות לנו את זה)
ומה אם  ? 9112תבדקו !

והאתגר הנוסף:
דרגת קושי :מאתגר ביותר אבל אפשרי
יש אומרים שאין הרבה הגיון בחיים בקיבוץ בכלל ,ובקליטה לקיבוץ בפרט .אז זהו  -שיש .וכדי להוכיח את
זה הנה לפניכם חידון הגיון מבוסס על קיבוצנו הקט.
ארבע משפחות (בנדרמן ,הלפרין ,יוסף ונחמני) עם  1-9ילדים נקלטו בין השנים ( 2511תקופת גרעין יעוד -
אולי הגרעין החשוב והמשמעותי בתולדות הקיבוץ) ועד  1424שנקלטה הקבוצה עם המון ילדים וכלבים.
המשפחות גרות בשכונה הדרומית (של מאור) ,בצפון מערבית (של אבנר) ,בצפון מזרחית (של גבע) ,ובשכונה
המערבית (של יוסי לוי) .תנסו לגלות מי גר איפה עם כמה ילדים ובאיזה שנים הצטרפו לקיבוץ.
אזהרה :מכיוון שמדובר בהגיון יכול להיות שלא כדאי לנשים לנסות לפתור .גם לא ילדים .גם לא בעלי
תפקידים .גם לא ימניים .גם לא אוהדי מכבי .רק גברים אמיתיים( .ועדיף אחרי בירה אחת או שתיים).
בהצלחה.
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שכונה מערבית

שכונה צפון מערבית

שכונה צפון מזרחית

שכונה דרומית

נחמני

יוסף

הלפרין

בנדרמן

1978
1990
2002
2014
שכונה דרומית
שכונה צפון
מזרחית
שכונה צפון
מערבית
שכונה מערבית
2
3
4
5

ילדים

5

4

3

2

שכונות

ילדים

שנת קליטה

שכונות

משפחות

^ לא המשפחה שהצטרפה ב 1441-ולא המשפחה עם  4ילדים היא משפחת נחמני.
^ משפחת הלפרין גרה בשכונה המערבית.
^ משפחת נחמני לא גרה בשכונה הצפון מערבית.
^ מבין המשפחות :זו שגרה בשכונה המערבית ומשפחת יוסף  -אחת הגיעה לקיבוץ בשנת 1441
והשנייה עם  1ילדים.
^ המשפחה שגרה בשכונה המערבית נקלטה  21שנים אחרי משפחת בנדרמן.
^ המשפחה בשכונה הדרומית הגיעה  14שנים אחרי משפחת בנדרמן.
^ המשפחה עם  3ילדים לא הייתה נחמני או בנדרמן.
^ וברור שהמשפחה מהשכונה הצפון מזרחית מבורכת עם  9ילדים.
היעזרו בטבלה כדי לרשום מידע שנאסף מהרמזים ,מסקנות והפתרון ! בהצלחה !

יש לשלוח פתרונות ,הערות או בקשות אלruffybortz@gmail.com :
או למערכת או באתר
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מן הארכיון  -מרכז משק -

המשך מן העלון הקודם

בארכיון יש תיבות ומיכלים המסודרים לפי סדר ולפי לנושאים.
מיכל מס‘  232צופן בחובו מידע אודות התפקידים המרכזיים בקיבוץ ,ובכללם אודות מרכזי המשק.
להלן ההיסטוריה מימי ראשית הקיבוץ ועד היום:

נבחר באסיפה בכפר-גלעדי 212222594
שאול ל.
יוסף קושמרו מרכז העבודה ביום העלייה – ישיבת מזכירות ואסיפה בכפר גלעדי 292122594
משה המדריך מלווה  -מופיע בספר הפרוטוקולים מס' 2
רוזן
יוסף קושמרו
אשכול כרמי
יוסף קושמרו

אסיפה 32122592
מחליף למרכז המשק – אסיפה 212222592
אסיפה 152122592
באסיפה  . 1422222592צוין שהינו בתפקיד

צבי מאור
קרודו
קרודו
קרודו

בחירות חשאיות 122122591
אסיפה 1222122591
התפטר  .132922593לאחר דיון נבחר שנית באסיפה 22222593
לא חזר לתפקיד .נבחר דוד לחודש 292222593

דוד שלפר
קרודו
יוסף קושמרו
בן ציון

ממשיך בתפקיד .נבחר בבחירות השנתיות יולי 2593
אסיפה  112122594לא קיבל את התפקיד.
נטל התפקיד עד לבירור – אסיפה 1322422594
אסיפה אוקטובר 2594

צבי מאור
צבי מאור
פיני טוכמכר
ברוך ראובני

נבחר אסיפה 92122599
התפטר ואושר באסיפה 222122599
נבחר באסיפה 222122599
נבחר באסיפה 112122592

ברוך ראובני
רמי צדפי
פיני טוכמכר
פיני טוכמכר

ממשיך בתפקידו עד 52122591
מחליף את ברוך – אסיפה 52122591
בחירות שנתיות 232122524
בחירות שנתיות 212122522

רמי צדפי
יוסף קושמרו
מרלן
פיני טוכמכר

בחירות שנתיות 192122521
בחירות שנתיות  12522524אישור נוסף באסיפה 3222422524
ריכוז קניות במוסדות הילדים 3422222529
נבחר בבחירות שנתיות 322122529

צבי מאור
צבי מאור

יחליף יוסף קושמרו בעת נסיעת הנ"ל לחו"ל 242122529
ימשיך בריכוז משק עד כניסת פיני ט122422529 .

שבועות 1441
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רכזי משק בעבר
קלמן גביש
קלמן גביש
ברוך ראובני

נבחר בבחירות השנתיות 1122422522
נבחר בבחירות השנתיות 212522521
נבחר בבחירות השנתיות 122422521

ישעיהו שכטר
קלמן גביש
קלמן גביש
ברוך ראובני

נבחר בבחירות השנתיות 122122525
נבחר בבחירות השנתיות 222222512
לתקופה נוספת 1222422511
נבחר בבחירות השנתיות 2922122513

פיני טוכמכר
יוקי לוטן
יוקי לוטן
פיני טוכמכר

נבחר בבחירות השנתיות עד דצמבר 222922514
בבחירות השנתיות מדצמבר 222122514
בבחירות השנתיות 222122519
בבחירות השנתיות 122122511

משה לנגשטטר
משה לנגשטטר
פיני טוכמכר
פיני טוכמכר

בבחירות השנתיות 2322422515
בבחירות השנתיות 2322122514
בבחירות 2422222512
בבחירות השנתיות  232222511רכזי משק מחליפים :ברוך ,בנימין ,קלמן ,אברמל'ה ל.

פיני טוכמכר
פיני טוכמכר
טרבר לובל
טרבר לובל

בבחירות – דיון מחודש 122122511
בבחירות השנתיות 22122514
בבחירות השנתיות 292122514
בבחירות השנתיות 232122519

גדי מאור
עמר לוינסון
עמר לוינסון
עמר לוינסון

בבחירות השנתיות 12422511
בבחירות השנתיות (קלפי) 12122551
נבחר בקלפי 222222551
סיים בהתפטרות 322422555

גדי מאור
גדי מאור
עמר לוינסון
רוני ברניר

ממלא התפקיד עד לבחירת מ .משק
נבחר למרכז משק (בנוסף להיותו גזבר) בקלפי 122921444
נבחר למרכז משק (בנוסף להיותו גזבר) בקלפי 12121441
מקיבוץ רמות מנשה( .היקף 3 -ימי עבודה בשבוע אך עם אחריות מלאה) אושר

עמר לוינסון
רפי קורדובה

בהנהלת קהילה  .12221442הוצג באסיפה 212221442
נבחר בקלפי 12221424
נבחר בקלפי 242121424

שבועות 1422

לכאורה כרונולוגיה יבשה .האומנם?
תודו שיש במידע היבש הזה אפשרות ללמוד משהו על עצמנו ,על הדרך שעברנו ,על
השאלה המגדרית ,ועוד נקודות שכל אחד מוזמן להעלות במוחו ועל דל שפתיו.
תודה לעמיקם רגב על הרישום הקפדני.
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מרכז משק  -זיכרונות
ספטמבר 1429
אני נענה לבקשתה של נטע בארי ,לכתוב משהו על תקופתי כמנהל עסקי בניר אליהו .אמרה שחלקו של העלון
מיוחד לרכזי המשק לדורותיהם ,וציינה שאני הייתי המנהל העסקי הראשון והיחידי עד כה שהיה "חיצוני".
כיהנתי בניר אליהו  4שנים כמנהל עסקי עד סוף שנת ( 1445השנים עברו מהר) ,עבדו לצידי כמנהלי קהילה
קוני פנר ואח"כ נימרוד מדר ,וכמובן ליזה המזכירה ,ושני יושבי ראש אלי מוריק ובסוף ברק ניר.
באופיי אני מאוד מתחבר ומזדהה עם המקום בו אני עובד ונאמן לו במלוא מובן המילה .מעולם לא הרגשתי
זר או "חיצוני" בניר-אליהו ,שהיה בשבילי מקום עבודה חם ומאתגר .צריך לזכור שניר-אליהו היה (ועדיין)
קיבוץ בהסדר ,קיבוץ מתחדש ועובר תהליכי קליטה ראשונים במתכונת החדשה.
היו לי קשרי עבודה מצוינים עם כל רכזי הפעילויות ,ועבדנו עפ"י התוכניות השנתיות שהכנו בתיאום מלא.
זכיתי בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת החשבונות ,עבדתי כשותף מלא עם גדי מאור בפלסטניר (הייתה תקופה
ששימשתי כיו"ר הקיבוץ) וליוויתי הכנסת שותף  -ברק לפלר  -שותף פרטי ב  945לבעלות על פלסטניר
(באותה תקופה זה נראה כדבר הנכון בזמן הנכון).
הרבה מאוד מזמני הוקדש לפעילות "עדן על המים" שכללה עבודה צמודה עם עוזי בארי מול "בראף
קייטרינג" .גולת הכותרת הייתה הסדרת המקרקעין מול המינהל (רמ"י) ,תהליך שנמשך מספר שנים ,והגיע
לידי סיום בעזרתו של צפי פלד .חתימת העסקה אפשרה יצירת אופק קיומי לעדן על המים (הרבה מאוד גנים
נסגרו באותה תקופה כשפעלו ללא היתרים) ,ויצירת אופציות לפיתוח עתידי (לצערי שמעתי שהנושא לא
הצליח להבשיל לבניית גן נוסף).
נושא העסקת מנהל עסקי חיצוני (לא חבר קיבוץ)  -אני רואה את הניהול של המשק הקיבוצי כדורש
התמקצעות מאוד ייחודית .יש הרבה מאוד יתרונות ויכולות לאדם חיצוני ,שלא מעורב בחיי הקהילה
המקומית ,לקדם נושאים שאדם פנימי אינו מסוגל לבצע .זאת תוך הערכה רבה לקיים ,ולתרבות הדיון
והניהול המקומית.
בכל מקום שעבדתי ניסיתי לקדם את הפעילויות השונות למקום טוב יותר ,כולל מול המערכת הבירוקרטית
הסובבת את הקיבוץ בהרבה תחומים .אנחנו כפופים אל המערכות האלו ותלויים בהם (רמ"י ,משרד
החקלאות ,מועצה אזורית ,וגופים נוספים) שלא תמיד עוזרים לנו ,שלא לומר מפריעים.
יש לי הרבה זיכרונות טובים מאוד מעבודתי בניר אליהו ,אני שומר על קשר עם מספר חברים ומתעדכן מעת
לעת על הנעשה בקיבוץ,
אני רוצה לאחל לכל חברי ניר אליהו שנה טובה ומוצלחת,
בידידות ,רוני ברניר

מה שנותר מחורשת הפאולוניות בפאתי המשבצת  -צפון.
השטח שהתפנה מיועד לשתילת אבוקדו.
סה“כ מיועדים להינטע כ–  54דונם .מוסר רפי קורדובה.
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עוד קצת
ממראות
היום
הראשון
ללימודים
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כל עוד
מילים :עלי מוהר
לחן :יוני רכטר
ילד הולך לו ברחוב
בבוקר בהיר של תשרי
אל בית הספר שוב יוצאים הילדים
גבר הולך אחריו
משגיח ,רואה  -לא  -נראה
ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה
איך עוד שנה פה נפתחת
כמו כל שנה ,בסתיו,
איך בן הולך לו לבד
ואב בעקבותיו.
גבר רואה בחשאי
איך בנו נכנס לכיתה
גבר עומד כמו ילד שנשאר בחוץ
וכבר שרים שם בפנים
שיר של שנה חדשה
הו איך הכל מתחיל פה שוב מהתחלה -
שוב הם שרים על הגשם
שוב הם שרים על סתיו
ועל הלוח עולות שוב אותיות הכתב
(א.ב.ג.ד.ה.ו.ז.ח.ט.י.כ.ל.מ.נ.ס.ע.פ.צ.ק.ר.ש.ת).
גבר באמצע הבוקר
גבר בלב חייו
על יד גדר של בית ספר לבדו ניצב.
והוא זוכר שאביו
פעם הלך אחריו
הוא מנסה לשמוע את קול צעדיו.
אך הילדים עוד שרים
שיר על יורה וחצב,
וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו:
גם אם אלך בגיא צלמוות
הן לא אירא,
גם אם אפול פתאום
יאמר לבי שירה.
כל עוד עולה הבוקר
כל עוד נכתב הלוח,
כל עוד הולך לו בן
ואב בעקבותיו,
כל עוד שרים הילדים
על שנה חדשה
כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה

כל עוד הים מתעורר
כל עוד הרוח עולה
כל עוד על שחור הלוח
תתנוסס מילה.
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