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 אחרי החגים יתחדש הכל
 יתחדשו וישובו ימי החול...
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 ל“יהודית ברזילי ז

 יהודית, 
 מאז יום שלישי, הבנתי שצריך להיפרד.

 מילות הפרידה בראשי רצו עד הרגע שהיה צריך להעבירן לכתב.

 יש לי תמונות נצחיות שחרותות בראש: יהודית עם סיגריה ועגלת קניות בדרכך לכולבו.

 החיוך והצחוק מהבדיחות של הנכדים.

 האושר שלך לקבל צילום חדש של אחד הנכדים.
 ההתרגשות מבגד חדש, מסיבוב עם מרים, מכתם חדש שמאתר את גופך כי "הארון הרביץ לך".

 התרגשות אין קץ מספר ומילה כתובה שמלאו את שעות ערותך.
 עברת הרבה בחיים האלו, איבדת ילדות, ואיבדת את אביך איתה.

 היית ילדה בגוף של אשה, חרושת קמטים שמספרים אולי קמצוץ מהכאב, מהאבדן ומהפגיעות בעולם הזה.

 אני שמחה שהלכת אחרי שבוע רבוי חוויות של אושר, של משפחה ואהבה, שהלכת בלי כאב, ובלי סבל.

 

 אני מודה לך, על הילד שגידלת ובחרתי לחיות איתו.
 מודה על הרגישות שלך לנכדים.

 על היכולת  הבלתי פוסקת להצחיק ולתקשר.

 על הדוגמא שהוות לכולנו, עד יומך האחרון, לעצמאות, דעתנות וטיפוח.

 

 אני בוחרת לשמור את הרגעים הטובים, ולהמשיך לשמר אותם אצל הנכדים ואצלנו.
 מאחלת להמשך מסעות טובים ומאושרים.

 

 שלומית

 יהודית היתה חלק מהנוף של הקיבוץ ומאופיו, ולכתה הוא עוד אחד מהשינויים שהקיבוץ עובר... 
 אלה חלק מההספדים שנקראו בהלוויה:
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 אמא, סבתא, יהודית יקרה

 מוזר ובלתי נתפס 

 איך בכלל ניתן לדבר עלייך בלשון עבר 
 

 רק ביום ראשון האחרון ישבנו כל המשפחה לארוחת חג משותפת, כמה שהיית שמחה 

 ראית את הנכדים ביחד והתמוגגת מאושר. מי היה יכול לשער שזה המפגש האחרון שלנו ?
 מותך היכה בכולנו בפתאומיות. 

 והמכה הינה מכה קשה ובלתי נתפסת.
  

( את תהיי כאן תמיד, 18מכה קשה כי נדמה היה לכולנו שעל אף גילך )בקיץ האחרון חגגנו לך יום הולדת 

 מלאת מרץ, שופעת חוש הומור, עצמאית וצלולה. התברכת בכל אלה ואנחנו התברכנו בך.  
 

חייך לא היו פשוטים, הילדות בהונגריה רווית האנטישמיות בימים שלפני מלחמת העולם השניה הגירוש 

מבית הספר בשל יהדותך, התקיפות הפיזיות וההצקות ברחוב השאירו בך את חותמם, כך גם החיים תחת 

השלטון הנאצי בגטו בבודפשט ואובדנם של בני משפחה קרובים ורבים בשואה אך את בדרכך הייחודית 
 ניצחת מאורעות אלו ויכולת להם.

 

בכלל היה נדמה כי פיתחת לעצמך דרך ייחודית להתמודד עם קשיים, דרך שעזרה לך גם להתמודד לפני 
למעלה מעשור עם מחלתו של אבא ופטירתו בהמשך. המון הומור, בדיחות דעת וכן גם כמות לא מבוטלת של 

 סיגריות. 
 

ואם בסיגריות עסקינן דומה כי הצלחת לפצח את הסוד לאריכות ימים ואת בעצם סוג של נס או פלא רפואי. 

טובי החוקרים לא יצליחו להבין כיצד ניתן להיות בריאים וצלולים בגילך תוך עישון של כמות לא מבוטלת 

 של סיגריות כל יום בשילוב עם בכמויות עצומות של פנטה תפוזים.
 

דרכך הייחודית לאושר נסמכה על שני אדנים האחד אהבתך לקריאת ספרים בהונגרית, תחביב שמילא כל 
רגע פנוי מזמנך. קראת בשקיקה כל ספר שנפל לידיך והיית מאושרת בכל פעם שעלה בידינו להגדיל את 

ספרייתך. רק לאחרונה הבאנו לך כמות גדולה של ספרות הונגרית יפה, היית מאושרת וחלקת אושר זה עם 
 הסובבים אותך, כמה עצוב שספרים אלו לא יזכו לחוש את ידך האוהבת ואחיזתך האיתנה.

  
האדן השני בדרכך אל האושר היתה אהבתך האינסופית למשפחה שהקמת אהבה ללא תנאי, לבנים לכלות, 

אך בעיקר לחמשת נכדייך עמית אור אביתר ארבל וכרמל, "האוצרות שלי" כהגדרתך. על קירות ביתך 

תלויות תמונות רבות שלהם ובתיק תמיד היה אלבום תמונות ובו תמונות עדכניות של הנכדים אותן הראית 

 בכל הזדמנות ולכל אחד. 
 

בכל מפגש שלך עם הנכדים הרעפת עליהם את אהבתך, אהבה אמיתית וכנה, אהבה שאיננה יודעת גבול, 

אהבה של חיבוקים ונשיקות והם כל אחד על פי גילו ידע להחזיר לך מאהבתו ולמלא את ליבך באושר רב עד 

 למפגש הבא. 
 

כל שיחה איתך כללה פרטי פרטים על כל נכד ונכד מה הוא עשה, מה הוא אמר ועל איכות הקשרים בין 

 הנכדים עצמם. 
 

כשחגגת יום הולדת שמונים נסענו לטיול שורשים משפחתי לבודפשט שם, בלב ליבו של מה שהיה הגטו, 
עמדנו להצטלם ליד האנדרטה לזכרם של הנספים בשואה, את אנחנו והנכדים כמה גאווה היתה בליבך. 

תמונה אחת שמשקפת אולי יותר מכל את ניצחונך, את הבחירה בחיים ואת האושר שרווית מהמשפחה, 

 מהנכדים. 
 

 אמא, סבתא, יהודית יקרה איך לך מושג כמה את כבר חסרה לנו. אוהבים ומתגעגעים 

 יוסי מיכל ניר שלומית עמית אור אביתר ארבל וכרמל.  



 

  5עמוד  - 4/00/5102 - 255גליון  -בניר 

 

 שבת שלום, סבתא אני אוהבת אותך

 

 ןנה88888מזן88ווווווווווווו818ו81כוכטכיעירעירנכרהכ

 מבנהסמבנהסבמהנמב

 הנבבבבבננ
 בנבמ

  צהלחבכהלבמממממבסצסמבהההההההה

 כרמל כתבה:

אני רוצה לספר לכם שאני אהבתי מאוד את סבתא יהודית , אני סיפרתי לה בדיחות והיא צחקה עד מאוד, 

אני אהבתי אותה והיא אהבה אותי , אני רוצה לספר לכם שהיא הייתה סבתאת הממתקים שלנו היה לה 

 ארון ממתקים כולו היה מלא ממתקים, ותמיד כשבאנו לבקר היא נתנה לנו משהו טעים.

תמי ספרה לאמא שלי שתמיד היה מצחיק ללכת אחרי סבתא שלי בכולבו. היא כל הזמן סיפרה בדיחות. 

למשל, סבתא החזיקה סמרטוט רצפה ואמרה לו "כתוב עליך שאתה מנקה טוב, אקח אותך הביתה, מה יהיה 
 אם תנקה לא טוב אה??"

היה לה חוש הומור מפותח מאוד, היא מאוד אהבה לקרוא ספרים, מאוד אהבה את הנכדים שלה עמית, אור, 

 אביתר, ארבל, וכרמל  ואת הילדים שלה יוסי, וניר וכמובן כלותיה שלומית, ומיכל. 
 קשה לי מאוד אם המוות שלה סבתא שלי  יהודית ברזלי ז"ל

 לסבתא הממתקים שלי, 

 

 כל יום כשביקרנו שאלנו אותך : סבתא אפשר ממתק? תמיד היה לך משהוא טעים ומתוק.

 

אנחנו נתגעגע אליך ולשמוע אותך מדברת בהונגרית ומספרת בדיחות. ואנחנו הקלטנו אותך בפלפון מדברת 
 הונגרית ואנחנו יכולים לשמוע אותך תמיד בטלפון.

 

 אני אוהב אותך 

 ארבל

 אביתר כתב:
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 יודידקה. כך קראתי לך.

אישה מקסימה, עם מבטא הונגרי כבד, קטנה ושברירית, מהלכת בבוקר עם העגלה לקניות. תמיד לבושה 

 יפה. בחורף עם כובע פרווה מיוחד על ראשך, וכמובן מדליקה סיגריה בסיגריה. מיוחדת מאוד בנוף הקיבוצי.

הרבה שנים אנחנו מכירות. אישה של ספרים, קוראת המון, לפעמים כמה פעמים את אותו הספר. יהודית 

 אישה אינטליגנטית, מלאה חכמת חיים, ועם שתי רגליים על הקרקע. ביתה הוא מבצרה.

הרבה שעות של סיפורים על משפחה חמה ואוהבת בהונגריה, עבודה עם ילדים, ומאורעות השואה שלא 

 הרפו. בואך לקיבוץ עם אריה וקשיי הקליטה וקשיי השפה.

 סבא בימי הולדתך באחד ביוני, וסתם להסתובב, וכמובן קניות.-שנים של נסיעות משותפות לכפר

סבא היית -נסעת גם עם מרים הטובה, והידידות ביניכן פרחה. חיכית לה בכל שבוע, ואחרי סיבוב בכפר

 מטלפנת: "בואי לראות מה חדש". באמת בטעם טוב, ובגדים יפים, וגם בזול. הקניות היו נקודת אור חשובה.

הצהריים או בערב בטלפון, מה נשמע? ומתחילה שיחה על תוכן של ספר שקראה, במיוחד -יום יום אחר

אוטוביוגרפיות של אנשים חשובים. )האחרון שקראה היה זיכרונותיה של גיישה(. הייתה המומה מהסיפור, 

קראה אותו בשקיקה, והשאיר עליה רושם חזק. שיחות על מאכלים שהיא מכינה, לעתים ביקורת על דברים 

 במשק, ובסוף השיחה: "תהיי ילדה טובה".

את בניה יוסי וניר, כלותיה מיכל ושלומית ונכדיה כולם אהבה אהבת נפש. בכל מקום הוציאה אלבום קטן 

 עם תמונות המשפחה בגאווה גדולה.

בשיחתנו ביום שני לפנות ערב הייתה מאושרת ביותר. סיפרה בהתרגשות על החג, על המשפחה כולה סביב 
 דודים.-השולחן ובמיוחד על הנכדים והנכדה, על הקשר היפה בין הבני

 ופתאום, בחטף נלקחת מאתנו. עצוב לי מאוד. הלכת לעולמך בהרגשה של אושר משפחתי. 

 נוחי יודידקה יקרה. אזכור אותך כאישה מקסימה.

 

 לנצ'ו

ארוחת הבוקר 
 8001בחג המשק 
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  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 30או להכניס לתא דואר מספר 

 
 מחכים לשמוע מכם...

 עורכת: שלי בורץ

 ארכיון: עמיקם רגב

מערכת: נטע בארי, עתליה אייל, הדסה ראובני, ליזה בוחסירה, 

 הילה גבע

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

www.nirel.org.il  

 דבר העורכת

 קליטה
גם כבר לא  -מועמדות כבר אין, תורנויות וגיוסים כבר אין, וארוחות ערב בחדר אוכל בנוכחות מלאה 

 קורה... אז איך מכירים? מה נשאר? 

את האהבה למקום  -לקרוא כמה מילים על כל אחד, להסתכל על התמונות ובעיקר לקלוט בין השורות 

 והתקווה לעתיד טוב ומשותף ולקהילה מגובשת ומאושרת.
 

 , תבוא לקלפי הקבוצה הגדולה ביותר של בני משק שהתקבלה בבת אחת.99/99ביום שישי הבא, 

 קצת נתונים על הקבוצה המועמדת לקלפי:
 

 91 )...בני משק ובני/בנות זוגם )כמעט מעגן מיכאל 

 98 נכדי ונכדות משק שרובם נולדו פה בקיבוץ 

  48.1גיל ממוצע 

 שישה בעלי תואר שני, ושתיים בדרך לדוקטורט 

  ארבעה נולדו באמריקה 

 ד, שתי מורות, שישה אנשי מחשבים, טייס אחד“שני עו 

 93 גרים בקיבוץ בדירות שונות ומשונות במגוון גדלים וצורות 

 לשלוש משפחות בקיבוץ יש יותר מבן אחד שמועמד 
 

 חייבת להגיד שזה רגע מרגש.  -בתור מועמדת בעצמי, בת משק ומי שגרה פה כל חיי 

בחיי בן משק יש את הברית )ההנפה על הבמה בשבועות(, בר המצווה )ההצגה הגדולה של הקבוצה 

 לקיבוץ ולמשפחות(, הבגרות )פעם ראשונה במסיבת פורים חברים( ולבסוף הבורגנות )קבלה לחברות(. 

הקבלה לחברות היא בעצם ההתחלה של החצי השני של החיים, הרגע בו אתה הופך לחבר ומותר לך 
להרים יד באסיפה וילדיך הופכים לבני משק בעצמם. מי יתן )כלומר, המינהל( ונוכל להמשיך ולבנות פה 

 בתים ושכונות כך שבין הקבלה בקלפי לחברות בפועל לא יעבור עשור...

 

 עלון
אם האתר הוא מקור החדשות היומי והאקטואלי, העלון הוא מגזין סוף השבוע: המקום לתחקירים, 

ראיונות והגיגים. מקום ללכת רגע צעד אחד אחורה ולהסתכל על הדברים באופן רגוע ומלמעלה, או 

 מהצד, או מאיזה כיוון שמרגיש לכם. 
בקיצור, העלון מתניע מחדש ואנחנו מחפשים אנשים שרוצים לכתוב או להיות חלק מהמערכת הקבועה. 

 טור קבוע או חד פעמי, בכל נושא שמעניין אתכם ויכול לעניין את כולנו.  ניתן לפנות אליי או אל נטע. 
 

 בואו להצביע ולהתראות בעלון הבא!
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 משולחנו של המזכיר 
השבוע ירדו ממטרים ראשונים של גשם, לא ה"יורה" הרשמי אם שואלים את דני רופ, 

ריחו המיוחד נקי ומקל על חודשים של שמש ואבק. החלזונות יצאו  –אבל גשם זה גשם 

כבר לס"ד וגם חצבים פורחים ניתן לאתר פה ושם, מזג האויר נעים ובקרוב ועם עוד 

כמה טיפות המרחבים יוריקו ויהפכו את הקיבוץ למקום הכי יפה בעולם. החגים 

 מאחורינו ועכשיו כל העבודה שנדחקה מרוב שבתונים גולשת ומציפה מכל עבר. 
 

 שנת התשע"ז החלה ועם בוא הסתיו נפרדנו במפתיע מחברתנו ושכנתנו יהודית ברזילי.

כשכן הייתי מקבל כמעט מדי ערב טלפון מיהודית: פעם שאלה על התקציב שיצא, פעם לבוא לבדוק את השלט 

של המזגן או הכבלים, ופעם להחליף נורה אם ניר ושלומית לא בבית. למרות שהיתה החברה המבוגרת ביותר 

יהודית השתדלה להיות עצמאית, צלולה, עישנה כמו קטר והרבתה בבדיחות והלצות  –בקיבוץ, זה לא הרגיש כך 

שנונות עד סרקסטיות. היא אהבה מאד ילדים, במיוחד את הנכדים הפרטיים שלה אבל גם ילדים בכלל ואת 

הבנים שלנו שבעיקר בגיל הרך תמיד איימה "לאכול". תמיד חשבנו שתלווה אותנו שנים רבות, ומן הסתם היא 

 התחנות הקבועות במסעה היומי.  –תחסר בנוף הקיבוץ, בשכונה, בדרך לכלבו או למרפאה 

 למשפחה נציע תנחומים ונשתדל לזכור את ההומור והרוח השובבה.

  

)מושג שלמדתי “ גיל רביעי“מהצד השני של גלגל החיים, הקיבוץ שהולך ומתבגר והגיל השלישי שכבר הופך ל

ישנה גם התחדשות עוצמתית: החודש, לאחר תלאות רבות ותהליך קליטה  –השנה דווקא בעמק המעיינות( 

 אב של מיטב בנינו ובנותינו להצבעה לקבלה לחברות בקלפי. -יגיעו כמעט עשרים בתי –שנראה בלתי נגמר 
משק, ועוד היד נטויה. למסע הזה יצאו -מדובר בשיא קיבוץ: מעולם לא התקבלו בבת אחת כ"כ הרבה בני

 אב ובודדים, חלקם ממשיכים בו ויתקבלו בעתיד הקרוב או הבינוני.-כשלושים בתי

-גלאית, כשהגדולים מגיעים מקבוצות חוחית ונקר, והצעירים ביותר הם כבר בני-הקבוצה הזו היא מגוונת ורב

 המחזורים ששם הקבוצה לא הלך איתם אלא נשאר עם המבנה...

לגבי רובם יש לי היכרות אישית טובה, מי מחברת הילדים והנעורים ומי שעבדו עימי במטע האבוקדו והפרדס 

שנים רבות בטרם הוחלט על מסירתו )שמח שבנושא זה יש חזרה בתשובה(. בכל אופן אי אפשר להמעיט בגודל 

 83מדובר על חיזוק משמעותי לקהילה שלנו, שאמנם עוד מתמודדת עם האתגרים של קליטת  –המאורע 
 אך חייבת המשכיות. –משפחות ב"שכונה החדשה" 

  

נכון, הבנייה עצמה עוד לוטה בערפל וקשיים רבים, אך אלה היו מנת חלקנו בכל אחת מהשנים האחרונות וביחד 

 יכולנו להם. גם הפעם נוכל לקשיים אם נשכיל ללכת דרך השותפות.

מלבד הקשיים הקבועים שמערימה רמ"י בדרכנו, גם משרד האוצר ומס  –זה כמובן לא יהיה מסע קל או קצר 
ובשם "הצדק החלוקתי" להפוך אותנו  –הכנסה פועלים כעת לשנות סדרי עולם בסוגיית המיסוי הקיבוצי 

ל"טייקונים"; גם כאן איום יכול להפוך להזדמנות, ואם נשכיל לפנות בצומת לדרך השיתוף והשותפות ולא איש 

 נוכל להם. –איש בדרכו 

תצמח ההנהגה החדשה של  –אני מאמין באמונה שלמה, שמתוך החבורה המצויינת הזו שצפויה להתקבל בקרוב 

הקיבוץ, הגיע הזמן אחרי עשור לרענן גם את הראש: לא רק ברמת החברות בוועדות וההנהלות או ביקורת 

אלא לקיחת אחריות של ממש בהובלה של היצירה המופלאה והמשותפת הזו שהיא גם בית  –במדיות החדשות 

 ומשפחה.

 

כי עם כריתת ברית, מתן אמון ובחירה  -בבחירה בקלפי הקרובה יש מעבר ל"הענקת חסינות" לבנינו ובנותינו 

 בדרך התקווה על פני הייאוש במציאות של חוסר וודאות. ביחד נצליח. לבד לא.

והשמיים הם  –עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו, כשהחזון ברור האופק לפנינו 
 הגבול! 

 בקלפי הקרובה בוחרים בעתיד שלנו ומצביעים בעד קבלת הבנים! 
 נימרוד
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 אבישי וענת רוזנבלום
 

 :אבישי רוזנבלום

 , בנם האמצעי של מרסי ואיז'ו ואח לשירה וטל.                         46בן משק, בן 

שנים כמנהל תחזוקה ולאחר מכן כמנהל אירועים, תוך כדי העבודה סיימתי  1-לאחר הצבא עבדתי בעדן כ

שנים  4לימודי משפטים ושנה לאחר מכן הוסמכתי כעו"ד מן המניין. עבדתי כעו"ד בתחום הבנקאות במשך 

 ולאחרונה חזרתי הביתה לעדן על המים כמנהל מכירות.  

 בימים אלו אני מסיים קורס גישור בלשכת עורכי הדין.

 נשוי לענת ואב לאיה בת השנה.
 

 :ענת זוסמן רוזנבלום

 השרון, בת לחוה וגיורא ואחות קטנה לאורן. -, נולדתי בר"ג וגדלתי בהוד46בת 

מים במשך שנתיים בקבוצת הפועל פ"ת. בצבא שירתי כמדריכת -למדתי בתיכון הדרים ושיחקתי כדור
אימון גופני בבסיס שיזפון. לאחר השחרור עבדתי בהולמס פלייס ומועדוני כושר נוספים כמדריכת כושר, 

שנים ובמקביל סיימתי לימודי תואר ראשון. לאחר  4ספינינג וריצה, לאחר מכן הייתי דיילת אוויר במשך 
מכן חזרתי לאהבתי הגדולה לספורט ולמדתי הידרותרפיה והדרכת שחיה ובחמש שנים האחרונות עבדתי 

בבית איזי שפירא )עמותה לילדים עם צרכים מיוחדים( כמדריכת שחיה והידרו ובנוסף עבדתי באתנה בתור 

 רכזת ספורט נשים.

קבוצה של נשים ונערות.  –השרון ולאחרונה בקיבוץ -לפני כשנתיים פתחתי קבוצות כושר וריצה בת"א, הוד
בנוסף פתחתי סטודיו בקיבוץ בו אני מעבירה אימונים וסדנאות כושר לנשים לאחר לידה. בימים אלו 

 מסיימת לימודי תואר שני בחינוך גופני בוינגייט.

 נשואה לאבישי ואמא לאיה בת השנה וגם לנלה הבוקסרית.
 

 רואים את עצמנו חיים בקיבוץ ומגדלים בו את ילדינו ותורמים לקהילה כל אחד בתחומו.

 ואלו המועמדים...
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 איל ושלי פיינבלט
 

  -איל 

 (, בן משק, אני הבן של חביב ודינה פיינבלט והאח של טליה מורנל ואלון פיינבלט. 49)

נולדתי בקיבוץ ניר אליהו וכאן גרתי רוב חיי. שירתי בצבא כלוחם בגדוד לביא. במשך השנים עבדתי בענפי 
הקיבוץ השונים ושנה שעברה סיימתי את הלימודים במכללת רופין כהנדסאי מים וקרקע. היום אני עובד 

 במושב אביחיל בתפקיד איש המים של היישוב. 

 שם הכרתי את אשתי.  -בזמני הפנוי אני אוהב לגלוש ולבלות בים 

 

  -שלי 

 עליתי לארץ עם המשפחה שלי.  99(, נולדתי בארה"ב ובגיל 81)

אחרי שירות צבאי בתפקיד רכזת כוח אדם למדתי תואר ראשון בהוראת אנגלית במכללת לוינסקי ובשנה 

שעברה סיימתי תואר שני בהוראת שפות זרות באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד אוהבת את תחום 

 שנים האחרונות אני עובדת כמורה לאנגלית ורכזת אנגלית בבית ספר "ארנון" ברמת גן.  8ההוראה וב

 

 איתי.  -הכרנו לפני קצת יותר משלוש שנים, כבר שנתיים שאנחנו גרים ביחד בקיבוץ והשנה נולד בננו הבכור 

 

אנחנו מאוד מחוברים לניר אליהו ואוהבים את חיי הקהילה והסביבה. איתי נכנס השנה לגן חסידה ואנחנו 

רואים את עצמנו ממשיכים לחיות את חיינו בניר אליהו, בונים ומגדלים כאן את משפחתנו ותורמים את 
 חלקנו לחיי הקהילה.  
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 איל רונן
 

 . 1(. נולדתי בכפר סבא ומשפחתנו עברה לקיבוץ כשהייתי בן 91/99/9110) 86אני בן 

 גדלתי והתחנכתי בקיבוץ. 

 
 אבי )עמיר( גר בקיבוץ. אחי )נדב( גר בקיבוץ ביחד עם אשתו אור ובנם החמוד עמרי.

 

אבל  8091אני בצבא בתור מדריך טיסה על בלק הוק )מסוק תובלה( בפלמחים. מתוכנן להשתחרר בתחילת 

 בעיקרון הכל עוד פתוח. 

 

 אוהב מאוד את הקיבוץ. 

 בזמני הפנוי אוהב להיות בקיבוץ, טיולים )ברגל( בארץ ובעולם, לרוץ וספורט )הפועל ת"א בכל הענפים...(.
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 אמיתי ודנה הורביץ
 

 , נולדתי וגדלתי בקיבוץ. 81(, בן אמיתיאני )

 בן להווארד ושרי ז"ל, אח של שיר, דור, נרי ואורן. 

 . במקביל משלים תואר ראשון במדעי המחשב.Wixכרגע גר עם דנה בבאר שבע, שם אני עובד בחברת 
  נהנה מטיולים בעולם, לשמוע מוזיקה ולנגן בגיטרה, לצפות בסרטים ובכלליות דברים של גיקים :(

 

 , במקור מרעננה, כרגע סטודנטית לרפואה בשנה חמישית באוניברסיטת בן גוריון. 88(, בת דנהאני )

בזמני הפנוי עובדת כמרצה בקורסים בנושאי רפואה ועובדת כעוזרת רופא במחלקת ילדים. מתנדבת עם 

 עולים חדשים מאתיופיה במרכז קליטה בבאר שבע. 

 אוהבת לנגן בפסנתר ולטייל בעולם )עם אמיתי(.

 

אנחנו מקווים להיקלט בקיבוץ, לבנות פה את ביתנו ולגדל את ילדינו באותה אווירה קיבוצית כמו שאני 

 )אמיתי( גדלתי. 
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 דור הורביץ
 

 השנים האחרונות, אבל אם צריך אז צריך...  46-קצת מוזרה הבקשה להציג את עצמך בפני הבית שלך ב

 

 כמה נקודות בלי סדר מסויים:

 ): ?מלך הסלים בסאמר הופס בכל הזמנים )נכון להיום...(. יש משהו יותר חשוב מזה  

 אחרי הצבא התחלתי לעבוד במחלקת המחשוב של הולמס פלייס ומאז אני שם 

 המשפחה שלי )כמעט כולה( גרה בקיבוץ ובשבילי אין מקום אחר שבו הייתי רוצה לגור בו 

  ,אין קיבוץ בלי תרבות ולאורך השנים השתדלתי לעזור ככל יכולתי בארגון אירועי התרבות בקיבוץ

 בעיקר בצד הטכני מאחורי הקלעים

 ...חבר במפלגת העבודה אבל תמיד ברגע האחרון מצביע מר"צ 

  )רצי ניר אליהו! –וחבר זוטר בקבוצת הריצה הגדולה בארץ )ומהגדולות בשרון 

  זמר חובב בערבי שירה בציבור )זה לא נכון, סתם רציתי לכתוב משהו שיגרום לכם להגיד "וואלה? לא

 ידעתי את זה עליו..."(

 ...בן של האוורד וחנה ואיאן ושרי ואח של אורן, נרי, שיר, אמיתי, שני ודן. נשמע מסובך אבל לא בהכרח 

  קהילה מגובשת שערבות הדדית היא אחד ממאפייניה  –קיבוץ בשבילי הוא אורח החיים האולטימטיבי

 המרכזיים היא הדרך הנכונה לחיות בעולם הזה

 לומד לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בכלכלה והיסטוריה 

  פעיל בשנים האחרונות בכל הקשור לנושא הקליטה בקיבוץ. ביחד עם עוד שותפים אנחנו מנסים לדחוף

את נושא הקליטה של הבנים למרכז התודעה ובאופן אישי אני שמח שהגענו לשלב הזה שבו אנחנו 

 זה אומר שאנחנו בישורת האחרונה... –צריכים להציג את עצמנו בפניכם 

  יש פה קבוצה איכותית של בנים שרואים בקיבוץ את ביתם הטבעי. לדעתי האינטרס של הקיבוץ צריך

 להיות לקלוט אותנו לחברות כדי שנוכל לתרום ולהשפיע מתוך המערכת

 

 אז שיהיה בהצלחה לכולנו.

  דור
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 טל ושלי רוזנבלום
 

 טל:

 במקסיקו כאשר המשפחה הייתה בשליחות.  9118אני הבן של מרסי ואיז'ו. נולדתי בשנת 

חודשים חזרנו לארץ, ומאז אני ילד טוב קיבוץ, שגדל במערכת החינוכית של הקיבוץ, החל  1כאשר מלאו לי 
מבית התינוקות ועד הלינה המשותפת בנעורים. למדתי בבי"ס היסודי ב"יחדיו" ובתיכון בשפיים. בנעוריי 

עבדתי בפרדס תחת ניהולו והדרכתו של נמרוד. תקופה זאת השפיעה עלי מאוד, והיא כנראה נתנה לי את 

של הצנחנים, והיום משרת  110ההשראה לפנות אל התחום בוא אני עוסק היום. בצבא שירתי בגדוד 

 של החטיבה הדרומית של צנחנים, שבה גם אבי שרת וחברים אחרים מהקיבוץ.  366במילואים בגדוד 

לאחר הצבא נכנסתי לעבודה בעדן על המים, ולאחר שנה החלפתי את עמרי רז בתפקיד המנהל התפעולי של 

 שנים. נהניתי מאוד מהעבודה )אין כמו לעבוד בבית(.  3הגן, תפקיד אותו מילאתי לאורך 

 השנה סיימתי לימודי אדריכלות נוף ברופין )תעודת הנדסאי(, ועכשיו בעל עסק עצמאי של גינון. 

 

 שלי:

בנתניה. הורי ג'ים וליליאן חלימי עלו לארץ מצרפת כדי להגשים את החלום הציוני.  9118נולדתי בשנת 

שנים, עברנו כל המשפחה לכפר יונה, בתקופה שהישוב עוד היה מושבה מוקפת פרדסים  1כאשר מלאו לי 

ושדות. שם גדלתי והתחנכתי. בתיכון למדתי בבית הספר רמות חפר שבקיבוץ מעברות. שם נחשפתי 

הכרתי את טל וגם את ניר אליהו. טל היה  98לראשונה לסגנון החיים הקיבוצי ולערכים הקיבוציים. בגיל 

אז בבית נעורים, ובזכות הקשר איתו יצא לי להכיר מקרוב את המערכת החינוכית של הקיבוץ ואת ערכיו, 
והתאהבתי במקום. לפני גיוסי לצה"ל עבדתי מעט במערכת החינוך של הקיבוץ, ובעיקר התרשמתי מהדרך 

והערכים שמחדירים לילדים מגיל כל כך קטן. הכי אהבתי את הטיולים ברחבי הקיבוץ ובשדות על 

 הטרקטורים. שמחה מאוד להכניס בימים אלו את בתנו הקטנה שקד לגן חסידה ולמערכת החינוך בקיבוץ. 
 בצבא שירתי כמפעילת האמר קרבי בצאלים, והתקדמתי לתפקיד מדריכת נהיגת שטח.

גן שנה רביעית, -היום אני לומדת תואר ראשון במדעי ההתנהגות באוניברסיטה הפתוחה במכללת רמת

תקווה, -בפתח EMCלקראת סיום. במקביל הנני עובדת במשרה מלאה כעוזרת אישית של המנכ"ל בחברת 
 חברת הייטק גלובלית שעוסקת באחסון, גיבוי ואבטחת מידע.

  

 ביחד בקיבוץ:

שנים. עברנו ביחד את כל הגלגולים מהנעורים לחדר חיילים, משם דלגנו לדירות חדר  90שנינו ביחד כבר 
וחצי הישנות ליד הפאב וכעבור שנתיים למרכז שכונת הדור הצעיר מול עץ התות האגדי, וליד עץ התמר 

הגדול שמתחתיו נכנסו לחופה ההורים מרסי ואיז'ו. לפני כשנה התחתנו בעדן על המים. הייתה חתונה 
שמחה מאוד שבה נכחו הרבה חברים מהקיבוץ 

ותיקים וצעירים. אכן, אנחנו מאוד מעורבים 

בחיי הקהילה, אוהבים אותה, ומשתדלים 

לתרום בכל תחום שאנחנו יכולים, אם זה 

בחגים, בפרויקטים ציבוריים, או סתם עזרה 
 לחברים.

היום אנחנו גרים ליד גן השעשועים, מאחורי 

בית אליהו, והורים לשקד החמודה שנולדה לנו 
. מבקשים להתקבל לחברות ולהיות 49/4/96ב 

חלק בלתי נפרד מהקהילה ומהמקום שאנחנו 

  כל כך אוהבים.



 

  15עמוד  - 4/00/5102 - 255גליון  -בניר 

 

 יותם ויודפת פנר
 

 אנחנו יודפת, יותם ומאיה. גרים בקיבוץ בשורת השני חדרים שצמודה לגן המשחקים ובית אליהו.

 

 , נולדתי וגדלתי בקיבוץ כל חיי.44: בן יותם
למדתי בבי"ס יחדיו ואחר כך תיכון בשפיים. בצבא שירתי כמט"ק בשריון, ולאחר שפירקו את חטיבת 

 השריון ששירתי בה, הועברתי לדוכיפת.

למדתי הנדסאי אדריכלות במכללת רופין והיום אני עובד כמפקח על עבודות הגמר בפרוייקט עזריאלי 

 שרונה בתל אביב.

 אוהב בעיקר להיות בבית עם המשפה, לטייל ולהסתובב, מוסיקה, להיפגש עם חברים.

 הקיבוץ בשבילי הוא הבית, מקור השקט והמשפחתיות.

 

 , נולדתי וגדלתי בכוכב יאיר.88: בת יודפת

 כל חיי אמא שלי חלמה שאהיה קיבוצניקית ואף שלחה אותי לגני הילדים בקיבוץ אייל.

 יסודי למדתי בכוכב יאיר ותיכון ב"גלילי" בכפר סבא במגמה כימית.

 בצבא שירתי בקריה כמנהלת לשכה של תת אלוף.

למדתי תואר ראשון במנהל עסקים ומשאבי אנוש ברופין. במהלך הלימודים עבדתי כרכז פר"ח )פרוייקט 

חונכות מיוחד עבור משפחות קשות יום(, בו נחשפתי לילדים מאוכלוסיות מוחלשות. עבודה זו מאוד נגעה 

 לליבי.
 על.-שנים כדיילת אוויר באל 4עבדתי 

היום אני עובדת כמורה מחנכת לכיתה ג' בבית ספר "דבורה עומר" בנתניה, כחלק מפרוייקט "חותם" אשר 

היתה לי הזכות להצטרף אליו. תמיד הרגשתי שהוראה היא השליחות שלי והקשר הצמוד עם הילדים 
 והליווי ולראות את ההתפתחות באופן יום יומי מסב לי אושר וסיפוק רב.

 אוהבת מאוד לצלם, לבשל ולאפות, פילאטיס, לטייל בארץ עם יותם ומאיה ולבקר חברים.

 
 חודשים, ילדה מלאת אהבה וחיוכים שמביאה לנו המון נחת אור ושמחה. 1-הקטנה היום בת שנה ו מאיה

 היום מאיה בגן פשוש והיא נהנית מכל רגע.

 

כמשפחה אנחנו אוהבים להשתולל בבית ולטייל יחד 
 במדרכות הקיבוץ ובפרדס.

אנחנו רואים את העתיד שלנו בקיבוץ, יש כאן 
אוכלוסייה נהדרת, כיף לפגוש אנשים כאן במדרכות, 

בחדר אוכל, תמיד יש אווירה טובה, ואנחנו מחוברים 

 מאוד להרבה אנשים כאן.

משמח אותנו מאוד לראות את ההשקעה בחינוך בילדי 

 הקיבוץ ובפעילות התרבותית הרבה שניתנת להם.
בחלום שלנו אנחנו רואים את מאיה ושאר ילדינו 

משחקים ומשתוללים בגן המשחקים, בגני הילדים 

 ובמדרכות הקיבוץ.
המקום משרה ביטחון של בית אמיתי, עם קהילה 

 מגובשת שעושה דברים נפלאים יחד.

 

 יודפת יותם ומאיה
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 יניב וקרן שיקלי
 

 , בן קיבוץ ניר אליהו. גדלתי והתחנכתי בקיבוץ.  46( גיל יניבאני )

בעל תעודת מקצוע )דיפלומה( בהנדסאי תעשיה וניהול בתחום בקרת האיכות ובעל תואר ראשון במנהל 

 מהמרכז האקדמי רופין. מנהלים(BA עסקים )
שנים והיד עוד נטויה או  8עובד כמנהל צוות מבקרי איכות בחברת התרופות "טבע" באזה"ת כפר סבא מזה 

 .המזרק והטבליה במקרה שלי

בום"( וריצה )חבר  -הנני בעל תחומי עניין בעיקר ספורטיביים, כגון: כדורגל, כדורסל )שם נולד הכינוי "שיק

 .במועדון הריצה הנכסף מהגדולים במשולש "רצי ניר אליהו"(

 

שנים מטעם  1-משפחתי יצאה לשליחות בבריסל שבבלגיה כ 4. נולדתי ברמת גן, אך בגיל 41( בת קרןאני )

התעשייה האווירית. בשובנו ארצה התגוררנו בכפר סבא, שם התחנכתי ברוב שנות ילדותי וסיימתי לימודים 

 בביה"ס התיכון "הרצוג". 

בחינוך( + תחום המחול + לימודי טיפול באומנויות  B.E.d )הנני בעלת תעודת הוראה ותואר ראשון     

ב"מכללת סמינר הקיבוצים". בהמשך למדתי צילום מקצועי בביה"ס לצילום "גליץ". בוגרת מכללת 

 "וינגייט" בהידרותרפיה והוראת שחייה וכיום לומדת הדרכת פילאטיס מזרן ומכשירים.

 במהלך חיי עבדתי בתחום ההדרכה, החינוך והטיפול לילדים, נוער ומבוגרים במספר מישורים: 

תוך בניית סופי שנה, ברשת  -במחול וכוריאוגרפיה: במרכזים שונים למחול בארץ , בתוכנית "קרן קרב" 

 , במגמות מחול ובפרויקט "אשלים" מטעם ארגון הג'ויינט.Club Medהמלונות 
בהוראת שחייה ובטיפול הידרותרפיה במרכזים להתפתחות הילד והדרכה בפרט במחלקת השיווק בחברת 

 בע"מ. “ "קוקה קולה

בעיקר פורטרטים ומחול, מחוברת לבעלי חיים, אוהבת לשמוע  -אוהבת לטייל בארץ ומחוצה לה, לצלם 
 מוזיקה, לקרוא וללמוד בעיקר שפות, משתדלת כמה שיותר לבלות ולארח משפחה וחברים ובעיקר ליצור. 

 

 .8091נפגשנו בשבילי הקיבוץ והתחתנו בספטמבר 
 .אנחנו מקווים להיות חלק מהקהילה ומאיכות החיים בקיבוץ

 בעתיד נרצה לחנך כאן את ילדינו במקום פסטורלי שבו הכל נגיש.

להתפתח, לבנות את ביתנו בקיבוץ, להירתם,  ,אנחנו מאמינים כי נוכל למצוא את מקומנו, לגדל, לגדול

 לתרום, להשתלב ולהיות חלק ממקום כה מיוחד בעינינו.
 

 .אנחנו מאד אוהבים את הקיבוץ הזה ומחכים בקוצר רוח להיות חלק ממנו
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 יפעת )דנה( ודור שוורצמן
 

 שלום לכלל חברי קיבוץ ניר אליהו )ולכל מי שקורא מילים אלו(,

  -נשמח לספר לכם קצת עלינו 

 

, נולד בכפר במולדובה, כשזו הייתה עדיין חלק 44, היא בת קיבוץ ניר אליהו ואילו דור, בן 48יפעת, בת 

 מברית המועצות. 

 9111יפעת היא בתם של רינה ויצחק )איציקו( דנה ואחות צעירה למירית והוד. דור ומשפחתו עלו בשנת 

 , ולאחר שנתיים עברו ללוד. 8)לפני העלייה הגדולה(, כשדור היה בן 

 בתור ילדים, כשיפעת רצה במרחבי הקיבוץ, גם דור אהב מאוד לשחק כדורגל בלוד ונהנה מהחוץ ומהחברה. 

 

לפני הגיוס לצבא, יפעת עשתה שנת שירות בגרעין "תמורה" של תנועת הצופים בקרית גת. בצבא יפעת 
שירּתה כמש"קית ת"ש בגדוד הנדסה קרבית ובבא"ח נח"ל. דור שירת כשריונר )ליתר דיוק טען( בגדוד 

 שריון. דור התעקש להמשיך בשירות מילואים, על אף שהצבא פיזר את גדוד המילואים שאליו השתייך. 

 
לאחר השירות הצבאי, יפעת טיילה חצי שנה בדרום אמריקה וחזרה ישירות ללימודי התואר הראשון 

וחצי שנים מאז שנסתיימו לימודים אלו, ולפני כשנה  1ב"הפרעות בתקשורת" באוניברסיטת חיפה. עברו 
יפעת סיימה את לימודי התואר השני ב"הפרעות בתקשורת" באוניברסיטת תל אביב. במהלך שנים אלו 

יפעת התגוררה בקיבוץ ועבדה )עד לפני שבועיים( כקלינאית תקשורת במכון להתפתחות הילד בביה"ח 

 לוינשטיין ובמקביל מטפלת בילדים בעלי קשיים התפתחותיים ולקויות למידה בקליניקה פרטית בקיבוץ. 
דור מצדו, בניגוד לסטיגמה על יוצאי ברית המועצות, לקח את הזמן להחליט מה ללמוד. בסופו של דבר, דור 

הגשים את החלום היהודי ולמד משפטים, ומזה  כשלוש שנים עובד כעורך דין. ההתמחות של דור היא 
 בליטיגציה אזרחית מסחרית, למעטים שמבינים במה מדובר :( . כיום, עובד כעצמאי.

  
נישאנו בקיץ שעבר ומזה כשנה וחצי מתגוררים בדירה בקיבוץ )שלאחר כמה שיפוצים זכינו בחדר נוסף וגם 

 בכיור שנמצא בתוך המטבח!(. 

 אנחנו אוהבים את החיים בקיבוץ ואוהבים את האנשים המקיפים אותנו! 
 אנו מקווים להיקלט לקהילת ניר אליהו, ולחיות את חיינו המשותפים בשיתוף עמכם.

 

 תודה ורק טוב,

 דור ויפעת )דנה( שוורצמן
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 מורן )זנגי( ויגאל קוטלר
 

 כמה מילים עלינו

-שנות חברות. הכרנו כאשר שנינו למדנו בבאר שבע באוניברסיטת בן 1לאחר  1.90.90 -התחתנו ב"עדן" ב

גוריון ושכרנו דירה יחד. יגאל למד לתואר ראשון בהנדסת חומרים ומורן לתואר ראשון בהנדסת 
 ביוטכנולוגיה.

 

)חגג שנה לפני חודש(.  8091שנולד באוקטובר  קרני( ו3)היום בן  8098בשנת  יהלי –מאז נולדו לנו שני ילדים 

שנים בבאר שבע עברנו לפני כשנתיים קרוב יותר למשפחה בניר אליהו. כיום מתגוררים בצור  90לאחר 

יצחק ומצפים לעבור לגור בקיבוץ בו גדלה מורן, ובו מתחנכים היום יהלי )בגן "שרקרק"( וקרני )ב"פשוש"(. 

שני הילדים אוהבים את הקיבוץ מאד. אנחנו, ההורים, רוצים לגדל את משפחתנו בסביבה ירוקה עם קהילה 

 פעילה.

 

 יגאל

 שנים כמהנדס והיתר במשרת סטודנט במחלקת הנדסה.  8שנים באינטל בקרית גת, מתוכן  1עובד מזה 

 -)איתור, בקרה ומניעת פגמים בתהליך יצור השבבים(, במחלקת ה Defect Metrologyכיום מנהל קבוצת 

Yield ועובד על הקמת קבוצה חדשה במחלקה, לפני התחלת ייצור המעבדים בטכנולוגיית השבבים ,

 (. 90nmהמתקדמת בעולם )

 במקביל, לומד לתואר שני בהנדסת חומרים באוניברסיטת תל אביב. 
 96, הנח"ל המוצנח, בפלוגת בני המשקים במחלקת החוד, ועושה מילואים בחטיבה 10שירת בצבא בגדוד 

 )חטיבת חי"ר ירושלים(, בתפקיד סמל מחלקה. מתנדב בכיתת הכוננות של צור יצחק.

 
 מורן

 נס ציונה, בתפקיד מנתח נתונים -חודשים בחברת ביופורום הממוקמת בפארק התעשיה רחובות 1-עובדת כ

(Data Analyst של ניסויים קליניים. עיקר העבודה הוא גישה לבסיסי נתונים וניתוח נתונים בנפחים )
גדולים, הדורש ידע נרחב בשימוש ובניית תוכניות במחשב. בעלת תואר שני בהנדסת ביוטכנולוגיה ולקראת 

 סיום לימודי תואר שלישי )כעת בשלבים האחרונים של כתיבת עבודת הדוקטורט(. 
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 נדב ואור רונן
 

 חברים יקרים שלום,

 

 נדב
היום, נשוי לאור ואבא של עמריקי הקטן. נולדתי בכפר סבא ומהר מאד  81קוראים לי נדב רונן, אני בן 

 91עברנו לקיבוץ, כל הילדות שלי עברה בין גני הילדים, לפרדסים, לשדות ולבריכה המדהימה שלנו. בגיל 

בעקבותיו של טל הרץ ומאז אני חלק בלתי נפרד מהיחידה במילואים וביומיום.  94התגייסתי לשייטת 

שנים בתור מנהל אירועים ומנהל תפעול, תוך כדי השלמתי תואר ראשון בהצטיינות במנהל  3עבדתי בעדן 

 עסקים במרכז האקדמי רופין. 

 (. 94ארגון הבוגרים של שייטת " )עמותת העטלףוהעצמה ב"היום אני מנהל תכנית פיתוח 

 

 אור

היום, נשואה לנדב ואמא של עמריקי החמוד. את ילדותי  81קוראים לי אור שליידר )ועכשיו גם רונן( אני בת 

העברתי בקיבוץ נאות מרדכי בין המדשאות למים הקרירים של הירדן החוצה את הקיבוץ. שירתי בתור 

מפקדת בחוות השומר ולאחר השחרור הגעתי לניר אליהו. במהלך רוב חיי עסקתי בחינוך הגיל הרך וגם 

 תואר ראשון בחינוך מיוחד בבית ברל ותואר שני בהתפתחות הילד בבר אילן.  -למדתי את התחום 

 היום אני גננת מובילה בגן חינוך מיוחד בהוד השרון.

 
 אנחנו והקיבוץ

שנים שאת כולן העברנו פה בין שבילי  1אנחנו ביחד 

הקיבוץ שאנחנו כה אוהבים. אנחנו מחוברים פה 
 לאדמה, לאנשים, לנופים ולקהילה המחבקת. 

אנו מאד רוצים להרחיב פה את התא המשפחתי שלנו 

  ולהיות חלק ממשפחת ניר אליהו.

http://www.atalef.com/he/news/443
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 נועה )אייל( וגיא מאירי
 

 נועה

 בין שבילים שחרשתי ברגליים יחפות

 לרגלי גבעה שמתמלאת מהר מידי, בחלקים מאיתנו שהפכו לזכרונות
 עם סנדלים לא מציונה ובלי מספרים על הבגדים

 מול נופים מוכרים שבלי הרף משתנים,

 מקווה להצליח למצוא פינה של שפיות בתוך כל האלימות והטירוף שסובבים.

 

  קצת מוזר לעשות רשימת מכולת לאנשים שמכירים אותי עוד מלפני שיש לי זיכרונות

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית,  -אבל בשביל הפרוטוקול 

 תואר שני במנהל ציבורי בניהול עמותות. 

 כמה ביקורים בתפוח הגדול וחזרה למשפחה, 

  מנהלת עמותה שמפעילה מרכז לטיפול בהפרעות אכילה.

 וחצי 4עם גיא ועם תומר ועומרי בני ה 

 

 גיא

 אחרי הרבה סיפורים ששמעתי באין סוף ארוחות משפחתיות 

 במעבר חד מארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות 
 בתוך כל הירוק והחום הבלתי מתפשר )של עתליה ושל האוזון המתפורר( 

 אני לומד מתומר ומעומרי )שכבר מכיר את כל הסיפורים על צ'יני ואת כל המשאיות(, 

 את שמות החברים והחברות
 

  -והרשימה שלי קצרה מאד 

 גדלתי בחולון, בזכות נועה עברתי לשרון
  כל השנים בהייטק וממשיך באותה הדרך
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 נופר )וינטר( ושגיא דיין
 

 חברים שלום,

 

 למי שלא מכיר שמי נופר וינטר, בת לאבי ואפרת ואחות לליאור ושובל.
 נולדתי בהוד השרון אך מהר מאוד עברנו לקיבוץ ואת ילדותי ותקופת נעוריי ביליתי בניר אליהו.

לפני כשש שנים בחרתי לבחון את העיר ועברתי לגור בירושלים, שם סיימתי תואר ראשון ביחסים 

 בינלאומיים ולימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית.

 

שנים בגדוד  4בן זוגי, שגיא דיין, גדל ביישוב בת חפר, עשה שנת שירות בגרעין עודד של בני המושבים ובילה 

של הנח"ל. לאחר טיול ארוך בדרום אפריקה עבר לירושלים וסיים בהצטיינות תואר ראשון בהנדסת  10

אשר  NOWFORCEתוכנה במכללה להנדסה בירושלים. בשנתיים האחרונות שגיא עובד בחברת ההייטק 

 מפתחת פלטפורמה חדשה בתחום הביטחון וההצלה. 

  

אחרי קצת יותר משלוש שנים בעיר הקודש ועוד אלפי מילים בסינית עברנו להתגורר בתל אביב, וכיום אני 

 עובדת בחברת ת.א.ר.א כמנהלת פרויקטים ועוזרת אישית ליו"ר החברה.

 

 שנינו מרגישים קרבה לצורת החינוך והחיים בקיבוץ ומצפים לבנות את משפחתנו החדשה בקיבוץ.



 

  22עמוד  - 4/00/5102 - 255גליון  -בניר 

 

 נעמה )לנגשטטר( ויניב רייף
 

 קצת על עצמנו –חברים יקרים 

 

  - נעמה
 שנים בניר אליהו, בת שלישית למיקי ומשה, אחות קטנה לאיתי וחגי. 48נולדתי לפני 

 גדלתי והתחנכתי בקיבוץ לאורך כל ילדותי ונעוריי.

לאחר התיכון יצאתי לשנת שירות במכינה הקדם צבאית במעיין ברוך, משם המשכתי לתפקיד מש"קית 

 חינוך, שירתי בבית ספר למקצועות המחשב, במחווה אלון ובחוות השומר.

עם סיום הצבא עבדתי במגוון עבודות )ביניהן בפלסטניר(, טסתי לדרום אמריקה, עשיתי תואר בכלכלה 

ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל ועל הדרך גם נהניתי מהחיים. בסיום התואר, נסעתי לחצי שנה בהודו, 

 להירגע ולנוח קצת.

שנים החלטתי שהגיע הזמן לצאת קצת ועברתי לגור בתל  3 -במהלך שנים אלו התגוררתי בקיבוץ ולפני כ

אביב. במקביל מצאתי עבודה בתחום אותו למדתי ועד היום אני עובדת במחלקת הכספים בחברת נשר 

 מפעלי מלט.  

 

  - יניב

 שנה. 98-ערי ודיאנה, אח לדניאל הקטן ממני בכ -שנה, בן בכור להורי  46 -הגחתי לעולם לפני קצת יותר מ

את מירב שנות ילדותי והתבגרותי העברתי בבניית בתים על עצים )אז קראנו לזה "מחנה"( ובהמשך במגרשי 
 הכדורגל בהרצליה. בסיום התיכון עברנו אימי, אני ואחי להתגורר בת"א.

עם גיוסי לצה"ל שובצתי למערך מג"ל )מערך להכשרת טירונים כלל צה"לים( ושרתי כמפקד טירונים כמ"כ 

 ולאחר מכן כקצין.
לאחר שירותי הצבאי השלמתי בגרויות ויצאתי לטייל בעולם )אירופה, צפון ודרום אמריקה(, עבדתי במגוון 

 עבודות זמניות וכמו הרבה חבר'ה צעירים בעיקר נהניתי מהחיים.

לאחר שסיימתי לטייל בעולם התחלתי לעבוד בחברת קד"מ שיווק והפצה בתור ראש צוות ועם השנים 
 קודמתי והיום אני מנהל פרויקטים בחברה.

 

  - אנחנו

 התחתנו לפני שבוע וחצי והיה ממש כיף!!! 
אנו מתגוררים בתל אביב ומשתדלים בנוסף לעבודה גם ליהנות מהחיים, כעת אנו מרגישים כי הגיע הזמן 

 לחזור לקיבוץ. 
 

הקיבוץ בשבילנו הוא בית, 

משפחה, קהילה קטנה ונעימה, 

מקום שאנו רוצים לחיות בו 

  ורואים בו את עתידנו.
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 נר‘נרי וליטל לנצ
 

  9188יליד  -נרי 

 בן לחברת הקיבוץ שרי הורביץ זכרונה לברכה ובן להווארד הורביץ הלא הוא מרכז הבניין שלכם ):

מגיל חמש בקיבוץ, גן, נקר )ממקימי הקבוצה :( (, נעורים, גולני, ענף המים והקיטור, מדריך עורבני, מדריך 
 נקר ומאז במוסיקה.

סאבלימינל  -עובד כנגן וזמר שכיר להופעות ואירועים, כמעבד ומפיק מוסיקאלי, וכמורה לגיטרה, ברזומה 

 והצל, אונודוס, הבלים, גבע הילד, ועוד הפקות מוסיקאליות רבות ומגוונות.

את שאר הזמן מעביר בכיסוח מדשאות הקיבוץ. אוהב עשייה אומנותית על גווניה השונים ותמיד מוכן 

 לתרום כמה אקורדים לאירוע, אם נחוץ.

 

 מארצות הברית 9111ילידת  -ליטל 

  11-עלתה לארץ ב

  מהרצליה במקור

 בעלת תואר ראשון בתקשורת וניהול,

 שנים 4מתנדבת ב"עזר מציון" 

בשנתיים האחרונות מנהלת משרד בבית 

ספר למחול "מחולה" ברמת השרון, 

ומנהלת המדיה של הרשת כולה. גרה 
 שנים. 3.1-בקיבוץ עם נרי כ

  

  יהלי אור
 8096ילידת מרץ 

 ביתנו האהובה והקטנה 

 שנולדה לנו השנה 
 

רוצים וחושבים שנוכל לתרום ולהיות חלק פעיל מועיל ועוזר  -נרי ליטל ויהלי  -אנו משפחת לנצ׳נר 

בקיבוץ ניר אליהו, אין מקום טוב יותר ואין קהילה טובה  בקהילה, לחיות את חיינו ולגדל את ילדינו כאן

 מזאת בהם נרצה לחיות, להשתתף לתרום ולעזור.
. 

 נרי, מאז שאני זוכר את עצמי, אני כאן, זה ביתי. -ואני 
כאן חונכתי, וכאן חינכתי את הבאים אחריי, כמו שחינכו אותי כאן, לשמחה, לערכים, לרעות ודאגה לזולת, 

 לאהבת האדם, לתרומה לחברה ולרצון להשפיע ולשנות.

תקוותי לעתיד, וגורלי, היו ועודם קשורים באיחוד וללא  שמחים ועצובים כאחד, מעייני, -חיי, זכרונותיי 

בני ביתי, וקשורים גם באדמה הזאת בכל גרגיר חול  -חברי הקיבוץ ובני הקיבוץ  -הפרדה עם האנשים כאן 

 שבה .
 לכאן הביאה אותי אימי כילד קטן יתום מאב, וכאן הפכתי לאחר שנים ליתום מאם, ומכאן באו לי מנחמיי.

 כאן קברתי את אימי, וכאן נולדה לי ביתי.

 לא הייתי בוחר מקום טוב יותר כי אין מקום יותר טוב מהבית.
 

  בברכה

   נרי ליטל ויהלי לנצ׳נר
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 עומר קורדובה
 

 עומר קורדובה -מידע על עצמי 

 

 נולדתי בקיבוץ, לשבט לא קטן הנקרא קורדובה,

 בן לאהובה ורפי

 אח לרועי, עמיחי ואלעד

  , רווק, לרוב מרוצה :(43אני בן 

 

 ן בהוד השרון, בתפקיד מנהל שיווק כשלוש שנים.“אני עובד בחברה יזמית לנדל

 . תחום שמאוד מסקרן ומושך אותי.8001ן התחלתי בשנת “את תחום הנדל

 

 החליטו שאני לא מתאים( -רובכם מכיר אותי בתור מנחה האירועים המשמחים בקיבוץ, )אירועים עצובים 
 כ אני אדם די ביישן וחביב, בחור טוב שכזה“סה

 חובב טיולים, טבע, ספורט 

 
 אני על מדרכות הקיבוץ, אני מסתכל אחורה לילדותי ואני נזכר בילדות מושלמת, 0מגיל 

 ובצורה הטבעית כמובן שארצה להמשיך לגור כאן בביתי, ועוד יותר ארצה לגדל את ילדיי כאן.
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 עידו וענבר שקד
 

  -עידו 

 הורי הם יעקוב ומרים שקד. 91.1.9111נולדתי בקיבוץ בתאריך 

 גדלתי והתחנכתי בקיבוץ ולמעשה למעט שנה אחת בתל אביב חייתי את כל חיי בקיבוץ.
אני וענבר התחתנו לפני כשנתיים וחצי לאחר כמעט שש שנים של זוגיות ולפני כשנה ושמונה חודשים נולדה 

 ביתנו הבכורה, ליה.

 היום אני מהנדס חשמל ואלקטרוניקה בחברת "אייר ספאן" המתמחה בהקמת רשתות תקשורת מתקדמות.

 אני חובב מוסיקה מושבע וכמובן אבא גאה לליה המקסימה.

 

  -ענבר 

ספיר ועידו.  למדתי  -, הבת הבכורה מבין שלושה אחים 83.1.9111נולדתי בקיבוץ רמת הכובש בתאריך 

שם הכרתי את עידו. אחרי הצבא עברתי לתל אביב, שם  -בבית הספר היסודי "יחדיו" והמשכתי לשפיים 
למדתי אומנות וצילום ועבדתי כברמנית. אהבתי את החיים בעיר, אך אחרי החתונה  -שנים  8-גרתי כ

 החלטנו אני ועידו לחזור לקיבוץ כדי לגדל כאן את ילדינו ולבנות את ביתנו. 

תינוקת מקסימה, חכמה, חייכנית  -לפני כשנה ושמונה חודשים נולדה בתנו הבכורה )והיחידה בינתיים( 
 ומתוקה בשם ליה. 

 והיד עוד נטויה.  -כיום אני לומדת משפטים, שנה שניה 
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 שלי בורץ ואורי נחמני
 

 שלום לכולם, 

 

, ורוצים להתקבל לחברות ובמהרה בימינו אף לבנות פה בית עם גינה ועם עץ או 46אנחנו שלי ואורי, בני 
 שניים...

 

  -קצת עלינו 

 בת משק, בתם של רפי ומינדי בורץ ואחות של עדי, שי ועידן. -שלי 

למדתי תואר ראשון באונ' תל אביב בפילוסופיה ובמדעי המחשב. באמצע התואר, עזבתי את עבודתי 

כמטפלת בגיל הרך והתחלתי לעבוד בהולמס פלייס )רשת מועדוני כושר( במחלקת המחשוב ביחד עם דור 

 ורפי. זה היה לפני כתשע שנים ושם אני עד היום...

  

 נולדתי וגדלתי בירושלים, בן אמצעי בין שתי אחיות.   -אורי 

למדתי תואר ראשון באונ' העברית במתמטיקה ובמדעי המחשב והמשכתי לתואר שני במתמטיקה. עבדתי 

וזה מה שאני  –קצת בתעשיה הצבאית ואחרי זה עברתי לגור בתל אביב ועבדתי כמתכנת ואלגוריתמטיקאי 

 עושה עד היום... 

 

הכרנו לפני כמעט ארבע שנים, אורי עבר לגור עם שלי ומזי בחדר הקטן והחמים בקיבוץ, ומאז המשפחה 
וק המתוק. פועלים במרץ לקידום הקליטה ומחזיקים אצבעות שענייני המנהל יפתרו ‘התרחבה ונולד איתיצ

 ונוכל לעבור לגור בשכונה החדשה שתיבנה, ולהמשיך ליהנות ולתרום לחיי הקיבוץ והקהילה. 
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 ילידי החודש
 אוקטובר
 נובמבר

 61גיורא הררי, 
 68רינה דנה, 

 61אילן קובלסקי, 
 61יהודה שיקלי, 
 69מינדי בורץ, 
 60סוזן מאור, 

 18אבנר כהן, 
 88עתליה איל, 
 88אביבה יפה, 

 66מוניקה קרבס, 
 61גוץ אברהמי, 

 61חביב פיינבלט, 
 61חיה אברהמי, 

 64ויצמן זנגי, 

 אוקטובר

 נובמבר         

 91שחף ראובני, 
 96יאיר גרין, 
 94כפיר זר, 
 1סתיו שר, 
 4שקד רגב, 
 9עמרי רונן, 

 9קרני קוטלר, 
 9תמר אביו, 

 11יוסי לוי, 
 16עמיר רונן, 

 16אפרת וינטר, 
 11עומר לוינסון, 
 13דרור רפפורט, 
 13ליאת לוינסון, 

 31סימון, -רן בן
 31מרסיאל בוחסירה, 

 34שאן, -חדוה בר
 38סהר, -אורטל קויטל
 38קינן, -מיכל אייכלר

 41קרן ויינברג, 
 41דקלה רגב, 
 41ליהיא בוזו, 

 48טיגט מהרטה, 
 46תהילה ויינטרוב, 
 46ענת רוזנבלום, 

 43ניר מורנל, 
 49יעלה פנר, 

 40אייל ירושלמי, 
 40יעל יוגב, 

 40אור שליידר רונן, 
 81שיר ברלס, 

 81טל רוזנבלום, 
 81אלעד קורדובה, 

 86איל רונן, 
 84אורי שלמון, 

 41סלע, -אסנת ירון
 41אבי פרי, 

 48יניב שיקלי, 
 48דותן אביגד, 
 43לירון מאור, 
 43חנוך מעוז, 

 49עמיר שיקלי, 
 40גל לבנה, 

 81שלי רוזנבלום, 
 86גיא בארי, 
 80עלמה ינאי, 

 18ארי, -ארנון לב
 19זאב שלמון, 
 36צור, -שרון אמיתי

 34נורית שלמון, 
 39הדס זטורסקי, 

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

 98עומר לביא, 
 94עמית שר, 
 94אלה גרין, 
 90יובל רז, 

 90יערה רפפורט, 
 1שורר, -ליאם ויין

 8ארבל ברזילי, 
 1מעין אייכלר, 
 1תלם אביגד, 

 1גלי בוזו, 
 3תמר גולד, 

 4ארי, -יעלה לב
 8אלעד מורנל, 
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 שנה לרצח יצחק רבין 12

 , תתקיים עצרת זיכרון עממית בכיכר1122ביום שבת, 

תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום. ואתם ”

כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזו, מוכיחים, עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן, 

שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסודות 

 הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. 

 “זו לא דרכה של מדינת ישראל.

 

 יצחק רבין

 (3/99/9111“ )כן לשלום, לא לאלימות”מתוך נאומו בעצרת 



 


