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אהרון ביוקאורל  8 -שנים למותו
אורי לב  -ארי  6 -שנים למותו
יעקב מזרחי  7 -שנים למותו
יעל המר שורץ  42 -שנים למותה

לפני שנים הופיעו חלוצים

המצב אט אט נרגע,

נרתמו להקים ישובים.

ההתייצבות הושלמה,

בלי תנאים ויחפים,

אך המורשת נשכחה

ובזמננו כבר מכחישים,

כמגן דוד על השטחים.

ובפני האומה הולבנה.

את אומץ המתיישבים.

בנו קיבוצם מעור וגידים,

יש המנהיגים-

בחרש הולמים.

חירפו נפשם בין המטחים.

מחשבה מוכתמת,

מספרים על ימים,

לא ציפו לתמורה,

מפעילים ומעקמים-

בהם היו גיבורים

מלבד שליחות ההוויה.

הסתכלות קודמת.

זיכרונות כחושים,

העלון מובא אליכם גם באמצעות תיבות הדואר ,וגם מועלה לאתר ,בגרסה אלקטרונית .בתי אב
המעוניינים לגשת אל העלון באמצעות האתר ,או במייל ,ולחסוך בהדפסת דפים ,מוזמנים לעדכן במייל
 ,Banir2102@gmail.comונדאג שלא להדפיס עותק עבורכם.
קריאה נעימה!
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ניסיתי להסביר לילדים מה זה פונדקאות ומה
זה הומו .מנסה לחשוב איפה פוגשים את זה
כשגרים במקום שהוא קצת בועה .איך בעצם
אפשר לתפוס ולהבין משהו שלא רואי ם
בשכונה ובסביבה שלך? ואיך זה שאין פה יותר
סוגים של משפחות? אולי זה מקרה ,ואולי כי
אנשים אוהבים לחיות איפה שיש עוד אנשים
כמוהם ,נגיד בתל אביב ,או מקסימום
בגבעתיים.
ובביצה הקטנה שלנו ,שבוע קודם ,נפגשנו
חמש נשים מרתקות לשיחה על קליטה .דברנו
על קבלה :עולים מקבלים צברים ,צברים
מקבלים דרום אפריקאים ,קיבוצניקים מקבלים
עירוניים .נדמה שאף פעם לא קל לקבל מישהו
שפחות דומה לך ,ומהצד השני זה תמיד
תהליך להרגיש שווה ושייך .אבל יש דברים
ששווה להפגין עליהם בכיכר ,ויש אנשים שלא
דומים לך ,אבל שווים לך ,והחיים ביחד יכולים
להיות מפרים .לכולם.
במהלך הראיונות גיליתי שלא רק אני לא
מכירה את כולם ,שגם אחרים לא מכירים ,ולכן
תמצאו הפעם תמונות קטנות ,כאלה שיעזרו
לחבר פנים לשם.

תודה
להדסה ראובני על ההגהות והפידבק.

לע ת ל י ה א י י ל ו ל א ר ז א ל יה ע ל ה ח ש י ב ה
המשותפת והעבודה הקשה.
לחווה קאליפה ,לצד פים ,ללירז ,לאלע ד
קורדובה ,למרים שקד ,לאגם קציר ,לשירה
המדריכה ולילדי עורבני על הכתיבה והשיתוף.
למרואיינים המדהימים ,ענבל מימרן ודרור
רפפורט ,הורים לתאומים.
ללולה ,אסטל ,בר ,קרן ויינברג ,ומיכל -
נקלטות מתקופות שונות ,על שיחה כנה
ופתוחה ,ועל סיפורים על הקיבוץ של פעם.
הדלת ,הטלפון ,המייל ותיבת הדואר פתוחים
להצעות ,רעיונות ,חברי מערכת מצטרפים
וותיקים ,כותבים קבועים וחד פעמיים .העלון
הזה הוא בשביל כולנו .בואו ,תכתבו ,תציעו,
תתראיינו ותראיינו.
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יישר כוח למורן
זנגי  -קוטלר
על קבלת תואר דוקטור

יישר כוח לגל מור-
קאליפה

בביוטכנולוגיה

על קבלת תואר דוקטור

מאוניברסיטת בן גוריון

בביולוגיה מבנית
ממכון ויצמן
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מזל טוב להולדת התינוק

אריאל שילה
אח ליהלי
בן לנרי וליטל לנצ‘נר
נכד להווארד

הרבה שמחה בגידול הקטנים
בריאות טובה והמון אהבה
בית ניר אליהו

מזל טוב למשפחת שיקלי
על הולדת הנכדה,
בת לאילן וזוהר

מזל טוב למיקי שוורץ,
על הולדת הנינה,
בת ליאיר
מזל טוב

נכדה לאביטל ועמוס

למשפחת קרומן  -דולב
על הולדת הנכדה,
בת לדניאלה וקריס
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לנימרוד שלי
 21שנה בתפקיד הזה ולא בטוחה אם אמרתי שאני גאה בך ,לא כי לא הייתי ,פשוט כי לא יכולתי .היום אני
גיבורה גדולה ,היום אני יכולה להגיד כי נגמרה ההתמודדות שלי ...לאורך כל השנים פחות ציינתי בפניך
שאני רואה את ההצלחות שלך ,לא כי לא היו ,פשוט גם בהיבט הזה הייתי מרוכזת בקושי האישי שלי,

שלנו ,כמשפחה .חשבתי שאם אציין בפניך שאני גאה או שאתה עושה משהו טוב ,איפה שהוא זה יבטל את
הקושי.
ניסיתי אתמול עם עצמי לסכם את התקופה הארוכה הזו ,וכשאני מסתכלת אחורה אז בוודאות אני יכולה
לומר ,שברוב השנים ,גם אם לא אמרתי ,הסתובבתי בראש מורם ובגאווה גדולה ,בביטחון מלא שמי
שמנתב את הספינה הזו עושה את זה ממקום כן ,ערכי ,אמיתי ,אוהב ,חושב על כל אחד ואחת בקיבוץ כפי
שהיה חושב על בן משפחה שלו.
כל חבר או חברה שפנו אלייך קיבלו את מלוא תשומת הלב ,בהכלה אדירה ,סבלנות אין קץ .תמיד האמנת
שאין דבר כזה שאין דבר כזה ,אפשר למצוא פתרון ,עם קצת רצון וחשיבה מחוץ לקופסא אתה תמצא דרך

יצירתית לעזור .גם אם זה אומר שתיקח שופל ותחפור למישהו גינה ,תבנה חומה לחבר אחר ,תקפיץ
בשעה קבועה חברה לבדיקה בקופ"ח ,תהיה נהג בית ,אם אין אוטו בסידור אז האוטו שלך יהיה חלק
מהסידור לכל דבר ועניין ,וגם תספוג טענות שאחרת בעשר דקות (כי גם לך יש ילדים בבית) .מודלינג זה
אתה ,לימדת אותי צניעות מהי ,דרך ארץ ,ראיית האחר ,מה זאת ענווה ומה זה קיבוץ במובן הכי עמוק של
המילה.
באופן הכי אירוני ,בכל הלוויה ,כולם כולל אני חיכינו לשמוע את ההספד שתכתוב ,רק בדרכך המופלאה
הענקת "כבוד כוכבים" אחרון לכל אחד ואחת .תמיד בסוף דאגת להוסיף גם פן אישי או איזה שהוא קשר
שלך לחבר ,מה שלי באופן אישי גרם לצביטה עמוקה בלב ,שלא זכיתי ולא אזכה לחוויה כזו או להיכרות

עם האדם ...בהקשר הזה אני חושבת שההספד הראשון היה לחבר אשכול כרמי ,לא בטוחה אם היית
מזכיר או רק כי הערכת אותו מאוד .לא הקראת ,פשוט עמדת ודיברת ובסוף סיכמת שיש אנשים שמאחלים
שידבק בהם אבק של כוכבים ,אתה מקווה שידבק בך אבק של חלוציות ,כשם שהיה לאשכול ז"ל.
אז נימרוד ,אני מקווה שידבק בי משהו מכל הטוב שיש בך ,אבק של מנהיגות ,של צניעות ושל אכפתיות
לאחר .מישהי אמרה לי :תדאגי שהוא יתלבש יפה היום .איך אני אסביר לה במילים שהמעטפת היא לא
המהות ,ומי שמכיר אותך באמת – יודע את זה.
אוהבת וגאה בך המון.

לירז
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לולה רגב הגיעה בת  ,01לפני תקופת המכוניות,
כשהאוטובוס עוד לא היה נכנס לתוך הקיבוץ .כשאמה
באה לבקר ,היתה יורדת ליד השער המזרחי ,והולכת
ברגל דרך הרפת כדי להגיע למשק .לולה" :כשאחייניתי
בת ה 3-היתה באה לבקר ,הייתי נוסעת עם חיימק'ה על
סוס ועגלה לאסוף אותה מתחנת הרכבת של קיבוץ אייל.
האחיינית הזו תמיד היתה אומרת לי לא לעזוב את
הקיבוץ ,כשאגדל ,אני באה לקיבוץ .היום היא גרה בגן שמואל".
לולה" :הגעתי עם גרעין 'בתלם' ,וקלטו אותנו הוותיקים .הקיבוץ היה בן ארבע ,והיו בו
רק תינוקות מעטים .היו רק צריפים מעץ ,חדר אוכל מעץ ,ומקלחת מפח :חצייה לבנות
וחצייה לבנים .נחשו מה עשו הבנים( ...צוחקת .)...כעבור שלוש שנים בנו את בית
הילדים הראשון .הילדים היו בבית הילדים ,בארבע היו ההורים אוספים אותם לשלוש
שעות ,שבסופן היו מחזירים את הילדים לישון ,עם שומרת הלילה בתורנות .נתנו לי
לשמור בלילה ,בחורה צעירה שלא היו לה אחים קטנים ,ולא ידעתי מה זה תינוק .הייתי
צריכה להרים את הסדין של התינוקות שעברו ברית ,לראות שאין דם ,לרוץ לרפת,
להביא חלב לתינוקות .הלינה המשותפת היתה לי קשה ולא ידעתי איך בבוא הזמן
אשלח את הילדים שלי לבית הילדים ,ובאמת חיכינו הרבה זמן עד שילדנו את ליפז".
מה גרם לך להישאר בקיבוץ? לולה" :עמיקם רצה להישאר ...בנוסף ,האמא והמשפחה
שלי מאוד אהבו את המקום ותמכו .עד היום מרגישה שהמשפחה שלנו אוהבת את
הקיבוץ – הנכדים תמיד אומרים שהם 'באים לקיבוץ' ,לא אומרים 'באים לסבא וסבתא'.
למרות שיש להם פעילויות וחברים בעיר ,הם רוצים להישאר אצלנו בקיבוץ" .לולה
מקריאה לנו מתוך מכתב שכתבה ב '26-אמה :אני מאושרת שנפל בחלקי המזל שבתי
נמצאת בחברה שכזו ,שיכולה להיות מופת ,הן בחינוך ,בתרבות ,באהבה ובהערכה
איש לרעהו ,מי ייתן וירבו כמוכם'...
קרן ויינברג ,מהשכונה החדשה ,אומרת שגם אמה לעולם לא תיתן לה לעזוב את
הקיבוץ ,שהחיים פה הם הגשמה של החלום שלה לגור בקיבוץ.
לולה" :כנראה אהבנו את זה ...את המשמעת ...את החברה המצוינת ,היו מפגשים
נעימים בחדר אוכל ...אהבנו את הסרט השבועי שהיה מוקרן בחדר האוכל ...את
הקשרים הטובים שנוצרו עם הוותיקים ,הייתי המטפלת של הילדים של מיקי והניה,
והייתי הולכת אליהם לשחק קלפים ,היינו ביחסים טובים גם עם צבי וחנה ,הוותיקים
השתדלו שנרגיש טוב .שינו הרבה דברים בשבילנו .תקומי היה מזכיר טוב מאוד ,קיבל
אותנו והתייחס אלינו ,ואנחנו גם כיבדנו את הוותיקים ,שהיו מבוגרים מאתנו .הייתה
אווירה טובה .בהתחלה הוותיקים היו בעלי התפקידים ולקח זמן עד שקיבלנו (בני גרעין
'בתלם') תפקידים".
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אסטל גבע הגיעה לקיבוץ בשנת  ' 75מדרום אפריקה ,כחלק מגרעין "הבונים" .אסטל:
"הראשונים מבני הגרעין הגיעו קודם ,אחרים נסעו דרך אירופה ,ואני הגעתי לבד ,באמצע
הלילה ,חושך מצריים .אספו אותי זוג חברים ,מרלן ,המטפלת של דרום אפריקאים ,ואיש אחד
עם זקן ארוך ומשקפיים קטנים .מיד זיהיתי את קאליפה מתמונות שצולמו בביקור מקדים.
הכניסו אותי לחדר באזור הכלבו ,שם היו אז חדרי אולפן .בחדר היו שלוש מיטות ברזל ,קרש,
מזרן ושמיכה ,שולחן עם שתי כוסות דורלקס ,קומקום ,קפה ותה .רק בבוקר פתחתי את
הדלת וראיתי איפה אני .מרלן שלחה אותי למחסן לסמן את כל הבגדים שלי .בלי לדעת מילה
בעברית התחלתי ללכת ,ראיתי חברת קיבוץ ,אמרתי 'שלום' ,היא הסתכלה עלי כאילו נפלתי
מהירח ,ולא ענתה לי .המשכתי ללכת ,ראיתי שלט "בני ברק" ולא הבנתי למה בניר אליהו יש
שלט עם שם העיר "בני ברק" ...נשלחתי לחדר האוכל ,הראו לי איפה שוטפים את הכלים,
(שטיפה בידיים) ...זוג חברים אמר "הולכים לברלס" .מכיוון שלא ידעתי עברית לא ידעתי מה
זה "ברלס" ...לא הבנתי שזה שם של מישהו...
למחרת שלחו אותי לעבוד בבית הילדים "צופית" .לולה לימדה אותי להשתמש במגב ,כי
בדרום אפריקה אין רצפות ,אלא רצפת עץ .הילדים תיקנו לי את העברית ,להם זה היה כייף,
וצחקנו המון .זה היה היום הראשון שלי בניר אליהו .עם הזמן למדתי מה זה החיים
המשותפים ,חדר האוכל ,התרגלתי לחיים השונים כל כך מהעיר ומדרום אפריקה ,שם היו לנו
משרתים ,ושם סגנון החיים אחר.
כעבור חודש התחלנו ללמוד באולפן בבוקר ,ולעבוד אחר הצהריים .קיבלנו משפחה  -רחלי
ומיכה ,שבאמת היו עבורי משפחה :לקחו אותי לסבתא יוספינה בחולון ,שהיתה מכינה לי
צ'יפס ,שניצל וממליגה .לידם גרה מורה שכירה ,שהיתה יותר מבוגרת והיתה הסבתא שלי
בקיבוץ .הם קלטו אותי ,והם הכירו לי את החברים.
כשהגענו היו שהסתכלו עלינו :דוברי אנגלית ,עם תארים אקדמיים,
שלא רלוונטיים לעבודה בקיבוץ ,עם 'האף למעלה' .היה שוני בינינו
לבינם ,לא כולם קיבלו אותנו ,והיו שחשבו 'מה הם עושים פה?'...
לעומת זאת ,היו חברים שהיו מזמינים אותנו כל ערב לבתים שלהם,
היה הווי טוב...מרלן ותומס ,דרורה ויורם ברלס ,חווה וקאליפה,
ואחרים – שפתחו את הבית בפנינו ,ונתנו לנו להרגיש בבית .תמיד
היו שם שיחות מעניינות ,אינטלקטואליות ופילוסופיות עם קאליפה,
ושיחות על אמנות ותרבות עם חווה ...והיה גם גרעין 'שונית' ,שהגיע
שנה אחרינו ,וגם איתם התחברנו .למעשה אני קלטתי את מיקי
(בעלי) ,צוחקת...
ההורים שלי אמרו לי שאני תמיד יכולה לחזור .אבל לא היתה אפילו שנייה שחשבתי שלא
אצליח להיקלט .חבר שחזר לדרום אפריקה אמר " Estel has taken to the kibutz like a pig
 . "to shitאהבתי את המקום ,את האנשים ,את צורת החיים .ארבעים שנה אחר כך ,אני עדיין
פה .היום כשאני נוסעת לדרום אפריקה ,זה כבר לא בית ,זה הבית של אמא שלי .הקיבוץ
והמדינה זה הבית שלי .לא רואה את עצמי במקום אחר".
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בר גפן ,מהשכונה החדשה ,מספרת שלפני  02שנה ,שמעה במסגרת שיעורי ליווי התפתחותי
לתינוקות של זוהר על התוכנית לקליטה .אצל נירה רפפורט ז"ל נרשמה ,משפחה מספר  ,7על דף
תלוש ממחברת ,בכתב יד .רק כעבור  2שנים השכונה אוכלסה...
אסטל" :בשנים האלה התקיימו חוגי בית ,ואספות ,ושיחות על המדרכה .כולם ידעו שצריך דם חדש,
אבל גם היו שכעסו ,ושאלו 'מה למשפחות האלה ולקיבוץ?'
קרן ויינברג ומיכל אייכלר ,שנקלטו בשכונה החדשה ,מספרות על המגורים הזמניים ב'נעורים' .מיכל:
"נדדנו ,חמישה אנשים ,התארחנו אצל דור ,אח"כ אצל רווית ואסף ,ובסוף בנעורים  -זה עשה לנו
קליטה מזורזת ".קרן" :היתה התארגנות של משפחות שהתנדבו להזמין אותנו לארוחות ערב .בשלב
מסוים התחלנו לבשל על גזייה בחוץ ,ואת הכריכים לבית הספר הכנו על מגשון קטן .הפינוק שלנו היה
לשלוח את הכביסה למכבסה".
לולה" :כל הנקלטים שואלים אותנו לשלומנו בדרך לשכונה ,ואנחנו עונים ,אבל אני עדיין לא מזהה" ...
אסטל" :יש כאלה שאני רואה בכלבו אבל לא בטוחה אם הם מפה ...זה הרגשה נוראית ,שפתאום
במקום שאתה רגיל להכיר את כולם ,מגיעים ארבעים מבוגרים ,ומאה ילדים ,ואתה לא מכיר" ...
בר ,גפן ומיכל" :אנחנו לא הכרנו אף אחד ...לא אחד את השני ,ולא את חברי הקיבוץ" ...
קרן" :היה לי חשוב לצאת מתוך קבוצת 'הנקלטים' ,להיטמע ,להכיר את המבוגרים ,ואת בני גילנו ,לכן
הגענו לכל האירועים ,להקמות ,לניקיונות ,וגם לכלבו  -כי שם פוגשים ,וגם להיות פעילים בוועדות"
אסטל" :אני באה ביום שישי לחדר אוכל רק בשביל לראות את החבר'ה .וזה מצוין שנכנסים לוועדות.
בזמנו תמיד אותם אנשים היו בעלי התפקידים ,וכשאנחנו התחלנו להיות פעילים ,זה לא היה פשוט,
אבל זה טוב כי אנשים צריכים קצת לשחרר ולהשתחרר".
אסטל לשמחתי שואלת שאלה שלי קשה לשאול" :את מרגישה שזה הבית שלך?"
קרן" :זה מורכב ,יש נושאים טעונים ,מאבקים פנימיים ודיונים שגורמים לך להתגעגע לחיים יותר
קלים ,שאני מחליטה בשביל עצמי ,שלא כל דבר הופך לשיחת מדרכה .לנו כמבוגרים עשו קליטה,
מפגשים ,משפחה מאמצת .לילדים לא ממש נעשתה קליטה  -וזה העלה הרבה חששות .היום לילדים
טוב והם מרוויחים פה המון ,משחקים בבוץ ,וחברים ,אבל זה לקח זמן ,במיוחד הילדים הגדולים שהיו
צריכים להיכנס לקבוצה סגורה ומגובשת .חלקם רק בחודשים האחרונים התנתקו מהחברים הישנים
והשלימו את המעבר".

בר ומשפחתה נקלטו רק לפני שנה ,כשחזרו מארה"ב .בר" :אני מרגישה
כמו הילדה החדשה בשכונה החדשה ...אני מופתעת שקרן עדיין מתלבטת
כששואלים אותה אם היא מרגישה שנקלטה .בעיניי ,כמי שנמצאת כאן רק
שנה ,אתם ,שגרים פה ארבע שנים ,לגמרי נקלטתם ...ביום כיפור הסתכלתי
איך יש ארוחות משותפות ,וכולם חברים ,והרגשתי נורא לבד .למחרת
הקטנה ביקשה שנלך לשמוע שופר ,ולמרות שאני אתאיסטית לחלוטין ,קול
השופר הוציא ממני דמעות :על הקליטה והבנייה ,על המעבר לארה"ב,
החזרה ,והקליטה מחדש ,והחלטתי להיות סלחנית עם עצמי ,בגיל  43אני
מתחילה מחדש ,משנה דרך חיים ,עוזבת את המוכר ...לא מזמן נסעתי להרצליה ,והראיתי לילדים:
כאן היה התיכון שלי ,כאן גרה החברה הכי טובה ,פה היתה הנשיקה הראשונה שלי .וזה בסדר שפה,
בקיבוץ ,זה לא יקרה בשבילי ,ואולי דרך הילדים אני אתחבר למקומות האלה .לילדים אמנם לא עשו
קליטה אבל ברגע שהגענו הם לקחו את האופניים והשתלבו .אני ,כמבוגר ,מרגישה לפעמים סוג של
ילדה ,שמחפשת תחושת שייכות ,שרוצה שיכירו בי ,שידברו איתי בשבילים".
לולה" :יש אנשים שחיים פה  61שנה וחיים בבית שלהם .לא חייבים להיות חברים של כולם".
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קרן" :מי שקלט אותנו פה ראה בנו ברי מזל שמגיעים לקיבוץ מדהים ,לקהילה
נפלאה ,ולא כ"כ הבינו את הקושי ,והיה קושי ברמה האישית ,הכלכלית
והזוגית .היה שלב שהחלטנו כזוג לא לדבר על ענייני קיבוץ בבית ,כדי לא
לריב".

מיכל " :אבא שלי בן קיבוץ 'דורות' .ביליתי שם בילדות ,וחיינו עשר שנים
בקיבוץ גזר .הכרנו את אהרון ושירה כדורי ששכנעו אותנו שניר אליהו זה לא
קיבוץ רגיל .באנו לשמוע ,והרגשנו שמדברים בשפה שלנו .חשבנו שאנחנו
יודעים מה זה קיבוץ ,אבל כשמתקבלים לחברות זה משהו אחר לגמרי .אנחנו
כן מרגישים שנקלטנו ושזה הבית ,אבל יש גם הרבה זרות ,הרבה קושי ,זה
תמיד מאבק להרגיש בבית .נכנסנו לתהליך מאוחר (החלפנו משפחה שפרשה
מהתהליך) ,ונחסכו מאתנו כל האמוציות הקשות וכל חוסר הוודאות וסימני
השאלה של 'מי לצדנו?' ,וזה מאוד משפיע לטובה על תחושת השייכות שלנו
לפה .אני מקווה שבקליטה הבאה זה יהיה שונה .היום מבינים שהקיבוץ צריך להיות לצד הנקלטים,
המשולש עם הקבלן לא עובד ,ויצר שבר שעוד לא כולם התאוששו ממנו .עם השנים אני חושבת שזה
ישתפר ,ההיכרויות ,זה מחבר".
אסטל" :היתה פה חברת קיבוץ שחיה פה ארבעים שנה ,ותמיד היתה אומרת' :הבית שלי הוא עיר
הולדתי' .היא אף פעם לא הבינה איך אני (אסטל) אומרת שזה הבית".
קרן" :בני הגיל שלנו מאוד פתוחים ומאוד עזרו .אולי כי הם רצו חברה לעצמם ולילדים שלהם ,איתם
לא היה דיסטנס".
אסטל :מה גרם לכן להגיע לקיבוץ?
קרן" :חיפשנו קהילה ,להיות חלק ממשהו ,חינוך יותר טוב ,יותר ערכי ,יותר לחיות בבועה ,יותר בטוח,
יותר חברתי".
כחלק מתהליך הקליטה הקיבוץ הקפיד להזמין את הנקלטים לחגים ,וגם העלו את התינוקות כביכורי
הקיבוץ לבמת שבועות .קרן" :לא היינו אמורים להגיע ,ולכן לא הכינו לנו עגלול ,נכנסנו לעגלול יחד עם
אורי צדפי  -זו היתה חוויה מכוננת .מנגד ,אחר כך ישבנו כמה אימהות עם התינוקות ,הסתכלתי
מהצד והרגשנו שזה נחמד ,אבל עוד לא הרגשתי חלק".
על אותה במה ,באותו שבועות ,עליתי גם אני ,עם הביכורים הפרטי שלי .קצת מובכת ,לא הבנתי מה
לי ולזה .גם בשבועות האחרון עליתי לאותה במה .למרות שעדיין הייתי מובכת ,אין להשוות את
החיבור .הילד שלי ,במסיבה של הקיבוץ ,והקיבוץ לו לבית .זה לא היה לי ברור לפני שש שנים .זה
ברור היום .האם נקלטתי? במובנים מסוימים כן ,זה ביתי .במובנים אחרים כפר סבא היא הבית .ואולי
זה בסדר שיש שני בתים?
אסטל" :הייתי בת  , 20כל מקום שהייתי נופלת בו ,היה הופך להיות הבית שלי .יוהנסבורג ,או ניר
אליהו ,בכל מקרה בגיל  20הייתי מתחילה את החיים".
אולי זה הסוד – אולי יותר קל להיקלט כשצעירים .אולי השוני הוא באידיאולוגיה ,לפנינו הגיעו בני
גרעין ,חדורי ציונות ,ואנחנו הגענו ממניעים חברתיים  -קהילתיים .אינני יודעת .אני יודעת שמרביתם
של חבריי מהשכונה החדשה שמחים שהם פה .גם אני.

ואולי עוד ארבעים שנה נסתכל על החדשים ונגיד 'מה הם עושים פה'????...
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רבקל‘ה ,לזכרך,

אך הפעם ,פתיחת תערוכה שהיא כולה אמנות

דרכנו ,שלך ושלי ,השתלבו למן השנה הראשונה

אישית ,טהורה ואינטימית.

לבואי לניר אליהו ,ומאז נודעו לנו הרבה חוויות

ציור לו התפנית כשגם בקיבוץ ובמשפחה נעשה

ושיתופי פעולה בתחום התרבות ,האמנות והחינוך -

יותר קל  -ויכולת לשקוע באמנות צרופה משלך,

להן היינו שותפות.

נופי נפש שמביעים את את קשרייך האמיצים עם

כל שנות בגרותך היו מוקדשות לשירות הקהילה

נוף המקום  -נוף נעורייך ,בגרותך וזקנתך ,עד

שלנו בתחומים בהם הצטיינת :מורה לאומנות

הסוף ,בו האדמה בנימיה האדומים קיבלה אותך

מעולה ש יודעת לתת ל כל ח ניך ללכת בד רכ ו

בחיבוק אוהב לקרבה.

העצמאית עם התמיכה שלך ,והחינוך לערכי אמת,

מן הנופים השקטים ולפעמים סוערים יותר הבעת

עבודה לעומק ,לא להיכנע לפתרון המהיר הנוצץ

את צפ ו נ ות ל י ב ך  -לל א ת ל ות ול ל א ת כת יב .

והשטחי .היית בשביל כל מי שעבד תחת שרביטך

והמכחול טייל באהבה בין רגבי העפר ,לעצים,

מורת דרך לכל מה שהוא אמת ורצינות .הן לילדים

לשדות ,נתת דרור לרגש ולאהבה לנופי השרון.

שבגרו והיו חלק מהם לאמנים בעצמם  -הרבה

בעצם דומים לך :לא הרים נישאים ,לא ימים גועשים

בזכותך  -ולמבוגרים שאהבו את דרכך המיוחדת

ותהומות אדיר ים  -השרון עם אדמת החמרה

לצקת ערכים מבלי לשאת נאומים חוצבי להבות -

האדומה והשדות  -עדיין מלא העין ,והעצים רובם

נמלה עמלנית שלא סוטה מדרכה ובסופו רואה

עצי הדר הנטועים ביניהם  -נוף פסטורלי עדין

ברכה .כך גם במשפחה ,בה ארבעה ילדיך ממשיכים

והרמוני שהצלחת לבטא כל כך יפה.

את דרכך ,כל אחד בדרכו ובכשרונו.

עוד נושא בולט באמנותך  -הנשים ,מקור החיים,

בק יב וץ ה י ית אמ ן מש רת קה ילה  ,ו יע יד ו כל

ביטוי אישי כאם וכעובדת שנים עם תינוקות בית

היצירות ,קישוטים נקרא להם ,אך נחטא לאמת,

רבן ועם ילדייך להם הענקת חום כישרון וחוזקות.

האמת יצירות ,שנתלו ונתלים עדיין בידי רמי -

אירועים קשים שהכו במקומותינו מצאו ביטוי

אישך ,תומכך הנאמן בכל השנים .באטיקים,

ביצירתך על חלום יוסף ,ביטוי לנפלו של בן קיבוץ

אפליקציות ,קירות קרמיקה ,עציצי ענק ,חנוכיות

ראשון במלחמת לבנון ,סגן אסף גביש ז“ל ,בן כיתה

גדולות ,ויטראג‘ים ,איורים  -מזכירים לנו כל חג את

של ביתך איילת.

הוויתך ואת כישרונך ,אשר מזכירים לציבור  -גם זה

כך מארג שלם של חיים ידעת לבטא באמנותך,

שלא הכירך ,כמה משמעותית היית בנוף התרבותי

האישי משתלב עם הקיבוצי בצורה מושלמת .וכך

בניר אליהו.

נזכור אותך באהבה רבה.
חווה קאליפה
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זוכרים את רבקל'ה
נראה שבעולם מורכב ומשתנה מידי יום ,שעה וכו' ...אדם חייב למצוא לעצמו במה להיאחז .אדם תר אחר
אמיתות ,בודק את שורשיו ומקורותיו ומתחבר יותר ופחות ,אך החיפוש המתמיד הזה אחר משמעות ותוכן
מאפיין ומעסיק רבים מאתנו כל הזמן .המוצא תוכן ופינה להביא את רעיונותיו ,ממלא את עולמו .אמא שלי
הייתה אישה של מחשבות ,של חיפוש ובנייה של דרך ,אמונה ,רעיונות ,דמיונה היה פורה ומלא בכל-טוב
והיה לה צורך תמידי בעשייה .תמיד בכל מקום ובכל זמן הייתה עסוקה ,אם ביצירה ,עבודה ,חוג ,למידה
והוראה ,תמיד היו ידיה מלאות.
אמא הייתה מאוד משכילה ומלומדת ,אך גם לימדה את עצמה המון .היא נראתה אדם נינוח ,רך ,חם מלאה
באהבה ונתינה ,מבחוץ נראתה שלמה ושלווה ,מבפנים נהלה מלחמות עולם של צדק .הייתה מאוד ביקורתית
וחדה וכשעניין מסוים העסיק אותה בבית ומחוץ ,היא נתנה לו ביטוי .הייתה בה המון גמישות והבנה מחד,
אך בנוסף ,אפשר לומר ,שהייתה גם אשת עקרונות ועמדה על שלה ולא ויתרה.
תמיד כשאימא הייתה חוזרת מאספות הקיבוץ ,הייתה אומרת "לו רק הייתי ציפור ,הייתי רואה הכל
מלמעלה" .הפרספקטיבות הארציות לא סיפקו אותה .בחיפושה המתמיד אחר הצדק התייחסה אמא גם
ליחסים של האדם עם סביבתו  -חבריו ,ביתו – הקיבוץ המבנים הצמחייה ,הטבע והטבעי מאוד העסיקו
אותה .כאשר ביקשו לשנות את נוף הקיבוץ בבניה כלפי מעלה ,קמה על רגליה והעלתה טיעונים למען
שמירה על הנוף הקיבוצי המיוחד שכל -כך הייתה קשורה אליו.
לא פעם חזרה אמא אל מקומות קדומים בהיסטוריה ,לאירועים תנכיים שעזרו לה ללמוד ולהתמודד עם
אירועים אשר שינו את מהלך חייה .ביטוי נרחב לכך הביאה אמא בציוריה .כאשר תיארה את הכאב הגדול
מכל – אובדן של בן דרך תיאור של עקידת יצחק.

ציוריה יצאו מן הקרביים ,אמא לרוב לא תיארה בציורים שלה יופי וחן ,אלא דברים עמוקים אשר עברו
עיבוד רחב וארוך ולעיתים מיגע .כאשר עבדה הייתה מתארת תהליכים שהיא עוברת ביצירה ואני כנערה
צעירה המתבוננת ומקשיבה ,לא תמיד הצלחתי לרדת לסוף דעתה .יש שיחות שאני משחזרת היום כאדם
בוגר וההתחברות שלי יותר מעמיקה ומבינה.
היום אני יותר מבינה את אמא שלי כאמן ,רוב חיי ראיתי אותה כאם ומורה בכל עניין ודבר ובכל משמעות.
מורה לחיים שלי ומורה לחיים של רבים אחרים.
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בבית שלנו הייתה אווירה של עשייה יצירתית ,אמא לימדה אותנו הכל :לרקום ,לסרוג ,לצייר ,לעבוד
בחומרים מגוונים ושונים ,הכל מכל .היינו עמלנים כמוה ,ימי החורף היו רוויים במלאכות שונות .אמא
לימדה אותנו להתבונן ולהיות ביקורתיים ,לא לקבל כל דבר כפשוטו .לכל דבר יש תפקיד ומקום בעולם.
המון דברים עברו אלינו לא בדיבורים ,אלא במעשים ,ראינו ולמדנו ,הרגשנו והבנו.

בשנותיה האחרונות ,בחרה אמא לעסוק במלאכות ביתיות ,וכן לתפור לנכדיה תחפושות ,או בגדים
מיוחדים ,סריגה ושזירה ועוד .אמא התרחקה מעט מהציור ,נראה שנדרשו לה כוחות נפש מכבידים מידי
על -מנת להוריד את רשמיה אל הבד .וכך חזרה אל המוכר והידוע .גם בדברים הפשוטים והיומיומיים
כביכול ,בידיה היה מגע קסם ויצרה דברים צבעוניים ומשמחים .והאיכות בעשייה כמובן הייתה תמיד
מוקפדת ומדויקת.
לאימא שלי היו קשרים מיוחדים עם אנשים .ביתנו היה פתוח ומכיל והייתה בו תנועה מתמדת .אנשים
בכל הגילאים מצאו נושאים ותחומים שונים לקשר עם רבקל'ה .לפעמים באו ללמוד לסרוג למשל ,או
לרקום ,או לקפה ושיחה ,או סתם לביקור חברי .הנכדים אהבו להיות עם סבתא לצייר אתה לאפות וסתם
לשחק לידה ואתה.
אמא אהבה מאוד לשחק בעיקר משחקי מחשבה .באופן קבוע שיחקה ברידג' ,רמי-קיוב ועוד .ולימדה את
נכדיה שמשחק הוא דרך נפלאה לקשר ומציאת עניין ותוכן.
רבקל'ה הותירה אחריה שפע עצום של יצירה אומנותית ושובל ארוך וגדוש של אהבת האדם ועשייה
ונתינה

כל

למען

הסובבים אותה.
רבקל'ה

והינה

הייתה

מקור השראה ולמידה
לכולנו,

דרכה

שהיופי
הבחירה,
הכוח

למדנו
הפנימי,

הרצון,
המניע

הוא
אותנו

בעולם מורכב כשלנו.
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הצד שלו

הצד שלה

ראיון משותף עם דרור רפפורט וענבל מימרן .הורים לתאומים

דרור רפפורט

ענבל מימרן

אבא לאורן ,ולתאומים בני  ,52מתן ואלה.
אח תאום בעצמו.
בן זוג לקטי רפפורט

אמא לתאומות  -בנות  88חודשים ,מיקה וליבי
התקשרה לאלה לנסות לקבוע בייביסיטר ולא הסתדר....
בת זוג לאיתי לנגשטטר

גדל עם אחיו התאום בבית ילדים ,בלינה משותפת,
מתינוקות ועד גיל  .81חוויה מצוינת .כשלנועם או לי היו
פחדים לא היינו רצים הביתה  -היינו נכנסים למיטה
אחד של השני.
ברור לי שזה לא נורמאלי לקחת את הילד מההורים....
ברור לי שזה השפיע על הקשר שלי עם ההורים שלי
לרעה ,מכיוון שהילד לא מקבל אהבה ומענה בזמן
אמיתי .וגם על הקשר שלי עם הילדים שלי .אצל קטי
לחבק "זה בדם" .אצלי צריך להוציא את המיץ בשביל
זה.

אחרי ששבוע ישבתי ליד קטי בחדר לידה ,כשהגיעה רגע
האמת ,הרגע הכי משמח ,הכי מרגש ,ביקשו ממני לצאת
מחדר הלידה  -לא הסכמתי לעזוב את קטי .שכנעתי את
הרופאים שיתנו לי להישאר.

במשך שנים ,כל פעם שאני רואה עגלת תאומים ,אני
חייב לעצור ולדבר...
ממש לא ציפינו לתאומים ,למרות שיש במשפחה...
לא ציפינו לתאומים  -כשהרופא אמר שיש עוד אחד -
התפקענו מצחוק על המיטה.

השנה הראשונה  -סיוט  .אחרי שנה פתאום נרגע .זו
היתה שנה שאחריה שנים לא יכולתי לשמוע בכי של
תינוק .הייתי לוקח את מתן לדיסקוטק שהיה בקיבוץ
בימי שישי ,הבומים היו עוזרים לו להירדם.
ברגע שהחלטנו שאנחנו מביאים ילדים לעולם ,אני
מאמין שאנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו ,אולי
בגלל שאני לא הייתי עם ההורים שלי ...אנחנו נתנו
ונותנים המון לילדים ,ואני חושב שהם קיבלו משהו טוב.
כל הילדים שלנו ,כולל בת הזוג של אורן ,טל ,מקבלים
אחד את השני.

אני אמא אובססיבית .לא הייתי מסוגלת לשלוח ללינה
משותפת.
הורות
במהלך השיחה ,כל פעם תאומה אחרת מתעוררת בוכה.
לי זה נשמע אותו דבר .ענבל ישר מבדילה

כבר בבטן קראנו ביננו למיקה-מיקה ולליבי  -ליבי,
והתייחסנו אליהן בשמות שלהן.
איימתי על איתי שלא יערבבו ביניהן אחרי הלידה ,שלא
יצאו מתוסבכות אחרי שקראנו להן בשמות כבר בבטן.
מיקה על שם מיקי (אמא של איתי)  -ויצא מדהים שהיא
קיבלה את העיניים העגולות שהיו למיקי .לאף אחד אחר
במשפחה אין את העיניים האלה.
תמיד רציתי תאומים אז הייתי מסתכלת על עגלות
תאומים ,זימנתי לעצמי את זה.
תאומים יש לי המון חברים עם תאומים ,ויש עם מי להתייעץ
ולשאול שאלות .
התאומות הן המתנה הכי גדולה שיכלתי לבקש.

השנה קשה ,מאוד אינטנסיבית ,אבל אני כל כך אסירת
תודה ,שגם כשקשה לי אני אומרת לעצמי "איזה מזל יש
לי".
פעם אחת בלבד במהלך כל השנה התקשרתי לאיתי
וביקשתי שיבוא.
אני לגמרי מכורה לילדות.
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הצד שלה

הצד שלו

ראיון משותף עם דרור רפפורט וענבל מימרן .הורים לתאומים
דרור רפפורט

ענבל מימרן

חוסר שינה זה :עינוי .שנה לא ישנו .קטי היתה מנענעת
עגלה אחת ואני את השנייה

עינוי .מתעוררות כל שעתיים ,ומתרגלים לזה  -קלישאה
שמתגלה .קמים בבוקר על האדים של הדלק ,ובחמש אני
רוקדת איתן בסלון.

לא היה לנו אוטו ,השתמשנו בשתי עגלות עם מחבר
ביניהן.

אוטו

דרור נולד וחי בקיבוץ פרט לשנתיים :שנה אחת גרנו
בשכונת יוספטל בכפר סבא ,ושנה אחת בחיפה ,במהלך
שנת שירות.

להכניס אותן לאוטו ולקפל את עגלת התאומים זה
אופרציה שלמה.

גדלתי ביבנה .הייתי שמחה להיות קרובה להורים ,אבל
לא הייתי חוזרת לשם.
תמיד רציתי לגור במושב או בקיבוץ ,לגור עם חצר,
מקום שקט וירוק.
עוד לא התחלתי ממש לחוות את חיי הקיבוץ .עברנו לפה
שלושה שבועות לפני הלידה ,כשהייתי בשמירת הריון,
אחרי שהן נולדו לקח קצת זמן עד שהתחלתי
להסתובב ...אז עוד לא הספקתי...

לי כייף בקיבוץ .אני מאוד אוהב את החיים האלה.
מתחבר לפינה הקטנה הירוקה והנחמדה.

יש לנו שתי תרנגולות  -רבקה ומרים שאוכלות את כל
הפרחים בגינה .חתול ,חתולה ,ארבעה גורים ,ושני
כלבים.
דרור התחיל עם קטי שהגיעה כמתנדבת לקיבוץ

לאחרונה התחלתי לצאת פעם פעמיים בשבוע לתל אביב,
וזה עושה אותי מאוזנת .קשה לי  8001שקט ,אני חיבת
איזון ,את העיר ,את הסרחון של פלורנטין ,הצפצופים,
הפיח...
אני חדשה אחת ,פוגשת המון אנשים חדשים בבת אחת,
גם אנשים שכבר פגשתי לפעמים אני שוכחת או
ניר
מתבלבלת .בדרך כלל אני זוכרת פרצופים ,אבל
אליהו
בתקופה הזו עם התאומות אני קצת ב"תפקוד לקוי"
ולוקח לי יותר זמן ...וזה לא נעים...
אני פה קצת עוף מוזר ,עם קעקועים וצבע בשיער .בתל
אביב אני נבלעת .פה אנשים מסתכלים ושואלים...
כבר שאלו אותי בקיבוץ "מי את?" וכשאני עונה ,אומרים
לי "אה ....היה לך שיער ורוד /חום /בלונדיני"...
נראה לי שזה מקום טוב לגדול פה ,חשוב לי שלילדות
שלי יהיה כייף ,רואה את הילדים פה חוזרים מהגן
ומבית הספר ,וזה נראה לי מדהים.

בעלי
חיים

יש לנו כלב שוביניסט ,וחתולה כפויית טובה .מפנטזת
להציל תרנגולות מהתעשייה .גורים זה הדבר הכי
מושלם ביקום  -גורי אדם וגורי חיות .

איתי ואני הכרנו באינטרנט ,אחרי שלושה דייטים עם
זוגיות איתי סגרתי את הכרטיס באתר .אחרי שני דייטים גם
גילינו שאנחנו מכירים את החברים הכי טובים אחד
של השני.
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הצד שלה

הצד שלו

ראיון משותף עם דרור רפפורט וענבל מימרן .הורים לתאומים
דרור רפפורט

קטי ודרור הם הבעלים של תמנוני  -חוגי אומנות
לילדים (ממש מעבר לכביש מביתם של איתי וענבל).
בנוסף ,יש להם שלוש חנויות אינטרנטיות ()etsy
למוצרי עץ לשימוש יום יומי :קופסאות תכשיטים,
שעונים ,מתלים .דרור עושה את הבסיס ,קטי עושה את
ההמשך...

ענבל מימרן
מעצבת אופנה .בעלת מותג "האני בי" לנשים .אני יוצרת
את ה  visionשלי וזה משפיע על הרחוב.
עשיתי גם פעמיים קולקציית תכשיטים  -פעם אחת
עבודה מכיוון שהיתה לי השראה מטורפת לטכניקה ספציפית,
ופעם שנייה כי הייתי צריכה את התרפיה.
אני לא עושה לפי הזמנה ,מכיוון שכשמישהי מזמינה,
היא רוצה דברים מסוימים ,וזה כבר לא ה vision -שלי.
למדתי לימודי תדמיתנות (בניית גזרה והתפירה)
החזקתי חנויות במשך כמה שנים ,לפני שנתיים וחצי
סגרתי ,לקחתי הפסקה ,הייתי מרוקנת ,הרגשתי שאם
אני מוציאה עוד קולקציה ,זה לא מהלב ,וזה הופך אותי
ל"יצרן אופנה" ,משהו מסחרי .מבחינתי חייבת להיות
אותנטיות מלאה בין מה שבלב לבין מה שאני עושה ,ואם
זה לא שם ,המוצר לא יעבוד .הרגשתי שאני רוצה לעשות
דברים אחרים ,למרות שלא ידעתי מה הם.
שנתיים לא עבדתי .למדתי דברים אחרים ,ועשינו את
הילדות  -הדגם הכי מוצלח שלי.
כשהבנות היו בנות שלושה חודשים קמתי בוקר אחד,
הבנתי שאני לא בסביבה הרגילה שלי ,רחוקה מהחברות
שלי ,עם שתי תינוקות  ,5//2והייתי חייבת להחזיר לעצמי
את עצמי ,להחזיר לעצמי את העצמאות שלי ,סוף שבוע
שלם התאמנתי על לקפל את עגלת התאומות ולהעמיס
אותה לאוטו .החלטתי שביום ראשון אני נוסעת עם
הבנות לתל אביב ,באותו יום הייתי חייבת לצייר ,לקחתי
את המחברת ואמרתי לאיתי "האני בי" חוזר .באותו יום
 "בום!"  .הכל חזר  -הכל התפרץ.במרץ הוצאתי קולקציה חדשה ,אותה יצרתי תוך
חודשיים( ,תוך כדי הטיפול בילדות) .עשיתי מכירת
השקה אצלנו בקיבוץ .הגיעו למכירה כשישים לקוחות:
מרמת הגולן ,מהקריות ,מחיפה ,מאשקלון ,מיבנה,
ראשון ,נס ציונה( ,ואפילו כמה חברות מניר אליהו)  -היה
מדהים.
כיום מוכרת בחנות אינטרנטית)etsy(, ,בירידים,
ובמכירה ישירה ,ועובדת על דגמים לעונת המעבר ולחורף.

עובד עם קטי .מתחלקים בתפקידים ,קטי עוסקת
באומנות ,דרור בחלק העסקי .מתחלקים בשעות
הפעילות ,קטי עובדת בצהריים עד הבוקר המאוחר,
דרור מתחיל מוקדם ומסיים מוקדם.

הישראלים מבקשים הנחה  -לכן לא מוכרים לישראלים

איפה התאומות של ענבל יהיו בעוד  /שנים? אצלנו
בתמנוני.

הנחות הלקוחות מבקשות " :תעשי לי קווצ' במחיר".

/

תופרות ב sweatshop -שלי .
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מנהלת החינוך :מערכת החינוך מהווה חלק משמעותי בחיים הקהילתיים בניר אליהו ולאיכות
מערכת החינוך יש השפעה רבה על איכות החיים של הקהילה .מנהלת החינוך הינה גוף ציבורי אשר
נבחר להוביל את התפיסה החינוכית הקהילתית (חזון מערכת החינוך) ,תוך ראיית צרכי הילדים
והנוער ,ההורים וקהילת ניר אליהו .מנהלת החינוך מהווה צינור להעברת מסרים ותכנים מהקהילה אל
מערכת החינוך וממערכת החינוך אל הקהילה .זהו צוות חשיבה וקבלת החלטות העוסקות במדיניות
לצד מנהלי החינוך המקצועיים.
במנהלת החינוך יושבות מנהלת מערכת החינוך לגיל הרך ,מנהלת מערכת החינוך החברתי-קהילתי
(גיל בית-הספר) ,מנהלת מערך התמיכה ,יו"ר מנהלת החינוך ,ונציגות הציבור.

יו"ר מנהלת החינוך | קרן תשבי
היו"ר מהווה ציר ארגוני המחבר בין מערכת החינוך לבין הקהילה ומוסדותיה ,כתובת למנהלות החינוך
וגורם מתווך בינן לבין הקהילה.
קרן למדה חינוך מיוחד לגיל הרך ועוסקת כיום בהנהלת חשבונות .היא נבחרה לתפקיד בסוף דצמבר
 2107לקדנציה של ארבע שנים.
carontishbi@gmail.com

מנהלת מערכת החינוך לגיל הרך | חלי
סטולרו
מנהלת את מערכת החינוך לגיל הרך בקיבוץ
 חסידה ,פשוש ,סיקסק ,שחרור ושרקרק.באחריותה לפתח ולהוביל את מערכת
החינוך לגיל הרך על פי התפיסה החינוכית,
החברתית והארגונית של החינוך הקיבוצי
בניר אליהו ("חזון מערכת החינוך") .אחראית
על הניהול השוטף של המערכת בהתייחס
ל צ ו ו ת י ה ח י נ ו ך  ,ל ה י ב טי ם ה פ דג ו ג י י ם ,
האדמיניסטרטיביים והכלכליים ,ועל קיום
דיאלוג מ תמשך עם ההורים  ,הקהיל ה
והמועצה האזורית.
חלי בעלת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך
ותעודת הסמכה להוראת כיתות א'-ב'; ותואר
שני בניהול וארגון מערכות חינוך .בשש
השנים האחרונות ניהלה גן של משר ד
החינוך בכפר סבא.
gilrach@kne.org.il

מנהלת מערכת החינוך החברתי-קהילתי
(גיל בית-ספר) | הילה בן שושן
מנהלת את מערכת החינוך לגיל בית הספר
בקיבוץ  -כחל ,עורבני ,נקר והנעורים.
באחריותה לפת ח ולהוביל את מע רכ ת
החינוך החברתי -קהילתי על פי התפיסה
החינוכית ,החברתית והארגונית של מערכת
החינוך הקיבוצי בניר אליהו ("חזון מערכת
החינוך") .אחראית על הניהול השוטף של
המערכת בהתייחס לצוותי החינוך ,להיבטים
הפדגוגיים ,האדמיניסטרטיביים והכלכליים,
ועל קיום דיאלוג מתמשך עם ההורים ,
הקהילה ,תנועת הנוער והמועצה האזורית.
הילה בעלת תואר ראשון ושני בחינוך ובוגרת
לימודי בימוי ועריכת קולנוע .בשנים שקדמו
לתפקידה כמנהלת מערכת החינוך החברתי-
קהילתי של ניר אליהו ,ניהלה את מערכות
החינוך הבלתי פורמאליות בקיבוצים גליל ים
וגבעת השלושה.
gilbis@kne.org.il
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מנהלת מערך התמיכה לילדים | שיר
רז
מנהלת את תחום מערך התמיכה לילדי
חברי הקיבוץ ,מגיל לידה ועד י"ב,
בכפוף לתקנון הזכויות והחובות של
מערך התמיכה בקיבוץ ניר אליהו.
מהווה כתובת לפניות ,בירורים ובקשות
של ההורים בנוגע לסיוע של המערך,
כמו גם מלווה ומתווכת בין המשפחות
לבין המוסדות/הגורמים המטפלים.
אחראית על בנייה ,ניהול ובקרת
התקציב הכולל של המערך.
שיר בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה
ובוגרת התכנית להכשרת אקדמאים
להוראה  .במהלך הקיץ החלה את
לימודי התואר השני בניהול וארגון
מערכות חינוך .בשש השנים האחרונות
מורה ומחנכת בבית הספר "יחדיו".
shir3778@gmail.com

נציגות הציבור
שילוב נציגות הציבור ,חברות הקיבוץ ,במנהלת
מייצג את היות מערכת החינוך של הקהילה
ובאחריותה.
נציגות הציבור נבחרו בתחילת פברואר 2102
לקדנציה של שלוש שנים.
עדי בורץ הלפרין בעלת תואר ראשון בחינוך
ובידיעת הארץ ותעודת ניהול מערכות חינוך בלתי
פורמאליות .במהלך השנה הקרובה תחל לימודי
תואר שני בייעוץ חינוכי .מנהלת את מערכת החינוך
הבלתי פורמאלי בקיבוץ נחשון ומדריכה פדגוגית
במערכות בלתי פורמאליות בקיבוצים.
לילך ינאי בעלת תואר ראשון בחינוך והסמכה
כגננת ותואר שני במנהל חינוכי .עובדת כגננת
במשרד החינוך עשרים ושלש שנה ובשלש-עשרה
השנים האחרונות מנהלת גן רב-גילאי במושב
עדנים .בנוסף ,מדריכה פדגוגית של משרד החינוך.
קרן עציוני בעלת תואר ראשון בהנדסת תעשיה
וניהול ותואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני .בשמונה
השנים האחרונות עובדת בחברת סלקום בתפקידי
ניהול שונים.
קרן צדפי בעלת תואר ראשון בעיצוב המוצר
ותואר שני ושלישי בהיסטוריה של אמנות אסלאמית.
בשלוש השנים האחרונות מרצה באוניברסיטת תל-
אביב ובמכללת תלפיות.
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ילידי שנת  ,0222בוגרי מחזור תשע"ח ,0202 ,יוצאים
לדרך:
עומר לביא במסלול עצמאות כלכלית ,לפני גיוס.
שובל וינטר יתגייס בתאריך  21.7.02לנח"ל.
נועם ינאי יתגייס בתאריך  26.7.2102לצנחנים.
אלה וילנאי תצא לשנת שרות בתאריך 0.2.2102
להדריך בכפר הנוער החקלאי בנהלל.
נרי בוחסירה תצא לשנת שרות בתאריך 5.2.2102
להדריך בפנימייה לילדים מהמגזר הבדואי בניצנה.
יאיר גרין יתחיל ב  27.2.2102מכינה קדם צבאית
לי שלמון תתחיל בספטמבר מסלול עצמאות כלכלית
ותתגייס במרץ .2101

בוגרי מחזור תשע"ד:0202 ,
יעל בארי ,בר פלג – גת ,ודותן ראובני קצינים בשרות
קבע.
יהב לוינסון במסלול עצמאות כלכלית.
בוגרי מחזור תשע"ה:0202 ,
עלמה ינאי ,עומרי מרחב ,יותם ברלס ,תבל קציר,
ושקד ברלס נמצאים בשרות סדיר לאחר שנת שרות.

שירז לביא קצינה בסדיר
ירדן שיקלי והראל וילנאי סיימו את שרותם הצבאי
ונמצאים במסלול עצמאות כלכלית.
בוגרי מחזור תשע"ו:0202 ,
יונתן ביוקוראל ,עמית שלמון ושירן בן סימון שירות
סדיר לאחר מכינה קדם צבאית.
בוגרי מחזור תשע"ז:0202 ,
איתן ביוקוראל סיים שנת י "ג וממשיך לשנת י "ד.
רום לוינסון בשירות סדיר.
עומר פלג – גת מסיימת שנת שרות ובקרוב תתגייס
לצה"ל.

יישר כוח ,גאים בכם ומאחלים לכם בהצלחה!
מרים שקד

הנה הרגע שחיכינו לו שלוש שנים
סופסוף אפשר להגיד מסיימים
כולנו כבר כאן ילדי הנעורים המדריכים וההורים
מתרגשים וחוששים לקראת הדברים החדשים
אבל רגע לפני שעולים על מדים או שנת שירות
מתחילים
בואו נזכר ברגעים הראשונים
נאבקנו כולנו על הלינה והעברנו לילות שלמים ללא
שינה
ארוחות של פסטה זה כבר משהו שבשגרה ואיך
אפשר בלי טוסט גבינה
בטוחים שמגיע לנו הכל ראשונים
בכל זאת אנחנו ה נעורים
אבל באופן די מרשים...
אפילו את גמר המונדיאל עם כחל רואים
את המחנה בחורשה לא מפספסים
ואת טיול פסח אי אפשר לשכוח במיוחד
שהילדה שלידנו עשתה "עניינים"
בקיצור למדנו להיות חברים לחיים ,שותפים
בחדרים ,לצחוק לשתף ליהנות ואיך אפשר בלי
קצת מריבות  .וכל זה לא היה קורה בלי שכבה
שדאגה להכניס הרבה צחוק ושמחה לאווירה אז
הינה קצת על כל אחד מהם
נרי ,שעל המוזיקה לא מוותרת ואת החיים מאוד
אוהבת
שובל ,שאת החברה כל כך אוהב ומכבי אצלו בלב
נועם ,שהוא הגאון בחבורה לכולם זה ברור וטילים
הוא יודע לבנות ללא ערעור
ליקי ,המאחרת הסדרתית שלא יוצאת מהבית בלי
כפית (סתם לכולם זה ברור מחליק)
ועומר שהוא הוא הכי גדול בנעורים וחשבון לא
דופק לאחרים
ואיך אפשר בלי תודה לאחת והיחידה איה גם לך
נועם כמובן
ניסיתם מאוד קשה לשמור על סדר וזה בסדר
ניסיתם שנהיה מגובשים בסוף יצאנו רועשים
ניסיתם ליצור קבוצה של תותחים בסוף יצא לכם
יותר בכיוון של עצלנים
ניסיתם לעשות שינוי ,בסדר אז ניסיתם
סתם סתם עכשיו באמת בלעדיכם זה לא היה עובד
יצרתם לנו חוויה בלתי נשכחת ויצאנו קבוצה
מנצחת
מקלחות קרות בנעורים
טיולים מפוקפקים
ארוחות שהם בדיחה
בקיצור ככה בונים משפחה
אגם קציר
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החודש נסענו לטיול לילה בצפון.
ביום הראשון טיילנו בשני מסלולי מים ,אחד בעין תינה ואחד
בבניאס .המסלולים היו קרים ,רטובים ,מרעננים ומהנים (בעיקר
הבניאס)
בסוף המסלולים נסענו לקיבוץ שניר ושם ישבנו בבית הילדים

יהלי ברמן :המסלולים היו מרעננים וקרים .נהניתי מאוד.
(מדברת הילדה שהשפריצה על כולם ואף אחד לא השפריץ עליה)
תמר יונה :היה מאוד קר ,מרענן וכייף ,בבניאס נהניתי יותר כי
היה קר ורטוב יותר (בעין תינה נכנסה לי נמלה לאוזן) לא
נעים!
איתמר ראובני :בבניאס נהניתי לשחות ,היה לי כייף מרענן וקר
שגיא ברק (מדריכה) :היה אחלה( ,מדברת מי שהלכה ביבשה).
ביום השני ,אחרי התארגנויות נסענו למוזאון האדם הקדמון.

עופרי ביוקאורל :אני נהניתי מאוד .אחר כך מצאתי אבני צור .השתתפתי בפעילות צייד.
עלמה ראובני :היה פחות מעניין במוזיאון ,אבל בסדנא נהניתי והכנתי תליון בצורת יהלום.
ליאם זוהר :במוזיאון היה כייף!
נמרוד טמיר :היה כייף ,במיוחד בסדנת צייד
חמשיר לסיום:
בטיול היה מאוד כייף
נועם כל הזמן התעייף,

חלק אכלו שוקולדות,
וחלק זללו במבות
וחלק אכלו במבה בומבה.
תודה למדריכים שסבלו אותנו  84שעות .תמר יונה ,נטע גולן ויהלי ברמן
גם אתם רוצים לספר מה אתם עושים במסגרות שונות בקיבוץ?
מבוגרים ,צעירים ,דור ביניים ,אנחנו רוצים לשמוע ולדעת על העשייה.
כתבו לנו! Banir2018@gmail.com
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