
 

  0.  עמוד 2102. נובמבר 725בניר. גיליון 
 ט“כסלו תשע    2102נובמבר    725גיליון 

 0121החורשה שמאחורי עדן. שבועות יוני 

 0120ג בעומר, מאי “החורשה שמאחורי עדן. ל

 

 החורשה שמאחרי... 
 קוני פנר

 

 פעם 
 נערה יפה מארץ אחרת

 הלכה איתי לחורשה.
 אחר כך היא הלכה.

 נשאר לי ממנה זכרון יפה,
 של ריח אקליפטוס

 וטעם של פעם ראשונה.
 

 מה נשאר לה?
 אולי היא זוכרת חורשה,

היא אמרה -ריח כזה אין אצלנו   
בארץ חמה -וקיבוץ   

בחורשה. -ונער שהיה איתה   
 
 

 במקום ממנו באה
 אין חורשות, רק יערות

 ואגמים הם אגמים
 ולא בריכות

 כמו זו בה השתכשכנו
 בפעם הראשונה

 בלילה
 אחרי החורשה.

 

 עלון קיבוץ ניר אליהו
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עמיקם לימד אותי כי אין יודעים ממתי החורשה קיימת. שהייתה קיימת עוד לפני הקמת הקיבוץ,     

ושהיו עוד כמותה שנעקרו. כנראה שמאז ומתמיד היו גם עוקרים וגם בונים. גם מפתחים, וגם שומרים.              

מאיר בנאי.“. יש בי מזה וגם מזה, יש בי שניהם”   

2102 

 

 0111החורשה שמאחורי עדן. 



 

  3.  עמוד 2102. נובמבר 725בניר. גיליון 

   שנתיים למותו.   -  שחף ראובני

 שנה למותה.  -הניה שורץ 

 שנים למותו .   31 -אריה ברזילי 

 שנים למותו.   8 -שמוליק אייל 

 שנים למותו.   31 -עופר ברלס 

 שנה למותה.  -אסתר לוי 

 שנים למותו . 31 -חיים סגל 

 שנים למותו.  9 -עודד נסל 

 שנים למותו .  02 -זבולון לביא 

 שנים לנפלו . נפל בעת שירותו ברמת הגולן.  13 -עמרי לביא 

 שנים למותה.  1 -חיה ברק 

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.com .ונדאג שלא להדפיס עותק עבורכם , 
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בחודשים האחרונים נהניתי לעסוק, לדבר, 

למדתי להכיר אנשים שלא “.  בניר ” ולחשוב  

הכרתי, שמעתי סיפורים ונחשפתי לפנים שונות 

 של ניר אליהו.  

לאחרונה התחלתי הרפתקה חדשה במקום 

עבודתי, כזו שדורשת ממני יותר. יותר פניות, 

מגיע עורך שיש לו “  בניר “ יותר זמן. לתחושתי, ל 

ורר את  זו הזדמנות לאו יותר מכל אלה. 

 השורות:  

 עלון בניר מחפש:

 כותבים קבועים או שאינם קבועים.  .0

עורך לעלון, שמעוניין לקחת על עצמו את  .2

החוויה המעניינת הזו, או לחילופין, לחלוק 

 איתי את הדרך. 

תמשיכו לשלוח דברים מעניינים, —ועד אז 

לשתף ולכתוב, אנחנו ממשיכים להוציא את 

 העלון, אבל גם ממשיכים לחפש עורך וכותבים.  

 תודה

ת   על ההגהות, השותפו י  בנ ראו להדסה 

והפידבק. לעמיקם על התמונות ועל המידע, 

ולכל הכותבים והמרואיינים שעשו את העלון 

 הזה. 

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. 

 ניצן 

171-6012100 

 Banir2102@gmail.com 

  247ת.ד  

 להולדת התינוקת 

 רוני 
 בת למעיין ויונתן יוגב

 נכדה לראובן וסמדר

 נינה לתמי

 הרבה שמחה בגידול הקטנה

 בריאות טובה והמון אהבה

 להולדת התינוקת 

 אלי
 בת לעפרי ואיתי קייזרמן

 נכדה לנטע ועוזי בארי

 נינה להדסה וברוך ראובני

 הרבה שמחה בגידול הקטנה

 בריאות טובה והמון אהבה

 להולדת התינוקת 

 איילה 
 בת לשגיא ונופר דיין

 נכדה לאפרת ואבי וינטר

 הרבה שמחה בגידול הקטנה

 בריאות טובה והמון אהבה
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מאז כתבתי כאן לאחרונה, סיים נמרוד את תפקידו 
וחצי   3ורון נבחר להחליפו. נמרוד ואני עבדנו כ 

שנים יחד. בתקופה זו הכרתי אדם שכל כולו איש! 
מקשיב, סבלני, אמפתי ורגיש לפרט שנמצא מולו. 
בעבודה עם נמרוד ספגתי המון מהידע והניסיון 

 02שלו. אני מנצל הזדמנות זו, להודות לנמרוד על  
שנים של לקיחת אחריות והירתמות למשימה 

 המורכבת של הובלת והנהגת קיבוץ ניר אליהו.
 תודה נמרוד ובהצלחה רבה בהמשך.

רון ואני התחלנו לעבוד מיד בשיתוף פעולה מלא, 
להמשיך ולהוביל את קהילת ניר אליהו להצלחה, 

 צמיחה ושגשוג חברתי.
נושאים מורכבים ומשמעותיים ביותר משפיעים על 
סדר היום של הקהילה ומאתגרים את הנהגת 
הקיבוץ וחבריו. נושא ליבה אשר חוצה את סדר 
היום שלנו לאורך ולרוחב ומזה שנים לא מעטות, 
הוא עצירת היתרי הבניה אשר מייצר מצוקת דיור 

 ושיח ציבורי ער הנובע מכך.
נכון להיום פועל צוות הסכמות שמונה ע"י הציבור, 
ללמוד ולגבש את החלופה הטובה והנכונה ביותר 
לחברי ניר אליהו. כזו שתיתן מענה ראוי ומהיר 
למצוקה ההולכת וגוברת ויחד עם זאת, בדגש על 
קבלת ההחלטה בהסכמה ציבורית רחבה ככל 

 שניתן.
בד בבד, מעת לעת נוצרות הזדמנויות של בית 
מתפנה אשר במציאות זו פונה אל ביקוש גדול מול 
היצע קטן אשר, באופן מובן מאיליו, מעורר ציפיות 

ותקוות ואף מציף אי הבנות ומחלוקות. אנו מבינים  
היטב את המצוקה, ערים ומודעים, ועושים ככל 
ה  י א ר ב ם  י ר ב ד ה ת  א ן  ו ח ב ל ו  נ ת ל ו כ י ב ש
אובייקטיבית, רציונלית, וטובת הכלל, וזאת תוך 
רצון לשמור על החוסן הקהילתי, שהוא נכס ברזל 

של חברי ניר אליהו, וזה שעזר לקיבוץ לחצות 
 תקופות קשות ולהישאר מאוחדים.

בשנה החולפת ובשנה הבאה, אני מתמקד, בזכות 
תקצוב של הציבור בתקציב הקהילה, בפרויקטים 
י  ר חזות הקיבוץ כמו עיבו ר ושיפו של שימו
משמעותי של תאורת שבילים, ושיפור תשתית 
שבילים. בהיבט בטיחות ובטיחות בדרכים, 
הושקעו משאבים בשיפור חזות מבני הציבור. 
לאחרונה הושלמה בנית סככה לרווחת החברים 
והילדים בסמוך לכלבו, אנחנו לפני חידוש והחלפת 
"ויטרינת" הכניסה התחתונה לחדר האוכל והדואר, 
פרויקט השלמת תאורת הגדר ההיקפית הצפונית 
, נבחנת וממופה תוספת  מתבצע בימים אלו
והחלפת תאורה בשכונות וותיקות בקיבוץ, 
והגברת  ר  פו ימת עשיה מתמדת בשי מתקי
הנגישות למבני הציבור, בבתי הילדים והגנים 
נעשית עבודה משמעותית של שמירה על איכות 
ורווחת הילדים וכן ובעיקר להתאמה לצרכי 

 הבטיחות ועוד...
נושא הבטיחות בחצר הקיבוץ ופעילויותיו הוא 
נושא קרוב לליבי וזוכה לדגשים ותשומת לב 

 מתמדת.
ממונה הבטיחות של הקיבוץ הוא יובל ראובני, 
אשר התמחה והוסמך לכך ע"י מוסדות המדינה 
ומבצע את תפקידו באופן מסור ביותר. יובל שותף 
לתהליכים ופרויקטים, מלווה בעלי תפקידים בכלל 
ובמערכת החינוך בפרט. הבטיחות של חברי ניר 

 אליהו בידיים מצוינות. אני רגוע.
יש עוד המון לספר ולעדכן, אנסה להשלים בפעם 

 הבאה.
 תודה 

 יאיר
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 ריישה ויינטרופ: 

 סיפור העלייה שלי: 

יהודה “ נולדתי למשפחה ציונית, בקהילה היהודית בפנסליבניה. אמי וסבתי היו פעילות בארגון נשות הדסה, ואני ב 

 “. הצעיר

הייתי אחרי תואר שני ועבודה כעובדת סוציאלית, פעילה ומעורבת בחיי הקהילה היהודיים, והאמריקאים. אחרי 

ב, והתחלתי לחשוב ולברר על עלייה. ארגנתי לעצמי אולפן “ מלחמת ויאטנם, חשנו כעס ואכזבה גדולה מהמצב בארה 

 ועבודה בישראל, מכרתי את הכל, אבל לא הייתי בטוחה שאשאר... 

—ב והתחלתי לעבוד כעובדת סוציאלית “ ביליתי כחמשה חודשים באולפן, לא יותר, מכיוון שכבר ידעתי עברית בארה 

 פסיכיאטרית. בהתחלה הייתי בודדה והתמודדתי עם המרחק מהמשפחה. לאט לאט הכרתי אנשים, אבל זה לקח זמן. 

רק אחרי ‘.  תלם ‘ שנתיים וחצי אחרי שהגעתי הכרתי במהלך טיול את פרוייקה,  צבר, חבר ניר אליהו, בן גרעין ב 

ב. הגעתי בעקבות פרוייקה לקיבוץ, והייתי האמריקאית “ ושאני לא חוזרת לארה “,  עליתי ” שהתחתנו הבנתי שבאמת  

הראשונה. בניר אליהו.  אחרי הגיעו מרסי וחברה נוספת שמאז עזבה. בתחילה הייתי נוסעת לעבוד בפתח תקווה 

 כעובדת סוציאלית, ולאחר לידת בני התחלתי לעבוד בקיבוץ.  

נפתחה תוכנית של עבודה סוציאלית בקיבוצים, בכל קיבוץ עבד חבר מקיבוץ  אחר. הרעיון של לעבוד מחוץ ‘  23-ב 

 לקיבוץ היה חדש בזמנו.

 פערים תרבותיים: 

כשילדתי , פה בקיבוץ, כולם מאוד רצו לעזור וגם התעניינו בקשיים שחווינו בהתחלה, ולי זה מאוד הפריע. היום אני 
 צוחקת על זה. 

 אריאל ברמן: 

 

 סיפור העלייה שלי: 

ב. לפני שעלו, ביקרו בארץ כמה פעמים, “ב לאמא ארגנטינאית ואבא אמריקאי, ציונים שחיו בארה“נולדתי בארה
 ובאחת הפעמים נפגשו.  

 כשהייתי בן שנה הורי עלו איתי, ועם שתי אחיותיי הגדולות, והתמקמנו בחולון, שם לאמא שלי היתה משפחה.

 חזרנו לבקר במשך השנים, ליום ההולדת של סבא, ולביקורים משפחתיים אחרים. 

 

 פערים תרבותיים:

 המנטליות האמריקאית לדעתי לא מתאימה לפה. 
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 גלילי—תמי בלומנטל

 

 סיפור העלייה שלי: 

אמריקאי היה סטודנט לרפואה שתכנן לאחר הלימודים לעלות לארץ. כחלק מהתכנון לעלות לארץ ביקר —אבי, יהודי 

בקיבוץ אפיקים. באותו יום אמא שלי נכנסה לסלון ביתה באפיקים ומצאה בחור יושב על הספה בלי חולצה, עם הרגליים 

 על השולחן.  

ב. בשלב מסוים, ולאחר שכבר היה ברור “ אבי חזר ללמוד, הם שמרו על קשר, ואחרי כשנה אמי הצטרפה אליו לארה 

להם שהם רוצים לחיות יחד, היתה לאמי בעיה עם הוויזה, והם החליטו להתחתן. למחרת החתונה אמא שלי הרגישה 

רע, וכעבור שמונה חודשים נולדתי....  כשהייתי בת שנה חזרנו לארץ. אמי לא היתה מוכנה לחזור לאפיקים, שם היתה 

 לינה משותפת, והם התמקמו בקיבוץ יפתח. 

ס יהודי, שם דיברו חצי אנגלית “ ב, להמשך לימודים של אבא שלי. למדתי בבי “ נסענו לשנתיים בארה   2כשהייתי בת  

וחצי עברית. שם פגשתי לראשונה את הרעיון של אלוהים, כשרות, ותפילות בוקר. כשחזרנו לארץ אבי התעקש 

להמשיך ולדבר איתי באנגלית. בחדר אוכל, כשכולם היו שומעים הייתי מתביישת ומבקשת שידבר בשקט, שלא ישמעו. 

 היום אני מודה לו על השפה. 

 פגשתי את מרסי שהיתה יועצת בגן חובה ברמת הכובש כשאני הייתי מטפלת, והיא זו שהביאה אותי לניר אליהו.  

 פערים תרבותיים: 

 ב, היה קשה. “ב היה שוק. עברנו מקיבוץ של פעם, בלי כבישים ובלי איסורים, לעיר,  ועוד בארה“המעבר לארה

את כבר חלק ”בחודשים הראשונים פשוט לא הבנתי מה אומרים. מצד שני, תוך שנה נקלטתי, והילדים הם שאמרו לי 
 “. מאתנו

, פה לוקחים את הילד בארבע play dateפחות התאימה לי הנוקשות האמריקאית והתכנון מראש. שם קובעים מראש 
 מהגן ולא יודעים איפה מסיימים... פה יותר זורם, יותר נינוח, יותר חופשי.  
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 שלי פיינבלט

 סיפור העלייה שלי: 

ב להורים צברים שירדו מהארץ. בבר המצווה של אחי באנו לארץ והתאהבתי במקום, פגשתי משפחה “ נולדתי בארה 

 סבא, סבתא, דודים, בני דודים. 

 ב ואני ואמא פה. אחותי עולה בימים אלה לארץ. “חזרנו לארץ. היום אחי ואבי בארה 02בגיל 

 ב.  “כשהגענו הייתי קצת בהלם... בית הספר בארץ היה מאוד שונה מבית הספר בארה

 פערים תרבותיים: 

ב אפשר ללכת עשר שעות ואף “ בארץ, גם בעיר, אבל במיוחד בקיבוץ, אנשים מתייחסים אליך, רואים אותך. בארה  

 אחד לא מסתכל עלייך.  

ב היתה לנו חתיכת דשא קטנה, אסור היה לשחק שם לבד, והיינו צריכים להיות כל הזמן בהשגחה. לא הכרנו “ בארה 

את השכנים משמאל ומימין. כשהבן שלי הולך פה הוא מרגיש חופשי עם השכנים, עם האנשים, יש הרבה משפחה, 

 ב יתעלמו, אבל בארץ זה הרבה יותר חזק, וזה שובה לב. “הרבה מכרים, ואנשים שיושיטו לך יד. זה לא שבארה

 

 מרסי רוזנבלום: 

 סיפור העלייה שלי: 

במסגרת טיול, אחרי לימודי היסטוריה מהפכנית וחינוך באוניברסיטה, וכמה חודשי עבודה עבור ‘ ,  54-באתי לארץ ב 

 הכסף לטיול. תכננתי להיות חצי שנה באולפן ברמת יוחנן ולהמשך לאירופה, אבל התאהבתי בארץ ונשארתי.  

)התנועה הקיבוצית דאז( להתנדב בקיבוץ צעיר יותר, במסגרת חינוכית. נשלחתי לניר “  איחוד “ ביקשתי מאיש הקשר ב 

אליהו,  לראיון, בתקופה שעוד לא היה כביש מסודר מבית ברל... נכנסתי לניר אליהו וראיתי את מגרש הכדורגל, עם 

 גן עדן של צעירים! —מלא בנים משחקים. חשבתי לעצמי

יו... שמוליק אייל , ‘ עברתי את הראיון ומי ששלח לי את המכתב שמודיע לי על כך היה המזכיר באותה תקופה.... איז 

שהיה חבר מזכירות, שכנע את המזכירות לקבל אותי כמתנדבת שעובדת בחוץ )מה שלא היה מקובל אז(: עבדתי 

 בפנימיית נווה צאלים. 

יו, היה ברור שאני כבר לא עוזבת.  מכיוון שלא היו לי ציפיות, הופתעתי לטובה, וחוויתי  רק ‘ אחרי שפגשתי את איז 

 חוויות טובות.  

 פערים תרבותיים: 

המעורבות היא יותר אינטנסיבית, ואני “,  ילד של כולנו ” בארץ, ולא רק בקיבוץ, החיים יותר קהילתיים, כל חייל הוא  

ב אנשים יותר חיים את חייהם. “ אוהבת את זה. לפעמים צריך לברוח לשם כדיי לשכוח מזה, )צוחקת(.  בארה 

האינטנסיביות והמעורבות והקהילתיות של החיים בארץ גורמת לנו להיות יותר בוגרים,  יותר בעלי ידע כללי, יותר 

 מעורבים בחיי הסביבה. זה גם אחד הדברים שמשך אותי לארץ. 
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 אריאל ברמן: 

. זו בירה Root Beerב   “ הייתי מביא מארה 

 מגעילה, בטעם תרופה, שנותנים לילדים לשתות.  

כשנסענו לבקר היו נותנים לאחיות שלי לשתות 

 את המשקה הזה. 

  

 חבילה מאמריקה

 מרסי רוזנבלום: 

ב  לביקור,  הייתי הולכת לפגוש “ כשמישהו היה מגיע מארה  

כשהילדים היו “.  חבילה מאמריקה ” אותו בתל אביב, לקבל  

כ, כדור בייסבול ומחבט, “ זה היה פישר פרייס, ואח —קטנים 

חמאת  בוטנים, עוגיות אוריוס,  וסקיפי, וקסטות. היום יש בארץ 

 הכל. 

ב קסטה עם הקלטות דרישות “ היינו שולחים להורים בארה 

 שלום מהילדים ומקבלים קסטה בחזרה.  

כמו חגיגה בארבעה ביולי וחג —יש כמה מנהגים שהעלתי לפה 

 ההודיה.  

 ריישה ויינטרופ: 

ב היתה בזמנו פתיחות, קבלת השונה, מגוון, הכל שם “ בארה  

יותר גדול, יש יותר אפשרויות...  בארץ הכל יותר קטן. ככה זה 

 היום אני לא יודעת אם זה עדין קיים שם. —היה בזמנו

אני מתגעגעת לנופים הירוקים של פנסילבניה, ליופי, לשטחי 

החקלאות, ליערות. היום יש המון בנייה ופיתוח, אבל בכל זאת 

 הצליחו לשמור שם על הטבע והירוק.  

 

 שלי םיינבלט: 

כשאחי היה מגיע לבקר הוא היה מביא לי  

. היום הכל נמצא כאן  חבילות של דיסקים..

 והמרחקים התקצרו.  

ב, נהניתי לראות “כשנסענו עם איתי לביקור בארה

אותו חווה את ההתפעלות, את הגודל שהכל נורא 

מרווח, פארקים ענקיים, בניינים, הכל במימדים 

 הענקיים.  

 

 בלומנטל:  -תמי גלילי

בילדות, כשלכל הילדים בקיבוץ היה אותם בגדים מהמחסן של  

הקיבוץ, ובכמות מצומצמת, הסבתא האמריקאית היתה שולחת 

לנו חבילות עם בגדים וסירופ מייפל אמיתי מוורמונט. זה קצת 

הבעיה היתה שהבגדים היו “.  ילדה שיש לה יותר “ סימן אותי כ 

נשארים במידה בה הייתי במפגש האחרון עם סבתא שלי, גם 

 אם היה לפני כמה שנים, ובשנים האלה, אני הייתי גודלת...  

הייתי רוצה להביא משם קצת שלג, וכריך חמאת בוטנים עם 
 לי.  ‘ג
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 אריאל ברמן: 

ם הם  קאי ם שאמרי לי שחושבי נראה 

אבא שלי הוא בהחלט “.   ייקים ” מסודרים,   

כזה, אבל מי שגדל כאן הוא כבר שילוב בין 

  “.  יהיה בסדר“ל“ ייקיות”

 אנשים מדברים מדברים מדברים...

 מרסי רוזנבלום: 

התחתנת עם מספר ” פעם אנשים יכלו להגיד בטיפה קנאה  

)לעולים ניתנה בזמנו הטבת מס בקניית רכב. לרכבים הללו “  לבן 

 היתה לוחית בצבע לבן(. היום כבר לא שומעים תגובות כאלה.  

 

 “?  מה את עושה כאן )בישראל(”היום אנשים שואלים אותי 

ב היינו מתקבלים כישראלים “ בזמנו כשנסענו לבקר חברים בארה 

כגיבורי תרבות. היום אנחנו נשאלים שאלות פוליטיות, וזה קשה 

 .  לענות. היום למשל פחות מתאים למשל לדבר עברית ברחוב

 ריישה ויינטרופ: 

כשפגשתי את פרוייקה היתה לי חברה בתל אביב שהזהירה אותי, 

וחששה שרוצים אותי בגלל האזרחות האמריקאית שלי. אבל אני לא 

 חשבתי ככה לרגע. 

כשהגעתי לקיבוץ הייתי גוף זר, האמריקאית הראשונה, לא צברית כמו 

בני הגרעין ולא אירופאית כמו הוותיקים. אבל די מהר נכנסתי 

 לעניינים. לקח זמן אבל בסופו של דבר אנשים התרגלו אליי.  

ב היו כאלה “ כשהיינו מקבלים חבילות של בגדים יפים מהסבים בארה 

 שהסתכלו...  

 שלי םיינבלט: 

וצריך “,  מה את עושה פה ” אנשים שואלים  

להצדיק את עצמך ולהסביר שאתה רוצה 

להיות פה, בארץ, שטוב לך פה ואתה לא 

 רוצה לחזור לשם.

 בלומנטל:  -תמי גלילי

כשאת אומרת שיש לך רקע אנגלוסקסי אנשים מדמיינים כסף, שפע... היחידים שמשחקים  

 בייסבול....  

שגורם לאנשים לשאול “,  ארץ השפע “ יש משהו בזה שתמיד אפשר לקחת את הדרכון ולעבור ל

 “? מה את עושה פה”

 ב פתחו לנו עולם קצת יותר רחב. וגם זה יוצר סטיגמה.  “הביקורים המשפחתיים בארה
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 אריאל ברמן: 

מהנדס אזרחי, מנהל פרויקטים בחברה לתשתיות בתל  

 אביב. מסתובב הרבה באתרים. חבר ועדת תכנון.  

 בן זוגה של סמדר ברמן.  

הכי אוהב בקיבוץ את מצפה האבוקדו ואת הבריכה, זה 

  מקום מאוד יפה בעיני.  

   

 מי אני היום  

 מרסי רוזנבלום: 

ס יחדיו בקבוצות קטנות, תומכת בצוות “כיום עובדת בבי 

 החינוכי.  

 ומתכננת שינוי בשנה הבאה. 

יו, אמא של שירה, אבישי וטל, וסבתא ‘ בת זוג של איז 

 לשישה.  

הכי אוהבת בקיבוץ את ההליכה לאורך הגדר מאחורי 

השכונה החדשה, כשרואים את הירח שעולה במזרח או 

  את השקיעה במערב. 

 ריישה ויינטרופ: 

 עובדת במשרה חלקית כעובדת סוציאלית.  

עומדת בראש ועדת הקרן לערבות הדדית, ובראש 

הוועדה לטיפול בצרכים מיוחדים. חברה בהנהלת 

 קהילה.  

 אמא של תהילה עמוס ודקלה וסבתא לשישה.  

 הכי אוהבת בקיבוץ את הבית שלי.  

 שלי םיינבלט: 

 מורה לאנגלית בבית ספר יסודי.  

 בת זוגו של אייל ואמא של איתי.  

כשעברתי לגור עם אייל בקיבוץ, בפעמים הראשונות 

הנסיעה על הכביש הארוך   -שעשינו את הדרך לכאן  

מבית ברל, הייתי רואה את הנוף ומרגישה שעוד מעט 

 אני בבית.  

היום אני הכי אוהבת את ריבוע הקרוואנים עם השכנים 

מימין ומשמאל, והילדים באמצע. כנראה זה מה שרציתי 

 ב ולי לא היה את זה. “כשהייתי בארה

 

 בלומנטל:  -תמי גלילי

 גננת מטעם משרד החינוך בגן שחרור.  

 בת זוג של זוהר גלילי, אמא של איתן ושי.  

 הכי אוהבת בקיבוץ את הבית שלי.  
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הגירה היא אחת התופעות האנושיות העתיקות ביותר בעולם, ומוכרת גם בתולדות העם היהודי. בספר הספרים 

יוצא אברהם אבינו, היהודי הראשון, למסע ארוך מאוד, שבסופו הוא   -שלנו, בפרשה השלישית, הקרויה "לך לך"  

מגיע לארץ כנען, וכאן בונה את ביתו. מספר שנים לא רב לאחר מכן יורדים בני יעקב "לשבור שבר" במצריים... 

 והמשך הסיפור שגור על לשוננו.

נוהגים לחלק את הסיבות להגירה לגורמי דחיפה: מצבים המניעים אדם לעזוב את מולדתו, ולגורמי משיכה: קיומם 

של מצבים בארץ אחרת המושכים אדם להגיע לאותה ארץ. תיאוריות ההגירה מתמקדות בסיבות של שיפור מצב 

כלכלי, קידום מקצועי ואחרים, כגורמי משיכה, ובמצבים של רעב, מחסור ורדיפות בשל סיבות שונות )על רקע דתי, 

 אתני, מגדרי וכן הלאה( כגורמי דחיפה.

בין החברה הקולטת לחברת המהגרים מתקיימים יחסים הדדיים, וכל קבוצה מושפעת מתהליך הקליטה התרבותית 

אסטרטגיות תירבות עיקריות )כמובן שבמציאות הגבולות   4)תירבות( המתרחש לאורך זמן. התיאוריה מתארת  

 מיטשטשים, ואין אסטרטגיה טהורה(.

(: המהגרים נוטשים את תרבות המוצא, אך לא מאמצים את תרבות ארץ היעד, MARGINALIZATIONשוליות ) .0

 נשארים בשולי החברה. לרוב מדובר על צעירים שלא מוצאים את מקומם. 

(: המהגרים שומרים על תרבות המוצא ואינם מאמצים את תרבות ארץ היעד. SEPARATIONהיבדלות )  .2

 שומרים על שפתם, ולא מתאמצים ללמוד את השפה החדשה.

(: המהגרים מקיימים את תרבותם המקורית, ומאמצים חלקים מתרבות ארץ INTEGRATIONהשתלבות )  .3

 היעד, המתאימים להם. זהותם החדשה היא "גם וגם".

(: המהגרים ממירים את תרבותם המקורים בתרבות ארץ היעד, ומטרתם היא ASSIMILATIONהיטמעות )  .4

 להשיג זהות שלמה חדשה. בשנים הראשונות של המדינה, העולים ביקשו להיות כמו "הצברים".

תיאוריות ההגירה עוסקות גם בתהליכים פסיכולוגיים שעוברים המהגרים, ובהבדלים בין המהגרים שנובעים מגילם 

וממצבם המשפחתי. ילדים קטנים קולטים יותר מהר את השפה, ומתערים תרבותית מהר יותר מהוריהם. מצד שני, 

ההורים הם שקיבלו את ההחלטה להגר, ולילדיהם )במיוחד בגיל ההתבגרות( יש קושי להיפרד מחברים בארץ 

הולדתם, וקושי לרכוש חברים חדשים בישראל. ההורים חווים משבר לא קל, כיוון שהסטטוס החברתי, יכולותיהם 

 בתחומים שונים, מיומנותיהם, וניסיונם המקצועי לא יכולים לשרת אותם בישראל כפי ששירתו אותם בארץ המוצא.

הצעירים שהחליטו לעלות בעצמם נמצאים בשלב של גיבוש זהות אישית ומקצועית, שלב בו הם מוכנים לקחת 

 סיכונים כדי להגשים רעיונות ואידאלים, ולעתים המרחק נחוץ להם כדי להשלים את תהליך ההיפרדות מהוריהם.  
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העלייה לישראל היא בעצם תופעת הגירה, אך היא תופעה ייחודית. יש מדינות נוספות שמקנות זכות שיבה לצאצאים 

של אזרחיהם )כמו גרמניה לדוגמא. זה נקרא זכות דם, והיא נשמרת לצאצאים של גרמנים שיכולים לקבל מידית 

 אזרחות בגרמניה(.

, והוא נקרא "חוק השבות", כיוון שהיהודים תמיד חשו שישראל היא ארצם, 0971חוק העלייה לישראל נחקק כבר בשנת 

והתפללו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" במשך דורות. החוק המקורי הקנה זכות לאזרחות ישראלית לכל יהודי. בשנת 

תוקן החוק, והזכות הורחבה גם לבני משפחה של יהודים עד קרבה מסוימת. עצם השימוש במונח "עלייה" מייחד  0951

בעיני הישראלים את ההגירה לארץ מהגירה לכל מקום אחר. רווח גם השימוש במונח "ירידה" לעזיבת הארץ, ויש בו כדי 

 ביטוי ערכי שלילי לתופעה, בעיניהם של ישראלים רבים.

מדינת ישראל היא מדינת הגירה / עלייה מיומה הראשון, ומגילת העצמאות מבטאת שאיפה זו: "מדינת ישראל תהא 

פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות". למרות שיהודים מכל העולם הגיעו לישראל, גורמי הדחיפה וגורמי המשיכה אינם 

זהים לגבי כל העליות. היהודים העולים מארצות הברית לא מגיעים בדר"כ בשל סיבות כלכליות, ואף לא בשל סיבות של 

רדיפה אנטישמית )אני כותבת שורות אלה כשברקע מדווח על הרצח הנורא בבית הכנסת בפיטסבורג(. במחקרים 

שבדקו את מניעי העלייה של היהודים מארצות הברית, נמצא שהגורם הראשון במעלה לעלייתם היא המחשבה 

שבישראל הקיום היהודי שלהם יהיה יותר שלם, כלומר, שהחיים בישראל הם חלק חשוב מיהדותם. בנוסף, הורים 

לילדים צעירים, המבקשים לתת לילדיהם חינוך יהודי, מוצאים שחינוך זה הנו יקר ביותר בארצות הברית, ולא תמיד 

 בנמצא ובהישג יד.

 

 ולסיום נעבור מהתיאוריה למציאות:

זיכרון: כשפרוייקה וריישה התחתנו על מגרש הכדורסל )"עדן" המקורי(, אבא של ריישה בירך ואמר: במשך כל 

 השנים אשתי ואני תרמנו כספים למדינת ישראל. ביום זה אנחנו נותנים את המתנה הגדולה ביותר שלנו לישראל.

מרסי סיפרה: הגעתי לכותל, אני עומדת מול הכותל, ואני רואה שכולם שמים פתקאות, וכולם נוגעים וחלק בוכים. אני 

עומדת מול הכותל ואני לא... הרגשתי משהו מאוד מוזר ביד שלי, מין התחשמלות כזאת, לא יכולתי לגעת בו. לקח לי 

הרבה זמן עד שיכולתי להניח את היד על הכותל עצמו, ועשיתי את זה בסוף.. ועברה בי איזו חוויה שקישרה אותי 

 לדורי דורות של משפחה. זה היה באמת רגע מרגש. לא חשבתי על זה הרבה זמן...

הן ריישה והן מרסי נולדו למשפחות יהודיות אוהבות ישראל, וזהותן היהודית הייתה חזקה ומוצקה. נראה לי 

שנישואים לגבר ישראלי, וההחלטה לחיות בישראל השלימו את זהותן היהודית. לידת הילדים בישראל כבר היוותה 

 העמקת שורשים, וסימן להשתלבות חברתית ותרבותית.
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 העוסקות במלאכה: 

ריישה וינטרוב ורכזת ועדת הבריאות מקבלות את הפניות. אין חברי ועדה נוספים 
 מפאת צנעת הפרט. 

 מטרה:  

השתתפות בעלות טיפול נפשי, פסיכולוגי. לדוגמא, טיפול זוגי, אישי, או משפחתי. 
 ילדים לרוב מטופלים כחלק ממערכת החינוך, והשירות ניתן ברובו למבוגרים. 

במידת הצורך, והרצון, ריישה יכולה לתת הכוונה לפסיכולוג, עובד סוציאלי 
 במועצה, פסיכיאטר, או מטפל אחר, בהתאם לאופי המקרה.  

שווה לדעת: ניתן לפנות גם לקופות החולים, ולהיעזר בשירותים הפסיכולוגים או 
 לקבל החזרים במקרים מסוימים. 

 חברי הועדה: 

 .8002עומדת בראש הועדה מאז —ריישה וינטרוב 

 יו רוזנבלום‘אסטל גבע,                 עתליה אייל,                 איז

 קיבוץ חבר אייל. )בוועדה תמיד ישנו נציג מקיבוץ אחר(. —ושי שחר

 מטרת הועדה:  

סיוע כספי במצבים יוצאי דופן, בהם חבר קיבוץ זקוק להלוואה או מענק. לדוגמא, 
 ‘.  מקרה של תאונה, טיפול שיניים יקר, בניית ביית, וכו

 מי יכול לפנות: 

 כל חבר קיבוץ יכול לפנות עבור עצמו או עבור בנו, בן משק שאינו חבר. 

בעקבות תהליך השינוי בקיבוץ, נוצרה ההבנה שיש צורך לבנות מבנה של ערבות 
הדדית אל מול ההפרטות והירידה בסל השירותים שהקיבוץ נתן. התנועה 

)כספים מוגנים במקרה “  קרן מילואים ” הקיבוצית יצרה תקנון להקמת קרן כספית,  
 של פשיטת רגל( . הכסף מקורו במיסי החברים. 

הוועדה דנה בכל בקשה, ברוב המקרים, הוועדה מאשרת את הבקשה, גם אם 
 באופן חלקי. 

 הצוות חתום על סודיות. מעולם לא היו מקרים בהם הוועדה הפרה את הסודיות. 

 באופן טבעי, היו מקרים בהם החבר בחר לשתף את חבריו. 
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בביטוח הפרטי שמספק הקיבוץ לכלל החברים ניתן לקבל החזרים עבור הידעת?  

אבחונים שנעשו באופן פרטי. )למשל, אבחון קשב וריכוז, עיכוב התפתחותי ואחרים( שווה 
לברר אצל רכזת הבריאות, ליאורה גולד, או ישירות אצל סוכנות הביטוח החקלאי )משקי 

 nilit@bth-direct.co.ilהקיבוצים( במייל לנילי צדוק: 

 חברי הועדה: 

 .8008עומדת בראש הועדה מאז —ריישה וינטרוב 

 דפנה פנר,                 מרסי רוזנבלום,                 דותן אביגד

 מטרת הועדה:  

לסייע לבני משק בעלי צרכים מיוחדים. מדובר על בני משק מאובחנים, אנשים שתלויים 
 בחבר, והקיבוץ מחויב כחלק מהערבות ההדדית לעזור להם ולבני משפחתם. 

 הצורך:  

י מערכת החינוך. כשהילדים הופכים לבגירים, “ ילדים בעלי צרכים מיוחדים מטופלים לרוב ע 
 בדרך כלל עולות שאלות וצורך לספק מבנה לבעלי הצרכים ולמשפחתם. 

בעיצת הארגונים התומכים בבעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם )דוגמאת ארגון 
בעלי הצרכים המיוחדים לא מתקבלים לחברות בקיבוץ, אולם כן מקבלים את כל “(,  אהדה ” 

 הזכויות והשירותים שמקבלים החברים. זאת, ללא תלות במקום מגוריהם. 

ההורים מציגים את המקרה לוועדה, ואת הזכאויות מהמדינה, את המצב הכלכלי הפרטי של 
אותה משפחה, והוועדה מעבירה המלצה לאישור הנהלת קהילה. התמיכה במשפחה נעשית 
בדרכים שונות: באמצעות רשת בטחון, או דרך השלמה תקציבית ספציפית. הרעיון הוא ליצור 

 חלוקה של העול בין המשפחה לבין הקיבוץ. 

בקיבוץ הישן היה יותר קל לתמוך, לדוגמא, בניית יחידת דיור עצמאית לילד שצריך לחיות 
 צמוד אך בנפרד מהוריו, היום העזרה היא בעיקרה כלכלית, אבל גם נתינת גב למשפחות. 

סך הכל הועדה טיפלה לאורך השנים במקרים אחדים בלבד, ובכל מקרה ומקרה עובדים על 
הסכמים פרטניים לאותו מקרה ולאותה משפחה. החזון הוא שהמחויבות תמשך גם אחרי 

 שההורים כבר לא בין החיים, וגם אם בן המשק לא חי בקיבוץ. 

עבודת הוועדה רגישה מאוד, והסוגיות שעולות הן סוגיות קשות. החברים המתנדבים לועדה 
צריכים להכיל את המצבים המובאים לפתחה. בימים אלה ריישה מסיימת את תפקידה כרכזת 

 ועדת צרכים מיוחדים. המעוניינים לרכז את הועדה מוזמנים לפנות למיטל. 
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מוטי נמר, יותם פנר, טל הרץ, שלי בורץ, אבישי רוזנבלום, עידו תשבי, ענר ביוקוראל, דותן סלע, גיא אמיתי, בר גפן, 
בועז אשד, לירן יונה טמיר, ריישה ויינטרוב, הילה גולן, אריאל בוזו, יוסי לוי ויובל ראובני הם המועמדים להנהלת 

 קהילה. חלקם בחרו להציג את עצמם ואת תפישת עולמם.
  

 אבישי רוזנבלום  
שמי אבישי רוזנבלום, בן הקיבוץ, בן למרסי ואיז'ו, נשוי לענת ואבא לאיה וגלי. עובד כיום כעו"ד בתחום המקרקעין 

בינוי, קומבינציה וכו'...(.   –במשרד עו"ד, המייצג בעיקר יזמים וקבלנים בעסקאות של התחדשות עירונית )תמ"א, פינוי  
התקבלתי לחברות עם ענת לפני כשנה וחצי באופן רשמי. כל חיי התגוררתי וגדלתי בקיבוץ. תמיד הייתי מעורב בחיי 
הקהילה וכעת משהתקבלתי לחברות, ניתנה לי גם היכולת להשפיע. כצעד ראשון, נבחרתי לצוות לבניית הסכמות 

בכדי להשפיע   -בקהילה. צוות חשוב מאין כמוהו. הדיונים בצוות מרתקים ומעשירים, ובעיקר הפנמתי את אשר ידעתי  
  צריך להיות מעורב.

הקיבוץ מצוי בימים אלו באחד הצמתים החשובים והמורכבים שידע במהלך שנות קיומו. האתגרים הרבים העומדים 
 בפנינו מושכים אותי לקחת חלק פעיל בעיצוב הקהילה בשנים הבאות עלינו לטובה.

אני רואה בהנהלת הקהילה גוף חזק, השואב את כוחו מהחברים, ולכן בראש סדר העדיפויות מבחינתי יש לחזק את 
אמון הציבור בהנהלה. יש לעשות זאת באמצעות שקיפות וע"י דיווחים שוטפים מהדיונים ומההחלטות המתקבלות 
בהנהלת הקהילה, בעמידה בלוחות זמנים בהגשת תקציב הקהילה ובעמידה ביעדי התקציב. לאור האתגרים העומדים 

 בפנינו ובכדי להניע תהליכים מורכבים בהם הקיבוץ חייב לקבל החלטות, דרושה הנהלת קהילה חזקה.
ברמה הפרקטית, לבד מנושאים שהם על סדר היום הסטנדרטי, בראש סדר העדיפויות מבחינתי נמצאים שלושה 

נושא שבו אני מעורב כחבר בצוות בניית הסכמות, ושחייבים לקבל בו   –  הבנייה והצמיחה הדמוגרפית .  0נושאים:  
חלוקת נטל המיסוי באופן שוויוני יותר תוך שמירה על ערבות   –  המיסוי .  2החלטות משמעותיות בזמן הקרוב מאוד.  

הדדית, ובחינה אובייקטיבית של הסיבסודים שנותנת הקהילה לחבריה ומשפיעים ישירות על גובה המיסים של כל אחד 
הבסיס לכל קהילה הוא החינוך של ילדינו וחשוב לשמר אותו ברמה הגבוהה ביותר האפשרית   –  חינוך .  3     ואחת.  

 ונגיש לכולם, בכפוף למגבלות התקציביות הקיימות.
חשוב לי לציין שבנושאים כדוגמת החינוך, כמו גם בנושאים נוספים בהם קיימת מינהלת מקצועית, אני רואה חשיבות 

 רבה לחוות דעתה ולהחלטותיה, וככל והן מידתיות וסבירות בנסיבות העניין אפעל ליישומן באופן מלא.
כשליח ציבור אני מבטיח להביא איתי רוח חדשה של חשיבה ועשייה להנהלת הקהילה, ולהיות קשוב לצרכי החברים. 

  אודה לכם אם תתנו לי את קולכם. 
 הצביעו והשפיעו! –נתראה בקלפי  בהצלחה לכולם,

 אריאל בוזו
 אני אריאל, נשוי לליהיא ואב ליואב, גלי ואלונה.

 כי זה חשוב. -למה הנהלת קהילה? אני חושב שהתשובה פשוטה  
 אני רוצה לקחת חלק בעיצוב עתיד הקיבוץ, בעתיד ילדינו ובעתידינו אנו כי זה חשוב. 
 כי זה חשוב. -לייצר שיח היכן שקיימות מחלוקות, לגשר היכן שקיימים פערים  
 כי זה חשוב. -לקבל החלטות קשות גם במישור האישי, כאשר טובת הכלל היא המושך העיקרי  

כי זה   -להשקיע שעות רבות מזמן משפחה יקר )ותמיד בחוסר( לטובת אווירה טובה, בריאה והתנהלות שקופה וברורה   
 חשוב.

... אני מאמין בערבות הדדית ובחיי קהילה, וגם מאמין  אני מאמין בשוויון בין כולם, שאין כאלה שמגיע להם רק כי  
 שאסור לקפוא על השמרים וחשוב לצעוד בעיניים פקוחות קדימה.

 כי זה חשוב. -אני מאמין ששינויים מלחיצים את רובנו, כי הרגלים קשה לשנות, אבל בהחלט אירתם לעשייה  

 בהצלחה לחבריי שנענו אף הם לאתגר והחליטו לתרום מעצמם לטובת מטרה חשובה כל כך. 
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 בועז אשד 
 שמי בועז, בעל לעטרה, אב לעופרי, נועם וענבר.

 נולדתי וגדלתי בראשון לציון, בעל תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע. 
עוסק בתחום התוכנה כבר יותר מעשור בתפקידי פיתוח, ניהול צוותים, ניהול פרויקטים וניתוח מערכות בחברות קטנות 

 וגדולות.
 אני אוהב לקרוא, לעבוד את האדמה, לטייל ולרוץ בשדות.

 תמיד אהבתי ללמוד דברים חדשים ולנסות להביט עליהם מזוויות אחרות.
בחיי היום יום אני נדרש לקבל החלטות במצבי ודאות משתנים, על מנת למקסם את הסיכוי להצלחת הקבוצה שעליה 

 אני אמון, תוך כדי הקטנת סיכונים ויצירת שקיפות למקבלי ההחלטות.
אני מאמין בערכים של חיי הקהילה, בשותפות ובערבות ההדדית, לכן חשוב לי לתרום מניסיוני על מנת לאפשר לקהילה 

 שלנו לשמר ערכים אלו ולצמוח בבטחה תוך כדי שמירה על השותפות, החברות והחוסן הכלכלי.

 גיא אמיתי
 שלום לכולם,

 שמי גיא, אבא ליואב, יאיר ותמר, ובן זוג של שרון.
 ויש לי רצון לתרום לקהילה מניסיוני ומיכולותיי. בחרנו להצטרף לקיבוץ עם רצון להיות שותפים בקהילה,

רוצה להיות שותף מתוך כוונה שהקיבוץ יהיה קהילה מאוחדת ורבת גוונים, וגם ילדינו יוכלו ליהנות מהיתרונות הקיימים 
 בקיבוצנו.

 אני מאמין שניהול נכון הוא המפתח, הבסיס והיסודות לחיים פשוטים נכונים וטובים.
 בעיסוקי אני מנהל גוף עסקי בחברת אלביט הכולל פיתוח, שיווק ומכירות עם אחריות על תקציב גדול. 

 בקיבוץ דירקטור בפלסטניר כשנתיים בהתנדבות.
 אשמח לענות לכל שאלה באופן אישי. גיא

 בר גפן 
 שמי בר גפן, אמא של גל, עומר ושירה שניצר, ובת זוגו של אסף שניצר.

גוריון בנגב ובעלת תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך לגיל -אני בוגרת לימודי ניהול ומערכות מידע מאוניברסיטת בן 
 ברל.-הרך ממכללת בית

כיום אני עוסקת בייעוץ מערכות מידע לארגונים בתחום משאבי האנוש, ניהול הידע וניהול הלמידה. אני מייעצת למגוון 
 רחב של לקוחות, בפרויקטים שונים.

 אני מתנדבת באנונימוס לזכויות בעלי החיים, ובקיבוץ חברה בצוות המעורבות החברתית.

בחרתי להגיש את מועמדותי כנציגה בהנהלת הקהילה על מנת להיות חלק פעיל מהתווית הדרך שלנו כקהילה 
מתפתחת, לבנות ולהוביל תהליכים בתוך הקהילה, לחרוט על דגלנו את השוויון בכל תחומי החיים, ובעיקר לשמור על 

 החוסן החברתי שלנו.

 טל הרץ
 חברי ניר אליהו היקרים שלום

 , אבא לאלה, דפנה ואלון נשוי לאילאיל בת הקיבוץ, למשפחת יוגב.39בן  שמי טל הרץ, 
ולאורך השנים הלך והתהדק החיבור ביני לבין המקום, האנשים והקהילה. כיום אני רואה   2112הגעתי לקיבוץ בשנת  

 את עצמי חלק בלתי נפרד מכל אלו.
כמי שאכפת לו מהמתרחש סביבו, אני מאמין גדול בעשייה וביכולת לשנות דברים לטובת המקום שאתה אוהב. על כן, 
החלטתי להתמודד לתפקיד בהנהלת הקהילה במטרה לכבד, לקבל ולשלב את הישן ובמקביל לצפות את פני העתיד. 

שנה.   03שירתתי בצבא כלוחם וכקצין במשך   קצת על עצמי )למי שלא מכיר(.... יליד הקריות, בוגר פנימייה צבאית,  
 בעל תואר שני עם התמחות במזה"ת וטרור וכיום עוסק בתחום הביטחון.

מביא איתי רצון לעשייה, מבקש לתרום ולפעול למען הקיבוץ, הקהילה והמשפחה על מנת להמשיך וליצור עתיד טוב 
 יותר לכולנו, כחלק מהנהלת הקהילה.
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 יובל ראובני
 , נולדתי בקיבוץ ותמיד הייתי פה. 72שמי יובל ראובני, בן 

  עובד כמנהל המוסך ומתנדב בכיתת כוננות מאז היווסדה. 
 לאחרונה התמנתי גם לממונה בטיחות הקיבוץ. 

  בעבר הייתי חבר בהנהלת הקהילה שתי קדנציות רצופות. 
  חשוב לי להיות שוב בכדי לאזן בין הצרכים של כל הגילאים וגם לשמור על האיזון בין הצד העסקי והקהילתי.

 לירן יונה טמיר  
 .שמי לירן והגשתי את מועמדותי להנהלת הקהילה

 .גדלתי והתחנכתי בקיבוץ להבות הבשן באצבע הגליל
אני רואה בניר אליהו פוטנציאל עצום לשגשוג וצמיחה ומאמינה שבחשיבה נכונה ובניהול תהליכים נוכל לספק עתיד 

 .טוב יותר לנו ולילדינו
תחומי הקליטה, הדיור, החינוך והבריאות קרובים לליבי והייתי שמחה לתרום מנסיוני למסד, להגדיר ולייצר חלופות 

 .ואפשרויות פיתוח בתחומים אלה
לאחרונה נבחרתי להיות חלק מצוות מיסוי, דבר שהגביר את רצוני להיות מעורבת בתהליכים שונים בקיבוץ, ולמקסם 

 .את יכולותיי בשמירה על הקיבוץ שלנו
  .בהכשרתי אני חשבת שכר ומנהלת חשבונות. בשנים האחרונות עובדת כחשבת שכר בחברת הביטוח כלל

 .אני מרגישה שאוכל לתרום להנהלה, לייצג אתכם נאמנה, ומזמינה אתכם לבחור בי כנציגתכם

 יותם פנר
 שלום רב לכל חברי קיבוץ ניר אליהו.  

 אני שמח על ההזדמנות להגיש את מועמדותי.  
)אין לי מושג איך כבר הגעתי לגיל הזה...(.   37קצת על עצמי: שמי יותם פנר, אבא למאיה ולליאור, נשוי ליודפת, בן  
 כל חיי גרתי בקיבוץ, ובאמת שאני לא רואה את עצמי גר במקום אחר. 

האהבה שלי למקום זורמת בעורקי. בכל רגע שאני מסתובב עם משפחתי בשטחי הקיבוץ, אני מודה על כך שהיה לי 
 המזל והזכות להיוולד, לגדול, לגור ולגדל כאן את ילדי.  

שנים בחברת וקסמן גוברין, העוסקת בניהול פרויקטים   7הנדסאי אדריכלות במכללת רופין. עובד    -בהשכלתי  
בבנייה. בתפקידי מנהל מחלקת עבודות הגמר בחברה, ופיתוח וקביעת יעדים אסטרטגיים של החברה בתחום זה. 

העבודה כוללת ניהול צוותי תכנון מגוונים, צוותי פיקוח ₪.  מיליון    311-פרויקטים שונים בהיקף של כ   2-מנהל היום כ 
 וקבלנים רבים, ניהול שוטף של תקציב, ובין היתר משמש גם כפסיכולוג של היזמים.  

הקיבוץ: כשאני מביט קדימה לשנים הקרובות, אין לי ספק שזה המקום המושלם לגידול ילדיי. אני רואה ערך עליון 
 בשמירה על חיי הקהילה הקיימים, תוך מודעות לכך שלפנינו אתגרים שונים.  

הזמנים והצרכים משתנים, האוכלוסייה מתחדשת וכל הזמן נדרשת גמישות מחשבתית ויצירתית לפיתוח וקידום 
 הקיבוץ תוך שמירה על המרקם המיוחד.  

אני מאמין שזוהי הזדמנות של הקיבוץ לתת את הקפיצה הגדולה שלו קדימה. יש כאן אוכלוסייה נהדרת, אנשים 
 אכפתיים ואיכותיים וזה הבסיס לכל דבר מוצלח. 

 אשמח לתרום מעצמי למען הקיבוץ והצלחתו.  
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 שלי בורץ
 קצת עליי: 

"למה את צריכה את זה?". אז   –בשיחות שקיימתי עם חברים לפני הבחירות ליו"ר הקיבוץ, עלתה שוב ושוב השאלה  

נכון שלהיות בהנה"ק אינה אותה אחריות ואותו כאב ראש כמו להיות יו"ר... ובכל זאת, מבחינתי זה מגיע מאותו מקום 

רצון להשפיע על איך שהמקום הזה יראה, להיות חלק מקבוצה שקובעת סדרי עדיפויות ושומרת על קהילה מגובשת   –

 וערכית, שרואה את כלל החלקים באוכלוסייה ומשתדלת לעשות את הטוב והנכון ביותר עבור כולם.

באופן אישי, הקיבוץ הוא הבית שלי, המקום שאני הכי אוהבת בעולם, ושבשביל להיות פה שווה לי גם להתפשר קצת 

 על הנוחות האישית שלי ושל משפחתי.  

 קצת על ההצבעה:

משמח אותי לראות שיש כל כך הרבה מתמודדים על שבעת המקומות בהנה"ק. אני מקווה שכולם יבואו להצביע, 

 ויבחרו אנשים עפ"י דעותיהם ומעשיהם.

את הדעות שלי אתם כבר מכירים, ורובכם גם את האופי שלי. אני יושבת בהנהלת קהילה בשנה האחרונה ומבטיחה 

להמשיך ללמוד את הדברים, להציף ולשאול את השאלות וגם לדאוג לקבל תשובות. כמו כן, אשמח להיות אוזן קשבת 

 ולהביא לדיון כל נושא וכל פניה שתגיע אליי. שיהיה בהצלחה לכולם, שלי  

 מוטי נמר  
 .27-, ומאיה22-, ניב31-, נשוי לרות אבא ליותם61שמי מוטי נמר כמעט בן 

 לפני כן בן גרעין השומר הצעיר וחבר קיבוץ שדה יואב. 0922חבר קיבוץ משנת 
שנה בשורת תפקידים, כיום טכנולוג המפעל, אחראי על תכנון מוצרים, מענה ללקוחות ומיישם   31עובד בפלסטניר  

 פתרונות טכנולוגיים במפעל.
 חודשים. 2אני חבר הנהלת הקהילה מסוף הקדנציה הנוכחית לפני 

 רוצה להמשיך לפעול ולתרום לקהילה שלנו בחיבור בין חברי המשק הוותיקים לבני המשק הצעירים.
רואה חשיבות בקליטת דור הבנים במשק ומציאת פתרונות דיור, תוך התחשבות בחברי המשק הוותיקים, מאמין 

 בשוויון סוציאלי גם לוותיקים וגם למשפחות עם ילדים.
יש לי מה לומר בנושאים שונים, מצפה שתיתנו לי את קולכם להמשך פעילות בהנהלת הקהילה כדי להמשיך את מה 

 שהתחלתי.

 ענר ביוקוראל
 , יליד הקיבוץ, נשוי לנטלי ואבא לעופרי, בר וירדן.39אני ענר ביוקאורל, בן 

השנים האחרונות ניהלתי את מתחם דור אלון ולאחרונה התחלתי לעבוד כעוזר למהנדס הראשי בחברת "דרך   2-ב 
 עפר", במקביל ללימודי הנדסאי בניין )שנה ב'(.

אני מציג את מועמדותי לתפקיד חבר הנהלת קהילה מתוך רצון לקחת חלק בעשייה ולהשפיע, ומתוך אמונה ותמיכה 
 במזכיר הנבחר וברוח החדשה שהוא מביא איתו.

הערכים החשובים העומדים לנגד עיניי הם הערכים של מנהל תקין ושקיפות, ואני מאמין שאלו הערכים שצריכים 
 להוביל אותנו, כערכים מנחים, וללא קשר לעמדות שלנו בשאר הסוגיות.

ברמה הפרקטית של העשייה היומיומית, אני מאמין בדרך של שיח ושיתוף פעולה וסבור שבאמצעות אלו ניתן יהיה 
לקדם את הנושאים הבוערים, למצוא פתרונות ולממש את הפוטנציאל העצום של המקום בו אנו חיים, בתקווה לעתיד 

 טוב יותר לכולנו.
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