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כי היא מבקשת לסיים את עריכת העלון עקב אילוצים אישיים, יחד עם זאת ניצן אלמוג בחודש נובמבר האחרון הודיעה 

 המשיכה להוציא עוד שני עלונים מאז מעצם היותה אדם אחראי ומאחר ואף אחד לא נענה לקריאה שלנו בחיפוש עורך.

 על שלקחה על עצמה את האתגר ועמדה בו בהצלחה יתרה ...לניצן מעל במה זו אני רוצה להודות 

לאחר התלבטויות רבות החלטתי לשוב ולקחת על עצמי את עריכת העלון, לא לפני שפניתי למספר חברים שעודדו 

שהסכימו בשמחה להמשיך הדסה ראובני ועתליה אייל והסכימו לקחת חלק ולנסות לעמוד בכתיבת טורים קבועים, 

 להיות חברות במערכת העלון,  רק כך אוכל לעמוד באתגר.

לרוב, לעלון חשיבות לשיקוף הקהילה “ קהילות וירטואליות“על אף העידן הדיגיטלי בו אנו חיים בו רשתות חברתיות ו

העלון הוא של כולנו ובשבילנו, ולכן אני מזמינה אתכם לכתוב  -הקיבוצית, שימור מסורות ובמה לביטוי ומיגוון דיעות 

 תמיד.

השייך לדור המייסדים, דור הולך ונעלם, הדפים מיקי שוורץ ומה בעלון? בתחילתו של החודש נפרדנו מחבר ותיק, 

לפני כשלוש שנים ל, “הניה ומיקי שוורץ זהראשונים מוקדשים לזכרו, כמו גם מצורף ראיון אחרון שנערך בביתם של 

הדקות   05הריאיון מצולם ולאורך כל מתן גבע, שגיא ברק, זואי בוחסירה ותמר רגב, י “במסגרת משימת בר מצווה ע

 חשבתי לעצמי: כמה היסטוריה? כמה הקיבוץ השתנה מאז ועד היום? המציאות שהם מתארים כמעט בלתי נתפסת...  

מעדכנים על הנעשה באיחוד החקלאי, מרתק ומעורר השראה. בטור חדש אני מזמינה אתכם יהלי ומתן עוד בעלון 

שני מאת “ ציור חודשי לילד“ו“ בקריאה ראשונה”ובנוסף עוד שני טורים חדשים לילדים, “, במחשבות על חינוך”לשתף 

נענה לבקשתי לשתף אותנו אריה שלמון “, לי זה אכפת”ומחזירה אלינו את “ יום האשה”בטור על חוה קאליפה , מדר

 . ל“למיקי שוורץ זבשיר עברי אחד בחודש והפעם מוקדש 

 תשפטו בעצמכם. -כמו שלא הכרתם באומץ רב שיתפה אותנו והסכימה לעמוד במבחן אישיות  שי בורץ 

ז לחודש אפריל “יצא מעולה!(, לו—משתף בקדירת בשר, )אני כבר ניסיתידרור רפפורט מתכון חדש בכל חודש והפעם 

תודה לכולם על שיתוף  -“ רכיליזה”שחוזרת אלינו עם ליזה בוחסירה מצורף בעלון זה, ואחרונה חביבה הלא היא 

 הפעולה. 

לפיני טוכמכר וחברי שולחן י חברים שונים, תודה מראש “על הקנה עוד מספר טורים שיכתבו בעלונים הבאים ע 

 קריאה מהנה, לירזהוותיקים ורווית קושיצקי.                   

 

 

 דבר העורכת

 לירז מדרעורכת ראשית: 

 עמיקם רגבארכיון: 
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 אריה שלמון, ליזה בוחסירה, הילה גבע, שני מדר.

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir2105@gmail.com 

 111או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.

 לירז מדר
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 סבא יקר!

רק זמן קצר עבר מאז איבדנו את סבתנו היקרה והיום אנחנו נפרדים גם ממך 

 בצער רב.    

ממש ברגעים אלו אתה עושה את דרכך האחרונה, זהו דבר שקשה להכיל   

ולעכל. רק לפני שבועיים היית במלוא כוחך ומרצך וזאת למרות גילך 

המתקדם. אבל עם עובדות לא ניתן להתווכח, אתה כבר לא אתנו,  אט אט 

העובדה הזאת מתחילה לחלחל ובהתאם גם הכאב הולך ומתעצם. עכשיו 

שאני עומדת פה ליד הקבר איני מאמינה, היה נדמה לי שאתה בלתי מנוצח, 

שאין דבר היכול לגבור על העוצמות שלך. ביומיים האחרונים, בעודנו יושבים 

כל המשפחה בביתך, הייתה ציפייה שתיכנס מהגינה שכל כך אהבת ותשב על הכורסא שלך ומיד תצטרף לשיחה, 

 כפי שתמיד היה.                                                                                 

איבדנו סבא יקר ומיוחד, היית עבורנו סבא אוהב, דמות להערצה על תעצומות הנפש שלך, חוכמתך, תבונתך וחוש 

ההומור המפותח שלך. היית איש של ספר, בעל ידע רב בתחומים שונים ובעל עקרונות.  נראית קשוח, היו לך מבטים 

שאמרו הכל, מבלי מילים. אך מתחת למעטה הקשוח הסתתר לו אדם רגיש ואוהב, שידע לבטא זאת בחיבוק, נשיקה 

וליטוף.  בעיקר היית צעיר בנפשך  ובשלן מצוין. זה המקום להזכיר את ריבת תות העץ, שכל כך אהבנו ושהכנת במו 

 ידיך, החל מאיסוף התותים ועד הכנת הריבה. 

עוד אתמול אכלנו את קציצות הבשר המעולות שלך, שעמלת עליהן קצת לפני שקיבלת את האירוע. אני חייבת לומר 

 שזה היה מוזר ומרגש בו זמנית, לאכול קציצות מעשה ידיך כשאתה כבר אינך.

סבא, אתה הדוגמה לכך שגיל אינו תירוץ, אף פעם  לא עשית לעצמך הנחות ושום עבודה לא הרתיעה אותך.  מעבודה 

בגינה ועד ניקוי חלונות, טיפוס על סולם ופתיחת מרזבים ומה לא. וגם כשניסינו לעצור אותך מי יכול לך, כשאתה 

החלטת אתה עשית; גם על הנהיגה לא ויתרת,  כשהוריי היו מזמינים אותך לארוחות עם בנות המר היקרות, הם קיוו 

 שהן תיקחנה אותך טרמפ, אתה כמו שאתה התעקשת להיות הטרמפ שלהן...

מותך מסמל סיום של תקופה. זה יהיה מוזר ש"ניר אליהו" כבר לא יהיה מקום להגיע אליו, מקום ששנים היה מלא  

 במשמעות וקשורים בו זיכרונות וחוויות רבות.   סבא יקר, זה הזמן שלך ושל סבתא להתאחד מחדש. 

 תנוח על משכבך בשלום, תחסר לנו מאד ותמיד תישאר בליבנו.

 נעה שוורץ

 לזכרו
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

  0.5.2105 - 29.1.0552  —מיקי שוורץ 
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מיקי והניה היו זוג שעברו את תלאות מלחמת העולם השנייה באירופה, הגיעו ארצה והיו שותפים בהקמת המדינה 

וממייסדי הקיבוץ, אך גם היו חלק מדור של חלוצים חרוצים וצנועים שמיעטו לספר ולשתף בתלאותיהם שלא להישמע 

מתלוננים; רק בשנים האחרונות בריאיונות שהתקיימו לעלון חשפו מעט פרטים על שעבר עליהם, ניסיתי ללקט 

 ולהצליב את המידע, בתקווה שדייקתי בפרטים:

בטרגו מורש שבטרנסליבניה)ארדיאל(, חבל ארץ שעבר ידיים  – 10.3.1781-מיקי נולד)לפי מה שסיפר שסיפרו לו( ב

הונגרית, הרומנים והרוסים)וכיום רובו מצוי ברומניה בת ימינו(למשפחה יהודית דוברת -בין האימפריה האוסטרו

הונגרית שעברה בהמשך לאורדאיה. במהלך תקופת מלחמת העולם השנייה המשיך לנדוד עם אחותו לבוקרשט 

ובכך הצליחו לחמוק מגורל שהיה מנת חלקם של רבים מיהודי טרנסילבניה ובוקרשט שנשלחו  -וממנה לאולטאניצה 

למחנות. לאחר המלחמה הגיעו למדיאש שם פעל "קיבוץ הכשרה" של תנועת "הבונים דרור" עם מדריכים מארץ 

ישראל; במסגרת זו עבד הנער מיקי כפועל במפעל הזכוכית "פניציה". בסיום אחד מימי העבודה במפעל ב"מזל של 

הרגע האחרון" הצטרף לזוג יהודים "על הסרטיפיקט" של בנם)שכבר עלה לארץ(ונפרד מאחותו במחשבה שייפגשו 

ועד  1769-האיחוד התעכב מ -בקרוב בארץ ישראל, ואולם בשל "ירידת מסך הברזל" על רומניה ומזרח אירופה כולה 

 אז התיר נשיא רומניה צ'אוצ'סקו ליהודים שרצו בכך לעלות לארץ. 1796

גם המשך מסעו של מיקי לארץ היה רווי תלאות ונמשך ימים ארוכים ברכבות ברחבי רומניה ובולגריה ורפסודה על  

הדנובה עד הגיעו לבורגס שעל חוף הים השחור בבולגריה, שם המתין עם עוד אלפי יהודים במשך מספר שבועות 

אלף  14 –למבצע ההעפלה הגדול של יהודי רומניה שנחשב לגדול מסוגו וכונה "עליית הפאנים")ע"ש הספינות( 

מעפילים על שתי אוניות משא: "עצמאות" ו"קיבוץ גלויות". לאחר מעבר של מיצרי הבוספורס לים התיכון נצמדו 

שם שהה חודשיים עד  –לאוניות משחתות של הצי המלכותי הבריטי וליוו את המעפילים למחנה המעצר בקפריסין 

שהותר לו ביחד עם יתר הקטינים לעלות לארץ, בין היתר בזכות ההד התקשורתי של תפיסת ה"פאנים" שהתפרסמה 

בעולם ויצרה לחץ בינלאומי על שלטון המנדט. בסה"כ ארך המסע מבולגריה לארץ ישראל שלושה וחצי חודשים עד 

 הגיעו לארץ ישראל. הוא נקלט בחברת הנוער)של עליית הנוער(בקיבוץ אשדות יעקב.

 19-חרוד בו פגש את הניה ובי"ג באב התש"י -התגייס למחזור הראשון של הנח"ל שעבר הכשרה בקיבוץ עין 1767-ב

והקימו את קיבוץ ניר אליהו כאן על גבעות הח'מרה  -עלו ביחד עם חבריהם לגרעין "אל הניר" להגשים  1705ביולי 

הללו. בחג המשק השלישי נישאו מיקי והניה והקימו משפחה לתפארת: בקיבוץ נולדו חנצ'ו, אביטל, יעל ויואב, 

 שלימים יביאו עם בני ובנות הזוג תריסר נכדים וחמישה נינים.

 

 הספד למיקי  
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בקיבוץ עבד מיקי בפלחה, במוסך וכנהג משאית; הוא כיהן גם כמרכז קניות, סדרן עבודה ומזכיר חוץ וישב בוועדת 

 –שנים ברציפות  60-יותר מ –עבד במפעל פלסטניר מיום הקמתו ועד לפני חצי שנה  1798עבודה וועדת משק; מאז 

 יותר מכל חבר אחר, במה שודאי היה מזכה אותו בעולם החוץ קיבוצי בפרס על מפעל חיים...

עבורי מיקי היה דוגמא ומופת, דור הולך ונעלם של אנשים חרוצים וצנועים, שעברו תלאות רבות אך מעולם לא  

התלוננו, תמיד הסתפקו במועט וראו בקיבוץ הגשמה ובעבודה שליחות ומשמעות. מיקי שהיה גדול חזק וגבה קומה 

 40-אך עדין ואדיב, איש נעים הליכות שתמיד חייך ולחיצת כף ידו הגדולה והחזקה חמה ועוטפת. הוא והניה חלקו כ

 שנות זוגיות מעוררת קנאה ששרדה עליות ומורדות: 

כשהותר ליהודי רומניה לעלות לארץ התקיים איחוד מרגש עם אחותו שעלתה והתגוררה בנצרת עילית, ומנגד  1796-ב

שכלו מיקי והניה את בתם יעל שנפטרה בזימבבווה ממחלת הסרטן. מיקי והניה שמרו על קשרים עם פול  1776-ב

והבנות באפריקה כמו גם עם המשפחה של חנצ'ו באמריקה וכמובן עם המשפחות של אביטל ויואב בארץ: מיקי 

שעבד שנים רבות כנהג אהב לנהוג ולנסוע למשפחה בסופה, לחולון או לנצרת עילית ויחד עם הניה טיפחו גינה 

מוריקה וחלקו במטלות הבית בהרמוניה)כולל חלוקה מדוייקת בתהליך הכנת הריבות ועוד...(עד כדי שכך שמותה של 

כיצד יסתדר מיקי לבדו? ואולם למרות הקושי וזה שנוסף אליו עם סיום  -הניה הדאיג את כל מי שהכיר את הזוג 

 –מיקי המשיך לשמור על ארשת אופטימית, היינו נפגשים לא פעם ליד הדואר או בדרך לכלבו  –העבודה במפעל 

 -ותמיד היה מחייך, שואל מה נשמע ולוחץ יד חמה וגדולה. לצערי לאחר האירוע הקשה לא הצליח להתאושש עוד 

שנות תלאות ועבודה ואולי להתאחד עם הניה יעל ומשפחתו  39ועתה הגיע זמנו של הלב הגדול לנוח אחרי כמעט 

 שכה אהב. 

 נוח על משכבך בשלום איש גדול ועניו... 

 

 נימרוד מדר.
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עם שגיא ברק, דאז(, הגיעו מתן גבע )המדריך( ביחד “)נקר”לפני שלוש שנים, במסגרת משימת שנת המצווה של ילדי 

 לראיין אותם וללמוד על המקום. -זואי בוחסירה ויעל רגב לביתם של מיקי והניה שוורץ, שניים ממייסדי הקיבוץ 

 הריאיון צולם ותועד , בחרתי לתמלל אותו ולהביאו לכאן. לא נגענו... 

 הניה ומיקי מתחילים את המפגש בדפדוף בתמונות שהביאו איתם מתן והבנות, ומתמוגגים בערגה על ההיסטוריה:

 “את מאוד יפה”

מאחר ולדעתה היא לא  -מתן ממקם את מיקי מול המצלמה, והניה בצניעות ומבוכה מבקשת שלא להיכנס לפריים 

 וחוזרת על המשפט גם בפני מתן.“, את מאוד יפה”פוטוגנית, זואי מיד עונה לה בתגובה: 

 שלא כמתוכנן, מיקי הוא זה שפותח את הראיון ומפנה שאלה לבנות:

 אתן יודעות על שם מי קרוי קיבוץ ניר אליהו? :מיקי

 הבנות עונות במקהלה: אליהו גולומב!

“ על שם מי קרוי קיבוץ ניר אליהו?”פעם הייתה בדיחה אצלנו בקיבוץ, כששאלו חבר קיבוץ  -מיקי: אסביר למה שאלתי 

 “...אני לא יודע, לא הייתי באסיפה”והוא ענה 

 זואי: עד לפני שנתיים הייתי בטוחה שזה על שם אליהו הנביא...

 “...ממש ליזה”הניה: הולכת להביא נייר לכיבוד שהכינה, ומסתכלת בחיוך לזואי ואומרת : 

ל שעלו לארץ “י נוער מחו“מיקי מאוד נחוש לספר על הקיבוץ ומיד מתחיל לספר )עוד לפני שנשאל(: הקיבוץ הוקם ע

תנועות הנוער אספו   -כלומר ‘... , דרך קפריסין. בקפריסין היו מחנות של כל קבוצה: בית"ר , האיחוד וכו1769-3בשנת 

 . הקבוצות היו מרומניה.10כ בני “ילדים בקבוצה, היינו בסה 10-85ילדים בערך 

 מתן מבקש ממיקי והניה: אולי תספרו בכמה מילים עליכם? ומיקי ממשיך בסיפור על הקבוצות: 

 היו שלוש חברות: רומניה, קבוצה אחת יותר מבוגרת מטורקיה... הניה מוסיפה: מעין חרוד גם הייתה קבוצה... 

אמרו שהם  13הייתה החלטה של הבריטים שילדים יכולים להגיע, כך שבחורים בני  1763-מיקי ממשיך... מטורקיה, ב

 ולכן נתנו גם להם לעלות לארץ. זה היה מן פטנט כזה להביא לארץ ילדים. 14בני 

חילקו את הקבוצות לקיבוצים, קבוצה אחת לכפר גלעדי, אחת בגלעד אחת בעין חרוד, וקבוצה נוספת באשדות יעקב, 

 (.05 –אז היה אשדות יעקב אחד, עכשיו יש שניים. )הפילוג התרחש בשנות ה

 

 

 
 

 הניה ומיקי שוורץ 
 ראיון אחרון   
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 מטר מהגבול, נכון? מתן: נכון...  355-פשוט הגבול קרוב, אנחנו יושבים כ

זה צופית, שדה ורבורג, כל היישובים כאן מסביב... היו מלא גניבות אז    -מיקי:  אז היו הרבה מסתננים, מי שסבל את זה 

ל, היו שני משקים שהקימו באותו “החליטו לתקוע איזושהי נקודה מול קלקיליה. עכשיו זה מה שנקרא, הקמה של הנח

 עוז. אנחנו תמיד מתחרים מי היו ראשונים אנחנו או הם...-שבוע או במרחק של שבועיים, ניר אליהו ונחל

ל )מצביע על הניה(, “ל, איך שהגענו גייסו אותן לנח“איש, אבל מה?! חלק היו מגויסים כבר לצה 115עלינו למשק בערך  

בחורים שהיו מן גרעין קטן כזה באשדות יעקב, הם  15-11ל.  הייתה לנו קבוצה מעיראק, “לקחו אותן בקבוצות וגייסו לנח

 ל ובהקמה צירפו אותנו לקיבוץ ניר אליהו.“היו גם כן בנח

 כשהקימו את הקיבוץ, הם באו להקמה וזה היה היום הראשון שלהם פה, וגם היום האחרון )צוחק...( 1979 –אז ב

 מתן: יש לנו כמה שאלות לשאול אתכם, זה הן הכינו ואולי תענו להם?!

 מיקי: שאלות אחר כך... 

 מתן: אין לנו הרבה זמן, בקרוב נצטרך לזוז כבר...

 מיקי: בסדר, רק תגבירו את הווליום קצת. 

 הניה: שהם ישאלו את השאלות. מיקי: אז  זה היה בקשר לעלייה... 

 מתן: רגע שנייה, אבל למה הגעתם דווקא לניר אליהו? כי הוא היה על הגבול?

 הניה ומיקי עונים יחד: לא, לא אנחנו החלטנו על המיקום.

 “הכי הרבה היו ענבים”

 מתן מנסה לקחת את הראיון ולהתמקד בשאלות שהכינו הבנות, אך מיקי להוט לספר ולספר:

עכשיו כל השטח הזה, כל ניר אליהו, זה היה בוסתנים, לא היה שום דבר היה... היה מחולק למשבצות של סברס, עצי פרי 

הכי הרבה היו ענבים, זה היה גם הפרנסה הראשונה שלנו. היינו קוטפים ענבים “...( ענבים הרבה“)הניה ברקע מוסיפה: 

 ושולחים לתנובה...

מתן שוב ושוב חוזר ומנסה בנימוס למקד את מיקי בשאלות שהוכנו מראש, גם הניה אומרת: הם רוצים לשאול שאלות 

 כבר... אך מיקי מקצוען, אומר בביטחון: שאלות שואלים בסוף, לא בהתחלה!

 הניה : מי שהיה שומר ... זה היה הכי מעניין... מיקי ממשיך : אחר כך לקחו אנשים, לא היתה פרנסה, לעבודות חוץ ...

מתן: רגע שנייה לפני שאתה עובר לעבודות חוץ... לא לכולם היה מקום, אז איך הסתדרו? השתמשו באותם מקומות? 

 חלק ישנו? חלק עבדו?
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 “לפני מלחמת השחרור 81הגענו לארץ בפברואר ”

לפני מלחמת השחרור, זה היה נוער עולה, שחצי יום היו עובדים ושלוש שעות אחרי  63אנחנו הגענו לארץ בפברואר 

 הצהריים היו לומדים.

 מתן: מה למדתם? 

אבל לא הספקנו  -הניה: לימודים... מיקי: לא ידענו את השפה, לא ידענו עברית אז...)צוחק(, צריכים משהו לדעת 

“!( טלפון“במאי... )ברקע טלפון מצלצל, מיקי לא עוצר ורק אומר לעבר הניה:  16במאי,  10-הרבה ללמוד מכיוון שב

 פרצה המלחמה, אז במקום ללכת ללמוד, הלכנו...

 מתן: הלכתם למלחמה?

חפרנו תעלות, תעלות ועוד תעלות... כל הקיבוץ תעלות, אני הייתי באשדות יעקב.  -מיקי: לא למלחמה, הלכנו לחפור 

גייסו אותנו לצבא.  אז  19,  14.0 –ל, אז גייסו את כל הצעירים בני ה“החליטו שאין מספיק חיילים בצה 63ו... בסוף 

. עכשיו אני 35ל. במחנה “הקבוצה שלי, היינו שלוש קבוצות... פתחנו את הטירונות והיינו המחזור הראשון של הנח

 כבר לא יודע כמה מחזורים יש...)צוחק(

 ל!“זואי: אמא שלי הייתה בנח

 “ מה אגיד לכם? זה לא דומה למה שקורה היום”

מה אגיד לכם? זה לא דומה למה שקורה היום... ראשית כל לצבא לא היה ציוד, לא היו  -מיקי: עשינו את המחנה 

בגדים, זה היה מן מצחיק כזה: היינו בקיבוץ, והיו מביאים לנו בגדי החלפה מהקיבוץ והיינו מחזירים לכביסה בקיבוץ; 

 נשק לא היה לכולם, היה רק לחצי, ואז זה למד את זה והשני למד את האחר, כלומר היה בצמצום כל דבר.

 מתן: והניה איפה את היית, באיזה קיבוץ?

הניה עונה בשקט... ומיקי עונה בשמה, היא, היא הייתה בעין חרוד. גם אני הייתי אחר כך בעין חרוד... מיקי ממשיך.. 

 ל בירושלים... מתן: ואחרי זה הלכת לעין חרוד?“אחר כך... והניה אומרת בקול: אני הייתי בנח

 הוא מספר: -הניה מתחילה לענות ומיקי כשומר על הסדר, אומר: נגיע לזה... הניה מאשרת 

ביאליק וכל -חיים וקריית-ובמלחמת השחרור, פינו את כולם מהעמק, אז יצאנו ברגל מכל ההרים וחילקו אותנו לקריית

 משפחה ככה )צוחק( ערבבו. ואחר כך כמו שאמרתי לקחו אותנו לצבא...

האבא של ”היה אחד שקראו לו הרצפלד )אברהם(, הוא היה  05–אחרי מחנה האימונים חזרנו למשקים, בשנות ה

 “...הקמת הקיבוצים

 למה דווקא לפה? 

 “ למה דווקא לפה?”ואחת מהשאלות תהיה  -מתן: אני שנייה עוצר אותך...הן הכינו כאן מספר שאלות 

 מיקי )ממשיך ולוקח שוב את המושכות ואומר למתן:( תיכף אני אגיד למה דווקא לפה... 
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מיקי: תיכף, תיכף )וממשיך בדיוק מאותה נקודה...( שלחו חלק לעבודות חוץ, חלק לעין חרוד, חלק לאפיקים, לפזר את 

 כולם, לפרנסה, לא היה פה שום דבר... היתה פה עבודה רק כשקטפו ענבים ושלחו לתנובה...

 “גרנו בצריף במיטה חמה”

המשבצת הקטנה הזו של שישה צריפים, אני אתן לכם דוגמא: המגדל מים שרואים פה )מצביע על תמונה( כשהקימו 

בכל פינה היה שומר, ולא סתם, כיוון שפה על יד הרפת נהרגו שוטרים ממחבלים שהיו  -אותו, היו שמונה שומרים  

 נכנסים...

 זואי: יש לי שאלה...

 -“ ? מיטה חמה”אתם יודעים מה זה “, מיטה חמה“מיקי )ממשיך...(: ואחר כך שהיו פחות אנשים, גרנו בצריפים ב

כזה באמצע החדר, ועוד כמה ארגזים כך שלכל אחד היה “ ארגז תנובה”בצריף היו ארבע מיטות, רהיטים לא היו, היה 

 מי שעובד ביום, ומי שעובד בלילה מתחלפים...“? מיטה חמה”ארגז, מה זה 

 מתן )מסביר לבנות(: כל פעם מישהו אחר ישן במיטה...

 הניה: היינו נכנסים למיטה חמה..

 זואי: איזה כיף זה... 

מיקי: היו ארבע מיטות, היינו שמונה אנשים וכל הזמן מתחלפים, מיטה חמה! בהתחלה לא היה איפה להתרחץ, לא 

ה כזה עם חור )צוחק...( שאם ‘היה שום דבר... לא היו מים זורמים, לא היה חשמל, שירותים היה סתם איזה בוטק

היית צריך להזמין שומר שייקח אותך לשירותים, מכיוון שלא היה אפשר  -באמצע הלילה היית צריך ללכת לשירותים 

 להסתובב בחוץ... היו שתי עמדות ושומר אחד שכל הזמן מסתובב. 

 “זו הייתה תקופת הצנע”

 זואי : מה עשיתם דבר ראשון כשהגעתם לקיבוץ?

 מיקי: הקמנו את הצריפים, ראית פה הייתה תמונה... הניה מוסיפה: היה טקס.

 מתן: ספרו לנו על הטקס? )זואי מחזיקה תמונה( מיקי אומר לה: זה היה מסדר הקמה. 

זואי שואלת: היית בו? מיקי עונה בגאווה : בטח! מה אני אומר? אני אומר שאני מהיום הראשון! )זואי ומיקי צוחקים..( 

 אני לא יודע איפה אני בדיוק בשורה אבל אני ישנו שם.

 מתן שואל אם המסדר היה באותו היום שהגיעו?

 –מיקי: התחלנו להקים את הצריפים, הגיעו לכאן מהצבא, את מגדל המים בנינו אחרי כשבועיים. מסדר ההקמה היה ב

1979 . 

 הניה: האמת שלא הכרנו אחד את השני כאן.

 שנאמו, כולם מחאו כפיים וזהו!“ מאכערים”עמדנו בשורה, היו שני  -מיקי מוסיף: היינו חיילים, זה היה מסדר צבאי 

 זואי: מה הייתם אוכלים בחדר האוכל?
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 זואי : שלא היה כסף?

 מיקי: לא... לממשלה לא היה לתת אוכל, היינו אוכלים, חצי ביצה לשבוע , חמישה זיתים...

 הניה מוסיפה: ממש בקושי היה...)מיקי ממשיך(: סוכר לא היה, היו נותנים סוכריות אדומות קטנות, לשים בתה. צנע...

 זו לא שאלה בשבילי... -הניה: אני לא זוכרת מה אכלנו אז... אני גם לא זוכרת מה אכלתי היום בבוקר...)צוחקת( 

אז נסענו להביא מרמת הכובש,  -מיקי: זו הייתה תקופה שלא היו לנו את כל השירותים, למשל היינו צריכים לחם 

 בשביל בשר נסענו לתל אביב...

 הניה: פרימוס, אתם יודעים מה זה פרימוס?

מיקי: אה... על מה בישלו? היה ארגז תנובה ובאמצע בישלו על פרימוס, אם אתם רוצים לראות מה זה פרימוס, תלכו  

לעמיקם יש שם פרימוס! עכשיו מקלחת, חבית עם מים, היינו נכנסים לתוך החבית ומתקלחים... )צוחק( אחר כך 

 השתכללו ושמו בד יוטה להסתיר... היו חביות למי שתייה וחביות להתרחץ.

 זואי: איך היה לחיות בשיתוף מלא?

 הניה: היה כיף!

לא הייתי צריך לדאוג לביגוד, למשל עכשיו מחלקים גרביים אז כולם מקבלים גרביים גם אם אני לא  -מיקי: אני אסביר 

צריך, כי כרגע מחלקים גרביים ולא תחתונים. מחלקים לכולם אותו הדבר, שלא לפי הצורך. הכל היה לפי מה שנותנים,  

 היית הולך למחסן ומה שהיו שמים לך בתא.

עכשיו אחרי שבנו לנו את החדר אוכל, אז מהחדר אוכל הישן )מה שנמצאים בו היום הבנאים( עשו ממנו מקלחת. חצי 

בנות חצי בנים ולהתרחץ היה אולי במים קרים או לחכות עד שירתיחו את הבויילר, צינורות כאלה עם נפט שהיו 

 היה לנו גנרטור שהיה עובד בשעה מסוימת בבוקר עד שעה מסוימת בערב. -מחממים את המים. חשמל 

 מתן: ובלילה?

מיקי: חושך, עכשיו היה לנו שתי תנועות בעצם שקדחו את באר המים, באותו היום שעשו שאיבת ניסיון, יצא מהצינור 

הרבה מים ואחד הצריפים נשרף, אבל לא היה לנו עם מה לכבות את האש... אלו אנקדוטות קטנות... מה עוד את רוצה 

 לשאול?

 ”כמו כל הורה שרוצה את הילדים בבית, נכון? ”

 זואי: אהבתם את הלינה המשותפת?

צ “אחה 14:55מיקי: אני אגיד לכם, ההורים לא אהבו, כמו כל הורה שרוצה את הילדים בבית, נכון? אז היו שעות: 

 להחזיר. 17:55לקחת, 

 זה היה זוועה...“! הניה, אביטל בוכה“הניה: ואם היית לבד, מיקי היה בצבא, ואם הייתי מאחרת... היו קוראים לי: 
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מיקי: היה לנו לחץ לא נורמאלי. אחרי העבודה היו לנו תורנויות, כל דבר, היית צריך לעשות הכל לתפוס עופות, תורנויות 

 ברפת, להרים חצץ. כל דבר היה משותף, לפעמים היו שתי תורנויות באותו היום. 

 מתן: רק עובדים ושומרים?...

מיקי: זה סוחט אנשים, למשל לימדו אותנו לחלוב, אז היה לנו כל שלושה שבועות תורנות לילה, אתה יודע מה זה בחורף  

 לפנות בוקר לחלוב, עם הגשם והבוץ? זה סיוט! 56:55לצאת באמצע הלילה לחלוב, או לקום בשעה 

 מתן: אנחנו בתור ילדים עוד היו לנו תורנויות.

 הניה: נכון

 “ הקושי היה עם הילדים הקטנים שרק נולדים, ולוקחים לך את התינוק לבית ילדים”

 . 16מיקי: אבל ממש קצת. כשהחלטנו שהילדים יחזרו הביתה, אז הבן שלי היה בן 

 הוא היה לפני הבר מצווה, אבל הוא כבר לא רצה לישון בבית... —הניה: לא, לא 

הם בגיל כזה “... עכשיו אנחנו גדולים יכולים לעשות חברה, מה צריך לעבור בבית ולהגיד להורים“ —מיקי: הוא לא רוצה 

 רצו לעשות מה שהם רוצים.

 זואי: נכון, נכון!!

 מיקי: צוחק... 

 הניה: הקושי היה עם הילדים הקטנים שרק נולדים, ולוקחים לך את התינוק לבית ילדים.

 מיקי: לנשים היה הרבה יותר קשה.

 הניה: נורא קשה 

מיקי: לנשים היה קשה, היית צריך להיות בבית ילדים, אם הילד חולה, היית צריך לשכב לידו עד שהוא נרדם, והייתה לנו  

עשרה בלילה היינו צריכים לדפוק לה על הטוסיק עד שתירדם, ולא -בת שהיתה עושה לנו הרבה בעיות... עד שתים

 הייתה נרדמת... ובבוקר היית צריך לקום לעבוד )צוחק...(

 לילה.-הניה: בכל שבוע הייתה מתחלפת שומרת

 מיקי: והייתה תורנות שינה, פונה למתן, אתה עוד היית שהייתה תורנות שינה של ההורים?

 מתן: מניד ראש בשלילה. מיקי ממשיך: החליטו שהילדים פוחדים, אז הייתה תורנות שהורה ישן שבוע בבית ילדים.

 הניה: היו ילדים שפוחדים, המואזין ופה ושם... מיקי: הייתה תורנות השכבה, בבתי הילדים היית צריך ללכת להרדים.

 מתן: לא היית צריך להרדים רק את הילד שלך, היה צריך להרדים את כולם?

מיקי: היו שניים שלא הייתי יכול להשתלט עליהם, אחד היה עמר לוינסון, לא היה אפשר לעשות לו שום דבר, מפני שאז 

הולכים לישון , אדוני אתה צריך לישון! אתה חייב לישון... והוא לא היה נרדם, מה תעשה לו?  17:55היה נוהג שבשעה 

 ה אל תראו את זה... הניה: היום אנחנו חברים טובים!‘אז היו צעקות ו...)צוחק( חבר



13 

הניה הבת ”ילדים, אבל אם הילד היה בוכה או חולה, אז היו צועקים: -מיקי: לנשים היה קשה , היתה שומרת על כל הבית

 יורד גשם לא יורד גשם, לא משנה היית צריך לבוא...“... תבואי—שלך צועקת, לא מרגישה טוב

 “החברה הייתה מגובשת”

ילדים, אני זוכרת -ב, ואז היו מכניסים אותן לבית“הניה: באמצע הלילה לקום, היו שומרות צעירות, היו גומרות תיכון כיתה י

 שמרתי יחד איתה מה אני אעשה?!“, אמא אני לא יודעת מה איך עושים את זה?”את הבת שלי באה אליי ואומרת לי 

מיקי: צוחק... זה היה נורא קשה, הנקודות האלה שברו הרבה אנשים, הרבה עזבו, בגלל זה, כל אחד רוצה את הילדים 

 אצלו.

 תמר: האם לדעתכם הקיבוץ היום התפתח כמו שחשבתם?

 מיקי: מה אני אגיד לכם? 

 הניה: יש דברים אולי שכן...

מיקי:  בקיבוץ לא היה רדיו, לא היה קומקום בחדרים, טלפון היה רק אחד, היתה עמדה אחת, לא היתה תקשורת , לא היה 

טלוויזיה, לא היה העסק הזה עכשיו שכולם מתעסקים איתו... אבל מה שהיה טוב, זה שלא היה מה לעשות אז כולם היו על 

 הדשא!

 הניה: היו יושבים יחד, מדברים...

מיקי: החברה הייתה מגובשת, אני אומר לך... לזה אני מתגעגע. אתה גומר לעבוד, לא היה מה לעשות כולם היו יושבים על 

 הדשא, עם הילדים עם הכל. עכשיו תוציא מישהו מהבית?!

 הניה: עכשיו אפשר למות בבית ואף אחד לא ידע בקושי...

מיקי: עכשיו את השכנים שלי אני רואה רק בשמונה שהיא חוזרת מהעבודה, פונה לשגיא... נכון? אני לא רואה את אמא 

 שלך?

הניה: כולם יושבים בבית. בקושי רואים, חשבנו יבואו לאיזור ילדים נשמע אותם, לא שומעים כלום. יושבים בבתים עם 

 המחשבים... מיקי: היו חגים, מה זה חגים?! ילדים והכל!...

 “לא היתה לי משפחה, בחגים לא היה לי לאן ללכת”

 מתן: אתם מתגעגעים לחברותא, טוב זה קצת חוזר עכשיו , לא?

 מיקי: תראה, יש ילדים שאני לא מכיר. 

 הניה: טוב זה ברור!

מיקי: אני מתכוון לילדים בגיל שלך, אני מכיר אותם שהיו ככה, ועכשיו אני רואה אותם בגובה שני מטר ואני שואל מי זה?! 

 אתה מבין זה לפעמים לא נעים... הוא מכיר אותי ואני לא מכיר אותו...
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 מתן: חשבתם שיישאר אותו דבר?

הניה: לא יודעת, האמת שיש קצת שיוויון, פעם היה שיוויון מלא וזה היה לי מאוד חשוב, שלא היה אחד ככה והשני ככה, 

 כולנו היינו שווים.

 מתן: והיום?

איש, הם ידעו  155, אחרי שחזרו מהצבא, הם הציפו אותנו הם היו 1706 –ב“, בתלם”מיקי: אחרי שקיבלנו את גרעין 

 עברית טוב, הכירו מפה והכירו משם, אנחנו היינו קבורים בקיבוץ...

 היה להם גב כלכלי, היו להם הורים, ותנאים, ולנו מי שהקים את הקיבוץ היינו בלי משפחה...

לא היתה לי משפחה, בחגים לא היה לי לאן ללכת, אז זה היה —הניה: הרוב בלי משפחה. מיקי: אני למשל הייתי לבד

 לירות מההורים אז זה ההבדל... 15לירות לכולם, ולהם היה עוד  15מאוד קשה. התקציב היה שווה: 

 “או, סוף סוף נשמע קצת ילדים”

 שגיא: מה אתם מאחלים לקיבוץ? —שאלה אחרונה 

 מיקי: אני מאחל שלא יהיה יותר גדול...

 זואי: גם אני מאחלת!

 תמר: גם אני!

מיקי: אני אגיד לכם, אני מכיר את גבעת ברנר שזה כבר לא קיבוץ, יש להם אוטובוס גדול זה כבר לא קיבוץ. יש להם 

 איש , בשביל מה צריך להיות בקיבוץ? 1,555—למעלה מ

כי עכשיו אנחנו לומדים, יש ימים  -זואי: אני רוצה להגיד משהו להניה, אנחנו משחקים די הרבה...  בחופשים יותר 

בית ולומדים למבחנים, בחופשים ובשבת אנחנו משחקים  -שאנחנו לומדים ואז עובדים בגנים ואחרי זה עושים שיעורי

 הרבה בדשא  של חדר אוכל. פחות משחקים בשכונות, כדי לא לעשות רעש לחברים.

 מתן: הן דור העתיד! אולי הן יביאו איזה משהו חדש. 

 מצווה, אתם תמיד הרבה ביחד?-הניה: אתם הרבה יחד כי אתם בתקופת בר

 זואי: כן אנחנו ביחד...

 מיקי: כשאמרתי להניה שאתם באים לכאן, היא אמרה או סוף סוף נשמע קצת ילדים.

 הניה: טוב אנחנו גם לא כל כך שומעים שנינו, בגלל השמיעה...

 זואי: שגיא, אתם צריכים לעשות רעש!

 מיקי: יובל כאן עם חמישה ילדים ואנחנו כמעט ולא שומעים ולא רואים...
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 “מאז שהתחילה ההפרטה בחדר האוכל, זה גמר אותי לגמרי..”

 מתן: אבל כשיש אירוע בחדר אוכל , אתם מגיעים?

 ראשית כל חצי אני לא מכיר... רוב המבוגרים לא באים, באים עד גיל מסוים,  -מיקי: זה כבר לא מושך אותי 

 ו... לא מביאים לרקוד) צוחק...( 35בגיל שלי 

הניה: כבר התרגלנו להיות בבית שלנו. ואנחנו כבר לא צעירים, ואני גם לא מכירה. מאז שהתחילה ההפרטה בחדר אוכל,  

 זה גמר אותי לגמרי... מסתכלים בצלחת, לא יכולתי לראות את זה, זה הרג אותי.. 

 ומאז אני לא נכנסת לחדר אוכל, זה הפריע לי עד מאוד.

מיקי: אני יודע שאמא שלך מנהלת )את ענף המזון בזמן הריאיון(, אני לא יודע  איך היא בתור מנהלת אבל כשהייתה  

 מזכירה, תמיד הייתה בסדר גמור, היה עם מי לדבר.

 הניה: כן, מאוד אהבתי אותה.

 מיקי: עכשיו אני לא הולך לחדר אוכל, אז...

הניה: אני בכלל לא יודעת מה מתרחש שם, בהתחלה הוא היה הולך לבד, ואני הפסקתי תיכף, אכלתי בבית, אני לא  

 הולכת כל כך הרבה , וגם לא משנה לי גם.. אני נשארתי בבית, ואז יום אחד הוא חזר , ראה שאני אוכלת מרק טעים כזה

 למחרת הוא אכל איתי גם, הוא לא רצה להפסיק את החדר אוכל, זו הייתה לי הרגשה איומה כזאת שנכנסים לי לצלחת.

 מתן: מודיע שהבנות צריכות ללכת.

 הניה: היה לנו נחמד מאוד, תודה רבה לכם.

 מיקי: טוב, תיקח את התמונות.

 תודה רבה לכם !
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  האיחוד נותן מהלב מהלב

 כתה ד' 
 בית שוקו לנוחות ההורים והקהילה

שוקו" מיוחד לקהילה בניר אליהו, בדגש על הורי החניכים. -אחרי מספר דחיות בגלל אילוצים, ערכה כתה ד' "בית

 . והתוצאות... תגידו אתם תמר ואיתימי שעמלו על ההכנות, כולל תליית שלטים והכנת כיבוד, הם המדריכים 

 כתה ה' 
 איסוף צעצועים למען ילדים בבית חולים 

עמלו עם החניכים על הכנת שלטים, ואספו מאנשי הקיבוץ צעצועים חדישים. הצעצועים ליאור ושני המדריכים 

במסגרת חודש מעורבות חברתית של תנועת האיחוד החקלאי, הקבוצות בסניף ניר אליהו הגו פרויקטים 

התנדבותיים מדהימים. התוצאה: בית שוקו מושקע לקהילה, איסוף צעצועים חדישים לילדים בבית חולים,  איסוף 

 בגדים למשפחות מעוטות יכולת ושיפוץ חדר המוזיקה במקלט. 

 האיחוד החקלאי

 כתה ו'
 שיפוץ חדר מוזיקה במקלט 

, על שיפוץ מסיבי של חדר המוזיקה במקלט. כלל הילדים נרתמו מתןעבדו בשיתוף עם עמית וכפיר המדריכים 

 למען המטרה, וחוללו שינוי של ממש במקלט. שאפו!

‘ח‘ + כתה ז  
, פרסמו ללא לאות בקשה לתרומת בגדים למשפחות נזקקות. זואי ושגיאהגרעינר אלון, יחד עם המדריכות  

גם גשם סוער ודחייה של האיסוף לא מנעו מהחניכים לאסוף כמות מכובדת של בגדים. אלו כמובן עברו 

 למשפחות מעוטות יכולת. אנחנו מסירים בפניהם את הכובע! 

ובנימה שלנו, כל הצוותים נתנו את הלב בחודש המיוחד הזה! החניכים היו נפלאים ומלאי אנרגיות. 

 שמחנו ללוות את המיזמים, בתקווה שיהיו כאלה דומים גם בעתיד.

לסיכום, תודה גדולה לכל המדריכים והפעילים בתנועה, ולכל מי שסייע, תרם ונתן 

 מעצמו בחודש המיוחד הזה 

 501-0965580, מתן:  505-6859556יהלי:  –לפניות 

 יהלי ומתן
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 "כולנו עזרנו בכל השלבים בשביל המטרה"

 

 פעיל התנועה, אורן ביוקוראל, קיים ראיון עם החניך אלעד רז על פרויקט ההתנדבות של כתה ה'.

: אלעד, שלום ותודה שבאת לספר לי על הפרויקט שלכם. מי חשב על הרעיון של איסוף צעצועים לילדים חולי אורן  

 סרטן? 

בשמחה רבה. אני חושב שזה התחיל מרעיון של עופרי לב ארי. עשינו הצבעה בקבוצה על שני פרויקטים : ”אלעד

 איסוף צעצועים לילדים חולים או סיוע לחיילים בודדים. בסוף בחרנו באפשרות הראשונה". –התנדבותיים אפשריים 

 

 : האם אתה חושב שעשיתם דבר חשוב? אורן

 : כן, בהחלט. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. מאוד שמחנו לתרום צעצועים לילדים חולים שנמצאים בבית חולים.אלעד

 

 : ספר לנו קצת על העשייה שלך. אורן

: היה לי בפרויקט חלק מרכזי. תמכתי ברעיון, עזרתי בהכנת שלטים לקראת איסוף הצעצועים ואספתי בעצמי לא אלעד

 מעט צעצועים מאנשים טובים בקיבוץ.

 : איך הקבוצה תפקדה במהלך הפרויקט? אורן

: היה שיתוף פעולה מצוין. חלק כתבו את השלטים והעבירו את המסר לקהילה, חלק הכינו את הארגזים שאיתם אלעד

 מיד מצא מה לעשות. –אספנו את הצעצועים. מי שלא מצא את עצמו 

 

 : איך המדריכים עזרו לכם במהלך הפרויקט? אורן

: ליאור ושני עזרו לנו בגיבוש הרעיון, הביאו אתנו את הקרטונים, עזרו לנו בהכנת השלטים והיו חלק מרכזי בכל מה אלעד

 שעשינו.

 : איך אתה מסכם את הפרויקט?אורן

: הפרויקט היה מוצלח מאוד. שיתוף הפעולה בין החניכים ועם המדריכים היה טוב, כולם עזרו בכל השלבים של אלעד

האיסוף, אף אחד לא נשאר בצד. למדנו שהכי חשוב לעבוד 

 כצוות ועשינו משהו למען הקהילה.
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 “מחשבות על חינוך”

 

 לירז מדר

בקיבוץ שלנו מאז ומעולם עסקו הרבה חברות וחברים בחינוך, מתוך אמונה אמתית שהחינוך צריך להיות בראש סדר 

 העדיפויות. 

 בפינה הזו אני מזמינה אנשי חינוך )ולא רק ( לשתף "במחשבות" העוסקות בחינוך.

מצאתי קטע מקסים שמדבר על חוויה אישית של תלמידה, בחרתי להביא אותו לכאן כדי להאיר שהכיתה 7 מערכת 

 החינוך צריכה להיות מקום בשביל כולם, כי אלה שנמצאים שם היום, הם אלה שיקבעו מה יהיה פה מחר.
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 ְצִביָה וִילֶנְְסִקי —ָחָדׁש לְנָָדב 

 ָחָדׁשַאָבא ָקנָה לְנָָדב         

 יַָׁשב נָָדב ַעל ַהַסָפה,

 ָקָרא.ַדף ַאַחר ַדף ַב     

 ָקָרא ַעל גַָמד ָחכָם.

 לַיְלָה לַיְלָה ָקָרא ַהגַָמד.

 לַיְלָה לַיְלָה כַָתב וְלַָמד.

 זָָהב, —ַעל ַדג ָקָרא ַב  

 ַעל ָשָפן וְַעל ַאְרנָב.

 

 וְַעל ַפְרָפר,ָקָרא ַעל  

 

 וְַעל ַעכְָבר.ַעל  

 ָקָרא נָָדב. -ַהַמָתנָה יָָפה! 

 וְָשַמר ָעלָיו.ָעַטף ַה    

 ִצְבעּו לְְהַנָָאְתכֵם

 בקריאה ראשונה

 לא למבוגרים בלבד. 
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 מתכון חודשי

 

 דרור רפפורט

 קדירת בקר בקולה

 מרכיבים: 

ס"מ 8*8קילו בשר בקר חתוך לקוביות  1   

בקבוק קוקה קולה                  

בצל גדול 1                  

גבעול סלרי                  

כפות אבקת מרק 1                  

ילי מתוק‘רוטב צ                  

מלח ופלפל גרוס                  

שמן                 

 אופן הכנת המתכון:

 שמים בסיר כבד קצת שמן מכניסים לתוכו את הבצל חתוך לארבעה חלקים ומטגנים.

 מוסיפים כמה גבעולי סלרי חתוכים לקוביות ומטגנים יחד עם הבצל עד שהוא מתחיל להזהיב.

בשלב זה מוסיפים את חתיכות הבשר מתבלנים אותם במלח ופלפל ומטגנים אותם בכל הצדדים עד שהם מקבלים 

 צבע שחום.

 בשלב זה מתחילים להוסיף לאט לאט את הקולה עד שהיא מכסה את כל הבשר.

 נותנים לכל התבשיל לרתוח ואז מוסיפים חצי כוס רוטב צילי מתוק ושלוש כפות אבקת מרק.

 לאחר שהכל רותח מעבירים לאש קטנה מכסים בסיר ודואגים שהרתיחה תהיה מינימלית.

 הקדירה צריכה להיות על האש כשלוש שעות ותוך כדי כדאי לטעום את הרוטב ולעשות תיקוני טעם לפי הצורך.

 לאחר כשלוש שעות אפשר להוריד את המכסה ולתת לרוטב להצטמצם על מנת לחזק טעמים.

 שיהיה לנו בתאבון.

 נ.ב. מי שרוצה יכול להוסיף לבישול גם ירקות שורש.
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 יום האשה
 חוה קאליפה

 במרץ בעולם כולו. 3-כמסורת הטובה במקומנו זה שנים, חגגנו את ערב האישה בינלאומי אשר חל ב

 ביום זה מתאחדות נשות העולם כולו כנגד העוולות, אי השוויון והאלימות כלפי נשים שעדיין, לצערנו, בימינו אלה. 

 הדרך עוד ארוכה!—ולמרות ההתקדמות בחקיקת חוקים למען שוויון והאדרת נשים

הפעם צללנו לעבר ילדונו בהנחייתה של קטי שידעה ליצור אווירה נעימה ומאפשרת וכך , בערב הזה התחילו לצאת 

החיוכים, הזיכרונות, הצמות , הבובות ותמונות של כל אחת ואחת אוצרת בתוכה ונצבעו על הדף בצבעי ם עדינים או  

 עזים, הרבה פייטים ולבבות, חוטי זיכרון, רגע של פיוט.

 גם הכיבוד היה לעילא, מתוק ומלוח אף הוא צבוע בזכרונות בית אמא ומשפחה )לי כמובן חסרה כוס היין!(.

ותודה לכל המשתתפות על האפשרות לחוות ערב מרגש מיכל ברק ואיריס , הילה גבע, ללירז, תודה קטיתודה לך 

 הנותן טעם של עוד!

      
 

 

 )פלג(חדשות מהיונה 

 ספריית ניר אליהו

 החודש רכשתי את הספרים הבאים: 

 רמזים: 87לסדרה 

 “.הספירה לאחור“ו“, המשימה הינדנבורג.”1

 קאזו קיבואישי.  - 3”הקמע . ”1

דיזי  -“ הקשת הקסומה” -“ ענבר הפיה הכתומה.“8

 מדואוז.

)אם למשהו יש את הספר השלישי על סיגל הפיה 

 הקסומה אשמח לקבל לספריה(.

 שרה פניפקר .  -“ קלמנטיין והאסיפה המשפחתית. ”6

 כל הספרים של הילדים ונוער הם השלמות של סדרות.

 לחברים הגיעו הספרים הבאים: 

 קלאודיה פיינרו.  -“ מזל קטן. ”1

 דניאל סילבה.   -“ המלאך הנופל. ”1

 אנדרס נאומן.  -“ לדבר לעצמנו. ”8

 ג'יין אוסטין. -“ מנזר נורת'אנגר. ”6

 רוב הספרים נקנים לבקשת חברים.

עם בוא האביב וניקוי הבית אשמח לקבל את 

הספרים אשר מעלים אבק אצלכם על המדף כדי 

 שחברים אחרים יוכלו גם ליהנות מהם.
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 כלבים ילדים

 501-4576366 -שגיא ברק 

 506-6654504–ליאור אייכלר 

 505-0940560—זואי בוחסירה

 505-4318177–יעל רגב 

 505-9150196—מעיין מויאל

 

 501-4576366 -שגיא ברק 

 501-4133199 -תמיר ברק 

 505-4711148–איתי רגב 

 505-4318177-יעל רגב 

 בייביסיטר

 
 

 שני מדר 
" הידוע גם הציור השבועי לילדלערוך ולצייר במוסף לשבת את מדורו המיוחד "  החל ג'קי )יהושע ג'קסון( 1748בשנת 

  שבו מסתתר "נעלם" כלשהו ועל הקוראים למצוא אותו. ציור כ"חפש את הנעלם". במדור יש

קי הסכים שני  להיענות לאתגר ולצייר עבורנו ציור חודשי.  והחודש ציור על משפחת ישראלי ‘בהשראתו של ג 1517

 שביקרו בפרדס של ואלרי, אך לפתע שמו לב שהם לא מוצאים את הכלבלב שלהם, בואו נעזור להם למצא אותו.

 

 ציור חודשי לילד
 שלחו אלינו את הפתרון  —רוצים שהציור הבא יהיה על המשפחה שלכם 

 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 
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 לוקחת אוכל מחדר אוכל חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית 

אבל נשארת   האמת שאני לא רשומה במרפאה בקיבוץ -רפואה קונבנציונלית 

  נאמנה לגרובר תמיד!

לא מעריצה של שווארמה פשוט לא אוהבת סושי. אז אם להמשיך את  -שווארמה  שווארמה או סושי

 . שווארמה בפיתה, רק עם חומוס וצ'יפס -הקו

 מסיבת פוך ) חוץ מבפורים( מסיבת טראנס או  פוך

 ( ספה )מודה באשמה בנוסף לא שרדתי את אתגר הפלאנק ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

  בטן גב בתאילנד למרות שאת הטיול הגדול עשיתי  בכלל באוסטרליה וניו זילנד!!!!!!

 טכנולוגית )בכל זאת הבת של רפי ( טכנולוגית או טכנופובית

"עד חצות" הידוע בכינויו בבית "עוגיה של אמא" כדי שטל תדע להעריך  -מתוק  מתוק או מלוח

  כשאני נותנת לה.

 ברור שעוגייה קצפת או עוגייה-קרמבו 

 הכי שוק )לצערי!( שוק או שיק

פעם בשבוע יש לנו קבוצת שחייה של המורות של בית איזי. בבריכה בבית  -שחייה  כדורגל או כדורסל

   איזי עם אחת ההידרותרפיסטיות

 ממחזרת ) משתדלת להפריד גם בבית( ממחזרת או מחנטרשת

 קל ! בריכה בעדן.  שבת: בריכה בעדן או ים

 בורחת בליווי זעקות אימה בורחת או מורחת -וק ‘ג

  תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. כמה נדוש, ככה נכון! מוטו בחיים

דברים שאנחנו לא יודעים  8

 עלייך 

 . גאה מאוד להיות מורה בבית הספר בית איזי שפירא ברעננה )כבר שנה שישית(1

בבית הספר בית איזי שפירא, בית ספר לילדים עם לקויות מוטוריות 

 . בינונית" -ומוגבלות שיכלית קלה  מורכבות

 . . אני לקראת סיום התואר השני שלי בהתפתחות הילד1

 . . ניצחתי בתחרות סודוקו משפחתית. )טוב, תיקו במקום הראשון(8

 סיכום המערכת:

 ללא ספק שפיצית!!

 

מעוררת השראה ברמה יומית בעבודת הקודש אותה היא עושה בשש שנים 

האחרונות. על הבחירה בספה ואי עמידה באתגר הפלאנק היא מפצה בבחירה 

 במיחזור ובחטיף עד חצות שמעידים על בחורה לא פחות מאיכותית ביותר. 

 שי בורץ

 שפיץ או עציץ
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 שיר אחד בחודש

 

 

 ל. “מוקדש  לחבר מיקי שוורץ ז

 חֹוִפים ֵהם ִלְפָעִמים 

ל, ְעגּוִעים ְלנַּחַּ  גַּ

ל ֲעָזבֹו נַּחַּ ם חֹוף שֶׁ עַּ  ָרִאיִתי פַּ

ן. בֶׁ ל חֹול ָואֶׁ  ִעם ֵלב ָשבּור שֶׁ

  ְוָהָאָדם ְוָהָאָדם

ם ֵכן ְלִהָשֵאר   הּוא ִלְפָעִמים ָיכֹול גַּ

חֹות,  ָנטּוש ּוְבִלי כֹּ

ָמש ְכמֹו חֹוף.  מַּ

 

, ְצָדִפים, ְכמֹו חֹופים ְכמֹו ָהרּוחַּ ף הַּ  אַּ

ְעגּוִעים ְצָדִפים ֵהם ִלְפָעִמים גַּ ם הַּ   גַּ

ְבנּו, ָתִמיד ָאהַּ ִית שֶׁ בַּ  לַּ

ָים, ק הַּ ר ָהָיה, ְורַּ  ֲאשֶׁ

ת ִשיָריו. דֹו ָשם אֶׁ  ָשר ְלבַּ

ל ָהָאָדם   ָכְך ֵבין ִצְדֵפי ִלבֹו שֶׁ

 
 ָשִרים לֹו ְנעּוָריו.

 שנה למותו. 09נתן יונתן, 

. נולד בקייב 35בגיל  11.8.1556 –ונפטר ב 18.7.18 –נולד ב

ברית המועצות, ובגיל שנתיים  עלה עם הוריו לארץ ישראל. 

 “.גבעת השלושה”המשפחה התגוררה בקיבוץ 

 הצטרף לקיבוץ שריד. 1760בשנת 

 בנו ליאור נפל במלחמת יום הכיפורים.

הכאב על נפילת הבן ניכר בחלק גדול משיריו, אחד משיריו 

 ”.איש מביט בבנו ”נקרא 

 איש מביט בבנו ורואה בעיניו את מה שהיה,”

 “ומה שהינו ומה שיהיה כשהוא עצמו כבר אינו.

המלחין הבולט ביותר בשיתוף הפעולה שלו עם נתן יונתן היה 

 המלחין נחום היימן.

על השיר סיפר, כי “, החול יזכור”יחד כתבו את השיר הנפלא 

 הוא בא לבטא געגוע לקיצם של נעורים שחלפו.

 והשיר "חופים" מבטא מה שהיה ואינו.

 אריה שלמון
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  ליווינו את השמפחה השלמה  בבית העלמין,  זה היה מוזר ועצוב 39, הלך לעולמו בגיל מיקי שוורץחברנו ,

 להיפרד מאחד ממייסדי הקיבוץ.

  מזל טוב גדול לכם ולשבט בורץ המתרחב לאיתי (, אחות בורץ)לאורי ושלי נחמני בת גילי ברוכה הבאה .

 משנה לשנה, ובשעה טובה למשפחת הלפרין עדי ושחר, רוני ונטע שממש בקרוב יעברו לדירתם החדשה.

  קטי רפפורטיום האשה צויין השנה במפגש מעצים של נשות הקיבוץ עם ילדותן בניצוחה של. 

  חזר אלינו אופק לוינסון  הטייס שלנו, שוב בחופשה, והפעם בניו זילנד, לא לדאוג הוא יחזור , גם אייל רונן

 מטיול במזרח.

  סעו לשלום וחזרו בשלום.—מטיילת באוסטרליה וניו זילנד ומשם ממשיכה לנפאלבר פלג 

  מזל טוב.—שנות נישואים 19קפצו לקפריסין לחגוג זוהר וירון קציר 

  קפצו לשופינג בלונדון לכבוד בת המצווה של מאיה.שלומית ומאיה זוהר 

  ובחצר המשק, בהם צולמה ו ‘לנצובבית של חוה אילו היו ארבעה ימים אינטנסיביים בקיבוץ, בבית של

לרגע גם נתנו לקיבוץ שם חדש,  לא לדאוג מדובר רק בסדרה, החיים “ , הקיבוצניקים”סדרה חדשה , 

 חוזרים למסלולם ושבתם נהיה מפורסמים..

  מילימטר של גשם, כאשר  301.0עכשיו הכל מובן, שמנו הופיע בתחזית ולמה זה קרה? כי ירדו בקיבוץ

מילימטר בשנה,  כנראה שמישהו שלא חייב לשיר, שיר קצת  455 –הממוצע הרב שנתי אצלינו עומד על כ

 יותר מדי!

  החלמה מהירה ושתמיד תראי  -כבר בלי משקפיים, אחרי ניתוחון קטן... הופ..אין משקפיים ליאורה גולד

4X4 

  שנה כמתנדב מגרמניה, עובר  11עוזב את הקיבוץ, מיכאל שהגיע אלינו לפני מיכאל פייפר השכן החבר

לגור בפיליפינים עם חברתו. ביום רביעי התקבצנו כמה חברים ושכנים למסיבונת פרידה, ולאחל הצלחה, 

 מיכאל מצידו מוסר שכולם מוזמנים לבקר.

  שעמדו בראש המארגן של לשירז לביא ויעל בארי בשם כל החברים אנו רוצים  להודות  -מסיבת פורים

המסיבה המסורתית שלצערנו שינתה פניה,  עמלו ועבדו כדי להבטיח את הצלחתה, מחזקות את ידיכן 

 !!שהיא עוד תשובומבטיחות 

  סמדר קולקובסקי אביושנים לערך היא מוכיחה שאין שנייה לה,  15ובאותו עניין גם אחרי  הפסקה של ,

שלי בורץ, סמדר , וכותבי המשנה, ליאור יוגבבסרט פורים חדש ומבריק במיוחד, בהשראתה וכתיבתה של 

 אביו, מתן גבע ולירז מדר.

  עם חברת הילדים שלנו.לאיה ומתן הפנינג פורים השנה היה מושקע ומהנה, כבוד גדול 

 

 

 

 

 

 

 ליזה בוחסירה

 רכיליזה
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 ז “לו -מועדון גמלאים 

 

 ו , שולה, ליאורה ולירז‘לנצ 

אם אלו משפחות -הפעם ברצוני להצביע על תופעה שפוגעת, אני משוכנעת, בהרבה חברים
צעירות עם עגלות ילדים, ילדים על מיני גלגלים שונים ואחרונים חביבים סקטור המבוגרים אם 

 רגלית )תלוי כמה!( ועל קולנועיות.

 אני מתכוונת למצב המדרכות והצמחייה הגובלת להן.

 נשארתי עם קיטורי חסרי התועלת!-כבר התרעתי על כך הרבה פעמים, אך דברי נפלו על "אזנים ערלות"! ואני

 אולי הפעם יש תקוה???

חלקן שבורות, עקומות ,חשוכות ורובן מכוסות צמחיה של משפחות שהעדיפו להקיף עצמן בגדרות וגדרות -המדרכות
 אני נתקלת לעתים קרובות מאד במפגעים אלו-חיות. כמתנהלת עם "עגלת חיי העמוסה! קרי עגלול

הם נקנסים   התושבים יכולים להתלונן ולאחר אזהרה אם אינם מתקנים  ידוע לי שבישובים שונים דוגמת צור יגאל
 מיד!

 ואצלנו? אל מי נפנה? ישנם דברים כל כך חשובים יותר!!

 אני מבקשת התייחסות רצינית לבעיה. 

 תודה  זה לא רק שתילות ונטיעות זה גם טיפוח הקיים והתחשבות בחברים.-שיפור פני הקיבוץ

      
 

 
 לי זה אכפת

 חוה קאליפה

 

 יום שישי 1778717המפגש הבא: 

 בבית אליהו   7:85בשעה 

מפגש עם “ בין הניגון לבין השבת ”  

 גל קליין -אמן הכלייזמר  
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