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אייר תשע“ט

דבר העורכת
לירז מדר
חברים יקרים,
חודשים אפריל ומאי הינם חודשים עמוסים מבחינת אירועי תרבות בניר אליהו ,המתחילים בפסח ,וממשיכים עם טקסי
הזיכרון ונמשכים ברצף ההכנות עד לטקס שבועות ,התקופה כה עמוסה עד שלא תמיד אני מצליחה לעצור ולציין את
העוסקים במלאכה ,אז ברשותכם אנצל במה זו:
פסח :ציינו כבר בעלון הקודם ,אך חשוב לי שוב להזכיר את העבודה הברוכה שעשו יונה פלג שלקחה על עצמה את
ארגון החג ,אריה שלמון שהנעים בשירה ,ואבי זוהר ששימש כאב הסדר לראשונה.
טקס יום השואה :יונה פלג על הכנת הטקס ”לכל איש יש שם“ ,ושלי בורץ על הכנת המצגת ,גדעון גולד על ההגברה,
איריס רפפורט וחוה קאליפה על העזרה בסידור חדר האוכל ,אלה וילנאי על השיתוף והחשיפה בעבודה האישית שלה,
אריה שלמון על השירה ,וכל המקריאים והמנציחים :ענבל ברלס ,דקלה רגב ,זוהר גלילי ,רמי צדפי ,חוה קאליפה ,אורן
ביוקוראל ,יערה רפפורט ,איציקו דנה ,יואב יונה ומיכל אייכלר.
טקס יום הזיכרון  :שירה כדורי ,דפי ברזני ושלומית זוהר על סידור פינות הזיכרון .יהודית על העציצים ,מתן ואיה עם ילדי
הנעורים נקר והצעירים על תפעול כתובות האש ,שקד על העזרה בחשמל ,דור על תפעול ההגברה ,נרי ,שירז  ,אלעד
ואריה על השירה ,רמי צדפי ,אלישבע ליבנה ,זוהר גלילי ,שיר רז ,קרן ויינברג ,דרור רפפורט על ההקראה.
טקס הזיכרון בבית העלמין :שושק‘ה וסמדר יוגב על הכנת הטקס ,שקד על החשמל וגדעון על ההגברה.
יום העצמאות :אירוע רחב בהיקפו מכל הבחינות ,הצלחת הערב הזה טמונה רובה ככולה בהתגייסות של החברים
ובשיתוף פעולה ,אני לא בטוחה כמה חברים יודעים מה נדרש מההפקה של ערב שכזה  -שעבודה עליו מתחילה לפחות
חודשיים-שלושה קודם ,בחשיבה ותיכנון ,חשוב לציין שאני פועלת כך שתמיד ועדת תרבות חלק מהעשייה ,וככזאת
שותפה פעילה בכל אחד מהצוותים.
המתכונת של חלוקת חברי הקיבוץ לתורנויות ,עבדה כאן בניר אליהו עוד מהקמת הקיבוץ ועובדת טוב גם באירועים
שכאלה ,אך חשוב לי לציין שבזמן שרובנו תורמים את חלקנו המשמעותי בערב עצמו ,או בחזרות ליום שלפני ,הרי
שמאחורי הקלעים עובדים לא מעט אנשים בתכנון ועשייה עוד הרבה קודם ,ובזכותם הכל עומד ומתפקד  -לא פחות.
בראש ובראשונה אציין את אסתר זטורסקי ,שגם השנה עמדה בראש הצוות.
עוזי בארי שנענה תמיד לכל בקשה עם המון רצון ומהווה גורם מתווך בכל הקשור לתפעול של עדן ,למעין מנכ“ל עדן
על האמון והסיוע ,לעובדי הגן ובפרט חאזם ואודי .
ליהודית על חישוף ה“פשפשוק“ לטובת כתובות האש ,ועזרה בכל מה שביקשתי .לדותן סלע נימרוד וילדי נקר שקישטו
את רחבת הדגלים ,למתן איה וחברת ילדים שעמלו בימים ובלילה להכנת מפגן אש מרשים ומושקע ,עם חשיבה ואמירה
של בני-הנוער ,עם רגישות מדהימה ועם ציון שהם כאן והם מלאי עשייה.
למירב בן סימון על ארגון הריקוד של הנשים ,לאבישג זיו על מקהלת הילדים ,לאיריס וילנאי-רפפורט על טקס החיילים,

לפיני טוכמכר וברוך ראובני על הברכות המרגשות לניצן אלמוג על כתיבת הטקסט לטקס ,להורי שנת בר-המצווה על
כתיבת הטקסטים למדליקי המשואות ,לליפז ודלית על הסרט  -למה? ,לאריה על השיר בטקס ועל כך שאתה תמיד מוכן
להשתתף! לאליס על עזרה עם הזמנות בכלבו ,לצוות החג שעזרו בחשיבה עתליה ושושק‘ה ,לואלרי על התפאורה,
לעדי הלפרין על העוגה ,לזוהר על ארגון האוכל ,לחנה על העזרה בתכנון ,לליזה על קניית הבשר והלחמניות ,לגדעון
גולד על ההגברה  ,לנרי לנצ‘נר ו“הקולית“ .לרווית קושיצקי שמאמינה במתכונת הזו של עשייה פנים קהילתית ולא
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דבר העורכת
המשך..
מוותרת על גיוס וריקוד הילדים וחוצה מגדרים ,רותם נחום ,אילאיל הרץ ,אוסנת ושירה (מדריכה של עורבני) על העזרה
בריקודים השונים ,לפזית על ריכוז סרטוני החיילים.
לכל המשתתפים בטקס :המנחים ,הרקדנים ,הזמרים  ,העורכים ,המגישים ,אופי העוגות ,החיילים שלנו המברכים
ומקווה שלא שכחתי מישהו במידה וכן בבקשה הפנו את תשומת ליבי ויתוקן בעלון הבא.

ל“ג בעומר :תודה לליפז על הארגון של החג  ,מוטי ורותי נמר על תפעול המנגל ,ליזה וחנה על הנקניקיות והלחמניות,
שחר הלפרין על הלבנה המעולה ,עידית זר על פינת הקפה ובכלל וכל המתנדבים והמסייעים לאורך כל היום.
יישר כח לכולם ,אני באמת מאמינה שזוהי כוחה של קהילה ,ומזמינה חברים לקחת חלק בעשייה ובארגון שכן לאחר
כזאת תקופה ברור לי יותר מתמיד שאם לא נעשה אנחנו ,אז לא יהיה (תמיד אפשר ”לקנות“ תרבות ,ולהגיע למשהו
מוכן אך האם זה אותו דבר?? נקודה למחשבה).
בנוסף ,ארצה לאחל החלמה מהירה לענבל ברלס שלא הצליחה להגיע להקריא בטקס יון הזיכרון כי שברה את הרגל,
לרווית קושיצקי ששברה את הכתף ( אך נראה שכלום לא יעצור אותה ,ובימים אלה עומלת על גיוס הורים וילדים
לקראת שבועות ) וללולה ועמיקם רגב ,לולה שנמצאת במרכז החלמה בכפר סבא בפזיותרפיה ,שתחזרי הבייתה בקרוב

ועם המון כח ועמיקם שעבר ניתוח קל כדי שיוכל להמשיך לראות אותנו מבעד לעינה של העדשה.
ומה הפעם בעלון? חיבוק גדול לאיילת לביא על מותו של אביה ,ולחווה ,נדב אוהד קאליפה ,עומר ,רומי וכרמל דגני ,על
מותה בטרם עת של תמר דגני בת ,אחות ואם ,מצורפים קורות חייה וההספדים כפי שהוקראו בלוויה.
החודש מלאו שנתיים ללכתו של אברהם קאליפה ז“ל ,מנחם קורדובה ז“ל שנפטר לפני  61שנה( ,כמה ימים לפני
החתונה שלנו) ,ורבקה‘לה צדפי 4 ,שנים ללכתה ,אני בטוחה שהיא הייתה מתרגשת לדעת שהשבוע לראשונה מאז
מותה הופעל התנור שעליו שמרה כל כך הרבה שנים ע“י נעמה (בת זוגו של גבע קציר) והוא עובד נהדר ,הודות לשקד.
חלק ב‘ בכתבה על שנת השירות של אלה ונרי ,הפעם עם התמקדות באלה וילנאי .עתליה ולנצ‘ו מעדכנות בשינויים
בבית אליהו .תלי קולקובסקי מסיים יותר מ 44 -שנה של עבודה חקלאית ענפה ,אביב בברכה מרגשת שכתב מחו“ל

וברכה מנימרוד שחזר נפעם ומרוגש מאירוע הפרידה בדשא של ואלרי ,אביתר ברזלי מפרסם את חלקו השני של הסיפור
שלו ”היום ה ,“64-משפחת אמיתי הכינה עבורנו תפזורת על ניר אליהו ,אהרון כדורי בראיון ”חושף“ ,ופיני טוכמכר
משתף אותנו בהגיגים בחרוזים ,הפעם בנושא תוצאות הבחירות ול“ג בעומר ,ליזה עם ”רכיליזה“ בדיעה אישית ומתכון
מעולה וטעים מפי מיכל אייכלר ,וכפי שהתחייבתי ,המתכון נוסה וזכה לשבחים גם בבית שלנו.
עדכונים נוספים ותודות ,למרסיאל על תקופה קצרה אך מסורה בניהול חדר הכושר ובהצלחה לארנולד ומעיין באתגר
שלקחו על עצמם .בימים אלה בית המלאכה מושכר ע“י בחור מקסים שעושה עבודות קרמיקה ובהמשך יקיים חוגים
לחברים ,הישארו מעודכנים ,תודה ליוסי על חיבור המים למקום.
תהנו ,לירז

מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

עורכת ראשית :לירז מדר
ארכיון :עמיקם רגב

banir9158@gmail.com

מערכת :הדסה ראובני ,עתליה אייל ,חוה קאליפה,
אריה שלמון ,ליזה בוחסירה ,הילה גבע.

או לשים בתא דואר 661
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לזכרם
” אתם אינכם ולא תשובו עוד ”

מנחם קורדובה ז“ל  61שנים למותו

רבקה (רבקל‘ה) צדפי ז“ל  4שנים למותה

אברהם קאליפה ז“ל שנתיים למותו

”זה לא אותו העמק ,זה לא אותו הבית ,,אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
השביל עם השדרה ,ובשמיים עיט ,אך החיטה צומחת שוב“

איילת אביגד  -לביא

חוה ,נדב ,אהד

ירמי ,שירז ,עומר ועידו

עומר ,רומי וכרמל

משתתפים בצערכם

משתתפים בצערכם

על מות האב  /החם /הסב

על מות הבת /האחות /האם

יואל אביגד (ויגדרהויז) ז“ל

תמר דגני ז“ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

מבית ניר אליהו

מבית ניר אליהו
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תמר קאליפה  -דגני
1/61/14-11/14/66
תמר קאליפה נולדה בקיבוץ ניר אליהו בסוכות  ,6614בת אמצעית בין שני
אחיה ,אוהד הבכור ב 6611-ונדב הצעיר ב .6691-השתייכה לקבוצת שחף
ולמדה בקיבוץ וב"יחדיו" ברמת הכובש ,לבד משנתיים בין  ,6691-6694שבהן
שהתה המשפחה בשליחות בפאריס ,ותמר ואחיה למדו בביה"ס הישראלי
שם ,היחידי שהיה וקיים בעולם .בחזרה לקיבוץ הלינה המשותפת היתה קשה
עבור תמר והיא סבלה מאד.
עם סיום הלימודים בקיבוץ עברו ללמוד ב"עין השרון" ליד בית ברל ומשם
לבי"ס שפיים ,שם סיימה כמובן במגמת אומנות ואף אהבה מאד ביולוגיה.
עשתה עבודת גמר על כנימה הנפוצה במטע ההדרים ,בו עבדה תחת שרביטו
של אבא קאליפה ,נהגה בטרקטור (עם רישיון) ונהנתה מאד.
בבי"ס אהבה ביולוגיה ואת מרכז האומנות בניהולה של רבקהל'ה (פסליה
מקשטים בגאווה את גינתי).
שנת שרות עשתה בקומונה בעיר יבנה .שם עבדה בסדנא לאומנות ,בה פעלו אומנים ישראל מובילים בשעתם כמו
דויד ריב ,וזכתה מהם לשבחים על בגרותה המנטלית והאומנותית.
את הצבא עשתה כצפ"תית -בתחילה בצריפין ,שם סבלה מאד ,ולאחר מכן ובזכות מנחם זטורסקי ז"ל עברה לצנחנים
ונשמה לרווחה .ושם גם סיימה את שירותה הצבאי.
חזרה לקיבוץ ועבדה ככל בני גילה בבתי הילדים.
למדה אומנות בבי"ס מימד בתל-אביב ,סיימה בהצלחה ,אך ללא ראייה לעתיד כפרנסה.
בסוף הלימודים עזבה את הקיבוץ והתחילה את דרכה בעולם הקשה של העיר תל-אביב ,ניקיונות בתים ,מספרות
ילדים ,עד לנישואיה בגברעם ב.1/19/62 -
תמר ועומר עברו מתל אביב להרצליה ,שם רומי נולדה ,ולאחר מכן לכפר סבא ,שם נולד כרמל.
כשהילדים היו בני שנה ושנתיים וחצי החליטו לחזור לגברעם.
תמר עסקה בעבודות שונות :בית תינוקות ,בית ילדים ,מפעל ,פינת חי ובית סיעודי.
עבדה בעמותת אנוש עם חניכים במשתלה ובניהול מועדון גמלאים באשקלון ובקרן קרב בבתי ספר ,בהדרכה בטיפול
באמצעות בעלי חיים ובחוגי ילדים בקיבוץ.
בכל עבודה הוכיחה רצינות וכישרון
והיום תם הכל.
תמר נשארת באדמת גברעם לנצח ובליבותינו תמיד.
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ובעזבה את הקיבוץ ,לבד מניקיונות בתים שהיו הפרנסה
לבנות הקיבוץ (קיבלו הכשרה טובה בחריצות ועבודה
יסודית) עסקה גם כספרית במספרות ילדים ,שם גם
פגשה את עומר בעלה לעתיד.

איך מספידים בשר מבשרך ,עצם מעצמך ,שנשאת
ברחמך ,ציפית ,ייחלת
ונולדה תינוקת חמודה ,חזקה וגדולה ,במשקל  4קילו

מישירה מבט בעיניה הגדולות ומין הרגע הראשון מכריזה:
גם כשעזבה את הקיבוץ בשל אופייה האינדיבידואלי
אני כאן  -ואני עצמי!
שאפיין אותה ,נשארה מחוברת לתבנית נוף מולדתה,
כך נולדה תמר לפני כמעט  44סתווים בחג הסוכות ,ועל כן אהבה את הקיבוץ ואת האנשים  -והם החזירו לה חיבה
שמה ,בריונית קטנה ,זריזה ומתוקה כשאחיה אוהד ,אז בן והערכה.
שנתיים ,מגונן עליה מין הרגע הראשון! האח הגדול! עד
כשבאו הילדים הבינה שלא תוכל לגדל אותם בעיר ,רצתה
שלשום!
שיחוו כמוה את נפלאות הטבע ,את החופשיות של רגלים
ואיך הפכת בחודשים האחרונים לעלה נידף ,עלה תלוי על יחפות על האדמה ולא על בטון המדרכות .והחליטה לחזור
חוט זהב דקיק מין הדקיקים ,אשר כל משב רוח עלול
לקיבוץ ,הפעם לקיבוץ בו עומר נולד ,שהפך מהר מאד
לקרוע את חוט הזהב ,פתיל החיים .וכך קרה בלילה של בין לבית ובאדמתו היא נטמנת היום.
מוצ"ש לראשון – בשקט ,מבלי להעיר איש ,מסונפת
בספה אשר בסלון הלכה למחוזות בלתי נודעים ,משאירה אהבה מאד את הנוף של גברעם ,השטחים האינסופיים
מסביב ,הפריחות הנהדרות של הכלניות ושאר הפרחים.
אותנו ,יקיריה ואוהביה דוממים וכואבים.
ואני ,דרכה ,בביקורים השבועיים התפעלתי מכל טיול וסיור
ליווינו את תמר במשך מחלתה ונוכחנו שוב באישיות
החזקה שהיתה בדרכה שלה ,עם חשיבה מעמיקה בדרך ונהניתי מאד.
לצד רגישותה הרבה ,תמר היתה סלע  -שאי אפשר להזיז
מדרכה העצמית והיצירתית ,וכך נמזגו בנפשה רגישות
עמוקה ואינסופית וכוח איתן לעמוד על דעותיה ולבחור
בדרכה.

לתמר היתה גישה מיוחדת ל"גיל השלישי" ,היא הצליחה
לעורר בהם זיכרונות יפים מחייהם יחד עם רצון לחיות את
המציאות  -מצאה דרכים אל נפשם שלא נפגמה עם הזמן.
ביצירה ,סיפור ,מוסיקה  -אהבה מאד את העבודה איתם
וגם עם הגמלאים באשקלון.

שבחרה ,ואנו הלכנו איתה ולצידה.

תמר היתה מחוברת כולה לכוחות הטבע ולחיים וליצירה
ומצאה מסילות לבטא את אהבתה לעולם ולכוחות
המיסטיים החבויים בו.

תמר קיבלה כל אדם כאדם ,וכשעבדה תקופת מה
בעמותת אנוש עם פגועי נפש ,שוב אתגר שהצליחה בו
בצורה מצוינת.

לא היה שטח שלא נגעה בו ,וכשבחרה דרך ביטוי  -עשתה עולם נפשי כל כך עשיר ורחב שכבות ,שהיה בו עדיין כל
זאת בעומק וברצינות שכה אפיינו אותה :טאי-צ'י ,צ'יקונג ,כך הרבה פוטנציאל להתפתחות ...וכל זה נקטע בכאב!
לימודי ימימה ,מדיטציות שונות ,גינון וקריאה והתעניינות תישאר בליבנו כפרח נדיר שחי על פני האדמה
בתורות עתיקות ומוסיקה -אהבה אבל השטח האהוב
נתן מחינו וקיבל הרבה חזרה.
במיוחד היה כמובן הציור ,שלבש ופשט צורה ,ומציור
יהיה עצוב בלעדייך תמרי  -עצוב לאישך עומר שליווה אותך
פיגורטיבי ורישומים נהדרים ,דרך ביטוי אקספרסיבי ועד
במסירות אין קץ ,עצוב לכרמל ורומי ,שיחסרו את האומץ
לציורים הייחודים שלה המבטאים את העומק והרוחניות
שבהם שחתה כדג במים ,אחד היצורים המופיעים כמעט והנחישות של אמא דעתנית ואוהבת לכולנו ,משפחה,
חברים קרובים ורחוקים יותר.
בכל ציור ליד הציפורים העפות לגובה ולרוח.
ולי ,אמא חוי שזכתה לחסד של כמה ימים טובים אחרונים
תמר היתה ספרית מוכשרת ומאז חלתה – עדיין לא
לידך .נוחי בשלוה אלוהית.
הסתפרתי  -מי יכול להחליפה?
אמא חוי

בשבתות המשפחתיות היה תור לספרית ,והילדים כמובן
היו בראש הרשימה.
הייתה תקופה ,כשגרה בהרצליה ,שהייתה ספרית בית.
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תמר אחותי האהובה
המוכשרת ,היפה ,המורדת ,העדינה ,האמיצה ,המיוחדת
אני יכול להמשיך עם שמות תואר רבים כי את לא בדיוק
נופלת בשום הגדרה ובכל זאת יש בך מהכל.
אני חושב שזה מה שהוביל אותך כל חייך,
לדייק את מי שאת .לא להיכנע לשום תכתיב חיצוני.
נאמנות יוצאת דופן לעצמך ,שבשבילי הייתה השראה
גדולה.
אני לא זוכר את עצמי בלעדייך ולכן קשה עלי מאד
המחשבה על המשך החיים בלעדייך ,הייתה בנוכחות
שלך בחיים שלי משהו מחזק ומרגיע ,ידעתי תמיד שאני
לא לבד ,שאת רואה אותי ושמחה במי שאני ,לפעמים
אפילו גאה שאני אח שלך ולי זה תמיד היה כבוד גדול.

עזרת לי מאד כשהייתי במשבר ,בלי עצות ונאומים רק
בקבלה שקטה ואוהבת.
זה לקח לי קצת זמן ,וגם את תפקיד הדודה מילאת בצורה
המיוחדת לך ,עם יחס אישי לכל אחיין ואחיינית בסבלנות
ובהשקעה .אין פלא שאחד היעדים המועדפים על מעיין
זה דודה תמר ,לא משנה איפה ,בקיבוץ או בבית חולים.
הערצתי את הדרך שבה את נאמנה לעצמך ,מחפשת את
התעסוקה שתתאים בדיוק לך ,את התחביב המדויק
וכשמצאת למשל בצ'יקונג השקעת בו את מלוא המרץ.
גם בשעות הקשות של המחלה חיפשת את דרכך בין שלל
הטיפולים והדעות ולרגעים מצאת קצת שלווה ונחת.
הטיפולים הקשים והמחלה האלימה נתנו אותותיהם בך
ובשבת ,בביקור ,כמעט לא יכולת לדבר ואפילו לנשום,
הדופק היה חלש והמינון הגבוה של התרופות נגד כאבים
בקושי עזר.

אני זוכר את הנחישות שלך ,איך פעם צמת עם עופרי
ביום כיפור ומאז הפכת ממלכת ה"פולקע" אצל דודה נין
לצמחונית מושבעת שבזכותה ,עד שלא הופיע כרמל,
המילים "על האש" לא היו קיימות במשפחתנו.

נוחי בשלום אחותי היקרה

אני זוכר את הריבים האין סופיים על מי יושב מקדימה
בנסיעות לחדרה ולבאר שבע.

איפה שלא תהיי אני מקווה שהכאבים חלפו ואת נושמת
לרווחה סוף סוף ,לאחר כל התקופה הקשה שעברת.

אני זוכר את הקשר המיוחד שלך עם אבא ,שהיה קורא לך יש לי עוד כמה שיחות שלא השלמתי איתך ואני אצטרך
להמשיך אותן לבדי .מקווה שתוכלי לסלוח לי על הפעמים
'פאפא' ,שני "הרוחניקים" של המשפחה שיכולים
שהיית צריכה את עזרתי ואני לא שמתי לב.
להחליף ספרים על ספרות גבוהה מעל לראשינו.
אני גם זוכר כמה לא פשוט היה לך בבית הילדים
ובשליחות ,בגיל ההתבגרות ובצבא ,ובמיוחד בשנים
שאחרי הצבא ,כשעברת לעיר הגדולה למצוא עצמאות
ושקט שהפך לפעמים לבדידות.
אני מודה שלפעמים הייתי עסוק מידי בעצמי ולא הייתי
שם מספיק בשבילך ואני מבקש סליחה על כך.
שמחתי מאד ,כמו כל הקהל ,בחתונה הנהדרת שלך ושל
עומר כאן בגברעם.

את חסרה לי מאד .זה כאילו שהעולם הצטמצם קצת
עבורי.
היינו חמישה נשארנו שלושה,

שני מספרים בחיוג המהיר שלי כבר לא עונים
אוהב ומתגעגע
אהד.

התרגשתי מחוץ לחדר הלידה כשילדת את רומי ואת
כרמל.
התפעלתי מאד מהאימהות שלך והיה לי קשה כשהרחקת
לגברעם ,עם זאת הבנתי את הצורך שלך בעצמאות.
התפעלתי מהדרך שבה בנית את ביתך בצורה המיוחדת
לך והיה לי כייף גדול בתור דוד רווק לבלות שעות רבות
בביתך.
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חוי ,עומר ,רומי וכרמל היקרים!
אני לא מצליחה לעכל את עיניין הסופיות...
כל היום עבדתי בנוי וחשבתי כמה תמר אהבה פריחות ,צימחי תבלין ,אדמה ,נופים וצדק.
באתי למרפסת של חוי  ,שרק ליפני  61ימים בערך ישבנו שם תמר ואני ושאלתי את אלוהים
אם הבנתי נכון את השיעור...
יש לי ככ הרבה מילים להביע את הצער העמוק שאני מרגישה אבל אף אחת לא מיצטרפת לנחמה.
אני מחבקת אתכם בצער גדול ואני מתפללת שתמר תפגוש את יו ,שכל כך אהבה ומלאכים חדשים

לאורך המסע החדש שמחכה לה.

תמר הלכה ואני עצובה וכואבת על ההחמצה הזו שלה את החיים ושל החיים אותה.
על זה שלא תלווה את רומי וכרמל ללשכת הגיוס ,לחופה ,לשיחות חולין על אהבות ,אכזבות וסתם שיחות
של אמא וילדיה.

אתמול במוצאי שבת החליט גופה של תמר שהוא עייף מהמסע ושלח את נשמתה למקום יותר טוב.
שלווה לנשמתה של תמר האהובה שהשאירה איש מקסים שני ילדים מלאים אור ,אמא מיוחדת במינה
ואחים הכי הכי טובים בעולם ,השאירה ציורים מלאים צבעים שמחים ,נופים ,אנשים ופרחים שיימלאו
את חייכם בכל היופי הזה שלה.

משפחה יקרה ואהובה,
מי ייתן ונשמתה של תמר תינסוק אל על
ותבטיח שהרוח מעתה
תלטף את פניכם.

נוחי על משכבך תמר היקרה .

אוהבת ,יהודית.

8

יום הולדת  -ילדי מאי
”היום לפני שנים ,החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך “ נחמן מברסלב

אסטל
שר
מריו
קרבס
שלומי
קרומן
עוזי
בארי
גדי
מאור
אלישבע
לבנה
רותי
נמר
ליפז
רגב
קטרינה
הנדלר
אמל
כרמיה
ענבל
ברלס
דלית
רגב
איל
ברלס
גרין שמש מיכל
רותי
ברלס
ניר
ברזילי
בועז
אשד
טמיר יונה לירן
דותן
סלע
דוד
שר
אורי
אביו
אריאל
ברמן
רועי
קורדובה
עטרה
אשד
ענר
ביוקאורל
הילה
גולן גור
גולד
פיינבלט
בן סימון
בוחסירה
ביוקאורל
בן סימון
אמיתי

ליאורה
איל
שירן
נרי
אורן
אורי
יואב

יונה
וינברג
ברמן
אברהמי
אשד
זר
אמיתי
אברהמי
רונן

92
99
91
19
14
11
42
44
44
44
44
41
46
42
42
44
41
41
41
41
46
46
46
41
41
16
12
14
16
66
62
61
61
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נמרוד
עילם
נגה
אמיתי
נועם
חופית
תמר
יונתן
יעל חלי

66
66
6
2
9
1
4
4
1

תלי מסיים תקופה
אביב קולקובסקי
הגד״ש ,ובגלגולו הקודם השלחין ,מקיף כל כך הרבה תחומים ורגעים מחיינו :אנו שגדלנו בחיקה המאובק של סככת
הטרקטורים.
אין כמעט יום שאיני נזכר באירועים ,חוויות ,ריחות ,וטעמים ,בוטנים טריים מזכירים לי את  41בסוף הקיץ ,כל זאטוטי
הקיבוץ רצים אחרי הקומביין והמלקטות ,ואוספים את הבוטנים שנשארו באדמה.
ריח של דשא קצור מזכיר את תחילת האביב וקציר החיטה ,שרב ורוחות יבשות מזכירים שתילת אבטיחים וכבישת
חבילות חציר.
בריזה חמימה ולחה של קיץ בשפלת החוף מביאה איתה זיכרונות של אבטיחים טריים ,הנושאים עמם את מעט צינת
הליל בשדה.
רוחות קרירות לפני סערת חורף ראשונה בנובמבר אומרות שהגיע זמן זריעת החיטה ,וימים בהירים של חורף
מבשרים על זמן תילּול תפוחי האדמה והערכת הנזקים ...ותמיד היו נזקים:
מי שלא חזה בקמטים הנחרשים בפניו של חקלאי בזמן מטחי הברד ,או כאשר החזאי מבשר על ״קרה במקומות
המועדים״ לא יודע חריש עמוק מהּו.
וכל הזיכרונות הרבים מכדי פירוט ,תמיד מלּווים באנשים ובדמויות מאדמת הארץ ומכל קצוות הארץ .מכל תרבויות,
דתות ,עדות ומיני הארץ .כי עבודת האדמה ואהבת האדם הן (בעיניי לפחות) העבותות שקשרו את חתן הערב למקום
הזה בארבעים וכמה שנים האחרונות.
בכוונה לא הזכרתי שמות כי יש כל כך הרבה וכולם חשובים! חשוב לי שתדעו ,שהאהבה ,החיבה ,והנתינה לאבא
הורגשה תמיד!
מרחוק אני רוצה לאחל לתלי ,נפתלי ,נפתלון ,קרטון ,פטיש ,מורדוך ,ביל קרסון ,אּבּו רּביע ,הרבה שנים טובות והרבה
חברויות אמת לפחות כמו שהיו עד עכשיו!
תודה רבה לכולכם שוב,

ממני :רּביע איּבן תלי (אביב )
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תלי מסיים תקופה
נימרוד מדר
במהלך העומר  -בין ל"ג לשבועות ,הוזמנתי יחד עם עוד חברים רבים למסיבת פרידה לתלי  -מענף הגד"ש ותאגיד
החקלאות.
את המסיבה ,שנעשתה בטוב טעם תרתי משמע ,במתחם "קשת בענן" ארגנו בני המשפחה וחברים ,והוזמנו אליה
גם עמיתים ומגדלים רבים ואנשים מתחום החקלאות ,שעבדו עם תלי ב 44-השנים האחרונות.
בהחלט אירוע מרגש ומכבד קריירה של אדם שעבד יותר מארבעים שנה "נטו" (לדבריו  -כשבין לבין "חטא" בתפקיד
המזכיר ,וביצע שליחות במכסיקו) .כאיש מטע עבדנו בשכנות למשרד הגד"ש ,וגם יצא לי לעבוד תחת תלי כחצי
שנה שבין חזרתי מאחד הטיולים "אחרי צבא"  -לחזרתי למטע ,וזו זכורה כתקופה משמעותית וכיף גדול – עבודה
באווירה טובה עם איש חכם וחברהמ'ן ,שיודע ומכיר כל רגב בשלושת אלפי הדונמים המקיפים אותנו .בתקופה זו
גידלנו תפוחי אדמה ובטטות ,בהם רכש תלי שם של מומחה עולמי ,וכן אבטיחים דלעת חיטה וכרוב .כמי שבא
מהפרדס והמטעים הסובטרופיים היה בכך עולם חדש ובעיקר העבודה עם הטרקטורים הגדולים והעיבודים שהצריכו

מיומנות נרכשת וסבלנות גדולה .ועל אף שזו היתה תקופה קצרה יחסית ,היא היתה משמעותית וזכות לעבוד עם
אדמו"ר של ממש בתחום החקלאות עם מקצוענות בעבודת האדמה מזן נדיר (שלא לומר נכחד) ,ויותר מזה אדם
הומניסט עם ידע נרחב והשקפת עולם בכל נושא שעלה בארוחות הבוקר המשותפות ,וכמובן ההומור .בערב
ההוקרה ,כמו בעבודה לפני עשרים שנה ניכר מאד שתלי הוא איש של אנשים – מארח למופת במשרדו ,אדם שאת
עצתו באים לשמוע מכל קצוות תבל ,וגם באירוע הפרידה נכחו מוקירים מלפחות שלוש דתות ,עובדים בחקלאות
מהקיבוץ ומהסביבה שעבדו עם תלי לאורך השנים ,אנשי שיווק ,מובילים ,אנשי מערך ההדרכה ובתי-האריזה,
מומחים ומדריכים חקלאיים לצד פועלים וקבלנים ששמרו על קשר עד עצם היום הזה .הברכות מטעם המשפחה
ודבריו של תלי עצמו היו מרגשים והדגישו עד כמה היתה חשובה החקלאות והאדמה לא רק לתלי עצמו ,אלא גם
למשפחתו הגרעינית התומכת והקרובה .אני מאחל לתלי שיוכל לעסוק עוד הרבה שנים בחקלאות ,וימשיך לייעץ
בכל כנפות תבל כפי שהוא עושה בחן ובמקצוענות רבה מזה למעלה מעשור ,ובזמן שהתפנה יקדיש למשפחה.
אני מקווה שבשבילנו בניר אליהו נדע ליצור עתודה גם לענף החקלאות,
שכן ללא האגודה השיתופית החקלאית אין לקיבוץ זכות קיום ונמשיך את
המיזם של עבודת הנוער שחידשנו בחקלאות בעזרתו של תלי בחצי השנה
האחרונה .בהצלחה תלי!

נימרוד
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ראיון אישי
נרי בוחסירה ואלה וילנאי — שנת שירות
במוצ"ש הזמנתי את נרי ואלה לשיחה על שנת השירות

שעובדים ביחד ,יש שעות שעובדים כ"א עם הקבוצה

שלהן ,שתי נערות שאני מכירה מילדות /נערות ,אחת

שלו באחד הענפים החקלאיים .מארבע אנחנו בפנימייה

אפילו מיום לידתה ,כאשר צילמתי אותה מייד עם יציאתה ויש לכל אחד קבוצה שהוא מלווה .זו פנימייה טיפולית:
לעולם (נרי) .תוך כדי שיחה אני נחשפת לשתי נשות

שילוב של נוער צברי שהוצא מן הבית ונעל"ה .הקבוצה

חינוך לכל דבר ועניין ,בוגרות ,חכמות מרתקות ,מעוררות שלי היא קבוצת נעל"ה לא קלה :חלק כבר "עפו" וחזרו
השראה ומלאות אור וברק של עשייה ומשמעות בעיניים .לארץ המוצא ויש גם כאלה שיצאו למסגרת טיפולית
להלן החלק השני:
ולאן באמת בצבא?
נרי :אני עוד לא יודעת ...עוד לא חושבת על זה כי זה
מזכיר לי ששנת השירות נגמרת...
גם נרי וגם אלה ממש מאוכזבות שהשנה נגמרת...

פסיכיאטרית .אנחנו איתם עד  61בלילה ,ואח"כ ישיבות
בקומונה עד לשעות הקטנות של הלילה ,הולכים קצת
לישון וקמים מוקדם להכין ארוחת בוקר...
ילדי נעל"ה עולים לבד?
אלה :כן – נעל"ה זה נוער בעיקר ממדינות ברה"מ

לשעבר ,שהוריו נשארו בחו"ל ...השאיפה היא ,שאחרי

אלה :מדחיקות את זה שהשנה הולכת להיגמר...

התקופה בפנימייה הם ילכו לצבא או לעתודה ,חלק

מתכננים לעשות שבת קומונה של השינשינים...

חוזרים לרוסיה אבל לא רבים...

אלה :אני התחלתי ב 6-לאוגוסט ומסיימת ב 6-ליולי.

יש לכם קשר עם ההורים?

נרי :לנו יש תקנים לעוד חודש ומעבירים את החפיפה

אלה :יש קשר טלפוני ,בחופשות הם טסים הביתה ,יש

לקורס שאחרי .זה ממש חשוב שהמחליפים יגורו

כאלה שלא  -ואז השינשינים לוקחים את הנשארים

בקומונה חודש לפני ,כי זה הרבה הסתגלות לעבור

הביתה לחופשת החג .הפנימייה דואגת למשפחות

מהבית לקומונה...

מאמצות מהסביבה ,חלק לא רוצים וחלק לא מוצאים...

אלה ,מה את עושה?

התהליך לוקח זמן – לבוא עם עובדת סוציאלית ולמצוא

אלה :אני בשנת שירות בכפר הנוער בנהלל ,שמורכב

התאמה .אני עם כתה ט'.

מפנימייה ,משקים חקלאיים (רפת ,משק אקולוגי,

הנוער הוא מעורב

מטעים ,שדות חממות ואורווה) ובי"ס .אנחנו שמונה

בנים בנות ,מה

שינשינים (חצי-חצי בנות) ועוד ארבע בנות שירות לאומי .לומדים? עושים
יש לנו בית בכפר הנוער בו אנחנו גרים ביחד בנים ובנות

בגרויות?

כל שמונת השינשינים.

אלה :בעקרון כן ,אבל

היום מתחלק לשניים :מש-שבע עד אחת החניכים

הצעירים יותר לומדים

לומדים .בשתיים אוכלים ואחה"צ בפנימייה .יש שעות

בעיקר עברית ,יש
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צברים ממשפחות קשות ,צווי בימ"ש וסיפורים מזעזעים.

בפנימייה ,עובדים סוציאליים ומלווה רגשי ,גיורא – שהוא

יש קבוצה של צברים שאין להם ש"ש (פשוט כי אין

רק בשבילנו השינשינים .הוא בעיקר עובד על התהליך

מספיק שינשינים) אז לקחתי על עצמי – קבוצה מאד

הקבוצתי שלנו בקומונה .החיים בקומונה היו האתגר הכי

קשה .מגיעים מסיפורים מאד קשים בבית ,מותחים

קשה שלי ,יותר מהחניכים ויותר מהעבודה ,השיחות הם

גבולות :הרבה אלימות סמים ואלכוהול ,מדברים לא יפה,

על הקשיים בקבוצה .הוא מוביל אותנו לזה שנדבר בינינו

עושים שטויות  -אבל אלה החניכים האהובים עליי...

לבין עצמנו ,נפתח מתיחויות ונהיה גלויים ומשתפים

מה את עושה אם את רואה חניך מעשן או שותה?

ונפתור קונפליקטים בינינו בשיח בוגר.

אלה :יש הבדל ביני לבין מדריך – אנחנו שינשינים וזה לא

מה קשה באתגר?

התפקיד שלנו לקיים משמעת .אבל אני מנסה להסביר

כל אחד שונה לגמרי ,רוב האנשים בקומונה  -אם הם היו

להם שזה לא ראוי ,כמו אח בוגר ולא כמישהו סמכותני.

איתי בשכבה אולי לא היו החברים שלי ,לא בסגנון שלי...

בתחילת השנה היה לנו בלבול עם זה ,עד שמוצאים את

אנשים שקשה לי לתקשר איתם .למשל היה לי שותף

הדרך הייחודית של הש"ש .אנחנו לא סתם "שינשינים"

בקומונה שהיה לי מאד קשה איתו ,אבל בעזרתו של גיורא

ולא "מדריכים צעירים" – אלא מעין מתווכים בין החניכים ,המלווה הרגשי פתחנו ועבדנו על הדברים ופתרנו הרבה
שקרובים מאד אלינו בגיל ,למדריכים ולסגל.

מהבעיות.

נרי :אצלנו אין את בעיית האלכוהול בכלל ...אבל כן

נרי :פעם בשבועיים יש לנו פגישה עם בחורה מכמהין,

סיגריות ונרגילות שזה מאד מושרש אצלם במסורת ,חלק

שמעבירה לנו ליווי רגשי חברתי שנוגע לחיי הקומונה .זה

מלהיות גבר – אני העדפתי להסביר להם שזה לא בריא,

האתגר הכי קשה .אם אנחנו במצב טוב בקומונה  -אז

ואם הם מעשנים אז לא לידי ,שילמדו לכבד ,וזה עזר.

אנחנו במצב טוב מול החניכים .יש את משבר דצמבר

אלה – האוכלוסיה אצלנו אחרת ,צריך להגיע לגובה

(אלה  -אצלנו זה נקרא "משבר חנוכה" )...זה ידוע בשנת

העיניים איתם ולדבר בשפה שלהם ,צריך לפתח יצירתיות שירות ...כשהיה משבר  -זה הורגש בעבודה עם החניכים,
הפעולות היו פחות מוצלחות.
בשביל ההפרדה בין מדריך לשינשין .מישהו מהקומונה
שלא מצליח ,ומתנהג כמו מדריך  -הוא לא כתובת לחניך

אלה האם בשנה מספיקים לעבור תהליכים?

לבוא לפרוק ולשתף ואז זה פספוס ...הם מבקשים את

אלה – מצד אחד בשנה עברנו כ"כ הרבה ,ומצד שני

הגבולות ,והקירבה לגיל יוצרת הזדמנות שלמדריכים ולסגל תהליכים זה דבר שאף פעם לא נגמר .עברתי השנה כל
אין אותה – להגיע לחניכים...
כך הרבה תהליכים – אבל הם כולם מתמשכים ולא משהו
נרי – בשנה הזו מה שהתפתח מאד אצלי זו היצירתיות,

שנגמר...

של איך לגרום לחניכים לפעול ולא מתוך סמכות או חשש

יש חניך מיוחד שנגע בכם?

להיענש.
אלה – יש הרבה ,יש לי כל יום שתיים שלוש קבוצות של

אתן מבינות שלפני פחות משנה הייתן בגיל ובמעמד של עשרה  -חמשה עשר חניכים ועוד שלושים אחה"צ
החניכים ,ועכשיו אתן יכולות לחנוך ולעבוד בחינוך?
בפנימייה ,יש כל כך הרבה מהם שנוגעים בך ,כל כך
אלה – זה סוויץ' מטורף שהמציאות מחייבת לעשות בשנת הרבה סיפורים מרגשים ,קשר אישי.
שירות ,אבל גם לנו יש ליווי צמוד :מלווה מקצועי

אני אחראית לפינת חי ,כל השבת חיפשתי בקיבוץ משהו
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שאפשר להפוך אותו לבריכת ברווזים...

נרי – החיילים היו צוחקים עלינו שאנחנו סוגרים יותר

כרגע בתהליך ריאיון לחדשים של כתות ט' וי'

מהם ,זה קיטשי להגיד שזו שנה שלא תחזור אבל תישאר

יש לכם תפקידים?
נרי – אני אחראית על המחסן "ע' איילת" – העוזרת של

לכל החיים .זה משפט שעומר פלג אמרה לנו...
הייתן חוזרות להדרכה? לכפרי נוער?
איילת שאחראית על הלוגיסטיקה – להכין רשימות להזמין נרי – ששואלים מה תעשו אחרי הצבא? אני חושבת
לחזור להדרכה בניצנה.
מה שצריך.
אלה – אני אחראית תרבות ,מודל הצ'יף – כל פעם מישהו אלה – אני הייתי שמחה לעבוד בחינוך ,אבל לא מדריכה
בפנימייה ,יותר בטיפול ולא כדמות סמכותית .מדריכים
אחר הוא הצ'יף ומחלק את הסמכויות.
בפנימיות כאלה הרבה פעמים מגיעים ללא תנאי סף
יש אירוע שיא כל שבוע ,מסיבת חנוכה ,מסיבת פורים
גבוהים והרמה בהתאם .חלק מהם מגיעים לתפקיד לצורך
וכו' ...אני אחראית על כל הדברים שקשורים לקשר עם
פרנסה ולא דווקא מבחירה בחינוך .הייתי חושבת לחזור
הפנימייה ,אחראית על האוכל שלוקחים לקומונה – פעם
לתחום הטיפולי אבל בסוף הדרך ...אחרי שאממש את
בשבוע הולכת להביא אוכל...
השאיפות בתחום הריקוד והמשחק ...אבל לא בתחום
יש תפקיד הלוזרית – אחראית על הלוז,
הקשה של הדרכה בכפרי נוער ,יותר משהו טיפולי.
יש שבוע אמצע ושבוע סוף במהלכו הקומונה מטיילת
ביחד ,יש פעילות שהיא רק לקומונה.
אלה – אצלנו הקומונה היא מעל עשר שנים ,אז יש
תפקידים מוגדרים ,יש המון מסורות ,יש הליך של שיפור
ושימור – מדברים על מה שעשינו ,מה שטוב ומה לשפר.
אצל נרי זה יותר ראשוני ,צריך להמציא את התפקידים...
אחד השינשינים התחיל חוג משוטטים.

הייתן ממליצות ללכת לשנת שירות?
אלה – חובה

אלה ,את יודעת מה את הולכת לעשות בצבא?
אלה – לא ,אני אמורה להתגייס ב 64-לספט' ואולי זה עוד
יידחה ,אמורים לקבל שיבוץ לתפקידים במאי.
ומה עם הבחירות ,פעם ראשונה?
אלה – חוזרת להצביע כחול לבן .נרי – אדע באותו
היום...
אלה – עשינו ערב על בחירות ,כל אחד היה צריך לייצג את
אחת המפלגות והיה ממש כיף.
נרי – בגלל שאנחנו עובדים עם נוער מדינה ,עובדים עם

נרי – זאת שנה שמי שלא עושה אותה  -מפספס.

מישהי ממכינת בינ"ה על זהות – החבר'ה שלנו עוברים

מה החזיק אתכן?

ברובם מביבי לגנץ ...הממשלה האחרונה הקציבה

אלה – הייתי הראשונה בשכבה שהתקבלה וכולם שמחו

סכומים משמעותיים לחברה הבדואית.

בשבילי.

זה סיפור מרגש מה שעשיתן בשנת שירות.

נרי – שווה את כל הקושי ,הייתי עושה שוב.

אלה – מרגישה שסיפרנו על קצה המזלג.

אלה – חד משמעית ,למרות שיש לא פחות קושי מכיף,

הדבר הכי משמעותי זה להציל חיים .עצרתי חניכה

זה מה שמספק.

שחתכה את עצמה .המשימה שלי לגביה זה לשים לב,
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דפקתי בדלת והיא לא ענתה – נכנסתי בכוח ועצרתי

איך שומרים על קשר עם המשפחה וחברים בבית,

אותה .היא כעת מאושפזת.

החבר?

איך מתמודדים עם זה?

אלה – לומדים להתמקד בחברים הטובים באמת ...אי

אלה – עם עובדת סוציאלית ,זאת לא החניכה הראשונה

אפשר הכל ,אני משתדלת לשמור בכל מסגרת על

שמנסה להתאבד ...היה אונס בקבוצה – אחד החניכים

החברויות הטובות באמת ,זה גרם לי להיות מאד מתוכננת

אנס חניכה .העיפו אותו בחזרה לרוסיה ,אבל לה מאד

ופרפקציוניסטית בסופ"ש ,עכשיו אני לומדת קצת

קשה .זו פנימייה חינוכית ולא טיפולית ,ולכן מעיפים ,כי אין לשחרר ...הייתי רגילה שיש לי מיליון חברים ...ופתאום זה
הצטמצם ,ובהתחלה היה לי ממש קשה...
כלים לטפל שם .אני למשל נאבקתי על זה שהנערה
שחתכה את עצמה תעבור למסגרת מתאימה ולא על

נשמע שאתן הולכות להתגעגע ,איזה מדהים זה

המצפון שלי.

ליצור כאלה קשרים ,שיחקתן אותה ,זה מאד

כרגע עולים לי מקרים קשים ...צריך לפקוח עיניים ולהיות

מרגש – זה קצת מוזר לי לשמוע אתכן ,אני עוד

מודעים ,לשים לב להתנהגויות.

זוכרת שצילמתי אותך נרי בחדר לידה ...ואיתך

היו לך רגעי שבירה?

אלה רק דיברנו על הבגרות בספרות ותראו איפה
אתן? נשמעות כל כך בוגרות עם ניסיון בחינוך...

אלה  -כן בטח ,אבל אני עושה תהליך ולומדת להתמודד

המשפחות שלכן בטוח מאוד גאות בכן – היה

עם הקשיים .למרות שאנחנו בתקופה פחות טובה עם

כיף ותודה !

הקומונה  -אני מאמינה שנשמור על קשר עם החברים
בקומונה .עצם המגורים של שמונה ביחד כל יום כל היום
 זה מאד אינטסנסיבי ...סוגרים  16ולפעמים רבים עלשטויות.
נרי – אצלנו – מה שמאד נכון מכל הסטיגמות זה העיסוק
בסמים ,אבל פחות השימוש ויותר הסחר ...ויש משפחות

שהכריחו את הבנים שלהם לבוא עם זה לפנימייה...
ביקורי בית עושים?
אלה – לא ,אבל כן משתתפים בשיחות הורים ,ויש הורים
שאני בקשר איתם.
זה נשמע המון אחריות לצד חוויה מדהימה שמלמדת
ומבגרת.
אלה – אולי סיפרתי את הדברים הקשים גם אבל בסוף זה
כיף ...מסתובבת בכפר כמו סלב עם אהבה מ141-
חניכים ,ויש טיולים ומסורות וחגים ,שבת קומונה ועוד.
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סיפור בהמשכים
אביתר ברזלי—היום ה51-

כ

עבור שעתיים ושמונה עשרה דקות יצאנו מהסרט והתחלנו להחליף חוויות מהסרט "הארי פוטר ומסדר עוף-החול".

התקשרתי לאבא כי רציתי שיסיע אותי הביתה הגעתי למענה קולי ,ניסיתי שוב ,עוד פעם הגעתי למענה קולי "לאן
נלך?" שאלתי את דן "תראי את זה" הוא אמר לרגע הוא התאמץ "תספרי עד עשר" אמר לי ,התחלתי לספור בלב "אחת,
שתיים ,שלוש" "...עשר" "תעצמי עיניים" אמר לי דן עצמתי את העיניים.
"עכשיו לפקוח" אמר לי דן כעבור חמש שניות "וואו" אמרתי אחרי שפקחתי עיניים הייתי בטירה עצומה ,גדולה כפול
עשר מהווילה שלנו בגינה היו שלל צבעים ומלא מלא פרחים שיחים ועצים.
"איך הגענו לפה" שאלתי את דן "את זה אני כבר לא אומר" ענה לי "בואי אחרי" הלכתי אחרי דן הגענו לדלת הוא פתח
את הדלת הענקית "וואו וואו וואו" אמרתי ראיתי בחדר הכניסה מלא פסלים והקירות היו בצבע זהב כסף ועוד צבעים
שלא הכרתי ,לקח לעיניים שלי זמן להתרגל ליופי הזה "אני רעבה" ציינתי בפני דן "יוסי" צעק דן יוסי המשרת הגיע "מה
רצונך הלורד דן?" שאל יוסי "תכיר זאת לילה אחותי" "שלום לילה" אמר לי יוסי "שלום גם לך" עניתי "מה רצונך גברת
לילה?" "אני מעוד רעבה ,אם תוכל להביא לי אוכל ,בבקשה" "כן גברתי" ענה יוסי הוא לחץ על כפתור בשלט שהחזיק
ביד ונעלם.
"איפה הוא?" שאלתי את דן "ירד למטבח" ענה לי "איפה החדר שלי?" שאלתי "תחזיקי אותי" ענה "למה?" הוא לא
ענה והרשתי לחץ נוראי בבטן ונפלתי על הרצפה ,דן מיהר להרים אותי "את בסדר?" שאל אותי "כן" עניתי "זה חדרך"
אמר לי דן הסתכלתי החדר היה גדול פי חמש מהחדר שלי בווילה" ,יש לך פה :ווי פי חינם ,בגדים חדשים וכל מה
שתרצי יש לך" הלכתי למיטה היא הייתה רכה כמו משי הלכתי לארון פתחתי אותו ובפנים היו שמלות ג'ינסים ומלא
בגדים יפים הכי יפה היה שמלת מלמלה לבנה "איתה אני אלך מחר" חשבתי לעצמי.

יום שלישי תאריך 71.1.7771
יומני היקר היום הגעתי לטירה ענקית ומצאתי בארון שמלה מהממת מחר אני אלך איתה ,המיטה שלי הכי יפה
בעולם ומרגישה כמו משי ,יש לי  wifiאישי ,מלא אוכל ,ולפחות אלף טבעות ושרשראות וכל מה שארצה אני
הולכת לישון
לילה טוב
זה מה שכתבתי ביומן שלי אחרי חמש דקות הלכתי לישון.

המשך בעלון הבא....
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תפזורת ניר אליהו
את התפזורת הכינו ,משפחת אמיתי ( יש לכם רעיונות נוספים ? מוזמנים לשלוח אלינו)
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מחסן מילים

פינת חי ,בור הפיל ,אליס ,בית אליהו ,מעדניר ,פלסטניר ,עדן על המים

חסידה ,פשוש ,סיקסק ,שחרור ,שרקרק ,כחל ,עורבני ,נקר
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מה חדש ?
לנצ‘ו ועתליה  -בית אליהו
לחברים שלום.

אנחנו – לנצ'ו ועתליה ,קיבלנו על עצמנו בימים אלה את האחריות על בית אליהו.
קיבלנו את הבית מליזה ,שנשאה אחריות זאת  6שנים!
תודה לך ליזה על ההשקעה וההתמדה ועל זאת עוד נודה לך בהזדמנות קרובה.

בינתיים ,אנחנו מחכות לתיקון הגג ,בתקווה שהפעם התיקון יחזיק מעמד ואח"כ לתיקונים ,חידושים וצביעה.
נשתדל לשמור על המקום כבית חם לכולנו ונוכל לעשות זאת רק בעזרתכם
וביחד נשמור על בית אליהו כאילו הוא הבית הפרטי שלנו.
אנחנו עומדות לשירותכם בכל שאלה ובקשה:
לנצ'ו – 050-5918395
עתליה – 050-5193108

מועדון גמלאים  -לו“ז
חודש יוני  -המועדון פתוח החל מהשעה  2:11עם ארוחת בוקר
פעילות

תאריך
/6/652

הרצאה :נימרוד מדר ” -התנדבות כמשימת בר מצווה“

536/652

קטי רפפורט :בואו נעשה אומנות בכיף

 - 956/652יום שישי

הרצאה :ד"ר אבי זלבה ” -המסע למוחו של העבריין ועד
כמה אנחנו קרובים לשם“.

916/652

 .6חוג אנגלית מדוברת  -עם ליהיא בוזו שיעור חשיפה -
הזמנה לסדנא בת ארבעה מפגשים.
 .1בנוסף יערך מפגש היכרות ראשון עם ילדי גן שרקרק,
כגן מאמץ.

צוות המועדון ,לנצ‘ו ,שולה ,ליאורה ולירז
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משולחן הוותיקן
פיני טוכמכר  -ל“ג בעומר
רוצים להצטרף למאגר — עדכנו אותנו

האש מפצחת זרדים בדממה,

”אם יש מן צ‘יזבאט ,אשר איש משום מה

עשן סמיך עולה מהמדורה,

אינו רוצה כלל לשמוע

ומעבר למסך עולה השאלה,

ישנם עתיקים שיינם משומר

על מה ולמה כל החגיגה?

נקשיב אליהם מבלי נוע.

להר מירון ,עולים מאות אלפים,

הרוח רועשת ,גחלת לוחשת,

מבצעים ”גלח“ שרים ורוקדים,

וליל עלינו ירד,

מבקשים רחמים מאותם ”צדיקים“,

מערב עד שחרף ספר לנו אחא

שכנראה ”ידוענים“ בזיווג זיווגים,

ספר נא ,ספר נא צ‘יזבאט

ולוקחים כספים ”בעבור“ המון ילדים.

ולסיום כפי שלימדונו אבותינו,
בידינו ,שלכם — שלחו אלינו את הפתרון
המשפחה
יהיה על
”כאפותה“ ו“שטרימאל“ מכסים את גופם,רוצים שהציור הבא
זרנוקינו
כאשר

ומי יודע מה מסתתר מאחורי פרצופם,

”נשקה“ לרוויה את גחליו הלוחשות,

הגוף כבר מזמן לא זכה לקרצוף,

ונבקש מרבינו יוחאי לנוח במנוחות.

מה שברור הוא ,שהריח אינו נופת -צוף

איש באמונתו יחיה ,לימדונו חז“לנו,

אך מה לנו ולמסורת מדורת שבטנו?
נקניקיות ,לחמניות תאווה לחיקנו,
טבולים בעשן הסמיך המכסה את עינינו.

קומו לכם! צאו מהמדורה,
אין בינינו לבינה ולו במעט הבנה,
חושו אחים חושו חיזרו להשכלה

לימדו את התורה ,עשו בה חלופה.
עוד אבינו חי ,זועק לו בר יוחאי
ואין איש שקם ועונה לו ,די ודי!!
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שפיץ או עציץ
אהרון כדורי
חדר אוכל או אוכל בבית

גם וגם תלוי מה יש בחדר האוכל.

רפואה אלטרנטיבית או
רפואה קונבנציונלית

אלטרנטיבית ,עד שאני חולה ואז לוקח נורופן.

שווארמה או סושי

סושי ,נגמלתי משווארמה.

מסיבת טראנס או מסיבת פוך בימנו אנו ,מסיבת פוך לגמרי ,מיציתי את הטראנסים בכל חור אפשרי בארץ ובעולם
ספורט או ספה

ספורט ,בעיקר ריצה (ולדבר תוך כדי )

טרקים בהימליה או בטן גב
בתאילנד

טרקים בהימליה By far ,לטייל ולהינות  -אני מת על זה!!

טכנולוג או טכנופוב

יותר טכנופוב ,אבל אם צריך לבנות מחשב אני מוכן לעמוד באתגר

מתוק או מלוח

מתוק  -שוקולד ועוד שוקו ולקינוח שוקולד  -למרות שתכלס אני אוכל הכל

קרמבו -קצפת או עוגייה

קודם אני אוכל את העוגייה ואז מתענג על הקצפת ,אוהב קרמבו בצורה קיצונית

שוק או שיק

שיק (מה ששירה קונה לי)

כדורגל או כדורסל

כדורגל ,אוהד הפועל רק כי השכנים נאים בעיניי

ממחזר או מחנטרש

אם שירה לא רואה אני מחנטרש.

שבת :בריכה בעדן או ים

גם וגם לפי בחירתם של הילדים .אוהב מאוד את הבריכה ואוהב גם את הים.

ג‘וק  -בורח או מורח

בטח מורח ומוודא הריגה.

מוטו בחיים

לעשות חיים והרבה

 1דברים שאנחנו לא יודעים
עליך

סיכום המערכת:
שפיץ אמיתי !

.6

הכי אוהב את האוכל של שירה.

.1

שונא דחיינות ,עושה הכל מהר ועכשיו.

.1

בכל חופשה אני קורא ספר אחד

אהרון הוא קונצנזוס ,היכולת שלו לרוץ במהירות של  4קמ לשעה וגם לדבר מקנה לו
כמה נקודות פור על הרבה מרואיינים שעוד יהיו בטור הזה ,וכל זאת על אף ההודאה
שלו בחינטרוש כששירה לא רואה ובהתעלמות מדברי החנופה לשכנים על אהדה
של הקבוצה האדומה (לא אחת נראה מזיע ומתנשף בצהוב זוהר . )..טייל וספורטאי
אדיר ,שיק בכפייה ומורח ג‘וקים בהנאה ..ובסולם השפיץ אהרון מקבל אצלנו דוז
פואה ללא ספק!!
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שיר אחד בחודש
פיני טוכמכר  -תוצאות הבחירות
את זה השבוע ,פתחתי פרוע,

נזדיין בסבלנות ,עם הרבה אמונות,

נרגש ונסער מתוצאות האירוע,

נכסוס ציפורניים ונחזיק זה לזו אצבעות,

בי קיוויתי ,שהכל ברור וידוע,

עד יעבור זעם ובאופק יפציעו אורות,

ואין ספק ש“המהפך“ ,אינו רעוע...

עם תקוות חדשות לעתיד הדורות.

אך לא דובים ולא יער ,שוד ושבר,

יום העצמאות השיב לנו מולדת,

ידיעות על ”נפילות“ מכל עבר,

אחת! אחת ויחידה ואין ! אין אחרת!

טענות ”ששתו“ קולות ונותר לו קבר,

שמור נא אלוהה ,על זאת נחלת מורשת,

”העבודה“ ו“מרץ“ ,מלקקים פצעים בצבר...

לבאים אחרינו ,בבואם של ימים לרשת !!

”כחול ולבן“ המריאה אל על,
אך זה לא סיפק לכבוש את החלל,
נותרו מימין :מחלקי השלל,

את כל זאת כתב פיני בכישרון רב ,עם סיום הבחירות ,מה שהוא
לא ידע שבקרוב יאלץ לכתוב לנו שיר נוסף,
ומה יהיו התוצאות הפעם?

מי פילל? ומי מילל? שזו ישראל?!

לפני שאנחנו הולכים להצביע ,מצרפת נאום מעורר השראה ומלא
תקווה שלא נשכח בארץ וגם פה בקיבוץ שלנו ”את הדאגה לאחר,
ובעיקר לחלש ולמוחלש לגר ליתום ולאלמנה...

אז מה שנראה עתה בפאסון,

אלא מי שנתון באורה ,אינו רואה למי שנתון בחשיכה

”טילים“ ו“תהילים“ יתפסו השלטון,

אבל מי שהוא נתון בחשיכה ,רואה למי שנתון באורה“ (מדרש
תנחומא)

ואלו ירוקנו הקופה בזדון...

מתוך נאום הבכורה של חילי טרופר בכנסת ,שהספיק להיות 41
יום חבר כנסת ,וכולי תקווה שיחזור .לירז

אלו יובילו למלחמת קלון,

ועל כל אלו מה שנותר,
הרי זה הוא ביבי ,כוכב הכיכר,
יחד עם פוטין ,טראמפ והשאר,
הם יובילו אותנו אל המחר...
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רכיליזה
ליזה בוחסירה


עלינו לבריכה כי כולם אמרו שחייבים לראות את השינוי .צבעו את הבריכה בצבע כחול מאוד כהה ,מאוד
מתאים לכלל הצבעים שם אבל ממש לא מתאים לבריכה האהובה שלנו ,נו ...טוב הבטיחו לשפר את השוליים.
שמחים שחנוך היקר נמצא שם -סוף סוף מישהוא שמאוד רוצה שנגיע לבריכה ושומר עליה ועלינו .שיהיה
לכולנו זמן רחצה ארוך ונעים.
כבוד גדול ותודה רבה לכל מי שבא לתרום דם – ולליאורה גולד שהביאה את מד“א לכאן ,זה חשוב לעזור ולהציל
חיים וזה נחמד מאוד שזה זמין לנו בבית.
מפסח נפרדנו במרוץ אופנים נחמד ,חשוב מאוד לפני אכילת מופלטה לעשות ספורט ,יישר כח לנורית ולירז על
 4ק“ג מופלטות שחוסלו כהרף עין.
החלק ”האומנותי“ השנה בטקס יום השואה היה עבודת הגמר של אלה וילנאי ,איזו עוצמה של ריקוד ,כבוד
אלה ריגשת אותנו מאוד.
טקס יום הזיכרון כמיטב המסורת המכבדת – כמה הקולות של שירז ,נרי  ,אלעד ואריה ,נעימים ומרגשים.
יום העצמאות( כמובן עם זיקוקים ) ,נחגג בכבוד גדול ל–  96שנים של עצמאות ישראל והבטחה של טייסנו ,איל
רונן ואיל ירושלמי ששנה הבא הם לא מברכים במצעד החיילים את המדינה והקיבוץ..
אין כמו הטקס המסורתי שילדי כל הגילאים מופיעים והקולית שלנו שהנעימה ,תודה לאסתר זטורסקי ולירז
שלא מוותרות לנו על איכות מסורתית ועוצמתית.
וכמובן שאין יום עצמאות בלי כתובות האש של חברת הילדים שעמלו קשה למופע אורות מדהים ותוכן אדיר,
הם פשוט יודעים אך להעביר מסר ולהגיד את שבליבם בלי ”שיימינג“ בהודעות אינטרנט מעליבות ,רק ללמוד
מהם.
בל"ג בעומר תמיד יש חום גדול שמחליף את המדורה הגדולה ,כאשר הדגש הוא על הביחד עם הנמרים על
המנגל וניהול האירוע של ליפז רגב שלשמחתנו (גם הוא לא מוותר על מסורת).



אחרונה וחביבה ,מזל טוב לקרולינה קרבס על חתונתה עם בחיר ליבה אורי פילר ,למריו ומוניקה המון שמחה
ונחת.












ליזה בוחסירה

הידעת בתחום הבריאות
ליאורה גולד
ניתן לקבל החזר עבור טיפולים ברפואה משלימה :אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,אוסטיאופתיה ,הרבולוגיה,
שיטת פאולה ,תזונה ,היפנוזה ,כירופרקטיקה ,הומיאופתיה ,פלדנקרייז ,ביו-פידבק ,נטורופתיה ,ייעוץ דיאטטי ,שיטת
אלכסנדר ,פרחי באך ,טווינה ורפואה סינית.
ההחזר הינו עד  641ש"ח לטיפול בכפוף להשתתפות עצמית בגובה  ,112עבור  61טיפולים בשנה .יש צורך בהמלצת
רופא על מנת לקבל את ההחזר.
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מתכון חודשי
מיכל אייכלר
מתכון לעוף בתנור שילדי אייכלר אוהבים מאד.
כשאני מכינה אותו בשבת בצהריים לצד תפוחי אדמה קטנים אפויים בשום ושמן זית ,נשמעות בבית צהלות ״יש!
יש!״

 61שוקיים עוף
שליש כוס דבש  /סילאן
שליש כוס רוטב סויה
כף גדושה מאד חמאת בוטנים
מעט מים חמים
שתי שיני שום כתושות
פלפל שחור טחון
כמון טחון

מחממים תנור ל 111-מעלות
מערבבים היטב את כל החומרים הנוזליים ואת השום הכתוש בצנצנת .מסדרים את העוף בתבנית ובוזקים
עליו פלפל שחור וכמון (לפי הטעם האישי) ,שופכים את תערובת הנוזלים.
מכסים בנייר אלומיניום

צולים בתנור  41דקות ,הופכים את השוקיים וצולים עוד  41דקות.
מסירים את הכיסוי ,מנמיכים את חום התנור ל 621-מעלות וצולים עוד  61-64דקות מכל צד ,עד שמשחים.

בתאבון!
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אירועים בינלאומיים — חודש מאי
 5במאי  -יום הפועלים הבינלאומי
 1במאי  -יום הארי פוטר הבינלאומי
 1במאי  -יום חופש העיתונות העולמי ,מוכר על ידי האו"ם
 4במאי  -יום הכבאים הבינלאומי
 4במאי  -יום מלחמת הכוכבים
 4במאי  -יום המיילדות הבינלאומי
 4במאי  -יום רחצת ידיים הבינלאומי ,נקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי
 6-2במאי  -מועד זיכרון ופיוס לאלה שאיבדו את חייהם במלחמת העולם השנייה ,מוכר על ידי האו"ם
 61במאי  -יום האחות הבינלאומי
 61במאי  -יום החומוס הבינלאומי
 64במאי  -יום המשפחה הבינלאומי ,מוכר על ידי האו"ם
 69במאי  -היום הבינלאומי נגד הומופוביה
 69במאי  -יום הטלקומוניקציה וחברת המידע העולמי ,מוכר על ידי האו"ם
 62במאי  -יום המוזיאונים הבינלאומי
 66במאי  -יום הצהבת הבינלאומי
 11במאי  -יום הדבורים העולמי
 16במאי  -היום העולמי של מגוון תרבותי לדו-שיח והתפתחות ,מוכר על ידי האו"ם
 11במאי  -היום הבינלאומי למגוון ביולוגי ,מוכר על ידי האו"ם
 11במאי  -יום הצב העולמי
 14במאי  -יום המגבת
 16במאי  -יום כוחות שמירת השלום של האו"ם ,מוכר על ידי האו"ם
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