
  

 

 

 

  

 

 

 ראש השנה   ניר אליהו 

 
 ברצוני לאחל לשנה הקרובה

  שתהיה, ברשותכם, אולי לא רק טובה
 שתזקוף את הגו, שתגביר את הדופק

 שתראה ניצוצות של תקווה ֵאיי באופק...
  

 שייחתם ההסדר ותוסדר הגיבנת
 ונחזור לחיים, אם כי לא לשמנת

 והנוער יחזור מדרכים ומשיט
 לכיף התקווה שתתמוך את הבית...

  
 –שאולי נתפנה לעסוק בעיקר 

 בקולות הבוקעים כאן בערב הקר
 בבתים שמולנו קורסים כאן לאפר

 בילדים שנטשו צורת אות, צורת ספר...
  

 אנו צופים בשנה מסתלקת
 וגדול השינוי שחוללנו בשקט

 אך קיבוץ הנקלע ונקרע בין צרכים
 טוב לבדוק, הוא חייב, בנתיבי הדרכים.

  
  
 שלא יפגע כאן היחד החם 

 שנמשיך ברגישות לדרכים שהלכנו איתם
 אחרת נחליד כאן אל מול המרקע

 ונצעק אין תרבות וברגל נרקע..
  

 שנראה את מעגלי החינוך התובע
 צוות פעיל ומזיז ונוגע

 ואת הנוער הבא ומצפה בתקווה
 ליחס, לתוכן, לתחושות אהבה.

  
 לכן נצפה שאותה שנת תש"ן
 תמצא ציבור ער ורגיש ומוכן

 ואותן התלאות שפקדונו בדרך
 יהפכו למנוף של תקווה ושל ערך.

  
 בקיצור, עבודה יש, צריך לעשות
 וביחד, ביחד את האופק לראות

 ואולי אז יפציעו אורות החלום
 לחיים חברים, לשנה של שלום.

. 

 .  ולגמרי רלוונטית גם היום  9191ל בתש"ן “י שמוליק אייל ז“ברכה שנכתבה ע

 מזהים? פרטים בעלון הבא. 



2 

   
 

 

 

 

 דבר העורכת

 לירז מדר

 לירז מדרעורכת ומעצבת ראשית: 

 עמיקם רגב, ואתר הקיבוץארכיון: 

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

 בית ברל—דפוס יוסידפוס והפקה: 

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir2018@gmail.com 

 111או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.

 חברים יקרים, 

הימים מתקררים ומחשיך מוקדם, מה שישאיר לכם הרבה זמן לקרא, העלון גדוש בנושאים שונים, העלון יצא אחת 

לחודש וחצי חודשיים תלוי בחומר שנצבר, אני מזמינה שוב כל מי שרוצה לכתוב, לשתף, לעדכן העלון שלנו ובשבילנו 

 ופתוח לכולם.

 ומה הפעם?

ח בנים שאינם “ח האוכלוסייה של חברי ניר אליהו, לפיכך לא רשומים בדו“חוגגים ימי הולדת, התאריכים נלקחים מדו

חברים כרגע ועל כך אני מתנצלת מראש, )לא אוכל לעדכן ידנית את כולם...( מכאן שאין מנוס שכולם יתקבלו 

 לחברות במהרה בימנו :(. 

ל הגיע לידיי וקיבל מקום של כבוד בשער של העלון, “נפרדנו מעשרה מחברנו היקרים, שיר שכתב שמוליק אייל ז

פרוייקט של בני המצווה, מקסים ומרגש. חברים משתפים בקופסאות האוכל  -חוגגים ימי הולדת לוותיקי הקיבוץ 

עמיקם מספר ומביא פרטים  -שנה, מבצע קליקליה  65לבית הספר, רעיונות טובים ומלאי בריאות, באוקטובר לפני 

מהארכיון. חוויות מהטיול לקיבוץ העירוני בדימונה, ובהמשך סקירה מפורטת מהניצחון האגדי של נבחרת ניר אליהו 

 בכדורגל. 

ו  ‘בספרייה ועתליה ולנצ“ המשחקייה”בעלון זה פגישה עם ניב נמר, עוד בן משק ששווה להכיר, שלי מספרת על 

מברכות על השיפוץ בבית אליהו, גדעון גולד משתף אותנו באומץ ועומד במבחן שפיץ או עציץ. ליזה טרם חזרה לטור 

, ואם בחגיגות עסקינן 08שלה ולכן גם הפעם ברכות ואיחולים, וברכה מיוחדת לעתליה שחגגה בשקט ובצניעות 

, 08ראיון מרגש עם אבנר כהן שחוגג 

ומי שלא הספיק ולא קרא, נמרוד 

העורכת מאוד  -ועפרי ) גילוי נאות 

גאה( חזרו ממסע משמעותי 

באפריקה, ריישה וינטרוב משתפת 

במתכון לפשטידת ברוקולי, והמלצה 

לסדרת ספרי נשים גדולות קטנות, לא 

 לבנות בלבד! 

ופעם נוספת, קריאה להצטרפות 

 לצוות של חג השבעים.

 

 קריאה מהנה, לירז
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 ‘נוב-‘ ילידי אוק -יום הולדת 

 

 נחמן מברסלב“  היום לפני שנים, החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך”

 

 אוקטובר נובמבר

  כהן אבנר

  איל עתליה

  יפה אביבה

  קרבס מוניקה

  פינבלט חביב

  זנגי ויצמן

  לוי יוסי

  רונן עמיר

  וינטר אפרת

  לוינסון עומר

  רפפורט דרור

  לוינסון ליאת

  בן סימון רן

  בוחסירה מרסיאל

  ברשאן חדווה

  קויטל אורטל

  אייכלר קינן מיכל

  סלע אוסנת -ירון

  מויאל אלמוג

  פרי אבי

  אביגד דותן

  רוזנבלום שלי

  ינאי עלמה

  גרין יאיר

  זר כפיר

  שר סתיו

  רגב שקד

  קויטל ניר

  אביו תמר

  גבע אגם

  יוגב רוני

08 

08 

56 

50 

50 

55 

51 

60 

60 

60 

65 

65 

61 

80 

85 

86 

86 

81 

81 

81 

88 

21 

12 

10 

15 

11 

5 

6 

8 

1 

1 

 הררי גיורא

 דנה רינה

 קובלסקי אילן

 בורץ מינדי

 מאור סוזן

 לב ארי ארנון

 שלמון זאב

 אמיתי צור שרון

 וינברג קרן

 רגב דקלה

 בוזו הנדלס להיא

 רוזנבלום ענת

 מורנל ניר

 שוורצמן דור

 רונן אור

 רוזנבלום טל

 לביא עומר

 שר עמית

 גרין אלה

 רז יובל

 שניצר גל 

 רפפורט יערה

 ברזילי ארבל

 זוהר ליאם

 אביגד מדר תלם

 בוזו גלי

 גולד תמר

 שניצר שירה

 לב ארי יעלה

 מורנל אלעד

 רוזנבלום אלון

 רוזנבלום גלי

 

51 

58 

50 

58 

52 

66 

68 

80 

81 

81 

81 

20 

25 

25 
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18 

15 

15 
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18 

11 

0 
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5 
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1 
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 לזכרם
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשכול כרמי

 שנים למותו 18  

 בני ברק

 שנים למותו 64  

 יהודית ברזילי

 שנים למותה 3  

 נר‘שרי הורביץ לנצ

 שנים למותה 5

 אוקטובר

 אנט רוסו

 שנים למותה 22  

 ציונה קושמרו

 שנים למותה 21  
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 לזכרם
 ”אתם אינכם ולא תשובו עוד ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שחף ראובני

 שנים למותו 3  

 אריה ברזלי

 שנים למותו 16  

 נובמבר

 הניה שוורץ

 שנתיים  למותה

 שמוליק אייל

 שנים למותו 9
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 ילדי המצווה חוגגים ימי הולדת 

 

  

 יקיימו פעילויות שונות הנוגעות בעיצוב 1810-1818במסגרת שנת בר המצווה תש"פ ילדי שכבת ז' 

 דמותם.

 חוגגים יום הולדת""אחת מהמשימות היא הקהילה, שבה בחרנו לתת מקום לוותיקים בדרך: 

 במפגש זה אנו ניצור חיבור בין הגיל השלישי לילדי בני המצווה, חיבור היוצר קשר בין הדורות.

 בחיבור חיובי זה הילדים יתנו וגם יקבלו, כל זאת בשיתוף ובידע והכי חשוב בחיוך .

 לעתליה :  80יום הולדת 

. עתליה שיתפה אותנו איך היא זוכרת את חגיגת בת המצווה שלה, 08חגגנו לעתליה איל יום הולדת 

אליהו ואח"כ בקיבוץ רמת הכובש. מה שסחף אותנו בעיקר זה -עוד סיפרה שהיתה מורה בקיבוץ ניר

 –שעתליה כותבת סיפורי חיים של אנשים ותיקים/מבוגרים שמבקשים לספר את סיפור חייהם 

 …ניצולי שואה ולא רק

סיפורי חיים מאד מעניינים ומרגשים שמהם היא למדה המון ונוצרו בעקבותיהם קשרים מאד יפים.  

 את כל זאת היא עושה בהתנדבות ועל כך יישר כח!

אחד הילדים שאל, האם היא כתבה גם את סיפור חייה, היא סיפרה שבבית הספר של הנכדה שלה 

"מזקנים אתבונן".  –הקשר הרב דורי –יש פרויקט מיוחד ומרגש של משרד החינוך ובית התפוצות 

מדובר במפגשים בין סבים וסבתות לנכדים ובמפגש היא סיפרה את סיפורה ונכדתה תיעדה . 

 הסיפור נמצא היום בבית התפוצות

 לילדי בר המצווה

 לנופר, עידית זר ואילת לביא.

 תודה לכם על מחווה מרגשת ליום הולדתי.

תודה על הברכה היפה, על העוגה עם הנר, על 

הכיבוד שהגיע עם כלים תואמים, )כדי שלא 

 אתאמץ...(

 תודה שנתתם לי הזדמנות להכיר אתכם מעט

 ותודה על רעיון יפה, שיוצר קשר והיכרות בין הילדים לבין הוותיקים.

 גרמתם לי להתרגש

עתליה.



7 

 להדסה:  86יום הולדת  

 להדסה ראובני וההתרגשות היתה גדולה. 08הילדים חגגו יום הולדת 

 הביאו עוגה וקראו ברכה יפה. הנכדים מאוסטרליה יצרו קשר לומר מזל טוב והדסה ממש התרגשה.

הדסה וברוך אירחו אותנו יפה ושיתפו את הילדים בחוויות על העשייה שלהם בקיבוץ ועל קצה המזלג גם 

 על גרעין בתל"ם שאיתו הם הגיעו לקיבוץ.

 המפגש היה מפרה ומרגש והדסה ביקשה באופן אישי להודות לילדים על הפעילות המבורכת.

 להדסה,

מאחלים בריאות ואושר ושתחגגי עוד הרבה ימים 

 שמחים.

 בברכת שנה טובה

 לאבנר כהן:  90יום הולדת 

לאבנר כהן. אבנר סיפר לנו קצת על מסיבת בר  08חגגנו יום הולדת  

המצווה שלו, שיתף על עיסוקיו בקיבוץ ועל היותו מורה למלאכה. 

אבנר הראה לנו את המסגרות לתמונות והשעון שהכין מעץ. כמובן 

 שאי אפשר היה בלי עוגה ושיר יום הולדת שמח.

זה שאתם "–התרגשנו מהדברים שאבנר אמר לפני שכיבה את הנר 

כאן חוגגים איתי את יום ההולדת זה מחזק אותי ומוסיף לי הרבה 

 הרבה שנים טובות"

 כיף לרגש ולהתרגש ביחד.

 אבנר ידידי, ושכני היקר,

 לכבוד יום הולדתך, לא אתייחס לגיל מפני שאתה צעיר ברוחך.

הידעתם ששכן ושמו אבנר מביא לי פרחים לשבת או לחג, ותמיד 

 מוצמדת פתקית ועליה: ברכה לי ולבני ביתי.

 הידעתם ששכן ושמו אבנר מכין מטעמים, סלטים ואני נהנית מהם.

 ל וגם לסופי שבוע, הבן אדם פעיל.“הידעתם שאבנר מרבה לנסוע לחו

באמצע החג ישבתי מול אבנר, ראיינתי אותו לעלון, ראיתי חבר ניר אליהו שחייו לא היו פשוטים עד שהגיע למשק, 

וגם פה חווה חבלי קליטה קשים ביותר. בכח רצון גידל את שני בניו ליאור ודרור. אני מקווה שהיום אבנר יושב 

 ו.‘בינינו ומרגיש טוב יותר, ומעורה בבית נר אליהו. ברכות רבות לימים יפים, מהשכנה לנצ
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אז אחרי שהסתיימו החגים, על אף ההתרגשות עם  פתיחת השנה וחזרה לשגרה לא יכולתי שלא לחשוב בבעתה 

 ים לפחות, עם תוספות !!‘על העובדה שהחל ממחר אני צריכה להכין בכל בוקר שישה סנדוויצ

ים שהם מכינים ‘מהמחשבה שאני לא לבד, אז פניתי למספר חברים שהסכימו לשתף בסנדוויצ“ מנחם”ומה יותר 

. גם קיבלתי מלא רעיונות להעשיר את קופסאות האוכל“,  צרת רבים חצי נחמה“לילדיהם לבית הספר, ולא רק ש

 שלנו..

 חזרה לבית הספר

 

 ‘? מה שמו לי בסנדוויץ

 משפחת שניצר: 

 כריכים לילדים

 אבוקדו עם לימון ומלח

 גבינת קשיו עם זיתים

 גבינת סויה ושקדים מעושנת 

 לאבנה קשיו עם מלפפון 

 חומוס ומלפפון חמוץ

 מיונז עם פסטרמה טופו ומלפפון חמוץ

 מיונז, עגבניה וגבינה צהובה טבעונית

 גבינת שקדים אפויה ועגבניה/מלפפון/גמבה

 

 בכל קופסה, תמיד, ליד הכריך, פירות וירקות.

בקיצור,  -עגבניות שרי, פלפלים בייבי, מלפפונים בייבי, גזר גמדי  -ירקות 

 הכל הולך!  -אנחנו קוראים להם ירקות תינוקות פירות 

 

 לנו, מה שהילדים, רק בתוספת בצל ירוק.

 טיפ לאוהבי/ות הבצל הירוק

ברגע שיש ברשותי חופן בצל ירוק טרי, אני מיד שוטפת, מנקה וקוצצת דק 

דק. מכניסה לצנצנת ומשם למקרר. מחזיק כשבוע, למרות שתמיד נגמר 

 הרבה קודם.

 כך אני יכולה להוסיף בצל ירוק לכל כריך, תבשיל או מנה, בלי בעיה!

 משפחת כדורי :  

הילדים שלנו אוהבים סנדוויץ׳ עם שניצל 

 ביתי וקטשופ, כל השאר די רגילים... 

גבנצ, נקניק, טונה עם מיונז. לפעמים 

שאריות פיצה מהערב או פנקייקים עם 

 רוטב שוקולד קטן בצד.

גל אוהב גם חטיפי תירס טבעיים או מקלות 

 לחם בקופסה שלו. 

אני אוהבת סנדוויץ׳ עם ממרח שקדים או 

קשיו בתוספת ממרח פסטו או זיתים עם 

 . חביתה והרבה ירקות

 משפחת נחום:

 פירות, ירקות, 

 טורטיה עם אבוקדו, טורטיה טוסט עם גבינה צהובה. 

 כריך יכול להיות עם גבינת זיתים/ חביתה/ טונה. בייגלה עם שומשום.   

 מדי פעם "בית לזית", פיצה, בורקס, סושי צמחוני.
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 משפחת הרץ: 

אלה: חוץ מהכריך הרגיל, אוהבת שאני חותכת לה מקלות מלפפון וגזר ומוסיפה לה קופסה קטנה עם טחינה ליד, 

 בשביל לטבול אותם בתוכה ולנשנש. אוהבת גם תפוח חתוך ומעליו קינמון. 

 דפנה: אוהבת כריך עם "הכל": מיונז, חסה, מלפפון וזיתים.

פעם ב... כשיש לי זמן או חשק, משתדלת לגוון את הכריך הרגיל ולהחליף אותו בסושי )עם אבוקדו ובטטה(, 

 בואיקוס )לחמניות גבינה( או משהו אחר שאופים לבד.

 הפתעות לגיוון: אקטימל/ אצבעות מוצרלה/ חטיף 'שוגי' )את הכל אפשר למצוא אצל אליס בכלבו :(

בחורף כשקר, מחליפה לפעמים את הירקות החתוכים הקבועים ב: אפונה/אדממה/שעועית ירוקה/תפו"א/בטטה 

 והן מאוד אוהבות את זה.

טיפים נוספים: לחתוך לחתיכות קטנות ולהוסיף מדי פעם 

 פתקי אהבה :(

 משפחת מורנל: 

 אנחנו מתכננים בשבת רשימה לשבוע הבא.
 עובד לנו טוב להכין יומים רצוף אותו הדבר.

ובקופסא מלפפון וגזר  הסנדוויצים מלחם שאני אופה בבית 
 חתוך, עגבניות שרי ופרי.

 בסנדוויצים כרגע זה מה שהולך:
 פסטו גבינת מוצרלה פרוסה וחסה/ עגבניה

 פסטו גבינה צפתית וחסה/ עגבניה
 סלט טונה )טחינה ומלפפון חמוץ( ועגבניה

 
 ולפעמים גם האופציות האלו נכנסות לרשימה:

 טחינה וחביתה וחסה
 אבוקדו עם לימון ועגבניה.
 חמאת בוטנים בימי שישי

 משפחת וויינברג: 
 

את הסנדוויצים לילדים אנחנו מכינים בלחם 
 דגנים, פיתה או לחמניה:

 
 חומוס עם או בלי נקניק

 טוסט גבינה צהובה
 סלט טונה ) טונה, מיונז, מלפפון חמוץ(

 חביתה
 קונפיטורת תות ללא סוכר או חמאת בוטנים

 
 ליד: 

עגבניות שרי, גזר, מלפפון, פרי העונה בהתאם 
 למה שיש אצל אליס. 

 קינוח:
נייצ'ר ואלי שיבולת שועל ופצפוצי שוקולד מריר 

 או קוביית חלווה.
 

 והסנדביץ שלי:
לחם דגנים כוסמין מרובע עם 
ממרח פסטו, גבינה בולגרית, 

 חסה, מלפפון, ועגבניה.

 משפחת מויאל )אלמוג(

 יוגב:  חמאה ודג סלמון מעושן

שגיא:  גבינה צהובה + פרוסות ביצה קשה + 

 עלי חסה ועגבניה.

 תמיר: חמאת בטנים

 משפחת לב ארי: 

ארנון  משכים קום ומכין בדרך כלל את 

 האוכל לבית הספר לבנות: 

סנדוויץ לחמניית שיפון עם פסטו   -לעופרי 

 תוצרת בית וכדורי מוצרלה,

 אצה. -פרות יער קפואים  ודף 

סנדוויץ אבוקדו וסנדוויץ טונה ,  -ליעלה 

 פירות/ ירקות חתוכים וחטיף בריאות .
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  9 -10.10.1954"מבצע שומרון" ) פעולת קלקיליה(                    

שנים ראשונות למדינה. מדינה צעירה שקמה תוך מלחמה עם שכנותיה הערביות. המדינה מתמודדת בקשיים 
 ובמשימות עצומות כמו: קליטת העלייה הגדולה, יישוב הארץ , פיתוח כלכלי, קופת אוצר ריקה, יצירת

 מוסדות וממשל, שמירת הביטחון ובניית הצבא ועוד... 

בשנים אלו של שנות החמישים, למרות שנחתמו הסכמי שביתת נשק עם 
המדינות השכנות, הגבולות בעיקר ממזרח עם ירדן ומצרים פרוצים. מחבלים 

 בעידוד השלטונות חודרים לישראל פוגעים ברכוש ובנפש.

סדרת פעולות תגמול  נגד מטרות צבאיות ואזרחיות בירדן  -תגובת ישראל  
 ובמצרים.

פועלים מאבן יהודה בפרדס ליד תל  1נרצחו באכזריות  0.18.1065בתאריך 
מונד. עוד באותו יום החליטה הממשלה על פעולת תגמול גדולה ביעד ירדני, 

 משטרת קלקיליה. –באזור ממנו הגיעו המחבלים 

בפיקודו של אריק שרון. במבצע  181המשימה הוטלה על חטיבת הצנחנים 
השתתפו כוחות צנחנים, גבעתי, מחלקת טנקים, סוללת תותחים ארוכי טווח שהוצבה בסמוך לבית ברל, ומרגמות 

 - 10.18ובדיעבד גם האחרונה ) לאחריה "מבצע קדש"  68כבדות. הייתה זו פעולת התגמול הנרחבת ביותר בשנות ה 
6.11.1065 . ) 

ק"מ  18הכוח שתקף את המשטרה נתקל בהתנגדות חזקה מהצפוי. המשטרה נכבשה, אך כוח חסימה שהתמקם 
 בעומק השטח הירדני ליד הכפר  עזון, במטרה לעצור תגבורות ירדניות כותר, התבצר על גבעה סמוכה וניהל

קרב עם הירדנים. לעזרתו ולהגנתו נחלצו סוללת התותחים והמרגמות  שמנעו מהירדנים להסתער על הכוח. לחילוצו 
 -נשלח כוח נגמשים )כלי רכב משוריינים(, שהצליח במשימה תוך ניהול קרב וספיגת נפגעים. המשטרה פוצצה  

 המשימה בוצעה. בגלל ההסתבכות הפעולה למעשה הסתיימה רק עם בוקר.

 50 -חיילי צה"ל ו  10במהלך הקרב הגיבו הירדנים  בהפגזה לעבר ניר אליהו, אייל , נווה ימין וכ"ס. בקרב נפלו 
 פצועים. עשרה חיילים זכו בעיטורים על פעולתם במבצע. 16  -הרוגים ו 00נפצעו . הירדנים ספגו 

אנדרטה במזרח העיר )ברח' ויצמן למול הכניסה לאזור התעשייה(. מדי שנה מקיימת  1065לזכר הנופלים הוקמה ב 
העיריה בשיתוף צה"ל, המשפחות השכולות, נציגי החיילים שלחמו בקרב ותלמידי תיכון "אורט שמיר" הסמוך, טקס 

 לזכר הנופלים )הטקס התקיים לפני שבוע(.

 נ.ב. 

היום בשטח המשטרה לשעבר הוקם גן חיות והוצבו מתקני משחקים למבקרים. קלקיליה נותרה עוינת ושימשה 
 15.6.1056פעולות תגמול כנגדה: פיצוץ תחנות הדלק בעיר  1משכן למחבלים גם בשנים הבאות ולכן התקיימו עוד 

 16.0.1056פיצוץ בארות המים בשטחים החקלאיים  

 נשאלת השאלה כיצד עבר הקיבוץ לילה זה?

 ילדים. לקראת המבצע  11 –חברים ו  08מנה הקיבוץ  1065בשנה זו 

המוצבים הפונים מזרחה לכיוון קלקיליה: "מוצב החורשה" בהמשך ללולים ו"מוצב הדרך" )היום  1אוישו בחברים 
 שטח בגד"ש מתחת לקראוונים( כאן התמקם הפיקוד לפעולה. הילדים, מטפלות, אימהות 

ירדו לכמה שעות למקלט ) היום המקלט ליד חסידה ופשוש(. המטבח וחדר האוכל בצריף שימשו את הכוחות 
 להתכנסות ולשתייה חמה ומכאן ראינו אותם יוצאים לפעולה ובסיומה חוזרים. )חלק מהכוחות

יצאו מקיבוץ אייל(. אנו, החברים שנמצאו במוצב הדרך סמוך לפיקוד , 
 חזינו והקשבנו לכל מהלכו, כאמור היה רועש קשה ומסובך. 

  15.18.1065  65בארכיון הקיבוץ נמצא חומר הקשור במבצע: "בניר" 
 10דברים כתב העורך. "קטעי עיתונות" מתוך העיתונות הכתובה. 

 תמונות בשקופיות מהקרב שהועברו אלינו ממשרד הביטחון. 

 )ניתן לראותן באתר הקיבוץ "שקופיות"(  

 עמיקם רגב                                       
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 טיול לקיבוץ העירוני של קהילת העבריים בדימונה, 

לערך הגענו  18:88יצאנו לטיול קיבוץ לכיוון דימונה, עצרנו בדרך לקפה וארוחת בוקר ובשעה  16/11 –ביום שישי ה

 לכפר השלום, קיבלה את פנינו נגילה המקסימה, שערכה לנו סיור מודרך בכפר..

, בעקבות 1058 –חיי הקהילה שלהם מאוד מעניינת ועוררו געגוע, כמיהה והשראה אצל רובנו. הקהילה נוסדה בארץ ב 

, בחזון, הוסבר לו שהוא  צאצא של  בני ישראל ושהגיעה 1055 –בן עמי בן ישראל.  ב  –חזון של המנהיג הרוחני שלהם  

העת לעזוב את ארה"ב ולחזור הביתה לארץ המובטחת. הוא יצר קבוצה ששותפה לחזון ויצאו לדרך. כמחנה מעבר, לשם 

טיהור והכנה לחיים החדשים, עצרו החלוצים בליבריה, ושהו שם במשך שנתיים וחצי עד לעלייה ארצה. מסע הנדודים 

 שלהם בארץ כלל התיישבות בקיבוץ "מעברות", אך לבסוף מצאו בית בדימונה ויסדו את "כפר שומרי השלום".

, פיתחו תרבות תוססת, המבוססת על עקרונות של חיים קהילתיים, תזונה טבעונית, 1050מאז שעלו לארץ בשנת 

יישום חוקי  –רפואה מונעת הוליסטית. השאיפה של הקהילה הינה להגשים גישה הוליסטית לחיים, המבוססת על צדק 

 אלוהי הבריאה.

הקהילה חיה אורח חיים טבעוני בריא, עם שימת הדגש על חשיבות התשתית הרוחנית. עם השנים פיתחו מערך של 

רפואה מניעתית ואלטרנטיבית. מלבד הטבעונות, הם נמנעים מעישון וצריכת אלכוהול, למעט יין קהילתי טבעי, הם 

 לובשים רק אריגים טבעיים, המעניקים לעור הגוף אפשרות לנשום.

מרכיב נוסף במערך שימור הבריאות ההוליסטית שלהם הוא 

תוכנית כושר קבועה, שלוש פעמים בשבוע. התוכנית כוללת 

ריצה, הליכה, רכיבה על אופניים, שחייה, ריקוד וזומבה. 

בנוסף, שיזוף, עיסוי ורפלקסולוגיה אשר  נכללים גם הם 

 בתוכנית.

בתור נערה הסתובבתי המון בקהילה,  היו לי חברים טובים 

שם והם לגמרי היו חלק בלתי נפרד מחיי הילדות שלי. עבורי 

הטיול היה אירוע מרגש וסגירת מעגל, לחזור לנוף ילדותי עם 

מאוד נהניתי  -אנשים שהם כבר שנים חלק מנוף חיי הבוגרים 

 מקווה שכך גם כל המשתתפים, לירז.

  
 קיבוץ עינת —טורניר כדורגל לזכרו של סרן דרור בר

בשבת קיצית באמצע נובמבר התקיים בקיבוץ עינת טורניר כדורגל 

של קיבוצי המועצה האיזורית דרום השרון לזכרו של חבר ובן 

ל. דרור שהיה בן שכבה של ניר ברזלי ומעין “הקיבוץ דרור בר ז

נהרג בפעילות מבצעית  —ס חוף השרון בשפיים “מויאל שלנו בבי

ל, אייל ברלס “במילואים )בה שירתו גם עופר ברלס ז 6של חטיבה 

נין במסגרת ‘ועבדכם( בקרב הידוע לשימצה במחנה הפליטים ג

במהלך האינתיפאדה השנייה, ביחד עם תריסר “ חומת מגן”מבצע 

ל  “. בסדיר שירת דרור במגלן וכקצין בנח1881מחייליו בשנת 

יחד עם לירז. הותיר אחריו הורים,  021בפלוגה המסייעת של גדוד 

 שלושה אחים, רעיה ובת שנולדה מספר חודשים לאחר שנפל. 

אז לקחנו את הילדים והתייצבנו במגרש בעינת, יחד עם נבחרת הכדורגל של ניר אליהו, שילוב של צעירים 

וממשיכים בכך את אחת המסורות “ איצטדיון המרפאה“המשחקים מדי שבוע ב 88ועד גיל  15ומבוגרים מגיל 

הוותיקות בקיבוץ. המארגנים מקיבוץ עינת הפכו את הטורניר לאירוע לכל המשפחה והשנה לראשונה גם נכחה 

 בו ראש המועצה 
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גונן וכן עשרות שחקנים ובני משפחותיהם מהקיבוצים: עינת, גבעת השלושה, נחשונים, -ראש המועצה אושרת גני

בהפנינג לכל המשפחה עם מתקנים —אייל, רמת הכובש, וכאמור בפעם הראשונה גם הנבחרת שלנו מניר אליהו

 ל שהיה ספורטאי ואיש חינוך ומשפחה.  “דבר שהעניק נחת גדולה למשפחתו וחבריו של דרור ז—לילדים וכיבוד קל

יצויין כי בעת ההתארגנות לטורניר היו בסגל הרבה חששות, בעיקר שנחטוף תבוסות או גרוע מכך שנפסיד לרמת 

הכובש... בפועל הפתענו את כולם ואת עצמנו, ולאחר שלקח לנו קצת יותר ממחצית ראשונה להתרגל למגרש)בכל 

או להוסיף זווית “ איפוס קרבי”למשטח דשא מצוין שבו לא צריך לעשות “ לוחמה ביעד חשוף“זאת צריך לעבור מ

מגיע במפתיע ליעדו(, חזרנו מפיגור מול המארחים מבעיטה “ פס”כדי לבטל את השיפוע וכל —כשמכוונים כדור

גול “אדירה של עידן )הגבוהים שלנו עלו להרמה והסתירו לשוער שתפס אוויר... עבדנו על זה באימונים( שנבחר ל

ועם המומנטום רק הזמן מנע מאיתנו מהפך מפתיע. במשחק השני כבר קיבלנו בטחון והבנו את השיטה “ הטורניר

הפתעת  —ומול נבחרת אייל שנחשבה אחת הפייבוריטיות לזכייה פתחו עומר ויוני מבערים והרשיתו שלוש פעמים 

 הטורניר. בקיבוץ אייל עד היום לא מבינים מאיפה זה בא להם ונקווה שזה לא יפגע בקשרים הטובים בין הקיבוצים...

רמת הכובש, מולם “ נמסיס“לרגל התוצאות האחרות בבית עלינו מהמקום הראשון בכדי לפגוש בחצי הגמר את ה

במשחק טקטי ושליטה במגרש ניצל יוני טעות של השוער הרמתי ודחק פנימה. עד לסיום שמרנו על התוצאה וגם 

יכולנו להגדילה בכדי לעלות לגמר מול גבעת השלושה החזקים שזכו יותר מכל קיבוץ בטורניר. הגמר נפתח בבליץ 

ש שחלקם שחקני כדורגל פעילים בקבוצות והיכולת האישית שלהם איפשרה להם לעלות ליתרון “של שחקני גבה

מוקדם, אבל משחק הקרבה עם הרבה אופי החזיר אותנו לחיים עם שער של גיא ובמחצית השנייה יכולנו גם להפוך 

 ניגשים לבעיטות הכרעה מהנקודה הלבנה. —וכפי שנקבע מראש  1-1את התוצאה. בסיום הזמן החוקי שיוויון 

מטר, הצליח לעצור את הפנדל המכריע )ואולי גם  6בזכות האינסטינקטים של דן שזהו משחקו הראשון בשערים של 

כל —ש גדול“בזכות הפנדלים המקדימים לפני המשחקים של ימי שישי(וחוץ ממני שהוצאתי את השוער של גבה

הגיבורים שלנו הרשיתו והביאו את הגביע שחולק בטקס בהשתתפות משפחת בר, המארגנים, האורחים וראשת 

היתה חוויה מרוממת, אירגון למופת, מזג אוויר פנטסטי ותמיכה מפתיעה של עשרות אוהדים  —המועצה. לסיכום 

שבאו מניר אליהו ודחפו אותנו; ובעיקר קבוצה של גברים נחושים ששמו את האגו בצד ושיחקו כיחידה מאוחדת ועם 

הרבה פירגון: כך לדוגמה עמיחי קורדובה שמלהטט וקורע רשתות מדי שישי ויתר על התהילה ולקח על עצמו את 

מרכז המגרש, סיפק כדורים ושבר את התקפות היריב באיבן. יוני, עומר, גיא ואיתי רצו בלי הפסקה מהאגפים וייצרו 

את המצבים שגם הביאו את השערים. ניצן ואייל המגינים נלחמו ועשו הגנה כשמאחור, עידן בורץ, המנהיג שניהל 

את משחק ההגנה וייצב את הקו האחרון עד שנפצע, ובין הקורות דן קובלסקי בתצוגת שוערות שכאמור הגיעה 

ש נראו המומים אבל לחצו ידיים בספורטיביות. עוד יצויינו לשבח “לשיאה בפנדלים. אחרי הפנדל האחרון שחקני גבה

ר שנפצע יום לפני הטורניר אבל אירגן וניהל את כל האירוע במקצוענות, לרונן שבא כגיבוי לשוער, ‘עמיר שיקלי המנג

 11‘וגם את דותן ראובני שנפצע באימון המסכם ונמנע ממנו לשחק; ושגב שנחשב בוואטסאפ הקבוצתי לאוהד מס

 נתראה בשנה הבאה ועם תקווה של חברי הנבחרת שאולי עכשיו ישודרג מגרש המרפאה! “. אולטראס ניר אליהו“ב

זוהר)שוערים(; עידן בורץ, ניצן מאור, אייל רונן, נימרוד מדר)הגנה(; עמיחי קורדובה, -שחקנים: דן קובלסקי, רונן ויין

 יוני ביוקאורל, איתי רגב)קישור(; עומר לביא וגיא בארי)התקפה(. 

 ר על)תרתי משמע(. קצת סטטיסטיקה:‘מנג—עמיר שיקלי

, עידן 1—)כולל פנדל בגמר(, עומר לביא2—שערים: יוני ביוקאורל

 . 1—)פנדל(. גיא בארי1—)כולל פנדל בגמר(, עמיחי קורדובה1—בורץ

 הכי הרבה בטורניר—א    קהל“כ 1 -בישולים: עומר, עמיחי גיא ויוני 

 הצלות. 6פנדלים ורשם  1דן קובלסקי עצר 

 * שימו לב לחלוקה השיוויונית, לפחות במגרש הסוציאליזם ניצח

 ר(עמיר)אוהד (, עידן, גיא ואיתי    ‘בתמונה מימין לשמאל: ניצן, עמיחי, איתי)של רונן(, עומר, דן, יוני, אייל, נימרוד, עמיר)מנג

 כתב: נימרוד מדר   
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 בן משק ששווה להכיר

 ניב נמר

, הבן האמצעי  של רותי ומוטי נמר, אח 29ניב נמר בן 

 ליותם ומאיה. 

 איפה אתה עובד ?

,  שמספקת   MSאני עובד באבטחת אוניות נופש בחברת

התחלתי לעבוד  . MSCאבטחה לחברת הספנות הפרטית 

, באותה  1812שם מאוקטובר 

תקופה המשרדים היו בהרצליה. 

עברתי ראיון די חובבני, בדיקת 

ידע באנגלית ברמה מאוד מאוד 

בסיסית, ולאחר מכן עברנו קורס 

STCW  בעכו. היום הכל מתרחש

בקפריסין, את הריאיון היום 

עוברים בסקייפ, ומי שנמצא מתאים נשלח לקפריסין. שם 

עוברים שבועיים של הכנה לעבודה בים. בתקופתי לא 

 . STCW-הייתה ההכשרה הזו, ישר נזרקתי לים ולקורס ה

STCW   ,הוא קורס בו לומדים התמצאות בים, בטיחות

כיבוי אש וכל מה שהכרחי בשבילך לדעת כדי להתנהל 

 בים. 

התחלתי את ההתמחות שלי על מעבורת בכלל, וכל הזמן 

נעתי בקו של סיציליה מפאלרמו לנאפולי, חודשיים וחצי, 

כל יום עוגן באחד מהנמלים, מעמיס משהו כמו אלף 

 נוסעים ולא מעט משאיות וככה עובר מנמל אחד לשני.

 “ פרציוזה”אוניית הנופש 

לאחר מכן חזרתי 

לשבועיים לארץ, כי 

סבתא שלי נפטרה, 

טסתי  1818ובינואר 

לברזיל, לאוניית נופש 

שם “, פרציוזה”בשם 

התחלתי את ההכשרה 

שלי על אוניות נופש, 

שליטה על המעברים 

של האונייה, על הנוסעים, על הצוות , למדתי את 

העבודה ואת כל מה שצריך כדי לאבטח את האונייה, 

התמקצעתי במשך שנה.  אחרי שנה חזרתי לים התיכון 

והחלטתי לקחת הפסקה של שנה לטיול : דרום אפריקה, 

 הודו, נפאל. אחרי השנה חזרתי לארץ לחופשה בבית.

 “סימפוניה”אוניית הנופש 

חוזה נופש באוניית סימפוניה באירופה, הפלגנו דרך 

 חודשים( 5ישראל לדרום אפריקה )היינו שם 

 באמצע החוזה קודמתי להיות סגן והחוזה הסתיים. 

חיכיתי לעלות שוב לאונייה אחרת  בתור סגן או ראש צוות, 

אבל זה לא הסתדר... אז ביקשתי להפליג עם אוניית 

המוזיקה, שם התחלנו מסע באירופה בהפלגה עד ברזיל 

 וחזרה לאירופה.

קודמתי על האונייה הזו להיות ראש צוות והארכתי את 

 חודשים נוספים. 0החוזה שלי על האונייה למשך 

 “ הרמוניה”אוניית הנופש 

“,  הרמוניה”בסיום החוזה עברתי לאונייה קטנה בשם 

נוסעים, עבדנו  1688אנשי צוות,  588בתור ראש צוות, 

באירופה. באונייה הזו ההורים שלי הגיעו לונציה לפגוש 

אותי, והצטרפו להפלגה עד הקאריביים, לקובה )דרך 

ספרד, איטליה, צרפת, פורטוגל(, שם המשכנו למקסיקו , 

 מייקה, קיימן.‘ג

נשארתי לסיים את החוזה עוד חודשיים בערך, וההורים 

 שלי חזרו לארץ.

את ניב אני זוכרת כבת גרעין בגן שרקרק, שם עבדתי 

ת הראשון, )אולי השני??(, ילד קטנטן, “בתקופת השל

מתוק , חייכן ומאוד ביישן.  לא יודעת להגיד מתי ניב גדל כל 

כך )הרי אני נשארתי אותו דבר( והוא.. פתאום מילד הפך 

לאיש העולם הגדול..  ניצלתי את הזמן שהוא כאן בחופשת 

מחלה, גייסתי את רות נמר לעזרה בראיון, וזכינו להכיר עוד 

 בן משק ראוי, שנשמח שיחזור אלינו.
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 “ .פרציוזה”ושוב ל אוניית הנופש  

הפעם חזרתי לפרציוזה בתור ראש צוות, הפלגנו בצפון 

אירופה בקרוז של ערי בירה, שטוקוהולם, קופנהגן, טאלין 

 באסטוניה, קייל בגרמניה.

קרוז נוסף שלא אשכח, אחד המקומות היותר יפים 

 שהייתי בהם בחיים שלי, בתוך הפיורדים של נורבגיה.

 “ פנטזיה”אוניית הנופש 

לאוניית הנופש הזו עליתי בברזיל, וחזרתי חזרה לאירופה, 

 רוב הקווים שלי היו אירופה וברזיל.

ובין לבין עשיתי הפסקות לטיולים עם החברה שלי, דרום 

 אפריקה חודש וחצי  הפיליפינים ועוד...

 “ האופרה”אוניית הנופש 

נקראתי לדגל, מאחר ובאונייה הזו נאלצו לפטר את ראש 

 הצוות, האונייה הפליגה  על קו אירופה יוון. 

בזמן ארוחת שישי באונייה, החלקתי ושברתי את הרגל 

 שלי, וכרגע אני בחופשת מחלה כאן בקיבוץ. 

 תנאי קבלה

בגדול אין הכשרה מסויימת שצריך לעשות, זו בעצם 

  ON THE JOB TRAININGהכשרה של 

יוונים ודרום  685מהעובדים הם ישראלים,  685

אפריקאים, חובה שירות צבאי  כדי להתקבל להיות 

 מאבטח ישראלי.

האונייה היא בית מלון צף, האוניות הכי גדולות שעבדתי 

אנשי צוות  1688-+ נוסעים וכ 8888עליהן, מכילות  

 שאותם אנחנו מאבטחים. )פרציוזה ופנטזיה(.

על האונייה. בימים אלה הבאתי  גם “ השוטרים”סוג של 

את יותם לעבוד על האוניות, הוא כרגע על אוניית 

 שזו האחות של הפרציוזה.“ דיווינה“ה

 מדוע בחרת לעבוד כמאבטח על אוניות? 

לחוות ולראות מקומות בעולם, יש זמן לצאת ולראות 

עולם, לטייל בכמה שעות. לפעמים גם כמה ימים, 

בהוואנה שבקובה עגנו למשך יומיים לפעמים שלושה, 

 והיה לנו הרבה זמן לטייל. 

 יעד מועדף?

היעד שהכי אהבתי היה מאוריציוס, הגענו אליו בדרך 

לדרום אפריקה , אווירה מעולה, חיי לילה, מקומות יפים 

 לטייל, יש הרבה מקומות לטייל, פשוט מקום פלא.

 חוויות מהשטח

אנחנו מעדיפים תמיד ששקט ומשעמם, אבל כמובן שהיו 

לא מעט אירועים חריגים, אלימות בין נוסעים, ניסיון 

התאבדות של נוסע, מישהו שעלה לאונייה שיכור, 

 הטרדות מיניות, כל מה שקורה ביבשה יכול לקרות בים. 

אחד האירועים הקשים שיכולים לקרות רק באונייה, זה 

אשת צוות שקפצה  “ Man over board”מה שנקרא 

מהאונייה. או שהאונייה נכנסת לסערות קשות, קרה לנו 

פעמיים, בדרום אפריקה. ) אבא שלי הראה לי תמונות של 

 11האונייה שלנו מתחת לגלים מאוד גבוהים, אונייה של 

 קומות (.

גם באירופה זה קרה שהאונייה, בגלל רוח חזקה, נטתה 

 על צידה ונאלצנו לחכות מספר דקות עד שהמצב יסתדר.

בדרום אמריקה נתקלנו במקרים של עניינים עם  סמים, 

הברחות, לפעמים נוסעים שהשתמשו באופן אישי 

 ולפעמים ניסיונות הברחה שהצלחנו לתפוס.

תפסנו איש צוות  1818 –ב”, הפרציוזה ”פעם אחת על 

שהחביא בחדר שלו קוקאין וגראס ורצה להעביר לאירופה, 

 עד היום הוא בכלא ככל שאני יודע. 

 תוכניות לעתיד? 

בגדול מה שתכננתי לעשות בשלב זה הוא להתמיין 

לכבאות, אבל בגלל הפציעה ברגל זה לא מתאפשר כרגע. 

 בשלב זה, לאחר שאחלים מהפציעה אגש שוב למיונים. 

 נכון לכרגע זה מה שמעניין אותי.

תודה לך ניב על השיתוף והחלמה 

מהירה, מאחלים לך  המון הצלחה 

 ביעד הבא. 

 

 אוניית הפרציוזה
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 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

 
 

 

 בית אליהו

      
 

 

 

 שלי בורץ -ספריית ניר אליהו 

בטוח שיש בקיבוץ  -יום אחד, בעודי מסתכלת על איתי מסיים עוד פאזל, חשבתי לעצמי 

משפחות שיש להן פאזלים שכבר לא רלוונטיים לילדים שלהן... מעניין מה הם עושים איתם? 

 למה שלא נחליף פאזלים כמו שמחליפים ספרים? 

לילך ויונה מיד התלהבו מהרעיון, פינו איזור בפינת הקריאה בספריה ונתנו אור ירוק. יאיר נתן 

את ברכתו, הווארד שמח לתרום מכשרונו ולבנות מדף יפה,  ותמר עיצבה בכיף מודעה 

 קולעת!

החברים מיד נרתמו לעניין, ועכשיו, ממש בזמן שמחשיך מוקדם, יש ספריית משחקים 

 ופאזלים יפה ומזמינה בספריה. כולם מוזמנים להביא, להשאיל ולהרכיב :( 

 

 תודה לכולם על שיתוף הפעולה, 

 שלי

 

 חדשות מהיונה )פלג(

 ו: ‘י עתליה ולנצ“הרמת כוסית בבית אליהו לסיום פרוייקט השיפוץ, ברכה שנכתבה ע

 ראשית, אנחנו רוצות לומר תודה על האמון שנתתם בנו.

רצינו להפוך את בית אליהו לבית. בית שיהיה נעים להיכנס אליו ויהיה נעים לשבת בו, בית של תרבות, מפגשים, 
 זה שלנו. -תיהנו  –אירועים, בית שיישרת את החברים, את כולנו  ונוכל להתגאות ולומר 

 שנתנו לנו את ההרגשה שהם עומדים מאחורינו,  שהתעניינו, ופירגנו.לרון ויאיר אנחנו רוצות להודות 

שהקשיב קשב רב לכל בקשותינו, שדאג להביא את אנשי המקצוע שימלאו אותן, שידע לעצור ולומר  לעמיתתודה 
 זה כדאי וזה לא ולהציע הצעות נבונות לשיפוץ המקום. –

( שחשב איתנו, הציע הצעות, עזר בבחירות והתעניין בנעשה גם רווית קושיצקי  וניר מורנלתודה לצוות המלווה )
 כשהיה מעבר לים.

 ולצוות שלה שדאג לייפות את הכניסה לבית. ליהודיתתודה 

 

 , שיעצה, דאגה, הייתה בקשר עם בעליללירזותודה מיוחדת 

 התפקידים והוציאה לפועל מיד! את כל מה שדובר והוחלט.

 שליוותה ועדין מלווה אותנו בכל צעד וצעד ואנחנו מקוות שתמשיך...

 לא סיימנו את המשימות, יש עדין תוכניות ומקוות שבמשך הזמן נגשים גם אותן.

 בית אליהו שינה את פניו ואנו תקווה שנוכל לשמור עליו כך, כמו שהוא.

 אז שתהיה שנה טובה לכולנו.

 ו‘עתליה ולנצ
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בשנת לידתו של אבנר אירעו אירועי תרפ"ט, בין היתר אירעו פרעות ביישוב —קצת רקע היסטורי

יהודים ונפצעו  10היהודי בצפת, שהיה אז קטן ומוקף ברוב ערבי: בעקבות המאורעות בהם נרצחו 

עזבו רוב המשפחות היהודיות הצעירות את העיר, שהיוותה עד אז את רובו של "היישוב  -כשמונים 

 הישן" בארץ ישראל המנדטורית.

נוילנד" -היתה עיר במגמת פיתוח מואץ )הוכתרה כבר ע"י הרצל בספרו "אלט 28-חיפה בשנות ה

החלו בפיתוח תשתיות העיר ונמל מים עמוקים שחיבר את  -כעיר העתיד( ועם כיבושה ע"י הבריטים 

ולכן היוותה יעד אסטרטגי שגם —א"י באמצעות הצי המודרני של האימפריה הבריטית לכל העולם

הופצץ ע"י מעצמות הציר במלחמת העולם השנייה, במהלכה התגייס היישוב היהודי בא"י לצד 

 הבריטים.

כבר החלה למעשה מלחמת השחרור בצורה לא רשמית, כשאבנר התגייס בתקופת  1085בשנת 

שעסקו בהברחת מעפילים “ ההגנה”כשבתחום הימי היה הפלי"ם )פלוגות הים של  -המחתרות 

 ונשק במסווה של מסחר(. 

 ראיון עם אבנר כהן
 

 90ו מראיינת את אבנר עם הגיעו לגיל ‘לנצ 

 2.18.1010 -נולדתי ב

בצפת, אני דור שני 

בארץ. אבי ואימי היו נצר 

למשפחות דתיות 

שהתגוררו בצפת 

באותם שנים. הסבא 

היה אדם דתי ועלה 

לארץ הקודש מסיבות 

 של קדושת הארץ.

ארבע שנים אחרי 

הולדתי נפטרה אימי. 

, 1ולאבא שהתאלמן פעם שנייה נותרו ילדים בגילאים 

ט)פרעות שביצעו “.  לאחר פרעות תרפ18 0, 8

הערבים ביהודים בין היתר גם בצפת( יהודים רבים 

עזבו את העיר והקהילה היהודית בצפת נחלשה. אבי 

התקשה לפרנס אותנו ולגדל בעצמו אותי ואת ארבעת 

(1021אחיי. התנאים הכלכליים באותה תקופה )שנת 

היו קשים מאוד. היישוב היהודי בצפת היה חלש ואבי 

לא יכול היה לקבל תמיכה מהקהילה היהודית בעיר. 

עברנו )אבא וארבעה ילדים קטנים( לחיפה, לגור 

בקרבת דודי ע"י שוק תלפיות. האחות הבכורה 

)שנולדה מאישתו הראשונה של אבא(, הועסקה 

באותם ימים כאם בית במשפחה אנגלית בחיפה. 

אחותי הגדולה דאגה למעשה לאבא וכל אחיה 

הקטנים. אחותי שפירנסה לקחה אותי ואת ארבעת 

אחיי תחת חסותה. בעזרת אחותי, המשפחה 

מאנגליה דאגה לי ולאחי הקטן למעון ילדים 

"גאולה" )באים בבוקר לבי"ס ומשם למעון, ולישון 

ו'(. -באים הביתה. המעון היה לילדים בכתות א'

המשפחה האנגלית היו בעלי המקום. חייו של אבי 

הפרנסה הייתה דחוקה ובריאותו  -בחיפה היו קשים 

אבי נפטר ואחותי  18הייתה רופפת וכשהייתי בגיל 

 נותרה לטפל לבדה בכל המשפחה.

)ליד זכרון “ שפיה”אחרי כיתה ו' עברתי לכפר הילדים 

יעקב(.  בשפיה היה כפר ילדים של עליית הנוער. 

בבוקר למדו ואחה"צ עבדו. ראו בי כשרון בעבודות עץ. 

הייתי מבאי ביתו  –צבי המנהל האחראי "אימץ אותי" 

ושם למדתי לעבוד במחרטת עץ. כשהיו באות נשות 

הדסה לביקור )הכפר התנהל על בסיס התרומה של 

נשות הדסה( הביאו אותן לנגריה לראות אותי עובד. 
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בשפיה למדתי שלוש שנים, לאחר מכן העבירו אותי ליגור, לבי"ס מקצועי ע"ש לודוויג טיץ. ביגור השלמתי את לימודיי עד 

 ב ועבדתי בעבודות עץ.  לעת ערב הייתי חוזר למעון הילדים בקיבוץ יגור.“כיתה י

ם ששימשו גם כאוניות “התגייסתי לשרת במחלקת אחזקה של אוניות משא של הפלי 10בטרם הוקמה המדינה, בגיל 

ל עברתי לשרת בחיל הים )כנגר באוניות(. באותה התקופה הקימו “שהביאו מעפילים עד הקמת המדינה. עם הקמת צה

 את צי הסוחר הישראלי ובסיום השירות הצבאי עברתי לצי הסוחר. 

לפני הקמת המדינה הבריטים לא נתנו לעולים לבוא לארץ, היינו מבריחים פליטים צעירים באוניות הסוחר עד לעתלית. 

באופן טבעי, לאחר השחרור, נשארתי לעבוד בצי הסוחר באוניות "התקווה", "גלילה", ו"קדמה" ובהן הבאנו עולים ניצולי 

שואה ממחנות ההסגר בקפריסין לארץ. נשארתי בצי הסוחר במשך שבע שנים ועבדתי באוניות משא )היו אלו אוניות 

יורק. הבאנו נשק לארץ במסווה של אוניית משא, בתחתית האונייה -ניו –משא שגם העבירו נוסעים( שעבדו בקו ישראל 

שנים של שירות בים, עברתי לחיפה שם התגוררה אחותי שהתחתנה  5היה הנשק ומעליו פרודוקטים שונים. לאחר 

 בינתיים והקימה משפחה בחיפה. 

 שלושת האחים שנותרו התגוררו במשותף  בדירה בחיפה )אחי הבכור שירת בצבא הבריטי במצריים(. 

 התחתנו. 1058הכרתי את יוכבד על שפת הים בהרצליה והתאהבנו... בשנת  1060בשנת 

חבר הביא אותי לכפר סבא למפעל בשם חייטקס, העבודה מצאה חן בעיניי, למדתי לתפעל ולתחזק מכונות אריגה של 

שם נולדו שני בניי  –בדים. כשהתחתנו רכשנו בית  ישן בכפר סבא. בשל אהבתי לים נישאנו בתל אביב וגרנו בכפ"ס 

 .6-ו 0. נותרתי עם ילדים בני 22ליאור ודרור. לימים חלתה יוכבד במחלה קשה ולאחר שנתיים של טיפולים נפטרה בגיל 

אלמן עם שני בנים. בשבילי כאלמן עם שני ילדים קטנים  –בניר אליהו חיפשו מורה למלאכה. באתי לריאיון והתקבלתי 

הקליטה לא הייתה קלה.  העבודה בקיבוץ באותם ימים התחלקה בין הוראת מלאכה בבית הספר ובין עבודה בלול. לימים 

עבדתי גם בחדר האוכל, במכבסה, בנגריה בקיבוץ. הייתה גם שנת גיוס למפעל. הילדים התערו יפה, אבל לי היה קשה. 

 כשעברנו ללינה פרטית רווח לי, היה לי עיסוק עם בניי.

 תחביביי עבודות נגרות, עבודות עץ בבית, עבודה בבוסתן העצים שליד ביתי, טיולים ונסיעות לחו"ל.

 המתכון שלי להיראות צעיר הוא לקחת הכל בקלות, לדאוג לתעסוקה, לא להתבטל, לדאוג שתהיה חברה צעירה. 

 מה היה לך הכי קשה בחיים?

 הכאב על אשתי, אם ילדיי, שנפטרה כל כך צעירה ולא זכתה לראות אותם גדלים ומתפתחים. - 

 מה אתה מאחל לעצמך?

הרבה בריאות, שלא אזדקק לעזרה של אף אחד, "אם אין אני לי מי לי"? הגענו עד הלום, אחרי חיים עמוסים רגשית.  -

בניתי הכל בעשר אצבעות ידיי. החיים בקיבוץ הקלו עליי מבחינה כלכלית וחברתית. סוף טוב הכל טוב. לא מצטער על 

 לאבא טוב. -רגע אחד שבאתי לקיבוץ, שהילדים התפתחו בו, בסופו של דבר אם לילדים טוב  

 היה לי לעונג לראיין את אבנר.

 

 ו על הראיון, לנמרוד על כתיבת הרקע ולליאור כהן )בנו של אבנר( על דיוק הכתוב.‘תודה ללנצ

 מאחלים אריכות ימים לאבנר והמון בריאות.
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 גדעון גולד 

 שפיץ או עציץ

 ברור חדר אוכל, למי יש כוח לשטוף כלים חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית

 רפואה קונבנציונלית עם חיזוק אלטרנטיבי

 שווארמה בצהריים וסושי בערב שווארמה או סושי

 ברור מסיבת טראנס בטבע מסיבת טראנס או  פוך

 ספורט ) ספה, במידה וליאורה יצאה לרוץ( ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

 טרק בהימליה

 08קדמת הטכנולוגיה של שנות ה  טכנולוגית או טכנופובית

 אם זה של ליאורה אז מתוק, אחרת מלוח מתוק או מלוח

 קרמבו זה לחלשים, עדיף גלידה קצפת או עוגייה-קרמבו 

 שכונה שוק או שיק

 GPמוטו  כדורגל / כדורסל / אחר

 ממחזר בקטנה ממחזרת או מחנטרשת

 ים שבת: בריכה בעדן או ים

 אוסף את מה שנמרח בורחת או מורחת -וק ‘ג

 יום ללא חיוך הוא יום מבוזבז )צ'ארלי צ'אפלין( מוטו בחיים

שלושה דברים שאנחנו לא 

 יודעים עלייך

 .חציתי את מפרץ חיפה בחתירה1

 .פעם ממש לא אהבתי מתוק1

 .פגשתי את האדם האחרון שנולד בפלסטינה תחת המנדט הבריטי2

 סיכום המערכת: 

 שפיץ ובענק!!

 

גדעון הוא שפיץ עם או בלי השאלון הזה, וזאת למרות שהוא ממחזר רק בקטנה, מעדיף 

 את הים על הבריכה שלנו בעדן ומצהיר על עצמו כי הוא שוק .

ומול מעט החסרונות הנזכרים מעל, לגדעון יש עשרות יתרונות שהופכים אותו לשפיץ 

עם קבלות, תמיד נכון לעזור ועם חיוך )אחרת זה בזבוז( מחובר לגמרי לקדמת 

וק שנמרח, גדעון דואג מראש שהמקום בו ‘הטכנולוגיה והכי חשוב, הוא לא רק מנקה ג

 ק יבלה את יומו האחרון יהיה נקי למשעי.‘הגו
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 משימת בר מצווה באפריקה

בהמשך למסורת המשפחתית להמיר את טיול בר 

המצווה בהתנדבות במקלט לבעלי חיים, יצאו עפרי 

ונמרוד מדר מניר אליהו ליעד הנבחר: מקלט לשיקום 

שם בחווה נידחת בדרום אפריקה * הם הגיעו ־קופים אי

חדורי מטרה לתת את הנשמה, זכו בתואר העובדים 

המצטיינים, לקחו את הבבונים לטיול יומי לנהר והרוויחו 

 חוויה בלתי נשכחת * יומן מסע של אבא

 MYNET-עתון הקיבוץ ו מתוך —נמרוד מדר

בניר אליהו, הקיבוץ שלנו, גם תריסר שנים לאחר השינוי 

באורחות החיים הצליחה שנת בר המצווה לשמור על אופי 

חזק. למזלי זכיתי לעבור אותה שוב, הפעם כאבא, ולגלות 

שהיא נשארה שנה משמעותית ובעלת סמליות של מעבר 

מעולם הילדים לעולם המבוגרים. בין השאר מתחילים 

הנערים והנערות להתנסות בעבודה בענפי המשק, 

מצטרפים ל"חברת הילדים הבוגרת" ויוצאים למשימות 

במעגלים שונים: תרומה לסביבה, חברה ומדינה, מפגשי 

 היכרות והתנדבות ועוד.

זה הסובב סביב הפרט והתא  -בפן המתחדש של הקיבוץ 

קיימו רבים מהנערים והנערות מסיבות בר  -המשפחתי 

ובת מצווש פרטיות, כמו בני גילם מחוץ לקיבוץ, וחלקם 

המריאו ל"טיולי מצווה" בחו"ל. עפרי שלנו, הבן השני 

מתוך ארבעת ילדינו, בחר להמשיך מסורת שהחלה עם 

להתנדב במקלט לבעלי חיים.  -אחיו הגדול שנתיים לפני כן 

עם בכורנו שני נסענו למקלט לחיות בר בזימבבווה, 

והחוויה המעצימה שעברנו עשתה חשק גם לעפרי. אך 

כמו שהפתיע אותנו כשהתעקש לעלות לתורה בבית כנסת 

בטקס אורתודוקסי, גם כאן הוא עמד על בחירת מקום 

ייחודי משלו להתנדבות. התלבטנו בין מספר מרכזים 

בהם מרכז לרביית דובי  -שמקבלים כמתנדבים גם קטינים 

פנדה בסין, דיור מוגן לפילי עבודה בגמלאות בתאילנד 

ובסופו של דבר בחרנו  -ומקלט לקופים בדרום אפריקה 

באפשרות האחרונה. מה הכריע את הכף? זה המקום 

היחיד שהבטיח מגע ישיר ופיזי עם בעלי החיים, והשפה. 

היה ברור שרק באנגלית נוכל שנינו לתקשר עם אנשי 

המרכז ועם המתנדבים. ואכן, לקראת הנסיעה עשה עפרי 

 מאמצים גדולים לשפר את האנגלית שלו. כבר רווח נקי.

 הנווט והנהג 

רגע לאחר שיצאנו ללא פגע ממטר הסוכריות בעלייה 

לתורה, ארזנו ועלינו 

 -על המטוס ליעדנו 

המקלט לשיקום 

קופים וחיות בר לצד 

 Riversideהנהר 

שליד העיירה 

טצזאנין, במחוז 

לימפופו שבדרום 

אפריקה. נחתנו 

 -ביוהנסבורג 

המטרופולין הגדול 

במדינה, שכרנו רכב 

ויצאנו לדרך. כיאה 

לצוות משימה, חילקנו תפקידים: עפרי הצלם והנווט, כולל 

, ספר מפות וטלפון לווייני לגיבוי wazeתפעול מלא של 

מנסה להתרגל  -באזורים ללא קליטה; ואני על ההגה 

לנהיגה בצד שמאל של הכביש ומפעיל וישרים בכל ניסיון 

לאותת. בשל המרחקים במדינה הענקית, וכדי להימנע 

מנהיגה בלילה בכבישים המסוכנים, חילקנו את המסע 

בהלוך ובחזור לכמה ימים ועצרנו בתחנות בדרך שבהן נוכל 

ללמוד קצת על הארץ המורכבת הזאת, שבני דורי זוכרים 

שפעם חלקו מנהיגיה פרס נובל לשלום עם רבין, פרס 

 וערפאת. 

 להציל תינוק בבון

אבל עיקר החוויה, ללא צל של ספק, היה במרכז לשיקום 

לא הכיר את  wazeקופים וחיות בר שלצד הנהר ריוורסייד. 

המקום, אך מתברר שהוא קיים ונמצא בתוככי חווה ופרדס 

הדרים. מדובר בשיגעון משפחתי של זוג אפריקאנרים על 

הציל בוב ונטר תינוק בבון שאימו  1001סף הפנסיה: ב־

נורתה בידי חקלאי מקומי. באותן שנים נחשבו בבונים 

מזיקים בני מוות, והחקלאי תבע את בוב בבית המשפט על 

שמנע ממנו להשלים את העבודה. השופט ִאפשר לבוב 

לשקם את תינוק הבבון, אך בעת ההיא לא היה שום מקום 

ולא הייתה פרקטיקה לשיקום קופי בבון. בוב ואשתו לין 

בתחילה בביתם  -קיבלו עליהם את המשימה 

שבפיטרסברג, לאחר מכן עברו למרכז לקופי גונון 

בטזצאנין, ובהמשך הדרך הקימו עמותה, גייסו תרומות, 

רכשו שטח אדמה בחוות ריוורסייד, לשם עברו  1006וב־

עם ילדיהם ויחד הקימו מרכז חלוצי שברבות השנים קיבל 

הכרה מרשות חיות הבר של דרום אפריקה. הם היו 

הראשונים לשקם קופי בבון ולהשיבם לטבע, ומהר מאוד 
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החלו לקבל פניות לשיקום מכל רחבי המדינה. כשגברה 

העבודה, וכשהילדים עזבו בזה אחר זה את הקן, החלה 

העמותה להתבסס על מתנדבים מרחבי העולם. מאז 

התנדבו אצלם קרוב לשלושת אלפים מתנדבים  1881

מחמישים מדינות לערך, ורבים מהם שבים וחוזרים 

לתקופות נוספות. יש פה מתנדבים רבים, בעיקר 

מתנדבות, מאירופה ומאמריקה. כן, גם לישראל יש שם 

מקום של כבוד. לזכות המרכז נרשם גם שחרור הלהקה 

קבוצה של כתשעים  -הגדולה ביותר של קופי בבון לטבע 

 קופים. 

מדובר במעין חווה בתוך חווה: בית המשפחה נמצא 

הנמצא במרחק הליכה ממעונם  -בפאתיה, ובאזור המרכזי 

יש מתחם למתנדבים ובו מטבח, חדר אוכל, מועדון,  -

מרפאה, תינוקייה, כלובי הסגר ומספר מכלאות בגדלים 

שונים הנושאות שמות חבלי ארץ בדרום אפריקה. שם 

משוכנים קופי בבון, גונון ירוק, קופי סאמינגו וקופיפי 

 הגלאגו, הידועים יותר בכינוי "בוש בייבי".

 מקלט משפחתי 

מה שמיוחד במקלט הוא האווירה המשפחתית שבוב ולין 

מנסים להנחיל. בוב הוא האיש המטפל בחיות ובתחזוקה 

וידוע כמטיף משוגע, בעוד שלין מנהלת את הכספים, את 

הספרים ואת משאבי האנוש. לין היא המסודרת והרגועה 

מהשניים. בכל פעם שמגיעים מתנדבים חדשים 

מתקיימת ארוחה חגיגית ובה מברכים ומכירים את 

המצטרפים. בימי שישי נהוג לצאת יחד למסעדה סמוכה, 

וחוגגים גם ימי הולדת. המסר הוא שאנחנו פה כולנו 

אז דברו זה עם זה. וזה עובד!  Wi-Fiמשפחה, וגם אין 

שגרת העבודה המפרכת, עם הניתוק מהחוץ, מצליחים 

לחבר צעירים מסיימי תיכון או קולג' מאנגליה ומגרמניה, 

עם העובדים המקומיים, עם ֵאם ושתי בנותיה מפורטוגל, 

עם אב ובנו מישראל ועם מנהלי הפרויקט, שהם למעשה 

מתנדבים חוזרים מאוסטרליה החיים בינתיים בקנדה 

וחזרו לפה כבר בפעם השלישית. בדרשות שלו בארוחת 

הערב בוב תמיד מציין לשבח את ההורים הבאים עם 

ילדיהם ומעבירים את חשיבות השימור לדור הבא, שכן 

בעולם בכלל ובאפריקה בפרט נמצאים מינים רבים של 

בעלי חיים במצוקה ובסכנת הכחדה בשל פעילות האדם, 

כמו ציד והשתלטות על אזורי מחייתם, כולל בעלי חיים 

קרנפים )נותרו  -אייקוניים שלכולנו היו צעצועים בדמותם 

אלף בעולם כולו(, פילים )כל רבע שעה  28פחות מ־

בממוצע נורה פיל אפריקני בעבור החטים(, אריות )נותרו 

אלף פרטים בטבע( וקופי אדם, המצויים כולם  28ל־ 18בין 

בסכנת הכחדה חמורה, עד כדי כך שרוב מומחי השימור 

 סבורים שבדור הבא כבר לא נוכל לראותם בטבע.

 סידור עבודה

ממש כמו המתנדבים של פעם בקיבוץ, יש במקלט מעין 

תורנות סידור עבודה. מתחילים ברבע לשבע בבוקר, 

ואחרי קפה משותף הולכים להכין את המזון )קיצוצי 

מצ'טה של פירות, ירקות ולחם(, לנקות כלובים, לטפל 

בקופים במרפאה, להניק את התינוקות ולחלק אוכל 

למכלאות ולקופים שבהסגר. ויש גם מטלות שגרתיות 

 -פחות, כמו תפיסת חגבים וצרצרים ברשת פרפרים 

שיהיה מזון לקופיפי הגלאגו, איסוף גללי חמורים לטובת 

ערימת הקומפוסט, קציר עשבים כדי שהקופים הצעירים 

יוכלו לטעום ולהכיר את הצמחייה שיפגשו בעתיד בטבע, 

וגם מיון בננות ועגבניות רקובות. אבל גולת הכותרת 

, הטיול baboon walkהיומית האהובה על כולם היא ה־

בצהריים עולים  11:88לנהר עם הבבונים הצעירים. ב־

)חולצות שאפשר ללכלך(  poo shirtsהמתנדבים על 

ולוקחים את קבוצת הבבונים הצעירים לסיור אל אפיק 

משני של נהר לטאבה, הסמוך לחווה. בזמן ההליכה 

שומרים על סדר תנועה בשיירה, כמו שנוהגים הבבונים 

בטבע. הצעירים מעדיפים לתפוס טרמפ על המתנדבות 

)משום מה הם חוששים מהגברים(, והבוגרים יותר 

הולכים בסדר תנועה. ליד הנהר עוצרים למנוחה ולמשחק, 

והבבונים יכולים לטבול במים, לטפס על העצים, לשחק 

והם עושים זאת  -בינם לבין עצמם או עם המתנדבים 

בשמחה גדולה. הבבונים הקטנים התגלו כשובבים 

גדולים. הם סקרנים ומחפשים מעשי קונדס, כמו לחטוף 

למתנדבים את בקבוקי המים, את משקפי השמש, את 

הכפכפים או אפילו מפתחות וחפצים מהכיסים. לעיתים 

הם רבים בינם לבין עצמם, ותוך כדי כך מייצרים את 

 ההיררכיה הפנימית בתוך הלהקה.

רוב הקופים המובאים למרכז הם צעירים. על חלקם ריחמו 

ציידים לאחר שהרגו את האם או את ההורים. אחרים ניסו 

לגדל כחיות מחמד והבינו שזה לא מתאים. יש בבונים 

שנמצאו חולים או פצועים בשטח, ואת היתומים הללו 

משקמים על ידי שילובם 

בקבוצה וניסיון לגדל 

אותם בלהקה, שבהמשך 

התוכנית תשוחרר 

לחופשי. יש כמה שלבים: 
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מתינוקות צעירים המסתובבים בחיתול זעיר ושותים 

מבקבוק, אותם לוקחים המתנדבים לישון איתם בחדרים 

בתורנות בכל לילה; בתינוקייה יש קבוצה של קופים בני 

מספר חודשים, ואותם מנסים ללמד להתנהג כמו להקה 

בטבע; קבוצה נוספת של בבונים גדולים יותר אשר עוד ניתן 

לקיים אינטראקציה איתם אך רק בתוך המכלאה; והשלב 

במכלאה גדולה  -האחרון לפני השחרור בחזרה לטבע 

המדמה סביבת סבך אופיינית שבה מתנהלת הלהקה ללא 

 התערבות אדם.

כל המתחמים מגודרים בגדרות חשמליות שתפקידן הוא הן 

לשמור על הבבונים שלא יברחו, והן שילמדו להתרחק 

מגדרות אם וכאשר ישוחררו לחופשי. זו התניה חשובה, 

כיוון שמחוץ לשמורות הטבע יהיו גדרות בדרך כלל מסביב 

למגורי אדם או חוות חקלאיות. בשני המקרים, קופים שיחצו 

את הגדרות הללו יסתכנו בהרג, ולכן חשוב שילמדו להיזהר 

 מגדרות חשמליות ומבני אדם מחוץ לשמורות הטבע.

 2642צמודים 

ברמת אב ובן הייתה לנו חוויה בלתי נשכחת ואינטנסיבית 

מאוד. גם לפני ששיגרנו את עצמנו למשימה המיוחדת 

 18/5הזאת היה בינינו קשר חזק, אבל כמה שבועות של 

מחוץ לשגרת היום־יום של עבודה ולימודים אפשרו קשר 

מרגע ההשכמה, בקפה הראשון של הבוקר  -אינטימי וצמוד 

וטקס בליעת הכדורים נגד מלריה, וכמובן ביעד ששמנו 

לעצמנו: להיות משמעותיים ולעשות הבדל בכל תפקיד 

שיוטל עלינו. ואכן זכינו בתעודת העובדים המצטיינים, 

ועפרי אף זכה בתואר "מגן הבבונים", אחרי שהציל בבון 

תינוק ממלתעות הרועה הגרמני של המשפחה, שסבר 

שמדובר בגור חתולים. והיו גם המקלחת והכביסה 

האפריקנית )כיור קטן( בסוף כל יום עבודה מפרך. אחת 

לשבוע היינו יוצאים בארגז הטנדר של המרכז לעיר הסמוכה 

כדי לקנות מצרכים וליצור קשר עם המשפחה המתגעגעת 

 בישראל.

בתקופת עבודתנו במקלט הקופים שברנו שיא צעדים עם 

 188אלף צעדים בממוצע ליום, וסך הכול כ־ 15מעל 

קילומטר ברגל )!(. היינו שותפים לקליטת קוף גונון שהוטס 

מפורט אליזבת', וכן לשחרור לחופשי של שלושה קופיפי 

גלאגו. השחרור לטבע של קבוצת הבבונים הוא עניין מורכב 

יותר, וממתין הן למציאת מקום מתאים, בשמורת טבע 

המרוחקת מיישובי אדם, והן למימון, שכן מדובר באופרציה 

יקרה של הקמת מכלאה זמנית באזור השחרור ואקלום של 

הקופים במשך מספר חודשים בטרם שחרורם לחופשי. 

המקלט ממומן כולו מתשלום של המתנדבים )נוסף על 

העבודה( ומתרומות, ואף שהוא מוכר על ידי רשויות הטבע 

של דרום אפריקה, אין הן מממנות אותו. זו הסיבה שניכר 

מאמץ לעשות שימוש מושכל באמצעים, כולל ִמחזור מלא 

של כל החומרים, רכישת הפירות והירקות מסחורה סוג ב' 

של בתי אריזה, או סחורה שפג תוקפה במרכולים ובחנויות, 

בכוחות  -כולל מסגרּות ובניין  -וכן ביצוע של רוב המלאכות 

 עצמיים של עובדי המקום.

בימים אלו עתיד המרכז אינו ברור. מדיניות ממשלת דרום 

אפריקה מאפשרת תביעות בעלּות של שחורים על אדמות 

בבעלות חקלאים לבנים. חלקים משטחי החווה מצויים 

בתביעת בעלות כזו, והנושא מצוי בהליך משפטי שצפוי 

לארוך שנים. עם זאת, ההכרה שמקבל המרכז הביאה את 

רשות הטבע בדרום אפריקה לפנות למשפחת ונטר בבקשה 

בבונים שיפונו מאזור הר השולחן בכף  688לקלוט למרכז כ־

התקווה הטובה, שם התרחבות הבנייה בקייפטאון מאיימת 

על סביבתם הטבעית. אולם פרויקט זה הוא בקנה מידה 

עצום, ויחייב גם השתתפות של הממשלה במימון המהלך. 

 אז אולי יש תקווה לעתיד בטוח יותר למקום המופלא הזה.

 סוף דבר

חזרנו לכביסה הישראלית ולשגרה הקיבוצית קצת אחרי 

שהתחילה שנת הלימודים. משימת בר המצווה שקיבלנו 

עלינו היתה מלאת משמעות, והחוויה תישאר איתנו עוד 

שנים רבות. לנוכח שיעורי הפשיעה הגבוהים בדרום 

אפריקה, חשוב לציין כי אף שמדובר בארץ יפהפייה עם 

תושבים ידידותיים, מי שמחליט לנסוע חייב להתכונן היטב 

 ולהקפיד לשהות במקומות מאובטחים.

התנדבות מעין זו מומלצת בחום לכל מי שמחפש חוויה 

משמעותית, מתעניין בהגנת הסביבה ורוצה לעשות תיקון, 

ולו קטן, למען כדור הארץ שבו אנו חיים. על הדרך, בביקור 

במדינות עולם שלישי, לומדים להעריך את כל מה שמובן 

לנו מאליו 

במדינת ישראל 

בכלל ובקיבוץ 

 בפרט.
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 ליזה בוחסירה

 ברכות ואיחולים

 

 

 ומשפחתואילן קובלסקי משתתפים בצערו של  

 ל“זסוזן קובלסקי על מות האחות 

 שלא תדעו עוד צער.

 , על חתונתם.לאורי ודניאלה שלמוןמזל טוב 

המון שמחה לתמר וזאב ההורים, עמית ולי 

האחים, שוש ואריה הסבים הגאים וכל 

 המשפחה המורחבת

 ,מיכל וניצן ברק מאורברוכים הבאים, 

 רותם ושחר המתוקים.

 ומזל טוב למשפחה המורחבת, לצבי וחנה 

 גדי וסוזאן והאחים. 

 

 לעתליה

קשה להאמין שהגעת לגבורות, קודם כל כי את נראית צעירה בהרבה, 

ואולי גם בגלל שתמיד אזכור אותך כגננת ואחר כך מחנכת שלנו בכתה 

מאותן נשות חינוך שאדם יכול לסמן בבירור שהותירו בו חותם, היו  -‘ א

ואת עתליה היית אחת כזו, לא רק עבורי כי —חלק בעיצוב דמותו וערכיו

עם לכל בני המחזור. אני זוכר עד היום את השיעור שעשית לנו על 

אל תעשה לחברך מה ששנוא “ו“... ואהבת לרעך כמוך”הפתגמים 

וגם שהיית מאד ברורה ואסרטיבית כאשר צחקנו על ילד שונה או חלש ולימדת אותנו “... עליך

אחרת. ברבות הימים בתפקיד המזכיר קשרתי קשר חזק עם שמוליק ולמרות שעבר יותר 

מחצי יובל היה נראה לי שהזמן פסח עלייך. לשמחתי יצרת קשרים טובים עוד יותר גם עם 

לירז עד עצם היום הזה. לפני תשע שנים כאבנו את לכתו הפתאומי של שמוליק אישך, אך 

בהמשך גם שמחנו שמחה גדולה כשנועה והנכדים חזרו לקיבוץ והיכו בו שורש, דבר 

ו את פעילות בית ‘שבטוחני ששמוליק היה שמח בו יותר מכל. כיום את מובילה ביחד עם לנצ

 אליהו לשביעות רצון חברי הקיבוץ ושיימשך כך! 

מאחל לך עוד המון שנות בריאות ועשייה ושגם במאה עשרים לא נאמין לגיל... מזל טוב 

 בריאות ונחת, נימרוד
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 מתכון חודשי

 

 

 הפשטידה הוגשה בשבועות בשוק האוכל שלנו. 

 

 פשטידת ברוקולי

 מצרכים:

 גרם  088חבילת ברוקולי קפוא )או טרי(  1

 בצל אדום בינוני 1

 (215או  165שמנת לבישול  ) 1

 ביצים 2

 מלח

 פלפל

 כוסות גבינה קשה מגורדת . 1.6

  

 אופן ההכנה:

 לחתוך את הברוקולי, ולקצוץ את הבצל, את הבצל יש לטגן מעט.

 לערבב את הברוקולי והבצל  עם הביצים והגבינות.

 בתבנית  לשמן מעט ולפזר פירורי לחם בתחתית  )לא הרבה (

 לשפוך את כל התערובת לתבנית ולפזר קצת גבינה צהובה מעל.

 1081 –דקות ב 86-68לאפות במשך 

 

 בתאבון !

 

 ריישה וינטרוב
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 המלצת החודש 
 סדרת נשים קטנות גדולות 

 

הפעם המלצה על סדרת ספרים נפלאה שנקראת קטנות גדולות מבית הוצאת צלטנר. סדרת 

ספרים על ילדותן של נשים שחלמו והגשימו. "על ילדות שנחנו באומץ וברצון עז וחתרו למטרה 

מתוך תשוקה לחולל שינוי ולתרום מכשרונן לרווחת בני האדם." כך נפתחים כל הספרים. " כשגדלו 

היו לנשים שחרף התחלות קשות, מכשלות ואסונות, הטביעו את חותמן על תולדות התרבות 

באנגלית קוראים לסדרה הזו "אנשים קטנים, חלומות והמדע: נשים שגדלותן ניכרה כבר בילדותן. 

  גדולים," ואולי יש בזה הגיון. מדובר באנשים מעוררי השראה, אנשים שכולן נשים.

 .יהודה אטלס, עטרה אורק ואבירמה גולן התרגום של

 כל הסדרה נמצאת בספרייה. 

 3-12הספר מתאים לילדים בגילאי  

" כשאמיליה הייתה ילדה קטנה היא אהבה לדמיין שהיא יכולה לפרוש כנפיים ולעוף כמו ציפור...כשהייתה בת 

שמונה ניסתה "לטוס" בקופסת עץ על מסלול מאולתר. היא סיימה את הרפתקת הטיסה הראשונה שלה קצת 

 . מסדרת קטנות גדולות( אמיליה ארהרט חבולה אך מאושרת" )מתוך

בסוכות האחרון טסתי לטיול בדרום אתיופיה בדרך לשדה התעופה ראינו מטוס בשמיים, רני מסתכלת מהחלון 

אני חושבת שזה לגמרי הבהיר לי את החשיבות  -“ אמא הנה מטוס, אולי הוא של אמיליה ארהרט” ואומרת : 

 שבחשיפה לסדרה הזו  של הספרים. 


