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לירז מדר

דבר העורכת

חברים יקרים,
החודש אבל ירד על ביתנו כאשר נפרדנו מחברה ותיקה שלנו ,ריישה ויינטרוב ז“ל שמעבר לכך שהייתה שכנה שלנו
שנים רבות ,הייתה דמות מאוד משמעותית בקיבוץ ,ברמה האישית בכל שנות העשייה של נמרוד ושלי ריישה תמיד
הייתה מעורבת ,מתעניינת ,בכל סוף אירוע תרבות או אסיפה הייתה שולחת הודעות ,או בפגישה על המדרכה דאגה
להגיד משהו מפרגן ומלא הערכה ,ובאופן מקרי ביותר ,כאשר אספתי חומרים לעלון הנוכחי קיבלתי מעמיקם ועירית את
העלון שיצא לפני  02שנה ,בשנות ה 92-לקיבוץ בסוף העלון יש טור שנכתב ע“י ריישה בתום החתונה של עמוס ועדי,

בו היא מתארת את השלבים בסגירת האירוע של החתונה ,ובעיקר ריגש אותי לקרא את תחושת הגאווה שלה מחברי
הקיבוץ שעזרו לה ,ומהמקום שכה אהבה ,איך היא רואה בחיים שלנו כאן דבר שאינו מובן מאליו וזכות גדולה ,אני רוצה
לשתף בחלק מדבריה:
” החגיגה המרהיבה הזו התקיימה בזכות היותי חברת אותו קיבוץ הנאבק על איזון כלכלי ומחפש את האוצר שבקצה
הקשת ,אני רוצה להגיד שאוצר אחד לפחות נמצא בעדן על המים ,תודה לכל מי שעזר בדרך הארוכה עד לאותו הערב,
חבל לי שלא כולם היו נוכחים ....כאמא ,כחברת קיבוץ הייתה לי חוויה בלתי נשכחת“ הלוואי שנצליח לשמור על האוצר
הפרטי שלנו כפי שכתבה ריישה וכמו שנמרוד כתב בהספד ,דרכה היא דרכנו וגם זוהי מורשתה  -להוקיר את הקיים,
נוחי על משכבך אשה יקרה.
העלון יוצא במסגרת שנות ה 02-ועוסק ברובו ביום העלייה לקרקע ,הקטעים נלקחו מעלון שיצא ל 92-שנה לניר אליהו
ונבחרו יחד עם עמיקם ועירית בארכיון  -תודה לכם.
חווה קאליפה שיחזרה את יום העלייה לקרקע בשנת ה ,0222-צבי מאור משתף בבחירת המקום ושם היישוב ,אשכול
כרמי ז“ל מספר בהתרגשות על התקופה הראשונה בחקלאות ,ברוך ראובני כותב על רינת הבוקר של הבארות ,ועמיקם
רגב בכתבה עדכנית על הקמת הישוב ,בין הכתבות שזורים קטעי מידע שנכתבו ע“י נמרוד.
הדסה וברוך ראובני תוהים האם בתלם או משנים את העולם? ,יובל ראובני בכתבת בטיחות ,שלומית ברזלי כותבת
משולחנה של הממונה למניעת הטרדות מיניות ,ועמיקם עם חידון לתולדות הישוב (הפתרון מצורף) .אילאיל הרץ
מראיינת את לילך ינאי  -בראיון קורונה מעניין.
יוזמות חדשות ומרגשות בניר אליהו כולן ע“י בני משק שלנו ,שבין זום לזום מצליחים לחשוב מחוץ לקופסא ובימים
שעבודת ילדים היא מושג שמתרחק מאיתנו לצערי ( למעט בענף הנוי והחינוך המבורכים) הם מנהלים יזמויות קטנות
ולומדים על רווח והפסד ,פרסום ,תודעת שירות ,שיח עם לקוחות ,מחויבות ,עצמאות ובעיקר אחריות  -כל הכבוד.
הילה גבע בסקירה על המתרחש בקיבוץ מהעיניים המאוד מפרגנות שלה ,מתכון של ריישה ז“ל שפורסם בדיוק לפני
שנה ,ולסיום המלצה על ספר מרגש ”איך ללטף קיפוד“  -מור אסאל בת קיבוץ כברי.
העלון הבא עדיין במסגרת שנות ה 02-יעסוק באנשים שהיו ואינם ,כדי ללמוד ולהכיר את מי שחיו פה ,לפנינו ובינינו
ומהווים חלק משמעותי בהיסטוריה של המקום .אני מזמינה אתכם לשתף בסיפורים וחוויות ,אפשר במייל או בשיחה.
קריאה מהנה ,לירז
מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

עורכת ראשית :לירז מדר
ארכיון :עמיקם רגב ,ואתר הקיבוץ

banir0218@gmail.com

מערכת :הדסה ראובני ,עתליה אייל ,הילה גבע

או לשים בתא דואר 440

דפוס והפקה :דפוס יוסי—בית ברל

נשמח לשמוע מכם.
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לזכרם
” אתם אינכם ולא תשובו עוד ”

בני ברק
 44שנים למותו

אנט רוסו
 03שנים למותה

אשכול כרמי
 15שנים למותו

שרי הורביץ לנצ‘נר
 6שנים למותה
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ציונה קושמרו
 00שנים למותה

יהודית ברזילי
 4שנים למותה

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

אבנר כהן
אביבה יפה
מוניקה קרבס
חביב פינבלט
ויצמן זנגי
יוסי לוי
אפרת וינטר
עמיר רונן
עומר לוינסון
ליאת לוינסון
דרור רפפורט
רן בן סימון
חדוה ברשאן
אורטל קויטל
אלמוג מויאל
אוסנת סלע -ירון
אבי פרי
יניב שיקלי
לירון מאור איליה
חנוך מעוז לבנה
עמיר שיקלי
גל לבנה
שלי רוזנבלום
עלמה ינאי
יאיר גרין
כפיר זר
סתיו שר
שקד רגב
ניר קויטל
קרני קוטלר
אגם גבע
רוני יוגב
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נפרדים מריישה
עמוס וינטרוב
בחודשים האחרונים נכתבו במוחי הספדים רבים ...איך אתחיל ומה אכתוב האם לספר איך זה נפל עלייך כרעם ביום
בהיר? כעת אני יושב וכותב ...וחושב עזוב ,זו לא הייתה אמא שלך זו ששכבה שם,
תספר על אמא ,ריישה.
אמא ,אישה משכילה עם מקצוע שיכלה בקלות לבנות לעצמה בית עם קריירה מצליחה בפנסילבניה ,קולרדו או
קליפורניה ,כביכול חיים נוחים מאוד ...אך היה חסר לך משהו בחיים והגעת למסקנה ,לאחר הרבצת ציונות\יהדות
בבית בארה"ב ,החלטת לעלות לארץ.
מהון להון גרת בתל-אביב של שנות ה 02-המוקדמות ,עבדת ,חיית חיי עיר שלא היו זרים לך ,אפילו היית נוכחת ביום
הולדת של נכדתה של גולדה מאיר...
בשנת  , 00תוך כדי שייט חזרה מאיי יוון ואירופה ,היית עם חברה גבוהה ממך ,פגשת בחור נחמד וחייכן עם מחלפות
שיער מתנופפות  -הוא היה עם חבר גבוה ממנו ...וכך הצטלבו המבטים.
הגעת לקיבוץ ,צריף  -גרעין בתלם – אקונומיה  -בתי ילדים  -לינה משותפת  -חדר אוכל לכל הטוב הזה הרי חיכית !..
אבל עמדת בזה ,ממשיכים בכל הכח .התעצבת עם השנים ונהיית קיבוצניקית מן המניין.
זוכר אותך בהצגות בחגים השונים ,עולה לבמה ,עושה את המיטב ומצחיקה את הקהל ,גם על שירה במקהלת הקיבוץ
לא פסחת .מה שהכי אפיין אותך הוא המבטא ...אוי המבטא – ריישה ,רייש רייש רייש ,מי שהיה פוגש בך בשבילי
הקיבוץ "ריישה יקרה מה שלומך?" "שלום ריישה" ותמיד המפגש מתחיל ומסתיים בחיוכים.
וצחוק  -לא אשכח זאת לעולם .זה היה סימן ההיכר בכל הדלקת משואה ובכל ברכה ,הרייש עולה ומתבלטת.

נתת ממרצך וכל כולך לקיבוץ  -בוועדות השונות ,הבעת דעתך בהצבעות ובהחלטות ,עד הרגע האחרון היית שותפה
לעשייה ,גם כפנסיונרית נמשכה פעילותך במשק.
מלאים היו חייך ,בילית עם נכדייך בטיולים שארגנו בארצנו הקטנטונת ,בביתך בקיבוץ ובקיבוץ חצרים – נסעת לבדך
לבקר את אחיך ,דוד הנרי והמשפחה בארה"ב בכל שנה ,נסיעות עם בברלי חברתך לסין ולטורקיה ,נסיעה לסקנדינביה
עם מישל קרובת משפחה ועוד נסיעה עם אייב לסקוטלנד המהממת ...ביום הולדת  02כתבתי שעשית פלאים בחייך
הקצרים וכי אני בטוח שתחיי עוד  .02היו לך שתי אהבות בחיים ,אבא פרוייקה ואייב אברהם היקר מבית יצחק שניהם
הבינו שמצאו מלבד את יופייך ואושרם ,הם מצאו את הפשטות ,האהבה ,החום וההומור שבך.
זיכרונות לי אישיים – בימי זיכרון בהגיעי לעמוד לצידך ביד לבנים בצל השקמה ולאחר מכן בא לשבת על קפה ,שלא
תהיי לבד ,של נסיעה מתנת יומולדת  72ממני אלייך ליקב ברמות נפתלי – נסענו ולא הפסקנו לדבר עלייך הקסמת!,
בילויים בהופעות של זמרי דורך בוב דילן וארט גרפנקל ,בכלל מוסיקה קלאסית ואופרה זרמו בעורקייך ...הזיכרון
שייחקק אצלי הוא ערבי שישי  ...שעת דמדומים נופלת על שמי הקיבוץ ,שדרת דקלי הזיכרון מרשרשים בכניסה
לקיבוץ 8 ...ילדים שקטים מאחור ,אשתי לצידי  ...חלון פתוח ריח ילדות ובית באוויר .הרגשת שלווה ורוגע מכסה את
כל יושבי הרכב  -נכנסים שמאלה בכביש הגישה לבתי החברים ,כביש צר מתעקל ימינה ושמאלה וקצת ישר ,הכל
ירוק – פונים ימינה ,לאחר  9שניות כבר רואים אותך מהבית על הגבעה יושבת על המרפסת מחכה לנו ,או מבצבצת
מהחלון ומסתכלת (נו איפה הם)...
והילדים רצים אלייך ואת משתלבת בין זרועותיהם ומחבקת חזק חזק ואני הולך אט אט ומתענג מהריחות ומהשלווה
והפסטורליות שלא פגה עד סוף ארוחת שישי בבית שלך ,אמא יקרה שלי ,הקיבוץ הוא הבית שלך ושלנו לעד!
יש עוד כל כך הרבה מה להגיד ולספר ,ממיטת חולייך סיפור חייך נכתב עוד בהיותך מלאת חיוכים וחיים.
אמא ,דש לאבא  ,אוהבים אותך עמוס דקלה ותהילה
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נפרדים מריישה
נימרוד מדר

עמוס ,דקלה ותהילה ,בני/ות הזוג עדי ,לאו ,הנכדים עילי ,עפרי ,אביב ,ליעד ,עלמה ומעיין
ממש לפני שלושים ואחת שנה ,באחד מחגי תשרי של שנת התש"ן הלך לעולמו פרוייקה לאחר מאבק ממושך במחלה
קשה .היתה זו הפעם הראשונה שזכורה לי ,כששם המחלה הארורה דובר בקול שאפילו אנחנו הילדים שמענו:
"סרטן" ...זכורה לי הסיטואציה ממש אחרי ארוחת החג בחדר האוכל .המחשבות שלנו ילדי קבוצת דוכיפת – שעכשיו
עמוס ודיקי ותילי יתומים מאב ...הם היו היתומים הראשונים בקיבוץ של ילדותנו ,המוות שהכרנו עד אז היה של חיילים
גיבורים או הורי חברים.
אמנם אז כילדים –  91נראה לנו גיל די מבוגר ,אבל כשחושבים על זה היום ,ריישה שהיתה צעירה משמעותית
מפרוייקה  -היתה אז ממש בגילנו כיום – אלמנה צעירה שצריכה להמשיך קדימה עם שלושה ילדים קטנים ,ואי אפשר
היום ,בחלוף השנים ועם ניסיון החיים שצברנו מאז  -שלא להעריך את הכח השקט שהיה לריישה :עוצמה שהוסוותה
היטב במזג נעים ונימוסים אנגלו-סקסיים ומבטא אמריקני כבד .ריישה ,במקום להיות זו שזקוקה לסיוע ,הפכה את כל
חייה למפעל של תמיכה באחרים ,עובדת סוציאלית בכל רמ"ח איבריה – שבעיניי זה שם אפרורי ופקידותי משהו לזן
של אנשים קדושים ממש ,הנמצאים שם בשביל האדם ,כל אדם – דווקא ברגעים שהוא הכי פגיע וצריך תמיכה
והכוונה.
אבל אני גם זוכר עוד את ריישה המצחיקה ,זו שבהצגת קיבוץ מגלמת דמות קומית ב"איך קרה שהפשפש עלה
למעלה"? בימים שבהם חברי הקיבוץ עוד היו מעלים הצגות וערבי תרבות בהפקה עצמית ...הכישרון הקומי הזה של
פרוייקה וריישה לא דילג דור ,וגם עמוס ,דקלה ותהילה זכו לו...
בקיבוץ ריכזה ריישה במשך שנות דור את נושא הפרט ,לצד מזכירים רבים – ממש עד שהמחלה הכריעה אותה  -ולצד
זה קידמה את נושאי הטיפול בבעלי צרכים מיוחדים ,ישבה בוועדת בריאות כמייצגת את תחום בריאות הנפש ,והייתה
חברת מזכירות שנבחרה פעם אחר פעם ברוב קולות ,כשגם בתקופות שינוי היתה קונצנזוס – ולצד היותה פתוחה
לקבל את השינויים ,תמיד ייצגה ושמרה גם על קולות הוותיקים ודאגה לערבות ההדדית .את הקרן לערבות הדדית
הקימה וניהלה במשך שתי הקדנציות המייסדות ותמיד נלחמה בשביל להגדיל את ההפקדות לקרן .להישגים יוצאי
הדופן של הערבות ההדדית בקיבוץ ניר אליהו – גם לאחר השינויים – היה לריישה חלק משמעותי ומכריע ומבחינה זו
מורשתה תישאר איתנו לעד ,בתקוה ואמונה שממשיכיה ימשיכו בדרכה/דרכנו זו...
באופן אישי יצא לי לעבוד עם ריישה בשנותיי כמזכיר ,ריישה היתה מאלה שעזרו לי להתאקלם בתפקיד לפני כארבע
עשרה שנה ומאז ,מתוקף תפקידנו ,עבדנו באופן צמוד תוך שיתוף פעולה מלא .תמיד הייתה לי הרגשה שיש על מי
לסמוך ,ריישה היתה דיסקרטית וגם ידעה לשמור על פרופורציות .כשהרחקתי לקצות הארץ בעקבות העבודה,
המפגשים הפכו תכופים פחות ,רק כשכנים משני צידי המדרכה ,ובחודשים האחרונים כשהמחלה הקשה פגעה
בריישה הפך הדבר לקשה עוד יותר עבורי :בפעם הראשונה כשפגשתי את ריישה בכיסא הגלגלים לא יכולתי שלא
לחוש את אי הנוחות שלה – היא שתמיד היתה קנה ומשענת – מלווה כעת בעובדת סיעודית לכל צרכיה ,ובהזדמנות זו
אני רוצה להתנצל בפנייך ריישה אם פירשתי את אי הנוחות והמבוכה או העייפות ולכן המעטתי לבוא לבקר.
בשבועות האחרונים כשדיברתי עם עמוס ,היה נראה כי הסוף קרב וכבדרך הגורל נסגר מעגל .נוחי על משכבך בשלום
ריישה ,בתקווה שנוכל להציע נחמה למשפחה ושמורשתך תמשיך ללוותנו .
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נפרדים מריישה
תודה מעמוס ,דקלה ותהילה
לפני הדברים – אלך לפי המוטו של אמא  -קודם הזולת ואח"כ אני.
ברצוני להודות לאלבי שהגיעה מהודו לעזור ולסעוד את אמא – אין לי מילים לתאר את ההערכה שאנחנו רוחשים לה,
עשתה את העבודה ,התחברה לאמא ,אהבה אותה וטיפלה בה.
כמו כן תודות רבות מגיעות לסיה מסרי לנקה שהיתה הראשונה לטפל באמאThank you Elbi .
ברצוני להודות לכוח הנשי של ניר אליהו ,למרסי ודינה החברות לדרך שאמא עשתה פה בקיבוץ ,שלא משו ממיטת
אמא באף יום ,ללנצ'ו היקרה שלי ,שעזרה והייתה שם לצידי מההתחלה ועד הסוף .לליאורה גולד ,רכש מדהים
ביכולתו של קיבוץ ניר אליהו ,מהממת ומרגיעה לכל אורך הדרך ,לעתליה שנרתמה לעזור לכתוב ולהדפיס את סיפור
חייה .לרחלי (וג'ורג'י – אמנם לא כח נשי אבל כח בהחלט קיים) שכנתנו שהייתה שם בשבילנו גם לפני  84שנה באותו
ערב חג ,עגום ועצוב .תודה לחווה השכנה היקרה מאחור וללולה שלא ויתרה על העלייה והגיעה לבקר
לחברות היקרות האחרות שתפסו אותי בשביל ליד הבית ושאלו לשלום אמא אנו מודים לכן מקרב ליבנו כח נשי יקר
ובלתי נגמר ובכלל לכל הבית הזה קיבוץ ניר אליהו
אחרונה חביבה שברצוני להודות לה זוהי בברלי ,חברתה הטובה מכפ"ס ,שחוותה את אותן חוויות של אמא – שגם
ניסתה תמיד לדובב אותה ולעודד אותה לקום על הרגליים ולהתמודד גם ברגעים קשים,
לא עזבה את חברתה הכי טובה לרגע אחד ,וברצוני להקדיש שיר זה לכל האנשים החברים שאהבו את אמא ,שראתה
בחברות וברעות ערך עליון  -חברותיה וחבריה היו לה כמשפחה ,בשיר הזה שרים זמרים מכל המינים והגוונים פשוט
במדויק למה שאמא כיוונה – השוויון בין כל האנשים בעולם לשם היא חתרה בענווה.
הזמרים והזמרות דיאן וורוויק שחומת עור ,אלטון ג'ון ההומו וסטיבי וונדר העיוור ועוד זמרת אפרו אמריקנית בשם
גלאדיס נייט .תודה רבה לכולן.
ריישה,

לסבתא,
הכרתי אותך לפני  5שנים.
אהבתי לבוא אליך בימי שישי
לארוחות

ושהכנת לי קינוח בראוניס
שוקולד.
בחגים קנית לי גיפטכארד לספרים
והלכת איתי להצגות וסרטים.

שנים צעדנו יחד את ואני .צעדנו בשפה משותפת .צעדה שהפכה
לחלק מהנוף בשבילי ניר אליהו ,ומצא ביטוי הומוריסטי במסיבת
פורים.
צעדנו בכל יום שישי .לפעמים גם באמצע השבוע .ניפגש ליד הפח?
לאסוף אותך מהבית? וצעדנו .סיכמנו את השבוע ,וצעדנו.
צללנו בתוך סוגיות מקצועיות ואישיות ,וצעדנו .מה את מבשלת?
מה שלום הילדים? מה דעתך על…?.
לאחרונה היה לך קשה והתנצלת על הקצב .אין דבר ,אתאים את
עצמי אמרתי .העיקר לצעוד יחד .וצעדנו.
וגם לווינו…
לווינו אחד את השנייה בעבודה ,בקבלת החלטות ,בשמחות ובעצב.

אהבתי לישון אצלך ולנסוע ביחד
לחצרים.

וצעדנו.

אתגעגע אליך ואזכור אותך תמיד.

ולווינו.

עלמה

ולוויתי  -עד הסוף.
אוהבת ,מרסי
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פקודת יום
חווה קאליפה

לירז מדר

פקודת יום שהוקראה בשחזור יום העלייה
לקרקע ספטמבר 0222
היום י“ג באב תש“י02.0.94 ,
אנו קומץ חלוצות וחלוצים מחברות הנוער:
נוער ז‘ מכפר גלעדי
נוער א‘ מקיבוץ גלעד
נוער אשדות יעקב ונוער עין חרוד,
אשר עלו מארצות אירופה ,כאודים מוצלים מן התופת
והמלחמה הנוראית מרומניה ,פולניה ורוסיה .והגרעין
התורכי ”אל הניר“ שמים פעמינו אל ארץ הבתולה,
לעבדה ולשמרה להקים בה נקודת התיישבות חדשה.
יישוב שיהא מושתת על ערכים של שוויון שותפות
וכבוד האדם ויחיה מעמל כפיו.
מול העיירה קלקיליה—על גבול ירדן ומזרחה לבית
ברל—מעוז התנועה החלוצית של מפא“י.
אנו נתקע יתד נאמנה ואיתנה באדמת הטרשים
ונפריח אותה עד היותה גן עדן פורח ובית לתפארת,
לנו לבנינו ולצאצאים אחרינו.

יום העלייה לקרקע 00.0.4592 -
8

העלייה לקרקע 1592
צבי מאור (מתוך העלון של חג ה)05-
המלווים העיקריים שלנו לעלייה על הקרקע היו שניים :דובדבני יחיאל מעינת,
שהיה אז חבר כנסת ,והשני אריה בהיר מקיבוץ אפיקים.
המדריך הראשי שלנו ,היה משה רז מרמת הכובש .בביקור הראשון שלנו במקום,
”הנקודה“ היינו שלושה :שרה קרודו ,משה רז ואני .באנו לחפש את הנקודה
באדמה חולית מלאת הבוסתנים .היה מו“מ על שם היישוב  -היינו אז חברים
בקיבוץ המאוחד ,והקיבוץ הביע התנגדות להקמת היישוב ,גם קיבוץ אייל ורמת
הכובש לא התלהבו מהרעיון (היה ברור שהם יאלצו להתחלק איתנו באדמות
ועבורם זה היה ויתור גדול) ,אנחנו עמדנו בתוקף על הרצון להקים נקודה חדשה,
ובסופו של דבר הקיבוץ הוקם בעצם כדי להיות יישוב עורפי לבית ברל מול
קלקיליה ,כחיץ בטחוני על גבול ירדן.

 - 00.0.4592הרצפלד ומשה רז

שם לקיבוץ  -ניר אליהו
לשלמה כנרתי ,הרצפלד ודובדבני היה רעיון לקרא את שם הישוב ע“ש אליהו גולומב ,כי לא היה אף יישוב על שמו
של מפקד ההגנה .כשהייתי בא לת“א וחוזר איתו (עם הרצפלד) בטרמפים לטבריה ,היינו אז בכפר גלעדי ,היינו
משוחחים על ענייני ההתיישבות השונים ,הוא היה תמיד נלהב לעצם הקמת עוד יישוב .שוחחנו לגבי השם עם משה
שרת ,שהיה גיסו של אליהו גולומב ,והוא ענה שהוא לא הפוסק וכי יש לשאול את אחותו עדה והיא המחליטה
הבלעדית .אז ארגנו משלחת לעדה גולומב בתל אביב בשד‘ רוטשילד ,כדי לבקש ממנה רשות לקרא לקיבוץ על שם
בעלה המנוח .הבית שלה היום הפך למוזיאון ההגנה ,עדה קיבלה אותנו במטבחה ,כמנהג הימים ההם .מטבח קטן
וצנוע כמקובל אצל המנהיגים אז .אשה רזה ,מבוגרת .היא לא כל כך ששה לעניין ,פחדה מאוד שהשם של אליהו
גולומב ,המסורת ,מעשיו של בעלה ושמו לא יכובדו ,שהמקום לא יצליח ולא נתנה תשובה במקום  -לבסוף
נתרצתה .היו הצעות שמיות שונות לוועדת השמות ,בסוף צץ ניר אליהו,
אני לא זוכר איך  -כבר היינו כאן ועוד לא היה לנו שם.
בית אליהו
פגישה נוספת התקיימה בבית משפחת גולומב ,כאשר ביקשנו לקרא
לבית התרבות על שמו של אליהו גולומב .אז כבר היה גרעין ”בתלם“
ושמוליק אייל היה נוכח ,ובטקס חנוכת המקום נכחה עדה גולומב ,דודו
הבן ומשה שרת נאמו (אך עזרה לא קיבלנו מהם).
בימים ההם הניחו את קו הדלק אילת אשקלון והם ”החברה“ ,נתנו את
רוב הכסף להקמת בית אליהו ,ספיר כתב לחברת הדלק ”צעטלה“ קטן
שעודד את התרומה.
הצעטלה המפורסמים של ספיר היו ידועים כפתקאות קסם.
היום כל זה זיכרון רחוק ,אין יותר ”הרצפלדים“” ,ספירים“” ,צעטלה“
והתלהבות בראשית.
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תקופה ראשונה במטעים
אשכול כרמי ז“ל
בשלוש השנים הראשונות הייתי אחראי על המטעים הנטושים  +כרמי גפן וזית.
החלקות היו בגדלים שונים מ 4-דונם ועד  92דונם מוקפות צבר לאין סוף ,בהם היו
גפנים ,זיתים ,תפוחים ,תאנים.

בציר ענבים 4592

שמחתי על הג‘ונגל הזה ,שהיה בניגוד לחקלאות מאורגנת (דימיתי שאני נמצא
באפריקה) ,שמחתי כי היה בי רצון להכיר ולהבין איך להתמודד עם מטעים נטושים ,הרגשת חלוציות בראשיתית,
והבלתי ידוע רב על הידוע .בזאת הרגשתי שיש לי מה לתרום.

במהרה התברר שלתפוחים ,תאנים ,זיתים אין ערך כמעט וכך נשארו רק הגפנים לטיפולנו .נהניתי והשקעתי
בפעילות עיבוד הגפנים  -זמרנו בחורף ,דסקוס באביב ,וכן גיפור כנגד כשותית וקמחון (זאת עשינו יצחק לוי ואני ע“י
מגפר שפרדה גררה אותו) הבציר היה ביולי אוגוסט ,היבול היה נמוך כי הגפנים גדלו בלי השקייה ,אך טעמם היה
בריא וטוב .יצחק לוי ארגן סוכות מאקליפטוס בהן הפרי נארז ,כרמי הגפן השתרעו על  822דונם ,אני משער שמי
שעבד איתי בכרם נהנה 1 .שנים הכרמים אחזו מעמד ואז בא סופם.
גרעין בתלם
גרעין בתלם הגיע ואז האדמה רעדה ,גרעין גדול מהפכני ,לא עבר זמן רב וכל חלקות הצבר עם תכולתם הלכו
ונעלמו ,והיה העקוב למישור ,גם הגפנים נעקרו ,קבלנו זאת כעובדה הכרחית (גידולים בלתי יעילים) .עכשיו אני
חושב שהיה כדאי להשאיר כרם מצטיין של  92דונם או  422דונם ולטפל בו (אגב ,בשנים האחרונות נוטעים בארץ
מטעי כרמים באזורים מתאימים) למרות הקדמה ודרישת הרווחיות ,נראה חיוני בעיניי לחשוב וליזום עכשיו
בקיבוצנו לפתח ולגדל גידולים חקלאיים מתאימים.

במגמה כזו של בחינה ופיתוח חקלאות עסקתי בעצמי בשנים המאוחרות יותר ,מכוורת ,משתלת הדרים ,הרכבות
במטעים ,צמחי מרפא ,מיני ירקות אורגניים ,עסק זה דורש ידע חקלאי והתמודדות אישית .בשבילי זה היה מעניין
ללמוד איך לנצל את כוחות הטבע לטובת האדם ועשיתי זאת כמעט לבד ,אם היו איתי עוד אחד או שניים יכולנו
לפתח ממש את הדבר.
גם דיברתי מעט מדיי ,אני לא יודע לעשות ”רוח“ ,בכל אלה דרושה סבלנות ,התמדה ,עקשנות וגם תמיכה ולא רק
שיגעון של אחד כפי שקרה לי ולמפעלי.
לבסוף אציין את חברת הנוער (רחלי ,גוץ ועוד) שעזרו לי בששון ובשמחה ברדיית הדבש בלילות וכן את עזרתם
בהשמדת קיני דבורים בגבעות ,למאות ואלפי מלכות דבורים בשדה קיפודנים מזרחית לאייל .אציין לטובה את
שיחת החברים שהייתה בבית התרבות בסוף אוגוסט ,עובדה די נדירה שתרמה ויש בה חיוניות ויש לחזור על
שיחות כאלה לדעתי.

השבעים במספרים – בשנת השבעים יש בניר אליהו  078חברות וחברים ,גידול נטו של )925( 55
הידעתם?

במספר החברים מאז חג העשור הקודם ואם ניכנס לפרטים 444 :חברים חדשים מאז חגגנו שישים

ולעומתם נפרדנו מאז מ 08-מחברינו ,בן-משק אחד (שחף ראובני ז“ל) ושלושה הורי חברים שחיו בקרבנו.
כיום חיים בקיבוץ שלושה הורי חברים ,מאתיים ועשרה ילדים ,עשרה חיילים בשירות סדיר ,כשלושים וחמישה
בני/ות משק ובני/ות זוגם בעצמאות כלכלית (בין שחרור מצבא או שירות לאומי ועד לקבלה לחברות או עזיבה)
ועוד כ 19-תושבים זמניים בהם עובדים שכירים וזרים ובני זוג של חברים ,ובסה"כ כ 992-לעומת כ192-
בחגיגות העשור הקודם ,זינוק של כמאה נפשות (כ)005-באוכלוסיה בעשור! או לחילופין ממוצע של  42נפשות

בממוצע בשנה בעשור האחרון ,בתינו הומים מתינוקות.
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תולדות ניר אליהו – פרקים
עמיקם רגב  -העלייה לקרקע
בסיום מלחמת השחרור והסכמי שביתת הנשק עם ירדן  8.1.4515נקבע קו הגבול הוא "הקו הירוק" .באזורנו קו
הגבול עבר בפאתי השטחים החקלאיים והבתים הקיצוניים של העיירה קלקיליה .לא היה קיים שטח חוצץ ,או
להבדיל שטח ביניים או גדר ,שתחצוץ בין המדינות .קלקיליה ו"הגדה המערבית" היו תחת שלטון ירדני והצבא הירדני
הקים את מפקדתו באזור במשטרת קלקיליה ונוספו מספר עמדות בסמוך לגבול.
ישראל מצידה שמרה על קו הגבול ע"י סיורים בעיקר ע"י "חיל הספר" ( הוקם כדי להתמודד עם החדירות מעבר
לגבול .ב  4592 -צורף החייל למשטרה ועל בסיסה הוקם משמר הגבול) ומארבים בלילות .למעשה הגבול היה פרוץ
וחדיר והמחבלים (בימים ההם נקראו פדאינים) ,שנתמכו ע"י הצבא הירדני לא התקשו לעבור ולחבל ברכוש ,והיוו
איום על בטחון התושבים והיישובים בקטע הזה למול קלקיליה.
כדי לסגור את הפרצה הוחלט ע"י הרשויות המתאימות להקים קיבוץ במסגרת הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) למול
קלקיליה ,מתוך תקווה שהדבר יגביר את הביטחון באזור.
למטרה זו נבחר גרעין בוגרי עליית הנוער שקובץ ושהה בעין חרוד להכשרה( .למקימים ולגרעינים שבאו
בעקבותיהם נקדיש פרק בנפרד) .את ההכשרה הצבאית הקצרה קבלו במחנה הטירונות אלנבי בירושלים בקבוצות,
רק לאחר שהקימו את ניר אליהו.
באותם ימים הוקמו  1יישובי נח"ל (לא היאחזויות) :ניר אליהו ,האון ותל קציר בסמוך לכנרת למול הסורים ,צור -מעון
בדרום באזור קיבוץ מגן ,ננטש מספר שנים לאחר מכן .כן שוקמו צאלים ,אבוקה ,ראש הנקרה ושבעה קיבוצים
תוגברו ע"י גרעינים תנועתיים.
ההקמה של ניר אליהו החלה תקופה קצרה לפני העלייה על הקרקע ונעזרו גם ביחידות אחרות של הנח"ל :הוקמה
גדר ,החלו בהקמת צריפי מגורים ,חדר אוכל בפחון ועוד...
הטקס הרשמי נקבע ליום חמישי  00.0.4592יג' אב תש"ך.
על אירועי אותו יום אנו למדים מכתבה שהופיע בעיתון "דבר" של א .גיל כתב העיתון בשרון וזו מצויה בארכיון.
אלפי מוזמנים הגיעו – נציגי הממשלה ,המוסדות המיישבים ,מפקד הנח"ל ,משפחת אליהו גולומב ז"ל ,קבוצות
נח"לאים מרחבי הארץ  ,ב"כ היישובים הוותיקים עין חרוד וכפר גלעדי ,נציגי הקיבוץ המאוחד אליו השתייך הקיבוץ
בראשית דרכו ,המוני המתיישבים מיישובי האזור ושכונות מזרח כ"ס.
היה זה חג לשרון העברי  ,חג ליישובי הסביבה שגבול היישוב העברי מועתק מזרחה והביטחון מתחזק .הטכס היה
צבאי  ,מסדר צנוע של מחלקת חיילי הנח"ל ,הנפת הדגל שירת ההמנון .מקהלת נח"ל משמיעה משיריה ותורמת
לאווירה החגיגית ולהתעלות הנפש .על במה שהוקמה יושבים כל הנכבדים
וסביב עומדים המוני האורחים.

שלב הברכות הגיע  :בשם הגוף המיישב נשא דברים היו"ר הרצפלד
בעצמו ,לאחריו מפקד הנח"ל בירך בשמו ובשם הרמטכ"ל  .הדוברים
הרבים לא חסכו באיחולים להצלחה ובתקווה שהמעשה יביא לרגיעה
ואולי  ...לשלום .לסיום נציגת המתיישבים סיפרה על חברות הנוער מקימי
הקיבוץ .סה "כ  49נאומים שקיצרו בדבריהם כדי לסיים הכול בשעה אחת
בלבד.
בהמשך בתוכנית האמנותית הופיעה מקהלת הנח"ל עם מנצחה יעקב
כנעני ,שהשתלבה עם פרקי הקריאה ,ריקוד תנכ"י "יעקב ורחל" בביצוע
הכשרת עין חרוד  ,ריקוד רומני של זוג מהכשרת כפר גלעדי ולבסוף ריקודי
עם .הכיבוד שתייה קלה.
תם הטקס ,האורחים מתפזרים מי ברכב ומי ברגל ונשארו כמאה
הנח"לאים להמשיך במלאכתם להקים את הקיבוץ.
* תמונות ניתן לראות באתר הקיבוץ
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בשנותיי הראשונות בניר אליהו נטבעו בי שני דברים ששיני הזמן לא יכלו למחקם.
שכרון פריחת ההדרים וצלילי קולות אופייניים לזמן ולמקום .בימים ההם אזור השרון
היה נטוע פרדסים מאופק ועד אופק .רצף זה של מטע צפוף היווה מסתור לבעלי חיים
 - 4592מקימים את מגדל המים
ובעיקר תנים .עם רדת הערב עלתה וגברה יללה ,שהתחילה בקריאת התן הבודד
ונענתה ונתחזקה ביללה מקפיאה מארבע רוחות השמיים ,יללה שהייתה מכווצת את
ילדינו עמוק עמוק בתוך השמיכה .בחצות נתחלפה היללה בנהמת רכבת חצות שהייתה רועשת על הפסים ,מזעזעת
את הצריפים ומרעידה אותם ברעד מנוע הדיזל המתאמץ לקחת את הקשת העוקפת קלקיליה ,ובקולו הוסער מודיע לנו
שעוד חצי הלילה לפנינו—שינה נעימה!
עם שחר ,התחילו תקיעות קצובות מהבארות להדהד באוויר ,תרועות בקול חדגוני ובקצב אחיד ,מכריז על יום חדש
שהחל .הקצב היה חודר פנימה והיה מזמזם כמו שיר .וכמעט כל שיר התאים לתקיעות ,וכל מצב רוח היה מלווה בשיר
אחר והכל היה מכריז בוקר טוב.
לקולות האלה רציתי לייחד רשימתי .את האמת ההיסטורית לא ישנו בקמפ דיויד ,החקלאות הערבית בפלסטין
התקדמה בעקבות הקידמה שהביאו היהודים מאירופה ,עד לעלייה השנייה היה פרדס אחד בארץ ,ביפו .פרדס זה
הושקה מבאר אנטילית שהופעלה ע“י בהמות עבודה ,רוב השרון היה מדבר שממה .ערביי קלקיליה למדו מחקלאי כפר
סבא לקדוח בארות ולטעת פרדסים וכך זכינו אנו לבוא להתגורר בארץ הפרדסים.
שיטה מיוחדת הייתה לחפירת הבארות .את מקום הבאר ידעו לקבוע רק יחידי סגולה ,אנשים אלה היו סובבים בשטח
בידם מטה מיוחד ,וכשהיו מאתרים מי תהום גבוהים המטה היה גורם להם זעזועים והמקום סומן כמתאים לחפירה.
בעלי מקצוע מיומנים היו חופרים פיר שנקרא שחטה בקוטר של חמישה מטר ,עד שהיו מגיעים למי תהום .לשאיבת
המים שימשה משאבת בוכנות אשר מוטות ארוכים ”שטנגות“ היו מתרגמים את התנועה הסיבובית של גלגל תנופה
ענק ומושכים ודוחסים את הבוכנות .את הכח המניע סיפק מנוע דויצ-גרמני ,ענק שעבד לאיטו 722 ,סיבובים לדקה
ונשף את עשנו דרך ארובה במקצב אחיד.
בעלי הפרדס והבאר ,מתוך רצון לפקח על המכון מרחוק ,הצמידו בקבוק לארובת המנוע .עשן פליטת המנוע הדהד בפי
הבקבוק בתקיעות קצובות .לכל פרדס הייתה הבאר שלו ובקיץ עם הפעלת כל הבארות נמלא האוויר המולה—חגיגת
קיץ .המאבק שלנו בערבים היה מלווה בפיצוץ בארות .במלחמת השחרור פוצצו בארות קלקיליה בפשיטה לקלקיליה.
אולם ,החיסול הטוטאלי של שופרות הבוקר נגרם ע“י מנועי החשמל שהניעו טורבינות ושאבו יותר מים משכבות הרבה
יותר עמוקות.
בשטחי ניר אליהו היו שמונה בארות ,מבאר מיסקי במערב ועד הבאר של מזרחי במזרח .באר מזרחי נותרה על כנה
היות והיא הייתה מעבר לפסי הרכבת ,והקרבות לא הגיעו עד אליה ,מבאר זו קיבלה ניר אליהו את מימיה בימיה
הראשונים .ליד הבאר הייתה בריכה אשר ויסתה את השימוש במים ,זו הייתה בריכת השחייה הראשונה של ניר אליהו,
בריכה בנויה אבן ומדרגותיה מצופים טיט למניעת חלחול המים.
הכל נעלם כלא היה נשארו רק הזיכרונות והמוסיקה המתנגנת באוזניים במקצב אחיד  -הכל חולף והמנגינה נשארת.

הידעתם?

בואו בנים  -מאז העלייה על הקרקע נולדו בניר אליהו יותר מחמש מאות "בני ובנות
משק" (כמאתיים ועשרים מאז חג העשור הקודם ,כ – )!115-מתוכם נקלטו במהלך השנים
כחברים בקיבוץ (09יותר ממחציתם מאז חג העשור הקודם!) המהווים כ 055-מכלל חברי
הקיבוץ כיום .עוד שישה בנים/ות ובני משפחותיהם התקבלו לחברות בקלפי  -אך ממתינים מחוץ
לקיבוץ לבניית בתי הקבע אליהם ייקלטו.
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בתלם או משנים את העולם?
ברוך והדסה ראובני
בתלם או משנים את העולם?
בכביש הלבן ,שתחילתו שדרת תאנים פוריות ומתוקות ,והוא גולש לעמק שכולו צינה נושבת מפרדס עצי הדר
ענפים ,הלכנו כמשלחת לראות את המקום .צריפים שקועים בחול .כלום .אבל ,ממול הרי השומרון מכחילים
ביופיים .פתאום נזכרתי ,עם אנשים אלה חזרנו טרמפ מכנרת ,שם הוכרז על הקמת התק"ם לאחר הפילוג
הנורא .נסענו במשאית הירוקה והם שרו כל הדרך (למרות השעה המאוחרת) .לאחר טקס מרשים זכיתי לחוויה
נפלאה .כאן אשאר.
נולדתי בפרדס חנה להורים יוצאי "גדוד העבודה" .בבית ספגתי את האהבה לחקלאות ,ליצור מזון לעולם רעב.
ליצור על מנת להבטיח את עצמאותנו .כך הגעתי למקוה ישראל .את המשך הדרך התווה לפני ראובן כהנא,
המדריך האגדי" ,אנחנו נשנה את העולם" .עסקנו בזה בדיבור ,בדיון ובכתב .תפקידי בצוות  -הוצאת עלון .מדי
חודש הייתי נוסע לתל אביב ,למשרד הנוער והחלוץ ,רחוב הרכבת פינת אלנבי ,הבית הכחול ,ומקבל מהם
חמישה גליונות שעונית סטנסיל .כל הערבים לאחר מכן היו מוקדשים להדפסת העלון במכונת כתיבה .ושוב
נסיעה לתל אביב לגסטטנר רחוב אחד העם ,לשכפול .כל מילה בסלע .הכל כל כך חשוב .העולם סוער ,הצנע,
השילומים ,מלחמת קוריאה הכל בצד .אנחנו מתכוננים להגשמה.
את הדסה פגשתי בניר אליהו (כשהיינו בעין גב היתה באחוזים) .קרייתית שאביה מדריך ראשי לשתלנות ,ממש
בשבילי .על גזע ענק של אקליפטוס שנפל ליד בית ילדים ,ואיש לא היה מסוגל להזיזו ,רקמנו את תכנית חיינו.
תחת גשם שוטף נכנסו לחופה ולחדר משפחה במעברה .התכנית הוגשמה .ארבעה ילדים .שמונה עשר
נכדים .ואנחנו בקיבוץ .האם שינינו את העולם במשהו?
גרעיני עולים ועליית הנוער – הגרעין המייסד "אל ניר" שחבריו עלו לקרקע ב 00.0.4592-היה מורכב
הידעתם? למעשה מכמה קבוצות :גרעין "אלומה" של יוצאי תורכיה שהוכשרו בקיבוץ כפר גלעדי ,בקיבוץ זה
התחנכו עוד שתי חברות נוער מרומניה של חניכי תנועת "הבונים דרור" ,חברת נוער נוספת שהתחנכה בקיבוץ
עין חרוד וכללה יוצאי מזרח אירופה מברה"מ ,פולין ורומניה וחברת נוער של יוצאי רומניה שהתחנכה באשדות
יעקב.
בשנתיים הראשונות הצטרפו "השלמות" לגרעין "אל ניר" :חברת נוער יוצאי סוריה שהתחנכו באשדות יעקב,
גרעין מתורכיה שעבר הכשרה בכפר גלעדי ,וגרעין אחרון מתורכיה " -הלוחם" שהוכשר בקיבוץ גברעם והגיע
למשק ב.4590-
בהמשך הגיעו גרעין "אילנות" ()4595מצרפת ובו גם יוצאי ה"קולוניות" :אלג'יריה ,טוניסיה ומרוקו.
הגרעינים "להב"( )4501ו"ייעוד" ( )4505של תנועת "הבונים דרור" מדרום אפריקה ורודזיה (זימבבווה) .גרעין
"דליה"( )4551ממקסיקו ,חברת הנוער "עיט" של נעל"ה שהגיעו ב 4550-ממדינות חבר העמים (ברה"מ
לשעבר) והיו חברת הנוער האחרונה שהתחנכה בקיבוץ .בסה"כ חיים בינינו כיום  09חברים וחברות שהגיעו
במסגרת עליית הנוער וגרעיני הכשרה מחו"ל – המהווים כמעט עשירית מאוכלוסיית חברי הקיבוץ .מלבדם עוד
שבע/ה הגיעו כילדי חוץ או בחברת נוער ,שבע חברות הגיעו לעבוד בקיבוץ – התאהבו ונשארו ,שבע/ה הגיעו
להתנדב בקיבוץ – התאהבו ונשארו ושישה חברים הגיעו לבית ראשון במולדת.
כל היתר הגיעו בפרוייקט אמפא ,מקיבוצים אחרים או באופן עצמאי בהפניה ממחלקת קליטה בתק"ם .
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בטיחות וגהות

יובל ראובני  -זמן קורונה
רוצים להצטרף למאגר — עדכנו אותנו

בטיחות וגהות בזמן קורונה
גם בימים כתיקונם לא רצוי להגיע לבית חולים ,בימי קורונה עוד יותר לא כדאי :לכן יש להקפיד על הוראות הבטיחות,
לעבוד בהיגיון ושכל ישר .כל מרכז ענף אחראי בתחומו על הבטיחות והבריאות של הצוות שלו .
נושא ארגונומיה:
במשך מיליוני השנים שהיינו ציידים לקטים ,הגוף שלנו הותאם לפעילות גופנית של ציד וליקוט .כלכלה מודרנית
מחייבת אנשים רבים לעבוד בישיבה שעות ארוכות ,דבר שיכול לגרום לבעיות בריאות.
מה ניתן לעשות? לבחור כיסא אורטופדי מותאם לקשת של הגב ומותאם לעובד עצמו ,זווית ההטיה לאחור כ 422-
 442מעלות ,רצוי לשנות מדי פעם .מרפקים בגובה משטח העבודה ,אמות מונחות על השולחן ,מקלדת ועכבר
במרחק מתאים .יש גם עכבר ארגונומי .כפות ידיים בזווית ישרה .צג מחשב במרחק מתאים ומול הצוואר.
תאורה :צריכה להיות מספקת ומותאמת לנוחות האדם.
אוורור :יש לדאוג שהחדר יהיה מאוורר .מכיוון שמזגן רגיל מפוצל ממחזר את אוויר החדר  -יש לדאוג לפתח קטן
שיאפשר אוורור.
פעילות גופנית מאוד מומלצת ,רצוי לבצע עם הדרכה של אדם מוסמך.

מרים שקד

פילטיס נחשבת התעמלות טובה ובריאה מאוד .בתוכנית בטיחות של ניר אליהו יש תיכנון להדרכה עם עמיחי
קורדובה לשעה אחת .אני מקווה שנוכל לבצע זאת .במשך היום רצוי לבצע הפסקה של מספר דקות בכל שעה
ולעשות תרגילי פילטיס .מי שצריך לטלפן  -אני ממליץ שיעשה זאת תוך כדי הליכה בחוץ.
הרמת משאות:
הרמת משאות כבדים במשך יום העבודה יכולה לגרום לבעיות בריאות בגב ,בשלד ובשרירים .התקן הישראלי ממליץ
על הגבלת משקל ל 49 -ק"ג .
מה ניתן לעשות? יש גלגלות הרמה .יש עגלות הרמה במגוון סוגים וגדלים .יש לתכנן את תהליכי העבודה ואת מקום
העבודה כך שהעובדים יעבדו בעומס שמתאים להם.
יש לבצע הדרכה ארגונומית לעובדים פעם אחת בשנה ע"י אדם שמוסמך בתחום.

זקן חברי הקיבוץ הוא החבר הצעיר הנצחי צבי מאור (בן  – )54שסימן את הנקודה הזו
הידעתם?

ביום העלייה לקרקע ב .00.0.4592-צבי וחנה שורדי מלחמת העולם השנייה ייסדו
שושלת עם דור שלישי (נינים) שנולדו במשק והמשפחה הרב-דורית הראשונה בקיבוץ
עם ארבעה דורות שחיים כאן היום בינינו .מלבדם גם תמי גביש היא סבתא-רבה גאה עם
חמישה נינים ונינות שנולדו בניר אליהו!
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קורוניר  -ראיון קורונה
לילך ינאי
שם וגיל  /סטטוס בחיים

לילך ינאי  90מרוצה מהחיים בדרך כלל

איך את מעבירה את
הזמן בסגר?

בקשר מרחוק עם ילדי הגן שלי ,שיחות אישיות ,מפגשים קבוצתיים ,שליחת משימות
העשרה .,שמירת קשר מרחוק עם הגננות שאותם אני מובילה ( ,)82ארגון ההשתלמות
שלהן ,קשר יום יומי לעדכונים ,רעיונות לפעילויות מרחוק וספיגת התסכולים .
כבר בסגר הקודם יצרנו שרית ואני משגרת אתגרית של צעידה יומית מסביב לקיבוץ כרגע
אני על  1ק"מ וככל שנסתגר נעלה את המרחק.
אחרי העבודה בניתי לי גינת ירק קטנה בסגר הקודם ועכשיו רעננתי לקרת החורף.
צפיה בטלוויזיה ,קריאת ספרים השתדלות קולינרית בזוג (צריך קצת לגוון).

כיצד השפיעה הקורונה
על מקום עבודתך ?

הגן נסגר לאלטר ואני מנסה לעזור להורים ולילדים לשרוד את התקופה בכיף ,העצמה
אישית ,ביטוי אישי ,חשיבה יצירתית ושמירה על השפיות.

מה הדבר שהכי חסר לך
בתקופה הזו?

המפגש היום יומי עם הילדים והצוות ועשיה מתפתחת ולא הבלחות של  42דקות יומיות
(רמת קשב נמוכה ) וקפה עם חברות.

מה הדברים היפים
שגילית בה בכל זאת?

הערבות ההדדית בקיבוץ ,שנחמד לגדל את האוכל שלך ,עוד יותר נחמד לקמפסט .

שיש לי סבלנות להדריך ולהסביר מרחוק גם על דברים שאני לא מבינה בהם כלום וחצי
דבר.
והפחות טוב שעינייני טכנולוגיה די מעצבנים אותי (זום ,תשלחי ב ...תשמרי ...
תסכרני...ותעבירי לאפליקציה...עד כאן)

איך את חושבת
שהקורונה תשפיע על
המשך החיים שלנו?

נהפוך פולנים :הכל מרחוק ,לבד בבית ובחושך...

הכנת חומרי למידה מרחוק להעשרה למעוניינים

מה תיקחי מהתקופה
הזו? אילו מנהגים יישארו
לנשום  ,לעבוד בגינה ,לצעוד
ב’יום שאחרי’?
מה הדבר הראשון
שתעשי ב’יום שאחרי’?

חוזרת לעבודה בגן ,לפגוש חברות ,חופשה משפחתית. ...

לסיכום ,איזה מסר או
טיפ מנצח (שקשור
לתקופה) תרצי להעביר
לשאר חברי הקיבוץ?

צניעות בכל דרכנו .להנות מהעשייה היום יומית ולדאוג לשמור על קשר עד כמה שאפשר.

ראיינה :אילאיל הרץ
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במשך  02שנות הקמת הקיבוץ הוקמו בו מבנים ,שכונות מגורים ,מערכת חינוך ,התקבלו החלטות
הנוגעות להתנהלות הקהילה כלכלית ,חברתית ,חינוכית ,שמירת צביונה המיוחד .מעט ממאות ההחלטות מובאות
כאן ,התדעו לענות?
 .4מתי הוקמו בתי התינוקות הראשונים?
א 4594 .ב 4598 .ג 4599 .ד4595 .
 .0בריכת השתייה הסגורה (סמוך לעדן) מכילה  4922מ"ק מים ,הבריכה הפתוחה העגולה המשמשת להשקיה
ושחייה מכילה  8922מ"ק מים ,מתי הוקמה בריכת השתייה ובריכת השחייה?
א 4594 .ב 4590 .ג 4599 .ד4595 .
 . 8לילדים הוקמה הבריכה הקטנה ,בתחילה הייתה שלימה בגודלה ובשלב מאוחר יותר נבנתה המחיצה בתוכה,
באיזו שנה הוקמה המחיצה?
א 4579 .ב 4570.ג 4502 .ד4551 .
 .1מתי חובר הקיבוץ לקו החשמל (קודם לכן היה בעזרת גנרטור)?
א 4590 .ב 4591 .ג 4599 .ד4597 .
 . 9בשנים הראשונות כאשר החברים גרו בצריפים ,הם התרחצו במקלחת ציבורית ,בניית הבתים עם שירותים
הביאו לגויעתה של המקלחת הציבורית ( היום הנהלת חשבונות) ,עד איזו שנה פעלה המקלחת הציבורית?
א 4570 .ב 4502 .ג 4508 .ד4509 .
 .7מפעל פלסטניר הוקם ב 4508 -במבנה שמשמש היום את החשמליה ,המטע והגד"ש ,באיזו שנה עבר
המפעל למקומו הנוכחי?
א 4505 .ב 4550 .ג 4550.ד4552 .
 . 0בשנותיו הראשונות של הקיבוץ הילדים ישנו בבתי הילדים ,אנו מכנים זאת "לינה משותפת" .היום הילדים
ישנים בבית ההורים "לינה משפחתית" ,באיזו שנה עבר הקיבוץ ל"-לינה משפחתית"?
א 4575 .ב 4502 .ג 4505 .ד4552 .
 . 5מועדון "בית אליהו" על שם אליהו גולומב ז"ל מראשי ארגון "ההגנה" בתקופת המנדט טרום המדינה הוקם
לאחר שגויס הכסף בעזרת המשפחה ונחנך בחג ה 49 -לניר אליהו ,איזו שנה זו היתה?
א 4578 .ב 4575 .ג 4579 .ד4502 .
 .5באיזו שנה הסתיימה הרחבתו של חדר האוכל כפי שהוא כיום?
א 4502 .ב 4501 .ג 4505 .ד4559 .
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 . 42כאשר הסתיימה בנייתו של חדר האוכל החזית נותרה לא מטופלת ,מלאת חול  ,באיזו שנה נבנה
המשטח?
א 4552 .ב 4555 .ג 4554 .ד4559 .
 . 44באיזו שנה החלה ההגשה העצמית בארוחות הצהריים בעגלות החימום? ( לפני כן ,עובדי חדר האוכל היו
מגישים את המנות לשולחן)
א 4505 .ב 4558 .ג 4559 .ד4552 .
 .40באיזו שנה החלה הגשה עצמית בארוחת הבוקר ,ובארוחת הערב?
א 4500 ,4502 .ב 4558 ,4554 .ג 4559, 4558 .ד4550 ,4552 .
 .48באיזו שנה נקנו לחדר האוכל השולחנות והכסאות בהם אנו משתמשים עד היום?
א 4558 .ב 4550 .ג 4558 .ד4550 .
 .41מתי חל איסור על העישון בחדר האוכל?
א 4575 .ב 4500 .ג 4555 .ד0224 .
 .49באיזו שנה החלה הפרטת המזון בחדר האוכל ( מעבר לתשלום)?
א 4557 .ב 4555 .ג 4552 .ד4550 .
 .47באיזו שנה פעל ה" -פשפשוק" ( יריד המכירות בשבת ,סמוך לבריכה)?
א 4551 .ב 4557 .ג 4550 .ד4555 .
 40בניר אליהו צולמו בחלקם  9סרטי קולנוע  ,הראשון היה " ילדי סטלין" באיזו שנה צולם?
א 4552 .ב 4558 .ג 4557 .ד4550 .
(כמו כן צולמו הסרטים" :מעבר לים"" ,4550 -אדמה משוגעת"" ,0229-אוסטרליה שלי",0225 -
הסדרה" -קיבוצניקים" בהוט  ,ב - 0245-שודרה ב)0202 -

.5 4505 .5 4579 .5 4505 .0 4505 .7 4502 .9 4591 . 1 4551 .8 , 4594 .0 4598 .4
 .44 4505 .42 4555א .בוקר ,4502 -א .ערב 4555 .41 0224 .48 4558 .40 4500 -
4557 .47 4557 .49
פיתרונות:
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שנה חדשה באוויר
שלומית ברזלי  -ממונה למניעת הטרדות מיניות
שנה חדשה כבר כאן ,אחרי קיץ בו כל תושבי הארץ שהו בטבע הישראלי .חלק מהתגליות היפות היו להכיר טוב יותר
את ארצנו ,חלק מהתגליות הכואבות היו לראות את כמויות הפסולת שנשארת אחרי הביקור בטבע ,ואת הצפת
התקשורת במקרי אלימות ופגיעה.
אם את /אתה קוראת  /קורא צעיר אני מזמינה אתכם לבקש מאדם בוגר או מאשה בוגרת לקרוא איתכם ולהסביר
משהו ,כי שאלות תמיד עולות .ובכל מקרה של שאלה  -אני תמיד פה לענות.
בפעם האחרונה שכתבתי ,לא הסברתי מה זו בעצם הטרדה מינית?
אז כדי לחדד את הדברים ולפשט אותם:

תקנון למניעת הטרדה מינית בקיבוץ עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח. 4555-
הטרדה מינית הינה כל אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות:
. 4סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני.
. 0מעשה מגונה
. 8הצעות בעלות אופי מיני ,המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות אלו.
. 1התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו ,כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין
בהתייחסותו.
. 9התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו ,לרבות נטייתו המינית של אדם.
ואיפה זה פוגש אותנו?
כשנזרקים משפטים כמו:
"לא מגיע לי חיבוק?"
"תגידי ,מי מחמם אותך בלילה?"
"אני רואה שהתעגל לך הישבן"
"התפתחת בדיוק במקומות הנכונים"
"אם רק הייתי בגיל שלך"
יש עוד המון דוגמאות ,אני חושבת שכל אחת יכולה להוסיף לפחות שני משפטים כאלו ,ובוודאי גם הגברים ,או
שאמרו ,או שנכחו לצד מי שאמר ,או שהקשיבו לחברה או חבר שסיפר שכך דיברו אליו /אליה( .הדוגמאות פונות
לנשים ,אך אין לי ספק שגם גברים יכולים למצוא עצמם מוטרדים מינית ,לא הייתה כוונה לפגוע או להפחית ,קל לי
יותר להתנסח כאשה .כאמור  -דלתי פתוחה לשני המגדרים).
מתי זה בעיה?
אם אמרתי "לא" "די" והצד השני הפסיק ,זה בסדר.
אם הוא ממשיך לעשות את זה מול מי ששתק/ה זה חמור.
פעמים רבות המשפטים האלו כל כך מפתיעים ,שאין מילים לתגובה מיידית ואחר כך כבר לא נעים להעיר… בפעמים
אחרות אני מסבירה לעצמי שהוא לא באמת מתכוון להטריד ,זה הסגנון שלו…
לפעמים זה מכר קרוב ולא נעים לי לערבב בין זה לבין הקשר איתו ,ואני חוששת לאבד את הקשר ,לפעמים ,אני
חוששת שאם אגיד משהו הוא יתנכל לי....
חברות וחברים ,אם לא נגיד ,הצד הפוגע ימשיך לפגוע ,ברוב הפעמים כך אני רוצה להאמין ,לא יהיה מודע לחוויה
שהוא מותיר בצד שפגע.
אם לא נגיד ,הוא ילך וימשיך ו"הרגל יהפוך לטבע ,וטבע קשה לשנות" "אבל בדרך קבע יש לנסות" (חוה
אלברשטיין) .אם לא נגיד  -נחנך את ילדינו לפחד לשמור על עצמם .אם לא נגיד  -לא נצליח לעורר שינוי.
תפקיד הממונה למניעת הטרדות מיניות:
גורם מתווך  -תיווך בין הגורמים המקצועיים והטיפוליים לנפגע/ת בישוב.
גורם מתריע  -התרעה ברמת היחיד והקהילה על התנהגות החורגת מהחוק בתחום זה.
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גורם מניעתי  -ייזום התערבות קהילתית ברמת המניעה והמודעות וייזום התערבות קהילתית במקרה של פגיעה.
גורם מיידע  -הממונה תפיץ לציבור מידע שוטף ועדכני בעניין זכויות נפגעי/ות הטרדה ופגיעה מינית ,דרכים למניעה
ואפשרויות לקבלת סיוע מהגופים המקצועיים.
אני פועלת בשיתוף עם מערכת החינוך בקיבוץ ומלווה את הצוותים בשנתיים האחרונות.
אני פה לכל התייעצות ,התלבטות ושיתוף.
שלומית ברזלי
ממונה על מניעת הטרדות מיניות בניר אליהו
( 290-1514200אפשר לכתוב הודעה ואחזור)
קו סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
זמין  01שעות ביממה  0ימים בשבוע
נשים  4020גברים 4028
אתר של מרכז הסיוע בו ניתן לפנות ללא שיחה ,אלה בצ'ט אנונימי
תפקיד הממונה למניעת הטרדות מיניות:
גורם מתווך -תיווך בין הגורמים המקצועיים והטיפוליים לנפגע/ת בישוב.
גורם מתריע -התרעה ברמת היחיד והקהילה על התנהגות החורגת מהחוק בתחום זה.
גורם מניעתי  -ייזום התערבות קהילתית ברמת המניעה והמודעות וייזום התערבות קהילתית במקרה של פגיעה.
גורם מיידע -הממונה תפיץ לציבור מידע שוטף ועדכני בעניין זכויות נפגעי/ות הטרדה ופגיעה מינית ,דרכים למניעה
ואפשרויות לקבל סיוע מהגופים המקצועיים.
אני פועלת בשיתוף עם מערכת החינוך בקיבוץ ומלווה את הצוותים בשנתיים האחרונות.
אני פה לכל התייעצות ,התלבטות ושיתוף .שלומית ברזלי
ממונה על מניעת הטרדות מיניות בניר אליהו
( 290-1514200אפשר לכתוב הודעה ואחזור)
קו סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
זמין  01שעות ביממה  0ימים בשבוע
נשים  4020גברים 4028
אתר של מרכז הסיוע בו ניתן לפנות ללא שיחה ,אלה בצ'ט אנונימי
www.kolmila.org.il

הקיבוץ הראשון של הנח"ל  -כארבעים מחברי הקיבוץ הנוכחיים (מעל )495הגיעו למשק במסגרת
הידעתם? יותר מתריסר גרעיני נח"ל :הראשון הגדול והמפורסם שבהם (ממנו נותרו הכי הרבה חברים במשק)
הוא גרעין "בתלם"( ,)4599אחריו היו גרעין "כנורות"(" ,)4595שורק"(" ,)4595יעל"(,)4572
"פלד" (" ,)4574דליות"(" ,)4570חופית"(" ,)4575אשכול"(" ,)4502שונית"(,)4504
"רותם"(" ,)4501לניר" (",)4550אל"(,)4555
ואחרון אחרון חביב גרעין "חצות"( )4559ממנו נותרה לירז אחרונת הנחלאים.
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מעשה בחמישה זומים
יוחאי בן אב“י
רּותי
ִאמָּ א ֶׁשל ִ
עֹור ָּרה מֵ הַ ֵשנָּה,
ִה ְת ְ
חַ י ִָּבים כְ בָּ ר לָּקּום!
לְ כָּל ֶׁילֶׁד יֵש זּום:
רּותי הַ יָּפָּ ה  -יֵש זּום ְב ָּשפָּ ה,
לְ ִ
לְ רֹון  -יֵש זּום ְבחֶׁ ְשבֹון,
לְ ִסגָּלִ ית  -זּום ְבאַ נְ גְ לִ ית.
אּורי הַ מַ ְד ִהים  -זּום ְבמַ דָּ עִ ים,
לְ ִ
ּולְ אַ ּלֹון ְבעֹוד דַ קָּ ה נִ ְפתָּ ח  -זּום ְמאֹוד
חָּ שּוב ְבתָּ נָּ"ְך...
אּורי ָּשמַ ח ָּרץ וְקָּ פַ ץ,
ִ
עַ ל הַ ִקשּור ִב ְמהֵ ָּרה לַחַ ץ,
נִ כְ נַס ו ְִה ְש ִתיק,
אֶׁ ת הַ מַ צְ לֵמָּ ה כִ בָּ ה ו ְִה ְדלִ יק...
ִה ְק ִשיב,
ִה ְשתַ תֵ ף,
( ְוגַם ְקצָּ ת ִרחֵ ף)...
ּופ ְתאֹום:
ִ
בּום ְט ַרח מָּ ה קָּ ָּרה?
הַ ּזּום ִה ְתנַתֵ ק ,הַ ּזּום נִ ְקטַ ע...
אּורי הַ מָּ תֹוק ,מָּ ה אַ תָּ ה הָּ מּום?
ִ
זֶׁה סֹופֹו ֶׁשל כָּל זּום...
ְב ִדיּוק ְבתֵ ַשע רֹון הַ גָּאֹון,
י ַָּשב ְבצִ ִפיָּה עִ ם הַ ַניָּד בַ סָּ לֹון.
מַ ְחבֶׁ ֶׁרת ִמי ִָּמיןִ ,מ ְשמ ֹאל מַ ְח ְשבֹון,
מֹורה לְ חֶׁ ְשבֹון.
וְזּום עִ ם מַ צֶׁ גֶׁת ֶׁשל ֶׁ
כָּ תַ ב
ּופָּ תַ ר,
(כִ ְמעַ ט כְ בָּ ר גָּמַ ר)...
ּופ ְתאֹום:
ִ
בּום ְט ַרח  -אֵ יזֶׁה אָּ סֹון -
הַ ּזּום ִה ְתנַתֵ ק לִ ְפנֵי הַ ִפ ְתרֹון!
רֹון אָּ הּוב ,אַ תָּ ה יָּכֹול לָּקּום,

זֶׁה סֹופֹו ֶׁשל כָּל זּום...
רּותי נִ כְ נְ סָּ ה עִ ם הַ ַניָּד ֶׁשל ִאמָּ א,
ִ
אֶׁ ת כָּל תַ לְ ִמידֵ י הַ כִ תָּ ה ִהיא
ִה ְק ִדימָּ ה,
ל ְָּמדָּ ה אֶׁ ת כָּל הָּ אָּ לֶׁף בֵ ית,
ּובצֵ 'אט...
ַמֹורה ְב ִדבּור ְ
עָּ נְ תָּ ה ל ָּ
ִה ְתעַ נְ ְינָּה,
ָּש ֲאלָּה,
( ְוגַם תֹוְך כְ דֵ י אָּ כְ לָּה)...
ּופ ְתאֹום:
ִ
בּום ְט ַרח מָּ ה קָּ ָּרה?
אֵ ין ִאינְ טֶׁ ְרנֵט ,הַ ּזּום נִ ְתקַ ע...
רּותי חֲ מּודָּ ה ,ל ֹא קָּ ָּרה כְ לּום,
ִ
זֶׁה סֹופֹו ֶׁשל כָּל זּום...

ְבאֹותָּ ּה ָּשעָּ ה י ְָּשבָּ ה ִסגָּלִ ית,
ְול ְָּמדָּ ה  present simpleעִ ם
מֹורה לְ אַ נְ גְ לִ ית,
הַ ָּ
הֹוסיפָּ ה ְ sבְ she he -ו,it -
ִ
וְעַ ל הַ מָּ סָּ ְך ִה ְק ִפידָּ ה לְ הַ ִביט.
הָּ יָּה לָּּה ְבגָּדֹול,
דֵ י נָּעִ ים,
(רק ְק ָּצת ִשחֲ קָּ ה עִ ם
ַ
ְרקָּ עִ ים)...
ּופ ְתאֹום:
ִ
בּום ְט ַרח מָּ ה ָּק ָּרה?
מֹורה ְבטָּ עּות אֶׁ ת הַ meeting
הַ ָּ
סָּ גְ ָּרה...
נֹורא ִסגָּלִ יתִ ,חזְ ִרי לָּנּום,
ל ֹא ָּ
זֶׁה סֹופֹו ֶׁשל כָּל זּום...
הַ תָּ נָּ"ְך ְמאֹוד אָּ הּוב עַ ל אַ ּלֹון,
אַ ְך אֵ ין חָּ כָּם כְ בַ עַ ל נִ סָּ יֹון,
ְו ָּלכֵן לִ ְפנֵי ֶׁשנִ כְ נַס ל ִַשעּור,
הּוא חָּ ַשב פַ עֲמַ יִם ִאם לִ לְ חֹ ץ עַ ל
הַ ִקשּור...
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ָּתהָּ ה,
ִה ְתחַ בֵ ט,
(רגַע ָּקט ִה ְתלַבֵ ט)...
ֶׁ
ּופ ְתאֹום:
ִ
בּום ְט ַרח מָּ ה ָּק ָּרה?
הַ ָּתנָּ"ְך נִ ְפ ַתח וְאַ ּלֹון ָּק ָּרא,
וְאָּ ז...
ִמתֹוְך הַ סֵ פֶׁ ר,
כְ מֹו ְבמַ טֵ ה ֶׁקסֶׁ ם,
יָּצְ אָּ ה רּוחַ ִעם מַ ְרפֵ א ִבכְ נָּפֶׁ יהָּ ,
עָּ ְב ָּרה אֵ צֶׁ ל כָּל ִמ ְשפָּ חָּ ה ּומָּ סַ כֶׁיהָּ ,
וְהֵ ִעיפָּ ה אֶׁ ת הַ ּזּום,
לְ מַ ְעלָּה לְ מַ ְעלָּה,
עַ ד ָּל ֲענָּנִ ים...
יָּצְ אּו ֻּכּלָּם ,נ ְָּתנּו י ַָּדיִם,
ו ְָּק ְראּו ְבקֹול אֶׁ ל הַ ָּשמַ יִם:
אֹותָך זּום,
'אָּ הַ ְבנּו ְ
(מי יֹותֵ ר ִמי פָּ חֹות)
ִ
ָּשלֹום ָּשלֹום לְ ָך זּום,
תֹודה ַרבָּ ה!
ָּ
נִ פָּ גֵש ִב ְשמָּ חֹות'...

משהו קטן וטוב
יזמויות מופלאות של בני משק

יזמויות חדשות

אביב ברזני  -עוגות וקינוחים
מתוקים.

הדר ראובני  -חוג נינג‘ה לילדים.
לפרטים290-1898800 :

הזמנות290-95554455 :

עידו ויינברג  -קולקציית חולצות
בעיצוב ייחודי.

עפרי מדר  -לחם מחמצת מקמח
כוסמין.

למכירה.

משלוח חינם בקיבוץ עד הבית
באמצעות שליח חרוץ  -רותם מדר

להזמנות299-7718717 :

בת אל מאור  -חלה חמה בימי שישי
משלוחים חינם בקיבוץ עד הבית
להזמנות292-5900025 :

הזמנות292-7075517 :
אביתר ברזלי -קוסם על !

20

יש הילה מעלינו

הדר ראובני
הילה גבע

 . 4יום כיפור השנה היה מוזר ,לא אותו יום כיפור שאנחנו מכירים ,בית אליהו לא היה בית כנסת ולא יכולנו להיפגש
שם .טוב שיש את הזום (כנראה שהרבה הורים ,מורים לא יסכימו איתי) אבל במקרה הזה ,כולם יסכימו שהמפגש
שהיה בערב יום כיפור בנושא חוסן נפשי בזום היה מוצלח ,תודה לכול העוסקים בדבר!
 .0סוכות -למרות הסיכון בקבלת קנס על התקהלות בסוכה ציבורית ,נבנתה בקיבוץ סוכה לתפארת ע"י ילדי/ות
הנעורים ונקר וכל אחד ואחת יכלו בזמנם החופשי לבקר בה גם בלי הצהרת בריאות  ,מדחום בכניסה ,ואלכוג‘ל
בכניסה ,אבל המסכה היא חובה!
 .8בשעה טובה ומוצלחת לניצן ומיכל ברק מאור נולדה עוד שוודית קטנה ,יערה ,אחות לשחר ורותם .מזל טוב
למשפחה המורחבת.
 .1לקיבוצנו חזר גיא בארי לגור עם אשתו מירב ובנם נבו ,צוות מערכת העלון מאחל לכם ברוכים הבאים.
 .9בתחילת השבוע ,החיימק'ה אירח את נשות הקיבוץ לערב אקסקלוסיבי ,משכר ,משגע ,ומלא פופקורן ,וגם סוג של
דוריטוס ,על המוזיקה והשתייה הופקדה לירז ,ובין היתר גם אני .ערב מוצלח של כוח נשי .שאפו ללירז ושלי על
היוזמה .נוכחות רבה נרשמה!
 .7חברים חדשים ,נוספו לקיבוץ ,מזל טוב לענבל מימרן לנגשטטר ,עידן וגל  ,לירון וארז ,יונתן ומעיין.
 . 0תקופת הקורונה הביאה איתה לא רק שעמום ורצון לטפס על קירות ,אלא גם יוזמות מבורכות ויצירתיות  ,של בני/
בנות הקיבוץ בתחומים שונים ,בת אל ואורי ,מכינים חלות מדהימות חמות שלא נשארות יותר מידי ,אצלנו זה שרד
חצי שעה! אם אתם פחות בקטע של קמח לבן ,ויותר בריאות אז עפרי מדר מוכר לחם מחמצת מקמח כוסמין ,בריאות
בשפע וטעם גן עדן! אם חשקה נפשכם בקינוח  ,אביב ברזני תמיד מספק את הסחורה!
ואם אחרי כל זה פתאום יש רגשות אשמה על אכילה רגשית ויתר קלוריות יש את הדר ראובני שיגרום לכם להוריד
את כל הקילוגרם העודף ,ניתן לקבוע אימונים איתו אצל המזכירה המסורה ,עלמה שמה!

אחריי האימון הקשוח אם באליזה
בוחסירה במופע קסמים עוצר נשימה ,יש לנו את אביתר ברזלי קוסם בעל שם
לכם לרבוץ ולצפות
דבר!
עוד יוזמה ברוכה ומלאה בסטייל ,הפעם בתחום האופנה ..עידו ויינברג השיק ליין של חולצות עם הדפסים שהוא
מעצב בעצמו ..שם המותג  ,braveאני כבר קניתי ,ואתם?
 .5לראשונה בקיבוץ הגיעה משאית האוכל של אורי (אחיין של תלי קולקובסקי)  ,ריחות המטעמים הגיעו לכל שכונה
ושכונה ,למרות הפסקת חשמל לא מתוכננת ,האירוע עבר בהצלחה יתרה ,ואני אישית ממש מחכה לפעם הבאה!
 . 5אם יצאתם מהבית וגילתם להפתעתכם תיק בד אופנתי עם עיצוב מושלם ובתוכו בטטות משובחות ,דעו שמדובר
בתיק בד עם סמל חדש שעוצב במיוחד לשנת השבעים!! תודה לתמר צדפי על העיצוב ,לירמי ודני על הבטטות
ולמתנדבים/ות שחילקו את התיקים לבתים ,אני כבר לא צריכה שקית אצל אליס.
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מתכון חודשי
ריישה ויינטרוב ז“ל

פשטידת ברוקולי
מצרכים:

 4חבילת ברוקולי קפוא (או טרי)  522גרם

בדיוק לפני שנה בעלון שיצא
באוקטובר ,עלה המתכון הבא של
ריישה.

 0שמנת לבישול ( 495או )805

היא העבירה לי אותו בכתב יד על
נייר משובץ ,בתוך מעטפה.

 4בצל אדום בינוני

 8ביצים

כתב מסודר של עולה חדשה /
ישנה.

מלח
פלפל

בחרתי להעלות אותו שוב לזכרה.

 4.9כוסות גבינה קשה מגורדת .

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.
לאפות במשך  19-92דקות ב– 4521

בתאבון !
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המלצת החודש :איך ללטף קיפוד  -מור אסאל
אשה עומדת על רציף הרכבת ומחכה ,כשלפתע לוכד את עיניה גבר מוכר ולא מוכר.
מישהו שנראה כמו אהוב נעוריה – זה שהפרידה ממנו שברה את חייה לשניים:
לפני ואחרי.
היא חוזרת הביתה ,אל בעלה וילדיה ,אבל כל מה שהתאמצה לשכוח חוזר אליה .היא נאלצת להתייצב מול
הנערה שהייתה ,בת קיבוץ שהתבגרה בסביבה לא מוגנת ,ומול אירועים מטלטלים מעברה שעליהם היא
משלמת מחיר כבד עד היום.
מה יקרה לנישואיה ולמשפחתה כשהיא תתעמת עם בחירות העבר?
האם יהיה בה האומץ לשנות את מסלול חייה?
" איך ללטף קיפוד" הוא רומן סוחף ומרגש שכתוב בכנות יוצאת דופן ובאותנטיות כובשת .זהו סיפור על אהבה
ובגידה ,על התמודדות עם פגיעה מינית ,על בחירות והחמצות.
זהו גם סיפור על משפחה ,על הכוח והשבריריות שבה ,ועל הדרכים שבהן היא נוכחת גם כשהיא נעדרת.
מור אסאל ,בת קיבוץ כברי ,הייתה במשך שנים רבות עיתונאית ובלוגרית ,ופרסמה שני ספרי הדרכה להורים.
כיום היא מדריכת הורים ומלווה בתהליכי התפתחות אישית .
זהו הרומן הראשון שלה.

אמנם לא ספר ילדים  -אבל שמעתי על הספר הזה כל כך הרבה ,והנושא הזה של לינה משותפת ובעיקר השפעותיו
על מי שחווה זאת מסקרנים אותי מאוד ,והנה ברומן הראשון שלה ,״איך ללטף קיפוד״ ,עוסקת הסופרת מור
אסאל בצלקות של מי שהתבגרה בקיבוץ ,בדברים שהתחוללו שם מתחת לאפם של המבוגרים .יותר מכך ,הספר
עוסק באופן שבו הלינה המשותפת ,בית הילדים והתחושה שהבית הוא מושג לא מאוד ברור  -מעצבת ״קיפודים״,
אנשים שמתקשים להתמודד עם רגשות או ליצור אינטימיות .אלו אנשים יצרניים ,מועילים ,אבל כאלה החיים

בהדחקה ,טרם קראתי אני מודה בנוסף הספר זמין רק באתר ”עברית“ לקריאה דיגטלית ,אך החלטתי להמליץ כי זה
יאלץ אותי לקרא אותו.
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