גיליון  045מרץ  0502אדר

לירז מדר

דבר העורכת

חברים יקרים,
העלון הנוכחי עוסק בחברים שהיו ואינם ,חברים שבזכותם יש לנו את המקום שבו אנו חיים ,חברים שהיוו ועדיין מהווים
חלק משמעותי בהיסטוריה של המקום ,תודה למי ששלח חומר לעלון ,השתדלתי לכתוב על מי שאין לו כאן מי שיזכור
אותו ,תודה לעירית ועמיקם על החומרים מהארכיון.
תודה נוספת לנמרוד שכתב על כל  55מתי ניר אליהו בשבעים שנות קיומו של הקיבוץ.
את האיורים המופלאים אייר שני מדר בכישרון ורגישות אין קץ  -תודה לך שני על הזמן שהקדשת לעלון המכובד הזה

ולחברים שאת מורשתם ניתן לקרא בכתובים.
אז מה יש לנו בעלון?
נמרוד עם סיכום מכבד ביותר של מתי ניר אליהו ,בשבעים שנות קיומו של הקיבוץ .לנצ‘ו ,פיני ,חווה ,יונה ,איציקו
ועתליה זוכרים את יקיריהם.
מהארכיון והאתר של הקיבוץ נלקחו ההספדים של החברים ,שאול ברן ז“ל ,חיים סגל ז“ל ,שמחל‘ה וולוולה ז“ל ,ואשכול
כרמי ז“ל.
ואני משתפת במתכון לעלי גפן של יעקב מזרחי ז“ל שמוקדש לזכרו.
העלון הבא עדיין במסגרת שנות ה 07-יעסוק בלינה המשותפת ,אני מזמינה אתכם לשתף בסיפורים וחוויות ,אפשר
במייל או בשיחה .מאחלת חג שמח לכולם,

כבר יבשו עינינו מדמעות
ופינו כבר נותר אילם בלי קול
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד
כמעט ביקשנו לנו את הכל

את הגשם תן רק בעיתו
ובאביב פזר לנו פרחים
ותן לה להיות שנית איתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים

את הגשם תן רק בעיתו
ובאביב פזר לנו פרחים
ותן שיחזור שוב לביתו
יותר מזה אנחנו לא צריכים

כבר כיסינו תל ועוד אחד
טמנו את ליבנו בין ברושים
עוד מעט תפרוץ האנחה
קבל זאת כתפילה מאוד אישית

כבר כאבנו אלף צלקות
עמוק בפנים הסתרנו אנחה
כבר יבשו עינינו מלבכות
אמור שכבר עמדנו במבחן

את הגשם תן רק בעיתו
ובאביב פזר לנו פרחים
ותן לנו לשוב ולראותו
יותר מזה אנחנו לא צריכים
את הגשם תן רק בעיתו
ובאביב פזר לנו פרחים
ותן לנו לשוב ולראותו
יותר מזה אנחנו לא צריכים
את הגשם תן רק בעיתו

קריאה מהנה ,לירז
מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

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

banir0528@gmail.com

מערכת :הדסה ראובני ,עתליה אייל ,הילה גבע

או לשים בתא דואר 111

דפוס והפקה :דפוס יוסי—בית ברל

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

מיקי שוורץ
שנתיים למותו
זכרו והזכירו  /יהודה עמיחי

ואתם שזוכרים רק פנים,
אל תשכחו את הידיים המושטות
ואת הרגלים הרצות בקלות
ואת המילים
זכרו שגם היציאה לקרבות הנוראים
עוברת תמיד דרך גנים וחלונות
וילדים משחקים וכלב נובח
זכרו והזכירו לפרי שנשר
את העלים ואת הענף,
הזכירו לקוצים הקשים
שהיו רכים באביב,
ואל תשכחו שגם האגרוף
היה פעם יד פתוחה ואצבעות
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יום הולדת  -ילידי מרץ
”היום לפני שנים ,החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך “ נחמן מברסלב

גביש תמר
קאליפה חווה
זטורסקי אסתר
זהר אבי
לוי מלכה
לב ארי ליאורה
צדפי תמר
ביוקאורל ג‘סיקה
מויאל מעין
רוזנבלום עמית
אברהמי אלון
ברק גולן
מדר לירז
לוינסון רום
רגב איתי
קציר אגם
ברלס עידו
מויאל מיה
וינברג עידו
רגב שני
רגב נטע
הברי שחר
יונה תמר
קורדובה אילון
הברי נגה
ביוקאורל בר
הרץ אלה
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נחום עמרי
אביגד מדר גומא
מאור ברק רותם
ברמן כרמל
אייכלר אייל
לנצנר יהלי
יונה גלי
קורדובה מיכאל
רוזנבלום שקד
גולד איתן
גולד רעות
מדר רני
נחמני  -בורץ גילי
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ונזכור את כולם
נמרוד מדר
בשבעים שנות קיבוץ ניר אליהו הלכו לעולמם  55מחבריו ,בניו ותושביו:
יוסף סבאג ז“ל 2501
ראשון ההולכים היה חבר גרעין "בתלם" יוסף סבאג שנהרג בתאונת אופנוע ב .1551-בקיבוץ הצעיר עוד לא היה בית
קברות ,אך החברים הקימו ליד הבריכה אנדרטת שיש לזכרו ,שלימים תועתק לבית העלמין.
(חמישים שנה אחריו נהרג רולי בכר ז“ל – בן זוגה של מיקה מזרחי בתאונת דרכים ,שמהווה סיבת המוות ב%.03-
מהמקרים בקיבוץ ניר אליהו).
רונית קורדובה ז“ל  ,2510שחף ראובני ז“ל 0521
ב 1511-נפטרה בת המשק רונית קורדובה ,אחות לרפי ובתם של מנחם ז"ל ואסתר (שתבדל"א) ממום לבבי ,והייתה
לבת המשק הראשונה שהלכה לעולמה.
(בסה"כ נפטרו מסיבות בריאותיות מאז ועד היום שישה בני/ות משק ,קצת יותר מאחוז מבני המשק) האחרון שבהם
שחף ראובני ז“ל ,בנם של יואב וטלי שהיה ילד בעל צרכים מיוחדים ונפטר במוסד "עלה בני-ברק".
תמי גפן ז“ל 2592
בשנת  1501מתה בנסיבות טרגיות תמי גפן – "בקיבוץ של פעם" נשמרו המקרים הללו בסוד מן הילדים ,אולי בכוונה
להגן עלינו  -ועל המוות הזה חלקנו למד רק בבגרותנו.
בני ברק ז“ל 2591
במלחמת יום הכיפורים נהרג בן הגרעין בני ברק בניסיון חילוץ של כח נצור בתל א-סאקי בקרבות הקשים ברמת הגולן:
בקיבוץ הוקמה פינת זיכרון ואנדרטה שעד היום משמשת אותנו לטקסי הזיכרון לחללי מערכות ישראל .בעקבות אהבתו
של בני לקיבוץ ולחברי גרעין "שונית" ,החליטו הוריו לבוא ולהיקלט בניר אליהו והעתיקו לכאן את חייהם .בקיבוץ
הצעיר לא היה בית קברות וארבעת מתינו הראשונים אינם קבורים במשק.
פני ארם ז“ל 2584
ב 1591-נפטרה פני ארם ,אמה של אנט רוסו וסבתה של מרים שקד ,ההורה הראשון שנפטר ונטמן בקיבוץ.
במהלך השנים נקברו בבית העלמין הצנוע שלנו כ %5-הורי חברים.
אסף גביש ז“ל 2584
במבצע של"ג בלבנון ,נהרג סגן אסף גביש ובסיוע משרד הבטחון הוקם בית העלמין על הגבעה ,ששימשה במלחמת
יום העצמאות מוצב של הצבא העיראקי ,ובמקום תעלות הקשר בהן שיחקנו כילדים .זכורה ההלוויה הענקית לאסף בן
המשק הראשון שנפל  -והאבל שמאז הקמת בית העלמין הפך לחלק מוחשי יותר בחיינו .הקיבוץ אחריו כבר לעולם לא
יהיה אותו הדבר.
עמרי לביא ז“ל 2589
שלוש וחצי שנים חלפו ושוב אסון :בן המשק עמרי לביא נהרג בעת מילוי תפקידו ברמת הגולן.
בסה"כ נהרגו בעת מילוי תפקידם שלושה ממיטב בנינו – מחיר יקר מנשוא למען המולדת.
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תומר ניר ז“ל 2588
חודש מאוחר יותר נפרדנו גם מתומר של לנצ'ו ובוסיק ניר – שבלעדיו לא היינו מכירים בבועה שבה חיינו מהי נכות קשה
וילד המרותק לכיסא גלגלים כשלנצ'ו מטפלת בו במסירות.
פרוייקה ויינטרוב ז“ל  ,2585ריישה ויינטרוב ז“ל 0505
בחגי תשרי התש"ן  -הלך לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה קשה פרוייקה ויינטרוב .היתה זו הפעם הראשונה ששם
המחלה "סרטן" דובר בשבילי הקיבוץ ,ומאז לצערנו נפטרו עוד יותר מעשרים מקרבנו מהמחלה הארורה וסיבוכיה,
שהפכו את הסרטן על גרורותיו לגורם המוות המשמעותי ביותר במשק  -מעל  173מהמקרים .בחגי תשרי השנה בדיוק
 %1שנים אחרי פרוייקה  -נכנעה גם רעייתו ריישה ויינטרוב למחלת הסרטן – ונטמנה לצידו.
גדי סלע ז“ל 2555

ב 1557-נפטר חברנו גדי סלע(בעלה של רבקה ואבא של דותן) שלקה בליבו במהלך טיול משפחות של המשק .מחלות
הלב היו לגורם התמותה השני בקיבוץ – כחמישית מהנפטרים.
ריקה שלמון ז“ל 2552
שנה וחצי חלפו ושוב בת -משק צעירה ושוב סרטן ,ריקה שלמון יפת העיניים בתם של אריה ושוש ותדהמה שגם צעירים
מתים מהמחלה.
יעל המר ז“ל 2554
שלוש שנים לאחריה מכה הסרטן שוב בבחורה צעירה ,הפעם אם לילדות  -יעל המר בתם של הניה ומיקי שוורץ.
תומס וובר ז“ל 2550

כחצי שנה מאוחר יותר נפטר תומס ובר ,שאולי בשל שערו וזקנו הלבן נראה לנו הצעירים בגיל שיבה אך היה בסך הכל
בן שישים .ילדיו של תומס לא נשארו בקיבוץ.
אנט רוסו ז“ל 2559
לאחר שנתיים וחצי נפטרה החברה אנט רוסו" ,הסבתא הראשונה בקיבוץ" (ואמא של מרים שקד) שגם היא נכנעה
לסרטן ,אנט זכורה כ"סבתא עם האופנוע המתקפל" וסיגריה נצחית בידה.
חלי רונן ז“ל 2558
חצי שנה אחריה ,חלי רונן ,תושבת ראשונה נקברה בבית העלמין  -גם היא לאחר מאבק במחלת הסרטן ,עמיר והילדים
נדב ואייל קשרו מאז את חייהם בחיינו.

יוסף וציונה קושמרו ז“ל 2558
יוסף וציונה נפטרו בתוך חודשיים זה מזו ,זוג ממייסדי הקיבוץ (הורים של לילך וסבים לעלמה ונועם) שגם במותם לא
נפרדו ,יוסף הרב"ש הראשון מימי הפידאיון ומזכיר לשעבר וציונה שזכורה כאחראית מחסן הנעליים והסנדלים
(מהתקופה שיכולנו לבחור פעם בשנה בין נעלי "גלי" "טרקלין" ו“המגפר“) ומעבודתה במפעל.
זבולון לביא ז“ל 2558
ממש עם נעילת השנה נפטר זבולון לביא תכול העיניים ונקבר בצמוד לבנו עמרי .זבולון ריכז במשך שנים רבות את
המסגריה וועדת הקלפי.
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מנחם זטורסקי ז“ל 0552
למרות החששות שנת המילניום דווקא עברה בשלום בניר אליהו  -אבל ב , 1771-אחרי שחרורו משירות רב שנים
וסיכונים בצה"ל נפטר תא"ל מנחם זטורסקי והחרמש בידו .היה זה ימים ספורים לפני מסיבת הפורים המסורתית
ועודנו מתלבטים  -ביקשה המשפחה שנקיים את האירוע כמתוכנן.
אשכול כרמי ז“ל 0552
בסוף שנה זו נפרדנו מזקן החברים דאז  -הילד הראשון של עין-חרוד ומחלוצי החקלאות האורגנית בארץ  -החבר
אשכול כרמי ,שנכנע גם הוא למחלת הסרטן.
מנחם קורדובה ז“ל 0551
שנתיים חלפו ומנחם קורדובה ,אביו של רפי ואחיה של אסתר לוי ז“ל שהיה הכובס הנצחי ,נפטר.
רותי קאופמן ז“ל 0551
ארבעה חודשים אחרי נפטרה רותי קאופמן ,רעייתו של מוישה ואימו של שי ,ממחלה קשה.
חיימק‘ה סגל ז“ל 0551
שלושה חודשים אחריה נפטר חיימק'ה סגל הערירי  -והותיר בדירת החדר הקטנה שלו אוצרות שחלקם מככבים עד
היום בארכיון ובפאב/מועדון שהוקם השנה על שמו.
בנימין רפפורט ז“ל 0554
בינואר  1771נפטר במפתיע מהתקף לבבי דווקא ,בנימין רפפורט שהיה מ"שלישיית ההולכים סביב הקיבוץ" והותיר
חלל בלב הנה"ח.
עופר ברלס ז“ל 0554
ממש בסוף השנה נפטר בלי התרעה עופר ברלס ,בן זוגה של עידית ואבא של שיר ,גל ושקד מדום לב לאחר אימון
בבריכה.
אריה ברזילי ז“ל 0550
שנה לאחר מכן נפטר אריה ברזלי ,אבא של ניר שהיה רב"ש היישוב מטעם מג"ב במשך עשרות שנים  -והיה ידוע גם
בזכות אוסף הבולים הנדיר שטיפח.
מיקי לנגשטטר ז“ל 0555
שנת  1775נפתחה בצער עם פטירתה בינואר של אשת החינוך מיקי לנגשטטר ,שחלתה בסרטן ודווקא כשנראה
שגברה עליו  -אושפזה שוב והפעם לא התאוששה.
אברהם ברק ז“ל 0555
כמעט חצי שנה לאחר מכן נפטר אברהם ברק ,אבא של גולן וסבא של שגיא ,תמיר ויוגב.
עודד נסל ז“ל 0555
כעבור חצי שנה נוספת נפטר עודד נסל בן זוגה של שוש ואיתו מוסד תחנת הדלק הפנימית ו"קופת הבית".
קלמן גביש ז“ל 0525
באפריל  1717הלך לעולמו קלמן גביש מרכז משק ומנהל המפעל בעברו ונקבר ליד בנו אסף .למרות שהיה חולה מאד
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זמן רב ,הקפיד קלמן להמשיך להשפיע ולא פעם הגיע למחות ולערער על סוגיות עקרוניות במזכירות .הותיר אחריו במשק

שבט גדול גביש-יוגב.
אהרון ביוקוראל ז“ל 0525
שלושה חודשים אחרי נפטר גם אהרון ביוקאורל מהמחלה הארורה ,וגם הוא שהספידו אותו מספר פעמים  -וכל פעם
נאבק והתאושש המשיך לעבוד בנגריה ובכלבו לצידה של אליס עד השבוע האחרון ממש.
שמוליק אייל ז“ל 0525
בנובמבר ,לאחר אשפוז בשל אירוע לבבי נפטר במפתיע החבר שמוליק אייל ,בעברו מזכיר ברית התנועה הקיבוצית ,מיזמי
הפשפשוק ,מזכיר עבר ,מנהל ביה"ס יחדיו וחוף השרון ומייסד וועדת הביקורת ,בן זוגה של עתליה ואבא של זיו ,רונן ונועה
שחזרה מאז לקיבוץ עם משפחתה.

נירה רפפורט ז“ל 0522
במרץ  1711נפרדנו גם מנירה רפפורט ז"ל ,שריכזה את וועדת הקליטה אחרי השינוי .גם נירה נלחמה ארוכות בסרטן,
במקביל לקידום תהליכי קליטה אסטרטגיים ובאופן סמלי ממש ביום קבורתה  -סיימנו את הלוויה המרגשת ועלינו לכנס
הנקלטים הראשון ,שנערך בעדן כחלק מהפרוייקט המשותף עם אמפא ,במסגרתו חזרו הביתה גם דן ואיריס רפפורט
והילדים ,הראל ,אלה ויערה.
בני פלג ז“ל 0522
חודש לאחר מכן נפטר בני פלג ,בהלוויה חילונית לחלוטין שהיתה מלאה בהומור לצד הצער .בקיבוץ נותרו יונה ורקפת.
יעקב מזרחי ז“ל 0522

ביולי נפטר יעקב מזרחי ,הנגר על הטוסטוס ,אביה של מיקה מויאל וסבא של מעיין ,אלמוג ויובל וסבא רבא של שגיא,
תמיר ,מיה ויוגב.
צ‘יני לב -ארי ז“ל 0520
בדיוק שנה מאוחר יותר נפטר גם צ'יני לב-ארי בן זוגה של פוריה ,אבא של ארנון ,איתן ,גיא ,שניהם (יעקב וצ‘יני) זכורים
כנהגים המיתולוגיים של משאיות המפעל והקיבוץ ונפטרו לאחר מלחמה במספר מחלות זקנה בנוסף לסרטן.
סבתא סוזי מטודי ז“ל 0520
בספטמבר נפטרה גם סבתא סוזי ,אמה של חנה שיחד עם יעקב ולייקה היו "הסבים רבים" היחידים עד אז בקיבוץ.
חיה ברק ז“ל 0521

בדצמבר  171%נפטרה חיה ברק ,מספר חודשים אחרי טיול של הקיבוץ לרגל  17שנה למלחמת יום כיפור ונפילתו של בנה
בני ברק .בדרך חזרה ,חיה ,שבריאותה כבר היתה בנסיגה ,סיפרה בהתרגשות שהסיור וסיפורי החברים לנשק סגרו
עבורה מעגל ועתה תוכל לנוח .בנה גולן וילדיו (הנכדים) נטעו כאן שורש.
לייקה מזרחי ז“ל 0524
ביוני  1711הלכה לעולמה גם לייקה מזרחי ממחלת זקנה ממושכת והצטרפה ליעקב  -עוד זוג מדור המייסדים שמצא
מנוחת עולמים על הגבעה בה הכל התחיל והותיר שורשים ענפים במשק כולל  1נינים.
בוסיק ניר ז“ל 0524
ביולי נפטר בוסיק ניר ,שבמשך שנים היה נחשב "צעיר נצחי"  -נראה ומתנהג כצעיר מכפי גילו ,רוכב על אופניים ומטייל

בעולם ,הוא נקבר ליד בנו תומר.
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שרי הורביץ ז“ל 0524
באוקטובר הלכה לעולמה שרי הורביץ לאחר שהות בהוספיס בית ,שרי שעבדה שנים בתמיכה בחולי סרטן במסגרת
עמותת "עזר מציון" וטיפול באמצעות בע"ח ופינת החי – גם היא נכנעה למחלה.
רבקה צדפי ז“ל 0520
במאי קצת אחרי חג השבועות נפטרה רבקה צדפי בהפתעה גמורה ,והותירה מורשת של עבודות אומנות הפזורות ברחבי
הקיבוץ  -ועודנו עושים מאמץ לשמר את חדר המלאכה שהיה כה חשוב לה.
וולוולה כספי ז“ל 0520
בספטמבר נפטר וולוול‘ה כספי ,מוותיקי הקיבוץ ,ששהה בשנותיו האחרונות במוסד סיעודי.
אהובה לביא ז“ל 0521
בינואר  1711נפטרה אהובה לביא ונטמנה ליד בנה עמרי ובעלה זבולון .במשק נותרו ירמי ומשפחתו.
שאול ברן ז“ל 0521
בפברואר נפטר ממחלת זיקנה שאול ברן ,שהיה מחלוצי מגדלי המנגו בארץ ,לאחר שהות ארוכת שנים במוסד סיעודי.
יהודית ברזלי ז“ל 0521
באוקטובר נפטרה זקנת חברות המשק דאז ,יהודית ברזלי (אמא של ניר וסבתא של אביתר ,ארבל וכרמל) ובכל זאת
הפתעה  -שכן היינו בטוחים שלמרות העישון הכבד ואולי בזכות ההומור הייחודי תמשיך לעשות את הדרך לכלבו וחזרה
עד מאה ועשרים.

אהובה קורדובה ז“ל 0529
שנת  1710היתה הקשה ביותר :באפריל נפטרה אהובה קורדובה ממחלת הסרטן  -רק חודש לפני חגגה ביחד עם כל
המשפחה והקיבוץ את חתונתם של שני ועמיחי כשכבר הייתה חולה מאד ,אירוע שגרם לכל העיניים בעדן לדמוע.
אברהם קאליפה ז“ל 0529
חודש אחריה נפטר "יו" אברהם קאליפה ,עוד חבר ודמות אייקונית של יחפן פרוע מנופו של הקיבוץ – לזכרו כתב והלחין
נרי את השיר "מכל הילדים כולם" .בקיבוץ נותרו חוה ומשפחתם של נדב וגל ,דריה ,שחף וניל.
שמחל‘ה כספי ז“ל 0529
ביוני נפטרה גם שמחל‘ה כספי התופרת החביבה ונקברה ליד בעלה וולוול‘ה .זוג מייסדים ללא המשך במשק.
הניה שוורץ ז“ל 0529
בנובמבר נפטרה הניה שוורץ מדור המייסדים/ות .אהוד בנאי(שגם הזכיר אותה בספרו)  -ספד בהלוויתה.
אסתר לוי ז“ל 0529
בדצמבר נפטרה אסתר לוי אמא של יוסי ומלכה  -קינתו של יצחק בהלוויה שחנכה חלקת קבר חדשה בבית העלמין שלנו
הרטיטה את הלבבות.
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שרוניה טוכמכר ז“ל 0528
בפברואר  1719נפטרה שרוניה וזכתה כיאה למשפחת טוכמכר לטקס הלוויה חיובי ומרגש .פיני היקר נותר בראש
שבט טוכמכר-קציר ,שבקיבוץ כולל גם את זוהר וירון וילדיהם(הנכדים) :גבע ,תבל ,אביב ואגם.
מיקי שוורץ ז“ל 0525
בשנת  1715נפטר מיקי שוורץ ,ממייסדי הקיבוץ ,שעבד במפעל ממש כמעט עד מותו ,ונקבר ליד רעייתו הניה.
למרבה הצער גם הניה ומיקי שהיו זוג ממייסדי הקיבוץ לא זכו שמי מילדיהם ימשיך דרכם במשק.
מוישה לנגשטטר ז“ל 0505
השנה נפרדנו ממוישה לנגשטטר האיש והאגדה לאחר מאבק במחלה קשה – מוישה הצטרף למיקי והיו לבית האב/
ם השלושה עשר של חברי קיבוץ אשר נטמנו באדמתו לעד .נעמה בתם (ובן זוגה יניב) ,וכלתם ענבל (אשתו של איתי)
הן בין המצטרפות האחרונות לחברות בקיבוץ שכה אהבו.
יהי זכרכם/ן ברוך – לא נשכח אתכם/ן !

שָׂדֹות שְׁפּוכִים הַרְׁ חֵק מֵאֹפֶק וְׁעַד סַ ף
ע-
וְׁחָׂרּובִים ו ְׁז ַי ִת וְׁגִלְּׁבֹו ַ
עמֶק נֶאֱסַ ף
ה ֵ
וְׁאֶל עַרְׁ ּבֹו ָׂ
ּבְׁיֹופִי שֶעֹוד לֹא הָׂי ָׂה כָׂמֹוהּו.
הּבַי ִת,
עמֶק ,ז ֶה לֹא אֹותֹו ַ
ה ֵ
ז ֶה לֹא אֹותֹו ָׂ
אַתֶ ם אֵינְׁכֶם ו ְׁלֹא תּוכְׁלּו לַּׁשּוב
ּׁשמַי ִם עַי ִט
ב ָׂ
הּׁשְׁדֵ רָׂ הּ ,ו ַ
ּׁשבִיל עִם ַ
ה ְׁ
ַ
מחַת שּוב
חטָׂה צֹו ַ
ה ִ
אְַך ָׂ
העִירִ יֹות עֹולֹות
המַר ָׂ
עפָׂר ַ
ה ָׂ
מִן ֶ
וְׁעַל הַדֶ שֶא יֶלֶד וְׁכַלְּׁבֹו
החֶדֶ ר ו ְׁיֹורְׁ דִ ים לֵילֹות
מּואָׂר ָׂ
ּבלִּבֹו
ש ְׁ
עַל מָׂה שֶּבֹו ּומָׂה ֶ
פזמון...
שהָׂי ָׂה אּולַי יִהְׁי ֶה לָׂעַד
וְׁכָׂל מָׂה ֶ
ּׁשמֶש ּבָׂא
ה ֶ
שמֶש שּוב ַ
ה ֶ
ז ָׂרַ ח ַ
השִירִ ים שָׂרִ ים אְַך אֵיְך יֻגַד
עֹוד ַ
הבָׂה
א ֲ
ה ַ
מכְׁאֹוב וְׁכָׂל ָׂ
ה ַ
כָׂל ַ
הּבַי ִת
עמֶק ,הֵן ז ֶה אֹותֹו ַ
ה ֵ
הֵן ז ֶה אֹותֹו ָׂ
אבָׂל אַתֶ ם הֵן לֹא תּוכְׁלּו לַּׁשּוב
ָׂ
וְׁאֵיְך קָׂרָׂ ה ,וְׁאֵיְך קָׂרָׂ ה וְׁאֵיְך קֹורֶ ה עֲדַ י ִן
מחַת שּוב.
חטָׂה צֹו ַ
ה ִ
ש ָׂ
ֶ
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בוסיק ותומר ניר ז“ל

אילנה ניר
נר זכרון לתומר ובוסיק אהובינו.
מדר
לירז
מאבא שלנו ינקנו חיבור ואהבה לארץ שלנו.
כמונו ,גם תומר אהב לנסוע בנופים השונים ובדרכו שלו הכיר כל כביש וסימן.
השיר הארץ שלי מתאר את הנופים החולפים ואת הזכרונות המלווים אותנו כל עת .הארץ שלנו –"היא
בכי חנוק ולחן של שיר והיא צרור של שמחות אהבה ,והיא צחוק".
משפחות ניר (לנצ'ו) ,אברוצקי ובן ג'ויה.

הארץ שלי  /רחל שפירא
הארץ שלי
היא ים והיא הר,
היא עמק ירוק ,והיא פרא מדבר,
היא אופק טובע בתוך עננים,
היא אבן חולות ,וחופים לבנים.

הארץ שלי

הארץ שלי

היא מלח ודבש,

היא חמסין והיא כפור,

היא ספר עתיק והיא פלא חדש.

היא חדי הצוקים ורכות המישור,

היא סיפור מאבק שאיננו נואש,

היא רבת מרחבים והיא כה קטנטנה

היא הארץ שלי

היא שחק גבוה ,והיא אדמה.

היא הארץ שלי
ממש,

הארץ שלי

ממש.

היא צבעים וריחות,
היא סמטה של רחוב והיא ארבע רוחות,
היא שלוות הכפרים והיא דופק העיר,
היא בכי חנוק ולחן של שיר.
הארץ שלי
היא תריסר אהובי,
היא אלפי אלמונים החולפים על פני,
היא כאב ושנאה ,והיא פחד עמוק,
והיא צרור של שמחות אהבה ,והיא צחוק.
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אברהם קאליפה ז“ל

נרי לנצ‘נר
באמצע הקיבוץ עמד אחד יחף

מדר
לירז
עטוף בלובן אור של גלבייה
זקן כמו רבי מהפכן ברוח מתנופף
בזגוגיות עיניו שיקוף ניצוץ כמו שברייה

עמד נעוץ ,שתול כעץ של פרי
באור ליבו האיר את ילדותנו
והוא היה לי סמל לאיש המקורי
פראי ובעל סוד עמוק ,אולי עמוק ממנו
באמצע הקיבוץ עמד ענק אחד
ובראשו החזיק שמיים
תמיד היה הולך יחף אבל היו לו נעליים
באהבה ,מחווה

באמצע הילדות שלנו ,באמצע החיים
אני אזכור שיחות איתו על דרקונים ואלהים
ביד ימין היה לו שתיל ,בשמאל האדמה
בלב הייתה לו ארץ לכולם
ראשו בשמי מרום ,רגליו שורשי חומה
כולם קראו לו ״יו״ ,רק את ״אברם״
באמצע הילדות שלי עומד אחד יחף

שותל עצים בחול ,אף פעם לא שוקע
אני רואה אותו מגיע מרחוק ,הוא לא נראה עייף
אני קורא לו ״יו״ כשהוא קורא לי ״יו פושע״
באמצע הקיבוץ עמד ענק אחד ובראשו החזיק שמיים
תמיד היה הולך יחף אבל היו לו נעליים
ואיך היית ,איך עלית למרום ,שירינו מדדים
יודו לך לנצח כל הילדים
כולם
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הארייט וג'ורג' לואין ז"ל
איציקו דנה

לירז מדר
ההורים של מרסי -
In Memoriam: Harriet and George Lewin OBM

ביום שקדם להדלקת הנר הראשון של חנוכה האחרון ( ,)5.11.1717מלאה שנה לפטירתו בשיבה טובה של אביה
של מרסי ,ג'ורג' לואין .זו ההזדמנות להעלות את זכרם גם של ג'ורג' וגם של הארייט רעייתו ,אשר הלכה לעולמה
תשע שנים לפני כן (.)1%.75.1717
הארייט וג'ורג' היו אנשים מיוחדים במינם .שניהם היו יהודים חמים ,כאלה שרואים כמותם רק בסרטים .הם היו
חלק ממשפחת הקיבוץ של אז ,הכירו את כולם והתמצאו בכל האירועים .כל אימת שהגיעו לבקר בקיבוץ ,אני עדיין
רואה אותם יושבים בשולחנם הקבוע בפינתו של חדר האוכל (היום עומדת שם עגלת הסלטים הקרים) ,במאור
פנים ובחיוך חם מקבלים את העולים לרגל לשולחן הזה ,וכאלה היו רבים .אם לא עלה בידך להגיע אליהם ,כדי לברך
אותם עם בואם ולשוחח עימם ,אל דאגה ,הם כבר מצאו דרך להגיע אליך .הם היו כאן בני בית ,ולא ויתרו על אף

מפגש ,בחדר האוכל ,על המדרכות או בכל-בו .ביתם במדינת ניו-ג'רסי שבארה"ב היה תחנת חובה לכל המבקרים
ביבשת זו באותם זמנים .לכל האורחים ציפתה שם קבלת פנים חמה ,מזון טעים ומיטה נוחה .הם ממש שמחו
לקראתך ,כמו היית בן משפחה ,והעניקו לך הרגשת בית.
תמיד נהניתי לשוחח עימם ולשמוע מזכרונותיהם על תקופת "השפל הגדול" ומלחמת העולם השנייה בשנות
השלושים והארבעים של המאה הקודמת .אכן ,למדתי על התקופות האלה ,וגם ראיתי סרטים שעסקו בהן ,אך
הזכרונות ,אותם הואילו לחלוק עמי ,העניקו תמיד מימד חי ומרגש לעבר.
על הארייט וג'ורג' אמרו חז"ל" :חבל על דאבדין ואינן משתכחין" – חבל על אלה שהלכו לעולמם ולא ניתן עוד למצוא
דומים להם.
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שרוניה טוכמכר ז“ל
פיני טוכמכר

התמונה שאיתי  /פיני טוכמכר
את אחרי גבי ,את על קיר
עם רעמת שיער ,בהיר
שולחת בי חיוך אדיר
שכל כולו מלא הניר

עיני אגוז ,מבט עתיר
שיני חלב של פה צעיר
חצי חיוך ,סיפור נדיר

מזכיר עבר מאוד עשיר

הראש צלול הכל ברור
וכנראה דגם שמור
רווי בשיר ובסיפור
חבל שכך נפל הפור

העור צחור ,הלב שבור
נפער לו בור ,ואין מזור
וכך קרסנו אל השחור
עם אהבת עולם שלא תחזור
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בני פלג ז“ל
יונה פלג
ככה החלה לפעול מעבדת הצילום בניר-אליהו.
בני (פילהרט) פלג התייתם בגיל צעיר מהוריו .את
לימודיו החל בכפר -מל''ל  ,ולאחר שהתייתם מהוריו ,עבר לפנימייה בכפר ויתקין (היום נעורים) ,שם לצד לימוד
המכונאות ,למד גם לפתח פילם לתמונות שחור-לבן .בני נהנה לצלם במצלמה ,שקיבל מבן דודו אורי בגיל  17שנים,
גודל  ,1X5מקובל בזמנו .מצלמה זו שירתה אותו בנאמנות עד לאותו יום שנגנבה מביתנו.

מן הפנימייה בכפר ויתקין עבר לפנימיית תיכון של ויצ“ו על הר הכרמל .בויצ''ו המשיך ללמוד איך מפתחים תמונות.
המדריך מראה לחניכים על מסגרת עץ ,בלי מכונת הגדלה (הקרנה) ,איך להכניס את הפילים ונייר הצילום ,להדליק את
האור למספר שניות ,ולפתח עם התמיסות המקובלות גם כיום( .יותר מאוחר בני הקים חוג צילום לילדי הקבוץ).
בתמונותיו הראשונות הוא הנציח את בני משפחתו ,ולאחר מכן צילם בטיוליו ברחבי ישראל (במסגרת החברה להגנת
הטבע ויד בן-צבי) את נופיה של ארצנו ,עם דגש על צילום פרחים.
לאחר הצבא ,עם בואו לניר-אליהו ,קנה בני מצלמה ממתנדב מגרמניה ,מצלמת דוכס עם  %1תמונות .את התמונות
בשנות ה 57-של המאה הקודמת פיתחו על נייר קטן ,בני אהב לפתח בגודל גלויה.
בתחילת שנת  ,1517יחד עם אהרון אביעד ז''ל ,הקים בני את המעבדה הראשונה בניר-אליהו .את מכונת ההגדלה
לפיתוח התמונות בנו בעצמם .את העדשה לקחו ממצלמה שהייתה אצל בני ,מצלמה שצילמה על זכוכיות( .בתחילת ימי
הצילום ,לפני שהומצא הפילם ,נהגו לצלם על זכוכית עם חומר מיוחד) .את המעבדה לפיתוח תמונות מיקמו בחדרון בין
שתי המקלחות הציבוריות ,הבניין של הנהלת-חשבונות כיום .המעבדה הייתה בין שתי המקלחות במקום שהיה מחסן ובו
דוד המים החמים ,ומעליו גג בטון שספג את חום השמש במשך היום .החום במעבדה היה כמו בכבשן והיה נחוץ לצאת
כדי לצנן את הגוף והמעבדה אחרי פיתוח שתיים שלש תמונות.
מיוקי לוטן קיבלו מכונת הגדלה שהוא קיבל לבר-המצווה שלו .איתה עבדו זמן רב .בשנת  ,1511 - 1511התלהב פיני
טוכמכר מפיתוח התמונות ,ודאג לקבל אישור ממוסדות המשק לקניית מכונה חדשה .פיתחו בה תמונות עד  1550ויותר.
חברים רבים למדו לפתח את תמונותיהם בעצמם כמו יצחק לוי ואהרון ביקוראל ז''ל .כשהגיע הפילם הצבעוני מסרו את
התמונות לפיתוח מחוץ לקיבוץ ,למישה בכפר סבא.
כשהתקבלה המכונה החדשה עברה המעבדה למקלט ליד הלול  -אשר במלחמת ששת הימים שימש כמרפאה .המקלט
ליד הלול היה המקלט הראשון שנבנה בניר-אליהו ומכיוון ולא היו בטוחים איך לבנות אותו ,עיבו אותו עם יותר מלט
מהנחוץ ,מה שגרם לקושי בזמן הקידוח בקירות הבטון ,וכדי להכניס את מערכת החשמל השתמש פנטלף החשמלאי
בצינורות פלסטיק ולא בצינורות מתכת ,כפי שהיה מקובל בימים ההם.
על קירות חדר -האוכל נתלו במשך השנים תערוכות רבות ,חלקן מפרי פיתוח החברים ,חלקן של בני .לקראת ט''ו בשבט
תלינו שני פלקטים ,אחד עם תמונות פרחים שתאמו לפלקט השני עם שמות החברים ששמם כשם פרח או עץ .לפורים
בני הכין חידון תמונות של חברים ,התמונות היו מעוותות בכוונה כדי שיהיה קשה לזהותן.
בני לא מצא את מקומו במעבדת הקיבוץ שהקים ועבר לפתח את התמונות שלו בבית ,שם קרש שישמש שולחן
בשירותים ,הכניס את אחד הילדים לעזרה ,ובכל פעם מחדש היו הילדים מתפעלים מהקסם ,כשנגלתה התמונה בשחור
לבן לפניהם .גם תמונות בגודל 1.77מ' על 75.77מ' יצאו מתחת ידיו היצירתיות ,ונתלו לייבוש בחוץ על חבל הכביסה.
לימים התמונות בשלל גדלים ניתנו לבני המשפחה כמתנות.
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שמוליק אייל ז“ל
עתליה אייל
שמוליק היה איש ציבור ואיש חינוך בכל רמ"ח אבריו .איש של חברים ויותר מכל ,איש משפחה ששמר על קשר
הדוק ומיוחד עם המשפחה הגרעינית והמשפחה הרחבה.
הוא היה איש של מילים.
קשה לנתק את מה שכתב ממה שעשה אך כמו שקשה לאסוף את כל הכתבים ,קשה לא פחות לתמצת את כל
הפעלים.
אנחנו ,במשפחה ,עוטפים את עצמנו במילים שנשארו ,מתנחמים בחרוז מחבק ,אבל בעיקר מתגעגעים אל מה
שכבר לא ייכתב.
מדורת השבט קטעים ממה שכתב שמוליק ליום הולדתו ה – 07
ממש ידידי לא יודע במה זכיתי
כל ההמולה הזאת לכבודי – יתכן?
ואני כבר חשבתי ,הרהרתי ,ניסיתי
וחוזר וצובט את עצמי – לא יאמן.
הרי לא טיפסתי הרים ,לא העפלתי לגובה
ולגופי חולצתי והג'ינס ,ולרוב – סנדלים
וכשאני לעתים קם ויוצא לי הרחובה
אז גם עט ופנקס – אלה רוב הנכסים.

לא שלחתי יד אל מקצועות הממון
גם לא פוליטית "חגגתי“ בתזזית מטורפת
אם תרצו ,חיי נשזרו מקיבוץ ושליחות
שבסיסם האדם ,המשפחה וה...רפת.
אני מודה בפניכם היום ואינני חושש
כי האדם הפשוט ,הסובל ,המדוכא ,הפגוע
גורם לי יום יום מחדש להתרגש
ושלא לדבר על תאונות ופיגוע...

אך אינני חוזר בי משום שביל ופינה
במסלול בו צעדתי – היכשל ,קום וזכור
עם מצפן קצת הומני לרגישות ונתינה
וקצת הומור ודבקות בדרך אל האור...

לא חלמתי כשהלכתי לכאן ,קו התפר
עם חלום להוויה יפת-תואר מבית וחוץ
כפי שמחייב לקח חברה שהוקמה מן האפס
של שואה רבתי ...והכישלון כה חרוץ...

אך אין זה הכל בתחומי "ממלכה"
"איזונים ובלמים "כך גדולי הפוסקים
אז ממש לאזן – יש מצב – משפחה
שקמה ,הצטרפה אל מפת הדרכים...
...זה הכיף ,זה הטעם ,זה הדבש המאיר
אילו הן השיחות אשר לא מסתיימות
כאן מחסן הנשיקות ,חיבוקי אין אוויר
ומתחילים מחדש ...אין מספיק יממות...
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חיים סגל ז“ל
לולה ועמיקם רגב
דמותך עדיין מתהלכת בתוכנו.
הגיע לניר אליהו ,כבודד ,כשנה לאחר העליה על הקרקע וכך נשאר עד
יומו האחרון.
בודד אמרנו ,אך למעשה תמיד היו לצידו אנשים אותם בחר :מהצעירים,
מהמשפחות ובשנים האחרונות בקרב הסטודנטים.
בהגיענו למשק היה חיימק‘ה החצרן ,על "רחליק‘ה הסוסה" ובכך היה
מבוקש מאוד ,עקב חשיבות התפקיד.
לאחר שבוטל ענף החצרנות לא הצליח חיימק‘ה למצוא לעצמו ענף
קבוע והיה עובר -נותן יד בענפים שונים כגון המטבח ,הנגריה ,פינת
החי ,החלוקה של הגז והאחריות על הכלור וכד' .משפחות היו נותנות
בו אמון ולעיתים אף משאירים אצלו למשמרת את הילדים ולכך היה
מכין עצמו ומתלבש בבגדי שבת.
היינו פוגשים אותו סובב בקיבוץ ,מלקט ואוסף חפצים שונים ומאכסן אותם בחדרו ובחצרו .עולם ומלואו היה ברשותו,
ניר אליהו לדורותיה בפריטים ,היסטוריה מקומית.
חיימק‘ה אהב בעלי חיים ותמיד נראה מטייל עם כלבים ודואג למזונם.
בשבועות האחרונים היה איש פינת החי של שבת ,מקבל ומדריך את המבקרים.
אורח חייו הביא עליו את קיצו -אוכל לא סדיר ,ללא השגחה רפואית .אושפז בביה"ח "מאיר" ,נותח אך למעשה לא
התאושש ונפטר בשנתו.
דמות מקומית היה חיימק‘ה וחלק מהווי הקיבוץ שהולך ונעלם.
יהי זכרך ברוך.

לולה ועמיקם רגב
לאחר הסתלקותו של חיימק‘ה ,הכלבים עדיין אמונים לו שמרו ובשתי הכניסות לחדר האוכל לו חיכו ,לאוכל ,ללטיפה
ולטיול.
ואם את נביחותיהם ומבטם העצוב היינו מבינים בודאי שאלתם היתה" :מה קרה לחיימק‘ה שלנו ,לאן לפתע נעלם?"
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שאול ברן ז“ל
נמרוד מדר  -הספד
שאול נולד ב 1%.17.15%5-כבן הראשון של מושב גן השומרון והגיע לקיבוץ ניר אליהו
כבודד במרץ  .1559לאחר תקופת מועמדות התקבל לחברות באסיפה ב.15.1.17-
בראשית שנות השישים התמנה לתפקיד חצרן בתי הילדים וב 1515-החל לעבוד
במשתלת ההדרים ,שהיתה אז אחד הענפים הרווחיים במשק – שם למד את
מלאכת ההרכבה ונטיעות המילואים .באותן שנים נבחר לכהן בוועדת ערעורים,
בוועדת עבודה ובוועדת תרבות – במסגרתה היה אחראי על מחסן התרבות,
התקליטייה וערבי המוסיקה; קידם את פרוייקט "ספר לחבר" ובהמשך הביא ל"מהפיכת עיתון לכל חבר לפי רצונו" –
שבעקבותיה חולקו העתונים לתאי הדואר כאשר פתקית צבעונית סימנה לדוור איזה עיתון יחולק לכל תיבה .על כך
קיבל ציון לשבח בעלון "בניר" .בתווך היה חבר בצוות מדריכי "המסגרת" והדריך בעכו ובעפולה .ב 1501-מונה
לאחראי על "חדר הטלויזיה" בקיבוץ – בשנים אלה היה גם שותף קבוע במקהלת ליל הסדר במשק .החל מ150%-
עבד ברציפות במטע המנגו :בהשקייה ,בטיפולים ,הרכבות ונטיעות – הוא התמקצע והפך למוביל בתחומו :שאול
התמסר לטיפול במחלת "עיוות התפרחות במנגו" ,מחלה שפגעה במטעים רבים ,והיה עובר במשך עונת הפריחה עץ
עץ במטע – עוטף את התפרחות הנגועות בזהירות ,על מנת שלא תתפזרנה ותמשכנה את מהלך ההדבקה ,ושורף
אותן במרוכז למניעת התפשטות הנבגים .כאחראי על המנגו גייס את ילדי חברת הילדים לאיסוף הפרי ומיונו ,במערך
המיון שנרכש והותקן ליד חדר האוכל הישן ,וב 159%-הוביל עם אשכול ז"ל מהלך של החלפת זנים במטע המנגו.
הרבה בזכות שניהם הפך המנגו למשך שנים רבות לגידול הרווחי ביותר במטע .כאחראי כל המנגו היה דואג שאול
להביא פירות לחברים המבוגרים ולהורי החברים הקשישים .טרקטור ה"מאן" הישן ,שהיה מניע בדירדור מהירידה של
הלול ,שימש אותו באופן צמוד וזכה לכינוי":הטרקטור הירוק של שאול" .בתקופה זו התוודענו אליו נערי חברת הילדים
ונוצר קשר בלתי אמצעי :דבקותו של שאול בעבודה בצירוף סיפורים מהעבר יצרו לו בקירבנו הילה אגדית של חשאיות
ודבקות במשימה לצד סגפנות קיצונית .בעינינו היו הוא ואשכול זוג חברים ותיקים אשר שימשו דוגמה לעבודה עברית
חקלאית גם בגילם המתבגר .באופן אישי כעובד המטע ביקש שאול להעביר לי את רזי המנגו – וגילה לי במטע המנגו
הוותיק היכן מצויים העצים הייחודיים שהובאו על ידו כניסיון לפיתוח זנים חדשים ובהם ה"פאהירי" ,ה"אירווינג",
"צריפין  "11ועוד זנים – שמעולם לא הצליחו מסחרית אך טעמם עלה אפילו על המאיה הידוע של ניר אליהו.
במהלך שנות ה 57-החלה בריאותו להתדרדר עד שנאלץ להפסיק לעבוד .שאול סבל ממחלת הפרקינסון ומחלות רקע
נוספות שהקשו מאד על חייו ,והוא הסתגר בחדרו .זכור לי גיוס שביצענו לאחר הצבא על מנת לפנות את מעטה
הצמחייה העבות שטיפס על "מבנה הרכבת" בו התגורר ואיים להכניע את גג האזבסט תחת כובד המשקל .בהמשך
נזקק לשירותיו של עובד סיעודי עד שבשנת  1771נאלץ לעבור ל"בית הדר" ולאחר מכן בשנת  1775ל"בית בכפר"
בכפ"ס ובשנים האחרונות הועבר לבקשת המשפחה לבית הסיעודי בקיבוץ עין-שמר ,שקרוב למקום מגורי המשפחה
בגן השומרון .בכל השנים הללו ראוי לציין את לנצ'ו שהתמידה לבקרו באהבה ובמסירות ,התלוויתי אליה מספר
פעמים מתוקף תפקידי ,ביקורים שהיו קשים – בעיקר לנוכח הפער בין מצבו הגופני המדורדר והמתדרדר לצלילות
מחשבתו עד לשנים האחרונות :שאול היה מקבל מלנצ'ו עלונים ופרוטוקולים של המזכירות והאסיפה והיה שומר
למעשה בדרך זו על קשר עם המתרחש בקיבוץ – הוא שאל והתעניין והיה מעודכן עד לפרטים הקטנים ביותר :לידות,
מי התגייס לצה"ל ,מי יצא ללמוד ועד לחילופים של בעלי התפקידים ותהליכי השינוי שעברו על הקיבוץ וכן היה מרבה
בקריאת ספרים .בשנים האחרונות החמיר מצבו הרפואי והוא נזקק להתאשפז מספר פעמים בבתי חולים .כולנו
תקווה שעתה הסתיימו ייסוריו של שאול והוא חזר לאדמת קיבוצו שאותה עיבד שנים כה רבות .נוח על משכבך
בשלום שאול ,וקבל התנצלותי על שלא מצאתי את הכח לבקרך יותר בערוב ימיך.
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שמחל‘ה וולוול‘ה כספי ז“ל
נמרוד מדר  -הספד
זאב נולד בשנת  15%1ברוקיטנה שבמחוז ווהלין במזרח פולין
ומילדות זכה לכינוי וולוולה (זאב קטן) שילווה אותו לכל ימי חייו.
בהיותו בכתה א' הגיעה "המלחמה הגדולה" לעיירה
כשבמסגרת הסכם ריוונטרופ-מולוטוב סיפחה ברה"מ את מזרח
פולין לרפובליקה הסובייטית של אוקראינה:
אביו שמעון שניאור זילברברג גויס כשוטר לצבא האדום ונעדר
מהבית ,ואמו שושנה רייזל נאלצה לגדל לבדה אותו ואת אחיו
אייזיק ואחותו בסיה (בתיה).
ב"מבצע ברברוסה" נכבשה העיירה ע"י הגרמנים ששעטו
למוסקבה ,אך המשפחה הצליחה לברוח מבעוד מועד מזרחה
לאוזבקיסטן  -אז רפובליקה בברית המועצות של סטאלין ,שם
סבלו מרעב קשה שהמשיך בכל תקופת המלחמה .הוריו של
ולוול‘ ה נכנעו לרעב הכבד ,והוא ואחיו נאלצו לקבץ נדבות על מנת לשרוד עד שנאספו לבית-יתומים שם סבלו
מהתעללות ע"י חלק מהסגל.
לאחר תום המלחמה הועבר עם אייזיק אחיו וכל ילדי בית-היתומים ע"י ארגון הג'וינט למינכן שבגרמניה המערבית
שלאחר השחרור – שם החלימו ולוול‘ה ואחיו במשך כשנתיים בבית חולים במהלכן זאב הנער למד מסגרות.
עקבותיה של בסיה(בתיה)אחותו של זאב הקטן נעלמו בתקופת זו והוא המשיך לחפש אותה בצער עד יום מותו ולקרוא
בשמה בשנתו.
ביולי  1510בסיוע הג'וינט עלו הוא ואחיו על אניית המעפילים "יציאת אירופה" ("אקסודוס") לאחר שהגיעה האנייה
לנמל חיפה ונתפסה ע"י הבריטים – הוחזרו ביחד עם יתר הפליטים לאירופה והם שוכנו במחנה "ברגן בלזן“ שפעל
כעת כמחנה פליטים .ולוול‘ה ואחיו עלו לבסוף ארצה ב 1519-היישר למלחמת השחרור.
זאב הצטרף לחברת נוער בקיבוץ עין-חרוד – ביחד עם נערים נוספים מ"עליית הנוער" מפולין רומניה וברה"מ :הגרעין
שהתגבש הצטרף לניר אליהו כאחד מגרעיני המייסדים .בקיבוץ עבד ולוול‘ה בפלחה והתמחה בנהיגה בטרקטור הזחל.
באחת מהנסיעות משטחי המשק שעובדו בדרום התהפך הטרקטור שעליו ישב זאב  -עת שהיה על משאית :וולוול‘ה
נפצע קשה ונדרש לסדרת ניתוחים כואבים מהם נותר מצולק בכל חלקי גופו -
ואולם כשהיה בבית ההבראה הכיר את שמחהל‘ה שהפכה מהר מאד לאישה שאיתו ,שלא משה ממנו מאז.
ב 11.1.1517-התחתנו ובהמשך נולד בנם יחידם ירון .זאב המשיך לעבוד עוד שנים רבות בחקלאות ולאחר מכן במוסך,
ורק בגיל  07בעקבות פציעה נוספת פרש מהעבודה הפיזית .שמחהל‘ה עבדה במהלך השנים במטבח ,במחסן הילדים
ובמתפרה—שם התבלטה בכשרון התפירה שלה והחיוך איתו קיבלה כל חבר.
בתקופתו כגמלאי – למרות בריאותו המתדרדרת השתדל לשמור זאב על מורל גבוה – להקפיד ללכת למרכז יום בנווה
ימין; ולהתבשם מהמשפחה של ירון ואיריס ומהישגי הנכדים :תמיר ,מיטל ואיתי – בהם היה גאה מאד.
למרות החיים הקשים שעבר ,בני דורי ואני זוכרים את ולוולה כאדם שמח ומאיר פנים – תמיד מברך לשלום ומתעניין
בשלומנו בני-המשק – קריאתו "איזה חבר'ה"(במבטא מזרח אירופאי כבד) מעמדת הפנצ'ריה במוסך  -כשהיינו באים
לעשות טיפול לטרקטורים צרובה בראשם של כל מי שעבדו בפרדס ,במטע ברפת ובגד"ש ,ולחיצת ידו החמה והחזקה
גם היא זכורה לכל בן-משק פלח שבא למוסך – כמו גם המיתוס כי "כספי היה פותח את אומי הגלגלים בידיים" במקום
במפתח שוודי או פטיש אוויר.
כולנו אהבנו את ולוול‘ה והוא אהב אותנו – גם רפרטואר "אימרות השפר" ברוסית של כל בן-משק בניר אליהו נזקף
לזכותו.
ולוול‘ה ושמחהל'ה היו מקפידים להגיע לכל החגים בקיבוץ ולהופיע מחופשים למסיבות פורים עד שגופו של זאב לא
אפשר לו זאת יותר ,ולמעשה עד לאשפוזו ב"בית אור" עוד היה מקפיד להתעניין ,לשאול מה נשמע? ומה המצב
במשק? כששמחהל'ה הנאמנה שומרת כל צעד מצעדיו ודואגת לכל מחסורו.
מי ייתן וכעת תנוח זאב על משכבך בשלום ,ללא כאבים וזיכרונות קשים ,אנחנו נעשה ככל שביכולתנו לחבק את
שמחהל'ה שלך והמשפחה ומי ייתן ולא ידעו עוד צער .נכתב להלוויה של זאב בשנת .1715
בשנת  ,1710פחות משנתיים לאחר פטירתו של וולוול‘ה הלכה לעולמה גם שמחהל‘ה העזר כנגדו.
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אשכול כרמי ז“ל
נמרוד מדר  +איז‘ו רוזנבלום
מאז שאני זוכר את עצמי ,אשכל נראה לי איש זקן .כשהיינו ילדים ,אשכל זקן החברים
בקיבוץ ,היה כבר בשנות החמישים לחייו .לא גיל של זקן אבל אצל ילדים איש עם
שיער שיבה וקמטים הוא זקן ובטח אם הוא החבר הכי מבוגר בקיבוץ .כבר מילדותי
הזיכרון הקולקטיבי של אשכול בעינינו ,היה של חמור סבר ,רציני שכל הזמן עובד.
במעומעם זכור לנו בניין המכוורת מתחת לרפת של פעם ,שם גם היו ממיינים את

המנגו ולשם היינו מגיעים בטיולי הגן .שאול ואשכול ,כך תמיד נראה ,היו זוג זקנים
חרוצים שאי אפשר שלא להעריץ את מסירותם לעבודה .אחרי גיל בר המצווה,
התחלנו לעבוד בענפים וזכינו להכיר את אשכל יותר מקרוב ,בכיתה ז‘ שום ענף לא
לוקח ילדים לעבודה ,כך שכולנו עבדנו אצל אשכול ,אם בחלקות צמחי המרפא ואם
בעליית הגג שמעל הגנרטור הישן .בתחילה אשכל ענה על ”הציפיות“ הוא היה רציני
ותובעני ולא ויתר או התפשר על קצה של שקית שלא הולחמה טוב או גבעול שנחתך בגסות .למדנו לעבוד כמו חלוצים
אמיתיים ,עם טוריה ומגל ולפתח יבלות בידיים ,לאחר זמן מה גילינו גם אשכול אחר :צעיר הרבה יותר ממה שנראה,
היה מתבדח ,לרוב בהומור ”חלוצי“ ,או צברי טיפוסי והיה קורא באהבה לדובי כלבו האהוב להפסיק להפריע לנו
בעבודה .וגם הסתבר לנו שיש לו חברה מחוץ לקיבוץ שבאה לבקרו מדי פעם...
עם המעבר לעבודה בפרדס ,יצאנו עם אשכול לשטח ,שם הוא לימד אותנו להרכיב .אשכל נחשב בעינינו ”לכלי“

אמיתי ,חרוץ ומורעל על העבודה ביום ומנהל חיי חברה בלילה .עם השחרור מצה“ל חזרתי לקיבוץ לשנת קשר ,אשכול
כבר היה מחוץ לענף המטע ,מתבודד בחלקותיו ,חלוץ כדרכו ,ממשיך ללכת בשביל שעד אז היה נראה תמוה לחלוטין,
”צמחי מרפא“?! ”רפואה אלטרנטיבית“?! ”חקלאות אורגנית?! ,מושגים שעד אז נשמעו כאילו היו שיגעון חולף והיום,
בדיעבד ,מסתבר שהם תעשייה משגשגת.
בכל אופן ,אשכול היה פונה לעזרה בתיחוח השטח בחלקה וכך התחדש הקשר בינינו .עם הזמן התחלתי לשוב ולשדך
לו את הילדים העובדים בענף ,כדי שיעזרו לו בעבודה הקשה ,שעשה לבדו ,ולמען יראו הצעירים קצת עבודה וחלוציות
עברית במיטבה.
הקשר בינינו התהדק במהלך שנות העבודה המשותפות עם הילדים ,וכך זכיתי לגלות את אשכול בזמנו הפנוי:
התיאוסופיה ,הטבעונות ,אהבת הארץ ,העניין המיוחד שהיה לו בתנ“ך ,והפילוסופיות השונות שעניינו אותו מאוד,
רפואה אלטרנטיבית כבר אמרנו ובכך נראה כי אשכול ממש הקדים את זמנו ואת כל הגל של ”החזרה לטבע“ ,החזרה
השקופה וכל התורות המיסטיות שמאפיינות בד“כ צעירים ארוכי שיעור שאך זה חזרו מהמזרח.
גם אחרי הניתוחים הקשים שעבר ,אשכל המשיך לעבוד אתנו ,באביב עזר לנו להרכיב את חלקת ה“מיכל“ שליד הבאר,
ושוב לימד דור חדש של ילדי הקיבוץ את תורת ההרכבה .הוא היה מאושר לצאת סוף סוף מהמיטה ומהחדר ולהרגיש
שוב שהוא עושה משהו מועיל .כמי שתמיד ראה באשכול אדם חיוני ודינאמי ,חרוץ ועצמאי ,היה לי קשה לראות אותו
דועך ומאבד משקל וכח.
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ביום הולדתו האחרון ( ,)00הקיפו אותו אנשים רבים מהקיבוץ במסיבת הפתעה בה גילה לנו אשכול כי החליט
שהגיע הזמן לשים את הדגש על הקשרים האנושיים ולהניח קצת לעבודה ,לצערנו הוא לא הספיק להיפגש ולדבר
ולהשלים את מה ”שהפסיד“ בשנות העבודה בהן הזניח את הצד החברתי .אך מבט בהמוני האנשים שסבבו את
קברו הטרי ,מגלה שאולי הוא כן הספיק גם לדבר ,לשמוע ולהשמיע ”ולמגנט“ אנשים צעירים כמבוגרים לאישיותו
המרתקת.
הרבה אנשים רוצים להתחכך באבק של כוכבים ,אני כנראה תמיד רציתי לגעת ב“אבק של חלוצים“ ואשכול נתן לי
את ההזדמנות הזאת ,לגעת בדור הזה האידיאליסט ,וגם לשמוע סיפורים מהתקופה של הקמת הקיבוץ.
הייתי רוצה להודות לו גם בשמם של כל הילדים שעבדו איתו ,על הדוגמא והמופת שהוא היה בשביל כולנו.

היה בינינו איש ,חמישים שנה חי בינינו ,כל כך קרוב ,כל
כך רחוק.
הוא בא אלינו מעין חרוד כמדריך מטעים ,פלמחניק
בעבר ,חשבנו שאנחנו יודעים עליו הכל .אבל בהגיעו לגיל
 ,07עת נסענו לטיול משק לחוג את יובלו בעין חרוד עם
בני מחזורו ,למדנו להכיר מאין בא באמת .למדנו מה זה
היה לגדול בעין חרוד של אז ,ראשית ימי ההתיישבות .החיים הספרטנים ,המסעות בעקבות התנ“ך ,החיבור אל
האדמה ,החי והצומח ,אל המורשת הארצישראלית העתיקה .הסיפורים ההווי של ילדי החלוצים בעמק ,עם
הצפיות הגדולות שנבנו סביב ראשוני הצברים בארץ.
אלה היו שורשיו ,וכמה רחוקים הם היו מאיתנו .אשכול היה דמות ,אדם בתוך עצמו ,כל עולמו סובב סביב צמחיו,
נטיעותיו ,ידיעותיו ומחשבותיו .כל כך רחוק מאיתנו .אך דיבור קצר איתו הסגיר מיד שהוא כבר קרא את העלון
החדש ,שהוא עוקב אחר השינויים בקיבוץ ,ושהוא גם יודע לקבל דברים שמין הדין חייבים להתרחש ,ופתאום הוא
היה קרוב כל כך.
אשכול היה דמות .דמות פשוטה בחומר ,עשירה ברוח ,גיבור השמח בחלקו ,דמות קשובה לרחש השיחים
ולשירת העשבים.
בשבילנו אלה שמצאו את השביל אליו ,הוא היה האיש שדרכו יכולנו להציץ מעט אל יסודות הטבע.
דמות מיוחדת היה אשכל ,מהנוף האנושי שלנו בניר אליהו נעלם עוד גוון מיוחד שאין לו ממלא מקום.
ואנו נשארים עם הזכרונות והחסר .איז‘ו
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ניסן בארי ז“ל
יובל ראובני
ב -ט"ו לחודש טבת נפרדנו מניסן ,אבא של עוזי בארי .השורות הבאות מוקדשות לכבוד משפחת בארי ולכבוד אלה
שכמותם קמו מן האפר והקימו משפחה ובנו בית ומולדת.
איוב
איוב הוא ספר פילוסופי ,שעוסק ביחסים שבין האדם לבוראו ובשאלת השאלות של אדם מאמין – שכר ועונש.
איוב מארץ עוץ הוא אדם ישר-דרך וירא אלוהים .יש לו שבעה בנים ושלוש בנות 0777 ,צאן %777 ,גמלים 577 ,צמדי
בקר 577 ,אתונות ועובדים רבים .הוא מצליח ועשיר גם במושגי זמננו.
יום אחד ,בפגישה של בני האלוהים עם ה' ,פונה ה' לשטן ושואלו " :מאין תבוא?" והשטן עונה" :משוט בארץ ומהתהלך
בה" .ה' שואל" :השמת ליבך לעבדי איוב שהוא תם וישר וירא אלוהים וסר מרע?"
השטן אומר :מה הפלא? הוא מצליח ועשיר .צריך לבדוק אותו במצבים קשים .ה' מאשר לשטן לפגוע ברכושו
ובמשפחתו של איוב ,רק לא בו עצמו .בזה אחר זה מגיעות לאיוב הבשורות שנקראות על שמו" .עוד זה מדבר וזה בא".
כל בעלי החיים נשדדים או נשרפים ,העובדים מתים בחרב ובאש ,הבנים והבנות נספים בנפול הבית ברוח חזקה.
איוב מתאבל אבל לא חוטא בלשונו .בפגישה נוספת של בני האלוהים פונה ה' לשטן ואומר :איוב נשאר צדיק .השטן,
נאמן לדרכו רבת הזדון ,לא מתרשם ואומר שצריך לפגוע בו אישית .ה' מאשר לפגוע בלי להמית.
השטן מכה את איוב בשחין רע בכל הגוף .איוב לוקח חרס להתגרד בו ויושב באפר .אשתו מרימה ידיים ואומרת לו:
תקלל את אלוהים ותמות .איוב נוזף בה ולא חוטא בשפתיו .אליפז התימני ,בלדד השוחי וצופר הנעמתי ,שלושת רעי
איוב ,שומעים על הרעה ובאים לנחמו ולנוד לו .שבעה ימים הם לא מדברים מעוצמת האבל וגודל האסון.
לאחר מכן איוב מתחיל לדבר .הוא מקלל את יום הולדתו ומתלונן על מר גורלו .רעיו של איוב מתחילים לשוחח איתו .הם
טוענים ,כל אחד בתורו ,שאולי חטא איוב ,אולי חטאו בניו ולכן התרגשה עליו כל הרעה .איוב טוען בתוקף שלא חטא.
הרעים מדברים ומברברים ומתבלבלים ומבלבלים במוח ,איוב עונה להם והוויכוח נמשך ונמשך ,עד שלאלוהים נמאס
מהפטפטת האינסופית והוא יורד לעשות סדר .האם ה' עוסק בשכר ועונש כמו שמאמינים רעיו של איוב? ספק .וגם אם
כן – הרי שהוא לא עושה זאת בתבנית קבועה ,שניתנת לחיזוי .כוהני הדתות מבינים את הבעיה הזאת מזה אלפי שנים.
לכן הם מבטיחים למאמינים שהשכר והעונש יגיעו בעולם הבא :מי שחטא  -יגיע לגיהנום ומי שצדיק יגיע לגן-עדן .מי
שצדיק גדול יגיע לגן -עדן עם בתולות .כל עם והמאגר האינטליגנטי שלו .עכשיו ה' צריך לתת תשובות לאיוב ולנו,
הקוראים .הוא פונה לאיוב ושואל אותו :איפה היית ביסדי ארץ? שאלה רטורית ,כמובן .ה' ממשיך ושואל שאלות רבות
בנושאי טבע ובעלי חיים .איוב מותש ואומלל לא יודע ,וגם אין לו מצב-רוח לטריוויה עם אלוהים.
המסר של הספר הוא ,שהעולם מורכב ומופלא והאדם לא יכול לדעת הכל .ואלוהים לא חייב וגם לא נותן תשובות לכל
השאלות .אדם מאמין צריך להאמין והמבחן שלו הוא במצבים קשים.
איוב עומד במבחן בכבוד .הוא מבין שהאמונה צריכה להיות מלווה במעשה.
לאחר האבל איוב קם ונעמד על רגליו .הוא חוזר לעבודה ,מקים משפחה חדשה ומשקם את המשק החקלאי .הרכוש
שלו מוכפל .הבנות שלו מקבלות שמות והן היפות בבנות הארץ .איוב זוכה לראות נינים ,מאריך ימים ומת בשיבה טובה.
איוב הוא דמות ספרותית" .לא היה אלא משל היה" אמרו חז"לינו .במציאות אין אנשים כאלה .ואולי יש.
בתוכנו חיו וחיים אנשים שקמו מן האפר.
מן האפר והעפר הם קמו .עלו והקימו משפחה ובנו בית וארץ מולדת.
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מתכון חודשי
יעקב מזרחי ז“ל

עלי גפן
מצרכים:

את המתכון הזה הכתיב לי יעקב
מזרחי ז“ל ,מילה במילה כאשר
התארח אצלנו בבית לארוחת
ערב בשנה האחרונה לחייו.

 1בצל גדול
צרור פטרוזיליה וצרור שמיר
כוס אורז

יעקב היה בשבילי כמו סבא,
בנוסף היה חבר ואיש שיחה
אהבתי אותך מאוד  ,לירז

לימון
מלח
פלפל
עלי גפן .

אופן ההכנה:
 . 1לאדות בצל קצוץ דק דק ,להוסיף פטרוזיליה ושמיר קצוצים דק  +אורז לבישול חלקי.
 .1אחרי פעולת הגלגול ,לוקחים סיר גדול ומניחים עלי גפן ולעטוף את הסיר ,לסדר את עלי
הגפן.
 .%כרוטב לעלים ,מיץ לימון +מים +מלח.
 .1להניח צלחת על הכל ,אחרי רתיחה ראשונה להנמיך את האש עד שהמים נגמרים.
לכסות את הסיר.

בתאבון !
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המלצת החודש :צו השעה

צו השעה הוא מיזם מוזיקלי ,שבמסגרתו מבצעים אמנים ישראלים גרסאות כיסוי לשירים שונים .הפרויקט יצא
בשלושה חלקים ,אשר מדומים ל"צווים" ,על ידי חברת התקליטים נענע דיסק.
על הפרויקט הוכרז לראשונה ב 1-באוגוסט  .1717בהכרזה זו נאמר כי הפרויקט יכלול למעלה מ 57-גרסאות
כיסוי לשירים שונים מהזמר העברי ,ואף נאמרו שמותיהם של חלק מהאמנים המשתתפים בו .כמו כן ,הוכרז כי
בהפקת האלבום השתתפו כ 077-מוזיקאים ,ומתוכם כ 97-זמרים .האלבום הופק על ידי "קרן נכט",
קרן פילנתרופית של ענבר ומריוס נכט ,בעקבות משבר הקורונה בישראל ,שפגע בפרנסתם של מוזיקאים
ישראלים ,ולדברי יוזמיו ,על מנת "לשמור על המוזיקה העברית כדי שנוכל לפתח אותה" ולקדם "חוק מוזיקה
ישראלית".
ב 15-באוגוסט ,הכריזו הרכב האינדי לולה מארש בראיון לכלכליסט כי עתידים להשתתף באלבום ולבצע את
השיר "היו לילות" של המשורר יעקב אורלנד .ב 9-בספטמבר ,הוכרז על שיר נוסף שייצא מתוך הפרויקט,
"בלב אחד" ,בדואט של נטע ברזילי ושרית חדד ,שבוצע במקור על ידי חדוה עמרני בפסטיבל הזמר והפזמון
 . 1509יום לאחר מכן ,יצא החלק הראשון של הפרויקט .בצאת החלק הראשון ,הוכרז כי החלק השני של
הפרויקט עתיד לצאת לאחר חגי תשרי .ב 10-באוקטובר ,יצא החלק השני ,ובו כ 17-שירים ,ב 11-בדצמבר ,יום
לפני צאתו ,הוכרז על החלק השלישי של הפרויקט.
שווה שמיעה.
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