עלון קיבוץ ניר אליהו
צילום של יונה פלג ,שהופיע בתערוכה ”ירוק במועצה“ בנושא חורף

יום עצמאות שמח
גיליון 345
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משורר בניר

עלון בניר

עכבישון  /אלעד קורדובה
אני לתומי-ניגש אל הכיור,
לשטוף כלים -כשבחוץ דוהה האור,
הסקוצ' כבר בהיכון -גם המים והסבון,
פתאום מבחין בעכבישון -בסכנת שיטפון.
קצת מרחם על הקטנצ'יק,
נראה שחף מאופי של גולנצ'יק,
נדמה שהוא לחוץ ממפלס המים הגואה,
החלטתי להרחיקו לקרקע יבשה ומחסה.
לקחתי פיסת קרטון -קירבתי לרגליו,
כמו מסוק חילוץ  -עד אליו,
עכבישון טיפשון -סרב לעזרתי,
כשאוטוטו יפקע -חלון סבלנותי.
אני מעודד אותו -לעלות על הקרטון,
שיחלץ אותו לקצת שלווה -על מדף עליון,
אך הוא בעמדתו -נשאר עקר,
במשך דקות על שלו -מתעקש ונשאר..
הזמן להיעתר לעזרה נסגר,
עכשיו יחכה שיתייבש הכיור-
שיחסית לגודלו -כקיר ונהר,
במקום להגיע -כמלך למבטחים,
לבדו ילחם להחלץ -מלוע הביבים,
בעזרת קורים וכישורים.
והסוף לא ממש ידוע,
כי את העכבישון השארתי-
בכיור תקוע,
לצערי לא קפץ על ההזדמנות,
אך את זרם המים סגרתי-
השארתי לו קצה חוט...

לפני חודשיים עמית ביקשה ממני לבוא למשרד משאבי אנוש,
הציעה כוס קפה ושנוציא עלון .ברגע הראשון עניתי שלא
צריך עלון .יש פייסבוק ואתר ומיילים.

עמית ואחרים שכנעו אותי שזה אחרת ,שיש תפקיד בקהילה
גם לזה וגם לזה .אז החלטנו לנסות .האם העלון עוד רלוונטי?
ואם כן ,מה הייתם רוצים שיהיה בו?
דברו איתי .על הדרך ,בטלפון בדואר או
במייל :ניצן אלמוג ,תד 542
BanirEliyahu5055@gmail.com
לא נצליח להענות להכל ,אבל נקשיב
לכולם ונמצא ביחד את נקודת האיזון.

יום העצמאות הזה בסימן יד מושטת פוגשת יד אחות ,תפקיד
היחיד בחברה .בעלון הזה ניסיתי להאיר על מקצת מושיטי יד
בקהילה שלנו .אסתר ,שמנהלת ביד רמה את חגיגות
העצמאות .רפי ,שעובד בלעשות למען העתיד הכלכלי של
כולנו כקבוצה( .הייתי חייבת לקצר ,לכולם היה כל כך הרבה
על מה להודות ,)...ולירז ,שאיזיו ראיין אותה בעניין העשייה
שלה ושל שלי בחיימק‘ה .מקום מפגש בשביל כולנו.
תמצאו גם הזדמנות להכיר חתיכה חדשה בפסיפס שלנו ,שיר
פנר-אסף ,אישה חזקה ומעניינת שידיה מושטות.
ולהבדיל ,אלה שכבר אינם אתנו ,ובנו במו ידיהם המושטות
את הקיבוץ.
תודה למי שמצא את הזמן לשוחח איתי ,נשים חזקות שיצאו
לדרך עצמאית (דפי ואילאיל) ,ועדויות ”מיד ראשונה“ של
אלה שהיו נערים כשהפכנו למדינה.
תודה למי ששלח תפזורות וחידות בעילום שם ,המלצות,
מילות חוכמה ובעיקר חיזוקים חיוביים.
ניצן
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רפי קורדובה ,מנהל עסקים היוצא  -בהצלחה!
דברים שלא ידעתם על רפי
רפי,
לפני  4שנים נכנסתי למשרד שלך .פגשתי בחור קשוח ,מאחורי
שולחן עמוס דפים ,המחשב פתוח על אתר בנק מזרחי ,ואתה
משתף אותי ,הצעיר ,בתנועות העו“ש בחשבון הקבוץ עוד
לפני שנכנסתי בדלת.
רפי ,אתה יודע בעל פה כמה אירועים יש בעדן ,וכמה היו
בשנה שעברה באותו החודש ,מדקלם את מחיר האבוקדו
והכמות לדונם .העסקים הם אצלך תמיד מקום ראשון.
מהר מאוד למדנו לצעוק ,להתווכח ,ולפתור .כשצריך ,בירה
טובה בחמישי אחר הצהריים היתה מרגיעה כל ויכוח.
יחד הצלחנו לעבוד ,לקדם וליצור לא מעט הישגים משותפים
לטובת הקבוץ.
רפי ,אתה נשאר בכספים כגזבר ,במקום שאתה אוהב ומוכיר.
ממשיך לעשות למען כולנו .תודה.
בהצלחה בקבוץ חצור וקליטה מהירה ליפתח הרחול.
רון ,יו“ר קהילה

רפי דאג לעשות לי את החיבור למרחב של ניר אליהו.
כבר בשבוע הראשון לקח אותי לסיור בשדות ,במטעים ואחר
כך בעדן .ובהמשך שוב.
זה היה נהדר וחשוב ,גם כי אני אוהבת ומחוברת
לחקלאות וגם כי זה חלק מהותי של ניר אליהו.
למעשה ,מבחינתו של רפי ,זה החלק החשוב ,והוא דאג שזה
יהיה ברור בכל הזדמנות.
אין ספק שזה ניכר בעשייה שלו בכל השנים הללו .התוצאות
מדברות בעד עצמן.
חוצמזה ,אתה פרטנר מצוין לעבודה .ישיר ,ענייני ,ממוקד,
משתף.
רפי ,בהצלחה גדולה לך בהכל ,כולל הכל.
נפרת ,מנהלת הקהילה

 הוא לא שותה קפה במזכירות ,רק כזה של צפונבונים
מהמכונה.
 הוא לא יודע לעשות מצגות.
 יש לו את היכולת להתנהל בישיבות ברוגע ,להתפוצץ
פתאום ,בדיוק ברגע הנכון ,ולסיים את הישיבה בלחיצות
ידיים לכולם.
 בדרך כלל זה מתוחכם ומדויק ומוביל לפריצת דרך.
 יש בו פתיחות שמאפשרת להניע תהליכים ולהתקדם.
 הוא מעניק אמון מלא וגיבוי מוחלט.
 יש לו טריליון דפים על השולחן והוא יודע איפה כל דבר
נמצא.
 יודע להתאים את עצמו ולעבוד בצורה מיטבית עם כל
מנהל.
 פותח כל בוקר בסיבוב במטעים.
 הוא אמא אווזה ,מדבר עם הבנים עשר פעמים ביום ,ואין
צעד שהם יעשו בלי להתייעץ איתו.
 לא שוקט על השמרים .השכיל לייצר שינוי תנועה
והתפתחות היכן שצריך ולשמר את הקיים במה שטוב
ועובד.
 אין אצלו אמצע ,כשמשהו דחוף הוא דחוף בהול.
שותף אמת ,שילך איתך עד סוף הדרך.
רפי ,תודה על הדרך המשותפת ,על שיחות הטלפון היומיות,
על האמון .תודה על ההישגים שהבאת אל ניר אליהו.
בהצלחה רבה בתפקידך החדש.
סמדר ,יו“ר הנהלה כלכלית

רפפפאל תמיד מגיע עם צעקת התלהבות מיוחדת להרמת
האווירה והשמחה במזכירות.
איך מסכמים שמונה שנים של עבודה משותפת? המון חוויות
טובות ,סריקות ,תיאום פגישות ,ביטול פגישות ,דברים
בהולים ,כמו שרפאל אוהב לומר ,ושיחות עבודה.
רפאל הוא בוס מושלם ,כמו שכועס ישר גם יודע לשכוח
ולעבור הלאה ,לא מתרגש מכלום ותמיד נותן הרגשה טובה.
מאחלת לך בהצלחה בתפקיד החדש כמנהל עסקי בחצור ורק
טוב.
הילה ,מזכירה טכנית
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וסבא
ראובני ז“ל.
ברוך
שלנווסבא שלנו.
אבא
אבאל,
ראובני ז“
ברוך
קשה לבחור זיכרון לכתוב עליו בגלל כל הזיכרונות הרבים
האחרים שצריך לוותר עליהם .אולי משהו קטן יומיומי שאני
שומרת .כשהייתי מתקשרת אמא נהגה לענות .לא אהבת לדבר
בטלפון ,היית נהיה רשמי .לפעמים כשאמא לא היתה פנויה,
היא הייתה מבקשת" :ברוך תרים" ...מה נשמע אבא ,הייתי
שואלת ,תודה ,הנה אמא באה ,היית עונה ...אבל בשנים
האחרונות לפעמים היית משתף ,על הקונצרט ,הספר,
ההרצאה ,ההליכה לפרדס ,תפוחי האדמה הטעימים שאמא
הכינה לך .היינו מפטפטים וצוחקים .הכרת בטוב כדרך חיים,
בטבעיות ובלי מאמץ .תודה לך על זה ועל עוד הרבה זיכרונות
טובים ומנחמים .ארנה ראובני .בתו
בסיום ארוחת שישי בחדר אוכל ,היינו רצים כל הנכדים לבית
של סבא וסבתא .בקיץ סבא היה מכין מיץ מנגו סמיך שהיינו
שותים בכפית מתוך ספל חרסינה ,והיה חותך פלחים גדולים
ועסיסיים של אנונה הישר מהעץ.
סבא היה מספר הסיפורים הכי טוב שהכרתי .תמיד בסבלנות
אין קץ ,בפאתוס כזה שתופס את תשומת הלב ,חוזר על אותם
סיפורים מבלי שנמאס .אני לא זוכרת את תוכן הסיפורים אלא
את הטון המרגיע והקול העמוק והנוכחות של סבא.
עפרי קייזרמן .נכדתו ,בתם של נטע ועוזי
סבא היה מושיב אותי על הברכיים שלו ,ומספר לי על המלך
מידס שהיו לו אוזני חמור ,והסיפורים שלו אף פעם לא נמאסו,
ותמיד עניינו כל נכד ונכד כל השנים ,וגם את הנינים שזכו
לסיפורים האלו .היה הכי מרגש וכיף לראות אותו בעיניים
בוגרות מספר את אותם סיפורים לנינים .כמובן שתמיד סיפר
בהתלהבות רבה שהיה מעניין לשמוע.
כשהיה חוזר מהחוג לריקודים תמיד היה כל כך שמח ומסופק,
הייתה לו חוויה כזאת משחררת ונעימה .ועוד :הסלט המדהים
של סבא ,תמיד באותה קערה לאורך שנים ,המיץ הנהדר,
האגוזים הטעימים .בן אדם כל כך חי ופעיל גם בגילו המבוגר,
רק לראות ולהעריץ אותו.
אוהבת אותך סבא יקר ,הלוואי שהייתי זוכה שתספר לילדים
שלי סיפורים גם כן .הדר ראובני .נכדתו ,בתם של טלי ויובל

תמיד אזכור שתי תמונות :האחת – ברוך גבוה עם נעלי
פלדיום צועד בצעדים גדולים לפרדס או מהפרדס עם כובע קש
גדול והוא תמיד נראה שלו וחזק .השנייה – ארוחת ערב,
שבכל פעם נראה כאילו מפתיעה אותו בכמה היא ׳נפלאה׳
והטעם ׳גן עדן׳ .שרון ראובני .כלתו ,אשתו של עדו
ברוך היה מקור להשראה ,היה לי כמו אבא .למדתי דרכו
פשטות מהי ,זמן מהו ,נדיבות מהי ,הקשבה מהי ושיגרה מהי.
הדברים המובהקים שתמיד יהיו שייכים לברוך :רקדן מספר
אחת ,מגיע לכל אירוע של הקיבוץ ,מספר סיפורים לנכדים,
מרכיב הרכבות על עצים ,מפצח פקאנים ,סוחט מיץ תפוזים,
כותב ברכות בכל אירוע ,אחראי על פינת קפה/תה בכל אירוע,
מכין עשבים לתה ,חותך סלט ירקות.
בשנתיים האחרונות זכיתי לראות יום יום את ברוך באופן
אינטנסיבי ,ולפי פעולותיו ידעתי מה השעה ומה העונה .והדבר
שהפעים אותי תמיד הוא שבכל סיטואציה שברוך חווה ,תמיד
הצליח לראות את החיובי והטוב .והצליח להתפעם מעץ ,פרח,
ריח ,מוסיקה ,סרט ,טיול ,מפגש משפחתי… ברוך יחסר לי עד
יומי האחרון .פזית ראובני .כלתו ,אשתו של יובל
לאורך השנים הגענו פעם בשבוע כל המשפחה לארוחת ערב
אצל סבא וסבתא .בכל ארוחה אותם מאכלים – סלט של
סבא ,תפוחי אדמה של סבתא ,חביתה לחמניות וגבינות .ובכל
שבוע מחדש מתיישבים סביב השולחן וסבא אומר :״איזו
ארוחת מלכים״ .תמר ראובני .נכדתו ,בתם של שרון ועדו
בכל פעם כשהגעתי לבית של סבא נסערת אחרי מקרה שקרה
בגן ,הוא היה מספר לי סיפור על מוישלה שקרה לו ב-ד-י-ו-ק
אותו דבר! בכל פעם הסיפור עודד אותי וגרם לי להרגיש טוב
יותר ,גם אם הוא לא היה אמיתי.
בכל שבוע ,ביום רביעי ,היינו אוכלים ארוחת ערב אצל
הסבים ,ותמיד היינו אוכלים חביתה ,תפוחי אדמה וסלט .בכל
שבוע מחדש סבא היה מרוגש מהארוחה ואומר :״איזו ארוחת
מלכים״ .אהבתי לראות איך הוא מעריך את הדברים הכי
קטנים.
רוני ראובני .נכדתו ,בתם של שרון ועדו
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זוכרים בניר
כשהייתי ילדה אף פעם לא ישנו עם ההורים ,רק בבתי
הילדים .ההזדמנויות היחידות לישון עם כל המשפחה היו
בחופשות ,שבהן נסענו מחוץ לקיבוץ .בחופשה אחת נטינו את
אוהלנו על שפת הכנרת .כשירד הלילה והירח עלה ממזרח,
ההורים שלנו נכנסו ערומים לשחות בכנרת .אנחנו הצצנו
עליהם מפתח האוהל ,מאוד נרגשים וקצת נבוכים שכולם
"יראו להם" .את אבא שלי זה כלל לא הביך .הוא היה אומר:
"מה כבר יש לגנוב לי" .נטע בארי .בתו
נוסעים בשבת בבוקר עם טרקטור לבאר חק"ל ,מדליקים
עיתון ,זורקים לבאר ורואים אותו צונח עד לקרקעית .אחר כך
הולכים לשלולית ,מקלפים תפוז ,לוחצים את הקליפה בין
שתי אצבעות ,ורואים איך השמן מהקליפה עושה מיליון
צבעים בשלולית .עדו ראובני .בנו

במיוחד ליום העצמאות… כשהייתי קטן הייתי מפחד מהרעש
של הזיקוקים ,סבא היה מרים אותי על הכתפיים ורץ איתי
לחדר האוכל .היינו מסתכלים עליהם ביחד דרך החלון.
נדב ראובני .נכדו ,בנם של שרון ועדו
בשנים האחרונות ,כשסבא וסבתא היו אלה שבאים אלינו
לארוחות ,סבא היה פותח את הדלת אומר "ש-לום" ,תמיד עם
הארגז הצהוב מלא בכל טוב .מיץ של סבא ,עלים ירוקים לתה
וקינוח שסבתא הכינה .כחלק ממנהג ״מה היה לי טוב השבוע״
תמיד חיכיתי לשמוע מה יש לו להגיד ,לאו דווקא בגלל התוכן,
פשוט אהבתי לשמוע אותו מדבר .אהבתי את העובדה שהוא
יכול לגרום לדבר הכי פשוט בעולם להישמע מעורר פליאה.
בתור ילדה לשבת על הברכיים שלו ולשמוע על פנג הלבן ועוד
שלל סיפורים.
אני זוכרת את עצמי נכנסת לחדר אוכל וישר מחפשת אותו
במבט שלי ,עד היום .חיכיתי לראות אותו בכל אירוע של
הקיבוץ ואכן כך היה ,לא פספס דבר .תמיד הייתי רואה אותו
רוקד במסיבות פורים ,ופשוט מתמלאת הערצה.
יעל בארי .נכדתו ,בתם של נטע ועוזי
סבא תמיד ידע להקשיב .בין אם כשהייתי ילד קטן על ברכיו
ובין אם אדם בוגר שמדבר איתו בביקור בביתו או סביב שולחן
השישי .ההקשבה הזו הצליחה לגרום לי להרגיש מיוחד .היה
נדמה כאילו מבחינת סבא אני הדבר היחיד שקיים בעולם
באותו רגע ,ולכן יש להאזין לדבריי בקפידה כאילו מדובר
בדברים חשובים מאין כמוהם .השיחות איתו היו מרתקות
תמיד ,ולרוב סבבו סביב נושא הטבע שאליו היה סבא כל כך
מחובר .בימי שישי התחילה השיחה במיץ התפוזים שסחט
באותו יום (בכל יום שישי היה מעמיד שלושה -ארבעה
בקבוקים של מיץ תפוזים סחוט ,שאותם כמובן קטף בעצמו).
הוא היה מחכה שאשאל אותו באילו זנים השתמש הפעם
ומציין את הטעם שהתקבל .לאחר מכן הייתה ממשיכה
השיחה לשלל כיוונים דרך תרבות ,שאלות מוסר ,אקטואליה
ועוד שלל נושאים .הוא היה סקרן תמיד ,ורצה לשמוע עוד.
היכולת להקשיב ולהיות נוכח בשיחה עם כל אחד הפכו אותו
לכל כך נעים ואהוב .גיא בארי .נכדו ,בנם של נטע ועוזי
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יצחק לוי ז“ל

שלום לך איש העצים,

יצחק ידידי היקר!
איש של אדמה ,עצים ושיחים.
החצבים פורחים עכשיו
הסתיו כבר כאן
ואתה השלת את עליך
כעץ המשיל עליו בעונה זאת.
ליפני לא מעט שנים העברת את
שרביט “ענץ הנוי“““ .שרביט בצורת
פרגנסון  531ומזמרת תוכי.
יצחק ,השארת חותם גדול פה בחצר הקיבוץ שכל כך אהבת .כולנו סוככים תחת יופיים של צמרות העצים גדולי
הענפים שנטעת וטיפחת שנים רבות .עצי הפלטופורום ,האלביציות והסיגלונים ,עצי הצאלון ששמרת עליהם מכל
קרה .עצי הצל הנפלאים שבפריחתם פורסים לנו שטיחים מרהיבים של צהוב סגול ואדום.
אני זוכרת איך בימי הקייץ החמים היית עובר על הדשאים ליד חדר האוכל ,מעביר קווי מים וממטרות של “תק
תק“ ,תמיד עם חיוך ורצון גדול שהכל יהיה ירוק ומטופח ,למרות החוסר בתקציבים ועובדים.
אני זוכרת יום אחד חם במיוחד ,התלבטתי איך לגזום ענף גדול ומפותל של סיגלון .עברת על האופ]ניים ,הפנית
מבט ,ובלי מילים אישרת שחשוב לגזום את הענף .ניסרנו במסור יד את והוצאנו את הענף המפותל ,מה שהפך את
מה שהיה לפנים סבך חסר פשר לעץ מעוצב .וכך אמרת לי— “נו ,את רואה גברת צעירה ,אני עוד זוכר
משהו“...
“
תודה יצחק יקר ,על כמה שנטעת ,
תודה שדאגת שיהיה ירוק ומטופח,
סליחה שלעיתים אנחנו כחברה היינו כפויי טובה ,זה לא קשור אלייך ,זה קשור למקצוע שלנו.
נוח על משכבך חבר יקר ,הלוואי וינעמו לך רגבי האדמה שכל כך אהבת..
בידידות ,יהודית מדר אושר ,ענץ הנוי של ניר אליהו
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זוכרים בניר

אבן נתלשה מהפסיפס האנושי שלנו.

שלא כמו שטיחי הפסיפס הקדומים ,הפסיפס שלנו עז צבעים.
ילד גדל על גדות הבוספרוס ופתיל חייו ,שכבה אתמול ,התארך עד לגדות נחל ציר ,אל אדמות החמרה של
השרון.
"קוואלו דישו יסחק?" כך תמיד היו מתחילות שיחותינו" ,אוצר" המילים שלי בספניולית נתרם לי על ידי יצחק
ואסתר ומנחם שכולם כבר ז"ל.
"דישו בוואנו ,דישו בוואנו" עונה לי יסחק ומכבד אותי בלחיצת כף יד שיכולה לפצח אגוזים ,ונהנה לראות את
פני מתאמצות להסתיר את כאב עצמותי המתפוקקות תחת ידו ,עיניו נוצצות ושפמו המכובד מתעקל עם חיוכו,
"מה שלום בלונדי?" הוא שואל ולא מרפה את אחיזתו ,עד שלא אעדכן אותו ואספר לו על יותם.
יצחק איש של סיפורים ואני צייד של סיפורים ובפגישותינו אני מקשיב בצמא לסיפוריו.
"רצו לגייס אותי לצבא התורכי" הוא מספר לי" ,שליח הסוכנות פגש אותי בבית כנסת ,הכל היה סודי ,גם
להורים אסור היה לי לספר ,תגיע לנמל בסטנבול ומשם תפליג לארץ ,ארזתי מזוודה ויצאתי מהבית מבלי
להפרד מההורים" ,יצחק שמספר לי את זה כבר לא איש צעיר ואני מזכיר חדש ,והאיש שבעוצמת כף ידו
יכול לפצח אגוזים ,יושב מולי ודמעות זולגות מעיניו" ,לא נפרדתי מהורי ולא דיברתי על זה אף פעם" הוסיף

ואז שתק.
קוואלו דישו יסחק? יש היום סרט? תיקנו את המכונה?
בימי שלישי ,יצחק לוי מקרין לנו סרט בחדר האוכל ,ג'ימי ,ג'ימיקו ,רובץ למרגלותיו ,גפה כבר מילא קנקן
ניירוסטה עם סודה וכוסות המלמין הירוקות ,כבר נערמות על השולחנות ,היום יש סרט סינימהסקופ ,העדשה
הרחבה כבר בידיו של יצחק.
מחר ,יצא יצחק שוב לכסח את הדשאים וכשיעבור הטרקטור לידי הוא יעצור וישאג "קוואלו דישו קוני ,מה
שלום בלונדי?"
אבן נתלשה מפסיפס חיינו ,אך הפסיפס ממשיך להרקם ,דורות חדשים ממלאים את השורות ,ילדים יחפים רצים
על הדשאים ששתלת ונהנים מצל העצים שנטעת.
נוח בשלום על משכבך ,יסחק .אולי עכשיו אתה מרחף מעל גדות הבוספרוס שאהבת ומשלים עם הפרידות
שכאבת.
"איידה ברה ,אדיאוס".
קוני
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צבי מאור ז“ל
אבא יקר ואהוב שלי,
יש גשם היום ומיכל אומרת שהשמים בוכים עליך.

אתה אהבת גשמים .קראת להם גשמי ברכה
ועקבת אחרי המדידות של המשקעים בקיבוץ שלנו
ובישובים אחרים בארץ.
מצאתי במחסן את מגפי הגומי השחורים שלך.
בוודאי היית נועל אותם ויוצא להסתובב בגן שלך
לקטוף תפוזים ולהכין לאמא ולך כוס מיץ של
בריאות.

בחודש האחרון נכנסת ויצאת מבית חולים וכל פעם
היית חלש יותר ואני קיווית לאיזה נס קטן שישאיר
אותך איתנו עוד קצת.
רק לפני  1שבועות נכנסת לקולנועית לבד ונסעת
לחדר האוכל .כל כך רצית להישאר עצמאי!
רק לפני  3חודשים נסעת לחבר שלך – רמי לוי -לקנות לאמא את כל הירקות שיש כדי להכין מרק .מרק
היה מאכל קבוע ואתה היית הסו שף של אמא .מצאתי במחסן את משקפי המגן שלך היה לך פטנט נחמד,

מרכיב את משקפי המגן כדי לא לדמוע בזמן שאתה מקלף ערמות של בצל.
סבושה היית איש עבודה ,איש קיבוץ ואיש משפחה .אמא אומרת שזה היה הסדר .הנכדים יגידו שלא! כי לא
היה דבר שיכולת לעשות עבורם ולא עשית .אולי ינחם אותך ואותנו שכל הנכדים היו סביבך אתמול .כולל
גיא ונטע שהתקשרו מארה"ב והיו איתך במחשבה.
אבא'לה יקר אני מבקשת סליחה אם ציערתי אותך .בעיקר כשהייתי צעירה.
אני מקווה שהייתי לך בת טובה ואני מבטיחה לשמור על אמא ולדאוג לה ,אנחנו נמשיך להזמין את אמא
לקמליה ואז זה בוודאי יהיה כך – אתה שתשאל  -אי אפשר לשתות קפה בבית? אבל אחר כך תצטרף

אלינו וגם תוודא שפרטי האשראי עליך! ואם תרצה להשאר בבית אמא תדאג להביא לך חצי מנה.
אבא'לה אני אוהבת אותך.
נוח בשלום על משכבך
עופרה ניב
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זוכרים בניר
לפעמים כשאני רוצה לכתוב מילים מהלב ,הן מהר
מאוד מתבלבלות לי ובשנייה הופכות לריקנות גדולה
בתוך הראש.

סבא צבי היקר,
רק לפני כמה שבועות באנו לבקר אותך במאיר,

קיווינו שהביקורים שלנו יתנו לך כוח להמשיך

אבל כשאני רגע חושבת עלייך סבוש ,אני לא יכולה

ולהילחם .נראית עייף ומבולבל ,אבל חייכת אלינו

שלא להיזכר בדברים שלנו יחד .כמה היית משמעותי

וראינו דרך העיניים שלך שאתה מאוד שמח שבאנו.

בשבילי ,גם כשרק הגעתי למשפחה ,כל כך היה
חשוב לך שאני ארגיש בנוח ,לא נתת לאף אחד
להגיד לי מילה רעה ,ובאותה נשימה אמרת לי תמיד
להוריד את הלק בידיים כי הוא ““ממש מכוער

ככה ““ (כשהכל היה מתקלף).

עברו כבר  33ימים מאז שעצמת את העיניים.
נלחמת כמו אריה לחזור מבית החולים לסבתא חנה,
היה חשוב לך להיות איתה ברגעים האחרונים.
למרות שהשבועות האחרונים היו לא קלים
ומאתגרים בלשון המעטה ,תמיד נזכור אותך בתור

היית גם דואג תמיד להכין לנו ריבות והיינו אוספים

סבא אהוב ,פעיל ,איש עשייה .קם כל בוקר להכין

יחד פקאנים מהגינה ,אני זוכרת איך תמיד הייתי

מיץ סחוט לסבתא ,נוסע באוטו בכל הזדמנות

ממלאת שקיות ענקיות ואתה היית מקלף לי אותם.

אפשרית ,איש הבנקים והעולם הגדול .סבא מדהים

גם נזכרת בך הולך ומשקה את כל הגינה הענקית
שלכם עם הצינור הארוך ,הלוך חזור ,עובר בין כל
העציצים.

עם ערכים ,תמיד נותן הכל למען המשפחה ,אוהב
לאכול ותמיד משאיר צלחת ריקה (כמעט כמוני).
היה לי מנהג קבוע ,כל פעם שהייתי בא לנגן

(זה זכרון שתמיד יגרום לי לחייך ,אפילו קצת
לצחוק).
תמיד היית שם בשבילי ,כדי להקשיב ,לחזק ,לעזור,
להגיד לי כל הזמן שהכל שטויות...
יש לי עוד כל כך הרבה זכרונות אבל המילים שוב

מתערבבות ,ונמאס לי כבר לכתוב ולמחוק מחדש .אז
ציירתי ציור ואני שולחת אותו איתך .הוא לא אומר
כלום אבל יש בו מלא מילים שפשוט לא מצאו מקום
בדף ..אני אוהבת אותך סבוש,

בחתונה בעדן הייתי עובר אצלכם להגיד שלום וזה
היה לי אושר גדול.
תמיד הערצתי אותך ואת סבתא על הזוגיות שלכם,
סמל אמיתי לאהבה ,כבוד ומשפחתיות.
לי ולכל המשפחה יש רק זיכרונות טובים ממך ותמיד
כשנזכרים בך עולה הרבה רגש .היית סבא של
פעם בחיים .תמיד נזכור את הבלורית המפוארת,
הלב הענק והחיבוק האוהב שלך.
תודה על הכל סבא,

בתאל

אופק גלר
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אסתר ,איך חוגגים עצמאות?
כבר עשר שנים (!) שאסתר זטורסקי מארגנת את יום
העצמאות.

איך מתחילים?
מחפשים נושא ,בדר“כ קשור לנושא שעליו מודיע משרד
החינוך ,אבל כזה שמאפשר חיבור וקשר גם למדינה וגם
לקיבוץ.
בחגים דתיים יש סמלים ,כמו תפוח ודבש ואחרים .ביום
העצמאות צריך נושא להיאחז בו ,שיאפשר לייצר תוכן.
עם ישראל הוא עם הספר והמלל בהדלקת המשואות
וקטעי הקריאה בהמשך הטקס הם שמייצרים את התוכן.
היה חג עצמאות בנו שא מ שואה לתקומה  ,שי רה
ישראלית ,השפה העברית ,הישגי המדינה (בשנה שבה
נשלחה לחלל החללית בראשית) ,החלש בחברה ,והיה חג
בנושא הקמת המדינה .באותה השנה הילדים ” חוברו “
לחג בזכות שיחות הכנה שקיימו עם הוותיקים ,שסיפרו
להם איך היה פה בהקמת המדינה.
השנה משרד החינוך בחר בנושא ההתנדבות  -יד פוגשת
יד אחות ,ואנחנו מתחברים מהכיוון של תפקיד היחיד
בחברה בקיבוץ.

התרומה של עדן לחגי העצמאות ,משרה אוירה חגיגית,
מקלה על הארגון הטכני וקבלת אישורים של כיבוי אש
ומשטרה ,שנדרשים לקיום האירוע .במיוחד עוזי הנהדר
שיודע ואוהב לעזור.
מצעד דגלים מרגש בניצוחה של ליזה פתח את החג בחלק
מהשנים .לכל מצעד נבחרה קבוצה בעלת אפיון משותף,
(עולים ,בני משק ,ותיקים).
ולרי ורווית היצירתיות תמיד תורמות לעיצוב הבמה.
דור ,מרסיאל וגדעון עשו ועושים מאחורי הקלעים
בהגברה.
לכולם תודה!

הכי חשוב
•

אוכל .גילינו שכשאנשים שבעים -הכל טוב להם! חנה
וזוהר מנהלות את הנושא בהצלחה ודואגות שכולם
יהיו מרוצים.

•

ריסוס כנגד יתושים .בשנה הראשונה לא היינו
מודעים .הציבור התחיל להתגרד ואנשים ברחו.

•

תאורה והגברה .מאוד מאכזב שמשקיעים מאמץ
ובסוף אנשים מספרים שלא שמעו.

מטרת מסיבת החג היא לשמוח ,להיפגש ,להעשיר את
התרבות והקשרים החברתיים ,לעשות יחד.
אסתר זטורסקי ורפי בורץ .יום העצמאות 1998

צוות מנצח
כבר בינואר!!! שושק‘ ה ,עתליה ,עמיקם ,ברוך ז“ל ,קרן
תשבי ,ויו"ר תרבות מתחילים לדבר ,להעלות רעיונות,
לתכנן .ממשיכים את ההתייעצות עם חברים נוספים.
בהמשך מגלים מה הנושא שמשרד החינוך הגדיר
וממשיכים את התכנון לפי הנושא שהוגדר.
חברים כמו קוני איז‘ו ואחרים כותבים קטעי קריאה.
יו “ רי תרבות לאורך השנים ,שיר ,לירז ומתן ,תמיד
עושים מעורבים ועוזרים.
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אסתר ,איך חוגגים עצמאות?
מה קשה?
•

לגייס חברים שישתתפו בריקודים ,שישירו ,לייצר
תוכן ,ולבקש מחברים שיכתבו( .חלקם אולי חוששים
מביקורת ,ונמנעים)

•

לשתף ולקרב את הילדים לנושא.

•

הלוגיסטיקה.

תקציב
מצד אחד רוצים שכולם ישמעו והאקוסטיקה תהיה טובה,
מצד שני עלות של הגברה מקצועית היא מאוד יקרה.
המצב היום יותר טוב מפעם ,גדעון ,דור ,מרסיאל ואחרים
עשו ועושים עבודה נהדרת וקנינו במהלך השנים ציוד ,אבל
השאלה תמיד עולה ,איך דואגים שההשקעה של כולם
תבוא לידי ביטוי ויהיה ניתן לשמוע מספיק טוב.
החיבור ליום הזכרון

2008

ההפרדה המלאכותית מאוד קשה.
הרבה פעמים צריך להחליט איך חוגגים מול מציאות
מורכבת ,מצב פוליטי ,בטחוני וכו‘ .בחגים אחרים ,למשל
בפסח ,האירוע הקשה של יציאת מצריים הוא היסטורי,
ויש לנו פרספקטיבה ומרחק ריגשי .ביום העצמאות האירוע
של יום הזכרון—עדיין טרי ,ועדיין נוכח ,אין מרחק של זמן
והחגיגה כשיש אירועים קשים במדינה היא מאתגרת.

2009

שאלות טובות
זיקוקי דינור
מייצרים זיהום אוויר ,ורעש שמפריע להלומי קרב ולבעלי
החיים .לכן ,השנה נשתמש בזיקוקים ללא קול ,ומתקיימת
חשיבה על תחליפים .ישנם תחליפים דוגמת לייזרים ,אבל
אלו יקרים ופחות נגישים .צריך לבצע חשיבה יסודית על
אפשרויות נוספות.
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איך זה היה ?...כשהמדינה נולדה
הכרזת המדינה .לנצ‘ו ניר

ה ד ג ל .ברוך ראובני ז“ל

הייתי בת  33ביום הכרזת המדינה.
תקופה ארוכה ,כשהבריטים היו בארץ ,הייתה שנואה
מאוד .הם היו חמורי סבר ,התנהגו בגסות אפילו אלינו
הילדים.
היה מפחיד להסתובב ברחובות ,ובמיוחד בערבים .ילדה
כמוני שמעה שהמבוגרים מדברים ,שבתנועה המאוחדת
מדברים ,ובאוויר היתה הרגשה שמשהו חשוב עומד
לקרות.
אני זוכרת ,כמו כל עם ישראל ,ישבנו מרותקים לרדיו
הקטן בבתינו ומקשיבים .דוחפים את האוזן למקלט,
והנה ישראל  ,YESהצביעו לטובתנו באו“ם.
התחבקנו ,התנשקנו ,הורי הזילו דמעה.
הייתה שמחה אדירה .יצאנו מהבית לרחוב ,הייתה
התקהלות ספונטנית .הלכנו למרכז העיר ולבניין
הסוכנות ,נוצרו מעגלים מעגלים וכולם רוקדים ,שמחים
ומתחבקים עד הבוקר.
לא ידעתי מה עוד לקרות למדינה שרק נולדה.
למחרת כבר יריות ,מתח באוויר ,פחד .אני נשארתי עם
אמי בבית .אחי היה בצבא ,ואבי ,שעבד בעליית הנוער,
היה בנסיעות מצרפת לקפריסין ,להחזיר מעפילים שגורשו
מן הארץ .התבגרתי בצל פחד.
ההפגזות היו מרעישות ולא ידעת היכן הן יפגעו.

מוכים וחבולים ,לאחר מלחמה שארכה למעלה משנה,
התכוננו ליום העצמאות הראשון למדינת ישראל העצמאית.
פתאום רצינו להעלות על נס את התגשמות החלום הציוני,
ולהכריז קבל עולם אנחנו כאן ,ואנו עומדים לבנות מדינה
לתפארת.
הדגל שהונף מעל בימת הקונגרסים בחו"ל נהפך לדגלה
הרשמי של המדינה .אותו חיקוי לטלית שכולה תכלת,
המקשר אותנו לעבר ההיסטורי ,יונף יום יום בראשי חוצות
ויכריז
על גאוותנו בעצמאותנו.
בעתון דבר של אותם הימים ,הודפסה תבנית הדגל ,כפי
שנקבעה על ידי הועדה לטכסים ,נקבעו היחסים בין הרקע
הלבן (המסמל טוהר) לבין הפסים הכחולים (הכמיהה
השמימית) .ובאמצע מגן דוד סמל המלווה אותנו דורות
רבים.
מלאכת התפירה היתה כמלאכת קודש .כל המשפחה
נתאספה ליד מכונת התפירה (זינגר המונעת על ידי דוושת
רגל) .אני הוצאתי מתיק בית ספר סרגל ומשולש ששמשו
אותי בשיעור הנדסה ,אמי הוציאה את הבדים שנקנו
למטרה זו( ,קניה מאושרת בזמן הצנע) והחלה עבודת
הסימון הגזירה והתפירה( .מיותר להסביר שחרושת לדגלים
לא היתה קיימת) .אל מול עינינו המשתאות הלך ונרקם
הנס.
אבי רתם את האתון לעגלה ויחד יצאנו אל הפרדס המרוחק
להכין תורן לדגל .עצי הדר
שניטעו על שטח שממה בשנת  3311גודרו בשדרת ברושים
להגן עליהם מרוחות רעות.
בחרנו חוטר ישר וגבוה שיהיה מכובד לשאת בראשו את
שמחת עצמאותנו.
בערב יום העצמאות הראשון הוצב התורן ועליו הדגל מצדיע
למדינה ביום חגה.
דגל זה שמור אצלי ומונף בכל שנה.

שקי עפר בחלונות /אריה ליפשיץ ,אביה של לנצ‘ו
לפני שאבא יצא לדרכו הספיק למלא עפר בשקים ובתוך
שאריות תפורות של בדים ואריגים משומשים ,הניחום זה
על זה ואטם את שלושת החלונות של החדר הגדול והקטן.
ולא עוד אלא בשיתוף עם השכן יעקב אורנשטיין הוקם גם
קיר מגן של אבני גוויל לפני הפתח של המסדרון אשר
הוליך אל שתי הדירות.
עכשיו היתה הדירה שרויה באפלולית.
בבוקר ,מצד החלון הדרום מזרחי ,היו הזריחות חודרות
קרני שמש אחדות והאירו במקצת את החדר הגדול ,אך
בשעות היום ואף שהסתנן מעט אור—בין השמשות מבעד
לשקים ,התפשטה האפלולית בכל פינות הדירה ,עד שבא
הערב והודלקה עששית נפט.
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איך זה היה ?...כשהמדינה נולדה
אברהמל‘ה לוינסון

עתליה אייל

גרנו בחולון .היינו תומכים של בן גוריון (שגר לא רחוק
מאתנו ,בהמשך הרחוב) .אבא היה בהגנה ,והלך כל הזמן
לפגישות .בדיעבד גילינו שהפגישות היו קשורות לתוכנית
להכריז על הקדמת המדינה.
שמענו ברדיו את ההצבעה .לא הופתענו ,ידענו שמפעילים
הרבה לחץ ורוצים להכריז על המדינה.
הייתי בן  , 31הלכתי עם חברי תנועת הנוער שלי ,הנוער
העובד ,ברגל ,מחולון עד תל אביב ,להשתתף בכל
השמחות והחגיגות הגדולות שפרצו עם ההכרזה על
המדינה .לא היו מארגנים או מתכננים ,הכל היה מאוד
ספונטני.
ידענו שיש סיכוי שתתחיל מלחמה ושחלק גדול מהעולם
הערבי ישתתף במלחמה נגדנו .לא הופתענו.
כבר לפני ההכרזה ספגנו התקפות .אל עריש ,שנקראת
היום תל עריש ,היתה פרבר של יפו .זו היתה גבעה ממנה
צלפו עלינו ,על חולון .ממזרח היה כפר בשם יזעור,
שנקרא היום אזור ,וגם משם ספגנו תקיפות .כדי שלא
נפסיד לימודים ,לא נסתובב ברחובות ונפריע להורים,
העבירו את בית הספר שלנו לבית ספר כללי ,של הציוניים
הכלליים ,הפרוגרסיביים ,ולמדנו שם משמרת שנייה,
אחר הצהריים.
גרנו בבית חרושת שהיה שייך לדודי ,שם היו מייצרים כלי
נשק .עבדתי שם בחופשים ולא ידעתי שאני מייצר חלק
עבור מוקשים.

כשמדברים על קום המדינה אני נזכרת בהצבעה באו"ם ב-
 53בנובמבר .3341
הצבעה על החלוקה ובעיקר – מדינה ליהודים כן או לא.
גרתי אז עם משפחתי בדירה קטנטונת בשכונת בורוכוב,
(היום גבעתיים).
ארבע נפשות – אמא ,אבא ,אחותי ואני בחדר שינה אחד.
אבל ,שלא כמו לרוב דיירי השכונה לנו היה רדיו.
בערב ההצבעה התקבצו בחדרנו הקטן כל השכנים והקשיבו
במתח להצבעת המדינות באו"ם :הקריין הקריא את שם
המדינה וכולם חיכו לשמוע – כן? לא? נמנע?
 11מדינות הצביעו בעדנו והתפרצות גדולה של שמחה הייתה
בשכונה.
כולם יצאו לרחובות והחלו לרקוד הורה.
הכרזת המדינה הייתה אחרי כחצי שנה .אני לא זוכרת מה
קרה ביום הכרזת המדינה ,מה שאני כן זוכרת זה את
השמחה הגדולה בכל שנה ב -ה' באייר.
אני זוכרת את הבמה שהייתה בכיכר המרכזית,
אקורדיוניסט בן השכונה ,מנחת ריקודי-עם ומעגלים
מעגלים של רוקדים ברחובות.

שושק‘ה לוינסון

פוריה לב ארי

הייתי בת  ,31גרנו בקריית חיים .בערב הלכנו לקן של
השומר הצעיר ושם שמענו שקמה המדינה .רקדנו ,שמחנו,
ואז חזרנו הביתה .אבא שלי מייד לקח אותנו למקלט.

אבא שלי היה בהגנה ,הייתי בת  ,30גרנו בשכונת מונטיפיורי,
(היכן שהיום מרכז שרונה) .רצנו כל הילדים למרכז תל אביב,
שרנו ורקדנו.
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יציאה משכירות לעצמאות
דפי ברזני

אילאיל הרץ

הבת של סמדר וראובן יוגב .בת הזוג של טל ,אמא של
בת הזוג של גולן ברק .אמא של אדיר ואביב.
אישה אלה דפנה ואלון .גרה בשכונה של אמפא.
שכנה של נמרוד ולירז מדר ונטע ועוזי בארי.
עצמאית
אחרי קריירה כמעצבת שכירה ,הקימה את החממה
אחרי קריירה בשיווק כשכירה ,פתחה לפני שנה ,ביום
ההידרופונית עלהטל ,והפכה לעצמאית.
העצמאות שעבר ,שני עסקים ,את אלטרנטבע ,יחד עם
גולן ,ועסק לייעוץ כלכלי למשפחות.
יעוץ כלכלי:

עלהטל:

מייעצת ובונה כלי לבקרה ותכנון של הוצאות והכנסות,
שיאפשר עצמאות כלכלית למשפחות בניהול משק הבית.
כלים שיאפשרו לאזן הוצאות ולחסוך ,על מנת לייצר
הכנסה פסיבית כמו קופת גמל או דירה ,ויציאה
לעצמאות כלכלית בעתיד.

חממה הידרופונית ללא מזיקים ,חול וחומרי הדברה
כימיים .מגדלים חסות ,צמחי תבלין ועלי מאכל.

יש מי שמבקש בניה של תקציב חד פעמי ויש מי שזקוק
לליווי מתמשך.

אילאיל עושה הכל .גם פועלת ,גם מתפעלת ,גם מעצבת
(את המדבקות ,השלטים) ,גם מוציאה חשבוניות ,גם
שיווק.
טל נותן תמיכה טכנית ,אוזן קשבת ,מתקן כל מה
שצריך .העסק למעשה זוגי” .בייבי“ זוגי ומשותף.

השירות מיועד גם למשפחות בקשיים וגם למי שמרוויח
עושה לה טוב שאנשים אוהבים ,טעים להם והם
מצוין אבל רוצה לנהל את עצמו יותר טוב ולהשיג
חוזרים .המוצרים במחיר סביר ,המוצר טוב לסביבה ,זו
תוצאות משופרות בעוד עשר או חמישים שנה.
חקלאות שטובה יותר לצמח .מתחברת לזה הרבה יותר
העסק מאשר למוצרים שעיצבה כשכירה.
אלטרנטבע והקרוואן הצהוב:
כדי לשמור על הסביבה את כל השאריות מעבירים
אלטרנטבע היא עגלת קמפינג נגרר שיש בה את כל
לליפז ,לפינת החי.
הציוד שצריך לקמפינג של עד  50איש ,כולל כסאות
מחפשים איך לחסוך פלסטיק .יש אנשים שמביאים כלי
שולחנות מחצלות ,רשת צל ,כלי מטבח ,וכל מה שאנחנו
יום קודם וממלאים להם.
תמיד שוכחים.
בנוסף ,הפקת אירועים בטבע עבור
קבוצות .כולל ארוחה ,על האש,
מקום בטבע ,ציוד ,או אוכל ,כל
קבוצה והצרכים שלה.
אלטרנטבע היא הבייבי של גולן ודפי .נותנים שירות
ועובדים בשיתוף עם ”הקרוואן הצהוב“.

מפנטזת על גן יער קטן לקיבוץ ולקהילה ,שישתמש
במים שחייבים להחליף במערכת
ההידרופונית.
מרגש אותה כשילדי הקיבוץ
באים להתנדב.
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יציאה משכירות לעצמאות
דפי ברזני

אילאיל הרץ

התהליך היה הדרגתי .נמאס לשבת מול המחשב .חיפשה
הקורונה יצרה שינוי .חיפשה חופש ועצמאות.
כשבחברה שבה עבדה החזירו את העובדים לעבודה איך זה עבודה עם הידיים ,בטבע .עבודה גמישה שתאפשר
מהמשרד (ולא מהבית) ,הבינה שהיא לא חוזרת קרה להיות עם הילדים.
בהתחלה ירדה לחצי משרה ,בינתיים טל התחיל לחשוב
ל “ שעבוד “ של אחת עשרה שעות מחוץ לבית .חיפשה
על כיוונים שקשורים בחקלאות עבור הפנסיה ,ויום אחד
להיות יותר קרובה למשפחה ,לרווח את היום יום.
הכריז ” מצאתי לך עבודה מושלמת“ ,ויחד הם פתחו את
החממה.

מצד אחד ישנים צהרים .מצד שני לא ישנים בלילה.
יש סיכון ,חוסר ודאות וקושי לתכנן .ההתחלה קשה
וצריך הרבה אומץ.

מצד אחד אף אחד לא אומר לך מה לעשות .מצד שני
העבודה הולכת איתך הביתה.

מצד שני ,יש בזה המון תקווה .דפי מאמינה
שמקסימום—נצליח.

ההתחלה היתה לא פשוטה ,בקייץ הראשון הרבה חסות
הבשילו בבת אחת ,עדיין חשבנו שאדם אחד יכול לארוז
הכל ,לא ידענו שצריך עוד מזגנים ,היה שיא החום,
ואילאיל מספרת שהתקשרה לטל בדמעות ,ובתחושה של
”למה נכנסנו ,מה עשינו?“ .היום מרגישה שהיא שולטת.

כשכירה יש תקרת זכוכית .כעצמאית מאמינה שאם
תעבוד מספיק קשה ,תרוויח יותר.

לא מתגעגעת למשרת שכירה .אוהבת להיות עצמאית יתרונות
חסרונות
מצד אחד נוסעת לעבודה באופניים במקום לבזבז זמן,
ואדון לזמן של עצמה.
כסף ,לשבת בפקקים .מצד שני מעייף לעשות הכל לבד.
כן מתגעגעת לזכות להיות חולה ושיהיה לך שישי שבת.
יש אגרונום מעבדה ,יועצים ,וליווי שעוזרים בתהליך
ונותנים מענה.
כשכירה הרגישה שכל המאמץ שלה מתורגם לרווח של
מישהו אחר .למרות שזה החברה שאתה עובד בה ומרגיש
אליה שייכות .בחממה מרגישה שזה ה“ בייבי“ שלהם,
שבנו בעשר אצבעות.
במקביל עובדת במרפאה ,מנסה להיות שם בשביל מי
שצריך .רואה במרפאה הזדמנות לתת לקהילה.

ממליצה בחום לכל מי שמוכן לעבוד קשה לצאת
לעצמאות ולהרגיש שהיכולות שלו באות לידי ביטוי.
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החיימק‘ה ,משימת שטח.

איזיו רוזנבלום פוגש את לירז מדר לשיחה

מיזם חברתי שנועד לחבר קבוצות אוכלוסייה שונות למרכז חברתי פעיל.
מהות הפרויקט  -פאב באופי של מועדון קהילתי .לא דיסקוטק.

לירז מדר ,ושלי בורץ הרימו יחד את הפרויקט.
לירז גדלה בדימונה ,היתה בצופים ,הגיעה לניר אליהו עם גרעין נחלאי .נישאה
לבן קיבוץ  ,ויש להם  4ילדים.
איך ומתי נולד הרעיון?
הרעיון נולד בשנת  . 5032חסר לנו מקום למפגש חברי ברוח טובה .התגעגענו
לפאב שהיה פעם בניר אליהו ,פאב פנימי שלנו ,פאב "הבקבוק" ,שעליו גדלנו
לפני  52שנה .רצינו לחדש אותו כקדם אבל ברוח שונה ,לא דיסקוטק ,אלא
מקום מפגש עם תוכן.
המעדניה נסגרה ונוצרה הזדמנות להשתמש במקום .פנינו ליו"ר הקהילה
ובקשנו את המקום .הוא הביע תמיכה ,אך בטרם נסתבך בדיון בהנהלת
הקהילה ,ניצלנו את המילה והחלטנו לקבוע עובדה בשטח .אספנו מיד חפצים
מהיקב והגורן ,מילאנו את המקום ,ועכשיו הקהילה היתה צריכה להחליט לאשר או לפנות .לא היתה דרך חזרה ,וזה אושר.
הגם שזה קרה רק אחרי ערעור( .בכל מיקרה בלי אישור לא היינו פותחות).

מקור השם "חיימקה"
כשאספנו את החפצים לפאב הרגשנו כמו החבר חיימק‘ה ז“ל ,חבר ערירי ,פליט
שואה ,שהיה אוגר כל מה שמצא .כשאספנו את החפצים לפאב הרגשנו כמוהו.
צחקנו ואמרנו שאנחנו חיימק‘ה .השם נוצר מתוך החוויה.
המקום
המקום עוצב ברוח הוינטג' .ההשראה מצילום שמצאנו באינטרנט .הכל נעשה
לבד ,ללא מימון ,למעט השרותים .גם התחזוקה נעשית על בסיס התנדבותי.
בערבי חמישי מגיעים צעירים ,בוגרי צבא ,רווקים ,וכמה חברים קצת יותר
מבוגרים .יש "הופעות כובע" פעם בחודש ,ואז בדרך כלל מגיעות אוכלוסיות
בוגרות יותר ,גילאי  ,20 -12מסיבת פורים רב גילאית ,תערוכות מזדמנות לכל
הקיבוץ ,ויש גם מסיבות מוזמנות ואירועים משפחתיים.
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החיימק‘ה ,משימת שטח.

איזיו רוזנבלום פוגש את לירז מדר לשיחה

במה הוא שונה מפאב הבקבוק ,שהגעגוע אליו הוליד את הרעיון ?
הדיסקו איננו במרכז .הוא רב גילאי ,סולידי ,והתכנים מגוונים ,בהתאם לאוכלוסיית הקיסות,
שהיא היום יותר מגוונת משהיתה לפני  52שנה.
בהמשך מתכננות ערבי שף פעם בחודש ,ובית קפה על הדק העץ שבמרפסת בסגנון עגלות קפה
ומזון.

כמה פשוט זה נראה ,כמה עבודה קשה ,דמיון יצירתי והתמדה נדרשים.
ובעיקר הרצון החזק לחבר אנשים לקהילה.

מה זה רצון ? – קום ועשה !!!

איך נולד הרעיון לראיון?
חיפשתי נושא לרעיון בתחום של יזמות קהילתית ,במסגרת מכינה בנושא יזמות
ומעורבות קהילתית שבה אני משתתף ולומד.
מצאתי את זה כשעברתי באקראי בזמן הליכת ערב על יד הפאב והתקימה שם
מסיבת פרידה מהמנהל הכלכלי של הקיבוץ ,רפי קורדובה.
כך נראית קהילה חשבתי.
והמקום הזה הוא נקודת חיבור ,כמו שם קבוצת העבודה שלי במכינה –
"מתחברים לקהילה"!
ראיתי גם את השימחה של לירז להתראיין ,לגלות מחדש את הסיפור שלה בזיקה
ל"חיימק‘ה" ,לגלות בתוכה מחדש את חדוות ההקמה.
והגם שהכרתי את המקום ,עד הראיון הזה התייחסתי אליו כאילו היה כאן תמיד,
כעובדה קיימת ,כמו כל בניין אחר בקיבוץ.

האמנם ? כל כך פשוט ומובן ?
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חשיבה עצמאית בניר
צרו את הספרות הבאות מחלקי הטנגרם:
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ישראל .הרצל .ענף זית .דגל .עצמאות .יונה .מנורה .התקווה .צה"ל .שלום .ירושלים .חירות.
ציון .מגן דוד .תקומה.
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חשיבה עצמאית בניר
הזיזו גפרור אחד כדי שהמשוואה תהיה נכונה .התוצאה צריכה להשאר 74

שנו את המיקום של שלושה גפרורים וצרו שלושה משולשים זהים:
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נקר .שרקרק .סיקסק .מתקן הקופים .עדן על המים .מצפה אבוקדו .בית אליהו .אליס .שחרור.
מעדניר  .חסידה .כחל .פלסטניר .פשוש .עורבני.
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המלצה על ספר מהספרייה
כראמל  /מאירה ברנע גולדברג

המועמדת  /קיארה קאס

בסדרת הספרים כראמל תוכלו לקרוא ולהסתקרן
מההרפתקאות שיש בספר.

סדרת ספרים המתארת את הרפתקאותיה של
הנערה אמריקה ,נערה ממשפחה ענייה שנשלחת
על ידי משפחתה לתחרות ,שהזוכה בה תתחתן
עם הנסיך.

הספרים מספרים על שלושה אחים :רובי הקטן,
גול האמצעי ואל אל הגדול .שלושתם מאומצים
על ידי מילה ופתאום מקבלים הודעה שדוד
שלהם ארתור ג׳רום נפטר ושהיתה לו טירה עם
חתול קסום בשם כראמל .כשמילה הגיעה הביתה
היא לקחה אותם לטירה של דודם ארתור.

כל אחד קיבל טבעת ומשהו נוסף .אל אל קיבל
את הטירה ,גול קיבל את שני המפעלים שהיו
לארתור ורובי את כראמל החתול הקסום שיודע
לדבר.

לנערה אמריקה יש חבר ,והיא נרשמת לתחרות
רק בשביל הכסף ,אבל הדברים משתנים במהלך
הסיפור.
הסיפור מותח ,ולא תוכלו להוריד אותו מהיד!
כתוב יפה ומעניין ומלא בהפתעות! ויש סדרת
המשך שנקראת המיועדת.
מומלץ לגילאי נקר ומעלה!

בהתחלה רובי נבהל אבל לאט לאט התרגל לכך
שכראמל מדבר .גברת בלום בעלת הבית
לשעבר ניסתה לגנוב את אוליבר התינוק של
מילה וספ ללא הצלחה .לאחר מכן מופיע
מישהו שטוען שהוא ארתור ג׳רום .אך
מסתבר שהוא אח של מילה ושיש לו בן גאון
שמצטרף לכיתה של גול ומחליף לו את
המבחן כדי שלא יגורש מבית הספר.
חושבים שגול גאון אבל בטירה של פרופסור
דה ויל ויש עוזר להם ומגלים שויש הוא הגאון.
ב ע רך שנה א חרי מגי עה לטאה שמנס ה
להרוג את אבא של ויש.
כ ש ג ׳ י ין נ כ נס ת ל כי ת ה גם י ל דה ח ד ש ה
שדומה לה נכנסת וג׳יין מזמינה אותה לטירה
כשהיא הולכת מגלים שהיא פושעת.
ממליץ לכולם לנסות אני נהנה לקרוא את
הסדרה.
יותם גולן
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אליס,
איזה דברים מתחבאים במדפים ואנחנו מפספסים?
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יצירה של המסגרייה בהובלת יפתח צדפי ,מוצב ביפו.

שוב אנו כאן וכבר שלושים ושש .שמוליק אייל ז“ל ,4891 .הקדמה למסיבת יום העצמאות ה63-
...והנה ,שוב אנו כאן וכבר שלושים ושש  /וכמו קודמותיה גם בה עמוד האש
גם השנה עלו רבים לעקדה  /גם השנה אין חבל ארץ שאין בו אבדה...
 ...אך אנו כאן ,ארצי ,מפליגים במימייך  /ואת אומרת ,ארץ ,חיי בדמייך
ואנו שומעים ובוהים זה בזה  /ולוחשים  -שמעי ,זה יותר קשה מקשה
כי בואו נראה  -השלום בדרום זה יצור מפוברק  /והוא נע בין צפרא  -טבא ללגלוגו של מובארק
וברצות אללה וזקנו של הנביא  /רק קרחוני שלום הוא על כפיו מביא...
והשלג הנוטף על ארזי השכנה  /ואנחנו הולכים ושוקעים בתוך המדמנה
ואנשים כבר לא מתלוצצים על ארבעים הקילומטר  /שלא יורידו להם את העצים עם כל היתר...
 ...ובפנים  -בחירות והעולם משתגע  /מחתרת ,תאונות ועוד השד יודע
מהמפלגות  -כולן בושם כמביב השופכין  /והמדינה מוטלת כאבן שאין לה הופכין...
 ...גם החקלאות מניבה מהומה ובלגן  /בדיוק כשפרצופו של השר פייסי החזן
וגם אצלנו  -הפרדס הגדול והמפואר  /נתלש ונזרק ,נחפר ונעקר
ובראותנו את תמרות העשן והאש  /משהו בתוכנו מפרפר ורוגש...
...אך עם כל זה החלטנו שלא לוותר  /ולמרות הבעיות לשיר ולהתגבר
ולספר בשבחי הקיבוץ והמדינה  /עליה אחר עליה ,פינה אחר פינה
כי מה נותר לנו מלבד הסיפור  /הישיבה בצוותא ,השירה בציבור
התחושה כי אולי בכל זאת לא הכל אבוד  /ומפעם לפעם יש דקה של התעלות
דקות טובות של לבבות פתוחים  /של רעות קורנת וריח תפוחים
והאור יעבור משכונה לשכונה  /ועמו תקוות עתיד וחום ואמונה
אז שימו יד ביד ,כך ,כמו שיושבים  /וכוס ראשונה  -אנחנו מתחילים...
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