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 ליאור, כפיר, שני ותמיר -ילדי בר מצווה יקרים  

הגעתם לפני שנה ל"נקר", זאת לא סתם עוד שנה, זה חתיכת מעבר. מלהיות הילדים הכי גדולים בקבוצה, 

 הפכתם להיות הקטנים שבחבורה..                         

עברתם מבית הספר היסודי הקטן והעוטף לבית ספר חדש לחטיבת הביניים, ובלי לשים לב, מהמשחקים   

בהפסקות עם החברים, הוזנקתם למירוץ משונה אחרי ציונים, ושלא לדבר על שינויים פיזיולוגיים והורמונאליים 

כאלה ואחרים.  זאת שנה מיוחדת בשבילכם, שנה של קפיצה, שינוי, מעבר והסתגלות לחיים קצת אחרים ממה 

 שהכרתם עד עכשיו..

במהלך השנה גיליתי ארבעה ילדים מדהימים, שיודעים להיות חברים טובים ולעזור אחד לשני, אני נזכר בטיול 

שעשינו, לקחנו את הטנדר של יהודית העמסנו ציוד ונסענו צפונה, בדרך נתקענו בפקקים איומים וראינו שכבר 

נהיה מאוחר.. אז אחרי דיון קצר באוטו החלטנו שניסע לים. אחרי נסיעה וכמה עצירות בחופים שחשבתי 

שאפשר להיכנס עם הרכב אבל מסתבר שחסמו אותם הגענו לחוף במכמורת, השעה הייתה כבר מאוחרת והיה 

חושך, אבל ירדנו לחוף, הקמתם ביחד את האוהל, הדלקתם מדורה והכנתם ארוחת ערב. אחרי שאכלנו וישבנו 

ליד המדורה חשבתי שתלכו לישון אבל במקום זה העברתם את כל הלילה בלשחק ביחד בחוף, לבנות ארמונות, 

 לחפור בור ענקי, לצייר על החול לטייל לדבר ולצחוק ביחד, וזה היה מדהים לראות...

חוץ מזה, גם ביקשתם להתנדב עם חיות אז התנדבנו ביום אימוץ של כלבים, ולקחתם על עצמכם לשפץ את בית 

הקולנוע שבמשך השנים הפך למחסן מתחת לחדר האוכל, ובעבודה משותפת עם ההורים והמשפחות סידרתם, 

 ניקיתם וצבעתם את המקום והפכתם אותו לאולם תיאטרון פעיל שישמש מעכשיו את הקיבוץ והקהילה.

אני מאחל לכם שתצליחו בהמשך, ושתגיעו להישגים ולאו דווקא במירוץ של הציונים, אלא כל אחד במה שהוא 

אוהב ומה שעושה לו טוב בחיים..  שתשמרו על הערכים של החברות וקבלת השונה ונתינה ושתרגישו בנוח 

 בתוך הקבוצה..

 אוהב, מתן 

 מפאקו



אני מלווה שנות בר מצווה שנים רבות בקיבוצים, ושואלת את עצמי לא פעם מה בעצם המהות, למה 

 בכלל הכוונה? איזה תוכן אם בכלל אנחנו צריכים לצקת לתוך השנה הזו?

זו שנה אותה אנו בוחרים לייחד בין יתר השנים במערכות שלנו מן הסתם כאות לשורשינו היהודים 

ולזהותנו היהודית ועם זאת נדמה שהציווי החיצוני להתבגרות מנותק ממציאות חיינו. לכל אדם קצב 

ואופן אחר להתבגר )מהי בכלל ההתבגרות?(, יום מסוים או טקס מסוים לא יאלצו וגם לא יעכבו את 

 המתבשל בתוכו או בתוכה, את הציווי הפנימי.

אין ביום יום שלנו משוכות המסמנות את המעבר הזה המיוחד כמו שאין משימות שמוטלות עלינו בבואו 

או בסופו. לתפיסתי זו הזדמנות  לחגוג, לשמוח בחיים, באפשרויות, בדרך שעוד כל כך ארוכה ומלאה 

 בעתיד.

ועל אף הלבטים הללו אני לא מוכנה, כאשת חינוך בת קיבוץ חילונית לוותר על השנה הזו, על המעבר, 

יהיה אשר יהיה..  כשם שטקס הבאת ביכורי תינוקות בקיבוצי )איך זה נקרא פה?(  הפך להיות הדבר 

החשוב ביותר בעיני בשנה בה נולדה בתי הבכורה והמחשבה שיש שחושבים שאין לו קשר לחיינו ואין 

 בו עוד צורך זעזעה אותי עד עמקי נשמתי.

לבני המצווה ובת המצווה היוצאים, אני מקווה שהייתה עבורכם שנה משמעותית, מאמינה כי בבית 

 הספר, במשפחה ואצלנו במערכת ניתנה לשנה הזו במה כך שתשאיר אחריה חוויות וסיפורים.  

ולבני ובנות המצווה הנכנסים אני מאחלת לחגוג את השנה הזו ואת ההזדמנויות שהיא מביאה איתה, 

למחקר משפחתי, לקצת יותר שעות יחד עם אמא ואבא, לאיזו התכוונות מיוחדת באירועים של היום יום, 

 להתרגשות ולציפייה לטקסים לחגיגות ולטיולים שיש בה ושאין באחרות. 

 שנה טובה

 הילה

 מהילה



 מהקיבוץ

 לכפיר ליאור שני ותמיר,

מצווה: במהלך השנה האחרונה עברתם שלל חוויות -הערב הוא ערב הנעילה של חגיגות הבר

קבוצתיות ואישיות סביב גיל המעבר המקובל ביהדות. עד לפני שנים לא רבות היתה נהוגה 

בקיבוץ חגיגה מפוארת שהלכה ודמתה להפקות המקובלות מחוץ לקיבוץ, ואולם בשנים 

האחרונות אנו כקהילה מחפשים דרכים חדשות לציין את האירוע ובעידן שהדבר הקבוע היחיד בו 

 הרי שגם מתכונת הטקס משתנה ומתפתחת: –הוא השינוי 

במהלך השנה לקחתם על עצמכם אתגר יומרני: לחדש את אולם הקולנוע ולהחזירו למצב שבו 

תוכל הקהילה לערוך בו הצגות ומופעים ולהקרין בו סרטים. האתגר הוכתר בהצלחה, ואחרי 

 שאירח בהצלחה תיאטרון פרינג' ואת חגיגות יום הילד, הגיע תורכם: הערב הוא הערב שלכם!

אז מה נאחל לכם? שגם בשנים הקרובות הרגילות יותר תמשיכו לשאוף לאתגרים כיחידים 

וכקבוצה, שתחזקו את היחד המיוחד שלכם, תמשיכו להסתקרן וללמוד, לבלות אבל גם לעבוד, 

 ותהפכו בקצב שלכם ממתבגרים לבוגרים, בלי למהר מדי לוותר על הילדות.

נאחל לכם שהקיבוץ ימשיך להיות חממה עבורכם להתפתח ולהגשים את חלומותיכם, להאמין 

ונקווה שהמסורת המחודשת שהתחלתם פה של מסיבת  –בטוב וביחד ושהשמיים הם הגבול 

כדור  –שכבת ז'  –מצווה במתכונתה המחודשת תמשיך ותתפתח עם המחזורים הבאים -הבר

 עובר אליכם...

 מכל בית קיבוץ ניר אליהו –אוהבים וגאים בכם 

 ]כתב נמרוד מדר[



 ליאור אייכלר 



 ליאורי, אחת ויחידה שלנו,

. בבת אחת 31לפני שנה, כשחגגנו לך בת מצוה, עוד היית ילדה והנה עברה שנה, וגדלת כל כך. את בת 

נכנסת לתקופת המעבר המסקרנת, המבלבלת, המרגשת, המבהילה, שבין ילדות לבגרות. תקופה של 

מי את? איך את מתייחסת לעצמך? ולעולם? בכורה שלנו, יחד איתך גם  –שאלות, של חיפוש, של בדיקה 

לומדים לעזור לך לגדול בדרך המתאימה לך. והדרך שלך מעוררת בנו  –אנחנו חווים שוב את גיל ההתבגרות 

כמה חכמה את, כמה את חדת הבחנה ורגישה. כמה את מרגישה בעוצמה ויודעת  –התפעלות מדי יום 

 לבטא זאת במילים. 

הרגישות שלך לצרכיהם של אחרים ניכרה בך מגיל צעיר מאד. בכל מצב את מזהה את הבודד, את הפגיע, 

וממהרת להיעמד לצדו בדרכך העדינה, המקרבת. המתת הזאת תעמוד לרשותך תמיד, אך כנראה גם תהיה 

 עלייך למעמסה לעיתים. 

זוהי זכות גדולה בשבילנו להיות חלק מחייך. מהרגע שנולדת ועד היום, את משתנה, גדלה, מתפתחת ואנחנו 

. מנסים  שם, לפעמים קרובים, לפעמים מרחוק. מנסים למקם את עצמנו בהתאם אלייך ולצרכים שלך

למצוא בך דברים מאיתנו ושמחים לגלות בנו דברים ממך. להיות הורים לך, למי שאת, לשמחה שלך, לאהבה 

 שלך, לשיתוף, לאחריות ולאכפתיות זו חוויה חד פעמית. תודה ילדה שלנו.

בת המצווה זו הזדמנות להיזכר בפעם שבה ישבנו במסעדה עם חברים, אחת החברות הגיעה ולא הכירה אף 

אחת למעט חברה אחת. את, התיישבת לידה ואמרת לה: "אני רואה שאין לך הרבה חברות כאן, אני אהיה 

איתך". בהזדמנות אחרת, מספר ימים אחרי שהגענו לקיבוץ, פגשנו חברה שאמרה שנראה כאילו נולדת 

 וגדלת פה, כל כך מהר התאקלמת. כשהסתפרת לאחרונה, תרמת את השיער שלך לחולות סרטן.  

שהלמידה שלך על עצמך ועל העולם תמשיך כל  -אהובה שלנו, אנחנו מאחלים לך לגדול ולצמוח בכל יום 

חייך. אנחנו מאחלים לך לדעת לתפוש רגעים ולהנות מהם, לפגוש אתגרים, להתגבר עליהם וליהנות גם 

 מהם. מאחלים לך להרגיש את כל קשת הרגשות. מאחלים לך חיים רווי אהבה, שמחה, הנאה וצחוק. 

 אוהבים אותך ללא סוף,

 אבא ואמא. 

  

 מאמא ואבא



 ,31-לליאור בת ה

 מי שהפכה אותנו לסבא וסבתא. ילדה עם לב זהב, יפה וחכמה, 

 קשובה לעולם, אוהבת את כולם, אנשים, חיות וצמחים.

 מי יתן וחייך יהיו מלאים באירועים מעניינים ומאושרים, 

 ותהיי מוקפת תמיד בהמון אהבה. 

 אוהבים אותך מאוד מאוד,

 סבא וסבתא, ילי ואהוד

 מסבתא וסבא
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 כפיר זר



 מצווה-לכפיר לכבוד שנת הבר

 שנים חלפו מאז הפכנו להורים בפעם הראשונה,  34כמעט 

 טיילנו, נפשנו, שיחקנו, השתוללנו,

 ילד מתוק עם חיוך ביישני,

 אוהב לדוג בכל הזדמנות ולעזור לזולת.

 המעבר לקיבוץ היה מצד אחד פשוט אך גם מורכב, 

 עשית זאת באומץ לב וכבר רצית לעבוד בענפים השונים.

 המעבר לחטיבה צלח בהצלחה והכל בזכות האמונה:

 האמנת שאתה מסוגל והאמנו שאתה לא תוותר.

 גילית כשרון עבודה בכל ענף שעבדת בו,

 ילד עם חן וחיוך כובש.

 מאחלים לך הצלחה והרבה רצון להמשך הדרך,

 שתמיד תהייה מוקף בחברים ומשפחה.

 שתמשיך לדאוג לאחיך עופר, שחף וחופית.

 שכל מה שתרצה יתגשם.

 אוהבים אותך אמא ואבא 

 מאמא ואבא



 כפיר !                                                                                     

 אחר. -עתה, משהפכת מילד לאדם בוגר, העולם כבר נראה לכולנו ולך

 זכור, כל מעשייך כעת ,בספר נכתבים.

 ספר זכויות קלות ולעיתים שינויים קשים. ניצבת לפנייך אחריות, אפילו בכל זמן פנוי.

 אתה רגיש, חברותי ונחפז לכל מטלה בקיבוץ ובין חברים. אוהב בעלי חיים וער לגורלם.

 לך וצעד בדרכי היושר, הענווה וגם במצוות התורה, שזה עתה דרשת בשבחה.

 עשה הכל לכבד את הוריך, עידית ושגיא, אהוב בלב שלם את עופר ,שחף וחופית והיחלץ תמיד לעזרתם.

 דע לכבד את המורים והתלמידים, חבריך לכיתה. הושט להם יד מכוונת בעת מצוקה.

 אבל , לא האמונה. –נצל כל רגע בתבונה. הכל יחלוף 

 שתדע להנות, אפילו ,שלא תמיד לפי התכניות.

 גאווה ללא יומרות. -שתהווה להורים ,לאחים, לאחות ולכל הסובבים

 הורייך תמיד יעמדו מאחוריך,יחזקו את ידייך ויצעדו עמך משנה לשנה. 

 שתרבה חיוכים ושתהא לך הצלחה בלימודים, בריאות רבה ושמחה.

 ואנחנו, סבתא, סבא ויובל,

 אין כמונו מאושרים ומודים

 שהבאת אותנו, כולנו, לרגע ראוי של אור ושמחה.

 מסבתא וסבא
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 שני מדר



 לשני שלנו, 

 –עברנו שנה גדושה, עמוסה בחוויות, ניסיונות ואתגרים 

 שנה ראשונה בבי"ס חדש ותובעני, שונה במהותו מ"החממה" של "יחדיו",

 במסגרת השנה הצטרפת לקבוצת "נקר" שהפכה עבורך לבית שני,

 -עם חברים וחברות שהפכו לך לסוג של משפחה מורחבת, בהמשך 

 שלל משימות במסגרת הקבוצה המצומצמת של שכבת ז',

 כשבשיאן לקחתם על עצמכם את שיקום מבנה הקולנוע הישן והשמשתו,

 כאשר החנוכה הרשמית בהצגת תיאטרון התרחשה בקיץ האחרון.

 וכמובן שני פרוייקטים אישיים שלקחת על עצמך בעזרתנו ההורים:

 ספר הילדים "אחקטן" שאיירת בכשרון רב ,בחכמה רבה ובסבלנות שלך 

 להכין את הבובות הקטנות שמצורפות לספר לבקשת המזמינים;

 בזימבבווה שאך חזרנו ממנו, בר וכמובן ההתנדבות למקלט לחיות

 ובו הוכחת כוחות ועמידה במטלות לא פשוטות בסביבה תובענית,

 ובתנאי המחייה הלא פשוטים בצ'יפנגאלי, זימבבווה שבאפריקה.

 בדיעבד זה לא צריך היה להפתיע אותנו כי אנחנו מכירים אותך,

 –את האיכויות והכישרונות שלך ובהם גם השקט והצניעות שלך 

 ובכל מקרה היה מקסים לגלות כל יום מחדש את האדם שבך,

 שעוד נכונו לו הגשמת חלומות ואתגרים רבים בעתיד.

 –אוהבים ומאחלים לך שמכאן רק תצמח ותמריא לשחקים 

 וכמובן תמשיך להיות בן בכור אהוב ואח גדול לתפארת,

 מאיתנו שאוהבים אותך וגאים בך מאוד, אמא ואבא 

 

 מאמא ואבא



 לשני היקר!

 נכד בכור שלי.

 בר מצווה זה שלב מעניין

 שלב של מעבר בין לבין...

 אתה מתבגר וצומח

 גדל ומתפתח,

 מגלה עוד ועוד דברים

 לומד על העולם,

 לומד שורשים

 לומד על עצמך

 מהצלחות וגם מטעויות.

 אנחנו מאחלים לך שני היקר

 להינות מכל העולמות

 לירקום עוד חלומות

 ולהגשים אותם.

 מזל טוב נכד מקסים.

 מאחלים לך שתצעד אל בגרותך

 בנתיב הכי מואר.

 אוהבים המון: סבא יתרו, יהודית,

 אביב , ליאור ועומר.

 מסבא ויהודית



 מסבתא ודריק

 לשני שפע ברכות!

ועם הגעתו לעולם העניק לנו לא  נכד ראשון ואחיין ראשון לחלק זה של משפחתנו, שני הוא בן ראשון,

 - אלא גם את ההזדמנות היקרה ללוות את צמיחתו מתינוק לילד ומילד לנער רק מעמד חדש,

ישבנו בערב מול חדר הניתוח בבית  - אני זוכרת כמו אתמול 32722114-את יום הולדתו של שני ב

שם התגוררנו  )אנו הגענו לשם ברגל משיכון ותיקים בכ"ס, דריק ואני דותן ודניאל, - חולים מאיר

עד שקצת אחרי תשע בערב נפתחה דלת  … כוססים ציפורניים וממתינים לבשורות באותה תקופה(,

ולצידו אחות חיננית  )נמרוד(, בחלוק ירוק של חדר ניתוח )מי זה?( הופיעה דמות בפתח חדר הניתוח,

גור אדם  – ותוך שניות כבר הגענו כולנו אל אותה העגלה שהכילה אכן תינוק …מסיעה עגלת ילודים

 פלא! – זעיר

 מהר מאוד הבנו ששני הוא גור אדם מיוחד במינו:

 אני צמחוני! וכבר בגיל צעיר הודיע: – אוהב כל יצור חיי ילד רגיש ואכפתי לסובב אותו,

 וכשרונו בצבע עם סיפור, "הצגה" עוד בגן הכין לכבוד יום הולדתו ילד ברוך כשרונות אמנותיים:

 בעיצוב ובאנימציה רק הלך והתחדד עם השנים. ובחומרים,

 חבר טוב לחבריו ואח בוגר ואוהב לאחיו הצעירים. אך גם אחראי, ילד שידיו זהב ודמיונו שופע,

 זכינו! המשפחה הקרובה, אנחנו,

  ילד נער, שני,

  אנחנו מאחלים לך המון הצלחה בהמשך דרכך בעולם,

 את יכולותיך ואת שאיפותיך, שתזכה לבטא את עצמך,

 שתדע להתגבר על קשיים וכשלונות ושתצליח בכל נתיב אשר תבחר בו ללכת!

  

                     שלך באהבה

 דניאל ורוני דותן, דריק, סבתא גבי,



 מהאחים

 לשני,

 אתה אח טוב, יצירתי , סקרן נדיב ומלא רעיונות.

 אנחנו מאחלים לך שתמיד תצליח בכל מה שתעשה.

 אנחנו אוהבים אותך ושמחים שאתה אח שלנו.

 יום הולדת ובר מצווה שמח ושכל החיים שלך יהיו שמחים

 מאחלים,

 עפרי, רותם ורני

 

 שונה ומיוחד -  ש 

 נותן תקווה -   נ

 ילד מוצלח - י

 

 מצליח - מ

 דואג - ד

 רואה רק טוב - ר
 



 מהמשפחה המורחבת

 לשני היקר,

 נכד, אחיין , בן דודה מקסים וחייכן

 עם גומת חן כובשת וראש יצירתי מאין כמותו.

 בשקט ובצניעות גדלת להיות נער רבוי כשרונות, 

 בכל שבוע מפתיע עם יצירה אחרת.

 מאחלים לך שתמשיך בדרכך החיובית והענווה, 

 תדע להפיק את כל הטוב שיש בעולם ותצליח.

 לימדת את כולנו שאם רוצים ניתן להשיג כל דבר,

 את הבר מצווה שלך חגגת בדרך מאוד מיוחדת  בהתנדבות ובנתינה,

 בהחלט לא משהו אופייני למשפחה שלנו, יחד עם זאת הכי אופיינית לך

 ילד  מעורר השראה !

נתת לנו את הזכות לקחת חלק בהוצאת ספר ילדים והיינו דרוכים ומגוייסים להצלחת  32.5בגיל 

 הפרוייקט.

 

 גאים ואוהבים,

 סבתא זרי, משפחת זגורי, משפחות קדוש, משפחת זוהר, משפחת מסילתי

 וכללל הבני ובנות דודים 2ות שלך
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 תמיר ברק



 מאמא ואבא

 תמירון שלנו 

 בר מצווה זה לא צחוק , 

 זה אומר שהגעת רחוק !

 וזה אומר שעברת מגיל ילדות לגיל של בגרות

 וביחד עם זאת מגיעה גם לא מעט אחראיות.

 ילד אהוב, יפה תואר, חרוץ וסקרן  -תמיר

 חברמ'ן עם כולם ואוהב לגלות את העולם.

 

 אנחנו פה רוצים לאחל לך : 

 שתמשיך ככה בדיוק, שתמיד תחייך ויהיה לך טוב בלב .

 שתדע להבדיל בין טוב לרע .

 שהשנים הבאות יהיו מלאות בהנאות וחוויות.

 ותזכור.. שלא תמיד הכל קל ופשוט 

 ואנחנו פה לתמוך בך תמיד !

 גאים בך ואוהבים אותך מאוד !

 אבא ואמא .



 מירמירון כבר לא קטון,

 !31לפני רגע היית קובב קטן וחמוד בעגלה, ובום! אתה כבר בן 

כיף לראות אותך גדל ומשתנה, לומד ומבין, מכיל יותר, רואה ויודע בכל יום עוד קצת מה הכי 

 נכון לך.

 לכל מקום אליו החיים יקחו אותך, תמיד תזכור:

 להיות תמיר אך בגובה העניים,

 לראות הכל מעל אך מבלי להתנשא,

 לשאוף רחוק אך מבלי לשכוח את החברים לדרך,

 להשקיע במה שחשוב אך גם במי שחשוב,

 להבין שתמיד יש מה ללמוד אך לדעת להחליט בסוף לבד,

 תמיד לתת אך מבלי לצפות לתמורה,

 לעשות את הדבר הנכון, גם כשאף אחד לא מסתכל.

 תהנה מכל רגע, ולעולם אל תשכח את הילד שבפנים :(

 אוהב מלא,

 יובל )נובי(

 מהמשפחה המורחבת



 מירמיר יקר , 

 הגעת לגיל מצוות, גיל משמעותי של מעבר מילדות לבגרות.

טומן בתוכו לא מעט קונפליקטים ודילמות אבל גם הרבה כייף ותחושה של  

 עצמאות. 

מאחלים לך שנה משמעותית, כייפית, שתהנה מכל רגע ותפיק מכל חוויה 

 את המירב.

שהסקרנות, צדק, שמחה אהבה ושלווה ילוו אותך תמיד.    

 אוהבים אותך ושיהיה לך המון מזל טוב. 

  מעיין ,ארנולד, מיה, קטלין הייזל ויוג'ין

 מהמשפחה המורחבת



   לתמיר.

 אני זוכרת כשאמא ואבא הביאו אותך הביתה .   נכד יקר שלנו...

 חוגג בר מצווה...  תינוק מתוק בסלקל...השנים עברו כל כך מהר והנה אתה כבר

 גדלת לנער חמוד חייכן חבר טוב יפיוף ונכד בוגר ... 

 אתה מנשק מחבק למרות שמתישהו לא הסכמת בכלל לקבל או לתת נשיקה...

 אתה נער , בן ,אח ונכד מקסים...  

 רוצים לאחל לך רק הצלחות שמחות והמון מזל טוב...

 שתדע לשתף ולהקשיב שתשכיל לבחור תמיד רק את הטוב...

 בכל תחומי החיים...ושיהיו לך המון המון רגעי אושר... 

 אוהבים אותך מאוד מאוד...  

 סבתא מיקה וסבא אריק 

 מסבתא ואריק
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Imagine 

John Lennon  

 
 

Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky  

Imagine all the people  

Living for today...  

 

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace...  

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will be as one  

 

Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world...  
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