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עםהתקרבחגהיובללקיבוץבארי,התכנסנוכמהמחבריבארי,צעיריםוותיקיםוחיפשנו
דרך,כיצדלעצבאתספרהיובל.רצינולהמנעמללכתבדרךהמקובלתשלקובץרשימות
וראיונותשיספרואתההיסטוריהשלקיבוץבארי,לפיתקופותאולפינושאים.לבסוף,
התגבשהרעיוןלבנותמעיןלכסיקון,שיתןביטוילמהשהיהולמהשישבבאריהיום.
ואמנם,לאחרעבודהמאומצת)ומייגעת(,הצלחנולרכזערכיםרבים,חלקםארועים
היסטורייםוחלקםציוניםגיאוגרפייםהקשוריםבקיבוץבארי.לאנפקדמקומםשלערכים
כלכליים,חברתייםאותרבותיים,שהעסיקואתחבריבארימאזהוקםהקיבוץ.לזהצורפו
ביטוייםואמרותשהיומקובליםבבאריבעברומקצתםאףנמצאיםבשימושעדעצםהיום
הזה.
הדרךלהשגתהמטרההיתהכזו:בתחילהחילקנושאלונים,לכלחבריבארי,בבקשהלציין
אתכלהארועיםוהערכיםהחשוביםבעיניהם.במהלךהעבודהצורפוערכיםשלוקטו
ממאות"יומנים"ואלפי"יומוניבארי"ומרשימותוראיונותעםחבריבארי,בתחומים
השונים.לעתיםהיהצורךלערוך"מחקרים"ולאמתאתהעובדות.לבסוף,סרקנומאות
תמונותושקופיותמכלהזמנים,ושיבצנואותםביןדפיהספר,בכדילהמחישאתהדברים.
הספרמכיליותרמשבעמאותערכים,מסודריםכאבניתשבץ,וכלאחדיכוללחפשבהם
כאוותנפשו.מישיצליחלהרכיבאתהתשבץכולו,יוכללקבלתמונהשלקיבוץבארי,
כפישהואהיהבתחילתווכפישהואהיוםבשנתהחמישיםלהקמתו.
יבואועלהברכהכלמישתרמולהוצאתהספר-בעצה,באיסוףהחומר,בתמונות,ברשימות
ובהגהות.תודהלעובדימחלקתהגרפיקהבדפוסבאריעלשתרמומזמנםומכשרונםלעריכה
הגרפיתשלהספר.ומעללכל,תודהלארכיוןבאריולאהרןיצחקיהעומדבראשו,שבלעדיהם
לאהיהיוצאהספרלאור.
אברהם)בוריס(בר–סיני
נ.ב.
לצערי,לאהצלחנולהדפיסאתהספרלחגהיובל,והוצאתולאורנדחתהבשנהשלמה.
איסוףהחומרהסתייםבסוףשנת.1995כלמהשהתרחשלאחרמכן,יכללקרובלודאי
בכרךהבאשלהלכסיקון,שיצאלקראתחגה–100לבארי.
כנ"ל
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אמרהאנתרופולוג:

מ ב ו א

רשימתמצאירבתערךזו,כמוגםרשימותאינוונטרקודמותבתולדותבארי)למשל",בארי
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בפרופיל"-אוסףהפרופיליםהשלםמ–(1986מצטרפתלמאמציכינוסומיוןהירואיים
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המאפייניםחברותאנושיותבכללוקומונותחקלאיותבנגבהמערביבפרט.
יאמרמיד:זהואינואינוונטרנייטראלי,המשקףמחקראנתרופולוגיטהור.הגםשהוא
מורכבמעובדותבלבד-האמתכאןתלויהלחלוטיןבנקודתהמבטשלהמתבונן.לקונפליקט
הזה,שביןאמתסובייקטיביתלבדיהאבסולוטית-איןכאןביטויוערכיוהמגווניםנאמנים
כולםלקנה–מידהרבכוחוהגיון-הפרספקטיבה.
מכאןש"אורחותחייםבחברההקיבוצית"",קולבארי"ו"פרימוס"הםמשלטיהמייסדים,
החוגגיםמןהסתםאתנצחוןעמדתםהעקרוניתלאורךהשנים,ואילוב"צ'יקו",הפרה
"סדומה"ו"טרקטוריםבבארי"-באהלידיביטוינקודתהמבטהמשולבתשלהכלבנים,
רועיהצאןונהגיהפרדות.
הקומפלקסשהתגבשלאחרתהליכיניפוימקיפים,לכדיספרעב–כרס,הינו,לפניהכל,
צרוףיחידבמינווחד–פעמישלתופעותוחפצים,עיקרוטפל,ועדותוואדיות)כולל"ועדת
בריאות"ו"ואדימטרות"!(,שהםהביטוילהוויתהמקוםבמהלךחמישיםשנותיוהראשונות,
ואשרעמדובכבודבתהליכיהבליההטבעית,האופייניתלישוביהנגבהמערבי:רוחות
דרום–מערביות,חמסיניםקליםושטפונותבינוניים,ושארתקריותמזגאוירומצברוח,
הגורמותלטשטושקלשלדרכיהגישהוהזכרוןהפרטיוהקיבוצי.
אמרהארכיאולוג:
הלכסיקוןהשלםשלפנינוהואתוצאהשלמלאכתשיקוםושימורמסורה.אחדיםמערכיו
הנשכחיםהםכחרסיםשביריםשנחפרובאהבהובסבלנותמניבכיהשיכחה,כשרקהדבקתם
זהלזהבתשומתלבקפדנית,יוצרתאתדמותהתצריףהכוללונותנתלנותמונהשלמה
ומלאתחייםשלהמקום,גיבוריוועלילותיהם)המופלאות(.
למשל",חמורספרדי"הנשכח,שהופעתוכאןמהדהדתימיםוחמוריםאחריםכמו":זירגיל"
האתון",טינופת"הפרד,ו"עקיבא"הפר-המהוויםאתשלושתאבניהיסודלמערךהתחבורה
וההזרעההמודרנישלבאריהמתחדשתבשנותה–80המוקדמות.ואילו"חטשלפיל"
הקדוםוהמסקרןאו"חמישיות"הסתוםוהמיסתורימעידיםעלפעילותקהילתית–תרבותית
עניפה,אםכילאנהירהלחלוטיןלמרביתחוקריהתקופה)וכנראהגםלאלאנשיהמקום
ובנימשפחותיהם,הממשיכיםבמסורתהחידתיתעדעצםהיוםהזה(.
4
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ממרחקשלזמןומרחב,לאחרעיוןמרפרףבדפיהספר,עולותמידמספרשאלותחשובות:
מהםגבולותיוהמדוייקים?מיומהזכולהיכנסבשעריו?ומהעלאלושנשארובחוץ?כולן
שאלותנוקבותשרקבפרספקטיבההיסטוריתהתשובהעליהןמעורפלתוחמקמקה.
לצד"אבומועליק"",אוליבר"",להקתהעץ",ו"בישולתינוקות"האלמותיים,שבלעדיהם
איןלרדתלחקרהוויתהמקוםואנשיו-הסתננואלביןעמודיוגם"חוחובה"",טוריה"
ו"ועדתתקציב"-ערכיםארעיים,שרקקוניוקטורהכרונולוגיתשיחקהלידיהם.
העיקרוןהאלפא–ביתי,כתרוודענק,מערבבכאןבקדרהאחתערכיםגדוליםכקטנים
וביטוייםנשכחיםלכדיתבשילהיסטורימהביל":מלחמתששתהימים"ליד"מחבטזבובים",
"כדיחלב"סמוךל"כלאעזה"ו"שומרקצר"מידאחרי"שבתאילוז'ינסקי")שאיחרכהרגלו
לשמירה(.
אמרהאסטרונום:
מאזהתפרקבסערההמצפההצנוע,שהקמתיעםבניבספטמבר,1960הזמןכמועמדמלכת
ורקהכוכביםבשמיםהמשיכולנועבמחזוריותקוסמיתמקסימה,בלאמעצוראוטירדה
נראיםלעין,למעטאותוקמטדאגהעלהתחסלותושלהצריףעםהגגהנפתחשבינות
הלולים.
ורקאני,כאסטרונוםללאאינסטרומנטים,פניתיאטאטלהתבונןבכוכביהרקיעהאחר,
אלהשבמרחביוהאיןסופייםשלהזיכרון)והארכיון(,ללקטבצינעהפריטיםוערכים
מנצנצים,שהתגלוליכגיבוריםאלמונייםששרדואתכוחותהשיכחה,פיזורהנפשותלאות
היום–יוםהתובעני-וכננסיםלבנים,שכבובמרחקאלפישנותאור,הםשביםומאירים
אתעובדתקיומםהנצחימבעדלערפיליתהפלנטרית)ששטחהשווהלריבועהמרחקשבין
לולד'לבריכותהשיקוע(.
אמררושםהפרוטקול:
אינוונטרה–50הואזיכרוןהדבריםהקולקטיבישלבארי,זההמשתרעממרבציהכלניות
והתקוותבצפוןועדלערוציהנחליםומטעיהאכזבותבדרום,מ"אבומועליק"במערבועד
לפאתימזרח,לדרךהאספלטהאפורההמובילהמ"השערהראשי"ועדל"תמרור")דרך
סעד(.
הראליצחקי)"רותם"-ע"ע(
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המתכונתהלכסיקוניתשלספרזה-המאגדביןדפיופריטיטריוויהיום–יומייםלצד
ערכי–יסודומאורעותהיסטורייםשלממש-מאפשרתלמעייניםבו,ותיקיםוצעירים,
לחצותתקופותולטיילביןאתרים,לגשרבין"איתנים"ו"ניצנים",ולנשוםבשאיפות
מדודותאתהניחוחהמקומיבןחמישיםהשנה.העדיפויותשנתןהעורךלערכיםהשונים,
ניתנותאולילויכוח,אךמעתהניתןיהיהלמצוא,בעזרתספרזה,אתקצההחוטממנו
נרקמהההיסטוריההקצרהשלבארי.אותוישובקטןשהוקםעלאבקהלסשלהנגבוצמח
והיהלכפרחקלאי–תעשייתימשגשג,המחוברלעברווגםלכפרהגלובלי,באלףנימים,
מודמיםוצלחותלווין.
מחברהספר)סב"א-סופר,בלש,אסטרונום(משתמשבראשיתיבות)ר"ת(שחלקםיצאו
מזמןמשימוש.לכןזיכרו:ח"ח=חברוחברה,ע"ע=עייןערך,הנוה"עזההנוערהעובד
הקבה"מהואהקיבוץהמאוחדוכלהשאר-חבל"ז)חבלעלהזמן(.
יגאלזורע
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אבו–מועליק-משפחהבדואיתענפה
משבטהתראבין,ששכנהמדרוםלנחאביר.
במלחמתהעצמאותעברוכלבניהמשפחה
אלמעברלגבולוחלקםהצטרפול"אחים
המוסלמים".המשפחההשאירהאחריה
בוסתן,הנקראעלשמהובימיהקיץנהגו
ילדיםומבוגריםלבקרבבוסתןולהנות
מפירותיו.

אבו–סולימן-שומרערבישגרבפרדסו
שלשטיאסניבגדרה,בשנותה–.40הוא
היהגםמפעילהמשאבהבפרדס,שסיפקה
מישתיהל"בארות")ע"ע(.כאשרמגדל
המיםהתרוקן,היההחצרןקוראבקול
מראשהגבעה":אבו–סולימן!"...והלזהיה
מפעילאתהמשאבה,עדשמגדלהמים
היהמתמלאומציףאתסביבותיו.
אבטיח(1-פרימיקשהממשפחת
הדלועיים.ירוקמבחוץ,אדוםמבפנים.
לפעמים,גםמתוק.מדישנהמגדלים
הפלחיםחלקתאבטיחיםשמקומהשמור
בסוד)מחששעיןהרע(.משהבשילו
האבטיחים,מביאיםאותםהפלחיםלרחבה
שלידחדר–האכילהוכלאחדלוקחכאוות
נפשו.פעםנהגולחלקםלחברים
ב"טרנזיט"שלשלמהדינר.
(2שגיאהרציניתבעבודותהדפסהבדפוס,
שאיןלהתקנה)פאשלה-בלע"ז(.את
המושגהזההביאלזרמדפוס"אמנות"
בחיפה,בהקיבלאתהכשרתוהמקצועית
הראשונה.כשמישהובדפוסעושה
"אבטיח",אזיכלהניירהמודפסעובר
לידיוהמיומנותשלמנדושוהואעושה
מזהפנקסיםלכלדורש,אוגורסאתהכל
למיכלשל"אמניר")ע"ע(.
אביר-גרעיןמתנועתהצופים)ע"ע(.
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מחניכיהשבטיםבחיפה,ת"א,ראשון–
לציון,רחובותואשקלון,בהדרכתחברי
בארי.ב–25באפריל,1970הכריזועל
עצמםכמיועדיםלהשליםאתבארי.לאחר
תקופהשלשל"תמוקדם,התגייסוחברי
הגרעיןלנח"ל).הגרעיןמנהאז39-ח"ח(.
עםסיוםהטירונותיצאולהאחזותבנחל–ים
וכעבורחצישנה-לנערן.עםשחרורם
מהשרותבצה"ל,רביםמהבניםוהבנות
עזבואתהגרעין.בסוף1974נשארובבארי
10ח"חועדסוף1995נותרו6ח"ח)אורי
בן–צבי,סמדרחוטר–ישי,נעמינגלר,רפי
סבירסקי,רוניוריטהפוקס(.מדריךהגרעין
היהגיוראעוז.

‡

אבטיח:ירוקבחוץואדוםבפנים,מעגלת
הפלחיםישרלקלנועיותהחברים.
בדפוס:אבטיחהואכחול)פרוצס(בחוץ
ואדום)פנטון(בפנים,כלומר,עבודה
שבוצעההפוךמכוונתהמזמין

אבניפינה-מגילותקלףשהונחועם
תחילתבנייתםשלמבניםציבוריים.
החשוביםשבהם-מחסןהבגדים,בית–העם
וחדר–האכילההחדש.העתקיהמגילות
שמוריםבארכיוןבארי)ע"ע(.
אגבות-צמחשמוצאוממכסיקו.מאחד
הזניםשלומפיקיםסיביםלייצורחבלים.
בשלהישנת1947נשתלושתיליאגבות
ע"יחבריבארי,בעזרתהקק"ל,ממזרח
לנחאביר,עלשטחשלכ–10ד'.דובראז
עלאפשרותהקמתמפעללייצורחבלים
בנגב.התכניתנגנזהעםהמצאתחוטי
הפלסטיק.כיוםנמצאתהחלקהתחתעינו
הפקוחהשלסולימן)ע"ע(.
אגדחופשי-מנוישנתילנסיעות
ב"אגד",המאפשרנסיעהבאוטובוסיםלכל
מקוםבארץ)למעטמצומתהערבהלאילת
וממצפה–רמוןלאילת(.כרטיסי"אגד
חופשי"הונהגובבארימאז1984והםבאו
לבטלאתהנוהגשהיהקיים-לקבלהחזר
הוצאותנסיעהתמורתכרטיסיאוטובוס.

אגבות:שרידמהיוזמהלייצרחבלים
ארץ–ישראלייםבחבלהבשור.נשארו
כסמלחלוציבאיזורנחאביר,גםאחרי
שהחלוציםעברומזרחה,והתחילו
להשתמשבחבליניילון

גרעיןאביר:צופים
צפוניים,שנתנואתהטון
בשנותה–70

7
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כיתתאגוז-מחזורכ"ב;1988,עליהםאמרו:אגוזקשהלפיצוח,אךקליפתורכהמתוכנו,אולהיפך

אוהליםבגדרה:צורתמגוריםמקובלתלזוגותצעירים
בראשיתשנותה–50

לאידועאםצעדזההגדילאתמספרחברי
באריהנוסעיםבאוטובוסים,אבלכולם
יודעיםשעםקבלתכרטיסחדש,מתחילה
שנהחדשה...
אגוז-מחזורכ"בבביה"סבבארי22.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ח).(1988עד1995
נשארובבארי19ח"ח)עדיאבני,שירי
)בויום(וייס,אוריתגלברד,צחידבורי,רז
חן,אלוןכהן,אלדדלוי,עמירםלוי,פז
לב,קרןלב,כנרת)מייזנר(היגנס,נמרוד
משא,רינתסיוון,מורמנור,שלומיתנטע,
שלומינשיא,גידיסוכמן,עודדפרומקין
ונטעקפיטנוב(.נפטרה-נעמיבכרז"ל.
מחנכיהמחזור-אוריבן–צביורבקה'לה
קרול.

אגףהכרטיסים:רשיוןהנהיגההממוחשבהחדששל
ישראלהישראלימודפסבלעדיתע"ידפוסבארי

אגףהכרטיסיםבדפוסבארי-הוקם
ב–.1990מספקכרטיסיםאישייםשונים,
עםהטבעהמגנטיתותמונתבעלהכרטיס.
העבודותהעיקריות-רשיונותנהיגה,
המונפקיםב–14תחנותברחביהארץובהן
עובדיםכ–45שכירים.בבאריעובדים
באגףכ–15חברים.
האגףהצפוני)בחדר–האכילה(-
מקוםכינוסלמשחקיברידג')ע"ע(בימי

ראשון,למסיבותברית–מילה)כשצריך(,
אולגיוסיםלטיוליפולין)ע"ע()פעם
בשנה(.בכלימותהשבועאוכליםבואת
ארוחותיהם-ילדיביה"ס,צעיריםוצעירים
ברוחם.
אוהל-שיכוןששימשאתחבריקיבוץ
באריבשנותיוהראשונות.עשוימברזנט
מתוחעלגביתורןמרכזיוקשורליתדות
סביבסביב.קוטרולאעלהעל3מ'ורק
במרכזואפשרהיהלעמודבקומהזקופה.
בגדרההיומספראוהליםשנועדולזוגות
צעירים.בבארי,בראשיתשנותה–,50היו
כ–10אוהליםמלבניים)2מ'על2.5מ'(,
שהולבשועלמסגרותעץ.כשהאוהלשלם,
הואעמידבפניגשם,אבלמפניסופות
אבק-לאודוקא.בלילותסערה,לאפעם,
היוהאוהליםקורסיםתחתיהםודייריהם
נאלצולחפשלהםשיכוןחליפיבאותו
לילה.
אווזיה-ענףלגידולבעליחייםהולכי
עלארבע,מפריסיפרסה)אבלשאינםמעלי
גרה(.מאחרולאהיהיאהלקרואלהם
בשמם,כינואותם"-אווזים".הענףהוקם
בראשיתשנותה–50בסככה,בצדהמזרחי
שלהמשק.הזנתםהתבססהבעיקרעל

‡ Ò Â · Â Ë Â

®≥∞Æ∏Æ¥∑©†˙Â¯ÈÎÊÓ‰†˙ÂËÏÁ‰Ó
≠†Â‡†ÆÈ˘È˘†ÌÂÈ·†ÌÈÈÚÂ·˘·†ÌÚÙ†ÂÈÏ‡†ÚÈ‚‰Ï†¢‰„Â‰È†ÌÂ¯„¢Ï†ÌÈÚÈˆÓ
Æ¢ÌÂÓÈÈÓ†ÌÈÚÒÂ†µ†ÏÚ†·ÈÈÁ˙‰Ï†ÌÈÎÂÓ
†™†™†™†™
≠†·˜¯‡¢˙Ó†¢‰„Â‰È†ÌÂ¯„¢†Ï˘†ÒÂ·ÂËÂ‡†¨È˘È˘†ÌÂÈ·†¨ÚÂ·˘†È„Ó†ÚÈ‚È†·Â
®¯È·‡Á†¨˜ÁˆÈ–˙Â¯‡·†¨„ÚÒ†¨ÌÚ–¯È†Â˜©†Æ¯È·‡ÁÏ
≥Æ±∞Æ¥∑†Ø†¥≥†˙Â¯‡·†ÔÓÂÈ

באווזיהשהוקמהבשנותהחמישיםבכלביה,גראווז
עםמפריספרסה,וגםסבאגרוסמן
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שאריותמזוןופסולת.העובדומנהלהענף
היהסבאגרוסמן)אביהםשלליליוחוה,
חברותבארילשעבר(.מאחרוה"אווזים"
היוומטרדוגרמולקשייםמסויימיםעם
גורמיחוץ,הוחלטב–1959לחסלאתהענף
והסככההוסבהלכלביה)ע"ע(.

‡ÔÙÏÂ

‡

אוכלוסיתבארי-ב–1בינואר1996
מנתההאוכלוסיהבבארי938נפשות
כלהלן271:חבריםומועמדים264,חברות
ומועמדות16,תושביםזמניים268,ילדי
קיבוץ28,ילדיחוץ14,הוריחבריםו–77
עובדיםארעיים.בס"ה938-נפשות.
האוליבר-הטרקטורהראשוןעלגלגלים,
שהגיעלנחאבירבנובמבר,1947שםביצע
עבודותהשקייהביעור.לאחרמלחמת
העצמאותשימשכטרקטורמובילבעבודות
החצר.כיוםהואמוצבלמזכרתולמשחקי
הילדים,בחצרגן"שקד")ע"ע(.

האוליבר:הטרקטורהראשוןבמחנה.עבדעלנפט
בלבדוהונעבמנואלה.אחרי25שנותשרותעבר
למגרשהגרוטאותבגן"שקד"

האוטובוסלבארי-באפריל1950הגיע
האוטובוסהראשוןלבארי)פעמייםבשבוע
בלבד(.נהגוהיהיוסקהא.מניר–עם.לאחר
שנסללהכבישמסעדלמגןודרומה,היה
פוקדאותנוהאוטובוסשלאגדמדייום
)בבוקרמבארילת"אואחה"צמת"א
לבארי(.מ–1953עד,1965הנהגהקבוע
היהוובק'המנירים.כיוםהנהגיםאינם
עודחבריקיבוץ,אךתדירותהנסיעות
עלתה)5אוטובוסיםביוםמבארילת"א
ו–-7מת"אלבארי(.
אוטומציה-שיטתהשקייהממוחשבת
שהוכנסהלשלחיןבשנת.1977בעזרתה
ניתןלהשקותולדשןאתהשדותבכמויות
המתאימותובזמןהרצוי,לסגוראתהמגוף
הראשיעםכלפריצתמיםולהפסיקאת
ההשקיהכשנושבתרוחחזקה.כמוכן,
מדפיסהמחשביומןאירועיםבמשךכל
שעותהיממהורושםכמויותמיםודשן
לפיהחלקות.כלזאתבפיקוחופיקוד
מהבית,עדלמרחקשל8ק"מ.

אולםההתעמלות:עלבסיססככתהמיוןשלהאפרסקים,
קםאולםלחובביתרבותהגוף

אולםספורט-הדיוניםעלהקמתאולם
ספורטבבאריהחלובמאי,1992אולם,
רקבאפריל1995הוחלטלהקימו.עלותו
המשוערתהיאכ–2.3מיליוןש"ח600,000.
ש"חמכספיהעמותה)ע"ע(ועוד1.7מיליון
ש"חמתקציבההשקעותשלקיבוץבארי,
שיתפרשעלפני3שנים.
אולפןהוידיאו-ממוקםבמקלט,בקצה
שכונת"אורנים")ע"ע(.הוקםב–1993
ומשמשלפעילותשלהחוגלקולנוע
ולשידורהמגזין"ברל'ה")ע"ע(.ישבו
חדראטוםוהואמצוידבמכשיריצפיה,
מכשירעריכהומצלמות.השידורים
מועבריםלחדריהחבריםבכבלים.מדי
ערבמשודריםמהאולפןסרטיםלפי
נושאים,במקבילל"וידיאו–אפי")ע"ע(.
אולפןללימודעברית-היהמיועד
לעוליםחדשיםבשנותה–.60אורגןוהוחזק
)חלקית(ע"יהסוכנותהיהודיתומטרותיו
היו:לימודעברית,תוספתכוחעבודה
למשקומקורלקליטתחבריםחדשים.כל
מחזורשההבבאריחצישנהוסדרהיום
כלל4ש'לימודיםו–4ש'עבודה.המחזור
הראשוןהחלבמרץ1962והאחרוןסיים
במאי.1972בס"הסיימובבארי8מחזורים
ומספרהלומדיםבכלמחזורמ–20עד40
תלמידים.בסוף1995הוחלטלהפעילאת
האולפןמחדש.

האוטובוסלבארי:הנהגהיהוובק'המניריםוהנסיעה
לתל–אביב–דרך–סעד–וקסטינהארכהכ–3שעות

‡ ˙ Â ˜ È ˙ Ú † Û Ò Â
אולפןהוידאו:צוות
מקומישלוכדאת
ההיסטוריהבמעגל
מקומיסגור,החל
משנותהתשעים.
המפיק,הצלם,
העורך,הסאונדמן,
הבמאיוהצופים-
הםכולםאיש
אחד)אושניים(

Ì˘ÓÂ†‰ÙÓ
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)ע"ע(וסוסותרכיבהלשםהוצאתהפרות
למרעה.משנרכשהטרקטור"אוליבר"
)ע"ע(,נרתםהואלהובלותבמקוםהפרדה.
משהפסיקולהוציאאתהפרותלמרעה,
הועברוהסוסותלרשותמשקהילדים
)ע"ע(.ב–1995נחנכהאורווהגדולהליד
פינתהחיובה5סוסותרכיבהושתיסוסות
פוני.אלומשמשותאתהחוגלרכיבה
לילדיםמגיל6עד17ומספרילדים
ברכיבהטיפולית.האורווההוקמהע"יסמי
קידרבעזרתםשלעובדימשקהילדים.

אופניים:כליתחבורה
מצויןלירידות,לטיולים
ולהעברתכביסה
ומצרכים.לצורךעליה
מעדיפיםרביםלהשתמש
בקלנועיות,ריקשותורכב
ממונעאחר

אוסףעתיקותהאזור-נמצאבמקלט
לידשיכוןהצעירים,תחתפיקוחרשות
העתיקותשלמדינתישראל.הממצאים
הקדומיםביותרהםבנילמעלהמ–100,000
שנהובהם-כליאבןשוניםוחטשלפיל
)שמורבמחלקהלגיאולוגיהשל
האוניברסיטההעבריתבירושלים(.ממצאים
נוספיםהםמתקופתהברונזהוהברזל,
נמצאובתלג'מהותלמוגרבי.אולם,מרבית
הממצאיםהםמהתקופההביזנטית,בההיה
צפוןהנגבהאזורהמיושבביותרבארץ.
באוסףהעתיקותמוצגיםאךורקממצאים
מהאזורהקרובלבארי.לאוסףהעתיקות
ולהקמתואחראית-רנההברון.
אופניים-כליתחבורהנפוץבבארי)גם
בסין(.בדצמבר1959היובבארי5זוגות
אופנייםבלבד:בשלחין,במטע,למרכז
המשק,לחברתהנוערולקבוצת"דרור"
)ע"ע(.במפקדשנערךבשנת1990נספרו
462זוגותאופנייםלמבוגרים132,זוגות
לילדים24,תלת–אופניםו"טוסטוס"אחד.

אופנייםלנשיאתילדיםרכים:דרךנפוצה
להובלתילדיםבגילהרך-הרכבתםבמתקן
מיוחדהיושבעלכידוןהאופניים,כךלומד
הרךהנולדאתהליכותהקיבוץ,ואףביכולתו
לצלצלבפעמון,במידתהצורך

אורוות-בבארות)גדרה(ולאחרמכן
בנחאביר,הוקמואורוות,בהןהוחזקו
הפרדותנגבוגלילה)ע"ע(וסוסהלשמירת
שדות.האורווההראשונהבבאריהוקמה
לידהמחסןהכללי.היאהיתהבנויה
מסנדות)גזעיאקליפטוסדקים(והוחזקו
בההפרד"טינופת",לצרכיהובלותבחצר

אורחותחייםבחברההקיבוצית-
אוסףתקנוניםוהנחיותשלהתנועה
הקיבוצית,שגובשובסוףשנותה–,50ע"י
ועדתהחברהשלהקבה"מופורסמו
בראשיתשנותה–.60בספרהוגדרו
היסודותהאידיאולוגייםשלהקבה"מכמו:
"תפקידושלהקבה"מ,ליכודוהרעיוני,
פעולתוהחינוכיתלעיצובהשקפתעולמם
שלחבריו,המושתתיםעלעיקריהציונות–
הסוציאליסטיתהמהפכניתהחלוצית...
אחדותגורלהיסטוריתשלהעםהיהודי...
שיחרורהאנושותמשלטוןהקפיטליזם...
והתיישבותחקלאיתבכלאזוריארץ
ישראל".הוגדרוגםהיסודותהמשקיים
והחברתייםכמו":ישוביהקבה"ממושתתים
עליסודותחברתייםומשקייםהנובעים
מתפקידיוההסטורייםשלהקיבוץ
ומבטיחיםאתהגשמתםיום–יום...משק
עצמי,עצמאי,שלפועליםעלקרקע
הלאום,ללאניצולעבודתהזולת...
כוח–העבודהואמצעי–הייצורברשות
העובד...הקמתישוביםקומוניסטיים,
המושתתיםעלביטולהקניןהפרטי,ארגון
חייהכלכלה,העבודה,החברהוהחינוךעל
יסודותשוויוןושותפותבייצורובצריכה...
ישוביםגדוליםוגדלים".וכן,הצעות
והנחיותלתקנוניםבתחומיםשוניםשל
חייהקיבוץ)עבודה,צריכה,חינוך,קליטה
ועוד(.התקנוניםאושרובישוביהקבה"מ
עםשינוייםוהתאמותבכלישובוישוב.
בבאריאושרומרביתהתקנונים)ע"ע(,
חלקםהתקבלובבארילפנישפורסמוע"י
ו.החברהשלהקבה"מ.

‡ Ì È È  Ù Â
אוסףהעתיקות:מייסדיבאריהקדמונייםלאהיוהצופים
ב'והנוער–העובד,אלאקומץציידיממותות,גרעיןשל
ביזנטיםומספרמשפחותמשבטיהודה,שהשאירו
אחריהםחטיפיל,נרותשמן,פסיפסיםושבריכדים.
ממצאיםרביםמאלהנמצאיםבאוסףבבארי
ובאוניברסיטהבירושלים
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אורן-קבוצתנוערעולהמרוסיהורומניה.
הגיעולבאריבנובמבר,1960במסגרת
עליית–הנוער.לאחרמכן,צורפולכיתת
"שלהבת")ע"ע(,עדלסיוםלימודיהם
בביה"ס.עד1995נשארובבארישניים
)רינהמזרחיובוריסקפיטנוב(.מחנך
הקבוצההיהאהרןיצחקי.
אורניות-סוגשלפיטריותהצצותמדי
שנה,אחריהגשם.עםהופעתןפושטים
הוריםעםילדיהםעלאתריהאיסוף
)בחורשותהאורנים,ביערבאריובמכרות
הגפרית(,ממלאיםדלייםומכיניםמהן
מטעמים.
"אורנים"(1-פעוטוןלילדיםבנישנה
עדשנתיים.נבנהבשנת.1972כשהיתה
נהוגההלינההמשותפת)ע"ע(,שוכנובו
שתיקבוצותשל4פעוטיםכ"א.מאז
הרפורמהבגר"ג)ע"ע(,משוכניםבביתזה
כ–14פעוטיםועובדותבו4מטפלות.
(2שכונתמגוריםבצדהצפונישלהמשק.
שמהבאלהמחורשתהאורניםשבתוכה
נבנתההשכונה.בנייתההחלהב–1988
והסתיימהב–1993ונבנובה10בתים)30
דירות(-למשפחותצעירותעםילדים.
אותהספורט-מבחניכושרבתחום
הספורטלכללהציבור.הםהתקיימומדי
שנה,החלמשנת1955עד1973בארגונו
ובהדרכתושלמיכאלגדיש.המבחנים
נערכובמקצועות:ריצהקצרה,ריצה
ארוכה,קפיצהלרוחק,קפיצהלגובה
והדיפתכדורברזל.כלמישעבראת
המבחניםקיבלתעודתהישגיםוסיכתאות
הספורט.המתמידיםזכולסיכתכסף.
איזולציה-שיטהשהיתהמקובלתבשנות
ה–,50לבודדילדיםחוליםמהוריהם
ומילדיםאחרים,שלאיידבקובמחלה,
חלילה.לאיזולציהלאהיהמקוםקבוע
וכשהיתהפורצתמחלהמדבקת,היומפנים
חדרבצריף,עםמטפלתמיוחדת.אין
הוכחותשהשיטההזאתהיתהיעילה.לרוב,
מספרהחוליםשהועברולאיזולציה,היה
רבמהבריאיםשנשארובביתם.משנבנו
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הבתיםהראשוניםלגילהרךולבית–הספר,
עברההאיזולציהמןהעולם.
אינדיאנים-כינוישהודבקלכיתת"אלון"
)ע"ע(שהגיעהלבאריבתחילת.1973בניני
האשטרוםשלידבריכתהשחיההיוואת
"השמורה"וה"צ'יף"שעמדבראשםהיה
אחדמבניהכיתה)ישראלקנדיוטי(.
אינפורמציה-מדייוםשישיבשעה
,10:00מתכנסיםמרביתעובדיהדפוס,
לשמיעתדו"חעלהנעשהבענף.פעםנהגו
להתכנסבקרון)ע"ע(והתורןהיהמכין
קריקריםעםגבינהלבנהלכולם.היום
נפגשיםהעובדיםבחדר–האוכלהמהודר
שלהדפוסומסתפקיםבוופלותואובלטים
שמכינהלהםאםהבית.

איקסים:קטיףפריבפרדסע"יהחברים,לפני
שנתגלוהקוטפיםמעזהורומניה.כלאיקס
=מיכלתפוזים=4שעות.האגדהמספרת
עלחזישהיהעושהאיקסתפוזים)בשמוטי(!?...
בעשריםוארבעדקות,כוללצמרותוסולמות

איסוףתפו"א-כלעודגידלותפו"א

איסוףתפוחי–אדמה:בשנותהחמישיםאספובידוהיומאושרים
)אזקראולזה"מבסוטים"(מעצםהאיסוף;משנותהששים
אוספיםבקומבייןמיוחדומרוציםמעצםהאי–איסוף

בגן–הירק)ע"ע(,איסוףהתפודיםנעשה
ידנית.עלגבימסגרותמיוחדותמברזל
עגולהיומלבישיםשקוממלאיםאותו
בתפודים,תוךכדיגרירהלאורךהשורות.
מאזשעברהגידוללשלחין)ע"ע(,בראשית
שנותה–,60מתבצעתהעבודהבמכונה
לאיסוףתפו"א.
איקסים-גיוסיםלקטיףבפרדס.כלגיוס
נרשםבהנה"חכ–4ש"עובלוחסידור
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אינפורמציה:מוסדהמתכנסמעצמובדפוס
כליוםששיבעשר,עלמנתלגמוראת
הוופליםשעלהשולחנות,ולעיתיםגםלשמוע
עלרווחים,הכנסות,אבטיחיםומהשביניהם
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איתנים:חברתהנוערהראשונהבבארי.הגיעהב–,1952ב–1956
יצאולקציעותולצנחנים

העבודההיומסמניםזאתב–).xזריזיםהיו
גומריםאתה"איקס"בשעהוחצי(.עלכל
חברוחברההוטלהמיכסת"איקסים",
בהתאםלעונהולכמותהפריבפרדס.
הרישוםהשוטףהיהתלויעללוח
המודעות,הןלעדכוןהחבריםוהןלהפעלת
לחץעלהמפגריםבמלויהמיכסה.מאז
,1990עברהקטיףלידיקבלןעםעובדים
שכיריםושיטתה"איקסים"בוטלה.

אלומה:התקבצובבארי
ב–,1966יצאולשל"ת
באשדות–יעקבולהאחזות
בנח"לארגמן

איתנים-חברתהנוערהראשונהבמסגרת
עלייתהנוער)ע"ע(25.נעריםונערות
שהגיעולבאריבקיץ,1952מסניפיםשונים
שלהנוה"עבארץ.בשנההראשונה,היו
לומדיםחצייוםוחצייוםעובדים.עסקו
בפעילותחברתיתוחינוכיתועברולאמעט
משבריםועזיבות.לקראתהתגייסותם
לנח"להתאחדועםחברותנוערמאייל
ומנחשוליםומספרםהגיעל–.35בנובמבר
1956יצאולהאחזותבקציעותולאחרמכן
לשל"תבנחשולים.הבניםעברואימוןנוסףבצנחנים,וחזרולשל"תבבארי,עד
לשחרורםמצה"ל.חלקםהתקבלולחברות
וחלקםעזבובמשךהשנים.כיוםנותרו
בבארי5ח"ח)רבקהבירה,שמחל'ה)ירחי(
בן–קימון,אתימורדו,רפימורדוויהודהל'ה
סויס(.נפטר-אלירוטז"ל.מדריכיהם
היו-רינההברון,תמרשלוי,חיים
חוטר–ישיויואבגורל.
אלומה-הכשרהצעירהשהתקבצה
בבאריבאוקטובר.1966בתחילהמנתה
22נעריםונערות.כעבורמחציתהשנה
הצטרפולנוה"ע,במסגרתחטיבתבני
הקבה"מ.בשנההראשונהלמדו4חצאי
ימיםבשבוע.במאי1968סיימואת
הכשרתםויועדולהיותכגרעיןהשלמה
לבארי.לאחרסיוםתקופתהטירונותיצאו
לשל"תבאשדות–יעקבואחרכךלהאחזות
נחל–ארגמן.עםסיוםשירותםהצבאיחזרו
לבארי,אךחלקםעזבולאחרתקופהקצרה.
עד1995נשארובבארי5ח"ח)משה
אבוטבול,חייםזוהר,קמליהחוטר–ישי,
איציקקוזיןודודקרול(.מדריכיהםהיו-
זאבוכסלרואהובהאדמתי.
אלון-מחזורי"בבביה"סבבאריבולמדו
25חניכיםוחניכות.זוהיתההכיתה
המוצמדתהראשונהבבאריבמסגרת
עליית–הנוער)ע"ע(18.סיימואת
לימודיהםבתשל"ז).(1977עד1995נשארו
בבארי5ח"ח)יובלבר,מוטיברק,יעל
דאלי,ארזמוקהויהודהסימון(.מחנכי
המחזורהיויעקבצמחותמרשלוי.

אלון:מחזורי"בבבארי,
הכיתההמוצמדת
הראשונה.בזמנוהוצמד
להםהכינוי"אינדיאנים"
בשלזריזותםומיומנותם
בהפעלתחץוקשת.לימים
הפכורביםמהםלאנשי
כלכלהומרכזימשק

אלרן-גרעיןד'במסגרתתנועתהצופים
שיועדלהשליםאתרתמים)ע"ע(.באוגוסט
1983הגיעולבארילשל"תמוקדם48ח"ח
ושהובבארי10חודשים.בבארינשארה
מהםחברהאחת-אלהגלברד.
אמבושים-מארביםשנערכובלילות
בשנותה–50וה–,60כנגדמסתננים
מרצועתעזה.הםהיובאיםלגנובצנורות
12
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אלומיניוםמשטחיהשלחיןאושתיליזיתים
מהמטעואףפעםלאנתפסו.עםתחילת
האוטונומיה,ב–,1994חודשוהאמבושים
והפעםכנגדגונבימכוניות,עדלבניתה
שלגדרהמערכת)ע"ע(.

מתקיימיםבאסיפהדיוניםבלבד,
המשודריםלחדריהחבריםבאמצעות
מצלמותוידיאווכבלים.לאחרשני
שידוריםחוזרים,מתקיימתהצבעהבשבוע
שלאחרהאסיפה-בקלפי)ע"ע(.

אַמָהשַאְרלִי"-קללה"שהיתהמקובלת
בבאריבשנותיההראשונות.היאהובאה
אלינוע"ימשהצ-.עולהמתורכיה.
)הפרושהמשוער":איזועבודה"(.

אסם-מבנההסילוהראשוןנבנה
ב–.1954תכולתוכ–300טוןוהואשימש
לאיסוםהתבואהבזמןהקציר).עדלאותה
שנההיוממלאיםאתהתבואהבשקים(.
בשנת1960נבנהעודסילול–300טון
נוספים,באמצעותתבניתמתרוממת.שני
המגדליםנבנוע"ימפעלהבניהשל

אמניר-חברהלאיסוףניירבחדרה.
האוספתאתפסולתהניירבבארי,כולל
אתהאבטיחים)ע"ע(המצטבריםבדפוס.
אסיפהכללית-מוסדהמתכנסאחת
לשבוע)במוצ"ש(,דןומחליטבכלנושא,
משרוךנעלועדהקמתאולםספורט.
משתתפיםבהכלהחבריםהמוכנים
להתנתקלשעתייםממכשירהטלויזיה.כל
חבררשאילהשתתףבדיוניםולכלחבר
ישזכותהצבעה.האסיפהמנוהלתע"י
יו"רתורן,מתוךצוותחבריםקבוע
והסעיפיםרביםומגוונים-אישורקבלת
חבריםחדשים,בחירתועדותובעלי
תפקידים,אישורתקנונים,אישורהשקעות
ועוד.כלהסעיפיםעוליםלדיוןבאסיפה
לאחרדיוןמוקדםבמזכירות,אובועדת
חברה,אובועדתמשק.החלמ–1991

האסם:המבנההגבוהביותרבבארי.נבנהב–)1954בתמונה
מימין(ושימששניםלאיסוםגרעיניהחיטה,למגורייוניםוזרזירים
ולציורסיסמאותשלהמחזוריםהמסיימים.כיוםמשמשכסמל
נוסטלגיהמתנשאמעלהפאבהמקומי

אסיפהכללית:המוסדהמחוקקהמקומישהיהמתכנסכל
מוצ"שבחדר–אוכל)מימין(לדיוןבסדריהחייםבקיבוץובנושאי
השעה-משרוךועדנעל.מעגלהנואמיםוהמאזיניםהיהקבוע
וגםההחלטותצפויות.כיוםמנוהלתהאסיפהבוידאוהמקומי
)משמאל(,ההחלטותפחותצפויותוהרייטינגלאגבוה

הקבה"מ)ע"ע(.בצדהמבנההוסיפומשטח
מקורהובומזרהלנפויהגרעינים.האסם,
בשנותפעילותו,משךאליויוניםוזרזירים
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ארז:מחזורכ"גבביה"ס.סיימוללמודב–1989

בהמוניהםואתציידיהזרזירים)ע"ע(.מאז
1982נפסקההפעלתושלהאסםוהתבואה
נשלחתישירותמהשדהלחברת"הזרע",
אובשווקהמאורגןדרךמשקיהנגב.כיום
משמשהאסםלאימוניסנפלינגולפירסום
סיסמאותשלהמחזורים,מסיימיביה"ס.

ארומתרפיה:טובשמןטובמנגרטוב.
מעשהבנגרשמוחנן,שהחליףאתצבע
הבייץבשמןרוזמריןוהביאמזורלחולים
רביםבחבלהבשוראי

אספקהקטנה)מחסן(-לאספקת
כליםוחומרינקיון,סידקיתוכלדברהדרוש
לצרכיהפרט.האספקהחולקהלחברים
בהקצבהחודשיתאוב"חופשי")ע"ע(.
בשניםהראשונותהיהזהמחסן,בצריףדל
ומבודד.אתתפקידהמחסנאימילאחבר
אואחדההורים.לימיםצורפההאספקה
הקטנהלמחסןהכללי)ע"ע(ולאחרמכן-
לכלבו)ע"ע(.
אפרסקי–יצחקי-כינוילאפרסקיםמהזן
"נקטרין",אחדהזניםבמטעים)ע"ע(
בבארי.הצטייןבטעמוהעדיןובקליפתו
החלקה,מהשהזכירלחבריםרביםאת
הקרחתשליצחקי.

ארבה:אחתממכותהטבעשפקדואת
הישובהצעירבראשיתדרכו).(1955
במאבקבלתימתפשרהונסוהתוקפים
וחלקםנלכדובושלע"יתושביםמקומיים

אקונומיה-אגףחשובבענףהמזון
המנוהלע"יהאקונומיתאוהאקונום.
בשניםהראשונותנבחרהאקונומיתמדי
שנתייםולאחרקורסקצר,הוטלעליה
להתמודדעםהספקתמזוןלחבריםועמידה
בתקציבמצומצם,בתנאיםשלעוני
ומחסור.התפריטהיהדלותפקיד
האקונומיתהיהכבדמנשוא.החלמשנות
ה–,50ככלשרווחמבחינהכלכלית,חל
שיפורהדרגתיבמזוןוהקלהבעומס
התפקיד.עד1966הוכרתפקידהאקונומיה
כפמיניסטימובהק,אךמאז,חלמפנה
והתפקידעברלידיחבריםבלבד.בשנים
האחרונותמנוהלתהאקונומיהע"יאקונום,
אקונומיתומשךהתפקידנקבעל–4שנים.

ארגזשוהם:ארגזעץלאריזתתפוזים,
ששימשבימיםהראשוניםלריהוט.
בתמונהארגזתנובה)!(,קרוב–רחוקשל
שוהם,שהכילעגבניותושארירקות
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כיוםממלאיםתפקידזה:חזייחזקאלויונה
כהן).רשימתאקונומיםבעבר,ראהנספח(.
ארבה-באוקטובר1955נחתארבה
באיזורבארי.הואחיסל950ד'חיטה,
שעורהושיבולתשועלועוד30ד'תלתן.
כעבורחודשעברהלהקהנוספתשלארבה
אדוםבאיזור,אךמבלישגרמהנזקרב.
בדצמבר,1958שובפקדהלהקתארבה
אתשדותהמשקוגרמהלנזקים.מבוגרים
וילדיםהתגייסולגרשםבשיטות
"המקובלות")הקשהעלפחיםוסירים(,
אבלזהלאכל–כךעזר.
ארגזשוהם-נועדבמקורולהובלת
תפוזיםבפרדס.בשניםהראשונותשל
קיבוץבארי,שימשגםכ"ריהוטמודולרי":
ארגזאחדשווהכסא,שניארגזים=שולחן
ושלושהארגזים=ארון.
ארוחתארבע-מפגשחברים
בחדר–האכילה,עלכוסתהוריבהמדוללת.
משאזלההריבה,היומגישיםתאנים
מיובשות.במלחמתהעצמאות,כשנחאביר
היתהלמשלט,מרחועלהלחם"-תיטיים"
)ע"ע(.משנרכשוהקומקומיםהחשמליים
)ע"ע(,בתחילתשנותה–,60הועברה
הארוחהלחדריהחבריםומאזהפכהלמוסד
משפחתי,הפותחאתהמפגשהיום–יומי
שלהילדיםעםהוריהםבשעותהילדים.
ארוחתעשר-הפסקהמקובלתבמספר
ענפיםבמשק,לרכילותוהחלפתמידע.
המפגשנערךבשעהעשרבדיוק,בד"כעל
כוסקפהוביסקוויטים"חופשי")ע"ע(.
ארומתרפיה-תרומתושלחנןבשוראי
לרווחתהחבר,ע"יעיסויוהחדרתשמנים
לגוף.טובלהפגתמתח,לבעיותגב,
שרירים,פרקים,בעיותנשימהועוד.

‡ ¯ ‰ ‚ Â ˆ ˙ †˙ Â  Â

השמניםעשוייםמצמחיםהמכיליםבלוטות
שלשמןאתרינדיף,כגון-רוזמרין,גרניום,
עשבלימון,נענעוקליפותהדרים.את
הצמחים)בחלקם(מגדלחנןבגינתוואת
מיצויהשמנים,הואמבצעבעצמו.
ארונותתצוגה-ארונותלתערוכות
מתחלפות,המוצביםבפואייה)ע"ע(של
חדר–האכילה)ע"ע(.מדיפעםמציגים
בהםספרים,כלים,תחביביחבריםומוצגים
שוניםלקראתחגים.אבלכשהםריקים,
הםרקמהוויםמטרדלעובדיחדר–האכילה.
ארז-מחזורכ"גבביה"סבבארי16.
חניכיםוחניכות)מהם4ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ט).(1989עדינואר
1996נשארובבארי10ח"ח)זהראפטלון,
אבישיאפרת,אדוהכהן,אשרינווה,מירב
נשיא,ישיסוויס,טלעצמוני,זיוקריצמן,
רונירותםודורוןשגב(.מחנכותהמחזור
היושושקהשטיינהרדטורוניתפלוטקין.

‡ ˙ ¯† ˘ Ì È Ú Â ˘ Ú

סיימואתלימודיהםבתשכ"ג).(1963
הראשוניםשנכנסולחטיבתהקבה"מ
בנוה"ע)ע"ע(.עד1995נשארובבארי10
ח"ח)אמיראפרת,עמירילב,אברהםבכר
)צ'יקו(,חוהבן–עמי,אברהםדבורי)מנצ'ר(,
רונילוי,רחליסויס,צביסוכמן)צוקר(,
ניבהשגבושושק'השטיינהרדט(.נפטרו
דודעופרז"ל,נפלבמלחמתיוםהכיפורים,גידיצרניקז"לוראובןנגלר
ז"ל.מחנכיהמחזורהיומאירבוכסויילר
)בוכסי(ורותיפרומקין.

‡

הארכיון:מוסדהמשמראתההיסטוריהשלהקיבוץ
מכלהתקופות.בארכיוןתמונותנדירות,מסמכים
חשוביםופריטיםיקריערךמבנימינה,גדרהונחאביר
ועדימינו.בתמונה:אהרןיצחקי,מייסדוממסד
הארכיון

אשליה-גרעיןבמסגרתתנועתהצופים.
הגיעולבאריבספטמבר1990לשל"ת
מוקדם44-ח"ח.במאי1991יצאוהבנות
במסגרתהנח"ללהאחזותבבקעה.ביוני
1992נותקוהקשריםשלהגרעיןעםבארי
ובזאתתמההאשליה.

ארזים-פעוטוןלילדיםבנישנהעד
שנתיים.נבנהב–,1982במבנהצמוד
ל"עופרים")ע"ע(.כשהיתהנהוגההלינה
המשותפת)ע"ע(,שוכנובושתיקבוצות
של4ילדיםכ"א.מאזהרפורמהבגר"ג
)ע"ע(משוכניםבביתזהכ–14פעוטים
ועובדותבו4מטפלות.
ארכיוןבארי-באיסוףהחומרהארכיוני
החלאברהםאופנהייםז"לוהמשיכהאחריו
מונהעופר.האוסף,כלכולו,היהשמורבארוןמתכת,במרתףבית–העם)ע"ע(.
כיוםממוקםהארכיוןבמקלט,באיזורשיכון
הוותיקים.אוצרבתוכואתכלהחומר
שנכתבבקיבוץבאריואודותיו,מאז
היווסדו.כמוכןישבואוסףצילומים,
תעודותומיסמכיםהקשוריםלבארי,
והמקוםכברצרמהכילאתהכל.הארכיונאי
מאז-1972אהרןיצחקי.
אשטרומים)אשקוביות(-בתים
טרומייםיצוקיםבטון)נוצרובמפעל
"אשטרום"בחולון(.הבתיםהראשונים
הוצבובאוקטובר,1972בעזרתמנוףענק,
עלגבייסודותשהוכנומראש.בקיץחם
בהםמאוד,אךלעומתזאת,בחורף-קר.
משמששיכוןלצעיריםולבוגריצבא)53
חדרים(ושיכוןלשכבההבוגרתבביה"ס
)13חדרים(.
אשל-המחזורהראשוןבביה"סבבארי.
18חניכיםוחניכות)מהם12ילדיחוץ(,

אשל:הכיתההראשונהבבית–הספרהמקומי,ובה
הילדיםהראשוניםשלבארי.עליהםנעשונסיונות
החינוךהראשונים,שהצליחובחלקם...
סיימואתביה"סב–1963

אשליל-גרעיןב'במסגרתתנועתהצופים
שיועדלהשליםאתקב'"רתמים")ע"ע(.
הגיעולבארילשל"תמוקדםבספטמבר
1981כ–40ח"ח.בפברואר1982סיימו
אתתקופתשהותםבבאריוהתגייסולנח"ל.
אשקוביתון)"העתוןשלהחבר'ה"(
בטאוןהומוריסטישלהדורהצעיר.יצאלאורבספטמברואוקטובר.1976הופעתו
נגדעהלאחר2חוברותבלבד.העורכים:
דודוהברוןויוספיבר–סיני.
אתרשעשועיםע"ש"בארות"-
מגרשמשחקיםבחורשתהאורניםשליד
חדר–האכילה.הוקםבספטמבר,1991
מתרומתושלרפינקש)"ג'ורדש"(,שהיה
חניךבחברתהנוער"בארות")ע"ע(.

אשטרומים:קוביותמגוריםקומפקטיותשהובאו
והוקמובשנותה–70כשיכוןלצעירים.זכולשבחים
רביםבשלהעיצובהחדשנישלהקרמיקה,שהזכירה
לרביםמוסדותחשוביםבארץובחו"ל
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בארות(1-שםהפלוגהשהוקמה
באוקטובר,1944במחנההסוכנותהיהודית
לידגדרה.הפלוגההוקמהע"יהכשרת
הנוה"עבמעוז–חיים)ע"ע(.מטרותיההיו:
הכנהלהתיישבות,צבירתנסיוןבעבודה
וייסודענפיםחקלאיים.חבריהעסקובעיקר
בעבודותקטיףבפרדסיםובצירבכרמי
האיכריםבמושבהובעבודותבנין,משק–
ביתועוד.בבארותנולדוהילדיםהראשונים
עמירילב,אודיבר–סיניואמוץאבני.המשימההעיקריתשהוטלהעלהפלוגה
היתה:כיבושהעבודההעבריתבמושבה.
משימהנוספת-החזקתפלוגתעבודה
בסדום)ע"ע(.באוקטובר1946התאחדה
קבוצת"בארות"עםקבוצת"הצופיםב'"
)ע"ע(ושמההוסבל"הצופיםב'–בארות"
)ע"ע(.המחנהבגדרהפונהעםהמעבר
לבאריהחדשה)ע"ע(,באפריל.1950
(2חברת–נוערצעירהשהתקבצהבבארי
באוקטובר1956במסגרתעליית–הנוער
)ע"ע(.בשנההראשונהמנתה40נערים
ונערות,בני,14-13בשתיכיתות.הםלמדו
מדייום6שעותועבדושעתיים.במאי
1960הצטרפהאליהםקבוצתנוער
מלוחמי–הגיטאות.ביולי1961התאחדו
עםקבוצת"להבה",מביה"סהחקלאי

·‡¯È

בחדרהוהקבוצהכולההתגייסהלנח"ל
תחתהשם"-גרעיןבארי".בנובמבר,1961
לאחרתקופתהטירונותבנח"ל,יצאהגרעין
להאחזותבקציעותובמאי1962חזרו
כמחלקתנח"ללבארי.לאחר6חודשים,
הבניםיצאולאימוןמתקדםבצה"לוהבנות
נשארובבארילשל"ת.באוקטובר1963
התקבלולחברות22ח"ח.ב–1995נותרו
5ח"ח)אפריםלוי,אבלוםמילס,אהובה
עצמוני,אסתררוט–חליףויוחי
שטיינהרדט(.מדריכיהםהיו-מנוחה
קלמר,עזראגדליןז"לותמרשלוי.
בארות–יצחק-קיבוץדתיששכןבנגב
הצפוני,מדרוםלכבישעזה-ב"ש.ממנו
יצאוהעוליםלהתיישבותבנחאביר,בליל
עלית11הנקודות)ע"ע(.במלחמת
העצמאותניסההצבאהמצרילכבושאת
בארות–יצחקובמהלךהקרבותשם,נפל
חברנויצחקגראופהז"ל.לאחרהמלחמה
עברהקיבוץלמרכזהארץובמקוםהישוב,
שנחרבבקרבות,הוקםאתרהנצחה.

בארות,הפלוגהבגדרה:הביתהאדום

בארי-קיבוץעלשםברל)בארי(כצנלסון
)ע"ע(.מקיבוציהתק"ם),לפנים-בתנועת
הקיבוץ–המאוחד(.מייסדיוהיויוצאי
הכשרתהנוה"עבמעוז–חיים)ע"ע(,גרעין

בארות,חברתהנוער:ב–1961התגייסולנח"ל

בארי:למעלה-עםהמעברלנקודהשלהיום.למטה-צילוםאווירמשנותהשישים
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המועדוןלחבר

הצריפיםהשוודיים

חדראוכלהישןהישן

·‡¯È

הבתיםהערביים

המקלחתהציבורית

הרפתהראשונה

המתבןהראשון

)השמאלי-כיום
המכוןהביבליוגרפי(

:1952פנורמהשלבאריכפישצולמהממגדלהמים

המועדוןלחבר

הצריפיםהשוודיים

חדראוכלהישן

המקלחתהציבורית

מחסןהבגדים

:1970פנורמהשלבאריכפישצולמהשובמאותומגדלמים

:1996פנורמהשלבארימשנותה–50ועדשנותה–90כפישצוירהע"יהג'ינג'י)דוידרייבשיד(כתפאורהלחגהחמישים
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הרפת

המתבןהראשון

·‡¯È

הדיר

הדפוסהראשון

החשמליה

הנגריה

)כיוםעומדבמקוםבית–העם(

האסם

הגנרטור

"העיגול"

·

·‡¯È

המזכירותהישנה

מחנההנח"ל

הבניניםהראשונים

)כיוםמגרשהחניה(

הנגריה

מגרשהחניה

הדפוסהחדש

מחנההנח"ל

המזכירותהישנה

19

הטלפוןהציבורי

הקומתיים

·

·ÌÈ¯˜Â

· ‚ „ ‰ Á Â  Ó †È

הצופיםב')ע"ע(והגרעיןהבבלי)ע"ע(.
הקיבוץעלהלהתישבותבאדמותנחאביר,
במוצאייוםהכיפוריםתש"ז),(1946
במסגרתעלית11הנקודות)ע"ע(.לאחר
מלחמתהעצמאותהעתיקאתמקומו
מזרחהלאדמותהווחידאת)ע"ע(.במשך
השניםהצטרפואליוקבוצותהכשרה,
גרעינים,משפחותובודדים.ב–1.1.1996
מנתהאוכלוסייתבארי938נפשות.שטח
אדמותהקיבוץכ–13,000ד',מהם4200

הפתרוןנמצאבצורתבודק'השבנועבורו
הבנאים,בחורשתהאורנים,בצידוהצפוני
שלהמשק.משהגיעשיכוןהצעיריםגם
לשם,הועברההבודק'הלחורשתהזיתים,
ממערבלמשק.עדהיוםממשיךאנדד
להתבודדבאותהבודק'הוישאומריםשמדי
פעם,המוזהמבקרתאצלו.אישמחברי
בארילאראהאותה,אבלידועשעדכה
פירסםאנדד,בעזרתה,עשרהספרישירה
)אםלאיותר(.

בודק'סמפורסמותבנגב:מימיןלשמאל-הבודק'ה
שלאנדד,הבודק'ההישנהשלהשומר,הבודק'ה
הקודמת)הכתומה(שלהשומר

ד'בחכירהזמניתהמתחדשתמדי3שנים.
ענפיוהעיקרייםהם-גד"ש)ע"ע(,פרדס
)ע"ע(,רפת)ע"ע(ובית–דפוס)ע"עדפוס
בארי(.עד1995היהקייםבבאריבית–ספר
מקומי,מכיתהב'עדכיתהי"ב.
בגדי מנוחה-פריטילבוש)חולצות,
מכנסיים,שמלות(,שנועדוללבישהלאחר
שעותהעבודה.בשניםהראשונותסופקו
הבגדיםבבארילפימכסות.כלחברקיבל
שתיחולצותושניזוגותמכנסיחאקי,
ולחברה-שתישמלות.בגדימנוחהחדשים
קיבלורקכאשרהישניםהתבלו)לפי
שיקולימחסנאיתהבגדים(.סוודראומעיל
קיבלואחתלכמהשנים.בשנותה–60
הונהגהשיטתהניקוד)ע"ע(בחלוקת
הבגדים,שאיפשרהבחירהגמישהיותר
בבגדים.הבגדיםסופקוע"ימחסןהבגדים
)ע"ע(.
בודק'ה)רבים-בודק'ס(-צריפונים
עשוייםמשאריותעץופחיםישנים,בגודל
4מ"ר.שימשוכמחסניםבנחאביר.עם
תוםמלחמתהעצמאותהועברוהבודק'ס
לבאריושימשוכשיכוןזמני,מספרשנים.

בווה:מכונהההופכתניירלפנקסישיקים,ופנקסים
להכנסותנאות)תמורהג'(

הבודק'ה של אנדד-במשךשניםחיפש
המשורראנדדאלדן,מקוםלהתבודדבו.
20

הבודק'ה של השומר-צריפוןבגודל
מטרעלמטרבוהיוהשומריםבלילות
מוגניםמפניהגשםונאבקיםבקוריהשינה.
בשנותה–60הוצבהלידהשערהראשי,
אךמשהוקםביתןהשמירההחדש)ע"ע(,
הועברההבודק'הלאזורבריכתהשחיה.
מאזשהוכנסרכבבטחון)ע"ע(לשמירה,
ב–,1976חדלולהשתמשבהוהיאנשארה
גלמודהומבויישת.
בֶּווֶה-מכונותבביתהדפוס,הבולעות
מצדאחדנייררציףמודפסופולטותפנקסי
צ'קיםאישייםבצדהשני.אתהמכונות
איישוצעיריםבוגריצבאבשנתתורנות.
לאחרמכןהיומופעלותבעיקרע"י
במב"חים)ע"ע(.בשניםהאחרונות
מופעלותע"יאנשיכיסופים.
בונקרים-מקלטיםקטניםששימשו
להגנהמפניהפגזותוהפצצותמהאויר.
במלחמתהעצמאותנחפרובנחאביר6
בונקרים,בסמוךלעמדותובונקראחד
למאפיה.הםנבנומעץופחיםישניםוכוסו
בצינורותפלדה",6שהיומיועדים
להשקייה.לפניפרוץמלחמתסיני)ע"ע(,
נבנובבארימספרבונקריםמצינורותבטון
גדולים,שהוטמנובאדמהויצקולהם
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בורטבילה:בורעםנוזלחיטוינגדמגיפותברפת,
שהמכוניותהנכנסותנוהגותלעקוףמשמאל

בית–הבטחוןבנחאביר:עמדמולכלההפגזותבמלחמתהעצמאות,וגםמולכלהמטייליםמאזועדעתה

כניסותמתאימות.משהרחיקואתהגדר,
להרחבתשטחהמשק,חוסלורובםככולם.
בוסתנים-גניםשלעציפרי,שנותרו
מאזמלחמתהעצמאות,נטושים.חלקם
נושאיםפריעדהיום)בעיקרתאנים,
שקדיםו"סבר'ס"(והםמהוויםמקורמשיכה
לאוהביפרילמיניהם.בתוךחצרהמשק
היהבוסתןקטןשלהווחידאת)ע"ע(,ממנו
נותררקעץהשקדשלידגן"שקד"ועץ
השיקמהלידמשפחתהברון.בוסתןגדול
ביותר,מדרום–מערבלנחאביר,היהשייך
למשפחתאבו–מועליק)ע"ע(.
בור טבילה-בוררחבורדוד,לידשער
הכניסהלקיבוץ.בתקופותשלסכנתמגיפת
הפהוהטלפיים,מכריזיםעלהסגרבאזור
הרפתות,ממלאיםאתהבורבנוזלחיטוי
וכלרכבהנכנס,מצווהלטבולאתגלגליו
בבור.לידשערהכניסהמציביםבד"כגם
מיכלקטן,בוכלהנכנסיםטובליםאת
סוליותנעליהםבנוזלהחיטוי.
בור תחמיץ-בורחפורעםדפנותבטון,
באזורהרפתות.מדישנהממלאיםאותו

בירקקצוץאובקליפותתפוזיםומכסים
ביריעותפלסטיקועליהםצמיגיםישנים.
התחמיץשנוצרלאחרמספרחודשים,הוא
מאכלתאוהלפרותברפת.לעתים,כאשר
המזוןאינומגיעאלהפרות,מגיעותהן
אליו.

בורתחמיץ:בורבטוןמלאסלטריחני,שהפרות
נוהגותלאכולכמנהעיקריתבארוחתערב

בטאונים בבארי"-יומןבארי"",יומון
בארי"",פיהבאר"",כאן"",אשקוביתון",
"תוספתן"),עבורכ"אמהבטאוניםע"ע(.
בישול תינוקות-מטבחקטןלהכנת
אוכללתינוקות,שהוקםבשנת,1974באחד
הבתיםהקרוביםלבתיהילדים.ראשונה
שבישלהבומדייוםהיתהשרהצרניק
והאחרונה-שרק'הכהן.ב–,1990המוסד
הזהנסגרו"בישולהתינוקות"הועברלאגף
הדיאטהבמטבח)ע"ע(הכללי.
בית הבטחון-בניןהבטוןהראשון
שנבנהבנחאביר.היהאמורלשמשהגנה
מפניהתקפותבנשקקל.במלחמת
העצמאותשוכנהבותחנתהקשרהאלחוטי.
למרותההפגזותוההפצצותבמהלךמלחמת
העצמאות,נשארהביתכמעטבשלמותו.
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בישולתינוקות:מטבחקטןלמזון
תינוקות).צילוםאילוסטרציה,
למצולמתולסיראיןכלקשרלנושא(
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בית–הספר,המחזורהראשון"-אשל":צ'יקו,עמירי,אודי,מנצ'ר,חוה,צוקרועוד,עםהמחנכתתקוה

ביה"ס הממלכתי בארי-בתחילת
שנותה–50היובבארירק3ילדיםבני
שבעוההתלבטותהיתהקשה-האםלהקים
בית–ספרבבית,אולשלוחאתהילדים
ללמודבקיבוץאחר.ההכרעהנפלה-
להקיםבית–ספרבבית.לשלושתהילדים
נוספו6ילדיחוץובשנתהלימודיםתשי"ב
),(51/52נפתחההכיתההראשונה-כיתת
"אשל")ע"ע(,בצריףקטן,סמוךלבית
הערביהישן.בתשי"ח)(58/59כללביה"ס
4כיתותובהן52-חניכים.
המחנכים–מורים,רובםהיוחבריבארי,
שקיבלוהכשרתםבהוראהוחלקםשכירים.
הוקמוהמבניםהראשוניםלבתיםכוללים
)ע"ע(,החלובאירגוןחברתהילדים)ע"ע(
והוקםמשקהילדים)ע"ע(.ב–1959
הצטרפהכיתת"אשל"לתנועתהנוה"ע,
במסגרתחטיבתבניהקבה"מ)ע"ע(.
בתחילתשנותה–60נוספולביה"סשתי
כיתותמוצמדות,במסגרתעליתהנוער-
"אורן"ו"ברוש")ע"ע(.ביה"סכללכיתות
מ–ב'עדי"ב.הואלאהיהסלקטיביושיטת
החינוךהתבססהעלעקרונותהחינוך
המשותף)ע"ע(.במסגרתהלימודיםהיו
החניכיםיוצאיםלטיולים,לאימוניגדנ"ע,
לעזרהלמשקיםצעיריםולסמינרים
באפעל.בניהחטיבההשתתפומדישנה
בגיוסיםלקטיףבפרדס)ע"ע(.
ב–1963סייםהמחזורהראשון)כיתת
"אשל"(אתלימודיובביה"ס.ב–1964
הוקמהמעבדהלכימיהוביולוגיה,ע"ש
עזראגדליןז"ל.כמוכןנפתחוסדנאות
לנגרות,מסגרות,תפירהומקצועותהדפוס.

ביה"סהראשון:צריףפיני,תלמידיםראשוניםוצ'יקומשמאל

בית–הספרהממלכתי:טקסממלכתיעםפתיחתהלימודים
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ב–1969עלהלראשונהדיוןעלהצטרפות
לבית–ספראיזורי.ההצעהנדחתהלמרות
שהחינוךבביתהיהיקריותר.בתשל"א
)(70/71הוכנסובחינותהבגרותלמערכת
הלימודית,ב–1978נבנתהמעבדה
לפיסיקהובתשמ"ד)(83/84נפתחהסדנה
למתמטיקהולימודיהמחשב.ב–,1989עם
המעברללינהמשפחתית)ע"ע(,אוחדו
מספרכיתותלזוגונים)ע"ע(ועלתהמחדש
השאלה:ביה"סלאן?הוקםצוות
"מק–תיכון")ע"ע(,לבדוקמחדשאפשרות
מעברלבית–ספראיזורי.לעומתזאת
הוגשהע"יצוותביה"ס,תכניתלחיזוק
ביה"סהמקומי.לאחרברוריםשנמשכו
כשנתיים,הוחלטברובשל,56.5%
להשאיראתביה"סבבית.הגדילואתמספר
התלמידיםבכלהכיתותע"יקליטתילדים
לפנימיהותלמידייוםמהסביבה.נקלטו
מוריםנוספיםופתחומסלולללימודי
אמנות.מדישנהנערךשבועהאמנות
בנושאיציור,פיסול,עיצוב,וידיאו,קולנוע,
תיאטרוןוצילום.מספרהחניכיםבביה"ס
הגיעל–)298מהם122ילדיחוץ(.ב–,1993
כתוצאהמלחץציבורי,התחדשהדיון
בנושא"-ביה"סלאן?".
ביה"סבבאריהגיעלהישגיםרביםונחשב
לבית–ספרטוב,אךבגללהמסגרת
החברתיתהקטנהשהכבידהעלהחניכים,
הנטלהכלכליוהעומסהרבשהוטלעל
המוריםולאחרברוריםנוספים,התקבלה
ההצעהלהצטרףלביה"סהאיזורי"מעלה
הבשור")ע"ע()ההחלטההתקבלהברוב
של.(71%ב–1994נערךביה"סמחדש
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ונעשושינוייםבשנייםמהבתיםהכוללים,
שהפכולמרכזונים)ע"ע(.כיתותביה"ס
היסודי,שנשארובבארי,אורגנומחדש
תחתהשם-ביה"ס"נופים")ע"ע(.
בית–העם-נבנהבסמוךלחדר–האכילה
)ע"ע(.בתחילהבנואתהמקלטהציבורי
שמתחתיו,מהקצבותמשרדהשיכוןובנייתו
הסתיימהבשלהי.1969מאחרול"עם"לא
היומספיקאמצעים,נדחתהבנייתושל
בית–העםב–6שניםוהואנחנךרקבתחילת
.1976מאז,משמשבית–העםלמופעי
אמנותובידורשונים,להתכנסויות
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אנדרטהועליהחקוקיםהדבריםהבאים:
"במקוםזההובאולקבורה,באופןארעי,
חייליצה"לשנפלובמערכת"קדש",
מלחמתששתהימיםומלחמתיום
הכיפורים.הנופליםהועברולמנוחת
עולמיםלמקומותשוניםבארץ".
בית הרופא-ביתמגוריםשנבנה
בראשיתשנותה–.50ב–1955שיפצואת
חציוהמזרחישלהביתוהוסיפולוחדר
גדול.מאז,שימשכדירהלכלמשפחות
הרופאיםשחיובבארימ–1956ועדסוף
שנותה–.80כיוםהתמקמובו)זמנית(-

ביתהשייח':מבנהרעועשזכהלעדנהרגעית
בארועיהפגש–קשהבלתי–נשכחים

בית–העם:המבנההמשושההראשון,שנבנהבצלמושלהפנטגון.לימיםנבנוכךכלהבתיםשלידו

ולארועיםחגיגיים)מקומייםואזוריים(,
לחגי–מחזור,חתונות,מסיבותפורים
ולהקרנתסרטיקולנוע.ישבועד700
מקומותישיבה.
בית הקברות-ממוקםבצדהצפונישל
המשק,בסמוךלחלקתהמישמש)ע"ע(.
בגללהקירבהביניהם,נוצרקשר
אסוציאטיביביןהשנייםוישהמכניםאת
ביתהקברותבשם"-חלקתהמישמש".
טמוניםבוחבריבארישנפלובמלחמת
העצמאותובמלחמתיוםהכיפוריםוכמו
כן-ילדים,חבריםוהוריחברים,שנפטרו
בקיבוץבארימאזשהוקם.ב–,1962עם
פירוקקדמה,הועברוקבריהםשלהחללים
והנפטריםמקדמהלביתהקברותבבארי.
בית הקברות הצבאי-ביתקברות
ארעיהממוקםמאזמלחמת"קדש",על
גבעתשולה)ע"ע(.בביתהקברותהוקמה

·

ביתהעם:בעתבנייתו

צוותמשאביאנוש)ע"ע(ורכזהעבודה,
אךשמונשמרעדהיום"-ביתהרופא".
בית השייח'-ביתושלהשייח'ממשפחת
הווחידאת)ע"ע(,ממזרחלמשק.נשאר
בשלמותולאחרמלחמתהעצמאותושימש
כאסםבימיוהראשוניםשלקיבוץבארי.
עלגגוהוקםמגדלשמירהעםזרקור,
הניצבשםעדהיום,אךאינובשימוש.
בלילותהקיץשלשנותה–80נערכובו
מסיבותה"פגש–קש")ע"ע(.
בית כולל-נבנהוהופעלעלפיעקרונות
החינוךהמשותף)ע"ע(.הביתאמורלמלא
אתכלצרכיהילדיםבכלשעותהיממה
והואהכילבתוכו5חדרישינה)ל–20
ילד(,חדראכילה,כיתתלימודוחדרי
שירותיםומקלחות.הביתהכוללהראשון,
היהצריףפינישהוקםעבורכיתת"אשל"
)ע"ע()כיוםהואמשמשכחדרמלאכה

ילדיםבביתכולל:שינהמשותפת,אכילהמשותפת,
מקלחתמשותפת,לימודים,משחקיםומנוחה
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בביה"ס(.במשךהשניםנבנועוד6בתים
כוללים.הםהיובשימושכלעודהיתה
נהוגההלינההמשותפת)ע"ע(.מאזהמעבר
ללינהמשפחתית)ע"ע(,הבתיםשופצו
והםמשמשיםעתהכמרכזונים)ע"ע(
וככיתותלימודלילדיביה"ס"נופים"
)ע"ע(.
בית ראשון במולדת-מפעללקליטת
משפחותעוליםמרוסיהמאז.1991העולים
שוהיםבקיבוץחצישנהעדשנה,לומדים
חצייוםעבריתבאולפןהמ.א".אשכול"
)ע"ע(ועובדיםחצייוםבמשק)בשכר(.
ילדיהםנקלטיםבבתיהילדיםובביה"ס.
מקוםמגוריהםבשכונתהקרוונים)ע"ע(
שלחברת"עמידר".עד1995שהובבארי
כ–50משפחותומספרבודדים.עד1996
התקבלולחברותבבארי3משפחות

בניקיבוציםאחריםשהתקבלולעבודה
בשכירותבבארי.בנובמבר1992אושרה
בקלפי)ברובזעום(העסקת4במבח"ים.
באוקטובר1993עבדובבארי12במבח"ים,
רובםבדפוסובבתיהילדים.בינואר1996
הגיעמספרםבבאריל–42במב"חים.
במעלה-הכשרהצעירהשראשוניחבריה
הגיעולבאריבמרץ.1950צעיריםבני16
מסניףהנוה"עבת"א.לאחרזמןמה
הצטרפהאליהםקבוצהמסניףהנוה"ע
בחולוןוקבוצהשל10ח"חמההכשרה
הצעירהבחוקוק.הכשרת"במעלה"
הצטיינהבפעילותחברתיתערה.היא
התגבשהוצמחהבדבבדעםקיבוץבארי.
מספרחבריההגיעל–.50ביוני1952
התגייסהההכשרהלנח"ל,לאחרשחבריה
התקבלולחברותוהיוואתההשלמה

בתיםכוללים:סיפקואתכלצרכיהילדיםשנכללו
בהם,ומכאןשמם

במעלה:ב–1952התגייסולנח"לומאזועדהיוםנוהגיםלערוךערבישירהעםאקורדיוןוכפיות

ומשפחהאחת-למועמדות.בבארירואים
בזהמפעלציוניאמיתיותרומהקיבוצית
תנועתיתלקליטתעליה.האחראיתעל
"ביתראשוןבמולדת"מאזהוקם-תמר
שלוי.
ביתן השמירה-הוקםבסמוךלשער
הכניסהלמשק.מאויישע"ישומרבמשך
כלשעותהיוםוהלילה)ביום-שומרשכיר
ובלילותשומריםהחבריםבתורנות(.הביתן
מצוידבמקרר,מכשיררדיו,טלויזיה,טלפון
ומכשיראלחוט.ישבוחלונותלארבע
רוחותהשמים,מהשמאפשרלשומרלראות
אתהנעשהבחוץולזהותמינכנסומייוצא.
לפעמיםמגיעיםלביתןהשמירהגםבניהם
שלהשומרים,לבילויסביבמדורהוצליית
תפו"אובצל.

ביתןהשמירה:כאןיושבהשומר,שותהקפה,
רואהטלויזיהומריםאתהמחסוםבעזרת
שלט–רחוקמשוכלל

במב"חים)בנימשקבשנתחופשה(-
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הראשונהלבארי.עםתוםתקופתהטירונות
חזרולבאריבמסגרתמחלקתנח"ל,אך
בגללבעיותמשמעתהועברולגברעם,
לאחרתקופתטירונותנוספת.בראשית
ינואר1955השתחררומצה"לוחזרולבארי.
בקיץשלאותהשנהנוספולהכשרה5
חבריםמביה"סכדורי,לאחרשעברואת
מסלולהנח"לוהשל"תבבית–גוברין.הם
שמרועלהמסגרתהחברתיתשלהםלאורך
השניםוהרבולקייםפגישותוערבישירה
שלחבריההכשרה.כיוםנמצאיםבבארי
21ח"ח,כוללבניזוגובנותזוג,שהצטרפו
אליהם)אהובהאדמתי,ברוךודליהבהיר,
חנןואביבהבשוראי,מושקהורחלגלברד,
חסיהדר,גדעל'ההלמן,לאהל'ההלמן,
שרק'הכהן,דבורהל'הויוסל'הכפרי,
אבינעםוצפיסיון,אפיצורף,חנהל'הוציקי
קריצמן,איציקוורדהרותם,חייםוחנה

·ÌÂ˜Ó

רענן(.נפטרו-יענקל'השוורץז"ל,ששון
מזרחיז"ל,גדעוןוצפרירהשומרוניז"ל,
עתליהאבנדז"ל,עזראגדליןז"ל,ספי
כהןז"ל,דינהושמואלצפוניז"לואברימי
קוז'וקרוז"ל.מדריכיהםהיו-זאבוכסלר
וירדנהאבניז"ל.

בנימינה-מושבהבצפוןהשרון,הוקמה
ע"יבנימיןדה–רוטשילדב–1923ונקראת
עלשמו.בשנת1944התארגנהלידה
פלוגת"הצופיםב'")ע"ע(.חבריהפלוגה
שהובמקוםבמשךכשנה,עדלאיחודםעם
פלוגת"בארות"בגדרה)ע"ע(.

במקום)במלעיל(-מנהשהוגשה
בחדר–האכילהבמקוםהמנההעיקרית.
)למשל,במקוםעוף-מנהצמחונית,או

בנין-ענףהמלווהאתקיבוץבארי
מראשיתו.בפלוגהבבארות)ע"ע(,
התארגנהקבוצתחבריםשעברוקורסבנייה

· Ì È È Ú Â · ˘ †„ Â Ú

בנין:בונים)אתרצפתבית–העם(

במקוםחצילים-קישואים(.עםהמעבר
להגשהעצמית)ע"ע(,והגיווןהרבבאוכל,
איבדהמושג"במקום"אתמשמעותווהוא
יצאמכללשימוש.
בנים בבארי-מאזומתמידראובבנים
גורםחשובלקיומושלהקיבוץותקוות
רבותתלובהםכממשיכיהדרךלעתיד.
עלכן,מאמציםואמצעיםרביםהושקעו
בחינוךובקליטתהבניםבמשק.עשרת
המחזוריםהראשוניםהתקבלולחברות
בטקסקבלהחגיגי,בצורהקולקטיבית,עם
סיוםבית–הספר.כיום,כלבןמתקבל
אישיתלחברות,רקלאחרשחרורומצה"ל.
מספרהבניםבבאריבינואר1996היה-
270ח"ח)מתוך487שסיימואתביה"ס(.
מרביתםחבריםומועמדים,חלקםבצבא,
וחלקםבוגריצבא,במסלוללימודיםאו
בחופשה.הבניםמהוויםכ–50%מכלל
חבריהקיבוץומאז1963ועדהיום,הצטרפו
אליהם60בניםובנותזוג.כלהבנים,
ממסיימיביה"סועדגיל,30נמצאיםבקשר
עםועדתבנים)ע"ע(.

·

בנין:הורסים)אתהמזכירותהישנה(

ועבדובעבודותבנייןבמושבה.עםהעלייה
להתיישבות,התרבוהעבודותוהיהצורך
להעזרבכוחותעבודהמבחוץ.בתחילה,
בעזרתמפעלהבנייהשלהקבה"מ,ולאחר
מכן,בעזרת"סוללבונה"אוקבלנים
פרטיים.רכזיהבנייההיוחבריבארי.
עבודותשבוצעובמהלךהשנים:מגדל
המיםוביתהבטחוןבנחאביר,מבנימשק
ומבניציבורשונים,בתיילדיםומבנים
לבית–הספרובתימגוריםלכלהאוכלוסיה.
ביןהפרוייקטיםהחשובים-בית–העם
)ע"ע(,חדר–האכילההחדש)ע"ע(,הרחבת
הדירותללינהמשפחתית)ע"ע(והרחבת
שיכוןהוותיקים.בתחילתשנותה–90נבנו
דירותחדשותללינהמשפחתית-בשכונת
"אורנים")ע"ע(ובשכונת"הדרים")ע"ע(.
העובדהוותיקביותרבענףהבנייןמאז
הקמתו,הוא-ברנדי.

בנימינה:חבריהכשרתהצופים,נהגולרכבעל
בעליחייםשונים

בעוד שבועיים-זוהיתהתשובתהבנאים
ב"בארות",לשאלה":מתיתיגמרבנית
חדר–האכילה?")ע"ע(.מאזהפךהבטוי
להגדרתזמןבלתימוגבלאובלתיידוע,
אםכיאיןמשתמשיםעודבביטויזה.
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ברוש:קבוצתנוערמרוסיהורומניה,הגיעוב–1960והצטרפובסוףל"דרור"

בצורת-שנהשלמיעוטגשמים)ר'לוח
גשמים(ויבוליםנמוכיםבפלחה.שנות
בצורתבבאריהיו-תש"ז),(46/47תשי"ח
),(57/58תשי"ט),(58/59תש"ך),(59/60
תשכ"ב),(61/62תשכ"ג),(62/63תשל"ט
),(78/79תשמ"ד)(83/84ותשנ"ג).(92/93
מלבדזאתהיושניםשלבצורתחלקית,
בהןהיבוליםלאכיסואתהוצאותהייצור.
החלמ–1953הונהגביטוחממשלתי,
המאפשרקבלתפיצוייםעבורנזקי
הבצורת,למעבדישטחיםשמצפוןלקו
הבצורת)ע"ע(.סךהפיצוייםמסתכמים
בהוצאותהישירותבלבד.ככלשהרחיבו
אתהשקייתהעזרבשדות-נזקיהבצורת
פחתווהלכו.

ברידג':משחקמחשבהמרתק,המושךאליומדי
יוםא'עשרותטרנזיטיםמכליישוביהסביבה,
המתאספיםבחדר–האכילההצפוניומכריזים
דיאמונד

בציר-היהפותחאתעונתהגיוסיםבמטע
)ע"ע(והיהאהובעלחבריבארי.הבציר
נעשהבשעותהבוקרהמוקדמותשלהקיץ,
לעתיםמלווהבשירהוהיהמביאשמחה
לבוצריםוליצרניהייןהמקומיים.
ברוש-קבוצתנוערעולהמרוסיה
ורומניה.הגיעולבאריבנובמבר.1960
בשנתייםהראשונותנקלטובביה"ס,
במסגרתעליית–הנוערולאחרמכן,צורפו
בציר:פעם,כשבמקוםחוחובההיהכרם,היו
יוצאיםבקיץלבצוראתענביהדבוקיוהאלפונס,
הזבובוניםחגגווהייןשימחלבבאנוש

לכיתת"דרור")ע"ע(.בבארינשאר
מהקבוצה-מרדכינווה.מחנכתהקבוצה
היתהשריאלדן.
בריא-גרעיןמתנועתהצופים)29ח"ח(.
הגיעובאוגוסט1988לשל"תבבארי,
)הבניםלחודשוהבנותל–4חודשים(.ביולי
1989יצאהגרעיןלבקעתהירדןלהאחזות
"מולנבו".במשךאותהשנהנשמרקשרמכתביםרצוףובקוריםקבועים.בפברואר
1990הגיעוהבנותלשל"תבבארילמשך
שנה,אךלאחרהשחרורמצה"ל,כלבני
גרעין"בריא"נפרדומבארילשלום.
ברידג'-חוגקבועומתמידשהחללפעול
ב–.1975מאז1985פועלמועדוןברידג'
אזוריבבאריפעםבשבועוהוארשום
בהתאגדותהברידג'הארצית.משתתפים
בוכ–60שחקניםפעיליםמהאזורים-מ.א.
"אשכול"",שער–הנגב"",בני–שמעון"
ושדרות.מבארימשתתפיםכ–15שחקנים,
הלוקחיםחלקבתחרויותארציות
ובינלאומיות,תחרויותליגהואליפויות
הארץוהקיבוצים.צביסוכמן,בוריס
קפיטנובוארנוןשזר,נושאיםבתואר-
"אמןארציבכיר".
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בריכתהשחיה:נחנכהב–1956עםמקפצהגבוהה,שופצהב–1993עםדקליםנמוכיםודשאירוק

בריכת אילן-בריכהלילדים,הצמודה
לבריכתהשחיה.נקראתעלשםאילןגדיש
ז"ל,בנםשלמיכאלולאיצ'ה,שנפטר
במרץ,1953בהיותובן6שנים.
בריכת השחיה-נחנכהבאוגוסט.1956
גודלה25מ'על12מ'ושופצהב–.1993
כשהבריכהפתוחה,באיםחבריבארי
"לעשות20עד40בריכות"ובערביהקיץ
נערכותשםמדיפעם-חתונות,מסיבות
ומדישבוע—ערבקפה–בריכה.
בריכות השיקוע-שתיבריכותשטוחות,
מדרוםמערבלמשק.בנוסףלהן-בריכת
חימצון,מערכתסינוןומשאבההמספקת
מיקולחין)ע"ע(להשקייה.לעתים,
כשהרוחנושבתמדרום–מערב,מרגישים
גםאתריחן.

התכניתהקבועהיהשאוליצ'ריקובר,כיום
ישמספרמנחיםהמתחלפיםביניהם.עד
סוף1995שודרו19מגזינים.
בתלם-הכשרהשליוצאיתנועתהנוה"ע
בשכ'בורוכוב,מהסקציההמקצועיתבת"א
ושאינםחבריתנועה.הגיעולבאריבקיץ
.1953השתלבובעבודהבענפיהמשק
וחלקמזמנםהקדישוללימודים.על
ההכשרהעברומשבריםקשיםשל
הסתגלותלקיבוץ.מדריכם,רפישלו,
הושעהמתפקידולאחרשנתהדרכה,בגלל
חלקובפרשת"המחתרתהסנה'איסטית"
)ע"ע(,מהשגרםלמשברנוסףבהכשרה.
באפריל1955סיימואתהכשרתםו–25
ח"חמהםהצטרפולקיבוץיראון.

ברל )בארי( כצנלסון)-ר'כצנלסון
ברל(.
ברל'ה)מגזיןלענייניבארי(-תכנית
טלויזיוניתשלקיבוץבארי,המשודרת
בערוץאולפןהוידיאו)ע"ע(.אולפןהשידור
ממוקםבמקלטשבשכונת"אורנים".
ההפקה,הבמוי,צילומיחוץוהעריכה
נעשיםע"יערןאבניורביבבירה.בצוות
הטכני,בזמןהשידור,משתתפיםמספר
חבריםוחברותובנינוערמהמגמהלקולנוע
ב"מעלההבשור")ע"ע(.מגזיןנסיוני
ומוקלט,שודרב–24בדצמבר,1992
בהנחייתאוריבן–צבי.החלמאוגוסט1993
שודרוהמגזיניםבשידורחיתחתהשם-
"שמייקה")ע"ע(ובפברואר)1994מגזין
מס'(6הוחלףהשםל–"ברל'ה".מנחה

בתרונותבארי:השלטיםהכתומיםמוביליםאל
אתרטבעייחודיומדהים,למרותשקשהלזהות
אותוכשמגיעיםאליו

בתרונות בארי-שטחשלכ–1500ד'
מצפוןלבארי.בגללהסחףנוצרובוואדיות
קטניםובתרונותבצורתמכתש)ע"ע(.
בשנת1969הוכרזהשטחכשמורתטבע.
נקראגם"שמורתבארי")ע"ע(.

בצורת:קוהבצורת)אינונראהבתמונה(עובר
ביןניריםלבאר–שבע
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ג'ארה-כדחרסקטןעםפיה.שימש
לקירורמיםבימיהקיץהחמים,לפניהיות
המקררים.אתה"ג'ארה"היומעמידים
בצל,רצויבמקוםפתוחלרוח.ה"מומחים"
היומרימיםאותהמעללראשם,כשהמים
הקריםזורמיםישרלפיהם,מבלילגעת
בפיה.אתה"ג'ארות"היוקוניםבעזה
)כשאפשרהיה(אובת"א.
גבעתשולה-גבעהמצפון–מזרחלבארי,

‚„˘¢

‚

גדרה-אחתממושבותהדרום.נוסדה
בדצמבר1884ע"יחבריביל"ו.אכרי
המושבהעסקובעיקרבגידולכרמים,
פרדסיםופלחה.כ–2ק"ממדרוםלה,
באוקטובר,1944התמקמהפלוגתהנוה"ע
"בארות")ע"ע(.
גדרמחושמלת-עשויהמחוטינחושת
מתוחיםעלגביכלונסאות,שהוליכו
פולסיםחשמלייםבמתחגבוהובזרםנמוך.

ג'ארה :לפני הסיפולוקס ,הסודה–סטרים
והקוקה–קולה היה כד חרס קטן שנתן
מים קרים שמונה ימים בשבוע

גד"ש :ארבעה חקלאים חסונים מעבירים בידיים קווי השקייה של צינורות שלושה צול

עליהנטעוחורשהע"ששולהאנגלסברג
ז"ל,שנרצחהע"ימסתנניםב–26בדצמבר
.1949בראשהגבעההוצבהאנדרטהצנועה
לזכרה.עלגבעהזומצויאתרקדום-
חירבתמושרפה)ע"ע(.שרידיםרביםשל
מבנים,בורותמים,פסיפסיםוחרסים,
מעידיםעלקיוםישובגדולמןהתקופה
הרומית–ביזנטית).המאהה–3עדה–7
לספירה(.הגבעההיוותהאתרלטיולים,
בעיקרלילדיהגר"ג.עלגבעתשולההוקם
ביתקברותצבאיארעי)ע"ע(,לחללי
מלחמותישראל.
ג'ברק)-אלירוטז"ל(מחברי"איתנים"
שהצטייןבקולוהחזקובמזגוהטוב.מספר
שניםעבדבפלחהולאחרמכןהיהלחצרן.
בתחילה,עבדעםהפרד"טינופת")ע"ע(,
רתוםלעגלהואחרכך-עםטרקטורועגלת
החצר.בזמןהגיוסיםבמטע,היהמשקה
אתהקוטפיםבמיץקראובקפהשלבוקר
והיהשרבקולוהרועם,להנאתםשלכל
החברים.השירהאהובעליוביותרהיה
"שירהליצן",אותוהיהשרבכלהזדמנות.
בפורים,היתהלולהקהקבועהשהופיעה
מספרשניםברציפות,בפזמוניםמלאי
הומורוסטירה.ג'ברקנפטרבאביב.1976

הגדרהקיפהאתשטחיהאספסתלידבית
השיח'בשנותה–50וה–.60פרותשהוצאו
למרעהנזהרומלהתקרבאלהגדרוכך
נמנעהבריחתן.ב–1995נמתחהגדרדומה
סביבחוותהיענים)ע"ע(,במטרהלמנוע
כניסתחיותבר.
גדרהמערכת-הגדרהראשונהלאורך
רצועתעזה,נבנתהבראשיתשנותה–.50
לאורכהנסללהדרךטישטוש,בהנעו
פטרוליםשלצה"ל.למרותזאתרבו
פריצותהגדרוההסתננויות,במהלךכל
השנים.משניתנהאוטונומיהלרצועתעזה,
ב–,1994נבנתהגדרמערכתמשוכללת
יותר,המונעתביתריעילותחדירת
מסתננים.
גד"ש-ענףגידוליהשדה,תחילתועם
איחודענפיהפלחהוהשלחין)ע"ע(,
ב–.1960השטחשברשותו,כ–12,000ד',
הואקרקעחכורהממקרקעיישראל.למרות
שנותבצורתוניזקיטבעאחרים,נחשב
ענףזהבשעתולראשוןבחשיבותו,מבחינה
חקלאיתוכלכלית.הרבההושקעבו,

להקת ג'ברק :פורים היה פורים רק עם ג'ברק והלהקה
שנתנו קטעים בתקופה שלא לכל קטע היתה פואנטה

29

‚

‚Â„Âß

‚Âß

צ

בפיתוחשיטותעיבודמתקדמותובהכנסת
מיכוןוכליםחקלאייםחדישים.הגידולים
העיקרייםהיוגדוליבעל)חיטהושעורה(
וגידולישלחין)תירסלגרעינים,ירק
לתחמיץ,כותנהותפו"א(.בשנותה–70
הוכנסהשיטתהאוטומציהבהשקייה)ע"ע(.
נעשונסיונותלהוסיףגידוליםכמוסייפנים
וצמחימרפא)ע"ע(.בתחילתשנותה–80
הוכנסהשיטתההשקייהבטיפטוף)ע"ע(,
ניסולגדלאפונהלגרעינים,גזרלייצוא
וצמחיתבלין)ע"ע(והחלולגדלתירס
לקלחיםעבורחברת"סנפרוסט".ב–1982
נבנהמאגר)ע"ע(שהביאלתוספתמים
ולהגדלתהשטחהמושקהב–1000ד'.עד
סוףשנותה–80המשיכולגדלגידוליבעל
חיטה,שעורהוגידולישלחין)כותנה,גזר,בוטנים,אבטיחיםועגבניותלתעשיה(.
בראשיתשנותה–90החלובנטיעתחוחובה
)ע"ע(.
ב–1995הסתכמושטחיהבעלב–5526ד'
)חיטה,אפונה,אבטיחיםוחמניות(ושטחי
השלחין-ב–6250ד')כותנה,חיטה,
חוחובה,תירס,תפו"א,אפונהובוטנים(.
שיטותההשקייההנהוגותכיום-המטרה
בגרירה)2750ד'(,המטרהקבועה)845
ד'(והשקייהבטיפטוף)כ–2000ד'(.מכסות
המים-מיהשפדן)ע"ע(-כ–2,000,000
מ"קמיבאר-כ–500,000מ"קומימאגר
)ע"ע(-כ–500,000מ"קבשנה.צוות

מפת הגד"ש 12,000 :דונם ,מבלוק תשע ועד התורכי ,משמשים
לגידול כותנה ,חיטה ,אפונה ושאר ירקות .הפלחים שמעבדים
את הדונמים האלה נעים בטויוטות ובכלים חקלאיים אחרים

למעלה :קומביין צהוב ניו–הולנד הקוצר ברינה את
החיטה הצהובה שבבלוק תשע
למטה :מתקן לצינורות השקייה דמוי נ"מ
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הגד"שמונהכ–18חבריםועודמספר
מתנדבים)ע"ע(ונערים.ביןעובדיהענף
שהתמידובמשךשנים:בודאדגן,אבינועם
סיון,גדעוןאלון.בשלושהשניםהאחרונות
)עד(1996מרכזאתהענף-אבנרגת.
ג'ו-שםאלמוני,שהופיעברשימת
השומרים,בסוףשנותה–.60מששאלואת
גדעוןשומרוניז"ל,סדרןהעבודה,מיהו?
ענה":חברחדש".אךהתבררשלאקיים
חברכזה,והואבדהאותומליבו,כילא
מצאחברפנוילשמירה.מאז,אםמרכז
ענףביקשעובדנוסףונאמרלושהואיכול
לקבלאתג'ו,הואהביןשאיןלולמי
לצפות.
גובר-גרעיןבמסגרתתנועתהצופים
שיועדלהשליםאתבית–גוברין.הגיע
לבאריביוני1980לשל"תמוקדםוסיים
אתתקופתשהותובבאריבאוקטוברשל
אותהשנה.
ג'ודו-ענףספורטשהחלבפעילותסדירה
בינואר.1976השתתפובוילדיביה"ס,
בהדרכתאליכרסנטי.באותהשנההשתתפו
בתחרויותארציותואףזכולהשגים
נכבדים.רבקהבכרזכתהבמקוםהשני
באליפותישראללבנותובאפריל,1979
בתחרותארציתלנוער,זכו-אהלבשוראי
ועמיתלויבמקומותהראשונים.כיום
מתקיימתפעילותבמסגרתהמ.א".אשכול"
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)ע"ע(ופעילותבחוגיג'ודולילדים-
בביה"ס"נופים")ע"ע(.
גוואד-סרסור)בערביתעירקיתתיקנית(.
הכוונהלאחדהיודעלהסתדראולתחמן
)מקביללביטוי"-ממזר"(.חבריבארי
הירבולהשתמשבביטויזהמאזהאיחוד
עםהגרעיןהבבלי)ע"ע(.
גושמגן-הבסיסהצבאיבוהיומתרכזים
מרביתאנשיהמילואיםהמבוגריםמבארי
ומשםהיויוצאיםלסיוריםלאורךגדר
המערכת)ע"ע(,אולכלפעילותמבצעית
אחרת.
גזבר)בא–כוח(-אחדמהתפקידים
המרכזייםבקיבוץ.הגזברנבחראחת
לשלוששניםותפקידולייצגאתענייני
באריבחוץ,לנהלאתהקשריםעםהמוסדות
הכלכלייםוהפיננסייםשמחוץלקיבוץוכל
ענייניהכספיםבבית.הגזברחברבמזכירות
ובמספרועדותכלכליותבמשק.עדתחילת
שנותה–80היההגזברמקדישחלקגדול
מזמנולגיוסהלוואותו"גילגול"צ'קים.
כיום,מלאכתושלהגזברקלהבהרבה
והצ'קיםמתגלגליםאליו.הגזברב–1996
חייםילין).רשימתגזבריםבעבר,ראהנספח(.
גטו-כינוילחלקהמזרחישלחדר–
האכילההישן,שנועדלחברתהנוער
"בארות")ע"ע(,עםבואםלבארי.עםגיוסם
לצה"ל"נכבש"ה"גיטו"ע"יהמתנדבים
)ע"ע(.לימיםהועתקהשםגםלמחנה
הנח"ל,בושוכנוהמתנדבים.
גיוסים-עבודותהמוניותשבוצעוע"י
חבריםלאחריוםהעבודההרגיל,או
בשבתות.בשנותה–50וה–,60הגיוסים
היולגן–הירק)איסוףתפו"א(ולהובלות
חצירוקשמןהשדהלמתבנים.בשנות
ה–70וה–,80הופנוהגיוסיםלעישוב
כותנה,לקטיףבמטעול"עשייתאיקסים"
בפרדס)ע"ע(.מאמצעשנותה–80נוספו
הגיוסיםלעבודותאיסוףהמוניבדפוס.

גיוסים :מימין  -לזיתים )בתמונה :בוכסי(; משמאל -
לאפרסקים )בתמונה :דן אבנד ז"ל(; למטה  -מישמש

בגיוסיםשותפוגםילדיםמהכיתות
הגבוהותשלביה"ס.
גילהזהבבבארי-התארגנותותיקי
בארי)הגימלאים(לפעילויותמיוחדות.
החלולפעולבראשיתשנותה–.90עוסקים
בעיקרבארגוןחוגים,הרצאותוטיולי
ותיקים)ע"ע(.כלהפעולותהללומאורגנות
ע"יועדתגילהזהב.מסורתמקובלתזה
מספרשניםהיא-העברתדגלהסבים
והסבתות.כאשרמתווספיםסבאוסבתא
חדשים,נרשמיםשמותיהםעלהדגל,תוך
הרמתכוסיתבמועדוןלחבר)ע"ע(,והדגל
נמסרלידיהםלמשמרת,עדלזוגהבא.

בתקופה שהפרי היה על העצים ולא במרכולית,
היה כל חבר ממלא עשרות דליים של פלסטיק
עם פרי נפלא .היום ממלאים במרכולית פרי
מפלסטיק בכלי נפלא

הג'ינג'י)-דודרייבשיד(,חבר"איתנים"
)ע"ע(לשעבר.בעלמרץבלתינדלה
)בהתאםלאופיווצבעו(.לאחרשירותו
הצבאי,היהמרכזהחשמליהמספרשנים
והצליח"לשגע"כמעטאתכלהקיבוץ.
התמחהבציורימכוניותומטוסיםוחלם
כלחייועלטייס.בסופושלדברקיבל
רשיוןטיסה,לאחרשעברקורסטייסעל
חשבונו.כיוםהואמהנדסבמפעללייצור
מכוניותבלונדון.בחגהיובללבאריצייר
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הג'ינג'י :חשמלאי–טייס–צייר–מעצב–מכוניות
ומעצבן–חברים שפעל בשנות החמישים
והשישים וביצע קאם–בק ענק בחג החמישים
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אתהתפאורהלמופעהמרכזי)ראהציור
פנורמהבערך"בארי"(.
גלריה-נפתחהלראשונהבאוקטובר
,1986במסגרתחגה–40לעלייה
להתיישבות)ע"ע(.הוקמהבמרתף
חדר–האכילהביוזמתםשלמספרחברים,
בראשותהשלאוריתסבירסקי.מוצגותבה
מדיחודשתערוכותציורופיסולשלאמנים
ישראלייםואמניםמקומיים.עדמאי1995
הוצגובגלריה44תערוכותשונותועוד
הידנטויה.

היו:עגבניות,מלפפונים,תפו"א,כרוב
ועוד.היוהרבהכשלונותשנבעומחוסר
ידע,נסיוןואמצעים.גםבנחאבירהוקם
גן–ירקנסיוני,אךהתוצאותלאהיו
מרשימות.גן–הירקהראשוןבבאריהחדשה
החלבאביב,1950עלשטחשל30ד',
ממזרחלמשק.הגידוליםהיו-בצל,תפו"א,
סלק,גזר,עגבניותומלפפונים.חלקםהיו
אספקהלביתוחלקם-לשיווק.בתחילה,
היבוליםהיודלים.ב–1953הגדילואת
השטחל–100ד'כשהגידולהעיקריהיה

ג'ממה ודבע :הסוסה הלבנה עם דגל כחול–לבן והסוסה
החומה עם דגל אדום .הסוסות הגזעיות עליהן חלמו
ילדי שנות החמישים לפני המיצובישי

גלריה :חדר לבן עם ספוטים המציג אמנות לעם .העם לא תמיד מבין אבל מגיב בהבנה

גמלים-עםתוםמלחמתהעצמאות
נמצאוגמליםרביםשהיונטושיםבשטח
והםרוכזובמכלאהבנחאביר.עדלגמר
המעברמנחאבירלבאריהחדשה,שימשו
להובלתמשאותוכאמצעיתחבורהביןשני
המקומות.בבאריהיוקושריםאותםבחבל
ארוךליתדברזלוהםהיומכסחיםאת
הקוציםהגבוהיםומנקיםאתפניהשטח,
עגולים–עגולים.בסופושלדברנשלחו
כולםצפונה,ונמכרוע"יהגזברלסוחרי
הבשרבעירהגדולה.

גנב :כינוי למתקן חשמלי משונה המאפשר
לחבר קומקום חשמלי ,רדיו ומגהץ לשקע
אחד עד שהפקק נשרף
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תפו"א.האיסוףנעשהבריכוזים)ע"ע(או
בגיוסים)ע"ע(.בפברואר1957התבצע
איסוףתפו"אידניאחרוןוגן–הירקכענף
נפרד-חוסל.גידולהירקותהועבר
לחממות)ע"ע(וגידולתפו"א-לשלחין
)ע"ע(.
גןמעורב-הואגןרבגילישהיהמקובל
בחינוךהמשותף)ע"ע(ובומתחנכיםילדים
מגיל3עד7שנים.העיקרוןהחינוכי
בשיטהזוהיה-לאפשרלכלילדתהליך
התפתחותרצוףבאותובית.כמוכן,פיתוח
העזרהההדדיתביןהילדיםהגדולים
לקטנים.מדישנהעובריםהילדיםהגדולים
לכיתהב'בביה"סואתמקומםממלאים
הקטניםבניהשלושהעובריםמהפעוטונים
לגן.הילדים"הבינוניים"עוליםבדרגה
ונעשים"גדולים".

ג'ממה-סוסהלבנה–אפורה,יפהפיה.
נמצאהע"ילזרזורעבשלהימלחמת
השחרור,בשטחה"ביצורים")ע"ע(,לא
הרחקמתל–ג'אמהומכאןשמה.שימשה
לסיוריםעדתוםהמלחמה.בבאריהיא
שימשהאתהרפתניםביציאתםלמרעה,
יחדעםהסוסה"דבע")ע"ע(ובשעות
הפנאיהירבוהילדיםלרכבעליה.זמןקצר
לפנימלחמתסיניברחושתיהןמערבה
ונעלמואי–שםברצועתעזה.

גנב-כינוימקובלבבארילמעבירחשמל
מהשקעלמספרמכשיריםשונים.את
ה"גנבים"ניתןלמצואבכלבו)תמורתחיוב
בכרטיס,כמובן(.

גן–ירק-נסיונותראשוניםלגידולירקות
נעשובקבוצת"הצופיםב'"בבנימינה)ע"ע(
וב"בארות"בגדרה,בשנת.1946הגידולים

גניבות-בשניםשלאחרמלחמת
העצמאות,התרבוהמסתנניםמרצועתעזה
לשםגניבה.היתקלותראשונהעמם,בליל
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ה–26בדצמבר,1949הסתיימהברצחשולה
אנגלסברגז"ל.פעםאחתנגנבומעילים
ובגדיםמבתיהילדים,אךמרביתהגניבות
התרחשובשדות.נגנבושתיליזיתיםשזה
אךנשתלוובעיקר-צינורותאלומיניום
להשקייה.מאוחריותרהתרבומקריגניבת
עגלות,מכוניותופריצותלמחסןהפרדס.
במרביתהמקריםהובילוהעקבותלכיוון
רצועתעזה.בלילותהוצבואמבושים
)ע"ע(,אךההצלחהלאהיתהרבה.מאז
שהוצבוכלבישמירה)ע"ע(לאורךהגדר,
קטןמספרהגניבותמתוךהמשק,אך
נמשכהעדייןגניבתעגלותמהקוראל
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"שקד".שמוניתןלובזכותעץשקדשנותר
לפליטהמבוסתןקטן,באותומקום.גןזה
נבנהלפיתכניתייחודית,כשחדריהשינה
והשירותיםמקיפיםאתחדרהמגורים
המשמשכחדר–אכילהוחדרמשחקים
לילדים.הגננתהראשונהבגן"שקד"היתה
רבקהל'הזורע.ב–1960נבנהגן"כלנית",)במקוםהמבנההרעועשלגןא'(.הגננת
הראשונהבגן"כלנית"היתה-חסידה
בוכסויילר.בגללמספרםהרבשלילדי
הגן,נפתחגןנוסףב–-1966גן"חצב".
הגננתהראשונהבגןזההיתה-חנהל'ה
קריצמן.בכלגןשוכנווחונכוכ–20ילדים

‚

מתקן אימונים ליחידות המובחרות בגן שקד

גן א' הוא גן–חצב–הישן :הגן הראשון בו גדלו הילדים
הראשונים .על חורבותיו נבנה בית ילדים חדיש
לילדים מודרניים

גן ילדים :השכמה  -ארוחת בוקר  -טיול טבע  -ריכוז  -ארוחת צהריים  -מקלחת  -מנוחה  -הקמה -
ארוחת ארבע  -הולכים להורים  -השכבה  -השכמה וחוזר חלילה...

)ע"ע(.עםהכרזתהאוטונומיהברצועת
עזהב–1994ובניתגדרמערכתמשוכללת
לאורךהרצועה,חלצימצוםניכרבמכת
ההסתננויותוהגניבות.
גניילדיםבבארי-גןהילדיםהראשון
בבארי,היהבאחדהבתיםהערבייםשנותרו
לאחרמלחמתהעצמאות.ב–1951נבנה
גןחדששכונה-גןא'.שוכנווהתחנכובו
כלילדיהגןהראשוניםבבארי.הגננת
הראשונה-היתהאביבהסלע.ב–1955
נבנהגןב'ששמוהוסבלאחרמכןלגן

ושיטתהחינוך-לפיעיקרוןהגןהמעורב
)ע"ע(.עםהמעברללינהמשפחתית
והנהגתהרפורמהבגר"ג)ע"ע(,הפךגן
"כלנית"לגנוןובוכ–14ילדיםבגילאים
2עד4שנים.בשניהגניםהאחרים)"שקד"
ו"חצב"(הוגדלמספרהילדיםל–25עד
30ילדוגילאיהילדיםצומצםל–4עד6
שנים.בכלגןוגנוןעובדותגננתו–3
מטפלות.
גנרטורים-הגנרטורהראשון),(G.M.
נרכשב–1950והספקולאעלהעל25
בית הגנרטור הראשון :עשרים וחמישה קילוואט–
אמפר בצריף פח הביאו אור גדול לנגב

‚ ¯ Â Ë ¯ 
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הטיוליםוהשוטטותבשביליהארץ.הגורם
לההיההמורהלידיעתהארץבביה"ס
בבארי-דניגספר.בגללה,יצאויחדאיתו
עוד5נעריםמחוגהמשוטטים,באוגוסט
1994למסעמפרךלאורך)ולרוחב(ישראל.
המסעמדןבצפוןועדטאבהבסיני,לווה
ברכבצמודומספררוכביםעלאופניים.
החבריאגמאואתהמסלולבאורך826ק"מ
ב–20יוםבלבד.

גספריזם :מורה
אדמוני מזוקן וגבוה
שהוביל ילדים
בדרכים בלתי
סלולות וחינך אותם
לאהבת הארץ
ומעשים טובים,
למרות חששותיהם
הכבדים של חלק
מההורים

קוו"א)קילוואט–אמפר(.הואהוצבבצריף
פחהמשמשהיוםכמחסןלחשמליה.
מתחילההיההספקוקטןולכןנקנהגנרטור
נוסף),(R.G.בעלהספקשל75קוו"א.
השלישיהיה"קטרפילר",בעלהספקשל
100קוו"א,שהוצבבמבנהבטוןליד
המוסך.בגללעומסהצריכהובגלליוקר
ייצורהחשמל,חוברהרשתהחשמלשל
בארילרשתהארצית,באוגוסט.1961כיום
ישבבארי3גנרטוריםבעליהספקשל
800קוו"א400,קוו"או–210קוו"א.הם
מוצביםבתחנותממסרב–3איזורים
נפרדיםומופעליםרקבמקריםשלהפסקת
חשמלברשתהארצית.הגנרטורהראשון
),(G.M.הוצמדלמכונתריתוך,עלגבי
עגלהנגררתומשמשאתהמסגריהעד
היום.

גני ילדים :ילדי גן ב' רוקדים במעגל עם תלבושות
אופייניות של שנות החמישים

גספריזם-סוג"מחלה"שעיקרה-אהבת

גר"ג )גיל–רך–גנים( :ילדים ורודים עם סינורים
כחולים ונעליים אדומות

"גפן" :מחזור ט'1974 ,
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גפן-מחזורט'בביה"סבבארי19.חניכים
וחניכות)מהם2ילדיחוץ(,סיימואת
לימודיהםבתשמ"ד).(1974עד1995
נשארובבארי7-ח"ח)רחלאופנהיים,
רותם)גדיש(קלדרון,צחי)גלברד(גד,
סמדר)זורע(ברמק,אפרתחצרוני,ארז
מנורורוןשורק(.מחנכיהמחזור-בוריס
בר–סיניוצפיסיון.
גר"ג)גיל–רך–גנים(-בקיבוץבארי,מיום
היווסדו,היהנהוגהחינוךהמשותף)ע"ע(.
הפעוטונים,הגניםוהחצרותשמסביבם
היוועבורהילדיםאתהביתהכולל,בוהם
בילואתשנותיהםהראשונותבאכילה,
שינהומשחק.טיפלובהםמטפלותוגננות
שעברוהכשרהאוקורסיםמתאימים.הקשר
שלהילדיםעםהוריהםהיהבשעותאחה"צ
עדלשעתההשכבה)ע"ע(,עםביקורים
קצריםבשעותהבוקר.ההשכבהבלילות
נעשתהע"יההוריםבליוויהגננתאו
המטפלת.שומרתלילה)ע"ע(היתהעוברת
ביןהבתיםבתורנותשלשבוע.כמוכן,
הונהגהבבתיהילדיםתורנותשינהשל
הוריהילדים.ב–1964הותקןשמרטף
אלקטרוני)ע"ע(,שהקלבמידהרבהעל
השומרות.בתקופתהשיא,היובבארי7

‚¯ÔÊ

בתיפעוטים)"אורנים"",צפרירים",
"ענבלים"",ארזים"",עופרים"",יובלים"
ו"ניצנים"(,ו–3גנים)גן"כלנית",גן"שקד"
וגן"חצב"(.ב–1968הוחלטלאפשר
לאמהותלהחזיקאתתינוקןבחדרןבתקופת
ההנקה.ב–1970עלהלראשונהדיוןעל
לינתילדיםבחדריההורים.ב–1980
התקבלהההחלטהלעבורללינהמשפחתית
)ע"ע(והיאבוצעהב–.1985ב–1990נערכה
רפורמהבגר"ג)ע"ע(.מרכזתהגר"גכיום
דליתיצחקי).רשימתמרכזיהגר"גבעבר,ראהנספח(.
גרזן-כנוישהיהמקובלבשנותה–,50
לחברשאינויודעלשחות,לאידעלשחות
וגםאיןסיכוירבשידעאי–פעםלשחות.
)"כשהואנכנסלמיםהואצוללכמוגרזן"(.
גרנוליט-רחבהעשויהבטוןמכוסה
בשכבהדקורטיביתצבעוניתומחוספסת,
המשתרעתמהצדהדרומיוהמערבישל
חדר–האכילה,עדלבית–העם.היאמשמשת
להתכנסויותהמוניותשלחברים,לבילויים
ושתייתקפהבלילותהקיץהחמים
ולמשחקיילדיםמכלהגילים.כשמישהו
אומר":בשיחותבגרנוליטמדבריםעל,"...
כוונתולרכילותאולשיחותהנשמעותע"י
חבריםברחובהקיבוצי,בנושאים
אקטואליים,שמקומםבאסיפה.
הגרעיניםהמייסדים-הכשרתהנוה"ע
מעוז–חיים)ע"ע(",גרעיןהצופיםב'")ע"ע(והגרעיןהבבלי)ע"ע().אתרשימת
החברים-ראהניספח(.
הגרעיןהבבלי-בחלקםיוצאיתנועת

‚˘ÌÈÓ

"החלוץ"בעירק,שעלולארץב–.1944
קיבלואתהכשרתםבשלושקבוצות
הכשרה-במעוז–חיים,רמת–הכובשונען.
ב–1946התאחדוהקבוצותועברולקיבוץ
אלונים,להכשרהנוספת,כהכנהלגרעין
התיישבותי.אליהםהצטרפוקבוצתעולים
מעירק,שעלתהארצהבאותהשנה.בינואר
1947התאחדועםקבוצת"הצופיםב'–
בארות")ע"ע(,זמןקצרלאחרהעליהעל
הקרקע).מספרםהיהאזכ–40ח"ח(.
בראשיתשנותה–,50עםהעליההגדולה
מעירק,גדלמספרהעוזבים,שיצאולעזור
למשפחותיהם.כיוםנותרובבארי4מחברי
הגרעיןובנותזוגם)יואבועליזהגורל,
רחלצייגורבקה)מילס(שורק(.נפטרו-
גדעוןבן–דודז"ל,יצחקבן–יהודהז"ל
ואברהםשורקז"ל.

‚

הגרעין הבבלי :חלוצים מעירק שעזבו את הפרת והחידקל
לטובת נחל הבשור והשתתפו בהקמת בארי

גשמים-מבחינתהגשמיםנמצאקיבוץ
בארימצפוןלקוהבצורת)ע"ע(.כמות
הגשמיםהממוצעתהרבשנתיתהיאכ–340
מ"מגשםבשנה.החודשיםהגשומיםביותר
בשנה)בממוצע(הםדצמברוינואר.השנים
בהןנרשמההכמותהקטנהביותרשלגשם
הן-תש"ז)90מ"מ(,תש"ך)95מ"מ(
ותשכ"ג)98מ"מ(.השניםהגשומותביותר
היו-תשנ"ב)750מ"מ(ותשנ"ה)720
מ"מ(.חישובממוצעהגשמיםלפיעשורים,
מראהמגמהברורהשלעליהבכמות
הגשמיםהממוצעתמ–280מ"מבעשור
הראשוןל–510מ"מבעשורהחמישי.
מודדיהגשםבקיבוץבארימאזהקמתו-
רנההברון,אביגדוראלון,הושעלבז"ל
ומיכאלגדיש.

גשם בנגב :כמות הגשמים הממוצעת
בבארי הוכפלה מאז הקמת הישוב.
כמות המטריות הוכפלה באלפי אחוזים
)בנחאביר לא היתה מטריה אחת!(

שיחת גרנוליט :הרחבה הפתוחה והחמה וספסלי הבטון הקרים ,משמשים לכינוסים אקראיים ,שיחות
רכיל וצינורות להעברת מידע חיוני
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דגלאדום  (1 -דגלה של תנועת הפועלים
בישראל ובעולם .הונף בבארי בצמוד לדגל
הלאום ,בחגים ובארועים חשובים ,כמו -
פסח ,יום העצמאות ,האחד במאי )ע"ע(.
כיום ,יש אומרים שצבע הדגל דהה במקצת.
 (2דגל קיבוץ בארי ודגל החטיבה )ע"ע(
העשויים מבד אדום רקום באותיות זהב.
הונפו בארועים חגיגיים ובכנסי התנועה.
 (3דגל אדום שהיה מונף לעתים קרובות
מעל לרפת  -רמז למזריע העובר בכביש
עם רכבו .כשהמזריע היה רואה את הדגל
האדום מתנופף ,ידע שישנה ברפת פרה

דליחליבה:העיצובהאליפטיהמיוחדהותאם
למבנההידייםוהעטיניםשלהחולבוהחולבת

הזקוקה לשירותיו .כיום ,אין מניפים יותר
את הדגל והמזריע מגיע לרפת מדי יום,
בין אם צריך ובין אם לאו.
דגן  -מחזור ט"ו בביה"ס בבארי 21 .חניכים
וחניכות )מהם ילד חוץ אחד( ,סיימו את

„ ‰ · È Ï Á †È Ï

„

לימודיהם בתש"מ ) .(1980עד  1995נשארו
בבארי  6ח"ח :זיוה )חוטר–ישי( ילין ,יניב
גלברד ,אורלי )פרומקין( קיניסו ,תמירה
)מורדו( מור ,רביב בירה וראומה )נשיא(
קינג .נפטר  -גילי הלמן ז"ל .מחנכי המחזור
 אסף שלוי ז"ל וצפי סיון.דיסקו  -מועדון ריקודים לבני הנעורים
שתחילתו  -בצריף קטן באזור ביה"ס.
בראשית שנות ה– 80הועבר הדיסקו
למועדון החטיבה )ע"ע( ובסוף  1995הועבר
 -לאחד מחדרי הכיתות בביה"ס.

דגלאדום:פעםהונףבכלארוע,צמודלדגל
המדינה;היוםלאזוכריםלמהומניפיםדגליםעם
צבעיםאחרים

דירצאן  -בנייתו הסתיימה במרץ .1954
העדר הראשון ) 190טליות( ,נקנה באותה
שנה .בדיר עבדו בתחילה שני חברים
ומרעה טבעי היה בשפע .הגז נעשה ידנית,
בשיתוף פעולה עם רועים מקיבוצים
באיזור .הצמר היה מיועד לייצוא .ב–1960
הכניסו מכונת חליבה בשיטת הקרוסלה
והגז נעשה במכונות גזיזה חשמליות .העדר
בשיאו מנה כ– 600רחלות ועבדו בו 3
חברים ומספר נערים .בין עובדיו היו :יצחק
דוד ,גדעל'ה הלמן ויוחנן קראוניק ז"ל.
ביוני  ,1964לאחר שתי שנות בצורת )ע"ע(,
הוחלט לחסל את ענף הצאן בגלל
אי–כדאיות כלכלית ומשום שלא נמצאו
חברים המוכנים לעבוד בו.

דירצאן:ענףשהיהפעםנכסצאןברזלשל
החקלאותבבאריוהפךלכבשההשחורהשחוסלה
בשנותהששים.אבליצחקדודנשארגיבורמקומי

דליחליבה  -דלי אלומיניום ,בעל מבנה
מיוחד .שימש לחליבה ברפת לפני היות
מכון החליבה )ע"ע( .לא פעם היתה אחת
הפרות הופכת את הדלי בבעיטה ,אבל
הרפתנים ,לא היו בוכים על החלב שנשפך
והיו מתחילים את החליבה מחדש.

דגן:מחזורט"ו1980,
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דפוסבארי-1958:מבנההדפוסהחדש

דפוסבארי:מבנההדפוסהראשון

דפוסבארי:הדפוסהראשוןבנגב,התחילבעטיפותלתנובהו"בואאליפרפרנחמד"והגיעלשיקים
מגנטייםודפוסדיגיטלי

דפוסבארי)הדפוסהראשוןבנגב(
 הרעיון להקמת בית דפוס ,עלה לראשונהבקב' הצופים ב' בבנימינה )ע"ע( ,בראשית
 .1945לזר זורע נשלח אז לקבל הכשרתו
בדפוס "אמנות" בחיפה )בית הדפוס של
אביו( .דיון ראשון על הקמת בית דפוס
בבארי נערך במרץ  .1949היוזמים
והעובדים הראשונים היו לזר זורע ,אבנר
בצרי ויוקי גרוספלד ז"ל) .שני האחרונים
קיבלו את הכשרתם בתל–אביב( .במאי
 1950נרכשו סדריה ומכונות ההדפסה
הראשונות ) 1/2ו– 1/4גליון( .הן הוצבו
בבית הערבי המשופץ של משפחת
הווחידאת )ע"ע( .החלו לבצע עבודות
הדפסה עבור "תנובה" ,קופ"ח ,הסוכנות
היהודית ועוד .ביולי  1956אושרה לבארי

דפוסבאריבשנותהחמישים:לזר,מחלוצי
הדפוסבימיהעופרתוהבלט

דפוסבאריבשנותהחמישים:מושק'ה,נער
קטןעםשפםומכונתשישיתגליון

הלוואה מכספי השילומים ,לרכישת מכונות
הדפסה וחיתוך ולבניית מבנה חדש וביולי
 1958נחנך מבנה חדש לדפוס .לאחר
רכישת לינוטייפ ומכונת הדפסה "אופסט",
החלו בהדפסת ספרים והדפסה בצבעים.
כבר מתחילה הורגש מחסור בעובדים
ובמכונות הדפסה .ב– 1964עבדו בדפוס
  17חברים .עד סוף שנת  1970נרכשומכונות הדפסה נוספות  1/2 -גליון1/8 ,
גליון ,מכונת הדפסה לשני צבעים ),(R.Z.
מכונת "אופסט" נוספת ,ומכונות איסוף.
המבנה הורחב ב– 300מ"ר .עיקר העבודות
היו הדפסת טפסים וספרים.
ב– 1973חלה "מהפכה" בדפוס  -המעבר
להדפסת שיקים מגנטיים .משנת 1980
נכנס הדפוס למערך חדש ,הוכנסו בו קווי
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דפוסבארי:יאירסידראת"מבפנים"
בעופרתיצוקה;כלעמודשניקילווחצי

1 9 5 5

38

1 9 5 0

„ËÈˆÈÙ

„ È ¯ ‡ · †Ò Â Ù

„

דפוסבארי:משרדיהדפוסהחדשים.מעופרת
וספריילדיםללייזרוספרישיקים

דפוסבאריבשנותהתשעים:מסמכיםממוגנטים,דיוורישירומעטפיות

ייצור ממוחשבים  -מחש"ק )ע"ע( "בווה"
)ע"ע( ומכונות עיטוף  -והוא קיבל מעמד
של מפעל מאושר .הדפוס היה לענף
המרכזי בבארי ,מבחינת ההכנסות וכוח
אדם .עם החלפת המטבע בישראל ,החלו
ב"מבצע שקל" )ע"ע( )הדפסת שיקים
מגנטיים המותאמים לשקלים חדשים( ומאז,
מבצע רודף מבצע") .מבצע אביב"" ,מבצע
סתו"" ,מבצע חורף" )ע"ע( וחוזר חלילה(.
מספר העובדים ב– 1984היה  60ח"ח.
ב– 1986ניתן פרס קפלן לעבודה ,לדפוס
בארי ולעובדיו ,על פיתוח המעטפית )ע"ע(.
ב– 1990נפתח אגף נוסף ,אגף הכרטיסים
המגנטיים )ע"ע( .ב– 1993הוסיפו לדפוס
אולם חדש ששטחו  1000מ"ר )בנוסף
ל– 2900מ"ר הקיימים( .כמו כן נוספו
מכונות חדישות ,בהן  -מכונת רציף

המדפיסה בחמישה צבעים .ב– 1995עבדו
בדפוס כ– 160עובדים ,מהם כ–20
במב"חים )ע"ע( ו– 6חברי כיסופים .בנוסף
על כך ,נערכים מדי פעם גיוסי חברים
ונוער ,לביצוע עבודות מיוחדות וכן ,מבצעי
"קיבוץ עוטף" )ע"ע( .בשנים האחרונות
ערך ענף הדפוס ארועי סיכום חגיגיים,
"פרינטררם" ו"פנים–טררם" )ע"ע( .במשך
השנים התרכזו בדפוס ממיטב כוחות
העבודה של קיבוץ בארי ,הן בעמדות
הייצור והן בניהול .מנכ"ל דפוס בארי
בשנים האחרונות  -הראל יצחקי) .רשימת
מנהלים קודמים ,ראה נספח(.

:1996הדפוסהדיגיטליהראשוןבנגבובארץ
מדפיסאתהעיתוןהדיגיטליהראשון

דפיציט ) -פרוש :גרעון או הפסד במאזן(.
כינוי שניתן לכל תינוק שנולד בשנים
הראשונות ב"בארות" )ע"ע( .לימים הוחלף
הכנוי למשפט " -השקעה לזמן ארוך".

דפוסבאריבשנותהתשעים:הרבהלהדפיס
)"12ו–"(17ולקלוע)12נק'(—צחיגד
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דקל:מחזורי"ג1978,

דרור:מחזורג'1966,

דקל  -מחזור י"ג בביה"ס בבארי15 .
חניכים וחניכות )מהם  2ילד חוץ( ,סיימו
את לימודיהם בתשל"ח ) .(1978עד 1995
נשארו בבארי  5ח"ח  -אביבית )מנור( ג'ון,
גיל פלד ,ורד )ברמק( גולד ,מאיר זרביב
ונמרוד שוורץ .מחנכי המחזור  -אורי
בן–צבי וצפי סיון.
דרוגים  -שיטת עיבוד ,לפי קווי גובה,
למניעת סחף הקרקע .הונהגה בשנות ה–50
בענף היעור )ע"ע( עם נטיעת העצים
הראשונים .הדרוגים סומנו בעזרת פלס
מים ונעשו באמצעות טוריות.

דרום  -גרעין המורכב מחניכי הסקציה
המקצועית של הנוה"ע בת"א ,בסניף "דב
הוז" בת"א ,בהדרכת מנצ'ר) .עובדי דפוס,
מוסך ,מסגריה ונגריה( .אליהם הצטרפו
חניכי הנו"הע מגוש דן ובודדים .במשך
המחצית השניה של  1969התקבצו בבארי
 31בנים ובנות ובינואר  1970התגייסו
לנח"ל .לאחר השיחרור מצה"ל 13 ,מבני
הגרעין התקבלו לחברות בבארי ,אך עם
השנים כולם עזבו .ב– 1978חזרו  20מבני
הגרעין לבארי ,לשנת הכשרה ,כחבורה
שהקימה את קיבוץ רתמים )ע"ע( .מדריכם
היה אברהם )מנצ'ר( )ע"ע( דבורי.
דרור  -מחזור ג' בביה"ס בבארי 17 .חניכים
וחניכות )מהם  6ילדי חוץ( ,סיימו את
ביה"ס בתשכ"ו ) .(1966עד  1995נשארו
בבארי  10ח"ח  -יגאל זורע ,יורם בר–סיני,
אמוץ אבני ,רן לב ,שלמה דינר ,עמרי
קלמר ,מרדכי נווה ,רותי )סיני( לב ,מאירה
)בכור( נווה ,נורית )אפרת( דבורי .מחנכי
המחזור  -ארק'ה פרומקין וצפרירה שומרוני
ז"ל.

דשא150:דונםשלמרבדים
ירוקיםהחליפו,בחלוףהשנים,
אתמשטחיהאבקשהיופה

דשאבבארי  -בתחילה היה כל השטח
בחצר המשק חשוף לרוח ועמודי אבק היו
מיתמרים אל על .בראשית שנות ה–50
נעשה נסיון ,ע"י עובדי הנוי ,לשתול חלקת
דשא ממערב לחדר–האכילה .שטחה היה
כדונם אחד והיא נקראה אז " -הדשא
הגדול" )ע"ע( .הכנת הקרקע לא היתה
מספקת והיא העלתה קוצים ודרדרים.
כשעובדי הנוי רכשו נסיון ,כלי עיבוד
ומכסחות מתאימות ,החל הדשא להתפשט
וכיסה שטחים נרחבים של חצר המשק.
ב– 1995הגיע שטח המדשאות בבארי
ל– 150דונם.

דרום:גרעיןהנוערהעובד,
הלכולנח"לב–1970
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האוטומט-החלטהשהתקבלהבבארות
)גדרה(באוקטובר1946ונוסחה":חבר
המפרמשמעתשלסידורהעבודה,או
שובת,מוצאמהקבוצהואיןלוזכותערעור
עלכך".מספרפעמיםעלוערעוריםעל
החלטהזואךהםלאהתקבלו.ההחלטה
בוטלהרקבאפריל.1959בשלושעשרה
שנותקיומה,נפלו"קורבן"להחלטהזו4
ח"חוהיאנקראהבפיכל"-האוטומט".

האחדבמאי-חגהשלתנועתהפועלים
הבינלאומיתוהישראלית.נחשבכלהשנים
ליוםשבתון.חבריבאריהשתתפובעצרות
ומצעדיםארציים.במאי,1956בגללהמצב
הבטחוניהמתוח,הגיעופועליםממקומות
שוניםבארץ,לעזרהבביצורים.גםבמאי
1970הוקדשיוםעבודהלקרןלישוביספר,
לחיזוקמצבםהבטחוני.מאז1990קיימו
מדישנהבאחדבמאיעצרתאיזוריתבבארי
ויוםעיוןעלנושאיםהקשוריםלתנועת
הפועליםבארץובעולםועלבעיותכלכלה
וחברהבמדינתישראל.
הביצורים)מתחםהתחמושת(-קירות
בטוןואבןבנוייםבצורתהאותח'ונתמכים
בתלוליותעפרמבחוץ,כ–3ק"מממערב

‰‡¯·‰

‰

למשק.נבנוע"יהבריטיםבשלהימלחמת
העולםהשניהואמוריםהיולשמשלאיחסון
תחמושתשלחילהאוירהבריטי.עדכמה
שידוע,הםאףפעםלאהיובשימוש.
הביתהאדום-ביתדו–קומתיבמרכז
המחנהבבארות)ע"ע(.בקומההתחתונה
שכנוהמרפאה)ע"ע(,מפעלהעור)ע"ע(
ומפקדתגלילדרוםשל"ההגנה".בקומה
העליונההיתההנשקיה.יתרהחדרים
שימשושיכוןלחברים.שםהביתבאלו
בגללצבעוהאדמדם.
הבראה-בימיהצנעשלשנותה–50
היהסעיףההבראהחלקמהחופשההשנתית
שלחבריבארי.כלחבריכולהיהלצאת
לאחדמבתיההבראהבארץ,אחתל–3
שנים,ע"חהחופשההשנתית.בנוסףלכך,
מדישנה)בד"כבחודשיהקיץ(היו
מחליטיםעלשבועעדשבועייםהבראה,
שמשמעותה-מתןתזונהטובהיותר
בחדר–האכילה,באותםהשבועיים.
באוגוסט1966התקבלתקנון"נופשעל
גלגלים"שאיפשריציאהלנופשברכבשל
המשקאוברכבשכור.שבועההבראה
האחרוןבחדר–האכילההיהביולי.1969

הביתהאדוםבגדרה:המרפאה,הנשקיהומפעל
העורבמבנהאחד

מצעדהאחדבמאי:פועליכלהעולם,אולפחות
כלהארץ,התאחדולשעהקלהשהסתיימהבמגרש
החניהשלההסעותהמאורגנות

הביצורים:מבניםשלהצבאהבריטישנועדולהפריעלפלחיםלעבדאתהשדות.

‰ ‡ ¯ · ‰
אחדבמאי:חגמרכזי
עםסמל,שהפךליום
עבודהלמעןמטרות
מזדמנות
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הדס:מחזורו'1970,

הגדהשלפסחבבארות:אביבוחרותעםפרוזה
בתזמננובשיכפולסטנסיל

הגדהשלפסחשלבארי:בואואשקלךבניהאדם
והידדהקוצריםמלבבךינסר...

הגדהשלפסח-הראשונה,יצאהלאור
בקב'הצופיםב'בבנימינה)ע"ע(בתש"ה.
בשנתתש"ויצאהלאורבקב'"הצופים
ב'-בארות",הגדהמודפסתבשיטת
מולטיליט.אופיההגדההיהדומהלמקובל
בתנועותהקיבוציותבאותםימיםוהיא
היוותהאתתכניתהחג.היהבהשילוב
קטעיםמהמקראומההגדההמסורתית,עם
קטעישירהופרוזהבתזמננו.החלוקה
היתהלפיהנושאיםהבאים:אביב,יציאת
מצרים,חרות,השואהוקיבוץגלויות,
שיחרורהאדםוהעםמשיעבודועצמאות
ישראל.בשניםתש"ח-תש"יקראובהגדה
משותפתשלנען,בארותורביביםובתשי"א
יצאהלאורהגדהמודפסתבהוצאתקב'
בארי)איוריםשלפ.קור(.בהגדהזוכבר
לאנכללושלושתהנושאיםהאחרונים
והסתפקובארבעכוסות-כוסאביב,כוס
חרות,כוסברכתהארץוכוסהשלום.
בשניםתשכ"ה-תש"ל,קיבוץבאריאימץ
אתההגדהבהוצאתהקבה"אובשנים
תשל"א-תשמ"ח-אתהגדתהקבה"מ.
החלמתשמ"טעדתשנ"החזרולהוציא
הגדותשלפסחבהוצאתבארי.

)רפופורט(ברילוארנוןשזר(.נפלבמלחמת
יום–הכיפורים-אוריחוטר–ישיז"ל,נפטר
גיוראשורקז"ל.מחנכיהמחזור-בוריסבר–סיניועליזהגורל.

הגשהעצמית-שיטהשלחלוקת
האוכלבחדר–האכילה,בשירותעצמי.
השיטההוכנסהבסוף,1970לפניהמעבר
לחדר–האכילההחדש)ע"ע(.עדאז,חלוקת
המנותוהאוכלהכללינעשתהע"יעובדי
חדר–האכילה,באמצעותעגלות,והקפידו
עלהחובה"למלאשולחנות".
הדס-מחזורו'בביה"סבבארי14.חניכים
וחניכות)מהם4ילדיחוץ(,סיימואת
לימודיהםבתש"ל).(1970עד1995נשארו
בבארי4ח"ח)יונתןבכור,אורילב,נועה

הדר:מחזורכ"א1987,הבנותלמעלהוהבנים
למטה,כפישהיהנהוגבשנותהשמונים
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הדףהקרבי-חולקליחידותהקרביות
שלצה"ל,במהלךמלחמתסיני)ע"ע(5.
גליונותהודפסובדפוסבארי)ע"ע(,
במסגרתהמאמץהמלחמתיהכולל.גם
במלחמתששתהימיםהודפסדףקרבי
בדפוסבארי,עבורעוצבתהשריון.

הדףהקרבי:בשנת1956הסתייעצבאהגנה
לישראלבטכנולוגיההמתקדמתשלדפוסבארי
למיגורהאויבבמהלךמלחמתסיני

הדר-מחזורכ"אבביה"סבארי18.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ז).(1987עדינואר
1996נשארובבארי13ח"ח)לאהאזולאי,
נטעאפטלון,גילבויום,אורוןבירה,תמי
)בכר(ברוך,אילןחרובי,נרקיס)צורף(
הנד,אריקקראוניק,ליאתרוט,רעיהרותם,
יגאלשיטרית,לילך)שפר(חדדוניר
שרמק(.מחנכותהמחזור-זהרכסלוז"ל
ודליהלוי.
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הכשרתהנוה"ע:התקבצובמעוז–חיים,
סקלובכפרסולד,הקימואתבארות
בגדרהואתבאריבנחאביר

הדרים-שכונהחדשהבצדהדרום–מזרחי
שלהמשק.ב–1995נבנובה4בתיםובכל
בית3דירות.שטחכלדירהכ–80מ"ר.
נקראהכךמשוםקרבתהלפרדס.
הדשאהגדול-חלקתהדשאממערב
לחדר–האכילה,ששטחהכדונםאחד.לאחר
בנייתמקלטבצידוומעליובמהרחבה,
הפךלהיותהדשאהמרכזיבבארי.בחודשי
הקיץנערכועליומסיבותוחגיגותלרוב
חגימחזור,חגיגותבר–מצווה,חתונות,חגהעליהורביםמחגיישראל.
הוצאהלכביש-נוהגמקובלבבארי
להוצאתנוסעיםלכבישב"ש-ת"א)או
להבאתםמשם(,בשעותקבועותאולפי
הזמנהמראש.הנסיעותבמשךהיום
מתבצעותע"ינהגיבית)ע"ע(ברכבבית.
הוריחברים-המעוניניםבכךמתקבלים
בבאריבמעמדשלהורים.הםמקבלים
דירותותנאיםמיוחדים,בהתאםלצרכיהם
ומשתתפיםבהוצאותהקיוםשלהםכפי
יכולתם.ב–1995היובבארי14הורי
חברים.
ההכשרההבבלית-בשלהי1949
הגיעהלבאריקבוצהשל40ח"חצעירים,
שעלומעירקבדרךלאדרך.מעטיםמהם
היוחבריםבתנועתהחלוץוידעומעטעל
הקיבוץ.בתקופתהכשרתםלמדואת
הקיבוץוהתגבשולגרעין.בשנותה–,50
חלקםהתגייסולצה"לואחריםעזבוכדי
לעזורלמשפחותיהם,שהגיעולארץעם
גלהעליהמעירק.בבארינותרהרקסגולה
מנור.נפטר-אליהושהרבניז"ל.
הכובעהאדום-להקת"זמרים"

שהופיעהדרךקבעבחתונותומסיבות
פורים)ע"ע(.היתהשרהפיזמוניםשל
הומורוסטירה.שמהבאלהבגללכובעי
ה"טמבל"האדומיםשהיונוהגיםלחבוש
בעתהופעתם.השתתפובה,בהרכבים
שונים-איזירייך,חייםרענן,צילהזיו,
גדעל'ההלמןובוריסבר–סיני.
הכנות-אגףבמטבח,בומכיניםאת
האוכללארוחותהבוקרוארוחותהערב.
חדרההכנותנמצאב"צומתדרכים",בין
המטבח,האקונומיהוחדר–האכילה)ע"ע(.
הכשרות-קבוצותהכשרהוגרעינים
שקיבלואתהכשרתןבבאריונועדו
להשליםקיבוציםאחריםואלוהן":בתלם",
"הכשרתכיס"",מרשה"",קמה",
"מבשרת"",עתיד"",דרום"",גובר",
"אשליל"",רתמון"",אלרן"",ערבה",
"מתנן"",אשליה").לגביכלאחת
מההכשרות-ע"ע(.

הדשאהגדול:דונםשלדשאשנועדלחגיגות
ואסורלשחקעליוכדורגל)כמובתמונה(

הכשרתהנוה"עבמעוז–חיים-
ראשוניחבריה,יוצאיסניפיהנוער–העובד
בנשרובשכונתבורוכוב,החלולהתקבץ
במעוז–חיים,בקיץ.1942אליהםהצטרפו
חבריםוחברותנוספים,מסניפיםשונים
בארץומספרעוליםמפולין,סוריהועירק.
לאחרכשנההצטרפהלהכשרהקבוצה
גדולהשלבנותמהחווההחקלאית
בפתח–תקוה)כ–20בנות(.בקיץ1944
מנתהקבוצתההכשרהכ–50ח"ח.מרבית
קבוצותההכשרהבאותהשנהגוייסו
לפלמ"ח.הכשרתמעוז–חייםהוגדרה
כגרעיןהמיועדלהתיישבותונשלחהלעזרת
קיבוץכפר–סולד.עיקרהעבודה
בכפר–סולדהיתהסיקולהאדמותומשום

הכובעהאדום:להקתזמרפופולריתשקדמה
לחיפושיותולמשינה
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כךאימצההקבוצהלעצמהאתהשם-
"הסוקלים")ע"ע(.לאחרכחצישנהעברה
הקבוצהלמחנההסוכנותלידגדרהוהקימה
אתקב'"בארות")ע"ע(.
הכשרתכיס-בספטמבר1957הגיעה
אלינוקבוצהשלשבעהנערים.שם
ההכשרהנגזרמהיותםמעטים.מדריכם
היהיוסמהכשרת"במעלה")ע"ע(.
הלבשה-חלוקתהבגדיםעדסוףשנות
ה–50נעשתהבקיצוב.לכלחברוחברה
הוקצבומספרקבועשלפריטילבושלבגדי
עבודהובגדימנוחה.ב–1959החלולחלק
בגדימנוחה)ע"ע(לפיבחירה,מתוך
קבוצותבגדים.החלמ–1964עברולחלוקת
בגדיםותפירתבגדיםבמתפרהבשיטת
הניקוד)ע"ע(.ב–1970אוחדותקציבי
ההנעלהוההלבשהומ–1991נכללתקציב
ההלבשהבתקציבהאישי)ע"ע(.

הליוגרף:מכשיראיתותסולאריבנחאביר

עושיםזאתכדילשמורעלהכושר.חלקם
לשםהרזייה,ואצלאחריםזהרקמגביראתהתאבון.
המסגרת-שלבשלארגוןחניכיתנועת
הצופים,מעריםשונותבארץ.הוחלטעל
הקמתהבינואר,1973במטרהלגבש
גרעיניםלהתיישבות.הפעילותהחינוכית
והארגוניתהתרכזהבכיתותהשביעיותשל
בתיהספרובוצעהע"ימדריכיםקבועים
ומדריכיםגחים)פעיליםליוםאולערב
בשבוע(.החניכיםהיומבקריםמדיפעם
בבארי,לגיוסיםבעבודותשונותבמשק.
חלקםאומצוע"ימשפחותבבארי.רוב
הגרעיניםהיומיועדיםלהשלמתקיבוץ
רתמיםולבארי.
הנהלתחשבונות-מלווהאתקיבוץ
בארימאזהיווסדו.מספקתשרותיהבניהול
חשבוןההוצאותוההכנסותשלענפיהמשק

הליכהמסביבלגדר:ספורטעממיהמנצלאתמבנההישובלהליכהסיבוביתבשעותשונותשלהיממה

הליוגרף-מכשירלאיתותבעזרתמראות
המחזירותאתקרניהשמשלמרחקים.
בבאריהשתמשובובפעםהאחרונה,ביום
העליהלנחאביר)ע"ע(.

הלבשה:במתפרהתופריםמ–1964בגדימנוחה
לפיבחירה;מישעבדעםבגדימנוחהלאנחשב

הליכהמסביבלגדר-ספורטשהתחבב
בשניםהאחרונותבבאריעלחבריםוחברות
מכלהגילים.זוהיצעידהנמרצתביחידים,
בזוגותאובשלשותלאורךהגדר.חלקם

השוניםובניהולחשבונותעםגורמיחוץ.
עוסקתבסיכומיעבודה,ביטוחובעריכת
מאזניםשנתיים.בשניםהראשונותהיה
מחסורחמורבעובדיםמקצועייםשגרם
לפיגורים.בסוףשנותה–50החלולהכניס
מיכוןשהביאלשיפוריםולהקלהמסויימת.
בתחילתשנותה–70נעזרובשירותימחשב
חיצונייםובראשיתשנותה–80חוברה
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הנה"חבכבליםלמחשבהמרכזישבדפוס.
משכנההראשוןשלהנה"חהיהצמוד
למזכירותהטכניתורקביולי1975הועברה
למבנההישןשלהמרפאה)ע"ע(.במאי
,1992לאחרשהמבנההישןנסדקוהתפורר,
הועברההנה"חלמבנהמשופץ)לפניםבית
הפעוטים"צפרירים"ו"ענבלים")ע"ע((.
בהנה"חעובדיםכ–10ח"ח,חלקםבמשרה
חלקית.
הנוערהעובדוהלומד-תנועתהנוער
שלההסתדרותהכללית.השתייכואליה
הכשרתהנוה"עבמעוז–חיים)ע"ע(,הכשרת
"במעלה")ע"ע(וכן,מספרהשלמות
וגרעיניםשהצטרפולבארילאחרמכן.אל
התנועהמשתייכתגםחטיבתבניהקבה"מ,
היום-חטיבתבניהקיבוץ)ע"ע(.
הנעלה-עדאמצעשנותה–60חולקו
הנעלייםבבאריבקיצוב.זוגנעלימנוחה
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העיגול:הכיכרהראשונהבבארי,שנבנתהעלמנתלהסדיראת
התנועההצפופהבראשיתהישוב;היוםנמצאבאותומקום-
מגרשהחניההראשילטרנזיטיםומיכליותחלב

אחתלשנתייםונעליעבודה-לפיהצורך.
נעליילדיםהוחלפולעתיםיותרקרובות
וכשהחלוללחוץ,היוגוזריםאתחלקם
הקדמיואצבעותהרגלייםשלהילדיםהיו
מציצותהחוצה.ב–1964עברולחלוקת
נעלייםבשיטתהניקוד)ע"ע(וב–1970
אוחדתקציבההנעלהעםתקציבההלבשה
)ע"ע(.
הסוקלים-שםשאימצהלעצמההכשרת
הנוה"עממעוז–חיים)ע"ע(משנשלחה,
ביוני,1944לעזרתקיבוץכפרסולד.
העזרההתמקדהבעיקרבסיקולאדמות
המשק,שזהאךעלהלהתיישבותבגליל.
ב–5בנובמבר,באותהשנה,יצאהקבוצת
"הסוקלים"כגוףעצמאילגדרהוהקימו
את"בארות")ע"ע(.

העמסתחצירעםקלשונים:צורתעבודהנפוצה
בחקלאותלפנישנתגלוהמלגזותלמיניהן

הסיבובשלוכסלר-עיקולחדבכביש
הנגבהמערבי,מצפוןלפרדס)ע"ע(.הכביש

הנוערהעובדוגםהנוערהעובדוהלומד:
לעבודהלהגנהולשלום,עלהוהגשםועוד...

הסוקלים:כךסוקלהאדמתכפר–סאלדע"יחלוציםשידעולעקורסלעיםולהזיזהרים
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הפגזות:במלחמתששתהימיםנפלפגזישירעלגןשקד;הילדיםהיובמקלט,למרבההמזלורק
הבובהשלאביביתנפצעהבאורחבינוני

נסללבראשיתשנותה–50ואמורהיה
לחצותאתשטחיהמספוא.אךכתוצאה
מלחץשהפעילומרכזהמספוא)זאבוכסלר(
ונציגיהקיבוץעלמע"צ,הועתקהתוואי
שלהכבישמזרחה.הסיבובהחדשנוצר
כתוצאהמכך,נקרא"הסיבובשלוכסלר".
במשךהשניםנגרמותאונותרבותבמקום
זהוב–1993נסללהכבישמחדשוהעיקול
תוקן.

הפועלבארי:אגודתספורטמפוארתשפעלה
בנגבהמערביוהגיעהלהישגיםלאמעטים

העיגול-כיכרעגולהשנבנתהבכניסה
למשקעםסלילתכבישהגישה,בראשית
שנותה–.50בספטמבר1959זיפתומחדש
אתהכבישוהכיכרעדלמכוןהחליבה
)ע"ע(.הכיכרחוסלהעםהקמתמגרש
החניההמרכזי)ע"ע(ב–.1983
העמסתחצירוקש-העמסתהחבילות
הכבושותעלהפלטפורמותנעשתה
בתחילהבאמצעותקלשונים.גםסידור
החבילותבמתבניםנעשהבידים,לרוב
בגיוסים)ע"ע(.עםרכישתהמעמיס
הראשון,בתחילתשנותה–,70חלההקלה
רבהבעבודהזו.כיוםנעשותכלעבודות
ההעמסה,ההובלהוסידורהחבילות
במתבניםבשיטהממוכנתוללאגיוסים.

הפועלבאריבכדורגל:קבוצהשידעההישגיםאדירים
בשנותהששיםוהגיעהעדתחתיתליגהב'

הפגזותעלבארי-ב–18במאי1948
החלהההפגזההמצריתהראשונהעל
נחאביר.ההפגזותנמשכולסירוגיןבזמן
מלחמתהעצמאות,והאחרונההיתהבראש
השנהתש"ט),(4.10.1948בהנהרגיצחק
בן–יהודהז"ל.לאחרהמעברלאדמות
ווחידאת)ע"ע(",זכה"קיבוץבארילשתי
הפגזותנוספות.האחתב–28באוגוסט
,1955כאשרנפלפגזבשדההכותנה.בדרך
מקרהשהובשטחילדיהגןובניהחטיבה

הפועלבארי:ותיקינבחרתהריצה
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מקיבוץאפק,שבאולעזורבקטיףהכותנה.
הפגזהנוספתעלהקיבוץהיתהעםפרוץ
מלחמתששתהימים)ע"ע(,בהנפגעוגן
"שקד"ומספרדירות.שתיההפגזותבאו
מכיווןהעירעזהולאהיופגיעותבנפש.
הפועלבארי-משתייךלאגודתהספורט
"הפועל"ושמרעלקשרהדוקעםהמדור
לספורטבתנועההקיבוצית.הסקטור
ההתיישבותילאהוכרבמרכזהפועלכמחוז
נפרד.קבוצותספורטאיםחבריבארי
השתתפובענפיספורטרביםועד1985
קיבלסניף"הפועל"בבאריהקצבותזעומות
לפעילותוהספורטיבית.ההקצבות,מכספי
ההימוריםבספורט,ניתנובעיקרלפעילות
בענףהשחיה)ע"ע(,ובמשחקיהליגות
בטניס)ע"ע(,בכדורגל)ע"ע(ובכדורסל
)ע"ע(.ב–1985קבעהועדהבראשותאהרן
ידליןקריטריוניםחדשיםלחלוקתהתקציב,
עםעדיפותלקידוםענפיםמסוימים
בספורט.התקציביםלסניף"הפועלבארי"
הוגדלובהרבה,אםכיאיןהםמכסיםאת
ההוצאותהריאליות.כלהספורטאיםבבארי
רשומיםכחבריםב"הפועל"ומשלמיםדמי
חברודמיביטוח.בתקופתשיאהפעילות
היורשומיםכחבריםב"הפועל"מעל
ל–200ספורטאים,מבוגריםוילדים.כיום
מתרכזתהפעילותבעיקרבכדורסלובטניס
)במסגרתהליגות(,ובכדורגל,כדורעף,
אתלטיקהושחיה)במסגרותאיזוריותשל
המ.א".אשכול"ו"שער–הנגב"(.לגבי
העתיד,מצפיםלבנייתאולםהספורט
)ע"ע(.נציגבארימטעםהתק"םבמזכירות
ובמרכז"הפועל",מאזשנותה–-60
מושק'הגלברד.
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הצופים:קבוצתגרעין
המייסדיםשחברולנוערהעובד
להקמת"הצופיםב'–בארות"

הצגותבבארי-בשנותה–50הוזמנו
כלישוביהאזורלהצגותתיאטרוןבבארי.
ההצגותבוצעובימיהקיץ,עלבמה
מאולתרת,במדרוןשממערבלחדר–
האכילה.חבילותקששימשובמקום
ספסליםוהופיעובו"התיאטרוןהקאמרי"
)עם"-וולפונה"",הנפשהטובהמסצ'ואן",
"נאסרא–דין"ועוד(ו"האהל")עם-
"החיילהאמיץשוויק"(.משנבנה
האמפיתאטרוןהאיזוריבגברעם,הוא"גנב"
אתכלההצגות.החלמתחילתשנותה–80
משמשבית–העם)ע"ע(למופעיאמנות
שונים.כיוםישאולמותגםבמועצה
האיזורית"אשכול",ובקיבוץדורות.
הצופיםב'-שכבהארציתבתנועת
הצופים,מת"א,חיפהוירושלים.ב–1942
התחלקולהכשרהבשלושהקיבוצים-
חפציבה,דורותומעוז–חיים)בפלמ"ח(.
לאחרכשנההתקבצוכולםבקבוץתל–יוסף
ובנובמבר1944יצאוכפלוגהלבנימינה
)ע"ע(.הבנות,ברובן,עבדובמשקיבית
והבנים-רובםבמחצבתשפיה.חלקם
עבדובמשקהעצמי)גן–ירק,רפתוגידולי
שדה(.מטרתםהיתה-גיבוש
חברתי–קיבוציוצבירתנסיוןבעבודה
חקלאית,כהכנהלהתיישבות.ב–7
באוקטובר,1945קבוצת"הצופיםב'"
הגדירהעצמהלקבוץ–המאוחדולאחרמכן
התאחדהעםקבוצתהנוה"ע"בארות"
)ע"ע(.שםהקבוצההמאוחדתהוסב
ל"הצופיםב'–בארות")ע"ע(.

הצופיםב'–בארות-ב–9באוקטובר
1945הוחלטעלאיחודביןקבוצת"הצופים
ב'")ע"ע(וקבוצת"בארות")ע"ע(,תחת
השם"הצופיםב'–בארות".קבוצתהצופים
ב'עברהלגדרהוהקבוצההמאוחדת
המשיכהבמשימותיה-בכיבושהעבודה,
בבנייתמשקעצמילקראתהתיישבות
ובהחזקתפלוגתהעבודהבסדום)ע"ע(.
לאחרהאיחודמנתההקבוצההמאוחדת
כ–110ח"ח.במוצאייוםכיפורתש"ז,
עלתההקבוצהלהתיישבותבנחאביר,
במסגרתעלית11הנקודות)ע"ע(.עם
העליההתאחדההקבוצהעםהגרעיןהבבלי
)ע"ע(.עדפרוץמלחמתהעצמאות,היתה
הקבוצהמפוצלתל–3מקומות-גדרה,
נחאבירוסדום.עםתוםהמלחמההחלו
בהעברהלמקוםהחדש.ההעברההסתיימה
בנובמבר.1949
הצעיר-כינוישניתןלחבראליהוגת
בצעירותוונשמרבמשךשניםרבות,גם
כשכברלאהיהכל–כךצעיר.
הצעירבנחאביר:הכינויהוענקלאליהו
גתבשלהיותוצעירבחודשייםמרוב
החברים

הקיבוץהמאוחד"-תנועה
התיישבותית–רעיונית,הדוגלתבהקמת
קיבוציםגדוליםופתוחים,עליסודאחדות
העבודההעצמיתוהשכירה:אחדות
החקלאות,המלאכהוהחרושת,אחדות
הגלויותושילובהדורותבישובאחד".
)פרטיםנוספיםראההאנציקלופדיה
העבריתכט',עמ'.(47קב'"בארות"
הצטרפהלקבה"מבדצמבר1944וקב'
הצופיםב'-באוקטובר.1945
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השכבה:ארבעהילדיםבחדרעםשמונההורים
שמספריםסיפוראישילפניהשינה)קריקטורהשל
דןמ"פנימיבהחלט"(

הקמה:בשתייםמשכיביםאתהילדיםכדילהעיראותםבשלוששילכולהוריםבארבע

הקמה-השעותבין2ל–4אחה"צ,בהן
היומקימיםאתהילדיםהקטניםבבתי
הילדיםובכיתותהנמוכותבבית–הספר.
דואגיםלהלבישם,להאכילםולשלחםלבתי
הוריהם.לרובהיתהההקמהמתבצעת
בתורנותשלהוריםמענפיהמשקהאחרים.
ההקמהבוטלהעםהכנסתהרפורמהבחינוך
)ע"ע(.
הקפתהתבור-החלמ–1956החלו
חבריםלהשתתףבמירוץהעממילהקפת
התבור.מאז,המשיכולהשתתףבוכמעט
מדישנה.במרוץה–,39באפריל,1991
השתתףנחשוןנגלרבמרוץהתחרותיוהגיע
למקוםהראשון.השתתפותחבריבארי
בהקפתהתבורנפסקהבסוףשנותה–.80

הקפתהתבור:ארועהספורטהמרכזישסחףעשרות
ספורטאיםמבאריבשנותהחמישיםוהששים

הרמתכוסית-מסיבתחבריםצנועה
לציוןארועחגיגי,כמוהולדתבןאונכד,
נשואיןאוארועמשמחכלשהו.הנוסח
הקבועלהזמנה":הנכםמוזמניםלהרמת
כוסית,לכבוד...עלהדשאשליד"...או
פשוט":הינכםמוזמניםלמועדוןלהרמת
כוסית,לכבוד"...
השבעה-טקסקבועשהיהמקובל
בחטיבתבניהקיבוץבבארי)ע"ע(,עם
קבלתבניהמצווהלחטיבה.הטקסכלל
מעברמבחני"אומץ"ו"סיבולת"מיוחדים.
ב–1989בוטלהטקסובמקומוהונהגטקס
"מכובד"וצנועיותר,הכוללחתימהעל
תעודהוהטבלתהמתקבליםלחטיבהבמי
הבריכה.עםטקסההשבעהנפתחשבוע
החטיבה)ע"ע(.

התעמלותלחברים:נפשבריאהבגוףבריא )פחותאו
יותר(באולםהתעמלותשהיהסככתמיוןלאפרסקים
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השכבה"-טקס"קבועשהיהמקובל
בבתיהילדים,בתקופתהלינההמשותפת
)ע"ע(.ההוריםהיובאיםמדיערבלהשכיב
אתילדיהם,לספרלהםסיפוראולשיר
להםשירערש.האחרונהשנשארהבשעות
ההשכבההיתהאחתהמטפלותהקבועות.
הוריםשהיולהםמספרילדיםקטנים,
התקשובמיוחדבשעותההשכבה,בגלל
הצורך"להתפצל"למספרבתים.
השלמות-קבוצותהכשרהוגרעינים
שקיבלואתהכשרתןבבאריונועדומראש
להשליםאתבאריואלוהן":ההכשרה
הבבלית"",במעלה"",בארות"",להבה",
"אלומה",גרעין"אביר",גרעין"תל–גב"
וגרעין"בריא").לגביכלאחתמההשלמות
ע"ע(
התעמלות-מנובמבר1958החלולפעול
חוגיהתעמלותלחבריםובעיקרלחברות,
בהדרכתמיכאלגדיש.מאזפועלהחוג
בהתמדה)עםהפסקותקלות(,עדעצם
היוםהזה.מתחילתשנותה–70מתקיים
חוגהתעמלותלחברותותיקותבהדרכת
שוש)פלד(כרסנטי.בשניםהאחרונות
נוספוחוגיםלחברותצעירותולחברים-
בהדרכתנעמימוקהוחוגהתעמלות
לסובליםמכאביגבבהדרכתויויאן
מנחל–עוז.בהקשרלהתעמלות,ראויה
לציוןמאיהאלון,שהשתתפהבאליפות
הארץלבנות,ב–)1987זכתהבמקוםהשני(
ובאליפותהעולםבשטוטגרט,ב–.1989
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ואדיאשפה-תחילתולידהרפת,ממזרח
לקיבוץבארי.בשנותה–50נהגולזרוקבו
אתהאשפה.לידהואדיישבוסתןתאנים
ו"סאבר'ס"ועץאשלגדול,עלשמונקראת
הכיתההראשונהבביה"ס-כיתת"אשל"
)ע"ע(.לפניכ–10שניםיישרההקק"לאת
הקרקעבאזורונטעהחורשתאקליפטוס
באפיקהואדי.עץהאשלנטמעביןעצי
האקליפטוס.

ואדימטרות-קטעמביתרונותואדי
נחאביר)ע"ע(,מצפוןלבארי.בעברשימש
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בארי.שמוניתןלובגללצורותהקרקע
שלדפנותיוהמזכירותפילים.בינואר1975
נתגלהבואדיסמוךלוחטשלפיל)ע"ע(.
נקראגםואדי"הרכבת",בגללשורותשל
חביותעם"חלונות"שהציבובועובדי
הקק"ל,למניעתהסחף.
ואדיפלמ"ח-תחילתוממערבלקיבוץ
בארי,הואפונהלדרוםמערבונשפךלנחל
גרר.לאחרשנטעובועציאקליפטוס,
שימשלקיוםמחנותלדוגמאלכיתות
בני–המצווה.לאחרמכןשימשכאתר
תצלוםאוירשלהואדיות
מסביבלבארי-
.1ואדיאשפה
.2ואדימטרות
.3ואדינחאביר)נחלסחף(
.4ואדיפילים
.5ואדיפלמ"ח

3

2
4

1

5

כמקוםלמטווחיםומכאןבאלושמו.כיום
מקיימיםבואתמפגניהאששלחטיבת
בניבארי,בחגיגותבני–המצווה)ע"ע(.
ואדינחאביר)נחלסחף(-מנקזאתמי
הגשמיםמבתרונותבארי)ע"ע(,מצפון
לבארי.הואחוצהאתכבישהבטון)ע"ע(
ונשפךאלנחלהבשור,כ–80מ'מגבול
רצועתעזה.פירושהשם-מבתרים,או
חריציםהנוצריםבאדמה.השטחיםשמדרום
לנחל,מכונים"אדמותנחאביר",עליהן
עלתהלהתיישבותקבוצת"הצופים
ב'–בארות")ע"ע(.
ואדיפילים-הואדישמצפוןלקיבוץ

ואדיפילים:נקראכךבשלדמיונוהרבלפילים;
בסוףהסתברשבאמתפעםהיושםפילים

לסילוקהאשפה.אתשמונתנולוילדי
ביה"סהראשונים.
ווחידאת-משפחהערבית–בדואית
שישבהעלאדמותיהבשכנותלנחאביר.
שמרהעליחסיםטוביםעםקיבוץבארי
מיוםעליתועלהקרקע.עםפרוץמלחמת
העצמאותעברההמשפחהלגורבעזה,
בהשאירהאחריה4בתים,בכללם-
בית–השייח')ע"ע(.לאחרהמלחמההתמקם
קיבוץבאריעלאדמותהווחידאת.
המשפחההמשיכהלשמורעלקשריהעם
קיבוץבארי.לאחרמלחמתסיני)ע"ע(,
עברההמשפחהלגורבישראל.
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וינקה:אחדמסוגיצמחי
המרפאשגודלובבארי
בתקווהלהביאתרופה
למצבהכלכלי

ווחֵידי-רכסממערבלנחאביר,עלגבול
רצועתעזה.מתבלטעלקוהרקיעע"י
שלושהעצישקמהגבוהים.בראשיתשנות
ה–50עברהמשאיתצבאית,בטעות,את
הגבולבאותומקוםונלקחהבשביע"י
חייליםמצריים.במלחמת"קדש"נמצאה
המשאיתבעירעזהוהוחזרהלבעליה.
וידיאו–אפי-שידוריסרטיםהמועברים
מדיערבבכבליםמאזאוגוסט.1983חדר
הוידיאוממוקםבמרתףחדר–האכילהוהוא
נקראעלשםמפעילווהאחראילו-אפרים
צורף)אפי(.ב–1993קםלו"מתחרה"
בערוץכבליםנוסף-אולפןהוידיאו)ע"ע(.
הוילות-מבנישיכוןלבניהנעוריםבאיזור
ביה"ס,נבנובשלהישנותה–.60בכלמבנה
שתידירותעםשירותיםובכלדירהגרים3–2נערים/ות.

וידיאואפי:תחנתכבליםבעלתרייטינגגבוה,המקרינה
סרטיםבאיכויותשונותבשעותשונותשלהיממה

וינקה-צמח,שפרחיוסגוליםאולבנים
והואמשמשלנוי.מעליוושורשיומייצרים
גםתרופות.ב–1977החלולגדלובענף
השלחין)ע"ע(ולשווקולחב'"טבע".
ב–1983הופסקגידולהוינקה,בגלל
אי–כדאיותכלכלית.
הועדההכלכלית-פעלהבגדרה
ובנחאבירעדפרוץמלחמתהעצמאות.

עסקהבתכנוןהשקעות,תקציביםובבעיות
כספים.בשנותה–80הוקמהבבארימחדש
ובראשהעומדמרכזהמשק.הוועדהמונה
16ח"ח,מהם8חבריםבוועדהמתוקף
תפקידם).מרכזמשק,מרכזמשקלשעבר,
גזבר,גזברלשעבר,מנהלהדפוס,חשב,
רכזעבודהומזכירפנים(.בנוסףעלאלה
עוד8חבריםהנבחריםע"יכללהחברים.
הוועדההכלכליתדנהומחליטהבכל
ההבטיםהכלכלייםשלבארי-השקעות
בענפיייצורקיימים,בענפיםחדשיםובכל
הנוגעלפעילותהשוטפתשלענפיהייצור.
הוועדהכפופהלאסיפההכללית)ע"ע(
והמלצותיהמובאותלאישורה.
ועדותבבארי-קיימותכ–30ועדות,
מהן12ועדותכלכליותוכלליות:ועדת
משק,כוח–אדם,משאבי–אנוש,מינויים,
עבודה,כספים,קניות,רכש,רכב,תקציב,
תכנון,בטחון.כלהשאר-ועדותהפועלות
בתחוםהחברה,החינוך,והתרבות:ועדת
חברה,חברים,קליטה,קשר,עזרת–קרובים,
שיכון,הלבשה,הנעלה,אספקה,בריאות,
"גיל–הזהב",בנים,חינוך,גר"ג,תרבות,
ספורט.בנוסף,מדיפעםנבחרותועדות
אד–הוק,לנושאיםמיוחדים,כמוועדת
מק–תיכון)ע"ע(,צלח"ת)ע"ע(ועוד.
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ועדתמשק:כךיושביםכלאנשיהכלכלהלבושים
דובוניםומחליטיםלגדליעניםאולשתולחוחובה
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ועדתבנים-הוקמהלראשונהבאוקטובר
,1977במקוםועדתקשר)ע"ע(.קיבלה
אתסמכותהמוועדתחברה)ע"ע(.
מתפקידהלטפלבצרכיםהייחודייםשל
הבניםעםסיוםלימודיהםבביה"סועדגיל
)30לאכוללבניםשהםעצמםהורים
לילדים(.ועדתבניםמלווהאתהבנים
בתקופתשירותםהצבאי,שיחרורםמצה"ל,
היקלטותםבעבודה,יציאהלחופשה,
ללימודיםועוד.כלזאת,תוךהתחשבות
בצרכיםשלכלאחדושמירהעלהחובות
והזכויותהמוגדרותבתקנוןהבנים)ע"ע(.
מרכזהוועדהב–3השניםעד-1996צבי
אלון.
ועדתבריאות-בראשהוועדהעומדת
רכזתועדתהבריאותבמשרהחלקיתועליה
מוטלתהאחריותהכוללתעלמערכת
הבריאות,כוללהפיקוחעלהתקציב.היא
שומרתעלקשרעםעובדותהמרפאה,
הרופאומרפאתהשיניים,עםמכון
הפיזיוטרפיה,הדיאטנית,צוותהאמבולנס
והצוותהסיעודיועלקשרמנהליעם
קופ"ח.כמוכןשומרתעלקשרעםמוסדות
ובעליתפקידיםבבית-מרכזועדתחברה,
מזכירפניםומרכזמשק)ע"ע(.בתחום
טיפולהגםהרפואההמשלימהשמחוץ
לבית)שיטתפאולה,הומאופטיה,דיקור,
ביואנרגיה,היפנוזהעצמיתועוד(,בנוסף
לעוסקיםברפואהמשלימה)ע"ע(בבית.
היאמפקחתגםעלהרפואההמונעת,
הזמנתמשקפייםוהטיפולהאורטופדי.
בוועדה5-ח"ח),מהםאחותנציגת
המרפאה(ובראשהוועדהכיום)(1996
עומדתמאירהנווה.
ועדת"גיל–הזהב"-הוקמהב–1985
כדילדאוגלצרכיהםהמיוחדיםשלהחברים
המזדקנים.תפקידיההם-דאגהלטיפול
וסיעודבריאותבמקריםהנדרשים,בשיתוף
עםעובדותהמרפאהוהמטפלות.קשרעם
מוסדותחוץ,הסתדרותהגימלאים,מחלקת
הרווחהשלהמועצההאזוריתומדור
הקשישיםבבריתהתנועההקיבוצית.כמו
כן,דואגתלפעילותחברתיתלחברים
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הגימלאיםכגון-טיולייום)5–4פעמים
בשנה(,הרצאותוסדנאות,כהכנהלשינוי
מקצועוניצולשעותהפנאי.הוועדה
השתתפהגםבהכשרתהמטפלותבקשישים
והשתלמותןהמקצועיתובתיכנוןהבית
הסיעודי)ע"ע(.תקציבהוועדהלשנת1995
כ–15,000ש"ח.כ–2/3ממנולמימון
טיוליםוהשארלפעילותהשוטפת.מרכזת
הוועדהבשנים1989-1985היתהרנה
הברון.מרכזהוועדהמ–-1989זאב
רפופורט.
ועדתחברה-דנהבנושאיחברהכלליים,
בנושאיםעקרונייםובגיבושתקנונים.כמו
כןהיאדנהבנושאיםאישיים"כבדים".
בראשהוועדהמרכז/תבמשרהחלקית,
בקדנציהבתשנתיים.חבריםבוועדהעוד
10ח"חהנבחריםמשכבותגילשונות.
מתוךהוועדהפועלצוות–פרטממונה,בן
4ח"ח,שמתפקידולטפלבנושאיםאישיים
מיוחדים.מרכז/תהוועדהחבר/הבמזכירות
הרחבהובמזכירותהפעילה)ע"ע(וכן
חבר/הבוועדתבנים)ע"ע(,ו.שיכון
ובוועדתשיקום.תקנוניםשאושרואו
עודכנובשלושהשניםהאחרונות-תקנון
קבלתמועמדיםלחברות,ת.נסיעותלחו"ל,
ת.שיכון,ת.ביטחוןסוציאליותקנון
כלולות).לגביכ"אע"ע(.בראשהוועדה
מכהנתכיום)-(1996רוניתפלוטקין
)רשימתמרכזיועדתחברהבעבר,ראה
נספח(.

ועדתבנים:מלווהאתהבניםלאורךכלהמסלול
מהטירונותעדהמזרחהרחוקוהאוניברסיטה

ועדתכוח–אדם-מטרותיהלאייש
תפקידיםמרכזייםבבאריולדאוגלהחלפת
בעליהתפקידיםעםתוםהקדנציהשלהם.
כמוכןמתפקידהלתכנןמועמדים
לתפקידיםלטווחבינוניוארוך.החל
מאוגוסט1995הוסבשמהל"ועדהלבחירת
בעליתפקידים".בוועדהמרכזועוד3
חבריםנבחרים.מרכזהוועדהחבר
ב"שולחןעבודה")ע"ע(ועובדבתאוםעם
צוותמשאביאנוש)ע"ע(.מרכזתהוועדה
כיום)-(1996אוריתסבירסקי.

ועדתבריאות:דואגתלבריאותהציבורברפואה
קונבנציונליתואלטרנטיבית,גםבשיטותפאולה,
אלכסנדרופרילינג

ועדתמשק-ועדהפעילהשלהוועדה
הכלכלית)ע"ע(.היאעוזרתלמרכזהמשק
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ורדיה:מוטקהנבושהביא
אתהוורדיםלנגב,אהב
אותםכל–כךעדשהעדיף
שלאלמכוראותם

)שהואגםמרכזהוועדה(,בפיקוחובתכנון
ענפיהייצורובעיקר,ענפיהחקלאות.
ועדתעבודה-טיפלהבכלהבעיות
הקשורותבביצועעבודותבמשק.בשיבוץ
עובדיםקבועיםוזמנייםלענפיםבמשק.
בראשהוועדהעמדרכזהעבודה,
שמתפקידולערוךתכניותעבודהשנתיות
וחודשיותולפקחעלביצוען,כשלידו-
סדרןהעבודה,שעליומוטלאירגוןוסידור
העבודההיום–יומי)ע"ע(.החלמ–1995
הועברותפקידיו.העבודהלידי"שולחן
עבודה")ע"ע(.מרכזהוועדהכיום)(1996
דורוןצמח.ועדתקליטה-מטפלתבקליטת
משפחותאוצעיריםבודדיםשאינם
במסגרתטיפולהשלו.בנים)ע"ע(.
מועמדיםחדשיםעובריםמבחניקליטה,
חותמיםעלתצהירולאחרונה,מתחייבים
להעברתזכויותהפנסיהשלהם,לפניבואם
לקיבוץ.בד"כמתקבליםלקליטהצעירים
עדגיל.40בשלושהשניםהאחרונות,עד
,1996נקלטובבאריכ–35ח"חחדשים,
בעיקרמשפחותעםילדיםובניזוגלבנות

ועדתתקשורת:מחברתאתהקיבוץלכפרהגלובלי,
באמצעותמערכתלווינים,אנטנותוכבלים

ובניםצעירים,חבריבארי.אחדהגורמים
המקשיםעלהקליטההואהמחסורבשיכון
)ע"ע(.מרכזתהוועדהבארבעהשנים
האחרונות)עד-(1996תמרשלוי.
ועדתתקשורת-החלהלפעול
בספטמבר.1993מתפקידהלפקחעל
המגזיןלעניניבארי"-ברל'ה")ע"ע(,על
תחנותהשידורשלהוידיאובבאריועל
הפעלתלוחהמודעותהאלקטרוני)ע"ע(.
ורדיה-תחילתהשלמשתלתהוורדים
ב"בארות",עםהתקבצותהפלוגהבגדרה.
הקיםאותהמוטקהנבוז"ל,חבר
מעוז–חיים.הוורדיההוקמהבבארימחדש
ב–1958והוקצהלהשטחשל10ד'.
בוורדיהעבדו4ח"ח.העבודהבעיקרה
היתה-הטמנתיחוריםוהרכבתם,שיווק
פרחיםושתיליורדים.ב–1962נעשהנסיון
לשלוחפרחיםליצוא.ב–1963הוחלט
לצמצםאתשטחהוורדיהולהקיםבמקומה
חממות)ע"ע(.בגללאי–כדאיותכלכלית,
חוסלההוורדיה,שנהלאחרמכןוהוורדים
הועברוונשתלובחלקותשונותבחצר
הקיבוץובגינותהחברים.
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ז'ז'ז'ז'-קולותמלוויםבשריקהשרק
החברזאבעופריודעלהשמיעם.הקולות
הללוהיומשמשיםלוכאותאזהרהלהולכי
רגל,בעתשהיהחולףעלפניהם,רכובעל
אופניו.
זבוביםבבארי-בעקבותמכתבששלחה
אילהנטעלראשעירייתחיפה,ב–,1956
הגיעוהמנהלו–4עובדימחלקתהנקיון
שלהעירייהלבארי.לאחרסקרקצר,ריססו
בכלמקומותהדגירההאופינייםלזבובים.
זוהיתהפעילותמרוכזתראשונהלביעור
נגעהזבוביםבבארי.פעילותזונמשכת
מאזועדהיוםע"ימחלקתהתברואהשל
מ.א".אשכול")ע"ע(וחצרןבארי)ע"ע(.
בשניםהאחרונותהוצבובחצרהמשקגם
מלכודותזבובים)ע"ע(.
זוגון-ביתהמכילשתיכיתותבביה"ס,
המהוותחברהאחת.הדברנעשהבעבר
כאשרמספרהחניכיםבכלכיתההיהקטן
מדי.היוםנוספהגםהמגמההחינוכית,
ליצורחברותילדיםרב–גיליות.
זחלילים)נושאי"ברן"(-ממלקוחמבצע
סיני,הובאולבאריע"יצה"ל,ביולי.1957
אחדמהםניצבלמזכרתבחצרהגרוטאות
שלגן"שקד"ומשמשלהםככלימשחק.
זירגיל-אתוןשהובאהמבנימינהומשכה
אחריהאתעגלתהחצרב"בארות")ע"ע(.
הובילובהלחם,עתוניםודוארמהמושבה
גדרה.
זית-מחזורכ"הבביה"סבבארי18.
חניכיםוחניכות)מהם2ילדיחוץ(,סיימו

זירגילהאתוןואברהם
הפרוסי:הרכבשלנהג
הביתבגדרה

אתלימודיהםבתשנ"א).(1991עד1995
נשארובבארי16ח"ח-,ניבאלון,איילת
אבן,אבידעבכר,יונתבשוראי,יוגבדבורי,
נירחוטר–ישי,צחייצחקי,אורלב,ניצן
לב,מורןלוי,טופזמורן,דניתמלמן,גונן
ערוסי,איריספילו,זהרצידוןואלישרעבי.
מחנכיהמחזורהיו-ערןאבניורבקה'לה
קרול.סיסמתהמחזור,עםסיוםלימודיהם
בביה"ס,היתה":כיתהעםפוטנציאל".
זיתים-עייןערךחורשתהזיתים.
זרזירים-ציפורישירשצבעןשחורעם
נקודותלבנות.היומתארחיםבבארי,מדי
חורף.באיםבלהקותוגורמיםלאמעט
נזקיםבחקלאות.ילדיביה"סנהגולצוד
אותםבמלכודותולצלותםעלהאש.כיום,
כמעטואינםמגיעיםלמקומותינו.

זחליל:נגמ"ששללממבצעסיניהמשמשאת
ילדיגןשקדבמבצעיהגרוטאות

זרזיריםברפת:בשניםהראשונותהיובאיםבחורף;
הילדיםהראשוניםהיוצדיםאותםבמלכודות
מיוחדותשפיתחו

זית:מחזורכ"ה1991,
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חאג')יצחקדשא(ז"ל-חברבארי
לשעבר.נבחרבאוגוסט1954להיותנהג
ב"אגד")אש"ד(,מטעםקיבוץבארי.
בתחילההסיענוסעיםעלהקובארי-
תל–אביב,אךעםהארכתהכבישמסעד
לניריםהואעברלעבודבקוויתחבורה
אחרים.היהאדםיוצאדופןוהרבהסיפורים
סופרואודותיו.

חבורתהזמר-עםהפסקתפעילות
המקהלה)ע"ע(ב–,1977התארגנהקבוצת
חבריםוחברותלשירהבצוותא.חיפשו
אחרמנצח,אולםרקב–,1984הונחהיסוד
לחבורתהזמרבניצוחושלדורוןשנקר.
עד1987התחלפוהמנצחיםמדישנה
ובשנים1987–92המשיכההחבורהלעבוד
ברציפותבהדרכתהובניצוחהשלגילה
חסיד).כלהמנצחיםהיושכירים(.חבורת
הזמרהופיעהבלילותה"סדר",באירועים
חגיגייםובערבישירה.בנובמבר1986
ובינואר1989נערכובבארימפגשיםשל
חבורותזמרמקיבוציםבדרוםובנגב.
)המפגשיםבחסותהמרכזלתרבותשל
ההסתדרות(.באוגוסט1989הופיעהחבורת
הזמרעם6שיריםבמועצתהתק"ם)ע"ע(,
שהתקיימהבבארי.באוגוסט1992חדלה
חבורתהזמרמפעילותה.
חבלמעון)מועצהאזורית()-ראה-
מ.א".אשכול"(
חברתהילדים-כוללתבתוכהילדים
משכבותגילנמוכות)כיתהא'עדז'(,
המאורגנותבחברהאחת.מטרותיה-יצירת
מסגרתלהעסקתהילדיםבפעילויותשונות
שלהעשרה,עיסוקבפרוייקטיםמשותפים,
בילויומשחקיםמשותפים.הילדים
מועסקיםגםבמשקהילדים)ע"ע(
כשהמגמהלהקנותלהםערכיםוכלים
חברתייםדוגמתחברתהמבוגרים,בהתאם
לעקרונותהחינוךהמשותף.
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חגיםבבארי-במשך50שנותקיומו
שלקיבוץבאריעוצבוהחגיםהשונים
וקיבלואתאופייםהמיוחד.החגים
העיקרייםהם:ראש–השנה,יוםכיפור,יום
העליהעלהקרקע,סוכות,חנוכה,ט"ו
בשבט,פורים,פסח,יוםהעצמאות,האחד
במאי,ל"גבעומרושבועות)לגביכ"א
ע"ע(.

Á

חגבר–מצווה:מבחניבגרותשבטייםקשוחיםשל
אשוחבליםותימרותעשן

חגהבר–מצווהבבארי-הראשונים
שחגגואתחגהבר–מצווהבבארי,ב–,1958
היובניקב'"אשל")ע"ע(.ההכנותלחג
נמשכוכלהשנה)"שנתהבר–מצווה"(והן
כללומשימותקבוצתיותואישיות,
המוטלותעלכ"אמבניהמצווה)תפירת
כפתורים,נסיעהעצמאיתהעירה",חלוץ
בודדבשדה"ועוד(.מאזחוומעלל–30
כיתותאתחגהבר–מצווהשלהםורשימת

חבורתהזמר:עםפירוקהמקהלההמשיכואותםאנשיםלשיר
במסגרתדומהשנקראהמעתהחבורתהזמר

חברות–נוערבבארי-קבוצותשל
נעריםונערותבני14עד,18ילידיהארץ
אועוליםמחו"ל,אשרהתלקטובבארי
תחתחסותהשלעלית–הנוערע"שהנריטה
סולד.הםהתחנכובמסגרתבית–הספר
המקומיאובמסגרותנפרדות,עד
התגייסותםלצה"לוהצטרפוכהשלמה
לבאריעםגמרשרותםהצבאי.רשימת
החברות":איתנים"",בארות"",אורן",
"ברוש"",אלון"",עירית"",יערה"
ו"ליבנה").לגביכלאחתמחברותהנוער
הנ"ל-ע"ע(.
55

Á

≤ µ – ‰ †‚ Á

¯ Â Ê Á Ó ‰ †‚ Á

המשימותגדלה)עבודותבכתבעל
השורשיםהמשפחתיים,עליהלמצדהאו
לגמלא)אופרוייקטאחר(,הכרתהמוסדות
האזוריים,הכרתצורותהתיישבותאחרות,
מיפגשעםבנינוערבעיר,חלוץבודד
בשדה,החלפתמוריםומטפלותבביה"ס,
יוםעבודהבמשק,מתנהלקיבוץועוד(.
החגכוללהצגה,תערוכה,מפגןאשוטקס
קבלתהבניםלחטיבתבניהקיבוץ.מאז
1978מתפרסמתביומוןבכלחגבר–מצווה,

מאז,1950חוגגיםבבאריאתיוםעליה
עלהקרקע,במוצאייוםהכיפוריםאובאחד
מימיסוכות.במרביתהשניםבאהחגלידי
ביטויבשיחזוריוםהעליהמבארות–יצחק
לנחבירובפיקניקהמוני,אובמסיבהגדולה
בחדר–האכילה.שניםבהןנחוגחגהעליה
בהרחבההיו:חגה–,5חגה–,20חגה–,25
חגה–30וחגה–40לעליה)לכ"אע"ע(.
ב–1996חגגקיבוץבאריאתחגהיובל
לעליתועלהקרקע.

חגה–:20מקהלה
משותפתעםנען)!(בין
המברכיםהרצפלד)!!(
וטבנקין)!!!(

בלדה–אגדההמוקדשתלבניהמצווה,מפרי
עטושלאנדדאלדן.בתוםהחגנפתחגם
"שבועהחטיבה")ע"ע(.
חגהמחזור-ב–1963סיימובניקב'
"אשל")המחזורהראשון(אתלימודיהם
בביה"ס.חגהמחזורבאותהשנההיהמלווה
במספרארועים:בלילשבתובמוצ"ש)6-5
ביולי(,נערךמשפטפומביבניהולבני
המחזור,על"סיכוייושלהקיבוץבעתיד".
באמצעהשבוענערכהאסיפתחברים,בה
אושרוכלבןובתלחברותבהצבעהאישית
ובלילשבתנערךטכסקבלתםלחברות
ומסיבהחגיגית,מלווהבקריאת"צרפונו
אליכם")ע"ע(",דברהבנים"ומופע
ב"אופרטה"היתולית,פריעטםשלבני
המחזור.לסיום),במוצ"ש(-הופיעובני
המחזורבמחזה"-סוקרטסוהנערה".מאז
התגבשהמסורתשלחגהמחזורובהטקס
חלוקתתעודות,נאומיברכהוסיכום
וחלוקתשילבוגרים.לסיוםהחגמתקיימת
הצגהאולקטמערכוניםופיזמונים,בהומור
וסטירה,מפריעטםשלבניהמחזור
ובביצועם.

חגהמחזורהראשון:כולנואחלעולאחדנרתמנו

חגה–:25מגדלהמיםהואר,טוביהסערכתב
וביים,בן–אהרון,הרצפלד,בנקוברוצימבההשתתפו

חגהעליהעלהקרקע-מדישנה,
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חגה–5לעליהעלהקרקע-בינואר
,1952במלאות7שניםלהיווסדהקבוצה
ו–5שניםלעליהעלהקרקע,נחוגהמאורע
ברובעם.בתכנית-שירתהמקהלה,הצגה
וברכות.בחדרהתרבותהוצגהתערוכה
והוצאיומןמיוחדלסיכוםהיסטוריולציון
ההשגיםשלקיבוץבארי.
חגה–20לעליהעלהקרקע-נחוג
בתשריתשכ"ז.(5.10.1966),הוזמנולחג
כלקיבוציהסביבה,קיבוציםרחוקיםוכל
מישהשתתףביוםהעליהעלהקרקע.בין
המברכים-הרצפלדויצחקטבנקין.
בתכנית-טקסחגהאסיףבסוכות)ע"ע(,
בביצועמקהלהמשותפתשלקב'נען
וקיבוץבאריותזמורתנען.קטעיהקריאה
והמחולבוצעועלידיחבריםוילדים
מבארי.לסיום-כיבוד,זיקוקיןוריקודים
שלכלהציבורכולו.באותושבוענחוג
גםיוםהילד)ע"ע(.
חגה–25לעליהעלהקרקע-
באוקטובר1971היומספרשידוריםבקול
ישראלובטלוויזיההישראלית,על11
הנקודות.בבאריהוכןחגגדולשבמרכזו
חזיוןשנכתבובוייםע"יטוביהסער,איש
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קולישראל.החזיוןבוצעע"יחבריבארי
בקריאה,מחולושירתהמקהלה.כמוכן
נכתבהמסכתחגעלרבדיהדורותבבארי,
גרעיניםומחזוריהבנים,מפריעטושל
אנדדאלדן.בחגהשתתפו-י.בן–אהרן
)מזכירההסתדרות(,מ.בנקובר)נציג
הקבה"מ(,צימבה)יו"רמ.א".אשכול"(
והרצפלד.קדםלחג-טיולותיקיםלאורך
המובילהארצי.ב–3באוקטוברנערך
שיחזורהעליהלנחאבירונערךטקסהסרת
הלוטמהגלעדבנקודההישנה.למחרת
החגנערך"יוםהילד"שכלל-הופעות,
משחקים,ומפגןצניחהשלחבריבארי.
חגה–30לעליהעלהקרקע-בערב
סוכותתשל"ז),באוקטובר(1976נערכה
מסיבהפנימיתיחדעםחנוכתבית–העם
)ע"ע(ובחולהמועדנערךהחגעלהדשא
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הקרקעבבית–העם,עםמסכתלחג,ארוחה
חגיגית,הופעתחבורתהזמר)ע"ע(ומחזמר
על"ליזההנקלטתבקיבוץולומדתמהזה
שיויוןושיתוף"),עפ"י"גבירתיהנאוה"(.
המחזמרנכתבובוייםע"ינעמישוורץועל
המוסיקה-מימיקלמר.לאחרשבוענערך
כנסמייסדיבארי,שכללאתכלחבריבארי
הוותיקים.בכנסהיהמיפגשוהעלאת
זכרונותבמועדוןלחברוסיורבנחאביר.
בערב-מופעחוזרשלהמחזמר"גבירתי
הנאוה".באותושבוענחנכהבבאריהגלריה
לאמנותישראלית)ע"ע(.
חגה–45לעליהעלהקרקע-
בספטמבר1991נערךמשחק"-מחפשים
אתאוצרבארי".רמזיםלאוצרנמצאו
בביצורים)ע"ע(,בקוראל)ע"ע(ובואדי
סיסרא)ע"ע(.במוצאייוםהכיפוריםנעשה

חגה–:30עשרנקודותונקודה,היוםזהנשמע
כאגדה...כתבפוצ'ו,בייםשילביא

חגה–:40מחזמרמקומי-עודתראהז'אקחרובי
עודתראה...כתבהוביימהנעמישוורץ

חדר:פעםכשהקיבוץהיהמחנה,לדירהקראוחדר,וככהזהנראה

הגדול,לציבורמוזמניםרחב.בתכנית-
הופעותמחולשלילדיםומבוגרים,שירת
מקהלה,תזמורתמאולתרתוהופעתלהקות
בפיזמוניםומערכונים.הוכנו-תערוכת
נוסטלגיה)ע"ע(שהשתמרהעדהיום
ותערוכתתחביבים.שבועלאחרמכןנערך
בבאריכנסותיקי11הנקודות.
חגה–40לעליהעלהקרקע-
באוקטובר,1986נחוגיוםהעליהעל

שיחזורהעליהמבארות–יצחקלנחאביר
ונערכהמסיבהבמקום.
חדר-כינוילדירתושלהחברבשנים
הראשונות)בצריףאובבית(,שהיהבה
חדראחדבלבד.גםכיום,כאשרהדירה
מכילה3או4חדריםעםשרותים,ישנם
רביםהקוראים,עדיין,לדירתם"-חדר".
)המטפלתבהקמה":ילדים,אפשרללכת
לחדרים"(.
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חדר–האכילההחדש-ב–25במאי
1980הונחהאבןהפינהלחדר–האכילה
והואנחנךב–4בינואר.1983שטחהמבנה
כולו2540מ"רוחלקוהמזרחיכוללאת
המטבח)ע"ע(ששטחו1130מ"ר.בנוסף,
ישמרתף,ששטחו950מ"רוהואכולל
חדרימכונות,חדריהקפאה,מחסניםוכלבו
)ע"ע(.חדר–האכילה,שטחו1410מ"ר
והואמחולקל–3אגפים.באגףהדרומי
ממוקםהמועדוןלחבר)ע"ע(והאגףהמרכזי
והצפונימשמשיםלארוחותבוקר,צהריים
וערב.בחדר–האכילהכ–500מקומות
ישיבה,עםאפשרותהגדלהל–1200
מקומותישיבה,סביבשולחנותערוכים.
האגףהצפוני)ע"ע(משמשגםלארועים
מיוחדים.בחדר–האכילהעובדיםמדייום
כ–5ח"חו–3מתנדבים)ע"ע(.

חדרהאוכלבבארותשבגדרה

חדר–הקריאה-חדרשהוקצהבשנים
הראשונותלקריאהבעתונותיומית,

ושימשכחדרקריאהבעתוניםוכתביעת
שונים.שימשגםכ"אולם"להרצאות,
השמעתקונצרטים,משחקים,חוגיריקוד,
ומפגשיהמקהלה.ב–1962הפך
חדר–התרבותלמועדוןלחבר)ע"ע(.
חדרי–אכילהבבארי-בבארות)גדרה(
הוקםחדר–האכילהעליסודותקיימים.
בנחאבירנכללצריףחדר–האכילהביןיתר
הצריפיםשהוקמוביוםהעליהעלהקרקע.
עםהמעברלמקוםהחדש,הוקם
חדר–האכילהבצריףשנרכשממחנהצבאי
בריטיישןלידרחובות.שולחנותעץ
ארוכיםל–8אוכלים,עםספסלים,סיפקה
המחלקהלהתיישבותשלהסוכנות
היהודית.בשנת1956נחנךחדר–אכילה
חדשבצריףטרומי)500מ"ר(ואליוהוצמד
מטבחבנוי)כ–200מ"ר(.ב–1973הורחב
חדר–האכילהב–120מ"רנוספיםובראשית
שנותה–,80כאשרהואהיהצרמהכילאת

חדר–אוכלהראשוןבבארי:שולחנותארוכיםוספלי
פחבבניןשלידהמכוןהביבליוגרפי

חדר–אוכלהישןהראשון:צריףשחורעםספסלים,
נסורתבחורףוחרצניםשלזיתיםביןהמרצפות

"חדר–אוכל–החדש":נמצאעלגבעהרמהבלבהישוב,מושךסועדיםמכלפינותהמחנהשלושפעמים,
ביום365,ימיםבשנה

בשבועוניםובירחונים.ב–1950רוכזהכל
העתונותבחדר–התרבות)ע"ע(.
חדר–התה-צריףפיניששימשכמבנה
לכיתת"'תאנה".לאחרשפונה,הוסבלחדר
בילויופעילויותלבניהחטיבהבבארי
)ע"ע(.

"חדר–אוכל–הישן":צריףבצורתמחומששהפך
מחדר–אוכלצפוףלמתפרהמצליחה

חדר–התרבות-צריףשוודישהוקם
בראשיתשנותה–,50בסמוךלמגדלהמים
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כלהסועדים,החלובבנייתחד"אחדש
)ע"ע(.חדרי–האכילהשימשובכלהזמנים,
בנוסףלארוחות,גםכמקוםהתכנסות
לאסיפות,למסיבותולחגים)ע"ע(.
חדרי–חולים-מבנהצמודלמרפאה
)ע"ע(,הוקםב–.1969בשנותה–70שימש
לאישפוזחוליםקשיםאוחוליםשהיה
צורךלבודדםבגללמחלהמדבקת.חדרי
החוליםהיובאחריותהמרפאהובד"כעבדה
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בהםאחתהאחיות.בשנותה–80שימש
המבנהגםלמטרותרפואהאלטרנטיבית
)ע"ע(.ב–1995הורחבהמבנהושופץוהפך
למרכזסיעודי)ע"ע(.
חדרי–המוסיקה-חדראחדמהווהכיתת
לימודמוסיקהבביה"ס.ישבופסנתרוכלי
נגינהשונים.חדרנוסףמשמשלנגנים,
לצורךתירגולונגינהואףבוישאורגן
חשמליוכלינגינהאחרים.
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הטיפולבבעיותהצעיריםעברלידיועדת
בנים)ע"ע(.
חוגיםבבארי-מראשיתשנותה–50
התקיימובבאריחוגיםשונים,חלקםפעלו
תקופותקצרותבלבדוחלקםהתמידו
לאורךשנים.החוגיםהבולטיםהםידיעת
הארץ,ריקודים,תנ"ך,ספרות,שחמט,
ברידג')ע"ע(,צילום,קרמיקהוהתעמלות,
שפעלובמשךעשרותשניםברציפות

חוחובה:צמחששותליםבנגב,תוליםבותקוותגדולותואחר–כךמחכיםבסבלנות

חדרי–עיון-מבנהבומרוכזיםספריעיון,
חוברותוקטעיעתונותממויניםלפי
נושאים.חדרהעיוןממוקםבמבנהשל
כיתהכוללתששופץוהותאםלכך.
לאחרונההועברההספריהע"שגילאדל
ז"ל,למבנהחדרהעיון,במטרהלאחדאת
כלהספריותבמבנהאחד.

וחלקםפועליםעדהיום.חוגיםנוספים
כמודרמה,אנגלית,ערבית,קולנועוחוג
למחשבתישראלפעלומספרשניםלא
רצופות.מלבדזאתהיועודחוגיםכמו-
חוגצפרים,חוגהאזנהלמוסיקה,חוג
רעיוני,חוגשיאצווחוגשומרימשקל,
שהתקיימותקופותקצרותיחסית.

חובשת-כךנקראהעובדתהמרפאה
)ע"ע(.עיקרתפקידההיהלחבושפצעים
ולגלגלתחבושותשעברוכביסה,לשימוש
חוזר.כיוםמקובללקרואלה,כמובכל
מקוםאחרבעולם"-אחות".

חוגיבית-התכנסויותמאורגנותבחדרי
החברים,לשםדיוןמעמיקבנושאים
חשוביםשעמדועלסדרהיום.ביןהנושאים
שעלולדיון":קליטתבנים"",שלמות
הארץ"ובשניםהאחרונות",לינה
משפחתית"",ביה"סהאזורי"ובעיות
ה"צלח"ת")ע"ע(.הדיוןבחוגיביתנחשב
לאמצעייעיללברורבעיותולהעמקת
הדמוקרטיהבקיבוץ.לאחרקיוםחוגי
הבית,נהוגהיהלהתכנסלאסיפהרבתי
לדיוןמסכם.

חוגהנוער-חוגצעיריםבוגריצבא,
מבוגריכיתהי"בועדקבוצת"אשל"
ו"בארות")ע"ע(.נוסדביולי1963והיה
מתכנסמדיפעםלפעילותתרבותית,
רעיוניתולדיוניםבבעיותאקטואליות.
בתחילתשנותה–70הגבירואתפעילותם
בחוגים,הרצאות,טיוליםומפגשיםעם
צעיריםמקיבוציםשכנים.לעתיםאירגנו
גיוסים)ע"ע(לענפיהחקלאות.החברות
בחוגהנוערהיתהוולונטרית.בשנותה–80
הצטמצמהפעילותושלחוגהנוערוכל

חדריםמפורסמיםבבארי:מלמעלהלמטה-תה,
מוסיקה,חולים,תרבות.ברובהחדריםהתבצעה
פעילותהקשורהלשמםבאופןעקיף,למשל
בחדר–תהשתוקפהובחדר–תרבותשתותה

חוחובה-שיחיםשזרעיהםמיועדים
לתעשיתשמן–סיכה,כוהל,פלסטיקה
ומוצריםקוסמטיים.בנטיעותהראשונות,
שהחלובאפריל,1992נשתלו210ד'.
לאחרשנהנשתלו300ד'נוספים.מהווה
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חלקמענףגד"ש)ע"ע(ועובדיםבושני
חבריםקבועים.ב–1995החלושיחי
החוחובהלשאתפרי.
חולץמגפיים-מתקןעשוימברזל,
שהיהמיוצרבמסגריההמקומית)ע"ע(,
אומתקןמעץשיוצרבנגריה)ע"ע(.בשנים
שלטרםמדרכות)ע"ע(,כשהבוץהיהרב,
נעזרובוכדילחלוץאתהמגפיים.

לבילויים)פיקניקבלע"ז(.
חושה(1-חדרוןקטןומבודד,עשוי
מאדמתחמרהוגגשלפח,ששימש
למגורים.ב"בארות"היו3חושות:האחת
היתהשללזרזורע,עלשיפוליהואדי,
השניה-שלמוטקהנבו,בצדהצפונישל
המחנהוהשלישית-שלמאירפרידיש
)חברבארילשעבר(.

חושה:מבנהמבוץופחששימשבגדרהאתאלה
שלאאהבופרימוסים

חורשתהזיתים:עציםותיקיםשהוצאוממעגלהייצור,נותניםכיוםצללחובביפיקניקיםושיפודים

חולצהרוסית)"רובשק'ה"(-חולצה
רקומה,שהיתהאופנתיתבסוףשנותה–.40
האופנההזונעלמה,כמוהשיריםהרוסיים
והרבהערכיםאחריםשמקורםברוסיה.
חופשי)במלעיל(-דבריאספקהשניתן
היהלקבל)אולקחת(במחסןאספקהקטנה
אובכלבו,ללאחיוב.ראובזההגשמת
העיקרוןהקיבוציהידוע...":לכלאחדלפי
צרכיו".החלוםהיה-לכשירחיב,כל
המצרכיםיחולקובאופןחופשי.אךבפועל
המושגהזהבוטלעםהכנסתהצלח"ת
)ע"ע(.

חולצהרוסית:כשסטליןהיהאבינוורוסיההיתה
אמנו,היתההחולצההרוסיתיותרinמ"ליוויס"

חופשתצעירים-חופשהבתשנהוחצי
)במסלולקצר(,אוחופשהבת3שנים
)במסלולארוך(,הניתנתלבניהמשקבוגרי
צבא,עדגיל.30החופשהמאפשרתלכל
בןאובתלבחורמסלולהמתאיםלווהיא
מעוגנתבתקנוןבנים)ע"ע(.
חורשתהזיתים-נמצאתבצדמערב,
בסמוךלשיכוןהוותיקים.בשנותה–50
היתהחלקמהמטע,אךנעזבהבגלל
אי–כדאיותכלכלית.היאמאומצתזמנית
ע"יאבאברמק)עובדמטעלשעבר(ויש
תוכניותלהפוךאתהחורשהלפארק

חטשלפילקדמוןבואדיפילים:שניםרבותאחרי
שהוענקלואדישמו,בשלצורתו,נתגלתהב–1975
הסיבההאמיתית
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(2לאחרמלחמתהעצמאות,עםהמעבר
לאדמותווחידאת)ע"ע(,נמצאומספררב
של"חושות"הרוסות,פזורותבשטח
שמסביב.בגללמחסורבחומריבנין,נאספו
הפחיםמגגותהחושותומהםנבנתה
המקלחת)ע"ע(הראשונהבבארי.את
הפחיםהובילועלגביגמלים)ע"ע(.
חטשלפיל-בסוףינואר,1975הגיע
לבאריאדםבשםהנדריק,שעסקבחקר
קרקעותהלסבאזורנו.באחדהוואדיות
המוביליםלמכתשהואגילהחטשלפיל
באורך130ס"מ.ממציאתחטהפילבאזור,
ניתןללמודעלתנאיהאקליםוהנוףששררו
בימיקדםועלהשינוייםשחלובהם.החט
הועברלבדיקותבירושליםוגילוהוערך
בעשרותאלפישנים).מסתברשהשם"ואדי
פילים"ישלועלמהלהסתמך(.
חטיבתבניהקבה"מ-מרכיבחשוב
בחינוךהרעיונישלבניהקיבוץ.הפעילות
התנהלהבשיתוףפעולההדוקעםבית
הספר,במסגרתקבוצותגיל)כתותז'–י"ב(,
בתאהחטיבההמקומי,ובמסגרתארצית
כחטיבהבתנועתהנוערהעובדוהלומד.מתחילתשנותה–90נפסקההפעילות

Û ˙ Â ˘ Ó †Í Â  È Á

· ‚  ‰ †˙ Â È Á

סמלחטיבתבניהקבה"מ:הענף
הצעירהיוצאמהגזעהרחב,סימל
אתהתחדשותהתנועה

"חיותהנגב":לוחמיפלמ"חעזימבטשנסעובמשורייניםאדיריכוחמצויידיםבנשקרבעוצמה

הנפרדתבמסגרתחטיבתבניהקבה"מ
הארציתוחודשוהקשריםעםתנועת
הנוע"לבמסגרתהאיזורית.
ההצטרפותלחטיבהנעשיתבסוףשנת
בר–המצווה)ע"ע(.
חיותהנגב-אנשיהפלמ"חשנשלחו
לעזרתהישוביםהנצוריםבנגב,לאחר
פלישתצבאותמצרים,ב–15במאי.1948
עסקובעיקרבליווישיירותובשמירהעל
קוויהמים)ע"ע(.בתוקףתפקידםפעלו
גםבנגבהמערביובאזורנחאביר.בסיסם
היהבמשמר–הנגב.
חינוךמיוחד-מערכתתמיכהלילדים
הנזקקיםלעזרהלימודיתאוטיפולבקשיי
למידהמיוחדים.מערכתזומאפשרת
לילדיםללמודאתמירבהשעותבכיתת
האם,ולקבלתיגבורבהתאםלצרכים.
בחינוךהמיוחדעובדות5-4חברות
קבועות,המלוותאתהילדיםמהגילהרך
ועדכתהי"ב.
החינוךהמשותף-אחדמיסודותהקיבוץ
שמשמעותואחריותמשותפתשלכלל
החברהעלחינוךהילדיםוהנוער.האחריות
כוללתדאגהללימודיהםולרווחתםשל
הילדים,בצדהכשרתםהמעשיתוהרעיונית
לחייקיבוץ.המסגרתהחינוכיתאיפשרה
תירגולרעיונותהשיתוףוהשוויוןהלכה
למעשה,בתחומיהלימודים,העבודה,וחיי
החברה.
מוסדותהחינוךערוכיםבשלושרמות:
הגיל–הרך)ע"עגר"ג(,חברתהילדים
הצעירה)ע"ע(,וחברתילדיםבוגרת)ע"ע
חטיבה(.עדמאי1985היתההלינה

Á

המשותפת)ע"ע(חלקבלתינפרדמהמעשה
החינוכי.המעברללינהמשפחתית)ע"ע(
ולביתהספרהאזורי)ע"ע(גררשינוי
במבנההארגוני,ואתהביתהכולל)ע"ע(
החליפוזוגונים)ע"ע(ומרכזונים)ע"ע(.
החינוךלחייהחברההחלב"קבוצה
חינוכית"וקיבלליטושנוסףב"חטיבה"
)ע"ע(,שפעלובהועדותדומותלוועדות
בקיבוץ)מזכירות,ועדתעלון,ועדת
תרבות(.הפעילותבחטיבההארציתיצרה
קשרוסולידריותעםבנימשקיםמרוחקים.
העבודהשולבהבחייבית–הילדיםכבר
בשלביםהמוקדמיםביותר:בגילהרך-
שטיפתהבית,עבודהבגינה.בכתות
הצעירות-עבודהבמשק–ילדים)ע"ע(.

חטיבה:בניקיבוץבחולצותכחולות,כךצמחודורות
שלנעורים.דורלדורהביעאומרוגםדבריםאחרים

חינוךמשותף:ילדיםראשוניםמתחנכיםברפת,לפיעקרונותהשילובבתהליכיםסביבתייםוהשתלבותבענפיהמשק

61

Á

È ¯ ‡ · · †‰ Î Â  Á

˙ È ¯ ¯ ‚ †˙ · ¯ È Á

בכתותהגבוהות-עבודהבענפיהמשק.
הלימודיםנעשובדרךחוויתית)לדוגמא:
מחנההאדםהקדמון(ובשילובמקצועות
שוניםסביבנושאמרכזי)המים-
היסטוריה,גיאוגרפיה,ביולוגיה,ספרות
וכו'(.המסגרתהכיתתיתנשמרהבמלואה
לאורך12שנותהלימוד,כאשרלכלתלמיד
תוכניתאישיתהמשלבתלימודיםועבודה.
חירבתגררית)אוםג'ראר(-אתר
עתיקותממערבלמכרותהגפרית)ע"ע(,
עלהגדההצפוניתשלנחלהבשור.המקום
התגלהע"יהאנגליםבמלחמתהעולם

חמישיות:משחקחברהפופולרי-ארבעה
מתמודדיםמניחיםקוביותמשחקלפיסדרמיוחד
ועשרהמעודדיםעומדיםמסביבוקוראיםקריאות
עידודרמות

המשחקיםלאתחרותיים,מתנהליםבזוגות
ולעיתיםהויכוחיםנשמעיםלמרחוק.
חממות-בשלהישנת1963הוקמו3
חממותעלשטחשל3ד',תחתחסותושל
ענףהפלחין)ע"ע(.הגידולהראשוןהיה
עגבניותלייצוא.היבוליםהיוגבוהיםאך
המחיריםירודים.ב–1967החלובגידול
ציפורניםלייצואולשוקהמקומי.שנה
לאחרמכןהוחלטלהפסיקאתהגידולים
בחממות,בטענהשהםמתנגשיםבקטיף
בפרדס)ע"ע(ובגללאי–כדאיותכלכלית.
ריכזהאתהחממות-מירהל'החרובי.

חירבתגררית:פסיפסמשוחזרובארתלויהעל
צלענחלהבשור

חממותשלעגבניות:השיחים,הפלחיםוהיבוליםהיוגבוהיםאבלהמחיריםהיונמוכים

הראשונה.באתר,ריצפתפסיפסשלכנסיה,
מבניםשוניםובורותמים.כתובותושרידים
מהתקופההביזנטיתומתקופותמאוחרות
יותר.נעשוכמהנסיונותלהצלתהשרידים
באתר,ביניהםע"יכיתת"סביון")ע"ע(.
אךהאתרנהרסוהולךבגללהתמוטטות
הגדהכתוצאהמסחףהשטפונותשבנחל.
המצבאףהחמירלאחרבנייתהסכרבנחל
ע"יתה"ל.

חנוכה:אחרישמכביםאתהחשמללכלהקיבוץ,
לוקחיםלמפיוניםמבקבוקקולהעםנר,והולכים,
בשבילהמוארע"ינרותבשקיותנייר,למפגןאש
ועשן.אח"כאוכליםסופגניות,מדליקיםחנוכיות
ועושיםריקודנרותלפיהוראותשלשוש

חמורספרדי-מחסוםכניסהלמחנה,
עשוימקורותעץומלופףבתילדוקרני.
נפתחונסגרע"יהזזתובצורהידנית.שני
חמוריםספרדייםהוצבוביוםהעליה
לנחאביר)ע"ע(,האחדבצדמערבוהשני
בצדמזרחשלהמחנה.
חמישיות-משחקדומינושהשתרש
והתמסדמראשיתשנותה–.90משתתפים
בוכ–12חבריבאריוהמשחקיםנערכים
במועדוןלחבר)ע"ע(,בשבתותובערבים.
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חממות,כיום,ישנןרקבמשקהילדים)ע"ע(.
חנוכהבבארי-חגהאוריםמשופע
בהדלקתלפידיםומשואות.בשנותה–50
נערכומירוצילפידיםאזוריים)רעים,
כיסופיםובארי(מבארילתל–ג'אמה,או
מירוצילפידיםמנחאבירלבארי.במשך
השניםהתגבשהמסורתקבועהלחג
שכללה-תערוכתחנוכיות,תהלוכתילדים
נושאילפידים,מפקדומפגןאש,התכנסות
למסיבהבחדר–האכילהובההדלקתנרות,
מקהלתילדיםאומבוגרים,שירה,קריאה
ומחולואכילתסופגניותאולביבותחנוכה.
במשךשמונתימיהחנוכהדולקתהחנוכיה
בראשמגדלהמיםונערכותמסיבות
והופעותשונותבמשךכלהשבוע.בנוסף
עלכך,חבריםעורכיםמסיבותומדליקים
נרותבחוגמשפחותיהם,בבתיהילדים
ובגנים.מאז1967קוראים,מדישנה,את
מסכת"חנוכייתהדורות",שנכתבהע"י
אנדדאלדן.

˙Èˆ¯Á

‰ ˆ È · †È ˆ Á

Á

חרצית:מחזורכ'1986,

חציביצה-מנהחלבוניתבתקופתהצנע
והמחסורשלשנותה–.50הוגשהבארוחות
בוקראוערב.ליצניהדורהיואומרים:
"לתרנגולותשלנותלוסכיניגילוח
מאחור"...
חצר-ענףהמשרתאתהמוסדותוענפי
המשק.בראשהענףעומדהחצרן)ע"ע(.
בשנותה–70נבנולאורךהכבישים
הפנימייםתחנותובהןמיכליםלאיסוף
אשפהומיכלי"רמסע")ע"ע(.מאזאוגוסט
1974האחריותלאיסוףהאשפהוהריסוסים
להדברתזבוביםויתושים,מוטלתעל
המועצההאזורית"אשכול")ע"ע(.
חצרן-החברהאחראיעלעבודותהחצר
הכוללות-הובלתכביסהמלוכלכת
למכבסה,חלוקתכביסהנקיהממחסן
הילדים)ע"ע(לגניםולבתיהילדים,טיפול
בתברואהובנקיוןעמדותהאשפהומבצע
הובלותשונותלשירותהענפים,המוסדות
והחברים.בשניםהאחרונותממלאאת
התפקידאברהםבכר)צ'יקו()ע"ע(.
חרוב-מחזורי"זבביה"סבבארי16.
חניכיםוחניכות)מהםילדחוץאחד(,סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ג).(1983עד1995

חרוב:מחזורי"ז1983,

נשארובבארי8ח"ח)עמיתבירה,רבקה
)בכר(מנור,נטע)חרובי(פלג,גלכהן,רן
כפרי,יובללוי,נוגהקריצמןוגלשרמק(.
מחנכיהמחזור-יורםבר–סיניוצפיסיון.
חרצית-מחזורכ'בביה"סבבארי20.
חניכיםוחניכות)מהם2ילדיחוץ(סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ו).(1986עד1995
נשארובבארי13-ח"ח)איילתחכים,
אילנהגולדשטיין,אמיתיאפרת,גליה
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חצרן:גיבורהתרבותהראשוןשלילדיבארימגיל
שנהעדשלוש.גםמביאכביסהוגםנוסעעל
טרקטורגדולורועש
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שרל'הבחתונות:ריקודיהודיעממיוקיבוצי,שרוקדיםכיוםבעיקררקדניםממוצאאנגלוסכסי

הלמן,דותןבוכסווילר,ירניןפלד,סיגלית
גת,ענתפרומקין,עופריקפיטנוב,רחל
)קראוניק(בנאקוט,רעות)לוי(ילנד,שי
דוידיושרון)שני(אניג'ר(.מחנכיהמחזור
-דניבן–צביופסיכהן.

חתונות:במשךשניםרבותנהגולחתן,תחת
קשתותמקושטות,מספרזוגותבמועדאחד;
כךנחסכוזמן,כסףותורניחיסול

חשמל-ייצורהחשמלבבאריבשנות
ה–50נעשהבאמצעותגנרטורים)ע"ע(.
באוגוסט1961בוצעהההתחברותלרשת
החשמלהארציתוב–1990הועברההרשת
למנייה)ספירתהקוו"ש(במתחגבוה.עד
סוף1995נבנו4תחנותחלוקה,בעלות
כושראספקהשלכ–2950קילווואט–אמפר
)כשלישמהכמותמיועדתלדפוס(.
צריכתהחשמלבבאריבשניםהאחרונות:
 771,100- 1985קילווואט–שעה
"–" 1,032,000- 1986
"–" 5.200.000- 1992
"–" 6.200.000- 1994
"–" 6,350,000- 1995

החשמליההישנה:תיקוניקומקומים,מגהצים
וחוטיםמאריכיםהתבצעוכשירותלחבר

חשמליה-עיקרהעבודותבחשמליההן
מתיחתקוויחשמל,הכנסתחשמלבמבניםהשוניםותיקוניםשוטפים.ב–1957
נרכשגנרטורחדשבגללהעליהבצריכת
החשמלובאוגוסט1961התחברולרשת

הארצית.עדשנותה–70נעשוע"יעובדי
החשמליהעבודותפיתוחבדפוס,תאורת
חצרותאורתהגדר.ב–1974חוזקההרשת
בגללעומסיתרבקוויםונרכשגנרטור
גדוללשעתחירום.ב–1981הכניסואת
מרביתקוויהחשמלבקרקעונרכשגנרטור
נוסףלשעתחירום.ב–1988חוזקוהקווים
להתקנתמזגנים)ע"ע(.ב–,1991בעקבות
אישורהחלטותו.צלח"ת)ע"ע(,התקינו
מוניםבדירותהחברים.
חתונותבבארי-במרץ1945נערכה
החתונההראשונהב"בארות")חתונתםשל
בוריסומריםבר–סיני(.ביוני1947נערכו
3החתונותהראשונותבנחאביר)אברהם
ורבקהשורק,זאבויונהוכסלר,בודא
וגנוסיהדגן(.אתהחופהוהקידושיןנהגו
לערוךמחוץלבארי.רקבאוגוסט1966
נערכהבבארילראשונהחופהבטקסדתי
)נישואיהםשלאודיושמואלהבר–סיני(.
עדסוףשנותה–70נהוגהיהלחוגחג
כלולותמשותףלמספרזוגות,פעמיים
בשנה.מתחילתשנותה–80החלולערוך
כלחתונהבנפרד.במשךהשניםהתגבש
בבארינוסחשלטקסכלולות)ע"ע(,שהפך
למסורת.

˙ Â  Â ˙ Á
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חשמלאי)רונילוי(עלעמודחשמל)220
וולט(:עבודהבמתחגבוהובהספקגדול
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ט"ובשבטבבארי  -בחג הנטיעות
הראשון ,בתחילת שנות ה– ,50נטעו את
חורשת החרובים שמצפון לאזור המלאכה.
מאז חזרו ונטעו מדי שנה וברבות השנים
רבו החורשות מסביב למשק ,בחלקן
מסומנת שנת הנטיעה .מאז  ,1970נוהגים
מדי שנה לטעת עצים ע"ש הילדים שנולדו
באותה שנה ,בטקס מלווה בקטעי שירה
מפרי עטו של אנדד אלדן .הנטיעות ועריכת
הטקס  -בחסותו של ענף הנוי )ע"ע(.

טוריה  -מעדר רחב וכבד שהיה משמש
לעידור או לחפירת "צלחות" להשקיה
בפרדסים .ככל שהעבודה בענפי החקלאות
נעשתה יותר ממוכנת ,פחת השימוש
בטוריה ,עד שנעלמה )כמעט( כליל.
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ובמכונות .בודדים עוד שמרו לה חסד ימים
עברו ואחד מהם הוא יואב גורל ,שהתמיד
לעבוד בפרדס עד עצם היום הזה .עליו היו
מספרים שנהג לעבוד עם שתי טוריות
וכשאחת היתה מתעייפת ,היה עובר לעבוד
בשניה.
טיוליבאריבארץ  -מדי שנתיים–שלוש,
היו מתארגנים טיולים של כלל הקיבוץ
ל– 2עד  3ימים .מטרותיהם המוצהרות היו
 הכרת הארץ וגיבוש חברתי .במאי 1947נערך הטיול הראשון מנווה אילן ,דרך עין
פאורה ,ואדי קלט ,לבית הערבה .הטיול
הופסק בגלל יריות שנורו מן המארב ע"י
 2ערבים ,מהן נפצע אברהם הברון ,שהיה
מורה הדרך .במאי  1951נערך טיול מראש

יואב והטוריה של יואב :רק הטוריה נחה לפעמים

טיולי משק :זאב בודד בתלבושת מטיילים
ט"ו בשבט :כך הולכים השותלים לשטח הנטיעות ,אוכלים פירות יבשים ושואלים למי יש מעדר?

הטוריהשלויניהכהן  -את בשורת
העליה להתיישבות הביא ויניה כהן ,בשם
ועדת המשק של הקבה"מ .ואלה היו דבריו:
"האדמה ,אדמת לס פוריה וכשימצאו מים
טובים ,אפשר יהיה לגדל עליה את כל
הגידולים שבעולם .יש לה רק חסרון אחד
קטן  -היא מלאה ערוצים .את הגדולים
שבהם יהיה צורך לסתום בעזרת דחפורים
ואת הקטנים  -בעזרת טוריות "...התמונה
שנתגלתה לאחר העליה להתיישבות ,היתה
חמורה בהרבה ,אך דברי ויניה המשיכו
לעודד את חברי בארי לאורך כל הדרך.
הטוריהשליואב  -משקמו ענפי
החקלאות והתרחבו ,סר חינה של הטוריה
ומרבית העבודות נעשו בטרקטורים

זוהר למצדה ולסדום .הטיול לווה בשרב
כבד ,אך בסופו של דבר ,נגמר בשלום.
בפברואר  1954נערך טיול למכתש רמון
והר הנגב .ביוני  - 1956טיול לאילת )3
ימים( ובאותה שנה  -טיול בן יום אחד
לצפון סיני .ביוני  - 1958טיול לירושלים
) 3ימים( .בספטמבר  1960נערך טיול
לגליל ועמק החולה .באוקטובר - 1963
לערד ,מצדה ועין–גדי .באוקטובר 1964
 טיול ראשון באוטובוסים לגליל העליוןולאורך המוביל הארצי )ב– 3מחזורים(.
ביולי  - 1967התארגנות בזק לטיול בגדה
המערבית וברמת הגולן )ב– 3מחזורים(.
בספטמבר  - 1972טיול לרמת הגולן ב–2
מחזורים ) 200ח"ח( .ב– - 1974טיול
לירושלים וסביבותיה ) 43ח"ח( .בנובמבר

טיולי קיבוץ :ותודה לוועדת טיולים על הארגון
הנהדר
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טיוליותיקים  -נערכו מ– 1986ע"י
המ.א" .אשכול" .החל מ– 1989אורגנו
הטיולים ע"ח תקציב ו .גיל הזהב )ע"ע(.
מדי שנה נערכו כ– 5טיולים בני יום אחד
)עד סוף  1995נערכו  6טיולים לירושלים,
 13באזור הדרום והנגב 8 ,במרכז הארץ
ו– 4בצפונה( .הטיולים ,מרביתם ככולם,
אורגנו ע"י זאב רפופורט ,מרכז ועדת גיל
הזהב )ע"ע(.
טיולי סיני :המרצדס
שהוביל מאות מטיילים
בין נואיבה )נביעות(
לאבו–זנימה )זנימות(

 1974טיול לסיני )עד שארם א–שייח' ,ראס
מוחמד ,סנטה קטרינה ,ונואיבה( .הטיול
נערך ב– 2מחזורים ועוד מחזור של צעירים
)בס"ה  91 -ח"ח( .באוקטובר  - 1977טיול
ב– 2מחזורים לסיני )אל–עריש ,תעלת
סואץ ,סארביט אל חאדם ,ואדי בעבע ,ואדי
פיראן ,ג'בל מוסה ודרך נביעות בחזרה(.
בנובמבר  - 1981טיול ב– 3מחזורים למזרח
סיני.
טיוליבאריבחו"ל  -בשנים 1983/84
נערך טיול למצרים ב– 5מחזורים רצופים
)כ– 240ח"ח( .כל מחזור ארך  8ימים.
המסלול :יציאה מבארי באוטובוס דרך
מעבר רפיח לאורך צפון סיני עד קהיר.
משם דרומה ,לאורך הנילוס ,עד אסואן
ואבו–סימבל .משם בטיסה לקהיר וחזרה
לבארי .ב– 1984נערך גם טיול ליוון ב–2
מחזורים )כ– 80ח"ח( .כל מחזור ארך 7
ימים .המסלול כלל טיסה מנתב"ג לאתונה
ומשם באוטובוס מערבה ,לקורינטוס דרך
נפפליו לפטרה .משם צפונה ליואנינה,
לקלמבקה ,מטיאורה ודרומה לאתונה דרך
דלפי .לאחר שהייה של יומיים באתונה -
טיסה בחזרה לארץ.

טיולי סיני :בהרבה מקרים היו הנוסעים מסיעים את
המרצדס ,ולפעמים  -להיפך

טיוליחבריםבחו"ל  -הטיולים במימון
הקיבוץ החלו ב– ,1971לפי ותק ותור
שנקבעו בתקנון נסיעות לחו"ל .עם קבלת
תקנון בנים )ע"ע( ,הוצאו הבנים בוגרי
צבא מהתור הרגיל ואפשרו להם לצאת
לטיולים בחו"ל במסגרת חופשת צעירים
)ע"ע( .החל מ– 1994צורף תקציב הנסיעות
לחו"ל לתקציב האישי ) 215דולר לחבר
לשנה(.
טיוליכיתותי"ב  -המחזורים שסיימו
את לימודיהם בשנים  1970 - 1963טיילו
במסגרת חטיבת בני הקבה"מ לאילת
וסביבותיה .מ– 1968החלו כיתות י"ב לטייל
לסיני )כל טיול בן  8ימים( .בשנים 1982
  1984טיילו בוגרי ביה"ס בחו"ל .החלמ– 1985נערכו כל הטיולים לפולין,
במסגרת "פרוייקט פולין" )ע"ע(.
טיולימשפחות  -החל מראשית שנות
ה– 80הונהגו טיולים קצרים למשפחות.
טיולים בני יום )למערות בית–גוברין ,לימת
ברדוויל ,להרי ירושלים ,למדבר יהודה,
לשומרון ולהרי הנגב( .טיולים בני יומיים:
לחרמון ) (1987 ,1983ולחוף צמח )מ–1988
עד  ,1995מדי שנה בשנה(.
טיוליסיני  -ב– 1966נרכשה משאית
"מרצדס" עם הנעה קדמית .באוגוסט ,1967
מיד לאחר מלחמת ששת הימים ,הושכרה
ל"חברה להגנת הטבע" ויצאה לטיול
הראשון בסיני .הותקנו בה ספסלים ,נעשו
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טיולי בארי לחו"ל :במסגרת זו הגיעו חברים רבים
למצרים ,ירדן ,יוון ,תורכיה וארצות רבות אחרות
באגן הים התיכון
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בה סידורים מיוחדים להסעת נוסעים
והוצמד לה עוקב נגרר לדלק ומטען.
הנהגים הקבועים היו  -אפי צורף ועזרא
מזרחי .עד סוף  1967ביצעה המשאית 14
טיולים לסיני עם "החברה להגנת הטבע"
ועד  1973המשיכו להסיע קבוצות מטיילים
לסיני ,בארגון ישיר של קיבוץ בארי.
הטיולים הופסקו במרץ  ,1979לאחר 13
שנות שירות ולאחר עשרות טיולים.
השתתפו בתורנות להסעת הטיולים עוד
כ– 10נהגים מחליפים.
טינופת  -פרד עיקש שחי בבארי בשנות
ה– .50עמד לרשותו של החצרן לצורך
הובלות בחצר המשק .מידי פעם נהג לברוח
אל מחוץ למחנה .לתפוש אותו היתה
משימה קשה ומתישה .באפריל  1961הוא
נשא את רגליו ונעלם ומאז לא ראו אותו
עוד.
טלוויזיהבבארי  -המכשיר הראשון
נרכש ע"י ביה"ס בספטמבר  .1968רק
באפריל  1973אושרה ההצעה לחלק
מכשירי טלוויזיה לחברים )מגיל .(30
ב– 1983החלו לספק טלוויזיות צבעוניות,
לאחר שהקימו אנטנה מרכזית ומספר
צלחות לקליטה מלווינים ,מעל הגג של
חדר–האכילה החדש והניחו כבלים לכל
הבתים במשק .חברי בארי ,משתתפים
חלקית ברכישת מכשירי הטלוויזיה,
מתקציבם האישי.
טלפוניםבבארי  -קו הטלפון הראשון
לבארי החל לפעול מהמזכירות באפריל
 .1954מספרו היה " -מגדל  ."101ב–1959
שונה מספרו ל–"סעד  "12ולאחר מכן
ל–"סעד ) ."248מרכזיית סעד היתה קשורה
לאשקלון דרך מרכזיית שדרות( .בשנות
ה– ,60קו הטלפון מבארי שינה כיוון,
למרכזיית אופקים ומשם לאזור חיוג ב"ש
) .(057ב– 1966הותקן ליד בנין מזכירות
בארי ,תא טלפון ציבורי ,עם חיוג ישיר
לאזור אשקלון .תקלות רבות היו בו ,בעיקר

טלוויזיות :שותלים דשא ,משקים
את המדרכות ,מחכים שלושה
חודשים ואז חופרים תעלות
תקשורת ,מכסים אותן ואז
שותלים דשא ומשקים...

בגלל ה"טיפולים" שקיבל מקהל
המטלפנים.
באוגוסט  1968הותקן טלפון ציבורי נוסף,
באזור המגורים .לצלצוליו ,לא תמיד נמצא
המתנדב שירים את השפופרת וכשקראו
למישהו ,בקולי קולות ,לקבל שיחת טלפון,
כל דיירי השכונה היו שותפים ל"ארוע".
רק ב– 1985נחנכה מרכזיית הטלפון
המקומית )במרתף של חדר–האכילה(
ועימה  -כל קווי הטלפון לדירות החברים.
בסוף  1995נספרו בבארי  415שלוחות
לדירות המגורים ו– 135שלוחות למוסדות
ולענפים ,באזור חיוג דרום ).(07

פרד ושמו טינופת :למרות שמו עבד קשה במשך
שנים ארוכות ,עד שנעלם ב–1961

טניס  -במאי  1976נחנך בבארי מגרש
הטניס הכפול וביולי  1976נערך משחק
אליפות המשק לכבוד כלולותיהם של עדה
וארנון שזר .באותה שנה נפתחו חוגים
ללימוד יסודות המשחק ,לילדים ,נוער
ומבוגרים .ב– 1979נכנסה קבוצת שחקנים

‰ È Ê È Â Â Ï Ë

Ì˘ÓÂ†‰ÙÓ
≠†·˘·Æ¯ÙÒ‰–˙È·†¯Â·Ú†Â˜˘†‰ÈÊÈÂÂÏËÏ†‰Ë‡‰†˙‡†ÂÈ˜˙‰†¯·Ú˘†ÚÂ
ÔÂÈÒ‰†È¯Á‡†Æ¯ÙÒ‰–˙È·†Ï˘†‰„·ÚÓ·†„ÓÚÂÈÂ†¯È˘ÎÓ‰†ÚÈ‚‰†ÌÂÈ‰
·¨˙ÂÈÚ·‰†‰ÏÁ˙˙†Ê‡†˜¯Â†Â·†˙ÂÊÁÏ†ÔÓÊÂ˘†¯Ú˘Ï†˘È†¨¯È˘ÎÓ‰†˙ÏÚÙ‰
≠†˙Ï‰‰Ï†ÌÈÂ¯˙Ù‰†ÆÆÆÂ·†˙ÂÊÁÏ†ÏÎÂÈ†ÈÓÂ†øÏÚÙÂÈ†È˙Ó†øÂ˙Â‡†ÏÈÚÙÈ†ÈÓ
·Æ¯ÙÒ‰–˙È
©®≤πÆπÆ∂∏†Ø†≥±∂¥†È¯‡·†ÔÂÓÂÈ

טלפונים :דוד אפרת מקבל את הטלפון 2229
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טניס :מחבט מס'  3של בארי שדורג במקום
השלישי באליפות ההתיישבות העובדת ב–1982

טנק המים :בנחאביר היו מביאים מים בחביות ,מעלים אותם למגדל בדליים ,ושותים בכוסות פח

לליגה ב' שהשתתפו במשחקי אליפות
הארץ ) 6בנים ו– 2בנות( והגיעו להשגים
נאים .בפברואר  ,1982במסגרת תחרויות
בליגה א' )מבוגרים( הגיעו למקום ה–5
)מתוך  8קבוצות( .בראשית שנות ה–80
נכנס ענף הטניס למסגרת חוגי ההעשרה
בביה"ס ,והשתתפו בו כ– 70ילדים.
במשחקי אליפות ההתיישבות העובדת
ב– ,1982זכו  -עמיחי אלון במקום ראשון
)נוער( ,דוד קרול  -מקום שני )בוגרים(
ובוריס קפיטנוב  -מקום שלישי )בוגרים(.
במשחקי גמר גביע המדינה בטניס ),(1993
ניצחה הקבוצה של בארי  3קבוצות
והפסידה ל"הפועל" אילת .ב– 1995פחתה
פעילותם של הבוגרים ,אך עדיין משתתפים
במשחקי ליגה ב'  4שחקנים .עם המעבר
לביה"ס מעלה–הבשור )ע"ע( ,עברה
פעילותם של הילדים לשם ,במסגרת חוגי
ההעשרה.

טקס הכלולות :בנוכחות מזכיר העדה התחייבו
החתן והכלה להקים קן חם ונדבך נוסף...

טניסשולחן  -הפעילות החלה ב–1957
ונמשכה לסירוגין עד .1971
טנקהמיםבנחאביר  -הוצב ביום
העליה על הקרקע על גבי מגדל עשוי
68

מעץ .בתחילה היו מביאים את המים
מבארות–יצחק בחביות ,על גבי עגלה
ומעלים אותם בדליים אל הטנק .לאחר
מכן היו מביאים את המים מהבאר של
שייח' עלי )ע"ע( ואף נקנתה משאבה
שהופעלה ביד .בחלוף מספר חודשים,
החלו להוביל מים מיד–מרדכי ,על גבי
משאית צבאית ישנה .השימוש בטנק המים
נפסק לאחר שנחנך מגדל המים )ע"ע(
וחובר אליו קו המים מניר–עם )ע"ע(.
טפטפות (1 -מתקן לחימום מים
במקלחת .היה עשוי מפחית קטנה עם ברז
שמלאו אותה בנפט או בסולר .הדלק היה
מטפטף לתוך משפך המוביל למבער ואם
היו מדליקים ומחכים מספיק זמן ,המים
היו מתחממים.
 (2צינורות פלסטיק להשקייה ,שהרכיבו
בהם פיונים במרחקים מתאימים .המים
מטפטפים ישירות אל שורשי הצמחים וכך
נחסכות כמויות גדולות של מים .שיטת
הטפטפות הוכנסה בכל ענפי החקלאות
הצורכים מים להשקיה ,החל מתחילת שנות
ה–.80
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טקסכלולות  -טקס שהתגבש במשך
השנים ,מנוהל ע"י מזכיר הקיבוץ והוא
כולל :חתימה של בני הזוג בספר הכלולות
של בארי ,קבלת תעודה בחתימת ו .חברה
והמזכיר ,וגביע מכסף ,עליו חרוט תאריך
הנישואין .הטקס מלווה בברכות ,ריקודים
והרמת כוסית יין.
טקסקצירהעומר  -בוצע לראשונה
בנחאביר ,בערב פסח ,תש"ח ) .(1948הטקס
חודש בבארי בשנת תש"י ) (1950וקויים
מדי שנה ,ביום שלפני ליל הסדר ,עד אמצע
שנות ה– .60מאז חלו הפסקות בקיום
הטקס .בשנים  1974עד  1977בוצע טקס
העומר ע"י בני ה"חטיבה" .ב– 1986חודש
טקס העומר ע"י ניר אילן ומאז מתבצע
ברציפות עד היום .בטקס  -מסכת קריאה
מפרי עטו של אנדד אלדן ,מלווה בשירה
ובהופעות מחול .הטקס נערך על במה
בפאת שדה תבואה ובסיומו ,נקצר העומר
בחרמשים ,נאלם לאלומות בידי המאלמות
ומובל בסך לחדר–האכילה ,לטקס הבאת
העומר ,הפותח את ליל הסדר של פסח
)ע"ע(.
טרקטוריםבבארי  -ב– 1947נרכש
הטרקטור הראשון על גלגלים  -ה"אוליבר"
)ע"ע( .מיד אחריו  -שני טרקטורים על
שרשראות  TD6ו–) TD14ע"ע( .מאז ,נקנו
טרקטורים רבים וישנים הוחלפו בחדשים.
כיום יש בבארי  19טרקטורים בינוניים
וקטנים 5 ,טרקטורים גדולים ו–3
טרקטורונים )כולם על גלגלים( .הם

טרקטור שרשראות בנחאביר :חרש ,חפר ,גרר
וגויס

משמשים את ענפי העזר והשרותים )בנין,
שרברבות ,חצר ,ומשק הילדים( ואת
הענפים החקלאיים )רפת ,פרדס ,ובעיקר
 -גד"ש(.

טרקטורי שרשראות בבארי :גוררים ונגררים

טרקטורים TD6ו– - TD14טרקטורים
ראשונים על שרשראות שנקנו ב–.1947
ה– TD6ביצע עבודות חקלאיות בחלקות
הקטנות של "הצופים ב'–בארות" )ע"ע(
ובשדות האיכרים בגדרה .ה TD14-הובא
ישירות לנחאביר )ע"ע( והוא ביצע שם
עבודות חריש בשדות נחאביר ותקופה
קצרה הועסק בעבודות שונות בנוזירט
)ע"ע( .עבד עליו דרך קבע  -יאיר חצרוני.
בתקופת מלחמת העצמאות ,הורכב עליו
דחפור ובעזרתו נחפרו כל המקלטים
בנחאביר ונבנו סוללות עפר מסביב
לצריפים ולמגדל המים ,לשם מיגון .במהלך
המלחמה גוייס הטרקטור ומפעילו לחטיבת
הנגב לחפירת עמדות וגרירת כלי רכב.
הוא ליווה אותם לאורך חזית הדרום עד
אבו–עגילה.

פרמל סי :הגיבור האדום משנות החמישים הפך
לגיבור מקומי ירוק במגרש הגרוטאות של גן כלנית

ג'ון דיר :סוסי העבודה של היום ממשיכים לסחוב
מחרשות בשדות ,למרות מצוקת החקלאים

טקס העומר  -כרוז :בא השמש? קהל :בא בא! האקצור? קהל :קצור ,קצור ,כי צריך עוד ללכת להחליף
בגדים ולהתכונן לסדר
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ידאנז"ק-אנדרטהלזכרהחיילים
האוסטרליםוהניו–זילנדים,שנפלובקרבות
עלכיבושעזהבמלחמתהעולםהראשונה.
הוקמהבאפריל,1968ביערבארי)ע"ע(,
עלגבולרצועתעזה.היאמהווהאתר
תיירותונקודתתצפיתעלהאזור.באפריל
1968נערךטקסלגילויהמצבהשליד
האנדרטה.
יובל-בוגריאולפניםמקיבוציםשונים
התחילולהתקבץבבאריבמאי.1971
מטרתםהיתהלהקיםקיבוץחדש,יחדעם
גרעיןישראלי.באוקטובר1971מנה
הגרעין27ח"ח.במאי1972סייםהגרעין
אתתקופתשהותובבאריוחבריהגרעין
התפזרו)חלקםחזרולחו"ל(.המדריכה
שלהםהיתהרותיפרומקין.
יובלים-ביתמגוריםלחבריםשנבנה
בשנותה–.50ב–1970הביתשופץוהוסב
לביתפעוטים.ב–1992הוסבפעםשניה,
למועדוןלקשישים)ע"ע(.
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במפתיעעל"יוםהחברה".התכניתכללה
הופעתרקדניותבטןמעזה,ארוחתבוקר
חגיגיתעם"מלצרים"מקומיים.לאחרמכן
הוסעוכלהחברותבאוטובוסיםלטיול
ובילויבעירהגדולה.החבריםהחליפואת
החברותבעבודותהמטבחובבתיהילדים.
יוםהילד-החלמחגה–)20ע"ע(,חגגו
אתיוםהילדמדיכמהשנים.באותהשנה
נבנומתקניםומשחקים)רכבתלפעוטות,
קרוסלות,רכבלועוד(,שהיוובסיסליריד
שעשועיםבשניםהבאות.כמוכןנבנו
ביתניםלמשחקיםוכיבוד.ב–1968ובחג
ה–)25ע"ע(,נערךביוםהילדמפגןצניחה
שלחבריבארי)רונילוי,אמירא,.צ'יקו,
משהשגב,גיוראעוז,יהודהערוסי,יובל
גדיש,אודיברמקויגאלאדמתי(.יוםהילד
מוצמדלרובלחגהעליהעלהקרקע)ע"ע(,
אולאחדמימיחוה"מסוכות.

יד אנז"ק :הקשר בין נחאביר לאוסטרליה

יוםהעצמאותבבארי-מתחילתשנות
ה–50חגגואתיוםהעצמאותבבאריסביב

יום החברה :החברות נוסעות ליום כיף,
החברים מאושרים
יום הילד :ביתנים ,צמר גפן מתוק ,קרטינג ,קרטיב ורכבת פרברים עם קטר–זיס

יוםהגבר-יוםשלהפתעותלכלהגברים
בבארי,אורגןע"יחברותהקיבוץב–13
בספטמבר.1981באותויוםנערךטיול
לירושליםובילויבביתמלוןשכללארוחת
צהריים,סאונהומכוןעיסוי.עםערבערכו
הנשיםבביתקבלתפניםחמהומסיבה,
לכלהגברים.
יוםהחברה-ב–10באוקטובר,1978
תחתמסווהשלתרגילהתגוננותנגד
מתקפתאב"כ,התכנסכלהציבורבבית
העם.לאחרסקירהבטחוניתקצרה,הוכרז

מדורות,עםהעלאתזכרונותממלחמת
העצמאות.יחדעםכלביתישראלעולים
לביתהעלמין,ביוםשלפניהחג,להתייחד
עםזכרםשלחללימלחמותישראל.מדי
פעםהיונוסעיםביוםהעצמאותלחזות
במצעדיצה"ל,החלמהמצעדהראשון
בת"א)"המצעדשלאצעד"(דרךהמצעד
שנערךלראשונהבב"שב–1964ועד
המצעדשלאחרמלחמתששתהימים
בירושלים.ב–1956הוקדשיוםהעצמאות
לעבודהבביצורים.מראשיתשנותה–60
חוגגיםאתיוםהעצמאותבבארי

יום החבר :החברים נוסעים ליום כיף,
החברות מאושרות
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בחדר–האכילהעםמסכתחג,הופעות
מחול,שירהוארוחהחגיגית.בסיום-
זיקוקיןדינורורונדושלכלהציבור.
ב–1967השתתפהמקהלתבאריבהדלקת
המשואותבירושליםונציגבאריהשתתף
בהדלקתהמשואותלכבוד11הנקודות.
היושניםשיוםהעצמאותהוקדשלתחרויות
קליעהותחרויותספורטשונות,אולטיולים
ופיקניקיםבחיקהטבע.
רונדו ביום העצמאות :כל הציבור רקד על הדשא
הגדול לפי הוראת מפורטות של יענקל'ה חרובי

יום–יום-שםהמותגשלבגדיילדים
ובגדימבוגריםהנתפריםיוםיוםבמתפרת
בארי)ע"ע(.ה"מפעל"הוקםב–1986ע"י
תמיסוכמןועובדותהמתפרה.תוצרתו
נמכרתבקניון)ע"ע(המקומיבלבד.
יוםהכיפוריםבבארי-עדסוףשנות
ה–50נחשבליוםעבודהרגיל)פרטלאלה
שצמובאותויום(.בתשכ"ג),(1962נקבע
ערביוםהכיפוריםכערבהתייחדותעם
זכרםשלהנפטריםומאזמקיימיםאת
הנוהגהזהמדישנה.יוםהכיפוריםעצמו
מוקדשלשיחתחברים,הדנהבנושאים
שונים-נושאיחברהובעיותאידיאולוגיות
קיבוציות,בעיותפוליטיותכלליותובעיות
אקטואליות.בתשנ"ד),(1994הוקדשהדיון
ביוםהכיפוריםלנושא"השלום".היושנים
שבמוצאייוםהכיפוריםשיחזרואתהעליה
להתיישבותמבארות–יצחקלנחאביר.

פיקניק יום העצמאות :כל משפחה מקבלת לפי
צרכיה ,אין צורך להידחק ,יש מספיק לכולם...

יוםהשואהוהגבורהבבארי-ערב
זכרוןמתקייםמדישנה,יחדעםכלבית
ישראל.לאחרהטקס-התכנסותלשיחה
אושמיעתהרצאהבנושאהשואהאוהאזנה
לסיפוריםאישייםשלניצולישואה.
יומוןבארי-דףאינפורמציההמודפס
מדייום,החלמ–3באוקטובר.1955
לעיתיםמצורףאליומוסףהמכילמאמרים
אורשימותשלחברים.מייסדו-שלמה
גבישז"ל,שהיהמזכירהקיבוץבאותה
שנה.היומוןמחולקבכלערבעל
השולחנותבחדר–האכילהונשלחגם
לחבריםהנמצאיםבחוץ.במשך40שנות
קיומויצאולאוריותרמ–11,000יומונים.
ברבותהשניםהפךהיומוןלכליביטוישל
חבריבארי,לביקורת,להשתתפותבדיונים
ולהזדהותעםהקיבוץ.עםזאתהואמשמש
להידוקהקשרעםחבריםובניםהנמצאים
בחוץומהווהאמצעילרישוםההיסטוריה
שלקיבוץבארי.ישנםחבריםשאינם
מסוגליםלאכולאתארוחתהערבשלהם
לפנישקראואתהיומוןואלהשמחוץלבית
מצפיםלובקוצררוח.יומןבארי-בטאוןשראשיתובאוקטובר
,1945תחתהשם-יומן"הצופים
ב'–בארות".עדאוגוסט1949יצאולאור
65יומניםומאז,שונהשמול"יומןבארי".
יצאלאורמדישבועייםעד3שבועות

יום–יום :בגדים יפים מבארי נחטפים
מהמדפים בקניון עוד לפני השלמת
המנז'טים

זיקוקין ביום העצמאות  -הילדים" :איזה יופי ,זה האחרון?" והגדולים" :איזה יופי ,כמה זה עלה?"
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יענים :עוף גדול ומוזר שטומן את ראשו בחול של בתרונות בארי ,ועתידו אינו ברור עדיין

ובס"היצאולאור200יומנים.היומן
האחרוןהודפסבספטמבר.1957
יח"ם)ישוביחבלמעון(-שותפותשל
13קיבוציםבאזור,למטרתעיבודראשוני
שלתוצרתחקלאית-מיון,אריזה,איחסון
בקרורושיווק.הגידוליםהעיקריים
שבטיפולהשליח"םהםתפו"א,גזר
ובוטנים.
ילדיחוץ-ילדיםהמתחנכיםבבאריואינם
בניםלחבריהקיבוץ.הגיעולבאריישירות,
אודרךעליתהנוער)ע"ע(.בד"כאומצו
ע"ימשפחותמאמצות.כיום44,ח"חמהם
הינםחבריבארי.
יעור-בשנההראשונהלעליהעלהקרקע,
החלהנטיעתעצייערבואדיותשמצפון
וממזרחלנחאביר)ע"ע(.העבודהבוצעה
ע"יחבריבארי.הספקתהשתילים,ההדרכה
והפיקוח-ע"יהקק"ל.שיטתהעיבוד
היתה-בנייתדרוגים)ע"ע(וסהרונים
למניעתסחף,עידורוהשקייהאחת
לשבועיים)אתהמיםהובילובמיכלעל
גבימשאית(.בשנת1948נשתלוכ–20,000
עציאקליפטוס,אשלואורן,עלשטחשל
250ד'.עםהמעברלבאריהחדשה,התרחבו
הנטיעותע"יהקק"לוכךנוצריערבארי
)ע"ע(.
יענים-ענףחדששהוקםבבאריביולי
.1995משתרעעלשטחמגודרומוגןשל
כ–45ד',מצפוןלגבעתשולה)ע"ע(,
במקוםהקוראל)ע"ע(לשעבר.ראשיתו
ב–500אפרוחייענים,שהודגרו
ב"התארגנותצמח")משקיעמקהירדן(

ואומנובקיבוץרביבים.בתכניתלהגדיל
אתהשטחהמגודרב–600ד'נוספים
ולהוסיףעודכ–450אפרוחים,במטרה
להגיעללהקהשלכ–600יענים.עתיד
הענףמעורפלעדיין,אךהואמיועדלשיווק
ביצירביהושיווקיענים,רובםככולם
לייצוא.

יומן בארי :המקומון של שנות החמישים
בשכפול סטנסיל

יערבארי-נטיעתהיערבוצעהע"י
הקק"לושטחוכיוםכ–9000ד'.הואמבותר
ע"יערוציםוואדיותובמרכזועוברואדי
נחאביר)ע"ע(.היערמשתרעממערב
לבאריועדלגדרהמערכת)ע"ע(.ניטעו
בובעיקרעציאקליפטוסוכןעציברוש,
שיקמה,אורן,חרוב,שיזףועוד.
יערה-כיתהמוצמדת)ע"ע(,בת21
חניכיםוחניכות.בתשנ"ה)(1994/95עברו
ללמודב"מעלההבשור")ע"ע(,לאחר
שהתאחדועםהכיתההמקבילה"-סביון"
)ע"ע(.סיימואתלימודיהםבביה"סביולי
.1995

יומון בארי :החלטות המזכירות ,מפה ומשם,
קנסות תנועה ,הבריכה פתוחה ,הכלבו סגור,
נסיעה לים...נסיעה לים...נסיעה לים וכו'...כו'...וכו'

ירחעיון-בשנותה–,50היהמקובל
לקייםמדיכמהשנים,ירחעיון,לכלל
החברים.הואהוקדשבעיקרולשמיעת
הרצאותבנושאיםשונים-קיבוץ,יהדות,
נושאיםכללייםואקטואליים.ברבות
השנים,צומצםירחהעיוןלשבועייםבלבד.
ב–1984התקייםירחהעיוןהאחרוןומאז
עברולשיטהשלקיבוץלומד)ע"ע(.

יומון בארי :לוגו חדש של שנות ה– .90והנושאים
נשארו :החלטות ,קנסות ,ים ...ים ...ים...

ירעם-גרעיןבמסגרתהנח"ל.הגיע
בנובמבר1967ושההבבאריחצישנה.
היהמיועדלקיבוץגבר–עם.
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כאן-שבועוןשיצאלאורמספטמבר
1984עדאוקטובר.1986בס"ההתפרסמו
67גליונות)שמוריםבארכיון(.העורכים:
הראליצחקיויגאלזורע.
כבישהבטון-נסללבימיהמנדט
הבריטי,משדההתעופהבעזהל"ביצורים"
)ע"ע(דרךמכרותהגפרית)ע"ע(.עד
מלחמתהעצמאותהכביששימשכעורק
תחבורהעיקרימנחאבירצפונה.עםפרוץ
מלחמתהעצמאותולאחריה,חדלו
מלהשתמשבווהיונוסעיםבדרךעפר
שעברהממזרחלבארות–יצחק)ע"ע(,עד

Ï‚¯Â„Î

Î

כבישסעד-עםהנחתקוהמים"6
מניר–עםלסעד,באריונירים,הוכשרה
דרךעפר,שחיברהאתכבישניר–עם-
עזהלכבישעזה-באר–שבע.בדרךזו
נסעוהמשאיותשהובילואתהצינורות.
במלחמתהעצמאותקישרההדרךבין
ניר–עם)שבההיתהמפקדתהנגב(ובין
הישוביםבנגבהמערביובאותהדרךירדה
חטיבת"יפתח"לנגב.חורף1948היה
גשוםמאודוהדרךבוצית,רקמכוניותעם
הנעהקידמית,אוטרקטורים,יכלולעבור
בה.כשחטיבת"הראל"ירדהלנגב,בנו
מספרגשרוניםלאורךהדרך,וקבוצת

"כאן"67:גליונותשלמקומוןלאנשים
חושבים,שיצאלאורבשנותה–80

כבישהבטון:האנגליםסללוכבישמבטוןלפנישברנדיהמציאאתמדרכותהבטוןשלבארי

לכבישסעד)ע"ע(.לימיםנסללבאותו
תוואי,כבישהנגבהמערבי)ע"ע(.
כבישהנגבהמערבי-כבישהמוליך
מסעדעדניריםודרומהלניר–יצחק,
כרם–שלוםופיתחתרפיח.נסלללראשונה
ב–1951ולאחרשניםמספרחוברבצומת
מגןל"כבישהרעב"ויצראת"כביש
הפרסה")ע"ע(.
כבישהפרסה-הכבישהמרכזיבנגב
המערבי.מוליךמסעדלצומתמגןומשם
לאופקיםולצומתגילת,אלכבישעזה-
באר–שבע.שמובאלובגללצורתהפרסה
שהואיוצרבשטח.

בנאים,שגויסהמבארי,השתתפהבבנייתם.
לימיםנסללבתוואיהזהכביש,הנקראעד
היום"-כבישסעד".
כבישהפרסה:כבישמרכזיבנגבהמערבי,שנקרא
כךבשלצורתוהמזכירהפרסה)בערך(...

כבישיםפנימיים-עד1996נסללו
בבאריכבישיםפנימייםבאורךכוללשל
כ–4000מ'.לאחרונההוסיפופסיהאטה
כדילמנוענסיעהמהירהשלכלירכב
ממונעים.כמוכןהוצבומחסומים
אלקטרוניים)ע"ע(למניעתכניסתןשל
מכוניותלאזורהשיכון.
כדורגל-היההמשחקהפופולריבקיבוץ
בארימשנותיוהראשונות.בתחילהשיחקו
נגדקבוצותמקיבוציםומושביםשכנים,
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כבישפנימי:כבישיםמהיריםנסללו
ברחביהמחנה,ועליהםהורכבומידפסי
האטהומחסומיםאלקטרוניים
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במגרששהיהאזמחוץלגדר,ממערב
למשק.ב–1959נרשמהקבוצת"הפועל
בארי"בהתאחדותלכדורגלוהחלהלשחק
בליגהג'דרוםובמשחקיגביעהמדינה.
במסגרתהליגהשיחקונגדקבוצות
מקיבוצים,מושביםועיירותבנגבוהגיעו
עדירוחם,מצפהרמון,דימונהואילת.
בסביבההקרובהיותרשיחקונגדקבוצות
מאופקים,נתיבותושדרותונגדהבדואים
מרהטולגיה.מאותןשניםישלזכוררבים

בשחקניםמקיבוציהסביבה,מכפר–עזה,
עין–השלושהורעים.ארק'הפרומקיןהחל
בניהולהקבוצהוהמשיךבפעילותוזועד
.1993ב–1978יצאההקבוצהלסיור
בגרמניה,בחסותהמועצההאזורית,תחת
השם"-הפועלבארי–אשכול".היאשיחקה
עםקבוצותגרמניותבהיידלברגוסביבתה
וחזרהעלמבצעדומהב–.1983הקבוצה
המשיכהלשחקבמסגרתליגהג'עדסוף
.1993מביןשחקניבאריהמשיךמנילשחק

הפועלבאריבליגהב':1964במקוםה–12המכובד
לפניהפועלירוחםואחריבית"רקריתמלאכי

כדורגל:במגרשהכדורגלהישן,לידהקומתייםהגיעההקבוצההמקומיתעדתחתיתליגהב'

ששיחקובמסירותוהמשיכוכמעטעדלגיל
)40ביןהמבוגריםשבהם-ברוךמאיר
ויוסל'הכפרי(.אתהקבוצהניהלובאותן
השניםחבריםותיקים-גדעוןאלוןואחריו
שמואליקאבני.ב–1960ניצבההקבוצהבראשהטבלה
וב–1962זכתהבגביעהנגבהמערבי.בשנת
1964עלתההקבוצהלליגהב',אךלאחר
שנה,נשרהשובלליגהג'דרום.בראשית
שנותה–70נחנךמגרשכדורגלחדש,ליד
פינתהחישלביה"ס,נשתלדשאבמגרש,
במבצעגיוסשלילדיבארי,שחקניהקבוצה
ואוהדיה.ב–1974הבקיעההקבוצהאת
מספרהשעריםהגדולביותרבארץ)(105
ומניגודארדהוכתרל"מלךהשערים")52
שערים(.באותהשנהתוגברההקבוצה

ממן:ממציאתכדורי–ממן,מאכל
פרסיעממישהפךלהיטבארוחות
הצהרייםוהערב

כלאותןשנים,כאשרלצידוהתחלפודורות
שלשחקניםצעירים.החלמ–1993הפסיקה
הקבוצהאתפעילותהבמסגרתהליגה.
בבאריממשיכיםעדייןלשחק,מדייום
שישי,שחקניםותיקיםוצעיריםומתקיימת
"ליגה"שלקיבוציהאזור.כמוכןיש
פעילותענפהשלקבוצתילדיםהמתאמנת
ומנוהלתע"ימניגודארד.
כדוריממן-כדוריםעשוייםמקמח
וביציםשהצטיינובטעמםהמיוחד.נכנסו
לתפריטארוחותהצהרייםבבארימאז
הצטרפהממן)מריםחוסרבי,אמןשלדליה
ברקאיורותילב(לצוותהמטבח.משיצאה
ממןלגימלאות,לאנמצאמישימשיך
לעשותםוטעמםכמעטונישכח.
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כדורסל:הירבולקלוע,לעודדולצעוקעלהשופט-צחיגד,הדרג',יניבגלברדומושק'ה

כדורסל-הפעילותבענףספורטזההחלה
בתחילת,1954כמשחקשלחובבים.
המשחקנגדגבים,שנערךבמאי,1956
נגמרבתבוסה"),52:39-המשחקשל
הקבוצהשלנוהיהטוב,אבלהםהיטיבו
לקלועלסל"(.קבוצתהמייסדיםכללהאת
ספיכהןז"ל,גדעוןשומרוניז"ל,אבינעם
סיון,יוסל'הכפריומושק'הגלברד.
בראשיתשנותה–60שופץורוצףמגרש
כדורסלזמניוסודרהבותאורה").אצטדיון"
זהשוכןכיוםבלבשכונתמגוריםומשמש
למשחקיילדיםבעיקר(.בנובמבר1962
גברהקבוצהצעירהמקיבוץקדמהעל
קבוצהמבארי),(38:27כאשרלסגל
הצטרפומבניהמקום-עמירילב,מרדכי
נווהוגידיצרניקז"ל.
במרץ1971נחנךמגרשהכדורסלהחדש,
לידבריכתהשחיה.בטורנירביןענפי,
שנערךלרגלהאירוע,גברהנבחרתהפלחה
עלהפרדס,המטע,הדפוסוהרפת.
ב–1973הוקמהקבוצת"הפועלבארי",
שהעפילהבסוףהעונהלליגהב'.מאמן
הקבוצהומנהלה-אודיברמק.במקביל,
התארגנהקבוצתנעריםמבארילמשחקים
בליגהלנוער)עילית(.ב–1978העפילה

קבוצתהבוגריםלליגהא',לאחרניצחון
על"הפועלאילת").(51:79ב–1981
הצטרףמאמן–שחקן)מבחוץ(,אליכהן
ובעזרתוהגיעולהישגיםרבים.ב–,1982
הפסדבאשקלוןעלחודהשלנקודה,מנע
אתהקבוצהמלהעפיללליגההארצית.עד
1986הצטרפושחקניםמבניבאריומהאזור,
אךלאחרעזיבתושלאליכהן,ירדה
הקבוצהשובלליגהב'.
מביןהצעיריםהצטיינווהתמידו-ניצן
רענן,מוטיברק,והאחיםצחיגדוהדר
גלברד)כשהשנייםגםמאמניםלסירוגין(.
בפברואר,1987במשחקיאליפות11
הנקודות,לציון40שנהלעליהעלהקרקע,
זכתהבאריבמקוםהראשון)נגדמשמר–
הנגב,תקומה,גלאוןוחצרים(.מ–1991
המשיכוהבוגריםלשחקבליגהבמסגרת
קבוצהאזורית)האימוניםבנירים(.ב–1993
הצטרפוכוחותצעירים-איתיכהןואריק
קראוניק.ב–1994עבראיתילשחקבמכבי
ראשון–לציוןבליגההלאומית.עדסוף
1995התחזקההפעילותבמשחקיהכדורסל
בקרבהילדים)עדגיל(14ונוער)עדגיל
(18במסגרותהליגההארצית,המחוזית
אובליגההלאומיתלנוער,תחתחסותה

כדורסל:ב–1978העפילההקבוצהלליגהא',לאחר
נצחוןעלהפועלאילת,שניצחהב–1993אתהפועל
ירושלים,שניצחהב–1995אתמכביתל–אביב...

קטסל:מיזעורשלהכדורסל-הסליםיותרנמוכים,
המשחקיותרקצר,הילדיםיותרקטנים,ההישגים
גדוליםוהכדורהואעגול
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קטיףכותנהבידיים:בשנותהחמישים
נהגולקטוףאתהכותנהבידייםחשופות,
לתוךשקיםגדולים.אחר–כךשקלואת
היבולשלהקוטףוציינואותולשבח.
בתמונה:עתליהאבנדז"ל",מלכת
הכותנה".

קטיףכותנה:קוטפיםבימיםארוכים,כדילהשיגאתהגשמיםשבאיםתמידמתישלאצריכיםאותם

שלהמ.א".אשכול")ע"ע(.האימוניםשל
הילדיםוהנוערנכלליםבחוגיההעשרה
שלביה"ס"מעלה–הבשור")ע"ע(וקבוצת
הבוגריםממשיכהלשחקבמסגרתליגהב'
דרום.
כדורעף-הפעילותבענףספורטזההחלה
בנחאבירב–,1947ע"יקבוצתחברים
חובבים.חודשהב–1982בבאריונמשכה
ברציפותעד.1971בתחרותשנערכה
בדצמבר,1969נגדקבוצותמנירים,
כיסופיםועין–השלושה,ניצחהקבוצת
בארי.ב–1979נכנסהקבוצתהכדורעף
לליגהב'.בראשיתשנותה–80נפסקה
הפעילותבענףהכדורעף.
כדיחלב-עודלפניהיותמכוןהחליבה
)ע"ע(ולפניהמצאתמכונתהחליבה,היו
חולביםאתהחלבברפתלתוךדליחליבה
)ע"ע(מיוחדוממלאיםכדיםעשוייםברזל
אואלומיניום.כלכדהכיל30ל'ואת
הכדיםהיומרכזיםבמקררמלאמיםקרים,
עדבואהמשאיתלאסוףאותםולהובילם
ל"תנובה")ע"ע(.העמסתהכדיםהמלאים
עלהמשאיתנעשתהמדיבוקרע"ישומרי
הלילה.

כדיחלב:למעלה-כדחלבמקורי30ליטר;
למטה-ילדיהקיבוץהראשוניםיושביםעלכדי
החלבהראשוניםברפתהראשונה

כובעגרב-כיסויראשסרוגמצמר.היה
מקובלעלאנשיההגנהוהפלמ"חבמלחמת
העצמאות.חבריבאריהירבולהשתמשבו
גםלאחרמכן,בעיקרבלילותהחורף
הקרים.
כותנהבבארי-ב–,1956נעשהניסיון
ראשוןלגדלכותנהבשלחין.במשך3
שנים,גודלהשטחלאעלהעל50ד'.
קטיףהכותנהנעשהבידיים.ב–,1960עם
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איחודענףהשלחיןעםהפלחה)ע"ע(לענף
גד"ש)ע"ע(,נזרעו320ד'כותנה.הקטיף
נעשהבאמצעותקטפותאזוריות.ב–1965
היהגודלשטחהכותנה1000ד'וב–1985
3150ד'.לקראתסוףהעשורהוקטןשטחהכותנהל–1400ד'וב–1994הוגדל
ל–2000ד',לאחרונהנעשהניסיוןלגדל
כותנהצבעונית.הקטיףמתבצעבסוף
הקיץ,באמצעותשתיקטפות.המפעילים
מגוייסיםמעובדיהגד"שוענפיםאחרים,
לימיעבודהארוכים,בכדילסייםאתקטיף
הכותנהלפניבואהגשמים.
כינוסקבוצה-בהיותקבוצת"הצופים
ב'–בארות"מפוצלתלשלושהמקומות
)גדרה,סדוםונחאביר(,נהגולכנסמדי
פעםאתמרביתהחבריםבנחאביראו
בגדרה,לדיוןוהחלטותבסעיפיםחשובים.
הכינוסנקראאחתלחודשיים,אובכל
מקרהשלצורךדחוף.כינוסהקבוצה
הראשוןהתקייםבנובמבר.1945לאחר
מכן,עדנובמבר,1947התקיימועוד10
כינוסים,בהםדנובשאלותחברה,הדרכה,
לקראתעליהלהתיישבותושליחותלגולה.
במהלךמלחמתהעצמאותלאנערכוכינוסי
קבוצה,ובמרץ1949נערךכינוסגדול
וחגיגי,תחתהכותרת":ממשלטלישוב".
כיתותמוצמדות-קבוצותנוערשהגיעו
לבאריבמסגרתעלייתהנוער)ע"ע(ושובצו
בביה"סככיתותנפרדות)במקוםשחסרו
כיתות(,אושצורפולכיתותקיימות.
הכיתותהמוצמדותהיו":אורן"",ברוש",
"אלון"",עומר"",עירית"",צלף"",יערה",
"ליבנה").לגביכ"אמהכיתות-ע"ע(.
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כלאעזה-שימשאכסניהלשנייםמחברי
בארי-אהרןיצחקיואיזירייך.יצחקי
"בילה"בכלאעזהפעמיים.בפעם
הראשונה,בדצמבר,1946כשהיהבדרכו
מנחאבירלדורות,כדיללמודאתעבודת
היעור.בדרךהואנעצרללאתעודתזהות,
ע"ישוטרבריטי.היותולאהצליחליצור
קשרעםהביתואישלאידעלאןהוא
נעלם,הואנשארבכלאבמשךשלושה
ימיםרצופים.רקלאחרשהקיםרעש
וכמעטותלשאתשערהברזלשלכלא
עזה,שיחררואותומהכלא,עםמחשבות
נוגותעלמצבוהנפשי.בפעםהשניהנכלא
יצחקיבמרץ,1947ביוםהורדתהמעפילים
מהאניה"שבתאילוז'ינסקי")ע"ע(.הוא
נשלחע"ימפקדההגנההמרחבית,מחופש
לערבי,ליצורקשרעםמפקדיהמבצע
בניצנים,מאחרשקשרהאלחוטנותק.
בדרכובחזרה,נעצריצחקיע"יכפריים
ערביםוהובאלכלאעזה.מאחרוהיהמוכר
להםמהפעםהקודמתהםמיהרולשלחו
לחופשי.איזי,לעומתזאת,נסעבאוטובוס
מיפולעזה,ערבמלחמתהעצמאות,בדרכו
חזרהמקורסאלחוטאים.לידמיג'דל)היום
-העיראשקלון(,הואנעצרע"ישוטר

Ì È · · Â Á †È · Ï Î

Î

נחאביר,רפאלצורניומאזהקשריםשלו
עםכלאעזהועםה"שבאב"שלעזה-
נותקו.
כלבחשמלי-מסגרתברזלתלויהעל
גשרהנעעלשתימסילות.הואמוצבבחצר
ההמתנהשלמכוןהחליבה)ע"ע(ומופעל
מתוכו.תפקידו"לרמוז"לפרותשעליהן
להכנסלמכוןלצורךחליבה.ה"רמז"ניתן
ע"יפולסחשמליבן1000וולטבזרםנמוך
וכלפרהמשתדלתלהתרחקממנו.ה"כלב
החשמלי"נבנהכולובמסגריתבארי)ע"ע(.
כלבגזעי:יצחקבן–יהודהז"לעםהכלב
ליי,מחלוציהכלביםבנגב

כלבו-הוקםב–1973באגףהדרומישל
המחסןהכללי.ב–1983עברהכלבולמרתף
שלחדר–האכילההחדש)ע"ע(ובמקומו
הוקםהפאב)ע"ע(,לאחראיחודהמחסן
הכללי)ע"ע(עםמחסןאספקהקטנה)ע"ע(
והממתקיה)ע"ע(.הוכנסובומדפיםושתי
קופותרושמותורוכזובוכלהמצרכים
והאספקהלחברים.בשנת1994הכלבו
היהצרמהכילאתכלהמצרכים
)ו"הלקוחות"(ומדוברכברעלהרחבתו.
כלבויניק-כליעשויאלומיניוםאו
נירוסטה,שהיהמוצבבזמןהארוחותעל
השולחנותבחדר–האכילה,לתוכוהיו

כלבהלאגזעיתאבלנחמדה:עדהברמק
עםהכלבהדיאנה

כלבחשמליברפת:לאנובח,לאנושך,
לאאוכלבונזו,אבלעושהאתתפקידו
בנאמנותשלכלב

כלבו:חנותענק,שניתןלהשיגבהכמעטהכל.ואםלאאזנוסעיםליד–מרדכיאואפילולתל–אביב

בריטי,היותולאהיתהבידותעודתזהות.
הואהובאלכלאעזהוהוכנסלתאמעצר
יחדעםכמהפושעיםמה"שבאב"שלעזה.
אלהניסוליצורעםאיזיקשריםשלאהיו
כל–כךלרוחו.למחרתהצליחאיזי
להשתחררמהכלא,בעזרתושלמוכתר

זורקיםאתשייריהמזוןבזמןהארוחות.
הכלבויניקהיהבשימושבקבוץבארימאז
היווסדוויצאמהשימושבסוף,1970כאשר
הונהגהההגשההעצמית)ע"ע(.
כלביחובבים-כ–75מספרם.בחלקם
כלביםגזעייםשהובאומארצותהצפון.

כלבויניק:כליאלומיניוםנאהלאיסוףשאריות,
שניצבפעםעלשולחןהאוכל
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משתתפיםבתערוכותובתחרויותכלבים
ואףזכובתחרויותבמקומותמכובדים
ובתעודות.ההכנסותממכירתהגורים
מצטברותבקופתהכלביה)ע"ע(.
כלבישמירה-נסיוןראשוןלהציבכלבי
שמירהלידהרפת,הדירופינת–החי,היה
בסוף.1958הדברנעשהבצורהחובבנית
ע"יצ'יקווראובןנגלרז"ל,עודבהיותם
תלמידיםבביה"ס.מערכתכלביהשמירה
התמסדהרקבתחילתשנותה–.80ב–1995

אתמרביתהוצאותאחזקתן.
כלביה-מבנהששימשקודםלכן
כ"אווזיה")ע"ע(.בכלביההותקנוכ–20
תאיםוהיאמשמשתכיוםלגידולגורי
כלביםולהבראהלכלביםחולים.לכלביה
ישקופהמשותפתשלחובביהכלבים,
המנוהלתע"יגזבר/יתנבחר/ת,לפיתקנון
הכלבים)ע"ע(.ההכנסותנובעותממכירת
גוריםוכלההוצאות)מזון,טיפולרפואי
ובנייה(מכוסותע"יהקופה.ב–1994היו

כלביםובעליחייםאחרים:הנריפ'וכלב
גזעי)למעלה(;כלבעםחברמהאזור
)למטה(

כלביםובעליכלבים:צ'יקוהואידידוהטובביותרשלהכלבולהפך

היובבאריכ–16כלבות,קשורותדרךקבע
ברצועותלכבליפלדה.הןפזורותלאורך
גדרהמשקממזרחומדרום)משערהפלחה
ועדפינת–החישלביה"ס(.רובןכלבות
זאבגזעיות,שתפקידןלהתריעולגרש
מסתנניםהבאיםלמטרותגניבה.הכלבות
נמצאויעילותבשמירהומאזהצבתן,מספר
הגניבותשואףלאפס.כלאחתמהן
ממליטהגוריםמדישנהומכירתםמכסה

ההכנסות52,900ש"חוההוצאות43,000-
ש"ח.הכלביהמשמשתגםכמקוםשמירה
לכלבותמיוחמותומקוםמשמרעלכלבים
שבעליהםנעדריםבגללנסיעהאושירות
במילואים.
כלניות-מאזהוכרזעליהןכפרחמוגן,
התפשטוהכלניותבאזורבארי.הןמרוכזות
בבתרונותבארי)ע"ע(וב"מרבדהמלך"
)ע"ע(,בסביבותנחאביר.מדישנה,

Ì È · Ï Î
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כלניותבבארי:בחורףמתכסיםהוואדיות
ברבבותכלניותבצבעיםמרהיבים)אדום(
ומאותאנשים,בעשרותסוברואים,באים
מכלחלקיהארץלראותאותן

בחודשיםפברוארמרץ,הןפורחותבצבען
האדוםומושכותאליהןתיירים)וחרקים(,
מכלקצותהארץ,מיברגלומיברכב.
כפכפים-נעליעץעםרצועותבד
ששימשואתהמתרחציםבמקלחת
הציבורית)ע"ע(.הםהיומתבליםמהר
ולכןהיהמחסורתמידיבכפכפים.כלמי
שבאלהתקלח,נאלץלרובלהזמיןאת
הכפכפיםאצלמישעמדלסייםאתהרחצה
ולחכותלהםבסבלנות.
כפרסולד-קיבוץבגלילהעליון,אליו
נשלחהקבוצתהנוה"עממעוז–חיים,
שבחרהבשם"-הסוקלים")ע"ע(.עד
,1943לפניעלייתםלגליל,ישבואנשי
כפרסולדכפלוגה,במחנההסוכנותבגדרה.
לאחרכחצישנהעברהקבוצת"הסוקלים"
לאותומחנהבגדרהוקראהלעצמה-
"בארות")ע"ע(.
כצנלסוןברל)בארי()-(1944-1887
מורה–מנהיגשלתנועתהעבודההציונית,
הוגה–דעותוסופר.בצעירותו,ברוסיה,
התמידבקריאהבספרותההשכלה
)בעברית(ובספרותהמהפכה)ברוסית(.
הושפעמהמהפכההרוסיתשל1905
ומהמפלגותהיהודיותבגולה.עלהלארץ
ב–.1909הירבהלנדודולעבודבמקומות
שוניםבארץ.שאףלהגיעלהתיישבות
חופשית,המתנהלתעליסודעבודהעצמית

ועלקרקעהלאום.פירסםמאמרים
בכתבי–עתשונים.מ–1912חתרלאיחודם
האירגוני,המקצועיוהמדינישלפועלי
א"י.בסוף1920היהביןמקימיההסתדרות
הכלליתשלהעובדיםהעברייםבא"י
וב–1930הביאלאיחוד"אחדות–העבודה"
עם"הפועל–הצעיר",למפלגהאחת
)מפא"י(.ב–1925ייסדאתהעתון"דבר"
והיהלעורכוהראשי.בשלבמאוחריותר
ייסדאתהוצאתהספרים"עםעובד".היה
ממקימיבנק–הפועלים",המשביר"",ניר"
וחתרללאלאותלאיחודהתנועה
הקיבוצית.היהפעילבהסתדרותהציונית
ובמוסדותיה.נאבקבכלכוחונגד
הגבלותיהםשלשלטונותהמנדטהבריטי.
יצאבשליחויותשונותלגולהופעללעליית
יהודיםלארץ.עםפירסום"הספרהלבן"
הבריטי)(1939תמךבמאבקנגדממשלת
המנדט.לאחרפרוץמלחמתהעולםהשניה
צידדבהתגייסותלצבאהבריטי,לשם
הכשרתכוחיהודיעצמאי.מלבדהיותו
מנהיג,היהגםמורהומחנךוהירבהלהיפגש
עםחניכיתנועותהנוערבארץובגולה.
בנוסףלפעילותוהמדיניתוהחברתית,הטיף
לשמירהעלערכיהיהדות.לאחרמותו,
יצאולאורכתביושלברלב–12כרכים
ובהםמאמרים,מסותוהרצאותמשלו.על
שמונקראקיבוץבארי).פרטיםנוספים
ר'האנציקלופדיההעבריתכ',עמ'.(1015

כפכפיםמהמקלחתהציבורית:מנעליםמיוחדים
שפותחובקיבוציםועוצבובמבנהאורטופדימיוחד

ברל)בארי(כצנלסון:מורהומנהיג,
לוחםוחולם,שלאחלםשייסדובנגב
קיבוץעלשמו
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ל"גבעומרבבארי-יוםחגםשל
הילדיםבעיקר.בערבהחג-שירה
וריקודיםסביבמדורותובחג-פיקניק
והקמתמחנוניםבחיקהטבעובהםמשחקים
ותחרויותספורט.החלמ–1960הוכרזעל
מגןע"שאשריבודנקיןז"ל,שנפטרבמאי
,1959בגיל11שנים.המגןהועברמדי
שנהלקבוצההמנצחת.
לדר)עור-באידיש(-כינוילמוצר
ממישמשטחוןומיובשלשכבהדקה.שומר
עלטעםהפריונשמרזמןרב.בבארינהגו
לייצרוכמעטבכלבית,בתקופהבהחלקות
המישמשהיווחלקמהמטע)ע"ע(והפרי
היהמצויבשפע.יצרניה"לדר",רובם,היו
מייבשיםאותובתבניותחשופותלשמש
במשךמספרימים.אחריםהיומיבשים
אתהתבניותבתוךסוכותמכוסותבפלסטיק
ומחוממותבאמצעותפתיליות.
להבה-ההכרזהעלהקמתהגרעין-
ביולי.1960רובםבוגריביה"סהחקלאי

ÏÂÏ

Ï

ב'–בארות")ע"ע(.הלהקהכללהרווקים
בלבדוהופיעהבשיריםובפזמוניםבחתונות
הראשונות.ההימנוןהקבועשלההיה
"הימנוןהקרש".
להר-גרעיןהמיועדלקיבוץצובא,יחד
עםגרעין"מרשה")ע"ע(,הגיעולהכשרה
בבאריבמסגרתהנח"ל,בדצמבר.1964
שניהגרעיניםסיימואתהכשרתםבמאי
.1965
לוחהמודעותבחדרהאוכלהחדש:מבוססעל
טכנולוגיהמורכבתשללחצניםקפיציים,שאין
דומהלהבכללוחותהמודעותבארץ.הלוחעוסק
בעיקרבתורנויותשמירה,כביסהוצמח

לוחמודעות-מאזומתמיד,מוצב
בכניסהלחדר–האכילה.הואמחולק
למדוריםוניתןלמצואבוהכל-יומוןטרי
)ע"ע(,דףשל"לצאתמהבלבול")ע"ע(,
מודעותעלישיבות,מודעות"החטיבה"
)ע"ע(,רשימתתורנויותשמירהוסידור
רכב.מודעותעלאבידות,אועלמציאת
אבידות.לעתים,תלוייםעלהלוחמפתחות,
כפפותאומטפחותשמישהומצא.בנוסף,
ישגם3לוחותניידים,עליהםמתפרסמות
מודעותעלמופעיתיאטרון,כנסים

הלוחהאלקטרוני:עםמהפכתהתקשורתהעולמית
עברוללוחאלקטרונידינמיומשוכלל.ההודעות
נשארואותןהודעות:תורנותשמירה,כביסהוצמח

ל"גבעומר:חותכיםענףרך,מקשיתיםאותווקושריםחוטשפגט,יוריםחיציםמענףדקשנתקעים
עלצמרתהעץואזמתחיליםמהתחלה.כיוםישהמשתמשיםבצינורפלסטיקמהנויוחץמהנגריה

בחדרהוחלקםמבתי–ספראחרים.כעבור
שנה,לקראתהתגיסותםלנח"ל,התאחדו
עםחברת"בארות")ע"ע(והיווגרעיןאחד
אשרהשליםאתקיבוץבארי.
להעיר-לפניהיותהשעוניםהמעוררים,
היהרכזהשמירה,מדיערב,תולהעללוח
המודעותאתהפתק"להעיר"וכלמישהיה
זקוקלהערההיהרושםאתשמולידהשעה
המתאימה)לעתיםבתוספתהערותכמו-
"להעירחזק"'",להעירבשקט"",להזהר
מהכלב"וכו'(.
להקתהעץ-להקתהזמריםהראשונה
שהוקמהב–,1945בקבוצת"הצופים

וטיולים,מסיבותוארועיםחגיגייםולהבדיל
מודעותאבל.לאחרונהנוסףעלכלאלה-לוחמודעותאלקטרוני)ע"ע(.

להקתהעץבגדרה:להקהמשנותהארבעים,
חבריההתמחובפזמוניםוב"הימנוןהקרש"

לוחמודעותאלקטרוני-הודעות
שוטפותהמשודרותברצף,ברשתהכבלים
שלבארי.הלוחמופעלמאזספטמבר.1995
לול-ב–1946הוקמוב"בארות"6לולים
קטניםע"יעובדיהנגריה.אתהלולים
תיכנןהאגרונוםיהודהגודריץ)אביהםשל
מונהעופרומיכאלגדיש(.בלוליםשוכנו
600תרנגולותוכלהביציםסופקולמטבח.
בראשיתשנותה–,50עםהמעברלבארי
החדשה,הוקםע"ינגריתגבר–עם,הלול

הלהקההחדשהבלולד':להקהמשנותהשבעים,
חברותיההתמחובקרקוריםובהטלתביצימאכל
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ליבנה,מחזורל'1996,

הראשון-לולא'.עדסוףשנותה–60
הוקמו4לוליםנוספים,ביתאימון
לאפרוחיםומדגרה)ע"ע(.מספרהעופות
המירביבשנההגיעל–21,000מטילות.
בשניםהראשונותייצרובעיקרביצימאכל
והתרומהליוםעבודההיתהנמוכה.החל
משנת1959עברולייצורביצירביה,לפי
מכסותייצור)כ–2,000,000ביציםבשנה(.
הוכנסמיכוןבהאבסהובאיסוףהביצים.
ב–1984הוקםלולחדשומבודד,מחוץ
לגדרהמשק.עד1987נמשךהפיתוחודווח
עלהכנסהגבוההותרומהיפהליוםעבודה,
אךמאזחלהירידהברווחיותוקשיים
באיושהצוות.ב–1990הוחלטלחסלאת
הענף.בלולעבדוכ–6ח"חוביןעובדיו
היו:זאבעופר,רבקהשורק,,יענקל'ה
חרובי,אליהושהרבניז"ל,ברוךמאיר
ויצחקבכר.לולד')ע"ע(הפךלמחסןוזה
שמחוץלמשקהושכרלקב'ניר–עם.החל
מ–1995הואמשמשכמחסןניירלמפעל
הדפוס)ע"ע(.

לולבגדרה600:תרנגולותסיפקולמטבחאת
כלהביצים,אותןנהגולשיםבסלאחד

לולתרנגולותבבארי:מיוןביציםמהירוקפדני

לולד'-היההלולהשלישיבגודלו)שטחו
950מ"ר(.מאזחיסולענףהלול)ע"ע(
שימשלאיכסוןציודישןשלמוסדותוענפי
המשקהשונים.גדוליםממנו:לולג')1450
מ"ר(והלולהחדש)1850מ"ר(.
לוליםלתינוקות-היובחצרותבתי

הילדים,בגודלמטרעלמטר,בהםהיו
משכיביםתינוקותשטרםלמדוללכת.
משלמדוהפעוטותלזחולוהחלולעמוד
עלרגליהם,היומבליםאתשעותיהםבלול
משותףבגודל4מ'על4מ'.
ליאוןהספר-החלמ–1960היהבאמדי
חודשלבארילספראתהבחוריםואת
הילדים.התמידבנאמנותבתפקידוזהעד
סוף,1987השנהבהסייםאתעבודתוויצא
לגימלאות.
ליבנה18-ילדיםעוליםמרוסיה,שהגיעו
לבאריב–,1992במסגרתאולפןקיץ16.
מהםנשארוככיתהמוצמדתבביה"ס
בבארי.בתשנ"העברויחדעםכלהשיכבה
העליונהלביה"ס"מעלה–הבשור")ע"ע(.
מחנכתהמחזור—נעמימוקה.
לימודים-בעשריםהשניםהראשונות,
נהוגהיהלשלוחחבריםללימודיםלפי
צרכיהמשק).הכשרתמורים,מטפלות,
מרכזימשקוקורסיםמקצועייםבתחום
החקלאותוהמלאכה(.כמוכן,השתתפו
רביםבקורסיםהשוניםבאפעל,במטרה
לרכושהשכלהכלליתוביסוס
רעיוני–קיבוצי.מראשיתשנותה–70החלו
לשלוחחבריםגםללימודיםאקדמיים
באוניברסיטאותובמכללות.אחוזהלומדים
נעלרובבין7%ל–8%מכללהעובדים.

Ï Â Ï
לולתינוקותבבארי:חינוךילדיםזהירוקפדני
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לינהמשותפת:שיטתלינהשהיתהמקובלתעדשנותהשמונים-ילדיםממשפחות
שונות,ישניםבביתמשותףבפיקוחשומרת–לילהוחבר–שישן–ב"מיטת–החבר"

החלמ–1985נקבעמסלוללימודיםנפרד
לבניהקיבוץואחוזהלומדיםמביןחברי
המשקנקבעל–,6.5%בשנת1991
ול–4.5%מכללהעובדים,בשנת.1996
מדישנהמובאתרשימתהלומדיםלאישור
האסיפההכללית)ע"ע(.
לינהמשותפת-היתהנהוגהבקיבוץ
בארימאזהקמתו,כאחדמעקרונותהחינוך
המשותף)ע"ע(.הילדיםהיולניםבלילות
בבתיהילדיםובבתיםהכוללים)ע"ע(.
שומרתהלילה)ע"ע(היתהפוקדתאותם
מספרפעמיםבלילהאומקשיבהלהם
בשנתםבאמצעותהשמרטףהאלקטרוני
)ע"ע(.במרץ1981הוחלטלעבורללינה
משפחתית)ע"ע(ובמאי,1985לאחר
הרחבתדירותהחבריםוהכנותמתאימות,
בוצעהמעבר.בכיתותי"א–י"בחוזריםבני
הנוערללינהמשותפתבבתיהנעורים.
לינהמשפחתית-החלהבמאי1985
ומשמעותה-לינתכלהילדיםבבית
הוריהם.הדברחייבהכנסתשינויים
במוסדותהחינוךוהשירותיםבמשק
והרחבתדירותהחברים.המעברללינה
המשפחתיתהתבצעתוךיוםאחד,שהיה
יום"חג"וכללהופעותהיתוליותשלהורים
וילדיםלבושיםבפיז'מות,חבושיםבכובעי
גמדיםונושאיםתרמיליגבובגדיםבתוכם.
בהגיעםלכיתותי"א–י"בחוזריםהילדים
ללינהמשותפת)ע"ע(.
לישכתהקשרהבבלית-מוסדשהוקם
בארץע"יהקבה"מ,כדילקלוטעולים
מעירק,בשנים1941עד.1951העולים,
חבריהמחתרתהציוניתבעירק,בוגרים,
נוערוילדים,הגיעובדרךבלתיליגאלית.

Ï Â · Ï · ‰ Ó †˙ ‡ ˆ Ï

לינהמשפחתית:שיטתלינההמקובלתמשנותהשמונים-ילדיםממשפחהאחת,
ישניםבביתההוריםבפיקוחההוריםאוהסבתאאובייבי–סיטר

בלישכהפעלו3חברים,ביניהםחבריבארי
גדעוןגולני)ב–(1947ואחריו-יואבגורל.בתקופהזוהוקמוקבוצותהכשרה
וחברותנוערונקלטוילדים)אחיםואחיות
שלחבריהתנועה(,ב–28משקיםשל
הקבה"מובמספרמשקיםשל"חבר
הקבוצות"ושל"הקיבוץהארצי".לישכת
הקשרדאגהלקליטתםשלהעולים,ליוותה
אותםבראשיתדרכם,ערכהכנסיהכשרות
והיתהבקשרישירוהדוקעםהתנועה
בעירק.כמוכןעבדההלישכהבתאוםמלא
עםועדתהעלייהשלהקבה"מ.עםבוא
העלייהההמוניתבראשיתשנותה–50
וחיסולגולתבבל,סיימהלישכתהקשר
אתתפקידהואתפעילותה.

ליאוןהספר":המזכירותבארי,אבואביוםחמישי
."23.11.1965מספרעממי,עםחוברותשל
"בול",שסיפרבהתמדהעדשפרשב–1987

לס-אבקסלעיםממדבריותאפריקה,
הנישאע"יהרוחותהנושבותמשםצפונה.
בגללמבנהווהרכבו,הואכמעטבלתי
חדירלמיםולכןאדמתהלסנתונהלסחף
מתמידונוצריםבהערוציםוואדיות)ע"ע(.
עםזאת,אדמתהלסשומרתהיטבעל
הלחות.בישראלמתפשטהלסעדלנגב
הצפוני,ועםהרוחותמגיעלכלחורוחודר
לכלפינהבחדריהחברים,מהשחייב
שטיפתהחדריםלפחותפעםבשבוע)בדרך
כללבימיחמישי(.

מכליושלליאוןהספר:מגזזהמיוחדת,שאיפשרה
אתעיצובהשיערבסגנונות"ספיחס"ואחרים

לצאתמהבלבול-דףידיעוןמודפס
ובושעותהפתיחהשלכלהמוסדותבמשק
ושעותהקבלהשלכלבעליהתפקידים.
הדףהוצאלראשונהב–,1987ביוזמתן
ובביצועןשלמיקיאילןוסמדרברמק.
כיוםנמצאתחתחסותהשלהמזכירות
הטכנית,מעודכןמדיחודשומחולקלכל
חבריהקיבוץ.
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המאגר-משותףלבאריולקיבוץרעים.
נבנהעלהגדההדרומיתשלנחלגררוהחל
לפעולבמאי.1982המאגרמסוגללאגור
1.5מיליוןמ"קמישטפונות,בעזרת8
משאבותהמופעלותבהדרגהושואבותאת
המיםהנאגריםע"יסכרשנבנהבתוךהנחל.
שטחהמאגר250ד'והואמספקלבארי
עד500,000מ"קמיםבממוצעבשנה.
מאפשרהשקייתכ–1000ד'כותנה)ע"ע(.
מדיפעםמנסיםכמהספורטאיםלגלוש
עלפניהמיםבגלשנירוחוכמהדייגים
לדוגשםדגים.
מא"זבארי)מפקדאזור(-תפקידהמוטל
עלחברבדרגתקצין,שמשמעותו-פיקוד
עלאזורבארי,במקריחירוםאובעיתות
מלחמה.מא"זבארימ–1992הואאלון
כסלו.

המאפיהבנחאביר-בתקופתמלחמת
העצמאות,הוצבבבונקרשלידמגדלהמים
)ע"ע(,תנורלאפיתלחם.היהעשויברזל
ומוסקבמבערשלנפט.ניתןהיהלאפות
בועד24ככרות.האופההיהדודאפרת,
והואדאגשלאיחסרלחםומדיפעם,גם
לחמניות.מספריםשניחוחהלחםהטרי
היהמגיעלכלקצותהמחנהואףהגיע
למשלטהגפרית)ע"ע(.עםההעברהלבארי
החדשה,הועברגםתנורהאפיהוהוצב
בפחוןלידהמדגרה.במשךכשנהנמשכה
אפיתהלחםבביתאךלאחרמכן,החלו
לקנותלחםמבחוץ.
מבצעחורף-עונה"בוערת"בדפוס
בארי)ע"ע(בחודשיםדצמבר-פברואר,
כאשרחלגידולבהזמנות)בעיקרממוסדות
ממשלתייםומבנקים(.בעונהזומגייסים
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אתהעובדיםובעליהמקצוע,לעבודה
במשמרותובשעותנוספותונעזריםבכוחות
עבודהשמחוץלדפוס.לעתיםגולש
המבצעעדלאביב,לחודשיםמרץ-אפריל.
מבצערדיו-ב–1953נערכובשטחים
שממערבומצפוןלבארי,קידוחיםלחיפוש
נפט,ע"יחברתמחצביישראל.קיבוץ
בארינתבקשלשלוחמדילילהקבוצת
חברים,לצורךשמירהעלהמתקנים.חברי
בארינענוברצוןלבקשהוהחליטועל
השתתפותכלחברוחברהבתורנות
השמירה)לאחריוםהעבודה(.התמורה
הוקדשהלרכישתמכשירירדיולחברים.
המבצעעברבהצלחהובאוגוסט1953
נרכשו40מכשירירדיוחדשים.אלההיו
מכשיריהרדיוהראשוניםשחולקולחברים.

מאפיה:בנחאביראפולחם
ולחמניותבייצורעצמי;כשלמדו
לאפותעוגותהתחילולקנותאת
הלחםבנתיבות

מבצעשקט-מבצעשהחלבאוגוסט
1952ונמשךכשנתיים.מטרתוהיתה
לצמצםאתהרעשבחדר–האכילהבזמן
הארוחות.הדגשהושםעלהסברהבכתב
ובע"פ),כוללהערותאישיות(.כמוכן
הותקןבחוץפנסאדום)ע"ע(וכשלאנותרו
מקומותישיבהפנוייםבחדר–האכילה,היו
מדליקיםאותו",רמז"לכלאלהשנשארו
בחוץ.בראשהמבצעעמדבוריסבר–סיני.
מבצעשקל-מבצעחד–פעמישנערך
בדפוסבאריבתקופתהמעברמהלירה
לשקל.היהצורךלהדפיסבדחיפותכמות
גדולהשלמסמכיםוהמחאותלמוסדות
הפיננסייםבישראל.באותהעתגוייסו
בבאריכלכוחותהעבודההאפשריים
לביצועהעבודות.

מכשיררדיופילקו40:מכשיריםנקנוב"מבצע
רדיו"ב–,1953לפנישהוקמהרשתג'וגלגל"צ

מבשרת-גרעיןתעשייתימירושלים,

מבצעשקל:החלפתהלירההישראליתבשקל
ב–1980שמהאתדפוסבאריעלהמפה

המאגר:מיליוןוחציקובשלמישטפונותהופכיםבחורףגשוםלאגםהגדולביותרבנגבהמערבי
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20חבריםו–4חברות,הגיעולבארי
להכשרהבנובמבר.1966מטרתםהיתה
להקיםמפעליםתעשיתייםבאיזוריפיתוח,
בעזרתהמרכזלקואופרציה.לבאריבאו
כדילרכושנסיוןבעבודהולשםגיבוש
חברתי.לאחרמסלולהאימוניםבנח"ל,
חזרולשל"תבבאריוהשתחררומצה"ל
ביולי.1969מבניהגרעיןנשארבבארי
מאירחדד.מדריךהגרעיןהיהמשהשגב.
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מגדלהמים(1-בנחאביר,נבנה
ב–,1947ע"יחברת"סוללבונה".גובהו
11מ'וקוטרבסיסו7מ'.יכוללהכיל
כ–600מ"קמים.שימשלאגירתמים
במלחמתהעצמאות)ע"ע(ועמדבפניכל
ההפגזותוההפצצות(2.בבארי-נבנה
בראשיתשנותה–,50ע"יסו"ב,והואמכיל
כ–250מ"קמים.משמשבעיקרלאגירת
מיםלשעתחירום.בראשהמגדלנבנתה
עמדהעםזרקורושומריםרביםהאירו
בעזרתו,מדילילה,אתגדרהמשקואת
השטחיםשמסביב.לימים,היציבוהמסגרים
במקוםהזרקור,חנוכיתברזל,הדולקתמדי
שנהבכלשמונתימיהחנוכה.
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מגדלימים:המבנההענק)8מטר!(עםהחנוכיהוהדגליםהפך
לסמלשלבארי,וזכהלהנצחהגםבפוסטרארוך)1מטר!(;
משמאל-מגדלהמיםבנחאביר-סמלבפניעצמו

מגדלישמירה-מגדלהשמירההראשון
הוקםבראשיתשנותה–50עלהגגשל
ביתהשיח')ע"ע(.עשויעץעםקירותמגן
מסביבומעליוהורכבזרקור"ענק".מדי
לילההיוהשומריםמטפסיםעלהמגדל
ואםלאנרדמובעתהשמירה,היומאירים
אתכלהשטחשממזרחומדרוםלמשק.
)זרקורנוסףהוצבמעלמגדלהמים)ע"ע((.
שנימגדלישמירהנוספים,עםזרקורים,
הוצבוע"ימשרדהבטחון,האחדלידהרפת
והשנילידהשערהראשי,אךכמעטולא
השתמשובהם.

מגדלישמירה:בלילהשמרוהשומרים.ביוםבאו
היוניםוחירבנועלכסאהשומר

מגרשיחניה-בבארישנימגרשיחניה
מרכזיים.האחדבכניסהלחצרהקיבוץ
)ל–49מכוניות(והשנילידחדר–האכילה
)ל–26מכוניות(.בנוסףישעוד6מגרשי
חניהקטניםלאורךגדרהמשק.
מדגרה-מוקמהבביתהערביהישן.

הראשונהבעלתקיבולתשל3000ביצים
נרכשהבאוקטובר.1956בתחילההיתה
ההדגרהלצרכיהלולבבארי)ע"ע(.בסוף
1966החלולהדגירביציםעבורמשקים
אחריםבאמצעותאיגודמגדליעופות.
ב–1969הוסיפועודמדגרהותאבקיעה.
שתיהמדגרותהופעלובתפוסהמלאה.
למערכתהוצמדצופראזעקה,שהיהמזעיק
אתהלולנים,ביוםובלילה,עלכלתקלה
קטנה.ב–1974הוחלטלחסלאתהמדגרה
משיקוליםכלכלייםוצופרהאזעקההועבר
לדפוס.מרכזתהמדגרההיתהשרהצרניק.
מדרכות-עדשלאנסללוהמדרכות
הראשונות,היומדשדשיםמדיחורףבבוץ
ובקיץ,הולכיםבשביליםמעליאבק.
בנובמבר1958החלובסלילתמדרכות
מאספלטשאורכןהכוללהגיעל–2600מ'.
אלוהיומדרכותזמניותשלאשרדוזמן
רב.מאז,כלהמדרכותבבארייצוקותבטון
ואורכןהכוללמגיעכיוםל–7000מ'.
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מדרכות:דרכיבטוןהמהוותאתתשתיתהתנועה
בבארי,בחורףמשמשותלזרימתהמיםובקיץ
משקיםאותןבעזרתממטרות
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המובילהארצי-קוהמיםהמובילאת
מיהכנרתלדרוםהארץ.הושלםבשנת
1964כשחוברלקוירקון–נגב)ע"ע(.הוא
מובילכמיליוןמ"קמיםביממה.סיפקמים
שפיריםלשטחחצרבאריולהשקייתהמטע,
הפרדסוהשלחין.מאזהנחתקוהשפדן
)ע"ע(,משמשיםמיהמובילהארצילצורכי
הביתבלבד.מכסתהמיםהשפירים
המוקצבתלבארי,כ–250,000מ"קבשנה.
מוכתר-תפקידשהיהנהוגבארץ–ישראל
לפניקוםהמדינה.בעלהתפקידשימש
כנציגהישובבפנישלטונותהמנדטהבריטי
וכמקשרעםהשכניםהערביים.ב"בארות",
כיהןבתפקיד,רפאלבר–לב)ברנדי(;
ובנחאביר-משההלרולאחריו-רפאל
צורני.כולםנבחרובאסיפהואושרוע"י
השלטונותהבריטיים.
מוסדותהמשקהעיקריים-אסיפה
)ע"ע(,מזכירות)ע"ע(,ועדתהמשק)ע"ע(,
הוועדההכלכלית)ע"ע(,ועדתחברה)ע"ע(
ועדתחינוך)ע"ע(,ועדתתרבות.
מוסך-ענףהמבצעאתכלעבודות
הטיפולוהשיפוץשלהרכבהממונעבמשק,
)המכוניות,הטרקטוריםוהמכונות
החקלאיותהממונעות(.מאז1956הופרד
מהמסגריה)ע"ע(וצויידבמיטבהמכשירים
הדרושים.במוסךכ–4עובדים.
מוסיקהבבארי-בבנימינהובגדרה
התבטאההפעילותבשמיעתקונצרטים
קלאסייםמתקליטים78סיבוביםבדקה,
עלגביפטיפוןעםמנואלה.הקונצרטים
נערכולרובבחדר–האכילהאובחדר
התרבותולעיתים-עלהדשא.בבנימינה
הוקמהמקהלה,בניצוחושליוקיגרוספלד
ז"לובגדרה-בניצוחושלבוריסבר–סיני.
בקבוצת"הצופיםב'–בארות"נמשכה
פעילותהשלהמקהלה)ע"ע(והוקמה
תזמורתמנדולינות)ע"ע(.עליזהארבל
ז"להניחהאתהיסודללימודהנגינהעל
אקורדיוןופסנתרוהתרבוהלומדיםנגינה
בכלינשיפה,כליפריטה,כליקשתוכלי
נגינהאלקטרוניים.מאז,1972המורה
למוסיקהבביה"סהיאמימיקלמרוהיא
מפעילהגםאתמקהלתהילדים.כיום
מתבצעתמרביתהפעילותהמוסיקלית
במסגרתהאולפןלמוסיקהבמ.א".אשכול".
מועדוןהחטיבה-צריףשוודישהובא
מקדמהב–)1962ע"ע(.שימשכמקום
התכנסותלבניחטיבתהבנים)ע"ע(,

Ó

מועדוןהחטיבה:צריףשוודי
בורקדודורותשלבני
הנעוריםלצליליהחיפושיות,
הדלתותומטליקה

לפעולותתרבותומסיבות.בראשיתשנות
ה–60צורףלמועדוןהחטיבהגםה"דיסקו"
)ע"ע(.בסוף1995הועברהפעילות
החטיבהלאחתהכיתותבביה"ס.
מועדוןהמסךהגדול-חוגשלחברים
המתכנסמדישבועייםבמועדוןלחבר
)ע"ע(,לצפותבסרטיםמובחרים.בסוף
1992נרכשמקרןלסרטיוידיאוובינואר
1993החלהחוגלפעול).מפעילויוזם
החוג-חייםרענן(.
מועדוןהקשישים-הוקםב–1975
בבנייןמגוריםהסמוךלחדר–האכילה.
ב–1992הועברהמועדוןלבית"יובלים"
)ע"ע(שהתפנהמילדים.המועדוןמספק
תעסוקהומקוםבילוילהוריחברים
קשישיםולחבריםשיצאוממעגלהעבודה.
במועדוןעוסקיםבמלאכותידשונות,
מארגניםמסיבותחגוימיהולדתואף
מארגניםטיוליםקצריםלחבריהמועדון
)למישיכול,כמובן(.

המועדוןלחברהישן:צריףשוודיבוקראו"למרחב"
ושתותהלצליליבטהובן,צ'יקובסקיווילנסקי

המועדוןלחבר-ראשיתו,צריףשוודי
ששימשכחדרתרבות)ע"ע(.לאחרשעבר
שיפוץ,הפךבפברואר,1962למועדון
לחבר.הוגשהבושתיהחמהוקרה,חומר
קריאהומשחקיםוהושמעובוקונצרטים
והרצאות.החלמ–1968נקבעהאחראית
עלהמועדוןשהתחלפהמדיכמהשנים.
בתחילתשנותה–70הנהיגובלילותשבת
מועדוןחצות,שהוקדשולריקודים,בעיקר
שלחוגהנוער.ביוני1981המועדוןפורק
ופינהאתמקומולחדר–האכילההחדש
)ע"ע(.בפברואר1983נפתחהמועדון
מחדש,באגףהדרומישלחה"א.המועדון
פתוחלחבריםולאורחים3,ערביםבשבוע
ובשבתבצהריים.ישבוחומרקריאהרב,
משחקיםומוגשיםבומשקאותחמיםוקרים
עםכיבודקל.משמשגםלישיבותמזכירות

המועדוןלחברהחדש:שותיםקפהעםקצפת,
קוראים"לאשה"ו"מסעאחר"
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שונים.כמוכן,מטפלתבנושאיבריאות,
רווחה,בטחון,תברואה,תחבורהועוד.
לאחרונההחלהבפיתוחאתריתיירות
ישניםוחדשים.בשנים1980-1974שימש
שמואליקאבנימבאריכיו"רהמועצה
ובשנים1997-1991כיהןאברהםדגן
)בודא(בתפקידזה.

המועצההאזוריתאשכול:מיליוןדונם,
מיערותבאריועדחולותחלוצה;יושבי
ראש:בודא,שמואליק,מנצ'רואחרים

וועדותהמשק,לארועיםחגיגייםעבור
קהלמצומצםולקונצרטיםומופעיתיאטרון
קאמריים.בעשורהאחרוןהונהגמועדון
יוםב')מועדוןאמצעהשבוע(,בונשמעות
אחתלחודש,הרצאותעלנושאיםשונים.
בשניםהאחרונותהתווסףגםמועדוןהמסך
הגדול)ע"ע(.
המועצההאזוריתאשכול-הוקמה
ב–1951ונקראהמ.א.חבלמעון.ב–1969
הוסבשמהלמ.א.אשכול,ע"שראש
הממשלהלשעבר-לויאשכולז"ל.שטחה
כמיליוןד'-מקיבוץבאריבצפוןועד
חולותחלוצהבדרוםומגבולהמועצות
האזוריותעזתהומרחביםבמזרחועדגבול
רצועתעזהוגבולסיניבמערב.במועצה
14קיבוצים13,מושביםושנימרכזים
קהילתיים.במועצה20-גנים3,בתי–ספר
יסודייםושניבתי–ספראיזורייםלחטיבת
הבינייםוהחטיבההעליונה)הבשורומעלה
הבשור)ע"ע((.בנוסף,פיתחההמועצה
מערכתחינוךמשליםבתחוםהספורט,
המחולוהמוסיקה.בתחוםהתרבותדואגת
המועצהלהצגות,סרטים,חוגיםוארועים

מועצתהקיבוץהמאוחדבבארי:מאמץמאוחד
עקשני)...וערשלאלףזרועות(

המועצההרעיוניתשלהתק"ם-
התקיימהבבאריב–28/29ביולי.1989
היאדנהבבעיותהכלכליותוהחברתיות
שנוצרועקבהמשבראליונקלעההתנועה.
השתתפובמועצהכ–500ציריםמכל
קיבוציהתק"םבארץוההתארגנותבבארי,
לקראתהמועצההיתהלמופת.האורחים
לנוחלקםבדירותחבריהמשקוחלקם
במשקיםהשכנים.הדיוניםהמרכזיים
התנהלובביתהעם)ע"ע(.בפתיחה
החגיגיתהשתתפהחבורתהזמרשלבארי
)ע"ע(.
מועצתהקיבוץהמאוחד-התקיימה
בבאריבפברואר.1977במועצהדנו
בנושאיםמדינייםובבעיותהכלכליותשל
מדינתישראל.ביןהמשתתפים-ראש
הממשלהיצחקרבין.
מושרפה-השםהערבישלגבעתשולה
)ע"ע(.גירסהא')לפיהמילון(:מקוםגבוה,
הצופהעלסביבותיו.גירסהב')עממית(:
טוענתכיהסוקריםוהממפיםהבריטיים
בשנותה–70שלהמאהשעברה,נהגו
לשאולאתהתושביםהמקומייםמהשמו
שלהאתרשבקרבתם.התשובהשקיבלו:
"מושעארף")בערבית"-איננייודע"(.
מזגניםבבארי-ב–1979החלולהתקין
מזגניםבמקומותעבודהמסויימיםובדירות
החבריםשנזקקולכךמסיבותבריאות.רק
בקיץ1990החלולספקמזגניםלכלל
החברים,לפיהוותק.התקנתהמזגנים
התאפשרההודותלחברהלילישפיץ,
שהקדישהכספיירושהשקיבלה,לביצוע
המשימה).מאזהםנקראועלשמה-מזגני
לילי(.בשניםשלאחרמכןהמשיכולהתקין
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המועצההרעיוניתבבארי500:צירים,התארגנות
למופת,למרותהבעיותהכלכליותוהחברתיות
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מזגניםבדירותהחבריםבמסגרתתכנית
השקעותהרווחה,כשהחבריםמשתתפים
בחלקמהעלות.מזגניםבמוסדותמשקיים
וציבורייםהותקנובמסגרתתכנית
ההשקעותהכללית.
מזכירפנים-ממלאתפקידמרכזיבחיי
הקיבוץובקשריםעםמוסדותהתנועה.
עומדבראשהמזכירות)ע"ע(ומתפקידיו
להכיןאתהדיוניםלקראתישיבות
המזכירותוהאסיפות,לדאוגלביצוע
החלטותשהתקבלו,לפקחעלפעילותן
שלהוועדותהשונותולטפלבכלנושא
אירגוניהקשורלבארי.בתוקףתפקידו,
חברבוועדתחברה,ו.קליטה,הוועדה
הכלכלית,שולחן–עבודה,ו.מינוייםוועדת
אסיפה)לגביכ"א-ע"ע(.המזכירנבחר
אחתלשנתיים.המזכירכיום-יואלמגיד.
)רשימתהמזכיריםבעבר,ראהנספח(.
מזכירותפעילה)מצומצמת(-
מורכבתמבעליהתפקידיםהמרכזיים
)מזכיר,מרכזמשק,גזבר,רכזעבודה
ומרכז/תו.חברה(.מתכנסתאחתלשבוע,
אולפיהצורך,לדוןולהחליטבסעיפים
שוטפיםכמו-הכנהלישיבותמזכירות,
עניניכספים,סעיפיםאישיים
מיוחדיםועוד.

Ò¢‰È··†ÌÈ¯ÂÊÁÓ

מזכירות)רחבה(-המוסדהמרכזי
בקיבוץ,לאחרהאסיפה)ע"ע(.חברי
המזכירותבתוקףתפקידםהם-מזכיר
הפנים,מרכזהמשק,הגזבר)ע"ע(,מרכז
ו.חברהורכזהעבודהוכמוכן,עוד5
חבריםנבחריםהמתחלפיםמדישנה.
בסמכותהשלהמזכירותלדוןולהחליט
בכלהסעיפיםהחברתייםוהמשקייםשל
בארי.סעיפיםעקרוניים,בחירתועדותאו
בעליתפקידיםונושאיםבעליחשיבות
מיוחדתמובאיםלאישוראולדיוןולהכרעת
האסיפה.ישיבותהמזכירותהרגילות
מתקיימותאחתלשבוע,בימישישי.

Ó

מחזוריםבבארי:כלמחזור,מאשלועדבכללנקרא
אלהדגלויודעאתמקומו,למשל:יובלהיהבתאנה,
צ'יקומאשלוצחימגפן

מחבטזבובים-ידיתמוארכתעשויה
מחוטברזלופיסתעוראופלסטיק.אחד
הכליםהחשוביםלחיסולזבוביםויתושים.
)מלבדריסוסיםומלכודותזבובים)ע"ע((.
מחזוריםבביה"ס-מאז1963סיימו
אתלימודיהםבביה"סבבארי470נער
ונערהב–29מחזורים),מהם130-ילדי
חוץ(.מכללהמסיימים261,נשארובבארי
)מהםנפטרו8ח"ח(21.עברולקיבוצים
אחריםו–188עזבו61.הביאובני/בנות
זוגמבחוץ.ואלהשמותהמחזורים":אשל",

קירהמחזורים:בשניםהאחרונותישמחזוריםהכותבים
סיסמאותשנונותעלקירכיתהבביתהספר

תמונתכלהמחזורים
)עד(1994שהודפסה
לרגלסיוםביה"ס
התיכוןבבאריוהמעבר
למעלה–הבשור
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"שלהבת"",דרור"",תאנה"",ערבה",
"הדס"",שבולים"",צבר"",גפן"",רימון",
"רותם"",אלון"",דקל"",שיטה"",דגן",
"עומר"",חרוב"",תומר–שיזף"",חרצית",
"הדר"",אגוז"",ארז"",צלף"",זית",
"צאלון"",נרקיס"",רקפת"",סביון–יערה"
)לגביכלמחזורע"ע(.המחזור
"סביון–יערה"היההראשוןשסייםאת
לימודיובביה"סמעלההבשור.כלמחזור
סייםאתלימודיובביה"סבחגמחזור)ע"ע(.

מחסומיםאלקטרוניים:מעכביםאתכניסת
המכוניותלשביליהמחנה,אבלנפתחיםבאופן
אלקטרונילכלהרוצהלצאת

מחלקתבארי-מחלקהמהרזרבה
ההתישבותיתשלהפלמ"ח,שהוצבה
בנחאבירבתחילתמלחמתהעצמאות
)ע"ע(.תפקידההיהלחזקאתמערכת
ההגנהשלנחאביר.עסקובשמירהעל
הקוצריםבשדות,עלקוהמים)ע"ע(ועל
קשרעםהישוביםהשכנים.השתתפו
בכיבושהכפרהערביבריר)ברור–חיל
כיום(.
מחלקתההתיישבותשלהסוכנות
היהודית-הגוףהמטפלבהקמתישובים
חקלאייםבמדינתישראל.המחלקהתמכה
בישוביםמאזהקמתםועדביסוסם
המשקי–כלכליודאגהלספקלהםאמצעי
ייצור,מבנימשקומבנימגורים.המימון
ניתןכהלוואותבתנאיםנוחיםלזמןארוך,
במסגרתתקציביהסוכנות)ע"ע(.קיבוץ
באריהיהתחתחסותהשלהמחלקה
להתיישבותמראשיתוועדתחילתשנות
ה–.80

מחסןבגדים:בבקשהלבדוקבבלתי–מזוהים,יתכנו
טעויותאנושבחלוקה

מחנההנח"ל:בשנות
החמישיםזרםכאן
הנח"ל;משנותהשישים
זרמוהבירות

המחנה-כינוילשטחשבתוךגדרהישוב,
הכוללאתהמדשאות,השטחיםהמעובדים,
המבניםומוסדותהמשק.השםנשמר
מהימיםבהםהיהקייםרקמחנהאוהלים
וכמהצריפיםדלים).נוהגיםלומר":שטח
המחנהכיוםהואכ–500דונם"וכן":נאסר
עלהילדיםלצאתמהמחנהללארשות"(.
92

מחנההנח"ל6-מבנים)הכוללים17
חדרים(ומועדון,מסודריםבצורתהאות
חית.נבנוע"ימשרדהבטחוןב–,1950
בצדהצפונישלהמשקושימשושיכון
למחלקותנח"ל)ע"ע(ששהובבארי.
רשמיתנחנךהמחנהב–,1951ע"ימחלקת
נח"ל,שכללהאתההכשרההבבלית)ע"ע(.
קדמולהםחבריהכשרת"במעלה")ע"ע(
בחורףשלאותהשנה.הםשוכנובמחנה
הנח"לבאופןזמני,לאחרשהאוהליםשלהם
התעופפובסערה.בפברואר1960הועבר
המחנהלרשותקיבוץבאריוהואשימש
בעיקרלשיכוןמחנותעבודה,עובדים
זמנייםומתנדבים)ע"ע(.בגללהבנייה
הגרועה,המבניםנסדקווהתפוררועם
השניםולאהיוראוייםעודלמשכןבני
אדםובאוקטובר1995חוסלמחנההנח"ל
סופיתובמקומונבנהשיכוןלצעירים.
מחנותעבודה-קבוצותנוערשאורגנו
ע"יתנועותהנועראומטעםבתי–הספר,
ובאולעזרהבביצועעבודותעונתיות
בוערותבקיבוצים.מחנותהעבודהאורגנו
לתקופותקצרותיחסיתובמגמהשלגיבוש
חברתיוחינוךלהתישבות.קיבוץבארי
קיבלמדיפעםמחנותעבודהמאזהיווסדו
ועדסוףשנותה–.80
מחסומיםאלקטרוניים-ב–1995
הותקנו7מחסומיכניסותבכבישים
שמסביבלחצרהמשק,במטרהלמנוע
כניסתכלירכבלאזוריהמגורים.לידחלק
מהםנבנומגרשיחניה)ע"ע(.
מחסןבגדים-תפקידיושלמחסן
הבגדיםמאזהיווסדוהיו:א(תיקוןוגיהוץ
הבגדיםהמגיעיםמהמכבסה,ב(הנפקת
בגדיםחדשיםלחברים,ג(שמירהעל
חלוקתבגדיםשיוויונית.מחסןהבגדים
הראשוןבבאריהוקםבצריףשנשאר
לפליטהמהפגזותהמצריםבנחאביר
והועברלבארי.לידוהוקמההמכבסה
)ע"ע(.ב–1956הועברמחסןהבגדיםלצריף
חדר–האכילההישןוב–1964הוקםבמקומו
מבנהחדששהכילבתוכוגםאתמחסן
בגדיהילדים)ע"ע(.חלוקתהבגדיםלבני
הנעוריםולמתנדביםנעשתהבמחסנים
נפרדים.ב–1995עבדובמחסןהבגדים
כ–10חברותותיקות),עםעזרהשל
זמניות(.מאז1988מרכזתחברהאחתאת
שניהמחסנים.בסוףשנת-1995המרכזת
היתהרחלאבני).רשימתמחסנאיותבעבר,
ראהנספח(.
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מחסןילדים-בצמודלמחסןבגדיחברים
הוקםמחסןנפרדלבגדיילדים,שמילא
אותןהפונקציות.בראשיתשנותה–90
נתווספהלמחסןהילדים"חנותידשניה",
)נוסדהע"ימיקיאילן(,המאפשרתקניה
אומכירהשלבגדיילדים,במחירים
סימליים.ב–1995עבדובמחסןהילדים
כ–5חברות,רובןותיקות.
מחסןכללי-בורוכזהכלהאספקה
לצרכיהמשקולצרכיהאוכלוסיהבקיבוץ.
אספקתהמצרכיםמבחוץבוצעהע"ירכז
הקניותאוהוזמנהע"יהמחסנאי,ישירות
מהספקים.אתהמחסןניהלמחסנאיממונה
ע"יו.עבודהותפקידוהיהלחלקאת
האספקהליעדיה.באוגוסט1970רוכזוכל
סוגיהאספקהלחבריםבמוסדאחד-בכלבו
)ע"ע(.
מחסניפרודוקטים-מחסנים
הממוקמיםבמטבחובהםשמוריםכל
מצרכיהמזוןהמובאיםמבחוץ.המחסנים
כולליםמחסןשבועילצריכהשוטפת,
ומחסניםלטווחיזמןארוכיםיותר.בנוסף
עליהםיש7חדריקירורבגדליםשונים
ושניחדריהקפאה.מחסןהפרודוקטים
שימשמדיפעםיעדלביקורילילה,לאלה
שלאהסתפקובמנותהמזוןשחולקו
בחדר–האכילה.
מחסןתערובות-היהחלקמהמחסן
הכללי)ע"ע(והכינובותערובותשלמזון
מרוכזעבורהלול)ע"ע(והרפת)ע"ע(.את
התערובותהעבירולענפיהחיבמכונית
השברולטהישנה)ע"ע(,לאחרשהרכיבו
עליהמכלמיוחד.הכנתהתערובותנפסקה
ב–,1966משהחלולקבלתערובותמוכנות
ממכוןהתערובות"מתמור".
מחש"ק)מחשבשיקים(-מכונתהדפסה
בדפוסבארי)ע"ע(,המדפיסהצ'קיםבדפוס
רגילובדפוסמגנטי,בשיטהממוחשבת.
מחתרתהאצ"ל-הימיםימיהמאבק
בשלטונותהמנדטהבריטי.אחתמחברות
"הצופיםב'–בארות")ע"ע(,החלהלקבל
פתקיםמיסתורייםבכתבמעוות,מלאים
דברינאצהואיומים.לאנשיהבטחוןלא
היהברורמקורםשלהפתקים,אךאחת
ההשערותהיתה,שזהונסיוןלהקים
בקבוצהתאמחתרתישלהאצ"ל.היה
חששרצינימנזקהעלוללהגרם,מהגם
שב"בארות"התמקםאזפיקודההגנהשל
גלילהדרום.נעשומספרפעולותמעקב

מטעים:ליבלבואגסוגםתפוח,וגםשזיפים
ואפרסקיםומישמשוענבים,אבלבסוףעקרו
אתהכלושתלוחוחובה

ע"ימספרמצומצםשלחברים,
שבעקבותיהןהוחלטל"העזיב"זוגחברים
שהחשדנפלעליהם.עםפרוץמלחמת
העצמאותנעלמוהפתקיםונאלמוכותביהם
ועדהיוםאיןיודעיםמיכתבאתהפתקים
הללוולאנמצאההוכחהלכךשאמנםהיתה
זומחתרתשלהאצ"ל).לקראתחגה–,40
נשלחבאיחוררב,מכתבהתנצלותלאותו
זוג,אךאתהנעשהאיאפשרהיהלהשיב(.
מחתרת"סנה'איסטית"בבארי-
ב–1954התגלהבבאריתאמחתרתי,
שבראשועמדויוקיגרוספלדז"לורפי
שלוז"ל.שניחבריםפעילים,מתומכי
האגףהשמאליבמפ"ם.לאחרשנתגלה,
התבררשהתאעסקבפעילות
אידיאולוגית–פוליטיתובהתארגנות
חברתית.בפעילותזוהשתתפומספר
צעיריםמ"במעלה")ע"ע(.הדברהובא
לדיוןבאסיפה,לאחרגילויהדעת
שפירסמהעתליה)סלמנוביץ(אבנדז"ל,
שהיתהאחתהצעירותשלקחוחלק
בפעילותהתא.בעקבותהגינויוהסנקציות
שהטילההאסיפהעלאותםחברים,עזבו
אתבארי3משפחותו–5חבריםצעירים
)רובםעברולקבוץעין–דור(.

חנוכתהמחש"קבדפוססימלהאתהמעברמחברה
חקלאית–אגרריתלחברהתעשייתית–נהנתנית

המטבחבבארי-ציודהמטבחיםבבארי,
בשנותיההראשונות,היהדללמדי.לרוב
בישלועלפרימוסים,וכירייםשלגז.ברבות
השניםנוסףהשימושבקיטורוחשמל.כיום
המטבחמצויידבסיריקיטור,מחבתות
חשמליות,תנוריאפיהוחימוםומכונות
להכנהועיבודמזון.במטבחעובדיםכ–10
עובדים,כוללשניטבחיםשכירים.
לאחרונהנפתחהבמטבחמחלקהלאפית
"עוגותדוליס")ע"ע(,ומחלבת"שביל
החלב")ע"ע(.תוצרתןמסופקתלכלל
החבריםבמרכולית)ע"ע(.

המטבחשלפעם:סיריקיטור,קציצותבשר,
פשטידותצמחוניומרקעםגערגאל'ך
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מטעים-הנסיונותהראשוניםלנטיעת
עציפרינעשובנחאביר.עלשטחשל
כ–50ד'נטעוגפן,שזיף,זיתואגבות
)ע"ע(.עםהמעברלבאריהחדשה,נטעו
גפן,שזיףוזית,עלשטחנסיונישל90ד',
ממערבלמשק.ב–1958הגיעשטחהמטע
ל–230ד'ונוספובואפרסק,מישמש,אגס
ותפוח.העבודההשוטפתנעשתהע"י
הצוות.קטיףהפרינעשהבעזרתמחנות
עבודה)ע"ע(וגיוסים)ע"ע(שלחברים
וילדיביה"ס.ב–1964הוחלטלעקורחלק
מהגפניםועציהאפרסק)כ–30ד'(,בגלל
איהתאמתהזנים.ב–1969הכניסוהשקייה
בטפטפות)ע"ע(.הוחלטלעקורעוד55
ד'אפרסק.הסיכומיםב–1971מראיםעל
תרומהנמוכהשלהמטעים)היבולים
נמוכיםוההוצאותמרובות(.עדינואר1974
נעקרורובעציהפריוביוני1977חוסלה
חלקתהמישמשהאחרונה.מהמטעכולו
נותרהרקחורשתהזיתים)ע"ע(,הכלולה
עתהבחצרהקיבוץ.ביןעובדיהמטעהיו:
ברוךבהיר,אבאברמקואברהםצוקרמן
ז"ל.

ביתןהמיםהחמים:מבנהארכיטקטונימיוחד
המסתירדודחימוםרגיל

מיםמליחים:בארמיםללאסוכרשנתגלתה
בשדותבאריבעתחיפושינפט;כשחיפשומים
מצאובארגזטבעי

מיקולחין-מיביובמטוהריםמבריכות
השיקוע)ע"ע(,מדרוםמערבלמשק.במקום
הוקמהתחנתשאיבה,מערכתסינון

קוהמיםלבארי:קו
שישהצולשהונח
ב–1947ובוזרמומאז
מיםרבים

ומכשיריםלמדידתכמויותהמים.המערכת
נחנכהביוני1978והיאמאפשרתהפקת
כ–90,000מ"קמיקולחיןבשנה,
המשמשיםלהשקיית200ד'חוחובה)ע"ע(
וכ–150ד'חיטהלגרעינים)בחורף(וגידולי
מספוא)בקיץ(.
מים-עםהעליהלהתיישבות,הובילואת
המיםמבארות–יצחקלנחאביר,בחביות
עלגביעגלהרתומהלפרד.לאחרמכן
הובילואתהמים)באותהשיטה(מהבאר
שלהשיח'עלי)ע"ע(.בשלבנוסףנרכשה
משאית"פורד"ישנה,העמיסועליהמיכל
של4מ"קוהובילומיםמיד–מרדכי,לשתיה
ולהשקייתהשתיליםביעור)ע"ע(.באוגוסט
1947נסתיימההנחתקוהמיםהראשון
)",(6שהובילמיםמניר–עםלנחאביר.עם
המעברלבאריהחדשה,החלובהנחתקו
המיםירקון–נגב)ע"ע(,שחוברלאחרמכן
למובילהארצי)ע"ע(.ב–1982נבנהבנחל
גררמאגר)ע"ע(וב–,1984נחנכהבאר
מיםמליחים)ע"ע(,בחלקהצפוניתשל
שטחיבארי.ס"הכמותהמיםהעומדת
לרשותבאריבשנהכ–3,550,000מ"ק.
מיםחמיםבבארי(1-לידהמקלחת
הציבוריתהבנויהעץופחגלי,היהניצב
דודומבערסולר.מדיפעםהמבערהיה
מתקלקלואזהמיםהיוקריםמדיאושהיו
הופכיםלקיטור.משנבנובתיהילדים
ושיכוןהקומתים,הרכיבובהםדודים
חשמלייםאודודיםעםטפטפות)ע"ע(.
ב–,1977משהחלולבנותאתשיכון
הוותיקים,חוסלוהטפטפותוהוקםמכון
מרכזילחימוםמים.כיוםישבבארי5
מכוניםמרכזייםלחימוםמים.
(2בראשיתשנותה–50נעשובאיזורבארי
מספרקידוחינפט)ע"ע(.בשטחים
הצפונייםשלבארינמצאומיםחמיםבעלי
איכותגבוהה.הגילויהזההתפרסםרק
בינואר1993והביאלמחשבותעלהקמת
מרחצאותמרפא.
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הקברותשלבארי)ע"ע(,נוצרבתודעת
הציבורקשראסוציאטיביביןהמישמש
לביתהקברות).חבריםנוהגיםלומר":בסוף
ניפגשכולנובמישמיש"(.
מכבסה-תחילתהבצריףפחיםקטן
בבארות)גדרה(עםמכונתכביסהאחת
וללאמסחטה.ב–1948החלולכבסכביסת
חוץלבתיהארחהבגדרהולמחנותהצבא
הבריטייםהסמוכיםלמושבה.בבארי,
בשנותה–50וה–,60שכנההמכבסהעם
ציודדל,בצריףעשויעץופח.רקבסוף
1968נחנךהמבנההחדששלהמכבסה.
שטחהכיום)לאחרהרחבתה(כ–185מ"ר
ובה3-מכונותכביסהוסחיטהו–3מכונות
ייבוש.כמותהכביסההשבועיתבקיץ
כ–4.5טונותובחורףכ–6.5טונות.כיום
עובדותבמכבסהדרךקבע-שתיחברות.
פעםהיהנהוג"לזרוק"כביסהמלוכלכת,
בדרךלאסיפהאולאחריה.אךמאז
שהאסיפותמשודרותבכבליםומאזהלינה
המשפחתית,כלאחדנוהגכפישעולהעל
רוחו.

חמישיםשנותכביסהבנגב-מנחאבירעדבארי

מיםמליחים-נמצאובשטחיבארי
הצפוניים,לאחרקידוחשנעשהב–.1984
המיםנתגלועלשכבתחרסיתבעומק136
מ'.לבארישספיקהשלכ–220מק"ש
והמיכסההשנתיתשלה500.000-מ"ק.
מליחותהמים1200-מ"גכלורבליטר.
מיהבארמשמשיםלהשקייתכ–1300ד',
לגידוליחיטה,כותנהוחוחובה)ע"ע(.
מישמש-החלקההאחרונהשחוסלה
בענףהמטעים)ע"ע(.בגללקירבתהלבית

תאיכביסה:פיג'מתטריקוצבעוניתמפלנלשמים
בכביסהעדינהיחדעםגרבייםכחוליםבהירים

מכוורת-הוקמהביוזמתושליוסףשזר,
בנובמבר.1954בתחילההיובה10כוורות
בלבדומשנהלשנהמספרןגדל.מדישנה
באביב,משהחלוהצרעותבשדהלהתרבות,
היומכריזיםעלמצודאחריהןותמורת
מספרצרעותמוסכם,קיבלוחפיסת
שוקולד.ב–1968היובמכוורתכ–140
כוורות,אךמאחרולאנראתהאפשרות
להגדילה,הוחלטלחסלהבאותהשנהבגלל
אי–כדאיותכלכלית.
המכוןהביבליוגרפי-ראשיתובסוף
שנותה–40והמשכובשנותה–,50כאשר
החברמאירבוכסוילר)בוכסי(החללאסוף
חומרלמדריכיםבתנועותהנוער,כתחביב
וכיעוד.בראשיתשנותה–60זכההמפעל
להכרהרשמיתשלמזכירותהקבה"מ
ואושרכמכוןביבליוגרפיע"ימוסדות
אפעל.המכוןזכהלתמיכהולעידודגם
מהמוסדותבבאריוהוקצהלמכוןמבנה

מכוורת:הדבש,העוקץופחית3קילוברדיה
טבעיתללאחימום
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מיוחד.למרותהחסותשניתנהע"ימוסדות
התנועה,עמדבוכסיעלכךשעיקרהעבודה
במכוןתעשהבבארי.עםהקמת"יד
טבנקין"צורףהמכוןהביבליוגרפיאליו.
ייחודושלהמכוןהואבאיסוףמאמרים
ופירסומיםמתוךעיתונות,תדפיסים,
שיכפוליםובטאונים,במירבהנושאים,עם
דגשעלהנושאהקיבוצי.כלהחומרממויין,
מקוטלגונגישבאמצעותמחשביםוהוא
משמשבעיקרלצרכימחקרולהדרכה
בתנועותהנוער.בשנותה–60החלה
אוניברסיטתתל–אביבלשתףפעולהעם
המכון.הוכנומפתחותרבשנתיים)לשנים
(1967-1923לכתביהעתשלהתנועה
הקיבוצית.מאזראשיתפעילותושלהמכון
פורסמוע"יבוכסיעשרותמאמריםוכ–10
ספרים,בשפותשונות.למכוןהוקצהמקום
נכבדב"ידטבנקין",אךבגללמחסור
בכספיםובכוחאדם,מתנהלתהעברתו
בעצלתייםוחלקמהחומרנמצאעדיין
בבארי.

מכוןקיטור)ישןוחדש(:מספקקיטורהנחוץלקיום
שרותיםחיוניים-כביסה,תהוביציםקשות

מכוןהקיטור-המכוןהראשון,עשוי
עץופח,נבנהבשנותה–,50צמודלמכבסה
)ע"ע(.הפעילאותובמשךשנים-דבל'ה

קילו–קלוריותבשעה.דודשני)רזרבי(
מופעלרקכאשרקורותתקלותבדודהגדול
כ–4עד5ימיםבשנה.האחראיעלהתחזוקהשלהמכוןומכוניחימוםהמים
אלכסקרבונה.מכוניחליבהבבארי-המכוןהראשון
היהצריףפחבאזורהרפתות.החליבה
נעשתהבמכונתחליבהניידת.ב–1957
נבנהמכוןחליבהל–12פרות.מכון
החליבההחדשנחנךבאוקטובר1981ובו
20עמדותחליבה,עםאפשרותלהוספת
עוד8עמדות.המכוןמקושרלמחשב,
האוסףנתוניםעלכלפרהופרה,באופן
אוטומטי)כמויותחלב,אחוזישומן,מחלות
ועוד(.
מכרותהגפרית-נמצאיםכ–2ק"מ
מדרוםלנחאביר.מצבוריהגפריתנתגלו
ע"יהקציןהבריטיל.ל.ויליאמס,ב–,1917
ערבכיבושהעירעזה.ב–1930הואהקים
חברהלכרייתהגפריתוב–1933החל
בהפקתהגפריתבעזרתמומחיםמאנגליה
ופועליםמעזה.הכרייההופסקהבמלחמת
העולםהשניה,בגללהמחסורבחלקיחילוף
ואיהיכולתלשווקאתהגפרית.ב–1945

מכוןביבליוגרפי:מספקחומרהנחוץלחקרהנושא
הקיבוצי;בתמונה-בוכסילידטבנקין

מכוןחליבה:מספקחלב
הנחוץלהכנתגבינה,
שמנתונס–קפהעםחלב

גיטל.המכוןהחדשהוקםב–1983בסמוך
למטבח)ע"ע(ובושנידודיקיטור.מספק
קיטורלמכבסה,מחסןהבגדיםולמטבח.
הדודפועלכלימותהשנה24,שעות
ביממהובנקודתהשיאהואמייצרמיליון
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רכשה"תנובהאקספורט"אתמניות
החברה,אךהכרייהלאחודשה.עדמלחמת
העצמאותהמפעלנהרסברובווכלמה
שניתןהיהלפירוק"נדד"למקומותאחרים.
בזמןהמלחמהפורקוהעץוהפחיםמגגות
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מכרותהגפרית:מפעלמשנותה–,30שניצלאת
אוצרותהטבעהייחודייםשבאזור;מימין-שרידי
המכרות;למעלה-מבנההמפעל

המבניםוהםשימשולבנייתבונקרים
ועמדותבנחאביר)ע"ע(.שרידיבית
החרושתובורותהכריההםאתריםייחודיים
בארץומהוויםמוקדמשיכהתיירותי.
מכתשבארי-שטחמבותרדמוימכתש,
ביןקיבוץבאריוקיבוץעלומים.פיתחו
הרחבפונהלכווןמערב.נקראגם"בתרונות
בארי")ע"ע(.
מלחמתהעצמאות-בפברואר1948
החלובנגבהמאורעותשקדמולמלחמה.
קבוצת"הצופיםב'–בארות"היתהמפוצלת
באותהעתלשלושהמקומות-גדרה,
נחאבירוסדום)כ"אע"ע(.בגדרהנשארו
הילדיםומספרחבריםוחברותשהחזיקו
אתהמשק.בסדוםנשארומעטיםובנחאביר
היוכ–25ח"ח.גםבגדרהוגםבנחאביר
החלובעבודותביצורים.לאחרזמןלארב
צורפהלנחאבירקבוצתרזרבהמהפלמ"ח
"מחלקתבארי")ע"ע(.בתחילההיההמאבקנגדהתנכלויותשלערביםמקומיים
)"האחיםהמוסלמים"(ועםההכרזהעל
הקמתהמדינההתנהלההמלחמהנגדהצבא
המצרישפלשלנגבוהתקדםצפונה.תחת

הפגזותוהפצצותשלהצבאהמצרי,נחפרו
עמדות,תעלותקשרומקלטים.הצריפים,
רובםנשרפואונהרסוונגרםנזקלרכוש.
הישובהפךלמשלט.לאחרכיבוש
יד–מרדכיופינויכפר–דרום,התרופףהקשר
עםהישוביםהאחרים.הצבאהמצריניסה
לכבושאתבארות–יצחק)ע"ע(ואףחדר
לתוךהמשק.תותחיחידשהוצבבקיבוץ
סעדפגעבמשורייניםשלהצבאהמצרי
וגרםלהםלסגתעםאבידותכבדות.משלט
נחאבירהיהמוקףמשלושתצדדיווהורגש
מחסורבמזוןטרי.המצור,ניתוקהנגבואי
הוודאותלגביהעתיד,גרמולמצברוח
קשה.בהפוגההשניההגיעהתגבורת
מגדרהלנחאבירועםתוםהקרבותנקראו
כלשלוחותהקבוצהלכנסבנחאבירלשם
התארגנותמחדש,עםהסיסמא":ממשלט
לישוב".במהלךהמלחמהנפלו6חברי
בארי:רפאפראנקז"לויצחקבן–יהודה
ז"ל-בהגנהעלהמקום;חייםטייבלום
ז"לוגרישהברנשטייןז"ל-בלווישיירות
לנגב;גדעוןבן–דודז"ל-בפעילות
מודיעיניתמאחוריקוויהאויב;יצחק
גראופהז"ל-בהגנהעלבארות–יצחקוכן,

מכתשבארי:אחדמאתריהתיירותהייחודיים
המושךמאותתייריםכלשנה
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מלחמתהעצמאות:הישובבנחאבירהפךלמשלט;
המשלטהפךלישוב,אוליבזכותאותםזמנים
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מלחמתששתהימים:לוחמיםמקומייםבבורהפיקודשלהקיבוץ
מלחמתששתהימים:אלחוטאיתבבונקר
הפיקודהקדמישלידהמזכירות

שולהאנגלסברגז"ל,שנפלהמכדור
מסתננים,עםתוםהמלחמה.

מלחמתששתהימים:תעלותקשר
ושקיחול,לידמחסןבגדים,הפכואת
הקיבוץלמוצבקידמי

מלחמתיוםהכיפורים-עםפרוץ
המלחמה,ב–7באוקטובר,1973נקראו
למילואים58מחבריבארי.בביתהוכרזה
כוננותמלאה.נפגעובעיקרהענפים
החקלאיים)גד"ש,הרפתוהלול(.בני
הכיתותהגבוהותנחלצולהחזקתהענפים.
החלולהגיעידיעותעל5פצועיםמחיילינו
ויותרמאוחר,עלנפילתםבשבישלשניים
מחברינו-דרורמנורוגיוראעוז)ע"ע(.
ב–25באוקטוברנכנסההפסקתהאש
לתוקפהוב–20בנובמבר,דרורחזרמהשבי
ויומייםאחריוחזרגםגיורא.ב–29
בנובמברנודעעלנפילתושלאיילעברי
ז"לבקרבותמעברלתעלתסואץ.לאחר
זמן,נודעעלנפילתושלדוביעופרז"ל
בקרבלידגשרהפירדןועלנפילתושל
אוריחוטר–ישיז"לבקרבעלהחווה
הסינית.

הנוער"איתנים"והגיעומתנדביםממקומות
שוניםבארץ:ב–1במאי1956הגיעו120
פועליםמתנדביםמאשקלון,עורכי–דין,
פועלידחק,כולםעזרובחפירתתעלות
ובביצורים.בסוףאוקטובר1956הוכרז
עלמצבחירום,גוייסוהמשאיותוכלירכב
אחריםשלבארי,וחייהקיבוץאורגנו
בהתאם.עבודותבלתיחיוניותצומצמו
ומרביתהסמכויותרוכזובידיהמא"ז)ע"ע(.
בקיבוץבאריובסביבותיוהתארגנויחידות
גדולותשלצה"לוב–2בנובמבר,1956
לאחרהפגזהכבדהעלעזה,עלוכוחות
צה"לעלהעיר.טוראחדנעמנחאבירדרך
כבישהבטון)ע"ע(,והטורהשני-מעל
הצוקיםשמדרוםלבארות–יצחק.כעבור
יומייםשללחימההושלםכיבושרצועת
עזה.עםשוךהקרבותיצאורביםלסיורים
בסיני,בקבוצותקטנותובטיולמאורגןע"י
המשק.במרץ1957עזבצה"לאתרצועת
עזהוהעבירהלידיהאו"ם.בבאריהתקבלה
הנסיגהברגשותמעורבים.

מלחמתסיני-החלמנובמבר1955
הורגשהעליהבמספרההסתננויות
והפיגועיםבארץובעיקרבדרום.המתיחות
גברה,הגבירואתהאימוניםוהחלובחפירת
תעלותוביצורים,בשיפוץמקלטיםובבניית
בונקרים.גויסולעבודהחבריםובניחברת

מלחמתששתהימים-בתקופת
ההמתנההפךקיבוץבארילמקוםהערכות
שלכוחותצה"ל)טנקים,תותחיםוחיילים(.
חבריםרביםגוייסוליחידותיהםובבית,
החבריםשנשארו,עסקובחפירתעמדות
ותעלותקשרונכנסולכוננותמלאה.ב–5
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מלחמתששתהימים:פגיעהישירהשלפגז
האויבבחדרשלמשפחתגת
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ביוני,1967המלחמההחלהעםיציאת
הכוחותלכיבושרצועתעזה.מתחילת
הקרבותהתחפרוהמבוגריםבעמדותיהם
והילדיםעםהמטפלותבמקלטים.פגזים
שנורומהעירעזהנחתובשדות,פגעובגג
שלגן"שקד")ע"ע(ובדירתהשלמשפחת
גת.ב–7ביונינכבשהרצועתעזהכולה
וב–10ביונינסתיימההמלחמה.מקרב
חבריבארישהשתתפובקרבות,היומספר
חבריםשנפצעוקל.
מלכודתזבובים-כלובעשוימסרגלי
עץורשתצפופה.בחלקההתחתוןשל
המלכודתישמשפךעםפתחצר,עשויאף
הואמרשתומתחתיושמיםמזון–מושך–
זבובים.משנכנסופנימה,שוכחיםהזבובים
אתהדרךהחוצה.בחצרהקיבוץמפוזרות
כמהעשרותמלכודותמסוגזה,וניתןלחוש
בהןממרחקים,בגללריחןהעז.
ממתקיה-מוסדלאספקתמשקאות
ודברימתיקהשבשנותה–60היהממוקם
בצריף,בנפרדממחסןהאספקההכללי.
המצרכים,חלקםניתנובקיצובוחלקם
סופקו"חופשי")ע"ע(.אתהממתקיהריכזה
מריםמאיר.ב–1972אוחדההממתקיהעם
הכלבו)ע"ע(.
מנדוש-כינוישניתןלמנחםדודבתקופת
מלחמתהעצמאות,בהיותואפסנאיבגדוד
השנישלהפלמ"חבנירעם.כעובדדפוס
היהגורסאתכלהאבטיחים)ע"ע(ומחלק
פנקסיםלכלדורש.בערביםהואנוהג
לחלקמסטיקיםלילדים.
מנחתבארי-הוקםבינואר1973ע"י
"כימאויר")חברתריסוסשלארגוניהקניות
בישראל(.מאזהואמשמשאתמטוסי
הריסוסעבורהישוביםבנגבהמערבי.
ב–1991עברהמנחתלידיחב'"כימניר".
ב–1993התארגנהקבוצתחבריםשוחרי
איכותהסביבהבבארי)כ–60ח"ח(ודרשו
אתחיסולושלהמנחת,בגללמטרד
הריחות,זיהוםהסביבהוהסכנהלבריאות.
באסיפהשנערכהבאוגוסט1993הוחלט
לתבועאתפינויו,אךעדהיום,המנחת
טרםפונה.
מנצ'ר)אברהםדבורי(-בהיותותלמיד
בכיתהד'",התנדב"לעזורלדודאפרת
בתיקוןנעלים.דודהסתכלעליוואמר:
"אויכעטמירא–מענטש")באידיש"-גם
כןבן–אדם"(.חבריולכיתהקלטואת
הבטויומאזקראולו-מנצ'ר.לימיםהפך

מנחתבארי:מטוסיריסוסעקשנייםנוחתיםומרססים
למרותנסיונותהפינוישלהמקומיים

מנצ'רלחתנושלדוד.
מ.ס.ב).מבצעלסיוםהבריכה(-כאשר
בריכתהשחיהכמעטוהיתהגמורה
ועבודותהגמרוהפיתוחנדחובגללמחסור
בעובדים,לאנותרהדרךאחרתאלאלגייס
אתכלחבריבארילעזרתהבנאיםכדי
לסייםאתהעבודה.המבצעהחלביולי
1956והבריכהנחנכהב–13באוגוסט1956
במסיבהחגיגית.
מסגריה-הוקמהבראשיתשנותה–50
והיאכללהאתהמוסךוהשרברבות.
ב–1956הוקםהמוסך)ע"ע(כענףנפרד
וכןגםענףהשרברבות)ע"ע(.העבודות
במסגריהכיוםהן:תיקוןמכונותחקלאיות,
הקמתסככותומבנים,הנחתקוויהשקייה
ועוד.במסגריהכ–4עובדים.
מספוא-ענףשגידלירקטרילפרות
ברפת.אתהירקהיומוביליםלרפתותמדי
יום.בנוסף,עובדושטחיםלמרעהזרוע
)אספסת,עשביקיץוחורף(.ב–1954היה
שטחהמספואכ–50ד'וב–1959הגיע
שטחול–325ד'200),ד'מרעהזרוע,
עונתיורבשנתיו–125ד'סלקבהמות,
פנסילריה,וכרובמספוא(.החלמ–1960
הוצמדענףהמספואלרפתוב–,1988
משהפסיקולהאביסאתהפרותבירקטרי,
צורפושטחיהמספואלשלחין)ע"ע(.

מנדוש:כינוילמנחםדוד,מאנשיהפלמ"ח
הנודעיםבנגבוב"הנגב"

מספרה-עד1960היהבאמדיחודש
ספרמבחוץלעצבאתראשיהחברים.מקום
קבועלמספרהלאהיהועבודתהספרות
נעשתהבכלחדרשנמצאפנוי.החל
מ–1960הגיעליאוןהספר)ע"ע(לראשונה
והמשיךלבואמדיחודשבמשךשנים.
ב–1962נחנכהמספרהבכוךקטן,בצד

מלכודתזבובים:מיתקןמיוחדהמכנסזבובים
לעצרות–עםגדולות
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המערבישלהמקלחתהציבורית)ע"ע(
וב–1980נפתחהמספרהבביתמס',16
ממערבלדשאהגדול)ע"ע(.במספרה
עובדתמריםאפרתופעםבחודשמגיעגם
ספרמנתיבות.

נעשתהתוךכדינשיפה)בפהכמובן(,
ולצליליההיוחבריבארירוקדיםהורה
וריקודיםעממיים.היטיבולנגןבמפוחית
חייםחוטר–ישי,יענקל'החרוביולאצ'הגדיש.

מעטפית-פיתוחעצמישלדפוסבארי
)ע"ע(ביוזמתםובביצועםשלבמיקסלע,
גיוראעוז,רוניפוקסועודדהרגיל.המכונה
מייצרתאגרותומסמכיםלדיוורישיר,

מפלגות בבארי-מרביתחבריקבוצת
"הצופיםב'–בארות",בשנותיההראשונות,
היוחבריםאותומכיםבמפלגתאחה"ע.
היהגםגרעיןשלחברימפא"ישהיה

מפגן–אש :שקים ,סולר ,תמרות עשן ,סיסמאות
בוערות וילדים קופצים דרך סמל החטיבה הבוער

הבלוקים הוכנו לצורך בניית חדר–אכילה ב"בארות" )גדרה( ושימשו דגם למפעל הבלוקים
שהוקם כשנה לאחר מכן.

ההדפסהמתבצעתבדפוסרגילובהדפסה
מגנטית.המעטפיתוממציאיהזכובפרס
קפלן)ע"ע(ב–.1986

מפוחית פה :כלי נגינה עממי ונייד ,ששימש את
החלוצים בערבי הריקודים; בתמונה  -המפוחיות
המפורסמות של יענקל'ה חרובי

מעלה הבשור-ביתחינוךאיזוריבתחום
המועצההאזורית"אשכול".ראשיתו
במוסדהחינוכישלהקבה"אוהצטרפואליו
כלקיבוציהתק"םבנגבהמערבי.כיום,
שותפיםבו12קיבוצים6),מהתק"םו–6
מהקבה"א(.ובשנת1996למדובוכ–600
תלמידים,בניקיבוצים,ילדיחוץוילדי
עליתהנוער.קיבוץבאריהצטרףל"מעלה
הבשור"בשנתהלימודיםתשנ"ה)(1995
ולומדיםבו123תלמידיבארי,מכיתהז'
עדי"ב),מהם80בנימשק(.
מפגן אש-מופעיראווהשללפידים,
סמליםוכתובות–אש,בחנוכהובחגיגות
ה"בר–מצווה")ע"ע(.דרךההכנה:ליפוף
סמרטוטיםטבוליםבסולרעלגביתיל
ורשתותמתוחותעלעמודיםוהדלקתם,
בתוספתפירוטכניקה.המופעיםמבוצעים
ע"יבניחטיבתהבנים)ע"ע(.

מעטפית :המצאה מהפכנית ששינתה את פני
הדיוור בארץ ,וגם את המצב הכלכלי של בארי

מפוחית פה-כלינגינהעממישהיה
מקובלבשנותה–40וה–,50לפניהיות
האקורדיוןוהקלטת.הפקתהמנגינות
100

במיעוט.בעקבותהקמתהשלמפ"ם,
ב–,1949החלגלעזיבותשלחברימפא"י,
חלקםלמשקיםאחריםוחלקםאלמחוץ
לקיבוץ.ב–,1954עםהפילוגבמפ"ם,
נשארומרביתחבריבאריחבריםותומכים
באחה"ע.בקרבאלהשנשארוחברימפ"ם
צמחהמחתרתסנה'איסטית–שמאלנית
)ע"ע(.מרביתחבריהעזבואתבאריבאותה
שנהועברולעין–דור.עםהאיחודמחדש
שלאחה"עומפא"י,בתחילת1968והקמת
מפלגתהעבודהוהמערך,הצטרפומרבית
חבריבארילמפלגתהעבודה.
מפעל הבלוקים-ענףשהוקםע"י
פלוגת"הצופיםב'–בארות",בגדרה.עבדו
בושניחברים,ראובןקלמרויוקיגרוספלד
ז"לוייצרובלוקיםלבנייהבעזרתתבניות
מתפרקות.ערבובהבטוןנעשהבידים
והעבודההיתהמפרכת.המפעלנסגר
כעבורמספרחודשיםמחוסרקונים
לתוצרתו.
מפעל הבניה של הקבה"מ-חברה
קבלניתשלהקבה"משמטרתההעיקרית
היתה-ביצועעבודותבניהבקיבוצים.
היאפעלהמראשיתשנותה–50ובבארי
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נבנועלידהבניניהמגוריםהראשונים,
המקלטיםוהממגורות)הסילו(.בתחילת
שנותה–70התאחדההחברהעםחב'
"סולל–בונה",שהמשיכהבביצועעבודות
בניהבבארי.

ממערבלמטעיהחוחובה)ע"ע(ומרחפים
ממטראחדעדלגובהשל1000מ'.לדעתם,
קיבוץבארינראהמלמעלה,הרבהיותר
יפה.בבאריישכ–10בעליהסמכהלריחוף
במצנח)ללאמנוע(.

מפעלהמיל-מסמיוחדשהוטלעל
הקיבוציםע"יועדתהתרבותשלהקבה"מ.
מטרתו-מימוןפעילותתרבותיתורעיונית
מרכזיתעבורהקיבוצים.

מצפההכוכביםבבארי-נפתחבטקס
צנועבספטמבר.1960בצריףעםגגנפתח
הוצבושניטלסקופים,האחדעםמראה"6
והשניכולועדשות,מעשיידיהםשלבוריס
ואודיבר–סיני.המצפהשימשבמשךשנים
רבותאתהחוגלאסטרונומיהבביה"סוכן
לתצפיותעלארועיםמיוחדיםבשמיים.מסיבותטכניותובעיותשלעודףתאורה,
הועברהמיצפהמספרפעמיםלפינות
שונותשלהמשק.ב–1994ניקנהטלסקופ
נוסףעםמראה",8אךהמצפהעצמו
התפרקבסערהוחוסללאחרמכן.

"מפעלהספרלחבר"-מבצעמיוחד
שאורגןמדישנהבשנותה–40וה–,50ע"י
ועדתהתרבותוהמוסדלאספקהשל
הקבה"מ,בשיתוףעםהוצאותהספרים.
מטרתוהיתהלספקלפחותספראחדבשנה
לכלחברבמחיריהנחה,מתוךהקטלוגים
שלהוצאותהספרים.ישאומרים,שבזה
נפתחהפתחלספריותהפרטיות.

מצנחירחיפה:שיטהלהתרומםמעלהמציאות
האפורהבעזרתמצנחצבעוניומאווררגדול

מפעלהעור-הוקםב–1946בבארות
)גדרה(,ביוזמתוובעזרתושלאביהשל
שושאהלי)חברתבארילשעבר(.נרכשו
שתימכונותתפירהוכליםשונים.ייצרו
מספרדוגמאותשלתיקים,ילקוטים
ותרמיליםמעורומבדקנבס.במפעלעבדו
5חברים.הואנסגרכעבורפחותמשנה,
בגללהעדרביקושלתוצרתו.
מצנחירחיפה-בבארייששלושה
מצנחיםממונעיםפרטיים:צהובעם
הכתובת"'בארי")אלכס(,כחול)אוריאל(
וכחול–לבן)ארנון(.הםנוהגיםלרחףבין
שמיםוארץ,מעלשטחיבארי,מדישבוע
אובשבתות,מצויידיםבקסדה,מדגובה
ומכשיראלחוט.מתרוממיםמשדהפתוח,

˙ È ¯ Â · È ˆ †˙ Á Ï ˜ Ó

Ó

מקהלתבארי,חבריםוילדים,בניצוחאיזי:ניביםדוברים
אלי...ומשההיכהעלסלע...ועוד...

מקהלתבארי-תחילתהעודבגדרה
ובבנימינה.לאחראיחודקב'הצופיםב'
עם"בארות")ע"ע(,אוחדוגםהמקהלות
בניצוחושלבוריסבר–סיני.ביולי1952
הופיעהמקהלהמשותפתשלבארי,רביבים
ומשאבי–שדהבכנסהמקהלותבגבעת–
ברנר.מקהלתבאריהופיעהבמסיבות
ובארועיםשונים,אךבעיקרבלילותהסדר,
מדישנהבשנה.ב–1954מנתההמקהלה
60ח"ח,בניצוחושלאיזירייך.בשנות
ה–50וה–60הופיעהבחגיםפנימיים)פסח,
סוכותוחגיהעליה(והשתתפהבכנסים
אזורייםוארציים.החלמאמצעשנותה–,60
פעילותהמקהלהלאהיתהרציפה,אך
עדייןלקחהחלקבמסיבותוחגים.
המנצחים,לרוב,הובאומבחוץ.מסוףשנות
ה–80היאחדלהמלהתקייםוהפעילות
בתחוםזהעברהל"חבורתהזמר")ע"ע(.

מצפההכוכביםהגדולעםבוריסהאסטרונום

מקלחתציבורית-מוסדמוכרבשנותיו
הראשונותשלהקיבוץ.המקלחות
הראשונותבגדרה,בנחאבירובבארי,היו
עשויותמסגרותעץופח,עםרצפותבטון,
מהשחייבשימושבכפכפים)ע"ע(.
המקלחתחולקהלשניאגפים)לחברות
ולחברים(ובהספסליםומדפיםלבגדים.
רקבאמצעשנותה–50הציבולידהמקלחת
דודלמיםחמים)ע"ע(ועדאזהיומתקלחים
במיםקרים,אושהיומביאיםמיםחמים
בפחיותמהמכבסה.מלבדהיותההמקום
היחידלרחצה,עבורהאוכלוסיההבוגרת,
מילאההמקלחתתפקידחשובבמיפגש
חברתישלחבריםוחברות)כלקבוצה
בנפרד(,החלפתאינפורמציהורכילויות

מפעלהעור:נסיוןנוסףלתעשיהשלאקרםעור
למרותשמו
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מקלטבמלחמה:ברובהמלחמותירדוהילדים
מתחתלקרקעונשארושםעדתוםהמלחמה

ופיתוחקולבשירהבציבורשלכל
המתרחצים.ב–1962נבנתהמקלחתחדשה,
לאהרחקמהמכבסה,בנויהבטוןובלוקים.
אךבדבבדנבנוגםמקלחותבדירותחברי
הקיבוץומאז,חדלההמקלחתהציבורית
למלאאתתפקידההחברתיוהיאשימשה
אתהאוכלוסיההזמניתואתהמתנדבים
)ע"ע(.

הלמידהוהחינוךלערכיםלאמצאההועדה
הבדליםמשמעותייםביןבתי–הספר
ובתחוםהחברתימצאהעדיפותלביה"ס
האזורי,בגללמספרםהרבשלהתלמידים
מאותהשכבתגיל.המסקנותהובאולדיון
פתוחבאסיפה,אךההכרעהלעבורלביה"ס
האזורי"מעלההבשור")ע"ע(נפלהרק
ב–.1993

מקלטים-בנחאביר,בעתמלחמת
העצמאות,היובנוסףלבונקרים)ע"ע(4
מקלטים)מקלטחה"א,מקלטהמרפאה,
מקלטהנשקיהומקלטהמטה(.הםנחפרו

מרבדהמלך-חלקתאדמהביערבארי
)ע"ע(,המתכסהמדיחורף,בכלניות)ע"ע(.
כשהןפורחות,החלקהנראיתכמושטיח
אדום.אתהשם",מרבדהמלך",נתנוילדי

מרוץהרצועה:מרוץעממיותחרותיהמושך,מדישנה,אתטוביהרצים

בעזרתטרקטורדחפור)(TD14וכוסו
בצינורותפלדהובאדמה.בזמןהמלחמה
הםשימשוהגנהעלהלוחמים,מפניהפגזות
והפצצותהצבאהמצרי.בבאריישנםכיום
)18(1996מקלטים,מהםשנייםעיליים.
רובםבשימוששוטףלמטרותכמו:מרפאה,
נוסטלגיה,ארכיאולוגיה,חדר–כושר,חוג
צילום,קרמיקה,אולפןוידיאווארכיון.

מקלחתציבורית:שרידימבנההפחשהיההמוסד
המרכזי-לחברים,וחלוןהצצהלעולם-לילדים

מק–תיכון-ועדתאד–הוקשהוקמה
ב–1989בראשותושלגיוראעוז.תפקידה
היהלבחוןאתאפשרותהמעברמביה"ס
המקומי)ע"ע(,לבית–הספרהאזורי.לאחר
בדיקתהנושאמצאההועדהעדיפות
לביה"סבבארי,במעורבותגבוההיותר
ויחסיגומליןביןהקיבוץוביה"ס.בנושא

בארי.
מרוץהרצועה-מתקייםמאז,1961
מדישנהבחודשיהאביב,במסגרתהמועצה
האזורית"אשכול".במרוץהעממי
משתתפיםחבריםונוערמבארי.במרוץ
התחרותיבמאי,1991זכהנחשוןנגלר
במקוםהראשוןובמרוץשהתקייםבמאי
1994זכובמקומותהראשונים-אורילב
)5ק"מ(וניצהשיפרוני)הליכה5ק"מ(.
מרכולית-פועלתמאז1983במבנה
חדר–האכילההחדשומספקתמוצריחלב,
ירקות,פירותומוצרימזוןאחרים.חלקם
מסופקיםמבחוץוחלקם-ממשקהילדים
)ע"ע(ומ"שבילהחלב")ע"ע(.בשנים
שלפניכן,חבריםנהגולאכולאת
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משפך:כליהשקייהקדוםלהשקייתערוגות
הגזרוהפטרוזיליהבכיתהב')לאהיהבשימוש
בבארותובבארי(
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ארוחותיהםבחדר–האכילהבלבדוהסתפקו
בשקיותפרי,שחולקומדיפעםע"י
האקונומיה.רקמשעלתהרמתהחיים
ומשפחותהחלולאכולגםבדירותיהם,
גברהצורךבהקמתהמרכולית.מאז1994
נמכרותבמרכוליתגם"עוגותדוליס"
)ע"ע(.

צילוםרנטגן.ב–1975הועברהמרפאת
השינייםעםהמרפאההכללית,למבנה
חדשוהורחבהב–.1996כיוםעובדים
במרפאה2רופאישינייםלמבוגריםורופא
אחדלילדים,המכסים5ימיםבשבועוכן,
סייעת)רנהגלמור(ושיננית)שלומית
צמח(.

מרכזהמשק-אחראיעלפעילותםשל
ענפיהמשקועלפיתוחם,עורךתכניות
משקשנתיותותוכניותלטווחארוך.הוא
עומדבראשועדתהמשק,והוועדה
הכלכליתוחברבתוקףתפקידובמזכירות,
מזכירותפעילה,ו"שולחןעבודה")ע"ע(.
כמוכןהואחברבוועדההכספית,ו.תכנון,
ו.תקציב,ו.רכשוהנהלתהדפוס.מרכז
המשקנבחרלתפקידואחתל–4שנים.
מרכזהמשקב–-1996יובלבר).רשימת
מרכזימשקבעבר,ראהנספח(.

מרשה-גרעיןשהיהמיועדלקיבוץ
בית–גוברין.יחדעםגרעין"להר")ע"ע(,
הגיעולהכשרהבבאריבמסגרתהנח"ל,
בנובמבר.1964שניהגרעיניםסיימואת
הכשרתםבמאי.1965

מרכזון-מבנהביתכולל)ע"ע(שמאז
המעברלביה"ס"מעלההבשור")ע"ע(,
הוסבלמקוםמפגשלבניהנעוריםבשעות
הפנאי.ישבבארישנימרכזונים:מרכזון
צעיר)לכיתותז'-ט'(ומרכזוןבוגר)לכיתות
י'-י"ב(.לכלמרכזוןנבחרצוותצעירים
המתכנןומבצעאתפעילותובארועי
תרבות,קבלותשבתומסיבותימיהולדת.
לאחרונההחלולפעולבטיפוחחוצותבארי,
בעזרתצוותעובדיהחינוךהמשלים.
מרפאהכללית-בגדרהשכנההמרפאה
ב"בית–האדום")ע"ע(.בנחאבירהיתה
המרפאהבביתהבטחון)ע"ע(ועםפרוץ
מלחמתהעצמאותהועברהלבונקר.עם
המעברלבארי,הועברההמרפאהתחילה
לצריףאלומיניוםוב–1950הועברה
המרפאהלאחדהחדריםבביתערבי
משופץ.רקב–1954נחנךבניןהמרפאה
הראשוןוב–1975הוקםמבנהחדש
למרפאהשהורחבב–.1994במשךכל
השנים,נשאוהאחיותבתפקידשלמתן
השרותהרפואי.לאאחתהיהתפקידןכרוך
גםבבעיותחברתיות.במרפאהעובדות
כיום5אחיותורופא.האחותשהתמידה
בעבודתהבמרפאה,מאזהקמתהועדהיום
מריםבר–סיני.מרפאתשיניים-הוקמהב–,1956
בחדרוןקטןשבמרפאההכללית)ע"ע(.
הרופאההראשונההיתהד"רדורהמנחם,
שעבדהעםמעטכליםאלמנטרייםומקדחת
שינייםהמופעלתברגל.בשנים1967/68
נרכשהמקדחתשינייםחשמליתומכונת
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משאביאנוש-צוותשנבחרב–1994
ובאלענותעלהצורךהגוברשלטיפוח
החברבמקוםעבודתווקידוםחבריםבעלי
יכולתניהולית.מטרתולגשרביןהיכולת,
השאיפותוהכישוריםשלהחבריםבתחום
העבודה,לביןצרכיהמערכתהקיבוצית.
הצוותמייעץומסייעלחבריםולמקבלי
ההחלטותבתחומיהעבודהוהתפקידים.
מייעץומסייעלחבריםהמסיימיםתפקיד,

Ó

מרפאתשיניים:נו,רינה,תכיניליקצתאמלגמה,
ספאסיבהודוסוידאניה...

מרפאה:קצתסגולאוריבנולעםגזהותחבושת
עםפלסטרוהכלהיהעובר

עבודה,צבאאולימודים,בכניסהלמקום
עבודהחדש.עוזרבפתרוןבעיותותכנון
לטווחארוךשלצוותיעובדיםבדפוס
ובענפיםאחרים.הצוותמשתתףדרךקבע
בישיבותשל"שולחןעבודה")ע"ע(.הוקם
מאגרמידעממוחשבהמבוססעלראיונות
עםחברים,ככלילתכנוןולקבלתהחלטות
בנושאיעבודה,תפקידיםולימודים.הצוות
מארגןהשתלמויותלחברים,בתאוםעם
מרכזהמשקומרכזיהענפיםובהתאם
ליכולתוולשאיפותיושלהחבר.צוות
משאביאנושנעזרבלמידהוייעוץמגופים
שוניםהעוסקיםבנושאזהבארץ.הצוות
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משאיתפורדמשוריינתב–-1948עםבמיק,ליליש'ומוטקהמ'

מונה4חברותוחברים,מתוכם,חברהאחת
במשרהמלאהבדפוס)לילךקיפניס(ואחת
במשרהחלקיתבקיבוץ)חנהרענן(.
משאיותבבארי-הראשונותהיו
ה"פורד"וה"דודג'",מכוניותמשומשות
שנרכשוב–.1947בתחילת1948נשלחו
שתיהמכוניותלמסגריתרביביםבראשל"צ,
כדילשרייןבהןאתתאהנהג.עםפרוץ
מלחמתהעצמאות,נרתמושתיהןלהובלת
אספקהלנחאבירולנגבבכלל.מכונית
ה"דודג'"יצאהמכללשימושלאחר
שעלתהעלמוקש,כאשרהסיעהאתאנשי
הצ'יזבטרון)ע"ע(.ה"פורד"נמכרבמחיר
סימליב–.1950מידעםתוםמלחמת
העצמאותנרכשושתימשאיותחדשות,
האחת"-סופרוויט"ואחריה"-מק"דיזל.
עםהצטרפותקב'בארילקואופ'"הנגב"
)ע"ע(,הועברהמשאיתה"סופרוויט"
לרשותהקואופרטיב.בתחילתשנותה–60
הוחלפהמשאיתה"מק"במשאית"סקניה"
וזוהוחלפה,ב–,1966במשאית"מרצדס",
ששימשהבעיקרלטיוליסיני)ע"ע(.
ב–1974היאהוחלפהבמשאית"מרצדס"
חדשהשהמשיכהלשוטטברחביסיניעד
.1979

משאיותשנותהחמישים:הסופרוויט,השברולטוהמק

משאיתשנותהששים:הסקניה

משחקיה-חדרמשחקיםשהוקםבמרתף
חדר–האכילהוהופעלביןהשנים1989
ל–.1994המשחקיםלמשחקיהנתרמוע"י
חבריםבבארי.המשחקיההופעלהבחודשי
משאיתשנותהשבעים:המרצדס

החורף,בזמןארוחותהערבומטרתה
העיקריתהיתה-למנועהתרוצצותהילדים
בחדר–האכילה.אתהמשחקיההפעילו
הוריהילדיםבתורנות.
משלטהגפרית-משלטשהוקם
במכרותהגפרית)ע"ע(,במהלךמלחמת
העצמאות,ע"יאנשיהפלמ"ח.יוםאחד
נעשהנסיוןע"יהצבאהמצרילכובשו,אך
הואנהדףבעזרתירימרגמותמנחאביר.
בהכנותלכיבושבאר–שבעהוחלפואנשי
הפלמ"חבעולים,יוצאיצפון–אפריקה,
תחתפיקודםשלמספרחבריםמנחאביר.
משלטנחאביר-בתקופתמלחמת
העצמאותהפכהנחאבירלמשלט.מסביב
למחנהנחפרו6עמדותלרובאים).עמדה
מס'1כונתה"עמדתחו"ל",בגללהיותה
ממוקמתעלגבעה,מעברלדרך(,עמדות
למרגמה,ללהביורולמקלעכבדו–4עמדות
אנטיאוויריות.ביןהעמדותנחפרותעלות
קשרשחיברוביניהןוחיברואותןעם
המקלטים,הבונקריםוריכוזיהתחמושת.
אתהמשלטהקיפהגדרצבאיתובצדצפון
הונחשדהמוקשים.עםתוםהמלחמהכוסו
כלהעמדותוהבונקריםע"יהקק"ל
וב–1996החלולשחזראתהמשלטכאתר
הנצחהלי"אהנקודות.
משמרהגבול-כינוילשכונתמגורים
בצידוהמערבישלהמשקששוכנובה
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בעיקרחברי"במעלה")ע"ע(.השםניתן
להבגללקירבתהלגדרהקיבוץ.בשנות
ה–70הועתקההגדרמערבהלצורךבנית
בתימגורים,אךלמרותזאת,שםהשכונה
נשארבעינו.
משקהילדים-המרכיבהמרכזי
בהכשרהלחייעבודהבחינוךהמשותף
)ע"ע(.מורכבמשתייחידותבסיסיות2-
חממותומטעקטןומגוון,בניהולושלרמי
גולדופינת–החיבניצוחושלארזמנור.
משקהילדיםשייךלמסגרתביה"ס"נופים"
וב–1995למדובוכ–120ילדיםועבדו
במסגרתהחינוךהמשליםכ–80ילדים.
תכניתהלימודיםייחודיתומשתלבתעם
הלימודיםבביה"ס,בכיתותא'-ו'.
הלימודיםבמשקהילדיםבנוייםעל
תצפיותחוויתיותבמסגרתעונותהשנה,
הכרתמחזורהחייםתוךמעקבאחרבע"ח,
טיפולאישיבבעלי–חיים,פרחיםוירקות,
הכרתמערכותחיים,מעקבאחרצמחים
מבתיגידולשונים,השבחתבע"חוהכרת
מחלותבבע"ח.החינוךהמשליםנועד
לכיתותו'-י"בומטרתוחינוךלעבודה,
ניהולוביצועעבודות,עםדגשעלפיתוח
העצמאותוהיצירתיותשלהתלמידים.
התלמידיםמגדליםצמחינוי,ירקות
ותבלינים,מטפליםבחיות,בעופות
ובבהמות.מפעיליםומתחזקיםאת
החממות,ועוסקיםבאחזקתהמבנים
והרחבתם)עבודותנגרות,מסגרותובנין(.
כמוכןנעשותבמשקהילדיםעבודות
אישיותועבודותגמרלבגרותבביולוגיה
בהדרכתמוריםובעלימקצוע.שרותנוסף
ניתןלחבריבאריבגידולואספקתצמחי
ביתוגינהבניהולושלאליהוגת.עד1993
היהגםגןירק)כ–25ד'(,שעובדע"יבני
חטיבתהבנים)ע"ע(.התנובהנמכרה
כאספקהלביתאולמשקיםבסביבה
והתמורההוקדשהלאיסוףכספים
לפרוייקטפולין)ע"ע(.גן–הירקחוסלעם
הרחבתהבניהשלשכונת"הדרים")ע"ע(
ויעודחלקמהשטחלמגרשיספורט.
משקפטר-חווהחקלאיתפרטיתשל
יהודיבשםפטר,שהיתהצמודהלגדרשל
"הצופיםב'–בארות",בגדרה.היהבהמשק
מגוון)פרדס,מטעים,רפת,לולופלחה(
ומנהלההיהפיליפ.מספררבשלחברי
הקיבוץעבדוכשכיריםב"משקפטר"
כעובדיםקבועיםאוכעובדיםזמניים.הלול
של"משקפטר"היהמקוראספקה
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לקומזיציםשללאמעטמחברי"בארות".
מתבן-מבנהעשויעץ,עםכיסוימפח
אלומיניום.הוקםלידהרפתבשנת,1950
ע"יצוותהנגריםשלקיבוץבארי.גודלו
היה16מ'על12מ'והואשימשלאיחסון
חבילותחציר.קיבלבמהלךחייומספר
נגיחותשלטרקטורים,עדשהתמוטט
סופיתבאמצעשנותה–.80מתבניםאחרים
עדייןעומדיםעלתילם.
מתנדבים-הקבוצההמאורגנתהראשונה
הגיעהמשוויץבינואר.1970הםשהו
בבארי3חודשיםומטרתםהיתה-הכרות
עםהקיבוץ.עד1973הגיעובעקבותיה
עוד5קבוצותמאורגנותוהםהועסקו
בעבודותשונותבמשק.באוקטובר,1973
בעקבותמלחמתיוםהכיפורים,הגיעה
קבוצתצעיריםיהודיםמארה"ב,חלקם
במסגרתשירותלעםוחלקםעלמנת
להשארבארץ).מהםנשארבבארי-יואל
מגיד(.בשנים1984-1974המשיכולבוא
קבוצותמתנדביםיהודיםמדרוםאפריקה,
מדרוםאמריקה)במסגרתמבצע"תפוז"
ו"אתגר"(,מאנגליה)קב'"כיוון"(
וסטודנטיםמארה"ב.רובםככולם-במטרה
להכיראתהארץ,אתהקיבוץוחלקם
בכוונהלעלותלישראל.החלמסוףשנות
ה–70החלולהגיעמתנדביםמארצות
אירופהואמריקה,בקבוצותקטנות
וכבודדים.עד1990עבדובעיקרבקטיף
בפרדס)ע"ע(ובענפיהמשקהשונים.מקום
שיכונםהיהבמחנההנח"ללשעבר)ע"ע(.
במשךהשניםנקלטובבארירבים
מהמתנדביםוהמתנדבות,שנישאולבנים
ובנותמחבריבארי.

משקילדים:ילדיםמאושריםמגדליםבאופןאישי
אוגריםשמחים,ואווזיםמשקיפיםמהצד

מתפרה:פעםתפרובגדיערבמהודרים,עכשיו
בגדי"יום–יום"נהדרים

מתנן40-חבריגרעיןו',במסגרתתנועת
הצופים,שהיהמיועדלרתמים)ע"ע(.
ב–1986התגיסולנח"ל,לאחר3חודשים
שלשל"תמוקדםבבארי.
מתפרה-ענףשירותשעיקרתפקידו
לתפורבגדיילדים,בגדיחברות)שמלות,
חלוקים,מעילים(לפיהזמנהוביצוע
תיקוניםעבורמחסןהבגדים)ע"ע(.
בתחילההיתההמתפרהמפוצלתלחדרים
שוניםבמשק.ביוני1986רוכזההמתפרה
למבנהחדר–האכילההישן)ע"ע(שהתפנה.
כיוםעובדותבמתפרהכ–8חברותותיקות
ו–4צעירות.בגדיילדיםובגדי"יום–יום"
)ע"ע(,מסופקיםלחבריםבאמצעותהקניון
)ע"ע(.מרכזתהמתפרה-תמיסוכמן.

המתבןהישן:קשותבןוחציר,שנשרפופעם
בשריפהאחתגדולה)במתבןאחר(
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נאותבארי-מרכזסיעודי.הברורים
הראשוניםהחלובסוף,1983כאשרבעיית
האישפוזהסיעודינראתהבאופק.אולם,
רקב–,1993משנמצאוהאמצעיםלכך,
הוחלטעלהרחבתחדריהחולים)ע"ע(
והפיכתםלמרכזסיעודי.בנייתונסתיימה
ב–.1995במבנה7חדריםובהם11מיטות,
והואנושאאתהשם:נאותבארי.
נגריה-הוקמהב"בארות"לצרכיעבודות
בדקובנייתסככותומבניםמעץ.לאחר
מלחמתהעצמאותהחלהתנופתבניה
גדולהבבארי,בהקמתצריפים,גגות
למבנים,סככותומבנימשק4.עד6
עובדיםקבועיםעםעזרהשלנח"לאים.
בשנת1950הוקםהמבנהלנגריהונרכשו
מכונותנגרות.בנוסףעלהעבודותלבית
נעשועבודותלחוץ-הקמתצריפים
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ב"בארות")גדרה(הוצבהתחנתנוטרים
עםמספררוביםקנדיים,בקומהב'של
"הביתהאדום")ע"ע(.הנוטרהאחראיעל
התחנהמטעם"בארות"היה-מיכאלגדיש.
נוי-ענףשהחלאתצעדיוהראשונים
ב"בארות")ע"ע(,בראשותושלמוטקה
נבוז"ל.ממשיכיובבאריהיו:אהרןיצחקי
ואליהוגת.עדתחילתשנותה–,60עסקו
עובדיהענףבשתילתורדיםודשאיםבמרכז
המחנהונטיעתחורשותאורנים,חרובים
ואשלים.באותןשניםנקנומכסחתדשא,
טרקטורוכליםחקלאייםשונים.ענףהנוי
לקחתחתחסותואתהנטיעותבט"ובשבט
)ע"ע(,הנערכותבבארימדישנה.כמוכן,
אימץאתחורשתהזיתים,לאחרחיסול
המטעים)ע"ע(.בשנים,1984-1983עם
גמרבנייתחדר–האכילההחדש)ע"ע(

נהגבית:נהגליעדיםקרובים-המועצה,הכביש,
הגוש,התמרורועודאתריםברדיוס30ק"מ

נגריה:ענףההופךקרשיםלצריפים,מתבנים,
סככות,ארונות,דלתותוחלונות
נוי:הדשאים,העציםוכלמהשביןהבתיםוהמדרכות

ומתבניםבקיבוציםסמוכיםולוליםעבור
מושביהסוכנותבנגב.החלמשנותה–60
הצטמצםמספרהעובדיםהעוסקיםבעיקר
בעבודותאחזקהובדק.משנותה–70ועד
היוםייצרוארונות,דלתותוחלונותלבתי
מגוריםולבתיילדיםועוד.מאז,1961
הונהגה,ביוזמתחנןבשוראי,תורנותנגרים
בשבתות-עזרהלחבריםחובבינגרות.

והרחבתהבתיםללינהמשפחתית
ולוותיקים)ע"ע(,חלה"מהפכתחצר"
בבאריוהיהצורךלתכנןאתהנוימחדש.
מתכנןהנוי-יוסףקריב.לשםשיקוםהנוי
בבאריהתגבשצוותשלכ–5עובדים
קבועים,עםעזרהשלמספרילדיביה"ס
ומתנדביםונרכשוכליעיבודחדשים.החל
מ–1993נכנסענףהנוילעידןשלהשקייה
ממוחשבת,עםטפטפות,ממטיריםואביזרי
השקייהחדישים.מרביתהשטחמרושתת
במערכותלהשקייהקבועה.כיוםמעובדים
בבאריכ–150דונםמדשאותועודכ–50
דונםחורשותעצינויושיחיםמסוגים
שונים.מרכזהנוימאז-1984ניראילן.

נוטרים-שוטריםמיוחדיםשגוייסו
למשטרההבריטיתבארץ,בשנותה–30
וה–.40היואלהלרובאנשי"ההגנה"
שעסקובשמירהעלהבטחון,בפעולות
פטרולובאחריותעלתחנותמשטרה.

נוזירט-מחנהצבאיבריטיבקרבתהעיר
עזהשהוקםבשלהימלחמתהעולםהשניה.
קבלניתבנייתהמחנההיתהחברת
"סולל–בונה".מספרחבריםמבארות
ומנחאבירהתקבלולעבודהבמחנהנוזירט

נהגבית-חברקבועהצמודלמכונית
"טרנזיט"ועיקרתפקידולהסיענוסעים
מקיבוץבאריואליו,בסביבתוהקרובה,
בתחוםהמועצותהאזוריות"אשכול"
ו"שערהנגב".

נוטרים:נוטרעםרובהקנדי)מיכאלגדיש(
וחלוץעםטוריהארץ–ישראלית
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נחאביר:ב–-1948ישובחיולוחם

נחאבירבהפוגהב–:1948הצריפיםוהצינורותעברולבאריאחריהמלחמה,המגדלנשארבמקומו

ומנחאבירהתקבלולעבודהבמחנהנוזירט
והמשיכולעבודבועדפרוץמלחמת
העצמאות.לאחרהמלחמההפךהמחנה
הצבאילמחנהפליטיםפלסטינים.
נחאביר:היום-ביתבטחון,מגדלולוחזכרון

נוסטלגיה-תערוכהמתמדתשנשארה
מחגה–)30ע"ע(והוכנהע"יאודיבר–סיני
ויגאלזורע.התערוכהמוקמהבמקלט,
באזורביה"ס.היאמספרתאתתולדות
קיבוץבאריבמשך30שנותיו,בתמונות,
מפות,קטעייומוניםומוצגיםשוניםמאותה
תקופה.
נופים-בי"סיסודיממלכתיבקיבוץ
בארי.השםנבחרבשנתתשנ"ה,לאחר
המעברשלילדיחטיבתהבינייםוהחטיבה
העליונהל"מעלההבשור")ע"ע(.בשנת
תשנ"הבית–הספרמנהכ–135תלמידים,
)מהם20ילדיחוץ,רובםמשדרות(ועבדו
בוכ–30ח"ח,מוריםמטפלותואנשי
מנהלה.מנהלתביה"סנופיםכיום)(1996
מתיוייס).רשימתמנהליביה"סבעברראהנספח(.ביה"ס"נופים"כוללבתוכו
גםאתמשקהילדים)ע"ע(.

o h p u b
hrtc .uche hsuxh x"hc
נופים:סמלבית–הספרהממלכתי,המסמלאת
הנופיםעוצריהנשימהשלהנגבהמערבי

נחאביר(1-שמוהערבישלהוואדי
הזורםבחורף,ממכתשבארימערבה,אל
נחלהבשור.פרושושלהשם-מבתרים

אוערוציםהנוצריםבאדמה.שמוהעברי
נחלסחף.(2שםהישובשהוקםע"יקבוצת"הצופים
ב'–בארות")ע"ע(.הואכוללאתהאדמות
שמדרוםלוואדינחאביר,ממזרחלכביש
הבטון)ע"ע(ומצפוןלמכרותהגפרית
)ע"ע(.

נח"לבמחנההנח"לבבארי:הורהחסה,הורה
צנון-ביןהשל"ת,החל"תוהבבל"ת

נח"לבבארי-מחלקתהנח"להראשונה
הגיעהלבאריביוני.1951המחלקהכללה
שתיהכשרותיוצאיבבל)מחולתאויגור(.
מהםנשארובבארי4ח"ח-יעקבצמח
וכרמלהצמח,דוידושושנהעברי.בעזרת
משרדהבטחוןנבנהמחנהנח"ל)ע"ע(.
עדהיוםעברובבארי8מחלקותנח"ל
במסגרתצבאיתמלאהועוד10מחלקות

Ë ¯ È Ê Â 
נוסטלגיה:כפכפיםופרימוסים,כולבויניק,שינל
וסטןועודכליםשנסליחם

®±¥Æ±±Æ¥∂©†˙Â¯ÈÎÊÓ‰†˙ÂËÏÁ‰Ó
≠†È¢‡Ï†≤∞†ÂÏ†‰ÏÂÚ†‰Ï·Â‰‰†ÆË¯ÈÊÂ·†‰„Â·Ú†ÈÒÈË¯Î†∏†ÂÏ†˘È†ÌÂÈÎ
˙‡†ÌÈÏÈÊÂÓ†Ì‚†‰Ê·†Æ˙ÂÓÂ˜Ó‰†˙ÂÓ˘†ÏÎ†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†ÈÁ¯Î‰†Æ˘„ÂÁÏ
Æ‰Ï·Â‰‰†˙Â‡ˆÂ‰
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נחלגרר:כבישבאריהיהסגורבגללהשטפונות,היוםישגשרוהנחליםהולכיםאלהיםאואלהמאגר

במסגרתשל"ת.בבאריישנםכיום80ח"ח
ששרתובנח"ל,מהם13בוגריביה"ס
בבארי.
נחלגרר-ראשיתובמורדותהמערביים
שלהריחברון.בהמשכוהואעוברבין
קיבוץרעיםוקיבוץבאריונשפךאלנחל
הבשור.בחורףזורמיםבומישטפונות
ובקירבתונבנהמאגר)ע"ע(משותףלשני
הקיבוצים.בכליהתקשורתהואנקראמשום
מה-נחלבארי.
נחשיםבבארי(1-עדתחילתשנות
ה–70היהאזורבארינקימנחשיםארסיים.
הצפעהיהנפוץמצפוןלאזוראשקלון
והפתןהשחור-מדרוםלבאר–שבע.נחש
הצפעהראשוןנלכדבחלקתהאגסיםשל
בארי,ביולי,1971ע"יישיאדמתי.מאז
נתקליםבהםכמעטמדיקיץ.
(2החלמ–1990נאספוע"יסימוןקינג,
בשיתוףילדיביה"ס,מספרנחשיםרב.
במשךהשניםשוכנובמקומותשונים
)בצריפים,במקלטובכיתתהאנגלית
לשעבר(.לאחרונההועברוהנחשיםלמשק
הילדים,לקרווןשנרכשעבורם.ישנםכ–18
זניםשוניםוהגדולשבהםהואפיתון
בורמזי,שאורכו4מ'ומשקלו40ק"ג.

ניחוחחציר-תכניתרדיושהוקלטה
ביולי,1957ע"ייצחקשמעוניונקדימון
רוגל,מ"קולישראל".בתכניתהשתתפו
מקהלתבארי)ע"ע(ולהקהמקומית)איזירייך,בוריסבר–סיני,דודעמוסי,אהרן
יצחקי,יאירחצרוני,צילהזיוואורהסופר(.
התכניתכללהמערכוניםופיזמוניםשל
הומורוסטירה,עלהוויהחייםבבארי.

ניקוד:ארוןשווה300נקודות,כיסא50-נקודות,
פטיפון500-נקודות,טלוויזיהצבעונית-אסור

ניצנים-ביתהתינוקותהראשוןשנבנה
בבארי,בראשיתשנותה–.50נבנהתחילה
כביתמגוריםוב–1953שופץוהוסבלבית
תינוקות.גםכיוםמבליםהתינוקותבבית
זהאתשנתםהראשונהומספרםמגיעעד
ל–.12עובדותבו4מטפלות.
ניקוד-שיטהלחלוקתריהוטוציוד
שהתקבלהבבאריבספטמבר.1954השיטה
פותחהע"יצוותבראשותושלבוכסי)מאיר
בוכסוילר(.מטרתההיתהלגווןאת
אפשרותהבחירהשלכלחברועםזאת
להמנעמהצורךבהתחשבנותכספית.כל
פריטקיבלניקודלפיערכוהכספיהממוצע
וניתןהיהלבחוראותומתוךרשימות
הפריטים.הרשימותהתחלקול–3סוגים:
ציודוריהוטיסודי,ריהוטמשליםוריהוט
קבעוהןעודכנומדיפעםבאסיפות.שיטה
זוהתקבלהגםבמועצתהקבה"מ,במרץ

נחשים:גםהנחשהואלפעמיםידידושלהאדם

„ Â ˜ È 

≤∏Æ±Æ∂∂†ÌÂÈ·†˙Â¯ÈÎÊÓ‰†˙·È˘ÈÓ
≠†∫¯Ó‡†‰·†¨˙ÂÈ¯ËÓÏ†¯˘˜·†‰¯·Á†ÆÂ†˙ËÏÁ‰Ï†‰ÒÁÈÈ˙‰†˙Â¯ÈÎÊÓ‰
˘‰‡¯†ÆÌÈ„˜ÂÓ†‡Ï‰†ÌÈËÈ¯Ù‰†˙ÓÈ˘¯Ï†‰È¯ËÓ†ÛÈÒÂ‰Ï†‰ÚÈˆÓ†‰„ÚÂ‰
ÁÂ˜ÈÙ·Â†ËÂ‰È¯Â†‰˜ÙÒ‡†È·Èˆ˜˙†˙„¯Ù‰·†ÏÏÂÎ†ÔÂÈ„†ÌÂÊÈÏ†˘È˘†˙Â¯ÈÎÊÓÏ
ÆÌ‰ÈÏÚ
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נרקיס,מחזורכ"ז":1994,1993,מחזורשגומרפעמיים"

1958ונכללהב"אורחותחייםשלהתנועה
הקיבוצית")ע"ע(.בשנים1960עד1970
הוכנסושיפוריםבשיטתהניקודוהיא
הועתקהגםלענפיצריכהאחרים)חלוקת
בגדים,חלוקתמצרכיםונסיעותלחו"ל(.
ב–1972בוטלהשיטתהניקודוהתקציבים
מהסעיפיםהנ"לנכלליםבמסגרתהתקציב
האישי)ע"ע(.

נשקיה:סטנים,בזות,עוזים,צ'כים,מקלעיםישנים
ומרגמותקלות,והתותחים-ששש...במקוםאחר

נסיעותלים-הסעהמאורגנתבשבתות,
בעונותהרחצהבים.חופיהרחצה
המועדפיםהםחוףזיקיםוחוףהעשרה.
אתההסעותהיומארגנים-יצחקואולגה
נשיא.בשניםהאחרונות,מתבצעות
הנסיעותליםבקבוצות,בהתארגנות
עצמית.

היהלהאריךאתחייהן)שלהנעליים(.
נקודה-כינוילמקוםישובשאךזהעלה
להתיישבות").י"אהנקודות"(.כיוםנוהגים
לומרזאתבקיצור":אנחנועלהמפה".
נרקיס-מחזורכ"זבביה"סבבארי10.
חניכיםוחניכות)מהם4ילדיחוץ(.ב–1990
התאחדועםכיתת"צאלון"וסיימואת
לימודיהםבתשנ"ג).(1993ב–1995
התגייסולצה"ל-דורלוי,ניצןמורן,ירון
זורע,איתיכהן,אבישיקמינר,רןשפר,
לירוןשטיינהרדט,שפרהחשאי,תמרשניר
ומיכלמינסקה.מחנכיהמחזור-אורי
בן–צביואולגהנשיא.סיסמתהסיוםשלהם
היתה":המחזורשגומרפעמיים".

נעלימנוחה-נעלייםשמשתמשיםבהן
לאחרשעותהעבודהאובשבתות,חגים
וימיםטובים.בשנותה–40וה–50היו
מקבליםזוגנעלימנוחהאחתלשנתיים.

נעלימנוחהלילדים:בארבע,בהקמה,נועליםנעלי
מנוחהוהולכיםלהורים,עדההשכבה

נפט-נוזלבעלריחחריףששימשכמקור
האנרגיההעיקריבבאריבשנותה–.50
הנפטשימשלתאורהחליפית)עששיות
ופנסי–רוח-ע"ע(,לחימום)תנורינפט(
לאפיהובישול)פתיליותופרימוסים-
ע"ע(ולמיםחמים.אתהנפטהיומביאים
לחדריםבמיכליםקטניםוכבדים,אותם
היוממלאיםמהמיכליםהמרכזיים,שהוצבו
במספרנקודותבמחנה.עםהמעברלגז
וחשמל,פחתהחשיבותושלהנפטוהמחיר
לחביתירד.

נעלייםקצוצות:שיטהחסכוניתמשנותהחמישים,
להארכתחייהנעל

נעליםקצוצות-בקיבוץבאריבשנותיו
הראשונות,כשנעליהילדיםנעשוקטנות
מדילרגליהםשלהקטניםולאהיהדיכסף
לקנותחדשות,היההסנדלרמקצץאת
חרטומן)שלהנעליים(שלאתלחצנהעל
אצבעותרגליהם)שלהילדים(וכךניתן
110

נפט:בתקופתהפרימוסיםוהברנריםהסתובבו
במחנההרבהמחפשינפט

נשקיה-מבנהבטוןנעולבדלתברזל
ובריח,בונשמרהנשקשהופקדבידיהמשק
לצורכישמירהושעתחירום.ב"בארות"
)בגדרה(היתההנשקיהב"ביתהאדום"
)ע"ע(.הנשקניתןמידיהמשטרההבריטית.
בנחאבירנבנתההנשקיהבמרכזהמחנה
ובבארי-במרכזחצרהמשק.הנשקיה
נמצאתבאחריותושלהרבש"ץ)ע"ע(והיא
מכילהנשקקלעבורכיתתכוננותועבור
השומריםבלילות.

‰¯ÚÈ–ÔÂÈ·Ò

Ò

סביון–יערה-מחזורכ"ט,המחזור
הראשוןשסייםאתלימודיובביה"ס"מעלה
הבשור"32.חניכיםוחניכות,מהם19ילדי
חוץופנימיה,שסיימואתלימודיהם
בתשנ"ה).(1995בבארינשארו16ח"ח,
קרןאלנקרי,רויטלבניון,רותיבר–סיני,ענבלברקאי,מיריגד,עופרגתי,אורי
וולכביאנסקי,מתןכסלו,ליאורלוי,נבו
נגלר,כפירסיון,סהרפוקס,ינוןקפיטנוב,
שישזר,איילתשלויוטלתבורי.מחנכי
המחזור-אוריבן–צביוורדגולד.סיסמת
הסיוםשלהםהיתה":המחזורשלאיחזור
-וטובשכך".

סגירת מרפסות-בוצעהבשנותה–70
בבתיהקומתיים,לצורךהרחבתהדירות
לחבריםהוותיקים.העבודהבוצעהע"י
המשקובמימונו.לאחרשהוותיקיםעברו
לדירותחד–קומתיותולאחרהמעברללינה
משפחתית)ע"ע(,החלגלנוסףשלסגירת
מרפסות.אףהואנעשהלצורךהרחבת
הדירותהקיימות,אךהפעםבוצעההעבודה
ביוזמתהדייריםובמימונם.
סדום )מפעל האשלג(-הוקםב–1934
ע"ימ.נובומייסקי.במקוםנבנובריכות
ייבושובהןמשאבותשטותלשאיבת
תמיסתהמלחלמפעל,מתקניסינון,תנורים
לייבושהחומרומתקניאריזה.אתהאשלג
הובילובסירותמטעןנגררותלצפוןים–

‰„ÂÒ

המלחומשםבמשאיותלנמלחיפה.
העבודהנעשתהבעיקרע"יפלוגהמקובצת
שלמגוייסיםחבריהקבה"מ)כ–200ח"ח(.
כלחברהתחייבלעבודבמפעללפחות
שנתיים.מלבדזאתעבדובסדוםגםפועלים
בודדים,יהודיםוערבים.המוסדותתלו
תקוותרבותבהקמתהתיישבותיהודית
בחופוהדרומישליםהמלח.הגרעינים
המרכזייםבפלוגההמקובצתבסדוםהיו
בראשיתשנותה–30חברירמתרחל
ואחריהםחבריםמקבוצתהחוגיםמרעננה
)מעוז–חיים(.מראשיתשנותה–40היוו
חבריקדמהאתהגרעיןהמרכזיבסדום
)כ–40ח"ח(ובשנים-1948-1945עמדו
בראשהפלוגההמקובצתבסדום)ע"ע(,
חבריקבוצת"הצופיםב'–בארות")כ–20
ח"ח(.

Ò

סדום :חברי הפלוגה המקובצת
בים–המלח לא ליקקו דבש

סדומה-הפרההראשונהב"בארות"
)ע"ע(,נרכשהבתל–יוסףב–150לא"י.
תנובתההשנתיתהיתהכ–5000ל'חלב.
סהרונים-גומותבצורתסהרשנחפרו
במדרונותהואדיותבנחאביר,בשנים
הראשונותלעליהעלהקרקע.נחפרו
בטוריותלצורךנטיעתעציהיעור)ע"ע(,
למניעתהסחף.
סודה-מתקןעםברזיםלמיסודה,הותקן
לראשונהבקיץ.1963המתקןהוצב
סדומה :הפרה הראשונה שנרכשה מתל–יוסף עם
מיכאל גדיש שהגיע משכונת בורוכוב

סביון–יערה :מחזור כ"ט' " - 1995המחזור שלא יחזור  -וטוב שכך".

‰ „ Â Ò

Ì˘ÓÂ†‰ÙÓ
Â˘‚Â‰†ÌÈÈ¯‰ˆ‰†˙ÁÂ¯‡·†ÌÂÈ‰Â†Ô˜˙Â‰†¯·Î†‰ÏÈÎ‡‰–¯„Á·†‰„ÂÒ‰†Ô˜˙Ó
·˜·È„·ÂÚ†ÌÈÂÂ˜Ó†ÔÂÈÒÂ†‰ˆ¯‰†ÈÓÈ†‰ÓÎ†È¯Á‡†ÆÌÈÏÎÂ‡Ï†‰„ÂÒ†È˜Â
ÌÈÈ˙È·†Æ‰˘‚‰‰†˙¯Âˆ†˙‡Â†‰„ÂÒ‰†·ÈË†˙‡†¯Ù˘Ï†‰ÏÈÎ‡‰–¯„Á
Ì‚†Â˜ÏÂÁÈ†‰ÏÈÎ‡‰–¯„Á·˘†ÂÏ‡Ï†‰ÓÂ„·†ÌÈ˜Â·˜·†Æ‰·¯†˙Â˘‚¯˙‰‰
°‰ÈÂÂ¯Ï†ÆÌÈ¯·Á‰†È¯„ÁÏ
©®¥Æ∑Æ±π∂≥†Ø†≤∞≤±†È¯‡·†ÔÂÓÂÈ

בקבוק סודה :בקבוק זכוכית מיוחד שהחליף את
הג'ארה בראשית שנות השישים
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הסוסה דינקה :סוסה אצילית שנשאה על גבה את דור הרוכבים הצעיר בשנות החמישים והשישים

בחדר–האכילה,באזורהגטו)ע"ע(.יחד
עםזאתחולקולחבריםבקבוקיזכוכיתעם
שסגורמיוחד,לאספקתמיסודהלחדריהם.
משנבנהחדר–האכילההחדש)ע"ע(,הוקם
בומתקןלמשקהחם,מיםקריםו...מי
סודה.עםהופעתבקבוקיהפלסטיק,נעלמו
אטאטאחרוניבקבוקיהזכוכיתהכבדים.
סוכות בבארי-בתשכ"ג)(1962נערך
לראשונהטכסחגהאסיף.המסכתלחג
נכתבהע"יאנדדאלדןוהולחנהע"ידוד
זהבי.במסכת,שהותאמהלגידולים
שבמטע,שולבוקטעיקריאה,שירה,נגינה
ומחול.כמוכן,נטלובהחלק-מקהלת
ילדים,מקהלתחבריםוכללהציבור.מדי
שנהנבנתהסוכהגדולהונערכהסעודה
חגיגית.בשניםתשל"ט-תשמ"ה
),(1979/84נחלקהציבורל–12בתי–אב
ב–12סוכותנפרדות.ארוחתהחגוקישוט
הסוכהאורגנוע"יהיושביםבה.קדם
לארוחה,טכסחגהאסיףבצורתו
המחודשת.בשניםהאחרונותהתרבו
היוזמותלהקמתסוכותמשפחתיות.בנוסף
עלכך,נוהגיםלהקיםסוכהגדולה,הצמודה
לחדר–האכילהומקיימיםבהמסיבתחג
צנועה.היוםהאחרוןשלסוכותמוקדש
לרובלמשחקיאסיףולתחרויותספורט,
ביןענפיהמשקהשונים.

סידור עבודה :למעלה  -המבנה ,למטה  -החברים;
"מחר ,חבר ,אני צריך שבת"

סולימן-ערביבדואי,רועהצאן,ממלא
תפקידשלשומרעלשמורתבארי)ע"ע(.
בהסכםעםהקרן–הקיימת–לישראלהוא
נוטהאתאוהלוביערבארי)ע"ע(,למשך
חודשיהחורף.

סוכות :במשך השנים תפסו סוכות שכונתיות את
מקום הסוכה המרכזית

סוסים בבארי-הראשונההיתהסוסה
אלמוניתבצבעחום,ששימשהאתשומרי
השדותבנחאביר.לימיםהגיעלנחאביר
השיח'מוסהאבו–מועליק)ע"ע(ולאחר
112

מו"ממייגע,הביאעימוסוסלבןוקיבל
בתמורהאתהסוסה,למרותהמוםברגלה.
הסוסהלבןשימשלשמירתשדות,עד
שלילהאחד,כחודשלפניפרוץמלחמת
העצמאות,הואקםוברח).משעריםשחזר
לבעליוהקודמים(.
הסוסותהראשונותבבארי,בראשיתשנות
ה–,50היו"דבע"ו"ג'ממה")ע"ע(.לאחר
מכןנוספהגםהסוסה"שחורית".הןהיו
צמודותלרפתושימשואתהיוצאים
למרעה.לפנימבצעסיני,השתיים
הראשונותברחולכווןעזה,ובשנותה–60
נקנובמקומןהסוסות"דינקה"ו"מיקי".
כמוכן,נתקבלבמתנההסוס"שוקו")ע"ע(.
"דינקה"המליטהאת"קיקו"ואת"סופה"
ו"מיקי"המליטהאת"מאיה".בשנותה–70
"קיקו"ו"מאיה"נמכרו"ומיקי"הועברה
לפינתהחיבמשקהילדים)ע"ע(.בשנות
ה–80נוספהלפינתהחיהסוסה"סול"ועוד
שתיסוסותפוני.בתחילתשנותה–,90
משחדלולצאתעםהפרותלמרעה,נמכרו
כלהסוסות.עםהקמתהאורווההצמודה
למשקהילדים,נקנו4סוסירכיבה"-קוד",
"גולן"",בלק"ו"פרינסס",והםמשמשים
אתהחוגלרכיבהעדעצםהיוםהזה.
סוף–סוף-שמושלהעיר)חמורצעיר(
שהמליטההאתוןזירגיל)ע"ע(.
משהתעברה,הלכהושמנהוכולםחיכו
בקוצררוחלהמלטה.ביוםשהמליטה,
כולםצעקובשמחה":סוףסוף"...מאז
נקבעשמושלהעיר"-סוף–סוף".
סידור-צורתאירגוןמקובלתבבארי,
לסידורתורנויותאוביצועעבודות
שמשתתפיםבהםכלהחבריםוהחברות
)סידורעבודה,רכב,שמירהועוד(.הסידור
נעשהע"יסדרןנבחרהמתחלףמדישנה.
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סככת מיון :פעם מיינו שם אפרסקים ,אגסים ,תפוחים ושזיפים .היום מתעמלים שם על מזרונים

סידור עבודה -נעשהמדייוםע"יסדרן
העבודה,שהואגםחברועדתהעבודה
)ע"ע(.תפקידולסדרעובדיםלמקומות
העבודההנדרשיםלפיהתקנים,אועלפי
הדרישותוהצרכיםהמיוחדיםשלהענפים
במשק.כיוםמרביתהחבריםמסודרים
במקומותעבודהקבועיםוסידורהעבודה
עוסקבעיקרבאיושענפיהשרות)מטבח,
ח"א,מחסןבגדים,נוי(,ענףגד"שבעונות
"בוערות"ועוד.כמוכן-שיבוץתורנויות
לחדר–האכילהולשמירה)ע"ע(.לאחרונה
הוכנסמחשב,כאמצעיעזרלסידורהעבודה
וסידורכלהתורנויות.
סידור רכב-נעשהע"יסדרןהרכב.מדי
יוםהואמרכזאתכלהזמנותהרכבותולה
אתגליוןסידורהרכבעללוחהמודעות
)ע"ע(.
סידור שמירה-נעשהברובוע"יסדרן
העבודה)ע"ע(.אתשיבוץהשמירה
האזרחיתמבצעסדרןמיוחד,שנבחר
לתפקידומדישנהעדשנתיים.גליוןסידור
שמירהמעודכןתלוידרךקבעעללוח
המודעות)ע"ע(.
סככת הטרקטורים-הסככהבצד
המזרחישלאזורהמלאכה,המשמשת
לחנייתטרקטוריםמחוסריעבודה.לידה
נמצאאגףהטיפוליםשבונעשיםהחלפת
שמניםלטרקטוריםותיקוןתקרים
)"פנצ'רים"(.לעתים,מגיעיםלשםגם

בעליאופניים)ע"ע(,שאינםמסתדרים
בכוחותעצמם.בראשאגףהטיפוליםעומד
מזה30שנה-דבל'הגיטל.בסוף1995
הוקםמבנהחדשלטיפוליםבטרקטורים,
בצמודלמוסך.
סככת מיון -סככהשהוקמהלידהאסם
)ע"ע(ובהמכונהלמיוןהפרימהמטע,
לפנישליחתולשוק.עםחיסולהמטע
הפכההסככהלאולםהתעמלות.
הסליק-חביות,אומכלים,שהוטמנו
באדמהבתקופתהמנדטהבריטי,להסתרת
נשקבלתיליגליבגדרהובנחאביר.
בנחאבירהטמינומכליםעםרוביםוכדורים,
לפנישפרצהמלחמתהעצמאות.משפרצה
מלחמתהעצמאות,הגיעהההוראה
לנחאבירלהוציאאתהנשק,אךלאזכרו
אתמקומוהמדוייקשלהסליק.ניסו
בתחילהלגלותוע"יקידוחיםבקרקע.
לאחרמכןהביאו"סקרייפר"מיד–מרדכי
שגרדאתפניהשטח.ה"סליק"נתגלה
במרחקרבממקוםהחפירה,רקלאחר
שהובאמגלהמוקשיםממפקדתהפלמ"ח
בנגב.

סנדלריה :הסנדלרים מלמעלה למטה -
בוכסי ,יהושע ברוכים ודוד שר )אפרת(
דאגו שהחלוצים לא ילכו יחפים

סנדלריה-ענףשירותהמלווהאתקיבוץ
בארימימיוהראשונים.משנת,1951בנוסף
לתיקונינעליים,ייצרונעליםעבורחברי
באריועבורקיבוציםשכנים.המבנה
לסנדלריההוקםבחורשתהאקליפטוסליד
הלולים,משרידיצריפיםשהובאומנחאביר

‰ È ¯ Ï „  Ò
סככת הטרקטורים :כאן חנו במשך השנים
הפרגוסון ,הפרמל ,הדי–פור וגם הג'ון דיר והקייס
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פעילותבענףהטניס)ע"ע(.באותהשנה
נפתחגםחוגלנוערבענףהג'ודו.בראשית
ינואר1980הסבואתסככתהמטעהפנויה,
לאולםהתעמלות,בסיועהמ.א".אשכול".
בינואר,1993לאחרדיוןממושך,הוחלט
לתכנןהקמתאולםספורט)ע"ע(,שחלקו
ימומןמכספיהעמותה)ע"ע(.
ספורט :ההשתתפות היא
העיקר .הקפת התבור,
צליחת הכנרת ובעיקר -
מרוץ הרצועה )בתמונה(

לאחרמלחמתהעצמאות.בשנת1973
הועברההסנדלריהלצריףחדר–האכילה
שהתפנה.עד1990עדייןייצרונעלים
בסנדלריהאךמאזמבצעיםבהתיקוני
נעליםבלבד.הסנדלרהראשיבמשך50
שנותקיוםהסנדלריההיהדודאפרת,
שלמדאתהמקצועמגיל,12בביתהוריו
בפולין.
סניטריות-עבודתניקיוןהשירותים
והמקלחותהציבוריים)ע"ע(בבארי.בשנות
ה–50וה–60נעשועבודותהניקיוןמדי
יום,תחתעינוהפקוחהשלסידורהעבודה
)ע"ע(ובאחריותו.בשנותה–70בוצעה
העבודהבתורנותשלאמהותמניקות
)כשלאעבדויוםעבודהמלא(.בשנים
האחרונותשימשוהמקלחותהציבוריות
אתהאוכלוסיההזמניתבלבדואתהאחריות
עלהסניטריותנטלועלעצמןחברות
קבועות)שרקהכהןואחריה-נעמישורץ(.

מכונת תרגום לסרטים :התרגום היה מקדים את הסרט
בכמה דקות" .אם לא יהיה שקט לא יהיה סרט"

ספורט בבארי-הפעילותהספורטיבית
החלהבנחאבירב–.1947התחדשה
והתרחבהבבארי,מאמצעשנותה–.50
ראשוןהפעיליםוהמחנכים,שעסקבתחום
זהבמשךשניםרבותהיהמיכאלגדיש.
ענפיהספורטהיו:טניסשולחן,אתלטיקה
קלה,כדורגלוכדורעף.כמוכןנערכו
מבחני"אותהספורט")ע"ע(לילדים
ולמבוגרים.ההשתתפותבתחרויות
איזוריותוארציותהיתהבחסות"הפועל"
איזורהנגב.מדישנה,השתתפוקבוצותחבריםוחברותבמרוץהקפתהתבור)ע"ע(.
עםחנוכתבריכתהשחיה,ב–,1956נוסף
גםענףהשחיה)ע"ע(.מ–1959החלו
להשתתףבצעדות)ע"ע(ובמרוציהרצועה
)ע"ע(.ב–1973החלהפעילותמחודשת
במסגרתהליגותבענףהכדורסל)ע"ע(
והתעמלותלחברות)ע"ע(.ב–1976הותקן
חדר–כושר,נבנהמגרשטניסוהחלה

הספריה הישנה :עשרות אלפי ספרים שנקראים
על ידי מאות חברים עשרות פעמים

114

ספרית בארי-עד1995היובבארי
מספרספריותנפרדות-ספריתילדים
)כ–6000ספרים(,ספריתספרי–לימוד,
ספריהלועזית)כ–1000ספרים(,ספרית
ספריעיון)כ–20,000ספרים(והספריה
ע"שגילאדל)חברהכשרתהצופים
במעוז–חייםשנפטרממחלהב–.(1943
הספריהמכילהכ–5000ספריקריאהועיון
להשאלהומספרהקוראיםהפעיליםבה,
כ–200ח"ח.ב–1996אוחדוכלהספריות
תחתקורתגגאחת,כמרכזחברתיתרבותי
פעילשיכלולבתוכוביתספריות,עמדות
מחשביםוחדרהנצחה.בספריהעובדות4
חברות)יהודיתרפופורט,אילהנטע,רנה
הברוןוניבהשגב(.
סרטי קולנוע )הקרנה( -בשנותה–50
ועדשנותה–70היתההקרנתהסרטים
מתבצעתבחדר–האכילה,עלגבימסךלבן
שהשתלשלמהתיקרה.בימיהקיץהחמים,
ההקרנהנעשתהעלהדשאהגדול,עלגבי
מסךמאולתר.הסרטים)16מ"מ(,היו
מגיעיםמהמדורלסרטיםשלהמרכז
לתרבותוהוקרנובמקרןשנרכשע"יו.
התרבות.תרגוםהסרטיםהיהמוקרןבצד
המסךבאמצעותמקרןמיוחד.תמידהיתה
בעיהלמצואחברשיריץאתסרטהתרגום
ולרובהיונשמעותקריאותמקרבקהל
הצופים":מהנרדמת?יותרמהר!",או
"למהאתהרץ?"...הבעיהנפתרהמשהחלו
להופיעסרטיםעםהתרגוםבגוףהסרט.
ב–,1977עםחנוכתבית–העם)ע"ע(,עברה
הקרנתהסרטיםלבית–העם.עםרכישת
מכשיריהטלויזיההצבעונית,פחתמספר
הצופיםבסרטיםבבית–העםוהקרנת
הסרטיםבונפסקהועברהל"מועדוןהמסך
הגדול")ע"ע(.
סריגה-בשנותה–50וה–60היהנהוג
לחלקחבילותצמרלשםסריגתסודרים
לחברים.הדברנעשהבתנאיםשלצנע
ומסיבותחסכון.העבודההוטלהבעיקר
עלכתפיהחברות,שהיוסורגותאת
הסודריםבשעותהפנאי,אותוךכדי
השתתפותבאסיפות)ע"ע(.
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עבודה-מלבדהיותהמקורפרנסה,
נחשבהכערךעליוןבתנועההקיבוצית
ובבארי.דגשמיוחדהושםבשנים
הראשונותעלהמשמעתבעבודה,
בעקבותיוהתקבלההחלטתה"אוטומט"
)ע"ע(.כלהשניםהיתהחתירהמתמדת
לפיתוחכושרוהמקצועיוהיצירתישל
הפרטומתןסיפוקלכלחברמעבודתו,
מרביתהחבריםעבדובענפיהמשק
ובמוסדותיו.בשניםהאחרונותעלהמספר
העובדיםעבודותחוץ)ע"ע(.

עבודה שכירה-איהעסקתעובדים
שכיריםנחשבהמאזומתמידלעקרוןיסוד
בתנועההקיבוצית".העבודההעצמיתשל
החברבקיבוץהיאערךמוסריויסודהקיום,
זכותוחובה,מקורליצירתמשקיםקיבוציים
גדולים,בתהליךההתיישבותיהמקיףשל
ארץ–ישראל)".מתוך"אורחותחייםשל
התנועההקיבוצית")ע"ע((.בבאריהתנהל
מאבקמתמידנגדהעבודההשכירה,בעיקר
בענפיהייצור.למרותזאת,ישכמהפרצות,
שהלכווהתרחבובשניםהאחרונות,רובן
מחוסרברירה,בהןהעסיקוומעסיקים
שכיריםבבארי.בתחוםהחינוךמועסקים
מספרמורים/ותוגננות,מפאתמחסור
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שלבוגריכיתותי"בשהונהגובביה"ס,
מתחילתשנותה–.60עלכלחניך,עם
סיוםלימודיובביה"ס,הוטללהגישעבודת
גמרעלנושאלפיבחירתו.מטרתה-
להוכיחאתיכולתהתלמידללמודנושא
באופןעצמאי.מאזהקמתוועד1995נעשו
ע"יבוגריביה"סבבארי214עבודותגמר
)חלקןהוגשולמבחןבמסגרתמבחני
הבגרות(.
עבודת חוץ(1-בשניםשעדמלחמת
העצמאותהיהמחסורחמורבמקומות
עבודהוחבריםמבארותומנחאבירנשלחו
לעבודותחוץע"יהקיבוץ.קבוצתעובדי
החוץהגדולהביותר,היתההפלוגהבסדום
)ע"ע(.בנוסףלהעבדודרךקבעבמחנות
הצבאהבריטי:נוזירט)ע"ע(ואל–בורג'.
ב–1947נשלחוקבוצותקטנותלעבודה
בדורות,ביתהערבה,רמתרחל,נען,חצור
וכפרסולד.באותהשנהנשלחהגםפלוגה
של7חבריםלעבודותבנייןבחיפה.לאחר
מלחמתהעצמאותהיהבבארימחסור
מתמידבעובדיםוכמעטולאנשלחוחברים
לעבודתחוץ.
(2בשניםהאחרונות,התרבומספרהחברים
העובדיםעבודותחוץ,לפיבקשתם.

עבודהשכירה:העבודההעצמיתהיאערך,והעבודה
השכירההיאמציאות

עבודתחוץ:מסתברשגםמחוץ
לבארימצויותפרנסותשונות.למשל
בשרותבתיהסוהרובשרותיםאחרים

העבודה)בעיקרהפיזית(נחשבהבשניםהראשונותכערך,והעובדהחרוץאףהופיעעלשטרשל
5לירות;היוםנשארובגדיהעבודה)הכחולים(והלבנים)האפורים(כערכיםבפניעצמם

בכוחותהוראהוחינוך.בענףהבנייה
מועסקים,באמצעות"סולל–בונה"3,
שכיריםותיקים:הבנאים-נתיהרשקו
)מ–,(1961דודכהן)מ–(1966והצבע
חאלד,מעזה)מ–.(1977כיוםנוספהגם
העסקתבמב"חים)ע"ע(בהיקףנרחב,
בעיקרבדפוסובמוסדותהחינוך.
עבודות גמר-עבודותומחקריםאישיים

ב–1996ישנםכ–27חבריםוחברות
העובדיםבעבודותחוץ)מהם11במשרה
חלקית(.מרביתםבעלימקצועותייחודיים
)רפואה,עבודהסוציאלית,הוראה,
אדריכלותועוד(.
עבודת ילדים-מאזקיומושלביה"ס
בבארישולבוהילדיםבמערכתהעבודה,
החלמכיתהח'ועדי"ב,אםבהצמדה
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ב–.1982עד1995נשארובבארי7ח"ח,
יוסיבכר,לילך)הברון(קיפניס,מיכלמאיר,נואיתבשוראי,סילביהאוחיון,ענבל
רייךורונןצמח.מחנכותהמחזור-חסידה
בוכסווילרורותילב.
עופרים-ביתפעוטיםבמבנהמשותף
עם"ארזים")ע"ע(נבנהב–.1982שימש
פעוטוןלשתיקבוצותשל4ילדיםמגיל
שנהעד3שנים.מאזהרפורמהבגר"ג
)ע"ע(הפךלגנוןוכיוםמתחנכיםבוכ–14
ילדיםבני3עד4שניםועובדותבו-גננת
ו–3מטפלות.
עומר:מחזורט"ו1982,

עירית:מחזורי"ט1985,

לענפיםבמשקואםבעבודותהמוניות
ובגיוסים)ע"ע(.העבודהנחשבהמאז
ומתמידמרכיבחשובבחינוךהנוערודרך
ליצירתקשרבינםלמקומותעבודה
עתידיים.

עוגותדוליס)דליה(עםדליה:העוגות
המפורסמותשנחטפותעודלפניאפייתן

עוגות דוליס )דליה(-מאז,1994
משחזרהדליהלוימהקורסלאפיה,היא
לאחדלהלאפותעוגותמעולות.הן
נחטפותמדישבועבמרכולית)ע"ע(,
במועדוןלחבר)ע"ע(,במסיבות,בחתונות
ובימיהולדתואיןההיצעמדביקאת
הביקוש.
עוגיות חופשי-עוגיותפשוטותשסופקו
לילדיםולחבריםבקיבוץבארי,מראשית
שנותיו.סופקוללאחיוב,בתנאיםשל
מחסורולפיהעקרון"-לכלאחדלפי
צרכיו".עםקבלתעקרונותהצלח"ת)ע"ע(,
בוטלהחלוקתהעוגיות"חופשי")ע"ע(.

עוגיותחופשי:עוגיותצנועותשאינןנחטפות,
אבלנצרכותבכמויותגדולות,בשלאופייןהמיוחד

עומר-מחזורט"זבביה"סבבארי22.
חניכיםוחניכות,מהם15בניהכיתה
המוצמדת)ע"ע(.סיימואתלימודיהם
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עזרת קרובים-עזרההניתנתע"יקיבוץ
בארילהוריחבריםאולקרובימשפחה
אחרים,מאזקיומו.העזרההניתנתהיא
כספיתאובימיעבודה,במסגרתיכולת
הקיבוץובהתאםלכלמקרה.בראשהוועדה
לעזרתקרובים,ב–10השניםהאחרונות,
עומדתשושכרסנטי)פלד(.
עירית-מחזורי"טבביה"סבבארי24.
חניכיםוחניכות,למדובכיתהמוצמדת,
במסגרתעלייתהנוער)ע"ע(20.סיימו
אתלימודיהםבתשמ"ה).(1985עד1995
נשארובבארישניים-אילןחדדוזיושופן.
מחנכותהמחזור-תמרשלויוזהבה
אבוטבול.
עירסוס כותנה-השמדתעשביםבשטחי
הכותנהבסוףשנותה–,80ע"יריסוסחומר
קוטלעשבים.העירסוסבוצעידנית,
בריכוזים)ע"ע(,בעזרתבקבוקיריסוס
מיוחדים.לפניכןנהגולעשבביד,או
בעזרתמעדריםמיוחדים.בראשיתשנות
ה–,90חזרולעישובבמעדרים.
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גליוןדבר:7.10.46,בכותרת
הראשית-עליתי"אהנקודות

העליהלנחאביר:יצאנואט,חיוורהיההלילה,מוצאייוםכיפורתש"ז6.10.1946,

עיתון–חי-מפגשיםשלכלהציבור
בלילותשבת,נערכוע"ילזרובהנחיתו.
עיתון–חימס'1נערךביולי1950ומספר
-25ביוני.1952העיתוןעסקבנושאים
אקטואלייםשלבארי,מלוויםבראיונות
מוקלטיםוחיים.
העליה לנחאביר-ההכנותלעלייההחלו
בראשהשנהתש"ז,לאחרהודעהקצרה
שנמסרהע"ינציגימזכירותהקבה"מ
והמוסדותהמיישבים.במוצאייום
הכיפוריםיצאומ"בארות"דרומה,עלגבי
משאית25,חבריםו–5חברות.מקום
הריכוזהיהבבארות–יצחק,משםיצאוגם
העוליםלתקומהולכפרדרום.ב–4:30
לפנותבוקריצאהשיירהמתוגברת
במגוייסיםמישוביהדרוםומעובדי
"סולל–בונה"במחנהנוזירט)ע"ע(,למקום
המיועדלהתיישבות.לאחרשהגיעו
המשאיותהעמוסותבציודובחומריבניין,
החלובהקמתהצריפיםוהגדר.תוךיומיים
הוקמו2צריפימגורים)5חדריםבכל
אחד(,צריףחדר–אכילהומטבח,מקלחת,
מכבסהוביתשימוש.הוקםמגדלועליו
מיכלמים)4מ"ק(,נחפרו3עמדותמוגנות
בשקיחולונמתחהגדרמתילדוקרני.
בסיומושלהיוםהשנינערכהמסיבה
להצלחתהמיבצע,מלווהבכיבוד,ריקודים
ונאומיברכהופרידהמאלהשבאולעזרה.
המבצענערךבמסגרתעלייתי"אהנקודות
)ע"ע(.
עלית י"א הנקודות-במוצאייום
הכיפוריםתש"ז)6באוקטובר.(1946ביום
זהעלועלקרקעותהקק"לבנגב11

קיבוציםומושבים.היאנשאהאופיפוליטי
במלחמהנגדחוקי"הספרהלבן"של
ממשלתהמנדטהבריטיומטרתההיתה-
האחזותבאדמותהנגב,לקראתהקמת
המדינהשבדרך.במבצעזההשתתפו9
גרעיניםשהקימואתהקיבוצים:קדמה,
גלאון,שובל,משמר–הנגב,בארי,כפר–
דרום,נירים,אורים,חצריםושניגרעינים
שהקימואתהמושבים:תקומהונבטים.

ההודעהעלהעליהלנחאביר:חלוציםבגדרה
מצטופפיםמאחוריהחלונותלשמועהבשורה

עלית–הנוער-מפעללהצלתילדים
ונוערמגרמניה,שנוסדע"ירחהפרייר,
ב–.1932שנהלאחרמכןקיבלההנרייטה
סולדלידיהאתהנהלתהלישכהלעליית
הנוער,במסגרתהסוכנותהיהודית.העלייה
נתמכהע"ייהודיםוחסידיאומותהעולם.
חברות–נוערנשלחולקליטהבקיבוצים,
בפנימיותובמוסדותחינוך.במלחמת
העולםהשניההתרחבאירגוןעלייתהנוער
ליתרארצותאירופה,פעולהזונמשכהגם
לאחרקוםמדינתישראלוהורחבהלארצות
המזרח,צפוןאפריקהואףלנוערישראלי
במצוקה.המחלקהלעלייתהנוערממומנת
ע"יהסוכנותהיהודית,הסתדרותנשים
"הדסה"ועוד.עדכהנוסדוע"יגרעינים
מעליית–הנועריותרמ–60קיבוציםורבים
אחריםהצטרפולישוביםחקלאייםקיימים.
עד1996נקלטובקיבוץבארי,במסגרת
זו8,חברותנוער)ע"ע(.
העמותה )אגודתקיבוץבארי
לפעילותחברהותרבות( -נוסדה
בשנת1981ומטרתה:שמירתכספיירושות
שלחבריבארי.הירושההראשונההתקבלה
ע"יבוכסי)מאירבוכסווילר(והסכום

עליתי"אהנקודות:עשרנקודותונקודה,היוםזה
נשמעכאגדה,אבלב–1946זהקבעאתמפתהמדינה
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עציםמפורסמיםבמחנה:
מימין"-השקמה–שבדשא–הגדול";
במרכז"-הפיקוס–של–ענבלים–כיום–הנהלת–חשבונות";
משמאל"-האקליפטוסים–של–הקופיאדה–לשעבר"

שהצטברבהעדהיוםהואכ–600,000
ש"ח)יועדכולולהקמתאולםהספורט
)ע"ע((.

הנשקיה)ע"ע(ו"ניצנים")ע"ע(.העצים
נטעוע"יהכשרת"במעלה"בראשיתשנות
ה–,50מסביבלמחנההאהליםשבהםשכנו.

ענבלים-ביתפעוטיםשנבנהבצמוד
ל"צפרירים")ע"ע(,ב–.1954שימשפעוטון
לשתיקבוצותשל4ילדיםבנישנהעד3

עצי פיקוס-בראשיתשנותה–50היה
שטחהמחנהחשוףכמעטלחלוטין,לא
עץולאשיח.זאבוכסלר,מרכזהנויבאותם

שנים.לאחרהרפורמהבגר"ג)ע"ע(,התפנה
המבנהמילדיםוב–1992שופץהמבנה
והותקןעבורהנהלתהחשבונות)ע"ע(.
ענפים במשק -ענפיייצורקיימים:
ביתהדפוס,גד"ש,רפת,פרדסויענים.
ענפיייצורשחוסלו:ורדיה,מטעים,דיר
צאן,לולומכוורת.ענפיעזר:בניין,
מסגריה,מוסך,נגריה,חשמליה,שרברביה
והנה"ח.ענפישרות:מטבח,חדר–אכילה,
מחסן–בגדים,מכבסה,מתפרה,ומוסדות
החינוך).לגביכ"אע"ע(.
עפיפונידה-תחרותהפרחתעפיפונים
הנערכתמדישנהבסוכות,עלמגרש
הכדורגל.נוטליםחלקבתחרותמזקןועד
טףוהיאנושאתפרסים.
העץ הבודד-נמצאכ–7ק"מממזרח
לבארי)מולהמושבתקומה(.לאחרמלחמת
העצמאות,כשהחלולברראפשרותהעתקת
היישובמנחאבירלמקוםאחר,נחשב
המקוםהזהכאחתהאלטרנטיבות.
עצי אקליפטוס-מכלהחורשותועצי
האקליפטוסשנטעובבאריובסביבתה,
בולטיםלעיןמספרעציםשנותרובין

עפיפונידה:בסוכותמכיניםעפיפונים,רציםעל
הדשאעםהחוטביד,העפיפוןעולה)במקרה
הטוב(וצונחעלחוטיהחשמל
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ימים,הביאמשפייםמספרעציפיקוס
ענקיים.רקשנייםמהםנקלטווהם
מתנשאיםלגובהעדהיום;האחדלידגן
"שקד")ע"ע(והשנילידביתהילדים
"ענבלים")ע"ע(),כיום,הנהלתהחשבונות
)ע"ע((.
עצי שיקמה-שניעציםהגדליםבחצר
המשק.האחדלידהמדרכההעוברתבין
משפחתעוזומשפחתהברון.זהועץששרד
מהבוסתןשלמשפחתהווחידאת)ע"ע(.
השניצומחסמוךלבמה,בשוליהדשא
הגדול-שרידמשתיליםשהיומיועדים
לשדרההמובילהלרפת.הבוסתןכבראיננו
והשדרהגםכןלאקיימת.נותרורקשני
העציםוהלכלוךהדביקשלהפרישהם
מפזריםמדישנהעלהמדרכות.
עקיבא-הפרשבילהחלקמשנותיו
בבארי,בתחילתשנותה–.50מיוםשהחלו
בהזרעהמלאכותית,היומביאיםאליופרות
שהמזריעלאהצליחלמלאאתדרישתן.
בדצמבר1955הוחלטלמכוראותווהפרות
שברפתנאלצולהשארעםהמזריעלבדו
)ועםהרפתניםכמובן(.
ערב טוב-ברכהשנוהגהחברבוכסי
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עתיד:גרעיןעםעברגדול,בבארימ–1968

עששיתנפט:כלימאורפופולריבחדרי
החברים,לפניהמצאתהחשמל

ערבה:מחזורה'1968,

לברךאתכלמישהואפוגשבדרכו...החל
משעותהבוקר.
ערבה(1-מחזורה'בביה"סבבארי13.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבביה"סבתשכ"ח).(1968
עד1995נשארובבארי9ח"ח:צביאלון,
גילחוטר–ישי,מניגודארד,אילהחצרוני,
דליה)אפרת(לוי,מימי)פלד(קלמר,ענת
)דגן(גתי,חמוטל)קלמר(הרגילוציפי
)שוייצר(זורע.מחנכותהמחזור-שרי
אלדןועליזהגורל.
(2גרעיןשיועדלשיזפון.בינואר1985
הגיעולבאריבנותהגרעיןכמחלקתבט"ש.
עששית נפט-מנורהמזכוכית,שהיה

צורךלמלאהבנפטבכלפעםשהיתה
מתרוקנת.היתהבשימושבחדריהחברים
בנחאבירובבארי,עדשנרכשהגנרטור
הראשון)ע"ע(.לתאורהבחוץהיו
משתמשיםבפנסירוח)ע"ע(.
עתיד-גרעיןחניכיהחטיבההמקצועית
שלהנוה"ע24,בניםובנותשאורגנוע"י
מרכזהקואופרציה.ההתארגנותהחלה
בחולתאאךמשלאנקלטושםהופנולבארי
בדצמבר.1968לאחרששהוכמחלקת
נח"לבמעוז–חייםובמחניים.השתחררו
מצה"לבספטמבר.1970מהגרעיןחברים
היוםבבארי:רפיכהן,יונהודודכהן,יוכי
אלוןוחזייחזקאל.

"ערבטוב":ברכההיתוליתמפיבוכסי
המושמעתבבוקרוהפכהלסימןזיהוי
החביבעלהבריות

‡ · È ˜ Ú

≠†ÆÂ„È˜Ù˙Ï†ÌÈ‡˙Ó†ÂÈ‡˘†¯¯·˙‰˘†È¯Á‡†‡·È˜Ú†¯Ù‰†˙‡†Â¯ÎÓ
†©®±±Æ±≤Æµµ†Ø†∑∏†È¯‡·†ÔÂÓÂÈ
1 9 5 5

119

± π ∑ µ †¯ È Â Â ‡ †Ì Â Ï ˆ ˙ †— †È ¯ ‡ ·

∂

ˆ
π

∏

∑
≥
≤

±
±∞

¥

µ

±π∑µ†È¯‡·
ÌÈÓ‰†Ï„‚Ó
‰ÏÈÎ‡‰–¯„Á
ÏÂÏ
˙Ù¯
ÒÂÙ„
Ï‚¯Â„Î†˘¯‚Ó
ÌÈ˜È˙Â†ÔÂÎÈ˘
ÏÂ·‚‰†¯Ó˘Ó†ÔÂÎÈ˘
¯ÙÒ‰–˙È·
ÌÚ‰–˙È·

120

Æ±
Æ≤
Æ≥
Æ¥
Æµ
Æ∂
Æ∑
Æ∏
Æπ
Æ±∞

·‡Ù

Ù

הפאב-נפתחלראשונהבאפריל,1988
במחסןהכללילשעבר)לאחרשעבר
שיפוץ(.היוזמיםלהקמתוהיו-עמיתלוי,
תמיראופנהייםורונילוי,שחיפשומקום
מפגשלצעירים,בנוסףלמועדוןלחבר.
פתיחתוהיתהמלווהבויכוחים-מהישתו
בו,קפהאובירה?וסוכם,שמלבדשתיה
קלהתוגשגםבירהתמורתתלושים.בפאב
נערכיםערבידיסקו,הופעותאמנים
ומסיבותבלילותשבתוחגים.ב–1990
וב–1994אורגנהעלהדשאשלידהפאב
צפיהמשותפתבתחרויותהמונדיאל,על
מסךטלוויזיהגדול.ב–1995נעשובפאב
עבודותשיפוץוהרחבהוכלהריהוטחודש,
תחתידושלמניגודארדוביוזמתו.

פגש–קש-מסיבותלילשבת,שאורגנו
בלילותהקיץבאמצעשנותה–,80ע"י
אהלבשוראיודונדישוורץ.המסיבות
התנהלובחצרהפנימיתשלביתהשיח'
)ע"ע(,עלחבילותקשונשאואופי
הומוריסטיצעיר.חנןבשוראינשאאת
דברובשםהשיח')בעלהבית(,והצעירים
דאגולתכניתהאמנותית.שםגםנולד
המערכוןהידועעלהמטוסשאיבדאת
דרכוונחתאי–שםבמדבר.מערכוןשחזרו
עליומספרשניםרצופותבמסיבותפורים
)ע"ע(.
הפואייה-חדרהכניסהלחדר–האכילה,
מרוהטבשולחנותוכורסאות.מלבדהיותו
חדרכניסה,שימשכמקוםלארונותתצוגה
)ע"ע(,מקוםהמתנהלחבריםומקוםמפגש
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ו"פעילות"לנוער.בנוסףלכךהיווהמגרש
למשחקיילדים),תופסת,פוגים,והטסת
מטוסיםעשוייםמיומונים(.מאזשהוצאו
כלהכורסאותוהשולחנותמהפואייה,הוקם
אתרהשעשועיםע"ש"בארות")ע"ע(
והוצבהתאורהבגרנוליט)ע"ע(,פחתמספר
המשחקיםבפואייה.
פוקי-כנוילמכוניתטנדרעםקבינה
כפולה,מתוצרת"פולקסוואגן"שנרכשה
בראשיתשנותה–60ושימשהבעיקראת
רכזהקניות.שםהחיבהניתןלהע"יאלה
שהתקשולבטאאתשמההמלא.במאי
1964קרתהתאונהמשולשתבינהובין
פרהשלניר–עםואוטובוס.בתאונהנפצעה
קלתמרשלוי.

פואייה:מקוםמפגשהומהלבעליתפקידים,ילדים
הממתיניםלארטיקושחקניפוגיםעונתיים

פורים בבארי-נחוגלראשונהבתשי"א
),(1951בצריףחדר–האכילההישן)ע"ע(,
בהשתתפותהציבורכולו.החגנשאאופי
פנימי,תוךהתפרקותמשנותהמתחשקדמו
לו.התחפושותהציגונושאיםפוליטיים
וחברתיים–קיבוציים,ההופעותכללו
פזמוניםומערכוניםקצריםמלאיהומור
וסטירה"והשתיהכדת,איןאונס".מאז
חוגגיםאתהחגמדישנה,כשבכלשנה
נבחרנושאאחר.בשניםהאחרונות
התמעטוההופעותוהדגשהואעל
הריקודיםועלהכיבוד.במקבילנערכות
מסיבותפוריםבבתיהילדיםובביה"ס.
מסיבותהפוריםלחבריםנדחותבד"כלערב
שבתשלאחרפורים.

פוקי:כינויחיבהלרכבעםקבינהכפולה,
שנסעבשנותהשישיםעדשהתנגשבפרה

פורים:האמיראפרתמנסיכותהנפטואשתו
הסולטנית,שבאהמרוסיהבאהבה

פורים:פעםהוצגומערכוניםמלאיהומורוהיתול;היוםשמחיםבעזרתהמשקאות
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פינת–החי:ילדיםועזיםמוצאיםכאןביתמשותף
לשמחתכלהצדדים

פינת–החי:ברווזיםוברבוריםשוחיםבבריכהכמובאגדות

פחונים-צריפיםעשוייםעץופח
אלומיניום,שהתקבלוממחלקת
ההתיישבותשלהסוכנותהיהודית,לאחר
מלחמתהעצמאות.בשעתםשימשו
למטרותחיוניות)מרפאה,נשקיה(.כיום
חלקםעדייןמשמשיםכמחסנים.
פי הבאר-בטאוןשיצאלאורהחלממאי
1971ועדפברואר.1974בס"היצאולאור
18חוברות.חבריהמערכתהיואודי
בר–סיני,יגאלזורע,צביסוכמן,וענתגתי.
פינת–החי-ראשיתהבשנותה–60והיא
מהווהחלקבלתינפרדממשקהילדים
)ע"ע(.כיום,לומדיםועובדיםבהילדים
מביה"ס"נופים")ע"ע(,במכלולהחיות
בפינת–החיאפשרלמצוא:יונקים)8סוגי
מכרסמיםו–7סוגיםשלבהמותבית(,
עופות)שלווים,חוגלות,טווסיםופסיונים,
7סוגיתרנגולות5,סוגייונים13,סוגי
אווזיםוברווזים15,סוגיםשלציפורישיר
ו–5סוגיתוכים(וזוחלים)צביםו–17סוגי
נחשים(.ילדיביה"ס"נופים"מופעלים
בפינת–החיבמסגרתתוכניתלימודית
שש–שנתית.מאכיליםאתבעליהחיים
בבקרים,בתורנות.אחה"צלומדיםנערים
מהכיתותהגבוהותבמסגרתהחינוך
המשלים,אועובדיםבמסגרתהעבודה
בענפים.ב–1995נוספהלפינת–החיאורווה
לסוסירכיבה)ע"ע(.מדישנה,ביוםהזכרון
לנעמיבכרז"ל,מתקייםבבאריכנסשל
רכזיפינות–חי,מוריםומנהליבתי–ספר
מכלקצותהארץ.האחראיעלפינת–החי
-ארזמנור.

פחונים:מבנייסודרעועיםששימשושניםרבות
לתפקידיםחשוביםוחיוניים

גליוןפוריםשל"פיהבאר":בשער
מרכזהמשקבפרשייהמפוברקת
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פינת הנוער ע"ש סופי טאקר-שני
מבניםלמגורים)12חדרים(ומבנהלשתי
כיתותלימוד,באזורביה"ס.פינתהנוער
נבנתהבראשיתשנותה–60מתרומתהשל
סופיטאקר)זמרתיהודיה–אמריקאית
ידועה(,עבורילדיעליתהנוערבבארי.
בטקסחנוכתפינתהנוער,ביולי,1961
השתתפהסופיטאקרעצמה.כמוכן
השתתפו-ילדיחברתהנוער)"ברוש"(
ו"אורן",להקתמחול)"אשל"(,מקהלה
ותזמורתמנדולינותשלילדיביה"ס.
פיצוץ מסילת הברזל-במהלךמלחמת
העצמאות,נשלחהמנחאבירכיתהשל
אנשיפלמ"ח,לחבלבמסילתהברזלמעזה
למצרים.אליהםצורפוגםהחברים-דן
אבנדואליהוגת.הםיצאומספרפעמים
בלילותלכווןדיר–בלאחוהניחומטענים
שלחומרינפץמאולתרים.הפיצוציםהללו
לאהפסיקואתתנועתהרכבותברצועה,
אבלהיהבהםמשוםהטרדהלאויבוהרמת
המורללחבר'הבנחאביר.
פלוגת העבודה בסדום-מראשית
שנותה–30החזיקהקבה"מפלוגתעבודה
מקובצתבסדום)ע"ע(.כלקיבוץנתבע
לשלוחמספרמגוייסיםלשנתייםלפחות.
ב–1945נתבעהקב'"בארות"לשלוח3
חבריםובמקביל-קבוצתהצופיםב'
נתבעהלשלוחשניחברים.לאחרהאיחוד
ביןשתיהקבוצות,נתבקשהקבוצת
"הצופיםב'–בארות"לשלוחעד20ח"ח
ע"מלהוותאתהגרעיןהמרכזיבפלוגת
העבודהבסדום.
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למרותהקושיהחברתיבהחזקתקבוצהכה
גדולהבסדום,קב'"הצופיםב'–בארות"
נענתהלאתגר.העבודהבסדוםהיוותהגם
מקורפרנסהנכבד,ביןיתרעבודותהחוץ
באותהתקופה.החבריםהמגוייסיםנשארו
בסדוםעדפרוץהמאורעות,ערבמלחמת
העצמאות.האחרוניםשנשארובסדוםעד
תוםהמלחמההיו-חאג')ע"ע(ואברהם
ארליך,שנפלבשביהירדני)ע"עשבויים(.
פלחה-בבארותנעשונסיונותלגדל
תבואותעלשטחקטן.רקלאחרהעליה
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מכשיריקשראלחוטיונוספוגידוליםכמו
גזר,בוטניםואבטיחים)ע"ע(.החלמ–1975
החליףהענףאתשמולגד"ש)ע"ע(.
פליטיה-מרססידעםמיכללפליט,
שימשלהשמדתזבוביםוחרקים,בשנות
ה–50וה–.60אתאלושלאהשמידה
הפליטיהחיסלובעזרתמחבטזבובים
)ע"ע(.וכליתרהזבוביםמתומצחוק,או
מזיקנה.מאזשהומצאתרסיסה"סנו",
נעלמההפליטיהמהאופקוהיאשמורהרק
בנוסטלגיה)ע"ע(.

פליטיה:כלימלחמהנגדיתושיםוזבוביםשהיהבשימוש
ביןמלחמתהעצמאותומלחמתששתהימים.אחרי
מלחמהזו-הוחלףבזבנג...וגמרנו

פלחה:בודא)ופלחיםרביםנוספים(הולךבשדות,
מדונםאלדונםומבלוקלבלוק,למרותהבצורת,
סופותהחולוהעשביםהשוטים

להתיישבותצמחהענףלמימדיוהגדולים.
ב–1947נזרעובנחאביר1200ד')מתוך
2500ד'(.לאחרמלחמתהעצמאותוהמעבר
לבארי,נזרעו10,000-ד'גדוליחורף
וקיץ.ב–,1957לאחרכמהשנותבצורת,
הוכנסההשקייתעזרעםצינורותאלומיניום
ניידיםוממטרות.הדברתעשביםומזיקים
נעשתהבריסוסמןהאוירע"יחב'כימאויר
)ע"ע(,אובריסוסמןהקרקע.ב–1960
אוחדענףהפלחהעםהשלחין)ע"ע(תחת
גגאחדבשם-פלחין)ע"ע(.
פלחין-מ–1960המשיכולגדלכותנה,
סלקסוכרותפו"אובקיץ-תירסלגרעינים
וירקלתחמיץ.הוצאתתפו"אואיסופם
נעשתהבאמצעותקומבייןוהכותנהנקטפה
בקטפות.ב–1964קיבלענףהפלחיןאת
פרסקפלןלעבודה)ע"ע(.ב–1965הוגדלה
מכסתהמיםושטחהכותנההוגדלל–1000
ד'.קטיףהכותנהנעשהבשיתוףאיזורי,
באמצעות3קטפות.ב–1970עבדובפלחין
13חבריםקבועים,הוכנסולשימוש

פנים–טררם-אירועחגיגישנערךע"י
עובדיהדפוס,בספטמבר,1995לציון
הישגיהדפוסבאותהשנה.החגיגהנערכה
לכבודחבריבאריבלבד)בניגוד
ל"פרינטררם")ע"ע(שהיהמיועדללקוחות
הדפוס(.בתכנית"-אוכלעוצרנשימה,
סיורמאלףבביתהדפוס,הגרלותמורטות
עצבים,סרטוידיאובאורך12אינטש,
הופעותופזמונים".
הפנס האדום-הוצבבראשעמודחשמל,
לידחדר–האכילההישןוהצר,במסגרת
"מבצעשקט")ע"ע(.כאשרהפנסהודלק
בזמןארוחתהערב,היהזהאותלחברי
בארישאיןמקומותישיבהפנוייםבחה"א
ומוטבלהםלחכותבחדריהםעדשייתפנה
מקום.כיוםדולקפנסכזהבראשהאנטנה
המרכזיתעלהגגשלחדר–האכילה.

פנסרוח:כליתאורהמסיבילתנועהבשבילי
המחנההחשוכים

פנס רוח-כליתאורהעשויפחשהיה
צורךלמלאומדיפעםבנפט.שימשאת
שומרתהלילהואתהרפתניםבבארי,לפני
שנרכשהגנרטורהראשון)ע"ע(.
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פסלים3-פסליםמעץומתכתשהכניסומימדחדשלגרנוליט

פסח בבארי-נחוגבבארימדישנה
בהשתתפותכלהציבור,אורחיםומוזמנים
רבים.בחגמושםדגשעלהנושאהחקלאי
)ראשיתהקציר(,עלהאביבועלהמאבק
לחופשולעצמאותעםישראל.לילהסדר
הראשוןנערךבשנההראשונהבגדרה
ובבנימינה,מסוביםלידשולחנותערוכים
וקוראיםבהגדותשלפסח)ע"ע(שנערכו
ע"יחברישתיהפלוגות.בתש"ח),(1948
נערךהסדרשלפסחבגדרהעלרקע
המתיחותואיהשקטשלאותםהימים.
הסדרהיהצנוע,עםאורחיםמעטיםוהוא
כלל-קריאהבהגדה,מקהלה,שירה
בציבורוריקודים.בנחאביריצאועם
הקומבייןלקצירהעומרובלילהסדרנאלצו
להסתפקבהגדהאחתבלבד.בפסחתשי"ד
)(1954נערך,לראשונהבבארי,טקסקציר
העומר)ע"ע(ומאזהואנערךמדישנה
בערבהחג,לפנישקיעתהחמה.לילהסדר
נערךבחדר–האכילהומשתתפיםבוילדי
ביה"ס)בהבאתהעומר,שאלתהקושיות

הפעמון:צלצולרגיל-ארוחתבוקראו
הרצאה;צלצולמהיר-מצבחרוםאו
שריפה.למעלה-בגדרה;למטה-בבארי

והופעותמחול(,וכן,מקהלהוהציבורכולו.
בשנותה–60נהגולהתכנסלאחרהסדר
לערב"שירהשיריםלאהבה"),מחול,שירה
וקריאה,בביצועלהקה(,שהסתייםבשירה
וריקודיםעדאורהבוקר.בלילהסדר
תשנ"הנעשהנסיוןלהוסיףלקריאתההגדה
המחזהמשולבתבשירהומחול,שבוצעה
ע"יילדיביה"ס.
פסלים-ב–1ביולי1984הוצבו3פסלים
עלהגרנוליט)ע"ע(.הםעוצבוונבנוע"י
הפסליחיאלשמי,בעזרתםשלבניכיתת
"תומר"ומדריכיהם)הראליצחקיואמנון
חוטר–ישי(,עםסיוםלימודיהםבביה"ס.
קדםלהצבתםדיון"מעמיק"עלמיקומם
שלהפסליםעלהגרנוליטוהדעותהיו
חלוקות.עםהזמןהציבורהתרגלאליהם
ובעיקרהילדים,המרביםלטפסעלהפסלים
ולגלושמהםלמטה.
פסנתרים בבארי-הראשוןהיהפסנתר
כנף)"בליטנר"(,אשרנקנהמתרומתםשל
הוריחברים,במרץ.1950לימיםהוחלף
בפסנתרכנףחדש,שהוצבבביתהעם.
פסנתראחדנתרםלחדרהמוסיקהלזכרו
שליוסידו–רם)בוכוולד(,ע"יבני
משפחתו.מלבדזאתנרכשפסנתראחד
לביה"סנופיםונוספועוד5פסנתרים
פרטיים.
הפעמון-חציבלוןלגז,מעלהחלודה,
ששימשכפעמוןבשנותה–50וה–.60הוא
היהתלויעלקרשדפוקלעמודחשמל,
לאהרחקמחדר–האכילה.צילצולרגיל
היהסימןקריאהלחברים-לארוחות,
אסיפות,הרצאותאולחזרותהמקהלה.
צילצוליםמהיריםהיואותאזעקהבמצב
חרוםאואזעקהלכיבוישריפה.

פסח:בתופים
ובמחולות,
בכופתאותובמרור;
השנהעבדים,
בשנההבאה-
תורניעריכהוחיסול
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פצ'ימניה-כינוילאכל–כךמחמיא
לבחורה,שהיהמקובלבבאריבשנותה–.50
מקורהכינויאינוברור.
פקק-כינוילחברשאיןלוענףקבוע
והואפתרוןנוחלסדרןהעבודהב"סתימת
חורים'"בענפיםרבים.הכינויהיהמקובל
בשנותה–50וה–")60די,נמאסלילהיות
פקק!"(.מאזשהחלולהשתמשבבקבוקי
פלסטיקעםשסגור,הפסיקולהשתמש
בכינויזה.
פרדס-העציםהראשוניםנטעוע"י
הסוכנותהיהודית,במסגרתהנטיעות
בדרוםובנגב.ב–1958נטעושטחשל160
ד',עציתפוזואשכולית.ב–1963היהשטח
הפרדסכ–380ד',הונחוקווימיםקבועים
ונשלחהמשלוחהראשוןלייצוא)כ–10
טוןתפוזיםואשכוליות(.ב–1969הועבר
חלקמןהפרדס)250ד'(לרשותבארי
וב–1974היהשטחוהכוללכ–580ד'.
במשךשנותה–70וה–80הוכנסואפרונים
לקטיףבצמרות,הוכנסהשיטתהשקייה
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פרדס:החלפתזניהתפוזיםוהאשכוליות
לאמנעהאתהצורךלקטוףאתהפרי
בסוףהעונה

בטיפטוף)ע"ע(והיבוליםהיוגבוהים.
באותןשניםהרחיבואתשטחהאשכוליות
ומספרזניםהוחלפובאחרים.הוכנסוזני
פריהדרקליפים,במגמהלהעלותאת
הרווחיותולמלאאחרהביקושהגובר
באירופה.לעומתזאת,שטחהפרדסצומצם
פעמיים.העבודההשוטפתבפרדסנעשתה
ע"יהצוותהקבוע)3עד4עובדים(.הקטיף
בוצעבעזרתילדיביה"ס)ע"ע(,מתנדבים
)ע"ע(ובארגוןגיוסיאיקסים)ע"ע(.החל
מ–1990הוחלטלהעסיקקבלןבעבודות
הקטיף.שטחהפרדסב–1995הואכ–400
ד'וסיכוםהשניםהאחרונותמראהעל
יבוליםיפיםורווחיותסבירה.ביןעובדיו
היו:דןאבנדז"לוספיכהןז"ל.החבר
הוותיקמכולם,העובדבפרדסמאז1960
יואבגורל)ע"עהטוריהשליואב(.מאז1989ריכוזהפרדסבידיארנוןשזרומאיר
לוי.
פרוייקט פולין-לימודנושאהשואה
בכיתותי"א–י"ב.כללסיורבפולין,ביקור
במחנותההשמדה)מיידאנק,טרבלינקה

פרוייקטפולין:משלחתישראליתבמחנותההשמדה
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פרימוס:כליבישול,מטוסובעייתשיכון
משנותהארבעים

פרסקפלן:ב–1964לעובדיהפלחהעלהישגבגידולהכותנה)למעלה(וב–1986לצוותמהדפוס
עלההישגיםבפיתוחהמעטפית)למטה(

ואושוויץ(וביקורבגיטוקרקובובשרידי
גיטווארשה.קדמהלסיורהכנהלימודית
שכללההרצאות,שמיעתעדויות,קריאה
בספריםוביקורבמוזיאונים.כיסויהוצאות
הסיורנעשובימיגיוסשלבניהנוערבענפי
המשקהשונים.עד1995נערכו10
מחזוריםשל"פרוייקטפולין".

פתיליה:כליבישולתלת–רגליששימש
גםלחימוםבשנותהחמישים

הפרוסי-כינוישניתןלאברהםהברון
בגללארץמוצאוובגללהיותוקפדן,כיאה
לילידיגרמניה.כינוידומהניתןגםלברנדי
וכדילהבדילביניהםכונההאחד"-הפרוסי
השחור"והשני"-הפרוסיהלבן".עם
השניםנשכחוהכינוייםהללוואינםעוד
בשימוש.
פרימוס(1-כליבישולעםמיכללנפט
וראשמרעיש)כשהואבוער(.פרימוסים
כאלהשימשולבישולבבארותובנחאביר,
עדשהוכנסושיטותבישולמשוכללות
יותר.
(2מטוסקלמסוג"פייפר".במלחמת
העצמאותשימשלמטרותסיור,הצנחת
אספקהוזריקתפצצותעלהאויב.
(3כינוילחבר)רווק(שהוכנסלגור"באופן
זמני"בחדרהשלמשפחה.הדברהיה

"הפרוסיהלבן"ו"הפרוסיהשחור"שכונומאוחר
יותרברנדיואברהםהברון
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מקובלעדמחציתשנותה–50בגלל
המחסורהחמורבשיכון.
פרינטררם-במלאות40שנהלדפוס
בארי)ע"ע(,באוגוסט,1990נערכהמסיבה
גדולהלציוןהמאורע,בהשתתפותאורחים
ולקוחותמבחוץוחבריבארי.מסיבהדומה
נערכהבאוגוסט1992ובמאי.1993נערכו
סיוריםבדפוס)עםהדגמות(,בקיבוץ
ובאיזורוכיבודניתןכידהמלך.
פרס קפלן לעבודה-שניענפיםבבארי
קיבלואתפרסקפלן.ב–1964קיבלועובדי
הפלחין)ע"ע(אתהפרסעלההישגים
בגידולכותנהועלרוחעבודתהצוות
וב–1986קיבלדפוסבאריאתפרסקפלן
לעבודהעלפיתוחהמעטפית)ע"ע(.
פתיליה-כלילבישולעשויפח,בעל
שלושרגליים,מיכללנפטופתילהרחבה
הסופגתאתהנפטאגבבעירה.בד"כ
שימשהלהרתחתמיםלקפה,קליתלחם
עלרשתמרובעתולאפיתעוגות
ב"סיר–פלא"עלעיגולברזלעםחור,
שקראולו"טוסיק".בחורפיםהקריםשל
שנותה–50היושמיםעלהפתיליההדולקת
עציץהפוך,לחימוםהחדרים.

ˆ‡ÔÂÏ

ˆ

צאלון-מחזורכ"ובביה"סבבארי15.
חניכיםוחניכות)מהם2ילדיחוץ(.ב–1990
אוחדועםכיתתנרקיסוסיימואתלימודיהם
בתשנ"ב).(1992עד1995נשארובבארי
14ח"ח-חגיאבני,מאיהאלון,עובד
בכר,עירדהרגיל,עינביחזקאל,גידי
יצחקי,סערלב,גלמילס,אבישגמלמן,
נחשוןנגלר,גיתיתנווה,ראומהערוסי,
ענרשגבוטלישני.מחנכיהמחזור-אורי
בן–צביואולגהנשיא.סיסמתהסיוםשלהם
היתה":מחזורכזהלאמקבליםכלחודש".

צבר-מחזורח'בביה"סבבארי17.חניכים
וחניכות)מהםילדחוץאחד(,סיימואת
לימודיהםבתשל"ג).(1973עד1995
נשארובבארי10ח"ח-מיקי)בר–לב(
אילן,תמר)צרניק(בן–צבי,שושן)הברון(
הרן,דניאלאלון,ישראלנטע,אביהחצרוני,
זהבה)זרביב(הקר,ישיאדמתי,אשלגת
ועדידגן.מחנכיהמחזור-ארק'הפרומקין
ורנהמזרחי.

ˆ
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צוותא-מסיבותבלילותשבתהמוקדשים
לנושאיםהקשוריםלבארי.ערבי"צוותא"
החלוב–1956בביצוערכזהתרבות.
מתחילהועדהיוםנערכוכ–400ערבי
"צוותא"בבארי)10מסיבותבשנה
בממוצע(,ושנתהשיאהיתה,1987בה
נערכו27ערבי"צוותא".
צוללת-כינוילמיכלהמוצבבחדרהדחת
הכליםבמטבח)ע"ע(,מלאבחומרחריף
לניקויסיריםומגשינירוסטה.העבודה
ב"צוללת"נחשבתלקשהבמיוחדולאכל
אחדששאליה.
צומת בארי-המסעףביןכבישעזה-
ב"שוהכבישהמוביללבאריודרומה.
צומת סעד-המסעףביןכבישעזה-
ב"שוהכבישהמוביללסעדוצפונה.

צוללת:מתקןשטיפהייחודילמגשיםעםשאריות
אורזועוף;הצוללנים-מתחלפיםמדיפעם

ציוד וריהוט-עדסוףשנותה–50חולק
הציודוהריהוטבהקצבהאחידה,לפי
רשימתפריטיםשנקבעהע"יהוועדה.

צומתבארי

צאלון:מחזורכ"ו)-1992,בתמונהעםנרקיס("מחזורכזהלאמקבליםכלחודש"

צומתבאריוצומתסעד:צמתיםרביחשיבות
בנגבהמערבישרביםאינםמבדיליםביניהם

צבר:מחזורח'1973,
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צלף:מחזורכ"ד1990,

בינואר1959התקבלהשיטתהחלוקהלפי
ניקוד)ע"ע(,עםאפשרותבחירהמתוך
רשימתהפריטיםשנקבעה.ב–,1964אושר
קידוםתקציבנקודותל–5שניםמראש,
לחבריםשעברולדירותחדשות.מספר
פריטיםחולקועדייןבהקצבהאחידה
)תנורים(,ב–1965הוסיפולרשימתהציוד
מקרריםו...מטריות,לעומתזאתהיומספר
פריטיםשהוצאוממסגרתהניקוד.ב–1972
התקבלתקנוןציודוריהוטחדש,בואוחד
תקציבהריהוטעםהתקציבהאישי)ע"ע(.

צלח"ת:צוותלחלוקתתקציביםשהמליץ
לחלקאחרתאתמהשבצלחת

הצ'יזבטרון בנחאביר-בשלהימלחמת
העצמאותהגיעהצ'יזבטרוןלנחאביר
ובערבהופיעעםתכניתובפניהנוכחים
במשלט.למחרת,יצאובמשאיתלכיוון
ניר–עם,נהגהמשאיתהיהדןאבנד
והצטרפואליהםכמהמהחבריםבנחאביר.
בהגיעםלמקוםמושבהשלמשפחת
הווחידאת)ע"ע(,עלתההמשאיתעל
מוקש.הנוסעיםהועפומהמשאיתושני
חבריבאריוחברתהלהקה,נפצעו.
מנחאבירהגיעהעזרהוהוזעקאמבולנס
צבאיומשאית,שפינהאתהפצועיםואת
אנשיהצ'זבטרוןלניר–עם.
צ'יפסיאדה-אוטובוסישןשהוצב
בשעתולידבתיהמגוריםשלבניהנעורים.
הוצבהבוכירתגזוהואשימשכמקום
בילוישלבניהנעוריםולטיגון"צ'יפס"
בחופשותהקיץ.כיוםעברוהבילוייםהללו
למרכזונים)ע"ע(.

צ'יפסיאדה:אוטובוסשעובדעלגז,בחנייתביניים

צ'יקו)-אברהםבכר(,בהיותותלמיד
בכיתהד'הצטרףלצוותהעובדיםבדיר.
יוחנןקראוניק,שלאידעאתשמו,קראלו
צ'יקו)בספרדית-ילדון(.מאזנדבקלו
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הכינויונשמרעדהיום.
צלח"ת)צוותלבדיקתחלוקתתקציבים(,
הצוות,בראשותשושןהרן,החללפעולבספטמבר1991וביולי1992התקבלה
הצעתולהעבירחלקמתקציבהקיום
)טיולים,עיתונות,לימודיהעשרה,בדק,
חשבוןחשמלוטלפון(לתקציבהאישישל
החבר,תוךשמירהעלהעקרוןלספקלכל
אחדלפיצרכיו.מטרתההחלטההיתה
להגדילאתחופשהבחירההאישיתבצריכה
ולהגביראתהמניעלחסכון.לפיכךעלה
חלקושלהתקציבהאישימ–20%ל–35%
מסךהוצאותהקיום.סעיפיהחינוך,
הכלכלהוהבריאותנשארובתחוםהערבות
ההדדית),במסגרתהוצאותהקיום
הכלליות(.בסוף1994נקראהצוותלבדיקה
חוזרתשלנושאחלוקתהתקציבים.
צליחת הכנרת-החלמ–,1975חברים
מבאריוקבוצותמביה"ס,השתתפומדי
כמהשניםבצליחתהכנרת.ב–1964
השתתפו37בניקב'"תאנה"ו"דרור"וגם
"הצעיר")ע"ע(.שנתהשיאהיתה,1969
בההשתתפו40חבריםוילדים.ב–1975
דווחעל10ילדיםשצלחואתהכנרתומאז
עברההפעילותבתחוםזהלבריכותשחיה
)ע"ע(מחוממותאומקוררות.
צלף-מחזורכ"דבביה"סבבארי24.
חניכיםוחניכות,למדובכיתהמוצמדת
שלעליתהנוער)ע"ע(14.סיימואת
לימודיהםבתש"נ).(1990עד1995נשארו
בבארי4ח"ח-תמרבן–שמעון,דגנית
דחבש,אריקמררוויקישגיא)ציבולקביץ(.
מחנכיהמחזור-יוחישטיינהרדטופנינה
אבני.
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צמחי תבלין(1-בתחילתשנותה–80
נעשהנסיוןלגדלצמחיתבליןבענףהגד"ש
)ע"ע(.עלחלקותקטנותיחסיתגידלו
פפריקהמתוקה,פטרוזיליה,טרגון,וסלויה
והיבוליםנשלחולמכוןייבוששהוקם
ביח"ם)ע"ע(.רובהתוצרתנמכרהבשוק
המקומיולאנמצאשוקמספיקלייצוא.
היוגםבעיותבמציאתזניםמתאימים
ובעיותטכניותבאסיף,לקטוייבוש
התבלינים)חלקםנאספובגיוסעבודת
ילדים(.ב–,1983הנסיונותהללונפסקו.
(2במשקהילדיםישנהחלקהקטנה,בה
מגדליםצמחיתבלין.ישבהרוזמרין,
לואיזה,גרניוםריחני,ריחן,מליסה,
פפרמינט,מיורן,נענע,עשבלימון,מרווה
משולשת,לענהשחונהואזובמצוי.
הגידוליםהללונעשיםבעיקרלצורך
לימודי.
צעדות-מדישנההשתתפוחבריםוילדים
מבאריבצעדותשהתקיימוברחביהארץ.
הגדולהשבהןהיתהצעדת4הימים
לירושלים)ע"ע(.צעדותנוספות,בנותיום
אחד,היו-צעדתהנגבבאזורב"ש,צעדת
מצדה,צעדתעין–גדי,צעדתהגלבוע
והצעדהמחוףאלחוף.
צעדת ירושלים-החלמאפריל,1959
מדישנה,היויוצאיםבקבוצותלצעדת4
הימיםלירושלים.החלמ–1974צומצמה
הצעדהל–3ימיםובשניםהאחרונות,
צומצמהלצעדהבתיוםאחד,בתוך
ירושלים.מספרהמשתתפיםנעבין6ל–20
ח"ח.ביןהמתמידיםשצעדובצעדת
ירושלים-שמואליקאבני,ירדנהאבני
ז"ל,רחלצייג,חסיהדר,יעקבצמח
ואברימיקוז'וקרוז"ל.
צפרירים-ביתילדיםשנבנהבצמוד
ל"ענבלים")ע"ע(,בשנת.1954שימש
פעוטוןלשתיקבוצותשל4ילדיםבני
שנהעד3שנים.לאחרהרפורמהבגר"ג
)ע"ע(,התפנהמילדיםוב–1992שופץ
המבנהוהותקןלהנהלתחשבונות)ע"ע(.
צריכה-העקרון,לפיונהגובבאריבמשך
כלהשנים,היהלספקלכלחברלפיצרכיו.
הממוניםעלשמירתעקרוןזההיוהוועדות
ומרכזיהוועדות.עדסוףשנותה–,70בגלל
המחסור,היתהחלוקתהמצרכיםלפי
נורמות)קיצוב(.מספרמצרכיםאלמנטריים
חולקוב"חופשי")ע"ע(.מרביתהמצרכים
חולקובמחסןהכללי)ע"ע(ולאחרמכן-
בכלבוובמרכולית)ע"ע(.ככלשעלתה
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צריףשוודי:פעםשיכון
היוקרהשלהקיבוץ;היום
סדנאותומחסניםשעדיין
עומדיםבמרכזהקיבוץ

רמתהחיים,היהקשהיותרלקבועמהם
צרכיושלכלאחדוגברהצורךבמתן
בחירהחופשיתלחבר.כתוצאהמכך,
ב–1990אוחדחלקמתקציבהצריכהעם
התקציבהאישי)ע"ע(וביולי,1992
התקבלההצעתצלח"ת)ע"ע(שהעבירה
חלקנוסףמהצריכהשלהחברלתקציבו
האישי.
צריפים בבארי-צריפיההתיישבות
בנחאביר,חלקמהםששרדולאחרמלחמת
העצמאות,הועברולבארי.צריףחדר–
האכילההראשון,נרכשממחנהצבאיבריטי
שפורק.צריףקסטינהוהצריףהשחור,
הובאוממחנהצבאיבקסטינהושימשואת
הנהלתביה"ס.הצריפיםהשוודיים,שימשו
מרביתםלמגורים,אחדכביתתינוקות,
אחדכמועדוןלחבר)ע"ע(ואחדכמועדון
החטיבה.כיוםמשמשיםכלהצריפים
השוודייםאתביה"סכחדרימלאכה,חדרי
אמנויותוחינוךמיוחד)ע"ע(.צריףטרומי
ענק,שהובאמגרמניה,שימשעד1983
כחדר–אכילה)ע"ע(.לאחרמכןהתמקמו
בו-המתפרה)ע"ע(הקניון)ע"ע(,גלריה
)ע"ע(ומוסדותציבורייםאחרים.צריפי
"חבורות",צריפי"משמרות"ו"הצריפים
הפיניים"שימשובשעתםלמגורים.חלקם
פורקווחלקםעדייןבשימושארעי.ב–1995
הוחלטלהעביראתהנוסטלגיה)ע"ע(
לצריףהפיניששימשבעברביתכולל
)ע"ע(.

צריףחבורות:שיכוןצעיריםראשון;בלישירותים
ומקלחת,בעלייוזמההוסיפוכיור)!(בכניסה

צרפונואליכם:בלהטשלשמשנולדנו,בטרם
עצים,בטרםבתים...והכלבשיאהרצינות

צרפונו אליכם-דבריםשנקראובמקהלה
מדברתע"יהבניםבחגהמחזור,ערב
קבלתםלחברות.קטעזהנכתבע"ימייזלס
מגבעתברנרוהעמידאותועלהבמה-
איזירייך.קראואותו6מחזוריםראשונים
ברציפות.מחזורז')"שיבולים"(",התמרד"
משוםמהועשהפרודיהעלהשיר.מאז,
המשיכוהבניםלהצטרףלקיבוץ,אךללא
קריאת"-צרפונואליכם".

צעדותירושלים:צעדתארבעההימיםשצומצמה
וצומצמהעדשנתבטלה
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קבוצת פועלים להתיישבות
שיתופית בע"מ-ההגדרההרישמית
שלקיבוץבמדינתישראל.קיבוץבארי,
כמויתרהקיבוצים,רשוםבבריתפיקוח
לקואופרציההחקלאיתהעובדתבע"מ,
המשתייכתל"נירשיתופי",זרועשל
ההסתדרותהחקלאיתבישראל.בתקנות
האגודהפורסמויסודותהקיבוץ,מטרותיו
וסמכויותיו.כמוכן,דרךקבלתחברים
לאגודה,זכויותיהם,חובותיהםומבנהההון
והרכבמוסדותהקיבוץ.החלמ–1971
צומצםהשםהרשמיל"קיבוץבארי"בלבד.
קדמה-מקיבוציהקבה"מ,נוסדהב–1939
)תרצ"ט(וישבהכפלוגהעצמאיתליד
המושבהנתניה.בשנותיההראשונותמנתה
כ–150ח"ח.המיסדים-גרעיןעליתהנוער
בתל–יוסףוהכשרתהנוה"עבעין–חרוד.
אליהםהצטרפוהכשרותהנוה"עמאשדות
יעקב,אפיקיםויגורוקבוצהמעלית–הנוער
בבית–השיטה.חבריהעבדובמחנותהצבא
הבריטי,בפרדסיםובעבודותמשקבית
אצלמשפחותבנתניה.פיתחוענפים
חקלאיים)רפת,לול,גן–ירק(וכןמאפיה,
מסגריה,ומכבסתחוץלבתימלוןולמחנות
הצבאהבריטי.במשךשניםהחזיקופלוגה
גדולהבסדום)ע"ע(,עד50ח"חוחלמו
עלהתיישבותבספיה,ממזרחלסדום.
משאפסוהתקוותלהתיישבבסדום,עלתה
קבוצתקדמהלהתיישבותבתלתורמוס,
במוצאייוםהכיפוריםתש"ז,במסגרת
עלית11הנקודות)ע"ע(.בשניםשלאחר
מכןהקימוענפיםועיבדושטחימטעים,
גידולישדהוירקות)כ–10,000ד'(.בעקבות
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משברחברתיוכלכליולאחרעזיבותרבות,
התפרקהקיבוץבמאי.1962קבוצהשל
22ח"חהחליטולהמשיךאתחייהם
בקיבוציםאחרים.חלקםעברולכברי,
חלקם-לקיבוציםאחרים4.משפחותעל
ילדיהם,הצטרפולבארי:יהודיתהןואברהם
הןז"ל,אבאברמקוחנהברמקז"ל,שותה
לבוהושעלבז"ל,דבל'הגיטלופנינה
גיטל.כמוכןהצטרפו-אברהםצוקרמן
ז"ל,סבתאממןומספרילדיחוץ.
קהילת מנצ'סטר-חבריהפדרציה
הציוניתבעיר,יצרוקשריםעםקיבוץבארי
ב–,1952בכוונהלאמצו.נציגם,מרדייויס,
ביקרבבאריוניפגשעםנציגיהקיבוץ.
הרבהתקוותתלוחבריבאריבקשרים
הללו,בתקווהלהעזרברכישתטרקטורים
אוציודחקלאיואףנקבעמקשרמטעם
הקיבוץ-יהודהאילן.אולם,הקשרים
נותקובמהרה),ישאומריםבגלל"נטיותיו
השמאלניותשלהקיבוץ"(והסתפקו
במשלוחשל500לא"יבלבד.בבארי
הוחלטלהקדישאתהתרומהלמבצע
חברתיונקנוקומקומיםחשמליים)ע"ע(
לכלהמשפחותוהרווקיםבבארי.

קדמה:מקימיםצריףבתלתורמוס-1946,
ה"נחאביר"שלקדמה

קואופרטיב "הנגב"-הוקםבראשית
שנותה–50ע"יקיבוציהנגבלהבאת
אספקהולהובלתיבוליםמןהשדה.עם
הקמתורכשקיבוץבארי2מניות
בקואופרטיבושלחשנינהגיםמטעמו,את
חאג'ואתדןאבנדז"ל.ב–1952צורףגם
מנדושכנהגבקואופרטיבובשנים1956
עד1975הואמילאתפקידשלסדרןרכב
בשלוחהבב"ש.מאז1976עובד

קואופרטיב"הנגב":בבוקרנוסעבערבהואשב,
מובילהואלתנובה...בעיקרחלב

קדמה:מראהכלליב–1964
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בקואופרטיב"הנגב"משהשגב,כנהג
מיכליתהמובילהמדיבוקרחלבלמחלבות
תנובה.
קו הבצורת-קודמיוניביןניריםלב"ש,
שנקבעע"ימשרדהחקלאות.כלבעלי
השטחיםשמצפוןלקוזהזכאיםלקבל
פיצוייםבמקרהשלבצורתחלקיתאו
מלאה.הערכתנזקיהבצורתנעשיתע"י
מומחיםשלמשרדהחקלאותוהתשלום
באמהקרןלנזקיטבע)ע"ע(.

קומתיים:מבניםדו–קומתייםלחובבימדרגותשנבנומסיבות
אקלימיותלאברורותושופצו)מימיןלשמאל(בשלושהשלבים

קו המים מניר–עם-בקידוחיםשנעשו
ע"יחברת"מקורות"באזורגבר–עם
וניר–עם,נתגלומיתהוםמתוקים.הוחלט
להניחצינור6אינטש,שיוליךאתהמים
לישוביםהדרומייםוהעבודהבוצעהע"י
חב'"סוללבונה".היאהחלהבדצמבר
1946ונסתיימהבספטמבר.1947בסוף
אותהשנההחלוהערביםלהתנכללצינור
המיםולחבלבוואספקתהמיםלישובים
שובשה.אנשיהישוביםפיטרלולאורך
הקווים,בעזרת"חיותהנגב")ע"ע(,אך
לאיכלולמנועאתהחבלות.מדיפעם
תיקנואתהקוויםומילאואתהבריכות
במים,עדלחבלההבאה.

קוויגובה:בשניםהראשונותעיבדואתהקרקע
בצורהאידיאולוגיתוטופוגרפיתנוקשה,עםהשנים
התרככוהיוגביםועברולחרישעמוק

קו המים ירקון–נגב-בשנת1955
נסתיימההנחתקוהמיםירקון–נגב,שסיפק
כ–150מיליוןמ"קמיםבשנה.הואהוביל
אתהמיםממקורותהירקוןבראשהעין
דרומהעדגביםומשםלנגבהמזרחי)ב"ש,
דימונהורביבים(ולנגבהמערבי)הישובים
לאורךגבולרצועתעזהעדכרםשלום(.
עםהנחתהקו,החלהתקופתפיתוחגדולה
והרחבתהשטחיםהמעובדים.בבאריהושקו
במיהירקוןשטחיהפרדסוהשלחין)ע"ע(.
עםגמרבנייתושלהמובילהארצי)ע"ע(,
חוברקוהירקוןאליו.

קופיאדה:מערכתשלסולמות,חבליםועצים,
שהעידועלמוצאהאדםוהילד-עדשהתפרקו

קווי גובה-עםהעליהלנחאביר)ע"ע(,
החלולעבדאתהקרקעלפיקוויגובה,
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במטרהלמנועסחף.אתההדרכהבנושא
זהקיבלומהוועדהלשימורהקרקעשל
משרדהחלקאות.בשיטהזוהמשיכובבארי
גםלאחרהמעברלמקוםהחדשוהיא
הונהגהבמטע,בפרדסובפלחה.העיבוד
בקוויגובהייקראתההוצאותוגרםלקשיים
בעיבודהקרקעולנזקיםבכליםהחקלאיים.
בראשיתשנותה–,60כאשרמרביתהשדות
נחרשוחרישעמוקונזקיהסחףפחתו,
הופסקהעיבודלפיקוויגובה.כיום,

היוגביםמכיריםאתשיטתהעיבודבקווי
גובהרקמשמועות.שיטתעיבודנוספת
היתהיצירתשיחים)ע"ע(.
קול בארי-תחנתשידורמקומית
שהוקמהבראשיתשנותה–60בבארי,
ביוזמתוובביצועושללזרזורע.השידורים
החלוב–12במרץ1961ונעשובאמצעות
משדרישן,משופץ,שנותרממלחמת
העצמאות.במשךמספרחודשיםשודרו
ב"קולבארי"כתבותעלהנעשהבמשק
ובחברהוכמוכן,חידוניםושעשועונים.
השידוריםנפסקוביוני.1961
הקומתיים-מ–1961ועדראשיתשנות
ה–70נבנו27בתיקומתייםכשיכון
לוותיקים4,דירותבכלביתוכלדירהבת
36מ"ר.בראשיתשנותה–,80לקראת
המעברללינהמשפחתית)ע"ע(,הורחבו
הבתיםוכלדירההוגדלהעדל–80מ"ר.
החלמראשיתשנותה–70חזרולבנות
בתיםחד–קומתיים.
קופיאדה-מערכתסוכות,סולמות
וגשריםתלוייםעל3עציאקליפטוס,באזור
ביה"ס,ששימשומקוםמשחקלילדים.
הקופיאדהנבנתהע"יכיתת"שיבולים"
)ע"ע(ב–,1971כמפעללסיוםי"בשנות
לימודבביה"ס.
קופת בית-מקוםחלוקתמזומניםלחברי
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בארי.הקופהפתוחה4פעמיםבשבועוכל
חברהמקבלכספיםמחוייבבתקציבו
האישי)ע"ע(.במזכירותישגםקופהקטנה,
למקרהחירוםומישנקלעאלמחוץ
לקיבוץ,יכוללהוציאכסףמזומןבכספומט.
קומקומים חשמליים-הראשוניםנקנו
בראשיתשנותה–,50מכספיהתרומהשל
קהילתמנצ'סטר)ע"ע(.כלמשפחהוכל
רווקורווקה,קיבלוקומקום.בתנאי
המחסורשלאותםהימים,היתהבצעדזה
עליהגדולהברמתהחייםוישהטוענים
ש"היהבזהצעדראשוןלרכושפרטי
בקיבוץ".
קוסמטיקה-הוקםכענףשירותלחברות
ב–,1969ע"יחיהל'הלב.מאז1970התבסס
הענףע"ירוחל'הגלברדוכיוםעובדותבו
רוחל'הוחוהבן–עמי.
קוראל-סככהעםאבוסיםושקתותושטח
מגודר,הוקמהב–,1981בשטחהמרעה
הטבעישבשמורתבארי)ע"ע(.היהזה
נסיוןלגדלעגלותבתנאיםשלמרעהטבעי.
הנסיוןנכשלבגללהגניבותהמרובות
וב–1986הקוראלחוסל.ב–1995הוקמה
במקוםחווהלגידוליענים)ע"ע(.
קיבוץ לומד-ביןהשנים1982ו–,1995
בחודשיהחורף,התקיימולימודיםלכל
חבריבארי.כלהציבורחולקל–5חוגים
וכלחוגעסקבמשךשבועבלימודנושא
בתחומיהמדע,הפסיכולוגיה,כלכלהועוד.
הלימודיםהתנהלובשעותאחה"צוהערב
ובסיכוםהשבועהתנהלדיוןמשותףשל
כלהחוגים.
קיבוץ עוטף-החלממאי,1995נקראים
כלחבריבאריבתחילתכלחודש,לגיוס
כלליבביתהדפוס,לעבודתעיטוףחומר
מודפסעבור"ישראכרט".הגיוסנועד
לפתוראתבעייתכוחהאדםבדפוסולהדק
אתהקשרביןהדפוסוחבריבארי.העבודה
מתבצעתב–3משמרותומסתיימתתוך4
ימים.
קידוחי נפט-בראשיתשנותה–50נעשו
באזורבאריקידוחיםלחיפושנפט,ע"י
חברת"מחצביישראל".בלילותהתגייסו
כלחבריבארי)כוללהחברות(לשמירה
עלמגדליהקידוחוהמתקניםובתמורה
שהתקבלהמימנואתמבצערדיו)ע"ע(.
בשטחשמצפוןלבארינמצאהכמותגדולה
שלגזשפרץבסילוןועקבתקלהניצת
ובערבמשךמספרימים.
קליטה-בקיבוץבארי,מיוםהיווסדו,

קוראל:ביתקיץלפרות
שזכהלהצלחהגדולה
אצלגנביהבקר

היהמקובלעקרוןהקבה"מ"-קיבוץגדול
וגדל".הקיבוץהיהפתוחלקליטתחברים
חדשים.דרכיהקליטההיושונות-חינוך
וקליטתקבוצותהכשרהוחברותנוער
)ע"ע(,ארגוןגרעיניםבמסגרתתנועות
הנוער,קליטתבניהמשקוילדיחוץ,קליטת
משפחותויחידיםמהארץומחו"ל.כלנקלט
חדשעוברתקופהשלמועמדות)לפחות
שנה(ומתקבללחברותבאסיפה)ע"ע(,
לאחרמכן.כיום,כ–60מחבריבארי,הינם
מהמייסדיםוכלהיתרנקלטובאחת
מהדרכיםהנ"ל.
קליטת עליה-ב–1949הגיעולבארי
שתיקבוצותעולים.באחת11בחורים
מספרד,ובשניה9בחורותמתורכיה.משתי
הקבוצותנשארובבארי:אליהוומלכה
רואשומרגליתחצרוני.

קידוחנפט:בשניםהראשונותחיפשו
באזורנפטומצאוגזשבערבמשךימים

קלנועית-תלתאופןעםמנועחשמלי,
נטען,מתוצרתאפיקים.הוכנסהלשימוש
בבאריבסוףשנותה–,80משרבוהחברים
שנזקקולהמסיבותבריאות.עםהשנים
עלהמספרןובסוף1995נספרובבארי
כ–35קלנועיות,כמחציתןבמימוןועדת
בריאות.
קלפי-בדצמבר1991התקבלההחלטה
שכלסעיףהמובאלהכרעתכללהחברים,
יובאתחילהלדיוןבאסיפה,שתערך
במועדוןותשודרבוידיאובכבלים.ההכרעה
תהיהבהצבעהבקלפי,בשבועשלאחר
מכן.מטרתההחלטהלאפשרלמירב
החבריםלהשתתףבהצבעהבכלהנושאים
הנדוניםבאסיפה)ע"ע(.
קומקוםחשמלי:מוצרמותרותראשוןבנגב,
תרומתקהילתמנצ'סטר

קמה-גרעיןהמיועדלקיבוץכיסופים,
הגיעלבאריבמסגרתהנח"ל,במאי.1965
סיימואתשהותםבבאריבמאי.1966
)מבנותהגרעיןנשארהבבארי-ורדה
רותם(.
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הקרון-קרוןמשאשהורדמפסירכבת
ישראלוהובאאחרכבודלבארי,ב–.1969
הגיעבליגלגלים,עלגבי"סמיטריילר"
ובעזרתטרקטוריםומנופים,בניצוחושל
גדעוןשומרוניז"ל,הציבואותועליסודות
בטוןשהוכנומראש,בצדוהדרומישל
מבנההדפוס.במשךמספרשניםשימש
כמחסןנייר,לאחרמכן-פינתקפהלעובדי
הדפוסולבסוף-חדרעבודהלהדפסות
משי.

הקרוןבדפוס:קרון
רכבתששימשאת
עובדיהדפוסלמטרות
שונותומעולםלאעלה
עלמסילתהברזל

קניון"-חנות"מקומיתהמשווקתבגדים
מסוכנימכירותוממתפרתבארי)ע"ע(.
הוקםביוזמתהשלמימישלוי,במרץ.1986
לפניהיותהקניון,אספקתהבגדיםהתנהלה
במחסןהבגדים,תמורתנקודות)ע"ע(או
בחיובהתקציבהאישי)ע"ע(.בנוסף
לבגדיםניתןלהשיגבקניון-כובעים,
תיקים,בגדי–ים,מעיליםו...תכשיטים.
אתהקניוןמנהלתחברה,הנבחרתאחת
ל–4שנים.נהלואתהקניון,אחרימימי,
מיכלכהןולאק'הקפיטנוב.

קיבוץעוטף:שיטתעיטוףמסמכיםייחודית
המבוססתעלמיכוןמשוכללוחבריםמסורים

קנסות תנועה-עדאמצעשנותה–,80
כלקנסותהתנועהשולמוע"יהמשק.
)"הקיבוץאחראיעלמעשיחבריו"(.
באפריל1985הוחלטשהחברישתתף
ב–25%מסכוםהקנסושמויפורסםביומון
)ע"ע(.ביוני,1993הוגדלההשתתפות
החברל–50%מגובההקנס)לאכולל
חבריםהנוסעיםבתוקףתפקידם(ועל
עברותחניה-התשלוםכולוע"חהחבר.
ב"מחקר"סטטיסטישנערךבסוף1994
התפרסמוהמספריםהבאים:מאז1977
נרשמו812קנסותעלעברותתנועהבסך
כוללשללמעלהמ–91,000ש"ח)במחירי
.(1994כמחציתםקנסותעלחניהאסורה
)כ–19,500ש"ח(ומחציתםעלמהירות
מופרזת,איציותלתמרוריםושונות
)כ–71,500ש"ח(.

קלנועית:רכבמדרכותפופולריהמאפשרניידות
רבהוגםהעברתאשכוליותמהמיכללחדרים

קפה גרנוליט"-ביתקפה"מקומי,נוסד
ב–1990ביוזמתמרכזתהתרבות-יהודית
מגיד.נפתחרקבלילותשבת,בחודשי
הקיץ.מסדריםשולחנותוכסאותקליםעל
משטחהגרנוליט)ע"ע(,בכניסה
לחדר–האכילה,מציביםפינתקפהעם
מיחםוכיבודקלמתחתלתאורהשלנורות
צבעוניות.מלבדשתיתהקפה,זוהי
הזדמנותנוספתלמפגשחברתישלחברי
בארי.

קרוונים:מבניםארעייםמקרטוןשהובאוכבית
ראשוןבמולדתומשמשיםכיוםכביתחםלבמב"חים
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קרוונים10-יחידותעשויותעץ
ו"קרטון",מצאולהםמקוםבפינההדרומית
מערביתשלחצרהקיבוץ,ב–.1990שייכים
לחברת"עמידר"ונועדולשכוןמשפחות
העוליםמחברהעמים,במסגרת"בית
ראשוןבמולדת")ע"ע(.כיום,משמשים
בעיקרלמגוריבמב"חים).ע"ע(
קרמיקה-ענףליצירתחפציאמנות,
שהוקםע"ישותהלבב–,1970והיא
העובדתהיחידהבענףזה.יצירותכפיה
נמכרובשעתוע"י"משכית"ו"גלרית
הקיבוץ".כיוהמכירהלחבריםבלבד.
הקרן לנזקי טבע-קרןממשלתית
במסגרתהאגףלמסרכוש,שמתפקידה
לבטחאתהחקלאיםבישראלמפגיעותשל
נזקיטבע.נזקיהטבעהשכיחיםביותר
בבאריהיונזקיהבצורת)ע"ע(,נזקים
מארבה)ע"ע(,פגיעותמברד,קרהושלג.
בדצמבר1958השתוללהסופהבאזורבארי
וגרמהנזקיםבפרדס,בפלחהולמבנימשק
)לוליםוסככתטרקטורים(.נזקיםנוספים
נגרמוכתוצאהממחלותבענפיהחי)פרות
ועופות(ומחלותונזקיםביבוליםבשלחין
)גזר,תירסוכותנה(.כנגדנזקיבצורת,
הוקמהקרןנוספת.הפיצוייםעבורנזקי
טבעמכסיםרקחלקמהנזקיםונזקי
הבצורתמשולמיםרקלחקלאיםשמצפון
לקוהבצורת)ע"ע(.
קרש-כינוילרווק"מושבע",שהשתרש
בהכשרתהנוה"עבמעוז–חיים)ע"ע(.
לכבודונכתבהמנון"הקרש",ע"יבוריס
בר–סיני.לימיםהושרההימנוןבחתונות
בגדרה,ע"ילהקת"הקרש")ע"ע(,ובקיבוץ
בארי,ע"ילהקת"הכובעהאדום")ע"ע(.
קשר מורס-היהמקובלכאמצעיקשר
אלחוטיעםהמפקדהבניר–עם,במלחמת
העצמאותועםמפקדתצה"ל,במלחמת
סיני.מפעיליהקשרבנחאבירובבאריהיו
-איזירייךורינה)נשרי(הברון.
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ראס–אל–אחמר-גבעתחמרהאדומה
מצפוןלנחאביר)ע"ע(וממזרחלכביש
הבטון)ע"ע(.שימשהנקודתציוןבמלחמת
העצמאות.

ראש השנה בבארי-החגנפתחבהרמת
כוסיתביוםשלפניהחג,במסגרותענפי
המשקוהמוסדותהשונים,אובמרוכזליד
חדר–האכילה.בלילהחגנערכתארוחה
חגיגיתלכלהציבור,מלווהברכות
ואיחוליםלשנההחדשהמפימזכירהקיבוץ
וילדיביה"ס.מסכתחגשעיקרה-סיכום
השנההחולפת,במשקבחברהובילודה,
מלווהבשירה,במחול,בשקופיות
ובסרטונים.מדישנהמחלקיםשילחגלכל
החבריםבמשקובחדר–האכילהמוצגות
ביןיתרהקישוטים,תמונותכלהילדים
שנולדובשנהשחלפה.

רביעיתבארי:שיירהאלאנהאתעו–בה–ה–רת
בהדרכתנחוםהיימן)נחצ'ה(

רביעית בארי-להקתזמרמקומית
)בוריסבר–סיני,חייםרענן,יגאלאדמתי
וצפיסיון(פעלהמ–1963עד.1970עבדה
תקופותקצרותבהדרכתםשלנחוםהיימן
ויוסףפלטה.הופיעהבמועצתהקבה"מ
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בגבעתברנרב–,1969בפתיחתביתברנד
באפעל,בכנסחטיבתהנגבבב"ש,בתכנית
"תשואותראשונות"ב"קולישראל"
ובמסיבותשונותבבארי.בשנותפעילותה
צברהרביעיתבארירפרטוארשליותר
מ–50שירים,חלקםעובדובמיוחדעבור
הרביעיה,ע"ימלחיניםשונים.
רבש"ץ)רכזביטחוןשוטףצבאי(-
אחראיעלהשמירהבימירגיעה.עליו
מוטלתהדאגהלשלמותגדרהמשק,
שמירהעלקשרעםגורמיהבטחון
האזורייםודיווחעלכלמקרהגניבהאו
ארועבטחוני.
ראשהשנה:תקיעתשופרתימניעלידיחנן
בשוראימבשרתאתכניסתהשנההחדשה

רהיטי "לכל"-עבודתחוץראשונה
שהתקבלהבנגריתבאריבתקופתהצנע
שלראשיתשנותה–.50המשימההיתה
לייצרכמהמאותכסאותששווקובחנויות
במחירמוזל.העבודהלאהניבהרווחכספי,
אךבאותההזדמנותייצרההנגריהשולחנות
ושרפרפיםעבורהחברים.
רופאים בבארי-מתחילתשנותה–50
לווהקיבוץבאריע"ירופאיקופ"ח,רובם
ככולםגרובבאריעםמשפחותיהם.
בשנים-1950-52ד"רקלימהומשפחתו.
בשנים-1952-53לאהיהרופאבבארי.
בשנים-1953-55ד"רקפלן.
בשנים-1956-60ד"רמנחםומשפחתו.
בשנים-1961-65ד"רמגלומשפחתו.
בשנים-1965-66ד"רגרוסומשפחתו.
בשנים-1967-70ד"רויינברגומשפחתו.
בשנים-1971-80ד"רשטחומשפחתו.
בשנים-1981-85ד"רבונהומשפחתו.
בשנים-1986-90ד"רחכםומשפחתו.
בשנים-1990-95ד"רפרילינגומשפחתו.
ב–1995החללעבודהרופאד"רעבד
עבדאלגני,המתגוררבב"ש.

רבש"ץעםרכבבטחון:משימותשלבטחוןשוטף

רופאיםבבאריבמפגשחגיגי:הדוקטורומשפחתוגרובביתשלהרופא,וריפאואתהציבור;
בתמונה,מימיןלשמאל-דוקטורשטח,דוקטורמגל,והדוקטוריםדורהואלברט)בטי(מנחם
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רימון:מחזורי'1975,

רותם:מחזורי"א1976,

רותם(1-מחזורי"אבביה"סבבארי21.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבביה"סבתשל"ו).(1976
עד1995נשארובבארי8ח"ח:הדרגלברד,
אמנוןחוטר–ישי,רמיחרובי,הראליצחקי,
דניפוקס,נעמי)צורף(מוקה,ורד)צפוני(
פוקסומעין)שלוי(בר.נפלבעתשרותו
הצבאי-צורמאירז"ל.מחנכיהמחזור-
בוריסבר–סיניוצפיסיון.
(2גרעיןראשוןבמסגרתתנועתהצופים,
שאורגןע"ימדריכיםמבארי,ויעודו-
השלמהלקיבוץרתמים)ע"ע(.בינואר
1981הגיעולבארי21ח"ח,במסגרת
הנח"ל.לאחרשהותשלחצישנהבבארי,
עברהגרעיןלרתמים.

רישים:שיכוןזמניבצורת"ריש"שהפך,לאחר
השיפוץ,ל"כףסופית"

ריכוזים:עישובכותנההמאורגןבמסגרתיום
העבודהנקראריכוז;גיוס-נראהאותודבראבל
זהנעשהאחרייוםהעבודה

ריכוזים-גיוסמספררבשלחברים
לביצועעבודותהמוניותבענפים),בדילול
ועישובכותנהאוקטיףבמטעים(.הריכוז
נעשהבד"כלמספרשעות)בוקראו
אחה"צ(,במסגרתיוםהעבודהואורגןע"י
סידורהעבודה)ע"ע(.הריכוזיםהאחרונים
נעשוב–1988בעירסוסכותנה)ע"ע(.
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רימון-מחזורי'בביה"סבבארי16.
חניכיםוחניכות)מתוכם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבתשל"ה).(1975עד1995
נשארובבארי6ח"ח-אבנרגת,בועז
פלד,גלית)מייזנר(קרבונה,חן)צמח(צור,
ערןאבניותומררענן.מחנכיהמחזור-
זאבעופרורנהמזרחי.
רישים-בניינידירותשנבנובשנותה–,50
במסגרתהקצבותלקליטתעולים.בכל
בית4דירותושטחכלדירהכ–25מ"ר.
השםניתןלהןבגללצורתהדירהשהיתה
דמוייתהאותריש.בתחילתשנותה–90
עברוהדירותשיפוציםוהרחבות,אךשמם
נשארעדהיום.
רכב בבארי-הרכביםהראשוניםשנרכשו
בסוףשנותה–40היומכוניותצבאיות
משומשות)משאית,טנדרוג'יפ(,שעברו
שיפוץיסודי.שימשולצרכיםהחיוניים
בלבד.בראשיתשנותה–50החלולקנות
משאיות)ע"ע(וטנדריםחדשים.ב–1995
נמנובבארי55כלירכב,המשמשים
לנסיעותמשקיות,לנסיעותהדפוס,
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להסעותציבוריותשונותולנסיעותרס"ן
)ע"ע(.כליהרכבהתחלקוכלהלן34:
מכוניותקטנות11,מכוניות"טרנזיט"9,
מכוניותשירותלענפים4,טנדריםלגד"ש
)ע"ע(ומשאיתאחתלדפוס.בנוסף,יש
בבאריגםאמבולנסורכבבטחון)ע"ע(,
שנרכשובמימוןחלקישלמ.א".אשכול".
רכב בטחון-טנדרמצויידבזרקורים,
בועורךשומרהלילהסריקותלאורךגדר
הקיבוץ,אחתלחצישעהבקרוב.במשך
היוםמשמשהרכבלמטרותנוספות.
רכב בריאות-מכונית"טרנזיט"המסיעה
נוסעיםמדיבוקרלב"שובחזרה,למטרות
טיפולרפואיבעיקר.הנהגהקבוע-אפי
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למחציתהמישרה.רכזהקניותמטפל
בהזמנותמיוחדותבלבד).רשימתרכזי
קניותבעבר,ראהנספח(.
רמסע-מיכלפתוח,בצבעכתוםאו
ירוק,המשמשלאיסוףפסולת12.מיכלים
כאלהמפוזריםבמקומותשוניםבחצר
הקיבוץ,לידריכוזיהאשפה.כאשר
המיכליםמלאיםאועוליםעלגדותיהם,
מגיעצ'יקוהחצרן)ע"ע(עםטרקטור
ומתקןהובלהמיוחד,לוקחאתהמיכל
ומרוקןאותובואדי)ע"ע(.
רס"ן )רכב,סיורים,נופש(-החלטה
שהתקבלהב–,1963המאפשרתלכלחבר
לקבלרכבשלהמשקלצורךטיולים,נופש

רמסע:מיכלכתוםוגדוללפסולתגדולה,אבללא
לשקיותאשפה

רכבבבארי:ה–72וה–-73וואניםשהתחבבועלצרכניהרס"ן;גםה–37וה–43נחשביםפופולריים

צורףוהואמשמשגםכבלדרלהבאת
תרופות,לסידוריםבמשרדיםהשונים
ולביצועקניותמיוחדותבב"ש.
רכז קניות-בעברהואהיההקנייןשל
סחורותומצרכיםעבורהקיבוץ,במישרה
מלאה.כיום,חלקגדולמהסחורות
והמצרכיםמגיעיםלקיבוץע"יסוכני
החברותותפקידושלרכזהקניותהצטמצם

ונסיעותפרטיות.בשניםהראשונות,מספר
כליהרכבהיהמצומצםומספרהימים
הוגבלליומיים-שלושה)בעיקרבחודשי
הקיץ(.ב–1995נרכשמספררבשל
מכוניותלמטרותרס"ןוהשימוש-ללא
הגבלתזמן).כשצריך,שוכריםרכבנוסף(.

רכבבריאות:בבוקרנוסע,בצהרייםהואשב;
מוביללקופת–חוליםמבחנותוחולים

רפואה משלימה-החלהלתפוסמקום
נכבדבבאריבעשורהאחרון.חלקה

¯ · Î

Æ˘¢··†ÈÏÏÎ†ÔÂ˜È˙·†‡ˆÓ†¢Ô‡Â¯ËÈˆ¢‰†Æ˙ÂÈÂÎÓ†ÈÏ·†ËÚÓÎ†˙È··†Â¯‡˘
ÆÌÚ–¯È†˘È·Î·†‰¯Ù·†Ú‚Ù†¯„Ë‰†Æ‡¢˙·†¯ÂË‡È„¯†ÔÂ˜È˙·†¢‰È˜Ò¢‰
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רכזקניות:יוצאבבוקרלתל–אביבעםטרנזיט
גדולוחוזרבערבעםטרנזיטמלא
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מתבצעתבחוץוחלקה-ע"יחבריםבבית
והיאכוללת:טיפוליםבשיטתאלכסנדר
)מאירהנווה(,רפלקסולוגיהושיאצו)חיים
רענן(,מסאז'שוודיוריפויבתזונהוצמחי
מרפא)מימישלוי(,טיפוליםארומותרפיים
)חנןבשוראי(,והילינג)איווהחצרוני(.
רפורמה בגר"ג-ב–1989הוקםצוות
בראשותניראילן,לעריכתרפורמהבגר"ג
)ע"ע(.הצורךברפורמההתעוררבגלל
הקושילגייסמטפלותוגננותלעבודה
בגר"גובגללאייציבותהצוותיםהקיימים.
המעברללינהמשפחתיתהגביראת
מעורבותההוריםבחינוךונדרשההערכות
חדשהבגר"ג.לאחרדיוניםוברורים,הוצבו

הסגרברפת:שלטקבוענגדעיןהרעופה–וטלפיים

מאזהרפורמהישבבארי2גנים)גן"שקד"
וגן"חצב"(לגילאי4עד6שנים2,גנונים
)גן"כלנית"ו"עופרים"(לגילאי3עד4
שנים2,פעוטונים)"אורנים"ו"ארזים"(
לגילאישנהעדשנתייםוביתתינוקות
)"ניצנים"(לילדיםעדגילשנה).לכלאחד
מהבתיםע"ע(.לגר"גיששנירכזים-רכז
פדגוגיורכזאירגוני.
רפת-ב–1947היוברפת8פרות
שתנובתןהיומיתהיתה110ל'חלבליום.
רובהחלבהיהלצרכיהביתוחלקונשלח
לשוק.מראשוניהרפתניםשהתמידלעבוד
ברפתעדעצםהיוםהזההואאברהםהברון,
המכונה"פרוסי")ע"ע(.עםהמעבר

רפת:פרתשנותהתשעיםהממוחשבתנותנתחלבפיארבעמהפרההחלוצהמשנותהארבעים

המטרותהבאות:א(יצירתמערכתסגורה
ואוטונומית,תוךחסכוןבימיעבודה.ב(
הגברתהמוטיבציהשלהמטפלותוהעמקת
הידעהמקצועישלהן.ג(הידוקהקשרבין
המטפלות,ההוריםומערכתהחינוךוהגדלת
אחריותההוריםעלחינוךילדיהם.הצעת
הצוותלשינוייםאושרה,ונכנסהלתוקפה
בספטמבר.1990מהותהשינוי:כלקבוצת
מטפלותמהווהמערכתסגורה.חלק
מהעבודההטיפוליתוהדאגהלבגדים,
הועברלידיההורים,ע"מלאפשר
למטפלותלהקדישאתמרביתזמנןלעבודה
החינוכית.כמוכןנערךאירגוןמחדששל
בתיהילדיםוהוגדלמספרהילדיםבכל
בית,ע"מלחסוךבימיעבודה.מספר
הילדיםבכלגןהוגדלל–,30בכלגנון
ל–14ובכלפעוטוןל–14ילד.מספר
המטפלותהוגדלבהתאם)חלקןשכירות(
ובראשכלקבוצתמטפלותעובדתמטפלת
בעלתמקצוע,שקיבלההכשרהמתאימה.

רפת:הפרותהממוחשבותהולכותלחליבהפעמיים
ביוםבאופןאוטומטי,אבלהאבקנשארכמופעם

138

מנחאבירלבאריהחלההתפתחותמהירה
שלהרפת.ניתןלראותזאתבטבלההבאה:
שנה
1950
1954
1963
1970
1975
1981
1982
1984
1992
1995

מס' פרות
32
70
105
145
240
270
260
237
250
270

ייצור לשנה תנובה שנתית לפרה
 3000ל'
 4670ל'
 5816ל'
 6500ל'
 7000ל'
 1,860,000ל'  8000ל'
 2,290,000ל'  9360ל'
 9730ל'
 10,500ל'
 2,680,000ל'  11,000ל'

הזנתהפרותהתבססהעלמרעהטבעי
)בשניםגשומות(,מרעהזרוע,גידולי
מספוא,חצירומזוןמרוכזממחסן
התערובות)ע"ע(.ב–1953הוכנסהמכונת
חליבהניידת.ב–1957נחנךמכוןהחליבה
הראשון.ב–1976גידרולמרעהשטחשל
4500ד'משמורתבארי)ע"ע(.ב–1981

¯˙ÌÈÓ

¯˜˙Ù

¯

רקפת,מחזורכ"ח",1994,רקפת...והשארשיגמרובחוץ".

נחנךמכוןהחליבההחדש)ע"ע(.מכסת
החלבהוגדלהל–2,018,000ל'.נבנה
קוראללעגלותבשטחהמרעההטבעי
)ע"ע(.הוכנסמחשבלרפת,בעזרתוניתן
לפקחעלחלוקתמזוןאופטימליתולקבל
אינפורמציהמלאהעלכלפרהבנפרד.
ב–1985נרכשהעגלהמערבלתלחלוקת
מזון,המופעלתע"יאדםאחדונבנהמרכז
מזון.ב–1990הותקנהמערכתמיחשוב
וזיהויאוטומטית.מספרהפרותבעדר
ב–1996כ–,270התנובהגבוההוהרווחיות
טובה.מתוך200רפתותבבקורת"קפצה"
הרפתמהמקוםה–)182ב–(1990לעשיריה
הראשונהב–.1992מספרהעובדיםברפת
8רפתנים.ביןהעובדיםברפת:צ'יקו)ע"ע(,עופרהקידרואברימיז"ל.מרכז
הרפתב–-1996תומררענן.
רקפת-מחזורכ"חבביה"סבבארי20.
חניכיםוחניכות)ועוד8ילדיפנימיה(,
סיימואתלימודיהםבתשנ"ד)(1994והיו
המחזורהאחרוןשסייםתיכוןבביה"ס
בבארי.ב–1995נשארובבארי21ח"ח-
אסנתאבוטבול,יהלאבני,לוטןאלון,אלון
אפרת,אופירבכר,ליאורבר,מיכאל
בר–סיני,איילדבורי,נימרההרגיל,אורי
חוטר–ישי,סמדריחזקאל,אודייצחקי,

עידוכהן,שלוכהן,בןסוכמן,רועיעוז,
איתמרקווה)אורטל(,דוביקלמר,עמוס
שזר,נירשניולימורשירזי.מחנכות
המחזור-כנרתגתופסיכהן.סיסמתםעם
סיוםלימודיהםבביה"ס":רקפת...והשאר
שיגמרובחוץ".
רתמה-גרעיןג'המיועדלהשלמת
רתמים)ע"ע(.הגיעולבאריבאוגוסט1982
לשל"תמוקדם.בפברואר1983סיימואת
תקופתשהותםבבאריויצאולשרתבנח"ל.
רתמון-גרעיןה'במסגרתתנועתהצופים,
שיועדלהשליםאתרתמים)ע"ע(.
רתמים-קיבוץצעירשעלהלהתיישבות
לידרביבים.הוקםע"יחבורהמחבריגרעין
"דרום")ע"ע(,שהתארגנהבבאריבינואר
.1979בסוףאותהשנה,החבורהעברה
לקיבוץרביבים,לאחרשהתאחדהעםעוד
חבורהוהחלהבהכנותלעליהלהתיישבות
לידרביבים.ביוני1980נקבעקיבוץבארי
כמשקאומןלרתמיםוהוטלעליולטפל
בארגוןגרעיניםנוספים,שישלימואת
רתמים.בשנים1980-86טיפלקיבוץ
באריב–6גרעינים":רותם"",אשליל",
"רתמה"",אל–רן"",רתמון"",מתנן")לגבי
כ"אע"ע(.

כסאחליבהברפתשלפעם:לפניהחליבה
הממוחשבת,היוהרפתניםקושריםכסאמיוחד
זהלחלקםהאחורי,וכךנעיםמפרהלפרה

¯ ˙ Ù

®Á¢Â„©†˙Â¯‡··†˙Ù¯‰
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שבוייםבידיהאויב(1-ב–25במרץ
1948נפלחברנואברהםארליךבשבי
הירדנים,בעתשהיהמגוייסלעבודהבסדום
)ע"ע(.הואנעצריחדעםעוד9פועלים
יהודיםשיצאולתקןסכריםממזרחלמפעלי
יםהמלח.ישבכשנהבמאסרבירדןוצורף
לאחרמכןלמחנההשבוייםשם.הוא
שוחררמהשביבמרץ,1949יחדעםכל
יתרהשבוייםהיהודים.
(2במלחמתיוםהכיפוריםנפלושניים

˘·ÌÈÏÂ

צה"לבגיזרהזו,התקפתשריון,תוך
השמדת60טנקיםמצריים.לקראת
הצהרייםיצאהפלוגתושלגיורא,במסגרת
חטיבתית,בהסתערותלעברהתעלה,
מדרוםלחווההסינית.טנקיםרביםנפגעו,
בעיקרמטילי"סאגר"והיוהרוגיםופצועים
רבים.ביןאלהשנותרובחייםונפלובשבי,
היהגםגיורא,שהובלמשםלקהיר.כך
הצליחגיוראלחלוףתוך4ימיםעלפני
4יבשות.

השבוייםחוזרים:גיוראעוז)למעלה(ודרורמנור
)למטה(שביםמהשביהמצרי,רזיםאבלמחייכים

שבולים:מחזורז'1971,

מחברינובשבימצרים,גיוראעוזודרור
מנור.דרורהיהמוצבבמעוזהמזחבקצה
הדרומישלתעלתסואץ.במשךשבוע
ימיםהםהיותחתהפגזהכבדהונסיונות
הצבאהמצרילכבושאתהמעוזנהדפוע"י
הלוחמיםשבמעוז.מאחרוסבלואבידות
כבדותונותרומעטלוחמים,קיבלוהיתר
מהמח"טלהיכנעוב–13לאוקטוברפונו
בסירותאלמעברלתעלה,בתיווךהצלב
האדום.
בשבת,עםפרוץמלחמתיוםהכיפורים,
היהגיוראעוזבניו–יורק.ביוםראשון
בלילההגיעבמטוסהראשוןללוד,דרך
פריסומשםבטיסהישירהלרפידיםבסיני.
ביוםשניהצטרףלפלוגתושלחמהבגיזרה
המרכזיתובבוקריוםשלישי,הדפוכוחות

דרורחזרמהשביב–20בנובמבר1973
וגיורא-ב–22בנובמבר.משחזרו,נערכה
להםבביתקבלתפניםחמה.
גםאליכרסנטינפלבשביהמצרי,בהיותו
חברעין–השלושה.
שבולים-מחזורז'בביה"סבבארי20.
חניכיםוחניכות)ועוד3מילדירעים(,
סיימואתביה"סבבאריבתשל"א).(1971
עד1995נשארובבארי11ח"ח:אלון
כסלו,עדה)ברמק(שזר,רביבגדיש,עופרה
)גיטל(קידר,ניצה)חצרוני(שפרוני,הדס
)לב(דגן,אורית)סלע(סבירסקי,דורון
צמח,רונית)רייך(פלוטקין,עומררפופורט
ועמיתשלוי.נפלבמלחמתיום–הכיפורים
אילעבריז"ל.מחנכיהמחזור-בוריסבר–סיניושוש)פלד(כרסנטי.

השבוייםחוזרים:גיוראעוז)מימין(-יוםלפני
השבי,וביוםשחרורומהשבי)משמאל(4.יבשות
ב–4ימיםומינוס30ק"גב–45יום

˘ · Ì È È Â
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שבועותבתקופתהנוקדיםוהיוגבים:עלוובואוהיוגבים
)למעלה(ואתםהנוקדים)למטה(הביאואתצאנכם...

שבועותבשנותהחמישים:סלנועלכתפנו,ראשנועטורים...פנודרךלנו,ביכוריםאיתנו...

שבועהחטיבה-שבועשלפעילות
מוגברתשלחטיבתבניהקיבוץ)ע"ע(,
המתבטאתבמשחקיםותחרויותספורט
בקבוצות.שבועהחטיבהצמודבד"כלחג
בר–המצוה)ע"ע(ומתחילממחרתהחג.
שבועהראשונים-ב–10באוקטובר
,1980נפתחשבועשהוקדשלחברים
הוותיקים.באותושבוענערכהתערוכה
שללקטקטעייומוניםמשניםעברו.מדי
ערבנפתחלציבורמקלטהנוסטלגיה)ע"ע(.
הוקםחדרלדוגמאבסגנוןשלפעםוביום
האחרוןיצאוכלהוותיקיםלטיולובילוי
במצדה,במרחצאותעין–גדיוארוחת
צהרייםבקיבוץעין–גדי.הפתעותרבות
ליוואתהטיוללאורךכלהדרךולסיום-
ערבבידורלכלהציבור,עםדודוטופז.
שבועותבבארי-חגשבמרכזוטקס
הבאתהביכורים.קודםלטקסמוקמים
ביתניםע"יענפיהמשקהשונים,בהםהם
מציגיםאתתוצרתםוהישגיהם.בכלביתן
מוגשכיבודאושילחוגגים,בהתאםלענף.
בטקסעצמומביאכלענף,כוללמשק
הילדים,אתביכוריו,בליווישירהומחול
שלקבוצותילדיםוקריאהממסכתהחג,
פריעטושלאנדדאלדן.מדישנהנמסר
סיכוםקצרעלהתפתחותענפיהמשק
בבאריומכריזיםעלהענףהמצטייןבאותה
שנהועלהביתןהמצטיין.לאחרהטקס
נערכתסעודהחגיגית)חלבית(עלהדשא.

שבועהראשונים:לפקודהתמידאנחנו,באשובמיםוגם
בבוץשליםהמלח
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שבילהחלב-מפעלקטןלייצורמאכלי
חלבמעודפיהייצורשלהרפת)ע"ע(.
מיועדלצריכהפנימיתבלבד.הוקםבסוף
1992ע"יפנינהאבניומייצריםבוחלב

jkn og

שבילהחלב:טעםשלמחלבהקטנה)בדרךכלל(
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מפוסטר,חמאה,סוגיםשוניםשלגבינה,
לבן,שמנתועוד.עובדיםבודרךקבע,
חברהועוזר)מתנדב(.
השברולט-טנדרמשוריין)"פרפר"(
מתקופתמלחמתהעצמאות)ע"ע(.היה
שייךלמחלקתהפלמ"חשישבהבמכרות
הגופרית)ע"ע(.באחתהנסיעותשלו,כאשר
ירדמכבישהבטוןבכווןלנחביר,עלהעם
גלגלקדמיעלמוקשונעזבשם.עובדי
המוסךתיקנואותווהואשימשלאחר
המלחמהלהובלתמצרכיםמת"אלבארי.
נהגוהקבועהיהצדוקזליכה.משיצא
ה"שברולט"מהשירות,הרכיבועליומיכל
צהובעםמעמיסחלזוניוהואשימש
להובלתתערובותמהמחסןללולולרפת.
שבת(1-היוםהשביעיבשבוע,ככתוב
בתורה,בומשתדלכלחברלנוחיחדעם
כללביתישראל(2.יוםעבודהשבוצע
בשבתמזכהאתהעובדביוםחופשה
תמורתו.העבודהבשבתכוללתתורנויות
שונותאועבודותשאיאפשרלדחותן.יש
כאלהשחייביםימי"שבת"וכאלהשצברו
יותרמ–1000שבתות).חברשאינועובד
ביוםחולומצבבריאותותקין,סבירלהניח
שקיבל"שבת"אועשה"שבת"לעצמו(.
השבתהשחורה-ב–29ליוני1945
פשטוחייליםבריטייםעלישוביםיהודיים
בארץ–ישראלועצרוכמהמאותחשודים
בפעילות"טרוריסטית"נגדשלטונות
המנדטהבריטי.נעצרוגםכמהממנהיגי
הישוב.מחבריבארינעצרו3חברים-דן
אבנדושרגאאייזןנעצרולידגדרהוזאב
וכסלרנעצרבבית–השיטה,שםקיבלאת
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הכשרתובנהגות.כלהעצוריםשוחררו
כעבורחודשובביתנערכהלכבודםקבלת
פניםחמה...

המשק,המזכיר,מרכזתו.חינוך,רכזת
משאבי–אנושורכזתמשאבי–אנוששל
הדפוס.

שבתאילוז'ינסקי-ב–11במרץ,1947
עםערב,הורהיצחקפונדק,מפקדגליל
דרוםשל"ההגנה",שמפקדתושכנה
בבית–האדום)ע"ע(,עלמא"זהקבוצה
לשלוחכיתתכוננותלמושבהגדרה.בבואה
למושבההתברר,שהמשימההיאהורדת
מעפיליםבחוףניצנים.במקביללכך,
הועמדורביםמחבריוחברותהקבוצההכן
לקראתהבאות.בשעותהקטנותשלהלילה
הםהועברובאוטובוס,דרךמחנהצבאי
בריטי,אלקיבוץניצנים.הבנותנשארו
לעזורבקליטתהמעפיליםשהחלולהגיע
מןהחוף.הבניםהמשיכולחוףהים,שם,
במרחק120מ'מןהחוף,היתהתקועה
הספינה"שבתאילוז'ינסקי"ועליהכ–850
מעפילים.עלהחוףאירגנהיחידתפלמ"ח
אתמבצעההורדה:מהספינהנמתחחבל
עדלחוףוחברי"הצופיםב'–בארות"
התפזרולאורכווסייעולמעפיליםלרדת
מןהספינהולהגיעלחוף.יחידתהפלמ"ח
נאלצהלהסתלקעםאורהיום,אךבינתיים
הגיעומאותאנשיישוביםשהוזעקומאיזור
הדרוםוהצטרפולמבצע.עדשהגיעו
החייליםהבריטייםמהמחנההצבאיהסמוך,
הצליחולהבריחכמהאוטובוסיםעם
מעפיליםולפזרםבישוביהדרום.מאות
יהודים,תושביהדרוםומעפילים,הוקפו
ע"יהצבאהבריטי,רוכזובמחנההצבאי,
שםנחקרושעותארוכות.במהלךהחקירה,
הזדההכלאחדמהעצוריםכ"יהודי
מארץ–ישראל".העצורים,חלקםשוחררו
וחלקםהוסעוב–30משאיותלחיפה.
כ–750מעפילים,מעורביםעםתושבי
הדרום,הועלובכוחעלאנית–גירוש
בריטיתוגורשולפמגוסטהשבקפריסין.
מאותהנותריםהוחזרולדרוםושוחררו.
מקבוצת"הצופיםב'–בארות"השתתפו
במבצע53ח"ח12.מהםנשלחולקפריסין.
רובםהוחזרוכעבורזמןקצרורק3
)יענקל'החרובי,גנוסיהדגןושאולשמאי
ז"ל(,נשארושםכשליחיםלמספרחודשים.

שומרתלילה-תפקידשהוטלעלחברות
בלבד,בתקופתהלינההמשותפת,מתחילת
שנותה–.50תפקידההיהלעבורביןבתי
הילדים)בעיקרבגניםובגילהרך(ולשמור
עלשנתםהשלווהשלהילדים.משסידרו
אתמערכתהשמרטף)ע"ע(,היתההשומרת
יושבתב"עופרים")ע"ע(,מקשיבה
לשמרטףונעניתלכלקריאהאובכישל
הילדים.בנוסףלכך,השומרתהיתהמכינה
ארוחותלילהלשומריםומעדכנתאותם
ברכילויותובחדשותהיום.בסוףשנות
ה–70הוסיפושומרתלילהשניה.עם
המעברללינהמשפחתית)ע"ע(,חוסל
השמרטףועמוגםתפקידשומרתהלילה.

שולחןעבודה-מוסדמשותףלכל
העוסקיםבנושאיהעבודה,הוקםב–,1995
ביוזמתהשלחנהרענן)רכזת
משאבי–אנוש(.מתכנסאחתלשבועוהוא
ממלאאתמקומהשלו.עבודה.בראש
שולחןהעבודהעומדרכזהעבודה.אל
השולחןמסוביםחבריםנוספים-מרכז
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שבתאילוז'ינסקי:מאותמעפיליםהורדובחוףניצנים
בעזרתחברי"הצופיםב'–בארות",אבלרובםגורשוע"י
הבריטיםלקפריסין

שומרקצר-אחתמתורנויותשמירת
לילה)ע"ע(לחברים.שמירהשלשבוע)4
ש'בשעותהערבהמוקדמות(אחתל–3
שנים.תפקידושלהשומרלנעולאת
השעריםולסיירלאורךגדרהמשקברכב
הבטחון)ע"ע(.
שוקו-סייחשנתקבלבמתנהבראשית
שנותה–,70מהוריהשלגאולהבכר,לנכדם
יוסי.שימשכסוסרכיבהליוצאיםלמרעה
וחיעדשיבהטובה.
שחיה-הפעילותהספורטיביתבתחום
השחיההחלהב–,1956עםגמרבניית
בריכתהשחיה)ע"ע(.התרכזהבעיקרבקרב
ילדיביה"ס,בהדרכתמיכאלגדיש.
מ–1960החלוחבריםלהשתתףבמשחה

שומרתלילה:היתהעוברתביןבתיהילדיםושומרת
שהילדיםישנו,ואח"כמכינהצ'יפסלשומרים)איורשל
שרגאויילמתוך"אצלנו",הוצאתספריתפועלים(1952,

שחיה:בריכהשל25מטר,פחותאויותר,הניבהאלופישחיהברמהארציתוגםשחייניםעממיים
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שיטה:מחזורי"ד1979,

עממיבצליחתהכנרת)ע"ע(.בשנים1968
1972פעלהקבוצתשחיהמילדיביה"ס,בהדרכתושלדוביעופרז"ל.בתחרויות
שחיהשונותהצטיינועוזישזר,עדידגן,
רביבגדישועוד.ב–8באוקטובר1974
התקיימהבבארילראשונה,אליפות
"אשכול"ע"שדוביעופרז"ל,שנפל
במלחמתיוםהכיפורים.תחרותזו
מתקיימתמאז,מדישנהבשנה.בשנות
ה–70התארגנהקבוצתשחיהבהנהלת
שושכרסנטיומאמנתמבחוץ,שהשתתפה
בתחרויותארציותוזכתהבאליפות
"אשכול"בשחיה,ב–1994הצטרפהקבוצת
השחיהשלבארילאגודהב"שערהנגב"
ובשנים1995-1993השתתפהבתחרות
עלאליפותישראלובתחרותבינלאומית
בגרמניה,שםהגיעוהשחייניםלהישגים
מרשימים.ביןהמצטיינים:אדםקלדרון
ותוםברשזכובאליפותישראלבמשחי
חזה).(1995

שיכון:בשנותהחמישיםנבנוצריפיםמצופים
בניר–זפתשחור,כפתרוןמצויןלמזגהאווירהחם

שיכוןקומתיים:בשנותהשישיםסברושבניה
בשתיקומותתפתוראתמצוקתהקרקעברחבי
הנגבהשומם

שח"ם)שירותחלוצימתנדב(-קבוצות
נועריהודיציוני,שבאולעזרתהקיבוצים
בישראל,לאחרמלחמתסיני.בפברואר
1957התקבצובבאריכ–25ח"חיוצאי
ארצותדרום–אמריקה,ושהובבאריכשנה.
מקבוצהזונשארבבארי-יוחנןקראוניק
ומדריכםהיהאליהוגת.

שיכוןותיקים:בשנותהשבעיםנוכחולדעתשבתים
לאחייביםלהיותשלשתיקומות

שטיאסני-אחדמאיכריגדרהשפרדסו
גבלעםגדרהמחנהשל"בארות".חברי
הקבוצהעבדולעתיםבפרדסו-בעידור,
זיבול,השקייהוקטיף).בימיםשלמחסור
היוקוטפיםתפוזיםבפרדסושלשטיאסני,
גםלאדרךסידורהעבודה(.בפרדסשל
144

שטיאסניהיתהבארמיםשסיפקהמישתיה
לבארותושומרהבארהיה-אבו–סולימן
)ע"ע(.
שטינקר-כינוילמעביריידיעותמעבר
לגבול.הםהיומגיעיםבד"כבלילותוהיו
נפגשיםעםהאנשיםהמוסמכים.אחד
מחבריבארישעסקבנושאזההיהאברהם
שורקז"ל.
שילחג-מתנתהקיבוץלחבריובראש
השנהובפסח.אתהחלוקהמבצעתועדת
חברה)ע"ע(בעזרתילדיביה"ס.
שִׂיחַ)ר'שיחים(-תלוליתארוכהבשדות
הפלחהשלשנותה–.50השיחיםהיו
נעשיםע"יחרישהלוךוחזור,לפיקווי
גובה)ע"ע(,למניעתסחףהקרקע.כיום,
שיטהזואינהמקובלתעודוהיאמוזכרת
רקבסיפוריהיוגביםהוותיקים .לפימילון
אבן–שושן:טרסה,מדרגה,חלקתאדמה
במדרון,חפורהומיושרתלפיקוויהגובה.
שייח'עלי-ערבישישבעםמשפחתו
סמוךלנחלסחף)נחביר(,ממערבלכביש
הבטון)ע"ע(.היהלופרדסקטןובארמים
מתוקים.בימיםהראשוניםלעליהעל
הקרקע,היהמספקמיםלנחביר)ע"ע(.
שיטה-מחזורי"דבביה"סבבארי16.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתביה"סבבאריבתשל"ט).(1979עד
1995נשארובבארי6ח"ח:נעםפרומקין,
דלית)גדלין(יצחקי,ירוןשומרוני,רחלי
)אלון(שלו,דנימייזנרואורלי)דוידי(
מאיר.מחנכיהמחזור-בוריסבר–סיני
ורותילב.
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שיכוןבבארי-בשניםהראשונותהיה
השיכוןבעיקרואוהליםוצריפים.בשנות
ה–50החלולבנותדירותבבנייהקשיחה.
הבנייהמומנהמתקציבהסוכנות)ע"ע(או
מהלואותמיוחדותממשרדהשיכוןומשרד
הקליטה.בראשיתשנותה–60החלולבנות
אתבתיהקומתיים)ע"ע(.בשנותה–70
נבנודירותלצעיריםובניהנוער,בתים
טרומייםמחברת"אשטרום")ע"ע(,באותן
שניםנבנוגםבתיםחד–קומתייםלוותיקים.
ב–1981החלובהרחבתהדירותבקומתיים,
לצורךהמעברללינהמשפחתית)ע"ע(.
בסוףשנותה–,80עםגמרהרחבת
הקומתיים,הרחיבואתדירותהוותיקים.
ב–1985החלהבנייתדירותחד–קומתיות
חדשות,למשפחותצעירות.ב–1990ניבנו
דירותבשכונת"אורנים")ע"ע(.וב–1995
בשכונת"הדרים")ע"ע(.כיוםישנםבבארי105בתיםלשיכוןובהם408דירות.
למרותבנייהרצופהשלשיכוןחדשבבארי,
ישמחסורמתמידבדירות.
שיכוןותיקים-בשנותה–70החלו
לבנותשיכוניםחד–קומתייםעבורהחברים
הוותיקים.עד1982נבנו17בתים,בכל
בית4דירותושטחכלדירהכ–50מ"ר.
בסוףשנותה–80הרחיבואתדירות
הוותיקיםבחדרנוסףושירותיםלכלדירה,
עדכדי70מ"ר.
שיכוןלינהמשפחתית-בתים
ראשוניםללינהמשפחתיתשימשובתי
הקומתיים,לאחרשהורחבוושופצו.כל
בתיהשיכוןשניבנולאחרמכן,תוכננו
מראשללינהמשפחתית.
שיכוןמעבר-דירותבבתיםישנים
)בנייניסוכנותוקליטה(,ששופצווהותאמו
לזוגותצעירים.
שיכוןצעירים-דירותששטחן20עד
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שלגבבארי:לאיאומןכייסופראבלב–1950
ירדשלגבבארישבנגב.מאזלאחזרההתופעה
והנושאמעניןכשלגדאשתקד

25מ"ר,המיועדותלצעירים,לאחרשרותם
הצבאי.ניבנובתחילתשנותה–,80בהמשך
לשכונתה"אשטרומים")ע"ע(.
שינהתורנית-היתהנהוגהבתקופת
הלינההמשותפת)ע"ע(.בגניםובפעוטונים
נהגולישוןבלילותבתורנות,הוריהילדים
וחבריםנוספים,בכדילהגדילאתהרגשת
הבטחוןשלהילדיםולהקלעלשומרת
הלילה)ע"ע(.
שינל-מעילצמרשמקורומהצבא
הבריטי.מעילעבהוכבדשבגשםהיה
נעשהכבדעודיותר.הרבולהשתמשבו
בלילותהשמירההקרים.
שיקוםציודלחימה-לאחרמלחמת
יוםהכיפוריםהתארגנהבבאריפעולת
התנדבותלעזרתצה"ל,בשיקוםציוד
לחימה.במשךהחודשיםאוקטוברונובמבר
,1974יצאוקבוצותחבריםוחברותלמחנה
צבאיסמוךועזרובמיון,סידורונקויהציוד
הצבאי.עםסיוםהמבצעהתקבלהתעודת
הוקרהממפקדהאוגדה.

שיקוםציודבמלחמתיוםהכיפורים:חבריםהתנדבו
לתקןטנקיםבמחנותצה"ל

שירהבציבור-ערביהוויושירהבציבור
היומקובליםבתנועותהנוערובהכשרות.
גםבבארינמשכהמסורתהשירהבציבור
במסגרתפעילותחברתית–תרבותית.לימים
היאהפכהלהיות"ממוסדת"עםשירונים
ומנחהשירה.בשניםהאחרונותממעטים
לקייםערבישירהבציבור.היושניםבהן
נערכוערבישירהלזכרושלספיכהןז"ל
אוערבישירהבציבורביוםהעצמאות.
שלגבבארי-ב–5בפברואר1950הגיע
לאזורגלשלקורוסופותמלוותבגשמים
ושלג.למחרתבבוקרכלמרחביהנגבהיו
מכוסיםלבןובבאריהגיעגובההשלגל–5
עד10ס"מ)כמעטכמובסיביר(.החברים
השתוללו,זרקוכדורישלגובנובובה

שינל:מעילצבאיבריטימצמרכבד;
הלךבדרךכללעםרובהצ'כי
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שלהבת-מחזורב'1964,

משלגוהילדיםהתקבצומסביבלתנורי
הנפטבבתיהילדיםורעדומקור.
שלהבת-מחזורב'בביה"סבבארי10.
חניכיםוחניכות)מהם8ילדיחוץ(,סיימו
אתביה"סבבאריבתשכ"ד).(1964עד
1995נשארובבארי6ח"ח:תמי)ברמק(
סוכמן,גיוראעוז,בוריסקפיטנוב,יהודה
ערוסי,מאירלויורינה)רט–מזרחי(גלמור.
מחנכיהמחזור-זאבעופרורותיפרומקין.

שלחין:במשךהשניםגידלותפוחיאדמהאביבוסתיו,
בצל,גזר,אפונהושארירקות

שלחין-ב–1957שטחהשלחיןהיה110
ד'.הגידולים-תפו"א,סלקסוכר,כותנה
)ע"ע(,בוטניםובצל.דילולהסלקוהכותנה
וכןקטיףהכותנהואיסוףתפו"א,נעשו
ידנית.ב–1959הוגדלהשטחל–150ד'.
ב–1960הוחלטלאחדאתהשלחיןעם
הפלחהלענףאחדתחתהשם"-פלחין"
)ע"ע(.
שליחות-מילאהתמידתפקידחשוב
בחייהקיבוץ.מטרתההיתהלהביאאת
דברהתנועהלמרכזיםשוניםבחוץולחנך
בנינוערלחייהגשמהבקיבוץ.שליחים
רביםנשלחולהדרכהבתנועותהנוער
)הנוער–העובדוהצופים(.פעיליםרבים
גויסולמרכזההדרכהולמוסדותחטיבת
הבניםבקיבוץ–המאוחדובתנועההקיבוצית
המאוחדת.מספרמשפחותנשלחו
כשליחיםלעזרתמשקיםצעירים)ע"ע(
וכמוכן,נשלחושליחיםלחו"ל)ע"ע(.
שליחיםלחו"ל-מאז1950נשלחו
שליחים,חבריבארי,להדרכהבתנועות
החלוציותבחו"ל.הםנשלחומטעם
הקבה"מוהדריכובעיקרב"דרור"או
"הבונים–דרור"ועבדוגםבשולחןהעליה
שלהסוכנותהיהודית).ר'נספח,עמ'.(160
בנוסףלכלאלהיצאולשליחויותקצרות,
ב–1947לקפריסין-גנוסיהדגן,שאול
שמאיויענקל'החרובי-עםהורדתמעפילי
"שבתאילוז'ינסקי")ע"ע(.

שמייק'ה:שנידגמיםשלשמייק'ס
ששירתואתהציבורבשמייק'ההציבורי
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בשנותה–80נשלחושליחיםלתקופות
קצרותלבריה"מ-רונילוי,מימישלוי,
יעקבברקאיז"ל,נעמישוורץ,ציפימשא,
חנהל'הקריצמן,רותיפרומקיןויוחי
שטיינהרדט.הםנשלחומטעםמשרדהחוץ
לשםהוראתעבריתויצירתקשריםעם
יהודיםהמיועדיםלעליה.
שליחיםלעזרתמשקיםצעירים-
ב–1961נשלחודודושושנהעברילעזרת
קיבוץיראון,למשךשנתיים.
ב–1963נשלחוחנןואביבהבשוראילעזרת
קיבוץאייל,למשךכשנתים.
ב–1968נשלחויוחיושושק'השטיינהרדט
לעזרתקיבוץמרוםגולן,לשנה.
ב–1969נשלחוניבהומשהשגבלעזרת
עין–זיווןלשנתיים.
ב–1963נשלחוחנןואביבהבשוראילעזרת
קיבוץאייל,למשךכשנתים.
ב–1973נשלחוצביויוכיאלוןלעזרת
עין–זיוון,למשךכשנהוחצי.
ב–1980נשלחוחנהואבאברמקלקיבוץ
גלגל,למשךכשנתיים.
ב–1980נשלחהעליזהגורללקיבוץייטב,
למשךשנה.
ב–1987נשלחוברנדיואסתרבר–לב
לעזרתקיבוץלוטם,למשךשנהומחצה.
שמורתבארי-הוכרזהכשמורתטבע
באפריל.1969בפיתושביבאריהיאנקראת
"המכתש")ע"ע(,בגללצורתהובגלל
היותהמלאהבתרונות)ע"ע(.שטחה
כ–1500ד'.מאזתחילתשנותה–50מתרבה
בהפריחתהכלניות)ע"ע(והיאמהווה
מקורמשיכהלתייריםמכלקצותהארץ.
שמינית(1-שםנרדףלשעתעבודה
)שמיניתשליוםעבודה()חברלמרכז
הענף":תרשוםליהיום2שמיניותשבת"(.
(2מכונתהדפסהבדפוסבארישהדפיסה
ניירבגודל1/8גליון)25x35ס"מ(.
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שמייק'ה(1-כינוילביתשימוש.מקור
השם,עלפיאחתהגירסאות,בהכשרת
הנוה"עבמעוז–חיים.שםנתלושלטים
בבתיהשימושעםהכתובת"-שמורעל
הנקיון".לימיםנתקצרהביטויל"שמר'ל"
ולאחרמכןל"שמייק'ה".ה"שמייק'ה"
הציבוריהראשוןנבנהבראשיתשנותה–50
והוסרמעלפניהשטחשבתחילת.1983
(2שםזמנישניתןלמגזיןהטלויזיוני
לעיניניבארי,בראשיתדרכו.
שמירתלילה-מלווהאתבארימאז
הוקםהקיבוץ.בשניםהראשונותהיו
שומריםמדילילהכ–4שומרים.לעתים,
בימיחירום,היהצורךלהגביראתהשמירה.
בשניםהאחרונותמסתפקיםבשומראחד
לידהשער)תורנותשללילהמדי3
חודשים(ובמרכזשמירה)תורנותשל
שבוע,אחתל–3שנים(,שמתפקידולסייר
לאורךהגדר,ברכבהבטחון)ע"ע(.כמוכן
נעזריםמדיערבב"שומרקצר")ע"ע(.
שמרטף-מכשירהאזנהאלקטרוני,
שהוצבבסוף1964ב"עופרים")ע"ע(והיה
קשורבכבליםעםיתרהבתיםלגילהרך
ולכיתותהנמוכותשלביה"ס.השמרטף
איפשרלשומרותהלילה)ע"ע(לשמועמה
קורהאצלהילדיםבלילותוהקלמאודעל
השומרותועלהילדים,לעבוראתהלילה.
שעריםבבארי5-שעריםבגדרהקיבוץ:
השערהראשי,שערהפלחה,שערהפרדס,
שערמשק–ילדיםושערביתהקברות.כיום
כלהשעריםנעוליםכלשעותהיוםוהלילה,
פרטלשערהראשיבוהוצבמחסוםולידו
שומר.
שפדן-קומיקולחיןמגושדןלדרום
ולנגב.נחנךבנובמבר.1989אורכוכ–88
ק"מוהואמזריםכ–90מיליוןמ"קמי
קולחיןבשנה.בהנחתוהושקעוכ–115
מיליוןדולר.מכסתמיהשפדןלבאריהיא
2,300,000מ"קבשנה.מיהשפדןמחליפים
אתמכסתהמיםהשפיריםבעברוהם
משמשיםלהשקייהבפרדס)ע"ע(ובגד"ש
)ע"ע(.
שקיתממתקים-עשויהמבדבצבע
תכלתעםריקמתפרחים,ניתנהלכלילד
בשנותה–.50פעםבשבוע,ביוםשישיהיו
המטפלותממלאותאתהשקיות
בביסקווטיםוממתקיםשונים.היוילדים
שהצליחולשמורעלהממתקיםלמשךכל
השבועוהיואחריםשגמרואתהכלבאותו
יום,בדרךמביתהילדיםלחדרההורים.
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לימיםעברהחלוקתהממתקיםלממתקיה
)ע"ע(.
שקמה-הכשרהצעירהשמרביתחבריה
באומעיירותפיתוח,בעיקרמהנגב.
הראשוניםהגיעובספטמבר.1968
כמדריך–מחנךלהכשרהנקבעדוביפלד
ז"ל.עםסיוםתקופתהכשרתםבאוגוסט
1970נותרו10נערים,שגויסולצה"לעד
תוםאותהשנה.לאחרשרותםהצבאיחזרו
בודדים,שלאהצליחולהקלטבבארי.
שרברבות-ענףמענפיהמשקשעיקר
העבודותבובהנחתקווימיםבשטח
ובמבניםועבודותאחזקתקווימיםוביוב.
עבודותשבוצעובשנותה–:80הכנסת
דודיםחשמלייםבדירותהחברים)במקום
הדודיםעםהטפטפות)ע"ע((,הכנסת
מערכותחימוםבבתיהילדים,הנחתקווי
ביובומשאבותלמכוןהחליבהוהרכבת
צנרתביובומיםבחדר–האכילההחדש.
כמוכן,בוצעועבודותשרברבותגדולות
בהרחבתהדירותללינההמשפחתית)ע"ע(,
בהרכבתמזגנים,בהקמתמרכזיםלחימום
מיםובהנחתמיכליםוקוויםלגזבישול.
בשרברבותעובדיםכיום3חברים.

שערהקיבוץ:למעלה-השערהישן,חורק,כבדומופעל
בכוחהשומר,אךאףפעםלאנתקע;למטה-השער
החדש,אלקטרוני,מהבהבונתקעלאמעט

שרוכיםבגרביים-היונהוגיםבשנות
ה–50וה–.60הגרבייםהיו"נזרקים"
לכביסהכשהםקשוריםבזוגות).השרוכים
היהסימןהיכרשלכלחברקיבוץ(.כיום
נהוג"לזרוק"גרבייםלכביסהכשהםבתוך
שקיותרשת.
שריפתהמתבן-ב–,1953המתבןשל
באריעלהבאש.הואהכילכמהמאות
חבילותקששסודרוברובעמלובלאמעט
גיוסים)ע"ע(שלחבריבארי.התברר
שהמתבןהוצתע"יצביסוכמןושמעון,
מקבוצת"אשל",בהיותםבכיתהג'.לפי
דבריצבי,מצאושניהםקופסתגפרורים
ורצולהדליקמדורה,אךבגללהרוח,
הסתתרומאחוריהמתבן.מיםרביםלא
הצליחולכבותאתהאשבמשךכמהימים
ולילותוהשנייםרצולהתחבאבשירותים.
אתהטראומהמאותהשריפהנושאעמו
צביעדהיום,אבל,הואמכחישבכלתוקף
אתהסיפור,שהםניסולחמםאתהגורים
שלהם.
שקיתממתקים:בשנותהחמישיםקיבלכלילד
ביוםשישיארבעסוכריותחמוצות,ופלושתי
קוביותשוקולדבשקיתבדבצבעתכלת–ירקרק

ש.ש.ש-.שנתשרותשלישית,שכל
בןאובתמשק,היונותניםלפניהגיוס
לצה"לאולאחריו.שנתהשירותהוקדשה
בעיקרלהדרכהבתנועהאועזרהלמשקים
צעירים.בשניםהאחרונותלאמקפידים
למלאאתהצוהזה.
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תאונותדרכים-בחמישיםשנותקבוץ
באריקרו7תאונותדרכיםקשות,בהן
ניספוחברים.במרץ1948נפלחיים
טייבלוםז"לבהתהפךהמשורייןבונסע.
בנובמבר1953ניספהיענקל'השוורץז"ל
בתאונתדרכיםבכבישפלוגות–ב"ש.ביולי
1955ניספהששוןמזרחיז"ל.במרץ1973
ניספובתאונה3זוגות,בעתשרכבםהתנגש
במשאיתצבאיתשחנתהלצדהדרך-דן
ועתליהאבנדז"ל,גדעוןוצפרירהשומרוני
ז"לושמואליקודינהצפוניז"ל.במאי
1977ניספהבתאונהראובןנגלרז"ל
בהתהפךמכוניתסמיטריילרבהנהג.
באוקטובר1982ניספהאברמיקוז'וקרו
ז"ל,כשירדמטנדרצבאיבעתשירותו
במלואים.בדצמבר1989ניספובתאונת
דרכים-רותהגתז"לויעקבברקאיז"ל,
מפגיעתאוטובוסשפגעברכבםמאחור.
מלבדזאתקרובאותןהשניםעודכ–35
תאונותקלותשהסבונזקלרכושבלבד.
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העצמאותוכונתהבשם"תורכי".לאחר
המלחמהנמצאובמקוםמספרחושות
הרוסות.
תורנויות-עבודותשהוטלועלכלחבר
מדיזמןקבוע.כוללותפריקתמשאיות,
שמירהאוריכוזשמירה,תורנותעבודה
בחדר–האכילהועוד.משךהתורנויות-
יום,שבועאוחודש.התורנויותמתבצעות
במסגרתיוםהעבודהוחלקןבנוסףליום
העבודה.סידורהתורנויותנעשהע"יסדרן
העבודה)ע"ע(.
תורנותבחדר–האכילה-עלכלחבר
וחברהלתתתורנותעבודהאחתל–3שנים
)בערך(.שבועתורנותיום,שבועריכוז
משמרתשניהושבוע-תורנותערב.

תוספתן-עתוןשובבשהצחיקאתהישוב
בתחילתשנותה–80

תורנותחיסול-לכלמסיבהאוארוע
ציבורי,נקבעיםתורניםבמידתהצורך,
שמתפקידםלנקות,לאסוףציודולסדראת
המקוםעםתוםהארוע.

תאונותעבודה-אברהםאופנהייםז"ל
נפצעקשהבעתשהפעילמעליתבדפוס
בארי.נפטרבנובמבר.1966
תאנה-מחזורד'בביה"סבבארי13.
חניכיםוחניכות)מהם3ילדיחוץ(,סיימו
אתלימודיהםבשנתתשכ"ז).(1967עד
1995נשארובבארי4ח"ח:פרח)קמני(
פילו,אילת)שורק(יחזקאל,אודיברמק
וצביה)רייך(מאיר.מחנכיהמחזור-בוריס
בר–סיניוצפרירהשומרוניז"ל.
תברואה-עבודותפינויאשפהוריסוס
מקומותדגירהשלזבוביםויתושים.עבודה
זונעשיתבמסגרתפעילותההמוניציפלית
שלהמועצההאזורית"אשכול".

תאנה:מחזורד'1967,

תוספתן-בטאוןשיצאלאורמספטמבר
1981עדינואר.1983בס"היצאו12
חוברות.העורכיםהיוהראליצחקי,יגאל
זורע,אביבהברוןוסמדרברמק.
תומר–שיזף-מחזורי"חבביה"סבבארי.
14חניכיםוחניכות)מהם2ילדיחוץ(,
סיימואתלימודיהםבתשמ"ד).(1984עד
1995נשארובבארי4ח"ח:שירי)זורע(
לינגווד,הלליצחקי,עמיתלויואוהדסיון.
מחנכותהמחזור-חסידהבוכסווילר
ומאירהנווה.
ה"תורכי"-בלוקמשטחיבאריבצד
המזרחיהרחוקשלהמשק.משמשלגידולי
שדה.ישאומריםשמקורהשםבמשפחה
בדואית,שישבהשםלפנימלחמת

˙

תומר–שיזף:מחזורי"ח1984,
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תזמורתמנדולינות:כלינגינהעממי,עליופרטו
הנגניםהראשונים
תחנתדלק:תחנהאוטומטיתומודרניתשהוקמהב–,93עםהמעברלאוקטן95

תורנותעריכה-לפניכלמסיבהאו
ארוענקבעיםתורניםבמידתהצורך
שמתפקידםלהכיןולערוךאתכלהדרוש
לאותוארוע.
תורנותפריקה-היתהנהוגהבתקופה
שפריקתהמשאיותנעשתהבידים.לרוב
היתהזואספקהלאנשיםאולענפי
החקלאותהשונים.קבוצהשנקבעהלפריקה
היתהמקבלתהודעהמראשובראש
הקבוצהנקבעאחראישמתפקידוהיה
להזעיקאתתורניהפריקהברגעשהמשאית
העמוסההיתהמגיעה.כיוםפריקת
המשאיותנעשיתברובהבעזרתמלגזה.

תיטיים-אכלואותובשנותהחמישיםועד
היוםלאיודעיםמהזההיה

תורנותשבת-ביצועעבודותחיוניות
בשבתותבשירותיםלילדיםולחברים
וטיפולבבעלי–חיים).עבודהשל4ש'מדי
5-4שבועות(.ההחלטהעלתורנותעבודה
בשבתותהתקבלהבמרץ1959והיא
מופעלתעדהיום.תורנותהשבתבבתי
הילדיםבוטלהמאזהמעברללינה
המשפחתית)ע"ע(.
תורנותשמירה-ישסוגיםשוניםשל
שמירה.תורנותשללילהשלם,תורנות
שלחצילילה,ותורנותשלשמירהאזרחית
)4שעות(,אחתלחודשעדחודשיים.כמו
כןישתורנותלריכוזשמירהלמשךשבוע
)לילהשלםאוחצילילה,אחתלשלוש
שנים(.
תזמורתמנדולינות-בתחילת1946
הקציבו12לא"ילקנית3המנדולינות
הראשונותובמרץ1948נקנו5נוספות.
אלההיוויסודללימודנגינהשלילדים
ומבוגריםולהקמתתזמורתחובביםלכלי
פריטה.מספרשניםהופיעההתזמורת

תורנותפריקה:רובהאספקההגיעה
בשקים,אותםפרקובשמחהרבה
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בחגיםובאירועיםשוניםכמו-חנוכה,
סוכותוחנוכתפינתהנוערע"שסופיטאקר
)ע"ע(.מורהומדריךהתזמורתהיהבוריס
בר–סיני.לימיםפינוהמנדולינותאתמקומן
לכלינגינהאלקטרוניים)אורגנים,
סינטיסיזריםוסתםפסנתרים)ע"ע((.
תחביבים-בשנותה–50וה–60היו
מקובליםבבאריתחביביםכמו-גידול
דגינויוגידולתוכים.כיוםהתחביב
המקובלביותר-גידולכלבים)ע"ע(,
בנוסףלזהישנםתחביביםאישייםשל
בודדיםבתחוםהאמנות)ציור,פיסול,
צילוםוקרמיקה(והספורט)צלילה,מצנחי
רחיפה,סקיועוד(.
תחנותדלק-בבארייששתיתחנות
דלק.האחתבאזורהמוסך,המספקתדלק
לטרקטוריםוהשניה)שלחברת"אלון"(
נחנכהבספטמבר,1993לאהרחקמשער
הכניסהלמשק.מספקתדלקלמכוניות
הקיבוץבלבדוהפעלתהנעשיתבצורה
אוטומטית–ממוחשבת.
תי–טיים-ממרחעשוימחומריםבלתי
מזוהים,שהגיעבצנצנותזכוכיתמיוחדות,
בתקופתמלחמתהעצמאותולאחריה.היו
מגישיםאותובחדר–האכילה,בעיקר
בארוחותארבע.
תכניתהשקעות-מהווהחלקמתכנית
המשק)ע"ע(ומסתמכתעלההכנסותשל
השנהשחלפה.התכניתמתחלקת
להשקעותיצרניותולהשקעותרווחה.
הכנתהנעשיתע"ימרכזהמשקוהוועדה
הכלכליתוהיאמובאתלאישורהאסיפה.
תכניתהמשק-נערכתמדישנהע"י
מרכזהמשק,בשיתוףמרכזיהענפים.היא

˙·‚–Ï

מובאתלאישורועדתהמשק)ע"ע(והוועדה
הכלכלית.התכניתמתווההנחיותלענפי
המשקונותנתהערכותלהוצאותולהכנסות
שלהם.
תל–גב-גרעיןשלתנועתהצופים
מתל–אביב,גבעתיים,רמת–אביב,
וקרית–שלום45.חבריהגרעיןהגיעו
לבאריבספטמבר,1974לשל"תמוקדם.
בתחילת1975התגייסוהבניםלצה"ל
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אתהפרה",היאהיתהיפהעםעטינים
גדולים,אבלחלבנתנהמעט".
תנוריחימום-בשנותה–50נהגולחמם
אתחדריהמגוריםואתבתיהילדים
בפתיליותאובתנורינפט.ב–1964נערך
גיוסכולללניקויופיזורכורכרבלולים
ובתמורהנקנולכלחדריהחבריםתנורי
"פיירסייד".כיוםחימוםהדירותנעשה
בשלושדרכים:בגז,בחשמלאובמזגנים.

התמרורהחדש:חלקממערךהשלטיםהכתומיםשלאתריבארי

והבנות3-חודשיםאחריהםועםגמר
הטירונותיצאולהאחזותב'"גיתית".כעבור
חצישנהחלפיצולבגרעיןו–8חברים
עברולנערן.הבנותלאחרהשל"תעזבו
כולןומהבנים,לאחרהאימוןהמתקדם,
הגיעולשל"תרק.5כיוםנותרובבארי2
חברים:ז'קובן–יעקבומשהקלדרון.
התמרור-התמרור"עצור"והתמרור
"בארי",הניצביםבכבישהכניסהלבארי,
מהוויםציוןדרךלכמהמהצועדיםיום–יום.
כשמדוברעל"הוצאהלתמרור",הכוונה
לרכבהמוציאנוסעיםלאחדהאוטובוסים
העובריםבכביש.בפיהילדיםנקראהמקום
"הכתובבארי".תנובה(1-מוסדלשיווקולאספקת
תוצרתחקלאיתבמסגרתחברתהעובדים.
כמולכלהקיבוציםבארץ,ישלבארימניות
ב"תנובה".בעבר,כלהתוצרתהחקלאית
)ביצים,פירות,ירקותוחלב(שווקו
באמצעותהוכןאספקתהירקות,פירות
ומוצריחלבלבית,בוצעודרכה.כיום
נעזריםגםברשתותשיווקנוספות.
(2פרהראשונהברפתבבנימינה.נקנתה
בתל–יוסףמכספיהמשכורתשלהכשרת
הצופיםב'.לפיעדותושלאיז'ב,שקנה

˙

התמרורשלפעם:בחסותקרןהיסוד,המגביתהמאוחדת
והקרןהקיימתלישראל

תעודותבגרות-עדסוףשנותה–60
היתההתנגדותלבחינותבגרותבביה"ס
בבארי,מבחינהעקרוניתובגללאיהתאמתן
לתכניתהלימודיםהקיבוצית.מאז1970
)מכיתת"שבולים"(,הונהגובחינותהבגרות
בביה"ס,לאחרהתאמתתכניותהלימודים
ביןמשרדהחינוךובתיהספרהקיבוציים.
ניתןלהמיראתאחדהמבחניםבעבודת
גמר)ע"ע(.
תקנונים-עד1996התקבלובבארי
מאותהחלטותעקרוניות.כלההחלטות
רוכזובתקנוניםלפינושאיםכלהלן:
אירגון-תקנוןאסיפה)ע"ע(,מזכירות,
וועדות.
צריכה-אספקתמצרכים,הנעלה,ציוד
וריהוט,שיכון,רס"ן)ע"ע(ותקנוןרכב.
בריאות-כללי.
גיוסלצה"ל,ש.ש.ש).ע"ע(ותנועותהנוער.
חופשות-נסיעותלחו"ל,חופשות
לצעירים.
חינוךוהשכלה-תקנוןלימודים)ע"ע(,
קורסים,לימודיערב.
מוסדות-מועדון,ביתהעם,חדר–האכילה,
בריכתהשחיה.
עבודה-תקנוןעבודהכללי,עבודהבשבת.

תנובה:פעםשמואתכלהביצים)והחלב(בסל
אחד...ושלחואותולתנובה)איורשלאילזהקנטור
מתוך"בואאליפרפרנחמד",הוצאתהקיבוץהמאוחד(
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עזרתקרובים-להוריםבמשק,לבנים
בחוץ.
פצוייםוקנסות.
קליטהועזיבה.
תחביבים-תקנוןכלבים)ע"ע(,חוגים.
תרבות-אמנות,אמנים,חתונות,תקנון
אבלות.
תקנוןהאסיפההכללית-א(עקרון
הדמוקרטיההישירההואאחדמאבניהיסוד
שלהקיבוץוהאסיפההכלליתהיאהאמצעי
למימושעקרוןזה.ב(האסיפההכללית
הינההסמכותהעליונהשלהישובהקיבוצי.
ג(האסיפהדנהומחליטהבעניינים
עקרוניים,בשאלותיסוד,באורחחיים,
במגמותותוכניותפיתוח,בחינוך,בשאלות
חברה,בתוכניותמשקיותובקבלתחברים
חדשים.החלטותרגילותיתקבלוברוב
רגיל.החלטותעקרוניות,ערעורעלהחלטה
שהתקבלה,קבלתחברלחברותאוהוצאת
חברמהקיבוץ,יתקבלוברובשל.2/3
בתקנון,סעיפיםרביםאחרים,כוללהצבעה
בקלפי)ע"ע(והואאושרלאחרונהמחדש
בדצמבר.1991

תקנוןאמניםמגדירמיהואמן,מתי
וכמה)בתמונה-ציורשלזיוהילין(

תקנוןאמנים-בתקנוןהגדרה,מיהו
אמן,קביעתתקציביםוימיעבודהלאמנים,
דאגהלסדנאותומקומותעבודהותנאי
עבודהלאמנים.כמוכןנקבעובתקנון
חובותיווזכויותיושלהאמןבקיבוץ.
התקנוןאושרמחדשבאפריל.1993
תקנוןביקורקרוביםבחו"ל-ביקור
אצלהוריםאובנים-אחתל–4שנים.
ביקורנכדים-אחתל–3שנים.ביקור
אחים-אחתל–10שנים.בכלהמקרים
אפשרלהקדיםאתהביקורבשנה,עם
השתתפותלאמלאהשלהמשק.
תקנוןבנים-אושרבאוגוסט.1987הוא
מיועדלבניםמגמרביה"סעדגיל)30או
עדהולדתהילדהראשון(.ועדתבניםהיא
המקשרתוהמלווהאתהבןאוהבת.התקנון
מאפשרמסלולאישילכלבןאובת,לפי
בחירתםובתאוםעםועדתבנים)ע"ע(.
ניתןלבחורבמסלולהאישישלשנתשירות
שלישית)ע"ע(,שירותצבאי,לימודים,או
חופשתצעיריםעםעצמאותכלכלית.ניתן
להמיראתחופשתהצעיריםבעבודהבמשק
)9חודשים(וטיולבחו"ל)3חודשים(.
מימושאחדהמסלוליםהאישייםייעשה
תוך4שניםמיוםהשיחרורמשירותחובה
בצה"ל.ב–1996החלדיוןמחודשבתקנון
הבניםבמטרהלעדכנו.

תקנוןכלביםמסדיראתהיחסים
המיוחדיםשביןהאדם)החבר(וידידו
הנאמן)הכלב(ופוסקהלכהבמקרהשל
חילוקידעותביניהם

152

תקנוןכלבים-בתקנוןמוגדרגידול
כלביםכתחביב)ע"ע(.מוגדרותחובותיו
וזכויותיושלמגדלכלביםונקבעההבחנה
ביןמגדלכלביםגזעייםללאגזעיים.כל
ההכנסותממכירתגוריכלביםנכנסות
לקופההמשותפתוכן,כלההוצאות)מזון,
טיפולרפואי(ע"חהקופה.האחריותעל
אחזקתהכלבים,עלנקיונםועלשמירת
איכותהסביבהמוטלתעלבעליהכלבים.
תקנוןהכלביםעלכלסעיפיואושרמחדש
ב–.1993
תקנוןעבודה-אושרלראשונהב–,1962
כפישהתקבלבמועצתיגור.מאזעברכמה
וכמהשינוייםותוספות.ישבוסעיפים
רביםהמגדיריםאתסמכויותיהםשלבעלי
התפקידיםבתכנוןובביצועהעבודותבמשק
וכןאתתפקידמרכזיהענפיםבארגוןיום
העבודה.ישבוגםהגדרתחובותיהם
וזכויותיהםשלכלחברוחברהלגבי
משמעתעבודה,אורךיוםהעבודה,יציאה
לחופשיםוהשתתפותבתורנויותוגיוסים
)ע"ע(.ישנםסעיפיםהדניםברישוםשעות
נוספות,ובקביעתתקניםלעבודתמטפלות,
מורים,סטודנטיםועובדיחוץ.לגביעבודה
בשבתנקבעתקנוןנפרד.ב–1995החלו
בדיוןמחודשעלתקנוןהעבודה.
תקנוןרכב-מאזהונהגהרס"ן)ע"ע(,
נקבעגםתקנוןהשימושברכבלנסיעות
פרטיותומשקיות.מאזעברמספרשינויים
והתיקוןהאחרוןלתקנוןהרכבנעשה
ב–.1995הכלליםהעיקרייםהם:א(קיבוץ
בארייספקרכבלכלחבריולכלהזמנה
שניתנהיוםקודםלכןבכלימותהשנה
וללאהגבלתזמן.ב(החיובייעשהלפי
חישובשלזמןהשימושברכבולפימספר
הקילומטרים,במחיריםשייקבעומראש
בהתאםלימיםולשעותהשימוש.
תקנוןשיכון-ישבו:א(הגדרתדירת
קבעלמשפחה,דירתקבעליחיד,דירת
מעברודירהזמנית.ב(קביעתסדריעדיפות
לדירותקבע)משפחהעםילדאחדויותר
ומשפחהללאילדים(.ג(סדריעדיפות
במקרהשלמחסורבדירות.ד(מעבר
מקומהשניהלקומהראשונה.ה(המעבר
לדירותקבעייעשהע"יו.שיכוןוועדת
חברה,עפ"ינקודותותקוגיל.ו(הקצאת
דירותלמטרותקליטהתעשהע"יפורום
רחב)מזכירות,ו.שיכוןוועדתקליטה(.
תקציבאישי-סכוםכסףהעומדלרשותו
שלכלחבר,במסגרתתקציבהוצאות

˙ ˜ ˆ Ò Â Ò È · †· È

הקיום.מאזשהתקבלההצעתצלח"ת
)ע"ע(,הועברולתקציבהאישימספר
תקציביםשהוקצולסעיפיםמוגדרים.
התקציבהאישיב–1995מהווהכ–30%
מתקציבהקיוםוהמגמההיאלהגדילאת
חלקובסךתקציבהקיום.
תקציבביסוס-הלוואותבתנאיםנוחים,
שניתנולקיבוץבארי,כמולקיבוצים
אחרים,במסגרתתקציבהסוכנות)ע"ע(.
מטרתוהיתהלבססאתהתשתיתהכלכלית
שלהקיבוץעלמנתלאפשרלוקיום
עצמאי.
תקציבסוכנות-הלוואותבתנאים
נוחים,שניתנולקיבוץבארי,כמולקיבוצים
אחרים,ע"יהמחלקהלהתיישבותשל
הסוכנותהיהודית,מאזהעליהעלהקרקע.
התקציבניתןלשםהקמתתשתיתכלכלית
לקיבוץ)בנייתבתימגורים,מבנימשק,
הקמתענפימשק,ורכישתציודחקלאי
ותעשייתי(,נמשךכלשנותה–50ובשלוש
השניםהאחרונותהוגדרכתקציבביסוס
)ע"ע(.החוזהעלסיוםקבלתהתקציב
נחתםבראשיתשנותה–60והתשלומים
להחזרתואמוריםהיולהתפרשעל47
שנים.בפועלהסתיימוכלתשלומי
ההלוואותלסוכנותבראשיתשנותה–.80
תקציבקיום-מכסהאתכלההוצאות
הדרושותלקיוםהאוכלוסיהבבארי.
התקציביםהעיקרייםהם:התקציבהאישי
))(30%ע"ע(,כלכלה)(17%וחינוך).(11%
יתרההוצאותבתקציבהקיוםהם:בריאות,
מיסים,לימודים,תרבות,הוצאותעל
אנרגיהושונות.ס"ההוצאותהקיום
ב–1995היוכ–17מיליוןש"ח.
תרבות-דףאינפורמציהבעניניתרבות.
החללהופיעבדצמבר1993ביוזמתרכזת
התרבות)גביצ'ריקובר(.מדיחודשיצאו

˙¯·ÔÂ˙Â

˙

לאור7עד8דפיתרבותובס"היצאולאור
כ–130דפים.החלמיולי1995החלו
יוצאיםדפיתרבותע"ירכזהתרבותגיל
חוטר–ישי.עדסוף1995פורסמו25דפים.
תרבותבבארי-הפעילותהתרבותית
מקיפהשטחיםרביםומגווניםוהיאתפשה
מקוםמרכזיבחייםהחברתייםבבארי.דגש
מיוחדהושםעלהפעילותהעצמית,בהכנת
חגים,מסיבותולילותשבת)ע"ע(ובפיתוח
כליםתרבותייםמקומיים)כמוחוגדרמטי,
חוגריקודים,מקהלה)ע"ע(אוחבורות
זמר)ע"ע((.הושקעלאמעטבפיתוח
כשרונותאישייםבתחוםהתרבות,ע"י
קורסים,לימודיםוהשתלמויות.הפעילות
התרבותיתהתבטאהגםבאירגוןביקורים
בהצגותתיאטרון,קונצרטיםומוזיאונים,
צפיהבסרטיםואירגוןחתונותוטיולים
)ע"ע(,עיסוקבכלסוגיהספורטויוזמה
להקמתמבנים,כמוחדר–תרבות,ספריה,
אולםספורטובית–העם.במהלךהשנים
נרכשציודרבלצרכיהתרבות.בשנים
האחרונותפחתההפעילותהעצמיתוהרבה
מושקעבהבאתמופעיםמבחוץ.עדתחילת
שנותה–,60ארגוןהפעילותהתרבותית
היהמוטלעלועדתהתרבות.מאז1962
התפצלוהפונקציותביןמספרועדות)ע"ע(
ובעליתפקידים.אחתלשנתייםנבחררכז
תרבות,האחראיעלכללהפעילות
התרבותיתבבארי.רכזתרבותכיום-גיל
חוטר–ישי).רשימתרכזיתרבותבעבר,
ראהנספח(.
תרבותון-דףאינפורמציהבעניניתרבות.
החללהופיעבאפריל,1979ע"ירכז
התרבות,איציקרותם.יצאלאורמדישבוע
עדשבועייםובס"היצאובאותהשנה30
דפים.ב–1984חודשההוצאתהדפיםע"י
רכזתהתרבותחנהל'הקריצמן,אחתלשבוע
ובס"היצאובאותהשנהכ–40דפים.

תקציבאישי:התחילב–4לא"י;בשניםהאחרונות,עם
התפתחותהכלכלההמקומית,עברלשקליםחדשיםוקיבל
תנופהגדולה-וגםזהלאתמידמספיק
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תרבות:דףכתוםבנושאיארועיתרבותבבארי
ובשטחיהמועצותהאזוריותשבנגבהמערבי;
ההסעהבהתארגנותעצמית
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אוכלוסיתקיבוץבאריבשנים1995-1950
שנה
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

חברים
ומועמדים
61
89
90
110
137
170
186
213
229
271

חברות
ומועמדות
46
58
69
93
122
149
185
202
236
264

ס"ה
107
147
159
203
259
319
371
415
465
535

תושבים
זמניים
2
3
4
5
7
9
4
7
8
16

ילדי
הקיבוץ
23
64
124
169
208
202
210
232
256
268

ילדי
חוץ
32
9
19
24
21
52
27
36
28
28

גרעין
הכשרה
3
58
40
56
34
38
18
42
30
-

חבריםומועמדיםבקיבוץבארילפיגילאיםומיניםב–1995
גילאים
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71ומעלה
ס"ה
הסה"כ

נ
57
62
61
26
40
18
264

ז
70
61
65
22
38
15
271
535
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הורי
חברים
13
5
11
8
14
18
21
16
19
14

עובדים
ארעיים
26
28
26
40
77

סה"כ
נפשות
180
286
357
465
543
664
679
774
846
938
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כמויותהגשםבבאריבמ"מ)בשניםתש"ז-תשנ"ה(
חודשים
שנה
תש"ז46/47
תש"ח47/48
תש"ט48/49
תש"י49/50
תשי"א50/51
תשי"ב51/52
תשי"ג52/53
תשי"ד53/54
תשט"ו54/55
תשט"ז55/56
תשי"ז56/57
תשי"ח57/58
תשי"ט58/59
תש"ך59/60
תשכ"א60/61
תשכ"ב61/62
תשכ"ג62/63
תשכ"ד63/64
תשכ"ה64/65
תשכ"ו65/66
תשכ"ז66/67
תשכ"ח67/68
תשכ"ט68/69
תש"ל69/70
תשל"א70/71
תשל"ב71/72
תשל"ג72/73
תשל"ד73/74
תשל"ה74/75
תשל"ו75/76
תשל"ז76/77
תשל"ח77/78
תשל"ט78/79
תש"ם79/80
תשמ"א80/81
תשמ"ב81/82
תשמ"ג82/83
תשמ"ד83/84
תשמ"ה84/85
תשמ"ו85/86
תשמ"ז86/87
תשמ"ח87/88
תשמ"ט88/89
תש"ן89/90
תשנ"א90/91
תשנ"ב91/92
תשנ"ג92/93
תשנ"ד93/94
תשנ"ה94/95

אוקטובר נובמבר

9.7
1.7
28.2
2.4
3.8
טיפות
5.4
18.9
28.3
97.9
12.0
4.2
8.0
34.8
1.5
5.1
1.7
3.9
45.6
2.5
19.7
11.3
3.1
2.6
10.0
61.1
104.5
27.0
6.0
5.3
14.0
24.3

0.5
12.7
12.5
12.2
123.8
93.6
92.5
59.2
66.5
3.4
14.5
46.0
45.7
0.0
43.9
98.9
26.6
2.2
118.6
36.8
78.9
29.0
60.0
93.1
93.9
129.9
39.8
19.6
2.8
39.4
71.9
0.5
72.8
149.3
9.9
18.9
11.1
332.6
6.0
32.0
55.4
11.4
94.0
97.0
35.0
308.8

דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

139.5
110.9
222.9
44.4
94.3
153.4
53.6
185.6
41.2
11.4
6.6
11.4
50.4
0.0
262.8
61.9
7.3
166.4
45.1
88.8
8.4
86.3
195.6
72.2
15.1
128.5
73.0
52.8
132.3
102.6
166.5
139.3
21.5
31.2
10.7
49.7
87.7
42.2
66.9
177.7
37.9
3.1
237.0
141.8
12.3
281.0

118.6
0.0
9.7
8.3
29.4
11.1
114.3
76.9
121.6
37.7
31.1
143.3
27.7
0.0
91.1
268.4
22.0
119.0
140.4
80.9
49.9
84.5
53.5
108.6
245.0
43.5
20.7
135.6
28.9
57.8
168.7
37.0
41.4
231.9
149.2
3.3
35.8
62.1
84.9
143.1
113.8
179.2
213.6
103.0
139.1
5.6

54.6
86.9
37.3
67.3
36.5
0.0
13.4
73.9
2.9
183.0
13.8
108.1
58.7
45.0
88.7
14.2
70.0
75.3
18.8
0.0
10.5
35.0
63.8
18.5
58.8
143.3
85.4
19.6
20.4
16.8
107.9
33.9
137.5
116.3
2.4
143.6
40.1
28.6
175.5
76.5
27.7
60.9
176.1
163.9
26.2
70.6

9.5
11.9
30.1
99.7
6.0
29.7
62.2
124.3
0.4
45.8
29.5
20.1
0.0
34.0
12.6
94.6
74.1
70.0
18.9
30.1
25.5
2.2
59.4
30.5
32.0
36.7
14.2
47.4
36.8
70.5
61.4
33.3
56.4
58.0
55.6
17.3
3.3
73.0
23.5
0.0
78.0
132.2
12.9
5.0
44.7
9.2

17.9
6.1
4.5
20.0
12.7
8.9
10.2
20.0
0.7
טיפות
0.0
0.0
0.0
11.3
36.5
0.0
0.0
35.6
39.2
9.0
81.5
7.0
0.0
31.3
17.7
3.1
59.0
0.0
25.6
0.0
8.1
0.0
2.0
4.6
31.2
53.4
0.0
0.0
0.0
21.0
0.0
1.0
20.9

מאי

15.5
0.7

1.6
1.0

7.4

15.5

סה"כ
90.0
230.0
400.0
340.0
238.2
312.5
238.1
310.0
300.5
373.1
545.6
255.0
286.5
95.5
328.9
187.9
97.9
538.7
574.5
297.9
444.9
381.6
283.8
217.0
318.5
440.8
322.9
481.2
499.6
239.5
337.9
266.8
316.2
596.1
263.4
329.6
591.8
235.0
274.0
228.8
599.6
461.3
456.3
339.8
392.1
750.1
510.7
271.3
720.4

800

700
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400

300
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100

0

46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52
52/53
53/54
54/55
55/56
56/57
57/58
58/59
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
64/65
65/66
66/67
67/68
68/69
69/70
70/71
71/72
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
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ממוצעב–10שנים)תש"ז-תשט"ז(

283.2מ"מ

ממוצעב–10שנים)תשי"ז-תשכ"ו(

320.8מ"מ

ממוצעב–10שנים)תשכ"ז-תשל"ו(

363.0מ"מ

ממוצעב–10שנים)תשל"ז-תשמ"ו(

343.9מ"מ

ממוצעב–10שנים)תשמ"ו-תשנ"ה(

473.0מ"מ
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חבריבארילפיארצותמוצאם)כוללנפטרים(ב–1995
אוסטריה
אוסטרליה
איטליה
אלג'יריה
אנגליה
ארגנטינה
ארה"ב
בולגריה
בלגיה
ברזיל
גרמניה
דרוםאפריקה
הולנד
הונגריה
טוניס
טורקיה

3
2
2
1
11
14
10
2
3
3
9
2
1
5
2
3

יוון
ישראל
מצרים
מרוקו
סוריה
ספרד
עירק
פולין
פרס
צ'ילה
צ'כיה
צרפת
קנדה
רומניה
רוסיה
תימן

1
420
3
4
2
2
18
12
5
1
1
2
2
7
16
2

סה"כ

571

חבריבארילפימסגרותחברתיות)כוללנפטרים(ב–1995
מייסדים,ותיקיםובני/בנותזוג
ההכשרההבבליתובני/בנותזוג
הכשרת"במעלה"ובני/בנותזוג
חברת"איתנים"
חברת"בארות"
הכשרת"אלומה"
גרעין"מבשרת"
הכשרת"שקמה"
גרעין"דרום"
גרעין"עתיד
גרעין"אביר"
גרעין"תל–גב"
בוגריביה"ס
בניזוגלבוגריביה"ס
נקלטים)מהעירלכפר(

68
6
30
6
5
5
2
5
6
2
272
69
88

סה"כ

564

המוצאהתנועתישלחבריבאריב–1995
הנוערהעובד)כוללהכשרתבמעלה(
תנועתהצופים
"החלוץ"מבבל
חטיבתבניהקיבוץ)הנוה"ע(
חטיבתחברותהנוער)הנוה"ע(
נקלטים)מהעירלכפר(
נקלטים)עולים(

42
26
9
329
24
56
49

סה"כ

535
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תשמ"ז-ביה"סהממלכתיבבאריבשניםתשי"ב
מהם
ילדיחוץ
6
12
20
45
24
122

מספר
תלמידים
9
52
134
168
198
298

מספר
כיתות
1
4
8
10
11
11

שנה
תשי"ב
תשי"ח
תשכ"ח
תשל"ח
תשמ"ז
תשנ"ג

1995-1963מחזוריביה"סבבארי
,ubua

ovn
.uj hskh

hrtcc

uthcv
duz hbc

ukpb
urypbu

uczg
urzju

uczg

urcg
.ucek
rjt

ovn
.ujΩhskh

unhhx
x"vhc

8

13

5

3

1

5

1

12

18

1963 d"fa, - 't ruzjn

kat

4

6

3

8

10

1964 s"fa, - 'c ruzjn

,cvka

3

10

2

4

3

6

17

1966 u"fa, - 'd ruzjn

rurs

1

4

1

6

3

3

13

1967 z"fa, - 's ruzjn

vbt,

2

9

3

3

13

1968 j"fa, - 'v ruzjn

vcrg

6

2

2

4

14

1970 k"a, - 'u ruzjn

xsv

12

7

1

3

11

2

20

1971 t"ka, - 'z ruzjn

ohkucha

10

8

5

10

2

1

17

1973 d"ka, - 'j ruzjn

rcm

7

3

1

11

2

2

19

1974 s"ka, - 'y ruzjn

ipd

6

4

1

10

1

3

16

1975 v"ka, - 'h ruzjn

iunhr

1

9

3

2

11

3

3

21

1976 u"ka, - t"h ruzjn

o,ur

5

5

2

1

11

3

18

18

1977 z"ka, - c"h ruzjn

iukt

5

3

1

11

2

15

1978 j"ka, - d"h ruzjn

kes

6

3

1

11

3

16

1979 y"ka, - s"h ruzjn

vyha

7

5

2

13

6

1

8

3

3 kkuf
ohgr hskh

1

1

1

1

1

1

4

8 kkuf
vhnhbp hskh
16 kkuf tk
vhnhbp hskh

4

5
8

1

1

1

vba - ruzjn

v,hfv

1

21

1980 n"a, - u"y ruzjn

ids

16

8

22

1982 c"na, - z"y ruzjn

rnug

8

1

16

1983 d"na, - z"h ruzjn

curj

11

2

14

1984 s"na, - j"h ruzjn

;zhaqrnu,

15

17

17

1985 v"na, - y"h ruzjn

,hrhg

2

2

1

13

5

7

2

20

1986 u"na, - 'f ruzjn

,hmrj

2

13

3

5

3

18

1987 z"na, - t"f ruzjn

rsv

2

20

1

2

3

22

1988 j"na, - c"f ruzjn

zudt

4

16

1989 y"na, - d"f ruzjn

zrt
;km

1

10

6

4

4

10

14

14

1990 i"a, - s"f ruzjn

1

16

2

2

18

1991 t"ba, - v"f ruzjn

,hz

1992 c"ba, - u"f ruzjn

iuktm

2

22

3

1

21

3

3

16

1

3

3

25

1993 d"ba, - z"f ruzjn

xherb

21

1994 s"ba, - j"f ruzjn

,per

16

1995 v"ba, - y"f ruzjn

vrghqiuhcx

1996 u"ba, - 'k ruzjn

vbck

1997 z"ba, - t"k ruzjn

hbugcm

1998 j"ba, - c"k ruzjn

vkt

:,urgv
ohkkfb wurypb - ukpb /1
/hrtcc
obht vhnhbp ut ouh hskh /2
/ihbnc ohkkfb
ohkkfb obht w"urzju uczg" /3
/ohczugv ihbnc
xherbuktm z"f-u"f ruzjn /4
/,jt v,hff unarb vrghqiuhcx - y"f ruzjn /5
/"ruacv vkgn"c 't ruzjn -
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1999 y"ba, - d"k ruzjn

,u,

2000 x"a, - s"k ruzjn

xhrht

2001 t"xa, - v"k ruzjn

;usrv

2002 c"xa, - u"k ruzjn

kyp

2003 d"xa, - z"k ruzjn

jup,

2004 s"xa, - j"k ruzjn

ihnxh

2005 v"xa, - y"k ruzjn

i,k,

2006 u"xa, - 'n ruzjn

icscus
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דפוסבאריבשנים1995-1964

100
80
130

125

1995

1993

60
84

1964
1984
1989
1993
1995

17
60
84
125
130

120

40

60

שנה

עובדיםבממוצע

140

17

1989

1984

20
0

1964

צריכתהחשמלבקיבוץבאריבשנים1995-1985
צריכתהחשמלבבאריב–771,000-1985קוו"ש
צריכתהחשמלבבאריב–1,032,000-1986קוו"ש
צריכתהחשמלבבאריב–5,200,000-1992קוו"ש
צריכתהחשמלבבאריב–6,200,000-1994קוו"ש
צריכתהחשמלבבאריב–6,350,000-1995קוו"ש*

7,000,000
6,000,000
5,000,000
6,350,000

6,200,000

5,200,000

1,032,000

3,000,000
771,000

1995

1994

*)1/3מהכמותצרךהדפוס(

4,000,000

2,000,000
1,000,000
0

השיכוןבבאריב–1995
הוקמובשנים שם
1950/52
1958/72
1982/84
1972
1973
1961/72
1975/83
1988
1980/83
1988/93
1992
1995

מספרבתים

מספרדירות

שטחהדירה

בתיסוכנות
"רישים"
קומתיים
)לאחרהרחבה(
אשטרומים
אשטרומיםביה"ס
שיכוןנעורים
שיכוןותיקים
)לאחרהרחבה(
שיכוןצעירים
שכונת"אורנים"
שיכוןרווקים
שכונת"הדרים"

11
4
27

44
16
108

11
2
6
17

53
13
20
68

9
10
4
4

36
30
8
12

22מ"ר
25מ"ר
36מ"ר
80מ"ר
20מ"ר
20מ"ר
23מ"ר
50מ"ר
70מ"ר
24מ"ר
74מ"ר
25מ"ר
80מ"ר

סה"כ

105בתים

408דירות
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1992

1986

1985
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חבריבאריהוותיקים
רשימתהחבריםוהחברותהוותיקיםבקיבוץבארי)ינואר(1996
דןאבנדז"ל,ירדנהאבניז"ל,שמואליקאבני,אשתיאפרת,דודאפרת,מאיר)בוכסי(בוכסווילר,רפאל)ברנדי(בר–לב,אברהם)בוריס(בר–סיני,מריםבר–סיני,
לאצ'הגדיש,מיכאלגדיש,יואבגורל,אליהוגת,אברהם)בודא(דגן,גנוסיהדגן,מנחם)מנדוש(דוד,אברהםהברון,רנההברון,יונה)עברי(וכסלר,אליעזר
)לזר(זורע,רבקהל'הזורע,חייםחוטר–ישי,לאהחוטר–ישי,מוטיחיות,יאירחצרוני,מרגליתחצרוני,יעקבחרובי,אהרןיצחקי,זרובבל)בבל(לב,חיהל'ה
לב,מוטקהמנור,אביבהסלע,אברהם)במיק(סלע,ארק'הפרומקין,רחלצייג,מנוחהקלמר,ראובןקלמר,איזירייך,שרהרייך,זאברפופורט,יהודית
רפופורט,אליהורואש,מלכהרואש,אברהםשורקז"ל,רבקה)מילס(שורק,אסףשלויז"ל,לילישפיץ,אנדדאלדן.
חבריקדמההוותיקיםשהצטרפולבארי:
אבאברמק,חנהברמקז"ל,דבל'הגיטל,פנינהגיטל,אברהםהןז"ל,יהודיתהן,הושעלבז"ל,שותהלב,אברהםצוקרמןז"ל,שרהצרניק.
בנותזוגלחבריםותיקים-ינואר1996
עתליהאבנדז"ל,שריאלדן,חסידהבוכסווילר,אסתרבר–לב,עליזהגורל,רותהגתז"ל,שלוהחיות,מריםחרובי,שלומיתיצחקי,סגולהמנור,רותיפרומקין,
תמרשלוי.
חבריהצופיםב'–בארותשהשתתפובעליהלנחאבירבי"אתשריתש"ז)(6.10.1946
דןאבנדז"ל,שרגאאייזן,דודאיז'ביצר)בצר(,בוריסבר–סיני,יהודהזיו)איז'ב(,זיאמהכרמלי,מנחם)מנדוש(דוד,רנההברון,משההלרז"ל,יונה)עברי(
וכסלר,רבקהל'הזורע,אהרןידלין,מוטקהמנור,רפימנדלמן,אריהפרלברג)פרול(ז"ל,ארק'הפרומקין,מאירפלדמןז"ל,ראובןקלמר,אליעזרשפר,שרה
רייך,שייק'המיכאליז"ל,אסףשלויז"ל.
חבריקדמהשהשתתפובעליהלתל–תורמוסבי"אתשריתש"ז)(6.10.1946
אבאברמק,הושעלבז"ל,שותהלב,אברהםצוקרמןז"ל.
חבריבארישהשתתפובהורדתמעפילי"שבתאילוז'ינסקי"
בוריסבר–סיני,מיכאלגדיש,יואבגורל,גנוסיהדגן,אברהםהברון,יונה)עברי(וכסלר,לזרזורע,יענקל'החרובי,אהרןיצחקי,בבללב,במיקסלע,ארק'ה
פרומקין,מנוחהקלמר,שרהרייך,זאברפופורט,יהודיתרפופורט,רחלשזר,שאולשמאי,לילישפיץ.

השליחיםלחו"לבשנים1995-1950
שנה
1950
1950
1953
1958
1960
1967
1970
1970
1976
1978
1984
1984
1990
1995

שמות
רפאלצורני
יואבגורל
אהרןושלומיתיצחקי
שלמהגביש
דודעמוסי
הנריפילו
בודאוגנוסיהדגן
יעקבודליהברקאי
רוניונועהלוי
אוריבן–צבי
יואלויהודיתמגיד
עמריומימיקלמר
דניוחוהבן–צבי
רוניונועהלוי

מטעם
"החלוץ"
"החלוץ"
"דרור"
"דרור"
"דרור"
"דרור"
משרדהחוץ
"דרור"
"דרור"
"דרור"
"דרור"
"הבונים–דרור"
הקהילההקונסרבטיבית
"הבונים–דרור"

היעד
עירק
עירק
מרוקו
קנדה
בלגיה
צרפת
דומיניקנה/ניקרגואה
קנדה
צרפת
אנגליה
אנגליה
דרום–אפריקה
ארה"ב
צרפת

160

התפקיד
אירגוןעליה
אירגוןעליה
הדרכהואירגוןעליה
הדרכהואירגוןעליה
הדרכהואירגוןעליה
הדרכהואירגוןעליה
הדרכהחקלאית
הדרכהושולחןעליה
הדרכהושולחןעליה
הדרכהושולחןעליה
הדרכהושולחןעליה
הדרכה
הדרכה
הדרכהושולחןעליה

משךהזמן
שנהוחצי
שנהוחצי
3שנים
3שנים
3שנים
שנתיים
שנתיים
שנתיים
שנתיים
שנתיים
שנתיים
3שנים
3שנים
שנתיים
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בעליתפקידיםבשנים1995-1946

שנה
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

מזכירפנים
אהרןידלין
"
גדעוןלב/בוכסי
רפילפיד
"
אהרןיצחקי
"
ארק'הפרומקין
יוקיגרוספלד/מנוחהקלמר
לזרזורע
שלמהגביש/איציקרותם
לזרזורע
אליהוגת
"
בוריסבר–סיני
"
במיקסלע
"
אבינעםסיון
לזרזורע
"
ארק'הפרומקין
"
ברנדיבר–לב

מרכזמשק
בודאדגן
זאברפופורט
בודאדגן
אברהםהברון
בודאדגן
שמואלאבני
"
"
דןאבנד
בודאדגן
במיקסלע
"
"
בבללב
"
"
זאברפופורט
"
"
הושעלב
בודאדגן
"
"
ספיכהן

גזבר
שמואלאבני
ברנדיבר–לב
"
בודאדגן
ברנדיבר–לב
בוכסי
"
איז'ב)י .זיו(
בוריסבר–סיני
"
איז'ב
"
דןאבנד
"
"
שמואלאבני
"
יעקבחרובי
"
"
דןאבנד
"
"
חייםרענן

רכזקניות
ארק'הפרומקין
רפימנדלמן
"
ארק'הפרומקין
"
איזירייך
"
יעקבחרובי
"
"
"
חייםרענן
"
יוסףשזר
"
שלמהגביש
"
מנדושדוד
"
יעקבחרובי
"
אברהםשורק
"
אפיצורף

רכזעבודה
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

אקונומיה
יונהוכסלר
"
לילישפיץ
מנוחהקלמר
יהודיתרפופורט
"
אשתיאפרת
"
חיהל'הלב
"
אשתיאפרת
"
גנוסיהדגן
אברהםשורק
"
לילישפיץ
"
חיהל'הלב
"
"
"
יוסל'הכפרי
"
"

מחסנאית
גנוסיהדגן
"
מלכהורונה
"
"
תקוהגרוספלד
אהובהשלו
"
גנוסיהדגן
"
דיתהסנה
"
רחלצייג
"
שרהרייך
"
רותהגת
"
"
יונהוכסלר
"
צפרירהשומרוני
"
"

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

"
תמרשלוי
"
חנהברמק
"
חייםרענן
"
מנצ'רדבורי
"
חנןבשוראי
"
"
אלוןכסלו
"
מריםחרובי
אסתרבר–לב
"
לזרזורע
"
תמרשלוי
"
מנצ'רדבורי
"
"
ניראילן
"

"
"
זאברפופורט
"
"
ברוךבהיר
"
"
"
זאברפופורט
"
"
רןלב
"
"
"
עמיתשלוי
"
"
אביצור
"
"
עדידגן
"
"
"

"
איציקרותם
"
"
ספיכהן
"
"
בוריסקפיטנוב
"
"
"
עמריקלמר
"
"
צביקהגתי
"
"
"
רפיסבירסקי
"
"
"
צביסוכמן
"
"
"

"
יעקבחרובי
"
אבאברמק
"
"
איציקקוזין
"
ברוךמאיר
"
גדעל'ההלמן
"
"
"
משהשגב
"
ז'קובן–יעקב
ברוךמאיר
"
"
גדעל'ההלמן
איציקרותם
משהאבוטבול
גדעל'ההלמן
"
"

יואבגורל
"
לילישפיץ
"
ברוךבהיר
בבללב
"
בוריסבר–סיני
זאבעופר
חזייחזקאל
יובלגדיש
ספיכהן
עמירילב
בודאדגן
אליהוגת
לאהק'הקפיטנוב
ארנוןשזר
בוריסבר–סיני
חנןבשוראי
דודכהן
צביסוכמן
ענתגתי
"
זאבהקר
"
אשלגת

אבאברמק
"
שמואלאבני
"
ציקיקריצמן
"
משהאבוטבול
"
אביגדוראלון
אברהםשני
"
"
משהאבוטבול
"
"
עדהשזר
אביהחצרוני
"
מניגודארד
"
"
"
"
"
חזייחזקאל
"

חיהל'הלב
"
רותהגת
"
"
לאהל'ההלמן
"
"
חוהבן–עמי
חסיהדר
"
"
"
מימישלוי
"
"
"
"
מיכלכהן
"
"
"
לאהק'הקפיטנוב
"
"
"
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בעליתפקידיםבשנים1995-1951

שנה
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

מרכזו.חברה






שמואלאבני
"

חנןבשוראי
"
אבינעםסיון
"
"
יהודיתהן
"

רכזתרבות











לזרזורע
אהרןיצחקי
"
יאירחצרוני
"

מנהלביה"ס




יהודהאילן
"
אהרןיצחקי
"
ארק'הפרומקין
"
זאבוכסלר
"
"
אסףשלוי
שרהרייך
אביבהסלע

מרכזגר"ג




יהודהאילן
"
אהרןיצחקי
"
ארק'הפרומקין
אהובהאדמתי
חנהרענן
בבללב
שלומיתיצחקי
"
דןאבנד
חנהברמק

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

אהרןיצחקי
"
אברהםהן
"
"
יאירחצרוני
בודאדגן
"
תמרשלוי
"
אברהםהן
"
מריםחרובי
צפיסיון
שמואלאבני
"
חנהרענן

גדעל'ההלמן
"
רנההברון
אודיבר–סיני
דודעברי
"
עמריקלמר
"
יגאלזורע
לזרזורע
רותיפרומקין
חנןבשוראי
איציקרותם
חנהל'הקריצמן
"
גילחוטר–ישי
יואלמגיד

לילישפיץ
ארק'הפרומקין
"
מנוחהקלמר
אביבהסלע
שושפלד
זאבוכסלר
אילהנטע
מנוחהקלמר
"
"
אילהנטע
"
מנוחהקלמר
אילהנטע
לזרזורע
מנצ'רדבורי

"
"
עתליהאבנד
אסתרבר–לב
"
"
"
מריםחרובי
"
חוהבן–עמי
אילהנטע
סגולהמנור
"
נעמינגלר
חסידהבוכסוילר
אילהחצרוני

בבללב
"
"
"
במיקסלע
"
"
"
"
"
"
"
"
"
גיוראעוז
"
"

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

"
"
יורםבר–סיני
"
יואלמגיד
"
אילהחצרוני
"
"
תמרבן–צבי
רוניתפלוטקין
"

חנהלהקריצמן
אפריםלוי
רנההברון
ציפימשא
סמדרחוטר–ישי
יהודיתמגיד
"
רותיפרומקין
"
פרחפילו
גביצ'ריקובר
גילחוטר–ישי

"
"
"
חסידהבוכסוילר
"
"
שושק'השטינהרדט
"
"
"
מתיוויס
"

רותילב
נמרודבריל
"
תמרבן–צבי
"
הדסדגן
"
רוניתפלוטקין
"
חייםילין
צביהמאיר/מעיינההרשקוביץ
דליתיצחקי
"

"
"
ברוךבהיר
"
אלוןכסלו
"
"
גיוראעוז
"
"
הראליצחקי
"
"
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מנהלהדפוס
לזרזורע
בבללב
יוקיגרוספלד
בבללב
צביפרץ
אברהםשורק
"
"
לזרזורע
איצ'הלוי
לזרזורע
איזירייך
"
"
יעקבצמח

‡¯±ππµ≠±π¥¥†È ¯‡·†˙ Â„ÏÂ˙·†Ì ÈÚÂ

ת א ר י כ ו ן  א ר ו ע י ם  ב ת ו ל ד ו ת  ב א ר י  ) ( 1 9 9 5 - 1 9 4 4
1944

20ביוני
30ביולי
5בנובמבר
5בנובמבר
4בדצמבר
24בדצמבר

הכשרתהנוה"עממעוז–חייםיוצאתלכפרסולד.יסודקב'"הסוקלים".
הכרזתהכשרותהצופים)מעוז–חיים,חפציבה,דורות(על יסודקב'הצופיםב'.
יציאתקב'"הסוקלים"לעצמאותבמושבהגדרה.
יציאתקב'הצופיםב'לעצמאותבמושבהבנימינה.
הקבוצהבגדרהמשנהאתשמהל"בארות"ומגדירהעצמהלקיבוץ–המאוחד.
ראשוניחברי"בארות"מצטרפיםלפלוגתהעבודהבסדום.

1945

5במאי
7באוקטובר
9באוקטובר

נולדעמירילב,הבןהבכורב"בארות".
קב'הצופיםב'מגדירהעצמהלקיבוץ–המאוחד.
איחודהפלוגהבבנימינהעםהפלוגהבגדרהלקבוצת"הצופיםב'–בארות".

1946

6באוקטובר

התנחלותבאדמותנחאביר,במסגרתעלייתי"אהנקודות.

1947

1בינואר
12במרץ

איחודעםקבוצת"החלוץ"מבבל-הגרעיןהבבליהראשון.
חבריםמהקבוצהמשתתפיםבהורדתמעפיליםמהאניה"שבתאילוז'ינסקי"12.ח"חגורשולקפריסין3,מהםנשאריםשם
בשליחות.
קוהמיםהראשון)"(6מגיעעדלנחאביר.

ספטמבר
1948

1949

הפלמ"חקובעאתאחדמבסיסיובנחאביר,חבריומסייעיםבביצורים.
ינואר
הפגזהמצריתראשונהעלנחאביר.
18במאי
ראשיתהמצורעלהנגב.כיתהיוצאתלמקשאתמסילתהברזלעזה-אל–עריש.
יוני
ההתקפהעלבארותיצחק.מתבצריםבמשלטהגופרית.
15ביולי
15באוקטובר חברתהנוערהראשונה)מרומניה(,מגיעהכתגבורת.
פריצתהדרךלנגב.נחלציםמהמצור.

נובמבר

ראשיתההעברהלאדמותווחידאת-באריהחדשה.
בועדתהשמותאושרהשם"בארי",ע"שברלכצנלסון.
חוסלהמחנהבגדרה.החברים,החברותוהילדיםהועברולבאריהחדשה.

1950

9במרץ
28במרץ
2באפריל
מאי

ראשוניהכשרת"במעלה"מגיעיםלבארי.
דואר–נעמופעללראשונה).עדכההתקבלהדוארבת"א(.
אוטובוסראשוןמגיעלבארי)רקפעמייםבשבוע(.
רוכשיםמכונותדפוסוסדריה.הםהוצבובביתהערביהישן.

1951

12ביוני
ספטמבר

קבוצתהנח"להראשונהבבארי.
נחנךהכבישמסעדלנירים-כבישבארי.

1952

ינואר
20במאי
יוני
יוני

חג5שניםלעליהלהתיישבות)7שניםלעצמאות(.
פילוגבקבה"מ.חלקמחברימפא"יעוזביםאתבארי.
קב'"במעלה"מתקבלתלחברות-השלמהראשונהלבארי.
חברתהנוערהראשונה"-איתנים"-לבארי.

1953

אוגוסט

40מכשירירדיוראשוניםחולקולחברים).המימון-מגיוסיחבריםבשמירהעלמתקניהקידוחשלמחצביישראל(.

1954

אפריל
מאי
מאי
יוני
יולי
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
נובמבר

קוהטלפוןהראשוןלבארי.מספרו-מגדל.101
תנובתהחלבברפת1000-ליטרליום.
הפגזהמצריתעלבארי.מתיחותוכוננותבאזור.
בצירענביםראשוןבכרם.
חנוכתבניןהמרפאההראשון.
תסיסהבמפ"ם.ויכוחיםעלהנושא:הקיבוץוהמפלגה.בבארינתגלה"תאמחתרתי"שמאלני.
בתוםויכוחסוערעוזביםמספרחברימפ"םאתהמשקועובריםברובםלקיבוץעין–דור.
תקנוןהניקודלאספקתריהוטוציודאושרבאסיפה.
בטקסחגיגינגזרהסרטלפתיחתה"שמייקה"הציבוריהבנויהראשוןבבארי.
המקהלהמשתתפתבכנסהמקהלותבב"שוזוכהלהצלחה.
כניסהלביתהכוללהראשון).צריףמשופץבאזורביה"ס(.

1955

ספטמבר
אוקטובר
3באוקטובר
11בנובמבר

הפגזהעלשדותהכותנה.ילדיהגןובניהחטיבהמקיבוץאפקשהובשטחבעתההפגזה.החלובעבודותביצורים.
נחיתתארבהבאזורבארי,גרםלנזקיםבשדות.
הופעת"יומוןבארי"מס',1במקבילל"יומןבארי".
להקתארבהאדוםעברהבאזור,בלאשגרמהלנזקרב.

1956

26במרץ

ערבפסחתשט"ז-עובריםלחדר–האכילההחדש)הצריףהגרמני(.לראשונה-כסאותבמקוםספסליםושולחנותמצופים
פורמיקה.



מרץ
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מגיעים200מתנדביםמהעירלעזרהבביצורים,בחפירתתעלותקשר,בנייתמקלטיםובמתיחתגדר.
1במאי
מתגברתפעילותה"פדאיון"במיקוש,פיצוץקוהמיםורצחממארבים.
מאי
גזהצאן-משותףל–7משקים;בסיוםהעבודה-חגהגז.
מאי
פתיחתתחנתדלקלטרקטוריםבבארי.
29במאי
14באוגוסט פתיחתבריכתהשחיהבטקסחגיגי.
ד"רמנחםומשפחתומגיעיםלבארי.
ספטמבר
מספרהילדיםבבארי100-ילדים.
ספטמבר
29באוקטובר מלחמתקדש.מצבחירוםבמשק.החבריםבעמדות.גבעתשולה-ביתקברותצבאיארעילחלליהמלחמה.
רצועתעזהנכבשה)"שוחררה"(ע"יצה"ל.רגיעהמבחינהבטחונית.
4בנובמבר
17בנובמבר טיולקבוצהראשוןלסיני.
1957

8במרץ
5במאי
7במאי
10במאי
1ביוני
8ביולי
14באוגוסט
19באוגוסט

נסיגתצה"למסיניומרצועתעזה.בארישובישובספר.
בטקסרברושםהופעלגנרטורחדש.מעתהחשמלללאהגבלה.
נחנךמכוןחליבהחדש.מעתהמובלהחלבבמיכלית,במקוםבכדים.
בחדר–האכילההותקנותאידוארלחברים.
טקסחגיגילפתיחתמגרשכדורסל,בתאורהמלאה.
תחנתהשידור",קולישראל",משדרתמבאריאתהתכנית" -ניחוחחציר",בהשתתפותחבריבארי.
ה"כלבויניק"יצאמהשימוש.
לפידאשפרץמקידוחהנפטשלידגבעתשולה,התנשאלגובהרבוהאיראתכלהסביבה.האשכובתהלאחריממה,בעזרת
דחפורוסילוןמיםחזק.

1958

3במרץ
17ביולי
25ביולי
19בנובמבר

בטקסרברושם,נתקבלוהבניםהראשונים)קב'"אשל"(לתנועתהנוה"עולחטיבתבניהקיבוץ–המאוחד.
הוחלבנטיעתהפרדס.
דפוסבאריהועברלמבנההחדש.
סופהעזהפקדהאתהאזור.בבאריהועפוהגגותשלהלולוסככתהטרקטורים.האורוהנהרסהכלילוהנזקנאמדבאלפיל"י.
החבריםנקראולגיוסכללילתיקוןההריסות.
נסללוהמדרכותהראשונות.התשתיתמחומרואדיועליושכבתזפת.
להקתארבהפקדהאתשדותהמשקוגרמהלנזקים.חברים,חברותוילדיםהתגייסולגרשם.

נובמבר
15בדצמבר
1959

התקבלהההצעהלשבוץהחבריםבענפיהשירותבשבתות,אחתל–4שבועות.
30במרץ
25באוגוסט הוחלטלחסלאתה"אווזיה".
29בספטמבר נסיוןראשוןלחלקסוכרחופשיבחדר–האכילה.
אושרהבאסיפהההצעהלעבורלשיטת"קבוצותבגדים".כ"איכוללבחורבגדימנוחהמתוךמספראפשרויותבחירה.
1בנובמבר
20בנובמבר הופיעיומוןה–.1000
16בדצמבר במשקישנםכבר5זוגותאופניים:לשלחין,למטע,למרכזהמשק,לחברתהנוערולקב'"דרור".

1960

הוחלטבועדתחברה":לכלחברבמשקתהיהזכותלקבל מהאקונומיה2עוגותבמשךהשנה".
ינואר
בדירהורמוכוסיותלציוןהפעלתמכוןהחליבההחדש.
4בפברואר
15בפברואר מחנההנח"להועברמרשותמשרדהבטחוןלבעלותבארי.
האסיפהמאשרתאתתכניתהביסוסשתוגשלאישורהסוכנות.
8במאי
הפלחהוהשלחיןמעתהענףאחד-פלחין.
9ביוני
"דפוסבארי"מצייןעשורלקיומו.
30ביוני
1בספטמבר גןא'חונךאתביתוהחדששיקראמעתה-גן"כלנית".
4בספטמבר בטקסצנועונחמד,נפתחבאופןרשמי,מצפההכוכבים.
26בספטמבר קטפתכותנהמתחילהאתעבודתהבשדותהכותנהשלבארי.מפעילאותה-גדעוןשומרוני.

1961

12במרץ
29במאי
4ביולי
1באוגוסט

שידורראשוןשל"קולבארי"בשעה06:15וב–.18:40
בטקסקצר)ניפוץבקבוקבירה(,נחנךהאסםהחדש.הובלתהגרעיניםמהשדה-במיכליותבמקוםבשקים.
בהשתתפותסופיטאקר,נציגיעלית–הנוער,עתונאיםוצלמים,התקייםטקסחנוכתפינתהנוערע"שסופיטאקר.
הגנרטור"הזקן"חדללהשמיעפעימותיו.קיבוץבאריחוברלרשתהחשמלהארצית.

1962

22בפברואר
5במרץ
6באפריל
13באפריל
16ביולי
9בנובמבר
5בדצמבר

צריףהתרבותשופץוהפךל"מועדוןלחבר".
החלוביציקתמדרכותמבטון.
הספרליאוןחונךמספרהחדשה-הכוךבצדהמערבישלהמקלחתהציבורית.
פתיחהחגיגיתשלהמקלחתהציבוריתהחדשה.
הצטרפולבארי4-משפחותעםילדיהםו–6יחידיםמקיבוץקדמה,לאחרשהתפרק.בס"ה26-נפשות.
משלוחראשוןשלפריהדרמהפרדס288.תיבותתפוזיםו–360תיבותאשכוליות.
דייריםראשוניםנכנסיםלגורבבתיהקומתיים.

1963

1במרץ
10ביולי

צריףחדר–האכילההישןפורקוהונחהבמקומואבןפינהלהקמתמחסןהבגדיםהחדש.
באספתחבריםרבתמשתתפים,אושרוהבניםהראשונים-קבוצת"אשל"-לחברות.

1964

ינואר

צוותהפלחיןמקבלאת"פרסהעבודהע"שקפלן".
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בתאונתדרכיםמשולשתביןטנדר,פרהשלניר–עםואוטובוס,נפצעהתמרשלוי.ונהרסהטנדר.
מאי
מרכזהקבה"ממתכנסלראשונהבבארי,בבניןמחסןהבגדים החדש,שטרםהושלם.
3ביוני
הוחלטבאספהלחסלאתענףהצאן.עדרהצאןנמכר.
28ביוני
30באוקטובר בטקסגזירתהסרט,כשחבילותהבגדיםבידנחנךמחסןהבגדיםהחדש.בערבהתקיימהמסיבהסביבשולחנותערוכיםותצוגת
אופנהלפיכלהכללים.
לאחרעכוביםרביםהחלהשמרטףהאלקטרונילפעול.
1בדצמבר
1966

אוקטובר

חגה–20לעליהעלהקרקע.בתכנית:ביצועטקסהאסיף,באומר,צלילומחול,מאתאנדדאלדןודודזהבי.ברכותהילדים,
זיקוקין,רונדוותערוכתתחביבים.באותושבוענערכוגם-מפגשותיקיםבשובל,סיורב–11הנקודות,מסיבהפנימיתו"יום
הילד".

1967

14במאי

בחגהעצמאותהי"טלמדינתישראלולציוןעליית11הנקודותלהתיישבותבנגב,משתתפתמקהלתבאריבטקסהדלקתהמשואות
בהרהרצל.שמואליקאבנימדליקאתמשואת"בארי"ושותהלב-אתמשואת"קדמה".
"מלחמתששתהימים;כ–60שעותרצופותשהוהחבריםשלאגויסו,בעמדותובחפירות.הילדיםוהחברות-במקלטים.גן
"שקד"ועודמספרדירותנפגעומפגזים.חלליחזיתהדרוםהובאולקבורהארעיתבגבעתשולה.היובאזורמספרמקריםשל
היפגעותממוקשים".
המועצההאזורית"חבלמעון",מתקינהקשראלחוטביןישוביהמועצה.
הנכדההראשונהבבארי-סהר-בתלמימיועמריונכדהלראובןומנוחהקלמר.

5ביוני
15ביוני
2באוקטובר
1968

נסתיימהההתקנהוחיזוקרשתהחשמלבבארי.
13במרץ
נערךטקסהסרתהלוטמאנדרטת"ידאנז"ק".ביוםגשוםוסוערהשתתפובטקסאורחיםומכובדים,ביניהםהשריוסףספיר,
25באפריל
שגריריבריטניה,אוסטרליהוקנדה,נציגיקק"ל,משרדהחוץוותיקימלחמותהעולםמאוסטרליהוניו–זילנד.
19באוגוסט הותקןטלפוןציבורי,בחיוגישיר,עםכלהיתרונותורצףשלבעיותותקלות.
29בספטמבר מגיעמכשירטלויזיהראשוןלבאריונימסרלרשותביה"ס.
17בנובמבר במסיבתלילשבת,נחנכהמכבסהחדשהומשוכללת.
27בדצמבר בטקסצנועובשתיית"לחיים"החלובקידוחהיסודותלבית–העם.

1969

יוני
19באוגוסט

נחנךהמבנההחדששלחדרי–החולים.
בכנסשלכלמשקיהאזור,בהשתתפותיגאלאלון)בשםממשלתישראל(,נערךטקסהסבתשםהמועצההאזורית"חבלמעון"
למועצהאזורית"אשכול".

1970

4בפברואר

לאחרדיוניםממושכיםהחלוהארוחותבחדר–האכילהבשיטתההגשההעצמית.

1971

5במרץ
8באוקטובר

"פיהבאר"-גליוןמס',1החללהופיעביוזמתםובביצועםשלקבוצתחבריםצעירים.
מחציתהיובללעליהעלאדמותנחאבירולעליתי"אהנקודות.החגנחוגבאוירהשלרוממותרוח,במעמדאורחיםרביםונציגי
המוסדות.מארועיהחג:סיורלאורךהמובילהארצי,שחריתלילדיםולנוערבאורים,מפגשותיקיםבשובל,יוםהילדומפגן
צניחהשלחבריםמבאריוממשקיהסביבה.בתכנית:מסכתהדורות)אנדדאלדן(וחזיון)טוביהסער(,בביצועמקהלה,רקדנים
וקרייניםמבארי.

1972

גופותיהםשלהחלליםוהנפטרים,חבריקדמההועברולביתהעלמיןבבארי.
14באפריל
15באוקטובר ה"קוביות"לשיכוןצעיריםמתוצרת"אשטרום",הוצבובעזרתמנוףענק,עליסודותבטוןשהוכנומראש.

1973

1בינואר
8בינואר
25במרץ

14באפריל
יוני
6באוקטובר

ִִ1974

לאחרחודשיםארוכיםשלויכוחים,תכנוןועבודותבניה ,נפתחהכלבו,במקומושלהמחסןהכללי.
בטקסחגיגיובמעמדכלהנוגעיםבדבר,נחנךשדהתעופהפרטי)מנחת(משותףלנוול"כימאויר".המוזמניםזכולטיסהבשמי
בארי.
אסוןכבדירדעלקיבוץבארי.עתליהודןאבנד,צפרירהשומרוניושמואלצפוני,נהרגובתאונתדרכיםקטלנית.מכוניתם
התנגשהבמשאיתצבאיתלידברור–חיל.דינהצפוניוגדעוןשומרונינפצעוקשה ,נאבקועלחייהם,אךללאהועיל.דינהצפוני
נפטרהב–28במרץוגדעוןשומרוני-ב–7באוגוסט.רביםבאומכלרחביהארץלחלוקלהםכבודאחרון.עשרותמודעותאבל
התפרסמובעתונותומברקיתנחומיםרביםהגיעולבארי.בקיבוץהוכרזעלשבועאבל.
החלולראשונהלספקמכשיריטלויזיהלחדריהחברים.
מולמשרדיביה"סהוקםצריףהספריהע"שגילאדלז"ל.
מלחמתיוםהכיפורים-עםפרוץהמלחמהנקראורביםמחבריבארילחזית.בביתהתארגנולשעתחירום:במקלטים,בהאזנה
ובמתןעזרהלחייליםהלוחמים.במהלךהקרבותנפצעו10מחבריבארי.דרורמנורוגיוראעוזנפלובשביהמצריושוחררולאחר
45יום.נפלובמלחמה -איילעבריז"ל,אוריחוטר–ישיז"לודוביעופרז"ל.הםהובאולמנוחותבביתהעלמיןבבארי.

19בספטמבר יומוןבארימצייןאתהופעתגליוןמס'.5000
22בדצמבר הוחלטבאספהלחסלאתהמטע,בגללאי–כדאיותכלכליתולנצלאתהקצבתהמיםלהגדלתשטחיהכותנה.
בהשקתכוסיותנחנכההמרפאההחדשה,מבנהנאהומרווח.
לראשונהבבארי-כבישיםפנימייםמצופיםבזפת.
הסדרחדשלאיסוףאשפהע"יהמועצההאיזורית"אשכול".

1975

13בפברואר
מרץ


1976

טקסחנוכתמגרשהטניס.
12במאי
מרכזייתטלפוניםאוטומטיתהוצבהבבארי.
7ביולי
8באוקטובר 8שניםלאחרקידוחהיסודותלבית–העם,נערךטקסחנוכתהבית.
12באוקטובר חגה–30לבארינחוגברובעםועדה,עםאורחיםרבים.
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1977


מועצתהקיבוץ–מאוחדמתכנסתבבאריבבית–העם.הסתיימהבהצלחה,לשביעותרצוןכולם.
4בפברואר
30באוקטובר נחנךגן"חצב"החדש.

1978

במסיבתלילשבתנחנךמתקןהאוטומציהלהשקייה.ההשקייהמופעלתע"ימחשבבשליטהמרחוק.
19במאי
29באוקטובר תרגילאב"כ-היהשםהצופן,בחתימתהמא"ז,ל"יוםהחברה"בבארי.התבטאביוםבילוייםבירושליםומסיבהבבית–העם.
16בדצמבר "במוצ"ש,נולדבמזלטוב,בפעםהראשונהבמרפאתבארי,תינוק,בןלבמביולמשהברק.לאם,לתינוקולצוותהמטפל-שלום".
נחתםהסכםשלוםביןישראלומצרים.המאורעצוייןבחדר–האכילה,בהרמתכוסיתובארוחהחגיגית.

1979

26במרץ

1980

כלטפטפותהנפטלחימוםמים-חוסלו.
17בינואר
לאחרדיוניםעלהמצבהכלכליהקשהשנוצרעקבמדיניותהממשלה,התקבלובאספהההצעותלצימצומיםבצריכהולהגברת
28במרץ
הייצור.
סככתהמטעעברהאתכלהשינוייםהדרושיםלשמשכאולםספורט.
3באפריל
הצריףהשוודי,ששימשכמועדוןלחבר,פורקוהוסרממקומו.השטחמיועדלבנייתחדר–אכילהחדש.
2במאי
הנחתאבןהפינהלחדר–האכילההחדש".יהירצון,ובעזרתהשםוסוללבונה,נזכהלראותומתנוססלתפארתכלהעםהיושב
8ביוני
בקיבוץ")מתוךמגילתהיסוד(.
17בספטמבר בהשתתפותשרהאוצריגאלהורוביץואורחיםרבים,נערךטקסחנוכתקוהייצורהחדשבדפוסבארי"-המחשק".
19באוקטובר "שבועראשונים",במלאות70שנהלתנועההקיבוצית,צוייןבבאריבסדרתארועים,ביוזמתו.התרבותוהסתיים )בהפתעה(
ביוםבילוילוותיקים,באזורמצדהועין–גדי.
31באוקטובר סופהעזהגרמהלנזקיםבפרדס,לגגותבבתימגוריםובמבנימשק.עציםרביםבחצרהמשקנעקרואונגדעו.
15בדצמבר מקלחתהפחהישנהשלבאריפינתהאתמקומהלטובתחדר–האכילההחדש.

1981

התווסףגנרטורחדשוחוברללוחהחשמלהראשי.שניהגנרטוריםמופעליםאוטומטיתבמקרהשלהפסקתחשמלמחברת
5במרץ
החשמל.
בתוםדיוניםממושכים,התקבלהההצעה)במשאל(לעבורללינהמשפחתית).מתוך315חבריםהצביעו-190בעד-97 ,נגד
27במרץ
ו–12נמנעו(.
בעזרתמחפריםשלחב'"חריש",החלהבנייתהמאגרלמישטפונות,לידנחלגרר.המאגרמשותףלבאריולקיבוץרעים.
5ביולי
האקליפטוסהכיגדולבמשק-נגדע,יחדעםהריסתגןא' הישן.במקומוייבנהביתלגילהרך"-ארזים"–"עופרים".
28ביולי
27באוגוסט עלוןחדשיצאלאור"-תוספתן".
13בספטמבר יוםהגבר,אורגןבחשאיותע"יחברותבארי,יוםבילויבירושלים.
15באוקטובר )סוכות(תוכניתהרדיו"כלצבעיהרשת",שודרהמאחתהסוכותבבארי.
19באוקטובר נחנךמכוןהחליבההחדשברפת.

1982

4בפברואר
6ביוני

המשאבותהחלולשאובמיםלתוךהמאגרלידנחלגרר.
מלחמתלבנון.מגוייסיםרביםגוייסולמלואים.הקיבוץמתארגןבהתאם.

1983

2בינואר
4בינואר

נפתחההמרכוליתבמבנהחדר–האכילההחדש.
לאחר3שניםמתחילתהטיפולב"פרוייקט"ולאחר19חודשיבניה,עובריםלחדר–האכילההחדש.הארועהחלבטקספרידה
מחדר–האכילההישןולאחריו-גזירתהסרטבפתחחדר–האכילההחדש,מסיבהוארוחהחגיגית.
חולקו150מקלטיטלוויזיהצבעוניתלכלהחברים,ממחזור"צבר"ומעלה.
הכלבועוברלמעונוהחדשבמרתףחדר–אכילה.
ה"שמייקה"הבנויהראשון,מולהמקלחתהציבורית,נהרסוהוסרמהשטח.
המועדוןלחברנפתחבחדר–האכילההחדש.

27בינואר
2בפברואר
13בפברואר
20בפברואר
1984

טלפוניםחולקולכלהחבריםוהענפיםומרכזייתהטלפוניםהחדשההחלהלפעול.
11במרץ
עלהגרנוליטהוצבו3פסליםשליחיאלשמי.מפעלי"ב שלקב'"תומר".
1ביולי
בארמיםמליחים,נחנכהצפוניתלקב'עלומים.
31ביולי
30בספטמבר הופיעגליוןראשוןשל"כאן".
נחתםהסכםעם"אגד"עלמתןכרטיסינסיעהחופשיתלכל החברים,החלמינואר.1985
5בדצמבר
דפוסבאריפיתחאתה"מעטפית",מוצרדמויאיגרת,לדוורישיר.
נפרדיםמהשמרטף.לילשמירהאחרוןשלהחברותבבתיהילדים.
מעברללינהמשפחתית,מלווהבטקסים,הצגה,ו"הפנינג"המוניבאיזורביה"ס.
סוףסוף!...ישחיוגישירלכלדירותהחברים.
ביתןשמירהחדשומשוכללהוקםלשומריםע"ישערהכניסהלמשק.

1985

16באפריל
16במאי
17במאי
1באוקטובר
22בנובמבר

1986

כיתת"חרצית"יצאהלסיורבמחנותההשמדהבפולין.
18באפריל
חנוכתהמתפרהוהקניוןבמשכנםהחדש)בחדר–האכילההישן(.
30במאי
5בספטמבר "מאפשריםלכלחברהמעוניןבכך,לקבלכרטיסבנקט")מהחלטותהמזכירות(.
12באוקטובר במסגרתחגה–40חולקלחבריםאוגדןנפטריםובודףעםתצלום,ותולדותחייםשלכלנפטר.
17באוקטובר חגה–40לבארי,שבועגדושארועים:ערבשירהבציבור,מפגשקדמאיםלציוןיוםהעליהלקדמה,נפתחה"הגלריה"במרתף
חדר–האכילה,מופעבבית–העםעםהמחזמר"גברתיהנאווה",שנכתבבידינעמישוורץובוצעע"יחבריבארי,מפגשותיקים
)המייסדים(,כנסיםשלחברי"במעלה"",איתנים"ו"בארות".
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1987

אוגוסט
20באוגוסט

ליאוןהספר,שעבדאצלנושניםרבות,סייםאתעבודתוויצאלפנסיה.
הוחלטבאספהלהרחיב24דירותשלותיקים.

1988

3באפריל
11במאי
30בדצמבר

"פיהבאר")הפאב(,נפתחחגיגיתלציבורהרחב,לצעיריםבעיקר.
הוחלבבנייתבתיםללינהמשפחתיתבשכונת"אורנים".
צוות"מק–תיכון".המזכירותמטילהעלגיוראעוז,לארגןצוותלבדיקתנושאבית–הספרהמקומיבבארי)החטיבההעליונה(.

1989

22בינואר
28ביולי
12בנובמבר
נובמבר
3בדצמבר
18בדצמבר

מפגשחבורותזמרמרוחמה,סעד,ניר–יצחק,כפר–עזה,דבירובארי).חוויהמוסיקלית(.
נפתחהבבאריהמועצההרעיוניתשלהתק"ם.המועצהנמשכהיומייםועברהבהצלחה.
אושרתקנוןחדשלנסיעותלחו"ל.
המפעללטיהורמישפכים,השופדן,החלבפעולתו.המכסהלבארי2,300,000-מ"קמיםבשנה.
הוחלטלהקיםצוותלבדיקתשינוימבניבגר"ג.
אסוןכבדירדעלבארי,בשנית.בתאונתדרכים,לידהתחנההמטאורולוגיתבבית–דגן,נהרגורותהגתויעקבברקאי.התאונה
נגרמהכתוצאהמהתנגשותביןאוטובוסוהמכוניתבהנסעו.מנצ'רובנוצחי,נפצעוואושפזו.

1990

לאחרדיוןממושךהוחלטלחסלאתענףהלול.
6במאי
הצעותהצוותלשינוימבניבגר"ג,אושרובאספה.
9ביולי
24באוגוסט "פרינטררם"-מסיבהססגוניתלציון40שנהלדפוסבארי.
18בספטמבר המטבחלבישולאוכללתינוקות,אוחדעםאגףהדיאטה,במטבחהגדול.
20באוקטובר נערךטקסחנוכתחדר–הכושרוהסאונהבבאריביוזמתושלאלכסקרבונה.
11בנובמבר נבחרצוותל"משאביאנוש"בריכוזושלניראילן.

1991

פרצהמלחמתהמפרץ.היולילות,בהםבילוחבריבארי,כמוכולם,ב"חדריםהאטומים",עדהשמעאותההרגעה.
17בינואר
בית–הספרלאן?-לאחרדיוניםממושכיםהוחלטעלהמשךקיומושלביה"סבבית.
29בינואר
"ביתראשוןבמולדת".החלולהגיעהמשפחותהראשונותשלעוליםמרוסיה.הםגריםבקרווניםשהוקמולידמשקהילדים.
3ביוני
"יומוןבארי"-יצאלאורגליוןמס'!10,000
9באוגוסט
24בספטמבר לידחדר–האכילה,נחנך"אתרשעשועים"לילדיםע"ש"בארות".
14באוקטובר החלולהתקיןמוניחשמלבדירותהחברים,לקראתהקצבהוחיובבצריכתאנרגיה.
19בדצמבר הוחלטעלשינוייםבתקנוןהאספה:כלהסעיפיםיידונובמועדוןלחברוישודרולחדריהחבריםבוידיאו.ההחלטותיתקבלו
בקלפי,באמצעהשבועשלאחרהדיונים.

1992

2באפריל
9במאי
9במאי

1993

10בספטמבר הוחלטלבחורצוות,בראשותאוריבן–צבי,לבחוןאתאפשרותמעברכיתותהנעורים,לבית–ספראזורי.
26בספטמבר הוקמהתחנתדלקממוחשבתבכניסהלמשק.

1994

לאחרברורמעמיק,הוחלטלקבלהמלצתהמזכירותלעבורלביה"סהאזורי"מעלההבשור",החלמשנתהלימודיםתשנ"ה.
4בפברואר
"הלךלעולמו"המבנההישןשלהמרפאה.במקומוייבנההמרכזהסיעודיהחדש.
29ביולי
11באוקטובר החלהבנייתושלהמרכזהסיעודי,במעמדחבריםהמתעתדיםלדורבו,בעתיד.

1995

6בפברואר
8בפברואר
1במרץ
23במרץ
7באפריל
14באפריל
5ביוני

הוחלטלהקיםמכוןפיסטורוייצורמוצריחלב)"שבילהחלב"(.המוצריםיסופקולחבריםדרךהמרכולית.
הנהלתהחשבונותעברהלביתהמחודש,בית"ענבלים"–"צפרירים"לשעבר.
ברובגדולהתקבלההצעתצלח"ת)צוותלבדיקתחלוקתתקציבים(שמשמעותה:הגדלתהתקציבהאישיושיטהשונהשלחלוקת
המצרכים.

"דפוסבארי"מצטרףלקבוצתהמפעליםבארץ,העומדיםבתקןהעולמילהבטחתאיכות,ISO9002אובשמוהישראלי -ת"י
.2002
בשכונת"הדרים"-כלהדייריםנכנסולדירותיהם.
הוחלטש"קיבוץבארייספקרכבלחברלכלהזמנהשתינתןיוםקודםלכן,בכלימותהשנה,ללאהגבלתזמן".
הועדההכלכליתהחליטהלהקיםענףחדשבבארי-יענים.
לאחרדיוניםרבים,הוחלטלהקיםאולםספורט,בעלותכוללתשל2.8מיליוןש"ח).חלקמהמימוןמכספיה"עמותה"(.
הוחלטעלמבצע"קיבוץעוטף"שייעשהבתחילתכלחודש ,במשךכ–4ימים).כ–800,000מעטפותשישלחומ"דפוסבארי"
בדיוורישיר.
תחנתאוטובוסחדשהנחנכהבבארי.
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הוצאתקיבוץבארי,תשנ"ח1997

