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 דבר העורך

 ,שלום חברים
 

ככה (והנה כבר גלי החום האחרונים של הקיץ , חודש אוגוסט עבר לו כמעט מבלי ששמנו לב, מרוב מהדורות חדשות
 ?...ושוב אומרים שחום כזה עוד לא היה פה ואיך בכלל הסתדרנו בלי מזגנים...) לפחות מבטיחים

 
מספר , אם תשימו לב, רק שהפעם, כל זה לא מעכב כמובן את יציאתו של הגליון השני של עלון בניר במתכונתו החדשה

האם משתמשים פה בטריק מספור ? אתם בטח שואלים את עצמכם כיצד קרה הדבר. 265-הגליון צמח פלאים והגיע ל

התשובה הרבה יותר  –לא ולא ? המכוניות המפורסם ומתחילים למספר ממספר גבוה על מנת להראות גדולים וחזקים

 .כי מסורת חשוב לשמר, ומעכשיו נהיה צמודים אליו, בירור קצר עם עמיקם העלה שזהו מספר הגליון הנכון: פשוטה

 
המלחמה שנחתה עלינו פתאום באמצע החיים נגעה בצורה ישירה בקיבוצנו . העלון שמונח לפניכם עמוס לעייפה

ובין אם מדובר בגילויי ההתנדבות המרשימים , בין אם מדובר בחיילים שגוייסו באופן בהול להשתתף בה, הקטן
סיפורם . גם על ידי אירוח משפחות מהצפון וגם על ידי פעולות התנדבותיות ביישובי קו העימות, שהקיבוץ שלנו הפגין

זה שלא תמיד דווח עליו , של חלק מהבנים שהשתתפו בקרבות מובא פה לפניכם וחושף את הצד האחר של המלחמה
 .בתקשורת

 
אז נכון שהשנה הלימודים מתחילים . הראשון בספטמבר –רצה הגורל והעלון יוצא בתאריך סמלי ביותר , בנוסף לכך

אבל לא ניתן לפרט שולי שכזה להרוס לנו את התוכניות ובעלון תמצאו נגיעות בכל תחומי החינוך , רק בשלישי לחודש
 .שחלק מהם כבר התחילו את שירותם הצבאי, ב הטריים"החל מהתינוקות שזה עתה נולדו ועד למסיימי י, בקיבוץ

 
והדיונים על השינוי , גם הקיבוץ שלנו נמצא בעיצומו של תהליך דרמטי, בתוך כל הסערה וההתרחשויות האלו, וכרגיל

השינוי בקיבוץ בכלל  –מה שמביא אותנו לנושא הקרוב אל ליבנו , באורחות חיינו לא מפסיקים גם בעיתות אלו
 . והצמיחה הדמוגרפית בפרט

 
הרוב הגדול של הצעירים החיים היום בקיבוץ רואים כאופציה ממשית את הישארותם בקיבוץ והקמת ביתם , לדעתנו

? האם זה יתאים לי? מה יחליטו –יש איזושהי הרגשה של מתח, כשהדברים מתחילים להתגבש, עכשיו. ומשפחתם כאן
 ?האם אוכל להשתלב בדרך החיים הזאת

 
שוב התברר . שוב התרחק הנושא ממרכז הדיונים פה בשכונה. אבל אחרי האסיפה האחרונה שוב היתה ירידת מתח

התכנית לצמיחה דמוגרפית שהציג צוות שינוי . אנחנו לא הנושא המרכזי, )מה שנקרא, אישיו" (issue"-שאנחנו לא ה
שיודעות מה הן מחפשות ואיזה גודל הבית שלהן צריך , משפחות עם ילדים, פונה בעיקר למשפחות מבוססות יותר

וממשיך , התהליך האופטימלי בו בן משתחרר מהצבא וחי בקיבוץ את חייו, "צמיחה"התפספס הקטע של ה. להיות
ואולי פשוט אינו ברור , התהליך הזה לא קיים. כ להקים את ביתו ומשפחתו"באופן טבעי גם להיות פה חבר ואח

 .מספיק
 

בהן  –מדברים לא רק על החמש שנים הראשונות " צמיחה דמוגרפית"כשמדברים על 
אלא איך אנחנו בונים מנגנון שיזמין בנים צעירים , הבנים שעזבו יחזרו לחיק הקיבוץ

וגם לפני שסגורים בדיוק על הצבע , להתקבל לחברות גם בגיל צעיר יותר) ואת בני זוגם(
 ...ולזה אנחנו מחכים. של הקרמיקה במקלחת של יחידת ההורים

 
 

ושנעבוד יותר קשה על השלום במדינה , אז שתהיה שנת לימודים פוריה
 ?לא ככה... כי החיילים הולכים ונהיים צעירים –הזאת 

 
 
 

 דור ושלי, אסף
 

 לירז מדר: עיצוב

 ליאור יוגב : צילום שער

 ליזה בוחסירה: עזרה טכנית

 חוה קאליפה: עורכת ותיקה

 שלי בורץ, דור הורביץ, אסף אברהמי: מערכת
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 מכתבים למערכת

כל הכבוד שבימים טרופים אלה מצאתם זמן להוציא 

מכיוון שאין לי יונים בחרתי . את העלון החדש והרענן

 .בדרך המייל

לא . להמשיך במידע וברכילות ללא הגבלה: הצעותיי

יש , או לחבריו/לפרסם דברים שאינם נוגעים לקיבוץ ו

 . מספיק ערוצי תקשורת חלופיים

 .למי שיהיה מעוניין -להפיץ גם לבנים שאינם בקיבוץ 

מהימים , ובהצלחה לכם מעורכת עוד יותר ותיקה מחוה

מי אייר ומי , שהיינו כל כך צנועים שלא כתבנו מי ערך

 הדסה -הדפיס במו ידיו 

 

 

 ,דור ההמשך שלום רב" בניר"למערכת 

". בניר"מחזק ידיכם על נטילת היוזמה להוצאת 

למעשה ניתן לומר שבשנה וחצי האחרונות לא הופיע 

ולמרות החיפושים )  חוברת אחת2005בשנת " (בניר"

". בניר"בעריכת . והבקשות לא נמצא מחליף לחוה ק

) והיו דברים מעולם" (דף מידע"ניסיון להוציא כסדרו 

. נוצר חלל שאין שיעור לנזק שנוצר. גם הוא לא עלה יפה

" בניר"אינו מודע לערך המידע המצוי ב, ככלל, הציבור

וממלא חללים רבים שאין למוצאם במסגרות אחרות 

 .או לאתרם כמעט ובלתי ניתן

" בניר"עד סוף השנה מקווה לסיים הכנסת כל עלוני 

וכאן ,  למחשוב ורישום1950שהוצאו במשך השנים מאז 

המידע המצוי בו על . מתברר תרומתו הגדולה של העלון

שינויים , הענפים, פעילות הועדות, הנעשה בקיבוץ

אין . בחיילינו ועוד, עצב ושמחה, חברתיים ומשקיים

יצרה " בניר"הופעת -כפי שנאמר אי, שיעור להן ולכן

 –חלל שבעוד מספר שנים כאשר נבקש לדעת מה היה 

מי נסע ומי " רכילות"כולל בתחום ה! החסר יהיה רב

 .ירקות... ט ושאר"מזל, ל"חו, בא

 

 , יישר כוחכם

 עמיקם רגב

 

 ...נמרוד וכל השאר שעזרו, לירז,שלי,דור, אסף

אני מורידה את הכובע בפני גליון ראשון . כל הכבוד

 ...עם חוש הומור והרבה רצון טוב, שובב, קופצני, צעיר

 ...אתם התשובה לעתיד ולהמשך! ישר כוח

 ליאת לוינסון

 . 99 או להכניס לתא דואר מספר BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 ...מחכים לשמוע מכם
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 גם ראש חודש אלול

 מאחורינו

 .ובעוד חודש מסתיימת השנה

 החום מהביל ומצליח להרדים 

 ולהשכיח ונדמה כי הכל עומד מלכת

 .ורק מלפפונים ממשיכים לצמוח

 

 מלחמה שאף פעם לא די לה"

 "...היא עכשיו במקום אחר

 , שאלוהי המלחמה אינו נח, אבל רע לדעת, וטוב שכך

 רק מגלגל אותה ממקום למקום

 

 הימים כבר הולכים ומתקצרים 

 'ועוד קבוצה של ילדים נכנסים לכיתה א

 רק ציר הזמן אינו נשחק

וגלגל  השנים  ממשיך  להתגלגל  באותו  הקצב  המוכר 

 .והידוע משכבר הימים

 

 ?ואנחנו

 ?מתגלגלים או צועדים

 שלוש אסיפות חשובות עברנו בחודש האחרון

 ובכולן בלט הקושי לקבל החלטות

 .וללכת בדרכים חדשות

 .התלבטות וחששות

 ?או נדחה את החידוש, אך האם נתחדש השנה

 

 התלבטות

 התנתקות

 התכנסות  

 התפרקות   

 התרסקות

 התחדשות

 התפתחות

 התרעננות

 התלהבות

 

 

 מילים שעולות במחשבה

 מילים של הקיץ הזה

 מילים של השנה

 מילים שמוליכות אותנו

 ואין מנוס

 .מהכרעה

 

 המלחמה היא איום נורא

 ותוצאותיה יכולות להיות

 הזדמנות חדשה

 

 , וגם כאן אצלנו

 מתגבשת הזדמנות חדשה

 האם נראה בה איום

 ?או תנאי לצמיחה

 קשה להכריע באב ואלול

 כי חומם מכריע את המחשבה

 ,ובתשרי חודש ההתחדשות

 .לא ניתן למחלוקות לקלקל את החגיגה

 

 אך אין מנוס מהידיעה

 . כי קרובה שעת ההכרעה

 

   קוני 

 משולחן המזכיר
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    . . ערב טוב מלחמהערב טוב מלחמה

 .רק שבוע אחרי

ללא  כל  התרעה ,  כמו  גל  צונאמי  שהתרומם  לפתע

רק .  הרס  וחזר  למקומו,  חטף,  בא,  ...)או  עם(מוקדמת  

כמה  מאות  משפחות  שעולמם  חרב  עליהם  ואלפי  אנשים 

שיתקשו  מכאן  ואילך  להעביר  את  לילותיהם  בשינה 

 ...רק, רצופה

דמות ,  עם  אסתר  קרפל,  רק  שבוע  לאותה  שיחת  טלפון

 :שלפתע הופכת לידידה משכבר הימים, ממרחקי הזיכרון

 .אני שואל, ובמה עוד אפשר לעזור −

המוקד  העירוני  של (כאן  אצלנו  במוקד  ,  תראה −

עובדים  סביב  השעון ,  )עיריית  קריית  שמונה

חלקם  כבר ,  ומנסים  לעזור  לתושבים  השוהים

י "המוקד  מאויש  ע,  חודש  ימים  במקלטים

והאמת  היא  שאנחנו ,  תושבי  הקריה,  מתנדבים

אולי  אתה  יכול  לארגן  כמה ,  נופלים  מהרגליים

בדרך ,  אנשים  מבוגרים  עם  סבלנות,  מתנדבים

כלל  אנשים  צריכים  רק  שיחת  טלפון  מרגיעה 

זה  ממש  יעזור  עם  יגיע  מישהו  ליום  שישי ,  ...)רק(

 .כי כרגע אין לי מתנדבים, בלילה

מה ,  ולעצמי  אני  אומר(אני  אומר  ,  תרשמי  אותי −

, אתה  הרי  מת  מפחד,  האומץ  הזה  שנפל  עליך

תראה  איך  הדופק  עובד  שעות ,  תקשיב  ללב  שלך

, ראבק,  יש  לך  משפחה,  נוספות  רק  מהמחשבה

בשביל  המוקד ,  מה  אתה  הולך  לחטוף  קטיושה

אני  בא  ביום  שישי ,  תרשמי...)  ?ש"של  עיריית  ק

 .בכל שעה שתגידי

,   בלילה10משמרת  לילה  מתחילה  ב  ,  רשמתי −

 .תודה

 ...).   באמת השתגעתי, אוף(להתראות  −

  

  ,,שלושה שבועות לפנישלושה שבועות לפני
 :טלפון, ג לקיבוץ"אני בדרך מנתב, בערך

 .מדברת אסתר קרפל, קוני שלום −

הזיכרון  שלי  כבר  לא  ממש ,  אסתר  קרפל(שלום   −

אף  אחד  לא  ישכנע  אותי ,  בכל  זאת,  משהוא

מה  לי ...  שאסתר  קרפל  הייתה  איתי  בגרעין

בשנה  היחידה  בא  חפפו  חיינו ,  ולאסתר  קרפל

מבויש  כמו  שרק ,  אולי  פעם  אחת,  בניר  אליהו

אולי  אמרתי  לה ,    יכול  להיות18נער  חנון  בן  

 ).?...איזה תיק הולך ליפול עלי, שלום

היא  פונה  אלי  בביטחון  של  מישהי (קוני  תקשיב   −

אני  חושב  וחושש ,  שאכלה  איתי  מהמסטינג

אני  יושבת  במוקד ,  )שמשהו  הולך  להתרגש  עלי

אנחנו  לא  עוסקים  בפינוי ,  ש"העירוני  של  ק

עם  ילדה ,  אבל  יש  כאן  אישה  צעירה,  אנשים

התינוק  הזה  לא ,  קטנה  ותינוק  בן  ארבעה  ימים

חייבים  לפנות  אותה  מכאן ,  ישרוד  את  המקלט

 .אני מבקשת שתמצא לה מקום, מיד

פ "הרס,  מאז  הפקודות  של  פפו?  מבקשת( −

לא  קיבלתי  פקודות  יותר ,  80במחנה  ,  בטירונות

בבוקר  ליזה  אמרה  לי ,  אני  משתנק.  מפורשות

) ?מה  אני  עושה  איתה,  שחדרי  האורחים  מלאים

נקבל  אותה ,  אין  בעיה,  תשלחי  אותה  אלינו

איפה  הם ?  מה  אין  בעיה?  אין  בעיה.  (בשמחה

מחר  בבוקר  נחפש ,  כנראה  אצלנו  בבית?  ישנו

גם  כן  אתה  והנכונות  שלך  להזמין ,  פתרונות

 ).כאילו שאין לך מספיק תיקים בקיבוץ, צרות

אהיה  אתך  בקשר  בהמשך ,  המון  תודה,  תודה −

 .לתאם את הזמנים

 .להתראות −

רק ,  סופקות  כפיים,  דפנה  וויויאן  במושב  האחורי

בהרי ,  לפני  כמה  שעות  בילו  על  שפת  אגם  כחול

 .קר שבמזרח טורקיה'הקאצ

 .זה ממש מלחמה, אני לא מאמינה −

 ...אצלנו במדינה, ממש פליטים, פליטים −

 .  ערב טוב מלחמה, ברוכים הבאים לישראל

  

  גיחה לארץ שחורהגיחה לארץ שחורה
התארגנת ,  מה  קטן(ימידן  קטן  'צ,    בערב7יום  שישי  

קצת  פיצוחים ...)  כאילו  אתה  יוצא  למצור  של  חודש  ימים

הלב  שלי ,  מה,  מה  טוב"  (מצב  רוח  טוב"וממתקים  ו

מישהו  בטח  יוצא  מהבית  שלו  עכשיו  בנבטיה .  בתחתונים

בהמשך  הערב  מחכה  לי ,  ומכוון  קטיושה  לאזימוט  שלי

לא  יודע ,  אין  קטיושות  בלילה,  שטויות.  אולי,  מפגש  גורלי

  וואדי  ערה 6התנועה  הדלילה  על  כביש  ).  עובדה  אין,  למה

 . השמש שוקעת ומתחילה שעת דמדומים, מטרידה משהו

 ?לא, צומת מגידו זה כבר ממש ארץ הנפילות −

 ?אתה לא מגזים קצת, טוב אולי תירגע −

 ?למה רק אני נוסע לכיוון עפולה? אבל מה זה, כן −

 )המשך בעמוד הבא(

 ...כשרעמו התותחים
 סיכום המלחמה בלבנון

 - - -יומן מלחמה  - - -
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 )המשך מהעמוד הקודם(

 

תראה  כמה  הרבה  נוסעים ?  מה?  מה  רק  אתה −

 ...מעפולה

הייתי ?  מתי  בפעם  האחרונה  הייתי  בעפולה  בלילה,  עפולה

מתי  בכלל  בפעם  האחרונה ?  אי  פעם בחיים  בעפולה  בלילה

 ?אולי יותר? לפני חמש שנים? הייתי בעפולה

  

  מצמיתמצמית
, הדרך  מגבעת  המורה  צפונה,  לא  צחוק,  זה  כבר  חושך

מה  הקטע  של  הניידת  הזאת ,  כמעט  ריקה  ממכוניות

,   נשבע  לכם80אני  נוסע  ,  שנצמדת  אלי  מאחור  ולא  עוזבת

אולי  הם ?  אולי  זאת  ניידת  של  החיזבללה,  תעזבו  אותי

אולי  אמרו  ברדיו  שאסור  לנסוע  צפונה  ועכשיו ?  כבר  כאן

מזל  שהם  נכנסו ?  אקבל  קנס  על  נסיעה  בכיוון  האסור

 .אני יכול להמשיך לבד, לדבוריה

מרוב ,  בצומת  גולני  אני  עוצר  לשיחת  טלפון  עם  המוקד

, לחץ  לא  בררתי  עם  אסתר  איפה  נמצא  המוקד  העירוני

בנין ,  י  בית  אדלשטין"ע,  הבנתי.  קיי.  או?  לאן  להגיע

, להתקשר  כשאתה  מגיע,  למטה  במקלט,  העירייה  הישן

 ...אולי, יפתחו לך את הדלת

. לה'אמא,  צומת  קדרים  זה  כבר  ממש  מסוכן −

 ?איפה כולם

, ש"את  חשכת  הדרך  הריקה  והשוממה  מצומת  עמיעד  לק

מפריעה  מדי  פעם  שיירה  צבאית  העולה  עמוסה  לעייפה 

למה  נדמה  לי  שהוא  טס ,  לצפון  ורכב  בודד  היורד  דרומה

, איך  זה  שצפונה  נוסעים  לאט  ודרומה  טסים?  דרומה

 ?מעניין למה

איך ?  לזה  הכוונה  כשאומרים  פחד  מצמית,  פחד  מצמית

מתי  בפעם  האחרונה  פגשתי  פחד ?  כותבים  את  זה

 ?מצמית

פחד ,  הכל  ריק  ודומם  ושחור,  מישהו  חטף  את  הצפון

 ... מצמית

אין  עכשיו  שוטרים  על ,  תן  כבר  גז  ותטוס,  טוב −

תקרע  את ,  הכביש  ובטח  לא  מכמונות  מהירות

הכביש  עד  קריית  שמונה  ותכנס  כבר  למקלט 

המחורבן  ההוא  לפני  שההוא  מנבטיה  יספיק 

חוץ  מזה  הוא  בטח  גם ,  להדליק  את  הפתיל

 ...אז יאללה, ממהר לחזור הביתה

  

  נינהנינה
מקבלת  את ,  המולה  רבה  שאיני  מצליח  להבין  את  טיבה

הקירות  עמוסי  הודעות  שנשלפו  מדפי  מדפסת .  פני  במוקד

מי ?  מי  מנהל  כאן  את  העסק.  ועליהם  תוספות  בכתב  יד

 .לא כל כך ברור? נגד מי

 .באתי למשמרת לילה, שלום −

 .נינה תראה לך מה עושים, טוב? וואלה, כן, אה −

, נאה,  אישה  מבוגרת,  נינה,  בתוך  מה  שנראה  לי  בלגן

מתפנה ,  תושבת  העיר  המשדרת  הרבה  בטחון  ושלווה

מספרי  טלפונים ,  מעיסוקיה  ומעבירה  לי  את  המשמרת

 :היא אומרת, נהלים והוראות והכי חשוב, חשובים

מישהי ,  צריכה  להגיע  שיחת  טלפון  מאיטליה −

אישה  מבוגרת ,  מחפשת  את  קרובת  משפחתה

יש  כאן ,  תמסור  לה  שאיתרנו  אותה,  בשם  רוזה

, היינו  אצלה  במקלט,  את  מספר  הפלאפון  שלה

 .היא בסדר גמור

 ...כל כך הרבה, כל כך מעט

מתנדב  תושב ,  את  הלילה  במוקד  אני  מעביר  עם  אבי

מאז  פרוץ  המלחמה  ילדיו  בקיבוץ  גניגר  והוא  מבלה ,  העיר

מעבר .  את  הזמן  בין  משמרות  במוקד  וביקור  אצל  ילדיו

, אלון  ביטון,  עובד  העירייה,  למחיצה  ישן  מנהל  המוקד

לא  ראה  אותם  מאז ,  אשתו  וילדיו  אצל  האח  בבית  שמש

 .פרוץ המלחמה

, אינו  מפסיק  לרגע,  קול  יציאות  הפגזים  מהסוללות  שלנו

מבחוץ  מדובר ,  בתוך  המקלט  הוא  נשמע  המום  ומונוטוני

רק  מהיציאות  האלו  אפשר ,  ברעש  מחריש  אוזניים

להשתגע  ויש  אנשים  שהמנגינה  הזו  מלווה  אותם  כבר 

 .חודש ימים

שלשה  טלפונים  הטרידו  את  שלוות  הלילה  שאת  רובו 

פיצוח  גרעינים ,  העברנו  בשיחות  על  המצב  הכללי  והאישי

 .ונמנומים

התקשרה  הדודה  מאיטליה  ומסרנו  לה  את  ההודעה 

תושב  הקריה  לשעבר ,  רסי'התקשר  מניו  ג,  המשמחת

 ,שמבקש לדבר עם חיים

 ?אתה עושה צחוק או מה? מה איזה חיים −

,   בלילה  אצלנו  ואני  לא  מהקריה3תראה  עכשיו   −

 .אז אולי תעזור לי לעזור לך

 .תעביר לי את חיים ראש העיר, טוב הבנתי −

 .בטח ישן עכשיו, הוא לא במוקד, תראה −

תן  לו  את  הטלפון ,  תמסור  לו  שהתקשרתי,  טוב −

 .תגיד לו שיתקשר, אני רוצה לתרום, שלי

 .לילה טוב −

 .השיחה האחרונה מתקבלת בבוקר

 .מוקד שלום מדבר קוני −

 ?מי אתה? מה קוני −

 .מתנדב במוקד −

 ?מאיפה אתה, באמת, אה −

 .מניר אליהו −

 ?איפה זה −

 .י כפר סבא"ע −

מה  המצב ,  תגיד.  כל  הכבוד,  ובאת  אלינו  משם −

 .אמרו שיש הפסקת אש? אפשר לחזור? בעיר

 ?איפה את נמצאת −

קיבלו  אותנו  כל ,  אנחנו  כל  המשפחה  בגבעת  חיים −

 .רוצים את הבית, אבל נמאס, כך יפה

 )המשך בעמוד הבא(
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 )המשך מהעמוד הקודם(

בטח  ייקח  עוד ,  התותחים  עוד  רועמים,  תראי −

אולי  עדיף ,  כמה  ימים  עד  שבאמת  יהיה  שקט

 ?שתנצלו עוד קצת את הבריכה שלהם שם

 ?תגיד גם אתה קיבוצניק. נחכה עוד קצת, נכון −

 .נכון −

 .אחלה אנשים, כל הכבוד לכם −

הלו  אתם  לא  אמורים  לשנוא .  (שבת  שלום,  תודה −

 )?...אותנו

אני ,  משמרת  הבוקר  כבר  תפסה  פיקוד,  בוקר  שבת

קולות ,  מתמתח  בפתח  המקלט,  מתמהמה  משהו

ענן  עשן  וערפל  עולה  מאזור ,  התותחים  אינם  נחים  לרגע

, מצוק  מנרה,  מורדות  ההרים  ממערב  לעיר,  הסוללות

אבי  אמר .  שחור  בנשמה,  שחור  מסביב  לעיר,  שרופים

תכף  זה ,  קח  את  עצמך  ועוף  מפה,  מה  אתה  מחכה,  יאללה

, מועקה  גדולה  מלווה  אותי  בדרך  מהעיר  הריקה.  יתחיל

צומת  גומא  נראית  כבר ,  אין  איש  ברחובות,  שבת  בבוקר

עוד  עשרים  דקות  אני  בבית  חולים  זיו ,  מקום  יותר  בטוח

 .להתראות בשמחות, שלום לך קריית שמונה, בצפת

  

  ).).אוליאולי((ר חורי ר חורי ""ר שחדה ודר שחדה וד""דד
אעבור  אצל  אבישי  ואם ,  אני  בצפון  מחר,  אמרתי  למרסי

 .אקח אותו, הוא משתחרר

יבש ,  ח  זיו  וגם  השכונות  הסמוכות  ריקות"גם  הדרך  לביה

, וקרחת  שחורה  מעטרת  את  הר  מירון,  יבשה  העיר,  בפה

ח  מרמז  כי  יש  גם  חיים "רק  מסוק  צבאי  החג  מעל  ביה

 ...ופצועים ומתים

שוכנת ,  ח  זיו  בצפת"המחלקה  האורטופדית  של  ביה

צופה  אל  הכינרת  והייתה  יכולה  לשמש ,  בקומה  השניה

המבנה  הזה  ידע .  למטרות  תיירותיות  יותר  וכואבות  פחות

ככה  אומרת  העין ,  ימים  טובים  יותר  וזקוק  לשיפוץ  דחוף

, זה  הפריפריה  או  סדר  עדיפות  אחר,  המקצועית  שלי

 .נדמה לי שבמרכז אין בתי חולים במצב כזה

בנסיבות ,  כפליים  ממני  בגובה,  חצי  ממני  בגיל,  אבישי

בנסיבות  האלו  נוצר ,  חבר  של  יותם,  בן  השכנים,  הרגילות

כשהוא ,  ביננו  משהו  אינטימי  ואני  מזיל  דמעה  במסדרון

רסיס ,  רסיס  בברך,  נפצע  מאש  כוחותינו.  לא  רואה

ככה (בצוואר  כמה  רסיסים  שטחיים  ביד  ורסיס  אחד  גדול  

 .בנשמה) הוא אומר

מאף  אוזן  גרון  מגיע )  אם  קלטתי  את  שמו  נכון(ר  חורי  "ד

שאין ,  כך  נראה,  לבדוק  את  מצב  הרסיס  בצוואר  ומחליט

מנהל '  ר  שחאדה  ס"ד,  מניעה  לשחרר  את  אבישי

מנער  קלות ,  המחלקה  האורטופדית  מגיע  לביקור  רופאים

 .הביתה –את הברך ופוסק 

עוד  כמה  שעות  חולפות  עד  לסיום  ההליכים 

 , הבירוקרטיים

העובר  בין ,  עוד  רופא  לא  חתם  על  מכתב  השחרור

 , המחלקות בקצב מורט עצבים עד לחתימה

 ...  למילוי טופסולוגיה2ם "עוד ביקור במשרדי ר

הצוות  הרפואי  נבהל  להוביל  פצוע  לחדר .  עוד  מסוק  נוחת

בכניסה  למיון  נותר  מונח  אפוד  ספוג  בדם  וחייל .  טראומה

ח "עומד  בכניסה  ונותן  למאבטחי  ביה,  כנראה,  הלום  קרב

 , לפשוט מעליו את האפוד והציוד

 ...אני פרקתי את הנשק, אני פרקתי את הנשק −

הוא  חוזר  וממלמל  כשהמאבטחים  שואלים  אותו  היכן 

 .מישהו רץ אליו עם כסא גלגלים ומושיב אותו, הרימונים

 

יש  פצוע  קשה ,  ר  חורי  רצים  במסדרון"ר  שחאדה  וד"ד

 ...בחדר טראומה

 

וצריך  להמתין  לי ,  אבישי  לא  יכול  ללכת  למגרש  החניה

מה  שמותיר ,  אני  הולך  להביא  את  הרכב.  בכניסה  למיון

 ... לנגב את הדמעות, לי זמן

  

 קוני קוני 

 ?נחשו מה לא מת
 
 האידאל הקומוניסטי. א
 964-ה. ב
 הסאמר הופס. ג
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 2006 באוגוסט 15

 מיקי ומשה, לחנה קובלסקי

 ולכל קיבוץ ניר אליהו

 

ואיננו מגזימים שאילולא עזרתכם אנא היינו , "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו: "בכתובים נאמר

 .ואותי ומשפחתי, ופשוט הצלתם את אחותי וילדתה, באים

 

אשרי העם שאלה הם . והרצון לעזור נגע לליבנו שכן לא רואים במחוזותינו תופעות כאלו, דאגתכם, עזרתכם

מיקי , בייחוד רצינו לציין את עזרתה של חנה ובעלה! אזרחיו ואשרי האנשים שיכולים לראות את טוב ליבכם

ובסיפוריו המופלאים לא , אשר המתיק לנו את ארוחות הצהריים בתה המופלא שלו, אבנר" איש התה", ומשה

את מיקה מהמספרה ! פחות

את מיקי . שתמיד שאלה לשלומנו

ומשה שלא משו מאיתנו עד 

שנמצאה אנטנה שכוחת אל 

שאיפשרה לנו להתעדכן בחדשות 

ועוד הרבה אנשים . בטלויזיה

 !באמצע הדרך

 

לעולם לא , חברי קיבוץ יקרים

, נשכח את מה שעשיתם עבורינו

ומבטיחים , תודה ושוב תודה

 !לבוא לבקר

 

 משפחות הולצמן ובנדרלי 

 )יקנעם, חיפה(

 

 !  להתראות

 ...כשרעמו התותחים
 סיכום המלחמה בלבנון

 - - -מכתבי תודה  - - -
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והמילואימניקים של ניר אליהו לא , נקראו אלפי חיילי מילואים לשירות בצווי שמונה, במהלך המלחמה האחרונה בלבנון

על מנת לשמוע , כחמישה עשר חברים ובנים נקראו למערכה ואנחנו תפסנו לשיחה שלושה מהם: היו בחזקת יוצאי דופן

 .מהם את קורותיהם באותם שבועות לא קלים

 

מפקד טנק בגדוד (מתן גבע ו) 7706לוחם בחטיבה (אסף אברהמי , ) של הצנחנים226חובש קרבי בחטיבה (אבישי רוזנבלום 

וכל אחד מהם , בתחילת חודש אוגוסט, גוייסו כולם בגל השני של צווי השמונה) חטיבה צפונית של חיל השריון – 8108

 .כפי שתוכלו לראות מייד, חווה את המלחמה בצורה מעט שונה

 

כל נושא שהעלינו זכה מיד  –ה לא היו צריכים יותר מדי שאלות והכוונות 'דבר נוסף שתוכלו לראות היא העובדה שהחבר

זה , אנחנו צריכים לכתוב ספר: "וכפי שמתן התבטא אחרי שעתיים של ראיון, לתגובות ארוכות ומפורטות של השלושה

 "...הטיפול הכי טוב

 

 ? איך הרגשתם? איפה הייתם כשקיבלתם את הצו
 –פ שלי התקשר "והמ, נסעתי לקנות חבלים.  הייתי בשיא ההכנות למחנה שהנעורים ונקר מעבירים לילדים הצעירים:מתן

ה וסיפרתי להם 'הבאתי את החבלים לחבר. בתוך תוכי קיוויתי שלא. שיכול להיות שיקפיצו אותנו, אמר להיות מוכן

 .בשישי בערב כבר הייתי בדרך לנקודת ההתכנסות. צ אמרו לי שמתגייסים"בשישי אחה. שיכול להיות שאני אתגייס

. וחיכיתי לטלפון שסירב להגיע, מול הטלוויזיה והאינטרנט, ל שלי בחדר" אני מתחילת המלחמה ישבתי בחמ:אבישי

כשבתוך תוכי היתה לי הרגשה שכשאני אחזור , טסתי לברצלונה לשבוע.  יום של לחימה חשבתי שאני מחוסן20אחרי 

עידית סיפרה לנו שההורים שלי , ביום רביעי בערב, איך שהגענו לקיבוץ. אבל לא באמת האמנתי שזה יקרה –יגייסו אותי 

ואמא סיפרה על טלפונים בשלוש בבוקר , הלכתי הביתה. כבר מגוייס) חבר שלה(ושרז , ושל אסף קיבלו המון טלפונים

עוד לא הספקתי . ה שלי כבר מגוייסים'ואמרו לי שהחבר, התקשרתי ביום חמישי בבוקר. שהעירו אותה בשביל לגייס אותי

 .ישן באיזה אוהל מזופת, לעכל את ברצלונה וכבר מצאתי את עצמי על מדים באליקים

 .רק שאני התגייסתי ביום שבת, ...)כולל ברצלונה והכל( אצלי היה אותו סיפור כמו אצל אבישי :אסף

 

 ל"עם צה) הכפוי(ההתרשמות הראשונה מהמפגש החוזר 
והוא סיפר לי על , איך שראיתי את הפנים של אלון אברהמי. ישר למטווחים, אני הגעתי יום אחרי שכולם גוייסו: אבישי

אז הבנתי שיש בלאגן וקיוויתי שלא נצטרך , חוסרים ועל כך שאין מצב שאנחנו נכנסים עם הציוד שנתנו לנו בינתיים

בסוף נכנסנו בשבת בערב וגם אז היה הרבה בלאגן ולא , כ בשבת בבוקר"אח, אמרו שניכנס בשישי. להיכנס לסיפור הזה

 Realשעכשיו זה , יודעים שזה לא אימון. אנשים מפחדים. ההרגשה היתה שזה לא מילואים רגילים. ברור מה קורה
Time. 

הקפיצו רק  –ח שלנו ביפתח "הגעתי לימ. הרגשה של מלחמה, הצפון ריק. רואים שאין מכוניות, איך שמגיעים לצפון: מתן

 .עמדנו בזמנים מבחינת הגיוס וההכנות. כולם הגיעו והסתדרו על הטנקים. לא את החיילים, את המפקדים בהתחלה

 .כולל חיילים שהשתחררו מהסדיר שבועיים קודם,  גם אצלנו היתה הענות מוחלטת:אבישי

 .למראית עין הכל נראה בסדר בשלב זה. לא היתה הרגשה שחסר משהו.  הציוד היה מאורגן:מתן

, בסוף. אפילו אימון חובשים לא היה לנו –לא היה ציוד לחובשים , לא היו מדים, בהתחלה לא היו כדורים לנשק: אבישי

, היינו מוכנים מבחינת ציוד בסופו של דבר. המשימה השתנתה כל הזמן. ודאות-היתה הרגשה של אי. היה הכל, כשנכנסנו

 .רצינו כבר להיכנס ולגמור עם זה. החוסר ודאות היה מתיש –אבל ההרגשה הנפשית היתה קשה 

בגלל הבעיה  – לוחמים 10יצאו ,  איש30ממחלקה של . נשקים וכדומה, אפודים – אצלנו היתה בעיה קשה של ציוד :אסף

 .גם ציוד יעודי לא היה. של הציודים

 ? לא היו לכם טילי גיל:אבישי
 

 )המשך בעמוד הבא(

 ...כשרעמו התותחים
 סיכום המלחמה בלבנון

 - - -ראיון עם המילואימניקים  - - -



 

  10עמוד  - 265גליון  -בניר דור ההמשך 

 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 ...  לא היו אפילו מנשאי גיל:אסף

אני הלכתי לבד לחובש באליקים . הם אמרו שאין ציוד חבישה -לדוגמא . חששתי מאד מזה שאני לא סומך על המפקדים

 .והוא נתן מה שהוא היה יכול ואמר שלא פנו אליו בכלל לפני זה לבקש, וביקשתי ממנו ציוד לחובש שלנו

. איזורים חרוכים משריפות, ערי רפאים –כל האיזור . חטפתי את השוק הראשון,  בנסיעה צפונה לכפר גלעדי:אבישי

 "...יום הדין"כמו . וקריית שמונה מולנו עולה בלהבות –בלילה , בצומת גומא עשו לנו את התדריך הסופי

שם , נסענו למעיין ברוך"... מאמן"לא אימון יותר מדי . עשינו אימון שלושה ימים עם הטנקים,  אחרי היום הראשון:מתן

בכמה ימים האלה היו כל הזמן תכניות ומבצעים שכל הזמן השתנו . כוננות ספיגה, יש פיצוצים, כבר נופלות קטיושות

... ולא הצלחנו למצוא את השער, כל הפלוגה היתה על ציר המערכת, היה מבצע שבו היינו צריכים להיכנס. והתבטלו

. אני נכנסתי למטולה. ואז התפצלנו, רים"עד שהתחילו ליפול פצמ, פלוגה שלמה של טנקים, הסתובבנו על ציר המערכת

 .לא יצא מכל זה שום דבר –של צינור מים ) לא בכוונה(חוץ מלנגוח עם הטנק ברכב אזרחי תמים שעמד על הכביש ופיצוץ 

. היינו המחלקה היחידה שהסתובבה בשטח והתאמנה. והוא עשה לנו אימון, ר"הביאו לנו למסייעת קצין מהפלס: אסף

... ד התייבש ביום הראשון"הסמג. עליהם לא סמכתי –ד "סמג, ד"מג, פ"סמ, פ"אבל המ, עליו סמכתי במאה אחוז

, ל ישב שם"אחרי שצה, המטעים נראו אחרי יום לחימה קשה. היה קור כלבים, שמו אותנו במטעים ליד מטולה... בדיחה

 .לא היה נעים להסתכל לחקלאי שבא לבדוק את החלקה שלו בעיניים. הכל מלא בקופסאות שימורים ובחרא

 .למחרת כבר עפר ואבק –יום אחד היה כביש .  הכבישים החדשים בצפון נטחנו על ידי הטנקים:מתן

 

 המפגש עם לבנון, המפגש עם המלחמה עצמה
שאנחנו  –הרביץ נאום של כמה דקות , ד כינס את הגדוד"המג. בלילה. ליד כפר גלעדי, עלינו לנקודת ההיערכות: אבישי

באמת היה . אוהב כל אחד ואחד מכם, המדינה סומכת עלינו, שלא נרגיש פראיירים, האנשים הכי טובים של המדינה

הייתי . גם התקשורת היתה שם. כי זה לא מובן מאליו, הוא גרם להרגיש באמת מה שווים כל אלה שיצאו למלחמה. מרגש

 ...רק זכרתי שהיא ארץ יפה, בלבנון ארבעה חודשים בקו כשהייתי בצבא

אחרי שעה , רניק"אבל כמו כל חי. שאנחנו בתוך לבנון, היתה הרגשה של פחד, איך שעברנו את הגדר. התחלנו ללכת בלילה

ל כבר נכנס אליו "עד שהתמקמנו בכפר שצה, היינו דרוכים... וכל הפסקת שתייה הופכת להפסקת שינה –הפחד קצת יורד 

הכל , לא היו שם אזרחים בכלל. היו כמה תקריות ירי. אבל אמרו לנו שיכולים עוד להיות שם כוחות חיזבאללה, לפני זה

איך שקמנו בבוקר הודיעו לנו שמגיעה אספקה .  שעות48-אמרו לנו שאנחנו נכנסים ל. הגענו עם אור ראשון. היה הרוס

זאת הלחימה בעצם . בערב מתקדמים, בבוקר נחים בבתים –נכנסנו לשיגרה ...  שעות כנראה לא נצא משם48והבנו שתוך 

, כבר מתרגלים לרעש –שומעים כל הזמן יריות ופיצוצים . אבל הם לא בשטחים הפתוחים, יש כמה מחבלים, זה לא צבא –

 7הודיעו לנו שיש , בבוקר, יום אחד"... מה בעצם אנחנו עושים פה"היתה קצת הרגשה של . ומזהים מה שלנו ומה שלהם

זה היה יום שבאמת , בלילה הרביעי עברנו לכפר אחר. זה היה קצת מפחיד, תלאתין-א-חוליות מחבלים בקסבה של רב

. נכנסים עם שריון והכל –זאת היתה משימה אוגדתית .כל פעם שינו לנו את הכפר שאנחנו אמורים להגיע אליו. היה בלאגן

אף אחד לא , הלכו כולם כמו גברים... לא היה גב פנוי. ג " ק30-40, עם המון ציוד, אנשים מבוגרים –מ בערך " ק8הלכנו 

 .הבנתי שאנחנו ממש במלחמה, עם הטנקים, בהליכה הזאת. התלונן

המשימה של , אחרי הרבה משימות שהתבטלו והשתנו. הבנו שזה רציני. אף אחד לא ידע כלום. היה כזה בלאגן: מתן

. אנחנו היינו פלוגת החוד. עיון על מנת לשלוט על שני כפרים של מחבלים-'הפלוגה שלנו היתה לתפוס שטח מאחורי מארג

ומאחוריה עוד שני , עיון-'על הרכס המערבי יש כמה כפרים והעיר הגדולה מארג. שבאמצע יש עמק, השטח הוא שני רכסים

עיון ולחפות על שני -'אני הייתי צריך לתפוס שטח מאחורי מארג. בלאט ודיבין –כפרים שידועים ככפרים של חיזבאללה 

בשורה , בעצם. עוד עיר של מחבלים, חיאם-ומשם יחפה על אל, ושדרכנו יעבור כל הגדוד ויתפוס את הרכס השני, הכפרים

כל . ל עוד לא נכנס אליו"וזה היה שטח שצה, אנחנו היינו אמורים להיות ראשונים. להשתלט על כל העמק הזה, התחתונה

רק לקצינים היה , מבחינת ציודים. שלא אמורים להיות שם חיזבאללה, עיון זאת עיר של נוצרים-'הזמן הזכירו לנו שמארג

. אני הייתי טען הפעם.  טנקים11בפלוגה יש  –כולם , היינו אמורים להיכנס בכוח מלא). אמצעי ראיית לילה(ל "אמר

לטנק של הקצין שלי היו , מאלוהים, ואז. בלאגן, כל הזמן היו נחמנים שעשו שמח. להיכנס, במטולה, חיכינו כולם בטור

, במשך כל הלילה הזה. ואני נשארתי לחכות לחוליה שתתקן את הטנק, אז כל הצוות שלו עבר לטנק שלי, בעיות במנוע

והיו הרבה בלאגנים בניווט ובתנועה  –ואתה לא , יש מתח כזה שכולם בפנים. אנחנו נשארנו והקשבנו לקשר, שכולם נכנסו

ואני שומע . ט" טילי נ2זרקו עלים מטען וירו עליהם  –עיון -'היתה התקלות במארג, שהיו ראשונים, למחלקה שלי. לשמה

אחרי . עיון לא נכנסה כי לא היה להם ציוד-'ר שהיתה אמורה להיכנס עם המחלקה שלנו במארג"פלוגת החי. את זה בקשר

להיכנס לחלץ , אז נתנו הוראה לפלוגה שהיתה עתודה בארץ. התחיל בלאגן בקשר וחשבו שיש פצועים, ההתקלות הזאת

 . בגלל תקלות,  טנקים מהפלוגה שלנו3לפני זה כבר חזרו לארץ . את הפלוגה שלנו בחזרה לארץ
 

 )המשך בעמוד הבא(



 

  11עמוד  - 265גליון  -בניר דור ההמשך 

 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 . הם קיבלו פקודה לחזור בכל זאת ולעשות את המשימה, ולפני שהם נכנסו לשער, כל שתי הפלוגות חזרו לארץ

שתיתי , אני באותו זמן ישבתי. רכב הפומה של ההנדסה נפגע ושלושה טנקים נפגעו. ט"בשלב זה התחילו לירות עליהם נ

ואז  –היה הרוג , התחילו להגיע פצועים. ישר הגיע אמבולנס והתחיל בלאגן מטורף. פתאום הודיעו על נפגעים ובלאגן. קפה

 .חטפתי את השוק באמת

התחמשתי בצורה . כל הזמן היה לי דחף להיכנס... של העשרה אנשים, אפשר לומר שהייתי הרעל של המחלקה: אסף

שרגלי לא , בדיעבד הסתבר. כי הבנתי ששם הדבר הראשון שנגמר הוא התחמושת, הגזמתי בתחמושת –קיצונית ביותר 

 ...תדרוך בלבנון

מקבלים  ₪ 70-ב. שינוי מרענן מלוף וטונה –" הטחנה"מסעדת בשרים שנקראת  –הכרתי דבר מעולה , כשהייתי במטולה

ושתי כיכרות לחם טריות שנאפות , טחינה ועוד המון סוגים של סלטים, עם ממרח כבד –פלטה גדולה מלאה בצלוחיות 

ירקות על , א אפויים מתובלנים"תפו, יפס בצד'צ,  גרם400המנה העיקרית כוללת סינטה . זאת המנה הראשונה. במקום

את הסינטה מומלץ לקחת . (משהו טוב. יפס נוסף שמלמעלה שמו שום ושמיר'וצ, אורז, עגבניה, בצלים, גמבה –האש 

Medium-rare ,הארוחה כוללת גם שתייה וקפה בסוף). ועד שגומרים לאכול זה כבר מדיום, כי זה מגיע על פלטה חמה .

 ...תענוג

. כשכל הזמן יש צוות של שלושה טנקים מושבתים עקב בעיות בחימוש, אחרי המבצע הדגול הזה ירדנו חזרה לארץ: מתן

 ...וכן הלאה וכן הלאה, ולמחרת את הטנקים שנתקעו בחילוץ, נכנסנו כל לילה לחלץ את הטנקים שנפגעו במבצע הקודם

ק היה קיבוצניק חמוד ממבוא חמה שחזר בתשובה "והמט, הטען היה דתי מלומד... ד"בטנק חב, אני נכנסתי בתור תותחן

שיחות , היו שיחות מעניינות בטנק. תפילה שם, תפילה פה, תפילה ליציאה לקו –אז היו לי הרבה שעות דת . לפני שנתיים

      .על אלוהים

 

 הפציעה    
, אחרי שאמרו לנו שאנחנו אמורים לישון בחוץ. לאחר הליכה לילית ארוכה, לוילה מטורפת, הגענו בארבע בבוקר: אבישי

. ושתי קומות נוספות, הקומה התחתונה פתוחה. התחלקנו לשני בתים. הגענו לוילה ודווקא שמחנו שנהיה בתוך בית

, עם נוף מטורף לליטאני, אני נשארתי לשתות קפה על המרפסת. ק'יק צ'כולם נרדמו צ. נכנסנו לשיגרה של לתצפת מהבית

היינו צריכים , לא היינו במרכז הלחימה. פסטורליה. איזו מדינה יפה יש להם –חשבתי לעצמי . לכל דרום לבנון, לסלוקי

התחלתי ללכת לכיוון המטבח . עם הקפה ביד, עמדתי במרפסת,  בבוקר6השעה היתה בערך . כ לתצפת על איזה ציר"בסה

. הוא לא פגע –פתאום הגיע הפגז הראשון . ץ והנשק"אני הייתי עם השכפ. ץ וקסדה"הנהלים בבית היו להיות עם שכפ –

העיף לי . הפגז השני פגע מטרים ממני. תפסתי את הקסדה ורצתי למדרגות. צעקו התקפת טילים ולרדת לקומה התחתונה

קלטתי . כולם מיהרו לרדת לקומה השנייה, היה בלאגן). ל"איגור קובליק ז(חבר שלי נהרג בפגיעה הזאת . את הקסדה

או  –הם התחילו להגיע לאט למטה . פצועים, ואז התחילו לצעוק פצועים. אבל קודם רציתי לרדת למטה, שנפצעתי ברגל

. כל אחד תפס לו איזה מישהו, אני התחלתי לטפל בפצועים. אנשים חיפו בחזרה, המשיכו לירות. שעפו למטה מההדף

הרופאים של  –ד "אחרי רבע שעה הגיע התאג. לא יודעים מה קרה פה בדיוק, "חדל אש"פ ואמר "אחרי חצי שעה הגיע המ

אני גם . פינינו את הפצועים היותר קשים עם האלונקות.  מטר200-כ, התחלנו לפנות את הפצועים לבית השני. הגדוד

הציל חיים של . ופינה פצועים –מזל שהוא הגיע מהר  –הגיע מסוק . כשהגעתי לבית השני התמוטטתי. סחבתי אלונקה

. פגשתי את אלון אברהמי וסיפרתי לו מה קרה, נכנסתי לבית השני לנשום אוויר. הפצועים קל חיכו לפינוי. אחד הפצועים

ואז גיליתי שיש לי עוד כמה , הוריד לי את הבגדים, הוא השכיב אותי. הוא שאל מה יש לי בצוואר ואז ראה שיש לי רסיס

אז פינו , לא היה לי מקום בטנק. הגיעו טנקים לפנות את הפצועים. אלון חבש אותי ורופא בדק שאני בסדר. רסיסים בגוף

ואין , ואמרו לי שאנחנו לוקחים את הגופה איתנו לארץ –שאלתי לאן נוסעים ). רק בלי התותח, כמו טנק(אותי באכזרית 

היה . לאכזרית, באלונקה, העמסנו ציודים של הפצועים ובסוף הכניסו את הגופה מכוסה, נסענו לבית הראשון. מה לעשות

ושם העבירו אותי עם טנק , עד שהגענו לנקודת מפגש של טנקים,  דקות40-נסענו ככה כ. כמו בבית מרקחת, ריח חמוץ כזה

התקשרתי .בדיעבד הסתבר שהפגיעה היתה משלושה פגזים של טנק שלנו.  שעות מהפגיעה3-הגעתי לארץ אחרי כ. לארץ

 .לאמא כשהגעתי לארץ

 )...את ההמשך רובינו כבר מכירים(

 

 ...אולי אתה ירית עליי בכלל, גבע,  בואנה:אבישי

 ... הייתי פוגע – אם אני הייתי יורה :מתן

 .אז הייתי רגוע, אבל אמרה שהוא פצוע קל ושהוא בסדר, אמא שלי סיפרה לי שאבישי נפצע

 
 )המשך בעמוד הבא(
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 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 סיכומים
 ...אבל זאת מלחמה. של כאוס כללי,  היתה תחושה של אנדרלמוסיה:מתן

הבעיה היתה שההרגשה היא שהחיים שלנו לא . ל"זה לא היה מאה אחוז הכוח של צה, הלחימה לא היתה מלאה: אבישי

היתה הרגשה שהם . לא היתה הרגשה של מפקד בכיר בשטח. והיה צריך להשיג אותה, היתה משימה. היו ממש חשובים

 .יושבים ומשחקים בפלייסטיישן) המפקדים(

אז אי אפשר בדיוק לראות . בקושי יודעים מה הפלוגה אמורה לעשות, אתה במסגרת של בגדוד שלך,  בסופו של דבר:מתן

לא החזירו  –מה שמבאס שלא השיגו את המטרות שיצאו בשבילן . כ בורג קטן במערכת"אתה בסה. את התמונה הכוללת

 .הרגשה קצת מיותרת. לא פירקו את הנשק, את החיילים

 .שבועות הם הסתתרו בבונקרים. וזהו, אבל להם יש את אללה. אויב פחדן. לא רואים את האויב,  זה לא צבא:אבישי

 . לא היו מוכנים לכוח של החיזבאללה:מתן

 .ידעו שיש להם טילים,  אני לא חושב:אבישי

 .לא ביכולות,  לא בכמויות:מתן

 

 מעשה טוב
אנשים . כ כשנפצעתי אני יכול להגיד שהדאגה לפצועים היא מכל הלב"אבל אח, בחזית לא הרגישו את התרומות: אבישי

 .יש לי רק מילים טובות. הטיפול של הצוות הרפואי היה מעולה. מציעים עזרה, מביאים מתנות, מגיעים

הגיעו , כשחיכינו להיכנס, במטולה. הגיעו מסעדות מתל אביב ופתחו שולחנות אוכל,  עד מטולה היו כל הזמן תרומות:מתן

המפקד . והיה שם סניף של מקדונלדס, הפלוגה שלנו ירדה לבניאס. כל יום, חילקו תה ללוחמים, שתי בחורות מבוגרות

. גם תקשורת היתה שם כל הזמן...  מנות של המבורגרים60והמנהל נתן , שאל אותם אם אפשר לקחת שתייה לפלוגה

 ...עד כדי הגזמה –האירוע היה מתוקשר ברמה גבוהה 

 ... לפרטים לגבי הפגישות שלי עם ירמי קפלן ואורי גלר ניתן לפנות אלי באופן אישי:אסף

 

 הסוף
 –ט "ואפילו בשיחת המח. והיינו קצת בלחץ שנצטרך לחזור לשם, שמענו שמועה שחטפו עוד חייל, כשירדנו, בסוף: מתן

דור , בדרך חזרה הביתה. אבל הכניסה את כולנו ללחץ, שהסתבר שהיתה אזעקת שווא –התחילה פתאום אזעקה בצפון 

 ...כנראה שהכל בסדר, אם מתחילים בזה את החדשות –אמרנו . שמענו בחדשות על הטרדה מינית. אסף אותי מהצפון

 

 הקבלה בבית
הדאגה של , הפלקטים על הדלת. פה בקיבוץ" משעממים"גורמים לך להעריך את החיים ה, כל השבועיים האלה: מתן

 )מתן הוא המדריך שלהם". (נקר"הילדים מ

הקיבוץ הוא כמו  –וזאת לא סתם קלישאה  –הרגשתי שבאמת , כל הטלפונים לאמא שלי,  כל הדאגה בקיבוץ:אבישי

הרגשתי . מציעים עזרה בכל דבר, עד עכשיו אנשים שואלים לשלומי –גם הפלקטים בבית והברכות . משפחה גדולה

 .שהגעתי הביתה
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, מעניין אותנו להפנות שאלות דומות לעוד בן משק שהשתתף בלחימה, "פשוטים"אז אחרי שדיברנו עם שלושה לוחמים 

שירת במלחמה כקצין בחטיבה איתי לנגשטטר . מזווית קצת שונה עקב העובדה שהוא קצין) אולי(אך ראה את הדברים 

 .ואלה הדברים שהוא מספר, הצפונית של הצנחנים

 

 ההכנות השונות, האימון לפני העלייה ללבנון, הגיוס
 

מאחר ועברו כשלושה שבועות מרגע חטיפת החיילים ועד לגיוס חטיבת המילואים שלנו , ההתחלה הייתה מאוד מעורפלת

פ לגבי המיועד להתרחש כאשר "במהלך שלושת השבועות הללו קיבלנו עדכונים שונים מהמ). חטיבה צפונית של הצנחנים(

ביום רביעי לפנות . לאחר שלושה שבועות המסר היה שאנו עולים לקו בהר דב באמצע אוגוסט. בכל פעם המסר היה שונה

ח שלנו ליד "וביום רביעי התחלנו להתכנס בימ) מערכת המטלפנת אוטומטית אל כלל חיילי החטיבה(בוקר הופעל החייגן 

מתאמנים  –בשעות הראשונות רצו עדיין שמועות שונות אולם לאט לאט התחילה להתגבש התמונה הכוללת . צומת גולני

היום הראשון הוקדש בעיקרו לחתימה על נשקים .  שעות48-שלושה באליקים ובסוף השבוע נכנסים ללבנון ל-יומיים

כוונות לנשקים , משקפות, אמצעי ראיית לילה, קשרים(וציודים כאשר הרושם הראשוני היה של חוסר גדול בציוד ייעודי 

ביומיים הבאים התאמנו . נושא הציוד האישי נראה סביר אולם דרש שיפור מסוים, )וציוד ייחודי לפלוגה המסייעת

ראוי לציין כי כל זמן האימון באליקים זרם עוד ציוד אשר . באליקים בצורה חפוזה תוך כדי השלמות ציוד עד כמה שניתן

אמצעי חבלה ואמצעים , משקפות, אמצעי ראיית לילה, תיקי נשיאה לאוכל ושתייה, היה חסר כגון כוונות לנשקים

ביום שישי בבוקר דווח כי ניכנס ב , לגבי שעת הכניסה ללבנון וזמן השהייה בשטח עדיין התרוצצו שמועות רבות. ייעודיים

בשבת אחר הצהריים נסענו צפונה בהרגשה מוזרה כאילו הכול משחק . לאחר מכן הכניסה נדחתה למוצאי שבת, 22:00

על "אולם ככל שהתקרבנו התחדדה התחושה שהפעם זה , )עקב הדחיות הרבות חשבנו שגם הפעם תידחה הכניסה(

כאשר עלינו למוצב פרג אשר נמצא ליד קיבוץ משגב עם והרב הגדודי נשא תפילה משותפת לכל הגדוד הבנו ". באמת

 . שעכשיו זה סופי

 

-א-רב"ו" טייבה-א" ימים רצופים בלבנון בגזרה המזרחית באזור הכפרים 10באופן כללי מאוד הפלוגה שלנו שהתה 

בכפר זה הגדוד נתקל בהתנגדות מסויימת מאיזור , "תלתין-א-רב"בשלושת ימי הלחימה הראשונים שהינו בכפר ". תלתין

ביום הרביעי התקדמנו לאיזור חשוף יחסית מערבית לטייבה ובו . הקסבה אולם הפלוגה כמעט ולא לקחה חלק בלחימה

באירוע נהרג חייל , ל ירה לעבר בית שבו שהו כחצי מחיילי הפלוגה"טנק של צה –התרחש אירוע קשה מאוד עבור הפלוגה 

ארוע זה השפיע קשות על כלל חיילי הפלוגה ובמיוחד על החיילים ששהו בבית , )בינהם אבישי(אחד ונפגעו עוד כעשרה 

כפר זה היה למעשה ריק לגמרי לאחר שהקסבה שלו הופצצה  –" טייבה-א"מהיום החמישי ואילך שהינו בכפר . ל"הנ

במהלך השהייה בכפר הפלוגה חשפה . קשות על ידי חיל האויר ולמעשה מלבד שני פליטים זקנים לא ראינו בו אנשים

ששהו בו חוליית ) בכפר מעבר לליטני(ט בבית "ופגעה באמצעות טיל נ) שכלל טילים וקטיושות(בונקר גדול של תחמושת 

 .מחבלים

   

כיצד אתה מרגיש עם העובדה שהמילואים הם בעצם כח , בתור מילואימניק באופן כללי ובתור קצין מילואים בפרט
גם מבחינה אירגונית וגם מבחינה , האם לדעתך חטיבות המילואים מאומנות מספיק ומוכנות? הלחימה המרכזי של הצבא

 ?ומה לגבי היחס של הצבא אל המילואימניקים? לבצע את המטלות שלהן, מנטלית
 

ל כמה מוסכמות שהעיקרית ביניהם הייתה כי ניתן להשיג הכרעה בשדה הקרב "ל שברה בצה"אני חושב שהמלחמה הנ

ר הסדיר ולכן "מוסכמה זו יצרה את ההבנה השקטה כי ניתן להסתמך על חיילי החי. ר"המודרני ללא צורך בחיילי החי

ולהשקיעם ) ר במילואים בפרט"ולמערך החי(ניתן לצמצם את המשאבים המוקצים באופן שוטף למערך המילואים 

את עובדת צמצום המשאבים למערך . פצצות חכמות וחימוש מונחה מדוייק, מסוקים, בטכנולוגיות שונות כגון מטוסים

 . המילואים אנו מרגישים היטב בשנים האחרונות כאשר יוצא לנו להתאמן פחות ופחות

 
 )המשך בעמוד הבא(

 ...כשרעמו התותחים
 סיכום המלחמה בלבנון

 - - -ראיון עם קצין במילואים  - - -
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 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 דיברה על אימון של שבוע פעם בשלוש 2008התוכנית האחרונה שעברה בכנסת ואמורה הייתה להיכנס לתוקף בתחילת 

אולם התופעה הבעייתית ביותר הינה , ברור לחלוטין כי כך לא ניתן לאמן מערך מילואים רציני אשר פניו למלחמה. שנים

ועל , שורשיה של התופעה בקיצוצים הצבאיים כאשר כל פעם שהגעת למילואים היה חסר עוד משהו". נסתדר"תופעת ה

המצב כבר הגיע לידי כך , מנת לקיים את המילואים כסדרם נדרשת להביאו מהבית או לגונבו ממקום אחר בצבא

הצבא הבין כי ניתן לסמוך על אנשי המילואים כי הם יסתדרו לבד והפסיק . שהתבדחנו שנצטרך להביא תחמושת מהבית

ל עלה כי תופעה זו הורגשה היטב בכל החטיבה "ואכן בסיכום שנערך עם הרמטכ, לטרוח לספק את הצרכים הבסיסיים

רבים מהחיילים ומהמפקדים הרגישו כי הם יוצאים אל משימות אשר הם אינם מוכנים אליהן  –דים "אפילו עד לדרג המג

איני חושב כי היו חיילים או ). אם בגלל הכנה לא מספיקה עקב הזמן הקצר, אם בגלל חוסר בציוד, אם בגלל חוסר באימון(

ואנשים , ההתייצבות הייתה מלאה ואף יותר, מפקדים אשר לא רצו לצאת לקרב או הרגישו כי זו אינה מלחמה על הבית

הבעיות היו כאמור חוסר המוכנות וההרגשה שלעיתים לא נזקקים לך , הגיעו ברצון כי לכולם היה ברור שזוהי מלחמה

 .במקום בו אתה נמצא

 

עם כל ההתפתחויות האחרונות כמו מכתב המילואימניקים שבו נאמר שהקצונה הזוטרה איבדה אמון מוחלט , בדיעבד
הקריאות לוועדות חקירה וכדומה והדרישה להסקת מסקנות אישיות , גם הפוליטיים ובעיקר הצבאיים, בדרגים הגבוהים
 ?מה דעתך בנושא –מבכירי המערכת 

 
ט "מרמת מח(אישית אני חושב כי התקשורת ניפחה מאוד את כל עניין היחס שבין חיילי המילואים למפקדיהם הסדירים 

תעיד על כך העובדה כי כל שלושת חללי החטיבה שלנו (אמנם התגלו בעיות קשות בתחום הפיקוד והשליטה ). ומעלה

, בתחום הלוגיסטיקה, ) הרוגי התקרית בכפר גלעדי12-לבד מ, צ"שנפלו במהלך השהייה בלבנון היו כתוצאה מאירועי דו

כמו כן איני מרגיש כי . לית שעליה דיברתי קודם"ובתחום המוכנות אך אני חושש כי חלקם הגדול קשור למדיניות הצה

בחטיבה שלנו היו . ל יועילו וישרתו את מטרת הפקת הלקחים ויישומם"הרמטכ/ שר הביטחון / פיטורי ראש הממשלה 

הן בהיבט האספקה שלא חסרה ) אימון וציוד(כנראה בעיות פחותות מאשר בשאר המקומות הן בהיבט המוכנות ללחימה 

ועל כן אני חושב שהתחושות בקרב חיילי ומפקדי החטיבה ) החטיבה עמדה בכל משימותיה(והן בהיבט השלמת המשימות 

 .הינן פחות קשות

 

 סיפור מעניין מהלחימה עצמה, ולסיום
 

שהינו בבית גדול מאוד ומפואר מאוד אשר היה " טייבה-א"לקראת סוף הלחימה בכפר 

הבית נמצא על כיפה שאותה היינו צריכים להחזיק על מנת שלא . בשלבי בניה סופיים

שני נהרות (ט לעבר שיירה שנסעה לכיוון הסלוקי ומשם לליטני "יתבצע ממנה ירי של טילי נ

באותו ערב זיהתה התצפית שלנו ירי "). טייבה-א"מ מערבית לכפר " ק5-גדולים הנפגשים כ

מירי הטילים הללו נפגע טנק וארבעת , מ צפונית אלינו" ק3-ט מכפר השוכן מצפון לליטני כ"של טילי נ

, ל ארטילריה"מאחר ולא היו לנו אמצעים לטווח כזה ניסינו להכווין אל הבית בכפר הנ. חייליו נהרגו

באותו הלילה הלכנו . למחרת בערב התבצע ירי נוסף מאותו המקום,  אולם ללא הצלחהMLRSחימוש מונחה מדויק וגם 

למחרת בבוקר התצפית זיהתה כי בבית ). ט ארוך טווח"טיל נ" (גיל"ט מסוג "להביא אספקה מהגדוד אשר כללה גם טילי נ

כנראה (הבית התפוצץ וקרס . ממנו נורו הטילים בערב הקודם עדיין מסתובבים אנשים וצוות שלנו ביצע ירי לכיוון הבית

ט ששהתה בו לקול מצהלות החיילים על "על חוליית הנ) שהיה בו גם חומרי נפץ כלשהם כיון שהפיצוץ היה גדול מאוד

דבר שהיה מונע את , אולם עדיין נותר עצב מסוים על כך כי הטילים לא היו ברשותנו יום אחד קודם, הפגיעה המדויקת

 . ההרוגים בטנק
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 ?מה חדש בגיל הרך
 

 ...בתינו הומים מתינוקות

 ! כל יום בחדר אוכל יש מצעד של תינוקות ועגלות!  מראה כזה לא נראה שנים רבות בניר אליהו

עובדה זו תשפיע ישירות על האווירה במערכת .  בני משק שיהוו חצי מקבוצת הילדים של בית התינוקות, שישה תינוקות

 . אני מצפה שהיא תתרום לחיזוק תחושת הקהילה.  ובית התינוקות בפרט

.  נפגשות בבריכה ובארוחות, הן מחליפות חוויות, הצעירות לומדות מהותיקות.  האמהות כבר יוזמות פעילות ביחד

 .מהווה תחנה מרעננת להנקה או מנוחה, בדרך לחדר אוכל, הספסל בצל

 !כמה מלאה תהיה הבמה בשבועות בשנה הבאה
 

 ?מה עוד אצלנו

הן נותנות את היציבות למערכת  . שלנו ממשיך בעבודה" הגרעין הקשה"עוד שנה חלפה והצוותים מתחלפים אבל 

אני רוצה להביע את הערכתי לחברות הותיקות שממשיכות בעבודה במסירות ובאהבה אין ". בית"ומשרים אווירה של 

אני מברכת על עבודת הצעירות ובנות המשק הבוגרות ואני מקווה שיותר ויותר הן תראנה .  זה לא מובן מאליו.  סופית

 .מספק ומקום להתפתח בו, מאתגר, בעתיד את מערכת החינוך של ניר אליהו כמקום עבודה מעניין
 

 :להלן הסקירה

 .ריטה ואלמוג ממשיכות לעבוד יחד בגן עפרוני

 .לגן שרקרק" הביתה"תלמה חוזרת 

 .שרית מגננת בגן שרקרק עד חזרתה של ליאת אייל מחופשת לידה

 .סוזן ממשיכה את לימודיה בסמינר הקיבוצים ובניהול בית התינוקות

 .שולה חוזרת חזקה מתמיד לאחר חופשת מחלה

 .דלית חוזרת לגן סיקסק לאחר חופשת לידה

 .מישל חוזרת לגן פשוש לאחר חופשת לידה

 !).בהצלחה(דורון קורדובה תצטרף לצוות 

 .רותם תעזור להעביר את השחרורים ותצטרף לצוות של סוזן בחסידה

 .שירה תחזור אחרי חופשת לידה

 .תמשיך במילוי מקום בנוסף למפעל החדש שלה, שאנחנו עוד לא מוותרים עליה כל כך מהר, קטי

 .ואפרת וינטר יוצאת לשנת שבתון...
 

הקהילה תמשיך לראות במערכת החינוך של ניר אליהו " השינוי"ל אני בטוחה שגם לאחר "בזכות הנשים הנפלאות  הנ

 .כתובת ראויה לחינוך ילדיה
 

 .תודה לבנות הנעורים והסטודנטיות שממשיכות להיענות לכל קריאה

 .תודה על שיתוף הפעולה מצד המוסדות וענפי העזר

 .על טיפולה המסור בכביסת הילדים, תודה מיוחדת ללולה על השנים הרבות במחסן הילדים

 ...מאד נתגעגע, עתליה, ואלייך
 

 .שנדע ימים שקטים יותר

 .שנה טובה

 ,בברכה

  מרסי

 :ענף החודש

 עץ הקיבוץ
 החינוך
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 עם תחילתה של שנה חדשה קצת מן החינוך הבלתי פורמלי שלנו 

 )'ו –' א" (עורבני –כחל "בית 
 

, נטלי: בזמן כתיבת שורות אלו אנחנו עדיין בשלהי החופש הגדול עליו מנצחים בגדול הצוות

מלא הפתעות ומקווים , מעניין) ועודנו(חופש שהיה ). ל"שכבר נסעה לחו(אילאיל ולירון , אלמוג

 . בשקט ובשלווה, ברגיעה) בניגוד אליו(ששנת הלימודים תתאפיין 

 כדי שבית הילדים הכלזאת הזדמנות  מצוינת להודות לצוות הנפלא שעשה . עברנו תקופה לא פשוטה של חופש גדול

 .יתפקד בצורה הטובה ביותר והרגועה ביותר למרות כל מה שקרה בחוץ

 

 ?אז מה היה לנו בחופש

והיא הכניסה אותנו לקצב אחר ולתכנים נוספים שלא רצינו בהכרח להתייחס אליהם בחופש שהיה אמור  – מלחמה* 

 .אבל לחיים יש קצב ותכנים משלהם, להיות ברובו כיף

ועמית ורון , שגב מקיבוץ גשר הזיו, אביב מקיבוץ יפתח: (ארחנו ארבעה ילדים מהצפון בבית הילדים במהלך המלחמה

 ).מטבריה

הכנו חבילות לחיילים וארחנו בבית , )ב מכתב תודה על כך"רצ(אספנו עם הילדים צעצועים ומשחקים לילדי הצפון 

 ".'דגניה ב"ו" גשר"הילדים קייטנות מקיבוץ 

 ! תודה לכל המשפחות שנתנו ידם לכל אלה

   

שדה , מצופית)  במספר20-כ (ילדים מהישובים הקרוביםזו השנה השלישית ברציפות שהגיעו אלינו לבית הילדים * 

בכל שנה מעניין לראות את ילדינו קולטים  ילדים שלא מכירים את אורחות חיינו ונכנסים . גן חיים והוד השרון, ורבורג

או יש להם אחים /היו בעבר במערכת ו(למרות שרוב הילדים החדשים היו בקשר כלשהו עם הקיבוץ בעבר ". פרטי"לשטח 

הדבר לא תמיד  פשוט אבל חשוב מאוד ונדמה לי .   מצטרפים לילדים שלנושובנחמד לראות אותם ...) ו"בגיל הרך וכ

רואים שוב שהדבר אפשרי ואפילו מוצלח , מעבר להכנסה הכספית, אנחנו על כל פנים. ששני הצדדים נתרמים מן העניין

 !הלוואי שימשיך גם בשנים הבאות. מאוד

 

או לא /מי שבא לבקר אותנו בחורשה ו. הכינו עבורנו" נעורים"וה" נקר"  שילדי "האדם הקדמון"ממחנה בנושא נהנינו * 

ות שהכינו והפעילו /והנערות הנפלאים/אני רוצה להודות שוב לכל הנערים. יף אולבבו לא ראה שמחה מימיו'שמע על הצ

 !ושנמשיך לשמור על המסורות שלנו כמה שיותר! ישר כוח –מתן ושלי , ו שיר'איז: לצוות! כל הכבוד! את המחנה

מספר הילדים שלנו הולך ופוחת ומתוכם נשאר רק קומץ קטן של . מה שראינו השנה יותר מתמיד שהדבר לא מובן מאליו

נצטרך להיות מאוד יצירתיים במחשבות לשנים הבאות כדי לשמור על . ות המוכנים לתרום כמדריכים וכפעילים/נערים 

 )???צמיחה דמוגרפית כבר אמרתי. (מסורת כזו בצורתה הנוכחית

 

קייטנת "אך לעומת זאת נהנינו מ.  נהנינו מיופיים של נופי הצפוןולאשבצפון " 'דגניה ב" נסענו לקייטנה בקיבוץ לא*

). בירושלים" מוזיאון המדע"ו" סינמה סיטי"ה, בחולון" 2000ימית ("בה נסענו כל יום למקום אחר באזורינו , "מרכז

 .בית ההורים, וחזרנו כל ערב אל הקן הבטוח שלנו

 

יצרנו ופעלנו עם אנשים מבחוץ ומהקיבוץ , נסענו למקומות שונים, בילינו הרבה  עם יניב המציל בבריכה: ובשגרה* 

 ...בקיצור לא היה רגע דל... שבאו להפעיל אותנו) לדרור ירושלמי ולגל ברלס, .לעומר ק, תודה גדולה לואלרי(

 

נרי !): שנתון רציני(מהקיבוץ עלו חמישה ילדים . ' ילדים חדשים ונרגשים הישר לכיתה א8עם תחילת השנה קלטנו * 

וקליטה מהירה ' אנו מאחלים להם ולהוריהם בהצלחה בכתה א. עומר לביא ולי שלמון, שובל וינטר, נועם ינאי, בוחסירה

 ".כחל"ונעימה ב

. הפעילו את ילדי הגן בחוג כדורגל במהלך החופש) 'ו', כיתות ה(צים צעירים מאוד " מד3 –" גן שרקרק"ובהקשר נוסף ל

 !!!כל הכבוד –דותן ראובני ויהב לוינסון , גבע קציר: עוד רבות ידובר על הצלחתו ויוקרתו של חוג זה

 

אבל זאת ההזדמנות לאחל ) נפרדנו מאורי שלמון כבר בסוף שנה שעברה. (בסיומו של החופש השנה לא נפרדנו מאף בוגר* 

ובכך הוא מצטרף לחמשת הילדים שלנו שכבר ") עמיאסף("לו בהצלחה בבית הספר החדש שבו הוא מתחיל ללמוד 

 !ב ה צ ל ח ה . לומדים שם
 

 )המשך בעמוד הבא(

 החינוך
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 )המשך מהעמוד הקודם(

 

 . ילדי חוץ13-וכ!) שנה ברוכה( ילדי קיבוץ 22ישנם  – ילדים 35-כ השנה בבית הילדים אנו כ"סה

 

ותקופה זו היא הזמן לעשיית חשבון נפש , את השנה הזו אפיינו מספר נושאים שעסקנו בהם

 :ולסיכומים גם בחינוך

תוך שמירה על מספר העובדים ונסיון מתמשך לפגוע כמה שפחות  –עמידה איתנה יותר בתקציב  

 .בתכנים

בעיקר בתכנים של  –" רמת הכובש"ו" אייל: "המשך שתוף פעולה פורה עם הקיבוצים השכנים 

 .  החינוך הבלתי פורמלי דרך מפגשים יזומים

שאני מקווה "  חינוך הבלתי פורמלי"ל" דרום השרון"המשך קשר חלקי  בין המועצה האזורית  

 .עדיין הכל בתהליך איטי ומפרך –שימשיך וישא פירות 

 לציין חשובס "בנושא ביה. ס"מנהלת ביה –דרך פגישה עם רכזות החינוך ועילית " יחדיו"קשר חודשי עם בית הספר  

ס והורדת תשלומי שכר "שאחד היעדים שלקחנו על עצמנו בשנים האחרונות היה הגדלת מספר הילדים בביה

 !כל הכבוד.  לשנת הלימודים המתחילהטובהבשני יעדים אלה ישנו שינוי ל. הלימוד

 ).ו ואני'איז, מרסי(המשך קשר חודשי עם קוני וקטרינה ומרכזי החינוך בקיבוץ  

 :המשכנו להשקיע  בבית הילדים 

בהחלט נהנינו מכך בקיץ     . החלפנו את כל המזגנים בבית הילדים ובכך רישתנו את כל הבית באויר צונן ונעים −

 !הלוהט הזה

מי ). חסר עוד חצי ונעשה זאת במהלך השנתיים הבאות(נמשיך להרכיב תקרה אקוסטית בבית הילדים  −

 .ששמע את ההבדלים באקוסטיקה לפני ואחרי מבין את ההשקעה הנפלאה הזו

 ...ואני ממשיכה לחלום על מטבח חדש −

 

 .שנה של פעילות ועשייה, שתהיה לכולנו שנה שלווה ונעימה... זהו

 . שנת לימודים פוריה) הורים וילדים(אני רוצה לאחל לכולנו 

 .  שנה מהנה ומאתגרת –הדס  וציקי , מיקי,רינה: בבית הספרלעושות במלאכה השנה 

 הרבה תודה  –המנהלה וענפי השירות , ההנהלה: ולכל מי שקשור אלינו ונותן כתף בעשייה היומיומית

 ! ו ש נ ה   ט ו ב ה 

 ליאת לוינסון
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 !?בימינו? בית נעורים בקיבוץ

 

 נעורים
הכל מתקבל . כעובד מחוץ לקיבוץ אני נשאל לפעמים על ידי אנשים דווקא על עבודתי בקיבוץ

, מה" –בהבנה ואולי אפילו בהערכה עד שאני מציין שיש לנו עדיין בית נעורים מתפקד עם לינה 

יש שמשפשפים את העיניים , בביתנו, גם בניר אליהו, ואכן. והשואלים לא פעם הם חברי קיבוץ בעצמם" ?זה עדיין קיים

 "?עדיין ממשיכים" –) כיתה י(בעיקר הורים אשר מגיע הרגע של ילדם לעבור לנעורים , ושואלים את עצמם

אבל אם יש משהו שמייחד את מערכת החינוך שלנו היום בגיל הנעורים הוא קיומו של , השאלה איננה פשוטה, ובאמת

, בינו ובין חבריו, את יחסי הגומלין בינו ובין המדריך, ה בקיבוץ/אשר מעצב את כל סדר היום של הנער, בית הנעורים

לזכותנו יאמר שהצלחנו לאורך שנים רבות להעניק לבית הנעורים מדריכים טובים . ובמידת מה גם בינו ובין הקיבוץ

שזה היה אולי התנאי הכי בסיסי לתפקודו הנכון של בית , ומקצועיים שכולם התמידו שנים ארוכות בעבודתם במערכת

 .ויצר אמון בקרב המערכת החינוכית ואצל ההורים, הנעורים

בשנים . ה בגיל זה/להתפתחותו של הנער, כולל הלינה, אני אישית מאמין בתרומתו המשמעותית של בית הנעורים

או מדריכים ברמתה , וכל עוד היא, עם רקע מקצועי וניסיון רב, בת הקיבוץ, האחרונות מנהיגה ומדריכה את הבית שיר

 .אמשיך להיאבק על קיומה של מסגרת חינוכית זאת, יהיו שם

בעלת , ות/השנה יצאה מהמערכת קבוצה של שמונה בנים. הקושי הוא המספר ההולך וקטן של שכבת גיל זאת בקיבוץ

בשנים הקרובות תמשך מגמת ההתכווצות ולצערי זה יצריך בדיקה . ונכנס רק נער אחד, נוכחות מאוד חזקה בנעורים

קשה לי גם להעריך היום איך ההפרטה תשפיע על המשך קיומו של בית . מחודשת של היערכות מערכת החינוך בגיל זה

 .הנעורים

 

 :פעילויות מרכזיות

ארגון מפקד אש מרשים , טיול אופניים בדרום, ב"מסע לטורקיה לסיום י, ב במסגרת בית הספר"מסע לפולין בכיתה י

כולם עומדים במכסת (תרומה יפה לעבודה בענפים , סיוע בארגון והדרכת מחנה חברת הילדים בחורשה, ביום העצמאות

, והדבר החשוב ביותר בעיני הוא המפגש היומיומי עם המדריכה ועם עצמם במועדון לשיחה, )ימי העבודה ואף מעבר לזה

 .'ניקיונות וכו, שח מט, מוזיקה, ארוחה משותפת, להכנת שיעורי בית

 

 

 נקר
לאחר שלוש שנות , השנה סיים לעבוד איתם כמדריך אבישי גרינברג. ט-כיתות ז, נקר זוהי קבוצת הנעורים הצעירה

, וכך לאחר שנים רבות. בן הקיבוץ, גם הוא כמו שיר, אחריו ניכנס לתפקיד מתן גבע. פעילות ברוכות ורבות מעללים

אולי אנחנו באמת חיה קצת ? בכמה קיבוצים בסדר גודל שלנו תמצאו את זה. הדרכת ילדינו היא כולה תוצרת בית

ההתחברות שלו לילדים הייתה . לעומת זאת עם הרבה מוטיבציה, מתן נכנס לתפקיד בלי ניסיון הדרכה קודם? מוזרה

 .ואני מאמין שזה ילך וישתבח, טובה ומידית

 

 :פעילויות מרכזיות

כולנו חווינו את האירוע המרכזי המרשים על הדשא . המצווה-הפעילות המרכזית השנה בנקר כבכל שנה היה אירוע בר

עבודה  בבית  -תרומה לקהילה , שכללה טיול משפחות למצדה ולמדבר יהודה, זה היה השיא של שנת פעילות. בחודש יולי

מסיבת שורשים ותערוכת צילומים שבה ילדי בר המצווה שיחזרו צילומי ראשונים עם מייסדי , תמחוי בכפר סבא

 ?האם נשכיל לשמור על מסורת זאת גם בעתיד. הקיבוץ

 

אולי ראשית החיבור של הנוער שלנו . זוהי נקודת מפנה. החלה את לימודיה בבית ספר עמי אסף בבית ברל' השנה כיתה ז

 .ניצנים ראשונים אפשר לראות בהצטרפות של שלוש בנות מנקר לפעילות הקן התנועתי בצופית. לנוער של אזורינו

 

המרקם החברתי , העבודה בענפים, עם עצמם, המפגש היומיומי עם המדריך,  וזה הדבר החשוב ביותר בעיני, והעיקר

 .בבית הנעורים, שיבשיל ויגיע לשיאו בשנים הבאות, שהולך ונרקם

 

 .שרק יהיה בנו הכוח והרצון להמשיך במפעל זה ולא להתעייף

 .ולכל נותני השירותים, לבעלי התפקידים במערכת המרכזית, תודה להורים התומכים

 ו‘איז

 החינוך
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 , ב“מאשר עדכון על מסיימי י, ומה יותר מתאים לגיליון על תחילת שנת הלימודים

 ...התוספת החדשה לדור צעיר

 :זוהי הברכה שהם כתבו לערב הפרידה שלהם מהנעורים

 

 . שנות חינוך נהדרות שעברנו פה בקיבוצנו18רצינו להגיד כמה מילות תודה למערכת החינוך היקרה שלנו על 

כי טל ושיר , אז רק שישה, אם להיות קטנוניים(כשיצאו לעולם שמונה מופלאים ', 88הכל התחיל בשנת ... אז ככה

 ....).'87-נולדו כבר ב

 .ליאת אייל ועוד רבות וטובות, תחת טיפולן המסור של מרסי, ק בבתי הילדים בקיבוץ'צ-יק'השתלבנו צ

ולאחר כמה שנים הם עברו לגור איתנו , אותם קיבלנו באהבה, בגן שרקרק הצטרפו אלינו איה ונדב כילדי חוץ

 . בקיבוץ

, הוחלפו אנשי צוות לעיתים קרובות,  השנים שלנו שם6במהלך . עורבני-עברנו לבית כחל', עם העלייה לכיתה א

 !עמכם הסליחה... לא מעט בגללנו

... אך בנקר העניינים התחילו להשתבש, שעבר איתנו מעורבני לנקר, אחד הבודדים שלא הצלחנו לשבור היה נרי

, אילאיל, נרי:  שנים3 מדריכים בתקופה של 4וכתוצאה מכך גם החלפנו , התגלינו כקבוצה סוערת ורבת מעללים

 ...).ואולי היו עוד שנפלו בדרך(דניאלה ואבישי 

אך בסופו של דבר , שלא האמנו שנצליח להעלות אותה, לא נשכח את שנת בר המצווה ובעיקר את החזרות להצגה

 .הצלחנו

תחת הדרכתו של , המעבר לנעורים -חלומו הרטוב של כל בן קיבוץ  -הגיע הרגע שלו ייחלנו מגיל אפס ' בכיתה י

שלא נזכיר את , אשר בהמשך נטש אותנו לטובת הקיבוץ העוין בצד השני של הגדר, המדריך המהולל קובי וייץ

 ...שמו

אבל עדיין , נהיינו קצת יותר עצמאיים ואחראים. בחנוכה של אותה שנה קיבלנו חדרים ואז התחילו החיים באמת

שיעורי , עבודה בענפים, הדרכה במחנות, כתובות אש, רפסודיות? אז מה היה לנו בנעורים... נשארנו שובבים

 ...ועוד חוויות רבות, נהיגה

שהחזיקה מעמד גם כשהיינו , רז-בכל השלוש שנים האלה ליוותה אותנו באומץ לב ובמסירות אין קץ שיר הורביץ

 ...).רוב הזמן( בלתי נסבלים 

, עם המלווה המגניבה סמדר קולקובסקי, טסנו לטורקיה כמיטב המסורת,  שנות חינוך קיבוצי18לכבוד סיום 

 .זו היתה דרך מצויינת לסכם תקופה -ואכן 

רצינו להודות לכל האנשים הרבים שנתנו מעצמם , רגע לפני הגיוס ושנייה לפני שמתחילים החיים האמיתיים, אז

 .רכזי חינוך, מדריכים, גננות, מטפלות, הורים: בשבילנו

אנחנו מקווים שהיא תמשיך בעשייה המבורכת . יש לנו מערכת חינוך לתפארת ובאמת נהנינו מכל רגע שהיינו בה

 .עוד שנים רבות

  2006ב "מסיימי י

 עינב ונדב, שיר, שני, איה, טל, יותם, עפרי

    

 :ה‘ולדיווח קצר על עתידם הקרוב של החבר

 .התגייס לשייטת וכרגע הוא בטירונותנדב רונן  

 .התגייס לחיל הקשר במסלול קצונה ייעודית והוא כרגע בטירונותשיר ברלס  

 .התחילה שנת שירות בפנימיית ארזים במושב שדה יצחקעפרי בארי  

 .מתגייסת עוד שבועיים ותשרת כמורה חיילת בקליטת עלייהשני קובלסקי  

 . 2007- מתגייסים בכרמיה ואיה נמר יותם, מתגייסת בדצמברעינב זנגי , מתגייס בנובמברטל רוזנבלום  

 

 ...ונתראה בחומוס של יום שישי, נאחל לכולם בהצלחה מכל הלב

 

דור צעיר

 



 

  20עמוד  - 265גליון  -בניר דור ההמשך 

 !לא בטוח? עכשיו? צמיחה דמוגרפית
 

 .הייתי מבקש להעיר ולהאיר כמה פינות בנושא זה. לאחרונה פורסם נייר העבודה של צוות צמיחה דמוגרפית

 

י ילודה וקבלת הילדים הבוגרים "המטרה המוצהרת של כל צמיחה דמוגרפית אמיתית היא הבטחת קיום האגודה ע

פעולה והחלטות פזיזות עלולים . לכן אנו כמובן מעדיפים באופן טבעי כי בנינו יהיו אותם חברים חדשים. כחברים חדשים

 . להחטיא את המטרה המשותפת של כלל או רוב החברים

ויש (אדגים כמה נקודות בעייתיות , כדי לסבר את האוזן בעניין קליטת הבנים ללא מהלכים מקדימים מחוייבי המציאות

 :שיש להתמודד עימן) עוד רבות

 

 :אמצעים כספיים

תשלום דמי ההיוון של חבר .  4,000₪ -ר מבונה באזורנו הוא כ"על פי טבלאות המינהל מחיר מ - 979החלטת המינהל  .1

עלות .  10,000₪ = 5%מס רכישה של .  33,000₪מ של "מע+  ₪ X 4,000 X 33% = 211,000ר " מ160חדש למינהל יהיה 

.     758,000₪ עד 634,000ה "ס.        504,000₪ עד 380,000=  מטר 160 או X 120 דולר למטר 700בניית בית סטנדרטי 

 .הסכום הזה לא כולל כמובן דמי כניסה

בניית בית כאמור .  29,000₪מס רכישה + מ "כולל מע ₪ 673,000 שהם 91%דמי היוון של  – 751החלטת המינהל  .2

 .הסכום הזה לא כולל כמובן דמי כניסה.       1,206,000₪ עד 1,082,000ה "ס.    504,000₪ עד 380,000

הליכים אלה . בנים או אחרים שיתקבלו לא יוכלו לקבל משכנתא לבניית הבית כל עוד לא הסתיימו הליכי התכנון .3

האם נעכב את הקליטה בפועל עד לסיום ? ולתשלום דמי כניסה? מהיכן ישיגו כספים לבנייה. יכולים להימשך זמן רב

האם בינתיים נקלוט רק אחרים שיש להם כסף מוכח לתשלום מהיר של דמי כניסה ובנייה ולא נמתין ? הליכי התכנון

 ?לבנים

האם , בן או אחר שייבנו בית מכספם והליכי התכנון יתמשכו והוא ירצה לעזוב בתקופה זו את האגודה; או למשל .4

 ?האם החלטנו מהם הפתרונות לתקופת הביניים? נרכוש ממנו את הבית

כמו למשל מעבר לשכר דיפרנציאלי למימון הבנייה והמשכנתאות עוד לפני , אם לא נבצע כמה מהלכים מקדימים הכרחיים

 .המשמעות היא שרוב מוחלט של הבנים לא יוכל להיקלט בקיבוץ, קבלת ההחלטה על קליטה חדשה

 

 :שוויון בן החברים

כל החברים הקיימים עבדו ותרמו בקיבוץ השיתופי באופן שווה ליצירה ופיתוח הנכסים היצרניים והקרקעיים של 

האם אנו רוצים להשאיר נכסים אלה כנכסי האגודה השיתופית או אנו רוצים ליהנות מפרי עבודתנו ולהחליט . הקיבוץ

 ?בעצמנו כיצד ננהג ברכושנו או בפירות אותו רכוש

ולאחר , חלוקת המגרשים לחברים ורישומם, לאחר סיום הפרצלציה. היום האגודה מחזיקה בחוזה החכירה מול המינהל

י האגודה  למינהל יוותרו בידי האגודה מגרשים מהוונים לשיווק לחברים "תשלום של דמי היוון עבור יתרת המגרשים ע

 .חדשים

אם תתקבל על ידי החברים החלטה פזיזה ללא הבנה עמוקה ובחינה כללית של היעדים האישיים והכלליים של הפיכת 

 .הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש אנו עלולים לעוות את רצון החברים ולהפסיד חלק גדול מפירות השינוי

ברור כי עלויות גבוהות ללא נקיטת צעדים מקדימים יביאו לצמצום משמעותי של הבנים ; לדוגמא

האם דמי הקליטה של נקלטים אלה שיזכו . הנקלטים ועיקר המגרשים יופנו למכירה לאחרים

ישקפו את ערכם של נכסים אלה כמו בשותפות , להיות שותפים ברוב נכסי האגודה המשותפים

 ?אמיתית

יועבר לקרנות , האם יחולק בין החברים הקיימים? מה יעשה בכספים שיתקבלו מדמי הקליטה

 .או אולי ישמש להוצאות שוטפות של הקיבוץ, הפנסייה של החברים
 

 )המשך בעמוד הבא(

Winds of Change... 

 דיעות ומחשבות על תהליך השינוי , עדכונים 
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 )המשך מהעמוד הקודם(
 

י מתן זכות סירוב לחבר להחליט האם הוא "מדוע לא נדונה האפשרות לחלק באופן שווה בין החברים את כלל המגרשים ע

 .מעביר אותו לבנו הנקלט בחינם או מוציא אותו למכירה לאחר

 

האם רק חברים שיש להם בנים בעלי יכולת כספית מוכחת זכאים שילדיהם ונכדיהם יגורו לידם וידאגו להם בעת הצורך 

 .הרי ביצירת הרכוש בקיבוץ השיתופי השתתפו כולם? וחברים אחרים לא

 

 :תקנון האגודה

 .ההצעה אומרת כי החברים החדשים יתקבלו כחברים כקבוע בתקנון האגודה לעניין זכויותיהם וחובותיהם

האם אנו מצפים באמת שמוסדות הקיבוץ ואו האסיפה הכללית יוכלו לכפות באופן אמיתי החלטות כאלה ואחרות על 

האם באמת ברור לנו מה משקל הזכות .  שקל בעבור רכישת מגרש ובניית ביתכמיליוןאדם שהשקיע על פי חוזה חתום 

 ?הקניינית האישית מול משקלה של החלטה של מוסדות הקיבוץ

 ?ואם נרצה שיעזוב את האגודה האם נשמור עתודה לרכישת ביתו

 ?ואם לא נרצה לרכוש ממנו האם נוכל למנוע ממנו למכור לאחרים

האם אותם בני זוג ישלמו דמי קליטה , ת קיבוץ החברים כיום שיש ברשותם דירה רשומה יכירו בן זוג חדש/ואם חבר

האם יהיו ? ואם אין להם כסף לשלם דמי קליטה האם יוכלו להיות חברים בכל זאת? באותו סכום של נקלט חדש

 ?תושבים

 

לצערי עד היום לא הושקעה מחשבה נכונה בחלק גדול של השאלות . על רוב השאלות יש תשובות טובות יותר וטובות פחות

. שתביא בחשבון את מכלול הנושאים ושילובם זה בזה משנה סדורההבסיסיות והקונקרטיות ולא הונחה בפני החברים 

הייתי מציע לחברים שיחשבו היטב לפני שהם ממהרים להטיל לקלפי פתק בעניין הצמיחה הדמוגרפית כיוון שסוף מעשה 

 .במחשבה תחילה

 

 : שלוש הערות כלליות אחרונות

כפי (הרי שההליך הנכון לביצוע שינוי הדרגתי , במידה וקיבוץ אינו מסוגל לערוך שינוי כללי באורחות החיים בבת אחת

בדרך של הפיכת קיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש מחייב סדר הגיוני ומשפטי מסויים ההולך מהנושאים , )שאנו עושים אצלנו

 .יותר" הקלים"והקשים להסכמה רחבה אל הנושאים " הכבדים"

 

 .קודם יש לטפל בנושא שיוך הדירות והמקרקעין למגורים על כל ההיבטים ⇐

 . התלויים והחולים הסיעודיים, הנכים, יש להבטיח ללא עוררין את המקורות לזכויות הקיום של החברים הוותיקים ⇐

יש חובה לעבור לשכר דיפרנציאלי שישמש את החברים בגיל העבודה ואת הבנים הנקלטים למימון הפרשי הוותק  ⇐

 .בדיור ולשם צבירה פנסיונית אישית

 .בין החברים) בעת הצורך(כמנגנון השוואה גמיש ) ולא הנכסים עצמם(יש לבצע שיוך של פירות הנכסים היצרניים  ⇐

 .קליטה על פי מודל חדש לתוך מערכת מוסדרת וברורה ⇐

 

 . לצערי עד היום אנו עושים בדיוק את ההיפך

 

לי ולחברים רבים אחרים ברור שלא נסכים לקלוט אף אדם שאינו בן קיבוץ ללא שמיצינו את כל האפשרויות לתת לבנים 

נדמה כי ההתנהלות בשנה האחרונה . סבירה וסיוע אמיתי כפי שהורים נותנים באופן טבעי לילדיהם, הזדמנות הוגנת

) המגרשים(שהסוסים "בנושא קליטת הבנים והדחיפות להצביע מעידה שמישהו מנסה לסגור את דלתות האורווה לפני 

 ".בורחים

 

, כל הנכסים בקיבוץ –השינוי המבני שאנו עוברים מחייב גם שינוי תודעתי ומחשבתי מוחלט של כלל החברים 

). אם כי משפטית הם רשומים עדיין כרכוש האגודה (שייכים לחברים בלבדנכסים יצרניים ונכסי מקרקעין 

י "וחלקם ימשיך להיות מנוהל כרכוש משותף ע, חלקם יועברו עם הזמן לידי החברים עם שינוי רישום הבעלות

 לטובת החבריםעל החברים לדרוש מהנהלת הקהילה החדשה שתיבחר לאמץ גישה זו ולפעול . הנהלת הקיבוץ

 .בניהול הרכוש המשותף

 

 יעקב אברהמי  
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 התייחסות לכתבתו של נמרוד בנושא השינוי
כתבת לי מכתב , כשהודעתי על ההתפטרות. תודה על התייחסותך אלי ואל תקופת היותי בצוות שינוי – ברמה האישית

הפנייה והתוכן ריגשו והודיתי לך אז ואני , למרות שלא השתכנעתי לחזור. אישי ואף נפגשנו לשיחה אודות ההתפטרות

 .מודה לך גם עכשיו

 

זה היה ) כפי שכתב נמרוד" (רקע של חילוקי דעות בנוגע לתהליך מינוי צוות שיוך דירות"זה לא היה על  – לגבי התפטרותי

י הצוות "או מונה ע/אשר לא נבחר ו, י ובתוך צוות שיוך דירות"לנעשה ע, השינוי המרכזי בגלל ההסכמה בדיעבד של צוות

 .המרכזי כפי שהוחלט ונעשה בכל שאר הצוותים

 

נותן לגיטימציה לדיווח לא נכון , אשר נבחר על ידי הציבור כצוות שתהיה בו שקיפות, כאשר הצוות המרכזי של השינוי

וזה גורם לצוות המרכזי לא לכבד את , י אחד מצוותי המשנה הכפופים לו"ולפעילויות לא מאושרות המתבצעות ע

  .לי קשה היה להישאר בצוות, ההחלטות שלו עצמו

 .חודש התלבטתי בין נאמנות לבוחרים בי לבין נאמנות לסיבות שבגללן הצטרפתי ונבחרתי לצוות שינוי

 

 : שתי החלטות עקרוניות התקבלו בראשית עבודתנו

 .לקבל החלטות בהסכמה

 .י הצוות המרכזי"ימונה ע/כל צוות משנה יבחר 

 

כי צוות , קוני ענה לשאלה של אהרון ארז לגבי עבודת צוות שיוך דירות, באחת מהישיבות הראשונות שלנו כצוות מרכזי

נערך דיון בצוות המרכזי , כעבור כחודשיים. עוסק רק בצדדים הטכניים, שיוך דירות המונה בעיקר את חברי ועדת תכנון

 .הדיון הקולני לא הסתיים ואהרון הפסיק את הישיבה ואמר שנמשיך לדון בישיבה הבאה. אודות הרכב צוות שיוך דירות

התברר , בישיבה של הצוות המרכזי, כעבור חודשיים נוספים. הנושא לא עלה לדיון בצוות המרכזי, למרות תזכורות שלי

ביקשתי שיתקיים דיון . לכולנו כי צוות שיוך דירות כבר נפגש עם עורך דין ועוסק בנושאים כמו עקרונות איזון השיוך ועוד

 .מיידי ושתתקבל החלטה בהצבעה לגבי הרכב צוות השיוך והפעילות שנעשתה בו עד אז

 . חברי הצוות המרכזי8 מתוך 7בהצבעה נכחו 

 .  החליטו להמשיך במצב הקיים5, לבחור את הצוות ולאחר מכן להמשיך,  הצביעו בעד לעצור את התהליכים2

 .החלטה זאת הייתה הסיבה להתפטרותי

 

הן ברמת צוות שינוי , "רווח והפסד"ח "ודו" מאזן בוחן"חובה לערוך  , שנה לאחר בחירת צוות שינוי, כיום – לגבי השינוי

הבהרות , לקבל הסברים. לא בוצע/מול מה בוצע " מיפוי הרצונות"יש צורך לבדוק את הכתוב בחוברת . והן ברמת אסיפה

 .וסיכומים מה קורה עד כאן ומה צפוי

 

 .אשר לדעתי כדאי להתייחס אליהן, אני מעלה כאן נקודות

 ?לצוות המרכזי" מרכז"למה גרם המצב בו לא נבחר  •

 ?את הציבור" תופסים"מדוע ההסברה והדיווחים לא  •

 ?מהמסמכים המחולקים לציבור כתובים בצורה שאינה מובנת לציבור/ מדוע חלק מהניירות  •

 ?מהן הסיבות לנתק הגדול מהציבור •

דבר הפוגם בשתי , השפעת המצב בו שלושה חברי מזכירות מכהנים גם בצוות השינוי המרכזי ובצוותי המשנה •

 ).המזכירות וצוות שינוי(הפונקציות 

על ההחלטות המיידיות הצריכות להתקבל בלי כל , "מעבר לפינה"הפסקת ההשפעה של האמירה והתחושה שהשינוי  •

 .קשר לשינוי

 ?מהן הסיבות שלוחות זמנים אינם ריאליים •

 .היועצים ושאר ההוצאות, דיווח על עלויות המלווים •

 משה לנגשטטר

Winds of Change... 
 דיעות ומחשבות על תהליך השינוי , עדכונים 
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 בספטמבר הוא מהתאריכים המעלים צרור רגשות ותמונות לכל אחד שהיה פעם 1-ה

 . גם מורה –וכמו לגבי , )?ומי לא(תלמיד 

הלב  –כל שנה בראשון לספטמבר  –ובכל זאת , זה שנים שאני לא עובדת במקצוע

 –לובשי החג והתרגשות וסקרנות על פניהם , מתרגש למראה הדרדקים המצוחצחים

למקום שישהו בו את מרבית חייהם הצעירים  –אצים רצים לאוטובוסים הצהובים 

 .עד לצבא

 

איך ? מי תהיה המורה –!) החממה ממשיכה, לשמחתנו, אצלנו(זה עתה יצאו מהחממה של הגן  –הקטנים חרדים משהו 

 ...עולם חדש, כללים אחרים? ומי החברים? יהיה קשה? יהיה זמן למשחק? ילמדו

וחוששים  –ס יותר גדול "חלק מהם זה עתה עוברים לבי, ושמחים לפגוש את החברה, כבר מכירים –הבוגרים יותר 

 –כל כך הרבה רגשות שמתערבבים וכולם מנותבים ליום הזה  –התרגשות , סקרנות, חששות, בליל רגשות –מהעתיד 

 . או של הילדות הראשונה והתמימה, של הקיץ" סטלבט"הקוטע את ה

כל יום מביא את החידוש וההתרגשות כמו , בשבילו כל שנה, מורה אמיתי, מורה טוב –אף הם מתרגשים  –והמורים 

עטוף בכל התקוות והמשאלות , את ילדם, בידיהם את האוצר הגדול ביותר שלהם" מפקירים"ההורים  –בפעם הראשונה 

 –גם הם  –מרגישים בנטל האחריות ובציפיות הרבות שמצפים מהם , האמיתיים כמובן,  והמורים. שיגדל בטוב ובתבונה

 .הראשון לספטמבר, יום מיוחד –מתרגשים , חוששים

תרום , שתהיה טובה –שנה חדשה מתחילה , !)אריק! ישנו זכר אחד לרפואה(נלווה באהבה את התלמידים ואת המורים 

תודה למורים המתמידים שנים במקצוע המיוחד , שהדרך תהיה בהירה, וגם אם יש עיקולים בדרך, כמי נהר צלולים

 .המרתק והקשה הזה

שובל , לי שלמון, נעם ינאי –של השנה ולהוריהם ' תלמידי כיתה א, במיוחד לחדשים שבהם, וברכת הדרך לתלמידינו

 –שמתמידה כל כך הרבה שנים במלאכת החינוך וההוראה  –מיקי , ולמורה שלהם, נרי בוחסירה, עומר לביא, וינטר

 !לפחות בשנה הראשונה –כי לימוד צריך להיות מהנה ומעניין , כן –שתהיה לכם שנה נהדרת מלאה הפתעות והנאות 

 

חקוקות בזכרונותיי היפים , כשנתיים של מתנה –ואני רואה את השנתיים הללו  –' אני זכיתי ללמד פעמיים כיתה א

 .והעמוקים

 

הסטודנטים באוניברסיטה ובמכללות ... ואף הגדולים ממש, מי לשפיים ומי לעמי אסף, מי ליחדיו –ס "אז קדימה לביה

 .לכולכם המון הצלחה וברכת הדרך –השונות 

, לימוד זה אושר ועושר אמיתיים!) ואני למדתי הרבה(אך מניסיוני , "מרבה מכאוב –מרבה דעת "אמנם הפתגם אומר 

 !זוהי מתנה גדולה, תנצלו זאת

 

 !בברכה ובהצלחה

 חוה

 

 

 !!)...הרי בלי אוכל אי אפשר(ס "ים לביה'הנה כמה הצעות לסנדוויצ

 

 פסטרמה חזה הודו ודבש, חרדל+ מיונז , לחם חי: אמריקאי' מכינה סנדוויץינאי ' מש •

 !משפחה מאד מאורגנת, )מקיבוץ ברקאי(      בשביל זה צריך תיק מיוחד מחומר פולינום 

 

 .הצעירהמשפחת ראובני ופרים אצל 'כל הכיבודים והצ, פוגי, שוגי, כריות •

 

ובמקום , לבנה וירקות, לחם חי: בריאות' סנדוויץ –ואני מציעה  •

ואם כבר . ממרח חרובים או דבש –הנצחי " השחר"שוקולד 

 .אז מקמח מלא ופירות –קורנפלקס 

 

 

 הפינה של חוה
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 "עסקים"יחסי  קהילה  –זה איכפת לי 

 
נועד בעיקר למנוע , תהליך שעובר בכל הקיבוצים, מהקהילה" עסקים"הפרדת ה

 ). במקרה של הסתבכות כלכלית של העסקים(קטסטרופה כלכלית בקהילה 

ללא כל " עסקים"צדדי מהקהילה ל-העברת נכסים באופן חד, אין משמעות הדבר

 .באופן אוטומטי" עסקים"אין משמעות הדבר שהקהילה תומכת ב, תמורה

 .מהקהילה דורשת ניהול נפרד ולפעמים אף מנוגד אינטרסים" עסקים"הפרדת ה

הקהילה לא " זכויות"שמירה על . ניגוד אינטרסים קיים אצלנו. ניהול נפרד קיים אצלנו

שמירה על נכסי הקהילה לא מתבצעת ואפילו לא מגיעה תמיד לאישור . מתקיימת אצלנו

 .האסיפה

 

 :להלן מספר דוגמאות 

/ סוכם כי על כל מנה עיקרית שאוכל " עסקה"במסגרת ה". עסקים"לפני שנה וחצי הועבר ענף המזון מידי הקהילה ל. 1

 .  10₪ או 9הקהילה מוסיפה לענף המזון סכום של , לוקח חבר

 .כלום? ומה קיבלה הקהילה בתמורה להעברת הנכס לעסקים

 ".מעדניר"ומ" עדן"נגבה שכר דירה רק מ" עסקים"מבין כל ה. 2

 . סכום עובר לקהילה:  לא מופיעה השורה2006בתוכנית המשק לשנת . 3

 כמובן לא מופיעה 2006בתוכנית הקהילה לשנת ". דמי ניהול"אין אני מתכוון לרווחים אלא למה שקראתי באסיפה 

 . "דמי ניהול"הכנסות מהשורה המקבילה 

בינואר או בראשית פברואר . באותה אסיפה בה אושרו תוכניות המשק והקהילה הוחלט שיערך דיון בנושא במזכירות

עד היום טרם פורסם אם ". עסקים"מ בנושא עם הנהלה הכלכלית של ה"נערך דיון במזכירות בנושא והוחלט להיכנס למו

 . התקבלה החלטה ומהי

 1%אני הצעתי שהקהילה תקבל . ₪ מיליון 5ורווח של ₪  מיליון 81 מציגה הכנסות של 2006תוכנית המשק לשנת 

 . בשנה הנוכחית ₪ 800,000משמעות הסכום . ללא כל קשר לרווחים" דמי ניהול"מההכנסות 

 . דירות13זהו סכום המאפשר הרחבות של . זהו כל הסכום המיועד להפקדה כל שנה לפנסיה: מה עושים בסכום הזה

זאת . מזכירות הקיבוץ אישרה לפני חודש או חודשיים ערבות נוספת להשקעות בפלסטניר, 3לעומת הכתוב בסעיף . 4

 .לאחר שלפני שנתיים אושרה ערבות ראשונה

 .הפסידו" עסקים" הוסבר שלא מועברים רווחים לקהילה כי סך ה2005בסיכום הכלכלי של שנת . 5

 

 . אינו מוסדר ועולה לקהילה הרבה כסף" עסקים"כל מערך היחסים בין הקהילה ל: לסיכום

 .אך אנו לא מקבלים תמורה כקהילה וכחברים, "עסקים"לידי ה" עסקים"העברנו את הניהול של ה

 .מערך היחסים צריך להיות מבוסס גם על תן וקבל

להתקיים אסיפה בה נגדיר אנו החברים את דרישותינו , לדעתי,  חייבת2007 ולפני התחלת שנת 2006לפני סיום שנת 

 .בנושא

 

 . הנהלת הקהילה לא שומרת על האינטרסים שלנו בנושא, לצערי

 

 
 משה לנגשטטר

 
 
 
 
 
 

 

 זה איכפת לי זה איכפת לי
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אשר היה מתוזמן ומסעיר במיוחד " חג המשק"את חודש אוגוסט פתח  »

 ...)ממש קל(וכיבוד קל ) שאיחרו קצת לבוא(עם מתנפחים 

למאמץ " תרם"קיבוצנו ... המלחמה ללא שם -ואז התחילה המלחמה   »

 :בנים ותושבים, המלחמתי לא מעט חברים

 ענר ביוקוראל, אסף אברהמי, אלון אברהמי

 )חבר של אילאיל יוגב(טל הרץ , מתן גבע, אייל ברלס

 ליאור טוכמכר, אמנון זטורסקי, שחר הררי

 איתי לנגשטטר, )חבר של עידית בורנשטיין(רז לוי 

 יפתח צדפי, נמרוד מדר, חגי לנשטטר

אם רצית לחזור הביתה יכולת פשוט (אבישי רוזנבלום 

לא צריך לעשות כאלה , להתקשר והיינו באים לקחת אותך

 )מאחלים לך החלמה מהירה ומלאה... צרות

זה גם המקום להגיד תודה לכל החברים שעזרו והתגייסו למען קליטתם של משפחות מהצפון אשר עזבו את בתיהן  »

לנדבנים ולכל , למנקים, לסבלים שהעבירו את החפצים השונים, אז תודה למשפחות המקשרות. מאימת הקטיושות

ושהשלום "...) ביתכם"במידה ויש עדיין (חזרה נעימה ושקטה לביתכם  -ולכן המשפחות שהתארחו כאן . מי שנתן יד

 .אמן ואמן. והשלווה ישררו לנצח

כל החבילות הגיעו ליעדן ואנחנו מאוד . שמשפחות הקיבוץ תרמו) קנויות ואפויות(שלחנו לתושבי הצפון חבילות  »

 .שמחים על המעשה

כל . בשרים ואת זיו אייל ונסעו לעשות שמח לחיילים בצפון, ערכת קפה, העמיסו מנגלאבי וינטר & עומר לוינסון  »

 !הכבוד

תוך זמן קצר אירגנה . עזרה בשיקום חצרות של גני ילדים בקרית שמונה –פנו אלינו לעזרה נוספת לתושבי הצפון  »

) תאילנדים(ויחד עם עוד שני בנים במסלול איתי לנגשטטר ועמרי רז , עוזי באריאת , צוות שכלל אותהיהודית מדר 

 ?כבר אמרנו, כל הכבוד. לשתול ולהשקות, הם הפשילו שרוולים והתחילו לעדור

 . עם בחירת ליבו גליתצחמזל טוב לאביבה ויורם על חתונת בנם  -משפחת יפה קול ששון וקול שמחה בבית  »

 .ולכל שבט איילעתליה  ולסבתא שמוליקוברכות לסבא , עידןעל הולדת הבת זיו וליאת אייל מזל טוב ל »

 .המריאו לביקור של שלושה שבועות במקסיקו והם מתארחים אצל אלכס דנטוססמדר וראובן יוגב  »

ש “ד. ב“ויעל קופצת לביקור בארה, איציק כבר חזר לעבודה. נחתו לגיחה קצרה מאנגולהיעל ואיציק בורנשטיין  »

 !לגלית ושגיא

 .החלמה מהירה.  נסעה לגרמניה לבקר את אימהקטרינה »

מספר חתונות , ואם כבר מזכירים צרפתים,  ביקר בארץ,מרסיאל בוחסירהאח של , דוד »

צרפתיות שהתקיימו בשבועות האחרונים בעדן מילאו את שמי הקיבוץ במופעי זיקוקים 

 .מרשימים

 .נסעו לצרפת לענייני עבודה וטיולדינה וחביב פיינבלט  »

 .ב שכלל ביקור חווייתי באלסקה“חזרה מביקור משפחתי בארהמשפחת ינאי  »

סידורים , שבוע ניקיונות -השבוע הגנים ובתי הילדים היו סגורים לרגל שבוע היערכות   »

אז המון בהצלחה לכל הגננות ... זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. והכנות לשנה החדשה

 .שתהיה לכן שנה נפלאה ושהגנים ימלאו בקולות הילדים. והמטפלות הותיקות והחדשות

ללא "וזה השבוע האחרון של אוגוסט בו הילדים , זה סוף החופש הגדול -ובנימה אישית  »

 עומר, נרי, נועם, לי –' ומכאן ברכות לעולים לכיתה א... איזה מזל שזה רק שבוע". סידור

 .'שלום כיתה א. שובלו

יזה
כיל

ר
 



 

  26עמוד  - 265גליון  -בניר דור ההמשך 

 ?מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי
 ?מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי

 
 שתל אביב היא עיר יפה
 שאין נמל כמו בחיפה
 שכאן כולם שווים חבר

 אך יש כאלה ששווים יותר
 את זה למדו אותי בגן

 .את זה למדו בגן
 

 ?....מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי
 

 שטרומפלדור גיבור יקר
 שטוב למות על המשמר
 שעוד תהיה לי הזדמנות

 וגם אני אוכל למות
 את זה למדו אותי בגן

 את זה למדו בגן
 

 ?...מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי
 

 שמנהיגים עוד לא שקרו
 ורק אמת תמיד דברו
 שהם הקימו המדינה

 ולכן אנו בוחרים בהם מדי שנה
 את זה למדו אותי בגן

 .את זה למדו בגן

 
 ?...מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי

 
 שמניו יורק עד טהרן
 כל יהודי יבוא לכאן

 כי בגולה שם רע מאוד
 כדאי לכם לנסוע ולראות
 את זה למדו אותי בגן

 .את זה למדו בגן
 

 ?...מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי
 

 שטוב לכבוש את השממה
 שפרוטה ועוד פרוטה זה דונם אדמה

 שבמדינה החוק הוא חוק
 אך טוב לראות זאת מרחוק

 את זה למדו אותי בגן
  .את זה למדו בגן

 למדת בגן היום 
 הדודאים: ביצוע

 טום פקסטון: מילים ולחן
 חיים חפר : גירסה עברית
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