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מה שלא הורג  -מחשל!
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דבר העורך
ימים לא קלים עוברים על קיבוצנו .שרשרת של אירועים דרמטיים שמתרחשים תוך כדי תהליך כה מרכזי בהוויית
חיינו מוציאה את החברים מאדישותם .תהליך השינוי ,שנוגע באופן ישיר לעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו ,גורם
לתגובות שיוצאות מהמקום הכי עמוק שיש .אנשים מרגישים צורך להגיב ,להביע דעה ולהשפיע על המתרחש ,מכיוון
שכל החלטה היא קריטית.
ובתווך  -נמצאים אנחנו ,עורכי העלון.
העלון הוא במה לרחשי הלב של הציבור ,ואנחנו מנסים לעודד את החברים להתבטא ולהביע את דעותיהם דרך
מדיום זה .החודש הגיעה לשיאה מגמה שהחלה כבר בעלונים הקודמים .תחת מסווה של החלפת דעות לגיטימית אנו
עדים למעשה להתנצחויות על בסיס אישי שבעצם מסיטות את תשומת הלב הציבורית מן הדיון העקרוני ומן העיקר
אל התפל.
התלבטנו רבות כיצד לנהוג עם העלון הנוכחי .נודה ולא נבוש  -כפסע היה בינינו ובין החלטה שלא לפרסם את העלון
כלל .בסופו של דבר בחרנו להביא את הדברים כפי שהם ,אך חשוב לנו להדגיש שאנחנו לא שלמים עם ההחלטה
הזאת.
אנחנו פונים אל הציבור בבקשה להמשיך את החלפת הדעות דרך העלון ,אך לנסות ולשים את המשקעים האישיים
בצד ולנהל דיון ענייני ,עקרוני ומתורבת .בחברה קטנה כמו שלנו לעלון יש תפקיד מרכזי בהחלפת דעות .בתקופה
שבה רוב החברים לא מגיעים אל לוחות המודעות בחדר האוכל וגם ההתכתבויות באינטרנט לא מגיעות לכולם,
לעלון  -שנכנס לכל בתי הקיבוץ )ולא רק הקיבוץ (...ביום שישי האחרון של כל חודש  -יש כוח עצום וחשיבות מכרעת.
עד עכשיו החזקנו בדעה שנפרסם כל מסמך שמגיע אלינו אך מהחודש הבא אנחנו מתכוונים לשמור על צביון מסויים
בעלון .ברור לנו שישנן דעות שונות בקרב הציבור ובהחלט היינו רוצים לשמוע את כולן .אבל ,מכתבים עם
התייחסויות אישיות מדי ,שלא בהכרח תורמות לקידום הדיון ,עלולים שלא למצוא את מקומם בגליונות הבאים.
ובין אסיפה לאסיפה הגיע היורה ואנחנו מאחלים לכולם שנה רוויית גשמים ודבר עורך עליז יותר בחודש הבא.
שבת שלום,
שלי ודור.

עיצוב :לירז מדר
איור שער :עדי בורץ
עזרה טכנית :ליזה בוחסירה
עורכת ותיקה :חוה קאליפה
מערכת :דור הורביץ ,שלי בורץ
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מכתבים למערכת
מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל  BANIR@NIREL.ORG.ILאו להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...

התרומה של אנדרה אגאסי – ולא רק לטניס

לצוות ”בניר“,

קראתי את מאמרו של גוץ על שחקן הטניס אנדרה
אגאסי .למרות שאני מסכים עם גוץ בקשר לתרומתו
הענקית לענף הטניס ,אני צריך להודות שעם אהדתי
לספורט הנפלא הזה ,במשחקו האחרון של אגסי )שהיה
באמת מרגש( ,התקשיתי "להזיל דמעה" משום שלא
יכולתי לשכוח "תרומה" אחרת של אגסי בשנות
השמונים המאוחרות :מר אגאסי הראה את תמיכתו
לארגוני הטרור ותרם לאש"ף שבראשותו עמד יאסר
ערפאת  1,000,000דולר )עובדה שאולי לא הייתה ידועה
לחלק מהאנשים.(...
אז כשאני נזכר באגדות בענף הטניס ,השמות שעוברים
לי בראש הם :רוי אמרסון ,לו הווד ,ביורן בורג ,פיט
סמפראס ,ג'ימי קונורס וג'ון מקנרו.
קשה לי מאוד לסלוח לו ולהכניסו לרשימת שחקני
האגדות שלי.

אני מבקשת למען הדיוק לפרסם תיקון למה שכתוב
לגבי בעלון הקודם  .בכתבה על מה שפנסיונרים עושים,
היה כתוב שאני ”עובדת במוקד אנוש“.
הנכון הוא  -שאני מתנדבת בתפקיד עובדת סוציאלית
עבור העמותה למען הקשיש בכפר סבא.
יחי ההבדל הקטן!
תודה רבה!
ריישה

הווארד

תודה
לכל מי שתמך ובא להצביע ביום שישי,
למי שהשכים קום ולמי שהגיע דקות לפני סגירת
הקלפי
למי שהגיע חולה ולכל מי שההגעה היתה כרוכה
במאמץ עבורו )וגם למי שלא(...
תודה מיוחדת לכל מי שתמך ,עודד ,הדריך ,עזר במהלך
כל השנה האחרונה.
רועי ,דורון ואיתן קורדובה
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משולחן המזכיר
שירת העשבים.
כל כך ברור וידוע ,בסתיו הכל נכנס לתרדמת ,שלכת .ר ק
באביב יתחיל הלבלוב.
אבל תיראי ,אני חושב לעצמי ,תיראי את העשבים ,רק
כמ ה ט י פ ו ת ג ש ם ו ה ם מ נ צ י ם  ,י ר ו ק י ם כ ל כ ך  ,ז ק ו פ י ם כ ל
כך ,כל חומרי ההדברה ומאמצי העישוב של השנה שעברה
לא יכ ל ו ל ה ם ו ה ם מ צי צ י ם א לי מכ ל פ י נ ה ב גי נ ה ב ז קי פ ו ת
מחוצפת כאילו מחייכים ואומרים לי ,לא תוכל לנו.
כמה מאמצים משקיעים החקלאי או הגנן בטיפוח
צמחים ,כמה ליטופים ודשנים והשקיה נכונה וגיזום
וקיטום וקילטור ושלא תבוא עליו חלילה קרה ושלא
יבואו עליו חלילה רוחות שרב וגשמי זעף וברד ותיראי את
אלו ,ללא כל עזרה וטיפוח חוזרים ובגדול שנה אחר שנה.
אבל אמרתם לנו שבסתיו הכל בתרדמת ובאביב הכל
מלבלב והנה עכשיו תראו איך הסירפדים מלבלבים...
היה מבצע של "הארץ" והבית מלא עיתונים ,מוספים,
מג ז י נ י ם  ,י ר ח ו ן ב רי א ו ת  ,ש ב ו ע ונ י ה קי ב ו צ י ם ) י ת א ח ד ו א ו
לא יתאחדו ,זאת השאלה ,(...איך אתה יכול להגיד שז ו
לא ע ונ ה של מ י לי ם ,ת רא ה ,יש כ אן מ יל ים בט ונ ות  ,צר י ך
רק לאסוף אותם ולהכין מהם מתכונים חדשים.
"אנחנו הערבים אלופי העו לם במילים "...כך אמר לי
מרוון והמשיך למשוך בנרגילה ,מחייך בינו ובין שפמו
ושולח מבט רחוק מעל קו הרקיע של עכו.

" ע די ף כ א ן ,מ ה ש ב ט ו ח .ז א ת א ו מ ר ת ב ר ו ר ש ע די ף ג ן חי ו ת
באנגליה ,אבל הכוונה ברורה .לפחות בגן החיות אין
עדרים ,אין עמים אם תרצה ,הדגש הוא על
האינדיווידואל ,כל אחד והכלוב שלו .כל אחד יכול לחשוב
מה ש ב א ל ו ו ל עש ו ת כ ר צו נ ו ב לי ש י ה י ה מ ו ש פ ע מ ל ח צ י ם
חב ר תיים  .מ פחי ד להי ו ת ח ל ק מע ד ר  ,מ פ חי ד ל הי ות ע ם,
מ פ חיד ע וד יותר להיות רוב בע ם ,מ פ ח יד להיו ת במש ט ר
דמו קר טי .ד מוק ר ט יה ,ע וד ער ך ע לי ון שה פך לה יות א יו ם
רציני .דעת רוב מפ חידה אותי ,ע ם הזמן הבנתי שדעת
ההמוני ם כמע ט ש אינה יכו לה להיות מו סרית – דעת רו ב
שמוכתבת על ידי אמצעים המוניים ,עסקיים או
ממשלתיים ,שמאחורי שניהם המניע המרכזי הוא
שליטה כלכלית .תסתכלו עליכם ,תסתכלו עלינו .זה
שההמו ן משו כנע ב צדקתו הו א הוכ חה ניצ ח ת לכך שהו א
טועה .רוב הוא לעולם טועה ,תשאלו את האריה"

הקהל מחה לי כפיים ,הילדים זרקו לי בוטנים.
השתחוותי בפניהם וירדתי מגדר הבטון" .בוא נלך
הביתה " ,אמרה איש תי בעיניי ם נ פו חו ת ,או חזת בי חזק ,
"בו א אני אק ח או תך ל בית חו לי ם " " .למ ה מה עשי תי ? "
מחיתי" ,צדקתי ,ראית? הרוב הסכים איתי".
סייד קשוע – מוסף הארץ 20.10.06
"אדמה משוגעת"  -לגרגורי )המפיק בפועל(.
אמרת לי שיקראו לסרט "בוץ מתוק" או "אדמה
משוגעת" ,עוד לא החליטו ,נראה לקראת היציאה
לאקרנים .אמרת :משהו על ילדות בקיבוץ ,זה הבמאי
שעשה את "מבצע סבתא".
אמ רת י ס בב ה ,למ ה לא  ,ע וד סרט קאלט ,ג ם י שלמ ו לנ ו ,
גם חוויות של הסרטה.
לא אמרת לי להביא טישו ,לא אמרת שיהיה גוש כזה
בגרון.
בכ ל ל אמרתם שהיה כאן שמייח ל פני שנו לדנו ,אז למה
כולם נשארים לעמוד ,כל כך עצובים והמומים ,רק בשביל
לקרוא את הקרדיטים?...
תגיד ,דרור ,לא מגיע לנו כבר אדמה מתוקה?...
זמן המזכיר – זמן להשכיר.
חשבתי כי גם למזכיר יש זמן פנוי וזכותו לעשות בו
כרצונו ,אפילו למשל להגיב על דברים שכתבו חברים
בע ל ון  .א ב ל ה בנ ת י ש אם בש ע ות הק ט נו ת ש ל ה ל יל ה א י נ י
מ צ ל י ח ל הי רד ם  ,ז ה בג ל ל ה מז כיר  ,ש כ ל הז מן הו ל ך א ית י
ואפי לו בחוצ פתו נכנס לנו למיטה .אז בעצם ,אם בגל ל
המ ז כ יר  ,א ני מ וו ת ר ע ל ה מ אב ק  ,י ו צ א מ ה מ יט ה ו מת י י ש ב
לי מ ול המח שב וכו תב ,זה כבר לא הז מן ה פנו י ש לי ,אל א
זמן המזכיר וז ה ממ ש לא בסדר שאת זמן המזכיר  ,אני
מנ צ ל בכדי ל הגיב ע ל דברי חבר י ם ,שכתבו בע ל ון בזמנ ם
הפנוי.
אני מתנצל ,להבא אשתדל ,בין  2:00ל  3:00בלילה לתת
למזכיר לי שון ורק אז ל התעורר א ל זמני ה פנוי  ,בו  ,אני
מקווה שיהיה מקובל עליך ,אני יכול לעסוק בלימוד
מעמיק בענייני לשון הרע.

)המשך בעמוד הבא(
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)המשך מהעמוד הקודם(

משולחן המזכיר
קוו ואדיס?
"ארכיטקט טוב משנה מציאות ,זה מקצוע מאד
פוליטי ,חזק ,עוצמתי .כך למשל קיבוץ של שתי
קומות ותוריד אותו לקומה אחת...
 . . .ת מי ד היי תי נ ו ן ק ונ פ ו ר מ י ס ט ונ ל ח מ תי ע ל בי ת ג ד ו ל
וג ם ע ל דרך ר אויה .בקיבוץ אין דרכי ם ,מתיי ח סי ם
א ליהן בשו לי ות ומי שב א לו חו ס ם את הדרך ע ם אבן .
לא מ ביני ם את המשמעות ,לא יהיה אפש ר לה פרי ט
בלי דרכים טובות ,כי לא תהיה דרך אל המגרש שלך"
אדריכל דני בר קמה – "הדף הירוק" 9.10.06
מגרש ללא דרך ,הוא מגרש נחות לעומת מגרש עם דרך.
קיבוץ עם דרך הוא קיבוץ עם ערך!

אתיקה – מוסר ,תורת המידות; התורה המתארת
את ה ט וב שי ב חר לו ה א ד ם ו את הר ע ש ע לי ו ל ה תר ח ק
ממנו.
א .אבן שושן – המילון החדש תשל"ה
לא רק לאדם הבודד אלא גם לחבר בני אדם ,לארגונים
חברת יי ם  ,מד ינו ת ,א גוד ות  ,י ש אתיק ה  .לא ת מיד הי א
כת ו ב ה ומ ו פ י ע ה בק ו ב ץ ה ח וק י ם ש ל ה ל פ רט י פ רט י ם .
יש דברי ם שאינ ם כתוב ים ,אך ברורי ם ומוס כמים ע ל
הכ ל ו י ש ד ב רי ם ש כת וב י ם אך אי ן נ זק קי ם ל עי י ן ב ה ם ,
שוב כי הדברים מוסכמים על הכל.
חב ר ות בג ו ף מ נ ה ל א י נ ה רק ל צ ו ר ך ק פ ה ו ע וג י ות  ,ק ב ע
השו פט אה רו ן ב רק כ ששל ח את הד יר קטו רי ם ש ל בנ ק
צפון אמרי קה ל כלא .חברו ת בה נהלה היא דבר מחיי ב
ומייצרת אחריות רבה.
לא חייבים להסכים לכל החלטה של ההנהלה ,בהנהלה
יכולים ל התקיים ויכוחים ,מחלוקות וחילוקי דעות,
מרגע שנפלה ההחלטה בהנהלה היא מחייבת את
חבריה .המתנגדים לה יכולים לנשוך שפתיים ולהמשיך
הלאה או לפרוש מההנהלה שאינם שותפים לדרכה ,אך
כללי האתיקה אומרים שאינם יכולים גם לשבת בה
וגם לפעול נגדה .חבל שיש חברי הנהלה שאינם מבינים
זאת ,חבל עוד יותר שהם מתגאים בכך .גוף מנהל
שחלק מחבריו אינו מחויב להחלטותיו אינו יכול
לת פקד  .הוא יכו ל ל היות לכ ל היותר מקו ם ל ה ח ל פת
דעות ,קפה ועוגיות.

תעמולת בחירות ,היא דבר לגיטימי וברור ולכן תואמת
את כללי האתיקה של חברה דמוקרטית ,אך כשחבר
ועדת קלפי יושב בקלפי עם חומר תעמולה ומציע
לבוחרים לעיין בו לפני שהם מצביעים ,הוא חורג
מכללי ה אתיקה .כתוב או לא כתוב ב תקנון ,האתיק ה
הזו ברורה לכולנו ,ככה חשבתי...

"רב חובל שלא יודע לאן הוא רוצה להגיע ,אין רוח
בעולם שתביא אותו לשם".
"חברה שבוחרת את מנהיגיה לא על פי סדר היום
האמיתי שלה ,היא חב רה שנמ צאת בהד חקה ,במצ ב
של ייאוש ופחד".
עמי אילון –  7ימים 20.10.06

במערכת לא קצבו לי מילים
ובסתיו אתם כבר יודעים
מלבלבים הסירפדים.
אפשר לעשות מהם מרק נפלא
כותבים בספרי המתכונים
אני זוכר שהם נורא מגרדים.
שיגעון דמוקרטי ,אדמה מתוקה
באשמורת אחרונה
זה מה שהפעם יצא.
שבת שלום
קוני
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הודעות לציבור
יום ראשון  15אוקטובר 2006
לידיעת החברים!
ברפת ר.ן 2000 .התגלתה בשבוע שעבר מחלה של חיידק בשם ברוצולוזיס וזאת למרות שהעדר עבר באופן
מסודר חיסון ע"י השירותים הוטרינרים.
בעדר הפרות הדבר בא לידי ביטוי בהפלות .המחלה יכולה לעבור לבני אדם במגע הפרשות של הבקר .המחלה
בבני האדם גורמת לחום גבוה ,כאבי ראש ,שלשולים ,הקאות ,עקרות בגברים.
מיד עם גילוי המחלה ,החלו בבדיקות של כל העדר ובמקביל אסרו עלינו את שיווק החלב.
לאחר שהסתיימה הבדיקה חזרה הפעילות לתקינה ,כשמאחורינו  15פרות נגועות שהוצאו מהעדר,
וכ 50,000-ליטר חלב שנשפך.
אנו נמצאים עתה בבדיקת הסיבות? ובהחזר ההפסדים!
נמנענו מפרסום ציבורי רחב ,וזאת במטרה למזער עד כמה שאפשר את הנזקים.
מי שמתעניין בפרטים נוספים מתבקש לפנות לפיני .
בברכה,
רוני ברניר  /פיני טוכמכר

ספריה
הספריה פתוחה ביום שני בשעה:
 18.00 - 19.00בערב.
חברים אשר לא יכולים לבוא בשעה זאת
מוזמנים להתקשר עם יונה פלג
בימים :א,ב,ג,ד בין  11.00 - 12.00בבוקר.
קריאה מהנה!
להתראות,
שרוניה ויונה.
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Winds of Change...
עדכונים ,דיעות ומחשבות על תהליך השינוי
בין כל הדיונים והויכוחים ,שכולם בסופו של דבר קשורים בדרך זו או אחרת לנושא השינוי,
הפנינו מספר שאלות למוביל תהליך השינוי בקיבוץ ,אהרון ארז.

ההרגשה בציבור ,כפי שניתן היה להבחין באסיפה שהתקיימה ביום רביעי לפני שבועיים ,היא שאין התקדמות של ממש
בתהליך השינוי בקיבוץ .בהתחלה דובר על פרק זמן של שלושה חודשים ובפועל עברה כבר כמעט שנה .איך אתה מסביר
את העיכוב? האם צריך לשנות משהו בשיטת העבודה כדי לקדם את תאריך הסיום?
ההחלטה הציבורית המקורית התייחסה לשינוי כחבילה שלמה ,הכוללת  -בנוסף לסוגיות בעניין התפרנסות ,בטחון
סוציאלי ,הפרטות וכד' גם קידום הליכים בתחום שיוך הדירות ,קידום פתרונות משמעותי ביחס לצמיחה דמוגרפית ועוד.
יצא שנושאים כמו הסדרת התכנון והפרצלציה התעכבו מסיבות שונות שאינן קשורות
בתהליך המרכזי ,נוספו לכך עיכובים בתחום הייתכנות הכלכלית ,נוצרו עיכובים בשל
”הסיבה לעיכובים
הצורך שנוצר לגיבוש פתרונות משפטיים ומיסויים לעניין הסדרי קליטה ושיוך דירות פנימי
אינה סחבת ,אלא
ועוד ,הסיבה לעיכובים אלה אינה סחבת אלא פתרונות יצירתיים שעלו במהלך הדיונים
החומרים
לנושאים אלו והצורך לתת להם מענה מיטבי .מה שנותר כעת הוא לרכז את יתרת
פיתרונות יצירתיים“
למסמך שלם ,להציגו לציבור לקבלת משוב ,לתקנו ולצאת עם מסמך סופי לדיונים.

באותו הקשר ,האם יכול להיות שצוות שינוי טעה בלו"ז שהוא הציב לעצמו? יכול להיות שפרק הזמן שהוצב לצוות היה
אתגרי ולא ריאלי )כפי שניסח זאת איז'ו(? בכמה זמן ניתן לסיים את תהליך השינוי? האם שישה חודשים ,שהוא פרק
הזמן שדובר עליו באותה אסיפה ,הוא ריאלי?
לוח זמנים של שלושה חודשים ריאלי רק אם יוצאים מהנחה שמוביל התהליך בא עם תכנים מוכנים מראש  -כזה ראה
וקדש ,מלמד את הצוות והציבור ומביא להצבעה .יתכן והיה מי שסבר שדרך עבודה זו מתאימה לכם ולכן קבע לו"ז שכזה.
הליך כזה אינו נכון ואינו רלוונטי לניר אליהו .לניר אליהו נחוצים בתוך המודל מספר לא קטן של פתרונות יחודיים
המתאימים לכם ואשר היה צורך לגבשם בעבודה רבה .כבר עשיתי שינויים בקיבוצים במספר חודשים קטן )גבעת חיים
מאוחד  5 -חודשים ,רמות מנשה  6 -חודשים( .שאלת הלו"ז אינה תלויה רק בי ובצוות ,היא תלויה גם בבשלות הציבור
לקבל ,נכונות אנשים שונים לקבל את דעת האחר ודעת הצוות ועוד ,בשלב הנוכחי ,כאשר מירב החומרים מוכן  -ניתן
לסיים הכול תוך חודשים מועטים.

”אני תמיד מרגיש
אחריות אישית כלפי
החברים“

ניתאי ,שליווה את צוות שינוי הקודם ,הוגדר מראש כמלווה של צוות שינוי .אותך בחרו על
מנת להוביל את צוות שינוי .איך מתבטאת ההובלה שלך? האם אתה מרגיש אחריות
אישית ,בתור מוביל התהליך ,כלפי החברים?

ההובלה מתבטאת בפעילות יזומה לגבי אופן יצירת המודל ,אופן היציאה לציבור ,יצירה של
תשתית החומרים כבסיס לדיון על ידי ועוד .אני תמיד מרגיש אחריות אישית כלפי החברים
ובכלל  -אני רואה עצמי כשלוח של כלל החברים כאשר הצוות משמש כלי להגיע אליהם.
האחריות היא ביחס למספר תחומים :המודל חייב להיות הוגן ושומר על אוכלוסיות הראויות להגנה ,המודל חייב לתת
ביטוי למקומם של הותיקים ומחויבות הציבור אליהם ,התהליך חייב להיות משתף ,הוגן סבלני וסובלני לדעות שונות,
התהליך חייב להיות הכי מהיר שאפשר מחד ,אבל מהירות משמעותה  -כמה מהר ניתן לבצע את כל הנדרש על מנת להגיע
למודל שלם שעומד בכל הפרמטרים שהצגתי ,והדגש הוא על "כל" גם אם המשמעות היא דחייה.

מנסיונך ,איך הקיבוץ שלנו בהשוואה לקיבוצים אחרים שנמצאים בתהליך שינוי? האם אנחנו אדישים לתהליך השינוי או
שהנושא בוער בעצמותינו?
יש מידה של אדישות ,הדבר נובע מהיעדר מצוקה ישירה של החברים ,בסה"כ חיים פה לא רע ,המקום נעים ונוח ,אין לחץ,
יחד עם זאת אני מזהה הכרה בצורך ואני מאמין שרוב רובו של הציבור יתמוך בשינוי אם המודל ייתפס כהוגן ולא פוגע
מחד ויוצר פוטנציאל לשיפור מאידך.
)המשך בעמוד הבא(
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)המשך מהעמוד הקודם(

האם לדעתך יש עתיד לקיבוץ ניר אליהו והאם אתה רואה אותו מתקיים גם בעתיד היותר רחוק )20-
 30שנה(?
לניר אליהו יש פוטנציאל אדיר ,כביש  6הפך את מיקומו לטוב ביותר שאפשר .יש לו את כל
הנתונים להפוך לאחד היישובים המבוקשים ביותר באזור .זהו ישוב שניתן לחבר בו
התיישבות כפרית ,מיקום נוח ,קהילה סולידארית ששומרת ערכי ערבות הדדית ,תרבות
וחינוך ,ישוב שיכול לאפשר לאנשים יזמות עסקית והקמת פעילות עסקית במקום ועוד .כל
שנחוץ הוא ליצור אורח חיים שיגרום למיטב בניכם ואחרים לרצות ולהצטרף ,לגרום להם
לרצות להשקיע כספם בבניית ביתם במקום ולקדם הליכי פיתוח קהילתי לקראת הצטרפות זו.

”לניר אליהו יש
פוטנציאל אדיר“

מה דעתך על נושא פיצול משרת המזכיר לשני תפקידים )ושני אנשים - (...מזכיר שיתעסק בבעיות היומיומיות של הקיבוץ
ו"מזכיר חוץ" שיקדיש את מירב עיסוקו לקידום תהליך השינוי?
הסוגיה אינה עקרונית אלא פרקטית .יש קיבוצים שמרכז צוות השינוי בהם אינו המזכיר .השאלה היא אם יעבדו השניים
בתאום והסכמה? האם יסייעו אחד לשני או ההיפך וכו' ,המרכיב הפרסונאלי מאוד משמעותי .מבחינתי  -חשוב מאוד
שיהיה מי שאחראי על תהליך השינוי ,מוביל חיצוני לא יכול לפעול בקיבוץ לבדו ,חייב להיות "מזיז עניינים" מקומי יעיל,
עם יכולת להזיז דברים ולגרום למימוש החלטות אופרטיביות של הצוות .החלפת איש כזה בעיצומו של תהליך גובה מחיר
יקר של זמן אבוד.

”תחסלו כמה דברים
משותפים היוצרים
איכות חיים ותחלקו
את הכסף“...

האם אחת המטרות של תהליך השינוי היא שבסופו איכות החיים של החברים תעלה
ואם לנסח את זה בגסות  -שהם יהיו עשירים יותר? במידה ולא יהיה שינוי במצבו
הכלכלי של החבר לאחר השינוי  -מדוע לעבור את התהליך מלכתחילה?

מפתיעה אותי המשוואה "איכות החברים של החברים" = "עשירים יותר" ,את זה ניתן
לעשות כבר היום ,תחסלו כמה דברים משותפים היוצרים איכות חיים ותחלקו את
הכסף ...המטרה היא לשמר איכות חיים ,לנסות ליצור אותה נכון יותר ,בצורה יעילה
יותר כך שתפנה משאבים לצרכי הפרט ,כמו כן לאפשר לפרט שרוצה ומסוגל לבחור לעצמו את הדרך לשפר את רמת חייו
ולהקטין את התלות שלו בקיבוץ לצורך זה.

סך כל הכסף שהקיבוץ משקיע בשירותים ציבוריים )חינוך ,בריאות וכדומה( היום יועבר לאחר השינוי לחברים עצמם והם
ישקיעו אותם באותם שירותים ציבוריים ...האם לא מדובר בעצם בגלגל שבסופו של תהליך מצבו של החבר לא ישתנה?
האם מנסים למכור מציאות שלא יכולה להיות?
מה שישתנה הוא דרך קבלת ההחלטות על הקצאת הכספים ,הציבור יהיה שותף ישיר ומשמעותי יותר ויגרום לכך
שהשימוש יהיה מושכל ,תואם את צרכיו וקושר בין עלות לתועלת ,הדבר התרחש הלכה למעשה בלמעלה ממאה קיבוצים
ויש תוצאות מצוינות.

בקרב הדור הצעיר יותר יש הרגשה שתהליך השינוי לא ממש מתייחס אליהם .איפה משתלבים הצעירים בתהליך השינוי?
)הכוונה היא לצעירים שהם עדיין רווקים ועדיין לא חושבים על העתיד הקרוב במונחים של דירה מספיק גדולה לילד/
ילדים שלהם( האם צעירים שרואים את עתידם בקיבוץ לא יוכלו להיכנס בגלל דמי כניסה גבוהים או תשלום על בית?
האם במסגרת השינוי אנחנו אומרים :אנחנו רוצים חבר'ה צעירים כחברים בקיבוץ  -גם אם הם יעזבו בשלב מאוחר יותר?
לטעמי מודל השינוי המוצע  ,יחד עם הצעות הצוות שעסק בהיבט הדמוגראפי ,נותנים מענה מצוין לדור הצעיר .להערכתי,
חלק מהחברים הוותיקים יותר יתמכו במודל בעיקר למען האופק שנותן לצעירים .המודל גמיש ,אינו דורש דברים לא
אפשריים או קשים ביחס להצטרפות .אשמח לבוא בדברים עם הקבוצה הרלוונטית להסברים מפורטים יותר נוכח המודל
המוצע.

ופנייה ישירה לחברי הקיבוץ -
יצאה חוברת לציבור שמטרתה קבלת משוב על החומרים שכבר נכתבו ,תוך כחודש נגיע לחברים למפגשים אישיים על מנת
להסביר להם את המשתמע מהשינוי לגבי כל אחד ואחד עם סימולציה של דפי תקציב של אחרי שינוי ,בתוך תקופה זו
ננהל פעילות הסברתית בדרכים שונות .חשוב לי בשלבים אלה לשמוע כל תגובה ,רעיון ,התייחסות .ניתן לפנות אלי ישירות
לדוא"ל  ,a_erez@hasolelim.org.il :או לתאם מפגשים אישיים איתי או להצטרף למפגשים ציבוריים שמועדם יפורסם.
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תקנון הקיבוץ
תקנון הקיבוץ הוא המסמך המכונן של האגודה .התקנון קובע את מהותה של
האגודה ,את מטרותיה ,את סמכויותיה ואת המבנה הפנימי שלה ומוסדותיה לצורך
הסדרת מערכת היחסים הפנימית בין הקיבוץ לחברים ובין החברים לבין עצמם,
והסדרת מערכת היחסים החיצונית מול צדדים אחרים מחוץ לקיבוץ.
לכן תקנון הקיבוץ הוא חוזה מחייב בין כל הצדדים להסכם :בין הקיבוץ לבין כל
חבר וחבר באגודה ובין החברים לבין עצמם לקיום הוראות התקנון ולשינויו.
עיגון התקנון כחוזה אף מופיע במפורש בסעיף  119לתקנון הקיבוץ.

זרקור משפטי

בניגוד לחוזים רגילים בין שני צדדים ,הוראות התקנון אינן יכולות לסתור את התקנות והצווים המוצאים מכוח פקודת
האגודות השיתופיות .כיוון שהתקנון הוא חוזה הרי ששינוי תקנון האגודה מצריך הסכמה .אך בניגוד לחוזה רגיל בין
צדדים המצריך את הסכמת הצדדים לשם שינוי סעיפים בחוזה ,הרי ששינוי התקנון מצריך רוב אשר נקבע בתקנון עצמו
ומכוח פקודת האגודות השיתופיות אינו מחייב הסכמה מלאה של כל חברי האגודה השותפים לתקנון .בנוסף בניגוד
לחוזה אוטונומי בין שני צדדים או יותר ,כל שינוי בתקנון חייב לקבל את אישור רשם האגודות השיתופיות.
על תקנון האגודה חלים דיני החוזים הכלליים לרבות דיני האכיפה והפיצוי בשל הפרת חוזה אך כיוון שהתקנון אינו חוזה
רגיל לא חלים עליו דיני הביטול .משמעות העניין היא כי אם חבר אגודה רואה עצמו נפגע מהחלטת הקיבוץ )האסיפה או
הנהלת הקהילה( ,כאשר החלטה זו לדעתו עומדת בסתירה לכתוב בתקנון ,הוא יכול לפנות לבוררות או לבית המשפט כדי
לאכוף על הקיבוץ את שינוי ההחלטה או לקבל פיצוי אם הוא נפגע מהחלטה זו .כמובן שגם ההיפך הוא נכון והקיבוץ
רשאי לפנות לבית המשפט בתביעה כנגד חבר אם אינו מקיים את הוראות התקנון.
יש הרואים בתקנון האגודה חוזה סטאטוטורי או חוזה אחיד )חוזה אשר מציע התקשרות ע"פ תנאים שנקבעו מראש ע"י
הצד המציע( אשר בעת מחלוקת על פירוש סעיפים הכלולים בו יש לפרש את הוראות אותם סעיפים כנגד המנסח )הקיבוץ(,
אך נקודה זו עדיין שנוייה במחלוקת משפטית.
יעקב אברהמי

ממדפי
הארכיון
כזכור במהלך החודשים יולי  -אוגוסט  2005צולם אצלנו
בניר-אליהו סרטו של דרור שאול "אדמה משוגעת".
הסרט יצא לאקרנים בארץ בסוף ספטמבר  2006והשתתף בטקס
פרסי האקדמיה וזכה בפרס "אופיר" במספר קולות שווה יחד עם
הסרט "אביבה אהובתי" כסרט הטוב ביותר .מאחר ורק סרט
אחד יכול לייצג את ישראל בקטגוריית "הסרט הזר הטוב ביותר"
המתקיים במסגרת תחרות האוסקר ההוליוודי ,ערכה האקדמיה
הישראלית הצבעה נוספת בין  700חבריה ו"אדמה משוגעת" נבחר
לייצג את ישראל.
נמשיך לעקוב
עמיקם
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זזהה אאייככפפתת לליי
זה כואב לי ,ואיכפת לי.
רוב החברים הותיקים מגדלים עצי פרי בגינת ביתם ,ואדם המשקיע את מרצו ,כוחו ואהבתו
בעצים ,מצפה לראות גמול לפועלו ולטעום מפרי עמלו.
אך יש בינינו כאלו שחושבים שמותר להם לקטוף ,או לקחת פירות מעצים לא להם ,אני
רואה בזה גניבה וחוסר התחשבות חברית.
בדרך כלל אותו אדם אשר מוריד את הפרי בהיחבא מורידו טרם הבשלתו ,כיוון ובעליו של
הפרי מחכה בסבלנות להבשלת הפרי ויד זדונית חייבת לבוא ולהוריד את פרי עמלו של האחר
טרם הזמן וחבל.
חבר לוקח  -אנא בקש! בדרך כלל גם תענה בחיוב ,אז למה לגנוב ולגרום צער ועוגמת נפש
לנכדים שמחכים לראות וליהנות מהפרי?
אותו הדבר קשור גם לשתילים אשר נלקחים מחברים ולפעמים פשוט הורסים שתיל.
אז בבקשה בקשו רשות בפעם הבאה.
בני ויונה פלג

בקשה מכל בעלי הכלבים
כשהגברים בוכים בלילה קולם אכן לא נשמע .לא כך הדבר אצל הכלבים.
זוהי פנייה לכל בעלי הכלבים בקיבוץ בבקשה להתחשבות בשעות הלילה והבוקר
המוקדמות :אנא ,בשעות שרוב האנשים ישנים ,כלומר משעות הערב המאוחרות ועד
לשעות הבוקר )שש בבוקר זה עדיין מוקדם ,כך גם שש וחצי( ,השאירו את כלבכם בתוך
הבית .יש כלבים שנוטים להחליף את התרנגול ,ולנבוח שעות בלי הפסקה.
אנחנו נורא רוצים לישון...
בתקווה שכל אחד שקורא זאת יבדוק את עצמו וייקח לתשומת ליבו.
המון תודה.
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בדפים הבאים אנו מפרסמים דעות ותגובות שקיבלנו.
אין קשר בין המכתבים השונים והם אינם מובאים כאן בסדר הכרונולגי שלהם.
חברים שלום,
מצאתי לנכון להעיר את תשומת לבנו לאירוע שקרה בשבוע האחרון ,ולמשמעות הדבר.
באסיפה שהתקיימה בתאריך  18/10/06הוחלט לקיים אסיפה נוספת ,ובה להביא הצעת החלטה על הארכת קדנציית המזכיר
המכהן לתקופה של חצי שנה ,וזאת מתוך מחשבה שזהו כנראה המהלך הנכון ביותר הנדרש לסיום תהליך השינוי בזמן הקרוב.
הצעה זאת הועלתה ע"י חברים שהשתתפו באסיפה ,ולא ע"י הנהלת הקהילה .אותם חברים ,לא תמיד מסכימים עם קוני על
אופן הובלת התהליכים ,אך מה שעמד לנגד עיניהם זהו הצורך החשוב של קיבוץ ניר-אליהו לסיים את תהליך השינוי ולהביא
אותו לגמר בהקדם.
בעקבות החלטת האסיפה פנה גוץ לרשם האגודות .פנייה זו הינה פרק חדש באופן שבו אנו מנהלים את עניינינו .בפרק זה כולנו
יודעים איך אנחנו מתחילים ,אך הסוף כנראה יהיה שהרשם הוא זה אשר ינהל את חיינו.
לשמחתי ,עד היום השכלנו לנהל את עניינינו באופן עצמאי ובאחריות מלאה ,מתוך הנחה שזאת הדרך היחידה להוביל את
הקיבוץ בשביל המסובך ורצוף החתחתים .דרך זו של ניהול עצמאי על בסיס של הסכמות ,הייתה עד עכשיו הדרך הלגיטימית,
גם אם מישהו מאיתנו פירש נורמות אלו בצורה אחרת.
בחירתו של גוץ לפנות לרשם האגודות קובעת ,לדעתי ,כללי משחק חדשים שבהם חברים ימצאו לנכון לפנות לרשם על כל מיני
ליקויים הקיימים במערכת ,ומחר נגיע למצב של שיתוק היכולת לנהל מערכת חיים תקינה.
קיבוץ הוא עירוב של החלטות מעוגנות בתקנון ונורמות התנהלות .אני משוכנע שלכל אחד מאיתנו יש ביקורת על נורמות כמו
אי עבודה של חברים ,או אי העברת קרנות למיניהן לקופת הקהילה .אני משוכנע שלחלק מהחברים יש הערות על אופן
התנהלות מנהלים בקיבוץ ועוד כהנה וכהנה ,אך לשמחתי תמיד בחרנו לטפל בדברים באופן עצמאי ,ע"י מוסדות הקיבוץ ,ואני
מציע שכך זה ימשך.
לכן אני חושב שעל גוץ למשוך את מכתבו מהרשם ולתת לאסיפה ולחברים להמשיך לנהל את התהליך שהתחלנו בו.
כולי תקווה שיתקיים דיון בנושא ,וחברים רבים יוכלו להביע את דעתם.
תודה ,גדי מאור

זה אכפת לי  -יחסי קהילה "עסקים"  -תגובה לאלי מוריק
כתבת במאמרך )תחילת ציטוט( "הובאתי לניר אליהו למטרה אחת והיא לדאוג כי רווחי האחזקות יהיו גבוהים ככל הניתן
וחלקם ימצאו את דרכם לקהילה כדיבידנד .לצורך כך וביוזמת ההנהלה הכלכלית ,קיבלנו החלטה על נוהל חלוקת דיבידנד,
נוהל אשר בהתקיים תנאים מתאימים ,הופך ל"טייס אוטומטי" ולהנהלה הכלכלית אין יכולת לבטל את החלוקה .ההחלטה
הוצגה בפני הנהלת הקהילה" )סוף ציטוט(.
להלן התייחסותי :
א .קשה לי לזכור )ויש לי זיכרון טוב( את הקף הדיבידנד שהועבר לקהילה מאז "הפרדת העסקים" מהקהילה ,אך
בוודאות אני אומר שהסכום אינו גדול )אם היה בכלל(.
ב .בסוף הציטוט שלך ,פגעת בנקודה המרכזית אליה אני כיוונתי במאמרי  -הנהלת הקהילה לפניה הוצג נוהל חלוקת
הדיבידנדים  -הסתפקה אך ורק בדיבידנד .לצערנו ,מה שקבלנו ב 5-השנים האחרונות )אם בכלל( אינו מספיק לנו
ובוודאי אינו מספק אותנו ולכן כתבתי את המאמר.
בסעיף  3במאמרך כתבת )תחילת ציטוט( "רגע של היסטוריה אשר משה בחר להתעלם ממנו  -בשנת  2003כתוצאה מההסדר
הפיננסי של ניר אליהו ,חוב של  20מליון  ₪עבר מקהילת ניר אליהו לעסקי ניר אליהו" )סוף ציטוט(.
להלן התייחסותי :
אלי ,לא שכחתי )והעדתי על עצמי שיש לי זיכרון טוב( ולכן אקח את כולנו לרגע היסטורי עגום כלכלית מבחינתנו שאתה כנראה
לא יודע עליו .באוקטובר  1981נכתב בספרי פלסטניר חוב אבוד של  .$ 400,000את ההלוואות לכיסוי החוב קיבל קיבוץ ניר-
אליהו .שווי ההלוואות הללו כיום )לאחר  25שנה( הוא כמה עשרות מיליוני .₪
כך ,שהעברת החוב של הקהילה לעסקים ,אשר נעשתה בשנת  ,2003היה בה ,לא מעט אלמנט של "חזרה למקורות" ואולי יותר
נכון "החזרת החוב למקורות" וזה לא בדיוק חלוקת דיבידנד במזומן כפי שכתבת.
גם במאמרי וגם בתגובתי למאמרך ,עומדת לעיני רק מטרה אחת  -הגברת רווחת הקהילה והחבר .הרבה שנים חיינו כמשק
שאין לו כסף ושרמת החיים בו לא הייתה גבוהה ,וכיום ישנם יעדים שהעסקים חייבים לממן עבורנו .אני סבור שהדרישה לקבל
 1%ממחזור ההכנסות וללא כל קשר לרווחים ,אינה מקשה על העסקים )אוי לנו אם זה כן מקשה(.
אני מקווה ,שההנהלה החדשה האמורה להיבחר תדאג לאינטרסים שלנו כחברים וכקהילה הרבה יותר טוב.
משה לנגשטטר
בניר דור ההמשך  -גליון  - 452עמוד 12

הערות קצרות על המצב
 .1דיבידנדים מלא הסל  -בעלון הקודם )אלי מוריק( קראנו כי העברת החוב מהקיבוץ לתאגידיו הוא כמו קבלת דיבידנד
של ) 20,000,000עשרים מליון(  ₪לחברים .להלן התמיהות:
א .תביאו את הכסף אם יש.
ב .אם אין כסף ,אולי זה לא נכון? כמובן שזה לא נכון! חברי הקיבוץ אינם חייבים בחובות הקיבוץ בין
בזמן קיומו ובין בפירוקו .לכן גם אינם זכאים ליהנות מהקטנה ,ביטול או העברת החוב .העברת
החוב לתאגיד בשליטת הקיבוץ אינו מבטל את החוב ,הוא פשוט העביר את נטל החזרת החוב
לתאגיד כאשר השעבוד להבטחת ההחזר נשאר בקיבוץ.
ג .האם מי שכתב ידע? אם לא ,אז יש לנו בעיה קטנה .אם כן ,אז יש לנו בעיה חמורה.
 .2קליטה עליזה  -היה מעניין בעניין הקליטה של רועי ודורון .קודם פורסם מכתב לא חתום על נייר רשמי של הקיבוץ,
כנראה בשם הנהלת הקהילה ,שהשתמע ממנו כי הם ממליצים לחברים לדחות את חברותם של רועי ודורון כיוון שלא
הסתיים הליך הצמיחה הדמוגרפית.
א .איך זה ששוב מזכירות הקיבוץ שכחה את הכללים הבסיסיים של הדמוקרטיה הקיבוצית ולא מוכנה
לקבל את מרות האסיפה הכללית שהחליטה פעמיים כי בנים יתקבלו בהליך רגיל ולא ימתינו לסיום
הליך השינוי.
ב .מדוע מזכירות שאינה מוכנה לקבל את מרות החברים אינה מתפטרת לאלתר?
ג .האם מכתבם של איתי ונמרוד שדחו את מכתבה של המזכירות מעיד כי יש משהו לא תקין בעבודת
המזכיר והמזכירות?
ד .מעניין.
 .3הבנת הנקרא  -מעניין אם צוות צמיחה דמוגרפית ויועציו המשפטיים ומלוויו )היקרים( קראו את הסכם הסדר
החובות של הקיבוץ .בהסכם מוקדש סעיף לא קצר לעניין שיוך הדירות .כידוע לחברים ,כבטוחה להחזר החוב
לבנקים ,משועבדים כל נכסי הקיבוץ לרבות הבתים והמקרקעין לדיור .כתוב שם בקיצור כי אם הקיבוץ יחליט על
שיוך דירות ,רק מי שהיו חברים ביום החתימה על החוזה ) (26.2.03או כל מי שיתקבל בעתיד כחבר קיבוץ באותם
תנאי קבלה ,מגרשם ישוחרר מהשעבוד לצורך שיוך.
כיוון שעלו שאלות בעניין זה לאחר החתימה ,כתב פרופ' דני צידון )ראש מטה ההסדר( מכתב הבהרה לקיבוץ ולבנקים
בתאריך  ,3.3.03וכך כתב "...הסכמת הבנקים לביצוע ’שיוך‘ לאחר גיבוש ומימוש השעבודים המוטלים לטובת
הבנקים על נכסי הקיבוץ ,הינה ,כי אם יגובשו וימומשו השעבודים כאמור אזי חברים חדשים שיתקבלו בקיבוץ ,אם
יתקבלו ,לאחר אותו מועד ,לא יהיו זכאים ל‘שיוך‘".
ועכשיו לעברית של בני אדם:
א .כל מי שיתקבל בעתיד לחברות )לאחר  (26.2.03שלא כחבר רגיל ,השעבוד על המגרש שלו לא יוסר ע"י
הבנקים אלא לאחר שכל החוב יוחזר ע"י התאגידים.
ב .מעניין מי יהיה מוכן להתקבל כחבר חדש ,לשלם דמי כניסה ,לשלם למינהל ,ולבנות בית על מגרש
המשועבד לבנקים במקרה הטוב ,לפחות עד  .2020במקרה הגרוע אם הקיבוץ לא יוכל להחזיר את
החוב ,הבנק יעקל את המגרש שלו עם הבית.
ג .נכון שזה מעניין?
 .4פרפטום מובילה  -החוק הישראלי הרווח מחוץ לקיבוץ ניר אליהו לא מכיר את המושג "הארכת כהונה" ,כאשר יש
מועמדים נוספים לבחירה .החוק גם לא מאפשר כהונה של יותר מארבע שנים ללא בחירה מחדש בקלפי .גם תקנון
הקיבוץ לא מתיר את הארכת הכהונה אם יש מועמדים לבחירה .ועכשיו בכל זאת  5סיבות טובות להארכת הכהונה:
א .אנחנו לא מכירים את החוק והתקנון.
ב .את מי מעניין החוק והתקנון.
ג .אנחנו רוצים ,ולמי שיש עם זה בעיה שיקפוץ.
ד .אנחנו מחליטים מה שיהיה ,ולא אתם.
ה .יהיה מאוד משעמם בקיבוץ ללא ההמצאות שלנו.
ָטה;
אַב ָשׁלוֹם לֹא נ ָ
אַח ֵרי ְ
אַח ֵרי ֲאד ִֹניָּה ,וְ ֲ
ָטה ֲ
 .5פרשת השבוע  -וְ ַה ְשּׁ ֻמ ָעהָ ,בּאָה ַעד-יוֹאָבִ ,כּי יוֹאָב נ ָ
ַחזֵק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח) .מלכים א' ,פרק ב' כח'(
ַו ָיּנָס יוֹאָב ֶאל-א ֶֹהל ְיהוָהַ ,ויּ ֲ
 .6בבניין ירושלים ננוחם )אולי(.
יעקב אברהמי
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מכתבים ,כתבות ,תגובות ואי תגובות
 .1בתגובה למאמר שכתבתי בעלון קיבלתי שתי תגובות.
א .אלי מוריק כתב תגובה בעלון שלאחריו.
ב .קוני כתב תגובה באי-מייל.
למאמרו של אלי מוריק ,הגבתי בעלון הזה.
את מכתבו של קוני לא קראתי .מיקי ,זוגתי שתיבדל ,הציעה לי לא לקרוא אותו ולהפתעתה גם שמעתי בקולה.
תגובתו זו של קוני התפרסמה  24שעות לאחר כתבתה של נטע "ימים נוראים" ,אשר התפרסמה על לוח המודעות ובאי-
מייל .בכתבתה ישנה פנייה ל"חזרה לדרך של שפיות ,להשגת הסכמות בדרך תרבותית ודמוקרטית" .לפי בקשת קטרינה,
הכתבה פורסמה גם בעלון .על כתבתה זו של נטע חתמו  15-20חברים.
מתוכם אחד בלבד )נמרוד( הגיב על המכתב ה"תרבותי" של קוני.
 .2במאי  ,2006קוני הודיע למזכירות על מועד סיום הקדנציה שלו .המזכירות ,החליטה להקים צוות אד-הוק לטיפול
בנושא .ביוני  2006כתבתי מכתב ליפעת זילבר )משאבי אנוש( ושאלתי אודות הקריטריונים והדרישות ,אם ישנם ,להצגת
מועמדים .כעבור שבוע קבלתי מכתב תשובה מיפעת ובו היא כותבת שכאשר יתפרסם המכרז יכללו בו גם הקריטריונים.
בראשית יולי נשלח מכתב לחברי הנהלת הקהילה )לכל אחד באופן אישי( ובו השלשלות העניינים עד אז ודרישה לקיים את
הבחירות עד תאריך סיום הקדנציה.
על המכתב חתמו  42חברים ) 25%מכלל החברים(.
על המכתב הזה לא התקבלה כל תגובה .לא מהנהלת הקבוץ ולא מאף אחד מחברי ההנהלה.
בסוף יולי ,התפרסם המכרז ובו נכללו הדרישות וההתניות לתפקיד .מאחר ולפי החוק אי אפשר להתנות את בחירת
המזכיר בכל תנאי ,כתבתי בתאריך  22.08.06מכתב לרשם האגודות .נציג הרשם שוחח עם קוני בתאריך  12.09.06על
הנושא ושלח לו מכתב ,עם העתק אלי ,ובו הבהיר לו שאין להתנות בחירת חבר אגודה לתפקיד המזכיר.
עד היום ,לא הוזכר הנושא ולא הודיעו לציבור שההתניות אינן חוקיות ,למרות שהתקיימו כבר שתי אסיפות הנוגעות
לבחירת המזכיר.
משה לנגשטטר

הזמנה לשיחה
האסיפה שתוכננה ליום רביעי ,25/10 ,נדחתה עקב פנייתו של רשם האגודות
השיתופיות ,לאחר שקיבל מכתב מגוץ.
האם עידן חדש נפתח בניר אליהו ,ניהול עניינינו הפנימיים בליווי צמוד של עורכי
דין ,וב“עזרתו“ של הרשם?
אנחנו עומדים בפני השלמת תהליך השינוי ,בשעה שלא ברור לנו כחברה איך נצליח
להתמודד עם משימה קשה זו .בנוסף לכך מרחפת מעל שאלת בחירת המזכיר.
חברים רבים מתהלכים בתחושות קשות מאוד בגלל המצב ששורר בחצרנו.

אתם מוזמנים לשיחה פתוחה בנושאים כואבים אלה,

במוצ"ש  28/10בשעה  20:30בחדר האוכל.
בשם חברים שאכפת להם,
רפי בורץ
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רצ
דו

עיר

”מי שלומד את התורה וחוזר עליה לפרקים ,וכי לא הנאה היא לו?“ )קונפוציוס(
שנת הלימודים האוניברסיטאית התחילה השבוע ,ולכבודה אנו מביאים כאן את הרשימה המלאה )חוץ מאלה
ששכחנו (...של המוחות הצעירים והמבטיחים של המחר.
)אם יש שם שאתם לא מכירים פשוט תסתכלו שורה אחת מעל  -הם בני זוג(

מה?

מי?
חגי לנגשטטר

מסיים תואר שני במשפטים באונ‘ בר אילן

נרי לנצ‘נר

מתחיל שנה שלישית של לימודי מוזיקה בביה“ס ”הד“

רועי קורדובה

לומד מחשבים במכללת רמת גן

שיר רז

מסיימת תואר ראשון בקרימינולוגיה באונ‘ בר אילן

עמרי רז

מסיים תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה של המזה“ת באונ‘ תל אביב

ענר ביוקאורל

מתחיל שנה שנייה כלכלה ומנהל עסקים במכללת אריאל

נטלי ביוקאורל

לימודי תעודת גישור במכון גומא בהרצליה

הוד דנה

מתחיל שנה רביעית של הנדסה ביו-רפואית בטכניון

ינינה דנה

מתחילה תואר שני בעבודה סוציאלית באונ‘ חיפה

דניאל מדר

מתחיל תואר שני של מחקר ביולוגי ורפואי במכון וייצמן

לורלי קרבס

מסיימת תואר ראשון בעבודה סוציאלית באונ‘ באר שבע

אילאיל יוגב

מתחילה שנה רביעית של עיצוב גרפי במכללת שנקר

טל הרץ

מתחיל תואר שני בבטחון לאומי ודיפלומטיה לבכירים באונ‘ תל אביב

יניב שיקלי

מתחיל שנה שנייה של הנדסאי תעשייה וניהול ,בקרת איכות ותואר ראשון
במנהל עסקים במכללת רופין

שלי בורץ

מתחילה שנה ראשונה של פילוסופיה ומחשבים באונ‘ תל אביב

דור הורביץ

ניהול תשתיות ואבטחת מידע בג‘ון ברייס

אסף אברהמי

מתחיל שנה ראשונה של טלוויזיה וקולנוע במכללת אריאל

עידית בורנשטיין

מסיימת שנה ראשונה ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה באונ‘ הפתוחה

רז לוי

פיזיקה ,כימיה ומתמטיקה באונ‘ תל אביב

מורן זנגי

מתחילה שנה שלישית של הנדסת ביו-טכנולוגיה
באונ‘ באר שבע

יגאל קוטלר

מתחיל שנה שנייה בהנדסת חומרים באונ‘ באר שבע

אילן שיקלי

מתחיל שנה ראשונה של הנדסת אלקטרוניקה
במכללת רופין

פבל שקולניק *

מתחיל שנה ראשונה של כלכלה וניהול
במכללת תל אביב  -יפו

* פבל הוא לא בן הזוג של אילן ,אלא של נועה גבע.
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המלצת החודש
בקיץ האחרון נפלתי למשכב ,לא ממש נורא ביחס לנפילות הנוראיות שליוו את הקיץ האחרון ,אבל
ממש לא נעים .זה ייקח זמן אמרו לי כולם וגם הרופא ,אז לקחתי אותו ,את הזמן וצירפתי אלינו
ספר .על המדף מצאתי ספר שמחכה לי כבר שנים רבות" .מבירות לירושלים" ספר שנכתב ע"י
תומאס פרידמן ,מי שהיה כתב הניו יורק טיימס בראשית שנות השמונים בבירות ובשלהי שנות
השמונים של המאה העשרים בירושלים ונמנה היום על מעצבי דעת הקהל בארה"ב ובעולם.
סיפרו האחרון "העולם הוא שטוח" הפך לרב מכר )עוד לא קראתי(.
הספר ,מבירות לירושלים ,מתאר את חוויותיו והגיגיו של פרידמן בבירות ,בזמן מלחמת האזרחים
הנוראית ובזמן הפלישה הישראלית שזכתה לכינוי "שלום הגליל" .פרידמן משכיל לנתח את
תחלואי החברה הלבנונית והערבית בכלל ,את יופייה של בירות ואת תחושת הגיהינום בעיר
שהופצצה לה יחדיו .גם אותנו מיטיב פרידמן לנתח ,עובדת היותו יהודי מעניקה לו יתרון על
פרשנים אחרים ,הוא מכיר את הפציינט מבפנים .מבין תחלואיה הרבים של החברה הישראלית
הוא מציין בניתוח נפלא ,את חוסר היכולת להכריע בסוגיית השטחים הכבושים .את הפחד של
ממשלות ומנהיגים מלהביא את הנושא להכרעה .חשבתי לעצמי ,מי שבורח מהכרעות סופו להיות
מוכרע על ידי אחרים ,טוב לזכור לא רק במדינה ,גם בקיבוץ.
בעזרת הספר הזה ,בקיץ  ,2006היה לי דה ז'ה וו .כמה כואב להיווכח שכמעט דבר לא השתנה.
לסיום ,כך בערך מתאר פרידמן את המסע מבירות לירושלים .את הדרך הוא עשה במונית מבירות
עד למעבר הגבול בראש הנקרה שהיה אז פעיל מאחר וצהל שלט בדרום לבנון .לאחר שעבר את
הביקורת הצהלית לקח מונית מראש הנקרה לירושלים .בדרך הוא הבחין בתמרור סיבובים
מסוכנים .אכן יש הבדל מהותי בין המדינה שממני באתי למדינה שאליה אני בא .בלבנון אף אחד
לא יטרח להזהיר את הנהג מפני סיבובים מסוכנים ואילו כאן בישראל ,ממש מדינה מסודרת
למופת ,אפילו מזהירים את הנהג מפני סיבובים מסוכנים .לקח לי כמה חודשים עד שלמדתי
שבעצם אין כל הבדל בין השתיים ,לבנון וישראל ,שתיהן נקרעות מבפנים בגלל הפוליטיקה
השבטית...

קריאה נעימה
קוני
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חוויית השמירה

סיפור
מהחיים

יום רביעי ,18.10 ,היום אני וטל בדיוק ארבע שנים יחד ואיך אנחנו חוגגים? בשמירה בשער.
בשעה שמונה ורבע )טיפה איחור אופנתי מה יש( ,אנחנו גוררים את עצמנו לשער הקיבוץ,
מצוידים בספרי לימוד ,קריאה ,קפה/תה ,נרגילה וכל מה שאולי יצליח להעביר לנו מהר
יותר את השמירה .נאמר לנו שהמפתחות מוחבאים בכניסה האחורית לבית של זאביק על
אחד הפנסים ,חיפשנו חיפשנו ולא מצאנו שום מפתח .גם מאחורי הבוטקה ,ליד שיחי הנענע
)שפעם דור סיפר לי שהסיבה שהם מחזיקים מעמד זה כי השומרים משתינים עליהם ומאז
הפסקתי לשים אותם בתה ,(...לא מצאנו שום זכר למפתחות.
"לצערי כן" ,היתה התשובה מפיו של נמרוד אחרי שהתקשרתי לשאול אותו האם הוא עדיין אחראי על השמירה ואם יש לו
מפתח .בדיוק כשהיה נדמה כי עומד להתחיל מבול הגיע נמרוד כדי לפתוח לנו את הבוטקה .החלטנו לנצל את הסיטואציה
ולשאול אותו כמה שאלות פילוסופיות...
"תגיד" ,שאל טל" ,מה הטעם בעצם לפתוח עכשיו את השער הצהוב ולהוריד את המחסום הקטן? במילא אני לא מזהה
חצי מהאנשים אז לא יותר הגיוני שרק מי שיש לו את הטלפון לשער יוכל להיכנס?"
ואני מצידי הפרעתי בשאלה נוספת" :אולי בכדי להיות מקסימום בטוחים ,צריך גם לסגור את השער הצהוב וגם לשבת
לפקח ליד המחסום?"
נמרוד ,שהיה נראה כבר מיואש לגמרי מכל עניין השמירה בכללותו ,השיב לנו שאלו הם החוקים היבשים ושנפעיל שיקול
דעת ונעשה מה שנראה לנו לנכון .לבסוף התפשרנו על שער צהוב חצי פתוח ומחסום קטן סגור .טל התיישב ללמוד בתוך
הבוטקה ואני ,שבידי היכולת לזהות יותר אנשים ,התיישבתי בחוץ על הספסל בעל שני השלבים ,מחזיקה בכפתור האדום
הגורלי שמחליט מי נכנס ומי נשאר בחוץ.
במהלך השמירה ,התחלתי לחשוב על זה שלהיות שומר טוב ,זה אומר בעצם להיות קיבוצניק חטטן מדרגה ראשונה:
"שלום"" ,מי אתם?"" ,למי באתם?" ...ומה הייתי צריכה לענות לאותו אדם שאמר לי שהוא רופא שבא לעשות ביקור
בית? זה היה נראה לי קצת מוזר ,אבל מה אני אמורה לעשות במקרה כזה? לחטט ולשאול אותו למי הוא בא? קצת לא
נעים ...אז פתחתי לו את השער במצפון חצי שקט כי מצד אחד ,אולי הכנסתי עכשיו גנב אבל מצד שני ,אולי עזרתי פה
להציל חיים...
בכל שמירה תמיד מגיע התחום האפור הבעייתי הזה.
כלומר ,לתחום הלבן שייכים הקיבוצניקים שאותם אני ישר מזהה ומכניסה בתוספת נפנוף שלום .לתחום השחור שייכים
אלו שפשוט לא נותנים להם להיכנס )"סליחה ,איך מגיעים לכביש  .("?6התחום האפור ,הוא התחום ממנו יש לי הכי
הרבה דוגמאות...
הנה מגיע לו אדם אמיד )כך נראה על פי הרכב שלו לפחות( ,בסביבות גיל  ,50עם זקן ,משקפיים ושאריות של מבטא רוסי
בקולו .הוא נעצר מול השער ומסמן לי שאפתח לו" .לאן אתה?" אני שואלת בנימוס" ,אני גר פה" ,הוא עונה .ישר אני
מפקפקת כי הרי לא גר כאן שום אדם כזה למיטב ידיעתי" .איפה בדיוק?" אני שואלת ושוב עולה בי תחושת החטטנות
המוכרת" .בקראוון" ,הוא עונה לי .טוב נו ,מה אני אמורה לעשות עכשיו? להתקשר לרבקה בעשר בלילה ולשאול אותה
אם זה יכול להיות? אז יכולתי להמשיך ולהטריד אותו בשאלות חטטניות כמו איך קוראים לאחראית על הקראוונים
וכדומה אבל ה"לא נעים" גבר עלי ופשוט פתחתי לו את השער.
ויש לי עוד המון דוגמאות אפורות נוספות ,אבל בטח לכל מי ששמר אי פעם יש דוגמאות כאלו והיריעה קצרה מלהכיל...
עברה לה השמירה והגיעה השעה עשר .מה ששכחתי לציין בהתחלה ,היתה הידיעה המשמחת שהיתה בפיו של נמרוד לפני
שעזב .הוא עדכן אותנו שהחל מהחודש שמירת הערב התקצרה מארבע שעות לשעתיים וכך יצא שאפילו לא הספקנו
לפתוח את ערכת הקפה והנרגילה וכבר הגיע שומר הלילה ב'רכב החלופי' שלו להחליפנו.
)הידעתם? השומר סיים עכשיו לימודי הוראה והוא הולך ללמד תנ"ך(
בעודי פוסעת על הכביש בדרך חזרה הביתה ,ניסיתי למצוא איזה משפט מסכם לחוויית השמירה שהיתה לנו הפעם.
"לפחות אפשר להתנחם בזה שקיצרו את השמירה לשעתיים ועכשיו יותר קל לבוא ולעשות אותה" ,אמרתי לטל בהרהור.
"נכון" ,טל ענה לי" ,אבל אפשר להסתכל על זה גם הפוך  -אם זה רק שעתיים ,אז למה לבוא בכלל?"
אילאיל יוגב
הערת המערכת :לאחר בדיקה קפדנית עם הכותבים ,אנו רוצים להבהיר חד משמעית שאילאיל וטל אינם מפספסים אף שמירה
וכמובן שאינם מתכוונים חס וחלילה להבריז משמירות בעתיד ...כמו כן אנחנו מבקשים להבהיר שהמערכת אינה משתינה על הנענע...
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« החודש נפתח ביום כיפור  -אותו חג שבו אנחנו אמורים לבקש סליחה.
סליחה של אדם לאדם ושל אדם למקום .היום אני אהיה קצת בנימה
אישית אבל כל המתרחש מעל גלי האי-מיילים ממש לא נחמד )בלשון
המעטה( וגם לא מכובד לדעתי.
« גם את חג הסוכות חגגנו ,לא ממש בסוכה שבחדר האוכל אבל בשירה
בציבור וקפה ועוגה וגם יין שהמלצרית פיינבלט טליה השקתה אותנו
והכניסה בנו את רוח החג .אגב  -טיפ לא השארנו...
תודה לחוה על הערב הנחמד .כן ירבו!

ר
כ
י
ליזה

« ובזמן שאנו חגגנו את החג ,בת משק שלנו לחצה ולחצה וזה יצא -
בת במשקל  2.800קילו ,ושמה בישראל נועם .אז המון מזל טוב למירית
ויואב ארגוב ולמשפחת דנה  -לסבא והסבתא המאושרים ולדוד והדודה.

« במהלך חופש סוכות נסעו בני ובנות י"ב  -גל ברלס ,ליאור יוגב ,אלעד קורדובה ,דרור ירושלמי וגיל אייזן  -למסע
בפולין .המסע היה באחריות ביה"ס שפיים ,והודרך על ידי איז'ו רוזנבלום ומדריך נוסף .החבר'ה חזרו מלאי חוויות,
נרגשים ומרוצים.
« רציתי לשתף כאן בחוויה אישית :ביקור אצל רופא השיניים שבשביל חלק לא קטן מהאנשים זה כאב שיניים גדול,
היה חוויה ממש מתקנת עבורי ובשביל בתי הגדולה .איזה נועם ,איזה שקט ,איזה כבוד למטופל )ולאמא שלו( .אני
רוצה להגיד תודה לאלישבע לבנה ולאלן רופא השיניים  -שהביקור והסתימה בשן
היו לחוויה ועכשיו בבית שלנו אין פחד מרופא השיניים .רק מקריוס ובקטוס
מפחדים אצלנו...
« החודש חגגו כמה זוגות חתונת זהב :צ‘יני ופוריה לב-ארי ,יורם ודרורה ברלס
ושושק‘ה ואברמה‘לה לוינסון .מזל טוב!
« נאחל לשי בורץ שיצאה לחופשת שחרור  -קליטה קלה באזרחות ובהצלחה בהמשך
הדרך.
« ענבל ויוסי ביטון החליטו יום בהיר אחד שהמגורים בקיבוץ קטנים עליהם ורכשו בית
באלפי-מנשה .אז בהצלחה לכם! ואולי עוד תחזרו לבנות את ביתכם בקיבוץ החדש...
« וברוכים הבאים ומזל טוב למשפחת קורדובה הצעירה  -איתן ,דורון ורועי -
שהתקבלו לחברות בקיבוצנו.

אבנר כהן77 ,

חיה אברהמי55 ,

מרסיאל בוחסירה35 ,

עלמה ינאי10 ,

שאול ברן71 ,

גוץ אברהמי55 ,

אלמוג ברק28 ,

שחף ראובני8 ,

בני פלג71 ,

חביב פיינבלט55 ,

יניב שיקלי27 ,

עתליה אייל67 ,

ויצמן זנגי53 ,

לירון מאור24 ,

אביבה יפה62 ,

יוסי לוי48 ,

עמיר שיקלי21 ,

עומר לוינסון45 ,

גל ליבנה20 ,

ליאת לוינסון44 ,
דרור רפפורט44 ,

ילידי החודש
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היה היה...
חניך של עדי בורץ בישוב צורית שבו עבדה ,הביא לה מסמך היסטורי שסבא שלו מצא כשעשה סדר בדירתו .זוהי
ההזמנה לחג המשק העשירי לקיבוצנו ,והסבא הוא אלכסנדר הזרי ,שהיה הבימאי של ההצגה שהועלתה באותו הערב.

להתראות בעלון הבא!
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