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דבר העורך
מה העניינים חבר‘ה?
עוד חודש ועוד עלון...
נכון ,כבר לא נובמבר ,אבל חיכינו לבחירת המזכיר )שנדחתה ,כזכור (...על מנת להוציא עלון בחירות מיוחד .אבל ,כמו
שמערכת הבחירות התנהלה לה על מי מנוחות ,כך גם העלון הוא לא בדיוק צונאמי פוליטי...
אנחנו מפרסמים את טור הסיום של קוני )ובהזדמנות זו רוצים להודות לו מקרב לב על הנכונות והעזרה להתפתחות
העלון עם המאמרים החודשיים שהוא שלח אלינו ומקווים ומייחלים שהוא לא ישכח אותנו בתפקידיו החדשים
וימשיך לתרום מפי עטו( ואת הטור הראשון של נימרוד בתור המזכיר )ובהזדמנות זו רוצים להזכיר לו שהעלון יוצא
כל סוף חודש ושעל הפינה ”משולחן המזכיר“ אנחנו לא מוכנים לוותר.(...
בעלון הזה אנחנו פותחים פינה חדשה 4 ,על  4שמה )ותודה לנירה רפפורט על ההכוונה(.
הרעיון הוא פשוט :פונים אל ארבעה זוגות משכבות גיל שונות ושואלים אותם ארבע שאלות זהות בקשר לתחומים
הרלוונטיים לאורחות חיינו.
מעניין ללמוד דרך סוג זה של ראיון את הלך הרוחות בקיבוץ ואת מגוון הדעות הקיים לגבי כל נושא ונושא.
אז זהו ,שתהיה לכם קריאה נעימה ושתהיה לכולנו שנה גשומה )אבל אם אפשר רק בלילה ובסופי שבוע כי יש אנשים
שצריכים להגיע לאוניברסיטה ואין להם עדיין אוטו.(...
דור ושלי

מתוך הראיון עם שרוניה” :פעם היינו מבשלות בתורנות פעם בשמונה שבועות והייתי יכולה לנוח
ביום שישי בצהריים .מאז שסגרו את חדר האוכל אני צריכה לבשל כל יום שישי“
עיצוב :לירז מדר
עזרה טכנית :ליזה בוחסירה
עורכת ותיקה :חוה קאליפה
מערכת :דור הורביץ ,שלי בורץ
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משולחן המזכיר
חברים וחברות יקרים שלום רב!
ראשית אפתח בחוב משמעותי  -תודות לכל מי שתמך ,עזר ובחר לתת את קולו עבורי ,וגם למי שלא ובכל זאת ידע לבוא
ולאחל בהצלחה  -מעתה חובת ההוכחה היא עליי ,ואשתדל לשרת את הציבור כולו נאמנה וכמיטב יכולתי.
לכל מי שדאג ,הרי שלפחות בכל הנוגע להעברת החפיפה  -אין לי כל תלונות  -בעלי התפקידים כולם משתפים פעולה
וממשיכים את שיגרת העשייה.
קוני שבתקופתו נעשה חריש עמוק בכל סוגיית הגדרות התפקידים ,תקנונים ועדכון הניירת של הנהלת הקהילה  -השאיר
ספרייה מסודרת ומקיפה ואנו עוברים עליה מדי יום ביומו ,לפי סדר הקדימויות והא"ב ,כשהוא מייעץ ותומך.
מן הראוי שלטובת הקיבוץ כולו נמשיך יחדיו מן המקום בו הפסקנו ולא נאבד מידע וכישורים כה נחוצים ונדירים בשל
שיקולים אישיים .גם בהנהלת הקהילה וגם בצוות השינוי יש רוב שתומך בהמשך דרכו של קוני בצוות השינוי והדבר יובא
בקרוב לאישור האסיפה.
מאידך אני פתוח גם לשמיעת דעות של כלל הציבור וכל מי שחפץ/ה בכך מוזמן/ת!

על הפרק
התמהמהות הבחירות גרמו לכך שביצוע החפיפה דווקא בשיא עונת הקטיף במטע אינה דבר קל ,ונכון שיש לנער מעט את
האבק מן המערכת המרכזית ששקעה בתקופת אי הוודאות באווירת דמדומים ולהחזיר את המחרשה לתלם ,ובנוסף לכך
ללמוד המון חומר ,לקדם את מהלך השינוי ,להכין תקציב וכמובן לעסוק בשוטף.
אך כמאמר השייטים " -מה שקשה מבצעים ,מה שבלתי אפשרי לוקח קצת יותר זמן"...
ובמילים אחרות צריך לראות את האתגר ולא את הקושי ובתנאי ונשנס מותניים כולנו ונירתם ביחד למאמץ המשותף
להצעדת המשק קדימה .עבודה רבה עוד לפנינו :בשבועות הקרובים תתכנס הנהלת הקהילה על מדוכת תקציב  2007וכן
על העלאת הצעה לפיצול משרת המזכיר ומנהל הקהילה כדברה של האסיפה האחרונה.

היעד האסטרטגי  -השלמת תהליך השינוי
בסוגיית השינוי ,אנו נמצאים בישורת האחרונה ,שנראית לעיתים דווקא כמצוק תלול ובלתי עביר )שוב משפט השייטים(...
בשבועות הקרובים נידרש למרתון של אסיפות מדי שבוע על מנת לסגור את מעט הקצוות שעוד נותרו פתוחים בנושאי
שיוך הדירות ,אישור הפרצלציה ,השמאות ,המנגנון ליישוב סכסוכים ,הבהרות לגבי הצמיחה הדמוגראפית וההיתכנות
הכלכלית ,וכמובן התייחסות להערות שהועלו ע"י הציבור כמשוב לחוברת.
בשבועיים הקרובים אשב עם אותן משפחות אשר טרם נחה דעתן מהמגרש שנקבע להן במטרה ראשונית ללמוד את
הבעיות.
להערכתי יהיה נכון ליצור כללים שיאפשרו פתרון הבעיות המורכבות במקביל לאישור עקרונות המודל ותחילת הרצתו
כבר בראשית שנה זו.
ביצוע תהליך השינוי טומן בחובו הזדמנויות גדולות לקיבוץ ניר אליהו.
משיחותיי והשיחות שערך צוות השינוי מול החברים עולה כי ההתנגדות באה משני מגזרים :המתנגדים האידיאולוגים
ואלו המרוצים מן המצב כפי שהוא כיום מחד ,וקבוצת חברים גדולה מאד אשר אינה מרוצה מחלוקת המשאבים
הנוכחית ,מלינה על התנהלות ההנהלות וחלוקת העוגה  -ותצביע נגד השינוי כהצבעת מחאה.
לציבור הסוציאליסטי הדבק ,וגם לאלו המרוצים מהמצב כפי שהוא כיום אומר כי ראשית ליבי עימכם ,גם אני אדום
בנשמה .אולם יש להביט למציאות בעיניים ולהודות שאין בניר אליהו את המסה הקריטית של ציבור אלטרואיסטי שמוכן
להקריב הכל על מזבח המטרה הגדולה.
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ניר אליהו הוא קיבוץ מאד "נורמלי" ולכן צריך לאמץ שיטה יותר "נורמלית" המבוססת על כוחות השוק החופשי.
לא פחות חשוב מכך הוא הנכונות של מיטב בנינו להצטרף בתנאים הנוכחיים ובעובדה שלפחות בנושא הדיור  -אזל
המלאי!
קבלת השינוי בהקדם ועימו הפרצלציה תאפשר כבר השנה לקלוט כחמש-שש משפחות של בנים בתנאים שמתאימים
לקיבוץ ,כשהם בונים את ביתם מכספם ,מצטרפים לתשלומי המס ומרעננים את המצב הדמוגראפי.
מהמציאות בשנה האחרונה עולה בבירור כי לא כולם יחכו לנו עוד זמן רב ,ומרבית הבנים לא יצטרפו כל עוד אין מידה
רבה יותר של עצמאות כלכלית .בנושא זה הזמן אינו פועל לטובתנו.
ללא המשכיות  -לא נוכל להבטיח דבר ,לא פנסיה ולא קיום...

משנים את השיטה  -שומרים על הערכים
מאידך באמצעות בחירת הצוות הבטיחו בניר אליהו שערכי הליבה של הקיבוץ יישמרו :והם השיתוף ,הערבות ההדדית,
חינוך ,בריאות ותרבות ברמה גבוהה  -כשהקהילה מתחייבת ברשת הביטחון לאפשר לכל חבריה להיות מסוגלים לצרוך
מוצרים אלו .באמצעות מס האיזון ברור כי היציאה לדרך לא תיצור פערי ענק.
לדעתי השינוי המוצע בהחלט שומר על הערכים ,רק משנה את הדפוסים -
וזהו בהחלט הזמן לשינוי בדפוסים ובפרדיגמת חיינו.
הזמן הטוב ביותר לערוך שינוי שכזה הוא בטרם קרסה השיטה הקודמת  -מפני שאז אנו נאלצים לקבל פרדיגמות קשות
יותר  -בלא אפשרות הבחירה.
עשרות קיבוצי שינוי כפוי הם ההוכחה ,ובאלה גם בד"כ התופעות הקשות!!!
בואו נלמד משכנינו ונבצע את השינוי כעת לפני שחברים מיואשים ינקטו בצעדים שיגרמו לשינוי כפוי .לא חייבים
להמשיך את ה"רומן עם הרשם".
לא חייבים להגיע למצב בו חברים לוקחים את החוק והמשכורת לידיהם.
המודל המוצע הוא הגיוני וסוציאל דמוקרטי וניתן להשוותו אולי לשיטה הנהוגה במדינות סקנדינביה של מיסוי מאוזן,
בעלות העובדים )הם החברים( על הנכסים ,ופערים נסבלים מחד  -וכלכלת שוק צומחת מאידך.
מדינות אלו תופסות כבר עשרות בשנים את צמרות טבלאות מדדי איכות החיים ,התל"ג ,התמ"ג וההכנסה לנפש בעולם.
לשם צריך לכוון.

חיזוק הדמוקרטיה העממית
לאותם חברים שיראים מ"שלטון האליטות" וחלוקת משאבים לקרובים לצלחת הריני להזכיר לכם שהמצב היום הוא זה
שמאפשר את "טובת המנהלים" ולא "טובת הבעלים" :מניסיוני האישי בשנתיים האחרונות הבנתי כי חבר שאינו בתפקיד
בכיר  -השפעתו על אורח חייו אפסית כמעט.
במודל השינוי שהצוות מציע נוצרת דינמיקה שמאפשרת לציבור ללחוץ באמת באסיפות על התקציב לייעול מערכות,
שיפור השירות וחלוקת רווחי התאגידים.
כיום לציבור קשר מעורפל ועקיף להתנהלות הכלכלית של תאגידיו ,השפעה אפסית על רמת השירות  -והדיון עובר
ל"חצר" שם נוצרת מרירות שלא תמיד במקומה.
המבנה החדש יאפשר לנו לנהוג כבעלים ויחייב את ההנהלות לשקיפות והעדפת רווחת החברים על טובתם האישית
כמנהלים )תנאים ,דין וחשבון ,נשיאה באחריות(.
פרט לכך המהפך האמיתי הוא מעבר לעצמאות כלכלית כמעט מוחלטת אשר תאפשר לחבר/ה לשפר את רמת חייו/ה ללא
קשר כמעט להחלטות ההנהלות.
ביום חמישי הבא מצפה לנו אסיפה ופאנל שיארח חברים מקיבוצים שעברו שינוי דומה לשלנו )"קיבוצי אהרון ארז"(.
הציבור כמובן מוזמן לשמוע ולהשמיע ולהשתכנע "הכצעקתה"...
בתקווה שלא התייאשתם מהטקסט ,בהצלחה לכולנו ונתראה באסיפה.
נימרוד
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במקום שיחת סיכום
סיכום  -לפני כארבע שנים נערכו שתי הצבעות לבחירת
מזכיר/מנהל קהילה .ביוני  2002השתתפו כ  90חברים,
כ  50%מ ב ע ל י ז כ ו ת ה ב ח י ר ה  ,ב ה צ ב ע ה ע ל ה א ר כ ת
הקדנציה של איז'ו בשנה .באוגוסט אותה שנה ,השתתפו כ
 90%מ ה ח ב ר י ם  ,ב ה צ ב ע ה ב ה ה ת מ ו ד ד ת י מ ו ל פ י נ י ע ל
תפקיד המזכיר .גם השנה ,בסבב ההצבעות בהן נבחר
נמרוד לתפקיד ,השתתפו כ  90%מהחברים בהצבעה.
שת י מ ס קנ ו ת ע ו ל ו ת מ הנ ת ונ י ם ,הא ח ת  -מו ד עו ת ה ח בר י ם
ומעורבותם בהכרעות הולכת וגוברת .לחברים בהחלט
חשוב מי יעמוד בראש הקהילה והם באים לממש את
חובתם הדמוקרטית.
השניה  -התמודדות מכניסה אדרנלין למערכת.
כל אחת מהמסקנות עומדת בפני עצמה ואין סתירה
ב י נ י ה ן  ,בכ ל מ י קר ה ש י ע ו ר ה ה שת ת פ ות ה י נ ו ה י שג מ ר ש י ם
לדמוקרטיה שלנו.
שוויון או קרע
ההכרעה הייתה על חודם של קולות ,כך היה גם לפני ארבע
שנים.
מה עושים עם תוצאה כזו? בעל תפקיד מרכזי ,התפקיד
המרכזי ,המתחיל את הקדנציה כשהוא אינו זוכה לתמיכה
ציבורית רחבה ,יתקשה להשיג הסכמה על מהלכים
ורפו רמות שיב קש ל בצע .בה נחה שציב ור מ תנגד יו י ישא ר
מוצק וצ יבור תומכי ו יל ך ו יתמ עט ,על רקע של מחל וקות
שיצוצו במהלך הקדנציה ,ימצא את עצמו ללא תומכים עם
סיכויים קלושים להזיז ולקדם עניינים.
אנחנו ציבור מפולג ,לפחות על רקע בחירת המזכיר
ו ל ה ע ר כת י מ ד וב ר ב קר ע ש י לך ו י עמ י ק ע ל רק ע נ ו שא י ם ל א
פשוטים שיעמדו להכרעה בשנה הקרובה.
מקצוען או כל אחד?
ניהול קיבוץ במאה ה  ,21ניהול מערכת חברתית וכלכלית,
מורכבת ומסובכת מאין כמוה ,מחייב מקצוענות .כך
חושבים כחצי מהחברים.
כל חב ר יכ ול ואי ן צו רך ב ניסי ון  ,יד ע וה שכ לה ר לו ונטי ים ,
כך חושב החצי השני.
עש ר ו ת ק י ב ו צ י ם מ חפ ש י ם מ נ ה ל י ק ה י לה  ,מ ו ד ע ו ת ד ר ו ש י ם
מת פרסמות מידי שבו ע בשבו ע ב עיתונות הקיבו צית  .אף
קיבוץ כזה ,לא יעלה בדעתו לקחת לתפקיד אדם חסר
ניסיון ,ובכן ,למה לא להציג דרישות סף כשמדובר במועמד
מבית?
חש ב תי ש נכ ו ן ל ק יי ם ב ס ו גי ו ת א ל ו ד י ון צי ב ו רי וא י ן ל מ ה ר
בקיום הבחירות לפני קיומו של הדיון ,החמצנו את
ההזדמנות .חבל.
הרבה כעס ,תסכול וחרדה מלווים את השיח הציבורי
שלנו .אנחנו ואתם .כל אמירה והצעה הבאים מכיוון
המ מ סד נ תק ל י ם ב ח שד נ ות  .שם  ,ב ה נ ה ל ה  ,י ו ש בי ם חב ר י ם
חורשי רעה ,או כפי שהטיבה להסביר לי חברה כועסת:
אתם דואגי ם לקיבו ץ ו לא ל חברים  ...או פס ואני חשבתי
שהקיבוץ קיים בשביל החברים.

נמאסתם ,לכו הביתה.
ב  15ה ש נ י ם ה א ח ר ו נ ו ת  ,נ ש א ה ק ב ו צ ה מ צ ו מ צ מ ת ש ל
חברים ,בתפקידים המרכזיים של הקיבוץ .בביקורי
מזכירות התנועה שנערכו בשנים אלו ,ציינו המבקרים
ב ה ערכ ה רב ה את ה ע ובד ה ש הת פק יד י ם המ רכז י י ם בק יב ו ץ
מאוישים על ידי חברי הקיבוץ ,הדבר לא היה מובן מאליו.
כל אחד מאתנו מצא את עצמו נשרף על מוקד התפקיד.
מושמץ ,מבוקר ,מואשם והגרוע מכל ,בודד במערכה.
נמאסת ,לך הביתה.
הלכנו הביתה ואית נו הלכו ,הניסיון והידע שנצבר במש ך
ה ש נ י ם  .ב מ ע ר כ ת א רג ו נ י ת ת ק י נ ה נ ב נ י ם ה מ ח ל י פ י ם ל א ו ר ך
זמן ,ש ותפים חלקית לניהול ורוכש ים את הידע ו הניסיו ן
ההכרחיים להצלחה בתפקיד.
מקבוצת הניהול של השנים הא חרונות כמעט ו לא נשאר
איש במע רכת ,אז זהו ,עכשיו ב עצם מת חילים ל בנות את
הקיבוץ מחדש.
אני אמרתי...
צמד המילים השגור ביותר על גרונו של האופוזיציונר
הטיפוסי ,אני אמרתי ,גם ב  84אני אמרתי וגם ב  67אני
אמרתי וגם בהתחלה אני אמרתי וגם בסוף אני אמרתי
ומתי נשמע מאדם כזה את צמד המילים אני עשיתי?
אמרתי ועשיתי...
ערב בחירתי לתפקיד הצגתי סדר יום ,ראשי פרקים
לנושאים אותם אני מתכוון לקדם ,ביניהם :הפרדת העסק
מהקהילה ,הגדלת סכומי ההפקדה לפנסיה ,העמקת
ההפרטות .הבטחתי קיימתי.
לסיכום ,איך אתה מרגיש?
)מן שאלה כזו ,שהייתי מן הסתם נשאל אילו הייתי
מתראיין למקומון המקומי(...
אני הולך הביתה ברגשות מעורבים ,עם הרבה סיפוק
לנוכח השינויים והשיפורים שהכנסתי ,לא היה יום במהלך
השנים הללו בו הרגשתי שנמאס לי ואיני יכול יותר ,עם לא
מעט אכזבה ותסכ ול על כ ל מ ה שלא הספקתי  ,עם הרב ה
דאג ה ,השנים הבאות לא י היו קלות ומ חייבות הכר עות
קשות ו עם הרבה תקוו ה ש למרות הכל נ צ לי ח ,נתגבר ע ל
המחלוקות ונגייס כוחות לבניית עתידנו.
אז זהו חברים ,יותר לא אנדנד לכם ,בעצם ,אולי קצת
לפעמים ,כשתתקוף אותי קדחת המקלדת.
להתראות
ותודה ,אני בכל
אופן נהניתי.
קוני
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הודעות לציבור
קלפי
בימים הבאים עלינו לטובה  ,יהיו הצבעות שהן גורליות לחיינו בקיבוץ.
חברים שירצו להצביע ולא יוכלו לממש את זכות ההצבעה מכיוון והם בחו“ל  -אם לעבודה ואם לטיול ,יוכלו
לממש את זכותם להצבעה ע''י מיופה כוח מבין בני משפחתם שהם חברים או כל חבר אחר בהתאם להוראת
סעיף ) (1) 16ה( לפקודת האגודות השיתופיות.
חבר שמסיבה כל שהיא לא יהיה נוכח במשק בשעות ההצבעה שהן מ  8.00בבוקר ועד 13.45
בצהריים יוכל להפקיד את כתב ההרשאה בידי בן זוגו או בן משפחתו שהוא חבר בלבד.
בהתאם לצו שניתן ע''י שר העבודה בתאריך ).(20.10.68
את כתב ההרשאה אפשר לקבל אצל ליזה במזכירות .
ישנה חשיבות רבה לכתבי ההרשאה כדי שלא יפסלו ההצבעות בקלפי.
ועדת קלפי

בניר ספורט
נירבלדון הראשון  -אליפות הטניס ,עדיין כאן
על לוח המודעות בחדר האוכל עדיין תלויה הרשמה לטורניר הטניס אותו אנחנו מבקשים לארגן.
מכיוון שההיענות בשלב זה עדיין מדשדשת ,ננצל את העלון להסביר קצת על מתכונת האליפות.
הטורניר הוא בשלוש קטגוריות  -יחידים ,יחידות וזוגות .הוא אמור להתפרס על פני זמן רב ,מספר חודשים,
בהם ייערכו המשחקים )לפי מתכונת שתיקבע בהתאם לכמות הנרשמים( באופן עצמאי על ידי היריבים.
התוצאות ידווחו למארגנים ויפורסמו בעלון.
התכנון הוא לכוון את הגמרים לתחילת האביב ולהזמין את הקיבוץ לצפייה
ועידוד.
ישנה ,אם כן ,מגבלה אחת לקיומו של הטורניר והיא מיעוט נרשמים ,ובעיקר
מיעוט נרשמות.
כל מי שאחז במחבט טניס בימיו ,או סתם רוצה להפגין רוח ספורטיבית )התייחסו
גם בלשון נקבה( מוזמן להירשם .פרסים מובטחים לזוכים ,אך בעיקר היוקרה
להיזכר לנצח כאלוף הראשון של הקיבוץ בטניס.
ההרשמה תלויה בחדר האוכל .אנא הקדימו הרשמתכם.
דור ועמרי
בניר דור ההמשך  -גליון  - 453עמוד 7

Winds of Change...
עדכונים ,דיעות ומחשבות על תהליך השינוי

הפנינו ארבע שאלות זהות לארבע משפחות בקיבוץ ,המייצגים פלחי אוכלוסיה שונים )עד כמה שאפשר למצוא אוכלוסיות
שונות בקיבוצנו הקטן(:
מהו הקו האדום מבחינתכם בנושא השינוי? לגבי איזה נושא לא תסכימו להתפשר?
שאלה I
האם לדעתכם השינוי יעבור?
שאלה II
שאלה III
שאלה IV

במידה ואתם חושבים שהשינוי יעבור ,האם אתם מעריכים שהוא יעבור תוך חצי שנה?
האם לדעתכם תרוויחו מהשינוי בטווח הקצר? ובטווח הארוך?
אם הצלחת השינוי מחייבת את עזרתכם הפעילה ,האם תהיו מוכנים לעזור?

איז‘ו ומרסי רוזנבלום
תשובה I
א :מבחינתי ישנם ארבעה נושאים שמהווים עבורי "קו
אדום" :הערבות ההדדית ,החינוך ,הבריאות וכל נושא
הביטוח )הסוציאלי והפנסיוני(.
מ :מבחינתי  -כמעט ואין קו אדום ,אולי רק נושא הביטוח
הסוציאלי והפנסיוני לשכבת הגיל שלנו .הצעירים יסתדרו -
השאלה מה יהיה איתנו ,אלו שרוב העשייה כבר מאחוריהם.
תשובה II
א :אני לא בטוח אם השינוי יעבור "במכה ראשונה" ,אבל
בסופו של דבר הוא יעבור ,מכיוון שהאלטרנטיבות הן או שינוי או התפוררות של הקיבוץ ,ואנחנו לא רוצים להגיע למצב
של התפוררות ...מבחינת הזמן שיעבור עד לסיום התהליך ,אני חושב שפרק זמן של חצי שנה הוא לא ריאלי ולפי דעתי
ייקח לתהליך עוד כשנה עד שהוא יסתיים.
מ :לדעתי השינוי יעבור .קשה לי להעריך תוך כמה זמן ,אבל אם באמת ייקח לתהליך עוד שנה לעבור כפי שאיז'ו מעריך
זה יהיה רע מאוד.
תשובה III
א :בטווח הקצר אני בטוח שארוויח ,מכיוון שנכון להיום אנחנו מבוטחים ,בריאים ואין לנו ילדים קטנים בבית .לגבי
הטווח הארוך  -הכל תלוי בהסדר הפנסיוני שיהיה.
מ :בטווח הקצר אני חושבת שנרוויח  -כבר עכשיו יש לנו דברים כמו אחזקת מכונית צמודה וכדומה אז לכן אני חושבת
שכשהשינוי יעבור המצב ישתפר .הבעיה תהיה עבור אנשים פחות בריאים ואנשים עם ילדים קטנים בבית .אנחנו
נצטרך לחסוך בעשר השנים הקרובות כדי לחיות בלי דאגות בהמשך...
תשובה IV
א :אני כבר פעיל באחת הוועדות ובמידה ואני אתבקש לעשות דברים נוספים )כמו חוגי בית למשל( אשמח לעשות זאת.
מ :לי באופן אישי ברור שאני צריכה להיות מעורבת בתכנים הקשורים לחינוך ואני בהחלט מוכנה לתרום ולמסור
אינפורמציה בנושא.
** בהדמנות זו נאחל הצלחה לנמרוד  -הצלחה שלו זו הצלחה שלנו.
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אריה ושוש שלמון
תשובה I
א :הקו האדום עבורי הוא ההתפרנסות שלי .אם אני אחשוב שאני לא אוכל להתקיים בכבוד מהמשכורת
שאני ארוויח  -אני אצביע נגד ,וזה כמובן קשור גם לפנסיה .מה שאנחנו מקבלים היום לא מספיק לנו
לצורכי קיום ,ואני לא חושב שאחרי  45שנה בקיבוץ ,ואחרי השינוי ,אני עדיין צריך להתקיים מכסף חוץ.
ש :אני נגד השינוי ומקווה שהוא לא יעבור ,אבל אני יודעת שאני במיעוט .הנושא שהכי מפריע לי בשינוי
ושבגללו אני מתנגדת לתהליך הוא נושא קליטת הבנים .לבנים לא תהיה יכולת כלכלית לבנות בקיבוץ
שאחרי השינוי את הבית שלהם  -וזה הדבר שהכי מרתיע אותי.
תשובה II
א :לפי דעתי השינוי יעבור .המצב כמו שהוא היום לא יכול להיות ואני מקווה שצוות שינוי יעשה הכל
בשביל לשפר את מצב החברים .אין לי ספק שהחלפת המזכיר תעכב את התהליך ,לכן נראה לי שתוך חצי
שנה השינוי לא יעבור.
ש :לדעתי ,לפי הלך הרוחות הנוכחי ,השינוי לא יעבור בפעם הראשונה .יש מעט חברים שרוצים לראות את
השינוי במתכונתו הנוכחית עובר ,בעיקר עקב נושא ההשתכרות .יש אולי עשרה חברים בקיבוץ שיקבלו
שכר גבוה מאוד ,אבל הרוב הגדול יקבל שכר נמוך מאוד.
תשובה III
א :אנחנו במעמד של פנסיונרים והשאלה היא האם הפנסיונרים ייהנו מהשינוי .שוש פסימית וחושבת שלא
נרוויח מהשינוי ,אבל אני קצת יותר אופטימי.
ש :אני לא חושבת שאני ארוויח מהשינוי ,לא בטווח הקצר ובטח שלא בטווח הארוך.
תשובה IV
א :השאלה היא איך מגדירים את הצלחת השינוי? האם העובדה שהשינוי עובר נחשבת הצלחה? אני חושב
שההצלחה זה שהחברים יהיו מרוצים ,ואני בהחלט מוכן לתרום על מנת לעזור לחברים.
ש :אני מוכנה לעשות המון ,ואם התהליך יצליח ויתקדם אני אשמח להיות מהראשונים שיעזרו .חשוב לי
גם שחברים ימשיכו לתרום ,למרות שכמו שאריה אומר ,היום גם תרומה זה בתשלום...
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פיני ושרוניה טוכמכר
תשובה I
פ :אני לא מודאג מהתהליך ואין לי קו אדום שאני יכול לציין אותו .כל מה שאני רוצה זה שהתהליך עצמו יהיה
מבוקר ולא יקרה בבת אחת ואז אני מאמין שההצעה שתגיע תהיה מקובלת על כולם .לי באופן אישי לא אצה
הדרך .אני בעד שינויים ,והקיבוץ לדעתי קיים אך ורק בגלל שינויים .אנחנו לא כת של נזירים שחיים על איזה אי
בודד.
ש :תקציב הפנסיונרים מאוד מדאיג אותי .אני מקווה שנוכל לחיות לפחות ברמה שאנחנו חיים בה היום ,כי לפי
דעתי אחרי השינוי נשתכר בצורה משמעותית נמוכה יותר מאשר עכשיו  -וזה גם לא יהיה צודק וגם לא יהיה נוח.
בנוסף לכך ,חשוב לי מאוד שלא תהיה הפרטה בחדר אוכל.
תשובה II
פ :שינוי זה תהליך של כל החיים .אני מעריך שהתהליך יתרחש בצורה מדורגת  -תמיד יהיה עוד סעיף או
שיקראו לשלבים הבאים שינוי ב‘ ,שינוי ג‘ וכדומה .גם כשביטלו את המקלחות המשותפות בקיבוץ חשבו
שמדובר בסוף הקיבוץ ויצאו כתבים של העלון לראיין את החברים ,אבל שינויים תמיד יהיו.
ש :אם תהיה שקיפות מלאה של התהליך מצד חברי הצוות כלפי החברים וכל חבר יבין בדיוק כיצד ישפיע השינוי
עליו באופן ספציפי  -השינוי יעבור.
תשובה III
פ :אני חושב שכמו שחיינו עד היום  -כך נמשיך לחיות גם אחרי השינוי .מצד שני ,אני בהחלט חושב שרמת
החיים אצל השכבות הצעירות תיפגע ,ואני מדבר פה לא על הצעירים מאוד אלא על גילאי  ,45-55שנמצאים בשלב
בחיים שבו קשה מאוד להתפתח מבחינה מקצועית על מנת להרוויח עוד כסף .לדעתי  -השכבה הזאת לא קוראת
נכון את המפה ולהם תהיה בעיה כלכלית .באופן אישי אני לא דואג  -אני מאמין שלא יזרקו אותנו לכלבים.
ש :אני מאוד חוששת שרמת החיים שלנו תיפגע .קשה לי להאמין שנקבל מספיק כסף שיאפשר לנו לשמור על
רמת החיים הנוכחית ,וזה מאוד מטריד אותי ,בייחוד עקב העובדה שעבדנו פה קשה כל כך הרבה שנים.
תשובה IV
פ :אני רואה בחיוב תהליכי שינוי .אם הם יהיו בנויים נכון אז אני בעד ומוכן לתרום בכל מה שצריך .אני חושב
שזה תהליך חיובי ולכן הוא לא יסתיים ביום או יומיים  -זו ריצה למרחקים ארוכים ויהיה בסדר.
ש :אני לא רואה את עצמי לוקחת חלק בשינויים האלה.
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דיויד והדס שר
תשובה I
ד :מבחינתי יש תחום אחד שהוא קו אדום וזה החינוך .אני מקווה שלא יתקעו מחירים בבתי הילדים כאילו
הזוגות הצעירים יושבים על מכרה זהב .לפי המחירים שיש בבתי הילדים היום  -אחרי השינוי להחזיק שני ילדים
במערכת החינוכית של הקיבוץ ידרוש משכורת שלמה של אחד ההורים ,וזה רק לחינוך של  7בבוקר עד 4
אחרה“צ .בנוסף לכך  -לי באופן אישי חשוב מאוד כל הנושא של פנסיה למבוגרים .אם יהיה מצב שבו אני אצטרך
להחליט האם להיטיב עם המבוגרים או להקל על הצעירים אז אני מעדיף שיהיו פנסיות מכובדות למבוגרים
ושהחינוך יעלה יותר.
ה :הסיבה העיקרית שבגללה באתי לקיבוץ היא החינוך .דיויד אמר לי שהחינוך פה מעולה ואין מקום יותר טוב
לגדל בו את הילדים .אז כרגע  -אני נגד השינוי בגלל החינוך.
תשובה II
ד :אני חושב שהשינוי יעבור ואני מעריך שהוא יעבור בפעם הראשונה שבה הנושא יועלה לקלפי .בנוסף ,פרק זמן
של חצי שנה מהיום נראה לי בהחלט ריאלי.
ה :אני חוזרת לעניין החינוך  -לדעתי רק בגלל הנושא הזה השינוי לא יעבור .משפחות עם ילדים צעירים יצביעו
נגד וגם ההורים של משפחות עם ילדים צעירים יתנגדו.
תשובה III
ד :אני שומע מאנשים מקיבוצים שעברו תהליך דומה שזה היה הדבר הכי טוב שקרה להם ורמת החיים שלהם
השתפרה מאוד ושזה הדבר הכי טוב שקרה להם .אם כל כך הרבה אנשים אומרים את זה קשה לי להאמין שזה
לא יהיה כך גם אצלנו.
ה :אומרים לי שבטווח הארוך נהיה מסודרים ,ויכול להיות שבעוד עשר שנים נהנה מהשינוי  -אבל מי חושב על
עוד עשר שנים? אני חושבת על המחר ואני מודאגת מהמחר .אם מחר אני צריכה לשלם מחיר גבוה על חינוך של
ילדים  -כל מיני שיקולים של האם להוליד עוד ילד )לדוגמה( נכנסים למשוואה ,וזה מדאיג.
תשובה IV
ד :אין לי זמן ...העבודה והילדים )והפנטזי (...ממלאים את כל היום שלי.
ה :לי מאוד קשה להירתם לתהליך שכזה מכיוון שיש הרגשה שאת הוועדות מובילים אנשים
שבאים עם דעות מוכנות ודרך מסויימת שבה הם רואים את הדברים ואין ממש דרך לגרום
להם לסטות מקו המחשבה שלהם.
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"כל אחד רוצה להיות כוכב" כתב שלום חנוך ,וכנראה שהשאיפה הזאת לא פוסחת על הקיבוץ
שלנו ,שגם ניסה מספר פעמים לגעת באבק הכוכבים .לאור יציאתו לאקרנים של הסרט
"אדמה משוגעת" ,שחלקים נרחבים ממנו צולמו בקיבוץ ,הרי לכם רשימה חלקית )ולא
סופית (...של הפלירטוטים של הקיבוץ עם עולם השואו-ביז...

במקום החמישי :הפתיחה של רחוב שומשום
תקופה :שנות השמונים המוקדמות ,מה שנקרא "מיד אייטיז"
סוג המדיה :תוכנית טלוויזיה
רקע כללי :בשנות ה ,80-ואת זה אנחנו מספרים לקוראים הצעירים יותר של העלון ,היה
בארץ רק ערוץ טלוויזיה אחד  -שנקרא ,שימו לב לתחכום  -ערוץ אחד ...אחת מתוכניות השיא
של הערוץ היתה "רחוב שומשום" )בראייה לאחור מדובר בתוכנית די סוטה ,לא? למה כל כך
הרבה אנשים מתרוצצים מסביב לקיפוד בגובה  1.80ששוקל  200קילו?( ,כאשר אחד משיאי התוכנית היה שיר הפתיחה
הגאוני שלו )שנכתב ,דרך אגב ,על ידי עלי מוהר ז"ל(.
הקשר לקיבוץ :במהלך הקליפ שליווה את שיר הפתיחה נראו לא פעם תמונות של ילדים מהקיבוץ .פעם היו אלה שגיא
וגלית זהר הולכים על המדרכה שמול חדר אוכל ופעם היו אלה ילדים מקבוצת "נקר" מתקלחים בבית הילדים )אמרנו
כבר שהתוכנית קצת סוטה .(...בקיצור  -כבוד גדול ,אבל בהבלחות קצרות מאוד...
הערה אחרונה :מדובר בפריט אספנות  -מי שמצליח לתפוס פרק עם גירסת הפתיחה שכוללת את הילדים של הקיבוץ
שיקליט...

זמן איכות

במקום הרביעי :מעבר לים
תקופה1991 :
סוג המדיה :קולנוע ישראלי
רקע כללי :מעבר לים הוא סרט ישראלי מיותר שמספר את סיפורה של משפחת ניצולי שואה שמתלבטים האם להישאר
בארץ או לעזוב לקנדה )נקווה בשבילם שהם בחרו בקנדה .(...כנראה ששנת  91היתה שנה שחונה מאוד בתעשיית הקולנוע
הישראלית מכיוון שהסרט המוזר הזה לקח פחות או יותר את כל פרסי האוסקר הישראלי של אותה שנה ,כולל הסרט
הטוב ביותר ,הבמאי הטוב ביותר ,השחקן ,השחקנית ,התסריט ,שחקנית המשנה ובעצם הכל .בין השחקנים שהשתתפו
בסרט :יאיר לפיד ,מילי אביטל ,אריה מוסקונה ,דפנה רכטר ואושיק לוי.
הקשר לקיבוץ :שתי סצנות מהסרט צולמו בקיבוצנו .הסצנה הראשונה מראה את כביש הכניסה לקיבוץ מכיוון בית ברל
והסצנה השנייה )והמשמעותית יותר( מתרחשת בבריכה ובה מאיים הילד הקטן )והמעצבן( ששיחק בסרט לקפוץ למים.
הסרט כולל צילומים יפים מאוד של הבריכה הגדולה בעידן של לפני עדן ,מה שאומר בפועל המון ירוקת ומראה אותנטי
של ביצה בג'ונגל מוזנח במיוחד.
הערה אחרונה :שימו לב שבמהלך הסצנה בבריכה רואים גלים במים .על הגלים אחראי לא אחר מאשר דותן סלע
שהתבקש על ידי ההפקה "לעשות בריכות" לפני הצילומים על מנת לחזק את תחושת האותנטיות...

במקום השלישי :זמנך עבר  /אהוד בנאי
תקופה1987 :
סוג המדיה :זמרה עברית
רקע כללי :בשנת  1987מוציא אהוד בנאי את אחד מאלבומיו הטובים ביותר " -אהוד בנאי והפליטים" .לא ידוע לנו אם
הדיסק )שבטח יצא בתור תקליט בהתחלה (...זכה להצלחה עם יציאתו למדפים ,אבל בראייה לאחור מדובר באחד
מהדיסקים הטובים שיצאו אי פעם בארץ  -דיסק מחאה מדהים עם צלילי גיטרות עוד יותר מדהימים של יוסי אלפנט
הגדול.
הקשר לקיבוץ :הבית השלישי בשיר השני שנקרא זמנך עבר:
"בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים.
פיקסמן מזיע ,רמז לי לבוא ,הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.
"הפעמון כבר מצלצל" אמרתי לו" ,שיצלצל" הוא אמר
"אין בכלל ממה לפחד ,הכל כבר עבר,
אנחנו כאן אורחים לרגע הבט סביב,
זה לא הפעמון שלנו ,אתה מקשיב?"
"אני מקשיב" אמרתי לו "וזה חלום כל כך מוזר"
"תתעורר" אמר לי פיקסמן " -זמנך עבר"
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פיקסמן היה דמות אגדית שהסתובבה בקיבוץ עד שלהי שנות השמונים .הוא הגיע לקיבוץ בגרעין של איציק ,תלי והחבר'ה
האלה )מה שנקרא  -שונית( ושימש במשך השנים כרפתן ,עובד ברפת ומדי פעם שלח ידו בחליבה .בקיצור  -הוא היה רפתן.
שמו הפרטי )דב( ,מימדיו העצומים ורעמת תלתליו האדירה הקנו לו הילה מאיימת מאוד ,ואנחנו מכירים לפחות ילד אחד
באותה תקופה שפחד פחד מוות ממפגש עם אותו דב...
הערה אחרונה :האם פיקסמן עדיין מזיע? ולמה לכל החברים של אהוד בנאי קוראים -Xמן?

במקום השני :ילדי סטלין
תקופה) 1987 :שנה פורייה מאוד כפי שאתם רואים(...
סוג המדיה :קולנוע ישראלי
רקע כללי :התיאור הרשמי של הסרט " -מותו של סטלין מביא למשבר אידיאולוגי באחד מקיבוצי השומר הצעיר.המשבר
בולט במיוחד אצל שלושת סנדלרי הקיבוץ,שאומנם מגלחים את שפמם אבל נשארים נאמנים לאמא רוסיה" .כל מילה
מיותרת ...אתם מבינים מה קורה פה? פעם לאנשים היה זמן להתווכח האם כדאי או לא כדאי לגלח את השפם...
הקשר לקיבוץ :גם בסרט הזה מספר סצנות צולמו בקיבוץ ,רק שבניגוד למעבר לים ,בסרט הזה מדובר בכמה סצנות
מרכזיות .קודם כל ,הבית של אחד מהגיבורים היה עליית הגג של הסקווש )כן ,כן ,המקום שממנו נפל הבן של בושווי
למגרש ופתח את הראש .(...בנוסף לכך  -אחת מסצינות השיא של הסרט היא שחזור של הלוויותו של סטלין או משהו כזה
)או שמדובר באזכרה אמיתית שעשו לו? לא ברור  -היינו קטנים מאוד ובאמת שאין לנו רצון להקדיש שעה וחצי ולצפות
בבדיחה הזאת כדי לברר( שצולמה ברחבה )אז היתה רחבה ,היום יש דשא( שמול המזכירות .ילדי הקיבוץ הולבשו
בחולצות לבנות ועמדו בשורות כאשר ברקע מתרחשים כל מיני דברים אבל מי יכול להתרכז במה שקורה כששמיל האגדי
מרחוב שומשום נמצא כמה מטרים מאיתנו?
הערה אחרונה :ניגשנו אל שמיל על מנת להתחכך באבק הכוכבים .הוא שאל אותנו אם אנחנו רוצים מסור )הוא כנראה
היה תקוע חזק בתפקיד של השיפוצניק מרחוב שומשום וניסה לשפר את הקשר בינו לבין קהל מעריציו על ידי בדיחות
שיפוצניקים( .לא הבנו מה הוא רוצה מאיתנו אז הסתובבנו והלכנו.

ובמקום הראשון :אדמה משוגעת
תקופה :ימינו אנו 2005/6 -
סוג המדיה :קולנוע ישראלי
רקע כללי :סרט חדש מאוד ומצליח מאוד )ייצג את ישראל בתחרות על כניסה לחמשת הסרטים הזרים הטובים באוסקר
הקרוב( שמספר את סיפור התבגרותו של ילד בחברה הקיבוצית של שנות ה .70-מדובר בסרט לא קל ששופך הרבה מלח על
הפצעים של התנועה הקיבוצית עם קורטוב של הומור.
הקשר לקיבוץ :חלקים נרחבים מאוד מהסרט צולמו בקיבוץ .אזורים שלמים בקיבוץ הופקעו לימים ארוכים לצורך
הצילומים :חדר האוכל ,הדירות של החיילים שמול מיון המנגו ,הדשאים של חדר אוכל ועוד .ניר אליהו לא ראה כל כך
הרבה זמן מסך מאז שערוריית הפישפשוק בתחילת שנות ה ...90-בנוסף לכך ,מספר חבר'ה צעירים מהנעורים משחקים
בתפקידים קטנים מאוד )מאוד (...בסרט ,ובסוף הסרט ,רשימת הקרדיטים מלאה בשמות של אנשים מהקיבוץ .אם אתם
רואים את הסרט בקולנוע ומלבדכם נשארו בקולנוע רק עוד אדם אחד או שנים ,אתם יכולים להיות די בטוחים שאתם לא
צריכים לחכות להסעה ויש לכם טרמפ הביתה ...בקיצור ,הסרט הזה הוא עבור ניר אליהו מה שמבצע סבתא )שבויים על
ידי אותו במאי( הוא עבור קיבוץ יקום.
הערה אחרונה :השאלה הבאה מופנית לרפתנים של הקיבוץ...

לא הגיעו לחמשת הגדולים:
 $יעל בר זוהר מצלמת קלטת ילדים בשדות ובעדן וגורמת ,ביום שבו היא אוכלת אחרות צהריים בחדר האוכל ,לעומס
חריג ובלתי מוסבר באזור עגלות ההגשה.
 $מתנדב אחד מפרסם ספר שירים באנגלית ובו הוא מתפייט על תקופתו בקיבוץ )הספר מתגלגל בקיבוץ ,תנסו להשיג
אותו(.
 $נחום ברנע מספר בידיעות אחרונות על קורותיו באזור קו הגבול ניר אליהו  -קלקיליה ומשבח בכתבה את הרב"ש,
ג'ורג.
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ממדפי
הארכיון
במהלך חודשי הקיץ והסתיו שקדתי על עבודה סמינריונית במסגרת הלימודים שלי בחוג ללימודי ארץ-ישראל בבית-ברל,
אותה הגשתי לפני מספר שבועות.
שאלת המחקר בעבודה הייתה :אילו שינויים באורח החיים הקיבוצי חלו בקיבוץ ניר-אליהו כתוצאה מהסמיכות לכפר-
סבא?
כדי לנסות להצליח לענות על כך היה עלי ללמוד את הנושא על בוריו ,ולשם כך נעזרתי בארכיון ,ושם במשך ימים על ימים
נברתי וקראתי ,צילמתי ומיסמכתי ,ובסוף התחבר הכל לפרק מקיף המסכם את התפתחות הקיבוץ מראשיתו ועד היום,
אך הסיפוק הגדול ביותר עבורי היה אותם אירועים עלומים או סיפורים פיקנטיים ,שלפי עדותו של עמיקם  -כנראה איש
כבר אינו זוכר אותם.
כאשר נודע למערכת "בניר  -דור ההמשך" ,על היעלמותי למשך בקרים ארוכים בארכיון ,נעניתי בחיוב לבקשתם להעלות
מהאוב קטעים ,או ליתר דיוק  -מעלוני "בניר" לאורך השנים ,ולהביאם במדור קבוע ,ולרגל הרעיון ערכתי ראיון עם איש
הארכיון.
כשנכנסתי פנימה ,היה עמיקם באמצע קיטלוג כל קלטות הוידאו שבארון.
על המדפים מסביב מסודרים קרטונים רבים ,עשרות אלבומי תמונות ואוסף חפצים ישנים מעיזבונו של חיימק'ה.
למרות שלא תיאמתי עם עמיקם את בואי ,הוא התפנה להתראיין.

ממתי אתה בארכיון?
למעשה אני אחראי על הארכיון משנת  1960אבל אז לא היה מבנה ,וזה היה כרוך באיסוף תמונות ועלונים מחברים
ששמרו אותם מתחת למיטות ,לתוך קרטונים בזמני הפנוי.
בשנות השבעים הייתי מרכז פרדס ולמדתי היסטוריה בבית-ברל ,והייתי נוסע לשם עם הטרקטור הרומני אחרי העבודה.
לאחר מכן הייתי מורה להיסטוריה בבי"ס עין-השרון ואחר כך בחוף השרון ,ובתחילת שנות השמונים עבדתי במפעל
כמנהל ייצור ,מנהל משלוחים ועובד במשלוחים.

אם כך ,ממתי קיים מבנה לארכיון?
בתחילת שנות השמונים הוקצה לארכיון החדר ליד הקוסמטיקה ,ואז התחלתי להוציא את החומר מהקרטונים ששמרתי
אצלי ,והתחלתי למיין מיון ראשוני לפי נושאים  -חברה ,משק ,חינוך ,הנהח"ש ,שירותים ,קטעי עיתונות וכו'.
בשנת  1996יצאתי לקורס ארכיונאים של התנועה הקיבוצית ,ונסעתי יום בשבוע לת"א במשך שנה וחצי ,ומשנת 1997
התחלתי לעבוד בחצי משרה בארכיון בנוסף לחצי משרה במפעל.
באותה השנה הכנסנו לארכיון את המחשוב ואז התחלתי לעבור על כל החומר והכנסתי אותו למחשב בתוכנת ארכיונים
שפיתחו בקיבוץ ברקאי.
התחלתי עם דוחות וועדות ,ואחר כך פרוטוקולים של אסיפות ,החלטות מזכירות וריכוז משק ,כל זה במשך תשע שנים.
החל מהשנה האחרונה התחלתי להכניס את העלונים למחשב ,אך במקביל ובנוסף לכל זאת ,כל החומר מגובה בכרטיסיות
עליהן כתוב היכן ניתן למצוא כל דבר.
החודש ,לאחר עשר שנים  -כל החומר הכתוב של תולדות ניר אליהו מקוטלג ונגיש למציאה.

אז מה עכשיו עומד על הפרק?
המשימה עכשיו היא למיין את התמונות ,לזהות את המצולמים ולסרוק את כל התמונות והשקופיות.

כמה תמונות יש כאן בארכיון?
עד  1994הייתי מצלם בשתי מצלמות ,גם בשקופית ,כך שיש כל תמונה פעמיים  -גם בשקופית.
בממוצע אני מצלם כ 1,000-תמונות בשנה ,כך שלהערכתי יש כאן למעלה מ 20,000-תמונות.
הבעיה בתמונות זה לשמר אותן כדי שהצבעים מתמונות ישנות לא ידהו לאורך השנים.
כמובן שגם כל הנגטיבים מאוכסנים כאן.
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והנגטיבים נשמרים לאורך כל השנים ,האיכות לא נפגמת?
כל החומרים בארכיון צריכים להישמר בטמפרטורות נמוכות ,ולכן כשמונה חודשים בשנה המזגן פועל רצוף ושומר על
טמפרטורה של  20מעלות.
בהמון משקים יש בעיה בהתייחסות לארכיון ,ישנם קיבוצים בתהליכי הפרטה שלא רואים סיבה להמשך קיומו של
הארכיון ,ולכן חשוב לזכור ,כדברי יגאל " -קיבוץ שלא זוכר את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

כמה זמן להערכתך ייקח לך לסרוק ולקטלג את כל התמונות?
עכשיו אני מקטלג את כל קלטות הוידאו שצולמו בקיבוץ ,ולדעתי זה ייקח לי שנתיים ,ואז כל החומר על הקיבוץ יהיה
מקוטלג וממוחשב.

ובעוד שנתיים מה יהיה?
דבר ראשון שנהיה בריאים! דבר שני זה יתרחש כשהקיבוץ כבר יהיה כבר בן  ,58ואולי זה יהיה הזמן לכתוב את ספר ה60-
של ניר אליהו.
בהזדמנות זאת אני מזמין את כל החברים לבוא לארכיון ,למצוא דרך המחשב כל דבר שרק קרה כאן לאורך השנים,
להערות זיכרונות וחיוכים ,כל יום חול בין  9:00ל.12:00-
אבישי גרינברג

היה היה
החודש לפני...

 49שנה

7

 3שנ ה

 2שנ ה
8
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מהנעשה בניראל...
שלום לכולם,
לאחרונה חילקנו לחברי הקיבוץ )ובקרוב נחלק גם לבנים ולתושבים( מכתבים
בתאי הדואר שבהם הם התבקשו ליידע אותנו לגבי מספר נקודת האינטרנט
בביתם.
הסיבה לצעד זה היא ”בלאגן“ קטן שנוצר בכל נושא הפיקוח על האינטרנט
בקיבוץ ,והחלטנו לנסות ולסדר את העניין פעם אחת ולתמיד .שיתוף הפעולה
של החברים היה פנטסטי וקיבלנו תשובות מהר מאוד ,אך גם מספר שאלות
שרצינו לענות עליהן על פני הבמה הזאת.
קודם כל ,סליחה מראש אם השתמע שנימת המכתב מאיימת .לא רצינו לאיים על אף אחד ,אלא
להבהיר את חשיבות ההתייחסות למכתב ושיתוף פעולה עמנו על מנת שנוכל לקבל תמונת מצב
אמיתית לגבי מספר נקודות האינטרנט הפעילות בקיבוץ בכל רגע נתון.

לא רצינו לאיים

על אף אחד ...בנוסף לכך  -עלתה שאלה ,שחוזרת על עצמה לא אחת ,לגבי נושא השירות .מבחינת חיבור לאינטרנט,
לעובדה שאנחנו חיים בקיבוץ יש יתרונות וחסרונות:
החיסרון הבולט מכל הוא העובדה שספקית האינטרנט ) 012במקרה שלנו( לא מכירה במשתמשי
האינטרנט כלקוחות פרטיים אלא מכירה אך ורק בקיבוץ בתור גוף אחד.
המצב הזה נכון לגבי כל הקיבוצים שעובדים מול ) 012רובם הגדול של הקיבוצים בארץ( ואין ממש
דרך טכנית וחוקית )הנושא הוא מורכב גם מבחינה משפטית( לפתור אותה.
היתרון הבולט הוא כמובן איכות הקו  -אדם פרטי שלא גר בקיבוץ יכול רק לחלום על קו באיכות ומהירות כמו זה שאנחנו
מקבלים  -אפילו אם ירצה קו זהה ויסכים לשלם כמה אלפי שקלים בחודש  -הוא לא יוכל לקבלו עקב תשתית לא
מתאימה במדינה .החיבור המהיר ביותר אותו ניתן לרכוש היום במדינה בתור אדם פרטי עולה כ ₪ 400-לחודש ,כך
שלעובדה שאנחנו משלמים ) 50חברים( או ) 80תושבים( שקלים בחודש על אינטרנט מהיר פי כמה וכמה אין אח ורע.
אז מה עושים בכל זאת אם יש בעיות באינטרנט?
התשובה הפשוטה היא שבדרך כלל ,וזה נכון לכמעט מאה אחוז מהמקרים ,הבעיה היא לא
מאוד
אמינה
באינטרנט אלא במחשב עצמו .התשתית שהקימה חברת ”רוטל“ בקיבוץ היא תשתית
בדר“כ הבעיה
ולמעט אירועים בודדים וקצרים מאוד )סדר גודל של כמה דקות( בכל שנת  2006לא היה מצב שבו
היא לא
באינטרנט ,אלא
לא היה אינטרנט בקיבוץ.
במחשב שלכם
כאשר האינטרנט לא פועל אצלכם בבית קיים יסוד סביר להניח שהבעיה היא במחשב שלכם ולא
בבית
בקו האינטרנט שמגיע לביתכם .במידה ויש לכם בעיה באינטרנט ואתם משוכנעים שלא מדובר
בבעיה שקשורה למחשב שלכם אפשר להתקשר אלי ובכמה צעדים פשוטים מאוד ניתן לבדוק
במהרה היכן מקור הבעיה.
במידה והבעיה היא באמת בתשתית  -אדאג לטפל בנושא במהירות ,אך במידה והבעיה היא במחשב )כפי שקורה כמעט
בכל המקרים( כמעט ואין ביכולתי לעזור עקב העובדה שאני גם עובד וגם לומד )אם רק הייתי נוער הייתי יכול ללכת עם
חולצה כחולה.(...
לצורך טיפול בבעיות מחשב הגענו להסכם עם חברת ג‘יני )החברה שמעניקה שירותי מחשוב לענפי הקיבוץ( ועל פי ההסכם
הם נותנים שירותי מחשוב לחברים תמורת עלות סמלית )עלות סמלית בסטנדרטים של שוק המחשבים בארץ(.
פרטים מדוייקים לגבי התנאים ודרכי ההתקשרות מול ג‘יני ניתן לקבל מליזה במזכירות.
בברכת שבוע טוב,
בשם צוות המחשוב
דור
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עלון חדש ,קרוב לחג החנוכה ,חג האור.

הפינה של חוה

החושך שולט ,וביום שיא האור  -ימים חמימים של חורף ,כאילו באים
לכסות את הסערה הרוגשת במקומנו הקט  -מזכיר בא ,מזכיר הולך
והארץ בשלה  -והטבע מולך.
אין אדם שאין לו מקום  -וצריך לומר תודה למי שהולך וברכה למי
שבא.
בין אורות וצללים נמצא את הדרך ,נחבר בשבילים שאל עתיד טוב
מובילים  -לו יהי!
תודה לקוני על ארבע שנים בשרות הקהילה ,חברה צפופה וקטנה  -ולא
קלה  -וברכות למזכיר החדש נמרוד  -גיבור ציד  -עכשיו צריך גבורה -
להצליח ולשרוד!
ולכולנו שנמצא את שביל הזהב בין המשתנה והקבוע ונאמר הללויה!

עכשיו נחפש דרך חדשה  /ש"י עגנון ימים נוראים
)מתוך פנקסו של קוני בתחילת הקדנציה  11 -נובמבר (2002

פעם אחת אמר רבנו ,ר' חיים מצאנג ,משל ,אדם טועה כמה ימים ביער ולא יודע איזוהי
הדרך הנכונה .פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו .באה שמחה גדולה בלבו ,עתה
בוודאי ידע הדרך הנכונה .כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו :אחי ,היכן הדרך הנכונה ,זה
כמה ימים אני תועה .אמר לו :אחי ,אף אני איני יודע ,שאף אני תועה כאן כבר כמה
ימים ,אלא אומר לך בדרך שהלכתי אני ,יכול לומר לך ,שבדרך זו תועים .ועכשיו נחפש
דרך חדשה.
כן ,אנחנו ,דבר זה אני יכול לאמר לכם ,שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו לאן ללכת,
שבדרך זו תועים .אלא עכשיו נחפש דרך חדשה.
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« סיפור שהיה כך היה  -שיחת טלפון במזכירות:
שיקלי :ליזה שלום ,האם את יודעת את מספר הפלאפון של סוזן?
ליזה :סוזן של גדי?
שיקלי :כן.
ליזה :אני לא חושבת שיש לה פלאפון ,היא בטח בבית חסידה .מה
אתה צריך?
שיקלי :לא ...אני צריך לדבר איתה בקשר לתור במספרה.
ליזה :רגע ,אני רואה אותה דרך החלון.
שיקלי :יופי תקראי לה.
ליזה :אשתך בדיוק נכנסה ,רוצה לדבר איתה?
שיקלי :לא ,איפה סוזן?
ליזה :שיקלי ,מה להגיד לסוזן?
שיקלי :תגידי לה שהתור במספרה לא מתאפשר היום.
סוזן :אני לא יודעת על שום פגישה ,אולי המספרה בשביל גדי.
שיקלי :לא לסוזן יש תור במספרה של פראג'.
סוזן :אה ...טוב ,טוב.
)כל זה התרחש כשואלרי במשרד ולא מבינה בדיוק כמונו מה הקשר בין סוזן לשיקלי למספרה( .אז תגידו לי אתם מה
הקשר???

ר
כ
י
ליזה

« לאחר כ 5-דקות ואלרי התקשרה ומסרה שהכל בסדר ופשוט שיקלי לקח טרמפ עם אשתו של הספר פארג‘ ,והוא
במקרה חיפש את סוזן כדי להגיד לה שאי אפשר לקבוע תור היום כי הוא לא יהיה.
« "פעם היינו חברים היום אנחנו לקוחות"  -מודעה שנתלתה על דלת המרפאה שבה היה רשום " -לקוחות יקרים"....
מה אנחנו כבר לא קיבוץ?! אנחנו כבר לא "חברים יקרים"?...
« מרסי וטל רוזנבלום קפצו לארה“ב לביקור הורים  /סבים רגע לפני הגיוס .מיד אחריהם ,נסעו שירה ואהרון להציג
בפני הסבים את יורש העצר לבית רוזנבלום  -אוהד החמוד .וכולם חזרו הביתה שמחים ומאושרים.
« קול ששון וקול שמחה! למשפחת קולקובסקי  -תלי ,עירית ,סמדר וליאור  -מזל טוב לחתונתו של אביב עם בחירת
ליבו מעבר לים .אביב הכיר את אשתו בחתונה של גלעד סוורדלוב .אתם רואים? שווה ללכת לחתונות...
« אומנם באיחור אבל מי סופר  -ברכות ליעל יוגב אשר סיימה קורס קצינות ת"ש )תנאי שרות( ,נפרדה מהגולנצ'יקים
ומשרתת בבסיס חיל חימוש.
« ועוד איחולים  -למשתחררים הטריים :עידו שקד ונופר וינטר.
עידו היה מצטיין בי“ס למ“כים )ביסלמ“ח( ואח“כ גם מצטיין ביה“ס ללוט“ר.
נופר גם היא היתה מצטיינת  -וקיבלה אות הצטיינות ממבקר מערכת הביטחון בכבודו ובעצמו.
כל הכבוד ותעשו חיל גם באזרחות .בהצלחה!
« כל שנה כשנהיה קצת קר ומתחיל הגשם  -יעקב מזרחי מבקר בבית החולים ותמיד חוזר אלינו צ‘יק צ‘ק לשמחתנו.
החלמה מהירה ותחזור מהר לנגריה .הפטישים מתגעגעים...
« איחולי החלמה חמים לאברהם ברק  -תרגיש טוב ותחזור הביתה במהרה .חושבים עליך!
« נכד ראשון לבית משפחת קובלסקי  /הורביץ  /רז .מזל טוב לכל הסבים והסבתות ולדודים והדודות ולכל המשפחה
ובמיוחד לכם המשפחה הצעירה  -שיר ועמרי  -שפע ברכות לבביות ,להולדת יובל הג‘ינג‘י ,הרבו נחת וגדלו אותו
בכיף.
« מזל טוב למשפחת רפפורט ולסבתא נירה המאושרת על הולדת יערה  -בת לדני ואיריס רפפורט.
ולכל הדודים והדודות וכ ו ל ם!
« טרי טרי  -מזל טוב ליפתח וקרן צדפי ,על הולדת הבת .לרמי ורבקה‘לה וכל הדודים  -כן ירבו!
« וממש ברגע האחרון  -ליצ‘י ,כלבתם של משפחת רגב הצעירה ,חזרה הביתה .היא נעלמה לפני כחצי שנה ,נמצאה ליד
מושב ירחיב ונמסרה לשירותים הוטרינריים בבית-דגן שזיהו אותה לפי השבב האלקטרוני .חזרה לתפוס את מקומה
במרפסת האחורית של דלית ,ליפז ,איתי ,תמר ויעל.
« ואחרון חביב  -יש לי בוס חדש  -מזל טוב לקיבוץ ובהצלחה לנימרוד מדר.
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חיה ברק74 ,

גיורא הררי59 ,

נורית שלמון33 ,

שיר ברלס19 ,

צ‘יני לב-ארי72 ,

רינה דנה57 ,

הדס זטורסקי31 ,

טל רוזנבלום19 ,

אהרון ביוקאורל67 ,

אילן קובלסקי55 ,

מירית דנה30 ,

אלעד קורדובה18 ,

יהודה שיקלי55 ,

לורלי קרבס27 ,

אייל רונן16 ,

מינדי בורץ51 ,

תהילה וינטרוב26 ,

אורי שלמון13 ,

סוזן מאור50 ,

אילן שיקלי25 ,

עומר לביא7 ,

זאביק שלמון41 ,

יעלה פנר21 ,

עמית שר3 ,

אייל ירושלמי20 ,
יעל יוגב20 ,

החבר‘ה של תחילת דצמבר  -תתאפקו .אתם תהיו בעלון הבא...

ילידי החודש

חידוניר
פתרונות ניתן לשלוח לאי-מייל  BANIR@NIREL.ORG.ILאו להכניס לתא דואר מספר .99

התשובה הנכונה ורשימת הפותרים יתפרסמו בעלון הבא .בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.

קודם כל חימום:
כמה מדפים יש בציור?

עכשיו הדבר האמיתי...
מהמילים הבאות צריך להרכיב שלושה משפטים:

לימון .דבש .פרי .מתוק .אינו .הוא .הוא .חמוץ .מאכל.
כך שכל משפט יהיה בן שלוש מילים וגם נכון והגיוני תמיד!
בהצלחה!
רפי בורץ
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